


පහන් කව 

ධමි 9ද්ශනා 

රුවන රවල්හ් /ගිරිවන් දය 

_කටුකරැන්! ණ් ඤු නද ගික්ෂු 

ර3රපාතගල්ගල ආරණ්ය රස්නාගනය ං 
'එඹන කණුව 

_. ඩානද්ගදර, ද්වාල්ගල 

බා 

ධමිගු්යථ ඔදුණනාරය _ 

ඉනාආාරකාර (දුපාති3මින්තව 
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ධමදානයකි 

මුදලට විකිණීම සපුරා තහනම් වෙයි. 

1999 අ20රචාරී 

2000 එනවාරී 

200] ඇළදුල් 
2002 ෆිකාතා0ර 

_ ප්රථම මුදුණය 
දවන දු 

වන ෲඔ 

"වවන මුදණ 

පොත ලබාගත හැකි ස්ථාන 

1. පොතන්ගුල්ගල ආරණ්ය සේනාසනය 

'පහන් කණුව කන්දේගෙදර, දේවාලේගම. 

9, ජී. ටී. බණ්ඩාර මහතා 

රෝයල් ඉන්ස්ට්ටියුව්, 

191, හැව්ලොක් පාර, 

කොළඹ 95. 

8. ඩී.ටී. වේරගල මහතා 

499, වචැලිපාර, තලවතුගොඩ 

(දු.ක. 01-8067221) 

4, 'පියමෙන් සිල් සෙවන 
11 ₹ ෴ ද් *2ෲ කී න් ක 

විලේකුඹුර, මිතිරිගල 

5. මහා භාරකාර ඉදෙපාතීමේන්තුව 

9, බුලර්ස් පටුමග, 
කොළඹ 07. 

මුද්රණය 

කොලිටි ප්රන්ටර්ස් 

1%/3, පැඟිරිවන්න පාර, ගංගොඩවිල, 

ඝි නුගේගොඩ. 

දුරකතනය: (074-58029812 
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'ආබ්යබපාපහා අකර්ලං 

්ලහ උපසමපදා 

සවිභත පරියොදපනං 

එතං බුානසාසඝනං 

බුදුධවගග, ධම්මපද 

118, 

න. * ගව් 

දු ටු . 
022 7 ॥ 2 ම ? 

න 7 න 

ගැම පවන් වැළැකුම 

යල් වෙතටම එළැඹුම 

ගිත පිරිසිදු කැරැම 

ආසග්න මෙයමැයි හ (ම බුදුන්ගෙම 

111 



ටූන 

හෑ; ද් න්ව්ම 

ප්රකාශක නිවේදනය 

සම භ්රක්ර මුද්රණ භාරය 

අමා ගභ 

॥ 1”! 

1. තචහාය ජායනි සො කෘ 

9, 'කුම්යපමං කායමිමං විදිපවා' 

| ॥ 

කං 'නගරං යථා පචචනනං 

4, 'යොගා වෙ ජායනෙ භූුරී 

:*. ॥ බො ම 

5. සීලදසසඝන සමපනනං තෙ 4441 ද් වග ඳූ 
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හැඳි ම. දිනවීම 

එදහම දන හැෂ මදන්ම පර්දයි 

එහමිර්ස ( ම රසම පරදයි 
සෙ න ෴ ී ණු ඳම් ක හැම ඇලම පරදයි 

තිවන් සුච හැමදුක්ම පරදයි 

ද් 421" අනුතතර ධම්රාජයංණන් වහන්සේගේ ධම්විජයට අරමුණුවූයේ දෙව් 
මිනිසුන්ගේ චිකා සනතානයයි. අනාදිමත් කාලයක් තුළ න අම්ථතපයණ් මුළාවී 
සසර දුක් ගින්නෙන් දැවෙමින් සිටින ලෝ සතුන්ගේ සිත් සතන් දහම් අමා 
දහරින් සිසිල් කර අමා මහ නිවනින් නිවා සුවපත් කිරීම ඒ මහා 
කාරුණිකයාණන් වහන්සේගේ ධම්විජය පරමාථිය විය. දුක් ගිනි වඩන 
දිග්විජය වෙනුවට දුක් ගිනි නිවන ධම්චිජයක් බුදුපියාණන් වහන්සේ 
ලෞොකයාට හඳුන්වා දුන්හ. 

ධම්දානය අන් හැම දානයකටම වඩා උතුම් වන්නේ සිතකට වැටෙන 
දහම් පදුයකින් පුණි ජීවිත න පවා සිදුවිය හැකි බැවිනි. 
බාහිර වස්යෞූ දානයෙන් සැළසෙන තාවකාලික සහනය මෙන් නොව, එය 
සනාතන සැනසුම්තට මඟ හෙළිකරයි. මොහාතකට දිවගට දැනී-නොදැනී 
යන ආමිස රසය මෙන් නොව්, නිරාමිස දහම් රසය අසහනය දුරාකොට 
සිත් සනහන ගැඹුරු අථි රසයකි. සසර වඩන ගේහසිත ඇලුම් මෙන් 
නොව, ලොවුතුරු දහම්ට ආතනි ඇල්ම සසර ගමන කෙටිකරයි. තණහඝා 
පිපාසය සන්හිඳු වන අමා මහ නිවන සියලු සසර දුක් නිවාරණය කරයි. 

නිවනේ නිවීම' පොත් පෙළෙන්* අප දියත් කළ ධම්ද: න වැඩ පිළිවෙළෙ 
සද අදියර වශයෙන් මේ 'පහන් කණුව ධම දේශනා' පොෞනත් පෙළ ළ එ ෂු 

කී. මිනිරිගල නිස්සරණ වන සෙනසුනෙහි යෙගාවචර සභපිරිස හමුවේ 
ක්ෂ විසින් දේශනා කරන්නට යෙදුන දෙසුම් 88 ක් රැගන් යටකී පොන් 
පෙළට වඩා සරල අනං දමින්. ජන ජීවිතයේ එදිනෙ දා ගැටඑවලට එල්ල 
කොට දෙසන ලද බැවින් මෙම ධම්දේශනා මාලාව බොහො දෙනෙකුට 
වැඩදායක චනු ඇනැයි සිතමු. සසරදුක් ලියලවන විවිධ විෂම දෲෘෂටී 
මතුවාදයන්ගෙන් ගැවසිගන් පොත් පත් සභරා 'සහරාවක' අනරමංචව සිටින 

* වෙළුම් 1118:න් යුත් මේ පොන් පෙළෙහි වෙළුම් 9 ත් මේ චන විට නිකුත් වී ඇත. 
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චනත්මන් පාඨක සමාජයට මේ තුළින් ලොවුතුරු මහට යම් 'තඉරු සළකුණක'' 
හෝ ලැබෙතොන් අප දැරූ උන්සාහය සඵල වූ ලෙස සළකමු. 

'ආනුපුඛබි කථා' නම් වූ අනුපිළිවෙළ කථාමාගිීයක් අනුගමනය කරමින් 
දහම් දෙසූ බුදු පියාණෝ එවැනිම 'අනුපිළිවෙළ කථාවක්' ධම්දේශකයින්ට 
අනුදැන වදාළහ. දාන කථාව, සීල කථාව, සග්ය කථාව, කාමයන්ගේ 

ආදීනව හා නෙසඛ්මමයෙහි ආනිසංස ඒ අනුපිළිවෙළ කථාවට අයත්වේ. ඒ 

සියල්ල තුෂින් සකස් වූ, මෘදුවූ, පුබුදුවූ. පහන්වූ සිතට චතුරායීසතා 

දේශනාව මැනවින් විෂය වේ. දේශනා විලාස වශයෙන් සළකන කල, 
බුද්ධ දේශනාවෙහි ඉස්මතුව පෙනෙන ආදශීවත් අංග සනතරක්ද ඇත. එනම්, 

උපමා, නිදණීන, ආදියෙන් ධම් කරුණු සඤඥාගීනය කිරීම ('සඤසෞ්යෙති) 

සිත් කාවදින අන්දමින් එතන්තු ගන්වාලීම (සමාදපෙතනි) ඒවා පුනිපතතියට 
නැංවීමෙහිලා උත්සාහවත් කිරීම (සමුනෞජෙනි) සහ අසන්නන්ගේ සිත්සතන් 
ප්රසාදයට පන්කිරීමයි (සම්යහංසෙනි). 

_ ධම්පදූයෙන් තොරාගත් ගාථා මාතෘකා කොටගෙන පැංවැන්වෙන මෙම 
දෙසුම් පෙළෙහිදීද හැකිතාක් දුරට ඉහත සඳහන් මූලධම් අනුගමනය 

කිරීමට තැන් දැරුවෙමු. බුදේධෝන්පාද කාලයක ලැබිය හැකි අග්රඵලය වන 
අර්භන් ඵලයෙන්ම දේශනාවක් කුළුගැන්වීමට උනන්දු වීමු. වෙනත් සුලභ 

ලෞකික පරමාථි තුළ අසන්නන් සිරකොට නොතබා, බුදුපියාණන් වහන්සේ 
4 

වදාළ අප්රමාද පදය සිහිගන්වමින් සංසාර විමුකනිය දෙසටම ඔවුන් යොමු 
කරවීම අපගේ පරම අධ්යාශය විය. පහන් කණුවේෙන්' විහිදෙන මෙම 

ධමිආලෝකයෙන් ලෝකයාට නිවන් මහ හෙළි පෙහෙළි වේවා! 

මෙම පහන් කණුව ධම්දේශනා පොත් පෙළද, 'නිවනේ නිවීම' දෙසුම් 
පෙළ එළිදැක්වීම උදෙසා කොළඹ හැවිලොක් පාරේ 'රෝයල් ඉන්ස්ට්ටියුට්නි' 

පින්වත් ජී.ටී. බණ්ඩාර මහතා විසින් මහාහාරකාර දෙපංාඊනමේන්තුවේ 

පිහිටුවන ලද ධම් ග්රඵ මුද්රණභාරය' මගින් මුද්රණය කරවීමට මහාභාරකාර 
තැන්පත් යු. මාප්ය මහතා නීරණය කිරීම අපට මහත් ධෛයඨීයක් විය. 
අමිලවූ ධම්ය මිල කිරීමකින් නොපිරිහෙළා පාඨකයින් අතට පත්කිරීමේ 

අප ප්රතිපත්තියට දිරිදෙන ඒ පින්වත් මහතුන් දෙපොළටකත්, මේ සත්කෘතායට 
සහාය දීමට මේතාක් ඉදිරිපත්වූ පරිත්යාගශීලී හැම පින්චතුන්ටත්. පටිගත 
කළ පහන් කණුව' දෙසුම් පිටපන් කරදීමේ කාය8ියට සභාය වන පින්වත් 
ඒ.එස්.වයි. අබේවධීන මහතාට සභ අනුලා හිඳගොඩ, එම්. නාගහවත්ත, 

ජයන්නි රණවීර යන මහත්මින්ටත්, දෙන දේ පිරිසිදුව දීමට ශෝහන ලෙස 

මුද්රණ කටයුතු නිම කරන, සීමාසඝිත කරුණාරත්න සහ පුතු සමාගමේ 

*/1 

කෑ 



අධ්යක්ෂක මහතුන්ට හා කායඨී මණ්ඩලයටකන් අපගේ පුණා්යානුමෞදනාව 
හිමිවේ. ඒ හැම දෙනාටම මෙම ධමිදානමය කුශලය පරම ශානන 

සො ගෲ නිවාරණාචබෝධය පිණිසම හේතුවාසනා වේවායි පනමු. 

ර්ං කිරුබුතු මලාකසමිං ~ සමමාසසෝොඅධ සාසනං' 

මෙයට 

සසඝුන් ලැදි, 
කටුකරැන්දේ සදණනද ගහික්ෂු 

පොන්ගුල්ගල ආරණ්ය ලදු න ාසඝසනය 

'පහන් කණුව' 

කන්දේගෙදර 

දේවාලේගම 

(2545) 1 909 සෙබරවාරී 19 

₹*711 



"6 15453, ,"4!॥) 10) 1.4, ස 4: ස... ප්රකාශක නිවේදනය 

අනි පූජ්ය ඤාණනන්ද සචාමීන්ද්රයන් වහන්සේගේ "නිවනේ නිවීම" දේශන 

මුද්රණය කොට, ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන බැනිමත් බෞද්ධ සැදැහැවතුන් 

අතට පත්කිරීමේ මූලික අදහස අපතුළ ඇතිවීමුත්, එම මුද්රණය සඳහා වැයවන 

මුදුල උපයා ගැනීම පුශ්ණයක් විය. මෙය විසඳීම පිණිස, අප කිහිපදෙනෙක් 
යෝජනා කොට් සිටියේ ඒ සඳහා වැයවන මුද්රණ වියදම පමණක් අයකර 

ගැනීම පිණිස සොතක් සඳහා කිසියම් අනුපාතික විකුණුම් මිළක් නියම 
කිරීමයි. අපගේ මෙම යෙජනාව ගරු ඤාණනක්ඤා ස්වාමින්වහන්සේ එකහෙළා 
පුතික්ෂේප කළහ. "ධර්මය මිළ කරන්න බැහැ. එය අවශ්ය අයහට නොමිළයේ 
ලබාගැනීමට හැකි විය යුතුයි..... යනුවෙන් උන්වහන්සේ මෙම වටිනා දහම් 

පෞත "විකිණීම" කෙරෙහි අප අබෛර්යවත් කළහ. 

₹ 

මුද්රණය කොට නොම්ළයේ බෙදාදීමේ ක්රියා පිළිවෙළෙහි ආරම්භයක් වශයෙන් 
ජී.ටී. බණ්ඩාර මහතා විසින් මහාභාරකාර දෙපාරතමේන්නුවේ 'ධර්ම ගුන්ථ 

මුද්රණ හාරය' නමින් අරමුදලක් ආරම්භ කරනු ලැබීය. "නිච්නේ නිවීම" පළමුවන 

වෙළුම සළ€හා මුද්රණ වියදම නනිවම ඒ මහතා විසින් දරණ ලදී. එතැන් පටන්, 

මේ වචන විට මුද්රණයෙන් එළිදුක්වා ඇති 5, 8, 4, 5, 6, 7? කාණ්ඩ මුද්රණය කිරීම 

සළ€ඳහා බලාපොරොත්තුවූවාටත් වඩා ලත් අනුග්රහය ධර්ම ප්රාතිහාර්යයක් ලෙස 

සැළකිය හැකිය. 

එබැවින්, උන්වහන්සේ අදහස් කළ පර්දි "නිවනේ නිවීම" දේශනා මාලාව 

1 125! " ॥॥/෴ ඒ ෴ ॥ /”"&, . ශී ටේ ය 110 ෴ ෆා 4 1 

එසේ ආරම්භ කරන (ලදු "ධර්ම ගුන්ථ මුදුණ භාර අරමුදල" මගින්ම "අහන් 
2 ද [අ । ( 

3 4෴ ॥॥ .4”*%, 1”, .෴ 2 * ය රය " ක සි , - 

කණුව ධම් දේශනා මාලාව ද මුද්රණය කොට නොමිළයේ බෙදෟ්ය දෙමින් සිදු 

කෙරෙන ශාසනික මෙහෙවරට අපහට නිල වශයෙන් හෝ දායකවීමට හැකිවීම 

ඉමහත් කුසලයකි. 4 

මෙම උතුම් ධර්මදාන ක්රියාවලියට ද්යයකච්මට කැමති හවතුන්හට තම 

පුණ්යාධාර "ශ්රී ලංකාවේ මහා භාරකාර තනැන' නමින් චෙක්පත් හෝ මුදල් 

ඇණවුම් (මුදල් ඇණවුම් නම් ටොරින්ටන් චතුරශුය උප නැපැල් කාර්යාලයෙන් 
මාරුකරගන හැකි පරිඳි) මගින් ධර්ම ගුන්ථ මුද්රණ හාර අරමුදලට බැර කිරීම 

පිණිස පහත සඳහන් ලිපිනයට* එවිය හැකි බැව් කරුණාවෙන් දන්වා සිටිනු 
කාමාත්නෙමීි, 

යු.මාපා 

ශු ලංකාවේ මහා හාරකාර් තැත 

* ෆී. බණ්ඩාර මහතා මහා භාරකාර දෙපාර්තමේන්තුව 

ස්ථාපක නැ.සෙ. 54.8, 

ධම්ග්ර්යර මුද්රණ භාරය, 90, බුලර්ස් පටුමග. කොළඹ 07. 

රෝයල් ඉන්ස්ට්ට්යුට්, 1999 පෙබරවාරි 12 
191, හැව්ලොක් පාර, කොළඹ 5. 
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ධම ග්රංරථ මුද්රණ හාර්ය 

ධර්ම ග්රන්ථ මුද්ර. ණ් භාරය මගින් සළ කර; නු ලබන "නිවනේ නිවීම" 
පොන් පෙළෙහි සයවැනි වෙළුම දක්වා මුද්රණය “තර්ීමේ සම්බන්ධීකරණය 

මෑතක් වනතුරු කරන ම ද්ත ශ්රී ලංකාවේ මහාභහාරකාර තනතුර දැරූ යූ. 
මාපා මහතා විසිනි. ඉතා ගැඹුරු ධර්ම කරුණු සහිත එම වටිනා දහම් 
පොත් පෙල එළි / දැක්වීමට හැකිවූයේ ඒ මහතාගේ අපුනිහත ධෛර්යය 

නිසාමය. 

දා මෙම පොත් පෙලෙහි හන්වෑනි වෙළුම මුද්රණයට සකස් වෙමින් තිඛෙන 
අවස්ථාවේදී මාපා මහතාට ශ්රී ලංකා ජනරජයේ තානාපති ලෙස මියන්මාර් 

(බුරුමය) දේශයට " මට සිදුවිය. ථෙරවාදී බුදු දහම නි ර්මලව පවතින 

එවැනි දේශයකට පත් වී යෑම හුදෙක් ඒ මහතාගේ ශාසනික සේවයේ නවත් 
පියවරක් ලෙස කිමු. । 

මාසා මහතා වසින් එසේ නික්ම යාමට පෙර, "නිවනේ නිවීම" සෙසු 
කාණ්ඩ මුද්රණය කිරීමේ කටයුතු කිසිදු බාධාවකින් තොරව කෂ්ගෙන යාම 
පිණිස, අනි පූජ්ය කටුකුරුන්දේ ඤාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ මෙම 
දේශනවල අගය දන්නා අප කීපදෙනෙක් මහාභාරකාර කාර්යාලය වෙන 

කැඳවා, ඒ පිළිබඳව වැඩ පිළිවෙලක් සකස් කරන ලදී. එම ක්රියා පිළිවෙල 
අනුව නිද වනේ නිවීම" දේශනා මාලාව සහ ධර්ම ගුන්ථ මුද්රණ හාරය 

මගින් පළකරනු ලබන "පහන් කණුව ධම් දේශනා" ග්රන්ථ එපරිද්දෙන්ම 
ඉදිරියේදී සළකෙරෙනු ඇත. 

මෙම උතුම් ශාස නික සේවය ඉටු කිරීමට මාහට එම භාරයේ ස්ථාපක 
වශයෙන් මෙතැන් । ස් වගකීම පැවරී තිබේ. එම මහභු කාථයය ඉෂට 
කරගැනීම පිණිස ඒ පිළිබඳව උනන්දුවක් දක්වන සියලූම බැනිමන් දෟයක 
දායිකාවචන්ගේ අනුග්රහය අපි බලාපොරොත්තු වෙමු. 

මෙම ධර්ම ණා මුද්රණ භාරයට එවනු ලබන ආධාර ශ්රී ලංකාවේ මහා 

හාරකාරතැන නමින් පහත සළූහන් ලිපිනයට එවිය හැක. 

4” ෴෴ 22] පුනා. 
ජී.ටී ද). 7, ණ්රරු ද් 1] ඬෟ [| 

ස්ථාපස 

. ධර්ම ග්රන්ථ මුද්රණ  සුද්ය 

1999 ඔක්තෝබර් 585 වැනි දින. 
රෝයල් ඉන්ස්ට්ට්යුට්, 

191, හැව්ලොක් පාර, 

කොළ 0. 

17% 



අමා ගඟ 

මහවැලි ගභ උතුරට හැරැවීමෙන් පසු එතෙක් නිසරු මුඩු බිම් ලෙස 
පැවති පෙදෙස්වල සිදුවූයේ ඉමහත් වෙනසෙකි. පිපාසයට පැන්බිඳක් 
නොලබා සිටි ගොවීහු පෙදෙස පුරා නිහඩව ගලා යන සිසිල් දිය දහරින් 
පිනා ගියහ. මැලවුනු ගොයම සරුව නිල්වන්ව කරලින් බර විය. මල් 
පලින් ගැවසීගත් කතුරු~ලිය බලා සැනසෙන පෙදෙස් වැසියෝ තුටු කළුළු 

වගුළහ. । 

දහම් අමා ගභ 'උතුරට" හැරැවීමේ වැඩ පිළිවෙළක් මෙයට නොවසරකට 12" 

ෆ් ද, දූ 8 ඈ , ක 11 1! 1 4” දෲ ලි ඝූ 4, 4 , [21 පෙර ඇරඹුණි. දහම් පත~පොත තබා එදා -වේල' සළ€ඳහා වත් විය 

පැහැදඳුම් කිරීමට වත්~කමක් නැත්තෝ, නිහඬව නොමිලයේ ගලායන 

අමිල දහම් අමා දිය දහරින් සදහම් සිපෘසය සන්සිළුවා ගත්හ. අර්ටු 

මිසඳිටු හැර, සැදැහැයෙන් සරුව, ගුණ නුවණින් බරව පිළිවෙත් මහට 

නැමී ගන්හ. ලොවී ~ ලොවුතුරු මල් පල නෙලා ගනිමින් හද පුරා පිරි 

බැතියෙන් නන් අයුරින් සොමිනස පළකළහ. 

"ධම් ග්ර මුද්රණ භාරය" නමින් දියන් කළ මෙම ධමදාන වැඩපිළිවෙල 

ස€හා අපගෙන් වෑැයවුනේ පිරිසිදු ධම්දාන සංකල්පය පමණි. අමාගභ 
॥॥ ,4” ෴ 1 .! ධ්යාන මැක් ' න් යෙ . ශ් බී ාභාකය“ැණ - ඹ ඤු %, න ගන ෴ ණු 

උතුරට හැරැවුවෝ සසුන් ගුණ හළුනන පරිත්යාගශීලී සාදැහැවත්හුමය. 
00 (:෴ ෴ 2 ෴ ॥॥ (4:58 - | !] 2 

"නිවනේ නිවීම" පොත් පෙළ එළි දැක්වීමෙන් නොනැවතී සහන් කණුව 
"% 4 ॥ ॥1॥ ) ණෟ ॥॥,෴ ශ් ॥0. ද % 4 1] [ ෴ ෴ ක 

ධම්දේශන්යර පෞත් පෙළෙහි බමර පැන දංර්මටන්, දෙක් -~ විදෙස්වල දහම් 

පිපාසිතයින් උදෙසා අප අනින් ලියෑවෙන අනිකුූක් පොත ~ සපත ඒ 

අයුරින්ම එළි දැක්වීමටත් ඔවුහු උත්සුක වූහ. "දෙන දේ පිරිසිදුවම දීමේ ' 

අදහසින් අමිල වූ දහම ඊට නිසි ශෙෝහන මුද්රණයකින්ම ධම්කාමීන් අතට 

පත් කිරීමට පියවර ගන්හ. මුද්රත පිටපත් සංඛ්යාව අවසන්වනු හං සමගම 
1 11 ෴-, .4”* ය. ॥ ම ”. ..෴ ක ෴ 42% ॥ී % ඤෑ නැවත මුද්රණ පළකිරීමෙන් දහම් අමා ගභ වියළී යා, නොදීමට දෑඩි 

අදිටනකින් ඇප කැපවූහ. 

"පොත් අලෙවිය" පිළිබඳව මෙකල බහුලව දක්නට ලැබෙන වාණීජ 

සංකල්පයට පිටුපා, තහංචිවලින් තොරව, තමන් අතට නොමිලයේම පක් 
£ | 2! ද 4 ඳව ෴ හ්. ෴- ව 1848) (741% ," 4 1”, 25% 5 %, දෲ කැරෙන දහම් පඬුර" තුළින් ධම්දාන සංකල්පයෙෆඝි අගය වටහා ගත් 422 

බොහෝ පාඨක පින්වත්හු තමන් ලද රස අහරක්, නෑ -හිතවතුන් සමග 

බෙදා~හදා ගන්නාක් මෙන් නොමසුරුව අන් දහම් ලැදියනටද දී ධම් ඉන 
2 ෴, ෴ 458 න ෴෴% _ ₹&෴ ,! 1. 

දානයට සහභාගී වූහ. ඉනුදු නොනැවතී, ශක්ති පමණින් ධම් ශ්ර 
දං ෴ ” ෴ ॥4 "(ජෲ ෴ ෴ 92.4 සි 125 | යු යු යූ 00% 1ක න සා 1 "න 

මුද්රණනාරයට  උරදීමටදා ඉදිරිපත්වූහ, ඇතැමෙක්. ලොකු කුඩා දහමි පොත් 



මුද්රණය කරවීමේ භෟ නැචත~න 

පවා පසුබට නොවූහ. 

සම්බුදු සඝුන මේ ලක් සොළො 

ලෝ සතුන් කින් සනහමින් 

වත මුද්රණය කරවීමේ බරපැන ඉසිලීමට 

වෙහි පචතින තාක් මේ දහම් අමාගභ 
නොසිඳී ගලා යේවා යනු අපගේ පැතුමයි. 

'සබඩ 202) ධමම 40ට 
පිනාති 

පෞත්ගූල්ශල । ාරණ්ය සේනාසනය 
1. " . පහන් කණුව 

කන්දේගෙදර, දේවාලේගම 

2000 ජූනි 08 (29544 පොසොන්) 

* 

මෙයට, 

සසුන් ලැඳි 

කටුකූරැන්දේ ඤාණනඤඥ හික්ෂු 



,॥ ඟ් (11 *% ද 411 1 සෑ 

॥ වන දේශනය 



1 වත දේශනය 
। ද න් 

"කමා තෛඩසඩස හගවතො අර්හනො සමමා සමබුදධසැ" 

නආඝභාය ජායති ඝසොකො 

නබ:හාය ජඡායනී හයං 

තණහාය විපපමුනතසෲ 

න්යඵට් සොකො කුනතො හයං 

~පිය වගග, ධ.ප. 

සැදැහැවත් පින්වත්නි, 

අද පොසොන් පොහෝ දවසයි. අපේ මේ දිවයිනට බුධ ශාසනය ලැබුණු 
දවස හැටියට පොසොන් පොහොය දවස අපට වටිනා දවසක් වෙනව. බුදධ 
ශාසනය කියල කියන්නෙ බුදුපියාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩයයි, නිවන් 
පණිවිඩයයි. මේ දහම් පණිවිඩය ~නිවන් පණිවිඩය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ 
මිහින්තලා පව්චට වැඩම කරල සභ පිරිසකුත් සමග, දොවනපෑැනිස් රජතුමාට 

. ඒ දහමි පණීවිඩය දීමට 'නිස්ස, නිස්ස' යනුවෙන් ආමන්ත්රණය කළ බව 
සඳහන් වෙනව. එහෙම ඒ මුව දඩයමේ යෙදී සිටි~අධමී වැඩක යෙදී සිටි ~ 
රජතුමාගේ අවධානය ඒ විදියට ධම්යට යොමු කරල මිහිඳු මහරහතන් 
වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධම් පණිවිඩය ~නිවන් පණිවිඩය -ක්රමානුකූලව 
මේ දිවයිනට ලබාදුන්න. බුදු රජාණන් වහන්සේ කළෙන් මෙන්න මේ විදියට 
ධම් පණිවිඩය, ධම්ාාවබෝධය කරන්න ශක්තිය තියෙන පුද්ගලයින් හොයාගෙන 
ගිහිල්ල, ඉතාමත්ම දුගී තත්වයේ සිටි කෙනෙකුන් පචා ධම්ඥානය- 
ධමාවබෝධය~ලබාගැනීමට සමන් නම් එබඳු අය ළභට පවා වැඩමකරල. 
මේ බුද්ධ ශාසනය~ඒ කියන්නෙ ධම් පණිවිඩය, නිවන් පණිවිඩය, ඒ අයට & 
වදාළ. දැන් අපි මාතෘකා කළ ගාථා ධමියට අදාළ නිදාන කථාවේ තියෙන්නෙත් 
බුදු පියාණන් වහන්සේ එක්තරා දුගී බ්රාහ්මණයෙක් ළභට බුදධ ශාසනය 
අරගෙන ගිය ආකාරයයි. 

මුදු පියාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයෙ වැඩ වාසය කරන අවස්ථාවක 
එක්තරා මිථ්යාදෘෂඛටික බ්රාහමණයෙක් ගභක් අසල කෙතකට බිමක් සු 



7වන රථර්යනය 

කරනව. ඒ අවස්යඌාවෙ බුදුපියාණන් වහන්සේ එතනට වැඩම කළා. මේ 
බ්රාහමණය මිථ්යාදෘෂටික කෙනෙක් නිසා අං ද තදීම බුදුපියාණන් වහන්සෙ 
දැකලත් නොදැක්ක වගේ තමන්ගෙ වැඩේ යෙදිල හිටිය. නමුත් බුදුපියාණන් 
වහන්සේ හටම වැඩම කරල ඈ; ගව, බු තත මුණ, මොකද මේ කරන්නේ?" 
කියල. බ්රාහමණය පිෂිතුරු දෙනව, 'භවචත් ගෞතමය, මම කෙතක් සුද 
කරනව කියල. කථාව එච්චරයි. බු; නි යාණන් වහන්සෙ ආපසු වැඩම කළා. 
නැවත දවසක් මේ ම්රාහභමණය කෙතේ සී සානව. එදත් බුදුපියාං- ණන් වහන්සෙ 
එතනට වැඩම කළා. වැඩම කරල ඈ හුව. බ්රාහ්මණය මොකද කැ එ න්නා ? 
කියල. භවත් ගෞතමය, මම සී සානව'. බුදුපියාණන් වහන්සේ ආපසු වැඩම 
“න ඵ් මනු ද්සය තමන්ගේ වං ඩේ යෙ උණා. ඊළඟට බ්ර ))0ව0මණය ල් 7 ඳ් වස? 2) 

වසුරනව ඒ තමන්ගෙ කුඹුරෙ. එදත් බුදුපියාණන් වහන්සේ එතනට වැඩම 

න 2: "බ්රාහමණය , මොකෑ ඤී කරන්නේ ? භවත් ගෞතමය, මම වපු රනව 

"තනිනුත් කථාව ඉවරයි. ( දුපියාණන් වහන්සේ ආපසු වැඩම කළා. දෑන් 
න ස් අස්වැන්න හාදීගෙන එනව. බ්රාහමණය දවසක් කෙතේ වල් නෙලනව. 
ඒ අවස්යාවෙ න් දළු පියා එන් වහන්සේ එත රෲ වැඩම කරල අහනව, "බ්රාහමණය 
මේ මෙ; කද කරන්නෙ? කි යල 3, 'මම මේ වල් නෙලනවතෙ, හඳ වත් ගෞතමය, 

ඊළඟට කෙන රකින අවස්යාවක් ආවා. දෲ න් ගොයම පැඞීගෙන එනව. ඒ 
අවස්යාවෙදත් බුදුපියාණන් වහන්සේ වැඩම කළා. 'මාකද බ්රාහරණය කරන්නේ? 
'මම මේ කෙත රකිනව', ඒක නොවෙයි, මේ භවත් ගෞතමය, ඔබ මා ළඟට 
නිතර නිතර එනව. ඔබ මගෙ මිත්රයෙක් වෙන්ට ඕන. අදු ඉඳල මගේ 
මිත්රයෙක් හැටියට මම පිළිගන්නව. මේ කුඹුරෙ අ වැන්න පැහුනාම කොටසක් 
හවත් ගෞතමයින්ට නොදී මම අනුභව කරන්නෙ නෘ', කියල පුනිඥාවකුත් 
දුන්න. බුදුපියාණන් වහන්සේත් ආපසු වැඩම කළා. 

දැන් ගොයම පැහිල. හෙට වෙනි දවසෙ අස්වැන්න කපාගන්න ලොකු 
බලාපොරොත්තුවකින් යුක්තව බ්රාහමණය ගෙදර ගියා. එදා රෑ මහා මේඝ 
ගර්ජනා සහිත මහා ධාරානිපාත වචණිවක් වැහැල අර මුළු ගොයමම එහෙමම 
ගසාගෙන ගිසිල්ල ගහේ. උදෑසන බ්රාහමණය කෙතට ඇංවිල්ල බලන කොට 
මුළු කෙතම පාළුයි. දරාගන්න බැරි ශෝකයක් ඇති උනා. චෑ න ියෙන්ම ක 
උනෙ අර කමන්ගෙ මිත්ර හවත් ගෞතමයන්ට අස්වැන්නෙන් කොටසක් | 
ගන්ට බැරි වීම නිසයි. කොහොම ෂු මේ බ්රාහඟමණය ආසපද්ර ඝූ ගෙදු( ර් ඇදි ද “ක්ෂ 

ඒ ශෞකය නිසා න වර්ජනය කරල -උපවාස කරල ~ කාමරේකට වෙලා 
බුදිය ගන්න. එදත් බුදුපියාණන් ව න ක්ෂක මේ බ්රාහමණයගෙ නිවසට වැඩම 
_කළා, වැඩම කැ( 3්ල ඈඟුව. _''කෝ මේ බ්රාහමණ උපාසක රත්තැනේ" කියල. 

ගෙදර අය කිව්වා, 'අන්න බුදිය ගන්නව මෙහෙම අලාබිසක් වුනා කියල ඒක 
දරාගන්න බැරුව න තු. , බුදු පියාණන් වහන්සෙ එතනට වැඩම කළා. 



අළආන'/ නණුව ධම් දේශනා 

"මොකද බ්රාහමණය, මේ?' කියල ඇහුව. බ්රාහමණය පිළිතුරු දෙනව, 'හවත් 

ගෞනතම්ය, මම මෙන න මෙහෙම ලොකු බලාපොරොත්තු ඇතිකරගෙන හිටියා 

අස්වැන්න පැහුනට පස්සෙ මෙයින් කොටසක් දීල මිසක් අනුභව කරන්නෙ 

නෑ කියල. මට මෙන්න මේ තරම් විනාසයක් සිදුවුනා. ඒකෙ ශෝකය නිසා 

'මම මෙන්න මෙහෙම ආහාර වර්ජනය කරල, ජීවිත අපේක්ෂාව අන හැරල, 

බුදියගන්නව' කියල. බුදු සියාණන්වහන්සෙ විමසනව, ඔබ දන්නවද මේ 

ශෞෝකයට හේතුව?' කියල. බ්රාහමණය කියනව: 'මම නම් දාන්නෙ නෑ, ඔබ 

දුන්නවද?' කියල. ඔව්, බ්රාහ්මණය. මම දන්නව, අන්න ඒ අවසාවේ තමයි 

අපි අර මාතෘකා කළ ගාථා ධමය දේශනා කළේ. 

"9%ඇආඇආය ජායති සොබකො 

තණහභාය ජායතී හයං 

තණහාය විපපමුනතඩඤ: 

ත්යථි සොකො කුූතො හභහයං' 

"තඉණහ්යාවෙන් ශෝකය හට ගන්නව, ශෝකය උපදඳිනව. තණහාවෙන් භය 

හට ගන්නව. තණහාවෙන් මිදුන තැනැත්තාට ශෝකයක් නැත. භයක් කොයින්ද?*' 

ඔච්චරයි බුදු පියාණන් වහන්සෙ දේශනා කර වදාළෙ. නමුත් මේ ධමිය අහල 

අර බ්රාහමණයගෙ හින ඇතුලෙ ලොකු චිත්ය විපලවයක් ඇතිවෙල විදශීනා 

ඥන පිළිවෙළින් උතුම් සෝවාන් මාගිඵලය ප්රතාක්ෂ කළ බව ධම්යේ 

සඳහන් වෙනව. ' 

එනකොට, මේ තරම් මේ චිතත විපූලමවයක් ඇති උනෙ කොහොමද කියල 

අපි ටිකක් හිතල බලන්න ඕන. මේ විදශීනාඥාන කියන ඒව ඇතිඋනෙ 

._ කොහොමද? විදශීනාව කියල කියන්නෙ විශේෂ දැකීමක්, අර බ්රාහමණය 

තමන්ගෙ කෙතේ දශිනය හිතෙන් අරගෙන ගිහිල්ල ගෙදර බුදිය ගත්තෙ. 

නිතරම හිතට පේන්නෙ අර පාලුවේච්ච කෙතයි. ඒ කෙත දුහා බලාගෙන 

ඉන්න බ්රාහමණයට හිත දිහා බලන්නට අවසථාව සැලසීම් වශයෙනුයි 

බුදුපියාණන්වහන්සෙ අර ගාථාව වදාළෙ. බ්රාහමණය හිතුව කෙන පාලුඋන 

නිසයි ශෝකය ඇති උනෙ කියල. නමුත් බුදු පියාණන්වහන්සෙ අර ගාථාව 

ප්රකාශ කළාට පස්සෙ තේරෙන්න ඇති, කෙන පාලුවීම නිසා නොවෙයි හිත 

පාලුවීම නිසයි මේ ශෝකය ඇති උනෙ කියල. අර කෙතේ අස්වැන්න 

වැඩෙනවත් එක්කම තුවත් දෙයක් වැඩුනා. හිතේ ආශාවන් ලියලා වැඩුනා. 

මේ අස්වැන්නවලින් කරන දේවල්, තව කොතෙකුත් දේ. මේ පින්වතුන් 
! 

දන්නවනේ, ගොයිතැන් බන් කරන අය. කොයිතරම් ලොකු බලාපොරොක්තු 

ඳෑ 



වන දේණනය 

සමුහයක් එක්කද මේ ගොයම වැඩෙන්නෙ කියල. අන්න ඒ විදියට මේ 
බ්රාහමණයගෙ හිත තුළ නොයෙකුත් ආසාවන්, බලාපොරොත්තු, යන ජානිය 
වැඩුනා. අර ධාරානිපාත වමෂි'ංවෙන් ගොයම විනාශවේල ගහේ ගසාගෙන 
යනකොට ඒ ඔක්කොම ආශාවන්, බලංපොරොත්තු ගසාගෙන ගියා. මේ 

බ්රාහමණය එනකොට නිතර නිතර හිතට මතුකර ගත්තෙ අර පාලුකෙතේ 
දශීනයයි. ඒක නිසා ඉනින් වැළපෙනව්, දුක්වෙනව, ශෝකවෙනව. බුදුපියාණන් 
වහන්සෙගෙ ගාථාවෙන් ඇතිඋන විපුව්ය කොයිතරම්ද කියතොත් බ්රාහමණය 
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_ කෙත දිහා බලනව වෙනුවට ඇතුළත බැලුවා, හිත දිහා බැලුවා. මෙන්න මේ 
ඇතුළත බැලීම කියන එකට ධම්යේ යෙදෙන වචනය කමයි. පින්වතුනි, 
॥ 

යෞොෝනිසො මනසිකාරය . නුවණින් මෙනෙහි කිරීම, කුසල් හෝ අකුසල් හෝ |  ෴෴ ට 4262) 

ඇතිවෙන්නෙ හිතෙන්. හැම දේකටම මූලික වෙන්නෙ හිතයි, 'මනො පුබබඩගමා 
ධමමා -මනොසෙටඨා මනොමයා' ආදී වශයෙන් බුදුපියාණන්වහභන්සේ 
ප්රකාශකරල නියෙනව. 'භිත පෙරටුවෙනව, හිතම ශ්රේෂ්ඨයි, මේ හැම දෙයක්ම 
හිතෙන්ම හටගන්න දේවල් කියල. ඒ විදියට ප්රකාශ කරල තියෙනව. අන්න 
ඒ වගේ මෙනනත් මේ ශෝකය ඇතිවීමට මුලික උනේ තමාගේ හිත බව - න් 

හිත තුළින්ම පැන නැගුණු දෙයක් බව මේ බ්රාහමණයට වැටහුනා. එතකොට 
බුදුපියාණන් වහන්සෙ තුණහාය විප්යමුනතතස්ය නට් සොකො කුතො භයං' 
කියල තණහාවෙන් මිදුනු තැනැත්තාට ශෝකයක් නැත, භයක් කොයින්ද? 
කියල ප්රකාශ කළහම මේ තණ්යාව එතනම නැතිකර ගැනීම තුමන්ට අයිති 
දෙයක් බව බ්රාහභමණය තේරුම් ගත්ත. අර ගසාගෙන ගිය ගොයම ආයින් 
සොයා ගන්න බෑ. ඒකට ආයි ප්රතිකර්මයක් නා. ඒ වෙනුවට ආහාර් 
වර්ජනය කරල නිදාගැනීමවත්, උපවාසයෙන් මරණය කරා යෑමවත්, ප්රතිකර්මය 
නොවෙයි. එතකොට ඒ තත්වය තේරුම්ගත්තු බ්රාහභවණයගෙ හිත තුළ ඇනිවුන 
විපූලවයෙ අවසාන ප්රතිඵලය තමයි අර චක්රවර්ති රාජ්යයටත් වඩා උතුම්වූ 
සොවාන් මාගීඵලය ලබා ගැනීම, ඒ බ්රාහමණය මිථ්යාදෘෂ්ටික බ්රාක්හරණයෙක් 
හැටියටයි මේ කථාව ආරම්භ උනෙ. දැන් මේ සෝවාන් ඵලය ලංබඛෙනවත් 
එක්කම, පින්වතුනි, කෙනෙක් හඳුන්වන්නෙ ආයී පුද්ගලයෙක් හැටියට. ආයි 
තත්වයක් ලබාගන්න. උතුම් තත්වයක් ලබාගන්න. සම්යක් දෘෂ්ටිය ඇතිවුනා. 
මේ තරම් විශාල විතෘවිපලවයක් ඇතිවුනා. මේ බ්රාහමණය උගතෙක් නොවෙන්න 
පුළුවනි. ඒ වගේම දුප්පත් මනුස්සයෙක්. නමුත් මේ තරම් විශාල දෙයක් 
සිඬුවුනේ මෙතන නියෙනව මහ ගැඹුරු ධම්යක්. අපි කාටත් හිත යොදවන්න 
වටින දෙයක්. දැන් මේ කාලෙ නිතර අහන්ට ලැබෙන දෙයක් නමයි: 'ධම්යෙ 
ගැඹුරු කොටස් ගැන හිත යොදන්න කාලෙ නොවෙයි මේ. බොහොම දුක් 
ගැහැට ආපදා විපත්ති ඇති කාලයක්. මේ රට කිරෙන් පැණියෙන් ඉතිරුනාට 
පස්සෙ තමයි ඒ නිවන ගැන, ඒ ගැඹුරු දේවල් ගැන, හිතන්න ඕන'. එහෙමත් 
සමහර කෙනෙක් කල්පනා කරනව. නමුත් පින්වතුනි, ලෝකයේ නියෙනව 27 

0 



ෆආන' නව ධාමී දේශනං' 

'වෙස්වළාගත්ත ආශිවාද' කියල ජාතියක්. සමහර ආපද්ය විපත් කියන ඒව 
එන්නෙ හරියට ආශීවීංද හැටියට. දැන් මේ බ්රාහමණයට මේ කෙන පාලුවීම 
ලොකු ආශීවාදයක් උනා. ඒක තුළින් ඇතිවුනු ඒ චිත්යෘ විපවය නිසා අර 
තරම් ~ චක්රවර්ති රාජ්යයටත් වඩා උතුම්වූ. බුදුපියාණන් වහන්සේ පුදුම 
විදියට ප්රශංසා කළ~උසස් ආයි තන්ඡවයක් මේ බ්රාහමණයට ලබාගන්න 
පුළුවන් උනා. 

එතකොට මේ ආසදා, විපත්ති, කම්පන ආදිය තුළින් අපට මේ චතුරාගී 
සත්යය මතුකරගන්න පුළුවන්. දුක, දුකට හේතුව, දුක නැනිකිරීමෙන් ලබන 
නිවීම -නිවන ~ඊට මාගිය වන, ප්රතිපත්තිය වන -ආයි අෂ්ටාංගික මාගිය. - 
මෙන්න මේ විදියට මේ විපත්ති තුමින් විදශිනාඥාන මතුකරගැනීම ගැන 
කල්පනා කරල බලනකොට, දැන් ඔය ඥානය ~දැනුම් ගැන හිතන කොට 
බොහෝවිට හිත දුවන්නෙ - මේ කාලෙ කොතෙකුත් නියෙනව විශ්ව විද්යාල 
කියල ජාතියක්-අන්න ඒවට, ඒවට කලානමක නමක් නියෙනව 'සරසවි' 
කියල. ඔය සරසව්චලට යන්න බොහොම අය උත්සාහ කරනව. ඒවට 
ගිහිව්ච අය ඒවායින් පිටවෙන්න ~ පාස්වෙන්න ~~ බොහොම උන්සාහ 
දරනව. නමුත් පින්වතුනි. බොහෙ0 දෙනෙක් දන්නෙ නෑ අපි මේ කවුරුන් 
ඉන්නෙ එක්තරා සරසවියක බව. ඒක හඳුන්වන්නෙ 'ජීවිත සරසවිය කියල. 
ඔය අනික් සරසව්චල නොයෙකුන් විඳියෙ විද්යා, ඥාන, නාක්ෂණ තියෙනව. 
ඉගෙන ගන්න. මේ ජීවිත සරසවියෙ විෂයයන් තුනයි ඳනියෙන්නෙ සමන! 
වෙන්න, පාස් කරන්න. මොනවද ඒ? බුදු පියාණන් වහන්සෙ ඒව දක්වල 
නියෙනව ~අස්සාද, ආදීනව, නිස්සරණ කියල. 'අස්සාද' කියල කියන්නෙ 
ආස්වාද පක්ෂය ~රසවිඳීම ~තක්කුවකාම සම්පත්නිය, ආස්වාදය. මේක නමයි 
පළමුවෙනි පාඩම, මා හිතන්නෙ මෙතන ඉන්න කවුරුත් මේ පාඩමෙන් නම් 
හොඳටම සමන්. මේ පැැවකාම සම්පත්තිය කියන එක සංසාර සත්රපවයින් 
කවුරුත් පාස්කරල නියෙනව. ඊළඟ පාඩම නමයි 'ආදීනව', ඒ පක්වකාම 
සමපන්නිය සොයන්නට යෑම නිසා~ඒවා වෙනුවෙන්-විඳින්නට වෙන දුක්ගැහැට, 
ඒවායේ අනිෂ්ට විපාක ආදිය. දුක් කම්කටොලු, ආපදා, විපත්නි-ඒ හැම 
එකක්ම ආදීනව පක්ෂයට ගැණෙනවා. ආස්වාද පක්ෂය ටිකයි, ආදීනව 
පක්ෂය වැඩිසි, නමුත් වැඩිදෙනෙක් ආස්වාද පන්තියෙ තමයි ඉන්නෙ. ආදීනව 
ගැන හිතන්නවන් පෙළඹෙන්නෙ නෑ. ඒවා දිහා බලන්නවත් හිත යොමුකරන්නෙ 
නෑ. නමුත් පින්වත්නි, මේ ආදීනව තුළින් තමයි ඊළඟ පන්තියට යන්න 
පුළුවන් වෙන්නෙ. 'නිස්සරණ' කියල කියන්නෙ සසරින් නික්මීම. සංසරණය 
කියල කියන්නෙ එකතැන කරකැවීම වගේ මේ සංසංරයෙ ගමන් කිරීම. දැන් 
මේ පින්වතුන් දන්නව ඔය වාහනයක් එහෙම හුභක් දුරගියා කියල ඒ දුර 
ප්රමාණය සටහන් වෙනව. නමුත් කොයිතරම් දුර ගියත් මොකක්ද වෙන්නෙ? 

