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ye¢kaùu 
 
අවිද්යා අන්ධකාරයෙන් අාවරණෙ වන නිසා, යෙයද්න ය ෝකෙ සතුටින ්
පිළිගැනීම ම, බන්ධනෙ යවමින් ඉමක් යකානක් යනායපයනන සසර 
ගමනක සත්වයෙෝ සැරිසරන්නා හ. එවන් වූ සසර ගමන ඉක්මවීම සඳද්හා 
‘තම තමන්ට යෙයද්න ය ෝකයෙේ’ අාදීනවෙ වටහාගත් විමකු්ිකාමීන් 
විවිධ ධර්ම-විනෙනට් අනුක ූව පරිපදා පුරැදු කළ හ. එනමුදු ඒ 
කිසියවකුට සැබෑවටම විමකු්ත වීමට යනාහැකි විෙ. මන්ද්ෙත්, ‘තම 
තමන්යගේ ය ෝකෙ යෙයද්න්යන්’ අවිද්යා අනධ්කාරයෙන් අාවරණෙ වූ 
නිසා බව වටහා ගැනීමට යනාහැකි වීම නිසා ෙ. යමයසේ ධර්ම-විනෙන ්
තළුින් පරි පදා අනුගමනෙ කරන විට ඒ ඒ අවයබෝධෙට අදාළව විමකු්ත 
යේ. එවිට ඊට වැඩියෙන් සිතීමට යොම ු යනාවන නිසා අවිද්යා 
අනධ්කාරයෙන් වැසුණු බව වැටහීමකට යොම ු යනායේ. යමවන් වූ 
සමාජෙක අසාමානය මනෂු්ය රතන්ෙක් පහළ විෙ. ඒ සිද්ේධාර්ථ යගෞතම 
යබෝධිසත්වයෙෝ ෙ. ඒ උතුමන් ද් ගිහියගෙ අතහැර ශ්රමණයෙක ුබවට පත ්
වී, ‘යෙයද්න ය ෝකයෙන්’ ඉක්මවන ය ස පැවැි, එක  ධර්ම-විනෙන ්
ඉයගන යගන, යන්වසඤ්ේානාසඤ්ේාෙතනෙ ද්කව්ාම පරි පදාවන් 
පුරැදු කරමින්, ඒ ඒ වියමෝක්ෂ්ව ට පතව්ිෙ. එය සට විමකු්ත වන්යන් 
එම ධර්ම-විනෙට අනුව විචක්ෂ්ණෙ කරන විට දී ෙ. ඒ බව 
අරිෙපරියෙේසන සූතරයෙේ (ම.නි. 1) සඳද්හන් යේ. 

ඒ ධර්ම-විනෙ තළුින් සතය වශ්යෙන්ම විමකු්ිෙට පතය්නාවන බව 
වටහාගත් යබෝධිසත්වයෙෝ, තමා විසින්ම යෙෝනියසෝ මනසිකාරයෙේ 
යෙයද්න්නට පටන් ගත් හ. එවිට අවිද්යා අනධ්කාරයෙන් අාවරණෙ 
වීයමන් ‘ය ෝකෙ යෙයද්න අාකාරෙ’ අවයබෝධ කරගත් හ. එයසේ අවයබෝධ 
කරයගන උතුම් සම්බුද්ේධතව්ෙට පත් වී වසර හතළිසේ පහක් පුරාවටම 
නුවණැි අෙට සතයෙ යපන්වා වදාළ යසේක. එම ධර්ම-විනෙට අනුවම 
පරි පදාව පුරැදු කිරීමට නම් පරඥාවන්තයෙක් විෙ ෙුතු ෙ. අනුරැද්ේධ සූතරෙ 
(අ.නි.) තළු දී එෙ පැහැදි ි කර අැත. පරඥාවන්තයෙකුට එම ද්හම අැයසන 
විට සතයවාදීව විමසමින ් එෙට අනුවම හික්මීම සිදු යේ. එවිට 
ය ෝකයෙන් එයතරවීම පරි පදාත්මකව සිදු යේ. විචක්ෂ්ණශ්ී ී බවින් ෙුතු 
පරඥාවන්තයෙකුට තමන්යගේ භාෂ්ාව තළුින් අර්ථෙ ඉසේමතු කරන විට 
හුයද්ක් වචනයෙේම  ැග ගැනීයමන් යතාරව, යපන්වන අර්ථෙට අනුගත 
යේ. එයසේ අනුගත වීයමන් එයතරවීයම් පරිපදාව සිදු යේ. 
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කා ෙත් සමඟ ම සතයවාදී පරඥාවන්තයින් අඩු වනන්ට විෙ. එනිසා 
යබායහෝ ශ්කිෂ්්ා පද් පවා පනවනන්ට අවශ්ය විෙ. එනමතු ්ද්හම අවයබෝධ 
කර ගැනීමට අපහසු වී අැත. ඔවුන්ට විචකෂ්්ණශ් ී ීගිෙ අඩු නිසා, 
ඉයගන ගනන්ා ධර්මෙ තළු අැි සතයෙ යසවීමට  යොම ුයනායේ. ඔවුහ ු
ධර්මෙ ඉසේමතු කිරීමට යපන්වූ වචන තළු සිර වී, එම කරැණු  බා ගැනීම 
සඳද්හා උතස්ාහ කරි. යමයසේ වචන තළු සිර වී සතයෙ යනායසාෙන 
නිසා විවිධ ධර්ම පරිරෑපකෙන් ද් ඊට අදාළ පරි පදාවන් ද් බිහි යේ. එම 
පරි රෑපක හා පරි පදාවන් නුවණ මඳද්, විචකෂ්්ණශ් ීී ගිෙ දුර්ව  අෙ 
අතර පරච ිත යේ. එවිට එම කරැණු සමාජීෙ වයවහාරෙකට යොම ුවී, 
ඒවාම  බාගැනීමට (සාකෂ්්ාත ්කිරීමට) යබායහෝ අෙ යොම ුයවි. යවනත ්
සමාජෙක භාෂ්ාවකින් යපන්වූ ධර්මෙක අර්ථෙ එම භාෂ්ාවට අනකුූ ව 
වටහා ගැනීමට යනාො, එම භාෂ්ායවන් යපන්වූ වයවහාරෙ තමන්යගේ 
වයවහාරිකතව්යෙන් අර්ථෙක් බවට පත ්කර ගනී. 

අද් යබෞද්ේධ සමාජෙ තළු යබායහෝ පිරිසක්, යවනත ්භාෂ්ාවකින් වයවහාර 
කළ යද්ේ තමන්යගේ වයවහාරිකතව්ෙට යොම ු කරයගන, යමානවායෝ 
 බාගැනීමට යසාෙමින් සිටිි. නිවන් ද්කිනන්, යසෝතාපනන් යවනන්, 
යබෝධිපාකෂ්්කි ධර්ම වඩනන්, යබාජ්ධඞ්ග වඩනන්, අාර්ෙ මාර්ගෙ දිෙුණු 
කරනන්, පඤ්ේච උපාදානසේකනධ්, අාෙතන, පටිච්චසමපුේපාද්ෙ අවයබෝධ 
කරනන් අාදී වශ්යෙන් යබායහෝ කරැණු යබෞද්ේධ සමාජයෙේ වයවහාර සහ 
අවශ්යතා බවට පත ් වී අැත. එමනිසා ඔවුහ,ු බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
යපන්වූ ධර්මයෙේ අර්ථෙ වටහා ගැනීමට විමසීම සිදුයනාකර, ඒ ඒ කරැණු 
පුරැදු කිරීමට යහෝ එවැනි තත්වෙන්ට පතව්ීමට උතස්ාහ කරි. යමෙ 
දුෂ්ේපරාඥ කමින් ෙුතු අනධ් භක්ිෙ නිසා සිදුවන වැඩ පිළියවළකි. 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ මධය යද්ේශ්ික සමාජෙ තළු වයවහාර වූ මාගධී 
භාෂ්ායවන්, අර්ථෙ යපන්වීමට ධර්මෙක් වදාළ හ. එම යපන්වූ ධර්මෙ 
වටහා ගැනීමට නම් ඒ භාෂ්ාව ඉයගන යගන, වයවහාරිකතව්ෙ වටහා ගත 
ෙුතු යේ. එයසේත ්යනාමැි නම් එම භාෂ්ාව ඉයගන යගන, ඒ තළුින් 
වයවහාරිකතව්ෙ වටහායගන, ධර්මෙ ඉයගනගත,් අර්ථෙ වටහාගත් 
යකයනකුයගන් තම භාෂ්ායවන් අර්ථෙ පැහැදි ි කරගැනීමක් කරගත ෙුතු 
යේ. යම් අාකාරෙට මාගධී භාෂ්ායවන ් යපන්වූ ධර්මෙ ඒ 
වයවහාරිකතව්ෙට අනුව අර්ථෙ යසවීමට යොමුවීම සඳද්හා අපයගේ භාෂ්ාව 
වන සිිංහ  භාෂ්ායේ වයවහාරිකතව්ෙට අනුව අර්ථකථනෙක් යමම 
ගරන්ථෙ තළුින් ඉදිරිපත ්කර අැත. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙට යොමවුන ම ූික කාරණාව වන්යන් 
සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ දැනයගන, පරහාණෙ කිරීම යි. “සක්කාෙ දිට්ඨිෙ” ෙන 
පද්ෙ මාගධී භාෂ්ායේ වයවහාරිකතව්ෙට අනුව යපන්වූවකි. යමයසේ 
යපන්වූ “සක්කාෙ දිට්ඨිෙ” පිළිබඳද්ව සිිංහ  භාෂ්ායේ වයවහාරිකතව්ෙට 
අනුව අර්ථකථනෙක් යම් ගරන්ථෙ තළු ඉදිරිපත ්කර අැත. මාගධී භාෂ්ායේ 
වයවහාරිකතව්ෙට අනුව යපන්වූ බුදු ද්හමට සහ අර්ථෙන්ට, යක ින්ම 
යොමවුීමට දුෂ්ේකර අෙ සඳද්හා, උපකාරෙක් ය ස සිිංහ  භාෂ්ායවන ්
ඉදිරිපත ්කළ අර්ථකථනෙක් බව වටහා ගනන්. 

සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ පිළිබඳද්ව සතයෙ යසාෙන යකයනකටු උපකාර පිණිස 
යම් ගරන්ථෙ සකසේ කර අැත. යමහි දී යබායහෝ බුද්ේධ භාෂ්ිතෙන් උපයෙෝග ී
කරයගන අැත. ඒ බුද්ේධ භාෂ්ිතෙන් ඉයගනගනන්ා විට යවනත ්බාහිර 
අර්ථකථනෙකට යොම ුයනාවී, එම යද්ේශ්නාව තළු සිටිමින්ම, ඉයගනගත 
ෙුතු යේ. යමෙ බුද්ේධ භාෂ්ිතෙ තළු අැි ‘සක්කාෙ දිට්ඨිෙ’ පිළිබඳද්ව 
අර්ථකථනෙ කිරීමකි. යවනත ් අර්ථකථන ඉසේමත ු කිරීමක් යහෝ 
වියේචනෙ කිරීමක් යනායේ. එම නිසා ම ූික බුද්ේධ වචනෙට අනුව 
පමණක් යම් අර්ථකථනෙ වටහා ගැනීමට උත්සාහ කරනන්. යවනත ්
අර්ථකථන සමඟ කිසියසේතම් සැසඳදීමකට යනාෙනන්. යමෙ යවනත ්
අර්ථකථන නිවැරදි කිරීමක් යහෝ වියේචනෙ කිරීමක් යනාවන අතර, 
සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ පිළිබඳද්ව සිිංහ  භාෂ්ායේ වයවහාරිකතව්ෙ අනුව අර්ථෙ 
පැහැදි ි කිරීමකි. 

වැරදි, අඩුපාඩු යසාෙන අද්හසකින් යතාරව, සතයවාදීව විචක්ෂ්ණශ් ීී 
බුද්ේධිෙ අවධි කරයගන යමම ගරන්ථෙ පරිශ්ී නෙ කරන්න. තමන් 
සිතායගන සිටි රාමවුට යනාගැළයපන විට වියේචනෙට යනාො, නැවත 
වරක් සතයවාදීව විචාර බුද්ේධියෙන් බ නන්. සතයවාදී නැි, විචාර බුද්ේධිෙ 
හීන, අනධ් වූ, වචනව ට සිර වී සිටින, එෙම වයවහාර කරන අෙ 
තමන්යගේ රාමවුට, යමහි අර්ථකථන යනාගැළයපන විට වියේචනෙට 
යොම ුයවි. එෙ සතයවාදී, සතයෙ රකින අෙයගේ ගිෙක් යනාවන සහ 
ශ්රද්ේධාව, රැචිෙ, අනුශ්රවෙ, අාකාරපරිවිතර්කෙ, 
දිට්ඨිනිජ්ධානක්ඛන්ියෙන් ෙුක්තව ‘යමෙම යි සතය, අන් සිෙ ේ  
යබාරැ’ ෙැයි සිතන අෙයගේ ගිෙ බව චඞ්ී සූතරයෙේ (ම.නි. 2) සඳද්හන් 
යේ. නමතු ්සතයවාදී, විචාර බුද්ේධියෙන් සිතන, ‘යමෙම යි සතය, අන් 
සිෙ ේ  යබාරැ’ ය ස යනාසිතන යකනා, නැවත නැවත ක ේපනා 
කිරීමටම යොම ුයේ. ඒ සඳද්හාම යම් ගරන්ථෙ උපකාරී කරගනන්. 
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යම් ගරන්ථෙ සම්පාද්නෙ කිරීයම් දී යබායහෝ අෙ උපකාර කළ හ. මාගධී 
(පා ි) භාෂ්ාව ඉයගන ගැනීයම් සිට ධර්ම කරැණුව  අර්ථ යසවීමට 
උපකාර කළ මායගේ ගුරැභවතුන් සිෙලුම යද්නාට යමෙ ගුරැ පඳඩුරක් ය ස 
පූජා යේවා! එයමන්ම යමම ගරන්ථෙ පරිශ්ී නෙ කරමින් විචක්ෂ්ණශ් ීීව 
තථාගත ද්හමට යොමවුන පාඨකෙන් හට ක ණ මිතුරැ ද්හම් පඳඩුරක් 
යේවා! යම් යපාත රචනා කිරීයම් සිට මදු්රණෙ යකාට ඔබ අතට පතව්ීම 
ද්ක්වාම උද්ේ උපකාර කළ සේවාමින් වහන්යසේ ාට, යමයහණින ්
වහන්යසේ ාට, ගිහි භවතුන ්සිෙලුම යද්නාට, යමම පින නැවත නැවතත් 
තථාගත ද්හමට යොමු වීමට ම යහේතු වාසනා යේවා!  

යමෙ ‘සි අග අරැණ’ පුවතප්යත් ‘අරණ’ අියර්කයෙේ පළ වූ,  ිපි 
යපළක් එකත ුයකාට සකසේ කරන  ද් ගරන්ථෙකි. එම පුවතප්යත් කර්තෘ 
තමුා අැතළුු කාෙය මණඩ් ෙට ත,් ගරන්ථෙ මදු්රණෙ කළ මදු්රණා ොධිපි 
අැතළුු කාෙය මණඩ් ෙට ත,් ගරන්ථෙ මදු්රණෙට දාෙක වූ සැදැහැවතනු්ට 
ත,් යමම ගරන්ථෙ පරිශ්ී නෙ කරන ඔබ සැමට ත ් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
පරහාණෙ පිණිසම උපකාර යේවා! 

යතරැවන් සරණයි! 

 
w,õfõ wfkdauoiais iajdóka jykafia 

nq'j' 2565 la jQ kjï ui 
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mQ¾úldj 
යමම ගරන්ථෙ තුළින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ පිළිබඳද්ව යහේතු 
සහිතව පැහැදි  ිකිරීමට උත්සාහ කර අැත. ‘සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ’ ෙන ු
කුමක ් ද්? ‘සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ කළ ෙුත්යත් අැයි?’ ෙන්න 
පැහැදි  ි කරගැනීමකින ් යතාරව සක්කාෙ දිට්ඨි පරහාණෙ ගැන 
වටහාගත යනාහැක. එම නිසා ඒ සඳද්හා ද් අවධානෙ යොමු කරමින ්
යමම යපාත සම්පාද්නෙ කර අැත. 

යමම ගරන්ථෙ යපළගසේවා අැත්යත්... 

• සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ කළ ෙුතු වන්යන් කුමක් සඳද්හා 
ද්? 

• විමුක්ිකාමී සමාජයෙේ සේවභාවෙන් සහ එම සමාජෙ තුළ 
පැවැි ගි  ක්ෂ්ණ  

• එම සමාජෙ තුළ භාවිත යකරැණ ු වයවහාරෙ හා එම 
වයවහාරික භාෂ්ාව 

• එම වයවහාරික සමාජෙ තුළ වූ භාෂ්ායවන්ම බදුුරජාණන් 
වහන්යසේ ද් ධර්මෙ විගරහ කළ අාකාරෙ 

• විමුක්ිෙ සඳද්හා පරහාණෙ කළ ෙුතුම මූ ික කරැණු පිළිබඳද් 
තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ යපන්වීම 

• විමුක්ිකාමී සමාජයෙේ වයවහාරෙ අනුව විමුක්ිෙ යපන්වූ 
බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ මූ ික ඉගැනව්ීම 

• එම මූ ික ඉගැන්වීම යම් ද්ක්වා විකාශ්නෙ ව ූඅාකාරෙ 

• මූ ික ඉගැනව්ීමට යොමු විෙ ෙුතු ම ූිකම අවශ්යතාවෙ 
වන ශ්රද්ේධාව සහ ක යාණ මිතරොට යොමු වීම  

• ශ්රද්ේධායවන් ෙුතුව ක යාණ මිතරොට යොමුවූ විට, එක  
වයවහාරික භාෂ්ායවන ් යපන්ව ූ කරැණු වර්තමාන 
වයවහාරිකත්වෙට අනුව දැනුම ය ස වටහා ගන්නා 
අාකාරෙ  

• තම වයවහාරික භාෂ්ායවන් වචන පද්ෙන්ට යකාට ුයනාවී 
අර්ථෙ යසාෙන අාකාරෙ  



ix 
 

• අර්ථෙ යසාෙන විට පරිපදාත්මකව සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ 
වන අාකාරෙ  

ඉහින් ඉදිරිපත් කළ කරැණු සඳද්හා අවධානෙ යොමු යනාවූයෙේ 
නම්, අතීත වයවහාරික භාෂ්ාවකට යකාටු වී, මානසික 
සිංක ේපෙකින ් පමණක ් විමුක්ිෙ යසාෙන බවට රැවටී, එම 
පරි පදා පුරැදු කරමින්, ‘විමුක්ිෙට පතය්නාවීම’, විමුක්ිෙක්  ැබූ 
බව මානසිකව අත්විඳදී.  

එයසේ යනාමඟ යනාෙෑම පිණිස, නිවැරදිව වටහායගන, සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ පරහාණෙට යොමු කිරීමට යමම ගරනථ්ෙ ඉදිරිපත් කර අැත. 
එබැවින් මු  සිටම අැි පිළියවළ අනුවම තම චින්තනෙ 
යමයහෙවා, සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ කිරීම පිණිස එම ධර්ම විනෙට 
අනුවම පරායෙෝගික පරිපදාවක් අැි කර ගැනීමට උත්සාහ කරන්න. 
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kfud ;iai N.jf;d wryf;d iïud iïnqoaOiai 

 
 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ විමුක්ි 

මාර්ගයෙේ දී මු ින්ම සිදු වන්යන් සක්කාෙ 

දිට්ඨිෙ පරඥායවන් දැනයගන, එෙ පරහාණෙ 

කිරීයම් වැඩපිළියවළට අනුගත වීම ෙ. එය ස 

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරඥායවන් දැනගැනීම 

සඳද්හා විමුක්ිකාමි යනාවන සමාජෙක ජීවත්වන 

අපට එක  පැවැි සමාජීෙ පසුබිම හා 

විමුක්ිකාමී වැඩපිළියවළ දැනගැනීම වැද්ගත් 

යේ. එමගින් බුදුරජාණන් වහන්යසේ විසින් 

වදාළ, බුදුරජාණන් වහනය්සේට පමණක ්

අායේණික පරි පදාව යවන්කර දැනගැනීමට 

පහසු යේ. යමයසේ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරඥායවන් 

දැනයගන පරහාණෙ කරන 

අාකාරෙ යමම ගරන්ථෙ තුළින් ඉදිරිපත් කරනු 

 ැයේ෴ 
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1' úuqla;sldó iudch 

යම් මහා භද්ර ක ේපයෙේ සිේවැනිව ය ාව පහළ වී වදාළ, ශ්රී යගෞතම 
සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ වන මායගේ ශ්ාසේතෘන් වහන්යසේට 
නමසේකාරෙ යේවා.  

නූතන ය ෝකයෙේ ජීවත් වන මිනිසේස ුතම තමනය්ගේ සුඛ විහරණෙ 
අැි කරගැනීමටත් කායික හා මානසික දුක් පීඩා දුරැ කරගැනීමටත් 
කුඩා කා යෙේ සිටම අධයාපන රටාවකට අනුගත යවමින්, නවීන 
විද්යාව සහ යභෞිකත්වෙ පාද්ක කරයගන විවිධ කටෙුතුව  
යෙයද්මින් සිටිි. යභෞිකත්වෙ මූ ික කරයගන තම තමන් 
මානසිකව සිතන මට්ඨටම අනුව එකියනකා එම අාසේවාද්ෙ 
විවිධාකාරයෙන් භුක්ි  විඳදිමින් සිටිි. යකාපමණ අාසේවාද්ෙක ්
භුක්ි  වින්ද් ද් එයින ් කිසි ය සකින් කිසියවක් කිසි දියනක 
සෑහීමකට පතව්න්යන ් ද් නැත. එය සට සෑහීමකට 
පතය්නාවන්යන්ම මානසික සැනසි ේ  යභෞිකත්වෙ මත පාද්ක 
කරගන්නා නිසා ෙ. යභෞික යද්ේ පාද්ක යවමින ් කාමෙන්යගන් 
 ැයබන සැපෙ ද්, වවද්ය විද්යාව තළුින් කායික යමන්ම මානසික 
නියරෝගකීම්ව ට විවිධ කරම උපාෙන ්යොදා ගනිමින් කරන කටෙුතු 
ව ින් ද්, සේිරසාර සැනසි ේ ක් අැි යනායේ. එනමුදු නූතන 
මිනිසා එෙම තව දුරටත් කරමින් සේිරසාර සැනසි ේ ක ්
බ ායපායරාත්තු යේ.  

අතීතයෙේ යමන්ම වර්තමානෙ තුළ ද් ද්ඹදිව සමාජෙ තුළ යවනසේම 
වූ අාකාරෙකට සැනසීමක් යසාෙයි. එෙ එම සමාජෙට අායේණික 
වූ  ක්ෂ්ණෙක ් නිසා ෙ. බඹසර විසීම, සිහිෙ පැවැත්වීම හා 
ද්ක්ෂ්තාවෙ අින් ද්ඹදිව වැසියෙෝ අගර වන බව බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ වදාළ යසේක.  

“සූරා, සිමය්තා, ඉධ බරහ්මචරිෙවායසා. ඉයමහි යඛා භික්ඛයව, 
තීහි ඨායනහි ජම්බුදීපකිා මනුස්සා උත්තරකුරැයක ච මනුයස්ස 
අධිගණ්හ්ි යද්යව ච තාවිිංයසි.” (ඨාන සූතරෙ - අ.නි. 6) 
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“උතුරැකුරැ මිනිසුන්ට ත්, තේිසා යද්විෙන්ට ත් වඩා ශූ්රත්වයෙන්, 
සිමතබ්වින් සහ බරහේමචරිෙ වාසයෙන ්ෙන කරැණ ුතුනින් ද්ඹදිව 
මිනිසුන් උසසේ යේ.” 

ය ෝකයෙේ සිෙලුම මිනිසේසු යභෞික දිෙණුවුකින ්සැනසීමක ්යසේව 
ද් එෙ කිසිදාක ළඟා යනාවන අතර කායික පහස ුවිහරණෙක් හා 
කාමෙන්  බමින ් අතෘපේිමතව් මරණෙට පතය්වි. එනමුදු 
ජීවිතයෙේ සැබෑම මානසික සැනසි ේ  යභෞික යද්ේ තුළින් ළඟාකර 
ගත යනාහැකි නිසා ශූ්රත්වයෙන්, සිමතබ්වින් සහ බරහේමචරිෙ 
වාසයෙන් අගර ද්ඹදිව සමාජයෙේ ජනො මානසික සවුෙ යසාෙන්යන් 
සේිරසාර සැනසි ේ ක්  ැබීමට ෙ. සේිරසාර සැනසි ේ  වන 
විමුක්ිෙ යසවීමට අායේණික ගි  ක්ෂ්ණ එම සමාජෙ තුළ 
අද්ටත් පවතී. නතූන විද්යාව දිෙණු ුවී ිබිෙ දීත් එම ගි  ක්ෂ්ණ 
අද්ටත් යවනසේ යනාවී පවින්යන් එම සමාජයෙේ  ක්ෂ්ණෙක් නිසා 
ෙ. බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ මඟ යපන්වීමක් නැිව විමුක්ිෙ 
යසාෙන සමාජීෙ පසුබිම ද්ඹදිේ සමාජයෙේ හැර යවන කිසිඳදු රටක 
ද්කින්නට යනා ැයේ.  

යනායෙක ් අාකාරෙට විමුක්ිෙ යසාෙන මාර්ග යමන්ම ඒවාට 
අනුගත වූ යබායහෝ අෙ ද්ඹදිව සමාජෙ තුළ එදා යමන්ම 
වර්තමානයෙේ ද් ද්ක්නට  ැයේ. ද්ඹදිව තුළ අද්ටත් නිගණඨ්යින් 
අැතුළු තවත් ශ්රමණවරැ එම ජීවිතෙ ගත කරන්යන් විමුක්ිෙක් 
යසවීම සඳද්හා ෙ. එයමන්ම වනාන්තර, ජනශු්නය පරයද්ේශ් අැසුරැ 
කරයගන විවිධ භාවනා කරම යොදාගනිමින ් සමාධි සමාපත්තීන් 
උපද්වායගන යබායහෝ අෙ අද්ට ද් වාසෙ කරන්යන් විමුක්ිෙ 
යසවීම පිණිසම ෙ. යම් කිසියවක් බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වූ 
මග අනුගමනෙ යනාකර එම සමාජීෙ පසුබිම තුළින් විමුක්ිෙ 
ගයේෂ්ණෙ කරි. යම් අාකාරෙට වර්තමානයෙේත් ද්ඹදිව සමාජෙ 
තුළ විමුක්ිෙ යසාෙන්යන් නම් අතීතයෙේ යකයසේ ියබන්නට අැි 
ද්?  

යමයින් වසර 2600 කට ත් එහා ද්ඹදිව සමාජෙ තුළ යබායහෝ අෙ 
විවිධ කරයමෝපාෙන ් භාවිත කරමින් විමුක්ිෙ යසවූ හ. එය සට 
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විමුක්ිෙ යසවූයවෝ විවිධ කරම තුළින් විමුක්ත ව ූබව ද් තම තමන්ට 
පසක් වී තෘපේිමත ් ජීවිතෙක් ගත කරමින ් සැබෑම මානසික 
සැනසි ේ ක්  ැබූ හ. එය සට විමුක්ිෙ යසාෙන්න පටන් 
ගත්යත්ම අන් යද්ෙක් පාද්ක කරගනිමින් යනාව, එම විමුක්ි 
මාර්ගෙන් යපන්ව ූඑක  සමාජයෙේ ජීවත් වූ ශ්ාසේතෘවරැන් යකයරහි 
පැහැදීම හා විශ්ේවාසෙ යපරදැරි කරයගන ෙ. සම්පූර්ණයෙන්ම 
අාධයාත්මික පර්යෙේෂ්ණෙක් නිසා එම සිෙලුම පරිපදා අාරම්භ 
වන්යන් පැහැදීම හා විශ්ේවාසෙ වන ශ්රද්ේධාව යපරදැරිවයි. 
අාධයාත්මික පර්යෙේෂ්ණ තුළින් දුකින් නිද්හසේ වීයම් කරමෙන් යසාො 
ගත් යබායහෝ ශ්ාසේතෘවරැ සිටිෙ හ. නිගණඨ්නාථ පුතර අැතුළු ෂ්ඩ් 
ශ්ාසේතෘවරැන ් විවිධ කරම උපාෙන් යපන්වූයෙේත් තම තමන් 
අාධයාත්මිකව පර්යෙේෂ්ණ කරමින් යසාොගත් විමුක්ි පරිපදාවන් 
තුළින් ෙ. එයමන්ම අාළාරකා ාම, උද්ේද්කරාමපුත්ත, අසිත, බාවරී, 
සිංජෙ අාදී යබායහෝ ශ්ාසේතෘවරැ විවිධ සමාධි සමාපත්ි   බමින් ඒ 
තුළින්  බන විමුක්ිෙ යපන්වූ හ. ඒ සඳද්හා ශ්රද්ේධාව යොමු කරගත් 
යබායහෝ අෙ එම පරිපදා අනුගමනෙ කර එම පරිපදාවන් අනුව 
විමුක්ිෙ  ැබූ හ. යමයසේ විමුක්ිෙ යසාෙන සමාජෙකට සැබෑම 
විමුක්ිෙ යපන්වා යද්න සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ පහළ වූ 
හ.  

ශූ්රත්වෙ, සිමතබ්ව හා බරහේමචරිොව අින ් යශ්රේෂ්ේඨ මිනිසුන් 
සිටින ද්ඹදිව මධය යද්ේශ්ෙ තුළ, බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපනව්න 
විමුක්ි මාර්ගයෙන් යතාරව ද් යබායහෝ විමුක්ි යසාෙන 
පරි පදාවන් විෙ. ඔවහුු සි ේ රැීම්, තපසේ රැීම්, සමාධි සමාපත්ි 
 ැබීම් පමණක් යනාව ඉන්ිෙ ධර්ම දිෙණු ු කිරීම්, යබාජ්ධඞ්ග 
ධර්මෙන් භාවිත කිරීම් ද් කළ හ. පන්සි ේ පමණක ්යනාව විකා යෙේ 
යනාවැළඳදීම අාදිෙත් රකිමින් ඉතාම සිංවර ජීවිතෙක් පුරැදු කළ 
බව යබායහෝ සූතර යමන්ම විනයෙේ ද් සඳද්හන ්යේ.  

“යෙප ියඛා යත බරාහ්මණානිං පුබ්බකා ඉසයො ම්තානිං කත්තායරා 
ම්තානිං පවත්තායරා, යෙසමිද්ිං එතරහි බරාහ්මණා යපාරාණිං 
ම්තපද්ිං ගීතිං පවුත්තිං සමීහිතිං තද්නුගාේි, තද්නුභාස්ි, 
භාසිතමනුභාස්ි, වාචිතමනුවායච්ි යසෙයිද්ිං: අට්ටයකා, 
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වාමයකා, වාමයද්යවා, යවස්සාමියත්තා, ෙමතග්ග,ි අඞ්ගීරයසා, 
භාරද්වායජා, වායසයට්ඨා, කස්සයපා, භගු, රත්තූපරතා විරතා 
විකා යභාජනා. යත එවරෑපානි පානානි සාදියිිංසු. “සමයණාප ි
යගාතයමා රත්තපූරයතා විරයතා විකා යභාජනා. අරහි සමයණාප ි
යගාතයමා එවරෑපානි පානානි සාදියිතු”්ි පහූතිං පානිං 
පටිොදායපත්වා කායජහි ගාහායපත්වා යෙන භගවා යතනුපසඞ්කමි.” 
(මහාවගේගපාළිෙ - වි.ප.ි) 

“ඒ ශ්රමණ බරාහේමණයෙෝ රාතර ී යභෝජනයෙන් වැළකුයනෝ ෙ. 
විකා යෙේ යභෝජනයෙන් යතාර වූයවෝ ෙ. ඔවුහු යමබඳදු පැන් ඉවසූ 
හ. ශ්රමණ යගෞතමෙන් වහන්යසේ ද් රාතර ීයභෝජනයෙන් වැළකුයනෝ 
ෙ. විකා යෙේ යභෝජනයෙන් යතාර වූයවෝ ෙ. ශ්රමණ යගෞතමෙන් 
වහන්යසේ ද් යමබඳදු පාන වර්ග ඉවසා වදාරනවා අැත.”  

එයමන්ම උයපෝසථ ද්වසට පිරිස එකතු වී ද්හම් යද්සීම ද්, වසේ 
වාසෙ කිරීම ද්, බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වන විමුක්ි 
මාර්ගයෙන් යතාරව ඒ විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ ිබුණු තවත් 
වැද්ගත් කටෙුතු යේ.  

“එතරහි යඛා අඤ්ඤ්ිත්ිො පරිබ්බාජකා චාතුද්ද්යස පණ්ණරයස 
අට්ඨමිො ච පක්ඛස්ස ස්නිපිත්වා ධම්මිං භාස්ි. යත මනුස්සා 
උපසඞ්කම්ි ධම්මසවණාෙ. යත  භ්ි අඤ්ඤ්ිත්ියෙසු 
පරිබ්බාජයකසු යපමිං.  භ්ි පසාද්ිං.  භ්ි අඤ්ඤ්ිත්ිො 
පරිබ්බාජකා පක්ඛිං. ේනූන අෙයාප ි චාතුද්ද්යස පණ්ණරයස 
අට්ඨමිො ච පක්ඛස්ස ස්නිපයතෙයු’්ි. සාධ ුභය්ත, අෙයාප ි
චාතුද්ද්යස පණ්ණරයස අට්ඨමිො ච පක්ඛස්ස 
ස්නිපයතෙයු”්ි.”(මහාවගේගපාළිෙ - වි.ප.ි) 

“දැන් අනයතීර්ථක පරිබරාජකයෙෝ යපායහෝ දිනෙන්හි රැසේ වී 
මිනිසුන්ට ධර්මෙ කිො යද්ි. මිනිසේසු ඒ ධර්මෙ අැසීමට එම 
තීර්ථකාරාම කරා ෙන්යනෝ ෙ. එයින් ඔවහුු අනයතීර්ථක 
පරිබරාජකෙන් යකයරහි යපරේමෙ ත්, පරසාද්ෙ ත්  බි. එවිට ඒ අෙයගේ 
පිරිස වැඩි වී බ වත් යේ. අපයගේ අාෙයයෙන ්වහනය්සේ ාත ්යපායහෝ 
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දිනෙන්හි රැසේ වන්නාහු නම් ෙහපතැ’ යි බිම්බිසාර රජු භාගයවතුන් 
වහන්යසේට සැ කයළේ ෙ.”  

“කථිං හි නාම සමණා සකයපුත්ිො යහම්තම්ප ි ගමි්හම්ප ි
වස්සම්ප ි චාරිකිං චරිස්ස්ි, හරිතානි ිණානි සම්මද්ද්්තා, 
එකින්ද්රිෙිං ජීවිං වියහයඨ්තා, බහූ ඛුද්ද්යක පායණ සඞ්ඝාතිං 
අාපායද්්තා? ඉයම හි නාම අඤ්ඤ්ිත්ිො දුරක්ඛාතධම්මා 
වස්සාවාසිං අල් ීයිස්ස්ි. සඞ්කාසයිස්ස්ි.” (මහාවගේගපාළිෙ - 
වි.ප.ි) 

“යකයසේ නම් ශ්රමණ ශ්ාකය පුතරයෙෝ යහේමන්තයෙහි ද් ගිම්හානයෙහි 
ද් වසේසානයෙහි ද් නි ේ තණයකාළ පාගමින් යබායහෝ කුඩා සතුන් 
විනාශ්ෙට පමුණුවමින ් චාරිකා කරත් ද්? යම් අනය තීර්ථක 
පරිබරාජකයෙෝ දුරක්ඛාත ද්හම් අැිව ද් වසේ විසීයමහි අැය ත්, 
උත්සාහ රහිත ව නිතර එක් තැන්ව වසනන්ාහු ෙ.”  

යම් අාකාරෙට නිවන් දැීම සඳද්හා වූ බරහේමචරිොව, ශ්රමණත්වෙ 
සහ පරිපදාවන් එම විමකු්ිකාමී සමාජෙ තුළ පැවි අතර එවැනි 
ගුණ ධර්ම පුරන මිනිසනු් සිටින සමාජෙක සම්මා සම්බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ පහළ වී තථාගතෙන් වහන්යසේට අායේණික වූ 
වැඩපිළියවළ ඉසේමත ුකළ යසේක.  

  

 

  

  



6 
 

2. nqÿ oyug ndysr jQ iqkaor m%;smod 

ශ්රද්ේධා, වීරිෙ, සි, සමාධි, පරඥා අාදී ඉන්ිෙ ධර්මෙන් තුළින් සමාධි 
සමාපත්තීන්  බා ගත් අාකාරෙ ද් එම විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ වූ 
 ක්ෂ්ණෙක ් යේ. ඒ බව යබෝධිසත්වෙන් වහන්යසේ ගිහි යගයින් 
නික්ම විමුක්ිෙ යසාො අාළාරකා ාම තවුසා යවත යගාසේ එම 
ද්හම ශ්රද්ේධායවන් ඉයගන, ඉන්ිෙ ධර්ම භාවිත කරමින් 
අාළාරකා ාම තවුසා යපන්වූ සතයෙ අවයබෝධ කිරීමට උත්සාහ 
කළ අාකාරෙ යමයසේ අරිෙපරියෙේසන සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ.  

“න යඛා අාළාරයස්සව කා ාමස්ස අත්ි සද්ධා, මය්හම්පත්ි සද්ධා. 
න යඛා අාළාරයස්සව කා ාමස්ස අත්ි විරිෙිං, මය්හම්පත්ි විරිෙිං. 
න යඛා අාළාරයස්සව කා ාමස්ස අත්ි සි, මය්හම්පත්ි සි. න 
යඛා අාළාරයස්සව කා ාමස්ස අත්ි සමාධි, මය්හම්පත්ි සමාධි. න 
යඛා අාළාරයස්සව කා ාමස්ස අත්ි පඤ්ා, මය්හම්පත්ි පඤ්ා. 
ේනූනාහිං ෙිං ධම්මිං අාළායරා කා ායමා ‘සෙිං අභිඤ්ා 
සච්ඡිකත්වා උපසම්පජ්ජ විහරාමී’ි පයවයද්ි. තස්ස ධම්මස්ස 
සච්ඡිකිරිොෙ පද්යහෙය”්ි. (අරිෙපරියෙසන සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“ශ්රද්ේධාව අැත්යත් අාළාරකා ාම හට පමණක ් යනායේ. මට ද් 
ශ්රද්ේධාව අැත. අාළාරකා ාම හට පමණකම් වීෙයය අැත්යත් යනායේ. 
මට ද් වීෙයය අැත. අාළාරකා ාම හට පමණකම් සිහිෙ අැත්යත් 
යනායේ. මට ද් සිහිෙ අැත. අාළාරකා ාම හට පමණක්ම සමාධිෙ 
අැත්යත් යනායේ. මට ද් සමාධිෙ අැත. අාළාරකා ාම හට පමණකම් 
පරඥාව අැත්යත් යනායේ. මට ද් පරඥාව අැත. අාළාරකා ාම ෙම් 
ධමමෙක් තමන්යගේ විශි්ෂ්ේට ඥානයෙන් දැන පරතය්ෂ් යකාට ඊට 
පැමිණ වාසෙ කරන්යනමි’යි කිො කිෙයි නම්, මම ද් ඒ ධමමෙ 
පරතය්ෂ් කිරීමට උත්සාහ කරන්යන ් නම් මැනැවි යි”, 
යබෝධිසත්වයෙෝ ක ේපනා කළ හ.”  

එනමුදු එම විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ ිබූ පරිපදා තුළින් සතයෙ 
අවයබෝධ කර නිවීම සාකෂ්්ාත ්කිරීමට යනාහැකි බව ද්, බුදුරජාණන ්
වහන්යසේයගේ භාෂ්ිතයෙන ්පිට කිසිඳදු ශ්රමණයෙක ්යනාමැි බව ද් 
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තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ යසේක. එනම් යසෝතාපන්න, 
සකෘදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ්ෙන ශ්රමණවරැන්යගන් අනය ශ්ාසන 
හිසේ යේ.  

“ඉයධව භික්ඛයව සමයණා, ඉධ දුියො සමයණා, ඉධ තියො 
සමයණා, ඉධ චතුයත්ථා සමයණා. සුඤ්ා පරප්පවාදා සමයණහි 
අයඤ්ඤ්ි” (චුළසීහනාද් සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, පළමු ශ්රමණො ද් (යසෝතාපන්න), යද්වැනි ශ්රමණො ද් 
(සකදාගාමී), තුන්වැනි ශ්රමණො ද් (අනාගාමී), සිවවුැනි ශ්රමණො ද් 
(රහතන්වහන්යසේ) යම් ශ්ාසනයෙහි පමණකම් සිටී. අනය වාද් අැි 
ශ්ාසන තුළ ශ්රමණෙන්යගන් හිසේ යේ.”  

යමයසේ ශ්රමණවරැන්යගන් හිසේ ශ්ාසනව  සිටින උතුම් 
ශ්රමණවරැන්ට රාග, ද්ේයේෂ්, යමෝහෙන් පරහාණෙ වූ බව තමාට 
පරතයක්ෂ් වූ අතර, කාම, දිට්ඨි, සී ේබත ෙන උපාදානෙන් ද් දුරැ 
වූ බව පරතයක්ෂ් විණි. එයමන්ම පරපිංච දුරැ වී තණහ්ාව දුරැ වූ 
බවත ්අත්විඳදිමින් නිවීම සාක්ෂ්ාත් කයළේ ෙැයි මු ා වූ හ.  

“තස්මා යත යභාය්තා සමණබරාහ්මණා සබ්බුපාදානපරිඤ්ාවාදා 
පටිජානමානා යත න සම්මා සබ්බුපාදානපරිඤ්ඤ්ිං පඤ්ායප්ි. 
කාමුපාදානස්ස පරිඤ්ඤ්ිං පඤ්ායප්ි. දිට්ඨුපාදානස්ස 
පරිඤ්ඤ්ිං පඤ්ායප්ි. සී බ්බතුපාදානස්ස පරිඤ්ඤ්ිං 
පඤ්ායප්ි. න අත්තවාදුපාදානස්ස පරිඤ්ඤ්ිං පඤ්ායප්ි.” 
(චුළසීහනාද් සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“ඒ භවත් ශ්රමණ බරාහේමණයෙෝ, සිෙලු උපාදානෙන්යගේ පිරිසිඳද් දැීම 
පනවන්යනමි’යි පරිඥා යද්ි. ඔවුහු මැනවින ් සිෙලු 
උපාදානෙන්යගේ පිරිසිඳද් දැීම පනවන්යන් නැත. කාම උපාදානයෙේ 
පිරිසිඳද් දැීම පනවි. දිට්ඨි උපාදානයෙේ පිරිසිඳද් දැීම පනවි. 
සී ේබත උපාදානයෙේ පිරිසිඳද් දැීම පනවි. අත්තවාද් උපාදානයෙේ 
පිරිසිඳද් දැීම යනාපනවි.”  
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“සම්මා වයාකරමානා භික්ඛයව අඤ්ඤ්ිත්ිො පරිබ්බාජකා එවිං 
වයාකයරෙයුිං: නිප්පපඤ්චාරාමස්සාවුයසා සා නිට්ඨා 
නිප්පපඤ්චරියනා, න සා නිට්ඨා පපඤ්චාරාමස්ස 
පපඤ්චරියනා’ි.” (චුළසීහනාද් සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, මනායකාට පරකාශ් කරන්නා වූ අනයතීර්ථක 
පරිබරාජකයෙෝ යමයසේ පරකාශ් කරි. අැවැත්නි, එනම් පරපිංචයෙෝ 
අැසුරැ යනායකාට යගන, පරපිංච කිරීමට යනාඅැ  ීවාසෙ කිරීමයි. 
පරපිංච කිරීම අැසුරැ කිරීම හා පරපිංච කිරීයම් අැ ීම අැි යකනා 
නිෂ්ේඨාවට පත ්යනායවයි.”  

“සම්මා වයාකරමානා භික්ඛයව අඤ්ඤ්ිත්ිො පරිබ්බාජකා එවිං 
වයාකයරෙයුිං: වීතයමාහස්සාවුයසා සා නිට්ඨා, න සා නිට්ඨා 
සයමාහස්සාි.”(චුළසීහනාද් සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, මනායකාට පරකාශ් කරන්නා ව ූ අනය තීර්ථක 
පරිබරාජකයෙෝ යමයසේ පරකාශ් කරි. අැවැත්නි එනම් යමෝහෙ 
දුරැවූයවෝ නිෂ්ේඨාවට පත ්යේ. යමෝහෙ සහිත යකනා නිෂ්ේඨාවට පත ්
යනායවයි.”  

යම් අාකාරෙට ශ්රමණවරැන් යගන් හිසේ ශ්ාසන පරිපත්ි ෙ ද් 
මනහර යේ. එයමන්ම යකාපමණ සැනසීමක්  බන්න අැි ද්? 
එනමුත් තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ සක්කාෙ නියරෝධ ද්හමක් ඒ 
තුළ පරකට වූයෙේම නැත. වර්තමානෙ තුළ මනාව සිහිෙ 
පිහිටවුායගන අතීතෙ අනාගතෙ අනුව යනායගාසේ යම් ජීවිතයෙේම 
නිවුණු බවට රැවටණු ුඅෙ ද් යබායහෝ සිටිෙ හ. යම් පරිපදා තුළ 
යකාපමණ වැද්ගත් බවක ්පරකට වුව ද් සැබෑම ශ්රමණෙන්යගන් හිසේ 
ම යේ.  

“ෙයද්ව තත්ථ සුඛමිි යචතයසා අායභායගා එයතයනතිං ඔළාරිකිං 
අක්ඛාෙි. ෙයතා යඛා යභා අෙිං අත්තා සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස 
ච පහානා පුයබ්බව යසාමනස්සයදාමනස්සානිං අත්ථගමා 
අදුක්ඛමසුඛිං උයපක්ඛාසිපාරිසුද්ධිිං චතුත්ථිං ්ධානිං උපසම්පජ්ජ 
විහරි, එත්තාවතා යඛා යභා අෙිං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානිං 
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පයත්තා යහාතී’ි. ඉයත්ථයක සයතා සත්තස්ස 
පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානිං පඤ්ායප්ි.” (බරහේමජා  සූතරෙ - දී.නි. 
1) 

“ෙම් ඒ සැප ෙැයි සියතහි නැමුණු බවක් යේ ද් එෙ ද් යගායරෝසු 
බව වැටයහේ. ෙම්වියටක  ැබුණා ව ූතමායගේ සැපයෙේ පරහාණයෙන් 
ද්, දුයක් පරහාණයෙන් ද්, මු ින්ම යසෝමනසේස යෝමනසේස 
දුරැවීයමන් ද්, දුක සැප නැි සිහිෙ සහිත උයපේක්ෂ්ායේ 
පිරිසිදුබවින් ෙුතු සතරවැනි ධයානෙ  බායගන වාසෙ කරයි. 
භවත්නි, යමයතකින්ම යම් අාත්මෙ, උතුම් දිටු දැහැයම්  ැබුණු 
නිවීම යේ. යමයසේ අැතැමුන් සත්වොට පරකටවන ය ස උතුම් දිටු 
දැහැයම් නිවීම පනවි.”  

“ඉධ පන භික්ඛයව, එකයච්ඡචා සමයණා වා බරාහ්මයණා වා 
පුබ්බ්තානුදිට්ීනඤ්ච පටිනිස්සග්ගා අපර්තානුදිට්ීනඤ්ච 
පටිනිස්සග්ගා සබ්බයසා කාමසයඤ්ාජනානිං අනධිට්ඨානා 
පවියවකාෙ පීිො සමික්කමා නිරාමිසස්ස සුඛස්ස සමික්කමා 
අදුක්ඛමසුඛාෙ යවද්නාෙ සමික්කමා සය්තාහමස්මි 
නිබ්බයුතාහමස්මි අනුපාදායනාහමස්මී’ි සමනුපස්සි.” 
(පඤ්ේචත්තෙ සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“මහයණනි, අැතැම් මහයණක ්යහෝ බරාහේමණයෙක ්යහෝ පූවමාන්තානු 
ද්ෘෂ්ේටීන් (අතීත අනුව වූ දැීම්) ද් දුරැ ීයමන් හා අපරාන්තානු 
ද්ෘෂ්ේටීන් (අනාගත අනුව වූ දැීම්) ද් දුරැ ීයමන් සම්පූර්ණයෙන්ම 
කාම සිංයෙෝජනෙන් (කාමෙ හා එකතුවීම්) බැහැර කිරීයමන ්
වියේකෙ, පරීි ෙ ඉක්මවීයමන් නිරාමිස සැපෙ ඉක්මවීයමන් 
අදුකඛ්මසුඛ යේද්නාව ඉක්මවීයමන් ‘මම’ ශ්ානත් වූ බව, ‘මම’ 
නිවුණු බව, ‘මම’ උපාදාන නැි බව සම්මර්ශ්නෙ කරයි.”  

ඉහත සඳද්හන් යද්ේශ්නා පාඨ තුළින් විද්යමාන වනයුෙේ විමුක්ිකාමී 
සමාජෙ තුළ බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ද්හමින් යතාරව අැි ගම්ීර 
වූ ශ්ාන්ත, සුන්ද්ර පරිපදා ිබ ූබව ෙ.  
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තථාගතෙන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා යකාට වදාළ සැබෑම බුද්ේධ වචනෙ 
යනාද්න්නා යකයනකුට යම් සිෙලු කරමෙන ් නිවන් මඟ ෙැයි 
සියතන්නට පුළුවන. එනමුදු ඒ සිෙ ේ ම සැබෑ ශ්රමණවරැ නැි 
ශ්ාසන පරිපත්ි ම යේ. එපමණක ්යනාව තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යපන්වා යද්න නිවීමට යහේතුවන අානාපානසි විගරහයෙන් යතාර 
වූ අානාපානසිෙක් ද් ඒ උතුම් විමුක්ිකාමීහු පුරැදු කළ හ. යම් 
සිෙලු පරිපදා තුළින් අධයාත්මෙ තුළ සැනසීමක්  ැයබන අතර 
විමුක්ිෙක් අත්විඳදිමින්, ය ෝකයෙන් නිද්හසේ යනාවී ය ෝකෙ තුළ 
සිටිමින්ම ඔවුහ ුසසර ගමන් කරි.  
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3' nqoaO jpkfha úfYaI;ajh 

ද්ඹදිව විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ විමුක්ිකාමීහු විමුක්ිෙ යසවීම 
සඳද්හා ය ෝකයෙේ ෙථාර්ථවාදී පරිපදාවන් ය ස භාවනා මාර්ග පුරැදු 
කළ හ. ඒ අතර අානාපානසි භාවනාව ද් පරධාන පරිපදාවක් ය ස 
වැඩ ූහ.  

“ෙථා කථිං පන ත්විං අරිට්ඨ, භායවසි අානාපානසි්ි. අතීයතසු 
යම භය්ත, කායමසු කාමච්ඡඡයන්ද්රදා පහීයනා. අනාගයතසු යම 
කායමසු කාමච්ඡඡයන්ද්රදා විගයතා. අජ්්ධත්තබහිද්ධා ච යම ධයම්මස ු
පටිඝසඤ්ා සුප්පටිවිනීතා. යසා සයතාව අස්සසාමි සයතා 
පස්සසාමි. එවිං යඛා’හිං භය්ත, භායවමි අානාපානසි්ි.” 
(අරිට්ඨඨ සූතරෙ - ස.නි. 5-2) 

“අරිට්ඨඨ, නුඹ යකයසේ නම් අානාපානසිෙ වඩනය්න් ද්? සේවාමීනි 
භාගයවතුන් වහන්ස, අතීත කාමෙන්හි මායගේ කාමච්ඡන්ද්රද්ෙ පරහීණ 
වූයෙේ ෙ. අනාගත කාමෙන්හි මායගේ කාමච්ඡන්ද්රද්ෙ පරහාණෙ වූයෙේ 
ෙ. අාධයාත්මික බාහිර ධර්මෙන් යකයරහි මායගේ පටිඝසිංඥාව 
මනාව පරහාණෙ වූයෙේ ෙ. ඒ මම සිහියෙන්ම අාශ්ේවාස කරමි. 
සිහියෙන්ම පරශ්ේවාස කරමි. සේවාමීනි භාගයවතුන ්වහනස්, යමයසේ 
මම අානාපානසිෙ වඩමි.”  

අානාපානසිෙ පිළිබඳද්ව බුදුරජාණන් වහන්යසේ වදාළ ධර්මෙ 
අැසීයමන් යතාරව, විමුක්ි කාමී සමාජෙ තුළ සිට පැවිදි වූ අෙ ද් 
ඒ සමාජෙ තුළ ිබූ අානාපානසි භාවනාව පරුැදුකර අැත. එෙ 
වැරදි නැි බව බුදුරජාණන් වහන්යසේ වදාළ අතර, බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ පමණකම් යපන්වන ය ෝකයෙන් එයතරවීම සඳද්හා ව ූ
අානාපානසි භාවනාව ද් විසේතර වශ්යෙන් යද්ේශ්නා කළ හ.  

ද්ක්ෂ්තායවන්, සිමතබ්වින ්සහ බරහේමචරියෙන් අගර වූ විමුක්ිකාමී 
සමාජෙක් තුළ යම් අාකාරෙට උතුම් පරිපදාවන් පුරැදු කරමින් 
අනයශ්රමණවරැන් සිටීම අරැමෙක් ද් යනායේ.  
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එයමන්ම, ඒ උතුම් අනයශ්රමණවරැ පරඥාව දුර්ව  කරන 
නීවරණෙන් පරහාණෙ කිරීමත්, එය සට නීවරණ පරහාණ වූ විට 
යබාජ්ධඞ්ග ධර්මෙන් භාවිත කිරීමත් යහාඳදින් පුරැදු කළ හ.  

“අථ යඛා යත භික්ඛූ යෙන අඤ්ඤ්ිත්ිොනිං පරිබ්බාජකානිං 
අාරායමා යතනුපසඞ්කමිිංසු. උපසඞ්කමිත්වා යතහි අඤ්ඤ්ිත්ියෙහි 
පරිබ්බාජයකහි සද්ධිිං සයම්මාදිිංසු. සයම්මාද්නීෙිං කථිං සාරාණීෙිං 
වීිසායරත්වා එකම්තිං නිසීදිිංසු. එකම්තිං නිසිය්න යඛා යත 
භික්ඛූ යත අඤ්ඤ්ිත්ිො පරිබ්බාජකා එතද්යවාචුිං: “සමයණා 
අාවුයසා, යගාතයමා සාවකානිං එවිං ධම්මිං යද්යසි. “එථ තුයම්හ 
භික්ඛයව, පඤ්චනීවරයණ පහාෙ යචතයසා උපක්කිය යස 
පඤ්ාෙ දුබ්බ ීකරයණ සත්තයබාජ්්ධයඞ්ග ෙථාභූතිං භායවථා”ි. 
මෙම්ප ියඛා අාවුයසා, සාවකානිං එවිං ධම්මිං යද්යසම. “එථ තුයම්හ 
අාවුයසා, පඤ්චනීවරයණ පහාෙ යචතයසා උපක්කිය යස 
පඤ්ාෙ දුබ්බ ීකරයණ සත්තයබාජ්්ධයඞ්ග ෙථාභූතිං භායවථා”ි. 
ඉධ යනා අාවුයසා යකා වියසයසා, යකා අධිප්පායො, කිිං 
නානාකරණිං, සමණස්ස වා යගාතමස්ස අම්හාකිං වා ෙදිද්ිං 
ධම්මයද්සනාෙ වා ධම්මයද්සනිං අනුසාසනිො වා අනුසාස්ි” 
(පරිොෙ සූතරෙ - ස.නි. 5-1) 

“එක ේහි භි්ෂ්ූහු අනයතීර්ථක පරිබරාජකෙන්යගේ අාරාමෙ කරා 
එළඹිෙ හ. එළඹ ඒ අෙ සමඟ සතුටු සාමීචි කතායේ යෙදී එකත් 
පයසකව සිටිෙ හ. ඒ භි්ෂ්ූන්ට අනයපරිබරාජකයෙෝ යමයසේ ී හ: 
“අැවැත්නි, ශ්රමණ යගෞතමෙන් යමයසේ ශ්රාවකෙනට් ද්හම් යද්සයි” 
“මහයණනි, සිත යකය සන, නුවණ දුර්ව  කරන පිංච නීවරණ 
පරහාණෙ යකාට, සපේත යබාජ්ධඞ්ග ෙථාර්ථ වශ්යෙන්ම වඩේ” යි. 
අැවැත්නි, අපි ද් ශ්රාවකෙන්ට යමයසේ ද්හම් යද්සමු. “අැවැත්නි, සිත 
යකය සන, නුවණ දුර්ව  කරන පිංච නීවරණ පරහාණෙ යකාට, 
සපේත යබාජ්ධඞ්ග ෙථාර්ථ වශ්යෙන්ම වඩේ” යි. “අැවැත්නි, ශ්රමණ 
යගෞතමෙන්යගේ හා අපයගේ යම් ධමම යද්ේශ්නායේ යවනස කුමක් ද්? 
වියශ්ේෂ්ත්වෙ කුමක් ද්?”  
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යම් අාකාරෙට සිත යකය සන, නවුණ දුර්ව  කරන පිංච නීවරණ 
පරහාණෙ යකාට, සපේත යබාජ්ධඞ්ග ෙථාර්ථ වශ්යෙන්ම භාවිත 
කිරීම විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ බුද්ේධ යද්ේශ්නායවන් යතාරව ද් සිදු 
වූ භාවනාවන් ෙ.  

යම් සිෙලුම කාරණා ශූ්රත්වෙ හා සිමතබ්වින් ෙුතු විමුක්ිකාමී 
සමාජෙ තුළ පුරැදු කළ පරිපදාවන් යේ. යම් අාකාරෙට යකාපමණ 
පුරැදු කළ ද් එම ශ්ාසන ශ්රමණෙන්යගන් හිසේම යේ. රෑප, යේද්නා, 
සිංඥා, සිංසේකාර, විඤ්ේාණ, ධාතු පිළිබඳද්ව යසාෙමින් යම් 
පරි පදාවන් පුරැදු කළ යම් ශ්රමණවරැන්ට සැබෑම ශ්රමණත්වෙ වන 
මගඵ   ැබීමට යනාහැකි වූයෙේ බුදුරජාණන ් වහන්යසේ යපනව්ා 
යද්න ඒ ගැඹුරැ, ශු්නයතා පරි බද්ේධ ධර්මෙ යනාඅැයසන නිසාෙ.  

“රෑපිං භික්ඛයව, අනිච්ඡචිං දුක්ඛිං විපරිණාමධම්මිං අත්ිසම්මතිං 
ය ායක පණ්ඩිතානිං අහම්ප ිතිං අත්ීි වදාමි. යවද්නා අනිච්ඡචා 
දුක්ඛා විපරිනාමධම්මිං අත්ිසම්මතා ය ායක පණ්ඩිතානිං අහම්ප ි
තිං අත්ීි වදාමි, සඤ්ා -යප- සඞ්ඛාරා අනිච්ඡචා දුක්ඛා 
විපරිනාමධම්මා අත්ිසම්මතා ය ායක පණ්ඩිතානිං අහම්ප ි තිං 
අත්ීි වදාමි, විඤ්ාණිං අනිච්ඡචිං දුක්ඛිං විපරිනාමධම්මිං 
අත්ිසම්මතිං ය ායක පණ්ඩිතානිං අහම්ප ිතිං අත්ීි වදාමි.” (පුපේඵ 
සූතරෙ - ස.නි. 3)  

“මහයණනි, රෑපෙ අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම ධමම ෙැයි ය ෝකයෙේ 
පණ්ඩිතෙන්යගේ සම්මතෙක් අැත. මම ද් එෙ අැතැයි වදාරමි. 
යේද්නාව අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම ධමම ෙැයි ය ෝකයෙේ 
පණ්ඩිතෙන්යගේ සම්මතෙක් අැත. මම ද් එෙ අැතැයි වදාරමි. 
සිංඥාව අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම ධමම ෙැයි ය ෝකයෙේ 
පණ්ඩිතෙන්යගේ සම්මතෙක් අැත. මම ද් එෙ අැතැයි වදාරමි. 
සිංසේකාර අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම ධමම ෙැයි ය ෝකයෙේ 
පණඩ්ිතෙන්යගේ සම්මතෙක් අැත. මම ද් එෙ අැතැයි වදාරමි. 
විඤ්ේාණෙ අනිතය, දුක්ඛ, විපරිණාම ධමම ෙැයි ය ෝකයෙේ 
පණ්ඩිතෙන්යගේ සම්මතෙක් අැත. මම ද් එෙ අැතැ යි වදාරමි.”  
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යම් අාකාරෙට බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ යපනව්ා දීයමන් යතාරව 
ද් විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ වූ පණ්ඩිතයෙෝ රෑප, යේද්නා, සිංඥා, 
සිංසේකාර, විඤ්ේාණ අනිතය, දුක්ඛ, යවනසේවන සේවභාවෙ යපන්වා 
දුන් හ. බුදුරජාණන් වහන්යසේ ද් එකරැණු ඒ අාකාරයෙන්ම යපන්වා 
වදායළේ “තමා” ෙන්යනන් ශු්නයබව විද්යමාන කරමිනි.  

“කිඤ්ච අානන්ද්රද්, සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා: චක්ඛුිං 
යඛා අානන්ද්රද්, සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා. රෑපා සුඤ්ා 
අයත්තන වා අත්තනියෙන වා, චක්ඛුවිඤ්ාණිං සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන 
වා අත්තනියෙන වා, චක්ඛුසම්ඵයස්සා සුයඤ්ා අයත්තන වා 
අත්තනියෙන වා ෙම්පදි්ිං චක්ඛුසම්ඵස්සපච්ඡචො උප්පජ්ජි 
යවද්යිතිං සුඛිං වා දුක්ඛිං වා අදුක්ඛමසුඛිං වා තම්ප ි සුඤ්ඤ්ිං 
අයත්තන වා අත්තනියෙන වා -යප- ෙම්පදි්ිං මයනාසම්ඵස්සපච්ඡචො 
උප්පජ්ජි යවද්යිතිං සුඛිං වා දුක්ඛිං වා අදුක්ඛමසුඛිං වා තම්ප ි
සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා. ෙස්මා ච යඛා, අානන්ද්රද්, 
සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා, තස්මා සුයඤ්ා 
ය ායකාි වුච්ඡචතීි.” (සුඤ්ේඤ්තය ාක සූතරෙ - ස.නි. 4) 

“අානන්ද්රද්යෙනි, තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට 
අයිතීත්වයෙන් යහෝ කුමක ්ශූ්නය යේ ද්? අානන්ද්රද්, අැස තමායගන ්
(තමා කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය 
යේ. රෑප තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට 
අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ. අැයසේ දැනගැනීම තමායගන් (තමා 
කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ. 
අැයසේ සේපර්ශ්ෙ තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට 
අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ. අැයසේ සේපර්ශ් පරතයයෙන් උපදින 
සැප, දුක, අදුකඛ්මසුඛ විඳදීම් තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) 
යහෝ තමාට අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ. -යප- මනයසේ සේපර්ශ් 
පරතයයෙන් උපදින සැප, දුක, අදුකඛ්මසුඛ විඳදීම් තමායගන් (තමා 
කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ. 
ෙම් යසේ අානන්ද් තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) යහෝ තමාට 
අයිතීත්වයෙන් යහෝ ශූ්නය යේ, ඒ යහයින් ‘ය ෝකෙ ශූ්නය’ ෙැයි 
කිෙනු  ැයේ.”  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ ‘තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) හා 
තමාට අයිි බවින් හිසේ’, ෙන්න පිළිබඳද් ව ූද්හමක් ය ාවට යපන්වා 
දුන් හ. ඉහින් යපනව්ූ අාකාරයෙේ ගැඹුරැ පරි පදාවන් සහිත 
විමුක්ිකාමීත්වෙකින් ෙුතු සමාජෙක පහළ වූ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ එම විමුක්ිකාමීන්ට අවයබෝධ කිරීමට යනාහැකි වූ 
සතයෙ අවයබෝධකළ හ. එයසේ බුදුරජාණන් වහන්යසේට පමණක් 
වැටහණු ු ධර්මෙ යකාපමණ ගැඹුරැ ද් සහ ඊට යොමුවීමට 
යකාපමණ හැකිොවක් ිබිෙෙතුු ද් ෙන්න යම් අනුව මනාව 
වටහාගත හැකියේ. එමනිසා මූ ික බුද්ේධ වචනෙ කුමක ්ද් ෙන්න 
වටහායගන ඒ තුළින් කිෙයවන අර්ථෙ යසවීමට යොමුවිෙ ෙුතු යේ.  
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වසර 2600කට පමණ ඉහත දී වදාළ, ඒ බුද්ේධ වචනෙට යම් ද්ක්වා 
විවිධ අෙ, විවිධ අර්ථකථනෙන ්ඉදිරිපත් කරමින් පවත්වා යගන 
පැමිණිෙ හ. එය සට කුමන අර්ථකථන ඉදිරිපත් කළ ද් මූ ික 
බුද්ේධ වචනෙට කිසිඳදු යවනසක් යනාකිරීමට ඔවහුු වගබ ාගත් හ. 
යම් වන විට බුදුරජාණන් වහන්යසේ ජීවමානව වැඩ යනාවසන නිසා 
අපට බුදුරජාණන් වහන්යසේයගන්ම ධර්මෙ අැයසනය්න් නැත. එයසේ 
නම් තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ සිෙලු බුදුවද්න් ද්රාගත්යත් 
කවුරැන් ද් ෙන්න වග යසාො බැ ිෙ ෙුතු යේ. ඒ, අානන්ද් සේවාමීන් 
වහන්යසේ යි. මතක තබා ගැනීයමන් අගර ව ූඅානනද්්ෙන් වහන්යසේ, 
තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ සිෙලු ධර්මෙ ද්රායගන වැඩ සිටි 
යසේක.  

“එතද්ග්ගිං භික්ඛයව මම සාවකානිං භික්ඛූනිං බහුස්සුතානිං ෙදිද්ිං 
අානයන්ද්රදා, එතද්ග්ගිං භික්ඛයව මම සාවකානිං භික්ඛූනිං 
සිම්තානිං ෙදිද්ිං අානයන්ද්රදා, එතද්ග්ගිං භික්ඛයව මම සාවකානිං 
භික්ඛූනිං ගිම්තානිං ෙදිද්ිං අානයන්ද්රදා, එතද්ග්ගිං භික්ඛයව මම 
සාවකානිං භික්ඛූනිං ධිිම්තානිං ෙදිද්ිං අානයන්ද්රදා, එතද්ග්ගිං 
භික්ඛයව මම සාවකානිං භික්ඛූනිං උපට්ඨාකානිං ෙදිද්ිං අානයන්ද්රදා,” 
(1. 14. 4. 1-16 - අ.නි. 1) 

“මහයණනි, මායගේ ශ්රාවකෙන් අතරින් බහුශ්රැතබවින් අගරම අානන්ද්රද් 
යේ, මහයණනි, මායගේ ශ්රාවකෙන් අතරින් සිමතබ්වින් අගරම 
අානන්ද්රද් යේ, මහයණනි, මායගේ ශ්රාවකෙන් අතරින් ෙහපත් ගි 
පැවතුම් අින් අගරම අානන්ද්රද් යේ, මහයණනි, මායගේ ශ්රාවකෙන් 
අතරින් ධාරණ ශ්ක්ිෙ අින් අගරම අානන්ද්රද් යේ, මහයණනි, මායගේ 
ශ්රාවකෙන් අතරින් උපසේථාන කිරීම අින ්අගරම අානන්ද්රද් යේ.”  

මතක තබාගැනීයමන් අගර වූ අානන්ද් සේවාමීන ්වහන්යසේට අසා 
ද්රාගත් එම ධර්මෙ මතක තබා ගැනීමට අපහස ුවූයෙේ ද් නැත.  
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“ද්වාසීිිං බුද්ධයතා ගණ්හිිං යද්ව සහස්සානි භික්ඛුයතා, 
චතුරාසීිසහස්සානි යෙ යම ධම්මා පවත්ියනා.” 
(අානන්ද්රද්යත්ථර ගාථා - ඛු.නි.) 
 

“අසූ යද්ද්හසක් වූ බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ දැනගිමි. 
යද්ද්හසක් වූ භික්ෂ්ූන්යගේ ධර්මෙ දැනගිමි. ෙම් ඒ අසූහාරද්හසක් 
වූ ධර්මෙ මා තුළ පවතී.”  

“බහුස්සුයතා ධම්මධයරා යකාසාරයක්ඛා මයහසියනා, 
චක්ඛු සබ්බස්ස ය ාකස්ස පූජනීයො බහුස්සුයතා.”  
 
“බහුශ්රැත වූ ධර්මධර වූ මහා ඍ ෂ්ියගේ ධර්ම භාණඩ්ාගාරෙ අාරකෂ්්ා 
කරා වූ ඒ පජූනීෙ බහුශ්රැත භික්ෂ්ුව සිෙලු ය ෝකෙටම අැසක් බඳදු 
ෙ.”  

“බහුස්සුයතා ධම්මධයරා යකාසාරයක්ඛා මයහසියනා, 
චක්ඛු සබ්බස්ස ය ාකස්ස අන්ද්රධකායර තයමානුයදා.”  
 
“බහුශ්රැත වූ ධර්මධර වූ මහා ඍෂ්ියගේ ධර්ම භාණඩ්ාගාරෙ අාරකෂ්්ා 
කරා වූ ඒ භික්ෂ්ුව අන්ධකාරයෙේ අඳදුර දුර න සිෙලු ය ෝකෙටම 
අැසක් බඳදු ෙ.” 
 
“ගිමය්තා සිමය්තා ධිිමය්තා ච යො ඉසි, 
සද්ධම්මධාරයකා යථයරා අානයන්ද්රදා රතනාකයරා.”  
 

“ෙහපත ්ගි පැවතුම් අැි, සිමතබ්ව අැි, ධාරණ ශ්ක්ිෙ ද් 
අැි ඍෂ්ිවරයෙක් වන අානන්ද් සේථවිරෙන ් වහන්යසේ රන් 
අාකරෙක් යමන් සද්ේධර්මෙ ද්රායගන සිටිි.”  

තථාගතෙන් වහන්යසේ ෙමක් වදාළ ද්, එෙ ඒ අාකාරෙට ම 
කරෙිායවන් සිදුකරන යසේක. එෙ තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ තථාගත 
සේවභාවෙ යි.  
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“ෙථාවාදී භික්ඛයව තථාගයතා තථාකාරී. ෙථාකාරී තථාගයතා 
තථාවාදී. ඉි ෙථාවාදී තථාකාරී, ෙථාකාරී තථාවාදී, තස්මා 
තථාගයතා’ි වුච්ඡචි.” (ය ෝකාවයබෝධ සූතරෙ - ඛු.නි.) 

“මහයණනි, තථාගතෙන් වහන්යසේ ෙම්යසේ කිෙන්යන් ද්, එයසේම 
කරන්යන් යේ. තථාගතෙන් වහන්යසේ ෙම්යසේ කරන්යන් ද්, එයසේම 
කිෙන්යන් යේ. යම් අාකාරෙට ෙම්යසේ කිෙන්යන් ද් එයසේම 
කරන්යන් යේ. ෙම්යසේ කරන්යන් ද් එයසේම කිෙන්යන් යේ. එයහයින් 
තථාගත ෙැයි කිෙනු  ැයේ.”  

යම් කරැණු ගැන ස කා බ න විට තථාගතෙන ්වහන්යසේ වදාළ 
ධර්මෙන් අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේට යද්ේශ්නා කර අැි බව 
වටහාගත හැකි යේ. ඒ සිෙ ේ  ඒ විදිෙටම අානන්ද් සේවාමීන් 
වහන්යසේ මතක තබායගන ද් අැත. යමයසේ අානන්ද් සේවාමීන ්
වහන්යසේ විසින් ඉදිරිපත් කරන්නට යෙදුණ ු යද්ේශ්නා මූ ික බුදු 
වද්න් බව වටහා ගත හැකි යේ. තථාගතෙන් වහන්යසේ පිරිනිවන ්
පා වදාළ පසුව පළම ුධර්ම සිංඝාෙනාව පැවැත්වී ෙ. විවිධ තැන්ව  
යද්ේශ්නා කළ ඒ සිෙලු ධර්මෙන් එක්තරා කරමෙකට සකසේ කිරීම හා 
අන් අෙට මතක තබා ගැනීම සඳද්හා සකසේකිරීම යම් සිංඝාෙනායේ 
දී සිදුවි ෙ.  

අානන්ද් සේවාමීන් වහනය්සේ ඒ සිෙලු ධර්මෙන් “එවිං යම සුතිං” 
(එනම් “මා විසින් යමයසේ අසන  දී.”) ය ස, පරිොෙ, නිදානෙ, 
වයිංජනෙ ඒ අාකාරෙටම ඉදිරිපත් කළ හ. අාචාර්ෙ පරම්පරායවෝ 
ඒවා ඒ අෙුරින්ම මතක තබාගත් හ. ඒ මූ ික බුදුවද්න අද්ටත් 
පවින්යන් ඒ නිසාම ෙ. යවනත් වූ කිසියවකුයගේ විසේතරෙකින් 
යතාරව පවින මූ ික බුද්ේධ වචනෙ “එවිං යම සුතිං” ය ස 
අානන්ද් සේවාමීන ් වහන්යසේ ඉදිරිපත් කරන  දී. එම මූ ික 
බුදුවද්නට යොමු වූ විට පමණකම් තථාගත ද්හම අනය වූ 
විමුක්ිකාමී ද්හමින ්යවන් යකාට වටහාගත හැකි යේ. ඒ සඳද්හා 
පරිොෙ, වයිංජනෙ මනාව ඉයගන ගත ෙුතු යේ. එයසේ යනාවුන 
යහාත් බුදුවද්න විනාශ් කිරීමට යොමු වන බව ද් තථාගතෙන ්
වහන්යසේ යපනව්ා වදාළ යසේක.  
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“ඉධ භික්ඛයව, භික්ඛූ දුග්ගහිතිං සුත්ත්තිං පරිොපුණ්ි 
දු්ික්ියත්තහි පද්බයඤ්ජයනහි. දු්නික්ිත්තස්ස භික්ඛයව 
පද්බයඤ්ජනස්ස අයත්ථාප ිදු්නයො යහාි. අෙිං භික්ඛයව, පඨයමා 
ධයම්මා සද්ධම්මස්ස සයම්මාසාෙ අ්තරධානාෙ 
සිංවත්ති.”(තිෙසද්ේධම්මසම්යමාස සූතරෙ - අ.නි. 3) 

“මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙහි භික්ෂ්ුව පිළියවළකට ධර්මෙ උගත්යත් 
යනායවයි, පද් වයිංජනෙන් ද් පිළියවළකට යනාගත්යත් යවයි. 
මහයණනි, වැරදි ය ස පද් වයිංජන ඉයගනගත් විට අර්ථෙ විනාශ් 
කරගත්තා යවයි. මහයණනි, සද්ේධර්මෙ විනාශ් කරන, අතුරැද්හන් 
කරන, පළමු කරැණ යමෙ යවයි.”  

ය ෝකයෙන් එයතර වන පරිපදාව වන බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
යද්ේශ්නා කරන ධර්මෙ, ය ෝකයෙේ අැි වචන භාවිත කරමින් 
පැහැදි  ි කර අැත්යත්, එම වචනව ට රිිංගා යනායගන සිෙලු 
වයවහාරිකත්වෙන් ඉක්මවීම සඳද්හා ෙ. එබැවින් ඒ තථාගතෙන් 
වහන්යසේ යපන්වා වදාළ පද් පිළියවළ, පරිොෙ ෙන සිෙ ේ  
නිවැරදිව ඉයගනගත ෙතුු යේ. එයසේ යනාකළයහාත් ය ෝකයෙේ 
වයවහාර වන වචන භාවිත කරමින් යපන්වා වදාළ, බුදුරජාණන් 
වහන්යසේට පමණක ් අායේණික, ය ෝයකෝත්තර මඟ ඉසේමතු 
යනායේ. එනම් බුදුරජාණන් වහන්යසේට පමණක ් අායේණික 
ය ෝයකෝත්තර මග අතුරැද්හන් යේ. විනාශ් යේ. එබැවින ්එම ධර්මෙ 
වදාළ වයවහාරික සමාජයෙේ වූ භාෂ්ාව වන මාගධී භාෂ්ාව (පා ි) 
පිළිබඳද්ව ද් මනා අවයබෝධෙක් ිබිෙ ෙුතු යේ.  
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5' NdIdj l=ula ms‚i o@ 

වසර 2600 කට පමණ යපර දී යද්ේශ්නා කරන්නට යෙදුණ ු
බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ඒ ද්හම ඉයගන ගැනීම සඳද්හා තවත් 
වියශ්ේෂ් කරැණක ්පිළිබඳද්ව අවධානෙ යොමු කළ ෙුතු යේ. එනම්, 
එක  වයවහාර වූ භාෂ්ාව දැනගත ෙුතුවීමයි. ෙම් කරැණක ්තවත් 
යකයනකුට සන්නියේද්නෙ වන්යන් භාෂ්ාව හරහා ෙ. ෙම් යහෙකින් 
ඒ භාෂ්ාව නිවැරදි ව දැන යනාසිටියෙේ නම් ඒ යපන්වන කරැණ ු
වටහා ගත යනාහැකි යේ. ය ෝකෙ තුළ වයවහාර වන අර්ථෙන ්ද් 
වටහා ගැනීමට භාෂ්ාව පමණකුදු යනාව යකාමාව (,) හා නැවතීයම් 
ිත (.) වැනි විරාම  කෂ්්ණ පවා බ පායි.  

උදා:  “සමන් මරනන් එපා, නිද්හසේ කරන්න.”  

  “සමන් මරනන්, එපා නිද්හසේ කරන්න.”  

යකාමාව (,) හා නැවතීයම් ිත (.) යෙයද්න තැන අනුව අර්ථෙ 
පරසේපර වියරෝධී වන බව යම් උදාහරණයෙන් පැහැදි  ි යේ. 
එබැවින් එක  වයවහාරික භාෂ්ාව හා ඒවා යෙදුණ ුඅවසේථා අනවුම 
අර්ථෙන් යසවිෙ ෙුතු යේ.  

එයමන්ම එෙ වයවහාර වන පරිොෙ අනුව ද් අර්ථෙ යවනසේ යේ.  

උදා:  

යකෝ ාහ ෙක දී වවරයෙන් ෙුතු පරකාශ්ෙ:  

“සමන්යගේ යකාන්ද්ට ගහන්න.”  

අාහාර හිරවී යහෝ පිටඋගයුර් ගිෙ විට වමතරියෙන ්ෙුතු පරකාශ්ෙ:  

“සමන්යග යකාන්ද්ට ගහන්න.”  
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යම් අාකාරෙට, යෙදුණු අවසේථා අනවු සම්පූර්ණයෙන්ම අර්ථෙ 
යවනසේ යේ. එමනිසා එක  භාෂ්ාව පිළිබඳද්ව මනා අවයබෝධෙක් 
ිබිෙ ෙුතුම යේ. ඉන්දිොයේ මගධ යද්ේශ්යෙේ වයවහාර ව ූභාෂ්ාව, 
මාගධී භාෂ්ාව නම් යේ. එෙට පා ි භාෂ්ාව ෙැයි ද් වර්තමානයෙේ 
හඳදුන්වනු  ැයේ. යම් භාෂ්ාවට අනනය ව ූඅක්ෂ්රෙන් යනාමැත. 
ඉයගන ගන්නා ව ූභාෂ්ාවට අනුව මාගධී භාෂ්ාව  ිවීම සිදුකිරීම 
සඳද්හා ශ්ේද්ෙ අනුව ඒ ඒ භාෂ්ායේ අක්ෂ්ර භාවිතයෙන් පා  ි
යහෝඩිෙක,් වයාකරණ රීි සම්පාද්නෙ කළ අෙ විසින් සකසේ කර 
අැත. ගැඹුරැ වයවහාර හා අරැත ්අැි ඒ භාෂ්ායේ යෙදීම් අනවු 
ඉයගන යගන ඒ භාෂ්ාමෙ අර්ථෙ සේවීෙ වූ භාෂ්ාවට අනුව යොමු 
වී වටහාගත ෙුතුයේ. එයසේ යනාවුණයහාත් එම ගැඹුරැ ධර්මෙ 
වටහාගත යනාහැකි වන ුඅැත.  

“ඉධ භික්ඛයව, තයද්ව එකයච්ඡචසු ජනපයද්සු පාතීි සඤ්ජාන්ි. 
පත්ත්ි සඤ්ජාන්ි. විත්ථ්ි සඤ්ජාන්ි. සරාව්ි 
සඤ්ජාන්ි. ධායරාප්ි සඤ්ජාන්ි. යපාණ්ි සඤ්ජාන්ි. 
පසිී ව්ි සඤ්ජාන්ි. ඉි ෙථා ෙථා නිං යතසු යතස ු
ජනපයද්සු සඤ්ජාන්ි: ඉද්ිං කිර යම අාෙස්මය්තා සන්ද්රධාෙ 
යවාහර්තීි. තථා තථා යවාහරි අපරාමසි. එවිං යඛා භික්ඛයව 
ජනපද්නිරැත්ිො ච අනභිනියවයසා යහාි. සමඤ්ාෙ ච 
අනිසායරා” (අරණවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“මහයණනි, එකම බඳදුනට අැතැම් ජනපද්ෙන්හි ‘පාි’ ෙන්යනන් 
හඳදුන්වයි. ‘පත්ත’ ෙන්යනන් හඳදුන්වයි. ‘විත්ථ’ ෙන්යනන් 
හඳදුන්වයි. ‘සරාව’ ෙනය්නන් හඳදුන්වයි. ‘ධායරාප’ ෙන්යනන් 
හඳදුන්වයි. ‘යපාණ’ ෙන්යනන් හඳදුන්වයි. ‘පසිී ව’ ෙන්යනන ්
හඳදුන්වයි. යමයසේ යවනසේ අාකාරෙන්ට එකම බඳදුනට ඒ ඒ 
ජනපද්ෙන්හි හඳදුනා ගනිත් ද්, එපරිද්ේයද්න්ම ඒ ඒ අාෙුෂ්ේමතුන් එෙට 
වයවහාර යකයරයි. එපරිද්ේයද්න් වයවහාර කළ ද්, එෙ දැඩිව ගරහණෙ 
යනාකර ගනී. මහයණනි යමයසේ, ඒ ඒ ජනපද් නිරැක්ිව ට 
යනාබැස ගැනීම ද්, වයවහාර යනාඉක්මවීම ද් යේ.”  
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ෙමක් යකයනකුට පවසන විට එම කරැයණහි අර්ථෙ වටහා ගැනීම 
සඳද්හා ඔහු වයවහාර කරන භාෂ්ාව තුළින් යපන්වාදීම යහෝ තමන් 
වයවහාර කරන භාෂ්ාව ඉගැන්වීම යහෝ සිදුකළ ෙුතු යේ. එයසේ 
යනාවුන යහාත් එම අර්ථෙ අන ් අෙට සන්නියේද්නෙ යනායේ. 
වයවහාර කරන භාෂ්ාවට රිිංගා යනායගන අර්ථෙ යපන්වීම සඳද්හා 
පමණක ් එම භාෂ්ාව භාවිත වන බව අරණවිභඞ්ග සූතරයෙහි 
පැහැදි ි යේ.  

ශූ්රත්වෙ ත්, සිමතබ්ව ත් ඉහළින් ිබූ විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ 
මාගධී භාෂ්ාව වයවහාරික භාෂ්ාවක් ය ස ඉතාමත ්තාත්වික ය සට 
වයවහාර කර අැත. යම් සිෙලු කරැණු සැ කි ේ ට ගනිමින් මූ ික 
බුද්ේධ වචනෙ ඉයගන ගැනීමට යොමුවිෙ ෙුතු යේ.  

මාගධී භාෂ්ාව වයවහාර කළ සමාජෙක පහළ වූ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේට තමන ් අවයබෝධ කළ ය ෝයකෝත්තර ධර්මෙ යද්ේශ්නා 
කිරීමට ය ෝකයෙේ වයවහාර වන භාෂ්ාවට අනවු ද් අපහසු බව 
වැටහුණු යසේක. අසාමානය අාධයාත්මික හැකිොවකින් ෙුතු මිනිසුන් 
සිටින කා ෙක පවා එම සමාජයෙේ සම්මා සම්බුදුරජාණන ්
වහන්යසේ පහළ වී තමන් අවයබෝධ කරගත් ධර්මෙ අන් අෙට 
යද්ේශ්නා කිරීම යවයහසක් පමණකම් බව ද් සිතූ යසේක.  

“අධිගයතා යඛා මයාෙිං ධයම්මා ගම්ීයරා දුද්ද්යසා දුරනුයබායධා 
සය්තා පණීයතා අතක්කාවචයරා නිපුයණා පණ්ඩිතයවද්නීයො. 
අා ෙරාමා යඛා පනාෙිං පජා අා ෙරතා අා ෙසම්මුදිතා. 
අා ෙරාමාෙ යඛා පන පජාෙ අා ෙරතාෙ අා ෙසම්මුදිතාෙ දුද්ද්සිං 
ඉද්ිං ඨානිං ෙදිද්ිං ඉද්ප්පච්ඡචෙතාපටිච්ඡචසමුප්පායදා. ඉද්ම්ප ි යඛා 
ඨානිං දුද්ද්සිං ෙදිද්ිං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථා සබ්බූපධිපටිනිස්සයග්ගා 
තණ්හක්ඛයො විරායගා නියරායධා නිබ්බානිං. අහයඤ්චව යඛා පන 
ධම්මිං යද්යසෙයිං පයර ච යම න අාජායනෙයුිං, යසා මමස්ස 
කි මයථා, සා මමස්ස වියහසාි.” (අරිෙපරියෙසන සූතරෙ - ම.නි. 
1) 

 



23 
 

“මා අවයබෝධ කළ යම් ධමමෙ ගැඹුරැ ෙ. දැීමට අපහසු ෙ. 
අවයබෝධ කිරීමට අපහසු ෙ. ශ්ාන්ත ෙ. පරණීත ෙ. තර්කයෙහි 
හැසිරීමක් යනාමැත. තීක්ෂ්ණ බුද්ේධියෙන් පණ්ඩිතෙන් විසින් ද්ත 
ෙුතු ෙ. යම් ය ෝකො අැ ීයමහි අැ ී, අැ ීයමහි සතුටු වී, අැ ීයමහි 
වාසෙ කරන්නා හ. එයසේ වාසෙ කරන ය ෝකොට ෙම් යම් 
ඉද්පේපච්චෙතාව නම් වූ පටිච්ච සමුපේපාද්ෙ ද්කින්නට දුෂ්ේකර ෙ. 
ෙම් යම් සිෙලු සිංසේකාර සිංසිඳදීම, සිෙලු උපධි දුරැකිරීම, තණහ්ාව 
දුරැවීම, රාගෙ දුරැවීම, නියරෝධවීම, නිවීම ද් දැීම දුෂ්ේකර ෙ. මම 
ද්හම් යද්සන්යන් නම් අනය අෙ එෙ අවයබෝධ යනාකරගන්යනෝ ෙ. 
එෙ මට ක් ාන්ත වීමකි. එෙ මට යවයහසකි.”  

කිසිම යකයනකුට සමාන කළ යනාහැකි, අසාමානය හැකිොයවන ්
ෙුතු වූ බුදුරජාණන ්වහන්යසේට ශූ්රත්වෙ හා සිමතබ්වින් අගර වූ 
විමුක්ිකාමී සමාජයෙේ මිනිසුන්ට ද් ද්හම් යද්ේශ්නා කිරීමට 
මන්යෝත්සාහී වූයෙේ නම්, එම ද්හම යකතරම් ගැඹුරැ ද් ෙන වග 
මනාව පසක් යේ. අවයබෝධ කිරීමට දුෂ්ේකර වූ, පණඩ්ිතෙන් පමණක් 
අත්විඳදින, තර්කෙක හැසිරීමක් නැි, සූකෂ්්ම වූ ගැඹුරැ ධර්මෙ 
යද්ේශ්නා කිරීමට අපහසු බව සිතුණු බුදුරජාණන් වහන්යසේ, 
ශූ්රත්වයෙන්, සිමතබ්වින් අගර විමුක්ිකාමී සමාජයෙේ පරඥාවන්ත 
මිනිසුන්ට, පහුරක් උපමාව ය ස යෙයද්න අෙුරින ්ධර්මෙ යපන්වා 
වදාළ යසේක. ෙම් පරඥාවන්තයෙක් ඒ ද්හම නිවැරදිව ශ්රවනෙ කයළේ 
නම් තථාගත ද්හමට අධයාත්මෙ තුළින් යොමුවීයම් දී, ද්හම පහුරක් 
ය සට පරායෙෝගිකත්වෙ අනුවම යෙයද්ේ. එය සට සිදු යනාවන්යන් 
නම් සර්පොයගේ නගුයටන් අැ ේලුවාක් යමන් ඔහවු විනාශ් වී ෙයි.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ; නිදානෙ, පරිොෙ, පද්වයිංජන 
ෙන ඒවා ඒ ියබන අාකාරෙටම ඉයගන ගන්නා විට, එම ධර්මෙ 
එයතරවීම සඳද්හා උපකාර වන පහුරක් ය සට පරඥායවන් අත්ද්ී. 
එයසේ යනාවූයෙේ නම් ය ෝකයෙේ යද්ෙක් ය සිනම් ධර්මෙ හමුවීම 
නිසා එයතරවීමක් සිදුයනාවී, එතුළට රිිංගාගනිමින් තමාවම තහවුරැ 
කරගනී. 

“කුල්ූපමිං යවා භික්ඛයව ධම්මිං යද්සිස්සාමි නිත්ථරණත්ථාෙ යනා 
ගහණත්ථාෙ. තිං සුණාථ, සාධකුිං මනසිකයරාථ.” (අ ගද්ේූ පම 
සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, නුඹ ාට මම පහුරක් උපමා යකාට ධර්මෙ යද්ේශ්නා 
කරමි. එෙ එයතර වීම පිණිසම ෙ. ගරහණෙ කරගැනීම පිණිස 
යනායේ. එෙ අසවු. මනාව යමයනහි කරේ.” 

පහුරක් ය සට උපමා කරමින් යපන්වූ ධර්මෙ, පරඥාව තුළින් 
යනාද්කින අාකාරෙට ඉයගන ගත්යත් නම්, එකරැණු තුළින්ම තමාව 
විනාශ්ෙ කරාම යොමුවීමක් සිදු යේ. ධර්මෙ අවයබෝධෙ කරා 
යොමුවීම කිසියසේත් සිදු යනායේ.  

“යසෙයථාප ි භික්ඛයව පුරියසා අ ගද්ද්ත්ියකා අ ගද්ද්ගයවසී 
අ ගද්ද්පරියෙසනිං චරමායනා - යසා පයස්සෙය මහ්තිං අ ගද්ද්ිං. 
තයමනිං යභායග වා නඞ්ගුයට්ඨ වා ගයණ්හෙය. තස්ස යසා 
අ ගයද්දා පටිපරිවත්ිත්වා හයත්ථ වා බාහාෙ වා අඤ්ඤ්තරස්මිිං වා 
අඞ්ගපච්ඡචයඞ්ග ඩයසෙය, යසා තයතානිදානිං මරණිං වා 
නිගයච්ඡඡෙය මරණමත්තිං වා දුක්ඛිං. තිං කිස්ස යහතු: දුග්ගහීතත්තා 
භික්ඛයව අ ගද්ද්ස්ස. එවයමව යඛා භික්ඛයව ඉයධකයච්ඡච 
යමාඝපුරිසා ධම්මිං පරිොපුණ්ි: සුත්තිං, යගෙයිං, යවෙයාකරණිං, 
ගාථිං, උදානිං, ඉිවුත්තකිං, ජාතකිං, අබ්භුතධම්මිං, යවද්ල් ිං. යත 
තිං ධම්මිං පරිොපුණිත්වා යතසිං ධම්මානිං පඤ්ාෙ අත්ථිං න 
උපපරික්ඛ්ි. යතසිං යත ධම්මා පඤ්ාෙ අත්ථිං අනුපපරික්ඛතිං 
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න නිජ්්ධානිං ඛම්ි. යත උපාරම්භානිසිංසා යචව ධම්මිං 
පරිොපුණ්ි ඉිවාද්ප්පයමාක්ඛානිසිංසා ච. ෙස්ස චත්ථාෙ ධම්මිං 
පරිොපුණ්ි තඤ්චස්ස අත්ථිං නානුයභා්ි. යතසිං යත ධම්මා 
දුග්ගහීතා දීඝරත්තිං අහිතාෙ දුක්ඛාෙ සිංවත්ත්ි. තිං කිස්ස යහතු: 
දුග්ගහීතත්තා භික්ඛයව ධම්මානිං” (අ ගද්ේූපම සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, ෙම්යසේ පුරැෂ්යෙකටු සර්පෙන්යගන් පරයෙෝජන අැිවූ 
විට ඔහු සර්පෙන් යසවීයමහි යෙදුනාහ ු යවයි. යහයතම විශ්ා  
සර්පයෙක ් ද්කින්යන් ෙ. ඔහු ඒ සර්පොයගේ නගුයටන් යහෝ 
ශ්රීරයෙන් යහෝ අ ේ න්යන් ෙ. එම සර්පො අාපසු හැරී, ඔහුයගේම 
අතට යහෝ බාහුවට යහෝ ශ්රීරෙට යහෝ ද්ෂ්ේට කරන්යන් ෙ. ඔහු ඒ 
යහේතුයවන්ම මරණෙට යහෝ මරණෙට සමාන දුකකට පතව්න්යන් 
ෙ. මක්නිසාද් ෙත්, සර්පො වැරදි ය ස අ ේ ාගත ් යහයිනි. 
මහයණනි, එය සින්ම අැතැම් හිසේ පුරැෂ්යෙෝ සූතර, යගෙය, 
යවෙයාකරණ, ගාථා, උදාන, ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, 
යේද් ේ  ෙන ධර්මෙන ්ඉයගන ගනිි. ඔවුහු ඒ ධර්මෙ ඉයගන 
ගැනීම් වශ්යෙන් පරගුණ කළමුත්, එහි අර්ථෙ එම ධර්මෙටම යොමුවී 
යනායසාෙි. එයසේ ධර්මෙටම ළිංවී අර්ථ යනායසාෙන නිසා එම 
ධර්මෙටම අනුගත වී බැ ීම සිදුයනායේ. ඔවුහු යචෝද්නා කිරීමට 
යහේතු වන ය ස ධර්මෙ ඉයගනයගන, අනයෙන්යගේ වාද්යෙන් 
යමයසේ මියද්ම’ුයි සිතා ධර්මෙ ඉයගන ගනිි. ෙම් අර්ථෙක් පිණිස 
ධර්මෙ ඉයගන ගනී ද්, එම අර්ථෙ සඳද්හා යොම ුයනායේ. වරද්වා 
ගත් ධමමයෙෝ නිසා ඔවනු්ට යබායහෝ ක ක් අහිත පිණිස, දුක් 
පිණිසම පවියි. ඒ කවරයහයින් ද් ෙත්, මහයණනි, ධමමෙ වරද්වා 
උගත් බැවිනි.” 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වූ ධර්මෙ සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන 
පරි පදාවකි. එනමුත් එම ධර්මෙ ඉයගන ගැනීයමන් සේවීෙත්වෙ 
තහවුරැ කරයගන ඒ තුළ පිහිටා අනය අෙයගේ මතෙන ්
යහ ාද්ක්වමින් කටෙුතු කරයි. එය ස සිදුකිරීම තුළින්ම 
බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මයෙන් යපන්වන සේවීෙත්වෙ 
ඉක්මවන අර්ථෙ විනාශ්ෙට පතව්ී අැත. යම් තුළින ්ධර්මයෙේ අර්ථෙ 
යපන්වීම පයසක ා තව යකයනක් පහත් කිරීම යහෝ උසසේ කිරීම 
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සිදු වී අැත. එයසේ සිදුකිරීම ම ධර්ම යද්ේශ්නා කිරීමක ්යනාවන බව 
අරණවිභඞ්ග සූතරයෙේ (තතර භික්ඛයව, ො’ෙිං උසේසාද්නා ච 
අපසාද්නා ච යනා ච ධම්මයද්සනා) යපන්වා අැත. 

තව යකයනක් උසසේ කිරීමක් යහෝ පහත් කිරීමක ්යහෝ සිදු යනාවී 
ධර්මෙ පමණකම් යපන්වීයමන් සිදුකරන යද්ේශ්නාව, ධර්ම 
යද්ේශ්නාවක් බව අරණවිභඞ්ග සූතරයෙේ යපන්වා අැත. (උස්සාද්නඤ්ච 
ජඤ්ා, අපසාද්නඤ්ච ජඤ්ා, උස්සාද්නඤ්ච ඤ්ත්වා 
අපසාද්නඤ්ච ඤ්ත්වා යනවුස්සායද්ෙය, න අපසායද්ෙය. ධම්මයමව 
යද්යසෙයා’ි). ඒ අාකාරෙටම ධර්මෙ ඉයගන ගැනීම පිළිබඳද්ව 
යමයසේ අ ගද්ේූ පම සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ.  

“යසෙයථාප ි භික්ඛයව පුරියසා අ ගද්ද්ත්ියකා අ ගද්ද්ගයවසී 
අ ගද්ද්පරියෙසනිං චරමායනා - යසා පයස්සෙය මහ්තිං අ ගද්ද්ිං, 
තයමනිං අජපයද්න ද්යණ්ඩන සුනිග්ගහීතිං නිග්ගයණ්හෙය, 
අජපයද්න ද්යණ්ඩන සුනිග්ගහිතිං නිග්ගයහත්වා ගීවාෙ ෙුග්ගහීතිං 
ගයණ්හෙය; කිඤ්චාප ි යසා භික්ඛයව අ ගයද්දා තස්ස පුරිසස්ස 
හත්ථිං වා බාහිං වා අඤ්ඤ්තරිං වා අඞ්ගපච්ඡචඞ්ගිං යභායගහි 
ප යිවයඨෙය, අථ යඛා යසා යනව තයතානිදානිං මරණිං වා 
නිගයච්ඡඡෙය මරණමත්තිං වා දුක්ඛිං. තිං කිස්ස යහතු: සුග්ගහීතත්තා 
භික්ඛයව අ ගද්ද්ස්ස. එවයමව යඛා භික්ඛයව ඉයධකයච්ඡච 
කු පුත්තා ධම්මිං පරිොපුණ්ි, සුත්තිං, යගෙයිං, යවෙයාකරණිං, 
ගාථිං, උදානිං, ඉිවුත්තකිං, ජාතකිං, අබ්භුතධම්මිං, යවද්ල් ිං. යත 
තිං ධම්මිං පරිොපුණිත්වා යතසිං ධම්මානිං පඤ්ාෙ අත්ථිං 
උපපරික්ඛ්ි. යතසිං යත ධම්මා පඤ්ාෙ අත්ථිං උපපරික්ඛතිං 
නිජ්්ධානිං ඛම්ි. යත න යචව උපාරම්භානිසිංසා ධම්මිං 
පරිොපුණ්ි න ඉිවාද්ප්පයමාක්ඛානිසිංසා ච. ෙස්ස චත්ථාෙ 
ධම්මිං පරිොපුණ්ි තඤ්චස්ස අත්ථිං අනුයභා්ි. යතසිං යත 
ධම්මා සුග්ගහීතා දීඝරත්තිං අත්ථාෙ හිතාෙ සුඛාෙ සිංවත්ත්ි. තිං 
කිස්ස යහතු: සුග්ගහීතත්තා භික්ඛයව ධම්මානිං. තස්මාිහ භික්ඛයව 
ෙස්ස යම භාසිතස්ස අත්ථිං අාජායනෙයාථ තථා නිං ධායරෙයාථ. 
ෙස්ස ච පන යම භාසිතස්ස අත්ථිං න අාජායනෙයාථ අහිං වා 
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පටිපුච්ඡිතයබ්බා යෙ වා පනාස්සු විෙත්තා භික්ඛූ.”(අ ගද්ේූපම සූතරෙ 
- ම.නි. 1) 

“මහයණනි, ෙම්යසේ පුරැෂ්යෙකටු සර්පෙන්යගන් පරයෙෝජන අැි ව ූ
විට ඔහු සර්පෙන් යසවීයමහි යෙදුනාහ ු යවයි. යහයතම විශ්ා  
සර්පයෙක ්ද්කින්යන් ෙ. ඔහු ඒ සර්පො කරැවක් වැනි (එළුයවකුයගේ 
කුරෙක් වැනි) ද්ණ්ඩක් භාවිතයෙන් මැනවින් දැඩිව අ ේ න්යන් ෙ. 
එම ද්ණ්ඩ මැනවින ්භාවිත කර, සර්පොයගේ යග  පරයද්ේශ්ෙ මැනවින ්
අ ේ ාගන්යන් ෙ. ඒ සර්පො ඔහුයගේ අත යහෝ බාහුව යහෝ ශ්රීරයෙේ 
යකාටසක් යහෝ යවළා ගන්යන්ෙ. එයසේ වුවත ්ඒ යහේතු යකාටයගන 
මරණෙට යහෝ මරණෙ සමාන දුකකට පත් යනාවන්යන් ෙ. ඒ කවර 
යහයින්ද් ෙත් මහයණනි, සර්පො මනාව අ ේ ාගත ් බැවිනි. 
එය සින්ම අැතැම් කු  පුතරයෙෝ සූතර, යගෙය, යවෙයාකරණ, ගාථා, 
උදාන, ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ  ෙන ධර්මෙන් 
ඉයගන ගනිි. ඔවහුු ඒ ධර්මෙ ඉයගන ගැනීම් වශ්යෙන් පරගුණ 
යකාට, එහි අර්ථෙ එම ධර්මෙටම යොමුවී යසාෙි. එයසේ 
ධර්මෙටම ළිංවී අර්ථ යසාෙන නිසා එම ධර්මෙටම අනුගත වී 
බැ ීම සිදුයේ. ඔවුහ ු යචෝද්නා කිරීමට යහේතු වන ය ස ධර්මෙ 
ඉයගන යනායගන අනයෙන්යගේ වාද්යෙන ්යමයසේ මියද්මු’යි සිතා 
ධර්මෙ ඉයගන යනාගනිි. ෙම් අර්ථෙක ්පිණිස ධර්මෙ ඉයගන 
ගනී ද්, එම අර්ථෙ සඳද්හා යොමු යේ. මැනවින ්උගත් ධමමයෙෝ නිසා 
ඔවුන්ට යබායහෝ ක ක් හිත පිණිස සැප පිණිසම පවියි. ඒ 
කවරයහයින් ද් ෙත්, මහයණනි, ධමමෙ මැනවින් උගත් බැවිනි. 
එයහයින් මහයණනි, යම් මායගේ භාෂ්ිතයෙේ ෙම් අර්ථෙක අවයබෝධෙ 
කරා යොමුයේ ද්, එෙ එයසේ ද්රේ. මා යද්ේශ්නා කළ ධර්මයෙේ එම 
අර්ථෙ අවයබෝධ යනායේ නම් එෙ මයගන් යහෝ අසේ, එයසේත් 
නැත්නම් වයක්ත භික්ෂ්ුවකයගන් අර්ථෙ අසේ.” 

සර්පෙන් අැ ේ ීමට යොමු වන්යන් සර්පෙන්යගේ අවශ්යතාවක් අැි 
යකයනක් පමණි. අන් අෙ යොමු යනායේ. සර්පෙන්යගේ අවශ්යතාව 
ිබුණ ද් ඒ පිළිබඳද්ව අද්ක්ෂ් නිසා සර්පොයගේ විෂ් නැි නගුට 
පරයද්ේශ්යෙන් අ ේ න විට ද්ෂ්ේට කිරීයමන් ඔහවු විනාශ් යේ. 
එයමන්ම ධර්මෙම යසාෙන යකයනක් ධර්මෙ නිවැරදිවම ඉයගන 
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යනාගත්යත් නම් ඔහ ුවිනාශ් යේ. ධර්මෙ යසාෙන පරඥාව අඩ ුඅෙ 
තමන්ට වැටයහන සර  අාකාරෙට ධර්මෙ ඉයගන ගනිි. 
මන්ද්ෙත් ඔහු එයසේ කරන්යන් තමන්ට වැටයහන අාකාරෙට ධර්මෙ 
යසාෙන නිසාෙ. නමුත්, ධර්මෙ යසාෙන යකනා තමන්ට වැටයහන 
හා තමන්ට පහසුයවන ්වටහාගත හැකි යද්ේ අනුව ඉයගන ගැනීමට 
යොමු යනායේ. තමන්ට අනුව කටෙුතු කරන විට තථාගත ද්හම 
මඟහැරීම සිදුවීම යමන්ම සද්ේධර්ම පරිරෑපක නිර්මාණෙ වීම ද්, ඒ 
තුළින් අකුස ේ රැසේවීම ද් සිදුයේ. සර්පොයගේ නගුයටන් පහසුයවන් 
අැ ේ ීමට හැකිවනවා යමන්, හිසේ පුරැෂ්ො ද් ධර්මෙ තමාට 
වැටයහන අාකාරෙට පහසුයවන් පුරැදු කිරීමට යොමු යේ. නමුත්, 
නිවැරදිව ඉයගන ගැනීයම්දී, සර්පො කරැයවන ්අ ේ න විට තමා 
යවළාගන්නා යසේ ධර්මෙ විසින් තමාව ඒ යද්සට යොමුකරගනී. 
(යමෙ ධර්මයෙේ ඒහිපසේසික ගුණෙයි. ඒ පිළිබඳද්ව පසුව විසේතර 
කරනු  ැයේ.) යම් අාකාරෙට මනාව යපන්ව ූ සක්කාෙ නියරෝධ 
කරන ද්හම නිසාම බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ සම්බුද්ේධත්වෙ 
ඉසේමතවුීම සිදුයේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා යකාට වදාළ ධර්මෙ යකතරම් 
අවධානෙකින් ඉයගනගත ෙුතු ද් ෙන්න ක ින ් යපන්ව ූ කරැණු 
අනුව යහාඳදින් ඉසේමත ුවිෙ. යම් අාකාරෙට ඉතාම අවධානයෙන ්
ධර්මෙ ඉයගනගත ෙුතු වන්යන් එෙ ය ෝකයෙේ කිසියවකුට සමාන 
කළ යනාහැකි උත්තමොයගේ යපන්වීමක් වූ බැවිණි. සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේත් තනිවම ධර්මෙ අවයබෝධ කරයගන 
නිවීම පසක් කළ යසේක. පයසේ බුදුරජාණන් වහන්යසේ තනිවම 
ධර්මෙ අවයබෝධ කරයගන නිවීම පසක් කළ යසේක. යමම කරැණ 
අනුව සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ සහ පයසේ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ අතර යවනසක් යනාමැත. එයමන්ම, සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ හා රහතන ්වහන්යසේ ා ද් නිවීම පසක් 
කරයගන සිටිි. ඒ කරැණ අනුව ද් සම්මා සම්බුදුරජාණන ්
වහන්යසේ හා රහතන් වහන්යසේ අතර යවනසක් යනාමැත.  

“තථාගයතා භික්ඛයව, අරහිං සම්මාසම්බයුද්ධා අනුප්ප්නස්ස 
මග්ගස්ස උප්පායද්තා. අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා. 
අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා. මග්ගඤ්ූ, මග්ගවිූ, 
මග්ගයකාවියදා, මග්ගානුගා ච භික්ඛයව, එතරහි සාවකා විහර්ි, 
පච්ඡඡා සම්නාගතා. 

අෙිං යඛා භික්ඛයව, වියසයසා අෙිං අධිප්පායො, ඉද්ිං නානාකරණිං 
තථාගතස්ස අරහයතා සම්මාසම්බුද්ධස්ස පඤ්ාවිමුයත්තන 
භික්ඛුනාි.” (සම්බුද්ේධ සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“මහයණනි, තථාගත වූ අර්හත ්සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
නූපන් මාර්ගෙ උපද්වන්නා හ, හටයනාගත ් මාර්ගෙ මනාව 
උපද්වන්නා හ, පරකාශ් යනාකළ මාර්ගෙ පරකාශ් කරන්නා හ, 
මාර්ගයෙහි ද්න්නා, මාර්ගයෙහි ද්ක්ෂ්ෙ, මාර්ගෙ විනිවිද්ෙන 
නුවණින් ෙුතුෙ. මහයණනි, යමක  ශ්රාවකයෙෝ ඒ මාර්ගෙ අනුව 
වාසෙ කරි, පසුව ෙුක්ත වූ අෙ යවි.  
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මහයණනි, තථාගත වූ අර්හත ්සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ 
සහ පරඥා විමුක්ත භිකෂ්්ූන්යගේ ත් යමෙ වියශ්ේෂ්ෙ යේ. යමෙ 
අභිපරාෙයි. යමෙ යවනසේකම යි.” 

යම් සිෙලු කරැණ ු අනවු සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ සහ 
රහතන් වහන්යසේ අතර ‘අවයබෝධෙ’ අනුව යවනසක් යනාමැි බව 
යහාඳදින් වැටයහේ. එයමනම් තනිවම අවයබෝධ කිරීම සමඟ බ න 
විට සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ හා පයසේ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ අතර ද් යවනසක් නැි බව ද් පැහැදි  ි යේ. යම් 
අවයබෝධෙන් අතරින් වියශ්ේෂ්ම, යශ්රේෂ්ේඨම යවනස බවට පත ්වන්යන් 
අවයබෝධ කළ ධර්මෙ යද්ේශ්නා කිරීමයි. සම්මා සම්බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ වියශ්ේෂ් වන්යන් එම යද්ේශ්නා කරන ද්හම තුළින්ම 
පමණයි. ඒ ද්හම ෙනු ය ෝකයෙන් එයතර වන මාර්ගෙ ඉසේමත ු
කිරීම සඳද්හා, ය ෝකයෙේ සිටින ශූ්රත්වෙ හා සිමතබ්වින් වැඩි 
විමුක්ිකාමී සමාජයෙේ මිනිසුන්ට ඒ සමාජයෙේ වයවහාරික භාෂ්ාව 
තුළින්ම යපන්වූ වියශ්ේෂ් සන්නියේද්න සේවභාවෙ යි. එනම් පහුරක් 
ය ස පැනයවන, විවර කර වූ, වචනව ින ්පැහැදි ි කළ ධර්මෙ 
යි. යම් ධර්මෙ පිළිබඳද්ව එතරම්ම වියශ්ේෂ් අවධානෙක් යොමු 
කරමින් සූකෂ්්මව අර්ථෙන් යසවීම සඳද්හාම ඉයගනගත ෙුතු යේ. 
එයසේ ඉයගන යනාගන්යන් නම් කිසිම විදිෙකින් බුදුරජාණන් 
වහන්යසේයගේ ධර්මෙට යොමුවීමට යනාහැකි යේ. එයමන්ම, 
ඉන්දිොයේ මධය යද්ේශ්යෙේ මිනිසුන්යගේ ගිෙ වන ශූ්රත්වෙ, 
සිමතබ්ව, බරහේමචාරිත්වෙ අාදිෙට අනුව එක  පුරැදු කළ සී ෙ, 
යබාජ්ධඞ්ග අාදිෙ භාවිත කිරීම පමණක් සිදුයේ.  

බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙට යොමුවිෙ හැක්යක්, සතයෙ 
අාරකෂ්්ා කරන අෙට පමණක්ම යේ. සතයෙ අාරකෂ්්ා කරන අෙ 
තුළ අැි වියශ්ේෂ්  ක්ෂ්ණෙ චඞ්ී සූතරෙ තුළ දී යපන්වා දී අැත.  

“සද්ධා යචප ිභාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහාි, ‘එවිං යම සද්ධා’ි ඉි 
වද්ිං සච්ඡචමනුරක්ඛි, න යත්වව තාව එකිංයසන නිට්ඨිං ගච්ඡඡි: 
‘ඉද්යමව සච්ඡචිං යමාඝමඤ්ඤ්’්ි. එත්තාවතා යඛා භාරද්වාජ 
සච්ඡචානුරක්ඛනා යහාි. එත්තාවතා සච්ඡචමනුරක්ඛි. එත්තාවතා ච 
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මෙිං සච්ඡචානුරක්ඛනිං පඤ්ායපම. න යත්වව තාව 
සච්ඡචානුයබායධා යහාි. රැචි යචප ිභාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහාි, -
යප- අනුස්සයවා යචප ි භාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහාි, -යප- 
අාකාරපරිවිතයක්කා යචප ි භාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහාි, -යප- 
දිට්ිනිජ්්ධානක්ඛ්ි යචප ිභාරද්වාජ, පුරිසස්ස යහාි ‘එවිං යම 
දිට්ිනිජ්්ධානක්ඛ්තී’ි ඉි වද්ිං සච්ඡචමනුරක්ඛි න යත්වව තාව 
එකිංයසන නිට්ඨිං ගච්ඡඡි: ‘ඉද්යමව සච්ඡචිං යමාඝමඤ්ඤ්’්ි. 
එත්තාවතා යඛා භාරද්වාජ, සච්ඡචානුරක්ඛනා යහාි, එත්තාවතා 
සච්ඡචමනුරක්ඛි, එත්තාවතා ච මෙිං සච්ඡචානුරක්ඛනිං 
පඤ්ායපම. න යත්වව තාව සච්ඡචානුයබායධා යහාතී’ි.” (චඞ්ී 
සූතරෙ - ම.නි. 2)  

“භාරද්ේවාජ, පුරැෂ්යෙකුට ශ්රද්ේධාව අැිවූයෙේ යවයි. එවිට, යමයසේ 
ශ්රද්ේධායවන් සතයෙ රකින්යන් ෙැයි කිෙනු  ැයේ. එයසේ වූව ද් 
එයතකින්ම එකරැණට ඒකාන්තයෙන් “යමෙ ම සතයෙ ෙැයි ද්, අන් 
ඒවා හිසේ ෙැයි” නිෂ්ේඨාවට යනාෙයි. එයතකින්ම සතයෙ අාරකෂ්්ා 
කරන්යන් යවයි. යමයතකින්ම සතයෙ අාරකෂ්්ා කිරීම පනවන්යන් 
යවයි. යමයතකින්ම සතයෙ අවයබෝධ යනායේ. භාරද්ේවාජ, 
පුරැෂ්යෙකුට කැමැත්ත අැිවූයෙේ යවයි... අසා දැනගත ්යද්ේ අනුව 
වූයෙේ යවයි... ක ේපනා කරන අාකාරෙ අනුව වූයෙේ යවයි... නිෂ්ේඨාව 
අැි වූ ද්කින විධිෙ අනවු යොමුවූයෙේ යවයි. එවිට යමයසේ නිෂ්ේඨාව 
අැි වූ ද්කින විධිෙ අනුව සතයෙ රකින්යන් ෙැයි කිෙනු  ැයේ. 
එයසේ වූව ද් එයතකින්ම එකරැණට ඒකාන්තයෙන් “යමෙ ම සතයෙ 
ෙැයි ද්, අන් ඒවා හිසේ ෙැයි” නිෂ්ේඨාවට යනාෙයි. එයතකින්ම සතයෙ 
අාරකෂ්්ා කරන්යන් යවයි. යමයතකින්ම සතයෙ අාරකෂ්්ා කිරීම 
පනවන්යන් යවයි. යමයතකින්ම සතයෙ අවයබෝධ යනායේ.” 

ෙම් කාරණාවක් ශ්රද්ේධාව අනුව එනම් තව යකයනක් කිෙන එක 
විශ්ේවාස කිරීම මත පිළිගන්නා අතර ‘එෙම සතයෙ ෙැයි, අන් ඒවා 
අර්ථ ශු්නය ෙැයි’ ෙන හැඟීම අැි යනායේ. එයසේ වන්නට යහේතු 
වන්යන්, ඔහු තුළ සතයෙ රකින ගිෙ හා ‘කිිං කුස  ගයේසී’ ෙන 
සතයෙ ගයේෂ්ණාත්මක විචක්ෂ්ණශී් ීබව ියබන නිසාෙ. ෙම් 
කරැණක ්තව යකයනක ්යකයරහි විශ්ේවාසෙ තුළින් පිිළියගන, එෙම 
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සතයෙ ෙැයි බැසගත් විට තමාට ෙමක් හමුවී සේවීෙත්වෙ 
සාධාරණීකරණෙ කරගැනීමක් අැි යේ. එවිට විමසන බව නැිවී, 
ෙමක් තුළ බැස යගන වාසෙ කරයි. එවැනන්කුට තථාගත ද්හම වූ 
සේවීෙත්ව ෙ ඉක්මවන ‘සක්කාෙ නිරැද්ේධ’ වන ද්හමට යොමු විෙ 
යනාහැකි යේ. එයමන්ම තමන් කැමි වන විදිෙට ෙමක් හම ුව ූ
විට එෙ පිළිගන්නා අතර සතයෙ රකින්නාට ‘එෙම සතයෙ ෙැයි, 
අන් ඒවා අර්ථ ශු්නය’ ෙන හැඟීම අැි යනායේ. යමම චින්තනෙ 
අැි යකයනකුට ගැඹුරැ වූ තථාගත ද්හමට අනවු වීමිංසනෙ අැි 
කරගත හැකි යේ.  

තමන් අසා දැනගත ් කරැණුව ට ගැ යපන ද්හම් පරිොෙක් 
අැයසන විට එෙ පිළිගන්නා අතර, ‘එෙම සතයෙ ෙැයි අන ්ඒවා 
හිසේ’ ෙන හැඟීම අැි යනාවන්නා සතයෙ රකින පුද්ේග ො යේ. 
එයසේ යනාවී එෙටම බැස යගන තම තමන්යගේ සේවීෙත්වෙ අනුව 
සතුටු වන අෙට බුදුවරැන්යගේ ධර්මෙ යකාපමණ අැසවු ද් අවයබෝධ 
කර ගැනීමට යනාහැකි යේ. තව යකයනක් පැහැදි ි කරන ද්හම් 
පර්ොෙක ්තමන් ක ේපනා කරන රටාවටම ගැළයපන විට ඒ කරැණු 
යගන ‘එෙම සතයෙ ෙයි අන් ඒවා හිසේ’ ෙන හැඟීම අැි යනාවන 
යකනාට තථාගත ද්හම අැයසන විට ඒ ද්හමට අනුව විමසීම සිදු 
යේ. 

නමුත් තමන් ක ේපනා කරන කරමෙට ගැ යපන විගරහෙක් ඉයගන 
ගන්නා විට එෙටම යොමුවී, බැසයගන වාසෙ කරන අෙට 
සේවීෙත්වෙ යහාඳදින් තහවුරැ යවමින්, පිරිසිදු බුදුවද්න අැසීමට 
පවා කන ්යොමු යනාකරයි. බුදුරජාණන් වහන්යසේ ධර්මෙ යද්ේශ්නා 
කරනු  ැබුයේ ද් එක  සමාජයෙේ වයවහාරික භාෂ්ාවක ්ව ූමාගධී 
(පා ි) භාෂ්ායවන් සහ එම සමාජෙ භාවිත කළ වයවහාරික අර්ථවත් 
වූ වචන පාද්ක කරයගන ෙ. එම වයවහාරික අර්ථවත් ව ූවචන 
ව ින් අැයසන ධර්මෙ තුළින් ද් ඒ ඒ සමාජෙ තුළ ඉසේමතවුන 
කරැණු තම තමන්ට වටහාගත හැකි යේ. එනමුදු බුද්ේධ වචනෙට 
යොම ුයනායේ. යමය සට ෙම් ධර්මෙක් ශ්රවනෙ කර එෙටම යොමු 
වී ක ේපනා කරන විට තම තමන්ට නිරව ුේව අැතුළින් ද්කින 
විධිෙ අනුව එම කරැණු නිරවු ේ වී එෙම පිළිගනු  ැයේ. සතයවාදී 
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යනාවන යකනා, ‘එෙම සතය’ වශ්යෙන් බැසයගන සේවීෙත්වෙ 
තහවුරැ කරගනු  ැයේ. නමුත් තථාගත ද්හමට යොමු යනායේ. 
එනමුත් සතයවාදී යකනාට එයසේ තමා ද්කින විධිෙට නිරවු ේ වී, 
පිළිගත් ‘ඒ ද්හමම සතයෙ, අන් ඒවා අර්ථ ශු්නයෙ’ ෙන ය සින ්
හැඟීම අැි යනායේ. යම් අාකාරෙට ‘සද්ේධා, රැචි, අනුසේසව, 
අාකාරපරිවිතක්ක, දිට්ඨිනිජ්ධානක්ඛන්ි’ තුළින් පිළිගන්න 
ධර්මෙ සතයෙ ෙැයි, අන් ඒවා අර්ථ ශු්නය ෙ, ෙන හැඟීම අැි 
යනායේ. ‘සතයෙ රකින’, ‘කුස ෙ කමුක් ද්’ යසවීයම් චින්තනෙ 
අැි අෙ සඳද්හා තථාගතෙන් වහන්යසේ ගම්ීර ධර්මෙ වදාළ යසේක. 
එම ගම්ීර ධර්මෙ යමවැනි යකයනකුට අැයසන විට ශ්රද්ේධාව අැි 
යේ.  
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විමුක්ිකාමී පරිසරෙක ්තුළ උපදින විමුක්ිකාමී චින්තනෙක් අැි 
මිනිසේසු දුක් සහිත සිංසාරයෙන් එයතර වීම සඳද්හා විවිධ 
පරි පදාවන ් අනුගමනෙ කරි. එම සිෙලුම පරිපදාවන් තමනම් 
මැදිහත් වී සිදු කරන අතර එයින් තම තමන්ට පරිඵ   ැබී, ක ේප 
ගණනකට රැකවරණෙ ස සාගනිි. එය ස සිදුකරන සිෙලුම 
පරි පදාවන් තුළ ඉසේමත ුවන ධර්ම-විනෙ තම තමන්ට වැටයහන 
කරැණුමෙ. තමන් ඉන්නා වූ සේවභාවෙ ඉක්මවා ඉතාම පරණීත 
සේවභාවෙන්ට පතය්ේ. නමුත් තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වා යද්න 
ධර්මෙ තම තමන්යගේ රාමුවට හමුවන්නක් යනායේ. තම තමන්යගේ 
රාමුවට යගෝචර යනාවන පැහැදි  ිකිරීමකි.  

සතයෙ යසාෙන, සතයෙ රකින, චින්තනෙ අැි යකනා සද්ේධා, රැචි, 
අනුසේසව, අාකාරපරිවිතක්ක, දිට්ඨිනිජ්ධානක්ඛන්ි තුළින් තමාට 
වැටහණු ු කරැණුම සතයෙ වශ්යෙන් බැස යනාගන්නා අතර 
තමායගේ යකෝණෙට හමුයනාවන ධර්මෙක් අැසුන විට එෙ ඔහුයගේ 
සතයෙ ගයේෂ්ී චින්තනෙට අනුරෑප ව ූ වැඩපිළියවළක් බවට 
පතය්ේ. තමාට අැයසන තම තමන්යගේ රාමුවට යගෝචර යනාවන, 
ධර්මෙට ‘ගම්ීර’ යහවත් ‘ගැඹුරැ’ ෙන අර්ථානව්ිතබව යෙයද්ේ. ෙම් 
ධර්මෙක් තම තමන්ට වැටයහන්යන් නම් එම ධර්මෙ ගැඹුරැ 
ධර්මෙ ය ස නිර්වචනෙ කළ යනාහැක. මන්ද්ෙත් ‘ගම්ීර’ ෙන 
වචනෙට කිසිඳදු තාත්වික අර්ථෙක් තම තමනට් වැටහීම තුළින ්
ඉසේමත ුයනායේ. එනිසා ‘ගම්ීර’ ධර්මෙක් ෙනු හදුු නම් කිරීමකට 
පමණක ්සීමාවීමක් යනායේ. එයමන්ම එෙ තම තමන්ට යත්යරන 
විගරහෙක ් ද් යනායවයි. අර්ථයෙන්ම පරායෙෝගිකවම ‘ගම්ීර’ 
ධර්මෙක්ම විෙ ෙුතුෙ. එනම් තම තමන්යගේ රාමුවට හසුයනාවී 
චින්තනෙක් ඉදිරිෙට යොමුවන අර්ථාන්විත පරායෙෝගික පැහැදි ි 
කිරීමකි.  

එය ස වූ ගැඹුරැ ධර්මෙක් අැයසන විට, එෙ තමාට  ැයබන්නක් 
යනාවී, අර්ථයෙන් පරායෙෝගිකව ගැඹුරැබවම ඉසේමතු වී, ‘තමා’ ෙන 
හැඟීමට (යමයින් අද්හසේ වන්යන් තමාට යනායත්යරන බව 
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යනායේ), දැීමට දුෂ්ේකරබව හා අවයබෝධ කිරීමට දුෂ්ේකරබව 
තාත්විකවම සිදුයේ. එබැවින් එම ධර්මෙ දුද්ේද්ස (ද්කින්න දුෂ්ේකර), 
දුරනුයබෝධ (අවයබෝධ කිරීමට දුෂ්ේකර) වූ ද්හමක් යේ. තථාගතෙන් 
වහන්යසේ යපනව්ා වදාරන්යන් ‘සක්කාෙ නියරෝධ’ කරන ද්හමකි. 
යමම ද්හම අැසීමට සතයවාදී යනාවන ය ෝකො කන් යොමු 
යනාකරන බවත ්බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා වදාළ යසේක.  

“සක්කාෙ නියරාධාෙ ධයම්ම යද්සිෙමායන චිත්තිං න පක්ඛන්ද්රද්ි, 
නප්පසීද්ි, න ස්ිට්ඨි, න විමුච්ඡචි.” (මහාමාලුඞ්කය සූතරෙ - 
ම.නි. 2) 

“සක්කාෙ නියරෝධෙ පිණිස ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරන විට සිත එෙට 
බැස යනාගනී ද්, යනා පහදී ද්, යනා පිහිටයි ද්, යනා මියද්යි ද් 
යවයි.”  

සක්කාෙ ෙනු සේවීෙත්වෙ යි. තමාට ‘ෙමක් හමුවීම ම’ 
සේවීෙත්වෙ ම යේ. සේවීෙත්වෙ තහවුරැ වන ද්හම් පරිොෙක් 
ඉදිරිපත් වන්යන ් නම් එෙ සේවීෙත්වෙ නිරැද්ේධ වන ද්හම් 
පරිොෙක් යනායේ. එනම් සක්කාෙ නියරෝධෙ යපන්වන ද්හමක් 
යනායේ.  

සක්කාෙ නියරෝධෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ නිරැද්ේධ වන ද්හම් 
පරිොෙක් අසන විට තමාට වැටයහන ෙමක ්යනා ැබීම ම ගැඹුරැ 
ධර්මෙක් වන අතර, තමාට දැීමට යහෝ අවයබෝධ කිරීමට දුෂ්ේකර 
වන බැවින් දුද්ේද්ස, දුරනයුබෝධ යේ.  

“යෙ යඛා ත්විං උපා  ි ධයම්ම ජායනෙයාසි “ඉයම ධම්මා න 
එක්තනිබ්බිදාෙ විරාගාෙ නියරාධාෙ උපසමාෙ අභිඤ්ාෙ 
සයම්බාධාෙ නිබ්බානාෙ සිංවත්ත්තී”ි, එකිංයසනුපා  ි
ධායරෙයාසි: යනයසා ධයම්මා, යනයස විනයො, යනතිං 
සත්ථුසාසන්ි. යෙ ච යඛා ත්විං උපා ,ි ධයම්ම ජායනෙයාසි: 
“ඉයම ධම්මා එක්තනිබ්බිදාෙ විරාගාෙ නියරාධාෙ උපසමාෙ 
අභිඤ්ාෙ සයම්බාධාෙ නිබ්බානාෙ සිංවත්ත්තී”ි, 
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එකිංයසනුපා ,ි ධායරෙයාසි: එයසා ධයම්මා, එයසා විනයො, එතිං 
සත්ථුසාසන්ි.” (සත්ථුසාසන සූතරෙ, අ.නි. 4) 

“උපා ියෙනි, “යම් ධමමයෙෝ ඒකාන්තයෙන්ම නිේබිදාව පිණිස, 
විරාගෙ පිණිස, නියරෝධෙ පිණිස, සිංසිඳදීම පිණිස, වියශ්ේෂ් ාණෙ 
පිණිස, අවයබෝධෙ පිණිස, නිවීම පිණිස යනාපවතී නම් එෙ 
ඒකාන්තයෙන්ම, ධර්මෙ යනායේ, විනෙ යනායේ, ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ 
යනායේ ෙැයි ද්රාගත ෙුතුෙ. යම් ධමමයෙෝ ඒකාන්තයෙන්ම නිේබිදාව 
පිණිස, විරාගෙ පිණිස, නියරෝධෙ පිණිස, සිංසිඳදීම පිණිස, වියශ්ේෂ් 
ාණෙ පිණිස, අවයබෝධෙ පිණිස, නිවීම පිණිස පවතී නම් එෙ 
ඒකාන්තයෙන්ම, ධර්මෙ යේ, විනෙ යේ, ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ යේ ෙැයි 
ද්රාගත ෙුතු ෙ.”  

ෙම් ධර්ම විනෙක් ඉයගනගන්නා විට එෙ ඒකාන්ත වශ්යෙන්ම 
නිේබිදාව, විරාගෙ, නියරෝධෙ, සිංසිඳදීම, වියශ්ේෂ් ාණෙ පිණිස, 
අවයබෝධෙ පිණිස, නිවීම පිණිස යනාපවින්යන් නම් එෙ ශ්ාසේතෘ 
ශ්ාසනෙ ත්, ධර්ම විනෙ ත් යනාවන බව යපන්වා වදායළේ උපා ි 
සේවාමීන් වහන්යසේට ෙ. ය ෝකයෙන් එයතරවීම පිණිස යනාපවින, 
තමාට වැටයහන ෙම් ධර්ම විනෙක, තථාගත ධර්ම විනෙ ත්, 
ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ ත් යනාමැිබව යම් තුළින් මනාව පැහැදි ි යේ. 
සක්කාෙ අනුව පවින ධර්ම විනෙන් තුළ ගැඹුරැ, ද්කින්නට 
දුෂ්ේකර, අවයබෝධ කිරීමට දුෂ්ේකරබව ඉසේමත ුයනාවන අතර තම 
තමන් ක ේපනා කරන අාකාරෙට යගෝචර යේ.  

සක්කාෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ අනුව ක ේපනා කරන කරමෙ 
‘තර්කෙ’ යවයි. එනම්, තමායගේ රාමුව තුළ අැි කරැණු සමඟ 
ගැ යපමින් සිදුවන ක ේපනාව යි. තථාගත ද්හම සක්කාෙ නියරෝධ 
වන පර්ොෙක ්බැවින් තර්ක කිරීමට අවකාශ්ෙ අැි යනායේ. එනම් 
නිවැරදිව අවධානයෙන්, සතයෙ ගයේෂ්ීත්වයෙන් ධර්මෙ අසන විට 
සේවීෙ රාමුව සමඟ එක්වී, සිතීමට කිසිඳදු කරැණක ් ඉසේමතු 
යනායේ. එනම් තර්කයෙේ හැසිරීමක ්සක්කාෙ නියරෝධ ද්හම තුළ 
අැි යනායේ. තර්ක යනාකිරීමක් යනාව තර්කයෙේ හැසිරීමකටම 
අවකාශ් රහිත යේ. ‘අතක්කාවචර’ ෙනු තර්ක යනාකිරීමක් ෙන 
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අර්ථෙ යනායේ. ‘තර්කයෙේ හැසිරීමක් යනාමැත’ ෙන අර්ථෙ යි. 
සක්කාෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ තුළ ‘අතක්කාවචර’ 
අර්ථෙ ඉසේමත ුයේ. සතයෙ ගයේෂ්කෙන් එම ධර්මෙ අසන විට 
ඔහුයගේ චින්තන සේවභාවෙ, අතක්කාවචර ද්හමට අනුගත වන අතර 
ඔහුට ‘තමායගේ’ අත්දැීමකට එම කරැණු යගෝචර යනායේ. තමායගේ 
චින්තන සේවභාවෙට ෙමක් තුළ බැස යනාගන්නා බැවින් ද්, බැස 
ගැනීයමන් සතුටට පත් යනාවන බැවින් ද්, බැස ගැනීමක් යහෝ 
වැටහීමක්, තමන්යගේ යකෝණෙට පරකට යනාවන ද්හම අසන විට 
එවැනි ගි  ක්ෂ්ණයෙන් ෙුක්තවූවන්ට, එෙ ‘ශ්ාන්ත’, ‘පරණීත’ බවම 
වැටයහේ. එම නිසා එම ද්හම සන්ත, පණීත යේ. සක්කාෙ නියරෝධ 
ද්හම ශ්ාන්ත, පරණීතබව සතයෙ ගයේෂ්කෙන්යගේ එම චින්තන 
සේවභාවෙට පරකටවන විට, තීක්ෂ්ණ නුවණකට පමණක් දැකිෙ හැකි 
බවත්, මනා නුවණක් සහිත වූ පණඩ්ිතබවකට අවයබෝධ කරගත 
හැකිබවත් වැටයහේ. එබැවින් එම ද්හම ‘නිපුණ’ ‘පණඩ්ිත යේද්නීෙ’ 
ය ස පැහැදි ි යේ.  

“ෙිං යඛා පන අෙමාෙස්මා ධම්මිං යද්යසි. ගම්ීයරා යසා ධයම්මා 
දුද්ද්යසා දුරනයුබායධා සය්තා පණීයතා අතක්කාවචයරා නිපයුණා 
පණ්ඩිතයවද්නීයො, න යසා ධයම්මා සයුද්සියො මයූහහනා’ි. 

ෙයතා නිං සමය්නසමායනා විසදු්ධිං යමාහනීයෙහි ධයම්මහි 
සමනපුස්සි. අථ තස්මිිං සද්ධිං නියවයසි. සද්ධාජායතා 
උපසඞ්කමි.” (චඞ්ී සතූරෙ, ම.නි. 2) 

“යම් අාෙුෂ්ේමතුන් ෙම් ද්හමක් යද්ේශ්නා කරත් ද් එම ද්හම ගම්ීර ෙ, 
ද්කින්නට දුෂ්ේකර ෙ, අවයබෝධකිරීමට දුෂ්ේකර ෙ, ශ්ාන්ත ෙ, පරණීත 
ෙ, අතක්කාවචර ෙ, නිපුණ ෙ, පණඩ්ිතෙන් විසින් අවයබෝධකළ 
ෙුතුෙ. යමෝහයෙන් ෙුක්තවූවහුට එම ද්හම සුවයසේ යද්ේශ්නා කළ 
යනාහැක. යමය සට ෙයමක් යහාඳදින් යසාො බ න විට යමෝහ 
ධර්මෙන් ඉක්මවන බව, මනාව ඒ අනුව ද්ී. එක ේහි ඔහු යකයරහි 
ශ්රද්ේධාව පිහිටවු යි. ශ්රද්ේධායවන්ම ඔහු කරා යොමුයේ.”  
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යම් අාකාරෙට සතයෙ රකින ‘කිිං කසු  ගයේසී’ සහ ‘සච්ච ගයේසී’ 
චින්තනෙ අැි යකයනකුට ගම්ීර, දුද්ේද්ස, දුරනුයබෝධ, 
අතක්කාවචර, සන්ත, පණීත, නිපුන, පණඩ්ිතයේද්නීෙ වූ තථාගත 
ද්හම ෙම් ක යාණ මිතුරකයුගන් අැයසන විට එම ක යාණ මිතුරා 
යකයරහි ශ්රද්ේධාව අැි යේ. එයසේ ශ්රද්ේධාව අැි වූ විට, එම ක යාණ 
මිතුරා යකයරහිම වූ යොමුවීමක් ද් ඔහුයගේ වචනෙටම අවනත වීමක් 
ද් සිදුයේ. සැබෑවට ශ්රද්ේධාව තුළ පිහිටීම ෙනු එයසේ සිදුවන 
යගෞරවාන්විත සුහද්ශී් ී යමන්ම ඔහුටම අවනත වී සිදුවන අැසුරැ 
කිරීමයි.  
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9. l,HdK ñ;% fiajkh 

තථාගත ෙන් වහන්යසේ විසින් යද්ේශි්ත ගම්ීර ද්හම ක යාණ 
මිතයුරකුයගන්, සතයෙ රකින පරඥාවන්තෙකුට අැයසන විට ඔහු 
තුළ අැි චින්තන සේවභාවෙට අනුරෑප වී ධර්මෙට අනුවම වූ 
මනසිකාරෙ වන යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ උපදී. එය සට 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙක ්සිදුවන්යන් සක්කාෙ නියරෝධෙ නම් වූ 
සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන ද්හමටම අනුව යේ. එම සේවීෙත්වෙ 
ඉක්මවන ද්හමට අනුව පරිපදාව ද් ඒ තුළින්ම අර්ථාන්විත යේ. 
එනම් සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන ය සටම පරිපදාව සිදුයේ. එනම්, 
ධම්මානුධම්ම පරිපදාව යේ. එහි මූ ිකම පටනග්ැනීම වන්යන් 
සේවීෙත්වෙ නම් වූ තමන්ට කිසිඳදු වටිනාකමක් යනාදී එම ද්හම 
ඉසේමත ු කළ ක යාණ මිතරුාටම නැඹුරැ වීමයි. එයසේ වන්යන්, 
ක යාණ මිතරුායගන් ඉසේමත ුවන්යන් එම සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ 
නිසායවනි.  

“සප්පුරිසසිංයසයවා, සද්ධම්මසවනිං, යොනියසාමනසිකායරා, 
ධම්මානුධම්මපටිපත්ි. ඉයම යඛා භික්ඛයව, චත්තායරා ධම්මා 
භාවිතා බහු ීකතා යසාතාපත්ිඵ සච්ඡිකිරිොෙ සිංවත්ත්තීි.” 
(ඵ  සූතරෙ - ස.නි. 5-2)  

“මහයණනි, සත්පුරැෂ් යසේවනෙ, සද්ේධර්ම ශ්රවනෙ, යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ, ධම්මානුධම්ම පටිපත්ිෙ ෙන යම් ද්හම් සතර, භාවිත 
බහු ීකත කිරීම යසෝතාපන්න ඵ ෙ සාකෂ්්ාත ් කිරීම පිණිස 
පවියිි.” 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කරන සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙට 
යොමු වීමටත්, එෙ භාවිත කරමින් එයතරවීම ද්ක්වාම මුළුමනින්ම 
යහේතුකාරක ධර්මෙ වනය්න්, ක යාණ මිතරුාට යොමු වී සිටීමයි. 
එම පරිපදාව, ධර්මෙ අැසුණු යමායහායත් පටන ්නිවීම යතක්ම, 
පරායෙෝගිකව සිදු වන්යන්, ‘සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙ’ නම් වූ 
පරි පදාව අර්ථාන්විත වීමයි. 
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“සක යමවහිද්ිං අානන්ද්රද්, බරහ්මචරිෙිං ෙදිද්ිං ක යාණමිත්තතා 
ක යාණසහාෙතා ක යාණසම්පවඞ්කතා” (උපඩ්ඩ සූතරෙ - ස.නි 5-
2) 

“අානන්ද්, ක යාණ මිතරෙන් අැි බව, ක යාණ ෙහළුවන ්අැි බව, 
ක යාණ මිතරොට නැමුණු බව, ෙම් යම් මත සම්පූර්ණයෙන්ම අාෙය 
මාර්ගෙ (බරහේමචරිොව) පවතී.” 

“ඉමස්ස යඛා අහිං භික්ඛයව, භික්ඛුයනා අප්පමායද්න කරණීේි 
වදාමි. තිං කිස්ස යහතු: අයප්පවනාම අෙමාෙස්මා අනුය ාමිකානි 
යසනාසනානි පටියසවමායනා ක යාණමියත්ත භජමායනා 
ඉන්ද්රිොනි සම්නානෙමායනා ෙස්සත්ථාෙ කු පුත්තා සම්මයද්ව 
අගාරස්මා අනගාරිෙිං පබ්බජ්ි, තද්නුත්තරිං 
බරහ්මචරිෙපරියොසානිං දියට්ඨව ධයම්ම සෙිං අභිඤ්ා සච්ඡිකත්වා 
උපසම්පජ්ජ විහයරෙයාි.” (ීටාගරිි සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“මහයණනි, යම් භික්ෂ්ුවට (කාෙසක්ි, දිට්ඨඨපේපත්ත, සද්ේධාවිමුත්ත, 
ධම්මානුසාරී, සද්ේධානුසාරී) අපරමාදීව කළෙත්ුතක් අැතැ’යි කිෙමි. ඒ 
කවර යහයින් ද් ෙත්: යම් අාෙුෂ්ේමතුන් අනයු ෝම යසනසුන් 
යසේවනෙ කරමින් ද්, ක යාණ මිතරුන් යසේවනෙ කරමින් ද්, 
ඉන්ද්රිෙෙන් සමඟ අනුගතයවමින් ද්, කු පුතරයෙෝ ගහිි යගෙ අත්හැර 
පැවිදි වූයෙේ ෙම් අර්ථෙක ්සඳද්හා ද්, ඒ උතුම් බරහේමචරිෙ අවසානෙ 
දිටුදැහැයමහි ම අවයබෝධ යකාට සාක්ෂ්ාත් යකාට වාසෙ 
කරන්යන්ෙ.” 

ක යාණ මිතරොයගේ වටිනාකම ඉහත යද්ේශ්නා තුළින් යහාඳදින් 
පැහැදි ි යේ.  

සක්කාෙ නියරෝධ තථාගත ද්හම සතයෙ ගයේෂ්කයෙකුට ක යාණ 
මිතරුායගන් අැසුණු විට, ඒ ද්හමට අනවු වූ විචක්ෂ්ණශී් ීබවින් 
ෙුතුව, ඉතාම අාද්ර යගෞරවයෙන් ෙුතුව එම ක යාණ මිතරුායගේ 
අැසුරට යොමු යේ.  
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“අඤ්ඤ්තරිං වා ගරැට්ඨානිෙිං සබරහ්මචාරිිං, ෙත්ථස්ස ිබ්බිං 
හියරාත්තප්පිං පච්ඡචුපට්ිතිං යහාි. යපමඤ්ච ගාරයවා ච, යත 
කාය න කා ිං උපසඞ්කමිත්වා පරිපුච්ඡඡි, පරිපඤ්හි. ඉද්ිං 
භය්ත, කථිං? ඉමස්ස ්වයත්ථාි? තස්ස යත අාෙස්මය්තා 
අවිවටිං යචව විවර්ි. අනුත්තානීකතිං ච උත්තානීකයරා්ි. 
අයනක විහියතසු කඞ්ඛාඨානීයෙසු ධයම්මසු කඞ්ඛිං 
පටිවියනායද්්ි.” (අාදිබරහේමචරිෙපඤ්ේා සූතරෙ - අ.නි. 5) 

“එක්තරා වූ ගරැකටෙතුු සබරහේමචාරීනව්හන්යසේ යකයරහි, ෙටහත් 
පහත්ව අධික  ැජජා භෙකින් ෙුතුව එළයඹන්යන් යවයි. ක ින් 
ක ට එතුමන් යකයරහි යපරේමයෙන්, යගෞරවයෙන් යොමුවී, යමයසේ 
විමසයි, යමයසේ පරශ්ේන කරයි. සේවාමීනී, යම් කුමක ්ද්?, යමහි අර්ථෙ 
කුමක ්ද්? එවිට ඒ ගුරැභවත්හු විවර යනාවූව විවර කරි. ඉසේමත ු
යනාවූව ඉසේමත ු කර යපන්වි. යනායෙක ් ව ූ සැක අැිවන 
සේවභාවෙනහ්ි සැක දුරැකරවි.” 

ඉතාම යගෞරවාන්විතව සුහද්ශී් ීත්වයෙන් හා විශ්ේවාසයෙන් ෙුතුව 
ක යාණ මිතරුාට යොමු වන්යන ් සතයෙ ගයේෂ්ී චින්තනෙට 
අනුරෑප ව ූ සක්කාෙ නියරෝධ ද්හමට පරායෙෝගිකව අර්ථෙ 
ඉසේමතයුවමිනි. එය සට සුහද්ශී් ී අැසුර අැි වූ විට, එම උත්තම 
ක යාණ මිතරුා විසින් යපන්වා යද්න තථාගත ගම්ීර ද්හම ම 
අැසීමට මනාව කන් යොමු කරයි. එයමන්ම විවර යනාවූ අර්ථෙන ්
විවර කර ගැනීම සඳද්හා පරශ්ේන කරමින් යගෞරවාන්විතව ද්හම් 
පිළිසඳද්යරහි ද් යෙයද්මින්, ද්හමින් ෙුතු ජීවිතෙ යගවයි.  

සුහද්ශී් ී අැසුයරහි අැි වැද්ගත්කම විනෙ පිටකයෙේ අැි අාචාර්ෙ 
වත්පිළියවත ් තුළින් මනාව ඉසේමත ු යේ. තම අාචාර්ෙෙන් 
වහන්යසේයගේ සිෙලුම කටෙුතු කරමින් යගෞරවාන්විත අැසුරක් අැි 
වූ විට තම සිත මුළුමනින්ම අාචාර්ෙෙන් යවත යොමු වී අැත. 
එය සට තමන්යගේ කටෙුතුව ට වඩා සම්පරූ්ණ පරමුඛබව 
අාචාර්ෙෙන් වහන්යසේට  බා දී අැත්යත් ඉතාම අාද්ර යගෞරවයෙනි. 
එයසේ සිදුකරන්යන් ගැඹරුැ ධර්මෙක් ඉසේමත ුකරන අාචාර්ෙෙන ්
වහන්යසේයගේ අැි වැද්ගත්කම නිසායවනි. යමය සට ජීවිතෙ ගත 
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කරන අාකාරෙක ්තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වා වදායළේ, ගැඹුරැ 
තථාගත ද්හම ම අැසීමට යමන්ම, ඒ අනුව සිතීමට අවශ්ය 
ජීවිතෙක ් සකසේ කිරීම සඳද්හා ෙ. යමයසේ අාචාර්ෙ වත කරමින් 
උපසම්පදා වී, වසර පහක් ෙනතරුැ අාචාර්ෙෙන් ෙටයත් සිටිෙ ෙුතු 
බව ද් ධර්ම විනයෙේ විශ්ාරද් යනාවූයෙේ නම්, ජීවිතාන්තෙ ද්ක්වාම 
අාචාර්ෙෙන් ෙටයත් සිටිෙ ෙුතු බව ද් බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
යපන්වා වදාළ යසේක.  

ඒ උතුම් ද්හම එක  යපාත්පත්ව  ිබුයණ ්නැත. එයමන්ම පා ි 
භාෂ්ාවට අකුරැ ද් යනාිබිණි. එක් වතාවක් ෙමක් අැසුණු විට එෙ 
ඒ විදිෙටම මතක තබා ගත ෙුතුම යේ. එබැවින ්තම තමන්යගේ 
අභයන්තරෙ තුළින්ම, ද්හම මනාව අැසීමට යොමු වී ිබිණි. ඉතාම 
අාද්ර යගෞරවයෙන් අැසරුැ කරන ක යාණ මිතරො වන තමන්යගේ 
අාචාර්ෙෙන් වහන්යසේ ෙම් ධර්මෙක් යද්ේශ්නා කරයි ද් එම ධර්මෙ 
අැසීමට පුදුමාකාර අවධානෙක් යොමු වී ිබිණි. එයමන්ම තම 
තමන්, තම අාචාර්ෙෙන්යගේ වත්පිළියවත ්මනාව කළ ෙුතු ද් බැවින් 
සෑම අවසේථාවකම අැසූ ධර්මෙ සජ්ධාෙනා කරමින් මතක තබා 
ගැනීමට අතපසු යනාකයළේෙ. එයමන්ම තම අාචාර්ෙෙන්යගේ 
කටෙුතු සිදු කරමින් සිටින බැවින් තම ජීවිතෙ ගැන වැද්ගත්කම 
පරායෙෝගිකවම ඉසේමත ුයනාවූයෙේ අවිංක වූ වැඩපළිියවළ නිසායවනි.  

යම් අාකාර වූ අවිංක චින්තන සේවභාවෙකින් ෙුතු යකයනකුට, 
ඉතාම වැද්ගත් ධර්මෙ, යහාඳදින් මතකයෙේ තබා ගත් විට එහි අර්ථෙ 
යසවීමට පටන් ගන්යන් තමන්යගේ වැද්ගත්කම ඉසේමත ුකර ගැනීමට 
යනාව ධර්මයෙේ වැද්ගත්කම ඉසේමත ුකරගැනීමට ෙ. යමයසේ විමසන 
ධර්මෙ තුළ විවර යනාවන අර්ථෙන් විවරකර ගැනීම සඳද්හා ඉතාම 
අාද්ර යගෞරවයෙන් ෙුතුව අැසුරැ කරන ක යාණ මිතර වූ තම 
අාචාර්ෙෙන් වහන්යසේ යවත ෙටහත් පහත් ගියෙන් ෙුතුව 
නිහතමානීකමින් යොමුයේ. යම් අාකාර වූ වැඩපිළියවළකින් ධර්මෙ 
අසන්නා ව ූ ඔහුට එම ධර්මෙ අවයබෝධ කරගැනීමට එම 
වැඩපිළියවළම මහත ්පිටිවහ ක් යේ. 
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10' oyu weiSfukau w¾:hg yd wk¾:hg 

“ඡහි භික්ඛයව ධයම්මහි සම්නාගයතා සුණය්තාප ි සද්ධම්මිං 
අභයබ්බා නිොමිං ඔක්කමිතුිං කුසය සු ධයම්මසු සම්මත්තිං. 
කතයමහි ඡහි: 

තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයෙ යද්සිෙමායන න සුස්සූසි, න 
යසාතිං ඔද්හි, න අඤ්ා චිත්තිං උපට්ඨයපි, අනත්ථිං ගණ්හාි, 
අත්ථිං රිඤ්චි, අනනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා යහාි.” 
(සුසේසූසි සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, කරැණු සෙකින් ෙුක්තව ධර්මෙ අසන විට නිවැරදිව 
කුස  ධර්මෙන්හි බැසගැනීම අභවය යේ. කුමන සෙක් ද් ෙත්:  

තථාගතෙන් වහන්යසේ විසින් යද්ේශි්ත ධර්ම විනෙ යනාඅසයි, කන් 
යොම ු යනාකරයි, අවයබෝධෙට සිත යනාපිහිටයි, අනර්ථෙ ගනී, 
අර්ථෙ අතහරී, ධර්මෙට අනුය ෝම වූ ඉවසීම යනායේ” 

“ඡහි භික්ඛයව ධයම්මහි සම්නාගයතා සුණය්තාප ි සද්ධම්මිං 
භයබ්බා නිොමිං ඔක්කමිතුිං කුසය සු ධයම්මසු සම්මත්තිං. 
කතයමහි ඡහි: 

තථාගතප්පයවදියත ධම්මවිනයෙ යද්සිෙමායන සුස්සූසි, යසාතිං 
ඔද්හි, අඤ්ා චිත්තිං උපට්ඨයපි, අත්ථිං ගණ්හාි, අනත්ථිං 
රිඤ්චි, අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා යහාි.” 
(සුසේසූසි සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, කරැණු සෙකින් ෙුක්තව ධර්මෙ අසන විට නිවැරදිව 
කුස  ධර්මෙන්හි බැසගැනීමට භවය යේ. කමුන සෙක් ද් ෙත්:  

තථාගතෙන් වහන්යසේ විසින් යද්ේශි්ත ධර්ම විනෙ අසයි, කන් 
යොමුකරයි, අවයබෝධෙට සිත පිහිටයි, අර්ථෙ ගනී, අනර්ථෙ 
අතහරී, ධර්මෙට අනුය ෝම වූ ඉවසීම අැි යේ” 
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යමහි සිෙලුම කරැණු තුළින්, මනාව ධර්මෙ අසන අාකාරයෙේ 
වැද්ගත්කම ඉසේමත ුයේ. ධර්මෙ යකාපමණ අැසුවත ්තථාගතෙන් 
වහන්යසේ වදාරන සකක්ාෙ නියරෝධෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ 
ඉක්මවන ධර්මෙ ඒ ය සටම අසන්යන ්නැි නම්, ඔහු සැබෑවටම 
ධර්මෙ යනාඅසන යකයනකි. මන්ද්ෙත්, සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන 
ද්හයමහි සේවීෙත්වෙට අනුරෑප ව ූ විගරහෙක් යනාපවතී. 
සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන ද්හම අසන විට, ‘සේවීෙත්වෙ දැක්මට’ 
(තමායගේ යකෝණෙට) අනුරෑප වූ විගරහෙක්  ැබුයණ ් නම් ඔහු 
අශ්රැතවත් පෘථගේජන යේ. සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන ද්හම ඒ 
අාකාරෙටම අැයසන විට තමන්යගේ රාමවුට අදාළ වැටහීමක ්
යනා ැයේ. එම අැසීම තුළම සක්කාෙ නියරෝධ නම් වූ සේවීෙත්වෙ 
නියරෝධ පරිපදාව ඉසේමත ු යේ. එයසේ ද්හම අසන යකනාට, 
‘ශ්රැතවත් අාෙය ශ්රාවක’ ය ස තථාගතෙන ්වහන්යසේ යපන්වා වදාළ 
යසේක. ක යාණ මිතරො වූ තම අාචාර්ෙෙන් වහන්යසේ සමඟ අාද්ර 
යගෞරවයෙන් ෙුතු වූ සුහද්ශී් ී අැසුරක් යනා බන විට, ඔහුට 
බාහිරින් ධර්මෙ අැසුනත්, සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ 
අර්ථාන්විතව අැසීමට යොමු වීමක ්සිදු යනායේ. යමෙ උපමාවක ්
තුළින් වටහා ගනිමු. 

උපමාව: 

“කිසි දියනක පාතරෙක ්යනාදුටු සහ භික්ෂ්ුන ්යනාදැකපු සුදු ජාික 
පුිංචි ද්රැයවකුට කළු කරන  ද් සුදුෙකඩ පාතරෙක් ද්කින්නට 
 ැබුයන් ෙැයි සිතමු. එම පාතරෙ ද්කින විට තමන්යගේ යකෝණෙට 
අනුව (සේවීෙත්වෙ තුළ) වූ ‘මුට්ඨටිෙක්’ බව ඔහු වටහායගන මුට්ඨටිෙ 
භාවිතයෙන් කළ හැකි සිෙලුම දෑ ද් කිරීමට හැකි යේ. එනම්  ිප 
මත තබා, සහ ේ ද්මා, වතුර ද්මා, රත් කරන විට බත් සකසේවන 
අතර එම බත් අාහාරෙට යගන බඩ පුරවා ද් ගත හැක. එම 
ද්රැවායගේ වූ ළද්රැකම හා සේවීෙත්වෙ තුළ වූ වටහා ගැනීම අනුව, 
තමන්ට මුට්ඨටිෙක් හම ු වූ අතර, ඒ තුළින් පරායෙෝගිකව ඉවීයම් 
කටෙුත්ත සිදු කරයගන,  ැබුණු අාහාර අනුභව ද් කරයි. යමයසේ 
වන්යන් පරතයක්ෂ්ව  ැබණු ුමුට්ඨටිෙ තුළින් වූ කටෙුත්ත සිදුවීයමනි. 
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එවිට බඩගිනි ද් නිවිණි. යම් ව ූකාරණෙ යබෞද්ේධ සැදැහැියෙක් 
ද්කින්යන් නම් කුමක ්සියත්වි ද්?  

පාතරෙ ෙනු ගරැ භාණඩ්ෙකි. එෙ නිපද්වන්යන ්භික්ෂ්ූන්ට දානෙ 
වැළඳදීම සඳද්හා ෙ. එෙ අාරකෂ්්ා කර ගැනීමට විනෙ ශි්ක්ෂ්ාපද් ද් 
පනවා අැත. යමතරම් වූ ගරැ භාණඩ්ෙකට සිදුකරන අනර්ථෙක 
තරම ෙැයි සිතයි. එයසේ සිතීම සම්පූර්ණයෙන්ම නිවැරදි යේ. 
මන්ද්ෙත් එෙ නිෂ්ේපාද්නෙ වූයෙේම ඒ සඳද්හාම ෙ. එවැනි ගරැ 
භාණඩ්ෙක ්බව යනාදැනගැනීම තුළින් සිදු වූ සිෙලු කටෙුතු මහා 
අනර්ථකාරී කරෙිාවන්ම යේ. එහි ව ූ අර්ථාන්විත කටෙුත්ත ද් 
යනාකරන  දී. එනම් ගරැ කිරීම, ද්න් වැළඳදීම කිසියසේත්ම සිදු වී 
නැත.” 

යම් උපමාව අනවු ක ේපනා කරනන්. යමහි උපයම්ෙ යමයසේ 
වටහාගන්න. තායි න්තයෙේ නිපද් වූ ‘සුදුෙකඩ පාතරෙ’ ෙනු 
සක්කාෙ නියරෝධෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන තථාගත ද්හම 
යි. ‘පුිංචි ද්රැවා’ ෙනු සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙ ඉසේමත ු කරන 
ධර්මෙක් අසන ක ේහි තමායගේ යකෝණයෙන් යත්රැම් ගන්නා 
යකනා යේ. ‘පාතරෙ මුට්ඨටිෙක් ය ස  ැබීම’ ෙනු සේවීෙත්වෙ 
ඉක්මවන ද්හම සේවීෙත්වෙට අනුව ව ූගැළපීමකින් වටහා ගැනීම 
යි. ‘මුට්ඨටියෙේ සිදුවන කටෙුත්ත සිදු වීම’ ෙනු සේවීෙත්වෙට අනුව 
සි ේ රැීම, පැවිදිවීම හා භාවනා කිරීම යේ. ‘මුට්ඨටියෙේ වූ කාරණාව 
සිදුවී අාහාර අනභුවෙ’ ෙනු තමා අැස ූධර්මෙ අවයබෝධ වූ බවට 
වන අත්දැීම යි. ‘පාතරෙ මුට්ඨටිෙක් ය ස යගන කටෙුතු කිරීම’ 
ෙනු සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ අසනවිට සේවීෙත්වෙට 
ගැළපීම ෙන මහා අනර්ථෙ යි. ‘ශ්රද්ේධාවන්ත යකනා’ ෙනු 
සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ අසමින් පරිපදාවට අනුගතවන 
යකනා යි. ඔහු, සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ අසනවිට, 
සේවීෙත්වෙට ග පාගනන්ා අෙ ද්කින විට ඔවුන් කරන යද්ේ මහා 
අනර්ථෙක් ය ස (එම ශ්රද්ේධාවන්ත යකනා) ද්ී. 

යමම උපමාව අනුව බ න ක ේහි, සේවීෙත්වෙට වැටයහන 
අාකාරෙට ද්හම අසන විට තමන්ට වැටහීම සමඟ අනර්ථෙ 
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 බායගන අර්ථෙ අතහැර ද්මා අැත. එයමන්ම සේවීෙත්වෙ 
නියරෝධ ධර්මෙ අැයසන විට ‘ශ්රවනෙ යනාවුන’ බැවින් අශ්රැතවත් 
පෘථගේජන යේ. නමුත් සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ අසමින් 
අනර්ථෙ යගන පැවිදි ද් වී, සි ේ ද් රකිමින්, භාවනා ද් කරමින ්
සිටීමට පුළුවන. ඒ බව, සුනක්ඛත්ත සූතරයෙන් ද්, භූමිජ සූතරයෙන් 
ද් මනාව පැහැදිළි යේ. 

“යෙ යත සුනක්ඛත්ත, භික්ඛූ මම ස්ියක අඤ්ඤ්ිං බයාකිංස ු
‘ඛීණා ජාි, වුසිතිං බරහ්මචරිෙිං, කතිං කරණීෙිං, නාපරිං 
ඉත්ථත්තාො’ි පජානාමා’ි. සය්තයත්ථකයච්ඡච භික්ඛූ සම්මයද්ව 
අඤ්ඤ්ිං බයාකිංසු, ස්ි පනියධකයච්ඡච භික්ඛූ අධිමායනනප ි
අඤ්ඤ්ිං බයාකිංසු.” (සුනක්ඛත්ත සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“සුනක්ඛත්තෙ, ෙම් භි්ෂ්ුවක ් මා සමීපයෙහි ‘ජාිෙ ්ෂ්ෙවූ යෙේ 
ෙැයි, මඟ බඹසර වාසෙ නිමවන  ද් ෙැයි, කළෙුත්ත කරන  ද් 
ෙැයි, මතය්තහි කළ ෙුත්තක් (තවත ්කළ ෙුත්තක්) නැතැයි මනාව 
නුවණින් ද්න්යනම ුෙැයි අරහත්බව පරකාශ්කළ හ. ඔවනු් අතරින් 
ෙම් භි්ෂ්ූහු මැනැවිනම් අරහත්බව පරකාශ්කළ හ. අැතැම් භි්ෂ්ූහු 
අධිමානයෙන් අරහත්බව පරකාශ් කළ හ.” 

“යසෙයථාප ි භූමිජ, පුරියසා යත ත්ියකා යත ගයවසී 
යත පරියෙසනිං චරමායනා වා කිිං යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන 
පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, අාසයඤ්චප ිකරිත්වා වා කිිං 
යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, 
අභයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. අනාසයඤ්චප ි කරිත්වා වා කිිං 
යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, 
අභයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. අාසඤ්ච අනාසයඤ්චප ි කරිත්වා 
වා කිිං යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං 
පීයළෙය, අභයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. යනවාසිං නානාසයඤ්චප ි
කරිත්වා වා කිිං යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන පරියප්ඵාසකිං 
පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, අභයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. තිං කිස්ස 
යහතු: අයොනි යහසා භූමිජ, යත ස්ස අධිගමාෙ. එවයමව යඛා 
භූමිජ, යෙ හි යකචි සමණා වා බරාහ්මණා වා මිච්ඡඡාදිට්ියනා 
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මිච්ඡඡාසඞ්කප්පා මිච්ඡඡාවාචා මිච්ඡඡාකම්ම්තා මිච්ඡඡාඅාජීවා 
මිච්ඡඡාවාොමා මිච්ඡඡාසතී මිච්ඡඡාසමාධියනා, යත අාසයඤ්චප ිකරිත්වා 
බරහ්මචරිෙිං චර්ි, අභබ්බා ඵ ස්ස අධිගමාෙ. අනාසයඤ්චප ි
කරිත්වා බරහ්මචරිෙිං චර්ි, අභබ්බා ඵ ස්ස අධිගමාෙ. අාසඤ්ච 
අනාසයඤ්චප ි කරිත්වා බරහ්මචරිෙිං චර්ි, අභබ්බා ඵ ස්ස 
අධිගමාෙ. යනවාසිං නානාසයඤ්චප ිකරිත්වා බරහ්මචරිෙිං චර්ි, 
අභබ්බා ඵ ස්ස අධිගමාෙ. තිං කිස්ස යහතු: අයොනි යහසා භූමිජ, 
ඵ ස්ස අධිගමාෙ.” (භූමිජ සූතරෙ - ම.නි. 3)  

“ෙම්යසේ භූමිජ, යත ේ කැමැි, යත ේ යසාෙන, යත ේ යසවීයමහි 
හැසියරන පුරැෂ්යෙක ් යසක්කයුවහි වැ  ි ද්මා වතුර ඉසිමින්, 
කැමැත්යතන් ෙුතුව අඹරන්යන් යවයි. එයසේ කැමැත්යතන් වුව ද් 
කළ නමුදු යත ේ  ැබීමට අභවය යේ. කැමැත්ත නැිව 
යසක්කයුවහි වැ ි ද්මා වතුර ඉසිමින්, අකැමැත්යතන් ෙුතුව 
අඹරන්යන් යවයි. එයසේ අකැමැත්යතන් වුව ද් කළ නමුදු යත ේ 
 ැබීමට අභවය යේ. කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව යසක්කයුවහි 
වැ ි ද්මා වතුර ඉසිමින්, කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව ෙුතුව 
අඹරන්යන් යවයි. එයසේ කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව වුව ද් කළ 
නමුදු, යත ේ  ැබීමට අභවය යේ. භූමිජ, ඒ කවර යහයින්ද් ෙත්, 
යත ේ  බා ගැනීම සඳද්හා එෙ සුදුසු කරෙිාව යනාවන යහයිනි. 
එයසයින්ම භූමිජ ෙම් කිසි භික්ෂ්ුවක ්යහෝ බරහේමණයෙක් යහෝ මිච්ඡා 
දිට්ඨිෙ අැිව මිච්ඡා සිංක ේපෙ අැිව, මිච්ඡා වාචාව අැිව, මිච්ඡා 
කම්මන්තෙ අැිව, මිච්ඡා අාජීවෙ අැිව, මිච්ඡා වාොමෙ අැිව, 
මිච්ඡා සිෙ අැිව, මිච්ඡා සමාධිෙ අැිව, කැමැත්ත අැිව බඹසර 
වසන්යන් නමුත් ඵ  අධිගමෙට අභවය යේ. කැමැත්ත නැිව 
බඹසර වසන්යන් නමුත් ඵ  අධිගමෙට අභවය යේ. කැමැත්ත 
අැිව යහෝ නැිව බඹසර වසන්යන් නමුත් ඵ  අධිගමෙට අභවය 
යේ. භූමිජෙ ඒ කවර යහයින්ද් ෙත්, ඵ  අධිගමෙට යහේතුවන 
කටෙුතු යනාකිරීම ෙ. ” 

“යසෙයථාප ි භූමිජ, පුරියසා යත ත්ියකා යත ගයවසී 
යත පරියෙසනිං චරමායනා ි පටි්ිිං යදාණිො අාකිරිත්වා 
උද්යකන පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, අාසයඤ්චප ි
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කරිත්වා ි පටි්ිිං යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන පරියප්ඵාසකිං 
පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, භයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. අනාසයඤ්චප ි
කරිත්වා -යප- අාසඤ්ච අනාසයඤ්චප ි කරිත්වා -යප- යනවාසිං 
නානාසයඤ්චප ි කරිත්වා ි පටි්ිිං යදාණිො අාකිරිත්වා උද්යකන 
පරියප්ඵාසකිං පරියප්ඵාසකිං පීයළෙය, භයබ්බා යත ස්ස අධිගමාෙ. 
තිං කිස්ස යහතු: යොනි යහසා භූමිජ, යත ස්ස අධිගමාෙ. එවයමව 
යඛා භූමිජ, යෙ හි යකචි සමණා වා බරාහ්මණා වා සම්මාදිට්ියනා -
යප- සම්මාසමාධියනා, යත අාසයඤ්චප ි කරිත්වා බරහ්මචරිෙිං 
චර්ි. භබ්බා ඵ ස්ස අධිගමාෙ. අනාසයඤ්චප ි කරිත්වා -යප- 
යනවාසිං නානාසයඤ්චප ි කරිත්වා බරහ්මචරිෙිං චර්ි, භබ්බා 
ඵ ස්ස අධිගමාෙ. තිං කිස්ස යහතු: යොනි යහසා භූමිජ, ඵ ස්ස 
අධිගමාෙ.” (භූමිජ සූතරෙ - ම.නි. 3)  

“ෙම්යසේ භූමිජ, යත ේ කැමැි, යත ේ යසාෙන, යත ේ යසවීයමහි 
හැසියරන පුරැෂ්යෙක් යසක්කුයවහි ත  පිටි (යත ේ  බාගන්නා 
පිටි) ද්මා වතුර ඉසිමින්, කැමැත්යතන් ෙුතුව අඹරන්යන් යවයි. 
එයසේ කැමැත්යතන් වුව ද් කළ නමුදු යත ේ  ැබීමට භවය යේ. 
කැමැත්ත නැිව යසකක්ුයවහි යත ේ  බාගන්නා පිටි ද්මා වතුර 
ඉසිමින්, අකැමැත්යතන් ෙුතුව අඹරන්යන ් යවයි. එයසේ 
අකැමැත්යතන් වුව ද් කළ නමුදු යත ේ  ැබීමට භවය යේ. කැමැත්ත 
අැිව යහෝ නැිව යසකක්ුයවහි යත ේ  බාගන්නා පිටි ද්මා වතුර 
ඉසිමින්, කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව ෙුතුව අඹරන්යන් යවයි. 
එයසේ කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව වුව ද් කළ නමුදු යත ේ  ැබීමට 
භවය යේ. භූමිජ, ඒ කවර යහයින්ද් ෙත්, යත ේ  බා ගැනීම සඳද්හා 
එෙ සුදුසු කරෙිාව වන යහයිනි. එයසයින්ම භූමිජ ෙම් කිසි භික්ෂ්ුවක ්
යහෝ බරහේමණයෙක ් යහෝ සම්මා දිට්ඨිෙ අැිව සම්මා සිංක ේපෙ 
අැිව, සම්මා වාචාව අැිව, සම්මා කම්මන්තෙ අැිව, සම්මා 
අාජීවෙ අැිව, සම්මා වාොමෙ අැිව, සම්මා සිෙ අැිව, සම්මා 
සමාධිෙ අැිව, කැමැත්ත අැිව බඹසර වසන්යන් ද් ඵ  
අධිගමෙට භවය යේ. කැමැත්ත නැිව බඹසර වසන්යන ්ද් ඵ  
අධිගමෙට භවය යේ. කැමැත්ත අැිව යහෝ නැිව බඹසර 
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වසන්යන් ද් ඵ  අධිගමෙට භවය යේ. භූමිජෙ ඒ කවර යහයින්ද් 
ෙත්, ඵ  අධිගමෙට යහේතුවන කටෙුතු කිරීම ෙ.” 

අාෙය මාර්ගයෙේ සම්මා දිට්ඨිෙ අැිවීම සඳද්හා නිවැරදිව ධර්ම 
ශ්රවණෙ යකාට යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉපදිෙ ෙුතු ෙ. එයසේ සම්මා 
දිට්ඨිෙ අැිවීම සඳද්හා යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉපදීමට ධර්මෙ 
යහාඳදින්ම අැසිෙ ෙුතු යේ. ඒ වූ සම්මා දිට්ඨියෙන් ෙුතු මාර්ගෙ 
භාවිතෙ සිදුවීම තුළින ්කැමැත්යතන් යහෝ අකමැත්යතන් බඹසර 
වාසෙ තුළින් ඵ  අධිගම අැියේ. නිවැරදිව ධර්මෙ අැසීයම් 
වැද්ගත්කම යම් තුළින් යහාඳදින් ඉසේමත ුයේ.  
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ය ෝකෙ තුළ යපන්වා යද්න ෙම් කරැණක ්පවා වටහා ගැනීමට 
යහාඳදින් එෙ ඉයගනගත ෙුතු යේ. ය ෝකයෙන් එයතර වන, 
කිසියසේත්ම තමාට යගෝචර යනාවන, තථාගත ද්හමක් ඉයගන 
ගැනීම සඳද්හා අධික ය ස යොමු වූ අවධානෙ හා නීවරණෙන්යගන ්
යතාර එකඟ සිතක් අවශ්ය යේ. එකඟ සිතක ්යනාමැිව තථාගත 
ද්හම යකාපමණ අැසුව ද්, ඒ යපන්වන ද්හම් කරැණ ුවටහා ගැනීමට 
කිසියසේත්ම යනාහැකි යේ.  

“කථිං පරියභාි. කිකිං පරියභාි. අත්තානිං පරියභාි. 
වික්ිත්තචියත්තා ධම්මිං සුණාි අයනකග්ගචියත්තා. අයොනියසා 
ච මනසිකයරාි 

ඉයමහි යඛා භික්ඛයව පඤ්චහි ධයම්මහි සම්නාගයතා 
සුණය්තාප ි සද්ධම්මිං අභයබ්බා නිොමිං ඔක්කමිතුිං කුසය ස ු
ධයම්මසු සම්මත්තිං.” (පළමුවැනි සම්මත්තනිොම සූතරෙ - අ.නි. 2) 

“ෙයමක් ධර්මෙ අසන විට, අැයසන යද්ෙට පරිභව යකයරයි ද් 
(කතාවට), (ධමම) කිකොට පරිභව යකයරයි ද්, තමාට පරිභව 
යකයරයි ද්, එකඟ යනාවූ සිත් අැිව වි්ෂ්ිපේත සිින් ෙුතුයවයි ද්, 
අයෙෝනියසෝ මනසිකාරයෙන් ෙුක්තයේ ද්, මහයණනි, ඔහු ධර්මෙ 
අැසුව ද් කුස  ධර්මෙනහ්ි සම්මත්ත නිොමෙට බැසගැනීම අභවය 
යේ.” 

එකඟ සිතකින් යතාරව ධර්මෙ අසන විට ඒ යපන්වන ද්හම් 
නිොමෙට යොමු වීමට යනාහැකි බව ඉහත යද්ේශ්නාව තුළින් මනාව 
පිළිබිඹු යේ. එපමණක ්ද් යනාව, අසන කරැණට පමණක් අවධානෙ 
යොමු යනාකර, තම තමන් ක ින ්අසා වටහා ගත් කරැණු අනවු 
ක ේපනාවට යොම ුවන විට අැි වන විසිරීම නිසා ද් එම යපනව්න 
ද්හම් නයාෙට යොමු වීමට යනාහැකිබවත ් මනාව ඉසේමත ු යේ. 
ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්හම තමායගේ යකෝණෙට අයගෝචර වන 
නිසා යබායහෝ අෙ තමන්යගේ යනාහැකිොවක් ය ස සිතමින් දුක් 
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යවමින් සිටිි. එෙ ද් ද්හමට යොමු වීමට යනාහැකි හීනමානෙ නම් 
වූ යකය ේසෙක ්බව යපන්වා අැත. එම නිසා තථාගත ද්හම ඉයගන 
ගැනීමට පරථම එම ධර්මයෙේ ඉසේමත ුවන්යන් කුමක ් ද් ෙන වග 
වටහා ගැනීම වැද්ගත් යේ. ක යාණ මිතරොට ෙයමක ් නැඹුරැ 
යනාවූයෙේ නම් කිසියසේත්ම තථාගත ද්හමට යොමු යනාවන බව 
ඉහින් යපන්ව ූයද්ේශ්නා තුළින් ද් මනාව ඉසේමතු විෙ. එයමන්ම 
යමම යද්ේශ්නාව තුළ ක යාණ මිතරුාටත්, ක යාණ මිතරුා කිෙන 
යද්ෙ පිළිබඳද්වත ්ගැටීමක ්අැි වන්යන් නම් සම්මත්ත නිොමෙ නම් 
වූ ද්හම් නයාෙට බැස ගැනීමට යනාහැකි බව මනාව යපන්වා දී 
ියේ.  

“සුරිෙස්ස භික්ඛයව, උද්ෙයතා එතිං පුබ්බඞ්ගමිං එතිං පුබ්බනිමිත්තිං 
ෙදිද්ිං අරැණග්ගිං. එවයමව යඛා භික්ඛයව, භික්ඛුයනා අරිෙස්ස 
අට්ඨඞ්ගකිස්ස මග්ගස්ස උප්පාදාෙ එතිං පුබ්බඞ්ගමිං එතිං 
පුබ්බනිමිත්තිං, ෙදිද්ිං ක යාණමිත්තතා. ක යාණමිත්තයස්සතිං 
භික්ඛයව, භික්ඛුයනා පාටිකඞ්ඛිං: අරිෙිං අට්ඨඞ්ගකිිං මග්ගිං 
භායවස්සි, අරිෙිං අට්ඨඞ්ගකිිං මග්ගිං බහු ීකරිස්සි.” 
(ක යාණමිතර සූතරෙ - සනි 5-1, සූරිෙයපෙයා ෙ) 

“මහයණනි, ෙම් අරැණක් උදායේ ද්, උදාවන හිරැට එෙ පූර්ව 
අිංගෙක ්යේ, පූර්ව නිමිතත් යේ. මහයණනි, එයසයින්ම ෙම් ක ණ 
මිතරුන් අැි බවක් යේ ද්, ඒ භික්ෂ්ුවට අාෙයෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙ 
ඉපදීමටම එෙ පූර්ව අිංගෙක ්යේ, පූර්ව නිමිත්ත යේ. මහයණනි, 
අාෙයෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙ වඩන්යන්, බහු  කරන්යන් ෙන කරැණ, 
ක ණ මිතරුන් අැි භිකෂ්්ූව විසින් කැමි විෙ ෙතුු යි.” 

ගැඹුරැ වූ, ද්කින්න දුෂ්ේකර, අතක්කාවචර, ශ්ාන්ත, පරණීත, තථාගත 
ද්හම පවසන ක යාණ මිතරො පිළිබඳද්ව කිසිඳදු ය සකින් ගැටීමක ්
අැි වන්යන් නම් ඔහුට මාර්ගෙ නූපදින බව යමම යද්සුම තුළින් 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා දී අැත. ෙයමකටු මාර්ගෙ 
නූපදින්යන්ම ක යාණ මිතරොට යගෞරවෙක් යනාමැිවීම ම බව 
යම් යද්සුම තුළින් මනාව ඉසේමත ුවී අැත. ක යාණ මිතරොට යොමු 
වීයම් වැද්ගත්කම යකාපමණ ද් ෙන වග තම තමන් යහාඳදින්ම 
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වටහා ගතෙුතු යේ. එය ස ක යාණ මිතරොට යොමුවී ද්හම 
අසනවිට යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ උපදින අාකාරෙ ඉදිරියෙේදී 
පැහැදි ි යේ.  

නීවරණ පරහාණෙකින් යතාරව තථාගත ද්හම අැසීයමන්, එම 
පරි පදාවට අනුගතවීමක් යනාවන නිසාම, බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
අනුපිළියවළ කතාවක් තුළින් සිත මෘදු, කර්මණය යකාට ධර්ම 
යද්ේශ්නා කළ යසේක. පුළු ේ පරඥාවක් අැි, විමුක්ි ෙම යසාෙන, ඒ 
සඳද්හාම යොමු ව ූ අෙට, තථාගතෙන් වහන්යසේට පමණක ්අදාළ 
(අනය ව ූවිමුක්ිකාමීන්ට අදාළ යනාවන) සාමුකක්ිංසික යද්ේශ්නාව 
වදාළ යසේක. අනය ව ූ පරඥාවන්ත අෙට විමකු්ිෙ යසවීයම් 
අවශ්යතාවෙ ත්, විනීවරණබව ත්, ඍජු වූ ගුණවත්බව ත්, ඉසේමතු 
කරමින් ධර්මෙ යද්ේශ්නා කළ ෙුතු යේ. නමුත් ය ෝකෙ තුළ පරඥාව 
නැි අෙට කිසියසේත්ම නීවරණ දුරැ ව ූනමුදු, ගුණවත් වූ නමුදු, 
තථාගත ද්හමට යොමු විෙ යනාහැක.  

“දුප්පඤ්ඤ්සිංවත්තනිකා එසා මාණව, පටිපදා ෙදිද්ිං සමණිං වා 
බරාහ්මණිං වා උපසඞ්කමිත්වා න පරිපුච්ඡිතා යහාි: කිිං භය්ත 
කුස ිං, කිිං අකුස ිං. කිිං සාවජ්ජිං, කිිං අනවජ්ජිං. කිිං යසවිතබ්බිං, 
කිිං න යසවිතබ්බිං. කිිං යම කරීෙමානිං දීඝරත්තිං අහිතාෙ දුක්ඛාෙ 
යහාි, කිිං වා පන යම කරීෙමානිං දීඝරත්තිං හිතාෙ සුඛාෙ 
යහාතීි” (චළූකම්මවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“මාණවකෙ, යමයසේ දුෂ්ේපරාඥබවට පමුණුවයි. එනම්, ෙයමක් 
භික්ෂ්ුවක ්කරා යහෝ බරාහේමණයෙක ්කරා යහෝ යොමුවී යමයසේ පරශ්ේන 
යනාකරයි. ‘සේවාමීනී, කුස ෙ කුමක් ද්?, අකුස ෙ කුමක් ද්? 
නිවැරදි යද්ේ කුමක් ද්? වැරැද්ේද් කුමක් ද්? යසේවනෙ කළ ෙුත්ත කුමක් 
ද්?, යසේවනෙ යනාකළ ෙුත්ත කුමක් ද්?, මා විසින් කුමක ්කරන 
ක ේහි යබායහෝ කා ෙක් දුක් පිණිස අහිත පිණිස යේ ද්? මා විසින් 
කුමක ්කරන ක ේහි යබායහෝ කා ෙක් සැප පණිිස, හිත පිණිස යේ 
ද්?’” 
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විචක්ෂ්ණශි් ී ගිෙ, සිතන ගිෙ අැිවීම ම, බුදුරජාණන් 
වහන්යසේයගේ ධර්මෙ අැසීමකින් යතාරව වුව ද් ය ෝකෙ තුළ සිටින 
අෙයගේ පරඥාවන්තබවට යහේතු යේ. තම තමන් වටහායගන ඉන්නා 
වූ කරැණුව ට යනාව, පරශ්ේන කරමින් හික්මීයම් ගිෙ (පටිපුච්ඡා 
විනීතා) පරඥාවට යහේතු යේ.  

“යත තිං ධම්මිං පරිොපුණිත්වා අඤ්ඤ්මඤ්ඤ්ිං පටිපුච්ඡඡ්ි, 
පටිවිචර්ි, ඉද්ිං කථිං? ඉමස්ස ්වයත්ථාි? යත අවිවටයඤ්චව 
විවර්ි, අනුත්තානීකතඤ්ච උත්තානීකයරා්ි. අයනකවිහියතසු 
ච කඞ්ඛාඨානීයෙසු ධයම්මසු කඞ්ඛිං පටිවියනායද්්ි. අෙිං වුච්ඡචි 
භික්ඛයව පටිපුච්ඡඡාවිනීතා පරිසා යනා ඔක්කාචිතවිනීතා.” (අ.නි. 1- 
2. 1. 5. 6) 

“ඔවුහු ඒ ධර්මෙ ඉයගනයගන, අැසීම් වශ්යෙන් පුරැදු කර, පරශ්ේන 
කරමින් විමසි. නැවත විමසි. යමෙ යකයසේ ද්? යමහි අර්ථෙ 
කුමක ් ද්? ෙන ය සටයි. ඔවුනට විවර යනාවූ අර්ථ විවරයවි. 
ඉසේමත ු යනාවූව ද් ඉසේමත ු කරි. යනායෙක ් වූ සැක සිංකා 
සේවභාවෙන ්දුරැයවි. මහයණනි, යමෙ පරශ්ේන කරමින් හික්යමන 
පිරිස ෙැයි ද්, ෙම් කරැණක බැසගැනීයමන් හික්යමන්යන් නැි 
පිරිස ෙැයි ද් කිෙනු  ැයේ.” 

“සුස්සූසා පරිපුච්ඡඡා පඤ්ාෙ අාහායරා.” (ඉට්ඨඨධම්ම සූතරෙ - අ.නි. 
6) 

“අැසීම, පරශ්ේන කිරීම, පරඥාවට අාහාර යේ” 

විමුක්ිකාමී චින්තනෙ නැි, නීවරණ සහිත, සෘජු ගි යනාවන, 
පරඥාවන්ත අෙට තථාගතෙන් වහන්යසේට පමණක ් අායේණික 
සාමුක්කිංසික යද්ේශ්නාව කිරීමට යපර අනපුිළියවළ කතාව ඉදිරිපත් 
කරි. එම අනුපිළියවළ කථාව අනය වූ විමුක්ි කාමී අෙට ද් 
යගෝචරවන විගරහෙකි.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ ධර්මෙ යද්ේශ්නා කිරීමට මතය්තන් 
අනුපිළියවළ කථාව සිදු කළ යසේක. ඉන ් පසවු ය ෝයකෝත්තර 
ධර්මෙ වදාළ හ.  

“එකම්තිං නිසි්නස්ස යඛා ෙසස්ස කු පුත්තස්ස භගවා 
අානුපුබ්බීකථිං කයථසි. යසෙයිද්ිං: දානකථිං සී කථිං සග්ගකථිං 
කාමානිං අාදීනවිං ඔකාරිං සඞ්කිය සිං යනක්ඛයම්ම අානිසිංසිං 
පකායසසි. ෙදා භගවා අඤ්ාසි ෙසිං කු පුත්තිං කල් චිත්තිං 
මුදුචිත්තිං විනීවරණචිත්තිං උද්ග්ගචිත්තිං පස්නචිත්තිං, අථ ො 
බුද්ධානිං සාමුක්කිංසිකා ධම්මයද්සනා තිං පකායසසි – දුක්ඛිං 
සමුද්ෙිං නියරාධිං මග්ගිං” (මහාඛන්ද්රධකෙ-වි.ප.ි) 

“භාගයවත් බුදුරජාණන් වහන්යසේ එකත්පයසකව සිටි ෙසකු  
පුතරොට අනුපිළියවළ කථාව කළ යසේක. එනම්, දානකථාව, 
සී කථාව, සේවගයකථාව, කාමෙන්යගේ අාදීනව, යකය සේව  
 ාමකභාවෙ, නික්මීයම් අානිශ්ිංස පරකාශ්කළ යසේක. ෙම් කය ක 
ෙසකු  පුතරොට අවයබෝධවීමට සුදුසු ය ස සිතක් අැිවූයෙේ ද්, 
මෘදු සිතක් අැිවූයෙේ ද්, නීවරණ දුරැ වූ සිතක් අැිවූයෙේ ද්, ඔද් 
වැඩණු ුසිතක් අැිවූයෙේ ද්, පරසන්න සිතක් අැිවූයෙේ ද්, එක ේහි 
භාගයවතුන් වහන්යසේ බදුුරජාණන් වහන්යසේ ාට අායේණික ධර්ම 
යද්ේශ්නාව වන සාමුකක්ිංසික යද්ේශ්නෙ වදාළ යසේක: දුක්ඛ, සමුද්ෙ, 
නියරෝධ, මගේග.” 

“කාමා හි යභා අනිච්ඡචා දුක්ඛා විපරිණාමධම්මා යතසිං 
විපරිණාමඤ්ඤ්ථාභාවා උප්පජ්ජ්ි 
යසාකපරියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුපාොසා. ෙයතා යඛා යභා අෙිං අත්තා 
විවියච්ඡචව කායමහි විවිච්ඡච අකුසය හි ධයම්මහි සවිතක්කිං 
සවිචාරිං වියවකජිං පීිසුඛිං පඨමිං ්ධානිං උපසම්පජ්ජ විහරි, 
එත්තාවතා යඛා යභා අෙිං අත්තා පරමදිට්ඨධම්මනිබ්බානිං පයත්තා 
යහාතී’ි.” (බරහේමජා  සූතරෙ - දි.නි. 1) 
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“භවත්නි, කාමෙන් වනාහි අනිතය ෙ, දුක් ෙ, යවනසේයවන සුලු ෙ. 
ඒවාහි යවනසේවීයමන්, අනයභාවෙට පතව්ීයමන් යසෝක, පරියද්ේව, 
දුක්ඛ, යෝමනසේස උපදී. ෙම්වියටක භවත්නි, යම් අාත්මෙ (තමායගේ 
යොමුවීම) කාමෙන්යගන ්යවන ්ව, අකුස ේ ද්හමනු්යගන් යවනව්, 
විතකයසහිත, විචාරසහිත, වියේකයෙන් උපන් පරීිෙත්, සැපෙත ්අැි 
පරථමධයානෙට සමවැදී වාසෙ කරයි. භවත්නි, යමපමණකින්ම යම් 
අාත්මෙ (තමායගේ යොමුවීම) උතුම් දිටු දැහැයමහිම නිවීමට පත ්
යවයි” 

“භූතපුබ්බිං භික්ඛයව, සුයනයත්තා නාම සත්ථා අයහාසි ිත්ථ කයරා 
කායමසු වීතරායගා.” (සුයනත්ත සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, යපර වූවක් කිෙමි. සුයනතත් නම් තීර්ථක (යවනත ්ව ූ
විමුක්ි මාර්ගෙන්ට යොමු වූ) කාමෙන්හි වීතරාග වූ 
ශ්ාසේතෘවරයෙක් විෙ.” 

විමුක්ිෙ යසවීම සඳද්හා යොමු වීමට යහේතුවන යම් විසේතරෙ 
(අනුපිළියවළ කථාව) අනය වූ විමුක්ිකාමින්ට ද් යගෝචර වූවක ්බව 
තථාගත යද්ේශ්නා තුළ මනාව ඉසේමත ු යේ. අනයවිමුක්ිකාමීන්, 
සී ෙ අාරකෂ්්ා කිරීම ගැන ත්, පැවිදිවීම ගැන ත්, යකය සේ තවන 
වීෙයයෙන් අපරමාදීව කටෙුතු කිරීම ගැන ත්, කාමෙන්යගේ අාදීනව 
දැීම ගැන ත්, කාමෙනය්ගන් ඉක්මී ධයානෙන්ට පතව්ීම ගැන ත් 
තථාගත යද්ේශ්නායේ විනෙ පිටකෙ යමන්ම සූතර යද්ේශ්නා තුළ ද් 
පැහැදි ි කර අැත. ඒ බව යපර කළ පැහැදි  ිකිරීම් තුළින් ද් ඉහත 
බරහේමජා  සූතරෙ තුළින් ද් මනාව ඉසේමත ුයේ.  

ඉහත සඳද්හන් යම් අනුපිළියවළ කථාව ඉදිරිපත ් කරන විට 
අකුස ෙන් දුරැ වීම ද්, නීවරණ ඉක්මවීම ද් සිදුවන අතර මෘදු හා 
සෘජු ගි පැවතුම් ද් අැි යේ. දානෙ පිළිබඳද්ව පැහැදි ි කරන විට 
අතහැරීයම් ගුණෙ ත් පණුය ධර්මව  වටිනාකම ත් තුළින් සිත 
පරමුදිත වන අතරම හික්මීයම් අැි අවශ්යතාවෙ ද්, සී  කථාව 
තුළින් මනාව ඉසේමත ුකරමින් යද්ේශ්නා කළ හ. යමයසේ හික්මීයම් 
අවශ්යතාවෙ ද් සුගිෙ තුළ අැි වටිනාකම ද් යහාඳදින් පරකට වන 
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විට නීවරණෙන් කරමයෙන් දුරැ වී ක යාණ මිතරුා කරාම මුළු 
සිින්ම යොමු යේ. යමයසේ යොමුවත්ම කාමෙන්යගේ අාදීනව පරකට 
කරමින් කථාකරන විට කාමෙන්ට යනායගාසේ එම සිත් 
නීවරණයෙන් කරමයෙන ් මියද්ේ. එයමන්ම සිතුවි ි යහෝ ෙමකට 
සිතුවි ිව ින ් බැඳදී සිටීයම් අාදීනවෙ ත් ඒවායින් ඉක්මවීයම් 
අවශ්යතාවෙ ත්, යනක්ඛම්මයෙේ අැි අනුසසේ කථා කරන විට සිදු 
යේ. යම් අාකාරෙට නීවරණෙන් දුරැ වී විමුක්ිෙ යසවීයම් 
අවශ්යතාවෙ ඒ පරඥාවන්තයින් තුළ පරකට වීයමන් තව තවත් 
ක යාණ මිතරොට නැඹුරැ වීමටත්, එම සිත මෘදු, කර්මණය කිරීම 
සඳද්හා අධයාත්මෙ තුළ පවින සිෙුම් වූ යකය සේව  
අපිරිසිදුභාවෙ පරකට කරමින් යද්ේශ්නා කළ හ. මුළුමනින්ම තම 
ජීවිතෙ ක යාණ මිතරොට යොමු කරමින් සිත ඍජු කිරීම ද් කිසිඳදු 
ය සකින් තමන්යගේ සිතුවි ිව ට අනුගතව කරිො යනාකරමින් 
අවිංකකම ඉසේමත ුයවමින් හා ක යාණ මිතරුාට නැමීමට, යොමුවීම 
සඳද්හා නිහතමානීකම යහාඳදින් ඉසේමත ුකළ හ.  

යම් අාකාරෙට වූ අනුපිළියවළ කථාව ඉදිරිපත් කළ විට එම 
පරඥාවන්තොයගේ සිත මෘදු හා කර්මණය යේ. එයමන්ම නීවරණ ද් 
දුරැ යේ. නීවරණ දුරැවීම නිසා තථාගත ද්හම නම් වූ සාමුක්කිංසික 
යද්ේශ්නාව පමණකම් මනාව සාවධානව ශ්රවනෙ කළ හැකියේ. 
නිහතමානීකම, අවිංකකම, සෘජු ගිෙ සහ සතයගයේෂ්ී ෙන 
ගුණවත්කම් තුළින් තමන්යගේ මතෙට යොමු යනාව ූ එම 
පරඥාවන්තොයගේ සිත මෘදු, කර්මණයබවට පත ්යේ. එවිට ශ්රවනෙ 
කරන තථාගත ද්හම අර්ථ වයිංජන ද් සහිතවම ගරහණෙ කරගත 
හැකි යේ.  

“යසෙයථාප ිනාම සුද්ධිං වත්ථිං අපගතකා කිං සම්මයද්ව රජනිං 
පටිගයණ්හෙය, එවයමව ෙසස්ස කු පුත්තස්ස තස්මිිංයෙව අාසයන 
විරජිං වීතම ිං ධම්මචක්ඛුිං උද්පාදි “ෙිං කිඤ්චි සමුද්ෙධම්මිං, 
සබ්බිං තිං නියරාධධම්ම”්ි.” (මහාඛන්ද්රධකෙ - වි.ප.ි) 

 



57 
 

“ෙම් යසේ, කි ිටි දුරැ ව ූපිරිසුදු වසේතරෙක් මනා ව සාෙම් ගන්යන් 
යේ ද්, එපරිද්ේයද්න්ම ෙසකු  පුතරොහට ඒ අාසනයෙේ දී ම ‘ෙමක් 
හටගන්නා සේවභාවයෙන් ෙුක්ත ද්, ඒ සිෙ ේ  නිරැද්ේධ වන 
සේවභාවයෙන ්ෙුක්ත ෙැ’යි ෙන යකය සේ නැි, මළකඩ නැි ද්හම් 
අැස පහළ වූයෙේ ෙ.” 

පිරිසිදු වසේතරෙකට සාෙම් යපාවන විට සිෙලුම සාෙම් එම 
වසේතරෙටම උරාගනන්ා අතර වසේතරෙ තුළින ්එම සාෙම්ව  වර්ණෙ 
හැර යවන කිසිඳදු වර්ණෙක් දිසේ යනායේ. එය සටම මෘදු, කර්මණය 
හා විනීවරණබවින් ෙුතු පරඥාව නිසා තථාගත ද්හම පමණක ්මුළු 
ජීවිතෙම බවට පත ්යේ. යම් අාකාරෙට වූ යකයනකුට අර්ථ සහිත 
වයඤ්ේජන සහිත තථාගත ද්හම යද්ේශ්නා කළවිට ඒ අෙ උතුම් 
ද්හමට බැස ගැනීම සිදුයේ. 

“න කථිං පරියභාි. න කිකිං පරියභාි. න අත්තානිං පරියභාි. 
අවික්ිත්තචියත්තා ධම්මිං සුණාි එකග්ගචියත්තා. යොනියසා ච 
මනසිකයරාි...” 

“...පඤ්ඤ්වා යහාි අජයළා අයනළමූයගා න අනඤ්ායත 
අඤ්ාතමානී යහාි...” 

“...අමක්ඛී ධම්මිං සුණාි න මක්ඛපරිෙුට්ියතා. අනුපාරම්භචියත්තා 
ධම්මිං සුණාි න රන්ද්රධගයවසී. ධම්මයද්සයක අනාහතචියත්තා 
යහාි අි ජායතා...” (සම්මත්තනිොම සූතරෙන් - අ.නි. 2) 

“කථාවට (යද්ේශ්නාවට) පරිභව යනාකරයි, කිකොට (යද්ේශ්කොට) 
පරිභව යනාකරයි, තමාට පරිභව යනාකරයි (හීනමානෙ අැිකර 
යනාගනී), යනාවිසිරැණ ු එකඟ සිින ් ධර්මෙ අසයි, යෙෝනියසෝ 
මනසිකාර කරයි, නුවණින් යමයනහි කරණුයෙේ ද් යේ,  

පරඥාවන්ත යවයි, ජඩ යනාවූ යකළයතාලු යනාවූයෙේ යවයි, යනාද්ත් 
දැයෙහි ‘ද්ත්මි’ ෙන මානෙ (තමාට වැටයහන යද්ෙකබ්ව වූ සදිස 
මානෙ) නැි යේ,  
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ගුණමකු යනාවූයෙේ ගුණමකු සිින් යනාමැඳඩයුන් ද්හම් අසයි, 
උපාරම්භචිත්ත රහිත වූයෙේ (වැරදි යසාෙන අද්හසින් යතාරව) ද්හම් 
අසයි. ධමමයද්ේශ්කො යකයරහි යකරෝධයෙන් යනාගැටුණ ුසිත් අැත්යත් 
යවයි, දැඩි ගි නැියෙේ යවයි.” 

යම් අාකාර වූ ගුණෙන්යගන් ෙුක්තවන විට, තථාගතෙන් 
වහන්යසේට අායේණික ය ෝයකෝත්තර ධර්මෙ අැසීමට යොමුයේ. 
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ඉතාම ක ාතරුකින් පහළවන අසාමානය උත්තමො වන 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කරන ධර්මෙ ඉතාම වැද්ගත් යේ. 
ඒ බව එක  සිටි අනයතීර්ථකෙන් ද් පවා දැන සිටිෙ හ. මජ්ධිම 
නිකාෙ යද්වන යපාත් වහන්යසේ තුළ අන්තර්ගත සූතරව ින ් එෙ 
තහවුරැ යේ. එබැවින් තථාගතෙන් වහන්යසේට පමණක් අායේණික 
වූ එම ධර්මෙ ඉයගනීම සඳද්හා සුවියශ්ේෂ්ී අවධානෙක් යොමුකරගත 
ෙුතු යේ.  

“යෙ යත ධම්මා අාදික යාණා මයජ්්ධ ක යාණා 
පරියොසානක යාණා සාත්ථා සවයඤ්ජනා යකව පරිපුණ්ණා 
පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං අභිවද්්ි,” (නගරෑපම සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“ෙම් ඒ ධර්මෙක් මු  සනු්ද්ර ද් යේ, මැද් සනු්ද්ර ද් යේ, අවසානෙ 
සුන්ද්ර ද් යේ, අර්ථ සහිත ද් යේ, වයිංජන සහිත ද් යේ, යකව් ත්වෙ 
පිරීම ම යේ, පිරිසිදු බරහේමචරිොව (අාෙයෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙ) පිණිසම 
ද් වන ය ස යහාඳදින් යද්ේශ්නා කර අැත.”  

ගැඹුරැ පරඥායවන් ෙුතුව යපන්වූ ඒ තථාගත ද්හම යමයසේ 
නුවණැතය්තක් අසන්නට යොමු ව ූ විට ඔහ ු අවයබෝධ කිරීම 
අරැමෙක් යනාවන්නකි. එයමන්ම ඔහුට ක යාණ මිතරො යකයරහි 
වූ අසීමිත යොමුවීම යමන්ම තථාගතෙන් වහනය්සේට ද් යොමු වූ 
ශ්රද්ේධාව අැි යේ. එයසේ වන්යන් ඒ උතුම් ධර්මයෙේ අැි 
සේවාක්ඛාතබව නිසායවනි. 

“අභිඤ්ාොහිං භික්ඛයව, ධම්මිං යද්යසමි, යනා අනභිඤ්ාෙ. 
සනිදානාහිං භික්ඛයව, ධම්මිං යද්යසමි, යනා අනිදානිං. 
සප්පාටිහාරිොහිං භික්ඛයව, ධම්මිං යද්යසමි, යනා අප්පාටිහාරිෙිං. 

තස්ස මය්හිං භික්ඛයව, අභිඤ්ාෙ ධම්මිං යද්සෙයතා යනා 
අනභිඤ්ාෙ, සනිදානිං ධම්මිං යද්සෙයතා යනා අනිදානිං, 
සප්පාටිහාරිෙිං ධම්මිං යද්සෙයතා යනා අප්පාටිහාරිෙිං, කරණීයො 
ඔවායදා කරණීො අනුසාසනී. 
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අ ඤ්ච පන යවා භික්ඛයව, තුට්ිො, අ ිං අත්තමනතාෙ, අ ිං 
යසාමනස්සාෙ “සම්මාසම්බුයද්ධා භගවා, ස්වාක්ඛායතා ධයම්මා, 
සුප්පටිපය්නා සයඞ්ඝා”ි. 

ඉද්මයවාච භගවා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භගවයතා භාසිතිං 
අභිනන්ද්රදුිං. ඉමස්මිඤ්ච පන යවෙයාකරණස්මිිං භඤ්ඤ්මායන 
සහස්සී ය ාකධාතු අකම්පති්ථාි.” (3. 3. 3. 3 - අ.නි. 1) 

“මහයණනි, මම විශි්ෂ්ේටඥානයෙන් අවයබෝධ යකාට ධර්මෙ යද්ේශ්නා 
කරමි. අවයබෝධ යනායකාට යනායද්සමි. මහයණනි, මම යහේතු 
සහිත යකාට ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරමි. යහේතු රහිත යකාට යනායද්සමි. 
මහයණනි, මම පරාිහාර්ෙ සහිතව ද්හම් යද්සමි. පරාිහාෙය රහිතව 
යනායද්සමි. 

මහයණනි, අවයබෝධ යකාටයගන ද්හම් යද්ේශ්නා කරන, අවයබෝධ 
යනායකාට යනායද්සන, යහේතු සහිත යකාට යගන ද්හම් යද්සන, 
යහේතු රහිත යකාට යනායද්සන, පරාිහාෙය සහිතව ධර්මෙ යද්සන, 
පරාිහාෙය රහිත යකාට යනායද්සන ඒ මායගේ අවවාද්ෙ කළ ෙුතු ෙ. 
අනුශ්ාසනෙ කළ ෙුතුෙ. 

මහයණනි, “භාගයවතුන ් වහන්යසේ සම් මා සම්බදු්ේධ වන යසේක, 
ධමමෙ සේවාක්ඛාත වන යසේක, සිංඝො සපුටිපන්න වන යසේක” ෙැයි 
සතුටුවීම නිසිෙ. සතුටු සිත් අැි කරගැනීම නිසිෙ. යසාම්නසේ 
අැිකරගැනීම නිසිෙ. 

භාගයවතුන් වහන්යසේ යමෙ වදාළ යසේක. ඒ භික්ෂ්ූහ ුභාගයවතුන් 
වහන්යසේයගේ භාෂ්ිතෙ සතුටින් අනුයමෝද්න් වූ හ. යම් ධර්ම පර්ොෙ 
වදාරන විට සහශ්රී ය ෝක ධාතවුම කම්පා විෙ.” 

“ස්වාක්ඛායතා භගවතා ධයම්මා සන්ද්රදිට්ියකා අකා යිකා 
එහිපස්සියකා ඔපනයියකා පච්ඡචත්තිං යවදිතයබ්බා විඤ්ූහී” 
(මහානාම සූතරෙ - අ.නි.6) 
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“භාගයවතුන ් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ, සේවාක්ඛාත ෙ, සන්දිට්ඨික ෙ, 
අකා ික ෙ, ඒහිපසේසික ෙ, ඔෞපනයික ෙ, නවුණැත්තන් විසින ්තම 
තමන් ද්ත ෙුතුෙ” 

විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ සිටින අනය වූ විමුක්ි කාමී ශ්ාසේතෘන ්
වහන්යසේ ාට විෂ්ෙ යනාවන බුදුරජාණන ් වහනය්සේට පමණක්ම 
අායේණික ද්හමක් පවතී. එනම් ය ෝකයෙන ්එයතර වන සක්කාෙ 
නියරෝධ ද්හමයි. එම ද්හම අනය අෙට යද්ේශ්නා කිරීයමන් යවයහසට 
පත්වන බව තථාගතෙන ්වහන්යසේට වැටහී මනය්ෝත්සාහී ව ූ බව 
මු ින් පැහැදි  ි කයළේෙ. ය ෝකො භාවිත කළ ය ෝකයෙේ වචනම 
උපකාර කරයගන ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්හමක් යකයසේ නම් 
ඉදිරිපත් කරනන් ද්? 

එයසේ වූ මහා හැකිොවටම ‘බුද්ේධ’ ෙන නිර්වචනෙ ඉසේමතු යේ. 
අනුපිළියවළ කතායවන් පසු සිත මෘදු, කර්මණය, විනීවරණ වීයමන ්
යහෝ විමුක්ිකාමී බවින් ෙුතු පරඥාවන්තොට බුදුරජාණන් වහන්යසේට 
පමණක ් අායේණික එයතර වන ද්හම වදාළ යසේක. එම ද්හමට 
සාමුක්කිංසික යද්ේශ්නාව ෙැයි හඳදුන්වනු  ැයේ. චතුරාර්ෙ සතයෙ 
එකතු ව ූ එම යද්ේශ්නාව බුදුවරැන්ට පමණක්ම අායේණික යේ. 
චතුරාර්ෙ සතයෙ තුළින් සතයෙ යසවීයම් ගිෙ ඉසේමතු කිරීම තුළින ්
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉපැද්ේද්වීම සිදුකර අැත. යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ පිළිබඳද්ව පසුව විසේතර යේ. එය සට යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ තුළින ්එම ද්හම අනවුම සිතීම නම් වූ පිරිසිඳද් යසවීම 
තුළින් එහි ෙථාර්ථෙ, එයතර වන ය සට පරතයක්ෂ් යේ. පිරිසිඳද් 
යසවීයම් කෘතය ඉසේමතු වීයමන් දුක නම් ව ූඅාර්ෙ සතයෙ ද් එහි 
ෙථාර්ථෙ ය ස සමුද්ෙ අාර්ෙ සතයෙ වශ්යෙන ් ද් වචනෙට රිිංගා 
යනායගන පරඥාවන්තොට මාර්ගෙ භාවිත වන ය ස පැහැදි  ිකර 
අැත. 

“යෙ යත අානන්ද්රද්, ධම්මා යතසිං යතසිං අධිවතු්ිපදානිං අභිඤ්ා 
සච්ඡිකිරිොෙ සිංවත්ත් .ි විසාරයදා අහිං අානන්ද්රද් තතර පටිජානාමි 
යතසිං යතසිං තථා තථා ධම්මිං යද්යසතුිං, ෙථා ෙථා පටිපය්නා 
ස්තිං වා අත්ීි ඤ්ස්ස ,ි අස්තිං වා නත්ීි ඤ්ස්ස ,ි හීනිං වා 
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හීන්ි ඤ්ස්සි, පණීතිං වා පණීත්ි ඤ්ස්සි. ස උත්තරිං වා ස 
උත්තර්ි ඤ්ස්ස ,ි අනතු්තරිං වා අනතු්තර්ි ඤ්ස්ස ,ි ෙථා ෙථා 
වා පන තිං ායතෙයිං වා ද්යට්ඨෙයිං වා සච්ඡිකාතෙයිං වා තථා තථා 
ඤ්ස්සි වා ද්ක්ඛි වා සච්ඡිකරිස්සතීි වා ඨානයමතිං විජ්ජි. 
එතද්නතු්තරිෙිං අානන්ද්රද් ාණානිං ෙදිද්ිං තත්ථ තත්ථ ෙථාභතූාණිං, 
එතස්මා වාහිං අානන්ද්රද් ාණා අඤ්ඤ්ිං ාණිං උත්තරිතරිං වා 
පණීතතරිං වා නත්ීි වදාමි.” (අධිවත්ුිපද් සතූරෙ-අ.නි. 6) 

“අානන්ද්රද්යෙනි, ෙම් ඒ ඒ අධිවචනපද්ෙන් වියශ්ේෂ් අවයබෝධයෙන ්
සාක්ෂ්ාත් කිරීම සඳද්හා පවතී. අානන්ද්රද්යෙනි, මම එහි ා ඒ ඒ අධිවචන 
පද් තුළින් ඒ ඒ ධර්මෙන ්යද්ේශ්නා කිරීමට විශ්ාරද්බව පරිඥා යද්මි. ෙම් 
ෙම් පරිදි පළිිපන ්විට ඒ ධර්මෙ අැතැයි ද්න්යන ්යේ. ෙම් ධර්මෙක ්
නැත්යත් ද් ඒ ධර්මෙ නැතැයි ද්න්යන් යේ. හීන ධර්මෙන ් හීන 
ධර්මෙන ් ෙැයි ද්න්යන ් යේ. පරණීත ව ූ ධර්මෙ පරණීත ධර්ම ෙැයි 
ද්න්යන් යේ. උතුම් ධර්මෙන ් උතුම් ධර්මෙන් ෙැයි ද්න්යන ් යේ. 
යශ්රේෂ්ේඨ ධර්මෙන ් යශ්රේෂ්ේඨ ධර්මෙන් ෙැයි ද්න්යන ් යේ. ෙම් ෙම් 
අෙුරකින ්නවුණකින ්දැනගතෙුතු යේ ද්, (නුවණින)් දැකගතෙුතු යේ 
ද්, (නවුණින්) සාක්ෂ්ාත් කළෙුතු යේ ද්, ඒ ඒ අෙුරින් නුවණින් ද්න්යන ්
ද් යේ. (නුවණින)් ද්කින්යන් ද් යේ. (නවුණින)් සාකෂ්්ාත් කරන්යන ්ද් 
යේ. ෙන යම් කරැණ ු ඒකාන්තයෙන ් සිදුවන්නකි. අානන්ද්රද්යෙනි, 
ඥානෙන් අතයරන ් ඒ ඒ තැනහ්ි ෙථාර්ථ වශ්යෙන් ද්කින ඥානෙ 
යශ්රේෂ්ේඨ යේ. අානන්ද්රද්යෙනි, එම ෙථාභූත ඥානෙට වඩා අනය ව ූ
උත්තරීතර වූ යහෝ පරණීතතර ව ූඥානෙක ්නැතැයි කිෙමි.” 

පරඥාව නැ ,ි තමායගේ මතෙ තුළින් ෙමක් යහාෙන අෙ, වචනෙට 
රිිංගායගන ය ෝකයෙේ අැි යද්ෙක සිදුවීමක ්අාකාරෙට පමණක ්වටහා 
ගනිි. ය ෝකයෙන ් එයතරවීමක් කිසිදාක සිදු යනායේ. ය ෝකයෙේ 
පවිනන්ක් ෙනු ජීවිතයෙේම සිදුවන අත්දැීමකි. එෙ ජීවිත 
උදාහරණෙකි. එතැන පරිපදාවක ් සිදුයනායේ. යමයසේ ජීවිත 
උදාහරණෙක ්වූ ය ෝකයෙේ පැවැත්මක ්පමණක ් ැබී එතුළින් සතුටු 
වී ‘ද්හමට යොම ුයනාවී’, ද්හමට යොම ුව ූබවට දුෂ්ේපරාඥො සතුටු යේ. 
යම් අාකාරෙට සිදු වනය්න්ම තථාගත ද්හමට ශ්රද්ේධායවන් යොමු 
යනාවී ඒ යපන්ව ූයද්ේ පමණක්ම ද්රා යනාගනන්ා නිසායවනි.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා යකාට වදාළ ධර්මෙ ය ෝකයෙන් 
එයතර වන පරිපදාවකි. එෙ ය ෝකයෙේ පවින විගරහෙක් යනායේ. 
ය ෝකයෙේ පැවතීම මු ේකරයගන එයතර වීයම් මාර්ගෙ ඉපැද්ේද්වීම 
සඳද්හා ධර්මෙ යද්ේශ්නා යකාට අැත. එබැවින් එම ධර්මෙ 
ඉයගනගන්නා විට ය ෝකයෙේ සිදුවීම්ව ට යනාගැ පිෙ ෙුතුෙ. එයසේ 
යනාග පා ධර්මෙ ඉයගන ගැනීමට නම් යපන්වූ ධර්මෙ ඒ 
ය සටම පද් පිළියවළ සමඟ ඉයගනගත ෙුතුෙ.  

“කතමඤ්චාවුයසා දුක්ඛිං අරිෙසච්ඡචිං: ජාිප ිදුක්ඛා, ජරාප ිදුක්ඛා, 
මරණම්ප ි දුක්ඛිං, යසාකපරියද්වදුක්ඛයදාමනස්සුපාොසාප ි දුක්ඛා, 
ෙම්පිච්ඡඡිං න  භි තම්ප ිදුක්ඛිං, සිංියත්තන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ද්රධා 
දුක්ඛා.” (සච්චවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“අැවැත්නි, දුක්ඛ අාෙය සතයෙ කුමක ්ද්? ජාිෙ ද් දුක ෙ, ජරාව ද් 
දුක ෙ, මරණෙ ද් දුක ෙ, යශ්ෝක පරියද්ේව දුක්ඛ යෝමනසේස 
උපාොසයෙෝ ද් දුක ෙ, ෙමක් කැමිද් එෙ යනා ැබීම ද් දුක ෙ, 
සැයකවින් පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධයෙෝ දුක ෙ.” 

යම් දුක පැහැදි ි කරන විට එෙ ජීවිත උදාහරණෙක් යනාවී, සතයෙ 
යසවීයම් කෘතයෙ ඉසේමත ුවීමක්, එනම් පිරිසිඳද් යසවීමක් ඉසේමතු 
යකාට අැත. එනමුත් නිවැරදිවම ශ්රද්ේධායවන් එෙ පිළියනාගන්නා 
නිසා ය ෝකෙට අයිි තමායගේ කරැණු ද් අැතුළත් කරගනියි. ඉපදීම, 
ය ඩවීම, වෙසටොම දුකක් ය ස ඉදිරිපත් කර අැි අතර 
තමන්යගේ ඉපදීම යහෝ සත්වොයගේ ඉපදීම ය ස ඉදිරිපත ්කර නැත. 
තමන්යගේ ඉපදීම යහෝ සත්වොයගේ ඉපදීම ය ස ගත් විට එෙ 
ය ෝකෙට අෙත් ජීවිත පැවැත්යම් උදාහරණෙක් පමණක ් යේ. 
එයමන්ම යමම විගරහයෙේදී දුකක් ය ස යපන්වා අැිමුත්, දුක් 
‘විඳදීමක’් ය ස ද් පැහැදි ි කර නැත. 

“ියස්සා ඉමා භික්ඛු යවද්නා වුත්තා මො. සුඛා යවද්නා, දුක්ඛා 
යවද්නා, අදුක්ඛමසුඛා යවද්නා, ඉමා ියස්සා යවද්නා වුත්තා මො. 
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වුත්තිං යඛා පයනතිං භික්ඛු මො ෙිං කිඤ්චි යවද්යිතිං තිං 
දුක්ඛස්මි්ි. තිං යඛා පයනතිං භික්ඛු මො සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව 
අනිච්ඡචතිං සන්ද්රධාෙ භාසිතිං: ෙිං කිඤ්චි යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි. 
තිං යඛා පයනතිං භික්ඛු මො සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව ඛෙධම්මතිං 
සන්ද්රධාෙ භාසිතිං: ෙිං කිඤ්චි යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි. තිං යඛා 
පයනතිං භික්ඛු මො සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව වෙධම්මතිං සන්ද්රධාෙ 
භාසිතිං: ෙිං කිඤ්චි යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි. තිං යඛා පයනතිං 
භික්ඛු මො සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව විරාගධම්මතිං සන්ද්රධාෙ භාසිතිං: ෙිං 
කිඤ්චි යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි. තිං යඛා පයනතිං භික්ඛු මො 
සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව නියරාධධම්මතිං සන්ද්රධාෙ භාසිතිං: ෙිං කිඤ්චි 
යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි. තිං යඛා පයනතිං භික්ඛු මො 
සඞ්ඛාරානයඤ්ඤ්ව විපරිනාමධම්මතිං සන්ද්රධාෙ භාසිතිං: ෙිං කිඤ්චි 
යවද්යිතිං තිං දුක්ඛස්මි්ි.” (රයහෝගත සූතරෙ - ස.නි. 4) 

“මහණ, යම් යේද්නා තුනක් මා විසින් යද්ේශ්නා කරන  දී. සැප 
යේද්නාව, දුක් යේද්නාව, අදුකඛ්මසුඛ යේද්නාවන් ෙ. යම් යේද්නා 
තුන මා විසින ්යද්ේශ්නා කරන  දී. මහණ, ෙම් කිසි විඳදීමක් යේ ද්, 
එෙ දුකක් ෙැයි මා විසින් යද්ේශ්නා කරන  දී. මහණ, 
සිංසේකාරෙන්යගේ අනිතය සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් දුකක් ෙැයි මා 
විසින් වදාරන  දී. මහණ, සිංසේකාරෙන්යගේ කෂ්්ෙවන සේවභාවෙ 
සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් දුකක ්ෙැයි මා විසින ්වදාරන  දී. මහණ, 
සිංසේකාරෙන්යගේ වැනයසන සේවභාවෙ සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් දුකක් 
ෙැයි මා විසින් වදාරන  දී. මහණ, සිංසේකාරෙන්යගේ විරාග 
සේවභාවෙ සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් දුකක් ෙැයි මා විසින් වදාරන  දී. 
මහණ, සිංසේකාරෙන්යගේ නියරෝධ සේවභාවෙ සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් 
දුකක් ෙැයි මා විසින ් වදාරන  දී. මහණ, සිංසේකාරෙන්යගේ 
යවනසේවන සේවභාවෙ සඳද්හා ෙම්කිසි විඳදීමක් දුකක් ෙැයි මා විසින ්
වදාරන  දී.” 

දුක් විඳදීම ෙනු ය ෝක සත්ත්වොයගේ සිදුවන පැවැත්මක් යේ. නමුත් 
දුක ෙනු සකසේවීම යේ. අාර්ෙ සතයෙ විගරහයෙේ දී ය ඩවීම දුක් 
විඳදීමක ්ය ස තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වා දී නැත. එෙ දුකක් 
ය ස පමණක ් ඉදිරිපත් කර අැත. එනම් සකසේවීමක් ය සයි. 
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යකයනකුට තම තමන්  බන අත්දැීමක ් (භකු්ි විඳදින) ය සට 
යපන්වීමක් ඉදිරිපත් කර නැත (අාර්ෙ සතයෙ විගරහයෙේ දී). යමහි 
විසේතරෙක ් තව දුරටත් යසාොයගන ෙන විට තව තවත් 
විචක්ෂ්ණෙ පමණකම් ඉසේමතු යේ. 

“කතමාචාවුයසා ජරා: ො යතසිං යතසිං සත්තානිං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකායෙ ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්ඡචිං පා චි්ඡචිං ව ති්තචතා 
අාෙුයනා සිංහානි ඉන්ද්රිොනිං පරිපායකා, අෙිං වුච්ඡචතාවුයසා ජරා.” 
(සච්චවිභඞ්ග සූතරෙ-ම.නි. 3) 

“අැවැත්නි, ජරාව ෙනු කමුක් ද්? ඒ ඒ සත්ත්වෙනය්ගේ ඒ ඒ සත්ත්ව 
නිකාෙයෙහි ෙම් දිරීමක්, දිරන අෙුරක්, කැඩීමක්, පැසීමක්, හම රැ  ි
වැටීමක්, අාෙුෂ් පිරිහීමක්, ඉන්ිෙන් පැසීමක් (යම්රීමක්) යේ ද්, 
අැවැත්නි, යමෙ ‘ජරාව’ ෙයි කිෙනු  ැයේ.” 

කැඩුණු ද්ත් ගැන යහෝ ඉදුණ ුයකසේ ගැන යහෝ රැ ි වැටුණ ුසම 
ගැන යහෝ බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා දී නැත. ‘කැඩීම, ඉදීම, 
හම රැ ි වැටීම’ ය සින් කරෙිාකාරීත්වෙන් (සිංසේකාර සේවභාවෙ) 
පමණක ්වදාළ හ. එම කරිොව කුමක් ද් ෙන වග යසවීම තුළින් 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ පමණක ්ඉසේමතු යේ.  

බුදුරජාණන් වහන්යසේ වදාළ කරැණු පමණකම් ඉයගන යනායගන 
තම තමායගේ රාමුවට ගැ යපන ය ෝකෙ තුළ පවින කරැණු සමඟ 
වටහා ගැනීම තුළින ්යකයසේනම් ය ෝයකෝත්තර ද්හම කරා යොම ු
වන්න ද්? ඒ ය සින් ඉයගන ගන්නා විට තථාගත ද්හම අැසවු ද් 
එම ද්හම යනාඅසන බව සසුේසූසි සූතරයෙේ ඉදිරිපත් වී අැි 
අාකාරෙ මු ින් යපන්වා දී අැත. බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ 
තුළ අැි පද් පිළියවළ සහ පරිොෙ නිවැරදිව ඉයගන ගැනීයම් 
වැද්ගත්කම යමයින ් යහාඳදින්ම පැහැදි ි යේ. එය සම සිදුවීම 
පිණිස අර්ථ යසවීමට මතය්තන් ධර්මෙ අැසිෙ ෙුතු අාකාරෙද් 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා දී අැත.  

