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 140/19, රැහණුයසුරිි උදයානය, හක්මන පාර, මාතර. 

6. සරිිමා විවේරතන් මහතම්ිය – 15, ඇලපාත, රතන්පුර. 

7. ඒ. ජී. සරත ්චන්්රරතන් මහතා 
 ‘සමන්’, ඇරැෙුල හංදිය, කනඩ්ලම පාර, දඹලු්ල. 
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9. මහාචායය වක.් එම්. විවේරතන්, දනත් විදයා පීඨය, 
 වප්රාවදණි විශේ විදයාලය, වප්රාවදණිය. 

10. වෙදය ප.ී වීරසංිහ මහතා 
 බණයඩ්ාර බලුංකලුම, ලංකාරාම පාර, අනරුාධපුර. 

11.  ආර්. ඒ. චනද්ි රණයසංිහ මහතම්ිය  
 සට්ඩුිවයෝ ‘චායා’, වරෝහල හන්දිය, වපාවළාන්නරැෙ. 

12. වනර්ා විවේසනු්දර මහතම්ිය  
 ඉළුකප්ිටිය වබවහත ්ශාලාෙ, ඉළුකප්ිටිය, ගැටහැතත්. 

13. ඩී. ස.ී ඒ. නශි්ශංක මහතා – 91A, ෙුඩ්ෙර්ඩ් පාර, ගාලල්. 

14. පියානස සමරවකෝන් මහතා 
 සදුුෙැල ිපැලැසස්, කරිිනද්, තසිස්මහාරාමය. 
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   අනුතතර ධමමරාජයාණයන ්ෙහනව්සව්ග ්ධමමවිජයට අරමුණයුෙූවය් 
වදව් මිනිසනුව්ග ් චිතත සනතානයයි. අනාදිමත ් කාලයක් තුළ 
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සති ් සතන් දහම් අමා දහරින් සසිිල ් කර අමා මහ නෙිනින් නිො 
සෙුපත ් කරිීම ඒ මහා කාරැණිකයාණයන ් ෙහනව්සව්ග ් ධමමවිජය 
පරමාථමමය විය. දුක ් ගනිි ෙඩන දිගව්ිජය වෙනෙුට දුක ් ගිනි නිෙන 
ධමමවිජයක් බදුුපියාණයන ්ෙහනව්ස් වලෝකයාට හඳුනේා දුනහ්. 

   ධමමානනය අන ් හැම ානනයකටම ෙඩා උතමු් ෙනව්න ් සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකින ් පූණයය ජීවිත පරිෙතයනයක් පො සදිුවිය හැකි 
බැවින.ි බාහරි ෙසත ු ානනවයන් සැළවසන තාෙකාලකි සහනය වමන් 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසමුකට මඟ වහළිකරය.ි වමාහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමන් වනාෙ, නරිාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිත ් සනහන ගැඹරුැ අථමම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගහ්සති ඇලුම් වමන් වනාෙ, වලාෙුතරුැ දහමට ඇත ි ඇලම් සසර 
ගමන වකටිකරය.ි තණයහා පිපාසය සනහ්ඳිුෙන අමා මහ නෙින සියලු 
සසර දුක ්නෙිාරණයය කරය.ි ‘නෙිවන් නවිීම’ වපාත ්වපවළන් අප දියත් 
කළ ධමමානන ෙැඩ පිළවිෙවළහි වදෙැන ි අදියර ෙශවයන් වම් ‘පහන් 
කණයෙු ධමම වදශ්නා’ වපාත ් වපළ එළි දක.ී මීතරිිගල නසිස්රණය ෙන 
වසනසවුනහ ි වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමවුව් අප විසනි ් වද්ශනා 
කරනන්ට වයදුන වදසුම් 33 ක ්රැගත ්යටක ීවපාත් වපළට ෙඩා සරල 
අනද්මින.් ජන ජීවිතවය් එදිවනාන ගැටළුෙලට එලල් වකාට වදසන ලද 
බැවින ් වමම ධමමවදශ්නා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකටු ෙැඩානයක ෙනු 
ඇතැය ිසතිම.ු සසරදුක ්ලයිලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයන්වගන් 
ගැෙසගීත ් වපාත ් පත ් සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සටිින ෙත්මන් 
පාඨක සමාජයට වම් තළුනි ් වලාෙුතරුැ මඟට යම් ‘තරැ සළකුණයක්’ 
වහෝ ලැවබවතාත ්අප දැරෑ උතස්ාහය සඵල ෙූ වලස සළකමු. 

   ‘ආනපුුබබී කථමා’ නම් ෙූ අනපුිළවිෙළ කථමාමාගයයක් අනුගමනය 
කරමින් දහම් වදස ූ බදුු පියාවණයෝ එෙැනමි ‘අනපුිළවිෙළ කථමාෙක්’ 
ධමමවදශ්කයනිට් අනදුැන ොනළහ. ානන කථමාෙ, සලී කථමාෙ, සගග කථමාෙ, 
කාමයනව්ග ් ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහ ි ආනසිංස ඒ අනපුිළිවෙළ 
කථමාෙට අයත්වව්. ඒ සියලල් තළුනි් සකස් ෙූ, මෘදුෙ,ූ පුබදුුෙූ. පහන්ෙූ 
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සතිට චතරුායයසතය වදශ්නාෙ මැනවින ් විෂය වව්. වදශ්නා විලාස 
ෙශවයන් සළකන කල, බුදධ වදශ්නාවෙහ ි ඉසම්තෙු වපවනන 
ආදශයෙත ් අංග සතරකද් ඇත. එනම්, උපමා, නදිශයන, ආදිවයන් ධමම 
කරැණය ු සන්දශයනය කරිීම සසන්දවසසත)ි සති් කාෙදින අනද්මින් එත්තු 
ගන්ොලමී සසමාදවපත)ි ඒො පරතපිතතයිට නැංවීවමහලිා උත්සාහෙත් 
කරිීම සසමුවතතවජත)ි සහ අසනන්න්වග ් සතිස්තන් පරසාදයට 
පතක්රිීමය ිසසමපහංවසත)ි. 

   ධමමපදවයන් වතෝරාගත ් ගාථමා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතව්ෙන වමම වදසමු් වපවළහදිීද හැකිතාක ් දුරට ඉහත සඳහන් 
මලූධමම අනගුමනය කරිීමට තැත ් දැරැවෙමු. බුවදධාතප්ාද කාලයක 
ලැබිය හැක ි අගරඵලය ෙන අර්හත් ඵලවයන්ම වදශ්නාෙක් 
කළුුගැනව්ීමට උනනද්ු වීමු. වෙනත ් සුලභ වලෞකකි පරමාථමම තුළ 
අසනන්න ් සරිවකාට වනාතබා, බදුුපියාණයන ් ෙහනව්ස් ොනළ අපරමාද 
පදය සහිගින්ෙමින ් සංසාර විමුකතයි වදසටම ඔෙනු ් වයාමු කරවීම 
අපවග ් පරම අධයාශය විය. ‘පහන් කණයවුෙන්’ විහවිදන වමම 
ධමමාවලෝකවයන ්වලෝකයාට නෙින ්මඟ වහළි වපවහළ ිවව්ො! 

   වදස ් විවදස ් ෙැස ි සැදැහැෙත් පරිතයාගශලීී විශාල පිරිසකවග් 
වනාමසරුැ ආධාරවයන් ‘අමා ගඟ’ දිවනන් දින පුළුල ්වෙමින් ගලායයි. 
එයනි ්ජනති පුණයය ශකත්යි ඔෙුනහ්ට පරම ශානත නෙිමාණයාෙවබෝධය 
පිණිස උපනශිරය සම්පතකම් වව්ො! පටිගත කළ ‘පහන් කණයෙු’ වදසුම් 
පිටපත ් කරදීවම් සහ වසෝදුපත ් බැලවීම් කායයයන්ට සහාය ෙන 
පිනේත ් සරිිමා විවේරතන්, කසුමුා විවල්වගාඩ, ගතීාංජලී සමන් 
වානලවග ්සහ ලිලයින් රතන්ායක යන මහත්මීන්ටත්, අපවග ්වපාතපත 
වශෝභන වලස ම්ුරණයය කරවදන වකාලටිි පරිනට්ර්ස ් සමාගවම් සී. 
ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවග් පුණයයානවුමෝදනාෙ හමිිවව්.  

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමි - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසනු් ලැදි  

කටකුරුැනව්ද ්ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු 
කරිිලල්ෙල ෙතත්, දම්මලු්ල 
කරඳන  
(2560) 2016 ජුනි 
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කටකුුරුනද්  ්ඤාණනන්  ස හම් දසනසනු ්ිාර  
පරකාශක නකදද න  

  ‘කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුන ් භාරය’ පූඡ්ය 
කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සේාමීන් ෙහනව්ස් විසනි් සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදශ්ිත ධමම වදශ්නා පිරිසදිු ධමම ානනයක් ෙශවයන්ම 
ධමම පිපාසති වලෝකයාහට පරානනය කරිීවම් උනේහන්වස්වග් 
අභමිතාථමමය ඉට ු කරිීමට ඇප කැප වී සටිිය.ි වම් අනෙු ධමම ගරන්ථම 

ම්ුරණයය සහ වබානහැරීම පිළබිඳ කායයභාරයත්, ධමම වදශ්නා සංයුකත 
තැටිගත කරිීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 

www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේා 
වගන යාමත් කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ් භාරවය් 
ෙගකමී ෙනු ඇත. 

 වදස් විවදස් ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසක් 
වෙනවුෙන් කරියාතම්ක ෙන වමම පුළුල ් ධමම ානන ෙැඩ පිළිවෙලට 
ානයකවීමට කැමති පිනේතනු් හට පහත සඳහන් බැංක ු ගණියමුට තම 
ආධාර මදුල් වයාමකුරිීමට අෙසථ්මාෙ ඇත.  

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ්භාරය 
කරිිලල්ෙල ෙතත්, දම්මලු්ල, කරඳන. 

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ල් ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුල් වයාමු කරිීම: 

කටකුරුැනව්ද් ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ්භාරය (K.N.S.S.B)  

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පත ්බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

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

මහෙැලි ගඟ උතරුට හැරැවීවමන් පස ුඑවතක් නසිරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේල සදිුෙූවය් ඉමහත් වෙනවසකි. පිපාසයට පැන් 
බිඳක ්වනාලබා සටිි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිලි් දිය 
දහරින් පිනා ගයිහ. මැලෙුනු වගායම සරැෙ නලිේනේ කරලින් බර 
විය. මල් පලනි් ගැෙසගීත් තරුැ-ලයි බලා සැනවසන වපවදස් ෙැසිවයෝ 
තටුු කඳුළු ෙගළුහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතරුට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළවිෙළක් වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹණුි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එාන-වව්ල’ සඳහා 
ෙත ් වියපැහැදම් කරිීමට ෙත-්කමක් නැතව්තෝ, නහිඬෙ වනාමිලවය් 
ගලායන අමිල දහම් අමා දිය දහරින් සදහම් පිපාසය සනස්ඳිුො ගත්හ. 
අරිටු මිසදිටු හැර, සැදැහැවයන් සරැෙ, ගණුය නෙුණින් බරෙ පිළිවෙත් 
මගට නැමී ගතහ්. වලාවී-වලාෙුතරුැ මල ්පල නෙළා ගනිමින් හද පුරා 
පිරි බැතවියන් නන් අයරුින් වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණය භාරය’ නමින් දියත් කළ වමම ධමමානන 
ෙැඩපිළවිෙළ සඳහා අපවගන් ෙැයෙුවන් පිරිසදිු ධමමානන සංකල්පය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතරුට’ හැරැෙූවෙෝ සසනු් ගණුය හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතහ්ුමය. ‘නෙිවන් නවිීම’ වපාත් වපළ එළ ි දැක්වීවමන් 
වනානැෙතී ‘පහන් කණයෙු ධමමවදශ්නා’ වපාත් වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටත්, වදස-්විවදසේල දහම් පිපාසතියින් උවදසා අප අතින් 
ලයිැවෙන අනකිතු් වපාත-පත ඒ අයරුින්ම එළ ි දැකව්ීමටත් ඔෙුහු 
උතස්කු ෙූහ. ‘වදන වද් පිරිසදිුෙම දීවම්’ අදහසනි් අමිල ෙ ූදහම ඊට 
නසිි වශෝභන ම්ුරණයයකිනම් ධමමකාමීන් අතට පත ්කරිීමට පියෙර ගත්හ. 
ම්ුරිත පිටපත් සංඛයාෙ අෙසනේනු හා සමගම ‘නැෙත මු්රණය’ 
පළකිරීවමන් දහම් අමා ගඟ වියළ ීයා වනාදීමට දැඩි අදිටනකනි් ඇප 
කැපෙහූ. 

‘වපාත් අවලවිය’ පිළබිඳෙ වමකල බහලුෙ දකන්ට ලැවබන 
ොණිජ සංකලප්යට පිටපුා, තහංචිෙලනි් වතාරෙ, තමන් අතට 
වනාමිලවය්ම පත ්කැවරන ‘දහම් පඬරු’ තළුනි් ධමමානන සංකල්පවයහි 
අගය ෙටහාගත් වබාවහෝ පාඨක පිනේතහ් ුතමන් ලද රස අහරක්, නෑ-
හතිෙතනු් සමග වබාන-හාන ගන්නාක් වමන් වනාමසරුැෙ අන් දහම් 
ලැදියනටද දී ධමම ානනයට සහභාගී ෙූහ. ඉනදුු වනානැෙතී, ශක්ති 
පමණින් ‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණයභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේූහ, ඇතැවමක් 
වලාකු කඩුා දහම් වපාත් ම්ුරණයය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත ම්ුරණයය 
කරවීවම් බරපැන ඉසලිමීට පො පසබුට වනාෙූහ. 
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සම්බදුු සසනු වම් ලක් වපාවළාවෙහි පෙතනි තාක් වම් දහම් 
අමාගඟ වලෝ සතනු් සති ්සනහමින් වනාසඳිී ගලා වයේා යනු අපවග් 
පැතමුයි. 

“සබබානනං ධමමානනං ජිනාති” 

වමයට, 
සසනු් ලැදි  

කටකුරුැනව්ද ්ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතග්ලුග්ල ආරණයය වසන්ාසනය  
‘පහන් කණයෙු’ 
කනව්දව්ගදර, වදේාවල්ගම. 
2000 ජුන ි05 ස2544 වපාවසාන)් 
 

 

 

 
 

 

පහන ්කණුව ධර්ම ද ශ්නා 

11 – දවළුර් 

පරථර් ර්්ුරණ  

 පිටපත ් 1000 කනි ්යතු ්වමම පරථමම ම්ුරණයය  ,ධමම ානනයට ලැදි 
වදස ් විවදස ් පිනේතුනව්ග ් සැදැහැත ි ානයකතේවයන් , කටුකුරැන්වද් 

ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු ්භාරය මගනි් එළදිැකව්ව්. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51 වන ද ශ්න  
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51 වන ද ශ්න   
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 49) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

බහංු වෙ සරණයං යනති 
පබබතානි ෙනාන ිච 
ආරාම රැකඛ වචතයාන ි
මනුසසා භය තජජිතා  

වනතං වඛා සරණයං වඛමං  
වනතං සරණය මුතතමං 
වනතං සරණය මාගමම 
සබබ දුකඛා පමචුචත ි 

වයා ච බදුධං ච ධමමං ච 
සංඝං ච සරණයං ගවතා  
චතතාරි අරිය සචචාන ි 
සමමපපඤඤාය පසසති  

දුකඛං දුකඛ සමපුපාදං 
දුකඛසසච අතිකකමං  
අරියං චටඨංගකිං මගගං 
දුකඛපූසම ගාමිනං  

එතං වඛා සරණයං වඛමං 
එතං සරණය මුතතමං 
එතං සරණය මාගමම 
සබබ දුකඛා පමචුචත ි 

සැදැහැෙත ්පිනේතනුි, 

අද ඇසළ පුර පසවළාසේක වපාවහාය දෙසය.ි ඇත්ත 
ෙශවයන්ම සසර දුකට පිළසිරණයය ෙන තරිවිධ රතන්ය හරි හැටියටම 
පහළ උවන් වම් ොවග් ඇසළ පුර පසවළාස්ෙක වපාවහාය දෙසකයි. 
වමාකද අපි එවහම කයින්වන,් අපි කෙුරැත ් දනන්ො බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස ් සම්වබෝධි ඥානය වබෝධි මලූවය ් දී පරතයක්ෂ කර ගත්වත්, 
වෙසක ් පුර පසවළාසේක වපෝය දෙසකය.ි නමතු ් ඒ ලබා ගත්තු 
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වලෝවකෝතත්ර අෙවබෝධය, වදව් මිනසිනු ් සහති වලෝකයාට වත්රැම් 
ගත හැක ි මට්ටමින් මංගල ධමම වදශ්නාෙක ් ෙශවයන්, 
ධමමචකකපපෙතතන සූතරවයන් වදශ්නාවකාට ොනවළ ් ඒ ඇසළ පුර 
පසවළාසේක වපාවහාය දෙසකය.ි ඒ ෙවග්ම ඒ වදශ්නාෙට අරමුණය 
ෙුන පසේග මහණයනු් ෙහනව්ස්ලාවගන් ඒ අතුරින් 
අඤඤාවකාණයඩඤඤ සොමීන් ෙහනව්ස් වදශ්නාෙ අෙසානවය් දී 
වසෝොන් මාගය ඥානවයන ්නෙිමාණයය අෙවබෝධ කර ගත්තා. එය අපට 
වතර්ැම් ගන්ට තිවබනව්න ් දැන ් එතවකාට, ධමම රතන්ය පහළ උනා 
ධමමචකකපපෙතතන සතූර වදශ්නාවෙන.් ඊලඟට ආයය සංඝරත්නවය් 
පහළ වීවම් ආරම්භය හැටියටත ් ඒක සලකනන් පුළුෙන.් අනන් ඒක 
නසිා තමය ිඅපි කයින්වන ්ඇසළ පුර පසවළාසේක වපාවහාය දෙස, 
වම් සංසාර දුකඛයට එකම පිළසිරණය ෙන තරිවිධ රතන්ය පහළ ෙුණයු 
දෙස හැටියට. 

ඉතනි් එවහම කලප්නා කරල බලනවකාට වම් අපි අද 
මාතෘකා කර ගතත් වදශ්නාවව් වම් ගාථමා වපළනි ් කයිවෙන්වන්, 
අෙධාරණයය කරල කයිවෙනව්න්ත,් වලෝක සත්වයාවග ්සංසාර දුකඛයට 
ඇත ි එකම පිළිසරණයය තනු් සරණයයම බෙත,් තරිවිධ රතන්යම බෙත්, 
වම් සංසාර දුවකන ්ගැලවීවම් මාගයය ඒ වලෝවකෝතත්ර විමුක්ත ිමාගයයම 
බෙත,් ඒක තමය ි පරකාශ වෙනව්න.් වම් ගාථමා කපීය බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස ්වදශ්නාවකාට ොනවළ ්අගගදිතත කියන බරාහමණයවයකුටයි. ඒ 
පිළබිඳ කථමා පුෙත නාිනන කථමාෙ වම් විදියටයි සඳහන් වෙනව්න.් 

සැෙැත ් නෙුර මහා වකෝසල රේජරුැවෙෝ - ඒ කයින්වන් 
පවසන්දී වකෝසල රේජරුැෙනව්ග ් පියා - ඒ මහා වකෝසල 
රේජරුැෙනව්ග ් පුවරෝහති බරාහමණයයා තමය ි ඒ කයිාපු අගගිදතත 
බරාහමණයයා. මහා වකෝසල රේජරුැෙන ් මිය ගයිාට පසව්ස ් රජකමට 
පතේු ණය පවසන්දී වකෝසල රේජරුැවොත ්ඒ අෙසථමාෙ ෙන විට මහළු 
ෙයසට පතේ සටිි අගගදිතත බරාහමණයයාම වබාවහාම වගෞරෙවයන් 
පුවරෝහති තනතවුර්ම තැබෙුා. වකායි තරම් වගෞරෙයක ් දැක්ෙූොද 
කයිවතාත ් රාජ උපසථමානයට එනවකාට රේජරුැවෙෝම වපර ගමන් 
කරනො. ඒ ෙවගම් තමන්ට සමාන ආසනයක ්වදනො ගරුැ වගෞරෙය 
ඇතෙි. ඒ තරම් වහාඳට සැලකෙුා අගගදිතත පුවරෝහති බරාහමණයයාට. 

නමතු ් වම් බරාහමණයයා ඥානෙන්තෙ කලප්නා කළා. තරැණය 
රජෙරැ කැමතයි ි තරැණය පුවරෝහතියන්ට. මම මහළු ෙැඩිය.ි මට වම් 
විදියට හැමානම රේජරුැෙනව්ග ් පරසාදය ලබාගන්ට පුළුෙන ් වෙන්වන් 
නැහැ. මම යන්න ඕන මහණය වෙනට්. මම පැවිදි වෙනට් ඕන කියල 
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හතිාවගන රේජරුැෙනව්ගන් ඊට අෙසර ලබාවගන, පැවිද්ද කයින එක 
නකිම්ම අර බාහරි වව්ශය පිළබිඳ වෙනසක් වනාවෙයි. වනකඛමමය 
ඊට අෙශය බෙ වතර්ැම් ගතත්ා. ඒක නසිා තමන්වග ්මහා ෙසත්ෙු, මහා 
ෙසත් ු සම්භාරය - එයනි ් නදිහස ් උවන ් වකාවහාමද? නගරවය් අණය 
වබර යෙලා වානර දන ්දුනන්ා. ඒ ඔක්වකාම සත ්දිනක ්තළු මලුු මහත් 
ෙසත්ෙු ඕනම වකවනකුට ගන්න කයිලා, වානරෙල ්ඇරලා, ඒ ධනවයන් 
නදිහස ්වෙලා ගයිා. ඒ යනෙත ්එකක්ම නගර ෙැස ිවිශාල පිරිසක්, දස 
දහසක ් පමණය පිරිසක ් කයිල කයිනො. වම් පුවරෝහති බරාහමණයයත් 
එකක්ම තෙුස ්දම් රැකීමට සෘෂි පරෙෘජයාෙ සඳහා පිටතව්ෙලා ගියා. ඒ 
පිරිස ගහිලිල්ා අඟ ුමගධ වද රටටත් කරුැ රටටත් අතර එකත්රා ොස 
භමූියක ආරාමයක ්සකස ්කරවගන තෙුස ්දම් රකනිො.  

ඉතනි් වම් පිරිසට අගගදිතත බරාහමණයයා නායකයා හැටියට 
වදන අෙොදය වමාකකද්? ‘නුඹලාට කාම විතර්ක ආදී වකවලස් 
විතර්කයක් ඇත ි උනහම ඒ ඇත ි උන වමාවහාවත්ම ගහිලිල්ා ෙැලි 
මලල්ක ්වගනලල්ා වමනන් වම් සථමානවය් හලනන්’ කයිල ඒ විදියට 
භාෙනා උපවදශ්යක ් දුනන්ා. එහ ි පරතඵිලයක ් හැටියට ටික කාලයක් 
යනවකාට එතන මහා ෙැලි වගාඩක ්ඇත ිඋනාලු. එයින ්වප්නො ඒක 
අනෙු කකීරැෙ ඒ අය තමනට් ඇතෙින වකවලස ්සිතවිිලල්ක ්පාසාම 
ෙැල ිමලු වගනත ්දැම්ම බෙ. ඒ විදියට විශාල ෙැල ිවගාඩක ්හැදුනට 
පසව්ස ් අභිචඡ්තතක කයිල නාග රාජවයක ් ඒ ෙැල ි වගාඩ අරක් 
ගතත්ා, කයිල කයිනො. දැන් අපට දකන්ට ලැවබන නාගයන් ෙවග් 
වනාවෙය.ි වමතන කයින්වන ් යම්කසි ි භතූ වකාටඨාශයක්. අර 
මචුලනිද් නාග රාජයා ගැන වහම කයිවෙන්වන,් අනන් ඒ විදිවය යම් 
කසි ිසෘදධි බල ආදී විවශ්ෂ ශකත්යික් ඇති ශරීර වව්ශය මාරැ කරන්න 
පුළුෙන ් විදිවය් බලසම්පනන් නාග රාජවයක.් ඒ අභිචඡ්තතක කියන 
නාග රාජයා, එතන පදිංචි ෙුණයා. 

ඉතනි ්ඒ ෙවග්ම වම් බරාහමණයයාට, ඒ පිරිසට ානන මාන ආදිය 
වදනන්, අඟ ුමගධ රටින ්නතිපිතාම විශාල පිරිස ්එනො. ඒ අයට වම් 
බරාහමණයයා, සෘෂිෙරයා වදන උපවදශ්ය වමාකකද්? පර්ෙත, ආරාම, 
ෙෘක්ෂ, ෙන ආදිවයහි සරණය යනන්. ඒො සරණය යාවමන් තමයි 
වකවනකටු වම් සංසාර දුවකන ් සයිලු දුවකන ් මිවදනන් පුළුෙන්. ඒ 
විදියට අෙොද කරනො. ඒොවය් සර   ණය යනන් කයිලා. ඊළඟට ඒ 
ෙවගම් තමන්වග් වගෝලයනිට්ත් ඒ විදිවය අෙොදයක් වදනො.  

ඉතනි ් ඔවහාම කරවගන යන අතවර්, කල ් යාවම් දී බදුු 
පියාණයන ් ෙහනව්ස් වලෝකවය් පහළ වී ොනළා. උනේහනව්ස්ත් එක් 
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අෙසථමාෙක සැෙැත් නෙුර වේතෙනාරාමවයම් ෙැඩ ොසය කරන 
අෙසථමාවව්ම උදෑසන මහා කරැණයා සමාපතත්වියන් වලෝකය බලා 
ොනරණයවකාට වපන ී ගයිා, වමනන් වම් අගගදිතත බරාහමණයයාටත් ඒ 
පිරිසටත ්රහත ්වෙනන් වහත් ුසම්පතත්යි තිවයන බෙ. එවහම දැකලා 
උපාය මාගයයක් උපකරමයක ්දැකලා වෙන්ට ඕවන, මගුලන ්මහ රහතන් 
ෙහනව්සට් ආරාධනා කළා, ‘වමාගගලලාන, වප්නව්න් නැදද්? වම් 
අගගදිතත බරාහමණයයා විශාල පිරිසක ් වනාමඟ යෙනො. වම් පෙමත, 
ෙන, ෙෘක්ෂ ආදිවයහ ි සරණය යාවමන්, දුක ් වකළෙර කරනන් පුළුෙන් 
කයිලා ඒ විදියට වදශ්නාෙක ්කරමින්. ගහිලි්ලා, වම් බරාහමණයයා ධමමය 
පැතත්ට හරෙනන්.’ කයිා. මගුලන ් මහ රහතන ් ෙහනව්ස ් කියනො, 
‘භාගයෙතනු් ෙහනස්, වමතන විශාල පිරිසක ්ඉනන්ෙ. මට තනයිම ඒක 
කරනන් බැහැ. භාගයෙතනු ්ෙහන්වසත් ්ෙැඩිවයාත ්සමහර විට පුළුෙන් 
වව්වි කයිල.’ ඉතනි ් එවිට බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස.් ‘වමාගගලලාන 
කලනි ් යන්න’ කයිලා එාන හැනද්ෑවව් මගුලන ් මහ රහතන ් ෙහන්වස් 
පිටත ්කර ොනළා. 

මගුලන ් මහ රහතන ් ෙහනව්සත් ් ඒ සථමානයට යන්න කලින් 
කලප්නා කළා. වම් විශාල පිරිස ඉදිරියට ගහිිලල්ා මම යමක ්කවි්වොත් 
ඒ අය වකාටස වකාටස නැගිටල ගවියාත ්වහම මා බලාවපාවරාත්තු 
ෙන ඒ කාරණයය කරනන් ලැවබනව්න ්නැහැ කයිල, තමන්වග් සෘදධි 
බලවයන් වලාක ුවපාද ඇත ිෙැසස්ක ්මැව්ො කයිලා කයිවෙනො. ඒ 
ෙැසස් නසිා ඒ තෙුසන ් තම තමනව්ග ් පනස්ලේලට ඒ කියන්වන් 
කටුිෙලට ඇතලු ්උනා.  

ඊළඟට මගුලන් මහ රහතන් ෙහනව්ස ් අගගිදතත 
බරාහමණයයාවග ් කටුිය ළඟට ගිහලිල්ා, ‘අගගිදතත, අගගදිතත’ කියලා 
නමින් කථමා කළා. එතවකාට අගගදිතතට ඒ ගැන මානය නසිා යම්කිසි 
තරහක් ඇත ි උනා. කෙුද මට වලෝකවය ් මවග ් නම කයිලා කථමා 
කරනව්න ්කයිලා, ‘කෙුද ඔය’ කයිලා ඇහෙුා. ‘මම පැවිදව්දක.් අද රෑ 
නෙතනින් මට සථමානයක් වදනන්’ කයිලා. එතවකාට ‘එක එකව්කනාට 
වෙන වෙනම කටුි තවියන්වන,් අපට ඉඩ නැහැ’ කයිලා කවි්ො. 
‘එවහම කයින්න එපා. මනුෂයයනි ්මනෂුයයනි් ළඟටත,් ගෙයින් ගෙයින් 
ළඟටත,් පැවිදද්න ්පැවිදද්න ්ළඟටත ්යන සිරිතක ්තවියනො. ඒ නිසා 
මට අද රෑ නෙතනි්න තැනක ්වදනන්.’ කයිලා කවි්ො. එවහම කියලා 
‘වෙන තැනක ් නැත ි නසිා මට අර ෙැලි වගාවඩ් ඉන්න පුළුෙන්’ 
කවි්ො. ‘එතන මහා නාග රාජවයක ්ඉනන්ො. භයානකය.ි එතනට නම් 
යන්න එපා’ කයිල අෙොද කළා. නමතු ් ඒකට කමක් නැහැ කියලා 
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මගුලන ්මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්ඒ රාතරිවය් ෙැල ිවගාවඩ් ගත කරන්න 
ෙඩිනොත ්එකක්ම අර නාග රාජයාට විශාල වකෝපයක් ඇතවිෙලා - 
ඊළඟට එතන සඳහන් වෙනව්න ්ඒ සෘදධි බලවයන්, නාග රාජයාවග් 
ශකත්වියන් යම් කසි ි ධමූ වව්ගයක්, දුම් පිට කරනන් පටන් ගත්තා. 
මගුලන ්මහ රහතන ්ෙහන්වසත්් තමන්වග ් සෘදධි බල ශක්තිය තුළින් 
දුම් පිට කළා. ඒොයනි් අර නාග රාජයාට බාධා වෙනො. මගුලන් මහ 
රහතන ්ෙහනව්ස්ට කසි ිකරදරයක් වෙනව්න් නැහැ.  

ඊළඟට අර නාග රාජයා ගනිි පිට කරන්න පටන් ගත්තා. 
මගුලන ්මහ රහතන ්ෙහනව්සත්් වතව්ජෝ ධාත ුසමාපත්තයිට සමෙැදිලා 
ඒ විදියට ගනි ි පිට කළා. අන්තවිම් දී වකාවහාම හරි නාග රාජයා 
දමනය උනා. දමනයවෙලා අනත්ිමට මගුලන ්මහ රහතන ්ෙහන්වස්ට 
ආෙරණය ෙශවයන් වපන වගාබය ෙවට් තයිලා, උනේහනව්ස්ට ඒ 
රාතරිය එතන ගත කරන හැටියට සකස ් උනා කයිලා එතන 
කයිවෙනො. නමතු ් අර බරාහමණයයනි ් අර ගනි ි පිටවෙනො දුම් 
පිටවෙනො දැකලා හතිෙුා, දැන ් ඉතනි ් වම් ශරමණයයා වම් පැවිද්ානවග් 
ජීවිතය විනාශ වෙනන් ඇත ිකයිලා. උදෑසන බලන විට මගුලන ්මහ 
රහතන ් ෙහන්වස ් කදිමට ඉන්නො. එතවකාට ඒක ගැන විස්තරය 
ඇහෙුහම වම් අය සයිලව්ලෝම පුදුම උනා. වම් තරම් බලසම්පන්න 
පැවිදව්දකය් වම් කයිලා.  

එවහම සතටු පරකාශ කරන අෙසථමාවව්ම බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස ් එතනට ෙැඩම කළා. එතවකාට මගුලන ් මහ රහතන් 
ෙහනව්ස ්නැගටිලා බදුු පියාණයන් ෙහනව්ස්ට ෙනද්නා කරනවකාට වම් 
අය ෙඩාත් පුදුම උනා. ඔබ ෙහනව්සට්ත ්ෙඩා බලසම්පනන් වකවනක්ද 
කයිලා ඇහෙුහම වම් මවග ්ශාස්තෲන ්ෙහන්වස ්කයිලා කවි්ො. අන්න 
ඒ අෙසථමාවව් දී බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් වම් අගගිදතත 
බරාහමණයයාවගන් ඇසෙුා, ‘බමණුය ඔබ වකාය ිවිදියටද වම් පිරිසට ධමමය 
වදශ්නා කරනව්න?්’ කයිලා. අන්න ඒ අෙසථමාවව් අගගිදතත 
බරාහමණයයා පරකාශ කළා, ‘මම කයින්වන ් පෙමත, ෙන, ආරාම, ෙෘක්ෂ 
ආදිවයහ ි සරණය යාවමන් වම් දුකනි ් මිවදනන් පුළුෙන ් කයින එක.’ 
අනන් එතවකාට බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස ් අපි අර සඳහන් කළ ගාථමා 
වපළ ොනළා කයිලයි - ඒ විදියටය ිවපාතේල දැකව්ෙනව්න.් 

දැන ්ඒ ගාථමාෙල සාමානය අර්ථමය අපි බලම.ු 

බහංු වෙ සරණයං යනති - පබබතාන ිෙනාන ිච 
ආරාම රැකඛ වචතයාන ි- මනුසසා භය තජජිතා 
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බිවයන් තැත ි ගත ් වබාවහෝ මනුෂයවයෝ පර්ෙත, ෙන, ආරාම, 
ෙෘක්ෂ ආදිවයහ ිසරණය යනොය. ඒොවය් පිහටි වසායා යනොය.  

වනතං වඛා සරණයං වඛමං - වනතං සරණය මුතතමං 
වනතං සරණය මාගමම - සබබ දුකඛා පමුචචත ි 

නමතු ්වමනන් වම් කයින වදේල් නයිම ආරක්ෂා සහිත පිහිට 
සරණය වනාවව්. ‘වනතං වඛා සරණයං වඛමං - වනතං සරණය මුතතමං’ 
වම්ක නයිම උතමු්ම සරණයක ් වනාවව්. වම් විදිවය ් පිහටි වසායා 
යාමකින ්සියලු දුවකන ්මිවදනන් බැරිය කයිල ඒ විදියට බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස ් විස්තර ෙශවයන් පරකාශ කරනො. ඊළඟට පරකාශ කරනො 
වකාවහාමද දුවකන ්මිවදන්වන ්කයිලා. 

වයා ච බදුධං ච ධමමං ච - සංඝං ච සරණයං ගවතා 
චතතාරි අරිය සචචානි - සමමපපඤඤාය පසසත ි
දුකඛං දුකඛ සමුපපාදං - දුකඛසසච අතිකකමං 
අරියං චටඨංගකිං මගගං - දුකඛපූසම ගාමිනං 

නමතු ් යම් කසිි වකවනක් බදුුන ් දහම් සඟනු් කියන ඒ 
තණුයරුැෙනවග ්සරණය යයදි. ඒ ෙවගම් දුකත,් දුවක ්හට ගැනීමත,් දුක 
ඉකම්ො යාමත,් ඒ දුක සමනය කරිීවම් සංසිඳවීවම් මාගයයත ් කියන 
ආයය අෂටාංගකි මාගයයත් කයිල කයින වමනන් වම් චතරුායය සතයය 
සමයක ්පරඥාවෙන,් මහා පරඥාවෙන ්දක ීද, 

එතං වඛා සරණයං වඛමං - එතං සරණය මුතතමං  
එතං සරණය මාගමම - සබබ දුකඛා පමුචචත ි

වමන්න වම්කය ි නියම ආරක්ෂා සහති පිහිට යාම, සරණයය. 
‘එතං සරණය මුතතමං’ වම්කයි නයිම උතමු්ම සරණයය.  

‘එතං සරණය මාගමම - සබබ දුකඛා පමචුචති’ 

වමන්න වම් පිහටි වම් සරණය යාවමන් තමය ිසයිලුම සංසාර 
දුකඛවයන් මිවදන්න පුළුෙන් කයිලා ඒ විදියට බදුු පියාණයන ්ෙහන්වස් 
පරකාශ වකාට ොනළා. 

එතවකාට වම් ගාථමා ආශරවයන ්වම් කථමාෙ ආශරවයන් අපට ධමම 
කාරණයා රාශියක් මත ුකර ගන්න පුළුෙන.් කථමාෙ ගැන කලප්නා කරලා 
බැලුෙත ් දැන ් වම් කාලවය ් හැටියට නම් වම්ොවය ් අදභ්ූත ෙශවයන් 
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තවිබන වදේල ්වපවනනො. විවශ්ෂවයනම් සෘදධි පරාතහිාර්ය පිළිබඳෙ. 
දැන ්වම් කාලවය් නම් වම් අයට සැක කරනන් පුළුෙන ්තරම් වද්ෙල්. 
නමතු ්බුදධ කාලවය් මගුලන ්මහ රහතන් ෙහන්වස් මහා සෘදධිමතුන් 
වගන් අගරය කවි්ෙහම මහ පුදුම වදේල් වම් ධමමවය් සඳහන් වෙනො. 
දැන ්වමතන ෙැදගතම් කාරණයය තමය ිඅගගිදතත බරාහමණයයාවග ්පැවිදි 
වීම ගැන.  

පැවිදි වීම කයින එක දැන් වම් කාලවයත් ් වබාවහාම 
පහසවුෙනම් කරන වදයක්. නමතු ් සෘෂි පරෙෘජයාෙ, නමුත් වම් 
අගගදිතත බරාහමණයයා පැවිදි උවන ් වකාවහාමද? කන්න, වබාන්න, 
අඳින්න, පළඳින්න, සමාජ තත්ත්වයක්, ඒො නැත ිනසිා වනාවව්. වලඩ 
දුක ්නසිා වනාවව්. රාජ වගෞරෙය ඉහළම මට්ටමින් ලැබිලා තිවබද්දිත්, 
රජු හා සමාන ආසනයක ඉඳගනන් තරම් ශකත්යික් ලැබිලා තිවයද්දිත් 
ඕනම වදයක් ‘කයිලා කරො ගන්න’ පුළුෙන ් තරම් තත්ත්වයක් 
තවිබදද්ිත,් ඒ තරම් රවටත ් රජුවගත් ් පරසාදය තවිබදද්ී අර දුර දක්නා 
නෙුණින ්කලප්නා කළා. වම් තත්ත්වය හැමානම තවියනව්න් නැහැ. මම 
දැන ් මහළුය.ි මම දැන් ඉතින ් විශරාම යන්න ඕන, විශරාම යන්න ඕන 
සම්පණූයයවයනම්.  

විශරාම යන්න ඕන කවි්ෙහම වම් කාවල් විශරාම ගහිලිල්ා කරන 
වදේල ් වනාවව් ඒ බමණුයා කවළ.් දැන් ඉතින ් ඊළඟට විශරාම යනෙ 
කවි්ෙහම විශරාම යන්වනත ් තෙත ් ටිකක ් ඉතරුැ කරවගන වනාවව්. 
ඔක්වකාම වානර දන ්දුනන්ා. ඒ සයිලු ධන සම්පතත්යි අණය වබර ලො 
වානරෙල ් ඇරලා, භාණයඩ්ාගාරය ඇරලා, ඔක්වකාම දීලා ඒොයින් 
නදිහස ් වෙලා තමය ි පැවිද්දට ගවිය.් අනන් ඒක අපට පාඩමක්. ඒ 
බාහරි තෙුසන ් කයිල කයිනවකාට අපි මිචඡ්ා දෘෂටික කයිල කිව්ෙට 
වමාකද, ෙටිනා පාඩමක් එතන දීල තවියන්වන,් දැන් කාවල් පැවිද්ද 
ගැන හතිල බලනවකාට. ඒ වනකඛමමය තළු එන ශකත්යිම තමයි 
පැවිදද් ඉදිරියට වගන යනන් උපකාර වෙනව්න. වනකඛමමය නැති 
තැන ඒක නකිම්ම පැවිදද්ක්. නකිම්ම හසි ් පැවිද්දක.් ඒක තුළ 
ශකත්යික් නැහැ. ඉදිරියට යන්න බැහැ. ආපසස්ට කරකැවිල එනො. 
නමතු ් ඒො අර අතතීවය ් සෘෂි පරෙෘජයාෙ ගැන ඒ අබවුදධාත්පාද 
කාලෙල පො මහරජ දරැෙන් පො ‘රාජ සෘෂි’ කයිල කයිනො. රජකම 
අතහැරල ගහිලිල් හමිාලය ෙනවය් තෙුස් දම් රැක්වක ්අර සයිලුම සැප 
සම්පත ්අතහැරලා අළුයම ලූ වකළ පිඬක ්හැටියට, නකිනම් වනාවව්. 

අනන් ඒ විදියටය ි සඳහන් වෙනව්න්. ඉතින ් වමතනත් සෘෂි 
පරෙෘජයාෙ අනෙු ඒ චාරිතරය - කයින්වන ් සනාතන චාරිතරයක් 
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වනකඛමමය පිළබිඳෙ - ඒ චාරිතරයට ගරැ කරමින් අගගිදතත 
බරාහමණයයා ගයි ඒ නකිම්ීමම අපට පාඩමක්, දැන ් කාවල් කල්පනා 
කරල බලනවකාට. ඉතින ්එතන ඉඳල කයින ටිකත ්බලම.ු  

ඊළඟට ඇතත් ෙශවයන්ම අර කාම විතර්ක ආදී වකවලස් 
විතර්ක නැති කරිීම සඳහා එකත්රා උපාය මාගයයක් ඒ බමුණයා 
තමන්වග ් ශරාෙකයන්ට කවි්ො. ඒ ෙවගම් ශරාෙකයනුත ් ඒක අනුෙ 
කකීරැෙ කරියා කළ බෙ වප්නො. වකවලස් සතිවිිල ිඑනොත ්එක්කම, 
කාම සතිවිිල ි දව්ව්ශ සතිවිිල ි ආදී ඒ සිතවිිල ි එනවකාට කවළ් 
වමාකකද්, දුෙලා ගහිලිල්ා ඒ වෙවලම් ෙැල ිමලල්ක ්වගනාො. එතනත් 
තවියන ධමමතාෙ අපි කලප්නා කරල බැලුවොත ් අර වකවලස් 
විතර්කයට ඉඩ වනාදී වෙන ෙැඩකට හිත වයාම ු කරිීවමන් අර 
වකවලස ් විතර්කය කැපුො. අනන් ඒ විදිවය ් ෙැඩක ් එතනත් 
තවිබනො, එකත්රා උපකරමයක.් ඒ තළුනි ් තමය ි අර බමණුයන් විශාල 
ශකත්යික් ඇත ිකර ගතව්ත.් වකාය ිතරම් ද කයිවතාත ්අර වද්ශනාෙ 
අෙසානවය ් දී අර සයිලුම තෙුසන ් පටිසම්භාින සහති අහයත්ෙයට 
පතව්ෙලා බදුු පියාණයන ් ෙහනව්සව්ග් ශරාෙකයන් බෙට පත්ෙුණයා, 
කයිලා කයිනො ඒහ ිභකි්ෂභුාෙවයන.්  

එතවකාට අන්න ඒ තරම් ශකත්යික් ඇත ිකර ගන්ට උපකාර 
ෙුවණය ්වම් වකවලස ්මර්ධනය කරිීවම් කාර්යය ඒ අෙසථමාවව් ඉඳලම 
ඇරඹණුයු නසිය.ි ඉතින ්ඔය විදියට ඒක නසිාම තමය ිඅර විශාල පිරිසක් 
ඒ අයවග ්ානයකයනි ්හැටියට අනගුරහය කවළ්. අනත්විම් දී බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්සව්ග ් ඒ ධමම වදශ්නාෙ අහලා ඒ අය වතර්ැම් ගතත්ා නියම 
ආකාරවය් සරණය යාම පිහටි යාම වම්ක වනාවව්. පෙමත ෙන ආදිවය් 
සරණය යාම වනාවෙයි. වමනන් වම් තරිවිධ රතන්ය සරණය යාමයි 
කයිලා. ඒක වතර්ැම් අර ගැනමී නසිා තමය ි අර ගාථමා සහිත බුදධ 
වදශ්නාෙ අහලා ඒ බමණුයන ් තළු ඇතෙිුණයු චිතත් විප්ලෙය, 
පරිෙර්තනය වකාය ි තරම්ද කයිවතාත ් අහයතේයට පත්ෙණුයා කියල 
කයිනො. ඊළඟට ඒහි භකි්ෂුභාෙවයන් බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස් ඒ අයට 
පැවිදද් ලබා දුනන්ා.  

අනන් ඒ විදියටය ිඒ ධමමවය ්සඳහන ්වෙන්වන.් විශාල පිරිසක් 
තළු තරිවිධ රතන්ය වකවරහ ි භකත්යි ඇතෙිුණයා ෙවගම් චතුරායය 
සතයය අපි සරණය යාම කයින එක සාමානයවයන් වතර්ැම් ගන්වන් 
බදුුන ්සරණය යාම, දහම් සරණය යාම, සඟනු ්සරණය යාම කයිලය.ි නමුත් 
වමතන වම් ගාථමාවව් කයිවෙනො එපමණයක ්වනාවෙයි ඒ සරණය යාම 
එතනනි ් ආරම්භ වෙනො. වකළෙර ෙනව්න ් චතරුායය සතයය 
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අෙවබෝධ කර ගැනවීමන්. වම් සංසාර පැෙැතම් දුකකය්. එයට වහ්තුෙ 
තණයහ්ාෙය, ඒ තණයහ්ාෙ නවිීමය නෙින කයිනව්න,් එයට මාගයය ආයය 
අෂටාංගකි මාගයයයි කයිල කයිනො. ඒ ගාථමාෙල අර්ථමය හරියාකාරෙ 
වතර්ැම් ගැනවීමන ්අර විශාල පිරිස අනත්මිට බදුධ ශරාෙක තත්ත්වයට 
පත ් ෙුණයා. ඒ අෙසථමාවව්ම අඟු, මගධ වදරටින ් විශාල පිරිසක් තෙ 
ානයක පිරිසක ් පැමිණියා. ඒ පැමිණි අයත ් වම් ඇතෙිුණයු පරිෙතයනය 
දැකල මලුදී කලප්නා කළා බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් වම් අගගිදතත 
බරාහමණයයාවග ් වගෝලවයක් කයිලා. ඒක නැත ිකරනන් බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස් අගගදිතත බරාහමණයයාට ඒ අෙසථමාවව් පරකාශ කළා කියලා 
සඳහන් වෙනො, වම් පිරිසවග ් සැක සංසිඳෙනන් කයිලා. එතවකාට 
අගගදිතත බරාහමණයයා තමන් ලබාවගන තබිණුයු සෘදධි ශක්තිවයන් 
අහසට පැන නැඟලිා හත් සැරයක්ම බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස්ට ෙන්දනා 
කරලා, ‘භාගයෙතනු ්ෙහන්වස ්ශාස්තෲන් ෙහනව්ස,් මම වගෝලයා.’ මම 
ශරාෙකයා කයිලා පැමිණි ානයක පිරිසවග් සැකය දුරැ කළ බෙ 
කථමාන්තරවය ්තෙ දුරටත ්සඳහන් වෙනො.  

එතවකාට වමන්න වම් කථමාෙ තළුින ්අර මලුින ්පැවිදද් පිළිබඳ 
ආදර්ශය ෙවගම් ඊළඟට පැවිදි පිරිස තළු වම් වදශ්නාෙ නසිා ඇතිෙුණයු 
චිතත විපල්ෙය පරිෙතයනය ඒක ගැනත ්අපි කලප්නා කර බැලයි යුතුෙ 
තවිබනො. දැන් වම් කාවල ්වබාවහෝ වදනා තමන්වග ්වම් සංසාර දුක 
ඒ ෙවගම් ජීවිතවය් ඇතෙින වනාවයක් දුක ් සහති අෙසථමාෙල් නිසා 
ඒොවය ් පිහටි වසායා යනො, සරණය වසායා යනො. ඉතනි ් වමන්න 
වම් පිහටි වසායා යාම සරණය වසායා යාම නයිම ආකාරවයන් ඵලෙත් 
වෙනව්න ්සාර්ථමක වෙනව්න ්වකාවහාමද කයින එකය ිවම් වදශ්නාවව් 
කයිවෙනව්න.් බදුුන ් දහම් සඟුන ් සරණය යාම, සාමානය වලෝකයා 
හතිනව්න ් ගස ් ගලේල, පෙමතෙල, යම් කසි ි ගපු්ත බලවව්ගයක් 
තවියනො. ඒො තළුනි ් ඒ බලවව්ග ෙලනි ්ආරක්ෂාෙ බලාවපාවරාත්තු 
වීමය ිසාමානය වලෝකයා කලප්නා කරනව්න.්  

නමතු ්බදුු පියාණයන ්ෙහන්වස ් දකේා ොනළා වලෝකයාට නියම 
පිළසිරණයය සසර දුක වකාටිනම් ජාත,ි ජරා, ෙයාධි, මරණය ආදී සියලු 
සංසාර දුකනි ් මිදීමට නම් වමනන් වම් බදුධ රතන්ය, ධමම රත්නය, 
සංඝ රතන්ය කයින තරිවිධ රතන්වය් පිහටි වසායා යා යුත ුබෙ. ඒක 
නසිාම තමය ි වම් පිනේතුන ් දන්නො ධමමවය ් සඳහන් වෙනො, 
වකවනක ් උපාසකවයක් වෙනව්න්, අෙම මට්ටමින් දකේන්වන්, 
අෙශයතාෙ ‘බදුධං සරණයං ගවතා වහාත,ි ධමමං සරණයං ගවතා වහාති, 
සංඝං සරණයං ගවතා වහාති’ කයිලා. යම් වකවනක ්බදුුන,් දහම්, සඟුන් 
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සරණය වයද්, එපමණයකනිම් උපාසකවයක් වෙනො කයිලා. ඉතින් ඒ 
උපාසක උනන්ැවහ් - උපාසක තැනැතත්ා - ශීලෙනත්වයක් වීමටයි අර 
යම් කසි ි පඤච ශීලාදී ශීලයක් සමාදන් වෙනව්න්. ඉතින් අෙම 
මට්ටමින් එවහම කවි්ෙ පමණින ්වකවනක ්හතිනන් නරකය ිඅපි වම් 
තනු ් සැරයක් ‘බදුධං සරණයං ගචඡ්ාමි’ කවි්ොම ඔක්වකාම සම්පූණයයයි 
කයිල. ඒක නසිාම තමය ි අර ගාථමාවව් කයින්වන සරණය යාමට 
අනතරුැෙම ඊළඟට දුකත,් දුවක ්හට ගැනීමත,් දුක ඉකම්වීමත,් දුකඛ 
නවිරෝධය කයින එක - නෙින. ඊළඟට ඊට උපකාර ෙන ආයය 
අෂටාංගකි මාගයයත ්කයින ඒ චතරුායය සතයය සමයක ්පරඥාවෙන්, මහා 
පරඥාවෙන ් දකනින් ඕන. අනන් එවහම දැකවීමන් තමයි ඇත්ත 
ෙශවයන්ම සංසාර දුකින ් මිදීම කයිල කයින්වන.් එතවකාට සරණයා 
ගමනය සම්පණූයය වීමට නම් වම් මාගයවය ්යා යතුෙු තවිබනො.  

ඊළඟට අපි වම් සරණයා ගමනය ගැන පමණයක ්හතිල බැලුෙත් 
වම් පිනේතනු ්අහල තවියනො වම් ‘ධජගග’ කයිලා පිරිතක ්තවියනො, 
‘ධජගග සූතරවය්’. එතනදී බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස ් පරකාශ කරනො. 
ආරණයය ගතෙ, ෙෘකෂ් මලූ ගතෙ, සුඤඤාගාර ගතෙ භාෙනා කරන 
සංඝයා ෙහන්වස්ලාට පො යම් කසිි භයක්, තැත ිගැනමීක්, වලාමු දැහැ 
ගැනමීක් ඇති උනහම තමන් ෙහනව්ස ් සහි ි කරනන් කයිලා බුදු 
පියාණයන ්ෙහනව්ස ්පරකාශ කරනො. වකාවහාමද සහි ිකරනව්න්. වම් 
පිනේතනු ් කෙුරැත ් දන්නො අර ‘ඉතපිි වසා’ පාඨවයන.් ‘ඉතිපි වසා 
භගො’ ආදී ඒ බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස ්සහි ිකරිීම සඳහා තවිබන නෙ 
ගණුය පාඨය සහිපිත ්කරනන්. මා පිළබිඳෙ සහිපිත ්කරනව්න් නැත්නම් 
ධමමය වහෝ සහිපිත් කරනන්. ධමමවය් ගණුය හය සෙකඛාතාදී ගණුය හය. 
ඒක සහිපිත් කරනව්න් නැතන්ම් සංඝයා ෙහනව්සල්ාවග ් ගුණය නෙය 
සපුටිපනනාදී ගණුය නෙය සහිපිත ්කරනන්. එවහම සහිපිත ්කරද්දී අර 
ඇතෙින බිය තැති ගැනම් වලාම ු දැහැ ගැන්ම නැතෙි යනො කියලා 
ධජගග සතූරවය ්ආරක්ෂණය මන්තරයක් හැටියට දකේලා තවියනො, වම් 
සවූිස ි මහා ගණුයය. එතවකාට වලෝකයාට එකම පිළසිරණයය වමන්න 
වම් සවූිස ිමහා ගණුයය බෙ මතක තබා ගත යතුෙු තවිබනො. ඒ නිසාම 
තමය ි ඔය රතන සතූරවය ් දකේා තවිබනව්න්, එතන සතය කරියාෙකට 
පො පදනම් කර ගන්න පුළුෙන ්බදුු ගණුය ආදී තණුයරුැෙනව්ග ්ගණුය. 

රතන සතූරවය් නාිනන කථමාවව් එවහමත ් සඳහන් වෙන්වන් 
විශාලා මහ නෙුර අර තනු ් බිය - අමනුෂය බිය, වරෝග බිය, ඊළඟට 
දුර්භික්ෂ බිය නසිා ඇතෙිුණය මහා විනාශය අෙසථමාවව්දී බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස ් ආනනද් සොමීන ් ෙහනව්ස්ට පැෙරැො වම් රතන සූතරවය් 
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තවිබන ගාථමාෙලින ් ‘එවතන සවචචන සුෙත්ථි වහාතු’ කයිලා වම් 
සතයවයන්, සතය කරියා බලවයන් ඒ පරවදශ්යට සැප පැතෙුා. ඉනුත් 
අපට වප්නො වහාඳ නදිර්ශනයක්, ඒක තණුයුරැෙන ්තළු ඇති ශක්තිය. 
වම් තණුයරුැෙන ්තළු ඇත ිශකත්යි සතයවය ්ශකත්යිය.ි වලෝකවය ්නතිය 
ෙශවයන්ම පෙතනි ධමමතාෙක ් ඒක. සතයය තුළ විශාල ශක්තියක් 
තවිබනො, සතයකරියා තළු. ඔය ජාතක කථමා ආදිවය් වබාවහෝ විට 
දකනින් ලැවබනො කයිවෙනො වබෝධිසත්වයන ්ෙහනව්ස ්තළු තිවබන 
දුර්ෙලතාෙන ් අනෙු වනාවයකුත ් අෙසථමාෙන් ෙල අවනකතු් ශික්ෂාපද 
වහම කැඩෙුා. නමතු ්සතයය පිළබිඳෙ ඒ කයිනව්න ්මසුාොදය පිළිබඳෙ 
දැඩිෙම ඒ ශික්ෂාපදය රැක්ක බෙ, සතයය රැකක් බෙ. ඒක නසිාම බුදු 
පියාණයන ්ෙහනව්සව්ග ්චරිතවය ්දැකව්ෙනො සතයවය ්පරාතහිාර්යය. 

ඉතනි් ඒකම තමයි වමතන තිවයන්වන.් තුණයරුැෙන්වග් ගුණය. 
ඒ සවූිස ි මහා ගණුය සතයයක්. ඒ සතයවය ් බලවයනුය ි අර විදියට 
‘එවතන සවචචන සෙුත්ථි වහාතු’ ඔය විදියට වනාවයකුත් ආකාරවයන් 
ආශීර්ොානතම්ක ගාථමාෙල තරිවිධ රතන්ය අරමණුය ු කරවගන තරිවි  ධ 
රතන්ය පිහටි කරවගන වලෝකයාට ශුභ පතල තවියනො. එදිවනාන 
ජීවිතවය ්එන ගැටළු ෙලදී ආපාන ෙලදී පො තණුයරුැෙනම් පිහටි වලස 
සලකනන් ෙටිනො. ඒ ෙවග්ම විවශ්ෂවයනම් වමතන සසර දුක ්කියල 
කයින ඒ භයානක දුක, ඒ විපත, එවකන් එවස ් වමවස ් මිවදන්න 
බැහැ. ෙචන මාතරවයන් තණුයරුැෙන ් සරණය ගහිලිල් මිවදනන් බැහැ. 
තණුයරුැෙන ් සරණය සම්පණූයය වෙනන් නම් බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස් 
දකනින් ඕන. ධමමය දකනින් ඕන. සංඝ රත්නය දුට ුඒ පරතයක්ෂය තමන් 
දකනිට් ඕන. අෂටායයපුදග්ල මහා සංඝ රතන්ය ගයි මාගයවය් ගමන් 
කරලා එහ ිපරතඵිලය දකනිට් ඕන. අනන් ඒකය ිවමතන කයිවෙන්වන්. 
අර චතරුායයසතයය අෙවබෝධ කර ගන්නය ිකයිල සමයක ්පරඥාවෙන.්  

ඉතනි ් ඒ අතින ්කලප්නා කරල බලනවකාටත ්වම් චතරුායය 
සතයය පිළබිඳෙ අපි හති වයදිය යතුෙු තවිබනො. මළුු මහත් ධමමයම 
වකටිවයන් හැඳිනේුවොත ් වමාකකද් වම් බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස් 
වදශ්නා කළ ධමමය කයිලා ඔන්න ඔය චතුරායය සතය වදශ්නාෙයි. 
ඒකම තමය ි ධමමචකකපපෙතතන සතූරවය් බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස් 
සවිසත්රෙ ඉදිරිපත ් කරල තවියන්වන්. වම් ජාත ි ජරා ෙයාධි ආදී ඒ 
සයිලු සංසාරික දුකඛ සමහූයම තමය ි බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස් එතන 
දුකඛ සතයය හැටියට දකේා ොනවළ්. ඊට වහත්ෙුය ි තණයහාෙ හැටියට 
බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස ් දකේා ොනවළ්. වලෝක සතත්්වයා තළු තිවබන 
කාම තණයහා, භෙ තණයහා, විභෙ තණයහා ආදී ෙශවයන් දකේන ඒ 
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තණයහාෙ නසිා වම් සංසාරවය ් අනනත් කාලයක් ජාත ි ජරා ආදී දුක් 
විඳිනෙය, වලෝක සත්ත්වයා. තණයහාෙ නැත ි කරල වම් තණයහාෙ 
සංසඳිොගත ්තතේයටම තමය ිවම් නෙින කයිලා කයින්වන.් ඒ නිවීමයි 
ඒකට යන මාගයයය ි අර සමමා දිටඨි, සමමා සංකපප, සමමා ොචා, 
සමමා කමමනත, සමමා ආජීෙ, සමමා ොයාම, සමමා සත,ි සමමා 
සමාධි කයිල කයින ආයය අෂටාංගකි මාගයය. එතවකාට වමන්න වම් 
මාගයය සම්පණූයය කරිීවමන්, වලෝවකෝතත්ර ෙශවයන් සම්පණූයය කිරීවමන් 
තමය,ි මළුු මහත ්සංසාර දුකනි ්මිවදනට් පුළුෙන ්ෙනව්න.් ඒ විදියට 
දකේලා තවිබනො.  

එතවකාට වම්ක තෙත් ටිකක ් කලප්නාකාරීෙ බලනවකාට 
වමතන වම් සමයක ්පරඥාෙ කයින්වන් වම් අප කා තුළත ්යමක ්ෙටහා 
ගැනවීම්, අෙවබෝධ කර ගැනීවම් ශකත්යික් තවියනො. නමුත් වම් 
කයින පරඥාෙ ඒ විධියට තකය ආශරවයන් ලබා ගන්න එකක ්වනාවෙයි. 
භාෙනාමය ෙශවයන් දියණුය ුකර ගත යතු ුඑකක ්ඒක. ආයය අෂටාංගික 
මාගයය ෙඩනො කයිලා වම් හැම වකවනකම් එකත්රා උතස්ාහයක් 
කරනො. ඒක නකිම් සලිල්ර ෙශවයන් කරන උතස්ාහයක.් ටික ටික 
ආයය අෂටාංගකි මාගයය පුළු පුළුෙන ් මට්ටමින් ෙැඩීමට උත්සාහ 
කරනො. නමුත ්ඒවක යම් යම් ඇද කදු තිවයනො. ඒක නසිා තමයි 
අර වෙනමම කසුල කමමයක් හැටියට දකේලා තවියන්වන ් ‘දිටඨිජජු’ 
කමම කයිලා. දෘෂටිය සෘජු කරගන්න උත්සාහයක ්කරනව්න ්සාමානය 
පෘථමගජ්න පුදග්ලයා.  