[3 
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අර රෝදය එතැනම කරකැවෙනව. අන්න ඒ වගෙ, එක අතකින් බලනකොට 

අනනෘ කාලයක් අපි මේ සංසාරයෙ ගමන් කරල නියෙනව. මහා ඵිග 

සංසාරයක් කියල අපි පාවිච්චි කරනව. වචන යොදනව. නමුත් මේ තරම් දුර 

ශියාට මොකද. එක තැනමයි කරකැචවිල තියෙන්නෙ. ජානි-ප්රරා -වෲධි -මරණ 

කියන ඒ විදියට රෝදය කරකැවුනා කියල ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් 

ඒ නමන් බලාපොරොත්තු වෙන ඒ ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂට කරගන්න 
2 

2 ක, 0.5 දැ ද ණු දෑ / 10” 4 ද් ද් 445% 246%... 04%, (16) 

යොදන ප්රයත්නය විතරයි. ඒකෙත් කෙළවරක් නෑ. අර රෝදය එකතැනම 

කරකැවෙන්න වගේ. 

ඉතින් ඔන්න ඔය විදියට සංසරණය කියන්නෙ එකම තැන කරකැ විල්ලක්, 
෴ । ක 2 2"... [ [ ම න් නයා 1. ද 0:14, දි. ක 4, % ඈ; [2 "44 (49450 (5); 7)4:* ॥ £ 

එහෙම නැත්නම් සැරිසැරිල්ලක්. ඒ වගේම නිස්සරණ කියල කියන්නෙ ඒ 

වටවළල්ලෙන් පැනීම, නික්මීම, සසරින් මිදීම. මේ නිස්සරණ ශ්රේණිය ~මේ 

නිස්සරණ විෂය ~මේ නිස්සරණ පාඩම -තමයි සමත්වෙන්න නියෙන්නෙ. මේ 

ලෝකයේ මේ යුගයේ, පළමුවෙන්ම මේ ජීවිත සරසවියෙ ඔය පාඩමි තුන 

පාස්කරල සමත්වුන උත්තමය තමයි බුදුපියාණන්වහන්සේ. ඒ අනුව රහතන් 

වහන්සේලා. දැන් මේ බ්රාහමණයත් ඒ සරසවියෙ සෝවාන්ඵලය කියන පළමුවෙනි 

ආයි නත්්යවය ලබාගත්ත. මෙන්න මේ ජීවිත සරසවියෙන් අවස්ථානුකූලව 

පාඩම ඉගෙන ගත්තොත් ඒක තමයි ජීවිතයට ඉතුරුවෙන්නෙ. ඒක නමයි 

කෙනෙකුගෙ විමුක්තියට උපකාරී වෙන්නෙ. මේ සෝවාන් ඵලයෙන් ලබන 

විමුක්තිය කොයිතරම් ශ්රේෂ්ඨ එකක්ද කියල බුදුපියාණන් වහන්සේ නොයෙකුත් 
1 

උපමාවලින් දක්වල තියෙනව. එක් අවස්ථාවක නියපිටට පස්ටිකක් අරගෙන 

බුදුපියාණන් වහන්සේ සංඝයා වහන්සේලාගෙන් විමසුවා 'මේ පස්ටිකද වැඩි, 

මහපොළොවේ පස්දා වැඩි කියල. සංඝයා වහන්ස්ලා පිළිතුරු දුන්නා: 

'ගාග්යවතුන් වහන්ස, මේ නියපිට පස් බොහාම ටිකයි. මහ පොළොවෙ ප ද් 

තමයි වැඩි' කියල. අන්න ඒ උපමාව ආශ්රයෙන් බු දුපියාණන්වහන්සෙ ප්රකාශ 

කළා. සොවාන් තනත්්යව්ය ලැබූ කෙනා ඒ තමාගේ සංසාර ඌබසක්යධයෙන් 

අන්මිදුනු, ඉවරකරගත්තු, දුක් ප්රමාණය වගේ නමයි අර මහ පොළොවේ පස්. 

නිය පිට නිබුනු සස් වගේ ඉතාම ටිකයි තව ඉතුරුවෙලා නියෙන්නෙ ඉවර 

කරගන්නට, ඒ මොකද? සොවාන් පුදගලය නැවත සංසාරයෙ ඉපදෙන්නෙ 

හත් සැරයක් පමණයි. ඒ වගේම, අපායට යන්නෙ නෑ. ඒක විශාල ~සුදුම 

විදියෙ ~සහනයක්. සෝවාන් නුවූ පුද්ගලයෙකුට අපාය තමන්ගෙ ගෙදර වගේ, 

කොයි වෙලාවේ කොයි විඳියෙ පාපකමයක් නිසෟ අපායට යන්න වෙනවද 

හියල නෑ. සොවාන් පුද්ගලයාගේ සිතේ ඇතිවුනු ඒ විපුවයේ පරිවතනීනය 

නිසා, ඒ ආයි තත්වය නිසා, විදශීනාඥානවලින් ඇති උනු ඒ දහමි ඇස 

පහළවීම නිසා, අර අපායගාමී අකුසල් කරන ශක්තිය නැති වුනා. අනීතයේ 

_ කරන ලද අකුසල් තිබුනත් නැවත අපායට යන්නෙ නෑ. අන්න ඒ තරමි පුදුම 



4 

පණන' කණුව ධම් දෝනා" 

විදියේ විමුක්තියක් ඒ සෝවාන් ඵලයෙන් පවා කෙනෙකුට ලැබෙනව. ඒක 

නිසා නමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළෙ අර නියපිට පස්ටික වගේ නමයි 
සෝවාන් පුද්ගලයට තව ගෙවන්න නිබෙන සංසාර දුක. මිදුනු සංසාර දුක 
මහ පොළොවේ ඉනිරි පස් වගේ නමයි කියා. තවත් උපමා දක්වල නියෙනව, 
ඒ වගේම. මහා සමුද්රයෙන් නගෟ ගත්තු දියබිඳු දෙක තුනක් වගෙයි අර තව 
ගෙවන්න නිඛෙන දුක් ටික. ගෙවූ දුක් සමූහය ~ඉවර කරගත්තු දුක් සමූහය 
වගේ තමයි මහා සමුද්රයේ ඉනිරිවූ ජලය. තවත් ඒ වගේ උපමාවක් දක්වල 

නියෙනව්. හිමාලය පවිතය ක්රමක්රමයෙන් ගෙවිල ගිහිල්ල අඛ ඇට ක් 
පමණවූ කුඩා ගල්කැට ₹ක් විතරක් ඉනිරී වුනොත්. ආන්න ඒ ගල්කැට ₹ 

වගේ තමයි අර සොවාන් පුදගලයට තව ගෙවන්න ඉනුරුවෙල නියෙන දුක් 

ටික. මිදුනු දුක් සමුහය තමයි අර හිමාලයෙ ගෙවුනු පස් කොටස. අන්න ඒ 
වගේ නොයෙකුක් උපමා දක්වල නියෙනව, සොවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, 

අර්හත් කියල මාගිඵල හතරක් නියෙනව. එයින් පළමුවෙනි එකෙන් පවා 
ලැබුනු විමුක්තිය කොයි තරම් විශාල දෙයක්ද, .කොයිතරම් උතුම් දෙයක් ද 
කියල හිතාගන්න පුලුවන්. 

එතකොට අර උදැල්ලට හෙත්තුවෙල වල් කොටමින් හිටපු, භවත් ගෞනමය' 

කියල බුදු පියාණන් වහන්සෙට ආමන්තුණය කළ, අර මිථා්යාදෘෂමික බ්රාහමණය, 
කොත විනාශ උනාට පස්සෙ අන්න අර බුදුපියාණන්වහන්සෙ චකුවරනි 
රාජ්යයටන් වඩා, මුළුලොව අධිසනිකමටන් වඩා, දව්ය ලෝකයේ යෟාමටන් 

වඩා, ශ්රේෂා හැටියට සළකන සෝවාන් ඵලය ලබාගත්ත, මෙයින් අපට 

පෙනෙනව ගැඹුරු ධම් කියන ජානිය ~ 'විදශීනා ඥාන' කියන ජාතනිය- 
උගතුන්ට, උපාධිලාඞඝීන්ට, සරසවි්චලට ගිය අයට 4පමණක් සීමාවුනු දේවල් 
නොවෙයි. මේ ගොවිතැන් බත් කරන මේ පින්වීතුන්ටන් තමන්ගෙ ජීවිත ං 
සරසවියෙන් ප්රයෝජන ගන්න කල්පනා කරනව නම් මේවා ලබාගන්න හැකි 4 

4:54! බව. දැන් අර මිථ්යාදෘෂ්ටික බ්රාහවණයට යමිකිසි ගැඹුරු පුණා ශක්තියක් 
තිබුණු නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේගෙං ගාථා ධමිය අසනවත් එක්කම අර 

තරමි පරිවතිනයක් සි උනා. මේ පින්වතුන්ට ටිකක් සැක හිතෙන්ට පුළුවන් 
මොකද මේ තුන්ලෝකාගු බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ තරම් වැඩ තියෙද්දී, අර 74) 

තරමි සංඝයා වහන්සේලා පිළිබඳ වැඩකටයුතු තිබෙද්දී, මේ බමුණෙන් කෙතක් 
සීසාන තැනට කීප සැරයක් වැඩම කළේ කියල. බුදු පියාණන් වහන්සෙ 
එතනට වැඩම කළේ අෆථ් බමුණාගෙ කෙත පැහෙනකං බලාගෙන ඉඳල 

අස්වැන්නෙන් කොටසක් ලබාගන්න තොවෙයි. බමුණගෙ හිත සැහඟෙනකං 
බලාගෙන ඉඳල නමන් ලබාගත්තු අමාමහ නිවන් අස්වැන්නෙන් කොටසක් 
ලබාදීමටයි. බමුණගෙ හිත පැහුනෙ අන්න අර අස්වැන්න විනාෲ වුනු 
දවසෙයි. සම්භරවිට මේ පින්වතුන්ගෙන් හිත සැහෙන්නෙ ආපදා්ය විපත්ති 



/වන දේණශනෲය 

ලැබුනනම. දෑන් මේ කාලෙ ඒව පිළිබඳව අමුතුවෙන් කියන්න ඕන නෑ. 
තමන්ගෙ දුදරුවන්, නෑ හිතෑ ස කොයි විඳියෙ අවස්ථාවලදී ජීවිත කෙළවර 

කරගන්නවද කියල. සමහරවිට අසාධ්ය රෝග වලින්, සමහරවිට මහා 

කම්පනවලින්, මහා ගිනිජාලා මැද විනාශයට පත්වෙනවා. ජීවිත සරසවියෙ 
ඒ විදියෙ පාඩම් ලැබිලත්, ඒවා ගැන හිත යොදවන්නෙ නැති නිසා අර 

මිථ්යාදෘඝික බමුණට කරගන්න පුළුව න් වූ ළේ චත් කරගන්න බං බෞද්ධයින්ට. 

ඒ වෙනුවට ඒ විඳියෙ ඇතැම් අය කල්පනා කරන්නෙ මේ ගැඹුරු ධම්-නිවන. 

ලෞකොත්තර මාගිඵල~කියන ජානිය පිළිබඳව කල්සනා කරන්න ඕනෙ රට 

සමෘදඅධිමක් වෙලා, කිරෙන් පැණියෙන් උතුරන අවස්යාවක පමණයි කියල. 

'එතකං අපි ආර්ථිකය නහා හිටවන්න බලමු. ධාර්මිකයට මොනව උනක් 

කමක් නෑ.' අන්න ඒ විදියෙ මතිමතාන්තරයි ලෝකයේ තියෙන්නෙ. නු ය් , මේ 

පින්ව තුන්ට හිතාගන්න පුළුවන් මේ පොඩි කථාව ආශුයෙන්-දැන් කථා 

කියන ජාතිය, කෙටි කථා, නවකථා ආදිය මේ පින්වතුන් නාම ආසා; වෙන් 

කියවනව. ඒවායින් ගතයුතු ආදූශීයක් නෑ. රසවිදීම මිසක්. නමුන් ධම් කථා 
තුළින්, ජීවන ප්රවෘතති තුළින්, අපට උගත හැකි පාඩම් බොහොමයි. මේ 

ශාසනයේ තෙර-තෙරණියන්ගේ ජීවන චරිත පිළිබඳව, උපාසක ~උපාසිකාවන්ගේ 

ජීවන චරිත පිළිබඳව කියවන කොට පෙනෙනව් බොහෙර් දෙනෙකුට මේ 

උතුම් නිවාණ ධම්ය අවබෝධ වුනේ මහා කම්පන රාශියකට මුහුණදුන් 
අවසථාවල බව. කිසා ගෝතමී, සටාචාරා ආදීන්ගේ ප්රවෘත්ති අංගු ලිං මාල ආදී 

ඒ විදියෙ නොයෙකුත් අය, මහා ජීවන ගැටළු මධ්යයේ ඒ අන්දැකීම් තුළින් 

තමයි, චතුරායි සතාය අවබෝධ කරගත්තෙ. එතකොට එබළු ඒ අවස්යාද ල් 

අපටත් නිබෙනව්. ඒවාට නමයි අපි අර කිව්වේ 'වෙස්වචළාගත් ආශිර්වාද' 

කියල. 'වෙස්වළාගත් ආශිර්වාද' කියල කියන්නෙ, අපට පෙනෙන්නෙ ඵ්වා 
ආපදා හැටියට. අපට පෙනෙන්නෙ විපත්ති හැටියට. කම්පන හැටියට. නමුන් 

ඒ කම්පන සිදුවෙන්නෙ මොකටද? අර සංසාරයෙ යම්කිසි අවස්යාවක් එනව 

ක්ෂණ සම්යනතනිය හැටියට. බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ ක්ෂණ සම්යනතියෙ අගය 

දඅක්වල තියෙනව, ක්ෂණය කියල කියන්නෙ මොහොත. උතුම් මොහොන 

ඉක්මයා නොදෙවූ කියල බුදු පියාණන්වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නියෙනව, 

"බණො වෙ මා උපවවගා 

ාතිතා හි සොවනනි 
නිර්යගි සමපපිනා' 

'උතුම් මොහොත ~නැකත ~ඉක්ම යා නොදෙවු. එහෙම ඉක්ම ගියොත් 

නුඹලාට නිරයේ වැට්ලා දුක් විඳින්න සිදධ වෙ නවා. මොකක්ද මේ උතුම් 
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මොහොත කියල කියන්නේ”. . 



පආන' ක. ණව ධම දෝශන්යං' 

බුදු පියාණන් වහන්සේ සමහර අවසරාවල ප්රකාශ කළ: , මලරැකයේ 
බොහෙ/' න 'ඛණකිවෙවා ලොකො. ඛණකිවෙචා ලොකො කියල ප්රකාශ 
කරනවයි, මේ ලෝකය කියන්නෙ මොහොතට න කරන, වෙලාවට වං. (£. 
කරන, කැන ක් කියල, දං න් නම් වෙලාව කියන එක සළකාගන්නත් බැරි 
තරමට බොහොම ව්යා; යි. ී ව ත් බුදුපියාණන් වහන්සේ නැකත කියල 
හැඳින්වුවෙ මේ බුදෙධර්තසාදකාලයේ ලබන ඥානවන්යත මනුෂ්ය ආ්යනම භාවයයි. 
කාරණා රාශියක් එකතුවෙලා තමයි කෙනෙකුට මේ බුදෙධාතෑ පද කාලයක 
ඥානවනත මනුෂ්ය ආතම භාවයක් ලබන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. බුදු කෙනෙක් 
පහළ උනත් තමන් තිරිසන් ලෝකෙ ප්රේත ලෝකෙ අසුර ලෝකෙ එහෙම 
උන්පතසනිය ලැබුවා නම්, මේ ධමියට : නැගි රැ වෙලා හත සමාකකළව ජීවත් වෙලා 
නිවන් ප්රත්යක්ෂ කර ද කෂ න, සසරින් මිදෙන්න, අවස්යාව සැලසෙන්නෙ නැහැ. 
නමුන් බුදේධෝතපාද කාලයක ඒ ධම්ය පවතින තැනක මනුෂ්යානමභාවයක් 
අංග විකලඥවයක් නැතිව් භඥානශකතනිය ඇනිව ලැදූ බුවා නම් අන්න ඒකට 
තමයි ක්ෂණ සම්පතතිය කියල කියන්නෙ. ඒ ක්ෂණ සම්පත්තියෙන් ව වංඬ ග් 

21 ගැනීමට තමයි බුදු පියාණන්වහන්සේ අපට නිතරම අඳ ංවාද කරල තියෙන්නෙ. 
ඒකෙ අගය දකවල තියෙනවා. මක්නිසාද? විශේෂයෙන්ම අර මෙතන සඳහ න්වුනු 
ආකාරයට සෞවාන් පුද්ග, ලය නිරයෙන් මිදෙනව -පළමුවෙනිම මිදීම. මේ 
හැම කෙනෙ; ක්ම ත් කරන්ට ඕන, සසරින් -- මුඵ මහත් සංසාරයෙන් - 
මිදීම ලැබෙන්නෙ අර්භඥවයෙන්; ඊට මෙහා ප ළවෙනි මාගිභඝානයෙන්ම ලැබෙන 
පුදුම අන්දමේ විමුක්තියක් නමයි මේ අපායට යාමේ භයානක තත්පච්යෙන් 
ල් දීම ~- අත්මිදීම. අනනත කාලයක් ලෝක සත්ර්වයා හිරිසන් ලෝකයේ, ප්රේත 
ෆාෝකයේ, අසුර ලෝකයේ, නිරයේ මහා දුක් විඳින බව බුදුපියාණන්වහන්සේත්, 

අභිඝාලාඞභී මහරහතන්වහන්සේලාන්, । ප්රකාශ කරල තියෙනව. අන්න ඒ තරම් 
ආසදා සම්පන්න අවදානම් තත්වයක් ලෝකයේ~ජීවිතයේ-නිබෙන නිසා 
මෙන්න මේ උතුම් නන්යඈව, විදශීනා ඥාන, මාගිඵල, චතු රායි සත්යය, කියන 
දේවල් පැත්තකට තල්ලු කරන්නෙ නං නිව, මේ තුමන්ට අන්දකින්නට ලැබෙන 

(8( 

ආසදා විපත්ති තුළින්, මේ හයානක කාලසීමාවචල ලබන අත්දැකීම් තුළින්, 
පාඩමි ඉගෙන ගන්න ඕන. සමහර කෙනෙක් හංමදාම එකම ග ණන හදනව. 
හදන්න හදන්න ක රඳියි. හරි උන්තරය එන්නෙ නෑ. අන්න ඒ වගේ නෑ මයි මේ 
සංසාරයෙ සන්යවයා මේ චතුරායී සත්යය ඈ රුම් ගන්න බැරුව ගමන් 
ක ම්න් බුදු පි ක නාභා වහන්සේම ප්රකාශ කරල නියෙනව. 'මහණෙනි මමත් 
නුඹලත් මේ තරම් අනන්න කාලයක් අවිද්යාවෙන් වැහිල තණහ: වෙන් බැඳිල 
මේ සංසාරයේ ගමන් කළේ මේ චතුරායිී සත්යය නොදැනීමෙන්ය' කියල. 
චතුරායි සතාය අවබෝධ ) කරගැනීමට ජීවිතයෙන් ලැබෙන අත්දැකීම් උපකාර 
කරගත යුතුව තිබෙනව. යම් ආපද්ය විපත්නි එූ නවා නම් ඒ බුදු පියාණන් 
වහන්සෙ ප්රකාශ කළ දුක පිළි බඳ සනායයි. ඒකෙන් කොටසක් මට මේ 72 

11 



/වන දේශණය 

ලැබිල තියෙන්නෙ. මේකෙ යට නියෙන්නෙ තණආාවයි කියල අර ඛබ්රාහ්වමණායට 4 097 

තේරුන වගේ, ඒක යෝනිසො මනසිකාරයෙන් කරන දෙයක්. 

'යොනිසෝ මනසිකාරය' කියල කියන්නෙ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. යම 
යම් දේවල් යම් තැනකින් පැන නගිනවා නම් එනන--ඒ දිහා බැලීම. එයින් 
එහා පැන්න බලාගෙන ගියොකන් කවදාවන් ඒකෙ සත්යය අවබෝධ වෙන්නෙ 

නැහැ. 'අයෝනිසෝ මනසිකාරය කියල කියන්නේ අනිසි මෙනෙහි 49රමයි. 

ඇත්ත වශයෙන්ම, සෞවාන්වීමට උපකාරවන කාරණා හතරක් නිබෙන බව 

බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරල නියෙනව 'සපූපූරිස සංසෙවො, 

සදධළමසවනං, යොනිසොමනසිකාරො, ධම්මානුධමපටිපනති' කියල. 'සපූපුරිස 
සංසෙවො' කියන්නෙ සත්පුරුෂ ආශ්රයයි, කල්යාණමිත්ර ආශ්රයයි. සඳ 
සවනං' කියන්නෙ ධම් ශුවණය - සඳදධමිය ඇසීම. 'යානිසො මනසිකාරො' 

කියල කියන්නෙ නුවණින් මෙනෙහි කිරීම. ඊළඟට 'ධමමානුධමමපෛටිපෛපති' 

කියල කියන්නෙ ධමයට අනුව පිළිපැදීම -_ආයි අඞාංගික මාගියයි. එතකොට 

මෙන්න මේ හතරයි. දැන් අර බ්රාහභමණයට මේ හතර සම්පූණි උනාද කියල 

සම්භරවිට කෙනෙකුට සැක හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් අතීත සංසාරයෙ ඒව 

පුරල තියෙන කෙනාට ඉතාම සුළු උදව්වකින් ඒ ගැඹුරු අවබෝධය ලබාගන්න 

පුළුවන්. වැටඞහීම තියන එක ඒ ඒ පුද්ගලයාට ඒ ඒ ආකාරයටයි එන්නෙ. 

දැන් මේ පින්වතුන් අතරත් සමහරවිට ටිකක් කියන කොට තේරෙන අය 

ඉන්නව. සමාජයේ කථාවක් නියෙනවා 'මට නම් හැරෙනකොට තේරෙනව 
කියල. අන්න ඒ වගෙ. හැරෙන කොට තේරෙන අයක් හිටියා. බුදු 

පියාණන්වහන්සෙ හැරෙනකොට, යන්තම් එක වචනයක් දෙකක් පාවිච්චි 

නකරන කොට, එයින්ම තේරුම් අරගෙන නිවන අවබෝධ කළ අයන් හිටියා. 

සමහර අයට ටිකක් දිගට තියන්න වෙනව. සමහර අයට නොයෙකුන් විදියෙ 

උපක්රම යොදලම කියන්න වෙනව. දැන් මෙනනත් බුදුපියාණන් වහන්සෙ අර 

බ්රාහණය තුළ ශ්රදධාව ඇනි කරන්න කුලුපගවීමක් වගේ නිතර කෙත ළඟට 

ගිහිල්ල හිත සකස්කළා. බුදු පියාණන් වහන්සෙ දැක්ඛ්ය ඒ තරම් අලාභයක් 
බ්රාහභමණයට වෙන බව. ඒකා නොදැක නොවෙයි-අස්චවැන්නෙන් කොටසක් 

, බලාසොරොත්තුවෙන් නොවෙයි. නමුත් ක්රමානුකූලව, ඒ වෙනුවෙන් විශේෂ 

වෙහෙසක් අරගෙන, බඛබුආ ශාසනය අර ඛබ්රාහමණය ළඟට අරගෙන ගියා. 

ඒකෙ පු්රනිඵලය තමයි බ්රාහමණය ඒ විමුණඞිය ලැබීම. 

ඒ විදියට මේ පින්වතුනුත් උත්සාහවන්ත වෙන්න ඕන තමන්ට ලැබෙන 

ජීවන ගැටළු තුලින්, ආපදා කළින්, ජීවිතයේ යථා නතය අවබෝධ කරගන්න, 

සංසඝකාර නනවය අවබෝධ කරගන්න. හැමදාම හෝඩි පන්තියෙ ඉන්නව 

වාගේ ආස්වාද පන්තියෙම ඉන්නෙ නැතුව. මේකෙ ආදිනව පක්ෂයක් නියෙනවා 



ණ& 6? 4” ෴෴ , [ පආන' කණුව ධම් දේශනා ' 

෴෴ 12%, 1 ශු ෴෴ 

කියල බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කළා. 'මම ලෝකයෙ ආස් වාද පක්ෂය 
සොයාගෙන ගියා. ලෝකයේ යම් ආස්වාද පක්ෂයක් නියෙනවා නම් මම ඒක 4 

4/”*% 

තේරුම් ගත්තා. ඊළඟට මම ආදීනව පක්ෂය සොයාගෙන ගියා. ඒ ආදීනව 
තතනවයන් මම තේරුම් ගත්තා. ඊළඟට මම ලෝකයෙන් නිස්සරණය - 

නික්මීම ~ පිළිබඳව පර්යේෂණ කළා. ඒ පර්යේෂණ කියන වචනයන් යොදනවා. ॥ 

ඒකත් මේ කාලයේ පාවිච්චි කරන එකක් ඔය ශාඝසත්රීය කටයුතු පිළිබඳූව 
'පර්යේෂණ', අනරිය පරියෙසන, අරිය පරියෙසන කියල වචන දෙකක් යොදල 

1 නියෙනවා ~අනායි පර්යේෂණයන්, ආයි පර්යේෂණයන්, අනිසි සෙවීමත් නිසි 
සෙවීමන්. එතකොට බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ ආයි පර්යේෂණය තුළින් ඒ 
නිස්සරණය ~නිවන ~අවබෝධය කලා. අවබෝධ කරගෙන තමයි බුදුපියාණන් 
වහන්සෙ ඊළඟට ලෝක සත්වයින්ට ~දෙවියන්ට, මනුෂ්යයින්ට, අර විදියෙ 
දුගී පුදගලයින්ට, නොයෙකුත් අතවරවලට පාත්ර වුනු සත්රී පුරුෂයින්ට මහා 
දෘමර්කයන්ට, චරිත දූෂිත අයට ඒ වගේම සංඝයා වහන්සේලාට නොයෙකුක් 
තිටික, පරිබ්රාජක, නිගණධඨ ආදීන්ට ~හැමදෙනාටම උපකාර කළේ. උන්වහන්සේට 
පෙනුන මේ අයගේ සංසාරයෙ යම් යම් හොඳ ගුණත් තිබෙනවා කියල. නරක 

% 

ගුණවලට, ඒවා යටපත් කරන අන්දමේ ධම් දේශනා කරල ධමීනුධම් 
ප්රතිපතතියට ගත්තා. දෑන් මෙනන අර සත්පුරුෂ ආශ්රය උපකාර වෙනවා. 
ඊළඟට සඳඥඟමී ශ්රවණය ං අර බ්රාහමණයට එකවර ලැබුන මේ හතරම. ලෝකයේ 

ඉන්න උතුම්ම කල්යාණ මිත්රයාණන්වහන්සෙ තමයි ඒ බ්රාහමණයගෙ කෙත 
ළඟට ~ අර නිවසට - වැඩම කළේ. එතකොට ඒ සත්පුරුෂ ලාභය ලැබුනා. 
සදධම්ි ශ්රවණ හැටියට අර ගාථා පද උනත' ඇතිවුනා. ඊළඟට 
යෝනිසෝමනසිකාරය. බ්රාහමණය හිත යොදවලා, කෙතේ දශීනය වෙනුවට 
හිත දිහා හැරිල බලල ඒ සන්යය වටහා ගත්ත. යෝනිසෝ මනසිකාරයෙන් 
ධමිානුධම් ප්රතිපත්තියටත් මග පංදුන. දැන් මේ කාලෙ සම්භරවිට කෙනෙක් 
හිතන්න පුළුවන් මුළු ජීවිතයම ආර්ය අණඹාංගික මාගියෙ යෙදීමය කියල. 
ඇතැම් කෙනෙකුට එහෙම] යෙදීම අවශ්ය වෙනව. නමුත් අනිනයේ ඒ ධම් 
පුරල තියෙන කෙනාට ඉතාම සුළු වෙලාවකින් අර ධම්ානුධම් ප්රතිපත්තිය 
යම්පුණි වෙනව, දැන් කෙනෙක් ලෝකයෙන් හිත මෑත් කරගෙන උපවාස 
කරනවා නම් මට ජීවිතය එපා කියල, ඒ තැනැත්තා තුළ කෙලෙස් අඩුයි. 
පීවිත අපේක්ෂාව නැති කරගෙන නියෙන්නෙ වැරදි අදහසකින් නමුත්, අන්න 
එබඳු අවස්ථාවක බමුණට මේ ධම්ය වැටෙනවත් එක්කම ආර්ය අෂටාංගික 
මාගීය හිත ඇතුළෙ සම්පූණී වෙන්න ඇති. ඒක ඉතාම ගැඹුරු දෙයක්. 

දැන් මේ පින්වතුන් දන්නව දේදුන්නක වණී දකින්න බොහොම දෙනෙක් 
ආසාවෙන් ඉන්න බව - කුඩා දරුවන් එහෙම. ඔය මේ වගෙ වැහැගෙන එන 
වෙලාවක අහස දිහා බැලුවහම කලාතුරකින් අපට දකින්න පුලුවන් දේදුන්නක්. න 
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නමුත් හැමවිටම එහෙම දකින්න බැරිවුනත් දේදුන්නක නිබෙන සූයියාගෙ 

ලස්සන වණී බලන්න පුළුවන් ඔය වැලක කොලයක එල්ලෙන පොඩි පිණි 

බින්දුවක් දිහා හරියට එල්ලයට අනුව ඉර පායන වෙලාවක බලනකොට. 

අරක මැණිකක් වගේ දිලිසෙනව. ඒක ඇතුළෙ අර රශ්මි දකින්න පුළුවන් 

වෙනව. පිණි බිඳුවක් තුළින් පුළුවන් දේදුනු වණි දකින්න. ඒ වගේ තමයි, 

පොඩි ගාථාවක් ~ ගාථා පදයක් ~ වචනයක් ~- තුෂින් කෙනෙක් හරියට 

ඉලක්කය අනුව බැලුවා නම්, සම්යක් දෘෂටීය ඇති කරගත්තා නම්, ඒ 

තැනැත්තාට පුළුවන් ඒ තුමෂින් නිවන දකින්න. ඒ වගෙ දෙයක් තමයි අර 

බ්රාහමණය තුළ ඇතිඋන චිතත විපඉවය. 

අන්න ඒ විදියට ගැඹුරින් කල්පනා කර බලන කොට මේ ධම් කථාවකින් 

අපට ආදශණී රාශියක් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපේ මේ ජීවිතය ගෙවියන 

ආකාරය. ජීවිතයේ යථා ස්වභාවය, නිතර මෙනෙහි කරන්න මන. බුදු 

පියාණන් වහන්සෙ මේ ජීවිතයෙ යථා ස්වභාවය යථාථිය (දැන් මේ වචනය 

යොදනව සමාජයෙ) 'ඇත්ත ඇනි සැටිය දක්වල නියෙනව වාකා හතරකින්. 

ධ& මාතෘකා හතරකින්. මේ හතර නමයි: 

1. උපනීයති ලොකො අඥදුවො 

3, අනතාණො ලොකො අනභිස්යරො 
॥ 

8, අසසඝඟඛෝොට ලොකො සබබං සහාය ගමන්ීයං 

4. ඌන ලොකො අනිනොතා නාණගෆාදාසො 

මේ ධම මාතෘකා හතර පිළිබඳව හොඳ විවරණයක් අපට ලැබෙනව 

රට්යපාල ස්වාමීන්වහන්සේගෙන්, රටඨපාල ස්වාමීන්වහන්සේ කියන්නෙ මේ 

ශාසනයෙ ශුද්ධාවෙන් පැවිදිවූවන් අතර අග්ර තනතුර ලැබූ කෙනෙක. බුදු 

පියාණන් වහන්සෙ බොහෝ අවස්ථාවල නමන්වහන්සේගේ ශ්රාවකයින්ට ඒ ඒ 

අංශ අනින් අගතනතුරු දෙනව. ප්රඥාවෙන් සාරිපුනන ස්වාමීන් වහන්සේ 

අග්රයි. සෑදධිමතුන් අතර මුගලන් මහා ස්වාමින්වහන්සෙ අගුයි. උපස්යායකයින් 

අතර ආනන්ද ස්වාමීන්වහන්සෙ අග්රයි. දැන් මේ කාලෙ සරසවිවචලන් නොයෙකුත් 

උපාධි දෙනවනේ ඒ වගේ, ඒක ලෝකයට ආදූශීයක් වශයෙන්. ප්රඥාව ඕන 

නම් මේ පැත්ත බලන්න. සෘදධි ඕන නම් අර පැත්ත බලන්න. ඔය විදියට. 

උපසථාන කටයුතු පිළිබඳව ඕන නම් මේ පැත්ත බලන්න. ඔය විදියට. ඒ 

වගේ ශුදාවෙ තිබෙන ශක්තිය, ශුදධාවෙ තිබෙන පුදුම ප්රානිභායීය, දකින්න 

ඹන නම් රට්ඨපාල ස්වාමීන්වහන්සෙ දිහා බලන්න. මොකද රවටඨ්සාලං 

වාමින්වහන්සෙ බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් එකවරක් ධම්ය අහල පැවිදිවෙන්න 
1 

1 

” ෴ 

අවසර් ඉල්ලුව, මවුපියන්ගෙන්. රටඨපාල සවාමීන්වහන්සෙ මහා ධනවන්න 

14 



පසන' කණුව ධී දේශනා 

පවුලක කෙනෙක්. තමන්ගෙ මවුපියන්ගෙන් අවසර ඉල්ලුවාම ඒ තරුණ 

වයසෙදි, ඒකට අවසර ලැබුනේ නෑ. එතනම බිම දිගා වුනා. 'එක්කො 

මරණය එක්කො පැවිද්දට අවසර' කියල. මාරාන්තික උපවාසයක් ආරම්භ 

කළා. අන්නිමට මේක බේරගන්න බැරිව යාලුවන් මිත්රයන් එකතුවෙලා මවුපියන්ට 

කරුණු කියල යමිතම් පැවිදිවේන්න අවසර ලබාදුන්න. ඒ රටුඨපාල 

ස්වාමීන්වහන්සෙ රහත් උනාට පස්සෙ තමන්ගෙ ගමට වැඩම කළා. කුරු 

ප්රදේශයට වැඩම කළ අවසාවෙ ඒ කුරු රටේ කෝරවෲ්ය රජතුමා රටධපාල 

ස්වාමින්වභන්සේගෙන් ඇසුවා ඇයි රටඨපාල ස්වාමීනි මේ තරම් ධනවත් 

පවුලක ඉපදිල මේ තරම් තරුණ වයසෙදි ඇසි පැවිදි උනෙ කියල. පැවිදිවෙන්න 

මොකද හේතුව? කියල ඒ අවසාවෙ රටඨපසාල ස්වාමීන් වහන්සෙ කියනවා 

බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කළ ධම් මාතෘකා හතරක්- ජීවිතය පිළිබඳ 

යථාථිය ප්රකාශ කරන ධම් මාතෘකා හතරක් ~- අහල, ඒකෙ තත්වය 

දැනගෙන, දැකල, ඒක සතාබව තේරුම් අරගෙනයි මම පැවිදි උනෙ කියල. 

නිකම්ම නොවෙයි කියල. දැන්, ශ්රද්ධාවෙන් කියල කියන කොට ඇතැම් 

කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මෝඩ ශ්රද්ධාවෙන්ය කියල. මොනවද මේ කාරණා 

හතර කියන එක අපි සඳහන් කළා. 

උන්වහන්සේ ප්රකාශ කළෟ රජතුමාට, ලෞෝකයේ සවටභාවය නමයි 'උපනීයනි 

ලොකො අඳඥුවො' ~ 'ලෝකය ඉදිරියට තල්ලු වී යන අසටිර තැනක්. මොකක්ද 

මේකෙ තේරුම කියල රජතුමා අහනව. මේක බැලුවහම ටිකක් ප්රහේලිකා 

වගේ නිසා. එතකොට රටු්යපාල සවාමින්වහන්සෙ ඒක තේරුම් කිරීම් වශයෙන් 

රජතුමාගෙන් අහනව: මහරජ, ඔබට වයස 50-49 වගේ කාලෙදි කොහොමද 

හොඳට කාය බල~ශරීර ශක්තිය තිබුනද? ඇත්-අස්~ඊය -පාබල සේනා හැසිරවීම 

පිළිබඳව, ඇතුන් අසුන් හැසිර වීම පිළිබඳව, කඩු~දුනු ශිල්ප පිළිබඳව, 

දක්ෂකම් එහෙම නිබුනද? 'අපොයි ඔව්, ඒ කාලෙ නම් මට හිතුනා මා තරම් 

බලවන්ත කනෙක්, ශක්තිමත් කෙනෙක්, නැතෙයි කියල. මට සෘදධි නියෙනවයි 

_කියලන් හිතුන. ඒ තරමටම මට කාය බලය, ශක්තිය නිබුනා. එතකොට 
ණ් 

4// 2:55. රටඨපාල සවචාමීන්වහන්සෙ අහනව; 'හොඳුයි මහරජ, දැනුත් එහෙමද? කියල. 

'අපොයි දැන් නම් එහෙම නෑ. දැන් මට වයස අවුරුදු අසූවක් විතර වෙනවා. 

ජරා ජිණි මහල්ලෙක්. දෑන් සමහරවිටෙක මම මෙතන පය තියනවා කියලා 

අතනයි පය තියන්නෙ. අතපයවත් වලංගු නෑ. ඔන්න ඕක මයි, මහරජ, 

බුදුපියාණන්වහන්සේ ප්රකාශ කළ: උපනියනති ලොකො අ ඇුවො, ලෞෝෝකයා 

ප්රාව විසින් ඉදිරියට තල්ලු කරනු ලබනවා. මේක අසථරීර දෙයක්. ලෝකය 

අසබිර දෙයක්. ලෝකය කියල කියන්නෙ ලෝකයා ජීවිතය, ජීවිතයෙ ඔන්න 

ඔය සත්යයයි. එතකොට රජතුමා ප්රකාශ කරනවා ආශවයියි, සවාමන්වහන්ස, 

අද්භූතයි මේ කාරණය. බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කළ දෙය කොයිතරම් 



/වන දේණශානය 

සතාද කියන එක. එතකොට අන්ත දුගියකුගේ ජීවිතය පිළිබඳවත් මහරජකුගේ 
ජීවිතය පිළිබඳවත් සතාවචූ යථාථිය තමයි බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ බණ 
සදයෙන් ප්රකාශ කරල තියෙන්නෙ. 4 

ඊළඟට දෙවෙනි කාරණය පිළිබඳව රජතුමා අසනවා රටඨපාල 

ස්වාමීන්වහන්සේගෙන්; මේ මොකද සචාමීන්වහන්සේ 'අනතාණො ලොකෙ. 
අනඞභිස්යසරො කියල ප්රකාශ කළේ? ඒකෙ සාමානා අදහස ලෝකය ආරක්ෂාවක් 
නැති පාලකයෙක් නැනි තැනක්ය' කියන එකයි. මේ කාලෙ උනත් ඒක 
කිව්වොත් කෙනෙක් ටිකක් ගැස්සිල හිටිනව. 'ලාකය ආරක්ෂාවක් නැති 
පාලකයෙක් නැති තැනක්: මොකද එහෙම ප්රකාශ කළේ? රජතුමා අහනව: 
'මට ඇංත්-අස්~රය -පාබල සේනා සිටිනවා. ඒ තරම් මට ආරකක්ක්ෂාවල් තියෙනව, 
ඇයි මෙහෙම ප්රකාශ කළේ?' කියල. එතකොට රට්යසපාල ස්වාමීන්වහන්සෙ 
රජතුමාගෙන් අහනව, මහරජ, ඔබට යම්කිසි නිදන්ගත රෝගයක් එහෙම 
තියෙනවද? කියල. රජතුමා ප්රකාශ කරනවා 'එහෙමයි, ස්වාමීනි. මට නියෙනවා 
බරසනල වාතාබාධයක්. සමහර අවස්ථාවල ඒ චාතාබාධය උන්සනන උනහම 
මගේ නෑ හිතමිතුරන් මාව පිරිවරාගෙන 'ඔඕන්න දැන් කෝරවෲ රජතුමා 
කලුරිය කරාවි. මැරේවි කියල කියනව අහෙනව'. එතකොට රටඞසපාල 

෴ සවාමින්වහන්සෙ අසනව, 'මහරජ, එබළු ඒ අවස්ථාවල ඔබට පුළුවන්, . ඒ නෘ 
හින මිතුරන්ට කියන්න 'අනේ මේ කට්ථිය එකතුවෙලා ටික ටික මඹේ 
වේදනාව බෙදාගන්න. මගේ වේදනාව අඩුකරගන්න' කියල. එහෙම කරන්න . 
පුළුවන්ද? ඔය කියන නෑ හිතවතුන්ට තමන්ගෙ වේදනාව බෙදා දීල සහනයක් 
ලබාගන්න පුළුවන්ද?" 'මට එහෙම කරන්න බා කියල රජතුමා ප්රකාශ 
කරනව. ඔන්න ඕක තමයි බුදුරජාණන්වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නියෙන්නෙ 
'අතතාණෙ ලොකො අනහිසසරො', ලෝකය ආරක්ෂාවක් නැති පාලකයෙක් 
නැති තැනක්. තමන්ට බෑ මෙබඳු බැන්වලදී ආරක්ෂාවක් ලබාගන්න. අන්න 
එතකොටත් රජතුමා කොයිතරම් ආශවයි අද්භූත කාරණයක්ද' තියල ඒක 
පිළිගන්න. 

. මැණික් බොහොම ධන ධාන්ය නිබෙනවා එහෙම තිබෙද්දී මොකද රටසපාල 
සවාමින්වහන්සෙ ප්රකාශ කරන්නෙ, 'අසසකො ලොකො සබබං පහාය ගමනීයං' 
කියල. ඒකෙ අදහස ලෝකය කියන්නෙ, තමන්ටෙයි කියල අයිනි දෙයක් නැනි 
තැනක්ය. සියල්ල අතහැර යෟ යුතු නැනක්ය. මේ කියමනේ තේරුම මොකක්ද 
කියල ඇසුවාම රටඨපාල සචාමීන්වහන්සෙ විමඝනව දැන් මහරජ, ඔබ මේ 
_පඤහෑවකාම සමීපතතනිය විඳිමින් හොළට ජීවත් වෙනව. පරලොව යනකොටන් 
මේව අරගෙනයන්න පුළුවන්ද? එහෙම නැත්නම් මෙහේ ඉන්න කෙනෙකුට ඒව 

99%. යූ ග් දෑ 1”, ද 1 ව, 1! අ ගැල ඳී ෴ 18, ඌෲ අදහ "4 ආුද%(් ණා 1” ද 1” ෴. "15, ,॥ ද් පවරල ඵෆීිල යන්න වෙනවද? අතහැරල දාල යන්න වෙනව නේද? 'එය 

රජතුමා ඊළඟට අහනව: දැන් මට මේ රජමැදුරෙ නිබෙනවා රන් රිදී මුතු 
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එසේමයි, සවාමිනි, මට මේ එකක්වන් අරගෙන යන්න බෑ. පරලොව යන්නේ 
මගේම කමානුරාපව, මා කළ හොළ ~ නරක අරගෙනයි මා පරලොව 

යන්නෙ කියල රජතුමා කිව්ව. 'ඔන්න ඕක නමයි බුදුපියාණන්වහන්සෙ 
ප්රකාශ කළේ ලෝකයේ තමාට කියල අයිනි දෙයක් නැත හැමදෙයක්ම 

අතහැරල යන්න වෙනවයි කියල, ඒක පිළිගන්න රජතුමා. 

ඊළඟට අවසාන වශයෙන් ප්රකාශ කරන එක කමයි අපි මේ අවස්යාවෙ 

මාතෘකා කළ ගාථාවටත් අදාළ දොය ~ ඌනො ලෞකෙ අනිනෙතා තණහාදාසො. 
ඒකත් මේ රජතුමා අසනව මොකද මේකෙ තෝරුම කියල. ඒ පාඨයෙ අදහස: 

'ලෝකය නිතරම අඩුවක් ඇනි, සෑඞීමක් නැති, තණ්යාවට චවහල්වූ තැනක්' 
කියන එකයි. එතකොට රටඞපාල සචාමීන්වහන්සේ ඒක රජතුමාට ප්රන්යක්ෂ 
කරවන්න අසනවා ප්රශ්න කීපයක්. 'ඇන් මහරජ, ඔබ මේ මහා සමෘද්ධියක් 

ඇනි කුරු රටට අධිපසනිව වසනවා නේද? 'එහෙමයි'. දැන් ඔබ හමුවෙන්න 
කවුරුවත් එනවා චරපුරුෂයෙක්, එහෙම නැසනම් විශ්වාස කටයුතු පුද්ගලයෙක්. 

ඇවිල්ල, මෙහෙම ප්රවෘතතියක් කියනවා: මම නැගෙනහිර දිශාවෙන් එන්නෙ. 
ඒ දිසාවෙ තියෙනවා බොහොම ධනධානාං ඇණි සමෘද්ධිමත් රටක්. ඒක 

බොහොම පහසුවෙන් ඔබ තුමාට දිනාගන්න පුළුවන්' කියල. එහෙම ිවවහම, 
මහරජ, ඔබ ඒ පිළිබඳව මොකක්ද කරන්නෙ ~~එහෙම ආරංචියක් ලැබුනහම?'"' 
'මම ඒ රටක් දිනාගන්නව' ඔන්න ඊළඟට අහනව: හොඳයි ඒවගේම බටහිර 

දිසාවෙනුන් අර වගේම දූතයෙක් ඇවිල්ල කියනව: ඒ පැත්තෙත් නියෙනව මේ 
වගේ ලොකු ප්නපදයක් දේවයන් වහන්ස, ඔබ තුමාට ඝසුළුවන් පහසුවෙන්ම 

ඒක දිනාගන්නට", "එතකොට එහෙනම් මම ඒකත් අල්ලගන්නව, ඒකන් 

පජයගන්නව", ඒවගේම උතුරු දිසාවෙකුන්, දකුණු දිසාවෙනුත්, ඔය විඳියට 
රජතුමා ප්රකාශ කළාම රට්යපාල සචාමින්වහන්සේ ඒ කාරණය එන්්යෞු ගන්වනව: 

"ඔන්න ඔය නිසා තමයි බුදු පියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නියෙන්නෙ 
'ලෝකය මොකක්ද අඩුවක් ඇති තැනකය කියල', හැම නිස්සෙම මොකක් 
හරි අවශ්යයි. කවදාවත් සෑඞීමට පත්වන්නෙ නෑ. තණභාවට වහල්. රජතුමාත් 
තණ්යාවට වහල්වෙලා. රජතුමා හිතන්නෙ අධිපතියි කියල. දැන් මේ කාලෙන් 

නොයෙකුත් අධිපති' නාම තියෙන අය ඉන්නව. 'අධිපති' කියන වචනයෙ 
සාමාන්ය අර්ථයක් තිබුනට මොකද මේ හැම දෙනෙක්ම තණහාවට වහල් ~ 

'තණහාදාසයෝ', රජතුමාත් තණ්යා දාසයෙක්. 

