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කත ුහමිියනේවගේ දහම් වපාතේ ලබාගත හැක ිසේථමාන: 

1. සනුලිේ විවේසංිහ මහතා – 39/10, ශානේත රීටා පාර, ගලේකසිේස. 
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29/8, පැඟිරිෙතේත මාෙත, මිරිහාන, නවුගේවගාඩ. 

3. චනේදන විවේරතේන මහතා  
 23/79A, 1 ෙන පටමුග, ධමමපාල වපවදස, තලෙතවුගාඩ. 

4. සේටැනේල ිසරූියාරච්චි මහතා – 25, කඩ වීදිය, වදේොවලේගම. 

5. එසේ. ඒ. ලයනලේ මහතා 
 140/19, රැහණුයසුරිි උදයානය, හකේමන පාර, මාතර. 

6. සරිිමා විවේරතේන මහතේමිය – 15, ඇලපාත, රතේනපුර. 

7. ඒ. ජී. සරතේ චනේ්රරතේන මහතා 
 ‘සමනේ’, ඇරැෙුල හංදිය, කනේඩලම පාර, දඹලුේල. 

8. වේ. ඒ. ඩී. ජයමානේන මහතා 
 ජයමානේන ෙතේත, ලබයුාය, කරුැණයෑගල පාර, කලුයිාපිටිය. 

9. මහාචායය වකේ. එම්. විවේරතේන, දනේත විදයා පීඨය, 
 වපේරාවදණි විශේෙ විදයාලය, වපේරාවදණිය. 

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

11.  ආස. ඒ. චනේදි රණයසංිහ මහතේමිය  
   සේටඩුිවයෝ ‘චායා’, වරෝහල හනේදිය, වපාවළානේනරැෙ. 

12. වනේරා විවේසනුේදර මහතේමිය  
 ඉළුකේපිටිය වබවහතේ ශාලාෙ, ඉළුකේපිටිය, ගැටහැතේත. 

13. ඩී. ස.ී ඒ. නශිේශංක මහතා – 91A, ෙුඩ්ෙසඩ් පාර, ගාලේල. 

14. පියානස සමරවකෝනේ මහතා 
 සදුුෙැල ිපැලැසේස, කරිිනේද, තසිේසමහාරාමය. 
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දහම් දන හැමදනේම  පරදයි 
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දම් ඇලුම හැම ඇලුම්  පරදයි 
නෙිනේ සෙු හැමදුකේම  පරදයි 

 
   අනුතතර ධමමරාජයාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජයට අරමුණයුෙූවයේ 
වදව් මිනිසනුේවගේ චිතත සනතානයයි. අනාදිමතේ කාලයකේ තුළ 
වමෝහවයනේ මළුාවී සසර දුකේ ගනිේවනනේ දැවෙමිනේ සටිින වලෝ සතුනේවගේ 
සතිේ සතනේ දහම් අමා දහරිනේ සසිිලේ කර අමා මහ නෙිනිනේ නිො 
සෙුපතේ කරිීම ඒ මහා කාරැණිකයාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවිජය 
පරමාථමමය විය. දුකේ ගනිි ෙඩන දිගේවිජය වෙනෙුට දුකේ ගිනි නිෙන 
ධමමවිජයකේ බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට හඳුනේො දුනේහ. 

   ධමමානනය අනේ හැම ානනයකටම ෙඩා උතමු් ෙනේවනේ සිතකට 
ෙැවටන දහම් පදයකිනේ පූණයය ජීවිත පරිෙතයනයකේ පො සදිුවිය හැකි 
බැවින.ි බාහරි ෙසත ු ානනවයනේ සැළවසන තාෙකාලකි සහනය වමනේ 
වනාෙ, එය සනාතන සැනසමුකට මඟ වහළිකරය.ි වමාහාතකට දිෙගට 
දැනී-වනාදැනී යන ආමිස රසය වමනේ වනාෙ, නරිාමිස දහම් රසය 
අසහනය දුරැවකාට සිතේ සනහන ගැඹරුැ අථමම රසයකි. සසර ෙඩන 
වගේහසති ඇලුම් වමනේ වනාෙ, වලාෙුතරුැ දහමට ඇත ි ඇලේම සසර 
ගමන වකටිකරය.ි තණයහා පිපාසය සනේහඳිුෙන අමා මහ නෙින සියලු 
සසර දුකේ නෙිාරණයය කරය.ි ‘නෙිවනේ නවිීම’ වපාතේ වපවළනේ අප දියතේ 
කළ ධමමානන ෙැඩ පිළවිෙවළහි වදෙැන ි අදියර ෙශවයනේ වම් ‘පහනේ 
කණයෙු ධමම වදේශනා’ වපාතේ වපළ එළ ි දක.ී මීතරිිගල නසිේසරණය ෙන 
වසනසවුනහ ි වයෝගාෙචර සඟපිරිස හමවුව් අප විසනිේ වදේශනා 
කරනේනට වයදුන වදසුම් 33 කේ රැගතේ යටක ීවපාතේ වපළට ෙඩා සරල 
අනේදමිනේ. ජන ජීවිතවයේ එදිවනාන ගැටළුෙලට එලේල වකාට වදසන ලද 
බැවිනේ වමම ධමමවදේශනා මාලාෙ වබාවහෝ වදවනකටු ෙැඩානයක ෙනු 
ඇතැය ිසතිම.ු සසරදුකේ ලයිලෙන විවිධ විෂම දෘෂටි මතොදයනේවගනේ 
ගැෙසගීතේ වපාතේ පතේ සඟරා ‘සහරාෙක’ අතරමංෙ සටිින ෙතේමනේ 
පාඨක සමාජයට වම් තළුනිේ වලාෙුතරුැ මඟට යම් ‘තරැ සළකුණයකේ’ 
වහෝ ලැවබවතාතේ අප දැරෑ උතේසාහය සඵල ෙූ වලස සළකමු. 

   ‘ආනපුුබබී කථමා’ නම් ෙූ අනපුිළවිෙළ කථමාමාගයයකේ අනුගමනය 
කරමිනේ දහම් වදස ූ බදුු පියාවණයෝ එෙැනමි ‘අනපුිළවිෙළ කථමාෙකේ’ 
ධමමවදේශකයනිේට අනදුැන ොනළහ. ානන කථමාෙ, සලී කථමාෙ, සගග කථමාෙ, 
කාමයනේවගේ ආදීනෙ හා වනකඛමමවයහ ි ආනසිංස ඒ අනපුිළිවෙළ 
කථමාෙට අයතේවව්. ඒ සියලේල තළුනිේ සකසේ ෙූ, මෘදුෙ,ූ පුබදුුෙූ. පහනේෙූ 
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සතිට චතරුායයසතය වදේශනාෙ මැනවිනේ විෂය වව්. වදේශනා විලාස 
ෙශවයනේ සළකන කල, බුදධ වදේශනාවෙහ ි ඉසේමතෙු වපවනන 
ආදශයෙතේ අංග සතරකේද ඇත. එනම්, උපමා, නදිශයන, ආදිවයනේ ධමම 
කරැණය ු සන්දශයනය කරිීම සසන්දවසසත)ි සතිේ කාෙදින අනේදමිනේ එතේතු 
ගනේොලමී සසමාදවපත)ි ඒො පරතපිතතයිට නැංවීවමහලිා උතේසාහෙතේ 
කරිීම සසමවුතතවජත)ි සහ අසනේනනේවගේ සතිේසතනේ පරසාදයට 
පතේකරිීමය ිසසමපහංවසත)ි. 

   ධමමපදවයනේ වතෝරාගතේ ගාථමා මාතෘකා වකාටවගන 
පැෙැතේවෙන වමම වදසමු් වපවළහදිීද හැකිතාකේ දුරට ඉහත සඳහනේ 
මලූධමම අනගුමනය කරිීමට තැතේ දැරැවෙමු. බුවදධාතේපාද කාලයක 
ලැබිය හැක ි අගරඵලය ෙන අසහතේ ඵලවයනේම වදේශනාෙකේ 
කළුුගැනේවීමට උනනේදු වීමු. වෙනතේ සුලභ වලෞකකි පරමාථමම තුළ 
අසනේනනේ සරිවකාට වනාතබා, බදුුපියාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළ අපරමාද 
පදය සහිගිනේෙමිනේ සංසාර විමුකතයි වදසටම ඔෙනුේ වයාමු කරවීම 
අපවගේ පරම අධයාශය විය. ‘පහනේ කණයවුෙනේ’ විහවිදන වමම 
ධමමාවලෝකවයනේ වලෝකයාට නෙිනේ මඟ වහළි වපවහළ ිවව්ො! 

   වදසේ විවදසේ ෙැස ි සැදැහැෙතේ පරිතයාගශලීී විශාල පිරිසකවගේ 
වනාමසරුැ ආධාරවයනේ ‘අමා ගඟ’ දිවනනේ දින පුළුලේ වෙමිනේ ගලායයි. 
එයනිේ ජනති පුණයය ශකේතයි ඔෙුනේහට පරම ශානත නෙිමාණයාෙවබෝධය 
පිණිස උපනශිරය සම්පතකේම වව්ො! පටිගත කල ‘පහනේ කණයෙු’ වදසුම් 
පිටපතේ කරදීවම් සහ වසෝදුපතේ බැලවීම් කායයයනේට සහාය ෙන 
පිනේෙතේ සරිිමා විවේරතේන, කසුමුා විවලේවගාඩ, ගතීාංජලී සමනේ 
වානලවගේ සහ ලිලයිනේ රතේනායක යන මහතේමීනේටතේ, අපවගේ වපාතපත 
වශෝභන වලස ම්ුරණයය කරවදන වකාලටිි පරිනේටසසේ සමාගවම් සී. 
ජයවසෝම මහතා ඇතළුු සැමටද අපවගේ පුණයයානවුමෝදනාෙ හමිිවව්.                

‘චිරං තිටඨතු වලාකසමි - සමමාසමබුදධ සාසනං’ 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනු 
කරිිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල 
කරඳන  
(2560) 2016 ජුනි 
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කටකුුරුනද්  ්ඤාණනන්  ස හම් දසනසනු ්ිාර  
පරකාශක නකදද න  

  ‘කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුනේ භාරය’ පූඡ්ය 
කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සේොමීනේ ෙහනේවසේ විසනිේ සම්පාදිත සියලුම 
ධමම ගරන්ථම හා වදේශිත ධමම වදේශනා පිරිසදිු ධමම ානනයකේ ෙශවයනේම 
ධමම පිපාසති වලෝකයාහට පරානනය කරිීවම් උනේෙහනේවසේවගේ 
අභමිතාථමමය ඉට ු කරිීමට ඇප කැප වී සටිිය.ි වම් අනෙු ධමම ගරන්ථම 

ම්ුරණයය සහ වබානහැරීම පිළබිඳ කායයභාරයතේ, ධමම වදේශනා සංයුකත 
තැටිගත කරිීම සහ www.seeingthroughthenet.net වෙබ් අඩවිය, 

www.facebook.com/seeingthrough සමාජ ජාල අඩවිය පෙතේො 
වගන යාමතේ කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරවයේ 
ෙගකමී ෙනු ඇත. 

 වදසේ විවදසේ ෙැසි ධමමකාමී පාඨක ශරාෙක විශාල පිරිසකේ 
වෙනවුෙනේ කරියාතේමක ෙන වමම පුළුලේ ධමම ානන ෙැඩ පිළිවෙලට 
ානයකවීමට කැමති පිනේෙතුනේ හට පහත සඳහනේ බැංක ු ගණියමුට තම 
ආධාර මදුලේ වයාමකුරිීමට අෙසේථමාෙ ඇත.  

වමම ධමම ානන ෙැඩපිළවිෙලට ආධාර එවීම පිළබිඳ සයිලු විමසමී්: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරය 
කරිිලේලෙල ෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන. 

දුරකථමන අංක: 0777127454  

ඊවම්ලේ ලපිිනය: knssb@seeingthroughthenet.net 

 

ආධාර මදුලේ වයාමු කරිීම: 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසනුේ භාරය (K.N.S.S.B)  

ගණියමු් අංක: 007060000241 
සම්පතේ බැංකෙු, SWIFT: BSAMLKLX 

ශාඛා අංකය: 070 

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

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

මහෙැලි ගඟ උතරුට හැරැවීවමනේ පස ුඑවතකේ නසිරැ මුඩු බිම් 
වලස පැෙති වපවදසේෙල සදිුෙූවයේ ඉමහතේ වෙනවසකි. පිපාසයට පැනේ 
බිඳකේ වනාලබා සටිි වගාවීහු වපවදස පුරා නිහඬෙ ගලා යන සසිලිේ දිය 
දහරිනේ පිනා ගයිහ. මැලෙුනු වගායම සරැෙ නලිේෙනේෙ කරලිනේ බර 
විය. මලේ පලනිේ ගැෙසගීතේ තරුැ-ලයි බලා සැනවසන වපවදසේ ෙැසිවයෝ 
තටුු කඳුළු ෙගළුහ. 

දහම් අමා ගඟ ‘උතරුට’ හැරැවීවම් ෙැඩ පිළවිෙළකේ වමයට 
වතෙසරකට වපර ඇරඹණුි. දහම් පත-වපාත තබා ‘එාන-වව්ල’ සඳහා 
ෙතේ වියපැහැදම් කරිීමට ෙතේ-කමකේ නැතේවතෝ, නහිඬෙ වනාමිලවයේ 
ගලායන අමිල දහම් අමා දිය දහරිනේ සදහම් පිපාසය සනේසඳිුො ගතේහ. 
අරිටු මිසදිටු හැර, සැදැහැවයනේ සරැෙ, ගණුය නෙුණිනේ බරෙ පිළිවෙතේ 
මගට නැමී ගතේහ. වලාවී-වලාෙුතරුැ මලේ පල නළා ගනිමිනේ හද පුරා 
පිරි බැතවියනේ නනේ අයරුිනේ වසාම්නස පළකළහ. 

‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණය භාරය’ නමිනේ දියතේ කළ වමම ධමමානන 
ෙැඩපිළවිෙළ සඳහා අපවගනේ ෙැයෙුවනේ පිරිසදිු ධමමානන සංකලේපය 
පමණි. අමාගඟ ‘උතරුට’ හැරැෙූවෙෝ සසනුේ ගණුය හඳුනන පරිතයාගශීලී 
සැදැහැෙතේහුමය. ‘නෙිවනේ නවිීම’ වපාතේ වපළ එළ ි දැකේවීවමනේ 
වනානැෙතී ‘පහනේ කණයෙු ධමමවදේශනා’ වපාතේ වපවළහි ‘බර පැන’ 
දැරීමටතේ, වදසේ-විවදසේෙල දහම් පිපාසතියිනේ උවදසා අප අතිනේ 
ලයිැවෙන අනකිුතේ වපාත-පත ඒ අයරුිනේම එළ ි දැකේවීමටතේ ඔෙුහු 
උතේසකු ෙූහ. ‘වදන වදේ පිරිසදිුෙම දීවම්’ අදහසනිේ අමිල ෙ ූදහම ඊට 
නසිි වශෝභන ම්ුරණයයකිනේම  ධමමකාමීනේ අතට පතේ කරිීමට පියෙර 
ගතේහ. ම්ුරිත පිටපතේ සංඛයාෙ අෙසනේෙනු හා සමගම ‘නැෙත මු්රණය’ 
පළකිරීවමනේ දහම් අමා ගඟ වියළ ීයා වනාදීමට දැඩි අදිටනකනිේ ඇප 
කැපෙහූ. 

‘වපාතේ අවලවිය’ පිළබිඳෙ වමකල බහලුෙ දකේනට ලැවබන 
ොණිජ සංකලේපයට පිටපුා, තහංචිෙලනිේ වතාරෙ, තමනේ අතට 
වනාමිලවයේම පතේ කැවරන ‘දහම් පඬරු’ තළුනිේ ධමමානන සංකලේපවයහි 
අගය ෙටහාගතේ වබාවහෝ පාඨක පිනේෙතේහ ුතමනේ ලද රස අහරකේ, නෑ-
හතිෙතනුේ  සමග වබාන-හාන ගනේනාකේ වමනේ වනාමසරුැෙ අනේ දහම් 
ලැදියනටද දී ධමම ානනයට සහභාගී ෙූහ, ඉනදුු වනානැෙතී, ශකේති 
පමණිනේ ‘ධමම ගරන්ථම ම්ුරණයභාරයට’ උරදීමටද ඉදිරිපතේෙූහ, ඇතැවමකේ 
වලාකු කඩුා දහම් වපාතේ ම්ුරණයය කරවීවම් හා නැෙත-නැෙත ම්ුරණයය 
කරවීවම් බරපැන ඉසලිමීට පො පසබුට වනාෙූහ. 



 

x 

සම්බදුු සසනු වම් ලකේ වපාවළාවෙහි පෙතනි තාකේ වම් දහම්  
අමාගඟ වලෝ සතනුේ සතිේ සනහමිනේ වනාසඳිී ගලා වයේො යනු අපවගේ 
පැතමුයි. 

“සබබානනං ධමමානනං ජිනාති” 

වමයට, 
සසනුේ ලැදි  

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද භකි්ෂු 
 
වපාතේගලුේගල ආරණයය වසේනාසනය  
‘පහනේ කණයෙු’ 
කනේවදේවගදර, වදේොවලේගම. 
2000 ජුන ි05 ස2544 වපාවසානේ) 
 

 

 
 

 

පහන ්කණුව ධර්ම ද ශ්නා 

10 – දවළුර් 

පරථමර් ර්්ුරණ  

 ධමම ානන ෙශවයනේ පිටපතේ 1000 ක වමම පරථමම ම්ුරණයය සුගතේ 
දිසානායක, මාවනලේ දිසානායක මහතේම මහතේමීනේ එළිදකේෙනේවනේ 
පරවලෝ සැපතේ තම ආදරණීය වදමාපියනේ ඇතළුු සයිළුම ඥාති 
ෙසගයාට හා හතිෙතුනේට පුණයයානුවමෝදනා පිණිසතේ ජීෙතේෙ සිටින 
සයිළුම ඥාත ි ෙසගයාට හා හතිෙතනුේට තරිවිධ රතේනවයේ ආශිසොදය 
ලැබීමටතේ වහේතු ොසනා වව්ොය ි පතමිනේ බැවිනේ වමම ධමම ානනමය 
කසුලය ඔෙනුේ සැමටම පරම ශානත උතමු් නෙිමානාෙවබෝධය පිණිස 
උපනශිරය සම්පතකේ වව්ොයි පතම.ු 

          – අනශුාසක 

            ස2560) 2016 ජුලි 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 වන ද ශ්න  
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46 වන ද ශ්න    
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 155) 

 ‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බු ධසස’

දුපපබබජජං වම දුරධිොසා වගහා  
ධවමමා ගමභවීරා දුරධිගමා වභාගා 
කචිඡ්ා ෙුතත ිවනා ඉතරීතවරවනෙ 
යතුතං චිවනතතංු සතතමනිචචත′නති 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි, 

 අනතිය සංඥාෙ සයිලුම වකවලසේ මලුිනපුුටා දැමීමට සමතේ 
භාෙනාෙකේ හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ෙණයයනා කරල තවියනො. 
අනතිය සංඥාෙ ෙැඩීවමනේ අනතිය, දුකඛ, අනාතේම කයින තරිලක්ෂණයයම 
අෙවබෝධ කරගනේන මඟ සැලවසනො. නරිනේතරවයනේ අනතිය සංඥාෙ 
ෙැඩීවමනේ රහතේ බෙ ලබා ගතේත ු එකේතරා රහතනේ ෙහනේවසේ 
වකවනකවුගේ පරීත ිොකයයකේ තමය ිඅද අපි මාතෘකා හැටියට ඉදිරිපතේ 
කර ගතේවතේ. බුදධ කාලවයේ මගධ රවේ පරාවදේශීය රජ වකවනකුවගේ 
පුවතකේ ‘වජනත’ නමිනේ කඩුා අෙදිවයේදීම, ඒ පුණයය ශකේතයි නිසා 
පැවිදේදට නැඹරුැ ෙූ නමතුේ, සවිතේ විචිකිචඡ්ාෙකේ ඇත ි ෙුනා. පැවිදේද 
වබාවහාම දුෂේකරය.ි ගහිවිගය ිොසය කරිීමතේ ඒ ෙවගේම අසරීැ වදයකේ, 
ධමමය - වම් නෙිමාණය ධමමය පරතයක්ෂ කරිීමතේ වබාවහාම ගැඹරුැ වදයකේ. 
ධමමය ගැඹරුැයි. අනකිේ අතට ගහිිවගය ිොසය කරමිනේ ධනය ඉපයීමතේ 
අපහසයු.ි වමාකකේද කළ යතුේවතේ කයිලා ඔය විදියට වදගඩිියාවෙනේ 
කලකේ පසවුෙලා, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමවුෙනේන පැමිණිලා ධමම 
ශරෙණයය කරලා යම්කසිි ශරදධාෙකේ ඇති කරවගන පැවිදි ෙුනා. පැවිදි 
ෙුන නමතුේ යම් කසි ිකාල සමීාෙකේ තළු අර විදිවය වදගඩිියා විතසක, 
සවිතේ බලපැෙැතේ ෙූ බෙ වපේනො. වකවසේ නමතුේ වබාවහාම වීසයය 
ෙඩලා අනතිය සංඥාෙ භාෙනාෙකේ හැටියට දියණුය ු කරලා ඒ 
කමමසථමානය තුළනිේ අරහතේ බෙ ලබා ගතේතා. රහතේ ෙුනාට පසේවසේ 
තමාවගේ හිවතේ තබිණුය ු ඒ වදගඩිියාෙ ආදියතේ මතකේ කරමිනේ පරීති 
ොකයයකේ වබාවහාම වසාම්නසිනේ යකුේතෙ පරකාශ කළා. ඒ ගාථමාෙ 
තමය ිඅපි මාතෘකාෙ හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ.  

 ‘දුපපබබජජං වම දුරධිොසා වගහා’  

 පැවිදේද වබාවහාම දුෂේකරය.ි ගහිවිගය ි ොසයතේ ඒ ෙවගේම 
අපහසයු.ි 
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 ‘ධවමමා ගමභවීරා’  

 ධමමය ගැඹරුැයි. 

 ‘දුරධිගමා වභාගා’  

 වභෝග සම්පතේ ලබා ගැනමීතේ අපහසයු.ි 

 ‘කචිඡ්ා ෙුතත ිවනා ඉතරීතවරවනෙ’  

පැවිදි ෙුනාට පසේවසේ ඒ සවි්පසය - ‘යථමා ලාභ සනේවතෝෂය’ කියන 
ආකාරවයනේ පරිවභෝග කළ යතු ුවෙනො. පිණයඩපාතවයේ ගයිාම ඇතැම් 
දිනක අඩවුෙනේ ලැවබනො. ඇතැම් දිනක ෙැඩිවයනේ ලැවබනො. 
ඇතැම් දිනක කටකුෙ ලැවබනො. ඇතැම් දිනක පරණීතෙ ලැවබනො. 
ඉතරීතර කයිනේවනේ වදවකනේ එකකේ. ඔනේන ඔය විදිවයේ තතේත්වයකේ 
පැවිදේද තළු තවියනේවනේ. ඒක නසිා ‘කචිඡ්ා ෙුතත ිවනා ඉතරීතවරවනෙ’ 
අවපේ වම් පැවිදේවදේ ජීෙන ෙෘතේතයිතේ වබාවහාම දුෂේකරය.ි නමුතේ ඒ 
ඔකේවකාම විතකය ජය අරවගන අනේතමිට ඒ සොමීනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො  

 ‘යතුතං චිවනතතංු සතතමනිචචතං’  

නරිනේතරවයනේ වම් අනතියතාෙ සහිකිරිීම කළ යතුේතකේ. තමනේ ඒවක 
ආනශිංස දුට ු නසිා, වම්කය ි ඒ කථමානේතරය ෙශවයනේ වකටිවයනේ 
දැකේවෙනේවනේ. 

 අපි වම්ක මලුේ කරවගන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනිතයතා 
ධමමය පිළබිඳෙ පරකාශ කළ ධමම කාරණයා ටිකකේ මත ුකර ගනේන බලමු. 
ඇතේත ෙශවයනේ වම් අනිතය සංඥාවව් ඇත ි පරබල ශකේතයි පරකාශ 
වකවරන එකේතරා පාඨයකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලා 
අමතලා ොනළා එකේතරා අෙසේථමාෙක. අපි ඒක සංිහවලනේ කවි්වොතේ 
‘මහවණයනි, අනතිය සංඥාෙ ෙඩන ලදේවදේ, බහලු ෙශවයනේ පුරැදු කරන 
ලදේවදේ, සයිලුම කාමරාගය වකළෙර කරය.ි සියලුම රෑපරාගය වකළෙර 
කරය.ි සයිලුම භෙරාගය වකළෙර කරය.ි සයිලුම අවිදයාෙ වකළෙර 
කරය.ි සයිලුම අසමි මානය වකළෙර කරය.ි මලුනිපුුටා දමයි.’ කියල 
ඔය විදියට අනතිය සංඥාවව් ශකේතමිතේ බෙ ආනශිංස සහිත බෙ එකේ 
අෙසථමාෙක පරකාශ කරලා, ඊළඟට සංඝයා ෙහනේවසේලා අමතලා තෙ 
දුරටතේ විසේතර කරනො. වකවසේ ෙඩන ලද අනතිය සංඥාෙ ද ඒ තරම් 
ආනශිංස ලබා වදනේවනේ කයිලා. සාමානය ෙශවයනේ අනතිය සංඥා 
භාෙනාෙ දකේෙන තැනේෙල - වම් පිනේෙතනුේ විවශේෂවයනේ ඔය 
ගරිිමානනේද සූතරය ආදිවයේදී දැකලතේ ඇත ිදශ සංඥාෙකේ කයිල තියන ඒ 
භාෙනා මාතෘකා දහයකේ ගරිිමානනේද සතූරවයේ දකේෙන වකාට, එතනතේ 
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මලුට දකේෙල තවියනේවනේ ඔය අනිතය සංඥාෙය.ි ඉතනිේ වමවතනේදිතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පඤච උපාානන සකන්ධය පිළබිඳ අනතියතාෙ 
ෙැඩීම තළුනිේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට වම් ආනශිංස ලබාගත හැක ිබෙ 
පරකාශ කර ොනලා.  

 රෑප, වව්දනා, සඤඤා, සංඛාර, විඤඤාණය කයින වම් වගාඩෙලේ 
පහ තමයි, වම් පිනේෙතනුේ අහල තයිනො, පඤචපූාානනසකන්ධ නමිනේ 
හැඳිනේවෙනේවනේ. උපාානන කයිල කයිනේවනේ අලේලාගන තියනො. වම් 
අලේලාගන තයින වගාඩෙලේ පහ, වම්ොවයේ අනිතයතාෙ නිතරම 
වමවනහ ිකරන එකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවියනේවනේ. ඒ 
වමවනහ ි කරන ආකාරයතේ ඇතැම් තැනේෙල වම් විදියට වපනේනුම් 
කරනො. දැනේ වමතනදීතේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට පරකාශ කරනේවනේ ‘ඉති 
රෑපං, ඉත ි රෑපසස සමුදවයා, ඉත ි රෑපසස අත්ථංගවමා’ වම්ය රෑපය, 
වම්ය රෑපවයේ හට ගැනමී, වම්ය රෑපවයේ වගවීයාම කයිලා ඒ විදියටම 
තමය ිවමය වව්දනාෙ, වමය වව්දනාවව් හට ගැනීම, වම්ය වව්දනාවව් 
වගවීයාම, ඒ ෙවගේම සඤඤාෙ ගැන, සංසේකාර ගැන, විඤඤාණයය ගැන, 
නරිනේතරවයනේ වයෝගාෙචරවයකේ ඒ පඤචපූාානනසකන්ධය හතිට එන 
එන ආකාරවයනේ අනිතයතාෙ වමවනහි කළ යතුු බෙ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කර ොනලා. වමනේන වම් වගාඩෙලේ පහ තමයි, අපි වම් 
බානවගන ඉනේන වගාඩෙලේ පහ තමයි, මමය මවගේය කයිලා අපි වම් 
පරකාශ කරනේවනේ. 

 වම්කට වගාඩෙලේ කයිල කයිනේවනේ වමාකද කයින එකතේ 
ධමමවයේ විගරහ කරල තයිනො. බුදධ ෙචනවයනේම පරකාශ කරල 
තයිනො. එවකාවළාසේ ආකාරයකට විගරහ කරල තයිනො. වම් එක එක 
වගාඩකේ අතීත, අනාගත                                             , ෙතයමාන, එතනම තනුකේ තවියනො. අතීත 
රෑපය වෙනේන පුලුෙනේ හිතට එනේවන. අනාගත                                              රෑපය වෙනේන 
පුලුෙනේ. එවහම නැතේනම් ෙතයමාන රෑපය වෙනේන පුලුෙනේ. ඒ ෙවගේම 
අජඣතත බහදිධා, ඇතළුත රෑපයකේ තමා පිළබිඳ රෑපයකේ වෙනේන 
පුලුෙනේ, එවහම නැතේනම් අනනුේ පිළබිඳ රෑපයකේ වෙනේන පුලුෙනේ. 
සමහර විට තමා පිළබිඳ රෑපයකේ වෙනේවනතේ අනනුේ පිළබිඳ රෑපයකේ 
එකේක සංසනේදනය කරලා එයාට ෙැඩිය මම ලසේසනයි, එවහම 
නැතේනම් අෙලසේසනයි ඔය ආදී ෙශවයනේ. ඒෙතේ වම් අලේල ගතේතු 
වදේෙලේ. එතවකාට අතීත අනාගත  ෙතයමාන, ඇතළුත පිටත, ඊළඟට 
ඒකට අානළ තෙතේ දකේෙනො රළු වහෝ සයිුම් වහෝ පහතේ වහෝ උසසේ 
වහෝ අෙසාන ෙශවයනේ දකේෙනො දුර වහෝ ළඟ වහෝ, එතවකාට 
එවකාළහකේ සම්පණූයයය.ි අතතී, අනාගත , ෙතයමාන, ඇතළුත, පිටත, රළු, 
සයිමු්, පහතේ, උසසේ, දුර, ළඟ කයින, ඔනේන ඔය එවකාවළාසේ 
ආකාරයටය ි ‘ඛන්ධ’ ෙචනය විගරහ කරනේවනේ. එතවකාට ඒ ෙවගේ රෑප 
වව්දනා හැම එකකේ පිළබිඳෙ වම් වගාඩෙලේ තමය.ි වම් වගාඩෙලේ 
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එකේකය ි අපි ජීෙතේ වෙනේවනේ, කර ගහවගන යනේවනේ, නරිනේතරවයනේ 
හතිට ගලාවගන එනේවනේ, එකේවකා අතතී වදේෙලේ අතතී රෑප අනාගත 
රෑප ඔය ආදී ෙශවයනේ, ඔනේන එතවකාට වම් වගාඩෙලේ පහම ධමමවයේ 
හඳුනේෙනේවනේ සංඛත හැටියට සකසේ කර ගතේත ුවදේෙලේ හැටියට. 

 වම් සකසේ කර ගතේත ු වදේෙලේෙල සෙභාෙය වමාකකේද? වම්ො 
අපට වපේනො නතිය හැටියට, ඒ සකසේ කර ගැනමී තුළනිේම, සථමාෙර 
වදයකේ හැටියට ඒවක පිහටිා සිටීමට අපි උතේසාහ කරනො. ඒක නිසා 
වම්කට කයිනො සංඛත කයිල. ‘සංඛාර’ නමතුේ සංඛත වම් 
පඤචපූාානනසකන්ධය සංඛතයි. සංඛත කියල කයිනේවනේ සකසේ කර 
ගතේත ු වදේෙලේ. ඉතනිේ වම් සංඛතවයේ ලක්ෂණය තනුකේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො. මහවණයනි වම් සංඛතවයේ ලක්ෂණය තනුකේ තයිනො. 
වමානොද ලක්ෂණය තනු? වම් සංඛත හැම වදේකම උපතකේ දකිනේන 
ලැවබනො. ‘උපපාවාන පඤඤායති’, ඒ ෙවගේම ‘ෙවයා පඤඤායති’. වගවී 
යාමකේ දකනිේන ලැවබනො. උපතකේ දකනිේන ලැවබනො. වගවී යාමකේ 
දකනිේන ලැවබනො. තනුේ වෙනෙුය ි කයිනේවනේ ‘ඨිතසස අඤඤථමතතං 
පඤඤායති’ ඨිත ිකයිල සේතථිි කයිල කයින - සේථමාෙර කයිල හිතාගතේතු 
ඒ වදය පිළබිඳෙ පො ‘අඤඤථමතතං’ කයිල කයිනේවනේ අඤඤථමා 
භාෙයකේ, අඤඤථමාභාෙයකට වෙනසේ වීමකට භාජනය වෙනො. ඉතිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් වපනේනමු් කරනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේ 
පෙතේනා තතේත්වය - ඇතවිීම් නැතවිීම්. 

 නමතුේ සංඛතය තළු අපි හානගන තියනො ‘ඨිති’ කියල 
තතේත්වයකේ. ෙතයමානයකේ හානගන තයිනො. වම් ෙතයමානය අනේන 
නරිනේතරවයනේ වෙනසේ ෙන බෙය ි දැනේ වපනේනමු් කරනේවනේ. ඉතිනේ 
ඇතේත ෙශවයනේ විදශයනාවව්දී අතතී සංසේකාර, අනාගත සංසේකාරෙලට 
ෙඩා ෙතයමාන සංසේකාරය ි උගර විදශයනාවව්දී අරමණුය ු කර ගනේවනේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො එකේ අෙසථමාෙක මහවණයනි, 
අතතී රෑපතේ අනාගත රෑපතේ අනිතයයය.ි ෙතයමාන රෑපය ගැන කියනුම 
කෙවසද, මතකේ කරලා වදනො වම් වලාකෙුට හතින ෙතයමානයතේ ඒ 
ෙවගේම අනිතයය ිකයිල. ඒකතේ වෙනසේ වෙනො ‘අඤඤථමභාවී’. නමුතේ 
ඒ අඤඤථමභාවී සෙභාෙයමයි වලෝකයා භෙ හැටියට අලේලාවගන 
උපාානන හැටියට එතන පැෙැතේමකේ හානගනේන බලනේවනේ. එතවකාට ඒ 
චිතේත තතේත්වය තළු තමය ි වනාවයකුතේ වසෝක, පරිවදේෙ, දුකඛ, 
වදෝමනසස ආදී වම් පඤච උපාානනසකන්ධය නසිා දුකේ පැමිවණයනෙ 
කයිල කියනේවනේ. වමාකද, ඔය අපි හානගතේත ු පදනම දිරලා වදදරැම් 
කනවකාට, බිඳ ෙැවටනවකාට, අපි වනාදැනෙුත්වම බිඳ ෙැවටන බෙ 
අමතක කරලා ඒක උඩ ඉනේන වකාට කඩාවගන ෙැවටනො ඒකතේ 
එකේක. ඔනේන ඕකය ිඑතවකාට යථමා තතේත්වය. එතවකාට වමනේන වම් 
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සංඛතවයේ ඔය කයිපු ලක්ෂණය, ඇතැම් වකවනකේ උපපාද, ඨිති, භංග 
කයිල ඒෙ සමාන හැටියට දකේෙනො. නමතුේ වමතන ෙැදගතේ කාරණයය 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මත ුකරල වදනේවනේ අපි ඨිත ිකයිල හිතාගතේතු 
වදය පො නරිනේතරවයනේ වෙනසේ ෙන බෙය.ි ඒක නිසාම 
‘භවදදකරතත’ ආදී සූතරෙල දකේෙනො දැනේ සාමානයවයනේ වලෝකයා 
තළු තයිනො අතතී වදේ පිළබිඳ අවපේක්ෂාෙකේ. ගයි වදේ, ෂා ෂා ඒක 
තබිණුයා නම් වහාඳ වනේද කයිලා. අනාගත වදේ එනකම් බලාවගන 
ඉනේනො. එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළා අතතී වදේ ‘යදතීතං 
පහනීං’ අතතී වදේ ගයිා, ගයි වදේ ගයිා ‘අපපතතඤච අනාගතං’ අනාගත 
වදේ තාම ආවව් නැහැ. ඒ නසිා අතතී වදේ ගැන අවපේක්ෂාෙ නිශේඵල 
වදයකේ. අනාගත වදේෙලේ තාම ආවව් නැති නසිා, ඒො ගැන සතුටු 
වීමතේ නශිේඵලය.ි ඊළඟට ‘පචචුපපනනඤච වයා ධමමං තත්ථ තත්ථ 
විපසසති’ ෙතයමාන වදේ ඒ ඒ තැන දකනිේන ඕන. ඒ ඒ තැන විදශයනා 
ෙශවයනේ දකනිේන ඕන. ඒ ඒ තැන විදශයනා ෙශවයනේ දකිනේන කියල 
කයිනේවනේ අනේන අර සංඛතය සකසේ කරන සංසේකාර. සංඛතයකේ කියල 
වදයකේ හානගනේන උපකාර ෙන වදේෙලේෙලට තමය ි සංසේකාර කියල 
කයිනේවනේ. වම් ෙචන වකාච්චර අහල තබිණුයතේ වම්ොවයේ අථමම සමහර 
විට පැහැදිල ිනැහැ. වම් සංසේකාර කයිල කයිනේවනේ සකසේ කරිීම්. වම් 
සකසේ කරිීම් තළුනිේ තමය ිසකසේ ෙුන ුවදයකේ හැවදනේවනේ.  

 නමතුේ වම් සකසේ කරිීම්ෙලට මුලේ වෙනේවන වමාකකේද? 
අවිදයාෙ. ‘අවිජජා පචචයා සංඛාරා’ කයින ෙචනය වම් පිනේෙතුනේ 
අහල තයිනොවනේ පටිචච සමපුපාද වදේශනාෙල. ඉතනිේ මලූකිම සකසේ 
කරිීම තමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ - වම් අපි කය කියල 
අලේලවගන ඉනේන එක, සකසේ වෙනේවනේ ආශොස පරශොසය තුළිනේ. 
ඒවක අනිචචතාෙෙතේ වතේරැම් ගනේන බැරැෙ තමය ිඅතතීවයේ ඔය හිනේදු 
වයෝගනීේ එවහම වම්ක ‘පරාණයයකේ’ ආතේමය හැටියට ගතේතා. වකායි 
තරම් වමෝඩ ෙැඩකේද? වම් පරාණයය කයිල කයිනේවනේ ආශොස-පරශොසය 
- නරිනේතරවයනේ වෙනසේ වෙනො, ඒක තළුතේ රැළ ි රැළ ි ෙශවයනේ 
විදශයකයාට ෙැටවහනො. එක ආශොසයකේ තළුතේ වගාඩකේ තියනො 
කයිලා. නමතුේ අනේන සාමානය වලෝකයා ඒ සංසේකාර දැඩිෙ ගනේනො. 
ඉතනිේ කය සකසේවෙලා තවියනේවනේ ඔය ආශොස පරශොසවයනේ. මූලික 
සකසේවීම. තෙතේ ඉතිනේ ආහාර පාන ආදියතේ ෙැවටනෙ තමයි. ඒ 
ෙවගේම ෙචනය, අපි වම් කථමාකරන ෙචනය - ඒකතේ වලාකුෙට 
ගනේනො, ඒක ගනේන වෙනෙ සාමානය ජීවිතය තළු. නමතුේ ඒවක යථමා 
තතේත්වය වපනේනමු් කරනො, ඒෙ සකසේ වෙනේවනේ විතකක විචාරෙලිනේ, 
විතකක විචාර කයිල හති තළු වකවරන ඒ සතිවිිල ි ධාරාෙ. ඒකතේ 
නරිනේතරවයනේ වෙනසේ ෙන වදයකේ. ඒ සංසේකාරෙලනිේ තමයි ෙචනය 
සකසේ වෙනේවනේ. ඊළඟට අපි විචිතර හැටියට හතින වම් සිත. අපි 
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වලාකෙුට ගනේන හිත - ඒක සකසේ වෙනේවනේ සඤඤාෙතේ වව්දනාෙතේ 
නසිා. සඤඤා වව්දනාෙලට ඒක නිසා චිතත සංඛාර කයිනො. ඉතිනේ 
ඔය විදියට කාය සංඛාවරා, ෙචී සංඛාවරා, චිතත සංඛාවරා කයිල ඔය 
සංසේකාර ඊළඟට වම් සකසේ කරිීම්ෙලනිේ කරනේවනේ වමාකකේද? ඒ 
වකවරන ටික තමය ි පටිචච සමපුපාදවයේ ඊළඟට තවියනේවනේ, 
විඤඤාණයයතේ නාමරෑපයතේ.  

 වම් විඤඤාණයය කයින එක මායාෙකේ හැටියට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙල තයිනෙ. වම් විඤඤාණයය නරිනේතරවයනේම 
පෙතනිේවනේ නාම රෑපයතේ එකේක. විඤඤාණයය අරමණුය අලේල ගනේනො. 
ඒ අලේලන අරමණුය නාම රෑපය හැටියට දකේෙනො බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ. වම් නාම රෑපය කයිල කයිනේවනේ - වම් අපි වකාච්චර 
හතිෙුතේ වම් රෑපය ඒ ආකාරවයනේම අපට වතේරැම් ගනේන බැහැ. ඒකට 
නාමයතේ උපකාර වෙනො. සතිට අරමණුය ු කර ගනේන බැහැ තනිකර 
රෑපයකේ, නාම රෑප වදක එකටය ියනේවනේ. එතවකාට ඒක නසිා සිතට 
එන අරමණුය ‘නාම රෑප’ නමිනේ දකේෙනො, නැතේනම් බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට වම්කට කයිනේන තබිනු චිතත රෑප කයිලා. දැනේ සාමානය 
වලෝකයා හතිනේවනේ ‘සතිය ි රෑපයයි’ කයිල වදකකේ තයිනො කියලා. 
වභෞතකි විදයාඥයියනිේ ආදීනතුේ හතිනො රෑපය කයිලා වෙනම තියනො 
කයිලා. එවහම නම් කයිනේන තබිනුා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට චිතත 
රෑප කයිලා. එවහම නැතේනම් ‘මවනෝ රෑප’ කයිලා කයිනේන තබිණුයා. ඒ 
වෙනෙුට ‘නාම රෑප’ කවි්වෙ වමාකද? අනේන අර නාමවයනේ ලැවබන 
නම් කරිීම තළුනිේ තමය ි රෑපය හඳුනාගනේන පුලුෙනේ වෙනේවනේ. 
රෑපවයනේ ඉදිරිපතේ කරන ගැටීම තළුනිේ තමය ි - ගැටීම කියන 
සංකලේපය, නාමයට එනේවන. ඉතනිේ ඔය වදක අතතීවයේ ඉඳලම වම් 
වබෞදධ චිනතාෙලයි පිළගිතේත ුබෙ වපනේනමු් කරන උපමාෙ තමයි වම් 
පිනේෙතනුේ අහලතේ ඇති අර ඇවිදිනේන පුලුෙනේ අන්ධයාතේ ඇවිදිනේන බැරි 
ඇසේ වපේන වකාරාතේ යන ගමනකේ ෙවගයි. වකාරා අන්ධයාවගේ පිට උඩ 
නැගලා යන පාර වපනේෙනො. ඒ ෙවගේම රෑපය අන්ධය.ි නාමයට 
වපවනන නමතුේ ඇවිදිනේන බැහැ. අනේන ඒ වදක නාම රෑප වදක 
හැටියට වම් කෙුරැතේ දනේනො. විදශයකයනිේ සතිට එන අරමණුය නාම 
රෑප හැටියට හඳුනේෙනො. ඉතනිේ ඒ නාම රෑප සංසේකාර වමවනහි 
කරිීම තමය ි විදස ශකයාට අයිත.ි ඒක තළුනිේ අර අනතියතාෙ පුළුලේෙ 
හතිාගතේත ුඅනතියතාෙ එතන, එතන ෙහ ෙහා දකනි ශකේතයි ඒ නාම 
රෑප ධමම තළුම තවිබනො. 

 නාම රෑප ධමම කයිල කයිාපු එක විගරහ කරල දකේෙනේවනේ - 
නාම ධමම හැටියට දකේෙනේවනේ වව්දනා සඤඤා වච්තනා ඵසස 
මනසකිාර ධමම පහය.ි අවතේ ඇඟිලි පහ කයිලා හතිා ගනේනතේ පුළුෙනේ. 
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වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර. වබාවහෝ වදවනකේ වම් 
කාලවයේ විතරකේ වනාවෙයි. ඈත අතතීවයේ ඉඳලම ඇතැම් උගතුනේ වම් 
නාම ධමම සංගරහය වෙනසේ කරල දකේෙනේන බලනො. ඵසස මලුට ානනේන 
යය ි කයිනො. වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර කියලයි 
බදුධ ෙචනවයේ තවියනේවනේ. වව්දනාෙ පළමවුෙන ි එක. ඊළඟට 
සඤඤාෙ වච්තනාෙ සේපශයය මනසකිාරය ඒ විදියට. නමුතේ 
තසකානකුලූෙ බලන වකාට වව්දනාෙට කලනිේ ‘ඵසස’ තයින බෙ 
ඇතේත. නමතුේ ‘ඵසස ඉසේසරහට’ ගනේන නරකය.ි අපට කියනේන 
තවියනේවනේ ඒකය.ි ඵසස පසේවසමය ිතිවයනේන ඕන. වව්දනා, සඤඤා, 
වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර. වමාකද වහේතුෙ, දැනේ ටිකකට හිතල 
බලනේන. අවපේ අත රතේ වෙච්ච වදේක ගැවටනො. ගැටනුට පසේවස 
එතන සේපශයය ගැන වනාවෙයවින හතිනේවන. ඉසේවසලේලම වව්දනාෙ 
ගැන. කරියාකාරී වෙනේවන වව්දනාෙ තළුිනේ, එතවකාට වව්දනාෙ 
තළුනියුි ඒ රෑප ධමම හඳුනාගනේවනේ. මලූකිෙම ඒක ඉතනිේ අපි කිව්ෙට 
වලාක ු වෙලාෙකේ යන එකකේ වනාවෙයි. ඒ සළුු වෙලාෙකේ තුළ රතේ 
වෙච්ච වදයක අත ගැවටනොතේ එකේකම ඒ ක්ෂණයවයනේම අත ඇදල 
ගනේනො. ඒක තළු තයිනො අර කයිාපු නාම ධමම සමූහයම. වව්දනාෙ 
තළුනිේ සංඥාෙ එනො අත පිච්වචනො කයිලා. සංඥාෙ තළුනිේ අත ඇදල 
ගනේන ඕන කයිල වච්තනාෙ එනො. ඊළඟට පිච්චිච්ච තැනට. 
එතනටය ි මනසකිාරය වයවදනේවනේ. එතවකාට වව්දනා සඤඤා 
වච්තනා ඵසස මනසකිාර කයින නාම ධමම තළුිනේ තමය ි රෑපය 
හඳුනාගනේවනේ.  

  ඊළඟට රෑපයට අයති ිවදේෙලේ තමය ි - රෑපය කයිල කියනේවනේ 
වම් පිනේෙතුනේ අහල තයිනො මහා භතූ ධමම කයිල කයින පඨවි ආවපා 
වතේවජා ොවයා කයින ඒ මහා භූත ධමමයනේ. ඒොට මහා භතූවයෝ 
කයිල කියනේවනේ තන ි තනෙි හඳුනාගනේන බැහැ. ඒො මිශර වෙලයි 
පෙතනිේවනේ. නමතුේ ඒොවයේ ගත ි ලක්ෂණය අනෙුය ි අපි හඳුනාගනේවනේ. 
අනේන ඒ ගත ි ලක්ෂණයෙලටය ිනාම ධමම කයිලා කයිනේවනේ. එතවකාට 
රෑපය අන්ධය ිකවි්වව් ඒකය.ි රෑපය හඳුනාගනේවනේ අර නාම ධමම තුළිනේ. 
නාම ධමමෙලට ගැටීම පිළබිඳ අදහස ලබා වදනේවනේ, සේපශය කියන 
අදහස ලබා වදනේවනේ, රෑප ධමමය.ි ඔනේන ඔය කාරණයය වම් ධමමවයේ 
ඉතාමතේම ගැඹරුිනේ දකේෙලා තයිනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඵසස 
කයින ෙචනය වකාටසේ වදකකේ හැටියට ‘අධි ෙචන සම්ඵසස’ ‘පටිඝ 
සම්ඵසස’ කයිලා. අධි ෙචන කයිල කයිනේවනේ නාමය, එතවකාට වම් 
සේපශයය තළු තයිනො නම් කරිීමකුතේ ගැටීමකුතේ, ඒ වදකම එකකට 
එකකේ උපකාරය.ි අර උපමාෙ තළුනිේ වම් පිනේෙතනුේට වතේරැම් ගනේන 
පුලුෙනේ. වමනේන වම් හැම කාරණයයකේම ධමමය තළුිනේ වපනේනුම් 
කරනේවනේ වමාකද, වම් විඤඤාණය මායාවව් යථමා සෙභාෙය වතේරැම් 
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ගතේත ුදෙසට තමය ිඅර සංසේකාර පිළබිඳ කලකරිීම එනේවනේ. සංසේකාර 
පිළබිඳ කලකරිීම වනාඑන තාකේ, සංසේකාරෙලට ඇලේම ඇතෙින තාකේ, 
සංඛතය හැදීගන යනො.  
 
  ඒක ඊළඟට දකේෙනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. වම් සංඛතය 
වකාවහනේද වකාතනනිේද නිෂේපාදනය වකවරනේවනේ. වම් සංඛතය 
නෂිේපාදනය වකවරනේවනේ සළායතන කයිල කයින ආයතන හයක, වම් 
කාවල ආයතන කයින අථමමයතේ ගතේතට කමකේ නැහැ. එවතනේදි ඕන 
නම් තමනේට උපකාර වෙනො නම් ආයතන හයකේ තළුය ි පඤච 
උපාානන සකන්ධය සකසේ වකවරනේවනේ, නසිමාණයය වෙනේවනේ, 
නශිේපාදනය වකවරනේවනේ. වමානෙද හය - ඇස කණය නාසය දිෙ කය 
මන. චකඛ ුසමඵසස ආයතන කයිල කයිනො. වසෝත සමඵසස ආයතන, 
අනේතමිට මවනෝ සමඵසස ආයතන. වම්ෙට ආයතන කයිල කයිනේවනේ 
වමාකද? වම්කට වදකකේ අයතියි.ි ආයතනයකේ වෙනේන කරියාකාරීත්වයකේ 
තවියනේන ඕන. ඇසතේ රෑපයතේ. කණයතේ ශබදයතේ ඔය විදියට ගිහිලේලා 
අනේතමිට මනසතේ සිතට එන සතිවිිලිතේ මවනෝ ධමම, අපි දිගටම 
වනාකෙීාට වම් පිනේෙතනුේට සලකා ගනේන පුලුෙනේවන, හය ගැනම. 
ඇසට රෑපය, කණයට ශබදය ඔය ආකාරවයනේ ගහිලිේලා ඔනේන ගැඹුරැම 
කාරණයය වම් හය වෙනෙුට තයින මනසය.ි මනසට එන අරමුණයු 
හඳුනේෙනේවනේ ‘ධමම’ නමිනේ. ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා - මවනා 
වසටඨා මවනාමයා’ කයිලා අපිට නතිර මතකේ කරනේන සදිේද වෙනො. 
ධමම පද ගාථමාවෙනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයින හැටියට වම් 
ධමමෙලට, වදේෙලේෙලට - අපි වලෝකවයේ හතිනේවනේ වදේෙලේ වෙන 
වෙනම තියනො කයිලා. නමතුේ ඇතේත තතේත්වය වමාකකේද, වම් 
‘වදේෙලේ’ෙලට කලනිේ මනස තයිනො. ඊළඟට ඒ වදක අතරිනේ මනසම 
වශරේෂඨය.ි අනේතමිට කයිනො ‘මවනෝමයා’ ඒ වදේෙලේ කයින එක 
මනසනිේමය ිසකසේවෙලා තිවයනේවනේ. ඒක තමය ිවලෝකයාට පිළිගනේන 
අමාරැ. වම් අප ඉදිරිවයේ තයින වදේෙලේ හවිතනේ සකසේවෙලයි කියන 
එක පිළගිනේන අමාරැ තතේත්වයකේ. මහ ගැඹරුැ කාරණයයකේ ඒක.  
 
  ඉතනිේ වමනේන වම් කාරණයය ෙඩාතේ පැහැදිලි කරනේන වමතන 
තයින අනිචචතාෙතේ, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේතරා මහ පරබල 
සතූරයකිනේ ‘අනිචචතා’ නමැත ි සතූරයකිනේ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ 
සතිේ ෙලට කාෙදේදනො වම් අනිතය සංඥාෙ. මහ පුදුම අනේදමිනේ ඉදිරිපතේ 
කරනො. ඒ සතූරවයේ මාතෘකාෙ ‘දෙයං’ කයින එක. දෙයං කයිනේවනේ 
වදක. ‘වදක’ පිළබිඳෙ. “මහවණයනි, වදකකේ නසියි විඤඤාණයය 
ඇතෙිනේවනේ.” අපි වම් හිතනේවනේ විඤඤාණයය තනෙි පෙතනිො කියලයි. 
නමතුේ වදකකේ නිසය ිවිඤඤාණයය ඇතෙිනේවනේ. වමාකකේද වදක? ඇසතේ 
රෑපයතේ. එතවකාට චකඛ ු විඤඤාණයය ඇතෙිනේවනේ ඇසතේ රෑපයතේ 
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නසිා. වසෝත විඤඤාණයය කණයතේ ශබදයතේ නසිා. ඒ ආකාරවයනේ 
සලකාගනේන. අනේතමිට මවනෝ විඤඤාණයය, මවනෝ විඤඤාණයය 
ඇතෙිනේවනේ මනසතේ ධමමයනුතේ නිසා. වමයිනේ පිට නකිම් විඤඤාණයය 
කයිල වදයකේ නැහැ. එතවකාට ධමමානුකලූෙ විඤඤාණය හයයි 
තවියනේවනේ. අපි අර කවි්ෙවනේ විඤඤාණයයතේ නාම රෑපයතේ අතර 
වකවරන අඤඤමඤඤ පචචයතාෙ අවනයෝනය පරතය සම්බන්ධතාෙයකේ 
ඉහත ශීඝරෙ වකවරනො, විඤඤාණයයතේ නාම රෑපයතේ අතර. එතවකාට 
වම් විඤඤාණයය කයිල කවි්වව් ඔනේන ඔය හයය.ි ඇස කණය නාසය දිෙ 
කය මන. ඒ එකේ එකේ විඤඤාණයය අනතියබෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වපනේනමු් කරනේවනේ වකාවහාමද. වදකකේ නිසා විඤඤාණයය 
ඇතවිෙනො ඇසතේ රෑපයතේ නසිා. ඊළඟට කයිනො සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට, මහවණයනි, ඇස අනතියයි. වෙනසේ ෙන සුළුයි. 
අනයාකාරයකට පතේෙන සළුුය.ි රෑපයතේ එවහමය.ි අනතියය.ි වෙනසේ 
ෙන සළුුය.ි අනයාකාරයකට පතේෙන සළුුය.ි වම් හැම එකකම එතන 
වයවදනො ‘චල’ කයිල ෙචනයකේ. දැනේ වම් කාලවයේතේ ඔය චලනය 
කයිල කයිනේවනේ. වම් ඇසතේ රෑපයතේ හැම එකකේම චලනය වෙනො. 
නරිනේතරවයනේ චලනය වෙනො. නරිනේතරවයනේ වගවී යනො. ‘චලා 
වචෙ ෙයාච අනිචචා විපරිණයාමිවනා’ විපරිණයාමයට පතේ වෙනො. 
‘අඤඤථමාභාවිවනා’ අඤඤථමාභාෙයට පතේ වෙනො. අනයාකාරයකට 
පතේ වෙනො. සතිට කාෙදේදනේනයි වම් කයිනේවනේ. එතවකාට ඇසතේ 
අනතියය.ි නරිනේතරවයනේ සැවලනො, වෙනසේ වෙනො. රෑපතේ 
එවහමය.ි ඊළඟට කයිනො ඇසතේ රෑපතේ එකත ු වීවමනේ හැවදන 
විඤඤාණයයතේ ඒ ෙවගේම අනතියය.ි වෙනසේ වෙනො. 
 
  ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගනේ 
අහනො පරශේනයකේ. ‘වකාවහාමද මහවණයනි, අනතිය ෙූ වදකකේ එකතු 
වීවමනේ සැවදන විඤඤාණයය නතියය වෙනේවනේ?’ එවහම අහනො. 
එතවකාට ඒ චකඛ ු විඤඤාණයයතේ අනිතයය.ි ඔනේන එතනිනේ 
නෙතේ ෙනේවනේ නැහැ. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො 
ඇසතේ රෑපයතේ චකඛ ු විඤඤාණයයතේ එකත ු ෙූ තැන සපශයයය.ි ඇසතේ 
රෑපයතේ නසිා ඇතෙින චකඛ ුවිඤඤාණයය ඒ තනුම එකත ුකරල ගතේතු 
තැන සපශයය කයින අෙසේථමාෙකේ එනෙ. ඒ චකඛසුමඵසසයතේ අනිතයයි. 
ඒකතේ වෙනසේ වෙනො. ඒකතේ වෙනසේ භාෙයකට පතේ වෙනො. 
එතනදීතේ අහනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යම් වහේතු පරතයයකේ නිසා 
චකඛසුමඵසසය හට ගතේතා නම් ඒ වහේත ුපරතයයතේ අනතියයි. වෙනසේ 
වෙනො. ඊළඟට අහනො වෙනසේ වෙන වහේත ු පරතයය උඩ තවියන 
වදයකේ වකාවහාමද නතිය ෙනේවනේ? ඔනේන ඔය ආකාරවයනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් සළායතනවයේ එකේ එකේ අංශයකේම අනිතය 
බෙ සතිේ තළුට කාෙදේදනේන උතේසාහ කරනො. එතවකාට වම් අනිතය 
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කථමාෙ විදශයකයා පරතයක්ෂ කර ගනේවනේ නරිනේතරවයනේ අනිතය 
සංඥාෙතේ ඒ ෙවගේම අර නාම ධමම තළුිනේ මනසකිාරය වයදවීවමනුතේ. 
වමවනහ ි කරිීම ෙඩ ෙඩාතේ සයිුම්ෙ වයාදන අෙසථමාවව්දී අනේන අර 
‘පදනම’ - අපි අර ‘ඨිති’ කයිල ගතේත ුතතේත්වය - ඒක එනේන එනේනම 
පට ු වෙනො. ඇතේත ෙශවයනේ ෙතයමානය කයිල කයිනේවන ඒක 
මනිනේන පුලුෙනේ වදයකේ වනාවෙය.ි අතීතයතේ අනාගතයතේ අතර 
වතරපිලා තයින තතේත්වයකේ. වකවනකවුගනේ ඇහැව්වොතේ ‘දැනේ’ කියලා 
කයිනේවනේ වමාකකේද කයිලා, උතේතර වදනේන පුලුෙනේද? දැනේ කියල 
කයිනේවනේ වමාකකේද? ඒකට අෙසථමානුකූලෙයි උතේතර වදනේන 
වෙනේවනේ. දැනේ කයින එක සමහර විට දීසඝ කාලයකේ වෙනේන පුලුෙනේ. 
සමහර විට ඒ අෙසථමානුකලූෙ පට ුඑකකේ වෙනේන පුලුෙනේ. එතවකාට 
විදශයකයාට දැනේ කයින එක එනේන එනේනම පට ුවෙනො, මනසකිාරය 
සයිමු් වෙන වකාට, මනසකිාරය පරබල වෙන වකාට. එතවකාට වම් 
විදශයනා මනසකිාරය තළුනිේ, වයෝනවිසෝ මනසිකාරය කයිල කයින ඒ ඒ 
තැනම දැකමී - ඒක තළුනිේ අනේන අර නිතය සංඥාෙ වගවී යනො. 
නතිය සංඥාෙ වගවී යන වකාට සංඛතයකේ එතන වගාඩ නැවගනේවන 
නැහැ. වම් ෙචන කපීය තළු විදශයනාෙට අානළ කාරණයා රාශියකේ වම් 
පිනේෙතනුේට දැනගනේට පුලුෙනේ.  
 