ආයය අෂටාංගකි මාගයය පෘථමගජ්නයාට සම්පූණයයෙ නැහැ. ඒවක 
ඇද කදු තිවබනො. ඒක වපළ ගැසව්ීමට සෘජු කර ගැනමීට කරන 
උතස්ාහයක ්තමය ිකරනව්න.් එවහම වපළ ගැසව්ීමට කරන උත්සාහය 
සාර්ථමක ෙනව්න ් භාෙනාෙක ් මදුුන ් පත ් වෙන අෙසථමාවෙයි. ඵලෙත් 
ෙන අෙසථමාවෙය.ි ශීලය මත පිහටිලා සමාධිය ෙඩලා යම් අෙසථමාෙක 
විදර්ශනාවෙන ් චතරුායය සතයය අෙවබෝධ කරනො නම් අන්න ඒ 
අෙසථමාවව්දී තමය ි ආයය අෂටාංගකි මාගයය, එතන සඳහන් වෙනො 
ධමමවය ් දැක්වෙනව්න ් ඒ වලෝවකෝතත්ර මාගයය. ඇතත් ෙශවයන් අර 
වලෞකකි ෙශවයන්, සලිල්ර ෙශවයන ් ෙවග ් ෙඩනො. නමුත් 
වලෝවකෝතත්ර මාගයවය්දී අර අංග අටම එක සතික පහළ වෙනො 
කයිනො. අංග අටම එක සිතක ඉතාම ක්ෂණිකය.ි ඒ ක්ෂණික සමාධියක් 
ෙශවයන් මාගය සමාධිය පහළ වෙන බෙ සඳහන් වෙනො. ඒක ඉතාම 
ගැඹරුැ කාරණයයක්. යම්තමින් සිතා ගනන් පුළුෙන ්සමමා දිටඨිය වපරටු 
කරවගනය ි වම් අංග අට තවිබනව්න්. වම් සමමා දිටඨිය වපරටු 
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කරවගන තබිණුයාට වමාකද අනකි ්අංග එක එක අතටය ිතවියන්වන්. 
ඒොවය ් හරියට ඇද කදු තිවයනො. වම්ො වකලනි ් කරල ගත්තහම 
වම් සමමා දිටඨිය අනත්මිට දියණුයවුෙලා සමයක ් දශයනය බෙට පත් 
වෙනො.  

අනන් ඒක තමය ිඒ මාගය ඥාන අෙසථමාවව්දී සදිුෙනව්න.් ඒකයි 
බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් වම් ආයය අෂටාංගික මාගයය සෘජු මාගයයක් 
කයිල ොනවළ.් වම්ක සෘජු කරගන්න වෙනො. සෘජු හැටියටම පහළ 
වෙනව්න අනන් අර වලෝවකෝතත්ර තතත්්වවයද්ී. වසෝොන් තත්ත්වවය්දී 
පළවෙන ිෙරට, ඒ සෘජු කරගැනීම වමාකටද? වම් සංසාරවය් බලගතු 
වකවලස ් සමහූයක ් වකවලස ් කන්දරාෙක ් වම් චිතත සනතානවය් 
තැනප්ත් වෙලා තිවබනො. වම්ක එවහම පිටිනම් ෙසාවගන තිවබනො 
මලකඩ රාශියක් ෙවග.් වම්ක එවස ් වමවස ් චිනත්න ශක්තියකින් 
කපනන් බැහැ. කපනන් පුළුෙන ් වෙනව්න් මාගය චිතත් සමාධිවයන්. 
මහා බලසම්පනන් සමාධියක් වලෝවකෝතත්ර සති කයින එක. වම් 
භාෙනාමය ෙශවයන් ධයාන ආදියත් වබාවහාම බලසම්පන්න සිත්, 
පළවෙන ි ධයාන වදවෙනි ධයාන ෙශවයන ් දැකව්ෙනො. නමුත් ඒ 
සාමානය ධයාන චිතත්යටත ් ෙඩා බලගතුය ි වලෝවකෝතත්ර මාගය 
සමාධියක්. ඒක තළුනි් තමයි වම් වකවලස් කපනන් පුළුෙන ්ෙන්වන්. 
අනන් ඒක නසිා තමය ිඔය  

‘යං බුදධවසවටඨා පරිෙණයණයය ීසචුිං 
සමාධි මානනතරිකඤඤ මාහ ු 
සමාධිනා වතන සවමා න විජජත’ි 

ඒ විදියට දකේනො. ඒ වලෝවකෝතතර සමාධිය වෙන කිසිම 
සමාධියකට සම කරනන් බැරි තරම් බලසම්පනන් බලගත ුසමාධියක් 
කයිල. ඒ බලගත ුබෙ ලැවබනව්න අනන් අර අංග අටම එකතවුෙලා 
එක ක්ෂණයයකම සමමා දිටඨිය සමයක ් දශයනයක් හැටියට ෙවග ්පහළ 
වෙනො. ඒක තළුින ් තමය ි වසෝොන ් මාගයවය ් එක මට්ටමකින් ඒ 
බලගත ු වකවලස ් කඩලා ජීවිත හතකට පමණයක ් ඉතරුැ කරනො. 
සකානගාමි තතත්්වවයද්ී, වදවෙන ිතතත්්වවය්දී තෙත ්දුරට ඒක අඩ ුකරලා 
නැෙත එක ෙරක ් පමණයක ් වමවලාෙට එන හැටියට. අනාගාමි 
තතත්්වවය්දී බරහම වලෝකයට ගහිලි්ලා වකළෙර කරන හැටියට. ඊළඟට 
අරහත ්තත්ත්වවයද්ී සම්පණූයයවයන්ම ජාත,ි ජරා, ෙයාධි, මරණය ආදී සියලු 
සංසාර දුකනි ් මිදිලා, ඒ කමම ශකත්යිත ් බිඳලා, නැෙත නූපදින 
තතත්්වයකට පත ්කරනො. අනන් ඒක තමයි එතවකාට සයිලු සංසාර 
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දුකනි ්මිදීම කයිලා කයින්වන.් ඉතින ්ගැඹරුැ වකාටසකතු ්වමන්න වම් 
සරණය යාවම් ඇත ි බෙ වම් පිනේත් පිරිස ් කලප්නා කරන්න ඕන. 
එවහම නැතන්ම් සාමානයවයන් හවිතනන් පුළුෙන ්අපි ‘බදුධං සරණයං 
ගචඡ්ාමි, ධමමං සරණයං ගචඡ්ාමි, සංඝං සරණයං ගචඡ්ාමි,’ කවි්ෙ පමණින් 
අපි ඔක්වකාම වබෞදධවයෝ වම් ඔක්වකාම ෙැඩ සම්පණූයයය ි කියල. 
නමතු ් වමතන සාමානයවයන් පාවිච්චි කරනව්න ් ‘සරණයාගමනය’ 
කයිලා. සරණයාගමනය කයින එක භාෂාවව් ෙයාකරණයය අනුෙ 
හතිවුොත ් සරණයයකට පැමිණීම, පිහටිකට පැමිණීම කයින එකයි. 
නමතු ්ඇත්ත ෙශවයන්ම ‘සරණයාගමනයම’ එතන තවියනව්න - ‘පිහිට 
වසායා යාම’ 

ඉතනි ්වම් පිහටි වසායා යන ගමන සම්පණූයය ෙනව්න ්චතරුායය 
සතයය අෙවබෝධවයන.් නයිම ෙචනය තුන් සරණය ගමනය කියලයි 
කයින්න තිවයන්වන. තණුයරුැෙන ් සරණය යාම. වම් සරණය යාවම් 
ඉලකක්ය වකළෙර ෙනව්න ් නෙිනනි්. එවතක ් යන ගමනය,ි ඇත්ත 
ෙශවයන් සදධාවෙන් ආරම්භ කළ යුත ු වදයක්. ඔන්න ඊළඟට අපි 
කලප්නා කරල බලමු දැන් වම් සදධාෙ ගැන. දැන් වමතනත් අපි 
දනන්ො බදුධානුසසතයි, ධමමානුසසතයි, සංඝානුසසතයි ෙඩන්න අප 
තළු යම්කසි ි සදධාෙක ් ඇතවිෙනන් ඕන. එවහම නැති වකනාට - 
තර්කය විතරක ් ගතත්ු වකනාට - වම්වක අර්ථමයක ් වප්නව්න නැහැ 
හදෙතට දැවනන තරමට අර ගණුය සම්පත්තයි බදුු ගණුය සම්පත්තිය, 
දහම් ගණුය සම්පත්තයි, සඟ ගණුය සම්පතත්ිය - හතිට කා ෙදිනන් ඕන.  

එවහම වකනාට තමය ිඔන්න ඊළඟට බුදධානසුසත ිෙශවයන් - 
බදුධානසුසත ි කයිල කයින්වන ් බදුු ගණුය නැෙත වමවනහි කිරීම, 
සහිපිත ් කරිීම. ධමමානුසසත ි කයිනව්න් දහම් ගණුයය නැෙත නැෙත 
වමවනහ ිකරිීම, සහියිට නඟා ගැනමී. සංඝානුසසත ිසඟ ගණුය නැෙත 
නැෙත සහියිට නඟා ගැනමී. එවහම සහිියට නඟා ගැනමී තළුින් වම් 
පුදග්ලයාවග ් වපෞරැෂය තළු යම්කසි ි අභිෙර්ධනයක් සදිු වෙනො. 
නතිරම ගණුයයම වමවනහ ි කරන වකනා ගණුය සාගරයක ් ෙවග්. 
වකාටිනම් දැන ් බුදධානසුසතයි නිතර ෙඩන වකනා පිළිබඳෙ 
වපාතපවත ්සඳහන් වෙන්වන ්හරියට බදුු පයිාණයන ්ෙහනව්සව්ග් ගන්ධ 
කටුියක් ෙවග ් කයිලා. බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් ෙැඩ ොසය කරන 
ගඳකළියි ගන්ධ කටුිය ෙවග් වෙනෙයි කයිල බදුුගණුය නතිර වමවනහි 
කරන තැනැත්තා. වමාකද ඒ ගණුය සම්භාරය නතිර ෙඩනවකාට 
අකසුලේලට ඉඩක ්නැහැ. අකසුලේලට එන්න ඉඩක ්නැහැ. නිතරම 
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ගණුයවයම්ය ිජීෙත් වෙනව්න.් බදුු ගණුය, දහම් ගණුය, සඟ ගණුය. ඒවකන් 
ලැවබන ආරක්ෂාෙමය ිඅර අතන ධජගග ආදී සතූරෙල සඳහන් ෙන්වන.් 

බදුු ගණුය වමවනහ ිකරනවකාට යම් යම් කමම වව්ග තවිබනො 
නම් විපාක වදනට් ඒොවය ් විපාක ශකත්ියත ් මග හැවරනො. ඒ 
ෙවගම් වලෝකවය ්තිවබන බලගතමු ධමමතාෙ සතයවය් ධමමතාෙ නිසා, 
සතයවය ් ශකත්යි නසිා විශේවයනුත ් ඒකට යම් කසි ි බලයක් එකතු 
වෙනො. අදෘෂයමාන කයිල කියන්න පුළුෙන.් නමුත ් අර සාමානය 
වලෝකයා හතින විදිවය ් ගපු්ත බලවව්ගයක් වනාවව්. අතතීවය් අර 
කයිාපු අගගිදතත බරාහමණයයා වහම කවි්වව් ගස ්ගලේල පර්ෙතෙල ඒ 
කාවල වචතය හැටියට සැලක ූතැන ්ෙල යම්කිස ිගපු්ත බලවව්ගයක් 
තවිබනෙය. ඒවකන ් දුක ් වකලෙර කරනන් පුළුෙන ් කයිල. නමුත් 
වමතන කයින්වන ්එවහම එකක ්වනාවෙය.ි ඒ බදුු ගණුය, දහම් ගුණය, 
සඟ ගණුය වමවනහ ිකරිීවමන්, ඒො සහිියට නඟා ගැනවීමන් ඒොවය් 
ශකත්යි තමනුත් ඇති කර ගන්නො. ඒ ශක්තයි තළුින ්අර කමම වව්ග 
වගවී ගහිලිල්ා යම්කිස ි සහනයක් එදිවනාන ජීවිතවය ් පො, සමීාසහිත 
සහනයක් ලැවබනො. ඒකය ි බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස් සාමානය 
වලෝකයා ‘මනුසසා භය තජජිතා’ සාමානය සතත්්වයාවග් සෙභාෙයයි, 
එදිවනාන ජීවිතවය ්පැමිවණයන උප්රෙ හමවුව් - ආපාන හමුවව් - බිවයන් 
තැත ි වගනයි ජීෙත ් ෙන්වන.් ඒ අෙසථමාවව්දී බදුු ගණුය වමවනහි 
කරනො නම්, දහම් ගණුය වමවනහ ිකරනො නම්, සඟ ගණුය වමවනහි 
කරනො නම් සෑවහන ධමමමය සැනසමුක් ඒ තැනැතත්ාට ලබාගන්න 
පුළුෙන ්ධමම ශකත්යි තළුනි.් ඒ ෙවගම් ඒ එන උප්රෙ ෙලට ඔවරාත්තු 
දීවම් ශකත්යිකුත ්ඇත ිවෙනො.  

අපි වබාවහෝ විට අපට එන ආපාන සම්බන්ධවයන් අපි 
කැළවඹන්වන් කරදර ෙනව්න ්අවප් සිත ්ඒො පිළගින්ට සූානනම් නැති 
නසිය.ි නමුත ් බුදධ රතන්ය, ධමම රතන්ය, සංඝ රතන්ය පිළබිඳෙ ඒ 
ගණුය සම්භාරය සවිත ් ධාරණයය කරවගන ඉනන්වකාට අරොට 
ඔවරාතත් ු වදන ශකත්යිකුත ් හවිත ් ඇත ි වෙනො. එයනිතු ් අර බලය 
බිවඳනො. එපමණයක ්වනාවෙය ිඅපි අර තුළින්, ඒ ධමම ශකත්ිය තුළින්ම 
අර කමම වව්ග වගවෙනො. ඔනන් ඔය විදිවය ් ධමමතාෙක ් වමතන 
තවියන්වන්. ඒක නසිා වකවනක ්කලප්නා කරනන් නරකය,ි දැන් මුලදි 
කයිෙනුා බිවයන් තැතගිත් මනුෂයයනි ් පෙමත, ෙන, ෙෘක්ෂ, වචතය 
ආදිවයහ ි පිහිට වසායා යනෙය,ි වම්ක පිහටි වනාවෙය,ි සරණය 
වනාවෙය.ි නමතු ්වම් ගාථමා දිහා බලලා වකවනකටු කයින්න පුළුෙන් 
එවහම නම් වම් ඇතැම් වබෞදධයින ් කරන වම් වබෝධි ෙනද්නා, 
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වචතය ෙනද්නා, වම්ෙත ් අර ෙවගම් මිතයා දෘෂටික වදේල ් වන්ද 
කයිලා. අනන් එතන පැහැදිල ිකර ගත යතු ුකාරණයාෙක් තවියනො. 

ඒක ඔය තර්කය අනෙු ගයි ඇතැම් වකවනක ් වම් කාලවය් 
කයිනෙත ් ඇවහනො ‘ඒො හසි ් වදේලය්’ කයිලා. ඒො වනාදියුණයු 
මනසක ් ඇත ි අයවග් ෙැඩය කයිලා. නමුත ් වමතනදී හතිාගන්න 
තවියන්වන ් - වම් නෙින ් ගමවන ් ආරම්භය සදධාවෙනුය.ි සදධාෙ 
කයින ෙචනවය ්තවිබනව්න ් ‘හදෙත පිහිටවුීම’ කයින එක. එතවකාට 
හදෙතක ් වකවනකටු තිවයනො නම් ඒක පිළබිඳෙත ් යම්කිසි 
ෙර්ධනයක් සදිුවෙනට් ඕන. බුදධිය පමණයක් ෙර්ධනය කවළාත් එතන 
ඒ තැනැතත්ා තළු අඩාල ෙර්ධනයක් ඇති වෙනව්න.් අපි දන්නො දැන් 
වගඩියක් උනත ්ඉවදනවකාට ඒක වහාඳට ඉවදනෙද කවුරෝළු වෙනෙද 
කයින එක ගැන, එතන තත්ත්ව වදකක ්තවියනො. වහාඳට ඉවදන්වන් 
නැත්නම් වමාන, වමානො හරි අඩු පාඩු තවියනො නම් කවුරෝළු 
වෙනො. අනන් ඒ ෙවග් බුදධිය විතරක ් ගතත් ු අය හැඟමී ගැන 
වනාතකා, හැඟමී නැතෙු වනාවෙය.ි ඒ අයට හදෙතක ් නැතුො 
වනාවෙය.ි නමතු ් ඒ අය සමහර විට අර බුදධිොදයම දැඩිෙ අරවගන 
තර්කය ආවරෝපණයය කරවගන, අරො වමෝඩ අය කරන වදේල ්හැටියට 
වචතය ෙනද්නාෙ ආදිය සලකනො. නමුත ් අවප් ධමමවය ් දක්ෙල 
තවිබනව්න වම් ශාසනවය ් එන වචතය ෙනද්නාෙ ආදිය ගැඹුරැ 
අර්ථමයකනි ් කරන වදයක්. වම් පිනේතනු් අහල තිවයනො ශාරීරික, 
පාරිවභෝගකි, උදව්දස්කි කයිලා වචතය තනු ්ෙගයයක් තවිබන බෙ. 

බදුු පියාණයන ් ෙහන්වසව්ග ් ධාතනූ ් එවහම නධින ් කර ගත්තු 
ානගැබ් ආදිය, ඒො ශාරීරික. ඊළඟට උන ් ෙහනව්ස ් පරිවභෝග කළ 
වබෝධීන ් ෙහනව්ස,් පාතරා ධාතෙු ආදිය ඒො පාරිවභෝගකි. ඊළඟට 
උදව්දස්කි කයිල කයින්වන ් උන ් ෙහන්වස ් උවදසා ඇත ි බදුධ රෑප, 
පිළමි, බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් උවදසා - වම්ො සංවක්ත. 
බදුධානසුසතයි සඳහා, බදුු ගණුය සහිපිත ් කර ගැනමී සඳහා, උපකාර 
ෙන ෙසත්.ු ඉතින ් ඒො ආශරය කරවගනය ි මනුෂයයනි ්තමන්වග් සිත 
පිරිසදිු කර ගන්වන.් පරසාදයට පත ් කර ගනව්න.් පහදො ගන්වන්. 
එතවකාට එබඳු ෙසත්ෙුක ් පිළබිඳෙ යම් වකවනක ් නගිරහ කවළාත්, 
එබඳු වදයක ්විනාශ කවළාත ්වම් වමෝඩයිනව්ග ්ෙැඩ. වම්ොයනි ්ෙැඩක් 
නැහැ, වම්ො නකිම් ගල,් ගවඩාල් වගාඩක,් කවි්වොත ් වහම ඒ 
තැනැත්තා බරපතල අකසුලයක් ඒ තළුනි් සිදධ කර ගන්නො. ඒ 
පිළබිඳෙ කසුල ් අකසුල ් පිළබිඳෙ අෙවබෝධයක් නැත ිකවමනුයි, එබඳු 
සමහර අය වම්ො අෙතකව්සර්ැෙට පත ්කරනව්න,් සදධාවෙන ්කරන 
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වමෝඩකම් හැටියට. නමතු ් ඒ තළුනි ් නෙුණයැත ි පිනේතා වම්ක බුදධ 
ෙනද්නාවව්ම වකාටසක ්හැටියට සලකාවගන බදුු පියාණයන ්ෙහන්වස් 
සහියිට නඟා ගැනමී සඳහා එදිවනාන ජීවිතවයම් අපි දනන්ො කෙුරැ 
කෙුරැත ් වගෙල ් වානරෙලේල ජීෙත ් ෙන අය, තම තමන්වග් මිය ගිය 
අය, තෙත ්හතිෙත ්අය සහිපිත ්කර ගැනමී සඳහා ඡ්ායා රෑප හරි වෙන 
වමානෙ හරි සංවකත් පාවිච්චි කරනො. අර බුදධිොදීන ් පො එවහම 
කරනො. නමුත ් වමන්න වමවතනට් ආෙහම කලප්නා කරනන් ඕන 
වමතන අපට දැන් ජීෙමානෙ නැති බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස් සිහියට 
නඟා ගැනමීට අපට යම් යම් ෙස්තනූ,් උපකාර අෙශය වෙනො. හැම 
තසිව්සම ඉවබ්ටම ඒක අවප් හිතට එනව්න් නැහැ. ඒක දකනිවකාට 
අපට අර ශරදධාෙ ඇත ි වෙනො. එතන තමය ිආරම්භය තවියන්වන්. 
ඒක සඳහා තමය ි වමච්චර කාලයක් ඒ විදිවය ් ෙසත්නූ ් පාවිච්චි 
කරනව්නත.් 

ඊළඟට බදුු පියාණයන ් ෙහන්වස් සහියිට නඟාවගන ඇතිෙන 
පරතචිාරය දැකව්ීමක ් හැටියට තමය ි ඒ පුද පූජා කරනව්නත.් ඒො 
පිළබිඳෙත ් සමහර වකවනක ් ‘අහක යන අකසුල්’ රැස ් කර ගන්නො 
වම්ොට වානස ්කයිලා. ඒ ශරදධාෙ කයින එක වෙන වකවනකටු වත්රැම් 
ගන්න බැහැ. ඒ පුද්ගලයාවග ් ශරදධාෙ, බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස් පො 
ඒො පිලබිඳ උවප්ක්ෂා වෙනො. ඒ ඒ තැනැතත්නව්ග් ශරදධාෙ පරකාශ 
කරන ආකාරය. නමතු ් ඒ තළුනි ් ඒ තැනැතත්ා තළු අධයාත්මික 
ෙර්ධනයක් වෙනො. ඊට නිඟා කවළාත ්ඒ ෙසත්නූ ්විනාශ කවළාත් ඒ 
තැනැත්තා බරපතල අකසුලයක් කර ගතත්ා වෙනො. අන්න ඒක නිසා 
වම් වදශ්නාෙත් ෙරදෙල වතර්ැම් ගනන් ඉඩ තවිබන නිසය ි අපි ඔය 
ටික පරකාශ කවළ.්  

ඉතනි් කලප්නා කරනන් ඕන වම් සරණය යාම, තණුයරුැෙන්වග් 
සරණය යාමට උපකාර ෙන වදේල ්තමය ිනතිි පතාම වම් බදුධානුසසති, 
ධමමානුසසත,ි සංඝානුසසති ෙශවයන් වම් තරිවිධ රතන්වය් ගුණය 
සම්භාරය තමනව්ග ් හිවත ් වහාඳට ධාරණයය කරවගන, තැන්පත් 
කරවගන, වමාකද ඒ තරිවිධ රතන්ය ෙැදගත ් ෙනව්න ් වමාකද වම් 
තමන්වග ් ගමනට බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් තමය ි අවප් ශාස්තෲන් 
ෙහනව්ස.් ඊළඟට උනේහනව්ස ් ශාස්තෲන ් ෙහනව්ස ් වෙන්වන් මක් 
නසිාද? උනේහන්වස ් යම්කසි ි ධමමයක් පරකාශ ක ළ නසියි. ඒ නිසා 
තමය ිඅපි අර කවි්වෙ හරියාකාරෙ තරිවිධ රතන්යම පහළ උවන ්ඇසළ 
පුර පසවළාසේක වපාවහෝ දෙවසය ි කයිලා. ධමමචකකපපෙතතන 
සතූරවයන් ආරම්භ කළ ඒ මංගල ධමම වදශ්නාවෙන ්ආරම්භ කළ ධමම 
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වදශ්නා සමූහයය ිඅපි වම් ධමම රත්නය කයිලා සලකනව්න.් ඊළඟට ඒ 
ධමම රතන්ය කරියාතම්ක කළ හැක ිබෙත ්- එය කරියාතම්ක කරන්න බැරි 
වදයක් නම් අපට සංඝරතන්වයන් ෙැඩක ්නැහැ. ඒ සංඝරතන්ය තුළින් 
වපනන්මු් කරනව්න ් වම් ධමමය කරියාතම්ක කළ හැක ි බෙත්, එහි 
පරාවයෝගකි බෙත.් 

ඊළඟට ඒවක ්අෙසථමාෙල ්අෂටායය පුදග්ල මහා සංඝ රත්නය 
කයිල කයින්වන ්අපි අර සමහර අෙසථමාෙල කයින්වන ්වම් මුළු මහත් 
පරතපිානෙ එවහම නැතන්ම් වම් වලෝවකෝත්තර පරතපිානෙ - මහා මාගයයක් 
හැටියට සැලකවුොත් අෂටායය පුදග්ල මහා සංඝ රතන්ය හරියට 
පහන් ෙැටෙල ්පහන් කණය ුඅටක ්ෙවගය.ි ඒ ඒ තතත්්වෙලනි් වපන්නුම් 
කරනො වම් වම් තතත්්වය ලබාගන්න පුළුෙන ් - වසෝොන් තත්ත්වය, 
සකානගාමි තතත්්වය. ඒ ඒ ආයය තත්ත්ව ලබාගනන් පුළුෙන ්කයින හැකි 
සංඥාෙ ඒ ආයයයන්ට ලබා වදනො වලෝකයාට. එතවකාට ඒක නසිා 
තමය ිසඟ ගණුය ෙැදගත ්ෙනව්න ්- ඒ ලබාගතත් ුගණුය සම්පත්තිය නිසා 
තමය.ි ඒ එකක්ම තවියනො ‘පූජාර්හ ගුණයය’ අරහං ගණුයය කියල 
කයින්වන,් අර්හත ්කයිල කයින්වන ඒ පූජාෙන ්ලැබීමට සදුුසු ගුණයය. 
ඉතනි ්බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස ්පූජාෙන ්ලැබීමට සදුුසු වකවනක් කියල 
අපි නතිර කයිනවකාට නරිායාසවයනම් අවන ් අවප් හිත කියනො 
අපට පුළුෙන් වදයක් අපි පූජා කරනන් ඕන. ඉතින ්වලෝකවය් තිවයන 
පිරිසදිුම - සෙභාෙ ධමමය විසනි ් වලෝකයට නති ි පතාම වදන - 
සොභාවික පිරිසදිුම වද ් තමය ි මල. ඉතින ් ඒක නසිා තමයි අර 
වදවියන ්පරසත ුමලින ්කරන පූජාෙල ්වෙනුෙට, අපි අවප් පරමාණයවය් 
හැටියට ෙනපස මලනි ් කැවලන ් වනලා ගතත් ු මලකනි ් අපි පූජා 
කරනො. අනන් ඒ ෙවග ් ඒ ඒ පුදග්ලයා තමන්වග ් ශරදධාවෙ මට්ටම 
අනෙු බදුු පියාණයන ්ෙහනව්ස ්පිළබිඳෙ යම්කිස ිපූජාෙක් කරනො.  

ඒ ෙවගම් තමය ි ධමමයට කරන පූජාෙත.් ඊළඟට සංඝයාට 
කරන පූජාෙත.් අනන් ඒ තළුනි ්අපි කරනව්න ්වමාකකද්, ඇතුළත අර 
ශරදධා ගණුයය ෙඩාලනො. ශරදධාවව් වතතමන නැත ිතැන ගණුය ධමමෙල 
ෙගාෙක ් නැහැ. සමහර වකවනක ් සල්ල ි සාකක්වුව් තයිාවගන බඩු 
ගන්න යනො. සාප්පුවෙන ්සාප්පුෙට යනො, වීදුරැ ජවනලේලින් බල 
බලා නමතු ්බඩෙුක ්ගන්වන ්නැහැ. ආපහ ුහසි ්අතින ්වගදර එනො. 
අනන් ඒ ෙවග ්අය හුඟක් ඉනන්ො වලෝකවය.් හැම තැනම ගිහිල්ලා 
වහාසස් වපාෙනො. නමුත ්පරවයෝජනයක් ගනව්න ්නැහැ. හරි ශරදධාෙ 
නැහැ, හරියට වකාතනක ෙත ්ශරදධාෙ පිහටිනව්න ්නැහැ. අන්න ඒක 
නසිා තමය ි වම් ධමමවයන් ෙැඩ අරවගන සංසාර දුක වකළෙර කර 
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ගන්න ඕන නම් යම් වකවනකටු වම් ශරදධාෙ තබිිය යුතයු.ි ඒක නිසා 
තමය ි බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස ් පරකාශ කරනව්න ් ‘දුකඛපූනසිා සදධා’ 
කයිලා. සදධාෙ ඇත ි වෙන්න නම් දුක පිළබිඳෙ යම් මට්ටමකින් 
අෙවබෝධයක් එනට් ඕන. දුක ඇසරුැ කරවගන තමය ි ශරදධාෙ 
තවියන්වන් කයිල බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස් පරකාශ කරල තවියනො. 
ඕනෑම වකවනකටු දැන ්සමාජවය ්උනත ්අපිට දකනිට් පුළුෙන ්සමහර 
විට ධමමය ගැන වකාවහත්ම උනනද්ුෙක ් නැත,ි දැන ් වම් කාලවය්ත් 
වකාවතකතු ් අය අපට හම ු වෙනො. ඇවිලල් සාකචඡ්ා කරන අය 
තළුනි ් අපට දැනගන්න ලැවබනො, මලුදී ඒ අයවග ්ජීවිත අන්න අර 
කයිාපු බුදධි ොදය අනෙු, එවහම නැත්නම් වෙන වදේල් වසායමින් 
ගයිා. එවහම යන අෙසථමාවව්දී වගදර වානවර් එවහම, නැත්නම් තමන්ට 
වලඩ වරෝග ආදී වනාවයකුත ්විදිවය ්ආපාන ඇවිලල්ා ඔන්න වත්වරනො 
‘වම්ක වරෝසමල ් යහනාෙක ් වනාවෙයි. වම් ජීවිතය’. භයානක දුක් 
කම්කවටාළු සහති, වකාය ිවෙලාවව් වම් ජීවිතය නැත ිවෙනෙද කියල 
දනව්න ්නැත ිතතත්්වයක්.  

ඊළඟට දුක පිළබිඳෙ යම්කසි ිමට්ටමකින් අෙවබෝධයක් එනො. 
අනන් වම්ක තමය ි බදුු පියාණයන ් ෙහනව්ස් මට ෙඩා වහාඳට, මට 
වතව්රනොටත ් ෙඩා ගැඹරුින ් වතර්ැම් කරලා තවිබනව්න ් කියලා. 
ඔන්න ඊළඟට අර දුකඛ සතයය එකත්රා මට්ටමකින ්වතර්ැම් ගන්නො. 
ඊළඟට වතර්ැම් ගනන්ො වම් දුකට වහත්ෙු මවග ්තවියන තණයහාෙමයි 
වනද් කයිලා. ඒ තණයහාෙ අඩෙුුණයු පමණයට වම් දුකත ් අඩ ු වෙනො 
වනද් කයිලා ඒක තමයි වම් චතරුායය සතයය. 

අද අදම තම තමන්වග ්ජීවිතය ගැන හතිල බැලුෙත ්එකත්රා 
මට්ටමකින ්තමනට් අෙවබෝධ කරනට් පුළුෙන් ෙනව්න් ඒක නසිා තමයි 
- සමයක ් දෘෂටිය කයින එක. බදුු වෙනකන ් රහත ් වෙනකන් ඉන්න 
ඕන නැහැ. වම්ක තම තමන්වග ් මට්ටමින ් වම් චතරුායය සතයය 
අෙවබෝධ කරගන්න පුළුෙන,් සංසාර පැෙැතව්ම් දුක. ඒකට නිසි 
අෙසථමාෙල ් එනකම් සමහරැ ඉනන්ො. ඇතැම් අය අතතී සංසාරවය් 
පාරමී ධමම ෙඩලා වම් මාගයවය ් වබාවහෝ දුරට ගමන ්කරන අයට අර 
විදිවය ්මහා විපල්ෙයක ්මහා විනාශයක ්ආපානෙක ්එනන් ඕන නැහැ. 
ඊට කලනිම් ඇතැම් වකවනක ් - දැන් සමහරැන ් උවද ් ඉවබ්ම අෙදි 
වෙනො, තෙත් සමහරැන්ට එලාම් ඔරවලෝස,ු සමහරැන් එවහමෙත් 
අෙදි වෙන්වන නැහැ, සමහරැනට් වබෝම්බයක් එවහම පුපුරපුොම අෙදි 
වෙනො, සමහරැනට් වබෝම්බයක් පිපුරැෙත ් අෙදි වෙනව්න නැහැ. 
ඔන්න ඔය විදිවය ්තතත්්වයක් වලෝකවය් තවියනො. ඇහැ ඇවරන්වන 
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නෑ. ඒක නසිා අපි කලප්නා කරනන් ඕන අර එක එකව්කනාවග් 
සාංසාරික බුදධිය කයින එක වෙනම වදයක.් වලෞකකි බුදධිය ෙවග් 
වනාවෙය.ි සාංසාරික බුදධි මට්ටම සමහර විට හත් අෙුරැදු දරැෙකු තුළ 
පො වමෝරලා තිවබනන් පුළුෙන.් එවහම අය තමය ි අර ‘වක්සා, 
වලෝමා, නඛා, දනතා, තවචා’ කයින තච පංචක කමමසථමානවයන්, ඒක 
කයිමින ්වකස ්ඉෙත ්කරලා පැවිදි වෙනොත් එකක්ම රහත ්වෙන්වන්. 
මලුු මහත ්ශරීරවය ්ඇත ිදුක ්සෙභාෙය, පිළකිලු ්සෙභාෙය, වලෝකවය් 
සංසාරවය ් ඇත ි දුක ් සෙභාෙය, හැම එකම වතර්ැම් අරවගන වම් 
චතරුායය සතයය අෙවබෝධ කරනව්න්. අන්න ඒක නිසා වලෝකවය් 
සාංසාරික බුදධිය කයින එක වෙනම එකක,් සාමානය වලෝකයා හිතන 
බදුධි මට්ටම වෙන එකක.් විභාග පාස ් කරනන් එවහම පාවිච්චි 
කරනව්න ්ඒ බුදධියය.ි  

සාංසාරික බුදධිය තයිණුය ු තැනැතත්ා කලප්නා කරනො වම්ක 
අඩාලෙ යා යුත ුගමනක ්වනාවෙයි, ඒකට ෙචන ෙශවයන් දකේනො 
‘බදුධිමය, භාෙමය,’ එවහම නැත්නම් බුදධිමය පක්ෂයත,් හැඟීම් 
පක්ෂයත් කයිලා අපි එදිවනාන පාවිච්චි කරනො, හැම වකනාවග්ම 
තවියනො. අපි ඒො දකේනන් ෙසත්ු ඕන නසිා අපි කියන්වන 
‘වමාළයයි හදෙතයි’ කයිල. අපි සාමානයවයන ්එවහම පරකාශ කළාට 
වමාකද, දැන ් හැම වකනාවගම් තවියනො බදුධිමය පැත්තකුත් 
තවියනො, හැඟමී් පැත්තකතු ්තවියනො. එතවකාට අර හැඟමී් පැත්ත 
පිරිසදිු කරනව්න ් නැතෙි, ඒෙ ගැන තැකමීක ්නැතෙි බුදධිය විතරක් 
දියණුය ුකවළාත් අන්න කපටිවයක් වෙනො. වකරාටිකවයක් වෙනො. 
ඒක තමය ිධමමවය ්දකේලා තවියන්වන.් අර ඉන්්රිය ධමම වහම දක්ෙන 
අෙසථමාෙලදී ‘බලෙසවදධා මන්ද පවඤඤා’ මඪූ පක්ෂයට යනො. ශරදධාෙ 
ෙැඩිය ි පරඥාෙ අඩයු.ි එබඳු තැනැතත්ා වමෝඩ පැතත්ට හැවරනො. 
අවනක ් පැතත්ට කයින්වන ් ශරදධාෙ අඩයුි. පරඥාෙ එවහම නැත්නම් 
අෙවබෝධ ශකත්යි ෙැඩිය.ි බදුධි මට්ටම ෙැඩිය.ි එබඳු අය වකරාටික 
පැතත්ට යනො කයිලා කයිනො. එබඳු අය අනත්ගාමීෙ වම්ො 
ඔක්වකාම පරතවික්ෂ්ප කරලා ෙනද්න - මානන ආදිය එවහම නැත්නම් 
බදුධානසුසතයි ෙඩා ගැනමී සඳහා කරන පරයතන්, ඒෙ ගැන අෙඥා 
සහතිෙ පරකාශන කරලා තමන් අකසුල ් සිදධ කර ගන්නො. වමන්න 
වම්ක ගැනත ්එතවකාට සැලකලිමිත ්වෙන්න ඕන.  

ඒක නසිා අපට වම් වදශ්නාෙ තළුින ්වපවනනො වම් සරණය 
ගමනවය ්ෙටිනාකම. ඇතත් ෙශවයන්ම වම් ආපාන සම්පනන් යගුයක 
තමන්වග ්ආපානෙලදී හිත සනසා ගැනමී සඳහා, ශාන්තයි ලබා ගැනීම 
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සඳහා ශාන්ත ිකමම බලාවපාවරාතත්වුෙන ්වනාවයකුත ්අත බලන බෙ 
අපට වප්නො සමාජවය්. ඒ තරම් ඒ ඒ අත, හසි් ලූ ලූ අත දුෙන 
යගුයක ් වම්ක. නමතු ් වම් වබෞදධයින ් හැටියට තමන්ට තුණයුරැෙන් 
හඳුනාගන්න ලැබණුයා නම් මව් පියන් ආශරවයන් හරි වපාත පත 
ආශරවයන් හරි - තෙත් අරවහ වමවහ දුෙනන් ෙැඩක් නැහැ. වම් 
තණුයරුැෙනව්ග ් සරණය යාම පිළබිඳෙ බදුු පයිාණයන ් ෙහන්වස් ොනරළ 
තවියනො ඒකානතෙත ් අෙධාරණයාතම්ක ෙශවයන ් වම් ගාථමා වපළ 
ඉෙර වෙනව්න ‘එතං වඛා සරණයං වඛමං එතං සරණය මුතතමං එතං 
සරණය මාගමම සබබ දුකඛා පමුචචති’. අර කයිාපු සරණයය වනාවව්. 
වමන්න වම් සරණයය තමය ි උතමු්ම සරණය, ආරක්ෂා සහති සරණයය. 
වමබඳු සරණයයක් වසායා යාවමන් තමයි සයිලු දුවකන ් මිවදන්න 
පුළුෙන ්කයිල. 

එතවකාට ඒ ආරම්භ කරනව්න ් අර විදියට ධමමය අහලා, 
තමන්වග් එදිවනාන ජීවිතවය් අත්දැකමී් හා සංසනද්නය කරලා, වම්ක 
පිළගිත හැක ි වදයක්, වම්ක තමයි නයිම මාගයය කයිලා යම්කිසි 
අෙවබෝධයක් එනො. එතන ඉඳලා ඉදිරියට යා යුතයු.ි හරියාකාරෙ 
පරතයක්ෂය කරාම යා යතුයු.ි ‘සමමපපඤඤාය පසසත’ි කයිල කියන්වන් 
පරඥාෙ දියණුය ුකරනන් ඕන ඒකට. ඒ ගමන යන්වන ්ඒක පයින් යන 
සාමානය ගමනක ් වනාවව්. වමනන් වම් කයිාපු ශීල, සමාධි, පරඥා 
කයිල කයින ඒ පියෙර ඔසව්සය්ි. එවහම නැතන්ම් ආයය අෂටාංගික 
මාගයවය ් සමමා දිටඨි, සමමා සංකපප ආදී ෙශවයන් සමයක,් එතනම 
අපට වප්නො, ඒකට මාගයයක් කයිල කයින්වන ් වමාකද කයින එක. 
ඒක ආයය අෂටාංගකි මාගයය ගැන ටිකක ්හතිල බැලුෙහම වප්නො.  

පියෙර ෙශවයන් එතන තවිබනව්න,් පියෙර කයිලා කියන්වන් 
අර වලෝකවය ් අපි හතින පියෙර වනාවෙය.ි සමයක ් දෘෂටිය කියල 
කයින එය ධමමවයම් දකේලා තවියනො. සමමා දිටඨිය ඇති 
තැනැත්තාට සමයක ් සංකලප්ය පහළ වෙනො කයිලා බදුු පියාණයන් 
ෙහනව්ස ්පරකාශ කරල තවිබනො, ‘සමමා දිටඨිසස සමමා සංකවපපා 
පවහාති’ කයිල. ඒක සොභාවිකෙම වෙන වදයක්. සමයක ් දෘෂටිය 
වහාඳට ෙැවඩනවකාට හරි දැකම් හරියට ෙැවඩනවකාට හරි සිතුම් 
පැතමු් ඇත ිවෙනො. ඊළඟට ඒ විදියටම දක්ෙනො එකකට එකක ්යා 
කරලා, සම්බන්ධ කරලා හරි සතිමු් පැතුම් ඇත ි වෙනවකාට ඒ 
තැනැත්තාට හරි ෙචන පරකාශ කරනන් හති ්වදනො. හරි ෙචන පරකාශ 
කරිීම පිරිසදිු වෙනවකාට හරි කරියා මාගයෙලට වයාම ුවෙනො. හරි කරියා 
මාගය සම්පණූයය කරනවකාට තමන් තුළ ඇත ිවකවලස ්ඉෙත ්කරිීමත් ඒෙ 
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පිළබිඳෙ ඇත ි අඩපුාඩකුම් සකස ් වෙනවකාට ජීවිකාෙම - නියම 
ආජීෙය - දිවි පැෙැතම් - ඒකත ්සකස ්වෙනො. ඒ දිවි පැෙැතම් සකස් 
කරනන් ගන්න උතස්ාහවයද්ී අර කයිාපු තමා තළු ඇත ි විය හැකි 
වකවලස් ෙලට ඉඩ වනාතැබීමත්, තමන් තළු ඇත ි වකවලස ් ඉෙත් 
කරිීමත,් තමා තුළ නැත ිකසුල ධමම ළං කර ගැනමීත,් තමා තුළ ඇති 
කසුල ධමම දියණුය ුකර ගැනමීත ්කයින සතරාකාර වීයයයක් ෙැවඩනො. 
නපූන ් අකසුල ් ෙලකේා ගැනමීටත,් උපන්නාෙූ අකසුල ් දුරැ කර 
ගැනමීටත,් නපූන ් කසුල ්ඇත ි කර ගැනමීටත,් උපන ් කසුල් තහෙුරැ 
කර ගැනමීටත්. ඔය විදියට හතරාකාර වීර්යයක් සමමා ොයාම කයිලා 
ෙැවඩනො. ඒ වීර්යය වයාදනන් වම් සමමා සත ිඒ විදියට වයදීවම්දී 
සමයක ්සතයි හරි ආකාර සතයි දියණුය ුවෙනො. ඒ සතයි තහෙරුැ වීම 
තමය ිසමාධිය කයිලා කයින්වන.් අනන් ඒකය ිඅපි පරකාශ කවළ් සමමා 
දිටඨිවය ්ඉඳලා අනත්මිට සමාධිය දකේාම වම් ආයය අෂටාංගකි මාගයය 
ඇද ඇරලා වම්ක වකලනි ් කර ගතත් ු අෙසථමාවව් තමය ි අනන් අර 
කයිාපු සමයක ් දශයනය හැටියට වලෝවකෝත්තර මාගය ඥානයක් පහළ 
වෙනව්න.් ඒ මාගය ඥානය තළුින ්තමය ිඅර වකවලස ්මට්ටම් මහා ඝන 
බහල, ඒ අවිදයා අනධ්කාරය බිඳල, පරඥා ආවලෝකය තළුනි් වකවනකුට 
නෙිමාණයය අෙවබෝධ කර ගන්ට පුළුෙන් වෙන්වන.්  

ඒක ඇතැම් ආචායයෙරැ දකේලා තවියනො වහාඳ උපමා 
වදකකනි.් වම් ඔක්වකාම එකත ුකරලා ගන්න පුළුෙන ්ෙටිනා උපමා 
වදකක ්තවියනො. එකක ්තමය ිපහනක ්දැල්වීම. පහනක ්දැලව්ීවම් දී - 
වම් චතරුායය සතයයට සම්බන්ධ කරලය ිඑතන දකේනව්න් - කාරණයා 
හතරක ් එක විට සිදධවෙනො කයිල කයිනො. අපි දන්නො පහන 
දැලව්ෙනවකාට පහන් ෙැටිය එකත්රා පරමාණයයකට දැවී යනො. ඒ 
ෙවගම් අඳුර දුරැ වෙනො. ආවලෝකය පැතිවරනො. වතල් හි වඳනො. 
වතල ්ටිවකන් ටික අඩ ුවෙනො. ඔන්න ඔය උපමා හතරට සංසන්දනය 
කරනව්න ් චතරුායය සතයය. පහන ් ෙැටිය දැවී යන්න ෙවග් දුක 
පිළබිඳෙ අෙවබෝධයත ් කරම කරමවයන් ෙැවඩනො. ඊළඟට අඳුර දුරැ 
වෙනො ොවග ් තණයහාෙ පරහණීය වෙනො. ටිකනි ් ටික අඩ ු වෙනො. 
ආවලෝකය පැතිවරනන්ා ෙවග ් මාගයය ආයය අෂටාංගකි මාගයය 
ෙැවඩනො. ඊළඟට වතල ්සිඳී යනො ෙවග ්වකවලස ්මට්ටම් අඩවුෙලා 
නෙින පරතයක්ෂ වෙනො. 

තෙත ්උපමාෙක ්දකේනො ඉර පෑයමී පිළබිඳෙ. ඉර පෑයීවම්දීත් 
ඒ ආවලෝකය පිහටි කරවගන අපට රෑප වපවනනො. ඊළඟට ඉර 
පායනවකාට අන්ධකාරය එකත්රා පරමාණයයකට දුරැ වෙනො. ඒ ෙවග්ම 



51 ෙන වදශ්නය  

23 

ආවලෝකයත ් පැතවිරනො. ඊළඟට සයූයයාවග ් රශ්මිය නිසා සීතලත් 
අඩ ුවෙනො. ඒකට උපමා කරනො - දැන ්අර ඉර පායන අෙසථමාවව්දී 
රෑප දකනිො ෙවග ් තමය ි - වම් දුකඛ සතයය කරම කරමවයන් අපට 
අෙවබෝධ වෙනො, වම් පරඥා ආවලෝකවයන්. සරූ්යයා පහළ වීවමන් 
ඊළඟට අඳුර දුරැ වෙනො. ඒ ෙවග ් තමය ි තණයහාෙ එකත්රා 
පරමාණයයකට අඩ ු වෙනො. ආවලෝකය පැතිරීම තමය ි මාගයය ෙැඩීම. 
අෙසානවය්දී කයිවෙන සතීල අඩවුීම ෙවග් තමයි වකවලස් මට්ටම් 
අඩවුෙලා නරි්ොණය අෙවබෝධය ලැබීම. 

නවිරෝධ කයිලා කයින එක ඔය විදියට චතරුායය සතයයට 
සම්බන්ධ කරනො උපමා මාගයවයන්. වම් වකාය ිහැටියට කයින්වනත් 
වමන්න වම් පරඥාෙ - සමයක ්පරඥාෙ - තළුනි් තමය ිඅෙසාන ෙශවයන් 
වකවලස ් වියලා ානන්වන.් වකවලස ් සංසිඳෙලා වම් සංසාරයට 
වහත්ෙුන කමම පටලැවිලව්ලන ් මිවදන්න පුළුෙන ් ෙනව්න්. වම් අපි 
සංසාරවය ්වමච්චර කාලයක් අපි බලාවපාවරාතත් ුනනූත් උපදින්වන් 
වමාකද? ඒක හිතල බලනන් ටිකක.් අවප් චිතත සනතානවය් 
තවියනො වම් සංසකාර කයිලා වමෝහය අවිදයාෙ නසිාම ‘සකස ්කරන 
සෙභාෙයක’් කමම රැස ් කරනො කසුල් වහෝ අකසුල ් වහෝ කමම රැස් 
කරනො. ඒ රැස ්කරන කමමෙල විපාක වදන ධමමතාෙක ්තවියනො. ඒක 
සෙභාෙයකම්ය.ි යම් කසි ිකමමයක් රැස් කළා නම් ඒකට විපාක විඳින්න 
සදිු වෙනො. ඒ කමමයත ් විපාකයත ් අතර ගමන තමය ි අපි සංසාර 
ගමන කයින්වන.් ඒවකදි අපට බලාවපාවරාතත් ු වෙන සැප පමණයක් 
වනාවව් කරල තවියන වදේලේල විපාක ෙශවයන් දුක ් සමූහයක් 
විඳිනන් සදිු වෙනො. වෙන අමතර දුකක ්නැතත,් ඉපදීම මුල ්කරවගන 
තවිබන දුක, වකවනක ් උපනන් නම් එතන ඉඳල දිරනො. දිරීම 
ඉකම්න් කරනො වරෝග පීඩා ආදිවයන.් ඊළඟට යම් අෙසථමාෙක 
මැවරනන් සිදධවෙනො. වලාකමු බිය ඒකය.ි ඒ විදියට විශාල දුක් 
සමහූයක ්ජාත ිදුක හැටියට එනො.  

ඉතනි ් වම් දුක ් සමහුවයනම් මිවදනන් පුළුෙන ් ෙන්වන් අර 
කයිාපු වලෝවකෝතත්ර මාගය ඥානවයන්, වසෝොන,් සකානගාමි, අනාගාමි, 
අරිහත ් කයින ඒ වලෝවකෝත්තර මාගය ඥානෙලනි.් එතවකාට වමන්න 
වම් තනු ්සරණයය, තනු ්සරණයය හරිහැටි ෙටහාවගන වම් පිනේත් පිරිස 
අද දින ෙටිනා වපෝය දෙවස් ඒ තරිවිධ රත්නවයම් පිහටි වසායාවගන 
වෙන පිහටිෙල ්වසායනව්න ්නැතෙි වම් තරිවිධ රතන්යම බලෙත් කර 
ගැනමී සඳහා අර කයිාපු සමයක ්පරඥාෙ, වලෝවකෝතත්ර සමයක ්පරඥාෙට, 
උපකාර ෙන සලී, සමාධි, පරඥා ෙැඩීම, භාෙනා කරිීම ආදිවයහි 
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වයවදමින් වම් ජාත ි ජරා ෙයාධි මරණයාදී සයිලු සංසාර දුකනි් අත් 
මිදිලා අති උතමු් ෙූ අමා මහ නෙිනින ්සැනවසනන්ට වම් ජීවිතවය්දීම 
වම් ධමම ශරෙණයයත් ඒකානත්වයන් උපකාර වව්ො! වම් ධමම ශරෙණයය 
තළුනි ්ඇතෙින සදධා, වීරිය, සති, සමාධි, පඤඤා කයින ඒො ඉන්්රිය 
ධමම, බල ධමම බෙට පත ්කරවගන, කලයාණය මිතර ආශරය තුළින් දුලයභ 
බවුදධාතප්ාද කාලයක ලබාගත ් වම් මනුෂය ආතම් භාෙය ඵලෙත් 
කරවගන අමා මහ නෙිනනි් සැනවසන්නට වම් පිනේත ් පිරිසට වම් 
ධමම ශරෙණයයම ඒකානත්වයන් වහත් ුොසනා වව්ො!  

ඒ ොවගම් අද දින අපි ධමම වදශ්නාමය ෙශවයන්, ධමම 
ශරෙණයමය ෙශවයන්, රැස් කරගත ්වම් කසුල සම්භාරය ශාසනාරක්ෂක 
වදවි වදේතාෙුන් ෙහනව්ස්ලා ඇතලුු අපවග ් මියගයි ඥාතීන් ඇතුලු 
අවීචිවය ් පටන ් අකනටිා දකේා යම්තාක් සතත්්ව වකවනක් පින් 
අනවුමෝදන ්වෙනට් කැමත ිනම් ඒ හැම වකවනකම් පින ්අනුවමෝදන් 
වී තම තමන්වග් පරාර්ථමනයී වබෝධියකින් උතමු් අමා මහ නිෙන 
සාක්ෂාත ් කර ගනිතේා! කයිලා ඒ පරාර්ථමනාෙ තබාවගන වම් විදියට 
ගාථමා කයිලා පින් පමණුයෙුනන්. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52 වන ද ශ්න 





 

27 

52 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 160) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

සබභවිරෙ සමාවසථම පණයඩිවතහත්ථදසසහිි 
අත්ථං මහනතං ගමභරීං දුදදසං නපිුණයං අණයංු 
ධීරා සමධිගචඡ්නත ිඅපපමතතා විචකඛණයා'ති 

සැදැහැෙත ්පිනේතනු,ි 

සතප්ුරැෂ ආශරය තළුනි,් කලයාණය මිතර ආශරය තුළින් 
වකවනකටු ලබා ගත හැක ිඋතමු්ම සම්පතත්ියක් හැටියට බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් දකේා ොනළා වකළනිම් නෙිනට අානල ධමම කථමා අසන්ට 
ලැබීම. එෙැන ි ධමමකථමා කරිීවම් විවශ්ෂ දක්ෂතාෙ ඇත ි සංඝයා 
ෙහනව්සල්ාය ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ධමම කික නාමවයන් 
හැඳිනේූවය්. ඒ විවශ්ෂ දක්ෂතාෙ අනෙු වම් බුදධ ශාසනවය් ධමම කික 
භකි්ෂනූ ් ෙහනව්සල්ා අතර එතදගග තනතුර ලබා ගතව්ත ් පුණයණය 
මනතානි පුතත මහ රහතන් ෙහනව්ස.් උනේහනව්ස් රහත් ෙුනාට 
පසව්ස ්පරීති ොකයය ෙශවයන ්පරකාශ කළ ගාථමා ධමමයක් තමයි අද අපි 
මාතෘකා හැටියට තබා ගතව්ත්. ‘සබභවිරෙ සමාවසථම 
පණයඩිවතහත්ථදසසහි’ි නයිම යහපත දකනින්ාෙූ සතප්ුරැෂ පණය්ඩිතයින් 
නෙුණයැතත්න ්ඇසරුැ කරනන්. ‘අත්ථං මහනතං ගමභරීං දුදදසං නිපුණයං 
අණයංු ධීරා සමධිගචඡ්නත ි අපපමතතා විචකඛණයා’ අපරමාදීෙ කටයුතු 
කරන විචක්ෂණය බදුධිවයන් යකුත් නෙුණයැතව්තෝ ලැබීමට දුෂ්කර ෙූ 
ඉතාමත්ම සයිමු් ෙූ මහත ් ෙූ නරි්ොණයාර්ථමය පරමාර්ථමය සාාන ගනිත්, 
කයින එකය ිවම් ගාථමාවව් අර්ථමය. 

පණුයණය මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහන්වස් කපිල ෙසත්ු පුරවය් 
බමණුය ු ගමක බරාහමණය පෙලුක උපනන් වකවනක්. 
අඤඤාවකාණයඩඤඤ සොමීන් ෙහනව්ස්වග ් බෑනා වකවනක ් හැටියට 
ධමමවය් සඳහන් වෙනො. වම් ශාසනය ආරමභ අෙසථමාවව්දීම වම් 
පණුයණය මනතාන ිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස් ගිහ ිබරාහමණය මානෙකවයක් 
හැටියට අඤඤාවකාණයඩඤඤ සොමීන ් ෙහන්වස් ළඟට ගිහලි්ලා, 
රජගහ නෙුර දී උනේහන්වස ් වෙතින ් පැවිදි උපසම්පාන ලබාවගන 
ආපස ු කපිල ෙස්ත ු පුරයට ඇවිත්, කපිල ෙසත් ු පුරවයද්ී විදර්ශනා 
භාෙනා ෙඩලා රහතේුන බෙය ිවපාත පවත් දැකව්ෙනව්න්. ඒ ෙවග්ම 
රහතව්ෙලා උනේහනව්ස් පනස්යියක් පමණය විශාල වගෝල පිරිසකට 
අෙොද අනශුාසනා කළා. ඒ වගෝල පිරිසට උනේහනව්ස ් අෙොද 
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අනශුාසනා කවළ් ‘දස කථමාෙසත්ු’ නමින් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
වබාවහෝ විට පරශංසා වකාට ොනළ කථමා මාගයයක් අනෙුයි. වම් දස 
කථමාෙසත් ුකයින්වන් පිනේතුන,ි බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ොනළා වකවලස් 
කපා හැරීමට උපකාර ෙන, චිත්ත ශකත්යි මත ුකර වදන, ඒකාන්ත 
නරි්වව්දය, විරාගය, නවිරෝධය. සංසිඳීම, නරි්ොණයය කයින ඒ 
කාරණයයට වකළනිම් අානල ෙන කථමා ෙගය දහයක.් ඒො හඳුන්ෙන්වන් 
වම් විදියටයි. අපපචිඡ් කථමා, සනතටුඨි කථමා, පවිවව්ක කථමා, අසංසගග 
කථමා, විරියාරමභ කථමා, සලී කථමා, සමාධි කථමා, පඤඤා කථමා, විමුතති 
කථමා, විමුතතඤිාණයදසසන කථමා. ඒ දස කථමා ෙසත් ු අපි වකටිවයන් 
වතර්ැම් ගන්න බලම.ු ‘අපපචිඡ් කථමා’ කයිලා කයින්වන් අවලපචඡ්තාෙ 
- ආශාෙන ්අඩ ුබෙ පිළබිඳ ඒ ගණුයය පිළබිඳෙ කරන කථමා. ‘සනතුටඨි 
කථමා’ කයින්වන ්ලද වදයනි ්සතටු ුවීවම් ගුණයය ගැන, ඒවක ආනිශංස 
පරකාශ කරන කථමා. ‘පවිවව්ක කථමා’ කයින්වන ් දැඩි විවව්ක ොසවය් 
ඇත ිෙටිනාකම ෙණයයනා කරන කථමා. ‘අසංසගග කථමා’ කයිල කියන්වන් 
පිරිසේලනි ්වෙනේ ොසය කරිීම - භාෙනාෙ සඳහා පිරිසේලනි් වෙන්ෙ 
ොසය කරිීම, ඒවක ආනශිංස දැකව්ෙන කථමා. ‘විරියාරමභ කථමා’ කියල 
කයින්වන ් නෙින සඳහා වීර්යය ෙැඩීවම් ෙටිනාකම පුකාශ වකවරන 
කථමා. ‘සලී කථමා’ කයිල කයිනව්න් සලීවය් ෙටිනාකම ගැන කියවෙන 
කථමා. ‘සමාධි කථමා’ - සමාධිවය් ෙටිනාකම කයිවෙන කථමා. ‘පඤඤා 
කථමා’ - පරඥාෙට අානල කථමා. ‘විමුතත ිකථමා’ - විමුකත්යි නෙින පිළිබඳ 
කථමා. ‘විමුතතඤිාණයදසසන කථමා’ - විමුකත් ි ඤාණයදශයනය කියල 
කයින්වන් විමුකත්යි ලබා වදන පරතයක්ෂය පිලබිඳෙ ූඤාණයදශයනය ගැන 
කථමාය.ි ඔන්න ඔය කයින දස කථමා ෙස්තනූ් පිළබිඳෙ නරිනත්රවයන්ම 
තමන්වග ්වගෝල පිරිසට කයිමින ්උනේහනව්ස ්ඒ අය උනනද්ු කළා. 