“පුන චපරිං භික්ඛයව භික්ඛු බහුස්සුයතා යහාි සුතධයරා 
සුතස්නීචයො, යෙ යත ධම්මා අාදික යාණා මයජ්්ධක යාණා 
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පරියොසානක යාණා සාත්ථා, සබයඤ්ජනා යකව පරිපුණ්ණිං 
පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං අභිවද්්ි, තථාරෑපස්ස ධම්මා බහුස්සුතා 
යහා්ි ධතා වචසා පරිචිතා මනසානුයපක්ිතා දිට්ිො 
සුප්පටිවිද්ධා.” (පඨම නාථකරණ සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“තවද් මහයණනි, මහණ බහුශ්රැත වූයෙේ යේ. අැසූ යද්ේ ද්රන්යන් යේ. 
අැසූ යද්ේ රැසේකරන්යන් යේ. ඒ යම් ධර්මෙ ම ු සුන්ද්ර යේ. මැද් 
සුන්ද්ර යේ. අවසානෙ සුන්ද්ර යේ. අර්ථ සහිත ද් යේ, වයිංජන 
සහිත ද් යේ. යකව් ත්වෙ පිරීම ම යේ. පිරිසිදු බරහේමචරිොව 
(අාෙයෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙ) පණිිසම ද් වන ය ස යහාඳදින් යද්ේශ්නා කර 
අැත. ඔහු ඒ සේවභාව වූ ධර්මෙන් යබායහෝ අසා, ද්රාගත්යත් යේ, 
වචනයෙන් පරගුණ (සජ්ධාෙනා) කරන්යන් යේ, මනසින් එෙම 
විමසීම යේ, ඒ අාකාරෙටම මනාව දැීම පිරිසිදු යේ.”  

ශ්රද්ේධාව ෙම් පමණකට යහෝ අැි ව ූවිට ධර්මෙ ඉයගන ගැනීයම් 
මු ිකම කරැණ ුවන යම් සිෙ ේ ම ඒ අාකාරයෙන්ම සිදු කිරීමට 
යොමුයේ. මූ ිකවම කළ ෙුතු කරැණු සිදු යනාකරන්යන් නම් 
තථාගත වචනෙට අවනත යනාවීයමන් ශ්රද්ේධාව ද් ගි ිහී ෙනු අැත. 
තථාගතෙන් වහන්යසේ ධර්ම පරිොෙක් යද්ේශ්නා කිරීමට පරථම 
විධානෙක් ඉදිරිපත් කරනු  ැයේ. 

“සුණාථ, සාධකුිං මනසිකයරාථ, භාසිස්සාමීි.” 

“අසේ!, යහාඳදින් මනසිකාර කරේ!, කිෙන්යනමි යි”  

යම් තථාගත වචනෙට ී කරැ වීම තුළින්ම ඉහත යපන්වූ අාකාරෙට 
මු ින්ම ධර්මෙ ඉයගන ගනු  ැයේ. ඉන් පස ුඑහි අර්ථෙ යසවීමට 
යොමු යේ.  
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ය ෝකයෙේ ක ාතරුකින් පහළ වන බුදුරජාණන් වහන්යසේ විසින් 
තථාගතෙන් වහන්යසේ ාටම අායේණික වන ය ෝකයෙන් එයතර 
වන ධර්මෙ යද්ේශ්නා කළ යසේක. එම යද්ේශ්නා කරන ධර්මෙට 
පමණක ් යොමුවීයමන ් අාධයාත්මික අිංගෙ වන යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ ඉසේමත ුයේ. එයසේ සිදුවන විට දුක පිරිසිඳද් යසවීයම් 
කෘතය පරායෙෝගිකව සිදුයේ.  

දුක පිරිසිඳද් යසාෙන අාකාරෙට යපන්වමින් සිදුකරන බුද්ේධ යද්ේශ්නෙ 
තුළින් එය ස යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉසේමත ු යේ. එයසේ 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ සිදුවන විට ෙථාර්ථෙ නම් වූ යහේතු ඵ  
සේවභාවෙ ය සට ඉසේමතු යේ. දුක පිරිසිඳද් යසාෙන අාකාරෙට 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ සිදුවීම, ය ෝකයෙේ පවින්නක් ය සට 
යනාව යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ තුළින් යගාඩනැයගන පරඥායවන්, 
එයතර වීමක් ය සටම පරායෙෝගිකව සිදුයේ. යමයසේ සිදුවීම පිණිසම 
තථාගතෙන් වහන්යසේ ධර්මෙ යපන්වා දී අැත. ය ෝකයෙේ පවින 
යද්ෙක් යහෝ පවින යද්ෙක නැිවීමක් යහෝ ය සින් යනාව යහේතු-
ඵ  ධර්මතාවෙක් ය ස යපන්වා දී අැත. යම් යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ තුළින ් උපදින පරඥායවන් සමුද්ෙ දැීමත්, එම 
හටගන්නා යහේතුව ඉක්මවීම නම් ව ූ නියරෝධෙ දැීමත්, ඒ 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ තුළින් ඉසේමත ුවන පරඥායවන් සිදුයේ. යම් 
අාකාරෙට වූ අාධයාත්මික පරිපදාව වන මාර්ගෙ ද් යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙක ්යහේතුයවන ්දිෙණුවුීමක සිදුවීමයි.  

“යසා ඉද්ිං දුක්ඛ්ි යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං 
දුක්ඛසමුද්යොි යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං දුක්ඛනියරායධාි 
යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං දුක්ඛනියරාධගාමිනීපටිපදාි. 
තස්ස එවිං යොනියසා මනසිකයරායතා තීණි සිංයොජනානි 
පහීේි: සක්කාෙදිට්ි විචිකිච්ඡඡා සී බ්බතපරාමායසා. ඉයම 
වුච්ඡච්ි භික්ඛයව අාසවා ද්ස්සනා පහාතබ්බා.” (සේබාසව සූතරෙ 
- ම.නි. 1) 
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“ඔහු යම් දුක ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ සමුද්ෙ 
ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ නියරෝධෙ ෙැයි 
යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ නියරෝධගාමිනී පටිපදාව 
ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යමයසේ යෙෝනියසෝ මනසිකාර 
කරන ඔහුයගේ සිංයෙෝජන තුන පරහීණ යේ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ, 
විචිකිච්ඡාව, සී ේබතපරාමාසෙ. මහයණනි, යම් ද්ර්ශ්නයෙන ්
අාශ්රව පරහාණෙවීමයි කිෙනු  ැයේ.” 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වූ අාර්ෙ සතයෙ විගරහෙ තුළින් 
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙම ඉදිරිපත් යේ. යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ෙන ු
තමන් මැදිහත් වී කරන සිතීමක් යනාවන බව ඉදිරියෙේ දී පැහැදි  ි
යේ. යම් අාකාරෙට චතුරාර්ෙ සතයෙ යද්ේශ්නාව සාමුකක්ිංසික 
යද්ේශ්නෙ ය සට බුදුවරැන්ට අායේණික ද්හමක් ය සින් ඉදිරිපත් 
යේ. ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්හම අනයවිමුක්ිකාමී ශ්ාසන තුළ 
කිසියසේත්ම ඉදිරිපත් යනායේ.  

ශ්රාවකො ෙන ුශ්ාසේතෘන් වහන්යසේ ඉදිරිපත් කළ අර්ථෙම ඉසේමතු 
කරන යකයනක් විනා, තමන්යගේ අද්හසක් ඉදිරිපත් කරන 
යකයනක් යනායවයි.  

“ෙිං කිඤ්චි සුභාසිතිං සබ්බිං තිං තස්ස භගවයතා වචනිං අරහයතා 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස, තයතා උපාදාෙපුාදාෙ මෙඤ්චයඤ්ඤ් ච 
භණාමාි.” (උත්තර සූතරෙ - අ.නි. 5) 

“ෙම්කිසි සුභාෂ්ිතයෙක් යේ නම් ඒ හැම ඒ භාගයවත් අරහත ්සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ෙ. එයිනම් යගන අපි ද් අනුන්ට 
කිෙම්හ.”  

තථාගත ශ්රාවකො යද්ේශ්නා කරන්යන්ම තම ශ්ාසේතෘන් වහන්යසේයගේ 
අද්හසම ෙ (අර්ථෙ). තමන්යගේ කිසිඳදු අද්හසක් (අර්ථෙක්) එනම් 
ය ෝකෙ තහවුරැ වන යහෝ සක්කාෙ තරවන යහෝ විගරහෙක් යපන්වා 
යනායද්යි. ශ්රාවක ෙන වචනයෙන්ම ඉසේමතු වනය්න් ශ්ාසේතෘන්යගේ 
අද්හසේම (අර්ථෙම) ඉදිරිපත් කිරීම ෙන්නයි. සාමුකක්ිංසික යද්ේශ්නෙ 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ ාට පමණකම් අදාළ වන අතර ඒ 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ශ්රාවකො ද් එයසේම ඉදිරිපත් කරයි. 
සාමුකක්ිංසික යද්ේශ්නයෙන් යතාර වූවක් බුදුරජාණන් වහන්යසේටම 
අායේණික භාෂ්ිතෙක් ය සට ඉදිරිපත් වීමක් ශ්රාවකො අින් 
කිසියසේත්ම සිදු යනායේ. ෙයමක ්තම තමන්ට වැටයහන කරැණක ්
සක්කාෙ තහවුරැ වන ය සින් ධර්මෙ අාකාරෙට යපන්වා යද්න්යන් 
නම් ශ්රාවකත්වෙ හා ශ්රද්ේධාව ඔහු තුළින් ගි ිහී යගාසේ, යබායහෝ 
අෙට වැරදි පරිපදාවන් ද් යපන්වා යද්යි.  

“පඤ්චහි භික්ඛයව ධයම්මහි සම්නාගයතා යථයරා භික්ඛු 
බහුජනාහිතාෙ පටිපය්නා යහාි, බහුජනාසුඛාෙ බහුයනා ජනස්ස 
අනත්ථාෙ අහිතාෙ දුක්ඛාෙ යද්වමනුස්සානිං. කතයමහි පඤ්චහි: 

යථයරා යහාි රත්තඤ්ු චිරපබ්බජියතා. ායතා යහාි ෙසස්සී 
ගහට්ඨපබ්බජිතානිං බහුජනපරිවායරා.  ාී යහාි 
චීවරපණි්ඩපාතයසනාසනග ිානපච්ඡචෙයභසජ්ජපරික්ඛාරානිං. 
බහුස්සුයතා යහාි සුතධයරා සුතස්නිචයො, යෙ යත ධම්මා 
අාදික යාණා මයජ්්ධක යාණා පරියොසානක යාණා සාත්ථා 
සවයඤ්ජනා යකව පරිපුණ්ණිං පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං අභිවද්්ි, 
තථාරෑපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහා්ි ධතා වචසා පරිචිතා 
මනසානුයපක්ිතා දිට්ිො සුප්පටිවිද්ධා. මිච්ඡඡාදිට්ියකා යහාි 
විපරීතද්ස්සයනා. යසා බහුජනිං සද්ධම්මා වුට්ඨායපත්වා අසද්ධයම්ම 
පිට්ඨායපි.” (යථේර සූතරෙ - අ.නි. 3) 

“මහයණනි, ධමම පසකින් සමන්ද්රවාගත සේථවිර භික්ෂ්ුව යබායහෝ 
ජනොට අහිත පිණිස යබායහෝ ජනොට දුක් පිණිස යබායහෝ 
ජනොට අනර්ථෙ පිණිස යද්ේ මිනිසුන්ට අහිත පිණිස දුක් පිණිස 
පිළිපන්යන් යවයි. කවර පයසකින් ද් ෙත්: 

පැවිදිව යබායහෝ ක ේ අැි, සේථවිර භික්ෂ්ුවක ්සිටී. ගිහි-පැවිදි අෙ 
අතයරහි ීර්ි රාවෙ අැිව යබායහෝ ජනො පරිිවරායගන සිටී. 
සිවුරැ, පිණ්ඩපාත, යසේනාසන, යබයහත් පිරිකර  බන සුළු ද් යවයි. 
යබායහෝ යද්ේ අසන  ද්ේයද්ේ ද්, අැසූ යද්ේ ද්රාගන්නා  ද්ේයද්ේ ද්, අැසූ යද්ේ 
රැසේකරන  ද්ේයද්ේ ද් යේ. ෙම් ඒ මු  සුන්ද්ර, මැද් සුන්ද්ර, අවසානෙ 
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සුන්ද්ර, අර්ථ සහිත වූ, වයිංජන සහිත වූ, යකව් ත්වෙම පරිපූර්ණ 
වන, පිරිසිදු බඹසරම යපන්වන ධර්මෙ යේ. ඒ ධර්මෙ ඔහු විසින ්
යබායහෝ අසන  ද්ේයද්ේ යේ. ද්රණ  ද්ේයද්ේ යේ. වචනයෙන ්පරගුණ 
කරන  ද්ේයද්ේ යේ. සිින් විමසන  ද්ේයද්ේ යේ. ද්ෘෂ්ේටි වශ්යෙන් 
පරි යේද් කරන  ද්ේයද්ේ යේ. (ඔහු) මිච්ඡා දිට්ඨික ද්, විපරීත ද්ර්ශ්න 
ද් අැත්යතකු යේ. ඔහු යබායහෝ ජනො සද්ේධර්මයෙන් ඉවත්යකාට 
අසද්ේධර්මයෙේ පිහිටවුයි.” 

නිවැරදිවම බුදුරජාණන ් වහන්යසේට අායේණික සාමුකක්ිංසික 
යද්ේශ්නාව යනා ැබීම තුළින් යකාපමණ අාදීනවෙන් සිදුවනවාද් 
ෙන්න යම් සූතරෙ තුළින් මනාව ඉසේමත ු යේ. සැබෑම තථාගත 
වචනෙ වන සාමුකක්ිංසික යද්ේශ්නාව පමණකම් අැසීම තුළින ්
යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ සිදුයේ. එයතර වීම පිණිස පවින 
මාර්ගෙට යොමු වීම සඳද්හා අවශ්ය මු ිකම කරැණ වන්යන් ද් එම 
ධර්මෙ අසන්නට  ැබීම ම යවයි. 

“යද්ව යඛා අාවුයසා පච්ඡචො සම්මාදිට්ිො උප්පාදාෙ: පරයතා ච 
යඝායසා, යොනියසා ච මනසිකායරා.” (මහායේද් ේ  සූතරෙ - ම.නි. 
1) 

“අැවැත්නි, සම්මා දිට්ඨිෙ උත්පාද්ෙ පිණිස පරතය යද්කකි. බාහිරින් 
අැයහන යද්ෙත්, යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙත් යේ.” 

ධර්ම පරිරෑපකෙක් ය ස පරයතෝ යඝෝසෙ (බාහිරින් අැයසන යද්ෙ) 
 ැබුයණ ්නම් ඔහුට කිසිඳදු ය සකින් ධර්මෙ අවයබෝධෙ කරා යොමු 
විෙ යනාහැක. මුළා වීම පමණකම් සිදුයේ.  

එයසේ ධර්මෙ ය ස ධර්ම පරිරෑපකෙක ්අැසීම තුළින් නිවන් මග 
සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ්වන බව යථේර සූතරෙ තුළින ්මනාව පැහැදි ි 
යේ. යමයසේ ධර්ම පරිරෑපකෙන් අැසීයම් අාදීනවෙ පිළිබඳද්ව වටහා 
ගත ෙුතු යේ. එවිට ධර්ම පරිරෑපකෙන් බැහැර කළ හැක.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ ය ාව පහළ වී ය ෝකයෙන් එයතර වන 
පරි පදාව ඉසේමතවුන ය සට ගම්ීර ද්හමක් යපනව්ා වදාළ යසේක. 
එම ගම්ීර ද්හමට අනගුතවීම සඳද්හා පරඥාවනත්ෙන් ය ෝකයෙේ 
සිටිෙ ෙුතු යේ. කා ෙත ් සමඟ ම පරඥාව හීන අෙ ය ෝකයෙේ 
බහු වන විට එම ගැඹුරැ ද්හම වටහා ගැනීම සඳද්හා තම තමන්යගේ 
අද්හසේ එකතුකර ගනිමින් ය ෝකොට වැටයහන විගරෙන් ඉදිරිපත් 
කරි. ය ෝකයෙේ පැවැත්මට එම ඉදිරිපත්වූව අසතයෙක් යනාවන 
බැවින් අධර්මෙක් ය සට බැහැරකිරීමක ්ද් සිදු යනායේ. එනමුත් 
එෙ ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්හමක් යනායේ. ය ෝකයෙන් එයතර 
වන ද්හමක් වි සින් බුද්ේධ වචනෙක් ය සට ය ෝකොට ගැ යපන 
ය ෝකයෙේ පවින අාකාරෙකින් සද්ේධර්ම පරිරෑපකෙන් ඉදිරිපත ්
යේ. එෙ ය ෝයකෝත්තර ද්හමක් හැටිෙට බාහිරින් යකයනකුට 
අැසුණ ද් ය ෝකයෙන් එයතර වන පරිපදාවක් කිසියසේත්ම ඉසේමතු 
යනායේ.  

“සයත්තසු හාෙමායනසු, සද්ධයම්ම අ්තරධාෙමායන, බහුතරානි 
යචව සික්ඛාපදානි යහා්ි. අප්පතරා ච භික්ඛූ අඤ්ාෙ 
සණ්ඨහ්ි. 

න තාව කස්සප, සද්ධම්මස්ස අ්තරධානිං යහාි, ොව න 
සද්ධම්මපිරෑපකිං ය ායක උප්පජ්ජි. ෙයතා ච යඛා කස්සප 
සද්ධම්මපිරෑපකිං ය ායක උප්පජ්ජි, අථ සද්ධම්මස්ස 
අ්තරධානිං යහාි. යසෙයථාප ි කස්සප, න තාව ජාතරෑපස්ස 
අ්තරධානිං යහාි ොව න ජාතරෑපපිරෑපකිං ය ායක 
උප්පජ්ජි. ෙයතා ච යඛා කස්සප ජාතරෑපපිරෑපකිං ය ායක 
උප්පජ්ජි, අථ ජාතරෑපස්ස අ්තරධානිං යහාි.” 
(සද්ේධම්මපිරෑපක සූතරෙ - ස.නි. 2) 

“සත්ත්වෙන් පිරියහන ක ේහි, සද්ේධර්මෙ අතුරැද්න් වන ක ේහි, ශි්්ෂ්ා 
පද්ෙන් ඉතා යබායහෝ පවතී. එවිට ඉතා අ ේප ව ූ භික්ෂ්ූන් 
අරහතව්ෙට පතය්ේ. 
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කසේසප, ය ෝකයෙේ ෙම්තාක් සද්ේධර්ම පරිරෑපකෙක ්නූපදී ද්, ඒ 
තාක් සද්ේධර්මෙ අතුරැද්හන් යනායේ. කසේසප, ය ාව ෙම් කය ක 
සද්ේධර්ම පරිරෑපක උපදී ද්, එක ේහි සද්ේධර්මෙ අතුරැද්හන් යේ. 
කසේසප, ෙම් යසේ ය ෝකයෙේ ෙම්තාක් රතරන් වැනි යද්ෙක් හට 
යනාගනී ද්, ඒතාක් රතරන් අතුරැද්න් වීමක් යනායේ. කසේසප, 
ය ෝකයෙේ ෙම් කය ක රතරන් වැනි යද්ෙක් හටගනී ද්, එක ේහි රතරන් 
අතුරැද්න් වීමක් යේ.” 

සත්වොයගේ පිරිහීම නිසා පරඥායවන් ෙුතු හික්මීයම් සේවභාවෙක ්
යනායෙයද්න බැවින්, හික්මීම සඳද්හා ශි්ක්ෂ්ාපද් පැනවිෙ ෙුතු යේ. 
එනමුදු පරඥායේ වර්ධනෙක් සිදුයනාවන බැවින් ය ෝකෙට 
ගැ යපන අාකාරෙට, හිත අ ිංකාර වන අාකාරෙට යනායෙකත්ු 
අද්හසේ ඉදිරිපත් යවමින්, සද්ේධර්ම පරිරෑපක මතවුී ය ෝයකෝත්තර 
ධර්මෙ වන ඒ උතුම් බුදුවද්න අතුරැද්හන් යේ.  

“භූතපුබ්බිං භික්ඛයව, ද්සාරහානිං අාණයකා නාම මුදියඞ්ගා අයහාසි. 
තස්ස ද්සාරහා අාණයක ඵළියත අඤ්ඤ්ිං අාණිිං ඔද්හිිංසු. අහු යඛා 
යසා භික්ඛයව සමයො ෙිං අාණකස්ස මුදිඞ්ගස්ස යපාරාණිං 
යපාක්ඛර ඵ කිං අ්තරධායි, අාණිසඞ්ඝායටාව අවසිස්සි. 

එවයමව යඛා භික්ඛයව, භවිස්ස්ි භික්ඛූ අනාගතමද්ධානිං, යෙ 
යත සුත්ත්තා තථාගතභාසිතා ගම්ීරා ගම්ීරත්ථා ය ාකුත්තරා 
සුඤ්ඤ්තපටිසිංෙුත්තා, යතසු භඤ්ඤ්මායනසු න සුස්සූසිස්ස්ි, න 
යසාතිං ඔද්හිස්ස්ි, න අඤ්ාචිත්තිං උපට්ඨායපස්ස්ි. න ච 
යත ධයම්ම උග්ගයහතබ්බිං පරිොපුණිතබ්බිං මඤ්ඤ්ිස්ස්ි. යෙ 
පන යත සුත්ත්තා කවිකතා කායවෙයා චිත්තක්ඛරා 
චිත්තබයඤ්ජනා බාහිරකා සාවකභාසිතා, යතසු භඤ්ඤ්මායනසු 
සුස්සූසිස්ස්ි, යසාතිං ඔද්හිස්ස්ි, අඤ්ාචිත්තිං 
උපට්ඨායපස්ස්ි යත ච ධයම්ම උග්ගයහතබ්බිං පරිොපුණිතබ්බිං 
මඤ්ඤ්ිස්ස්ි. එවයමයතසිං භික්ඛයව, සුත්ත්තානිං 
තථාගතභාසිතානිං ගම්ීරානිං ගම්ීරත්ථානිං ය ාකුත්තරානිං 
සුඤ්ඤ්තපටිසිංෙුත්තානිං අ්තරධානිං භවිස්සි. 
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තස්මාිහ භික්ඛයව, එවිං සික්ිතබ්බිං: යෙ යත සුත්ත්තා 
තථාගතභාසිතා ගම්ීරා ගම්ීරත්ථා ය ාකුත්තරා 
සුඤ්ඤ්තපටිසිංෙුත්තා, යතසු භඤ්ඤ්මායනසු සුස්සූසිස්සාම, 
යසාතිං ඔද්හිස්සාම, අඤ්ාචිත්තිං උපට්ඨායපස්සාම. යත ච ධයම්ම 
උග්ගයහතබ්බිං පරිොපුණිතබ්බිං මඤ්ඤි්ස්සාමාි.” (අාණි සූතරෙ - 
ස.නි. 2)  

“මහයණනි, යපර වූවක් කිෙමි: ද්සාරහ නම් වූ ් ෂ්තරෙින්යගේ අාණක 
නම් මිහිඟ ුයබරෙක ්විෙ. ද්සාරහයෙෝ ඒ යබරෙ පැළුණු ක ේහි ඊට 
අන් අැණෙක ් ගැසූ හ. මහයණනි, ෙම් කය කහ්ි අාණක 
මිහිඟුයබරයෙේ පැරණි යබර කඳද් අතුරැද්න් විෙ. අැණ ව ින් ම 
සෑදුන යබර කඳද්ක් ඉිරිවන කා ෙක් වූයෙේ ෙ. 

මහයණනි, එයහයින්ම ඉදිරි කා යෙහි යමබඳදු භි්ෂ්ූහු වන්නා හ. 
ඔවුන් ඒ තථාගතෙන් වහන්යසේ විසින් වදාරන  ද් ගැඹුරැ වූ, ගැඹුරැ 
අරැත ්අැි, ය ෝකයෙන් එයතර වන, ශු්නයතාවයෙන් ෙුක්ත ෙම් 
ඒ සූතරෙන්, යද්ේශ්නා කරනු  බන ක ේහි අැසීමට කැමි යනාවන්නා 
හ. අැසීමට කන ්යොමු යනාකරන්නා හ. අවයබෝධ කිරීම පිණිස 
සිත යනාඑළවන්නා හ. ඒ ධර්මෙන් ඉයගන ගත ෙුතු ෙැ යි, ඉයගන 
ගැනීම් වශ්යෙන් පුරැදුකළ ෙුතු ෙැයි යනාහඟින්නා හ. ඔවුන් ඒ 
සිත අ ිංකාර කරන, කවීන් විසින ්කරවන  ද්, විසිතුරැ වයඤ්ේජන 
අැි, සසේයනන ්බාහිර වූ (බුදුරජාණන ්වහන්යසේට අායේණික ව ූ
ය ෝයකෝත්තර ධර්මයෙන් බාහිර) ශ්රාවකෙන ්විසින ්යද්ේශ්නා කරන 
 ද් ෙම් ඒ සූතර අැත් ද්, ඒවා කිෙනු  බන ක ේහි ඔවුන් අසනු 
කැමි වනන්ා හ. කන් යොම ු කරන්නා හ. අවයබෝධෙ 
(වටහාගැනීම) පිණිස සිත එළවන්නා හ. ඒ ධර්මෙන් උගත ෙුතු 
ෙැයි ද්, ඉයගනීම් වශ්යෙන් පුරැදු කළ ෙුතු ෙැයි හඟින්නා හ. 
මහයණනි, යමයසේ තථාගතෙන් වහන්යසේ විසින් වදාරන  ද් ගැඹුරැ 
වූ, ගැඹුරැ අරැත ්අැි, ය ෝකයෙන් එයතර වන, ශු්නයතාවයෙන් 
ෙුක්ත ෙම් ඒ සූතරෙන්යගේ අතුරැද්හන් වීම වන්යන ්ෙ. 

මහයණනි, එයහයින් යමහි යමයසේ හික්මිෙ ෙුතුෙ: “තථාගතෙන් 
වහන්යසේ විසින ් වදාරන  ද් ගැඹුරැ වූ, ගැඹුරැ අරැත ් අැි, 
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ය ෝකයෙන් එයතර වන, ශු්නයතාවයෙන් ෙුක්ත ෙම් ඒ සූතරයෙෝ 
යවත් ද්, යද්ේශ්නා කරනු  බන ක ේහි අසන ුකැමි වන්යනමු. කන් 
යොමු කරන්යනමු. අවයබෝධෙ පිණිස සිත එළවන්යනමු. ඒ ද්හම් 
ම ඉයගන ගත ෙුතු ෙයි, ඉයගන ගැනීම් වශ්යෙන් පරගුණ කළ ෙුතු 
ෙ යි හඟින්යනමු යි” 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කරන්නට යෙදුන ශු්නයතාව ෙනු 
“තමායගන් (තමා කරණ යකාට යගන) සහ තමාට අයිතීත්වයෙන් 
ශු්නය ෙන්නයි.”  

“සුයඤ්ා ය ායකා සුයඤ්ා ය ායකාි භය්ත වුච්ඡචි. 
කිත්තාවතා නු යඛා භය්ත සුයඤ්ා ය ායකාි වුච්ඡචතීි? ෙස්මා 
ච යඛා අානන්ද්රද්, සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා, තස්මා 
සුයඤ්ා ය ායකාි වුච්ඡචි.” (සුඤ්ේඤ්තය ෝක සූතරෙ, ස.නි. 4) 

“භාගයවතුන් වහන්ස, ය ෝකෙ ශූ්නය ෙැයි, ය ෝකෙ ශූ්නය ෙැයි 
කිෙනු  ැයබයි. යකයතකින් ය ෝකෙ ශූ්නය ෙැයි කිෙනු  ැයේ ද්? 
ෙම් යහෙකින් අානන්ද්රද්යෙනි, අාත්මයෙන් (අාතම්ෙ කරණයකාට 
යගන) යහෝ අාත්මෙ අෙත් යද්යින් යහෝ ශූ්නය යේ ද්, එයහයින් 
ය ෝකෙ ශූ්නය ෙැයි කිෙනු  ැයේ.” 

විවිධාකාර ය සින් ය ෝකයෙේ පවින සතයෙ කරැණක් වශ්යෙන් 
සද්ේධර්ම පරිරෑපකෙන් ඉදිරිපත් වන විට එෙ පරික්යෂ්ේප කරමින් 
සැබෑම ය ෝයකෝත්තර බුදුවද්න ඉයගනගැනීම සඳද්හා තථාගතෙන් 
වහන්යසේ විසින් මහාපයද්ේශ්ෙන් ඉදිරිපත් කරන  දී. 

“කතයම ච භික්ඛයව චත්තායරා මහාපයද්සා? 

ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු එවිං වයද්ෙය : 

“සම්මුඛා යමතිං අාවුයසා භගවයතා සුතිං සම්මුඛා පටිග්ගහීතිං අෙිං 
ධයම්මා අෙිං විනයො ඉද්ිං සත්ථුසාසන”්ි. තස්ස භික්ඛයව 
භික්ඛුයනා භාසිතිං යනව අභිනන්ද්රදිතබ්බිං. න පටියක්කාසිතබ්බිං. 
අනභිනන්ද්රදිත්වා අප්පටියක්කාසිත්වා තානි පද්බයඤ්ජනානි සාධකුිං 
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උග්ගයහත්වා සුයත්ත ඔතායරතබ්බානි. විනයෙ සන්ද්රද්යස්සතබ්බානි. 
තානි යච සුයත්ත ඔතාරිෙමානානි විනයෙ සන්ද්රද්ස්සිෙමානානි න 
යචව සුයත්ත ඔතර්ි න විනයෙ සන්ද්රදිස්ස්ි, නිට්ඨයමත්ථ 
ග්තබ්බිං : අද්ධා ඉද්ිං න යචව තස්ස භගවයතා වචනිං අරහයතා 
සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ඉමස්ස ච භික්ඛුයනා දුග්ගහීත්ි. ඉි ඉද්ිං 
භික්ඛයව ඡයඪෙෙයාථ. 

ඉධ පන භික්ඛයව භික්ඛු එවිං වයද්ෙය : “සම්මුඛා යමතිං අාවුයසා 
භගවයතා සුතිං සම්මුඛා පටිග්ගහීතිං අෙිං ධයම්මා අෙිං විනයො 
ඉද්ිං සත්ථුසාසන”්ි. 

තස්ස භික්ඛයව භික්ඛුයනා භාසිතිං යනව අභිනන්ද්රදිතබ්බිං න 
පටියක්කාසිතබ්බිං. අනභිනන්ද්රදිත්වා අප්පටියක්කාසිත්වා තානි 
පද්බයඤ්ජනානි සාධකුිං උග්ගයහත්වා සුයත්ත ඔතායරතබ්බානි. 
විනයෙ සන්ද්රද්යස්සතබ්බානි තානි යච සුයත්ත ඔතාරිෙමානානි 
විනයෙ සන්ද්රද්ස්සිෙමානානි සුයත්ත යචව ඔතර්ි විනයෙ ච 
සන්ද්රදිස්ස්ි, නිට්ඨයමත්ථ ග්තබ්බිං : අද්ධා ඉද්ිං තස්ස භගවයතා 
වචනිං අරහයතා සම්මාසම්බුද්ධස්ස. ඉමස්ස ච භික්ඛුයනා 
සුග්ගහීත්ි. ඉමිං භික්ඛයව පඨමිං මහාපයද්සිං ධායරෙයාථ. 

ඉධ පන භික්ඛයව භික්ඛු එවිං වයද්ෙය : “අමුකස්මිිං නාම අාවායස 
සයඞ්ඝා විහරි සයථයරා සපායමායක්ඛා. තස්ස යම සඞ්ඝස්ස 
සම්මුඛා සුතිං සම්මුඛා පටිග්ගහීතිං අෙිං ධයම්මා අෙිං විනයො ඉද්ිං 
සත්ථුසාසන”්ි. -යප- 

ඉධ පන භික්ඛයව භික්ඛු එවිං වයද්ෙය : “අමුකස්මිිං නාම අාවායස 
සම්බහු ා යථරා භික්ඛූ විහර්ි බහුස්සුතා අාගතාගමා ධම්මධරා 
විනෙධරා මාිකාධරා. යතසිං යම යථරානිං සම්මුඛා සුතිං සම්මුඛා 
පටිග්ගහිතිං අෙිං ධයම්මා අෙිං විනයො ඉද්ිං සත්ථුසාසන”්ි. -
යප- 

ඉධ පන භික්ඛයව භික්ඛු එවිං වයද්ෙය : “අමුකස්මිිං නාම අාවායස 
එයකා යථයරා භික්ඛු විහරි බහුස්සුයතා අාගතාගයමා ධම්මධයරා 
විනෙධයරා මාිකාධයරා. තස්ස යම යථරස්ස සම්මුඛා සුතිං 
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සම්මුඛා පටිග්ගහිතිං අෙිං ධයම්මා අෙිං විනයො ඉද්ිං 
සත්ථුසාසන”්ි. -යප-” (මහාපයද්සයද්සනා සූතරෙ - අ. නි. 2) 

“මහයණනි, සතර මහාපයද්ේසයෙෝ කවයර් ද්? 

මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුවක ් යමයසේ කිෙන්යන් ෙ. 
“අැවැත්නි, මා විසින් යමකරැණ භාගයවතුන් වහන්යසේ හමුයෙහි 
අසන  දී, හමුයෙහි පිළිගන්නා  දී: යමෙයි ධමම ෙ, යමෙයි විනෙ, 
යමෙයි ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ”. 

මහයණනි, ඒ භික්ෂ්ුවයගේ භාෂ්ිතෙ අභිනන්ද්රද්නෙ යනාකටෙුතු ෙ. 
පරි ක්යෂ්ේප යනාකළ ෙුතුෙ. අභිනන්ද්රද්නෙ ද් යනායකාට පරික්යෂ්ේප 
ද් යනායකාට, ඒ පද් වයඤ්ේජනයෙෝ යහාඳදින් ඉයගනයගන සූතරයෙහි 
බහා ිෙ ෙුතු යවයි. විනයෙහි  ා සැසඳදිෙ ෙුතු යවයි. එක ේහි ඒ පද් 
වයඤ්ේජනයෙෝ සූතරයෙහි බහා න විට, විනයෙහි  ා සසඳද්න විට, 
සූතරයෙහි යනාබැසගනිත් ද්, විනයෙහි  ා යනාසැසයඳද්ත් ද්, එහිදී 
යමයසේ නිශ්ේචෙට ො ෙතුුෙ: ‘ඒකාන්තයෙන් යමෙ භාගයවතුන් 
වහන්යසේයගේ වචන යනායවයි. යම් භික්ෂ්ුව විසින ්වරද්වා ගන්නා 
 ද්ේද් කැ’යි. මහයණනි, යමයසේ යම් භාෂ්ිතෙ දුරැ කරේ. 

මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුවක ් යමයසේ කිෙන්යන් ෙ. 
“අැවැත්නි, මා විසින් යමකරැණ භාගයවතුන් වහන්යසේ හමුයෙහි 
අසන  දී, හමුයෙහි පිළිගන්නා  දී: යමෙයි ධමමෙ, යමෙයි විනෙ, 
යමෙයි ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ”. 

මහයණනි, ඒ භික්ෂ්ුවයගේ භාෂ්ිතෙ අභිනන්ද්රද්නෙ යනාකටෙුතු ෙ. 
පරි ක්යෂ්ේප යනාකළ ෙුතුෙ. අභිනන්ද්රද්නෙ ද් යනායකාට පරික්යෂ්ේප 
ද් යනායකාට, ඒ පද් වයඤ්ේජනයෙෝ යහාඳදින් ඉයගනයගන සූතරයෙහි 
බහා ිෙ ෙුතු යවයි. විනයෙහි  ා සැසඳදිෙ ෙුතු යවයි. එක ේහි ඒ පද් 
වයඤ්ේජනයෙෝ සූතරයෙහි බහා න විට, විනයෙහි  ා සසඳද්න විට, 
සූතරයෙහි බැසගනිත් ද්, විනයෙහි  ා සැසයඳද්ත් ද්, එහිදී යමයසේ 
නිශ්ේචෙට ො ෙුතුෙ: ‘ඒකාන්තයෙන් යමෙ භාගයවතුන් වහන්යසේයගේ 
වචන යවයි. යම් භික්ෂ්වු විසින් නිවැරදිව ගනන්ා  ද්ේද් කැ’යි. 
මහයණනි, යමයසේ යම් භාෂ්ිතෙ පිළිගනිේ. 
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මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුවක ්යමයසේ කිෙනය්න් ෙ. “අසව ේ 
අාවාසයෙහි සේථවිර භික්ෂ්නූ් සහිත සඞ්ඝො වාසෙ කරි. අැවැත්නි, 
මා විසින් ඒ සඞ්ඝො හමුයෙහි යමයසේ අසන  දී, හමුයෙහි 
පිළිගන්නා  දී: යමෙයි ධමමෙ, යමෙයි විනෙ, යමෙයි ශ්ාසේතෘ 
ශ්ාසනෙ”. -යප- 

මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුවක ්යමයසේ කිෙනය්න් ෙ. “අසව ේ 
අාවාසයෙහි බහුශ්රැත වූ, විනෙධර වූ, ධර්මධර වූ යබායහෝ සේථවිර 
භික්ෂ්ූහු වාසෙ කරි. අැවැත්නි, මා විසින ් ඒ සේථවිර භික්ෂ්ූන් 
හමුයෙහි යමයසේ අසන  දී, හමුයෙහි පිළිගන්නා  දී: යමෙයි ධමමෙ, 
යමෙයි විනෙ, යමෙයි ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ”. -යප- 

මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුවක ්යමයසේ කිෙනය්න් ෙ. “අසව ේ 
අාවාසයෙහි බහුශ්රැත වූ, විනෙධර වූ, ධර්මධර වූ සේථවිර භිකෂ්්ූවක් 
වාසෙ කරයි. අැවැත්නි, මා විසින් ඒ සේථවිර භික්ෂ්ුව හමුයෙහි 
යමයසේ අසන  දී, හමුයෙහි පිළිගන්නා  දී: යමෙයි ධමමෙ, යමෙයි 
විනෙ, යමෙයි ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ”. -යප-” 

යම් අාකාරෙට සූතරෙට බහා බැ ීමට ත් විනයෙේ සසඳදා බැ ීමට ත් 
දැන ගත ෙුතු වියශ්ේෂ් කරැණක් සත්ථුසාසන සූතරයෙේ පැහැදි ි යේ. 

“යෙ යඛා ත්විං උපා  ි ධයම්ම ජායනෙයාසි “ඉයම ධම්මා න 
එක්තනිේබිදාෙ විරාගාෙ නියරාධාෙ උපසමාෙ අභිඤ්ාෙ 
සයම්බාධාෙ නිබ්බානාෙ සිංවත්ත්තී’ි, එකිංයසනුපා  ි
ධායරෙයාසි: යනයසා ධයම්මා, යනයස විනයො, යනතිං 
සත්ථුසාසන්ි. යෙ ච යඛා ත්විං උපා ,ි ධයම්ම ජායනෙයාසි: 
“ඉයම ධම්මා එක්තනිේබිදාෙ විරාගාෙ නියරාධාෙ උපසමාෙ 
අභිඤ්ාෙ සයම්බාධාෙ නිබ්බානාෙ සිංවත්ත්තී”ි, 
එකිංයසනුපා ,ි ධායරෙයාසි: එයසා ධයම්මා, එයසා විනයො, එතිං 
සත්ථුසාසන්ි.” (සත්ථුසාසන සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“උපා ියෙනි, ඔබ ෙම් ධර්මෙන් ද්න්යනහි නම් “යම් ධර්මයෙෝ 
ඒකාන්ත නිේබිදාව( ැඟ යනාගැනීම) පණිිස, යනාඅැ ීම පිණිස, 
නියරෝධෙ පිණිස, සිංසිඳදීම පිණිස, විශි්ෂ්ේඨ ාණෙ පිණිස, මනා 
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අවයබෝධෙ පිණිස, නිවීම පිණිස යනාපවින්නා හ” ෙැයි. 
උපා ියෙනි, ඒකාන්තයෙන් ද්රාගන්න: යමෙ ධර්මෙ යනායේ. යමෙ 
විනෙ යනායේ. යමෙ ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ යනායේ ෙනුයවනි. 

උපා ියෙනි, ඔබ ෙම් ධර්මෙන් ද්න්යනහි නම් “යම් ධර්මයෙෝ 
ඒකාන්ත නිේබිදාව( ැඟ යනාගැනීම) පණිිස, යනාඅැ ීම පිණිස, 
නියරෝධෙ පිණිස, සිංසිඳදීම පිණිස, විශි්ෂ්ේඨ ාණෙ පිණිස, මනා 
අවයබෝධෙ පිණිස, නිවීම පිණිස පවින්නා හ” ෙැයි. උපා ියෙනි, 
ඒකාන්තයෙන් ද්රාගන්න: යමෙ ධර්මෙ යේ. යමෙ විනෙ යේ. යමෙ 
ශ්ාසේතෘ ශ්ාසනෙ යේ ෙනයුවනි.” 
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විමුක්ිකාමි සමාජෙක යමන් තම තමන ් සාකෂ්්ාත ් කළ තම 
තමන්ට නිවැරදිෙැයි වැටයහන, තමායගේ අවයබෝධෙ පරිදි යහෝ 
සමාජෙ තුළින් අැසුණු කරැණු පාද්ක කරයගන යහෝ පරම්පරායවන් 
 ැබුණු යද්ෙක් පාද්ක කරයගන යහෝ තථාගතෙන ්වහන්යසේ විසින් 
යද්ේශි්ත පරිපදාවක් ෙැයි සිතමින්, ෙම් පරිපදාවක් පුරැදු කිරීම 
යකතරම් අාදීනව සහිත ද් ෙන්න ඉහත සූතර තුළින් මනාව පැහැදි  ි
යේ. ෙම් පරිපදාවක් පුරැදු කිරීමට මතය්තන් ඒ පරිපදාව කවුරැන් 
විසින් යපන්වවූක් ද් ෙන වග යහාඳදින් විමසා බැ ිෙ ෙුතු යේ. සි ේ 
රැීම, සමාධි වැඩීම පමණක් යනාව ධර්මෙ ය ස යහෝ ෙමක ්
ඉසේමත ු වී අැත්නම් එෙ සැබෑවටම බුදුරජාණන් වහන්යසේට 
පමණකම් අායේණික, සක්කාෙ නිරැද්ේධ වන ය සින් ඒකාන්ත 
නිේබිදාව, විරාගෙ, නියරෝධෙ, සිංසිඳදීම, ඥානෙ පණිිස, අවයබෝධෙ, 
නිවීම පිණිසම ද් ෙන බව මනාව විමසිෙ ෙුතු අාකාරෙ යමයතක් 
පැහැදි ි කළ කරැණ ුඔසේයසේ වටහා ගත හැකියේ.  

ඒ සඳද්හා අානන්ද් සේවාමීන් වහන්යසේ විසින ්ඉදිරිපත් කරන  ද් 
‘එවිං යම සුතිං’ වශ්යෙන ්අැි සැබෑම බුදුවද්න කිසියවකුයගේ අර්ථ 
විවරණෙකින් යතාරව හා තවත් යකයනක් යපන්වන පරිපදාවකින ්
යතාරව, මධයසේථව, නිවැරදිව ඉයගන ගත ෙුතු යේ. එයසේ ඉයගන 
ගැනීම ‘ශ්රැතෙ’ ය ස බදුුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා දුන් යසේක. 
මු , මැද්, අග පිරිසිදුබවින් ෙුතු ද්හම, පරිොෙ, වයිංජන වශ්යෙන්ම 
ඉයගන ගැනීයම් වැද්ගත්කම මු ින් යපන්වූ කරැණ ුතුළින් මනාව 
ඉසේමත ු විෙ. නිවැරැදිවම ශ්රැතෙ අැිවීයම් වැද්ගත්කම හා වැරදි 
ය ස ශ්රැතෙ අැිවීයම් අාදීනවෙ ද් යථේර සූතරෙ මගින් මනාව 
පැහැදි ි විෙ. ඒ පිළිබඳද්ව පහත උපමාව අනවු ද් වටහා ගනිමු. 

උපමාව:  

“උසසේ යපළ ගණිත විෂ්ෙ හදාරන සිසුයවකුට හා උසසේ යපළ 
අයනකුත් විෂ්ෙන් හදාරන සිසුයවකුට සිංෙුක්ත ගණිතෙ පරශ්ේන 
පතරෙක අැි ගැටලුවක් විසඳදීමට අවසේථාවක් සැ සුණු බව ෙැයි 
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සිතන්න. ඒ යද්යද්නාම ගැටලුව විසඳදීමට පරථම එම ගැටලුව යද්ස 
යහාඳදින් බැ ිෙ ෙුතු යේ. යමෙ කුමන වර්ගයෙේ ගැටලුවක් ද්? යම් 
සඳද්හා කුමන නයාෙක ්භාවිත කළ ෙුතු ද්? යකයසේ යමම ගැටලුව 
විසඳදීමට යොමුවිෙ ෙුතු ද්? ෙන අාකාරෙත් යහාඳදින්ම බැ මීට 
අවශ්ය යේ. යමයසේ යද්යද්නාම එම ගැටලුව යකයරහි යහාඳදින්ම 
පරීක්ෂ්ා කර බ ා ගැටලු විසඳදීමට උත්සාහ කරි. යද්යද්නාටම  ැබී 
අැත්යත් එකම ගැටලුවක් වුවද් තම තමන්යගේ යකෝණෙ පාද්ක 
වීයමන් යද්යද්නාට යවන ්යවන් වශ්යෙන් එම ගැටලුව යපයනන 
අාකාරෙ නිවැරදි යේ. ගණිත විෂ්ෙෙ හදාරන සිසුවා එම ගැටලුව 
අනුක නෙ ගැටලුවක් බවත,් ඒ සඳද්හා යම් යම් නයාෙන් භාවිත 
කරමින්, ඒ මත පාද්ක යවමින් එෙ විසඳදීමට පටන් ගනී. ඔහුට එම 
ගැටලුව මනාව විසඳදාගත හැකි යේ. ගණිත විෂ්ෙන් යනාහදාරන 
(අයනකුත් විෂ්ෙන් හදාරන) උසසේ යපළ සිසුවාත් එම ගැටලුව 
යහාඳදින් ද්කිමින් තමන් ද්න්නා නයාෙන් අනුව ගැටලුව විසඳදීමට 
උත්සාහ කළ ද් එෙ සම්පුර්ණයෙන්ම වැරදි ය ස ව ූකටෙුත්තක් 
යේ.  

යම් අාකාරෙටම පෘථගේජන පරඥාව නැි (ය ෝකයෙේ පරඥාව නැි, 
සතයෙ ගයේෂ්ී යනාවන) යකයනක් තථාගත ද්හම අසන විට එම 
පරිොෙ තමන්ට නිරවු ේ වන අතර තමන්යගේ යකෝණෙ අනුව අර්ථ 
විමසමින්, පරි පදාවන ් පරුැදු කරමින ් එෙ අන ් අෙට ද් යපන්වා 
යද්යි. ඔහු විශ්ා  අනර්ථෙක් සිදු කරන අතර අන ්අෙද් යනාමඟට 
යොමු කරයි. නමුත් ය ෞකික පරඥාව අැි යකයනක්, එනම් සතයෙ 
ගයේෂ්ී යකයනක් (ඉහත පරිච්යේද් ව ින් විගරහ කර අැත) එම ද්හම් 
පරිොෙම ඉයගනයගන පරඥාව අනුව අර්ථෙ විමසා, එම පරිපදාව 
පුරැදු කරමින ් අන ් අෙටද් යපන්වා යද්යි. ඔහ ු විශ්ා  ෙහපතක් 
කරන යකයනක් යවයි.”  

යථේර සූතරයෙේ සඳද්හන් වූ අර්ථෙ ඉහත උපමාව අනුව විමසා, වටහා 
ගන්නා විට වැරැදි ය ස ධර්මෙ ගැනීම තුළින් යකාපමණ භොනක 
තත්ත්වෙක් අැිවනවා ද් ෙන වග පැහැදි ි යේ. අ ගද්ේූ පම 
සූතරයෙේ යපන්වූ විගරහෙ අනුව බ න විට ඔහුට මහා විශ්ා  
අනතුරක් අැි බව මනාව පැහැදි ි යේ. නිවැරදිව ශ්රැතෙ අැි වීයම් 



81 
 

වැද්ගත්කම යම් තුළින් මනාව ඉසේමත ුයේ. එබැවින් ෙම් පරිපදාවක් 
පුරැදු කිරීමට පරථම තථාගතෙන් වහන්යසේ යපනව්ා වදාළ සක්කාෙ 
නියරෝධෙම යපන්වන පිරිසිදු බුදුවද්න ඉයගන ගැනීම අනිවාර්ෙ 
යේ. එයසේ යනාකර, පරුැදු කරන සි ේ රැීම්, භාවනා කිරීම්, 
විද්ර්ශ්නා කිරීම් ෙන සිෙ ේ ම අනයවිමුක්ිකාමීන් පුරැදු කළ ඒවා 
(ශ්ාසනයෙන් බැහැර) අනුවම සිදුයේ. එබැවින ් අනයශ්ාසනෙක 
පුරැදු කරන පරිපදාවක් පුරැදු කරන බැවින ්ඔහු අනයශ්රාවකයෙක් 
පමණි. තථාගත ශ්රාවක උණසුුමවත් ඔහුට  ැබිෙ යනාහැක. ඒ බව 
ීටාගිරි සූතරෙ, මහා තණහ්ාසිංඛෙ සූතරෙ, මහා යගෝවින්ද් සූතරෙ 
තුළ මනාව පැහැදි ි යේ. 

“සාප ි නාම භික්ඛයව, සද්ධා නායහාසි. තම්ප ි නාම භික්ඛයව, 
උපසඞ්කමනිං නායහාසි. සාප ි නාම භික්ඛයව, පයිරැපාසනා 
නායහාසි. තම්ප ි නාම භික්ඛයව, යසාතාවධානිං නායහාසි. තම්ප ි
නාම භික්ඛයව, ධම්මසවනිං නායහාසි. සාප ි නාම භික්ඛයව, 
ධම්මධාරණා නායහාසි. සාප ි නාම භික්ඛයව, අත්ථූපපරික්ඛා 
නායහාසි. සාප ිනාම භික්ඛයව, ධම්මනිජ්්ධානක්ඛ්ි නායහාසි. 
යසාප ි නාම භික්ඛයව, ඡයන්ද්රදා නායහාසි. යසාප ි නාම භික්ඛයව, 
උස්සායහා නායහාසි. සාප ිනාම භික්ඛයව, තු නා නායහාසි. තම්ප ි
නාම භික්ඛයව, පධානිං නායහාසි. විප්පටිප්නා’ත්ථ භික්ඛයව, 
මිච්ඡඡාපටිප්නා’ත්ථ භික්ඛයව. ීවූයරවියම භික්ඛයව, යමාඝපුරිසා 
අපක්ක්තා ඉමස්මා ධම්මවිනො.” (ීටාගිරි සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“මහයණනි, ඒ ශ්රද්ේධාව ද් නුඹ ාට (අසේසජි, පනුේබසුක) නැත. 
මහයණනි, ඒ යොමුවීම ද් නුඹ ාට නැත. මහයණනි සුහද්ශී් ි අැසුර 
ද් නැත. මහයණනි, කන් යොමු කිරීම ද් නැත. මහයණනි, 
ධමමශ්රවණෙ ද් නැත. මහයණනි, ඒ ධර්මෙ ද්රාගැනීම ද් නැත. 
මහයණනි, අර්ථ විමසීම ද් නැත. මහයණනි, ඒ ධර්මෙ 
නිවැරදිභාවෙ අනුව විමසීම ද් නැත. මහයණනි, ඡන්ද්ෙ ද් නැත. 
මහයණනි, උත්සාහෙ ද් නැත. මහයණනි, ධර්මෙට අනු වූ තු නෙ 
ද් නැත. මහයණනි, පධන ්වීෙය ද් නැත. මහයණනි, වැරදි පරි පදාවක් 
අැත. මහයණනි, මිථයා පරිපදාවක් අැත. මහයණනි, යම් හිසේ 
පුරැෂ්යෙෝ යම් ධර්ම විනයෙන් යකාපමණ දුර ඉක්ම ගිොහු ද්?” 
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“තිං කිිං මඤ්ඤ්ථ භික්ඛයව, අප ිනෙිං සාි භික්ඛු යකවට්ටපුයත්තා 
උස්මීකයතාප ිඉමස්මිිං ධම්මවිනයෙි. “කිිං හි සිො භය්ත, යනා 
යහතිං භය්ත”ි” (මහාතණහ්ාසඞ්ඛෙ සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, කුමක ්හඟිේ ද්? යම් යකව්ට්ඨටපුත්ත වූ සාි භික්ෂ්ුව 
යම් ධර්ම විනයෙහි උණසුුමවත්  බා ියේද්? සේවාමීනි, යකයසේ 
වන්නද් ? සේවාමීනි, නැත ම ෙ” 

තථාගත ශ්ාසනයෙේ සැබෑම උණසුුම  ැබීමට ද්, සැබෑම ශ්රද්ේධාව 
 ැබීමට ද් බුදුරජාණන ් වහන්යසේ විසින ් පමණකම් යපන්වන 
සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ මනාව ඉයගන ගත ෙුතු යේ. එයසේ සිදු 
යනාවන්යන් නම් ඔවනු් පැවිදි වවූද් තථාගත ශ්ාසනෙට අයිි නැත. 
නිවැරදිවම තථාගත ශ්ාසනෙට අැතුළු වූයෙේ නම් ඔවුන් එම 
පරි පදාවට යොමුවන්යනම් ෙ. 

“ඉි යඛා පන සයබ්බසිං යෙව යතසිං කු පුත්තානිං අයමාඝා 
පබ්බජ්ජා අයහාසි අවඤ්්ධා සඵ ා සඋද්රො”ි.” (මහායගෝවින්ද්රද් 
සූතරෙ - දී.නි. 2) 

“යමයසේ ඒ සිෙලුම කු  පුතරෙන්යගේ පැවිද්ේද් හිසේයනායේ ෙ, 
වඳද්යනායේ ෙ, ඵ  සහිත ෙ, වැඩීම් සහිත ෙ.” 

යම් සූතර යද්ේශ්නා අනුව තථාගත ශ්ාසනෙට නිවැරදිව අැතුළු වීමට 
නම් සක්කාෙ නියරෝධෙ යපන්වන තථාගත ද්හම පිරිසිදුව 
ඉයගනයගන, ශ්රැතෙ නිරවු ේ කරගත ෙුතු යේ. එයසේ සිදුයනාවී 
යකාපමණ කා ෙක් පැවිදිව සිටිෙ ද් ඔවුන් තථාගත ශ්ාසනයෙන් 
යබායහෝ දුර යේ.   
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18' Y%e; Okfhka ilaldh ksfrdaO m%;smodjg 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ ය ෝකයෙේ පහළ වී ය ෝකොට භාෂ්ාවක් 
උගන්වන්යන ්නැත. වයවහාර කරන භාෂ්ාව තුළින් ය ෝකයෙන් 
එයතරවීම නම් වූ සක්කාෙ නියරෝධ ද්හමක් යපනව්ා යද්යි. එය සට 
ය ෝකයෙේ තාත්වික වයවහාරික වචන තුළින් යපන්වන ධර්ම 
පර්ොෙන් යබායහෝ ඉයගන ගත්ත ද්, සක්කාෙ නියරෝධ වන ය සට 
එකඳදු යහෝ ද්හම් පද්ෙක් නිවැරදිව බහුශ්රැත වශ්යෙන් නිරවු ේ 
යනාවුයෙේ නම් එම ද්හම අවයබෝධ කරගත යනාහැක. එක් ද්හම් 
පද්ෙක ්යකයරහි යහෝ ශ්රැත ධනෙ මනාව නිරව ුේ කරගන්යන් නම් 
ඔහුට ඒ ද්හමට අනුව පරි පදාවට යොමු විෙ හැකි යේ. 

“බහු යඛා භික්ඛු මො ධම්මා යද්සිතා: සුත්තිං යගෙයිං යවෙයාකරණිං 
ගාථා උදානිං ඉිවුත්තකිං ජාතකිං අබ්භුතධම්මිං යවද්ල් ිං. 
චතුප්පදාෙ යචප ි භික්ඛු ගාථාෙ අත්ථමඤ්ාෙ ධම්මමඤ්ාෙ 
ධම්මානුධම්මපටිපය්නා යහාි බහුස්සුයතා ධම්මධයරාි අ ිං 
වචනාොි.” (බහුසේසුත සූතරෙ- අ.නි. 2) 

“මහණ, මා විසින් සුත්ත, යගෙය, යවෙයාකරණ, ගාථා, උදාන, 
ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ  ෙන යබායහෝ ධර්මෙන් 
යද්ේශ්නා කරන  ද් හ. මහණ, සතර පද් ගාථාවක වුව ද් අර්ථෙ 
නුවණින් දැන, ධර්මෙ නවුණින් දැන, ධම්මානුධම්මපටිපන්න යවයි 
ද්, ඔහුට බහුශ්රැත ෙැයි, ධර්මධර ෙැයි කිෙන්නට සදුුසු යේ.” 

යබායහෝ ද්හම් කරැණු ඉයගන යනාගන්යන් නමුත් පරිොෙ, පද් 
පිළියවළ, මු , මැද්, අග පිරිසිදුබවින් ෙුතුව එක් ද්හම් පරිොෙක් 
යහෝ ඉයගන ගන්යන් නම් ඔහු බහුශ්රැතයෙක්ම යේ. 

“ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු ධම්මිං පරිොපුණාි: සුත්තිං යගෙයිං 
යවෙයාකරණිං ගාථා උදානිං ඉිවුත්තකිං ජාතකිං අබ්භුතධම්මිං 
යවද්ල් ිං. තස්ස යත ධම්මා යසාතානුධතා යහා්ි වචසා පරිචිතා 
මනසානුයපක්ිතා. දිට්ිො සුප්පටිවිද්ධා. යසා මුට්ඨස්සි කා ිං 
කුරැමායනා අඤ්ඤ්තරිං යද්වනිකාෙිං උපපජ්ජි. තස්ස තත්ථ 
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සුියනා ධම්මපදාප ිප්ි ද්යන්ද්රධා භික්ඛයව සතුප්පායදා. අථ යසා 
සයත්තා ිප්පිං යෙව වියසසගාමී යහාි” (යසාතානුධත සූතරෙ - 
අ.නි. 2) 

“යම් ශ්ාසනයෙේ භික්ෂ්ුව සුත්ත, යගෙය, යවෙයාකරණ, ගාථා, උදාන, 
ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ  ෙන ධර්මෙන ්අැසීම් 
වශ්යෙන් පුහුණ ු කරයි. ඔහ ු විසින ් ඒ ධර්මයෙෝ, කණින් අසා 
ධාරණෙ කරගන්නා  දී. වචනයෙන් පුරැදු කරණා  දී. මනසින ්
එෙම විමසා, දිට්ඨිො සුපේපටිවිද්ේධා බවට පතය්ේ. ඔහු සිහිමු ා වී 
කලුරිෙ යකාට අනයයද්ේවනිකාෙකට එළයඹයි. එහිදී සැපයසේ ඔහුට 
ධර්ම පද්ෙන ් වැටයහයි. මහයණනි, යසමින ් ඔහුට සිහිෙ උපදී. 
එක ේහි ඒ සත්වො ඉක්මනින්ම වියශ්ේෂ්ත්වෙකට පත්යේ.”  

බහුශ්රැත යකයනක් සිහි මුළා වී කලුරිෙ කළ ද්, ඔහුට සැබෑම 
රැකවරණෙ සැ යසන බව යම් බුදුවද්න තුළින ්මනාව පැහැදි  ි
යේ. එයසේනම් යම් මූ ික කරැණ කිරීම සඳද්හා යකාපමණ 
උත්සාහවත් විෙ ෙුතු ද්? 

බහුශ්රැතභාවෙ ෙනු ධර්මෙ යනායේ. ධර්මෙ ෙන ුසේවාක්ඛාත අාදී 
ගුණයෙන් ෙුතු එයතර වන පරිපදාවයි. බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
වියශ්ේෂ් වන්යන් ධාතු, අාෙතන, පටිච්චසමුපේපාද්ෙ, සේකන්ධ අාදී 
යද්ේව ේ යද්ේශ්නා කිරීමට යනායේ, එම කරැණ ු පාද්ක කරයගන 
එයතර වන මාර්ගෙ ඉසේමත ුකිරීම නිසායවනි. එම ඉසේමත ුකළ 
මාර්ගෙ තථාගතෙන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ යේ. එම ධර්මෙ පිළිබඳද්ව 
ඉදිරියෙේ දී යපන්වා යද්න්යනමු. 

“තථාගයතා භික්ඛයව, අරහිං සම්මාසම්බයුද්ධා අනුප්ප්නස්ස 
මග්ගස්ස උප්පායද්තා. අසඤ්ජාතස්ස මග්ගස්ස සඤ්ජයනතා. 
අනක්ඛාතස්ස මග්ගස්ස අක්ඛාතා. මග්ගඤ්ූ, මග්ගවිූ, 
මග්ගයකාවියදා, මග්ගානුගා ච භික්ඛයව, එතරහි සාවකා විහර්ි, 
පච්ඡඡා සම්නාගතා.” (සම්බුද්ේධ සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“මහයණනි, තථාගත වූ අර්හත ්සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
නූපන ් මාර්ගෙ උපද්වන්නා හ, පරකට යනාව ූ මාර්ගෙ පරකට 
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කරන්නා හ, පරකාශ් යනාකළ මාර්ගෙ පරකාශ් කරන්නා හ. මාර්ගෙ 
ද්න්නා හ. මාර්ගෙ අවයබෝධකළ හ. මාර්ගයෙේ ද්ක්ෂ් ෙ. මහයණනි, 
යමක  ශ්රාවකයෙෝ එම මාර්ගෙ අනුව යෙයද්මින් වාසෙ කරි.”  

මගේගඤ්ේූ වූ බුදුරජාණන් වහන්යසේ සේකන්ධ, ධාතු, අාෙතන, 
පටිච්චසමපුේපාද්ෙ පාද්ක කරයගන එයතර වන පරිපදාවක් වූ 
ධර්මෙ යපන්වා දුන් යසේක. එයසේ යපන්වූ කරැණ ුගැ පීම අනුව, 
පරිොෙ, නිදානෙ, පද් වයිංජන අනුව සුතෙ වශ්යෙන් වටහාගැනීම 
බහුශ්රැතභාවෙ යේ. එම බහුශ්රැතභාවෙ නැිව ධර්මෙට යොමු විෙ 
යනාහැක. 

යමම බහුශ්රැතභාවෙ ිබුනද් ධම්මානුධම්ම පරිපදාවට අනුගත 
යනාවූයෙේ නම් සක්කාෙ නියරෝධ මාර්ගෙට යොමුවිෙ යනාහැක. 
සුතෙ අ ේප වශ්යෙන් අැිව වුවද් සුතයෙන් උපන් අර්ථෙ, ධර්මෙ 
වැටහීයමන් සක්කාෙ නියරෝධ මාර්ගෙට යොමුයේ.  

“කථඤ්ච භික්ඛයව, පුග්ගය ා අප්පස්සුයතා යහාි සුයතන 
උපපය්නා? ඉධ භික්ඛයව, එකච්ඡචස්ස පුග්ග ස්ස අප්පකිං සුතිං 
යහාි සුත්තිං යගෙයිං යවෙයාකරණිං ගාථා උදානිං ඉිවුත්තකිං 
ජාතකිං අබ්භුතධම්මිං යවද්ල් ිං. යසා තස්ස අප්පකස්ස සුතස්ස 
අත්ථමඤ්ාෙ ධම්මමඤ්ාෙ ධම්මානුධම්මපටිපය්නා යහාි. 
එවිං යඛා භික්ඛයව, පුග්ගය ා අප්පස්සුයතා යහාි, සුයතන 
උපපය්නා. 

කථඤ්ච භික්ඛයව, පුග්ගය ා බහුස්සුයතා යහාි සුයතන 
අනුපපය්නා? ඉධ භික්ඛයව, එකච්ඡචස්ස පුග්ග ස්ස බහුිං සුතිං 
යහාි සුත්තිං යගෙයිං යවෙයාකරණිං ගාථා උදානිං ඉිවුත්තකිං 
ජාතකිං අබ්භුතධම්මිං යවද්ල් ිං. යසා තස්ස බහුකස්ස සුතස්ස න 
අත්ථමඤ්ාෙ න ධම්මමඤ්ාෙ න ධම්මානුධම්මපටිපය්නා 
යහාි. එවිං යඛා භික්ඛයව, පුග්ගය ා බහුස්සුයතා යහාි සුයතන 
අනුපපය්නා.” (අපේපසේසුත සූතරෙ - අ.නි. 2) 

“මහයණනි, යකයසේනම් පුද්ේග යෙක් ශ්රැතයෙන් උපනන් 
අ ේපශ්රැතයෙක් යේ ද්? මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙහි අැතැම් 
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පුද්ේග යෙකු විසින් සුත්ත, යගෙය යවෙයාකරණ, ගාථා, උදාන, 
ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ , ෙන යමෙ, යහයතම 
අ ේප වූ ශ්රැතයෙන් ෙුක්තව, අර්ථ පරඥායවන් දැනයගන, ධර්මෙ 
පරඥායවන ් දැනයගන, ධම්මානුධම්මපටිපන්න යවයි. මහයණනි, 
යමයසේ පුද්ේග ො ශ්රැතයෙන් උපන ්අ ේපශ්රැතයෙක් යවයි. 

මහයණනි, යකයසේනම් පුද්ේග යෙක් ශ්රැතයෙන් නූපන්න 
බහුශ්රැතයෙක් යේ ද්? මහයණනි, යම් ශ්ාසනයෙහි අැතැම් 
පුද්ේග යෙකු විසින ් සුත්ත, යගෙය, යවෙයාකරණ, ගාථා, උදාන, 
ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ , ෙන යමෙ, යහයතම 
යබායහෝ යසයින් ශ්රැතයෙන් ෙුක්ත යේ. එයසේ අැසුවද් අර්ථ 
පරඥායවන් යනාදැනගනී, ධර්මෙ පරඥායවන් යනාදැනගනී, 
ධම්මානුධම්මපටිපන්න යනායවයි. මහයණනි, යමයසේ පුද්ේග ො 
ශ්රැතයෙන් නූපන් බහුශ්රැතයෙක් යවයි.”  

බහුශ්රැතභාවෙ සහ පරඥාව ෙන කරැණ ු යද්ක යවන යවනම 
වටහාගත ෙුතු බව යම් යද්ේශ්නා තුළින් යහාඳදින් පැහැදි ි යේ.  

“සජ්්ධාෙකිරිො බාහුසච්ඡචස්ස අාහායරා. සුස්සූසා පරිපුච්ඡඡා 
පඤ්ාෙ අාහායරා. අනුයොයගා පච්ඡචයවක්ඛනා ධම්මානිං 
අාහායරා.” (ඉට්ඨඨධම්ම සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“සජ්ධාෙනා කිරීම බහුශ්රැත බවට අාහාර යේ. අැසූ යද්ෙ පරශ්ේන 
කරමින් විමසීම පරඥාවට අාහාර යේ. යෙදුයනහි අනුව පරතයයේක්ෂ්ා 
කිරීම ධර්මෙට අාහාර යේ.”  

ධර්මෙ, බහුශ්රැතභාවෙ හා පරඥාව යවන ් යවන් වූ කරැණු බවත් 
ඒවාට යවන යවනම අාහාර (පරතය) අවශ්ය බවත ්යම් සූතරෙ තුළින් 
යහාඳදින් ඉසේමත ුයේ. පරඥාව පිළිබඳද්ව ඉහින් යපන්වූ සූතර තුළින් 
ද් ඉසේමත ු විෙ. ධර්මෙ පිළිබඳද් කරැණු ඉදිරියෙේ දී පැහැදි ි යේ. 
බහුශ්රැතභාවෙ පිළිබඳද්ව යවන යවනම විමසා බ මු. බහුශ්රැතභාවෙ 
පිළිබඳද්ව කරැණු පහක් අැි බව ඉහත යපන්ව ූ සූතරෙන් අනුව 
පැහැදි ි විෙ. එම කරැණ ුපහ අැි කරගැනීමට යොමුවීමට පරථම 
එම අසන ධර්මෙ තුළ ඉසේමතු වන කරැණ ුමු ිනම් විමසා බ මු. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ ය ෝකයෙේ පහළ වී යපන්වා වදාරන, ඒ 
ය ෝකයෙන් එයතර වන උතුම් ද්හම කිසිඳදු අඩ ුවැඩිෙකින් යතාරව 
මනාව යපනව්ා දී අැත.  

“කිඤ්ච පස්සිං න පස්සතී?ි: එවිං සබ්බාකාරසම්ප්නිං 
සබ්බාකාරපරිපූරිං අනූනිං අනධිකිං ස්වාක්ඛාතිං යකව පරිපූරිං 
බරහ්මචරිෙිං සුප්පකාසිත්ි, ඉි යහතිං පස්සි ඉද්යමත්ථ 
අපකයඪෙෙය, එවිං තිං පරිසුද්ධතරිං අස්සාි, ඉි යහතිං න 
පස්සි. ඉද්යමත්ථ උපකයඪෙෙය, එවිං තිං පරිසුද්ධතරිං අස්සාි 
ඉි යහතිං න පස්සි. ඉද්ිං වුච්ඡචි පස්සිං න පස්සතීි.” (පාසාදික 
සූතරෙ - දි.නි. 3) 

“කුමක ්ද්කින විට යනාද්ී ද්? යමයසේ සිෙලු අාකාරයෙන් ෙුක්ත 
සිෙලු අාකාරයෙන් පරිපූර්ණ, අඩ ු ත් නැි, වැඩි ත් නැි, 
මනායකාට යද්ේශ්නා කළ යකව් ත්වෙ පියරන, බරහේමචරිෙ වූ නිවන් 
මඟ යහාඳදින්ම පරකාශ් කරන  දී. යමයසේ ෙයමක් ද්ී (තථාගත 
ද්හම) ‘යම් යකාටස ඉවත්කළ ෙුතු යි, යමෙ වඩාත් පිරිසිදු ෙැයි 
කිො යනාද්ී. යම් යකාටස එකතු කළ ෙුතුෙ, යමෙ වඩාත් පිරිසිදු 
ෙැයි’ යමයසේ යනාද්ී. යමෙ ද්කින විට යනාද්කිනු ෙැයි කිෙන ු
 ැයේ.” 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කරන ධර්මයෙේ කිසිඳදු අාකාරෙකින් 
අඩ ු වැඩිබවක ් යනාපවින බව හා මනාවම අිංග සම්පූර්ණව 
යද්ේශ්නා කළ බව පාසාදික සූතරයෙේ දී බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා 
දී අැත.  

“බහුස්සුයතා යඛා පන අෙමාෙස්මා සුතධයරා සුතස්නිචයො යෙ 
යත ධම්මා අාදික යාණා මයජ්්ධක යාණා පරියොසානක යාණා 
සාත්ථිං සබයඤ්ජනිං යකව පරිපුණ්ණිං පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං 
අභිවද්්ි, තථා රෑපස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහා්ි. ධතා වචසා 
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පරිචිතා මනසානුයපක්ිතා දිට්ිො සුප්පටිවිද්ධා” 
(අාදිබරහේමචරිෙපඤ්ේා සූතරෙ - අ.නි. 5) 

“යම් අාෙුෂ්ේමත් වනාහි බහුශ්රැත වූයෙේ ෙ, ශ්රැතධර වූයෙේ ෙ, අැසූ යද්ේ 
රැසේකරන  ද්ේයද්ේ යවයි, ඒ යම් ධර්මෙ මු  සනු්ද්ර වූ, මැද් සුන්ද්ර 
වූ, අවසානෙ සනු්ද්ර වූ අර්ථ සහිත, වයඤ්ේජන සහිත, 
යකව් ත්වෙම පියරන, පිරිසිදු වූ බරහේමචරිෙ (නිවන් මඟ) යද්ේශ්නා 
කර ියේ. එබඳදු ධර්මෙන් යබායහෝ අසන  ද්ේයද්ේ යේ. ධාරණෙ 
කරගනී. වචනයෙන් පරගුණ කරන්යන් ෙ, මනසින් ක ේපනා 
කරන්යන් ෙ, දැීම් පිරිසිදු වන්යන් ෙ (සුතෙ වශ්යෙන්).” 

බහුශ්රැත විෙ ෙුත්යත් කුමන ධර්මෙක් පිළිබඳද්ව ද් ෙන වග යම් 
යද්ේශ්නා තුළින් යහාඳදින් ඉසේමත ු යේ. ධාරණෙ කර ගත ෙුතු 
වන්යන්, එකතු කළ ෙුත්යත් බුදුරජාණන් වහන්යසේ ාට පමණකම් 
අායේණික ද්හමයි. එම ද්හයම් සේවභාවෙ වන්යන් මු , මැද් හා 
අවසානෙ සුන්ද්ර බවයි. එයමන්ම අර්ථ අැි බවත් ඉසේමත ුවී අැත. 
එම නිසා අැසූ ධර්මෙ අනුව අර්ථ විමසීමකට යොමු යේ. එයමන්ම 
වයිංජන පිළියවළක ් අැත. ධාතු, අාෙතන, සේකන්ධ, 
පටිච්චසමපුේපාද්ෙ අාදිෙ පාද්ක කරයගන යපන්වන ද්හම, එයතර 
වන මාර්ගෙක් ඉසේමතවුීම සඳද්හා යපන්වා අැත. එනිසා එම පද් 
පිළියවළ වියශ්ේෂ්යෙනම් වැද්ගත් යේ. යම් බව එක  
අනයතීර්ථකෙන් ද් දැන සිටිෙ හ. අනයතීර්ථකෙන් පවා දැන සිටි 
කරැණු ෙයමක ්යනාද්නය්න් නම් අනයතීර්ථකෙන්ටත් වඩා පහළ 
මට්ඨටමකින් බුදුවද්න ගැන ඔවුහ ුක ේපනා කරි. 

“තිං යඛා පන භගව්තිං යගාතමිං එවිං ක යායණා කිත්ිසයද්දා 
අබ්භුග්ගයතා: ‘ඉිප ි යසා භගවා අරහිං සම්මාසම්බුයද්ධා 
විජ්ජාචරණසම්පය්නා සුගයතා ය ාකවිූ අනුත්තයරා 
පුරිසද්ම්මසාරි සත්ථා යද්වමනුස්සානිං බුයද්ධා භගවාි. යසා ඉමිං 
ය ාකිං සයද්වකිං සමාරකිං සබරහ්මකිං සස්සමණබරාහ්මණිිං පජිං 
සයද්වමනුස්සිං සෙිං අභිඤ්ා සච්ඡිකත්වා පයවයද්ි. යසා ධම්මිං 
යද්යසි අාදික යාණිං මයජ්්ධක යාණිං පරියොසානක යාණිං 
සාත්ථිං සබයඤ්ජනිං යකව පරිපුණ්ණිං පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං 
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පකායසි. සාධු යඛා පන තථාරෑපානිං අරහතිං ද්ස්සනිං යහාතී’ි” 
(යසේ  සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“ඒ භවත් යගෞතමෙන් වහන්යසේට යමයසේ සනු්ද්ර ීර්ි රාවෙක් 
පැිරී අැත. යමයසේ ඒ භාගයවතුන් වහන්යසේ අරහිං ෙ, සම්මා 
සම්බුද්ේධ ෙ, විජජාචරණසම්පන්න ෙ, සුගත ෙ, ය ෝකවිූ ෙ, 
අනුත්තර පුරැෂ්ද්ම්මසාරි ෙ, සත්ථා යද්ේවමනුසේසානිං ෙ, බුද්ේධ ෙ, 
භගවා ෙැයි. ඔහ ු යම් යද්විෙන්, මරැන්, බරහේමෙන්, ශ්රමණ 
බරාහේමණෙන් සහිත ය ෝකයෙේ, යද්ේමිනිසේ පරජාවට තමාම අවයබෝධ 
යකාට, සාක්ෂ්ාත් යකාට පරකාශ් කරි. ඔහු මු  සුන්ද්ර වූ, මැද් 
සුන්ද්ර වූ, අවසානෙ සනු්ද්ර වූ අර්ථ සහිත, වයඤ්ේජන සහිත, 
යකව් ත්වෙම පියරන, පිරිසිදු වූ බරහේමචරිෙ (නිවන් මඟ) ඉසේමත ු
වන ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරි. එවන් රහතන් වහනය්සේ ා ද්ර්ශ්නෙ 
යකාතරම් යහාඳද් ද්?”  

අනයතීර්ථකෙන් පවා අසාමානය ය ස පැහැදීමක් අැිකරගන්යන් 
යම් ද්හයම් අැි අර්ථාන්විත සනු්ද්රත්වෙ නිසායවනි. එයමන්ම 
යමම ද්හම නිවීම ම ඉ ක්ක කර අැත. එනම් විමුක්ිෙම හරෙ 
යකාට යපන්වා දී අැත. 

“විමුත්ිසාරා සයබ්බ ධම්මා’ි” (කිිංමූ ක සූතරෙ - අ.නි. 5) 

“සිෙලු ධර්මෙන්යගේ හරෙ විමුක්ිෙ යි” 

“යත පන සමිද්ධි, කිිං සාරාි? විමුත්ිසාරා භය්ති.” (සමිද්ේධි 
සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“සමිද්ේධි, එහි (ධර්මෙ) හරෙ කුමක ්ද්? සේවාමිනී, විමුක්ිෙ යි හරෙ”  

විමුක්ිෙම සාරෙ යකාට යපන්වා අැි, උතුම් තථාගත ද්හම 
පරි පදාත්මකවම ඒ බව පරකට කර අැත. පිරිසිදු වූ බරහේමචරිොවම 
එම ධර්මෙ තුළ ඉසේමත ුයේ. බරහේමචරිොව ෙන ුඑයතර වන මඟ 
වන අාර්ෙ අෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙ යි. 
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“කතමඤ්ච භික්ඛයව, බරහ්මචරිෙිං: අෙයමව අරියො අට්ඨඞ්ගයිකා 
මයග්ගා” (බරහේමචරිෙ සූතරෙ - ස.නි. 5-1) 

“මහයණනි, බරහේමචරිොව ෙනු කුමක් ද්? ඒ යම් අාර්ෙ අෂ්ේටාිංගික 
මාර්ගෙ යි.” 

යම් අාකාරෙට ඉසේමත ුවන ධර්මෙක් බුදුරජාණන ්වහන්යසේ වදාළ 
බව දැනයගන මු ින්ම එෙ ඉයගන ගත ෙුතු යේ. අර්ථ විමසීමට 
යපර එහි ියබන සේවභාවෙ නිවැරදිව ඉයගන ගැනීම මූ ිකම 
කරැණ යේ. 

තමන්යගේ අද්හසේ ව ින් යතාරව ධර්මයෙේ ියබන කරැණු 
එය සටම ඉයගනගැනීමට අවධානයෙන් අැසිෙ ෙුතු ෙ. ඒ බව 
යසෝතානුධත සූතරෙ තුළිනුත් යපන්වා දී අැත. එම අසන ද්හයමහි 
කිසිඳදු පද්ෙක් යහෝ අකුරක්වත් අතයනාහැයරන ය ස මතක තබා 
ගත ෙුතුමෙ. එයසේ යනාවුණ යහාත්, ම ුින ් යපන්වූ කරැණවු ට 
යොමුවීමට යනාහැක. ෙම් යහෙකින් යහෝ එක් අකුරක්, එක් පද්ෙක් 
මගහැරැයන් නම් යපනව්ූ ද්හම් පරිොයෙේ අර්ථෙ ඉසේමත ුයනාවී 
අනර්ථෙකට යොමුයේ. එබැවින් කිසිඳදු අකුරක් යහෝ වචනෙක ්
මගයනාහැරීම පිණිස සජ්ධාෙනා කිරීම අනිවාර්ෙම යේ. යමෙ 
ශ්රැතෙටම අදාළ කරැණක ්බව තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ යසේක. 
එයමන්ම ශ්රැතෙට අාහාරෙ වන්යන් ද් සජ්ධාෙනාවම බව 
ඉට්ඨඨධම්ම සූතරයෙේ දී ද් සඳද්හන් විෙ. එයසේ යනාකර එම ද්හම් 
පරිොයෙේ පිළියවළ ක ේපනා කිරීමට ො යනාහැක.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා වදාළ ධර්මෙ ඉයගන ගැනීයම් දී 
මු ින්ම එම ධර්මෙ අසා ද්රායගන, වචනයෙන් පරුැදුකළ ෙුතු යේ. 
වචනයෙන ්පුරැදු කිරීම නම් ව ූසජ්ධාෙනාව තුළින් අැස ූයද්ේ කිසිඳදු 
අඩවුකින් යතාරව මතකයෙේ රඳද්වා ගත හැක. එයසේ මතක 
තබායගන අැි පිළියවළ අනුව එහි පද් ගැළපීයම් සේවභාවෙ, 
නිදානෙ, පරිොෙ පවින අාකාරෙ ෙන කරැණ ුතමායගේ මනස 
පාද්ක කරයගන යසවීමට යොමු යේ. යම් අාකාරෙට තමායගේ මනස 
පාද්ක කර කරයගන සිදුකළ ෙුතු වන්යන් අර්ථ යසවීම යනාව, 
ශ්රැතෙ පිරිසිදු කර ගැනීමයි. ම ුින්ම ශ්රැතෙට අදාළ කාරණා 
සම්පූර්ණ යනායකාට, ඉයගන ගන්නා පද්ෙනහ්ි අර්ථෙ විමසීමට 
ොයම්දී සද්ේධර්ම අධිමානෙකට පත් යේ.  

“බහුස්සුයතා යඛා පන අෙමාෙස්මා සුතධයරා සුතස්නිචයො, යෙ 
යත ධම්මා අාදික යාණා, මයජ්්ධක යාණා, පරියොසානක යාණා 
සාත්ථිං සබයඤ්ජනිං යකව පරිපුණ්ණිං පරිසුද්ධිං බරහ්මචරිෙිං 
අභිවද්්ි. තථාරෑපාස්ස ධම්මා බහුස්සුතා යහා්ි ධතා වචසා 
පරිචිතා මනසානුයපක්ිතා දිට්ිො සුප්පටිවිද්ධා. තස්මා 
අෙමාෙස්මා අධිමානියකා අධිමාන සයච්ඡචා අප්පයත්ත පත්තසඤ්ඤී් 
අකයත කතසඤ්ඤ්ී අනධිගයත අධිගතසඤ්ඤ්ී අධිමායනන 
අඤ්ඤ්ිං බයාකයරාි ‘ඛීණා ජාි වුසිතිං බරහ්මචරිෙිං කතකරණීෙිං 
නාපරිං ඉත්ථත්තාොි පජානාමී’ි.” (අධිමාන සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“යම් අාෙුෂ්ේමතුන් වනාහි බහුශ්රැත වූයෙේ ෙ, ශ්රැතධර වූයෙේ ෙ, අැසූ 
යද්ේ රැසේකරන  ද්ේයද්ේ යවයි, ඒ යම් ධර්මෙ මු  සුන්ද්ර වූ, මැද් 
සුන්ද්ර වූ, අවසානෙ සනු්ද්ර වූ අර්ථ සහිත, වයඤ්ේජන සහිත, 
යකව් ත්වෙම පියරන, පිරිසිදු ව ූ බරහේමචරිෙ (නිවන් මඟ) 
යද්ේශ්නාකර ියේ. එබඳදු ධර්මෙන් යබායහෝ අසන  ද්ේයද්ේ යේ. 
ධාරණෙ කරගනී. වචනයෙන් පරගුණ කරන්යන් ෙ, මනසින් 
ක ේපනා කරන්යන් ෙ, දැීම් පිරිසිදු වන්යන් ෙ.  
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එබැවින් යම් අාෙුෂ්ේමතුන් අධිමානෙ අැියෙේ යේ. අධිමානෙ සතයෙ 
යකාට අැියෙේ යවයි. යනාපැමිණි යද්ේට පැමිණියෙේ ෙැයි 
හඳදුනායගන අැත. යනාකළ යද්ේ කයළේ ෙැයි හඳදුනායගන අැත. 
පතය්නාවූවට පතව්ූයෙේ ෙැයි හඳදුනායගන ජාිෙ ක්ෂ්ෙ කයළේ ෙැයි, 
කළ ෙුත්ත කයළේ ෙැයි, නැවත කළෙුත්තක් නැි බව ද්න්යන ්ෙැයි 
ය ස අරහත්වෙ පවසයි.” 

යම් අාකාරෙට සද්ේධර්ම අධිමානෙකට ොම තුළින් අධිගම 
අධිමානෙ පවා අැියේ. යමෙ ශ්ාසනෙ තුළ සිදුවන මහා අනතුරකි 

“සද්ධයම්මසු වා අධිමානියකා යහාි” (අක්යකාසක සූතරෙ - අ.නි. 
6) 

“සද්ේධර්මෙ යකයරහි යහෝ අධිමානෙ යේ.” 

අාර්ෙ උපවාද් කිරීයම් දී සිදුවන මහා වයසනව  කරැණක ්ය සට 
ද් යමම සද්ේධර්ම අධිමානෙ යපන්වා වදාරා අැත්යත් එහි අැි 
භොනකකම නිසායවනි. තම තමන ් අැසූ කරැණුව  අර්ථ 
විමසමින ්තම තමන්යගේ යකෝණෙට අනුව එනම් සේවීෙත්වෙට 
අනුව එම අැසූ ධර්මෙ ගැ යපන විට යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙට 
අවකාශ්ෙක් යනා ැයේ. එයමන්ම ශ්රද්ේධාව අනුව පැවතීමට ද් 
අවකාශ්ෙ යනා ැයේ. නිවැරදි අාකාරෙට ශ්රද්ේධාව ද් යනාපිහිටයි. 
තමන් ද් ද්න්නා බව, තමන්ට වැටයහන බව හමුයේ. ශ්ාසේතෘන් 
වහන්යසේ කරා යොමවුීමට යහෝ ශ්ාසේතෘ ද්හම යපන්වන ක යාණ 
මිතරුාට නැමීම සිදු යනායේ. 

“සත්ථා භගවා, සාවයකාහමස්මි. ජානාි භගවා, නාහිං ජානාමීි.” 
(ීටාගරිි සූතරෙ- ම.නි. 2) 

“භාගයවතුන් වහන්යසේ ශ්ාසේතෘ වන යසේක. මම ශ්රාවකො යවමි. 
භාගයවතුන් වහන්යසේ ද්න්නා යසේක. මම යනාද්නිමි. ” 

යම් සා භොනක අනතුරක් සිදුවන්යන් තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යපන්වූ මූ ික කරැණු සිදු යනාකිරීම නිසායවනි. ිපේපාභිඤ්ේා ව ූ
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දාරැචීරිෙ හා මහා පරඥා අැි උපිසේස පරිබරාජකො වැනි අෙට 
ධර්මෙ අසන විටම යමම සිෙලුම කරැණ ුසහිතව අර්ථ විමසීම ද් 
සිදු වී මාර්ගෙ ඉසේමත ු විෙ. එනමුදු සමසේතෙක් ය ස සිෙලු 
යද්නාටම එයසේ සිදු යනායේ. එබැවින් සමසේතෙක් ය ස සිෙලු 
යද්නාටම යපාදු ය ස යපන්වූ කරැණ ුමු  සිටම සිදු කිරීම අවශ්ය 
යේ. එයසේ යනාවුණ යහාත් අැසුණු පද්ෙන ් උතුම් ය ස යගන 
ශ්රද්ේධාව හා යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉක්මවා සද්ේධර්ම අධිමානෙට 
පතය්ේ.  

“උග්ඝටිතඤ්ූ, විපචිතඤ්ූ, යනයෙයා, පද්පරයමා. ඉයම යඛා 
භික්ඛයව චත්තායරා පුග්ග ා සය්තා සිංවිජ්ජමානා ය ාකස්මි්ි.” 
(යනෙයපුගේග  සූතරෙ - අ.නි. 2) 

“උගේඝටිතඤ්ේඤ් ෙ, විපේපටිතඤ්ේඤ් ෙ, යනෙය ෙ, පද්පරම යි. 
මහයණනි, ය ෝකයෙහි යම් පුද්ේග යෙෝ සතර යද්න විද්යමාන ෙ.” 

උගේඝටිතඤ්ේඤ්, විපේපටිතඤ්ේඤ් වැනි අෙ ඉතාම ක ාතරුකින් පහළ 
යේ. එවැනි අෙට අසන විටම අර්ථෙ විමසීමට තරම් හැකිොවක ්
අැත. අප ද් ඒ අෙ යමන් සිතූ විට එයතර වන මඟ ඉසේමත ුයනාවී, 
සද්ේධර්ම අධිමානෙකට පත ්වී පද්පරමබවට පත්යේ. එනම් අැස ූ
පද්ෙ උතුම් ය ස සැ ීමයි. එයසේ වන්යන්ම එයතර වීමක් සිදු 
යනාවී තම තමන්ටම එම පද්ෙ නිරවු ේ වී, එෙම තමාට 
(සේවීෙත්වෙට) උතුම් වීමයි. නමුත් තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වූ 
අනුපූර්ව පරිපදාව ඒ අාකාරෙටම පිළියවළට කිරීමට උත්සාහ 
කිරීයම් දී, යනෙය අෙ ය ස, තථාගත ද්හම යපන්වන ක යාණ 
මිතරොට යොමුවී එයතර වන ය ස මාර්ගෙ ඉසේමතුවීම සිදුයේ. 

අැසුණු ධර්මෙ මනසින් ක ේපනා කරන විට එයතර වන 
පරි පදාවක් වූ සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙ ය ස යපන්වූ ද්හම ඒ 
ය සටම මනා ය ස සතුෙ වශ්යෙන් නිරවු ේව දැීමක් අැි යේ. 
එනම් දිට්ඨිො සුපේපටිවිද්ේධා යේ. යමෙ අවයබෝධෙක යෙදීමක් 
යනායේ. තමන්යගේ මතෙ තහවුරැ වීමක් ද් යනායේ. සතයෙ ව ූද්හම, 
ගම්ීර, අතක්කාවචර, දුද්ේද්ස, දුරනුයබෝධ, සන්ත, පණීත, නිපුන, 
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පණ්ඩිත යේද්නීෙ ය ස ඉසේමත ු වීමයි. යම් අාකාරෙට දිට්ඨිො 
සුපේපටිවිද්ේධා වන විට එම කරැණුව  අර්ථ විමසීමට යොමු වී නැත. 
එනමුදු එම කරැණු සේවීෙත්වෙට යනාවැටයහන සතයෙක්බවත්, 
එම සතයෙ යසවිෙ ෙුතු බවත ්සතයගයේෂ්ී යකනාට ඉසේමත ුයේ. 
යම් බව චඞ්ී සූතරෙ තුළ ද් සඳද්හන් යේ. එම යද්ේශ්නාව ක ින් 
ඉදිරිපත් කරන  දී. 

සතයෙ වූ ගැඹුරැ ධර්මෙක්බව සතයගයේෂ්ී යකනාට ඉසේමත ුවීම 
ද්, සේවීෙත්වෙට හස ු යනාවීම ද් ෙන කරැණ ුමත එම සතයෙ 
යපන්වූ උත්තමෙන් අනවු යෙදීමට අනුගත යේ. එයසේ අනුගතවීම 
ම තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වූ ද්හයමහි අර්ථ විමසීයමහි පටන් 
ගැනීම යි. යමයසේ ඔහු තුළ සිදුවුණ ුකරෙිාව ිෙ යනායහාත් යහාෙන 
අාකාරෙ ‘අනිතය සම්මර්ශ්නෙ’ ය ස පැහැදි ි යේ. 

එයමන්ම ‘අනිතය සම්මර්ශ්නෙ’ සිදුවූ ය සටම, දුක් ය ස, 
අනාත්ම ය ස, නිවීම සැප ය ස, සම්මර්ශ්නෙ වීම 
පරි පදාත්මකවම සක්කාෙ නියරෝධ මාර්ගෙට අනගුතවීම යේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කරන ය ෝයකෝත්තර ධර්මෙ ඉයගන 
ගැනීමට යොමවුිෙ ෙුත්යත් ඉතාම වැද්ගත්, සතයෙ වූ, තමන්යගේ 
විෂ්ෙට යගෝචර යනාවන, සුන්ද්ර ව ූධර්මෙක් බව වැටහීයමනි. යම් 
අාකාරෙට යොමුවන විට සම්පූර්ණයෙනම් තම අත්දැීයම් 
නිසේසාරත්වෙ ඉසේමත ු වී, අසාමානය පැහැදීමකින් ෙුතු නැමීමක් 
අැිව, සාවධානව, මනාව කන් යොමුකිරීමක් අැියේ. යම් 
අාකාරෙට යොමුවන විට සිදුවන පරායෙෝගික වැඩපිළියවළ වන්යන් 
සිංසේකාරෙන් අනිතය, දුක්ඛ, සහ ධර්මෙන් අනාත්ම ය සට 
සම්මර්ශ්නෙ සිදුවීමයි. නික්මීම නම් වූ නිවීයම් සුන්ද්රත්වෙ සැප 
සහගත බවට යොමුවීමක් ද් සිදුයේ. ඒ පිළිබඳද්ව පහත සඳද්හන ්
සූතරව  මනාව පැහැදි ි යේ.  

“යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු කඤ්චි සඞ්ඛාරිං නිච්ඡචයතා 
සමනුපස්සය්තා අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා 
භවිස්සතී’ි යනතිං ඨානිං විජ්ජි. අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො 
අසම්නාගයතා, සම්මත්තනිොමිං ඔක්කමිස්සතී’ි යනතිං ඨානිං 
විජ්ජි. සම්මත්තනිොමිං අයනාක්කමමායනා යසාතාපත්ිඵ ිං වා 
සකදාගාමිඵ ිං වා අනාගාමිඵ ිං වා අරහත්තිං වා සච්ඡිකරිස්සතීි 
යනතිං ඨානිං විජ්ජි. 

යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු සබ්බසඞ්ඛාරිං අනිච්ඡචයතා 
සමනුපස්සය්තා අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා 
භවිස්සතී’ි ඨානයමතිං විජ්ජි. අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො 
සම්නාගයතා සම්මත්තනිොමිං ඔක්කමිස්සතීි ඨානයමතිං 
විජ්ජි. සම්මත්තනිොමිං ඔක්කමමායනා යසාතාපත්ිඵ ිං වා 
සකදාගාමිඵ ිං වා අනාගාමිඵ ිං වා අරහත්තිං වා සච්ඡිකරිස්සතීි 
ඨානයමතිං විජ්ජතීි.” (අනිච්ච සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්වුක් කුමන යහෝ සිංසේකාරෙක ් නිතය 
වශ්යෙන් ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනුය ෝම 
ඛන්ිෙට සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වන්යන ් ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන 



96 
 

යනායේ. අනුය ෝම ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත යනාවූවිට සම්මත්ත 
නිොමෙට බැස ගන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. සම්මත්ත 
නිොමෙට බැස යනාගන්නාවිට යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහත ්ඵ ෙන් පසක් කරන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 

මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්ුවක් සිෙලු සිංසේකාරෙන ් අනිතය වශ්යෙන් 
ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනයු ෝම ඛන්ිෙට 
සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වන්යන් ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. අනුය ෝම 
ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත වූ විට සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්යන් 
ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්නාවිට 
යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ්ඵ ෙන් පසක් කරන්යන් ෙ 
ෙන කරැණ විද්යමාන යේ.” 

“යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු කඤ්චිසඞ්ඛාරිං සුඛයතා 
සමනුපස්සය්තා -යප- යනතිං ඨානිං විජ්ජි. 

යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු සබ්බසඞ්ඛාරිං දුක්ඛයතා සමනුපස්සය්තා 
-යප- ඨානයමතිං විජ්ජි.” (දුක්ඛ සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්වුක් කුමන යහෝ සිංසේකාරෙක් සැප වශ්යෙන් 
ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනයු ෝම ඛන්ිෙට 
සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වනය්න්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 
අනුය ෝම ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත යනාවවූිට සම්මතත් නිොමෙට 
බැස ගන්යන ් ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. සම්මතත් 
නිොමෙට බැස යනාගන්නාවිට යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහත ්ඵ ෙන් පසක් කරන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 

මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්ුවක් සිෙලු සිංසේකාරෙන ් දුක් වශ්යෙන් 
ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනයු ෝම ඛන්ිෙට 
සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. අනුය ෝම 
ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත වූ විට සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්යන් 
ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්නාවිට 
යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ්ඵ ෙන ්පසක් කරන්යන්ෙ 
ෙන කරැණ විද්යමාන යේ.” 
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“යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු කඤ්චිධම්මිං අත්තයතා 
සමනුපස්සය්තා -යප- යනතිං ඨානිං විජ්ජි. 

යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු සබ්බධම්මිං අනත්තයතා 
සමනුපස්සය්තා -යප- ඨානයමතිං විජ්ජි.” (අනත්ත සූතරෙ - 
අ.නි. 4) 

“මහයණනි, ෙම් භිකෂ්්ුවක් කුමන යහෝ සේවභාවෙක් අාත්ම වශ්යෙන් 
ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනයු ෝම ඛන්ිෙට 
සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වනය්න්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 
අනුය ෝම ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත යනාවවූිට සම්මතත් නිොමෙට 
බැස ගන්යන ් ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. සම්මතත් 
නිොමෙට බැස යනාගන්නාවිට යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහත ්ඵ ෙන් පසක් කරන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 

මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්ුවක් සිෙලු සේවභාවෙන් අනාතම් වශ්යෙන් 
ඒකාන්තයෙන්ම සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනයු ෝම ඛන්ිෙට 
සමන්ද්රවාගතවීම සිදු වන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. අනුය ෝම 
ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත වූ විට සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්යන් 
ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්නාවිට 
යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ්ඵ ෙන ්පසක් කරන්යන්ෙ 
ෙන කරැණ විද්යමාන යේ.” 

“යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු නිබ්බානිං දුක්ඛයතා සමනුපස්සය්තා 
අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා භවිස්සතී’ි යනතිං ඨානිං 
විජ්ජි. අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො අසම්නාගයතා සම්මත්තනිොමිං 
ඔක්කමිස්සතීි යනතිං ඨානිං විජ්ජි. සම්මත්තනිොමිං 
අයනාක්කමමායනා යසාතාපත්ිඵ ිං වා සකදාගාමිඵ ිං වා 
අනාගාමිඵ ිං වා අරහත්තිං වා සච්ඡිකරිස්සතීි යනතිං ඨානිං 
විජ්ජි. 

යසා වත භික්ඛයව භික්ඛු නිබ්බානිං සුඛයතා සමනුපස්සය්තා 
අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා භවිස්සතී’ි ඨානයමතිං 
විජ්ජි. අනුය ාමිකාෙ ඛ්ිො සම්නාගයතා සම්මත්තනිොමිං 



98 
 

ඔක්කමිස්සතී’ි ඨානයමතිං විජ්ජි. සම්මත්තනිොමිං 
ඔක්කමමායනා යසාතාපත්ිඵ ිං වා සකදාගාමිඵ ිං වා 
අනාගාමිඵ ිං වා අරහත්තිං වා සච්ඡිකරිස්සතී’ි ඨානයමතිං 
විජ්ජතීි.” (නිේබාන සූතරෙ - අ.නි. 4) 

“මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්ුවක් නිවීම දුක් වශ්යෙන් ඒකාන්තයෙන්ම 
සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනුය ෝම ඛන්ිෙට සමන්ද්රවාගතවීම 
සිදු වන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. අනුය ෝම 
ඛන්ියෙන් සමන්ද්රවාගත යනාවූවිට සම්මත්ත නිොමෙට බැස 
ගන්යන් ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. සම්මතත් නිොමෙට 
බැස යනාගන්නාවිට යසෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ්
ඵ ෙන් පසක් කරන්යනේ ෙන කරැණ විද්යමාන යනායේ. 

මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්ුවක් නිවීම සැප වශ්යෙන් ඒකාන්තයෙන්ම 
සම්මර්ශ්නෙ කරන්යන් නම් අනුය ෝම ඛන්ිෙට සමන්ද්රවාගතවීම 
සිදු වන්යන්ෙ ෙන කරැණ විද්යමාන යේ. අනුය ෝම ඛන්ියෙන් 
සමන්ද්රවාගත ව ූවිට සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගන්යන් ෙ ෙන කරැණ 
විද්යමාන යේ. සම්මත්ත නිොමෙට බැස ගනන්ාවිට යසෝවාන්, 
සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහත ් ඵ ෙන් පසක් කරන්යන්ෙ ෙන 
කරැණ විද්යමාන යේ.” 

යම් සූතර යද්ේශ්නා හතර තුළින්ම හමුවන වියශ්ේෂ් වචනෙක ්ියේ. 
එනම් “සමනුපසේසි” ෙන වචනෙ යි. එෙ වයවහාරෙ අනුව ඒ ඒ 
තැන්හි යෙයද්න අාකාරයෙන් පැහැදි ි යේ. එයසේම සක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
විගරහ කරන තැන්හි ද් එම වචනෙ ඉසේමත ුයේ. එෙ ඉදිරියෙේ දී 
හමුයේ. යමම “සමනුපසේසි” ෙන වචනෙ හා තවත් සුවියශ්ේෂ්ී 
වචනෙක් ය ස “පජානාි” ෙන වචනෙ, එකට විසේතර වීමක ්
චළූසුඤ්ේඤ්ත සූතරයෙේ දී හමුයේ. සමනුපසේසි වචනයෙේ අද්හස හා 
තථාගතෙන් වහන්යසේ එෙ ඉසේමත ු කර අැි අාකාරෙ ගැන 
පැහැදි  ිකර ගැනීමට පජානාි ෙන වචනෙ ද් උපකාර කර ගනිමු. 
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ය ෝකයෙේ මිනිසුන් ජීවත්වන විට එකියනකා යකයරහි 
සන්නියේද්නෙක් අැිකරගැනීම සඳද්හාත්, තම තමන්ට ෙමක් 
වටහා ගැනියම් පහසුව සඳද්හාත් ඒ ඒ සමාජෙ තුළ ඊට අායේණික 
වූ වයවහාරික භාෂ්ාවක් පවතී. එම වයවහාරික භාෂ්ාව 
මු ේකරයගනම ඒ සමාජෙට ෙමක් සන්නියේද්නෙ කිරීමට පුළුවන. 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ පහළ වන්යන් ද් යමවැනිම වූ සමාජෙක යේ. 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ ද් සමාජෙ තුළ ජීවත්වීයම් දී ඒ සමාජයෙේ 
වයවහාර කරන වචනම භාවිත කරන යසේක. එයමන්ම එම 
වයවහාරික වචනම භාවිත කරමින් බුදුරජාණන් වහන්යසේ ාට 
අායේණික එයතර වන ද්හම යපන්වීම ද් සිදුයේ. එයසේ සිදුකරන 
විට, එෙ වයවහාරික භාෂ්ායේ වචනව ට අදාළ වුවත්, එයතර වීම 
සඳද්හා උපකාර වන ය සට තීවර අර්ථ ඉසේමත ුකරමින් පැහැදි  ි
කර අැත. එබැවින ්බුදුරජාණන් වහන්යසේ වයවහාර කරන වචනව  
අර්ථ වටහාගැනීයම් දී එම කරැණ ු ගැන යහාඳදින් අවධානෙ 
යොමුකළ ෙුතු යේ. ක නි් ඉදිරිපත් කිරීමට යෙදුණ ු‘සමනුපසේසි’ 
ෙන වචනයෙේ අර්ථෙ වටහා ගැනීම සඳද්හා ‘පජානාි’ වචනෙ ද් 
උපකාර කරගනිමින ්පහත සූතරෙ අැසුරින් විමසා බ මු.  

“යසා සුඤ්ඤ්මිද්ිං සඤ්ාගතිං අාකිඤ්චඤ්ාෙතනසඤ්ාොි 
පජානාි. සුඤ්ඤ්මිද්ිං සඤ්ාගතිං 
යනවසඤ්ානාසඤ්ාෙතනසඤ්ාොි පජානාි. අත්ි යචවිද්ිං 
අසුඤ්ඤ්තිං ෙදිද්ිං ඉමයමව කාෙිං පටිච්ඡච සළාෙතනිකිං 
ජීවිතපච්ඡචොි. ඉි ෙිං හි යඛා තත්ථ න යහාි. යතන තිං සුඤ්ඤ්ිං 
සමනුපස්සි. ෙිං පන තත්ථ අවසිට්ඨිං යහාි. තිං ස්තමිද්ිං අත්ීි 
පජානාි.” (චූළසුඤ්ේඤ්ත සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“ඔහු අාකිඤ්ේචඤ්ේාෙතන සිංඥා පිළිබඳද්ව වූ සිංඥාගතෙ ශු්නය 
ෙැයි පජානාි යේ. යන්වසඤ්ේානාසඤ්ේාෙතන සිංඥා පිළිබඳද්ව 
වූ සිංඥාගතෙ ශු්නය ෙැයි පජානාි යේ. නමුත් යම් අශු්නයතාවෙක් 
ද් අැත. එනම්, යම් කෙ නිසා වූ සළාෙතනික ජීවිත පරතය ෙැයි. 
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යමයසේ ෙමක් එහි නැද්ේද්, එයින් එෙ ශු්නය ෙැයි සමනුපසේසි යේ. 
ෙමක් එහි ඉිරිව අැත් ද්, පරකට වන එෙ අැතැ’ යි පජානාි යේ” 

“පජානාි පජානාතීි යඛා අාවුයසා, තස්මා පඤ්ඤ්වාි වුච්ඡචි. 
කිඤ්ච පජානාි? ඉද්ිං දුක්ඛ්ි පජානාි, අෙිං දුක්ඛසමුද්යොි 
පජානාි, අෙිං දුක්ඛනියරායධාි පජානාි, අෙිං 
දුක්ඛනියරාධගාමිනී පටිපදාි පජානාි. පජානාි පජානාතීි යඛා 
අාවුයසා, තස්මා පඤ්ඤ්වාි වුච්ඡචි.” (මහායවද් ේ  සූතරෙ, ම.නි-
1) 

“අැවැත්නි, පජානාි පජානාතී යවයි ද්, ඒ යහයින ්පරඥාවන්ත ෙැයි 
කිෙන ු ැයේ. කුමක ්පජානාි යේ ද්? ‘යම් දුක ෙැයි පජානාි යේ. 
යම් දුක හටගැනීම ෙැයි පජානාි යේ. යම් දුක නියරෝධෙ ෙැයි 
පජානාි යේ. යම් දුක නියරෝධ ගාමිනී පටිපදාව ෙැයි පජානාි 
යේ’ ෙන යමකරැයණන්, අැවැත්නි පරඥාවන්ත යේ ෙැයි කිෙනු 
 ැයේ.” 

පජානාි ෙන වචනෙට තථාගත ද්හම තුළ දී අැි අර්ථෙ මහා 
යේද් ේ  සූතරයෙන් මනාව පැහැදි  ි යේ. එනම් එයතර වන 
මාර්ගයෙේ වූ මූ ික අිංගෙ වන සම්මා දිට්ඨිෙ යි. ය ෝකයෙන් එයතර 
වන (සේවීෙත්වෙ සහ සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙ පරඥායවන් ද්කින 
විදිෙ යි.) අාකාරෙට නිවැරදිව ද්කින විදිෙ යි. තථාගතෙන ්
වහන්යසේට අායේණික ද්හම වන ය ෝයකෝත්තර ධර්ම විගරහෙ 
(සක්කාෙ නියරෝධ ද්හම) තුළ, පජානාි ෙන වචනෙ යෙයද්න විට 
ඉහත අරැත ඉසේමත ුවන ය ස පැහැදි ි කර අැත. එනමුදු යමෙ ද් 
ය ෝකෙ තුළ වයවහාර ව ූ වචනෙකි. බුදුරජාණන් වහන්යසේ 
ය ෝකෙට අලුින් වචන හඳදුන්වා දුන්යන් නැත. ඒ ඒ සමාජෙ 
වයවහාර කරන වචන තුළින් එයතර වන මාර්ගෙ ඉපැද්ේද් වූ යසේක. 
‘සමනුපසේසි’ ෙන වචනෙ ද් ය ෝකෙ තුළ වයවහාර වූ වචනෙකි. 
එහි තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වා දුන් (එයතර වන අාකාරෙට) 
අර්ථෙ වටහාගැනීමට පරථම ය ෝකයෙේ අර්ථෙන ්ද් විමසා බ මු. 
‘පජානාමි’ ෙන වචනෙ යෙයද්න්යන් උත්තම පුරැෂ් ඒක වචන 
කරෙිාපද්ෙක ් ය සිනි. එෙ ය ෝකෙ තුළ සිටින යකයනක්, තමා 
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සිදුකරන කරෙිාවකි. එෙ ය ෝකො වයවහාර කළ අතර ය ෝකෙ තුළ 
සිටින බුදුරජාණන් වහන්යසේ ද්, රහතන් වහන්යසේ ා ද් එය ස 
වයවහාර කළ හ. 

“පජානාි” ය ස යෙයද්න්යන් පරථම පුරැෂ් ඒක වචන කරෙිාවකි. 
එෙ ද් ය ෝකෙ තුළ වූ තවත් යකයනකුයගේ කරිොවක් වයවහාර 
කිරීමකි. යමම වචනෙ ද් බුදුරජාණන් වහනය්සේ ත්, රහතන් 
වහන්යසේ ා ත් ය ෝකෙ තුළ දී ඔවුයනාවුන් පළිිබඳද්ව වයවහාර 
කිරීමට භාවිත කළ යසේක.  

උදා: අහිං පජානාමි, අග්ගඤ්ඤ්ඳචාහිං භග්ගව පජානාමි. 

සමයණා පජානාි, ...ෙථාකම්මපූයග සයත්ත පජානාි. 