  ඔනේන ඊළඟට ඒකට දකේෙනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දැනේ වම් 
අනතියතාෙ ගැන කයිාපු ෙචන ටිකට වයාදන සාමානය ෙචනය ‘යථමා 
භතූ ඥාණයය’ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසථමාෙක පරකාශ කරනො, 
වම් කයිාපු ආයතන හය තළුිනේ නෙින මත ු වෙන හැටි. එවහම 
නැතේනම් පඤච උපාානනසකන්ධය ෙැවඩනො වෙනෙුට වගවී යන හැටි. 
ඔනේන ඉසේවසලේලා දකේෙනො වකාවහාමද පඤචඋපාානනසකන්ධයකේ 
වගාඩ නැවගනේවනේ කයිලා, යම් වකවනකේ යථමා භතූ ෙශවයනේ ඇසතේ 
දනේවන නැහැ. යථමා භූත ෙශවයනේ රෑපයතේ දනේවන නැහැ. යථමා භූත 
කයිල කයින වකාට වතේරැම් ගනේන ඕන ඒක අනතිය බෙ දනේවන 
නැහැ. අනතිය බෙ වනාදැන, අනතිය බෙ වනාසලකා, ඇසතේ රෑපයතේ 
නසිා ඇතෙින විඤඤාණයයතේ අනතිය බෙ වනාසලකා, ඒ නසිා ඇතිෙන 
සේපශයයතේ අනතිය බෙ වනාසලකා, ඒ සේපශයය නසිා ඇතිෙන 
වව්දයතියතේ - වව්දනා ආදියතේ - අනතිය බෙ වනාසලකා, යථමා භූත 
ෙශවයනේ දනේවනේ නැතේනම්, ඒ තැනැතේතා ඒ පිළබිඳෙ ඇලමී ඇති කර 
වගන, තණයහාෙ ඇත ිකර වගන, ඒ තණයහාෙ ඇත ිකර ගැනමී තුළිනේ 
පඤචඋපාානනසකන්ධයකේ වගාඩ නැවගනො. ඒක කාි  බහනිෙ. ඒ 
අෙසථමාෙ තළු තවිබන රෑප ටික - යම් කසිි අෙසථමාෙකේ ගැන හිතල 
බලම.ු වකවනකේ පරිය කරන අෙසථමාෙකේ. ඒකට අානල රෑප වකාටසේ 
එකේකහ ුවෙලා ගිහලිේලා එයාවගේ රෑපඋපාානනසකන්ධය හැවදනො. ඒකට 
අානල වව්දනා ටික එකත ුවෙලා ගිහලිේලා වමබඳු වව්දනාෙකේ මම විනේාන 
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කයිල අහෙලේ දෙවස අහෙලේ අෙසථමාවෙ ඔනේන වව්දනා 
උපාානනසකන්ධයකේ හැවදනො. මම වමවහම රෑපයකේ ඇතෙි සිටි 
වකවනකේ. වමවහම වව්දනාෙකේ ඇතෙි සටිි වකවනකේ ආදී ෙශවයනේ 
අනතිේ ඒො පිළබිඳෙතේ එවහමය.ි ඔනේන ඔය විදියට 
පඤචඋපාානනසකන්ධයකේ වබ්රිලා හැවදනො අනේන අර සළායතනවයනේ 
ගලාවගන ගහිිලේල. සළායතනය නිතය ෙශවයනේ - සළායතනවයේ එකේ 
එකේ වකාටසේ නතිය ෙශවයනේ ගැනවීමනේ, යථමා භතූ ඤාණයය වනාමැති 
කමිනේ. ඒවක අනතිේ පැතේත ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො, 
නෙින කරා යන එක. එතවකාට අර සංඛතය හැවදනේවනේ අරමයි. 
පඤචඋපාානනසකන්ධය වගාඩ නැවගනේවනේ ඒ ආකාරයටය.ි 
 
  පඤචඋපාානනසකන්ධය වගවී යන ආකාරයතේ දකේෙනො. 
වකාවහාමද ඒ? විදශයකවයකේ ඒ ඒ තැනිනේම දකිනො නම් ඇසතේ 
අනතියය ි වෙනසේ වෙනො. වෙනසේ භාෙයකට, අඤඤතා භාෙයකට 
පතේ වෙනො කයිලා නරිනේතරවයනේ අෙවබෝධවයනේ යකුේතෙ ගත 
කරනො නම් ඒ වමාවහාත තළු ඒ අතේ දැකමී් එතන එතනම 
වගවීයනො මිසකේ ඒෙ ගිහලිේල වගාඩ ගැවහනේවන නැහැ. උපාානන 
සේකන්ධ ෙශවයනේ සංඛත ෙශවයනේ වගාඩ ගැවහනේවනේ නැහැ. ඒක 
පරබලෙ ගයි අෙසථමාවෙ තමය ි සළායතන නවිරෝධය කයින ඒ උතුම් 
නෙිමාණය තතේත්වය පො පරතයක්ෂ කරගනේන පුලුෙනේ. සළායතන 
නවිරෝධය කයිනේවනේ භෙ නවිරෝධ තතේත්වයය.ි වම්කය ි නෙින කියල 
කයිනේවනේ. එතවකාට ඒකයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කර ොනවළේ 
‘වම් බඹයකේ පමණය ෙූ ශරීරය තළුම’ මම වපනේනමු් කරනොය 
වලෝකයතේ, වලෝකවයේ හට ගැනේමතේ, වලෝකවයේ නවිරෝධයතේ, වලෝක 
නවිරෝධයට වහේත ු ෙන පරතපිානෙතේ, වම් සළායතන ආශරවයනේම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො. අනතියතාවෙ වකළෙර 
තමය ි අනමිිතේත කයින එක. දැනේ ඔය නෙිනට උපකාර ෙන වානරටු 
තනුකේ ෙවගේ දකේෙනො. අනමිිතත, අපපණිහති, සඤුඤත කියලා. 
අනමිිතත කයිල කයිනේවනේ අනතිය සංඥාවව් වකළෙර. අනතිය සංඥාෙ 
පරබලෙම ෙැඩූ අෙසථමාවව් නමිිතේතකේ හතිට එනේවනේ නැහැ. නිමිතේතකේ 
හතිට ගනේන බැරි තතේත්වයකේ එනො. අනමිිතතය ි එතවකාට. ඒක 
නෙිනටම නමකේ. ඒ නසිාම යමකේ අනතිය නම් එය දුකේ සෙභාෙයයි. 
දුකේ සෙභාෙය ඇත ි තැන ආශාෙකේ නැහැ. පරණිධි කයිනේවනේ ආශාෙ 
පරාථමමනාෙ. අනේන අපපණිහති කයිල කයිනේවනේ - දුකඛ අනතිය සංඥාෙ 
ෙැඩීවමනේ තරිලක්ෂණයයම ෙැවඩනො කයිලා අපි කවි්වෙ වමාකද ඒක 
ධමමවයේ දැකේවෙනො ‘යදනිචචං තං දුකඛං, යං දුකඛං තදනතතා’ 
වකාවතකතුේ ඔය ධමමවයේ සඳහනේ ෙන පාඨයකේ. යමකේ අනතිය ද එය 
දුකේ සහතිය.ි දුකේ සහති නම් ඒක ආතේමය වෙනේන බැහැ. මමය මවගේය 
කයිල ෙසවයේ පෙතේො ගනේන බැහැ. එතවකාට ඒ තරිලක්ෂණයය තමයි 
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අනේතමිට ඉහළටම ෙැඩුොම අනතියතාෙ ඉහළටම ෙැඩුොම අනිමිතත 
තතේත්වයට යනො හිත. ඒක නෙිනේ වානරටෙු ෙවගේ.  
 
  ඊළඟට පරණිධිය කයිල කයින ආසාෙ නැති වෙනො. අර දුකේ 
සෙභාෙය නසිා. ඒක අපපණිහිත කයිල කයිනො. ඊළඟට ආතේම 
තතේත්වයකේ නැතේනම් - ‘සඤුඤත’ ඒක ශුනයය.ි ආතේම තතේත්වයකේ ඇති 
තැනය ි‘වදයකේ’ කයිල ගනේවනේ. ආතේම තතේත්වයකේ නැති තැන ශුනයයි. 
ඔනේන ඔය ශුනයතා කතානේතරයට ඇතේත ෙශවයනේ කේිට ු වෙනො. 
අතතීවයේ වම් ධමමය ගැන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළ 
අෙසථමාෙලදී ඒ කාලවයේ සටිි ශාසතෘනේ ෙහනේවසේලාවගේ විවිධ ධමම, දෘෂටි 
ඒො මත ුකරලා ඒො එකේක සංසනේදනය කරලා වපනේනෙුා. වම් ධමමය 
ඔපේ නඟාල වපනේනෙුා. වම් ධමමවයේ විවශේෂත්වය. අදතේ ඒ විදියට අපට 
කථමා කරනේන සිදධවෙලා තවියනො. වමාකද වහේතෙු? වම් යුගවයේ 
වබාවහෝ වදනා කථමා කරන, වබාවහෝ වදනාවගේ සති ඇදී යන වදයකේ 
තමය ි වභෞතකි විදයාෙ. ඒ වභෞතික විදයාවව් සමහර මූලික 
උපනයාසෙල ඇත ි අඩපුාඩකුම් දැනේ ඒ නයෂටික විදයාඥයියිනේටම 
වතේරිලා තවියනො. ඒ අයට වෙච්ච ෙැරැදේද වමාකද? අපි අර මුලිනේ 
කවි්ෙ ධමමපදවයේ ගාථමාෙ ‘මවනා පබුබංගමා ධමමා මවනා වසටඨා 
මවනාමයා’ කයිනො වෙනෙුට ඒ කේටිය හතිෙුා මනසනිේ අනය ෙූ, 
සතිට අහවුෙනේවන නැත ි යම් කසි ි වදයකේ වෙනම තයිනො කියලා. 
ඒක ඒ අයවගේ මිථමයාෙකේ පමණයකේ වනාවෙය.ි අතතීවයේ ඉඳලා එන 
අදහසකේ. වලෝකවයේ යම් ‘සතේ’ පානථමමයකේ සතයය ෙශවයනේ නිතය 
ෙශවයනේ පෙතනි පානථමමයකේ ඇතැය ි කයින මතය අතීතවයේ ඉඳලම 
පැෙතනුා. ඊළඟට ‘පරමාණයෙුකේ’ කයිල වදයකේ තයිනෙය ි කයිල යම් 
කසි ි සතය තතේත්වයකේ තයිනො හතිනිේ වතාරෙ. නමුතේ අනේන 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙචනය දැනේ ඒ අයට වතේරැම් ගහිලිේලා තියන 
ආකාරය වකාය ිතරම් ද කයිවතාතේ ඒ නයෂටික විදයාඥයියනිේම කයිනො 
ඔෙනුේවගේ වම් මෑත යගුවයේ පරධාන වපවළේ අයම කයිනො දැනේ ‘යමකේ 
වනාමනින තාකේ ඒ වදේකට ආවරෝපණයය කරනේන බැරිය ගණුය ලක්ෂණය 
ආදියකේ’ වම් වම් විදිවයේ වදයකේ කයිලා. ඒ ෙවගේම වෙන එකකේ තබා 
යම් කසි ි වදයකේ ඇවතය ි කයිලා කයිනේන බැරිය යමකේ වනාමනින 
තාකේ. එයනිේ වපනේනුම් කරන කාරණයය තමයි, වම් පිනේෙතුනේ කලිනේ 
අවපේ වදේශනාෙලදීතේ අහලතේ ඇත ිනෙින කයිල කයිනේවනේ ‘අසමි මාන 
සමගඝාත’ කයිලා කයිනෙ. වම් ‘අසමි’ කයිලා - ‘මම වෙමි’ කයිලා 
ගතේත ු දෘෂටි වකෝණයය අනෙු තමය ි වම් පඤච ඉන්්රියයනේ කරියාතේමක 
වෙනේවනේ. ‘වෙමි’ කයිල ගතේතහම ඒකට අනුෙ මනිනො. ඒ මනින බෙ 
පරකාශ කරන ෙටිනා සතූරයකේ බදුධ ෙචනවයනේම තයිනො. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ොනළ වදයකේ ආනනේද හාමදුුරැවෙෝ එකේ අෙසථමාෙක සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට පරකාශ කරනො. වලෝකය කයින ෙචනයට නසිෙචනයකේ 
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- වලෝකය කයිල කයිනේවනේ වමාකකේද? යමකනිේ වලෝකය පිළිබඳ 
සංඥාෙකේ ඇත ි කර ගනේනොද යමකනිේ වලෝකය පිළබිඳ මැනීමකේ 
කරනෙද එය වම් ආසය ශික්ෂණයය තළු වලෝකය නමිනේ හඳුනේෙනො. 
යමකනිේ වලෝකය පිළබිඳ හඳුනාගනේනොද, යමකනිේ වලෝකය පිළිබඳ 
මැනමීකේ කරනොද එය වම් ශාසනවයේ වම් ආසය විනයට අනුෙ 
වලෝකය කයිලා කයිනේවනේ. කමුකිනේ ද මනිනේවනේ, ඔනේන මනින වදේෙලේ 
කයිනො. ඇවසනේ. කවණයනේ, නැහවයනේ, දිවෙනේ, කවයනේ, අනේතිමට 
මනසනිේ වමනේන වම් ආයතන හවයනේ. වම් මැනමී්ෙලනිේ වතාරෙ 
වලෝකයකේ නැහැ කයින එකය ි ධමමවයේ දැකේවෙනේවනේ. එතවකාට ඒ 
කථමාෙ තමය ිවම් කේටියට පිළගිනේන වෙලා තවියනේවනේ. මැනීමකිනේ 
වතාරෙ, මැනමීකේ නැත ි තැන, යමකට අසේථිත්වයකේ ආවරෝපණයය 
කරනේන බැහැ. තයිනෙ කයිල කයිනේනතේ බැහැ. ඒ ෙවගේම ඒ තියන 
වදේක ලක්ෂණයයකේ ගැන කයිනේනතේ බැහැ. වකාය ිතරම්ද කයිවතාතේ වම් 
විදයාෙ කරන පිනේෙතුනේ අහල ඇත.ි වම් වකොනේටම් වභෞතකිය කියල 
කයිනො. ඔය වභෞතකි විදයාවව් උසසේම හැටියට  සලකන මෑත යුගවයේ 
නෙතම අංශය. ඒවක වකොනේටම් නයාය පිළබිඳ ඉදිරිපතේ ෙන 
ානසශනිකයනිේටතේ දැනේ පිළගිනේන සිදධ වෙලා තයිනො ‘නිරීක්ෂණයයකේ 
නැත ි තැන යමකේ ඇවතයි කයිල කයිනේන බැහැ. නරිීක්ෂණයය වනා 
කරන තාකේ යමකේ ඇවතයි කයිල කයිනේන බැහැ’ ඒ කියනේවනේ 
නරිීක්ෂණයවයනේ වතාරෙ යමකේ වෙනම තයිනෙ කයිල කයිනේන බැහැ. 
සවිතනේ වතාරෙ වෙනම වලෝකයකේ තයිනො කයිල කයිනේන බැහැ. ඒ 
තතේත්වය වකාය ි තරම් ද කවි්වොතේ - ඇතැම් වකවනකේ ඒ පරධාන 
වපවළේ නයෂටික විදයාඥයියනිේ කයිනො ඔෙනුේවගේ ඒ නරිීක්ෂණය පරසේපර 
විවරෝධී තතේත්වයනේට යනවිට නරිීක්ෂණයයකේ පාසා ඔෙුනේ 
බලාවපාවරාතේත ු ෙන වම් වෙනම වදයකේ ඇවතය ි කියල ගතේතු ඒ 
පරසේතතුය නෂිේපරභ වෙනවකාට ඒ අයට කර කයිාගනේන වදයකේ නැතිෙ 
අනේතමිට කයිනො, ඒ නරිීක්ෂණයවයේ පරතඵිල දැකලා වම් වකොනේටම් 
පිම්වමනේ වබ්වරනේන බැරි බෙ කලනිේ දැනගතේතා නම්, මම වම්කට අත 
ගහනේවනේ නැතයි කයිලා ඒ විදයාඥයියනිේ කයිනො. කර කියාගනේන 
වදයකේ නැති තතේත්වයකට ඒ අය පතේවෙලා තයිනො වික්ෂිපේතෙ. පටනේ 
ගතේවතේ ෙැරදි වකාවනනේ. සවිතනේ වතාරෙ වදේෙලේ තයිනො කියල 
හතිාවගන. එවහම වදයකේ තියනො කයිල තාමතේ ඒ අදහස ඇතිෙයි 
බලාගන යනේවනේ. නමතුේ අනේතමිට වතේවරනො. ඒක නසිා ඒ අයට 
කයිනේන සිදධ වෙනො යමකේ තයිනොද කයිල - විවශේෂවයනේ සඳහනේ 
කරනේවනේ ඉවලකේවටරෝන තියනොද කයිලා - අපි බැලමී පමණයකිනේ ඒ 
ඉවලකේවටරෝනය කැළවඹනො නම් අපි වකාවහාමද ඒවක තතේත්වය 
දැනගනේවන. එතවකාට ඒකට හති වයාම ුකිරීම් පරමාණයයකිනේෙතේ ඒක 
වෙනසේ වෙනො නම් අපි වකාවහාමද ඒවක තතේත්වය කයිනේවන? 
කයිල අනේන ඒ විදිවය උභවතෝවකෝටික පරශේනයකට ඒ අයට මුහුණය 
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වදනේනට සිදධ වෙලා තයිනො. වමාකද ඒකට වහේතෙු? ඔනේන ඒකට 
අවපේ බුදධ ධමමවයේ ඒකට ගැලවපන හරිය අපි කයිමු. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරල තියනො, වම් සතූර වදේශනාෙ අපි මීට කලිනුතේ 
අෙසථමාෙල පරකාශ කරල තයින නසිා අවපේ වදේශනා අහප ුපිනේෙතුනේට 
වම්ක අමතු ුවදයකේ වනාවෙය.ි  

  බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසථමාෙක සංඝයා ෙහනේවසේට 
ොනළා, ‘මහවණයනි, අනය තීථමමකයනේ ඇවිලේලා නඹුලාවගනේ වම්ෙවග 
පරශේන ඇහවුොතේ නඹුල වමානෙද වම්ොට වදන පිළතිරුැ?’ එයිනේ 
වපනේනමු් කරනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේන සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගේ සතිේ සකසේ කරල තෙිුෙ ඔය විදිවය පරශේන ආෙහම 
පිළතිරුැ වදනේන. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො නඹුලාවගනේ අහනේන 
පුළුෙනේ වම් ෙවගේ පරශේන අනය තීථමමකයනිේ ඇවිලේල. වමාකකේද හැම 
වදයකම මලු? හැම වදේකම හට ගැනේම වමාකකේද? හැම වදේකම පැන 
නඟින තැන වමාකකේද? හැම වදයකේම වයාමවුෙලා තිවයනේවනේ 
වකාහාටද? ඔනේන ඔය විදිවයේ පරශේන රාශියකේ තයිනො. අපි 
අෙසථමානුකලූෙ වකටි කරල කයිනො වම්කට අානල අනේදමිනේ. ඊළඟට 
සංඝයා ෙහනේවසේලා කයිනො අපට වම්ෙට පිළතිරුැ වදනේන ශකේතියකේ 
නැහැ. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේම කයිල වදනේන කයිල. ඔනේන එතවකාට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ වදේශනාෙ පරකා ශ කරනේවනේ “එවහම 
ඇහවුොතේ මහවණයනි, වමනේන වමවහම කයිනේන.” 

  ‘ඡ්න්දමලූකා ආෙුවසා සවබබ ධමමා’ ඇෙැතේන ි හැම වදේකටම 
මලු ඡ්න්දයය.ි ඡ්න්දය කයිල කවි්වෙ කැමැතේත, ඕනෑකම, යම්කිසි 
වදයකට අවපේ හති වයාම ු වෙනේවනේ ඉසේවසලේලාම ඒකට තියන 
කැමැතේත නිසාවනේ. ඡ්න්දය තණයහාවව් ලා පාට කයිලා ගනිමු. 
එතවකාට ඕනෑ කමකේ තළුයි, අර විදයාඥයියනිේ පො පසවයේෂණය ෙල 
වයවදනේවනේ ඡ්න්දය නිසාවනේ. ඒ අය බලාවපාවරාතේත ු වෙනො වම් 
පරමාණයුෙතේ එවහම නැතේනම් ඒ පරමාණයෙු විශේවලේශනය කරලා ඒවක 
තතේත්වය දැනගනේන වලාක ු ඕන කමකේ තයිනො. ඒ ඡ්න්දය හැම 
වදේකටම මුල ඡ්න්දයය.ි ඊළඟට කයිනො ‘මනසකිාර සමභො සවබබ 
ධමමා’ හැම වදයකේම හම්බවෙනේවනේ මනසකිාරයටය.ි හංිගල කරල 
කවි්වොතේ ‘සමභො’ කයිනේවනේ හැම වදේකම හට ගැනේම හැම වදයකේම 
අපට ‘හම්බ වෙනේවනේ’ අවපේ මනසකිාරය වමවනහ ිකරිීම ඒකට වයාමු 
වෙන වකාටයි. අනේන ඒ කාරණයය තමය ිඅර නරිීක්ෂණයය ගැන කවි්වෙ. 
අපි වම් නරිීක්ෂණයය කරිීවමනේම අපි වම් නිරීක්ෂණයයට භාජනය කරන 
වදේ වෙනසේ වෙනො නම් අපි වකාවහාමද ඒවක තතේත්වය දැනගනේවනේ? 
අනේන ඒ අය අහන පරශේනය. ඒවකනේ වපනේනමු් කරනො හිවතනේ 
වතාර වදයකේ නැහැ. වම්ක මවනාමයා! ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා 
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මවනා වසටඨා මවනාමයා’ කයින පද තනු හරියට වතේරැම් ගතේත නම් 
ඒ විදයාඥයියනිේ ඔය තතේත්වයට ෙැවටනේවන නැහැ. ෙැරදි පැතේවතනේ 
පටනේ ගතේවතේ, වදේෙලේ කයිනො කයිලා. 

   ඊළඟට තෙතේ පැතේතකේ තයිනො. ‘ඵසස සමදුයා සවබබ 
ධමමා’ හැම වදයකේම පැන නගිනේවනේ සේපශයය තළුනිේ. වමාකකේද 
සේපශයය කයිල කයිනේවනේ? දැනේ අපි කවි්ෙවනේ සළායතනයකේ ගැන. වම් 
එකේ එකේ ආයතනය හඳුනේෙනේවනේ චකඛ ු සමඵසස ආයතන, වසෝත 
සමඵසස ආයතන, ඝාන සමඵසස ආයතන...නමිනේ. ඵසස සමඵසස 
කයින ෙචන වදකම වයවදනො. එතවකාට වමනේන වම් ආයතන 
තළුනිේ තමය ි වම් සේපශයය, සේපශයය තළුනියුි වදයකේ පැන නඟිනේවනේ. 
මනසනිේ සේපශය කරිීවමනේ තමය ි එතවකාට ඒ වදේෙලේ හැවදනේවනේ. 
‘මවනා පබුබංගමා ධමමා’ කයින කාරණයය මවනෝ සමඵසසයකේ ඇති 
කලේහ ිතමය ිඒකට අරමණුය හැටියට ගනේන වදේ මත ුෙනේවනේ. ඵසසය. 
එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකාය ිතරම්ද කයිවතාතේ වම් සේපශයය 
කයින ෙචනය වයාදල තයිනො බරහමජාල සතූරවයේ සයිලුම දෘෂටි 
නශිේපරභ කරනේන. ඒ හැම දෘෂටියකේම දැනේ වම් කාලවයේ ඔය විදයාඥයියිනේ 
කරන හපනේකම්ෙලටතේ ෙඩා අතතීවයේ සෘෂිෙරැ සිත දියණුය ු කරලා 
අතතී ජාත ිවපවනන තරම් පඤච අභිඤඤා - අභඤිඤා පහම දියුණයු 
කරලා ඒ ලබා ගතේත ු පරතයක්ෂය තළු පිහටිලා ඇත ිකර ගතේත ු දෘෂටි 
පො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතවික්ෂේප කරනේවනේ වකාවහාමද? ‘ඒකතේ 
සේපශයය මලුේ කර වගනයි.’ ‘ඒකතේ සේපශයය මුලේ කර වගනයි.’ එයිනේම 
නශිේපරභ කරනො. එතවකාට සේපශයය මලුේ කරවගන ඇතවිෙනො කියල 
කයිනේවනේ වමාකකේද, ඒක මනසට සම්බන්ධය.ි ඒක නෙිැරදි එකකේ 
වනාවෙයි, සතයතාෙ වනාවෙය ි කයින එකය.ි අනේන ඒ කාරණයය 
තමය.ි ඉතනිේ ඒක තෙ දුරටතේ, වම් කයිාපු කාරණයා පැහැදිලි කර 
ගනේන, පසේවසේ වදනො උපමා වදකකේ. වම් පිනේෙතනුේට නතිර දකේෙපු. 
දැනේ ඊට කලනිේ කයිම ු අනේන අර නයෂටික විදයාඥයියනිේ පරකාශ කරන 
තෙතේ එකකේ තමයි කලනිේ සඳහනේ කළ කාරණයය. අපි යමකේ පිළිබඳෙ 
සති වයාමු කරිීම් මාතරවයනේම, අපි නරිීක්ෂණයය කරනේන 
බලාවපාවරාතේත ුෙන වදේ වකවරහ ිසිත වයාම ුකරිීම් මාතරවයනේම, ඒක 
කැළවඹනොනම් අපි වකාවහාමද ඒක දැනගනේවනේ.  

  ඒ පරශේනයට වහාඳම පිළතිරු වෙනො මීට කලනිේ අපි නාම රෑප 
ධමම ගැන පරකාශ කරන අෙසථමාෙල උපමා ෙශවයනේ දැකේෙූො කාරණයා 
වදකකේ. එකකේ තමය ිඒදණයඩ උඩිනේ යන බලේවලකේ තමනේවගේ ඡ්ායාෙට 
රැෙටිලා වෙන බලේවලකේ යය ිහතිලා එකේවකා තරහ නම් වගාරෙනො 
එවහම නැතේනම් කැමත ිනම් ෙලේගය ෙනනො. එවහම නැතේනම් කෙුද 
වම් ඉනේවනේ කයිලා බල බලා ඉනේනො. නමුතේ ඒ පරශේනය විසවදනේවනේ 
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වම් විදියටයි. අපි අර වකටිවයනේ සඳහනේ කළා බලේලා හිතනේවනේ 
‘වපවනන නසිා බලනො’ කයිලා. නමතුේ ‘බලන නසිය ිවපවනනේවනේ’ 
එතවකාට වම් බලේලට වෙච්ච වදේ තමයි වම් වබාවහෝ වදනාට 
වෙනේවනේ. අර ඒ දණයඩ උඩ බලේලා ඒදණයේවඩ මැදට ගහිලිේලා ෙතුවර 
ෙැවටන ඡ්ායාෙ දිහා බලනේවනේ ඌ හතිනො වපවනන නසිා බලනො 
කයිලා. නමතුේ බලන නිසය ි වපවනනේවන. අනේන බලනො කියල 
කයිනේවනේ නරිීක්ෂණයය. ඔනේන දැනේ ඒ ෙචන ටික සම්බන්ධ කර ගනේන. 
එතවකාට ඒක තළුිනේ හිතා ගනේන පුලුෙනේ වම් නාම රෑපය සම්බන්ධෙ 
අර බැලමී තළු තයින නාම ධමමෙලට අහුවෙලා ඉෙරය ි විදයාඥයිවයෝ 
පො. සම්පණූයයවයනේ සතේතාෙකේ වෙනම දකනිේන බැහැ. ‘මවනා 
පබුබංගමා ධමමා මවනා වසටඨා මවනාමයා.’ 

  එතවකාට වම්කට තෙතේ උපමාෙකේ වම් මෑතකදී දැකේ ෙූො ඒ 
නාම රෑප ධමම පරකාශ කරන අෙසථමාවව්දී, ඒ දකේෙප ුඋපමාෙ වබාවහෝ 
වදනාට වනාවයකුතේ වහේතූනේ නසිා ජනපරිය වෙච්ච බෙ වපේනො. 
වමාකකේද? පැරණි ගරීකේ කථමාෙකේ ආශරවයනේ අපි වපනේනෙුා, වකටිවයනේ 
සඳහනේ කරවතාතේ අතතීවයේ වදේෙ කථමාෙකේ තයිනො නාසසිසේ කියලා 
රෑමතේ ගරීක තරැණයවයකේ, කොනෙතේ තමනේවගේ මණූය දැකලා නැහැ. කැවලේ 
ඇවිදින අතවස, වපාකණුයකට පහතේ වෙන වකාට මණූය වහෝදනේන, 
තමනේවගේ රෑපය දැකලා හතිෙුා, ෙතවුර ඉනේන වදෙඟනකේ කියල 
හතිාවගන ෙැළඳ ගනේන උතේසාහ කළා. මළුු දෙවසමතේ උතේසාහ කරලා, 
දෙසේ ගණයනකේම උතේසාහ කරලා අනේතිමට ජීවිතය පූජා කළා. 
එතවකාට නාසසිසේ වදෙඟන ෙැළඳ ගනේන ෙතරුට අත ානන ොරයකේ 
පාසා ෙතරු කැලවඹනො රැළ ිනඟනො. අනේන දැනේ හතිාගනේන අවපේ 
මනසකිාරය තුළිනේම, අපි ඒක වමාකකේද කයිල දැනගනේන උතේසාහය 
තළුනිේම කැලවඹනො කයිල කවි්වෙ ඔනේන ඔය ෙවග කැලඹිලේලකේ. 
වමාකකේද එතවකාට වම් බලනේවනේ? නාම රෑපයය.ි වම් වෙනම වදයකේ 
කයිල ගතේතට වමාකද අවපේ මනසට විඤඤාණයයට නරිනේතරවයනේම 
අරමණුය ු වෙනේවනේ නාම රෑපයය.ි වම්ක නමට රෑපයකේ. නයිම රෑපය 
වනාවව්. යථමා තතේත්වය වනාවව්. අපි කවි්ෙවනේ අර නාමය නිසා 
රෑපයකේ, රෑපය හඳුනාගනේවනේ නාමය තළුනිේ. නාමයට ගැටමු පිළිබඳ 
සංකලේපය වදනේවනේ රෑපය තළුනිේ. ඒ වදක යමකට ගණුය ලක්ෂණය 
ආදියකේ ආවරෝපණයය කරනේන බැරිය කවි්වෙ වමාකද? ඒකතේ වහාඳට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තයිනො ඉතාමතේම ගැඹරුැ සූතරයක 
මහා නිානන සූතරය නමිනේ. 

  පටිචච සමපුපාදවයේ ඉතාමතේම ගැඹරුැ අංශයකේ අර සේපශයය 
කයින ෙචනය පිළබිඳෙ ඉතාමතේම ගැඹරුැ අංශයකේ වපනේනමු් කරන 
සතූරයකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ආනනේද හාමදුුරැෙනේ ෙහනේවසේට 
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පියෙරිනේ පියෙරට වදේශනා වකාට ොනළා. ඒකතේ යම් යම් අෙසථමාෙලදී 
අපි දකේෙලා තයිනො වකටිවයනේ ගතේවතාතේ උනේ ෙහනේවසේ නාමයතේ 
රෑපයතේ අතර ඒ වදක තළුනිේ අර සේපශයය දකේෙලා තවියනේවනේ නාමය 
කයින වකාටසට අයති ි ධමමයනේ පිළබිඳෙ හඳුනේෙන යම් ආකාර, යම් 
නමිිති, ලක්ෂණය තයිනො නම් ඒොයනිේ වතාරෙ රෑපයකේ පිළිබඳෙ 
හැඳිනේවීමකේ පිළබිඳ අදහසකේ දකේෙනේනට බැරිය. ඒ කයිනේවනේ නාමයට 
අානළ වව්දනා, සංඥා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර කයින ඒ වදේෙලිනේ 
වතාරෙ රෑප ධමම පිළබිඳ හඳුනාගැනමීකේ කරනේනට බැරිය. ඊළඟට වම් 
රෑප ධමමයනේට අානළ පඨවි, ආවපා, වතේවජා, ොවයා, කයින ඒෙයිනේ 
ඇතෙින ගැටීම් නැතෙි නාම ධමමයනේහ ිඅර සේපශයයකේ පිළබිඳ, හැපීමකේ 
පිළබිඳ, රැපපණයයකේ පිළබිඳෙ කථමා කරනේන බැරිය. ඔනේන ඔය කාරණයා 
වදක දකේෙලා තවියනො. අනේන එතනතේ අර කයිාපු ලක්ෂණය ආදියතේ 
ආවරෝපණයය කරනේන පුලුෙනේ වෙනේවනේ ඒකට හති වයදුොට පසේවසේ. 
ඒ මිසකේ ඒොටම අානල ඒොටම ආවව්ණික ලක්ෂණය කයිලා වදයකේ 
නැහැ. ඒො හවිතනේ ආවරෝපණයය කරන බෙය ි එතන පිළිගනේන 
වෙනේවන. ඒ කාරණයයතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ‘සතුත නපිාත’ කියන 
ගරනේථමවයේ ‘මහාවියහු සතූරය’ නමිනේ ෙටිනා සතූරයකේ තයිනො. ඒ 
කාලවයේ ඉනේදියාවව් තීථමමකයනේ අතර උගර ොද වභේද පැෙතනුා. වම් 
කාලයට ෙඩා පැෙතුනා. ඒ ොද වභේද සංසඳිෙන විදිවයේ මහා පුදුම 
වදේශනාෙකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තයිනො. ඒවකදි එකේ 
ෙටිනා ගාථමාෙකේ එතන දකේෙනො.  

පසසං නවරා දකඛිත ිනාමරෑපං - දිසොන ො ඤසසත ිතානිවමෙ  
කාමං බහංු පසසත ුඅපපකංො - නහවිතන සුදධිං කසුලා ෙදනති 

  අනේන ඒ ගාථමාෙ වමතන විවශේෂවයනේ උදධෘත කරල දැකේෙූවෙ 
අර කයිාපු අර නයෂටික විදයාඥයියනිේවග පරශේනයටතේ වම්ක අානල නිසා. 
‘පසසං නවරා දකඛිති නාමරෑපං’ යම් කසි ිමනුෂයවයකේ මම දකිනො 
කයිල කවි්වොතේ ඒ දකනිේවනේ නාම රෑපයමය.ි නාම රෑපවයනේ බැහැර 
වදයකේ නැහැ. ‘දිසොන ො ඤසසත ි තානිවමෙ’ දැකලා ඉෙරවෙලා 
දැනගතේවතතේ ඒ නාමරෑපයමයි. ඉනේ පිට වදයකේ වනාවව්. ‘කාමං බහුං 
පසසත ුඅපපකංො’ ටිකකේ දැකේකතේ හඟුකේ දැකේකතේ ඒවකනේ ඇති ෙැඩකේ 
නැහැ. ‘නහවිතන සුදධිං කසුලා ෙදනති’ නෙුණයැතේවතෝ ඒවකනේ 
සදුධියකේ ඇතැයි කයිා වහෝ ඒක සම්පණූයයයි කයිල කයිනේවනේ නැහැ. 
ඔනේන ඒ කතානේතරය එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ බරහමජාල 
සතූරවයේ දෘෂටි හැට වදකකේම පරතවික්ෂේප කවළේ යම්තාකේ අතීතවයේතේ 
යම්තාකේ අනාගතවයේතේ ඇත ි ෙන සයිලු දෘෂටි පරතවික්ෂේප කවළේ, වම් 
වදේශනාෙ තළුිනේ ඒො නශිේපරභ වෙනෙ කයිල පුදුම විදිවයේ උපමාෙකිනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් බරහමජාල සූතරය අෙසනේ කළා. 
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  ඒ උපමාෙතේ වම් අෙසථමාවව්දී පිනේෙතනුේවගේ හතිට නඟනේන 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනො. ඒවකදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම්කට 
බරහමජාල කයිල කෙි යුතේවතේ වමාකද කියල දකේෙනො. බරහමජාල 
කයිනේවනේ ‘බඹ දැල’. එතවකාට වම් ‘බඹ දැවලේ’ කථමාෙ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ වමවහමයි. මහවණයනි, යම් කිසි දක්ෂ 
මසනුේ මරනේවනකේ වහෝ මසුනේ මරනේවනකවුගේ අතෙැසිවයකේ වහෝ 
ඉතාමතේම සයිමු් වලස වියන ලද දැලකේ, සයිමු් දැලේ ඇසේ ඇති සියුම් 
දැලකේ, කඩුා දිය වපාකණුයකට ානනො. මාළුෙනේ ඉනේන වපාකුණයකේ 
ෙහනො දැවලනේ. ඒ සයිමු් දැවලනේ මාළුෙනේ ඉනේන විල ෙැහෙුට පසේවසේ 
ඒ මසනුේ මරනේනා හරියාකාරවයනේම දනේනො, වම්වක ඉනේන තාකේ 
මාළුවෙෝ වමයනිේ උඩට නැ වගන ොරයකේ පාසා අර දැවලේ බැවදන බෙ. 
දැලේ ඇවසනේ උඩට එනේන බෑ ඒ අයට, දැලේ ඇවසේ රැ ඳවනො. ඒ ඕනෑම 
දෘෂටියකේ වම් දැලට අහවුෙනො කයිනේවනේ ඒකය.ි එතවකාට වමාකකේද 
වම් දැලේ ඇස? දැලේ ඇස තමය ිඅනේන ‘සේපශයය’ කයින එක. ඒක නිසා 
තමය ි ඒ සතූරවයේ හැම දෘෂටියකේම නශිේපරභ කරනේවනේ. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අර හැට වදකකේම දෘෂටි නශිේපරභ කරනේවනේ ‘තදපි ඵසස 
පචචයා, තදපි ඵසස පචචයා, තදපි ඵසස පචචයා,’ ඒකතේ සේපශයය 
නසියි, ඒකතේ සේපශයය නසියි, ඒකතේ සේපශයය නසිය.ි ඔනේන ඔය කථමාෙම 
තමය ිවමවතනේදිතේ අපට අර විදයාඥයියනිේ පිළිබඳ පරශේනවයේදීතේ කියනේන 
තවියනේවනේ. ඒ අය යම් දෙසක වතේරැම් ගනේන ඕන තමනේ නරිීක්ෂණයය 
කරන වදයනිේ වෙනේෙ වම්ක දකනිේන බැරි බෙ. ඒ අර නාමරෑපයමයි ඒ 
අය දකනිේවන. ඒ අය හතිනේවන එතන තයින වදයකේ දකනිො කියල. 
ඒක නසිා තමය ිඅර කයිනේවන වම් ඉවලකේවටරෝනය තියනොද කියලා 
බැලමී තළුනිේම ඒක කැලවඹනො නම් අපි වකාවහාමද ඒවක තතේත්වය 
දැන ගනේවනේ කයිල. අනේන හිත වයදීම් පරමාණයය මනසකිාරය තුළිනේමයි 
වම්ො හට ගනේවනේ. සේපශයය තළුනියුි පැන නගනිේවනේ. ඒ පැන නගින 
තැන තමය ිඅර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ බරහමජාල සතූරවයනේ මතු කරල 
දුනේවනේ. අර කයිාපු දෘෂටි හැම එකකේම සළායතනයනේ වගනේ ආයතන 
හවයනේ ‘ඵසුස ඵුසස පටිසංවෙවදනති’ ඒ සළායතනයනේ වගනේ සේපශය 
කරමිනේ ඒො තළුනිේ වව්දනාෙ ඇත ිකර ගනේනො. එ තළුනිේ සංඥාෙලේ 
තණයහාෙනේ ඇත ිකර ගනේනො. සංඥාෙ ඇති කරවගන, තණයහාෙ ඇති 
කරවගන, නැෙත භෙවයේ කරකැවෙනො කයිලා ඒ දෘෂටි නශිේපරභ 
කරනො කයිලා. සළායතනයනේවගේ සේපශය කිරීවමනේ වතාරෙ ඒ අයට 
දැනගනේන බැහැ. ඒ සතය තතේත්වය වනාවෙය ි ඒ දකනිේවනේ කියන 
එකය ිබරහමජාල සතූරවයනේ දකේෙනේවනේ.  

  එතවකාට එවහනම් වමාකකේද සතයය? බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වසායාගතේ සතයය වමාකකේද? ඒකම තමයි අපි අර කලනිේ කිව්වව් 
අනාතම දෘෂටිවයේ අෙසාන වකළෙර ශුනයතාෙය.ි ශුනයතාෙයි 
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සතයයය. එතවකාට අසමි කයිලා ඒ අටො ගතේත ුකූඤඤවයනේ මනින 
වදේෙලේ තළුය ි වලෝකයා හරිවෙලා ඉනේවනේ, ඒෙ තයිනො තියනො 
කයිලා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරල දුනේනා අසමි කියන 
කඤූඤය ඉගලිේලූ තැන කසිෙිකේ නැහැ. ඒ ටික පරකාශ කවළේ ‘සසසවතා 
විය ඛායති -පසසවතා නත්ථී කිඤචනං’ එකේතරා අෙසථමාෙක 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනෙ උානන ගාථමාෙක වලෝකය ශාසේෙත 
හැටියට සානකාලකි ෙවගේ වපේනො. ‘සසසවතා විය ඛායති - පසසවතා 
නත්ථී කිඤචනං’ බලන වකනාට කසිෙිකේ නැත. වම්ක සානකාලික 
ෙවගය ි වපේනේවන. ඒකම තෙතේ අෙසථමාෙක දකේෙනො ‘ජානවතා 
පසසවතා නත්ථී කිඤචනං’ ඥානය දශයනය හරියට ඇත ි වකනාට 
වමාකකේෙතේ නැහැ වලෝවක. ඒකතේ පරතයක්ෂයකේ, ෙන අෙසථමාෙකේ 
තයිනො. ඒකම තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළේ වලෝකවයේ 
නවිරෝධයතේ වමතන තයිනො කයිලා. වලෝකවයේ සමදුය තණයහාෙ නිසා 
‘තණයහා වපාවනාභවිකා’ කයිල කයින ඒ භෙය සකසේ වෙනේවනේ 
තණයහාවෙනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක වනාවයකුතේ ආකාරවයනේ 
පරකාශ කරල තයිනො අර අවිදයා නෙීරණයය තළුනිේ වම්ොවයේ 
අනතියතාෙය ෙහනො. තණයහා ලාටෙු තළුනිේ අලෙනො. ඒ අන්ධකාරය 
තළු, ඒකම තමයි ෙතයමානවයේ අර එකකේ තයිනො කයිල හතිා ගනේවනේ 
අර සේථිත ිකයිල හතිා ගනේවන ඒ අවිදයා අන්ධකාරය තළු තෘෂේණයාෙ 
කයිල කයින ඒ තණයහා වව්ගවයනේ සතේත්වයා ඒ තණයහා ලාටෙු කියලතේ 
දකේෙනො. ඒ තණයහා ලාටුවෙනේ අලෙලය ිවම් භෙයකේ හානගනේවනේ. ඒ 
හානගතේත ුවලෝකය තුළය ිවම් සතේත්වයා සංසාරවයේ දිගට දිගට යනේවනේ.  

  එතවකාට වම් සසරිනේ මිදීමට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේන 
යථමා තතේත්වය දකේෙනො. යථමාෙවබෝධය වමාකකේද? ‘ජානවතා 
පසසවතා නත්ථී කිඤචනං’ අර අනමිිතත අපපණිහති සුඤඤත කියල 
කයිාපු ඒ ඔකේවකාම නෙිනට නම් - නමිිත ි නැතෙින ආශාෙනේ 
නැතෙින ආතේමය මමය මවගේය කයිල කයිාපු සථමාෙරයකේ නැතිෙන 
තැනකේ තයිනො. ඒක තමය ි භෙ නවිරෝධය කයිල කියනේවනේ 
වමවලාෙම අතේ දකින. එතවකාට මනුෂයයා බලාවපාවරාතේත ු වෙන, 
සතේත්වයා බලාවපාවරාතේත ු වෙන විමුකේතයි නම්, ඔය දෘෂටි කියල 
කයිනේවනේ - ඒක හසි රදයකේ හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා 
තයිනො. නයෂටික විදයාඥයියනිේ පරකාශ කවළේ, එකේ අෙසථමාෙක එක 
නයෂටික විදයාඥයිවයකේ පරකාශ කරනෙ වම් කාලකනේන ි වකොනේටම් 
පිම්වමනේ මිවදනේන බැරි බෙ අපි දැනවගන හටිියා නම් වම්කට අත 
ගහනේවන නැවතයි වම් වකොනේටම් නයායට කයිල, එවහමතේ පරකාශ 
කරනෙ බැරි තැන. අනේන ඒ කාලකනේනි කයිල කවි්වෙ වමාකද? වම් 
නරිීක්ෂණයය තළු වකවරනේවනේ අනේතමිට සසර ෙැවඩන එක මිසකේ යථමා 
තතේත්වය අෙවබෝධ වෙනේවන නැහැ. යථමා තතේත්වය අනේන බදුුරජාණයනේ 
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ෙහනේවසේ දකේෙනො අර ශුනයතාෙය ි අනේතිමට එනේවනේ. වමාකද වම් 
හැම සතේත්වවයකේම වලෝකයකේ හානගනේනො තමාවගේ සළායතන තුළිනේ. 
අවපේ වලෝකය වනාවෙය ි අර බලේලවගේ වලෝකය. අනකිේ සතුනේවගේ 
වලෝකය වම් සළායතන තුළනිේ හානගනේන. ඒ වලෝකයමය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දුක හැටියට දැකේෙූවව්, ඒවකේ තෘපේතයිකේ නැහැ. ජාති, ජරා, 
ෙයාධි, මරණය ආදිවයේ දුකේ තයිනො. එයනිේ මිවදනේන බලාවපාවරාතේතු 
වෙනො නම් යනේන වෙනේවනේ අර අනතියභාෙවයනේ පටනේ වගන. 
යමකේ අනිතය නම් එය දුක බෙ වතේවරනො. පරතසිංසේකරණයය කිරීම් 
වම් සකසේ කරිීම් හැම එකකේම  

අනිචචා ෙත සංඛාරා - උපපාද ෙය ධමමිවනා   
උපපජිත්වා නරිැජඣනත ි- වතසං ෙූපසවමා සුවඛා  

 වම් මරණය වගෙලේෙල වකාවතකතුේ අහනේන ලැවබන, වම්වකනේ 
වම් පිනේෙතනුේ අශුභ වදයකේ හැටියට හතිනේන පුලුෙනේ. ඒක තුළ මුලු 
මහතේ සතයයම තයිනො. ‘අනිචචා ෙත සංඛාරා’ ඒකානේතවයනේම 
සංසේකාර අනතියය.ි ‘උපපාද ෙය ධමමිවනා’ ඇතෙින නැතිෙන 
සෙභාෙවයනේ යකුේතය.ි ‘උපපජිත්වා නිරැජඣනත’ි උපදිනේවනේ 
නැවසනේනමය.ි ‘වතසං ෙූපසවමා සවුඛා’ ඒ සංසේකාරයනේ සංසඳිවීමමයි 
සැපත. එතවකාට ඒක නසිා තමය ි වම් පිනේෙතනුේ අහල තයිනො 
නෙින හඳුනේෙනේවනේ ‘සබබ සංඛාර සමථම’ කයිලා. සයිලු සංසේකාර 
සංසඳිවීම. සංසේකාර සංස ිවඳනවකාට සංඛතයකේ හට ගැවනනේවන 
නැහැ. සංඛතයකේ වගාඩ නැවගනේවනේ නැතිවෙන වකාට උපධි කියල 
කයින අලේලගන ඉනේන පඤච උපාානන සකන්ධයකේ වගාඩ නැවගනේවනේ 
නැහැ. ඒ තතේත්වය වම් ජීවිතවයේදීම පරතයක්ෂ කර ගනේන පුලුෙනේ බෙයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පේ රකාශ කවළේ. ඒකම තමය ි නෙිනට ‘අනුපාාන 
පරිනිබබානං’ කයිල කයිනේවනේ. ඒ ඔකේවකාම අතහැරිය අෙසථමාවව් 
සවිතේ ඒ විමුකේත තතේත්වයයි වෙන අමතු ුවදයකේ වනාවෙයි, අලේලගනේන 
වදයකේ වනාවෙයි, ඒ සති. වම් ගරහණයය වම් උපාානනය වම්ක තුළ ජාති 
ජරා ෙයාධි මරණය ඔකේවකාම තයිනො නම් ඒෙට ෙග කයිනෙ නම් 
එතවකාට වම්ක අතහැරිය අෙසථමාෙ තමයි විමුකේත ි සෙුය. ඒක තුළ 
තයින අෙවබෝධයය ි අනේන අර ‘ජානවතා පසසවතා නත්ථී කඤිචනං’ 
කයිල කවි්වෙ, වම් දකින වකනාට ඇතේත ෙශවයනේම වමතන වදයකේ 
නැහැ. ඒ ඤාණය දශයනය ඉහළම මේටමට දියණුය ු ෙුනාට පසේවස අර 
තණයහාවෙනේ වකවරන භෙයකේ මොදීම. ඇතැම් අෙසථමාෙක 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තයිනො තණයහාෙ මැහමු් කාරියකට 
උපමා කරලා. මැහමුකේ, මැෂිමක මැසේමකේ ෙැවටන හැටි හිතල 
බලනේන. ඉදිකටෙු යට යන ොරයකේ පාසා යටිනේ නලූකේ ගිහිලේලා 
ගැටයකේ ානනො. ඕක තමය ි‘තණයහා පචචයා උපාානනං’ තණයහාෙ නසිා, 
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උපාානනය, අලේලා ගැනමී නසිා භෙයකේ වගවතනො. ඒක පිළබිඳෙ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙලා තවිබනො ගාථමාෙකනිේ 

වයා උභවනන විදිත්වාන - මවජඣ මනතා න ලපිපති 
තං බරෑමි මහා පුරිවසාත ි- වසාධ සබිබනමිචචගා  

  මහ පුදුම ගාථමාෙකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනො යම් 
වකවනකේ වකානේ වදක හරියට වතේරැම් අරවගන ‘වයා උභවනන 
විදිත්වාන - මවජඣ මනතා න ලිපපති’ පරඥාවෙනේ මැද වනා ඇවලේ ද 
‘තං බරෑමි මහා පුරිවසාති’ ඒ පුදේගලයාට මම කයිනො මහා පුරැෂවයකේ 
කයිලා. ‘වසාධ සිබබනමිචචගා’ ඒ පුරැෂයා අර මැහමු් කාරියවගනේ 
මිදුණයා. මැහමු් කාරිය පනේනල ගියා. මැහමු් කාරියට අහෙුුවනේ නැහැ. 
එතවකාට සාමානය වලෝකයා මැහමු් කාරියට අහෙුන හැටි දකේෙනො, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො වමාකකේද වම් වකානේ වදක , 
වමාකකේද මැද? එක වකානකේ සේපශයය, වදවෙන ිවකාන සේපශයවයේ හට 
ගැනමී ‘ඵසස සමදුය’ මැදිනේ තවියනේවනේ සේපශය නවිරෝධය. එතවකාට 
වම් මැහමු් කාරිය කරනේවනේ වමාකකේද තණයහා ලාටවුෙනේ අලෙනො 
මැද තයින නවිරෝධය වනාතකා හැරලා. සේපශයයකේ පාසාම නවිරෝධයකේ 
තයිනො. නමතුේ තණයහාෙ නසිා නිවරෝධය අමතක කරලා ඒ සේපශය ටික 
එකත ුකරලා තමය ි අපි වදයකේ හාන ගනේවනේ. ඒක අර විදශයකයා අර 
මනසකිාරය සයිමු් කරිීම තළුනිේ ‘ ඵසුස ඵුසස ෙයං පසසං එෙං තත්ථ 
විරජජත’ි කයිලා පාඨයකේ තයිනො. ඵසුස ඵුසස වයං පසසං කියනේවනේ 
සේපශයයකේ සේපශයයකේ පාසා ඒ සේපශයවයේ වගවී යාම දකමිිනේ ඒ විදියට 
විරාගය ඇති කර ගනේනො. වනා ඇලේම ඇති කර ගනේනො. නවිරෝධය 
වනාදකනි තාකේ තණයහාවෙනේ අර ලාටවුෙනේ අලෙලා ඔනේන භෙයකේම 
වගාතා ගනේනො. ඒකය ි භෙ මැසේම. එතවකාට අර කයිාපු මහා 
පුරැෂයා වමාකකේද කරනේවනේ? නවිරෝධය දකනිො. ඒකය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ වම් රෑප වලෝකෙල සටිින සතේත්වයනුතේ 
අරෑප වලෝකෙල සටිින සතේත්වයනතුේ නවිරෝධය වනාදැනමී නිසයි 
නැෙත නැෙත භෙයට එනේවනේ. පුනසභෙය කයිල කයිනේවනේ වම් 
පිනේෙතනුේ අහලතේ ඇත ි තණයහාෙ හඳුනේෙල තවියනො - ‘තණයහා 
වපාවනාභවිකා’ පුනසභෙයකේ ඇත ි කරනො. භෙවයනේ භෙය 
ගැටලනො. නවිරෝධය අමතක කරලා තණයහාෙ තළුනිේ අර කියාපු 
සේපශයය, සේපශයය සමදුය නැෙතතේ සේපශයයකේ මත ුකර ගනේනො මිසකේ ඒ 
සේපශයවයේ නවිරෝධය වනා තකා හරිනො. ඔනේන ඔය විදියටමයි 
එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කරනේවනේ අර වලෝකයාට අමතක 
වෙලා තබිණුය නවිරෝධය මතකුර දීම. ඒකමය ිනෙිනට නවිරෝධය කියලා 
කයිනේවනේ. අනේන අර සළායතන නවිරෝධවයනේ වකලෙර වෙන ඒ 
උතමු් තතේත්වයයි, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතු කරල දුනේවනේ. ඒක එානට 
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පමණයකේ වනාවෙයි. එාන ශරමණය බරාහමණයයනිේට පමණයකේ වනාවෙයි. අද 
ඉනේන ානශයනකියනේට විදයාඥයියනිේට පො යමකේ ඉවගන ගනේන පුලුෙනේ. 
එතවකාට අනේන ඒ කාරණයය වම් පිනේෙතුනේ වහාඳිනේ කලේපනාෙට 
ගනේන ඕන අනතිය සංඥාෙ. වමාකද වම් භාෙනා ආදිය පිළබිඳෙ අපි 
වමච්චර වදේශනා කළතේ සමහරැනේවගේ හති යනේවනේ නවීන නෙතම 
දශයනය කයිල ගනේන ඔය විදයානකුලූ වභෞතකි දශයනයටයි. ඒකතේ 
දශයනයකේ කරවගන ඒක තළු අතරමං වෙච්ච අය වම් සාමානය 
පුදේගලයනේ වනාවෙයි. නයෂටික විදයාඥයියනිේ ඒ අතර ඉනේන බෙ 
වපනේනමු් කරනේනය ිඔය ෙචන ටික කවි්වව්. වම් නවීනතම සංකලේපනා 
අනෙු නවීනතම වසායා ගැනමී් අනෙු එතවකාට අපි නැෙතතේ එනේවනේ 
ආපහ ුඅර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළ ‘මවනා පබුබංගමා ධමමා 
මවනා වසටඨා මවනාමයා’ ඒ ධමම පද පාඨයටමය.ි 

  ඉතනිේ අද දෙවසේ වම් පිනේෙතනුේ විදශයනාෙට උපකාර ෙන අර 
කලනිේ සඳහනේ කළ ආකාරයට මළුු මහතේ වකවලසේ සමහූයම විනාශ 
කරනේන පුලුෙනේ ඒ පරබල අනතිය සංඥාෙට අානළ යම් කසිි අංශු 
මාතරයකේ නමතුේ වම් වදේශනාෙ තළුනිේ එකත ුකර ගනේන ඇතැයි කියල 
හතිනො. අද දෙවසේ වම් පිනේෙතනුේ පිරෑ ශීලයතේ කළ භාෙනාෙතේ වම් 
ඇස ූධමම වදේශනාෙතේ උපකාර කර වගන වම් ජාත ිජරා මරණයාදී දුකේ 
වගන වදන වම් භෙවයනේ වම් මලුු මහතේ භෙවයනේම වම් බඹයකේ තුළ 
පිහටිා තවිබන වම් වලෝකවයනේම මිවදනේන වම් වසෝොනේ සකානගාමී 
අනාගාමී අස හතේ කයින මාගය ඵල පරතවිව්දවයනේ ඒ උතමු් නිසොණය 
තත්වය ලබා ගැනමීට වම් ධමම වදේශනයතේ උපකාර වව්ො කියල 
පේ රාථමමනා කරම.ු අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම්තාකේ සත්ව වකවනකේ 
වම් ෙවගේ ධමම වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට 
බලාවපාවරාතේත ු වෙනො නම් ඒ අනවුමෝදනේ වීම තුළිනේ 
බලාවපාවරාතේත ුෙන ඒ උතේතමාථමමයනේ සාක්ෂාතේ කර ගනිතේො. ඒ හැම 
වකවනකේම ඒ කසුල ශකේතයි තුළනිේ උතමු් අමා මහ නෙින ලබතේො 
කයිල පරාථමමනා කරලා වම් ගාථමා කයිලා පිනේ වදම.ු 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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47 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 159) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

උභවයවනෙ සමපවනනා රාහලු භවදානත ිමං විදූ 
යඤචමහ ිපුවතතා බුදධසස යං ච ධවමමස ුචකඛමුා 

යං ච වම ආසො ඛීණයා යං ච නතථි පුනබභවො 
අරහා දකඛිවණයවයයාමහ ිවතවිවජජා අමතදදවසා 

කාමනධා ජාල පචඡ්නනා තණයහා ඡ්දනජාදිතා 
පමතත බනධනුා බදධා මචඡ්ාෙ කමුිනාමවුඛ 

තං කාමං අහමුජඣතිො වඡ්තො මාරසස බනධනං  
සමලූං තණයහමබබයුහ සතීභිවූතාසමි නිබබවුතාති  

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,  

වම් ශාසනවයේ ශිකේෂාකාමී භකිේෂූනේ ෙහනේවසේලා අතර 
‘එතදගග’ තනතරු ලබාගතේත ු රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා අතර හැඳිනේෙුවණයේ ‘රාහලු භ්ර’ නමිනේ. උනේ ෙහනේවසේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඉතාමතේම පරිය මනාප බෙ ඒ ‘භ්ර’ - ‘යහපතේ’ 
කයින ගණුය පදවයනේ හැවඟනො .  උනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
එවහම පරිය මනාප ෙුවණයේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පුතරයා ෙූ නිසාම 
වනාවව්. උනේ ෙහනේවසේවගේ ගණුය යහපතේ කම නසිා, කකීරැ නිහතමානී 
ශිකේෂාකාමී ගත ි පැෙතුම් නසිාතේ. ඇතේත ෙශවයනේම රාහලු චරිතය 
කකීරැ කම පිළබිඳ පරමාදශයයකේ. උනේ ෙහනේවසේ ෙචනවයේ පරිසමාපේත 
අථමමවයනේම බදුේධ පුතරවයකේ.  වථමර ගාථමා පාලවියේ දැකේවෙන ගාථමා 
කපීයකේ තමය ි අපි අද මාතෘකා ෙශවයනේ දැකේෙූවයේ. ඒ ගාථමා රාහුල 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ අරහත්වය ලැබෙුාට පසේවසේ උානන ගාථමා පරීති ොකය 
ෙශවයනේ පරකාශ කළ ඒො හැටියටයි පිළ ි අරවගන තිවබනේවනේ. ඒ 
ගාථමාෙලතේ වම් රාහලු භ්ර නමිනේ උනේ ෙහනේවසේ හැඳිනේෙුනු බෙ 
කයිවෙනො.  