 
පණුයණය මනතානි පුතත මහ රහතන ්ෙහනව්ස්වග ්ඒ කථමාෙලින් 

උපකාර ලබාවගන ඒ වගෝල පිරිස ඉකම්නින්ම රහත ්බෙ ලබා ගත්තා. 
රහත ් බෙ ලබාවගන උපාධයයන් ෙහනව්සව්ගන් එක ් අෙසථමාෙක 
අෙසර ඉලල්ුො භාගයෙතුන ් ෙහනව්ස් දකනි්න අපි යන්න ඕන. දැන් 
අවප් පැවිදි කාර්යය සම්පණූයයයි කයිල. එතවකාට පණුයණය මනතානි 
පතුත සොමීන් ෙහනව්ස් කලප්නා කළා මම වම් වගෝල පිරිස 
පිරිෙරාවගන බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් දකනින් ගවියාත ් මම අසංසගග 
කථමා කයින පිරිසේලනි ් ඉෙත ් වීවම් ආනශිංස ගැන කයින කථමාෙත් 
එකක් ගැළවපනව්න නැහැ කයිලා, වගෝල පිරිසට ඉසව්සල්ල යන්න 
කවි්ො. ඒ වගෝල පිරිස ගහිලි්ලා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් බැහැ දැකපු 
අෙසථමාෙ තමයි මැදුම් සඟිවය් ‘රථමවිනීත සතූරවය්’ පළමුවෙන්ම 
දැකව්ෙනව්න.් ‘රථමවිනතී සතූරවය්’ වමවහම කයිවෙනො. එක් 
අෙසථමාෙක භාගයෙතනු් ෙහනව්ස් රජගහ නුෙර වව්ළුෙනාරාමවය ්ෙැඩ 
ොසය කරනො. ඒ අෙසථමාවව් ‘ජාතභිමූක’ භික්ෂනූ ්ෙහනව්ස්ලා විශාල 
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පිරිසක,් ‘ජාතභිමූක’ කයිල කයින්වන් පිනේතනුි බුදුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්වග ්උපන ්ගම. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දකනින් උපන් ගවමන් 
ෙැඩම කළ ඒ ජාතභිමූක භකි්ෂනූ් විශාල පිරිසක ්ඇවිලල්ා බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්ට ෙැඳලා, එකතප්සේ ඉඳගතත්හම බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
උනේහනව්සල්ාවගන් වමන්න වමවහම පරශ්නයක් අහනො. ‘මහවණයනි, 
කෙුද වම් ජාතභිමූක භකි්ෂනූ ් අතරින් වමන්න වම් විදියට ගුණය 
කථමනයකින ් ඒ සබරහමචාරී ෙහනව්සල්ාවගන් වගන් ගරැ බුහුමන් 
ලබනව්න?් වකාය ි විදිවය ් එකකද්?’ බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් පරකාශ 
කරනො ‘අතතනාෙ අපපිවචඡ්ා’ තමාත ් අවලපචඡ්ෙ, අවලපචඡ්තාෙ 
පිළබිඳ කථමාෙක් භකි්ෂූන ් ෙහනව්සල්ාට කරනො. තමාත ් ලද වදයින් 
සතටුෙු, සනත්ෂුටිය ඇතෙි, ලද වදයනි ්සතුට ුවීවම් ආනශිංස භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ාට පරකාශ කරනො. තමාත ් දැඩි විවව්කයට ලැදිෙ, දැඩි 
විවව්කවය ්ආනශිංස භික්ෂනූ ් ෙහනව්සල්ාට පරකාශ කරනො. පවිවව්ක 
කථමා, අසංසගග කථමා - තමාත ් පිරිසේලනි් ඉෙතේ ොසය කරමින්, 
පිරිසේලනි ් ඉෙතේ විසවීම් ආනශිංස භකි්ෂූන ් ෙහනව්සල්ාට පරකාශ 
කරනො. විරියාරමභ කථමා - තමාත ්අරඹන ලද වීර්යය ඇතෙි, වීර්යය 
ඇරඹීවම් ආනශිංස භකි්ෂනූ ්ෙහන්වසල්ාට පරකාශ කරනො. තමාත් ශීල 
සම්පනන්ෙ, ශීල සම්පනන් වීම පිළබිඳ ආනිශංස භකි්ෂූන ්ෙහන්වස්ලාට 
පරකාශ කරනො. තමාත ් සමාධි සම්පනන්ෙ, සමාධිවය ් අගය භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ාට පරකාශ කරනො. තමනුත ් පරඥාෙ ඇතෙි, පරඥා පරඥාෙට 
අානල කාරණයාෙල අගය භික්ෂනූ ්ෙහනව්ස්ලාට පරකාශ කරනො. තමනුත් 
විමුකත්යි ලබාවගන, විමුකත්යි ලබා ගැනවීම් අගය භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ාට පරකාශ කරනො. තමනුත් විමුකත් ි ඥාණයදශයනය 
ලබාවගන, ඥාණයදශයනයට අානල කථමා භකි්ෂූන් ෙහන්වසල්ාට පරකාශ 
කරනො. අනන් එබඳු ඒ විදිවය ් ගණුය රාෙයක ් කරී්ත ි රාෙයක ් ඇතිෙ 
ගරැ බුහමුන් ලබනව්න ්කෙුද ඒ ජාතභිමූක භික්ෂනූ ්ෙහනව්ස්ලා අතරින් 
කයිලා බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් අහනො.  

පණුයණය මනතාන ි පුතත සොමීන් ෙහන්වස්වග ් වගෝල පිරිස 
පරකාශ කරනො, ‘සොමීනි, ආයෂු්මත් මනතානි පුතත සොමීන ්ෙහන්වස් 
ඒ ජාතභිමූක භකි්ෂනූ්  ෙහනව්ස්ලා අතර ඒ විදිවය ් කරී්ත ි රාෙයකින් 
ගරැ බහුමුන් ලබනො’ කයිලා. වම් සංොදය වකවරන අතවර් ඒ 
අෙසථමාවව් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් සමීපවය ් ෙැඩ උනන්ා අගර ශරාෙක 
සාරිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස්. උනේහනව්ස් කලප්නා කරනො පුණයණය 
මනතානි පුතත ආයෂු්මතනු ්ෙහනව්සට් වම්ක වලාක ුලාභයක්, විශාල 
ොසනාෙක,් උනේහනව්සව්ග් වගෝල පිරිස වම් ෙවග ් ගණුය කථමනයක් 
කරනො බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් හමවුව්. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ත් ඒක 
අනමුත කරනො කයිලා. ඊළඟට සාරිපුතතයන් ෙහනව්ස් කල්පනා 
කරනො, මටත ් කොනහරි වම් පණුයණය මනතාන ි පුතත ආයුෂ්මතුන් 
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ෙහනව්ස ්දකනි්න ඇතන්ම් උනේහනව්ස ්එක්ක ධමම කථමාෙක් කරන්න 
මට අෙසථමාෙක ් ලැබණුයා නම් වහාඳය,ි කයිලා සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්ට සතික ් ඇතෙිුණයා. ඊළඟට වම් සතූරවය ් දැකව්ෙන හැටියට 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් කලක ් රජගහ නෙුර ෙැඩ ොසය කරලා අනු 
පිළවිෙලනි ් චාරිකාවව් ෙැඩම කරලා සැෙැත් නෙුර වේතෙනාරාමයට 
ෙැඩම කළා. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වේතෙනාරාමයට ෙැඩම කළ බෙ 
අහලා පුණයණය මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහන්වස් වසනසනු සකස් 
කරලා තයිලා අන ු පිළිවෙලනි් සැෙැත් නෙුර වේතෙනාරාමය දක්ො 
ෙැඩම කරලා, යම් අෙසථමාෙක බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ෙ දකින්න 
පැමිණිලා, බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්ට ෙැඳලා එකත ්පවසක ඉඳ ගත්තා. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් සතටු ුසාමීචිවය ්වයදිලා, ඒ ෙවගම් උත්සාහෙත් 
වෙන විදිවය,් සතටු ුවෙන විදිවය ්ධමම කථමාෙක ්පුණයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ්ෙහනව්ස්ට කළා. ඒ ධමම කථමාෙ අහලා පණුයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ් ෙහනව්ස් දිො විහරණයය සඳහා - ‘දිො විහරණයය’ කියල 
කයින්වන ්දිො කාලය භාෙනාවෙන ්විවව්කවයන් ගත කරිීමයි - අන්ධ 
ෙනයට ෙැඩම කරනට් පිටත් ෙුණයා.  

 
ඒ අෙසථමාවව් එතන හටිිය එකත්රා භික්ෂනූ් ෙහනව්ස් නමක් 

සාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් ළඟට ගහිිලල්ා කයිනො. ‘ආයුෂ්මතුන් 
ෙහනස්, ඔබ ෙහනව්ස ් නරිනත්රවයන ් ගුණය ෙැණයුම් කළ පුණයණය 
මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් දැන ්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දකින්න 
ඇවිලල්ා ධමම කථමාෙක ්අහලා අන්ධ ෙනයට දිො විහරණයය සඳහා ෙැඩම 
කළා’ කයිලා. සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස් ඉකම්නට ඉක්මනට 
නසිදීනයත ්අරවගන පිටත ්ෙුණයා. පිටත ්වෙලා පණුයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ්ෙහන්වස් අන්ධ ෙනයට ෙැඩම කරන අතවර් උන් ෙහනව්ස්වග් 
හසි වප්න මට්ටමින් ඈතනි ් ඈතනි ් උනේහන්වස ් පිටපුසින් යනො, 
උනේහනව්සට් වනාදැවනන ආකාරයට. පුණයණය මනතාන ි පුතත 
සොමීන ්ෙහන්වස් අන්ධ ෙනයට ඇතුලව්ෙලා ගසක ්මලු භාෙනාවෙන් 
ෙැඩ ඉන්නො. සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස්ත ් අන්ධ ෙනයට 
ඇතලුව්ෙලා වෙනත ්ගසක ්මලු භාෙනාවෙන් ෙැඩ ඉනන්ො. වදවදනා 
ෙහනව්සල්ාම මලුු සෙස ් ෙරැවව්ම භාෙනාවෙන ් ගත කරලා, හැන්දෑ 
ෙරැවව් භාෙනාවෙන් නැගිටලා, සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස් පුණයණය 
මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් ළඟට ගිහලිල්ා සතටු ු සාමීචි කථමා 
කරලා, ඔන්න දහම් පරශ්නයක් අහනො, පුණයණය මනතාන ි පුතත 
සොමීන ් ෙහනව්ස්වගන්. ‘ඇෙැතන්ි, ඔබ ෙහනව්ස ් භාගයෙතුන් 
ෙහනව්ස් වෙතද බරහම චරියාවෙන ්ොසය කරනව්න?්’ - බඹසර ොසය 
කරනො කයින්වන,් පැවිදි ජීවිතය වගෙනව්න ්- භාගයෙතනු ්ෙහන්වස් 
වෙතද? ‘එවසය් ඇෙැත්නි’ කයිල කවි්ො. ඊළඟට සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස් අහනො ‘ඇෙැතන්ි. ඔබෙහනව්ස් ශීල විශුදධිය සඳහා ද 
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භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස් වෙත බරහම චරියාවෙන ් ොසය කරන්වන්?’ 
පණුයණය මනතානි පුතත සොමීන් ෙහනව්ස් පිළතිරුැ වදනො ‘නැත 
ඇෙැතන්ි’ ඊළඟට සාරිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් අහනො 

‘එවහනම් චිතත විශදුධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි’ 
‘දිටඨි විශදුධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැත්නි’ 
‘කඞඛාවිතරණය විශදුධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි’ 
‘මගගාමගග ඤාණයදසසන විශුදධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි’ 
‘පටිපාන ඤාණයදසසන විශුදධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි’ 
‘ඤාණයදසසන විශුදධිය සඳහා ද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි’ 
ඇස ූපරශ්න හතටම නැත කයිලා පිළතිරුැ දුන්නා. 

වම් ධමම සාකචඡ්ාෙ ඉදිරියට යනන් කලනි ්වම් පිනේතුන්ට වම් 
විශදුධි හත වමානෙද කයිලා වකටිවයන් වත්රැම් කරලා වදනන් සිදධ 
වෙනො. ‘ශීල විශුදධිය’ කයිල කයින්වන ් කයනි ් ෙචනවයන් ජීවිකාෙ 
අතනි ් සදිුවෙන ෙැරදිෙලනි ් ෙැළකවීමන් ලැවබන පිරිසදිු කමයි. 
ගහියිාට වහෝ පැවිදා්නට වහෝ ඒ ඒ මට්ටමින.් ‘චිතත විශුදධිය’ කියල 
කයින්වන ් චිතත සමාධියට බාධා ෙන නෙීරණය ධමමෙලනි ් පිරිසිදු 
වීවමන් ලැවබන ඒ පිරිසදිු කමය.ි ‘දිටඨි විශුදධිය’ කයිල කියන්වන් 
මිචඡ්ා දිටඨිෙලනි් සති වෙනක්ර ගැනවීමන ් ලබන පිරිසදිු කමයි. 
‘කඞඛාවිතරණය විශදුධිය’ යනු සසර පැෙැතම් පිළබිඳෙ සැක වදගිඩියා 
ඉෙත ් කරල ලබන පිරිසදිු කමය.ි ‘මගගාමගග ඤාණයදසසන විශුදධිය’ 
කයිලා කයිනව්න ් විදශයනා භාෙනාවව්දී ඉදිරිපත ් වෙන ආවලෝක ආදී 
උපවකලශ් ධමමෙලනි ් සිත මාුනවගන මග වනාමග හරියට ෙටහා 
ගැනවීමන් ලැවබන පිරිසදිු කමය.ි ‘පටිපාන ඤාණයදසසන විශුදධිය’ කියල 
කයින්වන ් නරි්ොණයගාමී පරතපිානෙට බාධාෙන වකවලස් ඉෙත් කර 
ගැනවීමන් ලබන පිරිසදිු කමය.ි ‘ඤාණයදසසන විශුදධිය’ කියන්වන් 
වලෝවකෝතත්ර මාගයයට බාධාෙන වකවලස් ධමම මලුනිපුුටා දැමීවමන් 
ලැවබන පිරිසදිු කමය.ි වම් විශුදධි හතය ිවම් ශාසනවය ්සප්ත විශුදධි 
ෙශවයන් හැඳිනව්ෙන්වන්. එතවකාට සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස් 
පණුයණය මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහනව්ස්වගන් කලනි ් සඳහන් කළ 
විදියට එකනි ් එක පරශ්න කළා. ශීල විශුදධිය සඳහා ද? නැත. චිතත 
විශදුධිය සඳහා ද? නැත. දිටඨි විශුදධිය සඳහා ද? නැත. ආදී ෙශවයන්. 
එතවකාට ඔය ටික කවි්ෙට පසව්ස ් සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස් 
ඊළඟට පරතරිාෙ ෙශවයන් ඒ නැත නැත කයිාපු කරැණය ුටික ඉදිරිපත් 
කරලා වදවෙන ිපරශ්නය අහනො. 

 
‘ඇෙැතන්,ි දැන් ඔබෙහනව්ස ් කවි්ො මම ඇහැව්ෙහම ශීල 

විශදුධිය සඳහා ද භාගයෙතනු් ෙහනව්ස් වෙත බරහමචරිය ොසය 
කරනව්න ්කයිලා, ඔබෙහනව්ස ්නැත ඇෙැත්න ිකවි්ො. චිතත විශුදධිය 
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සඳහා ද කයිලා ඇහෙුහම ඒකටත ්නැහැයි කවි්ො. දිටඨි විශදුධියටත් 
නැහැයි කවි්ො. කඞඛාවිතරණය විශදුධිය සඳහා ද කයිලා ඇහුෙහම 
ඒකටත ් නැවතය ි කවි්ො. මගගාමගග ඤාණයදසසන විශුදධිය සඳහා ද 
කයිලා ඇහෙුහම ඒකටත ්නැවතය ිකවි්ො. පටිපාන ඤාණයදසසන විශුදධිය 
සඳහා ද කයිලා ඇහෙුහම ඒකටත ් නැවතය ි කවි්ො. ඤාණයදසසන 
විශදුධිය සඳහා ද කයිලා ඇහෙුහම ඒකටත් නැවතය ි කවි්ො. එවහම 
නම් වමාකටද ඔබෙහනව්ස ්වම් භාගයෙතනු ්ෙහනව්ස් වෙත බරහමචරිය 
ෙසනව්න?්’ ඔනන් සාරිපුතත සොමීන ්ෙහන්වස් ඇස ූපරශ්නය. පුණයණය 
මනතානි පුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් ඒකට පිළතිරුැ වදනො. ‘අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයය සඳහාය ි මම භාගයෙතනු ් ෙහන්වස් වෙත බරහමචරිය 
ෙසනව්න.්’ අනපුාාන පරිනරි්ොණයය කයිල කයින්වන් පින්ෙතුනි, 
පරිනිබබානය - පරිනරි්ොණයය කයින ෙචන වම් පිනේතුනට් ඇවහන 
වකාට හවිතනව්න ් වමය රහතන ් ෙහනව්සව්ග ් අෙසන ් වමාවහාත 
කයිලා. එවහම එකක ් වනාවෙය ි වමතන කයින්වන.් කසිෙික් අල්ලා 
වනාගැනවීමන් ලබන පූණයය නවිීම. ඒක වමවලාෙම පරතයක්ෂ කරන 
අරහත ්ඵල සමාපතත්ිවයද්ී පරතයක්ෂ කරන තතත්්වයක්. එතවකාට අන්න 
ඒ කසිෙික ්අලල්ා වනාගත් පූණයය නවිීම - පිරිනවිීම - සඳහායි මම වම් 
බරහමචරිය ොසය කරනව්න ් කයිලා පුණයණය මනතානි පුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස් පිළතිරුැ දුනන්ා.  

ඔන්න ඊළඟට සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස් පුණයණය මනතානි 
පතුත සොමීන ් ෙහනව්ස් වෙත පරශ්න මාලාෙක ් ඉදිරිපත් කරනො. 
‘ඇෙැතන්,ි ශීල විශුදධියද වම් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය?’ ‘නැත ඇෙැත්නි’ 
පණුයණය මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් වදෙන ෙරටත් පිළිතුරැ 
වදනො. ‘චිතත විශුදධිය ද අනපුාාන පරිනරි්ොණයය?’ ‘නැත ඇෙැත්නි.’ 
‘දිටඨි විශුදධියද?’ ‘නැත ඇෙැත්නි.’ ‘කඞඛාවිතරණය විශුදධියද?’ ‘නැත 
ඇෙැතන්ි.’ ‘මගගාමගග ඤාණයදසසන විශුදධියද?’ ‘නැත ඇෙැත්නි.’ 
‘පටිපාන ඤාණයදසසන විශුදධියද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි.’ ‘ඤාණයදසසන 
විශදුධියද?’ ‘නැත ඇෙැතන්ි. ඒ එකකේත ් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය 
වනාවව්’ යය ි කයිනො. එතවකාට සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස් 
අහනො ‘වම් කයිාපුොයනි ් වතාරෙද අනපුාාන පරිනරි්ොණයය 
තවියන්වන්’ කයිල. ‘ඒත ් නැතය.’ කයිනො. ඔන්න එතවකාට 
පරවහල්කිා විදිවය ්තතත්්වයක් දැන් පැන නැගිලා තිවයන්වන.් පරස්පර 
විවරෝධී ෙවග.් එතවකාට සාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් ඒ පරස්පර 
විවරෝධී තතත්්වය තෙත ් පරශ්න මාලාෙකනි ් ඊළඟට ඉදිරිපත ් කරනො. 
‘දැන ් ඇෙැත්න ි ඔබෙහනව්ස ් කවි්ො, ශීල විශුදධිය අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයය වනාවෙය ි කයිලා. චිතත විශුදධියත ් වනාවෙය ි කිව්ො. 
දිටඨි විශුදධියත ්වනාවෙය ිකවි්ො. කඞඛාවිතරණය විශදුධියත ්වනාවෙයි 
කවි්ො. මගගාමගග ඤාණයදසසන විශුදධියත් වනාවෙයි කවි්ො. පටිපාන 
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ඤාණයදසසන විශුදධියත් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය වනාවෙය ි කවි්ො. 
ඤාණයදසසන විශුදධියත් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය වනාවෙය ි කවි්ො. 
ඊළඟට ඒොයනි් වතාරෙ අනපුාාන පරිනරි්ොණයයක් තවියනෙද කියල 
ඇහෙුහම ඒකටත ් නැවතයි කවි්ො. වකාවහාමද ඔබෙහන්වස්වග් ඒ 
ක ථමාෙ මම වතර්ැම් ගන්වන?් ඔබෙහනව්ස ්ඒ කයින එක වකාවහාමද 
මම වතර්ැම් ගන්වන්?’ අර පරසප්ර විවරෝධී බෙ සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස් මතු කරල දුනන්ා. ඔන්න දැන ්තමය ිපුණයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ් ෙහන්වස් නයිම පිළතිරු වදනව්න.් ඇෙැතන්,ි ශීල විශුදධිය 
අනපුාාන පරිනරි්ොණයය හැටියට භාගයෙතනු් ෙහනව්ස් වදශ්නා කළා 
නම් උපාානන සහති ෙූෙකම් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය වලස දැක්ෙූො 
වෙනො. ‘උපාානන’ කයින ෙචනය වම් පිනේතනු ්අහල ඇතවින. අල්ලා 
ගැනමීවන. ‘අනපුාාන’ කයින්වන අලල්ා වනාගැනමී. වමවතනද්ි පුණයණය 
මනතානි පුතත සොමීන් ෙහන්වස් වම් වහ්තෙු හැටියට දක්ෙන්වන් 
වමාකද? යම් විදියකින ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ශීල විශුදධිය අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයය කයිල කවි්ෙ නම් උපාානන සහති ෙූෙකම් අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයය හැටියට දැකේූො වෙනො. ඒ ෙවගම්ය ිචිතත විශදුධියත්. 
චිතත විශදුධිය අනපුාාන පරිනරි්ොණයය හැටියට දැකේූො නම් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අනන් එතනත ් උපාානන අලල්ා ගැනමී් සහිත 
ෙූෙකම් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය හැටියට දැක්ෙූො වෙනො. ඔය විදියට 
හත ගැනම කයිලා අනත්මිට කයින ොකයය ඊට ෙඩා ෙැදගත් වෙනො. 
ඇෙැතන්,ි වම් හවතන් වතාරෙ අනපුාාන පරිනරි්ොණයයක් තවියනො 
නම් පෘථමගජ්නයන ් පිරිනවිිල ඉෙරයි. පෘථමගජ්නයට නැහැවන වම් 
හතම. හවතන ් එකක ් ෙත ් පෘථමගජ්නයට නැහැවන. ඒක කියල 
ඉෙරවෙලා පණුයණය මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් තෙ දුරටත් ඒක 
පැහැදිල ි කරිීමක් ෙශවයන් - වහාඳය ි ඇෙැතන්,ි මම උපමාෙක් 
වදනන්ම්, වම් කාරවණය ් පැහැදිල ි කරනන්. වම් වලෝකවය ් ඇතැම් 
නෙුණයැත ිපුදග්ලයනි ්උපමාෙනව්ගනතු ්පරකාශ කළ වද ්අථමමය වත්රැම් 
ගන්නො කයිලා ඔන්න ඊළඟට උපමාෙ වදනො. වමවතක ්වම් කථමා 
මාගයය වනාවතර්ැණය ුවකවනක් ඉනන්ො නම් ඊළඟට එන උපමාවෙන් 
වතර්ැම් ගන්න බලනන්. පුණයණය මනතානි පුතත සොමීන ් ෙහන්වස් 
ඊළඟට වදන්වන් මහ පුදුම උපමාෙක.් වම් විදියටයි ඒ උපමාෙ 
තවියන්වන්. 

 
ඇෙැතන්,ි පවස් නදී වකාවසාල් රේජරුැවෙෝ සැෙැත් නුෙර 

ොසය කරන අෙසථමාවව්දී සාවකත් නුෙර, ඒකත ් වකාවසාල් 
රේජරුැෙනට් අයති ිනගරයක.් සාවකත් නෙුර හදිස ිකටයතුත්ක් සඳහා 
යන්න සදිුවෙනො. ඒ විදිවය් හදිසි ගමන් සඳහා වම් පවස් නදී 
වකාවසාල් රේජරුැෙන ් වෙනවුෙන් කඩින් කඩ දුෙන රථම හතක් 
අතරතරු මාගයවය ්- දීඝය මාගයවය් නෙතත්ල තවියනො. වම් වකාවසාල් 
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රේජරුැවෙෝ සැෙැත ්නෙුරින ්පිටතව්ෙලා ඇතළුු නෙුර වානරටුෙ ළඟින් 
පළමවුෙන ිරථමයට නගිනො. පළවෙන ිරථමවයන් පිටතව්ෙලා ගිහිල්ලා, 
වදවෙන ි රථමය ළඟට ගහිලිල්ා, පළවෙන ි රථමය අතහරිනො. වදවෙනි 
රථමයට නගනිො. වදවෙන ි රථමවයන ් ඊළඟට පිටතව්ෙලා ගහිිල්ලා, 
තනුව්ෙන ි රථමය ළඟට ගයිාට පසව්ස ් වදවෙන ි රථමය අතහරිනො. 
තනුව්ෙන ි රථමයට නගිනො. ඔය විදියට දැන ් හතිාගන්න පුළුෙන්. 
තනුව්ෙනි රථමවයන් හතරවෙන ිරථමය ළඟට ගහිලිල්ා, තනුව්ෙනි රථමය 
අතහරිනො. හතරවෙන ි රථමයට නගිනො. ඒවකන ් පසව්ෙන ි රථමයට 
ළඟා වෙනො. පසව්ෙන ි රථමවයන් හයවෙන ි රථමයට ළඟා වෙනො. 
හයවෙනි රථමවයන් අනත්මිට ගහිනි් හතව්ෙන ි රථමයට මාරැ වෙනො. 
හතව්ෙන ිරථමවයන් තමය ිසාවකත් නෙුරට රජතමුා පැමිවණයන්වන.  

පැමිණියාට පසව්ස ් ඒ සාවකත් නෙුර ඉන්න නෑ හිතෙතුන් 
මිතරයනි් රජතමුාවගන ් අහනො ‘මහරජතමුන,ි ඔබ වම් රථමවයන්ද 
සැෙැත ් නෙුර ඉඳල සාවකත් නෙුරට පැමිණිවය?්’ එතවකාට 
වකාවහාමද වකාවසාල් රේජරුැවෙෝ උතත්ර වදනව්න.් වකාවහාම 
උතත්ර දුනන්හමද ඒක හරි උතත්ර දීමක් වෙනව්න ්කයිා ඒ පරශ්නයත් 
නගලා, ඒ එකක්ම පුණයණය මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් රජතුමා 
පිළතිරුැ වදන ආකාරය කයිනො. මට සැෙැත ්නෙුර ඉනන් කාලවය් 
හදිස ිකාරණයයක් නසිා යන්න සිදධෙුණයා සාවකත් නෙුරට. රථම හතක් 
නෙතත්ල තබිණුයා. මම එක රථමයකනි ් පිටත ් ෙුණයා. ඒ රථමවයන් 
වදවෙන ි රථමයට ආො. පළවෙන ි රථමය අත හැරියා. වදවෙනි රථමයට 
නැඟනුා. වදවෙන ි රථමවයන ් තුනව්ෙන ි රථමය ළඟට ආො. වදවෙනි 
රථමය අතහැරියා. ඔය විදියට හතව්ෙන ි රථමවයන් තමයි දැන ්ඇවිල්ලා 
තවියන්වන් කයිලා, මළුු කතානත්රයම පවස ් නදී වකාවසාල් 
රේජරුැෙනට් කයින්න සදිධ වෙනො. ඒ උපමාෙය ි දුනව්න.් උපමාෙ 
අනෙු උපවම්ය කයිල කයින්වන් උපමාෙකින ් මතු කරල වදන ධමම 
කාරණයය. ඔන්න ධමම කාරණයය ඊළඟට මතු කරල වදනො, පුණයණය 
මනතානි පුතත සොමීන ්ෙහනව්ස්. එවසම් ඇෙැතන්,ි ‘ශීල විශුදධි යාෙ 
වදෙ චිතත විසදුධතථමා’ එතන ෙැදගත ්ෙචනයක් සඳහන් වෙන නිසයි 
අපි ඒක පාලවියන්ම කවි්වෙ. චිතත විශදුධිය හවුදක ්වම් ‘යාෙ වදෙ’ 
කයින පාල ි ෙචනයට සංිහල අර්ථමයක ් වහව්වොත ් අපට කියන්න 
තවියන්වන් ‘හවුදක්’ කයින ෙචනයය.ි ඒක සඳහාම පමණයය ිකියන එක 
- හවුදක් කයින ෙචනය. එතවකාට ශීල විශුදධිය හවුදක ්චිතත විශුදධිය 
සඳහාය.ි චිතත විශදුධිය හවුදක ් දිටඨි විශදුධිය සඳහාය.ි දිටඨි විශුදධිය 
හවුදක ්කඞඛාවිතරණය විශදුධිය සඳහාය.ි ඔය ආදී ෙශවයන් අර එක් එක් 
විශදුධියක් ඊළඟ විශුදධිය සඳහා උපකාර වෙනො. අන්තමිට දකේනො 
ඔය විදියට ගහිලි්ලා ඤාණයදසසන විශුදධිය අෙසාන ෙශවයන් අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයයට උපකාර වෙනො. එතවකාට ඤාණයදසසන විශුදධිය එක 
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පාරටම ලබා ගන්න බැහැ. අර විදියට විශුදධි පරම්පරාවෙන ්ගිහිල්ල 
තමය ිඤාණයදසසන විශුදධිය තළුනි ් ඒ නරි්ොණයය සාක්ෂාත ්කරන්වන්. 
අනපුාාන පරිනරි්ොණයය කයිල කයින්වන ් ඤාණයදසසන විශුදධියෙත් 
අලල්ා ගනව්න ්නැත. ආයිත ්කයිනො වෙන එකක ්තබා ඤාණයදසසන 
විශදුධියෙත ්අල්ලා ගනව්න ්නැහැ. එකක ්තුළනි ්එකක ්අත හැරලායි 
අනපුාාන පරිනරි්ොණයය තළු කසිෙික ් අලල්ා වනාගත ් පිරිනවිීමට පත් 
වෙනව්න ්කයිලා ඒ ධමම කාරණයය පැහැදිල ිකළා.  

 
ඒවකන ් සතුට ු ෙුණය සාරිපුතත සොමීන් ෙහන්වස් අහනො, 

‘ඇෙැතන් ිඔබ ෙහනව්සව්ග ්නම වමාකකද්? සබරහමචාරීන ්ෙහන්වස්ලා 
ඔබෙහනව්ස ් හඳුනේන්වන් වකාවහාමද?’ කයිලා. එතවකාට පුණයණය 
මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහන්වස් කයිනො, ‘මවග ් නම පුණයණය. 
සබරහමචාරීන ් ෙහනව්සල්ා මාෙ හඳුනේන්වන් මනතානපිුතත නමින්.’ 
එතවකාට ශාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් පරීතිය පරකාශ කරිීම් ෙශවයන් 
කයිනො ‘ආශචයයය ිඅදභ්තූය.ි වම් පුණයණය මනතානපිුතත ආයුෂ්මතුන් 
ෙහනව්ස ්වම් ගැඹරුැ පරශ්නෙලට පිළිතරුැ දුන ්ආකාරය. ඔබ ෙහන්වස් 
ෙවග ් අය ඇසරුැ කරනන්ට සබරහමචාරීනට් ලැබීම විවශ්ෂ ලාභයක්’ 
කයිලා. පණුයණය මනතානපිුතත ආයෂු්මතනු් ෙහනව්ස,් තමන්වග් හිස 
මත දුහලු ් සුහඹුෙුක හිඳුොවගන යමින්, පරිහරණයය කරමින් ඇසුරැ 
කරනන් ලැවබනො නම් ඒකත ් වලාක ු ලාභයක්. අපටත ් විශාල 
ලාභයක් ලැබවුණය.් ඔබෙහනව්ස ් හමවුෙනන් වම් විදියට ධමම 
සාකචඡ්ාෙක ්කරනන් කයිලා. ඒ පරීතයි සතුට පරකාශ කවළ ්අනවුමෝදනා 
ෙශවයන්. සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස් ඒ විදියට පරකාශ කළහම 
පණුයණය මනතාන ිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස්ත් අහනො, ඔබ ෙහන්වස්වග් 
නම වමාකකද්? සබරහමචාරී සොමීන ් ෙහන්වස්ලා ඔබෙහන්වස් 
හඳුනේන්වන ් වකාවහාමද? ඔන්න සාරිපුතත සොමීන් ෙහන්වස් 
කයිනො. මවග ්නම උපතිසස. සබරහමචාරී සොමීන ්ෙහනව්ස්ලා මාෙ 
හඳුනේනො සාරිපුතත නමින්. ඔන්න එතවකාට පුණයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ් ෙහනව්ස් පරකාශ කරනො. ආ! වම් ශාස්තෲන ් ෙහන්වස් හා 
සමාන ශරාෙකවයක් එකක් වන ් සාකචඡ්ා කරමින් සටිිවය්! මම 
දැනගතව්ත ් නැහැවන් සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස් කයිලා. මම 
දැනගතත්ා නම් සාරිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් කයිලා ආයෂු්මතුන් කියලා 
අමතනව්න ් නැහැවන.් එවහනම් මට වම් කථමා මාර්ගය වම් උපමා 
ෙැටවහන්වනත ් නැහැ කයිලා, අර විදියටම ෙණයයනාෙ කරනො. යම් 
සබරහමචාරීන ්ෙහනව්සල්ාට වම් සාරිපුතත ආයෂු්මතනු ්ෙහන්වස් ෙැනි 
වම් ගැඹරුැ පරශ්න වම් විදියට කරමානකුලූෙ ඉදිරිපත ්කරිීවම් හැකියාෙ 
ඇත ිසොමීන ්ෙහනව්ස් වකවනක ්ඇසරුැ කරනන් ලැවබනො නම් ඒක 
විශාල ලාභයක්. වම් ෙවග ් සොමීන් ෙහන්වස් වකවනක් හිස මත 
තබාවගන ෙඩම්මොවගන පරිහරණයය කරනන් ඇතන්ම් ඒක වලාකු 



පහන ්කණයෙු ධමම වදශ්නා 

36 

ලාභයක්. අපටත් වම් සාරිපුතත ආයෂු්මතනු් ෙහනව්ස ්දකනින් ලැබීම, 
සාකචඡ්ා කරනන් ලැබීම වලාක ුලාභයක් කියලා අනවුමෝදන ්කරනො. 
සතටු පරකාශ කරනො. ඊළඟට වම් රථමවිනතී සතූරය අෙසාන ෙන්වන් 
හරිම ෙටිනා පාඨයකින.් ඒවක අදහස වමන්න වම් විදියට. වම් 
ශාසනවය් මහ ඇතත්ු වදනව්නක් ‘උවභා මහානාගා’ ඔෙවුනාෙුන්ට 
අනවුමෝදන ්කළා, ඔෙවුනාෙුනව්ග ්සුභාෂිතය - ඒ කළ සාකචඡ්ාෙ ගැන 
ඔෙවුනාෙුන ්පිළබිඳෙ ෙණයයනා කළා, අනවුමෝදන ්කළා, කයිලය ිඒ සතූර 
වදශ්නාෙ අෙසාන ෙනව්න්. 

 
වමපමණයකනි ් වම් පිනේතනුට් ඒ ධමම සාකචඡ්ාෙ පැහැදිලි 

වනාවෙන්න පුළුෙන.් ඒක ගැන අපි විෙරණයයක් කරනො. ඊට කලින් 
වමවතක ්වම් ආපු සිදධි සංඝටනාෙ, සදිධි කපීය, තළුනි ් වම් යුගයට 
ලැවබන ආදශයයක් අපි මත ු කරල වදම.ු වම් සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස් කයින්වන ්එවස් වමවස් වකවනක ුවනාෙන බෙ අපි කෙුරැත් 
දනන්ො. අගර ශරාෙකයන් ෙහන්වස.් බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ළඟට පුණයණය 
මනතාන ිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස්වග ්වගෝලයන ්ඇවිලල්ා ගණුය ෙණයයනා 
කරන වකාට උනේහනව්ස් වමාන තරම් මදුිතා ගණුයයකිනද් කල්පනා 
කවළ.් අවන් මට කොනහරි වම් ආයෂු්මතනු ් දකනින් ඇත්නම්, 
උනේහනව්ස් එකක් කථමා කරන්න ඇතන්ම් කයිලා වලාකු මුදිතා 
ගණුයයකින ් අර තරම් පරාඥ ක වකවනක ් උනත.් ඊළඟට එපමණයක් 
වනාවෙය.ි උනේහනව්ස් ෙැඩිය බෙ සැෙැත් නෙුරදී අහන්ට ලැබුණය 
හැටිවය් විගහට විගහට නසිීදනයත් අරවගන පිටත් ෙුණයා. පිටත්වෙලා 
ගයිාට වමාකද තමන්ට වකාය ි තරම් ඉකම්නක්ම තබිණුයාට වමාකද 
අනන් බලනන් වකාය ි තරම් ෙටිනා ගණුයයකද් කයිලා එක පාරටම 
කඩාවගන ෙැදුවන් නැහැ. ඔබෙහනව්සද් කයිලා එවහම කඩාවගන 
ෙැදුවන ් නැහැ. පිටිපස්වසන් හසි පමණයක ් වපවනන ඈතනි් හිමිහිට 
හමිිහටි පුණයණය මනතානි පුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් පිටිපසව්සන් ෙැඩම 
කරලා උනේහනව්ස ් භාෙනාවෙන ් ෙැඩ උනන්හම තමනුත් 
භාෙනාවෙන ් ෙැඩ උන්නා. මළුු හෙස ් ෙරැෙකම් වගව්ො අෙසථමාෙ 
එනකල.් එතනත ් වප්නො උනේහනව්සව්ග් ෙටිනා ගණුයයක්. අන්න 
එතන තවියනව්න් ආදශයයක් වම් යගුයට. ඒ අතීත වශර්ෂඨ සොමීන් 
ෙහනව්ස්ලා තමන්වග ් වපෞදග්ලකිත්වය ඉස්මත ු කවළ ් නැහැ. ධමමයයි 
ඉසම්ත ු කවළ.් ධමමයටයි මලු ් තැන දුන්වන.් පුදග්ල පරතිරෑපය 
වගාඩනගා ගැනමී වනාවව්. වම් ශාසනය වගාඩ නැගමී සඳහා පශ්චිම 
ජනතාෙට ධමමය ඉදිරිපත ් කරිීම පිළබිඳෙය ි වෙවහසවුන.් ඒ නිසා 
සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස් ගිය හැටිවයම කවි්වෙ නැහැ මම තමයි 
වම් ශාසනවය ් අගර ශරාෙක සාරිපුතත මහා සථමවිරපාදයන් ෙහන්වස් 
කයිලා. එවහම තමුන ් හඳුනේලා දුනව්න ් නැහැ. ඒ වෙනෙුට කෙුද, 
කනිද්, මන්ද, ෙත ්නැහැ. ධමමවයන්ම පටන ්ගතත්ා. ධමම පරශ්න කීපයක් 
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තළුනි ් පුණයණය මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහනව්ස්, සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්ෙ හඳුනාගතත්ා. සාරිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස්, පුණයණය 
මනතානි පුතත සොමීන ් ෙහන්වස්ෙ හඳුනාගතත්ා. ඒක වම් යුගයට 
ෙටින ආදශයයක්. ඊළඟට තෙ දුරටත ්වම් කථමාෙ ආශරවයන් අපි යමක් 
කයිනො නම් වම් කාලවය ්වබාවහෝ වදවනක ්අහන පරශ්නයක් තමයි 
‘සවි්පළිසිඹිියාපත්.’ හැම තැනම වම් ධමම කථමාෙල කයිවෙනො 
සවි්පළිසිඹිියාපත ්මහ රහතන ්ෙහනව්ස්ලා ගැන. ඉතනි ්වමාකක්ද වම් 
පටිසම්භාින හතර කයිලා, හැම වදනාම ෙවග ් අහන එකක.් වම් 
පටිසම්භාින හතර උපකාර කරගන්න හැටි අපට වත්වරන මට්ටමින් 
ඉදිරිපත ් කරන්න බලම.ු සවි්පළිසිඹිියා කයිල කයින්වන් පින්ෙතුනි, 
‘අත්ථ, ධමම, නරිැතත,ි පටිභාන.’ අත්ථ කයිල කියන්වන ්අවප් ඉදිරිපිට 
තවියන යම්කසි ි කාරණයයක්. අප ඉදිරිපිට තවියන්වන් වහ්තුඵලය 
පමණයය.ි වහ්තඵුලයයි වපවනනව්න්. ඒවක යට තවියන වහත්ුෙ අපට 
වපවනනව්න නැහැ. ‘අත්ථ පටිසම්භාින’ කයිල කයින්වන ් යම්කිසි 
ඉදිරිපතව්ෙලා තවියන කාරණයය පිළබිඳ අෙවබෝධය. හරි අෙවබෝධය. 
‘ධමම පටිසම්භාින’ කයිල කයින්වන ් ඒවක් යට තවියන ධමමතාෙය 
වහත්ෙු. වහ්තෙු පිළබිඳ ඤාණයය. ‘නරිැතති පටිසම්භාින’ කයිල කියන්වන් 
ඒ වහත්ෙු වතර්ැම් කරිීමට ඉදිරිපත් කරිීම. විෙරණයය කරිීම පිළිබඳෙ 
නරිැකතයි හා භාෂාෙ හා සම්බන්ධෙ අෙසථමානකුලූෙ තර්ක විතර්ක 
ආදිය, ඒො ඉදිරිපත ් වෙන ආකාරය අනෙු භාෂා පිළබිඳ වකාටසයි 
නරිැතති පටිසම්භිාන කයින්වන.් ඊළඟට ඒ කාරණයය සමසත්යක් හැටියට 
සතිට කාෙද්ානලමීට ඒ සාර අර්ථමය ඉදිරිපත ් කරිීමට අෙසථමානුකූලෙ 
උපමා ආදිය ෙැටහවීම් ශකත්යියි, ‘පටිභාන පටිසම්භාින’ කයින්වන්.  

දැන ් වම් කථමාෙ ආශරවයන් අපි විගරහ කරල බලනො නම් 
සාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් ඇහෙුා පුණයණය මනතාන ි පුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්වගන් කමුක් නසිාද ඇෙැත්න ිභාගයෙතනු ්ෙහනව්ස් සමීපවය් 
බරහමචරියාවෙන ් ොසය කරනව්න?් ඔන්න ඕක තමය ි පරශ්නය. 
එතවකාට ඒ පරශ්නය ඉදිරිපත ් කරලා, ඒකට පිළතිරු වමාකකද්? යට 
තවියන වහත්ෙු. ධමමතාෙය. අන්න පණුයණය මනතාන ි පුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්වගන් පරකාශ ෙුණයාවන. අනපුාාන පරිනරි්ොණයය සඳහායි වම් 
බරහමචරියාෙ ොසය කරනව්න.් නමුත ් ඒක එකපාරටම වකවනකුට 
වතව්රනව්න නැහැ. සාරිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස්ට වතර්ැවන ්නැතිො 
වනාවෙය.ි වම් අප සඳහායි වම් විසත්ර. වම් සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස් වනාදනන්ො ෙවග්, වෙසේලාගන උනේහනව්ස් තමන්වග් ඒ 
වලාකකුම කයිාගන්වන ් නැතෙි, අප වෙනුවෙන ් කරපු සාකචඡ්ාෙක්. 
සාරිපුතත සොමීන ් ෙහන්වස්ට පින ් වදන්න ෙටිනො. ඊළඟට ඒ 
ඉදිරිපත ් කළ පරශ්න විසර්ජන තළුනි ් අපට වපවනන්වන් නිරැකති 
පටිසම්භාිනෙය.ි පුණයණය මනතානි පුතත සොමීන ්ෙහනව්ස්වග ් නිරැකති 
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පටිසම්භාිනෙය.ි උනේහනව්ස් අර ඉදිරිපත ්කළ පරශ්නෙලට ‘ඔව්’ කියයුතු 
තැන ් ෙලට ‘ඔව්’ කවි්ො. ‘නෑ’ කයියතුු තැන ් ෙලට ‘නෑ’ කවි්ො. 
අනත්මිට ඒ වදකටම නැති තැන් ෙලදී මතු කරල දුනන්ා ‘ඔව්ත ්නෑ, 
නෑත ් නෑ’ වම්කය ි යථමාර්ථමය කයිලා. එතවකාට එය නරිැකති 
පටිසම්භාිනෙට අානලයි. ඒ වකාච්චර කවි්ෙත ්සාමානය වකවනකටු වම් 
කතානත්රය හරියට වතව්රනව්න ්නැහැ, ෙචන වගාඩක ්විතරය.ි ඔන්න 
ඊළඟට ඒ පැහැදිල ි වෙන ටික තමයි ධමම කථමාෙ. අර පවස්නදී 
වකාවසාල ්රජු පිළබිඳ කථමාවෙන ්කයිවෙනව්න.්  

දැන ් එතන ඉඳල වම් පිනේතුනට් වම් ධමම කාරණයයට අානල 
වකාටස උපමාෙ ආශරවයන් අපි වතර්ැම් ගන්න බලම.ු දැන් වම් 
සමාජවය ්තවියනො ධාෙන තරඟ කයිලා වදයක්. වම් ධාෙන තරඟෙල 
අපිට අහන්න ලැබිල තිවයන හැටියට සහාය දිවීම කයිල එකක් 
තවියනො. ඒ සහාය දිවීවම්දී යෂට්ිය තමයි සංවකත්ය - ඒ යෂ්ටිය 
සංවකත්ෙත ්කරනව්න ්ඒ ජෙයය.ි එතවකාට වම් සහාය දිවීමක් තුළින් 
වකවනක ්ොර්තාෙක ්බිඳිනන්නම් - ඒ පිරිස සාමහූකි ෙශවයන් කඩින් 
කඩ දුෙලා අර යෂ්ටියත ්අරවගන - ටිකක ්හතිල බලනන් - අපි හිතමු 
ඒ පළමවුෙන ිකරීඩකයා ඒක පුළුෙන් ඉකම්නින ්අනිත ්එකව්කනාට බාර 
වදනන් යනො. වදවෙන ි එකව්කනා වනාඉෙසලිව්ලන ් ඉනන්ො ඒක 
බාර ගන්න. එතන තිවයන්වන ් අවප්ක්ෂාෙවන. ඔන්න ඕකට අපි 
කයින්වන ‘සාවප්ක්ෂකතේය’ කයිල. ඒ කයින්වන ් එකකට එකක් 
සම්බන්ධය.ි එතවකාට කඩින ්කඩ දිවීවම්දී අර රථම ගැන කවි්ෙ ෙවග් 
තමය.ි පළමවුෙන ි රථමවය් ගවිය් වදවෙන ි රථමය අවප්ක්ෂාවෙන්. 
පළවෙන ි රථමය අතහැරල වදවෙනි රථමයට නැගල වදවෙනි රථමවයන් 
යනවකාට තුනව්ෙන ිරථමය බලාවපාවරාතත්වුෙන ්ඉන්නො. ඔන්න ඔය 
විදිවය ් එකක ් වමතන තවියන්වන.් වම් විශදුධි පරම්පරාෙ තුළ 
තවිබනව්න ්‘අනපුාාන පරිනරි්ොණයය’ කයිල කියන පරමාර්ථමයයි. කිසිෙක් 
අලල්ා වනාගත ්නෙින සඳහා අෙශය ජෙයය ි මත ුකරල තවියන්වන්. 
ශීල විශුදධිය අලල්ා ගන්වනත් නැහැ. චිතත විශුදධිය අල්ලා 
ගන්වනත් නැහැ. දිටඨි විශදුධිය අලල්ා ගනව්නත් නැහැ. එකක්ෙත් 
අලල්ා ගනව්නත් නැහැ. නමුත ් එපමණයකනි ් අතහැරිවයාත් අන්න 
පෘථමගජ්නයත ්නෙින් දැකක්ා වෙනො. අත හැරලත ්බැහැ. ඒකවන අර 
අනත්මිට සාකචඡ්ාවව් අෙසාන වකාටවසද්ී පුණයණය මනතානි පුතත 
සොමීන ් ෙහන්වස් පරකාශ කවළ ් - වම් එකකේත ් අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයයක් වනාවව්. වමයනි් වතාරෙ අනපුාාන පරිනරි්ොණයයකුත් 
නැහැ. වමයනි ් වතාරෙ පරිනරි්ොණයයක් තිවයනෙ කයිල කවි්වොත් 
පෘථමගජ්නයත ්පිරිනවිිල ඉෙරය.ි ඉතාමතම් ගැඹරුැ කාරණයයක් වම් තුළ 
තවිබනව්න.් 
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ඊළඟට, වම් ධමමය තළු තවිබන වම් මැදුම් පිළවිෙවත්ම 
වකාටසක ් හැටියට වම්ක අපිට දකේනන් පුළුෙන.් වම් ධමමය පුරාම 
විහදිිලා තවියනො මධයම පරතපිානවව් ලක්ෂණය. ඒ මධයම පරතපිානෙටම 
අානලෙ තමය ි - වම් පිනේතුන ් අහල තවියනො යම් පරමාණයයකට 
පටිචච සමපුපාදය පිළබිඳෙ. පටිචච කයින ෙචනය ගැන හිතල 
බලනන්. පටිචච කයිල කයින්වන ් වදකක.් එකවිනකට සම්බන්ධයි. 
එකක ් තෙ එකක ් සඳහා, ඒ වදක අතවර් සම්බන්ධකමක් තවියනො. 
පළවෙන ි රථමය එනකම් වදවෙන ි රථමය බලාගන ඉනන්ො. වදවෙනි 
රථමය ළඟට එනකම් තනුව්ෙන ි රථමය බලාගන ඉනන්ො. ඔය ෙවග් 
පටිචච සෙභාෙයක ්වලෝකවය ්තවිබනව්න.් සංසාර ගඟ ගලාගන යන 
ගඟක.් අපි ඒො වකාටස් කරල වපන්නෙුට වම්ක ගලාගන යනො. ඒක 
සනත්තයික්. ඒකය ිධමමතාෙය. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් කවළ ්වලෝකවය් 
තවිබන පැෙැතම්ට අානල සන්තානගත ෙූ ධමමතාෙයක ් මත ු කරල 
දුනන්ා. පැෙැතම්, නැෙැතම් කරා යන මාගයයට අානල ධමම සමූහයක්, 
ධමම සනත්ානයක් මත ුකරල දුනන්ා. ඒ ධමම හත තමය ිවම්. එකක්ෙත් 
අලල්ගන්වන ් නැතෙි හැම එකකනිම් පරවයෝජන ගන්න, අන්න ඒ 
විදිවය ් මහ පුදුම වදයක්. ඒක නිසා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ඇතැම් 
අෙසථමාෙන් ෙල වම් ධමමතාෙ එක ොකයයකින ්දකේා ොනළා. ‘ඉත ිවඛා 
භකිඛවෙ ධමමාෙ ධවමම අභසිවන්ඳනති. ධමමාෙ ධවමම පරිපූවරනති 
අපාරා පාරං ගමනාය’ වමවස ්මහවණයන,ි ධමමාන ුධමමයන්වග් පටිපානෙ 
ධමමානු ධමමයනව්ග ්පරිපූණයයතේයට පතව්ෙයි. කමුක් සඳහාද? වමතරින් 
එතරට යාම සඳහා, වමතරින් එතරට යාම වකවරනව්න් අනන් අර 
ධමමවයන්මයි. කෙුරැෙත ් යන ගමනක ් වනාවෙය ි වම්ක. කෙුරැෙත් 
නෙින ් දකනින් යනව්න නැහැ. දුකක ඉඳලා දුකඛ නවිරෝධය දක්ො 
යන්වන්. එවහම නැතන්ම් ආතම් ොදයක් වෙනොවන, වම් අනාත්ම 
ධමමය. වම්ෙ තමය ි හැවමෝටම තවියන ගැටළු. පටිචච සමපුපාදය, 
අනාතම් ධමමය. වම් උපමාෙ තළු තවියනො වම්කට අානල කාරණයය. 
ඇතත් ෙශවයන් වම් පරතපිානෙල තවියන්වන ් ධමම සමහූයක්ම තමයි. 
ධමමය කරා කරමානකුලූෙ එකකනි ් එකකට ගලා යනො. ඒ ගලා යාම 
තළුනි ්එය පරිපූණයයතේයට පත් වෙනො. ශීල විශදුධිය ගලා යාම තුළින් 
චිතත විශුදධිය දකේා එකතවුෙලා ඒක පරිපූණයයතේයට පත් වෙනො. 
චිතත විශුදධිය ගලාවගන ගහිලිල්ා දිටඨි විශුදධිය දකේා. ඔන්න ඔය 
විදියටය ි අර වකටි ොකයයකින ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් දකේා ොනවළ්. 
වමතන අපි මැදුම් පිළවිෙත හඳුනේන වකාට ෙචන වදකකනි් වමය 
පඬි ු කරනන් පුළුෙන.් අපි කවි්ො ‘සාවප්ක්ෂක’ යන ෙචනය. ඒක 
වතර්ැම් ගන්නය ි අර සහාය දිවීම කඩින ් කඩ දිවීම ගැන කවි්වව්. 
ඊළඟට කයින තෙත ්ෙටිනා ෙචනයක් තමයි ‘පරාවයෝගකි’ කයින එක. 
පරාවයෝගකි කයින්වන ්කසියිම් අර්ථමයක ්සඳහා රජතමුාට ඉක්මනින් යා 
යතු ු ගමනක ් තබිණුයා. ඒකට අෙශය ජෙය නෂි්පාදනය කරන්න සිදධ 
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ෙුණයා. ඒක නෂි්පාදනය කරන්න තමය ි අර විදියට රථම හතක.් එක 
රථමයකේත ් අලල්ා ගනව්න ් නැහැ. නමතු ් උපකාර කර ගතත්ා. ඒ 
වසර්ම අතහැරියා. ඒකට කයිනො පරාවයෝගික කයිලා. මැදුම් පිළිවෙත 
හරියාකාරෙ සම්පණූයය වෙනන් නම් ඔන්න ඔය ෙචන වදකම අපි මතක 
තයිාගන්න ඕන. එකකට එකක ් උපකාර වෙනෙවන. එකකෙත් 
ඒකානත් ෙටිනාකමක් නැහැ. එකකෙත ් අලල් ගන්න වදයක් නැහැ. 
එකක ් අනකිට උපකාර වෙනො පමණයය.ි වමාකද නෙින කයින එක 
අෙසාන ෙශවයන් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් දකේනව්න ් ‘අනුපාාන 
පරිනරි්ොණයය’ - කසිෙික ් අලල්ා වනාගත ් පිරිනවිීම. ඒක කරා යන 
මාගයය තළුත ් තවියනව්න් එක පැතත්කනි් සාවප්ක්ෂකය.ි එක එක 
අෙසථමා එක එක ධමම එකවිනකට සම්බන්ධය.ි පටිචච සමපුපාද 
පිළවිෙලට, වහත් ු ඵල ෙශවයන්, පුදුම විදියට එකවිනකට 
සම්බන්ධවෙලා තවියනො. වම්ො සාවපක්්ෂක ෙුණය පමණින ් පරතිවක්ෂ්ප 
කරනන්ත ් බැහැ. පරතිවක්ෂ්ප කවළාත ් පෘතගජ්නයත ් පිරිනිෙන් පෑෙ 
කයිල කයින්න වෙනො. ඉවබ්ම සදිධ වෙනෙත ් වනාවෙය.ි වම් 
සංසාරවය ් තවියන වලාකමු ගැටළුෙ ඒකයි. වම්ො ඔක්වකාම අහක 
ානලත ්බැහැ. අලල්වගනත ්බැහැ. එකකට එකක ්ඉතාම සියමු් අන්දමින් 
උපකාර කර ගන්න ආකාරය බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් මත ුකරල දුන්නා. 
වම් කාරණයය අපට ෙචන වදකකනි ් කයිනො නම් සාවප්ක්ෂක 
පරාවයෝගකි, ඔය මැදුම් පිළවිෙත හඳුනේන්න පුළුෙන.් සාවප්ක්ෂ කියල 
කයින්වන ් අන්න අර වහත් ු පරතය සම්බන්ධතාෙයකනි ් එකකට එකක් 
බැඳිල තවියනො. ‘පටිචච’ කයින ෙචනය තුළ තවියන්වන ්එකිවනකට 
සම්බන්ධය,ි එකවිනකට උපකාර ෙන අනද්මින.් ඒ ෙවගම් ‘පරාවයෝගික’ 
කයිල කයින්වන් යම් කසි ිඅථමමයක් ඉලකක්යක ්සඳහා ගන්නා වදයක්. 
නකිනම් වදයක් වනාවෙයි.  

ඉතනි් වම් කාරණයා වදක අපි වෙනත ්සතූරයකට හති වයාදනො 
නම් අෙසථමානකුලූෙ වකටිවයන ්නමුත ්වම් ධමමය ගැන දන්න වබාවහෝ 
පිනේතනු ් අහලත් ඇත ිෙටිනා සතූර වදශ්නාෙක ් ‘අලගදද්ූපම’ කියලා. 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් එකත්රා අෙසථමාෙක සංඝයා ෙහන්වස්ලා 
අමතලා පරකාශ කළ සතූර වදශ්නාෙක.් සාරය විතරක ් අපි කියමු. 
‘කලුලූපමං වො භිකඛවෙ ධමමං වදසිසසාමි නති්ථරණයත්ථාය වනා 
ගහණයත්ථාය’ බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වපනන්ුම් කරනො සසරින් එතර 
වීම පිලබිඳ කාරණයය ගැන. වකවනක ්තමන් දීඝය මාර්ගයක යනවකාට 
යම්කසි ිමහා ජලාශයක ්හමෙුුණයා. වමතනනි් එතර වෙනන් නැෙක්ෙත් 
නැහැ. පාලමක්ෙත ් නැහැ. එතවකාට වමාකද කරනන් තවියන්වන්. 
ළඟපාත තිවයන ගස් ෙැල ්එකතු කරලා පහරුක ්බැඳවගන තමන්වග් 
අතනි ් පයින ් උපකාර අරවගන පහරු උපකාරවයන් එතර වෙනො. 
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එතර ෙුණයාට පසව්ස ් පහරුට කළ ගණුය සලකනන් කයිලා පහුර කර 
ගහවගන ගවියාත ් ඒක වමෝඩ ෙැඩක.් ඒක එක අනත්යක්. නමුත් ඒ 
විදියට ඒ සතූරවය ් තෙත ් අනත්යක් දකේනො. ඒො ඔක්වකාම එපයි 
කවි්වොත,් ඔන්න එතවකාට වෙන එක දකේනව්න ් ඒක වෙන 
උපමාෙක.් අලගද්ද කයිල කයින්වන ්ඇතත් ෙශවයන්ම දිය නයා. දිය 
නයා අලල්න්න දනව්න ්නැත ිවකවනක ්අලල්නව්න් ෙලග් වකානින්. 
ෙලග් වකානින ්ඇලල්ූ හැටිවය ්ඌ හැරිලා දෂට කරනො. අපි හිතමු 
අපිට ඕන අනපුාාන පරිනරි්ොණයයය.ි අපිට ශීල විශදුධි චිතත විශුදධි 
කථමාන්තර ඕන නැහැ. අපිට අනපුාාන පරිනරි්ොණයයය ි ඕන. ඔන්න 
ෙලව්ගන් ඇලල්ුො. දැන් ඔවහාම ෙල්වගන ් අල්ලන අය හුඟක් 
ඉනන්ො. ශීලය ඕනත ් නැහැ. සමාධිය ඕනත ් නැහැ. යනො එක 
පාරටම අපට ලබාගන්න පුළුෙන ් අනපුාාන පරිනරි්ොණයය. අපිට පින් 
කරනන් ඕනත ්නැහැ. සංසාරය ඕනත ්නැහැ. වමාකකේත ්ඕන නැහැ. 
ඒ අය තමයි සර්පයාවග් ෙලව්ගන ්අලල්නව්න. ඒත ්අපිත ්මතක් කර 
ගන්න ඕන මැදුම් පිලවිෙත කයින්වන් ඒ වදකට මැද. වම්ො 
සාවප්ක්ෂකෙ හතිනන් ඕන. අතහරිනව්නත ් නැහැ. එතවකාට ෙල්ගා 
වකාවනන් ඇලල්ුවොත ් අනන් ෙැරදියි. පහුර උපකාර කර ගන්නො 
කයින්වන ් තමන්වග් වීර්යය අරඹලා. එතන පහරු ෙශවයන් ඇත්ත 
ෙශවයන් දකේනව්න් ආයය අෂටාංගකි මාගයයය.ි ආයය අෂටාංගකි මාගයය 
කයින එක වලෝකය හදල තවියන මාගයයක් වනාවෙය.ි ඒක තමන්ම 
හානගන්න ඕන මාර්ගයක.් ආයය අෂටාංගකි මාගයවය ්ඒ ලක්ෂණයයයි අර 
පහරු පිළබිඳ උපමාවෙන ් දුනව්න ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්. අරවහන් 
වමවහන් ගස් අත ු එකත ු කරවගන බැඳලා එවහමය ි පහුරක් 
හානගන්වන.් ඒක කර ගහවගන යන්වන නැහැ කයිල කයින්වන් ඒ 
එකකේත ් ගරහණයය කරනව්න ් නැහැ. අනිත ් අංගය තමය ි වම්ො 
ඔක්වකාම අත හැරිවයාත ්එවහම ඒ තැනැත්තා එවතන්දි පෘතගජ්නයා 
නෙින ්දකනිො කයින අනත්යටය ිෙැවටන්වන.් ඒ තළු එය විනාශයට 
පත ්වෙනො. එවහම කයිාපු අයත ් බදුධ කාලවය ්සටිියා. ඔය අරිටඨ 
ආදීන.් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අන්තරායකර ධමමයන් පරකාශ කළහම 
වම්ො අනත්රායක වනාවව් කයිලා අරිටඨ කයි ූ විට වමාඝ පුරැෂයා 
කයිලා තදට අෙොද කරලා අනත්මිට ඒ විදිවය ්මිථමයා දෘෂටි කයින අය 
ළඟටෙත ් යන්න එපා කයිලා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් විනය නීති 
පැනෙූො. නමුත ් එවහම ඒො වබාවහාම වම් කාලවය ් තවියනො. 
අනන් අර ෙැරදි පැතත්ට ගැනමීයි. එතවකාට මැදුම් පිළවිෙත කියල 
කයින්වන ් සාවප්ක්ෂ පැතත්ත ් පරාවයෝගකි පැතත්ත ් වහාඳට එකතු 
කරලා සංකලනය කරලා වතර්ැම් ගැනමීය.ි 
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වම්ක වතර්ැම් ගන්න බැරිවීම නසිා ඇතවිෙච්ච පටලැවිල්ල 
තෙත ් තැනක සඳහන් වෙනො. සුතත නපිාතවය ් ‘මාගන්දිය’ කියල 
සතූරයක් තවියනො. මාගන්දිය බරාහමණයයා බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වගන් 
පරශ්නයක් අහනො, ගාථමාෙලින.් එතන තවියන්වන් ‘ආධයාත්මික 
ශාන්තයි කයිල නෙුණයැත්තන් දකේන එක. ඒක වකාවහාමද ලබා 
ගන්වන?්’ ආධයාතම් ශානත්යි කයිල කයින්වන ් නෙිනටමයි. බමුණයා 
අහන්වන් ආධයාතම්ික ශානත්යි ලබා ගන්වන ් වකාවහාමද කියන 
එකය.ි බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ඒකට පළමුවෙන ් දුනන් පිළතිුර හරියට 
අර පුණයණය මනතාන ි පුතත සොමීන් ෙහන්වස් දුනන් පිළතිරු ෙවග්. 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ොනරනො ‘න දිටඨියා න සතුයිා න ඤාවණයන 
සලීබබවතනාපි විසුදධිමාහ.’ ඔය විදියටයි උතත්ර වදනව්න්. මම 
කයිනො ඒ විශුදධිය දිටඨිවයන ් ලබා ගන්න බැහැ. සසුත කියන්වන් 
දැනමු, ඇසමී් ආදිවයන් ලබා ගන්නා දැනමු). දැනවුමන ් ලබාගන්නත් 
බැහැ, ඤාණයවයන් ලබාගන්නත ්බැහැ, ශීල ෙරත ආදිවයන් ලබාගන්නත් 
බැහැ. ඒක එක පැතත්ක ් කයිලා අනති ් පැතත්ත ් කයිනො ‘අදිටඨියා 
අසසතුයිා අඤඤාණයා අසලීතා අබබතා වනාපි වතන.’ ශීලය නැතිෙ, 
ෙරතය නැතෙි, ඤාණයය නැතෙි, දෘෂටිය නැතෙි, ශරැතයි නැතෙි, ආදී 
කසිෙික ් නැතෙි බැහැ ලබා ගන්න. දිටඨිවයන්ෙත ් ශරැතිවයන්ෙත් 
ඤාණයවයන්ෙත ් ශිල ෙරත ආදිවයනේත ් ලබාගන්න බැහැ කියල 
ඉසව්සල්ල කයිල ඉෙර වෙලා, ඊළඟට කයිනො ඒෙ නැතෙුත ් බැහැ 
කයිලා. එවහම පරකාශ කළහම වම් මාගනද්ිය බරාහමණයයා, සාරිපුතත 
සොමීන ්ෙහන්වස ්අප සඳහා අතරුැ පරශ්න ඇහෙු ෙවග ්වමවතන්දි නම් 
ඒ බමණුයා වනාදන්නාකමින් අහන්වන,් ඔබ ෙහනව්ස ් කිව්ො 
දිටඨිවයනතු ් බැහැ, ශරැතවයනුත් බැහැ, ඤාණයවයනුත් බැහැ, 
සලීබබතවයනුත ් බැහැ කයිලා. ඒ ගත ් කටටම කයිනො දිටඨිය 
නැතෙුත ්බැහැ, සලීය නැතෙුත ්බැහැ, ඤාණයය නැතෙුත ්බැහැ කියලා 
අනති ්පැතත්ටත ්කයිනො. වම් විදියට බැලුවොත ්මට නම් වප්න්වන් 
ඔබ ෙහනව්සව්ග ් ධමමය මලුාෙක.් ‘වමාහවුමෙ ධමමං’ මහා මුලාෙක්. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වකටිවයන් දකේනො, වම් ධමමය වම් එකක්ෙත් 
උපකාර කර ගන්නො මිසක් ඒ කයින එකකේත ් ‘එවත ච නිසසජජ 
අනුගගහාය’ ගරහණයය වනාකරය.ි ගරහණයය වනාකරිීවමනුයි වම් 
ආධයාතම්ික ශානත්යි අතක්ර ගන්වන ්කයිලා.  