යම් අාකාරෙටම “සමනපුසේසි” වචනෙ ද්, “සමනුපසේසි” සහ 
“සමනුපසේසාමි” ය ස ය ෝකයෙේ වයවහාර කර අැත. බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ සහ රහතන් වහන්යසේ ා ද් ය ෝකෙ තුළ දී එය ස 
වයවහාර කර අැත.  

උදා: අහිං සමනපුසේසාමි 

“නාහිං භික්ඛයව අඤ්ේඤ්ිං එකරෑපම්පි සමනුපසේසාමි” 

සමයණා සමනුපසේසි. 

“භික්ඛු එවිං සී සම්පනය්නා න කුයතාචි භෙිං සමනුපසේසි” 

ඉහත යපන්වූ වචන යද්ක, එය ස යවන ්යවන ්වූ අාකාර තුළින් 
තථාගතෙන් වහන්යසේ අැතුළුව සිෙලුම යද්නා ය ෝක 
වයවහාරයෙන් භාවිත කර අැත. තථාගතෙන් වහන්යසේට පමණක ්
අායේණික වූ සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ, පරි පදාව ය සට යපන්වන 
විට දී “පජානාමි”, “සමනුපසේසාමි” ය ස භාවිත යනායේ. 
(සිපට්ඨඨාන සූතර අාදී යද්ේශ්නා තුළ දී ය ෝයකෝත්තර මාර්ගෙට 
එළඹීම සඳද්හා ය ෝකෙ තුළ තම තමන්ට පරතයක්ෂ් වන කරැණක ්
අැි බව ගැනීම සිදුයේ. එයසේ ය ෝකෙ පරකටවන කරැණක ්පාද්ක 
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කරයගන මාර්ගෙ ඉසේමත ු කර අැත. උදා: ‘ගච්ඡන්යතා වා 
ගච්ඡාමීි පජානාි’. එයසේම ද්හම් කරැණක ්ය ෝකයෙේ සිටින අෙට 
යපන්වායද්න විට, තථාගතෙන් වහන්යසේ ‘පජානාමි’, 
‘සමනුපසේසාමි’ ය ස පැහැදි ි කරි. එහි දී ය ෝකයෙේ සිටින අෙට 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ ෙමක් යපන්වා දුන් හ. එනමුදු ද්හම් කරැණු 
තුළ වූ අර්ථෙ පරායෙෝගකිව සිදුවීම විසේතර කරන විට ‘පජානාමි’, 
‘සමනුපසේසාමි’ ය ස පැහැදි ිකර නැත.) මන්ද්ෙත් එහි සක්කාෙ 
තහවුරැ වීයමන ් “තමා” (මම) කතෘ ය ස ඉසේමතු යේ. එෙ 
ය ෝකයෙේම යේ. යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙට යහේතුවන ය ස 
ය ෝයකෝත්තර ධර්ම විගරහෙ යපන්වන සිෙලු තැන්හි “පජානාි” 
සහ “සමනුපසේසි” ය ස යපන්වා අැි අතර එහි යෙදීම අනුව, 
වයාකරණ රීිෙ අනුව පරථම පුරැෂ්යෙන් ඉදිරිපත් කර අැත.  

සක්කාෙ නම් ව ූසේවීෙත්වෙ ඉක්මවන ධර්මෙක් යද්ේශ්නා කරන 
විට “තමා” (මම) පරධානව පවින කරෙිාවක් තහවුරැ වූයෙේ නම් එෙ 
සක්කාෙ නියරෝධ ද්හමක් යනායේ. ය ෝයකෝත්තර ද්හම යපන්වන 
විට “පජානාි” අර්ථෙ මහායේද් ේ  සූතරයෙන් මනාව පැහැදි ි විෙ. 
එම කරැණ හා සම්බනධ් කරයගන චූළසුඤ්ේඤ්ත සූතරෙ තුළින් 
“සමනුපසේසි” වචනයෙේ අර්ථෙ වටහා ගැනීමට උත්සාහ කරමු. 

චළූසුඤ්ේඤ්ත සූතරෙ පුරාවටම ඒ ඒ මනසිකාරෙ අනුව 
සුඤ්ේඤ්තාවෙ සිදුවන අාකාරෙ ගැන ‘සමනුපසේසි’ ය ස යපන්වා 
දී අැත. එයමන්ම  ැබවුා වූ සඤු්ේඤ්තාවයෙේ අැි සුඤ්ේඤ්තාබව ත් 
අසුඤ්ේඤ්තාබව ත් පිළිබඳද්ව ‘පජානාි’ ය ස පැහැදි ි කර අැත. 
ය ෝකයෙන් එයතර වන සක්කාෙ නියරෝධ මාර්ගයෙේ, මනාව ද්කින 
අාකාරයෙන් සකසේ ව ූසඤු්ේඤ්තාවෙ ද් අසඤු්ේඤ්තාවෙ ද් පජානාි 
යේ. ය ෝයකෝත්තර සම්මා දිට්ඨිෙ අැි වූ අාෙය ශ්රාවකොට 
කිසිදියනක පෘථගේජන ය ස ද්කින අාකාරෙක ්නැත.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වන මාර්ගෙට යොමු වූ අාෙය ශ්රාවකො, 
පෘථගේජනො ද්කින අාකාරයෙන් යවන්ව යවනසේම අාකාරෙකින් 
දැීම සිදුයේ. එෙ මූ පරිොෙ සූතරෙ තුළින් මනාව පැහැදි ි යේ. 

“ඉධ භික්ඛයව අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා අරිොනිං අද්ස්සාවී 
අරිෙධම්මස්ස අයකාවියදා අරිෙධයම්ම අවිනීයතා, සප්පුරිසානිං 
අද්ස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම අවිනීයතා 
පඨවිිං පඨවියතා සඤ්ජානාි. පඨවිිං පඨවියතා සඤ්ඤ්ත්වා පඨවිිං 
මඤ්ඤ්ි. පඨවිො මඤ්ඤ්ි. පඨවියතා මඤ්ඤ්ි. පඨවිිං යමි 
මඤ්ඤ්ි. පඨවිිං අභිනන්ද්රද්ි. තිං කිස්ස යහතු? අපරිඤ්ාතිං 
තස්සාි වදාමි.” (මූ පරිොෙ සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, යමහි ා “අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ 
ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි 
යනාහික්යමන්නා, සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
(ඔහු) පඨවිෙ පඨවි වශ්යෙන් හඳදුනාගනී. පඨවිෙ පඨවි වශ්යෙන් 
හඳදුනායගන පඨවි ය ස හඟියි. පඨවියෙහි ෙැයි හඟියි. පඨවියෙන ්
ෙැයි හඟියි. පඨවිෙ මයගේ ෙැයි හඟියි. පඨවිෙ අභිනන්ද්නෙ යකයර්. 
ඒ කවර යහයින්ද් ෙත් පරිිසිඳද් යනාද්ත් යහයින් ෙැයි වදාරමි.” 

“යොප ියසා භික්ඛයව භික්ඛු යසයඛා අප්පත්තමානයසා අනුත්තරිං 
යොගයක්ඛමිං පත්ථෙමායනා විහරි. යසාප ි පඨවිිං පඨවියතා 
අභිජානාි. පඨවිිං පඨවියතා අභිඤ්ාෙ පඨවිිං මාමඤ්ඤ්ි. පඨවිො 
මාමඤ්ඤ්ි. පඨවියතා මාමඤ්ඤ්ි. පඨවිිං යමි මාමඤ්ඤ්ි. පඨවිිං 
මාභිනන්ද්රදි. තිං කිස්ස යහතු? පරියඤ්ඤ්ෙයිං තස්සාි වදාමි.” 
(මූ පරිොෙ සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, ෙම් භික්ෂ්වුක් යසේඛ යේ ද්, අනත්ුතර වූ නිවීම 
අයපේකෂ්්ායවන්, පරාර්ථනායවන් වාසෙ කරයි. ඔහු පඨවිෙ පඨවි 
වශ්යෙන් අභිජානාි යේ. පඨවිෙ පඨවි වශ්යෙන් වියශ්ේෂ්යෙන ්
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අවයබෝධ කරයගන පඨවි ය ස මාමඤ්ේඤ්ි (පඨවි හැඟීයම් වැරැද්ේද් 
දැක හික්යමයි) යවයි. පඨවියෙහි ෙැයි මාමඤ්ේඤ්ි යවයි. පඨවියෙන් 
ෙැයි මාමඤ්ේඤ්ි යවයි. පඨවිෙ මයගේ ෙැයි මාමඤ්ේඤ්ි යවයි. පඨවිෙ 
මාභිනන්ද්රදි (පඨවි අභිනන්ද්නයෙේ වැරැද්ේද් දැක හික්යමයි) යේ. ඒ 
කවර යහයින් ද් ෙත් පිරිසිඳද් ද්ත් යහයින් ෙැයි වදාරමි.” 

අාෙය ශ්රාවකොට පෘථගේජනොයගන් යවනසේම ව ූඅාකාරෙට සිංඛතෙ 
(සකසේ වූ) පිළිබඳද්ව දැකම්ක් අැත. එම දැක්ම පළිිබඳද්ව විසේතරෙ, 
එයතර වන මාර්ග අිංගයෙන් දැීම (සම්මා දිට්ඨියෙන්) සිදුවන 
අාකාරෙ මූ පරිොෙ සූතරෙ තුළ පැහැදි  ිවිෙ.  

“කිත්තාවතා පන භය්ත, ඨානාඨානකුසය ා භික්ඛූි අ ිං 
වචනාොි.  

ඉධානන්ද්රද්, භික්ඛු: අට්ඨානයමතිං අනවකායසා, ෙිං දිට්ිසම්පය්නා 
පුග්ගය ා කඤ්චි සඞ්ඛාරිං නිච්ඡචයතා උපගයච්ඡඡෙය, යනතිං ඨානිං 
විජ්ජතී’ි පජානාි. ඨානිං ච යඛා එතිං විජ්ජි ෙිං පුථුජ්ජයනා 
කඤ්චි සඞ්ඛාරිං නිච්ඡචයතා උපගයච්ඡඡෙය, ඨානයමතිං විජ්ජතී’ි 
පජානාි.” (බහුධාතුක සූතරෙ-ම.නි. 3) 

“සේවාමීනි, යකයතකින් ඨාන අට්ඨඨාන කුස  භික්ෂ්ුව ෙැයි ීමට 
සුදුසු යේ ද්? 

“අානන්ද්, යමහි ා භික්ෂ්වු ඒකාන්තයෙන්ම සිදුයනාවන්නක ්ය ස 
යමයසේ මනාව දැනගනී. ෙම් දිට්ඨි සම්පන්න පුද්ේග යෙක් 
(යසෝතාපන්න) කුමන යහෝ සිංසේකාරෙක් නිතය වශ්යෙන් ගැනීමකට 
පැමියන ්ෙැයි ෙන කරැණ කිසිඳදු ය සකින් විද්යමාන යනායේ. ෙම් 
පෘථගේජන පුද්ේග යෙක් කුමන යහෝ සිංසේකාරෙක ්නිතය වශ්යෙන් 
ගැනීමකට පැමියන් ෙැයි ෙන කරැණ ඒකාන්තයෙන් විද්යමාන 
වන්නක් ෙැයි මනාව දැනගනී.” 

සම්මා දිට්ඨියෙන් ෙුතු යසේඛ පුද්ේග යෙක් කිසිඳදු ය සකින් නිතය, 
සැප, අාත්ම වශ්යෙන් හඳදුනායනාගන්නා බව ද්, යොමුයනාවන බව 
ද් පැහැදි ි යේ. එයසේ වූ අාෙය ශ්රාවකො තථාගත ද්හමට අනුව 
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නිවීයම් වැඩපිළියවළ පුරැදු කරන විට තම තමන්ට යගෝචර වන 
සිංඛත ය ෝකෙ, ද්කින අාකාරෙ වන සම්මා දිට්ඨියෙන් පජානාි 
යේ. යම් පජානාි ෙන වචනයෙන් ඉදිරිපත් වන අර්ථෙ, 
ය ෝයකෝත්තර මාර්ග අිංගෙ වන සම්මා දිට්ඨියෙේ කෘතය යේ. එෙ 
ය ෝකයෙන් එයතර වන මාර්ග අිංගෙ යේ.  

“යසෙයථාප ිභික්ඛු රයඤ්ා පච්ඡච්ිමිං නගරිං ද්හහුද්දාපිං ද්හහ 
පාකාරයතාරණිං ඡද්වාරිං. තතරස්ස යදාවාරියකා පණ්ඩියතා වයයත්තා 
යමධාවී අඤ්ාතානිං නිවායරතා ාතානිං පයවයසතා. පුරත්ිමාෙ 
දිසාෙ අාග්ත්වා සීඝිං ූතෙුගිං තිං යදාවාරිකිං එවිං වයද්ෙය: 
“කහත්ථයම්භා පුරිස, ඉමස්ස නගරස්ස නගරසාමී”ි? යසා එවිං 
වයද්ෙය: එයසා භය්ත මයජ්්ධ සිිංඝාටයක නිසිය්නාි.”  

“මහණ, ෙම්යසේ රයජකයුගේ දැඩි පවුරැ සහිත, මනා උපකාර අැි 
පවුරැ තුළ යදාරව ේ හෙක් අැි නගරෙක් යේ. එහි, යනාහඳදුනන 
අෙ වළක්වන, හඳදුනන අෙ අැතුළු කරවන පණ්ඩිත වූ, වයක්ත වූ, 
නුවණැි යදාරටු පා කයෙක් යේ. ශී්ඝරගමන් අැි ූත ෙුවළක් 
යපරදිගින් අැවිත් ඒ යදාරටු පා කොයගන ් යම් නගර සේවාමිො 
යකාහි දැයි විමසන්යන ්ෙ. ඔහු යමයසේ පවසයි. සේවාමිනී, නගර 
සේවාමිො නගර මැද් ව ූසිවුමිංසය හි සිටියි.” 

“අථ යඛා තිං සීඝිං ූතෙුගිං නගරසාමිස්ස ෙථාභූතිං වචනිං 
නිෙයායතත්වා ෙථාගතමග්ගිං පටිපයජ්ජෙය. පච්ඡිමාෙ දිසාෙ 
අාග්ත්වා සීඝිං ූතෙුගිං -යප- උත්තරාෙ දිසාෙ අාග්ත්වා සීඝිං 
ූතෙුගිං -යප- ද්ක්ිණාෙ දිසාෙ අාග්ත්වා සීඝිං ූතෙුගිං තිං 
යදාවාරිකිං එවිං වයද්ෙය: “කහත්ථයම්භා පුරිස ඉමස්ස නගරස්ස 
නගරසාමීි? යසා එවිං වයද්ෙය: “එයසා භය්ත මයජ්්ධ 
සිිංඝාටයක නිසිය්නා”ි. අථ යඛා තිං සීඝිං ූ තෙුගිං නගරසාමිස්ස 
ෙථාභූතිං වචනිං නීෙයායතත්වා ෙථාගතමග්ගිං පටිපයජ්ජෙය.” 

“එක ේහි ඒ ශී්ඝර ූත ෙුවළ නුවර සේවාමිොට අැි සැටි වූ වචනෙ 
පවරා දී අා මඟටම පළිිපන්යන් ෙ. ශී්ඝර දුත ෙුවළක් පෑළදිගින් 

අැවිත් … උතුරැදිගින් අැවිත් … ද්කුණුදිගින ්අැවිත් ඒ ඒ යදාරටු 
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පා කොයගන් යම් නගරයෙේ නගරහිමිො යකාහි දැයි විමසන්යන ්
ෙ. ඔහු යමයසේ පවසයි. සේවාමිනී, ඔහ ු(නගර සේවාමිො) නගර මැද් 
වූ සිවුමිංසය හි සිටියි. එක ේහි ඒ ශ්ඝීර ූත ෙුව  නගර සේවාමිොට 
අැි සැටි වූ වචනෙ පවරා දී අා මඟට ම පිළිපනය්න් ෙ.” 

“උපමා යඛා මයාෙිං භික්ඛු කතා අත්ථස්ස විඤ්ාපනාෙ. 
අෙයඤ්චත්ථ අයත්ථා: නගර්ි යඛා භික්ඛු ඉමයස්සතිං 
චාතුමහාභූිකස්ස කාෙස්ස අධිවචනිං. මාතායපත්ිකසම්භවස්ස 
ඔද්නකුම්මාසූපචෙස්ස අනිච්ඡචුච්ඡඡාද්න පරිමද්ද්න යභද්න විද්ධිංසන 
ධම්මස්ස. ඡද්වාර්ි යඛා භික්ඛු, ඡය්නතිං අජ්්ධත්ිකානිං 
අාෙතනානිං අධිවචනිං. යදාවාරියකාි යඛා භික්ඛු සිො එතිං 
අධිවචනිං. සීඝිං ූතෙුග්ි යඛා භික්ඛු සමථවිපස්සනායනතිං 
අධිවචනිං. නගරසාමීි යඛා භික්ඛු විඤ්ාණයස්සතිං අධිවචනිං. 
මයජ්්ධ සිඞ්ඝාටයකාි යඛා භික්ඛු චතුය්නතිං මහාභූතානිං 
අධිවචනිං: පඨවිධාතුො අායපාධාතුො යතයජාධාතුො 
වායොධාතුො. ෙථාභූතවචන්ි යඛා භික්ඛු නිබ්බානයස්සතිං 
අධිවචනිං. ෙථාගතමයග්ගාි යඛා භික්ඛු අරිෙයස්සතිං 
අට්ඨඞ්ගකිස්ස මග්ගස්ස අධිවචනිං යසෙයිද්ිං: සම්මාදිට්ිො -යප- 
සම්මාසමාධිස්සාි.” (කිිංසුයකෝපම සූතරෙ - ස.නි. 4) 

“මහයණනි අර්ථ යපනව්ීම පිණිස මා විසින ්යම් උපමාව යද්ේශ්නා 
කරන  දී. ඒ යම් අරැත යි. මහයණනි, නුවර ෙන ුමවුපිෙන්යගන් 
හටගත්, බින් වයිංජන ව ින ්වැඩණුු, අනිතය වූ, ඉ ීම්, පිරිමැදීම්, 
බිඳදීම්, වැනසීම් සේවභාව යකාට අැි සතර මහාභූතමෙ වූ යම් 
සිරැරට නමකි. මහණ, සෙ යදාර ෙනු අාධයාත්මික අාෙතන හෙට 
නමකි. මහයණනි, යදාරටපු ේ ා ෙනු සිහිෙට යම් නමකි. මහණ, 
ශී්ඝරූ ත ෙුවළෙ ෙනු සමථ විපසේසනාවන්ට යම් නයමකි. මහණ, 
නුවරහිමිො ෙනු විඤ්ේාණෙට නමකි. මහණ, මැද් සිවුමිංස  ෙන ු
පඨවි ධාතුවට ද්, අායපෝ ධාතුවට ද්, යත්යජෝ ධාතුවට ද්, වායෙෝ 
ධාතුවට ද් ෙන සතර මහාභූතෙන්ට නයමකි. මහයණනි, අැි සැටි 
වූ වචනෙ ෙනු නිවනට නමකි. මහයණනි, අා මග ෙ ෙනු අාෙය 

අෂ්ේටාිංගික මාර්ගෙට නමකි. එනම් සම්මා දිට්ඨිෙ … සම්මා 
සමාධිෙ ය ස ෙැයි.” 
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යම් යද්ේශ්නාව තුළින ් මාර්ගෙ හා මාර්ගෙ තුළ ව ූ සමථ 
විපසේසනාවන ්යකයනකුට අයිි නැි බව යහාඳදින්ම පැහැදි  ියේ. 
පුද්ේග ො, සත්වො, තමා ෙන බව, යදාරටු සහිත නගරෙට උපමා 
යකාට අැත. නගරෙට අයිි නැිබවකින් සමථ විපසේසනා හා එෙ 
සිදුවන මාර්ගෙ පැහැදි ි කර අැත. එයසේවූ සමථ විපසේසනා සහිත 
මාර්ගයෙේ වන කෘතය ‘පජානාි’ යේ. එෙ පුද්ේග යෙකුයගේ 
දැනගැනීමක් යනායේ. එම එයතර වන මාර්ග අිංගෙ ව ූ සම්මා 
දිට්ඨියෙන් සුඤ්ේඤ්තාවෙ ත්, අසුඤ්ේඤ්තාවෙ ත් මනාව දැනගන්නා 
අාකාරෙ චූළසුඤ්ේඤ්ත සූතරයෙේ දී පැහැදි ි විෙ. නමුත් එම 
සුඤ්ේඤ්තාවෙ සිදුවීයම් කරිොව ‘සමනුපසේසි’ ය ස පැහැදි  ියේ. 
ඉහින් යපන්ව ූඅනිතය අාදි සූතර තුළත් ‘සමනපුසේසන්යතා’ ය ස 
පැහැදි ි විෙ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ විසේතර කරන විට ත් ‘රෑපිං 
අත්තයතා සමනුපසේසි’ ය ස පැහැදි ි යේ. යම් පිළිබඳද්ව වැඩි 
විසේතර පසවුට ඉදිරිපත් යේ. යමයසේ සක්කාෙ දිට්ඨීෙ යෙයද්න 
අාකාරෙ යපන්වීයම් දී ත් එම සිංද්ර්භෙ සමඟ ‘සමනුපසේසි’ ය ස 
පැහැදි ි කර අැත.   
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වා ්ෙන ් ෝ් ෝත්තර ෙරතිෙදා්ේ 
මූ ි ම ් ාමවුන වැඩෙළිි්වළ ඉසේමත ු රන විට ‘සමනුෙසේසති’ 
 න ් දීම ් ෙැහැදි ි  ර ඇැත. එනම් ඇනිතය, නිතය, දු ,සැෙ, 
ඇනාත්ම, ඇාත්ම, නිබ්බාන සුඛ, නිබ්බාන දු ්ඛ ඇාදී සම්මර්ශන න ්
් ්ෙන ඇා ාර  ්ෙන්ී්ම්දී ත් එම සංෙර්භ න් සමඟ 
‘සමනුෙසේසති’ ් ස ෙැහැදි ි  ර ඇැත.  

එම ් ්ෙන ඇා ාර  ‘ෙජානාති’ ීම  නු එ්තර වන මාර්ග 
ඇංග් ේ සම්මා දිට්ඨියෙේ කෘතය ්ේ. 

ස ් ා  දිට්ඨි  ෙ ඒ ඇා ාර ටම ‘ෙජානාති’ ී්මන් ස ් ා  
දිට්ඨි  දුරැවන ෙරතිෙදාවට ් ාමුවන බව මහාමාලුඞ්ක් ය සූතර්  ේ 
ෙැහැදි ි ්ේ. එ  ෙ ඉදිරි් ේ දී ෙැහැදි  ි රනු  ැ්බ්. 

්ම් ‘සමනුෙසේසති’  න වචන  ෙැහැදි  ි රගැනීම සඳෙහා ෙහත 
උෙමාව ් ාදාගනිමු.  

උපමාව: 

“ඇනුරාධෙුර නගර් ේ සිට ් ාළඹ නගර ට  ම් පිරිසක ්
වාහන කින් ගමන්  රන බව සිතන්න. එවිට ් ාළඹ නගර් ේ 
සිටින ෙිරිසට තමන් ඇනුරාධෙුර් ේ සිට ෙැමිණි බව එක 
පුද්ේග යෙක් ෙවසයි. එ  වයවහාරි  ් ෝ   තුළ සතයකි. නමුත් 
එම ෙුෙේග  ා කිසිඳදු ් සකින් තමන්්ගේ ගමන්  රන  ර ිා්වන් 
(ඇැවිදිමින්) ඇනුරාධෙුර සිට ් ාළඹට ෙැමිණි් ේ නැත. ඔහු 
වාහන  තුළ සිටි ා ෙමණි. වාහන  ඇනුරාධෙුර් ේ සිට ් ාළඹට 
ෙැමිණි් ේ  . ්ම්සේ ් ්න ් ෙැහැදි ි  රන විට සතයෙ බව 
ෙිළිගනී.  

වාහනයෙේ පැමිණි තව යකයනක් යමයසේ පවසයි. ‘මම ෙැමිණි් ේ 
නැත, වාහන  ෙැමිණි ා’ ්ෙර කි ූ වයවහාරි ත්ව ට වඩා ්ම  
සතයෙ ් ේ. එනමුදු වාහන  ගමන් කිරීයම් කරෙිාකාරිත්වෙ ෙිළිබඳෙව 
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ඔහු තුළ කිසිඳදු වැටහීම  ්නැත. නමුත් තමන්ට වැටයහන ් ෙේ ඇනුව 
ෙවසයි. එ ත් තවත් ව ූසිතීමකින් සාමානය වයවහාරි ත්ව ට එහා 
ගි  ්වනත් වයවහාරි ත්ව කි.  

වාහනයෙේ පැමිණි, වාහන් ේ  ර ිා ාරීත්ව  මනාව ෙන්නා 
ඉංජි්න්රැවර් කු ද්, වාහන  ්ම් ඇා ාර ටම ෙැමිණි බව 
ෙවසයි. එ  ඔහ ුෙවසන්්න් හුදු වයවහාර කින් ්තාරව සතයෙ 
වූ සිදුීම දැන ඒ ඇනුවම  . ්ම් ඉංජි්න්රැවර ාට ගමන් කිරී්ම් 
සතයෙ ඒ ඇා ාර ටම වැටහී ඇැත. එනමුදු ඔහු ෙ ගමන් කිරීම 
නැමැති සිෙේි  ට සම්බනධ් ්නා්ේ. එ  සිදුවන්්න් වාහන් නි. 
නමුත් වාහන  එ  ්නාෙනී. නමුත් ගමන ්කිරීම සිදු්ේ.” 

• ඇනුරාධෙුර් ේ සිට ් ාළඹට තමන් ෙැමිණි බව ෙැවසීම 
සාමානය වයවහාරි  ් ෝ   යි. 

• ඇනුරාධෙුර් ේ සිට ් ාළඹට වාහන  ගමන ්කිරීම නිසා 
ෙැමිණි බව වැටහීම සාමානය වයවහාරි  ් ෝ   ඉ ්මවා 
තවත් ් ෝ  වයවහාර  ම ් දීමකි. මන්ෙ ත් වාහන් ේ 
ගමන් කිරී්ම්  ෘතය නිවැරදිව ්නාෙන්නා බැවිනි. 

• වාහන  ගැන ෙනන්ා ඉංජි්න්රැවර ා ඒ ඒ ් ාටසේව  
 ර ිා ාරීත්ව  මනාව ්සීම තුළිින් සම්ෙූර්ණ් න්ම 
වාහන  ගමන්  රන බව මනාව ඇව්බෝධ  රගනී. එ්සේ 
ඇව්බෝධ  රගන්නා ඔහ,ු වාහන  ද් ්නා්ේ. ඔහු ගමන ්
කිරී්ම්  ර ිාවට ෙ ඇදාළ නැත. නමුත් ගමන් කිරී්ම්  ර ිාව 
මනාව දැනගැනීම සිදුී ඇැත. එම ගමන් කීරී්ම්  ර ිා්වන් 
ඉ ්ම ී  ඔහු ගමන් කිරී්ම්  ර ිාව ඇව්බෝධ  ර්ගන ඇැත. 
එ  වාහන ට ෙ ඇදාළ නැත. 

• ගමන් කිරී්ම් සිදුීම වාහන් ේ සිදු්ේ. එනමුදු වාහන  
එ  ්නාෙනී. 

්ම් උෙමාවට ්ම්සේ උේම්  වටහාගන්න. ‘සමනුෙසේසති’  නු 
වාහන් ේ ගමන් කිරී්ම්  ර ිාව ්ේ. ඇනුරාධෙුර් ේ සිට ් ාළඹට 
තමා ෙැමිණි බව ෙැවසීම වයවහාරි  ් ෝ ් ේ ‘ෙජානාති’ සහ 
‘සමනුෙසේසති’ ඇර්ථ  ්ේ. ඇනුරාධෙුර සිට ් ාළඹට වාහන  
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ගමන්  ළ නිසා ෙැමිණි බව ෙැවසීම ‘සමනුෙසේසති’ බව 
යනාවැටහී, වැටහුණු බවට ඒ ඒ ් නා  රන වයවහාර  ්ේ. 
ඉංජි්න්රැවර ා වාහන් ේ  ර ිාව මනාව ඇව්බෝධ  රගැනීම 
් ෝ් ෝත්තර මාර්ග ඇංග  වන සම්මා දිට්ඨි් න් ෙකින ඇා ාර  
වන ‘ෙජානාති’ බව ්ේ.  

් ෝ ් න් එ්තර වන ් සට ්ෙන්වූ ධර්ම  තුළ, සිදුවන 
 ර ිා ාරීත්ව න් ගැන ෙැහැදි ි  රන ‘සමනුෙසේසති’ බව මනාව 
ඇව්බෝධවන්්න් ‘ෙජානාි’ ී ්මනුයි. එ්සේ ‘ෙජානාති’ ් නාී තම 
තමන් ‘සමනුෙසේසති’ බව වටහාගැනීමට  ා්ම්දී ‘සමනුෙසේසති 
වටහා ගත්තා  ැයි’ විශා  මු ාව ට ෙත්් ේ. ්ම  ෙිළිබඳෙව 
ඉදිරියෙේ දී ස ් ා  දිට්ඨි  විගරහ  රන විට තවත් ් හාඳදින් ෙැහැදි ි 
්ේ.  

තම තමන්්ගේ සිදුවන  ර ිා ාරිත්ව  ‘නිතය, සැෙ, ඇාත්ම’ ් ස 
වන්්න් නම් (සමනුෙසේසති) ඔහුට ඇා ය මාර්ග ට ෙැමිණීමට 
්නාහැකි බව ඇනිතය ඇාදී සූතර තුළ ්ෙන්වා දී ඇැත. තම තමන් 
  ේෙනා කිරී්මන් තම තමන්ට  ම ් නිරවු ේ ව ූවිට එ  තවත් 
 ැබීමකි. එ  ෙිහිටීමකි. එ  බැසගැනීමකි. එ  තමන්ට ඇයිති 
්ෙ කි. එ  සක්කාෙකි. එනම් ඔහු්ගේ ් දීම ‘නිතය, සැෙ, ඇාත්ම, 
නිබ්බාන දු ්ඛ’ සම්මර්ශන කි (සමනෙුසේසති). එබැවින් තථාගත 
ෙහම් මඟට බැසගැනීම ් සිදු ී ්නාමැත.  

‘ඇනිතය, දු ්ඛ, ඇනත්ත, නිබ්බාන සුඛ’ සම්මර්ශන  
(සමනුෙසේසති) සිදුීමට නම්, තම තමන්්ගේ ් ෝ ් ේ (සිතන, 
  ේෙනා  රන, වැට්හන) සි ලුම  රැණ ු නිසේසාරබව වැටහී 
සතයෙ ්ෙන්වන ් නාට නැඹුරැවි   ුතු  . ඔහු ්ෙන්වන 
ගම්ීර තථාගත ෙහම ෙමණ  ්තම තමන්්ගේ ් ෝ ් ේ සිතන 
විදි් න් ්තාරව මනසි ාර  ළ  ුතුයි. ්ම්සේ සිදුවන විටදීම 
්නා ැබීම, ්නාෙහිිටීම, තමා බව ්නා් දීම, ඉ ්මී්ම් සැෙ  
් සට සම්මර්ශන  (සමනුෙසේසති) සිදු්ේ. එනම් ‘ඇනිතය, දු ්ඛ, 
ඇනත්ත, නිබ්බාන සුඛ’ ් ස සම්මර්ශන  ්ේ. සම්ෙූර්ණ් න්ම 
ඔහු්ගේ චින්තන සේවභාව  සිදුවන්්න්, ගම්ීර තථාගත ෙහම සමඟ 
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ෙමණ ම් ්ේ. ඒ සඳෙහා ශරෙේධාව ඇැතිවි   ුතුයි. එනම් මනා 
ෙිළිගැනීම  ්තිබි   ුතුයි. ්ම්සේ   ේෙනා  රන විට නිසේසාර ව ූ
තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් ් ෝ   සමඟ කිසි්සේත්ම ගැ ෙීම, 
විමසීම සිදු්නා්ේ. මනේ ත් ඒ නිසේසාර ඇර්ථ ශුනයත්ව  නිසාම 
ශරෙේධාව ඇැතිී ෙිළිසරණ ට ් ාමුවන බැවිනි. එ්සේ සිදු 
්නාවන්්න් නම් ශරෙේධාව ත්, සරණ ත් ඇැති ් නා්ේ. තම තමන්්ගේ 
ඇත්දැකීම් ් ෝ   ෙමණ  ් තහවුරැ ්ේ. ‘නිතය, සැෙ, ඇත්ත, 
නිබ්බාන දු ’ ් සට සම්මර්ශන  සිදු්ේ.  

්ම්සේ ව ූඇවාසනාව ට ් ාම ු්නාී  ැබනුා ව ූඋතුම් ්මා්හාත 
තුළින් සැබෑම ෙර් ෝජන  ගැනීම සඳෙහා ශරෙේධා්වන්  ු ්තව 
ඇනුගතීම සිදුවි   ුතු ්ේ. මූ ි ව එ්සේ සිදුීම ශරෙේධානුසාරී නම් 
්ේ. ් ෝ් ෝත්තර ෙහම නම් වූ ස ් ා  නි්රෝධ ධර්ම ට 
ෙරතිෙදාත්ම වම ් ාමුී්ම් මූ ි  වැඩෙිළි්වළ ශරෙේධනුසාරී යේ. 
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25' ksjka u.g uq,a jk Y%oaOdj 

ඉතාම   ාතුරකින් ් ෝ ෙට ෙහළවන බුදුරජාණන් වහන්්සේ 
ස ් ා  නම් වූ ් ෝ ් න්, එ්තර වන ෙරතිෙදාව ්ෙන්වාදුන් 
්සේ . එම ෙරතිෙදාවට ් ාමුීම සඳෙහා තී ්ෂණ නුවණකින් 
 ු ්තවීම හා ගුණවත්බවින් ් ෙෝෂණ  ී ම ඇතයාවශයම ් ේ. එ් ස 
හැකි ා්වන්  ුතු ් ්න ුට බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ගේ ධර්ම  
ඇැ්සන විට එම ෙරතිෙදාව වන ස ් ා  නි්රෝධ ෙරතිෙදාවට 
ඇනුගත ්ේ. එම ඇනුගතී්ම් මූ ි ම සිදුීම වන්්න් ශරෙේධානුසාරී 
ීමයි. එ් ස ශරෙේධානුසාරී ීම ෙිළිබඳෙව සං  ුක්ත නි ා  තුන් වන 
්ොත් වහන්්සේ තුළ ඔ ් න්ති සං  ුක්ත  ෙුරාවටම ඉසේමතු ර 
ඇැත. 

“චකඛුං භිකඛ්ව, ඇනිච්චං විෙරිනාමි ඇඤ්ඤථාභාී, ්සාතං 
ඇනිච්චං විෙරිනාමි ඇඤ්ඤථාභාවි, ඝානං ඇනිච්චං විෙරිනාමි 
ඇඤ්ඤථාභාවි, ජිව්හා ඇනිච්චා විෙරිනාමී ඇඤ්ඤථාභාී,  ා් ා 
ඇනි්ච්චා විෙරිනාමී ඇඤ්ඤථාභාී, ම්නා ඇනි්ච්චා විෙරිනාමී 
ඇඤ්ඤථාභාී.” 

් ා භිකඛ්ව, ඉ්ම ධ්මම එවං සද්ෙහති ඇිමචු්චති, ඇ ං වචු්චති 
සද්ධානසුාරී ඔක ්්තා සමමත්තනි ාමං සප්ෙරුිසභමූිං 
ඔක ්්තා ීතිව්ත්තා ෙථුජු්ජනභමූිං, ඇභ්්බා තං  මමං  ාතුං 
 ං  මමං  ත්වා නිර ං වා තිරච්ඡාන් ානිං වා ්ෙත්තිවිස ං වා 
උෙේජ්ජ ය. ඇභ්්බා ච තාව  ා ං  ාතුං  ාව න 
්සාතාෙත්තිඵ ං සච්ි ්රාති.” (ච ්ඛු සතූර  - ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි, ඇැස ඇනිතයයි, ්වනසේ ්ේ, ඇනයසේවභාී ්ේ.  ණ 
ඇනිතයයි, ්වනසේ ්ේ, ඇනයසේවභාී ්ේ. නාස  ඇනිතයයි, ්වනසේ 
්ේ, ඇනයසේවභාී ් ේ. දිව ඇනිතයයි, ් වනසේ ් ේ, ඇනයසේවභාී ් ේ. 
   ඇනිතයයි, ්වනසේ ්ේ, ඇනය සේවභාී ්ේ. මනස ඇනිතයයි, 
්වනසේ ්ේ, ඇනයසේවභාී ්ේ.  



113 
 

මහ්ණනි,  ්ම ් ්ම් ධර්ම න් ් ්රහි ්ම්සේ අද්හයි, (ශ්රද්ේධාව 
යේ) නිශ්ේචෙකට යෙේ, ්ම් ශරෙේධානුසාරී  ැයි කි නු  ැ්බ්. නිවැරදි 
වූ නි ාම ට (ෙරතිෙදාවට) බැසගත්්ත් ්ේ. සත්ෙුරැෂ භූමි ට 
බැසගත්්ත් ්ේ. ෙෘථගේජන භූමි  ඉ ්මවූ් ේ ්ේ.  ම්  ර්ම  ් 
් ාට නිර් ේ ්හෝ තිරිසන් ් ෝනි් ේ ්හෝ ්ෙරේත විෂ් ේ ්හෝ උෙදී 
ෙ, එම  ර්ම කිරීම ඇභවය ්ේ. ඔහු ්සෝතාෙන්න ඵ   සා ්ෂාත් 
්නා් ාට  ළුරි  කිරීම ෙ ඇභවය ්ේ.” 

බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදාරන, ් ෝ ් න් එ්තර වන 
ධර්ම ට ් ාමු ී්ම් මූ ාරම්භ  වන්්න් ශරෙේධාව ඇැතිීමයි. 
ඇනුෙිළි්වළ  ථා්වන්, තම තමන්්ගේ ජීවිත ෙැවැත්ම නම් වූ 
් ෝ ් ේ නිසේසාරබව ෙර ට  රවූ විට, එ් සට ඉසේමතු  ළ, 
  යාණ මිතර ා ්ෙන්වන, බුදුරජාණන් වහන්්සේ වදාළ ගම්ීර 
ෙහම ෙිළිබඳෙව මනා වූ ෙැහැදීම ් ඇැති ්ේ. එ් ස ගම්ීර තථාගත 
ෙහමට ෙැහැදීම ඇැති වූ විට එම ශරෙේධාව ඇනුවම සිතී්ම්  රම  වන 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැති ්ේ. එ්මන්ම ඒ සිතන ඇා ාර  තුළ 
තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් ්  ෝ   (සිතන,   ේෙනා  රන, වැට්හන 
අාදිෙ) ඉ ්මවන ෙරතිෙදාව සිදු්ේ. එ  ඇනිතය සම්මර්ශන  නම් 
්ේ. යමයසේ ශරෙේධාව තුළ ෙිහිටී්මන්, ඒ ඇනුව සිතන ඇා ාර  
ඉසේමතු ීම ෙිළිබඳෙව ්ම්සේ ඔ ් න්ති සං ුක්ත් ේ සූතර 
ගණනාව ම ෙැහැදි ි ්ේ.  

සේ න්ධ, ධාතු, ඇා තන ඇාදී සි ලුම  රැණු මගින් ්ෙන්වන 
ධර්ම ට ශරෙේධාව ඇැතිීම ෙිළිබඳෙව ඒ ඒ සූතර මගින් ෙැහැදි ි  ර 
ඇැත. ඒ ඒ ්ගෝචරබව ඇනුව තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් ් ෝ   
වැරදිබව ්ෙන්වා, තථාගත ගැඹුරැ ධර්ම  ඉසේමතු  රන විට, ඒ 
ඇනුව සිදුවන මනසි ාර  සමඟ ශරෙේධාවටම ඇනුගත ්ේ. එ් ස 
සිදුවන ඇා ාර  ඇනිතය සම්මර්ශන  නම් ් ේ. එ්මන්ම ඒ තථාගත 
ෙහම ඇනුව ඉවසීම ට (ඇනු් ෝමඛන්ති ට) ් ාමු ී ඇැත.  

්ම් ෙහම තමා්ගේ ඇත්දැකීම් ් ෝ   හා රිංගා ගැනීම ් ඉසේමතු 
්නාකිරීමකි. එනම් තම තමන්්ගේ ජීවිත් ේ සිදුවන  ර ිාව ි  
විසේතර කිරීම ් ෙ ්නා්ේ. තම තමන්්ගේ ජීවිත් ේ සිදුවන 
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 ර ිාව ි  තහවුරැ  රමින් ස ් ා  ්ෙෝෂණ   රන ෙහම ් ෙ 
්නා්ේ. තම තමන්්ගේ ‘ඇත්දැකීම් ජීවිත ’ විනාශ වන ෙහම ් ෙ 
්නා්ේ. තම තමන්යගේ ‘ඇත්දැකීම් ් ෝ ් න්’ ඉවත් වන ෙහම ් 
ෙ ්නා්ේ. තම තමන්්ගේ ‘ඇත්දැකීම් ් ෝ ් ේ’ ඇැති නිසේසාර බව 
ෙර ට වූ විට සතයට ්  ාමු ී ම ෙමණ ් ශරෙේධාව තුළින් සිදු්ේ. එවිට 
ඔහු සතයට ් ාමුී සතයෙ රැකී්ම් වැඩ ෙිළි්වළට ඇනුගත ්ේ. 

“තස්ස සා විමතු්ති ස්ච්ච ිතා ඇ පු්ො ්හාති. තං හි භිකඛු මසුා, 
 ං ් මාසධමමං. තං සච්චං,  ං ඇ්මාසධමමං නි්බානං. තස්මා එවං 
සම්නාග්තා භිකඛු ඉමිනා ෙර්මන සච්චාිට්ඨා්නන 
සම්නාග්තා ්හාති. එතං හි භිකඛු, ෙරමං ඇරි සච්චං  දිෙං 
ඇ්මාසධමමං නි්බානං.” (ධාතුවිභඞ්ක්ග සතූර  - ම.නි. 3) 

“ඔහු්ගේ ඒ විමු ්ති  සතයෙ වූ සේීරව ෙිහිටි වූ ්නාසැ් න්්න් 
්ේ. මහණ, ෙම් මුසා සේවභාවෙක් ්ේ ෙ එ  මුසා යේ.  ම් මුසා 
්නාවන සේවභාවෙ නිීම ්ේ ද් එෙ සතයෙ යේ. එ්හයින් ්ම්සේ 
සමන්වාගත භි ්ෂුව ්ම් උතුම් සතයෙ ඇිෂේඨාන් න් සමන්විත 
්වයි. මහණ, ඒ උතුම් ඇා ය සතයයි. එනම් මුසා ්නාවන සේවභාව  
වන නිීමයි.”  

්ම් ් ෙන්වා දුන් සතය, ්  ෝ   තුළ හමුීම ් ් හෝ  බා්ගන සතුටු 
ීම ් ්නා්ේ. ්මම ෙහම තුළින් එ්තර ීම නම් වූ නිීම 
ෙමණ ්ම ඉසේමතු ්ේ. එබැවින් ්මම ෙහම ෙහුර ට උෙමා ් ාට 
ඇැත. 

“ ලු්ලූෙමං ්වා භිකඛ්ව ධමමං ්ෙසිස්සාමි නිත්ථරණත්ථා  ්නා 
ගහණත්ථා . තං සණුාථ, සාධ ුං මනසි ්රාථ. භාසිස්සාමීති. 
එවමභ්්තති ්ඛා ්ත භිකඛූ භගව්තා ෙච්ච්ස්සාසංු. භගවා 
එතේවාච:  

 ්ස යථාෙ ි භිකඛ්ව ෙරුි්සා ඇද්ධානමග්ගෙටිේ්නා - ්සා 
ේස්ස ය මහ්තං උෙ ණ්ණවං, ඔරිමං තීරං සාසඞ් ං සප්ෙටිභ ං, 
ොරිමං තීරං ්ඛමං ඇප්ෙටිභ ං, න චස්ස නාවා ස්තාරණී 
උත්තර්සතු වා ඇොරාොරං ගමනා ; තස්ස එවමස්ස: “ඇ ං ්ඛා 
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මහා උෙ ණ්ණ්වා ඔරිමං තීරං සාසඞ් ං සප්ෙටිභ ං. ොරිමං තීරං 
්ඛමං ඇප්ෙටිභ ං. නත්ි ච නාවා ස්තාරණී උත්තර්සතු වා 
ඇොරාොරං ගමනා .  ්නනූාහං තිණ ට්ඨසාඛාෙ ාසං 
සං ඩ්ඪිත්වා  ුල්ල ං බන්ධිත්වා තං  ලු්ල ං නිස්සා  හ්ත්ථහි ච ෝෙහි 
ච වා මමා්නා ්සාත්ිනා ොරං උත්ත්ර ය්ති.” 

ඇථ ්ඛා ්සා භිකඛ්ව ෙරුි්සා තිණ ට්ඨසාඛාෙ ාසං සං ඩ්ඪිත්වා 
 ුල්ල ං බන්ධිත්වා තං  ලු්ල ං නිස්සා  හ්ත්ථහි ච ෝෙහි ච 
වා මමා්නා ්සාත්ිනා ොරං උත්ත්ර ය. තස්ස ෙුරිසස්ස 
උත්තිණ්ණස්ස ොරං ගතස්ස එවමස්ස: ‘බහ ුා්රා ්ඛා ්ම ඇ ං 
 ු්ල්ල ා. ඉමාහං  ලු්ල ං නිස්සා  හ්ත්ථහි ච ෝෙහි ච වා මමා්නා 
්සාත්ිනා ොරං උත්ති්ණ්ණා.  ්නනූාහං ඉමං  ලු්ල ං සී්ස වා 
ඇා්රා්ෙත්වා ඛ්න්ධධ වා උච්චා්රත්වා ් න  ාමං ෙක ්ම ය’්ති. 
තං කිං මඤ්ඤථ භිකඛ්ව, ඇෙ ින ු්සා ෙුරි්සා එවං ාරී තස්මිං 
 ු්ල්ල  කිච්ච ාරී ඇස්සාති? ‘්නා ්හතං භ්්ත’. 

 ථං ාරී ච ්සා භිකඛ්ව ෙරුි්සා තස්මිං  ු්ල්ල  කිච්ච ාරී ඇස්ස? 
ඉධ භිකඛ්ව තස්ස ෙරුිසස්ස උත්තිණ්ණස්ස ොරං ගතස්ස එවමස්ස: 
බහු ා්රා ්ඛා ්ම ඇ ං  ු්ල්ල ා, ඉමාහං  ලු්ල ං නිස්සා  හ්ත්ථහි 
ච ෝෙහි ච වා මමා්නා ්සාත්ිනා ොරං උත්ති්ණ්ණා. 
 ්නනූාහං ඉමං  ලු්ල ං ථ්  වා උස්සා්ෙත්වා උේ  වා 
ඔෙ ිා්ෙත්වා ් න  ාමං ෙක ්ම ය්ති. එවං ාරී ්ඛා ්සා 
භිකඛ්ව ෙරුි්සා තස්මිං  ු් ල්ල  කිච්ච ාරී ඇස්ස. එව්මව ්ඛා 
භිකඛ්ව  ලු්ලූේමා ම ා ධ්මමා ්ෙසි්තා නිත්ථරණත්ථා  ්නා 
ගහණත්ථා .  ලු්ලූෙමං ් වා භිකඛ්ව ධමමං ් ෙසිතං ඇාජාන්්තහි 
ධමමාෙ ි් වා ෙහාත්බා, ේගව ඇධමමා.” (ඇ ගෙේූ ෙම සූතර  - ම.නි. 
1) 

“මහ්ණනි, ් තාෙට මම ෙහරු උෙමා ්  ාට ෙහම් ් ෙසන්්නමි. එ  
එ්තර ී ම ෙිණිස  . ගරහණ   රගැනීම ෙිණිස ් නා්ේ. එ  ඇසේ. 
මැනැවින් මනසි ාර   රේ. කිෙන්යනමි යි. ‘එ්සේ ෙැ’යි සේවාමීනි, 
ඒ භික්ෂූහු භාගයවතුන් වහන්්සේට ෙිළිවෙන් දුන් හ. භාගයවතුන් 
වහන්්සේ ්ම  වදාළ ්සේ : 
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මහ්ණනි, දීර්ඝ ගමන ට ෙිළිෙන් ෙුරැෂ්  ් ෙම් ්සේ ්ේ ෙ, ඔහු 
සැ  සහිත වූ බි  සහිත වූ ්ම්තර ෙ, සැ  රහිත, බි  රහිත 
එ්තර ෙ, මහත් වූ ජ  ඳෙ ෙ ෙ ්්න්  . ඔහුට ්ම්තරින් එ්තර 
 ාමට නැව ් ් හෝ ොරැව ් ් නාවන්්න්  . ඔහුට ් මවැනි ඇෙහස ් 
ඇැතිවන්්න්  : “්ම් මහා ජ  ඳෙකි. ්ම්ගාඩ සැ  සහිත  . බි  
සහිත  . එ්තර උවදුරැ රහිත  . භ  රහිත  . ්ම්තරින් එ්තර 
 ාම සඳෙහා නැව ් ්හෝ ෙහුර ් ්හෝ නැත. මම තණ් ාළ,  ී ෙඳඩු, 
ඇතු් ාළ  ඩා එ තු ්  ාට ෙහුර ් බැඳෙ ඒ ෙහුරින් ඇතින් හා ෙයින් 
උත්සාහ  රමින් සුව ්සේ එ්තර වන්්නම් නම් මැනැව” කි ා යි. 

මහ්ණනි, ඉ ්බිති ඒ ෙුරැෂ ා තණ් ාළ, ෙඳඩු, ඇතු් ාළ  ඩා 
ෙහුර ් බැඳෙ ඒ ෙහුරින් ඇතින් හා ෙයින් වෑ ම්  රමින් සුව්සේ 
එ්තර  න්්න්  . එ්තර වූ ෙර්තරට ගි  ඒ ෙුරැෂ ාට - ‘මට ්ම් 
ෙහුර ්බා්හෝ උෙ ාරී ී  . මම ්ම් ෙහුර හිස තබා්ගන ්හෝ  ර 
තබා්ගන ්හෝ  ැමැති මඟකින්  න්්නම් නම් මැනැවැ’යි ්මබඳදු 
ඇෙහ්ස ් වන්්න් නම්, මහ්ණනි, ඒ  ුම ් හඟින්්න් ෙ, ්ම්සේ 
 රන්නා වූ ඒ ෙුරැෂ ා ඒ ෙහුරට  ළ ුතු දෑ  රන්්න ් වන්්න් 
ෙ? ‘සේවාමිනි, එයසේ ්නා්ේම  ’... 

මහ්ණනි, ඒ ෙුරැෂ ා ඒ ෙහුරට  ුමන  ට ුත්ත ්  ළ  ුතු 
වන්්න් ෙ? මහ්ණනි, ්මහි එ්තර වූ ෙර්තරට ෙැමිණි ඒ 
ෙුරැෂ ාහට ්මවැනි ඇෙහ්ස ් වන්්න්  : ‘මට ්ම් ෙහුර ්බා්හෝ 
උෙ ාර වි . මම ්ම් ෙහුර නිසා ඇතින් ෙ ෙයින් ෙ වෑ ම්  රමින් 
සුව්සේ එ්තර වූ් මි. මම ්ම් ෙහුර ්ගාඩට ෙමුණුවා ්හෝ දි් හි 
ො ් ාට  වා ්හෝ  ැමැති මගකින්  න්්නම් නම්, මැනැවැ’යි. 
මහ්ණනි, ්ම්සේ  රන ඒ ෙුරැෂ ා ඒ ෙහුරට  ළ  ුතු දෑ 
 රන්්න ් වන්්න්  . මහ්ණනි, එෙරිෙේ්ෙන් මා විසින් ෙහුර 
උෙමා ් ාට ධමම  ්ෙේශනා  රන  දී. එ  එ්තර ීම ෙිණිස  . 
ගරහණ   රගැනීම ෙිණිස ්නා්ේ. මහ්ණනි, ෙහුර උෙමා ් ාට 
්තාෙට ්ෙසන  ෙ ධමම  ෙන්නා වූ ්තාෙ විසින් ධමම්  ෝ ෙ ෙහ ළ 
 ුත්තා හ. ඇධමම්  ෝ ගැන  වර  තා ෙ?” 
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විමු ්ති ාමි සමාජ  තුළ ්බා්හෝ ඇ  විවිධ ධර්ම වින න් තුළින් 
විමු ්තීම සඳෙහා වැඩෙළිි්වළ භාවිත  ළ හ. ඒ ඒ ඇ  ඒ ඒ ධර්ම 
වින න් තුළින ්භාවිත  ළ ෙරතිෙදාවන් නිසා විම ු්ත ව ූබව සිතූ 
හ. එනමුත් ඒ කිසි්ව ත්ු සැබෑවටම විමු ්ත වූ් ේ නැත. එම 
සමාජ  තුළම බුදුරජාණන් වහන්්සේ ෙහළ ී සැබෑම විමු ්ති  
්ෙන්වා දුන්්සේ . එ් ස එ්තරීම ්ෙන්වන ධර්ම  ් ෝ ් ේ 
සිටින ඇ ට ් ෝ ් ේ වයවහාරි  වචන භාවිත  රමින්ම ්ෙනව්ූ 
හ. එ්තරීම ෙිණිස ධර්ම  ්ෙන්වන විට ් ෝ ් ේ ඇැති 
වයවහාරි  වචන භාවිත  රන ඇතර එ  ඇත්දැකීම් ් ෝ   හා 
සම්බන්ධ  ර්ගන තහවුරැ කිරීම ් ්නා රගත  ුතු . එ  
එ්තරී්ම් චින්තන  ඉසේමතු  රමින් ්ෙන්වන සතය   ්ෙමණි. 
් ෝ ් ේ වයවහාර  රන  රැණ ුොෙ   රගන්නා නිසා ඒවාට 
රිංගා ්ගන තම තමන්්ගේ ් ෝ   සතයබව සිතා්ගන එ  ඉවත් 
කිරීම  ්තථාගත ෙහම තුළින් සිදු ්නා්ේ. තම තමන්්ගේ ් ෝ   
ෙරහාණ  ් ාට තමන් නැතිවන බවට (ඇාත්මෙක් නැති බව) 
සිදුවන වැඩෙිළි්වළ ් තුළින් තථාගත න් වහන්්සේට ්චෝෙනාව  ්
එ ේ  ්ේ.  

“චකඛුං ්ඛා මාගන්ධදි  රෑොරාමං රෑෙරතං රෑෙසමමුදිතං. තං 
තථාගතස්ස ේතං ගුත්තං රකිතං සංවුතං. තස්ස ච සංවරා  
ධමමං ් ේසති. ඉෙං න ු් ත එතං මාගන්ධදි  සන්ධධා  භාසිතං: ‘භූනහු 
සම්ණා ්ගාත්මා’ති. (මාගන්ධදි  සූතර - ම.නි. 2) 

“මාගන්ධදි , ඇැස, රෑෙ  ඇාරාම (වාසසේථාන ) ් ාට ඇැත. රෑේ ේ 
ඇැලු්ණ ් . රෑේ ේ සතුට ුවන  ෙ  . තථාගත න් වහන්්සේ එ  
ෙමන   රන  දී, ඇාර ෂ්ා  රන  දී, ර න්ා  දී, සංවර  රන 
 දී. එ  සංවර  ෙිණිස ධර්ම  ්ෙසන ්සේ . මාගන්ධදි  ්තාෙ 
විසින ් ්ම් සඳෙහා ්ම රැණ කි න  දී ‘ශරමණ ්ගෞතම න් 
විනාස  ෙනවන  ෙේ් ෙ  ් ැයි’  නු්වනි.” 
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් ෝ ් ේ වයවහාර  රන වචන න් උතුම් ් ාට ්නා්ගන (ෙෙ 
ෙරම), සතයෙ ්සී්ම් චින්තන වැඩෙිළි්වළ ඉසේමත ු රගත  ුතු 
්වයි. තමා ඉන්නා බව ඇැති හැඟීම නිසා ධර්ම  තුළ ්ෙන්වන 
වයවහාරි  වචන තුළින් තමන්්ගේ ්  ෝ   වැරදිබවත් එයින් ඉ ්ම 
වි   ුතු බවත ්සිතීමට ෙුළුවන. එ  ෙහම ් නා්ේ. මන්ෙ ත් තමන් 
සිටින බව ව ූස ් ා  තහවුරැ ීම ත් (ශ්ාසේවත ත්), එ  නැති ීම 
නිසා උච්්ේෙ  ත්  න ෙෘෂේටීන්ට ඇනුගත ්ේ. 

“ඇනත්තනි ඇත්තමානිං ෙස්ස ් ා ං ස්ෙව ං, 
නිවිට්ඨං නාමරෑෙස්මිං ඉෙං සච්ච්ති මඤ්ඤති.” 
(ෙේව තානුෙසේසනා සූතර  - ස.ුනි.) 

“ඇනාත්ම වූව ඇාත්ම වශ් න් ්ගන සිටින සි ලු ් ෝ  ා ්ෙස 
බ ේ. නාම රෑෙයෙහි රිංගා්ගන ්ම  සතයෙ  ැයි හඟියි.”  

ඇාත්ම බව ගැනීම නිසාම නාම රෑෙ ට රිංගා්ගන ජීවත් ්ේ. එම 
ඇත්දැකීම වැරදිබව සිතුණු විට විමු ්තීම සඳෙහා විවිධ සිතන 
රටාවන්ට ් ාම ු්ේ. නමුත් එම වැඩෙිළි්වළ විමු ්තීම ් ්නාව, 
ඇාත්ම විනාශ කි. එ්මන්ම එ  එ්තරී්ම් මඟ ්හෝ සතයෙ 
ග්ේෂණ  ්නා්ේ.  

“ දා ස්වාහං ඇාවු්සා ස්තිට්ඨාමි. තදාස්සු සංසීදාමි.  දා ස්වාහං 
ඇාවු්සා ඇා ූහාමි තදාස්සු නි්බුය්හාමි. එවං ඛ්වාහං ඇාවු්සා 
ඇප්ෙතිට්ඨං ඇනා ූහං ඔඝමතරි්ති. (ඕඝතරණ සූතර  - ස.නි. 1) 

“ඇැවැත්නි, මම  ම් වි්ට  ෙිහිටා සිටිම් ෙ එ  ේහි ගි් මි. 
ඇැවැත්නි, මම  ම් වි්ට  ී ය ් ්රම් ෙ එ  ේහි ඉ ේ්ෙමි. 
ඇැවැත්නි, ්ම්සේ මම ්නාෙිහිටමින් ෙ ී ය ්නා රමින් ෙ ඕඝ  
තරණ   ්ළමි.”  

“ ථඤ්ච භිකඛ්ව ඔ ී ්ති එ් ? භවාරාමා භිකඛ්ව 
්ෙවමනුස්සා භවරතා භවසමමුදිතා. ්තසං භවනි්රාධා  ධ්මම 
්ෙසි මා්න චිත්තං න ෙකඛන්ධෙති න ෙසීෙති න ස්තිට්ඨති 
නාිමුච්චති. එවං ්ඛා භිකඛ්ව ඔ ී ්ති එ් . 



119 
 

 ථඤ්ච භිකඛ්ව ඇතිධාව්ති එ් ? භ්ව්නව ්ඛා ේන්  
ඇට්ටී මානා හරා මානා ජිගුච්ඡමානා විභවං ඇභිනන්ධේති ‘ ්තා 
කිර ්භා ඇ ං සත්්තා  ා ස්ස ්භදා ෙරමමරණා උච්ිජ්ජති 
විනස්සති න ්හාති ෙරමමරණා. එතං ස්තං එතං ෙණීතං එතං 
 ථාව්ති. එවං ් ඛා භිකඛ්ව ඇතිධාව්ති එ් .” (දිට්ඨිගත සූතර , 
ඉතිවු.) 

“මහ්ණනි, ඇැතැම් ් ්න ් ් ්සේනම් ඇැ් න්්න් 
( ැගගන්්න)් ්ේෙ?  

මහ්ණනි, ්ෙේමිනිසනු් භව් හි නිරත වූවාහ ු  (වාසසේථාන ), 
භව් හි ඇැලුනාහු  , භව් හි මැනැවින ්සතුටු වූවාහු ්වත් ෙ, 
ඔවුන්ට භවනි්රෝධ  ෙණිිස ෙහම් ්ෙසන ු බන   ේහි සිත එහි 
බැස ්නාගනී, ්නාෙහදියි, ්නාෙිහිටයි, නිශේච ට ්නාෙැමි්ණයි. 
මහ්ණනි, ්ම්සේ ඇැතැම් ් ්න ් ඇැ් ත.් 

මහ්ණනි, ඇැතැම් ් ්න ් ් ්සේනම් ඉ ්මවා දුවත ්ෙ? 

ඇැතැ්ම ් භව් න්ම ්ෙළනු  බන   ේහි,  ජ්ජජිත ්වන ක ේහි, 
ෙිළි ු ේ  රන ක ේහි, ්නාෙැවැත්්මහි සතුටු ්වති. භවත්නි,  ම් 
්හ කින් ්ම් සත්ව ා    බිඳදී මරණින ්මත ුසි්ඳෙේ ෙ, නැ්සේ ෙ, 
මරණින් මත ු්නා්ේ ෙ ්ේ. එ  ශාන්ත  , එ  ෙරණීත  , ඒ 
එ්සේම වන්්න්  , වශ් නි. මහ්ණනි, ්ම්සේ ඇැතැ්ම ් 
ඉ ්මවා දුවත.්”  

“්  හි ් චි සමණා වා බරාහ්මණා වා භ්වන භවස්ස 
විප්ේමාකඛමාහංසු ස්්බ ්ත ඇවිප්ෙමුත්තා භවස්මාති වදාමි. ්  
වා ෙන ් චි සමණා වා බරාහ්මණා වා විභ්වන භවස්ස 
නිස්සරණමාහංසු ස්්බ ්ත ඇනිස්සටා භවස්මාති වදාමි.” 
(ය ාකයවාය ාකන සූතර , උදාන) 

“ ම්කිසි මහණ ් ්න ් ්හෝ බමුණ ු් ්න ් ්හෝ ෙැවැත්්මන් 
ෙැවැත්්ම්ම නිෙහසේීම  ් ැයි ීහ ුද්, ඒ සි  ේ් ෝම ්නාමිදුණාහු 
 . ෙැවැත්්ම් ම  ැයි වදාරමි. 
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 ම්කිසි මහණ ් ්න ් ්හෝ බමුණ ු ් ්න ් ්හෝ 
්නාෙැවැත්්මන් ෙැවැත්්ම් නිෙහසේීම ්  ැයි ීහු ද්, ඒ 
සි  ේ් ෝම ්නාමිදුණාහ ු . ෙැවැත්්ම් ම  ැයි වදාරමි.”  

ෙිහිටී්මන් ්හෝ ඉ ්මී්මන් ්තාරව සතයෙ ඇාර ෂ්ා  රමින් 
සිදුවන ෙරතිෙදාව ්ෙන්ී ම සඳෙහා තථාගත න් වහන්්සේ ෙහළ ී 
ධර්ම  වදාළ ්සේ . එ්තරීමට ඇනුව වූ චිනත්න  ඇැති ීම 
සඳෙහා ය ෝකෙ තුළ වයවහාර වන වයවහාර හා සිෙලුම 
වයවහාරයෙේ පැවැත්ම ඉක්මවීමට යපන්වන ද්හයම් වූ 
වයවහාරිකත්වෙන් ද් ‘කිෙවීමක් පමණක්ම’ බවට සිදුවිෙ ෙුතු යි. 
එයසේ ෙරතිෙදාවට බැස ගැනීම තුළින්ම ෙහුර ් බවට ෙරතය ්ෂ ්ේ.  

“ඇ්කඛ ය සඤ්ඤි්නා සත්තා ඇ්කඛ යස්මිං ෙතිට්ිතා, 
ඇ්කඛ් ය ඇෙරිඤ්ා  ් ාගමා ්ති මච්චු් නා. 
ඇ්කඛ් ය ච ෙරිඤ්ා  ඇකඛාතාරං න මඤ්ඤති, 
තඤ්හි තස්ස න ්හාතීති ් න නං වජ්ජා න තස්ස ඇත්ි” 
(සමිෙේි සූතර  - ස.නි. 1) 
 
“කි ීම ම හඳදුනාගැනී්මන්  ුත් සත්ව් ෝ කි ීම ් ්රහි 
ෙිහිටා ඇැත. කි ීම ෙිරිසිඳෙ ්නාදැකී්මන ්ඔවනු් මාර වසඟ් ේ 
් දුනාහු ්වති. කි ීම ෙ ෙිරිසිඳෙ දැ , කි ී්මහි හැඟීම ් ෙ 
නැතිවිට, එයින්ම ඔහු ්නා්ේ. ඔහුට වැරදි වූව  ්නැත.”  
 
බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  ළ ධර්ම  වයවහාරි  තාත්වි  
භාෂා්වන් ඉසේමත ු  ළ හ. එ්සේ ්ෙන්වන  ෙ වචන තුළින් 
ෙරා් ෝගි ව එ්තර ීම ්ම සිදු්ේ. කිසිඳදු ් සකින් 
 ැගගැනීම ට ඉඩ ් දී නැත. එමනිසා ඒ සි  ේ  ්ම කි ීම ්ම 
ෙමණ  ් ්ේ. ්ම් ඇා ාර ව ූ ගම්ීර ෙහම ට ් ාමුීම සඳෙහා 
ජීවිත  තුළ නිසේසාරභාව  මු ින්ම වැටහි   ුතු ්ේ.  

  



121 
 

27' wkqmQ¾j m%;smodj 

තමන්්ගේ ජීවිත ඇත්දැකීම් තුළ ඇැති නිසේසාරබව ඇනුෙිළි්වළ ඇාදී 
 තා තුළින් ඇව්බෝධ වුණු විට එ්සේ ගැඹුරැ ෙහම ්ෙන්වන 
උත්තම ාට ් ාමු ී ඒ ්ෙන්වන ෙහම ඉ්ගන ගැනීමට ් ාමු්ේ 
(සුතා, ධතා...). ් ම් ෙිළිබඳෙව ් ෙර විසේතර  රන  දී. ් ම් ඇා ාර ට 
නිවැරදිව ඉ්ගනගත් විට එ  තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් ් ෝ  ට 
්ගෝචර ්නාවන්නකි. එනිසා එ්සේ ඇසා ෙරාගත් ්ෙේ තුළින් සතයෙ 
්සීමට ් ාම ු්ේ. එ  ශරෙේධානුසාරී ීමයි. ්ම  සිදුවන ඇා ාර  
ෙිළිබඳෙව කීටාගිරි සූතර්  ේ ෙ චඞ්ී සූතර් ේ ෙ ්හාඳදින් ෙැහැදි ි  ර 
ඇැත. 

“ ථඤ්ච භිකඛ්ව, ඇනුෙු්බසිකඛා ඇනුෙු්බකිරි ා 
ඇනුෙු්බෙටිෙදා ඇඤ්ාරාධනා ්හාති: ඉධ භිකඛ්ව, සද්ධාජා්තා 
උෙසඞ් මති, උෙසඞ් ම්්තා ෙයිරැොසති, ෙයිරැොස්්තා 
්සාතං ඔෙහති, ඔහිත්සා්තා ධමමං සුණාති, සුත්වා ධමමං 
ධා්රති, ධතානං ධමමානං ඇත්ථං උෙෙරිකඛති, ඇත්ථං 
උෙෙරිකඛ්තා ධමමා නිජ්ක්ධානං ඛම්ති, 
ධමමනිජ්ක්ධානකඛ්ති ා සති ඡ්න්ධදා ජා ති, ඡන්ධෙජා්තා උස්සහති, 
උස්සහිත්වා තු් ති, තු යිත්වා ෙෙහති, ෙහිත්ත්තා සමා්නා 
 ා් න ්චව ෙරමං සච්චං සච්ි ්රාති; ෙඤ්ා  ච නං 
ෙටිවිජ්ක්ධ ෙස්සති.” (කීටාගරිි සූතර  - ම.නි. 2) 

“මහ්ණනි, ඇනුෙූවම හි ්මී්මන්, ඇනුෙූවම  ර ිා්වන්, ඇනුෙූවම 
ෙරතිෙදා්වන් ඇව්බෝධ ට ෙත්ී ම ් ්සේ ්වයි ෙ? මහ්ණනි, 
්මහි භි ්ෂවු ශරෙේධාව උෙෙවා්ගන එළ්ේ. ් ාමුී්මන් 
සුහෙශී ිව ඇැසුරැ රයි. සුහෙශී ි ඇැසුරැකිරී්මන ් න් ් ාමු රයි. 
 න් ් ාමු රමින ්ධර්ම  ඇසයි. ඇැස ූධර්ම  ෙරා ගනී. ෙරාගත් 
ධර්ම් හි ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ   රයි. ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ  
කිරී්මන් ධර්ම නිෂේඨා්ේ ඉවසයි. ධර්ම නිෂේඨාව ඇැති   ේහි 
 ැමැත්ත උෙදී.  ැමැත්ත උෙදී්මන් උත්සාහ  රයි. උත්සාහ 
කිරී්මන් (ෙහම සමඟ) තු න  ්ේ. තු න  ී්මන් දැඩි ී ය 
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 රයි. දැඩි ී ය් න්  තුුව ෙරම සතයත්ව  සා ්ෂාත්  රයි. 
ෙරඥා්වන් ෙ ඇව්බෝධ  රයි.”  

ශරෙේධායවන් එළැඹීම සඳෙහා සතයෙ රකින ගති  තිබි   ුතු බව 
  ින් විසේතර  ළ චඞ්කී සූතර  ඇනුව ්හාඳදින ්ෙැහැදි  ි්වයි. 
ඉතාම ්ගෞරව් න්   යාණ මිතරුා ් ්රහි එළඹී සුහෙශී  ී
ඇැසුර ් ඇැති  ර්ගන, එම ්ෙනව්න ෙහම  න් ් ාමා්ගන 
මනාව ශරවණ   ළ ුතු ්ේ. එ  ශරවණ  ් ාට ෙරා ගන්නා 
ඇා ාර  (සුතා, ධතා...)   ින් විසේතර  රන  දී. එ් ස ෙරා 
ගන්නා  ෙ ධර්ම  තුළින්ම ශරෙේධාව ඇනුවම ් ්ෙමින් ඇර්ථ න් 
්සීමට ෙටන ්ගනියි. එනම් ඇර්ථ උෙපරී ෂ්ණ   රයි. එයසේ එම 
ධර්ම ට ළං ී ඇර්ථ  ්සීම සිදු්ේ.  

ශ්රැතෙ තුළ ඇැති දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා ීම සඳෙහා මනසින්   ේෙනා 
කිරීම ත්, ්මතන ්ෙන්වන ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ  ත් හාතේස 
්වනසේ  රැණ ු්ෙ කි. තථාගත ෙහම මු , මැෙ, ඇග ෙිරිසිදුභාව , 
ෙෙ ෙිළි්වළ, ෙරි ා , නිදාන  නිවැරදිව මනසින ් විමසීම, 
මනසානු්ෙ ්ඛති ්ේ. එවිට, ්ෙන්වූ ඒ  රැණු තථාගත ෙහම 
විදි ටම සුතෙ අනුව මනාව ෙකී.  

එ්සේ ්නා ර ඇර්ථ විමසීමට  ෑ්ම් දී තමන්්ගේ ් ෝ ් ේ  රැණු 
සමඟ ගැ ෙී, තමන්යගේ යකෝණෙට අනුව දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා ් ේ. 
එය ස සිදුවීයමන ් සෙේධර්ම ඇිමාන  ්ේ. ඔහුට ඇිගම 
ඇිමාන  ් ද් ඇැති විෙ හැක. එ්මන්ම මිච්ඡා ෙරතිෙදාව ට ෙ 
් ාම ු්ේ. තම තමන්්ගේ ්ගෝචර ් ෝ ් ේ සතයෙ හමුී්මන් 
ස ් ා ම තහවුරැ ්වයි. තථාගත ෙහමින ් ්බා්හෝ දුර ්වයි. 
තථාගත ෙහම  නු ස  ්ා  නි්රෝධ වන ෙරතිෙදාවයි.  

දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා නිවැරදි වූ විට තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් 
් ෝ  ට කිසි්සේත් ්නාගැළ්ෙන සතය   ්නිසා, ශරෙේධාව ඇනුව 
සිතීමට ෙටන් ගනී. එ  ශරෙේධානුසාරීීම ත්, ්  ෝනි්සෝ මනසි ාර  
සිදුීම ත් ් ේ. ් ම් ඇා ාර් න් සිදු වන්්න් එම ෙහමට ළං ී  ඇර්ථ 
්සා න විට දී  . එවිට තථාගත ෙහ්ම් ෙරතිෙදාව ෙරා් ෝගි ව සිදු 
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්ේ. එනම් ඇනිතය සම්මර්ශන  ෙරතිෙදාත්ම වම සිදු්ේ. තම 
තමන්්ගේ ් ෝ   ් හමු්නා්ේ. ෙහමට ළං ී ඇර්ථ  ්සීම 
ෙමණ ම් සිදු ්ේ. එ්සේ ෙරතිෙදාව සිදුවන විට ස ් ා  දුරැීම 
ෙරා් ෝගි  වන බැවින් ් ්සේනම් තම තමන්ට  ම ් වැටහණුු 
බව  ැ්බනන් ෙ?  ුම  නම් සතයෙ  ැයි රිංගා ගන්න ෙ? එ  
ස ් ා  දුරැ  රන ෙරා් ෝගි  ෙරතිෙදාවම ්ේ. 

“තථා තථා භිකඛ්ව, භිකඛු උෙෙරි්කඛ ය,  ථා  ථාස්සු 
උෙෙරිකඛ්තා බහිද්ධා චස්ස විඤ්ාණං ඇවිකිත්තං ඇවිසටං 
ඇජ්ක්ධත්තං ඇසණ්ිතං ඇනුොදා  න ෙරිත්ස්ස ය.” 
(උෙේ් ෙේසවිභඞ්ක්ග සූතර - ම.නි. 3) 

“මහ්ණනි, භි ්ෂුව ්  ම්  ම් ඇා ාර ට උෙෙරී ෂ්ණ   රයි ෙ, 
ඒ ඒ ඇා ාර ට උෙෙරී ෂ්ණ   රන විට, බාහිර දැනගැනී්ම් ෙ 
්නාවිසි්ර්, වි ්ෂිෙේත ්නා්ේ. අධයාත්ම් ේ ෙහිිටි් ේ ්නා්ේ. 
උොදාන ්නාී්මන් ෙසු් නාතැ්ේ.”  

උෙෙරී ෂ්ණ  සිදුවන විට ් ්ෙන වැඩෙිළි්වළ ්ම් උෙේ් ෙේස 
විභංග සූතර්  න් මනාව ෙැහැදි ි ්ේ. බාහිරට විසිරීම ් සිදු 
්නාවන විට එ්තර වන ෙරතිෙදාව ෙරා් ෝගි ව ඉසේමත ුී ඇැත. 
උෙෙරී ෂ්ණ  ීම තුළින් එ  සිදුවන ඇා ාර  ්ෙන්වා දී ඇැත. ඒ 
තුළින් මනස මු ේ  ර්ගන (ඇරමුණවු ට  ෑම ්) ්හෝ දැන 
ගැනීම ් සිදු ්නාවන ඇා ාර ට ස ් ා  නි්රෝධ ී්ම් ෙරතිෙදාව 
සිදු්ේ. එ්මන්ම ්ම් ඇා ාර ට උෙෙරී ෂ්ණ  සිදු වන විට 
සි්තහි විසිරීම  ් ්නාී සමාහිත බවට ෙත්් ේ. සිත සමාහිත 
්නාී ඇඩමු තරමින ් ධර්ම  ඇැසීමටවත ් ්නාහැකි බව 
ඇනුෙිළි්වළ  ථාව තුළින් හා සම්මතත්නි ාම සතූර තුළින් ෙැහැදි ි 
විෙ.  

නිවැරදිවම ඇර්ථ  උෙෙරී ෂ්ණ   රන විට ් ෝ   තුළින් එ්සේ 
සිදුීම සමාහිත සිත  ්බව ෙැහැදි ි  ර ඇැත. එනමුත් එ  තම 
තමන්්ගේ ඇත්දැකීම ් ්නාවන බව උෙේ් ෙේස විභංග සූතර්  ේ 
‘අධයාත්ම් ේ බැස ් නාගන්නා’ ඇා ාර  ෙිළිබඳෙ ෙැහැදි  ිකිරී්මන් 
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ඉසේමත ු්ේ. ධයාන නට් ෙතව්ුව ෙ එම ධයාන ඇංග දැනගැනී්මන් 
 ු ්ත ්නාවන බව ඉතාම ්හාඳදින් ෙැහැදි ි  ර ඇැත.  

“ඉධාවුයසා භික්ඛුයනා චක්ඛුනා රෑපිං දිස්වා රෑපනිමිත්තානුසාරි 
විඤ්ාණිං යහාි. -යප- මනසා ධම්මිං විඤ්ාෙ 
ධම්මනිමිත්තානුසාරී විඤ්ාණිං යහාි. ධම්මනිමිත්තස්සාද්ගිතිං 
ධම්මනිමිත්තස්සාද්විනිබද්ධිං ධම්මනිමිත්තස්සාද්සිංයොජනසිංෙුත්තිං 
බහිද්ධා විඤ්ාණිං වික්ිත්තිං විසට්ි වුච්ඡචි. එවිං යඛා 
අාවුයසා බහිද්ධා විඤ්ාණිං වික්ිත්තිං විසට්ි වුච්ඡචි.” 
(උෙේ් ෙේසවිභඞ්ක්ග සූතර - ම.නි. 3) 

“යමහි ා අැවැත්නි, අැසින් රෑප දැක, රෑප නිමිත්ත අනුව ගිෙ 
දැනගැනීම යේ. -යප- මනසින් අරමුණ ු දැන, අරමුණ ු නිමිත්ත 
අනුව ගිෙ දැනගැනීම යේ. අරමුණ ුනිමිත්ත අාසේවාද්යෙන් පිහිටිො 
වූ, අරමුණ ු නිමිත්ත අාසේවාද්යෙන් බැඳදුනා වූ, අරමුණ ු නිමිත්ත 
අාසේවාද්යෙන් සිං යෙෝජන වී එකතුවුනා වූ, බාහිර දැනගැනීම 
වි්ෂ්ිපේත ෙැයි, විසිරැණ ෙැයි කිෙන ු  ැයේ. අැවැත්නි, යමයසේ 
වනාහි බාහිර දැනගැනීම, වි්ෂ්ිපේත ෙැයි, විසිරැණ ෙැයි කිෙනු 
 ැයේ.” 

“පුන චපරිං අාවුයසා, භික්ඛු සුඛස්ස ච පහානා දුක්ඛස්ස ච පහානා 
පුයබ්බව යසාමනස්සයදාමනස්සානිං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛිං අසුඛිං 
උයපක්ඛාසිපාරිසුද්ධිිං චතුත්ථිං ්ධානිං උපසම්පජ්ජ විහරි. තස්ස 
අදුක්ඛමසුඛානුසාරි විඤ්ාණිං යහාි. අදුක්ඛමසුඛස්සාද්ගිතිං 
අදුක්ඛමසුඛස්සාද්විනිබද්ධිං අදුක්ඛමසුඛස්සාද්සිංයොජනසිංෙුත්තිං 
අජ්්ධත්තිං චිත්තිං සණ්ිත්ි වුච්ඡචි. එවිං යඛා අාවුයසා, 
අජ්්ධත්තිං චිත්තිං සණ්ිත්ි වුච්ඡචි.” 

“තවද් අැවැත්නි, මහණ සැපයෙේ පරහාණයෙන්, දුයක ්පරහාණයෙන් 
මු ින්ම යසෝමනසේස, යෝමනසේස දුරැවීයමන්, යනාදුක ් යනාසුව 
උයපේක්ෂ්ාසි පාරිශු්ද්ේධියෙන් හතරවැනි ධයානෙ උපද්වා වාසෙ 
කරයි. ඔහුට අදුක්ඛමසුඛ අනුව ෙන දැනගැනීම යවයි. අදුක්ඛමසුඛ 
අාසේවාද්ෙ අනුව පහිිටියෙේ, අදුක්ඛමසුඛ අාසේවාද්ෙ අනුව බැඳදුයන්, 
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අදුක්ඛමසුඛ අාසේවාද්ෙ අනුව සිංයෙෝජනයෙන් එකතුවූයෙේ 
අධයාත්මයෙහි සිත පිහිටියෙි ෙැයි කිෙන ු  ැයේ. අැවැත්නි, 
යමයසේ වනාහි අධයාත්මයෙහි සිත පිහිටියෙි ෙැයි කිෙනු  ැයේ.” 

එය ස ධයාන අිංගෙන ්අත්විඳදීමක් යනාවන බව තුළින් සක්කාෙ 
නි්රෝධ කිරී්ම් ෙරතිෙදාව ෙරා් ෝගි ව ඉසේමත ුී ඇැත. ධයාන  ් 
ඇැති බව එම ඇංග තුළින ්ෙරතය ්ෂ වන්්න ්නම් එයින් ස ් ා ම 
තහවුරැ යවයි. එ  තථාගත ෙහමට ඇා්ේණි  (බුදුරජාණන් 
වහන්යසේට ෙමණ  ් ඇා්ේණි ) ෙරතිෙදාව ්නා්ේ. ඇනය ව ූ
විමු ්ති ාමීන් ද් ෙුරැදු  ළ ෙරතිෙදාව ් ්වයි. එ්මන්ම එ්සේ 
වඩන ධයාන  ්ම ටු දිටුදැහැ්මහිම සැෙයසේ වාස  කිරීමට 
උෙ ාරී ්ේ. ් ෝ   තුළ ඉන්නා ව ූ් ්න ුට  ාම න්්ගන් 
 ැ්බන ෙීඩා්වන ්්වන්ී  සැේසේ වාස   ළ හැ . 

්ම් ඇා ාර ට ් ෝ   තුළ ෙවතින්න  වාස  කිරීම  ්
සිදු්නාවන ඇා ාර ට බදුුරජාණන් වහන්්සේ ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ  
ෙැහැදි  ි ර ඇැත. ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ  සිදුවන විට එ්තර වන 
ෙරතිෙදාව ඇනුව ඉවසීම ට ් ාමුී ස ් ා  නි්රෝධ ීම සිදු්ේ. 
එ් සට සිදු්නාවන්්න ්නම් ් ෝ   තුළ ‘ ම්කිසි සේවභාව  ්’ 
ඇත්දැකීම සිදු්ේ. එ ම ස ් ා කි. එ්සේ ව ූස ් ා් ේ දී ් ෝ   
ෙකින ඇා ාර් ේ ්හාඳෙ නර  ඇනුව ජීවත් ්ේ. එ්සේ ් ෝ   තුළ 
 හෙත්ව ජීවත් ී ්ම් දී සැේසේ වාස  කිරීම සඳෙහා ධයාන උෙ ාර 
්ේ. එ  බුදුරජාණන් වහන්යසේට ඇා්ේණි , එ්තර වන ෙහම 
්නා්ේ.  
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විමු ්ති ාමි සමාජ  තුළ  ථාර්ථවාදී ධර්ම වින  ් තුළින් 
් ෝ ් න් විමු ්තීම ් ්සා න ඇ  මධය ්ෙේශි  සමාජ  තුළ 
සිටිති. ඒ ඒ ඇ  ්සා න විමු ්ති  තුළ ෙ හි ්මී්ම් 
වැඩෙිළි්වළකින් ඒ ඒ ධර්ම වින ට ඇනුව ් ෝ   තුළ සමාි 
සමාෙත්ති  බි. ඒ සි ලුම සමාි සමාෙත්ති, ් ෝ   තුළ  බන 
විමු ්ති ාමි සමාජ ට ඇ්ේණි  උතුම් සමාි සමාෙත්ති ්ේ. එම 
සමාජයෙේ ෙහළවන බුදුරජාණන් වහන්්සේ එම සමාෙත්ති 
වි්ේචන  ්නා ළ ඇතර ඒවා සි  ේ  තුළින් සැේසේ වාස   ළ 
හැකි බව ්ෙනව්ා දී ඇැත.  

“ඨානං ්ඛා ේනතං චුන්ධෙ විජ්ජති -  ං ඉ්ධ ්ච්චා භිකඛු 
විවි්ච්චව  ා්මහි විවිච්ච ඇ ුස් හි ධ්මමහි සවිතක ං 
සවිචාරං වි්ව ජං ෙීතිසුඛං ෙඨමං ක්ධානං උෙසමෙජ්ජ විහ්ර ය. 
තස්ස එවමස්ස: ස්ල්ල ්ඛන විහරාමීති. න ්ඛා ේන්ත චුන්ධෙ 
ඇරි ස්ස වින්  ස්ල්ල ඛා වුච්ච්ති. දිට්ඨධමමසුඛවිහාරා එ්ත 
ඇරි ස්ස වින්  වුච්ච්ති.” (ස ේ් ේඛ සූතර  - ම.නි. 1) 

“චුන්ධෙ , ්ම් ශාසන් හි  ම් භි ්ෂුව ්  ාම න්් ගන් ්වන් ව 
ඇ ුශ ධමම න්්ගන් ්වන්වම විත ය සහිත විචාර සහිත 
වි්ේ ් න් හටගත් ෙරතීි  හා සැෙ  ඇැති ෙරථම ධයාන ට ෙැමිණ 
වාස  ් ්රයි  න  ම්  ාරණ  ් ්ේ ෙ, එ  විෙයමාන ්වයි. 
ඔහු හට ් ් සේ  ෂ්  ී්මන්  ු ්තව වාස   රමි’යි වි  හැ . 
චුන්ධෙ , ්ම  ඇා යය වින ් හි ් ් සේ  ්ෂ  ීම ්  ැයි කි න ු
්නා ැ්බ්. ්ම  ඇා යය වින් හි දිටුදැහැ්මහිම සැෙ විහරණ   ්
ෙැයි කි නු  ැ්බ්.”  

“ඉධ භිකඛ්ව, භිකඛු විවි්ච්චව  ා්මහි -්ෙ- චතුත්ථං ක්ධානං 
උෙසමෙජ්ජ විහරති. ඇ ං භිකඛ්ව, සමාිභාවනා භාවිතා 
බහු ී තා දිට්ඨධමමසුඛවිහාරා  සංවත්තති.” (සමාි භාවනා සූතර  
- ඇ.නි. 2) 
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“මහ්ණනි, ්මහි භි ්ෂුව  ාම න් ් ්රන් ්වන්ව -්ෙ- ... 
චතුත්ථථ ධයාන ට සමවැෙ වාස   රයි. මහ්ණනි, වඩන  ෙ බහු  
 රන  ෙ ්ම් සමාි භාවනාව දිටුදැහැ්මහිම සැෙ විහරණ   ්
පිණිස ෙවතී ෙැයි කි න ු ැ්බ්.” 

“කතමා ච භික්ඛයව සුඛා පටිපදා ද්න්ද්රධාභිඤ්ා? ඉධ භික්ඛයව 
භික්ඛු විවියච්ඡචව කායමහි විවිච්ඡච අකුසය හි ධයම්මහි සවිතක්කිං 
සවිචාරිං වියවකජිං පීිසුඛිං පඨමිං ්ධානිං උපසම්පජ්ජ විහරි. -
යප- චතුත්ථිං ්ධානිං උපසම්පජ්ජ විහරි. යසා ඉමානි පඤ්ච 
යසඛබ ානි උපනිස්සාෙ විහරි: සද්ධාබ ිං හිරිබ ිං ඔත්තප්පබ ිං 
විරිෙබ ිං පඤ්ාබ ිං. තස්සිමානි පඤ්චින්ද්රිොනි මුූනි 
පාතුභව්ි: සද්ධින්ද්රිෙිං විරියින්ද්රිෙිං සින්ද්රිෙිං සමාධින්ද්රිෙිං 
පඤ්ඤ්ින්ද්රිෙිං. යසා ඉයමසිං පඤ්ච්නිං ඉන්ද්රිොනිං මුදුත්තා ද්න්ද්රධිං 
අාන්තරිෙිං පාපුණාි අාසවානිං ඛොෙ. අෙිං වුච්ඡචි භික්ඛයව 
සුඛා පටිපදා ද්න්ද්රධාභිඤ්ා. (තති ෙටිෙදා සූතර  - ඇ.නි. 2) 

“මහ්ණනි, සැෙ ෙරතිෙදා්වන් යසයමන් ඇව්බෝධ ්වනවා  න ු
 ුම  ් ද්? මහ්ණනි, ්මහි භි ්ෂවු ්  ාම න්් ගන් ්වන්වම 
ඇ ුස ේ ෙහමින් ් වනව් විත ය සහිත වූ විචාර සහිත ව ූවි්ේ ් න් 
උෙන් ෙරතීි හා සුඛ අැි පරථම ධයානෙට පැමිණ වාසෙ කරයි. -
යප- චතුත්ථථ ධයානෙට පැමිණ වාසෙ කරයි. ඔහු යම් ශ්රද්ේධා බ , 
හිරි බ , ඔත්තපේප බ , විරිෙ බ , පරඥා බ  ෙන පඤ්ේච යසේඛ 
බ ෙන් අැසුරැ යකාට වාසෙ කරයි. ඔහුට යම් ශ්රද්ේධා ඉන්ිෙ, විරිෙ 
ඉන්ිෙ, සි ඉන්ිෙ, සමාධි ඉන්ිෙ, පරඥා ෙන ඉන්ිෙ පහ මෘදු 
වශ්යෙන් පහළ යේ. ඔහු යම් පඤ්ේච ඉන්ද්රිෙෙන්යගේ මෘදු භාවයෙන් 
අාසරව්ෂ්ෙ පිණිස අානන්තරිකත්වෙ යසයමන් පියර්. මහයණනි, 
යම් සුඛා පටිපදා ද්න්ද්රධාභිඤ්ා ෙැයි කිෙන ු ැයේ.” 

්ම් ඇා ාර ට  ම් ් ්න ුට සැේසේ වාස  කිරීම සඳෙහා ධයාන 
ඇංග න් භු ත්ි විඳදීමින් ් ෝ   තුළ ජීවත්වි  හැ . එ්තර වන 
මාර්ග  සිදුවන විට ් ෝ  වයවහාර් න් ධයාන න්  තා  ළ ද් 
ඒවා ඇත්විඳදීම ් ්නා් ්ෙේ. මන්ෙ ත් එ්තර වන ෙරතිෙදායේ දී, 
ඇත්විඳදින්්න ් ් දීම ් සිදු ්නා්ේ. සේවකී ත්ව  නම් ව ූ



128 
 

ස ් ා  දුරැවන ෙරතිෙදා්ේ දී ඇත්විඳදීම ්, ඇත්විඳදින්්න ්, 
 ැබීම ් ්හෝ තම තමන් බව  න හැඟීම ් ්හෝ ්නා් ්ෙේ. නමුත් 
් ෝ  ාට ෙරතිෙදාව විසේතර  රන විට ් ෝ ් ේ ඇැති උතුම් 
 රැණ ු වන ධයාන ඇාදි  ගැන ෙැහැදි ි  රමින් එ්තර වන 
ෙරතිෙදාව ඉසේමත ු ර ඇැත. 

“ ත්මා චාවු්සා, සමමාසමාි: ඉධාවු්සා, භිකඛු විවි්ච්චව 
 ා්මහි විවිච්ච ඇ ුස් හි ධ්මමහි සවිතක ං සවිචාරං වි්ව ජං 
ෙීතිසුඛං ෙඨමං ක්ධානං උෙසමෙජ්ජ විහරති. -්ෙ- චතුත්ථං ක්ධානං 
උෙසමෙජ්ජ විහරති.” (සච්චවිභඞ්ක්ග සූතර  - ම.නි. 3) 

“ඇැවැත්නි, සම්මා සමාි   ුම  ් ද්? ඇැවැත්නි, ්මහි භි ්ෂුව ් 
 ාම් න් ්වන්ව, ඇ සු ේ ෙහමින ් ්වනව් විත ය සහිත විචාර 
සහිත වි්ේ ් න් හටගත් ෙරතීිසුඛ ඇැති ෙළමු වන ධයාන  
උෙෙවා්ගන වාස   රයි. -්ෙ- සතරවන ධයාන  උෙෙවා්ගන 
වාස   රයි.”  

“්සා එවං ෙජානාති: ‘ඉමං ්ච ඇහං උ්ෙකඛං එවංෙරිසුද්ධං 
එවංෙරි් ාදාතං ඇා ාසානඤ්චා තනං උෙසංහ්ර යං, 
තෙනුධමමඤ්ච චිත්තං භා්ව යං, සඞ්ඛත්මතං. -්ෙ- 
්නවසඤ්ානාසඤ්ා තනං උෙසංහ්ර යං, තෙනුධමමඤ්ච 
චිත්තං භා්ව යං, සඞ්ඛත්මත්ති. ්සා ්නව තං ඇභිසඞ්ඛ්රාති, 
නාභිස්ඤ්චත ති භවා  වා විභවා  වා. ්සා 
ඇනභිසඞ්ඛ්රා්්තා ඇනභිස්ඤ්චත ්්තා භවා  වා විභවා  වා 
න කිඤ්චි ් ා්  උොදි ති.” (ධාතුවිභංග සූතර  - ම.නි. 3) 

“ඔහු ් ම්සේ නුවණින් දැනගනී: ‘ඉදින් මම ් ම්සේ ෙිරිසිදු ව ූ් ම්සේ 
ෙරි් ෝදාත ව ූ ්ම් උ්ෙේක්ෂාව ඇා ාසානඤේචා තන ට 
් ාමු රන්්න් නම්, ඒ සේවභාව් ේ සිත භාවිත  රන්්න් නම් එ  
ෙ සඞ්ක්ඛත  ්ම  . -්ෙ- ්න්වසඤේානාසඤේා තන ට 
් ාමු රන්්න් නම්, ඒ සේවභාව් ේ සිත භාවිත  රන්්න් නම් එ  
ෙ සඞ්ක්ඛත  ්ම යි. ඔහු එ  ෙැවැත්ම ෙිණිස ්හෝ ්නාෙැවැත්ම 
ෙිණිස ්හෝ ඇභිසංසේ රණ ද් ්නා් ්රයි, ඇභිසඤේ්ච්තනා ද් 
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්නා් ්රයි. ඔහු ෙැවැත්්ම් ්හෝ ්නාෙැවැත්්ම් ්හෝ 
ඇභිසංසේ රණ ්නා රන්් න් ෙ ඇභිසඤේ්ච්තනා ්නා රන්්න් ෙ 
් ෝ ් ේ කිසිව ් උොදාන ්නා් ්ර්.”  

උෙේ් ෙේස විභංග සූතර ට ඇනුව උෙෙරී ෂ්ණ  සිදුවන විට කිසිඳදු 
ඇා ාර කින ්ස ් ා  ඉසේමතු ්නාී ස ් ා  නි්රෝධ ෙරතිෙදාව 
සිදුී ඇනිතය, දු ්ඛ, ඇනත්ත, නිබ්බාන සුඛ (ස ් ා  නි්රෝධ) 
සම්මර්ශන  ් දී ඇැත.  

එ්මන්ම තම තමන් ෙහමට ඇනුව සිදු රන ෙරතිෙදාව ් තුළින් 
ඇර්ථ  ත් ධර්ම  ත් ඉසේමත ුවන ඇා ාර  ෙිළිබඳෙව තවත් ්ෙේශනා 
තුළ ෙැහැදි ි ්ේ. 

“ඉධ භිකඛ්ව භිකඛු්නා සත්ථා ධමමං ්ේසති ඇඤ්ඤත්රා වා 
ගරැට්ඨානි් ා සබරහ්මචාරී.  ථා  ථා භිකඛ්ව තස්ස භිකඛු්නා 
සත්ථා ධමමං ්ේසති, ඇඤ්ඤත්රා වා ගරැට්ඨානි් ා සබරහ්මචාරී 
තථා තථා ්සා තස්මිං ධ්මම ඇත්ථෙටිසං්වදී ච ්හාති, 
ධමමෙටිසං්වදී ච. තස්ස ඇත්ථෙටිසං්වදි්නා ධමමෙටිසං්වදි්නා 
ෝමාජ්ජං ජා ති. ෙමුදිතස්ස ෙීති ජා ති. ෙීතිමනස්ස  ා් ා 
ෙස්සමභති ෙස්සද්ධ ා් ා සුඛං ්ව්ෙති. සුි්නා චිත්තං 
සමාි ති. ඉෙං භිකඛ්ව ෙඨමං විමුත්තා තනං.” (විමු ්තා තන 
සූතර  - ඇ.නි. 3) 

“මහ්ණනි, ්මහි භි ්ෂවු ට ශාසේතෘන් වහන්්සේ ්හෝ ්වනත් 
ගුරැ ව ූසබරහේමචාරීන ්වහන්්සේ නම ් ්හෝ ධමම  ්ෙේශනා  රත්. 
ෙම් ෙම් අාකාරෙට ද් ශාසේතෘන් වහන්්සේ ්හෝ ්වනත් ගුරැ ව ූ
සබරහේමචාරීන ්වහන්්සේ නම  ්්හෝ ධමම  ්ෙේශනා  රත්, ඔහු ඒ ඒ 
ඇා ාර ට එම ධර්ම් ේ ඇර්ථ  ෙ ෙරති්ේෙ  රයි. ධර්ම  ෙ ෙරති්ේෙ 
 රයි. ඔහුට ඇර්ථ  ෙරති්ේෙ කිරී්මන් ධර්ම  ෙරති්ේෙ කිරී්මන් 
ෙරමුදිතභාව  උෙදී. ෙරමුදිත ාට ෙරතීි  උෙදී. ෙරීති් න්  ුත් සිත් 
ඇැත්තා්ගේ    සැහැ ේලු ්ේ.    සැහැ ේලුී්මන් සැෙ විඳදී. සැෙ 
සහිත සිත සමාිමත ් ්ේ. ්ම  මහයණනි, ෙළමු 
විමු ්තා තන යි.”  
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්මම සූතර්  ේ සඳෙහන් ෙරිදි සජ්ජක්ධා නා කිරීම, ධර්ම ්ෙේශන , 
ධර්ම  සිතීම, භාවනා කිරීම  න  රැණු තම තමන් සිදු රන විට 
ශරෙේධාව ඉසේමතු ්වමින් සිදු  රන උෙෙරී ෂ්ණ් න්, ඇර්ථ  
තුළින් එ්තර වන ෙරතිෙදාව වන ධර්ම , ෙරා් ෝගි ව සිදුවන 
අාකාරෙ ද් පැහැදි  ිකර අැත. 

බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  රන ධර්ම , ස ් ා  නි්රෝධ 
වන, ් ෝ ් න් එ්තර වන ෙරතිෙදාවකි. එම ෙරතිෙදාව ඒ ඒ ඇ  
ඉහින් විසේතර කළ  රමව ින්, ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඉෙදී්මන්, 
උෙෙවා ගනී. ්ම් ඇා ාර ට  ්ම ටු බුදුවරැන්ට ඇා්ේණි  
ධර්ම  ඇැ්සන විට එම ෙහ්ම් එ්තරවන, ෙරතිෙදාත්ම  ගුණ  
මනාව ෙරඥාවට ෙර්ශන  ්ේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ් ෝ  ට ෙහළ ී සැබෑම එ්තර වන මඟ 
්ෙන්වා වදාළ ්සේ . එ් ස ්ෙන්ව ූ ෙහම බුදුරජාණන් 
වහන්යසේටම ඇා්ේණි  ෙහමකි. බුදුරජාණන් වහන්යසේට ෙමණ ් 
ඇා්ේණි  ෙහම සාමු  ්ංසි  ්ෙේශන  ්ේ. එහි ඇර්ථාන්විතභාව  
ගුණ ස කින් ඉසේමත ු ර ඇැත.  

“ත්වං මහානාම ධමමං ඇනුස්ස්ර යාසි, ‘ස්වාකඛා්තා භගවතා 
ධ්මමා සන්ධදිට්ි් ා ඇ ා ි් ා එහිෙස්සි් ා ඔෙනයි් ා 
ෙච්චත්තං ්වදිත්්බා විඤ්ූහී’ති” (මහානාම සූතර  - ඇ.නි. 6) 

“මහානාම, නුඹ ධර්ම  සිහි රහි, ඒ භාගයවතුන් වහන්්සේ්ගේ 
ධර්ම  සේවා ්ඛාත  , සන්දිට්ඨි   , ඇ ා ි   , ඒහිෙසේසි   , 
ඔෞෙනයි   , ෙච්චතත්ං ්ේදිතබ්්බෝ විඤ්ූහී’ති  .”  

බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ගේ ධර්මෙ අර්ථාන්විත වීම ෙනු ් ෝ ් ේ 
වයවහාරි  ව ූ වචන න් ්නා්ේ. ධාතු, ඇා තන, සේ න්ධ, 
ෙටිච්චසමෙුේොෙ , යබාජ්ධඞ්ග, ඇාර්  ඇෂේටාංගි  මාර්ග , ඉන්ි  
ධර්ම  නු ් ෝ   තුළ වයවහාරි  ව ූඇර්ථානව්ිත වචන ්වයි. ්ම් 
වචනම භාවිත  රමින ් ඇර්ථ ත් ඉසේමත ු  රමින්, විමසී්ම් 
චින්තන  ් ඇැති  රීමට උෙ ාර වන ් සට, ස ් ා  නියරෝධ 
වන ද්හමක් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදාළ ්සේ . ස ් ා  
නි්රෝධ වන ඇා ාර  එ්සේ ්ෙන්වූ වචන තුළින ්මනාව ෙර ටව 
ඇැත. එ්මන්ම එ  ෙරතිෙදාව ් ් සට ඉසේමතවුන ඇා ාර  ෙ 
 ා   ට ඇයිතිබව ඉ ්මීම ෙ ෙරා් ෝගි ව සිදු ්ේ.  ා   ් 
ෙැන්වන්්න්ම සේවකී ත්ව  වන ස ් ා  නිසාම  . ස ් ා  
නි්රෝධ වන විට  ා    ෙැනීම ෙ ්නා් ්ෙේ. ඒ බව 
නිරැතත්ිෙථ සූතර්  ේ දී ඉසේමතු ්ේ. 

“ ං රෑපිං ඇතීතං නිරැද්ධං විෙරිණතං, ‘ඇ්හාසී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 
‘ඇ්හාසී’ති -්ෙ-” 
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“ ං භිකඛ්ව, රෑෙං ඇජාතං ඇොතුභූතං ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, 
‘භවිස්සතී’ති තස්ස සමඤ්ා, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස ෙඤ්ඤත්ති, න 
තස්ස සඞ්ඛා ‘ඇත්ී’ති, න තස්ස සඞ්ඛා ‘ඇ්හාසී’ති.  ා ්වෙනා -
්ෙ-  ා සඤ්ා -්ෙ- ්  සඞ්ඛාරා -්ෙ-  ං විඤ්ාණං ඇජාතං 
ඇොතුභූතං ‘භවිස්සතී’ති තස්ස සඞ්ඛා, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස 
සමඤ්ා, ‘භවිස්සතී’ති තස්ස ෙඤ්ඤත්ති. න තස්ස සඞ්ඛා ‘ඇත්ී’ති, 
න තස්ස සඞ්ඛා ‘ඇ්හාසී’ති.” 

“ ං භිකඛ්ව, රෑෙං ජාතං ොතුභූතං, ‘ඇත්ී’ති තස්ස සඞ්ඛා, ‘ඇත්ී’ති 
-්ෙ-” (නිරැත්තිෙථ සූතර  - ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ම් රෑෙ   ්ඇතීත ෙ, නිරැෙේධ ෙ, විෙරිණාම ෙ, එ ට 
ඇ්හෝසි වූ් ේ  ැයි ගනිීමට  යි. -්ෙ-” 

“මහ්ණනි,  ම් රෑෙ   ්හට්නාගත්් ත් ෙ, ෙහළ ්නාවූ් ේ ෙ, 
එ ට වන්්න්  ෙැයි ගිනීමට  යි. එ ට ‘වන්්න් ’  ැයි 
හැඳදින්ීමකි. එ ට ‘වන්් න් ’ ෙැයි ෙරඥෙේති කි. එ ට ති්බ්  ැයි 
ගිනීම ් නැත. එ ට ඇ්හෝසි වූ් ේ  ැයි ගිනීම ් නැත.  ම් 
්ේෙනාව  ්-්ෙ-  ම් සංඥාව ් -්ෙ-  ම් සංසේ ාර  ් -්ෙ-  ම් 
විඥාන  ් හට්නාගත්් ත් ෙ, ෙහළ ්නාවූ් ේ ෙ, එ ට වන්්න්  
ෙැයි ගිනීමට ෙැයි. එ ට ‘වන්්න් ’  ැයි හැඳදින්ීමකි. එ ට 
‘වන්්න් ’ ෙැයි ෙරඥෙේති කි. එ ට ති්බ්  ැයි ගනිීම ් නැත. එ ට 
ඇ්හෝසි වූ් ේ  ැයි ගනිීම  ්නැත.”  

“රෑෙුොදානකඛ්න්ධධා, ්වෙනුොදානකඛ්න්ධධා, 
සඤ්ුොදානකඛ්න්ධධා, සඞ්ඛාරෑොදානකඛ්න්ධධා, 
විඤ්ාණෙුාදානකඛ්න්ධධා. ඉ්ම ්ඛා ඇාවු්සා විසාඛ 
ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා සක ා් ා වු්ත්තා භගවතාති.” (චූළ්ේෙ ේ  
සූතර  - ම.නි. 1) 

“ඇැවැත් විශාඛ් නි, රෑෙ උොදානසේ න්ධ , ්ේෙනා 
උොදානසේ න්ධ , සංඥා උොදානසේ න්ධ , සංඛාර 
උොදානසේ න්ධ , විඤ්ේාණ උොදානසේ න්ධ   න ෙංච 



133 
 

උොදානසේ න්ධ යෙෝ ස ් ා   ැයි භාගයවතුන ් වහන්්සේ වදාළ 
්සේ .”  

ස ් ා   නු ෙංච උොදානසේ න්ධ යෙෝට නමකි. එනම් 
‘ස ් ා   ෙැවැත්ම’ ‘ ා   යෙදීම ම’ බව නිරැත්තිෙථ සූතර්  න් 
ෙැහැදි ි ්ේ. (කා ෙ සමඟ රෑප, යේද්නා, සිංඥා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ යෙදීම සක්කාෙ යේ. ද්හයමන ්සක්කාෙ ඉක්මවන විට 
කා ෙක පැනවීම ද් යනායෙයද්ේ.) තථාගත ෙහම තුළ එම  ා   
ඉ ්මීම ්හාඳදින්ම ඉසේමත ුී ඇැත. එ්මන්ම එම ෙහම තුළටම 
් ාමුී්ම් සේවභාව  ්, ශරෙේධාව ොෙ  ී්මන් හා සතයෙ 
ග්ේෂීබවින් සිදු්ේ. ‘එව බ ව’ ඇැවිත් බ න්න  න වග, 
ෙරා් ෝගි ව ෙහම තුළින් ෙරතිෙදාවට ඇනුගත ී්මන් සිදු ්ේ. එම 
ෙහමටම ෙමණ ් ළං ී බැ ීම, උපපරීකෂ්්ණ  න  රැණින ් ෙ 
්හාඳදින් ෙැහැදි ි  . එ  ෙහ්ම් ඇැති ගුණ කි. ෙරඥාව ඇැති ඇ ට 
ෙමණ  ්ඒ ඒ නුවණ ඇැති ඇා ාර ට දැකි  හැකි ් ස ෙහම ් දී 
ඇැත. ්ම  ෙ වචන තුළට ් ාටුී එ  උතුම් ් ස ්නාගැනීමකි 
(ෙෙෙරම). ධර්ම  තුළින් ්ෙනව්න වයවහාරි  ් ෝ ් ේ 
වචන න්, එනම් ‘ඇිවචන ෙෙ’ උතුම් වන කිසි්ව ුට එ්තර වන 
ෙරතිෙදාවට කිසිදා  ් ාමුවි  ්නාහැ .  

ඇර්ථ  උෙෙරී ෂ්ණ   රන විට ්ම් ඇා ාර ට වන ෙරතිෙදාව  ්
ධර්ම  තුළින් ඉසේමත ුී  එ්තර වන මාර්ග  ෙරා් ෝගි වම සිදු්ේ. 
ඉතාම ගරැ රන, තථාගත ගම්ීර ධර්ම  ෙවසන ඇාචාර්  උතුමන ්
ළඟට ්ගාසේ, ්නාවැට්හන ඇර්ථ  විමසන විටදී, ්ම් ඇා ාර ට 
ධර්ම  තුළින්ම ස ් ා  නි්රෝධ ෙරතිෙදාව, ෙරා් ෝගි ව ඉසේමත ු
්ේ.  

ඇර්ථ  උෙෙරී ෂ්ණ  කිරීම  නු සම්ෙූර්ණ් න්ම එ්තර්වන 
ෙරතිෙදාවට බැස ගැනීම බව ඉහත ්ෙනව්ූ  රැණ ුතුළින් ෙැහැදි ි 
්ේ. ්ම්සේ සිදුවන ඇර්ථ උෙෙරී ෂ්ණ  ‘් ෝනි්සෝ මනසි ාර ’ 
්ේ. ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ෙිළිබඳෙව විසේතර ට ෙරථම එහි ඇැති 
වැෙගත් ම ෙිළිබඳෙව ෙහත සූතර තුළින් වටහා ගනිමු.  
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“ෙර්තා ච ්ඝා්සා, ් ානි්සා ච මනසි ා්රා. ඉ්ම ්ඛා 
ඇාවු්සා ්ද්ව ෙච්ච ා සමමාදිට්ි ා උප්ොදා ාති.” (මහා ්ේෙ ේ  
සූතර  - ම.නි. 1) 

“ඇැවැත්නි, ඇනුන්්ගන් ඇැ්සන ශබ්ෙ  ත් (සෙේධර්ම ශරවණ ), 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ත්  න ් ම්  රැණ ු් ෙ  ෙරතය් න් සම්මා 
දිට්ඨි  උෙදී”  

“සුරි ස්ස භිකඛ්ව, උෙ ්තා එතං ෙු්බඞ්ගමං එතං 
ෙු්බනිමිත්තං,  දිෙං ඇරැණග්ගං; එව්මව ්ඛා භිකඛ්ව, 
භිකඛු්නා ඇරි ස්ස ඇට්ඨඞ්ග ිස්ස මග්ගස්ස උප්ොදා  එතං 
ෙු්බඞ්ගමං එතං ෙු්බනිමිත්තං  දිෙං ්  ානි්සාමනසි ාරසමෙදා.” 
(් ෝනි්සෝ සූතර  - ස.නි. 5-1) 

“මහ්ණනි,  ම් ඇරැ්ණෝේ   ්්ේ ෙ, හිරැ උදාීමට ්ෙර ්ම් 
පූර්ව අිංගෙ යවයි, ෙූර්ව නිමිත්ත ්වයි. මහ්ණනි, එ්සයින්ම  ම් 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර සම්පත්ිෙක් ්ේ ෙ, භි ්ෂුව ට ඇා ය 
ඇෂේටාංගි  මාර්ග  ඉෙදීමට ්ම් ෙූර්ව නිමිතත් ්ේ.”  