‘උභවයවනෙ සමපවනනා රාහලු භවදාන ′ත ිමං විදූ’ 
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 කාරණයා වදකකනිේ යකුේත ෙූ නසිා මාෙ රාහලු භ්ර නමිනේ 
හැඳිනේෙුණයා. 

‘යඤචමහ ිපුවතතා බුදධසස යං ච ධවමමස ුචකඛමුා’ 

එක කාරණයයකේ මා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පුතරයා. අනිතේ 
කාරණයය ධමමයනේ පිළබිඳෙ අෙවබෝධ ශකේතිය ඇත ි දහම් ඇස මට 
තවිබනො. 

‘යං ච වම ආසො ඛීණයා යං ච නතථි පනුබභවො’ 

මවගේ ආශරෙයනේ ක්ෂය කළ නසිාතේ, මට පුනසභෙයකේ නැති 
නසිාතේ, 

‘අරහා දකඛිවණයවයයාමහි වතවිවජජා අමතදදවසා’ 

මම රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ, දකේෂිණයා කයිල කයින පූජා 
ලැබීමට, ‘වතවිවජජා’ තරිවිදයාවෙනේ යකුේත වකවනකේ. ‘අමතදදවසා’ 
අමෘත නම් ෙූ නසිොණයය දුට ුවකවනකේ. 

‘කාමනධා ජාලපචඡ්නනා තණයහා ඡ්දනජාදිතා’ 

කාමයනේවගනේ අනේධ ෙූ කාම දැවලහි පැටලුනාෙූ තණයේහාෙ 
නමැත ිෙැසේවමනේ ෙැසුනා ෙූ සත්වවයෝ 

‘පමතත බනධනුා බදධා මචඡ්ාෙ කමුිනාමවුඛ’ 

වකවමහ ිඅස ුෙූ මසනුේ වමනේ මාරයාවගේ දැවලහ ිබැඳුනාහයු. 

ඒ සත්වයනේ පිළබිඳෙය ි ඒ පරකාශ කරනේවනේ. ඊළඟට තමනේ 
ෙහනේවසේ ගැන කයිනො.  

‘තං කාමං අහමුජඣතිො’ එබඳු ෙූ ඒ කාමය මම දුරැ කරලා 
‘වජතො මාරසස බනධනං’ මාරයාවගේ බනේධනයනේ කපලා ‘සමූලං 
තණයහමබබයුහ’ තණයේහාෙ මලුනිපුුටා දමලා, ‘සතීභිවූතාසමි නිබබුවතා’ 
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සසිලිේ ෙුවයේ වෙමි. නෙිුවනේ වෙමි. එතවකාට ඒ රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ අරහත්වවයනේ පස ුපරකාශ කළ ගාථමාය.ි 

වම් පිනේෙතනුේ කෙුරැතේ අහල ඇත ි සිදේධාථමම කමුාරයාවගේ 
මහබිනිකේමනට ආසනේන වහේතෙු ෙුවනේ ‘පුවතකේ උපනේනා’ කියන 
ආරංචිය බෙ. ‘රාහලුවයකේ උපනේනා - බනේධනයකේ හටගතේතා’ කියන 
පරතචිාරවයනුය ිපුවතකේ උපනේනා කයින ශුභ ආරංචිය සදිේධාථමම කුමාරයා 
පිළගිතේවතේ. එපමණයකේ වනාවෙයි, එාන රෑම කාටෙතේ වනාදනේො පුතර 
සේවනේහය මැඩ පෙතේොගන උනේ ෙහනේවසේ අප හැම වෙනුවෙනේ 
මහබිනිකේමනේ කළා. එතවකාට පිය වසවනහස වනා ලැබ ූ ඒ රාහුල 
කමුාරයාට පළවෙන ි ෙරට පියාණයනේ දකනිේට ලැබවුණයේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ සම්වබෝධි ලාභවයනේ ෙසෂයකට පමණය පසේවසේ කපිලෙසේතු 
පුරයට ෙැඩම කළ අෙසේථමාවව්දීය.ි කපිලෙසේත ු පුරයට ෙැඩම කරලා, 
නවිගරෝධ නම් ෙූ ශාකයයනේ වගේ ආරාමවයේ ෙැඩ ොසය කරන අතවස 
එක දෙසකේ බදුු පියාණයනේ ෙහනේවසේ ශුදේවධෝදන රජතමුා වගේ මාලිගයට 
ෙැඩම කළා. ෙැඩම කරලා පැනෙූ අසේවනහ ි ෙැඩ හනුේනා. රාහුල 
මාතාෙ යවශෝධරා වදේවිය රාහලු කුමාරයාට කයිනො. ඔය ඉනේවනේ 
රාහලු ඔවබ් පියා. ගහිලිේලා ානයාදය ඉලේලා ගනේන. ඉතිනේ රාහුල 
කමුාරයාතේ බදුු පියාණයනේ ෙහනේවසේ ඉදිරියට ගහිලිේලා ‘මහණය ඔවබ් 
වසෙනැලේලතේ, වසෙනතේ මට සැපයි’ කයිමිනේ පරිය බසේ වානඩනේට පටනේ 
ගතේතා. බදුු පියාණයනේ ෙහනේවසේ නවිගරෝධාරාමයට ආපස ුෙැඩම කරනේන 
පටිතේ ෙන අෙසේථමාවව් රාහලු කමුාරයාතේ පිටි පසේවසනේ පිටි පසේවසනේ 
එනො. ‘මහණය මවගේ ානයාදය වදනේන, මහණය මවගේ ානයාදය වදනේන’ 
කයි කයිා. ඉතනිේ බදුු පියාණයනේ ෙහනේවසේ නවිගරෝධාරාමයට ෙැඩියට 
පසේවසේ සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේට කයිනො. එවහනම් සාරිපුතේත 
රාහලු කමුාරයාෙ පැවිදි කරනේන කයිලා. ඒ වෙනවකාට සාමවණයේරයනේ 
පැවිදි කරිිම පිළබිඳ ශාසනකි පරතපිතේතයිකේ තබි ුවණයේ නැහැ. ඉතිනේ 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘වකාවහාමද සේොමීනි මම 
රාහලු කමුාරයා පැවිදි කරනේවනේ?’ ඔනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ 
අෙසේථමාවව් විනය නීතයිකේ ෙශවයනේ පැවනව්ො, සංඝයා ෙහනේවසේලා 
රැසේ කරලා ධමම කථමාෙකේ කරලා, මම අනදුැන ොනරණයො සරණයාගමන 
පාඨය තුනේ ෙරකේ කවීමනේ සාමවණයේරයනේ පැවිදි කරනේන කයිලා. ඉතිනේ 
ඒ ආකාරයට සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේ රාහලු කමුාරයාෙ පැවිදි 
කළා.  
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ඒ පැවිදි කළ ආරංචිය දැන ගතේත ු සදුේවධෝදන රේජරුැවෙෝ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වසායාවගන ඇවිලේලා ෙැඳලා එකතේ පවසක 
ඉඳවගන කයිනො ‘සේොමීනි, මම එක ෙරයකේ ඉලේලනේන කැමතියි.’ 
එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පිය රේජරුැෙනේ ඇමතවුව් ‘වගෞතමය’ 
කයිල. ‘වගෞතමය, තථමාගතෙරැ ෙර දීවම් සිරිත ඉකේමෙලය ිසටිිනේවනේ’ 
‘නැහැ සේොමීනි කැප වදයකේ නෙිැරදි වදයකේ මා ඉලේලනේවනේ’ 
‘එවහනම් කයිනේන වගෞතමයිනි’ කයිල කිව්ො. ඔනේන එතවකාට 
සදුේවධෝදන රේජරුැවෙෝ කයිනො ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ පැවිදි ෙුනහම 
මට විශාල දුකකේ ඇත ි ෙුණයා. ඒ ෙවගේමයි නනේද කමුාරයා පැවිදි 
ෙුනහම, රාහලු කමුාරයා පැවිදි ෙුනහම ඊටතේ ෙඩා දුකකේ සේොමීනි, පුතර 
වපරේමය සවිිය සඳිවගන යනො, සවිිය සඳිවගන සම සඳිිනො. සම 
සඳිවගන මසේ සඳිිනො. මසේ සඳිවගන නහර සඳිිනො. නහර සිඳවගන 
ඇට සිඳිනො. ඇට සඳිවගන ඇට මිදුලු තළුට හැපී ගැෙස ී ෙැදී 
තවිබනො. ඒක නසිා සේොමීනි මෙු පියනේ විසනිේ වනාඅනදුකේනා ලද 
පුතක ුආසයයනේ ෙහනේවසේලා පැවිදි වනාකරනො නම් වහාඳයි’ කියලා. 
ඉතනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ධමම කථමාෙකේ කරලා ශුදේවධෝදන 
රේජරුැෙනේ සනසලා යෙලා සංඝයා ෙහනේවසේලා රැසේ කරලා විනය 
නතීයිකේ පනෙනො, මෙු පියනේ විසනිේ වනාඅනදුතේ දරැෙක ුපුතකු පැවිදි 
වනාකළ යතුයුි. පැවිදි කවළාතේ යම් කසි ි භිකේෂුෙකේ ‘දුකලුා ඇෙතකේ’ 
වෙනො කයිලා. ඉතනිේ ඔනේන ඔය විදියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
රාහලු කමුාරයා පැවිදි කරලා ශාසන ානයාදය, ධමම ානයාදය දුනේන 
ආකාරයය ිසතූර රාශියක සඳහනේ වෙනේවනේ. 

අම්බලේඨිකා රාහවුලෝොද, මහා රාහවුලෝොද, චලූ 
රාහවුලෝොද, රාහලු සතූරය, රාහලු සංයකුේතය ආදී ධමම වකාටසේෙල 
ඊළඟට සඳහනේ වෙනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කරමානකුලූෙ පියෙවරනේ 
පියෙරට අර රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට ධමම ානයාදය වහළ ිකරල දුනේන 
ආකාරය. ෙඩාතේම කෙුරැතේ ෙවගේ දනේන සූතරයකේ තමය ි අම්බලේඨිකා 
රාහවුලෝොද සතූරය. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ රජගහ නුෙර 
වව්ළුෙනාරාමවයේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසේථමාවව් රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ඊට සමීපවයහ ිෙූ අම්බලේඨිකා නමැත ිතැන කටුියක ෙැඩ 
ොසය කළා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සෙසේ ෙරැවව් භාෙනාවෙනේ 
නැගටිලා රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ දකිනේන ෙැඩම කළා. ෙඩින වකාට 
ඈතදිම දැකල රාහලු හාමදුුරැවෙෝ ආසනයකේ පිළවියල කරලා පා 
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වසේදීමට පැනේ බඳුනකතුේ තැබෙුා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පා වසෝානවගන 
ඉෙරවෙලා පැනේ ටිකකේ භාජනවයේ ඉතරිි කරලා රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අහනො, ‘රාහලු, වපවනනෙද වම් භාජනවයේ තිවබන 
පැනේ ටික.’ ‘එවසේය සේොමීනි.’ ‘රාහලු යම් වකවනකටු දැන දැන වබාරැ 
කවීම් ලැේජාෙකේ නැතේනම් ඒ අයවගේ මහණයකම වමනේන වම් 
භාජනවයේ තිවයන පැනේ ටික ෙවගේ ටිකය.ි’ ඊළඟට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඒ පැනේ ටික වීස ි කළා. වීසි කරල රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේවගනේ අහනො, ‘රාහලු, දැකේකද අර පැනේ ටික වීස ිකරපු හැටි.’ 
‘එවසේය සේොමීන.ි’ ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො ‘යම් 
වකවනකටු දැන දැන වබාරැ කවීම් ලැේජාෙකේ නැතේනම් ඒ අයවගේ 
පැවිදේද අනේන අර විස ිකළ දිය ටික ෙවගේ’ කයිල මහණයකමතේ ඉෙතේ 
කරලය ිකයින එක, විස ිකරලය ිකයින එකයි ඒ පරකාශ කවළේ. ඊළඟට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දිය බඳුන මනුනිේ නැමෙුා. මනුනිේ නමලා රාහුල 
සේොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, ‘රාහලුය, වපේනෙද වම් පැනේ බඳුන 
මනුනිේ නමලා තයිනො. යටිකරුැ කරල තයිනො.’ ‘එවසේය සේොමීනි.’ 
‘යම් වකවනකනුේට දැන දැන වබාරැ කවීම් ලැේජාෙකේ නැතේනම් ඒ 
අයවගේ මහණයකමතේ යටිකරුැ වෙලය ි තවියනේවනේ’ කයිලා අනේන ඒ 
විදියට පරකාශ කළා. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙ උපමාෙකේ 
පරකාශ කරනො, රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට. ‘රාහලු යදුේධයට වගනයන 
ඇවතකේ යුද භූමිවයේ දී ඉදිරි පාෙලනිේ සටනේ කරනො. පසු පාෙලිනේ 
සටනේ කරනො, හවිසනේ සටනේ කරනො, දළෙලනිේ සටනේ කරනො, 
නමතුේ වහාඬය අකලුාවගන ඉනේනො. එතවකාට ඇතේ වගාව්ො 
කලේපනා කරනො, වම් ඇතා තාම ජීවිවතේ පරිතයාග කරල නැහැ. යම් 
අෙසේථමාෙක අර ඇතා වහාඬවයනතුේ සටනේ කරනේන පටනේ ගතේවතාතේ, 
ඇතේ වගාව්ො කලේපනා කරනො, දැනේ ඉතනිේ වම් ඇතා ජීවිතය 
පරිතයාග කරලා. වම් ඇතාට දැනේ කරනේන බැරි වදයකේ නැහැ. අනේන 
ඒ ෙවගේම රාහලු යම් වකවනකටු දැන දැන වබාරැ කවීම් ලැේජාෙකේ 
නැතේනම් ඔහටු කරනේන බැරි පාපයකේ නැත. එමනිසා රාහුල, 
විහළිුෙටෙතේ වබාරැෙකේ වනාකයිමි 'ය ි එවසේය හකිේමිය යතුේවත’ කියල. 
ඔනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර කඩුා සාමවණයේර වකවනකටු වදන 
මලූකි අෙොදයකේ උපවදේශයකේ ඒ අෙසේථමාවව් දුනේනා. ඒ ෙවගේම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ නරිනේතර උපවදේශයනේ සහතිෙ සාරිපුතේත 
සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ උපාධයාත්වවයනේ ගරුැ හරැ කම් ඇතෙි රාහුල 
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සේොමීනේ ෙහනේවසේ හැඩ ගැහණුය හැටි ධමම සාහතියවයේ වකාවතකුතේ 
තැනේෙල සඳහනේ වෙනො. 

එක සදිේධියකේ තමය ි වපාඩි රාහුල හාමදුුරැවෙෝ කරපු ෙැලි 
වසලේලම. වමාකකේද; උදෑසන නැගටිල ෙැල ි වදෝතකේ අරවගන උඩ 
දැම්මා කයිලා සඳහනේ වෙනො. ‘වම් ෙැල ි කැට පරමාණයයට මට 
ශාසේතෘෘෘනේ ෙහනේවසේවගනතුේ අනිතේ සබරහේමචාරී සංඝයා 
ෙහනේවසේලාවගනුතේ අෙොද උපවදේශ ලැවබ්ො’ කයිලා. වම් 
අෙොදෙලට කැමත ි ග ුණයය ගැන සංඝයා ෙහනේවසේලා කථමා කරනො 
අහලා බුදුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තපිලතේථම මිග ජාතකය, තතිේතරි ජාතකය 
ආදී ජාතක කථමා වදේශනා කළ බෙතේ ජාතක වපාවතේම සඳහනේ 
වෙනො. ඒ ෙවගේම තෙතේ ඒ විදිවයේ වදයකේ විනය පිටකවයේ සඳහනේ 
වෙනො. රාහුල සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ශිකේෂාකාමිත්වය, නහිතමානිත්වය 
වපනේනමු් කරන. එකේ අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විනය නීතියකේ 
පැවනව්ො, උපසම්පනේන භකිේෂුෙකේ අනපුසම්පනේනයනිේ සමග ඒ 
කයිනේවනේ සාමවණයේර ආදීනේ සමග එක ෙහළ යට සයනය වනා කළ 
යතු ු බෙ. ඒ විනය නතීයි පැවනව්ෙට පසේවස වකාසබෑ නුෙර 
බදිරිකාරාමවයේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසේථමාෙක 
සංඝයා ෙහනේවසේලා වපාඩි රාහලු හාමදුුරැෙනේට කෙීා ‘ඇෙැතේනි, 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වමනේන වමවහම විනය නීතයිකේ පනෙලා 
තවියනො. ඒක නසිා තමනේට සැතවපනේන තැනකේ වසායාගනේන’ 
කයිලා. රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ බැලුො, තැනකේ නැහැ. අනේතිමට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ෙැසකිළිවියේ එාන රෑ ගත කළා කයිලා සඳහනේ 
වෙනේවනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එළෙින යාමවයේ ෙැසකිළිියට ෙඩින 
අතවස කෙුරැ හරි ඉනේනෙද කයිල දැන ගැනමීට විනය නීතියකේ 
ෙශවයනේ තවියනේවනේ - චාරිතරයකේ ෙශවයනේ කාරනො. එවහම 
නැතේනම් උගරු පාදනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කෑරැෙහම ඇතුවළේ 
සටිිය රාහලු හාමදුුරැවෙෝතේ කෑරැො. ‘කෙුද ඔතන ඇතුවළ ඉනේවනේ’ 
කයිල ඇහෙුා. ‘මම රාහලු සේොමීනි, මම රාහලු’. ‘වමාකද වම් වමතන 
ඉනේවනේ’ කයිලා ඇහෙුා. ඔනේන රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ අර විසේතරය 
කවි්ෙට පසේවස බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලා රැසේ කරලා 
ධමම කථමාෙකේ කරලා අර විනය නතීයි ලහිිලේ කළා. අනපුසම්පනේන 
වකවනකටු රෑ වදක තුනකේ උපසපනේ භකිේෂුෙකේ සමග ෙැඩ ොසය 
කරනේන පුළුෙනේ කයිල. ඉතනිේ වමනේන වම් විදිවයේ සදිේධි රාශියකේ 
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රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ සම්බනේධවයනේ උනේ ෙහනේවසේවගේ 
ශිකේෂාකාමිත්වය, නහිතමානිත්වය පිළබිඳෙ සඳහනේ වෙනො. දැනේ වම් 
කාලවයේ නම් ඔය සමහර වපාඩි ළමයි නලිතල බලතල ඇත ිමව් පියනේ 
ගැන මානේනය ඇත ිකර වගන කෙුරැෙතේ එකේක වපාඩ්ඩකේ හරසේ ෙුන 
හැටිවයේ ‘ඉනේනෙවකා අවපේ තාතේතට කයිල වහාඳ පාඩමකේ 
උගනේනනේන’ කයිල එවහම කයින සරිිතකේ තවියනො. නමුතේ වම් 
වපාඩි රාහලු හාමදුුරැවෙෝ අනුනේවගේ වකානේකරිීම් අඩපුාඩකුම් පො 
තමනේ ෙහනේවසේට පාඩමකේ කර ගතේතා මිසකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
ගත ුකයිනේන, පැමිණිල ිකරනේන කසිාිනක ගයි බෙකේ වපේනේන නැහැ ධමම 
සාහතියවයේ.  

ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ, කරමානකුලූෙ හකිේම ෙූ ආකාරය 
මහා රාහවුලෝොද සූතරවයනේ විවශේෂවයනේම වහළ ි වෙනො. ඉතාමතේම 
ෙැදගතේ සතූරයකේ භාෙනා කරන වයෝගී සංඝයා ෙහනේවසේලාටතේ. එකේ 
අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේ නෙුර වේතෙනාරාමවයේ 
ෙැඩ ෙසදේදී උදෑසන පා සෙිුරැ අරවගන පිණයඩපාතවයේ ෙැඩම කලා. 
රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පිටිපසේවසනේම 
පණියඩපාතවයේ ෙඩිනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හැරිලා බලලා රාහුල 
සේොමීනේ ෙහනේවසේට කයිනො ‘රාහලු යම්තාකේ රෑප තවිබනො නම් 
ඔනේන එවකාවලාසේ ආකාරයකට එතන දකේෙනො - අතතී, අනාගත, 
ෙසතමාන, තමා පිළබිඳ වහෝ අනනුේ පිළබිඳ, රළු වහෝ සයිමු්, පහතේ වහෝ 
උසසේ, දුර වහෝ ළඟ යම් තාකේ රෑපසේකනේධයකේ තවිබනො නම්, රෑපයකේ 
තවිබනො නම්, එය මවගේ වනාවව්, මම වනාවව්, මවගේ ආතේමය 
වනාවව් කයිලා යථමාභතූ ෙශවයනේ නෙුණිනේ දැකයි යතුයු.ි’ එතවකාට 
රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ අහනො ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, සුගතයනේ 
ෙහනේස, රෑපය පමණයකේද?’ කයිලා. ‘නැහැ රාහලු’ ඔනේන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. ‘රෑපය ෙවගේම වව්දනාෙ, සඤඤා, සංඛාර, 
විඤඤාණය කයින ඒ පඤචසකනධයම ඒ විදියට අනාතම ෙශවයනේ 
නෙුණිනේ දැකයි යතුුයි’ කයිලා. ඉතිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පණියඩපාවතේ ෙැඩම කරනො. රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ කලේපනා 
කරනො ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ මණුයගැහලිා වම් විදියට කමටහනකේ 
ලබලා කෙුද ගමට පිණයඩපාවතේ ෙඩිනේවන’ කයිලා පිණයඩපාතය 
පරතකිේවෂේප කරලා ගහකේ මලු සෘජුෙ භාෙනාවෙ හඳිගතේතා. ඉඳවගන 
භාෙනා කරනේන පටනේ ගතේතා. එතවකාටම පිටිපසේවසනේ ආපු 
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සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේ, රාහලු හාමදුුරැවො දැකලා, ඒතේ වපාඩි 
උපවදසකේ දුනේනා. ‘රාහලු ආනාපාන සතයි ෙඩනේන. ආනාපාන සතිය 
වහාඳට ෙැඩූ කලේහි, බහලු ෙශවයනේ පුරැදු කළ කලේහ ි මහතේඵල 
මහානශිංස වෙනො’ කයිලා. ඊළඟට රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ මුළු 
හෙසේ ෙරැවව්ම භාෙනා කරලා හැනේදෑවව් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකනිේට ෙැඩම කරලා බුදුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො ‘සේොමීනි, 
ආනාපාන සත ිභාෙනාෙ මහතේඵල මහානශිංස ෙනේවනේ වකාය ිවිදියට 
ෙැඩුෙහමද’ කයිලා. ඔනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එතන ඉඳලා 
ආනාපාන සතයිට පූසෙභාග ෙශවයනේ ෙැඩිය යතුු භාෙනා කරම 
රාශියකේ ගැන සඳහනේ කරනො. ඒක වම් වයෝගාෙචරයනිේට වහාඳ 
පාඩමකේ. ඔය ආනාපාන සතිවයනේම එක පාරටම ආරම්භ කරන 
ඇතැම් අය ගහිලිේලා හරිවෙන නිසා. එතනදී පළමවුෙනේම බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො; තමනේවගේ ශරීරවයේ තවිබන ධාතු හතර 
පිලබිඳෙ. ධාත ු මනසකිාරය පිලබිඳ කමටහනකේ ෙශවයනේ වදනො. 
රාහලු වම් ශරීරවයේ යම් වගාවරෝසු, රළු, තද වකාටසේ තවිබනො නම්, 
වකසේ, වලාම්, නයි, දතේ ආදී, අසචූි දකේො ෙූ වකාටසේ දහ නෙයකේ 
දකේෙනො. දැනේ වමතන සතූරාගතෙ තවිබනේවනේ වකාටසේ තසිේ එකයි. 
පසකුාලනීෙ හසිේ වමාළ කයින වකාටසතේ එකත ුකරල විසේසකේ හැටියට 
දකේෙනො. ඒ දහ නමයම අධයාතේමික පඨවි ධාතෙුයි. ඊළඟට බාහිර 
පඨවි ධාතෙු ගැන අමතුුවෙනේ කයිනේන ඕන නැහැ. බැහැර තවිබන ඒ 
තද ්රෙය ආදිය. යම් අධයාතේමික පඨවි ධාතෙුකේ වව්ද, තමා පිළිබඳ 
පඨවි ධාතෙුකේ වව්ද, බාහරි පඨවි ධාතෙුකේ වව්ද, එය හවුදකේ පඨවි 
ධාතෙුමැයි. අනේන ඒ නසිා මවගේ වනාවව්. මම වනාවෙමි. මවගේ 
ආතේමය වනාවෙය ි කයිල නෙුණිනේ දැකයි යතුයුි, කයිල පළමුවෙනි 
උපවදස වදනො. ඊළඟට ඒ විදියටම පඨවි ධාතෙු ෙවගේම අනකිේ ඒො 
වම් පිනේෙතනුේ සලකාගනේන. වම් කාරණයා ගැන අපි සවිසේතරෙ කියල 
තයින නිසා ධාත ු මනසකිාරය ගැන. ආවපා ධාතෙු පිලබිඳෙතේ, 
ශරීරවයේ ආවපා ධාත ු වකාටසේ පිතේ, වසම්, වකළ, මතුරා ආදී දියාරැ 
සේෙභාෙවයේ ඇත ි වදේෙලේ අධයාතේමික ආවපා ධාත ු වකාටසේ හැටියට 
දකේෙලා, බාහරි ආවපා ධාත ුවකාටසේ වදකම එකකේ හැටියට සළකලා, 
එය තනකිරම හදුු ආවපා ධාතෙු මැයි. ඒො මවගේ වනාවව්. මම 
වනාවව්. මවගේ ආතේමය වනාවව්. ඒ විදියටම වතේවජා ධාතෙුතේ    , 
ශරීරවයේ උෂේණයයට අානල වකාටසේ, බාහරිෙ තයින ගිනේන ආදිය, ඊළඟට 
ොවයා ධාතෙුතේ, ශරීරවයේ ආශේොස පරශේොස ඉහළට පහළට යන ොත 
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ආදියතේ, බාහරි ොවයා ධාතෙුතේ, ඊළඟට අමතුවුෙනේ තයිනො එතන 
ආකාශ ධාතෙු පිලබිඳෙතේ, ශරීරවයේ තවිබන ආකාශ ධාතෙු හැටියට 
දකේෙනේවනේ කනේෙල නාසේෙල තයින සදිුරැ, ශරීරවයේ ආහාර රඳන 
බඩෙැලේ තළු තයින සදිුරැ ආදිය. ඒො තමය ි අධයාතේමික ආකාශ 
ධාතෙු. බාහරි ආකාශ ධාතෙු හතිාගනේන පුළුෙනේ ඒකතේ අර විදියටම. 
වමය මවගේ වනාවව්. මම වනාවව්. මවගේ ආතේමය වනාවව් කයිලා ඒ 
විදියටම සලකනේන. ඉතිනේ ඔනේන ඔය විදියට ධාත ුමනසකිාරය ආකාශ 
ධාතෙුතේ සමගම භාෙනාෙට නගන හැටි වපනේනෙුා.  

ඊළඟට තෙතේ අමතුුම භාෙනාෙකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ 
කරනො. රාහලු පඨවි සම භාෙනාෙ ෙඩනේන. ‘පඨවි සම භාෙනාෙ’ 
කයිනේවනේ තමනේ පෘථිවියට සමාන කරලා. ඒක අමතුමු භාෙනාෙකේ. 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාෙලතේ ඕක සඳහනේ කරනො. 
ඒ කයිනේවනේ වමනේන වමවහම කලේපනා කරනේන. පෘථිවිය තමා පිට 
වහලූ පිරිසදිු වදේතේ අපිරිසදිු වදේතේ ගැන වෙනසකේ කරනේවනේ නැහැ. 
වකවනකේ අසචූි මළමතුරා වකළ වසම් වසාට ුආදිය පෘථිවි වය දැම්මතේ 
පෘථිවිය ඒ ගැන ලැේජාෙකේ කලකරිිමකේ ඇත ි කර ගනේවනේ නැහැ. 
අනේන එවසේම ඒ පෘථිවි වයේ සේෙභාෙය අනෙු තමනුතේ පෘථිවිය ෙවගේම 
උවපේකේෂාෙ ඇත ි කර ගනේන. එතවකාට අර මනාප අමනාප සේපසෂ 
පිළබිඳෙ සති කනසේසලේලට පතේ වෙනේවනේ නැවතයි. ඒො හිත දැඩිෙ 
ගරහණයය කරනේවනේ නැවතය ිකියලා අනේන ඒ පඨවි සම භාෙනාෙ. ඒ 
ෙවගේම ආවපා සම භාෙනාෙ. අර විදියටම ශරීරවයේ තවියන ආවපා 
ධාතෙු ගැන හතිලා ඉසේවසලේල ඒ වදකම සම කලාට පසේවස දැනේ 
තවියනේවන ජලය පිරිසදිු වදේ වසේදුෙතේ අපිරිසදිු වදේ වසේදුෙතේ ජලය 
ඒවක අමතුේතකේ වපනේෙනේවනේ නැතෙු ෙවගේ තමනුතේ තමනේ ජලය 
කයිලා හතිා ගනේන. එතන පඨවි සම කයිලා කයිනේවන තමනේ 
පෘථිවියය ි කයිලා හතිා ගනේනෙ. ඇය ි අර ඉසේවසලේල කිව්ෙවනේ 
තමනේවගේ ඇතළුත තයින පඨවියතේ බාහරි තයින පඨවියතේ හුදු පඨවි 
ධාතෙුම බෙ. ඒක තසකානකුලූෙතේ ගනේන පුළුෙනේ. ඊට පසේවස ආයි 
අධයාතේමික බාහරි වභේදයකේ නැතෙි කලේපනා කරනො. ඊළඟට ආදශය 
ෙශවයනේ ගනේවනේ බාහරි හතිේ පිතේ නැත ිපඨවි ධාතෙු. හතිේ පිතේ නැති 
ආවපා ධාතෙු. හතිේ පිතේ නැත ිවතේවජා ධාතුෙ. හතිේ පිතේ නැති ොවයා 
ධාතෙු. හතිේ පිතේ නැති ආකාශ ධාතෙු. අනේන ඒ විදියට හැසිවරනේන 
කයින එකය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනේවන. ඒ කයිනේවනේ හිත 
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උවපේකේෂාෙට ගනේන කරමයකේ ඒක. පෘථිවි ආදිය. ඊළඟට ගනිේන ඕනෑම 
වදයකේ දෙනො. පිරිසදිු අපිරිසදිු වභේදයකේ නැතෙි ොතය ඕනෑම වදයකේ 
හමනො දුගඳ වහෝ සගුඳ. ඒ විදියට හතර ගැනම වම් පිනේෙතුනේ 
වකටිවයනේ සලකාගනේන. ආකාශය ගැන විවශේෂවයනේ කයිනේවනේ ඒක 
අමතු ු වදයකේ. ආකාශය වකාතනක ෙතේ පිහිටල නැතෙු ෙවගේ අනේන 
ඒකතේ තමනතුේ වකාතනක ෙතේ අලේලාගන නැහැ. ඉතනිේ ඕක තෙ 
දුරටතේ හවිතේ තයින තමනේවගේ ශරීරය පිළබිඳෙතේ තණයේහා මාන ආදිය 
නැතවිෙනේන ආතේම දෘෂේටිය නැතවිෙනේන කරන භාෙනාෙකේ ෙශවයනුයි 
එතන දකේෙල තවිබනේවන. ඔනේන එතවකාට ඒ වදවෙන ිපියෙර. 

තෙ තනුේවෙන ි පියෙරකතුේ දකේෙනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. 
රාහලු වමතරී භාෙනාෙ ෙඩනේන. දේවව්ශය නැත ිකර ගනේන. කරැණයා 
භාෙනාෙ ෙඩනේන. හංිසාෙ නැත ිකර ගනේන. මදුිතා භාෙනාෙ ෙඩනේන. 
අරත ි කයිල කයින ශාසන පරතපිතේත ි පිළබිඳෙ වනාඇලේම නැති කර 
ගනේන. උවපේකේෂා භාෙනාෙ ෙඩනේන. පටිඝය යමකේ පිළබිඳෙ දැඩිෙ 
නැෙත නැෙත දේවව්                                   ශ ෙශවයනේ හැපීම නතර කර වගන උවපේකේෂාෙට 
ගනේන උවපේකේෂා භාෙනාෙ. ඊළඟට ඒ ෙවගේම අශුභ භාෙනාෙ ෙඩනේන 
රාගය නැත ි කර ගැනමීට. අනිතය සංඥාෙ ෙඩනේන අසේමි මානය 
මලුනිපුුටා දැමීමට. ඔනේන ඒ පියෙරතේ කවි්ො.  

ඒකටතේ පසේවසේ තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේතිමටම 
ආනාපාන සති භාෙනාෙ පරකාශ කවළේ. අනේන එතනදී අෙසාන 
ෙශවයනේ ආනාපාන සතවියේ දහසය පියෙරකේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පරකාශ කළා. එයනිේ අපට වපවනනේවනේ ඒ විදියට පරිොර සහිතෙ 
ආනාපාන සතයි ෙැඩීම තළුනිේ තමයි එය මහතේඵල මහානිශංස 
ෙනේවනේ. ඒ සතූර වදේශනාෙ අෙසනේ කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම් විදියට ආනාපාන සතයි ෙැඩූ වකවනකුවගේ අෙසාන හසුේම පො 
අනේතමි ආශේොස පරාශේොසය පො දැනෙුත්ව නැත ි වෙලා යනො. 
අෙසාන හසුේම පො සහිි ඇතෙිම නැත ි කර ගනේන පුළුෙනේ කියලා. 
දහසය පියෙරෙලේ අපි වම් අෙසේථමාවව් විසේතර කරනේවනේ නැහැ. ඊට 
කලනිේ අපි යම් යම් වදේෙලේ වම්ෙ ගැන කයිල තයින නසිා. ඔනේන ඔය 
විදියට ආනාපාන සත ි භාෙනාෙ මහතේඵල මහානශිංස කර ගනේන 
ආකාරය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සවිසේතරෙ රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට 
වපනේො දුනේනා. 
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ඒ ෙවගේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ නරිනේතරවයනේම රාහුල 
සේොමීනේ ෙහනේවසේට අෙොද අනශුාසනා කළ ගාථමා පංතයිකුතේ සඳහනේ 
වෙනො, සතුේත නපිාතය නමැත ි ගරනේථමවයේ රාහලු සතුේත නමිනේ. ඒ 
රාහලු සතූරවයේ කයිවෙන හැටියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පළමුවෙනේම 
රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, මා හතිනො නතිර ඇසුරැ 
කරිීම නසිා නඹු තමනේවගේ උපාධයයයනේ ෙහනේවසේට නගිරැ කරනේවනේ 
නැත, අෙමනේ කරනේවනේ නැත කයිලා. එතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
සාරිපුතේත සේොමීනේ ෙහනේවසේෙ හඳුනේෙනේවනේ ‘උකකාධාවරා 
මනුසසානං.’ උකකාධාවරා මනුසසානං කයිනේවනේ මනෂුයයිනේට 
ආවලෝක පනේදමකේ වපනේනුම් කරනේනාෙූ, පරඥාෙ තළුනිේ ආවලෝකය 
වදනේනා ෙූ වකවනකේ හැටියටයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සාරිපුතේත 
සේොමීනේ ෙහනේවසේෙ ඒ අෙසේථමාවව් හැඳිනේෙූවයේ. රාහුල හාමදුුරැවෙෝතේ 
කයිනො එවසේය සේොමීනි, මම මවගේ උපාධ් යයයනේ ෙහනේවසේට නිගරැ 
කරනේවනේ නැහැ. මම උනේ ෙහනේවසේට නතිරම ගරැ කරනො කයිලා.  

ඊළඟට තෙතේ ගාථමා වපළකිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙ 
දුරටතේ රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට හකිේවමන ආකාරය වපනේනුම් 
කරනො. රාහලු ඒ පරිය සේෙරෑපය ඇති පංච කාමයනේ අත හැරලා 
ශරදේධාවෙනේ පැවිදි ෙුනාට පසේවසේ දුකේ වකළෙර කර ගැනවීම් පරමාථමමය 
ඉසේමතු කර ගනේන. ඊළඟට කළයාණය මිතරයනේ ඇසරුැ කරනේන. විවව්ක 
නහිඬ වසනසනුේෙල ොසය කරනේන. පමණය දැන ආහාර ගනේන. ඒ 
ෙවගේම චීෙර, පිණයේඩපාත, වසේනාසන, ගලිාන පරතයය කියන ඒ 
සවි්පසය පිළබිඳෙ තණයේහාෙ දුරලනේන. රාගයට උපකාර ෙනේනා ෙූ 
රාගය හා සම්බනේධ ෙූ සභු නමිිත ි ෙසජනය කරනේන. 

අශුභ භාෙනාවෙනේ සති එකේතැනේ කරවගන සමාධිමතේ ෙනේන. ඊළඟට 
අනමිිතේත සමාධිය. අනමිිතේත සමාධිය කයිල කයිනේවනේ අනිතයතාෙ 
ගැඹරුිනේ වමවනහ ිකරිීම තළුනිේ නතිය සංඥාෙ මැක ීගහිලිේලා අනිමිතේත 
කයින එක මත ු වෙනො. නමිිත ි නැත ි ෙන සේෙභාෙය. අනිමිතේත 
සමාධියකේ ෙඩනේන. අනමිිතේත සමාධිය ෙැඩීම තළුනිේ මානය දුරැ 
කරනේන. අසේමි මානය දුරැ කරනේන. අසේමි මානය දුරැ කරිිවමනේ 
අෙසානවයේ ඔබ දුක වකළෙර කරනේවනක ුවෙනො කයිලා. 

අනේන ඒ ගාථමා කපිය තළුනිේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ නිතිපතා 
රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට අෙොද කළ බෙ වපාත පවතේ සඳහනේ 
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වෙනො. ඒක හඳුනේෙනේවනේ ‘අභිවණයහාොද’ නමිනේ. අභිණයහ කියනේවනේ 
නතිපිතා කළ අෙොදයකේ හැටියට. එතවකාට එක පැතේතකිනේ 
ශාරිපතුේත සේොමීනේෙහනේවසේ උපාධයයයනේ ෙහනේවසේ ෙශවයනේ උපවදසේ 
වදනො. ඒ එකේකම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ තමනේවගේ පුතරයාවගේ 
ශාසන හරුතලය දකනිො. ඒ උපවදසේ දිම තළුනිේ, ඒ විදියට රාහුල 
සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ ඇතළුත දියණුයෙු ගැන නරිනේතරවයනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වසවිලේවලනේ සිටි බෙ අපට පැහැදිලෙි පරකාශ 
වකවරනො. 

වම් සම්බනේධවයනේ දැකේවෙන අෙසාන සූතරය තමයි චූළ 
රාහවුලෝොද සූතරය. චළූ රාහවුලෝොද සතූරවයේදී වමවහමයි 
කයිවෙනේවනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසේථමාෙක පිණයේඩපාතවයේ 
ෙැඩලා පිණයේඩපාතය ෙළඳලා ඉෙර වෙලා දෙලේ ෙරැවව් රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට කයිනො රාහුල ඔය නසිීදනය ගනේන. අපි යමු අනේධ 
ෙනයට දිො විහාරය සඳහා. දිො විහාරය කියල කයිනේවන පිනේෙතුනි 
අතතීවයේ සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ සරිිතකේ තබිණුයා ානනය ෙැළඳීවමනේ 
පසේවස ඒ උෂේ ණය දෙලේ කාලය භාෙනාවයෝගීෙ වබාවහෝ විට ගසකේ මුල 
එළමිහවනේ ොසය කරනෙ. ඒ තමය ි දිො විහරණයය කයිල කයිනේවනේ. 
දිො විහරණයය සඳහා අපි යම ු අනේධ ෙනයට කයිලා බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ පිටි පසේවසනේ රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ ෙැඩම කරනො. 
ඒ අෙසේථමාවව් වපාත පවතේ සඳහනේ ෙන ආකාරයට වනාවයකේ දහසේ 
ගණයනේ වදේෙතාවෙෝ අද භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ රාහලු සේොමීනේ 
ෙහනේවසේට අහයත්වය දකේො කමමසේථමාන වදනො ඇවතයි කියන ඒ 
ආරංචිය ගහිලිේලා වදේෙතාෙනතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පිටි පසේවසේ 
ගමනේ කළා කයිල කයිනො. ඉතිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ අනේධ 
ෙනයට ෙැඩම කරලා ගසකේ මලු පනෙන ලද ආසනවයේ ෙැඩ උනේනා. 
රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේතේ ඒ ලඟ ෙැඩ ඉඳලා ෙනේදනා කළා. ඔනේන 
එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් විදියටය ිඑතනදි ධමම උපවදේශය 
වදනේවනේ. 

‘රාහලු වම් ඇස නිතයද අනතියද?’ 

පරශේවනෝතේතර ෙශවයනේ වමතන වකවරනේවනේ වම් වදේශනාෙ. 

‘අනතියය ිසේොමීනි.’ 
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‘යමකේ අනතිය නම් එය සැපද දුකේද?’  

‘දුකය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ දුක නම්, වෙනසේ ෙන සේෙභාෙය ඇතනිම්, එය ‘වමය 
මවගේය’, ‘වමය මම වෙමි’, ‘වමය මවගේ ආතේමයයි’ කයිල ගැනීම 
සදුුසදු?’ 

‘නැතමය සේොමීනි.’ 

ඊළඟට ඒ විදියටම අහනො රෑපයනේ පිළබිඳෙ 

ඇහැට වගාදුරැ වෙන අරමණුය ුපිළබිඳෙ 

‘රෑපය නතියද අනතියද?’ 

‘අනතියය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ අනතිය නම් එය සැපද දුකේද?’  

‘දුකය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ දුකේ සහති නම් වෙනසේ ෙන සේෙභාෙය ඇතේවතේ නම් 
එය, මමය, මාවගේය කයිල ගැනමී සදුුසදු?’ 

ඔනේන ඔය විදියට වම් පිනේෙතුනේට සළකා ගනේන පුළුෙනේ 
එතවකාට එතන ඇස පිළබිඳෙතේ, රෑපය පිළබිඳෙතේ, ඇසතේ රෑපයතේ 
නසිා ඇතෙින චකඛු විඤඤාණයය පිළිබඳෙතේ, චකඛ ු විඤඤාණයය 
ආශරවයනේ ඇතෙින චකඛු සම්ඵසේසය කයින ඇස පිළබිඳ සේපශයය - 
ඒකතේ චකඛ ු සම්ඵසසයතේ ඊළඟට චකඛු සම්ඵසේසය නසිා ඇතිෙන 
යම්තාකේ වව්දනාෙලේ - වව්දනා ගතං, සංඥා ගතං, සඞකාර ගතං, 
විඤඤාණය ගතං, කයිල කයින වම් ඇසතේ, රෑපයනේ ගැටීම නිසා 
ඇතෙින යම් වව්දනා ගතවයකේ, සංඥා ගතවයකේ, සංසේකාර ගතවයකේ, 
විඤඤාණය ගතවයකේ, උපදී නම් එහදිු කලකවිරය.ි දැනේ වමතන ගැඹුරැ 
විදශයනාෙටය ි ඔය එනේවනේ. සළායතන නිවරෝධයය ි නෙින කියල 
කයිනේවනේ. වම් ආයතන හවයේ නවිරෝධය පරතයකේෂ කරිීමයි නියම 
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නෙින. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සළායතන වපරට ු කර වගනයි 
වමවතනේදි වම් වදේශනාෙ පෙතේ ෙනේවනේ. අනශුාසනාෙ පෙතේ ෙනේවනේ. 
පළමවුෙනේම ඇස ගැන - එහ ි අනතිය සේෙභාෙය, වෙනසේ ෙන 
සේෙභාෙය, අනාතේම සේෙභාෙය, රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට ඒතේතු 
ගැනේෙූො. ඊළඟට රෑපයනේ පිළබිඳෙ, ඇසතේ රෑපයතේ නසියි ඇස පිළිබඳ 
විඤඤාණයය ඇතෙිනේවනේ. ඒක වකාතනකෙතේ තැනේපතේ කරල තිවබන 
වදයකේ වනාවෙය,ි වම් විඤඤාණයය. එතනමය,ි වම් ධමමවයේ ගැඹුරැ 
වකාටස ඇසතේ රෑපයතේ නසියි. එතන පරතතීය සමපුේපනේන කියල 
කයිනේවනේ ඒකයි. ඇසතේ රෑපයතේ නසිය ි ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය 
ඇතෙිනේවනේ. ඊළඟට වම් කාරණයා තනුම එකත ු කරලා ගතේතු තැන 
වකවනකේ, ඒ විඤඤාණයය තළුනිේ ඇස වෙනේ කර ගනේනො. රෑපය වෙනේ 
කර ගනේනො. එතන ඉඳල තවියනේවනේ සේපශයය පිළබිඳ කථමාෙකේ. චකඛු 
සමඵසසය. ඇවසේ රෑපය ගැවටනො කයින අදහස එනො. ඒ චකඛු 
සමඵසසයතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අර විදියටම අනතිය ෙශවයනේ, දුකේ 
ෙශවයනේ, අනාතේම ෙශවයනේ, රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට ඒතේතු 
ගනේෙනො. ඊළඟට ඒ විදියට චකඛ ුසමඵසසය තළුනිේ ඇතෙින යම්තාකේ 
වව්දනාෙලේ ඇතිවෙනෙ නම්, යම්තාකේ සංඥාෙනේ ඇතවිෙනො නම්, 
යම්තාකේ සංසේකාර ඇතිවෙනො නම්, වච්තනා ආදී ෙශවයනේ, යම්තාකේ 
විඤඤාණයයකේ ඇතිවෙනො නම් අෙසාන ෙශවයනේ වම්ො එකතවුෙලා 
වගාඩෙලේ පහකට ෙැවටනො. 

වම්ක ටිකකේ ගැඹරුැ කාරණයයකේ. වම් භාෙනා ගැන යමකේ 
දනේන පිනේෙතනුේට එකපාරම වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ ඇත.ි අනිකේ අයට 
අමාරැ වෙනේන පුළුෙන.ි ඒක ඉතාමතේම ගැඹරුැ වකාටසකේ. වමාකද 
වම්ක පටිච්ච සමපුේපාදය හා සම්බනේධයි. සාමානය වලෝකය හිතන 
චිනේතන කරමය වනාවෙය ි වමතන තවියනේවනේ අමතුමු වදයකේ. 
එතවකාට ඇසතේ රෑපයතේ පිළබිඳ යථමා තත්වය අනෙවබෝධය නසිා ඒො 
අනතිය බෙ වනාසලකා, නතිය හැටියට ගැනමී නිසා. ඒ නිසයි 
විඤඤාණයයකේ ඇත ි වෙනේවනේ. ඇසතේ රෑපයතේ නසිා විඤඤාණයය 
ඇතවිෙනො. විඤඤාණයය කයිල කයිනේවනේ ඒ වදක වෙනේ කර 
ගනේනො. ඒ වෙනේ කර ගැනමී, වෙනේ කර ගතේත ුබෙ අමතක වීවමනේ 
ඇසතේ රෑපයතේ විඤඤාණයයතේ කයින තනු එකකේ හැටියට ගැනීම 
සේපශයයය.ි එතවකාට ඒ සේපශයය. එතන ඉඳල තවියනේවනේ සේපශයය නිසා 
වව්දනාෙ. ඊළඟට වව්දනාෙ හඳුනා ගැනවීම් පරයතේනය තළුිනේ සංඥාෙ. 
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ඊළඟට සංඥාෙ තළුනිේ තමනේවගේ ඇතළුත ෙන කරියාකාරී සේෙභාෙය 
තමය ි- වපෞදේගලකිෙ ෙවගේ වකවරන කරියාකාරී සේෙභාෙයයි, සංසේකාර 
ෙශවයනේ දැකේවෙනේවනේ. කමම රැසේ වෙනේවනේතේ ඒ අෙසේථමාවව්ය.ි ඊළඟට 
විඤඤාණයය කයිල කයිනේවනේ ඒො ඔකේවකාම තැනේපතේ ෙුණයාට පසේවස, 
වම් මවගේ හතිය ි කයිලවනේ ගනේවනේ. ඒක අර පඤචපුාානන සේකනේධය 
කයින ඒ වගාඩෙලේ පහට එකත ු වෙනො. වම් ආයතන හය තුළිනේ 
කරන නශිේපාදන ගහිලිේලා එකතවුෙලා වපරිලා ඒො තළුනිේ තමයි අපි 
වම් පඤච උපාානනසකනධය කයින එක හානගනේවනේ සංසාරවයේ. ඒක 
ඉතාම ගැඹරුැ කාරණයයකේ. වම් එකේ එකේ ආයතනය ගැන ඔය 
ධමමතාෙමය ි බලපෙතේ ෙනේවනේ. වම්ොවයේ අනතිය සේෙභාෙය අමතක 
කරලා ඇස තයින තැන කූඤඤයකේ ගහලා, රෑපය තයින තැන 
වෙනම කූඤඤයකේ ගහලා, වම්ක නසිා ඇතිෙන වම් විඤඤාණයය, ඒක 
දැඩිෙ අරවගන ආතේමය හැටියට එතන ඉඳල, සේපශයයකේ, මා සේපශය 
කරනො. ඒ විදියට හැඟීමකේ ඇති කරවගන ඊළඟට සේපශයය තළුිනේ දුකේ 
වහෝ සැප වහෝ වනාදුකේ වනාසෙු ෙශවයනේ වව්දනාෙලේ ඇති කර 
ගනේනො. වව්දනාෙලේ හඳුනා ගැනමී තළුිනේ විවිධ සංඥාෙලේ නිමිති 
ඇතකිර ගනේනො. ඊළඟට ඒ සංඥා නමිිත ි අනෙු කරියාකාරීවීවමනේ ඒ 
මළුාෙ තළුනිේ සංසේකාර රැසේ කර ගනේනො. ඒ සංසේකාර සියලේලම 
ඊළඟට මායාතේමක විඤඤාණයවයේ, තමනේ හතිනො ඒො තැනේපතේ 
කරවගන තයිනෙ කයිලා. තැනේපතේ කරගනේනෙ ඒො මමය මවගේය 
කයිලා. ඉතිනේ වම් විදියට තමයි වම් අලේලා ගතේත ු වගාඩෙලේ පහ 
එවහම නැතේනම් ‘අලේලා ගැනමී්’ වගාඩෙලේ පහ පඤච 
උපාානනසකනධය කයිල කයිනේවනේ. වමතනදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ඇස පිළබිඳෙ කවි්ෙ ෙවගේ, රෑපය පිළබිඳෙ කවි්ෙ ෙවගේ, ඇස පිළිබඳ 
විඤඤාණයය ගැන කවි්ෙ ෙවගේ, ඇස පිළබිඳ චකඛ ු සමඵසසය වහෙතේ 
ඇස පිළබිඳ සේපශයය ගැන කවි්ෙ ෙවගේ, ඇස පිළබිඳ සේපශයය නිසා 
ඇතෙින වව්දනා - සංඥා ගැන කවි්ෙ ෙවගේම, අනතිේ ආයතනයනේ 
ගැනතේ, කණයතේ - ශබ්දයතේ, නැහැයතේ - ගඳ සෙුඳතේ, දිෙතේ - රසයතේ, 
කයතේ - සේපශයයතේ, අෙසාන ෙශවයනේ මනසතේ - ධමමතේ ගැන කයිනො. 
වමතන තමය ි ගැඹරුැම තැන. වමතන ධමම කයින ෙචනය වම් 
පිනේෙතනුේ හතිනේන පුළුෙනේ ඔය ධමම කයින වකාට වම් අවපේ සදධමමය 
ගැන කයිලා. නමතුේ පිනේෙතනුි, වම් සතූර වදේශනා ආදිවයේ වබෞදේධ 
දශයනවයේ වම් ‘ධමම’ කයින ෙචනය අථමම රාශියකිනේ වයවදනො. 
සළායතනය පිළබිඳෙ වම් ආයතන හය ගැන කයින වකාට ඇසට 
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රෑපය ෙවගේ මනසට ධමම. මනසට එන අරමණුය ු හඳුනේෙනේවනේ ධමම 
නමිනේ. වමතනදී අෙසාන ෙශවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ රාහුල 
හාමදුුරැෙනේවගනේ අහනො: 

‘මනස නිතයද අනතියද?’ 

‘අනතියය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ අනතිය නම් එය සැපද දුකේද?’  

‘දුකය ිසේොමීනි’ 

‘යමකේ අනතිය නම්, දුකේ සහති නම්, වෙනසේ ෙන සේෙභාෙයකේ 
ඇත ිනම්, වමය මවගේය, වමය මම වෙමි, වමය මවගේ ආතේමයය ිගැනීම 
හරිද රාහලු?’ 

එතවකාට රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ කයිනො  

‘එවසේ වනාවව්ය සේොමීන.ි’ 

එවසේම මනස ගැන කවි්ෙ ෙවගේම අර කියාපු ධමම දැනේ වමතන 
වතේරැම් ගනේන ඕන. 

ධමම කවි්වෙ සතිට එන අරමණුය.ු 

‘සතිට එන අරමණුය ුනතියද අනතියද?’ 

‘අනතියය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ අනතිය නම් එය සැපද දුකේද?’  

‘දුකය ිසේොමීනි.’ 

‘යමකේ අනිතය නම්, දුක නම්, වෙනසේ ෙන සේෙභාෙයට ඇති 
නම්, එය මවගේය කයිල ගැනමී හරිද?’ 



47 ෙන වදේශනය  

41 

‘නැහැ’ය ිකයිා රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ එවතනේදිතේ පිලිතුරැ 
වදනො.  

අනේන එවතනේදි තමය ිගැඹරුැම වකාටස එනේවන. 

වමාකද වම් සිතට එන අරමණුය ු ගැන සාමානය වලෝකයා 
සතිනේවනේ අරමණුය ු වෙනම තයිනො, අපි හතිනො කයිලා. නමුතේ 
ධමමවයේ තයින ගැඹරුැම වකාටස තමයි ධමම පද ගාථමාෙලතේ 
පලමවුෙනේම කයිවෙනේවනේ. අපි වබාවහෝ අෙසේථමාෙල මතකේ කරනේන 
ඇත ි වදේශනාෙල මාතෘකාෙට අානලෙ. ඒ ධමම පද ගාථමාෙ තමය ි වම් 
ධමම සාහිතයවයේ ආරම්භයතේ අෙසානයතේ. ඒ කවි්වව් ධමම පද මුලේ 
ගාථමා වදවකේ කයිවෙන ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා මවනා වසටඨා 
මවනාමයා’ කයින ඒ සදිේධානේතය තළුිනේ තමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙන වම් පටිචචසමපුපාදවයේ ඉතාමතේම ගැඹරුැ වකාටස 
මතවුෙනේවනේ. ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා’ මනස වපරට ු වෙනො 
ධමමයනේට. නමුතේ වලෝකයාවගේ ආකලේපය වම් පිනේෙතනුේ ෙුනතේ හිතල 
බලනේන. අපි යමකේ ගැන හතිනේවනේ ‘වදයකේ’ තවිබන නසිාවනේ. වදයකේ 
තවිබනො කයිලා අපි ඉසේවසලේලා ගනේනො ගැම්මකේ. ගරහණයයකේ. ඊට 
පසේවසේ තමය ිඒ ගැන  සතිනේවනේ. හිතනො පමණයකේ වනාවෙය ිඒ ගැන 
විතසක කරනො. විතසක පරපඤච බෙට පතේවෙනෙ. පරපඤච බෙට 
පතේවෙලා අනේතමිට මළුාෙට පතේ වෙනො. වම්ක වබාවහෝ විට අතේ 
දකනිේන පුළුෙනේ ඇතැම් වකවනකේ ඔය අතතීය තළු අතරමං වෙන 
හැටි, වකාවහද ගිහංි ඉනේවන කයිල සමහර විට ඇඟ වහාලේලල 
අහනේන වෙනෙ. හති අතතීවයේ. අනේන එතවකාට තමය ිඅෙදි වෙනේවනේ. 
ඒ විදියට අතතීවයේ ගහිිලේල  රැවදනේවන අර අතතීවයේ ගතේතු නිමිතේත. 
අතතීවයනේ ගතේත ු නමිිතේත ඒක දනේවන නැහැ අතති එකකේ බෙ. ඒ 
ගැන මළුා වෙලා ඒක ‘වදයකේ’ කරවගන. ඒක තබිණුයා නැතෙිුණයා. 
නමතුේ අපි ඒක වදයකේ කරවගන ඊළඟට ඒක තළු හරිවෙලා ඉනේනො. 
වම් ෙවගේම තමය ිඅනාගතවයේතේ, වනාවයකුතේ අවපේ සැලසමු් නිසා අපි 
අනාගත නමිිතේතකේ ගැන කලේපනාෙට ෙැටිල ඉනේනො, නකිවේ අතේ 
ගසාවගන අමතුු වලෝකයක. අනේන එතැනතේ ඒ අපි හතිනො ඒ 
අනාගතවයේ තාම ආවෙ නැත ිවදේ තවිබනො කයිලා. ඔනේන ඕක තමයි 
වලෝකය තළු තවිබන මිථමයාෙ. බරපතලම මිථමයාෙ. ඉතිනේ වලෝකයා 
හතිනේවනේ ධමම කලිනේ තවිබනෙ, මනසයි පසේවස ඇවිලේලා ඒක 
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වතේරැම් ගතේවත කයිලා. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක අනිතේ 
පැතේතට හරෙනො. ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා’ මනසයි වපරටු 
වෙනේවනේ ධමමයනේට. ධමමය වනාවෙය ිවපරට ුවෙනේවනේ. මනසයි වපරටු 
වෙනේවනේ. ඊළඟට තෙ ටිකකේ තයිනො ‘මවනා වසටඨා’, ඒ වදක 
අතරිනේ මනසයි  වශරේෂේඨ. වමාකද මනසයි  වශරේෂේඨ කයිල කිව්වෙ. 
‘මවනාමයා’ ඒ ධමමා කයින එක. එතන ධමමා කයිල කයින එක 
වතේරැම් ගනේන ඕවන අනේන අර කයිාපු අථමමවයනේ. දැනේ වබාවහෝ වදනා 
ඕො වතෝරනේවනේ වෙන විදියකටයි. නමතුේ වමතන ධමමා කයින එක 
වතෝරනේන ඕවන මනසට එන අරමණුය ුකයින අථමමවයනේ. ඒ මිසකේ වෙන 
ධමම වනාවෙය.ි කසුලේ අකසුලේ ධමම ආදිය වනාවෙයි, මනසට එන 
අරමණුය.ු ඒක කසුලේ වෙනේනතේ පුළුෙනේ. අකසුලේ වෙනේනතේ පුළුෙනේ. ඒක 
වෙනම වදයකේ, ආනසුංගකි වදයකේ. නමුතේ මූලකි සදිේධානේතය ඒ ගාථමා 
වදකනිේම කයිවෙනේවන, වම් පිනේෙතනුේ කෙුරැතේ දනේනො ධමමය ගැන 
යමකේ දනේන අය ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා මවනා වසටඨා මවනාමයා’ 
කයින එක මලුේ ගාථමා වදවකේම තවියනො. ඒවක පරතඵිලයකේ හැටියට 
තමය ිකසුලේ අකසුලේ ආදී කමමෙල බැවඳනේවනේ. මනස වපරට ුවෙනො, 
ඒ ෙවගේම මනස ඒ වදක අතරිනේ වශරේෂේඨය.ි තනුේ වෙනෙු කියනො 
‘මවනාමයා’ ඒ කයිනේවන ධමමයනේ, ඒ හවිතනේ හතිාගතේතු අරමුණයු 
ඇතෙිුවණයේ වකාවහනේද? මනසනිේමයි. මනසිනේමය ි ඇතකිර ගනේවනේ. 
ඔනේන ඔතනයි අපි හරිවෙලා ඉනේවනේ, හිවතනේ ම ඇත ි කරගතේතු 
වදේෙලේ බෙ වනාදැනවීමනුයි. අපි ඒො ‘වදයකේ’ හැටියට හතිාවගන 
එතන අතරමං වෙලා සංසාරවයේ දිගනිේ දිගට යනේවනේ. ඔය ටිකය ිබුදු 
වකවනකේ මත ු කරල වදනේවනේ ‘මවනා පුබබංගමා ධමමා මවනා 
වසටඨා මවනාමයා’. 