අතතීවය ් සටිි දෘෂටි ගතකියනි ් නෙිනට පැමිණිවය ් නැත්වත් 
වමන්න වම් කයිාපු ගැඹරුැ පැතත් නිසය.ි ඇතැම් වකාටසක ් දෘෂටි 
ආදීන ්දැඩිෙ ගරහණයය කළා. ඒො අලල්ා ගත්තා. තෙ වකාටසක ්සංජය 
වබලලටඨිපුතත ආදී ශාස්තෲන් ඒ ඔක්වකාම අත හැරියා. සමහරැ 
‘නැත, නැත’ කයිල හැම එකකනිම් ඇඟ වබ්රා ගතත්ා - ආඳා ෙවග.් ඒ 
වදකම වනාවව් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් පරකාශ කරනව්න.් නේක 
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ප්රානගික ක ්ථග්.. වබාවහෝ දුරට පටිචච සමපුපාද ධමමතාෙ විගරහ 
කරන අෙසථමාවව්දී බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග් උපමාෙක ්තිවබනො වම් 
ගංගා ගලනො ෙවග,් කන්දක ්උඩට ෙහනි වකාට ඒ ෙතරු පහත් බිම් 
අනෙු ගලාගන යමින ්ඇළ වානළ ගංගා පුරෙමින ්අෙසානවය් මහුුද කරා 
ගලාගන යනො. ඊළඟට මහුවුද් ෙතරු මට්ටම බහනි වකාට ඇළ වානළ 
ආදිවය ් ෙතරු මට්ටම් බහනිො. ඒ විදිවය ් ධමමතාෙක ් වලෝකවය් 
තවියනො. එකකනි ් එකකට. එකකනි ් එකකට උපකාර ෙන විදිවය්. 
නමතු ්අතතීවය ්ඉඳලා පැරණිම ඓතහිාසකි ගරන්ථමෙල සඳහන් වෙනො 
- වව්ද ආදී ගරන්ථමෙල - වනාදියණුය ු මනස ඇත ි පුදග්ලයා කල්පනා 
කරනො වම්ො ඇතවුළ් කෙුරැෙත ්පදිංචිවෙලා ඉනන්ො කයිලා. වෙන 
එකක ්තබා වම් පිනේතනු ් අහල ඇත ි විදුලි වකටීම්, වගරවීම්, ආදිය 
පො කෙුරැ හරි කරන වදේල ් හැටියට, වදද්ුනන් ආදිය ඉන්්රචාපය, 
ගනින් ආදිය ඇතවිෙලා තවියන්වන ් වම්ො ඇතවුළ ් වකවනක් 
පදිංචිවෙලා කයිලා අනන් ඒ විදියට හතිනො. ඒක පරතවික්ෂ්ප වෙනො 
පටිචච සමපුපාද ධමමය තළුනි්. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වපන්ෙනො 
වමතන නරි්මාණය කරනන් වකවනක ්නැහැ. ඒ ෙවගම් විමුකත්යි හාන 
වදනන් වකවනකතු ් නැහැ. වදවිවයක් බවඹක් ඊශ්ෙරවයක් නැහැ. 
වමතන තවියන්වන ්ධමම පරම්පරාෙක ්පමණයය.ි යම් ධමම පරම්පරාෙක් 
තළුනි ් - වම්ක වතර්ැම් ගන්න. අවිදයාෙ මලු් කරවගන යම් සංස්කාර 
කරියාතම්ක වීමට වපළවඹනො. ඒ චතරුායය සතයය වනාදැනමී නිසා ඒ 
සංසක්ාර රැස ්කරිීවම් අෙසානය තමය ි දුක. ඒ වනාදැනමු් කම නිසා 
රැස ්කරන සංසක්ාර වගාඩක ්තළු කසුල ්අකසුල ්රැස් වෙනො. වපාත 
පවත ්දකේනව්න ්උපමා ෙශවයන්, සංසාරවය් අකසුල ්කරිීම, පව් කිරීම 
- ඒක හරියට මරනන් වගනියන ගෙවයකුට උණයු ෙතරු දීම ෙවග්. 
කසුල ් කරිීම මරනන් වගනියන ගෙවයකටු ඇල ් ෙතරු දීම ෙවග්. ඒ 
වමානො බිව්ෙත් මරණයයට පත ්වෙනො.  

ඒ ෙවග් තමයි වම් සංසක්ාර රැස් කරිීම. බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
වපනන්මු් කරනව්න ්සංසක්ාර සංසිඳීම දකේා යන ගමනයි. සංස්කාර 
සංසඳිුන ුතැන. අන්න එතනය ිදුක ්වකළෙර ෙනව්න්. චතරුායය සතයය 
වනාදැනමී නසිා සංසක්ාර රැස් කරිීමක් වෙනො. අර පුදග්ලයා කියල 
වෙන ් කරවගන වලෝකවයන්, වම් සෙභාෙ ධමමවයන් වෙන ් වෙලා - 
වීරයය ි කයින සතයයය ි කයිල කයින පුද්ගලයා හතිනව්න් අමුතුම 
විදියකට. දැන් ඔන්න ඔය පරිසර හතිකාමී කථමාෙක ්යනො. වකාච්චර 
හතිකාමී ෙුණයත ්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දකේන පරිසර හතිකාමීත්ෙය - 
භාෙනාවව්දී දකේනව්න ් වමවහමයි. වම්ක ඇතවුළ ් තවියන පඨවිය 
වකස,් වලාම්, නයි ආදී වදත් ් පිට තවියන වදත් ් පඨවිය. ඒ වදකම 
එකය.ි අනන් නයිම පරිසර හතිකාමීතේය. පරිසරයත ්එකක් එකයි. වල්, 
වසම්, වසාටු, මුතරා ආදිය ඒොමය ිපිට තවියන්වන්. අනන් ඒ විදිවය් 
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ධාතමුනසකිාරය තළුින ් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් වපන්නමු් කරනො 
පරිසරයත ්වම් පුදග්ලයා මමය මවගය් කයිල අලල්වගන තවිබන වම් 
ශරීර කඩූෙුත ්එක ෙවග.් නමතු ්වම් පුදග්ලයා වම් වෙන ්කර ගැනීම 
තළුනි ් තමයි සංසාරවය ් දිගින ් දිගට යනව්න්. ඒ වෙන් කර ගැනීමම 
තමය ි විඤඤාණයය කයිල කයින්වන්. ගසව්කාලන ් ෙලට නැත ි වදයක් 
තවියනො කයිල කයින විඤඤාණයය, අපි වලාකෙුට ගන්න වම් 
විඤඤාණයය බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වපනන්ුම් කරනව්න ් මහ දුකක් 
හැටියට. වලාකමු දුක ඒකය.ි ඒක මායාෙක ් කයිල කයිනො. ඒ 
මායාෙට අහවුෙලා තමයි වම් සතේයා සංසාරවය ් නැෙත නැෙතත් 
භෙවයන් භෙය ඉපිද ඉපිද යන්වන.් එතවකාට ඉපදීම නැති කරන්න 
නම් අනන් අර චතරුායය සතයය පිළබිඳෙ අෙවබෝධය ඇති කරගන්ට 
ඕවන. ඒ අෙවබෝධය තළුින ්සංසක්ාර සංසිඳුෙනන්ට ඕන. ඒ සංසිඳවීම 
කරා යන මාගයය තමය ි ආයය අෂටාංගකි මාගයය. ඒක වෙන කිසිම 
සෘෂිෙරැනට්ෙත ් කාටෙත ් වසායාගන්න බැරිෙුණයා. සමමා සම්බුදු 
වකවනකටු පමණයය.ි පවස් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස්ලාත ් ඒක පරතයක්ෂ 
කර ගතත්ත,් වගාළුො දුට ු හනීය ෙවග ් උනේහනව්සල්ාට වලෝකයාට 
එය වතර්ැම් කරල වදනන් බැරි වමාකද? වම් කයිාපු ධමමතාෙය 
අතකකාෙචරය.ි තකයයට අහු වෙනව්න නැහැ. ඒ තකයයට අහ ු වනා 
වෙන නසිාමයි පණුයණය මනතාන ිපුතත සොමීන් ෙහනව්ස්ට සාරිපුතත 
සොමීන ් ෙහනව්ස් එකක් අච්චර ොද කරනන් සිදධෙුවණය.් තර්කයට 
අහ ු වෙන්වනත් නැහැ. ‘ඔව්’ කයිනන්ත් බැහැ. ‘නැහැ’ කියන්නත් 
බැහැ. අනන් ඒ ෙවග ් වදයක් වමතන තවියන්වන්. ඒ ෙවග් ගැඹුරැ 
ධමමයකටය ි අතකකාෙචර කයිල කයින්වන්. වම් පිනේතනු ් අහල ඇති 
ධමමය අතකකාෙචරය ි කයිල. එකව්කා ‘ඔව්’ කයින්න ඕන. නැත්නම් 
‘නැහැ’ කයින්න ඕන. උසාවිය ෙවග.් තර්කය කයිල කයින්වන් වබාන 
හාන වගන කෑල ිහානවගන ෙචනෙලින ්හානගත්ත වලෝකයක්. ඉතින් වම් 
වලෝකවය ්භාෂාෙ තළුමයි මනෂුයයා මලුාවෙලා ඉනව්න්. ඒ භාෂාෙම 
උපකාර කරවගන විමුකත් ි මාගයය දැකමී වකායතිරම් අමාරැ වදයක්ද 
කයිලා අපට හතිා ගනන් පුළුෙන්.  

බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් සත් සතයික් ගත කවළ ් වම් අෙවබෝධ 
කර ගත ්ධමමය - පටිචච සමපුපාද ධමමය වලෝකයාට පරකාශ කරන්වන් 
වකාවහාමද කයිලා. වම්ක වතර්ැම් ගන්වන ්කෙුද කයිලා. තණයහාවෙන් 
වනාවෙය ි උනේහනව්ස් ධමමය වදශ්නා කරනට් මැල ි ෙුවණය්. අපට 
වප්න හැටියට ධමම ගම්භරීතේය නිසා. වම්ක ඉතාම සයිමු්. දැන් අතනත් 
සඳහන් ෙුවණය ් ‘දුදදසං’ කයිලා, දැකමීට දුෂ්කරය.ි කාරණයා වදකක් 
තවියනො - බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ‘අරිය පරිවයස්න සතූරවය්’ පරකාශ 
කරනො, වම් වලෝකයාට වතර්ැම් ගන්න ඉතාමතම් දුෂ්කර කාරණයා 
වදකක.් වමන්න වම් ‘ඉදපපචචයතාෙ’ කයින ෙචනය ‘පටිචච’ කයින 
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ෙචනය හා සම්බන්ධය.ි ඉදපපචචයතාෙ වම්ක නසිා වම්ක වෙනො. 
වම්ක වනාෙන නසිා වම්ක වෙන්වන නැහැ කයිලා කයිනො. ඔය ආදී 
ෙශවයන් ඒ ඉදපපචචයතා ධමමතාෙය සාමානය වලෝකයාට වතර්ැම් 
ගන්න අමාරැය.ි ඒ ෙවගම් සයිලු සංසක්ාරයන්වග ් සංසිඳීම කියල 
කයින, සයිලල්කම් අත හැරීම කයිල කයින වමන්න වම් නිෙන් 
තතේයත ්වලෝකයාට වතර්ැම් ගන්න අමාරැය.ි එවහම වතර්ැම් ගන්න 
අපහස ු නසියි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වම්ක වදශ්නා කරන්න 
මැලෙිුවණය.් අර මහා බරහමයා ඒ කයින විදියට ආරාධනා කළාට පස්වස් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වලෝකයා වෙනුවෙන් ඉතාමතම් ගැඹරුැ ධමමය 
වදශ්නා කරනො.  

බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් පරකාශ කරනො තථමාගතයන් 
ෙහනව්සල්ා පහළෙූවය් වහෝ වව්ො වනාෙූවය ් වහෝ වව්ො වම් 
ධමමතාෙය කෙදත ් තිවයනො. ‘උපපාාන ො තථමාගතානං අනුපපාාන ො 
තථමාගතානං ඨිතා ෙ සා ධාත ු ධමමටඨිතතා ධමමනියාමතා 
ඉදපපචචයතා පටිචචසමුපපාවාන’ තථමාගතයන් ෙහනව්සල්ා පහළෙූවය් 
වහෝ වනාෙූවය ්වහෝ වව්ො වම් ධමමතාෙ කෙදත ්වලෝකවය ්තවියනො. 
ඉදපපචචයතාෙ ඊළඟට ‘තථමාගවතා අභිසමබජුඣත’ි තථමාගතයන් 
ෙහනව්ස ් ඒ ධමමතාෙ අෙවබෝධ කර ගන්නො, වතර්ැම් ගන්නො. 
‘අභසිමබුජඣති්වා අභසිවමත්වා වදවසත ිපඤඤවපත ිපටඨවපති විෙරති 
විභජත ි උතතානකිවරාති’ තථමාගතයන ් ෙහන්වසල්ා ඒ ධමමය වත්රැම් 
අරවගන වදශ්නා කරනො. විෙරණයය කරනො. විභාග කරනො. 
‘උතතානකිවරාති’ විභාග කරල දකේලා වම් බලනන් කයිලා ඒ ගැඹුරැ 
ෙූ ධමමය, උඩින ්තවියන ධමමය පහත ්කරල වපනන්මු් කරලා වමන්න 
බලනන් කයිලා දකේනො. අනන් ඒ විදියටය ි තථමාගත සම්මා 
සම්බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් සාමානය වලෝකයාට වතර්ැම් ගන්න බැරි 
ධමමය, ගැඹරුැ ධමමය, විගරහ කරල දැකේූවය්. ඒ ධමමයම තමයි සාරිපුතත 
මහා රහතන් ෙහනව්ස්ලා, පුණයණය මනතාන ි පුතත මහරහතන්  
ෙහනව්ස්ලා, ෙැන ිවශර්ෂඨ සොමීන් ෙහන්වස්ලා ධමම සාකචඡ්ා තුළින්, 
වෙසේලාවගන ොවග ්වම් ධමම සාකචඡ්ා කවළ,් අප සඳහාය කයිල අපි 
හතිාගන්න ඕන වම් අෙසථමාවව්. උනේහනව්සට් තබිණුයා මම අගර 
ශරාෙකයන් ෙහනව්සය් කයිල වකළනිම් ගහිලිල් කයින්න. කිව්ෙ 
හැටිවයම් පුණයණය මනතාන ිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස්ට අර පරතිභානය 
මත ු වෙනව්න නැහැ. දැන ් අපි වකවනක ් ළඟට ගයිහම කරන ධමම 
සාකචඡ්ා තළුනියු ි අපට කාරණයා මතවුෙනව්න.් පරශ්නයක් ඇහැව්ෙහම 
ඒක තළුනි් තමයි, වම්ක වම් මනුෂයයාට වතර්ැම් කරල වදන්වන් 
වකාවහාමද කයිලා අපට උපමා ෙැටවහනව්න.් ඒක සාමානය 
කාරණයයක්. ඒ ෙවග් වමතනදිත ් පුණයණය මනතානි පුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්වගන් ධමම සාකචඡ්ාෙක ් බලාවපාවරාතත්වුෙන,් සාරිපුතත 
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සොමීන ් ෙහනව්ස් වෙසේලාවගන ගහිලි්ල, තමන් කෙුද කියල 
කයින්වන් නැතෙි වනාදන්නො ෙවග,් වම්ක වමවහම නම් වමවහම 
වෙනව්න ්වකාවහාමද කයිලා ඇහෙුා. ඒක තුළනි ්අර ෙවග් ෙටිනා ධමම 
සාකචඡ්ාෙකයු ිඅපට වම් රථම විනතී සූතරය තුළ තවියන්වන්. එපමණයක් 
වනාවෙය.ි පුණයණය මනතාන ි පුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් ධමම කික 
භකි්ෂනූ ් ෙහනව්සල්ා අතර අගර තනතරු ලැබවුව් නකිම් වනාවෙයි. 
ආනනද් සොමීන් ෙහනව්ස් පො එකත්රා අෙසථමාෙක පරකාශ කරනො 
අපි නෙක භකි්ෂනූ ් ෙහනව්ස ් නමක් ෙශවයන ් සටිි කාවල් ආයුෂ්මත් 
පණුයණය මනතානි පුතත සොමීන් ෙහනව්ස් අපට වබාවහාම උපකාර 
ෙුණයා ගැඹරුැ ධමම කාරණයා වතර්ැම් කර දීවමන් කයිලා එවහමත් 
දැකව්ෙන තැන ් තවියනො. වම් අෙසථමාවව් පුණයණය මනතාන ි පුතත 
සොමීන් ෙහනව්සව්ග් ගණුය සකන්ධයත,් ඉවබ්ටම සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස්වග ්ගණුය සකන්ධයත්, වම් වදශ්නාෙ තළුනි ්ඉදිරිපත් උනා. ඒ 
සංොදය තළුනි ් අපි ධමම කාරණයා රාශියක් - සපත විශුදධි, දස කථමා 
ෙසත් ු ආදියට අානල කාරණයා වම් පිනේතුන්ට අහන්ට ලැබණුයා. දැන් 
කලප්නා කරනට් වම් ශාසනවයන් අප ෙැඩ ගන්නො කියල කියන්වන් 
වම් අපි අරඹලා තවිබන ශීලවයන් ආරම්භ කරවගන යන ගමන 
සමාධිවයන ් ශකත්මිත ් කරවගන ඊළඟට විදශයනා පරඥාෙ තළුින් තමයි 
මාගයඵල අෙවබෝධවයන ්අර කයිාපු අනපුාාන පරිනරි්ොණය කයින තත්ෙය 
ලබාගන්න පුළුෙන ්වෙනව්න.්  

කාලවව්ලා ඇත ිපරිදි වම් පිනේතනු් තම තමන් වම් කාරණයා 
ගැඹරුින ් කලප්නා කරලා ධාරණයය කරවගන වමතනනි ් නෙතින්වන් 
නැතෙි ජීවිතයට ළං කරවගන, වම් ධමමවයන්, ශාසනවයන ් නියම 
පරවයෝජනයක් ගන්න නම් තමනුත ්ඒ ධමම කරැණය ුපරතයක්ෂ කර ගන්ට 
උතස්ාහෙත් වෙනට් ඕන. වම් පිනේතනු් අද රකනි ලද ශීලය තුළින් 
කරන ලද භාෙනාෙ තළුින ් වම් ඇසූ ධමම කථමා තළුින් තමන් 
බලාවපාවරාතත්ු ෙන ඒ උතත්මාර්ථමයන් හැකතිාක ් ඉක්මනින්ම 
සාක්ෂාත ්කර ගැනමීට වහත් ු ොසනා වව්ො’ය ි පරාර්ථමනා කරනො. ඒ 
ෙවගම් අවීචිවය ්සටි අකනටිා දකේා යම්තාක් සතත්්ව වකවනක් වමබඳු 
ධමම වදශ්නාෙකනි,් ධමම ශරෙණයයකනි ්පින් අනුවමෝදන් වීමට කැමති නම් 
ඒ අනවුමෝදන ් වීම තළුින ් පරාර්ථමනයී වබෝධියකින ් උතුම් අමා මහ 
නෙිනනි් සැනවසතේා කයින පරාර්ථමනාෙ ඇත ි කරවගන වම් ගාථමා 
කයිා පින ්වදනන්. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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53 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 162) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

මම සඞකපප මඤඤාය සත්ථා වලාවක අනුතතවරා 
මවනාමවයන කාවයන ඉදධියා උපසඞකමි 

යාන වම අහ ුසඞකවපපා තවතා උතතරි වදසයි 
නපිපපඤචරවතා බුවදධා නිපපපඤචං අවදසයි 

තසමාහං ධමමමඤඤාය විහාසංි සාසවන රවතා 
තවිසසා විජජා අනුපපවතතා කතං බදුධසස සාසනං 

 

සැදැහැෙත ්පිනේතනු,ි  

අනරුැදධ මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග් අසූ 
මහ ශරාෙකයනි ් ෙහනව්සල්ා අතර මලු ් වපළටම ලා ගැවනන මහ 
රහතන ්ෙහනව්ස ්නමක්. දිබබ චකඛ ුකයින දිෙැස ලබාගත්තු භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ා අතර එතදගග තනතරු බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වගන් ලබා 
ගතත් වකවනක.් උනේහනව්ස් ධයාන අභිඤඤා ශකත්නී් ඉතාමත්ම 
ඉහළටම දියණුය ුකරවගන තබිණුයා. අද පො චිතත ශකත්යි දියණුයු කර 
ගන්න බලාවපාවරාතත්ු ෙන වයෝගාෙචරයනි්ට අනරුැදධ මහ රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ් චරිතය ආදශයයක් වෙනන් පුළුෙන.ි අනරුැදධ චරිතයට 
පසබුිම් ෙශවයන් ධමම සාහතියවය ් වනාවයකතු ් විචිතර කථමා පරෙෘත්ති 
සඳහන් වෙනො. නමතු් අපි මාතෘකාෙට අානල අනද්මින ් වම් වකටි 
කාලය තළු යම්කසි ිකරැණය ුසම්පිණයඩනයක් කරනන්ය ිබලාවපාවරාත්තු 
වෙනව්න.්  

අනරුැදධ මහ රහතන් ෙහනව්ස් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස්වග් 
සළුුපියාණයන ් ෙන අමිවතෝදන ශාකය රජුවග ් පුතරවයක්. ඒ අනුරැදධ 
කමුාරයා තමන්වග ්සවහෝදර මහානාම ශාකයයාවග ්උනනද්ු කරිීම උඩ 
පැවිදිවෙනන් තරීණයය කරලා මෙවගන ් අෙසර ඉලල්ුෙහම මෙ ඊට 
විරැදධ ෙුණයා. නැෙත නැෙත වපරැතත් කරන වකාට මෙ එකත්රා 
උපායක් ෙශවයන් කවි්ො, ඔබවග ්මිතර, දැනට ශාකය රජු හැටියට ඉන්න 
භදද්ිය රජු පැවිදි වෙනො නම් පමණයක,් මම ඔබට පැවිදි වෙන්න 
අෙසර වදනො කයිලා. අනරුැදධ කමුාරයා වබාවහාම දක්ෂ අනද්මින් 
වම් භදද්ිය රජු තමුනව්ග් අඹු දරැෙන් අත හැරලා රාජයයත් අත 
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හැරලා සතයික් තළු පැවිදි වෙන අන්දමට කැමත ි කරො ගත්තා. 
අනත්මිට අනරුැදධ, භදද්ිය, ආනන්ද, භග,ු කිමබිල, වදේදත්ත යන 
ශාකය කමුාරෙරැන ්හය වදනාම උපාලි කයින කපුෙත ්එකක් උයනට 
යන හැටියට පිටතව්ෙලා වසන්ාෙත ් එකක්, වසන්ාෙ ඈතදීම නතර 
කරලා උපාලි කපුෙත ් එකක් වම් හය වදනා වදශ් සමීාවෙන් එහා 
පැතත්ට ගහිලිල්ා තමන්වග් රාජාභරණය ගලෙලා වපාදියක් හැටියට 
සකස ්කරලා ඒක උපාල ිකපුෙට දුනන්ා. ඔබ වම්ො අරවගන ගිහිල්ලා 
වහාඳට ජීෙතව්ෙනන් කයිලා පිටත ් ෙුණයා. උපාල ි කපුෙත ් ටික දුරක් 
ගහිලිල්ා කලප්නා කළා. දැන් මම වම්ො අරවගන ගයිාම ශාකයයින් 
හතිාවිය මම වම් කමුාරෙරැන ්මරලා ආභරණය ගතත්ා කයිලා. වම් අය 
අතහැරපු ආභරණය මට වමාකටද? ඕන වකවනක ් ගනිද්ානවෙ කියලා 
ගහක එලල්ලා ගහිලිල්ා අර හය වදනාටම එකත ුෙුණයා. අනත්මිට වම් 
හය වදනාත් උපාලි කපුොත.් ඒ අෙසථමාවව් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
මලල් රජ දරැෙනව්ග ්අනපුිය අඹ ෙනවය ්ොසය කවළ.් එතනට ගිහින් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ලඟ පැවිදි ෙුණයා. තමන්වග් ශාකයයන්වග් 
මානන්ය නැත ි කරනන් ඕන කයිලා ඒ කමුාරෙරැම කියලා 
පළමවුෙනම් උපාල ි කපුො පැවිදි කරිීමත් විවශ්ෂ සිදධියක්. ඉතින් 
වකටිවයන් කයිවතාත ් දැන ් ඒ අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් පැවිදි 
උනාට පසව්ස,් ධතුාංග ආදී උගර පරතපිතත්ි රකමිින් වබාවහාම උත්සාහ 
කළා ධයන අභිඤඤා මාගයඵල ලබාගන්න. උනේහන්වස ් වබාවහාම 
වීර්යය දැරැෙ බෙ සතූර වදශ්නා කීපයකින් වහළ ිවෙනො. 

තමන්වග ්භාෙනාෙ ගැන බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්ටත,් ශාරිපුතත 
මහ රහතන ් ෙහනව්ස්ටත,් අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් කළ කරැණයු 
සාකචඡ්ා අද පො වයෝගාෙචරයනිට් ඒො තුළනි ් යම් යම් පරාවයෝගික 
කරැණය ු මත ු කර ගන්න පුළුෙන.් ෙඩාතම් ෙැදගත ් සිදධිය හැටියට 
සඳහන් වෙනව්න,් එක ්අෙසථමාෙක අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස් වච්තිය 
රවට් පාචීන ෙංශ කයින උයවන ්භාෙනා කරමින් හටිියා. ඒ අෙසථමාවව් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් භගග රවට් සංුසමුාරගරිි කයින පරවද්ශවය් 
වභස්කලා ෙනවය ් ෙැඩ ොසය කවළ.් අනුරැදධ සොමීන ් ෙහන්වස් 
භාෙනා කරමින් ඉනන් අතවර් හතිට ධමම විතකක ධමම සිතුවිලි 
හතක ්වපළ ගැහිලා ආො. 

1. ‘අපපචිඡසසායං ධමෙො නායං ධමෙො ෙහචිඡසස’ 
වම් ධමමය ආශාෙන ් අඩ ු තැනැතත්ාටය. ආශාෙන ් ෙැඩි 
තැනැත්තාට වනාවව්. 
2. ‘සනතටුඨසසායං ධමෙො නායං ධමෙො අසනතුටඨසස’ 
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වම් ධමමය ලද වදයින ් සතටු ු ෙන්නාටයි. ලද වදයින් සතුටු 
වනා ෙන්නාට වනාවව්. 
3. ‘පවිවිතතසසායං ධමෙො නායං ධමෙො සංගණිකාරාෙසස’ 
වම් ධමමය දැඩි විවව්කවයන් ොසය කරන තැනැතත්ාටය. පිරිස් 
එකක් ොසය කැමත ිපුදග්ලයාට වනාවව්. 
4. ‘ආරදධ විරියසසායං ධමෙො නායං ධමෙො කසුතීසස’ 
වම් ධමමය අරඹන ලද වීර්යය ඇත්තාටයි. කසුීතයාට වනාවව්. 
5. ‘උපටඨිතසතිසසායං ධමෙො නායං ධමෙො ෙටුඨසසතසිස’ 
වම් ධමමය එළඹ සටිි සහියි ඇතත්ාටයි. මලුා ෙූ සහියි ඇත්තාට 
වනාවව්. 
6. ‘සොහතිසසායං ධමෙො නායං ධමෙො අසොහතිසස’ 
වම් ධමමය සමාධිය ඇතත්ාටය.ි සමාධිය නැත්තාට වනාවව්. 
7. ‘පඤඤාවනතසසායං ධමෙො නායං ධමෙො දුපපඤඤසස’ 
නේ ධර්මග ප්රඥාාන්තයගායග .ප්රඥාාන ෙැති පුද්ගලගාය නෙොනේ. 

වම් විදිවය ්ධමම විතර්ක හතක ්පහළවෙලා වම් ගැන හිතමින් 
ඉනන් අෙසථමාවව් බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්ට වපනණුයා අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ් වම් විතර්ක සතිමින ් ඉනන් ආකාරය. දැකලා සෘදධි 
බලවයන්ම මවනෝමය කයකින් වභස්කලා ෙනවයන් අතරුැදහන්වෙලා 
අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස ් ඉදිරිවය ් වපන ී සටිියා. පනෙන ලද 
ආසනවය ්ෙැඩ හටිියට පසව්ස,් අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස ්ෙන්දනා 
කළා. එතවකාට බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්ට පරකාශ කරනො. ‘සාධ!ු සාධු! 
අනරුැදධ වබාවහාම වහාඳය,ි අනරුැදධ ඔබ වම් මහා පුරැෂ විතර්ක 
හතක ් සතිමින ් සටිින ආකාරය. වම් හතට තෙ අටවෙනි එකත්, 
අටවෙන ිමහා පුරැෂ විතර්කයත ්එකතු කර ගන්න’ කයිලා බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් අටවෙන ිමහා පුරැෂ විතර්කයත් පරකාශ කළා.  

‘නපිපපඤචාරාෙසසායං ධමෙො නිපපපඤචරතමිනා නායං 
ධමෙො පපඤචාරාෙසස පපඤචරතමිනා’ වම් ධමමය නිපපපඤචයට 
කැමත ිනිපපපඤචවය ්ඇලුණයු තැනැතත්ාටයි. පපඤචයට ඇල්ම ඇති 
පපඤචයට ඇලුණයු තැනැතත්ාට වනාවව්.  

‘පපඤච’ කයින ෙචනය අපි යථමා කාලවය ් වතෝරනො. 
වමතනදී ෙැදගත ් ෙන්වන ් වමපමණයයි. ඒ අටවෙන ි මහා පුරැෂ 
විතර්කයත ්ඉදිරිපත ්කරලා බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් තෙ දුරටත ්උපවද්ශ 
ෙශවයන් ඉදිරිපත ්කරනො, ඒ විතර්කවය ්ආනශිංස. ‘අනරුැදධ දැන ්ඔබ 
වම් මහා පුරැෂ විතර්ක අටම එකත ුකරවගන ෙැඩ කටයතු ුකරනො 
නම් ඉකම්නනිම් ඔබට පුළුෙන ්පළවෙන ිවදවෙන ිආදී ධයානෙලට සම 
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ෙැදිලා ඒ ධයාන පිළබිඳෙ කසුලතා ඇත ිකර ගන්න. ඒ ෙවගම් ලද 
වදයනි ් සතටු ු වීවම් ගණුයයත ් දියණුය ුකර ගනන් පුළුෙන.්’ තෙ විවශ්ෂ 
අෙොදයක් දුනන්ා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්. ‘අනරුැදධ ඔබ ලබන ෙස් 
කාලයත ් වම් පාචීනෙංස උයවනම් ොසය කරනන්’ කයිලා. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්ට වපවනනන් ඇත ිරහත ්වීමට වහාඳ පරිසරයක් 
එතන තවියනො කයිලා. වකාවහාම හරි අනුරැදධ සොමීන් ෙහන්වස්ත් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග ් අනශුාසනය අනෙු වබාවහාම දැඩි වස් 
භාෙනා කරලා ඊලඟ ෙස ් කාලය තළු රහත ් බෙට පතේුණයා. රහත් 
වීවමන් පසව්ස ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සව්ගන් ලැබණුය ු උපවද්ශය 
පිළබිඳෙත ් කෘතගණුය දැකව්ීම් ෙශවයන් ඒ ගැනත ් සඳහන් කරමින් 
පරකාශ කළ ගාථමා තනු තමය ි අපි ආරම්භවයද්ී මාතෘකාෙ හැටියට 
තැබවුව්. 

‘මම සඞකපපමඤඤාය සත්ථා වලාවක අනුතතවරා 
මවනාමවයන කාවයන ඉදධියා උපසඞකමි’ 

මවග ් සතිවුිලල් වතර්ැම් අරවගන වලෝකවය ් අනුතතර ෙූ 
ශාසත්ෲන් ෙහනව්ස ් මවනෝමය කයකින් සෘදධිවයන් මා වෙත 
පැමිණියා.  

‘යාන වම අහ ුසඞකවපපා තවතා උතතරි වදසය ි 
නපිපපඤචරවතා බුවදධා නිපපපඤචං අවදසය’ි 

මා හිත ූයම් ආකාරයක් තබිණුයා නම් ඊට ෙඩා ඉහළ යමක් මට 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පරකාශ කළා. නිපපපඤචයට කැමත ිබදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් නපිපපඤචය වදශ්නා කළා. 

‘තසමාහං ධමමමඤඤාය විහාසංි සාසවන රවතා  
තවිසසා විජජා අනුපපවතතා කතං බදුධසස සාසනං’ 

උනේහනව්ස ්වදශ්නා කළ ධමමය වතර්ැම් අරවගන ශාසනයට 
ඇලුම් ඇතෙි මම ොසය කළා. තරිවිදයාෙ මම සම්පණූයය කර ගත්තා. 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග ් අනශුාසනය කරල නමිෙුණයා. ඒ කියන්වන් 
මම රහත ්ෙුණයා.  

වම් ගාථමා තවුනනතු ්කයිවෙනො බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දුන්න 
උපවදශ්ය විවශ්ෂවයන ් රහත ් වීමට උපකාර ෙුණය බෙ අනරුැදධ 
සොමීන ් ෙහනව්ස්ට. ඒ ෙවගම් ඒ මලු ් මහා පුරැෂ විතකක හත ඒ 
විදියට වපළ ගැසව්ීවම් වගෞරෙය අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්සට් අත් 
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වෙන බෙ වහළි වෙනො. ඒ සූතරවය් සඳහන් වෙනො බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්සට් ඒ විදියට අනශුාසනා කරලා 
ආපහ ු වභස්කලා ෙනයට ෙැඩියට පසව්ස් සංඝයා ෙහනව්සල්ාට, 
මහවණයන,ි මම නඹුලාට මහා පුරැෂ විතර්ක අටක ් වදශ්නා කරනො 
කයිලා, අර සම්පණූයය වදශ්නාෙ ොනළා. නමුත් වමන්න වමතනදී අපට 
මතෙුුණයා අමුත ු ෙචනයක් ‘පපඤච’ කයිලා. ඒ ෙවග්ම ‘නපිපපඤච’ 
කයින ඒවක් විරැදධ ෙචනයත් පරකාශ ෙුණයා. ඇතත් ෙශවයන්ම 
‘පපඤච’ කයින ෙචනය භාෙනා වයෝගනීට් ඉතාමතම් පරවයෝජනෙත් 
ෙචනයක්. වබාවහෝ දුරට වබාවහෝ වදනාට දුරෙවබෝධ ෙචනයක්. වම් 
‘නපිපපඤච’ කයින ෙචනය ඇතත් ෙශවයන්ම නෙිනටත ් වයදිල 
තවියනො. ‘නපිපපඤච’ කයින එක නෙිවන ් තතේයක ් හැටියට 
දකේනො.  

අපි වම් ‘පරපඤච’ කයින ෙචනය වතර්ැම් ගන්න බලමු. අද 
පො සමාජවය ් භාවිතා වෙනො යමක් වකටිවයන් කයින්වන් නැතිෙ 
ෙැල ් ෙටාරම් කයින වකාට ඔය ‘පරපඤච’ නැතෙි කථමා කරන්න. 
‘පරපඤච’ නැතෙි වකටිවයන් කයින වදයක් කයින්න කියල 
කයිනොවන. එතවකාට කථමාෙ පිළබිඳෙ බලනවකාට ‘පරපඤචය’ කියල 
කයින්වන ් මාතෘකාෙට අානල නැත ි අන්දමින ් අනෙශය ෙැල ් ෙටාරම් 
කමීය.ි නමුත ් වම්ක භාෙනාෙ, සති පිළබිඳෙ කලප්නා කරල 
බලනවකාට ඒවක තවියන ගැඹරු අපිට වහළ ිවෙනො. මැදුම් සඟිවය් 
මධ ු පිණයඩික ආදී සතූරෙලින.් අපි වම් අෙසථමානකුලූෙ වකටිවයන් 
සලකා ගතව්තාත ්ඒ මධ ුපිණයඩික සතූරවය ්සඳහන් වෙන විසත්ර අනුෙ 
අපට හතිා ගනන් පුළුෙන;් ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මන කියන 
වම් ඉන්්රිය හයට ඒොට අානල අරමණුය ු ගැටීවමන් අප තුළ 
ඉසව්සල්ලාම වව්දනාෙක ් ඇත ි වෙනො. යම් කසි ි වව්දනාෙක් 
විනද්නයක් හටගන්නො. ඒ වව්දනා නසිා සඤඤාෙල ් ඇති වෙනො. 
සඤඤා පිළබිඳ විතර්ක කරනො. සතිවිිලි පෙතේනො. අන්න ඒ සිතිවිලි 
පැෙැතව්ීම තළුින ් ‘පරපඤචයන්’ ඇති වෙනො කයිලා කයිනො. ඒ 
පරපඤච ඇතවිෙලා ඒ ‘පරපඤචය’ නසිා ඇතිකර ගතත්ා ෙූ වනාවයකුත් 
අදහසේලට යටවෙන බෙත ් ඒ සතූරවය ් පරකාශ කරනො. ඒ ‘විතර්ක’ 
‘පරපඤච’ බෙට පතව්ෙනන් වහත්ෙු වමාකද? අර භාෙනාවව්දී අර 
කයිාපු ඉන්්රිය හයට එන අරමණුයක ් ඔසව්ස ් එන සතිවුිලල් තණයහා, 
මාන, දිටඨි කයින, නැතන්ම් වම් සතේයා තළු තවිබන වකවලස්ෙල 
වපළඹවීම උඩ, අතතී - අනාගත - ෙතයමාන කයින කාලතරයට විහදිුෙල 
හවිත ්ඇත ිකර ගන්න ‘පරපඤචයන්’ එතන තවියන්වන. ඒ කියන්වන් 
අනෙශය සතිවුිල ි රාශියක් වම් භාෙනා වයෝගනීට් වබාවහෝ විට ඇති 
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වෙනො. ඒක දනව්නම නැතෙි මාතෘකාවෙන ්පිට. ඊළඟට ඒ සිතුවිලි 
විගරහ කරල බැලුවොත ්ඒො යට තණයහාෙ හරි මානන්ය හරි දිටඨිය හරි 
තවියනො. ඒ පරපඤචයන් ගහිිලල් ඒොට යට උනාට පසව්ස් තමන් 
ඉනව්න් වකාවහ්ද කයිලෙත ්දනව්න නැහැ. ඊළඟට ඒොයනි ්හානගන්න 
වදේල ්අනාගත සිදධියක් ෙර්තමාන හැටියට වප්නො. අතතී සිදධියක් 
ෙර්තමාන හැටියට වප්නො. ඒ අනෙු කරියා කරනන් පො වපළවඹනො. 
වම්ො ගැන වනාවයකුත් නදිර්ශන තවියනො. ඒො කයින්න ඕන 
නැහැ. වම් අෙසථමාවව් කයිනන් ඕන නැතව්ත,් තම තමනුත් 
වයෝගාෙචරයනුත ් වම්ො අත්දැකල ඇති. වකවස ් වහෝ වව්ො වම් 
‘පරපඤච’ කයින ෙචනය ඉතාම ෙැදගත්. 

ඒ පරපඤච තතේය සම්පණූයයවයන් නෙිවන ්නැත ිබෙ වපන්නුම් 
කරිීමට තමය ිනෙින ‘නපිපපඤච’ නමින් හඳුනේලා තවියන්වන්. දැන් 
අර ගාථමාවෙත් තවියන්වන ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ‘නිපපපඤචයට’ 
කැමතයි ි මට ‘නපිපපඤචය’ වදශ්නා කළා. එයනි ් අපට හතිාගන්න 
තවියන්වන් අර වහාඳ විතර්ක නමතු් අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස් ඒක 
තළුනි ් ‘පරපඤචයට’ ගයිා. ඔන්න ඔතනය ි භාෙනා වයෝගීන් 
වබාවහෝවදනා අහවුෙන්වන.් අපි හතිම ු ආනාපානයට ඉඳගත්තා 
කයිලා. නමුත ් අන්තමිට බලනවකාට වම් බදුු ගණුය හරි වමාකක් හරි 
හති හතිා ඉනන්ො. ඒක අානල නැහැ ඒ භාෙනාෙට. ඒ විතර්ක තුළින් 
ඇත ි කරන ඒ ‘පරපඤචය’ භාෙනාෙට බාධාෙක ් බෙ පැහැදිලිෙම 
වපනයීන තෙත ්වකටි සූතර වදශ්නාෙක ්අපට හම ුවෙනො. සාරිපුතත 
සොමීන ්ෙහනව්ස් භික්ෂනූ ් ෙහනව්සල්ාට වද්ශනා කළ උපවද්ශාත්මක 
වකටි වදශ්නාෙක.් එහ ි සාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස් කියනො, 
ඇෙැතන්,ි යම් කසි ිභික්ෂෙූකවග ්භාෙනාෙ පිරිහමීක් සදිුවෙන්න පුළුෙන් 
කාර ණයා පහක් තවියනො. ඒ වමානොද? ‘කමමාරාමතා.’ අපි 
වකටිවයන් ගතව්තාත් කමමාරාමතා කයිල කියන්වන ්භාෙනාෙට අානල 
නැත ි වනාවයකුත් ෙැඩ කටයතුෙුලට හති කය වයදීම, ෙැඩ 
කටයතුෙුලට කැමැතත්. ‘භසසාරාමතා’ නිතර කථමාෙට වානඩ වානඩා 
ඉනන් කැමැතත්. ‘නිදානරාමතා’ නිනද්ට කැමතයි.ි ‘සංගණිකාරාමතා’ 
පිරිස ් එකක් ගැෙවසනන් කැමතයි.ි අනත්මිට දක්ෙනො 
‘පපඤචරාමතා’ පරපඤචයට කැමතයි.ි සතිවුිලෙිලට කැමතයිි. ‘පපඤච’ 
කයින ෙචනවය ්ෙැදගන්කම නසිාවදෝ සාරිපුතත සොමීන ්ෙහන්වස් ඒ 
වකටි වද්ශනාෙ අගට ගාථමා වදකක ්ොනළා. 

වයා පපඤචං අනුයවුතතා පපඤචාභරිවතා මවගා 
විරාධය ීවසා නිබබානං වයාගවකඛමං අනතුතරං 
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වයා ච පපඤචං හති්වාන නිපපපඤච පවථම රවතා 
ආරාධය ීවසා නබිබානං වයාගවකඛමං අනුතතරං 

එක සමාන ගාථමා වදකක.් වදපැතත් වපන්නමු් කරනො. යම් 
වකවනක ් වමතන ‘මඝ’ කයින ෙචනය කයිනො. ‘මඝ’ කියල 
කයින්වන ් වමෝඩයා. යම් වමෝඩ පුදග්ලවයක ් පරපඤචවයහමි වයදිල, 
පරපඤචයට ඇලුම් කරන විදිවහ් වකවනක ්වෙනො නම් ඒ තැනැත්තා 
නෙිනනි ් ඈත් වෙනො. ‘විරාධය ී වසා නිබබානං වයාගවකඛමං 
අනුතතරං’ වයාගවකඛම කයිල කයින්වන ් කලු බන්ධනවයන් මිදුණයා 
කයිල කයින එක. නෙිනනි් ඈත ්වෙනො. නමතු ්යම් වකවනක් ‘වයා 
ච පපඤචං හති්වාන’ පරපඤචවයන් ඈත ් වෙලා ‘නපිපපඤච පවථම 
රවතා’ පරපඤචවයන් ඉෙත ් ෙූ මාගයවයහ ි ඇවලනො නම් ‘ආරාධවය 
වසා නබිබානං වයාගවකඛමං අනුතතරං’ ඒ තැනැත්තා නෙිනට 
ආරාධනා කරනො. නෙිනට කටි්ට ු වෙනො කයින එකය.ි නිෙන් 
ලබනො කයින එකය.ි එයනිතු ් අපට වප්නො ‘පරපඤච’ ‘නපිරපඤච’ 
කයින ෙචන ඉතාමත්ම ෙැදගත් බෙ. ඉන ්අපට හතිාගනන් පුළුෙන් අප 
තළු තවිබන වම් සයිමු් ඇලම් තමය ි සතිුවිලි ෙලට තවියන ඇල්ම 
කයින එක. සතපිටඨාන ආදී සතූරෙල පරකාශ වෙනව්න ‘ධමම’ කයිල ඒ 
කයින්වන ් සතිවුිල.ි ‘ධමම තණයහා වලාවක පිය රෑපං සාත රෑපං 
එවතථමසා තණයහා උපපජජමානා උපපජජත ිඑත්ථ නවිිසමානා නවිිසති’ 
ඒ කයින්වන ්වලෝකවය් ඉතාමතම් පරියයි වම් සතිවුිලි කයින ජාතියට. 
ධමමා, ධමම තණයහා. ඒක කාටෙතම් වප්නව්න නැහැ, සාමානයවයන්. 
ඇතළුත තිවයන සයිමු් බන්ධනයක්, සිත ූ වදේල.් නමතු ් ඒක තමයි 
අෙසානයට තවියන සයිමු්ම බන්ධනය. සියමු් පටලැවිලල්.  

වම් ‘විතකක පටලැවිලල්’ අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්සට් තිබුණයු 
බෙ කයින තෙත ්ලසස්න සිදධියක් අපට සතූර වදශ්නාෙල හම ුවෙනො. 
වකලනිම් අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් ගහිිලල්ා තමන් ෙහන්වස්වග් 
භාෙනා ගැටළු සාරිපුතත සොමීන ්ෙහනව්ස් එකක් සාකචඡ්ා කරනො. 
වම් පරශ්න ඉදිරිපත ් කරනව්න ් වමවහමය.ි ‘ඇෙැතන් ි සාරිපුතත, 
මනුෂයතේය ඉකම් ෙූ පිරිසදිු දිෙැසනි ් දහසක ් වලෝක ධාතුන් මම 
දකනිො. මට වප්නො. මම වීර්යය අරඹල තවියනො. මවග ් සතියත් 
වහාඳට පිහටිලා තිවයනො. කයත් සනස්නු්. මට සමා            ධියත් තවියනො. 
ඒ උනාට මවග් සති ආශරෙයනව්ගන් මිදිලා රහත ් වෙනව්න ් නැහැ.’ 
ඔන්න තමන්වග් වලවඩ් පරකාශ කළා. එතවකාට සාරිපුතත සොමීන් 
ෙහනව්ස ්ඉතාමතම් දක්ෂ මවනෝ වෙදයෙරවයක් හැටියට ඒ අනරුැදධ 
සොමීන ් ෙහනව්ස්වග ් ඒ පරකාශය තළුිනම් ඒ තවියන වලවඩ් වහළි 
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කරනො පුදුම විදියට. වමන්න වමවහමය ිසාරිපතුත සොමීන් ෙහන්වස් 
විගරහ කරනව්න්. ‘දැන් ආයෂු්මත් අනරුැදධ කවි්ෙ වනද් මනුෂයත්ෙය 
ඉකම් ෙූ ඉතාමතම් පිරිසදිු දිෙැසනි ්මම දහසක ්වලෝක දකනිො කියලා. 
ඒ ඔවබ් ‘මාන්නය’යි. එවහම කවි්වෙ ඔවබ් මානන්යයි. ඔබ දැන ්කිව්ො 
වනද් මම වීර්යය අරඹලා තවියනො. මවග් සතයි වහාඳය.ි මවග ්කයත් 
සනස්නු්. මවග් හති සමාධිමත ්කයිලා. ඒක ඔවබ් ‘උදධචචය.’ ඊළඟට 
කයිනො දැන ් ඔබ කවි්ෙ වන ් ඒ උනාට මම තාම රහත ් වෙන්වන 
නැතයි කයිල. ඒක ඔවබ් ‘කකුකුචචයය.ි’ කකුසු. ඒක නසිා අනුරැදධ 
ඔන්න ඔය කයිාපු වකවලස ් තුන ඉෙත් කරලා, ඒොවය් සිත 
වයාදන්වන නැතෙි ‘අමතාය ධාතු’ ‘අමත ධාතෙු’ නමින් හැඳින්වෙන 
නෙිනට හති වයාම ුකරන්න.’  

පිනේතනු,ි නෙින කයින්වන ් දැන ් හතින විදිවය් එකක් 
වනාවෙය.ි ඒ කයිාපු වකවලස් ෙලින ් වකාටිනම් පඤචසකන්ධවයන් 
සති මාුන ගැනවීම් තතේයය.ි නෙින හඳුනේන ‘අමතාය ධාතු’ අමත 
ධාතෙු කයින එක වබාවහෝ විට වදශ්නා ෙලත ් දකේනව්න ් ‘එතං 
සනතං එතං පණීතං යදිදං සබබසංඛාරසමවථමා සබබපූධි 
පටිනිසසවගගා තණයහකඛවයා විරාවගා නවිරාවධා නිබබානං’ ඒ තුළින් 
හතිාගන්න පුළුෙන ් වම් ශාන්ත පරණීත හැටියට අර කයිාපු සිතුවිලි 
වනාවව්. නයිම ශානත් පරණීත වෙන්වන ් ‘සබබසංඛාරසමවථමා’ 
සංසක්ාර සංසිඳවීමය.ි ඒ උපධි හැටියට අලල් ගතත් ු වදේල් අත 
හැරීමය.ි අනන් එවහම වපන්නමු් කරිීවමන් අපට වප්නො තමන්ට 
වමන්න වම් වදේල ්තවියනො, මට දිෙය වලෝක වප්නො, මම වහාඳට 
වීර්යය කරනො කයිලා හති හතිා ඉනන් එක පරමාදයක්. ඒො සියුම් 
වකවලස.් ඊළඟට ඒ ඔක්වකාම වකවලස ් ෙවග ් වනාවෙය ි මට තාම 
වම්ක ලැබවුණය නැහැ කයිල හිතන එක. ඒක කකුුසක්. 
වයෝගාෙචරවයකුට තවියන්වන ් තමන්ට අයති ි ෙැඩ කටයුතුෙල 
වයවදනො මිසක් අවප්ක්ෂා ෙැඩි කර ගැනමී වනාවෙය.ි අවප්ක්ෂා ෙැඩි 
උන හැටිවය ්භාෙනාෙ වනාවෙය,ි එතවකාට වකෝ මට වම්ක ලැබවුණය 
නැහැ කයිලා හිතන එකත ් තමන්වග් භාෙනා පරිහානයිට වහ්තුෙක්. 
වම් අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්සව්ග ් ඒ පරශ්නය තළුනි ් අපට යමක් 
වතර්ැම් ගන්න පුළුෙන.්  

ඊළඟට අපට ඒ ෙවග්ම ෙැදගත් සතූර වදශ්නාෙක ්හමු වෙනො 
‘උපකකවිලස’ කයින සතූරය. ඉතාමතම් ෙැදගත ් ෙටිනා සතූරයක් වම් 
අනරුැදධ චරිතවය.් ඒ ෙවගම් ඒකත ්වයෝගාෙචරයනිට්ත ්ඉතාම ෙැදගත් 
සතූරයක් වහත් ු රාශියක් නසිා. ඒක ආරම්භ කරනව්න ් වමවහමයි. 
ශාසනවය ් එකත්රා සංවව්ගජනක අෙසථමාෙක.් ඒ කයින්වන් වම් 
පිනේතනු ්අහල ඇති, යම් අෙසථමාෙක වකාසඹෑ නෙුර භික්ෂනූ් කලහ 
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කරනන් පටන් අරවගන වදපිලක් වෙලා අනත්මිට බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් විවව්කයට ෙැඩම කළ බෙ වම් පාරිවලයය ෙනයට. ඒ 
කතානත්රය වම් පිනේතුන ් කෙුරැත ් අහල තවියනො. අන්න ඒ 
සදිධියට අානලෙය.ි වකාසඹෑ නෙුර බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
වඝාෂිතාරාමවය් ෙැඩ ොසය කරන අෙසථමාෙක සංඝයා ෙහන්වස්ලා 
එවහම කලහ කරවගන විොද කරනවකාට බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
එතනට ගහිලිල්ා ඒ සංඝයා ෙහනව්සල්ා සමග ි කරනන් උත්සාහ 
කරමින් පරකාශ කළා. ‘මහවණයනි, කලහ කරනන් එපා. විොද කරන්න 
එපා. සමග ිවෙනන්.’ කයිලා. ඒ පිරිස අතර සටිි එක ්කටකාර භික්ෂුෙක් 
කයිනො ‘ධමම සොමී ෙූ භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස්, වම් ගැන කරදර 
වෙනන් එපා. තමන් ෙහන්වසව්ග ් විවව්කය අනෙු එදිවනාන සැප 
විහරණය ෙශවයන් ධයාන භාෙනාවව් වයදිල ඉන්න.’ ඒකය ි ඒවක 
අදහස. ‘අපි අවප් කලහය විසඳගන්නම්.’ වදෙන ෙරටත ්බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් සමග ි වෙනන් කවි්ෙහම අර භික්ෂෙුත ් වදෙන ෙරටත් 
එවහමම කවි්ො. අනකි් කෙුරැෙත ් නෙතේනන් ගවියත ් නැහැ. 
තනුව්ෙන ිෙරටත ්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ොනළහම තනුව්ෙන ිෙරටත් අර 
භකි්ෂෙු අර විදියට කටකාර විදියට කවි්ො. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් එදින 
පණියඩපාවත ් ගහිනි් ඇවිත් වසන්ාසනය සකස ් කරලා තයිලා පාතර 
සෙිුරැ අරවගනම හටිවගනම ගාථමා වපළක ් ොනළ බෙය ි සඳහන් 
වෙනව්න.් ධමමපදවය ්ඒ සමහර ගාථමා තවියනො. වෙරවය ්ආදීනෙ, 
කලහ දබරෙල ආදීනෙ, ඒ ෙවගම් විවව්ක සෙුවය ් විවව්කවය් 
ෙටිනාකම පරකාශ වෙන ගාථමා වපළක් ොනරලා, බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
පාරිවලයය ෙනයට ෙැඩම කරන අතර මග, භග ු සොමීන් ෙහන්වස් 
විවව්කවයන් තනෙි ෙැඩ සටිින තැනට ෙැඩියා. එතැන දී භග ුසොමීන් 
ෙහනව්සට් ධමම කථමාෙක ්කළා.  

ඊළඟට උනේහනව්ස ් ෙැඩම කවළ ් පාචීන ෙංශ උයවන ් වම් 
අනරුැදධ, නනද්ිය, කමි්බිල කයින ඒ තනු් නම - පුදුම තනු් හෙුලක් ඒ 
සොමීන ් ෙහනව්ස්ලා - පාචීන ෙංශානවය ් භාෙනා කරන තැනට. 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ඒ උයනට ඇතුළු වෙනන් එනවකාට 
උයනප්ලල්ා ඈතදීම දැකලා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අඳුනාගන්වන් 
නැතෙි කයිනො ‘මහණය, වම් උයනට ඇතළුු වෙනන් එපා. වම් උයවන් 
භාෙනා කරන සොමීන ්ෙහනව්සල්ා තනු් නමක ්ඉනන්ො. කුල පුතරයන් 
තනු ් නමක්. ඒ අයට කරදර කරනන් එපා. ඇතළුු වෙන්න එපා.’ 
කයිලා. ඒ ෙචන ඇහලිා අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් බලනවකාට 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ෙඩිනො. ඉතින ් අර උයනප්ලල්ාට කිව්ො 
‘උයනප්ලල්, එවහම කයිනන් එපා. වම් අවප් ශාසත්ෲන ් ෙහන්වස්.’ 
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විගහට ගහිලිල්ා නනද්ිය, කමි්බිල කයින සොමීන ් ෙහනව්ස්ලාටත් 
කවි්ො. ‘ආයෂු්මතනුි, එනන් එන්න. වමන්න අවප් ශාසත්ෲන් ෙහන්වස් 
ෙැඩම කරල තවියනො.’ එක නමක් ගහිලිල්ා බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වග් 
පාතර සෙිුරැ පිළගිතත්ා. එක නමක් ආසන පිළවියල කළා. තෙ නමක් 
පා වසෝදන පැන ්තැබෙුා. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පා වසෝාන ආසනවය් 
ෙැඩ හටිියට පසව්ස ්තනු ්නමම ෙනද්නා කළා. සරිිත ්පරිදි බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ‘වකාවහාමද පිණයඩපාවත වහම ලැවබනෙද’ ආදී ෙශවයන් 
සෙු දුක ් විචාරලා ඊළඟට ෙැදගත් පරශ්නයක් අහනො. එතන 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අනරුැදධ කයිල අමතනව්න්. නමුත් 
බහෙුචනවයන්. එයනි ්අපට හතිාගන්න තවියනව්න ්අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ්පරධාන තුන ්නම.  

අපි හතිම ු දැන ් වම් කාලවය් කයිනො නම් ‘වකාවහාමද 
අනරුැදධලා සමගෙි විොද වනා කර, කරිිය ි ෙතරුය ි ෙවග ් එකමුතුෙ 
ඔෙවුනාෙුන් වදස පරිය ඇසින ් බලමින් ොසය කරනෙද? නියම 
සමගවිය ්ලක්ෂණයය ිබදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දැකේූවය.් අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ්ලසස්නට පිළතිරුැ වදනො. ‘එවස්ය සොමීන,ි අපි ඒ විදිහට 
සමගෙි සතටුින ්කරිිය ි ෙතරුය ි ෙවග් එකමතුුෙ ඔෙවුනාෙුන් වදස පරිය 
ඇසනි් බලමින් ොසය කරනො.’ එයනි් සෑහමීට පත් බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් අහනො ‘වකාවහාමද අනරුැදධ ඔබ තනුව්දනා වම් විදියට 
සමගවියන් ොසය කරනව්න?්’ අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස් වදන 
විසත්රය ඉතාමත් ෙැදගත.් ලසස්නය.ි අනුරැදධ සොමීන් ෙහන්වස් 
කයිනො ‘සමහර විට මට හවිතනො සොමීනි, වම්ක මට වලාකු 
ලාභයක් ලැබිල තවියනව්න්. වම් ආයෂු්මතනු් ෙහනව්සල්ා සමග එකට 
ොසය කරනන් ලැබීම. මම වම් ආයෂු්මතනු ් ෙහනව්ස්ලා වදනම 
පිළබිඳෙ වමතරී සහගත කාය කමම පෙතේනො, එළපිිටත ් රහසිනුත්. 
වමතරී සහගත ොක් කමම පෙතේනො, එළපිිටත ් රහසිනුත්. වමතරී 
සහගත මවනෝ කමම, සතිවුිල ි පෙතේනො, එළපිිටත ් රහසිනුත්. ඒ 
ෙවගම් සොමීන ි මට ඇතැම් අෙසථමාෙක හවිතනො මම මවග් සිත 
ඉෙත ් කරලා වම් ආයෂු්මතුන් ෙහනව්සල්ාවග ් හති අනෙු පෙතින්න 
ඕන කයිලා, මට එවහමත ් හවිතනො. ඇතැම් අෙසථමාෙල මට 
හවිතනො ඇතත් ෙශවයන ් අපි කයින ් තුන ් වදවනක ් ෙුණයාට අපි 
සතිනි ්එකය.ි’ අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස ්එවස ්පරකාශ කළා ෙවග්ම 
නනද්ිය සොමීන ්ෙහනව්සත්් ඒ ෙවගම් පරකාශ කළා. කමි්බිල සොමීන් 
ෙහනව්සත් ්ඒ ෙවගම් පරකාශ කළා.  

බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ‘සාධු! සාධ!ු’ කයිල ඒක අනුවමෝදන් 
කරල, ඊළඟට අහනො තෙ දුරටත ් ‘වකාවහාමද, අනරුැදධයින!ි ඔබ 
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අපරමාදීෙ දෙස ගත කරනෙද වීර්ය ෙඩමින්?’ ‘එවසය් සොමීනි’ කියල 
ඊළඟට අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස ් ඒ තුන ් නමවග ් දින චරියාෙ 
පරකාශ කරනො. එයත ් ඉතාමතම් විවශ්ෂවයන ් සඟ පරපුරට ෙැදගත් 
ආදශයයක්. අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස ්වම් විදියටය ිපරකාශ කරන්වන්. 
තනු ් නමයවින එතන ඉනව්න.් “සොමීනි අපි තනු ් නමම ගමට 
පණියඩපාවත ් ෙැඩලා, පළමවුෙනම් පිණයඩපාවත ් අරවගන එන භික්ෂූන් 
ෙහනව්ස ් ආසන පනෙනො. ඊළඟට පැන ් බීමට පා වසද්ීම් ආදියට 
පැන ් සකස ් කරලා තබනො. ෙැඩි ආහාර ානන බඳුන සකස ් කරල 
තබනො. ඊළඟට ගවමන් අනත්මිටම පිණයඩපාවත ්ෙඩින භික්ෂෙු ඒ ෙැඩි 
ආහාර බඳුවනන ් යමක් තවියනො නම් තමන්ට අනභුෙ කරන්න, 
කැමත ි ඒො අනුභෙ කරනො. එවහම නැතන්ම් ෙැඩි ආහාර බඳුන 
වගනිහලිල් තණයවකාළ නැත ි තැනක, එවහම නැතන්ම් සතුන් නැති 
දියක පා කරල හරිනො. ඊළඟට ඒ භාජන වසෝදලා තිවයනො. ආසන 
ඉෙත ්කරල තබනො. ඒ ෙවගම් ානන ශාලාෙ අමදිනො. ඒ ෙවගම් අපි 
තනු ් නමවගන් යම් වකවනක ් හසි් පැන ් භාජනයක් තවියනො 
දැකව්කාත ් ඒක අපි පුරෙලා තවියනො. තනියම ඒක උසස්න්න බැරි 
නම් වදෙැනව්නකටු අතනි ්සංඥාෙක ්කරලා අපි වදනන් එකක් එකතු 
වෙලා පැන ් භාජනය වගන එනො. ඒ වෙනවුෙන ් ෙචනයක්ෙත් අපි 
වියදම් කරනව්න් නැහැ.’ වම් සමගයි වපන්නමු් කරනව්න්. ‘ඒ ෙවග්ම 
දෙස ් පහකට ෙරක ් අපි තනු් නමම මළුු රාතරිවයම් ධමම සාකචඡ්ාවව් 
වයවදනො. අෙදිවයන් ධමම සාකචඡ්ා කරනො’ කයිලා. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ඒකට සාධ!ු සාධු! කයිලා වබාවහාම වහාඳය ි අනරුැදධයිනි. 
ඊළඟට අහනෙ ‘ඔබ වම් අනද්මට සමගවියන් ජීෙත ් ෙන අතවර්, 
අනරුැදධයින!ි ඔබ යම්කසි ි උතත්ර මානෂුීය ධමමයක් භාෙනාවෙන් 
උතමු් තතේයක ්ලබාවගන තවියනෙද?’ ඔන්න ඒ අෙසථමාවව් අනරුැදධ 
සොමීන ් ෙහනව්ස ් ඒ තනු ් නමටම වපාදු ෙුණය භාෙනා ගැටළුෙක් 
පරකාශ කරනො.  

‘සොමීන,ි අපට යම් අෙසථමාෙලදී භාෙනාවව්දී ආවලෝකයක් 
දකනින් ලැවබනො. රෑපත ් වප්නො. නමුත ් ටික වෙලාෙකනි් ඒො 
නැති වෙලා යනො. එයට වහත්ෙු අපට සලකාගන්න බැහැ. අපි 
දනව්න නැහැ.’ ඔනන් එතවකාට බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් තමන් 
ෙහනව්සව්ග ්වබෝධිසත්ව අෙදිවය් අත්දැකමී් ලසස්නට ඉදිරිපත් කරනො 
අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්සල්ාට උපවදස් ෙශවයන්. වම් කාලවය් එකම 
වද ් අහන කට්ටියට භාෙනාෙ ගැන, අන්න ඒ අයට පරවයෝජනෙත් 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වකාය ිතරම් වීර්යයක ්දැරැෙද භාෙනාෙ පිළිබඳෙ 
කයිල. ‘අනරුැදධයනි,ි මටත ් ඔවහාම අෙසථමාෙක ් ඇතෙිුණයා. සමහර 
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අෙසථමාෙල ආවලෝකයක් වප්නො. දශයන වප්නො. හටිපු ගමන් නැති 
වෙලා යනො. මම එතවකාට වමාකද වමවහම උවන් කයිල ඒකට 
වහත්ෙු විමසල බලනො. වහත්ෙු විමසල බලනවකාට මට වපනුනා 
මට ‘වදගඩිියාෙ - විචිකිචඡ්ාෙ’ ඇතෙිුණයා. ඒ විචිකිචඡ්ාෙ ඇතෙිුණය නිසා 
මවග ්සමාධිය නැතවිෙලා ගයිා, ගිලහි ීගයිා. ඒක නසිය ිඅර ආවලෝකය 
නැති ෙුවණයත්් රෑප දශයනය නැති ෙුවණයත්.් ඉතනි ්මම ඊළඟට අධිෂඨාන 
කරනො ‘විචිකිචඡ්ාෙ’ නැතෙි මම භාෙනා කරනො කයිලා. ඔවහාම 
කරවගන යනවකාට ඔන්න ඒ ආවලෝකය එනො. දශයන වප්නො. නමුත් 
ආයති ්ඒො නැතවිෙලා යනො. ඒ වෙලාවව් මම සලකල බලනවකාට 
වමවහම හවිතනො. ඒ ලැබ ුණය ුආවලෝකය ආදිය මම හරියට වමවනහි 
කවළ ්නැහැ. වමවනහ ිකරිීවම් අඩපුාඩෙුක ්නසිා ඒ ඇතෙිුණය ුසමාධිය 
ගලිහිලිා නැතෙිුණයා.’ ඔය විදියට එවකාළහක්ම ඒ අෙසථමාවව් සඳහන් 
කරනො, වබෝධිසතේයන් ෙහනව්ස්ට එවකාවළාස් උපකව්ල්ශයන් 
ඇතෙිූ බෙ. ඇතැම් අෙසථමාෙල සඳහන් වෙනො ‘ථීනමිදධය’ කියන 
නදිිමත නසිා, තෙත ් අෙසථමාෙක යම්කසිි තැතගිැනම්ක් නිසා, ඒ 
හදුකලාෙ භාෙනා කරන අෙසථමාෙල සවතකුවග ්හඬකනි ්හරි නැත්නම් 
භාෙනාෙ තළුනි්ම ඇතෙින යම් දශයන නසිා ඇතෙිුණය යම්කිසි 
තැතගිැන්මක් වහත්වුෙන,් තෙත් අෙසථමාෙල අනෙශය උදම්වීමක්. 
වලාක ුසතටුක;් සමීාන්තකි සතටුක ්ඇති වෙනො. තෙත ්අෙසථමාෙක ඒ 
රෑප දශයන දැකවීමන් ඒොට ඕනෑෙට ෙඩා ඇලම් කරිීම නසිා සමාධිය 
ගලිහිණුයා. තෙත් අෙසථමාෙක වීර්යය ෙැඩිවීම නසිාත,් වීර්යය අඩුවීම 
නසිාත් සමාධිය නැතෙිුණයා. තෙත් අෙසථමාෙක කායදරථම කයින කයට 
වලාක ුවෙවහසක ්ඇතවිීම නසිා සමාධිය ගිලහිණුයා. වම් උපක්කිවල්ශ 
වබාවහෝවිට වනාවපවනන සයිුම් වදේල්. සමහර විට භාෙනා කරවගන 
යනවිට සතුට එනවිට කෙුරැත ් හතිනව්න ඒො භාෙනාෙට වහාඳයි 
කයිලා. නමුත ්ඒො භාෙනාෙට බාධාෙල්. ඔන්න ඔය විදියට හිතාගන්න 
පුළුෙන.් ඉතනි ්ඒ විදියට අනශුාසනාෙක ්කරලය ිබදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
පාරිවලයය ෙනයට ෙැඩම කවළ.් එතවකාට ‘උපකකවිලස් සතූරවයනුත්’ 
අපට වබාවහෝ වදේල ්අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්සව්ග ්ජීවිතය පිළිබඳෙ 
දැනගන්න පුළුෙන.්  

ඊළඟට ෙැදගත ් සතූරයක් - එයනිතු ් හුඟක ් ෙැදගත ් කාරණයා 
අපට එකත ුකර ගන්න පුළුෙන් ජීවිතයට, ‘චූලවගාසිඞග සූතරය’ කියලා. 
එය මැදුම් සඟිවය ් තවියන්වන.් ඒ අෙසථමාෙ සඳහන් වෙන්වන් 
වමවහමය.ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් නාදික කයින ගවම් ගිඤජකාෙසථම 
කයින ගවඩාල ් ආොසවය ් ෙැඩ සටිියා කාලයක්. ඒ කටි්ටෙුම තමයි 
වගාසඞිග සාල ෙනය පිහටිලා තවියන්වන.් වගාසිඞග සාල ෙනවය් වම් 
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අෙසථමාවව් අනරුැදධ, නනද්ිය, කමි්බිල කයින වම් තනු ් නම භාෙනා 
කරමින් සටිියා. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් සෙස ් ෙරැවව් භාෙනාවෙන් 
නැගටිලා වම් වගාසිඞග සාල ෙනයට ෙැඩම කරන අතවර් - වමතනත්, 
වම් සතූර වදශ්නාවව් සඳහන් වෙනව්න ් යම් කසි ි වහත්ෙුක ් නිසා අර 
උපකකවිලස් සතූරවය ් ෙවගම් උයනප්ලල්ා ඈතදීම බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් හඳුනාගනව්න් නැතෙි, වම්කට ඇතලුු ෙනන් එපා කයිනො. 
එතවකාට අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් ඒක ෙලකේලා, ඒක ඒ 
ආකාරවයන් සඳහන් වෙනව්න්.  

ඊළඟට වම් පිනේතුනට් හිතාගන්න පුළුෙන ් බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් සරිිත් පරිදි සෙු දුක ්විමසලා ‘වකාවහාමද ජීෙත ්වෙන්වන්’ 
කයිල අහපෙුහම අර කලනි ් කයිප ු ආකාරයටම වම් වගාසිඞග සාල 
ෙනවයදිත ් වම් තුන ් නම පරකාශ කරනො තමන්වග ් දින චරියාෙත් 
සමග ිකමත.් නමුත ්ඔන්න භාෙනාෙ ගැන බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් අහපු 
අෙසථමාවව් දී විවශ්ෂය.ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්සව්ගන් අහනො ‘වකාවහාමද දැන් උතතරී මානෂුීය ධමම 
ෙඩාවගන තවියනෙද?’ කයිලා. ඒ අෙසථමාවව් අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ්කයිනො ‘වමාකද නැතව්ත් සොමීනි’ කයිලා. අවගෞරෙයකින් 
කවි්ෙ වනාවෙය.ි එවහම කයිලා අරහතේය ලබාගතත් බෙ පරකාශ 
කරනො. වමාකකද් ඉසව්සල්ල කයින්වන?් අපි කයිල තුන් නම 
වෙනවුෙනම්ය ි කථමා කරනව්න ් අනරුැදධ සොමීන ් ෙහන්වස්. අපි 
කාමයනව්ගන් ඉෙත් ෙූ පරථමම ධයානයට කැමත ිහැටියට සම ෙදිනො. 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අහනො ඒ ඉකම්ෙල තෙත ් ඔබ ලබා වගන 
තවියනෙද කයිලා. එතවකාට කයිනො වදෙන ධයානය. ඔවහාම එක 
පාරටම කයින්වන ්නැහැ; අරහතේය ලබාගත්ත බෙ. අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස,් එකනි ් එක එකනි ් එක ඉහළ ඉහළ ධයාන දකේා කියලා, 
අනත්මිට වනෙසඤඤානාසඤඤා කයින ඒ ඉහළ අරෑප ධයාන 
තතේයන ් ඉකම්ෙලා ‘සඤඤාවෙදයති නවිරාධය’ කයින ඒ තත්ෙයට 
පතව්ෙලා එයනි ්නැගටිලා පරඥාවෙන ්දැකලා ආශරෙයන ්ක්ෂය කළ බෙත් 
පරකාශ කළා. ඒ කයින්වන ් රහත ් ෙුණයා. එතවකාට බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ‘වබාවහාම වහාඳය,ි සාධ!ු සාධ!ු’ කියලා, තෙත ්ධමමකථමාෙකුත් 
කරලා ෙැඩම කළා.  

ෙැඩම කළාට පසව්ස ්අමතු ුසිදධියක්. නනද්ිය, කමි්බිල කියන 
සොමීන ් ෙහනව්සල්ා වදනම ඇවිලල්ා අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්සව්ගන් අහනො ‘ඇෙැතන්,ි ඔබට අපි කවි්ෙද අපි වම් තත්ෙ 
ලබාවගනද කයිලා? බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ට කවි්ෙවන ් අරහත්ෙය 
දකේාම. අපි තනු් නමම වෙනුවෙන් පරකාශ කවළ?්’ එතවකාට 
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අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් කයිනො ‘ආයුෂ්මතනු ් ෙහනව්ස්ලා මට 
කවි්ෙ වනාවෙය.ි මම හතිින ්දුටෙුා, ඔබ ෙහනව්සල්ා වම්ො ලබාවගන 
තවිබන බෙ. ඒ ෙවගම් වදේතාෙනතු ් මට ඇවිලල් කවි්ො.’ වමතන 
විවශ්ෂ වදයක් තවියනො. ඒ කයිනව්න් වම් තනු් නම අර තරම් 
සමගවියන් එකට ආහාර වබාන හානවගන හටිියට තමන්ට ලැබුණයු 
උතත්ර මානෂුීය ගණුය ධමම ඔෙවුනාෙුනට් පරකාශ කවළ ් නැහැ. ඒක 
ශාසනවය ් හඳුනේන්වන ් ෙටිනා ගණුය ධමමයක් හැටියට. ‘අධිගම 
අපපචිඡ්තා’ කයිනො. ඒකත ් අලව්ප්චඡ්තා ගුණයයක්. තමන් ලබාගත්තු 
තතේය, කයි කයිා යන පරසිදධ කරන වපාත ්පතේල ානන විදිවය් එකක් 
වනාවෙයවින. ඒක ගැඹරුැ ෙටිනා වදයක්. ඒවක ෙටිනාකම නැතවිෙලා 
යනො කයි කයිා යනවකාට. වම්ක වෙන එකක ් තබා ඉතාමත් 
උතක්ෘෂට අනද්මින් රැකිය යතුත්ක්. එකට හටිිය වම් තනු් නමෙත් 
ඔෙවුනාෙුනට් කවි්වෙ නැහැ, තමන් වම් වම් ධයාන තතේ ලබාවගන 
රහතව්ෙලා ඉනන්ො කයිලා.  

වමන්න වම් ගණුයය වතර්ැම් ගතත්,ු සාමානය මනුෂයවයක් 
වනාවෙය ිවමතන කයින්වන ්යක්ෂවයක්; දීඝ පරිජන කයින යක්ෂවයක්. 
ඊළඟට අමතුමු කථමා මගකට යනො. දීඝ පරිජන කයින යක්ෂයා වම් 
කථමා පරෙෘතත්යි අහන් ඉඳලා, බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් ෙැඩම කළාට 
පසව්ස,් බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ළඟට ගහිලිල්ා, එකත්රා ගණුය කථමනයක් 
පරකාශ කරනො, වම් තනු ් නම පිළබිඳෙ. වම් තරම් ෙටිනා ගුණය 
සම්පනන් අය කයින එකය ි ඒ දීඝ පරිජන කයින යක්ෂයා පරකාශ 
කරනව්න.් වම් ෙජජි රටට වලාක ු ලාභයක.් ෙජජි රවට් ෙැසියන්ට 
විශාල ලාභයක්. තථමාගත සමමා සම්බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වම් රවට් 
ොසය කරිීම. ඒ ෙවග්ම වමන්න වම් අනරුැදධ, නන්දිය, කමි්බිල කියන 
වම් තනු් නම ොසය කරිීමත් කයිලා ඒ ගණුය වඝෝෂයක ්පරකාශ කළා. ඒ 
සතූරවය ් සඳහන් වෙන ආකාරයට ඒ දීඝ පරිජන යක්ෂයාවග ් පරකාශය 
පරතරිාෙ කළා. වම් පිනේතුන ් දන්නො ධමමචකකපපෙතතන සූතරවය් 
කයින ආකාරයට භමූාට ු වදවියන ් ඒක පරතරිාෙ කළා. ඊළඟට 
චාතරු්මහාරාජික තාෙතංිස ආදී ෙශවයන් අකනටිා දකේා වම් 
තනුව්දනා පිළබිඳ ඒ කරී්ත ි වඝෝෂාෙ පරකාශ ෙුණය බෙ ඒ සූතරවය් 
සඳහන් වෙනො. ඒ සතූරවය ්සඳහන් වෙනො බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්ත් 
එයට එකත ු කළා කයිලා ‘එවසය් දීඝ, එවසය් දීඝ, වම් තුන් නම 
වකාය ි තරම් ෙටිනොද කයිවතාත.්..’ ඔන්න බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
පරකාශ කළ ටික. ‘යම් පෙලුකනි ්වම් තුන ්නම ගහිලිල් පැවිදි ෙූො නම් 
ඒ පෙවුල ්අය වම් තුන ්නම ගැන පරසාද සතිින ්පහන් සතිින් සිතනො 
නම් දීඝය කාලයක් හති සෙු පිණිස ඒ පෙුලට වහත්ු වෙනො, ඒ 
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සතිවුිලල්. ඒ ෙවගම් යම් ගමකනි් යම් නගරයකින,් යම් ජනපදයකින් 
වම් තනු් නම පිටවෙලා මහණය ෙුනා නම් ඒ අය හතිනො නම් වම් 
තනු ් නම ගැන, ඒ අයට එය විශාල කුසල ආනශිංසයක් කයිලා. 
අනත්මිට කයිනො වදවියන්-මරැන්-බඹනු ් සහති වලෝකයද, වදවි 
මිනිසනු් - මහණය බමණුයන ් සහති පරජාෙද වම් තවිදන පහන් සිතින් 
සහිකිරනන්ාහදු, එය ඔෙනුට් වබාවහෝ කලක ් හති සැප පිණිස 
ෙනව්නය්’ කයිල. වලාක ුවගෞරෙයක ්බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් විසින් ඒ 
තනු ්නම ගැන කළ පරකාශය. චලූ වගාසිඞග සතූරවයන් අපට වප්නො 
අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස් අර කයිාපු කුසල ් සති් ඔක්වකාම ලබල 
රහත ්ෙුණය බෙ.  

ඒ ෙවග ් ෙටිනා චරිතයකින ් ශාසනයට ලැබණුය ු විශාල 
අනගුරහයක ් අපිට දකනි්න ලැවබනො ‘මහා පරිනිබබාන’ සූතරවයන්. 
මහා පරිනිබබාන සතූරය වම් පිනේතුන ්දන්නො. බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
පරිනෙිමාණයයට කලනිම් අගර ශරාෙකයන් ෙහනව්සල්ා පිරිනෙින් පාලා 
ඉෙරය.ි ඒ පිරිනෙින් පාන අෙසථමාවව් ආනන්ද සොමීන ්ෙහන්වස් ළඟ 
හටිියා. ඊළඟට සටිිය සොමීන ් ෙහනව්සල්ා අතර ඉතාමතම් ෙැදගත් 
ෙටිනාම සොමීන් ෙහනව්ස ්නමක්, වම් යගුවය ්නම් සංවිධායක ෙවග් 
තමය ි අනරුැදධ මහ රහතන ් ෙහනව්ස්. ඒ උනේහනව්සව්ග් දිෙැස් 
ශකත්යි තළුනි ් මහා පරිනෙිමාණයය හා සම්බන්ධ කටයතු ු වහාඳින් 
කරනන් අෙසථමාෙ සැලසණුයු ආකාරය පිළබිඳෙ සඳහන් වෙනො. මහා 
පරිනිබබාන සතූරය ඉතා දීර්ඝ සතූරයක්. එයින ් අෙශය ටික ගත්වතාත් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් පරිනෙිමාණය මඤචකවය ් ෙැඩ ඉඳ වගන - 
පරිනෙිමාණය අෙසථමාවව්දී වම් පිනේතනු ් අහල තවියනො බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්වග ් ‘පචඡිමා බුදධ ොචා’ කයිල කයින අෙසාන බුදධ ෙචනය 
‘හන්දානන ිභිකඛවෙ ආමනතයාමි වො, ෙය ධමමා සංඛාරා අපපමාවදන 
සමපාවදථම.’ දැන ් ඉතනි් මහවණයන!ි මම නඹුලාට ආමනත්රණයය කරමි. 
සංසක්ාරයන් නැවසන සළුුය.ි අපරමාදීෙම නිෙනට කටයතු ුසම්පාදනය 
කරනන්. යනවුෙන් පරකාශ කරලා, බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් පරිනිෙමාණයයට 
සාූනනම්ෙ, පළමවුෙනම් පරථමම ධයානයට සම ෙැදිලා, වදවෙන ිධයානය, 
තනුව්ෙන ිධයානය ආදී ෙශවයන් සංඥාවව්දයිත නවිරෝධය දකේාම සම 
ෙැදුණයා. සංඥාවව්දයති නවිරෝධයට සම ෙැදුනහම ආනනද් සොමීන් 
ෙහනව්ස ් හතිෙුා පිරිනෙින ් පෑෙය කයිලා. ‘සොමීන ි අනුරැදධ, 
භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස් පිරිනෙින ් පෑෙද?’ කයිලා ආනනද් සොමීන් 
ෙහනව්ස ්ඇසෙුා. අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස ්කයිනො ‘නෑ ආනන්ද, 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් පිරිනෙින ් පෑවව් නැහැ. උන්ෙහන්වස් 
සංඥාවව්දයති නවිරෝධයට සම ෙැදුණයා විතරය.ි’ බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
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ඊට පසව්ස ් ආයති ් යට යට ධයානෙලට සම ෙැදුණයා, 
වනෙසඤඤානාසඤඤායතන ආදී ෙශවයන.් ආයති ් පරථමම ධයානය 
දකේා පහළ ධයානෙලට සම ෙැදිලා, ආයති ් ඉහළට පළවෙනි 
ධයානවය ් ඉඳලා වදවෙන ි ධයානයට, වදවෙන ි ධයානවය ් ඉඳලා 
තනුව්ෙනි ධයානයට, තුනව්ෙනි ධයානවය ් ඉඳලා හතර වෙනි 
ධයානයට සම ෙැදිලා ඉෙර වෙලා තමයි, බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
පිරිනෙින ් පා ොනවළ්. ඒ පිරිනෙින් පා ොනළ අෙසථමාවව්දී ඒ සූතරවය් 
සඳහන් වෙන ආකාරයට මහා භමූි කම්පා ආදී විවශ්ෂ වදේල් සිදු 
ෙුණයා. ශකර වදවියන්, මහා බරහමයා ආදීන ් ගාථමා පරකාශ කළා කියලා 
සඳහන් වෙනො. වමහිදී අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්සව්ග් විවශ්ෂත්වය 
තවියන්වන ් - ඇතත් ෙශවයන් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග් සිත 
පරිනෙිමාණයයට පත ් ෙූ ආකාරය පරකාශ වකවරන ඉතාම ෙටිනා ගාථමා 
වදකක ්අනරුැදධ සොමීන ්ෙහනව්ස් පරකාශ කළා.  

‘නාහ ුඅසසාසපසසාවසා ඨිත චිතතසස තාදිවනා  
අවනවජා සනතමිාරබභ යං කාල මකරී මනුි  
අසලලවීනන චිවතතන වෙදනං අජඣොසයි 
පවජජාතවසසෙ නබිබානං විවමාවකඛා වචතවසා අහු’ 

තෘෂ්ණයාෙ ඉෙත ් කළ වම් බුදධ මනුෙිරයා - සිර සති් ඇති 
බදුධ මනුෙිරයා යම් නරි්ොණය ශාන්තයික් මලු ්කරවගන කාලකරියා කළ 
වසක් ්ද සකාලකරියා කළා කයින එක වමතන සඳහන් වෙනව්න ්විවශ්ෂ 
අථමමයකින)් උන ්ෙහන්වසව්ග ්ආශොස පරාශොස නතර විය. 

‘අසලලවීනන චිවතතන වෙදනං අජඣොසයි 
පවජජාතවසසෙ නබිබානං විවමාවකඛා වචතවසා අහු’ 

‘අසලලවීනන චිවතතන වෙදනං අජඣොසය’ි - ඒ මරණය 
වව්දනාෙ වනා සැඟෙූ සතිනි් දරාගත්තා. ඒ සමාධි ශකත්යි තුළින්. 
‘පවජජාතවසසෙ නිබබානං විවමාවකඛා වචතවසා අහු’ - පනද්මක් 
නවිී යාමක් වමන් සවිතහ ිවිමුකතයි විය. බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වග් සිත 
පරිනෙිමාණයයට පත ් ෙූ ආකාරය අනරුැදධ සොමීන ් ෙහන්වස් පරකාශ 
කළා. ඒකත් ෙැදගත් වදයක්. ඒො ගැන දිගට වනාකවි්ෙත ්අපි වෙන 
තැන ්ෙල වම්ො විසත්ර කරල තවියනො.  

ඒ පරිනෙිමාණයයට පත ් ෙූ අෙසථමාවව්දී වනා රහත ් සංඝයා 
ෙහනව්සල්ා බිම වපරළ ි වපරළී වශෝක කරමින් හැඬ ූ බෙ සඳහන් 
වෙනො. ‘තථමාගතයන් ෙහනව්ස් පිරිනෙින් පෑො ඉකම්න ් ෙැඩියි. 
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වලෝකවය ් තබිණුය ඇස නැත ි ෙුණයා ඉකම්න ් ෙැඩිය.ි’ කයිලා වශෝක 
වෙන අෙසථමාවව්දී අනරුැදධ සොමීන් ෙහන්වස ් උනේහනව්ස්ලා 
අසේසමින් වමවහම පරකාශ කරනො. ‘මහවණයන,ි අඬනන් එපා. 
ෙැලවපනන් එපා. ඇය ි භාගයෙතනු ් ෙහන්වස ් කලනි්ම කියල 
තවියනෙවන,් සියලුම පරිය මනාප අයවග ්වෙන ්වීමක ්වෙනස් වීමක් 
වෙනෙය කයිල. වම් සංඛත ෙූ වහත්ු පරතයයන්වගන් සකස් කළ 
වදයක්, වනා නැස ී වනා මැකී වනා දිරා පෙතේනො කයින එක 
වෙනන් බැරි වදයක්. ඒ ෙවග්ම වදේතාෙුන ්වානස ්පෙරනොය සංඝයා 
ෙහනව්සල්ාවග ් වම් හැසරිීම ගැන.’ කයිල. එතවකාට සංඝයා 
ෙහනව්සල්ා අහනො වකාවහාමද වදේතාෙුන ් හා සම්බන්ධීකරණයය 
කරනව්න ් අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස්? කමුක්ද වම් අෙසථමාවව් 
වදේතාෙුන ්පෙසනව්න?් කයිල ඇහෙුා. එතවකාට කයිනො වනා රහත් 
වදේතාෙනතු් අර විදියට ෙැලවපනොය. අඬනොය. නමතු ් රහතන් 
ෙහනව්සල්ා එවහම හැම සංසක්ාරයක්ම අනතියය ි කයිල හති සනස 
ගන්නොය කයිල.  

ඊළඟට අනරුැදධ සොමීන් ෙහන්වස ් ආනනද් සොමීන් 
ෙහනව්සට් කවි්ො, දැන ්ගහිලිල්ා කසුනිාරා නෙුර මලල් රජ දරැෙන්ට 
දනේනන්, භාගයෙතනු් ෙහනව්ස ් පරිනෙිමාණයයට පත ් ෙුණයා කියලා. 
ආනනද් සොමීන් ෙහන්වස ්අර විදියට පරකාශ කළ හැටිවය,් මලල් රජ 
දරැෙනතු,් අර විදියටම අඬනන් වානඩනන් පටන් ගතත්ා. ඒ ෙවග්ම 
කවි්ො දැන ්ඊළඟට කරනන් තිවයන ටික භාර ගන්න කයිල. ආානහනය 
හා සම්බන්ධ කටයුත ුභාර ගන්නය කයින එකය.ි ඉතනි් ඒ මල්ල රජ 
දරැෙන ්ඇවිල්ලා බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග ්ශ්රී වදහ්ය ආානහන මළුෙට 
වගන යාමට අට වදවනක ්මලල් රජ දරැෙන,් වහාඳට නාලා පිරිසිදු 
ෙසතර හැඳවගන, බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග ් ශ්රී වදහ්ය ඔසෙන්න 
බලනො බලනො ඔසෙනන් බැහැ. ඔන්න ඒ අෙසථමාවව්දී අනරුැදධ 
සොමීන ්ෙහනව්ස්වගන් අහනො ‘ඇය ිසොමීන,ි අපි වමච්චර උත්සාහ 
කරදද්ිත ් ඔසෙන්න බැරි?’ ඔනන් එතවකාට මලල් රජ දරැෙන්ට 
කයිනො ඔබලාවග් අදහස වෙනස.් වදවියනව්ග ් බලාවපාවරාත්තුෙ 
වෙනස.් එතවකාට අහනො. ‘වකාවහාමද වදවිවයෝ බලාවපාවරාත්තු 
වෙනව්න?්’ කයිලා. ‘ඔබ බලාවපාවරාත්ත ු ෙනව්න ් නගරවය් දකුණයු 
වානරින ් ශ්රී වදහ්ය අරවගන ගහිලිල්ා නගරවයන් පිට ශ්රී වද්හය 
ආානහනය කරනන්. නමතු ් වදේතාෙුන ් බලාවපාවරාත්තු වෙන්වන් 
උතරුැ වානරටවුෙන් වගනහලිල්ා නගරයට නැවගනහරි දිශාවෙන් පිහිටි 
මකුට බන්ධන කයින වචතයය ලඟ ආානහනය කරනන්. වදේතාෙන්වග් 
අදහසතු ් ඉෂට වව්ො!’ කයිලා කවි්ෙට පසව්ස,් ඒ විදියට බුදධ ශරීරය 
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වගනිහලිල්ා, චිතකවය ්තබලා, මල්ල රජ දරැෙන ්හතර වදවනක් අර 
ෙවගම් පිරිසදිු බෙට පතේ සාූනනම් වෙලා, වම් චිතකයට ගින ිතියන්න 
උතස්ාහ කරනො. ගනි ි තියන්න උත්සාහ කළත ් ගනි ි අල්ලන්වන් 
නැහැ. ඒ අෙසථමාවව්දීත ් අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්සව්ගන ් අහනො 
‘වමාකද සොමීන,ි වම් චිතකය ගින ි අලල්නව්න් නැතව්ත.’ ඒ 
අෙසථමාවව්දීත ් අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්ස ් ොනරණයො වදේතාෙුන්වග් 
බලාවපාවරාතත්ෙු වෙනස.් ඔවබ් බලාවපාවරාතත්ෙු වෙනස්. 
වදේතාෙුන ් වමන්න වමවහම කලප්නා කරනො. අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්සව්ගම් ෙචනෙලනි ්සඳහන ්කරනො නම් ‘දැන් ආයෂු්මත් මහා 
කාශයප මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්පනස්යියක ්භික්ෂනූ ්සමග පාො නුෙර 
සටි කසුනිාරා නෙුර දීඝය මාගයවය ් ගමන් කරමින් සිටිනො. 
වදේතාෙුනව්ග් අදහස වම්කයි. මහා කාශයප මහ රහතන ් ෙහන්වස් 
ඇවිලල් බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග ්වදපා ෙඳින තරුැ වම් චිතකය වනා 
දැලව්ව්ො!’ කයිලා. එවහම වදේතාෙුනව්ග් බලාවපාවරාතත්ෙු තිවයනො 
කයිල කවි්ෙහම ඒ ඉලල්මී අනෙු වම් අය චිතකය ගින ි දැලව්ීම මදක් 
පරමාද කළා. යථමා කාලවයද්ී මහා කාශයප මහ රහතන ් ෙහන්වස් 
පනස්යියක ් පිරිසක් සමග පැමිණිලා ඇඳිලි බැඳවගන චිතකය ෙටා 
තනු ්ෙරක ්පැදකණුය ුකරලා බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග් පාද පරවද්ශවයන් 
චිතකය විෙෘත කරලා මහා කාශයප මහ රහතන ්ෙහනව්සත් ්ෙන්දනා 
කළා. ඒ පන්සයියක ් භකි්ෂනූ් ෙහනව්සල්ාත් ෙනද්නා කළා. ෙන්දනා 
කළ හැටිවයම් විතකය ඉවබ්ටම ගින ි දැල්ෙුණය ු බෙ ඒ වදශ්නාවව් 
සඳහන් වෙනො.  

එතවකාට ඔන්න අපට වප්නො දැන ් වම් කාවල ් ඔය විදිවය් 
උතස්ෙ අෙසථමාෙලදී අපි කයින්න ඕන නැහැවන, නා නා විධ 
උපකරණය - කවන් උපකරණය, ඇවහ් උපකරණය - තයිාගන ඒො 
සංවිධානය කරන හැටි. ඒත ් දිෙය වලෝකයත ් එකක් සම්බන්ධීකරණය 
පෙතේනන් පුළුෙන ් ශකත්යික් නැහැවන. ඒ සම්බන්ධීකරණය කරන්න 
පුළුෙන ් ශකත්යික් වම් කාලවය් ඇතවිෙයි කයිලා හතිනන් අමාරැයි. 
අනරුැදධ සොමීන් ෙහනව්ස ්ඒ කසිෙික ්නැතිෙ ඒ කාරිය ඉටකුළා. දැන් 
වම් කාලවය ් පරිගණයක පුහණුයෙු ෙවග ් තමයි අතතී කාලවය ් ධයාන 
ආදිය පිළබිඳෙ තබිණුය ුඋනනද්ුෙ. හැම වකවනක ්ම විවශ්ෂ උත්සාහයක් 
දැකේූො සති දියණුය ුකර ගන්න. ඒ බාහරි උපකරණය එකක්, වමෙලම් 
එකක් කරන වදයක් වනාවෙයි. අනන් එබඳු යගුයක අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ් අර විදියට කැපී වපනවුන;් උනේහනව්සල්ාට කැපී 
වපවනනට් අෙශයතාෙයක ් නැතත්. ඊට ෙඩා ෙැඩි අනකිතු ් සොමීන් 
ෙහනව්සල්ා පරිනරි්ොණයයට පතේ සටිි නසිා අනරුැදධ සොමීන් 
ෙහනව්ස ් ඉතාමතම් දක්ෂ අනද්මින,් අෙසථමානකුලූෙ ඒ මහා 
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පරිනරි්ොණයය කයින උත්තරීතර අෙසථමාවව් ඒ කටයතුු සංවිධානය 
කළා. උනේහනව්සව්ග ් ධයාන අභිඤඤා ශකත්නී ් උපකාර කරවගන. 
එතවකාට අපි කලප්නා කරනන් ඕන වම් යගුවය ්අෙුරැද්දක ්ආරම්භ 
ෙන යගුවය ් අර කයිාපු වමෙලම් ෙල ආනශිංස ෙවගම් ආදීනෙත් 
වලෝවකට පරකට වෙන අෙසථමාෙක.් ඒ ෙවගම් මනුෂයයාවග ්අර කියාපු 
චිතත ශකත්ීන.් අවප් මනුෂයතේය හා සම්බන්ධ විවශ්ෂ ශක්තීන් හා 
ගණුය ධමම, ඒො පරිහානයිට යන අෙසථමාෙක් වම්ක. එබඳු අෙසථමාෙක 
දැන ් අපි පරකාශ කළ අනරුැදධ සොමීන ් ෙහනව්සව්ග ් චරිතය - අර 
කයිාපු ෙටිනා ගණුය ධමම, සමග ි බවව් පරමාදශයයක් කයිලා කියන්න 
පුළුෙන.් වම් සයිමුැල ිරජ දරැෙන ් - ධමමවය් සඳහන් වෙන හැටියට ඒ 
ඒ සෘතු තනුට සදිුහත ් කමුරැට තබිණුය ෙවග ් සෘතු තනුට ගැළවපන 
මන්දිර - සමහර විට ෙැස ි සෘතවුව් පහළ මාලයට බහනිව්නෙත් 
නැතෙි, සයිමුැල ිශරීර ඇත ිශාකය කමුාරෙරැ - ඒ කැවල ්අර විදියට 
දුක ්මහනස්ි වෙලා භාෙනා කරල, විවශ්ෂ වීර්යයක ්දරලා අර තත්ත්ව 
ලබාගතව්ත ්වෙන කසිෙික ්නසිා වනාවෙය.ි සංසාර විමුකත්ිය අරමුණයු 
කරවගන. එපමණයක ් වනාවෙය.ි ඒ අර ලබාගතත් ු ධයාන අභිඤඤා 
ආදිය තළුින,් අර විදියට වලෝකයට විශාල වසේයක ්සදිු කළා. ඒ නිසා 
වම් පිනේතනුට් සතිනන් අෙසථමාෙක.් විවශ්ෂවයනම් භාෙනා වයෝගීන්ට 
වයෝගාෙචරයනිට් වම් අනරුැදධ චරිතය. අඩපුාඩකුම් ෙවගම් ඒ ශක්තිය 
තළුනි ්පරකාශ කරන ලද කාරණයා ආශරවයන් වම් සවිත ්උපකව්ල්ශ, අපි 
අර පරකාශ කරපු පරපඤච කයින ෙචනය - භාෙනා වයෝගනීට් වබාවහෝ 
විට වහාඳ මහුණුයෙුරින ් වපවනන ඒ බාධක වතර්ැම් ගනන් පුළුෙන්; 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ත ් සාරිපුතත සොමීන ් ෙහනව්ස්ත ් අනුරැදධ 
සොමීන ්ෙහන්වස ්සමග කළ සාකචඡ්ාෙලනි්. ඊළඟට උනේහන්වස්ලා 
ධයාන අභිඤඤා ආදිය ලබාවගන වලෝකයාට විශාල වසේයක ් ඒො 
තළුනි ්කළ බෙ වප්නො.  

එතවකාට වම් බුදධ ශාසනවයහ ි පරමාර්ථමයන,් අපි හිතා 
බලනො නම් අධයාතම ශකත්යි දියණුය ුකර ගැනමීත,් සලී සමාධි පරඥා 
කයිල තනුක් තවියනො. සලීය උපකාර කරවගන සමාධිය ෙඩලා, 
ඊළඟට ඒක උපකාර කරවගන තමයි පරඥාෙ ලබා ගන්න පුළුෙන.් දැන් 
වම් කාලවය ් වනාවයකුත ් විදිවය ් කථමාන්තර ඇවහනො. බණයක් ඇසූ 
පමණින ්ඒ මාගයඵල ලබාගන්න පුළුෙන ්කයිලා. ඇතැම් තැන ්ෙල සතූර 
වදශ්නා ෙල අතීත ජීවිත ෙල ඒො දියණුය ුකරගතත් අය නම් වසෝොන් 
ඵලය පමණයක ්වනාවෙය,ි අරහත ්ඵලය පො ලබාගතත්ා. වපාඩි බුදධ 
ෙචනයක් උපකාර කරවගන යම් කසි ිවකවනක ්සතිනො නම්, වම්ො 
දැන ්වම් කාලවය ්උපකරණය ෙවග ්ක්ෂණිකෙ ලබාගන්න පුළුෙන ්කියලා 
ඒක මලුාෙක.් අනන් ඒක නසිා අපි කලප්නා කරනන් ඕන. ශාසනික 
ෙටිනාකම් කයින්වන ් වම්ෙය.ි අපි වම් උපකරණය පාවිච්චි කරන බෙ 
ඇතත්. නමතු් වම්ො උපකරණය හැටියටම පාවිච්චි කරනො මිසක් 
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වම්ො අවප් ජීවිතවය් පරමාර්ථම ඉලකක්යන ් කර ගනන් නරකයි. 
වම්ොයනි ්යම් පිහටික ්අපට ලබාගන්න පුළුෙන ්නම් අවප් අධයාතම 
ශකත්යි දියණුය ු කර ගැනමීට, අනන් ඒකය ි අෙශයෙනව්න.් ජීවිතවය්දී 
අපි සවි්පසය උපකාර කර ගන්නො ෙවග් රහත ් වීමට. වම් පරකාශ 
කරන ෙචන වම් යානත්රික යගුවය ්වම් විදියට උපකරණය ආදිය උපකාර 
කරවගනය ිවම් පිනේතනු ් බණය අහනව්න්. තෙත ්වනාවයකුත් වද්ෙල් 
කරනො. නමතු් ධමමය සලුබ වීම පමණයකනිම් ශාසනය දියණුයු වෙනො 
කයිලා හතින්න අමාරැයි. ඒ සුලබ වීම නසිාම වම්ො නසිරැ වද්ෙල්, 
වම්ො ෙැදගැම්මකට නැත ි වදේල ් හැටියට වකවනක ් හිතන්න 
වපළඹවුනාත ් ඒක වලාක ු වමෝඩ කමක්. වම් බවුදධාතප්ාද කාලය 
දුර්ලභය ිකයිලා අපි කමීට කයිනො. ධමමය දුර්ලභය ිකයිල කයිනො. 
නමතු ් වම් ධමමය දුර්ලභ වනාවෙයි. දැන් බැලුෙහම ඕනෑෙටත් ෙඩා 
සලුබය.ි සාකක්ුවව් ානවගන යන්න පුළුෙන ්තරිපිටකය. හිතට අරගන්න, 
කට පාඩම් කර ගන්න ඕන නැහැ. ඒ ෙවග් යගුයක.් ඒ ෙවගම් තමයි 
වම් කාලවය් භාෙනා වයෝගනී් බලාවපාවරාතත් ු වෙනව්නත්. වම් 
මාගයඵල කයින එකත ්ක්ෂණිකෙ ලබාගන්නයි. දැන ්පලතරුැ කඩ බෙට 
පත ්වීගන යනො භාෙනා මධයසථමාන පො.  

අපි කලප්නා කරනන් ඕන අර අනරුැදධ ෙැන ිමහා පින්ෙන්ත 
සොමීන ් ෙහනව්සල්ා පො, මහා වීර්යයක් දරලය ි අර තතේ ලබා 
ගතව්ත.් ඒ නිසා අවප් ජීවිතෙල ඉදිරි ෙර්ෂවය ් වහෝ වම් පින්ෙතුන් 
කලප්නාෙට ගන්න ඕන, සාමානය වලෝකයා හතින ආකාරයට ෙඩා 
අවප් නයිම පරමාර්ථමය කමුක් විය යතුුද කියලා වම් ශාසනවය්. ඒක 
නසිය ි අනරුැදධ සොමීන ් ෙහන්වසත් ් කකුසුක ් ඇතකිර ගත්වත් මට 
දිෙය වලෝකත ්වප්නො. මට සමාධියත ්තවියනො. වකෝ මට තාම නෑ 
ආශරෙයනව්ගන් හති මිදුවණය.් ඇත්ත ෙශවයන්ම අර්හතේයයි අවප් 
ඉලකක්ය විය යතුව්ත.් අභිඤඤා පමණයක ් ලබා ගත්වතාත් - හින්දු 
වයෝගනීට් පො සමහර විට ඒ ශකත්නී ්තබිණුයා. අපි අහල තිවයනො 
වදේදතත් සථමවිරයනුත ් වම් අභිඤඤා ලබා ගතත්ා කයිලා. වලෞකික 
අභඤිඤා පමණයක ් මදි. වලෞකකි අභිඤඤා විදර්ශනාතම්ක නුෙණින් 
ඒො හරියට පරිහරණයය කරනට් දැනගන්ට ඕන. චිත්ත ශකත්නී ්එවහම 
නැතත්ම් තමන්වග ් විනාශය - මඟ ෙරදිනො. ඒක නසිා තමයි 
වබෞදධයනි ් ෙශවයන ් ඒ ටිකත් මතක තයිාගන්න ඕන. අර කියාපු 
වයෝග භාෙනා ආදිය වලාකෙුට අරවගන, එපමණයකනි ් වම් බුදධ 
ශාසනවය ්ඇත ිෙටිනාම ජීෙය ෙන නෙින ්පණිවිඩය අමතක වනාකර, 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් දකේන වම් සංසාර විමකුත්යි ඉලකක්ය හැටියට 
හවිත ්තබාගන්ට ඕන.  

ඒකට උපකාර ෙන අනද්මින ් වම් අෙසථමාවව් වම් පින්ෙතුන් 
අද දෙවස ් ෙටිනා ශීලයක් සමාදන ් ෙුණයා. ශීලවය් පිහටිලයි වම් 
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සමාධිය ෙඩනන් පුළුෙන ්වෙනව්න.් ඒ ශීලවය ්පිහටිලා අපි ඒ සමාධිය 
කයිල කයින එක සත ිසමපජඤඤයත ්උපකාර කරවගන, එපමණයකින් 
නෙතනිව්න නැතෙි, යම් කසිි සමාධි නමිිතත්ක ් - දැන් ඒ සමාධි 
නමිිතත්ක ් ෙඩපු බෙට පැහැදිල ි වෙනො, බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
වබෝධිසතේ කාලවය ්උතස්ාහ කරපු ආකාරවයන්, අර උපවකලශ් ධමම 
ගැන සඳහන් කරන වකාට. අනරුැදධ සොමීන ් ෙහන්වස් 
උතස්ාහෙනත්ෙ භාෙනාෙ සඳහා වීර්යය කළ ආකාරයත ් පැහැදිලිෙ 
දැකව්ෙනො. නමතු් ඇතැම් වකවනක ් කලප්නා කරනො ඒො 
අනෙශයය.ි සතිය විතරක ් තබිණුයම ඇත.ි සත ි සමපජඤඤය විතරක් 
තබිණුයම ඇත ි කයිලා. එපමණයක ් මදි. එවහම නම් සමාධිය ගැන 
කයින්න අෙශයතාෙයක ් නැහැ. නමතු ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් සතිය 
ළඟට සමාධිය ගැන කයිල තවියනො. එම නසිා සමපජඤඤය තුළ 
සමාධිය ලබන ශකත්යික් තවියනො. ඒ ෙවගම් උසස් පරමාථමමත්, 
විපසස්නාෙට හැවරන පැතත්කතු ් තවියනො. ඒො අපි වත්රැම් 
අරවගන, අෙසාන පරමාර්ථමය අවප් නෙිනය කයින එකත ් වතර්ැම් 
අරවගන, තමන්වග ් සංසාරික විවශ්ෂ හැකයිාෙන ් අනෙු සමාධිය 
ඉහළටම ෙඩලා ඒ උතමු් විමුකත්යි සාක්ෂාත ් කරගන්න උතස්ාහෙත් 
වෙනන් ඕන. වම් අපි පාවිච්චි කරන ඇසනි,් අපට වම් ඇසින ්හරියට 
වප්නව්න නැතන්ම් උපැස ් යෙුලක ් වයාානවගන, තෙත ් උපකරණය 
වයාානවගන ඈත බලනව්න. නමතු ්අර දිෙැස දියණුයු කරගත ්අනරුැදධ 
සොමීන ් ෙහන්වසල්ා ෙැන ි වහාඳට ධයාන ශකත්නී ් දියුණයු කරපු 
උතත්මයන් ෙහනව්ස්ලාට, අර පරශ්න අහනවකාට, ඒ දිෙය වලෝකෙල 
වදවියන ් විතරක ් වනාවෙයි, ඔෙනුව්ග ් සතිුම් පැතමු් පො වප්නො. 
වකාය ිතරම් පුදුම ශකත්යික්ද! අතතීවය ්ඒ හිටපු සොමීන ්ෙහන්වස්ලා 
රජ, සටි,ු කලුෙලනි ්ඇවිලල්ා වීර්යය ෙඩලා එබඳු ශකත්නී් ලබාගත්ත 
බෙ දැනගැනමී වම් වයෝගාෙචර පිනේතුනට් වලාකු වධර්යයක්. ඊළඟ 
අෙුරැදව්දත් ් අපි අර කයිාපු තාක්ෂණයයටම යටවෙලා වම් ක්ෂණය 
සම්පතත්යි නැත ිකර ගන්වන ්නැතෙි, වම් ක්ෂණය සම්පතත්යිත ්වත්රැම් 
අරවගන සීල සමාධි පරඥා ධර්ම මාර්ගවය ් යාමට වම් පින්ෙතුන් 
අදිෂඨාන කර ගන්න ඕන.  

අද දෙවස ්තම තමනව්ග ් නවිෙස් ෙලින ් ඉෙතව්ෙලා යම්කිසි 
පරමා ණයයකට නිකඛමමය ඇතකිරවගන වම් පිනේතනු ්විවව්කයට වයාමු 
ෙුණයා. ඇතත් ෙශවයන ් හැම වදනාටම මහණය වෙනන් බැරි උනත්, 
හතිනන් නරකය ිඅපට වම් ධයාන ආදී ඒ ශකත්නී ්ලබාගන්න බැහැ 
කයිලා. විවව්ක ොසයට පුරැදු වීම තළුනි ්ආරම්භවයද්ී ශීලයක පිහිටලා 
ඊළඟට ඒ තම තමන්වග ්යම්කසි ිකමටහනක් නරිනත්රවයන් ෙඩනො 
නම් ඒක තළුින ් අර කයිාපු ශකත්නී ් දියණුය ුකර ගන්න පුළුෙන්. ඒක 
තළුනි ් තමය ි වම් මනුෂයතේවය ් නයිම ශකත්වියන්, බුදුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ගමන ්කළ නයිම මාර්ගවය ්ගමන ්කළා කයින්වන්.  
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භාෙනා ආදිය වම් කාලය තළු වකවරනට් ඇත.ි වම් වදශ්නාවෙන ්වම් 
වයෝගාෙචර පිනේතනු්ට අනරුැදධ ආදී සොමීන ් ෙහනව්ස්ලාවග් 
ආදශයෙත ් චරිත උපකාර කරවගන උනේහනව්සල්ා ගතත් ු වීර්යවයන් 
සයිවයන් පංගෙුක ් හරි තමන් ද ගනිමින,් වම් ධමම මාර්ගවය් ගමන් 
කරමින්, වම් දුර්ලභ බවුදධාතප්ාද කාලවය ් දුර්ලභ මනුෂය ආත්ම 
භාෙවයන් ලද හැක ි උපරිම ඵලය වම් රහත ් චරිතෙලනි ් අපට 
වපනන්මු් කරනො. අනන් ඒ පරමාර්ථමය වම් ජීවිතය තළු ලබා 
ගැනමීට උත්සාහ කරනන් ඕවන. අපට කයිනන් සදිු වෙනො දැන් වම් 
රවට් වනාවයකුත් තැනේලනි ්ආරාධනා තවියනො අපිත් එක්ක යන්න 
ඉනන්. ඔච්චර ඉකම්න් වෙනව්න වමාකටද, ඊළඟ බස ් එවක් යමු 
කයිලා. උවද ්ෙරැවව් ඒ අෙසථමාවව්දීත ්කවි්වෙ ඒ ආරාධනා පිළිගන්න 
එපා. එවහම උවනාත් හැමානම වපෝලවිම්. ඒක නසිා වම් දුර්ලභ 
අෙසථමාෙ වතර්ැම් ගත්වත නැතන්ම්, පරවයෝජන ගතව්ත නැත්නම්, 
තමන්ට දුක ්වෙනන් වෙනො. වම් මනෂුය ආතම් භාෙවයන ්ගිහිල්ලා 
වකාවහ ්උපදීද දනව්න නැහැ; වම් තමනව්ග් හති. ඒ නිසා තම තමන් 
නයිම පරවයෝජන ගන්න ඕන. අනන් ඒ නසිා වම් තාක්ෂණයවය් 
වකළෙරට යාම වනාවව්. තමනව්ග් ඇතළුත තවියන, නියම 
ශකත්වියන්, අධයාතම ශකත්නී ්දියණුය ුකරවගන වලෝකයාටත් යහපතක් 
සලසන අතර, තමන්වග ් සංසාරික විමුකත්ියත ් උානකර ගැනමීට, වම් 
අෙුරැදද්ක ් අෙසාන වෙලා අෙුරැදද්ක ්ආරම්භ කරනන් සාූනනම් වෙන 
අෙසථමාවව් වම් පිනේතනු් අධිෂඨාන කර ගන්නා වලස අපි ඉල්ලා 
සටිිනො. ඒ ෙවගම් වම් වදශ්නාෙත ් පිනේතනුව්ග ් ඒ අනාගත උතුම් 
පරාර්ථමනා ඉෂට සිදධ කරගන්න උපනශිරය වව්ො! වහත්ු ොසනා වව්ො! 
කයිල පරාර්ථමනා කරනො.  

ඒ ෙවගම් අවීචිවය ් සිට අකනටිා දකේා යම්තාක් සත්ත්ව 
වකවනක ් වම් ධමම වදශ්නාමය කසුලයත ් ධමම ශරෙණයමය කුසලයත් 
අනවුමෝදන් වීමට බලාවපාවරාතත්ු වෙනො නම්, ඒ අනුවමෝදන් වීම 
තළුනි ් ඒ බලාවපාවරාතත්ු ෙන උතතමාර්ථමයන් ඉකම්නිනම් සාක්ෂාත් 
කර ගනිතේා කයිා බලාවපාවරාතත්වුෙන් වම් ගාථමා කයිා පිනව්දනන්.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54 වන ද ශ්න  



 

 



 

73 

54 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 203) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

අවහා බුදධා අවහා ධමමා අවහා වනා සත්ථ ුසමපාන 
යත්ථ එතාදිසං ධමමං සාෙවකා සචඡිකාහසිි 

අසවඞඛවයයස ුකවපපස ුසකකායාධිගතා අහූ 
වතසමයං පචඡිමවකා ඡ්යවිමා යං සමසුසවයා  
ජාතමිරණයසංසාවරා නත්ථි ානනි පුනබභවො’ති 

සැදැහැෙත ්පිනේතනු,ි  

කමුාර කාශයප මහ රහතන ් ෙහනව්ස ් චිතත කික ශරාෙක 
භකි්ෂනූ ්ෙහනව්සල්ා අතර එතදගග තනතරු බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වගන් 
ලබා ගතත්ු සොමීන් ෙහන්වස් නමක්. අෙසථමානකුලූ උපමා නිදර්ශන 
දකේමින ්විචිතර අනද්මින ්ධමම වදශ්නා කරිීවම් හැකයිාෙය ිචිතත කික 
ෙචනවයන් හැ වඟනව්න්. අරහතේය ලැබෙුට පසව්ස ඒ කමුාර කාශයප 
මහ රහතන් ෙහන්වස් රතන්තරවය් ගණුය අගය කරමින් ොනළ හැටියට, 
වථමරගාථමා පාළවිය ් සඳහන් වෙන ගාථමා වදකකයු ි අද අපි මාතෘකා 
වලස ඉදිරිපත ්කර ගතව්ත්. වම් ගාථමාවව් ‘අවහෝ’ කයින නපිාත පදය 
වයදිල තිවයන්වන ්ආශ්චර්යය හඟෙන අර්ථමවයන්. අවහෝ! බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්ලා වකතරම් ආශ්චර්යෙතද්? අවහෝ! උනේහනව්සල්ාවග් ධමමය 
වකතරම් ආශ්චර්යෙතද්? අවහෝ! අපට ලැබී ඇත ි ශාස්තෲ සම්පත්තිය 
වකතරම් ආශ්චර්යෙතද්? යම්බඳු ශාසත්ෲ සම්පතත්යික් තළු යම්බඳු 
ශාසන බරහමචරියාෙක ්තළු වමබඳු ධමමයක් ශරාෙකයන් ෙහනව්ස් නමක් 
ශරාෙක වකවනක ්සාක්ෂාත ්කරනව්න්ද අන්න එබඳු ශාසත්ෲ සම්පත්තිය 
වකතරම් ආශ්චර්යෙතද්?’. ඊළඟ ගාථමාවව් කයින්වන ් අසංඛය ගණයන් 
කලප් ෙල සකකාය නම් ෙූ පඤචඋපාානනසකන්ධ මට ලැබිල තවියනො, 
පහළවෙලා තවියනො. ඒොයනි් වම් අෙසාන පඤචඋපාානනසකන්ධයයි. 
අෙසාන සකකායයි. වම් අනත්මි ශරීරයය.ි ජාත ි මරණය සංසාරයක් 
නැෙත භෙයක ්නැත. ඔන්න ඒ ගාථමා වදවකහ ිඅදහස. 

වම් ගාථමා වදක තළුනි් කමුාර කාශයප මහ රහතන ්ෙහන්වස් 
තමන් ෙහනව්සව්ග ්පරතයක්ෂය නිදර්ශනය කරවගන ඒ රත්නතරවය් ගුණය 
අගය කරල තවියනො ඉතාම ලසස්නට. කුමාර කාශයප මහ රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ් ඒ විචිතර කිකත්වය ෙවගම් උනේහනව්සව්ග් ජීවිත 
පරෙෘතත්වියත ් යම් යම් විචිතර ලක්ෂණය තවියනො. ඔය අපානන පාළිය 
ආදී ගරන්ථමෙල සඳහන් වෙන හැටියට ඒතදගග තනතරු ලැබ ූ අවනක් 
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සොමීන ් ෙහනව්ස්ලා ෙවගම් වම් කමුාර කාශයප මහ රහතන් 
ෙහනව්සත්් අතතී බුදධ ශාසනෙල ඒ තතේය පතාවගන දීඝය කාලයක් 
පාරමී ධමම පිරෑ වකවනක ්හැටියටත,් අවප් බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වග් 
කාලවය ්රජගහ නෙුර සටි ුදියණියකවග ්පුතරවයක් හැටියට උපන් බෙත් 
සඳහන් වෙනො. ඒ උතප්තත්යි පිළබිඳෙ වමවහමය ිසඳහන් වෙනව්න්.  

ඒ සටිු දියණිය මහණය වීමට වලාකමු ඕනෑ කමක් ඇතිෙ 
භකි්ෂණුියක් වෙනන් මව් පියන්වගන් අෙසර ඉලල්ූ නමතු් අෙසර 
දුනව්න ්නැහැ. ඒ වෙනෙුට යම් කසිි වකවනකටු පාො දුනන්ා. පාො 
දීල ෙැඩි කලක ් යන්න කලනි ් ඒ සටි ු දියණිය සොමි පුරැෂයාවගන් 
අෙසර ලබාවගන වමවහණි සසව්න පැවිදි ෙුණයා. නමුත ් ඒ ෙනවිට 
ඇය ගර්භනෙී සටිි බෙ ඇය දැනවගන සටිිවය ් නැහැ. දරැ ගැබ 
වමෝරනවකාට ඒ භික්ෂණුීන් ෙහනව්ස්ලා ඇය ගැන සැක කරලා 
වදේදතත සථමවිරයන්ට වම් ගැන දැනේූො. වදේදතත සථමවිරයන් කිව්ො 
වම් භික්ෂුණියවග ් සෙිුර අරෙනන්ය කයිලා. නමතු ් ඒ කමුාර කාශයප 
මාතාෙය කයිල කයිම ුඒ භකි්ෂුණිය, බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ළඟට වම්ක 
වයාම ුකරනන් සැලැසස්ෙුහම බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් විනයධර භික්ෂූන් 
ෙහනව්සල්ා අතර අගර උපාල ි සථමවිරයන් ෙහනව්සට් පැෙරැො වම් 
පරශ්නය විසඳනන්. උපාල ි රහතන ් ෙහන්වස,් සැෙැත් නෙුර ොසිනුත් 
විශාඛා මහා උපාසකිාෙනතු ්කැඳෙලා රජු සහති පිරිසක ්මැද තිරයක් 
බැඳ, විශාඛාෙ ලො වම් භික්ෂණුිය පරීක්ෂා කරනන් සලසේලා නගිමනය 
කළා ඒ ගැබ ගහි ිකාලවය ්පිහටිි එකකය්, ඇය නරි්වදෝශීය කයිලා. නිසි 
කාලවය ් දී වමවහණය ආරාමවය්දීම වම් දරැො බිහි ෙුණයා. පවස්නදී 
වකාවසාල ් රේජරුැවෙෝ, වම් දරැො ඇති දැඩි කරිීම භික්ෂුණීන් 
ෙහනව්සල්ාට පලවිබෝධයක්ය කරදරයක්ය කියලා පවසන්දී වකාවසාල් 
රේජරුැවෙෝ භාර ගතත්ා වම් දරැො ඇත ිදැඩි කරනන්. ඒක නසිා කුමාර 
කාශයප නම ලැබණුයා කයිල කයිනො. ඒ ෙවගම් වම් කමුාරයා අෙුරැදු 
හවතද්ීම පැවිදි බිමට පත ්ෙුණයා.  