“සද්ධමමසවනං ෙරිෙූරං සද්ධං ෙරිෙූ්රති, සද්ධා ෙරිෙූරා 
් ානි්සාමනසි ාරං ෙරිෙූ්රති, ් ානි්සාමනසි ා්රා ෙරිෙූ්රා 
සතිසමෙජඤ්ඤං ෙරිෙූ්රති” (ඇවිජ්ජජා සූතර  - ඇ.නි. 6) 

“සෙේධර්ම ශරවණ  ෙිරී්මන් ශරෙේධාව ෙි්ර්. ශරෙේධාව ෙිරී්මන් 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ෙි්ර්. ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ෙිරී්මන ්
සතිසම්ෙජඤේඤ  ෙි්ර්.”  

ඉහතින් ්ෙන්වා ඇැති සතූර ඇනුව ධර්ම මාර්ග ට ඇවශය ෙරධානම 
 ාරණ  වන්්න් ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  බව ෙැහැදි ි ්ේ. එම 
නිසා ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ෙිළිබඳෙව සවිසේතරව ෙැහැදි  ි රගත 
 ුතු ්ේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  රන ධර්ම ට ෙරා් ෝගි ව 
් ාමුීම සඳෙහා වන ඇාධයාත්මි  ෙූර්ව ෙරතිෙදාව වන්්න් 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඉෙදීම යි. එබැවින ් එම ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර   ුම  ්ද්  න්න මනාව වටහාගත  තුු ්ේ. ඒ සඳෙහා 
්ම්  රැණ ුස  ා බ මු.  

් ෝනි්සෝ මනසි ාර  උෙදින්්න්ම බාහිරින් ඇැ්සන තථාගත 
ෙහම ම ොෙ  ී්මනි. එ ට ්වන කිසිම ොෙ ත්ව  ් නැත. 
එ්සේ නම් ් ෝනි්සෝ මනසි ාර   න වචන ට තාත්වි  ඇර්ථ  
ඉසේමත ුවි   ුත්්ත්ම තමාට ඇයිති නැති තථාගත න් වහන්්සේට 
ෙමණ  ්ඇයිති බාහිරින් ඇැ්සන ්ෙේ තුළින් ෙමණි.  

් ෝනි්සෝ මනසි ාර   න වචන  ‘් ෝනි + ් සෝ + මනසි ාර ’ 
් සට විසන්ි කිරීමට ෙුළුවන. ධර්ම  බාහිර ඇංග  වන ඇතර 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇාධයාත්මි  ඇංග  ්ේ. ධර්ම  
බදුුරජාණන් වහන්්සේට ඇයිති බැවින් බාහිර ්ේ. ඒ බව සමසේථ 
්ෙේශනා්ේම විගරහ ්ේ. ධර්ම  දැීම  නු තථාගත න් වහන්්සේ 
හමුීම යි. එනම් කිසිම විදි කින් කිසිම ඇා ාර  ට එම ෙහම 
්වන කිසි්ව ුට ඇයිති නැත. ඒ ෙහම  න ුවචන ටි ම ්නා්ේ. 
වචන ්ෙළ ගැසීම ම ්නා්ේ. වචන ව  ඇර්ථම ්නා්ේ. ඒ 
සි  ේ  සමාජ් ේ ෙ වයවහාර ් ේ. ඒ සි ලු වයවහාර මගධ සමාජ  
සතුයි. තථාගත න් වහන්්සේට ඇයිති  ෘතය වන්් න් ඒ වචන ටි  
්ෙළගසේවා ඇැති ඇ ුරින ්හා එම වචන ව  ඇර්ථ තුළින් ගැබ් වී 
ෙවතින ඇර්ථ  ත්, ධර්ම  ත් ්ේ. බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වන 
ධාතු, ඇා තන, සේ න්ධ, ෙටිච්චසමෙුේොෙ, ්බෝි ඇංග ඇාදි් හි 
තාත්වි  ඇර්ථ න් මිස, හු්ෙ ්ම එහි කිසිව  ්"මට" ඇයිති ෙ නැත. 
ගැ ්ෙන්්න් ෙ නැත. හමුවන්්න් ෙ නැත. නමුත් එ  ඇැ්සන විට 
මට ඇයිති  ට ුත්ත ් ඇැත. එ  නම් ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  යි. 
එ  ් ෝනි්සෝ මනසි ාර   න වචන  තුළම ගැබ් ී ඇැත. 
්ම ත් ්ෙන්වූ් ේ තථාගත න් වහන්්සේ  . එම නිසා ෙහම ඇසන 
් ්න ුට ඇයිති වන ් ස ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  විගරහ  ර 
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ඇැත. එ  කිසිඳදු විදි  ට බුදුරජාණන් වහන්යසේට ඇයිති නැත. එ  
ඇයිති ෙහම ඇසන ් නාටයි.  

“් ෝනි”  නු  ුම ් ද්? එනම් ්  ෝනි ්  ස ඔහු ් ම්නහි  රන්්න් 
් ්සේ ද්? “් ෝනි”  නු හටගන්නවා කි න ඇෙහස ්නා්ේ. 
හටගන්නවා,  න ු ර ිාවකි. සමුෙ , උෙේොෙ , උෙ   න සි ලුම 
විගරහ න් හටගැනීම ් ස විගරහ ්ේ. එ්මන්ම ඒවා නි්රෝධ , 
ව , ඇසේථංගම   න වචන න ් සමඟ ෙ ෙැහැදි ි  ර ඇැත. 
හටගැනීම තනිව  ථා  ර නැත. එ් සටයි හටගන්න-නැතිවන 
සේවභාව න ් ෙැහැදි ි වන්්න්. ඒවා සංඛත, ෙටිච්චසමුෙේෙන්න 
ධර්ම වශ් නි. ඒ විගරහ  තුළත් හටගැනීම-නැතිීම  ුතු ව ූ
සේවභාව   න නිර්වචන  ෙැහැදි  ි්ේ. ්ම් සි  ේ ම ෙකින්්න ්
්සෝතාෙන්න ් නා යි. ෙහම දැ ෙු ් නා යි. නමුත් ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර  ඉෙදී්මනුයි ෙහම ෙකින්්න්. එබැවින් “් ෝනි”  න 
වචන ට ඉහත කිසිව  ඇර්ථ   ්්ෙන්වි  ්නාහැ . එ්මන්ම 
ඉහත සි  ේ ම විසේතර වන්්න් ෙර්ශන  ට  . එ් ස ෙර්ශන  
වන විට ඇධයාත්ම බාහිර  න්්න් වැරැෙේෙ හමුී ඇැත. එ්තරීම 
සිදුවීයම් දැක්ම අැත.  ම ් ් ස විගරහ  ළ ්නාහැ . නමුත් 
් ෝනි්සෝ මනසි ාර  උෙදින විට “ ම ්”  න්් නන් එයතරීම 
සිදුවී නැත. ඇාධයාත්මි  බාහිර තුළ වැරැෙේෙ හමුී නැත. එ්මන්ම 
බාහිරින් ඇැ්හන ්ෙ   ් ෙ ්ම් සඳෙහා ඇවශය ්ේ. එ්සේ නම් 
කිසි්සේත්ම ඉහත ෙැහැදි ි කිරීම, “යෙෝනි”  න ඇර්ථ ට 
්නාගැ ්ෙේ. එයසේ නම් මනසි ාර  රන්්න් ් ්සේ ෙ?  

“් ෝනි”  නු  ුම ් ද්? ඇ් ෝනි  නු  ුම  ්ද්? “් ෝනි” “ඇ් ෝනි” 
 න්න ් ෝ   තුළ කරන නිර්වචන තුළටත් ඇදාළ වි   ුතු යි. 
මන්ෙ ත් රාග  දුරැීමට, ෙේ් ේෂ  දුරැීමට ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර  ෙ, ඒවා ඇැතිීමට ඇ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ෙ ්ෙන්වා 
ඇැත. හු්ෙ ්ම “් ෝනි"  න්නත් “ඇ් ෝනි”  න්නත් තවත් 
 රැණ  ්මතම ොෙ  වි   ුතුයි. මමතරී නිමිතත්, ඇසුභ නිමිත්ත, 
ෙටිඝ නිමිත්ත, සභු නිමිත්ත, සෙේධර්ම , ඇසෙේධර්ම  ෙන ්මවා 
හා සබැඳදි ාවකින ් ුතු වූව ් ් ස “් ෝනි” හා “ඇ් ෝනි” ඇැති 
්ේ. ඔහු ඒ ්ෙේට ඇනුව මනසි ාර  රයි. තථාගත ෙහම තුළ ද් 
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්වනත්  රම  ට ද් “් ෝනි”  න තනි වචන  ෙැහැදි ි ් ේ. එනම් 
සමාජ් ේ වයවහාර වන තාත්වි  වචන  ් හමු ්ේ. ඇණඩ්ජ 
් ෝනි, ජ ාබුජ ්  ෝනි, සං්සෙජ ්  ෝනි, ඕෙොති  ්  ෝනි ්  සයි. 
එ්මන්ම ්  ෝනි, ඇ් ෝනි ්  ස ් වන ්වන්්න්ම බාහිර ් ෙේත් සමඟ 
යි. බාහිර ්ෙ  ් ගැනීම ඇදාළ වන්්න්ත් ් ෝනි, ඇ් ෝනි ් සයි. 
 ුණුවන මළ ුණ ් “ඇ් ෝනි” ් ස ෙ  සේසන රෑෙ  “් ෝනි” 
් ස ද්, ෙිළිබඳෙ විගරහ  රාජද්ත්ත හා නාගසමා ා ්ථේර ගාථා තුළ 
හමු්ේ. එයසේ කුණුවන මළකුණ “අයෙෝනි” ය ස මනසිකාරයෙන් 
රාගෙ ද්,  සේසන රෑපෙ “යෙෝනි” ය ස මනසිකාරයෙන් රාගෙ 
දුරැවීම ද් එම යථේර ගාථා තුළින් ඉසේමත ුයේ. එ  හු්ෙ ් බාහිරම 
්නා්ේ. ෙටිඝ නිමිත්ත හා මමතරී නිමිත්ත ් ්ෙන්්න්ත් 
“් ෝනි”, “ඇ් ෝනි” ඇනුව යි. එ්මන්ම වැරදි ෙහම ් ඇැ්සන විට 
ඔහු තුළ “ඇ් ෝනි” ් ස මනසි ාර  සිදු වවූෙ ඔහු එ  ්නාෙනී. 
මන්ෙ ත් එ රැණ වැරදි බව ්නාෙන්නා නිසා්වනි. නමුත් එ  
වැරදි ්ෙ   ්බැවින් “ඇ් ෝනි” ් ස මනසි ාර  රයි. මු ින්  ළ 
රාග, ෙටිඝ ් ස විගරහ න් ් ෝ ් ේ ෙැවැත්ම සමඟ ්ේ. ධර්ම  
සමඟ  රන විගරහ  එ්තර ීම ්ේ.  

වැරදි ෙහම ්  ්ම ටු ඇැසුන්හාත් ඔහු එ  වැරදි ් ස වටහා 
්ගන “ඇ් ෝනි” ් ස මනසි ාර ්නා රයි. නමුත් එ් සට 
වැටහු් න් නැති නම් “ඇ් ෝනි” ් ස මනසි ාර  රයි. එ් ස 
සැබෑම තථාගත ෙහම ඇසන විටත් එයින් ෙ වැරදි ් ස මනසි ාර 
 රයි. එනම් ඇ් ෝනි ්ේ. නිවැරදිව ඇසන විට “් ෝනි” ් ස 
මනසි ාර  රයි. බාහිර ෙවතින ්ෙ  වැරදි ්ෙ   ්වුව ෙ නුවණ 
ඇැති ් නාට “ඇ් ෝනි” ් ස නූෙදී. බාහිර වුවෙ සතයෙ නමුත් 
නුවණ මඳෙ ් නාට “් ෝනි” ් ස නූෙදී.  

“් ෝනි”  නු “උෙදින තැන” ් ස ් ෝනි හතර විගරහ  රන විට 
ඉසේමත ු්ේ. එනමුත් උෙදින තැන, උෙදින ඇා ාර  ් ගැන ්හෝ 
නැති වන ඇා ාර   ්ඇදාළ ්නා්ේ. එ  විමසමින ්වටහාගැනීම ් 
ෙ ්නා්ේ. එ  ්ගෝචර ෙ  රගත ්නාහැ . නමුත් සමුෙ  
ඇසේථංගම  ෙකින විට එ් සට ‘ ම ්’ හම ු ්නා්ේ. සංඛත 
ධර්ම   ෙ  ම ් හම ු්නා්ේ. නමුත් “් ෝනි” ් ස විගරහ  රන 
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විට, නම්  ළ හැකි සේවභාව  ් හමු්ේ. එ්මනම්, ඔහු  රන ඒ 
මනසි ාර  ඒ ෙැන නැගී්ම් සේවභාව් න්  ුතු ්ෙේ ්නාඉ ම්වයි. 
මන්ෙ ත් ඒ ඔහු්ගේ මනසි ාර  සිදු වන්්න්ම ෙැන නැ්ගන්නා 
වූ සේවභාව ට අනවුම  . ඒ බාහිර ෙැන නැගී් ම් නිවැරදිත්ව  
ඇනුවම ඔහු මනසි ාර  රයි. එනම් යෙෝනි්සෝ මනසි ාර  
සම්ෙූර්ණ් න්ම බාහිර වවූ හා සබැඳදී ෙවතී. නිමිතත්  ුණු වූව 
්හෝ  සේසන වූව හා සබැඳදුණු විට “ඒ තුළින් ෙැන නැ්ගන සතය” 
ඇනුවම ඔහ ුවිමසන විට එ  ඇසුභ නිමිත්ත ් ්ේ. වැරදි චර් ාව 
හා නිවැරදි චර් ාව හා සබැඳදුණ ුවිට “ඒ තුළින් ෙැන නැ්ගන 
සතය” (් ් සේ නිසා ් ෝ  සත්ව ා වැරදි  රයි. නිවැරදි වවූ 
 රයි ් ස ව)ූ ඇනුවම ඔහු විමසන විට එ  මමතරී නිමිත්ත ් 
්ේ.  ුණු වූව ්හෝ  සේසන වවූ හා සබැඳදීම “ඒ තුළින් ෙැන 
නැ්ගන සතයෙ ඇනුව ්නාමැතිව” ඔහු විමසන විට එ  සුභ 
නිමිත්ත  ්්ේ. වැරදි චර් ාව හා නිවැරදි චර් ාව හා සබැඳදීම “ඒ 
තුළින් ෙැන නගින සතයෙ ඇනුව ්නාමැතිව” (් ් සේ සේවභාව  
්නාදැ  හුදු වැරදිම ්ෙනීම) ඔහ ුවිමසන විට එ  ෙටිඝ නිමිත්ත 
්ේ. ්ම් සි  ේ ම ් ෝ ් ේ ෙවතින සතයෙ ඇනුව සිදුවුණු 
ෙැවැත්ම ් ේ. ්  ෝ ් න් එ්තර ී ම සඳෙහා ්  ාමුවන විට සිදුවන 
ඇා ාර ත් විමසා බ මු. 

• වැරදි ධර්ම  ් ඇැ්සන විට “ඒ තුළින් ෙැන නගින සතය” 
ඇනුවම විමසන විට එ  වැරැෙේෙ ් ් ස බැහැර  රයි. 
“ඇ් ෝනි” ් ස නෙූදී. “් ෝනි” ් ස එ්තර වන මඟ ් 
හම ු්නා්ේ.  

• වැරදි ධර්ම  ් ඇැ්සන විට ඒ තුළින් ෙැන නගනි විගරහ  
ඇසතයෙ බැවින ් එ  ඇසතයබව ්නාෙන්නා නිසා, ‘එහි 
ඇසතයෙ නම් ව ූසතය  ඇනුව ්නාමැතිව’ විමසන විට 
ඇයෙෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැති ්ේ.  

• තථාගත ෙහම ම ඇැ්සන විට “ඒ තුළින් ෙැන නගින 
සතයෙ ඇනුව ්නාමැතිව” විමසන විට ඇයෙෝනි්සෝ 
මනසි ාර  උෙදී.  
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• තථාගත ෙහම බාහිරින් ඇැ්සන විට “ඒ තුළින් ෙැන නගින 
සතය” ඇනුව ඔහ ුවිමසන විට එ  යෙෝනි්සෝ මනසි ාර  
්ේ. එ  බාහිරට ඇයිති නැත.  
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31' O¾uhg wkqf,dau jQ bjiSu 

් ෝනි්සෝ මනසි ාර   න ඇර්ථ  ්ම් ඇා ාර ට ෙැහැදි ි  රන ු
 ැබු්ේ එහි ඇැති වැෙගත් ම නිසා .  ්ම ුට ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර  ඉෙදු්න් නම් ඔහු ඇනිවාර්් නම් සම්මා දිට්ඨි ට 
ෙත්් ේ. අැස ූ ධර්මෙ නිවැරදිව ‘දිට්ඨිො සුපේපටිවිද්ේධා’ ද්ක්වාම 
නිරවු ේ වූ විට අර්ථ උපපරීක්ෂ්ණෙ අැියේ. එනම් ෙහමට ඇනුව 
විමසීම ් වන ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැති්ේ. එ  සිදුවන්්න්ම 
ශරෙේධාව ඇනුවම . එනම් සෙේධානුසාරී ්ේ. ්ම් ඇා ාර ට 
සිදුවන්්න්ම ධර්ම  සම්ෙූර්ණ් න් නිවැරදි බව හා තම තමන්්ගේ 
ඇත්දැකීම් ් ෝ   සම්ෙූර්ණ් න් නිසේසාර බැවිනි. එ් ස 
ධර්මෙට අනුව ඉවසීයම්  ෘතය ත් සිදු්ේ. එම ඉවසීම ධර්ම ට 
ඇනු් ෝමව සිදුවන්නකි. ධර්මෙට අනුව වූ නිෂ්ේඨාවට (ද්හයම් 
ෙථාර්ථෙ අනුව) ඉවසීමත,් (ධර්මෙට) අනුය ෝම ව ූ (ද්හයම් 
ෙථාර්ථෙ අනුව) ඉවසීමත් සිදුයේ. එනම් ධම්මනිජ්ජක්ධානකඛ්න්ති , 
ඇනු් ෝමඛන්ති  ්ේ.  

ධම්මනිජ්ජක්ධානක්ඛන්ති  ෙිළිබඳෙව කීටාගිරි සූතර , චඞ්ක්ී සූතරෙ තුළ 
ෙැහැදි ි  ර ඇැත. ඇංගුත්තර නි ා  හතරවන ් ොත්වහන්්සේ තුළ, 
ඇනිච්ච, දු ්ඛ, ඇනත්ත, නිබ්බානසුඛ සූතර න්හි ඇනු් ෝමඛන්ති  
පිළිබඳද්ව සඳද්හන්ව ඇැත. එනම් ් දීම ඇනිච්ච, දු ්ඛ, ඇනත්ත, 
නිබ්බානසුඛ (ස ් ා  නි්රෝධ) බව නම්, එ  ධර්ම ට ඇනුව 
ඉවසීම ්ේ. එනම් සේවකී ත්ව  ඉ ්මවන ෙරතිෙදාවට ඇනුගත වීම 
්ේ. ්ම් ස සිදුවන විට ්සෝතාෙන්න, ස දාගාමී, ඇනාගාමී, 
ඇරහත ්්ේ. ්ම් ‘ඉවසීම’ ෙන වචන  තව දුරටත් ෙැහැදි ි  ර 
ගැනීම සඳෙහා ් ෝ ් ේ උදාහරණ  ් විමසා බ මු. 

“ වුරැ ්හෝ ඇභූත් න් බණින බව සිතනන්. තමන්්ගේ   ට 
් ා  ු්ේෙනාව ් දැ්නන බවත ්සිතන්න. ්ම් උදාහරණ ්ෙ  
තුළින් ඉවසීම සිදුවන ඇා ාර  ත්, ඉවසී්ම්  ෘතය  ත් ගැන විමසා 
බ මු.  වුරැ ්හෝ තමන්ට බණින විට තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් 
ජීවිත ට සම්ෙූර්ණ් න් විරැෙේධ ්ෙ   ් සිදු්ේ. ඉවසීම සිදු 
්නාවන්්න් නම්, ඔහුට ්ෙර ා බැනීම ්හෝ තම සිත තුළ ගැටීම 
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ඇැති්ේ. නමුත් ඉවසීම සිදුවන විට එ ට ෙරතිචාර   ්්නාෙ ව්යි. 
ඇැතුළතින් ්හෝ බාහි්රන් ෙරතිචාර ්නාෙ ව්යි. තමා්ගේ ් ෝ  ට 
සම්ෙූර්ණ ෙටහැනි ්ෙ   ්‘බැනීම’ තුළින් සිදු ව ූඇතර එ  ඉ ්මවා 
 ාම සඳෙහා කිසිඳදු ෙරතිචාර   ් ්නාෙ ව්යි. එවිට සැබෑවටම 
ඉවසී්ම්  ෘතය සිදු්ේ. 

තම   ට දු ් ්ේෙනාව ් දැ්නන විටදී ෙ එ්සේම ඉවසීම සිදු්ේ. 
තම ඇත්දැකීම් ් ෝ  ට ඇ මැති ්ේෙනාව  ්දැ්න්. නමුත් සිත 
තුළ එ ට ගැටීම ් ඇැතිීම ්හෝ බාහිරින් එ  ්වනසේ කිරීමට 
ෙරතිචාර ්නාදැ ්ීම තුළින් ඉවසී්ම්  ෘතය තාත්වි වම සිදු්ේ. 
්ම් ඇා ාර ට ඉවසී්ම්  ෘතය නිවැරදිවම සිදුීමට  රැණු යද්ක  ්
ඇදාළ ්ේ.” 

1. තමන්්ගේ ් දීමට (බැනුම් ඇැසීමට ඇ ැමැති ම, දු ් 
්ේෙනාවට ඇ ැමැති ම) සම්ෙූර්ණ විරැෙේධ ්ෙ  ් සිදුීම. 

2. එ්සේ සිදුවන  ාරණාව ඉක්මවීම සඳෙහා ෙරතිචාර ්නාෙ ව්ා 
සිටීම. 

තථාගත ගම්ීර ධර්ම  ඇසන විට ෙ ් ම් ඇා ාර ටම සිදු්ේ. එනම් 
තමන්යගේ ය ෝකෙට (සේවීෙත්වෙට) ්ගෝචර ්නාවන සතයබවක් 
හමු්ේ. එ් සට එ  සතයබවක් වන්්න් දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා 
් සට සුත  නිවැරදි ් ස නිරවු ේ ීම ඇැතිවූ බැවිනි. එ්මන්ම 
එම සතයෙ ධර්ම  ඇභිභවන  ්නා රයි. එනම් එ  ඉ ්මවා 
 න්්න් නැත. එ් සට ඉ ්මවා ් නා න ගති  නිසා එම සතය ට 
ඇනුගත වීම ් සිදු්ේ. එනම් සතයෙ ඇාර ෂ්ා කිරීම ජිවිත  තුළ 
තාත්වි  ්ේ. ්ම් ඉවසී්ම්  ෘතය, ධර්ම් ේ නිවැරදිභාව  හා 
ධර්ම  ඇනුව සිදුවන නිසා ධම්මනිජ්ජක්ධානකඛ්න්ති, 
ඇනු් ෝමඛන්ති ් ස ෙරා් ෝගි වම එ්තර වන ෙරතිෙදාව ් 
් සටම සිදු්ේ. ස  ්ා  නම් ව ූ සේවකී ත්ව  ඉ ්මවන 
ෙරතිෙදාව ් බවට ෙත්් ේ. ්ම් ව ූ වැඩෙිළි්වළ තුළින් ස ් ා  
දිට්ඨිෙ ෙරහාණ  ීම සිදු්ේ.  

[්ෙවි ා:] 
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“සත්ති ා වි  ඔම්ට්ඨා ඩය්හමා්නාව මත්ථ් , 
 ාමරාගප්ෙහාණා  ස්තා භිකඛු ෙරි්බ්ජ’ති.”  

“ඇා ුධ කින් ෙහර  ැබූව  ු ්මන්, හිස ගිනිගත්්ත ු ්මන් 
භි ්ෂුව  ාමරාග  ෙරහාණ  සඳෙහා සිහි් න ් තුුව ්ව්සන්්න් 
 .” 

[භාගයවතුන් වහන්්සේ:] 

“සත්ති ා වි  ඔම්ට්ඨා ඩය්හමා්නාව මත්ථ් , 
සක ා දිට්ිප්ෙහානා  ස්තා භිකඛු ෙරි්බ්ජ’ති.” (සත්තී සූතර  
- ස.නි. 1) 

“ඇා ුධ කින් ෙහර  ැබූව  ු ්මන්, හිස ගිනිගත්්ත ු ්මන් 
භි ්ෂුව ස ් ා  දිට්ඨි  ෙරහාණ  සඳෙහා සිහි් න්  ුතුව 
්ව්සන්්න්  .”  

භාගයවතුන් වහන්්සේ ්ෙන්වා ්ෙන්්න් ජරා-මරණ ව ින් ෙීඩිත 
වූ ඇ  ස ් ා  දිට්ඨි  ෙරහාණ   ළ  ුතු බවයි. නමුත් ් ෝ  ාට 
එ  එ්සේ හමු්නා්ේ.  

ය ෝකෙක් අැි බව  ැබීම ම, අාත්මෙක් ෙන හැඟිම ම යේ. එ් ස 
තම තමන්්ගේ ්ගෝචර ් ෝ   තුළ ෙර ට වන ජාති, ජරා, මරණ 
දුකින් නිෙහසේීමට ් ෝ  ා විවිධ  රම ඇනුගමන   රි.  

“කිමේන්සා සමම සාරි ජි්ණ්ණා නාමා?”ති. එ්සා ්ඛා ්ෙව 
ජි්ණ්ණා නාම: න’දානි ් තන චිරං ජීවිත්බං භවිස්සතී”ති. කිමෙන 
සමම සාරි ඇහමෙි ජරාධ්මමා ජරං ඇනතී්තා?’ති. “ත්වඤ්ච ්ෙව 
ම ඤ්චමහා ස්්බ ජරාධමමා ජරං ඇනතීතා”ති. -යප- වයාධි -යප- 
මරණ -යප-” (මහාෙදාන සූතර  - දී.නි. 2) 

“ හළුව රථාචා යාණනි, දිරනවා කි න්්න්  ුම  ්ද්?” යි “්ෙේවයිනි 
( ුමරැනි), ඔහුට ්බා්හෝ   ේ ජීවත් වි  ්නාහැ ්් ්  , ්ම්සේ 
වූ තැනැත්තා දිරෙ ු් නා නම් ්ේ”. “ හළුව රථාචා යාණනි, මමත් 
ඒ ඇා ාර ට දිරන සේවභාව ට ෙත්් වනවා ෙ? දිරන සේවභාව  
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ඉ ්මවා නැෙේ ද්?” “්ෙේවයිනි ( ුමරැනි), නුඹ ෙ, ඇෙි ෙ සි  ේ් ෝම 
දිරන සේවභාව් න ් ු ්තයි. දිරන සේවභාව  ඉ ම්වා නැත. -්ෙ- 
් ඩ්වන, -්ෙ- මරණ -්ෙ-.”  

් ෝ ් ේ සිටින ්ෙවි මිනිසුන් සි ලු ්ෙනාම ජරාමරණ ධර්ම න් 
ඉ ්මවා නැති බව වටහා්ගන, එයින් නිෙහසේ ීම සඳෙහා 
විමු ්ති   ් ්සා ි. එ් සට ්සා න විමු ත්ි ෙරතිෙදා තුළින් 
 ාමරාග  ෙරහාණ  ව ූවිට විමු ්ති   ැබ ූබවට   ේෙනා  ළ 
උතුම් ශරමණවරැ ෙිළිබඳෙව මු නි් ඉදිරිෙත්  රන  දී. සීහනාෙ, 
බරහේමජා , ෙඤේචත්ත  සූතර තුළ එ  මනාව ඉසේමත ුවිෙ. ් ෝ   
තුළ ජීවත් වන ්ෙවි මිනිසුන්ට, ජරාමරණ් න ් ැ්බන ෙීඩාව 
ඉ ්මීම සඳෙහා  ළ හැකි එ ම  රැණ වන්්න් තම තමන් භු ත්ි 
විඳදින  ාමරාග ෙීඩාව ඉ ්මීම යි.  

නමුත් තථාගත න ්වහන්් සේ ්වනසේම ව ූෙරතිෙදාව ් ්ෙනව්ා දුන් 
යසේක. ්ම්සේ සමාජ  තුළ ෙැවති විමු ්ති ෙරතිෙදාවන් ෙ 
ඇනුගමන  ් ාට, එහි සැබෑම විමු ්ති  ් නැති බව වටහාගත් 
්බෝසතාණන් වහන්්සේ, තනි ම සතයෙ ්සීමට ෙටන්ගත් හ. 
එ් ස සතයෙ ්සා න විට ඇනය න්ට ්ගෝචර ්නාවන 
ඇා ාර ට සිතී්ම් වැඩෙළිි්වළ ් ඉසේමත ුවූහ. ් ෝ  සත්ව න් 
ජරාමරණ න්ට ෙත ් වන බව   ේෙනා  රමින් සිටින විට, 
්හේතුඵ  නුවණ ඇැතිීමට, ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ්ෙර ්නාඇැස ූ
විරෑ ් ස ෙහළ වි . 

“තස්ස මය්හිං භික්ඛයව, එතද්යහාසි: “කිම්හි නු යඛා සි ජරාමරණිං 
යහාි? කිම්පච්ඡචො ජරාමරණ?”්ි. තස්ස මය්හිං භික්ඛයව, 
යොනියසා මනසිකාරා අහු පඤ්ාෙ අභිසමයො: “ජාිො යඛා 
සි ජරාමරණිං යහාි. ජාිපච්ඡචො ජරාමරණ”්ි.” (යගාතම 
සූතරෙ - ස.නි. 2) 

“මහ්ණනි, එ  ේහි මාහට ්ම්සේ ඇෙහස ඇැතිවි . “ ුම  ්ඇැති 
  ේහි ජරාමරණ ්ේ ෙ?,  ුම  ්ෙරතය් න් ජරාමරණ ්ේ ෙ?”. 
මහ්ණනි, ඉ ්බිති මාහට “ජාති  ඇැති   ේහි ජරාමරණ ්ේ. ජාති 
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ෙරතය් න් ජරාමරණ ්ේ”  ැයි ් ෝනි්සෝ මනසි ාර් න් ෙරඥාව 
ඇැති වි : “ජාති  ඇැති   ේහි ජරාමරණ ්ේ. ජාති ෙරතය් න් 
ජරාමරණ ්ේ”  ැයි”  

තම තමන් ් ාටු රගත් රාමුව ඇනුව ්ම් සි ලුම ෙරශේන 
්ගාඩනැ්ගන බව වැටහී, එ්සේ ් ාටුවන සේවකී ත්ව  ඉ ්මවා 
උතුම් සම්බුෙේධත්ව  සා ්ෂාත් කළ ්සේ . ්ම් ස වටහා ගත් 
ධර්ම  ඇසාමානය මිනිසනු් සිටින සමාජ   දී, ඇසාමානය නුවණ 
ඇැති තථාගත න් වහන්්සේ ෙ ්ෙේශනා කිරීමට මනය්ෝත්සාහී වූ් ේ 
එ  එතරම් ම ගැඹුරැ නිසා්වනි. සහම්ෙතී බරහේම ා ්තවර  ්
ඇාරාධන   රන ්ත ්ම ්ෙේශනා කිරීම ෙරති ්්ෂේෙ  රන ු
 ැබු්ේම ධර්ම  ෙැවසීම තමන්ට ්ව්හස ්වන නිසා්වනි. 
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ උතුම් සම්බුෙේධත්ව ට පතව්ී ඇසාමානය 
හැකි ාවකින් ෙුක්තව සිටින විට දී, ඇසාමානය හැකි ාවකින්  ුතු 
ඇ  ය ෝකයෙේ සිටිත්දී ත්, ධර්ම ්ෙේශනා කිරීමට මන්්ෝත්සාහී ව ූ
්සේ . එ  එ්සේ සිදුවන්්න්ම, එම ඇව්බෝධ  රගත් ධර්ම , 
ය ෝකයෙේ වයවහාරික වචනව ට යපරළීමට අපහසුකමත්, 
ය ෝකයෙේ සිටින අෙට එෙ යත්රැම් ගැනීමට අපහසු කමත් නිසා 
ෙ. 

“කි්ච්ඡන ්ම ඇිගතං හ න්ධදානි ෙ ාසිතුං, 
රාග්දාසේර්තහි නා ං ධ්මමා සුසමබු්ධා. 

ෙටි්සාතගාමිං නිෙුණං ගමීරං දුද්ෙසං ඇණුං, 
රාගරත්තා න ෙකි්ති ත්මාකඛ්න්ධධන ඇාවුතාති. 

ඉති භගව්තා ෙටිසඤ්චිකඛ්තා ඇ්ප්ොස්සුක තා  චිත්තං නමති 
්නා ධමම්ෙසනා .” 

“මා විසින් දු  ් සේ ඇව්බෝධ  රන  ෙ ධමම  දැන් ෙැවසීම නිෂේඵ  
 . රාග ෙේ් ේෂ් න් මැඳඩණු ුඇ  විසින් ්ම් ෙහම සුව්සේ ඇව්බෝධ 
 ළ ්නාහැ . 

රාග් න ් රත් ව,ූ ඇඳදු්රන් (යමෝහයෙන්) වැසුණු සත්ව් ෝ 
ෙරතිවිරැෙේධ දිශාවට ග ා්ගන  න, සිෙුම්, ගැඹුරැ, දු  ්සේ ෙත ුතු, 
ඉතා සි ුම් ්ම් ෙහම ්නාෙකිති. 

්ම්සේ   ේෙනා රන භාගයවතුන් වහන්්සේ්ගේ සිත ම්න්ධෝත්සාහී 
වි . ෙහම් ්ෙසීමට ්නානැමිණි.” 

්ම්සේ සිතුණ ුභාගයවතුන් වහන්්සේ, සහම්ෙතී බරහේමරාජ ා- විසින් 
ධර්ම යද්ේශ්නෙට කළ ඇාරාධන් න් පස ු් ෝ   ්ෙස බැූ යසේක. 
එවිට ෙහම් ්ෙසීම සඳෙහා ඇෙහස ඇැති ව ූයසේක.  
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“ඇොරැතා ්තසං ඇමතස්ස ද්වාරා ්  ්සාතව්්තා ෙමුඤ්ච්ත ු
සද්ධං, විහිංසසඤ්ඤී ෙගුණං න භාසිං ධමමං ෙණීතං මනු්ජසු 
බර් හ්මති.” (ඇා ාචන සූතර  - ස. නි. 1) 

“ඔවුන්ට ඇමා්දාර ්නාවැසින.  ම් ් ්න ්  න් ඇැත්තාහු නම් 
ශරෙේධාව මදුාහරිත්වා. බරහේම , මිනිසුන් ් ්රහි ෙහම් ්ෙසීම 
්ව්හස  ්ෙමණ  ්ෙැයි සිතා ෙරණීත ව ූධමම  ්නා්ෙසන  ෙේ් ෙේ 
 .”  

් ෝ ් ේ නුවණැති මිනිසුන ් සිටින බව බුදු ඇැසින්, මහා 
 රැණා්වන් දුටු විට ඇමෘත ෙේවාර  විවෘත  ළ ්සේ . එ්සේ 
්ෙේශනා කිරීම සඳෙහා, ඇසනු  ැමති ඇ  ශරෙේධාව මදුා හරිත්වා  ැයි, 
ඉහත උදාන  ෙහළ  ළ ්සේ . ්මම විසේතර මා ාව ෙුරාවටම 
ශරෙේධා්ේ වැෙගත් මත්,   යාණ මිතරුාට ්  ාමුී්ම් වැෙගත් මත් 
්ෙන්වූ් ේ ෙ ශරෙේධා්ේ ඇැති මූ ි ම ඇවශයතාව නිසාම  . එ්සේ 
ශරෙේධාව ෙිහිටවුා්ගන, එනම් එම වචන න් ්හාඳදින් විශේවාස 
 රමින් ඇැහුම් න් දි   ුතු ්ේ. එ්සේ ශරෙේධාව ඇැති ව ූ ඇ ්ගේ 
චරිත  තුළ ෙර ට වන ෙරධාන   ්ෂණ   ්වන්් න්ම එම ධර්ම  
‘දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා’ (සුතෙ ය ස පිරිසිඳදු වූ දැක්ම) ෙ ්වා මනා 
් ස ඉ්ගන ගැනීමයි. නිීම ෙ ්වාම ව ූශරෙේධා්ේ   ්ෂණ න් 
සුභූති සූතර  තුළ ්හාඳදින් ඉසේමත ු් ාට ඇැත. 

“ඉධ සුභූති භිකඛු සී වා ්හාති, ොති්මාකඛ සංවරසංවු්තා 
විහරති ඇාචාර්ගාචරසමේ්නා ඇනුම්ත්තසු ව්ජ්ජස ු
භ ෙස්සාී සමාදා  සිකඛති සිකඛාේෙසු.  මෙ ි සුභූති භිකඛු 
සී වා ්හාති -්ෙ- සමාදා  සිකඛති සිකඛාේෙසු, ඉෙමෙ ිසුභූති 
සද්ධස්ස සද්ධාෙදානං ්හාති. 

ෙුන චෙරං සුභූති භිකඛු බහුස්සු්තා ්හාති සුතධ්රා 
සුතස්නීච් ා. -්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු   යාණමි්ත්තා ්හාති   යාණසහා් ා 
  යාණසමෙව්ඞ් ා -්ෙ- 
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ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු සුව්චා ්හාති ්සාවචස්ස  ර්ණහි 
ධ්මමහි සම්නාග්තා, ඛ්මා ෙෙකිණග්ගාහී ඇනුසාසනිං -්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු  ානි තානි සබරහ්මචාරීනං උච්චාවචානි, 
කිඞ් රණී ානි තත්ථ ේකඛා ් හාති ඇන ්සා තතරො ා  ී මංසා  
සම්නාග්තා ඇ ං  ාතුං ඇ ං සංවිධාතුං -්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු ධමම ා්මා ්හාති ෙ ිසමුදාහා්රා 
ඇභිධ්මම ඇභිවින්  උළාරෝමා්ජ්ජා -්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු ඇාරද්ධවිරි් ා විහරති -්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු චතු්නං ක්ධානානං ඇාභි්චතසි ානං -
්ෙ- 

ෙුන චෙරං සුභූති, භිකඛු ඇ්න විහිතං ෙු්්බනිවාසං ඇනුස්සරති 
-්ෙ-” (සුභූති සූතර  - ඇ.නි. 6) 

“සුභූති් නි, ්මහි භි ්ෂුව සි ේවත් ්වයි. ෙරාති්මෝ ්ෂ සංවර 
සී ් න් සංවර වූ් ේ ෙ ඇාචාර්ගෝචර සම්ෙන්න වූ් ේ ෙ ් සට 
වාස   රයි. ඇණමුාතර වර්ෙහි ෙ බි  ෙකිනා සුලු ව ්වයි. 
ශි ්ෂාෙෙ න්හි සමාෙනව් හි ්්මයි. සුභූති් නි,  ම් යහ කින ්
භි ්ෂුව සි ේවත් ්ේ ෙ, සමාෙන්ව ශි ්ෂාෙෙ න්හි හි ්්මයි ෙ, 
සුභූති් නි, ශරෙේධාවන්තයින්්ගේ ්ම් ශරෙේධා ෙදාන  යි. 

නැවත ෙ, සභුූති් නි, භි ්ෂුව බහුශරැත ්වයි, ඇැස ූධර්ම  ෙරාගනී, 
ඇැසූ ධර්ම  රැසේ රයි. -්ෙ- 

නැවත ෙ, සුභූති් නි, භි ්ෂුව   යාණ මිතරත්වෙ ෙුතුයේ. ක යාණ 
ෙහලුත්වෙ  ුතු්ේ.   යාණ මිතර ාට නැමු්න් ්වයි. -්ෙ- 

නැවත ෙ, සභුූති් නි, භි ්ෂුව කී රැ ්වයි. කී රැ  රන 
ධර්ම න්්ගන්  ු ්ත ්වයි. ඇනුශාසනාව ෙැෙ ුණු ් ාට ඉවසයි. 
-්ෙ- 
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නැවත ෙ, සභුූති් නි, භි ්ෂුව  ම් වූ සබරහේමචාරීන් වහන්්සේ ා්ගේ 
 ුදුමහත්  ට ුතු ්ේෙ, එම  ට ුතු ෙිළිබඳෙව කිරී්මහි ෙ ්ෂ ්ේ. 
 ම්මැ ි යනා්ේ. උො ශී ී, ීමංසශී ී ්ේ. සංවිධාන කිරීම සහ 
 ළ ත්ුත සිදු රයි. -්ෙ- 

නැවත ෙ, සුභූති් නි, භි ්ෂුව ධර්ම ට  ැමති ්වයි. පරිෙබව අැි 
යවයි. ඇභිධර්ම් හි, ඇභිවින් හි ෙුළු ේ ෙරමුදිත භාව  ් ඇැති්ේ. 
-්ෙ- 

නැවත ෙ, සුභූති් නි, භි ්ෂුව ඇැරඹූ ී ය් න්  තුුව වාස   රයි. 
-්ෙ- 

නැවත ෙ, සුභූති් නි, භි ්ෂුව ධයාන සතර ෙහසු්වන්  බයි -
්ෙ- 

නැවත ෙ, සුභූති් නි, භි ්ෂුව ්නා්   ්ව ූ්ෙර වාස  කිරීම් 
ෙිළිබඳෙව සිහි රයි -්ෙ-”  

්මහි ඇැති  රැණු  ්ම  ් තුළ ෙර ට වන්් න් නම් ඔහ ු
ශරෙේධාවන්ත් කි. එම නිසා ශ්රැතෙ ගැන ව ූ ක්ෂ්ණෙ තුළ අැි 
වැද්ගත්කමත්, යබායහෝ යසයින් යම් තුළින් ඉදිරිපත් කරන  දී. එම 
ශරෙේධාව නම් ව ූ  ්ෂණ ට ජීව  ්  බා ්ෙමින් තථාගත ෙහ්ම් 
මූ ි  කරැයණ ්සිට එ්තරීම ෙ ්වාම මනාව ඉ්ගන ගනිමු. 

් ෝ ් ේ කිසි්ව ුට වටහාගත ්නාහැකි ව ූ සැබෑම ෙරශේන  
ඇව්බෝධ  රගනු  ැබු්ේ බුදුරජාණන ්වහන්්සේ විසින්ම  . ඒ බව 
්ෙේවතාවා විසින ්ඇසන  ෙ ෙරශේන  තුළින් ්හාඳදින්ම ඉසේමතු ්ේ. 
ජරා මරණ උරැම  ර්ගන සිටින ් ෙවිමිනිසේ ෙරජාවට ඇැති ෙරධානම 
ෙරශේන  ස ් ා  දිට්ඨි  ්ේ. තථාගත බුදුරජාණන් වහන්්සේ 
් ාවට ෙහළවන තුරැම එ  කිසි්ව ුටත් වටහාගත ්නාහැකි 
වි .  

එමනිසා තථාගත න් වහන්්සේට ෙමණ ම් ඇා්ේණි  ධර්ම  
ඉ්ගන ගැනීමට විශා   ැමැත්ත ්, ඇවධාන  ්, ීෙයක්, තිබි   ුතු 
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යේ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වීයමන් යතාරව, ජරා මරණ දුකින් 
නිද්හසේ වීමට කාමරාගෙ දුරැකිරීයම් පරි පදාවන්, තථාගත ද්හම 
ය සට ් ාෙමණ ඇනුගමන   ළ ෙ, ශරෙේධාව කිසි්සේත් ඉසේමතු 
්නා්ේ. මන්ෙ ත්,  ාමරාග  දුරැකිරීම ඇනයවිමු ්ති ාමීන් ෙ 
සිදු ළ නිසා ්මන්ම ඒ සඳෙහා ෙරතිෙදාවන් ෙ ්ෙන්වා දී ඇැති 
බැවිනි. 

බුදුරජාණන් වහන්්සේ, ් ෝ ් ේ සිටින නුවණැති මිනිසුන්ට 
ජීවිත් ේ ඇැති සැබෑම ෙරශේන  ්ෙන්වා දී එයින් නිෙහසේ වන මඟ 
ෙ ්ෙන්වා වදාළ ්සේ . සැබෑම ෙරශේන  නිවැරදිව වටහා ්නා්ගන 
් ාෙමණ ෙරතිෙදාවන් ඇනුගමන   ළ ෙ එමගින් එයතර වන 
මාර්ග   ්ඉසේමත ු්නා්ේ. ධයාන සමාෙත්ති ඇාදි  ෙ දි ණු ු ළ 
 ුත්්ත් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්ව ූඇා ාර ටම  . ඇනය ඇ  
්ෙන්වූ ඇා ාර ට ධයාන සමාෙත්ති දි ණු ු  ළ ෙ සැබෑම 
ශ්රද්ේධාවන්ත බව අැි ්නා්ේ. ්ම් සඳෙහා මු ිනම් තථාගත ෙහම 
ශරවන   ළ  ුතු ්ේ. සුභූති සූතර්  ේ ්ෙන්වා දී අැත්යත් 
තථාගත න් වහන්්සේට ෙමණ  ් ඇා්ේණි  ෙහම ඇසා ශරෙේධාව 
ඇැතිවූ භි ්ෂූන්ට  .  

එබැවින් මු ින්ම  ළ  ුතුු වන්්න් තථාගත න් වහන්යසේට 
ෙමණ  ්ඇා්ේණි  ෙහම ඉ්ගන ගැනීම ම යි. ඒ සඳෙහා ්ම් ෙ ්වා 
විසේතර  ළ සි ලුම  රැණු ඉතාම වැෙගත් ්ේ. එ  ්හාඳදින් 
වටහා්ගන, තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා ්ෙන ජීවිත් ේ මූ ික 
පරශ්ේනෙ වන සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ගැන ඉ්ගන ගැනීමට ් ාමු ්වමු. 
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33' iajlSh ksrela;sfhka nqoaO jpkh bf.kSu 

බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වන ධර්මයෙේ ම ූි ම  ාරණ  
වන්්න් ස ් ා  දිට්ඨි  දැන්ගන ෙරහාණ  කිරීමයි. ‘ස ් ා  
දිට්ඨි ’  නු ඇතීත සමාජ  තුළ භාවිත  ළ වචන ්ෙ කි. 
් ෝ  ා ඇර්ථාන්විතව වයවහාර  ළ වචන භාවිත  රමින් එ්තර 
වන ෙරතිෙදාව ඉසේමත ු ීමට ඇවශය ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  
ඉෙැෙේෙීම සඳෙහා බුදුරජාණන් වහන්්සේ ධර්මෙ ්ෙේශනා  ළ හ.  

තථාගත න් වහන්්සේ ් ෝ  ාට ඇලුතින් වචන හඳදුන්වා ්නාදුන් 
්සේ . සමාජ ට වයවහාර කිරීම සඳෙහා ඇලුත් භාෂාව ් ඉගැන්වූ් ේ 
ෙ නැත. එබැවින ්්ම් සි ලුම වචනව  සමාජීෙ, භාෂාම  ඇර්ථ  
මු ින්ම වටහාගත  ුතු ්ේ. ් ෝ ් ේ ජීවත්වන මිනිසුන්ට  ම ් 
සන්නි්ේෙන  කිරීම සඳෙහා ඒ ඒ ඇ  වයවහාර  රන භාෂාව 
භාවිත  ළ  ුතු බව ඇරණ විභංග සූතර  තුළ ්ෙන්වා දී ඇැත. 
එ් සට සිදු ්නාවන්්න ්නම් බුදුවරැ ෙහළ ී ් ෝ  ාට ඇලුතින් 
භාෂාව ් ද් හඳදුන්වා දි   ුතු ්ේ. එ්සේ භාෂාව ් හඳදුන්වාදුන්න ද්, 
එ ට ෙ ඔවුන්්ගේ හඳදුනාගැනී්මන ් ුතුව ඒ භාෂාව වයවහාරි  
් ෝ   ් ්  ස ඇනුගත වි   ුතුම ් ේ. එයසේ භාෂ්ාවක්, වයවහාරෙ 
ය ස සිදුයනාවන්යන් නම්, අර්ථෙ යපන්වීමට, වචන තුළින ්
කිසිවක් සනන්ියේද්නෙ කළ යනාහැක. මන්ෙ ත්, සඤේා්ේ 
විො   ් ් සටයි වයවහාර  සිදු වන්්න.් 

“්වාහාර ්වෙක ාහං භිකඛ්ව සඤ්ඤං වදාමි.  ථා  ථා නං 
සඤ්ජානාති, තථා තථා ්වාහරති එවං සඤ්ඤී අයහාසි්ි. ඇ ං 
වුච්චති භිකඛ්ව සඤ්ානං විෝ ා.” (නිබ්්බ්ි  සූතර  - ඇ.නි. 
4) 

“මහ්ණනි, මම වයවහාර  සංඥා්ේ විො ෙ ් ස වදාරමි.  ම් 
 ම් ඇා ාර් න් හඳදුනාගනී ෙ, ඒ ඒ ඇා ාර් න් වයවහාර 
් ්රයි. ්ම්සේ සංඥා අැත්යතක් වූහ. මහ්ණනි, ්ම් සංඥා්ේ 
විො ෙ ෙැයි කි න ු ැ්බ්.”  
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ඒ ඒ ්  ෝ  ා වයවහාර  රන භාෂාව හා ඇර්ථ  ඇනුව බුදුරජාණන ්
වහන්්සේ  ම  ්්ෙේශනා  ළ විට මු ිනම් එ  ්හාඳදින් ඇසා්ගන 
සිටී්ම් හැකි ාව ්, සතිමත ් සමාජ   සිටි මිනිසුන ් සතු වි . 
එ් ස ඇසා්ගන සිටි  රැණු ඒ ඒ ්ෙන්වූ ඇා ාර  ඇනුව මු නි්ම 
වටහාගැනීමට ් ාමු ්ේ. එ  ‘ශරැත ’ ් ස බුදුරජාණන් වහන්්සේ 
වදාළ හ. ‘දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා’ ෙ ්වා එ  නිරවු ේ වි   ුතු ්ේ. ඒ 
බව මු ින ්විසේතර සහිතව ්ෙන්වා දුනි.  

්ම්සේ බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්ව ූ රැණ ුදිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා 
(සුතෙ වශ්යෙන් දැක්ම නිවැරදිවීම) ව ූවිට, තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් 
් ෝ  ට ඇ්ගෝචර සතය   ්බව මනාව වැට්හේ. ඒ නිසාම, එම 
ධර්ම  ඇනුවම   ේෙනා කිරීම වන ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැති 
්ේ. නිවැරදිව ධර්ම  ඉ්ගන ගන්නා විට දී ෙ තම තමන්්ගේ 
ඇත්දැකීම් ්  ෝ  ට ඇ්ගෝචර ව ූසතය  ්බව ෙස ් ් ේ. එම ධර්ම  
ඇනුව   ේෙනා කිරීමට ් ාමු වන විට දී තම තමන්්ගේ ඇත්දැකීම් 
් ෝ ෙක  ැඟ ගැනීමකට ඉඩක් යනා ැයබන ් ස ෙරතිෙදාව ට 
(සම්මත්ත නි ාම ) ් ාමු්ේ. 

“් ා භිකඛ්ව, ඉ්ම ධ්මම එවං සද්ෙහති ඇිමුච්චති, ඇ ං වුච්චති 
සද්ධානුසාරී ඔක ්්තා සමමත්තනි ාමං සප්ෙුරිසභූමිං 
ඔක ්්තා ීතිව්ත්තා ෙුථුජ්ජනභූමිං...” (ච ්ඛු සූතර  - ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ්ම ් ්ම් ධර්ම න් ් ්රහි ්ම්සේ අද්හයි (ශ්රද්ේධාව 
යේ), නිශ්ේචෙකට යෙේ. ්ම් ශරෙේධානුසාරී  ැයි කි නු  ැ්බ්. 
සම්මත්ත නි ාම ට බැසගන්නා  දී. සත්ෙුරැෂ භූමි ට බැස 
ගන්නා  දී, ෙෘථගේජන භමූි  ඉ ්ම වූ් ේ  ...”  

“්සා වත භිකඛ්ව භිකඛු ස්බසඞ්ඛාරං ඇනිච්ච්තා 
සමනුපස්සය්තා ඇනු් ාමි ා  ඛ්ති ා සම්නාග්තා 
භවිස්සතී’ති ඨාන්මතං විජ්ජති. ඇනු් ාමි ා  ඛ්ති ා 
සම්නාග්තා සමමත්තනි ාමං ඔක මිස්සතීති ඨාන්මතං 
විජ්ජති.” (ඇනිච්චසූතර  - ඇ.නි. 6)  
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“මහ්ණනි, භි ්ෂුව ් සි ලු සංසේ ාරෙන ් ඇනිතය වශ් න් 
ඒ ාන්ත් න්ම සම්මර්ශන   රයි ෙ, ඔහ ුඇනු් ෝම ඛන්ති් න් 
 ු ්ත ්ේ ෙැයි  න  රැණ විෙයමාන ්ේ. ඇනු් ෝම ඛන්ති් න් 
 ු ්තවන විට සම්මතත් නි ාම ට බැසගන්්න ්  න  රැණ 
විෙයමාන ්ේ.”  

්ම් ඇා ාර ව ූසම්මත්ත නි ාම ට බැස ගැනීමට ෙරථම, ්ෙන්ව ූ
ධර්ම  ් ්රහි දිට්ඨි ා සුෙේෙටිවිෙේධා ් ස නිරව ුේ වි   ුතු ්ේ. 
එ්සේ නිරවු ේ වීමට නම් ඒ ්ෙන්ව ූෙහම ්හාඳදින් ශරවණ   ළ  ුතු 
්ේ. ඇෙ ඇෙ එම වයවහාරි  සමාජ් ේ ජීවත් ්නාවන නිසා එම 
ධර්ම  ඇැසීමට මත්් තන්, එම සමාජ  ඒ ඒ වචනව ට වයවහාර 
 ළ ඇර්ථ  ් සීම ඇතයවශයම ් ේ. එබැවින් ‘ස ් ා ’ හා ‘දිට්ඨි ’ 
 න වචන ් ෙ  එ   සමාජ  වයවහාර  ළ ඇර්ථ  ් සා ා බ මු. 

“න භිකඛ්ව බුද්ධවචනං ඡන්ධේසා ඇා්රා්ෙත්බං. ් ා 
ඇා්රා්ෙ ය ඇාෙත්ති දුක ටස්ස. ඇනුජානාමි භිකඛ්ව ස ා  
නිරැත්ති ා බදු්ධවචනං ෙරි ාෙුණිතු්ති” (චුල්ල වග්ගොළි - වි.ෙ.ි) 

“මහ්ණනි, බුෙේධ වචන  ඡන්ෙසට ්නානැඟි   ුතු .  ්ම ් 
නඟන්්න් නම් ඔහුට දු ුළා ඇැවැතකි. මහ්ණනි, සේවකී  
නිරැ ්ති් න් බුෙේධවචන  ඉ්ගන ගැනීමට ඇනුෙනිමි”.  

‘ස ා ’  නු්වන ් ඇෙහසේ වන්්න් ‘සේවකී ’  න ඇර්ථ යි. ්ම් 
සඳෙහා ‘තමන්්ගේ’ කි න වචන ඇර්ථ  ්නාගැ ්ෙේ. මන්ෙ ත් 
තමන් ඇැති බව හා එ ට ඇයිති බව ඉසේමත ු්ේ. එනමුදු ‘සේවකී ’ 
කි න විට එ්සේ තමන ්හා තමන්ට ඇයිති බව විසේතර ්නා්ේ. 
‘තමන්’  න  ාරණාව ො ි භාෂා්ේ ‘ඇත්ත’ ් ස ෙැහැදි ි ්ේ. 
‘ස ා ’  න  රැණට ‘ඇත්ත’ ් දීම වැරදිබව තථාගත ෙහම 
ෙැහැදි ි  රන විට ඉසේමත ු්ේ. එ   සමාජ  තුළ භාවිත  ළ 
භාෂා වයවහාර නහ්ි භාෂාම  ඇර්ථ  මු ින්ම ්සා මු. 

“ දා ්ේවා ්ෙව ා ා චවති ඇා ුසඞ්ඛ ා, 
ත් ා සද්දා නිච්ඡර්ති ්ෙවානං අනුයමාද්තිං:” (ෙු්බනිමිත්ත 
සූතර  - ඛු.නි.) 
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“්ෙවි්  ් තම ඇා ුෂ ්ගී  ෑ්මන්  ම්  ්   ්ෙේවත්ව් න් 
චුත ් ේ ෙ, ් ෙවි න්්ගේ අනුයමෝද්නාවක් ය ස ශබ්ේ ෝ ති්ේන ් 
නි ්්මති:” 

ඉහතින් ්ෙන්වු ඇර්ථ න් ඇනුව ‘ ා ’ වචන  ‘තත්ව ’ ඉසේමතු 
කිරීමට ්ෙන්වා ඇැති බව ෙැහැදි ි ්ේ. ්ම ත් එ   සමාජ  
වයවහාර  ළ ඇර්ථ කි. එබැවින් ‘ස ් ා ’  න වචන ට ඒ 
සමාජ  තුළ ව ූඇර්ථානව්ිත වයවහාර  වන්්න් ‘සේවකී  තත්ව ’ 
්හවත් ‘සේවකී ත්ව යි’. ‘තමා’ ්හෝ ‘තමා්ගේ’  න ඇර්ථ  ්ම් 
සඳෙහා ්නා් ්ෙේ. එ ට ‘ඇත්ත’ ්හෝ ‘ඇත්තයතා’ ් ස ො ි 
භාෂා්ේ ෙැහැදි ි ්ේ. ‘ ා ’  න වචන  ‘   (ශරීර )’ ් ස 
හැඳදින්වූ් ේ නම්, ඇරෑෙ සමාි ඇාදී තුළ ‘ස ් ා ’ නිරැෙේධ වි  
 ුතු . එනම් ඇරහත ්වි   ුතුයි. එබැවින ් ‘ ා ’  න්නට ‘  ’ 
් ස ් දි  ්නාහැ . ‘කාෙ’ ෙන්නට ‘සමූහෙ’ යහවත් ‘යගාඩක්’ 
ය ස යෙද්වූයෙේ නම් යවන් යවන ්ව ූයද්ේව ේ අැි බව ගමය යේ. 
එම යවන් යවන් ව ූයද්ේව ේ ‘සක්කාෙ නියරෝධයෙේ දී’ පරහාණෙ වන 
බවට යොමුවන විට අැි යද්ේව ේ නැිවන බවට ඉසේමත ුවීමක් යේ. 
(සත්තට්ඨඨාන සූතර අාදී සූතරෙන් පැහැදි  ිකරනවිට යම් පිළිබඳද්ව 
තවත් විසේතර යේ.) එ්සේ සැ  ුව්හාත් තථාගත ෙහම 
ශාසේවත් න් උච්්ේෙ ට  න බව ඉසේමත ු්ේ. එම නිසා ‘ ා ’ 
 න්නට ‘සමූහ ’ ෙන යත්රැම යමම කරැණ විගරහ කරන විට 
ෙහමට ්නාගැ ්ෙේ. එබැවින් සක්කාෙ ෙන වචනෙට 
‘සේවීෙත්වෙ’ ය ස අපයගේ භාෂ්ායවන් වයවහාර කළ හැක. එම 
සමාජෙ තුළ සක්කාෙ ෙන වචනෙට ‘සේවීෙත්වෙ’ ෙන අර්ථයෙන් 
වයවහාර කර අැි බවට යමයින් පැහැදි ි කරගත හැක. 

‘දිට්ඨි’  න වචන  එම සමාජ  තුළ ‘දැකීම’ ෙන අර්ථයෙන ්
වයවහාර  ර ඇැත. ්ම  ඇැස මු ේ ර ්ගන ෙ  ථා  ළ හැ . 
‘ඇැසට’ ‘දැකීම’ සිදු්ේ. නමුත් ‘ඇැසට’ ‘දැකීම’ බව ්නා ැ්බ්. 
එ්මන්ම ඇෙට ෙ ‘දැකීම’ බව ්නා ැ්බ්. අපට ‘යපයනන බව’ 
 ැයේ. අප ‘යපයනන බව’ තුළ ජීවත් යේ. ඇැසට දැකීම ඇැති්ේ. 
එම දැකීම නිසා ඇෙ ්ෙනීම තුළ ජීවත් ්ේ. නමත්ු ‘ඇැසට’ ‘ෙකින 
බව’ ්නා ැ්බ්. 
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සමනුෙසේසති හා ෙජානාති පිළිබඳද්ව ෙැහැදි  ි ළ  රැණ ුතුළින්ෙ 
්ම් බව  ම් ෙමණ ට වටහා ගත හැකි්ේ.  

්ම් ඇා ාර ටම ඇැ්සේ දැකීම සිදුවන්නා ් ් සටම ‘ජීවිත් ේ 
දැකීම’ සිදුවීම ෙිළිබඳෙව විමසා බ මු. ඇැ්සේ දැකීම සිදුීම ම ‘ඇැ්සේ 
දැකීම’ ‘ඇැසට දැකීම ්’  ැබීම ්නා්ේ. එ  දැකීම  ජීවත් ීමයි. 
එ් සටම ස ් ා  දිට්ඨි් ේ දී ්ෙන්වන ‘දිට්ඨි ’ ජීවිත  තුළින් 
සිදුවන්නකි. නමුත් එම ‘දැකීම’ ඇෙට ්නා ැ්බ්. දැකීම නිසා, ඒ 
ඇනුව වූ ජීවිත ෙැවැත්ම ් සිදු්ේ.  

එම දැීම (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) සිදුවීම දැීම ම, පරඥාව තුළින් දැනීම 
යහවත් ‘පජානාි’ යේ. එවිට එ්තර වන ෙරතිෙදාව ෙරා් ෝගි ව 
සිදු්ේ. එ  ඉදිරි් ේදී සා ච්ඡා  රමු. ‘ස ් ා  දිට්ඨි ’ ් ස 
එ   සමාජ් ේ වයවහාර  ළ ඇර්ථ  වනු් ේ ‘සේවකී ත්වෙ දැ ්ම’ 
්ේ. ‘සේවකී ත්වෙ දැ ම්’ නම් ව ූ‘ස ් ා  දිට්ඨි ’ වටහා ගැනීමට 
ෙරථම් න් තථාගත න ් වහන්්සේ ්මම වයවහාරි  වචනව ට 
්ෙන්වූ ඇර්ථ  ්සවි   තුු .  
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  රන ධර්ම  තුළින් ස ් ා  
නි්රෝධ  ඉසේමත ු ්ේ. ‘ස ් ා ’  න වචන  මධය යද්ේශි්ක 
සමාජ් ේ වයවහාරි ත්ව  ඉහතින් සා ච්ඡා  රන  දී. ඒ සඳෙහා 
බුදුරජාණන් වහන්්සේ දුන් ඇර්ථ  ෙ විමසා බ ම.ු  

“සක ා් ා සක ා් ාති ඇාවු්සා සාරිෙුත්ත වුච්චති.  ත්මා න ු
්ඛා ඇාවු්සා සක ා් ාති. ෙඤ්චි්ම ඇාවු්සා උොදානකඛන්ධධා 
සක ා් ා වු්ත්තා භගවතා. ්ස යිෙං: රෑෙුොදානකඛ්න්ධධා 
්වෙනුොදානකඛ්න්ධධා සඤ්ුොදානකඛ්න්ධධා 
සඞ්ඛාරෑොදානකඛ්න්ධධා විඤ්ාණෙුාදානකඛ්න්ධධා.” (ස ් ා  
සූතර  - ස.නි. 4) 

“ඇැවැත් සාරිෙුතරයිනි, ස ් ා  ස ් ා   ැයි කි නු  ැ්බ්. 
ඇැවැත්නි, ස ් ා   න ු  ව්ර් දැ යි? ඇැවැත්නි, ්ම් ෙඤේච 
උොදානසේ න්ධධ් ෝ ස  ්ා   ැයි භාගයවතුන් වහන්්සේ විසින ්
වදාරන  දී. එනම්: රෑෙ උොදානසේ න්ධධ , ්ේෙනා 
උොදානසේ න්ධධ , සඤේා උොදානසේ න්ධධ , සඞ්ක්ඛාර 
උොදානසේ න්ධධ , විඤේාණ උොදානසේ න්ධධ  යි.”  

ස ් ා   න ුෙඤේච උොදානසේ න්ධ බව බුදුරජාණන් වහන්්සේ 
්ෙන්වා වදාළ යසේක. එබැවින් ෙඤේච උොදානසේ න්ධ ෙිළිබඳෙව 
මු ින්ම ්සා ා බ මු. ෙඤේච උොදානසේ න්ධ  නු සේවකී ත්ව  
බවට ව ූ තථාගත නිර්වචන යි. ්ම  ්වන කිසිම ් ්න ් 
්ෙන්වා දී නැත. රෑෙ, ්ේෙනා, සංඥා, සඞ්ක්ඛාර, විඤේාණ ගැන 
 ථා  ළ ෙ ස ් ා  ගැන  ථා  ළ ෙ ස  ්ා   නු ෙඤේච 
උොදානසේ න්ධ බව ඇනය ශාසේතෘන්වහන්්සේ ාට ්නාවැටහිණි. 
එබැවින් සි ලුම ශරාව  න් ෙ ස ් ා ට ෙඤේච උොදානසේ න්ධ 
විගරහ  රන විට ‘භාගයවතුන් වහන්්සේ වදාළා  ැයි’ ් සටම 
්ෙන්වා ඇැත. 
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්මම ෙඤේච උොදානසේ න්ධ න් වටහා ගැනීමට ් ෙර ‘ඛන්ධ’ සහ 
‘උොදාන ්ඛන්ධ’  න වචනව  ඇර්ථ න ්තථාගත වචන ට ඇනවු 
වටහා ගනිමු. 

“ ං කිඤ්චි භිකඛු, රෑෙං ඇතීතානාගතෙච්චුප්ේනං ඇජ්ක්ධත්තං වා 
බහිද්ධා වා ඔළාරි ං වා සුඛුමං වා හීනං වා ෙණීතං වා  ං ූ්ර 
ස්ති්  වා, ඇ ං රෑෙකඛ්න්ධධා. -්ෙ- ්වෙනා -්ෙ- සඤ්ා -
්ෙ- සඞ්ඛාරා -්ෙ- විඤ්ාණං -්ෙ-.” (මහාෙුණ්ණම සූතර  - 
ම.නි. 3) 

“මහණ, ඇතීත, ඇනාගත, ෙරතයුෙේෙන්න ව ූඇධයාත්ම ් හෝ බාහිර ් හෝ 
්ගා්රෝස ු්හෝ සි ුම් ්හෝ හීන ්හෝ ෙරණීත ්හෝ දුර ්හෝ ළඟ ්හෝ 
 ම් කිසි රෑෙ  ් ්ේ ෙ, ්ම  රෑෙසේ න්ධ  ්ේ. -්ෙ- ්ේෙනා, -
්ෙ- සංඥා -්ෙ- සඞ්ක්ඛාර -්ෙ- විඤේාණ -්ෙ-.”  

“ ත්ම ච භිකඛ්ව, ෙඤ්චකඛන්ධධා:  ං කිඤ්චි භිකඛ්ව, රෑෙං 
ඇතීතානාගතෙච්චුප්ේනං ඇජ්ක්ධත්තං වා බහිද්ධා වා, ඔළාරි ං වා 
සුඛුමං වා, හීනං වා ෙණීතං වා,  ං ූ ්ර ස්ති්  වා, ඇ ං වුච්චති 
රෑෙකඛ්න්ධධා. -්ෙ- ්වෙනා -්ෙ- සඤ්ා -්ෙ- සඞ්ඛාරා -්ෙ- 
විඤ්ාණං -්ෙ-.” (ඛන්ධ සූතර  - ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි, ෙඤේචසේ න්ධධ  ව්ර් ෙ  ත්: මහ්ණනි, ඇතීත - 
ඇනාගත - ෙරතයුෙේෙන්න ව,ූ ඇධයාත්ම ්හෝ බාහිර ්හෝ ්ගා්රෝසු 
්හෝ සි ුම් ්හෝ හීන ්හෝ ෙරණීත ්හෝ දුර ්හෝ ළඟ ්හෝ  ම් කිසි 
රෑෙ   ්් ේ ෙ, ් ම  රෑෙසේ න්ධ  ් ේ. -්ෙ- ් ේෙනා, -්ෙ- සංඥා 
-්ෙ- සඞ්ක්ඛාර -්ෙ- විඤේාණ -්ෙ-.” 

“ ත්ම ච භිකඛ්ව, ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා:  ං කිඤ්චි භිකඛ්ව, 
රෑෙං ඇතීතානාගතෙච්චුප්ේනං ඇජ්ක්ධත්තං වා බහිද්ධා වා, 
ඔළාරි ං වා සුඛුමං වා, හීනං වා ෙණීතං වා,  ං ූ්ර ස්ති්  
වා, සාසවං උොදානී ං, ඇ ං වුච්චති රෑෙුොදානකඛ්න්ධධා. -්ෙ- 
්වෙනා -්ෙ- සඤ්ා -්ෙ- සඞ්ඛාරා -්ෙ- විඤ්ාණං -්ෙ-.” 
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“මහ්ණනි, ෙඤේ්චෝොදානසේ න්ධධ් ෝ  ව්ර් ෙ  ත්: මහණ, 
ඇතීත, ඇනාගත, ෙරතයුෙේෙන්න ව ූ ඇධයාත්ම ්හෝ බාහිර ්හෝ 
්ගා්රෝස ු්හෝ සි ුම් ්හෝ හීන ්හෝ ෙරණීත ්හෝ දුර ්හෝ ළඟ ්හෝ 
ඇාසරව සහිත ව,ූ උොදානෙට හිතකර ව ූ ම් කිසි රෑෙ  ් ්ේ ෙ, 
්ම  රෑෙ උොදානසේ න්ධ  ්ේ. -්ෙ- ්ේෙනා, -්ෙ- සංඥා -
්ෙ- සඞ්ක්ඛාර -්ෙ- විඤේාණ -්ෙ-.”  

්ම් ඇා ාර ට ඛන්ධ හා උොදාන ්ඛන්ධ ් ස ්ෙේශනාව තුළ 
තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා දී ඇැත. ්මම වචන වයවහාර 
 රමින් ්ෙනව්ූ ඇර්ථ  වටහා ගැනීම සඳෙහා ්බා්හෝ ්ෙේශනා 
උේ ෝග ි ර ගත හැක. 

“ඉති රෑෙං ඉති රෑෙස්ස සමුේ ා ඉති රෑෙස්ස ඇත්ථංග්මා, ඉති 
්වෙනා -්ෙ- ඉති සඤ්ා -්ෙ- ඉති සඞ්ඛාරා -්ෙ- ඉති 
විඤ්ාණං ඉති විඤ්ාණස්ස සමුේ ා ඉති විඤ්ාණස්ස 
ඇත්ථංග්මාති”. එවං ්ඛා භිකඛ්ව ජාන්තා එවං ෙස්ස්තා 
ඇාසවානං ඛ් ා ්හාති.” (උෙනිස සූතර  - ස.නි. 2) 

“රෑෙ  ්ම්සේ . රෑේ ේ හටගැන්ම ්ම්සේ  . රෑේ ේ නි්රෝධ  
්ම්සේ  . ්ේෙනා ව ්ම්සේ . ... සංඥාව ්ම්සේ . ... සංසේ ාර 
  ්ම්සේ . ... විඤේාණ  ්ම්සේ . විඤේාණ් ේ හටගැන්ම 
්ම්සේ  . විඤේාණ් ේ නි්රෝධ  ්ම්සේ ෙැ’යි මහ්ණනි, 
්ම්සේ ෙන්නහුට (ෙරඥා්වන්) ්ම්සේ ෙ ්නහුට (ෙරඥා්වන)් 
ඇාසරවක්ෂ  ්ේ.”  

්මම ්ෙේශනාව තුළ ්ෙන්වා ඇැති ‘ඉති’  න ් දුම භාවිත වූ් ේ 
මන්ෙ  න වග විසේතර  ර බ මු.  

‘ඇ ං, ඉෙං, ඉමං, ඉයමසං’  න්්නන් ්ෙන්වා ්ෙන්්න් ‘්ම්’, 
‘්මහි’  න ඇරැතයි. එ් සට තථාගත ් ෙේශනාව තුළ ෙ ්නට ඇැත. 
්ම් ඇා ාර ට ්ෙන්වා ්ෙන්්න්  ම් විගරහ  ් දී, එම විගරහ ට 
සීමා කිරීමටයි. නැතිනම් එම විගරහ ම ඉසේමතු කිරීමටයි. එ  
ෙරා් ෝගි ත්ව   දැකීම ් (ෙරඥා්වන ් දැකීම )් ්නා්ේ. ඇදාළ 
විගරහ  ඉසේමත ුකිරීමයි. 
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‘ඉෙං දු ්ඛං ඇරි සච්චං, ඇ ං දු ්ඛ සමුෙ ං.....’ ් සට ්ෙන්වමින් 
එම විසේතර  ්ෙන්වා දී ඇැත. එම විසේතර  ඉසේමත ු ් ාට 

්ෙන්ීමට ‘ඇ ං, ඉෙං’ ් ස ්ෙන්වා ඇැත.  
 
‘ඇ ං රෑෙසේස ඇසේසා්ෝ’ ් සත් ්ෙන්වන්්න ් එම අාසේවාද්ෙ 
 ුම  ් ද් කි ා විගරහ කිරීමට යි. ඇ ං රෑෙසේස ඇාදීන්වෝ, ඇ ං 
රෑෙසේස නිසේසරණං ් සත් එම විගරහ න් ඉසේමතු කිරීමට ‘ඇ ං, 
ඉෙං’ ් ස ්ෙන්වා දී ඇැත.  ම් ෙරි ා   වයඤේජන නිවැරදිව 
ගනිමින් ඉ්ගන ගන්්න් නැති නම්, සතයෙ දැකීමට ් ාම ු
්නා්ේ. එබැවින ්එම ෙරි ා  ඒ විදි ටම ්ෙන්ී මට ‘ඇ ං, ඉෙං’ 
් ස ්ෙන්වා දී ඇැත. 
 
‘ඉති’ ් ස ්ෙන්වා ්ෙන්්න් ‘්ම්සේ’  න්න ෙැහැදි ි කිරීමට යි. 
එවිට ඇවසේථාව ් ්හෝ  ම ් ්ෙන්ීම ඉ ්මවා සිදුීම ් 
(්නාෙිහිටීම ්, ්නා් දීම ්) ්ෙන්වා දී ඇැත. එයින් ‘ ම ්’ 
ඉසේමත ු ්නා්ේ. සතයෙ දැකීම (ෙරඥා්වන් දැකීම ්) ෙමණ ම් 
ෙැහැදි ි ්ේ. 
 
එ  ‘ඉති රෑෙං, ඉති රෑෙසේස සමුේ ෝ, ඉති රෑෙසේස ඇත්ථංග්මෝ’ 

ඇාදී ් ස ෙ ්වා ඇැත.  
 

‘්ම්සේ රෑෙ  යි’, ‘්ම්සේ රෑේ ේ හට ගැනීම යි’. ‘්ම්සේ රෑේ ේ 
නැතිීම යි’  න්නයි. නමුත් ‘්ම් රෑෙ ’ ් ස විගරහ  ්ළාත් 
ඇර්ථ  සම්ෙූර්ණ් න්ම වැරදිෙ. 
 
උදා:- ්ම්සේ  රන්න, ්ම්සේ  න්න, ්ම්සේ ඉන්න  නු යද්ෙක් 
්ෙන්ීම ්නා්වයි.  ර ිාව  ් ්ෙන්ීමයි. '්ම්සේ' රැෙේෙන  
(රෑෙ ), '්ම්සේ' විඳදීම (්ේෙනාව), '්ම්සේ' හඳදුනාගැනීම (සංඥාව), 
'්ම්සේ' ස සේ ීම (සඞ්ක්ඛාර ), '්ම්සේ' දැන ගැනීම (විඤේාණ ) 
් සයි. 
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‘්ම්’  න්න, ‘්ම්’  රන්න ඇාදී ් ස ්නා ් ්ෙේ. ‘්ම්’ ෙුටවු, 
‘්ම්’ ෙෑන, ‘්ම්’ ්ොත ් සට  ම ් ්ෙන්ීම ඉසේමත ු්ේ. ‘්ම්’ 
විසේතර , ‘්ම්’ ෙරි ා , ‘්ම්’ වයඤේජන  ් ස ෙැහැදි ි ්ේ. 
 
‘්ම්සේ ෙරි ා ’ ඉ්ගන ගන්න, ‘්ම්සේ ෙරි ා ’ දැනගන්න. එවිට 
ඉ්ගන ගැනීමට, දැනගැනීමට ‘්ම්සේ’ ඇැතුළත් ්ේ. ‘්ම්’ ෙරි ා  
ඉ්ගන ගන්න, '්ම්' ෙරි ා  දැනගන්න කි  ූ විට '්ම්'  න්න 
ෙරි ා ට ඇැතුළත් ්ේ. රෑෙ, ්ේෙනා ඇාදි් හි විසේතර ට '්ම්' 
 න්න ්ෙන්වි  හැකිමත්ු රෑෙ, ්ේෙනා ඇාදි ට '්ම්'  න්න 

්ෙන්වි  ්නාහැ . එ ට '්ම්සේ ' ් ස ෙමණ  ්් ්ෙේ.  
 
'්ම් ොට' හඳදුනාගන්නවා. 
'්ම්සේ ොට' හඳදුනාගනන්වා. 
 
'්ම්' ් ස ් ූ විට එ  ොටට ඇැතුළත් ්ේ. '්ම්සේ'  න්න ් ූ 
විට එ  හඳදුනාගැනීමට ඇැතුළත් ්ේ. ෙංච උොදානසේ න්ධ උෙ -
ව  දැකීම විගරහ  රන්් න්ම '්ම්සේ'  න්නයි. එවිට '්ම්'  න 

ඇවසේථාව ඉ ්මවයි.  
 
එ්මන්ම සතිෙට්ඨඨාන සූතර  තුළත් ‘ඉති ඇජ්ජක්ධත්තං වා  ා් ේ 
 ා ානුෙසේසී විහරති, බහිෙේධා වා  ා් ේ  ා ානුෙසේසී විහරති, 
ඇජ්ජක්ධත්තබහිෙේධා වා  ා් ේ  ා ානුෙසේසී විහරති.’ ්  ස විගරහ ් ේ. 
එතැනත ්'්ම්' ් ස ්ෙන්වා දී නැත. 'ඇ ං, ඉෙං , ඉ්ම්සං' ් ස 

්නාමැත. '්ම්' ඇධයාත්ම  ්හෝ බාහිර ් ස ගත් විට  ම ් 
්ෙන්වා ඇැත. එවිට '්ම්' ් ස ගත් ්ෙ  ්සීම ෙැහැදි ි ්ේ. 

නමුත් '්ම්සේ'  නන් ් ූ විට එ   ර ිාවට ඇදාළ ්ේ.  
 
'්ම්' ඇධයාත්ම් ේ  ් හි    ඇනුව යහෝ ෙකියි. 
'්ම්සේ' ඇධයාත්ම් ේ  ් හි    ඇනුව යහෝ ෙකියි. 
 
'්ම්' ් ූ විට ඇධයාත්ම ට ළිං ී  ම ් ්ෙන්වයි. '්ම්සේ' ් ූ 
විට  ් හි    ඇනුව 'දැකීමට' ළං ්ේ. එවිට ' ම ්' ඉසේමත ු
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්නා්ේ. එම ෙකින  ර ිාවම ඉසේමත ු රයි. එවිට මාර්ග ම ඉදිරිෙත් 

්ේ. මාර්ග   නු ගමන් කිරීමකට අදාළ ්ේ.  
 
උදා:-  ්ගෙර වාස   රමි. 
  මාර්ග් ේ ගමන්  රමි. 
 
මාර්ග   නු ගමන් කිරීමකට අදාළ ්ේ. ්ගෙර  නු වාස  
කිරීමකට අදාළ යේ. මාර්ග  ් ස ඉසේමත ුව ූවිට ගමන් කිරීම ම 
ෙර ට වි   ුතුයි. මාර්ග් ේ වාස  ්නා රයි. එබැවින් සතිෙට්ඨඨාන 
සූතර  තුළ මාර්ග ම ෙර ට  ර ඇැත. එහි කිසිම විට  ' ම ්' 
්ෙන්වමින ් එහි සිටීම ්හෝ එයින් ඉවත්ීම ්ෙන්වූ් ේ නැත. 

තථාගත න් වහන්්සේ මාර්ග ම ්ෙන්වූහ.  
 
“ඉති ඉමසේමිං සති ඉෙං ්හෝති, ඉමසේස උෙේොදා ඉෙං උෙේෙජ්ජජති. 
ඉමසේමිං ඇසති ඉෙං න ්හෝති, ඉමසේස නි්රෝධා ඉෙං නිරැජ්ජක්ධති.” 
 
ඇාර්  නයා  ්ෙනව්න විටත් 'ඉති' '්ම්සේ' ් ස ්ෙනව්ා එහි 

ඇර්ථ  හැටි ට 'ඉමසේමිං සති' ් ස ෙැහැදි ි  ර ඇැත.  
 

‘්ම්සේ’ ‘්ම ’ ඇැති   ේහි ‘්ම ’ ්ේ,  
‘්ම ’ උෙදින   ේහි ‘්ම ’ උෙදී, 
‘්ම ’ නැති   ේහි ‘්ම ’ ්නා්ේ, 
‘්ම ’ නූෙන්   ේහි ‘්ම ’ නූෙදී. 
 
“තජ්ජජසේස විඤේාණභාගසේස ොතභුා්වෝ ්හෝති”  නු්වන්ෙ 
ෙැහැදි  ිවන්්න ්එයින ්හටගැනීම  න්නයි. ්මහිදී සම්ෙූර්ණ් න් 

‘්ම්’  න්න ්නා් ්ෙන බව ෙර ට  ර ඇැත.  
 
්ම් ෙැහැදි ි කිරීම් ඇනවු ‘්ම්සේ’  න්න ් දී ඇැති  රැණු තුළ 
ඇැති වැෙගත් ම ්හාඳදින් ෙර ට ්ේ. ්ම් ඇා ාර ට ඛන්ධ හා 
උොදාන ්ඛන්ධ ඇතර ්වනස විමසා බ මු. 
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  ළ ධර්ම් හි ෙරඥාව ් ස විගරහ 
වන්්න් ෙඤේච උොදානසේ න්ධ න් ් ්රහි උෙ  ව  දැකීමයි. 
ෙඤේච උොදානසේ න්ධ න් ් ්රහි ෙරඥා්වන් උෙ  ව  දැකීම 
විසේතර  රන සි ලු තැන්හි ‘ඉති’ ් ස ෙැහැදි ි  ර ඇැත. එ  
එ්තර වන ෙරතිෙදාව ්ේ. එ්තර වන ෙරතිෙදා්ේ දී  ම ් ්හෝ 
්ෙ   ්  ැබීම සිදු ්නා්ේ. එ  එ්තර වන මාර්ග  ් ෙමණි. 
එ් සට මාර්ග ට ් ාම ුීමට නම් ෙරඥා ඇැස ඇැතිවි   ුතු ්ේ. 
එම ෙරඥා ඇැස ඇැතිීමට බාහිරින් ඇැ්සන ධර්ම  ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර  ළ  ුතු බව මහායේෙ ේ  ඇාදි සූතර තුළ ෙැහැදි  ි ර 
ඇැත. එම නිසා ්මම ෙඤේච උොදානසේ නධ් න් ඛන්ධ හා 
උොදාන ්ඛන්ධ ් සට ්ෙන්වා ඇැති  රැණ විමසා බ මු.  

ඛන්ධ  නු ඇතීත, ඇනාගත, වර්තමාන ව ූහීන, ෙරණීත, දුර, ළඟ, 
්ගා්රෝස,ු සි ුම්, අාධයාත්මි , බාහිර  න ් දීම්ව  ෙැවැත්ම ්ේ. 
එනම්  ම් සිදුීම  විෙහාෙෑමකි. රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, 
විඤේාණ ඇාදි  ඇත්දැකී්ම් ් දීම නම් ව ූෙැවැත්ම සිදුීම ්ේ. 
ෙැවැත්ම සිදුීම ්  සට තථාගත ෙර්ශන් ේ විගරහ වන්්න් ශාසේවත 
් සට ්නා්ේ. එ්සේ ෙැහැදි ි  රන්්න ්ඇනයශාසන තුළයි.  

“් ා ්ම ඇ ං ඇත්තා ව්දා ්ව්ේ යා තතර තතර 
  යාණොෙ ානං  මමානං විො ං ෙටිසං්ව්ෙති, ් සා ් ඛා ෙන 
්ම ඇ ං ඇත්තා නි්ච්චා ධු් වා සස්ස්තා 
ඇවිෙරිණාමධ්මමාසස්සතිසමං ත්ථව ඨස්සතීති.” (සබ්බාසව 
සූතර  - ම.නි. 1) 

“මා්ගේ  ම් ්ම් ඇාත්ම  ඒ ඒ   යාණ ොෙ  ව ූ ර්ම න් විො  
විඳදී වශ් න් කි යි. ම්ගේ ඒ ්ම් ඇාත්ම  වනාහි නිතය  , තහවුරැ 
 , ශාසේවත  , ් නා්ේරළන සේවභාව ඇැත්්ත්  . එ රැණු එ්සේම 
සිදුවන්්න්  .”  
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ඉහත ්ෙේශනා ඇනුව ෙැහැදි ි වන්්න් ඒ සි  ේ ම ෙෘෂේටි ් සටයි. 
එම ෙෘෂේටි ඉ ්මවිම තථාගත ෙහ්ම් ෙර්ශන  ්ේ. ඒ බව ෙහත 
්ෙේශනා්වන් ෙැහැදි  ි්ේ. 

“උප්ෝදා ෙඤ්ා ති, ව් ා ෙඤ්ා ති, ිතස්ස ඇඤ්ඤථත්තං 
ෙඤ්ා ති. ඉමානි ්ඛා භිකඛ්ව තීණි සඞ්ඛතස්ස 
සඞ්ඛත කඛණානීති.” (3. 1. 5. 7 - ඇ.නි. 1) 

“ඉෙදීම ෙැන්ේ, වැනසීම ෙැන්ේ, ෙැවැත්්ම් ් වනසේීම ෙැන්ේ. 
මහ්ණනි, ්ම් තුන සංඛත් ේ සංඛත   ්ෂණ් ෝ  .”  

සංඛත  ෙැහැදි ි  රන විට උෙේොෙ ව  ් ෙන්වා තුන්්වනි  රැණ 
් ස ඇවසාන ට ෙැවැත්්ම් ්වනසේීම ්ෙන්වා දී ඇැත. 
්ම රැණ ්ෙවනුවට, එ්සේත් නැතිනම් මැදින ්සිදුවන  ර ිාව  ්
්නා්ේ. සංඛත බව ඥාන  ඇැතිවන්්න්ෙ ෙරඥා්වන්  ුතු තථාගත 
ශරාව  ාට ්ේ. ්ම  හුදු   ේෙනාව ් ්නා්ේ.  

“ ථඤ්චානන්ධෙ, ඇරි ස්ස වින්  ඇනුත්තරා ඉන්ධි භාවනා ්හාති: 
ඉධානන්ධෙ, භිකඛු්නා චකඛුනා රෑෙං දිස්වා උප්ෙජ්ජති මනාෙං, 
උප්ෙජ්ජති ඇමනාෙං, උප්ෙජ්ජති මනාොමනාෙං. ්සා එවං 
ෙජානාති: ‘උප්ේනං ්ඛා ්ම ඉෙං මනාෙං, උප්ේනං ඇමනාෙං, 
උප්ේනං මනාොමනාෙං. තඤ්ච ්ඛා සඞ්ඛතං ඔළාරි ං 
ෙටිච්චසමුප්ේනං, එතං ස්තං එතං ෙණීතං  දිෙං උ්ෙකඛා’ති.” 
(ඉන්ධි භාවනා සූතර  - ම.නි. 3) 

“ඇානන්ධෙ , ඇා ය වින ් හි ඇනුත්තර ඉන්ි  භාවනාව  ුම  ්ද්? 
ඇානන්ෙ, ්මහි භි ්ෂවු ට ඇැසින් රෑෙ දැ  මනාෙ උෙදී, ඇමනාෙ 
උෙදී, මනාෙ ඇමනාෙ උෙදී. ඔහු ්ම්සේ ෙරඥා්වන් දැනගනී : ‘මට 
්ම් මනාෙ  උෙන්්න ්  , ඇමනාෙ  උෙන්් න්  , මනාෙ 
ඇමනාෙ  උෙන්්න්  , එ  සඞ්ක්ඛත  , ්ගා්රෝසු  , ෙටිච්ච 
සමුෙේෙන්න  . ්ම  ශාන්ත  , ්ම  ෙරණීත  , එනම් උ්ෙේ ්ෂාව 
යි.”  
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එ්තර වන මාර්ග  භාවිත වන සෑම තැන ම ්මන් සමුෙ  ව  
දැකීම ් ෙමණ ් විසේතර ්ේ. එහි ෙැවැත්ම  දැකීම ් ෙැහැදි ි 
්නා රයි.  

“සමුෙ ධමමානුෙස්සී වා  ා ස්මිං විහරති. ව ධමමානුෙස්සී වා 
 ා ස්මිං විහරති. සමුෙ ව ධමමානුෙස්සී වා  ා ස්මිං විහරති.” 
(සතිෙට්ඨඨාන සූතර  - ම.නි. 1) 

“   ් ්රහි හටගන්නා සේවභාව  යහෝ ෙකිමින් (ෙරඥා්වන්) වාස  
 රයි,    ් ්රහි වැන්සන සේවභාව  ෙකිමින් (ෙරඥා්වන්) යහෝ 
වාස   රයි.    ් ්රහි හටගන්නා වැන්සන සේවභාව  යහෝ 
ෙකිමින් (ෙරඥා්වන්) වාස   රයි”  

නමුත්, සංඛත් ේ   ්ෂණ සි  ේ ම ෙරඥාවට හසු වන්නකි. එ්තර 
වන මාර්ග භාවිත් ේ දී එම ඇවසාන   ්ෂණ  ගැන ෙැහැදි ි 
්නා රන්්න්  ුම ් නිසාෙ  න බව වටහා ගනිමු. එ්තර වන 
මාර්ගෙ භාවිත වන විට ෙිහිටීම ් ්හෝ  ම් ඇත්දැකීම  ් දීම ් 
වන්්න් නම් එ  එ්තර වන මාර්ග  ් ්නා්ේ. ෙැවැත්ම ්  න 
කි මන හා එ්තර වන මාර්ග භාවිත   න කි මන් ්ෙ ම එ ට 
්නා් ්ෙේ. එ්සේ ් ්ෙන්්න් නම් එ රැණු හිසේ ෙර ාෙ  ් ෙමණ ් 
බවට ෙත්්ේ. නිීම සා ්ෂාත් ්නාවූ, මාර්ග  භාවිත් ේ ්නා් දුණු 
ඇනාථෙිණ්ඩි  ඇාදී ඇ  ් මන් ්  ෝ   තුළ ජීවත්ීම ් ති්බ්. එම ඇ  
ෙෘථගේජනව ් ෝ   තුළ ෙිහිටමින් ජීවත් වන ඇ  ්නා්ේ. යමවැනි 
අෙ සම්මා දිට්ඨියෙන් ෙුක්ත අෙ ෙැයි වයවහාර කරනු  ැයේ. සම්මා 
දිට්ඨිෙ පිළිබඳද්ව, ‘ඇැත’  න බව හා ‘නැත’  න බව වන ෙෘෂේටි 
ඉ ්මවන බව කච්චානයගාත්ත සූතරයෙේ පැහැදි ි කර අැත. 

“් ා සමුෙ ඤ්ච ් ඛා  ච්චාන  ථාභූතං සමමප්ෙඤ්ා  ෙස්ස්තා 
 ා ් ා්  නත්ිතා, සා න ්හාති. ් ා නි්රාධං ්ඛා  ච්චාන 
 ථාභූතං සමමප්ෙඤ්ා  ෙස්ස්තා  ා ් ා්  ඇත්ිතා, සා න 
්හාති. උපාෙපුාදානාභිනියවසවිනිබයද්ධා ඛ්වාෙිං කච්ඡචාන ය ායකා 
යෙභයුෙයන තඤ්ච උපාෙපුාදානිං යචතයසා අධිට්ඨානිං 
අභිනියවසානසුෙිං න උයපි, න උපාදිෙි, නාධිට්ඨාි ‘අත්තා 
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යම’ි. දුක්ඛයමව උප්පජ්ජමානිං උප්පජ්ජි, දුක්ඛිං නිරැජ්්ධමානිං 
නිරැජ්්ධතීි න කඞ්ඛි. න විචිකිච්ඡඡි. අපරප්පච්ඡචො 
ාණයමවස්ස එත්ථ යහාි. එත්තාවතා යඛා කච්ඡචාන, සම්මාදිට්ි 
යහාි.” ( ච්චාන්ගාත්ත සූතර  - ස.නි. 2) 

“ ච්චා න, ් ෝ ් ේ හට ගැනීම  ථාර්ථ වශ් න්, මනා ෙරඥා්වන් 
ෙකින විට ඒ ් ෝ   නැත  න්න ්නා් ්ෙේ.  ච්චා න, ් ෝ ් ේ 
නි්රෝධ   ථාර්ථ වශ් න්, මනා ෙරඥා්වන් ෙකින විට ඒ ් ෝ   
ඇැත  න්න ්නා් ්ෙේ. කච්චාෙනෙ, යම් ය ෝකො වනාහි යබායහෝ 
යසයින් ළිංවීම්, අ ේවාගැනීම්, රිිංගාගැනීම්ව  ගැටගසන  ද්ේයද්ේ යවයි. 
යමාහු ළිංවීම්, අ ේවාගැනීම්, සිින් දැඩිව සිටීම්, වැද්ගැනීම්, 
 ැගගැනීම්, යම් මයගේ අාත්මෙ කිො යනාඑළයඹයි, යනාගනියි, 
අධිෂ්ේඨාන යනාකරයි. උපදින්යන් නම් දුකම උපදී, නැිවන්යන් නම් 
දුකම නැියවයි. සැක යනාකරයි, විචිකිච්ඡා යනාකරයි, පරපරතය 
රහිත නුවණක්ම එහි යවයි. කච්චාෙනෙ, යමයතකින්ම සම්මා දිට්ඨිෙ 
යේ.” 

්ම්සේ ‘ඇැත’ සහ ‘නැත’ ඇන්ත ඉ ්මවීම සම්මා දිට්ඨිෙ යේ. එවැනි 
ඇාර්  ශරව  ා ් ෝ ් ේ ෙෘථගේජන ා්ගේ ් ෝණ් න් ්තාරව ජීවත් 
්ේ. 

“ඉධ භිකඛ්ව ඇස්සුතවා ෙුථුජ්ජ්නා ඇරි ානං ඇෙස්සාී ඇරි ධමමස්ස 
ඇ් ාවි්දා ඇරි ධ්මම ඇවිනී්තා, සප්ෙුරිසානං ඇෙස්සාී 
සප්ෙුරිසධමමස්ස ඇ් ාවි්දා සප්ෙුරිසධ්මම ඇවිනී්තා ෙඨවිං 
ෙඨවි්තා සඤ්ජානාති. ෙඨවිං ෙඨවි්තා සඤ්ඤත්වා ෙඨවිං මඤ්ඤති.” 
(මූ ෙරි ා  සූතර  - ම.නි. 1) 

“මහ්ණනි ්මහි අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ 
නැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා ෙඨවි  (තෙ ගති ) ෙඨවි  
වශ් න් හඳදුනාගනී. ෙඨවි  (තෙ ගති ) ෙඨවි  වශ් න් 
හඳදුනා්ගන, ෙඨවි   ැයි හඟියි.” 



165 
 

“් ාෙි ්සා භිකඛ්ව භිකඛු ්ස්ඛා ඇප්ෙත්තමාන්සා ඇනුත්තරං 
් ාග්කඛමං ෙත්ථ මා්නා විහරති. ්සාෙි ෙඨවිං ෙඨවි්තා 
ඇභිජානාති. ෙඨවිං ෙඨවි්තා ඇභිඤ්ා  ෙඨවිං මාමඤ්ඤි.”  

“මහ්ණනි,  ම් ්සේඛ භි ්ෂුව ් ඇනුත්තර වූ නිවන ( ්්ෂේමත්ව් ේ 
් දීම) ෙරාර්ථනා්වන් වාස   රයි. ඔහු ෙඨවි  (තෙ ගති ) ෙඨවි  
වශ් න් වි්ශේෂ් න් දැනගනී (ෙරඥා්වන්). ෙඨවි  (තෙ ගති ) 
ෙඨවි  වශ් න් වි්ශේෂ් න් දැන්ගන (ෙරඥා්වන්), ෙඨී හැඟීම 
එො ් ස ්ේ (‘එො’  න විධාන  ් ් ස හැඟීම තුළ හි ්්ම්.)”  

මූ ෙරි ා  සූතර  තුළින් ් ම රැණු ් හාඳදින්ම ෙැහැදි ි ් ේ. උෙ  ව  
ෙකින විට සංඛත් ේ උෙේොෙ හා ව  ෙමණ ් ෙකින ඇතර ෙැවැත්ම  
දැකීම ් ් නා් ්ෙේ. ඇාර්  උත්තම්  ් කිසිඳදු ්  සකින් නිතය, සැෙ, 
ඇත්ත  න සඤේා්වන්  ුතු වූ ජීවිත ෙැවැත්ම  නැත. ඒ බව 
බහුධාතු  ඇාදි ්බා්හෝ ්ෙේශනා තුළ ෙැහැදි ි ්ේ. ඔවුන්්ගේ 
සඤේාව ෙ සංඛතබවින් මිස ශාසේවත  න දැකීම (නිතය, සැෙ, 
ඇාත්ම) ්නා්ේ. ඇාර්  උතුමන් ජීවත් වන විට දී ඇතීත ඇනාගත ඇාදී 
් සට රෑෙ, ් ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ ෙැවැත්ම ් සිදු්ේ. 
එ   ථාර්ථ වශ් න් ‘සමුෙ  ව ’ ෙකින විට ‘මම’ ්නා් ්ෙන 
් සට, ස ් ා  නි්රෝධ  ෙරඥා්වන් ෙකිමින් මාර්ග භාවිත  සිදු්ේ. 
එ්සේ දැකීම සඳෙහා ්  දී්ම් ෙැවැත්ම ම, සංඛත් ේ තුන්වන   ්ෂණ  
වන ‘ිතස්ස ඇඤ්ඤථත්තං ෙඤ්ා ති’ ්ේ.  

්ම්සේ ෙැවැත්්ම් ්  ්ෙන ඇා ාර  ෙ සිතීමකින් ් තාරව ාණ  ට 
හසුවන ් ෝණ කි. එම ෙැවැත්ම ‘් දී්ම්’ රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, 
සංඛාර, විඤේාණ (ෙැවැත්ම) ්ේ. එම ් දීම ම  නු ෙැවැත්මකි. 
එනම් ස ් ා කි. එ්තරීම ් ්නා්ේ. එනම් ෙඤේචසේ න්ධ  ් ස 
ෙැහැදි ි වන්්න් රහතන්වහන්්සේ ගැන ්නා්ේ. මන්ෙ ත් ්ම  ෙ 
ෙැවැත්්ම් දැකීමකි. රහතන් වහන්්සේයගේ ෙැවැත්මක් ය ස ගත්විට, 
එෙද් ෙඤේච උොදානසේ න්ධ ් ස විගරහ ්ේ.  

“ඇරහතා’ෙි ්ඛා ඇාවු්සා ් ාට්ිත, ඉ්ම ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා 
ඇනිච්ච්තා දුකඛ්තා ්රාග්තා ගණ්ඩ්තා සල්ල ්තා ඇඝ්තා 
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ඇාබාධ්තා ෙර්තා ේ ා ්තා සුඤ්ඤ්තා ඇනත්ත්තා ් ානි්සා 
මනසි ාත්බා.” (සී  සූතර  - ස.නි. 3) 

“ඇැවැත් ් ාට්ඨිතයිනි, රහතන් වහන්්සේ ෙ ්ම් ෙඤේච 
උොදානසේ න්ධ් ෝ ඇනිතය ්  ස, දු ් ්  ස, ් රෝග ්  ස, ගඩු ්  ස, 
උ ේ ් ස, ඇඝ ් ස, අාබාධ ් ස, ඇනුන්්ගේ ් ස, ්වනසේවන 
් ස, ශුනය ් ස, ඇනාත්ම ් ස ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  රයි.”  

ය ෝකයෙේ සිටින රහතන් වහන්යසේ ගැන කතාකරන විට ද් පිංච 
උපාදානසේකන්ධයෙෝ අාශ්රයෙන්ම පැහැදි ි කර අැත. පිංචසේකන්ධ 
ය ස රහතන් වහන්යසේයගේ පැවැත්මට කතා යනාකරයි. ෙථාර්ථෙ 
දැීමට යොමුවීම යපන්වීයම් දී සේකන්ධ යපන්වා අැත. උොදාන  ථා 
්නා ර ඛන්ධ ෙමණ ්, ෙරි ා  ් ් ස ෙැහැදි ි  රන සෑම තැනම 
මු ින් ඇනිතය, දු ්ඛ, ඇනත්ත ධර්ම ෙරි ා  ෙැහැදි ි  ර ඇැත. එනම් 
ෙහම් නුවණ ඇැතිීමත් සමඟ ෙවතින ඇා ාර   ථාර්ථ වශ් න් 
‘්නතං මම’ ් ස දැකීමට ් දීම ඉසේමතු  ර ්ෙන්ීමයි. නමුත් 
මාර්ග  භාවිතීම ්නා්ේ. මාර්ග  භාවිත ීම  ථාර්ථ  දැකීම ්ේ. 
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  ළ ෙහම තුළ ස ් ා  නි්රෝධ  
්ෙන්වා දී ඇැත. ස ් ා  නම් ව ූසේවකී ත්ව  ෙිළිබඳෙව ෙැහැදි  ි
කිරී්ම් දී ඇතීත, ඇනාගත, වර්තමාන ව ූඅාධයාත්මි  ්හෝ බාහිර 
්හෝ ්ගා්රෝස ු්හෝ සි ුම් ්හෝ හීන ්හෝ ෙරණීත ්හෝ දුර ්හෝ ළඟ 
්හෝ ් දී්ම් රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ ඇාශරව 
උොදාන ් ස ෙැවැත්ම ම  නු උොදාන ්ඛන්ධ ්ේ. එනම් 
ෙැවැත්ම ් තිබීම ම ස ් ා  ් දීම ්ේ. ස ් ා  ් ස 
්ෙන්වන්්න් ෙඤේච උොදාන ්ඛන්ධ න්ට ්ේ. ෙඤේචසේ න්ධ න ්
් ස ්ෙනව්ා දී නැත. මන්ෙ ත්, ෙඤේචසේ නධ් ් ස විසේතර 
 රන්්න් මූ ි  ව ූධර්ම නයා   ්සමඟ ෙරඥා්වන් දැකීම සඳෙහා 
් ාම ු කිරීමට  . ඛනධ් සූතර  තුළ දී ෙඤේච ්ඛන්ධ ධර්ම 
ෙරි ා   ්් සට සහ ෙඤේචඋොදානකඛ්න්ධයෙෝ ධර්ම ෙරි ා ක ්
් සට ෙැහැදි ි  ර ඇැත. ස ් ා , ෙඤේචඋොදානක්ඛන්ධයෙෝ 
් ස වැටහීම ම නවුණ ් ේ. එ  ෙරඥාව  ෙර්ශන කි. සං  ේෙ  ් 
්නා්ේ. දු ්්ඛ ාණ  ් ස ඇාර්  සතයෙ තුළදී 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධෙන් ෙැහැදි ි  ර ඇැත. 

“ඉෙං ්ඛා ෙන භිකඛ්ව, දුකඛං ඇරි සච්චං: “ජාතිෙ ිදුකඛා, ජරාෙ ි
දුකඛා, වයාිෙ ිදු්කඛා, මරණමෙ ිදුකඛං, ඇප්ෙි් හි සමේ ා්ගා 
දු්කඛා, ෙි්  හි විප්ේ ා්ගා දු්කඛා,  මෙචි්ඡං න  භති තමෙ ි
දුකඛං, සඞ්ි්ත්තන ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා දුකඛා” 
(ධම්මච ් ෙේෙවත්තන සූතර , ස.නි. 5-2) 

“මහ්ණනි, ් ම් වනාහි දු ්ඛ ඇා ය සතය  යි. ජාති  ෙ දු කි. ජරාව 
ෙ දු කි. වයාි  ෙ දු කි. මරණ  ෙ දු කි. ඇෙරි න් හා එ තුීම 
ෙ දු කි. ෙර ි න්්ගන් ්වන්ීම ෙ දු කි.  ැමති ්ෙේ ්නා ැබීම ෙ 
දු කි. හ ුලුවා ෙඤේචඋොදානඛන්ධයෙෝ දු කි.” 

ස ් ා  නම් ව ු සේවකී ත්ව  ් සට කිසිඳදු ් සකින් 
ෙඤේච ්ඛන්ධ  ් දි  ්නාහැ . එ්සේ ස ් ා  ් ස 
් ්ෙන්්න් නම් එ  ෙැවැත්මකි. එ  උොදාන කි. එනම් 
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ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ කි. “සේවකී ත්ව  ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  
මිස, සේවකී ත්ව ට ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  බව සං  ේෙ  ් 
්නා්ේ.” සේවකී ත්ව ට සං  ේෙ  ් ් ස 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  වැටහිණි නම් ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  
ඉ ්මවන විට සේවකී ත්ව  ඉතුරැ ්ේ. එනම් ශාසේවත ව ූඇාත්ම 
වාෙ   ් ඇැති ්ේ. ඇනය සි ලු ෙරතිෙදාවන ් ් ්ෙන්්න් ඒ 
ඇා ාර ට ්ේ. සේවකී ත්ව ට  ැ්බන ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ න් 
ඉ ්මවයි. එවිට ශාසේවත වූ ඇාත්ම වාෙ   ් ැ්බ්. 

රෑෙී ඇත්තා ්හාති ඇ්රා්ගා ෙරමමරණා ඇසඤ්ඤී’ති නං 
ෙඤ්ා්ේති. ‘ඇරෑෙී ඇත්තා ්හාති -්ෙ- රෑෙී ච ඇරෑෙී ච ඇත්තා 
්හාති -්ෙ-. ්නව රෑෙී නාරෑෙී ඇත්තා ්හාති -්ෙ-” (බරහේමජා  
සූතර  - දී.නි. 1) 

“මහ්ණනි, ඇැතැම් ඇ  “ඇාත්ම  රෑෙවත්  , මරණින ් ෙස ු
්නාබි්ඳෙන්්න්   ්හවත් නිතය  ැයි , ඇසංඥ ී ැ”යි ෙණවත්. 
ඇැතැම් ්  ්න ් “ඇාත්ම  ඇරෑෙී  , මරණින් ෙසු නිතය  , ඇසංඥ ී
 ැ”යි ෙණවත්. ඇැතැම් ් ්න  ්“ඇාත්ම  රෑෙවත් ෙ රෑෙ රහිත ෙ 
්වයි, මරණින් ෙස ුනිතය  , ඇසංඥී ෙැ”යි ෙණවත්.”  

රෑෙී සමාි  ඉ ්මවන විට රෑෙ සඤේාවත් ඉ ්මවා 
සේවකී ත්ව ට සඤේා ෙමණ  ්  ැ්බ්. සේවකී ත්ව  ෙවතී. 
ඇසඤේඤ  තුළ දී සඤේාවත් ඉ ්මවා සේවකී ත්ව  ෙවතී. ්ම් 
ඇා ාර ට සිදුවන්්න්ම සේවකී ත්ව ට ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  
හම ුී එ් ස ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ   ැයි ගත් ්ෙ  ඉ ්මවන 
බැවිනි. එබැවින් සේවකී ත්ව  නම් ව ූ ස ් ා   නු 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ යි. ්ම රැණ ඇනවු කිසිඳදු ් සකින් 
සේවකී ත්ව ට (තමනට්), තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වූ 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  නම් ධර්ම සේවභාව  වැට්හන්්න් නැති 
බව ්හාඳදින්ම ෙැහැදි ි ්ේ. ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  ෙ ෙරඥාවට 
ෙමණ ම් වැටහිමකි. ෙරඥාව  න ු එ්තර වන මාර්ග් ේ ෙකින 
ඇා ාර  මිස සේවකී ත්ව ට ඇයිති ්ෙ  ් ්නා්ේ. 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  ගැන ෙරඥා්වන් වැටහීමට ෙ ධර්ම  ඇසා 
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් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැතිවි   ුතු ්ේ. එ් සට ෙරඥා්වන ්
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  ෙකින විට ෙැවැත්ම  ් දීමක් බව 
අවයබෝධ ්ේ. එනම් සංඛත් ේ තුන්වන   ්ෂණ ගති  ෙරඥාවට 
අවයබෝධ ් ේ. එම ්  ෝණ  ඇනුව ්  ෝ   ස සේවන ඇා ාර  වන 
නුවණ ඇැති ්ේ. ්ම් සි  ේ ම ෙරඥාවටම ඇදාළ ්ේ.  