එය වනාවතේවරනේවනේ වමාකද, අර වලෝකයා ගතේත ු නිතය 
සංඥාෙ නසිා. මනසතේ නතියයි, ධමමයනුතේ නිතයය ිකයිල ගතේතු නිතය 
සංඥාෙ තළුනිේ. නමතුේ සිතවුිලේලකේ කයින එක ඇත ි වෙනො නැති 
වෙනො. නමුතේ ඒක පිළබිඳෙ අර යම් මතක සටහනකේ කයිල අපි 
කයිනේවන, ඒ විදිවය වදයකේ අපි සතය හැටියට අරවගන සිවතනේම 
හානගතේත ු ටිකකේ, ඒක අනෙුය ි අපි ඊළඟට මළුු ජීවිතයම වගෙනේවනේ. 
වම් සංසාරවයේ කමම රැසේ කරනේවනේ, සංසාරවයේ දිගනිේ දිගට යනේවනතේ 
ඕකය.ි ඉතිනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවනේ මනසයි 
වපරට ු වෙනේවනේ. මනසනිේමය ි අරමණුය හැවදනේවනේ. නමතුේ ඒ ගතේතු 
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අරමණුය මනසිනේ හැදුන ු එකකේ බෙ වනාතැකවීමනේ වනාදැනීවමනේ ඒ 
පිළබිඳෙ ඇත ිමලුාවෙනේ අපි මනස එකකේ, ධමමය වෙන එකකේ කියල 
වෙනේ කර ගනේනො. අනේන ඒ වෙනේ කර ගනේන අෙසේථමාෙ තමය ිමවනෝ 
විඤඤාණයය පහළ ෙුණයා කයිනේවනේ. එවහම නැතේනම් වම්ක තැනේපතේ 
කරල නැහැ. මවනෝ විඤඤාණයය තැනේපතේ කරල නැහැ. වලෝකයාවගේ 
තවිබන වලාකමු මලුාෙ තමයි මනස තළු විඤඤාණයය තැනේපතේ කරල 
තයිනෙය ි කයින එක. සරල අනේදමිනේ උපමාෙකනිේ දකේෙනො නම් 
ඇතැම් අෙසේථමාෙල අපිට පරකාශ කරනේන සිදේධෙුණයා, ගනි ි වපේටිවයේ 
ගනිේදර තයිනෙය ි කයිල හතිා ගැනමී ෙවගය ි කයිල. ගනි ි වපේටිවයේ 
ගනි ි කරූකේ ගැහෙුට පසේවසවනේ ගනිේදර එනේවනේ. නමුතේ අපි ‘ගිනි 
වපේටිය’ කයිල ෙයෙහාර කරනො. ඒ ෙවගේ අපි හතිනො වම් මනසට 
අානල මනනි්්රිය කයිල කයින වම් ශරීරය හා සම්බනේධ, ඒක තුළ 
විඤඤාණයයකේ තැනේපතේ වෙලා තයිනො කියලා. නමතුේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනේවනේ විඤඤාණයය නරිනේතරවයනේම 
පටිචචසමුපපනනය.ි වහේත ු පරතයයනේවගනේ මිසකේ විඤඤාණයයකේ ඇති 
වෙනේවනේ නැහැ. එතවකාට මනසතේ ධමමයතේ ගැටීවමනේ තමය ි මවනෝ 
විඤඤාණයය ඇතෙිනේවනේ. නමතුේ මවනෝ විඤඤාණයය ඇත ි ෙුණයාට 
පසේවසේ ඒ මවනෝ විඤඤාණයය අර වදක නසිා උපනේ එකකේ බෙ අමතක 
කරලා ඊළඟට පටනේ ගනේනො අර වදක වෙනේ කරවගන, ඒ පටනේ 
ගනේන හරඹය තමය ි විතසක පරපංච ආදී ෙශවයනේ යනේවනේ. ඒක 
වතේරැම් ගතේවතාතේ වමාකද වෙනේවනේ. ඒක වතේරැම් ගතේවතාතේ එතනම 
විඤඤාණයය ගිලා බසනිො. සංසේකාර නසිමාණයය වෙනේවන නැහැ. 
අනේන එතනයි නෙින; වකවනකටු හතිා ගනේන බැරි වදයකේ. ඇතේත 
ෙශවයනේ නනිේද ගියාකේ ෙැන ිඅෙදිවීමකේ නෙින කයිල කයිනේවනේ. නිනේද 
ගයිාකේ ෙැනි අෙදිවීමකේ. නනිේද ගයිා කයිල කයිනේවනේ වලෝක අථමමවයනේ 
බලනොනම් ඒක නිනේද ගයිා ෙවගේ. වමාකද අෙදිය කයිල කයිනේවනේ - 
වලෝකයා අෙදිය කයිල කයිනේවනේ ඇතේත ෙශවයනේ සිහිනයකේ. 
සහිනියකේ බෙ අප ි කලනිේ කවි්වෙ අතතීය ගැන - ඒකතේ එකේතරා 
සහිනියකේ. හති ඇත ුවළ වකවරන අනාගතයතේ සහිනියකේ. ෙසතමානය 
හානගනේන ඒ සතිවුිල ි පරම්පරාෙතේ එහ ි අනිතයතාෙ පටිචචසමුපපනන 
සේෙභාෙය වතේරැම් වනාගනේනා තාකේ ඒකතේ සහිනියකේ ෙවගේ. අනේන ඒ 
සහිනිවයනේ අෙදි ෙුන අෙසේථමාෙයි අර, ඒ කයිනේවන වම්ක 
පටිචචසමුපපනන බෙ වතේරැම් ගැනමී. ඒ අෙවබෝධයතේ එකේකම 
විඤඤාණයය ගලිා බහනිො. විඤඤාණයයට කරියාතේමක වෙනේන බැහැ. 
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හතිතේ හතිට එන අරමණුයතුේ කයින වදක ගැටීවමනුය ි වම් මවනෝ 
විඤඤාණයය ඇත ි ෙුවණයේ කයින අෙවබෝධය එනෙතේ එකේකම මවනෝ 
විඤඤාණයයට කරියාතේමක වෙනේන බැහැ. ඊට එහාට යනේන බැහැ. අනේන 
ඒකමය ි ‘විඤඤාණය නවිරෝධය’ කයිල කයිනේවනේ. විඤඤාණය නවිරෝධය 
ශානේතය ිපරණීතය ිආදී ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ සංසේකාර සංසදිිම කියල 
කයිනේවනේ ඔනේන ඕකයි. ඉතනිේ වම්කයි නිෙන. ‘එතං සනතං එතං 
පණීතං යදිදං සබබසංඛාර සමවථමා’ ඒ ඔකේවකාම සංසේකාර සමනය 
වෙනේවනේ ඒ අෙසේථමාවව්දී. අරක වදකකේ හැටියට අරවගන මනසතේ 
අරමණුයතේ වදකකේ හැටියට අරවගන වකවරන හරඹය නැත ිවෙනේවනේ, 
ඒ හරඹය කරනේන උපකාර වෙන වම් විඤඤාණයය, අර වදක නිසාම 
ඇතෙින එකකේ බෙ පරතයකේෂවයනේ ෙටහාගතේත ු අෙසේථමාවෙදි. ඒක 
වමවනහ ි කරිිම තළුිනේමය ි අෙවබෝධ කරනේන පුළුෙනේ වෙනේවනේ. යම් 
අෙසේථමාෙක වතේරැම් ගතේතානම් ඒ කයින සතයය එතනම නසිොණයය 
පරතයකේෂ වෙනො. 

නමතුේ වම් සතූරය අෙසාන වෙනේවන වකාවහාමද? ඊළඟට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් එක එකකේ ගැන පරකාශ කරල වම්ො 
පිළබිඳෙ නබිබිානෙ, විරාගය, මත ු කරල දීල තයිනො. හරියාකාරෙ 
වතේරැම් ගතේතට පසේවස වම්ො ගැන, ඇස ගැන කලකවිරනො, රෑපය 
ගැන කලකවිරනො, චකඛු විඤඤාණයය ගැන කලකවිරනො, චකඛු 
සමඵසසය ගැන කලකවිරනො. ඒ විදියට කලකරිීම තළුනිේ සති මෑතේ 
කර ගනේනො. ‘නබිබිාන’ කයිනේවනේ වම් යථමාෙවබෝධය තළුනිේ ඇතිෙන 
කලකරිීමය.ි යථමා තත්වය වනාදැනමී තළුිනයුි, නතිය සංඥාෙ තුළිනුයි 
වලෝකයා වම්ො ගරහණයය කරවගන උපාානන ෙශවයනේ අලේලාවගන 
ඉනේවනේ. වම්ො අනතිය බෙ පටිචචසමුපපනන බෙ වහේතු 
පරතයයනේවගනේ උපනේන බෙ වතේවරන අෙසේථමාවෙදී ඒක තළුනිේ ඉවබ්ටම 
නබිබිාන කයිල කයින - අතතීවයේ ෙටිනා ෙචනයකේ වම් කාවලේ වම්ො 
එළයිට ගනේවනේ නැහැ. අපි වම් සසර කළකිරීම කයින එක අර 
කෙුරැෙතේ බමු්මාවගන ඉනේනවකාට කයිනෙ ‘අවනේ වමාකද සසර 
කලකරිිල ඉනේනෙද?’ කයිල. ඒක තමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙන 
නෙිනේ වානර. හරියාකාරෙ ඇත ිෙුනා නම් දිවි නසාගනේන විදිවයේ එකකේ 
වනාවෙයි. නමතුේ හරියාකාරෙ වම් යථමා තත්වය ෙැටහනුා නම් 
අනෙිාසයවයනේම නිබබිානෙ ඇති වෙනො. නිබබිාන කයිල කියනේවනේ 
නසිවිනේදනය. ඒකට නසිවව්දය කයිලා කයිනො. වම් කාලවයේ 
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නසිවව්දය කයින ෙචනය වයදීම වබාවහාම භයානකයි. ඒක සමහරැ 
අර කෘතරිම එකතේ එකේක වයාානගනේන නසිා. නසිවව්දය කයින ෙචනයයි 
නබිබිානෙ කයින ෙචනයය ි එකට වයාදල තවියනේවනේ. අනේන ඒ 
නසිවව්දය කයින එක කෘතරිමෙ ඇත ි කරගනේන නසිවිනේදනයකේ 
වනාවෙය.ි වමතන විඳිනේන වදයකේ නැහැ කයින අෙවබෝධය එනො. ඒ 
නසිා තමය ි සංසේකාර රැසේවෙනේවනතේ නැතේවත. ඒ නිබබිානෙ තුළිනේ 
ඇතවිෙනේවනේ වමාකකේද, විරාගය, වනාඇලේම. ඒ වනාඇලේම තුළිනේ 
සති මිවදනො. චිතේත විමුකේතයි කයිල කයිනේවන. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වමනේන වම් චලූ රාහවුලෝොද සතූරය තළුනිේ කියවෙන 
සළායතනය පිළබිඳෙ දකේෙන තරිලකේෂණයය ආශරවයනේ කළ ඒ ධමම 
විගරහය, පරශේවනෝතේතර ෙශවයනේ කළ ධමම විසේතරය අෙසාන ෙනොතේ 
එකේකම, රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සිත සියලු ආශරෙයනේවගනේ මිදිලා 
උතමු් අහයත්වය පරතයකේෂ කර ගතේතා. එපමණයකේ වනාවෙයි, ඒ එකේකම 
සඳහනේ වෙනො අර අහනේ හටිිය දහසේ ගණයනේ වදේෙතාෙුනේට දහම් ඇස 
පහල ෙුනා කයිනො. ‘යං කංිචි සමුදය ධමමං සබබං තං 
නවිරාධධමමං’ යම්තාකේ වදයකේ හටගනේනා සේෙභාෙය ඇතේවතේද ඒ හැම 
වදයකේම නිරැදේධෙන සේෙභාෙය ද ඇතේවතේය කයින පටිචච සමුපපාද 
මලූ ධමම නයාය ඒ වදේෙතාෙුනේට ඇත ි ෙුණයා. වබාවහෝ තැනේෙල 
වසෝොනේ ඵලය ලැබෙුා කයින එක හඳුනේෙනේවනේ ඔය වකටි පාඨවයනේ. 
යවමකේ ලබන ගැඹරුැම පරතයකේෂය ‘යං කංිචි සමදුය ධමමං සබබං තං 
නවිරාධධමමං’ කයින වකටි පාඨවයනේ හකුළුෙලා දකේෙනේන පුළුෙනේ. 
යම්තාකේ වදයකේ හටගනේනා සේොභාෙය ඇතේවතේද, ඒ හැම එකකේම 
නරිැදේධ ෙන සේෙභාෙය ද ඇතේවතේය කයින එක. ඒක පරතයකේෂවයනේ 
ෙටහා ගැනමී අර ධමම වදේශනාෙට හරියට හිත වයාානවගන අහනේ ඉනේන 
වකනාට වයෝනවිසෝ මනසකිාරවයනේ නෙුණිනේ වමවනහි කරමිනේ 
පියෙවරනේ පියෙරට රාහුල සේොමීනේ ෙහනේවසේ උතේතර වදනවකාට 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පරශේනෙලට, ඒො හවිතනේ මෙලා කිව්ෙ 
වනාවව්. ඒො පරතයකේෂ වෙනේන ඇති. ඇස නතියද අනතියද, අනිතය 
නම් වමවහම හතිනෙද, ආතේමයකේයය ි කයිනේන සදුුසදු, බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අහනොට කවි්ෙ වනාවව්. ඊට කලිනේ අර කයිාපු භාෙනාෙනේ 
ගැඹරුට ආනාපාන ආදී ඒ භාෙනාෙනේ සයිලේල රාහුල සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ෙඩල තබිණුය නසිා තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ඒ 
අෙසේථමාවව් වතේරැවනේ දැනේ රාහුලවගේ පින වමෝරලා, එවහම නැතේනම් 
අපි කයිනේවනේ විමුකේත ිපරිපාක වෙලා, විමුකේතයිට උපකාර වෙන ධමම 
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වමෝරලා කයිලා. ඒ අෙසේථමාවව් තමය ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
වදේශනාෙ පැෙැතේතවුව්. වමයනිේ වපේනො ඒ සයිලේල හකුළුෙලා 
දකේෙනො නම් අනේන සළායතන නිවරෝධය කයිනේවන නෙින බෙ අපට 
වපේනෙ එයිනේ. වම් ආයතනයනේවගේ නවිරෝධ සේෙභාෙය - නිරැදේධ 
සේෙභාෙය පරතයකේෂවයනේ ෙටහා ගතේතු නිසය ිරාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේ 
එවතනේදි ඒ වදේශනාෙ අෙසාන වෙන විට අහයත්වය පරතයකේෂ කර 
ගතේවතේ. එතවකාට වම් රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට දුනේන ඒ 
කරමානකුලූ කමටහනේ සමහූය වයෝගාෙචර ඕනෑම පිනේෙවතකටු යම්කිසි 
පරමාණයයකට උපකාර කරගනේන පුළුෙනේ. අපි අර කලනිේ කිව්ෙ 
ආකාරයට ආනාපාන සති භාෙනාෙ කයින එක ආශොස පරාශොසයට 
සති වයදීම පමණයකේ කයිල හතිමී ෙැරදිය.ි ඒක එකේතරා දුරකට යනේන 
උපකාර උනතේ ආනාපාන සත ි භාෙනාෙ සමථම විපසේසනා ෙශවයනේ 
පරිපූසණයෙ අහයත්වය කරා යාමට නම් ඒ දහසය පියෙරට කලනිේ අනේන 
අර බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දැකේ ෙූ ධාත ුමනසිකාර, ඊළඟට ආවපා සම, 
වතේවජා සම, ආදී භාෙනා, වමතරී කරැණයා මදුිතා උවපේකේෂා, අශුභ, 
අනිචචසඤඤා ආදිය යම් පමණයකට වහෝ ෙැඩිය යතුෙු තවිබනො. අර 
තරම් දීසඝ කාලයකේ සංසාරවයේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ පසුපසේවස 
සටිි වකවනකේ ෙූ රාහුල සේොමීනේ ෙහනේවසේටතේ රහතේ වෙනේන ඔය ටික 
අෙශය ෙුනා නම් අප ෙැනේනෙුනේ ගැන කෙර කථමාද. ඒක නසිා එක 
කමටහනකම එලේලලිා ඉනේවනේ නැතෙි වම්වකනේම මම ලබනො 
කයිලා, තමනේම කලේපනා කරලා අර කයිාපු කමටහනේ ගැනතේ සිත 
වයාදනො නම් ඒක වහාඳය.ි 

වම් කාලවයේ සමහරැ වම්ො වෙන වෙනම නකිාය ොවගේ 
වනාවයකුතේ ොද ඇතකිරවගන තවියනො. නමතුේ අපට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දීපු ඒ උපවදසේ ආශරවයනේ, යමකේ හතිාගනේන පුළුෙනේ 
පරාවයෝගකිෙ. ඒ විදියට වමෝරපු විදශයනාෙටයි අර ෙවගේ වදේශනා විෂය 
වෙනේවනේ. නැතේනම් ඔය සූතර වදේශනා කයිෙන ඕනෑම වෙලාෙක 
වකවනකටු රහතේ වෙනේන පුළුෙනේ කයිලා හතිාවි වකවනකේ වම් 
කාලවයේ. නමතුේ අතතීවයේ ඒ වදේශනා ඇහවුව් වකාවහාමද අනේන අර 
‘අටඨිකතො මනස ි කතො සබබ වච්තවසා සමනනාහරිතො ඕහිත 
වසාවතා ධමමං සණුයාති’ කයිප ුආකාරයට එයනිේ ෙැඩකේ ඇත කියල 
හතිාවගන වමවනහ ිකරමිනේ වහාඳට කණයේ වයාමාවගන, මළුු හතිම ඊට 
වයාානවගන අසන අෙසේථමාෙ. ඒ ෙවගේම අර විමුකේතයිට උපකාර ෙන 
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කාරණයා වමෝරලා තබිණුය නසිා රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට කිසිම 
පැකලිමීකේ නැතෙි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තරිලකේෂණයය පිළබිඳෙ අසන 
පරශේනෙලට උතේතර වදනේන පුළුෙනේ ෙුණයා. අෙසාන ෙශවයනේ ඒ 
වදේශනාෙ ඉෙරවෙනෙතේ එකේකම රාහලු සේොමීනේ ෙහනේවසේට පරතයකේෂ 
ෙුණයා සළායතනයම අනතිය බෙ, දුකේ සහති බෙ, ඒ ෙවගේම අනාතේම 
බෙ. ඒක තළුනිේ තමය ි අහයත්වය පරතයකේෂ කවළේ. එතවකාට රාහුල 
චරිතය තළුනිේ අපි වතේරැම් ගනේන ඕන අනේන අර කයිාපු ශාසන 
හරුතලය ෙවගේම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ධමම ානයාදය දුනේන ආකාරය. ඒ 
තළුනිේ වලෝකයාට වකායි තරම් ෙටිනා ආදශයයකේ දුනේනාද, පුංචි රාහුල 
හාමදුුරැෙනේවගේ ගණුය සම්පතේතයි. ඒ හැම එකකේම අවපේ හිතේ ෙලට 
ධාරණයය කරවගන තම තමනේවගේ චරිතෙලට ළං කරවගන, වම් තම 
තමනේ කරන බණය භාෙනා සාථමමක කර ගැනමීටතේ වම් වදේශනාෙ 
උපකාර කර ගනේන වම් පිනේෙතනුේ උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. එවහම 
උපකාර කරවගන අමතර හැටියට හතිනේවන නැතෙි අර කයිාපු විවිධ 
කමමසේථමාන හැම එකකේම තමනේවගේ නෙිනට උපකාර ෙන අනේදමිනේ 
පුරැදු කරිීවමනේ හැකතිාකේ ඉකේමනිනේ කෙුරැතේ බලාවපාවරාතේතු ෙන 
ජාත,ි ජරා, ෙයාධි, මරණය ආදී සයිලු දුකේ වකළෙර වකාට ලබන උතුම් 
අමා මහ නෙින, වසෝොනේ ආදී මාසගඵල පරතිවව්දවයනේ ලබාගනේන වම් 
පිනේෙතනුේට වහේත ුොසනා වව්ො 'ය ිපරාථමමනා කරනො.  

ඒ ෙවගේම අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො ෙූ යම්තාකේ වකවනකේ 
වම් ධමම වදේශනාමය, ධමම ශරෙණයමය කසුලයනේ අනවුමෝදනේ වීමට 
කැමත ි අවයකේ සිටී නම් අනවුමෝදනේ වීවමනේ පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ 
අමාමහ නෙින පරතයකේෂ කර ගනිතේො කයිල පරාථමමනා කරවගන වම් 
ගාථමා කයිල පිනේ වදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 181) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

ජීවිවත ො පි සපපවඤඤා අපි විතතපරිකඛවයා 
පඤඤායච අලාවභන විතත ොපි න ජීෙති 
සබබං සණුයාත ිවසාවතන සබබං පසසත ිචකඛුනා 
නච දිටඨං සුතං ධීවරා සබබං උජඣිතු මරහති 
චකඛුමාසස යථමා අවනධා වසාතො බධිවරා යථමා  
පඤඤොසස යථමා මවූගා බලො දුබබවලාරිෙ 
අථම අවතථම සමපුපවනන සවයථම මතසායකි́නති 

 - මහා කචචායන වථමර ගාථමා 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,  

  ධමම රාජෙූ ත              ථමාගත සම්බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අකනටිා 
බඹවලාෙ දකේො ධමමචකරය වපරලූ දෙස හැටියට අද දෙස වබෞදධ 
පිනේෙතනුේට ඉතාමතේම ෙටිනා දෙසකේ. එාන ඒ ධමමචකකපපෙතතන 
සතූරවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වලෝකයාට ඉදිරිපතේ කර ොනළ චතරුායය 
සතයය තළු මුලු මහතේ සදධමමයම ගැබ්වෙලා තයිනො. ඒ ගැඹරුැ ධමමය 
අෙසථමානකුලූෙ විෙර                            ණයය කරනේන සමතේ ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේලා 
පිරිසකතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇත ි කළා. වකටිවයනේ සැවකවිනේ 
වදේශනා කර ොනළ ධමම වකාටඨාශයක අථමමය ගැඹරුිනේ සවිසේතරෙ විගරහ 
කර දැකේවීවම් දක්ෂ ශරාෙකයනේ ෙහනේවසේලා අතර ‘එතදගග’ තනතරු - 
අගරසථමානය ලැබවුණයේ මහා කචචායන මහ රහතනුේ ෙහනේවසේටයි. 
උනේෙහනේවසේ එකේ අෙසේථමාෙක ොනළ ගාථමා තුනකේ තමය ි අද අපි 
මාතෘකාෙ හැටියට ඉදිරිපතේ කර ගතේවතේ.  

  නාිනන කථමාෙ ෙශවයනේ දකේෙවතාතේ, අටෙුා ආදී ගරනථමෙල, 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ, අතතී බුදධ ශාසනෙල වම් 
කයිාපු ‘එතදගග’ තනතරු සඳහා උනේෙහනේවසේ දීඝය කාලයකේ පාරමී ධමම 
පිරෑ බෙ විසේතර කරනො. ඊළඟට වම් බුවදධාතේපාදක කාලවයේදී 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ ‘අෙනේති’ රවේ චණයඩපවජජාත 
රේජරුැෙනේවගේ පුවරෝහති බරාහමණයයාවගේ පුතරයා හැටියට උතේපතේතිය 
ලැබෙුා. ශරීරය රනේෙනේ නසිා මෙ වම් දරැොට ‘කණයචන’ කයින නාමය 
දුනේනා. තරිවව්ද ආදී වව්ද ශාසේතර ඉවගනවගන පියාවගේ ඇෙෑවමනේ වම් 
මානෙකයා පුවරෝහති පදවියට පතේඋනා. කචචායන කයින වගෝතර 
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නාමවයනේම හැඳිනේෙුණයා. චණයඩපවජජාත රේජරුැෙනේට අහනේන 
ලැවබනො බදුු වකවනකේ වලෝවක පහළ වෙලා ඉනේන බෙ. වම් 
පුවරෝහති බරාහමණයයාට පැෙරැො ගහිලිේලා අෙනේත ි රටටතේ ෙඩිනේනය 
කයිලා ආරාධනා කරනේන කයිලා. ඉතිනේ වම් කචචායන පුවරෝහිත 
බරාහමණයයා තෙතේ හතේ වදවනකේ එකේක ගයිා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකනිේන. මහ දුර ගමනකේ ගහිලිේලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ හමවුෙලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ ඇස ූ පරථමම ධමම වදේශනාවෙනේම වම් අට 
වදනාම සවි්පිළිසඹිියා රහතේ භාෙය ලබාවගන ඒහභිිභකි්ෂුභාෙවයනේ 
පැවිදි ෙුන බෙ සඳහනේ වෙනො වපාත පවතේ. ඊළඟට වම් කචචායන 
සොමීනේ ෙහනේවසේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට රේජරුැෙනේවගේ ආරාධනය 
සැළකළා. නමුතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කිව්ො කචචායන, මා යනේන 
අෙශය නැහැ. ඔබ ගියතේ රජතමුා පැහැවදේවි කයිලා. ඉතනිේ ඒ අනුෙ වම් 
කචචායන රහතනේ ෙහනේවසේතේ අවනකතුේ හතේ නමතේ ආපසු අෙනේති 
රටට ෙැඩම කළා. ඒ රජතුමාවගේ උයවනේ ඉඳවගන කසිියම් කාල 
සමීාෙකේ තුළ වම් කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ අෙනේති රවේ බුදධ 
ශාසනය පිහවිටව්ො රජතමුාතේ පහදොවගන. පසෙු නැෙතතේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකනිේන ෙැඩම කළ බෙ සඳහනේ වෙනො. ඒ 
ෙවගේම විටිනේ විට අෙසථමානකුලූෙ අෙනේත ි රටටතේ ෙැඩම කරලා 
තවියනො.  

  ඉතිනේ උනේෙහනේවසේ එකේ අෙසථමාෙක ොනළ අෙොානතේමක ගා ථමා 
වපළකේ වථමර ගාථමා පාළවියේ සඳහනේ වෙනො. එයනිේ ගාථමා තුනකේ තමයි 
අපි වම් මාතෘකා හැටියට තබාගතේවතේ. ඒ ගාථමාෙල අථමමයතේ ටිකකේ 
විසේතර කරනේන වෙනො.  

 ‘ජීවිවත ො පි සපපවඤඤා අපි විතත පරිකඛවයා’  

 පරඥාෙනේත පුදේගලයා ෙසේතෙු ධනය පිරිහවුනේ වී නමුතේ ජිෙතේ 
වෙය.ි 

 ‘පඤඤාය ච අලාවභන විතත ො ප ින ජීෙත ි’ 

 අනකිේ අතට පරඥාෙ ලැබවුනේ නැතේනම් යම් වකවනකටු ධනය 
තබිණුයතේ ඔහ ුජීෙතේ ෙනේවනේ නැත. 

 ‘සබබං සණුයාති වසාවතන සබබං පසසත ිචකඛනුා’ 

 හැම වදයකේම කනනිේ අහනො. හැම වදයකේම ඇසනිේ දකනිො.  

  ‘න ච දිටඨං සුතං ධීවරා සබබං උජඣිතමුරහත’ි 
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 දුට ුහැම වදයකේම නෙුණයැත ිපුදේගලයා අත වනාහැරිය යුතුයි. 
අතේ හැරිම සදුුස ුනැහැ.  

 ඔනේන ඊළඟට විවශේෂ ගාථමාෙකේ තවියනො. 

 ‘චකඛුමාසස යථමා අවනධා’ 

 ඇසේ ඇතේවතේ වී නමුතේ අන්ධවයකේ වමනේ ෙනේවනේය. 

 ‘වසාතො බධිවරා යථමා’ 

 කනේ ඇතේවතේ වී නමතුේ බිහවිරක ුවමනේ ෙනේවනේය. 

 ‘පඤඤොසස යථමා මූවගා’ 

 පරඥාෙ ඇතතේ වමෝඩවයකු වමනේ ෙනේවනේය.  

  ‘බලො දුබබවලාරිෙ’  

 ශකේතයි ඇතතේ දුබලවයකු වමනේ ෙනේවනේය.  

 ‘අථම අවතථම සමපුපවනන සවයථම මතසායකිනත’ි 

 ඊට නසි ි අෙසේථමාෙකේ පැමිණි විට හරියට මැරැණය ු වකවනකේ 
ෙවගේ මර ඇවඳේ ෙැඳවහාතේ වකවනකේ ෙවගේ ඉනේන ඕන. ඉතනිේ වම්ො 
ටිකකේ වතෝරනේන වෙනො.  

  ‘ජීවිවත ො පි සපපවඤඤා අපි විතතපරිකඛවයා’  

 ධනය පිරිහුනතේ පරඥාෙනේතයා ජිෙතේ වෙනො කවි්වව් වමනේන 
වම් අදහසිනේ. ඒ පරඥාෙනේතයා ධනය පිරිහනුතේ ලද වදයිනේ සතුටු 
වීවමනේ යකුේතෙ නෙුණයැති කරියා මාසගෙලනිේ දුෂේචරිතයට ෙැවටනේවනේ 
නැතෙි ධාසමික කරියා මාසගෙලනිේ ජිෙතේ වෙනො. ඒක නසිා ඒක නියම 
ජීවිතයකේ. අනකිේ අතට ‘පඤඤායච අලාවභන’ පරඥාෙ නැත ි වමෝඩ 
පුදේගලයා වකාච්චර ධනය තබිනුතේ දුසරිිත්වලට ෙැටිලා වමවලාෙ 
පරවලාෙ වදකම විනාශ කර වගන ඒ ජීවිතය නැත ි වෙනො. එයිනේ 
අපට වපේනො වම් ගාථමාෙ තුළනිේ බුදධ කාලවයේ දැනේ වම් කාලය ෙවගේ 
වනාවෙය.ි ධනාතේමක චිනේතනය වෙනෙුට පරඥාතේමක චිනේතනය අගය 
කළ බෙ. වමාකද? ඒකට අානළ තෙ වකාවතකතුේ සාධක කරැණයු 
සතූරෙලනිේ වසායාගනේන පුළුෙනේ.  



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

54 

  එකේ වදේෙතාවෙකේ ‘කංිස ු නරානං රතනං....?’ මනුෂයයනේට 
ෙටිනාම රතේනය වමාකකේද? කයිලා ඇසෙුාම ‘පඤඤා නරානං රතනං’ 
මනුෂයයනේට තියන රතේනය තමය ි පරඥාෙ. ඒකය ි පිළතිරු. ඒෙවගේම 
ආලෙක යක්ෂයා ඇසූ ගාථමාෙට පිළතිරුැ ෙශවයනේ බදුුහාමදුුරැවො 
පරකාශ කළා ‘කථමං ජීවිං ජීවිතමාහ ුවසටඨං’ වකාය ිවිදියට ගත කරන 
ජීවිතයද වශරේෂඨ කයිල ඇසෙුාම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ 
‘පඤඤා ජීවිං ජීවිතමාහ ු වසටඨං’ පරඥාෙ අනෙු ජීෙතේ වීමය ි වශරේෂඨ. 
එයනිේ අපට වපේනො ඒ කාවලේ ෙටිනාකම් අනෙු ධනයට ෙඩා පරඥාෙ 
අගය කළ බෙ. ඒකය ිපරඥාෙනේතයා ධනය නැතතේ ජීෙතේ වෙනො. පරඥාෙ 
නැත ිධනෙනේතයා මළා ෙවගයි, ජීෙතේ වෙනේවනේ නැහැය ිකවි්වෙ. 

  වමතනදී ෙැදගතේ කාරණයා ටිකකේ කයිවෙනො. ‘සබබං සණුයාති 
වසාවතන’ වකවනකටු කනේෙලනිේ වනාවයකේ වදේෙලේ අහනේන 
ලැවබනො. ඒ ොවගේම ‘සබබං පසසත ි චකඛුනා’ සයිලේල ඇසේෙලිනේ 
දකනිේන ලැවබනො. ‘න ච දිටඨං සතුං ධීවරා සබබං උජඣිතමුරහති’ 
නෙුණයැත ිපුදේගලයා ඒ දුට ුඇස ූ හැම වදයකේම අතේ හරිනේවනේ නැහැ. 
නමතුේ ඔනේන අතේහැරිය යතුේත වමාකකේද කයිලා කයිනො ‘චකඛුමාසස 
යථමා අවනධා’ ඇසේ ඇත ි නමතුේ අෙසථමානකුලූෙ අන්ධවයකු වමනේ 
හැසවිරනේවනේය. ඇතැම් අෙසථමාෙල වකවනකටු සිදධ වෙනො වනාදුටු 
ඇසේෙ ඉනේන. ඒ දැකමී තුලනිේ තමා තළු වකවළසේ උපදිනො නම් 
එවහම නැතේනම් එහ ි වනාවයකුතේ ෙයාකූලතා ඇත ි වෙනො නම් 
වනාදුට ු හැටියට ඉනේන ඕවන. ‘චකඛමුාසස යථමා අවනධා’ අන්ධවයකේ 
ෙවගේ ඉනේන ඕවන - අෙසථමානකුලූෙ. ඒ ෙවගේම ‘වසාතො බධිවරා 
යථමා’ ඇහනුතේ බිහවිරකේ ෙවගේ ඉනේන ඕවන. නෑහනුා ෙවගේ, වනාදුටු 
ඇසේෙ, වනාදුට ු කනේෙ සටිිනේනතේ සිදධ වෙනො. ඒ ෙවගේම 
‘පඤඤොසස යථමා මවූගා’ පරඥාෙ ඇතතේ වමෝඩයා ෙවගේ ඉනේන ඕන. 
පරඥාෙ ඇත ි හැටියට කථමා කරනේන ගවියාතේ අමාරැවව් ෙැවටනො. 
‘බලො දුබබලා විය’ ශකේතයි තබිනුතේ දුෙමලයා ෙවගේ ඉනේන ඕවන. ‘අථම 
අවතථම සමපුපවනනා සවයථම මතසායිවක’ ඊළඟට අෙසථමානකුලූෙ යම් 
කරියා මාසගයකේ තළුිනේ තමනේවගේ වමවලාෙ පරවලාෙ දියුණයුෙ 
ෙැළවකනො නම් මළා ෙවගේ ඉනේන ඕවන නශිේකරීයෙ. ඔනේන ඕකයි 
මහා කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ ගාථමාෙලිනේ දුනේන අෙොදය.  

  ඉතනිේ උනේෙහනේවසේ අර කයිාපු ‘එතදගග’ තනතරු ලබා ගතේතා 
ෙවගේම සතූර වදේශනා රාශියකම සඳහනේ වෙනො, ගහි ිපැවිදි ශරාෙකයිනේ 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ වකටිවයනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වදේශනා කළ යම්කිස ිධමම වකාටඨාශයක අථමමය විමසූ තැනේ. ඔකේවකාම 
කයිනේන බැරිඋනතේ එකේ අෙසථමාෙක වමවසේ සඳහනේ වෙනො. ඒතේ 
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අෙනේති රවේ කරුරඝර කයින නගරවයදිතේ මහා කචචායන සොමීනේ 
ෙහනේවසේ ඒ කරුරඝර නෙුර ෙැඩොසය කරන අෙසථමාෙක හාලදිේදකානි 
කයින ගෘහපතයිා කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ ළඟට ඇවිලේලා එකතේ 
පසේෙ ඉඳවගන වමනේන වමවහම අහනො. සේොමීනි, භාගයෙතනුේ 
ෙහනේවසේ අටඨක ෙගගවයේ මාගන්දිය පඤහ කයින ධමම වකාටඨාශවයේ 
වමනේන වමවහම වකටි ගාථමාෙකේ ොනරා තවියනො. වකටි ධමම 
කාරණයයකේ. මම ඒ ගාථමාෙ සඳහනේ කරනො. 

ඕකං පහාය අනවිකතසාරි 
ගාවම අකුබබං මනු ිසන්ථමොනි 
කාවමහ ිරිවතතා අපුවරකඛරාවනා 
කථමං න විගගයහ ගවනන කයරිා  

  වම් බුදධ ෙචනයකේ. වමතන ගැඹරුැ අථමමයකේ තයින බෙ වතේරිලා 
වෙනේන ඕන වම් ගෘහපතයිා අහනේවනේ. වම් වකටිවයනේ වදේශනා කළ 
ධමම වකාටඨාශවයේ වතේරැම කමුකේදැයි කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේවගනේ 
විමසෙුා. ඒ විෙරණයය අහනවකාට තමයි වතේවරනේවනේ වකටිවයනේ අපි 
සාමානයවයනේ ගනේන වතේරැමට ෙඩා ගැඹරුකේ වම් ධමම වකාටඨාශෙල 
තයිනො. ඉතනිේ වම්ක කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ වතෝරනේවනේ 
වමවහමයි. අපි අෙසථමානකුලූෙ වකටි කළවහාතේ ඒවක සාමානය 
අථමමසාරය ‘ඕකං පහාය’ ඕකං කයින ෙචනය වයවදනේවනේ පිනේෙතුනි    , 
පාල ිභාෂාවව්, වගදරට. ‘ඕකං අවනාකං ආගමම’ වගදර අත හැරලා 
ගයිා අනගාරිකෙ. වම්ක කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ වතෝරනේවනේ මහා 
ගැඹරුැ විධියට. උනේෙහනේවසේ වතෝරනො ‘රෑප ධාත ුවිඥානසස ඕවකා’ 
රෑප ධාතෙු අප රෑපසකන්ධය හැටියට ෙයෙහාර කරන එක, රෑපය 
විඤඤාණයයට වගදරකේ. ඒ ෙවගේම රෑප ධාත ු විඤඤාණයය පැළපදියම් 
ෙන තැන ඒකය ිවගදරය කවි්වෙ. වව්දනා ධාතු, සංඛාර ධාත ුකියන 
සකන්ධෙල තමය ිවිඤඤාණයය පැළපදියම් ෙනේවනේ කයින අදහසනිේ ‘ඕක’ 
කයිලා කවි්වෙ. නමතුේ තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ ඒ කයිාපු වගදර 
අතහැරලා, රජවගදර වනාවෙයි ඒ කියනේවනේ වම් කයිාපු විඤඤාණයය 
පැළපදියම් ෙන ඒ වගෙලේ අතහැරලා ඒ කයිනේවනේ රෑප ධාතෙු, වව්දනා 
ධාතෙු, සංඥා ධාතෙු, සංඛාර ධාතුෙ, විඤඤාණය ධාතෙු කයින සකන්ධයනේ 
පිළබිඳෙ ඒ රාග, වපරේම, තණයේහා, පිපාසා ආදිය අතහැර ඉනේනො කියන 
අදහසනිේ ‘ඕකං පහාය’ කයිා කවි්වෙ. ඊළඟට ‘අනවිකතසාරී’ කයිල 
කවි්වව් ‘නවිකත’ කයිනේවනේ නෙිාසය. එතවකාට ‘නවිකතසාරි’ 
කයිනේවනේ නවිෙසේෙල හැසිවරන, වමතන කයිනේවනේ ‘අනවිකතසාරි’ 
නවිෙසේෙල වනාහැසවිරන, වමහදිී වතෝරනේවනේ වමවහමයි. 
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  පිනේෙතනුේ වකාවතකතුේ අහල තවියනො වම් ආයතන හයට 
අරමණුයෙුන රෑප, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, වපාටඨබබ, ධමම කයිලා. වම් ඇස 
කන නාසය දිෙ ශරීරය මන කයින ඉඳුරනේට වගෝචරෙන වදේෙලේ නිමිති. 
අනේන ඒ නමිිත ිතමය ිවම් නවිකේත හැටියට හඳුනේෙලා තවිබනේවනේ. ඒ 
නමිිත ි ඔසේවසේ ඇදිලා යනේවනේ නැත කයින අථමමවයනේ ‘අනවිකතසාරි’ 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ ඒ කයිාපු ආයතනයනේට තයින අරමණුයු ඔසේවසේ 
ඒොට ඇලේම, වපරේමය, ඡ්න්දය, රාගය, දුරැකළ නසිා, ඒොට ඇදිලා 
යනේවනේ නැත කයින අථමමවයනේ ‘අනවිකතසාරි’ ‘ඕකං පහාය 
අනවිකතසාරි’.  

  ඊළඟට වදෙන පදය ‘ගාවම අකුබබං මනු ිසන්ථමොනි’ මනුෙිරයා 
ඒ කයිනේවනේ භික්ෂෙු ගවම් ‘සන්ථමෙ’ කරනේවනේ නැත. ‘සන්ථමෙ’ කියනේවනේ 
සම්බන්ධකම් පැෙැතේවීම. ‘මිතර සන්ථමෙය’ කයිනේවනේ පිනේෙතනුි, ගවමහි 
සම්බන්ධකම් පෙත්වනේවනේ නැත කයිනේවනේ ගහියිනේ සම්බන්ධවයනේ 
නසුදුුස ු විදිවයේ සම්බන්ධතාෙ. ගහිි සංසගයය කයිල කයිනේවනේ ඒක 
නැතකිම. ඒක ධමමවයේ වබාවහෝවිට සඳහනේ ෙනේවනේ වමවහමයි. ගිහි 
සංසගයය ඇති භකි්ෂෙු ගැන සඳහනේ ෙනේවනේ - ‘සහ නන්දි, සහ වශෝකි, 
සඛුිවත සසුුකඛිවතා, දුකඛිවත සදුුකඛිවතා’ ආදී ෙශවයනේ. ගිහියනේ 
සතටු ු  වෙන විට භික්ෂෙුතේ සතටුු  වෙනො. ගහියිනේ දුකේ වෙනවිට 
භකි්ෂෙුතේ දුකේ වෙනො. ගහියිනේවගේ සැප දුකේ වබාන ගනේනො පැවිදේාන. 
එපමණයකේ වනාවෙයි. ගහියිනේවගේ ෙැඩ කටයුත ු‘කචිච කරණීවයසු’. ඒො 
පිළබිඳෙ ‘වයාගං ආපජජති’ ඒ භික්ෂෙු ඒොට හෙුලේවෙලා ඒො කරනො. 
ඒො කරන එක තමය ි‘සන්ථමෙය’.  

  ඊළඟට ‘කාවමහි රිවතතා’ රිතත යනු හිසේ කයින එකයි. 
‘කාවමහි රිවතතා’ කයිනේවනේ කාමයනේවගනේ හසිේ තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේ. ඒ පංචකාමයනේවගනේ හසිේ. ඒො පිළබිඳෙ ඡ්න්ද, වපම, රාග, 
යනාදිය ඉෙතේ කරිීම තළුිනේ පඤච කාමයනේ පිළබිඳෙ නදිහසේ කියන 
නසිය ි ‘කාවමහි රිවතතා’. ඊළඟට ‘අපුවරකඛරාවනා’ කයින එකට 
ගැඹරුැ අථමමයකේ තවියනො. ඒක දකේෙනේවනේ වමවහමයි. මට 
අනාගතවයේදී වමෙැන ි රෑපයකේ, වව්දනාෙකේ ඇතවිව්ො! වමෙැනි 
සංඥාෙකේ ඇතවිව්ො! ආදී ෙශවයනේ පඤච උපාානනසකන්ධය පිළබිඳෙ 
අනාගත පරාථමමනා ඇතකිර ගැනමීය ි එතන පුවරකඛරාවනා කියල 
කවි්වෙ. වපරටු කරනො භෙය වපරට ුකර ගනේනො. අනාගතවයේ මට 
වමෙැනි රෑපසකන්ධයකේ, වව්දනාසකන්ධයකේ, සංඥාසකන්ධයකේ, 
සංඛාරසකන්ධයකේ, විඤඤාණයසකන්ධයකේ ඇතවිව්ො කයිලා පරාථමමනා 
කරනො. ඒක භෙය පැතමීකේ. ‘පුවරකඛරාවනා’ ඒ විදියට වපරටු 
වනාකරිීමය ි ‘අපුවරකඛරාවනා’ වපරට ුකරනේවනේ නැහැ. යම් වකවනකේ 
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එවහම වපරට ු කරනේවනේ නැතිනම් වමතන වහාඳ පරතිපතේතියකේ 
හැටියට සළකනෙ. එවිට ‘කාවමහි රිවතතා අපුවරකඛරාවනා’වෙනො. 

  ඊළඟට කයිනේවනේ ‘කථමං න විගගයහ ගවනන කයරිා’ ජනයා 
සමග විගරහ කථමාෙ කරනේවනේ නැහැ. ඒක වතෝරනේවනේ වමවහමයි. ඒ 
කාවලේ අනය ශරමණය බරාහමණයයනේ අතර සරිිතකේ තබිනුා. රැසේවීම් 
ශාලාෙල රැසේවෙලා එකවිනකාට අභවියෝග කරලා ොද කරනො. ඉතිනේ 
එහ ි දී ොද කරන ෙචන කපීයකේ වමතන තවිබනො. ඔබ ධමම විනය 
දනේවනේ නෑ. මමය ිධමම විනය දනේවනේ. ඔබ යනේවනේ මිථමයා පරතපිානවව්ය. 
මම තමය ියනේවනේ සමයකේ පරතපිානවව්. ඔබ කලනිේ කයි යතුු වදේ පසේවස 
කයිනො. පසේවස කයි යතුු වදේ කලනිේ කියනො. ඔය විදියට ොගේ 
මාලාෙකේ තවියනො. ඒ ොදෙලදි එකවිනකාට අභවියෝග කරගනේනා 
ආකාරවයේ. එතවකාට ඒක තමය ි ‘කථමං න විගගයහ ජවනන කයරිා’ 
කයිලා එහදිී දකේෙනේවනේ ජනයා සමග කථමා කරිීවම්දී එෙැනි විගරහ 
කථමාෙලට යනේවනේ නැති බෙය.ි ොද අභිවයෝගෙලට යනේවනේ නැහැ. 
‘කථමං න විගගයහ ගවනන කයරිා’ කයිලා වමවසේ ගැඹරුිනේ වතෝරනො 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ අර කයිාපු ගා ථමාෙ. වම් ෙවගේ තෙ 
වකාවතකතුේ තයිනො අෙසථමානකුූලෙ අපි සාකචඡ්ා කරමු. 

  කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ දුනේන අථමම කථමන අතර ඉතාමතේ 
විශිෂඨ ඉතාමතේ ගැඹරුැ දැනේ කාලවයේ උනතේ ඉතාමතේ ෙටිනා හැටියට 
සළකන අථමම කථමනය තවියනේවනේ මැඳුම් සඟිවයේ ‘මධපුිණයේඩික’ සතූරවයේයි. 
අනේන ඒක පිළබිඳෙ අපි ටිකකේ කයිනේන බලාවපාවරාතේත ු වෙනො. 
ඒවක නාිනන වකාටවසේ ඉඳලාම. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එක අෙසථමාෙක 
කපිලෙසේතු නෙුර නවිගරාධාරාමවයේ ෙැඩ ොසය කළා. එකේ දෙසකේ 
පණියඩපාතය ෙළඳලා දිොවිහරණයය කයිනේවනේ, දෙලේ විවව්කය ගත 
කරිීමට මහ ෙනයට ඇතුලු වෙලා, වබල ි ගහකේ මලු ෙැඩ සිටියා. ඒ 
අෙසථමාවව් දණයඩපාණි කයින ශාකයයා, දණයඩපාණි කයින නම දී 
තවිබනේවනේ ඒ ශාකයයා යන යන තැන හැරමිටියකේ වහෝ බසේතමකේ 
ෙැනි වදයකේ අරවගන යන නසියි, ඒ නම ෙැටිලා තවියනේවන. 
දණයඩපාණි ශාකයයා ෙයායාම ෙශවයනේ ඇවිදවගන යන අතවස 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ෙැඩහනුේන වම් වබල ිගහ ළඟට ගහිලිේලා, ෙැඳුම් 
පිදුම් ආදියකේ නැහැ. නමතුේ සතුට ු සාමීචි කථමාෙකේ කරලා. ඊළඟට 
පරශේනයකේ අහනො ‘කංිොදි සමවණයා කිමකඛායී̍ති’. එහ ි වතේරැම 
‘ශරමණයය, ඔබවගේ ොදය කමුකේද, ඔබ වමාකකේද පරකාශ කරනේවනේ’ 
කයිලා ඇහෙුා. 
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  එතවකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අමුත ු පිළිතරුකේ දුනේනා. වම් 
ශාකයයාට අලේලා ගනේන බැරි විදිවයේ පිළිතරුකේ දුනේනා. ඒක අපි 
සංිහවලනේ කියනේන උතේසාහ කරමු. දිග පාඨයකේ. ඇෙැතේනි කයිා 
ආමනේතරණයය කරනේවනේ වම් කයිූ ශාකයයාටයි. ඇෙැතේනි කියනේවනේ 
යහලුො යනේනයි. ‘ඇෙැතේනි, යම්බඳු ොදයකේ වදවියනේ බඹනුේ මරැනේ 
සහිත වම් වලෝකවයේ ශරමණය බරාහමණයයනේ වදවියනේ සහිත වම් පරජාවෙහි 
කසිවිෙක ුසමගතේ ොද වනාකර සිටීද, ඒ ොවගේම කාමයනේවගනේ වෙනේෙ 
සැක කකුසුේ ඉෙතේ කරලා භෙ තෘෂණයාවෙනේ මිදිලා ඉනේන ඒ බරාහමණයයා 
එවහම නැතේනම් ඒ රහතනේ ෙහනේවසේ තළු සංඤඤාෙකේ අනෂුය 
ෙශවයනේ ලැග වනාසිටීද, එබඳු ොදයකේ මම ඉදිරිපතේ කරමි. එබඳු 
ධමමයකේ මම ඉදිරිපතේ කරනේවනමි’ කයිලා අමතුු විදිවයේ පිළිතරුකේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දුනේනා. වම්ක ඒ ශාකයයාට වතේරැම් ගනේන 
බැරිෙ හිස සලා දිෙ වසාලෙලා නලල රැලි ගනේො වගන පිටතේ වෙලා 
ගයිා. 

  ඊට පසුෙ කථමාෙ වමවසේ කියවෙනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
සෙසේ ෙරැෙ ගත කරලා, ධයානවයනේ නැගිටලා, නවිගරාධාරාමයට ෙැඩම 
කරලා, සංඝයා ෙහනේවසේලා අමතලා පරකාශ කළා, දණයඩපාණි ශාකයයා 
ඇසූ පරශේනයතේ බදුුනේ ෙහනේවසේ දුනේ පිළතිුරතේ. ඒ අෙස                ථමාවව්දී එකේ 
භකිෂුෙකේ ඒ කළ පරකාශවයේ වතේරැම කමුකේදැයි බදුුනේ ෙහනේවසේවගනේ 
පරශේන කළා. එහදිී බදුුනේ ෙහනේවසේ කසිියම් විෙරණයයකේ භිකෂූනේ හමුවව් 
තැබෙුා. ඒක වම් විදියටයි. 

  මහණය, යම් වහේතෙුකේ, යම් වහේතෙුකේ වහෝ කාරණයයකේ නිසා 
පරපංච සඤඤාසඞඛා පුරැෂවයක ු මැඩ පෙතේ ෙයදි, ඒ කරැණය පිලබිඳ 
වකවනකුට සතටුු විය යුතේතකේ කයිා පෑ යුතේතකේ බැඳී සටිිය යුතේතකේ 
නැතේනම් එතනම තමය ි සියලුම රාග අනශුයනේවගේ වකළෙර, පටිඝ - 
ගැටීම පිළබිඳ අනුශයනේවගේ වකළෙර, දිටඨි අනුශයනේවගේ වකළෙර, 
විචිකිචඡ්ා වදගිඩියාෙනේ පිළබිඳ අනුශයනේවගේ වකළෙරතේ එතනමයි. මාන 
අනුශයනේවගේ වකළෙරතේ එතනයි. භෙරාග කියන අනුශයනේවගේ වකළෙර 
එතනයි. අවිජජා අනශුයනේවගේ වකළෙරතේ එතනයි. එතනම තමයි 
සයිලුම දඬුමගුරුැ ගැනීම් කළහ විොද එකවිනකා සමග බහනිේ බසේ වීම් 
ඒ ඔකේවකාම පාපක අකසුල ධමම වකළෙර ෙනේවනේතේ එතනයි කියලා 
අමතුු විධිවයේ වදේශනාෙකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කළා. එතනතේ 
යම් ගැටලුෙකේ ඉතරිි කරලා. අර පරපඤච සංඥා සඞඛා කයිනේවනේ 
වමාකකේද කියලා පැහැදිලි නැහැ. වකාටිනේම කියවතාතේ යමකේ වහේතු 
වකාට වගන පුරැෂවයකේ පරපඤච සංඥාෙලට යට වෙනෙද, අනේන ඒ 
කාරණයය පිළබිඳ යවමකේ සතටුෙුනේවනේ නැතිනම් ඒො කයිා පානේවනේ, 
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රැදී සිටිනේවනේ නැතේනම් එතනම තමය ිවම් කියාපු සපේතාකාර වකවලසේ 
අනුෂය ධමමෙලතේ, අනකිේ කලහ විොද ආදිවයතේ, වකළෙර කියලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනළා. ොනරළා ඉෙර වෙලා ආසනවයනේ නැගටිලා 
විහාරයට ඇතලුුඋනා. ඔනේන එතවකාට සංඝයා ෙහනේවසේලාට ඒකතේ 
ගැටලුෙකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සම්පූණයය පිළිතරු දුනේවනේ නැහැ. ඔනේන 
ඉතිනේ සංඝයා ෙහනේවසේලා කලේපනා කරනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වකටිවයනේ ොනළ ධමමවයේ අදහස අපි වකාවහාමද වතේරැම් ගනේවනේ 
කයිලා කථමා කරන අතර, මහා කචචායන ආයෂුේමතුනේ ෙහනේවසේ 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ විසිනේ වබාවහාම ෙණයයනා කරලා තියනො. 
පේ රශංසා කරලා තියනො. අවනකතුේ සබරහේමචාරීනේ ෙහනේවසේලාතේ 
වබාවහාම ගරැ කරනො. සමහර විට කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේට 
පුලුෙනේ වම්ක වතෝරලා වදනේන කයිලා. වම් පිරිස ගිහලිේලා මහා 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේට ආරාධනා කළා. වමනේන වමවහම 
වදයකේ භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා, අපට කරැණයා කරලා වම්ක 
වතේරැම් කරලා වදනේනය කයිා. 

  ඔනේන එතවකාට සාමානය සරිිතකේ ෙශවයනේ 
උනේෙහනේවසේලාවගේ නහිතමානිත්වය වකාච්චරද කියතවහාතේ මහා 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනො, හරියට අර ගහක අරටුෙ 
වසායා වගන යන පුරැෂවයකේ ඒ ගවහේ මුලතේ කඳතේ තබිියදී වකාළෙල 
අරටුෙ වසායනො ොවග ෙැඩකේ ඔබෙහනේවසේලා කරනේවනේ. වම් 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ ෙැඩ සිටියදී මා ළඟට ඇවිතේ වමහි අථමමය 
වසායන එක ඒ ෙවගේ ෙැඩකේ කියලා, ඒක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේම 
අහගනේනය කියලා කවි්ො. එතවකාට වම් සේොමීනේ ෙහනේවසේලා 
කයිනො ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ විහාරයට ෙැඩම කළාවනේ, අවපේ 
වව්ලාෙතේ ඉකේම ගයිාවනේ, කරදරයකේ නැතේනම් අපිට වමහ ි අථමමය 
පැහැදිල ි කරනේන’ය කියලා ඇවිටිලි කරලා මහා කචචායන සොමීනේ 
ෙහනේවසේට ආරාධනා කළාම ඔනේන ඒ අෙසේථමාවව් තමය ිදැනේ වබාවහෝ 
වදනාවගේ හති වයාමු වෙලා තියන ඉතාමතේම ගැඹරුැ පාඨයකනිේ මහා 
කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ අර බුදධ භාෂිතය විෙරණයය කරනේවනේ. එහි 
සමහර තැනේ පාළිවයනේ විසේතර කරලා තයිනො. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ පාඨය වතේරැම් කරන මහා කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ 
දුනේ විෙරණයයතේ ඉතාම ගැඹරුැයි. වකවසේ වෙතතේ වම් විධියටයි 
කයිනේවනේ.  