උනේහනව්ස ්සම්බන්ධවයන ්තරිපිටක සාහතියවය ්සඳහන් වෙන 
ෙැදගතම් සතූරයක් තවිබනො ‘ෙමමික සතූරය’ කයිලා මැදුම් සඟිවය්. 
ඇතත් ෙශවයන් ඒක උනේහනව්සව්ග ් වද්ශනාෙක ් වනාවව්. එතන 
තවියන්වන ් ඒ කමුාර කාශයප සොමීන ් ෙහන්වස ් එතවකාට රහත් 
වෙලත ්නැහැ. එක දෙසක ්අන්ධ ෙනවය ්රාතරි කාලවය ්භාෙනා කරන 
අතවර් වදේතාවෙක ් ඇවිලල්ා මහා ගැඹරුැ පරවහල්කිා විදිවය් පරශ්න 
පහවළාෙක්, හඹුහක ්පිළබිඳෙ උපමා රෑපකාර්ථමෙත් මහ ගැඹරුැ පරශ්න 
පහවළාෙක්, උනේහනව්සට් ඉදිරිපත් කළා. වම් පරශ්නෙලට වෙන 



54 ෙන වදශ්නය 

75 

වකවනකටු වම් වලෝක ධාතවුව් උතත්ර වදනන් බැහැ. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්ට විතරය ි උතත්ර වදනන් පුළුෙන,් ගහිලිල්ා බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්වගන් අහන්න කවි්ො. ඒ ෙවගම් කමුාර කාශයප සොමීන් 
ෙහනව්ස් ඒ පරශ්න ඇහැව්ෙහම බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් දීපු විෙරණයය 
තමය ි ෙම්මික සූතරවය ් සඳහන ් වෙන්වන.් අපානන පාළවිය් කියවෙන 
හැටියට බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග් ඒ ගැඹරුැ විෙරණයය උපකාර ෙුණයා, 
කමුාර කාශයප සොමීන ්ෙහනව්ස්ට රහත ්වෙනන්.  

වම් චිතත කික ෙශවයන් එතදගග තනතරු ලැබ ූනමතු ්අපට 
දකන්ට ලැවබන වම් සතූර වදශ්නා අතර කමුාර කාශයප මහ රහතන් 
ෙහනව්සව්ග ් චිතත කික බෙ වහළවිෙන එකම සතුරය දීඝ නිකාවය් 
පායාස ිසතූරයයි. එය ඉතාම දිග සතූරයක්. උපමා කතා රාශියක් තිවයන 
සතුරයක්. අපි ඒවකන ්වම් වෙලාෙට ගැලවපන උපමා කපීයක් විතරක් 
එළයිට ගන්න බලම.ු වමවහමයි ඒ කථමාන්තරය සඳහන් වෙනව්න්. වම් 
පායාසි සතූරය උගතුනව්ග ් මතයට අනෙු සමබදුධ පරිනරි්ොණයවයන් 
පසව්ස ්වදශ්නා කළ සූතරයක් බෙය ිවපවනන්වන. එතවකාට ඒ කාවල 
වෙනවකාට වම් කමුාර කාශයප මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්ෙවයෝෙෘදධ ගරැ 
කටයතු ු තතේයක හටිල තිවයනො. වමවහමය ි සඳහන් වෙන්වන්. 
කමුාර කාශයප මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්එක ්අෙසථමාෙක පනස්යියක් සඟ 
පිරිස පිරිෙරාවගන වකාවසාල් රවට් චාරිකාවව් ෙැඩම කරන අතවර් 
වසත්ෙයා නෙුරට ෙැඩම කරලා එම නෙුරට උතරුින් පිහටිි ‘සිංසපා 
ෙන’ කයින ඇට්වට්රියා ෙනයක ලැගමු් ගතත්ා. නොතැන ් ගතත්ා. 
ඊළඟට වම් වසත්ෙයා නෙුර ගැන කයිවෙනො වපාවත් වමවහම.  

වසත්ෙයා නගරයට අධිපතෙි සටිිවය ්පායාසි රාජඤඤ නමින් 
පවසන්දී වකාවසාල ් රේජරුැවෙෝ පත ් කළ පරාවදශ්ීය පාලකවයක්. 
රවජක ්වනාවෙය ිරාජඤඤ නමින් හැඳිනව්ෙනො. ඒ පාලකයා පිළිබඳ 
විවශ්ෂ ෙශවයන් සඳහන් වෙනව්න් වමවහමය.ි ඒ පාලකයා මහා 
බරපතල මිතයා දෘෂඨියක් දැඩිෙ ගතත් වකවනක.් වමාකකද් එයා දැඩිෙ 
ගතත් දෘෂඨිය. පරවලාෙක ් නැත. ඕපපාතකි ෙශවයන් උපදින 
සතත්ේයනි ් නැත. වහාඳ නරක කමමෙල විපාක නැත, කයිලා මහා 
භයානක පාපී දෘෂඨියක් අරවගන සිටිය වකවනක ් ඔය පායාසි 
රාජඤඤයා. ඉතින ් ඊළඟට වමවහමය ි සඳහන ් වෙනව්න්. අර කුමාර 
කාශයප මහ රහතන ් ෙහනව්ස ් ෙැඩියාය කයින පරෙෘතත්යි පැතිර 
ගයිාම - ඒ වසත්ෙයා නෙුර - වමන්න වමවහම පණයඩ්ිත, ෙයකත, 
වම්ධාවි, චිතත කික, ෙවයෝෙෘදධ මහ රහතන ්ෙහනව්ස ්නමක් ෙැඩල 
ඉනන්ො කයිලා. උනේහනව්ස් පිළබිඳ කරී්ත ිරාෙය පැතරි ගහිිල්ලා - 
වසත්ෙයා නගර ොසනී් පිරිස ්හැදිලා උනේහන්වස ්දැකමීට ඒ සිංසපා 
ෙනයට යන අතවර්, ඒක දැකක්ා අර පායාස ි රාජඤඤයා දෙල් 
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කාලවය ් විවව්ක ගනන් අෙසථමාවව්. ඒ පිරිස යනෙ දැකලා තමන්වග් 
වානරටපුාලයාවගන් ඇහෙුා ‘වකාවහද වම් පිරිස යන්වන’ කයිලා. ඒ 
වානරටපුාලයා කවි්ො වමන්න වමවහම. ‘කමුාර කාශයප කයිලා 
සොමීන ් ෙහන්වස් නමක් ෙැඩලා පිරිස යනො’ කයිලා. එතවකාට 
පායාසි රාජඤඤයා අර වසේකයන්ට කයිනො ‘එවහනම් ගිහලි්ලා ඒ 
පිරිසට කයින්න, වම් පායාස ිරාජඤඤයාත ්එනකම් යන්න එපා. මමත් 
එනො ඕවගාලව්ලා එකක් යන්න. අර ශරමණයයා පරවලාෙක ් ඇත, 
ඕපපාතකි සතත්ේයන් ඇත, වහාඳ නරක කර්මෙල විපාක ඇත කියලා 
වබාරැ පරචාරයක් කරලා වමෝඩ බමණුයන ් රෙට්ටනන් කලනි් මමත් 
යන්න ඕන’ කයිලා. ඔනන් එවහම ගයිා. 

ඒ රාජඤඤයා අර පිරිසත් එකක්ම ගහිලිල්ා කමුාර කාශයප 
සොමීන ්ෙහනව්ස් එකක් සතටුු සාමීචි කරලා ඊළඟට වකලිනම් කිව්වව් 
තමන්වග ් දෘෂටිය. ‘මවග ් මතය කසසපය, මවග ් මතය වම්කයි. 
පරවලාෙක ් නැත. ඕපපාතකි ෙශවයන ් උපදින සතත්ේයනි් නැත. 
වහාඳ නරක කමමෙල විපාක නැත.’ එතවකාට කමුාර කාශයප සොමීන් 
ෙහනව්ස් ොනරණයො ‘වමවහම දෘෂටියක ්මම නම් අහල නැහැ. වම්ක 
නම් මහ ෙැරදි දෘෂටියක’් කයිලා. ඉසව්සලල්ාම ඇහැව්වව් ‘වම් ඉර හඳ 
කයින වදේල් වම් වලෝවකට අයතිි වදේලද්?’ කයිලා. එතවකාට 
කයිනො ‘වම් වලෝවකට වනාවෙයි, ඒො ඈත දිෙය ඉහළ වලෝකයට 
අයතියි’ි කයිලා පිළිගන්නො. එතවකාට අහනො, ‘වමාකද ඔබ 
වමවහම දෘෂටියක ් ගත්වත්’ කයිලා. ඔන්න එතන ඉඳලා මහා දීර්ඝ 
සාකචඡ්ාෙක ් යනො. කමුාර කාශයප මහ රහතන් ෙහනව්ස්වග් 
ඉෙසවීම් ශකත්යිත්, ඒ විචිතර පරතභිානයත ්වහළෙින දීඝය කථමා.  

සමහර උපමා කථමා හරිම දිගය.ි ඔන්න වමවහමය ි ආරම්භ 
වෙනව්න.් ‘වමාකද වමවහම දෘෂටියක,් වම් විදිවය ් ෙැරදි අදහසක් 
ගතව්ත්’ කයිා අහනො. ඒකට පායාස ිරාජඤඤයා කයිනො එයා කරපු 
පර්වයෂ්ණය ෙවග ්වදේල්. ඔහ ුකයිනො ‘මවග් හති මිතර ඥාතනී් ඉන්නො 
ඔය දස අකසුලම් කරන. පරාණයඝාත, අදින්නාානන, ආදී අකසුලම් කරන 
මවග ්ඥාති හති මිතරයනි ්ගලින් වෙලා මිය යනන් ආසන්න අෙසථමාවව්, 
මම ළඟට ගහිලිල්ා ඒ වගාලල්නට් කයිනො, ඔය වගාලව්ලා මැරිලා 
ගහිලිල්ා නරිවය ් එවහම උපනව්නාත්, මට ඇවිලල් කියන්න 
පරවලාෙක ්තවියනොය කයිලා. මම එවහම කවි්ෙට වමාකද කෙුරැෙත් 
තෙම මට ඇවිලල් කවි්වෙ නැත පරවලාෙක ් තවියනොය කයිලා.’ 
අනන් ඒක අනෙුය ි වම් පායාස ි රාජඤඤයා කයින්වන ් පරවලාෙක් 
නැත කයිලා. ඒකට කාශයප සොමීන ් ෙහනව්ස් වදන උපමාෙ 
වමවහමය.ි ‘දැන ්රාජඤඤය ඔබ, අපි හතිමු රාජපුරැෂවයකය් කියලා. 
ඒ ෙවග ්වසේකවයා කෙුරැ හරි ඔය ෙැරැද්දක ්කළ අපරාධ කාරවයක් 



54 ෙන වදශ්නය 

77 

අලල්වගන එනො දඬෙුම් පමණුයෙුන්න වම් මනුෂයයාට කියලා. 
එතවකාට ඔබ දඬෙුම හැටියට වදනො ‘වමයාෙ රැහැණයකනි් බැඳලා, 
ෙද වබර ගහමින් ගහිලිල්ා, නගරවය ් දකණුය ු දිසාවව් මිනිසුන් මරණය 
තැන තයිලා, වබලල් කපල මරනන්ය’ කයිලා. එවහම කවි්ෙහම අර 
ෙධකවයෝ වම් පුරැෂයාෙ බැඳවගන ගිහලිල්ා, හසි ගසාලන්න 
ඉඳගතත්හම, අර පුරැෂයාට කයින්න පුළුෙනද් ඒ ෙධකයනිට්, ටිකක් 
ඉනන් මම මවග ් ඥාතනීව්ගන ් මිතරයිනව්ගන ් අෙසර, සම ු අරවගන 
එනකම් කයිලා?’ ‘එවහම බැහැ’ කයිනො. එතවකාට කයිනො 
‘රාජඤඤය, මනුෂය ෙූ ඒ වහාරාට ඒ වචෝර ඝාතකයනිව්ගන් අෙසර 
ලැවබනව්න නැතන්ම් නරියට ගයිාට පස්වස නරිය පල්ලන්වගන් 
අෙසර ලබා ගන්න පුළුෙනද්? වම් රාජඤඤයාට වම් කාරණයය 
කයිනකම් ඉනන්ය කයිලා.’ එතවකාට ‘බැරිය’ කයිලා කවි්ො. රාජඤඤ 
කයිනො ‘ඒ ෙුණයාට සොමීන ි මම මවග ් දෘෂටිවය ් පිහටිලා ඉන්නො 
කයිලා.’  

නැෙතත ්ඒකට තෙ වහත්ෙුක ්කයිනො. ඒ විදියටමය ියන්වන්. 
‘ඒ දස අකසුලව්න. දස කසුල ්කරන පරාණයඝාත ආදිවයන් ෙැළකී සිටින 
මවග ් හති මිතරාදීන ් ළඟට ගහිලි්ලා ඒත ් මරණය අෙසථමාවව් දී මම 
කයිනො ඕවගාලව්ලා දිෙය වලෝවක උපනව්නාත ් ඇවිලල්ා මට 
කයින්න.’ අර විදියටම හතිාගනන් වම් පිනේතනු.් ‘ඒ අය කෙුරැත් 
වමවතක ් ආවෙ නැත.’ මම එවහම කවි්ෙට මට පණිවිඩය වදන්න.’ 
එතවකාට කාශයප සොමීන් ෙහනව්ස් කයින්වන ් ‘අශූචි ෙළක ෙැටුණයු 
මිනිසක ු ඒවකන් වගාඩ අරවගන නාෙලා වහෝදලා ගත්තට පස්වස් 
ආවය අශූචි ෙළට යනව්න නැතෙු ෙවග,් වම් මනුෂයය වලෝකවයන් 
ගහිලිල්ා, දිෙය වලෝවක දිෙය සම්පත ්විඳින වකනා මනුෂයය වලෝවකට 
ඇවිලල්ා, රාජඤඤට ඕක කයින්න වෙවහවසනව්න නැහැ’ කයිලා. 
ඒකටම අානළ තෙත ් එකක,් අර රාජඤඤයා කයිනො ‘ශරමණය 
බරාහමණයයනිම් කයිනෙය පඤචශීලය හරියට රැක්වකාත ්තව්තසිා දිෙය 
වලෝවක යනෙය කයිල. එබඳු අයටත ්මම කයිනො පඤචශීලය හරියට 
රකනි නසිා තව්තසිා දිෙය වලෝකවය ් උපන්වනාත ්ඇවිලල්ා කියන්න 
කයිලා. එතනදිත් ඒ කෙුරැෙත් ඇවිලල් කියන්වන නැහැ’ කිව්ෙහම 
කාශයප සොමීන ් ෙහනව්ස් තව්තසිා වදව්වලාෙ ආයෂු පිළිබඳෙ 
කයිනො. ‘මනුස්ස වලෝකවය ් ෙර්ෂ සයියක් ඒ දිෙය වලෝකවය් එක 
දෙසය.ි එතවකාට ඒ දිෙය වලෝකවය් උපන්නට පසව්ස ්වකවනක් ඔය 
කයිාපු පණිවිඩය ඉෂඨ කරනන් දැන් දෙසක් වදකක ්සැප විඳල එනෙ 
කයිල හතිවුොත,් වම් මනු ෂය වලෝකවය් එතවකාට ඔබ ජීෙත්ෙ 
ඉනන්ෙද නැදද්’ කයිල කයිනො. එයටත ්උත්තර වදනො.  
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ඊළඟට තෙ වමයා කරපු පර්වයෂ්ණයයක් කයිනො. වකාටින්ම 
කයිවතාත ්පිනේතුන,ි වහාඳට කලප්නා කරල බලනන්, දැන ්වම් කාවල 
වභෞතකි විදයාඥ කයනි ් ඒ කාලයට ෙඩා දියුණය ු යන්තර සතූර ආදිවයන් 
සවිත ් කරියාකාරිතේය දැනගනන් කරන පර්වයෂ්ණයෙල ආදි පුරැෂයා 
ෙවග,් වම් පායාස ිරාජඤඤයා. ඔන්න ඊළඟට කයින එවකන ්වත්රැම් 
ගන්න. වම් අෙසථමාවව්දී පායාස ි රාජඤඤයා තමා කරපු 
පර්වයෂ්ණයයකුත ් ඒවක පරතඵිලත් කයිනො. ‘මා ළඟට අර ෙවග් 
අපරාධකාරවයක් වගනාෙහම මම ඒ මිනසිස්ුනට් කයිනො, ඒ පුරැෂයා 
මහ හැලයික ානල ෙහල, දැඩි හමකනි ්ඒ මෙු විට ෙහලා, මැටිෙලිනුත් ඒ 
මෙු විට වහාඳට ෙහලා, උඳුනක තයිල ගින ි දලේනන් කයිලා. අර 
පුරැෂයා මැවරන වෙලාෙ වෙනවකාට මම හිමිහටි ඇරල බලනො වම් 
හැලවියන් ජීෙය පිටවෙනෙද කයිලා. එවහම කළාට වමාකද ඒ 
පර්වයෂ්ණයවය ්පරතඵිලය වලස මට නම් වප්නව්න නැහැ ජීෙයක් පිට 
වෙනො.’ ඕක හරි වමෝඩ පර්වයෂ්ණයයක්.  

කාශයප සොමීන ්ෙහනව්ස් වම්කට වදන පිළතිරු ටිකක් හිතල 
බලනන් ෙටිනො. උනේහනව්ස ්අහනො ‘රාජඤඤ, ඔබට මතකද ඔබ 
දෙල ්කාලවය ්නනි්දට ගහිිලල්ා - ඇතත් ෙශවයන් දෙලට් ෙුණයත් හීන 
වප්නෙවන - හවීනන් ඔබට වප්නෙ වනද් ලසස්න රමණීය වපාකුණයු, 
උයනේතෙුලට වහම ගහිලි්ලා සිටින අෙසථමාෙන.් ඔබට මතකද?’ ‘ඔව්’ 
කයිල කයිනො. ‘අන්න එබඳු අෙසථමාෙල ඔබට ආරක්ෂාෙට ඉනන් ඒ 
පරිොර සතරීන ්ෙැනි කට්ටිය ඉනන්ෙ නම්, ඒ අයට වප්නෙද ඔවබ් ජීෙය 
යනො, ඔවබ් හති යනො.’ ‘නෑ’ කයිනො. ඉන ්අපට යමක් හතිා ගන්න 
පුළුෙන ්එතවකාට. කාශයප සොමීන ්ෙහනව්ස් කයිනො ‘ජීෙමාන ඔවබ් 
හති ගමන් කරන ආකාරය ඒ අයට වප්නව්න නැතන්ම්, මරණය 
අෙසථමාවව් හති යන හැටි වකාවහාමද දැනගන්වන්.’ ඉතනි ් එවහම 
කවි්ෙහම වමාකද සෑවහන පර්වයෂ්ණය වගාඩක ්කරපු වකවනක,් වම් 
රාජඤඤ. වකාටිනම් කයිවතාත ්පර්වයෂ්ණය කරපු වභෞතකි විදයාඥ කයින් 
අතර ආදි පුරැෂයා යය ිකයින්න පුළුෙන.් 

ඔන්න ඊළඟට කයිනො ‘මම ඇතැම් අෙසථමාෙල අර විදිවය් 
ෙධයට කැප කරපු වකවනක ්මරන්න කලින ්තරාදියක තයිලා කිරල 
බලනො. ඊළඟට එයා මැරැණයට පසව්ස කරිල බලනො. මැරැණයට 
පසව්ස කරිල බැලුෙහම කලනි්ට ෙැඩිය බරය.ි ජීෙය ගයිානම් බර අඩු 
වෙනන් එපායැ.’ ඔන්න ඕකය ි තර්කය. එතවකාට කාශයප සොමීන් 
ෙහනව්ස් අහනො, ‘රාජඤඤය, එවහනම් වම් පරශ්නයට උත්තර 
වදනන්. යකඩ ගලුයික් මලුු දෙසක ්තිසව්ස් රත ්කළාට පස්වස් කිරල 
බැලුෙහම ඒක සැහැලල්ු වන්ද? ඒක වහාඳට නෙිුණයහම ඒක වහාඳට 
බර වනද්?’ එතවකාට රාජඤඤයාත ් කයිනො ‘එවහම තමයි. අර 
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වතව්ජා ධාතෙුත ් ොවයා ධාතෙුත ් එකතුවෙලා කරියාතම්ක වෙන 
අෙසථමාවව්, යකඩ ගලුයි සැහැලල්ුයි. ඒො සංසිඳුන වෙලාෙට බරයි.’ 
‘අනන් ඒ ෙවග්’ කාශයප සොමීන ් ෙහනව්ස් කයිනො, ‘වම් ශරීරවය් 
ආයෂුයත ් උෂ්ණයයත ් විඤඤාණයයත ් ‘ආය ු උෂමා විඤඤාණය’ තිවයන 
තාක ් ශරීරය සැහැලල්ුය.ි මිය ගයිාට පසව්ස ් ඒක දරදඬයු.ි බරයි.’ 
ඔන්න ඒ විදියට ඒකට උත්තර වදනො. ඔවහාම නා නා විධ 
පර්වයෂ්ණය. 

තෙත ් සමහර ඒො හරි හාසය ජනකයි. ඔහ ු කයිනො ‘වම් 
ශීලෙනත් අය මිය ගයිාට පසව්ස දිෙය වලෝක ආදී තැන් ෙල යනෙ 
නම්, ඇයි ඒ අය තමනව්ග ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගන්වන? ඊට කලින් 
විෂ කාල හරි මැවරන්න පුළුෙනව්න. ඊළඟට ගහිලිල් උපදිනව්න වහාඳ 
තැනක බෙ දනන්ො නම්. මට වප්න්වන නැහැ කෙුරැෙත ් එවහම 
කරන බෙ.’ එවතනද්ි කාශයප සොමීන ් ෙහනව්ස් අමතු ු උපමාෙක් 
වදනො. වමවහමයි කයිවෙනව්න. උපමා කථමාවන වම්ො. ඇත්ත 
වදේල ්වහෝ වව්ො වමවහම කයිනො. එකත්රා බමවුණයකටු භාර්යාෙන් 
වදනව්නක් හටිියය. එයනි් එක භාර්යාෙකවග ් දරැවෙකටු අෙුරැදු 
දහයක ් වානළහක් වෙලාය. අනකි ් භාර්යාෙ දරැවෙක ් ලබනන් ඉදිද්දී 
බරාහමණයයා කාළකරියා කවළය්. අෙුරැදු දහයක වානළහක අර වකාල්ලා 
කයිනෙලු පුංචි අම්මට ‘දැන ්ඉතනි් වම් ෙස්ත ුසම්භාරය වම් තාත්තවග්, 
ඒො මටයි අයිත.ි ඔයාට වනාවෙයි. ඒ නිසා මට පෙරලා වදන්න.’ 
කයිලා. එතවකාට වම් සත්් රිය කයිනො, ‘ටිකක ්ඉනන් මට වම් දරැො 
ලැවබන කල.් වම් දරැො පිරිමිවයක් ෙුවණයාත,් ඒ දරැෙටත් අයිති 
වෙනො වකාටසක.් ගැහැණියක් ෙුවණයාත් ඔබට පෙරා වදනො’ 
කයිලා. නැෙත නැෙත අර ළමයා හරිිහැර කරනො. පස්වස වම් ස්තරිය, 
ඒ කාවල වම් කාවල ෙවග ් තබිවුණය නැහැවන උපකරණය ආදිය 
දරැවෙකවුග ් තතේය කවුස ් ඉදිදද්ී කයිනන්. එවහම නැත්නම් 
උපප්තත්යි දැන ් වම් කාවල් වබාවහෝ වදනා කරනන් ෙවග් ඉක්මන් 
කරන කරමත ් නැහැවන. වම් තැනැතත්යි කවළ ් වමාකකද්, පිහියකුත් 
අරවගන කාමවර්කට ගිහලිල්, අර දරැො ඉකම්නින ් උපද්දො ගන්න, 
යම්කසි ිසැතක්මක් කරල, ඒවකනම් මරණයයට පත ්ෙුණයා. ඒ උපමාෙ 
දීල කාශයප සොමීන ් ෙහනව්ස ් කයිනො ‘අනන් ඒ ෙවග ් සිල්ෙතුන් 
ජීවිතය වනාපැසූ - ඒ කයින්වන තෙ යන්න තවියද්දී, ඒක අකාලවය් 
නැත ිකර ගන්වන නැත. ඒ දරැො හම්බවෙනන් කලනි ්උපද්දොගන්න 
යනො ෙවග ්ෙැඩකය්, සගුතයි බලාවපාවරාත්තවුෙන ්දිවි නසා ගැනීම.’ 
ඒකය ිඒවක අදහස.  
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ඒ විදියට උපමා වදනො වදනො. නමුත් වම් පුදග්ලයා - 
රාජඤඤයා කයිනෙ තෙ තෙත් ඔය විදියට කාරණයා වකළෙරක ්නැතිෙ. 
කයිාවගන ගහිලිල්ා යම් අෙසථමාෙක කයිනො, යම් පරමාණයයකට ඒත්තු 
ගයිාට පසව්ස,් ‘මම දැන ් මවග ් වම් මතය අහක් කවළාත,් පවස්නදී 
වකාවසාල ් රේජරුැවෙෝ ආදී හුඟක ්අයත,් අසලේාස ී රටෙල කට්ටියත් 
දනන්ො, රාජඤඤයාවග් වම් විදිවය් දෘෂ්ටියක ්තවියනො කයිලා. මම 
ඒ දෘෂ්ටිය ඉෙත ් කවළාත්, අනති ් අයවගන ් මට එක එක විදිවය් 
වචෝදනා එලල් විය හැකයිි. එවහම නැත්නම් ඒ අය මාෙ වහළා 
දකනිො. වමච්චර කාලයක් මම වමෝඩ කමක් කළය ි කයිලා.’ වම්ක 
වතර්ැම් ගයිාට පසව්සත,් ඒතත් ුගයිාට පසව්සත,් රාජඤඤයා කැමති 
නැහැ මාන්නය නසිා වම්ක අතහරිනන්. අනන් ඒ අෙසථමාවව් කුමාර 
කාශයප රහතන ්ෙහනව්ස ්මහා උපමා වගාඩක ්කයිනො. ඒ ඔක්වකාම 
කයිාවගන ගිවයාත් මහ දිග විසත්රයක්. වම් මම කයින්වන් අතයෙශය 
ටික විතරය.ි ඔන්න ඒ අෙසථමාවව් කයිනො ‘මම වම්ක අතහරින්වන 
නැතව්ත ඒත්ත ු වනාගයි නසිා වනාවෙයි, ලැේජාෙ නසියි. වමච්චර 
කාලයක් මම අරවගන ආපු දෘෂ්ටිය’ කයිල කවි්ෙහම කාශයප සොමීන් 
ෙහනව්ස ් දුනන් උපමාෙ අපි කාටත ්මතක තියාගන්න ෙටිනා වහාඳ 
කථමාෙක.්  

වම් පිනේතුන ් අහලත් ඇති. උනේහනව්ස ් කියනො, 
‘රාජඤඤය, එකත්රා ජනපදයක මිනිසස් ුඒ ජනපදය අතහැරල ගියා. 
එතවකාට දැන ්ශූනය ජනපදයක්, පාළු ජනපදයක්. ඒ කටි්ටෙු වමාකක් 
හරි වෙන ජනපදයක යාළුවෙෝ වදනව්නක ්කථමා කර ගතත්ා. ‘අපි යමු 
ඒ පාළු ජනපදයට. යමක්, ධනයක් එකත ුකර ගන්න.’ ඔන්න ඊළඟට 
වදවදනා ගමන ්අරඹලා ඉසව්සලල්ම ගයි ගවම් තවියනො, හණයෙැහැරි 
- හණය හුඟක ් වීස ිකරල ානල තවියනො. වම් යාළුවෙෝ වදනන්ා ‘අපි 
එවහනම් හණයමිටි බැඳ ගනිමු’ කයිලා වදන්නා හණයමිටි වදකක ්බැඳ 
ගතත්ා. බැඳවගන තෙ ඉස්සරහට යනවකාට ඊළඟ ගවම් තවියනො 
හණය නලූ.් එක යහළුවෙක ් කයිනො ‘අපි වම් හණය ෙැහැරි එකතු 
කරවගන යන්වන වමාකටද? නලූව්න ෙැදගත ්වෙනව්න. අපි වම් හණය 
ටික වීස ි කරල නලූ් ටික ගනිමු’ කයිලා. නමතු් අනකි් යාළුො 
කයින්වන ් වමාකකද්, ‘මම වම් හණයමිටි හුඟක ් දුර අරවගන ඇවිල්ල 
තවියනො. වම් හණය මිටි වහාඳට බැඳල තවියනො. මට ඒක 
අතහරිනන් බැහැ.’ ඒක නසිා ඒ යාළුො හණය මිටිය එවහමම අරවගන 
ගයිා. අනකි ්යාළුො හණය නලූ ්මිටියක් බැඳවගන ගයිා. තෙ ඉස්සරහට 
යනවකාට තවියනො හණයවරදි, වගෝනි කයිල කයින්වන. හණය නූල් වීසි 
කරල ානල අර යාළුො කයිනො ‘යාළුවව් ෙටිනා වදයක් වගනචි්චහම 
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අපට පරවයෝජනෙතව්න.’ එයා හණය නලූ් ඉෙත ් කරලා හණය වරදි 
මිටියක් බැඳ ගතත්ා. අනකි ් එකව්කනා කරගහගතත් ු හණය මිටිය 
එවහමමය.ි ඔවහාම ඔවහාම යනෙ දිගට කථමාෙ. අපි වකටි කවළාත්, 
ඔන්න ඊළඟට යන ගවම් එක තැනක කපු තිවයනො, ඊළඟට කපු නූල් 
තවියනො. ඊළඟට කපු වරදි තවියනො. එවහම හතිා ගනන්. ඔය හැම 
තැනකදීම අර ඥානෙනත් එකව්කනා පරණය මිටිය අත හැරලා අලුත් 
ෙටිනා වද් අලල් ගතත්ා.  

ඊළඟට ඈත යනවකාට වලෝහ, පරණය යකඩ, අතහැරපුෙ 
තවියනො. පරණය යකඩ ෙුණයත ් ෙටිනෙවන. වකාවහාමත ් යකඩත් 
තවියනො. ඊළඟට ඊයම්, තඹ, ඔවහාම ඔවහාම කරම කරමවයන ්ෙටිනා 
වදේල ් ලැයසි්තෙුක ් තවියනො. ඊළඟට රිදී. රිදීත ් අතහැරල ානල 
තවියනො. වම් උපමාෙටවන කයින්වන. එතවකාට ඒෙත් අර එක 
යහළුවෙක,් ඥානෙනත් එකව්කනා, රිදී මිටිය බැඳ ගතත්ා. අරය තෙම 
පරණය හණය මිටියමය.ි අන්තමිට එන තැන රතරන ්අතහැරල තවියනො. 
ඕෙ එකත ුකර ගතත්ා අර ඥානෙනත් යහළුො. අනිත ්එකව්කනා ගත්තු 
හණයමිටිය එවහමමයි. අනත්මිට වම් වදනන්ා තමන්වග ් ගමට ආපහු 
ගයිා. ගියහම අර රතත්රන ්මිටිය බැඳගතත්ු වකනාවග වගදර කට්ටිය 
හරි සතටු ු ෙුණයා. නෑවයා මව්පිවයා ඔක්වකාම සතටුයු.ි පරණය හණය 
මිටිය කරගහගතත් ු වගදර කට්ටිය වබාවහාම දුර්මඛු ෙුණයා. ඒ ෙවග් 
රාජඤඤ ඔබත ්වම් හණය මිටිය කරගහවගන ඉනව්න’ කයිල කවි්ෙහම, 
එවතනද්ි තමය ි පායාස ි රාජඤඤ කයින්වන්, ‘සොමීනි, මට වම් මුල් 
උපමා කපීයක් අහනවකාටත් මට වත්රැණයා. නමුත ් ඔබෙහන්වස්වග් 
විචිතර පටිභාණයය දැනගන්න මම වබාරැෙට වම් තෙ තෙ විරැදධ බෙ 
වපනන්ෙුා කයිලා. ඊට පසව්ස රාජඤඤයා කුමාර කාශයප මහ රහතන් 
ෙහනව්ස් ළඟ, ඒ අර වෙන තැන් ෙලත ්කියනෙ ෙවග,් ‘අභකිකනතං 
භවනත’ ආදී ෙශවයන් විශිෂඨය,ි අති විශිෂඨය ි කයිලා තුණයුරැෙන් 
සරණය ගහිලිල්ා, දිවි හමිි තාක ්මම උපාසකවයක් වෙනො කවි්ො.  

තෙ දුරටත ්කමුාර කාශයප මහ රහතන ් ෙහන්වස්ට කයිනො 
‘සොමීන,ි මම කැමතයි ි වලාක ු ානනයක් වදනන්. ඔය පළවෙන ි ෙරට, 
දන ් වදන හැටි වමච්චර කාලයක් හතිවුෙත ් නැති මිනිවහක් මම. 
වලාක ුානනයක් වදන්න කැමතිය.ි මට ඒක ගැන අනශුාසනා කරන්න’ 
ය කයිලා, වම් ානන ගැන වනාදනන්ා මනසුස්යාට. වමහදිී කුමාර 
කාශයප මහ රහතන ්ෙහනව්ස් යමක ්වදශ්නා කළා. ‘යම් ානනයක යම් 
යාගයක ගෙ, එළු, බැටළු ආදීන ්ඝාතනය කරනෙ නම්, ඒ ෙවගම්, ඒ 
ානනය පිළගින්න ඉනව්න මිතයා සංකලප්, මිතයා සමාධි ආදිය ඇති 
මිතයා දෘෂ්ටික අය නම් ඒ ානනය මහතඵ්ල මහානසිංස වෙන්වන 
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නැහැ. හරියට යම්කසි ි වගාවිවයක්, නඟුලයි බිතත්ර වී ය ි අරවගන 
කැලයට ගහිලිල්ා, හරියට සකස ් වනා කළ බිමක, හරියට සාරෙත් 
වනාෙූ පුහවුෙලා තවියන වහාඳට රැක බලා වනාගතත් වී තැන්පත් 
කළහම, වහාඳ අසේැනන්ක ් වනාලැවබනෙ ෙවග,් එබඳු යාගෙල 
ආනසිංස අඩයුි. ඊළඟට කයිනො ‘නියම යාගයක ් නම් අර විදිවය් 
සතත්ේ ඝාතනයක් නැහැ. ඒ ෙවගම් ානනය ලබන අය සමමා දිටඨි, 
සමමා සංකලප්, සමමා ොචා ඇති අය. ඒ ෙවග ් අයට වදන ානනය 
මහතඵ්ලය ි මහානසිංසයි’ කයිල. ඒකත ් අර වගාවිතැවන් උපමාවෙන් 
කවි්වොත,් හරියට බිම සකස ් කරල වකත සකස ් කරල හරි විදියට 
නයිම ආකාරවය ් බීජ තැනප්ත ් කවලාත,් ඒවක අසේැනන් ෙැඩියි 
ෙවග.්  

ඊළඟට පායාස ිරාජඤඤයා පළමු ෙරට දන ්ෙැටක ්දීම ආරම්භ 
කළා. දන් ෙැටක් කයින්වන,් මහණය බමණුයනට් ඒ ෙවගම් දුගී, මගී, 
යාචකාදීනට් වලාක ු දන ් දීමක්. නති ි පතා දන ් දීමක් ආරම්භ කළා. 
එතනදී වමවහම සඳහන් වෙනො. ඒ ානනවය ් දී වම් රාජඤඤයා 
වදනව්න වමානෙද කාඩි වහාදද්ය ි නෙිුඩ ු සාවල බතය.ි ඉතින් වම් 
ානවන ටික කලක ්යනවකාට ඒක පිළබිඳෙ, ඒ ානවන වබදීම් සකස් කිරීම් 
ආදී සංවිධානය බාරෙ කටයතු ුකළ උතත්ර කයින මානෙකවයක්, වම් 
පායාසි රාජඤඤයාවග් හතිෙත් මානෙකවයක,් වනාවයකුත ්ඇනුම් පද 
කයිනො. ‘මම වම් වලෝවක් මිසක ් පරවලාෙ දී නම් වම් පායාසි 
රාජඤඤයා එකක් එකත ු වෙනන් කැමති නැහැ.’ කයිල. ඉතින් 
වගන්ෙල ඇහෙුා වමාකද එවහම කයින්වන කයිලා. ‘රාජඤඤය,’ 
එවහම නැතන්ම් ‘භෙත්’ කයිල කයිම.ු එවහම නැත්නම් ‘වද්ෙයන් 
ෙහනස්’ කයිලා. ‘සොමීන,ි ඔබ වම් තමන් පයනිේත ් සප්ශය කරන්න 
කැමත ිනැත ිආහාර අනුනට් වදනො. පයින්ෙත ්සප්ශය කරනන් කැමති 
නැත ි දළ වරදි, වරදි ෙගය අනනුට් වදනො’ කයිල කවි්ෙහම, එයා ඒ 
අදහස ්වෙනස ්කරලා කවි්ො ‘එවහනම් මම ගන්න ආහාරම ානනවය්දී 
ඒ අයට වදනන් සලසේනන්ම්. මම අඳින ෙසත්ර ෙවග ් වහාඳ ඒො 
වදනන්’ කයිලා උතත්ර මානෙකයාට කවි්ො. ඒ ෙවග ්ඉතනි් දන් ෙැට 
ගයිා. ගිහලිල්ා ගහිලිල්ා ඊළඟට තවියන්වන් විපාක පැතත්.  

ඒ පායාසි සතූරය අෙසාන වෙන්වන අමතු ු අමතු ුඓතිහාසික 
සදිධිෙලනි්. ඒො වම් කාවල වකවනක ් අවිශ්ොස කරනන්ත් පුළුෙන්. 
නමතු ්වමවහමය ිතිවයන්වන.් අනත්මිට වම් ානනවය ්ආනශිංස හැටියට 
පායාස ි රාජඤඤයා මිය ගහිිලල්ා චාතරු්මහාරාජික කයින දිෙය 
වලෝකයට අයිත ි වසර්ිසස්ක කයින ශුනය දිෙය විමානයක උපත 
ලැබෙුා. ඒ ානනවය් සංවිධාන කටයතුු කළ උතත්ර මානෙකයා තව්තිසා 
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දිෙය වලෝකවය ් ඊට ෙඩා සම්පත ් ඇත ි තැනක ඉපදුනා. වහ්තුෙ 
වමාකද? අන්න එතන කයිවෙනො, ඔය ානන කථමා පිළබිඳ යම්කිසි 
වදයක්. අනති් තැන ් ෙලත් වම් පිනේතනු් කයිෙලත ් ඇති. ානනයක් 
දීවම්දී ඒක හරියාකාරෙ වකවරන ආකාරය ගැන ෙචන හතරකින් 
කයිවෙනො.  

‘සකකචචං ානනං වදති’ හරියට සකසා වදනො, වහාඳට 
පිළවිෙලට.  

‘සාත්ථා ානනං වදති’ සියතනි ්දන ්වදනො.  

‘චිතතකීත්වා ානනං වදති’ වහාඳට සදධා කරැණයා ආදිවයන ්සිත 
පරසාදයට පත ්කරවගන වදනො.  

‘අනපවිදධං ානනං වදති’ වීස ිකරන විදියට වනාවෙයි වහාඳට 
සතක්ාර කරල වදනො. 

ඔන්න ඕකය ි වහාඳ ානනයක් කයිල කයිනව්න.් සකකචචා, 
සාත්ථා, චිතතකීත්වා, අනපවිදධං. නමතු ්ෙැරදි විදියටය ිදුනව්න පායාසි 
රාජඤඤයා. ‘අසකකචචා’ යටත ් පිරිවසයනි ් මලු ් කාලවය් දී 
වනාසකසා දන ් දුනන්ා, හරියට වනාවෙයි. අර කාඩි වහාද්දයි නිෙුඩු 
සාවල ් බතයු.ි ඒෙවගම් තමා සයිතින ් කළාත ් වනාවෙයි. සිත 
පහදොවගන කළාත ් වනාවෙය.ි වීස ි කරනන් ෙවග.් ඒ නිසා 
රාජඤඤයාට ආනශිංස අඩ ු බෙ වපනන්මු් කරනො. 
චාතරු්මහාරාජිකවය ්පාළු විමානයක එයා පහළ ෙුණයා. නමතු ්තව්තිසා 
භෙවන ්වහාඳ සැප ඇති තැනක උතත්ර මානෙකයා උපනන්ා.  

වම් කථමාෙ තෙ දුරටත ්යනො. වම් පිනේතුන් අහල තවියනො 
යසකලු පුතරයා පිළබිඳෙ. යසකලු පුතරයාවග ්පසප්නස ්යහළුෙන් අතර 
පරධාන හතරවදනා විමල, සභුාහ,ු පුණයණයජි, ගෙම්පත ි කයිල හතර 
වදවනක ්ගැන කයිවෙනො. ඒ ගෙම්පති කයින සොමීන ්ෙහන්වස් ඒ 
වෙනවකාට ඉතාම ෙවයෝෙෘදධයි. උනේහන්වසව්ග ්සරිිතක ්තබිණුයලු - 
ඒ වෙනවකාට රහතන ්ෙහනව්ස් නමක්. දිො විහරණයය සඳහා යන්වන් 
අර කයිාපු වසර්ිසසක කයින ශුනය විමානයට. චාතරු්මහාරාජිකයට 
අයති ි ඒ පාළු විමානයට දිො විහරණයය සඳහා යාවම් සරිිතක,් ඒ 
ගෙම්පත ි රහතන ් ෙහනව්සට් තබිණුයලු. එක දෙසක් ාන යනවකාට 
වමන්න ඉනන්ො රාජඤඤයා. ඇහෙු ‘ඔබ කෙුද’ කයිලා.  

‘මම තමය ිපායාසි’  
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‘ඇය ි ඔබ වෙත තබිණුයවන වමවහම මිථමයා දෘෂ්ටියක්, 
පරවලාෙක ්නැත. ඕපපාතකි සතත්ේයනි ්නැත. ආදී ෙශවයන.්’  

‘ඔව් තබිණුය තමයි. නමතු ් කමුාර කාශයප මහ රහතන් 
ෙහනව්ස් මවග් ඒ දෘෂ්ටිය ඉෙත ් කළා. ඒක නසිා තමයි 
චාතරු්මහාරාජිකවය ්ඉපදුවන.්’  

‘එතවකාට ඔවබ් ානන කටයතු ු කළ උතත්ර මානෙකයා 
වකාවහද්?’  

‘එයා මට ෙඩා වහාඳින ්ානන කටයතු ුකරලා ගහිලිල්ා තව්තිසා 
වදව්වලාෙ උපන්නා.’ කයිල තවියනො.  

විමාන ෙත්ථු පරකරණයවය ් පායාසි රාජඤඤයා හැඳිනව්ෙන්වන් 
වසර්ිසසක නමින්. වම්ක දිග කථමාන්තරයක.් පායාස ි රාජඤඤයා 
ඊළඟට ගෙම්පත ි මහ රහතන් ෙහනව්ස්වගන් ඉල්ලමීක් කරනො. 
‘සොමීන ් ෙහන්ස, මනුස්ස වලෝවකට ගහිලි්ලා මනුෂයයනි්ට කියන්න 
වම් නදිර්ශනයත ් එකක් පායාස ි රාජඤඤයා වනා සකසා දන ් දීලා, 
සයිතනි් දන් වනාදී, හති පහදො ගන්වන නැතෙි දන් දීලා, ඊළඟට වීසි 
කරනන් ෙවග ්දන ්දීලා චාතරු්මහාරාජිකවය ්පාළු විමානයක උපන්නය. 
නමතු ් පායාස ි රාජඤඤයාවග ් සංවිධායක වගෝලයා උත්තර 
මානෙකයා, අර කයිාපු වදේල අනිත ් පැත්ත - සකසා සයිතින්, හිත 
පහදොවගන, වීසි කරනව්න නැතෙි, වහාඳ සතක්ාර බහුමුන් සහිතෙ 
දන ් දීලා, තව්තසිා වදව් වලාෙට ගයිාය කයිලා මනුසස් වලෝවකට 
ගහිනි ් වදශ්නා කරනන් සොමීන,ි වම් මනසුස්යනිට්. සකසා දන් 
වදනන්. සයිතින ් දන ් වදනන්. සති පහදො වගන දන ් වදන්න. වීසි 
කරනො ෙවග ්දන ්වදනන් එපා කයිල .’ ඉතින ්ඔන්න ඔය විදියටයි ඒ 
සතූරය ඉෙර වෙන්වන.  

ඉතනි ්අපට හතිා ගනන් තවියනව්න ්අර තරම් අපාවය යන්න 
තරම් පව් කරපු වකවනක,් හතිා ගනන් පුළුෙන ්මහ දරැණය ුවිදියට - 
වකාය ිනායකයත ් දන්නෙවන. ඒෙ කයින්න ඕන නැහැවන. ඕකවන 
රජ වෙනෙ කයින්වන අපායට යන්න වානරටෙුක ් ෙවග ් වදයක් 
කයින්වන. වමාන වහත්වුෙන ්හරි කමම, කමම ඵල වනා අදහවගන අර 
විදියට පාප කමමවය් ගැලලි හටිිය නම් වම් මනුසස්යා යන තැන 
කයින්න බැහැ. අන්තමිට නරියට ෙැවටනව්න.් නමතු ්කමුාර කාශයප 
මහ රහතන ් ෙහනව්ස්වග ් කරැණයාෙ නසිා ඉෙසමී නසිා අර තරම් 
උපමා කථමා රාශියක් දීලා රාජඤඤයා හැවරව්ෙ නසිා දිෙය වලෝවක 
ගයිා කයිා අටෙුා ආදිවය් තෙ දුරටත ් කයිනො. වකවනක ් අහන්න 
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පුළුෙන ්අර තරම් පාප කමම කළා නම් වකාවහාමද වමවහම වෙන්වන 
කයිලා. අපි කයිම ුනෙිුඩ ුහාවල ්බත ්වහෝ වව්ො, වෙනත ්ානනයක් වහෝ 
වව්ො, සපස ුකාලනීෙ වහාඳට දන ් දුනන්ා) කමුාර කාශයප ෙැනි මහ 
රහතන ් ෙහනව්ස් නමක් නවිරෝධ සමාපතත්වියන් නැගී සිටින 
අෙසථමාවව්ම ානනයක් වදනන් ලැබවුණයාත ් ඒ කසුලවයන්ම ඊළඟ 
ආතම්වය ් අපාවයන ් වබ්වරනො. වකවනක් අහන්න පුළුෙන ් අච්චර 
පව් කරපු වකවනක ්වකාවහාමද චාතරු්මහාරාජිකයට යන්වන කයිලා.  

ඔන්න ඔය විදියටය,ි කසුල ් අකසුල ් කමමෙල මහ ගැඹුරැ 
පැතත්ක ් තවියනො. තණුයරුැෙනව්ග ් පහළවීම වලෝකයාට ඒ තරම් 
ශාන්තයික් වෙනව්න ්ඒ නිසය.ි අනන් ඒක කලප්නා කරන්න. නමුත් 
වම් කාවලත් ඉනන්ො වභෞතකි ොදීන.් වම්ක තළුනි ්ගත හැක ිපාඩම් 
ගැනත් හතින්න. කථමාන්තර කමී පමණයක ්වනාවෙය.ි වම් කාවල ගැන 
හතිල බලනවකාට, ඒ කාවල් තරම් පරාථමමික උපකරණය වනාවෙයි 
තවියන්වන. හැලයික ානල පර්වයෂ්ණය කරනෙ ෙවග.් නමුත ්වම් කාවල 
ඊට ෙඩා සයිමු් අන්දමින් කරනව්නත ් ඒකමය.ි එකක ් මට කියන්න 
අමතක ෙුණයා. වම් වෙලාෙට ගැලවපන උපමා කථමාෙක.්  

අර තව්තසිා වදව් වලාෙ ගැන කයි ූ අෙසථමාවව් රාජඤඤයා 
කමුාර කාශයප මහ රහතන ් ෙහන්වස්වගන ් අහනො ‘වකාවහාමද 
ඔබෙහනව්ස ් කයින්වන ් තව්තසිා වදව් වලාෙක් තවියනෙය, වමච්චර 
ආයෂු තවියනෙය, වකාවහාමද ඔබෙහනව්ස් දැකලද?’ ඔන්න එතවකාට 
කයින උපමාෙ . ‘රාජඤඤය, උපතනි්ම ඇස ්නැත ිවකවනක ්කියනො 
වම් ඉර, හඳ, තාරකා නැතයි කයිලා. ඒක පිළගිත හැකදි? නැත. අන්න 
ඒ ෙවග ්තමය,ි වයෝග ීසොමීන ්ෙහන්වස්ලා ඉනන්ො ෙනගතෙ, දිෙැස් 
උපදොවගන. අනන් ඒ දිෙැසනි් තමයි වම් කයින්වනත,් මසැසින් 
වනාවෙය.ි’ කයිලා කමුාර කාශයප සොමීන් ෙහනව්සට්ත ් අර උපමා 
කථමා අතරතරු එක තැනක කයිෙණුයා. ඒකම වමවතනද්ි ආයති ්මතු කර 
ගතව්තාත් - දැන ්කරනව්නත ්ඒකයි.  

අපි කලනිතු ් කයිල තවියනො. ඇස ් තනුක් තවියනො. ඇස් 
තනුක ් කවි්ෙහම ඇස් තවුන ් විවිධ කථමාන්තරත ් තවියනො. නමුත් 
ධමමවය ් තවියන්වන ් මසැස, දිෙැස, පැණයැස. මසැස මාංශ චක්ෂුසයි. 
දිෙැස කයින්වන ්අර විදියට ධයාන තුළනි ් මත ුකර ගන්න වයෝගීන්ට 
සෘෂිෙරැනට් තබිණුය ු එක. ඊළඟට තවියනෙ පරඥා ඇස. හවිත් ගමන 
ආදිය ගැන කයිනවකාට, දැන් අවප් පටිචචසමපුපාද වදශ්නා වම් 
පිනේතනු ් යම් තරමක් අහන්න ඇත.ි හිවත් පැෙැතම් ගැන මසැසින් 
කොනෙත ් තරීණයයක් ගන්න බැහැ. දැන ් වභෞතකි විදයාෙ නාමවයන් 
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යන්වන් එකව්කා වමාවළ ් ඒෙ කරියාතම්ක වෙන හැටි පරීක්ෂා කරලා 
තෙත ් වදේල ් කරලා. ඕක අනෙුවන් දැන් හිත ගැන වලාකෙුට කථමා 
කරනන්වන ් - වම් අය මවනෝ විදයාෙ කියල අල්ලගන්නවන්. ඒක 
ඉතාම සමීිතයි, වමාකද වම් ඉන්්රිය පහටම සම්බනධ් කරලා ගත්තු 
උපකරණය මගනියු ි ඒ නිගමන ෙලට බහනිව්න්. නමතු් ඊලඟට 
තවියනො දිෙැස. ඒක ඊට ෙඩා ඉහළය.ි ඒ දිෙැසනි ්තමය ිපරවලාෙක් 
තවියන බෙක ් වප්නව්න්. නැෙත උපතක ් වප්නව්න්. ඊළඟට කර්ම 
විපාකාදිය තවියන බෙ වප්නව්න.් අතතීවය් සෘෂිෙරැනට් ඒ මට්ටම 
වපනණුයා. නමතු් හති පිලබිඳ ඔක්වකාම අහවුෙනව්න් නැහැ ඒකට. 
මසැසට ෙඩා දිෙැස වශර්ෂඨය.ි දිෙැසට ෙඩා පැණයැස වශර්ෂඨයි. ඒ පරඥා 
ඇසට අහුවෙන හවිත ් කරියාකාරිතේය තමයි පටිචචසමපුපාද වද්ශනා 
ආදිවයනුත ්අපි වමවතක ්වපන්නවුව්.  

කසිමි සෘෂිෙරවයකුට වයෝගවියකුට වනාවපනනු එකක් 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ට වපනුනා. අනන් ඒ ෙවග් ගැඹරුැ වදයක් 
වමතන තිවයන්වන.් නමතු ්වම්ො ලිහලි ්කරවගන මනුෂයයින් මවනෝ 
විදයාෙය ිඅරකය ිවම්කය ිගැන කයිනො. යම් පරමාණයයකට කයින ඒො 
හරියනන් පුළුෙන්. නමතු් ඒ නසියි අපි කවි්වව් වභෞතකි විදයාවව් ආදි 
පුරැෂයා ෙවග් වම් රාජඤඤයා කයිලා. ඒක තළුනි ්ගතත්ු ෙැරදි දෘෂ්ටි 
වකාය ිතරම් දුර යනෙද කයිලා වම් කාවලත ්දකනින් පුළුෙන.් ඇතැම් 
වකවනක ් කයිනො මට ඒක වපවනන්වන නැහැ. අවප් විදයාඥ කයින් 
කයිල නැහැ පරවලාෙක ් තවියනෙ කයිල, ඒ අදහස දැඩිෙ ගන්නො. 
අනන් එබඳු අයට තමය ි සභුාෂිතවයන් කයිවෙන, සභුාෂිතයක් 
කයිවතාත් - සභුාෂිතය කයින්වන් අලගයිෙනන් මකුවෙටි තමුා ඉතා 
සරල භාෂාවෙන ්කයිාපු යම් කසි ිකාරණයයක්. වම් පරණය අය දන්නෙත් 
ඇත.ි 

ඇතත ්නැතත ්පරවලාෙ සදුවනනි මහත 
හවළාත ්වයවහකි පව් කම් වනාතබාම සති 
නැතත ්එ පරවලාෙ ඉන් ෙන අෙැඩ නැත 
ඇවතාත ්නැතැය ිපව් කළ හට වෙයි විපත  

ආනන් එතවකාට ඒවක තිවයනො අර ගැඹරුැ සතයය. ඔය 
සභුාෂිතවය ්තවිබන කවිවය ්ඇත ිගැඹරුැ අර්ථමය ධර්මවයන් කිව්වොත් 
‘අපණයණයක පරතපිානෙ’ නමින ් හඳුනේන්න පුළුෙන.් ඊළඟට එවතන්ට 
යම.ු අපණයණයක පරතපිානෙ කයින ෙචනය පො වබාවහෝ වදවනකුට 
වතර්ැම් ගන්න අමාරැයි. ජාතක කථමා අතරින ් පළවෙන ි ජාතකයත් 
අපණයණයක ජාතකයය.ි ඊළඟට මැදුම් සඟිවයත ් තවියනො අපණයණයක 
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සතූරය කයිලා විවශ්ෂ සතූරයක්. අපි වමවතනද්ි අපණයණයක ජාතක කථමාෙ 
ගැන වකටිවයන ් කයිවතාත,් වබෝධි සත්ෙයන ් හා වදේදත්තයන් 
වෙවළන්වාන වදනව්නක් හැටියට කානත්ාරයක් මැදින ් යන අතවර්, 
යක්ෂවයක් වම් අය වගාදුරැ කර ගන්න හතිලා, එහා පැතව්ත් වහාඳට 
ෙතරු තවියන බෙ වපනන්න්න, වතත ්හසි වකස ්ඇතෙි, වනළුම් මල් 
ආදිය අරවගන ඉස්සරහට එනො. ඇහෙුහම කියනො අරවහ ෙතුර 
තවියනො කයිලා. පළමුවෙන ි වෙවළනා්න ගැලේල තබිණුයු ෙතුර 
ඔක්වකාම වීස ි කරලා, ඒ වහ්තෙු නසිාම අර යකාට වගාදුරැ ෙුණයා. 
වදවෙනයිට ආ වබෝධිසතේයන් ෙහනව්ස් කලප්නා කරනො, වමයා 
කයින එක ඇතත් වෙනන්ත ්පුළුෙන,් නැත්ත වෙනන්ත ්පුළුෙන්, අපි 
ෙතරු ටික වගනිච්වචාත ් ටිකක ් කරදර වෙනො විතරය.ි ඒක පස්වස 
වීස ිකරනො. අනන් නෙුණින ්කලප්නා කරලා ඒ විපතින ්ගැලෙුණයා. 
අපණයණයක පරතපිානවව් තවියන සාමානය සිදධානත්ය වමවහම කියන්න 
පුළුෙන.් හරි ගයිත ්හරි, ෙැරදුනත ්හරි, අපි අෙසානවය ්කයිප ුඑක.  

‘අපණයණයක සතූරවය්’ බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වමවහම දකේනො. 
ඒක ඉතාම ෙටිනා සතූරයක්. සාවලයයක කයින ඒ පරවද්ශවය් 
ගෘහපතයින්ට බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් එක ් අෙසථමාෙක කවි්ො ඔබට 
ආකාරෙත ී සදධාෙ කයින කරැණයු - හතිා මතා තරීණයයක් අරවගන 
ගන්න සදධාෙක,් ශාස්තෲන ් ෙහන්වස ් වකවනක ් නැතන්ම් ඔබට මා 
කයිනො ඔය කාරණයය ගැන වමන්න වමවහම සිදධාන්තයක් 
අනගුමනය කරනන්. වහාඳ නරක හරි ෙැරදි වතර්ැම් ගැනමීට. ඒකට 
කයිනො අපණයණයක පරතපිානෙ. ඊළඟට නදිර්ශන දකේනව්න ්වමවහමයි. 
එකත්රා ශාසත්ෲෙරවයක් ඇවිලල්ා කයිනො ඔබට අර කයිාපු දස 
ෙසත්කු මිතයා දෘෂ්ටිය - එක එකක ්විසත්ර වනාකළට වම් පින්ෙතුන් 
දනන්ො. ානන, මාන, යාග, වහෝම, මව්, පියන්, ඒෙ නැත. ‘නත්ථි දිනනං 
නත්ථි ඉටඨං’ ආදී ෙශවයන් වමවලාෙක ් නැත. පරවලාෙක ් නැත. 
අනත්මිට ඕපපාතකි සතත්ේයන ්නැත, ෙශවයන් මිතයා දෘෂ්ටිය ගත්තු 
වකවනක ්ඒක කියනො.  

ඊළඟට සමයක ් දෘෂ්ටිය ගතත්ු කට්ටිය කයිනො, වම්ෙ 
තවියනෙය, යාග වහෝම ආදිවය් පරතඵිල තිවයනෙය කයිල. ඊළඟට 
වකවනක ්හරියට ශාසත්ෲෙරවයක් නැතන්ම් වදගඩිියාෙට බහනිො. වම් 
වදනන්වගන් කයින හරි එක වමාකකද් කයිලා. ඔනන් ඊළඟට 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ොනරණයො ඒො විසඳගන්න කරමය. වම් 
නෙුණයැතත්ා කලප්නා කරනට් ඕන විසඳගන්න කරමය. දැන ්වම් කලින් 
කයිාපු වකනාවග් මතය මම පිළ ි අරගතව්තාත් ඒවක පරතිඵලය 
වමාකකද්? ඒ නාසත්කි දෘෂ්ටිය ගතත් ු වකනාවගන් බලාවපාවරාත්තු 
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විය හැකව්ක ්කමුක්ද? එයා කසුල් අකසුල ්පිළබිඳ අෙවබෝධයක් නැතිෙ 
වනාවයකුත ් අපරාධ කරමින් ජීවිතය වගෙනො. ඒ අතරතුර 
නෙුණයැතත්නව්ග් ගර්හාෙට ලක ් වෙනො. අපරාධෙලට අහඋුනහම 
ඉවබ්ම ඒක වෙනො. ඒ අතරතරු ඇත්ත ෙශවයන් පරවලාෙක් 
නැතන්ම් ඒකට බයවෙනන් වදයක් නැහැ. නමතු ් වමවලාෙම ඒකට 
විපාක විඳල ඉෙරයි. තබිවුණයාත් ගහිලිල් ෙැවටනව්න භයානක තැනක. 
ඊළඟට වදවෙන ි සමයක ් දෘෂ්ටික ශාසත්ෲෙරයා කයිාපු එක ගැන 
වමවහම හිතනට් ඕන. වම් අපණයණයක පරතිපානෙ අනෙු එන නිගමන 
කරමය. දැන ් වම් අය කයින එක ඇතත් නම් ඒ මතය ගතත් අය 
වමවලාෙ පො නරක වදේලනි ්ඈතව්ෙලා වහාඳ ජීවිතයක් වගෙනො. 
නෙුණයැතත්නව්ග් පරශංසාෙට ලක ් වෙනො. ඒ අයවග් මතය 
ෙැරදුවනාත ්පාඩෙුක ්වෙනව්න ්නැහැ. හරි ගිවයාත ්නම් දිෙය වලෝවක් 
යනො. ඔවහාම සළකගන්න. ඒ විදියට නදිර්ශන දීවමන් බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් ොනරනව්න,් ඒක තුළනි ්අපට ගන්න තවියන්වන ් අපණයණයක 
පරතපිානෙ ගැනයි.  