“න ්ඛා භිකඛු, ත්ඤ්ඤව උොදානං ්ත ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා 
න’ෙ ිඇඤ්ඤතර ෙඤ්චුොදානකඛ්න්ධධහි උොදානං, ඇෙ ිච ් ා තත්ථ 
ඡන්ධෙරා්ගා තං තත්ථ උොදාන්ති.” (මහා ෙුණ්ණමා සූතර  - ම.නි 
3) 

“මහණ, එම උොදාන ඒ ෙඤේ්චෝොදානසේ න්ධධම ්නායවයි, 
උොදාන  ෙඤේ්චෝොදානසේ න්ධධ ව ින් ්වනව් ෙ ්නා්වයි. 
නමුත්, එහි  ම් ඡන්ධෙ රාග්  ් ්ේ නම් එ  එහි උොදාන යි.”  

ෙැවැත්ම සිදුවන ඇා ාර  වටහා ගැනීමට ඉහතින් ්ෙන්ව ූ
මහාෙුණණ්ම සුතර  ්බා්හෝ උෙ ාර ්ේ. කිසිඳදු ් සකින් 
ෙැවැත්ම  ් දීම ෙඤේච ්ඛන්ධ ් ස ්නා් ්ෙන බවත් 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ වශ් න්ම ෙමණ  ්් ්ෙන බව ෙරඥාවට 
වැට්හේ. ් ම් ් ෙන්වූ  රැණ ුතුළින් ඛන්ධ හා උොදාන ්ඛන්ධ ගැන 
්ෙේශනාව තුළ ෙැහැදි  ි වන ඇා ාර  වටහා ගත හැකි ්ේ. 
එ්මන්ම උෙ  ව  දැකීමත්, සංඛත   ්ෂණත් වටහා ගත හැකි 
්ේ. ්ම්සේ ් ්ෙන රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ 
 න ෙහ ් ්සේ ඇර්ථ ගැන්්ේෙ  න බව ෙහත ්ෙේශනා ඇනුව 
වටහා ගනිමු. 

“රැප්ෙතීති ්ඛා භිකඛ්ව, තස්මා රෑේති වුච්චති. ් න රැප්ෙති: 
සී්තන’ෙ ි රැප්ෙති, උ්ණ්හන’ෙ ි රැප්ෙති, ජිඝච්ඡා ’ෙ ි රැප්ෙති, 
ෙෙිාසා ’ෙ ි රැප්ෙති, ඩංසම සවාතාතෙසිරිංසෙසමඵ්ස්සන’ෙ ි
රැප්ෙති.” (ඛජ්ජජනී  සුතර  -ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි, “රැෙේෙන ” ් ේ  ැයි එයහයින් රැෙ යි කි නු  ැ්බයි, 
 ුමකින් රැෙේෙන  ් ේෙ  ත්: සීත් න් රැෙේෙන  ් ේ, උණසුු්මන් 
රැෙේෙන  ්ේ, බඩගින්්නන් රැෙේෙන  ්ේ, ෙිොස් න් රැෙේෙන  
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්ේ, මැසි මදුරැවන්්ගන් රැෙේෙන  ්ේ. වාත , උණසුුම, 
සර්ෙ න්්ගන් රැෙේෙන  ්ේ.” 

“්වදි තීති ්ඛා භිකඛ්ව, තස්මා ්වෙනාති වුච්චති. කිඤ්ච 
්වදි ති සුඛමෙ ි ්වදි ති, දුකඛමෙ ි ්වදි ති, ඇදුකඛමසුඛමෙ ි
්වදි ති.” 

“මහ්ණනි ‘විඳදින්්න්  ැයි’ එයහයින් ්ේෙනාව  ැයි කි නු  ැ්බ්. 
 ුම  ්විඳදී ෙ? සැෙ ෙ විඳදී. දු  ෙ විඳදී. ඇදු ඛ්මසුඛ ෙ විඳදී” 

“සඤ්ජානාතීති ්ඛා භිකඛ්ව, තස්මා සඤ්ාති වුච්චති. කිඤ්ච 
සඤ්ජානාති: නී මෙ ි සඤ්ජානාති; ෙීත මෙ ි සඤ්ජානාති; 
් ාහිත මෙ ිසඤ්ජානාති; ඔදාතමෙ ිසඤ්ජානාති. ” 

“මහ්ණනි, හඳදුනාගන්්න්  ැයි එයහයින් හඳදුනාගැනීම  ැයි කි න ු
 ැ්බ්.  ුම  ්හඳදුනාගනී ෙ? නි ේ ෙ හඳදුනාගනී.  හ ෙ හඳදුනාගනී. 
රතු ෙ හඳදුනාගනී. සුදු ෙ හඳදුනාගනී.” 

“සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්තීති භිකඛ්ව, තස්මා සඞ්ඛාරාති වුච්ච්ති. 
කිඤ්ච සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති: රෑෙං රෑෙත්තා  සඞ්ඛතං 
ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති. ්වෙනං ්වෙනත්තා  සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති. 
සඤ්ඤං සඤ්ඤත්තා  සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති. සඞ්ඛා්ර 
සඞ්ඛාරත්තා  සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති, විඤ්ාණං 
විඤ්ාණත්තා  සඞ්ඛතං ඇභිසඞ්ඛ්රා්ති.” 

“මහ්ණනි, සංඛත  වියශ්ේෂ්යෙන් ස සේ රි  ැයි එයහයින් 
සංඛාර  ැයි කි න ු  ැයබි.  ුමන සංඛත  ් වියශ්ේෂ්යෙන් 
ස සේ රි ෙ? රෑෙ  රෑෙ  ෙිණිස සංඛත  වියශ්ේෂ්යෙන් 
ස සේ රි. ්ේෙනාව ්ේෙනාව ෙිණිස සංඛත  වියශ්ේෂ්යෙන් 
ස සේ රි. සංඥාව සංඥාව ෙිණිස සංඛත  වියශ්ේෂ්යෙන් 
ස සේ රි. සංඛාර  සංඛාර  ෙිණිස සංඛත  වියශ්ේෂ්යෙන් 
ස සේ රි. විඤේාණ  විඤේාණ  ෙිණිස සංඛත  
වියශ්ේෂ්යෙන් ස සේ රි.” 
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“විජානාතීති ්ඛා භිකඛ්ව, තස්මා විඤ්ාණ්ති වුච්චති. කිඤ්ච 
විජානාති: ඇමබි මෙ ි විජානාති, තිත්ත මෙ ි විජානාති,  ටු මෙ ි
විජානාති, මධුර මෙ ි විජානාති, ඛාරි මෙ ි විජානාති, ඇඛාරි මෙ ි
විජානාති, ් ාණි මෙ ිවිජානාති, ඇ් ාණි මෙ ිවිජානාති.” 

“මහ්ණනි, ‘වි්ශේෂ් න් දැනගන්නවා’  ැයි එයහයින් 
විඤේාණ  ෙැයි කි නු  ැ්බයි.  වර  රැණ  ් වි්ශේෂ් න් 
දැනගනීෙ? ඇැඹ ු ෙ වි්ශේෂ් න් දැනගනී. තිත්ත ෙ වි්ශේෂ් න් 
දැනගනී.  ටු  රස ෙ වි්ශේෂ් න් දැනගනී. මධුර රස ෙ 
වි්ශේෂ් න් දැනගනී.  ර රස ෙ වි්ශේෂ් න් දැනගනී.  ටු  
නැති රස ෙ වි්ශේෂ් න් දැනගනී. ලුණු රස ෙ වි්ශේෂ් න් 
දැනගනී. ලුණු රස නැති බව ෙ වි්ශේෂ් න් දැනගනී. 

රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ  න  රැණු ේහේ 
සර ම ඇර්ථ  ඛජ්ජජනී  සූතර  ඇනුව ්හාඳදින් ෙැහැදි ි ්ේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදාළ ස ් ා  නම් ව ූ
ෙඤේචඋොදානඛන්ධ ෙිළිබඳෙව විගරහ  ් ඛජ්ජජනී  සූතර් ේ සඳෙහන් 
වි . එහි සඳෙහන්  රැණ ුෙහ ්වන් ්වන්ව ෙැහැදි  ි රගනිමු. 
ෙළමු්වන්ම රෑෙ  ෙිළිබඳෙව විමසා බ මු. 

රැෙේෙන  ් වනවා ‘රැෙේෙති’  න  ර ිාවට රෑෙ  ්  ස තථාගත න් 
වහන්්සේ ඇර්ථ  ඉසේමත ු්  ාට ් ෙන්වා දී ඇැත. රැෙේෙන  ් වනවා 
 න  ර ිාවට සිංහ  වයවහාර  තුළ ‘ඉෙේ්ෙනවා’ (ඇැදුම්  නවා) 
 න ඇරැත ් ගත හැ . ් ෝ  ා, රෑෙ  ් ස වටහාගන්්න ්
සේවකී ත්ව ට (තමාට) දැ්නන ගති ට හා සේවකී ත්ව ට (තමාට) 
්ගෝචර වන ගති ටයි. එබැවින් රෑෙ  ඉ ්මවවූ ෙ සේවකී ත්ව  
ඉ ්මවා ්නා යි. එනම් ස ් ා  නි්රෝධ ීම නම් ව ූඑ්තරීම 
සිදු ්නා්ේ. එවිට සේවකී ත්ව ට (තමාට) ්ගෝචර වන රෑෙ 
සේවභාව  ඉ ්මවා සේවකී ත්ව ට (තමාට) සඤේා සේවභාව  
්ගෝචර ්ේ. නමුත් සේවකී ත්ව  ඉ ්මවා ්නා යි.  

්ම්සේ ් ෝ  ාට (ෙෘථගේජන ාට) රෑෙ  ගැන වැට්හන (එනම් 
සේවී ත්ව ට රෑෙ  වැට්හන) ඇා ාර ත් තථාගත ෙහම තුළ 
සංඛත බව ඉසේමත ු රමින් ්ෙන්වන සේවකී ත්ව් හි විගරහ වන 
රෑෙ ත් ඇතර විශා  ්වනසක ්ති්බ්. එමනිසා ශරෙේධා්වන්, ගැඹුරැ 
ෙහම ඇැසීමට ් ාම ු ව ූ ෙරඥාවන්ත ා, තථාගත න් වහන්්සේ 
්ෙන්වූ රෑෙ   ුම ේ  න වග ්සීමට, විමසීමට එම ෙහමට 
ඇනුවම ෙමණ  ්් ාම ු්ේ. එනම් ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඇැති 
්ේ. එ්සේ ් ෝනි්සෝ මනසි ාර් න් ඇැතිව ූ ෙරඥා්ේ භාවිත  
තුළින් (තමාට ්නා්හාත් සේවකී ත්ව ට ්ගෝචර වන රෑෙ 
සේවභාව   න වැටහී්මන් ්තාරව) සේවකී ත්ව  තුළ විගරහ වන 
රෑෙ සේවභාව  ඉ ්මී්මන් ් ෝ ් න් එ්තර ්ේ. 

“්  ච ්ඛා ් චි භිකඛ්ව, සමණා වා බරාහ්මණා වා එවං රෑෙං 
ඇභිඤ්ා , එවං රෑෙසමුෙ ං ඇභිඤ්ා , එවං රෑෙනි්රාධං 
ඇභිඤ්ා , එවං රෑෙනි්රාධගාමිනිං ෙටිෙෙං ඇභිඤ්ා . එවං 
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රෑෙස්ස ඇස්සාෙං ඇභිඤ්ා , එවං රෑෙස්ස ඇාදීනවං ඇභිඤ්ා , 
එවං රෑෙස්ස නිස්සරණං ඇභිඤ්ා  රෑෙස්ස නි්බිදා විරාගා 
නි්රාධා ඇනුොදා විමුත්තා, ්ත සුවිමුත්තා. ්  සුවිමුත්තා, ්ත 
් ව ි් නා. ්  ් ව ි් නා වට්ටං ්තසං නත්ි ෙඤ්ාෙනා .” 
(සත්තට්ඨඨාන සූතර , ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ම් කිසි ශරමණ්   ්්හෝ බරාහේමණ්   ්්හෝ ්ම්සේ 
රෑෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ රෑෙ සමුෙ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ රෑෙ නි්රෝධ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ රෑෙ නි්රෝධගාමිනී 
ෙරතිෙදාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ රෑේ ේ 
ඇාසේවාෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ් ම්සේ රෑේ ේ ඇාදීනව 
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ රෑේ ේ නිසේසරණ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, රෑෙ ට  ථාර්ථ වශ් න් 
 ළකි්ර් ( ැබීම් ් ස ්නා් ්ෙේ). රාග  දුරැ්ේ. නි්රෝධ ්ේ. 
උොදාන රහිතව මි්ෙේ. ඔහු මනාව මිදුනා ්ේ.  ්ම ් මනාව 
මිදුනාහු ෙ ඔහ ු් ව්  ී(කිසිව  සම්බන්ධ  ් ්නාී්ම් විගරහ ) 
්වයි.  ්ම  ් ් ව්  ී ෙ, ඔවනුට  ර ැීම ් (වට්ඨට  ්) 
ෙැන්වන්්න ්නැත.”  

රෑෙ  ගැන ෙමණ ් ්හා න විට ස ් ා් න් එ්තර වන බව 
සත්තට්ඨඨාන සූතර් න් ෙැහැදි ි ්ේ. එනම් රෑෙ  ෙිළිබඳෙව 
තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්ව ූ  රැණ ු ඇනුවම ් ෝනි්සෝ 
මනසි ාර  රන විට ඇැති ව ූ ෙරඥා්ේ භාවිත් න් ස ් ා  
නි්රෝධ  සා ්ෂාත් ්ේ. එම ෙරඥාව උදාීම, ෙර්ශන  ඇැතිීම නම් 
වූ ්සෝතාෙන්න ීමයි.  

රැෙේෙන ීම, ‘රැෙේෙති’ නම් ව ු  ර ිාව තව දුරටත් ෙැහැදි ි 
 රගැනීම සඳෙහා සතර මහා භූත ඇැසුරින ්ෙ ්සා ා බ මු. එනම් 
ඒ ගති හත්රන් එ   ් ්හෝ ‘ෙර ට ී්ම්’ ‘් දීම’ වූ 
සේවකී ත්ව යි. (්මහි ෙැහැදි ි වන්්න් සේවකී ත්ව ට ් ගෝචර ී ම 
්නා්ේ.) එනම් රැෙේෙන  වීමයි (‘ඉෙේ්ෙනවා’, ‘ඇැදුම්  නවා’). 
්ම  ්ෙන්ීමට ඛජ්ජජනී  සුතර්  ේදී උදාහරණ  ් ෙ ්ෙන්වා ඇැත. 
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එනම් ‘කුමකින් රැෙේෙන  ්ේෙ?’ සීත , උණසුමු ඇැතුළු තවත් 
 රැණ ු්හේතු්වන් බව ්ෙන්වා දී ඇැත. සීත , උණසුුම ඇාදි් න් 
සිදුවන ‘ ර ිා්ේ ් දීම’ සතර මහා භූතව  එ   ්හෝ ් දී්ම් 
 ර ිාවම ්ේ. එ් සට රෑෙ  බව ෙැහැදි  ි ්ේ. එමනිසා 
තථාගත න් වහන්්සේ එ්තර වන ෙරතිෙදා්ේ ෙකින ඇා ාර  වන 
ෙරඥා්ේ භාවිත ට ‘ඉති රෑෙං’ (්ම්සේ රෑෙ යි) ් ස ්ෙන්වා 
ඇැත. තථාගත ෙහම ඇසා ඒ ඇනවු විමසන විට ‘ ම ්’ ‘්ෙ  ’් 
් ස  ැබී්මන් ්තාරව (‘්ම්’, ‘ඉෙං’ ් ස ්ෙන්ීමකින් ්තාරව) 
‘්ම්සේ රෑෙ ’ රැෙේෙන ීම ් ස ෙරඥා්ේ ෙර්ශන  ්ේ. එ් ස 
ෙර්ශන  වන විට සමුෙ  ෙ -ව  ෙ ‘්ම්සේ රෑේ ේ හටගැනීම (ඉති 
රෑෙසේස සමුේ ා) ‘්ම්සේ රෑේ ේ නැතිීම’ (ඉති රෑෙසේස 
ඇත්ථග්මා) ් සින ්ෙර්ශන  සිදුීම ස ් ා  නි්රෝධ  නම් ව ූ
එ්තරී්ම් ෙරතිෙදාව යි.  

“ ත්මා චාවු්සා, රෑෙුොදානකඛ්න්ධධා: චත්තාරි ච මහාභූතානි 
චතු්නඤ්ච මහාභූතානං උොදා  රෑෙං.” (මහාහත්ිේදාෙම 
සුතර  - ම.නි. 1) 

“ඇැවැත්නි, ් ්තකින් රෑෙඋොදානසේ න්ධ  ්ේෙ? සතර මහා 
භූත ෙ, සතර මහා භූත උොදාන් න් ෙ රෑෙ ්ේ.”  

රැෙේෙන  ීම ගැන මනසි ාර කිරිම සඳෙහා තව දුරටත් ධර්ම  
ශරවණ   රන විට ධාතු හතර ගැන ඉ්ගන ගත  ුතු යේ. 

“ තමා චාවු්සා ෙඨීධාතු: ෙඨීධාතු සි ා ඇජ්ක්ධත්ති ා සි ා 
බාහිරා.  තමා චාවු්සා ඇජ්ක්ධත්ති ා ෙඨීධාතු:  ං ඇජ්ක්ධත්තං 
ෙච්චත්තං  කඛළං ඛරිගතං උොදි්නං - ්ෙ- ඇා්ොධාතු -්ෙ- 
්ත්ජාධාතු -්ෙ- වා් ාධාතු -යප-” (මහාහත්ිේදාෙම සුතර  - 
ම.නි. 1) 

“ඇැවැත්නි, ෙඨවි ධාතුව කවරක් ්ේෙ? ෙඨවි ධාතු අාධයාත්මි  ෙ 
්ේ. බාහිර ෙ ්ේ. ඇැවැත්නි, අාධයාත්මි  ෙඨවි ධාතු කවරක් ්ේෙ? 
 ම් ඇධයාත්ම ෙ, තමාට ඇ ත් ෙ, තෙ ෙ, ්ගා්රෝසු ෙ, උොදාන 
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 රගැනී්මන් වූ ෙ තෙ ගති  ්ේ. -්ෙ- ඇා්ොධාතු -්ෙ- 
්ත්ජාධාතු -්ෙ- වා් ාධාතු -යප-”  

්වන් ්වන් වශ් න් ධාතු සතර පිළිබඳද්ව ධර්ම ට ඇනුව විමසන 
විට දී තෙ, ්ගා්රෝසුබව, ඇාදී ඒ ඒ ධාතුන්ට ඇදාළ ්වන් ්වන ්
  ්ෂණබව, උොදාන් න් හටගනන්ා ඇා ාර  අනුව විමසි   ුතු 
්ේ. ්ම් ඇා ාර ට විමසන විට උොදාන  ්සීමට තථාගත 
ධර්ම ට තව දුරටත් ්  ාමුී විමසි   ුතු ් ේ. ් ම් ඇ ුරින් විමසීමට 
ෙහසුව ෙිණිස, එම ගතීන් ් දීම ් ස උදාහරණ  ් වශ් න් 
(‘්ස යිෙං’ ් ස) ් සේ, ් ාම්, ෙිත, ්සම ඇාදි  ෙ ්ෙන්වා දී 
ඇැත. ්ම්සේ විමසන විට දී ‘රැෙේෙන ීම’ නම් ව ූ  ර ිා්ේ 
‘උොදාන ් ස’ (සාසවාිං උපාදානීෙිං) ් දීම ‘සේවකී ත්ව ’ බවත,් 
එ  ඒ ් සටම ෙරඥා්වන්  ථාර්ථ වශ් න් ෙකින විට ‘එ  මම 
්නා්ේ’ (්න්සාහමසේමි) වශ් න් ෙකිමින් සේවකී ත්ව් න් 
එ්තර ්ේ.  

“ ං තථාභූතස්ස රෑෙං, තං රෑෙුොදානකඛ්න්ධධ සඞ්ගහං ගච්ඡති.” 
(මහාහත්ි ේෝෙම සුතර  - ම.නි. 1) 

“ ම් එ්සේ ව ූ හටගැනී්ම් රෑෙ   ් ්ේ ෙ, එ  
රෑෙඋොදානසේ න්ධ  වශ් න් එ ්ීමට  යි.”  

“එවං කිර්මසං ෙඤ්ච්නං උොදානකඛන්ධධානං සඞ්ග්හා 
ස්නිෝතා සමවා් ා ්හාති. වුත්තං ්ඛා ේනතං භගවතා: 
‘් ා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සති ්සා ධමමං ෙස්සති. ් ා ධමමං 
ෙස්සති ්සා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සතී’ති. ෙටිච්චසමුප්ේනා ්ඛා 
ෙනි්ම  දිෙං ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා.” 

“්ම්සේ වනාහි ්ම් ෙසේ ඇා ාර ව ූඋොදානසේ න්ධධ න්්ගේ එ ්ීම, 
එ ්රැසේීම, එ ට  ෑම ්වයි. භාගයවතුන් වහන්් සේ විසින ්්ම  
වදාරන  දි: ‘ ්ම ් ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ධමම  
ෙකියි.  ්ම  ්ධමම  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකි’ යි 
කි ා  . ්ම් ෙඤේච උොදානසේ න්ධධ ෙරතය් න් උෙනන්ාහු   
(ෙටිච්ච සමුෙේෙන්න ). ”  
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රෑෙ  වශ් න ්තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදා්ළේ  ුම  ් ද් 
 න වග විමසන විට දී රැෙේෙන  ීම නම් ව ූස සේීම ෙිළිබඳෙ 
ඥාන  ඇැති්ේ. එ්සේ සකසේවීම නම් වූ හටගැනීම ත්, එ්සේ 
සකසේවීම නම් වූ හටගැනීම දැීමත්, ෙටිච්චසමෙුේොෙ  දැකීම බව 
මහාහත්ි ේෝෙම සුතර  තුළ මනාව ් ෙනව්ා ඇැත. එ් සම රෑෙ  
‘සංඛත ් සට’ නුවණ ඇැතිවන විට රැෙේෙන ීම උොදාන 
(සාසවාිං උපාදානීෙිං) වන ් දීමත ් සමඟ වන ෙැවැත්ම 
රෑෙඋොදාන ්ඛන්ධ  වශ් න් ද් ්ම් ්ෙේශනාව තුළ මනාව 
ෙැහැදි  ි ර ඇැත. ්ම් ඇා ාර ට රෑෙ  ෙිළිබඳෙව තථාගත ෙහමට 
ඇනුව සතයෙ ග්ේෂී ෙරඥාවන්ත ා මනසි ාර කිරීමට ් ාමු්ේ.  
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ෙඤේච උොදානසේ න්ධයෙෝ ෙිළිබඳෙව බුදුරජාණන් වහන්්සේ්ගේ 
්ෙේශනාවට ඇනුව විශා   රැණ ුෙරමාණ   ්්ෙන්වා දුනි. එහි දී 
විසේතර වන රෑෙ විගරහ  ඛජ්ජජනී  සූතර ට ඇනුව ෙැහැදි  ිවන 
ඇතර ්ේෙනාව ෙිළිබඳෙව ෙ එ් සටම ෙැහැදි  ි ර ගනිමු.  

ඛජ්ජජනී  සූතර  තුළ දී ්ේෙනාව ් ස ්ෙනව්ා දී ඇැත්්ත් ෙ 
‘්වදි ති’ එනම් විඳදින බව ්ෙන්ීමයි. එනම් සේවකී ත්ව  
ෙිළිබඳෙව  රන විගරහ   ඇඩංගු  රැණකි. එ  සේවකී ත්ව ට 
(තමාට)  ැබීම ් ්නා්ේ. එනමුදු ් ෝ ් ේ සිටින ් ්න ුට 
(ෙෘථගේජන්  ුට) එ  සේවකී ත්ව ට (තමාට)  ැ්බන්න ් බව 
වැට්හේ. එම නිසා ඒ ඇා ාර ව ූවිඳදීම් ඉ ්මවමින් විමු ්ති  ්  බන 
ෙරතිෙදාවන් ඇනයශාසේතෘවරැ ්ෙනව්ා වදාළ හ. නමුත් සේවකී ත්ව  
ඉ ්මවා ්නා යි. ්ම්සේ ් ෝ  ාට (ෙෘථගේජන ාට) ්ේෙනාව 
ගැන වැට්හන (එනම් සේවී ත්ව ට ්ේෙනාව වැට්හන) 
ඇා ාර ත් තථාගත ෙහම තුළ සංඛත බව ඉසේමත ු  රමින් 
්ෙන්වන සේවකී ත්ව් හි විගරහ වන ්ේෙනාවත් ඇතර විශා  
්වනසක ්ති්බ්. එම නිසා ශරෙේධා්වන්, ගැඹුරැ ෙහම ඇැසීමට ් ාම ු
වූ ෙරඥාවන්ත ා, තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්ව ූ්ේෙනාව  ුම  ්ද් 
 න වග ්සීමට, විමසීමට එම ෙහමට ඇනුවම ෙමණ ් ් ාම ු
්ේ. එවිට එම ෙහමට ඇනුව ්සීමට මනසි ාර  රන විට දී 
ෙරඥාව ඇැතිී සේවකී ත්ව  ඉ ්මවන ෙරතිෙදාවට ් ාමු ්ේ. 

“්  ච ්ඛා ් චි භිකඛ්ව, සමණා වා බරාහ්මණා වා එවං ්වෙනං 
ඇභිඤ්ා  එවං ්වෙනාසමුෙ ං ඇභිඤ්ා , එවං 
්වෙනානි්රාධං ඇභිඤ්ා , එවං ්වෙනානි්රාධගාමිනිං ෙටිෙෙං 
ඇභිඤ්ා . එවං ්වෙනා  ඇස්සාෙං ඇභිඤ්ා , එවං ්වෙනා  
ඇාදීනවං ඇභිඤ්ා , එවං ්වෙනා  නිස්සරණං ඇභිඤ්ා , 
්වෙනා  නි්බිදා විරාගා නි්රාධා ඇනුොදා විමුත්තා. ්ත 
සුවිමුත්තා. ්  සුවිමුත්තා ්ත ් ව ි් නා. ්  ් ව ි් නා වට්ටං 
්තසං නත්ි ෙඤ්ාෙනා .” (සත්තට්ඨඨාන සූතර , ස.නි. 3) 
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“මහ්ණනි,  ම් කිසි ශරමණ්   ්්හෝ බරාහේමණ්   ්්හෝ ්ම්සේ 
්ේෙනාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා සමුෙ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා නි්රෝධ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා නි්රෝධගාමිනී 
ෙරතිෙදාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා්ේ 
ඇාසේවාෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා්ේ 
ඇාදීනව වි්ශේෂ් න ් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ ්ේෙනා්ේ 
නිසේසරණ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ේෙනාවට  ථාර්ථ 
වශ් න්  ළකි්ර් ( ැබීම් ් ස ්නා් ්ෙේ). රාග  දුරැ්ේ. 
නි්රෝධ ්ේ. උොදාන රහිතව මි්ෙේ. ඔහු මනාව මිදුනා ්ේ.  ්ම  ්
මනාව මිදුනාහු ෙ ඔහු ් ව් ී (කිසිව  සම්බන්ධ  ් ්නාී්ම් 
විගරහ ) ්වයි.  ්ම ් ් ්ව ී ෙ, ඔවුනට  ර ැීම ් (වට්ඨට  ්) 
ෙැන්වන්්න ්නැත.”  

යමයසේ විඳදීම ගැන තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වූ ඇා ාර ට 
විමසන විට ෙරඥාව ඇැති ී ්සෝතාෙන්න ්ේ. එ  භාවිත කිරීම 
තුළින් ස ් ා  නි්රෝධ ී නිීම සා ්ෂාත්  රයි.  

“ ා තථාභූතස්ස ්වෙනා, සා ්වෙනූොදානකඛ්න්ධධ සඞ්ගහං 
ගච්ඡති.” (මහාහත්ි ේෝෙම සතූර  - ම.නි. 1) 

“ ම් එ්සේ වූ හටගැනී්ම් ්ේෙනාව  ් ්ේ ෙ, එ  
්ේෙනාඋොදානසේ න්ධ  වශ් න් එ ්ීමට  යි.”  

“එවං කිර්මසං ෙඤ්ච්නං උොදානකඛන්ධධානං සඞ්ග්හා 
ස්නිෝතා සමවා් ා ්හාති. වුත්තං ්ඛා ේනතං භගවතා: 
‘් ා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සති ්සා ධමමං ෙස්සති. ් ා ධමමං 
ෙස්සති ්සා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සතී’ති. ෙටිච්චසමුප්ේනා ්ඛා 
ෙනි්ම  දිෙං ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා.” 

“්ම්සේ වනාහි ්ම් ෙසේ ඇා ාර ව ූඋොදානසේ න්ධධ න්්ගේ එ ්ීම, 
එ ්රැසේීම, එ ට  ෑම ්වයි. භාගයවතුන් වහන්් සේ විසින ්්ම  
වදාරන  දි: ‘ ්ම ් ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ධමම  
ෙකියි.  ්ම  ්ධමම  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකි’ යි 
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කි ා  . ්ම් ෙඤේච උොදානසේ න්ධධ ෙරතය් න් උෙනන්ාහු   
(ෙටිච්ච සමුෙේෙන්න ).”  

විඳදීම වශ් න් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදා්ළේ  ුම  ් ෙ 
 න වග විමසන විට දී විඳදීම නම් වූ ස සේී ම ෙිළිබඳෙ ඥාන  
ඇැති්ේ. එ්සේ සකසේවීම නම් ව ූහටගැනීමත්, එ්සේ සකසේවීම නම් 
වූ හටගැනීම දැීමත්, ෙටිච්චසමුෙේොෙ  දැකීම බව 
මහාහත්ි ේෝෙම සුතර  තුළ මනාව ්ෙන්වා ඇැත. එ් සම විඳදීම 
‘සංඛත ් සට’ නුවණ ඇැතිවන විට විඳදීම උොදාන (සාසවිං 
උපාදානීෙිං) වන ් දීමත් සමඟ වන ෙැවැත්ම ්ේෙනා 
උොදාන ්ඛන්ධ  වශ් න් ෙ ්ම් ්ෙේශනාව තුළ මනාව ෙැහැදි ි 
 ර ඇැත. ්ම් ඇා ාර ට ්ේෙනාව ෙිළිබඳෙව තථාගත ෙහමට ඇනුව 
සතයග්ේෂී ෙරඥාවන්ත ා මනසි ාර කිරීමට ් ාමු්ේ. 

ඛජ්ජජනී  සූතර  තුළ දී සඤේාව ් ස ්ෙනව්ා දී ඇැත්්ත් ෙ 
‘සඤ්ජානාතී’ එනම්, හඳදුනාගන්නා බව ්ෙන්ීමයි. එනම් 
සේවකී ත්ව  ෙිළිබඳෙව  රන විගරහ   ඇඩංග ු  රැණකි. එ  
සේවකී ත්ව ට (තමාට)  ැබීම ් ්නා්ේ. එනමුදු ් ෝ ් ේ සිටින 
් ්න ුට (ෙෘථගේජන්  ුට) එ  සේවකී ත්ව ට (තමාට) 
 ැ්බන්න ් බව වැට්හේ. එමනිසා ඒ ඇා ාර ව ූ හඳදුනාගැනීම් 
ඉ ්මවමින් විමු ්ති  ්  බන ෙරතිෙදාවන් ඇනයශාසේතෘවරැ 
්ෙන්වා වදාළ හ. නමුත්, සේවකී ත්ව  ඉ ්මවා ්නා යි. ්ම්සේ 
් ෝ  ාට (ෙෘථගේජන ාට) සඤේාව ගැන වැට්හන (එනම් 
සේවී ත්ව ට සඤේාව වැට්හන) ඇා ාර ත් තථාගත ෙහම තුළ 
සංඛත බව ඉසේමත ු රමින් ්ෙන්වන සේවකී ත්ව් හි විගරහ වන 
සඤේාවත් ඇතර විශා  ්වනසක් ති්බ්. එමනිසා ශරෙේධා්වන්, 
ගැඹුරැ ෙහම ඇැසීමට ්  ාම ුව ූෙරඥාවන්ත ා, තථාගත න් වහන්්සේ 
්ෙන්වූ සඤේාව  ුම  ්ෙ  න වග ් සීමට, විමසීමට එම ෙහමට 
ඇනුවම ෙමණ ් ් ාම ු ්ේ. එවිට එම ෙහමට ඇනුව ්සීමට 
මනසි ාර  රන විට දී ෙරඥාව ඇැති ී සේවකී ත්ව  ඉ ්මවන 
ෙරතිෙදාවට ් ාමු ්ේ. සඤේාව ෙිළිබඳෙ තථාගත ෙහමට ඇනුව 
විමසීමට ෙහසවුන ්  ස උදාහරණ  ් ් ෙන්වා දී ඇැත. එනම් ොට 
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වර්ග න් හඳදුනාගනන්ා බවයි. හඳදුනාගැනීම නම් ව ූ  ර ිාව 
්ෙන්ීමට එ රැණු උදාහරණ ් සට ෙමණ  ්්ෙන්වා ඇැත.  

“්  ච ්ඛා ් චි භිකඛ්ව, සමණා වා බරාහ්මණා වා එවං සඤ්ා 
ඇභිඤ්ා  එවං සඤ්ාසමුෙ ං ඇභිඤ්ා , එවං 
සඤ්ානි්රාධං ඇභිඤ්ා , එවං සඤ්ානි්රාධගාමිනිං ෙටිෙෙං 
ඇභිඤ්ා . එවං සඤ්ා ඇස්සාෙං ඇභිඤ්ා , එවං සඤ්ා  
ඇාදීනවං ඇභිඤ්ා , එවං සඤ්ා  නිස්සරණං ඇභිඤ්ා , 
සඤ්ා  නි්බිදා විරාගා නි්රාධා ඇනුොදා විමුත්තා. ්ත 
සුවිමුත්තා. ්  සුවිමුත්තා ්ත ් ව ි් නා. ්  ් ව ි් නා වට්ටං 
්තසං නත්ි ෙඤ්ාෙනා .” (සත්තට්ඨඨාන සූතර , ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ම් කිසි ශරමණ්   ්්හෝ බරාහේමණ්   ්්හෝ ්ම්සේ 
සඤේාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සඤේා 
සමුෙ  වි්ශේෂ් න ්ඇව්බෝධ  ර්ගන, ් ම්සේ සඤේා නි්රෝධ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සඤේා නි්රෝධගාමිනී 
ෙරතිෙදාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සඤේා්ේ 
ඇාසේවාෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සඤේා්ේ 
ඇාදීනව වි්ශේෂ් න ් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සඤේා්ේ 
නිසේසරණ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, සඤේාවට  ථාර්ථ 
වශ් න්  ළකි්ර් ( ැබීම් ් ස ්නා් ්ෙේ). රාග  දුරැ්ේ. 
නි්රෝධ ්ේ. උොදාන රහිතව මි්ෙේ. ඔහු මනාව මිදුනා ්ේ.  ්ම  ්
මනාව මිදුනාහු ෙ ඔහු ් ව් ී (කිසිව  සම්බන්ධ  ් ්නාී්ම් 
විගරහ ) ්වයි.  ්ම ් ් ්ව ී ෙ, ඔවුනට  ර ැීම ් (වට්ඨට  ්) 
ෙැන්වන්්න ්නැත.”  

යමයසේ හැඳදීනීම ගැන තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වූ ඇා ාර ට 
විමසන විට ෙරඥාව ඇැති ී ්සෝතාෙන්න ්ේ. එ  භාවිත කිරීම 
තුළින් ස ් ා  නි්රෝධ ී නිීම සා ්ෂාත්  රයි.  

“ ා තථාභූතස්ස සඤ්ා, සා සඤ්ූොදානකඛ්න්ධධ සඞ්ගහං 
ගච්ඡති” (මහාහත්ි ේෝෙම සුතර  - ම.නි. 1) 
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“ ම් එ්සේ ව ූ හටගැනී්ම් සඤේාව  ් ්ේ ෙ, එ  
සඤේාඋොදානසේ න්ධ  වශ් න් එ ්ීමට  යි.”  

“එවං කිර්මසං ෙඤ්ච්නං උොදානකඛන්ධධානං සඞ්ග්හා 
ස්නිෝතා සමවා් ා ්හාති. වුත්තං ්ඛා ේනතං භගවතා: 
‘් ා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සති ්සා ධමමං ෙස්සති. ් ා ධමමං 
ෙස්සති ්සා ෙටිච්චසමුප්ොෙං ෙස්සතී’ති. ෙටිච්චසමුප්ේනා ්ඛා 
ෙනි්ම  දිෙං ෙඤ්චුොදානකඛන්ධධා.” 

“්ම්සේ වනාහි ්ම් ෙසේ ඇා ාර ව ූඋොදානසේ න්ධධ න්්ගේ එ ්ීම, 
එ ්රැසේීම, එ ට  ෑම ්වයි. භාගයවතුන් වහන්් සේ විසින ්්ම  
වදාරන  දි: ‘ ්ම ් ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ධමම  
ෙකියි.  ්ම  ්ධමම  ෙකියි ෙ, ්හ්තම ෙට්ඨච්චසමුෙේොෙ  ෙකි’ යි 
කි ා  . ්ම් ෙඤේච උොදානසේ න්ධධ ෙරතය් න් උෙනන්ාහු   
(ෙටිච්ච සමුෙේෙන්න ).”  

හැඳදීනීම් වශ් න් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදා්ළේ  ුම  ්ෙ 
 න වග විමසන විට දී ‘හැඳදීනීම’ නම් ව ූස සේී ම ෙිළිබඳෙ ඥාන  
ඇැති්ේ. එ්සේ සකසේවීම නම් ව ූ හටගැනීමත,් එ්සේ සකසේවීම 
හටගැනීම දැීමත්, ෙටිච්චසමුෙේොෙ  දැකීම බව 
මහාහත්ි ේෝෙම සුතර  තුළ මනාව ්ෙන්වා ඇැත. එ් සම 
හැඳදීනීම ‘සංඛත ් සට’ නුවණ ඇැතිවන විට හැඳදීනීම උොදාන 
(සාසවිං උපාදානීෙිං) වන ් දීමත ්සමඟ වන ෙැවැත්ම සඤේා 
උොදාන ්ඛන්ධ  වශ් න් ෙ ්ම් ්ෙේශනාව තුළ මනාව ෙැහැදි ි 
 ර ඇැත. ්ම් ඇා ාර ට හැඳදීනීම ෙිළිබඳෙව තථාගත ෙහමට ඇනුව 
සතයග්ේෂී ෙරඥාවන්ත ා මනසි ාර කිරීමට ් ාමු්ේ. 
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බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙේශනා  ළ ෙඤේචඋොදානසේ න්ධයෙෝ 
ෙිළිබඳෙව ඉ්ගන ගැනී්ම් දී, එහි ඇන්තර්ගත රෑෙ, ්ේෙනා, සංඥා 
ෙිළිබඳෙව   ින් ෙැහැදි  ි රන  දී.  

ඛජ්ජජනී  සූතර  තුළ දී සංඛාර ් ස ්ෙන්වා දී ඇැත්්ත් ෙ 
‘ඇභිසඞ්ඛ්රා්තීති’ එනම් වි්ශේෂ් න් ස සේ්වන බව 
්ෙන්ීමයි. එනම් සේවකී ත්ව  ෙිළිබඳෙව  රන විගරහ   ඇඩංග ු
 රැණකි. එ  සේවකී ත්ව ට (තමාට)  ැබීම ් ්නා්ේ. එනමුදු 
් ෝ ් ේ සිටින ් ්න ුට (ෙෘථගේජන්  ුට) එ  සේවකී ත්ව ට 
(තමාට)  ැ්බනන් ් බව වැට්හේ. එම නිසා ඒ ඇා ාර ව ූස සේීම් 
ඉ ්මවමින් විමු ්ති  ්  බන ෙරතිෙදාවන් ඇනයශාසේතෘවරැ 
්ෙන්වා වදාළ හ. නමුත් සේවකී ත්ව  ඉ ්මවා ්නා යි. ්ම්සේ 
් ෝ  ාට (ෙෘථගේජන ාට) සංඛාර  ගැන වැට්හන (එනම් 
සේවී ත්ව ට සංඛාර  වැට්හන) ඇා ාර ත් තථාගත ෙහම තුළ 
සංඛත බව ඉසේමත ු රමින් ්ෙන්වන සේවකී ත්ව් හි විගරහ වන 
සංඛාර ත් ඇතර විශා  ්වනස  ්ති්බ්. එම නිසා ශරෙේධා්වන,් 
ගැඹුරැ ෙහම ඇැසීමට ්  ාම ුව ූෙරඥාවන්ත ා, තථාගත න් වහන්්සේ 
්ෙන්වූ සංඛාර   ුම  ්ෙ  න වග ්සීමට, විමසීමට එම ෙහමට 
ඇනුවම ෙමණ ් ් ාම ු ්ේ. එවිට එම ෙහමට ඇනුව ්සීමට 
මනසි ාර  රන විට දී ෙරඥාව ඇැති ී සේවකී ත්ව  ඉ ්මවන 
ෙරතිෙදාවට ් ාමු ්ේ. 

්මහිදී ෙ ස සේීම නම් ව ූ  ර ිාව ්ෙන්ීම ම සේවකී ත්වෙ 
ස සේී්ම් විගරහ  සඳෙහා උදාහරණ ් ස ්ෙන්වා දී ඇැත. 
තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා ්ෙන ස සේීම නම්  ර ිාව මනාව 
තථාගත ෙහම තුළම ෙැහැදි ි  ර ඇැත. සංසේ ාර  නම් ව ූ
ස සේීම ්ෙන්වන විට දී තවත් වූ ති්බන  රැණ ් ඉසේමත ු ර 
නැත. මන්ෙ ත් ති්බන ්ෙ   ් විගරහ  රන විට ‘්ම්’ ් සට 
්ෙ   ්‘ ම ්’  ැ්බන බැවිණි. 
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“්  ච ්ඛා ් චි භිකඛ්ව, සමණා වා බරාහ්මණා වා එවං සඞ්ඛාරා 
ඇභිඤ්ා  එවං සඞ්ඛාරසමුෙ ං ඇභිඤ්ා , එවං සඞ්ඛාරනි්රාධං 
ඇභිඤ්ා , එවං සඞ්ඛාරනි්රාධගාමිනිං ෙටිෙෙං ඇභිඤ්ා .  

එවං සඞ්ඛා්රස ුඇස්සාෙං ඇභිඤ්ා , එවං සඞ්ඛා්රසු ඇාදීනවං 
ඇභිඤ්ා , එවං සඞ්ඛා්රසු නිස්සරණං ඇභිඤ්ා , සඞ්ඛා්රස ු
නි්බිදා විරාගා නි්රාධා ඇනුොදා විමුත්තා. ්ත සුවිමුත්තා. ්  
සුවිමුත්තා ්ත ් ව ි් නා. ්  ් ව ි් නා වට්ටං ්තසං නත්ි 
ෙඤ්ාෙනා .” (සත්තට්ඨඨාන සූතර , ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ම් කිසි ශරමණ්   ්්හෝ බරාහේමණ්   ්්හෝ ්ම්සේ 
සංඛාර වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර සමුෙ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර නි්රෝධ  
වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර නි්රෝධගාමිනී 
ෙරතිෙදාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර් හි 
ඇාසේවාෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර් හි 
ඇාදීනව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ සංඛාර් හි 
නිසේසරණ  වි්ශේෂ් න ්ඇව්බෝධ  ර්ගන, සංඛාර ට  ථාර්ථ 
වශ් න්  ළකි්ර් ( ැබීම් ් ස ්නා් ්ෙේ). රාග  දුරැ්ේ. 
නි්රෝධ ්ේ. උොදාන රහිතව මි්ෙේ. ඔහු මනාව මිදුනා ්ේ.  ්ම  ්
මනාව මිදුනාහු ෙ ඔහු ් ව් ී (කිසිව  සම්බන්ධ  ් ්නාී්ම් 
විගරහ ) ්වයි.  ්ම ් ් ්ව ී ෙ, ඔවුනට  ර ැීම ් (වට්ඨට  ්) 
ෙැන්වන්්න ්නැත.”  

යමයසේ ස සේීම ගැන තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වූ ඇා ාර ට 
විමසන විට ෙරඥාව ඇැති ී ්සෝතාෙන්න ්ේ. එ  භාවිත කිරීම 
තුළින් ස ් ා  නි්රෝධ ී නිීම සා ්ෂාත්  රයි.  

“්  තථාභූතස්ස සඞ්ඛාරා, ්ත සඞ්ඛාරෑොදානකඛ්න්ධධ සඞ්ගහං 
ගච්ඡ්ති.” (මහාහත්ි ේෝෙම සූතර  - ම.නි. 1) 

“ ම් එ්සේ වූ හටගැනී්ම් ස සේීම  ් ්ේ ෙ, එ  
සංඛාරඋොදානසේ න්ධ  වශ් න් එ ්ීමට  යි.”  
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ස සේීම් වශ් න් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙනව්ා වදා්ළේ  ුම ් 
ද්  න වග විමසන විට දී ස සේීම නම් ව,ූ ස සේීම ෙිළිබඳෙ 
ඥාන  ඇැති්ේ. එ්සේ සකසේවීම නම් වූ හටගැනීමත්, එ්සේ 
සකසේවීම නම් වූ හටගැනීම දැීමත්, ෙටිච්චසමෙුේොෙ  දැකීම බව 
මහාහත්ි ේෝෙම සතූරෙ තුළ මනාව ්ෙන්වා ඇැත. එ් සම 
ස සේීම ‘සංඛත ් සට’ නුවණ ඇැති වන විට ස සේීම උොදාන 
වන (සාසවිං උපාදානීෙිං) ් දීම ත් සමඟ වන ෙැවැත්ම සංඛාර 
උොදාන ්ඛන්ධ  වශ් න් ෙ ්ම් ්ෙේශනාව තුළ මනාව ෙැහැදි ි 
 ර ඇැත. ්ම් ඇා ාර ට ස සේීම ෙිළිබඳෙව තථාගත ෙහමට ඇනුව 
සතයග්ේෂී ෙරඥාවන්ත ා මනසි ාර කිරීමට ් ාමු්ේ. 

ඛජ්ජජනී  සූතර  තුළ දී විඤේාණ ් ස ්ෙනව්ා දී ඇැත්්ත් ෙ 
‘විජානාතීති’ එනම් ‘වි්ශේෂ් න් දැනගන්නා’ බව ්ෙන්ී ම යි. 
එනම් සේවකී ත්ව  ෙිළිබඳෙව  රන විගරහ   ඇඩංග ු රැණකි. එ  
සේවකී ත්ව ට (තමාට)  ැබීම ් ්නා්ේ. එනමුදු ් ෝ ් ේ සිටින 
් ්න ුට (ෙෘථගේජන්  ුට) එ  සේවකී ත්ව ට (තමාට) 
 ැ්බන්න ් බව වැට්හේ. එම නිසා ඒ ඇා ාර වූ දැනගැනීම් 
ඉ ්මවමින් විමු ්ති  ්  බන ෙරතිෙදාවන් ඇනයශාසේතෘවරැ 
්ෙන්වා වදාළ හ. නමුත්, සේවකී ත්ව  ඉ ්මවා ්නා යි. ්ම්සේ 
් ෝ  ාට (ෙෘථගේජන ාට) විඤේාණ  ගැන වැට්හන (එනම් 
සේවී ත්ව ට විඤේාණ  වැට්හන) ඇා ාර ත් තථාගත ෙහම 
තුළ සංඛත බව ඉසේමත ු රමින් ්ෙන්වන සේවකී ත්ව් හි විගරහ 
වන විඤේාණ ත් ඇතර විශා  ්වනස ් ති්බ්. එම නිසා 
ශරෙේධා්වන්, ගැඹුරැ ෙහම ඇැසීමට ් ාම ු ව ූ ෙරඥාවන්ත ා, 
තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වූ විඤේාණ   මු ් ෙ  න වග 
්සීමට, විමසීමට එම ෙහමට ඇනුවම ෙමණ  ්් ාමු ්ේ. 

්මහිදී දැනගැනීම නම් ව ූ ර ිාව ්ෙන්ීමට විවිධ රස වර්ග න් 
දැනගන්නා බව ෙැහැදි  ි ර ඇැත. එ  උදාහරණ  ් ෙමණකි. 
ධර්ම ට ඇනුව මනසි ාර කිරීමට ෙහස ු වන ් සට එ  
තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදාළ හ. සේවකී ත්ව ට කිසිඳදු 
් සකින් විඤේාණ  ගැන වැටහීම ් ඇැති ්නා්ේ. මන්ෙ ත් 
සේවකී ත්ව ම  නු විඤේාණ   විගරහ  ්නා්හාත් දැනගැනීම් 
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විගරහ   සිදුීම ම ්ේ. ඇනයවිමු ්ති ාමීන් සිදු  රන ෙරතිෙදාවන් 
තුළින් කිසි්සේත්ම සේවකී ත්ව  නම් ව ූ ස  ්ා් න් එ්තර 
්නා්ේ. 

“ ා චාවු්සා ෙඤ්ා,  ඤ්ච විඤ්ාණං ඉ්ම ධමමා සංසට්ඨා 
්නා විසංසට්ඨා. න ච  ්භා ඉ්මසං ධමමානං විනි්භුජිත්වා 
විනි්භුජිත්වා නානා රණං ෙඤ්ා්ෙතුං.  ඤ්චාවු්සා ෙජානාති 
තං විජානාති.  ං විජානාති තං ෙජානාති.” (මහා්වෙ ේ  සූතර -
ම.නි.1) 

“ඇැවැත්නි,  ම් ෙරඥාව  ් ඇැෙේෙ,  ම් විඤ්ේාණ  ් ඇැෙේෙ, ්ම් 
ධර්ම න් එ ට ෙවතී, යවන්ව යනාපවතී. ්ම් ධර්ම න් ්වන ්
්වන් ් ාට ්වනස ෙනවන්නට ්නාහැකි . ඇැවැත්නි,  ම  ්
ෙරඥා්වන් දැනගනී ෙ (ඇව්බෝධ  රයි ෙ) එ  වි්ශේෂ් න් 
දැනගනී.  ම  ්වි්ශේෂ් න් දැනගනී ෙ එ  ෙරඥා්වන් දැනගනී 
(ඇව්බෝධ  රයි).”  

විඤේාණ  හා ෙරඥාව කිසිඳදු ් සකින් ්වන්  ළ ්නාහැකි බව 
සාරිෙුත්ත මහරහතන් වහන්්සේ ්ෙන්වා දී ඇැත.  ්ම ටු එ්තර 
වන ් සට ව ූ (ෙරඥා්වන්) දැකී්මන් ්තාරව දැනගැනීම ් බව 
වැටහිණි නම් එ  සේවකී ත්ව  ෙිළිබඳෙ නුවණ ්නා්ේ. ් ෝ   
තුළම සේවකී ත්ව ට  ැ්බන දැනගැනීමකි. එ  ඇනයශාසේතෘන් 
වහන්්සේ ා්ගේ ධර්ම ට ඇනුගත වන  ර ිාවකි. තථාගත ෙහම තුළ 
ස ් ා  (සේවකී ත්ව ) නි්රෝධ , එ්තරීම ්ෙන්වා දී ඇැත. 
එ් ස ්ෙන්වා දි  හැ ්්  ්තථාගත න් වහන්්සේට ෙමණි. එම 
ෙහම ඇනය වු ශාසේතෘන් වහන්්සේ ාට කිසිඳදු ් සකින් ්ගෝචර 
්නා්ේ. තථාගත න ් වහන්්සේට ෙමණ  ් ්ගෝචර වන බැවින ්
‘බුෙේධ’ නම් ්ේ. ්ම් ෙළිිබඳෙව ්බා්හෝ  රැණු මු ින ් ඉදිරිෙත් 
 රන  දී. තම තමන ්සේවකී ත්ව් න් දැනගැනීම (විඤේාණ ) 
තථාගත ෙහමට ඇනුව වැරදිබවත ්එම නිසා තථාගත ෙහමට ඇනුවම 
විඤේාණ  ෙිළිබඳෙව මනසි ාර කිරීමත්, සුත  නිරවු ේ ී ම තුළින් 
සිදු ්ේ. 
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“්  ච ්ඛා ් චි භිකඛ්ව, සමණා වා බරාහ්මණා වා එවං 
විඤ්ාණං ඇභිඤ්ා , එවං විඤ්ාණසමුෙ ං ඇභිඤ්ා , එවං 
විඤ්ාණනි්රාධං ඇභිඤ්ා , එවං විඤ්ාණනි්රාධගාමිනිං 
ෙටිෙෙං ඇභිඤ්ා , එවං විඤ්ාණස්ස ඇස්සාෙං ඇභිඤ්ා , එවං 
විඤ්ාණස්ස ඇාදීනවං ඇභිඤ්ා , එවං විඤ්ාණස්ස 
නිස්සරණං ඇභිඤ්ා  විඤ්ාණස්ස නි්බිදා විරාගා නි්රාධා 
ඇනුොදා විමුත්තා, ්ත සුවිමුත්තා. ්  සුවිමුත්තා, ්ත ් ව ි් නා. 
්  ් ව ි් නා වට්ටං ්තසං නත්ි ෙඤ්ාෙනා .” (සත්තට්ඨඨාන 
සූතර , ස.නි. 3) 

“මහ්ණනි,  ම් කිසි ශරමණ්   ්්හෝ බරාහේමණ්   ්්හෝ ්ම්සේ 
විඤේාණ වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ විඤේාණ 
සමුෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ විඤේාණ 
නි්රෝධ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ විඤේාණ 
නි්රෝධගාමිනී ෙරතිෙදාව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ 
විඤේාණ් හි ඇාසේවාෙ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ් ම්සේ 
විඤේාණ් හි ඇාදීනව වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, ්ම්සේ 
විඤේාණ් හි නිසේසරණ  වි්ශේෂ් න් ඇව්බෝධ  ර්ගන, 
විඤේාණ ට  ථාර්ථ වශ් න්  ළකි්ර් ( ැබීම් ් ස 
්නා් ්ෙේ). රාග  දුරැ්ේ. නි්රෝධ ්ේ. උොදාන රහිතව මි්ෙේ. 
ඔහු මනාව මිදුනා ්ේ.  ්ම  ්මනාව මිදුනාහු ෙ ඔහු ් ව් ී 
(කිසිව  සම්බන්ධ  ් ්නාී්ම් විගරහ ) ්වයි.  ්ම ් ් ව් ී ෙ, 
ඔවුනට  ර ැීම ් (වට්ඨට  ්) ෙැන්වන්්න ්නැත.”  

යමයසේ ‘දැනගැනීම’ ගැන තථාගත න් වහන්්සේ ් ෙන්වූ ඇා ාර ට 
විමසන විට ෙරඥාව ඇැති ී ්සෝතාෙන්න ්ේ. එ  භාවිත කිරීම 
තුළින් ස ් ා  නි්රෝධ ී නිීම සා ්ෂාත්  රයි.  

“ ං තථාභූතස්ස විඤ්ාණං, තං විඤ්ාණූොදානකඛ්න්ධධ 
සඞ්ගහං ගච්ඡති.” (මහාහත්ිේෝෙම සතූර  - ම.නි. 1) 

“ ම් එ්සේ වූ හටගැනී්ම් දැනගැනීම ් ්ේ ෙ, එ  
විඤේාණඋොදානසේ නධ්  වශ් න් එ ්ීමට  යි.”  
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දැනගැනීම් වශ් න් තථාගත න් වහන්්සේ ්ෙනව්ා වදා්ළේ  ුම ් 
ෙ  න වග විමසන විට දී ‘දැනගැනීම’ නම් ව ූස සේීම ෙිළිබඳෙ 
ඥාන  ඇැති ්ේ. එ්සේ සකසේවීම නම් වූ හටගැනීම ත්, එ්සේ 
සකසේවීම නම් ව ූහටගැනීම දැීමත්, ෙටිච්චසමෙුේොෙ  දැකීම බව, 
මහාහත්ි ේෝෙම සතූර  තුළ මනාව ්ෙන්වා ඇැත. එ් සම 
ස සේීම ‘සංඛත ් සට’ නුවණ ඇැතිවන විට ‘දැනගැනීම’ 
උොදාන වන ් දීමත ් (සාසවිං උපාදානීෙිං) සමඟ වන ෙැවැත්ම 
විඤේාණඋොදාන ්ඛනධ්  වශ් න් ෙ ්ම් ්ෙේශනාව තුළ මනාව 
ෙැහැදි ි  ර ඇැත. ්ම් ඇා ාර ට ‘දැනගැනීම’ ෙිළිබඳෙව තථාගත 
ෙහමට ඇනුව සතයග්ේෂී ෙරඥාවන්ත ා මනසි ාර කිරීමට 
් ාමු්ේ. 
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40' kqjKg muKla jegfyk iajlSh;ajh oelSu 

බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වා වදාළ ෙඤේච උොදානසේ න්ධ න් 
ෙිළිබඳෙව ්ම් ෙ ්වා සවිසේතරව ෙැහැදි  ි රන  දී. රෑෙ, ්ේෙනා, 
සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ  න  රැණ ුතථාගත න් වහන්්සේ 
වදාළ ෙහමට ඇනුව විමසන විට ෙ කිසිඳදු ් සකින ් එ  
සේවකී ත්ව ට (තමාට)  ැබීම ් සිදු ්නා්ේ. සේවකී ත්ව් ේ 
ඉ ්මීම ම සිදු ්ේ. 

“එව්මව ්ඛාහං ඇාවු්සා, න රෑෙං ‘ඇස්මී’ති වදාමි, නෙ ිඇඤ්ඤතර 
රෑො ‘ඇස්මී’ති වදාමි. න ්වෙනං -්ෙ - න සඤ්ඤං -්ෙ- න 
සඞ්ඛා්ර -්ෙ- න විඤ්ාණං ‘ඇස්මී’ති වදාමි. නෙ ි ඇඤ්ඤතර 
විඤ්ාණා ‘ඇස්මී’ති වදාමි. ඇෙ ි ච ්ම ඇාවු්සා, 
ෙඤ්චසුොදානකඛ්න්ධධස ු ‘ඇස්මී’ති ඇිගතං ඇ මහමස්මීති න ච 
සමනුෙස්සාමි.” (්ඛම  සූතර  - ස.නි. 3) 

“ඇැවැත්නි, මම රෑෙ  ‘්වමි’යි ්නාකි මි. රෑේ න් ්වනව් 
‘්වමි’යි ්නාකි මි. ්ේෙනාව.... සංඥාව ... සංසේ ාර ... 
විඤ්ේාණෙ ‘්වමි’යි ්නාකි මි. විඤ්ේාණ් න් ්වන්ව ‘්වමි’යි 
්නාකි මි. ඇැවැත්නි, නමුත් මා විසින ්ෙඤේච උොදානසේ න්ධධ න්හි 
් දී්මහි ‘්වමි’  ැයි ්ේ. ‘්ම් මම ්වමි’යි ඇනවු ්නාෙකිමි.”  

රෑෙ, ්ේෙනා, සඤේා, සංඛාර, විඤේාණ  බුෙේධ වචන ට ඇනවු 
විමසන විට ෙරඥාව ඇැති ්ේ. ඒ ෙරඥාව තුළින් සේවකී ත්ව  වන 
ෙඤේචඋොදාන ්ඛන්ධ  ෙිළිබඳෙව ෙැවැත්්ම් නුවණ ඇැති්ේ. 
එනමුදු ‘්ම්’ ් සට (ඇ ං) නිතය, ශාසේවතබව ් සිදු ්නා්ේ. 
‘්වමි යි’ (ඇසේමී’ති)  න හැඟීම ෙමණ ් ති්බ්. එ  ෙ නිී්ම් දී 
ඉ ්මවයි. ්ම් ෙිළිබඳෙව තව දුරටත් ස ් ා දිට්ඨි  ගැන විමසී්ම් 
දී ෙැහැදි ි  රගත හැ . 

“ඇස්සුතවා ෙුථුජ්ජ්නා ඇරි ානං ඇෙස්සාී ඇරි ධමමස්ස 
ඇ් ාවි්දා ඇරි ධ්මම ඇවිනී්තා, සප්ෙුරිසානං ඇෙස්සාී 
සප්ෙුරිසධමමස්ස ඇ් ාවි්දා සප්ෙුරිසධ්මම ඇවිනී්තා, 
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සක ා දිට්ිෙරි ුට්ි්තන ්චතසා විහරති 
සක ා දිට්ිේර්තන, උප්ේනා  ච සක ා දිට්ි ා නිස්සරණං 
 ථාභූතං නප්ෙජානාති. තස්ස සා සක ා දිට්ි ථාමගතා 
ඇප්ෙටිවිනීතා ඔරමභාග ිං සං් ාජනං...” (මහා මාලුඞ්ක් ය සූතර  - 
ම.නි. 2) 

“අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, 
අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා ස ් ා  ෙෘෂේටි් න් මඩනා 
 දුව ( ටෙත් කර්ගන) ස ් ා  ෙෘෂේටි  ඇනුව ගි  සිතින්  ු ්තව 
්ව්සයි. උෙන් ස ් ා  ෙෘෂේටි් ේ ද් නිසේසරණ   ථාර්ථ වශ් න් 
්නාෙනි (ෙරඥා්වන් ්නාෙනී). ඔහු්ගේ ඒ ස ් ා  ෙෘෂේටි  සේිර 
බවට ෙත්් ේ. බැහැර ්නා ළා ව ූඕරම්භාගි  සං් ෝජන ්වයි.”  

“සුතවා ච ්ඛා ඇානන්ධෙ ඇරි සාව් ා ඇරි ානං ෙස්සාී 
ඇරි ධමමස්ස ් ාවි්දා ඇරි ධ්මම සුවිනී්තා, සප්ෙුරිසානං 
ෙස්සාී සප්ෙුරිසධමමස්ස ් ාවි්දා සප්ෙුරිසධ්මම සුවිනී්තා, න 
සක ා දිට්ිෙරි ුට්ි්තන ්චතසා විහරති න 
සක ා දිට්ිේර්තන, උප්ේනා  ච සක ා දිට්ි ා නිස්සරණං 
 ථාභූතං ෙජානාති, තස්ස සා සක ා දිට්ි සානුස ා ෙහී ති” 
(මහාමාලුඞ්ක් ය සූතර  - ම.නිි.ි 2) 

“ඇානන්ෙ, ශරැතවත් ඇා ය ශරාව  ා, ඇා යයත්ව  ෙකින්්න්  , 
ඇා යයධමම්  හි ෙක්ෂ , ඇා යයධමම්  හි හි ්මු්ණ් ්වයි, 
සත්ෙුරැෂතව්  ෙකින්්න්  , සත්ෙුරැෂධමම් හි ෙක්ෂ , 
සත්ෙුරැෂධමම් හි හි ්මු් ණ් ්වයි, ස ් ා  ෙෘෂේටි් න් මඩනා 
 දුව ( ටෙත් කර්ගන) ස ් ා  ෙෘෂේටි  ඇනුව ගි  සිතින්  ු ්තව 
්නා්ව්සයි. උෙන් ස ් ා  ෙෘෂේටි් ේ ෙ නිසේසරණ   ථාර්ථ 
වශ් න් ෙනී (ෙරඥා්වන ්ෙනී). ඔහු්ගේ ඒ ස ් ා  ෙෘෂේටි  ඇනුස  
වශ් න්ම ෙරහාණ  ්ේ.”  
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ස ් ා  දිට්ඨි   නු ෙුෙේග ්  ් තුළ ති්බන  ම් ් ෙ  ් ් නා්ේ. 
ඒ බව ඉහතින් ්ෙන්ව ූ මාලුඞ්ක් යෙුත්ත සූතර  තුළින් ්හාඳදින් 
ෙැහැදි ි ් ේ. එනම් ‘සේවකී ත්වෙ දැ ්ම’ (ෙකින ඇා ාර ) ස ් ා  
දිට්ඨි  ්ේ. ‘සේවකී ත්ව  දැ ්ම’, සේවකී ත්ව  දැ ්ම ් බව 
වැට්හන්්න් නුවණ ට ෙමණි.  ළින ්ෙැහැදි  ි ළ සමනෙුසේසති 
හා ෙජානාති විගරහ  තුළින් එ  මනාව ඉසේමත ු්ේ. ්ම් සට 
‘සේවකී ත්ව  දැ ම්’ ෙෙුේග ්  ් තුළ ති්බනන්ා ව ූ ්ෙ  ් 
්නාවන බව මාලුඞ්ක් යෙත්ුත සතූර්  ේම ෙහත උෙමා්වන් ෙැහැදි ි 
්ේ.  

“ෙහරස්ස හි මාලුඞ් යෙුත්ත,  ුමාරස්ස මන්ධෙස්ස 
උත්තාන්ස ය ස්ස සක ා් ාතිෙ ි න ්හාති.  ු්තා ෙනස්ස 
උප්ෙජ්ජිස්සති සක ා දිට්ි. ඇනු්සති්ත්වවස්ස 
සක ා දිට්ඨානුස් ා.” (මහාමාලුඞ්ක් ය සූතර  - ම.නිි.ි 2) 

“මාලුඞ්ක් යෙුත්ත, උඩ ුුරැව වැතිරී සිටින ්මෝඩ ව ූළෙරැ  ුම්ර ටු 
‘ස ් ා ’ (සේවකී ත්ව )  යි ෙ ්නා්වයි. එ්හයින් ඔහුට ස ් ා  
ෙෘෂේටි   ්් ්සේ උෙදිනන් ෙ? ඔහුට ඇනුශ  (් දීම ඇනුව සිටීම) 
වශ් න් ස ් ා  ෙෘෂේටි  ඇනුශ  ්ේ.” 

් ෝ   ් ති්බන බව හා එහි සේිරවම සං් ෝජන න් ති්බන 
බව ්ෙන්ීම ම, තථාගත ෙහමට ඇනුගත ්නා්ේ. මන්ෙ ත්, එ ම 
ඇාත්ම වාෙ  හා ශාසේවත ෙෘෂේටි  ්ේ. එබැවින් ඒ ාන්ත් න් 
් ෝ ් ේ සිටින්නා වූ ෙෙුේග ්  ු්ගේ ස ් ා  දිට්ඨි සං් ෝජන  
ඇැති බව ෙැවසීම ම ස  ්ා  නි්රෝධ ෙහමට විරැෙේධ වූවකි. එ්සේ 
වන්්න් නම්, ඒ ානත්් න් ති්බන ් ෝ ් ේ, සිටින 
ෙුෙේග  න්්ගේ විනාශ  ්, බුදුරජාණන් වහන්්සේ ්ෙන්වා ඇැති බව 
ඉසේමත ු්ේ. එවිට ඇනය න් ්චෝෙනා  රන ‘උච්්ේෙ  නම් ව ූ
විනාශ  ෙනවන්යනක්’  න ්ෝෂ ට ෙ    ්්ේ. ඒ බව මාගන්දි  
සූතර  තුළ ෙ ෙැහැදි  ි ර ඇැත.  

“භූනහු සම්ණා ්ගාත්මා’ති.” (මාගන්දි  සූතර  - ම.නි. 2) 

“ශරමණ ්ගෞතම න් විනාශ  ෙනවන්්නකි ”  
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ඉන්නා ව ූෙුෙේග ්  ු්ගේ නැතිීම ් සඳෙහා තථාගත න් වහන්්සේ 
ධර්ම ්ෙේශනා ්නා ළ හ. ඇාත්ම වශ් න ්ගැනීම ් ීමට ෙ ධර්ම 
්ෙේශනා ්නා ළ හ. අාත්මෙක ් නැි කිරීමට ද් ධර්ම යද්ේශ්නා 
යනාකළ හ. ඇාත්ම වශ් න්, එනම් තමා ් ස ් දී්ම් 
නුසුදුසුභාව  ්ෙන්වා දී ඇැත. 

“ මෙනානිච්චං දුකඛං විෙරිණාමධමමං  ල්ල ං න ු තං 
සමනුෙස්සිතුං: “එතං මම, එ්සා’හමස්මි, එ්සා ්ම ඇත්තා”ති? 
“්නා ්හතං භ්්ත”.” (ඛජ්ජජනී  සූතර  - ස.නි. 3) 

“ ම ් ඇනිතය ්ේ නම්, දු ් ්ේ නම්, ්වනසේ්වන සේවභාව ඇැත් 
නම් “එ  මා්ගේ, එ  මම ්වමි, එ  මා්ගේ ඇාත්ම  ෙැයි” ඇනුව 
දැකීම සුදුස ු්ේ ෙ? සේවාමීනී, එ  එ්සේ ්නා්ේම  ” 

්ම් තුළින් ද් ති්බන්නා ව ූ ඇාත්ම  නැතිීම සඳෙහා ධර්ම  ් 
තථාගත න් වහන්්සේ ්නාවදාළ බව මනාව ඉසේමත ු්ේ. ඇවිෙයාව 
නිසා ෙවතින වැරැෙේෙ ්ෙන්ීමට ධර්ම  ්ෙේශනා  ළ හ. එ් ස 
 ම  වැරැෙේෙ ්ෙන්ීම සඳෙහා, වැරැෙේෙ තුළම  ැග්ගන සිටී්මන් 
වැරැෙේෙ ්ෙන්ීම ද් සිදුවි  ්නාහැ . මන්ෙ ත්  ම ් වැරදිබව 
වැටහීමට නම් නිවැරදිබව ් තිබි   ුතුම ්ේ. ඇවිෙයාව නම් ව ූ
වැරැෙේ් ෙන් සිදුවන ෙැවැත්ම ්ෙන්ීමට විෙයාව උෙදින මග ් 
ඉසේමත ු  ළ  ුතු ්ේ. එ් ස විෙයාව ඉේෙන මග  ් සමඟ 
ඇවිෙයා්ේ ඇැති ෙැවැත්ම මනාව වටහාගත හැකි්ේ. ්ම් සඳෙහා 
ඇවශය ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  ඉෙදීමට තථාගත න් වහන්්සේ 
ධර්ම  ්ෙේශනා  ළ ්සේ . ඒ ඇා ාර ට ් ෝනි්සෝ මනසි ාර  
උෙදින ඇා ාර  මු නි් දීර්ඝව ෙැහැදි  ි රන  දී. එ්සේ ්  ෝනි්සෝ 
මනසි ාර් න් ෙරඥා ඉන්ි  වර්ධන  ්ේ. ඒ ෙරඥා ඉන්ි  
ශරෙේධානුසාරී ් නා්ගේ ෙටන් ඉසේමත ු්ේ. 

“තථාග්ත චස්ස සද්ධාමත්තං ්හාති ්ෙමමත්තං. ඇෙ ිචස්ස ඉ්ම 
ධමමා ්හා්ති. ්ස යිෙං: සද්ින්ධි ං විරියින්ධි ං සතින්ධි ං 
සමාින්ධි ං ෙඤ්ඤින්ධි ං. ඇ ං වුච්චති භිකඛ්ව, ෙුග්ග් ා 
සද්ධානුසාරී.” (කීටාගරිි සූතර  - ම.නි. 2) 
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“තථාගත න් වහන්්සේ ් ්රහි ෙ ඔහු්ගේ ශරෙේධා මාතර  ,් ්ෙරේම 
මාතර   ්්වයි. තවෙ ඔහුට ්ම් ධමම්  ෝ ්වති. ඒ ්ම්සේ  : ශරෙේධා 
ඉන්ි   , විරි  ඉන්ි   , සති ඉන්ි   , සමාි ඉන්ි   , ෙරඥා 
ඉන්ි   . ්ම් ෙුෙේග  ා ශරෙේධානුසාරී  ැයි කි නු  ැ්බ්”  

“පඤ්චිමානි භික්ඛයව, ඉන්ද්රිොනි. කතමානි පඤ්ච: සද්ධින්ද්රිෙිං -යප- 
පඤ්ඤ්ින්ද්රිෙිං. ෙයතා යඛා භික්ඛයව, අරිෙසාවයකා ඉයමසිං 
පඤ්ච්නිං ඉන්ද්රිොනිං සමුද්ෙඤ්ච අත්ථගමඤ්ච අස්සාද්ඤ්ච 
අාදීනවඤ්ච නිස්සරණඤ්ච ෙථාභූතිං පජානාි. අෙිං වුච්ඡචි 
භික්ඛයව, අරිෙසාවයකා යසාතාපය්නා අවිනිපාතධයම්මා නිෙයතා 
සයම්බාධිපරාෙයණාි.” (දුිෙ යසෝත සූතරෙ - ස.නි. 5-1) 

“මහයණනි, යම් ඉන්ද්රිෙ පහකි. කවර පහක් ද් ෙත්; සද්ේධින්ද්රිෙ ... 
පඤ්ේඤ්ින්ද්රිෙ යි. මහයණනි, ෙම්කය ක අාර්ෙ ශ්රාවකො යම් ඉන්ිෙ 
පයහේ, හටගැන්මත්, නැිවීමත,් අාසේවාද්ෙත්, අාදීනවෙත්, 
නිසේසරණෙත් ෙථාර්ථ වශ්යෙන්ම පරඥායවන ්ද්නී; මහයණනි, යම් 
අාර්ෙ ශ්රාවකො නිරෙට යනාවැයටනසුලු, අවයබෝධෙ (නිවීම) 
අවසානෙ නිෙතයකාට අැි යසෝතාපන්න ෙැයි කිෙනු  ැයේ යි.” 

යම් ව ූපරඥායේ  ෘතය වන්්න්ම ෙ ෙජානාති ීමයි. ඒ බව මු  දී 
්ෙන්වූ ෙැහැදි ි කිරීම් තුළ ් හාඳදින් ඉසේමත ුවි . එම ෙජානාති බව 
ඇාර්  සතයෙ ඥාන  බව මහායේෙ ේ  සූතර්  ේ ෙැහැදි ි  ර ඇැත. 
එනම් විෙයාව  න ස ් ා  නි්රෝධ් ේ  ෘතය  ඉසේමත ුීමයි. ඒ 
 ෘතය ඉසේමත ු වන විට ඇවිෙයාව බව ෙ ෙජානාති ්ේ. එනම් 
ඇවිෙයාව ෙිළිබඳෙ ඥාන  ් ෙ ඇැති ්ේ. එ ම එ්තරී්ම් ෙකින 
ඇා ාර  වන සම්මා දිට්ඨි යි. 
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අවිද්යායවන් වැසුණු සත්වයෙෝ ඉමක ් යකානක් යනායපයනන 
සිංසාරයෙේ ගමන් කරි. ෙයමක ්යම් අවිද්යාව අවයබෝධ කරයි ද්, 
ඔහුට විද්යාව ඉපදීයමන ් සසර ගමන යනාපැන යේ. ඒ සඳද්හා 
ය ෝකයෙේ පහළ වන අසාමානය උත්තම රත්නෙ වන බුදුරජාණන් 
වහන්යසේයගේ ධර්මෙ අවශ්ය යේ. අවිද්යාව පිළිබඳද්ව බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ යපනව්ා වදාළ ඒ ද්හම පිළිබඳද්ව විමසා බ මු. 

“ෙයතා යඛා අාවුයසා අරිෙසාවයකා එවිං අවිජ්ජිං පජානාි, එවිං 
අවිජ්ජාසමුද්ෙිං පජානාි, එවිං අවිජ්ජානියරාධිං පජානාි, එවිං 
අවිජ්ජානියරාධගාමිනිිං පටිපද්ිං පජානාි....” (සම්මාදිට්ඨි සූතරෙ - 
ම.නි. 1) 

“අැවැත්නි, ෙම් පරිදි අාෙයය ශ්රාවකො යමයසේ අවිද්යාව ත් මනාව 
දැනගනී ද් (පරඥායවන)්, යමයසේ අවිද්යා සමුද්ෙ ත් මනාව දැනගනී 
ද්, යමයසේ අවිද්යා නියරෝධෙ ත් මනාව දැනගනී ද්, යමයසේ අවිද්යා 
නියරාධගාමිනී පරිපදාව ත් මනාව දැනගනී ද්....”  

යම් අාකාරෙට අවිද්යායේ පැවැත්ම පජානාි වීම යනාමැි නිසාම 
‘අැිම බව’ යහවත් ශ්ාසේවත බව වූ දැීමක් සිදු යේ. එයමන්ම එෙ 
‘සිංයෙෝජනෙ’ වීම නම් වූ එකතු වීම යි. තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යපන්වා යද්න සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ වන ය ෝයකෝත්තර ධර්මෙ 
ඒ අාකාරෙට යනාඅැසීම ම අඥානෙට යහේතු යේ. මන්ද්ෙත් ඒ 
සිෙ ේ ම සක්කාෙ නම් වූ ය ෝකෙ මතම ව ූකරිොව ිෙන් ෙ.  

ධර්මෙ මනාව අැසීම පිළිබඳද්ව සුසේසූසි සූතර අාදිෙ මු ේකර 
ගනිමින් මු නි් යපනව්ා දී අැත. එම සූතරෙට අනුව එයතර වීයම් 
කෘතය වන සක්කාෙ නියරෝධෙ ඉසේමත ු යවමින් යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ සිදු යනාවීම ම සද්ේධර්මෙ යනාඅැසීම යේ. එනම් 
යනාඅසන  ද් පෘථගේජනයෙෝ (‘අසේසුතවා පුථුජජන’) යවි. යම් ව ූ
ශ්රැතවත් නැි පෘථගේජනොට කිසිඳදු ය සකින ් ‘එයතර වීයම් 
දැනගැනීම’ වන ‘පජානාි’ බව යනායෙයද්ේ. එයසේ ‘න පජානාි’ 
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බැවින ් ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) බව ද් පජානාි 
යනායේ. එම නිසාම එම ‘සේවීෙත්වෙ දැකම්’ පරහාණෙවීමක් 
පිළිබඳද්ව යහෝ හටගැනීමක් පිළිබඳද්ව යහෝ ‘න පජානාි’ යේ. එයසේ 
සිදුවීම ‘සේවීෙත්වෙ දැීම සමඟ එකතුවීම යි’. එනම් සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ සිංයෙෝජනෙ වීමයි. ය ෝකයෙන් එයතර වන ය සට ව ූ
තථාගත ද්හම, ඒ ය සටම පරිපදාව ඉසේමත ු වන අාකාරෙට 
යනාඅැසීයමන්ම ‘අසේසුතවා පුථජුජන’ බැවින ්‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ 
සමඟ එකතුවීම සිදුයේ. එෙම ‘ඕරම්භාගිෙ සිංයෙෝජනෙ’ යේ. 

නමුත් ඒ තථාගත ද්හම, සක්කාෙ ඉක්මවන ය සට යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ ඉපදීයම් කෘතය සිදුයවමින්, ‘අැයසන විට’, ‘අසන  ද්’ 
යකනා, බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ශ්රාවක (සුතවා අරිෙ ශ්රාවක) යේ. 
එයසේ යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉපයද්න විට මාතර වශ්යෙන් යහෝ 
අැිවන පරඥා ඉන්ියෙේ කෘතය වන ‘එයතර වන ය ස දැීම’ නම් 
වූ පජානාි බව සිදුයේ. යමයසේ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ (‘සේවීෙත්වෙ 
දැීම’) පරඥායවන් දැනගැනීම (පජානාි) යේ. එයමන්ම 
හටගැනීමත ් පරහාණෙවීමත ් ‘පජානාි’ යේ. යමයසේ පරඥායවන් 
ද්කිනවිට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ යේ. එනම් සේවීෙත්වෙ දැීම 
සමඟ එකතුවීම සිදු යනායේ (සිං යෙෝජනෙ යනායේ). 

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ (‘සේවීෙත්වෙ දැීම’) පරහාණෙ යනාවූයෙේ නම් 
‘ය ෝකෙක් හා මම’ අැි බවක් සම්මර්ශ්නෙ යේ. සමනුපසේසි 
ෙන වචනෙ තථාගත ද්හම තුළ දී යෙයද්න අාකාරෙ මු ින ්යපන්වා 
දී අැත. එයසේ සමනුපසේසි යනාවන බව යපනව්න විට දී ‘න 
සමනුපසේසි’ ය ස පැහැදි ි කර අැත. එෙ තව යකයනකුට 
පැහැදි  ිකිරීම සඳද්හා කරන විගරහෙකි. යම් කරැණ යේමක සූතරෙ 
තුළ පැහැදි ි කර අැත. 

‘යම් මම යවමි යි’ ය සට යෙයද්න විට ‘ය ෝකෙ හා මම’ අැි 
බවට සම්මර්ශ්නෙ සිදු යේ. යේමක සූතරයෙේ දී ‘අෙමහමස්මී’ි න 
ච සමනුපස්සාමි’ ය ස ද් යපනව්ා දී අැත. එනම් පඤ්ේච 
උපාදානක්ඛන්ධ වන සේවීෙත්වෙ අැි බවත්, එෙම මම බවත් 
වන සම්මර්ශ්නෙ යනාමැි බවයි. එනම් සක්කාෙ දිට්ඨි 
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සිංයෙෝජනෙ යනාමැි බවයි. නමුත් සක්කාෙ නියරෝධ යනාවීම 
යහේතුයවන් මැනීම, කථාව, නිරැක්ි යෙයද්ේ. එබැවින් ‘යවමි’ ෙන 
බැසගැනීම යෙයද්න බවත් යපන්වා අැත. එෙ නිවීම සාක්ෂ්ාත් 
යනාවූ බව ඉසේමත ුයකාට යපන්වීම යේ. යමම ගරනථ්ෙ තුළදී නිවීම 
පිළිබඳද් සවිසේතර වූ විසේතරෙක ් ඉදිරිපත් යනාකරන බැවින් යම් 
ගරන්ථෙ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වටහා ගැනීම සඳද්හා උපකාරී 
කර ගනිමු.  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වීම සඳද්හා තථාගත ධර්මෙ අැසිෙ ෙුතු 
බව මු ින් යපනව්න  දී. යමය ස තථාගත ද්හම තුළ වූ ධර්ම 
කරැණු ඉයගන ගැනීම ම යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ ඉපදීමට යහේතු 
යේ. එය ස අැිවන පරඥාව තුළින් සක්කාෙ දිට්ඨි බව පජානාි 
යේ. යම් සඳද්හා පරඥාවට අවශ්ය අාහාර නිතරම  ැබිෙ ෙුතු යේ. 
ධර්මෙ අැසීම හා පරශ්ේන කරමින් විමසීම, පරඥාවට අාහාර බව 
ඉට්ඨඨධම්ම සූතරයෙේ ිබ ූකරැණ ුමු ින් ඉසේමත ුකරන  දී.  

සක්කාෙ (සේවීෙත්වෙ) පිළිබඳද්ව ෙම් නිර්වචනෙක්, පැනවීමක්, 
අධිවචනෙක් වූ විට එෙ ‘යම්’ ය සට යෙදියමන් ‘මම’ බවම 
තහවුරැ යේ (‘යම්’ ෙන්න ෙමක් බවට මැනීම සිදුවීම ම ‘මම’ නම් 
වූ යකයනකුයගේ මැදිහත්වීමක්ම යේ. එනම් සක්කාෙ පිළිබඳද්ව ‘යම්’ 
ය ස නිර්වචනෙ වීම ම සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යේ.). ‘යම්’ ය සට යෙදීම 
ම නිතය වූ සම්මර්ශ්නෙ යි. එයසේ වූ නිතය සම්මර්ශ්නයෙන ්
කිසිදාක තථාගත ද්හමට (එයතර වන මාර්ගෙට) යොමු යනාවන 
බව අනිච්ච සූතරයෙේ යපන්වූ අාකාරෙ මු ින් ඉදිරිපත් කර අැත. 
එය ස ‘යම්’ ය සට ගැනීම ම පිහිටීම යේ. එෙම ‘මම’ ය සට 
සම්මර්ශ්නෙ යේ. යමෙ සැප (සුඛ), තමා (අතත්) ය ස සිදුවන 
සම්මර්ශ්නෙ යේ. යම් අාකාරෙට ‘පජානාි’ බව, පරඥායේ කෘතය 
ඉසේමත ු යනාවන්යන් නම් කිසිඳදු ය සකින ් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
පරහාණෙ කිරීමට හැකිොව යනා ැයේ. යේමක සූතරයෙේ අැි 
විසේතරෙ හා සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පිළිබඳද්ව අැි අනිකුත් විසේතරෙන් 
සමඟ සක්කාෙ දිට්ඨියෙේ අර්ථෙ පැහැදි ි කර ගනිමු.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ ය ෝකයෙේ පහළ වී පරඥාවන්තයින් උයද්සා 
ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්හමක් යපන්වා වදාළ හ. පරඥාවන්තෙන්ට 
එම ද්හම අැයසන විට, එයතරවීම පරි පදාත්මකව ම සිදුයේ. පරඥාව 
මඳද් අෙ  ැගගැනීමට යොමුයේ. එම නිසා පරඥාව අැිවීම සඳද්හා 
සතයෙ යසවීමට යොමවුිෙ ෙුතුෙ. සෑම විටම සතයෙ යසාෙන 
හැඟීමක් පමණකම් ඉිරි විෙ ෙුතුෙ. එනම් ‘සතයෙක ්  බන’ 
හැඟීම යනාව ‘සතයෙ යසාෙන’ හැඟීමයි. ‘ ැයබන ය ස යෙදුණු 
සතයක’් ව ූසිෙ ේ ම බැහැර කළ ෙුතුයි. එයසේ යනාවුයෙේ නම් ඒ 
තුළ සතුටු යේ. එයතර වීම අමතක යේ. සතයෙක්  ැබුයණ ්නම් 
එයතර වීයම් අර්ථෙ කිම?  ැබූ යද්ෙ පවතී. එයතර යනායේ. 
 
සතයෙ යසාෙන හැඟීමක් පමණක ් අැි විට  බන්නක් නැත. 
නැිවන්නක ්ද් නැත. සතයෙ යසවීම ම පමණක ්සිදුයේ. සතයෙ 
යසාෙන විට ‘එයතර වීම’ නම් වූ නිවීම ම සතයෙ බව සිදුයේ. 
‘එයතර වීම’ සතයෙ බව මිස, එයතර වන බව ‘ ැබීම’ සැබෑම 
සතයයෙේ කෘතය යනායේ. එය ස  ැයබන්යන් නම් එෙ එයතරවීයම් 
සතයෙ යනායේ.  
 
යබායහෝ විට එය ස තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වූ එයතර වන 
සතයෙ යසවීම පයසක ා එයින් ‘තමන්ට  ැබුණු’ සතයක 
යකාටුයේ.  
 

එෙ  ැබුයණ ්කාටද්? මට යි.  

එෙ යසේයේ කවුද්? මම යි.  

එෙ හමුවුයන් කාටද්? මට යි. 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වූ නිසා ෙැයි කිො ද් නම් කරයි. නමුත් 
එෙ යසේයේත්, එෙ  ැබයුණ්ත් මටම ම යි. එබැවින් එයතර වීමක් 
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ද් නැත. පටිච්ච සමපුේපාද්, සේකන්ධ, ධාතු, අාෙතන, යහාඳදින්ම 
අනිතය සිංඛත බව ‘මට’ වැටයහේ. එපමණයි. ‘මම’ ඉිරියි. 
එයතරවූයෙේ නැත. 

අනිතය, සිංඛත ය ස ධාතු, අාෙතන, සේකන්ධ, පටිච්ච සමුපේපන්න 
වශ්යෙන් සතයෙ යසාෙන විට පරඥායවන් ද්ී. මම අදාළම නැත.  

ධාතු, අාෙතන, සේකන්ධ, පටිච්ච සමුපේපන්න ය ස හමුවූයෙේ නම් 
එෙ ‘යම්’ නම් යේ. අනිතය, සිංඛත වශ්යෙන් ‘මම’ ද්කියි. එනමුත් 
‘යම්’ නම් වූ අාෙතන, ධාතු, සේකන්ධ, පටිච්ච සමුපේපාද්ෙ සතයෙ 
ය ස හමුයේ. එෙට ‘මම’ යනාඅැය ේ. යනාගැයට්ඨ. නමුත් එයතර 
යනායේ. ‘මම’ ඉිරි යේ. ෙම්කිසි යහෝ ය සකින ්සේකන්ධ, ධාතු, 
අාෙතන, පටිච්ච සමුපේපාද් ය ස ‘හමුවූයෙේ’ නම් එෙ ‘යම්’ ‘මම’ ම 
යේ. ඉන්පසු ‘යම්’ ෙන යෙදීයමහි ‘මම’ යනායේ ෙැයි අනිතය, 
සිංඛත ය ස හමු යේ. නිවීම නම් වූ සතයෙ වන එයතරවීම, 
යමය සට කිසිඳදු විටක සිදුයනායේ. යම් ගැන යහාඳදින් සිතන්න.  

සතයෙ යසවීයම් ගිෙ අැි කරගන්න. සතයෙ යසවීම පමණකම් 
ඉිරි කරගන්න. සතයෙ රැීම ෙන ු එයතරවීමටම යොමුවීමයි. 
දුක්ඛ, සමුද්ෙ, නියරෝධ, මගේග ය ස සතයෙ, සතර අාකාරෙකට 
යපන්වා දී අැත. ධාතු, අාෙතන, සේකන්ධ, පටිච්ච සමුපේපාද්ෙ 
පරඥායවන් දැීම එයතරවීයම් දැක්මයි. එයතර වන ය ස ද්කිනවිට 
අාෙය සතයෙ සතරම ද්ී. නමුත් ෙයමක,් ධාතු, අාෙතන, සේකන්ධ, 
පටිච්ච සමපුේපාද්ෙ විගරහෙන් යසවීයම් නිරතවන විට ෙම්කිසි 
විදිෙකට ( ැයබන ය ස) නිරව ුේ වූයෙේ නම් ඔහටු එෙ සතයෙක් 
ය ස ඉසේමත ුවී අැත. අාෙය සතයෙ සතරම පරඥාවට ද්ර්ශ්නෙ වන 
විට සිදුවන්යන් එයතරවීමයි. ෙමක ් ැබුයන ්නම් එහි එයතරවීමක් 
සිදුවී නැත. එයමන්ම ඔහු ‘දුක්යඛ ාණෙ’  ැබුයන් ෙැයි රැවටී 
අැත. එනමුත් සිදු වී අැත්යත් දුයක හි  ැගගැනීමෙ. එයතරවීම 
සිදුවී නැත. කිම, සමුද්ෙ, නියරෝධ, මගේග සතයෙ යනායේ ද්? 

“යො භික්ඛයව, දුක්ඛිං පස්සි දුක්ඛසමුද්ෙම්ප ි යසා පස්සි 
දුක්ඛනියරාධම්ප ිපස්සි, දුක්ඛනියරාධගාමිනිිං පටිපද්ම්ප ිපස්සි. 
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යො දුක්ඛසමුද්ෙිං පස්සි, දුක්ඛම්ප ියසා පස්සි, දුක්ඛනියරාධම්ප ි
පස්සි, දුක්ඛනියරාධගාමිනිිං පටිපද්ම්ප ිපස්සි. යො දුක්ඛනියරාධිං 
පස්සි දුක්ඛම්ප ි යසා පස්සි, දුක්ඛසමුද්ෙම්ප ි පස්සි, 
දුක්ඛනියරාධගාමිනිිං පටිපද්ම්ප ිපස්සි. යො දුක්ඛනියරාධගාමිනිිං 
පටිපද්ිං පස්සි, දුක්ඛම්ප ි යසා පස්සි, දුක්ඛසමුද්ෙම්ප ි පස්සි, 
දුක්ඛනියරාධම්ප ිපස්සතී’ි.” (ගවම්පි සූතරෙ - ස.නි. 5-2) 

“මහයණනි, ෙයමක ්දුක ද්ී (පරඥායවන)් ද්, ඔහ ුදුයක ්යහේතුවත් 
ද්ී(පරඥායවන්). දුක්ඛ නියරෝධෙත් ද්ී (පරඥායවන්). දුක්ඛ 
නියරෝධෙට මාර්ගෙත් (පරඥායවන්) ද්ී. ෙයමක ්දුයක ්යහේතුව ද්ී 
(පරඥායවන්) ද්, ඔහු දුකත් ද්ී (පරඥායවන්). දුක්ඛ නියරෝධෙත් ද්ී 
(පරඥායවන්). දුක්ඛ නියරෝධෙට මාර්ගෙත් ද්ී (පරඥායවන්). ෙයමක් 
දුක්ඛ නියරෝධෙ ද්ී (පරඥායවන්) ද්, ඔහු දුකත් ද්ී (පරඥායවන්). 
දුයක ්යහේතුවත ්ද්ී (පරඥායවන්). දුක්ඛ නියරෝධෙට මාර්ගෙත් ද්ී 
(පරඥායවන්).. ෙයමක ්දුකඛ් නියරෝධෙට මාර්ගෙ ද්ී (පරඥායවන්) ද්, 
ඔහු දුකත් ද්ී (පරඥායවන්). දුයක ්යහේතුවත ්ද්ී (පරඥායවන්). දුක්ඛ 
නියරෝධෙත් ද්ී (පරඥායවන්) යි.” 

යම් ගැන යහාඳදින් සිතනන්. තථාගතෙන් වහන්යසේ අපට සේකන්ධ, 
ධාතු, අාෙතන, පටිච්ච සමුපේපාද්ෙ  ැබීමට ධර්මෙ යද්ේශ්නා 
යනාකළ හ. සේකන්ධ, ධාතු, අාෙතන, පටිච්චසමුපේපාද් ය ස විගරහ 
කරමින් යෙෝනියසෝ මනසිකාරෙ තුළින් මඟ පමණක්ම යපනව්ූ 
යසේක. එෙයි බුද්ේධ කෘතය. එෙ බුද්ේධ කෘතයක්ම පමණි. තව 
යකයනකුට එය ස කළ යනාහැක්යක්ම ෙ. 

විමුක්ිකාමි සමාජෙ තුළ සිටිනා විමුක්ිකාමීහ ු විවිධ සතයෙන් 
තුළින් අවයබෝධ කරගත් ධර්ම විනෙන ් මත පාද්ක වී ‘මම’ 
ෙන්යනහි වරද් පරායෙෝගිකව අත්ද්කිමින් පරිපදාවක් පුරැදු කරි. 
එයසේ පරිපදාවක් පුරැදු කරන විමුක්ිකාමීහ ුභවෙ පිළිකු ේ කරන 
අතර භව නියරෝධෙට කැමි වන්නා හ. එනමුදු ඒ කිසියවකුට 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ නුවණින් වටහාගත යනාහැකි යේ. එමනිසා 
ය ෝකයෙන් එයතර යනායේ. නමුත් ඒ ද්කින අාකාරෙ ය ෝකයෙේ 
යශ්රේෂ්ේඨ ම ද්ෘෂ්ේටිෙක් යේ. ‘මම’ ෙන්යනහි අසතයභාවෙ යකාපමණ 
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ඉසේමත ුවූව ද්, ඒ තුළින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ අවයබෝධ කරගැනීමටවත් 
යනාහැක. 

“එතද්ග්ගිං භික්ඛයව බාහිරකානිං දිට්ිගතානිං ෙදිද්ිං යනා චස්සිං, 
යනා ච යම සිො, න භවිස්සාමි, න යම භවිස්ස්තීි. එවිංදිට්ියනා 
භික්ඛයව එතිං පාටිකඞ්ඛිං: ො චාෙිං භයව අප්පටිකූ යතා, සා චස්ස 
න භවිස්සි, ොචාෙිං භවනියරායධ පාටික ුයතා, සා චස්ස න 
භවිස්සතීි. එවිං දිට්ියනාප ි යඛා භික්ඛයව ස්ි සත්තා. එවිං 
දිට්ිනම්ප ි යඛා භික්ඛයව සත්තානිං අයත්ථව අඤ්ඤ්ථත්තිං, අත්ි 
විපරිණායමා. එවිං පස්සිං භික්ඛයව සුතවා අරිෙසාවයකා තස්මිම්ප ි
නිබ්බින්ද්රද්ි. තස්මිිං නිබ්බින්ද්රද්ය්තා අයග්ග විරජ්ජි, පයගව 
හීනස්මිිං.” (පඨමයකෝස  සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“මහයණනි, “(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) ද් යනායවයි. (මම) 
යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන ්ෙ,” ෙන ෙම් යම් 
ද්ෘෂ්ේටිගතෙක ්යේ ද්, මායගේ ශ්ාසනයෙන ්බාහිර ියබනා යද්ේ අතර 
අගරම යද්ේ යේ. මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි අෙ යමෙ කැමැි 
යවයි. “පැවැත්යමහි පිළිකු ේ යනාකිරීමක් යේ ද්, එෙ ඔහුට යනායේ. 
පැවැත්ම නියරෝධයෙේ (භව නියරෝධෙ) ෙම් පිළික ුේ කිරීමක ්යේ ද්, 
එෙ ඔහුට නැත. මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි සත්වයෙෝ අැත. 
මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි සත්වයින්යගේ අනයථාභාවෙක් අැත. 
විපරිණාමෙක් අැත. මහයණනි, යමයසේ ද්ක්නා (පරඥායවන්) ශ්රැතවත් 
අාෙයය ශ්රාවකො එහි ද්  ැගගැනීම යනායවයි (නිේබිදාව). එහි 
 ැගගැනීමක ්යනාවූයෙේ ද් අගර යද්ේහි යනාඅැය ේ. හීන යද්ේව ේ ගැන 
කවර කතා ද්?”  

අනය විමුක්ිකාමීන් ය ෝකයෙේ අැි සතයෙ මත පිහිටා ‘මම’ 
ෙන්යනහි වරද් යකාපමණ දුටුව ද් එයින් ය ෝකයෙන් එයතර 
යනාවන බව ඉහත යද්ේශ්නාව තළුින් මනාව පැහැදි ි යේ. 

“යනා චස්සිං යනා ච යම සිො න භවිස්සාමි’ න යම භවිස්සතී”ි. 
ො යඛා පන සා භික්ඛයව, උයච්ඡඡද්දිට්ි සඞ්ඛායරා යසා.” 
(පාරිය ෙයක සූතරෙ - ස.නි. 3) 
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“(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) ද් යනායවයි. (මම) 
යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන ්ෙ.” මහයණනි, ෙම් 
ඒ උච්යේද් ද්ෘෂ්ේටිෙක් යේ නම් එෙත් සිංසේකාරෙ යි.”  

“රෑයප යඛා භික්ඛයව, සි රෑපිං උපාදාෙ රෑපිං අභිනිවිස්ස එවිං 
දිට්ි උප්පජ්ජි: “යනා චස්සිං, යනා ච යම සිො, න භවිස්සාමි න 
යම භවිස්සතී”ි. යවද්නාෙ සි -යප- සඤ්ාෙ සි -යප- 
සඞ්ඛායරසු සි -යප- විඤ්ායණ සි -යප-” (යනා චසේස සූතරෙ 
- ස.නි. 3) 

“මහයණනි, රෑපෙ අැි ක ේහි, රෑපෙ උපාදාන යකාට, රෑපයෙේ 
රිිංගායගන, යමයසේ දිට්ඨි උපදී. “(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) 
ද් යනායවයි. (මම) යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන ්
ෙ”. යේද්නාව අැි ක ේහි ... සිංඥාව අැි ක ේහි ... සිංසේකාර අැි 
ක ේහි ... විඤ්ේාණෙ අැි ක ේහි”  

‘මම’ ෙන්යනහි වැරදි බව සිදුවන පරායෙෝගික අත්දැීම රෑප, 
යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ තුළට රිිංගා යගන අැිවන 
දැීමක් බව ඉහත යද්ේශ්නා තුළින් මනාව ඉසේමත ු යේ. ‘මම’ 
ෙන්යනහි වරද් ‘යෙදීමක්’ ය ස අවයබෝධ වූව ද්, ය ෝකයෙන් 
එයතර යනාවන්යන්ම ‘එෙ ය ෝකයෙේ යෙදීමක්ම’ නිසායවනි. 
එයමන්ම ‘අත්ත’ ෙන්යනහි වැරැද්ේද් ‘තමාම’ අවයබෝධ කරයගන 
‘අනත්ත’ ය ස ‘තමා යනාවන’ බව ‘තමාට’ වැටහනු ද්, ඔවනු් ද් 
ය ෝකයෙන් එයතර යනා යේ. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මයෙන් යතාරව විමුක්ිෙ යසාෙන 
අෙ එම සමාජෙ තුළ යබායහෝ සිටිෙ හ. ඒ අෙ විවිධ ධර්ම විනෙන ්
මගින් විවිධාකාරෙට සතයෙන් අත්වින්ද් හ. එයසේ වූ ධර්ම විනෙක් 
තුළින් අාතම්ෙ වැරදි බවත්, අනාත්මෙ නිවැරදි ද්ර්ශ්නෙක් ය සට 
‘අත්විඳදින’ පරි පදාවන් ද් ිබුණි. ඒ බව සේබාසව සූතරයෙේ මනාව 
පැහැදි ි යේ.  

“අත්ි යම අත්තාි වාස්ස සච්ඡචයතා යථතයතා දිට්ි උප්පජ්ජි, 
නත්ි යම අත්තාි වාස්ස සච්ඡචයතා යථතයතා දිට්ි උප්පජ්ජි, 
අත්තනාව අත්තානිං සඤ්ජානාමීි වාස්ස සච්ඡචයතා යථතයතා දිට්ි 
උප්පජ්ජි, අත්තනාව අනත්තානිං සඤ්ජානාමීි වාස්ස සච්ඡචයතා 
යථතයතා දිට්ි උප්පජ්ජි, අනත්තනාව අත්තානිං සඤ්ජානාමීි 
වාස්ස සච්ඡචයතා යථතයතා දිට්ි උප්පජ්ජි.” (සේබාසව සූතරෙ - 
ම.නි. 1) 

“මායගේ අාත්මෙ අැතැයි සතයෙ වශ්යෙන ්සේීර වශ්යෙන් ඔහුට 
ද්ෘෂ්ේටිෙ උපදී (දැීමක ් යෙයද්ේ). මායගේ අාත්මෙ නැතැයි සතයෙ 
වශ්යෙන් සේිර වශ්යෙන් ඔහුට ද්ෘෂ්ේටිෙ උපදී (දැීමක් යෙයද්ේ). තමා 
ම (අාතම්ෙ ම) අාත්මෙ හැඳදින ගනිමි’ යි සතයෙ වශ්යෙන් සේිර 
වශ්යෙන් ඔහුට ද්ෘෂ්ේටිෙ උපදී (දැීමක් යෙයද්ේ). තමා ම (අාතම්ෙ 
ම) අානාත්මෙ (තමා යනාමැි බව) හැඳදින ගනිමි’ යි සතයෙ 
වශ්යෙන් සේිර වශ්යෙන් ඔහුට ද්ෘෂ්ේටිෙ උපදී (දැීමක් යෙයද්ේ). තමා 
යනාවී (අනාත්ම වූ) තමා ම (අාතම්ෙ) හැඳදින ගනිමි’ යි සතයෙ 
වශ්යෙන් සේිර වශ්යෙන් ඔහුට ද්ෘෂ්ේටිෙ උපදී (දැීමක් යෙයද්ේ).”  

‘ෙමක්’ ‘යද්ෙක’් ‘සිද්ේධිෙක්’ පාද්ක කරයගන අනාතම් වශ්යෙන් 
ද්කින අාකාරෙ තුළින ්ද් අවයබෝධෙට පතව්ුනා ෙැයි සිතා සිටි අෙ 
විමුක්ිකාමී සමාජෙ තුළ සිටිෙ හ. සේබාසව සූතරෙ තුළ අැි 
පැහැදි ි කිරීම තුළින් එෙ මනාව ඉසේමත ුයේ. එයසේ වූව ද් සක්කාෙ 
යහෝ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ අවයබෝධකර ගත යනාහැකි වූ බැවින ්
ය ෝකයෙන් එයතර වන මග ඉසේමත ුවූයෙේ නැත. යම් අාකාරෙට 
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‘මම’ ෙන්න වැරදි බව දැීම තුළින ් ව ූ අවයබෝධෙත්, ‘අනත්ත’ 
ෙන්න පිළිබඳද්ව වූ අවයබෝධෙත්, (අනය විමුක්ිකාමින්යගේ) 
ය ෝකයෙන් එයතර වීමක් යනාවන්යන්ම ‘ෙමක්’ ‘යද්ෙක්’ 
‘සිද්ේධිෙක්’ යෙදී අැි බැවිනි. ය ෝකයෙන් එයතර වීමට සිදුවිෙ 
ෙුත්යත් ‘මම’ ෙන්න වැරදි බව යහෝ ‘අත්ත’ ෙන්න වැරදි බව 
යනායේ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ිබීයම් වැරදි බවයි. එබැවින් යමම 
කරැණු ටික යවන යවනම පැහැදි ි කර ගනිම.ු 

පා ි භාෂ්ාව තුළ ‘මම’ ෙන්න සඳද්හා වයවහාර කරන්යන් ‘අහිං’ 
ෙන්න යි. යමෙ ය ෝකෙ තුළ වූ වයවහාර කිරීමකි. ය ෝකෙ තුළ වූ 
යෙදීමකි. ය ෝකෙ තුළ වූ (උත්තම පුරැෂ්) පැවැත්ම යි. ය ෝකයෙේ 
පැවැත්ම තුළ වයවහාරික යෙදීම (‘මම’), කුමන අාකාරෙකින් දැක 
ඉක්මවූව ද් ය ෝකයෙන් එයතරවීම සිදු යනායේ. වයවහාරෙ 
පමණක ්ඉක්ම වී අැත. එනමුදු ය ෝකයෙන් එයතර වූ විට ද් එම 
වයවහාරික පැවැත්ම තුළ දී ‘මම’ ෙන්න භාවිත යේ.  

“යො යහාි භික්ඛු අරහිං කතාවී ඛීණාසයවා අ්ිමයද්හධාරී, 
අහිං වදාමීිප ියසා වයද්ෙය මමිං වද්්තීිප ියසා වයද්ෙය ය ායක 
සමඤ්ඤ්ිං කුසය ා විදිත්වා, යවාහාරමයත්තන යසා යවාහයරෙයාි.” 
(අරහන්ත සූතරෙ - ස.නි. 1) 

“අවසාන ශ්රීරෙ ද්රන, කළ ෙුත්ත කළ, අාසරවෙන් නැසූ අරහත ්
භික්ෂ්ුවක ්යේ ද්, ඔහු “මම කිෙමි”යි කිො ත් කිෙන්යන් ෙ. ඔහු 
“මට කිෙි” යි කිො ත් කිෙන්යන් ෙ. ද්්ෂ් වූ ඔහු ය ෝකයෙහි 
වයවහාරෙ නුවණින් දැන වයවහාර මාතරයෙන් වයවහාර කරන්යන් 
ෙ.”  

ෙයමක ්ය ෝකෙ ෙන පැවැත්ම වැරදි බව පරඥායවන් ද්කින විට, ඒ 
නුවණ මත පාද්ක වීයමන්, එම පරඥාව භාවිතයෙන්, වයවහාරික 
යෙදීමක් වන ‘මම’ ෙන්න ඉක්මවන වැඩපිළියවළ භාවිත කරනු 
 ැයේ. එයසේ ‘මම’ ෙනන් වැරදි බව ද්කින්යන් අනිතය ද්ර්ශ්නෙ 
අැි අාර්ෙ ශ්රාවකො ෙ. එම අාර්ෙ ශ්රාවකො ‘අැි ය ෝකෙක’ 
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යෙදීමක් බව යනාද්ී. එමනිසා ‘මම’ ‘යෙයද්න’ අාකාරෙ සහ ‘මම’ 
‘යනායෙයද්න’ අාකාරෙ පරඥායවන් ද්ර්ශ්නෙ යේ. 

“තතර යඛා භගවා උදානිං උදායනසි. “යනා චස්ස, යනා ච යම සිො, 
න භවිස්සි, න යම භවිස්සතීි එවිං විමුච්ඡචමායනා භික්ඛු 
ියන්ද්රද්යෙයාරම්භාගෙිානි සිංයොජනානී”ි.” (උදාන සූතරෙ - ස.නි. 
3) 

“එක ේහි භාගයවතුන්වහන්යසේ යම් උදානෙ (පරීි වාකයෙ) පහළ කළ 
යසේක: “යනායවයි නම් ද්, (මට) මයගේ ද් යනායවයි, යනාවන්යන් ෙ 
(නම්), (මට) මයගේ යනාවන්යන් ෙ’, යමයසේ විමුකත් යවමින් සිටින 
භික්ෂ්ුව ඕරම්භාගිෙ සිංයෙෝජන සිඳදියි.”  

“ඉධානන්ද්රද්, භික්ඛු එවිං පටිපය්නා යහාි: යනා චස්ස, යනා ච යම 
සිො. න භවිස්සි. න යම භවිස්සි. ෙද්ත්ි ෙිං භූතිං තිං පජහාමී’ි. 
එවිං උයපක්ඛිං පටි භි. යසා තිං උයපක්ඛිං නාභිනන්ද්රද්ි, 
නාභිවද්ි, නායජ්්ධාසාෙ ිට්ඨි. තස්ස තිං උයපක්ඛිං 
අනභිනන්ද්රද්යතා අනභිවද්යතා අනයජ්්ධාසාෙ ිට්ඨයතා න තිං 
නිස්සිතිං යහාි විඤ්ාණිං, න තදුපාදානිං. අනුපාදායනා අානන්ද්රද්, 
භික්ඛු පරිනිබ්බාෙතීි.” (අායනඤ්ේජසපේපාෙ සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“අානන්ද්රද්ෙ, යමහි භික්ෂ්ුවක ්යමයසේ පිළිපන්යන් යවයි. “යනායවයි 
නම් ද්, (මට) මයගේ ද් යනායවයි, යනාවන්යන් ෙ (නම්), (මට) මයගේ 
යනාවන්යන් ෙ’, ෙමක් හටගනී ද්, එෙ දුරැකරමි’ යි ෙන කරැණ 
යේ. යමයසේ උයපේක්ෂ්ාව  බයි. ඔහ ු ඒ උයපේක්ෂ්ාව සතුටින් 
යනාපිළිගනී. වයවහාරෙකට යනාෙයි (විසේතර කිරීමක ්නැත). බැස 
ගැනීමක් යනායවයි. ඔහු ඒ උයපේ්ෂ්ාව සතුටින් යනාපිළිගැනීයමන්, 
වයවහාරෙකට යනාෙෑයමන් (විසේතර කිරීමක ් යනාවීයමන්), බැස 
යනාගැනීයමන් ඒ හා එකතු වූ දැනගැනීමක් යනායේ. එෙට බැඳදීමක් 
යනායේ (උපාදානෙ). අානන්ද්රද්ෙ, උපාදාන යනාවීයමන් භික්ෂ්ුව 
පිරිනියේ.”  