  ‘ඇෙැතේන!ි’ කයිලා ඒ සංඝයා ෙහනේවසේලා අමතලා ඔනේන ඒ 
ආයතන හය - වම් පිනේෙතනුේ දනේනො ඇස, කන, නාසය, දිෙ, ශරීරය, 
මන කියන ආයතනෙලනිේ එකකේ අරවගන කවි්ෙම අනකිේ ආයතන 
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ගැනතේ වම් පිනේෙතනුේ සළකා ගනේන. වම් විදියටයි පටනේ ගනේවනේ 
‘චකඛඤුච ආෙුවසා පටිචච රෑවප උපපජජත ි චකඛු විඤඤාණයං’ - 
ඇෙැතේනි! ඇසතේ රෑපයතේ නසිා චකඛු විඤඤාණයය උපදිනො. ඒ ටික 
වතේරැම් ගනේන පුලුෙනේවනේ. ඊළඟට කයිනො ‘තිණයණයං සඞගත ිඵවසසා’ 
- ඒ තවුනහමි එකතෙු සේපශයයය.ි ඒ තනු කවි්වව් ඇසයි, රෑපයයි, ඒ 
වදක නසිා ඇතෙින විඤඤාණයයයි. ඒ තවුනහ ිඑකතෙුන අෙසේථමාෙ, ඒ 
තනු එකට යන අෙසේථමාෙ, සේපශයය හැටියට දැකේෙූො. ඊළඟට ‘ඵසස 
පචචයා’ වෙදනා - ඒ සේපශයය පරතයය කරවගන වව්දනාෙ. ඔනේන අමුතු 
විදියකට ඊළඟට විෙරණයය කරනේවනේ ‘යං වෙවදත ිතං සඤජානාති’ - 
යමකේ විඳීද එය හඳුනාගනී. ‘යං සඤජානාති තං විතවකකති’ - යමකේ 
හඳුනාගනීද ඒ පිළබිඳෙ විතසක කරය,ි සතිවිිලේල වයාදයි. ‘යං 
විතවකකත ි තං පපවඤචති’ - යමකේ පිළබිඳෙ විතසක කරය ි ද ඒ 
පිළබිඳෙ පරපඤච කරය.ි ඒ ෙචන ඉදිරිවයේදී වතේරැම් කරනො. පරපඤච 
කරය ි කයිලා හතිාගනේන. ‘යං පපවඤචත’ි - යමකේ පිළබිඳෙ පරපඤච 
කරයදි. ඔනේන ඊළඟට කයිනො ‘තවතා නාිනනං පුරිසං 
පපඤචසඤඤාසඞඛා සමාුනචරනති’ - ඒ වහේත ු වකාටවගන අර කියාපු 
පරපඤචසඤඤාසඞඛා කමුකේ වහෝ වව්ො අර පුරැෂයාෙ - අර ඉන්්රිය ධමම 
වමවහයපු පුරැෂයාෙ මැඩලනො, යටපතේ කරනො. වමානො පිළබිඳෙ 
ද ‘අතතීානාගතපචචපුපවනස ුචකඛු විවඤඤවයයස ුරෑවපසු’. අතීතවයේ 
දුට ු රෑපතේ, අනාගතවයේ බලනේන තයින රෑපතේ, ෙතයමානවයේ රෑපතේ, 
පිළබිඳෙ ඇතකිර ගතේත ු පරපඤචසඤඤාසඞඛාෙනේ ෙලට අර පුදේගලයා 
යට වෙනො. ඉතිනේ ඕකය ි මහා කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ දුනේන 
පිළතිරු. 

  ඒකට තෙ ටිකකේ එකතු කරනො අගට. ඒො ඔකේවකාම විසේතර 
කරනේන අෙසේථමාෙ නැතතේ ඒක සම්පූණයය වීමට වකටිවයනේ කියනේන 
තවියනේවනේ. ඊළඟට උනේෙහනේවසේ පරකාශ කරනො. ඇසතේ රෑපයතේ ඇස 
පිළබිඳ විඤඤාණයයතේ ඇත ි කලේහ ි සේපශය කියලා පරඤඤපතියකේ සේපශය 
කයිලා පැනවීමකේ ඉඩ තවියනවිට වව්දනා පරඤඤපතියකටතේ ඉඩ 
තවියනො. වව්දනා පරඤඤපතියකට ඉඩ තිවයන වකාට සං ඥා කයිලා 
පරඤඤපතියකටතේ පැනවීමකටතේ ඉඩ තවියනො. සං ඥා පරඤඤපතිය 
ඇති කලේහි විතසක කියලා පරඤඤපතියකටතේ ඉඩ තවියනො. විතසක 
පරඤඤපතිය ඇති කලේහි ‘පරපඤචසඤඤාසඞඛා සමාුනචරනත’ි කයිලා 
එකකතුේ තයිනො. අනකිේ පැතේතටතේ කයිනො. 

  යම් තැනක ඇසතේ නැතේනම්, රෑපයතේ නැතේනම්, ඇස පිළිබඳ 
විඤඤාණයයතේ නැතේනම්, එවහනම් සේපශය කියලා පනෙනේන කරියාෙකේ 
නැහැ. එවහම නැත ි වකාට වව්දනාෙකේ පනෙනේනතේ බැහැ. සංඥාෙතේ 
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නැහැ. විතසකතේ නැහැ. පරපඤච සඞඛාතේ නැහැ. ඔනේන ඔවහාම 
වදයකුතේ කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කළා. ඒ විෙරණයය කරලා 
ඉෙර වෙලා මහා කචචායන සොමීනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
කයිනො - ‘ඇෙැතේනි, මම නම් වතේරැම් ගනේවනේ වම්කයි. තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේවගේ වකටි වදේශනවයේ අථමමය ඔබ ෙහනේවසේලා ගහිලිේලා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගනේ අහලා, යම් ආකාරයකනිේ උනේෙහනේවසේ 
විසේතර කරනො නම් ඒ විදියට දරා ගනේන’ කියලා. 

  ඉතිනේ වම් සංඝයා ෙහනේවසේලා ඒ වව්ලාවව් වනාවෙනේන 
පුලුෙනේ, යම් අෙසේථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට විවව්ක අෙසේථමාෙකේ 
බලලා ගහිලිේලා අර ොසතාෙ ඉදිරිපතේ කරනො මලුු කථමානේතරයම. බදුුනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩම කළාට පසෙු, අපි හැම මහා කචචායන සොමීනේ 
ෙහනේවසේට ආරාධනා කළා. උනේෙහනේවසේ අපට වම් විධියට විගරහ කළා 
කයිලා ඒ විෙරණයය සම්පූසණයවයනේ ඉදිරිපතේ කළා. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පරකාශ කරනෙ, ‘මහවණයනි, මහා කචචායන පණයඩිතයි. මවගනේ 
ඇසෙුතේ ඔය ටිකමයි කයිනේවනේ. ඒ නිසා වම්කමයි එහි අථමමය. ඒ විදියට 
දරා ගනේන’ කියලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒක එවහම පිටිනේම අනමුත 
කළා. ඒ අෙසේථමාවව් ළඟ සිටි ආනනේද සොමීනේ ෙහනේවසේ එක වදයකේ 
කයිනො. අමුත ු අදහසකේ පරකාශ කරනො. වම් ධමම වකාටඨාශවයේ - 
උපමාෙට කියනේවනේ වමනේන වමවහමයි. ඉසේසර වෙලා උපමාෙ 
වදනො. ‘සොමීනි! යම් වසේ දැඩි වලස කසුගිනේවනනේ පීඩිත 
මනෂුයවයකටු හමවුෙනො මී පිඬකේ, මී ෙදයකේ ෙවගේ වදයකේ. ඒ මී පිඬ 
යම් පැතේතකනිේ රස බැලුො නම්, වලෙකනො නම්, උරාගනේනො නම් 
නමිකේ නැති ඒ මී පැණි ගලාවගන එනේවනේ යම් වසේ ද, අනේන ඒ විධියට 
නෙුණය ඇත ිභික්ෂෙුකේ වම් ධමම වකාටඨාශය නෙුණිනේ විමසලා බලනො 
නම්, අර විධියට නිමකේ නැති අථමම රස ගලාවගන එනො’ කියලා 
ආනනේද සොමීනේ ෙහනේවසේ සතුට පරකාශ කරලා, ‘භාගයෙතනුේ ෙහනේස, 
වම් ධමම වකාටඨාශයට වදනේන ඕන නම වමාකකේද?’, කයිලා ඇහෙුා. 
ඒකට ඉඟියකේ දීලය ිඇසවුව්. ‘එවහනම් ආනනේද, වම් ධමම වකාටඨාශයට 
‘මධ ුපිණයඩික’ කයිලා කයිනේන’ කයිලා කවි්ො. ‘මී පිඬ’ කයිලා කිව්ො. 
අනේන ඒවකනේ වපේනො ආනනේද සොමීනේ ෙහනේවසේටතේ වම්ක මහා 
අථමමයකේ ඇති වදයකේ බෙ වතේරැණයා. ඒකයි මී පිඬ උපමාෙ දුනේවනේ. 
ඉතිනේ එම මී පිඬය ිපිනේෙතනුේට උරාගනේන වදනේන බලනේවනේ. වමතන 
ඉඳලා ‘මී පිඬ’ විගරහ කරනේනය ියනේවනේ, ශකේත ිපරමාණයවයනේ. මී පැණි 
උරාගනේන බලනේන. වමතන මහ ගැඹරුැ ධමමයකේ තයිනො. ඉතිනේ වම්ක 
තමය ි දැනේ වබාවහෝ වදනාවගේ උගතනුේවගේ සැලකලිේලට වයාම ු වෙලා 
තයින වකාටසතේ. පළමවුෙනේම අපි වතෝරම ුඅර කයිාපු අමතු ුෙචනය. 
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‘පරපඤච’ කයින ෙචනය ඉසේසර වෙලාම වතෝරනේන බලම.ු එදිවනාන 
ෙයෙහාරවයේ දැනටතේ ෙයෙහාරවයේ තයින හැටියට ‘පරපඤච’ කියනේවනේ 
කසියිම් වකවනකේ පරශේනයකට උතේතර වදනේවනේ නැතෙි ෙැලේෙටාරම් 
කයිනො නම් වම් ‘පරපඤච’ නැතෙි කියනේන කයිලා කයිනො. 
එතවකාට වම් අනෙශය ෙැලේෙටාරම් ආදියටතේ පරපඤච කයිලා 
කයිනො. ඉතිනේ වමතන කයිනේවනේ හිත පිළබිඳ පරපඤචයකේ. තෙ අනිතේ 
ෙචන අෙසථමානකුලූෙ විෙරණයය කරනේනම්. මහා කචචායන සොමීනේ 
ෙහනේවසේ දුනේ විෙරණයවයේ විවශේෂත්වය තිවයනේවනේ - පළමවුෙනේම 
වපනේනමු් කරනො; වමවතකේ විඤඤාණයය කියන එක පටිචචසමපුපනන 
බෙ. වහේතු පරතයයනේවගනේ ඇතවිෙච්ච එකකේ බෙ. සාමානය අශරැතෙතේ 
ධමමඥානය නැති පුදේගලයා වම් ආතේමය හැටියට ගනේවනේ වම් 
විඤඤාණයයයි. හිතයි. ඕකම තමයි අනය ආගමිකයනේ හැම වදවනකේම 
ආතේමය හැටියට දැඩිෙ ගනේවනේ. දැනේ වමතනදී මනා වසේ වපනේෙනො 
ඇසතේ රෑපයතේ නිසය ිඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය ඇතෙිනේවනේ. ‘චකඛංු ච 
පටිචච රෑවපච උපපජජත ි චකඛ ු විඤඤාණයං’ විඤඤාණයය වම් ඇවසතේ 
නැහැ. රෑපවයහතිේ නැහැ. වම් වදක යම් අෙසථමාෙක එකතු උනා නම් 
මනසකිාරය ඒකට වයාමු වීම තුළනිේ වම් අෙසථමාවව් විඤඤාණයය කියලා 
වදයකේ ඇත ි වෙනො. චකඛු විඤඤාණයය. නිකං ගනිේනකේ ඇතිෙනේවනේ 
නැතෙි ෙවගේ, නකිම් විඤඤාණයයකේ ඇතිෙනේවනේ නැහැය ි කියලයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කවළේ.  

  චකඛු විඤඤාණයය, වසාත විඤඤාණයය, ඝාණය විඤඤාණයය, ආදී 
හැම එකකේම වහේතු පරතය නසිා ඇත ිෙනේනක.ි ‘අඤඤතර පචචයා නත්ථථි 
විඤඤාණයසස සමභවො’ පරතයවයනේ වතාරෙ විඤඤාණයයකේ පහළ 
ෙනේවනේ නැතැය ිකියන එකයි වම් ධමමවයේ ෙැදගතේම කාරණයය ෙශවයනේ 
වපනේනුම් කරනේවනේ. වමවතනේදි පැහැදිලෙි වපනේනුම් කරනො ඇසතේ 
රෑපයතේ නසිා විඤඤාණයය හට ගතේතා. ඒ විඤඤාණයවයේ පිළඹිිබ ුවෙනො 
ඇහැයි රෑපයයි වදකම. එතවකාට ඇහැතේ තියනො, රෑපයතේ තයිනො. 
විඤඤාණයයතේ තියනො. වම් තුනම එකට ගතේතා. ඒ ගතේත අෙසථමාෙ 
තමය ිසපශයය කයිනේවනේ. වම් තවුනහි එකතු වී යාම ‘තණියණයං සඞගති 
ඵවසසා’ සේපශයය කයිනේවනේ හරිම ගැඹරුැ කාරණයයකේ. සේපශයය කියන 
එක පටිචච සමපුපනන බෙය ි වපනේනමු් කරනේවනේ. කෙුරැෙතේ සේපශය 
කළා වනාවෙය.ි සේපශයය අර වහේතු පරතය තුළනිේ පැන නැගණුයු වදයකේ. 
ඊළඟට පරකාශ කරනො ‘ඵසස පචචයා වෙදනා’ සේපශයය පරතය කරවගන, 
එතනතේ පරතය කථමාෙ කයිනේවනේ. පටිචච සමුපපනන බෙය ි වපනේනුම් 
කරනේවනේ, කෙුරැෙතේ සේපශය කළා වනාවෙය.ි සේපශයය අනේ වහේතු 
පරතයයනේ තළුනිේ පැන නැගණුයු වදයකේ. ඒ සේපශයය පරතය කරවගන, 
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වව්දනාෙකේ තවියනො. නමතුේ ඔතන ඉඳලා ඉසේසරහට යන වකාට 
තවියනේවනේ ‘වව්දනාෙ’ ආොට පසේවසේ තමය ි හැංගලිා හටිිය ආතේමය 
අෙදිෙනේවනේ. තෙතේ සතූරයක සඳහනේ පරිදි බදුු හාමදුුරැෙනේ අහනො 
ආනනේද! යම් තැනක වව්දනාෙකේ කයින එකකේ වකාවහතේම නැතේනම් 
එතන ආතේමයකට ඉඩකේ තවියනොද? නැත කයිලා කයිනො. එයිනේ 
වපනේනමු් කරනො වව්දනා අෙසේථමාෙට ආොට පසේවසේ, මහා කචචායන 
සොමීනේ ෙහනේවසේවගේ විෙරණයය යන හැටි බලම.ු 

  ‘චකඛඤුච පටිචච රෑවප උපපජජත ි චකඛු විඤඤාණයං, තිණයණයං 
සඞගත ි ඵවසසා, ඵසස පචචයා වෙදනා’. ඔතන ඉඳලා අමුත ු විධියට 
යනේවනේ. ‘යං වෙවදති තං සඤජානාති’ යමකේ විඳීද එය හඳුනාගනී. 
එතවකාට හඳුනාගනේවනේ අර වව්දනාෙ, යමකේ විඳීද එය හඳුනාගනී. ‘යං 
වෙවදත ිතං සඤජානාති’ ඊළඟට ‘යං සඤජානාත ිතං විතවකකති’ ඒ 
හඳුනාගතේත වදේ පිළබිඳෙය ි විතසක කරනේවනේ, හතිනේවනේ. ‘යං 
විතවකකති තං පපවඤචත’ි ඒ විතකක කරනේන ගයිාම දනේවනම නැතුෙ 
ඒ විතසකෙලනිේ ඉහ ෙහා ගහිලිේලා - ඒ ඉහ ෙහා යනේවනේ වමාකද? 
ඒකතේ බදුුහාමදුුරැෙනේවගේ වදේශනාවව් තයිනො. 

  යම් තැනක යම් වහේතෙුකේ නිසා පරපඤච සංඥා තියනො නම් ඒ 
පිළබිඳ ෙචන තනුකේ බදුුනේ ෙහනේවසේ වයාදනො අභිනන්දිතබබං, 
අභෙිදිතබබං, අවජඣාවසතබබං කයිලා. සතුට ු විය යතුේතකේ, කයිා පෑ 
යතුේතකේ, බැඳී සටිිය යතුේතකේ කයිලා කවි්වව්. ඒ ෙචනෙලිනේ හැඳිනේෙූවයේ 
වම් පිනේෙතනුේ ෙඩා වහාඳට දනේනා තණයහා, මාන, දිටඨි තුනයි. 
තණයහාවෙනේ සතටු ුවෙනො. මානවයනේ කයිා පානො. දිටඨිවයනේ බැඳී 
සටිිනො. අනේන ඒ නසිා තමයි ඒ ෙචන තනුම සම්බන්ධ ෙනේවනේ. 
එතවකාට අර කයිාපු විතකය පිළබිඳෙ තණයහා, මාන, දිටඨි ඇතිකර 
ගැනමී නසිා, ඒ පරපඤච ඉහ ෙහා යනො. ඒ සතිවිිල ිඉහ ෙහා වගාසේ 
අනේතමිට ෙනේවනේ වමාකකේද? අර ඒ විදියට ඥානය වමවහයෙූ පුදේගලයා 
යටවෙනො. ඔතනය ි තවියනේවනේ ‘පරපඤච සඤඤාසඞඛා සමාුනචරනති’ 
අර කයිාපු පුරැෂයා මැඩලනො, යට කරනො.  

  පරපඤච සංඥාවෙනේ ඇත ි කර ගතේත ‘සඞඛා’ කයිනේවනේ දැනේ 
‘සංඛයා’ ෙචනය එදිවනාන ෙයෙහාර කරනො ඉලකේකමට. ඒක කෙුරැතේ 
දනේනො. ඇතේත ෙශවයනේ හතිලා බලනවකාට කයිනේන තවියනේවනේ 
භාෂා ෙයෙහාරය තළු මනුෂයයනිේ අදහසේ හෙුමාරැ කර ගැනීම තුළ 
ඉසේවසලේලාම පහසුවෙනේම අදහසේ හෙුමාරැ කරගනේන පාවිච්චි 
කරනේවනේ ඉලකේකමවනේ. ඇඟිල ි ටිකෙතේ වපනේනලා කයිනේන පුලුෙනේ 
වදක ද තනු ද කයිලා. ඒ නසිා ඒ ගණිීම කයින ෙචනය වබාවහාම 
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ඈතට වගාසේ තවිබනො. ගණයනේ කරනොට කියනො ‘ගණිීම’ කයිලා. ඒ 
සංඛයාෙල කරන ගණිීමම තමය ිපසේවසේ ෙචනෙලනිේ කරනේවනේ. ඉතිනේ 
පරපඤච සඞඛා කයිනේවනේ පරපඤචවයනේ ඇතිකර ගතේත ුගණිීම් නැතේනම් 
හැඳිනේවීම්. වමාකද හැඳිනේවීම් කයිලා කවි්වව්. තෙතේ තැනක තවියනො 
- බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාෙකේ ආශරවයනේ වම් ෙචනවයේ 
නරිැකේතයි වසව්වොතේ ‘සඞඛා’ ‘සමඤඤා’ ‘පඤඤතති’ කයිලා ෙචන 
තනුකේ තවියනො. පසයාය ෙචන, පසයාය කයිල කියනේවනේ 
සමානාථමමෙතේ, ‘සඞඛා’ - ගණිීම, ‘සමඤඤා’ - සම්මුතයිකේ ඇති කර 
ගැනමී. ඊළඟට ‘පඤඤතති’ කයිනේවනේ ‘පැනවීම්’. ඔරවලෝසෙු කියන 
එක වමාන යම් ගණිීමකිනේ වහෝ පරථමමවයනේ ඉදිරිපතේ කරපු එක. ඊළඟට 
සම්මත කර ගනේනො. අපි කෙුරැතේ ඒකට ඔරවලෝසෙු කයිලා කයිනො. 
වෙන නමකේ කවි්වොතේ පටලැවිලේලකේ. ඔනේන සම්මතුිය ආො. ඉතිනේ 
ඔරවලෝසෙු සම්මුතයිකේ බෙට පතේඋනා. ඉසේසර වෙලා ගණිීම කළා. 
කෑල ිඑකත ුකරලා. ඒ අෙසථමාවව් ඔරවලෝසෙුැ′ය ිකයිලා කයිම ුකියලා 
ඊට පසේවස සම්මත කර ගතේතා. ඊළඟට පනෙනො වම්ක පරඥයිපේතියකේ 
උනාට පසේවසේ කෙුරැෙතේ සැක කරනේවනේ නැහැ පිළිගතේතු නිසා. ඔය 
සඞඛා කයින ගණිීම ඈතට යන එකකේ. අර පුදේගලයා අර සිතිවිලේල 
තළුනිේ ඒ ගණිීම තළුිනේ පරපඤච සඤඤාසඞඛාරෙලට දනේවනම නැතිෙ 
යට වෙනො. ‘සමාුනචරනත’ි. ඒ යට වීම නසිා කාලතරයට යනො. අතීත, 
අනාගත, ‘පචචපුවනනසු’ අතතී අනාගත ෙසතමාන කාලතරය 
පටලොවගන අතීතයකේ තියනො. අතතීය ෙසතමානයයි සතිනො. 
අනාගතයතේ ෙසතමානයයි සතිා ගනේනො. ඒකට තමයි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරලා තවියනේවනේ නුෙණයැති ශරමණය බරාහමණයයනිේ 
වමනේන වම් කාලතරය පටලො ගනේවනේ නැත. අතතී වදේට කියනේවනේ 
‘විය’ කයිලා. අනාගත වදේට ‘ෙනේවනේය’ කයිලා කයිනො. ෙසතමාන 
වදයට ‘වෙයි’ කයිලා කයිනො. නමතුේ සාමානය වලෝකයා වම්ක 
පටලො ගනේනො. ඒක වබාවහෝ විට සදිු ෙනේවනේ තණයහා, මාන, 
දිටඨිෙලට යටවීම නිසයි. 

  දැනේ වම් කථමානේතරය වම් විධියට කයිලා වබාවහෝ වදනාට 
වතේවරනේවනේ නැතෙි ඇති. ඒ නසිා කාටතේ හතිේ ෙදින පුංචි 
කථමානේතරයකේ කයිම.ු බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කවළතේ ඒ ෙවගේ වදේෙලේ 
වනේ. සමහරැ අහලතේ ඇති, බදුධ කාවල හටිියා සංඝරකඛිත කයිලා 
සේොමීනේ ෙහනේවසේ නමකේ. උනේෙහනේවසේ රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකේ. 
උනේෙහනේවසේවගේ බෑණයා වකවනකේ උනේෙහනේවසේ ළඟ මහණය උනා. ඒ 
නසිා ඒ හාමදුුරැෙනේට කෙීා භාගවිනයය සංඝරකඛිත කයිලා. ඉතිනේ වම් 
වපාඩි හාමදුුරැවෙෝ ෙසේ ෙැසෙුා. එකේතරා ඈත ගමක ආොසයක. ෙසේ 
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අෙසානවයේ ෙසේසාොසික ෙසේතරයකේ හැටියට ලැබනුා හතේ රියනේ 
වරදේදකතුේ අටරියනේ වරදේදකතුේ සෙිුරට ගනේන. වම් පුංචි හාමදුුරැවෙෝ 
කලේපනා කරනො, වම් හතේ රියනේ ෙසතරය මම පාවිච්චි කරනො. 
අටරියනේ ෙසතරය මවගේ ගරුැ හාමදුුරැෙනේට පූජා කරනේන ඕනය කයිලා 
ආපස ු ආරාමයට ගයිා. වලාක ු හාමදුුරැවො පණියඩපාතයට වගාසේ සිටි 
නසිා, වලාක ුපූජාෙකේ ගරුැ හාමදුුරැෙනේට කරනේන කයිලා. ඒ සේොමීනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩියට පසේවසේ ෙසතරය පා ළඟ තියලා මට ලැබණුය ුවදේ ඔබ 
ෙහනේවසේට පූජා කරනොය කයිලා පූජා කරලා, පෙනේ සළනේනට පටනේ 
ගතේතා. ඉතනිේ වම් සංඝරකඛිත සේොමීනේ ෙහනේවසේ කවි්ො. ඔබ ෙහනේවසේ 
ඒක තයිාගනේන මවගේ සෙිුරැ සම්පූණයයය කයිලා. නැෙත නැෙත කවි්ො 
වම් සෙිුර ඔබ ෙහනේවසේටම පූජා කරනේනයි හතිාවගන හිටිවයේ කයිලා. 
ඒතේ සංඝරකඛිත මහවතරැනේ ෙහනේවසේ පරතවික්ෂේප කළා. ඒ නසිා 
භාගවිනයය හාමදුුරැෙනේවගේ සිත වහාඳටම කළකරිැණයා.  

  වම් පුංචි හාමදුුරැවෙෝ කලේපනා කරනො, මවගේ නෑ කමකේ 
තබිනුතේ ඒකට ෙතේ සැලකවුව් නැහැ කියලා. දැනේ ඉතනිේ මට මහණය 
කමිනේ ෙැඩකේ නැහැ කයිලා පෙනේ සලමිනේ සතිනො. සෙිුරැ හරිනො. 
සෙිුරැ හැරලා නකිම් ජීෙතේ වෙනේන බැහැ. වම් අටරියනේ වරදි කෑලේල 
විකණුයලා එළුවදනකේ ගනේනො. ඉකේමනට පැටෙු ලැවබනොවනේ. පැටෙු 
විකණුයලා වගදර බලාගනේන භායයාෙකේ වගේනො. භායයාෙට දරැවෙකේ 
ලැබනුාට පසේවසේ මාමාවග නම තියලා දරැෙතේ එකේක රථමයක නැඟලා 
මාමා ෙන සංඝරකඛිත වතරැනේ ෙහනේවසේ බැහැ දකනිේන යනො. ඒ යන 
අතවසදී මම භායයාෙට කයිනො, දරැො මවගේ අතට වදනේනය කයිා. 
භායයාෙ කියනො ඔබ රථමය පදෙනේන, මම දරැො බලාගනේනම් කියලා. 
වකාවහාමහරි වනාසැලකලිේවලනේ දරැො ෙැටනුා. රථමවයේ වරෝදය 
දරැොවගේ උඩිනේ ගයිා. වම් නසිා වකේනේතයිකේ ඇතිඋනා. දරැො 
බලාගනේන ඉලේලුොම දරැො දුනේවනේ නෑ කයිලා තරහා ඇවිතේ 
වකවිවටනේ භායයාෙට තැලුො. ඒතේ තැලුවව් කාටද? නායක 
හාමදුුරැෙනේවගේ හිසට ෙට අතේවතනේ ගැසුො. සංඝරකඛිත හමිියනේට 
අනුනේවගේ හතිේ වපේන නසිා බැලුො වමාකද උවනේ කයිලා. ‘හා! 
භායයාෙට කියලා මහලු හාමදුුරැෙනේට වනේද ගැසුවව්’ කියලා කෙීා. 
එවිට භාගවිනයය හාමදුුරැවො ‘මම විනාශයි’ කයිලා ෙට අතේතතේ ානලා 
දුෙනේන පටනේ ගතේතා. අනතිේ හාමදුුරැෙරැ ගහිලිේලා අලේලා ගතේතා. පසුෙ 
බදුුහාමදුුරැෙනේ ළඟට ගහිලිේලා කාරණයය කවි්ොම ‘දූරං ගමං එක චරං’ 
යන ධමමපදවයේ සඳහනේ ගාථමාෙ ොනවළේ හති දුර යන හැටි වපනේෙනේන.  

  ඒක දිග කථමානේතරයකේ නනූතේ ඒ අෙසථමාවව් වෙච්ච වදේ ගැන 
හතිා බලනේන. කලකරිිම තළු හති වබාවහෝ දුරට යනොවනේ. එවිට 
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අනාගතයතේ ෙසතමානය කර ගතේතා. ඊළඟට අර පරපඤච සඤඤා සඞඛා 
ෙලට යටඋනා. හවිතනේම ඇතකිර ගතේතු ඒො. එළුවදනකේ ගතේවතතේ 
නෑ. භායයාෙකේ ගතේවතතේ නෑ. දරැවෙකේ ලැබවුනතේ නෑ. වමාකෙතේ 
උවනේ නෑ. නමතුේ හවිතනේ අර ඔකේවකාම අරවගන ඒකට යටවෙලයි 
පටලැවිලේල උවනේ. ඕක කාටතේ ෙවගේ වෙන වදයකේ එක එක මේටමිනේ.  

 නමතුේ වමවතනේදි ‘සඞඛා’ කයින ෙචනය ගනිම.ු ඒක භාෂාෙ 
සම්බන්ධ කාරණයයකේ. ෙචනයකේ හැදුනාම අපි හතිනො වදයකේ කයිලා. 
ෙයාකරණයය තළු තවිබනො වලෝකයා මුලාකරණය සෙභාෙයකේ. ඔතනයි 
අවිදයාෙ හැංගලිා සටිිනේවනේ. දැනේ නාම පදය, කරියා පදය, 
සාමානයවයනේ කරියා කාරක පද සම්බන්ධය, කතයෘ කසමාදී කරැණය ුතුළ 
සාමානය වලෝකයා පහසුවෙනේම මලුාෙට පතේ වෙනො. ඒකය ි වම් 
ධමමය වතේරැම් කරනේන අපහස ු ෙනේවනේ. වම් වලෝකවයේ හැම 
පැතේවතනේම තවියනේවනේ වම් කරැණය.ු බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පටිචච 
සමපුපාදය දැකේවීවම්දී වපනේො දුනේවනේ කනේදකනිේ ගඟකේ ගලන විට 
ආරම්භය හතිලා බලනේන. සමහරවිට ෙහලනිේ එන ෙතරු බිංදුෙලට 
අෙටිනේ එන ෙතරු එකේෙුණයාම ඇලකේ වෙනො, වානළකේ වෙනො, ගඟකේ 
වෙනො. මහ හඬ නගාවගන මහුදුට යනො. අපි අරකට ඇලය ිවානළයි 
ගඟය ි කයිනො. ෙචනෙලනිේ වදයකේ හිතා ගනේනො. වලෝකය 
පෙතනිේවනේ සනේතතයිකේ ෙශවයනේ. වහේතු පරතය නසිා ඇත ි වෙනො, 
වකාය ි පැතේවතනේ ගලාගන ආෙතේ අපි ඒකට නමකේ දීලා තවියනො. 
කැළණි ගඟ, මහෙැල ිගඟ හරි කයිලා. ඒ වමාකතුේ නෑ. අර ෙචනයට 
යට වෙනො. අනේන එවහම වදයකේ තවියනො භාෂාෙ තුළ. අනේන ඒක 
තළුය ිඅර අවිදයාෙ හැංගිලා ඉනේවනේ. ඒකට නදිසනුකේ ‘තමයි’ ‘පපඤච 
සඤඤා සඞඛා’. අනේන අර ‘සඞඛා’ ඒකට අපි නදිසනුකේ කයිවහාතේ දිග 
කථමානේතර නැතතේ වකටිවයනේ සළකා ගනේන. 

  බටහරි සාහතියවයේ ඔය විදිවයේම සිදධියකේ සඳහනේ වෙනො. 
රතේතරං බිතේතර දමන තාරාවිය පිළබිඳ කථමාෙකේ තිවබනො. එක 
තාරාවියකේ හිටියා දෙසකට රතේතරං බිතේතරය බැගනිේ ානන. අයතිකිාර 
පුදේගලයා හතිෙුාලු දැනේ එක දෙසට එක බැගනිේ ානන එවකේ මට 
ඔකේවකාම එක ෙරම ලබාගනේන පුලුෙනේ කියලා අර තාරාවියවගේ බඩ 
පලලා බලනවකාට නැහැ බිතේතර. වමාකද අනාගතවයේ ඇවතය ිකියලා 
හතිෙුා. අනාගතය ෙතයමානයයි කයිලා හතිා ගතේතා. ඔනේන ඔවහාම 
වදයකේ නරිනේතරවයනේ වෙනො. 

  වම්ක ඉතාම ගැඹරුැ සතූරයකේ. එක පැතේතකනිේ වහේතු 
පරතයයනේවගනේ ඇතිෙන බෙ වනාතකා හැරීම. එතවකාට විඤඤාණයය 
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පො වමතන වපනේනවුව් නිකම්ම විඤඤාණයය කයිා වදයකේ නෑ. වම්ක 
වතේරැම් කරනො නම් ගනිිවපේටිය කිව්ොම ගනිවිපේටිවයතේ නෑ, 
ගනිකිවූරතේ නෑ ‘ගනිේනකේ’. එවහතේ ගැටණුයු අෙසථමාවව්දී වහේත ු පරතය 
නසිා ගනිේන පැන නැගණුය ු වදයකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කියනේවනේ 
විඤඤාණයයතේ ඒ ෙවගේ වදයකේ. වහේත ුපරතයයනේ නසිා ඇතවිීමකේ. නමුතේ 
ඒක අමතක වීම තළුනිේ, ඊළඟට ඒො වදේෙලේ කරවගන ඇස වෙනේකර 
ගනේනො. රෑපය වෙනේකර ගනේනො. ඔනේන ඔය විදිවයේ වදයකේ 
වෙනේවනේ. වම්ක ගැඹරුැ කාරණයයකේ. වකටිවයනේ නමතුේ විසේතර කරනේන 
උතේසාහ කරනේවනේ.  

  ඇතැම් අෙසථමාෙල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පුදුම විදිවයේ උපමා දී 
තවිබනේවනේ වමනේන වම් කයිාපු ‘දෙයතාෙය’ පිළබිඳෙ. ඇසයි රෑපයයි 
වදකකේ වසේ ගැනමී පිළබිඳෙ. ඇතැම් අෙසථමාෙල දකේෙනො මැහුම් 
කාරියකවගේ උපමාෙකේ. මැහුම් කාරිය තමයි ‘තණයහා’ ගැට ානනේවනේ. 
මැහුම් කාරිය වකානේ වදකකේ අලේලා ගැට ානනො. එකේ වකානකේ තමයි 
අතීතය. අවනකේ වකාන අනාගතය. මැහුම්කාරිය අතීතයයි අනාගතයයි 
අලේලා ගැටානනො. ෙසතමානය වනාසළකා හරිනො. වම්කය ි උවනේ 
භාගවිනයය සංඝරකඛිත හාමදුුරැෙනේට. අතතීයයි අනාගතයයි ගැට 
දැම්මා. පෙනේ සලන එක අමතක උනා.  

  ඊළඟට තෙතේ තැනේෙල දකේෙනො අධයාතේමික ආයතනයයි 
බාහරි ආයතනයයි මැදිනේ තියනො විඤඤාණයය. වම් විඤඤාණයය 
වනාසළකා ගැටලනො. මිරිඟුෙ ගැන හිතලා බලනේන. සේමරණයය තළුිනේ 
මෙුා අර ඈත වපවනන වදේ ෙතුර කියලා සළකනේවන වමාකද? අර 
තණයහාෙ නසිාතේ මානය නසිාතේ අතන ෙතුර තයිනො. වමතන මම 
ඉනේනො. කයිලා හතිාවගන ෙතරු වසායාවගන යනො. නමතුේ වහේතු 
පරතයයනේ තළුනිේ ඇතිෙන දශයනයකේ ඒ මිරිඟුෙ හැටියට වපවනනේවනේ. 
අනේන ඒ විධියට වලෝකයා අර වදවකානය ි මැදයි අතර හිරවෙලා 
ඉනේවනේ. ඒ වදවකාන ගැටලනේන උතේසාහ කරනො. ඒ උතේසාහ 
කරිීවම්දී අර තණයහාෙ තමයි ඉදිරිපතේ වෙනේවනේ. ඒක තමයි ‘තණයහා 
වපාවනාභවිකා නන්දිරාග සහගතා තතර තතරාභි නන්දතී’ ඒ ඒ තනේහි 
සතටුෙුන සේෙභාෙයකේ තණයහාවව් තියනො. නැෙත ඇති කරන 
සේෙභාෙයකේ. ඉතනිේ වම් තණයහාෙ ලාටෙුකේ හැටියට දකේෙලා තවියනො. 
ඔය වනාවයකතුේ ආකාරවයනේ දකේෙනේවනේ වමාකද? තණයහාෙ තළු 
අවිජජාවෙනේ ෙැවහන සේෙභාෙයකතුේ, තණයහාවෙනේ අලෙන 
සේෙභාෙයකතුේ තිවබනො. ඉතනිේ ඔනේන ඔය මිතයාෙ වමවතනේදි 
වහලෙිනේවනේ. අර වහේතු පරතයයනේවගනේ ඇතිෙුණය ුබෙ වනාතකා හැරලා 
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අර පුදේගලකි වව්දනාෙ ඇතිඋනාට පසේවසේ ආ! වම් මවගේ වව්දනාෙ දැනේ 
මං හඳුනාගතේතා.  

  ඊළඟට ඒ හඳුනාගතේත හැඳිනීම පිළබිඳ විතසක කරනො. වම් 
පුදේගලයා කරවගන යනේවනේ ඒක. විතසක කරවගන ගහිලිේලා යම් 
අෙසථමාෙකේ එනො. ඒ විතසකෙලනිේ ඇතකිර ගතේත ු පරපඤච සඤඤා 
සංඛා විතසක තුළනිේ ඇතකිර ගතේත ගණිීම්, එවහම නැතේනම් ඒ 
තමනේම හානගතේත හැඟීම්ෙලට ඒ පුදේගලයා දනේවනම නැතෙි යට 
වෙනො. ඉතනිේ වම්කට තෙතේ කථමානේතර වගාඩකේ කයිනේන වෙනො. 

  තෙතේ පුංචි කථමානේතරයකේ. ඒකතේ භාරතයී සාහතියවයේ තියන 
එකකේ. මනතරකාරවයෝ තනුේ වදවනකේ හිටියා. ඒ අය තමනේවගේ 
ආචාසයෙරැනේවගනේ මනතරශාසතරය ඉවගනවගන ආපස ු වගදර යන 
අතවස කැලයකේ මැදිනේ යනේවනේ. ඉතනිේ තමනේවගේ දක්ෂකම් වපනේෙනේන 
වහාඳ අෙසථමාෙකේ ආො. ෙයාඝරවයකුවගේ ඇටකට ු අතන වමතන 
විසරිිලා තයිනො. ඉතනිේ එයනිේ එකේවකවනකේ පළමෙුැනේනා, තමාවගේ 
දක්ෂකම් වපනේෙනේන ෙයාඝරයාවගේ ඇටකට ුඑකත ුකරලා ආයතිේ හැදුො 
ෙයාඝර රෑපය. ඇට සැකලිේල හැදුෙට පසේවසේ වදවෙන ි එකේවකනා, 
එයාවග හපනේකම් වපනේෙනේන ඒ ඇට සැකලිේලට මසේ ආදිය පිවරව්ො. 
ඒ උගතේ මනතර කරමය. තුනේවෙනි එකේවකනා කවළේ වමාකකේද, 
ෙයාඝරයාට පණය දුනේනා. ඊට පසේවස වමාකද තනුේ වදනාට උවනේ. 
ෙයාඝරයා පැනලා තුනේ වදනාම කාලා දැම්මා. ඔය උපමාෙ වමවතනේට 
වහාඳට ගැලවපනො. අර තමනේම ඇතකිර ගතේ පරපඤච සඤඤා 
සඞඛාෙනේට වම් පුදේගලවයෝ යටතේ උනා. තෙ වනාවයකතුේ උපමා 
තයිනො හැම සාහතියයකම ෙලනේ කවදේ කථමාෙ ෙවගේ. වම් පරපඤචවයේ 
සේෙභාෙය වපනේනුම් කරන, එදිවනාන ජීවිතවයේ. අමතුු කථමානේතර ඕන 
නැහැ. තමතමනේට අතේදකනිේන පුළුෙනේ. වලාකු බලෙතේ තණයහාෙකේ 
ආශාෙකේ ආපු වව්ලාවව් කාටහරි ළඟිනේ ඉනේන වකවනකුට අලේලලා 
වහාලේලනේන වෙනො. වම් වකාවහේද ඉනේවනේ කයිලා. ඒ අතරතරු 
යනේවනේ අර ‘පරපඤචයට’ ගිහලිේලා ගහිලිේලා තමනේ ඒවකනේ අර 
හාමදුුරැෙනේට උනාොවගේ මහා ෙයසනයකට පතේෙන තරුැ දනේවනේ 
නැහැ.  

  ඉතනිේ වම්කට වහේතෙු වමාකකේද? යථමාථමමය වනාදැනවීමනේ, 
වයෝනවිසෝ මනසකිාරය, ධමමවයේ වයෝනවිසෝ මනසකිාරය කියනේවනේ 
ආපස ු පටනේ ගතේත ු තැනට ඒම. අවයෝනිවසෝ මනසකිාරය තමයි අර 
මිරිඟුෙ පසේවසේ දිවීම. අනේන එවහම හිතනේන. වයෝනි කයිනේවනේ පරභෙය 
පටනේගනේනා තැන. ඒක තමයි අර කවි්වව් ඇසතේ රෑපයතේ නිසයි ඒ 
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ඇස පිළබිඳ විඤඤාණයය ඇති ෙනේවනේ. ඒ තුනම එකට ගැටීම 
කයිනේවනේ, ඇතේත ෙශවයනේම තුනකේ කර ගනේනො. ඊළඟට තුනකේ 
හැටියට ගණිනො. අමතක කර ගනේනො විඤඤාණයය ඇති උවනේ වම් 
වදක නසියි කියලා. ඒ ගණින අෙසථමාවව් ඒක සේපශයයකේ හැටියට 
ගනේනො. හරිම ගැඹරුැ කාරණයයකේ. අනේන ඒක තමය ි කචචායන 
සොමීනේ ෙහනේවසේවගේ වදේශනාවව් අග හරිවයේ තවිබනේවනේ. අපි ඒ ටිකතේ 
සඳහනේ කරමු. යම් තැනක ඇසකේ තවිබනො නම්, රෑපයකේ තවිබනො 
නම්, චකඛු විඤඤාණයයකේ තවිබනො නම්, එතන ‘ඵසස’ කයිලා 
පැනවීමකේ තවියනො. ඒක නසිාම වව්දනාදී අනකිේ පැනවීම් තයිනො. 
යම් තැනක ඒො නැතේනම් ‘ඵසසයකේ’ නැහැ. වව්දනාෙකේ නැහැ. 
තණයහාෙකේ නැහැ. විතසකයකේ නැහැ. ‘පරපඤච, සඤඤා, සඞඛා’ කයින 
වමානෙතේ නැහැ. ඒ කයිනේවනේ වමාකකේද? ඒක අපි කවි්වව් නැහැ 
කලනිේ. ඒක තමය ි ‘නෙින’ අසංකත ධාතෙු කයිනේවනේ, ඒ වමාකද, යම් 
අෙසථමාෙක අර වයානවිසා මනසකිාරය තළුනිේ ඒ වයානිවසා 
මනසකිාරවයේ අනේතමි වකළෙර තමයි ‘පරඥාෙ’ කයිනේවනේ. පරඥාවව් මූල 
බීජයය ි වයානිවසා මනසකිාරය. වයානවිසා මනසකිාරවයේ ඊළඟ 
අෙසථමාෙට පතේඋන අෙසථමාවව් තමය ි විඤඤාණයය කාි  බහිනො. ‘සබබ 
සඞඛාර සමථම’ සයිලු සංසේකාර කාි  ගයිා. ඒ එකේකම විඤඤාණයයතේ කිා  
බහනිේන ඕන. සංසේකාර නසිාවනේ විඤඤාණයය පෙතනිේවනේ. අනේන 
එතවකාට ඒ විඤඤාණයය කාි  බැසේස අෙසථමාෙ තමය ිපරඥාවව් උානෙ. එක 
පැතේතකනිේ පරඥාවව් ආවලෝකය පහළ වෙන වකාට විඤඤාණය මායාවව් 
යථමා තත්වය වතේරිලා. එතනමයි සනේසිඳීම. ඒක තමයි උතමු් අමා මහ 
නෙින කියලා කියනේවනේ.  

  එතවකාට වෙලාවව් හැටියට වම් ඩිංග කවි්ො. වම් පිනේෙතනුේ 
තෙ කා ළඟට ගහිිලේලා හරි විසේතර අහගනේන. ඒක හඟුකේ ෙටිනා මී 
පිඬකේ හැටියට හතිාගනේන. වම් මී පිඬ වහාඳට ඉරැවොතේ වම් 
පිනේෙතනුේට නෙිනේ රසය වම් තළුනිේ මතු කරගනේන පුලුෙනේ බෙ මතකේ 
කර වදමිනේ, වම් ෙටිනා ඇසළ වපෝය දෙස බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වලෝකයාට සදධමමය ඉදිරිපතේ කළ දෙස. පළම ු වදේශනාවව්දී, කෙුරැතේ 
දනේනො අඤඤා වකාණයඩඤඤ සොමීනේ ෙහනේවසේ පමණයයි ඒ ගැඹරුැ 
ධමමය ඒ පරමාණයවයනේ වතේරැම් ගතේවතේ. නමතුේ අනතරුැෙ සංඝයා 
ෙහනේවසේලා විශාල පිරිසකේ අහයත්වය සාක්ෂාතේ කර ගතේතා. ධමමය විසේතාර 
කරිීම තළුිනේ වම් පිනේෙතනුේ තමනේ ඉපවදනේන ඕන නෑ කියලා කලේපනා 
කරනො ඇති. ඉතනිේ ඒ පරාථමමනා ඉෂඨ කරගනේන වම් විධියට තම තමනේ 
ගතේ ශීලය උපකාර කර වගන බණය භාෙනාෙල වයදිලා සමථම විපසසනා 
කයින වදකම සම්පූණයය කරවගන යම් අෙසථමාෙක වමනේන වම් සතූරවයනේ 
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පරකාශ කළ ආකාරයට අර ‘සළායතන’ නවිරෝධ කයින උතමු් තතේත්වය 
වම් ජීවිතවයේදීම පරතයක්ෂකර ගැනවීමනේ - භෙ නවිරෝධය වම් 
ජීවිතවයේදීම පරතයක්ෂකර ගැනවීමනේ සයිලු සංසාර දුකනිේ අතේමිදුනු 
උතමු් අමාමහ නෙින අතේපතේ කර ගැනමීටතේ වම් ධමම වදේශනාෙ වහේතු 
ොසනා වව්ොයි පරාථමමනා කරනො. වමවතකේ කළ වදේශනාෙ තුළිනේ 
අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම් සතේත්ව වකවනකේ වමබඳු 
වදේශනාවෙනේ, ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ වීමට කැමත ිනම් ඒ 
අනවුමෝදනේ වීම තළුනිේ, පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ උතමු් අමාමහ නිෙන 
සාක්ෂාතේ වව්ොය ිපරාථමමනා කරනො. වම් පිනේෙතනුේටතේ ඉකේමනිනේම වම් 
බදුධ ශාසනය තුළදීම වසෝොනේ ආදී මාගය ඵල සාක්ෂාතේ කර ගැනමීට 
වම් කුසලය වහේත ුොසනා වව්ොය ිපරාථමමනා කරලා වම් ගාථමා කයිනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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49 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 204) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

කමුභ කාවරා පුවර ආසංි වෙහලිවඞග ඝටීකවරා 
මාතා වපතතහිවරා ආසංි කසසපසස උපාසවකා 
විරවතා වමථමුනා ධමමා බරහමචාරි නරිාමිවසා 
අහෙුා වත සගාවමවයයා අහෙුා වත පුවර සඛා 

සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,  

බදුු වකවනකේ වලෝකවයේ පහළ වීම කයින අත ි දුසලභ 
ආශේචසයෙතේ සිදධිය ඉවබ්ම අවපේ සහියිට නැවගන දෙස තමයි වම් 
උතමු් වෙසකේ වපාවහාය දෙස. කලාතරුකනිේ සදිුවෙන සිදධියකේ නමුතේ 
බදුු වකවනකේ වලෝකවයේ පහළ වෙනේවන යම්කිස ි ධමමතාෙකේ අනුෙයි 
කයින එක වබෞදධයනිේ හැටියට අපි විශේොස කරනො. විවශේෂවයනේම 
අවපේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අතතී බදුු ෙරැනේ ගැන පරකාශ කරපු සූතර 
වදේශනා තළුිනේ ඒ කාරණයය අපිට වහාඳිනේ පැහැදිලි වෙනො. මැදුම් 
සඟිවයේ එන ඝටීකාර සතූරය ඒ ෙවගේ සතූර වදේශනාෙකේ. ඒ සූතර 
වදේශනාෙට පරසේතාෙනාෙ හැටියට අපි සංයතුේ සඟිවයේ වදේෙතා 
සංයකුතයතේ වදේෙ පුතත සංයුතතයතේ කයින වදවකහමි දකිනේන 
ලැවබන ගාථමාමය ඝටීකාර සතූරවයනේ උපටුා ගතේත ුගාථමා වදකකේ තමයි 
අපි මාතෘකාෙ හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සැෙැතේ 
නෙුර වේතෙනාරාමවයේ ෙැඩ ොසය කරන අෙසථමාෙක රාතරි කාලවයේ 
ඝටීකාර බරහමරාජයා - වම් බරහමරාජයනිේ වදේෙතා නමිනුතේ 
හැඳිනේවෙනො. වදේෙ පුතත නමිනුතේ හැඳිනේවෙනො. එතවකාට ඝටීකාර 
බරහමරාජයා රාතරි කාලවයේ ඇවිතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ෙැඳලා 
එකතේපසේෙ හටිවගන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට යම් ආරංචියකේ 
පරෙෘතේතයිකේ දැනේනෙුා. වමාකකේද ඒ, වම් ශාසනවයේ ඉඳලා අපෙතේ 
වෙච්ච අනාගාමි භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා හතේ නමකේ අවිහ බරහම වලෝකවයේ 
උපනේන හැටිවයේම අරහතේ ඵලය ලබාවගන විමුකේතයි ලැබෙුාය කියන 
කාරණයයය.ි ඒ භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා හතේ වදනාවගේ නම් වමවහම 
සඳහනේ වෙනො. උපක, පලගණයඩ, පකුකසුාති, භදේදිය, භදදවදේෙ, 
බාහදුනති, පිංගයි කයින ඒ හතේ නම ඒ අවිහ බරහම වලෝකවයේ උපනේ 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

74 

හැටිවයම රහතේ ෙුණයාය කයින එකය ිවම් බරහමරාජයා ඇවිලේල පරකාශ 
කවළේ. ඒ එකේකම ඒ ගාථමා සංොදයකේ ෙවගේ යන අතවස වම් ඝටීකාර 
බරහමයා තමනේවගේ අතතී පරෙෘතේත ි අපි කලනිේ පරකාශ කළ ගාථමා 
වදවකනේ සඳහනේ කළා.  

‘කමුභ කාවරා පුවර ආසංි වෙහලිවඞග ඝටීකවරා’  

අතතීවයේ මම වව්හලංිග ගවම් ඝටීකාර කම් ෙ ූකඹුලේ කාරවයකේ 
වීමි.  

‘මාතා වපතතහිවරා ආසංි’ මව් පියනේ වපෝෂණයය කළ 
වකවනකේ වීමි.  

‘කසසපසස උපාසවකා’ කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ 
උපාසකවයකේ වීමි.  

‘විරවතා වමථමුනා ධමමා බරහමචාරි නරිාමිවසා’ වමථමුන 
වසේෙනවයනේ ඉෙතේ ෙුණය නරිාමිස බරහමචාරි වකවනකේ.  

‘අහෙුා වත සගාවමවයයා’ ඔබ ෙහනේවසේතේ එකේක එක ගවම් 
ොසය කළ වකවනකේ මම.  

‘අහෙුා වත පුවර සඛා’ අතතීවයේ ඔබ ෙහනේවසේවගේ මිතරවයකේ 
මම.  

එවහම කවි්ෙට පසේවස බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ ඒ කාරණයය 
අනමුත කළා. ඔව් අපි පරණය යාළුවෙෝ තමය ි කයිලා. එතවකාට ඒ 
පරණය යාළුකම වහළවිෙනේවනේ අපට අර කයිාපු මැදුම් සඟිවයේ එන 
ඝටීකාර සතූරවයනුය.ි ඒ සතූරවයේ නාිනනය හැටියට වමනේන වමවහමයි 
සඳහනේ වෙනේවනේ වපාවතේ.  

එකේ අෙසථමාෙක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ විශාල සඟ පිරිසකේ 
එකේක වකාවසාලේ රවේ චාරිකාවව් ෙැඩම කරන අතවස එකේතරා 
තැනකදී නතර වෙලා මගනිේ ඉෙතේවෙලා යම් පරවදේශයකදී මද සනිහෙකේ 
පහළ කළා. ආනනේද සොමීනේ ෙහනේවසේ කලේපනා කරනො වමාකද 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට වම් අෙසථමාවව් වමවතනේදි වම් සනිහෙකේ පහළ 
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ෙුවණයේ කයිලා. වහේතෙුකේ නැතෙි තථමාගත ෙරැනේට එවහම සිනහෙකේ 
පහළ වෙනේවන නැහැ කයිලා, සෙිුර ඒකාංශ කරලා ෙැඳලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අසා සටිියා, වමාකද වහේතෙු? වමාකද 
පරතයය? භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේට වම් සිනහෙකේ පහළ වෙනේන වහේතුෙ 
කයිලා. එවහම ඇහෙුහම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යම්කසිි පරෙෘතේතියකේ 
වහළ ිකරනො. 

ආනනේද, අතතීවයේ වම් පරවදේශවයේ තමය ි වව්හලංිග කියන 
නයිම් ගම තබිවුණයේ. ඒ නයිංගම ඇසරුැ කරවගන තමයි කාශයප 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කවළේ. ආනනේද වමතනමය ිකාශයප 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ආරාමය තබිවුණයේ. වමතන ඉඳවගනයි 
කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට අෙොද දුනේවනේ. 
එවහම කවි්ෙහම ආනනේද සොමීනේ ෙහනේවසේ වදපට සෙිුර සඟල සිෙුර 
සවි් ගණුයයකේ කරල නමලා ආසනයකේ පණයෙලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට 
ආරාධනයකේ කළා. එවහනම් භාගයෙතනුේ ෙහනේස වම් ආසනවයේ ෙැඩ 
හඳිින වසේකේො. එමගනිේ වම් සථමානය බදුුෙරැනේ වදවදවනක ුපරිවභෝග 
කළ සථමානයකේ බෙට පතේවෙනො ඇත.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ ඒකට 
එකඟවෙලා එතන ෙැඩ උනේනා. ඒ කථමානේතරය තෙ දුරටතේ කයිාගන 
යනො. ඒ වව්හලංිග ගම ඇසරුැ කරවගනය ි කාශයප බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කවළේ. වමතනය ිඒ ආරාමය තබිවුණයේ. ඒ කාශයප 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට හිටියා ඝටීකාර කයිලා අගර උපසථමායකවයකේ, 
කඹුවලකේ. කඹුලේ කාරවයකේ ඝටීකාර නමිනේ. ඒ ඝටීකාර කඹුලේ කාරයාට 
හටිියා ඉතාමතේම පරිය මනාප මිතවුරකේ වජෝතපිාල කයිලා. ඉතිනේ 
ආනනේද එකේ අෙසථමාෙක වම් ඝටීකාර කඹුලේ කාරයා වම් වජෝතපිාල 
මානෙකයාට කයිනො. ‘එනේන වජෝතපිාල අපි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේෙ 
දකනිේන යමු. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා ෙවගේ අය දැකමී සාධ ුසම්මතයි. 
එනේන යනේන’ කවි්ෙහම වම් වජෝතපිාල මානෙකයා කයිනො. ‘ෙැඩකේ 
නැහැ ඝටීකාර, ඔය මඩු ු මහණයයා දැකවීමනේ මට ඇත ි ෙැඩකේ නැහැ’ 
කයිලා පරතවික්ෂේප කරනො. වදෙන ෙරටතේ තනුේවෙන ිෙරටතේ ඝටීකාර 
කමුභකාරයා ඉලේලා හටිියා. නමතුේ කැමත ි ෙුවණයේ නැහැ වජෝතිපාල 
මානෙකයා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේෙ දකනිේන යනේන. එතවකාට ඝටීකාර 
කමුභකාරයා වම් වජෝතපිාල යාළුෙට කයිනො ‘අපි එවහනම් යම ුගඟට 
නානේන. ඔය නාන උපකරණයතේ අරගනේන’ කයිලා ගඟ ළඟට ගියා. 
එවතනේදිතේ ඝටීකාර කමුභකාරයා යාළුොට කයිනො ‘වජෝතපිාල වම් 
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ළඟමය ිඒ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේවගේ ආරාමය, එනේන වජෝතපිාල යනේන 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ දකනිේන’. එතවකාට ආයමිතේ වජෝතිපාල 
මානෙකයා කයිනො ‘ෙැඩකේ නැහැ ඝටීකාර ඔය මඩු ු මහණයා දැකලා 
ඇත ි ෙැඩකේ නැහැ’ කයිලා, තනුේ ෙරකේම පරතවික්ෂේප කළා. ඔනේන ඒ 
අෙසථමාවව්දී ඝටීකාර අලේලා ගතේතා වජෝතිපාල මානෙකයාවගේ ඉණය 
කඩිනේම. අලේලාවගන, ‘එනේන යනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකනිේන.’ ඒ 
උනතේ වජෝතපිාල මානෙකයා ඒ ඉණය කඩතේ මාුනවගන ‘ෙැඩකේ නැහැ 
ගහිලිේලා’ කයිලා නෙ වෙන ි ෙරටතේ පරතවික්ෂේප කළා. තනුේ සැරයකේ 
එවහම කවි්ො. ඊළඟට වදනේනා එකේක ග   වඟේ නෑො. නාල ඉෙරවෙලා 
වගාඩට ආෙට පසේවස වම් ඝටීකාර කුමභකාරයා වජෝතපිාල 
මානෙකයාවගේ වකසේ ෙලේවලනේ අලේලා ගතේතා. වකසේ ෙැටිවයනේ අලේල 
වගන කයිනො ‘එනේන වජෝතපිාල වමතනමය ි වම් ළඟමය ි ආරාමය, 
එනේන යනේන භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ දකනිේන.’ ඔනේන ඒ අෙසථමාවව්දී 
වම් වජෝතපිාල මානෙකයා කලේපනා කරනො, වම් මම බරාහේමණය 
වකවනකේ. වම් ඝටීකාර කුමභකාරයා පහතේ කලුයක උපනේන නමුතේ වම් 
විදියට නෑෙට පසේවසේ මවගේ වකසේ ෙැටිවයනේ අලේල ගතේවත වමාකකේ 
නමතුේ වමතන තයිනො ෙටින වදයකේ කයිලා, යම් අෙදි වීමකේ 
ඇතවිෙලා කයිනො ‘එවහනම් මවගේ වකසේ ෙැටිය අතහරිනේන. මම 
එනේනම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකනිේන’ කයිලා ඔනේන ඊළඟට කාශයප 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟට ගහිලිේලා ඝටීකාර කුමභකාරයා වබාවහාම 
ශරදධාවෙනේ ෙැඳලා එකතේ පවසක හඳි ගතේතා. වජෝතපිාල මානෙකයා 
සතටු ුසාමීචි කථමා කරලා පැතේතක ඉඳ ගතේතා. ඝටීකාර කුමභකාරයා 
යාළුොෙ හඳුනේො දුනේනා. ‘සොමීන ි වම් වජෝතපිාල මවගේ වබාවහාම 
පරිය සහායකවයකේ. වමයාට බණය ටිකකේ කයිනේන’ කයිලා ධමමය පරකාශ 
කරනේනය කයිලා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඝටීකාර කුමභකාරයාටතේ 
වජෝතපිාල මානෙකයාටතේ වදනේනටම ධමම කථමාෙකේ කරලා සතටු ුවෙන 
විදිවයේ ධසමානශුාසනාෙකේ කළා. ඒක අහල වම් වදනේනා නැඟිටලා 
භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේට ෙනේදනා කරලා යන අතවස වජෝතිපාල 
මානෙකයා අහනො වම් ඝටීකාර කුමභකාරයාවගනේ ‘ඇයි ඝටීකාර ඔබ 
වම් ෙවගේ ධමමයකේ අහලා මහණය වනාවී ඉනේවන.’ එතවකාට ඝටීකාර 
කමුභකාරයා කයිනො ‘ඇය ි ඔබ දනේවන නැදේද වජෝතපිාල මම වම් 
අනේධ මහළු මව්පියනේ වපෝෂණයය කරන වකවනකේවන.’ එතවකාට 
වජෝතපිාල කයිනො ‘එවහනම් මම මහණය වෙනො.’ ඔනේන ඒක 
කවි්ෙට පසේවසේ ආවයමතේ එකේකවගන ගහිිලේලා කයිනො ‘වම් මවගේ 
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යාළුො, වම් වජෝතපිාල, මහණය වෙනේන බලාවපාවරාතේත ු වෙනො, 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ වමාහ ුමහණය කර වදන වසේකේො’ කයිලා. ඔනේන 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ වම් මානෙකයා මහණය කරලා උපසම්පාන කළා. 