එතකොට මේ තණ්යාදාසර්වයෙන් මිදීම තමයි තණ්යාවෙන් මිදීම කියල 
කියන්නෙ. නිවන කියන්නෙ මේ තණහා පිපාසය සංසිඳවා ගැනීම. ඒ පිපාසය 
සන්සිළුනු අවසථාව. උණකාරය වතුර ඉල්ලන්න වගේ මේ පිපාසය අනන්ත 
කාලයක් සංඝාරයෙ අපව තල්ලු කරගෙන ආව ~ මේ තණ්යා පිපාසය. මේක 

. කවදාවත් සන්සිඳෙන්නෙ නෘ. ඉතාමත් විචිත්ර දේවල්, ඉතාමත්ම අනී 
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සුඛෝපභෝගී දේවල්, ඒ කොයිවයින් සම්පූණී උනත්, චක්රවර්ති රජකෙනෙකුට 
තියෙන සැප සම්පත් ගැන හිතන කොට මේ කාලෙ ඔය දියුණුය කියන 
රටවල ඒ මහා ධනවතුන් විඳින සැපසම්පත් 'සිහන සැප', ඒ නරම් විශාල 
සැප සම්පත් චක්රවර්තී රජවරු විඳල නිබෙනව්. නමුන් එයිනුත් සෑඞීමකට 
පත්වුනෙ නෑ. ඔන්න ඕක තණහාවෙ ස්වභාවය, මේ නණහාවට, මේ ගින්නට, 

දර දාල කවදාවත් නිවන්න බෑ. ඒ වෙනුවට ඒ ගින්න ඇනිවුන තැනම - 
එතනම, නිවා ගතයුතු වෙනව, අර බ්රාහමණය එතනම නණහාව නැති 
කරගත්ත වගේ, තමන්ගෙ කෙන සිළිබඳව, ඒ එක්කම ගංඹුරු අදහසක් 
ලබාගත්ත. මේකයි සසරින් මිදීමේ හොරේ. මේකයි මෙතුන තියෙන රහස 
කියන එක, ඒ බ්රංහමණය අවබෝධ කරගත්තු නිසා තමයි සෝවාන් තත්නවය 
ලැබුවෙ. මෙන්න මේ න්යායය තමන්ට ලැබෙන ජීවන ගැටළු, ආපදා, විපත්ති _ 

෴ 

තුළින් මතුකර ගැනීමෙන් තමයි අර වෙස්වළාගත්තු ආශිවාදයෙන් ප්රයෝජන 
ගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. අන්න ඒක නිසා කාලවිපත්නි වශයෙන් පෙනෙන 
උපද්රව හෝ වේවා, එහෙම නැත්නම් තව නොයෙකුක් ලෝකයේ ඇතිවන 
විප්ලව හෝ වේචා, මේවා තුළින් අපි මේ බුදධ ශාසනය මතුකර ගන්න 
බලන්න ඕන. බුධ ශාසනය' කියන එක ලොකු වචනයක්, බර චචනයක්, 
දැන් මේ කාලෙ වචනවල ශබ්දය විතරක් ඉතිරිවෙල අර්ථය ගිලිගී යන 

ස්වභාවයක් නියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ධම්යට අදාළ වචනවල ශබ්දය එන්න 
එන්න වැඩිවෙනවා. නමුත් අර්ථය ගිලිහී යනවා. අන්න එබඳු වචනයක් 
තමයි බුදධ ශාසනය' කියන එක. දැන් මේ කාලෙ 'බුද ශාසනය' කියල 
කිව්වොන් ගොඩනැගිලි සිහියට නැගෙන්නෙ. නොයෙකුත් විදියෙ දේවල් සිහියට 

' නැගෙනව ඇති, 'බුදධ ශාසනය කියන කොට. නමුත් ගැඹුරින් කල්පනා 
කරල බලනකොට, ඒ මිහිඳු මහරහනන් වහන්සෙ ලංකාවට අරගෙන ඇවිල්ල 
දේවානම්පියනිස්ස රජ්ජුරුවන්ට බාරදුන්න බුධ ශාසනයම කුමයි බුදුපියාණන් 
වහන්සෙ අර. දුප්පත් බ්රාහභමණයගෙ ගෙදරට ගිහිල්ල දුන්නෙ. ඒ බුද්ධ ශාසඝනයෙ 
පරමාථිය නිචනයි. ජීවන දශීනය ආයි අෂටාංගික මාගියයි. සමෲක් දෘෂටියයි, 
චතුරායි සනායයි. ජීවන ප්රතිපදාව ශීල -සමාධි~ප්රඥා මගයි. මේකයි බුදධ 
ශාසනය. එතකොට මෙන්න මේ බුධ ශාසනයයි බෞද්ධ පින්වතුන් අද වැනි 
දවසක සිහියට නභාගෙන ආරක්ෂා කළයුන්තෙ. 

මේ බුදධහශාසනය ආරක්ෂා කරගන්ට උපකාරවෙන දේවල් තමයි අපි 
කිව්වේ. දැන් සෝවාන් තත්වය ලබාගැනීමට නම් කාරණා හතරක් උපකාර 
වන බව ප්රකාශ කළා. සත්පුරුෂ ආශ්රය ~ මේක එදිනෙදා ජීවිතය ගැන 
කල්පනා කරන කොට බොහොම හිත යොදල කල්පනාවෙන් ප්රයෝජනයට 
ගතයුතු කාරණයක්, සත්පුරුෂ ආශ්රය' කියන එක. 'සත්පුරුෂයා' කියන 

7 තැනැත්තා ධම්යේ හඳුන්වන්නෙ කළ්යාණ මිත්රයා හැටියටයි. කළ්යාණ මිත්රයා 
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පආන'/ ආ෴ව ධම් දේශනංා' 

කියල කියන්නෙ ධම්ඟඥානය ඇති, ධම්යට අනුව ජීවත්වන, බණ භාවනා 

කරන, ගිහි හෝ පැවිදි හෝ කෙනෙක්. ධමානුකූල ජීවිතයක් ගෙවන තැනැත්තා 

තමයි සත්පුරුෂයා. එබඳු සත්පුරුෂයෙක් සමාජයට පු්රදිපසත॥ම්භයක් වගෙයි. 

පහන් කණුවක් වගෙයි. 'පහන් කණුව කියන එක මම් පින්වතුන් හොඳට 

දන්නව. පහන් කණුව කියන්නෙ අනුන්ට ආලෝකය දෙන වස්තුවක්. අන්න 

ඒවගේ පහන් කණුවක් නමයි 'සන්පුරුෂයා',, '(කළ්යාණමිතනු්රයා' කියන පුද්ගලයා. 

ලෝකයේ ඇති ශ්රේෂඨතම පහන්කණුව තමයි බුදුපියාණන්වහන්සෙ, තුන්ලෝකාග්ර 

බුදුපියාණන්වහන්සේ. ඒ ධම්ංලෝකය විහිදෙවු බුදුපියාණන්වහන්සෙ, ඊට 

මෙහායින් සිටින්නේ අමායි පුආල මහාසංඝරත්නය. එහෙමත් නැත්නම් ගිහි 

හෝ පැවිදි හෝ ධම්ාතුකූල ජීවිතයක් ගෙවන, බණ භාවනා කරන පින්වතුන්. 

ඒ හැම කෙනෙක්ම ප්රදීපසතම්භයක්, පහන් කණුවක්, සත්පුරුෂයෙක්, කළ්යාණ 

මිත්රයෙක්. එබඳු කළ්යාණම්ත්රයින් ආශ්රය කිරීමෙන් තමයි කෙනෙකුගේ දියුණුව 

සංලසෙන්නෙ, සංසාර විමුක්යනිය ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. අනිත් පැත්තට 

කල්පනා කරල බලනකොට පාප මිතුයින් තමයි ලෝකයේ වැඩිපුර සිටින්නෙ, 

සමාජයේ වැඩිපුර සිටින්නෙ. එබඳු ඇන්තනන් හැකිතාක් දුරට ඈතින් නබාගෙන, 

පුළුවන් නම් ඒ අය දුරින්ම දුරුකරල, ඒ අයගෙන් ප්රවේසම්වෙල, ජීවිතය 

ගෙවිය යුකුයි. මක් නිසාද, පාපමිත්ර සේවනය නිසා භයානක විනාශයකට ෂු । 

පත්වෙනවා. 

එක් අවස්ථාවක ආනන්ද සවාමීන්වහන්සේ මේ කළ්යාණමිත්ර ආශ්රයේ 

වටිනාකම ගැන ප්රකාශ කරන්න ගිහිල්ල බුදුපියාණන් වහන්සේට කියනවා: 

'සවාමින්වහන්ස, මට පෙන හැටියට නම් කළ්යාණම්ිත්රතාව කියන එක බුධ 

ශාසනයෙන් බාගයක්ය, මේ බුද්ධ ශාසනයෙන් බාගයක්ම වටිනවයි කළ්යාණ 

මිත්රතාව. බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනව. ආනඤ, එහෙම කියන්න 

එපා. මේ බුදධ ශාසනයෙන් බාගයක් නොවෙයි මුළු මහත් බුදංශාසනයම 

කළ්යාණ මිත්ර්යවයයි කියල. බුඅධ ශාසනය කියල කියන්නෙ කළ්යාණ මිත්රඥයයි. 

කළෲණමිතු සම්පත්තියයි. දෑන් මේ පින්වතුන් යම්කිසි කළ්යාණමිතුත්වයක් 

නිසයි මෙතනට රැස්වෙලා සිටින්නෙ. එකිනෙකා සමහරවිට අළුනන්නෙ නැනිව 

ඇති. වෙන වෙනම සෞදගලික වශයෙන් සම්බන්ධකම් ඇංති අය නොවෙන්න 

පුළුවන්. නමුත් ධම්ය අතින් ~ ධම්ශ්රවණයට, ධම්යට ලැදිවීම අතින් කළ්යාණ 
මිත්ර ගුණය නියෙනවා. අන්න ඒ විදියට තමයි බුධ ශාසනයක් පවතින්නෙ. 

පාපමිත්රු ආශුයෙන් ශාසනය පරිභානියට පත්වෙනවා. කළණෲණමිතුයින් 

සොයාගෙන ගිහිල්ල, ඒ අය ඇසුරු කරල, ඒ අයගෙන් ගතයුතු දේ ගනිමින් 

~ උපකාර ගනිමින්-තමයි බුධශාසනයක් ආරක්ෂාකරගන්නට වෙන්නෙ. 

කළ්යාණමිතු ආශ්රය ~ 'සපපුරිස සංසෙවො' කියනඑක ~ ඉතාම දුර්ලභ 

දෙයක්. බුදුපියාණන් වහන්සේ දුර්ලභ කාරණා හයක් දක්චලා තියෙනවා. 
₹ :./ *' 
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/වන දේශනය 

1. දුලභො බුදධුපපාදොෝ ලොකසම්ං 

4 
4. දුලලභො මනුස්යෑතනප ටිලාභො 

8. දුලෑභා ඛණසම්යනනි 

4, දුලභො පඛඛජජා 

5. දුල්යභං න 

4 6. දුලහො සපපුරිස සංසෙවො 

බුදෝෙධාත්යපාදාකාලය ඉතාම දුර්ලභයි. මනුෂ්යාඡමභාවය ඉතාම දුලිහයි. ඒ 

වගේම ක්ෂණසම්පතතනිය දුලිහයි. අපි අර සඳහන් කළ, බුදෝධෝපපාදකාලයේ 

ලබන අංග විකලපවයෙන් තොර ඥානවනෘෞ මනුෂාතනමභාවය ක්ෂණසම්පන්! යයි. 

ඒකත් දුලිභයි. ඊටත් වඩා දූ ලිභයි පැවිද්ද, ඊළඟට ඊටන් වඩා දුලිභයි 

ධම්ශ්රවණය. ඒ හැම එකකටම වඩා දුලිහභව තියෙන්නෙ, අවසාන වශයෙන්, 

සතපුරුෂ ආශ්රය ~ 'සපූපූරිස සංසවො . සත්පුරුෂ ආශ්රය හරියට අර ඉලක්ක 

පුවරු 2 ක මංඳින් තියෙන නිත වගෙයි. මක්නිසාද, බුද්ධෝත්පාද කාලය දුලිහ 

උනත් ඒක තුළ නවත් හුභක් කාරණා එකතු වෙන්න ඕන කෙනෙකුට 

විමුක්තිය ලබන්න. ස පාද කාලය ලැබුවත් මනුෂ්යාත්මභාවයකත් ලැබෙන්න 

ඕන. මනුෂාංත්මහභාවයත් එක්කම ක්ෂණසමපතතිය, පැවිද්ද, ඊළඟට ධම්ශ්රවණය. 

ඔය විදියට කාරණා එකින් එක එන්න එන්නම ඉතාම දුලිහයි. නියම 

කළාෲ්යණ මිත්ර ආශ්රය හරියට ලැබුන නම් අන්න එබඳු පුදගලයාට නිවන 

ඉක්මන් වෙනවා. අර බ්රාහමණයට වාසනාවකට වගේ ලෝකයෙ ඉන්න 

උතුම්ම කළ්යාණමිත්රයාණන් වහන්සේ හමුවුනා. ඒක නිසා නමයි අර නරම් 

ඉක්මණින් ඒ තන: න්්යව්ය ලැබුවෙ. ඒවගේම නමයි සධමිශ්රවණය. නිවිංණගාමී 

ධම්ය අසන්ට, ඒකට කන් යොමුකරන්නට, හිත යොමුකරන්නට ඕන. ධම්ය 

අවබෝධ කරගන්නට උත්සාහවත් වෙන්නට ඕන. සාමාන්ය චාරිත්රයක් දන් 

නොවෙයි ධමීලු යූ ණය කරනවා කියල කියන්නෙ. තමා තුළ ඇති නිවනට 

උපකාරීවන ධම් සමුහය එක්තැන් කරලා මාගීඵල අවු බොෝධය ඒ ධ වණ 

අවස්යාවෙ සචා ලබා න්න තරම් හිත යොදල, හිත යොමු කරල, සමාධිමන්ව 

ඇසිය යුතු දෙයක් තමයි ධම්ය කියන එක. ඊළඟට, ඒ විදියට ධම්ය අසන 

අවසාවේ තමයි යොනිසෝ මනසිකාරය, නුවණින් නහි කිරීම. දැන් අර 

බ්රංහමණය නුවණින් මෙනෙහි කරලයි කෙත දිහා බලං ඉඳුල එකපාරටම හිත 

_ අහා බලන්න පටන් ගත්තෙ යෙ අනිසොමෑ සි බාරය වශුයෙන්. ඊළඟට එසේ 

බැලීම නිසා ඇතිවන චිත්යෞ විපලවය තමයි ධම්ානුධම් ප්රතිපත්යතිය කියන එක. 

ඇතැම් කෙනෙකුට ඒක මොහොතකදී සම්පූර්ණ වෙනව, නමුත් බොහෝ 

දෙනාට ඒක සූටිභාග වශයෙන් දිඝික ලස්ස ක් නිස්සෙ පුරුදු 2 ක ර්න්න ට වෙනවා. 27 
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පආන' අණුව ධම් දශන්යං 

ඒක නමයි තමන්ගේ ජීවිත රටාව හැඩගස්වා ගන්න ඕන වෙන්නෙ, ඒ ජීවින 

රවාව තමයි ආයි අෂටාංගික මාගිය කියල තියන්නෙ. සමමාදිීවඩී, සමමාසංකපප, 

සමා වාචා, සමමා කළෂෙමනත, සමමා ආපජිව, සම්මා වායාම, සමා සනි, 

සමමා සමාධි කියන ඒ ආයි අභාංගික මාගිය තුළිනුයි කෙනෙකුගෙ මුළුමහන් 

ජීවිතයම ධමානුකූලව හැඩ ගැහෙන්නෙ. 
දී. 2 

යමමා දිටරී කියන්නෙ හරි දැක්ම -හරි ජීවන දශීනය. හොඳ නරක, කුසල් 

අකුසල් වටහාගෙන, දුක, දුකට හේතුව, දුකින් මිදීම කියන නිවන. ඊට 

මාගිය වන ආයි අමාංගික මාගිය කියන ඒ චතුරාගී සතාය පිළිබඳව 

යම්කිසි මට්ටමක අවබෝධයක් ලබාගෙන, ඒ දෘෂටිය, ඒ සමාක් දෘෂටිය 

පෙරටු කරගන්නව. 'සමමාදිටධි පුබබඩඞගමා කියල ප්රකාශ කරනව. හැම 

තැනම දිටධඨිය ප්රමුඛ වෙනව. පෙරටු වෙනවා. දැන් මේ පින්වතුන් උනත් 

පාරේ ගමන් කරන කොට ටිකක් අංත2ත බලන්නෙ මොකද? ඈත බලල හරියට 

යන තැන පිළිබඳව යම්කිසි අධිෂ්යානයක්, සනිටුහනක්, ඇති කර ගන්නවා. 

ඒවගේ, සමමා දිටදියෙන් චතුරායි සනාය පිළිබඳ අවබෝධයක් නියෙනවා 

නම්, 'මගේ ගමන නිවන් ගමනක්, නිවන් කරා යන ගමනක්' කියල නිවන් 

ඉලක්කය ඇතනිකරගන්නව. 'බුධශාසනය' කියන්නෙ නිවන ඉලක්කය කරගන්තු 

ජීවන කුමයක්. ගොඩනැගිලි නොවෙයි. එතකොට. අන්න ඒ විදියට 

සම්මාදිටධියක් ~ හරි දැක්මක් ~ ඇනි උනා නම්, ඊළඟට නියෙන්නෙ, හරි 

දැකුම් අනුව යන හරි සිතුම් පැතුම්. ඒ ජීවනදශීනය අනුව හොඳ සිකුම් 

සංකලපනෟා ~ හොඳ සිතිවිලි ~ ඇනිකරගන්නට ඕන. ද්වේෂයට ප්රතිවිරුදධ 

මෛත්රී සිතුවිලි, හිංසාවට ප්රනිවිරුදධ අවිහිංසා සිතුවිලි ~ ඔය සිතිවිලි නිතර 

වගාකරගන්නට ඕන. ඒ විදියට හරි සිතුම් පැතුම් ඇති උනා නම් ඒ 

තැනැත්තාගෙන් සිටවන වචනන් නිවැරදි වචන, සත්ය වචන, අනුන් භේද 

නොකරවන වචන, පරුෂ වචන නොවන මුදු මොළොක් වචන, ධමානුකූල 

වචන, ඒ විදියට හොළ වචන පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට ක්රියාමාගී නමයි 

සතුන් මැරීම, සොරකම් කිරිම, කාම මිථ්යාචාරය කියන කයින් කෙරෙන 

වැරදිවලින් වෙන්වීම. ඊළඟට හොඳ දිවි පැවතුම් තමයි අපි අර මේ අවසථාවේ 

.මාදන්වුන ආපීවචඅටධමක ශීලයේ සඳහන්වන කාරණා. මිච්යණ ආජීවය කියන 

දෙයින් වෙන්වීමක් ගැන ප්රකාශ කළා, මේ සාලෙ බොහෝවිට ආර්ථිකය 

නභාසිටුවීම සඳහා දරණ ප්රයතනයට වහල්වෙලා වැරදි පීවිකාවලට 

බොහෝදෙනා යොමුවෙනව. දුගී බව නිසා හෙ වෙන හේතු නිසා හෝ ඒවා 

කළා වේවා, මේ සංසාරයේ නියන නිරයාදී භයානක තැන්වලට යාමට ඒවා 

උපකාර වෙන නිසයි බුදුපියාණන් වහන්සෙ ඒවා තහනම් කොට වදාළේ. 

මොනවාද ඒවා? අවි ආයුධ වෙළඳාම, සතුන් මසට ඇනිකිරීම, විෂද්රව්ය 

වෙළෆාම, මාංෲ වෙළළාම, මත්පැන් වෙළළාම, මෙන්න මේවායින් ජීවිකාව 
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7/වාන දේශනය 

ගෙනයාම තුමන්ගේ පරිහානියට හේතුවන බව බුදු පියාණන් වහන්සේ 
වදාළා. සමහරවිට ඒවායින් ඉක්මණීන් සොහොසත් වෙන්න පුළුවන්. නමුන් 
එහෙම පෞහොසත් උනාට මොකද, ඒවායේ භයානක විපාක විඳින්නට 
සිදුවෙන නිසයි බුදුපියාණන් වහන්සෙ ඒවා තහනම්කොට වදාළේ. අන්න 
ඒක නිසා මිථ්යා ආජීවයෙන් වෙන්වෙලා හොඳ දිවිපැවතුම් ඇති කර ගැනීම 
කෙනෙකුට ලොකු සහනදායී දෙයක්. පසුතැවිල්ලක් නෑ එබඳු පුදුගලයෙකුට. 
ඒ හිත නිතරම පිරිසිදුයි. අන්න ඒ පිරිසිදු බව මහා ධනඝ්කක්යක් ඇති 
තැනැත්තෙකුටවත් නෑ. එහෙම නැත්නම් ලොකු වැටුප් ඇති කෙනෙකුටවත් ඒ 
සතුට නෑ. තමන්ගෙ නිදොස්බව. ඒකට කියනවා අනවජ්යසුඛය කියල. නිවැරදි 
බව පිළිබඳ සැපය. පසුතැවිල්ලක් නැති බව ලොකු සැනසිල්ලක්. මහා 
ධනසකෲ්යධයක් ලබාගන්න කෙනෙකුට සම්භරවිට නින්ද යන්නෙ නං. තමන්ට 
මතක් වෙනවා තමන් ඒ ධනසකෂ්යධ්ය ලබාගන්තෙ අයථ්ය මාගීචලින් බව. ඒ 
නිසා අවසාන සැනසිල්ල බලාපොරොත්තුවන කෙනෙකු විසින් අවශාංයෙන්ම 
තමන්ගේ දිව්පැවැත්ම ගැන සළකල බලන්ට ඕන. සමහරවිට පරම්පරාගත 
චැරදි ජීවිකාවලට සමහර අය ඇබ්බැහිවෙල සිටිනවා. 'මව්පියන්ගෙන් පංමිණි 
ඒ රැකීරක්ෂාවල් අතහරින්න බෑ. ඒවා තමයි අපට ප්රවේණී හැටියට උරුමවෙලා 
කියෙන්නෙ. ඒවා අපට පුරුදු දේවල්' කියල. නමුත් බුදධවචනය යම් කෙනෙක් 
හරියට තේරුම්ගත්ත නම් ඒවායින් තමන්ට වන ලාභය ගැන නොතකා 
ධම්ානුකූලව තමන්ගේ ජීවිකාව සකස් කරගන්නව. සමහරවිට සුළු වැටුපක් 
ලබන, අඞු ආද්යයමක් ලංබෙන ධාර්මික රැකියාවකට යොමුවෙනව. ඒකයි 
හරි දිව් පැවතුම් කියන්නෙ. 

'සමමා ආපජීවය' සකස්කරගැනීම සඳහා යොදන උත්සාහය තුමන් ඒ 
තැනැත්තාට 'සමමා වායාම' කියන 'හරි වෙරදැරුම්' ඇතිවෙනව, නියම වීයිය 
තමයි තමාගේ සිත තුළට ගලාගෙන එන අකුසල් සිනිවිලි වැළැක්වීමටන්, 
සිත තුළ තිබෙන අකුසල් සිතිවිලි ඉවත් කර ගැනීමටත්, තමා තූළ නැති 
කුසල් සිතිවිලි ඇතිකර ගැනීමටත්, තමා තුළ නිඛෙන කුසල් සිතිවිලි තහවුරු 
කරගැනීමටත් දරණ වීයිය. ඒ සනරාකාර වීයඨියටයි 'සමා වායාම' කියල 
කියන්නෙ. ඒ විදියට වීඨිය යොදන තැනැත්තා ඒ වෙනුවෙන් යොදන සතිය 
~ සිහිය ~ නිසා සමමා සනි' කියන හොඳ සිහිය ඇනිව ජීවත් වෙනව. හොඳ 
මුරකරුවෙක් වගේ. සිහිය හොඳට පාවිච්චි කරනව නම් හොඳට වැටහෙනව 
අර සතර සනතිපටඨඞානය. තමන්ගෙ කය පිළිබඳවත්, වේදනා පිළිබඳවත්, හිත 
පිළිබඳවත්, හිතට එන හිතිවිලි පිළිබඳවත් හොඳට වැටහෙනව. ඒ සනර 
යතිපටධඨානය ක්රමානුකූලව වැඩීමෙන් තමයි සමමා සමාධි කියන උතුම් 
ධ්යාන තත්ඥ් පචා කෙනෙකුට ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. ඒ විදියට ආයි 
අෂ්ටාංගික මාගිය යම් කෙනෙකු කුළ සම්පුූණී උනා නම් අන්න එතනමයි 
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පආන' දව ධම දේශන්යං 

නිවන. ලෝකෝත්තර වශයෙන් ආයි අමාංගික මාගීය සම්පූණි වීම භා 

සමගම සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් කියන මාගීඵල අවබෝධය 

කෙනෙකුට ලබාගන්න පුළුවන්. 

අන්න එනකොට මේ පින්වතුන් කල්පනා කරන්න ඕන අද වැනි දවසක 

අපි බුඬ ශාසනයක් ගැන කථාකරනව නම්, බු ශාසනය කියල කියන්නෙ 

ඔන්න ඕකයි ~ ආයි අඹාංගික මාගියයි, චතුරායී සත්යයයි, එහෙම නැත්නම් 

ශීල, සමාධි, ප්රඥා වැඩීමයි. ඔය විදියෙ වචනවලින් හළුන්වනව මිසක් බුද්ධ 

ශාසනය වෙන ගොඩනැගිලි ආශ්රයෙන්, සංකේත ආශ්රයෙන් හඳුන්වන්න බෑ. 

ඒක නිසා ඒ බු ශාසනය ආරක්ෂා කරගැනීම බෞද්ධ වූ අපේ යුතුකමක් 

නම් ඒ අනුව ජීවිත රටාව, ජීවන දශීනය, සකස් කර ගැනීමටත් උනන්දු 

වියයුතුව තිබෙනවා. මේ ධම් දේශනාවේදී ඉදඳිරිත් කළ කථාව සාමානා සරල 

කථාන්යරයක්. මේවා පැරණී පොත්වල නියෙන දේවල් කියල අහක දාන්න 

නරකයි. මේ කාලෙ නිබෙන ඔය නවකථා, කෙට් කථා වගේ නොවෙයි, මේවා 

කෙලින්ම අපේ මේ ජීවිත සරසවියෙ අත්දැකීම්වලට අදාල දේවල්. අන්න ඒක 

නිසා ඒ අන්දැකීම් තුළින්ම නිවන ප්රකෟක්ෂ කරගන්න මේ පින්වතුන් උන්සාහ 

වෙන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම, ධම්ශ්රවණය කරන අවසථාව ~ බුදුපියාණන්වහන්සේ 

වදාළ ~ විමුක්නි ආයතනයක් හැටියට විමුක්තිය ලබාගන්න තැනක්. නොයෙකුත් 

විදියේ විමුකති නියෙනවා. නමුත් සංසාර විමුක්තිය ලබාගන්න බැන් බුදුපියාණන් 

වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නියෙනව්. ධම් ශ්රවණය කරන අවසරාව එබළු 
?'ප%,. 

අවසථාවක්. ධම් දේශනා අවසථාවත් එබඳු අවස්ථාවක්. එතකොට මේ පින්වතුන් 

හොඳට ධමශ්රවණය කළා නම්. ඒ විමුක්ථගියට උපකාරවන “~ නිවනට උපකාරවන 

_ කුසල් සිතිවිලි රාශියක් මේ අවසථාවේ චින්ය සනතානයෙ ඇනිවෙන්න ඇති. 
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ඒ කුශල වේනනා රාශිය උපනිශ්රය කරගෙන මේ පින්වතුන්ට මේ අනිහභයානක 

ගොරනර සංසාරයෙන් අත්මිදිල ජාති ජරා ව්යාධි මරණාදී සියළු සංසාර 

දුකින් නිදහස්වූ අපරාමර සංඛ්යාත උතුම් අමාමහ නිවන් සුව ප්රත්යක්ෂ 

කරගැනීමට හැකිවේවායි ප්රාථිනා කරගන්න ඕන. ඒ වගේම ශාසනාරක්ෂක 

දිවාබ්රහම මණඩලයත්, මේ සථානයට අධිගෘහිත දෙවිදේවතාදී යම් පිරිසක් 

ඇතොත් ඒ හැමදෙනාත්, නිවන් කැමති, පින් කැමති සියලු දෙනාත් මේ ධමී 

දේශනාමය, ධම්ශ්රවණමය කුශලය අනුමෝදන් වෙත්වා! කියා ප්රාටිනා කරන්න 

ඕන. ඒ වගේම තම තමන්ගේ ඥ්යෑතනිමිත්රාදීන් ඇතුළු, අවිචියේ පටන් අකනිටා 

බඹලොව දක්වා යම්තාක් පින් කැමති, නිවන් කැමනි සත්වයෝ වෙත් නම්, 

ඒ හැම දෙනෙක්මත් මේ ධම්දේශනාමය, ධමිශ්රවණමය කුශලය අනුමෝදන් වී 

සියලු සංසාර දුකින් අත්මිඳී අමාමහ නිවන් සුවයෙන් සැනසේ තවා] කියන 

ප්රාර්ථනාව ඇතිකරගෙන දැන් මේ විඳියට ගාථා කියල පින් පමුණුවන්න. 
417 

'එතනාවනතා ව අනෙහහි...........' 

ය් 
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4) 9) 90% තූ කි 402% ,෴ 
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කෂහෙපමං කායමීමං විදිඥවා 

ඟනගරැෑැපමං විතතමිදඳං ඨපෙපවා 

යොටධෙර මාර්ං හදදායුධෙන 

ඵ්තංච ර්ඤෝට අනිවෙසනො සියා නි 

-චිනන වෛග්ය, ධ.ප. 

ශුණාවන්ත පින්වකුනි! 

මේ අනිහයානක සංඝාර දුසඛයෙන් මිදීමේ යෝධ ප්රයත්නය මාර සංග්රාමයක්, 

මාර සටනක් හැටියට බුදුපියාණන් වහන්සේ බොහොම අවස්යාවල දක්වල 

නිබෙනවා. එහෙම ඒ මාර සංකල්පය ඉදිරිපත් කරල නිබෙන්නෙ, සටන් 

සංකල්පයක් බුදුපියාණන්වහන්සේ අපේ සිත් තුළට දාන්නෙ, මොකද කියල 

අපි ටිකක් හිතල බලන්ට ඕන. සාමාන්යයෙන් මේ සංසාර දුකඛයෙන් මිදීම 
සඳහා භාවනාව ආරම්භකරන යෞොගාවචර පින්වතුන්ට පිටනිනුත් ඇතුළනිනුන් 

බාධක රාශියක් ඉදිරිපත් වෙනවා. ඒ බාධක හමුවේ බොහොවිට භාවනා 

යෝගියා හිත දුවිල කරගන්නවා, අධෛයී වෙනවා, පසුබට වෙනවා. අන්න 

ඒ පසුබට වෙන ගනිය ඉවත් කරල ගඞධෛය$ සමිපන්න කිරීමටයි බුදුපියාණන් 
වහන්සෙ මේ කෙලෙස් සටන මාර සංග්රාමයක් හැටියට දැක්වුවේ. මොකද 

ඒකට හේතුව, මිනිස් හිත තුළ ගැබ්වෙලා තිබෙන මේ සටන්කාමී බව මතුකර 

දීම එබඳු ඒ හිත අධෛය823වෙන ~පසුබට වෙන අවස්යරාවල්වල ඝිත ශුක්තිමන් 
කරගැනීමට උපකාර වෙනවා. අන්න ඒක නිසා බුදධ දේශනාවේ ඒ ඒ 

නැන්වල මහ පුදුම විදියෙ සටන් පාඨ, මාර සංග්රාමය සිළිබඳ සටන්පාඨ, 
සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ, ඒ සටන් පාඨයක් වගේ, ගාථා ධම්යක් නමයි අපි 

මේ මාතෘකා වශයෙන් තබාගත්තනෙත් මේ අවසථාවෙ. 

මේ ගාථාව බුදුපියාණන් වහන්සෙ දේශනාකොට වදාරන්න හේතුවුන 

අවසථාව සොන~පතසේ සඳහන්වන්නෙ මෙහෙමයි. බුදුපියාණන් වහන්සෙ සැවැත් 
නුවර ජේතවනාරාමෙ වැඩවාසය කරන කාලයේ විදශීනා භාවනා වඩන 
පන්සියයක් භහික්ෂූන්වහන්සේලා බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් භාවනා කමීසරාන 
ලබාගෙන ආත ගමකට, හොඳ පහඟඝු සරානයක විදශීනා වැඩීමේ අදහසින් 
පිටත්ව වැඩම කළා. ඒ විදියට ඒ යොදුන්ගණන් ගිහිල්ල එක්තරා සරානයකට 
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වැඩම කරල ~ ඒක්තරා ගමකට -~ ඒ ගමේ පිණ්ඩසාතෙ එහෙම වඩින අතරෙ 
ඒ ශ්රදධාවන්ත මකුෂායින් සංඝයාවහන්සෙලාගේ අදහස් විමසල, මේහෙම 

භාවනාවට සුදුසු තැනක් සොයන බව තේරුම්ගත්තට පස්සෙ, ආරාධනාකරල 

'මේ කිට්ටුව හොඳ විවේක වන ලැහැබක් එහෙම තිබෙනවා. මේක ආශ්රිතව 

ස්වාමීන්වහන්සේලා මේ තුන් මාසය වැඩ වාසය කරන්න. අපටත් සිල් 

රකින්න, තුණුරුවන් පිළිබඳූ ශුදුධාව ඇතිකර ගන්න, හොඳ අවස්ථාවක් 
වෙනවා තියල එහෙම ආරාධනා කළා. මේ සංඝයාවහන්සේලාතන් ඒ ආරාධනාව 

අනුව අර කියාපු අර විවේක වන ලැහැබට ඇතුල් උනා. ඒ වන ලැහැබෙ 
ගස්වලට අධිගෘහිත, අරක්ගත්තු, වෘකක්ෂදේවතා පිරිස මේ ස්වාමීන්වභන්සේලා 

ශීලවන්න නිසා ඒ ශීල තේජස ගැන කල්පනාකරල හිතුවා මේ සචාමීන් 

වහන්සේලා බිම ඉඳිද්දී අපි ඉහළ ඉන්න එක සුදුසු නෑ කියල, ගස්වලින් 

බැස්සා. කල්පනාකරල මේ ස්වාමින්වහන්සේලා අද රෑ විතරයි මෙතන වාසය 

කරන්නෙ කියල. නමුත් මේ ස්වාමින්වහන්සේලා ගමට පිණ්ඩපාතෙ වැඩලා 

නැවත ඊළඟ දවසෙත් ඒ ස්ථානයට පැමිණිය. ඔන්න ඊළඟට මේ දේවතාවුන්ට 
දිගටම ඒ විදියට බිම ඉන්න සිදධ වෙනවා කියන හැඟීම ඇතිවුනා. දූවස් 

ගණනක්ම ඒ විදියට සංඝයාවහන්්සේලා නැවතෙනකොට ඊළඟට මේ දේවනාවුන් 
තේරුම්ගත්තා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මාස ගණනක් මෙතන ඉන්නවා 

වෙන්න ඇතෙයි කියල. ඊළඟට කල්පනා කළා අපි කොයි ආකාරයකින් 

නමුත් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලා පන්න ගන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපිට 2 

"| මේ ගස්වලට ආයිත් නගින්න බැරිවෙනවා. ගස්වල වාසය කරන්න බැරි 
වෙනවා කියල හිතාගෙන මොකද කළේ මේ ස්වාමින්වහන්සේලා භාවනාකරන 

ස්ථානවල නොයෙකුත් විදියේ රාප දක්වන්න පටන් ගත්ත. හිස්සුන් මළකළන් 

ආදී බියජනක රූප ඒ වගේම අමනුණ්ය ශබ්ද, සක්මන් කරන තැන්වල එහෙම 

~ ඒ විදියට මේ ස්වාමීන්වහන්සේලා බය කරන විදියෙ දේවල් පෙන්නුම් 
කළා. මේ ස්වාමීන්වහන්සේලාත් හිතේ ඇතිවුන බය නිසා හරියට නිදි එහෙම 
ලබන්නෙ නැතිව් රෝගී උනා. එක එක ස්වාමීන්වනන්සේලාට එක එහ 

රෝග, ඉතින් උන්වහන්සේලා ඔවුනොවුන් අතරෙ සාකච්ඡා නකරන අතරෙ 

මෙන්න මේ විදියෙ දණිනයක් දැක්කා කියල ප්රකාශ උනාට පස්සෙ ඊළඟට 

කල්පනා කළා අසිට මේක සප්පාය තැනක් නොවෙයි. මේ විඳියෙ අමනුෂා 

උපද්රව තියෙන තැනක්. අපි යන්න ඕන වෙන තැනක් හොයා ගන්න. 

පළමුවෙන්ම බුදුපියාණන් වහන්සේට මේ කාරණය දන්වන්න ඕන කියල 

නැවතත් බුදුපියාණන් වහන්සෙ සොයා ගෙන වැඩම කළා. 

බුදු පියාණන් වහන්සෙ ඇසුවා මොකදා මහණෙනි, මේ නැවත ආවෙ" 
කියලා. එතකොට 'මෙන්න මේ විදියෙ උපදුව කරදර අපට තිඛෙනවා" කියල 

ප්රකාණ කළා. නමුන් බුදුපියාණන් වහන්සෙ වදාළා "මහණෙනි ඒ උනාට 

4”) (2) 
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ආආන'  ණව ධම් මැ ඝණ 

කද ව ය ට ීූ ෴ (“ හෟ ම ස් සි ලි තනන 22% “දා :% එනනටම යන්ට ඕන. එතන තමයි ඔය නමලට හොඳ -, න කියල ඔහොම 
2, ෴ ද , 4. ක. ඌද හූ" ලැග නාද ෴~_ 6 4%එ। 06%" 16; _ 2 ඉධ මොඩ ප්රකාශ කළා. මේ ස්වාමීනවහන්සේලා] නැවතත් බැංගෘපත්ව කියා හිටියා 

1 ෴ ව ව ක / 8 න හි 1 %1:% ෆෲ 23 ෴। 8 8.4 ගැ න ට 'අනේ අපට නම් එතෙන්ට තවත් යන්න බෟ කියල. එතකොට බුදුපියාණ්ය 
ද 11 ෴ ෴෴ (/ඒ'' * ස 2 අ: ( , (5 ධ් (012% දී. 40: |, හ් ,॥। 4 ණූ (5. වහන්සේ වදාළා "මහණෙනි, නුඹලා ඒ ගියෙ ආයුධයක් නැතිවයි. හරියට 1; ।॥, "තා 

෴ 1] න ~ 13 - /ඒ ඌා ෴ 4 8 % ද් 2. ණ්දද ගණ කු ආයුධයක් අරගෙනම මේ සැරේ පිටත්වෙන්න කියලා. 

එතකොට ඒ සංඝයා වහන්සේලා ඇහුවා මොකක්ද භාග්යවතුන් වහන්ස! 

ඒ ආයුධය" කියල. ඒ ආයුධය තමයි ඊළඟට බුදුපියාණන් වහන්සෙ මෙන්න 

සූත්රය හැටියට ඉදිරිසත් කළේ. පළමුවෙනි වරට ඒ සංඝයාවහන්සේලා වෙනුවෙන් 
බුදු පියාණන් වහන්සේ ලෝකයාට උපකාර වන මේ මෙත්න සූත්රය වදාළා, 

"මේ මෙත්ත සූත්රය පාඩම් කරගෙන ඒ වන ලැහැබට ඇතුල්වන අවස්යාවෙ 

ඇත ඉඳුලම සජ්යක්ධායනා කරමින් ඇතුල් වෙන්න. ඒක නිතර පරිහරණය 

කරන්න" කියල බුදු පියාණන් වහන්සේ අර සංඝයාවහන්සේලාට අවවාද 

දුන්න. ඵ් සංඝයාවහන්සේලාතන් ඒ ආකාරයෙන්ම ඒ වන ලැහැබට පිවිසෙන 

අවසථාවේ ඉඳලම සජාධායනා කරමින්, ඒ කරණිය සූත්රය ආශ්රය කරගෙන 

මෙත්රී සිත ඇතිකර ගත්තා. ඒ මෛත්රී බලය නිසාම අර කලින් කරදර කළ 
දෙව් දේවතාවුන්ගෙ සිත මෘදු මොළොක් වෙලා ~ එතන සළුහන් වෙනවා - 

වෙන එකක් තබා පෙර ගමන් කරලා නොයෙකුන් ආකාරයෙන් ඒ 

සංඝයාවහන්සේලාට වත් පිළිවෙත් කිරීමට පවා ඉදිරිපත් වුනයි, ඒ වගේම 

ආරක්ෂා සංවිධාන පවා යෙදුවයි කියල. අර අමනුෂා ශබ්ද, නොයෙකුත් රාංප 
0) 

පෙනීම් ආදිය එහෙම පිටින්ම නැති වුනා. සංඝයාවහන්සේලාට හොළ€ඳුට 
භාවනා කරගන්න, සිත සැනසුම් කරගන්න පුළුවන් විදියෙ පරිසරයක් ඇණ%වුනා. 

ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ සිත එකභවුනා, මෛතී සමාධිය එහෙම උපකාරී 

කරගෙන. එහෙම එකභවුනාට පස්සෙ ඔන්න අර ස්වාමීන්වහන්සේලා සිත 

ඊළඟට විදාශීනාවට නැඹුරු කර ගත්ත. තමන්ගෙ මේ ශුරීර කූඩුව ගැන 

හිතලා මේ ශරීර කූඩුව හරියට බිඳෙන සුළු කළයක් වගෙයි කියල මේකෙ 

අස්ථිර ස්වභාවය, අනිනා දුූබඛ අනාත්ම ස්වභාවය ගැන හිතමින් මේ පන්සිය 

නමම විදර්ශනාව වඩන්න පටන් ගත්තා. මේ අවසථාවේදී බුදුපියාණන් 
වහන්සේ -අර යොදුන් ගණන් ආංත ජේතවනාරාමයෙහි වැඩ වාසය කරමින් 

ඉන්න අවසථාවේ මේ සංඝයාවහන්සේලා පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කළා~ 

බුදුපියාණන් වහන්සේගෙ විශේෂ දෙයක් නමයි ඒ තමන් කමටහන් දීල 
පිටත්කළ සංඝයාවහන්සේලා කොයි තැනක, කොයි තරම් දුරක හිටියන්, ඒ 

බුධාඤඹානයට ~ ඒ බුදධඥානදැලට ~ ඇතුළත් කරගෙන ~ දෑන් මේ කාලෙ 

තියෙන කිසිම යන්තුයකින් පෙන්නුමිකරන්නට බැරි තරම් මහා පුදුම විදියේ 

බුද්ධ ඥානයක් නිබෙන නිසා බුදුපියාණන්වහන්සේ ඒ තමන් කමටහන් දුන්නු 
4 

ශිෂ්යයින්ගේ සිත ක්රියාකරන ආකාරය ගැන නිතර සෙවිල්ලෙන් සිටිනවා. 

0 
254' .. 



2ැ)න දේශනය 

ඒක නිසා දුටුවා මේ පන්සිය නම්ම දැන් විදණිනා මාගීයට බැහැලයි 

සිටින්නේ, ඒ පැත්තෙයි සිතිවිලි යන්නෙ කියල උන්වහන්සේල ආරම්භ කළ, 

ඒ කළය පිළිබළ කම්සථානය හැටියට හිතට ගත්තු අදහස මුල් කරගෙනම 

බුදු පියාණන් වහන්සේ ඊළඟට අපි අර මුලින් සඳහන් කළ ගාථා ධමිය 

ප්රකාශ කොට වදාළා. ඒ ගාථා ධම්ය කොයිතරම් අර්ථවත්ද කියතොත්, 11 
22” 

කොයි තරම් භාවනාවෙහි ගැඹුරු අංශ ඒක තුළ ගැබිවෙනවද කියතොත්, ඒ 

ගාථා ධමිය අහල අර සංඝයාවහන්සේලා සිවසිළිසිඹණියාපත් මහ 972 ට 

රහතන්වහන්සේලා බවට පත්වුනා කියලා සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒ [97 මට 

ගාථා ධම්ය අසි නැාවතන් මතක් කර ගනිමු. 
1. ද 

'කුමහපමං කායමිමං විද්වා 

_නෙගරුපමං විතතමිදං ඨහෙපවා 

යොටධථ මාරං සඤඤායුඛධෙන 

හිතංවච ර්සෙබ අනිවෙසනො සියා." 

" . මේ කය, මේ ශරීරය, කළයකට උපමාකළ 
1, "කුමහපමං කායම්මං විදි්යවා 

හැකි බව දැනගෙන, තේරුම් අරගෙන, 

"නගරූපමං චිතතමිදං ඨපෙවා" - මේ අපේ සිත නගරයකට උපමා කළ 

හැකි තරම් ඒ තන්න්වයේ නබාගෙන, ආර්යෂා කළ යුතු නගරයක් හැටියට 

හිතාගෙන, 

_"යොධෙථ මාරං පැඥඝායුධෙන" ~~ ප්රඥාව නමැති ආයුධයෙන් මාරයා 

සමග යුඅධකරන්න, යුආ කරව. ය. 

"'අනංච රසෙඛ අනිවෙසතනො සියා" - එහෙම යු කරල යමක් දිනා සූ ධ් 

ගන්නා නම් ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි "අනිවෙසනො සියා" "ඒ දිනාගන්තු 

දෙයෙහි ඇලී ගැලී පැලපදියම් වී සිටින්නට එපා. එතනම නැවනිල ඉන්නං 

එසා' කියන ඒ විශේෂ අවවාදයකුත් ඒ ගාථාවෙ .සදහන් වෙනවා. 

එනකොට මේක ඉතාමත්ම ගංඹුරු ගාරාවක්. විශේෂයෙන්ම භාවනාවට 

යොමුවන අයට මේ ගාථාවෙන්, අර ධම් කථාවෙන් -~ අර නිදාන කථාවෙන් 

- ගන යුනු විශාල උපදේශ රාශියක්, ඉතාමන්ම වැදගත් උපදේශ රාශියක් 

අපව ගෙනහැර දක්වන්න පුළුවනි. 0 

30) 



ආආන' ආණුව ධම් දේශන ' 

ඇන් ඒ නිදාන කථාව ගැන අපි මොහොතකට හිතල බැලුවොත් එතනින් 

පෙන නුම් කරන්නෙ දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේලා විදශීනාව වඩල නිවන් 

දකින්න හිතා ගෙන 2 වැඩම කළේ. ඒ නමු! ත් ස්වාමින්වහන්සේලා ශීලයෙන් 

සම්පූණි නමුත් සෑ මාධිය පැන්නතෙන් යම්කි! සි අඩුපාඩුවක් තිබුනා ~ සමථය 
කියල කියන සමථ කණ ඒ කියන්නෙ මෙමත්රී භාවනාව හරියට පුරුදු 

කරල නෑ. මෛත්රී පැත්තෙන් අඩු නිසා වෙ: න්ට ඕන අර තරම් උපද්රව වලට 

මුහුණපාන්න සි උනේ. ඊළ න බුදුපියාණන් වහන්සේ අර කරණය සූත්රයෙන් 

දක්වා වදාළ උපදෙස්වල ආනිසංස වශයෙන් තමයි උන්වහන්සේලාට හිත 

සමාධිමත් කරගන්න පුළුවන් දූ ස් ය් එතෙන්දි අපි කල්පනා කළයුතුව තිබෙනවා 

බුදු පියාණන් වහන්සේ මේ මෛත්රී හාවනාවේ ආනිශංස වශයෙන් ආනිශංස 

ඵකොළහක් දක්වල නිබෙනවා. 2 2 945 එකොළගහෙන්, රාශියක්ම මේ 

ස්වාමින්ව හන්සේලා අන්දකින්ට ඇති. ඒ කියන්නෙ. 