යම් උදාන සූතරෙ හා අායනඤ්ේජසපේපාෙ සූතරෙ තුළ පරායෙෝගික 
වැඩපිළියවළ තුළ දී ‘මම’ කතෘ ය ස උක්ත වී උත්තම පුරැෂ්ෙ 
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තුළින් යෙදීමක් නැත. එනමුත් වයවහාරයෙන් ‘මම’ ඉක්මවීයම් 
වැඩපිළියවළ භාවිත යේ. පඨම යකෝස  අාදි සූතර තුළ දී ‘මම’ කතෘ 
උක්ත වී උත්තම පුරැෂ්ෙ තුළින් යෙදීම සිදුවී අැත. ය ෝකෙ තුළ 
‘මම ම’ සිදුකරනන්ක් ය සින්, වයවහාරිකත්ව පැවැත්ම ‘මම’ වැරදි 
බව ද්කිමින ්සිටියි. යමෙ ය ෝකයෙන් එයතර වන මඟක් යනායේ. 
එෙ තවත් ය ෝකෙ තුළ පවින, ද්කින අාකාරෙක ්පමණි. ය ෝකෙ 
තුළ යෙදීමක් අැි විට, ‘මම’ ෙනන් වයවහාරෙ ඉක්මවූව ද් 
ය ෝකයෙන් එයතර යනායේ. පරඥාව තුළින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
අවයබෝධ කරයගන ය ෝකයෙේ යෙදීම වන ‘යම්’ ෙන්න වැරදි බව 
දැීයමන් ‘යම් මම ෙැයි’ බැසගැනීමක ් යනාවවූ ද් ‘මම’ ෙන 
භාවිතෙ යෙදී පවින නිසා නිවීම සාක්ෂ්ාත් යනායේ. එබැවින ්
ද්ර්ශ්නයෙන් ෙුතු අාර්ෙ ශ්රාවකො ය ෝකයෙේ යෙදීම වන ‘යම්’ 
ෙන්යන් වැරදි බව ද්කිමින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ කළ නිසා 
සකසේ වූයවහි ‘යවමි යි’ (මම) ෙන්න වැරදි බව පරඥායවන් ද්කින 
අාකාරෙ උදාන සූතරෙ, අායනඤ්ේජසපේපාෙ සූතරෙ තුළ පැහැදි ි යේ. 
යම් කරැණ යේමක සූතරෙ තුළ ද් ඉතා යහාඳදින් පැහැදි ි යේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්මෙට අනුව ය ෝකයෙන් 
එයතර වන පරිපදායේ දී ‘මම’ ෙන්න යනායෙයද්න වැඩපිළියවළ 
යපන්වන ධර්ම කාරණා පිළිබඳද්ව අවධානෙ යොමු කරමු.  

“එවයමව යඛාහිං අාවුයසා, න රෑපිං ‘අස්මී’ි වදාමි, නප ිඅඤ්ඤ්තර 
රෑපා ‘අස්මී’ි වදාමි. න යවද්නිං -යප - න සඤ්ඤ්ිං -යප- න 
සඞ්ඛායර -යප- න විඤ්ාණිං ‘අස්මී’ි වදාමි. නප ි අඤ්ඤ්තර 
විඤ්ාණා ‘අස්මී’ි වදාමි. අප ි ච යම අාවුයසා, 
පඤ්චසුපාදානක්ඛයන්ද්රධසු ‘අස්මී’ි අධිගතිං අෙමහමස්මීි න ච 
සමනුපස්සාමි.” (යේමක සූතරෙ- ස.නි. 3) 

“අැවැත්නි, මම රෑපෙ ‘යවමි’යි යනාකිෙමි. රෑපයෙන් යවනව් 
‘යවමි’යි යනාකිෙමි. යේද්නාව.... සිංඥාව ... සිංසේකාර ... 
විඤ්ේාණෙ ‘යවමි’යි යනාකිෙමි. විඤ්ේාණයෙන් යවන්ව ‘යවමි’යි 
යනාකිෙමි. අැවැත්නි, නමුත් මා විසින ්පඤ්ේච උපාදානසේකන්ද්රධෙන්හි 
යෙදීයමහි ‘යවමි’ ෙැයි යේ. ‘යම් මම යවමි’යි අනවු යනාද්කිමි.”  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වූ විට, ය ෝකෙ යෙදීයම් වයවහාරික 
පැවැත්ම සකසේවීම තුළ ජීවත් වන බව යේමක සූතරෙ තුළින් මනාව 
පැහැදි ි යේ. එයසේ නම් ය ෝකයෙේ යෙදීම ිබිෙ දී ‘මම’ ෙන්න 
වැරදි බව කුමන සතයක් මත පාද්ක වී භාවිත කළ ද් ය ෝකයෙන් 
එයතර යනායේ. එෙ ය ෝකයෙේ පවින යශ්රේෂ්ේඨ දිට්ඨිෙක් පමණි. 

පා ි භාෂ්ාව තුළ ‘අත්ත’ වශ්යෙන් භාවිත කරනුයෙේ ‘යතයම්’ ෙන්න 
වයවහාර කිරීමට යි. ය ෝකෙ තුළ දී ෙම් කරැණක ්පාද්ක කරයගන 
‘මම’ සිටීම අත්ත යේ. යමෙ කිසිදාක ෙයමකටු ‘අත්ත’ වශ්යෙන් 
හමු යනායේ. මන්ද්ෙත් ෙයමක,් ෙමක් තුළ පිහිටා සිටින නිසායවනි. 
ඔහුට එෙ ‘මම’ වශ්යෙන් භාවිතෙ සිදුයේ. ෙම් කරැණක් මතම වූ 
‘මම’ යෙදීම වැරදි බව ෙයමකටු වැටහිණි නම් එවිට ‘යතයම්’ 
යනාවන යෙදීමක ්බව ඔහුට පරතයක්ෂ් යේ (ය ෝකෙ තුළ අනාත්ම 
වශ්යෙන් ද්ෘෂ්ේටි අැිවන අාකාරෙයි). එනම් යෙදුණ ුකරැණක ්සමඟ 
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ම ‘මම’ නම් වූ පැවැත්ම වැරදි බව ෙයමකටු භාවිත කිරීමක ්සිදුයේ. 
එෙ ද් ඔහුට ය ෝකෙ තුළ අනාත්ම ය ස වැටහීම යේ. යම් 
අාකාරෙට වැටයහන විට ද් එම අවයබෝධයෙේ යෙදීම ය ෝකෙ තුළ 
පවතී. එබැවින් ය ෝකයෙන් එයතරවීමක් සිදු යනා යේ.  

“අහිං හි යභා යගාතම එවිං වාදී එවිංදිට්ි, සබ්බිං යම න ඛමතීි. 
ොප ි යඛා යත එසා අග්ගයිවස්සන දිට්ි සබ්බිං යම න ඛමතීි, 
එසාප ි යත දිට්ි න ඛමතීි. එසා යච යම යභා යගාතම දිට්ි 
ඛයමෙය තම්පස්ස තාදිසයමව, තම්පස්ස තාදිසයමවාි.” (දීඝනඛ 
සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“භවත් යගෞතමයෙනි, මම වූ ක  ී‘සිෙ ේ  මට යනාරැසේයන්ෙ’ ෙන 
යමබඳදු වාද් අැත්යතමි, යමබඳදු ද්ෘෂ්ේටි අැත්යතමි’යි. අගේනියවසේන, ඒ 
‘සිෙ ේ  මට යනාරැසේයන ්ෙැයි’ ෙන යතාපයගේ ෙම් ද්ෘෂ්ේටිෙක් අැද්ේද්, 
එෙ ද් යතාපට යනාරැසේයන් දැ? යි. ඉදින් භවත් යගෞතමයෙනි, ඒ 
ද්ෘෂ්ේටිෙ මට රැසේයන් වී නම් එෙ ද් එයසේ ම වන්යන් ෙ, එෙ ද් එයසේ 
ම වන්යන් ෙ.”  

ය ෝකයෙේ යෙදුණ ු කරැණත් සමඟ ම ‘තමා’ යනායෙයද්න බව 
අත්විඳදිමින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ සිං යෙෝජනෙ වී අනාත්ම ය ස ද්කින 
අාකාරෙ සේබාසව සූතරෙ තුළ දී ඉහින් පැහැදි ි කරන  දී. 
එනමුදු එෙත් ය ෝකෙ තුළම වූ ද්ෘෂ්ේටිෙක් පමණි. තථාගතෙන් 
වහන්යසේ අනාත්ම ය ස පැහැදි  ිකරන විට දී ය ෝකයෙන් එයතර 
වන ධර්ම පරිොෙ තුළින් ගැඹුරැ අර්ථෙක ්පරායෙෝගිකව ඉසේමත ුයේ. 

“ෙම්පනානිච්ඡචිං දුක්ඛිං විපරිණාමධම්මිං කල් ිං නු තිං 
සමනුපස්සිතුිං: “එතිං මම, එයසා’හමස්මි, එයසා යම අත්තා”ි? 
“යනා යහතිං භය්ත”.” (අනත්ත  ක්ඛණ සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“ෙමක් අනිතය යේ නම් දුක් යේ නම් යවනසේයවන සේවභාව අැත් 
නම් “එෙ මායගේ, එෙ මම යවමි, එෙ මායගේ අාත්මෙ ෙැයි” අනුව 
දැීම සුදුස ුයේ ද්? සේවාමීනී, එෙ එයසේ යනායේ ම ෙ.”  
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‘යම්’ ෙන්නක යෙදීමක සතයෙ භාවෙක්, යනායෙදීම ම 
සිංසේකාරෙන්හි අනිතය බව පරඥායවන ්දැීම ය ස වයවහාර යේ. 
ය ෝකෙ තුළ ‘යම්’ ය ස යෙදීම ‘මම’ ය ස ගැනීම, ‘අාත්ම’ ය ස 
වයවහාර යේ. ෙයමක ්සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ කළ විට ‘යම්’ ෙන්න 
යෙදීයම් වැරැද්ේද් ද්කින විට, ‘මම’ ය ස ගැනීම යනායෙයද්න 
අාකාරෙ ද් පරඥායවන ් ද්කියි. යමයසේ දැීම ‘අනාත්ම’ ය ස 
වයවහාර යේ. එමනිසා අනිතය ද්කින විට අනාත්මයෙේ පිහිටීම 
(පරඥායවන් දැීම) සිදුයේ. 

“අනිච්ඡචසඤ්ඤි්යනා යමඝිෙ, අනත්තසඤ්ා සණ්ඨාි” (යම්ඝිෙ 
සූතරෙ - ඛු.නි.) 

“යම්ඝිෙ, අනිතය සිංඥායවන් ෙුක්තවන විට, අනතත් සිංඥායේ 
පිහිට යි”  

අනිතය ය සට ද්කින විට ‘යම්’ ෙන්න යෙදීයම් වැරැද්ේද්ත් සමඟ ම 
‘මම’ ‘මයගේ’ ‘මයගේ අාත්ම’ ෙන සිෙලුම වයවහාරික පැවැත්ම වැරදි 
බව දැීම ‘අනාත්ම’ යේ. අනාත්ම ය ස යවනම ම ව ූ තවත් 
යෙදීමක් ය සට ද්ෘෂ්ේටිෙක් අැි යනායේ. එම නිසා ‘සේයබ ධම්මා 
අනත්තා’ ය ස යද්ේශ්නාව තළු පැහැදි  ිකර අැත. 

“සයබ්බ ධම්මා අනත්තා’ි ෙදා පඤ්ාෙ පස්සි 

අථ නිබ්බින්ද්රද්ි දුයක්ඛ එස මයග්ගා විසුද්ධිො.” (ධම්ම පද්ෙ, මහා 
වගේගෙ) 

“ෙම් ද්වසක, සිෙලු ධර්මෙන් අනාත්ම ෙැයි පරඥායවන් ද්ී ද්, 
එක ේහි දුයකහි  ැග ගැනීම යනායෙයද්ේ. එෙම පරිිසිදුවීයම් මග ෙ.”  

යම් අාකාරෙට පරඥායවන ්දැීයම් හඳදුනාගැනීම අනතත් සඤ්ේාව 
යේ. එෙ තවත් යකයනකු තුළ පවින තවත් වයවහාරෙක 
රිිංගායගන සිදුවන භාවිතෙක් යනායේ. එනම් පද්පරමෙක් යනායේ. 

“රෑපිං භික්ඛයව, අනත්තා. රෑපඤ්ච හිද්ිං භික්ඛයව, අත්තා අභවිස්ස, 
නයිද්ිං රෑපිං අාබාධාෙ සිංවයත්තෙය,  යබ්භථ ච රෑයප එවිං යම රෑපිං 
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යහාතු, එවිං යම රෑපිං මා අයහාසී’ි . ෙස්මා ච යඛා භික්ඛයව, රෑපිං 
අනත්තා, තස්මා රෑපිං අාබාධාෙ සිංවත්ත .ි න ච  බ්භ  ිරෑයප “එවිං 
යම රෑපිං යහාතු, එවිං යම රෑපිං මා අයහාසී”ි . යවද්නා භික්ඛයව 
අනත්තා. -යප- සඤ්ා භික්ඛයව අනත්තා -යප- සඞ්ඛාරා භික්ඛයව 
අනත්තා. -යප- විඤ්ාණිං භික්ඛයව අනත්තා.” (අනත්ත  ක්ඛන සතූරෙ 
- ස.නි. 3) 

“මහයණනි, රෑපෙ අනාත්ම ෙ, මහයණනි, යම් රෑපෙ අාත්ම වී නම් 
යම් රෑපෙ අාබාධ පිණිස යනාවන්යන් ෙ. රෑපයෙහි  ා “මායගේ 
රෑපෙ යමයසේ යේවා, මායගේ රෑපෙ යමයසේ යනා යේවා” යි 
 ැයබන්යන් ද් යවයි. මහයණනි, ෙම් යහෙකින් රෑපෙ අනාත්ම ද්, 
එයහයින් රෑපෙ අාබාධ පිණිස වැයටයි. රෑපයෙහි  ා “මායගේ රෑපෙ 
යමයසේ යේවා, මායගේ රෑපෙ යමයසේ යනා යේව” යි  ැයබන්යන් ද් 
යනායවයි. මහයණනි, යේද්නාව අනාත්ම ෙ, ... සිංඥාව අනාත්ම 
ෙ, ... සිංසේකාර අනාතම් ෙ, ... විඤ්ේාණෙ අනාත්ම ෙ..”  

යමම සූතරෙ තුළ දී උපාදානසේකන්ධ ගැන විසේතර කිරීමක ්යනාමැත. 
යවන් වශ්යෙන් කරැණ ු හැටිෙට පමණක ් විසේතර කර අැත. 
ය ෝකයෙේ යෙදීමක් ය සට, රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ හමු වූයෙේ නම්, ඒවා ෙම් ෙම් අාකාරෙට යවනසේ කළ 
හැකි යේ. (සතයෙ වශ්යෙන්ම ‘යම්’ ය ස යෙදීමක් අැි නම් එෙ 
‘අැි බවකි’. එයසේ ‘අැි බවක්’ වූයෙේ නම් එෙ අාත්මෙකි. එවිට 
එම අාත්මෙ යවනසේ කළ හැක. නමුත් පරඥායවන් අනිතය ද්කින 
විට ‘යම්’ ය ස යෙදීමක් සිදු යනායේ. එබැවින් අාත්ම බව ද් 
යනායෙයද්ේ. සකසේවීම පමණක්ම යේ. එයසේ සකසේවීම දැීම රෑප, 
යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණෙන්හි සතයම යේ. එබැවින් 
අනාත්ම යේ. එමනිසා යවනසේ කිරීමට ‘ෙමක’් යෙදී නැත. ‘අැි 
බවක්’ නැත. අනත්ත  ක්ඛණ සූතරෙ වදායළේ යසෝතාපන්න වූ 
පඤ්ේච වගේගිෙ භික්ෂ්නූ්ට ෙ. පඤ්ේච වගේගිෙ භික්ෂ්ූන්ට 
ද්ම්සක්පැවතුම් සූතරෙ, පුරා මාසෙක් මුළු ේය ේ බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ විගරහ කරන විට, යසෝතාපන්න වූ බව විනෙ පිටකයෙේ 
සඳද්හන් යේ). එනමත්ු රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණෙන ් ය ෝකයෙේ යෙදීමක් ය සට හමු යනාවන බැවින ්
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වයවහාරිකව පැවැත්මක ් වන ‘මම’ ය සට සකසේවීමක ් අැත 
(ය ෝකයෙේ සිටින යකයනකුට රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ හමවුීම, ය ෝකෙ තුළම වැරදි දැක්මකි. යෙදීමක රෑප, 
යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර ,විඤ්ේාණ අාශ්රව සහිත බැඳදීම සක්කාෙ 
බව ක ින් විසේතර කරන  දී.). එබැවින් සකසේවීම් ෙම් ෙම් 
අාකාරෙට යවනසේ කළ යනාහැක. එනම් එෙ යහේතුඵ  ද්හම යේ. 
එෙ තව යකයනකුට යගෝචර වීමක් යනායේ. එමනිසා ය ෝකයෙේ 
යෙදීම, අනාත්ම ය සට ෙයමකටු දැීම සතයෙ වශ්යෙන් සිදුවූව 
ද් ය ෝකයෙන් එයතර යනායේ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ යනාව ූ
නිසාම එම අනාත්ම බව දිට්ඨිෙක් යේ. තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යපන්වා යද්න්යන් ‘මම’ ෙන්න යහෝ ‘අත්ත’ ෙන්න ඉක්මවීමක් 
යනායේ. සක්කාෙ පරහාණෙ කිරීම යි. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ද්හම අනුව ම ුින්ම දුරැවීම විෙ ෙුත්යත් 
සේවීෙත්වෙ දැක්ම (සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ) යේ. 

[යද්විො:] 

“සත්ිො විෙ ඔමයට්ඨා ඩය්හමායනාව මත්ථයක, 
කාමරාගප්පහාණාෙ සයතා භික්ඛු පරිබ්බයජ’ි.” (සත්තී සූතරෙ - 
ස.නි. 1) 

“අාෙුධෙකින් පහර  ැබූවකු යමන්, හිස ගිනිගත්යතකු යමන් 
භික්ෂ්ුව කාමරාගෙ පරහාණෙ සඳද්හා සිහියෙන ්ෙතුුව යවයසන්යන් 
ෙ.” 

[භාගයවතුන් වහන්යසේ:] 

“සත්ිො විෙ ඔමයට්ඨා ඩය්හමායනාව මත්ථයක, 
සක්කාෙදිට්ිප්පහානාෙ සයතා භික්ඛු පරිබ්බයජ’ි.” 

“අාෙුධෙකින් පහර  ැබූවකු යමන්, හිස ගිනිගත්යතකු යමන් 
භික්ෂ්ුව සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ සඳද්හා සිහියෙන් ෙුතුව 
යවයසන්යන් ෙ.”  

සක්කාෙ පරහාණෙ කරන ද්හම තුළ දී මු ින්ම පරහාණෙ වන්යන් 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යි. ය ෝකෙ තුළ සිටිනා අෙට ‘මම’ හා ‘අත්ත’ 
පරශ්ේනෙ ය ස හමු වුව ද් එෙ සැබෑම පරශ්ේනෙ යනාවන බව 
තථාගතෙන් වහන්යසේ වදාළ හ. සැබෑම, මූ ික පරශ්ේනෙ වන්යන් 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යි. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ෙන වචනයෙේ අර්ථෙ මීට 
යපර පැහැදි ි කරන  දී. සක්කාෙ ෙනු සේවීෙත්වෙ යේ. ඒ සඳද්හා 
තථාගතෙන් වහන්යසේ පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ පැහැදි ි කර අැත. 
පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන්ට ‘මම’ යෙදීම භාවිත කර නැත. 
එයමන්ම ‘අත්ත’ වශ්යෙන් ද් භාවිත කර නැත. ඛජජනීෙ සූතරෙ 
විගරහ කළ අවසේථායේ දී එෙ මනාව ඉසේමත ුවිෙ. ‘මම’, ‘අත්ත’ 
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ය සට භාවිත යනාකළ පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ ‘යම්’ ය ස 
යොදායගන ‘මම’ වශ්යෙන් රිිංගා ගනිමින් වැරදි දිට්ඨිෙක් අැිකර 
ගනී. එයසේ යෙදීයම් වැරැද්ේද් පරඥාව තුළින් ද්කින අාකාරෙ ඉදිරියෙේ 
දී පැහැදි ි යේ. ‘යම්’ ‘මම’ ය ස පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන් 
යකයරහි යෙදීමක් ය සට ‘අධිගත’ වචනෙ භාවිත කරමින් යේමක 
සූතරයෙේ පැහැදි ි කර අැත. එයසේ යෙදීම නුවණක් ය සින් 
සම්මර්ශ්නෙ යනායේ. එනම් අත්ත සම්මර්ශ්න යෙදීයම් ාණෙක ්
යනායේ. එෙ විකෘි සඤ්ේාවක් වන අත්ත සඤ්ේායේ යෙදීම 
යේ (අත්ත සිංඥාවක් අැි බවට ද් පෘථගේජනොට ාණෙක් නැත).  

“අනත්තනි භික්ඛයව අත්තාි සඤ්ාවිපල් ායසා 
චිත්තවිපල් ායසා දිට්ිවිපල් ායසා.” (විප ේ ාස සූතරෙ - අ.නි. 2) 

“මහයණනි, අනාත්මයෙහි, ‘අාත්මෙ’ෙැයි සිංඥා විප ේ ාසෙකි. 
චිත්ත විප ේ ාසෙකි, ද්ෘෂ්ේටි විප ේ ාසෙකි.”  

‘අත්ත සම්මර්ශ්නෙ’ පජානාි (නුවණක් ය ස) වන විට අත්ත 
සම්මර්ශ්නෙ ඉක්මවයි. එෙ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ, පජානාි වීම යි. ඒ 
පිළිබඳද්ව මහා මාලුඞ්කය සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. ඒ විගරහෙ ඉදිරියෙේදි 
තව දුරටත් පැහැදි ි යේ. සක්කාෙ දිට්ඨි පජානාි වන විට ‘මම’ 
ෙන්න දුරැ යනායේ. එබැවින් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පැහැදි ි කිරීමට ‘මම’ 
ෙන්න යෙදීම වැරදි යේ. මන්ද්ෙත් එහි දී ‘යම්’ යෙදීයම් වැරැද්ේද්ක් 
බව පමණක් ඉක්මවන නිසාෙ. සිදුවීම පැහැදි  ිකරන විට ‘අධිගත’ 
ය සට ‘යවමියි’ ය සින් යේමක සූතරයෙේ පැහැදි ි කර අැත. 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ විගරහ කරන විට ‘අත්ත’ වශ්යෙන් සම්මර්ශ්නෙ 
සිදුවීයම් ‘පජානාි බව’ පැහැදි ි කර අැත. එෙ පරායෙෝගිකත්ව 
ඥානෙකි. ඒ පිළිබඳද්ව තව දුරටත් ඉදිරියෙේ දී විසේතර යේ. 

තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වා යද්න සේවීෙත්වෙ ඉක්මවන 
පරි පදාවට යොමුවීයම් දී මු ින්ම සේවීෙත්වෙ දැක්ම වන සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ පිළිබඳද් ඥානෙ අැියේ. ‘මම’ යහෝ ‘අත්ත’ ෙන කරැණ ු
‘නැිවීමක්’ බුදුරජාණන් වහන්යසේ පැහැදි ි කර නැත. එයසේ වූයෙේ 
නම් සත්වොයගේ විනාශ්ෙක් පැනයේ. එෙ නිවීමක් යනායේ. යම් 
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කරැණ ු ය ෝකොට යගෝචර යනාවන නිසාම තථාගත ද්හම ද් 
විනාශ්ෙ පනවන ධර්මෙක් බව අනයවිමුක්ිකාමීන් යපන්ව ූ හ. 
මන්ද්ෙත් ‘මම’, ‘අත්ත’ ෙන කරැණ ුදුරැවන බව සිතාගන්නා බැවිනි. 

“භූනහු සමයණා යගාතයමා’ි.” (මාගන්දිෙ සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“ශ්රමණ යගෞතමෙන් විනාශ්ෙ පනවන්යනකි ”  

යම් තරම් ගම්ීර ධර්මෙකට යොමුවීම ඉතාම අපහසු යේ. සතයෙ 
යසාෙන අෙ පමණක් එම ද්හම යසවීම සඳද්හා මු ින්ම ශ්රද්ේධාව 
අැිකර යගන ඊට අනු වූ පරිපදාවට අනගුත යේ. එනම් 
ශ්රද්ේධානුසාරී යේ.  

“එවිං ස්වාක්ඛායතා භික්ඛයව මො ධයම්මා උත්තායනා විවයටා 
පකාසියතා ි්නපයි ාියකා. එවිං ස්වාක්ඛායත භික්ඛයව මො 
ධයම්ම උත්තායන විවයට පකාසියත ි්නපයි ාියක යෙ යත 
භික්ඛූ ධම්මානුසාරියනා සද්ධානුසාරියනා සයබ්බ යත 
සයම්බාධිපරාෙනා. 

එවිං ස්වාක්ඛායතා භික්ඛයව මො ධයම්මා උත්තායනා විවයටා 
පකාසියතා ි්නපයි ාියකා. එවිං ස්වාක්ඛායත භික්ඛයව මො 
ධයම්ම උත්තායන විවයට පකාසියත ි්නපයි ාියක යෙසිං මයි 
සද්ධාමත්තිං යපමමත්තිං සයබ්බ යත සග්ගපරාෙනාි.” (අ ගද්ේූපම 
සතූරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, යමයසේ මා විසින ්ධමමෙ මනාව යද්ේශ්නා කරන  දී. පරකට 
කරන  දී. විවෘත කරන  දී. පැහැදි ි කරන  දී. වැරහැ ි ඉවත් කරන 
 දී. මහයණනි, යමයසේ මා විසින ්යද්ේශ්නා කළ, පරකට කළ, විවෘත කළ, 
පැහැදි ි කළ, වැරහැ  ි ඉවත් කළ, ධමමයෙහි ෙම් භික්ෂ්වුක ්
ධම්මානුසාරී යේ ද් (ධර්මෙ අනුවම යොමුවීම), ශ්රද්ේධානුසාරීත් යේ ද් 
(ශ්රද්ේධාව අනුවම යොමුවීම), ඒ සිෙ ේය ෝ අවයබෝධෙ අවසානෙ යකාට 
අැත්යතෝ ෙ. 
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මහයණනි, යමයසේ මා විසින් ධමමෙ මනාව යද්ේශ්නා කරන  දී. පරකට 
කරන  දී. විවෘත කරන  දී. පැහැදි ි කරන  දී. වැරහැ ි ඉවත් කරන 
 දී. මහයණනි, යමයසේ මා විසින ්යද්ේශ්නා කළ, පරකට කළ, විවෘත කළ, 
පැහැදි ි කළ, වැරහැ  ි ඉවත් කළ, ධමමයෙහි ෙම් භික්ෂ්ුවක,් මා 
යකයරහි ශ්රද්ේධා මාතරෙක,් යපරේම මාතරෙක ්අැි නම් ඒ සිෙ ේය ෝම 
සුගිෙ අවසාන යකාට අැත්යතෝ ෙ.”  

ශ්රද්ේධා මාතරෙ, යපරේම මාතරෙ අැි යකනා සුගිගාමී වන බව යමම 
අ ගද්ේදුපම සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. එයසේ ශ්රද්ේධා මාතරෙ අැි වන්යන් 
තථාගත පිරිසිදු ද්හම නිසා බුදුරජාණන් වහන්යසේට පැහැදීයමනි. 
ද්හම අවයබෝධ කිරීම යකයසේ වවූ ද්, තථාගත ද්හම නිසා 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ යකයරහි පැහැදීම අැිකරගැනීමත් පහසු 
කරැණක ්යනාවන බව මනාව පැහැදි ි ෙ. අවයබෝධෙ ගැන යහෝ 
මාර්ගෙට යොමුවීම පිළිබඳද්ව පැහැදි  ි යනාකර ඒ ද්හම නිසා 
සුගිගාමී වන අාකාරෙක් පිළිබඳද්ව යසෝතානුධත සූතරයෙේ සඳද්හන් 
යේ.  

“ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු ධම්මිං පරිොපුණාි : සුත්තිං යගෙයිං 
යවෙයාකරණිං ගාථා උදානිං ඉිවුත්තකිංජාතකිං අබ්භුතධම්මිං 
යවද්ල් ිං. තස්ස යත ධම්මා යසාතානුධතා යහා්ි වචසා පරිචිතා 
මනසානුයපක්ිතා. දිට්ිො සුප්පටිවිද්ධා. යසා මුට්ඨස්සි කා ිං 
කුරැමායනා අඤ්ඤ්තරිං යද්වනිකාෙිං උපපජ්ජි.” (යසාතානුධත 
සූතරෙ - අ.නි. 2) 

“මහයණනි, යම සසේයනහි මහණ සුත්ත, යගෙය, යවෙයාකරණ, 
ගාථා, උදාන, ඉිවුත්තක, ජාතක, අේභූතධම්ම, යේද් ේ  ෙන ද්හම් 
පුහුණ ුකරයි. ඔහු විසින ්ඒ ද්හම්හු කණින ්අසා ධරණ  ද්ේදාහු, 
වචනයෙන ් පුරැදු කරන  ද්ේදාහු, සිින ් විමසන  ද්ේදාහු, සුතෙ 
දැීම් වශ්යෙන් පිරිසිදු කරන  ද්ේදාහු යවත්. යහේ සිහිමු ාව කලුරිෙ 
කරන්යන් අනයතර යද්ේවනිකාෙකට එළයඹයි.”  

ශ්රද්ේධානුසාරීවීම, සම්මත්ත නිොමෙට බැසගැනීමක් බව බුදුරජාණන් 
වහන්යසේ යපනව්ා දී අැත.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්ම මාර්ගෙට යොමුවීයම් දී 
සිදුවන්යන් ශ්රද්ේධානුසාරී වීමයි. එනම් යසෝතාපන්න මගට 
යොමුවීමයි. ෙයමක ් යසෝතාපන්න මගට යොම ු වී නම්, එනම් 
සම්මත්ත නිොමෙට බැසගත්යත් නම් යසෝතාපන්න යනාවී කලුරිෙ 
කිරීම අභවය බව ඔකක්න්ි සිංෙුත්තයෙේ සතූර ගණනාවකම 
පැහැදි ි යේ. 

“පඨවීධාතු භික්ඛයව, අනිච්ඡචිං විපරිනාමි අඤ්ඤ්ථාභාවී, අායපාධාතු 
-යප- යතයජාධාතු -යප- වායොධාතු -යප- අාකාසධාතු -යප- 
විඤ්ාණධාතු අනිච්ඡචා විපරිනාමී අඤ්ඤ්ථාභාවී.” 

යො භික්ඛයව, ඉයම ධයම්ම එවිං සද්ද්හි අධිමුච්ඡචි, අෙිං වුච්ඡචි 
සද්ධානුසාරී ඔක්කය්තා සම්මත්තනිොමිං සප්පුරිසභූමිිං 
ඔක්කය්තා වීිවයත්තා පුථුජ්ජනභූමිිං, අභයබ්බා තිං කම්මිං කාතුිං 
ෙිං කම්මිං කත්වා නිරෙිං වා ිරච්ඡඡානයොනිිං වා යපත්ිවිසෙිං වා 
උපපයජ්ජෙය. අභයබ්බා ච තාව කා ිං කාතුිං ොව න 
යසාතාපත්ිඵ ිං සච්ඡිකයරාි.” (ධාතු සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“මහයණනි, පඨවි ධාතුව (තද් සේවභාවෙ) අනිතයයි, යවනසේ යේ, 
අනය සේවභාවී යේ. අායපෝ ධාතු -යප- යතයජෝ ධාතු -යප- වායෙෝ 
ධාතු -යප- අාකාස ධාතු -යප- විඤ්ාණ ධාතු අනිතයයි, යවනසේ 
යේ, අනය සේවභාවී යේ.  

මහයණනි, ෙයමක ්යම් ධර්මෙන් යකයරහි යමයසේ අද්හයි (ශ්රද්ේධාව 
යේ), නිශ්ේචෙට යෙේ. යම් ශ්රද්ේධානුසාරී ෙැයි කිෙනු  ැයේ. නිවැරදි ව ූ
නිොමෙට (පරිපදාවට) බැසගත්යත් යේ. සත්පුරැෂ් භූමිෙට 
බැසගත්යත් යේ. පෘථගේජන භූමිෙ ඉක්මවූයෙේ යේ. ෙම් කර්මෙක ්
යකාට නිරයෙේ යහෝ ි රිසන් යෙෝනියෙේ යහෝ යපරේත විෂ්යෙේ යහෝ උපදී 
ද්, එම කර්ම කිරීම අභවය යේ. ඔහු යසෝතාපන්න ඵ ෙ සාක්ෂ්ාත් 
යනායකාට කලුරිෙ කිරීම ද් අභවය යේ.”  
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එයමන්ම යම් ශ්රද්ේධානුසාරී, ධම්මානුසාරී යද්යද්නාටම ඉන්ිෙ ධර්ම 
අැි බවත,් ඒ අෙ යවන යවනම වූ පුද්ේග ෙන් බවත ් ීටාගිරි 
සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. 

“තථාගයත චස්ස සද්ධාමත්තිං යහාි යපමමත්තිං. අප ිචස්ස ඉයම 
ධම්මා යහා්ි. යසෙයිද්ිං: සද්ධින්ද්රිෙිං විරියින්ද්රිෙිං සින්ද්රිෙිං 
සමාධින්ද්රිෙිං පඤ්ඤ්ින්ද්රිෙිං. අෙිං වුච්ඡචි භික්ඛයව, පුග්ගය ා 
සද්ධානුසාරී.” (ීටාගරිි සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“තථාගතෙන් වහන්යසේ යකයරහි ද් ඔහුයගේ ශ්රද්ේධා මාතරෙක,් යපරේම 
මාතරෙක් යවයි. තවද් ඔහුට යම් ධමමයෙෝ යවි. ඒ යමයසේ ෙ: ශ්රද්ේධා 
ඉන්ිෙ ෙ, විරිෙ ඉන්ිෙ ෙ, සි ඉන්ිෙ ෙ, සමාධි ඉන්ිෙ ෙ, පරඥා 
ඉන්ිෙ ෙ. යම් පුද්ේග ො ශ්රද්ේධානුසාරී ෙැයි කිෙනු  ැයේ.”  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ කරන මාර්ගයෙේ සිටින ශ්රද්ේධානුසාරී, 
ධම්මානුසාරී යද්යද්නාට අැි පරඥා ඉන්ිෙ යකයසේ අැි වන්යන් ද් 
ෙන්න විමසා බැ ිෙ ෙතුු යේ. යමෙ විමසා බැ ීමට පරථම විවිධ 
කරැණු ඔසේයසේ මාර්ගෙ ෙැයි සිතා යනාමග ෙෑම පිළිබඳද්ව ද් කථා 
කරමු. මන්ද්ෙත් ‘මම’ හා ‘අත්ත’ යනායෙයද්න බව පරායෙෝගිකව 
අත්ද්කිමින් මු ා වූ අෙ පිළිබඳද්ව යද්ේශ්නාව තුළ සඳද්හන් යේ. 
එයමන්ම එවැනි ද්ර්ශ්නෙන් අද් ද්වස වන විට ද් මධය යද්ේශී්ෙ 
සමාජෙ තුළ පවතී. යමකරැණු ගැන යනාදැන සිටිෙයහාත්, මු ාවට 
පත ්වී,  ැබුණු අවසේථාව අහිමි වී ෙනු අැත.  

‘අත්ත’ ෙනු එක  සමාජෙ තුළ පැවැි ‘අාත්මෙ’ නැතයහාත් ‘තමා’ 
ෙන්නයි. තම තමන් ද්නන්ා ක ේපනා කළ සතයෙ තුළින්, ඒ ධර්ම 
විනෙට අනුව පරිපදාව පුරැදු කළ විට ඒ ඒ අෙ ‘තමා’ කිො 
යනා ැයබන බව පරතයක්ෂ් කර ගනී. යම් බව සේබාසව සූතරයෙේ ද් 
සඳද්හන් යේ. එෙ ක ින ්පැහැදි ි කර අැත. 

යමහිදී ඔහු, ‘තමා’ යනා ැයබන බව ‘අනත්ත’ ය ස පරතයක්ෂ් 
කරගනී. එයසේ සිදුවන්යන්, ඔවුන්ට සතයෙ ව,ූ ධර්ම විනෙකට 
අනුව ක ේපනා කිරීයමනි. යමෙ වටහා ගැනීමට පහත උදාහරණෙ 
වටහාගන්න.  
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උදා: යම් අාකාරෙට ෙයමකටු අනාත්ම බව පරතයක්ෂ් වූ බව 
සිතන්න. එය ස පරතයක්ෂ් වන්යන්ම ෙම් ව ු ෙථාර්ථවාදී ධර්ම 
විනෙකට අනුව ක ේපනා කිරීයමන් අැිවන ද්ර්ශ්නයෙනි. එෙ 
එයසේ අැි වූ බව තමනම් අත් විඳදී. ‘එෙ තමන්ම අත් විඳදී’. එයසේ 
තමන්ම අත් විඳදීම නිවැරදි යේ. එනම් ‘තමා යනාවන’ බව ‘තමන්ම 
අත් විඳදීම’ නිවැරදි යේ. ‘තමා යනාවන’ බව ‘තමන්ම දැීම’ 
නිවැරදි යේ. එයසේ නිවැරදිවම ‘තමන් නැි බව’ අත් දැීම තමාම 
අත්දැක්ක බැවින් ‘තමා’ ෙන්නම නැවතත් තහවුරැ වී අැත. එනම් 
‘තමන් නැි බව’ පරතයක්ෂ් දැක්ම ම වැරදි යේ. මන්ද්ෙත්, යම් 
දැක්ම තමන්යගේ අැඳදුම යහෝ යවනත් අවෙවෙන ්අත් දැක නැත. 
එෙ ‘තමාම අත්දැක’ අැත. එබැවින් කුමන යහෝ අාකාරෙකට ‘තමන් 
යනාමැි’ බව අත්දැීම සාවද්ය බව යමයින් පැහැදි ි යේ.  

යම් අාකාරෙටම සත්වයෙක් නැි බව තමන් අත්ද්කින්යන් නම් 
එතැනම ‘තමා’ නමැි සත්වො සිටියි. එම නිසා සත්වයෙක ්නැි 
බව තමන්යගේ අත්දැීම ද් සාවද්ය යේ. සත්වො පිළිබඳද්ව 
බුදුරජාණන් වහන්යසේ යමයසේ යපන්වා අැත. එනම් ෙම් තැනක 
තණහ්ාව අැත්නම් එතැන සත්වො යේ. 

“රෑයප යඛා රාධ, යො ඡයන්ද්රදා යො රායගා ො නන්ද්රදී ො තණ්හා. තතර 
සයත්තා, තතර විසයත්තා තස්මා සයත්තාි වුච්ඡචි. යවද්නාෙ යො 
ඡයන්ද්රදා යො රායගා -යප- සඤ්ාෙ -යප- සඞ්ඛායරසු -යප- 
විඤ්ායණ” (සත්ත සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“රාධෙ රෑපයෙහි ෙම් කැමැත්තක්, ෙම් අැ ේමක්, ෙම් සතුටක්, ෙම් 
අාශ්ාවක් යේ ද් එහි අැලුයණ් ෙ, එහි දැඩිව අැලුයණ ්ෙ. එයහයින් 
‘සත්වො’ ෙැයි කිෙනු  ැයබයි. යේද්නායවහි ෙම් කැමැත්තක් ෙම් 

අැ ේමක් ... සිංඥායෙහි ... සිංසේකාරයෙහි… විඤ්ේාණයෙහි”  

තණහ්ාව ෙනු ඒ ඒ තැන සතුටු වන, නැවත පැවැත්ම සිදුවීම යි.  

“ො’ෙිං තණ්හා යපායනාබ්භවිකා නන්ද්රදිරාගසහගතා තතර 
තතරාභිනන්ද්රදිනී, යසෙයිද්ිං: කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා.” 
(සච්චවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3) 
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“නැවත පැවැත්ම පිණිස සිදුවන, සතුටුවීයමන් අැ ීයමන් ෙුක්ත, ඒ 
ඒ තැන සතුටින් පළිිගන්න ෙම් එෙ තණහ්ාවක් යේ. ඒ යකයසේද් 
ෙත්: කාම තණහ්ා, භව තණහ්ා, විභව තණහ්ා.”  

ෙම් වූ පැවැත්මක් අැි නම් එවිට එෙ භව තණහ්ාව යේ. 
සත්වයෙක ්නැි බව තමා අත්ද්කින විට එතැන තමා ෙැයි පැවැත්ම 
පවතී. එයසේ යනාපවතී නම් සත්වයෙක ්නැි බව අත්දැීම ද් 
නැත. ෙම් ය සකට සත්වයෙක ් නැි බව තමාම පරතයක්ෂ් 
කරන්යන් නම් එතැන දී විභවෙ තුළින් භව තණහ්ාව යේ. එනම් 
සත්වොම යේ. එයමන්ම එෙ සත්වයෙක ්පුද්ේග යෙක් නැි බව 
අත්දැීම සතුටින් පිළිගැනීම යේ. එනම් එෙ නිවැරදි බවම ගැයන්. 
නිවැරදි බව ගැනීම ම එහි සතුටු වීමයි. එෙ තණහ්ායේ කෘතයෙක් 
යේ. එයසේනම් සත්වයෙක් නැි බව විමසීම යහෝ පරතයක්ෂ්ෙ යහෝ 
ද්ර්ශ්නෙ යහෝ අැි විට ‘තමා’ යෙයද්න බැවින් තණහ්ාවම පවතී. 
තණහ්ාව අැි බවම සත්වො බව සත්ත සූතරයෙේ පැහැදි ි විෙ. 
එබැවින් තණහ්ාව අැි බැවින් ඉහින් ී ද්ර්ශ්නෙ ද් සාවද්ය යේ. 
යම් නිසා තථාගතෙන ්වහන්යසේ ‘තමා නැි’ බව ගැනීම පරික්යෂ්ේප 
යකාට අැත. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ පරඥාවන්තෙන්ට පමණක් යගෝචර 
වන්නකි. සේවීෙත්වෙ දැක්ම (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) ඉක්මවන ද්හයම් 
දී, සේවීෙත්වෙ දැක්මට ෙමක්  ැයබන්යන් නම් එෙ 
සම්පූර්ණයෙන් සාවද්ය යේ. එබැවින් තථාගත ද්හම සේවීෙත්වෙ 
දැක්ම ඉක්මවන ය ස පරඥාවට යගෝචර වන්නකි. තමා නැිබව 
තමා අත්ද්කින්යන් නම් එෙ ද්ෘෂ්ේටිෙකි. 

“අහිං හි යභා යගාතම එවිංවාදී එවිංදිට්ී: “නත්ි අත්තකායරා, නත්ි 
පරකායරාි.” 

“මාහිං බරාහ්මණ, එවිංවාදිිං එවිංදිට්ිිං අද්ද්සිං වා අයස්සාසිිං වා. 
කථිං හි නාම සෙිං අභික්කමය්තා සෙිං පටික්කමය්තා එවිං 
වක්ඛි: “නත්ි අත්තකායරා, නත්ි පරකායරා”ි.” (අත්තකාර සූතරෙ 
- අ.නි. 4) 

“භවත් යගෞතමෙන් වහන්ස, “මම වනාහි අාත්මෙක කරිොවක් 
(තමන් කරන කරිොවක්) නැත. අනුන් කරන කරිොවක් නැත ෙන 
යමබඳදු වාද් අැියෙමි, යමබඳදු ද්ෘෂ්ේටි අැියෙමි” 

බරාහේමණෙ, යමබඳදු වාද් අැි යකයනක්, යමබඳදු ද්ෘෂ්ේටි අැි 
යකයනක් යහෝ මම යනාද්ීවා. මට යනාඅැයසේවා. තමන්ම ඉදිරිෙට 
ොම් කරද්ේදී, තමන්ම අාපසු ඒම් කරද්ේදී, යකයසේ නම් යමයසේ 
පවසන්යන ්ද්? ‘තමන ්කරන්නක් නැත, අනුන ්කරන්නක් නැතැ යි 
ය ස’”  

එවැනි සමහර පරශ්ේනව ට ද් බුදුරජාණන් වහනය්සේ පිළිතරුැ දී ද් 
නැත. 

“අහඤ්ච අානන්ද්රද්, වච්ඡඡයගාත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස අත්ථත්තාි 
පුයට්ඨා සමායනා අත්ථත්තාි වයාකයරෙයිං, යෙ යත අානන්ද්රද්, 
සමණබරාහ්මණා සස්සතවාදා, යතසයමතිං  ද්ධි අභවිස්ස. අහඤ්ච 
අානන්ද්රද්, වච්ඡඡයගාත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස නත්ථත්තාි පුයට්ඨා 
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සමායනා නත්ථත්තාි වයාකයරෙයිං, යෙ යත අානන්ද්රද්, 
සමණබරාහ්මණා උයච්ඡඡද්වාදා, යතසයමතිං  ද්ධි අභවිස්ස. අහඤ්ච 
අානන්ද්රද්, වච්ඡඡයගාත්තස්ස පරිබ්බාජකස්ස අත්ථත්තාි පුයට්ඨා 
සමායනා අත්ථත්තාි වයාකයරෙයිං, අපනුි යමතිං අානන්ද්රද්, 
අනුය ාමිං අභවිස්ස ාණස්ස උප්පාදාෙ. සයබ්බ ධම්මා 
අනත්තාි. යනා යහතිං භය්ත. අහඤ්ච අානන්ද්රද් වච්ඡඡයගාත්තස්ස 
පරිබ්බාජකස්ස නත්ථත්තාි පුයට්ඨා සමායනා නත්ථත්තාි 
වයාකයරෙයිං, සම්මූහහස්ස අානන්ද්රද්, වච්ඡඡයගාත්තස්ස 
පරිබ්බාජකස්ස භියෙයා සයම්මාහාෙ අභවිස්ස: අහුවා යම නූන 
පුයබ්බ අත්තා, යසා එතරහි නත්ීි.” (අත්ථත්ත සූතරෙ - ස.නි. 4) 

“අානන්ද්රද්ෙ, අාත්මෙක ්අැත්දැයි පරශ්ේන කරන විට, අාත්මෙක ්අැතැයි 
වච්චයගාත්ත පරිබරාජකොට මම පැවසුයේ නම්, අානන්ද්රද් ෙම් ඒ 
මහණ බමුයණක් ශ්ාශ්ේවත වාද් ියේද් (ඒකාන්තයෙන් ෙමක් අැි 
බව) යමෙ ඔවනු්යගේ  ැබීමක් වන්යන්ෙ. අානන්ද්රද්ෙ, අාත්මෙක් 
නැත්දැයි පරශ්ේන කරන විට, අාත්මෙක් නැතැයි වච්චයගාත්ත 
පරිබරාජකොට මම පැවසයුේ නම්, අානන්ද්රද් ෙම් ඒ මහණ බමුයණක් 
උච්යේද්වාද් ියේද් (ඒකාන්තයෙන් ෙමක් නැි බව) යමෙ 
ඔවුන්යගේ  ැබීමක ්වන්යන් ෙ. අානන්ද්රද්ෙ, අාත්මෙක් අැත්දැයි පරශ්ේන 
කරන විට, අාත්මෙක ් අැතැයි වච්චයගාත්ත පරිබරාජකොට මම 
පැවසුයේ නම්, අානන්ද්රද් සිෙලු ධර්මෙන් අනාත්මයි ෙන ඥානෙ 
ඉපදීමට අනුය ෝම යේද්? නැත සේවාමීනී. අානන්ද්රද්ෙ, අාත්මෙක් 
නැත්දැයි පරශ්ේන කරන විට, අාත්මෙක ් නැතැයි වච්චයගාත්ත 
පරිබරාජකොට මම පැවසුයේ නම්, අානන්ද්රද් ම ුායවන් ෙුක්ත වූ 
වච්චයගාත්ත පරිබරාජකොට (නුවණ නැි) යපර මට ඒකාන්තයෙන් 
අාත්මෙක ්ිබයුන් ෙ, ඒ දැන් නැතැයි යබායහෝ යසේ මු ා යේ.”  

ෙම් වූ තමන්ට වැටයහන සතයෙ ධර්ම විනෙකට අනුව තමාටම 
සත්වයෙක ් පුද්ේග යෙක් නැි බව යහෝ තමා නැි බව 
අත්ද්කින්යන් නම් එෙ සාවද්ය බව ඉහත විසේතර තුළින් පැහැදි ි 
වන්නට අැත. 
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යම් අාකාරෙටම ‘මම’ ෙැයි යනා  ැයබන බව පරතයක්ෂ් කිරීම 
තුළින් බාහිර ව ූයශ්රේෂ්ේඨ ද්ෘෂ්ේටිව ට ෙන බව තථාගතෙන් වහන්යසේ 
යපන්වා වදාළ හ. 

“එතද්ග්ගිං භික්ඛයව බාහිරකානිං දිට්ිගතානිං ෙදිද්ිං යනා චස්සිං, 
යනා ච යම සිො, න භවිස්සාමි, න යම භවිස්ස්තීි. එවිංදිට්ියනා 
භික්ඛයව එතිං පාටිකඞ්ඛිං: ො චාෙිං භයව අප්පටිකූ යතා, සා චස්ස 
න භවිස්සි, ොචාෙිං භවනියරායධ පාටික ුයතා, සා චස්ස න 
භවිස්සතීි. එවිං දිට්ියනාප ි යඛා භික්ඛයව ස්ි සත්තා. එවිං 
දිට්ිනම්ප ි යඛා භික්ඛයව සත්තානිං අයත්ථව අඤ්ඤ්ථත්තිං, අත්ි 
විපරිණායමා. එවිං පස්සිං භික්ඛයව සුතවා අරිෙසාවයකා තස්මිම්ප ි
නිබ්බින්ද්රද්ි. තස්මිිං නිබ්බින්ද්රද්ය්තා අයග්ග විරජ්ජි, පයගව 
හීනස්මිිං.” (පඨමයකෝස  සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“මහයණනි, “(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) ද් යනායවයි. (මම) 
යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන් ෙ.” ෙන ෙම් යම් 
ද්ෘෂ්ේටිගතෙක ්යේ ද්, මායගේ ශ්ාසනයෙන ්බාහිර ියබනා යද්ේ අතර 
අගරම යද්ේ යේ. මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි අෙ යමෙ කැමැි 
යවයි. “පැවැත්යමහි පිළිකු ේ යනාකිරීමක් යේ ද්, එෙ ඔහුට යනායේ. 
පැවැත්ම නියරෝධයෙේ (භව නියරෝධෙ) ෙම් පිළික ුේ කිරීමක ්යේ ද්, 
එෙ ඔහුට නැත. මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි සත්වයෙෝ අැත. 
මහයණනි, යමයසේ ද්ෘෂ්ේටි අැි සත්වයින් යගේ අනයථාභාවෙක් අැත. 
විපරිණාමෙක් අැත. මහයණනි, යමයසේ ද්ක්නා (පරඥායවන්) ශ්රැතවත් 
අාෙයය ශ්රාවකො එහි ද්  ැගගැනීම යනායවයි (නිේබිදාව). එහි 
 ැගගැනීමක ්යනාවූයෙේ ද් අගර යද්ේහි යනාඅැය ේ. හීන යද්ේව ේ ගැන 
කවර කතා ද්?”  

ඉහත යපන්ව ූපරිපදාව සතයෙ වූ ධර්ම විනෙට අනුව පරතයක්ෂ් 
ද්ර්ශ්නෙකින් පුරැදු කරන පරායෙෝගික පරිපදාවකි. එනමුත් එෙ 
බාහිර ශ්රාවකෙන් තළු පවින යශ්රේෂ්ේඨම ද්ෘෂ්ේටිෙ යේ. 

යමයසේ භාවිත කරන අෙ තුළ පරායෙෝගිකවම පැවැත්මට අකමැත්ත 
හා පැවැත්ම ඉක්මවීම නම් වූ නිවීමට කැමැත්ත ද් අැි යේ. එනමුදු 



221 
 

ඔවුන් බාහිර ශ්රාවකෙන් යේ. යමහි අැි එම අත්දැීයම් පරායෙෝගික 
වැඩපිළියවළ උත්තම පරුැෂ්, ‘මම’ කරනන්ක සිදුවීමක් ය ස 
පැහැදි ි කර අැත. එනම් යමහි ‘මම’ ෙන කතෘට අැි පරායෙෝගික 
සිදුවීමකි. ‘මම’ ෙන කතෘට පරායෙෝගිකවම ‘මම’ ෙන්න  ැබීම සිදු 
යනාවීම ෙන ුසාවද්ය කිෙමනකි. මන්ද්ෙත් එයසේ ‘මම’ ෙන්න  ැබීම 
සිදු යනාවන්යනත් ‘මම’ ෙන කතෘටම යේ. එබැවින් එෙ සැබෑම 
තථාගත ද්හම යනාව, අඩමු තථාගත ද්හයම් උණසුමුවත් නැත. එෙ 
බාහිර අැි උතුම් දිට්ඨිෙකි. පහත උපමායවන් යමෙ වටහා ගන්න. 

උපමාව: 

ෙයමක ්ෙම් ශු්නය සේථානෙකට (කවුරැත් නැි) යගාසේ බ න විට 
එහි කිසියවක්ම අැි බව ද්කින්යන් නැත. එබැවින් එහි කිසියවක් 
නැි බව ඔහු පරතයක්ෂ්යෙන්ම ද්ී. එනමුත් එහි ඔහු සිටින බවම 
‘ෙයමක් සිටීම බව’ ඔහටු යනාහැයඟේ. එම සේථානයෙේ ‘කවුරැත් 
නැත’ ෙන පරකාශ්ෙම අර්ථ ශු්නය වන්යන් ඔහ ු ඒ තුළ සිටිනා 
බැවිනි. 

යම් උපමාවට අනවු ක ේපනාකර බ නවිට ‘මම’ ෙන්න 
යනා ැබීමම එහි කවුරැත් නැි බව අත්ද්කින්නා යමනි. එනමුත් 
එහි ඔහු සිටිනා බවම, කවුරැන ්යහෝ සිටීම ම යි. එෙ ‘මම’ ෙන්න 
යනා ැබීම ම ‘තමාට’ සිදුවීමකි. ඒ අාකාරෙටම ඉහත යපන්ව ූ
ද්ෘෂ්ේටිෙ ද් අැියේ. එම නිසා එෙ බාහිර දිට්ඨි අතර අගරම දිට්ඨිෙ 
යේ. එයසේ නම් තථාගත ද්හමට අනුව ‘මම’ ෙන්න සිදු යනාවී 
පරායෙෝගිකව ‘මම’ යනා ැබීම ද්ර්ශ්නෙ වන්යන ්යකයසේ ද්? 
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48' fida;dmkak ùug mQ¾j ksñ;a; 

ද්ර්ශ්නෙ පිරිසිදු යනාවී එනම් යසෝතාපන්න යනාවී ෙයමක ් ‘මම’ 
ෙන්න යනා ැයබන ය සට පරායෙෝගිකව වඩන්යන් නම් ඔහුයගේ ඒ 
දිට්ඨිෙ බාහිර ශ්රාවක දිට්ඨිෙකි. යසෝතාපන්න වීයම් වැඩපිළියවළ 
වන සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වන වැඩපිළියවළ යමම විසේතරෙ 
මුළු ේය ේම පැහැදි ි කර අැත. එයසේ ද්ර්ශ්නෙ සිදුවීම හා එයින් 
ෙුක්ත යකයනකුයගේ පරායෙෝගික පරි පදාව පිළිබඳද්ව උදාන සූතරයෙේ 
සඳද්හන් යේ. 

“තතර යඛා භගවා උදානිං උදායනසි. “යනා චස්ස, යනා ච යම සිො, 
න භවිස්සි, න යම භවිස්සතීි එවිං විමුච්ඡචමායනා භික්ඛු 
ියන්ද්රද්යෙයාරම්භාගෙිානි සිංයොජනානී”ි.” (උදාන සූතරෙ - ස.නි. 
3) 

“එක ේහි භාගයවතුන්වහන්යසේ යම් උදානෙ (පරීි වාකයෙ) පහළ 
කළයසේක: “යනායවයි නම් ද්, (මට) මයගේ ද් යනායේ ෙ, යනාවන්යන ්
ෙ (නම්), (මට) මයගේ යනාවන්යන් ෙ”, යමයසේ විමුක්ත යවමින් 
සිටින භික්ෂ්ුව ඕරම්භාගෙි සිංයෙෝජන සිඳදියි.”  

යම් පැහැදි ි කරන පරිපදාව ඉසේමත ුවී ියබන්යන් උත්තම පුරැෂ් 
කරෙිාවකින් යනායේ. එෙ පරථම පුරැෂ් කරිොයවනම් පැහැදි ි කර 
අැත. ක ින් යපන්වූ පඨම යකෝස  සූතරයෙේ දී ද් එයමන්ම 
පාරිය ෙයක, යනා චසේස අාදී සූතර තුළ යපන්වා අැත්යත් උත්තම 
පුරැෂ් කරෙිායවනි. එෙ බාහිර දිට්ඨිෙක් යේ. 

“යනා චස්සිං යනා ච යම සිො න භවිස්සාමි’ න යම භවිස්සතී”ි. 
ො යඛා පන සා භික්ඛයව, උයච්ඡඡද්දිට්ි සඞ්ඛායරා යසා.” 
(පාරිය ෙයක සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) ද් යනායවයි. (මම) 
යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන ්ෙ.” මහයණනි, ෙම් 
ඒ උච්යේද් ද්ෘෂ්ේටිෙක් යේ නම් එෙත් සිංසේකාරෙ යි.”  
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“රෑයප යඛා භික්ඛයව, සි රෑපිං උපාදාෙ රෑපිං අභිනිවිස්ස එවිං 
දිට්ි උප්පජ්ජි: “යනා චස්සිං, යනා ච යම සිො, න භවිස්සාමි න 
යම භවිස්සතී”ි. යවද්නාෙ සි -යප- සඤ්ාෙ සි -යප- 
සඞ්ඛායරසු සි -යප- විඤ්ායණ” (යනා චසේස සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“මහයණනි, රෑපෙ අැි ක ේහි, රෑපෙ උපාදාන යකාට, රෑපයෙේ 
රිිංගායගන, යමයසේ දිට්ඨි උපදී. “(මම) යනායවමි නම් ද්, මයගේ (මට) 
ද් යනායවයි. (මම) යනාවන්යනමි (නම්), මයගේ (මට) යනාවන්යන ්
ෙ.” යේද්නාව අැි ක ේහි ... සිංඥාව අැි ක ේහි ... සිංසේකාර අැි 
ක ේහි ... විඤ්ේාණෙ අැි ක ේහි”  

යමයසේ ‘මම’ යනා බන බව පරි පදාව සිදුවීමට නම් ද්ර්ශ්නෙ 
පිරිසිදු විෙ ෙුතුෙ. එයසේ ද්ර්ශ්නෙ පිරිසිදු වීම සිදුවන අාකාරෙ ද් 
උදාන සූතරයෙේ පැහැදි  ි කර අැත. ඒ ද්කින අාකාරෙ පිළිබඳද්ව 
ඉදිරියෙේ දී සාකච්ඡා කරමු. යම් අාකාරෙට යසේඛ යකයනකුයගේ 
සිදුවන පරායෙෝගික පරිපදාව අායනඤ්ේජසපේපාෙ සතූරයෙේ ද් සඳද්හන්ව 
අැත. 

“ඉධානන්ද්රද්, භික්ඛු එවිං පටිපය්නා යහාි: යනා චස්ස, යනා ච යම 
සිො. න භවිස්සි. න යම භවිස්සි. ෙද්ත්ි ෙිං භූතිං තිං පජහාමී’ි. 
එවිං උයපක්ඛිං පටි භි. යසා තිං උයපක්ඛිං නාභිනන්ද්රද්ි, 
නාභිවද්ි, නායජ්්ධාසාෙ ිට්ඨි. තස්ස තිං උයපක්ඛිං 
අනභිනන්ද්රද්යතා අනභිවද්යතා අනයජ්්ධාසාෙ ිට්ඨයතා න තිං 
නිස්සිතිං යහාි විඤ්ාණිං, න තදුපාදානිං. අනුපාදායනා අානන්ද්රද්, 
භික්ඛු පරිනිබ්බාෙතීි.” (අායනඤ්ේජසපේපාෙ සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“අානන්ද්රද්ෙ, යමහි භික්ෂ්ුවක් යමයසේ පිළිපන්යන් යවයි. “යනායවයි 
නම් ද්, (මට) මයගේ ද් යනායේ ෙ, යනාවන්යන් ෙ (නම්), (මට) මයගේ 
යනාවන්යන් ෙ”, ෙමක් හටගනී ද්, එෙ දුරැකරමි යි ෙන කරැණ 
යේ. යමයසේ ඔහු උයපේක්ෂ්ාවක්  බයි. ඔහු ඒ උයපේක්ෂ්ාව සතුටින් 
යනාපිළිගනී. වයවහාරෙකට යනාෙයි (විසේතර කිරීමක ්නැත). බැස 
ගැනීමක් යනායවයි. ඔහු ඒ උයපේ්ෂ්ාව සතුටින් යනාපිළිගැනීයමන්, 
වයවහාරෙකට යනාෙෑයමන් (විසේතර කිරීමක ් යනාවීයමන්), බැස 
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යනාගැනීයමන් ඒ හා එකතු වූ දැනගැනීමක් යනායේ. එෙට බැඳදීමක් 
යනායේ (උපාදානෙ). අානන්ද්රද්ෙ, උපාදාන යනාවීයමන් භික්ෂ්ුව 
පිරිනියේ.”  

යමයසේ නිවැරදිව එයතරවීයම් පරිපදාවට යොමුවීමට ක යාණ 
මිතරොටම යොමු වී ද්ර්ශ්නෙ පිරිසිදු විෙ ෙුතු යේ. එයසේ 
යනාවුනයහාත ්තමායගේම අත්දැීමක් ය සටම සිදු වී බාහිර ශ්රාවක 
දිට්ඨියෙන් ෙුතු යේ. එහි වැද්ගත්කම පිළිබඳද්ව ම ු සිටම විසේතර 
කර අැත. 

යම් අාකාරෙට බාහිර දිට්ඨිෙකට යොමු යනාවී සම්පූර්ණයෙන්ම 
ක යාණ මිතරොට යොමු වී සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වන මාර්ගෙට 
යොමු වන අාකාරෙ පැහැදි ි කර ගනිමු. ක යාණ මිතරොටම යොමු 
වී ඊට අනුව පරිපදාව පරුැදු කරන විට, පරඥා ඉන්ිෙ ියබන බව 
ීටාගිරි සූතරයෙේ සඳද්හන් විෙ. ක යාණ මිතරොට යොමු වීම ම 
සම්මාදිට්ඨිෙ යනායහාත් මාර්ගෙට බැසගැනීමට (යසෝතාපන්න 
වීමට) පූර්ව නිමිත්ත බව මු ින් යපන්වූ සූතර තුළ පැහැදි ි කයළේ 
ෙ. ක යාණ මිතරොට යොමුවීම ම පරඥා ඉන්ිෙ අැි බව යේ. එම 
පරඥා ඉන්ිෙ තුළ අැි කෘතය පිළිබඳද්ව විමසා බ මු. 

“සුතවා ච යඛා අානන්ද්රද් අරිෙසාවයකා අරිොනිං ද්ස්සාවී 
අරිෙධම්මස්ස යකාවියදා අරිෙධයම්ම සුවිනීයතා, සප්පුරිසානිං 
ද්ස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස යකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම සුවිනීයතා, න 
සක්කාෙදිට්ිපරිෙුට්ියතන යචතසා විහරි න 
සක්කාෙදිට්ිපයරයතන, උප්ප්නාෙ ච සක්කාෙදිට්ිො නිස්සරණිං 
ෙථාභූතිං පජානාි, තස්ස සා සක්කාෙදිට්ි සානුසො පහීෙි” 
(මහාමාලුඞ්කය සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“අානන්ද්, ශ්රැතවත් අාෙය ශ්රාවකො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ අැත්තා, 
අාෙයයධමමයෙේ ද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි හික්යමන්නා, සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ 
ද්ර්ශ්නෙ අැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ ද්්ෂ්ො, සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි 
හික්යමන්නා, සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටියෙන් මඩනා  දුව (ෙටපත් කරයගන) 
සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටිෙ අනුව ගිෙ සිින් ෙුක්තව යනායවයසයි. උපන් 
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සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටියෙේ ද් නිසේසරණෙ ෙථාර්ථ වශ්යෙන ්ද්නි (පරඥායවන් 
ද්නී). ඔහුයගේ ඒ සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටිෙ අනුසෙ වශ්යෙනම් පරහාණෙ යේ.”  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ‘පජානාි වීම’ පිළිබඳද්ව මහාමාලුඞ්කය සූතරයෙේ 
පැහැදි ි යේ. ‘පජානාි’ ෙන්න පිළිබඳද්ව පැහැදි ි කිරීමක ්
මහායේද් ේ  සූතරයෙේ ද් සඳද්හන් යේ.  

“පජානාි පජානාතීි යඛා අාවුයසා, තසේමා පඤ්ේඤ්වාි වුච්චි. 
කිඤ්ේච පජානාි? ඉද්ිං දුක්ඛන්ි පජානාි, අෙිං දුක්ඛසමුද්යොි 
පජානාි, අෙිං දුක්ඛනියරායධාි පජානාි, අෙිං 
දුක්ඛනියරාධගාමිනී පටිපදාි පජානාි. පජානාි පජානාතීි යඛා 
අාවුයසා, තසේමා පඤ්ේඤ්වාි වුච්චි.” (මහායවද් ේ  සූතරෙ, ම.නි-
1) 

“අැවැත්නි, පජානාි පජානාතී යවයි ද්, ඒ යහයින ්පරඥාවන්ත ෙැයි 
කිෙනු  ැයේ. කුමක ්පජානාි යේද්? ‘යම් දුක ෙැයි පජානාි යේ. 
යම් දුක හටගැනීම ෙැයි පජානාි යේ. යම් දුක නියරෝධෙ ෙැයි 
පජානාි යේ. යම් දුක නියරෝධ ගාමිනී පටිපදාව ෙැයි පජානාි 
යේ’ ෙන යමකරැයණන ් අැවැත්නි, පරඥාවන්ත යේ ෙැයි කිෙනු 
 ැයේ.” 

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පැහැදි  ිකරන විට ඒ කරැණු සමඟ තව දුරටත් 
පජානාි පිළිබඳද්ව පැහැදි ි කර ගනිමු. යමතැන දී සක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
පමණක ්යනාව විචිකිච්ඡා අාදී අයනකුත් කරැණු ද් පජානාි යේ. 
එයමන්ම එහි ඉපදීම ද් පජානාි යේ. ඔහු සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ 
කරන බව ද් පැහැදි ි කර අැත. එනම් ඔහු සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ 
කළ අයෙක ්යනායේ. එයමන්ම සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැ යනාකරන අෙ 
පිළිබඳද්ව ද් මහා මාලුඞ්කය සූතරයෙේ පැහැදි ි කර අැත. 

“අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා අරිොනිං අද්ස්සාවී අරිෙධම්මස්ස 
අයකාවියදා අරිෙධයම්ම අවිනීයතා, සප්පුරිසානිං අද්ස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම අවිනීයතා, 
සක්කාෙදිට්ිපරිෙුට්ියතන යචතසා විහරි 
සක්කාෙදිට්ිපයරයතන, උප්ප්නාෙ ච සක්කාෙදිට්ිො නිස්සරණිං 
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ෙථාභූතිං නප්පජානාි. තස්ස සා සක්කාෙදිට්ි ථාමගතා 
අප්පටිවිනීතා ඔරම්භාගෙිිං සිංයොජනිං...” (මහා මාලුඞ්කය සූතරෙ - 
ම.නි. 2 ) 

“අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, 
අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටියෙන් මඩනා 
 දුව (ෙටපත් කරයගන) සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටිෙ අනුව ගිෙ සිින් ෙුක්තව 
යවයසයි. උපන් සක්කාෙ ද්ෘෂ්ේටියෙේ ද් නිසේසරණෙ ෙථාර්ථ වශ්යෙන් 
යනා ද්නි (පරඥායවන ්යනාද්නී). ඔහුයගේ ඒ සකක්ාෙ ද්ෘෂ්ේටිෙ සේි ර 
බවට පත්යේ. බැහැර යනාකළා වූ ඕරම්භාගිෙ සිංයෙෝජන යවයි.”  

සක්කාෙ දිට්ඨියෙන් ෙුක්ත, එෙ දුරැ යනාකරන අෙ හා දුරැ කරන 
අෙ පිළිබඳද්ව යමම යද්ේශ්නෙ තුළින ්යහාඳදින් ඉසේමත ුයේ. එනම් 
පෘථගේජන අෙ (සක්කාෙ දිට්ඨි සිං යෙෝජනයෙන් ෙුක්ත) හා සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ දුරැ යනාකළ නමුත් දුරැ කරන පරිපදායවන් ෙුක්ත අෙ යේ. 
පරි පදායවන් ෙුතු (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වූ) අෙට පරඥාව අැි 
බව පජානාි බවින ් පැහැදි ි යේ. එයමන්ම යම් අෙ සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ දුරැ කළ යසෝතාපන්න අෙ යනායේ. එෙ දුරැ කිරීමට පිළිපන ්
පරඥාව අැි අෙ යේ. සද්ේධානුසාරී, ධම්මානසුාරී යද්යද්නා ද් 
යසෝතාපන්න යනාවී මිෙ ෙෑම සිදු යනාවන බව පැහැදි ි කර අැත. 
එයසේ නම් සද්ේධානුසාරී, ධම්මානුසාරී අෙ පරඥා ඉන්ිෙ තුළින් 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ හා එහි හටගැනීම මනාව දැන ගනී. එනම් 
පජානාි යේ.  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්මෙට අනුව මු ින්ම දුරැවිෙ 
ෙුත්යත් සේවීෙත්වෙ දැකම් ෙ (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ). එම සේවීෙත්වෙ 
දැක්ම සමඟ ම විචිකිච්ඡා සහ සී ේබත පරාමාස සිං යෙෝජන ද් 
බැඳදී පවතී. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වන අාකාරෙ පැහැදි ි කළ 
මහා මාලුඞ්කය සූතරෙ තුළම විචිකිච්ඡා සහ සී ේබත පරාමාස 
පජානාි වන බව පැහැදි ි කර අැත. එයමනම් යම් පිළිබඳද්ව 
ක හවිවාද් සූතරයෙේ ද් පැහැදි ි යේ.  

“යකායධා යමාසවජ්ජඤ්ච කථිංකථා ච එයතප ිධම්මා ද්වෙයමව 
සය්ත, කථිංකී ාණපථාෙ සියක්ඛ ඤ්ත්වා පවුත්තා සමයණන 
ධම්මා.” (ක හවිවාද් සූතරෙ - සුත්ත නිපාත) 

යකරෝධෙ, මුසාවාද්ෙ හා විචිකිච්ඡාව ෙන යම් ධමමයෙෝත් (සාත, 
අසාත යේද්නාව) ඒ යද්කම නිසාම සිදුයේ. විචිකිච්ඡා බවින් ෙුතුව 
ඥාන මාර්ගෙ අැිවීම සඳද්හා හියමන්යන් ෙ. ශ්රමණෙන් වහන්යසේ 
විසින් අවයබෝධ යකාටයගන යම් ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරන  දී.  

සැකයෙන් ෙුතු යකනා නුවණ වැයඩන මාර්ගයෙේ හික්යමයි. යමෙ 
ෙයමක ුඅැසූ ගමන් උභයතෝයකෝටික පරශ්ේනෙක් මත ුයේ. මන්ද්ෙත් 
සැකෙ අැිවිට නුවණ වැයඩන මාර්ගෙක හික්මිෙ යනාහැක. එෙ 
අාවරණ ද්හමකි. එනම් එෙ නීවරණෙකි. යමතන යපන්වන්යන ්
සිංයෙෝජනෙ යි. නීවරණ ද් අැිවිට අවයබෝධ කරයගන පජානාි 
වීයමන් නැවත හටයනාගන්නා බවටම පත්වීම පිළිබඳද්ව 
සිපට්ඨඨාන සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. 

“ස්තිං වා අජ්්ධත්තිං විචිකිච්ඡඡිං ‘අත්ි යම අජ්්ධත්තිං 
විචිකිච්ඡඡා’ි පජානාි, අස්තිං වා අජ්්ධත්තිං විචිකිච්ඡඡිං ‘නත්ි 
යම අජ්්ධත්තිං විචිකිච්ඡඡා’ි පජානාි, ෙථා ච අනුප්ප්නාෙ 
විචිකිච්ඡඡාෙ උප්පායදා යහාි තඤ්ච පජානාි, ෙථා ච උප්ප්නාෙ 
විචිකිච්ඡඡාෙ පහානිං යහාි තඤ්ච පජානාි, ෙථා ච පහීනාෙ 
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විචිකිච්ඡඡාෙ අාෙිිං අනුප්පායදා යහාි තඤ්ච පජානාි.” 
(සිපට්ඨඨාන සූතරෙ - දී.නි. 2) 

“අධයාත්මයෙේ යහෝ අැත්තා වූ විචිකිච්ඡාව ‘මායගේ අධයාත්මයෙහි 
විචිකිච්ඡාව අැතැ’යි පජානාි යේ (පරඥායවන් දැනගනී). 
“අධයාත්මයෙේ යහෝ නැත්තා වූ විචිකිච්ඡාව ‘මායගේ අධයාත්මයෙහි 
විචිකිච්ඡාව නැතැ’යි පජානාි යේ (පරඥායවන ් දැනගනී). ෙම් 
අාකාරෙකින් ද් නූපන ්විචිකිච්ඡාව ඉපැද්ේම යේ ද් එෙත් පජානාි 
යේ (පරඥායවන ්දැනගනී). ෙම් අාකාරෙකින් ද් උපන් විචිකිච්ඡාව 
පරහාණෙ යේ ද් එෙත් පජානාි යේ (පරඥායවන් දැනගනී). ෙම් 
අාකාරෙකින් ද් පරහාණෙ වූ විචිකිච්ඡාව නැවත නූපදින්යන් යේ ද් 
එෙත් පජානාි යේ (පරඥායවන් දැනගනී).”  

යමම සිපට්ඨඨාන සූතරයෙේදී විචිකිච්ඡා නීවරණෙ පරහාණෙ වීම 
පිළිබඳද්ව පැහැදි ි කර අැත. එයසේ පරහාණෙ වන්යන් ද් විචිකිච්ඡාව 
අැිබව පජානාි වීයමනි. නමුත් ක හවිවාද් සූතරෙට හා මහා 
මාලුඞ්කයපුත්ත සූතරෙට අනුව විචිකිච්ඡාව සිංයෙෝජනෙක් ය ස 
දුරැවීම සිදුවන ය ස හික්මීයම් වැඩපිළියවළ තුළ ඥාන මාර්ගෙ 
යහවත් පරඥායේ ද්ර්ශ්නෙ අැත. එෙ සිංයෙෝජන පජානාි වීම යේ. 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ විගරහ කරන විට එයසේ සිංයෙෝජන පජානාි වීම 
පිළිබඳද්ව පැහැදි  ිකරන ුඅැත. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පැහැදි ි කරන විට 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ හා සකක්ාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වීම හා සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ පරහාණෙ වීම විසේතර කිරීමට අවශ්ය යේ. ඒ අාකාරෙට ම 
විචිකිච්ඡා අාදී සිං යෙෝජන පජානාි වීම සිදු යේ. 

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ නම් වූ සේවීෙත්වෙ දැක්ම දුරැවන්යන් සක්කාෙ 
යහවත් සේවීෙත්වෙ පළිිබඳද්ව අැි යමෝඩකම නම් ව ූ අවිද්යාව 
ඉක්මවීම සඳද්හා යද්ේශ්නා කළ සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ ශ්රවනෙ 
කිරීයමනි. එනම් සේවීෙත්වෙ නියරෝධවීම පිළිබඳද්ව ධර්ම ශ්රවනෙ 
කිරීයමනි. ය ෝකයෙේ ෙම් සත්වයෙක් ෙන ු (සත්වතව්ෙක්) 
සේවීෙත්වෙම යේ. එයසේ සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙට ධර්ම යද්ේශ්නා 
කරනු  බන විට ය ෝක සත්වො (පෘථගේජනො) ඒේ සඳද්හා කන් 
යොමු යනාකරි. 
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“සක්කාෙ නියරාධාෙ ධම්යම යද්සිෙමායන චිත්තිං න පක්ඛන්ද්රද්ි, 
නපේපසීද්ි, න සන්ිට්ඨඨි, න විමුච්චි.” (මහාමාලුඞ්කය සූතරෙ - 
ම.නි. 2) 

“සක්කාෙ නියරෝධෙ පිණිස ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරන විට සිත එෙට 
බැස යනාගනී ද්, යනාපහදී ද්, යනාපිහිටයි ද්, යනාමියද්යි ද් යවයි.” 

යම් යද්ේශ්නා තුළින් සක්කාෙ නියරෝධෙට අැි ද්හම අැසීමට 
ය ෝකො කන් යොම ුයනාකරන බව මනාව පැහැදි ි යේ. මන්ද්ෙත් 
තම තමන් සිටින්යන්ම සේවීෙත්වෙ තුළ වීම ම යි. නවුණ මඳද් 
අෙට එයසේ ධර්මෙ අැයසන විට දී පවා සම්මුි ය ෝකයෙේ පවින 
සේවීෙ රාමුවටම යකාටු වී විමුක්ත වූ බවට රැවටී සිටිි. 

“සකිං හි ධම්මිං පරිපුණ්ණමාහු අඤ්ඤ්ස්ස ධම්මිං පන හීනමාහු, 
එවම්ප ි විග්ගය්හ විවාද්ේි සකිං සකිං සම්මුිමාහු සච්ඡචිං.” 
(මහාවිෙූහ සූතරෙ - සුත්ත නිපාතෙ) 

“සේවීෙ ධර්මෙම පරිපූර්ණ ෙයි කිෙි. අනයෙනය්ගේ ධර්මෙ හීන 
ෙැයි කිෙි. යමයසේත් දැඩිව යගන විවාද් යකයරි. සේවීෙ සේවීෙ 
වූ සම්මුිෙම සතයෙ ෙැයි කිෙි.”  

සේවීෙත්වෙම තුළ වාසෙ කරන අෙට සේවීෙත්වෙ නියරෝධෙ 
පිළිබඳද් වූ ධර්ම යද්ේශ්නා කළ ද්, එෙ ද් වැරදි ය සටම ගනිමින් තව 
තවත් ද්ෘෂ්ේටි තුළටම රිිංගාගනු  ැයේ. එයසේ සේවීෙත්වෙට රිිංගා 
ගන්යන් තම තමන් ක ේපනා කරන අාකාරෙට වැද්ගත්කම අැි 
වීම නිසායවනි. 

“සකිං සකිං දිට්ිපරිබ්බසානා විග්ගය්හ නානා කුස ා වද්්ි, 
යො එවිං ජානාි ස යවදි ධම්මිං ඉද්ිං පටියක්කාස’මයකව ී යසා.” 
(චූ විෙූහ සූතරෙ - සුත්ත නිපාතෙ) 

“සේවීෙ සේවීෙ ව ූදැකය්මහි දැඩිව යගන වසනන්ා ව ූඅෙ (තම 
තමන්) ද්්ෂ් ෙැයි යනායෙක ්අාකාරයෙන් කිෙි. ෙයමක ්යමයසේ 



230 
 

යමෙ ද්නී ද් ඔහු ධර්මෙ දැනගතය්ත් ෙ. ෙයමක ්යමෙ පරික්යෂ්ේප 
කරයි ද් ඔහු අසම්පූර්ණයෙක් ෙැයි කිෙි.”  

යම් සූතරෙ තුළ පැහැදි ි වන්යන් ද්ෘෂ්ේටිව ට රිිංගාගත් අෙ තම 
තමන්යගේ යද්ේ නිවැරදි බව ඉදිරිපත් කිරීමකි. විමකු්ිකාමි සමාජෙ 
තුළ යමවැනි අෙ යබායහෝ සිටිෙ හ.  
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විමුක්ිකාමී සාමාජයීෙ ගිෙ අැි පරඥාවන්ත යකයනකුට එම 
තථාගතෙන් වහන්යසේට අායේණික වූ ද්හම අැයසන විට ඔහුට 
මහානීෙ වූ අවසේථාවක් උදා යේ. එෙ එකම ක්ෂ්ණ සම්පත්ිෙ බව 
ද් අක්ඛණ සූතරයෙේ පැහැදි ි කර අැත. 

“අෙඤ්ච පගු්ගය ා පච්ඡච්ියමස ුජනපයද්ස ුපච්ඡචාජායතා යහාි 
අවිඤ්ාතායරස ුමි යක්ඛස.ු ෙත්ථ නත්ි ගි භික්ඛනූිං භික්ඛුනීනිං 
උපාසකානිං උපාසිකානිං. අෙිං භික්ඛයව පඤ්චයමා අක්ඛයණා 
අසමයො බරහ්මචරිෙවාසාෙ.” (අක්ඛණ සතූරෙ - අ.නි. 5) 

“යම් පුද්ේග ො භික්ෂ්,ු භික්ෂ්ණුී, උපාසක, උපාසිකාවන් නැි එබඳදු 
ම්ය ේච්ඡ වූ අඥාන වූ පරතයන්ත ජනපද්ෙන්හි උපදී. මහයණනි, 
බඹසර විසීමට යම් පසේවන අනවකාශ්ෙ යේ. අකා ෙ යේ. 

“ධයම්මා ච යද්සීෙි ඔපසමියකා පරිනිබ්බායියකා සයම්බාධගාමී 
සගුතප්පයවදියතා. අෙඤ්ච පුග්ගය ා මජ්්ධියමස ු ජනපයද්ස ු
පච්ඡචාජායතා යහාි. යසා ච යහාි පඤ්ඤ්වා අජයළා අයන මූයගා 
පටිබය ා සභුාසිත දුබ්භාසිතස්ස අත්ථමඤ්ාතුිං. අෙිං භික්ඛයව, 
එයකාව ඛයණා ච සමයො ච බරහ්මචරිෙවාසාොි.” 

“යකය සේ සන්සිඳදුවන පිරිනිවීමට යහේතු වන, අවයබෝධෙට 
පමුණුවන සුගතෙන් වහන්යසේ වදාළ ධමමෙ යද්සනු  ැයේ. යම් 
පුද්ේග ො මධයම ජනපද්යෙහි උපන්යන් යේ. ඔහු නුවණැි වූයෙේ, 
ජඩ යනාවූයෙේ, යකළයතාලු යනාවූයෙේ, සුභාෂ්ිත දුර්භාෂ්ිතයෙේ අර්ථෙ 
අවයබෝධෙට ද්ක්ෂ් වූයෙේ යේ. මහයණනි, යම් බඹසර විසුමට එකම 
අවකාශ්ෙ ද් කා ෙ ද් යේ.”  

යම් අාකාරෙට ශ්රාවක බව  ැබීම තුළින් පරතයන්ත යද්ේශ්ව  ද් 
විමුක්ිකාමී සමාජීෙ ගිෙක් අැිවීයමන් අවයබෝධ කර ගැනීමට 
අවශ්ය ක්ෂ්ණෙම උදාවනු අැත. පරතයන්ත යද්ේශ්ෙ තුළ ශ්රාවකත්වෙ 
ඉසේමතු යනාවූයෙේ නම්, එවිට මධය යද්ේශි්ක ගිෙ ඉසේමතු යනායේ. 
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“තතරියම පච්ඡච්ිමා ජනපදා: පුරත්ිමාෙ දිසාෙ කජඞ්ග ිං නාම 
නිගයමා. තස්සාපයරන මහාසා ා. තයතා පරා පච්ඡච්ිමා ජනපදා. 
ඔරයතා මයජ්්ධ. පරුත්ිමද්ක්ිණාෙ දිසාෙ සල් වතී නාම නදී. 
තයතා පරා පච්ඡච්ිමා ජනපදා. ඔරයතා මයජ්්ධ. ද්ක්ිණාෙ දිසාෙ 
යසතකණ්ණිකිං නාම නිගයමා. තයතා පරා පච්ඡච්ිමා ජනපදා. 
ඔරයතා මයජ්්ධ. පච්ඡිමාෙ දිසාෙ ථණූිං නාම බරාහ්මණගායමා. තයතා 
පරා පච්ඡච්ිමා ජනපදා, ඔරයතා මයජ්්ධ. උත්තරාෙ දිසාෙ 
උසීරද්ධයජා නාම පබ්බයතා. තයතා පරා පච්ඡච්ිමා ජනපදා. 
ඔරයතා මයජ්්ධ.” (මහාවගේග පාළිෙ, විනෙ පටිකෙ) 

“යම් එහි පරතයන්ත ජනපද්යෙෝ ෙ. යපරදිගින් කජඞ්ග  නම් නිෙම් 
ගම ෙ. ඉන් පිටත මහා ශ්ා ෙ ෙ. ඉන් ඔේයබහි පරතයන්ත ජනපද්යෙෝ 
යවයි. ඉන් යමපිට මධය යද්ේශ්ෙ යි. පූර්ව ද්්ෂ්ිණ දිශ්ායවන් 
(ගිනියකාණින්) ස ේ වතී නම් ගිංගාව ෙ. ඉන් ඔේයබහි පරතයන්ත 
ජනපද්යෙෝ ෙ. ඉන් යමපිට මධය යද්ේශ්ෙ යි. ද්කුණු දිගින් යසේත 
කන්ණිකා නම් නිෙම් ගම ෙ. ඉන් ඔේයබහි පරතයන්ත ජනපද්යෙෝ 
ෙ. ඉන් යමපිට මධය යද්ේශ්ෙ යි. බසේනාහිර දිගින් ථූණ නම් බමුණු 
ගම ෙ. ඉන් ඔේයබහි පරතයන්ත ජනපද්යෙෝ ෙ. ඉන් යමපිට මධය 
යද්ේශ්ෙ යි. උතුරැ දිගින් උසිරද්ේධජ නම් පවමත ෙ යි. ඉන් ඔේයබහි 
පරතයන්ත ජනපද්යෙෝ ෙ. ඉන් යමපිට මධය යද්ේශ්ෙ යි.”  

විනෙ පිටකයෙේ යපන්වා අැි යම් කරැණින් මධය යද්ේශ්ෙ කුමක් ද් 
ෙන වග වටහා ගත හැක. එම මධය යද්ේශ්ෙ තුළ අැි ගිෙ මු ින ්
පැහැදි ි කරන  දී. යම් අාකාරෙට පරතයන්ත යද්ේශ්ෙ තුළ ද් මධය 
යද්ේශි්ක ගිෙ තාවකා ිකව යහෝ ඒ ඒ පිරිස අතර උදාවීමට නම් 
ශ්රාවකෙන් අැි විෙ ෙුතු ෙ. එයසේ ශ්රාවකත්වෙ අැි වූ තැන මධය 
යද්ේශි්ක ගිෙ නිර්මාණෙ වූ විට පරඥාවන්ත අෙට සක්කාෙ නියරෝධ 
ධර්මෙ අැයසන විට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ යේ. යමය සට මධය 
යද්ේශි්ක ගිෙක් ඉසේමතු යවමින් සක්කාෙ නියරෝධ ධර්මෙ ඉසේමතු 
කිරීමට ය ෝකයෙේ දුර් භ ශ්රාවක සම්පත්ිෙ උදා විෙ ෙුතු යේ. 

“පනු චපරිං, භික්ඛයව තයස්සව සත්ථසුාවයකා අරහිං යහාි 
ඛීණාසයවා වසුිතවා කතකරණීයො ඔහිතභායරා අනපු්පත්තසද්යත්ථා 
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පරික්ඛීණභවසිංයොජයනා සම්මද්ඤ්ා විමයුත්තා. යසා ධම්මිං 
යද්යසි අාදික යාණිං මයජ්්ධක යාණිං පරියොසානක යාණිං 
සාත්ථිං සබයඤ්ජනිං යකව පරිපණු්ණිං පරිසදු්ධිං බරහ්මචරිෙිං 
පකායසි. අෙිං භික්ඛයව දුියො පුග්ගය ා ය ායක උප්පජ්ජමායනා 
උප්පජ්ජි බහුජනහිතාෙ බහජුනසඛුාෙ ය ාකානකුම්පාෙ අත්ථාෙ 
හිතාෙ සඛුාෙ යද්වමනසු්සානිං.” 

පනු චපරිං භික්ඛයව තයස්සව සත්ථසුාවයකා යසයඛා යහාි 
පටිපයදා බහසු්සයුතා සී වතපූපය්නා. -යප- ” (බහජුනහිත සතූරෙ 
- ඉිවත්ුතකපා )ි 

“තවද්, මහයණනි, ඒ ශ්ාසේතෘන් වහන්යසේයගේම ශ්රාවක වූ අාසරව ්ෂ්ෙ 
කරන  ද්, බඹසර වාසෙ නිමවූ, කළ ෙුත්ත කළ, බර බහා තැබ,ූ 
අර්ථෙ කරගන්නා  ද්, පැවැත්යම් බැඳදීම පරහාණ ව,ූ මනාව 
ඥානයෙන් මිදුණා වූ රහතන් වහන්යසේ නමක් යවයි. ඔහු මු  සුන්ද්ර 
වූ, මැද් සුන්ද්ර වූ, අවසානෙ සුන්ද්ර වූ, අත්ථථයෙන් ෙුක්ත, 
වයඤ්ේජනයෙන් ෙුක්ත (පද් පිළියවළ), යකව්ළත්වෙ පියරන, පිරිසිදු 
නිවන් මග යද්ේශ්නා කරන යසේක. මහයණනි, යම් යද්යවනි පුද්ේග ො 
ය ාව ඉපදීයමන්, යබායහෝ යද්නාට හිත පිණිස, යබායහෝ යද්නාට 
සුව පිණිස, ය ාවට අනුකම්පා පිණිස, යද්ේ මිනිසුන්ට වැඩ පිණිස 
හිත පිණිස, සුව පිණිස පවතී. 

තවද් මහයණනි, ඒ ශ්ාසේතෘන් වහන්යසේයගේම ශ්රාවක වූ බහුශ්රැත වූ 
සි ේවන්ත වූ පරිපදායවන් ෙුක්ත ‘යසේඛ’ යකයනක් යේ. -යප- ”  

තථාගතෙන් වහන්යසේ පහළ වන්යන්ම මධය යද්ේශි්ක සමාජෙ තුළ 
ෙ. එනමුත් ශ්රාවකෙන් පරතයන්ත යද්ේශ්යෙේ සිටීම තුළින් සක්කාෙ 
නියරෝධ ධර්මෙ අැසිමට අවසේථාව උදාවන්යන්ම මධය යද්ේශි්ක ගිෙ 
උදාවීයමනි. එනම් විමුක්ිෙ යසවීයම් ගිෙ, සතයගයේෂ්ී ගිෙ එම 
ශ්රාවකෙන් අැසුරැ කරන පිරිස තුළ අැිවීම තුළිනි. එයසේ අැි වූ 
මධය යද්ේශි්ක ගියෙන් ෙුත් පරඥාවන්ත උද්විෙට සක්කාෙ නියරෝධ 
ද්හම අැයසන විට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහාණෙ යේ.  
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සේවීෙත්වෙ නම් ව ූසකක්ාෙ ෙනු පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන් බව 
තථාගතෙන් වහන්යසේ යපන්වූ විගරහෙ ම ුින් විසේතර කරන  දී. 
එය සට සේවීෙත්වෙ නම් ව ූපඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන්ට උපමා 
පහක් සහිතව යඵේණපිණඩ්පූම සූතරයෙේ ඉදිරිපත් කර අැත. 

“යඵණපණි්ඩපූමිං රෑපිං යවද්නා බුබ්බුළුෑපමා මරීචිකූපමා සඤ්ා 
සඞ්ඛාරා කද්ූපමා, මාෙූපමඤ්ච විඤ්ාණිං දීපතිාදිච්ඡචබන්ද්රධනුා.” 
(යඵණපණිඩ්ූපම සූතරෙ - ස.නි. 3) 

“රෑපෙ යපන පිඳඩකට උපමා යකාට ද්, යේද්නාව දිෙබබුුළකට උපමා 
යකාට ද්, සිංඥාව මිරිඟුවකට උපමා යකාට ද්, සිංසේකාර යකයස ේ 
කඳද්කට උපමා යකාට ද්, විඤ්ේාණෙ මාොවකට උපමා යකාට ද් 
අාදිච්චබන්ද්රධු ව ූබුදුරජාණන් වහන්යසේ විසින් ද්ක්වන  දී.”  

යමහි දී යබායහෝ අෙ සක්කාෙ, පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන ්බව 
වටහා යනායගන, සක්කාෙ නම් ව ූසේවීෙත්වෙට වැටයහන යද්ෙක් 
ය සට පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධයෙෝ පැහැදි  ි කරගනී. එෙ 
සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි යේ. සේවීෙත්වෙට වැටයහන යද්ෙක් 
යනාව, සේවීෙත්වෙම පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධයෙෝ යේ. යම් බව 
චූළයේද් ේ  සූතරයෙේ ද් සඳද්හන් විෙ. 

පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධයෙෝ (රෑප උපාදානසේකන්ධ අාදී ය ස) 
යවන් යවන් වශ්යෙන් යසාෙන විට එයසේ යසවීම ම සේවීෙත්වෙක ්
යේ. එම නිසා එෙ සම්පරූ්ණයෙන්ම වැරදි යේ. නුවණින් විමසීම 
සඳද්හා රෑප, යේද්නා, සිංඥා, සිංසේකාර, විඤ්ේාණ ෙන පහ 
උපයෙෝග ීකර ගත ෙුතු ෙ. යම් පහ පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන් 
ය ස බුදුරජාණන් වහනය්සේ වදාරා නැත. පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ 
ෙනු අතීත, අනාගත, වර්තමාන ව,ූ අාධයාත්මික, බාහිර, දුර, ළඟ, 
යගායරෝස,ු සිෙුම්, හීන, පරණීත, අාශ්රව සහිත, උපාදානීෙ වූ රෑප, 
යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ යෙදීම යේ. එෙ යෙදීමක් 
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යේ. යෙදීම සිදුවන යකයනකුට හමුවන වැටහීමක් යනායේ. යම් 
පිළිබඳද්ව ඛන්ධ සූතරෙ තුළ යහාඳදින් පැහැදි  ිකර අැත. 

රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ෙන පහ පඤ්ේච 
උපාදානසේකන්ධයෙෝ යනායේ. රෑප උපාදානසේකන්ධෙ, යේද්නා 
උපාදානසේකන්ධෙ, සඤ්ේා උපාදානසේකන්ධෙ, සිංඛාර 
උපාදානසේකන්ධෙ, විඤ්ේාණ උපාදානසේකන්ධෙ ෙන ඒවාට 
පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධෙන් ය ස පැහැදි  ිකර අැත. එෙ සක්කාෙ 
යේ. 

“කතයම චාවුයසා, පඤ්චුපාදානක්ඛන්ද්රධා: යසෙයිද්ිං 
රෑපූපාදානක්ඛයන්ද්රධා යවද්නූපාදානක්ඛයන්ද්රධා සඤ්ූපාදානක්ඛයන්ද්රධා 
සඞ්ඛාරෑපාදානක්ඛයන්ද්රධා, විඤ්ාණපූාදානක්ඛයන්ද්රධා.” 
(මහාහත්ි පයදාපම සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“අැවැත්නි, උපාදානසේකන්ද්රධෙන් පහ කවයර් ද්? එනම්: 
රෑපූපාදානකඛ්න්ද්රධ ෙ, යේද්නානුපාදානක්ඛන්ද්රධ ෙ, 
සඤ්ේූපාදානක්ඛන්ද්රධ ෙ, සඞ්ඛාරැපාදානක්ඛන්ද්රධ ෙ, 
විඤ්ේාණුපාදානක්ඛන්ද්රධ ෙ.”  

ෙම් යකයනකුට කිසිඳදු ය සකින් පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ යසවිෙ 
යනාහැක. මන්ද්ෙත්, එයසේ යසාෙන්නායගේ යසවීම ම සක්කාෙ යේ. 
එනම් පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ යේ. නමුත් එයසේ යෙයද්මින්, 
යසවීමක් වුවයහාත ්එයසේ යසාෙන යද්ෙට පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ 
ය සට යකයසේ නම් අර්ථ ගැන්විෙ හැකි ද්? එෙ කිසියසේත්ම විෙ 
යනාහැක. එනමුදු ෙයමකටු රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ ෙන පහ ගැන විමසිෙ හැකි යේ. එෙ පඤ්ේච 
උපාදානසේකන්ධ යනායේ. සක්කාෙ ද් යනායේ. නමුත් එෙ ෙම් වූ 
තමාට යගෝචර වන කරැණ ුයේ (රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ). එයසේ තමාට යගෝචර, එම පහ යසාෙන විට (පිරිසිඳද් 
යසාෙන විට) ඒවා අර්ථාන්විත යනාවන බවත ් යඵේණ පිණ්ඩුපම 
සූතරයෙේ යපන්වූ උපමාවන්හි අර්ථාන්විත බවත ්සිදුයේ. යමය සට 
යසාෙන විට එම චින්තනෙ, අැත ෙන යෙදීමක් යකයරහි අනුව 
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බැ ීමක් යේ. ඒ බව ධම්මානුපසේසනායේ ද් ‘යකයරහි අනුව බැ ීම 
ගැන’ පැහැදි ි යේ. 

“පඤ්ා භායවතබ්බා, විඤ්ාණිං පරියඤ්ඤ්ෙයිං.” (මහායේද් ේ  
සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“පරඥාව භාවිත කළ ෙුත්තක්, විඤ්ේාණෙ පිරිසිඳද් ද්ත ෙුත්තක්.”  

“පුන චපරිං භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරි 
පඤ්චසු උපාදානක්ඛයන්ද්රධසු. කථඤ්ච පන භික්ඛයව, භික්ඛ ු
ධයම්මසු ධම්මානුපස්සී විහරි පඤ්චසු උපාදානක්ඛයන්ද්රධසු: ඉධ 
භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉි රෑපිං, ඉි රෑපස්ස සමුද්යො, ඉි රෑපස්ස 
අත්ථඞ්ගයමා -යප- ඉි යවද්නා, -යප- ඉි සඤ්ා, -යප- ඉි 
සඞ්ඛාරා, -යප- ඉි විඤ්ාණිං, ඉි විඤ්ාණස්ස සමුද්යො, ඉි 
විඤ්ාණස්ස අත්ථඞ්ගයමා’ි.” (මහා සිපට්ඨඨාන සූතරෙ - දී.නි. 2) 

“නැවත ද් අයනකක ් කිෙමි. මහයණනි, භික්ෂ්ුව පඤ්ේච 
උපාදානසේකන්ධ ධර්මෙන් යකයරහි ධර්මෙන් අනුව ද්කිමින් වාසෙ 
කරයි. මහයණනි, භික්ෂ්ුව පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධ ධර්මෙන් 
යකයරහි ධර්මෙන් අනුව ද්කිමින් වාසෙ කරනය්න් යකයසේ ද්? 
මහයණනි, යමහි භික්ෂ්වු ‘රෑපෙ යමයසේ ෙ, රෑපයෙේ හටගැනීම 
යමයසේ ෙ, රෑපයෙේ අසේථිංගමෙ යමයසේ ෙ, -යප- යේද්නා යමයසේ ෙ 
-යප- සිංඥා යමයසේ ෙ -යප- සිංසේකාර යමයසේ ෙ -යප- විඤ්ේාණ 
යමයසේ ෙ, විඤ්ේාණයෙේ හටගැනීම යමයසේ ෙ, විඤ්ේාණයෙේ 
අසේථිංගමෙ යමයසේ ෙ”  

යම් අාකාරෙට, ‘අනුව බ න විට’ උපමා පහ අර්ථ ගන්වමින් 
සක්කායෙේ යෙදීම තහවුරැ යනායේ (සක්කාෙ නියරෝධ පරිපදායවන් 
ෙුක්ත යේ). එනම් නියරෝධෙ පරඥාවට ද්ර්ශ්නෙ යේ. එවිට කිසියසේත් 
රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ෙන  ැබීමක ් සිදු 
යනායේ. යනා ැබීමක් ද් සිදු යනායේ. යනා ැබීමක්  ැබුණ යහාත් 
එෙම සක්කාෙකි. එනම් එෙත් පඤ්ේච උපාදානසේකන්ධයෙෝ යි. යම් 
අාකාරෙට සක්කාෙ ගැන ධර්මෙ අැයසන විට රෑප, යේද්නා, 
සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ගැන විමසිෙ ෙුතු බව එනම් ෙථාර්ථෙ 
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දැකිෙ ෙුතු බව ඉසේමත ුයේ. එෙ ක යාණ මිතරුකයුගේ උපකාරයෙන් 
සිදුවීමට යොමු යේ.  

“යෙ යත භික්ඛයව, භික්ඛූ නවා අචිරපබ්බජිතා අධුනාගතා ඉමිං 
ධම්මවිනෙිං, යත යවා භික්ඛයව, භික්ඛූ චතු්නිං සිපට්ඨානානිං 
භාවනාෙ සමාද්යපතබ්බා, නියවයසතබ්බා පිට්ඨායපතබ්බා. 
කතයමසිං චතු්නිං: එථ තුයම්හ අාවුයසා, කායෙ කාොනුපස්සියනා 
විහරථ, අාතාපයිනා සම්පජානා එයකාදිභූතා විප්පස්නචිත්තා 
සමාහිතා එකග්ගචිත්තා කාෙස්ස ෙථාභූතිං ාණාෙ. -යප- 
යවද්නාසු -යප- චියත්ත -යප- ධයම්මසු -යප-.” (සා ා සූතරෙ - ස.නි. 
5-2) 

“මහයණනි, අලුත පැවිදි වූ, ළඟ දී යම් ශ්ාසනෙට පැමිණි, ෙම් ඒ 
නවක භි්ෂ්ූහු යවත් නම්, මහයණනි, නුඹ ා විසින ්ඒ භි්ෂ්ූහු සතර 
සිපට්ඨඨානෙ වඩනු පණිිස සමාද්න් කරවහ.ු වාසෙ කරවහු. 
පිහිටවහු. කවර සතරක ්ද් ෙත්: අැවැත්නි, නුඹ ා අැවිත් කයෙහි 
කෙ අනුව ද්කිමින්, යකය සේ තවන වීෙය අැිව, මනා නුවණ අැිව, 
එකඟ සිින්, මනා පරසන්න සිින් ෙුතුව, කයෙේ ෙථාර්ථ ාණෙ 
පිණිස යවයසවු. -යප- යේද්නාවනහ්ි -යප- සියතහි -යප- 
ධර්මෙන්හි -යප- ”  

රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ෙන පහ යසාෙන විට 
විචක්ෂ්ණශී් ී බව අැි යේ. එෙ සම්පූර්ණයෙන්ම ක යාණ මිතරුා 
මතම රඳදා පවතී. ඒ බව මු ින් පැහැදි ි කර අැත. යමය ස 
 ැබීමකින් යතාරව සහ යනා ැබීමකින් ද් යතාරව රෑප, යේද්නා, 
සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ගැන යසාෙන විට ‘සේවීෙත්වෙ 
දැක්ම’ දුරැ යේ. එයසේ දුරැවන්යන්ම සක්කාෙ යහවත් සේවීෙත්වෙ 
නියරෝධ ද්හම අැයසන විට ෙ. එය සට අැයසන ධර්මෙ තුළින ්
සේවීෙත්වෙ පැහැදි  ිකරන විට යමෝඩකම නම් වූ අවිද්යායවන ්
එහි  ැගයගන සිටින බව පරඥාවට වැටයහේ. එෙම අවිද්යා නියරෝධ 
දැක්ම යහවත් සේවීෙත්වෙ නියරෝධ දැක්ම යේ. යමය සට 
සේවීෙත්වෙ නියරෝධ ධර්මෙ (අවිද්යාව ඉක්මවීයමන් සේවීෙත්වෙ 
සිදු යනාවීම) අැයසන විට සේවීෙත්වෙ දැීම මු ින්ම දුරැ යේ. 



238 
 

එයසේ දුරැවන්යන්ම සේවීෙත්වෙ දැීම නම් ව ූසක්කාෙ දිට්ඨිෙ 
සිංයෙෝජන වී අැි බව පජානාි වීම යහේතුයවනි. එෙ ද් ඔහුට 
 ැබීමක් යනායේ. එෙත් ඔහු අත්විඳදින්නක් නම් එෙත් 
සේවීෙත්වෙකම  ැග ගැනීමකි. අැසුණ ුධර්මෙට අනුව විමසන 
විට යගාඩනැයගන පරඥායේ, ද්ර්ශ්නෙ යේ. ඔහු තුළ සිදුවන්යන ්
අැසූ ද්හමට අනුව විමසීම යි. එම පජානාි බව, පරඥායේ ද්ර්ශ්නෙ 
යි.  
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52' jHjydrhg ßx.d fkd.;a iqkaor Ôú;h 

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වීම හා සම්මර්ශ්නෙ වීම පිළිබඳද්ව සූතර 
යද්ේශ්නා අැසුරින් විමසා බ මු. 

“කතමා ච භික්ඛයව, සක්කාෙසමුද්ෙගාමිනී පටිපදා: 

ඉධ භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා අරිොනිං අද්ස්සාවී 
අරිෙධම්මස්ස අයකාවියදා අරිෙධයම්ම අවිනීයතා, සප්පුරිසානිං 
අද්ස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම අවිනීයතා, 
රෑපිං අත්තයතා සමනුපස්සි, රෑපව්තිං වා අත්තානිං, අත්තනි වා 
රෑපිං, රෑපස්මිිං වා අත්තානිං. යවද්නිං -යප- සඤ්ඤ්ිං -යප- 
සඞ්ඛායර -යප- විඤ්ාණිං -යප- 

කතමා ච භික්ඛයව, සක්කාෙනියරාධගාමිනී පටිපදා:,  

ඉධ භික්ඛයව, සුතවා අරිෙසාවයකා අරිොනිං ද්ස්සාවී අරිෙධම්මස්ස 
යකාවියදා අරිෙධයම්ම සුවිනීයතා, සප්පුරිසානිං ද්ස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස යකාවියදා, සප්පුරිසධයම්ම සුවිනීයතා, න රෑපිං 
අත්තයතා සමනුපස්සි, න රෑපව්තිං වා අත්තානිං, න අත්තනි 
වා රෑපිං, න රෑපස්මිිං වා අත්තානිං. න යවද්නිං -යප- න සඤ්ඤ්ිං 
-යප- න සඞ්ඛායර -යප- න විඤ්ාණිං -යප- ” (පටිපදා සූතරෙ - 
ස.නි. 3) 

“මහයණනි, සක්කාෙ සමදු්ෙ ගාමිනී පරිපදාව කුමක් ද්? 

මහයණනි යමහි අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ 
නැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා රෑපෙ අාත්ම වශ්යෙන ් ඒ 
අනුව ද්කියි, අාත්මෙ රෑපවත් යකාට යහෝ ද්කියි, අාත්මයෙහි යහෝ 
රෑපෙ ද්කියි, රෑපයෙහි යහෝ අාත්මෙ ද්කියි. යේද්නාව .... සිංඥාව 

… සිංසේකාර … විඤ්ේාණෙ ... 
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මහයණනි, සක්කාෙ නියරෝධගාමිනී පරිපදාව කුමක් ද්? 

මහයණනි, යමහි ශ්රැතවත් අාෙය ශ්රාවකො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ 
අැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ ද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි හික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ අැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ ද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි හික්යමන්නා රෑපෙ අාත්ම වශ්යෙන් ඒ අනුව 
යනාද්කියි, අාත්මෙ රෑපවත් යකාට යහෝ යනාද්කියි, අාත්මයෙහි යහෝ 
රෑපෙ යනාද්කියි, රෑපයෙහි යහෝ අාත්මෙ යනාද්කියි. යේද්නාව .... 

සිංඥාව … සිංසේකාර … විඤ්ේාණෙ ...”  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවීම, සක්කාෙ නියරෝධ ගාමිනී පරිපදාව බව 
යමම සූතරෙ තුළ සඳද්හන් යේ (යමහි දී සඳද්හන් වන්යන් 
යසෝතාපන්න පුද්ේග යෙක ් ගැන යනායේ. මාර්ගෙ පිළිබඳද්ව යි.). 
එයසේ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවන අාකාරෙ, පරි පදාවකි. එෙ 
පුද්ේග යෙකුයගේ සිදුවීමක ් යනායේ (යසෝතාපනන් පුද්ේග ො ගැන 
යනායේ). යම් අාකාරෙට සේවීෙත්වෙ දුරැවන චින්තනයෙේ දී තමා 
ෙන්න ශ්නුය බව භාවිත යේ (මාර්ගයෙේ දී පරඥාවට ද්ර්ශ්නෙ යේ).  

එෙ ‘යකයනකුට’  ැයබන යද්ෙක් යනායේ. ‘යකයනකුට’ එෙ 
 ැයබන්යන් නම් එතැනම සක්කාෙ යේ. ‘යකයනකුට’ ‘මම’ 
යනාවන බව පරයෙෝගිකව ද්ර්ශ්නෙ වන අාකාරෙ පඨම යකෝස  
සූතරයෙේ අැි පරිපදාව යේ. එෙ තථාගත ශ්ාසනයෙන් බාහිර 
යශ්රේෂ්ේඨතම ද්ෘෂ්ේටිෙ යි. එෙ ක ින් විසේතර කර අැත. 

“කිඤ්ච අානන්ද්රද්, සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා: චක්ඛුිං 
යඛා අානන්ද්රද්, සුඤ්ඤ්ිං අයත්තන වා අත්තනියෙන වා-යප-” 
(සුඤ්ේඤ්තය ෝක සූතරෙ - ස.නි. 4) 

“අානන්ද්රද්ෙ, කුමක ්අාත්මයෙන් (අාතම්ෙ කරණ යකාට යගන) යහෝ 
අාත්මෙට අෙත් යද්යින් ශූ්නය යේ ද්? අානන්ද්රද්ෙ, අැස අාත්මයෙන ්
(අාතම්ෙ කරණ යකාට යගන) යහෝ අාත්මෙට අෙත් යද්යින් ශූ්නය 
ෙ. -යප- ”  
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යමහි දී සේවීෙත්වෙ හා අාත්මෙ අතර ෙම් යවනසක් අැි ද් ෙන 
බව වටහායගන සිටිම.ු එයමන් ම ‘මම’ ෙන්න ද් යවනම විගරහෙක් 
අැත.  