වම් කාවලත් වබාවහෝ වදනාට තවියන ගැටළුෙක ් වම්ක. 
අහෙලා වමවහම කයිනො, අහෙලා වමවහම කයිනො. ඒක ඉතින් 
අෙසථමානුකලූෙ හිතනන් ඕන. ඒවක පරතඵිල, ආදීනෙ, ආනශිංස පක්ෂය 
එවහම තරීණය ගන්න ඕන. දැන ්අර රාජඤඤයා තමන්වග් පර්වය්ෂණය 
වලාකෙුට අලල්වගන තමය ිඅර විදිවය ්මිතයා දෘෂ්ටියක් දීඝය කාලයක් 
අරවගන ආවව්. ඒ ෙවග්ම වම් කාවලත ්ඔය ෙවග් කට්ටිය ඉන්නො, 
මහ වලාක ුනම් ගහ ගතත්ු. ානර්ශනකියන් වව්ො, විදයාඥ කයනි ් වව්ො, 
එයා වමවහම කවි්ො. අරයා වමවහම කිව්ො. වම් පර්වයෂ්ණයවය් 
පරතඵිලය වමවහමය.ි ඒක නසිා කර්ම විපාක නැහැ. තාම දිෙය වලෝක 
අරෙ වම්ෙ වපනලි නැහැ. ඔය ෙවග් පරකාශන. එබඳු අෙසථමාෙල අන්න 
අර විදියට හතින්න ඕන, බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් වකවරහ ි ශරදධාෙ 
පිහටිෙුා ගන්න බැරිනම්.  

ශරදධාෙ ඇත ි අයට ඔය පරශ්නය නැහැ. ශරදධාෙ නැති නමුත් 
නෙුණයැත ි අයට ගත හැක ි කරියා මාර්ගය තමය ි අපණයණයක පරතිපානෙ 
තළුනි ් දැකේූවව්. එබඳු අෙසථමාෙල කලප්නා කරනන් ඕන, වමවලෝ 
ෙශවයනුත ්අර කයිාපු සමයක ්දෘෂ්ටිවය ්ආනශිංස තවියනො. පරවලාෙ 
ෙශවයනුත ්තිවයනො. ඒකයි අපි කවි්වව් හරි ගයිත ්හරි ෙැරදුනත් හරි 
දැන ් අපි කලප්නා කරනට් ඕන අවප් ජීවිත සකස ්කර ගන්ට. වම්ක 
කථමා කයි කයිා ඉනට් පමණයක ්වනාවෙය.ි වම් පායාස ිරාජඤඤ කථමාෙ 
කපී පැතත්කනිම් අපටත ්ආදර්ශයක.් එක පැතත්කනි ්කමුාර කාශයප 
මහ රහතන් ෙහන්වස්, උනේහනව්සව්ග් කරැණයා සම්පතත්ිය නසිා, එක 
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පැතත්කනි ් චිතත කිකතේය නසිා, අර රාජඤඤයා අහන අහන 
පරශ්නයට ගැලවපන වනාවයක් උපමා දුනන්ා. උපමා කථමා දුනන්ා. දීල 
දීල එයා වමලල් කරලා අනත්මිට එයා ානනපතවියක් කරලා, එවහම 
නැතන්ම් දන ්වදනන් සලස්සලා, දිෙය වලෝවකට පො යෙන්න කරැණයු 
සැලැසස්ෙුා.  

ඊළඟට ානනය ගැන කයිාපු ටික අපි කලප්නා කරනට් ඕන. බත් 
හැනද්ක ්වබදන විට පො අනන් අර කරැණය ුසහියිට ගන්නට ඕන. දැන් 
කාවල වභෞතකි කරියාෙලයික් ෙවග් වකවරන ගනු වදනෙුක ්වනාවෙයි 
ානනය කයින එක. ානන කථමාෙ අමතුුවෙන ්වනාකෙීත ්වම් පින්ෙතුන්ට 
වබාවහාම හරුැ පුරැදු වදයක්. නමතු ් ානනය කයිල කයිනව්න් දීමනාම 
පමණයක ්වනාවෙයි. තනු් සති පහානවගන දීම ආදී වනාවයකුත් විස්තර 
වම් පිනේතනු ් අහල තවියනො. ඒක වකාය ි තරම් ගැඹරුැ වදයක්ද 
කයිලා වම් පිනේතුනට් වම් කථමාවෙන ් පැහැදිල ි වෙනො. ඒ ානන 
කළමනා දුනන් රාජඤඤයාට ෙඩා ඉහළ ගයිා, වහාඳට සකසලා 
සයිතනි ් දුනන් එයාවග වගෝලයා, උතත්ර මානෙකයා. ඒොවය් 
ආනශිංස විනා්න. අනන් ඒො කලප්නා කරලා, ඒොවය ්ගැඹරු කල්පනා 
කරලා, නකිම් වප්නන් වභෞතකි කරියාෙක ්වනාවෙය ිදීම කයින එක - 
බැලුෙහම ඒ විදියටයි වප්නව්න. සාමානය වලෝවක ගනු වදනුෙක් 
වනාවෙය.ි සති සකස ් කරවගන සයිතින ් දීම ආදී ගැඹරුැ අදහසක් 
වමතන තවියනව්න. එතවකාට ඒ ානන සංකලප්යත ් ගැඹරුට යන 
එකක.් ඒවකනතු ්යමක ්වම් පිනේතනුට් ඉවගන ගන්න පුළුෙන.්  

ඊළඟට වමවලෝ පරවලෝ පිළබිඳ කථමාෙ. නරිනත්රවයන් 
කලප්නා කරනන් ඕන අපි කයිාපු ඇස් තනු ගැන. අවප් මසැස 
පරමාණයෙත ්නැහැ කයිලා. වනාවයකුත් උපකරණය අටොවගන වම් ශත 
ෙර්ෂ ගණයනක ් කවළ ් වමාකකද්? ඒත ් ඒ ගමනමය ි යන්වන.් ඇහැට 
වප්නෙ මදි. කණයන්ාඩිය ාන ගත්තා. කණයන්ාඩියත ්මදි කයිලා දුර දක්නය 
අන ු දකන්ය ගතත්ා. අනති් ඒෙත ් එවහමය.ි කනට ඇවහනෙ මදි 
කයිලා තෙ තෙ වදේල්. දැන ්ඕෙ කයිනන් ඕන නැහැ. ඇතත් ෙශවයන් 
වම් යගුවය ්වකවනකටු කයින්න පුළුෙන ්සෑවහන මදුලක ් තිවයනො 
නම් අභිඤඤා ඕන නැහැ. අභිඤඤා ඕන නැහැ. දිෙැස වගදර 
තවියනො අර වපට්ටිවය.් ඊළඟට දිෙ කන තවියනො. වම් කට්ටියවග් 
උපකරණය එකක ් වදකක ් වනාවෙය ි ගණයනක ් තවියනො. දිෙ කනින් 
අහවගනවන පාරෙලේල යන්වනත්. දිෙ කනත ්ළඟ තවියනො. අහසින් 
යාමත ් ඒ ෙවගයි. හැම එකකම් ඒ ෙවගය.ි එවහම බලනවකාට 
අභඤිඤා අෙශය නැහැ වම් කාලවය්. නමුත් ගැඹරුින් බලනවකාට 
ඉන්්රයියනට් මුළාවීමමයි. ඉන්්රියයනට් මළුාවීමමය ිඉදිරියට යනව්න. ඒක 
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තළු සතයය නැහැ. සතයවයන ්ඈත ්වීමමයි. අපට ඒෙයනි ්මිවදන්න 
බැරි බෙ ඇතත් වම් යන රැලල් අනෙු. නමුත ්කලප්නා කරනන් ඕන, 
දැන ් වම් කාවල ් යල ් පැනපු හැටියට හතින ධමමවය ් තමය ි සතයය 
තවියන්වන්. අරොට යට වෙච්ච අය - ඒ යන රැලල්ට යට වෙච්ච 
අයවග ් වමාළෙලට වෙනව්න් වමාට්ට වෙන එකය.ි අෙසානවය් 
උපකරණයෙලට යට වෙන එකය.ි අපි ඒ ආදීනෙ දැනවගන, දැන ්වම් අපි 
කයින එකත ්ඇතත් ෙශවයන් ොර්තා වෙනො. ඒක නසිා සමහර විට 
වම් පිනේතුන් කලප්නා කරනෙ ඇත,ි දැන් ඉතනි් නාිනගත්තත් කමක් 
නැහැ. වම්ක ඊට පසව්ස අහගනන් බැරියැ. නමුත ් අතීතවය් ධර්ම 
ශරෙණයය කළ ආකාරය දැන ගැනමී අපට ඉතාමතම් ෙටිනා වදයක්.  

ඒ කාලවය් ධර්ම වදශ්නාෙක ් ආරම්භ කරන වකාට - අපි 
දනන් කාලවය් පො ඉසව්සලල් කයිනව්න් බණය ඇසයි යතුු ආකාරය. 
ඒො දැන ් කයිනව්න ෙත ් නැහැ. ඒෙට උපකරණය තවියනෙවන. අපි 
නතිර මතක ් කරන ‘අටඨි කත්වා, ෙනසිකත්වා, සබබ මචතමසා 
සෙනනාහරිත්වා, ඕහතිමසාමතා, ධෙෙං සණුාත.ි’ අනන් එබඳු 
අෙසථමාෙලය ි මාර්ග ඵල පහළ වෙනව්න, සමාධිය ඇතවිෙනව්න. 
අටඨිකත්වා කයින්වන ් වමයනි ් මට ෙැඩක ් ඇතය කයිල හතිාවගන, 
ෙනසකිත්වා පදයක් පාසා වමවනහ ි කරමින්, සබබ මචතමසා 
සෙනනාහරිත්වා - මලුු හතිම ඒකට වයාානවගන, ඕහතිමසාමතා කන් 
නමාවගන, අනන් එවහම අහනවකාට තමය ි ඒක තළුම සමාධිය 
පිහටිනව්න.  

විවශ්ෂවයන ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ට කන් වදනවකාට අර 
කයිාපු සොමීන් ෙහනව්ස්ලාට කන ් වදනවකාට සර්පවයක් කෑෙත් 
දනව්න නැහැ. ඒ තරම් පුදුම විදිවය ්සමාධියකට සම ෙැදිලා. අන්න 
එබඳු අයට මාර්ග ඵල දුර නැහැ. ඒක තළුම නෙීරණය ඉෙත්වෙලා ඒක 
තළුම සමාධිය ඇවිලල්ා. ඒකවන බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් ොනරනව්න් යම් 
අෙසථමාෙක බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස්වග ්ධමමය අහනෙ නම් ඒ වෙලාවව් 
රාග සහගත සතික ් හට ගන්වන ් නැහැ, ද්වව්ශ සහගත සතික් හට 
ගන්වන ් නැහැ, වමෝහ සහගත සතික ් හට ගන්වන ් නැහැ, නීෙරණය 
ධර්ම ඉෙත ්වෙනො. ඉෙත් වෙලා සමාධිය සකස් වෙනො. ඒක තමයි 
කයින්වන ් ‘කලල චිතතං, මදුුචිතතං, වීනීෙරණයචිතතං.’ බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස්වග ් ඒ වදශ්නා වශලයි ගැනත ් අපි යම් අෙසථමාෙල කියල 
තවියනො වම් පිනේතනු්ට. එක බණයක ් තළුනි,් කොනෙත් බණය 
ඇහැව්වෙ නැත ිවකවනක ්වකාවහාමද වසෝොන් වෙන්වන කයින එක 
සමහරැනට් මහ පරශ්නයක්. නමතු ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග් වද්ශනා 
වශලයි මහ පුදුමය.ි  
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‘ආනපුුබබි කථමා’ අනපුිළිවෙල කථමා. ඕො ගැන අපි ෙැඩි 
විසත්ර කයිල තවියනො වෙන අෙසථමාෙල. ‘ානන කථමං, සලීකථමං. 
සගගකථමං, කාමානං ආදීනෙං, ඕකාරං සංකවිලස්ං වනකඛවමම ච 
ආනසිංසං’ කයින ටික තමයි ඒ අනපුිළවිෙල කථමාෙට අයති ිමූලික ටික. 
ඒ කයින්වන් ානන කථමාෙ තළුනි් යමක ් වදනව්න නැති හිඟන්නන්ට 
පො අවන!් යමක ් වදන්න තබිණුය නම් මම වදනො කයින ඒ ානන 
සතිවුිලල් පහළවෙලා ඉෙරය.ි සලී කථමා දැන් කාවල ්ෙවග ් පින්ෙතුනි, 
සලි ් සමාදන් වෙනන් කයින්වන් නැතත ්සීල කථමාෙලනි ් බුදුරජාණයන් 
ෙහනව්ස් සලීවය් ආනසිංස කයිනවකාට, එතන එතනම අනවුමෝදන් වී 
ඒ ශික්ෂාපද සමාදනව්ෙලා ඉෙරය.ි එතවකාට ානනයත ්හරි සලීයත ්හරි. 
ඊළඟට ඒ වදවක ්ආනශිංස සගගකථමා කයිනවකාට දිෙය වලෝවක ්ගියා 
ෙවගය.ි ඊට පසව්ස් එතන ඉඳලා කාමානං ආදීනෙං - වදව් වලාෙ 
මිනිස ් වලාෙ සැප ඔක්වකාම ආදීනෙ, ඒොවය ් වකවලස ් උපදෙන 
සෙභාෙය, ඒොවය් ලාමක සෙභාෙය, බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් වද්ශනා 
කරල වනකඛමමවය ් ආනශිංස කයිනවකාට ඔන්න අනකි ් පැත්තට 
හැවරනො.  

වබාවහෝ විට සඳහන් වෙන පාඨයක්. ඒ අෙසථමාවව් 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් හති දිහා බලාවගන ඉනව්න් වම් ශරාෙකයාවග්. 
ඒකය ිඑතන කයින්වන ්‘යථමා භගො අඤඤාසි කලල චිතතං, මදුුචිතතං, 
වීනෙීරණයචිතතං, උදගග චිතතං, පසනන චිතතං.’ ඒ ශරාෙකයාවග ්සිත 
හරියට සකසව්ෙලා, මෘදුවෙලා, නෙීරණය ඉෙතව්ෙලා, වහාඳට ඔද 
ගැනව්ිලා, වහාඳට සතටුින ් පරවමෝදවයන් තවියන අෙසථමාෙ බලල 
තමය,ි ඊළඟටයි චතරුායය සතය වදශනාෙ බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පරකාශ 
කරනව්න.් දුකඛ, සමදුය, නිවරාධ, මගග. අනන් ඒ විදිවය ් වද්ශනා 
වශලයි තළු ෙවගම්, ඒ ධමමය ශරෙණයය කරන ආකාරයත ් අනුෙයි 
මාර්ගඵල ආදිය ලැවබනව්න.්  

දැන ් වමාකකද් කයිනව්න් බණය ඇහැව්ෙහම ඇති වසෝොන් 
වෙනන්. ඒ කථමාෙ කයිනො දැන ් වබාවහෝ වදනා. බණය ඇහැව්ෙහම 
ඇත,ි බණය අහනව්න වකාවහාමද කයිල නැහැ. ඒක ඇත්ත ෙශවයන් 
කයිනො නම් වම් යන්තරයය ි වසෝොන් වෙනන් ඕන, අහන කට්ටිය 
වනාවෙය.ි අනන් ඒ ෙවග් ඒක එබඳු යගුයක.් අපි වම්ෙ මතක් කරල 
වදනව්න් කාලානරුෑපෙ, වමාකද අර කවි්ෙ යනත්ර ආදියට ෙහල් වෙලා 
වම් මසැසට පමණයක ්සීමා වෙච්ච වලෝකයක්. එබඳු යගුයක අන්න අර 
පායාස ිරාජඤඤයා ෙවග.් ඒ අයට අනගුාමිකවයාත ්ඉනන් ඇත.ි වම් 
යගුවයත ් එවහමමය.ි ඒක නසිා වම් පිනේතනු ් ඒොයනි ් පවරස්සම් 
වෙලා අපි කයින වම් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ොනළ සලී, සමාධි, පරඥා 
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නමැත ිවම් මාර්ගවය ්යන්න. ආවය වකටි කරම වබාතත්ම් තද කරිීවමන් 
මාර්ග ඵල ලබාගන්නා කරම, ඒ විදිවය ්වදේල ්නැතෙි මලු ඉඳලම යන්ඩ 
ඕන. ඒ නසිා ඒ යම්කසි ි සලීයක පිහටිලා ඊළඟට ඒ සලීය උපකාර 
කරවගන අපි වබාවහෝ අෙසථමාෙල කයින හැටියට ඊලඟට යම් සමාධි 
තතත්්වයක් පිළබිඳෙ උතස්ාහෙත ්විය යුතයු.ි  

දැනන්ම් යන කථමාෙල හැටියට අප ළඟට එන අයවගන් 
කයිවෙන එකක ්තමයි වබාවහෝ වදනා භාෙනාෙය කයිලා කයින්වන් 
නකිම් හති දිහා බලා ඉන්න එකය කයිලා. හති දිහා බලන ් ඉන්න 
ඔක්වකාම හරිය කයිනො. හරි වලස් ි ෙැවඩ්. සමාධියක් ගැන 
කථමාෙකතු ්නැහැ. ඊළඟට සමාධිය ඕනැත ්නැහැය ිකයිනො. අපි ඉතින් 
පරඥාෙනත් අය. අපිට සමාධියක් ඕන නැහැ. ඔන්න ඔය විදියට 
කථමාන්තර යනො. නමතු් හතිාගන්න ඕන ‘නත්ථි ඣානං අපඤඤසස 
පඤඤා නත්ථි අජඣායවතා යංහි ඣානා ච පඤඤාච වසහි නිබබානසස 
සනතවික’ යන ඒ බුදධ ෙචනය අනෙු පරඥාෙ නැත ිවකනාට ධයානයක් 
නැහැ. ධයානය නැත ි වකනාට පරඥාෙ නැහැ. ඒ වදකම ඇතවිකනා 
තමය ිනෙිනට ළඟ කයිලා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ොනරළා තවියනො. 
එතවකාට වම් කථමාන්තරය ආශරවයන් අපි වතර්ැම් ගන්න ඕන 
බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්වග ් වදශ්නාවව් වශර්ෂඨතේය. ඒ ෙවග්ම 
උනේහනව්සව්ග් ශරාෙකයන්වග් විචිතර පරතභිානය. අතතීවය් ඒ විචිතර 
පරතභිාන ශකත්යි, විචිතර වදශ්නා වශලයි වයාාන ගතව්ත ්නෙිනට එල්ල 
කරලය.ි නෙිනම එලල් කරලය.ි ඒක අහල ඉෙර වෙනවකාට දහම් 
මඟට නැඹරුැවෙලා ඉෙරය.ි නමුත ් වම්ක පරසදිධිය සඳහා යන එකක් 
වනාවෙය.ි විචිතර වදශ්නා, විචිතර ධමම කිකතේය කයින ඒො - ඒ 
ෙචන - දැන් නකිම් පාවිච්චි වෙනො.  

අර කමුාර කාශයප මහ රහතන් ෙහනව්ස් ෙවග් වශර්ෂඨ 
උතත්මයනව්ග ්විචිතර වදශ්නා වශලයිට උපකාර වීම සඳහා වෙන්න 
ඇත,ි වදේතාවෙක ් ඇවිලල්ා මහ ගැඹරුැ පරශ්න පහවළාෙක ් සොමීන් 
ෙහනව්ස්වගන් අහනො. ඒක අපි කයිනන් ගවිය ් නැහැ. ඒක 
උනේහනව්සව්ග් වදශ්නාෙක ් වනාවෙය.ි ෙම්මික සතූරය කියන එක 
ඉතාම ගැඹරුැ සතූරයක්. ඒවක තවියන්වන් වදේතාවෙක ් ඇවිල්ලා 
අහනො, හඹුහ උපමාෙකනි ් ඉතාම ගැඹරුැ පරශ්න පහවළාෙක.් වෙන 
වකවනකටු උතත්ර වදන්න බැහැ, ගහිලිල්ා බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස්වගන් 
අහන්න කයිනො. නමතු ් ඒක කමුාර කාශයප සොමීන ් ෙහන්වස්ට 
කවි්වෙ වමාකද කයිලා අපි හිතවුොත් ඒක උනේහන්වස්වග් 
අරහතේයට කර්මසථමානයක් වෙනන් ඇති. උනේහනව්සව්ග ් විචිතර 
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කිකතේයට කර්මසථමානයක් වෙන්න ඇත.ි අපි එවහම හතිා ගන්ට 
ඕන.  

වම් ධර්ම කථමා තළුින ්අපි ෙඩාත ්උත්සාහෙනත් වෙන්න ඕන. 
උපාසකිාවො වව්ො උපාසකවයා වව්ො බුදධ කාලය සිහපිත් කර 
ගතත්හම වහාඳය.ි දැන ්යනව්න අනිත ්පැත්තවන. වම් කාලවය් තිවයන 
බැරිය කයින සංඥාෙ කඩල ානල හැක ිසංඥාෙ උපදොවගන වීර්යය කළ 
යතුයු.ි කාරණයය ඇතත් තමයි. දහසක ් බාධක අර කයිාපු නවීකරණය 
රැලල් තළු. නමුත ්යම් වකවනක ්නෙුණින ්කලප්නා කරලා, අනෙශය 
වදේල ්අත හැරලා ෙැදගත ්අෙශය වදේල ්කටි්ට ුකරවගන, වම් වකටි 
ජීවිත කාලය තළු උතස්ාහ ගනන්ො නම් ආයති ්කල ්ානනව්න නැතුෙ, 
ඒ බලාවපාවරාතත්ු ෙන උතත්මාර්ථමයන් ළඟා කර ගන්න පුළුෙන් 
වෙනො.  

අනන් ඒක නසිා වම් පිනේතුන ් අද දිනත් ෙටිනා සීලයක් 
සමාදන් වෙලා, ඒො වහළා දකනිව්න නැතිෙ, අපට සලීාදී ගණුය ධමම 
අෙශය නැහැ. අපට පුළුෙන් මාර්ග ඵලෙලට පනනින් කයිලා හතින්වන 
නැතෙි, එදිවනාන ජීවිත රටාවෙන් ඉෙත්වෙලා එක දෙසක ්වහෝ රහතන් 
ෙහනව්සල්ාවග ් පරතපිත්තයිට නැඹරුැ වීම් ෙශවයන් ෙටිනා සීලයක් 
සමාදන් වෙලා, ඊළඟට අද වම් දෙස ඒ වෙනවුෙන් තම තමන්වග් 
බණය භාෙනාෙලට හති වයාානවගන ගත කරනො. එබඳු අෙසථමාෙකයි, 
වම් ධමමය හරියට වතර්ැම් ගනන්ෙ නම් වතර්ැම් ගන්න පුළුෙන් 
වෙනව්න.් ඒ නිසා වම් අපි කයිාපු ෙචන ටිකත ්වතර්ැම් අරවගන එක 
පැතත්කනි ් අර කයිාපු දෘෂ්ටිෙල අඩපුාඩකුම් තවියනො නම් සමයක් 
දෘෂ්ටිවයන් ඒො හරිගසස් ගන්න. වම් රාජඤඤයාවග ්ෙචනම පාවිච්චි 
කරනන් ඕන. මම වමවහම පාපී දෘෂ්ටියක ඉඳලා, කමුාර කාශයප මහ 
රහතන ් ෙහනව්ස් නසිය,ි අපායට යනන් හටිිය මම වමවහම දිෙය 
ආතම් භාෙයක ් ලැබවුව්, කයින එක කලප්නා කරවගන ානන සීල 
භාෙනා කයින ඒ තුවනම් ෙටිනාකම වතර්ැම් ගන්න ඕන, වම් කියාපු 
ධර්ම කථමාෙ ආශරවයන්.  

වම් හැම එකකම් කරනව්න ්වම් ජීෙත ්ෙන වකටි කාලය තුළ. 
වමාකද වම් ෙටිනා අෙසථමාෙ ගලිහිලිා ගවියාත ්ඊළඟට ගහිිලල් උපදින 
තැන ගැනය,ි දැන් වබාවහෝ වදනා ඇතත් ෙශවයන් බයට කලප්නා 
කරනව්න.් වකාවහ ් ගහිලිල්ා උපදිනෙද දනව්න නැහැ, නැෙත 
උතප්තත්යි කයින එක සතය වදයක් නම්. ඒවක භයානක කම තමයි 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වපනන්මු් කරනව්න.් යටත ්පිරිවසයනි් වසෝොන් 
ෙුවණයාත ්- දහම් ඇස පහළ වීවම් වශර්ෂඨතේය ෙනව්න,් ඒ දහම් ඇස 
පහළ ෙුණයාට පසව්ස අපායට යන්න සදුුසකුම් නැතවිෙනො. තිරිසන් 
වලෝවකට යන්න සදුුසකුම් නැතවිෙනො. සකකාය දිටඨිය නැති 
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වීවමන්. එතනය ි රහස. අනන් ඒ නිසා ඒ දහම් ඇස පහළ වීවම් 
පරමාණයවයන්ෙත් සංසාරවය ්මහා දුකඛසකන්ධ කනද්රාෙකනි ්මිවදනො 
කයිලා බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් වපනන්මු් කරල තවියනො. ඒෙ වත්රැම් 
අරවගන , බැරිය කයින සංඥාෙ ඉෙත ්කරලා හැක ිසංඥාෙ උපදොවගන, 
වම් ධර්ම මාර්ගවය ්තෙ තෙත ්ඉදිරියට යාමට, වම් අද දින පෙත්ෙපු 
වදශ්නාෙ උපකාර වව්ො! කයිල අපි පරාර්ථමනා කර ගනිම.ු  

එවස ්පරාර්ථමනා කරවගන අපි නරින්තරවයන් කයින ආකාරයට, 
අවීචිවය ්සටි අකනිටා දකේා යම්තාක ්කසියිම් සතත්්ව වකවනක් වමම 
ධමම වදශ්නාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලයන ් අනවුමෝදන ් වීමට කැමති 
නම්, ඒ අනවුමෝදන ් වීම තුළනි ් බලාවපාවරාතත් ු ෙන උතත්මාර්ථමය 
පරාර්ථමනයී වබෝධියකින් සාක්ෂාත් කර ගනිතේායි පරාර්ථමනා කරවගන වම් 
ගාථමා කයිනන්.  

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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55 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 208) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

වකනසස ුනෙිුවතා වලාවකා 
වකනසස ුනපපකාසත ි 
කසිසාභවිලපනං බරෑසි 
කංිස ුතසස මහබභයං 

අවිජජාය නෙිුවතා වලාවකා 
වෙවිචඡ්ා පමාාන නපපකාසතී 
ජපපාභවිලපනං බරෑමි 
දුකඛං අසස මහබභයං 

සෙනත ිසබබධී වසාතා 
වසාතානං කංි නෙිාරණයං 
වසාතානං සංෙරං බරෑහ ි
වකන වසාතා පිථීයවර 

යාන ිවසාතාන ිවලාකසමිං 
සත ිවතසං නෙිාරණයං 
වසාතානං සංෙරං බරෑමි 
පඤඤුවයවත පිථීයවරති 

සැදැහැෙත ්පිනේතනු,ි 

තවිලෝගරුැ බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් අපට හඳුනේා වදනො 
වලෝකය අවිදයා අන්ධකාරවයන ් ෙැසණුය ු තැනක ් හැටියට. මළුු මහත් 
වබෞදධ පරතපිානෙම අවිදයාවව් සිට විදයාෙ කරා යන ගමනක.් අඳුවර් 
සටි ආවලෝකය කරා යන ගමනක.් ඒ බෙ වහළවිෙන ගාථමා කපීයකුයි 
අද අපි මාතෘකාෙ හැටියට ඉදිරියට ගත්වත.් සුතත නපිාතවය් පාරායණය 
ෙගගවය ්අජිත මාණයෙක පුචඡ්ාෙ නමැත ිසූතරවයය් ි වම් ගාථමා දක්නට 
ලැවබනව්න.් ගාථමා ෙල නිධාන කථමාෙ ෙශවයන් දැකව්ෙනව්න් බාෙරී 
බරාහමණයයා පිළබිඳ පරෙෘතත්යිය.ි වකටිවයන ් දකේවතාත් - බාෙරී 
කයින, වව්ද ගරන්ථමෙල පරවතරට ගයි බරාහමණය ආචාර්යෙරවයක්, 
වකාවසාල ්රවට් ඉඳල තමන්වග ්ශිෂයයනි් දහසය වදනා සමග දක්ෂිණය 
පථමය නමින් ඒ කාලවය ්හැඳිනේුණය ු දකණුය ු ඉනද්ියාවව් ඈත පරවද්ශය 
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බලා පිටතේ ගයිා. පිටතේ ගවිය ්ආකිඤචඤඤායතන නම් ෙූ කිසිෙක් 
නැත ි බෙ වසායාවගනය.ි එවහම වසායාවගන දුර මාගයයක් වගෙල 
ගහිලිල් වගෝානෙරී නදී තරීවය,් අසසක කයින රවට් රජුට අයිති 
පරවදශ්යක, වමම පිරිස ආශරමයක ්හානවගන ොසය කළා. ඒ ආශරමවය් 
ශිෂය පිරිසත ්කරම කරමවයන් ෙැඩි උනා. ඒ ෙවගම් ඒ ගම් පරවද්ශයත් 
කරමවයන් සමෘධිමත ් උනා. රජතමුා ඒ ගම් පරවදශ්වය ් ආානයම වම් 
ආශරමයටම වයාමු කළා. නමුත ් බාෙරී බරාහමණයය ඒෙ වයාාන ගත්ත, 
යාග පෙතේනන් කලනි ්කලට.  

එක අෙසථමාෙක ඒ ආානයම වයාදල මහා යාගයක ්පෙතේල, ඒ 
බාෙරී බරාහමණය ආචායයෙරයා ආශරමයට ආෙ හැටිවයම, එකත්රා 
ආගන්තකු බරාහමණයවයක් ඇවිලල් ඉලල්නෙ, මට කහෙන ු පන්සීයක් 
වදනන් කයිල. එතවකාට වම් බාෙරී බරාහමණයයා කයිනො මවග් තිබුණයු 
ඔක්වකාම ානන ෙසත්ෙු දීල ඉෙරය.ි කහෙනු පනස්යීක් වදනන් හැටියක් 
නැහැ කයිල. එතවකාට වම් කහුක බරාහමණයයා කයිනෙ ‘ඔබට ඒ මා 
ඉලල්න වද් වදනන් බැරිනම් සත ් දිනකනි් ඔවබ් හසි සත්කඩකට 
පැවලනො ඇති’ කයිල. වම්ක ශාපයක් නිසා වම් බාෙරී බරාහමණයයා 
බයවෙලා, ආහාරත ් වනාවගන, ධයාන ෙඩනන්ත ් බැරිෙ, දුවකන් 
ඉනන්ෙ දැකල, හතිෙත ් වදේතාවෙක ් ඇවිලල් බාෙරී බරාහමණයයාට 
කයිනෙ සැනසමී් ෙශවයන්, ‘ඒ කහුක බරාහමණයයා හසි ්මදුුන දන්වනත් 
නැහැ. හසි් මදුුවන් ඇද ෙැටීම දනව්නත ්නැහැ. ඒ පිළබිඳ ඥානයක් ඒ 
බරාහමණයයාට නැහැ’ කයිල කෙිුො. එතවකාට වම් බාෙරී බරාහමණයයා ඒ 
වදේතාොට කයිනො, ‘ඔබ දනන්ෙද හසිම්දුුන වමාකකද් කයිල, හිස් 
මදුුවන ්ඇද ෙැටීම වමාකකද්?’ කයිල. වදේතාො කයිනො ‘මාත් ඒක 
දනව්න් නැහැ. හසි ් මදුුනත් හිස් මදුුවන ්ඇද ෙැටීමත් පිළිබඳ ඥානය 
බදුුෙරැනට්ම විවශ්ෂ ෙූ වදයක්. බදුුෙරැන ් තමය ි ඒ ඥානය දන්වන්.’ 
එවිට ආයති ් කයිනො, ‘වම් මළුු වපාවලෝ තලවය ් යම් වකවනක් 
දනන්ෙ නම් වම් කාරණයය මට ඒක කයින්නය’ කයිල. ඔන්න 
එතවකාට වදේතාො පරෙෘතත්ියක් වහළි කරනො. ‘කපිලෙස්ත ුපුරවයන් 
නකිම්ිලා ඒ ශාකයසංිහ වලෝක නාථමයාණයන ් ෙහනව්ස ් සම්වබෝධියට 
පතව්ෙලා, දැන ් වකාවසාල ් රවට් ොසය කරමින් වලෝකයාට ධමමය 
වදශ්නා කරනො. විමුකත්ෙ. ඒ සම්බුදධ රජාණයන ් ෙහනව්ස ් ලඟට 
ගහිලිල් ඔය පරශ්නය අහන්න’ය කයිල. සම්බුදධ කයින නම ඇහුන 
හැටිවය ්බරාහමණයයාවග් වශෝකය සනස්ිඳිල හිත පරීතවියන් ඉලප්ිලා ගියා. 
ඊට පසව්ස අහනො, ‘කෙර ගමක, ජනපදයක, නගරයකද ඒ 
භාගයෙතනු ් ෙහනව්ස් ෙැඩ ොසය කරනව්න?්’ කයිල. එතවකාට වම් 
වදේතාො කයිනෙ ‘වකාවසාල ්රවට් සැෙැත ්නෙුර’ කයිල.  
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වම් බාෙරී බරාහමණයයා, තමන් වබාවහාම ෙවයෝෙෘදධ නිසා 
ශිෂයයන් දහසය වදනාට කථමා කරල කයිනෙ, වලෝකවය් කලාතුරකින් 
පහළ වෙන බදුු වකවනක,් සම්බදුු වකවනක ්දැන ්පහළවෙලා ඉනන්ො. 
ඔය පිරිස ගහිලි්ල බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්හමුවෙනන් කයිල කිෙුෙහම ඒ 
පිරිස, ඒ ශිෂයයනි් අහනෙ ‘අපි වකාවහාමද අඳුනගන්වන් 
බදුුවකවනකය් කයිල.’ එතවකාට වම් බාෙරී බරාහමණයයා කයිනෙ, ‘අවප් 
වව්ද ගරන්ථමෙල තවියනෙ වදතසි ් මහ පුරැෂ ලක්ෂණයයක ් ගැන. ඒ 
ලක්ෂණය යම් පුරැෂවයකවුග ් ශරීරය තළු තවියනෙ නම් ඒ පුදග්ලයාට 
යා හැකි මාගය වදකයි තවියනව්න. ගිහෙි හටිිවයාත ් චකරෙර්ති රජු 
වෙනෙ. පැවිදි උවනාත ් සම්වබෝධියට පැමිවණයනෙ’ කයිල. ඊළඟට 
කෙිුෙ ‘ඔබ හැම ගහිලිල් බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස ් මණුය ගැහුනහම 
මනසනිම් වමන්න වම් පරශ්න අහනන්. මවග ් ෙයස, මවග් වගෝතරය, 
මවග ් දැනමු, මවග ් ශරීරවය ් ලක්ෂණය, ශිෂය පරමාණයය ආදිය ගැන 
මනසනිම් අහන්න. ඒ ෙවගම් මදුුනත,් ඒ හසි් මදුුන ඇද ෙැටීම ගැනත් 
මනසනිම් පරශ්න කරනන්. අනාෙරණය ඥාන දශයනය බදුුරජා ණයන් 
ෙහනව්සට් තවිබන නිසා, මනසනි ් ඇස ූ පරශ්න ෙලට ෙචනවයන් 
පිළතිරුැ වදනො ඇති.’  

ඒ ශිෂය පිරිස පිටතේ ගයිා. දක්ෂණියා පථමවය ්ඉඳල දීඝය මාගයවය්. 
වම් පිරිස දහසය වදවනක්. අජිත , තසිස් වමවතතයය, පුණයණයක, 
වමතතග,ු වධෝතක, උපසෙී, නන්ද, වහ්මක, වතාවදයය, කපප, 
ජතකුණයණි, භ්රාෙුධ, උදය, වපෝසාල, වමෝඝරාජ, පිංගයි කයින දහසය 
වදනාය,ි වම් ශිෂය පිරිස. එතවකාට දිග මාගයය වගෙලා ඒ පිරිස 
යනවකාට, බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස ් මගධ රවට් පාසානක වචතයය 
ලඟ, සංඝයා ෙහනව්සල්ාට ධමමය වදශ්නා කරමින් හටිිවය්. වම් පිරිස ඒ 
කනද්ට නැගලා - අජිත මානෙකයා ඒ බාෙරී බරාහමණයයා පැෙරෑ පරශ්න 
හතිනිම් ඇහෙුා. පළමවුෙනම් ඇසවුව් තමන්වග් ආචායයෙරයා 
පිළබිඳෙ. බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස් ෙචනවයන් පිළතිරුැ දුනන්. බාෙරී 
බරාහමණයයාවග ් ෙයස එකසයි විසස්ය.ි වගාතරනාමය බාෙරී. ශරීරවය් 
වදතසි ්මහා පුරැෂ ලක්ෂණය ෙලනි ්තනුක ්තවියනො. වව්දපාර තත්වයට 
පැමිණි වකවනක.් ශිෂයයනි ්පන්සයීය.ි ඔය ආදී ෙශවයන් පරකාශ කළා. 
අහන් හිටිය පිරිස පුදුමයට පත් උනා. කසිමි පරශ්නයක් නැතිෙ 
බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස ් වම් පරකාශ කරන ආකාරය. ඉනප්සු අජිත 
නැමත ිපරධාන ශිෂයයා අර කයිාපු පරශ්නයත් ඇහැව්ෙ හවිතන්. බාෙරී 
බරාහමණයයා අහනෙය, මදුුන වමාකකද්, මදුුවන ්ඇද ෙැටීම වමාකක්ද 
කයිල. ඔන්න එතවකාට බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස ් ගාථමාෙකනි් පරකාශ 
කරනො.  
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අවිජජා මදුධාත ිජානාහ ි- විජජා මදුධාති පාතිනී 

සදධා සත ිසමාධීහ ි- ඡ්න්ද විරිවයන සංයතුා.  

ඒ ගාථමාවෙන ් පරකාශ වකවරනව්න ් අවිදයාෙ මදුුනය ි - හිස් 
මදුුනය.ි හසි ්මදුුන ඇද හැලමී විදයාෙයි. ඒ විදයාෙ ඡ්න්ද, විරිය, සති, 
සමාධි - ඒොයනි ් යකුත්යි. වම් ගාථමාෙ පරකාශ කළ හැටිවය ් අජිත 
පරධාන ඒ ශිෂයයනි ්දහසය වදනා වබාවහාම භකත්වියන් බදුුරජා ණයන් 
ෙහනව්සව්ග ් පා ළඟ ඇද ෙැටිල පරකාශ කරනෙ, ‘බාෙරී තමන්වග් 
ශිෂයයනි ් සමග භාගයෙතනු ් ෙහන්වසට් ෙන්දනා කරනො’ කියල. 
එවහම කෙිුෙහම බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්සත් ් ආශීෙමාද කරනො, ඒ 
ශිෂයයනි ් ෙවගම් බාෙරීත ් සිුතත වව්ො! කයිල. අජිත මානෙකයාටත් 
විවශ්ෂ ආශීෙමාදයක් කරනො, ‘ඔබත ් සෙුපත් වව්ො! ඔබත ් දීඝයායුෂ්ක 
වව්ො!’ කයිල. ඊළඟට පෙරනො ‘බාෙරීට වහෝ ඔබ හැමට යම් 
පරශ්නයක් තවිබනොනම් ඒ පරශ්න මවගන් අහන්න. මම පිලිතුරැ 
වදනන්ම්.’ කයිල. ඔනන් ඒ අෙසථමාවව් තමයි අර පරධාන ශිෂයයා ෙන 
අජිත අපි මාතෘකා කළ ගාථමාෙලනි් තමන්වග ්පරශ්නය ඉදිරිපත් කවළ්. 
වම් පාරායණය ෙගගවය ් ඒ දහසය වදනාවගම් පරශ්නත් ඒොට 
බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්දුනන් පිළතිරුැත් මහ ගැඹරුැ අනද්මින් සඳහන් 
වෙනො. අජිත මානෙකයා ඇස ූපරශ්නය තමය ිඅපි මාතෘකාෙ හැටියට 
ගතව්ත.්  

වකනසස ුනෙිුවතා වලාවකා - වකනසස ුනපපකාසත ි 
කසිසාභවිලපනං බරෑස ී- කංිස ුතසස මහබභයං 

වම් වලෝකය කමුකින ්ෙැසවුන ්වව්ද? 
කමුක් නසිා වම් වලෝකය වනා බබලනව්නද්?  
වම් වලෝකයට ඇත ිඇවලන සළුු ලාටෙු වමාකකද්? 
වම් වලෝකයට ඇත ිවලාකමු භය වමාකකද්? 

ඔන්න බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්පිළතිරුැ වදනෙ.  

අවිජජාය නෙිුවතා වලාවකා - වෙවිචඡ්ා පමාාන නපපකාසතී 
ජපපාභවිලපනං බරෑමී - දුකඛං අසස මහබභයං 

වම් වලෝකය අවිදයාවෙන ්ෙැහලිය ිතිවයන්වන. 
මසරුැකම පරමාදය නසිා බබලනව්න නැහැ. 
ඊළඟට තණයහාෙ තමය ිවලෝකය ඇලලි ඉනන් ලාටෙු. 
දුකය ිවලෝකයට තවියන මහත ්භය. 
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ඊළඟට තෙත ්පරශ්නයක් අජිත මානෙකයා අහනෙ. 

සෙනත ිසබබධී වසාතා - වසාතානං කංි නෙිාරණයං 
වසාතානං සංෙරං බරෑහි - වකන වසාතා පිථීයවර 
හැම පැතව්තනම් තණයහා දිය පහරෙල ්ගලා වගන එනෙ.  
වම් දිය පහරෙල ්ෙලකේනව්න ්වකාවහාමද? 
වම් දිය පහරෙල ්සංෙර කරිීම ගැන පරකාශ කළ මැනෙ. 
වම් දිය පහරෙල ්සම්පරූ්ණයවයන් ෙසාලනව්න් කමුකිනද්? 

ඔන්න බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස් පිළතිරුැ වදනො.  

යාන ිවසාතාන ිවලාකසමිං - සත ිවතසං නෙිාරණයං 
වසාතානං සංෙරං බරෑමි - පඤඤාවයවත පිථීයවර 

යම්තාක ්වලෝකවය ්තණයහා සැඩ ෙතරුැ තිවයනො නම්,  
සතයිය ිඒොවය ්නෙිාරණයය, ෙැලැකව්ීම. 

ඒකය ිඒ දියෙැලේල සංෙරය කරිීම. නමතු්,  
පරඥාවෙනයු ිඒො මළුුමනිනම් ෙසාලන ුලැවබනව්න. 

ඔන්න ඒ පරශ්නත ් බදුුරජා ණයන ් ෙහනව්ස් ඒොට දුන්න 
පිළතිරුැත ් පරකාශ කළා. දැන ් තවියන්වන වම් ගැන යමක ් කියන්නයි. 
වම් පිනේතුනට් වතව්රන්න ඇත,ි වම් ගාථමාෙලනි් අපට නිතර 
හමවුෙන අවිදයාෙත් තෘෂණයාෙත ් ගැන පරධාන ෙශවයනම් කයිඋනා. 
ධමමය දන්න කෙුරැත ් ඒ කාරණයා ගැන ඒ ඒ තැනේලින ් කියෙල 
තවියනෙ. විවශ්ෂවයනම් ‘අනමතගග සංයුකතවය’් බදුුරජා ණයන් 
ෙහනව්ස ් වම් අවිදයාෙත් තණයහාෙත ් ගැන පරකාශ කරපු පාඨය මහ 
පුදුම සහගතය.ි 

‘අනමතවගගායං භකිඛවෙ සංසාවරා පුබබාවකාටි න 
පඤඤායති. අවිජජා නෙීරණයානං සතතානං තණයහා සංවයාජනානං 
සන්ධාෙතං සංසරතං’ ආදී ෙශවයන් පරකාශ කරල තවියනෙ. 

වම් අවිදයාවෙන් ෙැහලි තණයහාවෙන ්බැඳිල සසර දුෙනන්ා ෙූ, 
සැරිසරනන්ා ෙූ සත්වයාවග ් මලු් වකළෙරක ් වනාවපවන.් අවිදයාෙ 
පිළබිඳෙ මලු ්වකළෙරක ්වපනන්මු් කරනන් බැරි බෙ, සමහර තැන් ෙල 
බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්වමන්න වමවහමත ්වපනේා වදනො. 

‘ඉවතා පුවබබ අවිජජා නවහාස ිඅථම පචචා සමභවී’  
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මීට කලනි ් අවිදයාෙ තබිවුණය නැහැ. ඊට පසව්සය ිඇතිඋවන් 
කයිල අවිදයාවව් සමීාෙක ් දකේනන් බැහැ. අවිදයාෙත ් තණයහාෙත් 
වදනන්ා නසිා තමය ි වම් දීඝය කාලයක ් සංසාරවය ් වලෝකයා 
සැරිසරනව්න.් ඊළඟට වමතන කයිඋනා අවිදයාවෙන ්වලෝකය ෙැහුනයි 
කයිල. වමාකකද් වම් වලෝකය! වමාකකද් වම් වලෝකය!! ඒක ගැනත් 
අපි ආයය ව් යෙහාරයට අනෙු වම් ධමමයට අනෙු වලෝකය කයින එක 
වතර්ැම් ගන්න උතස්ාහ කරම.ු අද වම් වලෝකය ගැන වබාවහෝ වදනා 
කථමා කරනෙ. වම් වලෝකය ගැන කථමා කළාට වමාකද, වම් වලෝකය 
ගැන වතර්ැමක් ෙත් නැති අය වබාවහෝ විටම විවිධ මත පළ කරනො. 
බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්වලෝකය ගැන හඳුනේල වදනෙ. ඒ ඒ තැන් ෙල 
සතූරෙලනි ් වපනේල වදනෙ. එක ් අෙසථමාෙක බදුුරජා ණයන් 
ෙහනව්සව්ගන් අහනෙ සමිදධි කයින සොමීන් ෙහනව්ස්,  

‘වලාවකා වලාවකාත ි භවනතා ෙුචචත ි කිතතාෙතානවුකා 
භවනත වලාවකාති ෙුචචත.ි’  

‘වලෝකය, වලෝකය කයිල මිනිසස් ු කයිනෙ. වකවතකනි්ද වම් 
වලෝකයක් වෙනව්න?’ 

ඔන්න එතවකාට බදුුරජා ණයන ්ෙහනව්ස ්කයිනෙ, 

‘යත්ථ වකා සමිදධි අත්ථි චකඛ,ු අත්ථි රෑපා, අත්ථි චකඛු 
විඤඤාණයං, අත්ථි චකඛ ු විඤඤාතබබා ධමමා, අත්ථි තත්ථ වලාවකාො 
වලාක පඤඤතතෙිා.’ 

‘යම් තැනක ඇසක ්තවියනෙ නම්, රෑප තවියනෙ නම්, චකඛු 
විඤඤාණයයක් තවියනෙ නම්, චකඛ ු විඤඤාණයවයන් දතයතුු වද්ෙල් 
තවියනෙ නම් අන්න එතන වලෝකයක් තිවයනො. වලෝක පරඥ කපතියක් 
තවියනො’ කයිල. ඒ විදියට ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, කය, මන කියන 
ආයතන හය ආශරවයන් - වලෝකය හඳුනේනව්න. ඒ විදියට 
වකාවතකතු ් තැන ් ෙල වමයට සමාන විගරහයන ් දකන්ට ලැවබනො. 
ආනන්ද සොමීන ් ෙහනව්සත් ් එක ් අෙසථමාෙක සංඝයා ෙහන්වස්ලා 
අමතල පරකාශ කරනො. ‘වයන වකා ආෙුවසා වලාකසමිං වලාක 
සඤඤ ීවහාති’ වලාකමානී’ අයං ෙුචචත ි අරියසස විනවය වලාවකා’ 
යමකනි ්වලෝකය පිළබිඳෙ සංඥාෙක ්මානයක ්ඇත ිකර ගන්නො නම් 
ඒකය ිවම් ආයය ෙයෙහාරවය් වලෝකයයි කියල කයින්වන.් කුමකින් ද 
වම් වලෝකය පිළබිඳ සංඥාෙක ්මානයක් ඇත ිකර ගන්වන? ඇස, කණය, 
නාසය, දිෙ, කය, මන. ඔනන් ඔයනි්. අපට වතව්රනෙ බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ග් ධමමයට අනෙු වලෝකය කයිනව්න ්සළායතන වලෝකයයි. 
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සළායතනයට පයයාපන්නෙ සළායතනයට ඇතලු ් ෙන හරිය තමයි 
වලෝකය.  

ඊළඟට අපි වම්ක ගැන ෙඩාත ් ගැඹරුැ අෙවබෝධයක් ලබා 
ගන්න, එකත්රා ෙටිනා කථමාෙක් ඉදිරිපත ් කරම.ු අංගතුත්ර නිකාවය් 
එක තැනක වව්රංජ කයින බරාහමණයවයක ් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස්ට 
නගිරහ කරිීමට ෙචන කපීයක් වයදුෙ. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් හැම 
ෙචනයකටම නෙයාථමමයක් නංෙල, ධමමය පැතත්ට නැඹරුැ කරල, ඒ 
ෙචනවය ් තවියන ඒ කළිටිි බෙ නැති කළා. ඒ ෙවග ් වම් වව්රංජ 
බරාහමණයයා කෙිුෙ එක ෙචනයක් තමය,ි ‘අපගවබභා සමවණයා 
වගාතවමා’ ශරමණය වගෞතමයනි ්අපගබභ යයි කෙිුෙ. ඉන ්අදහස් කවළ් 
නරක උතප්තත්යික් තවියනෙ කයින එකය.ි නරක ගභයයකින් උපන් 
කයින එකය.ි අපි හතිම ු ඔය වම් කාලවය ්කණුයහුරැප කයින්න ෙවග් 
එවහම එකක.් එතවකාට බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් කෙිුෙ ‘ඔව්.’ එවහම 
තමය.ි මම ‘අපගබභ’ තමයි. ‘මම නැෙත මෙුකසුක උපත ලබන්වන් 
නැහැ. ඒක නිසා ඔබ කයිප ු එක හරි’ එවහම කයිල නැෙැත්ෙුවෙ 
නැහැ. ඔනන් අමතුු උපමාෙක ්වදනෙ. ‘බරාහමණයය, යම්කසිි කිකිලියක් 
බිතත්ර 8 ක ්වහෝ 10 ක ්වහෝ 12 ක ්දමල ඒ බිතත්ර රකනිෙ. ඒ රැක්ක 
බිතත්ර ෙලනි ්යම්කසි ිකකුලු ් පැටිවයක් පළමවුෙන ිෙරට නිය තුඩින් 
හරි වහාටවයන් හරි ඒ බිත්තර කටෙු බිඳවගන එළයිට එනෙ. ඒ කුකුල් 
පැටියට බරාහමණයය, නඹු කයින්වන ්කණිෂඨ කයිලද? වජයෂඨ කයිලද?’ 
බරාහමණයයා කයිනෙ ‘භෙත ්වගෞතමය, මම එයාට කයින්වන ් වජයෂඨ 
කයිලය.ි අන්න ඒ ෙවග් හතිාගන්න’ කයිල. බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස්ත් 
ඒකට සම්බන්ධ කරනො, ‘එවසම්, වම් අවිදයාවෙන ්ෙැසණුයාෙූ, අවිදයාෙ 
නැමත ිබිතත්ර කටවුෙ හරිවෙලා ඉන්නාෙූ වලෝක සත්වයා අතර, මමයි 
පළමවුෙනම් ඒ බිතත්ර කටෙු බිඳවගන එළයිට ආෙ ‘කුක්කුට 
වපෝතකයා’ කකුලු ් පැටියා. ඒක නසිා මට වජයෂඨ කයින ෙචනය 
කයින්න වෙනෙය’ කයිල.  

ඕක ආශරවයන් අපට හිතාගන්න පුළුෙන,් වමාකකද් බිත්තර 
කටෙු? වමාකකද් බිතත්ර කටෙු? එතවකාට මළුු මහත ් වලෝකයා 
හරිවෙලා ඉනන් බිතත්ර කටෙු තමය ිඅර අපි කලනි ්කයිාපු සළායතන 
බිතත්ර කටෙු. වම් විදයාඥ කවයා ඇතළුු හැම වකවනකම් ඕක තුළයි 
හරිවෙලා ඉනව්න. එතවකාට බිතත්ර කටෙු බිඳවගන එළයිට එනෙ 
කයින්වන වමාකකද්? වලෝවකෝතතර වීම. වම් බිතත්ර කටෙුට සීමා 
ෙුණය ු පරතයක්ෂය ගැනය ි හැම වදවනකම් කථමා කරනව්න. විදයාඥ කවයා 
කථමා කරනව්නත.් හැම වකවනකම් දනව්නත.් නමතු ් බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ග් ධමමය වලෝවකෝතතර කයිල කියනෙ. සළායතන නිවරෝධ 
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කයිල එක පැතත්කනි් වපන්නමු් කරනෙ. වම් සළායතන නවිරෝධය 
උන අෙසථමාවව්දීත ්යම්කසි ිප ්රතයක්ෂයක් තවියනෙ. අනන් ඒක තමයි 
අර බිතත්ර කටවුෙන් එළයිට ඒම. එතනය ි විමුකත්යි තවියන්වන. 
එතනය ි නෙින. අනන් ඒ පැතව්තන ් හතිා ගන්න. අපි අවිදයාෙත් 
වලෝකයත ්පිළබිඳ ෙඩා ගැඹරුැ අථමමයක් එතනින ්දුනව්න.  

ඊළඟට තණයහාෙ ගැනත් කයිම.ු වබාවහෝවිට තණයහාෙ ගැන 
කයිනවකාට ලාටෙු කයින ෙචනය වයවදනෙ - ‘වලප්’. සමහර විට 
‘විසතතකිා’ කයිලත ් කයිනෙ. විසතතකිා කයින්වන ඇවලන සුළු 
වදයක්. සංවයෝජන කයින එක තුළ තවියන්වනත් ් ඒ බැවඳන ගතිය. 
එතවකාට අවිදයාවෙන ් ෙහනෙ. තණයහාවෙන ් අලෙනෙ. එවහම 
නැතන්ම් බඳිනෙ. ඔය වදක තමය ිඅපි සමහර විට කයින්වන තාත්තයි 
අම්මය ිකයිල සංසාවර. ඔය වදක තළුනි් තමය ිවම් මළුු මහත ්සංසාර 
දුක රැස් වෙනව්න. පටිචච සමපුපාදය බැලුෙහම වප්නෙ අවිජජා 
පචචයා කයිල පටන් ගතත්හම මැද හරිවය ් තවියන්වන තණයහා. 
වකාවහන් බැලුෙත ්ඒ වදක තමයි.  

තණයහාෙ ගැන, ඒ ඇවලන සළුු බෙ වපනේන තෙත ් ෙටිනා 
උපමාෙක ්එක අෙසථමාෙක බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස ්කයිනෙ, සතපිටඨාන 
සංයකුත්වය.් මහවණයන,ි වම් හමිාලය ෙනවය් ඇතැම් පරවදශ් තිවයනෙ 
සම භමූිභාග. ඒොවය ් මන ුෂයයනිතු් සැරිසරනො. ෙඳුවරාත් 
සැරිසරනො. අනන් එෙැන ිභමූි භාගයක, ෙඳුරැ ෙැදව්දක ්සමහර විට 
ෙඳුරන ්අලල්නන් ලාටු ෙගයක් අටෙනො. අපි හතිම ුවමාකක් හරි ලී 
කැබැලල්ක නැතන්ම් ගසක කඳක ලාටු අලෙල තවියනෙ. ෙඳුරනට් රස 
ඇත ි ලාටෙුක ් වෙනන් ඇති. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් පරකාශ කරනො, 
එච්චර වලාල ් සෙභාෙය නැත ි යම්කසි ි අෙවබෝධයක් ඇත ි ෙඳුරන් 
ඈතදීම දැකල ඒ ලාටවුෙන ් ඉෙත ් වෙනො. නමතු ් වලාල ් සෙභාෙය 
ඇත ි වමෝඩ ෙඳුවරා ඇවිලල් ඒ ලාටෙු දැකල, ඔන්න එක අතකින් 
අලල්නෙ. ඒක ඇවලනො. වදවෙන ිඅවතන් ඒක මාුන ගනන් බලනෙ. 
ඒකත ් ඇවලනෙ. කකලුක ්   ළං කරනො අත මාුන ගන්න. ඒකත් 
ඇවලනො. වදවෙන ිකකලු   ළං කරනො. ඒකත ්ඇවලනො. ඊට පස්වස 
ඉතනි ්තමනව්ග ්කට - වහාම්බ කටි්ට ුකරනො, අත මාුන ගන්න. ඒකත් 
ඇවලනො. ඔන්න එතවකාට පස ් තැනකනි් ඇලලි ඉන්නවකාට, අර 
ෙඳුරැ ෙැදා්න ඇවිලල් විදල, ෙඳුරා ල ී කෑලල්ත ් එකක්ම උසස්වගන 
යනො. වමාකකද් වම් උපමාවෙන් කයිනව්න. පංචකාම ගුණය. 
පංචකාමයත් අනන් ඒ විධියයි කයිල බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
උපමාවෙන ් වපන්නමු් කරනො. ඒ අර ඇවලන සළුු ගතයි වහාඳට 
වපනන්මු් කරනො, ඒ උපමාෙ තළුින.් මළුු මහත ්දුක සකස ්වෙන්වන 
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ඔය වදක තළුය.ි ‘ජපපාභවිලපනං බරෑමී’ සතණයහාෙ තමය ි වලෝකය 
ඇලලි ඉනන් ලාටෙු) 

ඊළඟට වලෝවකට තවියන වලාකමු භය තමය ි දුක. පටිචච 
සමපුපාද සතූරෙලනිුත ්අපට වපනන්මු් කරනව්න දුක සකස් වෙන හැටි. 
මළුු මහත ් පඤච උපාානනසකන්ධ දුකඛය සකස් වෙන හැටි. 
අවිදයාවෙන ්පටනව්ගන තණයහාෙත ්- ඒ වදක එකතු වෙලා අන්තිමට 
මළුු මහත ් පඤච උපාානනසකන්ධ දුකඛයක ් සකස ් වෙනෙ. ඒ මුල් 
ගාථමාවෙන ් කයිෙණුයු පරධාන කාරණයා ටිකයි ඒ වපනන්වුව්. ඊළඟට 
කයින්වනත ් තණයහාවෙම සෙභාෙයක.් ‘සෙනත ිසබබධී වසාතා’ අජිත 
මානෙකයා අහනො. හැම පැතව්තනම් තණයහා දිය පහරෙල ්ගලාවගන 
එනො. වකාවහාමද වම්ො ෙළකේනව්න?් කියන පරශ්නයය ි අහන්වන්. 
ඒ දිය පහරෙල ් ගැනත ් සමහර අෙසථමාෙල දකේල තවියනො, තිස් 
හයක ් හැටියට. ‘යසස ඡ්තතංිසතී වසාතා මනාපසස ෙනා භසුා’ 
යනුවෙන.් වම්ෙ වතර්ැම් කරනව්න වමවහමය.ි ඇස, කණය, නාසය, දිෙ, 
කය, මන යන ඉන්්රියෙලින ්ඒ අරමණුය ුවෙතට ගලාවගන යනෙ තණයහා 
දිය පහරෙල.් ඒ හය කාම තණයහා, භෙ තණයහා, විභෙ තණයහා කයින 3 
න ්ෙැඩි කරපුෙහම 18 ක් වෙනො. ඒක අධයාතම්ික බාහරි කයින 2 න් 
ෙැඩි කළහම 36 ක ් වෙනො. සමහර අටෙුා ආදිවය ් දකේනො ඒක 
අතතී අනාගත ෙතයමාන ෙශවයන් තෙත ්3 කින් ෙැඩි කරපුෙහම 108 ක් 
වෙනො. ඔනන් ඔවහාම 108 ක ්ෙූ තණයහා දිය පහරෙල ්ෙළක්ෙන්වන් 
වකාවහාමද? කයින එකය ිඒ අජිතවග ්පරශ්නය. බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
කයිනෙ, ඒක සතවියන්. සතිවයනුයි. ‘සත ිනෙිාරණයං’ ඒ නසිා තමයි, 
වම් පිනේතනුට් හතිාගන්න පුළුෙන,් සතර සතපිටඨානයට අර තරම් 
තැනක ් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් දීල තවියනව්න. ඒකායන මාගයය 
හැටියට ‘චතතාවරා සතපිටඨානා’ වම් සතයිත ් පරඥාෙත ්තමයි ඇත්ත 
ෙශවයන් වම් ධමම අතර පරාවයෝගකි ෙශවයන් ඉතාමතම් ෙැදගත් 
වදේල.් වම් සතවිය ් ෙැදගතක්ම වහළ ි ෙන තෙ වනාවයකුත් සතූර 
තවිබනො. වම්ො අපි එක එකක ් වපන්නුම් කරනව්න් වම්ො ගැන 
ගැඹරුින් හතිනන්යි.  