0 සුඛං සුපනි - හොඳට නින්ද යනවා _ත මෙන්රී වඩන පුද්ගලයාට 

॥ සූඛං පට්බුජපාධනි -~ ඒ වගේම ප්රබෝධවත්ව අවදිවෙනවා. 

0$ න පාපකං සුපිනං පසසනි - න රක සිහින, නපුරු සිහින. බං වෙන සිහින 

පෙනෙන්නේ නෘ.. 

$ මනුස්යානං සියො හොනි ~ මනුණයින්ට ප්රි; 5 වෙනවා. 

0 අමනුසසානං රිය හොනි ~ අමනුෂ්යය!: න්ට ප්රිය වෙනවා. 

% දෙවනා රෲසබන - දෙවි "යන්ගේ ආරක්ෂාව ලැබෙනවා. 

॥0$ නාසස අගහි වා, විසං වා ස්යඵං වා කමනි ~ එබඳු ඒ මෛත්රී භාවනාඩ 

කරන නැනැත්තාලගේ ශුර්රයට ගින්නෙන්, වස විස වලින් ආයුධ වලින් 

වන ඒ විඳියෙ අනතුරු වැළකී යනවා. 

0 තුවටං චෲෟනතං සමාධියනි - බොහොම ඉක්මණන් සිත ස මාධිමත් වෙනවා. 

॥ මුඛවණෙණා විප්යසිදානි ~ මුහදුණෙ වණිය, ශෝභාව, දියුණු වෙ නවා. 

॥) ය ්්යෝෆන කාලං කරොනි ~ නුමුළාව කාලක්රියා කරනවා. ඒ කියන්නෙ 

හොඳ සිහියෙන් මැරෙනවා. 

0 උතකතරීිං අප්යටිවිජෘධනෙතා බුහමලොකුපගො හොනි ~. විදශිනාව වඩලා 
රහතෑ වනේ නැත්නම්, ඒ වගේ උසස් තත්ත්වලට ගියෙ නැත්නම්,  යටන් 

_ පිරිසෙයින් අර මෙනු ධාානයේ බලයෙන් බ්රහමලෝකයේ හෝ උපදිනවා, 
"274 න 

කියල ඒ විදියට ) එකොළොස් අ ානිසංසයක් ; බුදු පියාණන් වහන්සෙ දක්වල 
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තිබෙනවා. අන්න ඒ ආනිසංස අනුව තමයි අර සංඝයා වහන්සේලාට 
කලින් දැක්ක බියකරු දුශීන ආදිය නිසා යම් යම් පීඩාවල් ඇති වුනා 
නම් ඒවා සංසිඳිලා හිත තැන්පත් කරගන්නට පුළුවන් වුනෙ. එතකොට 
එයින් අපට සමථයෙ අගය මේ කථාන්තරයෙ මුල් කොටසින් පෙනෙනවා, 
ඊළඟට එහෙම තැන්පත් වූන සිතට ණ් විදශීනාවෙහි අගය වැටහුනා. 
තවත් පැත්තකින් කියනවා නමි දැන් ඒ සමථයෙන් විතරක් සෑභීමකට 
පත්විය යුතු නෑ. ඒක "4 සමථය වඩපු කෙනා ඊළඟට විදුශීනාව 

වඩනව. මොකද, බුදෙධාත්පාද කාලයකින් ගතහැකි උපරීම ප්රතිඵලය 
මයි මාගීඵල අවබෝධය. න න් දැකීම. ඒක නිසා ඒ විදියට සමථයෙන් 
විදශීනාවට නැඹුරු උනා. එබළු අවසථාවෙදි තමන්ගෙ ශරීරය ගැන 
කල්පනා කරල ඒක කළේකට උපමා කළා. ඇඈ ත්ත වශයෙන්ම මේ සංස්කාර 
කියන්නෙ, මේ අපේ සින්වලින් කෙරෙන සකස් කිරීම්, කමි ආදිය 
රැස්කිරීම්. මහා ගැඹුරු අර්ථයක් නියෙනවා සංස්කාර කියන වචනය තුළ. 
එබඳු ඒ සිතේම ක්රියාත්මක වචන ශක්තීන් තුළින් තමයි මේ අපේ ශරීර කඩ 
පවා මැවෙන්නෙ. ඊළඟට විශේෂයෙන්ම මෙතන මේ ප්රකාශ කරන්නෙ 
සංස්කාරවල බිඳියන ස්වභාවය. මොහොතක් මොහොත ක් පාසා බිඳියනවා. 
මේ අසි ඝන දෙයක්, ඇත්ත දෙයක් නැටියට සළකන. ලොකු දෙයක් 
හැටියට සළකන, ශරීර කූඩුවත්, ඉතාමත්ම ඉක්මණින් අපට නොපෙනෙන 
තරම් වේගයකින් ඇතුළතින් දිරාපත් වෙනවා. මොහොතක් මොහොතක් 

පාසා. ඒක සාමානා ලෝකයාට රාපයට නියෙන ඇල්ම නිසා වැටහෙන්නෙ 

නෑ. එතකොට යෞගියාට සියුම්ව හිත තැන්පත් වෙන්න තැන්පත් වෙන්න 
ශරීරයේ ඒ මොහොතක් මොහොතක් පාසා වන වෙනස්කම් අනුව මේක 
බිඳියන ආකාරය වැටහෙනවා. ඇතිවීම් නැතිවීම් රාශියක් මේ ශරීර 
යන්ත්රය තුළ ක්රියාතමක වන බව, ඒ වගේම, ඒක නිසාම, මේක හරියට 
අර කුඹලා මැට් භාජනයක් හදන්නා වගේ සංසකාරවලින් මේ ශරීර 
කූඩුවත් මේ අනිකුත් දේවලුත් හැදෙනවා කියන හැඟීම, අවබෝධය, 
එනවා. ඉතින් මෙතන විශේෂයෙන්ම මේ කායගතාසනියට අනුව කයේ 
බඳී යන ස්වභාවය ව “ටහෙනව. සාමාන්යයෙන් නිතෲ සංළාවයි ලෝකයා 

තුළ තිබෙන්නෙ මේ ශුරීර කූඩුව පිළිබඳව. අ. (ලුම් බැළුම් හැම එකටම මුල 
වෙන්නෙ මේ ශරීර කූඩුවයි. අන්න එබළු ඒ ශරීරය බිඳෙන මැටි වළඳකට 
එහෙම නැත්නම් කළයකට උපමා කළහාකි බව සංඝයාවහන්සේලාට 
තේරුන අවස්ථාවයි. ඒ අවස්ථාවෙම තමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ අර 
විදියට .අර ගංථා ධම්ය දේශනා කළේ. දැන් අපි බලමු මේ ගාථාවෙ 

[4 අඩංගුවෙන ගැඹුරු අදහස් එකින් එක. 
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4 රා ද 4 

ආනා” කණව ධණී ථේණශන්ය 

෴ ස ॥॥ ॥ ෴ කී 15% ෴ 16 

"කෂඡ්යපමං කායමීමං විද්යවා 

මේ කය අර විඳියේ කළයක් බව තේරුම් අරගෙන - දැන් බොහෝ විට 
ලෞෝකයා, සාමාන්ය ලෝකයා, මේ කය වෙනුවෙනුයි නොයෙකුක් පව්කම් 

කරන්නෙ. මේ කය බිඳියන එකක් බව, මොහොතක් පාසා දීරායන එකක් 

බව, කොයිනරම් උත්සාහ කළන්, කොයිතරම් සැපසාත්තු කළත් අවුරුදු 

සියයකට මෘතින් එහෙම නැත්නම් ටිකක් ඊට එහායින් මේ ශරීරය අතහැරල 

යන බව, ඒ සියල්ල අමතක කරගෙන මේ කය වෙනුවෙනුයි බොහෝ දෙනා 

පවිකම් කරන්නෙ. ඇත්න වශයෙන් කියනවා නම් දෑන් අර සංඝයාවහන්සේලා 

පවා කයට පමණට වැඩිය තැන දුන්නු නිසා වෙන්න ඇති බයවෙලා වගේ 

අපට නම් තවන් එතෙන්ට යන්න බෑ කියල ප්රකාශ කළේ. දැන් මේ පින්වතුන් 

හොඳට දුන්නවා යුද්දෙට යන කෙනෙක් ඒ තමන්ගෙ ශරීරයට නියෙන ඇල්ම 

එහෙම නියාගෙන ගියොත් යුද්ධෙ කරන්න බෑ. ඒ වගේ නමයි මේ මාරසංග්රාම 

සංකල්පය බුදුපියාණන් වහන්සෙ ඉදිරිසතත් කරන්නෙ යෝගාවචරයට. මේ 

කයට සාත්තු කර කර මේක රැක ගන්න ඕන කියන ඒ අදහස මුල්කර 

ගන්තොත් කවදාවත් ඒ යෙගාවචරයට ජීවිතය සාර්ථක කරගන්ට බෑ. 

අර යුද්ධයට යන කෙනා ඒ වෙනුවෙන් ආත්ම පරිත්යාගයක් කරනව, 

මරණය හෝ ' තරණය කියන අධිඝානයෙන් ගභකට බැස්ස කෙනෙක් 

පිහිනන්නෙ, මරණය හෝ තරණය කියල. අන්න ඒ වගේ ජයග්රහණය දක්ඩා 

ජීවිත පූජාවෙන් ඒ කටයුනත්තෙහි යෙදෙන්නෙ. යෝගාවචරයාගේ ආකල්පය 

විය යුත්තේ ඒකයි. ඒක නිසා තමයි බුදුපියාණන් වහන්සෙ වෙන තැනකට 

යවන්නෙ නැනිව, ~ එහෙනම් මහණෙනි මම හොඳ තැනක් සෞයා දෙන්නම් 
෴ 2 0 1” | 12, 4”, න ද ෴ ෴ 

ඔය විෆියෙ කරදර නැති කියල, එහෙම කියන්නෙ නංතුව, එතෙන්ටම යන්න * 

කියල ප්රකාශ කළේ. ඒ වගේ හැබැයි, මෙතන වෙනසකට නියෙන්නේ ඒ 

මාරයුඅආයය සඳහා ආයුධය හැටියට බුදු පියාණන්වහන්සෙ දුන්නෙ මොකක්ද. 
අන්න ඒක ගැන කමයි අපි ඇන්ත වශයෙන්ම මේ කාලෙ කල්පනා කරන්නට 

ඕන. යුදධය කියල හිතන කොට අපට හිතට එන්නෙ මහා ආයුධ ගොන්නක්. 

ලෝකයේ ඒ ඒ යුගයේ සම්ම්යෑ? ආයුධ ගොන්නක් හිතට එන්නෙ. නමුත් 
බුදුපියාණන් වහන්සෙ මේ සංඝයාවහන්සේලා ඇහුවාම මොකක්ද 

ස්වාමින්වහන්ස අපි ගෙන යන ආයුධය කියල, ඒ අවසථාවෙ ප්රකාශ කළේ 
මෛත්රීය. ඒ ආයුධයෙන් තමයි හිත තැන්පත් කර ගන්තෙ. අන්න ඒක අපි 

කල්පනා කරන්න ඕන, එයින් අර සමථ පක්ෂය සම්පුණී උනා 

සංඝයාවහන්සේලාගෙ. ඒ වගේම පාඩමෑඝඳ් ඉගෙන ගන්තා. අපි යම්කිසි 

පරිත්යාගයක් කරන්ට ඕන සසරින් මිදෙන්ට නම්. මේ ශරීරය අල්ලගෙන, මේ ට්ල්ර 

බිඳෙන මැටි භාජනයක් පරිස්සම් කරගන්න හිතාගෙන, මේ වැඩ කටයුතු 
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වචන දේඛශනය 

කරන්න සටන් ගත්තොත් කවදාවත් අපට නිවන් දකින්න බෑ කියන අවබෝධය 

ඒ සංඝයාවහන්සේලාට එන්න ඇනි ඒක තුළින්ම. ඒක නිසා තමයි සමාධිමත් 

උන හැටියෙම ඊළඟට ඒ ස්වාමින්වහන්සේලා විදශීනාවට හිත යොමුකළේ. 
ණෑ නත 

ඉනින් "කුමහපමං කායමිමං විදිපවා", එතකොට මේ සංඝයාවහන්සේලාගෙ 

අදහස අනුවම, ඒක නහවුරු කරමින්, තව දුරටත් ඒ අදහසින් ප්රයෝජනය 

ගන්න හැටියට බුදු පියාණන් වහන්සෙ වදාළා. මේ කය බිඳෙනසුළු මැටි 

වළඳුක් වගේ බව තේරුම් අරගෙන, ඊළභට "නගරුපමං චිතතමිදං ඨපෙවා ' 

ඇත්ත වශයෙන් රැකගත යුත්තේ, නගරයක් වගේ රැකගත යුත්තෙ, මේ 

සිතයි. මේ සිත රැකගැනීමේ චවිනාකමයි ඊළඟ පදයෙන් ප්රකාශ කරන්නෙ. 

රැකගත යුතු නගරයක් හැටියට මේ සිත ඒ තනත්යවයේ තබාගෙන, රඊළඟට~ 

"යොධෙථ මාරං පඥඤායුධෙන" ඔන්න ඊළඟට සටන් පාඨය එනවා. 

මාරයා එක්ක යුද්ධ කරන්න ප්රඥා ආයුධයෙන්. ඉස්සෙල්ල දුන්නෙ මෛත්රී 

ආයුධය, සමථය සඳහා. දැන් කියන්නෙ ප්රඥායුධයෙන් මාරයා සමග සටන් ඤෲ 

කරන්න. 

ඊළඟට ~ "ජතඤහඩඞ රක්කෙො අනිවෙසනො සියා" සටන් කරල යමක් දිනා 

ගන්න නම්, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න. හැබැයි එතන සැලපදියම් වෙලා ඉන්න 

එපා. ඒකම අල්ලගෙන එතන නවතින්ට එපා. එහි ගැලී සිටින්නට එපා. 

අන්න ඒ පදු දෙකේ විශේෂයෙන්ම භාවනායොගින්ට ඉතාමත්ම ප්රයෝජනවන් 
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අවවාදයක් ගැබ් වෙනවා. එතකොට "යොධෙථ මාර්ං" කවුද මේ මාරයා ~ 

ප්රඥාව කියන ආයුධයෙන් සටන් කළ හැකි මාරයා කවුද? 4" 

මාරයා කියල කියන කොට සමඝභර විට ඔය තමන් දුටුව නොයෙකුන් 4! 1 

චිත්ර ආදියෙන් කෙනෙකුට නොයෙකුත් විදියේ රූප සිතට එන්ට පුළුවනි. 

නමුත් ඇත්ත වශයෙන් ගැඹුරින් කල්පනා කළොත් යෙගාවචරයාට සිටින 

ණියම මාරයා නමයි සිතිවිල්ල - 'විතර්කය" කියල කියනවා ඒකට. විතර්ක, 

මේ මාරයා එක්ක පිටිපස්සෙන් මහා මාර සේනාවක් ගලාගෙන එනවා. මේ 

'තම නමන්ගෙ සිත ගැන හිතල බලනවා නම් අපේ සිත ක්රියා කරන 

ආකාරය. විශේෂයෙන්ම ක්ලේශයට වැටුනහම. කොයි තරම් ශීඝ්රයෙන් විතර්ක 

ධාරාවක් ගලාගෙන එනවද? ඒවට යටවෙලා නමයි අපේ ක්රියාකාරිඥවය 

අනුව අපි මේ මහා පාප ගොන්නක පැටලැවිලා නිරය නිරිසන් ලෝක ආදිය 

කරා යන්නෙ. එනකොට මාරයා මෙන්න මේ විතර්කයයි. මාර සේනාව 
1”, 
1: විතර්ක සේනාවයි. ඉතින් මේ මාරයා එක්ක සටන් කරන්න ඕන ප්රඥා 

ආයුධයෙන්. මොකක්ද මේ ප්රඥායුධය? ඊළඟට අපි ඒක ගැනත් හිනල බලමු. න් 43 ක්ී2' 144 

ගැඹුරෙන් ඟල්සනා කරල බැලුවොත් ප්රඥා ආයුධය කියල කියන්නෙ අර 

යොගාවචරයාට කරන්ට සිදුවෙලා නියෙන විශේෂ කටයුත්ත. මොකක්ද? 

34 



පආන' නණුව ධම් දේශනා 

'මෙනෙහි කිරීම. මනසිකාර' කියල ඒකට කියනවා. මේ අපේ සිත කියා 
කරන ආකාරය ~ මේ හැම දෙයක්ම ~ මෙනෙහි කිරීම තුළින් තමයි ප්රඥාව 
දියුණු වෙන්නෙ. මොකද, මෙනෙහි කිරීම තුළින් අර විතර්ක වේගය කැඩෙනවා. 
මේක මේකයි, මේක මේකයි කියල එන එන එකක් පිළිබඳව සතියෙන, .සිහි 

නුවණින් ~ සතියත්, සම්පජෲඤයක්, සිහියන් දැනුවත් කමත් අනුව ඒවායේ 
යථා තත්ත්වය තේරුම් ගන්නවා. ඒ අවස්ථාව තුළ අර වේගයෙන් දුවන 

විතර්ක මදිනය වෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට මාරයා සමග ~ මේ විතර්ක 
මාරයා සමග ~ හිතට ගලා එන විතර්ක ධාරාව - මේවා අයාලේ යන්න 

1 අ නොදී මේවා පිළිබඳ යම්කිසි පාලනයක් කරගන්නට ඕන නම් මෙනෙහි 
කරන්ට ඕන. තරහක් ආචා -~ මෙන්න තරහ සිතක්. ඊළඟට ඇලුමක් ආචා. 1 1112 

ඇලුම් සිතක්, ඇල්මක්. අන්න මේක ඇලීම් සිතක්. ඊළඟට ඒ වගේම ඈහැ, 

කණ, නාසය, දිව, කය, සීත කියල කියන මේ දොරවල් හයට එන අරමුණු 

- මේවා ඒ ඒ නැන්වලම මෙනෙහි කිරීමයි. යෝගාවචරයෙකුට කරන්න 

නියෙන ඒ භාවනාවට ~ විදිනා භාවනාවට ~ අදාළ ක්රියාව මෙනෙහි 

කිරීමයි. සංස්කාර මෙනෙහි කිරීමයි. මේවා සංස්කාර හැටියට හිතාගෙන - 
සංස්කාර කියල ගියන කොටත් අර බිඳී යන බව එතනින්ම හැහෙනවා. බිඳී 
යන දෙයක් නිතා හැටියට නොගෙන ඒ ඒ තැනම ඒවා පහළ වෙන හැටි, 
ඇතිවන හැටි සුලු වෙලාවක් පවනින හැටි ~ ඉතාමත් සුලු ක්ෂණයක් තරම් 
- ඒ මෙනෙහි කිරීම අනුව, පෙනෙනවා. එනවා පවතිනවා. නැතිවෙල යනවා. 
ඔන්න ඔය ඇඟිවීම් නැතිවීම් ස්වභාවය තමාගේ චිත්ය සන්තානය තුළින් 
දැකීමම තමයි විදශීනා භාවනාවේ මූලික කටයුත්ත. එතකොට ඒක කරන ඒ 
මෙනෙහි කිරීමයි, මනසිකාරයයි, මෙතන ප්රඥාව හැටියට දක්වලා තිබෙන්නෙ. 
විදශීනා භාවනාවේ ඇත්තවශයෙන්ම කියනවා නම් පරමාටීය මේ නාම රාප 
ධම් තේරුමි ගැනීමයි. මේ මුළු මහත් ලෝකය පිළිබඳව අපේ අවබෝධය අපි 
ලබන්නෙ මේ නාමරාංප ධම්යන් පිළිබඳව හරියාකාරව තේරුම් ගැනීමෙන්, 

නාම ධම් කියල කියන ඒවා මේ කාටත් හිත දිහා බැලුව නම් හඳුනාගන්න 
පුළුවන් දේවල්. වේදනා කියන එකට අමුතු වචනයක් ඕන නෘ. කවුරුන් 
දන්නවා වේදනා කියන කොට සෑප වේදනා දුක් වේදනා පමණක් නොවෙද 
මධාස්ය වේදනා ~ හැම එකක්ම. සංඥා ~ හැඳිනීම. ඒකට කියන්න පුළුවන් 
සංඥාවල්. වේදනාව අනුව නොයෙකුත් හැඳිනීම් ගන්නවා. ඊළඟට හැඳිනීමි -( 

අනුව වේතනාවල් ඇති වෙනවා. නොයෙකුත් චේතනා. චේතනා කියන එක 
කවුරුත් දන්නවා. ඊළඟට ස්පණීය. මේවායෙ හැපෙන තැනක් පිළිබළු, යම්කිසි 
ස්පගීයක් පිළිබඳ, හැඟීමක් එනවා. ඊළඟට නිබෙනවා මනසිකාර කියල - 

මෙනෙහි කිරීම. මෙන්න මේ කියාපු ධම් පහ බොහෝ විට නාම ධම් හැටියව 
ගන්නවා; 



වෙන දේශනය 

ඊළඟට රෘාපධමී හැටියට දක්වන්නෙ පසථඨවි, ආප, නෙජෝෝ, වායෝ 

කියල කියන ~ අපි සතර මහා භතයින් කියල කියන අපේ මේ ශරීරත් බාහිර 

දේවලුත් සකස්වෙලා නිබඛෙන ඒ මහාං භූත ධම්. ඒවා එකතුවෙලයි ඉතාමත්ම 

ආශ්චය8්වත් විදියට මේ විදියෙ රූප මවල පෙන්වන්නෙ. රූප මවල 
පෙන්නන්නෙ මෙන්න මේ භූතයෝ හතනරදෙනයි. මෙන්න මේ කාරණා ටික 

තේරුම් ගත්තොත් ඉතින් මුලු ලෝකයම තේරුම් ගත්තා විලේ නමයි. 

මේ සංසාරයෙන් මිදීමට උපකාර වන්නෙ න: ම -ප ධමීයන් තේරුම් 

ගැනීමයි. එතකොට මෙතෙනක්, මේ ධම්යන් අතු ර් මනසිකාර කියල 

කියන මෙනෙහිකරීම - අගට එන මෙනෙහි කිරීම ~ ඉෑ ක තිර වැදගත්. ඒ 

මෙනෙහිකිරීම තුළිනුයි මේවා තේරුම් ගන්නෙ. එතනමයි මහා ආශ්චයයිවන් 

දේ තියෙන්නෙ. දෑ ක අපි මේ කියාපු ධම් පහ අපිට පුළුවන් ඕනනම්, 

උපමාවක් අවශ්ය නම්, මේ අපේ අතෝ ඇඟිලිවලට උපමා කරන්න. දෑන්, 

හුලැඟහිල්ල වගේ නමයි වේදනාව කියන එක. ඊළඟට ඔය මුදු එහෙම දාන 

ඊළඟ ඇඟිල්ල, ඔය මුදු පළඳින ඇඟිල්ල වගේ තමයි සංඥාව කියන එක. 

යම් යම් හැඳිනීම්. ක පහන් ; ව මැද ෂු සි - වගේ තමයි චේතනාව කියන 

එක. දබුරැසඳිල්ල වගේ තමයි ස්පශීය කියන එක. අපි එහෙම ගන්තොතන් 

ඊළඟට මනසිකාර කියන්නෙ ඔන්න මහපටෑභිල්ලයි. එතතත් පුධානයි. මේ 

'මහසට; (හිල් ලෙ කියන එක -~ දැන් තම තුමන්ට ප්රතාක්ෂ වෙනවා -~ මහපට; (හිල් ලට 

පුළුවන් සුලැඟිල්ලේ තත්ඥ්ය දැනගන්න, ඊළභට අනිත් ඇඟිලිවලන් ඒ වගේ 

අවශා අවස්ථාවල තත්තවය දැනගන්න පුළුවන්. මහපටැඟිල්ල ළංවෙලයි 

දුලැභිල්ලට ඒ දෙකේ ස්සගිය ඇනිවෙන්නෙ. ඊළඟට අනින් ඒවත් ඒ වි 'යටමයි. 

ඉතින් මහප ක භිල්ල අර වෙන්ව සිටියට මොකද එයා නමයි නායකයා, 

ප්රධානියා. මෙන්න මේ මහපද භිල්ල උපකාර කරගෙන නමයි නාමරාප ධම් 

ෂ් සම හළුනාගන්නෙ. හරියට - සමභරවිට අර කාණ්ඩයක් එකතුවෙලා 
යම්කිසි අපරාධයක් කළහම සාක්ෂි දෙන්න කෙනෙක් නැත්නම් මොකද 

කරන්නෙ සමභඝභරව්ට උසාවිච්ල? අර ඒ වැරැද්ද කළ අයගෙන්ම කෙනෙකුට 

දෙනවා සමාව, සමාව ඉදපු න්නෙ ඇත්ත ය න්න ඕන. ඇත්ත කිව්වොත් 
පමණක් සමාව දෙනවා කියල එතකොට ඒ නැනැත්තා ඉදිරිපත් වෙලා 

ඇත්ත කියන කොට කතමනුත් අහුවෙනවා. නමුත් අර නඩුව ඔප්පු වෙනවා. 

අන්න ඒ වගේ මෙනන මේ නාම ධමයන් පහෙන්ම එකක් අපි උපකාර 

කරගන්නවා මේ නාමරූප ධමියන් තේරුම් ගැනීමට. මේ මෙනෙහි කිරීම 
හියන එකම උපකාර කරගන්නවා. හං බැයි "අයොනිසො මනසිකාර" කියල 

ඳෘ 

කියන වැරදි මෙනෙහි කිරීම නොවෙයි. හරි ආකාර මෙනෙහි කිරීමයි. ඒ 

කියන්නෙ අර හොර මුලේ මුලදී හොරෙක් තමයි. නමුත් සාක්ෂිදෙන්න පටන් 

ගත්තට පස්සෙ එයා සෘක්ෂි කරුචෙක්්. රජයෙන් සම්පුර්ණයෙ න්ම සමාව 
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෴ 

එඵළආන' ආණුව ධදී දණශනා 

ලබාගත්තු සාක්ෂිකරුවෙක් හැටියට වගෙයි සාක්ෂි දෙන්නෙ. අන්න ඒවගේ 
'අයොනිසො මනසිකාර කියල කියන වැරදි මෙනෙහි කිරීම වළක්වලා නුවණින් 

මෙනෙහි කිරීමට යොමු කරනවා. එතකොට ඒ විදියට යෝනිසෝ මනසිකාරය 

යෙදීම තමයි මේ ප්රඥාව, මනසිකාරය, මෙනෙහි කිරීම, තුළින් මේවායේ යථා 
තන්ජවිය තේරුම් ගන්නවා. ඒ වගේම ඒ මෙනෙහිකිරීම නුළින්ම අර ධාතූන් 

- අර පඨවි, ආපෝ, තේජෝ. වායෝ කියන ඒ ධානූන් ~ හළුනාගන්න 
අවසථාව ලැබෙනවා. අර තද බව මෙළොක් බව ආදී වශයෙන් -~ ඒවත් 

ස්පණිය ආශ්රයෙන් තේරුම් ගන්නවා. ඔන්න ඔය ටිකයි විදශීනා භාවනාවේ 
මුලික කටයුන්ත. එතකොට ඒක තමයි මේ මාර සේනා ජය ගැනීමට 

උපකාරවෙන ආයුධය. මනසිකාරය ~ මෙනෙහිකිරීම -~ නුවණින් මෙනෙහිකිරීම. 

ඒ වගේම දැන් ආයුධයක් නම් - දෑන් කඩුහරඹයක නම්, සතුරාගේ කඩුපහර 

වළක්වාගැනීමට ඉතාම ශීඝ්රයෙන් තමාගෙ කඩුව මෙහෙයවන්න ඕන. ඒ 

වගේම මනසිකාරයෙදිත් මෙනෙහිකිරීම හංකිතාක් ඉක්මන් කරන්ට ඕන, ශීඝ 

කරන්න ඕන ~ මේ මාර සංග්රාමයෙන් දිනන්න නම්. ඉනින් ඒ ශීඝශ්රකරන 
මාගිය තමයි කම්සථානාවායීවරා අවස්ථානුකූලව දක්වන්නෙ ~- ආරම්භයෙදී 

මේවා මෙනෙහි කරන්නෙ රූපයක් රූපයක්. ශබිදයක් ශබ්දයක්, ගඳුක් ගඳක් 

~- යමිකිසි ගළ සුවළු ආදියන් ඒ විදියටමයි. රසක් රසක් ආදී වශයෙන් ඒවා 
මෙනෙහි කරනවා. සිතක් පවා. සිතක් ඇතිවුනාම මේක සිතක් කියලා ~ 
යම්කිසි ක්රෝධ සිතක් එනවා නම් ඒක සිතක් කියල තේරුම් ගත්තහම ඒ 
අවබෝධය තුළින් අර විතර්ක ධාරාව කැඩෙනවා. අන්න ඒ වගේ ගීඝ්රයෙන් 

මෙනෙහි කිරීම තුළින් තම්යි මේ විතර්ක ධාරාව ජය ගන්න පුළුවන් වන්නෙ. 

"යොධෙථ, මාර්ං පඳදඤායුධෙන" 

ඊළඟට ~ "ජිතකුව රසෙඛ අනිවෙසනො සියා" මෙතන ඉතාමත්ම ගැඹුරු 

අදහසක් කියැවෙනවා. මෙතන "පිතඤුව රකට" කියල අර ස්වාමීන් වහන්සේලාට 

විශේෂයෙන් සඳහන් කළේ මොකද? දැන් සාමාන්යයෙන් යෝගියෙකුට ඇංතිවන 

බාධක හැටියට ගන්න පුළුවන්, තමන් ලබාගත්තූ සමාධිය පිළිබඳව ඇලුම් 

කිරීම. දැන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මෛත්රී සමාධියෙන් යම්කිසි දියුණුවක් 
ලබාගත් අය. මොකද සමාධිය ඇතිවෙනකොට ඒත් එක්කම එනවා ලොකු 

සැපයක්. කායික සැසයක්. ඉනින් ඒක ලොකුවට ගන්නවා. මේක තමයි 

ලොකු දේ කියල, මේක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ නිවන් සැපය කියල. 

එහෙම රැවටෙන ස්වභාවයක් නියෙනවා. උපසැක්ලේශ ධම් කියලන් කියනවා. 

විදණීනා උපක්ලේශ කියලන් කියනවා. නොයෙකුත් ආලෝක පෙනෙනකොට 

ශරීරයට සුවය දැනෙනකොට, සංඝුන් බවක් දැනෙනකොට, විශේෂ අවබෝධ 

එනකොට. මේ හැම එකක්ම තදින්ම අල්ලා ගන්නවා. දැන් ඉතින් මම නිවන් 
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දැකලයි සෝවාන් වෙලයි කියල. ඔන්න ඔය විඳියෙ ස්වභාවයක් නියෙනවා. 
ඒක නිසා තමයි 'ජිතංච රෙ" කියල කියන්නෙ. ඒ ලබාගන්ඉෞ| යම්කිසි 
සමාධියක් තියෙනවා නම් ඒක රැකගන්නත් ඕන. නමුත් "අනිවෙසනො සියං" 
෴ නමුත් එහි සැලපදියමි්වෙල හිටියොත් නවද්යවත් ඒ තමන් බලාපෙ 9රොතක්්තු 

වෙන තත්වයට පැමිණෙන්න බැරිවෙනවා. ඒක නිසා ඒවායේ පැලපදියම් 
වෙන්ට එපා. ඒකෙන් පරිස්සම් වෙන්ට ඕන. ඒකයි බුාවවාදය මෙතන 
විශේෂයෙන්ම. අර කම්සමානවලට උපකාරවන විශේෂ උපදෙසක් මේ ගාථාවෙ 
සඳහන් වෙනවා. සාමානායෙන් යෝගාවචරයෙක් මුළාවට පත්වෙනවා 
ගුරූපදේශ නැත්නම්. ඒකට හේතුව, අර කායික සුවය ආදී මෙතෙක් නොලැබූ 
දේවල් ලැබෙනකොට සමාධිය ආශ්රයෙන්, එහි ගැලී සිටීමටයි හිත පෙළඹෙන්නෙ. 
ඒක වළක්වාගන්ට ඕන. යුඅධ උපමාවෙන් කීවොත්, දෑන් යෝධයෙක් සවන් 
කරන අතරේ බොහොවිට නියම විඳියට යුද්ධයක් පවතිනවා නම් ඉමන්ට 
බලකොටුවකුත් තියෙන්ට ඕන. ඒ යෞධයා යම්කිසි අවසථාවචක මොන යම් 
හේතුවකින් හෝ ආයුධය කැඩිල බිඳිලා ගියාම හරි, එහෙම නැත්නම් ආහාර 
පාන ගැනීම් ආදී අවශාතාවන් සඳහා හෝ එබඳු අවසථාවල ඒ බලකොටුවට 
ගිහිල්ලා ~ පසුබැසලා ~ ඊළඟට ඒ කටයුතු කරල විශ්රාම අරගෙන ආයෙන් 
යුද්දෙට යනවා. නමුත් ආයිත් බලකොටුවට ගියාට පස්සෙ එතන බුදියගන්න 
හිටියොත් කවදාවත් ඒ සටන දිනන්න බෑ. අන්න ඒ වගේ දැන් අර සමථයෙන් 
යම්කිසි අවශ්යතාවක් නියෙනවා. සමථය කියල කියන්නෙ සමාධිය. නමුත් 24 

මේ බුදුපියාණන්වහන්සේගෙ මධාම ප්රතිපදාවේ ආශවයිය මොකක්ද? මේ 
හැම එකකින්ම ප්රයෝජනය ගන්නවා. නමුත් එකක්වත් අල්ල ගන්නෙ නෟෘ. 
පැලපදියම් වෙන්නෙ නෑ. මොකද ධමයෙහි සඳහන් වෙනවා ලෝකයේ යම් 
යම් දෙයක් අල්ලා ගත්තොත් ඒකම අනුව මාරයා පසුපස ලුහුබඳිනවා මු 
කියලා. 

"යං යං හි ලොකසමිං උපාදියනති 
තෙනෙව මාරො අපෛති ජනතං" 

(සුත්යත නිපාත, 1108) 

'ලෝකයේ යමිකිසි සුලු දෙයක් හෝ අපි අල්ලා ගත්තොත් ඒක අනුව 
මාරයා පසු පස්සේ එලවා එනවා කියල කියනවා. අන්න ඒ වගේ තමයි 
සිතේ ස්වභාවය. මාර සටන කියල කියන්නෙ ඒකයි. හැම නිස්සෙම බලන්නෙ 
මේ සිත, සංස්කාරවල ලැගගන්න. අල්ලාගන්න. එබළු ඒ අල්ලා ගන්න 
ස්වභාවය වළක්වන්න පුළුවන් වෙන්නෙ අර මෙනෙහි කිරීම තුළින්. ශීඝ්රයෙන් 
මෙනෙහි කරනකොට අර අල්ලගන්න ස්වභාවය සිළිල ඒවා ගිලිහිල යනව, (7 
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මෙනෙහි කිරීම තුළින්. මෙනෙහි කරනවා, ඊළඟට ඒක යන්න හරිනවා, අන්න 
ඒ විදියට, ඒකෙ ස්වභාවය වටහා ගැනීම තුළින් ඒ මුළාව ඉවත් කෙරෙනවා. 
මුළාව තිබෙනවා නම්, එහෙම සිටින්ම ඵ්ක අල්ලාගන්නයි කෙනෙක් 
පෙළඹෙන්නෙ. මනසිකාරය තුළින්, ප්රඥාව තුළින් එහි අවබෝධය එනකොට 
ඒක අල්ලාගන්න යොමුවෙන්නෙ නා. ඒකෙ අනිත්ය ස්වභාවයයි, එතකොට 
වැටහෙන්නෙ. එන යන දේවල් බව වැටහෙනවා. අන්න ඒක ආශ්රයෙන් 
එතකොට, කෙනෙකුට ඒ _විදශිනා වීිදියෙ' ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වෙනවා. 
විදශීනා විදියේ, විදශීනා චිතත විදියෙ ~ ඒකට චිතත වීථි කියලත් කියන්න 

1223 පුළුවන් ~ විදශීනා විදියෙ ~ ඉදිරියට යන්න නම් අර තමන් ජයගත්තු ඒවායෙ 
ඇලි ගැලී සිටින්නට එපා. ඒවා උපකාර කරගෙන, ඒ සමාථි ශක්තිය 
යොදාගෙන, ඊළභට ඒවායෙ ඇලෙනවා වෙනුවට උපේක්ෂාව මුල්කරගෙන ~ං 
උපේක්ෂාව උපකාර කරගෙන - අර ධම් තත්ත්වය තේරුම් ගන්න කියන *ං ථූ [ 
එකයි බුදුපියාණන් වහන්සෙගෙ අනුශාසනය මේ ගාථාවෙන්, එතකොට, 

1 ,.,0(/” න ෴් ෴දයැන 0 (2: අණ (රු ද 2, 213 '"ඒතඤච රො අතිවෙසනො සියා' 

ඒවායේ පැලපදියම් වෙන්ට එපා කියන එක. මේ සිතෝ ස්වභාවය හැම 
තිස්සෙම ගෙවල් හදන එක. ගෙවල් හදන්න බලනො සින. බුදුපියාණන් 
වහන්සේ මේ "නිවෙසන" කියල කියන්නෙ ගෙයක් කියන අදහසින්. අර 
පැලපදියම්වීම කියන අදහස හං සම්බන්ධයි. දෑන් එතකොට බුදු 
පියාණන්වහන්සෙගෙ ධමිය අපි නුවණින් කල්පනා කරල බැලුවොත් -- 
හරියට ඒක දැන් ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට අපි පලංච් බළනවා. පලංවචි 
බඳින්නෙ ගොඩනැගිල්ල නනා ගන්නයි. නමුත් කවුරුවත් සිනිය යුතු නෑ 
පලංචිවල පදිංචි වෙන්න. පලංචිවල පදිංචි උනොත් ගොඩනැගිල්ල තැනෙන්නෙ 144 4 4 

නෑ. ඒවා හැම තිස්සෙම ඉවත් කර කර ඉහළට යනවා. අන්න ඒ වගේ 
දෙයක් තමයි මේ ධම් මාගිය. මධ්යම ප්රතිපදාව කියන්නෙ ඒකයි. ඔක්කොම 
අහක දානවත් නොවෙයි, ඒවා උපකාර කරගන්නවා. ඊළඟට, එයින් ලබාගන්න 
ශක්තිය උඩ, මතුවට වැඩ කටයුතු කරගෙන යනවා. කොටින්ම කියතොත් 
අපි මේ සතිපට්ඨාන භාවනාව කියල කියන එක කුළ තියෙන්නෙ ඕකයි. මේ 
හැම දෙයක්ම අපි උපකාර කරගන්නවා, අපේ සිතේ සතියත් ~ සති කියල 
කියන්නෙ සිහිය, ~ ඒ සිහියත්, ඊළඟට ප්රඥාවත්, වඩාගැනීමට. මේ සඳහා 
උපකාර කරගැනීමයි, මේ හැම එකකින්ම කරන්නෙ. එතකොට "ණත කූව 
රසෙඛ අනිවෙසනො සියා" ඔන්න ඔය උපදෙස අපට, මේ සාමාන්යයෙන් 
'යෝගාවචර' - එහෙම නැත්නම් භාවනාවෙහි යෙදෙන ~ අයට, ඉතාමත්ම 
ප්රයෝජනවත් කාරණයක්. මොකද, බොහොවිට අහන්ට ලැබෙනවා භාවනා 
යෙගීන් අතර, කෙනෙකුගේ ප්රතිඵල ගැන අහනකොට, බොහොම සතුටින් 7 



22වන දහනය 

පුකාශ කරනවා මට මෙහෙම මෙහෙම නියෙනවා කියල. නමුත් මුළාවුන බව 

දුන්නෙ නා. විදුශීනා උපක්ලේශවලට යවවෙලා. 'ඔන්න හොළට ආලෝක 

පෙනෙනවා. හරි පුදුම සැපයක් නියෙනවා. ඕන තරම් වෙලා ඉන්න පුලුවන් 

ඉඳගෙන. පැය ගණන් ඉන්න පුලුවන්. නමුත් අන්න ලැගගත්තා. ඒ ලබා 

ගත්තු අර සමාධියෙ ලැග ගත්තා. ඉදිරියට ගමනක් නෑ. ඒක නිසා කමයි 

"අනිවෙසනො සියා" අර මෙනෙහි කිරීම තුළින් තමයි අවසානයේ අපට මේ 

සටන ජයගන්න පුළුවන් වෙන්නෙ. මොකද, අල්ලගත්තු නැත මාරයා. එතනම 

මාරයාට යටවෙනවා. ඔය විදියෙ මහ පුදුම ධම්යක් මෙතන බනියෙන්නෙ. 

එතකොට ඒ ගාථා ධම්ය අනුවත් අපට හිතාගන්න පුලුවන් මේ විදණීනා 

ම කියන ත්රිලක්ෂණය හෙළිකර ගැනීමට 

බයල. හැම් එකක්ම 
භාවනාවේ අනිතා දෘාඛ, අනාන් 

ද... 

උපකාර වෙන මේ මනසිකාරය කොයිතරම් වැදගත්ද 4 

දැන් මේ මෙනෙහි කිරීම තුළින්ම අහුවෙනවා, අමුතුවෙන් වචන වශයෙන් 

නොකිව්වත් ඒ සංස්කාර ධම්යන් ඇවිල්ල මෙහොතක් ඉතාම සුලු වේලාවක්, 

ක්ෂණයක් ~ පැවනිලා නැතිවෙල යන ආකාරය දකිනකොට මේවායේ අනිත්ය 
ව. 

1“, 

චභාවය පැහැදිලි වෙනවා. ඒ වගේම, යමක් අනිත්ය නම්, වෙනස් වෙනවා 

නම්, එතැන සැපතක් සොයාගන්ට බෑ ~ එය පෙරලෙනවා නම්, බිඳී යනවා 

නම්. අන්න ඒක නිසා ඒ දුූඛ ස්වභාවයක් වැටහෙනවා. එබළු ඒ දෙයක් 

_'මමය' මාගේය කියල ගැනීම මෝඩ කමක් බවත් තමන්ට අවබෝධ වෙනවා. 

ප්රත්යක්ෂ වෙනවා. අන්න ඒ ත්රිලක්ෂණය එතකොට ප්රත්යාක්ෂය තුළින්ම අවබෝධ 

කරගන්නට නම් අර මෙනෙහි කිරීම උපකාරී වෙනවා. මෙනෙහි කිරීම ඉනින් 

අර කියාපු විදියට ආරම්භයේදී රාපයක්, රූපයක්, සද්දයක්, සද්දයක්. ආදී 

වශයෙන්, ඒ කියන්නෙ, සාමාන්ය ලෝකයෙ නම්, අන්න කාර් එකක් අන්න 

අසවල් කෙනෙක් කියල නමින්, ස්ත්රියක්, පුරුෂයෙක්, ඊළඟට තවන් ඕන නම් 

ඒ පුද්ගලයින් පිළිබඳ විස්තර, ඕවා සාමානා්ය ලොකයේ, එදිනෙදා වාවහාර 

ලෞෝෝකයේ ඕන. නැතිව බෑ. නමුත් විදර්ශනා යොගියා ඕවයින් ඉවත්වෙන්න 
ඕනා නිවන් දකින්න නම්. ලෞොකෝොත්තර වෙන්ට නම්. ලෞකික වශයෙන් 

නම්, මේ එන එන හැම දෙයක්ම මේ නමින් හඳුනගන්නව. 'නිම්ති', 'අනුවෘඤජන' 
කියල කියනව. දකින අසන දේවල් පිළිබඳව අපි නිමිනි ගන්නවා. ඒ නිමිති 
පිළිබඳ සාලනයක් නැනිකම නිසා නමයි මේ කෙලෙස් 9රාචවට යටවෙලා මේ 

දීඝ් සංසාරයෙ අපි මේ නානාපුකාර දුක් විඳින්නෙ. එතකොට, මේවායින් 
2, 

නිමිති ගැනීමේ සිරින කඩා දමන්න ඕන. එකපාරටම කඩාදමන්න බං ඒක. 
නමුත් ඒකට උපකාර චෙන හේතුවක් නමයි 'සංඥාව කියල කියන හැඳිනීම. 