“යො යහාි භික්ඛු අරහිං කතාවී ඛීණාසයවා අ්ිමයද්හධාරී, 
අහිං වදාමීිප ි යසා වයද්ෙය මමිං වද්්තීිප ි යසා වයද්ෙය 
ය ායක සමඤ්ඤ්ිං කුසය ා විදිත්වා, යවාහාරමයත්තන යසා 
යවාහයරෙයාි.” (අරහන්ත සූතරෙ - ස.නි. 1) 

“අන්ිම ශ්රීරෙ ද්රන, කළ ෙුත්ත කළ, අාසරවෙන් නැසූ, අරහත ්
භික්ෂ්ුවක ්යේ ද්, ඔහු “මම කිෙමි”යි කිොත්, කිෙන්යන් ෙ. ඔහු “මට 
කිෙි” යි කිොත්, කිෙන්යන් ෙ. ද්්ෂ් වූ ඔහු, ය ෝකයෙහි වයවහාරෙ 
නුවණින් දැන, වයවහාර මාතරයෙන්, වයවහාර කරන්යන් ෙ.”  

‘අහිං’ ෙන ු ‘මම’ ෙන යත්රැම යි. ‘සක්කාෙ’ ෙනු ‘සේවීෙත්වෙ’ 
ෙන යත්රැම යි. ‘අත්ත’ ෙනු ‘අ ේවා ගැනීම’ ෙන යත්රැම යි. 

අහිං - මම,  

i) සත් + කාෙ > සක්කාෙ (Pali Text Society ඉිංගරසීි ශ්ේද්යකෝෂ්ෙ) 

අැිබව + තත්වෙ > අැි බවත්වෙ (සමූහෙ) 

ii) සේව + කාෙ > සක්කාෙ (සිංසේකෘත) 

සේවෙිං + තත්වෙ > සේවතත්වෙ (සේවීෙත්වෙ) 

iii) සක + කාෙ > සක්කාෙ  

සේවීෙ + තත්වෙ > සේවීෙත්වෙ 

(* සක්කාෙ පිළිබඳද්ව අර්ථගැන්වීයම් දී, ‘අැි බවක’්, ‘සතයම බවක්’ 
වශ්යෙන් ඉසේමත ු යේ. එනම් කුමන යහෝ ය සකින් ෙම් වූ 
අත්තභාවපටි ාභෙක (තමා ෙැයි පැවැත්ම  ැබීමක) යෙදීමක් 
ෙන්න යේ. එයින් එයතරවීම, සක්කාෙ නියරෝධෙ යේ. එම අර්ථෙ 
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ද් නිවැරදි යේ. බුද්ේධ කා යෙේ පවා වයවහාර ව ූසිංසේකෘත භාෂ්ාව 
අද්ට ද් යේද් ගරන්ථ අාදිෙ තුළ භාවිතෙ සිදුයේ. එහි අර්ථෙ අනුව 
බ න විටත් සේවෙිං තත්වෙ (සේව + කාෙ) ෙන කරැණ නිවැරදි යේ. 
සේවෙිං තත්වෙක් ෙනුම ‘යෙදීමක්’ යේ. එයින් එයතරවීම, සක්කාෙ 
නියරෝධෙ යේ. මාගධී භාෂ්ාව තුළ ‘සේව’ හා ‘සකිං’ ෙන පද් යද්කම 
යෙයද්න බැවින් යමම සක්කාෙ වචනෙට ‘සක+කාෙ’ ෙන යෙදීම 
නිවැරදිම බව මට හැයඟේ. මන්ද්ෙත් සිංසේකෘත භාෂ්ාව බුද්ේධ කා යෙේ 
සිටම තවමත ්පවින යහයිනි. එබැවින් එහි වන රීිෙ යබායහෝ 
යසයින් නිවැරදි යේ. එම නිසා යමම ගරන්ථෙ පුරාම සක්කාෙ ෙන 
අරැතට ‘සේවීෙත්වෙ’ ය ස පැහැදි ි කර අැත. ‘සත්+කාෙ’ ෙන 
අරැත ද් යෙදීයම් වැරදි නැිබව වටහාගන්න). 

අා + දාත්ත > අාදාත්ත > අාත්ත > අත්ත 

(* ‘අත්ත’ ෙන වචනෙට එක  වයවහාර වූ ‘තමා’ ෙන්න, ියබන 
ය ෝකයෙේ වයවහාරෙ අනුව නිවැරදි යේ. නිවැරදිවම වචනෙට 
යකාටු යනාවී ‘අත්ත’ ෙන අර්ථෙ යසවීයම් දී ‘අ ේවාගැනීම’ ෙන 
අර්ථෙ අර්ථාන්විත වන විට (ද්කින විට) එයතරවීම ම සිදුයේ. එෙ 
තථාගත ද්හමටම අායේණික යේ.  

“පඤ්චිමානි භික්ඛයව, ඉන්ද්රිොනි, භාවිතානි බහු ීකතානි 
අනුප්ප්නානි උප්පජ්ජ්ි, නාඤ්ඤ්තර තථාගතස්ස පාතභුාවා 
අරහයතා සම්මාසම්බදු්ධස්ස. කතමානි පඤ්ච: සද්ධින්ද්රිෙිං, 
විරියින්ද්රිෙිං, සින්ද්රිෙිං, සමාධින්ද්රිෙිං, පඤ්ඤ්ින්ද්රිෙිං.” (උපේපාද් සූතරෙ - 
ස.නි. 5.1) 

“මහයණනි, යම් ඉන්ිෙන් පහ වඩන  ද්ේයද්ේ ද්, බහු  කරන  ද්ේයද්ේ 
ද්, ෙන කරැණ තථාගත අහයත් සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ 
පහළවීයමන් හැර යවනත් කා ෙන්හි උපදින්නාහු නූපදිි. කවර 
පහක් ද් ෙත්: සද්ේධින්ද්රිෙ, විරියින්ද්රිෙ, සින්ද්රිෙ, සමාධින්ද්රිෙ, 
පඤ්ේඤ්ින්ද්රිෙ යි.” 

ඉන්ිෙ ධර්මෙන් අනය විමුක්ිකාමීන් ද් භාවිත කළ බව අරිෙ 
පරියෙේසන සූතරයෙේ දී සඳද්හන් යේ. උපේපාද් සතූරෙට අනුව එම 
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ඉන්ිෙ ධර්ම තථාගතෙන් වහන්යසේ පහළ වීයමන් පමණක්ම 
සිදුවන බව ද් පැහැදි  ිෙ. එකම කරැණ පිළිබඳද්ව අර්ථ යද්කක ්යම් 
සූතර තුළ ඉසේමත ුයේ. ය ෝකෙ තුළ ව ූවයවහාරෙ නිවැරදිව ිබීම 
පිළිබඳද්ව අරිෙ පරියෙේසන සූතරයෙන් පැහැදි ි යේ. එම වචනෙ තුළ 
වූ නිවැරදිම අර්ථෙ යසාෙන විට  ැබීමක ්යනාවී, එයතරවීම ම 
පරායෙෝගිකවම සිදුයේ. එෙ ඉසේමත ුකරන්යන් තථාගතෙන් වහන්යසේ 
පමණි. ඒ බව උපේපාද් සතූරයෙන් පැහැදි  ිෙ. සැබෑවටම ය ෝකෙ 
තුළ ියබන්නක් අැි නම්, තථාගත ද්හමින ්විනාශ්ෙ පැනවීමක් 
යේ. එම නිසා එම වයවහාරෙම යහාඳදින්ම අර්ථාන්විත වන ය ස 
විමසන විට දී, වයවහාරෙක යෙදීමක් යනාවන ය ස එයතර යේ. 
එෙ ය ෝයකෝත්තර බව යි. ය ෝකෙක් ිබිෙ දී එයතර වීමක් සිදුවීම 
යනායේ. ය ෝකෙ ෙැයි ිබීයම් වයවහාරෙ, යසවීම ම එයතර වීයම් 
මග යේ. යම් අනුව බ න විට ඉන්ිෙ ධර්ම පිළිබඳද්ව නිවැරදිවම 
යපන්වා අැත්යත් තථාගතෙන් වහන්යසේ පමණි. එය සටම ‘අත්ත’ 

ෙන වචනෙ ද් වයවහාර ය ෝකෙ තුළ පවින අතරම, එහි අර්ථෙ 
ගැඹුරින්ම යසාෙන විට එයතර වීම සිදුයේ. ‘තමා’ ෙන්න අැිබවක ්
යනාව ‘අ ේවාගැනීමක් ෙ.’ එයසේ ද්කින විට පිරිසිඳද් යසවීමක් සිදුවී, 
සමුද්ෙ ය ස පරඥායවන් දැක, එම සමුද්ෙ ඉක්මවීයමන් එයතර වීම 
සිදුයේ. එෙ මාර්ගෙ යේ. යම් අාකාරෙට බුදුරජාණන් වහන්යසේ ාට 
අායේණික අාර්ෙ සතයෙ ද්ර්ශ්නෙ වන එයතර වීයම් දැක්ම අැි 
යේ). 

‘අත්ත’ ෙනු අ ේවාගැනීම යේ. අ ේවාගැනීම (අ ේවාගැනීම කරණ 
යකාට) හා අ ේවාගැනීමට අයිි බවින් හිසේ බව, අනාත්ම යේ. එනම් 
ශු්නයතාවෙ යේ. 

“ිණකට්ඨසමිං ය ාකිං ෙදා පඤ්ාෙ පස්සි, 
මමත්තිං යසා අසිංවින්ද්රද්ිං ‘නත්ි යම’ි න යසාචි.” (අධිමුත්ත 
යථරගාථා) 

“ෙයමක ් ෙම් කය ක තණයකාළ,  ී කැබ  ි ය ස, ය ෝකෙ 
පරඥායවන් ද්ී ද්, ඔහ ුමමත්වෙ යනා බන්යන් ෙ. ‘මට ෙමක් නැතැ’ 
යි යශ්ෝක යනාකර යි.”  
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‘අත්ත’ - අ ේවාගැනීම, ෙම් කරැණකට ළිං වී සිදුවන කරිොව යේ. 
ෙම් කරැණක ් වන, එනම් රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, 
විඤ්ේාණ අර්ථ ශු්නය බව පරඥාවට වැටයහන විට, ‘අත්ත’ නම් වූ 
අ ේවා ගැනීම සිදු යනායේ. යමයින් කිෙයවන්යන් ‘අ ේවා 
යනාගැනීමක්’ ‘අැි බව’ යනායේ. ‘අ ේවාගැනීම’ සිදු යනාවීමයි. 
එවිට රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ නිතය ය ස ද්කින 
අාකාරෙ දුරැ යේ.  

යමය ස අ ේවායගන සිටීයම් කරිොයේ දී, පැවැත්ම හා අවිද්යාව නම් 
වූ අාශ්රව කරෙිාව ිෙ සිදුයේ. එෙ ෙම් වූ අතීත, අනාගත, වර්තමාන 
වූ දුර, ළඟ... අාදී පැනවීමක් ෙ. එෙ සක්කාෙ යේ. එය ස 
අ ේවාගැනීමක ් ය ස දැීම සිදුවන විට ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ 
(සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) දුරැයේ. ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ දුරැවන බව ‘ ැබීම 
යනායේ’. එෙ පරඥායේ ද්ර්ශ්නෙකි. එනම් සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවීම 
යි. 

‘මම’ (අහිං) ෙනු ෙම් කරැණක් සිදුකරන්නා යේ. යමෙ යබායහෝ 
විට වයවහාරෙ සඳද්හා භාවිත කරන ු  ැයේ. වයවහාරෙ ෙන ු
සඤ්ේාවක විපාකෙකි. සඤ්ේාවක විපාකෙක් වශ්යෙන්, එය ස 
වයවහාර කරනු  ැයේ.  

“යවාහාර යවපක්කාහිං භික්ඛයව සඤ්ඤ්ිං වදාමි. ෙථා ෙථා නිං 
සඤ්ජානාි, තථා තථා යවාහරි එවිං සඤ්ඤී් අයහාසි්ි. අෙිං 
වුච්ඡචි භික්ඛයව සඤ්ානිං විපායකා.” (නිේයේධික සූතරෙ අ.නි. 
4) 

“මහයණනි, මම වයවහාරෙ සිංඥායේ විපාක ය ස වදාරමි. ෙම් 
ෙම් අාකාරයෙන් හඳදුනාගන්යන් ද්, ඒ ඒ අාකාරයෙන් වයවහාර 
යකයරයි. යමයසේ සඤ්ේඤ්බීව යේ. මහයණනි, යම් සිංඥායේ විපාක 
ෙැයි කිෙනු  ැයේ.”  

මිරිඟුවක සේවභාවෙ ය ස සඤ්ේාව ෙථාර්ථ වශ්යෙන් පරඥායවන් 
ද්කින විට වයවහාරෙ, වයවහාර මාතරෙක් බවම වැටයහේ. ජීවත්ව 
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සිටින තුරැ එය සට ද්කිමින් වයවහාර කරන ු  ැයේ. එනමුත් 
වයවහාරෙට රිිංගා ගැනීම සිදු යනායේ. 

යම් අාකාරෙට අහිං (මම), අත්ත (යතයම්, අ ේවා ගැනීම), සක්කාෙ 
(සේවීෙත්වෙ) පිළිබඳද්ව යද්ේශ්නාවට අනුව පැහැදි ි කරගත හැක. 
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53' udhdldÍ ú[a[dKh 

බුදුරජාණන් වහන්යසේ විමුක්ිකාමි සමාජෙ තුළ පහළ වී එම 
සමාජෙ වයවහාර කරන භාෂ්ාව තුළින් පරඥාවන්තයින්ට වටහා 
ගැනීමට උපකාර පිණිස ධර්මෙ යද්ේශ්නා කළ යසේක. සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ පිළිබඳද්ව ද් ඒ අාකාරෙටම එම භාෂ්ාව වයවහාර කරන අෙට, 
එම භාෂ්ායවන ් යපන්වා දුන් යසේක. ‘සක්කාෙ දිට්ඨිෙ’, ‘අත්ත’, 
‘අහිං’, ‘සමනුපසේසි’ ෙන වචනව , අප වයවහාර කරන භාෂ්ාවට 
අනුව අර්ථෙ ක ින් පැහැදි ි කරන  දී. ඒ කරැණු ද් උපකාර 
කරගනිමින් මාගධී භාෂ්ායවන් යපන්ව ූවිගරහෙ අප වයවහාර කරන 
භාෂ්ායවන් වටහා ගනිමු.  

“කථිං පන භය්ත, සක්කාෙදිට්ි යහාතීි? 

ඉධ භික්ඛු, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා අරිොනිං අද්ස්සාවී අරිෙධම්මස්ස 
අයකාවියදා අරිෙධයම්ම අවිනීයතා, සප්පුරිසානිං අද්ස්සාවී 
සප්පුරිසධම්මස්ස අයකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම අවිනීයතා, රෑපිං 
අත්තයතා සමනුපස්සි, රෑපව්තිං වා අත්තානිං, අත්තනි වා රෑපිං, 
රෑපස්මිිං වා අත්තානිං. යවද්නිං -යප-. සඤ්ඤ්ිං -යප-. සඞ්ඛායර -
යප-. විඤ්ාණිං -යප-. එවිං යඛා භික්ඛු, සක්කාෙදිට්ි යහාතීි.” 
(මහාපුණ්ණම සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“සේවාමීනි, සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යකයසේ යේ ද්? 

“මහණ, යමහි අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ 
නැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා රෑපෙ අාත්ම වශ්යෙන් ඒ 
අනුව ද්කියි, අාත්මෙ රෑපවත් යකාට යහෝ ද්කියි, අාත්මයෙහි යහෝ 
රෑපෙ ද්කියි, රෑපයෙහි යහෝ අාත්මෙ ද්කියි. යේද්නාව .... සිංඥාව 

… සිංසේකාර … විඤ්ේාණෙ ... යමයසේ වනාහි මහණ, සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ යේ.” 
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රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ අ ේවාගැනීම් වශ්යෙන් 
ද්කින අාකාරෙ, සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යේ. එම යෙදීයම් දැක්ම සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ යේ. 

සේවරෑපෙ (රෑපෙ) අ ේවාගැනීම් (තමා) වශ්යෙන් දැීම සිදුවීම.  

සේවරෑපවත් ව ූ(රෑපවත්) අ ේවාගැනීම. 

අ ේවා ගැනීම යකයරහි (තමා යකයරහි) වූ සේවරෑපෙ (රෑපෙ). 

සේවරෑපෙ (රෑපෙ) යකයරහි වූ අ ේවා ගැනීම (තමායගේ) සිදුවීම. 

විඳදීම (යේද්නා)...-යප- හඳදුනාගැනීම (සිංඥා) -යප- සකසේවීම 
(සිංඛාර) -යප- දැනගැනීම (විඤ්ේාණ) -යප- 

(යම් සිෙලුම යෙදීම්) ක යාණ මිතරුාට අනුගත වී, රෑප, යේද්නා, 
සිංඥා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ෙථාර්ථ වශ්යෙන් විමසන විට 
‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) පරඥායවන් පජානාි යේ. 
එෙ තමන් අත්දැීමක්, තමාට  ැබීමක් යනායේ. යම් අාකාරෙට 
ද්කින විට තමාට කිසිඳදු  ැබීමක් යහෝ යනා ැබීමක් සිදු යනායේ. 
යමයසේ දැීම තුළින්, (පරඥායවන ් දැීම තුළින)් ඒ අාකාර වූ 
අ ේවාගැනීම ඉක්මවීම සිදු යේ (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පරහානෙ යේ). එෙ 
ය ෝයකෝත්තර දැක්ම යේ. එනම් ය ෝකයෙන් එයතර වන ද්කින 
අාකාරෙ යේ. සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වීයමන්ම, (එෙ යනාදැීම 
වන අවිද්යාව ද් පජානාි වීම ෙ) සේවීෙත්වෙ දැක්ම (සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ) දුරැ යේ. යමයසේ රෑප, යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ 
අාදියෙේ ෙථාර්ථෙ ක යාණ මිතරුා යපන්වන විට, එෙට අනුගත වීම 
ශ්රද්ේධානුසාරී යේ. එෙම ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ පජානාි වීම යි. 
යමයසේ පජානාි වීයමන් ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ ඉක්මවන 
පරි පදාවට යොමු යේ.  

“කථිං පන භය්ත, සක්කාෙදිට්ි න යහාතීි? 

ඉධ භික්ඛු, සුතවා අරිෙසාවයකා අරිොනිං ද්ස්සාවී අරිෙධම්මස්ස 
යකාවියදා අරිෙධයම්ම සුවිනීයතා, සප්පුරිසානිං ද්ස්සාවී, 
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සප්පුරිසධම්මස්ස යකාවියදා, සප්පුරිසධයම්ම සුවිනීයතා, න රෑපිං 
අත්තයතා සමනුපස්සි, න රෑපව්තිං වා අත්තානිං, න අත්තනි 
වා රෑපිං, න රෑපස්මිිං වා අත්තානිං. යවද්නිං -යප-. සඤ්ඤ්ිං -යප-
. සඞ්ඛායර -යප-. විඤ්ාණිං -යප-. එවිං යඛා භික්ඛු, සක්කාෙදිට්ි 
න යහාතීි.” (මහාපුණණ්ම සූතරෙ - ම.නි. 3) 

“සේවාමීනි, සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යකයසේ යනායේ ද්? 

“මහණ, යමහි ශරැතවත් ඇා ය ශරාව  ා, ඇා යයත්ව  ෙකින්්න්  , 
ඇා යයධමම්  හි ෙක්ෂ , ඇා යයධමම්  හි හි ්මු්ණ් ්වයි, 
සත්ෙුරැෂතව්  ෙකින්්න්  , සත්ෙුරැෂධමම් හි ෙක්ෂ , 
සත්ෙුරැෂධමම් හි හි ්මු් ණ් ් වයි, රෑපෙ අාත්ම වශ්යෙන් ඒ අනුව 
යනාද්කියි, අාත්මෙ රෑපවත් යකාට යහෝ යනාද්කියි, අාත්මයෙහි යහෝ 
රෑපෙ යනාද්කියි, රෑපයෙහි යහෝ අාත්මෙ යනාද්කියි. යේද්නාව .... 

සිංඥාව … සිංසේකාර … විඤ්ේාණෙ ... යමයසේ වනාහි මහණ, 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ යනායේ.” 

 

“රෑපිං භික්ඛයව, අනිච්ඡචිං විපරිනාමී අඤ්ඤ්ථාභාවී. 

යවද්නා අනිච්ඡචා විපරිනාමී අඤ්ඤ්ථාභාවී. සඤ්ා අනිච්ඡචා 
විපරිනාමී අඤ්ඤ්ථාභාවී. සඞ්ඛාරා අනිච්ඡචා විපරිනාමී 
අඤ්ඤ්ථාභාවී. විඤ්ාණිං අනිච්ඡචිං විපරිණාමි අඤ්ඤ්ථාභාවි. 

යො භික්ඛයව, ඉයම ධයම්ම එවිං සද්ද්හි අධිමුච්ඡචි අෙිං වුච්ඡචි 
සද්ධානුසාරී ඔක්කය්තා සම්මත්තනිොමිං, සප්පුරිසභූමිිං 
ඔක්කය්තා, වීිවයත්තා පුථුජ්ජනභූමිිං, අභයබ්බා තිං කම්මිං 
කාතුිං, ෙිං කම්මිං කත්වා නිරෙිං වා ිරච්ඡඡානයොනිිං වා 
යපත්ිවිසෙිං වා උපපයජ්ජෙය, අභයබ්බා ච තාව කා ිං කාතුිං ොව 
න යසාතාපත්ිඵ ිං සච්ඡිකයරාි” (ඛන්ධ සූතරෙ - ස.නි. 3) 
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“මහයණනි, රෑපෙ අනිතය යි, යවනසේ යේ, අනය සේවභාවී යේ. 
යේද්නාව -යප- සිංඥා -යප- සිංසේකාරෙ -යප- විඤ්ේාණෙ -යප- 
අනිතයයි, යවනසේ යේ, අනය සේවභාවී යේ.  

මහයණනි, ෙයමක ් යම් ධර්මෙන් යකයරහි යමයසේ (ශ්රද්ේධාව ෙ) 
අද්හයි, නිශ්ේචෙකට යෙේ. යම් ශ්රද්ේධානුසාරී ෙැයි කිෙනු  ැයේ. 
නිවැරදි වූ නිොමෙට (පරිපදාවට) බැසගත්යත් යේ. සත්පුරැෂ් 
භූමිෙට බැසගත්යත් යේ. පෘථගේජන භූමිෙ ඉක්මවූයෙේ යේ. ෙම් 
කර්මෙක ්යකාට නිරයෙේ යහෝ ිරිසන් යෙෝනියෙේ යහෝ යපරේත විෂ්යෙේ 
යහෝ උපදී ද්, එම කර්ම කිරීම අභවය යේ. ඔහු යසෝතාපන්න ඵ ෙ 
සාක්ෂ්ාත් යනායකාට කලුරිෙ කිරීම ද් අභවය යේ.”  

සක්කාෙ දිට්ඨි විගරහෙ තුළ යපන්වූ පජානාි හා සම්මර්ශ්නෙ 
පිළිබඳද් ගැඹුරැ විගරහෙක ්මු ින් ද් යපන්වා දී අැත. යම් අාකාරෙට 
පජානාි වීම ෙම් යහෙකින් දැනගැනීමක ් වයූෙේ නම් එෙත් 
ය ෝකයෙේ පැවැත්මකි. යම් අාකාරෙට පරඥායවන ් දැක, සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ දුරැ කළ අාර්ෙ ශ්රාවකොට සක්කාෙ පැවැත්ම සිදුවීම 
පිළිබඳද්ව මනා නුවණක ් අැි යේ. එෙ සිංඛතයෙේ තුන්වැනි 
 ක්ෂ්ණයෙේ විගරහෙ යේ. එනම් පැවැත්යම් යවනසේ වීම පැනවීම 
යේ. එයසේ පැවැත්ම සිදුවන්යන් අතීත, අනාගත, වර්තමාන ව ූ
අාධයාත්මික, බාහිර, හීන .... අාදී ය ස ව ූඅාසරව සහිත උපාදානීෙ 
බව ව ූ ාණෙ උපදී. යමයසේ පැවැත්යම් සේවභාවෙ දැීම 
(පරඥායවන්) ‘යවමි යි’ ෙන හැඟීම, පජානාි වීම යි. එෙ යේමක 
සූතරයෙේ දී පැහැදි ි කරන  දී. යම් අාකාරෙට උපාදානෙක 
පැවැත්යම් යෙදීම ‘යවමි යි’ (අසේමීි) ෙන ාණෙ උපදී. ඒ බව 
අානන්ද් සූතරෙ තුළින් පැහැදි ි කරගත හැක.  

“උපාදාෙ අාවුයසා අානන්ද්රද්, ‘අස්මී’ි යහාි, යනා අනුපාදාෙ. කිඤ්ච 
උපාදාෙ ‘අස්මී’ි යහාි යනා අනුපාදාෙ: රෑපිං උපාදාෙ ‘අස්මී’ි 
යහාි, යනා අනුපාදාෙ. යවද්නා -යප- සඤ්ඤ්ිං -යප- සඞ්ඛායර -
යප- විඤ්ාණිං උපාදාෙ ‘අස්මී’ි යහාි යනා අනුපාදාෙ.” 
(අානන්ද් සූතරෙ - ස.නි. 3) 
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“අැවැත්නි, අානන්ද්රද්යෙනි (මම) යවමි’යි ෙන්න උපාදානෙ 
යහේතුයවන් ෙ. උපාදානෙ නැිව යනායේ. කුමක ්උපාදානෙ නිසා 
(මම) යවමි’යි යේ ද්? උපාදානෙ නැිව යනායේ ද්?: රෑපෙ 
උපාදානයෙන් (මම) යවමි’යි යවයි, උපාදානෙ නැිව යනායවයි, 
යේද්නාව ... සිංඥාව ... සිංසේකාර ... විඤ්ේාණෙ උපාදානයෙන ්
(මම) යවමි’යි යවයි, උපාදානෙ නැිව යනායවයි.” 

“ො චාවුයසා පඤ්ා, ෙඤ්ච විඤ්ාණිං ඉයම ධම්මා සිංසට්ඨා 
යනා විසිංසට්ඨා. න ච  බ්භා ඉයමසිං ධම්මානිං විනිබ්භුජිත්වා 
විනිබ්භුජිත්වා නානාකරණිං පඤ්ායපතුිං. ෙඤ්චාවුයසා පජානාි 
තිං විජානාි. ෙිං විජානාි තිං පජානාි.” (මහායවද් ේ  සූතරෙ - 
ම.නි. 1) 

“අැවැත්නි, ෙම් පරඥාවක ් අැද්ේද්, ෙම් විඤ්ේාණෙක් අැද්ේද්, යම් 
ධර්මෙන් එකට පවතී. යවන්ව යනාපවතී. යම් ධර්මෙන් යවන ්
යවන් යකාට යවනස පනවන්නට යනාහැකිෙ. අැවැත්නි, ෙමක ්
පරඥායවන් දැනගනී ද් (අවයබෝධකරයි ද්) එෙ වියශ්ේෂ්යෙන් දැනගනී. 
ෙමක් වියශ්ේෂ්යෙන් දැනගනී ද් එෙ පරඥායවන් දැනගනී (අවයබෝධ 
කරයි). ”  

සක්කාෙ යහෝ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ‘ෙයමකුට දැනගැනීමට’ යොමු වූයෙේ 
නම් එෙ මාොකාරී විඤ්ේාණ කරෙිාවකි. එයසේ වූයෙේ නම් එෙ 
කිසියසේත්ම අවයබෝධෙක් යනායේ. අවයබෝධෙක් වූයෙේ නම් 
දැනගැනීම පිරිසිඳද් යසාෙමින් එයතර වීම සිදු යේ. එෙත් 
දැනගැනීමක පැවැත්මක් යනායේ.  

රෑපෙ (සේවරෑපෙ) අ ේවාගැනීම් වශ්යෙන් දැීම සිදුවන විට, එෙ ද් 
එහි අනිකුත් ද්කින විධි ද් (සක්කාෙ දිට්ඨියෙේ විගරහෙ) යමයසේ 
පරඥාවට පජානාිවීම සිදු යේ. එනම් රෑපවත් (සේවරෑපවත්) ව ූ
අ ේවාගැනීම බවත්, අ ේවාගැනීම යකයරහි රෑපෙ (සේවරෑපෙ) 
ෙන්නත්, රෑපෙ (සේවරෑපෙ) යකයරහි වූ අ ේවාගැනීම ෙන්නත් යේ. 
යම් අාකාරෙට යේද්නා, සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ ගැනත ්
සිදුවන දැීම පජානාි වන්යන් (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ), ඒ රෑප, යේද්නා, 
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සඤ්ේා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ අාදිෙ ෙථාර්ථ වශ්යෙන් විමසන විට 
දී ෙ. එවිට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ පජානාි වීම සිදුවන අතරම, පරි පදාව 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවීම යේ. එවිට ඔහු අනිවාර්ෙයෙන් ම සක්කාෙ 
දිට්ඨිෙ දුරැ කරනු  ැයේ. ඒ බව ඉහත සඳද්හන් කළ ඛන්ධ සූතරයෙේ 
(ඔක්කන්ි සිං ෙුක්තෙ) ද් පැහැදි ි කර අැත. එනම් යසෝතාපන්න 
යනාවී කලුරිෙ කිරීම අභවය වශ්යෙනි. 

යම් සිෙලුම කරැණ ු(සකක්ාෙ දිට්ඨි විගරහෙ) තවත් වූ සකසේවීමකි. 
එනම් යහේතු සහිතව සිදුවීමකි. එෙත් ඔහ ුපරඥායවන් ද්ී. එය ස 
ද්කින විට එම සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවීමත් සිදු යේ. යමම සිදුවීම 
අවිද්යාව නිසා සිදුවන්නක් බව පාරිය ෙයක සූතරයෙේ දී සඳද්හන් යේ.  

“ඉධ භික්ඛයව, අස්සුතවා පුථුජ්ජයනා අරිොනිං අද්ස්සාවී 
අරිෙධම්මස්ස අයකාවියදා අරිෙධයම්ම අවිනීයතා, සප්පුරිසානිං 
අද්ස්සාවී සප්පුරිසධම්මස්ස අයකාවියදා සප්පුරිසධයම්ම අවිනීයතා, 
රෑපිං අත්තයතා සමනුපස්සි. ො යඛා පන සා භික්ඛයව, 
සමනුපස්සනා සඞ්ඛායරා යසා. යසා පන සඞ්ඛායරා කි්නිදායනා 
කිිංසමුද්යො කිඤ්ජාියකා කිම්පභයවාි: අවිජ්ජාසම්ඵස්සයජන 
භික්ඛයව, යවද්යියතන ඵුට්ඨස්ස අස්සුතවයතා පුථුජ්ජනස්ස 
උප්ප්නා තණ්හා තයතායජා යසා සඞ්ඛායරා.” (පාරිය ෙයක සූතරෙ 
- ස.නි. 3) 

“මහයණනි යමහි අශ්රැතවත් පෘථගේජනො, අාෙයයෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ 
නැත්තා, අාෙයයධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, අාෙයයධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා, 
සත්පුරැෂ්ෙන්යගේ ද්ර්ශ්නෙ නැත්තා, සත්පුරැෂ්ධමමයෙේ අද්්ෂ්ො, 
සත්පුරැෂ්ධමමයෙහි යනාහික්යමන්නා රෑපෙ අාත්ම වශ්යෙන ් ඒ 
අනුව ද්කියි, මහයණනි, ෙම් ඒ සම්මර්ශ්නෙක් (ඒ අනුව මනාව 
දැීම) යේ ද්, එෙ සිංසේකාර (සකසේවීම) යේ. ඒ සිංසේකාර කමුක් 
නිදාන යකාට අැත්යත් ද්, කුමක ්සමුද්ෙ යකාට අැත්යත් ද්, කුමක් 
ඉපදීම යකාට අැත්යත් ද්, කුමක ් පරභව යකාට අැත්යත් ද් ෙත්: 
මහයණනි, අවිද්යාවක ව ූයෙදීමකින් (සේපර්ශ්ෙ) විඳදීම යෙදුණවුිට 
(සේපර්ශ් වුණ ුවිට) අශ්රැතවත් පෘථගේජනොට උපන ්තණහ්ාවක් යේ 
ද්, එයින් ඒ සිංසේකාර හටගනී.”  
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රෑයප යඛා භික්ඛයව, සි රෑපිං උපාදාෙ රෑපිං අභිනිවිස්ස 
සක්කාෙදිට්ි උප්පජ්ජි. යවද්නාෙ සි -යප- සඤ්ාෙ සි -යප- 
සඞ්ඛායරසු සි -යප- විඤ්ායණ සි -යප-. (සක්කාෙදිට්ඨි සූතරෙ 
- ස.නි. 3) 

“මහයණනි, රෑපෙ අැි ක ේහි, රෑපෙ උපාදාන යකාට, රෑපයෙේ 
රිිංගායගන, යමයසේ සක්කාෙ දිට්ඨිෙ උපදී. යේද්නාව අැි ක ේහි ... 
සිංඥාව අැි ක ේහි ... සිංසේකාර අැි ක ේහි ... විඤ්ේාණෙ අැි 
ක ේහි...”  

රෑපෙ ‘අැි ක ේහි’ (උපාදානයෙන් රිිංගා ගැනීම) බව සිදුවීම ම 
අවිද්යාව යේ. රෑප, යේද්නා, සිංඥා, සිංඛාර, විඤ්ේාණ, පරඥාව 
තුළින් ද්කිනවිට ඒවා අැි බවම තුළින්, එහි රිිංගා ගැනීයම් දැක්ම, 
සක්කාෙ දිට්ඨිෙ බව පරඥායවන් දැීම යි. 

යම් අාකාරෙට මනා පරඥායවන් ද්කින විට සක්කාෙ දිට්ඨිෙ දුරැවීම 
සිදු යේ. එයමන්ම ඒ හා බැඳදුණු විචිකිච්ඡා, සී ේබත පරාමාස 
සිංයෙෝජනෙන් ද් දුරැ යේ. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ පරඥාවන්තයෙකුට අැයසන විට ඒ 
ධර්මෙ යද්ේශ්නා කරන ක යාණ මිතරොට යොමුවී විචක්ෂ්ණෙ 
සිදුවීම තුළින් සේවීෙත්වෙ දැක්ම දුරැයේ.  

සක්කාෙ දිට්ඨිෙ නම් වු සේවීෙත්වෙ දැක්ම අැි විට අතීත, 
අනාගත, වර්තමාන ෙන පැවැත්මක් අැි බවට ඉසේමතවුීම 
සිංයෙෝජනෙ වී ියේ. එමනිසා යමම කා ෙන්හි මම සිටියෙේ ද්, 
නැි ද්, ෙන ය සට සැකෙක ්පවතී. එෙ විචිකිච්ඡා සිංයෙෝජනෙ 
යේ. එයමන්ම සේවීෙත්වෙ දැක්යමන් ෙුතු පැවැත්මක් අැි නිසා, 
ඒ දුක ඉක්මවිමට ඔහු විවිධ කරම උපාෙන් අනුගමනෙ කරයි. එෙත් 
ඒ සමඟ ම සිංයෙෝජන වී පවතී. එෙ සී ේබත පරාමාස 
සිංයෙෝජනෙ යේ. 

සේවීෙත්වෙ දැක්ම අැි විට එයතර වන ද්හම නිවැරදිව ද්ර්ශ්නෙ 
යනායේ. එම එයතර වන ද්හම නිවැරදිව ද්ර්ශ්නෙ යනාවිම ම, එම 
ද්හම යපන්වන බුදුරජාණන් වහන්යසේට ත්, එම ද්හමට ත්, එම 
ද්හමට අනු පරිපදායවන් ෙුතු බව වන සිංඝො ත් පිළිබඳද්ව නිවැරදි 
දැක්මක ්යනාවීමක්ම ෙ. එනම් අයවච්ච පරසාද්ෙ නැත. සේවීෙත්වෙ 
දැක්ම දුරැවීමත ්සමඟ ඉිරි සිංයෙෝජන යද්ක දුරැවීයමන්ම බුද්ේධ, 
ධම්ම, සිංඝ පිළිබඳද්ව නිවැරදි ද්ර්ශ්නෙ වන නිසා එයසේ අයවච්ච 
පරසාද්ෙ අැි යේ. එයසේ සිදුවන්යන් සේවීෙත්වෙ දැක්ම හා බැඳදුණු 
සිංයෙෝජන දුරැ වූ නිසා ෙ. 

“ෙයතා යඛා භික්ඛයව, අරිෙසාවකස්ස අෙඤ්ච පටිච්ඡචසමුප්පායදා 
ඉයම ච පටිච්ඡචසමුප්ප්නා ධම්මා ෙථාභූතිං සම්මප්පඤ්ාෙ 
සුදිට්ඨා යහා්ි, යසා වත පුබ්බ්තිං වා පරිධාවිස්සි: “අයහාසිිං 
නු යඛා අහිං අතීතමද්ධානිං, න නු යඛා අයහාසිිං අතීතමද්ධානිං, 
කිිං නු යඛා අයහාසිිං අතීතමද්ධානිං, කථිං නු යඛා අයහාසිිං 
අතීතමද්ධානිං, කිිං හුත්වා කිිං අයහාසිිං නු යඛා අහිං 
අතීතමද්ධාන්ි”; අපර්තිං වා උපධාවිස්සි: “භවිස්සාමි නු යඛා 
අහිං අනාගතමද්ධානිං, න නු යඛා භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානිං, කිිං 
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නු යඛා භවිස්සාමි අනාගතමද්ධානිං, කථිං නු යඛා භවිස්සාමි 
අනාගතමද්ධානිං, කිිං හුත්වා කිිං භවිස්සාමි නු යඛා අහිං 
අනාගතමද්ධාන්ි”; එතරහි වා පච්ඡචුප්ප්නිං අද්ධානිං 
අජ්්ධත්තිං කථඞ්කී භවිස්සි: “අහිං නු යඛාස්මි, යනා නු යඛාස්මි 
කිිං නු යඛාස්මි, කථිං නු යඛාස්මි, අෙිං නු යඛා සයත්තා කුයතා 
අාගයතා, යසා කුහිිං ගාමී භවිස්සතී”ි යනතිං ඨානිං විජ්ජි.” 
(පච්චෙ පච්චෙුපේපන්න සූතරෙ - ස.නි. 2) 

“මහයණනි, ෙම් කය ක අාෙයය ශ්රාවකො යම් පටිච්චසමුපේපාද්ෙ ත් 
යම් පටිච්චසමුපේපන්න ධමමයෙෝ ත් ෙථාර්ථ වශ්යෙන් මනා 
පරඥායවන් මනාව ද්කිනය්න් යේ ද්, ඔහු ‘අතීත කා යෙහි මම 
වූයෙම් යෝ, අතීත කා යෙහි යනාවූයෙම් යෝ, අතීත කා යෙහි 
කවයරක ්වූයෙම් යෝ, අතීත කා යෙහි යකයසේ වූයෙම් යෝ, අතීත 
කා යෙහි මම කවයරකව් සිට කවයරක් වූයෙම් යෝ” යි පූර්වාන්තෙ 
කරා දුවන්යන් ෙ - “මම අනාගත කා යෙහි වන්යනම් යෝ, 
අනාගත කා යෙහි යනාවන්යනම් යෝ, අනාගත කා යෙහි 
කවයරක ්වන්යනම් යෝ, අනාගත කා යෙහි යකයසේ වන්යනම් යෝ, 
අනාගත කා යෙහි මම කවයරකව් සිට කවයරක් වන්යනම් යෝ,”යි 
අපරාන්තෙ කරාත් දුවනය්න් ෙ - දැන් වතයමානයෙහි “මම යවම් 
යෝ, යනායවම් යෝ, කවයරක් යවම් යෝ, යකයසේ යවම් යෝ, යම් 
සත්වො යකාහි සිට අායෙේ යෝ, ඔහු යකාහි ෙන්යනක් වන්යන් 
යෝ”යි - ෙන යම් කරැණ විද්යමාන යනායේ.”  

යම් අාකාරෙට කා ෙන්ට අදාළත්වෙක් යනාදැීයමන් එයතර වන 
ද්හයම් ගුණ ඉසේමතු යවමින් විචිකිච්ඡා සිංයෙෝජනෙ දුරැ යේ. 

යම් සිංයෙෝජන තුනම එකට බැඳදී පවින අතරම, අාර්ෙ සතය, 
යෙෝනියසෝ මනසිකාර වීයමන් එම තුනම පරහාණෙ යේ. 

“යසා ඉද්ිං දුක්ඛ්ි යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං 
දුක්ඛසමුද්යොි යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං දුක්ඛනියරායධාි 
යොනියසා මනසි කයරාි, අෙිං දුක්ඛනියරාධගාමිනීපටිපදාි 
යොනියසා මනසි කයරාි. තස්ස එවිං යොනියසා මනසිකයරායතා 
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තීණි සිංයොජනානි පහීේි: සක්කාෙදිට්ි විචිකිච්ඡඡා 
සී බ්බතපරාමායසා” (සේබාසව සූතරෙ - ම.නි. 1) 

“ඔහු යම් දුක ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ සමුද්ෙ 
ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ නියරෝධෙ ෙැයි 
යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. යම් දුක්ඛ නියරෝධගාමිනී පටිපදාව 
ෙැයි යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. ඔහු යමයසේ යෙෝනියසෝ 
මනසිකාරෙ කරන විට සක්කාෙදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සී ේබතපරාමාස 
ෙන තුන් සිංයෙෝජනයෙෝ පරහීණ යවි.”  

“සහාවස්ස ද්ස්සනසම්පදාෙ තෙස්සු ධම්මා ජහිතා භව්ි 

සක්කාෙදිට්ී විචිකිච්ඡිතඤ්ච සී බ්බතිං වාප ි ෙද්ත්ි කිඤ්චී 

චතූහපායෙහි ච විප්පමුයත්තා ඡ චාභිඨානානි අභයබ්බා කාතුිං 
ඉද්ම්ප ිසයඞ්ඝ රතනිං පණීතිං එයතන සයච්ඡචන සුවත්ි යහාතු.” 
(රතන සූතරෙ - ඛු.නි.) 

“ඔහුට ද්ර්ශ්න සම්පත්ිෙ අැිවීමත ්සමඟ ම සක්කාෙ දිට්ඨිෙ ද්, 
සැකෙ ද්, හික්මීයමන් ෙුතු වැඩපිළියවළ ද් ෙන යම්වා තුන් 
ධර්මෙන් දුරැ කරන  ද්ේයෝ යවි. සතර අපායෙන් මිදුයන් ද් යේ. 
සෙ තැනක කර්ම කිරීම අභවය යේ. යම කරැණින් ද් අාෙය සිංඝො 
උතුම් රැවනකි. යම් සතයෙ බ යෙන් යසත ්යේවා.” 

සේවීෙත්වෙ දැකම්ක් නැි නිසා තමන් මැදිහත් වී සිදු කළ ෙුතු 
(‘තමා’ ෙන්න මැදිහත් වීයමන්) වැඩපිළියවළක ් අවශ්ය යනායේ. 
එබැවින්ම සී ේබත පරාමාස සිංයෙෝජනෙ දුරැ යේ. එවිට ඔහ ුතුළ 
අාර්ෙකාන්ත සී ෙ අැි යේ. 

“අරිෙකය්තහි සීය හි සම්නාගයතා යහාි: අඛයණ්ඩහි 
අච්ඡියද්ද්හි අසබය හි අකම්මායසහි භුජියස්සහි විඤ්ුප්පසයත්ථහි 
අපරාමයට්ඨහි සමාධිසිංවත්තනියකහි.” (පඤ්ේචභෙයේර සූතරෙ - 
ස.නි. 2) 

“කඩ යනාවීයමන්, සිදුරැ යනාවීයමන්, මිශ්ර යනාවීයමන් (යවනත ්
කරමෙකට හික්මීමක් නැි) කැ ැ ේ යනාවීයමන්, දාස යනාවීයමන්, 
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නුවණැතත්න් පරශ්ිංසා කිරීයමන්, ගරහණෙ යනාවීයමන්, සමාධිෙට 
උපකාර වීයමන් ෙුක්ත වීම අාෙයයකාන්ත සී ෙ යේ. (සුන්ද්ර වූ 
උතුම් හික්මීම)” 

යමම හික්යමන වැඩපිළියවළ තුළින ්සිත එකඟ වීමට උපකාරී යේ. 
ජීවිතයෙේ ෙථාර්ථෙ යසාෙන විචක්ෂ්ණශී් ි බවින ්ෙුකු්ත වන විට, 
කාමෙට, ගැටීමට, සියතහි හැකි ීමට, සිත විසිරීමට, සැකෙට 
යොමුවීමක් සිදු යනායේ. යම් වූ පිංච නීවරණ ඉක්මවීම සියතහි 
එකඟ බවයි. ඒ අාකාර වූ සේවීෙත්වෙ දැක්ම (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) 
ඉක්මවීම ම අාර්ෙ ද්ර්ශ්නෙ යේ. එෙ අාර්ෙ නයාෙ යේ. යම් 
දැක්යමන් ෙුතු වන විට, සිදුවන හික්යමන වැඩපිළියවළින් නිවීම 
කරාම යොමු යේ. එයසේ අැි නිවැරදි දැක්ම තළුින් අනිකුත් මාර්ග 
අිංගෙන් සිදුවන බව යද්ේශ්නාව තුළ සඳද්හන් යේ. 

“සම්මා දිට්ිකස්ස සම්මා සඞ්කයප්පා පයහාි, සම්මා සඞ්කප්පස්ස 
සම්මාවාචා පයහාි. සම්මා වාචස්ස සම්මා කම්මය්තා පයහාි. 
සම්මා කම්ම්තස්ස සම්මා අාජීයවා පයහාි. සම්මා අාජීවස්ස 
සම්මාවාොයමා පයහාි. සම්මාවාොමස්ස සම්මාසි පයහාි. 
සම්මාසිස්ස සම්මා සමාධි පයහාි. සම්මාසමාධිස්ස සම්මා ාණිං 
පයහාි. සම්මාාණස්ස සම්මා විමුත්ි පයහාතී’ි” (විජජා සූතරෙ 
- අ.නි. 6) 

“මහයණනි, සම්මා දිට්ඨි පිරීයමන් සම්මා සිංක ේපෙ පියර්. සම්මා 
සිංක ේපෙ පිරීයමන ් සම්මා වාචා පියර්. සම්මා වාචා පිරීයමන ්
සම්මා කම්මන්තෙ පියර්. සම්මා කම්මන්තෙ පිරීයමන් සම්මා 
අාජීවෙ පියර්. සම්මා අාජීවෙ පිරීයමන් සම්මා වාොම පියර්. සම්මා 
වාොම පිරීයමන ්සම්මා සි පියර්. සම්මා සි පිරීයමන ්සම්මා 
සමාධි පියර්. සම්මා සමාධි පිරීයමන් සම්මා ාණෙ පියර්. සම්මා 
ාණෙ පිරීයමන් සම්මා විමුක්ිෙ පියර්.”  
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්මෙට ෙයමක් අනුගත වූ 
විට එයතර වන පරිපදාව ද්ර්ශ්නෙ යේ. එයසේ යොම ු ව ූ අෙ 
බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ ශ්රාවකෙන් බවට පතය්ේ. යම් 
ශ්රාවකෙන්යගේ හික්යමන වැඩපිළියවළ පිළිබඳද් මනා විගරහෙක් 
යච්තනාකරණීෙ සූතරව  සඳද්හන් යේ. 

“සී වයතා භික්ඛයව සී සම්ප්නස්ස න යචතනාෙ කරණීෙිං 
“අවිප්පටිසායරා යම උප්පජ්ජතූ”ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං 
සී වයතා සී සම්ප්නස්ස අවිප්පටිසායරා උප්පජ්ජි. 
අවිප්පටිසාරිස්ස භික්ඛයව න යචතනාෙ කරණීෙිං “පායමාජ්ජිං 
උප්පජ්ජත්තූ”ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං අවිප්පටිසාරිස්ස 
පායමාජ්ජිං උප්පජ්ජි. පමුදිතස්ස භික්ඛයව න යචතනාෙ කරණීෙිං 
“පීි යම උප්පජ්ජතූ”ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං පමුදිතස්ස පීි 
උප්පජ්ජි. පීිමනස්ස භික්ඛයව න යචතනාෙ කරණීෙිං ‘කායො 
යම පස්සම්භතූ’ි ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං පීිමනස්ස කායො 
පස්සම්භි. පස්සද්ධකාෙස්ස භික්ඛයව න යචතනාෙ ෙ කරණීෙිං 
‘සුඛිං යවදිොමී’ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං පස්සද්ධකායො සුඛිං 
යවදිෙි. සුියනා භික්ඛයව න යචතනාෙ කරණීෙිං ‘චිත්තිං යම 
සමාධිෙතූ’ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං සුියනා චිත්තිං සමාධිෙි. 
සමාහිතස්ස භික්ඛයව න යචතනාෙ කරණීෙිං ‘ෙථාභූතිං ජානාමි 
පස්සාමී’ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං සමාහියතා ෙථාභූතිං ජානාි 
පස්සි. ෙථාභූතිං භික්ඛයව ජානයතා පස්සයතා න යචතනාෙ 
කරණීෙිං, නිේබින්දාමි විරජ්ජාමී’ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං 
ෙථාභූතිං ජානිං පස්සිං නිබ්බින්ද්රද්ි විරජ්ජි. නිබ්බින්ද්රද්ස්ස භික්ඛයව 
විරජ්ජ්තස්ස න යචතනාෙ කරණීෙිං’ විමුත්ිාණද්ස්සනිං 
සච්ඡිකයරාමී’ි. ධම්මතා එසා භික්ඛයව ෙිං නිබ්බියණ්ණා විරයත්තා 
විමුත්ිාණද්ස්සනිං සච්ඡිකයරාි.” (යචතනාකරණීෙ සූතර - අ.නි. 
6) 

“මහයණනි, සි ේවත ් (හික්මීයමන් ෙුක්ත) සී  සම්පන්නොට ‘මට 
විපිළිසර යනාවීම ඉපයද්ේවා යි’ යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. 
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මහයණනි, ෙම්යහයෙකින් සි ේවත්, සී  සම්පන්නොට විපිළිසර 
යනාවීමක් උපදින්යන් ෙ ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි (සේවභාවෙකි). 
මහයණනි, ‘මට පරමුදිතභාවෙ උපදීවා යි’ විපිළිසර නැි යකනා 
හට යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, විපිළිසර නැි 
යකනාට පරමුදිතභාවෙ උපදියන් ෙ ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. 
මහයණනි, ‘මට පරීිෙ උපදීවා යි’ පරමුදිතභාවෙ අැි යකනා හට 
යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, පරමුදිතභාවෙ අැි 
යකනා හට පරීි ෙ උපදියන්ෙ ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. මහයණනි, 
‘මට කෙ සැහැ ේලු යේවා යි’ පරීි  මනසින ් ෙකු්ත යකනා හට 
යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, පරීි  මනසක ්අැි 
යකනා හට කෙ සැහැ ේලු වීම ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. 
මහයණනි, ‘මට සැප විඳදීවා යි’ කෙ සැහැ ේලු වවූහුට යච්තනායවන් 
කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, කෙ සැහැ ේලු වවූහුට සැප විඳදීම 
ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. මහයණනි, ‘මට සිත සමාධිමත ්යේවා 
යි’ සැප විඳදින්නාට යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, 
සැප විඳදින්නහුට සිත සමාධිමත ්වීම ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. 
මහයණනි, ‘ෙථාර්ථ වශ්යෙන් ද්නිමි යි ද්කිමි යි’ සමාහිත වූවහුට 
යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, සමාහිත වූවහුට 
ෙථාර්ථ වශ්යෙන් ද්නිමි යි ද්කිමි යි ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. 
මහයණනි, ‘ ැඟයනාගැයන්වා යි, යනාඅැය ේවා යි ෙථාර්ථ වශ්යෙන ්
ද්න්නහුට ද්ක්නහුට’ යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි, 
ෙථාර්ථ වශ්යෙන් ද්න්නහටු ද්ක්නහුට  ැඟ යනාගැනීම, යනාඅැ ීම 
ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි. මහයණනි, ‘විමුක්ි ාණ ද්ර්ශ්නෙ 
 ැයේවා යි  ැඟ යනාගන්නා වූවහුට, යනාඅැය න්නා වවූහුට’ 
යච්තනායවන් කළ ෙුත්තක් නැත. මහයණනි,  ැඟ යනාගන්නා 
වූවහුට, යනාඅැය නන්ා වූවහුට විමුක්ි ාණ ද්ර්ශ්නෙ අැිවීම 
ෙන කරැණ ධර්මතාවෙකි.”  

යමහි දී පැහැදි  ි කරන්යන්, බුදුරජාණන් වහන්යසේයගේ සැබෑම 
ශ්රාවකත්වෙ  ැබූ ශ්රාවකයෙක් හික්යමන අාර්ෙකාන්ත සී ෙ 
පිළිබඳද්ව යේ. එහි දී සමාධිෙ අැි වන බව ඉහත යපන්ව ූසූතරෙ 
තුළින් මනාව පැහැදි  ි යේ. යම් අාකාරෙට රකින සී ෙ 
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නුවණැතත්න් විසින් ද් පරශ්ිංසාවට  ක් කරයි. එයමන්ම 
‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ නැි නිසා ගරහණෙ වීමක්, එම හික්මීම 
(සී ෙ) තුළ නැත. ‘තමා’ ෙන්න යහෝ ‘පැවැත්ම’ ෙන්න තුළ රිිංගා 
ගැනීමක් නැි නිසා කිසිම පරිපදාවක ගරහණෙවීමක් යනායෙයද්ේ. 
තවත් කරැණකින් යහෝ සිද්ේධාන්තෙකින් යමයහෙවීමක් නැත. 
එබැවින් කිසිවකට දාස බවක් අැි යනායේ. ෙමකට ගරහණෙ වූ 
විට එෙට දාස වී විවිධ වැඩපිළියවළ පුරැදු කරයි. එයසේ විවිධ 
පරි පදාවන්ට යහෝ ‘තමා’ ෙන්නට ගරහණෙ වී නැි නිසා 
දාසභාවයෙන් නිද්හසේව හික්මීම (සී ෙ) සිදුයේ. යම් සිෙ ේ ම 
සී ේබතපරාමාස සිංයෙෝජනෙ දුරැවීම නම් ව ූඅාර්ෙකාන්ත සී යෙේ 
සේවභාවෙ යි.  

‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ ඉක්මවීයමන් සිදුවන හිකම්ීමත්, පැවැත්ම 
පිළිබඳද්ව වන විචිකිච්ඡාව නැි වීමත්, සිදුවන්යන ්අාර්ෙ ද්ර්ශ්නෙ 
නිසාෙ. එෙට අාර්ෙ නයාෙ ෙැයි විසේතර කර අැත. 

“කතයමා චස්ස අරියො ායො පඤ්ාෙ සුදියට්ඨා යහාි 
සුප්පටිවියද්ධා? ඉධ ගහපි, අරිෙසාවයකා පටිච්ඡචසමුප්පාද්ිං යෙව 
සාධුකිං යොනියසා මනසිකයරාි: “ඉි ඉමස්මිිං සි ඉද්ිං යහාි, 
ඉමස්සුප්පාදා ඉද්ිං උප්පජ්ජි, ඉි ඉමස්මිිං අසි ඉද්ිං න යහාි, 
ඉමස්ස නියරාධා ඉද්ිං නිරැජ්්ධි, ෙදිද්ිං අවිජ්ජාපච්ඡචො සඞ්ඛාරා, 
සඞ්ඛාරපච්ඡචො විඤ්ාණිං, විඤ්ාණපච්ඡචො නාමරෑපිං 
නාමරෑපපච්ඡචො සළාෙතනිං, සළාෙතනපච්ඡචො ඵයස්සා, 
ඵස්සපච්ඡචො යවද්නා, යවද්නා පච්ඡචො තණ්හා, තණ්හාපච්ඡචො 
උපාදානිං, උපාදානපච්ඡචො භයවා, භවපච්ඡචො ජාි, ජාිපච්ඡචො 
ජරාමරණිං යසාක පරියද්ව දුක්ඛ යදාමනස්සුපාොසා සම්භව්ි. 
එවයමතස්ස යකව ස්ස දුක්ඛක්ඛන්ද්රධස්ස සමුද්යො යහාි. 
අවිජ්ජාෙයත්වව අයසසවිරාගනියරාධා සඞ්ඛාරනියරායධා, 
සඞ්ඛාරනියරාධා විඤ්ාණනියරායධා, -යප- යසාකපරියද්ව 
දුක්ඛයදාමනස්සුපාොසා නිරැජ්්ධ්ි. එවයමතස්ස යකව ස්ස 
දුක්ඛක්ඛන්ද්රධස්ස නියරායධා යහාතී”ි. අෙමස්ස අරියො ායො 
පඤ්ාෙ සුදියට්ඨා යහාි සුප්පටිවියද්ධා.” (තිෙ අනාථපණිඩ්ික 
සූතරෙ - ස.නි. 5-2) 
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“ඔහු විසින් කවර අෙුරකින් අාෙය නයාෙ පරඥාව මනාව ද්කින්යන් 
යේ ද්? මනාව පරියේද් කරන්යන් යේ ද්? ගෘහපිෙ, යමහි අාෙය 
ශ්රාවකො පටිච්ච සමපුේපාද්ෙ යෙෝනියසෝ මනසිකාර කරයි. 
(යහේතුයවන් ඉපදීම අනුවම වූ මනසිකාර කරයි.) යමයසේ යමෙ අැි 
ක ේහි යමෙ යේ. යමෙ උපදින ක ේහි යමෙ උපදී. යමෙ නැි ක ේහි 
යමෙ යනායේ. යමෙ නිරැද්ේධ වීයමන ්යමෙ නිරැද්ේධ යේ. ෙම් යම් 
අවිද්යාව පරතයයෙන් සිංසේකාර ෙ. සිංසේකාර පරතයයෙන් විඤ්ේාණෙ 
ෙ. විඤ්ේාණෙ පරතයයෙන් නාම රෑප ෙ. නාම රෑප පරතයයෙන් 
සළාෙතන ෙ. සළාෙතන පරතයයෙන් සේපර්ශ්ෙ ෙ. සේපර්ශ්ෙ 
පරතයයෙන් යේද්නාව ෙ. යේද්නාව පරතයයෙන් තණහ්ාව ෙ. 
තණහ්ාව පරතයයෙන් උපාදාන ෙ. උපාදාන පරතයයෙන් භවෙ ෙ. 
භවෙ පරතයයෙන් ජාිෙ ෙ. ජාි පරතයයෙන් ජරා, මරණ, යශ්ෝක, 
පරියද්ේව, දුක්ඛ, යෝමනසේස, උපාොසයෙෝ ෙ. යමයසේ යම් තනිකරම 
දුක් රැස හටගැනීම යේ. අවිද්යායේ ම ඉිරි නැි නියරෝධයෙන් 
සිංසේකාර නියරෝධෙ ෙ. -යප- යසෝක, පරියද්ේව, දුක්ඛ, යෝමනසේස, 
උපාොසයෙෝ නිරැද්ේධ ෙ. “යමයසේ යම් තනිකරම දුක්රැයසේ නියරෝධෙ 
යේ. යමයසේ යම් අාෙය නයාෙ පරඥායවන් මනාව ද්කින්යන් යේ. 
මනාව පරියේද් කරන්යන් යේ.”  

අාර්ෙ නයාෙ සම්පූර්ණ විසේතර කිරීමක ් යමහි දී සිදු කිරීමට 
ගිෙයහාත් එෙත් දීර්ඝ විසේතරෙකි. එබැවින් යමයින් ඉසේමතු 
වන්යන්ම කිසිම පැවැත්මක් ඉසේමත ුයනාවීම යි. පටිච්ච සමුපේපාද්ෙ 
යපන්වන විට එම කිසිඳදු කරැණක ් තාත්විකව  ැබීමක් ඉසේමතු 
යකාට නැත. එයසේ ඉසේමතු වුවයහාත ්එෙ ද් පැවැත්මකි. එබැවින් 
‘යමෙ’ අැි ක ේහි ‘යමෙ’ අැත ෙන්න විසේතර කර අැත. යම් අාකාර 
වූ අාර්ෙ ද්ර්ශ්නයෙන් ෙුතු වන විට වර්තමානෙක් ෙනන් 
යනායෙදීම ම අතීත, අනාගත ෙන කිෙවීම කිසියසේත්ම යෙදීමක් 
යනායේ. අතීත, අනාගතෙ ‘නැත’ ෙන්න යනායේ. ‘නැත’ ෙන්න 
සිදු වන්යන්ම ‘අැත’ ෙන්න ියබන විට ෙ. අාර්ෙ ද්ර්ශ්නෙ ෙනු 
එම සිෙ ේ ම ඉක්මවන දැක්මකි. යම් තුළින ්කා ෙ පිළිබඳද් ඉසේමත ු
වීමක් නැත. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්මෙට අනුව අාර්ෙ නයාෙ 
ද්ර්ශ්නෙවීම සිදුවන විට, කා ික බව ද්, අකා ික බව ද් (අතීත, 
අනාගත, වර්තමාන) පිළිබඳද්ව ද් ාණෙ අැියේ. ඒ පිළිබඳද්ව පහත 
සූතර තළුින් මනාව යත්රැම් ගත හැක. 

“ෙයතා යඛා භික්ඛයව, අරිෙසාවයකා එවිං ජරාමරණිං පජානාි, 
එවිං ජරාමරණසමුද්ෙිං පජානාි, එවිං ජරාමරණනියරාධිං 
පජානාි, එවිං ජරාමරණනියරාධගාමිනිිං පටිපද්ිං පජානාි, 
ඉද්මස්ස ධයම්ම ාණිං. යසා ඉමිනා ධයම්මන දියට්ඨන විදියතන 
අකා ියකන පයත්තන පරියොගායහහන අතීතානාගයත නෙිං 
යනි. 

යෙ යඛා යකචි අතීතමද්ධානිං සමණා වා බරාහ්මණා වා ජරාමරණිං 
අබ්භඤ්ඤ්ිංසු, ජරාමරණසමුද්ෙිං අබ්භඤ්ඤ්ිංසු, ජරාමරණනියරාධිං 
අබ්භඤ්ඤ්ිංසු, ජරාමරණනියරාධගාමිනිිං පටිපද්ිං අබ්භඤ්ඤ්ිංස,ු 
සයබ්බ යත එවයමව අබ්භඤ්ඤ්ිංසු, යසෙයථාපහිං එතරහි. යෙප ිහි 
යකචි අනාගතමද්ධානිං සමණා වා බරාහ්මණා වා ජරාමරණිං 
අභිජානිස්ස්ි, ජරාමරණසමුද්ෙිං අභිජානිස්ස්ි, 
ජරාමරණනියරාධිං අභිජානිස්ස්ි, ජරාමරණනියරාධගාමිනිිං 
පටිපද්ිං අභිජානිස්ස්ි, සයබ්බ යත එවයමව අභිජානිස්ස්ි, 
යසෙයථාපහිං එතරහි. ඉද්මස්ස අ්වයෙ ාණිං. -යප-” 
(ාණවතථ්ු සූතරෙ - ස.නි. 2) 

“මහයණනි, ෙම් කය ක අාර්ෙ ශ්රාවකො යමයසේ ජරාමරණ 
පරඥායවන් ද්නී ද්, යමයසේ ජරාමරණ සමුද්ෙ පරඥායවන ් ද්නී ද්, 
යමයසේ ජරාමරණ නියරෝධෙ පරඥායවන් ද්නී ද්, යමයසේ ජරාමරණ 
නියරෝධගාමිනී පරිපදාව පරඥායවන ්ද්නී ද්, යමෙ ඔහුයගේ ද්හයමහි 
නුවණ ෙ. ඔහ ු යම් ධර්මෙන් දැීයමන්, පතව්ීයමන්, කා ික 
යනාවීයමන්, පරතයක්ෂ්වීයමන්, බැසගැනීයමන්, අතීත අනාගත 
පිළිබඳද්ව නයාෙට පමුණුවයි. 
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අතීත කා යෙහි ෙම් කිසි ශ්රමණ යකයනක් යහෝ බරාහේමණයෙක් 
යහෝ ජරාමරණ පරඥායවන් ද්ත්තාහු ද්, ජරාමරණ සමුද්ෙ පරඥායවන් 
ද්ත්තාහු ද්, ජරාමරණ නියරෝධෙ පරඥායවන් ද්ත්තාහු ද්, ජරාමරණ- 
නියරෝධගාමිනී පරිපදාව පරඥායවන ්ද්ත්තාහු ද්, ඒ සිෙ ේය ෝ එයසේම 
පරඥායවන ්ද්ත්තාහු නම් මම දැන ්ෙම්යසේ ද්ත් යහයින් ෙ. අනාගත 
කා යෙහි ෙම් කිසි ශ්රමණ යකයනක් යහෝ බරාහේමණයෙක ් යහෝ 
ජරාමරණ පරඥායවන් ද්න්නාහු ද්, ජරාමරණ සමුද්ෙ පරඥායවන් 
ද්න්නාහු ද්, ජරාමරණ නියරෝධෙ පරඥායවන් ද්න්නාහු ද්, ජරාමරණ- 
නියරෝධගාමිනී පරිපදාව පරඥායවන් ද්න්නාහු ද්, ඒ සිෙ ේය ෝ එයසේ 
ම පරඥායවන ්ද්න්නාහ ුනම් මම දැන ්ෙම්යසේ ද්ත් යහයින් ෙ. යම් 
ඔහුයගේ අනුව ෙන ාණෙ යි. -යප-”  

“ජාිපච්ඡචො ජරාමරණ්ි ාණිං, අසි ජාිො නත්ි 
ජරාමරණ්ි ාණිං, අතීතම්ප ි අද්ධානිං ජාිපච්ඡචො 
ජරාමරණ්ි ාණිං, අසි ජාිො නත්ි ජරාමරණ්ි ාණිං, 
අනාගතම්ප ි අද්ධානිං ජාිපච්ඡචො ජරාමරණ්ි ාණිං, අසි 
ජාිො නත්ි ජරාමරණ්ි ාණිං, ෙම්පසි්ස තිං ධම්මට්ිි 
ාණිං තම්ප ිඛෙධම්මිං වෙධම්මිං විරාගධම්මිං නියරාධධම්ම්ි 
ාණිං. -යප-” (දුිොණවත්ථු සූතරෙ - ස.නි. 2) 

“ජාි පරතයෙයෙන් ජරාමරණ යේ ෙැයි නුවණක ්ෙ, ජාිෙ නැි 
ක ේහි ජරාමරණ නැතැයි නුවණක ් ෙ, අතීත කා යෙහි ද් ජාි 
පරතයෙයෙන් ජරාමරණ වී ෙැයි නුවණක ්ෙ, ජාිෙ නැි ක ේහි 
ජරාමරණ නැතැයි නවුණක ් ෙ, අනාගත කා යෙහි ද් ජාි 
පරතයෙයෙන් ජරාමරණ වන්යන් ෙැයි නුවණක ් ෙ, ජාිෙ නැි 
ක ේහි ජරාමරණ නැතැයි නුවණක ් ෙ, ෙම් ඒ ධර්ම සේවභාවෙ 
(මු ින් විගරහ කළ ධර්ම නයාෙන්) පිළිබඳද්ව ාණෙක ්වන්යන් නම් 
එෙ ද් ්ෂ්ෙවන සේවභාවයෙන් ෙුක්ත ෙ, නැයසන සේවභාවයෙන් 
ෙුක්ත ෙ, යනාඅැය න සේවභාවයෙන් ෙුක්ත ෙ, නියරෝධ 
සේවභාවයෙන ්ෙුකත් ෙ ෙන නුවණ ෙ. -යප-”  

අතීත අනාගතෙට නෙ පැමිණවීම යපන්වීයමන් අතීත අනාගතෙ 
අැත යහෝ නැත ෙන්න අද්හසේ යනා යේ. එයමන්ම වර්තමානෙ 
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ෙන්නත් ඉසේමත ුකර නැත. ඒ සඳද්හා පටිච්ච සමුපේපාද් බව යපන්වා 
දී අැත. පටිච්ච සමපුේපාද් බව ද්කින විට වර්තමානෙ ‘අැත’ යහෝ 
‘නැත’ ෙන්න ඉසේමත ුයනාවී, එයතර වීයම් ද්ර්ශ්නෙ සිදුයේ. එෙ 
‘යමෙ අැි ක ේහි යමෙ යේ’ ෙන්යනන් මනාව විගරහ කර අැත. 
අතීත හා අනාගත ෙන්න පැනයවන්යන්ම වර්තමානෙ ‘අැත’ 
ෙන්න ඉසේමත ු ව ූ විට යි. අතීත අනාගත ‘නැත’ ෙන්න 
පැනනගින්යන්ත් වර්තමානෙ ‘නැත’ ෙන්න සිදු ව ූ විටෙ. යම් 
යද්කම යනායෙයද්න විට කතාව අවසන් වී එයතර වීමට අනුගත 
යේ. 

“අතීතිං යඛා අාවුයසා එයකා අය්තා, අනාගතිං දුියො අය්තා, 
පච්ඡචුප්ප්නිං මයජ්්ධ, තණ්හා සිබ්බනී. තණ්හා හි නිං සිබ්බි 
තස්ස තයස්සව භවස්ස අභිනිබ්බත්ිො. එත්තාවතා යඛා අාවුයසා 
භික්ඛු අභියඤ්ඤ්ෙයිං අභිජානාි පරියඤ්ඤ්ෙයිං පරිජානාි, 
අභියඤ්ඤ්ෙයිං අභිජානය්තා පරියඤ්ඤ්ෙයිං පරිජානය්තා 
දියට්ඨව ධයම්ම දුක්ඛස්ස්තකයරා යහාතී”ි.” (මජය්ධ සූතරෙ - 
අ.නි. 4) 

“අැවැත්නි, අතීතෙ එක් අන්තෙකි, අනාගතෙ යද්වන අන්තෙකි, 
පච්චුපේපන්නෙ මැද්යි. තණහ්ාව මැහුම්කාරිෙ යි. ඒ තණහ්ාවම ඒ ඒ 
පැවැත්යම් වියශ්ේෂ්යෙන් බැසගැනීම, මැහීම කරයි. අැවැත්නි, 
යමයතකින් භික්ෂ්ුව වියශ්ේෂ්යෙන් අවයබෝධකළ ෙත්ුත වියශ්ේෂ්යෙන් 
අවයබෝධ කරයි. පිරිසිඳද් ද්ත ෙුත්ත පිරිසිඳද් ද්ී. වියශ්ේෂ්යෙන් 
අවයබෝධ යකාට ෙුත්ත, වියශ්ේෂ්යෙන් අවයබෝධ යකාට, පිරිසිඳද් ද්ත 
ෙුත්ත, පිරිසිඳද් දැන දිටුදැහැයමහිම දුක යකළවර කරන්යන් යවයි.”  

‘වර්තමානෙක්’ ෙන්න අැි විට, එනම් පරතයයෙන් ඉපදීම 
යනාදැීම නම් වූ තැවරීම නිසා ‘අතීත අනාගත’ ෙන අන්ත 
ඉසේමත ුයේ. නමුත් පරතයයෙන් ඉපදීම ද්කින විට වර්තමානෙ ‘අැත 
යහෝ නැත’ ය ස තැවරීමක් සිදු යනාවී ‘අතීත අනාගත අන්ත’ 
ව ට යනායගාසේ පැවැත්ම ම ඉක්මයේ. පරතයයෙන් ඉපදීම 
යනාද්කින විට වර්තමානෙ ‘අැත යහෝ නැත’ ෙන්යනන් පැවැත්ම 
සිදුවන නිසා ‘අතීත අනාගතෙන්’ ද් ‘අැත යහෝ නැත’ ෙන්න 
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ඉසේමත ුයේ. යම් අාකාරෙට පැවැත්මක් සිදුයේ. යමෙ පැවැත්ම ම 
නම් වූ තණහ්ාව යේ. යම් තණහ්ා කරිොකාරිත්වෙ ද් ද්කිමින් සිටින 
විට සිෙලු දුක ඉක්මවන, එයතර වන අාකාරෙ ඉහත මජය්ධ 
සූතරයෙේ සඳද්හන් යේ. යමවැනි සුන්ද්ර පරිපදාවක් සිදුවන්යන් 
එය ස යපන්වූ එයතර වන ද්හම නිසාෙ. 

“ස්වාක්ඛායතා භගවතා ධයම්මා සන්ද්රදිට්ියකා අකා යිකා 
එහිපස්සියකා ඔපනයියකා පච්ඡචත්තිං යවදිතයබ්බා විඤ්ූහී’ි” 
(මහානාම සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“භාගයවතුන් වහන්යසේයගේ ධර්මෙ මනා යකාට යද්ේශ්නා කරන 
 ද්ේද්ක් ෙ. සේවෙිං දැීමක් ෙ. කා ික බව ඉසේමතු යනාවන්නක් ෙ. 
අැවිත් බ වක් ෙ (ද්හම විසින්, අැවිත් බ නන් ෙැයි කිෙයවන්නක් 
ෙ). ළිං වී බැ ීමක් ෙ (ද්හමට). යවන් යවන් වශ්යෙන් නුවණැතත්න් 
ද්ත ෙුත්තක් ෙ.”  

යමම ද්හම තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම පරිපදාව ඉසේමත ුවී අැත. එනම් 
‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ (සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) ඉක්මවමින්, පැවැත්ම සිදු 
යනාවී, තව යද්ෙකට දාස යනාවී, හික්යමන වැඩපළිියවළ යපන්වා 
දී අැත. කිසිඳදු විදිෙකට හමුවීමක ්යහෝ  ැග ගැනීමක් සිදුවන්යන් 
නැත. සම්මා සම්බුදුවරැන්ට අායේණිකම ව ූ ද්හයම් මු  සිටම 
බ න විට අවසානෙ ද්ක්වාම එයතර වන පරිපදාව මනාව ඉසේමතු 
යේ. එබැවින ් එම ද්හම සේවාක්ඛාත යේ. එනම් ‘සේවීෙත්වෙ 
දැක්යම්’ වැරැද්ේයද්ේ සිටම පැවැත්ම ඉක්මවන වැඩපිළියවළ ද්ක්වාම 
මනා ව ූ පරිපදායවන ් ෙතුු බවයි. එම දැක්ම ද් අ ේවා ගැනීමක් 
යනායේ. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යපන්වා යද්න ධර්මයෙේ දී, පරි පදාත්මකව ම 
එයතරවීම සිදුයේ. එම ද්හම පහුරකට ද් උපමා යකාට භාගයවතුන් 
වහන්යසේ වදාළ යසේක. එයතරවීම සඳද්හා යපන්වන ද්හම ද් ගරහණෙ 
වීමක් යනාවන්නක් බව ද්, සේවාක්ඛාත ගුණයෙන් මනාව තහවුරැ 
යේ. ඒ පිළිබඳද්ව කිිංදිට්ඨික සූතරයෙේ ද් විසේතර යේ.  

“ෙිං යඛා භය්ත කිඤ්චි භූතිං සිංඛතිං යචතයිතිං 
පටිච්ඡචසමපු්ප්නිං තද්නිච්ඡචිං, ෙද්නිච්ඡචිං, තිං දුක්ඛිං, ෙිං දුක්ඛිං තිං 
යනතිං මම, යනයසා’හමස්මි’ න යමයසා අත්තාි එවයමතිං 
ෙථාභතූිං සම්මප්පඤ්ාෙ සුදිට්ඨිං තස්ස ච උත්තරිිං නිස්සරණිං 
ෙථාභතූිං පජානාමීි.” (කිිංදිට්ඨික සතූරෙ - අ.නි. 6) 

“සේවාමීනි, ෙම් කිසිවක් හටගත්ත ද්, සකසේවූ ද්, සිතූ ද්, පරතයයෙන් 
උපන්යන් ද්, එෙ අනිතය ෙ. ෙමක් අනිතය නම්, එෙ දුක යි. ෙමක් 
දුක ද් එෙ ‘මායගේ යනායවයි, මම යනායවමි, මායගේ අාත්මෙ 
(අ ේවාගැනීමක්) යනායවයි. යමයසේ ෙථාර්ථ වශ්යෙන් මනා 
පරඥායවන් මනාව ද්ක්නා  දී. එෙට ද් මත්යතහි නිසේසරණෙ අැි 
බව ෙථාර්ථ වශ්යෙන් පරඥායවන් ද්නිමි’යි.”  

ෙථාර්ථ වශ්යෙන් (පරඥායවන්) ද්කින අාකාරෙ ද් ඉක්මවන බව ඉහත 
යපන්වූ කිිංදිට්ඨික සූතරයෙන් යහාඳදින්ම ඉසේමතු යේ. යමෙ යවන 
යකයනකුයගේ දැක්මක් යනාවන අතරම, ‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ 
(සක්කාෙ දිට්ඨිෙ) නැි සේවෙිං දැක්මකි (සන්දිට්ඨික). යමම කිෙමන 
තුළම බාහිරව සහ අභයන්තරව (ද්ේවෙතාවෙක්) යනාවන, 
අාධයත්මික (මැනීමකින් යතාර, යකව්  වූ) මනා දැක්ම ම ඉසේමතු 
යේ. බාහිර අරමුණු වන රෑප, ශ්ේද් අාදී අාරම්මණ ද් වියශ්ේෂ්යෙන් 
ධම්මාරම්මණ ද් ඉසේමතුවන්යන් නම් එෙ බාහිරට විසිරීමකි. එයසේ 
වුවයහාත් එෙ සැබෑම සේවෙිං දැක්මක් යනායේ. ධම්මාරම්මණ 
සිදුවීම, බාහිරට විසිරීමක් යමන්ම අර්ථ උපපරීක්ෂ්ණෙ යනාවීම බව 
ද් උද්ේයද්සවිභඞ්ග සූතරයෙේ සඳද්හන් විෙ. එෙ මු ින් විසේතර කරන 
 දී. ෙයමකු ජීවත්වීම ෙනු කුමන යහෝ අාෙතනෙක් සමඟ සිටීම යි.  
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“ෙත්ථ යඛා සමිද්ධි, අත්ි චක්ඛ,ු අත්ි රෑපා, අත්ි චක්ඛවුිඤ්ාණිං, අත්ි 
චක්ඛවුිඤ්ාණවිඤ්ාතබ්බා ධම්මා, අත්ි තත්ථ ය ායකා වා 
ය ාකපඤ්ඤ්ත්ි වා -යප- අත්ි මයනා අත්ි ධම්මා අත්ි 
මයනාවිඤ්ාණිං අත්ි මයනාවිඤ්ාණවිඤ්ාතබ්බා ධම්මා, අත්ි 
තත්ථ ය ායකා වා ය ාකපඤ්ඤ්ත්ි වා.” (සමිද්ේධි ය ෝකපඤ්ේහ සතූරෙ 
- ස.නි. 4) 

“සමිද්ේධිෙ, ෙම් තැයනක අැස අැි ද්, රෑපයෙෝ අැි ද්, ච්ඛු 
විඤ්ේාණෙ (අැයසේ දැනගැනීම) අැි ද්, ච්ඛු විඤ්ේාණයෙන් 
ද්තෙුතු ද්හම් (අැයසේ දැනගැනීයමන් දැනගැනීම්) අැි ද්, එහි 
‘ය ෝකෙ’ යහෝ ‘ය ෝක පරඥපේි ෙ (ය ෝක පැනවීම)’ යහෝ යේ ... ... 
මනස අැි ද්, ධමමයෙෝ අැි ද්, මයනෝ විඤ්ේාණ ෙ අැි ද්, මයනෝ 
විඤ්ේාණයෙන් ද්ත ෙුතු ද්හම් අැි ද්, එහි ‘ය ෝකෙ’ යහෝ ‘ය ෝක 
පරඥපේිෙ’ යහෝ අැත.”  

“අස්මීි භික්ඛයව මඤ්ඤ්තියමතිං, අෙමහමස්මීි මඤ්ඤ්තියමතිං, 
භවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං, න භවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං, රෑප ී
භවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං, අරෑප ී භවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං, 
සඤ්ඤ් ී භවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං, අසඤ්ඤ් ී භවිස්ස්ි 
මඤ්ඤ්තියමතිං, යනවසඤ්ඤ්නීාසඤ්ඤ් ීභවිස්ස්ි මඤ්ඤ්තියමතිං; 
මඤ්ඤ්තිිං භික්ඛයව යරායගා, මඤ්ඤ්තිිං ගයණ්ඩා, මඤ්ඤ්තිිං සල් ිං. 
තස්මාිහ භික්ඛයව අමඤ්ඤ්මායනන යචතසා විහරිස්සාමා ,ි එවිං හි 
යවා භික්ඛයව සික්ිතබ්බිං.” (ෙවක ාප ීසතූරෙ - ස.නි. 4) 

“මහයණනි, ‘යවමි’යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි (හැඟීමකි). ‘යම් 
මම යවමි’ යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. ‘වන්යනමි’ යි ෙන යමෙ 
මඤ්ේඤ්නායවකි. ‘යනාවන්යනමි’ යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. 
‘රෑපී වන්යනමි’යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. ‘අරෑපී වන්යනමි’යි 
ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. ‘සිංඥී වන්යනමි’ යි ෙන යමෙ 
මඤ්ේඤ්නායවකි. ‘අසිංඥ ීවන්යනමි’ යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. 
‘යන්වසිංඥනීාසිංඥී වනය්නමි’ යි ෙන යමෙ මඤ්ේඤ්නායවකි. 
මහයණනි, මඤ්ේඤ්නාව යරෝගයෙකි. මඤ්ේඤ්නාව යගඩිෙකි. 
මඤ්ේඤ්නාව උ කි. මහයණනි, එයහයින් යමහි  ා මඤ්ේඤ්නා රහිත 
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සිින් ෙුතුව යවයසන්යනමු’යි මහයණනි, යමයසේ යතාප විසින් 
හික්මිෙ ෙුතු යි.”  

ෙයමක ් ජීවත් යවනවා ෙන්නම අාෙතන පැවැත්ම ම යි. එවිට 
මනස කවරදාකවත ්අරමණු ුනැිව යනා පවතී. 

“චක්ඛුිං යඛා මාගන්ද්රදිෙ රෑපාරාමිං රෑපරතිං රෑපසම්මදුිතිං - යප - යසාතිං 
- යප - ඝානිං - යප - ජිව්හා - යප - කායො - යප - මයනා යඛා 
මාගන්ද්රදිෙ ධම්මාරායමා ධම්මරයතා ධම්මසම්මදුියතා. යසා තථාගතස්ස 
ද්ය්තා ගයුත්තා රක්ියතා සිංවයුතා. තස්ස ච සිංවරාෙ ධම්මිං 
යද්යස .ි ඉද්ිං න ුයත එතිං මාගන්ද්රදිෙ, සන්ද්රධාෙ භාසිතිං:‘භනූහ ුසමයණා 
යගාතයමා’ි . එතයද්ව යඛා පන යම යභා යගාතම සන්ද්රධාෙ භාසිතිං. 
භනූහ ුසමයණා යගාතයමා’ි . තිං කිස්ස යහත:ු එවිං හි යනා සයුත්ත 
ඔචරතී’ි ” (මාගන්ද්රදිෙ සතූරෙ - ම.නි. 2) 

“මාගන්ද්රදිෙ, අැස වනාහි රෑපෙ අාරාමෙ (වාසසේථානෙ) යේ. රෑපෙ 
අැලුයණ් යේ. රෑපෙ සතුටවුීම යේ. - යප - කන - යප - නාසෙ - 
යප - දිව - යප - කෙ - යප - මනස වනාහි ධමමෙ (අරමුණු) අාරාමෙ 
(වාසසේථානෙ) යේ, ධමමෙ අැලුයණ් යේ, ධමමෙ සතුටුවීම යේ. එෙ 
තථාගතෙන් විසින් ද්මනෙ කරන  දී, යගෝපනෙ කරන  දී, රක්නා 
 දී, සිංවර කරන  දී. එෙ සිංවරෙ පිණිස ද්හම් යද්සි. මාගන්ද්රදිෙ, 
යතාප විසින් “ශ්රමණ යගෞතමෙන් විනාශ්ෙක් පණවන්යනක් ෙැයි 
කිෙන  ද් දැ? යි. භවත් යගෞතමෙන් වහන්යසේ මා විසින් යම් 
සඳද්හාම “ශ්රමණ යගෞතම විනාශ්ෙ පණවන්යනක් ෙැයි කිෙන  දී. 
ඒ කවර යහයින් ද් ෙත්: අපයගේ සූතරයෙහි යමයසේ එන යහයිනි. ” 

මනස අරමුණු සමඟ පවින්යන් නම් එෙ බාහිර සමඟ ජීවත්වීමකි. 
එෙ සැබෑම සේවෙිං දැක්මක් යනායේ. එෙ කි ිටි වීමකි. 

“පභස්සරමිද්ිං භික්ඛයව චිත්තිං. තඤ්ච යඛා අාග්තුයකහි 
උපක්කිය යසහි උපක්කි ටි්ඨ් .ි” (අ.නි. 1) 

“මහයණනි, යම් සිත පරභාසේවර ෙ, එෙ ද් වනාහි අාගන්තුක 
උපක්ය ේශ්ෙන්යගන් කි ටිි වූයෙේ යවි.”  
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අරමුණ ුසමඟ යනාො ජීවත් වීමක ්ද් නැත. එයසේ ජීවත් වන විට 
අාගන්තුක උපක්ය ේශ් සහිතෙ. එෙ සැබෑම සේවෙිං දැක්ම යනායේ. 
සැබෑම සේවෙිං දැක්ම තුළ සිදුවන්යන ් එයතරවීම පමණි. එෙත් 
ද්හයම් ගුණෙකි. එෙ සනද්ිට්ඨික ගුණෙ යේ.  

“නන ුභික්ඛයව ෙයද්ව තුම්හාකිං සාමිං ාතිං සාමිං දිට්ඨිං සාමිං 
විදිතිං තයද්ව තයුම්හ වයද්ථා .ි එවම්භය්ත. 

සාධ ු භික්ඛයව. උපනීතා යඛා යම තයුම්හ භික්ඛයව ඉමිනා 
සන්ද්රදිට්ියකන ධයම්මන අකා යිකන එහිපස්සියකන ඔපනයියකන 
පච්ඡචත්තිං යවදිතයබ්බන විඤ්ූහි. සන්ද්රදිට්ියකා “අෙිං භික්ඛයව 
ධයම්මා අකා යිකා එහිපස්සියකා ඔපනයියකා පච්ඡචත්තිං 
යවදිතයබ්බාවිඤ්ූහී” .ි” (මහාතණහ්ාසඞ්ඛෙ සතූරෙ - ම.නි. 1) 

“මහයණනි, ෙම් වූ යතාප විසින් සේවෙිං නවුණින් දැකම්ක් යේ ද්, 
සේවෙිං දැක්මක ්යේ ද්, සේවෙිංව ද්ත ෙුතු ද්, එෙම යතපි කිෙන්නාහු 
යනායේ ද්? වහනස්, එයසේ ෙ. 

යහාඳද්යි මහයණනි, මා විසින් යම් සිංදිට්ඨික, අකා ික, ඒහිපසේසික, 
ඕපනයික, පච්චත්තිං යේදිතේබ වූ ධර්මයෙන් යතපි පමුණුවන 
 ද්ේද්හු ෙ. මහයණනි, “යම් ධමමෙ සිංදිට්ඨික ෙ, අකා ික ෙ, 
ඒහිපසේසික ෙ, ඕපනයික ෙ, පච්චතත්ිං යේදිතේබ ෙ”  

‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ දුරැවීමත් සමඟ ම අතීත, අනාගත, වර්තමාන 
පැවැත්ම ගැන සම්පූර්ණම කතාව දුරැ යේ. එෙ ඉහින් මනාව 
පැහැදි ි කළහ. එබැවින් යමම ද්හම අකා ික යේ. යමම ධර්මෙ 
ක යාණ මිතුයරකුයගන් අැයසන්නකි. එයසේ අැයසන ධර්මෙ ගම්ීර, 
දුද්ේද්ස, අතක්කාවචර යේ. එහි කිසිවක්ම තම තමන්යගේ අත්දැීම් 
ය ෝකෙ සමඟ ගැ පීමට ගත යනාහැක. එම නිසා එම ද්හමට ො 
ෙුතුම යේ. තමන්යගේ අත්දැීමකින් නිමිි ව ින් ග පන විට, එෙ 
අැද් ගැනීමකි. නමුත් ද්හයම් සේවභාවෙ එෙට යොමුවීමකි. එෙ 
සිදුවන්යන් එම ධර්මෙ කිෙන පුද්ේග ොට, එනම් ක යාණ මිතරොට 
සම්පූර්ණයෙන්ම යොමුවීයමනි. යම් ධර්මෙ තුළින් ඉසේමතු වන්යන් 
අැවිත් බැ ිෙ ෙුතු බව යි. එමනිසා ‘ඒහිපසේසික’ ය ස ඉසේමතු වී අැත. 
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බුදුරජාණන් වහන්යසේ යද්ේශ්නා කළ ධර්මෙ පරිපදාත්මකව ම 
එයතරවීම ඉසේමත ුවී අැත. එය ස පරිපදාත්මකව ම එයතරවීම 
ඉසේමතවුීම එනම් ද්හයම් සේවක්ඛාත ගුණෙ, මු ින් පැහැදි ි කරන 
 දී. සන්දිට්ඨික, ඒහිපසේසික ගුණෙන් ද් පැහැදි ි කරන  දී. යමයසේ 
ඒහිපසේසික ගුණයෙන් ෙුතු ධර්මෙ ක යාණ මිතරයෙකු විසින් 
යපන්වා යද්න ු  බයි. ක යාණ මිතරො එම ද්හම යපන්වන විට 
තමායගේ නිමිිව ට ගැ පීමක් යනාවන නිසා එම ද්හමට යොමු වී 
බ න විටම, එම ද්හමටම ළිං වී බැ මීක් සිදුයේ. එයසේ ද්හමට ළිං 
වන විට එහි හමවුීමක් නැත. මන්ද්ෙත් සේවාක්ඛාත ය සට, එයතර 
වීම ම ද්හම තුළ පවතී. එම ද්හමට ම ළිං වී බ න විට, එම 
ද්හමටම ළිං වී වටහා ගන්න විට එයතර වීම සිදුයේ. එබැවින් එම 
ද්හම ‘ඕපනයික’ යේ. 

යමය සට ද්හමට යොමවුන විට එයතර වීයම් පරිපදාව සිදුයේ. 
යමය සට එයතර වීයම් පරිපදාව සිදුවන්යන ්ඔහ ුතුළ අැි මනා 
පරඥාව නිසායවනි. යම් අාකාරෙට ෙයමකටු ද්හමට යොමුවිෙ හැකි 
නම් ඔහ ුපරඥාවන්තයෙකි. තථාගත ද්හම අැත්යත් පරඥාවන්තොට 
පමණි. 

“පඤ්ාවයතා අෙිං ධයම්මා, නාෙිං ධයම්මා දුප්පඤ්ඤ්ස්සාි.” 
(අනුරැද්ේධ සූතරෙ - අ.නි. 5) 

“යම් ධමමෙ පරඥා අැත්තහුට ෙ. යම් ධමමෙ දුෂ්ේපරාඥොට යනායේ 
ෙැයි.”  

පරඥාවට යහේතුව සිතීයම් හැකිොව (විචක්ෂ්ණෙ) බව ක ින් විසේතර 
කර අැත. සිතීයම් හැකිොව නැි යකයනකුට කවරදාකවත් යම් 
ද්හමට යොමුවිෙ යනාහැක. සිතීයම් හැකිොයවන ්ෙුතු යකනා යම් 
යපන්වන ද්හම ඒ ඒ කරැණ ුඅනුව යොමවුී බ යි. විවිධ කරම ව ින ්
යපන්වන ද්හම ඒ ඒ අාකාරෙටම පරඥාවන්තො ද්ී. එයසේ එම 
කරැණු යවන ් යවන ් වශ්යෙන් ද්කින විට එයතර වන පරිපදාව 
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යපන්වන ද්හයම් සේවභාවෙ පරායෙෝගිකව සිදුයේ. යමයසේ යවන ්
යවන්ව යපන්වූ කරැණ ු නුවණැි යකනා එයතර වන ය සම 
අත්විඳදීමට යොමුයේ. එබැවින් ‘පච්චතත්ිං යවදිතේයබා විඤ්ේූහි’ 
ය ස පැහැදි ි කර අැත. යමවන ් වූ සුන්ද්ර ද්හමකට ෙයමකටු 
නිවැරදිව යොමුවිෙ හැකි නම් ඔහු සැබෑම වාසනාවන්තයෙකි. 
යමය සට සැබෑම ද්හමට යොමු වන්යන්ම ක යාණ මිතරොට 
නිවැරදිව යොමුවීම තුළිනි. 

“පනු චපරිං සභුූි, භික්ඛ ුක යාණමියත්තා යහාි ක යාණසහායො 
ක යාණසම්පවයඞ්කා. ෙම්පි සභුූි  භික්ඛ ුක යාණමියත්තා යහාි 
ක යාණසහායො ක යාණසම්පවයඞ්කා, ඉද්ම්ප ි සභුූි  සද්ධස්ස 
සද්ධාපදානිං යහාි.” (සභුූි සතූරෙ - අ.නි. 6) 

“තවද් සුභූියෙනි, භික්ෂ්ුව ක යාණ මිතරුන් අැියෙේ යේ, ක යාණ 
ෙහළුවන් අැියෙේ යේ, ක යාණ මිතරුන් යකයරහි නැඹුරැ වූයෙේ 
යවයි, සුභූියෙනි, ෙම් යහෙකින් භික්ෂ්ුව ක යාණ මිතරුන් අැියෙේ 
ක යාණ ෙහළුවන් අැියෙේ ක යාණ මිතරුන් යකයරහි නැඹුරැවූයෙේ 
යේ ද්, සුභූියෙනි, යමෙ ද් ශ්රද්ේධාවන්තොයගේ ශ්රද්ේධායවන් ෙුතු වීෙය 
යේ.”  

“ක යාණමියත්තා ච යහාි ක යාණසහායො 
ක යාණසම්පවයඞ්කා. සම්මාදිට්ියකා යහාි සම්මාද්ස්සයනන 
සම්නාගයතා.” (අාහුයනෙය සූතරෙ - අ.නි. 6) 

“ක යාණ මිතරුන් අැියෙේ යේ, ක යාණ ෙහළුවන් අැියෙේ යේ, 
ක යාණ මිතරුන්ට නැඹරුැ වූයෙේ යේ. සම්මා දිට්ඨියෙන් ෙුක්ත 
යවයි. සම්මා ද්ර්ශ්යෙන් සමන්වාගත යේ.”  

යමම සිෙලුම කරැණු ස කා බ න විට ක යාණ මිතර සම්පත්ියෙේ 
වටිනාකම මැනවින් ඉසේමතු යේ. එය සට ක යාණ මිතර 
සම්පත්ිෙට යොමුවීයමන්ම, එවන් සුන්ද්ර ද්හමක වූ පරිපදාවට 
යොමු යේ. තම තමන්ට අෙත් වූ කිසිඳදු යද්ෙක ්ඉසේමත ුයනායේ. 
ෙයමක ්තම තමන්ට අෙත් ෙැයි යකාපමණ සිතුව ද්, එෙ ද් බාහිර 
අරමුණ ු හා සම්බන්ධ වීමකි. එබැවින් එම බාහිරත්වෙ ක යාණ 
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මිතරුාටම යොමු වන්යන් නම් එම ජීවිතෙ මනාව සුන්ද්ර යේ. එයසේ 
සුන්ද්ර ජීවිතෙ, නිර්භෙව ජීවත් යේ. 

“අරිෙසාවයකා පඤ්චභොනි සමික්කය්තා යහා ,ි කතමානි පඤ්ච: 
අාජීවිකභෙිං, අසිය ාකභෙිං, පරිසසාරජ්ජභෙිං, මරණභෙිං, දුග්ගිභෙිං.” 

“අාෙය ශ්රාවකො පහක් වූ භෙ ඉක්ම වූයෙේ යවයි. කවර පහක් ද් ෙත්: 
අාජීවික (ජීවන පැවැත්ම පිළිබඳද්) භෙ, අසිය ෝක භෙ (ගැරහමු් 
 ැබීයම් භෙ) පරිසසාරජජ භෙ (පිරිසේමැද් සිටීයම් භෙ) මරණ භෙ, 
දුගේගි භෙ යි.”  

“එතද්ග්ගිං භික්ඛයව, දානානිං ෙදිද්ිං ධම්මදානිං. එතද්ග්ගිං භික්ඛයව, 
යපෙයවජ්ජානිං ෙදිද්ිං අත්ිකස්ස ඔහිතයසාතස්ස පනුප්පනුිං ධම්මිං 
යද්යස .ි එතද්ග්ගිං භික්ඛයව, අත්ථචරිොනිං ෙදිද්ිං අස්සද්ධිං සද්ධාසම්පදාෙ 
සමාද්යප  ිනියවයස  ිපිට්ඨායප .ි දුස්සී ිං සී සම්පදාෙ සමාද්යප  ි
නියවයස  ිපිට්ඨායප ,ි මච්ඡඡරිිං චාගසම්පදාෙ සමාද්යප  ිනියවයස  ි
පිට්ඨායප .ි දුප්පයඤ්ඤ් පඤ්ාසම්පදාෙ සමාද්යප  ි නියවයස  ි
පිට්ඨායප ,ි එතද්ග්ගිං භික්ඛයව, සමානත්තතානිං ෙදිද්ිං යසාතාපය්නා 
යසාතාප්නස්ස සමානයත්තා, සකදාගාමී සකදාගාමිස්ස සමානයත්තා, 
අනාගාමී අනාගාමිස්ස සමානයත්තා, අරහිං අරහයතා සමානයත්තා. ඉද්ිං 
වචු්ඡච  ිභික්ඛයව සඞ්ගහබ ිං.” (බ සඞ්ගහවත්ථ ුසතූරෙ - අ.නි. 5) 

“මහයණනි, ෙම් යම් ධමම දානයෙක් යේ ද්, දානෙන ්අතුයරන් යමෙ 
අගර යි. මහයණනි, කන් යොමුකර ගැනීයමන් ෙුක්ත, ධමම 
යද්ේශ්නායවන් පරයෙෝජන අැිෙකු හට පුනපුනා ද්ම් යද්සන්යන්ෙ 
ෙන ෙයමක ්යේ නම් පරෙිවචන අතුයරහි එෙ අගර යි. මහයණනි, 
ශ්රද්ේධාව නැි අයෙක ුශ්රද්ේධා සම්පත්ියෙහි සමාද්න් කරවයි, වාසෙ 
කරවයි, පිහිටවුයි. දුසේසී  අෙ ශී්  සම්පත්ියෙහි සමාද්න් කරවයි, 
වාසෙ කරවයි, පිහිටවුයි. මසුරැ අෙ තයාග සම්පත්ියෙහි සමාද්න් 
කරවයි. වාසෙ කරවයි. පහිිටවුයි. දුෂ්ේපරාඥෙන ්පරඥා සම්පත්ියෙහි 
සමාද්න් කරවයි. වාසෙ කරවයි. පිහිටවුයි ෙන යමබඳදු ෙයමක ්යේ 
නම් අර්ථචර්ොවන් අතුයරහි යම් අගර යි. යසෝතාපන්න වූයෙේ 
යසෝතාපන්නයෙකු හට සමානාත්ම යවයි. සකදාගාමී වූයෙේ 
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සකදාගාමියෙකු හට සමානාත්ම යවයි. අනාගාමී වූයෙේ 
අනාගාමියෙකු හට සමානාත්ම යවයි. අහයත් වූයෙේ රහතන් 
වහන්යසේ ා හට සමානාත්ම යවයි ෙන යමබඳදු ෙයමක ්යේ නම් 
සමානාත්මතාවන් අතුයරහි යම් අගර යි. මහයණනි, යම් සඞ්ගරහ 
බ ෙ ෙැයි කිෙන ු ැයේ.”  

එයසේ සුන්ද්රව ජීවත්වන යකනා තුළ කිසිඳදු ය සකින් මරණ භෙ 
අාදී කිසිවක් අැි යනායේ. ඔහුයගේ ජීවිතෙ සම්පූර්ණයෙන්ම ද්හමත් 
සමඟම පවතී. එම නිසාම දානෙ, පරිෙ වචනෙ, අර්ථ චරිොව තුළින් 
මුළුමනින්ම ද්හම ඉසේමතු වී අැත. යමවැනි පුද්ේග යෙක් ය ෝකෙ 
තුළ නිර්භෙව, විශ්ාරද්ව ජීවත් යේ. යමයසේ විශ්ාරද්ව, නිර්භෙව 
සතුටින් ජීවත් වීමට නම් යම් ද්ක්වා වූ පරිපදාව එය සටම 
අනුගමනෙ කළ ෙුතු යේ. 

“අථ යඛා භියෙයාව යෙ උපාසකා මම සාවකා ගහිී ඔදාතවසනා 
කාමයභාගයිනා සාසනකරා ඔවාද්පිකරා ිණ්ණවිචිකිච්ඡඡා 
විගතකථඞ්කථා යවසාරජ්ජප්පත්තා අපරප්පච්ඡචො සත්ථුසාසයන 
විහර්තීි.” (මහාවච්ඡයගාත්ත සූතරෙ - ම.නි. 2) 

“ඉක්බිි මායගේ ශ්රාවක වූ ගිහි සළු පිළි හඳදින කාමයභෝගී වූ, 
ශ්ාසනෙ කරන  ද් වූ, අවවාද් පිළියගන කරන  ද්, විචිකිච්ඡාව 
ඉක්මවා, සැක සිංකා දුරැ යකාට, විශ්ාරද් බවට පැමිණි, ශ්ාසේතෘ 
ශ්ාසනයෙහි අනුන්යගේ උපකාරෙකින ් යතාරව ෙම් උපාසක 
යකයනක් යවයසත ්ද්, එබඳදු උපාසකයෙෝ යබායහෝ යවි.”  

ගැඹුරැ ද්හම යපන්වන ක යාණ මිතරොට යොමු වී විමුක්ිකාමී 
චින්තනෙ ද්, සතයගයේශී් බව ද් අැි කර ගනිමින ්කිසිම ගැ පීමක් 
යනායකාට, විචක්ෂ්ණශී් ී බව ඉසේමත ුකර ගත ෙතුු යේ. එය ස වූ 
ජීවිතෙට ක යාණ මිතරුා අනුකම්පා යකාට නිවන් මාර්ගයෙේ 
හික්මවන ු  ැයේ. යම් සඳද්හා සාගරෙක ් බඳදු ව ූ ගුණධර්ම අැි 
ජිවිතෙක් අතයාවශ්ය ම යේ. ඒ සිෙ ේ  යහාඳදින ්අැි කර යගන 
‘සේවීෙත්වෙ දැක්ම’ දුරැ යකාට සැබෑම තථාගත ද්හමට යොම ු
වීමට යම් සිෙලුම කරැණ,ු ක යාණ මිතුරැ ද්හම් පඳඩුරක්ම යේවා! 
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්ම් ්ොත සම්ොෙන් ේ කිරීයම් දී ොෙ   රගත් මූ ාශරෙන්:  

• බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

• PTS තරපිිටක ගරන්ථ මා ාව 

• පූජය  ටු රුැන්්ෙේ ාණනන්ෙ සේවාමීන් වහන්් සේ්ගේ 
‘නිව්න් නිීම’ ගරන්ථ මා ාව 

• පූජය ්ඩන්මාර් ් ජාික ාණදීෙ සේවාමීන් වහන්්සේ 
විසින් සම්පාදිත ‘No cassa - A Nibbana Focussing Practice 

(Introduction)’ 
• පූජය යමාරටුයේ ගුණරතන සේවාමීන් වහන්්සේ විසින් 

සම්පාදිත - පා  ිකරිොපද් හා කිතක පද් වයාකරණෙ. 

• පූජය යපා ේවතය්ත් බුද්ේධද්ත්ත සේවාමීන් වහන්්සේ විසින් 
සම්පාදිත ො ි සිිංහ  අකාරාදිෙ  

• පූජය මඩිති ්ව  සුමංග  සේවාමීන් වහන්්සේ විසින් 
සම්පාදිත ො ි සිිංහ  ශ්ේද්යකෝෂ්ෙ 

• The Pali Text Society’s Pali English Dictionary. (T.W. Rhys 
Davids and William Stede) 

 

යකටි යෙදුම්: 

දී.නි. - දීඝ නිකාෙ, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

ම.නි. - මජ්ධිම නිකාෙ, බදු්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

ස.නි. - සිං ෙුක්ත නිකාෙ, බදු්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

අ.නි. - අඞ්ගතුත්ර නිකාෙ, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරනථ් මා ාව 

ඛු.නි. - ඛුද්ේද්ක නිකාෙ, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

ඉිවු. - ඉිවුත්තක පාළි, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරනථ් මා ාව 

සු.නි. - සුතත් නිපාතෙ, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 

වි.පි. - විනෙ පිටකෙ, බුද්ේධ ජෙන්ි තරිපිටක ගරන්ථ මා ාව 
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iQ;% bÕsje, 
දීඝ නිකාෙ 

පාසාදික සතූරෙ - දි.නි. 3   87 
බරහේමජා  සූතරෙ - දී.නි. 1    08, 54, 168 
මහායගෝවින්ද්රද් සූතරෙ - දී.නි. 2  82 
මහාපදාන සූතරෙ - දී.නි. 2   142 
සිපට්ඨඨාන සූතරෙ - දී.නි. 2  227, 236 

 
මජ්ධිම නිකාෙ 

අරණවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3  21 
අරිෙපරියෙසන සූතරෙ - ම.නි. 1    06, 22 
අ ගද්ේූපම සූතරෙ - ම.නි. 1  24, 114, 212 
අායනඤ්ේජසපේපාෙ සූතරෙ - ම.නි. 3  203, 223 
ඉන්ද්රිෙභාවනා සූතරෙ - ම.නි. 3  162 
උද්ේයද්ේසවිභඞ්ග සූතරෙ- ම.නි. 3  123 
ීටාගිරි සූතරෙ - ම.නි. 2   40, 81, 92, 121, 191, 215 
චඞ්ී සූතරෙ - ම.නි. 2   30, 37 
චූළකම්මවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3  52 
චූළයේද් ේ  සූතරෙ - ම.නි. 1  132 
චළූසීහනාද් සූතරෙ - ම.නි. 1    07, 08 
චූළසුඤ්ේඤ්ත සූතරෙ - ම.නි. 3  99 
දීඝනඛ සූතරෙ - ම.නි. 2   206 
ධාතුවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3  114, 128 
පඤ්ේචතත්ෙ සූතරෙ - ම.නි. 3  09 
බහුධාතුක සූතරෙ-ම.නි. 3   104 
භමූිජ සූතරෙ - ම.නි. 3   46 
මහාතණ්හාසඞ්ඛෙ සූතරෙ - ම.නි. 1  82, 268 
මහාපුණ්ණමා සූතරෙ - ම.නි. 3  156, 169, 246 
මහාමාලුඞ්කය සූතරෙ - ම.නි. 2  35, 188, 224, 225, 229 
මහාවච්ඡයගාත්ත සූතරෙ - ම.නි. 2  272 
මහායේද් ේ  සූතරෙ - ම.නි. 1  70, 100, 134, 185, 225, 236, 250 
මහාහත්ි පයදාපම සුතරෙ - ම.නි. 1  174, 178, 180, 183, 186, 235 
මාගන්ද්රදිෙ සූතරෙ- ම.නි. 2   117, 190, 212, 267 
මූ පරිොෙ සූතරෙ - ම.නි. 1  103, 164 
සච්චවිභඞ්ග සූතරෙ - ම.නි. 3  63, 65, 128, 216 
සිපට්ඨඨාන සූතරෙ - ම.නි. 1  163 
සේබාසව සූතරෙ - ම.නි. 1   67, 161, 201, 254 
සම්මාදිට්ඨි සූතරෙ - ම.නි. 1  193 
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ස ේය ේඛ සූතරෙ - ම.නි. 1   126 
සනුකඛ්ත්ත සූතරෙ - ම.නි. 3  46 
යසේ  සූතරෙ - ම.නි. 2   88 

සිං ෙුක්ත නිකාෙ 
අතථ්තත් සූතරෙ - ස.නි. 4   218 
අනතත්  ක්ඛණ සූතරෙ - ස.නි. 3  206, 207 
අරහන්ත සූතරෙ - ස.නි. 1   202, 241 
අරිට්ඨඨ සූතරෙ - ස.නි. 5-2   11 
අාණි සූතරෙ - ස.නි. 2   72 
අානන්ද් සූතරෙ - ස.නි. 3   249 
අාොචන සූතරෙ - ස.නි. 1   145 
උදාන සූතරෙ - ස.නි. 3   203, 222 
උපේපාද් සූතරෙ - ස.නි. 5.1   242 
උපඩ්ෙ සූතරෙ - ස.නි 5-2   40 
උපනිස සූතරෙ - ස.නි. 2   156 
ඕඝතරණ සූතරෙ - ස.නි. 1   118 
කච්චානයගාතත් සූතරෙ - ස.නි. 2  163 
ක යාණමිතර සූතරෙ - සනි 5-1  51 
කිිංසයුකෝපම සූතරෙ - ස.නි. 4  105 
ඛජජනීෙ සුතරෙ - ස.නි. 3   169. 191 
ඛන්ධ සූතරෙ - ස.නි. 3   156, 248  
යඛමක සූතරෙ - ස.නි. 3   188, 194, 205 
ගවම්පි සූතරෙ - ස.නි. 5-2  197 
යගාතම සූතරෙ - ස.නි. 2   143 
චක්ඛු සූතරෙ - ස.නි. 3   112, 151 
ාණවත්ථු සූතරෙ - ස.නි. 2  261 
තිෙ අනාථපිණ්ඩික සූතරෙ - ස.නි. 5-2 259 
දුිොණවතථ්ු සූතරෙ - ස.නි. 2  262 
දුිෙ යසෝත සූතරෙ - ස.නි. 5-1  192 
ධම්මචක්කපේපවත්තන සූතරෙ - ස.නි. 5-2 167 
ධාතු සූතරෙ - ස.නි. 3   214 
නිරැත්ි පථ සූතරෙ - ස.නි. 3  131 
යනා චසේස සූතරෙ - ස.නි. 3  200, 223 
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