ඒ මහණය උපසම්පාන කමමවයනේ වදසතයිකට පසේවසේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සඟ පිරිසතේ එකේක බරණයැස බලා චාරිකාවව් 
ෙැඩම කළා. බරණයැසට ෙැඩම කරලා, ඔනේන බලනේන වම් පුදුම 
සදිුවීම්. බරණයැස ඉසපිතන මිගානවයේ මහා කාශයප බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ෙැඩ ොසය කරනො. ඒ කාලවයේ කස ී රජුවගේ නම 
තවියනේවනේ කකි ී කයිලා. කකි ී නමැත ි කසී රජුට අහනේන ලැබුනා 
භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ දැනේ බරණයැසට ෙැඩම කරලා ඉසපිතනවයේ ෙැඩ 
සටිිනො කයිලා. රජතමුා සහපරිිෙරිනේ ආො. රජතමුා දකනිේන ඇවිලේලා 
ෙැඳලා පුදලා ඉඳගතේතහම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ධමම කථමාෙකිනේ ඒ 
රජතමුාෙ සතටුු කළා. කකිී රජතමුා ආරාධනා කළා භකි්ෂු සංඝයා 
සහතිෙ රජ වගදරට ෙඩිනේනය වහට දෙසට ානනය සඳහා කයිලා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ ඒ ආරාධනය පිළගිතේතා. පසේවසනේාන ානන මාන 
සාූනනම් කරලා රජු පණිඩිඩ ඇරියහම බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සඟ 
පිරිසතේ එකේක රජ වගදරට ෙැඩම කළා. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ 
සංඝයා ෙහනේවසේලාටතේ රජතමුා ානනය සයිතනිේම පූජා කරලා ානනය 
අෙසානවයේදී බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ළඟ ඉඳවගන කයිනො, 
භාගයෙතනුේ ෙහනේස, ‘වම් ෙසේ කාලය බරණයැස ගත කරනේන. මම වම් 
විදියට සංඝයාට උපසථමාන කරනේන සාූනනම්’ කයිලා ෙසේ ආරාධනාෙකේ 
කළා. එතවකාට කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිනො මහරජ, වම් 
අපි ෙසේ ආරාධනාෙකේ බාර අරවගනය ි තවියනේවනේ. ඒක නසිා වම්ක 
පිළගිනේන බැහැ කවි්ෙහම රජතමුා වදෙන තනුේෙන ෙරටතේ කිව්ො. 
රජතමුාවගේ හිවතේ වානම්නසකේ ඇත ිෙුණයා ආරාධනාෙ පරතවික්ෂේප කිරීම 
ගැන. රජු අහනො මට ෙැඩිය උපසථමායකවයකේ ඉනේනොද භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේට.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරණයො, ඉනේනො වව්හලංිග ගවම් 
ඉනේනො ඝටීකාර නමැත ි කුඹලේකාරවයකේ. එයා තමය ි මවගේ අගර 
උපාසක. මහරජ, ඔවබ් හති වානම්නසේ ෙුණයා මම වම්ක පරතවික්ෂේප කළා 
කයිලා. නමතුේ වම් ඝටීකාරකමුභ කරැොවගේ හති කොනෙතේ මා වකවරහි 
එවහම අපරසාදයකේ වානම්නසකේ ඇති වෙනේවනේ නැහැ කයිලා එතන 
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ඉඳලා ඝටීකාර කුමභකාරයාවගේ ගණුය රාශියකේ කාශයප බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ අර මහරජ තමුාට පරකාශ කරනො. මහරජ, වම් ඝටීකාර 
කමුභකාරයා වම් උපාසක මහතේතයා වකාවහාම වකවනකේද කයිවතාතේ 
ඔහ ු බදුුනේ සරණය ගහිලිේලා, දහම් සරණය ගහිලිේලා, සඟුනේ සරණය 
ගහිලිේලා, ඊළඟට පරාණයඝාතාදිවයනේ වෙනේ වෙලා පඤච ශීලය රකිනො 
වහාඳ අෙවබෝධවයනේ යකුේතෙ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහි 
පරසාදවයනේ. ‘අවෙචඡ්පපසාද’ කයිලා කයිනේවනේ මාසගඵල 
අෙවබෝධවයනේ ධසමාෙවබෝධවයනේ තණුයරුැෙනේ වකවරහ ිපිරිසදිු ශරදේධාෙ 
ඇතෙිුණයහම කයිනේවනේ අවෙචඡ්පපසාද, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකවරහි 
අෙවබෝධවයනේ ඇතෙිුණය අවෙචඡ්පපසාදවයනේ යකුේතය.ි ධමමය වකවරහි 
ද එබඳු පරසාදයකිනේ යකුේතයි. සංඝයා වකවරහි ද එබඳු පරසාදයකිනේ 
යකුේතය ියනවුෙනේ ඒ පැතේත කයිලා තෙ දුරටතේ වමවහම කයිනො. වම් 
ඝටීකාර කුමභකාරයා ඒ ෙවගේම දෙසට එක වව්ලය ිආහාර ගනේවනේ. 
‘එක භතතවිකා’ බරහමචාරීෙ ජීවිතය වගෙනො. එපමණයකේ වනාවෙයි 
ඊළඟට තෙතේ ගණුය කයිනො. වම් ඝටීකාර කුමභකාරයා මදුලේ රනේ රිදී 
මතු ු මැණිකේ පරිහරණයය කරනේවන නැහැ. ඒ වෙනෙුට කරනේවන 
වමාකකේද? එතවකාට වම් කඹුලේ කරැවෙකේ වෙනවකාට මැටි 
ලබාගනේන එපායැ. ඒ වෙනෙුට මහ පුදුම වදයකේ කරනේවනේ වම් 
ඝටීකාර කුමභකාරයා, සයිතනිේ වපාවළාෙ බිදිනේවනතේ නැහැ. ගවඟේ 
කඩා ෙැටණුය ු ඉෙුරැෙල මැටි, ඒ ෙවගේම මීයනේ නැග ූ මැටි කදකිනේ 
වගනලේලා භාජන හදලා තලලා ඒතේ මුදලට වනාවෙය ි විකණුයනේවනේ. 
ඒො හදල වගදර ඉසේසරහ තයිලා, මිනිසේසුනේට කයිනො වම් භාජන 
අරවගන අපට පාවිච්චි කරනේන සහලේ මංු ඇට කඩල ෙවගේ වදයකේ 
තයිල යනේන කයිලා. ඔනේන වෙළානම. ඒ ෙවගේ පුදුම විදිවයේ ධාසමික 
ආජීෙයකේ තයින වකවනකේ. ඒ ෙවගේම අනේධ මව් පියනේ වපෝෂණයය 
කරනො. ඒ ෙවගේම අනේතිමට පරකාශ කරනො වම් ඝටීකාර 
කමුභකාරයා ඕරම්භාගයි සංවයෝජන කයිල කයින වම් සංසාරවයේ 
පහළට අදින ඒ සංවයෝජන පහ නැත ි කරලා අනාගාමි තත්වයට 
පතේවෙලා ඉනේන වකවනකේ කයිලා.  

එතනනිේ නතර කවළේ නැහැ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ. ඊළඟට 
අමතු ු විදිවයේ යම් යම් සිදධි පරකාශ කරනො. වම් පිනේෙතනුේට පුදුම 
හවිතේවි. ඊළඟට අහනේන ලැවබන සිද ධි බදුේවධාතේපාද කාලයක අමුතුම 
නැෙුම් සෙුඳකේ ඇත ි පුදුම විදිවයේ සිද ධි. එෙැන ි සිද ධි කපීයකේ පරකාශ 
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කරනො. මහරජ, එක අෙසථමාෙක මම වව්හලංිග නයිම් ගවම් ොසය 
කරන වෙලාෙක පිණයඩපාතවයේ ෙඩින අතවස වම් ඝටීකාර 
කමුභකාරයාවගේ නෙිසට ගයිා. එතවකාට අනේධ මව් පිවයාවන ඉනේවන, 
ගහිලිේලා මම ඇහෙුා ‘වකෝ වම් භගගෙ වකාවහේද ගවියේ.’ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ ඝටීකාර කමුභකාරයාට අමතනේවනේ භගගෙ කයිලා. වම් 
අනේධ මව් පිවයෝ කයිනො ‘සොමීනේ ෙහනේස, ඔබ ෙහනේවසේවගේ ඒ 
උපසථමායකයා වම් වෙලාවව් වගයනිේ පිට ගිහලිේලා තවියනේවනේ, අනේන 
හැලවියේ තයිනො බතේ, සපූ භාජනවයේ තයිනො සපූ. අරවගන ෙළඳන 
වසේකේො’ වම් බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කයිනේවනේ. මම එතවකාට ඒ 
මව්පියනේ එවහම අෙසර දුනේනට පසේවසේ හැලවියනේ බතේ අරවගන සූප 
භාජනවයනේ සපූතේ අරවගන එතන ඉඳවගන මම ෙැළඳුො. ෙළඳලා 
නකිේම ගයිාට පසේවසේ ඝටීකාර කමුභකාරයා වගදරට ඇවිලේලා මව් 
පියනේ වගනේ අහනො. ‘කෙුද වම් බතේ හැලිවයනේ බතේ අරවගන සූප 
භාජනවයනේ සපූ අරවගන අනභුෙ කරල තවියනේවනේ.’ එතවකාට 
කයිනො ‘පුවතේ කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඇවිලේලා, වමවහම 
වමවහම ඇහෙුහම අපි අෙසර දුනේනා, උනේෙහනේවසේ ෙැළඳුො’ කියලා. 
එතවකාට ඝටීකාර කමුභකාරයා කයිනො ‘මට වලාක ුලාභයකේ විශාල 
ලාභයකේ. භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ මා වකවරහ ි වමතරම් විශේොසයකේ 
තයිනෙ’ කයිලා. ඒ සිදධිය නසිා ඇතෙිුණය ුපරීතයි තළුනිේ. මහරජතුමාට 
පරකාශ කරනො. ඒ පරීතයි නසිා සත ිවදකකේම ඝටීකාර කමුභකාරයාතේ, 
සතයිකේ ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ අනේධ මව් පිවයෝ වදවදනාතේ ඒ පරීති 
සඛුය විනේාන. ඔනේන ඒ ෙවගේ තෙතේ සිදධියකේ කයිනො. තෙතේ දෙසක 
මම ඒතේ පණියඩපාවතේ යන අතවස ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ වගදරට 
ගහිලිේලා, මව් පියනේ වගනේ ඇහැව්ො ‘වකෝ වම් භගගෙ’ කයිලා. ඒ 
අෙසථමාවෙතේ වගදරිනේ පිටට ගිහලිේලා. ‘අනේන මේුටිවයේ තයිනො වකාමු 
පඬි,ු සපූ භාජනවයේ සපූ තයිනො. අරවගන ෙළඳනේන’ කවි්ො. මම ඒ 
වකාම ුපඬිු අරවගන සපූ භාජනවයනේ සපූතේ අරවගන ෙළඳලා නිකේම 
ගයිා. ආවයමතේ අර ඝටීකාර කමුභකාරයා ඇවිලේලා ‘වම් වකාමු පිඬු 
එවහම අරවගන තයිනෙවනේ කෙුද?’ කයිල ඇහැව්ෙහම භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේ ඇවිලේලා වගනචි්ච බෙ කවි්ෙහම ‘ෙටිනා වදයකේ ලාභයකේ 
මට ලැබවුනේ. වමතරම් විශේොසෙ භාගයෙතුනේ ෙහනේවසේ මවගේ නිෙසට 
ඇවිලේලා ෙැළඳුෙ’ය ිකයිලා. එතනතේ කයි වෙනේවනේ ඒ සතටු නසිා අඩ 
මසකේම සත ිවදකකේම ඒ කමුභකාරයා පරීත ිසඛුය විනේදය. මව් පියනුතේ 
සතයිකේ පරීත ිසඛුය විනේදය කයිලා. 
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ඔනේන තෙ අමුතමු සිදධියකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරණයො 
කකි ීරේජරුැෙනේට. ‘මහරජ තෙතේ අෙසථමාෙක මම වම් වව්හලංිග ගවම් 
ොසය කරන වකාට මවගේ කටුිවයේ ෙහළය වතවමනේන පටනේ ගතේතා 
ෙැසේසට. මම භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලාට කවි්ෙ ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ 
වගදර තණයවකාළ තයිනෙද කයිලා වසායනේනය කයිලා. එතවකාට 
භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා කයිනො ‘සොමීනි, ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ 
නෙිවසේ තණයවකාළ නැහැ. හැබැය ි ෙහවළ වසවිල ි කළ තණයවකාළ 
තයිනො.’ ‘එවහනම් ගිහලිේල ඒ තණයවකාළ අරවගන එනේන.’ භික්ෂූනේ 
ෙහනේවසේලා ගහිලිේලා ඒ නෙිවසේ වසවිල ි කරපු තණයවකාළ ගනේනො. 
ඔනේන ඔතන අදහසේෙල වපාඩි වෙනසකේ තයිනො. වම් කාලවයේ 
පරිෙසතන ආදිවයේ දකේෙනේවනේ නෙිවසේ ෙහළය වනාවෙයයි, කමුභකාර 
ශිලේප ශාලාවව් ෙහළය කයිලා. නමතුේ අටෙුා ආදිවයේ වපනේෙනේවනේ නම් 
නෙිවසේ ෙහළය බෙයි. වකාවහාම හරි වම්ක හරි පුදුම සිදධියකේ 
සදිධෙුවණයේ. සංඝයා ෙහනේවසේලා ෙහවළ තණයවකාළ ගනේන වකාට අඳ 
මව් පිවයා අහනෙ ‘කෙුද වම් ෙහවළ තණයවකාළ ඉෙතේ කරනේවන.’ 
එතවකාට කයිනො ‘අපි වම් භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා. භාගයෙතුනේ 
ෙහනේවසේවගේ කටුිය වතවමනො. ඒකට වගනියනේන’ කියලා. 
‘වගනියනේන වගනියනේන’ කයිලා අඳ මව් පියනේ වබාවහාම සතුට 
පරකාශ කළහම සංඝයා ෙහනේවසේලා අර ෙහවළේ තබිණුය ු තණයවකාළ 
අරවගන ගහිලිේලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ කටුිය වසවිලි කළා. 
ඝටීකාර කමුභකාරයා වගදරට ආෙට පසේවසේ - වම් තාම කථමා 
කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ රේජරුැෙනේට -  අහනො මව් 
පියනේවගනේ ‘වමාකද වම් ෙහවළ වහවිලේල නැතේවත.’ එතවකාට 
කයිනො ‘භකි්ෂූනේ ෙහනේවසේලා වම් තණයවකාළ අරවගන ගයිා.’ ඒ 
වෙලාවෙතේ ඝටීකාර කමුභකාරයා කයිනො ‘මහා ලාභයකේ මට වම් 
වෙලා තවියනේවනේ. ඒ තරම් විශේොසයකේ භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ මා 
වකවරහ ි තබල තයිනො.’ එතනදීතේ කයිවෙනො කමුභකාරයා අඩ 
මසකේමතේ මව් පියනේ සතයිකේ පමණයතේ ඒ පරීත ි සඛුය විනේද බෙ. 
එපමණයකේ වනාවෙය ි වමතන ආශේචසයයකතුේ කයිවෙනො. තුනේ 
මාසයකේම ඒ ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ නෙිවසේ ෙහළ හැටියට තිබුවණයේ 
අහස. හැබැය ිෙැසේසට වතමවුනේ නැහැය ිකයිල කයිනො. ඒ කියනේවනේ 
ෙහළකේ නැහැ. නමතුේ ෙැසේසට වතමවුනතේ නැහැ. ඕක පිළබිඳෙ මහා 
ආශේචසයයෙතේ වදේෙලේ අටෙුාවව් සඳහනේ වෙනො. ඒ වකවසේ වෙතතේ 
ඔය සදිධි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ රජතමුාට පරකාශ කළා. එවහම 
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කවි්ෙහම රජතමුා කයිනො විශාල ලාභයකේ වම් ඝටීකාර කමුභකාරයාට 
ලැබිලා තවියනේවනේ. විශාල ලාභයකේ කයිලා පරසාදය පළ කරල රජතුමා 
තමනේවගේ පරසාදය වහළි කරනේන රතේහැලේ ගැලේ පනේසියයකේ ඒකට 
ගැළවපන ෙයංජන උපකරණය සහතිෙ වව්හලංිග නයිම් ගමට යැව්ො 
රාජ පුරැෂයනේ අත. ඒක වගනචි්ච රාජ පුරැෂවයෝ සොමීනි, රජතුමා 
වම්ො ඔබතමුාට බාර වදනේනය කයිලා කවි්ෙහම, ඝටීකාර කමුභකාරයා 
කයිනො, රජෙරැ වබාවහාම ෙැඩ කටයතු ු බහලු අයවන. ඒො 
රජතමුාටම වව්ො. මට ෙැඩකේ නැහැ කයිලා පරතකිේ වෂේප කළා. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනරණයො අනේන ඒ ෙවගේ වකවනකේ ඝටීකාර 
කමුභකාරයා කයිලා.  

ඊළඟට වදේශනය අෙසනේ කරනේවනේ, ඒ ඝටීකාර සතූරය ඉෙර 
වෙනේවනේ වමවහමයි. ආනනේද, සමහරවිට ඔබ සතිාවි ඒ වජෝතිපාල 
මානෙකයා කයිනේවනේ වෙන වකවනකේ කියලා නමතුේ ආනනේද ඒ 
වජෝතපිාල මානෙකයා තමය ිමම. මම තමය ිඒ වජෝතපිාල මානෙකයා. 
වම්ක මහ පුදුම කථමාෙකේ. අහනවකාට වකවනකේ පුදුම වෙනේන පුළුෙනේ. 
ඊළඟ සැවස බදුු වෙනේන ඉනේන වම් වබෝධිසත්වයනිේ ෙහනේවසේ අර ෙවගේ 
නෙ සැරයකේම අර යාළුො කයිදේදී එනේන යනේන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකනිේන කයිලා, වම් මඩු ුමහණය දැකවීමනේ ෙැඩකේ නැහැ කයිල කිව්ො. 
වබෝධිසත්වයනේ ෙහනේවසේ වකවනකටු ෙුණයතේ වම් විදිවයේ අකසුලේෙලට 
කයිනේවනේ ආසවයෝපොදී කමම කයිලා. බදුු වකවනකටු නගිරහ කිරීම 
කයින එක වලාක ු අකසුලයකේ. ඒකට වහේතුෙ හැටියට දකේෙනේවනේ ඒ 
බරාහමණය මානය නසිා වහෝ වෙන වහේතෙුකිනේ හරි ඒක කයිෙණුයා නෙ 
සැරයකේම. ඕක පිළබිඳෙ වනාවයකුතේ වනාවයකුතේ මත ි මතානේතර 
තයිනො. අපානන පාළ ි කයින ගරන්ථමවයේ තයිනො ‘පුබබ කමම 
පිවලාතකිාපානන’ කයිලා පරිවචඡ්දයකේ. ඒ පරිවචඡ්දවයේ දැකේවෙන 
හැටියට අවපේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එකේ අෙසථමාෙක සංඝයා 
ෙහනේවසේලාට තමනේ ෙහනේවසේවගේ ජීවිතයට බලපාපු අතතී පාප කමම 
ගැන විසේතරයකේ කයිනො. ඒ අෙසථමාවව් එතන දැකේවෙනො වම් 
වජෝතපිාල නමැත ි මානෙකවයකේෙ ඉඳලා, ඒ කාලවයේදී මම කාශයප 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට කළ නගිරහය නසිා තමය ිමට අෙුරැදු හයකේම 
සම්වබෝධි මාසගය ආෙරණයය වෙලා ඒ අෙුරැදු හයම දුෂේකර කරියා 
කරනේන සිදධ ෙුවණයේ. ඒ දුෂේකර කරියා කරනේන මවගේ හති වපළඹුවනේ. 
දැනේ අපි දනේනො හැම බදුු ෙරවයකේම දුෂේකර කරියා කළා වනාවෙයි. හය 
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අෙුරැදේදකේම දුෂේකර කරියා කරනේන සිදධ ෙුවණයේ ඒ මැදුම් මඟ වසායා 
ගනේන තරුැ නඝිණයඨ මතය අනෙු ඒ පැතේතට ගයි නසියි. ඒක සිදධ 
ෙුවණයේ. අර ගරන්ථමවයේ සඳහනේ වෙන හැටියට කාශයප බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට කරපු නගිරහවයේ විපාක හැටියටය.ි ඇතැම් වකවනකේ 
කයිනො බදුුෙරැනේට බලපානේවනේ නැවතය ි කයිලා. නමුතේ වම් 
පිනේෙතනුේ දනේනො බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ - ඒ ෙවගේම මුගලනේ මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේට අර මව් පියනේ මැරෑ නසිා අච්චර සෘදධිමතේ 
වකවනකේ ඇට කඩු ු වෙනකම් ඒ අෙසාන අෙසථමාවව් - ඔය විදියට 
වනාවයකුතේ සිදධි ගැන සඳහනේ වෙනො. රහතේ ෙුණයතේ ඒ ඉතිරි කමම 
බරපතල අනේදමිනේ වගෙනේන වෙනෙමය.ි වමාකද වම් ශරීරයටයි 
ආකසෂණයය, කසුලේ ශකේතයි ෙවගේම අකසුලේ ශකේතයිතේ වම් ශරීරයටයි 
ආකසෂණයය. රහතනේ ෙහනේවසේලාට පො ලාභ-අලාභ ලැවබනො - ඒ 
අෂේටවලෝක ධමමය වපාදුය.ි අනේන එවහම හිතාගනේන ඕන.  

වම් කථමාෙ තුළනිේ අපට ඉතාමතේ ෙැදගතේ කාරණයයකේ වම් 
පිනේෙතනුේට වහාඳ ආදශයයකේ ලබාගනේන පුළුෙනේ. ඇතේත ෙශවයනේ වම් 
ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ ජීවිතය, ඒක මහ පුදුම ජීවිතයකේ, බරහම 
වලෝකවයනේ වකළෙර ෙුණයා. ඒ අෙසථමාවව් මව් පියනේ රැක බලාගනේන 
තබිණුයා. ඒ පරිතයාගය නසිය ිමහණය ෙුවණයේ නැතේවතේ. අර වජෝතිපාල 
මානෙකයාට කවි්වව් වම් ෙවගේ ධමමයකේ අහලා මහණය ෙුවණයේ නැතේවතේ, 
ඒ මව් පියනේ වපෝෂණයය කරනේන කයිලා වකාවහාමද ජීෙතේ ෙුවණයේ. මහ 
ආශේචසයයමතේ ජීවිතයකේ. වකාය ි තරම් පිරිසිදු ආජීෙයකේද වම් කාවලේ 
උපාසක පිනේෙතනුේට හතිනේනෙතේ බැරි විදිවයේ. ඒ කයිනේවන මිල මුදලේ 
පරිහරණයයකුතේ නැහැ. වපාවළාෙ හෑරැවෙතේ නැහැ සයිතනිේ, ඊළඟට 
වෙළා මකේ කයිලා ෙංචනකි වෙළා ම් කවළතේ නැහැ. මව් පියනේ 
වපෝෂණයය කවළේ අර විදියටයි. හතිාගනේන මව් පියනේ වපෝෂණයය කරන 
අතවස බුවදධාපසථමානයතේ කරන නසිා තමයි ඒ ඝටීකාර කමුභකාරයා 
අගර උපසථමායක තනතරුට පතේ ෙුවණයේ. දැනේ අවපේ නම් බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේට සංඝයා ෙහනේවසේ වකවනකේ නිතරම උපසථමායක ෙුවණයේ. 
මහ පුදුම සිදධියකේ වම්ක. කාශයප බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ අගර 
උපසථමායක වම් ගහිවියකේ. ඊළඟට ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ අර කියාපු 
ගණුයෙලට අමතරෙ හිතල බලනේන වකායතිරම් ෙටිනා කලයාණය 
මිතරවයකේද, නෙ සැරයකේ එපය ි කයිදේදී අර මිතරයා එකේක කලහ 
කරනේවනතේ නැතෙි නැෙත නැෙතතේ කයිලා අනේතමිට වකසේ 
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ෙලේවලනතුේ ඇදවගන ගිහලිේලා තමයි ඔනේන වජෝතපිාල මානෙකයා 
පැවිදි ජීවිතයට වයාම ුකවළේ. ඒ තරම් ෙටිනා කලයාණය මිතරවයකේ. ඒ 
කලයාණය මිතරකම අවපේ වපාත පවතේ එන හැටියට බුදධානේතරයකේ 
ගහිලිේලා අනේතමිට බරහම වලෝවක ඉඳවගනතේ ඒ කලයාණය මිතරකමම 
කළ බෙය ිකයිවෙනේවනේ. 

ජාතකටඨකථමා නිානන කථමාවව් එන පරෙෘතේතයිකේ, වම් පිනේෙතුනේ 
වකාවතකතුේ අහල ඇත.ි අවපේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සිදධාථමම 
කමුාරයනේ හැටියට අභිනකිේමනේ කරලා අර අවනෝමා නදී තරීවයේ එහා 
පැතේතට ගහිිලේලා, එවතනේදි මහණය වෙනේන හතිලා, අනේන අර 
වකසේෙලේල අලේල ගතේත ෙවගේ වදයකේ - සයිතනිේම කඩවුෙනේ තමනේවගේ 
වකසේ කපලා මහණය වෙනේන හතින වකාට අට පිරිකර අරවගන 
ආවෙතේ අර කලයාණය මිතරයයි, කයිලය ිවපාත පවතේ සඳහනේ වෙනේවනේ 
ඝටීකාර බරහමරාජයා. එතවකාට වම් පිනේෙතනුේට වතේවරන හැටියට 
විශාල ආදශයයකේ ඒ ඝටීකාර චරිතය. ඒ එකේකම අපිට වපේනො 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පක්ෂපාති ෙුවණයේ නැහැ. රජ වකවනකේ කළ 
ආරාධනාෙ, රජ වකවනකවුගේ ෙසේ ආරාධනාෙ භාර ගතේතා නම් භික්ෂූනේ 
ෙහනේවසේලාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වබාවහාම ොසයිි. ඒො 
ඔකේවකාම පරතවික්ෂේප කළා. ගණුයයටය ිබදුුෙරැ සළකනේවනේ. ගුණයයටයි, 
බලයට නලියට වනාවෙයි. ඒක නසිා අර දුපේපතේ කමුභකාරයා කළ ෙසේ 
ආරාධනාෙ පිළි අරවගන රජතමුාවගේ ආරාධනාෙ පරතවික්ෂේප කළා. 
ඊළඟට අර ඝටීකාර කමුභකාරයාවගේ ඒ වශරේෂඨත්වය බලනේන. රජතුමා 
අර තරම් කරතේත ගණයනේ යෙපු රතේහැලේ ඔකේවකාම පරතවික්ෂේප කළා. 
අමාරැවෙනේ මැටි වසායාවගන ඇවිලේලා ෙළං හදල ජීෙතේ වෙනො. 
බලනේන ඒ ෙවගේ කසමානේතයකේ කරපු වකවනකේ, එක පැතේතකිනේ අඳ 
මව් පියනේ වපෝෂණයය කරිීවම් මහා භාරදූර කාසයය. අනිකේ පැතේවතනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ අගර උපසථමායක හැටියට ඒ උපසථමාන කිරීම. 
ඒ ඔකේවකාමතේ තවියදේදී වම් පුදේගලයා වකාවහාමද ජීෙතේ ෙුවණයේ. අනේන 
අර විදියට ඉතාමතේම දැහැමි ආජීෙයකේ ඇතෙි, ඒ අතර සලීයතේ රකිමිනේ 
මහ පුදුම ආශේචසයෙතේ ජීවිතයකේ. අපි තෙ ටිකනිේ ටික ගැඹරුට ගිවයාතේ 
වම් කථමාෙ ආශරවයනේ ධමමය පැතේතට, දැනේ වමවතනේදි කයිෙණුයා ඝටීකාර 
බරහමරාජයා ඇවිලේල දුනේන පණිවිඩය ඔසේවසේ අපි හති වයාදෙමු.  
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වම් අනාගාමි කයිනේවනේ රහතේ තතේත්වයට වමහායනිේ තියන 
තතේත්වයකේ බෙ වම් පිනේෙතනුේ අහල තයිනෙවන. ඒක ගැන යමකේ 
කයිනෙ නම්, දැනේ ඔනේන වම් සංසාරයට බැඳිල තයින බැමි සංවයෝජන 
දහයකේ ගැන වම් ධමමවයේ කයිවෙනො. ඒොයනිේ පහළට අදින 
සංවයෝජනෙලට කයිනේවනේ ඕරම්භාගයි සංවයෝජන. සකකාය දිටඨි, 
විචිකිචඡ්ා, සලීබබත පරාමාස, කාමරාග, පටිඝ කයින ඒො. ඒ 
සංවයෝජන පහ පහළ පැතේතට අදින ඒො. ඒො ඉකේමෙලා අනාගාමි 
ෙුණයාට පසේවස තවියනේවනේ උදධම්භාගිය සංවයෝජන, උඩපැතේතට අදින 
ඒො. වමානොද ඒ - රෑප රාග, අරෑප රාග, මාන, උදධචච, අවිජජා. ඒ 
පහකේ, ඒතේ ඉතරිිෙ තයිනො. ඒො වබාවහාම සයිමු්. ඒ නිසාමයි 
අනාගාමි අය රහතේවෙලා නැහැ, නමතුේ ඒ තතේත්වවයනේ ඉනේනො. 
ඊළඟට අනාගාමි කයිනේවනේ වමාකද මව් කසුයකට යනේවන නැහැ. 
කසිවිසේතේ මව් කසුයකට යනේන තරම් ශකේතියකේ නැහැ. ඒ වෙනුෙට 
ගහිලිේල උපදිනේවනේ සදුධාොස කයිලා, වලෝක පහකේ තයිනො. සමහරැ 
අහල ඇත ි- අවිහ, අතපප, සදුසස, සදුසසී, අකනිටඨ කයිලා. එතවකාට 
භොගරය හැටියට සළකනේවනේ අකනටිා වන. ඒ පහ තමයි සුදධාොස 
හැටියට දැකේවෙනේවනේ. එයනිුතේ වම් අකනටිා කයින ෙචනයතේ වබාවහෝ 
වදනාට ගැටළුෙකේ. අපට වතේවරන හැටියට නම් වම් උදධම්භාගිය 
සංවයෝජන නසිාම ඒ අනාගාමි අය හඳුනේෙනේවනේ ‘උදධම්වසාවතා’ 
නමිනේ. දැනේ සාමානයවයනේ දිය ෙැලකේ පහළට ගලාගනවන යනේවන. 
දිය ෙැලකට අහෙුුණයහම පහළට ඇදී යන එකය ිසරිිත. නමතුේ වමතන 
උදධම්වසාවතා කයිල කයිනේවනේ වමාකකේද ඒ පරිනසිොණයය කරා යන 
ගමනකේ. ඒක නිසා තමය ිභොගරය හැටියට සළකනේවන අකනටිා කියන 
එක. දැනේ අපි අවීචිවයේ සටි අකනටිා කයිල කියනේවන. 

ඔනේන ඊළඟට ඒ කයිාපු බරහම වලෝක ගැනතේ අනාගාමි අය 
රහතේවෙන අෙසථමාෙ ගැනතේ විවශේෂ වදේශනාෙකේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වදේශනා කරල තවියනො අංගුතේතර නකිාවයේ සතතක නපිාතවයේ සතත 
පුරිස ගතවියා කයිල. සතත පුරිස ගතවියා කයිල කයිනේවනේ එතන 
අනාගාමි පුදේගලයනේ හතේ වදවනකේ රහතේ ෙන අෙසථමාෙ අමතුු විදිවයේ 
උපමාෙලනිේ බදුුහාමදුුරැවෙෝ දකේෙලා තයිනො වමනේන වමවහම. අපි ඒ 
උපමා ටික ඉසේවසලේල කයිල හටිිමු. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා 
කරනො යම් වසේ මළුු දෙසකේ තසිේවසේ තලන යකඩ කබලකේ - දැනේ ඔය 
කම්මලක යකඩ කබලකේ කණිිහරිිය උඩ තයිල තලනවකාට ගිනි පුළිඟු 
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මත ුවෙනෙවන, ගනිි පුළඟිු පැන නගිනෙවන. ඒකට අපි කයිමු පතුරකේ 
කයිල, සයිමු් පතරුකේ. ඔනේන පළමවුවනි අෙසථමාවව්දී තවියනේවන ඒ 
යකඩ කබලකේ තලනවකාට යම් කසි ිගින ිපුළිඟුෙකේ පතරුකේ මතුවෙලා 
මතෙුුණය හැටිවයම ඒක පැන නැඟුනු හැටිවයම එතනම නවිෙනො. ඒ 
පළම ුඅෙසථමාෙ. ඊළඟට වෙවවනි අෙසථමාෙ වමවහම දකේෙනො. උපමා 
ටික අපි ඉසේවසලේල කයිනො. ඒ කම්මවලේ යකඩ කබල තලන වකාට 
ඒ ගනි ිපුළිඟුෙ පැන නැඟිල අහවස උඩට ගහිලිේලා උඩදි නැතිවෙලා 
යනො. තනු්වවනි අෙසථමාෙ ඒ ගනිි පුළිඟුෙ ඉහලනිේ ගහිිලේල වපාළෙට 
පහතේවෙලා වපාළවව් ෙදිනේන කලනිේ ඒක නවිිලා යනො. ඔනේන 
අෙසථමා තුන. ඔය අෙසථමා තනු දකේෙනේවනේ පිනේෙතනුි, දැනේ අනාගාමි 
පුදේගලයනිේ හඳුනේෙන වකාට ඔය සතූරවයේ පමණයකේ වනාවෙයි, අවනකේ 
තැනේෙලතේ අනාගාමි අය රහතේ ෙන අෙසථමාෙ අනෙු ගණය පහකට 
වකාටසේ පහකට වබදල තියනො. අපි ඒක ඉසේවසලේල කයිල ඉඳිම.ු  

වමවහමය ි සඳහනේ වෙනේවනේ. අනේතරා පරිනිබබාය,ි උපහචච 
පරිනිබබායි, අසංඛාර පරිනිබබාය,ි සසංඛාර පරිනිබබාය,ි උදධංවසාවතා 
අකනිටඨ ගාමි කයිල ගණය පහකට වබදල තයිනො. නමතුේ ඔය ගණය 
පහ හතකේ හැටියට වමතන දැකේවෙනේවනේ. දැනේ අපි ඒ කයිාපු ගණය 
තනුම දැකේ වෙනේවනේ අනේතරා පරිනිබබාය ි කයින එකට. අතරතුර 
පිරිනෙිනේ පෑො. දැනේ හතිාගනේන අර ගින ිපුළිඟුෙ තමය ිඅර අනාගාමි 
පුදේගලයා අරවගන එන කමම වව්ගය. එවහම නැතේනම් ඒ සංසේකාර 
බලය. ඒ සංසේකාර ශකේතයි. වමතනනිේ මරණයයට පතේ ෙුණයාට අපෙතේ 
ෙුණයාට පසේවසේ වකාච්චර ඉකේමනිනේද කයින එක වපනේෙනේන තමයි අර 
යකඩ කබලකේ තලනවකාට ගනිි පුළිඟුෙකේ මතු ෙුණයා. මතු ෙුණයතේ 
එකේකම ඒක නවිිල ගයිා. වදෙන අෙසථමාවව්දී ඒක ටික දුරකේ ගහිිලේල 
නවිිල ගයිා. තුනේෙන අෙසථමාවව්දී අහසිනේ ගිහලිේල වපාළෙට ෙැවටනේන 
කලනිේ නවිිල ගයිා. ඒ අෙසථමා තුනම අනේතරා පරිනිබබාය ිකයින එකට 
අයතියි.ි ඊළඟට කයිනො අර යකඩ පතරුකේ අහසනිේ ගහිලිේල වපාළෙට 
ෙැටනුට පසේවස නිවෙනො. ඒක දකේෙනේවනේ උපහචච පරිනබිබායි. 
එතවකාට ටිකකේ පරකේක ුවෙලය ිරහතේ වෙනේවනේ. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙන උපමාෙ ඒතේ අර යකඩ කපන අතවස කෑලේලකේ 
පතරුකේ ගනි ිපුළිඟුෙකේ කයිම.ු ඒක අහසනිේ ගිහලිේලා ෙැවටනේවනේ කුඩා 
දැෙ පිඬක නැතේනම් තණයවකාළ පිඬක. ෙැටිලා ඒක දෙලා තෙතේ 
ඉනේධන වනා ලබා ඒක නවිිලා යනො. ඒක දැකේවෙනේවනේ අසංඛාර 
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පරිනිබබාය.ි වබාවහාම සයිමු් පරවභේද ෙගයකේ තවියනේවන. ඔනේන ඊළඟ 
අෙසථමාෙ දැකේවෙනේවනේ වලාක ු තණය පිඬකට, දැෙ පිඬකට ෙැවටනො 
අර ගනි ිපුළිඟුෙ. එවහම ෙැටිලා ඒක දෙලා ඊට පසේවසේ ඒ වලාකු තණය 
පිඬ හරි දැෙ පිඬ හරි දෙලා අෙසාන වෙලා නවිිල යනො. ඒකට 
කයිනේවනේ සසංඛාර පරිනිබබාය ි කයිල. ඊළඟට කයිනො අනේතිම 
අෙසථමාෙ වලාක ු තණය පිඬක හරි දැෙ පිඬක හරි ෙැටිලා ඒක 
සම්පසූණයවයනේ දෙලා එතනිනේ ඉෙර වෙනේවනේ නැහැ. ඒ ළඟ තියන 
පඳුරැ දෙනො. උයනේ ෙතු දෙනො. ඔවහාම දෙ දො ගහිිලේලා යම් කිසි 
ෙතරුකේ ළඟට, පසෙතයකේ ළඟට, පාරකේ ළඟට ගහිිලේලා, ඉනේධන වනා 
ලබා නවිිල යනො. අනේන ඒ අනේතමි අෙසථමාෙ තමය ිඋදධංවසාවතා 
අකනිටඨගාමි කයිනේවන. ඒ කයිනේවනේ ඒ අනාගාමි පුදේගලයා අවිහ, 
අතපප, සදුසස, සදුසස ීකයින ඒ බරහම වලෝක පාසේ කරමිනේ ගිහිලේල 
අනේතමිට අකනටිා බඹ වලාෙ දී අරහතේ ඵල විමුකේතයි ලබාගනේන 
අෙසථමාෙ දැකේවීමටය ි ඔය උපමාෙ කවි්වෙ. වමතනදී අපට දැකේෙූ ඔය 
ගනි ි පුළිඟුවව් උපමාවෙනේ හතිා ගනේන තවියනේවනේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ නෙින කයිල කවි්වව් නවිීම බෙය.ි වම් මළුු භෙයම දැවෙනො. 
ඒක තෙ දුරටතේ අවපේ උපමාෙම ආශරය කර ගතේවතාතේ - ටිකකට 
හතිනේන අවපේ පටිචච සමපුපාද වදේශනාෙල මතකුර දුනේනා වම් භෙවයේ 
වම් රහස තවියනේවනේ විඤඤාණයයතේ නාමරෑපයතේ අතර බෙ. ඒක ඔපපු 
වෙනො අපි කලනිේම මාතෘකා කර ගතේත ු ගාථමා වපවළේ එක තැනක 
සඳහනේ වෙනො ඝටීකාර බරහමරාජයා අර භික්ෂූනේ ෙහනේවසේලා හතේ නම 
රහතේ ෙුණය අෙසථමාෙ දකේෙනේවනේ වමනේන වම් විදිවයේ කියමනකිනේ 
ගාථමාෙකනිේ. 

‘යත්ථ නාමඤච රෑපඤච අවසසං උපරැජඣති’  

යම් තැනක නාමයතේ රෑපයතේ උපවරෝධනය වෙනෙ නම්,  

‘තං ධමමං පරිඤඤාය අචඡිදුං භෙ බන්ධනං’ 

ඒක වතේරැම් අරවගන භෙ බන්ධනය කැපුෙය ිකයින එකයි ඒ 
ගාථමාවව් කයිවෙනේවනේ. එයනිේ වපේනො භෙ බන්ධනය තවියනේවනේ වම් 
නාමරෑපයතේ විඤඤාණයයතේ අතර බෙ. අපි කලනිතුේ කවි්ෙ ෙවගේ 
එතවකාට ටිකකට හතිා ගතේවතාතේ අර උපමාෙ වතේරැම් ගනේන අර 
යකඩ කබල තලනෙ ෙවගේ එකකේ තමය ි විඤඤාණයයතේ නාමරෑපයතේ 
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අතර ගැටමු. ඒක තළුනිේ තමයි ඔකේවකාම සළායතන, අපි කලිනුතේ 
කවි්වව් අවිදයාෙ නසිා ඇතෙින සංසේකරණයවයනේ ඊළඟට ඒ ශකේතිය 
තළුනිේ භෙය වගාඩ නැවගනො. කසමාදිය වගාඩ නැවගනේවනතේ 
ඒවකනේ. අෙසාන ෙශවයනේ අපට වතේවරනො අර බරහම රාජයනිේ ගැන 
කයිාපු කාරණයාෙලනිේ අපට වතේවරනො, ඒ වපාත පවතේ කියවෙන 
හැටියට අනාගාමි බරහමරාජයනිේ පො සමහර විට අරහත්වවයනේ පසේවසේ 
කලේප ගණයනේ, වමාකද ඒ බරහම වලෝකෙල ආයෂු ඉතා දීසඝය.ි ඒකයි 
වබාවහෝ අෙසථමාෙල කයිනේවනේ මනුෂය වලෝකය රහතේ වෙනේන වහාඳම 
තැන කයිලා. ඒ තැනේෙල රහතේ වෙලතේ ඒතේ කසිමි වතේරැමකේ නැති 
පැෙැතේමකේ තවියනේවන. වමාකද වහේතෙු, වම් ශරීරයට ආකසෂණයය 
වෙන, වම් පැෙැතේමට ආකසෂණයය වෙන කමම ඉතාම සයිමු් කමම වගො 
ානනේන සදිු වෙනො ජීවිවතේනේ්රිය නැත ි වෙන තාකේ. ඒ නසිා කලේප 
ගණයනේ ආයෂු ඒොවයේ තයිනොය කයිනො. රහතේ ෙුණයතේ සමහර විට ඒ 
බරහම රාජයනිේට ඉනේන සදිධ වෙනො. ඒ නසිා මනුෂය වලෝකවයේ ආයුෂ 
වබාවහාම වකටි වීම නිසා තමයි එතනම ඉෙර වෙනේවන. ඒ කටයුතු 
ඉෙරය ි ඔකේවකාම. ඒකවන සාරිපුතත සොමීනේ ෙහනේවසේ කියනේවනේ 
ඒකවන මම මරණයය පතනේවනතේ නැහැ. ජීවිතය පතනේවනතේ නැහැ. 
ෙැවඩ් කරල ෙැටපු එනකම් ඉනේනො කියල කයිනේවන. මරණයය 
එනකම් ඉනේනො. ඒකවන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ශරීරය තිබුණය 
නසිාවන අර අෙසාන අෙසථමාවෙ මහාපරිනසිොණය සතුරවයේ සඳහනේ 
වෙනේවන අර තරම් වශරේෂඨ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට ෙතරු ටිකකේෙතේ 
ලැබවුණය නැහැ. ඒතේ යම් යම් කමම වභේද වකාවතකතුේ ඒ අෂටවලෝක 
ධමමයට අානළ මහා දුකඛසකන්ධ කනේදරාෙකේ මැදය ි බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ ජීවිතය පො වගවිල තවියනේවනේ. අනකිතුේ රහතනේ 
ෙහනේවසේලා පිළබිඳෙතේ වම් පිනේෙතනුේ අහල තයිනො. අච්චර 
මනුෂයයනිේ මැරෑ අංගලුමිාල. උනේෙහනේවසේ ගැන වපාතපවතේ සඳහනේ 
වෙලා තයිනො අංගලුමිාල සතූරවයේ. උනේෙහනේවසේ රහතේ ෙුණයාට පසේවසේ 
පණියඩපාවතේ යනවකාට වගදරෙලේ ෙල උපාසක අම්මලා ෙලනේ කෑලි, 
වීස ිකරන අරෙ වම්ො ෙැදිලා ඔළුෙ පලාවගන වලේ හලාවගන එනේවනේ, 
සමහර ානට පිණයඩපාවත ගහිලිේලා. වමාකද ඒ කමම ආකසෂණයය. හිතල 
වනාගැහැව්ෙතේ වකාලේවලා ගලේ වීස ි කළහම ඒො ගහිලිේලා අර 
අංගලුමිාල හාමදුුරැෙනේවගේ ඔළුෙට ෙදිනො. ඒ නසිා හතිනේන ඕන වම් 
භෙවයේ තයින භයානක බෙ. වම් ශරීර කඩූෙු තයිනතාකේ බදුු, පවසේබුදු, 
රහතනේ ෙහනේවසේලාට, ඔකේවකාම ඒ කමම විපාක වගෙනේන වෙනො. ඒ 
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තරම් භයානකයි ඒ කමම චකරය. එබඳු කමම චකරයකේ තළුය ිඅර වජෝතිපාල 
මානෙකයා වමාන ෙැරදීමකිනේ හරි මානේනයකනිේ හරි අර විදියට නෙ 
සැරයකේ පරතවික්ෂේප කවළේ. ඒවකනේ අකසුලයකේ වනාෙුනයි කියල 
සතිනේන බැහැ. වපාත පවතේ දැකේවෙන විදියට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේම 
සංඝයා ෙහනේවසේලාට යම් අෙසථමාෙක පරකාශ කළා වම් වම් කමම නිසයි 
මම වම් විදිවයේ ජීවිවතේ දුකේ විනේවදේ කයිලා. අපි ඒක පාඩමකේ හැටියට 
ගනේන ඕවන. හය අෙුරැදේදකේ දුෂේකර කරියා කවළතේ ඒක නිසයි කියල 
කයිනො. ඒ එක පැතේතකේ. 

 අනකිේ පැතේවතනේ කලේපනා කරල බැලුෙතේ අපි කිව්ෙවනේ 
අනාගාමි තතේත්වය ගැන. අකනටිා කයිල කියනේවනේ වමාකද? භෙවය 
නම් දිෙය වලෝවකනේ හරි බරහම වලෝවකනේ හරි චතු ෙුවණයාතේ ඊට පහළ 
එකකට යනේවන. දැනේ වමතන මහ පුදුම ෙැඩකේ වෙනේවනේ. අපි හිතමු 
අවිහ බරහම වලෝවකදිම රහතේ ෙුවණයේ නැහැ කයිලා. ඊළඟට අර ගිනි 
පුළඟිු උපමාෙ ගැන හතිාගනේන. ගනිි පුළිඟුෙ ෙැටණුයු හැටිවයම 
නෙිුවන නැතේනම් නෙිුනය ි කයිනේවන රහතේ ෙුණයා. එවහම නැතේනම් 
අහවසදි නෙිුවණය නැතේනම්, ෙැටිල නෙිුවන නැතේනම් ඊළඟට අඩු 
ගාවනේ අර දැෙ පිඬුෙල... ඔනේන ඔවහාමයි කථමානේතරය තවියනේවන. 
වමාකද අවිහ, අතපප, සදුසස, සදුසසි, අකනටිා කයින ඒ බරහම 
වලෝකෙල කරම කරමවයනේ උපත ලබනො. ඒකට වහේතෙු අපිට කියනේන 
බැරි තරම් සයිමු් අනේදමිනේ ඒ ඒ පුදේගලයිනේවගේ පරඥා ශකේතයි අනුෙ වම් 
ඔකේවකාම පරඥාවෙනේවන වියල වදනේවන. වම් සංසේකාර ශකේතයි අනුෙ 
එතවකාට ඒ පරඥා ශකේතයි හරියට දියණුයවුෙන තාකේ අනාගාමි පුදේගලයා 
පො. ඒකවන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරනේවනේ එකේ අෙසථමාෙක 
අසචූි ටිකකේ නමතුේ ගඳ ෙවගේ මම භෙය වමාවහාතකටෙතේ ෙසණයනා 
කරනේවන නැහැ කයිලා. ඒ තරම් භයානකයි භෙය. ඒ ෙවගේ තමය ිවම් 
පිනේෙතනුේ කලේපනා කරල බලනේන සංසේකාරෙල තයින භයානක කම 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ වෙන වදේශනාෙක දී කයිා දීල තියනො, මතු 
කරල දීල තයිනො. ධමමපදවයේ ගාථමාෙකේ සඳහනේ වෙනො. ඇතැම් අය 
ඒක වබාවහාම ලහිලිේෙ වතෝරනේවන. 

ජිගචඡ්ා පරමා වරාගා - සංඛාරා පරමා දුඛා 
එතං ඤත්වා යථමාභතූං - නබිබාණය පරමං සඛුං 



49 ෙන වදේශනය 

89 

අපි ඒක එක අෙසථමාෙකදී වතේරැම් කරල දුනේනා. ‘ජිගචඡ්ා 
පරමා වරාගා’ කයිනවකාට වානසේතරල විරැදධ වෙනේන පුළුෙනේ. ඒක 
වතෝරනේන ගවියාතේ කයිනේන වෙනේවන වලෝවක තයින වලාකමු වලවඩ් 
බඩගනිේනය කයිලා. කෙුද ඕක පිළගිනේවන. වෙන වදේෙලේ වන 
කයිනේවන. නමතුේ වලෝවක තවියන වලාකුම වලඩය කවි්වෙ, පරම 
කයිල කවි්වෙ, අනතිේ වලඩ ඔකේවකාම නැති කළතේ වමනේන වම් අපි 
වපනේනල දුනේන වම් සයිමු් වලවඩ්, වම් ජඨරාගනයි කයින වලවඩ් 
තමය ි සතේත්වයිනේට තයින මහ භයානකම වලවඩ්. ‘ජිගචඡ්ා පරමා 
වරාගා’ ඒකවන ඔය කමීටතේ කයිනේවන ‘ඉවබ් වකඳිරි ගෑවෙන වලඩකි 
බඩගනිි’ කයිලා බඩගනිේන කයින එක ඒ තරම් භයානකය.ි අනේන 
ඒකට උපමා කරල තමය ිගනේන තවියනේවනේ.  

‘ජිගචඡ්ා පරමා වරාගා සංඛාරා පරමා දුඛා’ සංසේකාර තමයි 
වලාකමු දුක. අපි හතිනේවනේ නැහැ අපි හතිනේවන අපිට තයින කරදර 
තමය ිවලඩ වරෝග දුකේ කරදර තෙ වනාවයකුතේ විපතේති, ඕෙ තමයි අපි 
හතිනේවන වලාක ු දුක කයිලා. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා 
කයිනේවනේ ‘සංඛාරා පරමා දුඛා’ සංසේකාරමය ි දුක. සංසේකාර ඇති 
ෙනේවනේ අවිදයාෙ නසිා. ඒ වමාකද අවිදයා අනේධකාරවයේ ඉනේන තාකේ 
සංසේකාර සකසේ වෙනො. සමහර ඒො වගාවරෝස ුසමහර ඒො සියුම්. 
සමහර ඒො කමම විපාක වගන වදන ඒො. සමහර වදේෙලේ ඒ භෙය 
දිගට පෙතේ ෙන ඒො. ඒෙට කයිනේවනේ භෙ සංසේකාර. නමිා වනාෙුණයු 
භෙ සංසේකාර නසිය ිඒ අනාගාමි අය වෙනම වලෝකයක ඉපදිලා අර 
විදියට කලේප ගණයනේ වගෙනේවනේ. මහා පුදුම වදයකේ හතිල බලන 
වකාට. අපි වම්ොට උපමා දුනේනා, වම් පිනේෙතනුේට වතේරැම් ගනේන. 
ඔය බරහම වලෝකෙල පැෙැතේම බඹරයකේ ගැහැෙුහම වහලේවලනේවන 
නැතෙු ෙවගයි ඈතට වපවනනේවන. නමතුේ ඒක කරකැවෙනො 
වව්ගවයනේ. අනේන ඒ ෙවගේ වම් සංසේකාර වව්ගය තළුනියු ිපැෙැතේමකේ 
තවියනේවනේ. ඒ බරහම වලෝකෙල ඒක වතේරැමකේ නැත ිපැෙැතේමකේ නමුතේ 
ඒො වගො ානනේන සිදධ වෙනො. ඒ අරහත්වයතේ අනාගාමිත්වයතේ අතර 
වෙනස සතූරෙල තයිනො. ඒ පාඨ ආශරවයනේ අපි වතේරැම් කරනේන 
ගවියාතේ වමනේන වමවහම කයිවෙනො. සමහර වෙලාෙට ‘අසමිමාන 
සමගුඝාතං පාපුණයාත ි දිවටඨෙ ධවමම නිබබානං’ රහතේ වීම ගැන 
කයින වකාට කයිනො ‘අසමිමාන සමුගඝාතං’ අසමිමානය කයින එක 
මලුනිේ උපටුා දමනො කයිලා. අසමිමානය කයින එක මලුනිේ උපුටා 
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දමන තාකේ සංසාර දුක වකළෙර කරනේවන නැහැ. එතවකාට 
අසමිමානය කයින ඒ මානය අනාගාමි පුදේගලයා තුළ තෙතේ ඉතිරිෙ 
තයිනො. ඒක තෙතේ විදියකිනේ කයිවෙනො ඇතැම් තැනේෙල ඒ 
අනාගාමි පුදේගලයාට ධමමරාග ධමමනන්දි කයිල කයිනො. ධමමයට 
තයින ඇලේම ඒකතේ අනේතමිට බන්ධනයකේ වෙනො. ‘වතවනෙ 
ධමමරාවගන තවයා ධමමනන්දියා’ නැෙත වමවලාෙට එනේවන නැහැ 
අනාගාමි වෙනෙ කයිල කයිනේවන. එයනිේ වපේනො අර ඉතාමතේම සියුම් 
බැඳීම් තමය ිඒො වලෝකවයේ තයින.  

ඒක තෙතේ වහළ ිවෙනො අපි කලිනතුේ වම් වදේශනාෙලදී මතකේ 
කළ සතූරයකේ තමයි වඛමක සුතරය. වඛමක සොමීනේ ෙහනේවසේවගේ සැප 
දුකේ වසායනේන භකි්ෂුෙකේ එව්ෙහම කවි්ො. ‘මවගේ රෑප වව්දනා ආදී එක 
සේකන්ධයකේෙතේ වම් මම වෙමි, වම් මවගේ ආතේමයය ි කයිලා මම 
දකනිේවන නැහැ. හැබැය ිමම රහතේ වෙලතේ නැහැ.’ ඔවහාම කවි්ෙහම 
අර සංඝයා ෙහනේවසේලා හැට නම ඒක විශේොස කවළේ නැහැ. වම්ක 
වකාවහාමද වෙනේවන කයිලා ඒ පඤචසකන්ධය මමය මාවගේය කයිලා 
දකනිේවනේ නැතේනම් රහතේ වෙනේන එපායැ. බැරිම තැන හැරමිටියතේ 
අරවගන ගහිලිේලා වඛමක සොමීනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට 
වතේරැම් කරලා දුනේවනේ උපමා වදකකනිේ. ඒ උපමා වදක නැෙත මතකේ 
කර ගනිම.ු පුදුම උපමා වදකකේ වදනේවන. ඔනේන යම් කසිි මලක 
සෙුඳකේ එනො. ඒ සෙුඳ තයින බෙ අපි දනේනො. නමුතේ ඒ සුෙඳ 
එනේවනේ වකාවහනේද, වපතේවතනේද, වකමිවයනේද, වසණයෙුලිනේද කියල 
අපිට කයිනේන බැහැ. අනේන ඒ ෙවගේ වදයකේ වම් සොමීනේ ෙහනේවසේ 
කයිනො මට වම් එක සේකන්ධයකේෙතේ ආතේමය හැටියට වපේනේවන 
නැහැ. නමතුේ අසමි කයින අනසුහගත ඉතාම සයිමු් මානයකේ මා තුළ 
ඉතරිිෙ තවිබනො කයිලා, ඒ මවලේ උපමාෙ කයිනො. ඒ ෙවගේම තෙතේ 
සයිමු් උපමාෙකේ වඛමක සොමීනේ ෙහනේවසේ ඒ අෙසථමාවව්දී වදනො. 
යම් වසේ රදවෙකේ කළිටිි ෙසේතරයකේ වසෝදනො. ඒ කාවලේ තිබුණයා අපි 
පාවිච්චි කරන සබනේ ෙවගේ වදයකේ වයාදලා අපි උපමාෙට කයිම ුසබනේ 
කයිලා. සබනේ ෙැන ි වදයකේ වයාදල වරදේවද ඒ කළිටිි ඉෙතේ කරලා 
සොමියාට ඒක බාර වදනො. වරදේද වසෝදලා ඒ කළිටිි නැති ෙුණයාට 
වමාකද සබනේ සෙුඳ තාම තයිනො, සබනේ සෙුඳ තාම තයිනො. 
සොමියා යම් කසි ිඅලේමාරියක හරි තැනේපතේ කරල තබිණුයහම කලකට 
පසේවසේ ඒ සෙුඳතේ නැතෙි යනො. එතනනිේ වපනේනනේවනේ වකාතරම් 
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සයිමු්ද කයින එක. එතන ඉඳලා යන ගමන රෑප රාග, අරෑප රාග, 
මාන, උදධචච, අවිජජා කයින ඉතාම සියමු් සංවයෝජන. ඒොවයේ 
කරියාකාරිත්වය තළුනිේ තමය ිඅර සුදධාොස පෙතනිේවනේ, ඒො වමවතනේදි 
වම් ජීවිතවයේදීම වකළෙර වනාවකාවළාතේ - උපක, පුකේකසුාති ආදීනේ 
සංසාරවයේ දීසඝ කාලයකේ සතිේ දියණුය ු කළ අය, අනාගාමි අය. අවිහ 
බරහම වලෝකවයේ උපනේන හැටිවයම රහතේ ෙුණය බෙයි, ඒ අෙසථමාවව්දී 
ඝටීකාර බරහමරාජයා පරකාශ කවළේ. නමතුේ ඇතැම් බරහම රාජයිනේ අර 
විදියට කලේප ගණයනේ ගත කළා. නමුතේ පහළට යන ගමනකේ වනාවව්. 