අර යමක් පිළිබඳව මූලිකව යමිකිසි වින්දනයක් එනවා. ඒක ආශ්රයෙන් 

හැඳින ගන්නවා. එනනින් නතර වෙන්නෙ නෑ. ඊළඟට ඕව පිළිබඳව චේතනාවල් 

ඇතනිවෙනචා. බොහොවිට නරක වේනනාවල්. ඉතින් ඕවා අනුව ඊළඟට ඒකේ 

40 

බේරීමට නම් අර භාවනාවේ සයයදෙන යොගියා විශේෂ උත්සාහයකින් අරං 

॥ 

ණෲ 

දී 



ආආන' ඟතණුව ධම් දේශන්ය 

සපණීය දැඩිව ගැනීමක් ඇතිවෙනවා. ඉනින් මෙන්න මේ හැම එකකම යථා 
තත්වය අර මනසිකාරය තුළින් කෙනෙකුට අවබෝධ වෙනවා. ඔය විදියට 
කල්පනා කරල බලනකොට මේ මෙනෙසි :9රීම අර විදියට වචන ගණනාවකින් 
සංමානා ලෝකයා තේරුම් ගන්න දේ, මනසිකාරයෙදී ඉතාමත්ම කෙටියෙන් 
තේරුම්ගන්න උත්සාහ කරනවා, සක්ඤඤා වලට අහුවෙන්නෙ නැතිව. තනිකර 
ඒක රූපයක්', එහෙම නැත්නම් 'සද්දයක්' කියල එතනින් නතර වෙනවා. 
'ලන්තැන ලොජ් කිරීම' වගේ දෙයක් එතන කෙරෙන්න ඕන. එතකොට, ඒ 
විදියට කරගෙන යනකොට, නවත් ඈතට යනකොට, විදශිනාවෙ දියුණුව 
ලබනකොට, මේවායෙ අර දැනීම් මාත්රය පමණක් පවා මෙනෙහි කරන්න 
සිදධ වෙනවා. මේකෙ දැනීම් මාත්රය පමණක්. එතනින් නතර වෙන්ට. අර 
ශීඝ්රයෙන් මෙනෙහි කිරීම, හරියට, අපි අර සඳහන් කළ කඩු හරඹයකදී, 
දෙන්නම් එකවිදියට සටන් කරගෙන යන අතරෙ සතුරා ජය ගන්න නම් 
සතුරා ආයුධය යොදන වේගයට වඩා වේගයකින් තමන් ඒක වළක්වන්න 
ශක්තිමත් වෙන්න ඕන. අන්න ඒ වගේ, මේ මාර සෙ නාව කියල කියන මහා 
පුදුම වේගයඟින් - තියන්න බැරි තරම් වේගයකින් - දුවන සිතිවිලි වැළැක්වීමට 
නම්, මෙන්න මේ මෙනෙහි කිරීමත් ඒ වගේම ගීඝු්රයෙන් කරන්නට ඕන. මේ 
මෙනෙහි කිරීම දුවීල උනොත් මොකද වෙන්නෙ, අර සංඥාවලට අහුවෙනවා. 
සංඥාව කියන එක -~ බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නිබෙනවා ~ 
මිරිභුවක්. මිරිභුවක් කියන්නෙ, ඒක දුවුවහම ඒක පස්සෙ එළවනවා. දැන් 
මේක හරියාකාරව දැන ගන්නයි මේ සංඥාව කියල අපි ගන්නෙ. මේක 
මොකක්ද කියල අපට දැනගන්න හිතෙනව. දැන්, පාරෙ යනවා නම් - යම් 
කිසි ගමනක් යන්න සූදානම් වෙන කෙනෙක්, අපි හිතමු කොළඹ යන්න 
පිටන්වුනා. නමුත් මේ පුද්ගලයා ඒ යන අතරෙ වාහනයෙන් වටපිට බලනකොට 
ඒ දකින දේවල්වල මේක කොහොමද මේ ලස්සන දේවල් මේ අවට තියෙන 
දේවල් කොයි ආකාරයද කියල බැලුවොත් - කවදාවත් කොළඹට යන්න 
හම්බ වෙන්නෙ නෑ. දකින දකින දේ හිත යන යන තැන නැවනිලා මේක 
හොඳට සම්පූර්ණයෙන් බලන්න ඕන කියල හිතුවොත්. අන්න ඒකයි. 

එතකොට දැන් කෙනෙකුට හිතෙන්න පුලුවන් අපිට මෙහෙම උනොත් 
ඵවත් වෙන්න බෑ නේද ලෝකයෙ' කියල. ලෝකයෙ හැමදාම ජීවත්වෙන්න ඤී 4! 

ද. 1, 

පුලුවන්, ඕන නම්. නමුත් මේ සංසාරයෙන් මිදීමේ මාගියයි බුදුපියාණන් 
වහන්සේ දක්වන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම යෝගාවචරයා උත්සාහවන් 
වෙන්ට ඕන මේ ක්යඨිය ~ නිවන් කාඨිය ~ සඳහා අර කියාපු නිම්නි ගැනීමේ 
පුරුද්ද කඩා බිඳ දමන්නට, ඒක නිසා තමයි ඒක ක්රමානුකූලව කරන්නෙ. 
ඇස්දෙක පියාගන්නවා නොවෙයි. කන්දෙක වහගන්නවා නොවෙයි. මේ 
ඉන්ද්රියයන් 'පාලනය කර ගැනීම ස€ඳහා පළමුවෙන් අර කලින් අහවලයි 
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වන දෝශනය 

අහවල් අහවල් දේයි කියල හිතන ඒ සංකල්ප ඉවත් කරල, ලෞකික නාම 

ආදිය ඉවත්කරල, මේක 'රූපයක්' 'සද්දයක් කියල එහෙම හිතල පටන් 

ගන්නවා මෙනෙහි කිරීම. එහෙම කරගෙන යනකොට ආතට යනකොට 

පෙනෙනවා මේකක්, කොයි ආකාරයෙන් නමුත් මේකත්, සංඥාවේ මිරිභුවට 

අහුවීමක් ~ ටිකක් හරි. ඒ විදියට යම්කිසි අවස්ථාවක අර ස්පණීමාතුය, අර 
දැනීම් මාත්රය, එතෙන්දිම - මේ හිත ~ අර මනසිකාරය තුළින් ඒ සිතිවිලි 
ධාරාව ~ කඩන්න පුළුවන් ශක්තියක් කෙනෙකුට දියුණු කර ගන්න පුලුවන් 

වෙනවා. අන්න ඒක තුළින් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සංස්කාරවල ඇතිවීම 

නැතිවීම් ස්වභාවය හොළට ප්රතාක්ෂ කරගන්ට පුලුවන් වෙන්නෙ. මාගිඵල 
අවබෝධය ආදී නන්වචලට සවච්ය යන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. 

එතකොට එබළු කාරණා රාශියක් මේකෙ අඩංගු වෙනවා, මේ ගාථාවෙ. 

අපි කල්පනා කරන්ට ඕන ඉතාමත්ම දුර්ලභ බුදෙධාෝත්පාද කාලයක් ලබාගෙනයි 

අපි මේ ජීවත් වෙන්නෙ, මනුෂ්ය ආත්ම භාවයක් ලබාගෙන. භාවනාව' කියන 

එක කොතෙකුත් අහන්ට ලැබෙනවා. හැම දෙනෙක්ම කරනව කියලත් කියනවා. 

නමුත් ඒ භාවනාවේ ඉලක්කයන් බොහෝවිට අර බුදුපියාණන් වහන්සෙ 
ප්රකාශ කළ ආකාරයට මේ සසර දුකින් මිදීම සඳහා උපකාර වෙන්නෙ නෑ. 

සාමානායෙන් සමහරවිට කය සතස්පවා ගැනීම, කායික වශයෙන් නිරෝගී 

සුවය ලබාගැනීම, එහෙම නැත්නම් හොඳ හොඳ දුණශීන දැකීමට, නවන් 
නොයෙකුන් විඳියේ ලෞතික දේවල් සම්පූණි කරගැනීමට, ලෙඩ සුවකර 

ගැනීම් ආදියට, ඔය විදියෙ පරමාටීිවල හිරවෙල නිබෙනවා. ඒවා තමයි අර 

පැලපඳදියම්වීම්, ඒ වෙනුවට කරන්නට තිබෙන්නෙ යම්කිසි ශමර කම්සථානයක් 
තුෂින් සමාධි මට්ටමක් ඇතිදඋනා නම්, එතෙන්දි ඵ් සමාධියෙ තිබෙන ආදීනව 
සළකන්නට ඕන. හැම දේකම නිබෙනව ඔය ආස්වාද පක්ෂයත් ආදීනව 

පක්ෂයනත් ~ බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල තියෙනව, ලෝකයෙ තියෙනවයි 

ආස්වාද, ආදීනව, නිස්සරණ තියල තුනක්. මේවයෙ හොඳ පැත්තකුත් තිබෙන්න 

පුළුවන්. නමුත් ඒ එක්කම ආදීනව රාශියකුන් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙයින් 
ඉවචත්වෙන්නට ඕන - 'නිස්සරණ' ~ මේ හැම එකකින්ම ඉචවත්වීමයි මෙතනින් 
අදහස් කරන්නෙ. අල්ලාගැනීම තුළ තියෙන්නෙ පැවැන්මයි. අතහැට්ම තූළ 
තිබෙන්නෙ නැවැත්මයි. අන්න ඒක තේරුම් අරගෙන, එතකොට, ලෝකයේ 

මේ ඇඟතිවීම් - නැතිවීම් ස්වභාවයට හිත ඝූුරු කරනකොට, කෙනෙකුට 
අවබෝධය එනවා මේක අල්ලාගත්තොත් ඒ එක්කම පෙරලිලා අපි විනාශයට 

සත්වෙනවා කියල. අන්න ඒ විදියට, එතකොට අර සමාධියෙ පවා රැඳී 

සිටින්නෙ නෑ. බුධකාලයෙ පවා බුදු පියාණන් වහන්සෙ මුලදී අර තමන්ගෙ 
ගුරුවරුන් හැටියට හිතාගෙන ළංවුනු ආළාරකාලාම, උද්දකරාමපුත්ත ආදී 
ශාස්තෲන් පවා සමාධියෙන්, සමථයෙන්, ඉතාමත්ම උසස් තන්ඥවලට ගිහිල්ල 
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ෆආන' නණුව ධම් දේශනර' 

හිටියා. නමුත් ඒ අය ඒවායේ ඇලී ගැලී සිටිය නිසා නිවන් දකින්න බැරිව 

හිටියා. එතකොට බු දූපියාං ණන් වහන්සෙ කෙනෙක් පහළවීම ව යේ අපට 

ලැබෙන ~ ලෝකයාට ලැබෙන ~ ලොකුම ආලෝකය තමයි මේ විදශීනා 

ආලෝකය. මෙන්න මේ විදශිනා භාවනාවට අදාළ වටිනා කාරණායි මේ 

ගාථාවෙ එතකොට ගැබ්වෙලා තියෙන්නෙ. ඒක අනුව අපි කල්පනා කරන්න 

මඕන, අපේ ශක්ති ප්රමාණයෙන් මේ ධම් මාගීයට බැහැල ~ එදිනෙදා ජීවිතයෙදින් 

~ හැකිතාක් දුරට මේවායින් ඉවත්වෙන්නට උත්සාහවත් වෙන්ට ඕන. ඒ 

සළහා විශාල ප ත්යාගයක් සමභරව්ට කරන්ට න ද4ධ වෙනවා. මොකද ඒකට 

හේතුව? දැන් විශේෂයෙන්ම ගිහි ජීවිතය ගතකරන පින්වතුන්ට විදශීනා 
භාවනා ආදි කටයුතු කරනකොට මහා පුශ්නයක් සමහරවිට පැන නගින්නට 

පුලුවන්. මේ ද 5ංකීර්ණ සමාජය ඈ හො තද කාස දුවන්නෙ අර සංඥා මිරිභුව 

ඔස්සෙයි. මිරිභුවෙන් පෙළඹිලා මුවන් දුවන්න වගේ මේ ලෝකයා බලන්නේ 
- එහෙම පිටින්ම මේ ලෞකික පං! න නැඹුරුවනු භෞතික පැත්තට නැඹුරුවුනු 
ලෞෝකයා බලන්නෙ ~ මේ මනුෂායින් මුළාකරල, පිස්සන් බවට පත්කරල 

එක්කෝ තම තමන්ගෙ දේව් වල් විකුණාගන්න, නවන් දේවල්වලට යෙෛ 9මුකර 

ගන්න, ඇදගන්න, ඒ විදියෙ බලවේග රාශියක් මධ්යයෙයි අපි මේ ජීවන 

වෙන්නෙ. එබඳු යුගයක, එතකොට ය ම්කිසි කාය විවේකයක් දෑන් මෙබඳු 

දිනක පෝය දිනක වගේ, සිල් සෑ මාදන් උනාම ~ ලැබේ නවා. තමන්ගෙ හිත 

අරවයින් මෑත් කරගන්න පුලුවන් වෙනවා. ඒ මෑ ක 3 ගැනීමේ පුරුද්ද 

වංඩිකරගන්ට ඕන. ඒක තුළින් තමයි 'නෙක්කපමය ' ඇතිවෙන්නෙ. අන්න 
එහෙම ඒ කය පිළිබඳව. කාය විවේක, චිත්ත විවේක, උපධි විවේක, කියල 

විවේක තුනක් නිබෙනව. ඒ කායික විදි කය අත වෙනකොට ඒකෙනුක් 
යම්කිසි සැපයක් ඇනිවෙනවා. නමුත් ඒකෙන් සම්පුූ/ ණ වෙන්නෙ නෑ. අපි 

හොඳ විවේකසථානයක කිසි සද්දයක් නැතිව ඉන්නවා කියල කිව්ව පමණින් 
ඒක සමිපූණී නෘ. ඊළඟට කාය විවේකය තුළින් චිත්ත විවේකය ඇනිකර 

ගන්නවා. සිත මෑත් කරගෙන. ඊළහභට ස විවේකය. අර පකුවසක්යධයම 

අතහැරීමයි අවසාන දේ. රූප, වේදනා, සක්ඤඤා, සංඛාර, වික්ක්ෂාණ කියල 

කියන, අපි මේ බදාගෙන සංසාරයෙ දී&ි න ක්ය ගමන් කරන, මෙන්න මේ 

ාන්ධ - මේ ගොඩවල් පහ අතහැරීමයි එතකොට මේ විදශීනාවෙන් 

සඝොරෙන්නෙ, නිවා ණාවබෞධය කියල කියු න්නෙ. 

මේවා ගොඩවල් පහක් කියල කියන්නෙ මක්නිසාද? සාමාන්ය ලෝකයා 

මේ රූපය එකක් හැටියටයි හිතන්නේ, 'මගේ රූපය' කියල. අසි ඡායාරූපයක් 

ගත්තහම මේ මගේ රූපය කියල අපේ හිතට බොහෝ විටම සළමුවෙන්ම 

එන්නෙ ඒකයි. නමුත් මේක තුළ ඇති වෙනස්වීම් ශක්තිය, වෙනස්වෙන 
වේගය, වෙනස්වීම, අපිට පෙනෙන්නෙ නෑ. ඒක නිසා තමයි අර කාලෙකට 
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වන රදේශනය 

අහවල් අහවල් දේයි කියල හිතන ඒ සංකල්ප ඉවත් කරල, ලෞකික නාම 
ආදිය ඉවනත්කරල, මේක රූපයක්' 'සද්දයක්' කියල එහෙම හිතල පටන් 
ගන්නවා මෙනෙහි කිරීම. එහෙම (තරගෙන යනකොට ඈතට යනකොට 
පෙනෙනවා මේකත්, කොයි ආකාරයෙන් නමුත් මේකත්, සංඥාවෙ මිරිභුවට 
අහුවීමක් ~ ටිකක් හරි. ඒ විදියට යම්කිසි අවස්ථාවක අර ස්පශිමාත්රය, අර 

_ දැනීම් මාත්රය, එතෙන්දිම ~ මේ හිත ~ අර මනසිකාරය තුළින් ඒ සිතිවිලි 
ධාරාව ~ කඩන්න පුළුවන් ශක්තියක් කෙනෙකුට දියුණු කර ගන්න පුලුවන් 

,. වෙනවා. අන්න ඒක තුළින් තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සංස්කාරවල ආතිවීම් 
නැනිවීම් ස්වභාවය හොඳට ප්රත්යක්ෂ කරගන්ට පුලුවන් වෙන්නෙ. මාගිීඵල 
අවබෝධය ආදී තන්පව්චවලට පවා යන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. 

එතකොට එබඳු කර රාශියක් මේකෙ අඩංගු වෙනවා, මේ ගාථාවෙ. 
අපි කල්පනා කරන්ට ඕන ඉතාමක්ම දුර්ලභ බුදෝධාන්පාද කාලයක් ලබාගෙනයි 
අපි මේ ජීවත් වෙන්නෙ, මනුෂා ආත්ම භාවයක් ලබාගෙන. 'භාවනාව' කියන 
එක කොණෙකුත් අහන්ට ලැබෙනවා. හැම දෙනෙන්ම කරනව කියලන් කියනවා. 
නමුත් ඒ භාවනාවේ ඉලක්කයන් බොහෝවිට අර බුදුපියාණන් වහන්සෙ 
ප්රකාශ කළ ආකාරයට මේ සසර දුකින් මිදීම සඳහා උපකාර වෙන්නෙ නෑ. 
සාමාන්යයෙන් සමහරවිට කය සතප්පචා ගැනීම, කායික වශයෙන් නිරෝගී 
සුවය ලබාගැනීම, එහෙම නැත්නම් හොඳ හොඳ දශීන දැකීමට, නවන් 
නොයෙකුත් විදියේ ලෞකික දේවල් සම්පූණි කරගැනීමට, ලෙඩ සුවකර 
ගැනීම් ආදියට, ඔය විඳියෙ පරමාටිවල හිරවෙල නිබෙනවා. ඒවා තමයි අර 
පැලපදියම්වීම්,. ඒ වෙනුවට කරන්නට තිබෙන්නෙ යම්කිසි ශුමඨ කම්සථානයක් 
තුළින් සමාධි මට්ටමක් ඇනිඋනා නම්, එතෙන්දි ඒ සමාධියෙ තිබෙන ආ දිනව 
සළකන්නට ඕන. හැම දේකම නිබෙනව ඔය ආස්වාද පක්ෂයන් ආදීනව 
පක්ෂයක් ~ බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නියෙනව, ලෝකයෙ තියෙනවයි 
ආසවාද, ආදිනව, නිස්සරණ කියල තුනක්. මේවයෙ හොඳ පැත්තකුත් නිබෙන්න 
පුළුවන්. නමුත් ඒ එක්කම ආදීනව රාශියකුත් තියෙනවා. ඒක නිසා මෙයින් 
ඉවත්වෙන්නට ඕන -~ 'නිස්සරණ' ~ මේ හැම එකකින්ම ඉවත්වීමයි මෙතනින් 
අදහස් කරන්නෙ. අලලාගැනතීම තුළ තියෙන්නෙ පැවැන්මයි. අතහැරීම තුළ 
නිබෙන්නෙ නැවැන්මයි,. අන්න ඒක තේරුම් අරගෙන, එතකොට, ලෝකයේ 
මේ ඇතිවීම් -- නැතිවීම් ස්වභාවයට හිත හුරු කරනකොට, කෙනෙකුට 
අවබෝධය එනවා මේක අල්ලාගත්තොක් ඒ එක්කම පෙරලිලා අපි විනාශයට 
පත්වෙනවා කියල. අන්න ඒ විදියට, එතකොට අර සමාධියෙ පවා රැඳී 
සිටින්නෙ නෑ. බුද්කාලයෙ පවා බුදු පියාණන් වහන්සෙ මුලදී අර තමන්ගෙ 
ගුරුවරුන් හැටියට හිතාගෙන ළංවුනු ආළාරකාලාම, උද්දකරාමපුත්ත ආදී 
ශාස්තෲන් පවා සමාධියෙන්, සමථයෙන්, ඉතාමන්ම උසස් තත්ඥ්වලට ගිහිල්ල 
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පආන' කණුව ධම් දේශනා 

හිටියා. නමුත් ඒ අය ඒවායේ ඇලි ගැලී සිටිය නිසා නිචන් දකින්න බැරිව 
, 52 

හිටියා. එතකොට බුදුපියාණන් වහන්සෙ කෙනෙක් පහළවීම තුළින් අපට 
ලැබෙන ~ ලෝකයාට ලැබෙන ~ ලොකුම ආලෝකය කමයි මේ විදුශිනා 

ආලෝකය. මෙන්න මේ විදශීනා භාවනාවට අදාළ වටිනා කාරණායි මේ .- ₹ ₹ 

ගාථාවෙ එතකොට ගැබ්වෙලා තියෙන්නෙ. ඒක අනුව අපි කල්පනා කරන්න 

ඕන, අපේ ශක්ති ප්රමාණයෙන් මේ ධම් මාගියට බැහැල ~ එදිනෙදා ජීවිතයෙදින් 
~- හැකිතාක් දුරට මේවායින් ඉවත්වෙන්නට උත්සාහවත් වෙන්ට ඕන. ඒ 

සඳහා විශාල පරිත්යාගයක් සම්භරව්ට කරන්ට සිදුධ වෙනවා. මොකද ඒකට 

හේතුව? දැන් විශේෂයෙන්ම ගිහි ජීවිතය ගතකරන පින්වතුන්ට විදශීනා 

භාවනා ආදි කටයුතු කරනකොට මහා පුශ්නයක් සමහරව්ට පැන නගින්නට 
පුලුවන්. මේ සංකීර්ණ සමාජය ඈත්ත වශයෙන්ම දුවන්නෙ අර සංඥා මිරිහුව 

ඔස්සෙයි. මිරිහුවෙන් පෙළඹිලා මුවන් දුවන්න වගේ මේ ලෝකයා බලන්නේ 

~- එහෙම පිටින්ම මේ ලෞකික පැත්තට නැඹුරුවහු භෞතික පැත්තට නැඹුරුවුනු 
ලෝකයා බලන්නෙ ~ මේ මකනුෂායින් මුළාකරල, පිස්සන් බවට පත්කරල. 

එක්කෝ තම තමන්ගෙ දෙවල් විකුණාගන්න, නවත් දේවල්වලට යොමුකර 

ගන්න, ඇදගන්න. ඒ විදියෙ බලවේග රාශියක් මධ්යයෙයි අපි මේ ජීවත් 

වෙන්නෙ. එබඳු යුගයක, එතකොට යමිකිසි කාය විවේකයක් දැන් මෙබඳු 
දිනක පෞය දිනක වගේ, සිල් සමාදන් උනාම ~ ලැබෙනවා. තමන්ගෙ හින 

අරවයින් මෑන් කරගන්න පුලුවන් වෙනවා. ඒ මෘත්කර ගැනීමේ පුරුද්ද 

වැඩිකරගන්ට ඕන. ඒක තුළින් තමයි "නෙසඛ්මටය" ඇතිවෙන්නෙ. අන්න ං 
එහෙම ඒ කය පිළිබඳව. කාය විවේක, චිත්ත විවේක, උපධි විවේක, කියල 

විවේක තුනක් නිබෙනව. ඒ කායික විවේකය ඇති වෙනකොට ඒකෙනුන් 

යම්කිසි සැපයක් ඇතිවෙනවා. නමුත් ඒකෙන් සම්පූර්ණ වෙන්නෙ නෑ. අපි 
හොඳ විවේකසථානයක කිසි සද්දයක් නැතිව ඉන්නවා කියල කිව්ව පමණින් 

ඒක සම්පූුණි නෑ. ඊළඟට කාය විවේකය තුළින් චිත්ත විවේකය ඇතිකර 

ගන්නවා. සිත මෑත් කරගෙන. ඊළභට උපධි විවේකය. අර පඤවචසභ්යධයම 
අතුහැරීමයි අවසාන දේ. රූප, වේදනා, සක්ඤ්යඝා, සංඛාර, විසණාණ කියල 

කියන, අපි මේ බදාගෙන සංසාරයෙ දීඝ කාලයක් ගමන් කරන, මෙන්න මේ 

ස්කන්ධ - මේ ගොඩවල් පහ අතහාැරීමයි එතකොට මේ විදශීනාවෙන් 

කෙරෙන්නෙ, නිවිංණාවබෝධය කියල කියන්නෙ. 

මේවා ගොඩවල් පහක් කියල කියන්නෙ මක්නිසාද? සාමානා ලෝකයා 

මේ රූපය එකක් හැටියටයි හිතන්නේ, 'මගේ රාපය' කියල. අපි ඡායාරූපයක් 
ගන්නහම 'මේ මගේ රූපය' කියල අපේ හිතට බොහෝ විටම පළමුවෙන්ම 
එන්නෙ ඒකයි. .නමුත් මේක තුළ ඇංනි වෙනස්වීම් ශක්තිය, වෙනස්වෙන 
වේගය, වෙනස්වීම, අපිට පෙනෙන්නෙ නෑ. ඒක නිසා තමයි අර කාලෙකට 
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වන දේණශන්යර 

පස්සෙ යාලුවෙක් ආවහම 'අනේ දැන් කොයිතරම් වෙනස්වෙලාද' කියල 
අහන්නෙ. ඒ දැක්ක වෙලාවේ නෙවෙයි වෙනස්වුනෙ. එහෙම නැබ්නම් ඒ 
කාලය තුල හිටිගමන් වෙනස්වුනා නොවෙයි. අන්න ඒ විදියෙ දෙයක්, මේ 
රූපය පිළිබඳව. ඇත්තවශයෙන් රාපය ඉතාමත් හෙමින් වෙනස් වෙන්නෙ. 
ඊටත් වඩා ශීඝ්රයෙන් මේ හිත වෙනස් වෙනව, ඉතාම ශීඝ්රයෙන් මේ හින 
වෙනස් වෙනවා. නුමුන් ඒ හිත පවා අපි මේ ආත්මයක් හැටියට 'මමය' 
මාගේය' කියල අරගෙන මුළාවක දැවටිලා ඉන්නවා ~ මුලු මහත් ලෞෝකයාම. 

ඔය 'සකකායදිටධීි' ආදි වචනවලින් කියන්නෙ. මේක 'ආන්මය' හැටියට 
සළකනවා. රූපය මගේ ආත්මයයි කියල හිතනව. වේදනාවන් පිළිබඳවත් 
එහෙමයි. වේදනාවන් එකක් හැටියට අපි ගන්නවා. අපිට පේන්නෙ එක 

පාරටම මේක එකක් හැටියට. නමුත් විදශිනා යෝගියා මෙකට අර මනසිකාරය 
යොදන කොට් අන්න පුපුරුගැසීම් රාශියක් මෙතන නිබෙන්නෙ. ඇතිව 
නැතිවෙන මහා පුපුරු ගැසීම් රාශියක් වගේ වේදනාව. රූපය පිළිබඳව අර 
කළය පිළිබඳ උපමාව ආදියෙන් තේරුම් ගන්නත් පුලුවන්. ඒ වගේ, පඨවි 
ආසපසො නෞෙජො වායො කියන ඒ ධාතුන් රාශියක් මගින් හැදුනු දෙයක් 

රූපය. ඊළඟට වේදනාවත් අර වගේ. සපඝගිය අනුව ඉතාමත්ම ශිනුයෙන් 
වෙනස්වන, පොපියන, යම්කිසි සිදුවීමක්. දැනීම් රාශියක් එතන නියෙන්නෙ 
~- වෙදනා ස්කන්ධය කියල කියන්නෙ වේදනා ගොඩක්. එකක් නොවෙයි. 

එතකොට ගොඩකට 'මමය' කියල කියන්නෙ කොහොමද? ඒවා ඇතනිවීම - 
නැනතිවීම්වලින් පෙළෙනව. ඊළඟට සංඥාව හැඳිනීම. ඒකත් හැඳිනීම් ගොඩක්. 
සාමානායෙන් අපි එක පාරටම අඳුනාගත්තා කියල කියනවා. 'එකපාරටම 
මම හළුනාගන්න 'කියල සාමාන්ය වාෘවහාරයේ නියෙනව, එකපාරටම නොවෙයි, 

ඉතාම ශීඝ්රයෙන් එතන ඒ හැඳිනීම් රාශියක් තුළිනුයි අපි යමක් හඳුනාගන්නෙ. 
ඒ හැඳිනීම් රාශියම අපි, ගොන්න, එකක් හැටියට ගන්නවා. ඒ වගේ තමයි 
චේතනාව කියන එත. චේතනාවත් ඉතාම ශීඝ්රයෙන්. චේඉනාරාණියක් එතන 
තියෙන්නෙ. චේතනා ගොඩක්. ඒකට සංස්කාර කියල කියනව අපි. වේදනා 
_සංඥා සංස්කාර චේතනා ඇතුළු ඒ සියලුම දේවල් සංස්කාර, සකස් කිරීම් 
ගොඩක්. හිත ඇතුළෙ නියෙන සකස්කිරීම් ශක්තියක්. අන්න ඒ විදියෙ 
සකස්කිරීම ගොඩක් මේක මමය මාගේය කියල හිතනව. ඊටත් වඩා බරපතල 
මුළාව නමයි මේ හිතු ~ විඥානය. මේ "මමය' කියන හැඟීම හැංගිලා හිටින 
තැන. දැන් අපි දන්නවා සතුරාගෙ බලකොටු බිඳගෙන බිඳගෙන ගිහිල්ලා 
අන්තිම බල කොටුව තමයි, විපිත පුරය වගේ එක නමයි, විභානය. මෙතන 
නමයි ලොකුම මායාව තියෙන්නෙ. ඒක නිසා බුදු පියාණන් වහන්සෙ වදාළා 

මේ විඥානය මායාවකට උපමා කරල. මායාචකින් ලේසියෙන් මිදෙන්න බෑ. 
අන්න ඒක නිසා බුදුපියාණන් වහන්සෙ මේ පක්වස්කන්ධය ගැන දක්වපු 
උපමා පවා එදිනෙදා ජීවිතයෙ කෙනෙ ගැඹුරින් හිතනකොට ඒක තුළිනුන් 

4 



පආන් නශණ%ව ධාගී දේශන්ය 

නිවන් දකින්න පුලුවන් කියල බුදුපියාණන් වහන්සෙ වදාළා. රාපය පෙණ 
පිඩකට උපමා කරල තියෙනවා වේදනාව දිය බුබුලකට උපමා කරල තිබෙනවා. 

පෙණ පිඩක් කියන එක, පෙණ පිඬ, අපට එකක් හැටියට ඝන සංඥාවෙන් 

ගන්න හිතෙනවා දැක්කහම. ලස්සනට තියෙනවා. නමුත් එතන තියෙන්නෙ 
පෙණ රාශියක් ~ ඉතාම සියුම්. ඒ වගේම වැස්ස වෙලාවට අර වතුරක් මත 
වංහිවතුර වැටෙනකොට ඉනාම ශීඝ්රයෙන් ඇතනිවෙල නැනිවෙන දිය බුබුලු 
රාශියකට බුදු පියාණන් වහන්සේ වේදනාව උපමා කරල තියෙනවා, වේදනාව 

කියන එක පුපුරු ගැසීම් රාශියක් වගේ, ඊළඟට සංඥාව ~ ඒක මිරිභුවකට 
උපමා කරල නියෙනවා. අපි දැන් මේ අවසථාවෙන් සඳහන් කළා මිරිඟුව. ඒ 

කියන්නෙ, හඳුනාගැනීම කියන එකේ කොනක් නෑ. මේක මොකක්ද කියල 
හොයාෟාගන්ට යන ඒ දිවිල්ල ~ ඒක එහෙම පිටින්ම අර මිරිහභුව ඔස්සෙ යන 

මුවාගෙ දිවිල්ලක් වගේ. අන්තිමට එතන දඳෙයක් නෑ. ඒක ඇදගෙන යන 
"55% අලු ,/* 

මායාවක්. එතන අන්තිමට මායාවකින් කෙළවර වන්නෙ. ඔය ඉතින් සංඥාව. 

ඊළඟට සංස්කාර කියන එක කෙසෙල් කළකට උපමා කරල නියෙනවා. 

කෙහෙල් කළඳක හරයක් නෑ, අරටුවක් නෘ. අරටුවක් නැති බව. එතන 

සකස්කිරීමි රාශියක්, සකස්කිරීම් රාශියක් එකක් හැටියට ගන්න ස්වභාවයක් 
. ලකයෙ තිබෙනවා. එතකොට මේ හිතබුළින් කෙරෙන ඒ සංස්කාර, හිත 

තුළ යන විතර්ක ගොඩයි. අවසාන වශයෙන් කල්පනා කරල බලනකොට, 

හිතනෙන්මයි මේව සකස් කරල ශන්නෙ. 

"මනොපුඛබඩගමා ධමනමමා ~ මනොඩසෙඛා මනොමයා" 

කියන ඒ බුද වචනයයි. හිතම පෙරටුයි. හිතෙන්මයි මේ ලෝකය අවසාන 24 

11 වශයෙන් බලනකොට මැවිල නියෙන්නෙ. ඒතරම් නත්ත්ව්යක්. මහා ආශ්චයිවත් 

දෙයක් මෙතන තියෙන්නෙ. වෙන කිසිම ශාස්තෲවරයෙක් ප්රකාශ නොකළ 
ආකාරයට. අන්න එතකොට ඒ කියන මුළාවට හේතුව මොකද්ද? විභඝානය 
මායාවකට උපමා නාරල නිබෙනවා. මායා කාරයෙක් සතරමං ඝන්ධියක, 

ප්රසිද්ධ තැනක, මායාවක් දක්වනකොට දකින හැම කෙනාම, කට අංරගෙන, 

හා හූ කියාගෙන, මේක මහා ආශ්චය$යක් කියල රැවටිලා පුදුම වෙනවා. 
නමුත් මායාකාරයා විතරයි දන්නෙ මෙතන එහෙම පිටින්ම බොරුවක් කරන්නෙ. 
නැති දේවල් ගොඩක් පෙන්වන්නෙ. අන්න එබළු දෙයක් එතකොට මේ. නැති 
දෙයක් .ඇති හැටියට මවා පාන්නෙ පෙන්නුම් කරන්නෙ මේ අපේ හිතයි, 
විඥානයයි. මේ තත්ත්වය සාමානා ලෝකයාට තේරුම් ගන්ට බෑ. තර්කයෙන් 
කේරුම් ගන්න බෑ. උගතුන්ට උපාධිවලින් තේරුම් ගන්ට බෑ. මේක තේරුම 

ගන්ට මින "පවවනතං වෙදිනතබබා විඤාඥුහි" කියන ආකාරයට තම නුමන්ම 

45 



වෙන දෙශනය 

තමන්ගෙ ප්රඥාවෙන්. "විඤඝුහි" කීවේ නියම ප්රඥාව ඇසති අය ~ නිකම්ම 
පණ්ඩිතයින් නොවෙයි. අන්න ඒ විදූර්ශනා ප්රඥාවෙන් නම තමන්ම තේරුම් 

ගතයුතු දෙයක්, වෙන කෙනෙකුට මේක කරන්නට බා.. බුදුරජාණන්වහභන්සෙටවත් 
කරන්නට බෑ. තමන් අර කියාපු යමිකිසි ශීලයක පිහිටලා සමාධියක් 
සමාධිමට්ටමක් ~ ඇතිකරගෙන ඊළඟට අර මනසිකාරයෙන් ~ නියම 
ගුරුහරුකම් ඇතිව විදශීනා භාවනාවට බැහැල, ඒ මනසිකාරය තුළින් තමයි 
මේ විඥාන මායාවේ යථා නත්ත්වය තේරුම් ගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. මේ 
මායාවෙන් මිදෙන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. මේ කියාපු පංචස්කන්ධය අනහරිනව 

_කියල කියන්නෙ ඕකයි. අනින් අල්ලා විසිකරන දේවල් නොවෙයි, මේ ප්රඥාවෙන් 

යම් අවස්ථාවක රූපස්කන්ධය රූපස්කන්ධයක් හැටියට වටහා ගත්තා නම්, 
මෙනන අල්ලගන්න දෙයක් නැති බව එතනම තේරුම් යනවා, අහුවෙන්නෙ 

නෑ. මේක අල්ලගන්න අහුවෙන්නෙ නෑ. ඊළභට වේදනාව පිළිබඳවත් එහෙමයි. 

අර දිය බුබුලු උපමාව තමන්ට වැටහෙනකොට මෙහි හරයක් නැතිබව, මෙහි 
ගතයුත්තක් නැති බව. නේරෙනවා. නිස්සාරන්වය. සංඥාව ~ ගිරිභුව, ඊළඟට 
සංස්කාර් කෙසෙල් කළ. 

කෙසෙල් කඳේ අරටුවක් තියෙනවා කියල හිතාගෙන අල්මාරියක් හදන්න 

ඕන කියල හිතාගෙන පළවෙනි වරට කෙසෙල් කළ උස්සාගෙන ගිහිල්ල 

ගෙදර ~ බලනකොට, ටිකක් අතගාල බලනකොට, මේක යට තව් තට්ටුවක් 
නියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට දැන් එතකොට මේ බුදු පියාණන්වහන්සෙ 
වදාළ මේ කාරණය විදණීනා යෝගියා තෝරුම් ගන්නෙ අර සම්මර්ෂණය 

කියන වචනයෙන්, සමීිමර්ෂණය ?$8යන්නෙ හෙමින් අතගාල බැලීම වගේ 

දෙයක්. ලෝකයා කරන්නෙ පරාමර්ෂණය කියල කියන දැඩිව අල්ලා ගැනීමයි. 
මෙන්න මේ දැඩිව අල්ලාගැනීමේ ගනිය අත හැරලා සම්මර්ෂණය කියල 

කියන ඉතාමක්ම සියුම් ආකාරයෙන් මෙනෙහි කිරීමයි එතකොට විදාශිනාවට 
උපකාරී වෙන්නෙ. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්යයෙන් දැලි පිහියක් එහෙම 
මදඳිනකොට මදින්න අල්ලන්නෙ විසි කරන්න පුලුවන් විදියට වගෙයි. එහෙම 
අල්ලගෙන දැලි පිහිය කරගලේ ඉහළට පහළට අතුල්ලනකොට අර මුවහත 

මොට්ට නොවන ආකාරයටයි ඒක කරන්න ඕනෙ. මට්ටම් කිරීම කරනවා 
මිසක් මොට්ට වෙන ආකාරයට නොවෙයි, දැඩිව අල්ලා ගත්තොත් ඒ දැෘලී 
පිහිය මොට්ට වෙනවා. ඒ වෙනුවට අර සියුම් ආකාරයෙන් අල්ලාගෙන 

එහාට මෙහාට ඇතිල්ලීම තුළින් තමයි දැලි පිහියක් මුවහත් කරගන්න 

, පුළුවන් වෙන්නෙ. අන්න ඒ විදියටම මනසිකාරයත් අර එකකවත් බැඳොෙන්නෙ 
නැතිව, සංඥාවලවත් චේතනා ආදී ඒ කිසිවකවත් බැඳෙන්නෙ නැතිව, එන 
එන ආකාරයට ඒ ඒ හැටියටම කඩු හරඹියක් වගේ මෙනෙහි කරල එතනින්ම 
නතර කරනවා. ඔය විදියට ගිහිල්ල තමයි මේ විදශිනා මාගියෙන් අර 
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සොවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් කියන මාගිඵල ප්රතිවේධයෙන් ඒ 

සංස්කාරයන්ගේ සමථය කියල කියන ~ "සබබ්සංඛාරසමථ" කියල කියන ~ 

සියලු සංස්කාරයන් සමනය කිරීමෙන් ලැබෙන පරම ශාන්ත නිර්වාණ සුඛයත් 
2] 2 (. [0 

ප්රත්යක්ෂ කරගන්ට පුලුවන් වෙන්නෙ. එතකොට ඒ බුදධ දේශනාව අනුව මේ 

පින්වතුන්ට භාවනාවට නැඹුරුවීමට උපකාර වන උපදෙස් රාශියක් අඩංගු 

ගාථා ධම්යක් අදු මේ පය දවසෙ අසන්නට ලැබුනා. මේ ඇසීම් මාත්රයෙන් 
₹ ₹ ී ඒ (.- 4 2.4 

නවතින්නෙ නැතිව, තමනුත් මේකට ~ මේ මාගීයට ~ බැහැලා ඒවාට 

උපදෙස් ගුරු හරුකම් දෙන්න පුලුවන් අය ඇසුරු කරගෙන ඒවා ලබාගෙන 4 

මේ අනිභයානක සංසාර දුක්ඛයෙන් මිදීමට උනසාහභවත් විය යුතුයි කියල 

ඞිතාගන්ට ඕන. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ හොඳ ශීලයක ~ යම්කිසි ශීලයක 

- පිහිටලා, මේ ධම්ශ්රවණය කරන අව්ස්ථාවෙත් සමාධිමත්ව යම්කිසි සිත 

තැන්පත් කරගැනීමක් ඇතිව, වැටහීම් බුදියට ඉඩ දෙමින්, ශ්රවණය කිරීම 

තුළින් ශීල සමාධි ප්රඥා යම්කිසි තරමකට දියුණු වෙන්න ඇතෙයි කියල 

හිතනවා. අන්න ඒ ශීල සමාධි ප්රඥා මාගියේ ගමන් කරමින්, හැකිතාක් 

ඉක්මණින් මේ ධම් ශුවණ ආනිශංසය වශයෙන් සළකන සදධා, විරිය, සනි, 

සමාධි, පක්ක්ඤා කියන ඒ ඉන්ද්රිය ධම්යන් බල ධම්යන් තම තමන්ගේ චිත්ත 

සන්තානය තුළ දියුණු පවුණු කර ගැනීමෙන් අර බුදුපියාණන් වහන්සෙ 

දක්වා වද්යළ මේ සංසාර දුඛයෙන් එතෙරවීමට උපකාර වන පරම ශාන්ත 

නිවාරණ අවබෝධය ලබාගැනීමට මේ ධම් ශ්රවණය උපකාරවත් වේවා කියා 

එහෙම් අධිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන, ප්රාර්ථනා කරගන්නට ඕන. ඒ වගේම, 

දැන් මෙතෙක් වෙලා අපි ධම් දේශනාමය වශයෙ? ත් ධම් ශ්රවණමය වශයෙනුත් 

ඇතිකර ගත්තු යම් කුශල සම්භාරයක් ඇතොත් ඒවා පිළිබඳව අනුමෝදන් 

වෙන ඒ ශාසනාරක්ෂක දේව මණ්ඩලය ඇතුළු අවිචියේ සිට අකනිටාව 

දක්වා වූ යම්තාක් සත්ත්වයින් සිටිනවා නම් ඒ හැම දෙනෙක්ම අප විසින් 

අද දින මේ අවස්ථාවේ රැස් කරගතන්තාවූ කුශල සම්භාරය අනුමෝදන් 

වෙත්වා. අනුමෝදන් වී ඒ තම තමන්ගේ ප්රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් 
ද. 

අමාමහ නිවන සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා කියල ප්රාර්ථනා කරන්ට ඕන. ඒ 

වගේම තම තමන්ගේ නමින් නැසී මිය පරලොව ගිය ඤාතීහුත් මේ කුශල 

සම්භාරය අනුමොදන් වෙලා දුක් කෙළවර කර ගැනීමට ශක්තිය ලබත්වා! ඒ 

විදියට ප්රාර්ථනා කරගන්නට. දැන් එකකොට මේ අවස්ථාවෙ මේ ගාථා 

කියල පින් පමුණුවන්න. 

"එතතනාවතා ච අමෙහහි............ 

4.7? 
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1), 4 රැ 4 ॥ ක ය් 
9 වාන දේ රෑ ණිීර 

නගරං යථා සවඛක්වවඛවනතං ~ ගුූතනං සනතර්බාහසිර්ං 

එවං ගොපෙර අනතාතං ~ ඛණො වෙ මා උපවවගා 

ඛණාෘතිතා ෆි ඉසාවනති ~ නිර්යමහි සමපපිතා 

~නිරය වගග, ධ.ප. 

ශුදධාවන්ත පින්වතුනි, 

. අපේ නිලොගුරූ සම්මාසම්බුදු පියාණන් වහන්සේ අවුරුදු හයක් දුෂ්කර 

ක්රියා කරල සොයා ගත්ත නිර්වාණ මාර්ගය, එනම්, චතුරායි සතාය 

පළමුවෙන්ම දෙවි මිනිසුන් සභිත ලෝකයාට හෙළි කොට වදාළේ ඇසළ පුර 
පසළොස්වක පෝය දවසකයි. ඒක නිසා අද ඉතාමත්ම වටිනා පෞෝය 

දවසක්. ඒ වගේම තවත් පැත්තකින් බලන කොට මේ ශාසනික වටිනාකමක් 

* 

। 

පිළිබඳ ආරම්භක එක්තරා සීමාවක් පෙන්නුම් කරන පෝය දවසක් හැටියට 

ගත්තහම මේ ඇසළ පුර පසළොස්වක පෝය දවස ඉතා වැදගත් දවසක්. 

දැන් බුද්ධ ශාසනය කියල කියන එකට අනීනයේ පොතපතේ සළ€ළහන් වෙන 
වචනය "ධමම විනය" කියන එකයි. "ධම් විනය", ශාස්තෘ ශාසනය හළුන්වන්න 
"ධමම විනය" කියලා යොදනවා. මොකද, ධමියන් විනයත් දෙකම මේකට 
අදාල නිසා. වස් කාලය ගැන සිඉතනකොට විශේෂයෙන්ම් සංඝයා වහන්සේලාගේ 

විනය නීති සමුහයක් හා සම්බන්ධව තිබෙන නිසා මේ වස් කාලය විනය 
පැත්තෙන් බොහොම වැදගත් දවසක් හැටියට සලකනව. නමුත් බුද්ධ කාලයේ, 
ඒ වගේම වස් කාලය ධමීය පැක්තෙකුත්, ධම්ය කියන අංශයෙනුන් ඉතාම් 
වටිනා දවසක් හැටියට සැළකූ බවයි අපට ඒ පුරාණ කථාන්තරවලින් 
පෙනෙන්නේ. මොකද බුද්ධකාලයේ චාරිත්රයක් තිබුණා, බුදුපියාණන් වහන්සේ 

වැඩ වාසය කරන කාලයේ, සංඝයා වහන්සේලා වස් කාලයට කලින් බුදු 

පියාණන් වහන්සේ හමුවෙන්න ගිහිල්ලා කමටහන් ලබාගෙන ඈංතු විවේක 

ප්රදේශයකට ගිහිල්ලා, සුදුසු තැනක වස් වසමින් ඒ කම්ස්ථානය අණුව 
භාවනා කරල වස් කාලය තුළ කෙසේ හෝ නිවන් දැකල බුදුපියාණන් 

වහන්සේ ළඟට ඒ සතුටුදායක ආරංචිය රැගෙන එන්න බොහොම ඕනාංකමක් 

ඒ සංඝයා වහන්සේලා තුළ නබි ණා. ඒ අනුව බලනකොට, ඒ කාලයේ 

ඥානවන්න සංඝයා වහන්සේලා, දුර්දර්ශී සංඝයා වහන්සේලා, වස් කෘලයක 

කළ යුතු උතුම්ම ඉහළම පින්කම හැටියට ~ වස් පින්කම හැටියට ~ 

ඇති දවසක් හැටියට සලකන්නට පුලුවනි. සංඝයා වහන්සේලාගේ වස් විසිම 

% 
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සැළකුවේ නිවන් දෑ කමයි. හැකිතාක් දුරට උත්සාහ කරල ඒ තුන් මාසය තුළ 
වියිය වඩලා එහෙම නිවන් දකින්නට බැරි වුනොත් ඒ සංඝයා වහන්සේලා 
තුළ යම් කිසි සංවේගයක් ඇතිවෙනවා. මොකද, නැවත වස් කාලයෙන් 
සස්සෙ බුදුපියාණන් වහන්සේ හමුවෙන්න වාඩියහම බුදුපියාණන් වහන්සේ 
බොහෝ විට අසන ප්රශ්නය මයි, ඉස්සෙල්ලා සුවදුක් විචාරලා, සාමානායෙන් 

අර පිළිසඳර වශයෙන්, ඊළඟට අහනවා මහණෙනි, පැවිදි වීමේ පරමාර්ථය 

න ට කරගත්තද කියල. ඒකට හරියාකාරව පිළිතුරු දෙන්න බැරි වුනොත් ඒ 

සංඝයා වහන්සේලාට ඒක හිතට බොහොම මදිකමක්, කොටින්ම කියනවා 

නම් ඒක බුදුපියාණන් වහන්සේ දකින් ට හිස් අනින් ගියා වගේ ගමනක් 
වෙනවා. අන්න ඒක නිසා සංඝයා වහන්සේලා බොහොම උත්සාහ කළා වස් 

දගාලය තුළ නිවන් ප්රතාක්ෂ ක්ගන්නක්. එතකොට, ඒ කාරණා අපට පැහැදිලි 

වන කථාන්තරයක් තමයි අපි මේ මාතෘකා කළ ගාථාවට අදාලව නිබෙන්නේ, 

බුදුපියාණන් වහන්සේ ජේතවනාරාමයේ වාඩ වාසය ක. ක කක ඉං ම ක සංඝයා 

වහන්සේලා පිරිසක් ආත පිටිසර ගමකට ~ පිටිසර කියල අපි වචනයෙන් 
කිව්වව එතන කියවෙන්නේ දේශ සීමාවල පිසිට් මා කට - ගියා වස් 
වසන්නට. පළමුවෙනි මාසය තුළ ඒ සංඝයා වහන්සේලාට හොඳට භාවනා 

කටයුතු කරගන්නට ලැබුණා. ඒ දෟ්යයක පිරිසගේ උපස්ථාන ආදිය හොඳට 
ලැබුණා. නමුත් දෙවැනි මාසයේදී ඒ ගමට කඩා වැදුණු හොරු පිරිසක් 
හොරමුලක් ~ ඒ ගමේ මිනිසුන් සිරහාරයට අරගෙන ගියා. ඊට පස්සේ මේ 
ගමේ අය ආරක්ෂා සංවිධාන යොදුන්නට පටන් ගත්නා. නැවතත් ඒ සොරමුල 
ඇවිල්ලා මේ විදියට පහර දෙයි කියලා බයේ ආරෑ ක්ෂා සංවිධාන යොදන්න 
පටන් ගත්තා. නොයෙකුත් විදියේ පුංකාර බඳීමින්, කොටු තාප්ප බඳිමින්, ඒ 
විදියට යම් යම් ආර; 2 සං; විධාන යෙදුවා. ඒක නිසා සංඝයා වහන්සේලාට 
ඉන් පීඩාව ඇති වුනා. ඒනිසා කොහොම නමුන් මේ සංඝයා වහන්සේලාට ඒ 
බල 92සපොරොතඡත්තු වුනු පරම: හණ ඉෂ්ට කරගන්න බැරිවුනා. මේ සංඝයා 

වහන්සේලා වස් කාලයෙන් පස්සෙ බුදුපියාණන් වහන්සේ දකින්න වැඩම 
කරහම බුදුපියාණන් වහන්සේ ඇහුවා "කොහොමද මහණෙනි, වස් කාලය 24 

හොඳට සුවසේ වාසය කළාද කියල. එතකොට මේ සංඝයා න 
පැමිණිලි කරනවා "භාග්යවතුන් වහන්ස, අපි පළමුවෙනි මාසයේ නම් කරදරයක් 

නැතිව් හොළ€ට නඞිටියා. ඊට පස්සේ හොරු කඩා වාදිලා ක සං ඇතිවුනු 
% 

තත්ත්වය නිසා ගම්වාසීන් ~ ඒ ද්යයක පිරිස ~ ආරක්ෂා සංවිධාන යෙදීමට 
හිත යෙදුව නිසා අපට එයින් යම් යම් අඩු පාඩු සිද්ධ වුනා. හරියට වස් 

කාලයේ බණ භාවනා කරගන්න බැරි වුනා.” ඒකට ඒ නිදහසට කාරණා 

වශයෙන් ප්රකාශ කළා. බුදුපියාණන් වහන්්සේ ඒ අවස්ථාවේ වදාළා, "මහණෙනි 
එහෙම තමයි, හොඳ පහසු විහරණය කියන එක හැමදාම ලැබෙන දෙයක් ද 

නොවෙයි. නිතර බලාපොරොත්තු විය යුතු දෙයක් නොවෙයි. ඒක සාමානා 4 



පආන'/ නණුව ධම් දේශනා ' 

සවභාවයක්. නමුත් නුඹලා විසින් කළයුත්තේ මොකක්ද? අර ඒ මනූෂායින් 
(4 

නගරය ආරක්ෂා කළා වගේ තමා ආරක්ෂා කරගත යුතුයි. ඒ ගම ආරක්ෂා 

කර ගැනීමට ඒ මණු ක තු අප්රමාද. චුනා වගේ, තමනුත් තමන්ගේ ආරක්ෂාව 

සළසා ගතයුකුව කියලා එහෙම ප්රකාශ කරමින් අපි අර කලින් 
ඇඩ් 

මාතෘකා කළ ඒ ය ධම්ය වද්යළා. 