එක ් අෙසථමාෙක උනන්ාභ කයිල බරාහමණයවයක් බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ගන් ඇවිල්ල අහනෙ, වම් පංවච්න්්රියයන් - ඇස, කණය, 
නාසය, දිෙ, කය කයින ඒ ඉන්්රියයනට් අානල වෙන වෙනම වගාදුරැ 
බිම් තවියනෙ. ඒ කයින්වන ්ඇසට රෑප දකිනන් මිසක් කණින් කරන 
වදේල ් කරනන් බැහැ. ඒ කණයට බැහැ රෑප දකනින්. ඒ ෙවග් එක 
එකව්කනාට අයති ිවගාදුරැ විෂයයන ්- වගෝචර විෂය කයිල කයින්වන්, 
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ඇස වගාදුරැ ගන්වන ් රෑප මාගයවයන.් ඇසට රෑප වගාදුරැ. කණයට 
ශබ්ද වගාදුරැ - ඒ විදියට හතිා ගන්න. ඒ මුල ්පහට අානල වගාදුරැ බිම් 
වෙනස.් ඊළඟට ඒ බරාහමණයයා අහනෙ, භෙත ් වගෞතමයනි,ි වම් 
ඉන්්රයියන ් පවහ් වගාදුරැ බිම්ෙලනි් වගන් වගාදුරැෙලට පිළිසරණය 
වමාකකද්? පිළසිරණය කයින්වන් ඒෙ ගිහලිල් එකතු වෙන්වන 
වකාවහද? බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් පිළතිරුැ වදනො. ‘මනසයි.’ වම් 
පිනේතනුට් ඒක හතිාගනන් පුළුෙන.් වම් බාහරි ඉන්්රියයන් පවහන් 
ගහිලිල් එකත ුවෙනෙ, මනසට. ඔන්න ඊළඟට තෙ පරශ්නයක් අහනෙ. 
මනසට පිළසිරණය වමාකකද්? බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස ්ඊට වදන පිළිතුර 
සතයි. මනසට පිළසිරණය සතයි. වම්ක තෙත් ඈතට යනො. ගැටළුෙක් 
නැතන්ම් පරවහල්කිාෙක ් ෙවග ් සාමානයවයන ් බැලුෙහම. නමුත් මුළු 
මහත ් ධමමයම ඒක තළු අඩංග ු වෙනො. ඊළඟට අහනෙ සතියට 
පිළසිරණය වමාකකද්? සතියට පිළසිරණය විමුකත්යිය.ි විමුක්තියට 
පිළසිරණය වමාකකද්? විමුකත්යිට පිළසිරණය නෙිනය.ි එතනනි්ම කථමාෙ 
ඉෙරය.ි  

වමයනි ්අපට වප්නව්න ්සතිය වකාය ිතරම් ෙැදගත ්ද කියල. 
කයනි ්වගන් ඒෙ සතිට ආෙට පසව්ස ඒො පිළබිඳ කසියිම් පාලනයක් 
කරනන් පුළුෙන ්සතවියන.් ඒ නසිාම තමයි වකාවතකතු් සූතරෙල වම් 
පිනේතනු ් අහල තවියන්වන - විවශ්ෂවයනම් ඉන්්රිය සංෙරය ගැන 
කයිනවකාට - සතයි වානරටපුාලවයක් හැටියටත ් දකේල තවියනෙ. 
‘ඉන්්රවියස ු ගුතතදොරතා’ කයිල තවියනව්න. වානරටපුාලයාට අයිති 
ෙැඩකව්න, සදුුස ු අය ඇතුල ් කරනෙ, නුසුදුස ු අය එනවකාට වානර 
ෙහනෙ. අනන් ඒ ෙවග්. තෙත ්තැන ්ෙල ‘සත ිආරකඛ සාරතී’ කියල 
සතයි හඳුනේල තවියනො. රථමයක උපමාෙකනි ් දකේප ු අෙසථමා 
තවියනෙ. රථමයක ් පදෙන සාරථී - රියදුරා - ඒ ෙවගම් රැක්වම් 
වයවදන වකනා, ඒ ෙවගම් වානරටපුාලයා, ඒ විධියටය ිසතවිය ්කෘතයය 
වපනන්මු් කරනව්න්. සතිට ආරක්ෂාෙ සපයා වදනො. ඒ නසිා තමයි ඒ 
සතයි ඒ තරම් ෙැදගත ්හැටියට වම් ගාථමාවව් වපනේා වදනව්න. නමුත් 
අනත්මි පදය සමහර විට ගැටළුෙක ් වෙනන් පුළුෙන.් සතිවයන් 
කරනව්න ් ෙැලැකව්ීම විතරය.ි තාෙකාලකිෙ ගලාවගන එන දිය 
පහරෙල ් ෙැලැකව්ීම පමණයය,ි සතවියන් වකවරනව්න. වම්ක 
සම්පරූ්ණයවයන් මළුුමනින ්ෙසාලන්වන ්පරඥාවෙන.් එතන ගැටළුෙක.්  

වමාකකද් වම් පරඥාෙ කයින්වන?් වකාවහාමද වම් පරඥාවෙන් 
ඔක්වකාම ෙහනව්න?් දිය පහරෙල.් එතන ඉඳල අපි ටිකක ්ඈතට යමු. 
දැන ් අපි පරකාශ කළාවන,් මදුුනත,් මදුුවන ් ඇද හැලීමත් කියන 
කථමාන්තරය. ඒකවන ්වම් මළුු මහත ්වදශ්නාෙට මලු. එතවකාට මුදුන 
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අවිදයාෙ කයිල කවි්ෙ. මදුුවන ඇද හැලමී කයින්වන අවිදයාෙ බිඳ 
වහලමී . අවිදයාෙ බිඳ වහලනව්න් වකාවහාමද? අවිදයාෙ බිඳ වහලීම 
තළුනි් තමය ි විදයාෙ මතෙුනව්න.් අවිදයාෙ නැත ි වෙනවකාට විදයාෙ 
මතවුෙනො. ‘විජජා’ කයින්වන ් අෙවබෝධය. අෙවබෝධය ගැන 
කයිනවකාට පරඥා කථමාෙ එනො. පරඥාෙ ආවලෝකයක් හැටියට 
දැකව්ෙනො, සමහර තැන ්ෙල. අපි කෙිුෙවන් බිතත්ර කටවුෙ හරිවෙලා 
ඉනන්ෙ කයිල. බිතත්ර කටවුෙන ් එලයිට ආෙට පසව්ස තමයි නියම 
විදියටම වප්නව්න. බිත්තර කටවුෙ හරිවෙලා ඉනන් වකනාට ඊට 
එහාට වප්නව්න නැහැවන. ඒක නිසා තමයි, මහ පුදුම විදියට පරඥාෙ 
ගැන දකේල තවියන්වන. ඇතැම් තැන් ෙල පරඥාෙ ඇසක ් හැටියට 
දකේනෙ. වම් පිනේතනු ් අහල ඇත ි මසැස, දිෙැස, පැණයැස, මාංශ 
චක්ෂසුය කාටත ්තවියනෙ. ඊළඟට දිබබ චකඛ ුකයිල කයින සෘෂිෙරැන් 
ධයාන ලාභනී් ලබාගන්නා දිෙැස. ඊටත් ෙඩා ඉහළ එක තමයි 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස ්වලෝකයට හඳුනේල දුන ්පරඥා ඇස. ඒ පරඥා ඇස 
මත ුකර දුනන් ආකාරය දැකව්ෙන, පරඥාෙ හඳුනේන එකත්රා පාඨයක් 
තවියනෙ. 

‘උදයත්ථ ගාමිණී පඤඤා අරියාය නිවබබධිකාය සමමා දුකඛඛය 
ගාමිණියා’ වම් පරඥාවව් මලූ බීජය එවහම නැතන්ම් පරඥාෙ ආරම්භ 
වෙනව්න ් වයෝගාෙචරයාවග ් අෙවබෝධයට ගැලවපන ආකාරයට. 
‘උදයත්ථ ගාමිණී’ ඇතවිීම් නැතවිීම් වපවනන පරඥාෙ. එතවකාට 
වලෝකයා ඉනව්න සමදුය පක්ෂවය්. සාමානයවයන් නවිරෝධය විෂය 
වෙනව්න නැහැ. ඒක පෘතගජ්නයා වනා තකා හරිමින ්නරිනත්රවයන් 
සමදුවයන් සමදුයට යනො. ඒකය ි ‘තණයහා වපාවනාභවිකා’ කියල 
කයින්වන.් පුනර්භෙය - භෙවයන් භෙය ඈඳනො. අලෙනො. පරඥාවව් 
මලූකි කෘතයය ෙැසලි තවියන නවිරෝධය මත ු කරල වදනෙ. ඒවක 
මලූකි එක තමය ි‘උදයත්ථගාමී.’ වම් වලෝකවය ්ඇතවිීමත ්නැතවිීමත් - 
අනතියතාෙ කයින එක වයෝගාෙචරයා වත්රැම් ගන්වන ් ඔන්න ඔය 
ෙචන වදවකන.් සමදුය - ෙය කයිල කයින්න පුළුෙන.් උදය - අත්ථගම 
කයිල කයින්න පුළුෙන්. ඇතවිීම නැතවිීම. වම්ක සංසක්ාරෙල 
සෙභාෙයය.ි  

අනිචචාෙත සංඛාරා 
උපපාද ෙය ධමමිවනා 
උපපජජිත්වා නරිැජඣනති 
වතසං ෙූපසවමා සවුඛා 

ඔතනම තවියනෙ ඔක්වකාම. මැරැණයට පස්වස කයින එකක් 
වනාවෙය ිවම්ක.  
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අනිචචාෙත සංඛාරා - සංසක්ාර හැම එකකම් අනතියය.ි 
උපපාද ෙය ධමමිවනා - ඇතවිීම් නැතවිීම් සෙභාෙයය.ි 
උපපජජිත්වා නරිැජඣනති - ඇතවිෙනව්න ්නැතවිෙනන්යි. 
වතසං ෙූපසවමා සවුඛා - අනන් ඒ ටික තමයි පරඥාෙට වහ්තු 

වෙනව්න, නවිරෝධය කරා යන මාගයය. 

ඒ පරඥාෙ ඇතැම් තැන් ෙල ආවලෝකයක ්හැටියට දකේනො. වම්ො 
සමහර විට වකවනකටු ගැටළු වෙන්න පුළුෙන.් වම්ො නකිම් උපමා 
කයිලත ් හතිනන් පුළුෙන,් ඇතැම් තැන් ෙල බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
පරකාශ කරන ඒො. ආවලෝකයට උපමා රාශියක් තවියනො. ‘ආභා’ 
කයිල කයිනෙ. ‘පභා’ කයිල කයිනෙ. එක ්සතූරයක් තවියනෙ, සමහරැ 
එතරම් ගණයන ්ගන්වන නැත.ි ලසස්නට කයිාපු එකක ්කයිල හිතනෙ. 
‘චතවසසා ඉමා භිකඛවෙ පභා කතමා චතවසසා. චන්දපපභා, 
සරුියපපභා, අගගපිපභා, පඤඤාපභා.’ ඒ අතරින ් ‘චතුනනං පභානං 
පඤඤාපභා,’ වලෝකවය ් ඒ පරභාෙල ් ආවලෝකෙල ් තවියන්වන හතරයි. 
චන්්රපරභාෙ, සරුියපරභාෙ, අගනපිරභාෙ - සගනිව්න ් පරභාෙ), අන්තිමට 
කයිනෙ පඤඤාපභා. ඔක්වකෝම පරභාෙන ්පරදිනෙ වම් පරඥා පරභාවෙන්. 
වම්ක නකිම්ම කයිාපු එකක ් වනාවෙන බෙ හතිාගන්න පුළුෙන්. අපි 
කවි්ෙවන ්වම්ක අවිදයාවව් සටි විදයාෙ කරා යන ගමනක.් ඒ ෙවග්ම 
අඳුවර් සටි ආවලෝකය කරා යන ගමනක.් පඤඤා ෙචනය තුළ 
තවියන්වන ් ඒ ආවලෝකයයි. ‘පඤඤා පවජජාවතා’ කයිල කයිනෙ. 
රහතන ්ෙහනව්සව්ග ්පරතයක්ෂය ගැන කයිවෙන වනාවයකුත ්තැන් ෙල 
අෙසාන ෙශවයන ්සඳහන් වෙන එකක ්තමය,ි 

‘පඤඤාය තසස දිසො ආසොනං පරිකඛයං ගචඡ්නති’ 
පරඥාවෙන ්දැකල ආශරෙයන ්ක්ෂය වෙනෙ. 

අනන් ඒක නසිා තමය ි කෙිුවව් වම් ගලාවගන එන තණයහා 
සැඩ ෙතරුැ, සතවියන් සම්පණූයයවයන්ම ෙසාලනන් බැහැ. ඒක කරන්න 
ඕවන පරඥාවෙනම්ය.ි වමාකද ආසෙ කයින ෙචනය තළු තවියන්වනත් 
ගලා යාමවන. ආශරෙයන ්ක්ෂය කරන තාක ්විමුකත්යි සම්පණූයය නැහැ. 
අනන් ඒ ආශරෙයන ් ක්ෂය කළ අෙසථමාවව්ය ි ඔක්වකාම සම්පණූයය 
ෙනව්න.් ආවලෝකය - පරඥා ආවලෝකය - ඇතළුතනි ්එන ආවලෝකයක්. 
ඒ ආවලෝකය, - වමතන කෙිුෙවන චන්්රපරභාෙ, සයූයපරභාෙ, ඒ හැම 
එකකම් පරදෙනෙ කයිල. ඒකට අානල ගාථමාෙක ්තවියනෙ, දීඝය කාලයක් 
උගතනු ්සාකචඡ්ා කළ එකක.් බාහයි සතූරවය ්අගට. 

යත්ථ ආවපා ච පඨවි - වතවජා ොවයා න ගාධති 



55 ෙන වදශ්නය 

109 

න තත්ථ සකුකා වජාතනතී - ආදිවචචා නපපකාසතී 
න තත්ථ චන්දිමා භාතී - තවමා තත්ථ න විජජතී 
යාන ච අතතනාවව්දි - මනු ිවමාවනන බරාහමවණයා 
අථම රෑපා අරෑපා ච - සඛු දුකඛා පමචුචත ී

වම්ක මහ පරවහල්කිා ගාථමාෙක ් හැටියටය ිතිවයන්වන. බාහිය 
ානරැචීරිය ඒ තාපස තමුා ක්ෂණිකෙ රහතව්ෙලා පිරිනෙින ්පෑෙට පස්වස, 
ඒ පිළබිඳෙ උානන ගාථමාෙක ්හැටියට, බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පරකාශ කළ 
ගාථමාෙ මහ ගැඹරුැ එකක.් ඒක තළු වම් කාරණයය කයිවෙනො සියුම් 
අනද්මින.්  

‘යත්ථ ආවපා ච පඨවි - වතවජා ොවයා න ගාධතී’ 

යම් තැනක, ඒ කයින්වන ් යම් විඤඤාණයයක ් තළු, හැම 
වකනාම වම් මහා භූත ධමම තළු වන ් රඳා පෙතනිව්න,් වම් පඨවි, 
ආවපා, වතව්ජෝ, ොවයෝ ඒ සවිත ් පිහටිනව්න ් නැහැ. පිහිටීමක් 
ලබනව්න ්නැහැ. අනන් එබඳු ඒ තත්වවය ්දී 

න තත්ථ සකුකා වජාතනතී - තරැ බබලනව්න ්නැහැ. 

ආදිවචචා නපපකාසත ී - සයූයයාෙත ් පරකාශයට පතව්ෙන්වන් 
නැහැ. ආවලෝකය විහදිුෙනව්න ්නැහැ.  

න තත්ථ චන්දිමා භාත ී- හඳ ෙත ්දිලවිසනව්න් නැහැ.  

වමාකද වහත්ෙු? ඒ පරඥා පරභාෙය තළු - අර වලෝකයාට 
ආවලෝකය වදන ෙසත ුඔක්වකාම මාධයයක් ඔසව්ස් එනව්න්. වලෝකයා 
යමක ් දකනිව්න ් මාධයයක් ඔසව්සය්.ි එක්වකෝ තරැ එළයි ඕවන, 
අන්ධකාර රාතරියක නම්. එවහම නැතන්ම් හඳ එළයි ඕවන. නැත්නම් 
ඉර එළයි ඕවන. එවහමත් නැතන්ම් - අගනි කයිල කයින්වන,් ගිනි - 
විදුලයි ආදී ඔක්වකාම එයට අයතියිි. ඒ ආවලෝකයක් තළුනි් තමයි අපි 
දකනිව්න.් නමුත ් පරඥා ආවලෝකයක් ආෙහම අරො නිශපරභා වෙනො. 
හඳ, ඉර, තරැ ඔක්වකාම නශිපරභා වෙනො. ඒකයි අපට කියන්න 
තවියන්වන. වමාකද ඒකට අරෙ අහවුෙනව්න නැහැ. අර 
සළායතනවයන් මිදුණය අෙසථමාවව් ඒ පරඥා පරභාෙ, අන්න ඒක තුළ 
තමය ිආශරෙයන ්ක්ෂය වෙනෙ කයිල කයින්වන.් 

‘පඤඤායං තසස දිසො’ ඒ පරඥාෙ තළුනි් දැකල ආශරෙයන් ක්ෂය 
වෙනො. අනන් විමුකත්යි. සත ිලඟට තවියන පඤඤා කයින ෙචනය 
ඉතාම ෙැදගත ් වෙනො. සමහර අය වමය වනාවයකුත ්ආකාරවයන් 
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වතර්ැම් කරනො. වම්කට වහාඳ සාධකයක් අජිත මානෙ පුචඡ්ාවෙමත් 
සඳහන් වෙනෙ. අර ගාථමාෙලට උතත්ර ලැබණුයට පසව්ස අජිත 
මානෙකයා බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සව්ගන් අහනෙ, ‘යම් තැනක නාම 
රෑපය උපවරෝධනය වව්ද ඒ වකාතැනද?’ කයිල අහනෙ. සයත්ථ 
නාමඤච රෑපඤච, අවසසං උපරැජඣති) අනන් එවතනද්ි බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස ් කයිනෙ ‘විඤඤාණයසස නවිරාවධන, එවත්ථතං උපරැජඣති’ 
විඤඤාණයය නරිැදධ උන අෙසථමාවෙය ි වම් නාම රෑපය උපවරෝධනය 
වෙන්වන. නිවරාධය, උපවරාධනය කයිල ෙචන වදකක ්එතන සඳහන් 
වෙනෙ. විඤඤාණය නවිරෝධය කයිල කයින්වන ් - අභසිංකත 
විඤඤාණයය, වනාරහත් විඤඤාණයය නාම රෑපය ඇසරුැ කරවගනයි 
තවියන්වන. නාම රෑපය ඇසරුැ කරවගන පැෙත ිසංකත විඤඤාණයය, 
සකස ්කර ගතත් ුවිඤඤාණයය, යම් වෙලාෙක නරිැදධ උනාද අනන් ඒ 
අෙසථමාෙ අනදිසසන විඤඤාණයය කයිල කයිනෙ. ඒ විඤඤාණයය නාම 
රෑපය වපනන්මු් කරනව්න ්නැහැ. ඒ අනදිසසන විඤඤාණයය තමයි ඒ 
විමුකත සවිත ් තතේය. එතන තමය ි අර හඳ, ඉර ආදියට තැනක් 
නැතව්ත්. සතූරය අෙසාන වෙන අෙසථමාවෙත ් ඒ විදිවය ් වදයක් 
කයිවෙනො. 

විඤඤාණයං අනිදසසනං - අනනතං සබබවතා පභං 
එත්ථ ආවපා ච පඨවි - වතවජා ොවයා න ගාධති 
එත්ථ දීඝං ච රසසං ච - අණය ුථමූලං සභුාසුභං 

ඔය විදියට දිගට යනෙ ඒ ගාථමාෙ. ඒ කයින්වන ්ඒ අනිදසසන 
විඤඤාණයය, නාම රෑපයක් වපන්නමු් වනාකරන විඤඤාණයය, ඒ 
විමුකත් හති. ඒක අනනත්යි. දිග වකාට ආදී ඒ අනත් කසිෙික ්නැහැ. 
‘අනනතං සබබවතා පභං’ හැම පැතව්තනම් ආවලෝකෙත.් අන්න ඒකයි 
වහත්ෙු. එතවකාට හැම පැතව්තනම් ආවලෝකෙත ් නසිා වලෝකයා 
ආවලෝකය වදන ෙසත්ු හැටියට දකේන වද් සයිලල්ම නිශපරභා වෙන 
අෙසථමාෙක ්ඒක. ඒකය ිහඳ, හරිැ ආදිය වනා බබලනො කයිල කෙිුවෙ. 
වම්ොයනි ්ලැවබනව්න ්සාමානය ෙචනෙලනි ්ලැවබන අථමමය වනාවෙයි. 
පරඥා ආවලෝකය කයින එක බාහරිෙ වෙන එකක ් වනාවෙයි. 
ඇතළුතනිම් එන එකක.් ඒ ඇතළුතිනම් එන පරඥා ආවලෝකය හමුවව් 
මළුු මහත ් නාම රෑප වලෝකය නරිැදධ වෙනො. එවහම නැත්නම් 
උපවරෝධනය වෙනො. ඒ උපවරෝධනය ෙුණය ුතතේය තමය ිඅරහත්ඵල 
සමාපතත්යි තළු තිවයන්වන.් ඒකට අානල සතූර අපි වනාවයකුත් 
අෙසථමාෙල වපනන්ුම් කරල තවියනෙ. සළායතන නවිරෝධය - 
සළායතන නවිරෝධයම නෙින හැටියට දකේල තවියනෙ. අර කිෙුෙ 
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ආකාරයට සළායතනය වලෝකය නම්, ඒ වලෝකවය ් නවිරෝධය 
කයින්වන ් වලෝවකෝත්තර තතේයක.් බිතත්ර කටුෙ බිඳවගන එළියට 
ආපු අෙසථමාෙ. සාමානය වලෝකයා හතින දශයනය වනාවෙය.ි ඒ දශයනය 
එවහමපිටිනම් විෙෘත දශයනයක්, ඒ විෙෘත මනස තළු තවියනව්න්. වම් 
හානගතත්ු වදයක් තමයි සංකත කයින්වන.් නාම රෑපය සංකත වදයක්. 
ඒක හානගනන් හැටිත් ඊළඟට අපි තෙ ටිකක ්කයිනෙනම් - වම්ො ගැන 
අපි යම් යම් පරමාණයයකට පටිචච සමපුපාද වදශ්නාෙල කියල 
තවියනෙ.  

පටිචච සමපුපාදවය ්අංග වානළහ අපි කෙුරැත ්දන්නා හැටියට 
පටන් ගන්වන අවිදයාවෙන ් තමයි. නමුත් අපි වපනේල දුන්න ඒ 
අවිදයාෙ නමැත ි අන්ධකාරය තළු යම්කසි ි සංසක්රණයයක් වකවරනො. 
ඒ සංසක්රණයය - අපට කයින්න පුළුෙන ්අඳුවර අතපත ගෑමක් ෙවග්. 
ඒ අඳුවර අතපත ගෑම තළුනි් පෘථමගජ්න පුදග්ලයා හානගනන්ෙ ඒ 
සංසක්රණයය. සමහර විට දකේනෙ වමවහම. පැෙැතම් සඳහා මලූකිෙම 
අෙශයවෙන සංසක්රණයය තමයි ආශොස පරශොස වදක. වම් ආශොස 
පරශොස වදක තමා සහ වලෝකය පිළබිඳ හැඟමී් ලබා වදන වදයක්. 
ආශොසයට ගන්න හසු්ම ටික පිටත වලෝකවයන් ගන්න වදයක්. 
අරවගන ආපහ ු වදනෙ වලෝකයට. එතනම අහවුෙනෙ වලෝකයට. 
ආශොස පරශොස තමය ි ‘කාය සංසක්ාර’ හැටියට දකේන්වන,් අවිජජා 
පචචයා සංඛාරා කයින තැන. ඊළඟට ෙචී සංඛාවරා, වලෝකයා ජීෙත් 
වෙනන්ට ෙචන පාවිච්චි කරනො, අදහස් හෙුමාරැ කර ගැනමීට. 
නමතු ්ඒක යටින් තවියනෙ සංසක්ාර හැටියට දකේන විතකක් විචාර. 
ෙචනයක් පිට කරනන් කලනි ්- පරශ්නයක් නම් හුඟාකව්ෙලා හිතලවන් 
ෙචනයක් පිට කරනව්න.් අනන් එබඳු අෙසථමාෙල - හතිාගන්න. 

බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් එතන සංඛාර කයිල හැඳිනේූවව් කමම 
වනාවෙය.ි ඉතාම සයිමු් සංසක්ාර පැත්ත. ආශොස පරශොස. ඒෙත් 
භෙයට අයිතයි.ි පැෙැතම් එතනමයි තවියන්වන.් ආශොසයක් අරවගන 
ඒක රඳෙගනන් බලනෙ. ඒක ගයිහම විගහට හසුම්ක් ගන්නෙ. 
තණයහාෙ එතනම තවියනෙ. අවිදයාෙ එතනම තවියනෙ. වම් 
ආධයාතම්ික ෙශවයන් උපාදිනනං ශරීරය රැක ගැනම් සඳහා විතකක 
විචාර - ඒො තළුනි් අර ෙචනය නකිතු ්කරනෙ. ඊළඟට සංඥා වව්දනා 
චිතත සංසකාර. සංඥාෙත ් වව්දනාෙත ්නසිා තමය ි වච්තනාෙල ්ආදිය 
සකසව්ෙලා අපි කරියා කරිීමට වපළවඹනව්න.් අවිදයා පසබුිම තුළ ඒ 
සංසක්ාරෙලනි ් වකවරනව්න වමාකකද්? ඒක තළුනි් මතුවෙන්වන 
විඤඤාණයයත් නාමරෑපයත් කයිල වදකක.් විඤඤාණය කයිල කියන්වන් 
වෙන ් කර ගැනමී. එක ් වකවනකවුග ් විඤඤාණයය තෙ වකවනකුවග් 
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විඤඤාණයයට වෙනස්. අනති ් ඔක්වකාම සම උනත,් විඤඤාණය 
ෙශවයන් බලනවකාට ඒක ඉතාමතම් වපෞදග්ලකි වදයක්. වලෝකය 
විඤඤාණයවය ්පිළඹිිබ ුවෙනො, නාම රෑප ෙශවයන්. ඒක අපි වපන්නුම් 
කරල දීල තිවයනො. වව්දනා, සංඥා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර - ඒ 
නාම ධමම තුළනි් හඳුනගන්නො. පඨවි, ආවපෝ, වත්වජෝ, ොවයෝ කියන 
මහා භූත ධමමත.් හිතාගන්න අපි මනුෂයයින ් ෙශවයන්, ඒ වව්දනා 
සංඥා වච්තනාෙලනි් ලබන ඒ පරතයක්ෂය තරිිසනනුට් නැහැ. 
කරුැලල්නට් නැහැ. දිවය ් ඉන්න සතනු්ට නැහැ. ඔෙනු්ට තිවයන්වන් 
වෙනම වලෝකයක්. ඔෙනුව්ග් සළායතන වලෝකය වෙනස්. ඒ නිසා 
තමය ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් වලෝකය හැඳිනේූවය ් හැම තිස්වසම 
සළායතන ආශරවයන.් එක එක සතේයාට වපෞදග්ලකි ෙූ සළායතන 
ආශරවයනුය ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් වලෝකය වපනේූවය.් වමාකද 
වලෝකවය ් ආරමභයත් වලෝකවය් නවිරෝධයත ් එතනමයි. වලෝකවය් 
නවිරෝධය ගැන කථමා කරනවකාට - ඔන්න ඔය විදිවය ්වදයක් වමතන 
තවියන්වන්. නාමරෑපයත ් විඤඤාණයයත ් අතර තමය ි සංකතය සකස් 
වෙනව්න. 

ඊළඟට නාමරෑප පචචයා සළායතනං. ඒ විඤඤාණයයත් 
නාමරෑපයත ්අතර ඇතවිෙච්ච - අපි දෙයතාෙය කයිල කවි්වෙ. වදකක්. 
වදකකට වබදිල යාම. ඒක සළායතනය තලුත ්තවියනො. සළායතනය 
කයිල කයින්වන් පිනේතනුි, ආයතන හය කයිල කයින්වන් - ඇසත් 
රෑපයත,් කණයත ් ශබ්දයත,් ආදී ෙශවයන් වජෝඩ ු වජෝඩ ු යන්වන. 
වකායතිරම් ද කයිවතාත් එක ්අෙසථමාෙක බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් පරකාශ 
කළා, ‘මහවණයනි, මම නුඹලාට වදකක ්වද්ශනා කරනො. වමාකක් ද 
වදක? ඇසයි රෑපයය,ි කණයය ි ශබදයය,ි නැහැයය ි ගඳ සෙුඳය,ි’ ඔය 
විදියට කෙිුෙ. මනසය ිසතිවිිලයිි සධමමය)ි. ඊළඟට බදුුරජාණයන් ෙහන්වස් 
අභවියෝගයක් ෙවග ් කරනො. මහවණයන,ි කෙුරැෙත ් කෙිුවොත් වම් 
වදක හැර වෙන වදකක ්වලෝකවය් තවියනෙය කයිල, ඒක නකිම් හිස් 
පරලාපයක්. එයනි ්වපනන්මු් කරනව්න් වම් වදක තමයි වදක. අන්න ඒ 
වදක අතර තරඟය තළුනි් තමයි පඤච උපාානනසකන්ධයක් 
රැසව්ෙනව්න. ඇස රෑපෙලට ඇළුම් කරනො. එකව්කා ගැවටනො. 
කණය ශබ්දෙලට ඇළුම් කරනො, ආදී ෙශවයන්. ඊළඟට ඒක තුළින් 
අනන් කමම රැසව්ෙනො. 

නාම ධමම ගැන කෙිුෙවන.් වව්දනා සංඥා, වච්තනා, ඵසස, 
මනසකිාර. අපි අර ඇඟලි ි පවහ ් උපමාවෙන ්කෙිුවව්. වම් පින්ෙතුන් 
සහිපිත ් කර ගන්න. වව්දනාෙ සලුැඟිලල්ය ි කෙිුො. සංඥාෙ 
මදුුඇඟලිල්ය ි කෙිුො. වච්තනාෙ තමයි මැදැඟලිල්, කැපී වපවනන 
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මැදැඟලිල්. ඊළඟට දබරයට එන ඵසස්. ඒ දබරැඟලිල්. අන්තිමට 
මහපටැඟලිල් තමය ි මනසකිාරය. අපි වනාවයකුත ් ආකාරවයන් 
වපනන්වුව්. වම් පරඥාෙ කරා යන ගමන පටන් ගන්වන් 
වයෝනවිසෝමනසකිාරවයන.් අපි වනාවයකුත ් උපමාෙලින ් දැක්ෙුවව්. 
වලෝකවය ් තවියන කථමාන්තරෙලනි ් ගත්තත ් නතීමිය ෙශවයන් 
බලනොනම්, සාකක් ිකාරවයක් නැත්නම් නඩෙුක ්අහක ානන්න එපායැ. 
වම් විඤඤාණයයත ් නාමරෑපයත ් අතර පරශ්නය, මළුු මහත් ඈත 
අතතීවය ්ඉඳල ඒ සෘෂිෙරැනට් පො සාකක්ි කාරවයක් නැත ිනඩුෙක් 
ෙවග ් වතෝරගන්න බැරිඋනා. විඤඤාණයය වකාවහාමද වතෝරගන්වන්. 
විඤඤාණයවයන්මවන හැම වදයක්ම අපට ඉදිරිපත ් කරන්වන. 
වකාවහාමද ඒක වතෝරගන්වන. අනන් බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් මැදුම් 
පිළවිෙත වයදුෙ. විතත්කිාරයිනව්ගන් වකවනක ් සාකක්කිාරවයක් 
කරගතත්. වලාකුම ෙරදකාරයා කෙුද? මනසකිාරයා. අවයෝනිවසා 
හැටියට වම් අවිදයාෙත් තණයහාෙත ් එකත ු කරවගන වම් කරපු 
අපරාධවය ් ඇතුළත කථමාන්තරය වහලිකරගන්න අනන් අර 
අවයෝනිවසෝමනසකිාරයාට සමාෙ දීල, තමවුස ් අපට කථමාන්තරය 
කයිනෙ කයිල වයෝනවිසා කර ගතත්. ධමමවය ් වයානවිසෝමනසිකාරය 
කයිල කයින්වන් නිස ි ආකාර වමවනහි කරිීම තළුනි් - ඒක මුල් 
කරවගන තමය ිඅර කෙිුෙ පරඥා මාගයවය් යන්වන.  

‘උදයත්ථ ගාමිණී’ සාමානය වලෝකයාට වනාවපවනන 
වගවීයාම. නවිරෝධය. ආයය ශරාෙකයාට, වයෝගාෙචරයාට වපවනනෙ 
අනතියතාෙ හරියාකාරෙ. සාමානය වලෝකයා අනතියයය ිකයිනව්න් වම් 
තබි ු     ණය එකක ්දිරාපත ්උනා. ඒක අහක් කරල වෙන එකක ්ගතත්ා. ඊට 
ෙැඩිය අනතිය තතේයක ් වලෝකයා දන්වන නැහැ. බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස ්වපනන්ෙු වම්ක විනවිිද යන පරඥාෙක.් විනවිිද යාමක් කිෙුවෙ 
වමාකද? ‘අරියාය නිවබබදිකාය’ යමක් පහළ වෙනවකාටම දකිනෙ 
ඒක විනාශවෙන්න තවියන එකක ් බෙ. එතනය ි විනවිිද යාම. 
වලෝකයාවග ්පැතත් සමුදය පැත්ත. නිවරෝධය අමතක කරලා සමුදයම 
මත ු කර ගන්නෙ. ඒක තළු තණයහාවෙන් අලෙල එකකට එකක් 
සම්බන්ධ කරල අලෙල ගන්නෙ. ඒ වෙනෙුට වයෝගාෙචරයා නවිරෝධය 
මත ු කරල ගන්නෙ, අමාරැවෙන ් නමතු ් ඇතවිීම් නැතවිීම් වදවකන්. 
එතනය ිවිමුකත්යි තිවයන්වන.් වමාකද ඇතිෙන හැම එකකම් නිරැදධ 
වෙනෙ නම්, එතන සථමාෙරයක් ගන්න බැහැ. මමය මාවගය් කියල 
ගන්න බැහැ. ඒ විනවිිද යාමය ි‘නවිබබධිකා පඤඤා’ කයිල කයින්වන්. 
කරම කරමවයන් ඒ අනතියතාෙ පිළබිඳෙය ි නැඟමී - ඒවක හිත 
වයාදන්න වයාදනන් අනත්මිට සමදුය වනාවපනී යන තරමට 
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නවිරෝධය මතවුෙනෙ. වමාකද හටගත්ත හැම වදයක්ම නරිැදධ වී 
යනෙ නම් ඒක ගැනවන හිත වයාදන්න තවියන්වන. විමුක්තිය 
තවියන්වනත ් එතනවන. ඒ නවිරෝධය කරා යන ගමන විදශයකයාට 
ෙැටවහන විධියට කෙිුවොත ් - දැන ් වබාවහෝ වදනා සංකතය එක 
පැතත්කට ානල අසංකතය අනති ් පැතත්ට ානල වතෝරනෙ, ඔය 
වනාවයකුත් මහ උගතනු්. නමුත ් වමතනයි තවියන්වන.් අර කිෙුෙ 
විඤඤාණයය, අභසිංකත විඤඤාණයයක්, නාමරෑපය වපනන්මු් කරන 
විඤඤාණයය. යම් අෙසථමාෙක අර විධියට නාමරෑපය පිළබිඳ කළකිරීම් 
ඇත ිකරවගන විදශයකයා නාමරෑප සංසක්ාර වමවනහ ිකරිීම තුළින් - 
ඇස කන නාසය දිෙ කය මන කයින ඒෙට එන අරමණුය ුහඳුනේන්වන 
නාමරෑප සංසක්ාර හැටියට. - ඒොට එන අරමණුයෙුල තවියන්වන අර 
කයිාපු වව්දනා, සංඥා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාරත ්ඒොයින ් අල්ලන 
මහා භූත ධමමත ් එතනම තිවයනෙ. ඕනෑම අරමණුයක රෑපයක වව්ො 
ශබදයක වව්ො හැම එකකම - අනන් ඒො - යම් අෙසථමාෙක ඒොවය් 
අනතිය දුකඛ අනාතම සෙභාෙය දැකල, ඒොයනි ් හිත මුාන ගත්වතාත් 
අනන් එතවකාට තමය ි ‘විඤඤාණයං අනදිසසනං’ නාමරෑපයක් පිළිඹිබු 
වනාකරන විඤඤාණයය. එතැනය ි අර විමුකත්යි තවියන්වන. ඒකමයි 
‘සබබවතා පභං’ ආදී ෙශවයන් දැකේූවය ්ඒ පරභාෙ. 

මහා පුදුම වදශ්නාෙක්. බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස් එතන වපන්නුම් 
කරල තවියන්වන ් වලෝකය හා වලෝකතු්තර බෙ අතර වෙනස. 
සාමානයවයන ් වලාකුතතර කයින එක වබාවහෝවදනා වතෝරනව්න් - 
අපි හතිම ුරහතන ්ෙහනව්ස් පිරිනෙින ්පෑෙ කයිල. ඊට පසව්ස යම්කිසි 
තැනක ගහිලිල් උපදිනෙ ඉර, හඳ, තාරකා නැත ි - ඔන්න ඔවහාමයි 
වමවතක ්කාලයක් වතර්ැවව්. නමතු ්ගැඹරු වමතනයි. ඒ ඇතුළතින්ම 
එන මහා පරඥාෙ. ඒක අමාධයමයි. මාධය ෙශවයන් තමය ි වලෝකයා 
සාමානයවයන ්දකනිව්න, හඳ එළවියන්, තරැ එළවියන්. වම්ක එවහම 
වනාවෙය.ි ඇතළුතනි ් එන පරභාෙක.් ඒ පරභාෙ තළුනි් දක්ෙන්වන් 
වමාකකද්? වලෝකවය ් ශුනයත්වයය.ි වලෝකවය ් ශුනයත්වය දකින්වන් 
වකාවහාමද? ‘සබබවතා පභං’ හැම පැතව්තනම් ආවලෝකය ආෙහම. 
අපි හතිම ුවිනවිිද වප්න යමක් වීදුරැ කෑලල්ක ්ෙවග ්වදයක්. සෑවහන 
ආවලෝකයක් ආවොත ්ඒක වනාවපන ීයන තත්වයට එනෙවන්. අන්න 
ඒ ෙවග ්වලෝකයා වම් මොගතත් ුඒ සංකත වලෝකවය ්හැටි ගැඹුරින් 
දැකව්කාත ්යම් අෙසථමාෙක හිත විමුකත වෙනෙ. ඒ විමුකත වීම තුළින් 
තමය ිනෙින කයිල කයින්වන.් නිබබානය - එතන තවියන පරතිඵලය 
වමාකකද්? විඤඤාණයය නාමරෑපවය ්බැඳිල තිවබන තාක ්තමය ිනැෙත 
උපතක ් පෙතනිව්න.් විමුකත් සති, ඇතැම් විට දිෙයනික ් හැටියට 
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දකේනො. රහතන ්ෙහනව්සල්ා ඒ අරහතඵ්ල සමාපතත්යිට සම ෙැදිල 
සටිින අෙසථමාවව්, වහණය ගැහෙුත් ඇවහනව්න නැහැ කයිල වනාවයක් 
විට කයින්වන. ඒ සළායතනවයන් මිදුන ුඅෙසථමාෙ. ඒක වම් ජීවිතවය් 
දී නෙින ්සෙු විඳීමයි.  

ඊළඟට උනේහනව්ස්ලාවග් අෙසාන වමාවහාවත ් අර කියපු 
පරතයක්ෂය ඉසස්රහට එනෙ. වමාකද වහත්ෙු. ජීෙත ් ෙන කාලය තුළ 
උනත ්අමෘත කයින වනාමැවරන බෙක ්පිළබිඳ අතද්ැකමීක් ලැබෙු නම්, 
තණයහාෙ නැති වෙනවකාට මරණයය පිළිබඳ භයක් නැහැ කියන 
පරතයක්ෂය ඒ පුදග්ලයා ලැබෙුා නම්, මරණයයට ඉදිරියට ආෙත් ඒ 
වමාවහාවත ්දී මතෙුන්වන ්ඒ සවිත ්සටහන් වෙලා තවියන අරහත්ඵල 
සමාපතත්යියි. බදුුරජාණයන ් ෙහනව්සල්ා රහතන ් ෙහනව්සල්ා අෙසාන 
ෙ ශවයන ් - අප කමීට කයිනෙ - ධයානයක ් තළුනි් පිරිනෙින් පෑෙ 
කයිල. නමතු ්ගැඹරු තවියන්වන්, ඒ ධයානවයන ්ඊළඟට අනන් අර ඵල 
සමාපතත්යිට සම ෙදිනෙ. ධයානය පලාවගන යනෙ. ධයානය 
පලාවගන ඵල සමාපතත්යිට සම ෙැදිලයි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස්ලා 
වව්ො රහතන් ෙහනව්ස්ලා වව්ො ශරීරය අත හරිනව්න.් ඒ නසියි අපි 
කලනි ් අෙසථමාෙල විසත්ර කළ පරිදි දබබමලලපුතත ආදී රහතන් 
ෙහනව්සල්ා ශරීරයට ගනි ි දලේාවගන පරිනෙිමාණයයට පත ් උන බෙ 
සඳහන් ෙනව්න්. වම් කාවල කරන ගනි ිදැලව්ීමක් ෙවග ්වනාවෙයි ඒක. 
උනේහනව්සල්ා ඇඳුමක් අතහැරල ඒකට ගිනි තයින්න ෙවග් තමන්වග් 
ඒ අරහත ් ඵල සම්පත්තයි තුළනි් - ශරීරය ඉෙතට ානල තමයි අර 
වතව්ජෝ කසනි ශකත්යි තළුනි් ඒක දෙල තබිවුණය. ඒ අර විමුක්තිය 
වපනන්මු් කරන කාරණයයක්. ඒකය ි බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස් ඒ 
අෙසථමාවව්දී විවශ්ෂ උානන ගාථමාෙක ්පො පරකාශ කවළ.් 

‘අවභදි කාවයා නිවරාධි සංඥා වෙදනා අසීත ි රහංස ු සබබා 
සංඛාරා ෙූපසමිංස ුවිඤඤාණයං අත්ථමගමං.’ 

ඒ දබබමලලපුතත මහ රහතන් ෙහනව්ස් ගනිි දලේාවගන 
පරිනෙිමාණයයට පත ් උන අෙසථමාවව් අළුත ් නැහැ. දැලිත ් නැහැ. ඒක 
තමය ි විවශ්ෂ උානන ොකයයක් හැටියට බදුුරජාණයන ් ෙහනව්ස ් පරකාශ 
කවළ.් වහාඳට පිරිසදිුෙටම වපන්නමු් කළා නිෙමාණය තතේය.  

අවභදි කාවයා - ශරීරය බිඳී ගයිා. 
නවිරාධි සංඥා - සංඥාෙ නරිැදධ උනා. 
වෙදනා අසතී ිරහංස ුසබබා - සයිළුම වව්දනාෙන ්සසිලි ්උනා. 
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අපි හතිනව්න ගනි ිදලේගතත්හම දබබමලලපුතත මහ රහතන් 
ෙහනව්සට් උෂණයය දැවනනට් ඇතයි ිකයිල. නැහැ. වව්දනාෙන් සිසිල් 
උනා. 

සංඛාරා ෙූපසමිංස ු- සයිළුම සංසක්ාරයන් සනස්ිඳුන. 
ආවයත ්නැෙත උතප්තත්ියට හති ගවිය ්නැහැ.  
විඤඤාණයං අත්ථමගමං - විඤඤාණයය අසතයට ගයිා. 

විඤඤාණයය ඇතත් ෙශවයන්ම වකළෙරට ගියා. ඔය විඤඤාණය 
අසතගමය තළු තමයි ඔක්වකාම පරශ්නය තවියන්වන. විඤඤාණයය 
වමච්චර කාලයක් සංසාරවය ්යනව්න, අවිදයාෙත ්තණයහාෙත ්උපකාර 
කර වගන, කමම රැස් කරනො. ඒ නිසා තමයි පඤච උපාානන සකන්ධයක් 
රැසව්ෙනෙ කයිල කයින්වන.් ඇතැම් තැන ්ෙල ධමමවය් සඳහන් වෙනෙ 
සංසකාර නවිරෝධවයන් වම් ඔක්වකාම පරශ්න විසවඳනෙ කියල. 
බදුුරජාණයන ්ෙහනව්ස ්පරකාශ කරල තවියනෙ එක ්අෙසථමාෙක -  

‘කාවයො භිකඛවෙ සති කාය සංවචතනා වහතු උපපජජති 
අජඣතතං සඛු දුකඛං’  

කයක් කයිල වදයක් ඇත ි කලහ් ි කය පිළබිඳෙ වච්තනා 
ඇතවිීම තුළනි ් ඇතළුතින ් සැප දුක ් ඇතවිෙය.ි ඒ ෙවග්ම ෙචනය 
පිළබිඳෙ - ෙචනය කයිල වදයක් ගතත්හම ඒක ආශරවයන් සැප දුක් 
ඇත ිවෙනෙ. මනස පිළබිඳෙත ්එවහම පරකාශ කරනො. හැම එකක්ම 
අවිජජාෙ පරතය කරවගනය ිකයිනෙ. නමතු ් ඔන්න අෙසාන ෙශවයන් 
දකේනො -  

‘අවිජජායවත්ථෙ අවසස විරාග නවිරාධා වසා කාවයා න වහාති 
යමපචචයාසස  තං උපපජජත ිඅජඣතතං සඛුදුකඛං සා ොචා න වහාති 
යමපචචයාසස තං උපපජජත ි අජඣතතං සඛුදුකඛං වසා මවනා න 
වහාත ියමපචචයාසස තං උපපජජත ිඅජඣතතං සඛුදුකඛං වඛතතං තං 
න වහාති, ෙතථමුං  තං න වහාති, ආයතනං තං න වහාති, අධිකරණයං 
තං න වහාත ියමපචචයාසස  තං උපපජජත ිඅජඣතතං සඛුදුකඛං’ 

 නමතු ් අවිදයා නවිරෝධවයන් - අපි ආරම්භවයද්ී කිව්ෙ 
අවිදයාෙ නසිා කාය සංසක්ාර, ෙචී සංසක්ාර, චිතත සංසක්ාර 
ඇතවිෙනෙ කයිල. වම් කයින්වන ් අවිදයාෙ සම්පණූයයවයන්ම නිරැදධ 
උන අෙසථමාවව් කය කයිල වදයකුත ් නැහැ. ෙචන කයිල වදයකුත් 
නැහැ. මනස කයිල වදයකුත ් නැහැ. ඒො තමය ි අර කමම රැස්වෙන 
වකත උවන,් වහ්තෙු උවන.් ඒො ඔක්වකාම නැත ිඋනා කයින එකයි 



55 ෙන වදශ්නය 

117 

වපනන්මු් කරනව්න්. විමුකත්යි, පරිනෙිමාණය තතේය ගඪූ ගුප්ත වදයක් 
හැටියටයි වපනන්මු් කරනව්න. ඒ නිසා තමයි බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්සව්ග් මහා පුදුම වදශ්නාෙක ් තවියනව්න. අපි වම්ො ගැන 
වනාවයකුත් වදශ්නා වෙනම පෙතේල තිවයනෙ. විවදශ්ිකයනි් පො 
පුදුම වෙන මහා වදශ්නාෙක.් වෙන තැන ්ෙල විමුකත්යි වහායන අයට 
ඒක වහාඳ පිලතිරුක.් 

‘ඉමසමිං එෙ බයාමමවතත කවලබවර සඤඤී සමනවක 
වලාකංච පඤඤාවපමි. වලාක සමුදයංච, වලාක නවිරාධංච, වලාක 
නවිරාධ ගාමිණී පටිපදංච’ 

ඒ සංඥාෙත ් මනසත ්ඇත ි වම් ශරීරය තලුම, වම් කවළ්බරය 
තලුම, මෘත කවළබ්රය වනාවෙය.ි සංඥාෙත ් මනසත ් ඇත ි වම් ශරීර 
කඩූෙු තලුම මම වලෝකයත,් වලෝක සමදුයත,් වලෝක නවිරෝධයත් 
වලෝක නවිරෝධ ගාමිණී පරතපිානෙත ් දකේාලමි කයිල - බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස ්මහා පුදුම සංිහ නාදයක් පරකාශ කවළ,් අනන් ඔය කාරණයාෙ 
නසිය.ි එතවකාට වම් පරඥාෙ කයින එක අනන් අර කවි්ෙ විදියට 
‘උදයත්ථ ගාමිණී පඤඤා’ වයෝගාෙචරවයකුට ආරම්භ කරන්න 
තවියන්වන ්එතනය.ි අනිචච සංඥාෙ ෙැඩීම තළුනි් ඒ අනතියතාෙ පැති 
වදකක ්හැටියට වප්නෙ, ඇතවිීම් - නැතවිීම්, ඒක ඔසව්ස ්තෙ තෙත් 
හති ගැඹරුට ගැඹරුට වයාදන්න මනසකිාරය - එවතන්දි තමයි අර 
වයානවිසාමනසකිාරය, අපි අර සාකක්ිකාරවයක් කර ගත්තු 
විතත්කිාරයා, අනත්මිට කථමාෙ වහල ිකරනෙ.  

වම් හැම එකකම් වයානවිසෝ මනසකිාරය තළුනි් ඉතාමත්ම 
සයිමු්ෙ දකනින් දකනින් අනතියතාෙ මතවුෙනෙ. නිවරෝධය 
මතවුෙනෙ. එතවකාට ඒ සමදුය තළුනි් භෙය ෙැවඩනන් ෙවග්, 
නවිරෝධය මතු උන වෙලාවෙ එතනම භෙ නවිරෝධයයි. එතන 
මතවුෙනව්න. ඒ නසිා තමය ිහැම තැනම ෙවග ්බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස් 
පරකාශ කරනව්න ් ‘භෙ නවිරාවධා නිබබානං,’ ‘භෙ නවිරාවධා 
නබිබානං.’ භෙ නිවරාධයමයි නෙින කයින්වන.් නමතු් භෙ නිවරාධය 
කයිනවකාට වබාවහෝ වදනා බය වෙනෙ. වමාකද ඒ තරම් භෙ 
තෘෂණයාෙ වලෝකයා තළු තවියන නසිා. නමතු ් වම් භෙ නවිරෝධය 
පරතයක්ෂයක් හැටියටය ි දකේනව්න.් භෙ නවිරෝධය කයින එක 
වමවලාෙම ලබන පරතයක්ෂයක්. ඒක තළු තිවයන්වන ්විමුකත් ිසුෙයක්. 
භෙය තළු දුක නම් තවියන්වන භෙය නරිැදධ වීම පරතයක්ෂයක් ෙ ූතැන 
- ඒක තළු විමුකත් ිසෙුයය ිතවියන්වන. ඒ විමකුත් ිසෙුය විඳිනෙ කියල 
කයින්වන් ඒකය.ි ඒ ජීෙමාන රහතන් ෙහන්වස ්පො ඒක පරතයක්ෂයක් 
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හැටියට ඒ විමුකත් ිසෙුය විඳින ුලැබෙුා. ඒක නසිා තමය ිනෙින ගැන 
කයිනවකාට ‘දිවටඨෙ ධවමම නබිබානං’ කයිල කයින්වන්. දුටු 
දැමිවයහමි ලබා ගත හැක ි වදයක්. දැන ් කරනන්. පරවලාෙ ගිහිල්ල 
ලබනන් වනාවෙයි. ‘දිවටඨෙ ධවමම’ ඒ නිෙන පිළබිඳෙය.ි එතවකාට 
නවිීම කයිල කයින්වන් අෙසාන ෙශවයන් අර සාංසාරික දුකඛසකන්ධය, 
පඤචපූාානනසකන්ධය, ඒ ටික තමය.ි අපි වනාවයකුත ් වදශ්නාෙල 
මතකුළා නෙින ගැන කයිවෙන පද මාලාෙක.් උපසමානුසසත ිහැටියට 
නෙිනට හති වයදීවම්දීත ්ඒක උපකාර කරගන්න පුළුෙන.්  

‘එතං සනතං  එතං පණීතං යදිදං සබබසංඛාරසමවථමා සබබපූධි 
පටිනිසසවගගා තණයහකඛවයා විරාවගා නවිරාවධා නිබබානං’  

ඒ ෙචන කපීය තළු වම් ඔක්වකාම කයිාපු වද් අඩංග ුවෙනො. 

සබබසංඛාරසමවථමා - සයිළු සංසක්ාර සංසිඳුනා නම්, 
සබබපූධි පටිනිසසවගගා - උපධි කයිල කයින්වන ් පඤච 
උපාානන සකන්ධය. වම් වගාඩගහවගන තවියන පඤච 
උපාානනසකන්ධය ඒකත ්අතහැරැණයා. 
තණයහකඛවයා - තණයහාෙ ක්ෂය උනා. 
විරාවගා - විරාග කයිල කයින්වනත ් නෙිනටමය.ි ඒ විරක්ත 
වීම.  
නවිරාවධා - නරිැදධ වීම. 
නබිබානං - අනත්මිට නවිීම. 

වලෝකයා ඉනව්න තැවීම තුළ නම් බදුුරජාණයන ් ෙහන්වස් 
වපනන්මු් කරනව්න් අර දැවීම වෙනෙුට නිවීම. ඔය ටික ‘නබිබාන’ 
කයින ෙචනය තළු අඩංග ු වෙනො. වනාවයකුත ් අථමම වම්කට අඩංගු 
කළා පසකුාලනීෙ. ඇතත් ෙශවයන ්වම් පාරායණය ෙගගවය ්එක් එක් 
ගාථමාෙක ් මහා පුදුමය.ි ඒ ශිෂයයනි් අර තරම් ධයාන ෙඩාවගන 
ආකිඤචඤඤ කයින කසිෙික ් නැත ි බෙ වසායාවගනය ි අච්චර දුර 
ගවිය.් ආකිඤචඤඤ කයින කසිෙික ් නැත ි බෙ කයින ඒ පරතයක්ෂය 
වසායාවගනය ි අච්චර දුර ගවිය.් නමතු ් ආපහ ු ඇවිලල්, බදුුරජාණයන් 
ෙහනව්ස ්හමවුෙලා, ආකිඤචඤඤ කයින එක ඉහළම අථමමවයන ්ලබා 
ගතත්. ආකිඤචඤඤ කයිනව්න ධයාන තතේයක්. වම්ක එවහම එකක් 
වනාවෙය.ි ‘අකිඤචනං අනාානනං - එතං දීපං අනාපරං’ කයිල කයිනෙ. 
ඒක දිෙයනික ්හැටියට බදුුරජාණයන ්ෙහන්වස ්දකේල තවියනෙ. සියළුම 
උපාානනක්ෂය ෙුණයු අෙසථමාවව් තවියන විමුකත් සෙුයයි ඒ දක්ෙල 
තවියන්වන. අජිත මානෙකයා ආදී ඒ හුඟක ් වදවනක ් බදුුරජාණයන් 
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ෙහනව්ස ් දුනන් පිළිතරු අහල එතනම රහත ් උනයි කයිනෙ. මහා 
පුදුමය.ි එයනි ්අපට වප්නෙ වම් එක හතර පද ගාථමාෙක වකාය ිතරම් 
ගැඹරුැ අථමමයක් තවියනෙද කයිල. අපි අවප් මට්ටමින් ටිකක ් වත්රැම් 
කරනන් උතස්ාහ කළා. වම්ො නකිම්ම උඩින ් යන වදේල ් හැටියට 
හතිනන් එපා. ධමමය කයිනව්න ගැඹරුැ වදයක්. ඒක වතර්ැම් ගන්න 
පුළුෙන ් සරල විදියට වනාවයකුත ් උපමා ආශරවයන්. ෙතයමානවය් 
ධමමවය ්වයවදන වකනාට ඒො ගැඹරුැ නැහැ. වම්ො සරලය.ි අන්න ඒ 
ටිකය ිඅපි කලප්නාෙට ගන්න ඕවන.  

අද දිනත ් තමන්වග ් භාෙනාෙට උපකාර ෙනන්ා ෙූ යම්කිසි 
විදශයනාතම්ක වදශ්නාෙකට වම් පිනේතනුට් සෙන් වදනන් ලැබුණයා. 
අපි බලාවපාවරාතත් ු වෙනෙ වම් පිනේතනු් වම් සලි ් ෙැඩ සටහන 
තළුනි් පූණයය පරවයෝජනය ගන්නෙ ඇත ි කයිල. එහාට වමහාට යමින්, 
වෙන වදේල් කථමා කරමින්, කාලය ගත කවළාත් වම් කයින ධමමයෙත් 
හරියට වතර්ැම් ගන්න බැරි වෙනො. අනන් ඒ නසිා වම් පිරිස ෙඩාත් 
සැලකලිමිත ්වෙන්න ඕවන. යම්කසි ිසලි ්කාල සටහනක් තුළ කටයුතු 
වකවරනෙ නම් ඒකට අනුගත වෙන්න ඕවන. එතවකාට තමය ි වම් 
විධිවය ් ධමමයක් වතර්ැම් ගන්න පුළුෙන් වෙනව්න.් නැතන්ම් වෙන 
ෙලප්ල ් කථමා කරමින් හටිිවයාත් වතර්ැම් ගන්න බැහැ වම් විධිවය් 
ධමමයක්. වම් පිනේතුන ්අද යම්කසි ිඋසස ්ශීලයක් සමාදනව්ෙලා ධමම 
මාගයවය ්යමින,් ඒෙට හිත වයාදල හටිි අයට වම් බලාවපාවරාත්තු ෙන 
උතත්මාථමමයන් වම් ජීවිතවයද්ීම සාක්ෂාත ් කර ගැනමීට ශකත්යි බලය 
ලැවබ්ො! කයිා පරාර්ථමනා කරනො.  

අවීචිවය ් සටි අකනටිා දකේා යම් සත්ව වකවනක ් වම් ධමම 
වදශ්නාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලයක ් අනවුමෝදන් වීමට කැමති නම් 
අනවුමෝදන් වීම තුළනි් පරාථමමනයී වබෝධියකින් උතමු් අමා මහ නිෙනින් 
සැනවසතේා! කයිල වම් ගාථමා කයිනන්. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 

 



 

 

 

කතු හකමි නද්ග ්සකංහල කෘතක 

සැ.ය.ු: වමම කෘත ි වලඛ්නය සරලතේයට මලු ් තැන දුන් 
අංක අනපුිළිවෙලක ්සහිතෙ සකසව්ී ඇති බෙත්, වල්ඛනවය් 
අගහරිවය ්එන කෘත ිවබාවහෝ දුරට ගැඹරුැ විය හැක ිබෙත්, 
පාඨකයනි ් දැනෙුත ් කරිීම් ෙශවයන් සඳහන් කරනු 
කැමැතව්තමි. 

- සම්පාදක  

1. තසිරණය මහමි  
2. හතික මහමි – 1 
3. හතික මහමි – 2 
4. හතික මහමි – 3 
5. දිවි කතවර් සැඳෑ අඳූර 
6. කය අනෙු ගයි සහියි 
7. හති තැනීම 
8. පින ්රැවකක මහමි 
9. අබිනිකම්න 
10. පිළවිෙතනි ්පිළවිෙතට 
11. කවය ්කතාෙ 
12. මා-පිය උෙැටන 
13. පරතපිතත් ිපූජාෙ 
14. පැෙැතම් හා නැෙැතම් 
15. කමම චකරවයන් ධමම චකරයට 
16. වමත ්සවිත් විමුකත්යි 
17. ඇත ිහැටි දැකම් 
18. තවපෝ ගණුය මහමි 
19. සකම්වන ්නෙින 
20. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 1 වෙළුම 
21. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 2 වෙළුම  
22. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 3 වෙළුම  
23. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 4 වෙළුම  
24. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 5 වෙළුම  
25. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 6 වෙළුම  
26. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 7 වෙළුම  
27. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 8 වෙළුම  
28. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 9 වෙළුම 



 

 
 

29. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 10 වෙළුම 
30. පහන් කණයෙු ධමම වදශ්නා – 11 වෙළුම  
31. විදසනු ්උපවදස් 
32. භාෙනා මාගයය 
33. උතත්රීතර හදුකලාෙ 
34. සසනු ්පිළවිෙත 
35. චලන චිතරය 
36. දිය සළුයි 
37. බදුු සමය පුදග්ලයා හා සමාජය 
38. නෙිවන ්නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
39. නෙිවන ්නවිීම – වදෙන වෙළුම  
40. නෙිවන ්නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
41. නෙිවන ්නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
42. නෙිවන ්නවිීම –  පසේන වෙළුම   
43. නෙිවන ්නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
44. නෙිවන ්නවිීම –  සතේන වෙළුම   
45. නෙිවන ්නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
46. නෙිවන ්නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
47. නෙිවන ්නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
48. නෙිවන ්නවිීම –  එවකාවළාසේන වෙළුම    
49. නෙිවන ්නවිීම – පුසත්කාල ම්ුරණයය ස1-11 වෙළුම්) 
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