පහළට යන ගමනකේ නම් කමම ශකේතයි කමම වව්ග අනෙු යන 
ගමනකේ. වම්ක එවහම වනාවව්. ඊට ෙඩා සයිමු් සංසේකාර වව්ගයකේ. 
ඕො වබාවහෝ වදනා පටලොවගන කථමා කරනේවනේ. නමතුේ අවිදයාෙ 
තළුනිේ ඇතෙිුණය සංසේකරණයවයනේ තමය ිඅපි වපනේනල දුනේන විඤඤාණය 
නාමරෑප වදක භරමණයය වෙනේවනේ, හරියට ෙතරු යනේතරයක ෙවගේ. ඒ 
භරමණයය වීම තුළනිේ තමයි සළායතන ආදී කමම නෂිේපාදනය වෙනේවනේ. 
අනේන ඒක සළකා ගනේන. නාම ධමම ගැන අපි කවි්ෙවන. වව්දනා, 
සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර ගැන බලනේන. අර මැද ඇඟිලේල 
හැටියට අපි ගනේවනේ වච්තනාෙවන. ‘වචතනාහං භකිඛවෙ කමමං 
ොනමි’ කයිනවකාට පිනේෙතනුේ කලේපනාෙට ගනේන ඕන. ඒ නාම ධමම 
තළු තයිනො කමම සකසේ වෙන අෙසථමාෙ. ඒ විඤඤාණය නාමරෑප 
වදවකේ ඝේටනය තළුනියු ි අර අනාගත ජීවිත රාශියකට බලපාන කමම 
සකසේ වෙනේවනේ. ඒෙතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරකාශ කරල තියනො. 
‘නාහං භකිඛවෙ කථමානං පතචිානං කමමානං අපපටිතංි සංවිදිත්වා 
ෙයනත ිකරිියං ොනමි’ 

කමමයනේවගේ, කමමවයේ තයින භයානකත්වය එතන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො, මහවණයන ි මම කයිනො රැසේ කරන ලද කමම, 
විපාක වනාදී වගවෙනේවන නැහැ. විපාක වනාදී වගවෙනේවන නැහැ 
කයිනවකාට වකවනකටු බය හවිතනො. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
ඒක තෙතේ විසේතර කරනො සයිමු් අනේදමිනේ. අර නගිණයඨවයා කියනෙ 
ෙවගේ කරන හැම කමමයකටම විපාක විඳිනේන ගවියාතේ සංසාරවයනේ 
කෙමානකෙතේ වබ්වරනේන බැහැ. නමතුේ එතන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
දකේෙනේවනේ පුදුම විගරහයකේ. මීට කලනිේ අපි ඕො සවිසේතරෙ කියල 
තයිනො. නගිණයඨවයා කයිනේවනේ කරන කරන ආකාරවයනේම විඳිනේන 
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ඕන. නමතුේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වකාටසේ තනුකට වෙනේ කර 
දකේෙනො. ඇතැම් කමම දිටඨධමම වව්දනයී ෙශවයනේ වමවලාෙදීම විඳල 
වකළෙර කරනො. තෙතේ කමම උපපජජ වව්දනයී ෙශවයනේ ඊළඟ 
ජාතවියේ වගෙල වකළෙර කරනො. තෙතේ කමම තයිනො අපරාපරිය 
වව්දනයී ෙශවයනේ. 

ඔනේන ඔවහාම කමම විපාක වදන ආකාරය අනෙු ඔකේවකාම 
කමම වගවෙනො කයිල කවි්වෙ ගැඹරුැ අථමමවයනේ. නමුතේ ඒො වගෙන 
ආකාරය වෙනසේ වෙනො. ඇතැම් කසුල කමම තළුනිේ - අපි කලිනේ 
අෙසථමාවෙ ‘වමතතා වචවතා විමුකතයි’ ගැන කවි්වෙ ඒකය.ි ඒොවයේ 
තයින පුළුලේ ශකේතයි තළුනිේ කමම වගොානන ඒ හැකයිාෙ තවිබන බෙයි. 
ඒකය ිවම් ශාසනය තුළ වකවනකටු සසර දුකේ වකළෙර කරල නිෙනේ 
දකනිේන පුළුෙනේ. නමතුේ ඒ කවි්ෙ පමණිනේ අපි හතිනේන නරකයි වම්ක 
වලේස ි ෙැඩකේ කයිලා. එක පැතේතකනිේ අර කමම චකරය භයානක 
අනේදමිනේ කරියාතේමක වෙනො. වමවහම හිතම.ු අපි සිලේ රකිනේනය 
කවි්ෙතේ වම් හැම එකකේම කවි්ෙතේ මනුෂයයා වලෝකවයේ ජීෙතේ ෙන තාකේ 
ඒො කරනේනය කයින එක වනාවෙය ි වම් කයිනේවනේ. ඉදිරිපතේ වෙන 
අෙසථමාෙල දනේවනම නැතෙි අර වජෝතපිාල මානෙකයා ෙවගේ, හතිලද, 
ඊළඟට බදුුවෙනේන ඉනේදැදේදි ඒ ෙචන කටිනේ පිටෙුණයා නම සැරයකේ. එය 
තළු වලාක ු අකසුලයකේ රැසේෙුණයා. ඒ ෙවගේ වම් පිනේෙතනුේ වතේරැම් 
ගනේන. අපි කාටතේ අවිදයාෙ තයින තාකේ සංසේකාර රැසේ වෙනො, 
සංසේකරණයයකේ වකවරනො. ඒ සංසේකරණයය තළුනිේ අර කියාපු 
විඤඤාණය නාමරෑප වදවකේ ඝේටනය ඉතාම වව්ගවයනේ සිදධ වෙනො. 
දැනේ වබාවහෝ වදනා ‘ලහු පරිෙතතං චිතතං’ කයින එක වබාවහාම 
සරලෙ වතෝරනේවනේ. හති කරකැවෙනො කයින එක වකෝේටකේ 
අරවගන කරකෙනො ෙවගේ වදයකේ කයිල. එවහම වනාවෙයි අපි 
වපනේෙල දුනේනා ‘ලහ ු පරිෙතතං චිතතං’ කයිනේවනේ පරිෙසතනයකේ. 
වමාකකේ අතර පරිෙසතනයකේද, විඤඤාණයයතේ නාමරෑපයතේ අතර 
පරිෙසතනයකේ. ඉතාම වව්ගවයනේ ඒ විඤඤාණයය නාමරෑපය අලේලනො 
අතහරිනො. තෙ එකකේ අලේලනො අතහරිනො. ඔය වව්ගය තළු ඒ 
අමතු ුඅමතුු ෙටිනාකම් ඒ තළුිනේ ලැවබනො. ඒ කයිනේවනේ හිතාගනේන 
බැරි තරම් වව්ගවයනේ. වව්ගය නසිාම අපට එකකේ හැටියට වපේනො. 
ඒක නසිාම තමය ි ඝන සංඥාෙ ආදිය තළුිනේ ආෙරණයය වෙලයි වම් 
වලෝකවයේ යථමා තතේත්වය. විදශයනාෙ තළුිනේ වයෝනවිසෝ මනසිකාරය 
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තළුනිේ කරමකරමවයනේ නාමරෑප ධමම අෙවබෝධ කරවගන වම් ගැටළුවෙ 
අවනතා ජටා බහ ිජටා හැටියට යන වම් තතේත්වය අෙවබෝධ කරගනේන 
ඕන. 

කලනිේ අෙසථමාෙක වම්ො විගරහ කරල තියනො. නාමයතේ 
රෑපයතේ අතර තිවයනේවනේ අවනතා ජටා කියලා මහ පුදුම ජටාෙකේ. 
මහා භතූ ධමමයනේ හඳුනාගනේවනේ අර කයිාපු නාම ධමම තළුනිේ වව්දනා, 
සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, මනසකිාර තළුනිේ. වම් මහා භතූ ධමම හඳුනා 
ගනේනෙතේ බැරි වදේෙලේ, අපි ඒ ලබන ආතේමභාෙ අනෙු තරිිසවනකේ 
වෙන විදියකට හඳුනා ගනේවනේ. මනෂුයවයකේ තෙ විදියකට හඳුනා 
ගනේවනේ. වදවිවයකේ තෙ විදියකට හඳුනා ගනේවනේ වම් මහා භතූ ධමම. 
අනේන එබඳු ඒ මහා භතූ ධමමතේ එකේක යන එකකේ වම් නාම ධමම. ඒකයි 
නාම රෑපවයේ තයින භයානක කම. ඒ නාම රෑපය ඒ පැතේවතනේ 
අවනතා ජටාෙකේ. ඊළඟට නාම රෑපවයේ විඤඤාණයය. අපි කවි්ෙවනේ 
නාම රෑපය විඤඤාණයවයේ පිළිඹිබු කරන සෙභාෙයකේ තයිනෙය කියල. 
ආවය මතකේ කර දීමකේ වම් කරනේවනේ. විඤඤාණයවයේ පිළඹිිබ ුවෙන එක 
තමය ිවම් නාම රෑපය කයිනේවනේ. ඒකය ිඅපි වනාවයකුතේ අෙසථමාෙල 
වම් කාවල වබාවහාම ශාසේතරීය විදියට විගරහ කරනේන යන රෑප ධමම 
ගැන වලේඛන ඉදිරිපතේ කරනො. ඒ උනාට අපි ඉතාම සරල විදියට 
වපනේො දුනේනා. වම් රෑපය කියනේවනේ රෑප සංඥාෙකේ. අර නාම ධමම 
තළුනිේ මහා භතූ ආශරවයනේ හවිතේ ඇත ි කර ගනේන රෑප සංඥාෙකේ 
පමණයය.ි නාසසිසේ ගැන කයිප ු කථමාෙ ඔනේන මතකේ කර ගනේන. ඒ 
වහෙනැලේලතේ එකේක කරන වපරළයිම තමය ි වම් මළුු මහතේ 
සංසාරවයේම යනේවනේ. නාසසිසේ තමනේවගේ ෙතවුස තයින පිළඹිිබු කරන 
සෙභාෙය වනාදැනමී නිසා නැෙත නැෙතතේ වදෙඟන ෙැළඳ ගනේන 
ගහිලිේලා මරණයයට පතේෙුණයා. අපිතේ විඤඤාණයවයේ තවිබන පිළඹිිබු කරන 
සෙභාෙය දනේවන නැතෙු, අපට වම් ඉදිරිපතේ වෙන වදේෙලේ ඒො වදේෙලේ 
විදියට අරවගන මිරිඟුෙ ඔසේවසේ යනො කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වදේශනා කවළේ ඒකය.ි ඒ තතේත්වය තුළනිේ ඇතෙින බරපතල කමමයි එක 
පැතේතකනිේ සයිමු් අනේදමිනේ යනේවනේ. අනේන අර රෑප රාග ආදිය ඔය 
විදියට ඒො භොගරය දකේො යනො. අකනිටා බරහම වලෝකය දකේො 
යනො. ඒකමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ‘සංඛාරා පරමා දුකඛා’ කවි්වව්. 
වලෝකවයේ තයින සයිුම්ම, සයිමු්ම දුක තමය ි සංසේකාර. එතවකාට 
සංසේකාර නැත ිකරනේවන වකාවහාමද, අවිදයාෙ නැත ිකරිීවමනේ. වම් 
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පිනේෙතනුේ කලේපනාෙට ගනේන අවපේ නෙින වදේශනාෙල මාතෘකාෙ 
හැටියට ගතේ ඒ පාඨය ‘එතං සනතං එතං පණීතං යදිදං 
සබබසංඛාරසමවථමා සබබපූධි පටිනිසසවගගා තණයහකඛවයා විරාවගා 
නවිරාවධා නිබබානං’ ඒක වම් කයිාපු ගින ි පුළිඟුවව් උපමාෙටතේ 
ඇහැක ි එකත ු කරනේන. වම්ක ශානේතය ි වම්ක පේ රණීතය.ි වමාකකේද 
සබබසංඛාරසමවථමා, සයිලු සංසේකාර සමනය වනා කළ නසියි අර 
බරහම වලෝකෙල යනේවනේ. සබබ සංඛාර සමතයතේ එකේකම සබබූපධි 
පටිනිසසවගගා, උපධි කයිනේවනේ ෙතේකම් හැටියට වම් සංසාරවයේ 
වගාඩනගා ගතේතු පඤච උපාානනසේකන්ධයය.ි ඒ ෙතේකම් ටිකය ි ඒො 
අතහරින තාකේ අරො විඳිනේන වෙනො දුක. එතවකාට සබබපූධි 
පටිනිසසවගගා කයිනේවනේ අතීත සංසේකාර, අනාගත සංසේකාර, 
ෙසතමාන සංසේකාර. ඒො ඔකේවකාම අතහරිනේන වෙනො. ඒො 
ඔකේවකාම අතහැරිය අෙසථමාෙය ිසබබපූධි පටිනිසසගග. ඒ එකේකම යන 
එකකේ තමය ි තණයහකඛවයා තෘෂේණයාෙ ක්ෂය කරිීම. විරාවගා අරෙ 
ඔකේවකාම වසේදිල ගහිලිේලා. විරාග කයිනේවනේ වනාඇලේම, පූසණය 
වනාඇලේම. ඒ එකේකම භෙ නවිරෝධය. වමච්චර වම් කරකැවෙමිනේ 
තබිණුය වම් චකරය එතනනිේම ඉෙර වෙනො. ඒක අෙසාන වෙනේවනේ 
නවිීම නිබබානං ඒක තමය ි ‘නිබබානං පරමං සඛුං’ වම් පිනේෙතුනේ 
වබාවහාම අමාරැ අෙසථමාෙක වම් ඉදිරියට යනේවනේ.  

වම් පිනේෙතනුේ වනාවයකුතේ විදියට අප ගැන ආශීසොද කළාට 
ෙැඩි කලේ ජීෙතේ වෙනේවන නැත ි බෙ අපිට මතකේ කරනේන සිදධ 
වෙනො. ඒ නසිා වම් අෙසථමාවව් තම තමනේවගේ ෙැඩ ටික කරගනේන 
උතේසාහෙතේ වෙනේන ඕන. අද දිනතේ වම් වදේශනාවෙනේ යම් ශකේතියකේ 
වම් පිනේෙතුනේටතේ ලැබනුා නම් වම් වෙසකේ දෙවසේ ඒක නකිම් අහලා 
අහක ානනේවන නැතෙි තම තමනේවගේ පරතපිානෙට උපකාර කර වගන අර 
ඝටීකාර උපාසක මහතේතයාවගේ ජීවිතය ආදශය සථමානවයේ තබාවගන 
තමනේ වම් ධමම ගමන යනේන උතේසාහ කවළාතේ අෙම ෙශවයනේ, අෙම 
ෙශවයනේ අනාගාමිෙතේ වෙනේන පුළුෙනේ බෙ වහාඳට විශේොස කරනේන 
ඕන. කෙුරැ වකාවහාම කවි්ෙතේ අද දින වම් වදේශනාෙ විවශේෂයි. වම්ක 
මලුේ කරවගන තම තමනේවගේ ඉදිරි ධමම ගමන ශකේතමිතේ කරවගන, වම් 
පිනේෙතනුේ අද දින වම් රැකේක ශීලයතේ, විවශේෂවයනේ උතමු් දෙසකේ 
වෙසකේ දෙස ඒ ශීලයතේ උපකාර කරවගන ඉදිරි ෙසෂය තළු ෙඩ ෙඩාතේ 
උනනේදුවෙනේ තම තමනේවගේ බණය භාෙනා සඵල කරවගන 
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බලාවපාවරාතේත ු ෙන උතේතමාථමමයනේට ළඟා වීමට හැම වදනාටම 
ශකේතයි ලැවබ්ො කයිල පරාථමමනා කරනො.  

අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො කසියිම් සතේත්ව වකවනකේ 
සටිිනො නම් වම් ධමම වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ 
වීමට කැමත ිඑවසේ අනවුමෝදනේ වීම තළුිනේ පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ උතුම් 
අමා මහ නෙින සාක්ෂාතේ කර ගනිතේො කයිා වම් ගාථමා කයිනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 
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50 වන ද ශ්න  
(පහන් කණවු ධර්ම ද ්ශනා අංක 207) 

‘නදර්ා තසස ිගවදතා අරහදතා සර්ර්ා සර්බ ුධසස’

සමාහවිතා සමපජාවනා සවතා බුදධසස සාෙවකා 
ආසවෙ ච පජානාත ිආසොනඤච සමභෙං 
යත්ථ වචතා නරිැජඣනත ිමගගඤච ඛයගාමිනං 
ආසොනං ඛයා භකිඛ ුනචිඡ්ාවතා පරිනිබබවුතාති 

 
සැදැහැෙතේ පිනේෙතනුි,  

අරහතේ ඵලවයේ ඇත ිවිවශේෂම ලක්ෂණයය තමය ිආශරෙයනේ ක්ෂය 
වීම. ඒ නසිාම තමය ි රහතනේ ෙහනේවසේලා ඛීණයාසෙ නමිනේ 
හැඳිනේවෙනේවනේතේ නෙින ආශරෙක්ෂය නමිනේ හැඳිනේවෙනේවනේතේ. 
නසිොනගාමී පරතපිානෙ තළු ආසෙ කයින ෙචනයට ලැවබන ෙැදගතේකම 
ඒ අනෙු හතිාගනේන පුළුෙනේ. අද අපි වදේශනාෙට මාතෘකාෙ හැටියට 
ඉතෙිුතතක පාළිවයනේ උපටුා ගතේත ු ගාථමා වදක ඇතේත ෙශවයනේම 
ආසෙ කයින පදය පිළබිඳ අථමම විෙරණයයකට පරසථමාෙනාෙකේ ෙවගයි. ඒ 
සතූරය ආරම්භ වකවරනේවනේ බුදධෙචනය උධෘත කරල දකේෙවතාතේ වම් 
ආකාරවයනේ. 

‘ෙුතතං වහතං භගෙතා ෙුතතමරහතාත ිවම සතුං, තවයා වම 
භකිඛවෙ ආසො කත වම තවයා? කාමාසවො, භොසවො, 
අවිජජාසවො. ඉවම වඛා භිකඛවෙ තවයා ආසොත.ි’ 

භාගයෙතනුේ ෙහනේවසේ විසනිේ වමය ොනරන ලදැය ිමවිසිනේ අසන 
ලදේවදේය. ‘මහවණයනි, වම් ආසෙවයෝ තවිදවනක.ි කෙර තවිදවනකේ ද? 
කාමාසෙය, භොසෙය, අවිජජාසෙය, වම්ය මහවණයනි, ආසෙවයෝ 
තවිදන.’ ඉතනිේ වමනේන වම් විදියට ආරම්භ කරලා, බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ එවතනේදි ඒ පරකාශ කල අථමමය වම් සතූරවයේ දකේෙනේවනේ ගාථමා 
වදකකනිේ. ඒ වදක තමයි අපි මාතෘකා කවළේ. 

සමාහවිතා සමපජාවනා - සවතා බුදධසස සාෙවකා  
ආසවෙ ච පජානාත ි- ආසොනඤච සමභෙං 
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යත්ථ වචතා නරිැජඣනත ි- මගගඤච ඛයගාමිනං  
ආසොනං ඛයා භකිඛ ුනිචඡ්ාවතා පරිනිබබවුතා 

වම්වක අථමමය - සමාධිමතේ ෙ, සමපජඤඤය කයින මනා 
නෙුණිනේ යකුේත ෙූ සතමිතේ බදුධ ශරාෙකයා ආශරෙයනේ දැනගනේනො. ඒ 
ෙවගේම ආශරෙයනේවගේ හට ගැනමී දැනගනේනො. යම් තැනක ආශරෙයනේ 
නරිැදධ වෙනෙ නම් එයතේ දැනගනේනො. ඒ නරිැදධවීම කරා යන 
මාගයයතේ දැනගනේනො. ආශරෙයනේ වගේ ක්ෂය වීවමනේ භකි්ෂුෙ තෘෂණයා 
කසුගනිේන වනාමැතෙි පිරිනවිිවයේ වෙය.ි වම් ඒ ගාථමාෙල අථමමයයි. වම් 
ගාථමා ආශරවයනේ අපට හිතාගනේන පුළුෙනේ බුදධ ශරාෙකයකු විසිනේ 
අෙශයවයනේම ආශරෙයනතුේ, ආශරෙයනේවගේ හට ගැනේමතේ, එහි 
නවිරෝධයතේ, එහ ිනවිරෝධගාමිනී පරතපිානෙතේ දැනගතයතු ුබෙ.  

ඒෙවගේම අපට හමු වෙනො මැදුම් සඟිවයේ සමමා දිටඨි සූතරය. 
ඒ සමමා දිටඨි සතූරවයේ දී පිනේෙතනුි, අවපේ අගර ශරාෙක ශාරීපුතත මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ සමමා දිටඨිය හඳුනේෙන දහසය ආකාරයකේ දකේෙනො. 
සරල එවකේ ඉඳල ගැඹරුිනේ ගැඹරුට යන දහසය ආකාරයකිනේ සමමා 
දිටඨිය විගරහ කරනො. විගරහ කරල අෙසානවයේදී දහසයවෙන ි සමමා 
දිටඨි විගරහය හැටියට ඉදිරිපතේ කරනේවනේ ආශරෙයනේ පිළබිඳෙයි. වම් 
ආකාරයටය ි සාමානයවයනේ සංිහවලනේ කිව්වොතේ ශාරීපුතත මහ 
රහතනේ ෙහනේවසේ ඉදිරිපතේ කරනේවනේ ‘යම් අෙසථමාෙක ආසය 
ශරාෙකවයකේ ආශරෙයනේ දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ හට ගැනීම 
දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ නවිරෝධයද දනේනො නම්, ආශරෙයනේවගේ 
නවිරෝධගාමින ීපරතපිානෙ දනේනො නම්, එවතකනිතුේ ආසය ශරාෙකවයකේ 
සමමා දිටඨිය ඇතේවතකේ වෙනො.’ එවහම කයිල ඊළඟට වතේරැම් 
කරනො වමානෙද වම් ආශරෙ තනු - කාමාසවො, භොසවො, 
අවිජජාසවො. ඊළඟට ආසෙ සමදුය දකේෙනේවනේ ‘අවිජජා සමුදයා ආසෙ 
සමදුවයා’ අවිදයාෙ හටගැනවීමනුය ිආශරෙ හටගනේවනේ. ඊළඟට ආසෙ 
නවිරෝධය කයින එක වතෝරනේවනේ අවිජජා නිවරෝධා ආසෙ නවිරාවධා. 
අවිදයාෙ නවිරෝධ වීවමනුය ි ආශරෙ නිරැදධ ෙනේවනේ. ආසෙ 
නවිරෝධගාමින ීපරතපිානෙ හැටියට දකේෙනේවනේ ආයය අෂටාංගකි මාගයයයි. 
එයනිේ අපට සමමා දිටඨියට අෙශය කාරණයය ඒ ආශරෙ පිළිබඳෙ පරකාශ 
ෙුණයා.  
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දැනේ වකළිනේම අපි ආසෙ කයින ෙචනය දිහා බලම.ු ඇතැම් 
ෙචන වතේරැම් ගැනවීම්දී අපට නරිැකේතිය දකේොම යනේන සිදධ 
වෙනො. වම් ආසෙ කියන ෙචනය හැදිල තයින හැටි බැලුවොතේ 
‘ආසෙනතතී ි ආසො.’ ‘ගලාවගන එන’ කයින අථමමවයනේ ආශරෙ කියල 
කයිනො. සාමානය ෙයෙහාරවයේ ආසෙ කියන ෙචනය එනො, මදය 
සාරය පිළබිඳෙ - මතේපැනේ පිළබිඳෙ. ඒක තළුනිේ අපට අථමම වදකකේ 
මතකුරගනේන පුළුෙනේ වම්කට අානළෙ. මදය සාරය ගැන හිතල බලන 
වකාට ඒොවයේ තයිනො මතේ කරන සෙභාෙයකේ. ඒ ෙවගේම එකතැන 
පලේවීවමනේ පැසවීවමනේ ඇතවිෙන මතේවෙන ගතයි ආසෙ වලස 
හැඳිනේවෙනො. ඒ ෙවගේම ඒ ආසෙ එවහම නැතේනම් මදය සාරවයේ 
සාරයට, එවහම නැතේනම් වරාඩ්ඩට, ශකේතයිකේ තයිනො තෙතේ ඒ 
ෙවගේම මදය සාර නපිදෙනේන, ඒකට තෙතේ එකත ුකරන වදේෙලේෙලට 
ගලාගන ගහිිලේලා, ඒෙතේ මතේවෙන සෙභාෙයට පතේකරෙන ශකේතියකේ 
මදය සාරෙල තයිනො. වම් අනෙු කලේපනා කරල බලනවකාට 
වලෝකයා මතේවෙන වලාකමු මතේවීම් තනුයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් 
කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ ෙශවයනේ දකේෙලා තවියනේවනේ. දීසඝ 
කාලයකේ කාමයනේ තළුම පැළඹීම තළුිනේ කාමයනේ තළුම මතේවෙලා ඒ 
තළු පලේවෙලා පැසෙලා ඒ ඇතෙින ආශරෙයනේ තමා කාමාසෙ. භෙය 
කයිල කයින පැෙැතේම - සතිිනේ මො ගතේත ුවම් මමය කයිල මාවගේය 
කයිල සතිාගතේත ු ඒ පැෙැතේම තුළ පැළඹිලා ඒ විදියට මතේවෙලා, 
පලේවෙලා ඇතකිරගතේත ු ආශරෙ භොසෙ. අවිදයාෙ තළුම අන්ධකාරය 

තළුම අන්ධකාරයටම කැමැතේවතනේ ඒක තළුම දීඝය කාලයකේ පලේවෙලා 
ආෙ ආශරෙ අවිජජාසෙ කයිලා හතිාගනේන. සාමානයවයනේ සරල 
ෙශවයනේ ගතේවතාතේ අපට කයිනේන තවියනේවනේ වමනේන වම් ගලාගන 
ඒම පිළබිඳ අථමමය වමතන ෙැදගතේ ෙන බෙය.ි ඒකට වහේතෙු වම් 
වදේශනාෙ තෙ ඈතට යනවකාට වතේරැම් ගනේන පුළුෙනේ. ඒ ෙවගේම 
මැදුම් සඟිවයේ වදෙන සතූරය හැටියට සබබාසෙ සතූරය සංගරහ කරනේන 
සංගතී ි කාරක මහ රහතනේ ෙහනේවසේලා තරීණයය කවළේ වමාකද, වම් 
ආසෙ යන පදය ඒ තරම්ම ෙැදගතේ නසියි.  

සබබාසෙ සතූරය මැදුම් සඟිවයේ වදෙන සතූරයය.ි ඒක ආරම්භ 
කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වමනේන වම් පාඨවයනේ. ‘සබබාසෙ 
සංෙර පරියායං වො භිකඛවෙ වදසිසසාමි.’ මහවණයන ි මම නඹුලාට 
සයිලුම ආශරෙයනේ සංෙර කරන පරියාය - කරමය - කයිා වදනො. 
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එතවකාට මැදුම් සඟිවයේ පළවෙනි සතූරවයේ - මලූපරියාය සූතරවයේ 
තවියනේවනේ ‘සබබධමමමලූපරියායං වො භිකඛවෙ වදසිසසාමි’ කියලා 
ඒ සතූරය ආරම්භෙනේවනේ මහවණයනි, මම හැම වදේකම, හතිට එන හැම 
අරමණුයකම මලුේ ආකෘතයි, මලුේ කරමය වපනේනනො. වදේශනා කරනො 
කයිලා මලූපරියාය සතූරය වදේශනා කළා. වමවතනේදී සයිලු ආශරෙයනේ 
සංෙර කරිීවම් කරමය වදේශනා කරනො කියලා සබබාසෙ සූතරය 
ොනරණයො. ඊළඟට තෙ ෙැදගතේ කාරණයයකේ ආරම්භවයේදීම පරකාශ 
කරනො. වම් ආශරෙ සංෙර කරිීම වහෝ ක්ෂය කරිීම ගැන බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වදේශනා කරනේවනේ වමවහමය.ි  

‘ජානවතා අහං භකිඛවෙ පසසවතා ආසොනං ඛයං ොනමි. වනා 
අජානවතා වනා අපසසවතා’ මහවණයනි, මම කයිනො දනේනහුට 
දකනිේනහුටමයි ආශරෙයනේ ක්ෂයවීමකේ ඇතේවතේ. වනාදනේනහුට 
වනාදකනිේනහටු වනාවව්. අනේන ඒක තළුිනේ හතිාගනේන පුළුෙනේ අර 
අවිදයාෙට ඇත ිසම්බන්ධතාෙ. අවිදයාෙ නසිා නම් ආශරෙ ඇතෙිනේවනේ 
දැනගැනීම දැකගැනමී තළුනිුය ිආශරෙ ක්ෂය කරනේන පුළුෙනේ. අනේන ඒ 
ටික අපට හතිාගනේන පුළුෙනේ. ඊළඟට කයිවෙනො ‘කිඤච භකිඛවෙ 
ජානවතා කිඤච පසසවතා ආසොනං ඛයං ොනමි.’ කමුකේ දැන 
ගැනවීමනේද කමුකේ දැකගැනවීමනේද ආශරෙයනේ ක්ෂයෙනේවනේ. ඔනේන 
ෙැදගතේ කාරණයයකේ එවතනේදි එළයිට එනො. ‘වයානිවසා 
මනසකිාරඤච අවයානිවසා මනසකිාරඤච’ එතවකාට දැනගතයුතු 
ෙනේවනේ පරධාන ෙශවයනේ ආසය ශරාෙකයා වයානවිසා මනසකිාරයතේ 
අවයානිවසා මනසකිාරයතේ අතර වෙනසයි. ඒකට වහේතෙු බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ දකේෙනො. ඉසේවසලේල කයිනේවනේ අවයෝනවිසෝ මනසකිාරයයි. 
ඒ ෙචනය අපි වම් පිනේෙතුනේට කියල දීල තයින නසිා අමුතුවෙනේ 
විගරහ කරනේන ඕන නැහැ. සාමානයවයනේ සලකා ගනේන පළමුවෙනි 
ෙරට අහන අය. අවයෝනවිසෝ මනසකිාරය කයින එක තමය ිවලෝකයා 
තළු ෙැඩිවයනේම තවියනේවනේ. ‘අනිස ි වලස වමවනහ ි කරිීම’ කියල 
හතිාගනේන. වයෝනවිසෝ මනසකිාරය නසියිාකාරවයනේ වමවනහි කිරීම. 
ඔනේන ඉසේවසලේල කයිනො අවයෝනවිසෝ මනසකිාරය ගැන. 
‘අවයානවිසා භකිඛවෙ මනසකිවරාවතා අනුපපනනා වච ෙ ආසො 
උපපජජනත ිඋපපනනා ච ආසො පෙඩඪනති’ අනසි ිආකාර වමවනහි 
කරිීම තළුනිේ සදිුෙනේවනේ කමුකේද? නපූනේනාෙූ ආශරෙයනේ උපදිනො. 
උපනේනාෙූ ආශරෙයනේ ෙැවඩනො. අනකිේ පැතේතට. ‘වයානවිසා ච වඛා 
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භකිඛවෙ මනසකිවරාවතා අනුපපනනා වච ෙ ආසො න උපපජජනති 
උපපනනා ච ආසො පහීයනති’ නසිි ආකාර වමවනහ ි කරිීම තුළිනේ 
නපූනේනාෙූ ආශරෙ උපදිනේවන නැහැ. උපනේනාෙූ ආශරෙ පරහණීය වෙනො. 
ඔනේන ඕක තළු වයෝනවිසෝ මනසකිාරය අවයෝනිවසෝ මනසිකාරය 
කයින ෙචන වදවකේ ෙැදගතේ කම ගැන, ඉතාමතේම ෙැදගතේ කාරණයයකේ 
වමවතනේදි මතු කරනො. ඇතේත ෙශවයනේ ඒ කාරණයය ධමමය පිළිබඳ 
පරශේන කරන බටහරි උගතුනේ ඇතළුු වබාවහෝ වදනාට ගැටළුෙකේ. දැනේ 
බැලූ බැලේමට පරසේපර විවරෝධී කයිමනකේ, අර ශාරීපුතත සොමීනේ 
ෙහනේවසේවගේ පරකාශය තළු තියනො, වමාකකේද? උනේෙහනේවසේ ආශරෙ 
හඳුනේො වදනේවනේ කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ යනුවෙනේ. එතනතේ 
අවිදයාෙ කයින ෙචනය සඳහනේ වෙනො. එතවකාට අවිදයාෙතේ 
ආශරෙයකේ. ඊළඟට ඒ ආශරෙයනේවගේ සමුදය හටගැනමී දකේෙනවකාට 
කයිනො ‘අවිජජා සමුදයා ආසෙ සමුදවයා’ අවිදයාෙ ඇතවිීවමනේ ආශරෙ 
ඇතවිෙනො. කලේපනා කරල බලනේන පිනේෙතනුි, බැලූ බැලේමට 
උභවතෝවකෝටික පරශේනයකේවන, ගැලවපනේවන නැත ි කයිමනකේවන. 
ආශරෙෙලනිතුේ එකකේ අවිදයාෙ. එවහම තවියදේදිතේ කයිනො ආශරෙයනේ 
හටගනේවනතේ අවිදයාෙ නසිා. ඒක ටිකකේ ගැඹරුැ කාරණයයකේ. නමුතේ අපි 
කයිාපු පලේවීම පිළබිඳ කාරණයයතේ, දැනගැනමී පිළබිඳ කාරණයයතේ 
අනෙුය ිවමය විසා ගත යතුේවතේ.  

වම්ක නසිාම තමය ිසබබාසෙ සතූරවයේ පළමවුෙනේම වම් දශයනය 
වම් දැකමී පිළබිඳෙ වපනේනමු් කරනේවනේ. වම්ක විසඳගනේන අමාරැ මහ 
පුදුම ගැටළුෙකේ. වකානකේ වසායාගනේන බැරි අවිදයාෙකේ ඇවිලේල 
තයිනො. නමතුේ අවිදයාෙ තළු පලේවීම තළුිනේ අර කයිාපු ආකාරයට 
දිගටම ඇදිල යන ගතයිකේ තියනො. ඒක දිගටම ඇදිල යාම ෙළකේෙන 
සංෙර කරන එකම කරමය තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මතු කරල 
දුනේන වයෝනවිසෝ මනසකිාරය. අපි කලනිුතේ කයිල තයිනො වම් 
පිනේෙතනුේට, වයෝනවිසෝ මනසකිාරය ඇතේත ෙශවයනේ ගැඹුරිනේ 
ගතේවතාතේ පරඥාවව් මලු බීජයයි. වකවනකුට කයිනේන පුළුෙනේ අපි 
පෘතගේජනවයා අපට ඇත ි පරඥාෙකේ නැහැ. පරඥාෙ තවියනේවනේ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාටයි, ආසයයනේ ෙහනේවසේලාටය ි කයිලා. නමුතේ කා ළඟතේ 
තයිනො මනසකිාරය. අපි ඕො ගැන හගුකේ විසේතර කයිල තියනො 
අවපේ පටිචචසමපුපාද වදේශනාෙල. හැම වකවනකටුම අවයෝනිවසෝ 
කයින එක වයෝනවිසෝ කර ගනේන පුළුෙනේ. වයෝනවිසෝ මනසිකාරය 
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තමය ිපරඥාවව් මූල බීජය. අනේන ඒ නිසා තමය ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
මත ු කරල දකේෙනේවනේ ආසය ශරාෙකයා පළමවුෙනේම දැනගනේන ඕනෑ 
වදේ, දැක ගනේන ඕනෑ වදේ ඒ වයෝනවිසෝ මනසකිාරයතේ අවයෝනිවසෝ 
මනසකිාරයතේ අතර වෙනසයි. වමාකද වයෝනවිසෝ මනසකිාරය තුළිනේ 
තමය ි අවිදයාවව් පිටවකානේද බිඳිනේවනේ. අපි එවහම කයිම.ු වමාකද 
නපූනේ අවිදයා ආශරෙ නපූදින හැටියටතේ උපනේ අවිදයා ආශරෙ පරහීණය 
කරිීමටතේ අපට උපකාර ෙනේවනේ වයෝනවිසෝ මනසකිාරයයි. ඔනේන 
එතන ඉඳල යමු.  

වම් වදේශනාෙ හිතනේන හතිනේන ගැඹරුැ පුදුම වදේශනාෙකේ, 
මැදුම් සඟිවයේ සඳහනේ වම් වදවෙනි වදේශනාෙ, මලුේ වදේශනාෙ ෙවගේම. 
එවතනේදි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ තෙ දුරටතේ කයිනො වදනේවනකේ 
පිළබිඳෙ. අශරැතෙතේ පෘතගේජනයා කයිනේවනේ ධමමඥානය නැත ිපුදේගලයා. 
ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයා කයින එකේවකනා අනතිේ පැතේවතනේ. ඔනේන 
ඉසේවසලේල කයිනො අශරැතෙතේ පෘතගේජනයා පිළබිඳෙ. අශරැතෙතේ 
පෘතගේජනයා වමවනහ ිකළ යතු ුධමම දනේවන නැහැ. වනාවමවනහි කළ 
යතු ු ධමම දනේවනතේ නැහැ. වමවනහ ිකළ යතු ු ධමම වනාදැනීම නිසාතේ 
වනාවමවනහ ිකළ යතු ුධමම වනාදැනමී නසිාතේ වනාවමවනහ ිකළ යුතු 
ධමම වමවනහ ි කරනො. වමවනහ ි කළ යතුු ධමම වමවනහ ි කරනේවන 
නැහැ. ඊළඟට ඒවක ආදීනෙතේ වපනේනමු් කරනො. අර කලනිේ කියාපු 
ආකාරයට වනාවමවනහ ි කළ යතු ු ධමම වමවනහ ි කරිීම තුළිනේ 
නපූනේනාෙූ කාමාශරෙ, භොශරෙ, අවිදයාශරෙ උපදිනො. උපනේනාෙූ ආශරෙ 
ෙැවඩනො. වකටිවයනේ සලකාගනේන, කලනිේ කයිාපු ආකාරයට 
එතවකාට වයෝනවිසෝ මනසකිාරය තුළිනේ නපූනේනාෙූ ආශරෙ 
උපදිනේවනතේ නැහැ. උපනේ ආශරෙ ෙැවඩනේවනතේ නැහැ. අනේන ඒකයි 
ආනශිංසය. එතවකාට වයෝනිවසෝ මනසිකාරය වනාදැනමී නිසා 
අශරැතෙතේ පෘතගේජනයා ‘අවයෝනවිසා’ ෙැරදි විදියට වමවනහ ිකරනො.  

ඊළඟට ෙැරදි විදියට වමවනහ ිකරන කරම දකේෙල තයිනො ඒ 
සතූරවයේ. හඟුකේ කයිනේන තයින නසිා වකටිවයනේ කයිනේන උතේසාහ 
කරනො. වම්ො ගැන යම් යම් අෙසථමාෙල සඳහනේ කරලතේ තයින නසිා, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අශරැතෙතේ පෘතගේජනයාවගේ චිනේතන කරමය ගැන 
වමවහමය ි දකේෙනේවනේ. ඒ තැනැතේතා අනසි ි ආකාරයට වමවනහි 
කරනේවනේ වකාවහාමද? මම කයින සංකලේපය ඉසේසරහට ානවගන. 
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ඔනේන අතතීය ගැන අශේ රැතෙතේ පෘතගේජනයා වමවහම හතිනො. ‘මම 
අතතීවයහි ෙූවයම් ද, අතතීවයහ ිවනා ෙූවයම් ද, අතතීවයහි කෙවරකේ 
ෙූවයම් ද, අතීතවයහි වකවසේ ෙූවයම් ද, කෙවරකේ වී කෙවරකේ ෙූවයම් 
ද’ මම කයින කථමාෙ ඉසේසරහට ානලය ි වම් විදියට තසක විතසක 
වමවනහ ි කරනේවනේ. ඊළඟට අනාගතය ගැනතේ වමවහමය ි වමවනහි 
කරනේවනේ. මම අනාගතවයහි කෙවරකේ ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහි මම 
වනා ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහ ි වකවසේ ෙනේවනම් ද, අනාගතවයහි 
කෙවරකේ වී කෙවරකේ ෙනේවනම් ද? ඒ අනාගතය පිළබිඳෙ. ෙසතමානය 
පිළබිඳෙතේ ඇතළුතනිේ සැකයකේ උපදො ගනේවනේ වම් විදියටයි. මම 
ඉනේනෙද, මම නැදේද, මම කෙවරකේද, මම වකවසේ වකවනකේද. ඊළඟට 
තවියනේවනේ වම් සතේත්වයා වකාවහනේද ආවෙ, වකාහාටද යනේවන - මම 
කයිල කයින එක ආතේමය බෙ වපේනො -  වම් ඔකේවකාම වෙනේවනේ 
මම කයින එක ඉසේසරහට ානල අවයෝනවිසෝ මනසකිාරවයනේ තසක 
කරනේනට පටනේ ගතේත ුනසිා. වලෝකයා තළු - අවනකේ හැම ආගමකම 
තවියනේවනේ ඔය අවයෝනවිසෝ මනසකිාරවයනේ හානගතේතු වදේයි.  

බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො ඒ විදියට අතීතය 
පිළබිඳෙතේ අනාගතය පිළබිඳෙතේ ෙසතමානය පිළබිඳෙතේ වමවනහි 
කරිීම තළුනිේ දෘෂේටි හයකනිේ එකකට ෙැවටන බෙ. වමානෙද ඒ දෘෂේටි 
හය. එකේවකා දැඩිෙ ගනේනෙ ‘මට ආතේමයකේ තවිබ්.’ එවහම නැතේනම් 
මට ආතේමයකේ නැත - අත්ථථි වම අතතා. නත්ථථි වම අතතා.  ඒක දැඩිෙ 
ගනේනො. සතය දෘෂේටියකේ හැටියට. එවහම නැතේතම් හතිනො මම 
ආතේමවයනේ ආතේමය හඳුනගනේනෙය. එවහමතේ නැතේතම් අනාතේමවයනේ 
අනාතේමය හඳුනගනේනෙය. එවහමතේ නැතේතම් අනාතේමවයනේ ආතේමය 
හඳුනගනේනෙය. අනේතමි හයවෙන ි එක ෙශවයනේ දකේෙනේවනේ කථමා 
කරිීවම්, විඳීවම් ශකේතයි ඇත ිවම් සසර වහාඳ නරක කමම විපාක විඳින 
වම් මවගේ ආතේමය - අනේන ආතේමය කයින එක පැහැදිල ි කරන 
ආකාරය - සානකාලකිය,ි සථිරය,ි ශාසෙතයි, වෙනසේ වෙනේවනේ නැහැ. 
අනේන දැඩිෙම ආතේම දෘෂේටිවයේ පිහටිියා. ඒ ආකාරයට දෘෂේටි හයකිනේ 
එකකට ෙැවටනො. ඒ අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා. 

ඊළඟට ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයාවගේ චිනේතනය. එයා වමවනහි 
කළ යතු ුධමම දනේනො. වනා වමවනහ ිකළ යතු ුධමමතේ දනේනො. වනා 
වමවනහි කළ යුත ු ධමම වමවනහි කරිීම නසිා ඇතෙින ආදීනෙතේ 
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දනේනො. ඒො ගැන අපි වකටිවයනේ සලකා ගනිම.ු වමවනහි කළ යුතු 
ධමම වමානෙද කයිලා. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේෙනො. 
වකාවහාමද එයා වමවනහි කරනේවනේ, වමය දුකය ි කයිල ‘ඉදං 
දුකඛනති’ වම් දුකට වහේතෙුය ි කයිල වමවනහ ි කරනො. වම් දුකඛ 
නවිරෝධයයි කයිල වමවනහි කරනො. වම් දුකඛ නවිරාධගාමිනී 
පරතපිානෙය ි කයිල වමවනහි කරනො. වකාටිනේම කයිවතාතේ 
චතරුායයසතයය අනෙු වමවනහ ි කරිීමය.ි මමය, පුදේගලයාය යන 
කථමානේතර නැතෙි චතරුායයසතයය අනෙු වමවනහ ිකරිීමය ි වයෝනිවසෝ 
මනසකිාරය. ඒ වමවනහ ි කරිීවම් අෙසාන වකලෙර ෙශවයනේ 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ දකේෙනේවනේ ඒ වමවනහ ිකරිීම තළුනිේ ඒ ආසය 
ශරාෙකයා - ඒක පිළබිඳෙ කාල සමීාෙකේ නැතතේ -  ඇතැම් විට 
ක්ෂණිකෙ ඇතැම් විට පහවුෙලා හරි ඒ වමවනහ ි කරිීම තුළිනේම 
සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, සලීබබතපරාමාස කයින සංවයෝජන තුන 
කඩා ගනේනො. ඒ ආසය ශරාෙකයා පිළබිඳෙ. ඔනේන එතවකාට ඒ 
දශයනය. ඊළඟට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරනො සංෙර කරම 
හය. ‘අත්ථථි භිකඛවෙ ආසො දසසනා පහාතබබා,’ මහවණයනි, ආශරෙයනේ 
තයිනෙය දශයනවයනේ පරහාණයය කළ යතුු. අපි වකටිවයනේ සඳහනේ කරමු. 
සංෙර කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළ යතු ු ආශරෙයනේ තයිනො. 
පටිවසේෙනය කයිල කයිනේවනේ පාවිච්චි කරිීම. එවහම නැතේනම් 
පරතවිසේෙනය කරිීම තුළනිේ සංෙර කළ යුත ු ආශරෙයනතුේ තියනො. 
අධිොසනා කයිල කයිනේවනේ ඉෙසමී තුළනිේ සංෙර කළ යතුු ආශරෙ 
තයිනො. ඊළඟට පරිෙජජන කයින ෙසජනය කරිීම - මග හැරීම - 
තළුනිේ ජය ගත යතුු, සංෙර කර ගත යතුු, ආශරෙතේ තයිනො. ඊළඟට 
‘විවනාදනා’ කයින දුරැ කරිීම තළුනිේ සංෙර කර ගත යතු ු ආශරෙතේ 
තයිනො. අෙසානයට කයිනො භාෙනාෙ තුළනිේ සංෙර කර ගත යුතු 
ආශරෙතේ තයිනො. ඔය එක එකකේ අපි වකටිවයනේ සළකා ගනිම.ු  

දශයනවයනේ පරහාණයය කළ යතු ු ආශරෙයනේ සකකාය දිටඨි, 
විචිකිචඡ්ා, සලීබබතපරාමාස කයින ඒොය.ි ඒො අර කියාපු 
මනසකිාරය තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුු වෙනො. ඒ නිසාමයි 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ොනවළේ - වම් පිනේෙතනුේ සහිපිතේ කර ගනේන, 
‘සහාෙසස දසසන සමපානය තයසස ු ධමමා ජහතිා භෙනත’ි කයිලා. 
ඊළඟට මතකේ කර ගනේන ‘දිටඨිංච අනපුගමම සලීො දසසවනන 
සමපවනනා’ ඒ ඔකේවකාම දශයනවයේ ඇති ෙටිනාකම, දශයනවයනේ 
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පරහාණයය කරනෙ මිසකේ වෙන කරමයකනිේ පරහාණයය කරනේන බැහැ. 
අලේලල ඉෙතට ානනේන බැහැ. සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, 
සලීබබතපරාමාස පරහාණයය කළ යතුේවතේ දැකවීමනේමය.ි අර කියාපු 
චතරුාස ය සතයය අනෙු වමවනහ ි කරිීවමනේමය.ි ෙැරදි දෘෂටිය ගැන 
කයින වකාට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වයාදන ෙචන ටික සඳහනේ 
කරනේන බැරි ෙණුයා. අශරැතෙතේ පෘථමගේජනයා වම් චිනේතනය වකළෙර 
කරන හැටි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ මහ පුදුම ෙචන මාලාෙකිනේ 
කයිනො. මහවණයන ි වම්ක අනේතමිට දිටඨිගතං, දිටඨිගහනං, 
දිටඨිකනතාරං, දිටඨිවිසකූං, දිටඨිවිපඵන්දිතං, දිටඨිසංවයාජනං ... ඔවහාම 
ෙචන රාශියකේ තයිනො. ඒ තැනැතේතා අර දෘෂේටි තළුනිේ ගහිලිේලා දෘෂේටි 
කානේතාරයක ෙනලැහැබක අතරමං වෙනො. ඒ තැනැතේතා කොනෙතේ 
ජාත,ි ජරා, මරණයෙලනිේ මිවදනේවන නැහැ, අර කයිාපු අශරැතෙතේ 
පෘථමගේජනයා. ශරැතෙතේ ආසය ශරාෙකයා, ‘මම’ ඉසේසරහට ගනේවන 
නැතෙු බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා පමණයකේ සාමුකකංසකි වදේශනා 
ෙශවයනේ ඉදිරිපතේ කළ චතරුායය සතයය අනෙු වමවනහ ි කිරීවමනේ 
වමවතකේ කඩා ගනේන බැරි ෙුණය සකකාය දිටඨි, විචිකිචඡ්ා, 
සලීබබතපරාමාස කඩාගනේනො.  

ඊළඟට ‘සංෙරවයනේ පරහාණයය කළ යතුු’ කයින තැනදී 
වකටිවයනේ සළකා ගනේන. ‘ඉන්්රිවයස ු ගතුතදොරතා’ ඒ කියනේවනේ 
ඉන්්රියයනේ සංෙරය පිළබිඳෙය.ි ‘විඝාතපරිළාහ’ කයින වයදුම වම් 
සංෙරය ගැන කයිනවකාට දැකේවෙනො, යම් විදියකට ෙැරදි වමවනහි 
කරිීම් තළුනිේ ‘විඝාතපරිළාහ’ කයින ෙචනයතේ එතන වයවදනො. 
ඉන්්රියයනේ අසංෙර කරිීම තළුනිේ යම් වෙවහස පරිළාහ දැවිලි 
ඇතවිෙනො නම් සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො නැතවිෙනො. ටිකකේ හිතල 
බලනේන, ඇස සංෙර වනාකරිීම තළුිනේ යම් ආශරෙ එනේන පුළුෙනේ නම් 
වෙවහස දැවිල ිඇතිවෙන, ඇස සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො නැතවිෙනො. 
ඒ ෙවගේම ඇස, කන, නාසය, දිෙ, කය, මනසතේ ඇතළුුෙ ඒ ආයතන 
හය ගැන ඒ ආකාරයට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වදේශනා කරනො. ඔනේන 
ඒ ‘සංෙරා පහාතබබා’ ගැනය.ි ඒ යම් ආශරෙයනේ ඉන්්රිය අසංෙර කර 
ගැනමී තළුිනේ ගලාගන එනො නම් සංෙර කර ගැනමී තළුිනේ ඒො 
නැත ිවෙනො. ඒො ආශරය කර වගන ඇතවිෙන ‘විඝාතපරිළාහ’ කියන 
ඒ වෙවහස දැවිල ිආදිය නැත ිවෙනො. ඒ සංෙරා පහාතබබා.  
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ඊළඟට ‘පටිවසෙනා පහාතබබා’ පරතවිසේෙනය කයිල කයිනේවනේ 
පිනේෙතනුි, අවපේ ෙචනවයනේ කයිනො නම් පාවිච්චි කරිීම. එතනදී 
දකේෙනේවනේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ සංඝයා ෙහනේවසේලාට ජීෙතේ වීම 
සඳහා ඇතේතෙශවයනේ අෙශය අෙම ටික තමය.ි ෙසේතරය, ආහාරය, 
වසේනාසනය, ගලිනේපස. ඇතේතෙශවයනේ වම් හැම සංෙරයකේ ගැන 
සඳහනේ ෙන තැනේෙල ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ කයින ෙචනය සඳහනේ 
වීම ෙැදගතේ. වයෝනවිසෝ මනසකිාරය කයින ෙචනයට දීපු ෙැදගතේ 
කමම තමයි, ‘වයානවිසා’ කයිනේවනේ නෙුණිනේ සළකා බලමිනේ. ඉන්්රිය 
සංෙරය ගැන කයින වකාටතේ ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ නෙුණිනේ සළකා 
බලමිනේ ඇස ෙහගනේනො. ඇතේතෙශවයනේම ඉන්්රිය සංෙරය ගැන 
කයින වකාට ඇහැ, කන, නාසය ෙහගන ඉනේන බැහැවන. ඒ වෙනුෙට 
අපි වපනේො දුනේනා නයිම ෙචනය. ‘ඉන්්රිවයසු ගුතතදොරතා’ ඉන්්රියයනේ 
පිළබිඳ වානරට ු පාලවයකේ, රකේනා ලද වානර ඇත ි බෙ කියනේවනේ 
අෙසථමානුකලූෙ වානර ෙහගනේන පුළුෙනේ වෙනේන ඕන. ඒකය ිසංෙරය. 
සංෙරය වෙනේවන ඒක අනෙුය.ි ඒක ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ නුෙණිනේ 
සළකා බලා අෙසථමානකුලූෙ ඇහැ, කන, නාසය ෙහගනේනො අර 
කයිාපු වකවලසේ අරමණුයෙුලනිේ. 

ඒ ෙවගේම දැනේ වමවතනේදි අපි හිතම ු ෙසේතරයකේ අෙශයවන 
ඒවක අෙම පරවයෝජනය සලකාවගන පරතයවව්ක්ෂා පාඨවයේ කියන 
ආකාරයට ‘පටිසඞඛා වයානවිසා චීවරං පටිවසවාමි යාවවෙව සතීසස 
පටිඝාතාය උණහසස පටිඝාතාය ඩංසමකසවාතාතපසරිංසප 
සමථසසානං පටිඝාතාය යාවවෙව හරිවකාප ී න පටිචඡාෙනත්ථං’ ඔය 
විදියට සතීල උෂේණයය මැස ි මදුරැ ආදීනේවගනේ සදිුෙන පීඩා 
ෙැලැකේවීමටතේ ඒෙවගේම ‘හරිිවකාපී න පටිචඡ්ාදනත්ථං’ විලි ෙසාගැනීම 
සඳහා කයිලා අෙම පරවයෝජනය ගැන සලකාවගන චීෙරය පරිහරණයය 
කරනො. ඊළඟට පිණයඩපාතය පිළබිඳෙ ‘පටිසඞඛා වයානවිසා’ ඒෙ 
ගැන අපි වකාවතකතුේ කයිල තයිනො. වම් පිනේෙතුනුතේ යම් 
පරමාණයයකට කරනෙතේ ඇත.ි ඒ පරතයවව්ක්ෂාෙ ආහාරය පිළබිඳෙ. 
නෙුණිනේ කලේපනා කරලා වම් ආකාරයට මම වම් ආහාරය ගනේවනේ 
‘වනව ෙවාය න මදාය, න මණඩනාය, න විභසූනාය’ ආදී ෙශවයනේ 
සාමානය පුදේගලයනිේ ගනේනො ෙවගේ වනාවෙය.ි විවනෝද වීමට, ශරීරය 
ෙඩා ගැනමීට වනාවෙය.ි ‘යාෙවදෙ ඉමසස කායසස ඨිතයිා.’ ‘හවුදකේ’ 
අනේන හවුදකේ ෙචනය ඉසේසර වෙනො. හුවදකේ වම් කය පෙතේො 
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ගැනමී සඳහා ඨිතයිා යාපනාය යැපීම සඳහා විහංිසපූරතයිා බඩගිනි 
වව්දනාෙ නැති කරලා බරහමචරියාෙට අනුගරහයකේ හැටියට, ආහාර 
වනාවගන ඉනේන බැරි නසිා ගනේනො. වම් විදියට පැරණි වව්දනාෙ 
නැතකිර ගනේනො වම් ආහාර ගැනවීමනේ. ෙැඩිපුර ආහාර ගැනීවමනේ 
හට ගනේනා අලුතේ වව්දනා ඇත ි කර ගනේවනේ නැහැ. මවගේ පහසු 
විහරණයය සැලසමී සඳහා කයිලා භාෙනාෙට ගැලවපන විදියට 
සලකලා ඒ ආහාරය ගනේනො. ඊළඟට වසේනාසනය පිළබිඳෙතේ ෙසේතර 
ගැන කවි්ෙ ආකාරයටය ිතවියනේවනේ. සතීල, උෂේණය, මැසි, මදුරැ ආදී 
පීඩනයනේ වගනේ වබ්රීම සඳහාතේ ‘යාෙවදෙ උතපුරිසසය විවනාදනං.’ 
සෘතෙුලනිේ ඇතෙින පීඩනයනේ ෙලකේො ගැනීම සඳහාතේ. අෙම ෙශවයනේ 
ගලිනේපස ගැන කයිනේවනතේ ඒ විදියටමයි. ‘උපපනනානං සාරීරිකානං 
වෙයයාබාධිකානං වෙදනානං’ උපනේනා ෙූ ශාරීරික වව්දනා දුරැකර 
ගැනමී සඳහා, ඒො වනා වගන හිටිවයාතේ අර කයිාපු දැවිල ිඇතිෙන 
නසිා වබ්තේ වහේතේ ගනේනො. ඒො තමයි ‘පටිවසෙනා පහාතබබා’ 
පරතවිසේෙනවයනේ පාවිච්චිවයනේ දුරැ කර ගත යතු ුආශරෙ.  

ඊළඟට කයිනො ‘අධිොසනා පහාතබබා’ ඉෙසීම 
තළුනිේ, වමානයම් වහේතෙුකනිේ හරි අර කයිාපු අෙම අෙශයතා අපට 
වනා ලැබනුා නම් ඒකට කෑ වකෝ ගහල හිත දූෂය කරගනේවනේ නැතුෙ 
ඉෙසනේන පුරැදු වෙනේන ඕන. ඉෙසන වදේෙලේ ගැන සඳහනේ කරනේවනේ 
වමවහමය.ි යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ පිළබිඳෙ ‘ඛවමා’ වහාති. ඒ ඉෙසීවම් 
ශකේතයි තයිනො. සතීල, උෂේණයය, කසුගනිේන, පිපාසය, මැසි මදුරැ ආදී 
කරදර ආවොතේ ඒෙ නෙතේත ගනේන බැරිනම්. ඒ ෙවගේම වරෝග පීඩා, 
බරපතල වව්දනා ආදිය, ඒො ඉෙසීවම් ශකේතයි ඇතකිර ගනේනො. 
‘දුරැතතානං, දුරාගතානං ෙචනපථමානං’ අනකිේ අය කයින අපොද ආදිය 
දරා ගැනවීම් ශකේතයි ඔනේන ඔය විදියට යම් යම් වදේෙලේ දරා වනා 
ගැනමී නසිා වනා ඉෙසමී නසිා උපදිනේන පුළුෙනේ නම් වෙවහස දැවිලි 
ආදිය ඉෙසමී තළුිනේ ඒක නැත ි වෙනො. අනේන ‘අධිොසනා 
පහාතබබා.’ 

ඊළඟට කයිනො ‘පරිෙජජනා පහාතබබා’ ෙසජනය කරිීම් 
මගහැරීම් තළුනිේ ඒකට නිදශයන හැටියට දකේෙනේවනේ වම් ආකාරයටයි. 
යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ චණයඩ ඇතනුේ, අසනුේ, බලේලනේ, ඒ විදිවය සතුනේ 
මගහරිනො. ඊළඟට කටමුුලේ ආදිය මගහරිනො. එපමණයකේ වනාවෙයි 



පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා 

110 

තමනේට අපකසීතයි එනේන පුළුෙනේ පාපක මිතරයනිේ ඇසරුැ කිරීම්, 
අවගෝචර සථමාන ඇසරුැ කරිීම් ඒ විදිවයේ වදේෙලේ දුරැ කරනො. දුරිනේම 
දුරැ කරනො. වමාකද ඒො දුරැ වනා කරිීම තළුනිේ තමනේට අපොද ආදී 
වනාවයකුතේ කරදර එනේට පුළුෙනේ නසිා ‘විඝාතපරිළාහ’ ආදිය එනේට 
පුළුෙනේ නසිා. ඒො ෙසජනය තළුනිේ ජයගනේන පුළුෙනේ. ඒකතේ සංෙර 
කරමයකේ. 