අ ෴ 53%, 

නගරං යථා පවචනතං ~, ඟුතතං සනතර්ඛා හිර්ං 

එවං ගොපෙථ අතතානං ~ ඛණො වෙ මා ලඋපවවගා 

ඛණාතීතා හි සොවනතනි ~ නිර්යමහි සමපපිතා 

_මේකෙ අදහස, දේශ සීමාවක පිහිටි යම්කිසි නගරයක, ඇතුළතින් පිටති න් 

- අභ්යන්තර බාහිර වශයෙන් -~ හොඳට ආරක්ෂා සංවිධාන යොදල තිබෙන්නේ 

යම්සේද, ඒ කියන්නේ, හොඳට අභ්යන්තර බාහිර ආර! ක්ෂාව යෙදූ දේශ 
(1 

සීමාවක පි සිටි නගරයක් යම්සේද ~ අන්න ඒ අන්දුමින්ම ~ එවං ගොපෙථ 

අනතානං"' - ඒ වගේම තමාම කාලක් ආරක්ෂාව සළඝ 0 ගත යුතුය. "එවං 

ගොපෙථේෙ අතතනාං ~ ඛුණො වේ මෟ උපචවගා" - එහෙම අප්රමාදව ඒ 

කටයුතු කළයුතු බව අභවන පදයයි ර්ළහට කියවෙන්නේ ~ "බණො වෙ මෟ 

උපචචගා" ~ ලැබූ මොහොත ~ නිසි මොහොන ~ ඉක්ම යා නොදෙවූ. 

මොහොත ඉක්මෙන්න -~ අවස්ථාව ඉත්මෙන්න ~ අරින්න එපා. "බණො වෙ 

මා උපචචගා ඊළඟට එහෙම අවවාදය හරියාකාරව නොකිරීම නිසා ඇතිවන 

ආදීනව සිළිබඳවයි, ඊළඟ පද දෙකෙ න් ප්රකාශ වෙන්නේ ~ "බඛණාතීතා හි 

සොවනාා - නිරයම සමපපිතා එහෙම මොහොත ඉක්ම න දුන්නොක් 

එබඳු අයට වෙන්නෙ මොකක්ද? "බ්රණාතීතා හි සොවනනති" ඒ අයට අඞන්න 

සිද්ධ වෙනවා. වැළපෙන්න සිද්ධ වෙනවා, කු *ශාලුවෙන්න සිද්ධ වෙනවා, 

ශෝක කරන්න සිද්ධ වෙනවා. "'නිරයහේ සමපපිතා" - මොකද නිරයෙහි 

වැටිලා ~ නිරයට වැටිලා දුක්වෙන්න සිද්ධවෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට 

න. පුරන් ව වහන්සේ උපදේශාත්මක, අවවාදානත්මක, යම්කිසි ගාථාවක් 

ප්රකාශ කළා. ඒ ගාථාව අහල අර ස්වාමීන් වහන්සේලා රහත් වූ බවත් 

එතන කියවෙනවා. එතකොට දැන් මේ ගාථාව ආශ්රයෙන් අපි කල්පනා 

කරල බලනකොට මේක තළ තිබෙන ගැඹුරු ධම්ය - සංඝයා වහන්සේලා 

බණට භාවනාවට හිත යොදාගෙන ඒ කටයුතු ස€හා යම්කිසි වෙහෙසක් 

දර නවා, ඒ යේ යමිකිසි වයි දුවක් සම්පූ දරණ කරන්නා වගේ බොහෝ 

අවස්ථාවල බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ විදියට මේ ගාථා ධම්යක් දේශනා 

කරන්නේ, ඒක නිසා අපට කි නාගන්න පුලුවන් ඒ සංඝයා වහන්සේලාගේ ඒ 

කටයුතු වල අවසානයට උපකාර වෙනවා, කම්ස්ථාන සම්පූර්ණ කර ම නැකිටිම. 

53 



ඒවන රනය 

බුදුපියාණන් වහ්නසේගේ ධම් පාඨයක්, ගාථාවක්, පචා. ඒක නිසා වෙන්න 

පුළුවන්, සමහර විට සංඝයා වහන්සේලා ඒ ගාථාව අහලම රත් වුනා 

කියල සඳහන් වෙන්නේ. කෙසේ හෝ වේවා! මේ ගාථා ධම්යේ තිබෙන ගැඹුර 

අපේ ප්රමාණයෙන් අපි කල්පනා කරලා බලමු. දැන් මේ උපමාව බොහොම 

හොඳයි. අපි මේ අවස්ථාවල උසමාවක් ඔසසේ යන්නේ මොකද මේ ධම්කාරණාං 

හිත ඇතුළට බහින්න උපකාර වෙන නිසා උපමාව. 'නගරං යථා පචවචනතං 

- ගුනතං සනගරබාහිරං' - මේ උපමාව මේ කාලයටත් බොහොම ගැලපෙනවා 

කියල හිතාගන්න පුලුවන්. එතකොට, දේශ සීමාවක පිසිට් යම්කිසි නගරයක්, 

මේක ඇතුළතින් පිටතින් ආරක්ෂා කිරීමක් ගැන මෙතන කියවෙනවා. ඒ 

වගේම සංඝයා වහන්සේලාට කියනවා 'එවං ගොපෙථ අනනානං' මේ විදියට 

ආත්මාරක්ෂාව යොදාගන්න කියලා, දැන් මේ කාලයෙන් යොදන වචනයක් 

නේ ආත්මාරක්ෂාව කියන එක. නමුත් මේ කාලෙ නම් ආත්මාරක්ෂාව 

කියලා කියන කොට කායාරක්ෂාවයි ගැනෙන්නේ. කය රැක ගැනීම, 

කායාරක්ෂක භටයින් යොදල කය රැක ගැනීම, හිත නම් සමහර විට ~- ඒක 

යකාට මාරයාට බාර දුන්නත් වරදක් නැහැ කියන සංකල්පය ලෝකයේ 

පවතින්නේ. නමුත් බුදුපියාණන් වහන්සේ මෙතන ආත්මාරක්ෂාව කියලා 

ප්රකාශ කළේ හිත රැක ගැනීමයි. මොකද මේ සංසාරයේ අපි ගෙනියන්නේ 

මේ හින ~ විතත සන්තානයයි. මේ ශර්රය, මේ ශරීර කූඩුව නම් අතහැරලා 

යනවා. ඒක නිසා වැඩි තැන දුන්නේ බුදුපියාණන් වහන්සේ ඇත්ත වශයෙන්ම 

මේ සිත රැක ගැනීමටයි. මෙතනත් අදහස වශයෙන් ගන්න තියෙන්නේ අර 

කය රැක ගැනීමම නොවේ. හිත රැක ගැනීම, හිත රැක ගැනීම සඳහා 

යම්කිසි ප්රමාණයකින් කය පිළිබඳව උනන්දුවක් ඇති වෙන්න ඕන. නමුන් 

බොහෝ දෙනා කරන්නේ හිතට කුමක් හෝ වේවා ඒක ගැන තැකීමක් 

නැතිව කය ථරැක ගැනීම. එතකොට මෙනන මේ ගැඹුරු අර්ථය අපි ගත්ත 

නම් තමන්ගේ සිත රැක ගැනීම කියලා, ඊළඟට මෙන්න මේ ආරක්ෂා 

_ සංවිධානය ගැනත් අපි හිතලා බලමු ~ ආරක්ෂාව ගැන මෙතන කියවෙන 

දේ ගැන. 

'ධම්ාානුකූලව කල්පනා කරලා බලනවා නම් හිතට ඉන්න ආරක්ෂක 

භටයා කවුද? සතිය, සිහිය. ධම්ානුකූලව 'සති ආරකඛසාරථී' කියලා එහෙම 

දක්වලා තිබෙනවා. සිත හික්මවීම, සිත ආරක්ෂා කර ගැනීමේ කටයුත්ත, ඒ 

කාර්ය භාරය, උසුලන්නේ සති කියන මුර හටයයි. එතකොට මේ සිහිය 

කියන මුර හටය, හොඳට නිල ඇඳුම් දාගත්තහම අපට තවත් මේක පුළුල් 

අන්දමින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් සති සමපජක්ණඤඤය කියලා. සමපජක්ඤඤය 

කියන එකට අපි සමහර අවස්ථාවලදී, මේක සිංහල චචනයක් කරගන්න 

ඕන නිසා 'දැනුවත් බව' කියල ප්රකාශ කළා. එහෙම නැත්නම්, මනා දැනුම 
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සආන' කණුව ධාමී දේශන්ය' 

ඇතිව, සිහි ඇනිව සිටීම. සිහියත් එක්කම යන මනා ද 223)ම., ඉතින් මෙන්න 

මේ දැනුවත් බවක් ඇනි සිහියයි, මෙතන මේ ප්රකාශ කෙරෙන්නේ. එකකොට 

ලෝකයේ ඔය ආරක්ෂක භටයින්. යොදුන කොට, දැන් නගරයක වගේ 

තැනක ඇතුළතත්, පිටතත් ආරක්ෂාව ගෑන ප්රකාශ කරනවා. නගරයක 

සාමාන්යයෙන් ඇතුළත දොරටුව, ඇංතල්වන ොරපුවි,_ සිහ හට ඒ කොටු 
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නාප්ප ආදිය, ප්රාකාර ආදිය, ඊළඟට පිටත _ බල නවා නම්, අට්ටාල, මුර 

ගෙවල්, තව දිය අ; ල් ආදී ඔය අනීතයේ නගරවල් ආර ම කරගන්න 

නොයෙකුත් විධිවිධාන ~ ආරක්ෂා වි' ස විධා න ~ යොදලා බිබුනා. මාය 

කාලයේ උනත් දැන් අර මුර හටයෙක් සාමානායෙන් නවත්වන්නේ දෙ 0 

ළඟ. දොරටුවක් ළභ නවත්වන කොට ඒ දොරටුව බොහොම පටු දොරටු වක් 

වෙන්න ඕන. ලොකු දොරටුවක් නම් අර එන පිරිසට කඩා වඳින්න පුළුවන්. 
එතකොට මේ සිහිය කියන එකත් අපි ධම්ානතුකූලව කල්සනා කරලා බලනවා 

නම් ~- සනිය කියන එක ~ සනිය කියන කොට ඒ සනි කියන වචනයේ 
මතකය කියන අදහසන් තිබෙනවා. නමුත් ධම්්ාකුකූලව සමමා සතිය ගැන 
කියන කොට මේක නිතරම එළඹ සිටි සිහිය. මේක වර්තමානයට අදාල 

දෙයක්, මොකද අනීතයට දුවන්න පටන් ගන්තොන්, අනාගතයට පනින්න 

පටන් ගත්තොක්, එතන අර දොරටුව පළල් වෙනවා. එතකොට අපිට රකින්න 

වී 

තියෙන දොරටුව මොකක්ද? ධමානුකූලව බලන කොට මේ ඉන්ද්රිය දොරටු 
හයයි. ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, සිත. සිතත් ඇතුළත්ව මෙන්න මේ 

ඉන්ද්රිය හය, ඉ්ය දිය දොරටු හය. බාහිර ඉක්්ය්රිය පහ තමයි අස, කණ, 

නාසය, දිව, කය කියන ඒවා. ඊළඟට සින. මනිණ්රිය. මෙන්න මේ ඉදිය 

දොරටු ය රැක ගන්න නිබෙන්නේ. මේ දොරටු හය රැක ගැනීමේදී මේ 

දොරටු හයට හැම නිස්සෙම කඩා වදින්න බලාගෙන ඉන්නවා, මාර සෙ නාව, 

සතුරු සේනාව. කෙලෙස් සේනාව. කඩා වදින්න බලාගෙන සිටින ඒ සේනාව 
තමා අරමුණු. ඇසට නම් රූප අරමුණු. කණට නම් ශබ්ද අරමුණු, නාසයට 

නම් ගළ සුවඳ, ඔය විදියට මේ සිත කලම්බන, හිත ඇලීම වලට ගැටීම් 

වලට, මෙ; හයට, මුළාවට, පන් කරන සතුරු සේනා කඩා වදින්න බලාගෙන 

ඉන්නවා. බොහොම ශගීශුයෙන් වගේම එන්නේ. එබළු අවස්ථාවක ඇන් 
විශාල පිරිසක් එනකොට ඒ දොර ටුව ළඟට, ඉස්සෙල්ලාම ඒ අයට ය ත්තා 

ෂු 

"එන්න ඕන ප! මේ, පපෝලි මේ එ න් ඕන. එක්කෙනා පස්සේ එක්කෙනා. 

එහෙම නැතිව රැකගන්නට බැහැ මේක. අන්න ඒ විදියට මේක පටු දොරටුවක් 
කරහම ඒක තමයි සහ සුව වර්තමං: න ආ හිත රඳවා ගන්නට. වර්තමානයේ 

හිත රළවා ගැනීම තුළින් අතීතයට දුවන්නේ නැතිව, අ නාගතයට පනි න්නේ 

නැතිව, එහෙම ඒ එන එන හැම එකකටම සිහිය ( යොමු ක ය මෙතන 
ප්රකාශ කෙරෙන්නේ. එතකොට ඒ සිහියත් එක්කම ඊළඟට ඒ සිහිය තුමෂින් 

කරන්නේ මොකක්ද? යම්කිසි ක්රියාත්මක වීමකුත් අවශ්ය වෙනවා. අර දැනුවත් 
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වන දේශනය 

බව උපකාරී කරගෙන මෙනෙහි කිරීමක් කරනවා. එක්තරා මනසිකාරයක්, ං 

මෙනෙහි කිරීමක්. මෙනෙහි කිරීමක් යොදනවා. 

අපි හිතමු දැන් ඔය ආරක්ෂක භටයෙක් ඉන්නවා නම් ඒ තැනැත්තාට 

අයිනි කාඨිය නිදා ගැනීම නොවෙයි. හොඳට අවදිමන්ව ඉඳගෙන, එන එන 

පුද්ගලයා පිළිබඳව යමකිසි විමසුම් ඇසක් යොමු කරනවා. ඒක ඒ තැනැත්තාගේ 

දක්ෂතාව අනුවයි. බොහොම ශීඝ්රයෙන් ඒක කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. එහෙම 

එක්කෙනෙක් හුභක් වෙලා රළවා ගෙන ඉන්නත් බැහැ එතන. එනවා. ඊළඟට 

විමසුම ඇසට භාජනය කරලා එයාව ඈඇඈ තුල් කරගන යුතු කෙනා නම් ඇනුල් 

කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් පිට කරන්න ඕන කෙනා නම් පිට කරනවා. 

ඔය දෙකයි නියෙන්නේ. එතකොට මෙතනදී උච්මනා කරන්නේ ඒ දක්ෂනාවයි, 

ඒ මෙනෙහි කිරීම මෙනන දීර්ඝ වශයෙන් කරන්න බැහැ. දැන් මේ කාලයේ 

නම් පින්වතුන් හොඳට දන්නවා ඒ විදියෙ නැන්වලදී හැළුනුම්පතක් කියලා 

එකක් තියනවා. එතකොට, ඒ හැළුනුම්පත විදියට නැතත්, අනීතයෙන් යම් 

යම් ආකාරයෙන් කෙනෙක් ආවාම හළඳළුනාගන්න ක්රම තිබෙන්න ඇති. ඒ 

හැළඳුනුම්පතක නමක් නිබෙනවා. රූපයක් තිබෙනවා. එතකොට මේ නමින් 

තමයි මේ නැනැනත්තා හඳුන්වන්නේ. මේ හැඳිනීමට අනුකූල වුනු යම්කිසි 

රූපයකුත් අරගෙනයි මේ තැනැත්තා එන්නේ. නමුත් බොහොවිට කෙරෙන්නේ 

මොකක්ද? ඒ හතුරු හමුදාවල් එනව නම්, ඔන්තුකාරයින් එනවා නම්, වෙස් 

වළාගෙනයි එන්නේ. නියම ආකාරයෙන් නෙවෙයි. එතකොට ඒ අය හඳුනගන්න 

ඕන. ඉතාමත් දක්ෂ මුර හටයෙක් නම්, ඒ අය අර අනම් මනම් කථාවලට 4 

යන්න නොදී අර හැඳුනුම්පත ඉදිරිසත් කරලා, තමන්ට ඇතුළු වෙන්නට 

සුදුසුකම ඔප්පු කරන්නට කියන්න ඕන. අන්න ඒ විදියට, අපි ධර්මානුකූලව 

කල්පනා කරලා බලනවා නම්, මේ එන අරමුණු ~ මේ සතුරු සේනා ~ අර 

විදියේ හඳුනා ගැනීමේ පොදු ක්රමයක් තිබෙනවා. ඒකට කියනවා නාම~රූපං 

කියලා. නාම රාප වශයෙනුයි මෙනෙහි කරලා හඳුනා ගන්නෙ. දැන් අපි 

හිතමු රූපයක් එනවා ඉදිරියට. මොකක් හරි රූපයක් එනවා. මේ විදර්ශනා 

භාවනායෞොගියාට සිද්ධ වෙන දෙයක්. එතකොට මේ එන රූපය වෙස් 

වළාගෙනයි එන්නේ. වර්ණ සණබාන කියලා කියන්නේ. ඒවායේ පාට, 

නොයෙකුන් විදියේ පාට. ඊළඟට තව නොයෙකුත් සටහන්. ඔව නිසා සින 

වික්ෂිපන වෙන්න ඉඩ තියනවා. ඒවට සිත යොමු කරන්නේ නැතිව ~ මේක 

රූපයක්'/ එතකොට අර භාවනා යොගියා මේ කොයි විදියේ රූ පයක් ආවත් 

ඒක 'රූපයක් රූපයක් කියලා මෙනෙහි කරනවා. ඊට වඩා ඈතට යන්නේ 

නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව බුදුපිය ා්යණන් වහන්සේ දක්වා නිබෙන්නේ ඊට 

වඩා ඈතට යන්ට හිටියොන් ඒ හිත නවත්වා ගන්න බැරි වෙනවා. කෙලෙස් 

වලට ඇදිලා යනවා. ඒවට කියන්නේ නිමිනි. නිමිති අනුව්යකජන ගන්නවා 
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පආන' අණුව ධණී දරේෲන්යර' 

කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නිමිනිත්, නිමිනි අනුව ගන්නා වූ අනිකුත් 
ලනෂණෙන්. ඒ තැනැත්තා ඒ දකින රූපයේ ~ යම්කිසි කෙනෙකු හෝ යම්කිසි 

॥ 

දෙයක් හෝ දැක්කහම -- ඒක පිළිබඳව තුව නොයෙකුත් සිතිවිලි - කෙලෙස් 

සිතිවිලි - රාශියක් කඩා වදින්න පුලුවන් නිසා ඒක කෙටියෙන් මෙනෙහි 
කරනවා රූපයක් කියලා. 

42: 

ඒ වගේම ඒකට අදාලව මෙතන තිබෙන්නේ, කොටින්ම සලකා ගන්න 

බිඛෙන්නේ, ලකුණු තුනයි. අනිත්ය, දු:ඛ, අනාත්ම කියන ලකුණු තුනයි. ඒ 
ලකුණු තුන දාලා තමයි මේ හැම එකක්ම පාස් කරන්නේ. එතකොට ඒ 

ලකුණු තුන දාන්න උපකාර වෙන්නේ ~ මේක හළුනා ශන්නව මෙනන 
නිබෙන්නේ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. දැන් නාම ධර්ම කියන එක, ඒ ධම්ානුකූලව 

පෙන්නුම් කරන්නේ වේදනා සැඥඤා චේතනා, ස්පර්ශ මනසිකාර, දැන් මේක 
ධම්යට සමාන්තර කරලයි දක්වන්න උත්සාහ කරන්නේ. නාම ධම් කියන 

ඒවා සාමානායෙන් හිත හා සම්බන්ධ දේවල්. ඉතින් මෙතන භිතට සම්බන්ධ 
දේවල් නමයි වේදනාවල්. කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් හළුනගන්නේ, ඇන් කුඩා 
දරුවෙක් උනත් බොහෝ විට බහ තෝරන්න දන්නෙ නැති කෙනෙක් නමි 

1). මේවා හඳුනාගන්නේ ~ ඔන්න ඔය විදියේ දේවල් වලින්. යම්කිසි වින්දනයක්. 

එහෙම නැත්නම් තුමන්ට දුන්න දෙයක් පිළිබඳව වින්දනය, ඒකෙ ඇති 

වේදනාව ආශ්රුයෙන්. එහෙම නැත්නම් ඒක තුළින් යමිකිසි සංඥාවක්. ඊළඟට 

ඒවා පිළිබඳව ඇති වන සිතිවිල්ලක්, ඒවායේ ස්පර්ශය. ඒවා පිළිබඳව අපි 

මෙනෙහි කරන ආකාරය. ඹන්න ඔය විදියට මේවා ගැඹුරු වශයෙන් බලනකොට 

විදර්ශනාවට උපකාර වෙන ඒ නාම ධම් ටික. ඊළඟට රූප ධමී හැටියට 

ගන්න කොටන් අර කලින් කියාපු ඒ වණි සඝණඨාන ~ වචණි සටහන් -~ ආදිය 

ගැන නොවෙයි හිතන්නේ. මේ හැම එකක්ම, ලෝකයේ නිබෙන තාක් දේවල්, 

අපේ ශරීරයන්, බාහිර දේවලුත් හැදිලා තිබෙන මූල ධාතු මොනවද? පඨවි. 

ආපෙර, තේජෝ, වායෝ. මේ මහ පොළොවත්, අපේ ශරීරයත් හැදිලා තිබෙන්නේ 
මූ න් 

අර පඨව් කියලා කියන තද ගතිය ඇති යම්කිසි දෙයක්. ඊළඟට ආපෝ, 

ගලන ස්වභාවය ඇති පලය ~ පලයෙන් පෙන්නුම් කරන එක. ඊළඟට තේජෝ 

කියලා කියන ගින්න. ඊළඟට වායෝ කියලා කියන හුළභ. ඔය හනරට 

අදාල දේවල්වලින් තමා අපේ ශුරීරත්, බාහිර දේවලුත් හැදිලා නිබෙන්නේ. 

ඔන්න ඕක නිසා ධම්ානුකූලව කල්පනා කරලා බලනකොට, අර සනි කියන 

මුරකරුවාට මනසිකාරය ඔස්සේ තේරුම් ගන්න නිබෙන්නේ ඔන්න ඔය ටික 

විතරයි. තව නොයෙකුා, ඉදිරියට එන රූපයේ තිබෙන බාහිර නිමිති ඔස්සේ 

හිත දුවවන්නේ නැහැ. එතකොට අර කෙලෙස් ගලාගෙන එන නිසා. ඒ 

විදියට නාම රූංස කියලා අපි ගත්තොත්, දැන් මේක තමයි හැළුනුම්සත. මේ 
හැඳුනුම්පත බලලයි අපි මේවා පාස් කරන්නේ. ඔන්න දැන් අරමුණක් ආවා. 
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ඒක නවන්තගන්නේ නැහැ. ඒක ගියා. ආචා ගියා, ආවා ගියා. ඒක තුළින් 

අපි අනිතාතාව, මේවායේ හැම එකකම ඇති අනිත්ය ස්වභාවය, එන යන 

ස්වභාවය, වටහා ගන්නවා. ඔය විදියට තමයි ඉතින්, ඈස්. කන්, නාසාදිය. 

දැන් ශබ්දයක් ~ අපි වචනයක් නවත්වන කොට ඒක එක්කම කනට යම්කිසි 

ස්පර්ශයක් එනවා. දෑන් ඔය රබානක, බෙරයක, වාගේ දේක නම් යමක් 

වැදුනට පස්සේ හුභක් වෙලා දෝංකාරයකුත් තියනවා. රඛබානකට වගේ 

දෙයකට ගහනකොට ඉබේටම දෝොෝංකාරයක් එනවා. ඒවගේම වචනය තුළින් 

හිතේ ඇතිවන සිතුවිලි, ඒවා පිළිබඳවත් යම්කිසි දෝංකාරයක් එනවා, ඒක. 

නිසා තමයි නැවත මතුක් කරගන්න පුලුවන් වෙන්නේ. මතක් වෙන්නේ. ඔය 

විදියට ඉනින් කණ පිළිබඳව. ඔය එක එකක් ගැන හිතාගන්න පුලුවන්. දිව 

පිළිබඳව ඉතාමත් පහසුවෙන් හිතා ගන්න පුලුවන් කුඩා දරුවෙකුට පවා. 

ඉනින් ඔය හැම එකකම මේ අරමුණු ගලාගෙන එනවා. ඉනාම ශීඝ්රයෙන් 

එන්නේ. දැන් භාවනායෝගියා නම් ඒවා ඔස්සේ ඇඳිලා ඇලීම් වලට හේතු 

නොවන ආකාරයට, ගැටීම්වලට හේතු නොවන ආකාරයට, ඔන්න ඔය 

විදියේ මධ්යස්ථ ප්රමාණයකින් හඳුනා ගන්නවා. හඳුනා ගැනීම තුළ, අර 

මෙනෙහි කිරීම තුළ, ප්රඥාව ක්රියාත්මක වෙනවා. එතකොට නිවන් දැකීමට 

නම් සනියයි, ප්රඥාවයි කියන දෙක දියුණු කරගන්න ඕන. මේ ප්රඥාව කියන 

එක ඔන්න ඔය මෙනෙහි කිරීම තුළින් ඒ අවස්ථාවේ ක්රියාත්මක වෙනවා. ඒ 

කියන්නේ අර සිහිය යොදලා මේක හළුනා ගැනීමක් කරනවා. ඉතාම ශීඝ්රයෙන් 

කරන්ට ඕන. මොකද ඒකට හේතුව, බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා 

නියෙනවා මේ ලෝකයේ අසේ ඉද්රියයන්ට ගලාගෙන එන අරමුණු ඉතා 

ශීඝ්රයෙන් එන්නේ. එක් අවස්ථාවක අපිත කියන බ්රාහ්මණ තරුණයාට 

බුදුසියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළා, 

යානි සොතාතනි ලොකසම්ං ~ සනි තෙසං තිවාරණං 

සොතනානං ඝසංචවරං බූමි - දආඤආදායෙතනෙ පිථියරේ 

(සූතත නිපාත, ගා. 1089) 

කියලා. යම් තාක් ලෝකයේ ගලාගෙන එන දිය පහරවල් නිබේද අන්න 

ඒ දිය පහරවල් වලට සතිය නමයි - මේ සනි කියලා කියන සිහිය තමයි - 

මේවා වළක්වන මාගීය. වැළැක්වීම - 'ගනි තෙසං නිවාරණං, 'සොතානං 

සංවරං බ්රෑම්' මේ ගලාගෙන එන දිය පාරවල් වැළැක්වීමේ ක්රමයයි මම මේ 

_ ප්රකාශ කළේ. 'පඤඤායෙතෙ පිටියරෙ නමුත් ඇත්ත වශයෙන් මේ ඔක්කොම 

වසන්න පුලුවන් වෙන්නේ, දිය පහරවල් සම්පූර්ණයෙන් වසා දමන්න පුලුවන් 

වෙන්කේ, ප්රඥාවෙන්. එතකොට මේ කියන සනියෙන් -~ අර දැන් යම්කිසි 

වේගයකින් ගලාගෙන එන ගභක ඉස්සෙල්ලාම එකපාරටම වේල්ලක් බඳින්න 
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පආන' නණුව ධම් දේශනා” 

බැහැ. ගලාගෙන එන චතුර ටිකක් වළක්වා ගන්න යම්කිසි උපක්රමයක් 
යොදන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් අර කඩා වදින පිරිසත්, අර ආරක්ෂක භටයා 
ඔහොමම පොඩ්ඩක් ඉන්න කියලා නවත්ත ගන්නවා වාගේ. ඊළඟට පරීක්ෂණයට 
භාජනය කරනවා. පරීක්ෂණයට භාජනය කිරීම තුළින් අර තැනැත්තාගේ 
යථා තත්ත්වය වටහා ගන්නවා. කෙලෙස් අරමුණක් නම් එහෙම පිටින්ම ඒක 
තල්ලු කරලා දානවා. ඔන්න ඔය විදියට දැන් වතුරක් උනත්, වේල්ල බැන්දට 
පස්සේ තමයි මේක සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ප්රඥාව තමයි වේල්ල. ප්රඥාව, 
ගැඹුරු අවබෝධය, ධර්මාවබෝධය. මේක සි ළිබඳ යථා නනත්ත්වය. 

එතකොට මෙතන මේ තියෙන්නේ භාවනාවට අදාල චන කාරණයක්. ඒක 
ඇසුරින් තේරුම් ගැනීමෙන් තමයි සංඝයා වහන්සේලා රහතන් වෙන්න ඇත්තේ. 
ඉනින් මෙතන මේ කියන්නේ සිත ආරක්ෂා කරගැනීම, සිත නමැති නගරය. 
මේකට දොරටු හයක් තියනවා. මේ දොරටු හයෙන් සිත කියලා කියන්නේ 
සිතට එන සිතුවිලි. ඒ ඇරුණහම අනිකුත් බාහිර අරමුණු. රූප, ශබ්ද, 
ගන්ධ, රස, ස්පර්ශ කියන ඒවා. ඔන්න ඕවා ගලාගෙන එන අවස්ථාවේදී අර 
සිහිය යොදවලා, සිහිය සහිත දැනුවත් බව යොදවලා, එක එකක් පාසා 
මෙනෙහි කරන්න ඕන. ඒ මෙනෙහි කිරීමත් ඉතාමත්ම ශීශ්රයෙන් කරන්න 
වෙනවා. දිගට කිය කියා ඉන්නවත් නෙවෙයි. ඒක රූපයක්, නම් රූපයක්, 
රූපයක්. ශබ්දයක් නම් සද්දයක්, සද්දයක්, කියලා දෙවරක්. 'රූපයක් රාපයක්, 
සද්දයක් සද්දයක් ඒ විදියට 'ගඳක් ගඳක්, 'රසක් රසක්' හිතට දෙනවා ඒ 
හැඳින්වීම. හඳුන්වා දීම තුළින් ඒක අවබෝධ කරලා එතනින් කෙළවර 
කරනවා. ඔන්න ඔය විදියේ හික්මීමක් තමයි ඒ භාවනාවේදී, විදර්ශනා 
හාවනාවේදී, කෙනෙක් යොදා ගන්නේ, මේ අදහසයි එතකොට මෙතන මේ 
ගාථාවෙන් බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා තියෙන්නේ. කොටින්ම 
භිවන පිළිබඳවයි මෙතන ප්රකාශ කෙරෙන්නේ. නිවනට උපකාර වෙන ධම්. 
ඒක නිසා තමයි ඊළඟට 'බණො වේ මා උපචවගං', මේ නිවන් දැකීමට ඇනි 
අවස්ථාව ~ මේක ඉක්ම යා නොදෙවු' කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ 
කරනවා. මේ ක්කෂණය කියන එක ~ ක්ෂණ සම්පත්තිය කියන එක මේ 
ධර්මයේ දන්වලා නිබෙන්නේ ~ බුදු පියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා 
නිඛෙන්නේ, බුඅෝත්පාද කාලයක ලබන මනුෂාාත්මභාවය -~ ඒ මුලු ජීවිතයම 
~ එක ක්ෂණයක් හැටියටයි සලකන්න ඕන කියලා. බුදුපියාණන් වහන්සේ 
ප්රකාශ කරනවා. මහණෙනි, මේ ලෝකයා නිතරම 'බණ කිවෙවා ලොකො 
'ලෞෝකය කියන එක වෙලාවට වැඩ කරන තැනක්. ක්ෂණයට වැඩ කරන 
තැනක්' කියන කතාව කියනවයි. නමුත් නියම මොහොත මොකක්ද? නිසි 
මොහොත ශමොකක්ද? අනිසි මොහොත මොකක්ද? කියන එක ලෞකයා 
දන්නෙ නැත, කියලා ඊළඟට බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා මෙ 
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වෙන දේශනය 

ධඹම්යේ නෂණය කියන එක, මේ ක්ෂණ සම්ඝන්නිය කියන එක විස්තර 

සහිතව එක් අවස්ථාවක. 

දැන් ඔන්න මහණෙනි බුදුකෙනෙක් ලෝකයේ ඉපදිලා ඉන්නවා. ධම්යන් 

දේශනා කරනවා. නමුන් යමිකිසි පුද්ගලයෙක් නිරයේ ඉපදිලා ඉන්නවා. 

එතකොට ඉකින් අර බුදු කෙනෙක් උපන්නට තමන්ට නිවන් දකින්නට 

අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක අන්න අර කියාපු අනිසි මොහොත. ඒ 
4" 

4 (2 

කියන්නේ වෙලාව වරදින්න පුලුවන් අවස්ථාවල් අටක් බුදුපියාණන් වහන්සේ 

දක්වනවා ~ මොහොත නොවන අවස්ථාවල්. අටකින් පෙන්කගුම් කරලා, ඒ 

අටෙන් මිදුන කෙනෙක් බුදෝධාත්පාද කාලයක නියම මොහොත ලබා ගන්නවා 

කියලා. එතකොට පළමුවෙන් කිව්වේ බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා ඉන්නවා. ධමියත් 

දේශනා කරනවා. නමුත් මේ අවාසනාවන්ත පුදුගලයා නිරේ ඉපදිලා ඉන්නවා. 

එතකොට බෑ මේ ධර්මයෙන් වැඩක් ගන්න. දුක් කෙළවර කර ගන්න. ඒ 

පළමුවෙනි එක. ඊළඟට ප්රකාශ කරනවා ~ ඒකත් ඒ වගේමයි. බුදුකෙනෙක් 

ඉපදිලා ධම්යත් දේශනා කරනවා. නමුත් ඒ නැනැනත්තා ප්රේත ලෝකයේ 

ඉපදිලා ඉන්නවා. ඊළඟට තවත් තුන්වෙනුව දක්වනව, බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා 

ධම්යත් දේශනා කරනවා. මේ තැනැත්තා නිරිසනෙක්. නිරිඝන් ලෝකයේ. 

එබළු අවස්ථාවකත් බැහැ මේ අනුව නිර්වාණ මාර්ගයේ ගමන් කරලා සසර 

දුකින් මිදෙන්න. ඊළඟට ඒවගේම බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා ධමියත් දේශනා 

කරනවා. යම්කිසි කෙනෙක් බොහොම දීබිාියුෂ්ක දේව නිකායන ~. දවා 

ලෞකයක ඉපදිලා ඉන්නවා. ඒ දෙව්ලොව සැප සම්පත් ආදියට යෙදිල 

ඉන්න අවස්ථාවක ශාසන බ්රහ්ම චරියාව රැකලා මේ ත්රිලක්ෂණය ~- අනිනා. 

දුබඛ, අනාන්ම ත්රිලක්ෂණය වඩලා සසර දුක් කෙළවර කරගන්න ලැබෙන්නේ 

නැහැ. ඒක අපහසුයි. ඒවායේ සැප සම්පත් ආදී නොයෙකුන් හේතූන් නිසා. 

මනුණා ලෝකය කමයි නිවන් දැකීමට හොඳම තැන. ඊළඟට තවන් සමහර 

විට බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා ඉන්නවා. ධම්යත් දේශනා කරනවා. නමුන් යමිකිසි 

පුද්ගලයෙක් ඉපඳිලා ඉන්නවා ඈත ප්රදේශයක. සාමාන්යයෙන් බුදුවරු උපදින්නේ 

දඹදිව මධ්යම ප්රදේශයෙයි කියලයි කියන්නේ. එතකොට ඒ මධ්ය ප්රදේශයේ 

උපන් කෙනා තමයි වාසනාවන්න උත්පත්තිය ලැබුවේ. ඒ කියන්නේ ධර්මය 

අසන්න වගේම ධර්මය අනුව හැසිරෙන්නත් පුලුවන් විදියේ තත්ත්වයක් බුද්ධ 

කාලයේ ඒ ප්රදේශයේ නියෙනවා. ඉනින් එබඳු කාලයක යමිකිසි කෙනෙක් 

ඉපදිලා ඉන්නවා නම් ඉතාමත් ඈත, ඒ ධම්ය අසන්නටවත් නොලැබෙන, ඒ 

වගේම ඝික්ෂු භික්ෂුණී. උපාසක උපාසිකා කියන සිවුවණක් පිරිස නොයන 

විදියේ ප්රදේශයක ඉන්නවා නම්, එබඳු කෙනෙකුටත් මේ ධම්යෙන් ප්රයෝජන 

ගන්න බැහැ. අන්න එතකොට ඒ අවස්ථාවන් නියම අවස්ථාවක් නොවෙයි, 

_ ඒඉත් අවාසනාවන්ත වෙලාවක්. ඊළඟට, තවත් සමභරව්ට බුදුකෙනෙක් 

00 



අආන/ අව ධම දවනා 

ඉපදිලා ඉන්නවා. ධම්යත් දේශනා කරනවා. යම්කිසි පුද්ගලයෙක් මධාම 
ප්රදේශයේම, ඒ ප්රදේශයෙමන් වාසය කරනවා. නමුත් ඒ තැනැත්තා තදින්ම 
මිථ්යාදෘෂ්ටිකයි. දැඩි මිථ්යාදෘෂ්ටියකින් අන්ධ වෙලයි ඉන්නේ. එබළු තැනැන්තාට 
ධම්යෙන් ප්රයෝජන ගන්න බැහැ. එබඳු අවස්ථාව අන්න අවාසනාවන්ත 
අවස්ථාවක්. ඊළඟට දක්චනචවා බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා ඉන්නවා. ධම්යන් දේශනා 
කරනවා. මේ තැනැත්තාට යමක් කියලා තේරුම් කරන්න බැහැ. ප්රඥාව 
නැහැ. ඒ කියන්නේ නුවණ මෝරපු නැති කෙනා. එහෙම කෙනාට ධම්යෙන් 
ප්රයෝජන ගන්නට බැහැ. ඔය විදියට ඒ අවස්ථාවත් අවාසනාවන්ත අවස්ථාවක්. 
ඊළඟට අන්තිමට කියන අවස්ථාවේ යම්කිසි කෙනෙක් ඉන්නවා හොඳළ€ට 
ප්රඥාවන්තයි. දඹදිව මධ්යම ප්රදේශයේ ඉපදිලා නිබෙන්නේ, ඒ අනිනුත් ඔක්කොම 
සම්පූර්ණයි. නමුන් බුදුකෙනෙක් ඉපදිලා නැහැ. ධම්ය දේශනා කරන්නේ 
නැහැ. ඔය අටවෙනි අවස්ථාව. 

1 

ඔන්න ඔය විදියට බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා. නිසි මොහොත 
නොවන අවස්ථා අටක් නියනවා. ඔය අවස්ථා අටෙන් බේරිලා බුදධාෝත්පාද 
කාලයක ධමීය අසන්නට පුලුවන්, ධමිය අනුව හැසිරෙන්න පුලුවන්, භූමි 
ප්රදේශයක උතන්පන්තියක් ලබනවා නම් යමිකිසි කෙනෙක් ඉන්ද්රිය විකල 
භාවයක් නැතිව, ප්රඥාව ඇනිව, අන්න ඒක ඉතාමත් දුළර්ලභ මොහොතක්, 
ක්ෂණයක්, හැටියට බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා. එතකොට නම 

. තමන් ගැන හිතන්න නිබෙන්නේ අන්න ඒ විදියේ උතුම් අවස්ථාවක් ලබාගත්තු . 
හැටියටයි. ඒ ක්ෂණ සම්පත්තියයි මේ අපතේ දාන්න එපා කියලා බුදුපියාණන් 
වහ්නසේ ප්රකාශ කරන්නේ. ඒ ෂණය අන හැරුනොත්. ඒ වෙලාව අන 
හැරුනොත්, බුදුපියාණන් වහන්සේ උපමාවක් දක්වනවා, හරියට යම්කිසි 
වෙළෙන්දෙකුට ලාභයට බඩුවක් ගන්න පුලුවන් අවස්ථාව ආවා. ඒකෙන් 
ප්රයෝජනයක් ගන්නේ නැතිව අන්තිමට පසුනතැවෙනවා, අන්න ඒ වගේ 
'පසුනැවෙන්න වෙනවා, අර ධම්යෙන් ප්රයෝජන ගන්න පුලුවන් අවධියක 
ඉතාමක්ම දුර්ලභ අවස්ථාවක, මේ අනි දීර්ඝ සංසාරයේ එබඳු අවස්ථාවකුත් 
ලබාගෙන, ඉන් ප්රයෝජන ගන්නේ නං හැ. ප්රයෝජනය කියලා කියන්නේ 
මොකක්ද? නිවන් දැකීමසි. සසර දුක් කෙළවර කර ගැනීමයි. යටන් පිරිසෙයින් 
අර කියාසු හැටියට අපායෙන් මිදීමට උපකාර වන ඒ ස්යෞවාන් මාර්ග 
ඥානයෙන් ලෝකෝත්තූර තත්ත්වයක් ලබා ගැනීමයි. ඔන්න ඔය විදියට 
අපට මේ ගාථාව තේරුම් ගන්න වෙන්නේ. 

ඒ නිසා තමයි 'බ්රණාතීතා හි සොචවනති, නිරයමසි සමපපිතා' ~ කියා පු 
උතුම් මොහොන අතහැරී ගියොත් ඒ තැනැත්තන්ට වෙන්නේ නිරයෙහි වැටිලා 
වක් විඳින්නයි. ශෝක වෙන්නයි. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි අර කලින් කියපු 

1. 

01 



92වන දරනා 

ආකාරයට කය රැක ගන්න කොතෙකුත් උත්සාහ යොදානවා මේ කාලයේ, 

නමුත් සිත රැක ගැනීම ගැන උනන්දු නොවන නිසා මේ කෙට් ජීවිත කාලය, 

අර විදියට නොයෙකුත් ආරක්ෂා සංවිධාන යොදලා, සමහරව්ට ඒ ආරක්්ෂකයින් 

නිසාම මරංමුවට පත්වෙලා, අන්තිමට ගිහින් උපදින්නේ කොහේද? ප්රේත 
ලෞක වල, යක්ස ලෝකවල, නරක කතැන්වල, එහෙම නැෑන්නම් නිරයේ. එබඳු 

තැන්වල උපදින කතාන්තර නොයෙකුත් ආකාරයෙන් අපට අසන්නක් 

ලැබෙනවා. අන්න එබළඳළු ඒ ඉතාමත් අවාසනාවන්ත යුගයකයි අපි ජීවත් 
වෙන්නේ. නමුත් නුවණින් කල්පනා කරන පින්වතුන් හැම නිස්සෙම හිතන්න 
ඕන බුදුපියාණන් වහන්සේගේ අවවාදය අනුව, මෙනන මේ ආන්මාරක්ෂාව 

කිව්වේ හිත රැක ගැනීමයි. හිත රැක ගැනීම කියල කියන්නේ අන්න අර 

හිතට එන දොරටු ~ හිත හා සම්බන්ධ දොරටු හය ~ සතියෙන්, ඒ සනි 
කියන ධර්මය යොදලා තම තමන්ගේ භාවනාවට අදාළ අන්දමින් මුරකරුවාට 
අයිනි වැඩේ පචරන එකයි. සතිය එක්ක යන ස න පජ්ඤකස කියන දැනුවත් 
බව පිළිබඳව ධම්යේ දැක්වෙන්නේ ~ ඒ දැනුවත් බව සතර ආකාරයෙන් 

පෙන්නුම් කරලා තියෙනවා. යම්කිසි කර්මස්ථානයක් පුරුදු කරන කෙනෙකුට 

ඒ කර්ම ථඨානය අනුව ඒ දැනුවත් බව යොදන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ 
කිය නත් යම්කිසි අරමුණක් ආවම, ඒ අරමුණ තමන් කරන කරථර්මස්ථානයට 

උපකාරවත් වෙන දෙයක්ද? ප්රයෝජනවත් වෙන දෙයක්ද? ඒක අ ර්ථවන් ද? 

කියලා ඒ විදියට කල්පනා කරන්ට වෙනවා. ඊළඟට තනමන්ගේ භාවනාවට 

සස්පායද, ඒකට සුදුසුද? යෙගාද? ඒ විඳියටන් හිතන්න වෙනවා. නමුත් ඒ 

වගේම ඒ හැම අරමුණක් තුළින්ම හැම අවස්ථාවකම් කර්මස්ථානයක් රෑ 

කගන්ට පුලුවන් ද කියල ඒක ගානත් බලන්ට ඕන. ඊළඟට මේ අරමුණ 

පිළිබඳව මුළාවන ස්වභාවය - ඒක නැතිව ඒ අරමුණ දිහා බලන්න හැකියාවකුත් 

ලබාගන්න ඕන. ඔය විදියට ගැඹුරින් කල්පනා කරලා බලනකොට. අර 

ආරක්ෂක භටයා තමන්ට අයිනි කාර්යය, ඒ කාර්යභාරය, ඉෂ්ට කිරීමේදී 

සාහෙන දැනුවත් බවක් තියාගන්නවා වගේ යෞොගාවචරයක්, භාවනාවට 

යෙදුනු කෙනාත්, ඒ තමන්ගේ ක/. "මස්ථානය රැක ගන්නවා. කර්මඝ්ථානයයි 

තමන්ට අයිබ්ි රැකගන්න තිබෙන එකම ළදේ. ඒ කමටහන් පැවැත්වීම තුළින් 

තමයි කෙනෙකුට නිවන් දකින්නට පුලුව න් වෙන්නේ. ඒක නිසා නමයි අර 
සම්පජඤඤාය කියන එක, ( දුවත් න බව ~ මනා දැනුම කියන එක ~ ඉතාමභ් 
පුළුල් අන්දමින් බේරුම් ගතු යුතුව නිබෙන්නේ. එනකොට මෙන්න මේ විඳියට 

කමේ සනිය රැක ගැනීමට උපකාර වන අරමුණු තමයි සතර සනිපටඨානය 
හැටියට බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා නියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ, 

වෙන දේවල්, බාහිර දේවල්, නොවෙයි මෙතන කියන්නේ. තමන්ට ලැබිවිච 

ශරීරයම ~ මේ කය - අනුව සිහිය පිහිටුවනවා. ඊළඟට වේදනාවල් අනුව, 

ඊළඟට සිත, සිනේ ස්වභාවය. ඒක ඒ ඒ ආකාරයෙන් තේරුම් ගන්නවා. 

2 දී 



ආඅආන' කණුව ධම් දේසනා 

ඊළඟට සිතට එන සිතුව්ලි. කයන්, න සිතත්, සිතුවිලින්, කියලැ 

ගන්න පුලුවන් ; පොදුවේ. මෙන්න මේවා පිළිබඳව ~- කණ ~- සිය 
පිහිටුවා ගැනීම කියන්නේ නිතරම වර්තමානයේම ජීවත් වීමයි. සංමානායෙන් 
ලෝකයා ජීවත් වෙන්නේ එක්කෝ අනාගතයේ එහෙම ක ස ම්. අනීතයේ. 
අනාගතයට කරන්න තියෙන දේ ගැන සිතමින්, එහෙම නැත්නම් අනීතයේ 

සිදුවුන දේවල් ගැන සිතමින්, මල අනී තයේ සහ නූපන් අනාගතයක් එක්කයි, 
ලෝකයා සාමාන්යයෙන් ජීවත් වෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්වභාවය ඉවත් කරලං 

හැකිනාක් දුරට වර්නමානයේ ජීවත් වීමට උන්සාහ කරන හැටියටයි, 

බුදුපියාණන් වහන්සේ අවවාදය දී තිබෙන්නේ. 

එතෙනදීත් අපට සිතාගන්න පුලුවන් අර මුරභටයා පිළිබඳව. ඒ මුර 
භටයා නමාගේ මුර් දොරටුව ඉක්ම වූ තැනැන්තා ඔස්සේ දුවන්න ගියොන් ඒ 
තමාගේ නිලයට අයිනි කාර්ය භාරය කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. සුළු 
මොහොතක් ඇතුළන පූර්ණ අවධානයක් යොමුකරලා පරීක්ෂා කිරීම තුෂින් 
තත්ත්වය වටහාගෙන ඒ කෙනාට යන්න දෙනවා. ඊළඟ කෙනාට ලෘදු සනි 

වෙලා ඉන්නවා. හොඳ හුරුබුහුටි දක්ෂ මුර හටයෙක් හැම නිස්සෙම එන එන 
කෙනාට සූදානම්. ඒවගේ අර හොඳට සිහිය පිහිටවපු තැනැත්තා එන එන 
අරමුණු හැම එකක්ම ඒවායේ යථා තත්ත්වය අනිත්ය, දුඛ, අනාත්ම වශයෙන් 
යථා තත්ත්වය - තමේරුම් අරගෙන, ඒවාට යන්න , න වා. යන්න අරින්නේ 
මොකද? ඒවා හැම නි ඊ2සේම එන යන ස්වභාවයක් ඇති දේවල්, අනිතා 
ස්වභාවයක් ඇනි දේවල්, නිසා. අනි නිත්ය දේ අනිනා හහ විය ට තේරුම් ගැනීමයි 
එතකොට මේ - ප්රත්යක්ෂය තුළින්ම. මේ විදියට සනිය පුරුදු කිරීම තුළින් 
ක්රමක්රමයෙන් අර ප්රඥාව දියුණු වෙනව ව. ප්රඥාව කියලා කියන්නේ අඳ අන්ය. 

මුලු මහත් ලෝකයේම නිබෙන හැම දෙයක්ම අනිත්ය ස්චභාව බව් ගෘඹුරින් 
වටහා ගැනීම තුළින් තමයි කෙනෙකුට නිවන් දකින්න පුලුව න් වේ  ්නන්. 
මොකද, 0 ලෝකය තුළ තිබෙනවා විපරීත අදහස් ය. යාස කියලා කියන්නේ 

~ විපර්ත අදහස් හතරක් තියනවා. අනිතා දේ නිත්ය කියලා හිතා ගන්නවා. 
අසුභ දේ සුභ හැටියට හිතා ගන්නවා, දුක් සහිත දේ සැස හැටියට හිතා 
ගන්නවා. තමාගේ නොවන අනාත්ම දේ, තමාගේ හැටියට හිතා ගන්නවා. 
ඔය විදියට විපරීත දෘෂ්ටි හතරක් තුළයි ලෝකයා ජීවන් වෙන්නේ. මේ 
රංහභ්රයේ සත්ත්වයා දිගට යන්නේ ඔය විපසලලාස කියන විපරීත ධම් හතර 
නිසා බව බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා. මේ විපර්ත තත්ප්ය වයෙන් 
ඉවත් වෙලා, මුළාවෙන්, මෝහයෙන් ඉව ත් වෙලා, අවිද්යාවෙන් ඉවත් වෙලා 
ප්රඥාව අනුව ජීවත් වීමේ මාර්ගයයි, ඔය සතර සතිපරි ධානය කියලා හත ත්්යාන්තග්රව 

මේකට වැඩි වියදමක් යන දෙයක් නොවෙයි. කොහෙත්ම වියදමක් යන 
දෙයක් නොවෙයි. හැබැයි යම්කිසි පරිත්යාගයක් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. 
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එදිනෙදා ජීවිතයේ සාමානායෙන් වැදගත් හැටියට, වටිනා හැටියට, ලෝකයා 

- එහෙමත් නැත්නම් ආටෝප සාටෝස ලෝකයා -. හිතන දේවල් පිළිබඳව, । 

තමන්ම ඒවාට දෙන වටිනාකම් පිළිබඳව, නැවත සළකා බලලා, ඒවා 

පිළිබඳව ධම්ානුකූලව තමන් යම්කිසි නිගමනයක් ගතයුතුව තිඛෙනවා, නමන්ගේ 

ජීවිතය ගෙවියන ආකාරය ගැනත්. දැන් සාමානායෙන් ලෝකයා, අර බුදු 

පිය්යණන් වහන්සේ එකම ක්ෂණයක් කියලා මේ ජීවිත කාලය හැඳින්වවන්, 

මේ ජීවිතය, මේ එක පොඩි ක්ෂණය, මේක බෙදාගෙන මගේ ජීවිතයේ 

අවසාන කාලය කියලා ඒ 2 වෙන්කර ගන්නවා. සමභරවිට බණ 

භාවනාදිය, සිල් රැකීම ආදිය ජීවිතයේ අවසාන කාලයෙයි කියලා. නමුත් 

බුදුපියාණන් වහන්සේ නිතරම මතක් කර දෙන්නේ අප්රමාද බව. ඒවගේම 

මරණය කොයි වෙලාවේද කියලා නැනි බව. බුදු පියාණන් වහන්සේ එක්තරා 

අවද ථෟාවක සංවේගය උපද වන ඈ! න්ද ගින් එක ගාථාවන් වදාළා. 

අපෝතෂ්ව කිවවං ආතපසං 

කො පණආදා මරණං සුද 

න හි තො සංගර්ං නෙන 

මහාසෙනෙන මවාවුනා । 

(හඇකරනත සු., මජ්යධ්ම නිකාය) 

ඵෑ තා අපි සිංහලයට නැගුවොන් 

කළයුතු කිස කරව අද ම 

මරණය විය හැකි නො හෙට ම 

නැහැ නොවැ කළහැකි ගිවිසු ම 

මහසෙන් ඇනි මරු සහ එ ම 

මහාසේනා ඇති මාරයාන් එක්ක ගිවිසුමකට එළඹෙන්නට බැහැ නේද? 

"මට ටිකක් කල් දෙන්න මගේ දු දුරුවන්ගෙන් නිදහස් වෙනකං. රස්සාවෙන් 

විශ්රාම ගන්නකං, අනිකුත් පින්: කි ඒ කියන්නේ බණ භාවන: දිය 8 කරගන්න 

බැරි වුනා" කියලා, "මට කාලය වෙන්කර ගන්න බැරිවුනා ' න ස ඒ 

විදියට මාරයාත් එක්ක ගිවිසුමක් කරගන්න බැහැ. ඔය තත්ත්වයයි ලෝකයේ 

පවතින්නේ. අන්න ඒක නිසා අර අනිදීර් / සංසාරයේ මේ ලබන බුද්් ද්ධ, ත්පාද 

කාලයක ධම්ය ශ්රවණය කරන්න පුලුවන්, ධම්ය අනුව හැසිරෙන්න පුලුවන්, 

ප්රදේශයක ' උත්පත්තිය ලබන ඥානවන්ත මනුෂායකු මේ මුලු ජීවිතයම එක 

ක්ෂණයක් හැටියටයි සලකන්න ඕන. 
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ආආන' නණුව ධම් රථදේමන්යංා 

එතකොට ඒ ක්්ෂණය ~ අන්න ඒකට නමයි අර 'බණකිවෙචා ලොකො - 
ඛුණාැතිවෙවා ලෞකොං' කියල ලෝකයා කියනවයි වවේ. මේ ලෝකය චෙලාවට 
වැඩ කරන තැනක්ය කියලා හැමෝම කියනවා. මේ කාලෙන් නග; රයක නම් 
හැමතිස්සෙම ඒක කියනවා ඇහෙනවා අපට. කාර්යාලව "ලදී, ඒ වගේම අනිත් 
තැන්වලදී. ලෞකික වැඩ් කෙරෙන නැන්වල නම් නිතරම , අප දයයි කතාව. 
වාහන වල ගමන නම්, ඒත් අප්රමාදයයි කතාව. නමුත් ධම්යේ ගමන නම්, 
ශාසන ගමන නම්, බණ භාවනා පිළිබඳව නම්, එතන අප්රමාදයක් පැද. 
ඔය විදියේ තත්ත්වයක් ලෝකෙ නියෙන්නේ. බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ද *රඊශනය 
ඊට වඩා වෙනස්. දැන් කොටින්ම කියනවා නම්, අර කිය සපු සනිය පි හිටු වීම 
සෙ සමහරවිට එදිනෙදා ජීවිතයේ කරගෙන යන ක්රියා සචා අපට සෙමින් 
කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අප්රමාදය කියලා කියන්නේ ධ "මානුකූලව් මේවා 
පි ළබඳව සතිය මතුකර ගැනීමයි. එතකොට සතිය මතුකර ගං. නිම සඳහා 
විශේෂයෙන්ම ආරම්භයේදී සමහරවිට ලෙඩෙක් ॥; හැටියට ඉරියවු සචත්වන්නට 
සිද්ධ වෙනවා. ඒ කටයුතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මොක කද, ශීඝ්රයෙන් අරමුණ 
ගලාගෙන එනවා. මේවා අර පටු දොරටුවක් තුළට ගනත්නහම, එතනින් පාස් 
වෙන්න සැලැස්සුවහම, පාලනය කිරීම පහසුයි. ඒක නිසා මේ හැම එකක්ම 
හෙමි හෙමිහිට කරලා, සමහරව්ට, මේවා පිළි බඳව ගැඹු රා අවබෝධයක් 
ලබන්නට සිද්ධ වෙනවා. නමුන් එදිනෙදා ජීවිතයේ සාර්ථක ජීවිතය : කියලා 
ලබාගන්නු ඔය ලොකු නිලනල ඇති මහ ධනවත් අයගේ ජීවිත කතාව ලින් 
බලනවා නම් ඒ අය සමගරවිට එහෙම නොවෙද 3, ජීවිතය ගනකරලා 

_ තියෙන්නේ. මහා වැඩ රාශියක් බදාගෙන, නිදි මරාගෙන, නොයෙකුක් 
අපරාධ ආදියන් කරගෙන, ධනය රැස්කරගෙන නියෙන්නේ. නමුත් එබුඳු 
දෙයක් නොවෙයි මේ ධම්යේ කියන්නේ. අර කියාපු අර මහා ධන සම්භාරය 
අතහැරලා චාම් ඇළඳුමකට යොමුවෙලා චාමී දිවි පැවතුම් උසස් සිතුම් 
පැතුම් කියන ඒ න්යායයට අනුව, අමාරුද න් නමුත් පෝය දවසක හෝ 
නිවාඩු දවසනා හෝ මේ වි; "යට සිල් සමාදන් වෙලා. ඒ වේ නුවෙන් වෙන්වෙලා, 
බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළ ධම්යේ සත්යතාව තමන්ම උරගා බලන්න 
ඕන. තමන්ම ක්රියාත්ම ක කරලා බල න්න ඕන. ඒ විදියට දවසක් හෝ 
ගතකරා නම් අර ජීවිත කාලයක්ම ල ලබපු ඒ අත්දැකීම ස වඩා අමුතු 
අත්දැකීමක් එදාට කෙනෙකුට ලබාගන්ට පුද ලෙස. ඒක නිසයි බුදුපියාණන් 
වහන්සේ වදාළේ මේක 'පචචනනං වෙදිතබෙඛා විඤකුහි' කියලා. මේ ධම්ය 
නුවණැත්තන් විසින් තම තුමන්ම තේරුම් ගතයුතු දෙයක්. මේ ධම්ය ගැන 
ප්රකාශ කරන පද හයක් මේ පින්වතුන් නිතර ද අහලා නියෙනවා, 'සචාකඛානො' 
ස්වාක්ඛාත වූ ධර්මයක් ~ ක සමා ත කියලා කියන්නේ මොකද. මේ ධර්මය 
හරියට ප්රකාශ කරලා තිබෙනවා කියන්නේ බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ධර්මය 
මිහිරි නිසා පමණක් නොවෙයි. ඒ වචන, ඒ දේශනාව, ඉතාමත් අංග 
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ඒවන දේශනය 

සම්පූර්ණ නිසා පමණක් නොවෙයි. ඒ ධම්ය ක්රියාත්මක කිරීමෙන් ප්රතිඵල 

නෙළාගන්න පුලුවන් නිසයි ඒක ස්වාක්ඛාතො වෙන්නේ ගැඹුරු අර්ථයෙන්. 

දුරක්ඛාන කියලා කියන්නේ වැරදි විදියට දේශනා කරපු. වැරදි විදියට 

දේශනා කරපු ධම්යක, ශාසනයක, ආගමක, කුසීතයයි සැපයෙන් ඉන්නෙ 

කියල බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළා. සවාක්ා තව හරියාකාර දේශනා 

කරපු ධම්යක විඨිවනතයයි සැපයෙන් ඉන්නේ කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ 

ප්රකාශ කරනවා. මේක ගැඹුරු අදහසක්, ඒ කියන්නේ චැරදි ආකාරයෙන් 

මිථ්යාදෘෂ්ටි වශයෙන් දේශනා කළ ධම්යක නම් ඒ තැනැත්තා හරියට ජීවන් 

වුනොත් ඒ තැනැත්තා අපායට යන්නේ. ඒක නිසා කුසීතයා එතන සැපෙන් 

ඉන්නේ. න මේ ස්චාක්ඛාත ධම්යෙ විර්යවන්තයටයි සැපෙන් ඉන්න 

පුළුවන් වෙන්නේ. සැපෙන් ජීවත් වෙන්නේ. කුසීතයා දුකසේ ඉන්නේ. කළයුතු 

දේ, අර කි, යාපු කළයුතු කිස, අදුම කරගන්නේ නැති කෙනා කණගාටුවට 

පත්වෙනවා. මේ ජීවිතයෙදීන්. මරණ මංචකයෙදිත් දුක් වෙනවා. ඊළඟට, ර්ට 

වඩා භයානක අන්දමින් අර 'නිරයමහි සමපපිතා කියලා කියපු ආකාරයට 

නිරයට වැටිලා දුක්විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ක්ෂ ීවත් වෙන ඥානීන්ගෙ 

පිහිට ඉල්ලන්න වෙනවා, සෙනී, නොපෙනී, නොයෙක් ආකාරයෙන්, ඔය 

විදියේ තත්ත්වයක් සංසාරයේ, ලෙ න පවතින නිසා තමයි බුදුපියාණන් 

වහන්සේ බොහෝ අවස්ථාවල මෙබළු මේ දේශනා ප්රකාශ කොට වදාළේ. 

එතකොට ඒ ධර්මයේ ස්වාක්ඛාත ගුණය එහෙමයි. 

සඤිටධික කියලා කියන්නේ අන්න අර මෙලොව අනුදුටු වශයෙන් තමන්ට 

මේ ධම්ය පුරුදු කරලා මේකේ සාර්ථකත්වය තමන්ටම උරගා බලන්නට 

පුලුවන්. සඤිටයික විශයෙන්. 2 යි සරලොවක ලබන නිවනක් නොවෙයි, 

මෙතන ප්රකාශ කරන්නේ, බුදුපියාණන් වහන්සේගේ ධම්යේ. අනිකුත් හැම 

ධම්වලම පරමාර්ථය කියලා කියන දේ, ඉහළම දේ මරණින් මතු ලැබිය හැකි 

තත්ත්වයක් හැටියටයි දක්වලා තියෙන්නේ. අපේ බුදුපියාණන් වහන්සේ සමණයි, 

මෙලොව ~ 'දිටෙඨව ධමෙම' කියලා කිය කර මෙලොව ~ මේ නිවන් සුව 

ප්රතාක්ෂ කරගත හැකි බව, සසර දුක් කෙළවර කිරීම මෙලොවදී කරගත 

හැකි බව, ප්රකාශ කළේ. එතකොට ඒ ඉහළ අර්ථයෙන් අර සෙ නු ආදී 

මාර්ග ඵල ප්රතාක්ෂ කරගැනීමම පමණක් නොවෙයි, එදිනෙදා අර කියසු 

විදියට, අපි අර කලින් සඳහන් කරපු ආකාරයට, එක දවසක් 2 ක දවලා 

ඉරිය£ ව හෙමින් පවත්වමින් චරිකානුකූල යමිකිසි කර්මස්ථානයක් පරිහරණය 

කරමින් ම ස්ථානයට අනුව ඒ ධර්මයන්ගේ සත්යය උරගා බලන පුද්ගලයට 

එක දවසින්ම බුදුපියාණන් වහන්සේ කෙරෙහි ශ්රද්ධාවක් ඇතිකරගන්න පුලුවන්. 

ස කියන ශුද්ධාව නොවෙයි, තමා තුළින්ම. බුදුපියාණන් වහන්සේ 

මේ තරම් ධම්යක් දේශනා කරලා නියෙනවා නේද කියලා. අන්න සඤ්ටඨියි. 

00 
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ඊළඟට අකාලික කියලා කියන්නේ මේ ධම්යාගේ කල් නොයවාම විපාක 

දෙන න නන තෑගිදෙන දෙයක් හැටියට නොවෙයි. 

යමිකිසි දේකට, ඔය සමහර කෙනෙක් යමිකිසි තත්ත්වයක් ලැබුවීම ඒකට 

තාංග්ගක් දෙනවා. ඒකට තමන්ගේ සුදුසුකම ඉදිරිපත් කරලා නාග්ග දෙනකල් 

බලා ඉන්න ඕන. එහෙම එකක් නැහැ මේකේ. මේවා සම්පුර්ණ කරනවත් 

එක්කම ප්රතිඵලය. දෑන් බුදු පියාණන් වහන්සේ ඒක ඉතාමත් සරල අන්දමිනුත් 

දැක්වුවා, ගැඹුරු ස්ට රල අන්දමින් ප්රකාශ කරලා තියෙනවා. 

එක්තරා බ්රාහ්මණයෙක් විමසු අවස්ථාවක. 'මොකක්ුද භාගාවතුන් වහන්ස 

මේ සඤිටඨික නග එහි පසසික කියන එකේ තේරුම', කියලා බුදුපියාණන් 

වහන්සේගෙන් ( න මාර්තු ාෙන්ෂ දසන් 

ඉඳගෙනම උනක් තේරුම් ගන්න පුලුවන් අන්දමට ඒක තෙරුම් කරල දුන්නා. 

ඔන්න දැන් බ්රාහ්මණය, නුඹට තියෙනවා යම්කිසි දෙයක් පිළිබඳ ලෝහයක්. 

ඒ ලෝභය, මොකක් හරි උත්සාහයක් යොදලා පරිත්යාගශීලිත්වයේ අගය 

තේරාම් අරගෙන, ඒ විදියට ලෝහය ඉවත් කරා කියමු, ඒ වෙලාවෙම නුඹට 

තේරෙනවා නේද අර ලෞඛය නිසා අර නරම් මම දුක් වින්දා. දැන් ලෝහය 

අතහාරිය නිසා මට මේ තරම් සැනසීමක් ලැබුණා. අන්න සඤිටඨික අකාලික 

කියලා කියන්නේ ඒකට. එතනම ප්රනිඵඑල ලැබෙනවා. ආයි මේක බලාගෙන 

ඉන්න ඕනෑ. ඊළභට ද්වේෂය ගැනත් එහෙමයි. දැන් ඔන්න නුඹ කවුරුවත් 

එක්ක තරහ වෙනවා. ද්වේෂය ඇතිකර ගන්නවා. ඒ ද්වේෂය ඇතිවුන වෙලාවේ 

එහෙම පිටින්ම මුහුණත් වෙනස් වෙලා, විකෘති වෙලා, ඒවා පිළිබඳව යම්කිසි 

දුකක් දොමිනසක් නුඹ විඳිනවා ද්වේෂය නිසා. ඒ ද්වේෂය, මෛත්රී ආදී 

යතුවිලි වලින් ඉවත් කරගත්තොත්, කරුණාවෙන් ඉවත් කර ගන්තොත්, 

අන්න ඒ අවස්ථාවේ ලොකු සැනසීමක් ලැබෙනවා. එතකොට නුඹට එතනදීම 

අත්දකින්න ලැබෙනවා, මෝහය පිළිබඳවත් එහෙමයි. මෝහය ඇතිවුන අවස්ථාවෙ 

අර විදියට සනිය පිහිටුවා ගෙන කටයුතු කළා නම්. ඒ අවස්ථාවේ මෙනෙහි 

කිරීම හරියට කරා නමි, 2 පුටේ ආනිසංඝය එතනම කනිෂ්ය නවා. එතකොට 

සාමාන්ය වශයෙන් එහෙමයි. ගැඹුරු අර්ථයෙන් බැලුවම ආයි අෂට්යංගික 

මාගිය සම්පූර්ණ කරනවත් එක්කම සොවාන් ඵලය ලැබෙනවා. ආයි 

බුදුපියාණන් වහන්සේ ඇවිල්ලා ඔන්න මම සොවාන්කම දෙනවා කියලා 

තියන්න ඕන නැහැ. "හොඳට භාවනා කළ නිසා මම අද ඔන්න නුඹට 

සෝවාන් කම දෙනවා, සකදාගාමී කම දෙනවා . එහෙම එකක් නැහැ. ඒක 

ධර්මයේම නියෙන බවයි, ධර්මය ක්රියාත්මක කිරීමෙන් ලැබෙන බවයි, ප්රකාශ 

තරන්නේ එතන. අකාලික ~ ක ල් නොයවාම විපාක දෙනවා. 
(2 

එහිපස්සික කියල කියන්නේ එව, බලව කියන එකයි. සිම්; - ථ බලන්න 

කියලා කියනවා. බුදුපියාණන් වහන්සේ නෙවෙයි ඇවිල්ලා බලන්න £ යන්නේ 
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වන දේරාන්යය 

ධැ යමයි. මේ ධම්ය හඬගා කියනවා මාව ක්රියාත්මක කරලා බලන්න 
ණ් 

කිය 0. එතකොට ධමියයි මෙතන ඒහිපස්සික වෙන්නේ. 'එව ~~ බ්රලව' 

"ඇවිල්ල: ඉළක්න, ක්රියාත මක කද ලා බලන්න", ඒ විදියට ආරාධනාවක් 

කරනවා. "ඔපනයික" කියලා කියන්නේ මේ ධර්මයේ සවභාවය එකකට 

එකක් පුදුම අන්දමින් සම්බන්ධ වෙලා නියනවා, හේතු ප්රත්ය සම්බන්ධතාවක් 

අනුව. ද; ණෝ ඒක හොඳට හිතා ගන්න පුලුවන් යම්කිසි කෙනෙකුට. මිථ්යංදෘෂ්ටිය 
තිබ්බ පුද්ගලයෙක් සම්යක් දෘෂ්ටිය ඇනි කරගන්ට බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් 
ධම්ය අහල හොඳ නරක තේරුම් අරගෙන, කුසල් අකුසල් තේරුම් අරගෙන, 

චතුරායි සත්යය පිළිබඳ යම්කිසි අවබෝධයක් ඇතිකර ගත්තා නම් ඒ 

පුද්ගලයාට අන්න එතනදී සම්යක් දෘෂ්ටිය ඇති වෙනවා, යම්කිසි ප්රමාණයකට. 
ඒ සමෲක් දෘෂ්ටිය එක්කම ඒ තැ: නැත්තාට හොඳ සංකල්පනා ඇනි වෙනවා. 

මහණ වීම හොඳයි. නෙක්ඛම්ම ~ අත්හැරීම හොඳයි, අවිහිංසාව හොඳයි. 
මෛත්රීය හොඳයි බ් ඒ පැන්තට මෛත්රී සිතුවිලි, ඒ විදියේ හොඳ සිතුව්ලි 

ඈ නිවෙනවා. අන්න සමාක් සංකල්පය. ඒකට නුමයි බුදු පියාණන් වහන්සේ 

බාශ කරන්නේ 2 ර්සස සමමාසංඝ පපා න හොනි' සම්යක් දෘෂට්ය 
නි පුද්ගලයාට ඉබේම, නිරායාසයෙන්ම, නිතානින්ම, සමෲක් සංකල්ප ~ 7ක (න 

ක "සංකල්පනා ඇති වෙනවා. ඒ විදියට අර ගිහි ගෙව ල්වල මසුරුබවින් 
රැඳි සිටීම නොවේ, පැවිදි වීම - ඒ නෙක්ඛ්මමය ~ කොයි තරම් වටිනා දෙයක් 
ද? ඊළඟට ඒවගේම හිංසාවෙන් ඉවත්වෙලා අවිහිංසා සිතුවිලි, කරුණා 

සිතුවිලි පැවැත්වීම කොයිතරම් වටිනා දෙයක් ද? ද්වේෂයෙන් ඉවත් වෙලා 
මෙමත්රී සිතුවිලි. ඒ විදියට සිතුවිලි වලින් ඒ තැනැත්තා ඒ අවස්ථාවේම 

ආනිසංස නෙළා ගන්නවා. ඹතඉන තියෙනවා 'ඔපනයිකො' ~ එකකින් එකකට 
ඇදගෙන යනවා. සමාක්දෘෂ්ටිය ඇති කෙනාට සමෲක් සංකල්ප පහළ වෙනවා. 

සම්යක් සංකල්පනාවල් ඇති කෙනාට ඒ අනුව හොළු වචන පිටවෙනවා 

කටින්. සතා වචන, ඒ වගේම අනුන් සමගි කරවන වචන, මුදු මොළොක් 

වචන, ධර්මානුකූල වචන, ඒ තැනැත්තාගේ මුවින් පිටවෙනවා. අන්න එතකොට 
සමමා සංකපපසස සමමා වාචා පහොනි' ~- හොළ ස ි තුවිි, හොඳ සිකුම් 

පැතුම් ඇති කෙනාට, හොඳ සිතුම් පැතුම් නිසාම හොඳ වචන ඒ තැනැත්තා 
තුළින් පිටවෙනවා. ඊළඟට සමමාවාවසස සමමාකමමනෙතා පහොති' - හොඳ 
වචන පාවිච්චි කරන නැ ක කල්පනා කරනවා මම මේ විදියට මේ 

නෙක්ඛමම සිතුවිලි, ෙමත්රී සිතුවිලි, අවිහිංසා සිතුවිලි පවත්වනවා. සිතුවිලි 

පාවිච්චි කරන්නේ එහෙමයි. වචනත් පාවිච්චි කරන්නේ එහෙමයි. ඒ නිසා 
මේ විදියට සතුන් මැ ඊම, සොරකම් කිරීම, කාමමිථ්යාචාරය ආදී දේවල් මට 

ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා එයිනුත් ඉබේටම වැළකීමක් වෙනවා. ඊළඟට ඒ 

විදියට දවසක් දෙකක් කිරීම පමණක් නොවෙයි සම්යක් ආජීවය ~ තමාගේ 

ජීවි: කාවක් ජීවන රටාවත් ඒ අනුව හැඩගස්ස ගන්නවා, යම්කිසි පරිතාංගයක් 
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4 ය 12% න ව් 4 ආආන' කණුව ධගී දථදේශනා 

කරන්ට සිද්ධ වුනත්, මේවා ඉඳහිටලා පෝය දවසට විතරක් රැකිය යුතු 
දේවල් නොවෙයි. මගේ ජීවිකාවම, මුලු ජීවන රටාවම හරිගස්සගන්න ඕන, 
මේ කියාපු ප්රතිපදාව අනුව, කියලා ඒ කැනැත්තා උත්සාහවත් වෙලා, 
සමාක් ආජීවය සකස් කර ගන්නවා. හරි දිව් පැවැත්ම. අන්න හරි එවි 
පැවැත්ම ඇතිවුන පුද්ගලයා තමා දරණ උත්සාහය තුළින් ඊළඟට සමමා 
වායාම කියලා කියන හරි වෙර දැරුම දරනවා. නියම වෙර දැරුම කියන 
එක හොඳට දාඩිය දානකල් යම්කිසි වැඩක යෙදීම නොවෙයි. නියම් වීර්යය 
කියලා කියන්නේ මොකක් ද? අර හිත පිළිබඳව හොළට සැළකිල්ලෙන් .් 

සිටිමින් සිතට ගලාගෙන එන්න සූදානම් වන අකුසල් වළක්වාලීමක්, හින 
තුළ ඇති අකුසල් නෙරපා ඇරීමක්, කුසල් ධර්ම ළංකර ගැනීමත්. තමා තුළ 

තිබෙන ඒ හොඳ කූසල් ධර්ම තහවුරු කර ගැනීමත් කියන හතර ආකාර 
වීරයයයි. තමාගේ දිවිපැවැත්ම සඳහා යම්කිසි පරිත්යාගයක් කරලා ධාර්මික 
දිව් පැවැත්මක් සකස් කරගන්නා පුද්ගලයා තුළ ඇතිවන වීයිය ඕකයි. 
එතකොට මේ තැනැත්තා ඒ වීියිය තුළින්ම, ඔන්න ඊළඟට ඒ වීියිය යෙදීමේදී 
අර කියපු සතිපට්ඨානයට ඉබේටම වැටෙනවා. සතර සනිපට්ඨානය සම්පූර්ණ 
වෙනවා. මොකද, ඒ, තැනැත්තා නිතරම සෙවිල්ලෙන් ඉන්නේ නමාගේ සින 
ගැන. ඒ හිත අණුව ක්රියා කරන කය ගැන. කයක් සිතත් එකිනෙකට 
සම්බන්ධවයි ක්රියා කරන්නේ. සාමානා පුද්ගලයා කයට යටවෙලා හිත ගැන 
නොතකා හරිනවා. බුදුපියාණන් වහන්සේ මනො පුබඛබංගමා ධමළමා' කියන 
ඒ ධමයට අනුව සිතම මුල් වෙනවා කියලා පෙන්වනවා. දෑන් ධම්ම පදය 
කියන පොතේ බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළ ගාථා රාශියකටම මුල 
හැටියට දක්වලා නිඛෙන්නේ, ඒ රුවන් ගබඩාවේ දොෞර හැටියට තිබෙන්නේ 
~ 'මනො පුබබංගමා ධමලමා - මනො සෙටඨා මනොමයා' මේ හැම දෙයකටම 
සතම පෙරටු වෙනවා. සිතම ශ්රේෂ්ඨයි. සිතෙන්මයි මේ හැම දෙයක්ම හැදෙන්නේ 
කියලා. කිසිකෙනෙකුට මේක බොරුය කියලා බොරුං කරන්න බැහැ. මේක 
භෞතික විද්යාඥයෙකුටවතන් බොරු කරන්න බැහැ. අන්න ඒ විදියේ පුදුම 
දේශනාවක්. ඒක නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේ හිතටයි මුල්තැන දුන්නේ. 
॥ (55 (16; 1 ණු 2% "2 ෴ , ද් විනෙතන නීයතී ලොකො කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළා. මුළු 
ලෝකයම ඇදගෙන යන්නේ හිතෙන්. දැන් සාමානායෙන් හිතෙන් නේ මේ 
දේවල් ලෝකයා කල්පනා කරන්නේ. ඒ විද්යාඥයා විද්යාගාරයේදී ඒවා 
කරන්නෙ හිනෙන්. එතකොට හිතෙනුයි මේ ඔක්කොම ඇදගෙන යන්නේ. 
හඳට යන්නෙක් හිතෙන්. මේ හැම එකක්ම කරන්නේ හිතෙන්. මේවා 
සාමාන්යයෙන් වැරදියට වටහා ගෙන විපරීත විදියට තේරුම් කරන්නක් 
පුලුවන් සමහර කෙනෙක්. නුමුන් මෙතන තිබෙන්නේ හැම එකකටම හිත 

ප්රධාන බව. බුදුපියාණන් වහන්සේ ඒ කළ ප්රකාශය කවදත් සත්යයක්. 2” 
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.”' 

'විතෙනන නීයනි ලොකො , ඒකනිසා නමයි බුදුපියාණන් වහන්සේ මෙතන 

හිතටම මුල්තැන දෙන්නේ. । 

අර සම්යක් දෘෂ්ටිය කියලා කියන හරි දැක්ම කෙනෙකු තුළ පහළ වුනා 844” 

නම්, එතන ඉඳලා ඇතිවන ධම් පරම්පරාවයි ආයි අෂ්ටාංගික මාගිය කියල: 

කියන්නේ, මේ පුනිපදාව මේ මුලු ලෝකයේම ඇති හැම මාර්ගයකටම වඩා 

ශ්රේෂ්ඨයි කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා තියෙනවා. නොයෙකුත් 

විදියේ පළල් මාර්ග, හොඳ සැප පහසු වාහනවලට යන්න පුළුවන් මාර්ග, 

නොයෙකුත්, විදියේ මාර්ග ලෝකයේ තිබෙනවා. නමුත්, 'මගගානටඨංගිකො 

සෙටෙඨා' කියලා බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරලා නියනවා. මේ අංග 

අටකින් යුක්ත මාර්ගය තමයි ශ්රේෂ්ඨ කියලා. අන්න ඒ විදියට, එතකොට 

සතර සනිපට්ඨානයෙන් මේ සනිය සම්පූණි වුනා නම් එබඳු පුද්ගලයා තුළ 

ඉබේම සමාධියත් වැඩනවා. එක අරමුණකට හිත යෙදීම තුෂින්ම, අර මුර 

භටයා එක එක දේට හොඳට සතිය යොදන කොට ඒ තැනැත්තා තුළ 

සමාධියක් ඒ සුළු වෙලාවෙ නමුත් ඇතිවෙනවා. ඒ තැනැත්තාට පුලුවන් ඊට 

පස්සේ ඒක දීර්ඝ කාලයක් පවන්වන්න. ඔන්න ඔය ආයඨි අෂ්ටාංගික මාගිය 

සම්පූර්ණ කර ගැනීම තුළිනුයි කෙනෙකුට මේ උතුම් නිවාණ ධමය ප්රත්යක්ෂ 

කරගෙන සියලු සංසාර දුකින් අත් මිදිලා ඒ අමා මහ නිවන් සුවයෙන් 

සැනසීම ලබාගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා අද දින මේ වටිනා පෝය 

දවසක්. බුදුපියාණන් වහන්සේ ධම් චක්රය පෙරලූ දවසක්. එතකොට මෙන්න 

මේ ධම් චක්රය තම තමන්ගේ චිත්ත සන්තානය තුළ පෙරළලා මේ කියපු දුක් 
අන 2“ 4, 

කළෙන් මිදීමට උත්සාහ ගතයුතුව නිබෙනවා. අද එතකොට මේ වටිනා 

දවසේ තමන්ට අයිනි ශීලයෙන් හෝ එහෙම නැත්නම් වටිනා ශීලයක හෝ 

පිහිටලා මේ විදියට මේ ධම් ශුවණය කළා පැයක් සමණ වේලාවක් තුළ. මේ 

අවස්ථාව තුළ අර කියපු ධමයන් යම් යමී ප්රමාණයකට මේ පින්වතුන්ගේ 

පුණා්ය ශක්තිය, ඥාන ශක්තිය, අනුව සමහර විට ප්රත්යක්ෂ කරගන්න 

පුළුවන් වෙන්න ඇති. කොටින්ම කියනවා නම් මේ අවස්ථාව වෙන දේවල් 

වලට, ලෞකික දේවල් වලට, යොදලා හිටියා නම් මෙබඳු සැනසිලිදායක 

පිරිසිදු සිතුවිලි සමූහයක් ඇතිවෙන්නේ නැහැ. අන්න සඤිචටධීක අකාලික 

වශයෙන් ධම්යේ වටිනාකමත් ඒ අණුව තෝරුම් ගන්න ඕන. 

දැන් එතකොට මෙතෙක් වේලා ධම් ශුවණය කිරීමෙන් මේ පින්වතුන් 

රැස්කරගත්ත පුණ්යා සම්භාරයක්. ආනිසංස වශයෙන් අර බුදුපියාණන් වහන්සේ 

ප්රකාශ කළ අන්දමට ශ්රද්ධාව, වියිය, සනිය, සමාධිය, ප්රඤඥ්යව කියලා කියන 

ධම් මේ පින්වතුන්ට මේ අවස්ථාවෙම ප්රත්යක්ෂකර ගන්න පුලුවන්. යම්කිසි 

ප්රමාණයක ශ්රද්ධාවක් ඇතුව ඊළඟට ඒක අනුව ගිය වියියක් ඇතිව මේ 
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පආන' නණුව ධම් දේශනා 

කාලය තුළ මේ ඉරියව්වේ ඉඳගෙන ඊළඟට ඒ අනුව සතිය පිහිටුවා ගෙන 
ධම් ශ්රවණය කරලා යම්කිසි සමාධියකුත් අත්දැක්කා. ඊළභට යම්කිසි ධම් 
වැටහීමක් ඇති වුනා නම් ඒකෙන් ප්රඥාව දියුණු වෙනවා. ඔය විදියට 
කල්පනා කරලා බලනකොට ක්රම කුමයෙන් ටිකෙන් ටික හෝ මේ ධම් 
මාගීයේ ගමන් කරලා මේ මනුෂා ජීවිතයෙන් ගතහැකි උපරිම ප්රයෝජනය, 
අර ක්ෂණ සම්පත්නියෙන් ගතහැකි උපරිම ප්රයෝජනය, ගැනීමට හොඳට 
අධිෂ්ඨාන කරගන්නට ඕන. එහෙම අධිෂ්ඨාන කරගෙන මෙතෙක් මේ ධම් 
ශ්රවණ වශයෙන් රැස්කරගත්තු කුසල් රාශියේ ආනිසංස වශයෙන් මොලොවදීම, 
හැකිතාක් ඉක්මනින්, සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් කියන මාගි 
එල කුළින් අමා මහ නිවන් සාක්ෂාන් කර ගැනීමට ශක්තිය, බලය ලැබේවා 

කියලා ප්රාර්ථනා කරගන්න ඕන. ඒ වගේම දැන් මේතෙක් රැස්කරගත්තු 
කුශල සම්භාරය ~ අපි දෙගොල්ලම මේ ධම ශ්රවණමය. ධම් දේශනාමය 
වශයෙන් රැස්කර ගන්තු කූශල සමිභාරය ~ ශාසනාරක්ෂක දිවා මණ්ඩලයත්, . 
ඒ වගේම මේ පූජනීය ස්ථානයට අරක් ගත් යම් දෙව් දේවතා පිරිසක් 
ඇත්නම් ඒ හැම දෙනාමත් සතුටු සිතින් අනුමොදන් වෙත්වා! හැමදෙනෙක්ම 
තම තමන්ගේ පුාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් අමා මහ නිවන් සාක්ෂාත් 
කරගනින්වා! අපටත්, ශාසනයටත් ආරක්ෂා සළසන්වා! කියලා දෙවියන්ටත් 
අනුමෝදන් කරන්න ඕන. ඒ වගේම තුම තමන්ගේ නමින් නැසී මිය පරලොව 
ගිය ඥාතීන් ඇතුළුව අවිවියේ පටන් අකනිටා දක්වා වූ යම්තාක් සත්ත්ව 
කෙනෙක් පින් කැමතිව, නිචන් කැමතිව සිටිත් නම් ඒ හැම දෙනෙක්මක්, 
අපගේ ධම් දේශනාමය ධම් ශ්රවණමය කුශලය අනුමෝදන් වෙත්වා! අනුමෝදන් 
වී සියලු දුගති තත්ත්වවලින් අත්මිදී. සුගනි තත්ත්වවලට පත්වී හැකිතාක් 
ඉක්මණින් බණ භාවන්ය කරලා උතුම් අමා මහ නිවනින් සැනසෙත්වා කියන 
ඝු 9ර්ථනාව ඇඅංතිව මේ ගාථා කියලා සින් පමුණුවන්න. 

!॥! 'එතනාවතා ච අමෙහහි...... 
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4 වන දේශනය 



4 වන දේශනය 

යොගා වෙ ජායනෙ හරී 

අයොගා හුරිසංඛ යො 

දාතං දෙටධාපටථං ඤෑ වා 

හවාය විහභවාය ව 

නථනතානං තිවෙසෙයෘ. 

යථා හරි පවඩසත 

~-මග්ය වගන, ධං.ප.. 

සැදැහැවත් පින්වතුනි, 

අප නිලොගුරු බුදුපියාණන් වහන්සේ දේශනා කළ ශ්රී සදධමිය -~ ඒ බුදධ 
දේශනාව ~ ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම්, සසර දුකින් මිදීමට උපකාරවන, 
නිවාණය ප්රත්යක්ෂ කරගැනීමට උපකාරවන, ප්රනිපත්ති මාගියක්. එතකොට. 
බුද්ධ දේශනාව කොයිතරම් සවිස්තරව, අටුවා ටීකා සහිතව, හැදෑරුවත්, 
කටපාඩම් කරගන්තන්, සිල ~සමාධි~තඤඥඝා කියල කියන ඒ පුනිපත්ති මාගියේ 
ගමන් කරන්නෙ නැත්නම්, ඒ බුද්ධ දේශනාවේ පරමාථීය ඉෂට වෙන්නෙ නෑ. 
නිවන් ප්රත්යක්ෂ කරගන්නට පුළුවන් කමක් නෑ. නිවන් ප්රත්යක්ෂ කරගැනීමට 
විශේෂයෙන්ම අවශ්යවෙනව භාවනාව. භාවනාවෙන් තොරව නිවන ලබාගන්නට 

බෑ, කිසිම කෙනෙකුට. මේ භාවනාවේ යෙදීම කියන අථිය තියන වචනයක් 
නමයි යෝග' කියල කියන්නේ. වෙන නොයෙකුත් ආගම්වල, වෙන වෙන 
අථිවල යෙදෙන්න පුළුවන් යෝග කියන වචනය. නමුත් අපේ ධම්යේ 'යෙග' 
කියල කියන්නෙ භාවනා මනසිකාරයයි. භාවනානුකූල මෙනෙහි කිරීමයි. 1 

(155, 
* 6 'අයෝග' කියල කියන්නෙ භාවනාවේ නොයෙදීමයි, එතකොට, 'යෝග' කියන්නෙ 

_භොවනාවෙ යෙදීම්, 'අයෝග' කියන්නෙ භාවනාවේ නොයෙදීම, මෙන්න මේ 
දෙක අතර ඇති වෙනස පෙන්නුම් කිරීමට බුදුපියාණන් වහන්සේ වදාළ 
ගාථා ධමියක් තමයි අපි මාතෘකා හැටියට අද තබාගන්තෙ. 

මේ ගාථාවට අදාළ නිදාන කථාව බොහොම ආදශණීවත් කථානතරයක්. . 
බුදුපියාණන් වහන්සේ ජේනවනාරාමයේ වංඩවාසය කරන කාලයේ, එක 
මහතෙර නමක් හිටිය පෝඨධිල කියන නමින්. මේ පෞධීල හාමුදුරුවො 
ත්රිපිටකය පිෂිබඳ විශාරද, එහෙම පිටින්ම ඒවා කටපාඩම් කරගෙන පන්සියයක් 
ගොලයින්ට ධමිය උගන්වන ආචාරී කෙනෙක්. මේ කාලයේ හැටියට බලනවා 
නම් මේ පින්වතුන් දන්නවානේ ඹය නොයෙකුත් විදියේ උපාධි තියනවානේ 

“5 



/ 

40න දේශනය 

- ක්රිපිටකාචායී, ත්රිපිටක වාගීශවරාචායී ආදි ලොකු සම්මාන වලින් පුදන්න 
දහ (5 ෴ දීද ෴ ෴ං යෙන් ෴ ය් ම අ ම යය යකි ණවා෴ය 2 

තරම් වටින සවාමීන් වහන්සේ කෙනෙක්. නමුත් එහෙම වුනාට මොකද, මේ 

පෞඨීල හාමුදුරුවෝ උගන්කමින් පිරුනට මොකද, භාවනාව ගැන සින් 

යොමු කරන්නෙ නෘ. තමන්ගෙ නිවන ගැන, නමැන්ගෙ සසරින් මිදීම ගංන, 
(ක්ෂ (4 [8 ₹ (. 