ඊළඟට කයිනො ‘විවනාදනා පහාතබබා.’ විවනෝදන කයිනේවනේ 
දුරැ කරිීම විවනෝදවීම වනාවෙය.ි අනේන එවතනේදි දකේෙනේවනේ 
සාමානයවයනේ ගරිිමානනේද සතූරවයේ පහාන සඤඤා හැටියට දකේෙන 
කාරණයාමය.ි වමානෙද ඒ යම්කසි ි භකි්ෂුෙකේ ‘උපපනනං කාමවිතකකං 
නාධිොවසති, පජහති, විවනාවදති, ඛයනතකීවරාත ි අනභාෙං ගවමති’ 
ඔය විදියටයි කයිනේවනේ. කාම විතකක, ෙයාපාද විතකක, විහංිසා 
විතකක, උපනේන උපනේනාෙූ පාපක අකසුල ධමම ඒො පිළබිඳෙ ගත 
යතු ුපරතපිතේතයි වමාකකේද, දුරැ කරනො. ඒ දුරැ කිරීම පිළබිඳ වයවදන 
ෙචන සමහූයතේ ඉතාම ෙැදගතේ. ටිකකේ ගැඹරුිනේ කලේපනා කරල 
බැලුවොතේ, නාධිොවසති, පජහති, විවනාවදති, ඛයනතකීවරාති 
අනභාෙං ගවමති, කයින ඒ ෙචන අපි පුංචි උපමාෙකනිේ කයිමු. අපි 
හතිම ු වම් පිනේෙතුනේවගේ වගදරට ෙැදගතේ ෙැඩකේ කරවගන ඉනේන 
අතවස කෙුරැ හරි ෙැදගැම්මකට නැති වබ්බදේවදකේ එනො. අපි 
කයිනො තමවුස වමවතනේට ඕන නැහැ යනො කයිලා. වමයා ඒක 
අහනේවන නැහැ. ඇතළුු වෙනේන හදනො. තලේලු කරල ානනො එළියට. 
ඒ ෙුණයාට මිනිහා ආපහ ුඑනේන හදනො. ඊළඟට වමාකද කරනේවනේ තෙ 
ඈතට තලේලු කරවගන තලේලු කරවගන ගහිලිේලා වම් වබ්බදේාන වගේේටුෙ 
ළඟටම වගනියනො. ඊළඟට වගේේටුවෙනුතේ එළයිට තලේලු කරලා 
වගේේටෙු ෙහනො. අනේන ටිකකේ හතිනේන ඒ විදියට නාධිොවසති 
කයිනේවනේ වනා ඉෙසයි. පළමුවෙනේ කයිාපු පියෙර. තමවුසේ වමවතනේට 
අෙශය නැහැ යනේන කයිනො. ‘නාධිොවසති, පජහත’ි - ආවයතේ යනේන 
කයිනො. විවනාවදත ි - තලේලු කරවගන යනො. ඛයනතකීවරාති - 
කයිනේවනේ අනේන ෙතේවත වකළෙරටම තලේලු කරවගන ගිහිලේලා 
වගේේටවුෙනේ එහා පැතේතට ානලා, අනභාෙං ගවමත ි- එනේන බැරි විදියට 
යතරුැ ානනො. ඔය වපාඩි උපමාෙකනිේ කවි්වෙ. අනේන ඒ විදියට කාම 
විතකක, ෙයාපාද විතකක, විහංිසා විතකක, පාපක අකසුල ධමම දුරැ 
කරිීම තළුනිේ සංෙර විය යතුයු.ි වමාකද එවසේ සංෙර වනා කිරීම තුළිනේ 
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යම් වෙවහසකේ, දැවිලේලකේ ඇත ිවෙනො නම් සංෙර කරිීම තළුනිේ ඒො 
නැත ිවෙනො. 

අනේතමිට තවියනේවනේ භාෙනා. ‘අත්ථථි භිකඛවෙ ආසො භාෙනා 
පහාතබබා.’ ෙැඩීම තළුිනේ දුරැ කළ යතුු ආශරෙ තයිනො. ඒො 
වමානොද, එවතනේදි වකලනිේම දකේෙනේවනේ සති, ධමමවිචය, විරිය, පීති, 
පසසදධි, සමාධි, උවපකඛා කයින ඒ වබාජඣඞග ධමම. ඒෙතේ නෙිනට 
නැඹරුැ කරලා ෙඩන හැටියට. ‘ඉධ භිකඛවෙ භකිඛ ු පටිසඞඛා 
වයානවිසා සතසිවමබාජඣඞගං භාවෙති විවව්කනිසසතිං, විරාග 
නසිසතිං, නවිරාධ නිසසතිං, වොසසගගපරිණයාමිං’ ඒ විදියට අනිතේ ඒෙ 
ගැනතේ සතිාගනේන. සති, ධමමවිචය ආදී වබාජඣඞග, ‘විවෙක 
නසිසතිං’ ආදී ඒ ෙචන හතවරනේම කයිනේවනේ නෙිනය.ි විවව්ක නම් ෙූ 
නවිරෝධ නම් ෙූ නෙින ආශරය කරවගන නෙිනට එලේල කරවගන සති, 
ධමමවිචය ආදී වබාජඣඞග ෙඩනො. එවතනේදිතේ කයිනේවනේ ඒො වනා 
ෙැඩීම තළුනිේ යම් වෙවහස දැවිල ිආදිය ඇත ිවෙනෙ නම් ෙැඩීම තුළිනේ 
ඒො නැත ි වෙනො. ඔය සාමානය හැඳිනේවීම. වම්ො වතෝරනේන 
ගහිලිේලා දසසන කයින එක මලුට එන නසිා වකවනකේ හිතනො 
එවහනම් වසෝොනේ වෙනේන ඒ දශයනය ඇතිකර ගනේන බණය ඇහැව්ෙම 
ඇත.ි අනතිේ ඒො ඕන නැහැ. අර කයිාපු ආහාර පරතයවව්ක්ෂා ආදී 
අවනකේ කටයතුුතේ ඕන නැහැ. භාෙනාෙකතුේ ඕන නැහැ. ඒ ෙැරදි 
අදහසකේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ යම් වදේශනාෙකේ ඉදිරිපතේ කළා නම් 
හරි කරමානකුලූය.ි අර දශයනය ෙැදගතේ. ‘සමමා දිටඨි පුබබංගමා’ සමමා 
දිටඨිය වපරට ුවෙනො. අපි කවි්ෙවනේ අවිදයා ආශරෙය, දිටඨි ආශරෙය, 
ඒො මසදනය කරල ඕනෑ අනතිේ ඒො ඔකේවකාම කරනේන. ඒක ඉවබ් 
පහලවෙන වදයකේ වනාවෙයි. ඒෙට අානළයි අනකිේ ඒෙතේ. ඒක නිසා 
එවහම හතිනේන නරකය.ි අර අනකිේ ඒෙතේ භාෙනාෙටම අානල වදේෙලේ 
තමය.ි නමතුේ අෙසානවයේ කරමානකුලූෙ දැකේෙූො. භාෙනා පහාතබබා 
අනේතමිට වබාජඣඞග භාෙනාෙ ඒ විදියට වකටිවයනේ සලකාගනේන.  

අපි සබබාසෙ සතූරවයේ සාරාංශ ෙශවයනේ අර කයිාපු ආශරෙ 
පරහාණය කරම හතකේ දැකේෙූො. ඒක අෙසාන කරනේවනේ බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ යම් කසි ිභකි්ෂුෙකේ යම් ආශරෙයනේ දශයනයනේවගනේ පරහාණය කළ 
යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ දශයනවයනේ පරහාණය කළාද, යම් ආශරෙයනේ සංෙරය 
තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ සංෙරය තළුනිේ පරහාණයය 
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කළාද පටිවසේෙන කයිල කයිනේවනේ පාවිච්චිය තළුනිේ පරහාණයය කළ 
යතුදු, පාවිච්චිය තුළනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ ඉෙසීම තුළිනේ 
පරහාණයය කළ යතුදු, ඒ ආශරෙයනේ ඉෙසමී තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් 
ආශරෙයනේ මග හැරිම තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒො මග හැරිම 
තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ දුරැ කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළ 
යතුදු, ඒො දුරැ කරිීම තළුනිේ පරහාණයය කළාද, යම් ආශරෙයනේ ෙැඩීම - 
භාෙනාෙ - තළුනිේ පරහාණයය කළ යතුදු, ඒො ෙැඩීම - භාෙනාෙ - තුළිනේ 
පරහාණයය කළාද, ඒ භකි්ෂුෙ තණයහාෙ ක්ෂය කළා. ඔකේවකාම නෙීරණය, 
ඔකේවකාම සංවයෝජන අනිතේ පැතේත හැවරව්ො. රහතේ ෙුණයා. එතවකාට 
අරහත්වයය ිවම් සබබාසෙ සතූරවයේ වකළෙර.  

ඊළඟට අපි දැනේ වම් සතූරය ගැන තෙ ටිකකේ හතිනේන බලමු. 
ඒවක තෙ ගැඹරුට යනේන වදේෙලේ තයිනො. දැනේ වම් ආසෙ ගැනයි අපි 
කථමා කවළේ. ආසෙ කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ, ඇතැම් තැනේෙල 
දිටඨාසෙ කයිල එකකතුේ තයිනො. අපි කලිනේ සඳහනේ කළාවනේ මතේ 
කරෙන ගතයි තළු ඉදිරියට ගලාවගන යන සෙභාෙයකේ ඇති බෙ. 
කාමයනේ තුළ වපළඹීම් තළු අර මතේ ෙන ගතිය ඒකට තෙතේ වපළඹවීම් 
එන ගතයි තියනො. ඊළඟට දිටඨිය පිළබිඳෙතේ එවහම තමයි. දීසඝ 
කාලයකේ දිටඨිෙල ඉනේන එකේවකවනකේ ඒොයනිේ මාුනගනේන බැහැ. ඒ 
තරමට ඒොවයේ පටලැවිලා. ඇතැම් තැනේෙල දිටඨාසෙ කයිලතේ 
කයිනො. නමතුේ ඒක සාමානයවයනේ අවිදයාෙටම අයතිිය.ි භොසෙ 
කයිල කයිනේවනේ භෙවයේ පැෙැතේම කයින එකය.ි පැෙැතේම පිළිබඳ 
තයින තෘෂණයාෙ භෙ තෘෂණයාෙ වබාවහාම බරපතල එකකේවනේ. ඊළඟට 
අවිදයාෙ අන්ධකාරයට කැමත ි බෙ, ආවලෝකයට අකමැත ි බෙ 
අන්ධකාරවයනේ තමය ි සතටු ු ෙනේවනේ. ආවලෝකයට කැමත ිනැහැ. ඔය 
කයිාපු කාමාසෙ, භොසෙ, අවිජජාසෙ, ඇතැම් තැනේෙල දිටඨාසෙ 
කයිලතේ කයින බෙ සලකා ගනේන. 

ඔනේන ඊළඟට තයිනො ‘ඕඝ’ කයිලා ෙචනයකේ. ඒක ඔය 
කේිටවුෙනේ යන ෙචනයකේ. ඔය වදක අතවස වෙනසතේ අපි වපනේනුම් 
කරනේන ඕන. මීට කලනිේ අෙසථමාෙක යම්තමිනේ වපනේනමු් කළා. දැනේ 
වම් ඕඝ යන ෙචනවයේ ෙටිනාකම වකාය ිතරම්ද කයිනෙ නම්, ඒතේ අර 
සංගතී ි කාරක මහ රහතනේ ෙහනේවසේලා වකාවතකතුේ සතූර තිවයදේදිතේ 
සංයතුේ සඟිවයේ පළමුවෙන ිසතූරය හැටියට ඉදිරිපතේ කවළේ ඕඝ තරණය 
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සතූරයය.ි වමවහමයි වකටිවයනේ කයිවතාතේ. රාතරිවයේදී වදේෙතාවෙකේ 
ඇවිලේල බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො, වකවසේද නදිුකාවණයනි - 
මාරිස -  ඔබ වම් සැඩ ෙතවුරනේ එතර ෙුවණයේ? සැඩ ෙතරුැ හතරකේ 

තයිනො. කාවමාඝ, භවොඝ, දිවටඨාඝ, අවිවජජාඝ කයිලා. කාම සැඩ 
ෙතරුැ, භෙ සැඩ ෙතරුැ, දිටඨි සැඩ ෙතරුැ, අවිජජා සැඩ ෙතරුැ කයිලා 
හතරකේ. වම් ඕඝ හතවරනේ වකාවහාමද එතර ෙුවණයේ කියලා 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගනේ අහනො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කියනො, 
ඒක හරි පරවහේලකිා විදිවයේ ගාථමාෙකනිේ පුංචි පිළතිරුකේ වදනේවනේ. මම 
‘අපපතටිඨං අනායහූං’ වම්ක සංිහලට නැඟුවොතේ ‘මම වනානෙතිමිනේ 
වනාදඟලමිනේ සැඩ ෙතරුිනේ එතර ෙුණයා.’ වමාකද එවහම කවි්වෙ කියල 
ඇහෙුහම වදේෙතාෙට තෙ විසේතර කරනො. මම වම් සැඩ ෙතුවස 
නැෙතනුවහාතේ ගලිා බහනිො. දැඟලුවොතේ ගසාවගන යනො. ඒක 
නසිා මම නෙතනිේවනතේ නැතෙු දඟලනේවනතේ නැතෙු සරීැවෙනේ එතර 
ෙුණයා. ඒකය ි සතූරය. නමතුේ මහ ගැඹරුැ අථමමයකේ වමතන තිවයනේවනේ. 
අපි කලනිේ අෙසථමාෙකතේ වපනේො දුනේනා. වමතනම මැදුම් පිළිවෙත 
තයිනො. මධයම පරතපිානෙ. ඒකය ි අපි පරාවයෝගකි සාවපේක්ෂක ආදී 
ෙචනෙලනිේ වපනේනවුව්. වම් කථමාෙ ඕඝ පිළබිඳෙය.ි 

දැනේ අපි ආසෙ කයින ෙචනය වම්කට කේිට ු කරනේන බලමු. 
වානලපාරකේ ළඟට ගයිහම අපට වපේනො ඔවහේ ගලාගන යන සැඩ 
ෙතරු පාරකේ. අපට ඕනෑ වෙනො වමතනිනේ එතර වෙනේන. එතර 
වෙනේන වම්කට අඩිය තබි්බට පසේවසේ අපට වම්ක ඕඝ හැටියට 
ගලායන ෙතරු හැටියට වනාවෙය ි වපවනනේවනේ, ගලාඑන ෙතුරකේ 
හැටියට. හතිල බලනේන. අපි අඩිය තබි්බ හැටිවයේ අවපේ තබි්බ අඩියෙතේ 
විශේොස නැහැ. ගසාගන යනො. ඊළඟ අඩිය තයිනේනතේ බැහැ. ඔවහේ 
ෙතරු පාරට ගහවගන යනො. එතවකාට අර එකම ඕඝය දිහා 
බලනේවනේ ගලාවගන යන ෙතරුකේ හැටියට වනාවෙය.ි ගලාවගන එන 
ෙතරුකේ හැටියටය.ි අනේන ආසෙ පදය. ආසය ශරාෙකයා වම් සැඩ ෙතුර 
හතවරනේ එතර වීවම්දී වම් කයින පරොහවයනේ, වකාටිනේම අර මතේ 
කරෙන ගතයි කවි්වෙ දීඝය කාලයකේ වම් ගලාගන යනේවනේ ඒවක තියන 
පරොහ ශකේතයි නසිා. ඒ පරොහ ශකේතවියනේ වබ්වරනේන පහස ුනැහැ. 
වම් පිනේෙතනුේ දනේනෙවන බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේත වදකකේ ගැන 
ොනළා මලුදී කාමසඛුලලකිානවුයෝගවයේ වයදිලා - වම් පිනේෙතුනේට 
අමතුවුෙනේ කයිනේන වදයකේ නැහැවන. ඊළඟට නගිණයඨ මතය තිබුණය 
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නසිා ‘දුවකඛවනෙ සඛුං අධිගනතබබං’ කයිලා දුවකනේමය ි සැප 
ලබනේවනේ කයිලා කයට දුකේ වදනේන හය අෙුරැදේදකේ අර විදියට දුෂේකර 
කරියා කළා. ඒ අනේතයට ගයිා. ඒ වදකට මැදිනයු ිබදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
වම් වසායා ගතේත මැදුම් පිළවිෙත. එතවකාට වමතන නැෙතීම තමයි 
කාමසඛුලලකිානවුයෝගය ඒක තළු ගලිා බහනිො - අපාය දකේොම. 
ඊළඟට අර නගිණයඨයනිේ කළා ෙවගේ, බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේටතේ 
අනේතමිට වතේරැනා දැඟලුො, දැඟලීම තළුිනේ ගසාවගන ගියා. ඒ 
වෙනෙුට සරීැවෙනේ එතර වෙනේන ඕන. අනේන ඒ ටිකය ිපිනේෙතුනි වම් 
සබබාසෙ සතූරය තළු තවියනේවනේ.  

එතවකාට වම් ‘සබබාසෙ සංෙර පරියාය’ කවි්වෙ වමාකද, 
ෙතරුට බැසේසට පසේවසේ එතර වීවම්දී - සමහර වදේෙලේ වලෝකය 
පිළබිඳෙ කලේපනා කරල බලන වකාට ඇතෙුතේ බැරි නැතෙිතේ බැරි 
තතේත්වයකේ තවියනේවනේ. ටිකකේ හිතල බලනේන. මලු ඉඳලම කලේපනා 
කරල බැලුවොතේ යම්කසිි දශයනයකේ අෙශයය ිඅවපේ ජීවිතයට. අර කියාපු 
දෘෂටි අලේල ගතේවතාතේ හැමානමතේ ඒක තළු කරකැවෙනේවන. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කයිල තිවයනේවනේ සකකාය දිටඨියට යටෙුණයු 
පුදේගලයා ගැන බලේලවගේ උපමාවෙනේ. දැනේ වම් බලේල ගැට ගැහුවොතේ 
එවහම වමාකකේ හරි ලයීක ලණයෙුකනිේ වම් බලේල කරකැවෙනො. 
කරකැවෙනො. ඌට ඉනේ එහාට යනේන බැහැ. ඒ ෙවගේ තමයි 
‘අසසතුො පුථමුජජවනාසා ගදදුල බවදධා,’ බලේවලකේ කණයෙුක බැනේදහම 
ඒක ෙවේම කරකැවෙනො මිසකේ, ඉනේ මිදීමකේ නැතෙු ෙවගේ සකකාය 
දිටඨිය ගතේත ුවකනාට මිදීමකේ නැහැ. ඒ නසිා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒ 
වෙනෙුට වෙන සථමාෙරයකේ දැකේෙූො. චතරුායය සතයය. ඒකමයි 
පිනේෙතනු ිසමමා දිටඨි පුබබංගමා සමමාදිටඨිය වපරට ුකර වගන අපි 
වම් ගමන යනේවනේ. ඒ තමය ි දිටඨිය මලුේ වෙන හැටි. ඊළඟට එතන 
ඉඳල යන ගමවනේදී අර ෙතරු පාවරනේ වබ්වරන හැටි ඊළඟට හිතල 
බලනේන. වම් පිනේෙතුනේ ‘සංෙරා’ අපට ඇසේ වදක ෙහවගන ඉනේන 
බැහැ. ඇතැම් බරාහමණයයනිේවගේ එවහම මතයකේ තබිුණයා. ඉන්්රිය 
සංෙරයය ිකයිනේවනේ ඇසනිේ බලනේවන නැහැ. කනනිේ අහනේවන නැහැ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ ඒො හාසයයට ලකේකළා. එවහම ඉනේන 
බැහැවන.  
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ඒ වෙනෙුට බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කවි්ො නයිම වානරටු 
පලේවලකේ වෙනේන, අෙශය තැනදී - ඒක තමය ි‘පටිසඞඛා වයානවිසා.’ 
නෙුණිනේ කලේපනා කරල ඇස සංෙර කර ගනේන. කන සංෙර කර 
ගනේන, අනේන එවහමය ිඒ මැදුම් පිළවිෙත. ඒ ෙවගේම ආහාරය පිළිබඳෙ 
ඒතේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ අනේතයට ගයිාවන. වකායිතරම් අර ශරීරය 
කෘශ වෙනකම් සම්පසූණයවයනේ ආහාරය පරතිවක්ෂේප කරලා මහා දුෂේකර 
කරියා කරලා වතේරැම් ගතේතා වම්ක හරියනේවන නැහැ. ඒ වෙනුෙට 
අපට ආහාර ගනේන වෙනො. අනේන අෙම අෙශයතා සලකලා. ඒ 
සවි්පසය පිළබිඳෙ. දැනේ කලනිේ සඳහනේ කළ ඉනේ්රිය සංෙරය ෙවගේ 
වම්කට කයිනේවනේ ඥාන සංෙරය කයිලා. අතතීවයේ ආචාසයෙරැ 
දකේෙනො. නෙුණිනේ සංෙර වෙනො පරතයවව්ක්ෂා කරිීම තළුනිේ, ආහාර 
තෘෂේණයාෙ, රස තෘෂේණයාෙ, ආදියට ගසාවගන යනේවන නැතවිෙනේන. වම් 
මවගේ කය පෙතේොගන යාම සඳහා ‘හවුදකේ’ අනේන ‘යාෙවදෙ’ පදය. 
හවුදකේ වම් බරහමචරියාෙට උපකාරයකේ ෙශවයනේ මම වම් ආහාරය 
ගනේවනේ කයිලා ඒකතේ භාෙනාෙකට හරෙලා. ඒක තමය ි ‘පටිවසෙනා’ 
එතනදීතේ හතිාගනේන ආහාර වනාවගන බැහැ. වම් නෙිනේ ගමන යනේන 
ඕන අර විදියට යම්කසි ි දශයනයකේ වපරටු කරවගන. අනේන ඒක 
චතරුායය සතයවයනේ දුනේනා. ඊළඟට ඒ ගමන යාවම්දී අපට සවි්පසය 
අෙශය වෙනො. චීෙරය, ආහාරය, වසේනාසනය, ගලිානපරතයය. අෙම 
ෙටිනාකම ගැන සලකලා, අෙශයතාෙ සලකලා පටිසඞඛා නෙුණිනේ 
වමවනහ ිකරමිනේ ගනේනො. ඒ ආහාරය පිළිබඳෙ. ඊළඟට අනකිේ ඒෙ 
ගැනතේ ඒ විදියට සලකනේන. අපි හිතම ු පිණයඩපාවත ගයිා. ලැබුවණය 
නැහැ. සංඝයා ෙහනේවසේලාවගේ ජීවිතයට එලේල කරල බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ කයිනේවනේ. වමාන වහේතෙුකනිේ හරි අපට වසේනාසනයකුතේ 
නැහැ. තෙතේ අඩපුාඩකුම් තියනො. ඒොට ානයකවයාතේ එකේක 
රණයඩවුෙනේන ගහිිලේලා තමවුසලා වමාකද වම් මහණයෙුණය ු අපෙ 
තමවුසලා බලාගනේන එපායැ. එවහම කයිනේවන නැතෙි ඒෙ දරාගනේන 
ශකේතයිකේ තවියනේන ඕන. අනේන අධිොසනා. පටිවසෙනා ඉෙසීමතේ 
අෙශයවෙනෙ ඒකට. ඒ ඉෙසනේවනේ සතීල, උෂේණයය, කසුගිනේන, 
පිපාසය, මැස ිමදුරැ කරදර කැලෑවව් ඉනේනවකාට ඒෙ හැම එකකේම. 
එපමණයකේ වනාවෙයි වම් මනුෂයයනිේ කයින ඇනමු්, බැනමු් තෙතේ 
වනාවයකුතේ වදේෙලේ, ඒො දරාගනේන වෙනො. වමාකද ඒො දරා 
වනාගැනවීමනේ වකවලසේ උපදිනොනම් ‘විඝාතපරිළාහ’ වෙවහස දැවිලි 
උපදිනො. ඒො නැත ිකර ගැනමීට ඒ ඉෙසීම පිළබිඳෙ. ‘අධිොසනා,’ 
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හතිාගනේන අර කයිාපු වදේෙලේම තමය ි විවශේෂවයනේ ඉන්්රිය සංෙරය 
ගැන කයිනවකාට මතකේ කර ගනේන සාමානයවයනේ සඳහනේ වෙනො 
‘චකඛනු්්රියංඅසංෙතුං විහරනතං අභිජඣාවානමනසසා පාපකා අකුසල 
ධමමා’ දැඩි විෂම වලෝභයටතේ වානම්නසටතේ අානළ පාපක අකසුල ධමම 
ගලා ඒම ෙැලැකේවීමටය ිඇස, කන, නාසය, ආදිය සංෙර කර ගනේවනේ. 
ඒ ෙවගේම වමවතනේදිතේ ඉෙසමී, ඒො අපි සාමානයවයනේ අපි 
බලාවපාවරාතේත ුෙන වදේෙලේ නමුතේ බලාවපාවරාතේත ුෙන වදේෙලේ නැති 
ෙුණයහම ඒක තළුනිේ සිවතේ ‘විඝාතපරිළාහ’ කියල කයිනේවනේ වානම්නසට 
අානළ බලාවපාවරාතේතු කඩ වීම් තුළනිේ ඇතවිෙන වෙවහස දැවිලි නැති 
කරනේනය ිඒො දරා ගැනවීම් ශකේතයි, ඒ අධිොසනා. ඒ ෙවගේම සමහර 
වදේෙලේ ‘පරිෙජජනා’ දැනේ කැලෑෙට යනේන ඕන භාෙනා කරනේන, 
කැලෑෙට යනේන ෙුණය පලයිට මම වයෝගාෙචරය ි කයිලා අලි, වකාටි, 
ෙලසනුේ ඉසේසරහට යනේවන නැහැ. හැකතිාකේ ඒ උෙදුරැ ෙලනිේ වබ්රිලා 
ඉනේන උතේසාහ කරනො. එපමණයකේ වනාවෙයි පාපක මිතරයිනේ ෙසජනය 
කරනො. අවගෝචර සථමාන ෙසජනය කරනො. වමාකද අපකසීතිය 
එනේන පුළුෙනේ නසියි. ඒ නෙුණිනේ සලකලයි. ඒ පරිෙජජනා පහාතබබා.  

ඊළඟට විවනාදනා පහාතබබා. ඒකතේ පහසුවෙනේ සලකගනේන 
පුළුෙනේ. සතිට එන සතිවුිල ි ධාරාෙනේ ගැන කලේපනා කරලා ඒොවයේ 
ආදීනෙ සලකලා ඒො දුරැ කරිීම තුළනිේ. අනේතමිට කයිනේවනේ භාෙනා 
පහාතබබා, සති, ධමමවිචය, විරිය, පීත ි ආදී වබාජඣඞග ධමම 
වනාෙැඩීම තළුනිේ යම් ආ ශරෙයනේ ඇත ිවෙනො නම්, ෙැඩීම තළුිනේ ඒො 
නැතවිෙනො. වම් ඔකේවකාම කයිනේවන වමාකටද අර චතවුරෝඝවයනේ 
එතර වීමට. චතවුරෝඝවයනේ එතර වීම කයිල කයිනේවනේ නිකම් 
බලාවගන ඉනේන එකකේ වනාවෙයි. ඒකට බැහැලා එතර ෙන 
පුදේගලයාටයි වම් පරශේන තවියනේවනේ. ඒ පරශේනෙලට බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ පිළිතරු සබබාසෙ සතූරවයනේ වපනේනෙුා. ඒො සංෙර 
කරගනේන කරම. ඊළඟට මතකේ කර ගනේන, අපි කලනිතුේ කයි ූ වදයකේ. 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් දකේෙන මැදුම් පිළවිෙත පිළබිඳෙ තියන 
ගැඹරු. මනසකිාරය කයින එක. අපි කලිනේ අෙසථමාෙල වම් පිනේෙතුනේට 
කයිල තයිනො නාමරෑප-විඤඤාණය ගැන කථමාවව්දී - ඒක වම් ධමමවයේ 
තවිබන වදයකේ වනාවව් -  වව්දනා, සඤඤා, වච්තනා, ඵසස, 
මනසකිාර කයින ඒ පසේ වදනාවගනේ මනසකිාරය බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේවගේ මැදුම් පිළවිෙතට උපකාර කර ගතේත බෙ. අපි අර 
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උපමාෙට කවි්වව් යම් කසි ිනඩෙුකට සාකේකකිාරවයකේ නැතේනම් ෙග 
උතේතර කරැෙනේවගනේ වකවනකටු සමාෙ දීලා රජවයේ සාකේකකිාරවයකේ 
කරවගන ඒ කතනේදරය අහගනේනො ෙවගේ බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කවළේ 
නාම ධමමෙල වම් හැංගිලා ඉනේන වම් මනසකිාරයා - එයාම තමයි 
වලාකමු වහාරා -  අවයෝනවිසෝමනසකිාරයා හැටියට වව්දනා, සඤඤා, 
වච්තනා, ඵසස, ඕෙ එකත ුකරවගන වමච්චර කාලයකේ අපෙ සංසාවස 
අරවගන ආො. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ එයාවගම වබලේවලනේ අලේලවගන 
කවි්ො තමවුසේ අවපේ සාකේකකිාරයා වෙනො. හැබැය ි තමුවසේ 
අවයෝනිවසෝ කම අතේ හැරලා අද ඉඳලා වයෝනවිසා වෙනේන ඕන. අපි 
තමවුසට සමාෙ වදනො කයිලා අනේතමිට ඔනේන මිනහිවගනේ තමයි 
අපි ඔකේවකාම එළකිර ගනේවනේ. ඒ වයානවිසෝමනසකිාරය තමයි අපි 
කවි්වව් පරඥාවව් මලූ බීජයය ිකයිලා. ඒක නිසාම තමය ි ඔය ‘දසසනා 
පහාතබබා’ ඒ ආකාරයට අවයානවිසා, වයානවිසා කයින එක වෙනේ 
කරල අරවගන ඒ ආශරවයනේ තමයි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතිපානවව් 
වයදීමට අෙශය  වධසයය අපට මත ුකරල දුනේවනේ. එවහම නැතේනම් 
සථමාෙරයකේ නැහැ. වමතනිනේ පටනේ ගනේන බැහැ. වමාකද අපි කලිනේ 
කයිාපු කාරණයය නැෙත මතකේ කර ගනේන.  

 ආශරෙ ෙලනිේ එකකේ අවිදයාෙය.ි නමතුේ අවිදයාෙ නසියි ආශරෙ 
ඇතෙිනේවනේ. ඒ ඇතවිෙන එක මේට ු කරනේනය ි අපි මිචඡ්ා දිටඨි 
වෙනෙුට සමමා දිටඨි වපරට ුකරවගන වයෝනිවසෝමනසකිාරවයනේම වම් 
ගමන යනේවනේ. ඔනේන ඔය විදියට වම් ආශරෙයනේවගේ පරතපිානෙට අානල 
ෙටිනාකම් වම් ආශරවයනේ අපිට හතිාගනේන පුළුෙනේ. ඒ මතේ වීවම් ගතිය 
තළු වලෝකයා දිගනිේ දිගටම කාම, භෙ, දිටඨි නැතේනම් අවිජජා ඒො 
තළුම ඒ වපළඹවීවම් ශකේතයි ෙැඩිය.ි ඒො කඩා ගනේනය ිබදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේ වම් ආයය අෂටාංගකි මාගයය ඉදිරිපතේ කවළේ. ඒකතේ ආරම්භ 
ෙනේවනේ සම්මා දිටඨිවයනේ. සමමා දිටඨි, සමමා සංකපප, සමමා ොචා 
ආදී ෙශවයනේ සමමා සමාධිවයනේ වකළෙර වෙන ඒ පරතපිානෙ. ඒකයි 
කවි්වෙ ආයය අෂටාංගකි මාගයයමය ි ආශරෙ ක්ෂය කරිීවම් පරතපිානෙ 
හැටියට ගනේන තවියනේවනේ. වම් ආසෙ ෙවගේම ඕඝ කයින ෙචනවයතේ 
තවියනේවනේ දීඝය කාලයකේ සංසාරවයේ ආපු ඒ සතේත්වයාවගේ සාංසාරික 
පුරැදු පරොහයනේ කයිල හතිාගනේන. සාංසාරික පුරැදු පරොහයකටයි වම් 
ආශරෙ ඕඝ ආදී ෙචන වයදිල තිවයනේවනේ. ඒ පරොහවයනේ මිදීම 
සැඩෙතවුරනේ මිදීම ෙවගයි. හරි අමාරැය.ි ඒකය ිකවි්වෙ ඒකට බැසේසට 
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පසේවසේ එකේවකා ගහගන යනො. එකේවකා ගලිා බසනිො. ඒ අනේත 
වදක බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේවගේ ධමමවයේ තියන ගැඹරුැම කාරණයය. 
මැදුම් පිළවිෙත කයිනේවනේ ඒකය.ි බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේතේ අතේදැකීම් 
තළුනිේ වතේරැම් ගතේතා. එක අනේතයක ඉඳලා අනකිේ අනේතයට ෙැටුණයා. 
අනේතමිටම වතේරැම් ගතේතා. වම් වලෝකවයේ යථමා තතේත්වය වතේරැම් 
ගතේතට පසේවසේ වම් සවි්පසය හා අනකිතුේ වදේ වම්ො ඇතෙුතේ බැහැ 
නැතෙුතේ බැහැ. අනේන එතනදී වයෝනවිසෝ කයින ෙචනය නුෙණිනේ 
වමවනහ ි කරිීම. ඒක තළුනිේ තමය ි යම් අෙසථමාෙක සරීැවෙනේ. 
වනානෙතමිිනේ වනාදඟලමිනේ වව්ගවයනේ ගලාගන යන ෙතරු පහරකට 
බැහැලා හරියටම ඔේට ු අලේලල කයිනේන බැහැ මම වමතන ඉඳලා 
හරියටම ඉරකේ ඇනේද ෙවගේ අතනට යනො කයිලා. ඒකට බැසේසට 
පසේවසේ ෙතරුටතේ ඉඩ වදමිනේ ටික ටික යනේන ඕන. පිනේෙතුනේ වම්ෙ 
ගැන වහාඳට කලේපනා කරල බලනේන. දිය පහරකනිේ එතර ෙන 
වකවනකේ ඒකට ඉඩ වදමිනේ යනේන ඕන. නමතුේ ගමනතේ යනේන ඕන. 
ඒක කපා වගන යනේන ඕන. අනේන ඒ ශකේතයිය ි වම් ධමමය තුළ 
තවියනේවනේ. බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වම් ටික වනාවයකේ විදියට ධමම 
පද ගාථමා ආශරවයනේ වපනේනමු් කරල තයිනො. වම් ආශරෙයනේවගේ 
ඕඝයනේවගනේ මිදුනහම වකාවතනේටද යනේවනේ. ඒක තමයි නිෙන 
දිෙයනිකේ හැටියට දකේෙල තිවයනේවනේ. ඒ දිෙයනි, අර ඕඝයනේවගනේ 
එතර ෙූ තැන හැටියට දකේෙනො ‘දීපං කයිරාථම වමධාවී - යං ඕවඝා 
නාභකිරීතී’. ‘මහවණයනි, නඹුලා දිය පහරෙලට අහවුෙනේවන නැති 
දිෙයනිකේ හානගනේන’. දිය පහරෙලට අහවුෙනේවන නැතෙි ඕඝ 
කපාවගන එතරට ගයිා නම් යම් වව්ලාෙක ඒ තැනැතේතා ඉනේවන 
දිෙයනික. ඒ දිෙයින වමාකකේද අරහතේඵල විමුකේතයි. අපි වනාවයකුතේ 
වදේශනාෙල වම් ගැන මත ුකළා. වම් ගැන සඳහනේ ෙන ඇතැම් සූතර 
තයිනො. ‘එෙං සමමා විමුතතසස භකිඛවෙ භකිඛවුනා වචපි චකඛු 
විවඤඤයයා රෑපා ආපාථමං ආගවචඡ්යයංු අමිසසකිතවම්ෙසස 
විඤඤාණයං වහාත ි ඨිතං ආවනජජපපතතං.’ ඒ විමකුත සති ඇති 
භකි්ෂුෙට ඇසනිේ දැකයි හැක ි රෑප රාශියකේ ‘ආතාථමය’ කයින ඇසට 
වපවනන මානයට ආවව් වී නමතුේ ඒො තුළ ඒ සිත මිශර වෙනේවන 
නැහැ. අර ආශරෙ ෙලනිේ මිශර වෙනේවන නැහැ. ‘අමිසසකිතවමෙ ඨිතං 
ආවනජජපපතතං’ ඒෙට ගසාවගන යනේවන නැහැ. ‘අවනවජා’ කයින 
ෙචනවයනේ කයිනේවනේ රහතනේ ෙහනේවසේලා වහලේවලනේවන නැහැ - 
‘තාදි’ ඒ වෙනේවනේ අර දිෙයනිට ගයිාට පසේවස. වමාකද අර 
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සළායතනයනේවගනේ ගලාගන එන අරමණුය ු ජය ගනේන තැනට හිත 
වයාදල තයිනො. ඒකම තමයි ‘සබබ සංඛාර සමථම’ ආදී ෙශවයනේ 
අරහතේ ඵල සමාධිය ගැන කයිල තිවයනේවනේ. සමහර තැනේෙල ඒ 
රහතනේ ෙහනේවසේලා ගැන කයිල තවියනො. 

යසසාසො පරිකඛීණයා - ආහාවරච අනිසසවිතා 
සඤුඤවතා අනමිිවතතාච - විවමාවකඛා යසස වගාචවරා  
ආකාවසෙ සකුනතානං - පදං තසස දුරනතයං  

ඔය ධමමපදවයේ ගාථමාෙකේ අරහනත ෙසගවයේ ‘යසසාසො 
පරිකඛීණයා’ යම් රහතනේ ෙහනේවසේ වකවනකවුගේ ආශරෙයනේ ක්ෂය 
වෙලාද ‘ආහාවරච අනිසසවිතා’ ආහාරය පිළබිඳ ඇලේමකේ නැදේද 
‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච විවමාවකඛා යසස වගාචවරා’ ආහාරය 
පිළබිඳ ඇලේමකේ නැතේවතේ වමාකද ‘වගාචවරා’ කයිල කියනේවනේ 
වගාදුරැ බිමවන. රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ වගාදුරැ බිම වමාකකේද 
ආහාරය වනාවව්. ‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච’ සඤුඤතාෙ හා 
අනමිිතතභාෙය. අහල තයිනෙවන. සුඤඤත, අනමිිතත, අපපණිහිත 
කයින ඒ විවමාකඛ තනු - එතනය ි නෙින තවියනේවනේ. අර කියාපු 
අරමණුයෙුලනිේ මිදුණය ු තැන. ‘සඤුඤවතා අනමිිවතතාච’ ඒකයි 
උනේෙහනේවසේලාවගේ නයිම වගාදුරැ බිම. රහතනේ ෙහනේවසේලා, 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේලා ඉනේවනේ ඒ වගාදුරැ බිවම්. ජීෙතේ වීම අෙශය 
නසිා පමණයකේ පණියඩපාවත අරවගන එන භික්ෂුෙ හැර වෙන භික්ෂුෙකේ 
මා හමවුෙනේන එනේන එපා කයිලා බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ කැවලේට 
ගහිලිේලා තුනේ මාසයකේ ඉනේවනේ. වමාකකේද වගාදුර අර කියාපු 
සඤුඤත, අනමිිතත, අපපණිහති. ඒ අෙසේථමාවව්දී එතනයි අර කිෙුෙ 
දිෙයනි. එතන උපමාෙකේ වදනො. ‘ආකාවසෙ සකුනතානං - පදං තසස 
දුරනතයං’ අහවසේ පක්ෂවියකේ පියෑඹෙුහම ඒ පක්ෂයිා ගයි පාර 
වහායාගනේන පුළුෙනේද? ඒ ෙවගේ රහතනේ ෙහනේවසේලාවගේ හති වකාවහද 
යනේවන කයිල හතිාගනේන බැහැ. අරමුණයකේ නැහැ. ඒක තමයි 
‘අනාරමමණයං චිතතං’ කයිනේවනේ. ඇතැම් තැනේෙල අවපේ වදේශනාෙල 
සඳහනේ කරල තයිනො, වදවියනේ, ශකරයනිේ, බරහමයනිේ ඇවිතේ ෙඳිනෙලු 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේට වම් ආකාරයට 

නවමා වත පුරිසාජඤඤ - නවමා වත පුරිසතුතම  
යසස වත නාභජිානාම - යමපි නසිසාය ඣායසි 
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පුරිවසෝතේතමයනේ ෙහනේස, අජානයී පුරැෂයනේ ෙහනේස, 
නමසේකාර වව්ො. ඔබ ෙහනේවසේ යමකේ නසිා ධයාන ෙඩනෙද ඒ 
අරමණුය අපට වපවනනේවන නැහැ. වමාකද අනමිිතත අපපණිහිත 
සඤුඤත - නමිිතේතකේ නැහැ. පරණිධියකේ කියනේවනේ ආශාෙකේ නැහැ. 
සඤුඤත කයිනේවනේ ආතේම සංඥාෙකේ නැහැ. අනේන ඒ විමුකේත තතේත්වය 
තමය ිදිෙයනි. එතවකාට හතිාගනේන සැඩ ෙතරුැ හතවරනේ එතර වෙලා 
අර ආශරෙ ශකේතවියනේ වබ්රිලා ගහිලිේලා අනේතමිට රහතනේ ෙහනේවසේලා 
වගාඩ ෙැවදනේවනේ ඒ දිෙයිනටයි. ඒ දිෙයනි තමය ිඋනේෙහනේවසේලාවගේ 
විමුකතයි කයිල කයිනේවනේ. වමාකද වහේතෙු වමවලාෙම භෙ 
නවිරෝධයකේ අතේ දුටෙුා. අරෙ වසේරම භෙය හා සම්බන්ධ වදේෙලේ. ඔය 
ෙවගේම ෙටිනා ගාථමාෙලේ අතන වමතන තයිනො. අපි එකකේ විතරකේ 
කයිම.ු සනු්දරීක භාරදොජ කයිලා සතූරයකේ සුතත නපිාතවයේ තියනො. 
ඒවක සඳහනේ වෙනො 

භොසො යසස ෙචීඛරා ච 
විධපූිතා අත්ථගතා න සනති 

ඒ රහතනේ ෙහනේවසේ ගැන කයිනේවනේ. වම් බුදධ ෙචනයකේ 
‘භොසො යසස ෙචීඛරා ච’ ඒ රහතනේ ෙහනේවසේවගේ භොශරෙයනේ ක්ෂය 
වෙලා. ඒ ෙවගේම අමතු ු ෙචනයකේ තයිනො ‘ෙචීඛරා’ කයිල. ෙචීඛරා 
කයින එක අටෙුාවෙ වතෝරනේවන පරැෂ ෙචනය කයිලා. නමතුේ අවපේ 
අදහස නම් ෙචීඛරා කයිනේවනේ වම් භාෂා ෙයෙහාරයට භෙයට 
වලෝකයට අයති ිවදයකේ. එයනිතුේ මිවදනේන වෙනො. ‘ෙචීඛර’ කියනේවනේ 
ෙචන වරාඩ්ඩ. වම් භාෂා ෙයෙහාරවයේ තයින පපඤච. ෙචන 
වරාඩ්වඩනතුේ රහතනේ ෙහනේවසේලා මිදිලා.  

ඒක තමය ි උනේෙහනේවසේලා ‘පපඤච සඤඤා සංඛා පහාන’ 
කයිල කයිනේවනේ. අපි වම් සඳහනේ කරනේවනේ වකටිවයනේ. ඇතැම් 
අෙසථමාෙල උනේෙහනේවසේලා හති වයාදනො අර වලෝක ෙයෙහාරෙලිනේ 
මිදුණය ුඒ අනමිිතත තතේත්වයට. එතන පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා 
වමාකතුේ නැහැ. ඉර හඳ තාරකා නැහැ. යාමකේ නැහැ, ඒමකේ නැහැ. 
උපතකේ නැහැ, මරණයයකේ නැහැ. ඔය කයින නෙින පිළබිඳ විසේතර 
වමච්චර කාලයකේ වතෝර ගනේන බැරි ෙුවනේ අර කයිාපු දිෙයින වතේරැම් 
ගනේන බැරිෙුන නසිය.ි ඒ වෙනෙුට ඒ කේටිය දිෙයින කවි්වෙ අර 
සයිවදෝරිසේ නෙිනට - මරණිනේ මත ුවෙන එකකේ. අපි වපනේනල දුනේනා 
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රහතනේ ෙහනේවසේලා වමවලාෙම අතේවිඳින අර කයිාපු පරතයක්ෂ 
තතේත්වයයි. භොශරෙෙලනිේ වකාටිනේම කයිවතාතේ භාෂා ෙයෙහාරය තුළ 
පො තයින මිනිසනුේ මුලා කරෙන තතේත්වවයනේ රහතනේ ෙහනේවසේලා 
මිදිලා. සමහර තැනේෙල වමවහම සඳහනේ වෙනො. ඒ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ විමුකේතයි පිළබිඳෙ ‘වසා කාවයත ිපි න වහාති, වසා 
ොචාත ි පි න වහාති, වසා මවනාත ි පි න වහාති, වඛතතං තං න 
වහාති, ෙත්ථුං තං න වහාති, ආයතනං තං න වහාති, අධිකරණයං තං න 
වහාති, යමපචචයාසස තං උපපජජත ිඅජඣතතං සඛු දුකඛං’ ඇතුළතිනේ 
සැප දුකේ ඇත ි ෙන කයකේ කයින හැඟීමකේ නැත ි වෙනො. ෙචනය 
කයින හැඟීමතේ නැත ිවෙනො. මනස කයින හැඟීමතේ නැති වෙනො. 
එතවකාට කය, ෙචනය, මනස තළුය ි - වම් කාවල ෙචවනනේ කයිනෙ 
නම් - ඔකේවකාම ‘කරියාකාරකම්’ තවියනේවනේ. රහතේ සවිතේ එතවකාට 
කයට තැනකේ නැහැ, ෙචනෙලටතේ තැනකේ නැහැ. මනසටතේ තැනකේ 
නැහැ. ඒ ටික තමය ිඅර වනාවයකුතේ නසථමයාථමමෙතේ ෙචන රාශියකිනේ, 
පරතවිෂේධාථමමෙතේ ෙචන රාශියකිනේ, නෙින ගැන සතූර රාශියක දකේෙල 
තවියනේවනේ. ඒ විමුකේතයි ෙචනෙලනිේ පරකාශ කරනේන බැරි වමාකද? 
වලෝකයා භෙය හා සම්බන්ධය.ි යමකේ ගැන ඇහවුොතේ කයිනේවනේ ඒ 
භෙයට අානළ ෙචනෙලනිේ. යම් අෙසථමාෙක පූසණය විමුකේතයි වෙනේවනේ 
වම් සයිලේවලනේ මිදුණය ුඅෙසථමාවව්දීයි. 

භාෂා ෙයෙහාරය ොගේ ෙයෙහාරය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ 
පාවිච්චි කරනො. ඒක තමය ි අපි වබාවහෝ අෙසථමාෙල කවි්වෙ - 
තථමාගතයනේ ෙහනේවසේ තමනේ ෙහනේවසේ පිළබිඳෙ වපාටඨපාද සූතරය 
අෙසානවයේ සඳහනේ කරනේවන. ‘ඉතමීා වඛා චිතත වලාක සමඤඤා 
වලාක නරිැතතිවයා වලාක වොහාරා වලාක පඤඤතතවියා යාහි 
තථමාගවතා වොහරත ි අපරාමසං’ චිතත කයිල ඒ පුදේගලයාට 
අමතනේවනේ, චිතත වම් ඔකේවකාම වලෝක සමඤඤා, වලෝක සම්මුති, 
වලෝක නරිැකති, වලෝක ෙයෙහාර, වලෝක පරඥයිපත ි තථමාගතයනේ 
ෙහනේවසේ ඒො පාවිච්චි කරනො. ඒො ෙයෙහාර කරනො. නමුතේ 
පරාමශයනය කරනේවනේ නැහැ. දැඩිෙ ගනේවන නැහැ. ඒක තමයි අපි 
කයිනේවන ෙැඩිහටිිවයා බබාවග භාෂාෙ පාවිච්චි කරනේන ෙවගේ 
වලෝකයාවග භාෂාෙ පාවිච්චි කරනො කයිල. එතවකාට ඒ භාෂාෙට 
ගයි කල එවහම තමය ි රහතේ සවිතේ සෙභාෙය. සාමානය වලෝකයා 
අරමණුය හැටියට හිතන හැමවදයකේම ඉර, හඳ, තාරකා ඇතලුු පැෙැතේම 
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පිළබිඳ ඇතවිීම්, නැතවිීම්, චතු,ි උපපතති, දිෙය වලෝක, බරහම වලෝක 
ආදිය පමණයකේ වනාවෙයි. වකාටිනේම කයිවතාතේ පඨවි, ආවපා, වතවජා, 
ොවයා ආදී මහා භතූ ධමම පො - මනසනිේ මකා හැරියා.  

දැනේ ඔය විදයාඥයියනිේ වම් දඟලනේවනේ වම් හතර වමාකකේද 
කයිල දැනගනේනයි. මනසනිේ ඈතේ කරලා සිතනිේ ඈතේ කරලා අනේතිම 
වකළෙරට ගහිලිේලා කරගනේන වදයකේ නැතෙු ඒ විදයාෙටතේ වම් 
කාලකනේන ි විදයාෙ කයිල නගිරහ කරන අෙසථමාෙකේ වම් ඇවිලේල 
තවියනේවන. අනේන විදයාවව් වකළෙර. ඒ විදයාවෙ අෙසාන වකළෙර 
බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ වපනේනමු් කරල දුනේන. ‘මවනා පබුබංගමා 
ධමමා’ ආදී ෙශවයනේ. අෙසාන පරිවචඡ්දවයනේ බලනවකාට ඒ රහතනේ 
ෙහනේවසේලාවගේ භෙ නවිරාධ විමුකේතයි අපට හතිාගනේන බැරි වදයකේ. 
වමාකද එවහම විමුකේතයිකේ නැතේනම් සැකවයනේ සැකය තුළවන 
රහතනේ ෙහනේවසේලා - ටිකකට හතිාගනේන වම්ක මරණිනේ මත ුනිෙනකේ 
නම් මැවරන වෙලාවෙ සැකවයනේවන ඉනේන වෙනේවන. බදුුරජාණයනේ 
ෙහනේවසේලා රහතනේ ෙහනේවසේලා වමවලාෙම අතේ දුටෙුා භෙ නිවරාධ 
තතේත්වයකේ අර කයිාපු විදියට. භෙයට අානළෙ යම්තාකේ වදේෙලේ තියනො 
නම් පඨවි, ආවපා, වතවජා, ොවයා, ආදී මහා භතූ ධමමතේ ඇතලුුෙ ඒ 
හැම එකකේම මනසනිේ මකාහැරලා ඒකට කයිනේවනේ ‘විරාජිතා’ ඒ පඨවි, 
ආවපා, වතවජා, ොවයා කයින ඒ සංකලේප පො ඒො නසිා ඇතිෙන 
වනාවයකුතේ දිෙය වලෝක බරහම වලෝක යාම් ඊම් ඒ හැම එකකම 
ඒොවයේ හසිේ බෙ ශූනයත්වය බදුුරජාණයනේ ෙහනේවසේ පරතයක්ෂ කරගතේතා. 
ඒක තමය ිවිමුකේතයි කයිනේවනේ. අරහතේ ඵල විමුකේතයි. 

ඒක නසිා දැනේ මතකේකර ගනේන අර ධමම පද ගාථමාෙ අථමමෙතේ ෙ 
වමවනහ ිකර ගනේන. ‘දිපං කයරිාථම වමධාවි - යං ඔවඝා නාභකිීරති’ 
නෙුණයැත ි පුදේගලයා දිෙයනිකේ හාන ගනේන, අර සැඩ ෙතරුැ පහරට 
අහවුෙනේවන නැත.ි අපි වකටිවයනේ කයිනේන උතේසාහ කවළේ, වම් සූතර 
විශාල පරමාණයයකේ කයිනේන තයින නිසා. වම් පිනේෙතුනේට අපට 
කයිනේන තවියනේවනේ, දහසකේ නයනිේ වතේරැම් ගනේන බලනේන. අපි 
කයිප ුඅනතිේ වදේෙලේ ආශරවයනේ. වම් වකායෙිතේ තම තම නැණය පමණිනේ 
වතේරැම් ගත යතුු ධමමයකේ. තම තමනේ කරන බණය භාෙනා උගතේ වදේෙලේ 
ෙලනිේම පමණයකේ වනාවෙය.ි තම තමනේ භාෙනා මාගයවයේ ඉදිරියට 
යනේන යනේන අපි වම් කයිාපු වදේෙලේ ෙැටවහනේන පුළුෙනේ. 
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අද දිනතේ වම් හැම වකවනකේම වම් පරතපිානෙට නැඹරුැ වෙලා 
සතසිමපජඤඤවයේ පිහටිලා, යම් උසසේ සලීයක පිහටිලා වම් වබාවහෝ 
වදවනකේ අද දෙස වගව්ො. එබඳු අෙසථමාෙක වමබඳු ධමමය ෙඩා 
පැහැදිලෙි වතේවරනො. ඉදිරියටතේ වම්ක උපකාර කරවගන අර අපි 
කයිාපු මැදුම් පිළවිෙත පරාවයෝගකි - සාවපේක්ෂක මලූ ධමමය අනුෙ 
වයෝනවිසෝ මනසකිාරය වපරට ු කරවගන වම් ධමම මාගයවයේ ඉදිරියට 
යමිනේ තමනේ බලාවපාවරාතේතු ෙන උතතමාථමමයනේ වම් ජිවිතය තුළම 
වසෝොනේ සකානගාමි අනාගාමි අස හතේ කයින මාගය ඵල පරතවිව්ධවයනේ 
පරතයක්ෂ කරිීමට වම් ෙචන කපීයතේ උපකාර වව්ො කයිා පරාථමමනා 
කරනො. අවීචිවයේ සටි අකනටිා දකේො යම්තාකේ සතේත්ව වකවනකේ 
සටිිනො නම් වම් ධමම වදේශනාමය ධමම ශරෙණයමය කසුලය අනවුමෝදනේ 
වීමට, ඒ අනවුමෝදනේ වීම තළුිනේ අමා මහ නිෙන පරාථමමනයී වබෝධියකිනේ 
සලසාගනිතේො කයිල වම් ගාථමා කයිා පිනේවදනේන. 

‘එතතාෙතා ච අවමහහ.ි..’ 

 



 

 

කතු හකමි නද්ග ්සකංහල කෘතක 

සැ.ය.ු: වමම කෘත ි වලේඛනය සරලතේෙයට මලුේ තැන දුනේ 
අංක අනපුිළිවෙලකේ සහිතෙ සකසේවී ඇති බෙතේ, වලේඛනවයේ 
අගහරිවයේ එන කෘත ිවබාවහෝ දුරට ගැඹරුැ විය හැක ිබෙතේ, 
පාඨකයනිේ දැනෙුතේ කරිීම් ෙශවයනේ සඳහනේ කරනු 
කැමැතේවතමි. 

- සම්පාදක  

1. තසිරණය මහමි  
2. හතික මහමි – 1 
3. හතික මහමි – 2 
4. හතික මහමි – 3 
5. දිවි කතවස සැඳෑ අඳූර 
6. කය අනෙු ගයි සහියි 
7. හති තැනීම 
8. පිනේ රැවකක මහමි 
9. අබිනිකේමන 
10. පිළවිෙතනිේ පිළවිෙතට 
11. කවයේ කතාෙ 
12. මා-පිය උෙැටන 
13. පරතපිතේත ිපූජාෙ 
14. පැෙැතේම හා නැෙැතේම 
15. කමම චකරවයනේ ධමම චකරයට 
16. වමතේ සවිතේ විමුකේතයි 
17. ඇත ිහැටි දැකේම 
18. තවපෝ ගණුය මහමි 
19. සකේමවනේ නෙින 
20. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 1 වෙළුම 
21. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 2 වෙළුම  
22. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 3 වෙළුම  
23. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 4 වෙළුම  
24. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 5 වෙළුම  
25. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 6 වෙළුම  
26. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 7 වෙළුම  
27. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 8 වෙළුම  
28. පහනේ කණයෙු ධමම වදේශනා – 9 වෙළුම  



     

 

29. විදසනුේ උපවදසේ 
30. භාෙනා මාගයය 
31. උතේතරීතර හදුකලාෙ 
32. සසනුේ පිළවිෙත 
33. චලන චිතරය 
34. දිය සළුයි 
35. බදුු සමය පුදේගලයා හා සමාජය 
36. නෙිවනේ නවිීම –  පළම ුවෙළුම   
37. නෙිවනේ නවිීම – වදෙන වෙළුම  
38. නෙිවනේ නවිීම –  වතෙන වෙළුම   
39. නෙිවනේ නවිීම –  සෙිුෙන වෙළුම   
40. නෙිවනේ නවිීම –  පසේෙන වෙළුම   
41. නෙිවනේ නවිීම –  සයෙන වෙළුම   
42. නෙිවනේ නවිීම –  සතේෙන වෙළුම   
43. නෙිවනේ නවිීම –  අටෙන වෙළුම   
44. නෙිවනේ නවිීම –  නෙෙන වෙළුම   
45. නෙිවනේ නවිීම –  දසෙන වෙළුම   
46. නෙිවනේ නවිීම –  එවකාවළාසේෙන වෙළුම    
47. නෙිවනේ නවිීම – පුසේතකාල ම්ුරණයය ස1-11 වෙළුම්) 
48. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 1 වෙළුම  
49. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 2 වෙළුම  
50. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 3 වෙළුම  
51. පටිචච සමපුපාද ධමමය – 4 වෙළුම 
52. පටිචච සමපුපාද ධමමය – පුසේතකාල ම්ුරණයය ස1-4 වෙළුම්) 
53. සේපශයවයේ ආශචයයය 
54. මනවසේ මායාෙ 
55. පැරණි වබෞදධ චිනේතාවව් සංකලේපය සහ යථමාථමමය 

 

නැෙත ම්ුරණයය කරවීම පිළබිඳ විමසමී් 

කටකුරුැනේවදේ ඤාණයනන්ද සදහම් වසනසුන  
කරිිලේලෙලෙතේත, දම්මලුේල, කරඳන  

 
දුරකථමනය  0777127454  

knssb@seeingthroughthenet.net  

mailto:knssb@seeingthroughthenet.net


 

 

By The Same Author 

1. Concept and Reality in Early Buddhist Thought   

2. Saṁyutta Nikāya – An Anthology  

3. Ideal Solitude  

4. The Magic of the Mind  

5. Towards Calm and Insight   

6. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume I  

7. From Topsy-turvydom to Wisdom, Volume II  

8. Seeing Through  

9. Towards A Better World  

10. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume I  

11. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume II  

12. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume III  

13. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume IV  

14. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume V  

15. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VI  

16. Nibbāna – The Mind Stilled, Volume VII 

17. Nibbāna – The Mind Stilled, Library Edition  

18. Nibbāna and The Fire Simile  

19. A Majestic Tree of Merit  

20. The End of the World in Buddhist Perspective  

21. The Law of Dependent Arising, Volume I  

22. The Law of Dependent Arising, Volume II  

23. Walk to Nibbāna   

24. Deliverance of the Heart through Universal Love 

25. Questions and Answers on Dhamma 

26. The Miracle of Contact 

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

All enquiries should be addressed to: 

Kaṭukurunde Ñāṇananda Sadaham Senasun Bhāraya 

Kirillawala Watta, Dammulla, Karandana 

Phone: 0777127454 

knssb@seeingthroughthenet.net 
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