(ර3නන්නෙ නෑ, කොයිතරම් ගොෝලයින්ට ඉගැන්නුවත්. බුදුපියාණන් වහන්සේට 

බේ හාමුදුරුවො ගැන හිතිල සංවේගයක් ඇතිවුනා. අපොයි මේ තරම් දැන 

උගත්කම් ඇති කෙනෙක් උනත් තාම තමන්ගෙ නිවන ගැන හිතුවෙ නෑ නේද' 

කියල. මේ හාමුදුරුවන්ට සංවේගයක් ඇති කරවන්නට බුදුපියාණන් වහන්සෙ 

යොදා ගත්තු උපාය මොකක්ද, තමන් වහන්සේ ළඟට වණඤ්නා කරන්න 

එනකොට මේ පොධඨීල හාමුදුරුවන්ට ආමන්ත්රණය කරන්නේ 'ඉව පෞෝධීල 
7 45% -7*% 

කියලා. 'තුවා' කියන වචනය සමාජයෙ කොයි අන්දම්ට භාවිතා වුනත්, ඒකෙ 

තේරුම 'හිස්' කියන එකයි. එතකොට තුච්ය පෞඨධිල මෙහෙ එන්න. තුව්ය 

පෞඨීල වඳින්න. තුච්ය පොධිල ඉඳගන්න. හා | හොඳුයි, තුචඡ පෝධීල යන්න. 

අන්න තුච්ය පෞධීල ගියා", ඔය විදියට බුදුපියාණන් වහන්සෙ මේ පෞඨධීල 

හාමුදුරුවන් එන එන වෙලාවට ඔහොම වචන පාවිච්චි කරනවා. 'තුව්ය 

කියන වචනෙ. මේ හාමුදුරුවන්ට ලොකු සංවේගයක් ඇතිවුනා. අනේ අපොයි 

මේ බුදුපියාණන් වහන්සේ ~ මේ මගේ ශාස්තෲන් වහන්සේ - මේ තරම් දෑන 

උගත්කම් ඇනි, මේ තරම් විශාල ගෝල පිරිසකට උගන්වන මට මේ 'තුවෟ' 

ණියන වචනය යොදනව නේද? කියල. ඉනින් මේ විදියෙ මේ අවනම්බුනාමං ක 

බුදුපියාණන් වහන්සේ මහා කරුණාවෙන් දී වදාළෙ මොකටද? අර 

හාමුදුරුවන්ට මේ සසරින් මිදීම පි පිබඳව සංවේගය ඇනිකිරීමටතන්, ඒ වගේම 

අර උගත්කම නිසා ඇතිවෙච්ච, ගෝල පිරිස නිසා ඇනිවෙච්ච මාන්නය 

බිඳීමටත්. 

මේ ශාසනයේ ගුණධම් පුරන කෙනෙකුට, භාවනා ආදී ඒ කටයුතු කරන 

කොට, ගුරුවරයකුගේ ඇසුරින් නොයෙකුත් උපදෙස් ගන්න සිද්ද වෙනවා. 

ඉතින් ඒ විදියෙ උපදෙස් ගන්න නම්, නිහතමානිපවය තියෙන්ට ඕන. මේ 

හාමුදුරුවො හිතාගෙන ඉන්න ඇනි, ඳැන් ඉතින් මං ඔක්කොම දන්නව 
(21 

රි 

කියල. පිරිච්ච කලේකට ආයි පුරවන්න බෑ. ඒක හිස්කරල ඕන පුරවන්න. 

අන්න ඒ හිස්කිරීමෙ අදහසිනුත්, මාන්නය බිඳීමේ අදහසිනුත්, තමයි බුදුපියාණන් 

වහන්සෙ මේ හාමුදුරුවන්ට 'තුව' කියල ආමන්ත්රණය කරන්න පටන් ගත්තෙ. 

ඉනින් මේ හාමුදුරුවො ඒකෙන් තරහ ගත්තෙ නෑ. 'මට අගෞරව කරනව 

කියල බුදුපියාණන් වහන්සෙ එක්ක ද්වේෂයක් වෛරයක් ඇතිකරගත්තෙ නෑ. 

තමන්තේ නත්්යඡවය තේරුම් අරගෙන ඊළභට නීරණය කළා, දැන් ඉතින් මේ ඒ, 
24 

ඔක්කොම ගෝල සිරිස අත හැරල මම යන්න ඕන. ගිහිල්ල ~ කොහේ හරි 

ආරණ්යයකට ගිහිල්ල, දුර බැහැර කැලේකට ගිහිල්ල භාවනා කරන්න ඕන' 

760 



4 , ව, ඥා ඩු පආනන' කණුව ධම් ථරහන්ය' 

කියල. එහෙම අධිෂඝ්යාන කරගෙන, පස්සෙන්ද උදෑසන තුමන්ගෙ ගෝල ₹. 

පිරිසට අවසාන වශයෙන් උගන්නල, ඒ ගොෞෝලයින්ගෙන් අවසාන ගෝලය 

නික්මෙනවන් එක්කම. (කාටවත් නොපෙනෙන නොතේරෙන ආකාරයෙන් - 
වෙස්වළාගෙන වගේ ~ වෙස් වළාගෙනම නොවෙයි කාටවත් නොපෙනෙන 
ආකාරයට, හරියට එළිය වැටෙන්නත් කලින්ම වගේ පිටවුනා. පිටවෙලා, 4 

යොදුන් සියගණන් ඈතට ගිහිල්ල යම්කිසි ආරණායකට වැඩම කළා. ඒ 
ආරණ්යයේ සිටිනවා නිස් නමක්. නිස් නමක් රහතන්වහන්සේලා සිටින 
ආරණ්යයක්. මේ සචාමින්වහන්සේ එතන නායක සවාමීන්වහන්සේ ළභට 
ගිහිල්ලා ඉල්ලා හිටියා 'අනේ ස්වාමීන්වහන්ස. මට සිහිට වෙන්න' කියල. ඒ 
කියන්නේ, නිවනට පිහිට වෙන්න කියන එකයි. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ 
ඉස්සෙල්ලාම කිව්වා, අපොයි ඔබවහන්සේ මේ තරම් දැන උගන්කම් ඇනි 
කෙනෙක් නේද? අපටත් යමක් ඉගෙන ගන්න නියෙන්නේ ඔබ වහන්සේ වැනි 
අයගෙන් නේද" කියලා, 'අපොයි, එහෙම කියන්න එපා සචාමීනි, මම මේ 
ආවේ පිහිටක්. බලාපොරොත්තුවෙනුයි, මට නිවනට කමටහන් දෙන්න. නිචන් 

දැකීමට උපකාර වන භාවනා කම්සථාන දෙන්න' කියලා. අර මානය 
බිඳින්න දෙවැනි සවාමීන් වහන්සේ ළඟට ඇරියා. ඒ සචාමීන්වහන්සේ, ඊළඟ 
සචාමින්චහන්සේ ළඟට යැව්වා. ඔහොම ඔහොම ගිහිල්ල අර මුළු සභපිරිසෙ 
ම කෙළවර සිටින අළුතෙන් පැවිදිවෙච්ච හන් හැවිරිදි සාමණේරයන් වහන්සෙ 
කෙනෙක් ළභට යැව්වා. ඒ සාමණේරයන් වහන්සේත් සුළුපටු කෙනෙක් 
නොවෙයි. රහත් කෙනෙක. ඉනින් අර පෝධීල සවාමින්වහභන්සේ වඩින අවස්ථාවේ 
මේ කුඩා සාමණේර නමුන් මහරහතන් වහන්සේ සිවුරක් මහමින් සිටිනවා, 
විවේක ස්ථානයක. පෝඨධීල හාමුදුරුවෙේර මේ සාමණේරයන් වහන්සේ ළඟට 
ඇවිත් වැඳගෙන ඉල්ලා සිටියා, 'සන්පුරුෂයාණන් වහන්ස, මට පිහිට වෙන්න, 
මට උපකාර කරන්න' කියලා. එතකොට මේ ස්වාමීන් වහන්සේත්, 'අපොයි, 
ඔබවහන්සේ බොහොම මහළු ඇන උගත්, බහුශ්රැත සවාමීන්වහන්සේ කෙනෙක් 
නේ. අපිත් ඔබවහන්සේලාගෙන් යමක් ඉගෙන ගන්න ඕන එකේ ඇයි මෙහෙම 
කියන්නේ? කියලා. නෑ, නෑ, එහෙම කියන්න එපා. මා ආවේ නිවන් දැකීමේ 1 
බලාපොරොත්තුවෙනුයි. මට පිහිට වෙන්න. මම ඕන නම්, කියනවා නම්, 
ගින්නට වුනත් පනින්න සූදානම්' කියලා තමන්ගේ කීකරු කමත් ප්රකාශ 
කළා. මේ සොඩි ස්වාමීන්වනන්සේ එතකොට මාන්නය නැතිකිරීමටත් කීකරුබව 
මැනීමටත් ඒ ළඟ තිබුන විලක් පෙන්නල කියනවා 'එහෙම නම් සවාමින්වහන්්ඝ 
අන්න අර විලට බහින්න, හොඳ වටින සිවුරු එහෙම පොරවාගෙන හිටපු 

ණෘ පෞඨධීල හාමුදුරුවොත් ඒ සිවුරු පිටින්ම අර විලට බැස්සා. බගහිනවත් 
එක්කම, යන්තම් සිවුරු කොන තෙමෙනවත් එක්කම, ආයෙත් අර කුඩා රහත් 
සංමණේරයන් වහන්සේ වඩින්න, සවාමීනි' කියලා කතා කරල ඔන්න ඊළඟට 
ඉතින් පාඩම දෙනවා. 



වාන දේශනය 

_ ටිකක් හිතන්න පුළුවන් මේ පින්වතුන්ටත්, කොයි විදියට ඇද්ද කියලා. 

. හත් අවුරුදු සාමණේරයන්වහන්සේ කෙනෙක් ~ හුරුබුහුටි සාමණේරයන් 

වහන්සේ කෙනෙක් කොහොමද - හැබැයි රහත් කෙනෙක්. අර හාමුදුරුවෝ 
ද 

මහ උගන්, හිස පැහුණු, බොහොම බරපතල විදියෙ පෙනුමක් ඇති හාමුදුරුවෝ. 

නමුත් ඒ හාමුදුරුවො උක්කුටිකයෙන් ඉඳගෙන ඇන් මේ පාඩම ඉගෙන 

ගන්නවා. නිවන් දකින්න. මෙච්චර කාලයක් ඉගෙනගන්න බැරිවුන පාඩ්මක් 
මේ හන් හැවිරිදි සාමණේරයන් වහන්සේගෙන් ඉගෙන ගන්නයි සූදානම. මේ 

රහත් සාමණේරයන් වහන්සේ දෙන පාඩම මොකක්ද? ඕනාම කෙනෙකුට 

හිතල ගැඹුරින් ගන්නත් පුළුවන්, සරලව ගන්නත් පුළුවන්, විදියෙ උපමාවක් 

දෙනවා. 'එහෙනම් සචාමීනි ඹන්න අපි හිතමු, හුඹහක් නියෙනවා, ඒ හුඹඟෙං 

සිදුරු හයක් නියෙනවා. ඔය සිදුරු හයෙන් එක සිදුරකින් තලගොයෙක් 

ඇතුල්වුනා. මේ තලගොයා අල්ලගන්න ඕන නම් මොකක්ද කරන්න ඕන? 
ගද 

අර සිදුරු පහක් වහලා ඒ තලගොයා ඇතුල්වුනු සිදුර ළභම රැක සිටින්න 

ඕන. රැක සිටින කොට එතනින් පුළුවන් ඒ තලගොයා අල්ල ගන්න. අන්න 

ඒ වගේ, ස්වාමීනි, මේ ඉක්්ය්ද්ය හයක් අසට නියෙනවා ~ හුඹහ වගේ අපේ මේ 

ශරීරයේ. මේ ඉණුය දොරටු හයෙන් නොයෙකුත් අරමුණු, ඇතුල්වෙනවා. ඒ 
ඇතුල්වෙච්ච අරමුණු අල්ලගන්න ඕන නම් - මෙතන අල්ලගන්න ඔනෙයි 

කියල කියන්නෙ, ගැඹුරු අටියෙන් අවබෝධ කරගන්න. 'අල්ලගන්නවා' කියන 

එක. මේ කාලෙන් පාවිච්චි වෙනවා නේ ~ 'මට ඒ කියන දේ අල්ලගන්න 

බැරිවුනා' කියල එහෙම කියන්නෙ. අන්න ඒ විදියෙ අල්ලගැනීමක් මෙතන 

තියන්නෙ. තලගොයා අල්ලගන්නවා කියල කියන්නෙ අර අරමුණ ~ නොයෙකුත් 

අරමුණු, අපි යම් යම් දේවල් ගැන හිතනකොට ඒවට කියන්නෙ අරමුණු 
කියලා. අරමුණේ නියම සවභාවය හරියාකාර අවබෝධ කරගැනීමයි අරමුණ 

2 

අල්ලා ගැනීමෙයි කියල කියන්නෙ. තලගොයා අල්ලගන්න අර සිදුරු පහ 

වහන්න වගේ, මේ ඉජ්රිය භය අතරින් බාහිර ඉප්රය හැටියට සලකන ඇස, 

කණ, නාසය. දිව, කය කියල කියන මෙන්න මේ ඉක්නඤි්රිය දොරටු පහ වහල, 

'මන' කියල කියන ~ 'හිත කියල කියන මෙන්න මේ දොරටුවේ රැක්මේ 
යෙදෙන්ට ඕන. ඒකයි අදහස. එච්චර විස්තර කරන්ට අවශා වුනේ නෑ. අර 

කුඩා ස්වාමීන්වහන්සේ මේ උපමාව කියනවාත් එක්කම, අර පෞඨිල 

ස්වාමීන්වහන්සේගේ පින මතුවෙලා, ඒක ගැඹුරින් අවබෝධවුනා. ඊළඟට ඒ 

අවබෝධ වෙනවාත් එක්කම, බුදුපියාණන් වහන්සේ යොදුන් සිය ගණනක් 

ඈත ඉඳලා මේ සිදුධිය බලාගෙන ඉඳලා, තමන්වහන්සේගේ බුදධ ඥානයෙන් 

ඒ අවසථාවේ පෞඨධිල සචාමීන්වහන්සේ තවත් උත්සාහවත් කිරීමට -- අර 

කමටහනේ යෙදීමට උන්සු 0හවත් කිරීමට ~ අපි කලින් මාතෘකා කළ ගාථා 

ධම්ය වදාළා. 
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[4 ද ෆා ද පආන/ නව ධම් දේශනං' 

යොගා වෙ ජායතෙ ඟථී 

අයොගා හට්සංඛයො 

එතං දෙවධාපරං ඤෟ්යවා 

හවාය විහවාය ව 

තථනතානං නිවෙසෙය්ය 

යථා හරි පවඩඞ්යති 

'යොගා වෙ ජායතෙ භූරි' ~ යෝගය කියල කියන්නෙ භාවනාවේ යෙදීමයි. 

භාවනා මනසිකාරයයි. ඒ භාවනා මනසිකාරයෙන් පොළොව තරම් මහා 

ප්රහභාවක් කෙනෙකුට ලබාගන්න පුළුවන්. ලොකු ප්රතිඵලයක් ලබාගන්න 
෴ ණ් 

පුළුවන්. අයොගා භූරී සංඛයො ~ නමුත් ඒ විදියේ භාවනා මනසිකාරයක් 

නැත්නම්, යෙදීමක් නැත්නම්, එතනදී වෙන්නෙ ප්රඥාවේ පරිභානියයි. ප්රඥාව 
විනාශවෙලා යනවා. නුවණ නැතිවෙලා යනවා. එතං දෙවධාපථං ඤුපවා ~ 

භවාය විභවාය වච' මෙන්න මේ මාගි දෙක ~ මේ මං සෑධිය -තේරුම් 
අරගෙන, මේ දෙපැත්තට විහිදුනු සාරවල් දෙක හරියට තේරුම් අරගෙන, 
'තඉථනතඉනං නිවේෙසෙයා~යථා භූරි පවඩ්යනි - 'යම් ආකාරයකින් ප්රඥාව 

වැඩෙනවා නම්, අන්න ඒ ආකාරයට පිළිපදින්න, ඒ මාගියේ ගමන් කරන්න, 

ඒ මාගීයට හැරෙන්න, කියන එකයි බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ ගාථාවෙන් 

පෞරඨිල සචාමීන්වහන්සේට අනුශාසනා කළේ. ඒ වගේම, ඒ අනුශාසනාවටකත් 
අනුව එයිනුත් ධෛයිවත් වෙලා, අර පෝධීල සවාමින්වහන්සේ ඉතාම ශීඝ්රයෙන් 

භාවනා මනසිකාරය යොදලා රහත්වුනු බව සඳහන් වෙනවා. එතනින් අපට 

හිතාගන්න පුළුවන්, අර ගාථාව තුළ නිබෙනව රහන්වීමට තරම් උපකාරවන 

ගැඹුරක්. මොකද ඒ? නමන් ප්රත්යක්ෂ කරගත්තු ධම්යක් අර සාමණේරයන් 

වහන්සේ ඒ පොඩි උපමාවෙන්-තලගොයාගෙයි හුඹහෙයි උපමාවෙන්-කමටහනක් 
හැටියට ඉදිරිසත්කළ නිසා. 

දැන් එතකොට අපට මේ කථාන්තරයෙනුත් හුභක් ආදුශී ගන්න පුළුවනි. 

අපි ඉස්සෙල්ල ඒක ගැන හිතල බලමු, පළමුවෙන්ම, මේ කථාන්තරයෙන් 

අපට පෙනෙනවා දැනුමත් ප්රඥාවත් අතර වෙනස, ඇන් මේ කාලේ බොහෝ ං 

දෙනා කවලම් කරගන්න දෙයක් මේක. දැනුම කියන එක ඉහවහා යන 

යුගයක් මේ කාලය. විද්යාවෙයි කියාගෙන තව නොයෙකුත් ශිල්ප ශාසත්ර ~ 
පුසාකාලයක් බැලුවාම පිරිලා පොතපත, ඒ විදියේ දැනුම් සම්භාරයක් 
ඉහවහා යන තරමට නිබෙනව ලෝකෙ. නමුත් ප්රඥාව කියල කියන්නෙ ඒක 
නොවෙයි. ප්රඥාව කියල කියන්නේ සියුම් වැටඞීම. ඒක බොහෝොදෙනාට 4 
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747වන දරේහනය 

අඩුයි. විශේෂයෙන්ම මෙතන ප්රඥාව කියල කියන්නෙ නිවන් දැකීමට උපකාරවන 
ගැඹුරු වැටහීම - චතුරායි සතාය පිළිබඳ ගැඹුරු චැටඞඹීම. ඒක බොහොෝදෙනාට 
නෑ. ප්රඥාව සඳහා වෙහෙසෙන්නෙත් නෘ. ඒ වෙනුවට දැනුම් සම්භාරයක් 
කරගහගෙන, ඒකෙ බරින් මිරිකිල ජීවිතය ගෙවල, අන්තිමට මිය ගිහිල්ල, 

සමහරවිට නරක, තිරිසන්, ප්රේත ආදී ලෝකවල උපදිනවා. මොකද? අර 
දැනුම් සම්භාරයෙන් කෙනෙකුට සසරින් මිදෙන්න බෑ. ප්රඥාව සඳහා, ශීල~ 
සමාධි~-ප්රඥා කියන ඒ මාගියෙ ගමන් කරල, ඒකෙ ශික්ෂණයක් ලබන්නට 

ඕන. එහෙම නැත්නම් තවත් විදියකින් කියනව නම් - යමිකිසි භාවනා 
කව්සථානයකින් හිත එකභකරගෙන, අනිතා, දු:බ, අනාතම කියන ත්රිලක්ෂණය 
වඩල, මාගී ඵල අවබෝධ කිරීමටයි මේ ප්රඥාව කියල කියන්නෙ. මෙන්න මේ 

දෙකේ වෙනස හොඳට පෙන්නුම් කරනවා එතකොට අර මහණතුරුන්වහන්සේ 
හැටියට හිටිය පෝධීල සවාමින්වහන්සේ, නොයෙකුත් උපාධි වගේ නත්පව 

ලබාගන්ට තරම් සුදුසුකම් තිබුණත්, බුද්ධ දේශනාවෙ නියම පරමාටීිය වන 
නිවන ප්රතාක්ෂ කරගත්තේ නෑ. යටක් පිරිසෙයින් සෝචාන් වෙලාවත් නෑ. 
නමුත් අර සන්හැච්රිඳි සාමණේරයන්වහන්සෙ, ඒ ළඟදි පැවිදිවුන නවක 
හාමුදුරුවෝ ~ පොඩි හාමුදුරුවෝ' කියල අපි කියන්නෙ -~ නමුන් පොඩි 
කෙනෙක් නෙවෙයි මහරහතන්වහන්සේ කෙනෙක්. ඔන්න ඔය විදියෙ විශාල 
පරනරයක් නියෙනව දැනුමත් ප්රඥාවත් අතර. 

ඊළඟට, ඒ වගේම, අර බුදුපියාණන්වහන්සේ කළ නිග්රහයක් වගේ පෙනෙන 

'තුව' කියන වචනය ගැන හිතන කොට අපට තේරුම් ගන්න පුළුවන්, මේ 
භාවනා කම්සථානයක් පරිහරණය කරන්න, ඒකට අනුව හික්මෙන්න, ඕන 
කරන මූලික දේ තමයි නිහතමානිපවය. දැන් අර පෞරධීල සවාමීන්වහන්සේ, 
මුලදී ඒ විදියෙ අඩු පාඩුකම් තිබුණත් කොයිතරම් නිහතමානිවද අර අවසමාවෙ 
ාමණේරයන් වහන්සේගෙන් පිහිට ඉල්ලා සිටියෙ. ඒක කාටත් ආදශීවන්. 

චිත්රයක් අඳින්න තරම් වටින අවසථාවක්. ඉතින් ඒ විදියට නිහතමානී ගුණයක් 
පෙන්නුම් කරනවා. ඒක ආදූශගීයක් ලෝකයාට, මහ දැන උගන්කම් නිබුණන් 
ලොෝකොත්තර ප්රතක්ෂෂය ඇති තැනැත්තා ළභ ඒ විදියට යටහත් පහන්ව, 
ගෞරව පූවිකව උපදෙස් ලබාගත්ත. හොඳ ආදර්ශයක් පෝධීල සවාමින්වභන්සේ 
දුන්න. 

අනික් අතට බලනකොට, අර දුන්න උපමාව, ඒ වගෙම අර 
සංමණේරයන්වහන්සේගේ තේජස පෙන්නුම් කරන විඳියෙ ශික්ෂණය. පෝඨීල 
ස්වාමීන්වහන්සේට කිව්වා විලට බෆගින්න කියල. ඒ නේජසට කීකරු වුනා. 
ඊළඟට කුඩා ස්වාමීන්වහන්සේ දුන්න උපමාව, හුඹහට ඇතුල්වුන තලගොයකු 

පිළිබඳ උපමාව. මේ හුඹහ කියන එක ගැඹුරු අදහසක්. ධම්යේම පෙන්නුම් 
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පආන' කණව ධම් දේණනං' 

කරල නියෙනව මේ හුඹහෙ උපමාව. මවුපියන් නිසා ඇතිවෙලා ආහාරපානවලින් 

පෝෂණය වන, පඨවි, අපො, නතෙජො, වායො කියන මේ ධාතු හතරෙන් 

නිමාණය වුනු - පොළොව, වතුර, ගින්න, හුළඟ කියන මේ ධාතු හතරෙන් 

ඇතිවුනු ~ මේ ශරීර කඩුව උපමා කරල නියෙනව හුඹහකට. මේ ශරීර 

කූඩුවෙ නියන සිදුරු හයක් තමයි ඔය කිව්වෙ. බාහිර සිදුරු පහ වගේ නමයි 

ඒ බාහිර ඉණ්රුයයන් ~ ඇස, කණ, න: සය, දිව. කය කියන ඒවා. මේවාට 

'සිදුරු කියල කියන්නෙ මොකද ~ දොරටු. මේ දොරටුවලින් යම් යම් අරමුණු 

අපි ගන්නවා. ඇහැට රූප පෙනෙනව. කණට සද්ද ඇහෙනවා. නැහැයට ගඳ 

වඳ ය නනව්. දිවට රස දැනෙනව. කයට ස්පණී දැනෙනව. ඒවගේම සිතට 

සිතිවිලි එනවා. ඉතින් මේ විදියට අරමුණු ගලාගෙන එනව මේ දොරටු 

යෙක් , නමි නමුත් මෙනනක් විශේෂපවයක් තියෙනවා. අර බාහිර ඉප්රය පහ 

කියල කියන ඇස, කණ. නාසය, දිව, කය කියන ඒවායින් ගන්න අරමුණු 

- ඒ ගලාගෙන එන අරමුණු ~ භුකනි විඳින්නෙ, ඒවා අනුභව කරන්නෙ, 

හිතයි. මේක හරියට චිත්රයක් වගේ සලකනව නම්, අර බාහිර ඉණුය පහ 

වටේට නියෙනවා. මැදින් හිත නියෙනව. අර පහෙන් ගේන ඔක්කොම පණිව්ඩ 

~- සංඝා පණිවිඩ ~ හිතේ නැන්පත් කෙරෙනව. දැන් අර හුඹහ ගැන ම සිතුවක් 

අපට හිතාගන්න පුළුවන්, . හුඹහෙ උඩින්ම යෙ න හිල වගෙයි මේ මනස, 

ඒකයි ප්රධාන. වටේට තිබෙන සිදුරු පහ වගෙයි අර බාහිර ඉ්යද්රය පහ. ඔය 

විදියටත් අපට හිතාගන්න පුළුවන් ටිකකට. අපි සාමානායෙන් හිතන්නේ 

ඇසි න් අරමුණු ගත්තා කියලා. කණින් අරමුණු ගත්තා කියලා. නමුත් මේ 

කොහෙන් ගත්තත් මේවා ගිහිල්ල තැන්පත් වෙන්නෙ හිකේ. 
2 $, 

හිත ප්රධානයි. බුද්ධ දේශනාවෙ විශේෂම, ශ්රෙෂ්ඨම, කියමනක් තමයි ඒක. 

සමහරවිට නවීන විද්යාවේ ඒක තරම්ම සැළකිල්ලට ගන්නෙ නැතත් බුදධ 

දේශනාවේ මනසට ප්රධාන තැන දීලා නිබෙනවා. 'මනො පුඛඩගමා ධබා 

- මනො සෙටඨා මනොමයා' කියන පද දෙකෙන් ධමම පදයේ මුල් ගාථා 

ද කත් ආරම්භ වෙන්නෙ. ඒ බුද්ධ දේශනාවේ මූලික සිදධාන්තයක් වගෙයි. 

'මනො ඩගම ධම්මා ~ ධා කියල කියන්නේ එතන, හිතට අරමුණු 

වන දේවල්, අපිට 'දේවල් කියල කියන්න පුළුවන්. අපි දේවල් කියල සළකන 

හැ දේකටම මනස පෙරටු වෙනවා. හිත තමයි මේවාට ප්රධාන වෙන්නෙ. 

'මනො සෙටඨා' - මනස ශ්රේෂ්ඨයි. 'මනොමයා'  ~ හිතින්මයි, ඇත්ත වශයෙන් 

කල්පනා කරලා බලනකොට, ගිතින්මයි මේව සකඝ් වේලා නියෙන්නෙ. 

'රූපයක්' 'ශබ්දයක්' ආදී වශයෙන් ගන්න දේවල්වල මේ හිත හා සම්බ 

කොටසයි බුදුපියාණන්වහන්සේ වැඩියෙන් මතුකරල දක්වන්නෙ. මේවා හිතින්ම 

වගේ සකස්වෙල තියෙන්නෙ. ඒක නිසා මනසින්මයි මේ ප්රශ්නය විසඳගන්න 

ඕනෙ. මේ මනසින්ම ප්රශ්නය විසඳගන්නවා කියල කියන්නෙ මොකක්ද? මේ 
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එන අරමුණු මෙනෙහි කිරීමෙන්. මේ අරමුණු මෙනෙහි කිරීම තුළින් ඒවායේ 
නියම ස්වභාවය ~ ධමානුකූලව නියම ස්වභාවය ~ වටහා ගැනීමයි. සාමානා 
ලෝකයා කරන්නේ මොකක්ද? ඇංහැට එන රාංසපය වඩාත් හොඳින් බලන්න 
ඒ ඔස්සෙ දුවනවා. කණට එන ශබ්දය ඔස්සෙ දුවනවා. මේවා සංඥාව්ල්. 
॥ අ ෴ ක ' 4”, 2 ෴ *8। 2 ද 9.79: 1,122 ॥ 9:55, (2. _ සංඥා කියන එක බුදුපියාණන් වහන්සෙ උපමා කරල නියෙනවා මිරිභුවකට. 
මේ මිර්හුව කියල කියන්නෙ මොකක්ද? පායන කාලෙ මුවා දේශගුණික, _ 

කාලගුණික හේතූන් නිසාං පොළොවේ උඩින් සොපියන නලියන සවභාවයක් 

දැකලා වතුරෙයි කියල රැවටිලා ඒක ඔස්සේ දුවනවා. දුවන්න දුවන්න ඒක ॥, 2 නේ 

ඈත් වෙනවා. ඒක නිසා ඒකට මිරිභුව කියල කියනවා. 'මෘගතෘෂකිකා 
කියල කියනවා. පිපාසය ඇති මුවා ඒක ඔස්සෙ දුවනව. ඉතින් 
බුදුපියාණන්වහභන්සෙ සංඥාවල්. උපමා කරල නියෙන්නෙ ඔන්න ඹය මිරිභුවට. 

එහෙම ගත්තොත්. අපට දැන් ඇහැට සෙනෙන රංපයක් හරියට දකින්න 

කියල අපි වෙහෙසෙන ප්රමාණය කොයි තරම්ද කියතොත් අන්නිමට අණු 

දක්නත් මදී, දුරදුක්නත්මදි, ඒ තරමට මේවා විග්රහ කරගෙන, විග්රහකරගෙන 

යනවා. නමුන් එයින් ධමී්යට ළං වෙන්නෙ නෘ. බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ 

කළ යථා තතන්රඥචය දැකීමට ළං වෙන්නෙ නෑ එයින්. අනිතනා, දුඛ. අනාංම 

කියන ත්රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්න ඒක ඒකාන්තයෙන්ම උසකාර වන්නෙ 

වී 

ඒ වගේම තමයි ශබ්දය ආදියත්. මේවා ඔස්සේ බොහෝ දුරට දුවනවා. 
මේ දිවීමේ ආදීනවය මොකක්ද? දුවන්නෙ මක්නිසාද? මේවා පිළිබඳ ආශාවන් 
නිසා. ආශාව, වැඩෙන දෙයක්. තෘෂ්ණාව, ආශාව, ලෝහකම ආදී නොයෙකුත් 
නම්වලින් හඳුන්වන ඒ කෙලෙස් වැඩීමට හේතුවන දෙයක් මේ සංඥා ඔස්සේ රි 

දිවීම, ඒ වෙනුවට කරන්න තියෙන්නේ ~ විශේෂයෙන්ම විදශීනා භාවනාවේදී 
~ මේ හැම දෙයක්ම කෙට්යෙන් මෙනෙහි කිරීමයි. ඒ යෝගියා, යෝගාවචරයා, 
යන්නෙ නිචන්මග, නිවන් ගමනක්. දැන් අපි උනත් යම් කිසි දුර ගමනක් 
යනවා නම්, ඒ ගමන ඉලක්කය කරගෙන යනව නම්, ඒ අතරතුරෙදි නමන් 

_ යන වාහනේ හැම තැනම නවතන්න, නවත්ත මෙන්න හොඳ දර්ශනයක් 
නියෙනවා, හොඳ සින්දුවක් තියෙනව කියල ඒවා දැකල අහල එහෙම යන්න 

හිටියොත්, ගමන යන්න බැරි වෙනවා. ඒක ප්රමාදයට හේතුවක්. ඒක නිසා 
අප්රමාදීව නිවන බලංපොරොත්තුවන තැනැත්තා, ඒ යෝග කමියේ, භාවනාවේ, 

භාවනා මනසිකාරයේ, යෙදෙන කොට, දකින රාපයක් පිළිබඳව එළවලා 

යන්නෙ නෑ. ඒක ඔස්සේ දුවන්නෙ නැ. ඒ වෙනුවට කරන්නෙ, හිතට දෙනවා 

'රූපයක්' 'රූපයක්, මේක රාපයක් පමණයි' කියල දෙවරක් ඒ විදියට 
තී මෙනෙහි කරනවා. ඕකයි ' අර මෙනෙහි කිරීම කියල කියන්නෙ. භාවනා 

මනසිකාරය. රූපයක්, රූපයක්', ඊළඟට ශබ්දයක් පිළිබඳවත් - සි දවච්ක් 

(2 න 
[9] ?් 



ආආන' කණුව ධණී දේශනා ' 

. නම්, මේක කවුරු කියාපු සිංදුවක්ද, කොහොම සිංදුවක්ද කියල විග්රහ 
ඩී ෴ ෴ ), 1 [] ) । ණු 2 කරන්නෙ නැතුව, භාවනාවට ඉළූගත්තු තැනැත්තා. සද්දයක්. සද්දයක් කියල 

॥ ක න ~~... . £ । 2:22) ॥ , හෑ ද ෴ ලි - 

ඒක එතනින්ම කෙළවර කරනවා. සද්දයක්, සද්දයක්. ඒ විදියටම ගළ සුවඳ 

පිළිබඳවත්. ඒකත් යම්කිසි දැනීමක් - ගඳක් හෝ සුවඳක්. ඒක කෙටියෙන් 
මෙනෙහි කරල එතනින් කෙළවර කරනවා, ඹන්න ඔය විදියට, එහෙම 

නැත්නම්, සිතිවිල්ලක් ආවත් ඒ හිතිවිල්ල වැවෙන්න නොදී, වැඩෙන්න නොදී, හිද 

හිතිවිල්ලක් හැටියට මෙනෙහි කරනවා. හිතිවිල්ලක් පමණයි මෙනන තියෙන්නෙ. 14 

ඒමගින් නමයි අර මිරිහුව පස්සෙ දිවීම වෙනුවට හිත නතර කරගන්න 
පුළුවන් වෙන්නෙ, මේ දුවන හිත නතර කරගැනීම තුමයි මෙනනින් කෙරන 
විශේෂ අභ්යාසය, 

මේ සංසාරයේ දීඝි කාලයක් අපි කළේ මොකක්ද? අර මුවා මිරිභුව 

ඔස්සේ දුවන්නා වාගේ මේ අපේ ඉන්ද්රියයන්ගෙන් ලැබෙන සංඥ ඔස්සේ 

දිව්වා. කවදාවන් තෘප්තියක් නෑ. මුවා පිපාසය සන්සිඳුවා ගන්නයි දුවන්නේ, 
නමුත් පිපාසය වැඩිවෙනවා මිසක් ඒක කෙළවර කරගන්න වතුර භොයාගන්න 

බෑ. මොකද, මෙතන වතුරක් නැති නිසා. ඒ වගේම, අපි සාමාන්යයෙන් මේ 
අපේ ආශාවන් සන්සිඳුවා ගැනීමට හිනෙන් මවාගත්කු 'දෙයක්' ඔස්සේ දුවනවා. 
'දේවල් කියලා හිතාගන්න දේවල්, ඒ 'දේවල්' කියල කියන්නෙ ඔන්න ඔය 

අරමුණු. නමුත් ඒවා එකක්වත් අපට අහුවෙන්නෙ නෟ. ඒවායේ යථා ස්වභාවය 

අල්ලගන්න බෑ. ඇහෙන් බලලා, කණින් අහල, මේවායින් සැඞීමකට පත්වන්න 

බෑ. ඒ වෙනුවට බුදුපියාණන් වහන්සේ කියන්නේ අර දොරටු පහ වහලා, 

හිතට එන දේවල් අර කියාපු විදියට මෙනෙහි කරන්න. ඒ එන සිනිවිල්ල 

පවා සිනිවිල්ලක් හැටියට මෙනෙහි කරනවා ~ ඒ සිතිවිල්ලට යටවෙන්නේ 

නැතුව, ඒක වැඩෙන්න ඉඩ නොදී, 'සිතිව්ල්ලක්, සිතිවිල්ලක් කියල ඒක . 
෴ 

හළුනාගෙන එතනින්ම කෙළවර කරනවා. ඔන්න ඔය විදියට අර 'ලත් තැන 
ලොප් කරනවා වගේ ඒ විදශීනා මනසිකාරයයි මෙතන මේ කියන්නේ, 

"තලගොයා අල්ලාගන්නවා කියලා, මේ අරමුණේ යථා ස්වභාවය වටහා ං 

ගැනීමයි. මේ තඉලගොයා' ~ 'තලගොයා' කියල කියන මේ අරමුණු ~ ද්නති 
කාලයක් තිස්සේ දී& සංසාරයෙදී සිතේ තැන්පත් වෙලා ඉන්නවා ඉතා සියුම් 
ආකාරයට. අතීත සංසාරයේ අපි මේ සිතට එන සංඥාවන් නිසා අආතිකරගන්තු 

අරමුණු සිත තුළ නිදාගෙන වගේ ඉන්නවා. ඒවා අවදිවෙලා පැනල යන්න 

බලනවා අර බාහිර ඉක්ඥ්ර්රිය පහෙන්. ඇහැට එන රූපය පිළිබඳව අතීතයෙ 

ඇති කරගත්තු යම්කිසි සංඥාවක් මතුවෙලා ~ හිත තුළින් මතුවෙලා ~ ඒකට 

බාහිර රූපයත් අල්ලගෙන, අන්න ලස්සන රූපයක්' කියල ඒක ඔස්සේ 

. දුවනවා. 'අන්න හොඳ සිංදුවක්, 'හොඳ මිහිරි නාදයක්' කියල ඒක ඔස්සේ 

දුවනවා. හිනිනුත් මේව මතුවෙනව. මතුවෙලා අර බාහිර ඉක්ප්රිය පහ ඔස්සේ 
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න දේශනය 

දුවන්න පටන්ගත්තට සස්සේ ආයි නවත්ත ගන්න බෑ. ඒ වෙනුවට කරන්නෙ 

මොකක්ද? අර දොරටු පහ වහල, භාවනායෞගිය, ඒවට ඉඩ නොදී, ඒව 

කෙටියෙන් සළකලා, ලත් තැන ලොප් කරල, හිත පිළිබඳව සෙවිල්ලෙන් 

සිටිනව. මෙන්න මේ සෙවිල්ලෙන් සිටීමට උපකාර කරගන්නේ මොකක්ද? 

ඒකට නමයි සති සම්යඡක්ඤය කියල කියන්නෙ. සනිය කියල කියන්නෙ 

සිහියයි. සම්යපජක්ඤඤයට 'මනා නුවණ, කියල කියන්න පුළුවන් දැනුවත් බව . 

යමක් පිළිබඳව තේරැම් ගැනීමේ ශක්තිය, ඒ කියන්නේ අවබෝධ ශක්නියක්. 

එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් සිහියයි නුවණයි කියල. සිහි නුවණින් 

යුක්තව යමක් පිළිබඳව තමාම ~ අනුන් දැනුවත් කිරීම නොවෙයි ~ තමාම 

දැනුවත් වෙනවා. 'මේකෙ සවචභාවය මෙහෙමයි රූපයක් නම් ඒකත් මිරිභහුවක්. 

ඒකත් සංඥාවක්. ඒක නිසා ඒක ඔස්සේ දුවන්නේ නැතුව ඒක රූපයක් 

පමණයි, ඒක ශබ්දයක් පමණයි, කියලා එතනින්ම නතුරවෙනවා, 

ඔය විදියට මෙනෙහි කිරීම තුළින් තමයි ක්රමක්රමයෙන් සංඥාවෙන් මිදෙන්න 

පුළුවන් වෙන්නෙ කෙනෙකුට. සංඥාවෙන් මිදිලා නමයි ප්රඥාව මතුකරගන්න 

පුළුවන් වෙන්නෙ. අර ගැඹුරු වැටහීම. ඒ ගැඹූ රු වැටඞීම කියල කියන්නේ 

මොකක්ද? බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළ ආකාරයට, මේ ලෝකෙ හැම 
ස දේකම අනිත්ය සවභාවයක් නියෙනවා. මේ අනිතාතාව කෙනෙක් ප්රත්යක්ෂ 

කරගන්ට ඕන. මේ මෙනෙහි කිරීම තුළින් කෙනෙකුට ඒක ප්රත්යක්ෂ කරගැනීමේ 

ශක්තිය ඇති වෙනවා. අනිත්යතාව කියන එක අපි තව ටිකක් සවිස්තරව 

හිතුවොත්, හැම දේකම තිබෙනවා ඇනිවීමක් සහ නැතිවීමක්. ඇනිවීම්- 
නැනිවීම් දෙක තමයි මේ අනිතාතාව කියලා කියන්නෙ. රූපය ගත්තත්, 

වේදනාව ගන්නන්, සංඥාව ගත්තත්, සංස්කාර, වික්ක්ෂාණ කියල කියන 

මෙන්න මේ පක්ඤවසක්යධයම අනිත්යයි. මෙන්න මේ පකවසභ්යධය කියන 

ගොඩවල් සහයි 'මමය' 'මාගේය' කියල අපි වාවහාර කරන්නේ. මේ රාප 

ගොඩක්, අපි සමහරවිට ඡායාරූපයක් අරගෙන 'මගේ රූපය කියල 

ආඩම්බරයෙන් කියනවා. එතන සටහන්වූනෙ මොකක්ද? ඉතාම ශීඝ්රයෙන් 
වෙනස්වෙන රූප සමූහයක් ~ සන්තතනියක්. මේක මිරිහුවක් වගේ අර සංඥාවෙන් 

එකක් හැටියට පෙන්නුම් කරලා දෙනවා, එහෙම පෙන්නුම් කරන සවභාවයක් 

ලෝකෙ තියෙනවා. මේ ඉියයන්ගේ පිහිටීමේ දුවිලතාව නිසං අපට අර 

ශීඝ්රයෙන් වන වෙනස්වීම පෙනෙන්නෙ නෑ. ඒකට කිය? ටා ඝන සංඥාවය_ 

කියලා. ලෝකෙ හැම දෙයක්ම ඝන දෙයක්' හැබෑ දෙයක් ඇත්ත දෙයක් 
'නිතා දෙයක් හැටියට පෙනෙන ස්වභාවයක් නියෙනවා. අර ඇතින් පෙනෙන 

මිරිභුව වතුරය කියල හිතන්නෙ. නමුත් එතන මහ පොපියන චලන ගොඩක් 
4 

%%, 

නියෙන්නෙ. ඒ වගේම තමයි ඒ අත තියෙන දේ පමණක් නොවෙයි, මේ අපේ 

ළඟ නිබෙන ශරීරයන් ඉතාම ශීඝ්රයෙන් මොහොතක් පාසා වෙනස්වෙනවා. ඒ 

4. 



පආන'/ කණුව ධම් දේශන්ය 

රූපය. ඊළඟට වේදනාවත් එහෙමයි. 'අපොයි වේදනාව කියලා කියන්නෙ 

ඒක එකක් හැටියට හිතාගෙන. නමුත් එතනත්, අර මනසිකාරය කි යල කියන 

මෙනෙහි කිරීමේ විදියට සිහි නුවණින් යුක්තව මෙනෙහි කරනකොට පෙනවා. 

එතනත් නියෙන්නෙ වේදනා රාශියක්~-ගොඩක්. ඒ වගේම සංඥාව කියන 

එකත් තට්ටු ගොඩක්. සඤඤා තට්ටු ගොඩකින් තම්යි අපි මේ කෙනෙක් 

හළඳුනගන්නෙත්, ් ශීඝ්රයෙන් ඒ තට්ටු ගොඩ එකක් හැටියට අපි ගන්නව 

ඝන සංඥාවෙන් ~ එක රූපයක් හැටියට. ඒ වගේම සංස්කාර කියල කියන 

අපේ වේතනාවල්. ඩන් ඉතාම ශිඝ්රයෙන් ඇනිව, නැතිවෙනවා. වික්ක්ෂාණය 

කියන එකත් 'සිතය' කියල කිව්වට. 'මගේ හිතය' ප කිව්වට, ඉතාම 

ශිඝ්රයෙන් හිතා ගන්න කඳ තරම් වේගයෙන් ඇතිව නැතිවෙනවා. ඔන්න ඔය 

විදියෙ තන්පවයක් ලෝකයේ නිබෙද්දී අපි සාමානායෙන් මේවා ඝන සංඥාවෙන් _."- ඈ! 

එකක් හැටියට ක ්ක්රන් 'මමය' 'මාගේය' කියල වාත්තු කරගන්නවා. 'මමය' 

කියල කියන කොට, 'මමෙක් ඉන්නවා නම්, මට අයිනි දේකුත් තියෙන්න 

ඕන. ඉනින් ඔය දෙ දක බෙදාගන්න නන් මේ සංසාර ගැටළුව ඇතිකරගන්නෙ. 

'ඉමයි' 'මගේ දේයි. ඔය විදියට ඒ ඝන සංඥාව නිසා ඇතිවෙනව මෞෝහයක්. 

යම් කිසි කෙනෙක් අර භාවනා මනසිකාරයේ යෙදොන කොට යම්කිසි 

සමාධි හිතක් ඇතිව සින තැන්පත් කරගෙන, අර විදියට දුවන හිත නවත්තන 
ගන්නවා, පළමුවෙන්ම දුවන්න නොදී-හිත ගැන සැළකිල්ලෙන් සිටීමෙන්. 
ඊළඟට නවත් [202 රන් මෙනෙහි කතරගෙන. 5 නකොට පේනවා මෙනන මේ 

ඇතිවීම් නැතිවීම් ගොඩක් පමණයි තියෙන්නෙ. ඈ; ॥ නිවෙන දේකුත් නැතිවෙන 
දේකුත් නෑ. අන්තිමට මේ 'දෙයක්' කියල ගත්තු දේ පචා-ඒකත් නෑ. මෙතන 

තියෙන්නෙ චලන රාශියක් පමණයි කියන හැ හිම එනවා. අ පි සාමාන්ය 

ව්යවහාරයේ 'දෙයක් කියල කිව්වට මොකද, මේ අරමුණු~මේ දෙයක්' කියල 
කියන අරමුණු පවා -මේවායේ අමුතුවෙන් එල්ලෙන්න තරම් 'දෙයක් නැතිබව 
පෙනී යනව. මොකද, අර ඝන සංඥාව ඉවත්වෙලා රාශියක් හැටියට පේනව ~ 

හැම තානම, බලන බලන තැන. යෙ 0ගාවචර යකුට ඒ ප්රත්යක්ෂය ළං වෙන 

කොට තමාගෙ ශුරීරයත්, වේදනා සක්ඤක්ඤෟ ආදි හැම දෙය කමත් වලන ගොඩක් 

හැටියට වැටහෙනවා. ඒක වෙන " මසුතානය කුට පෙන්නන්න බෑ. නමාටයි න ම 

වැටහෙන්නෙ. ඒක නමයි ප්රත්යක්ෂය කියල කියන්නෙ. එහෙම වැටඞීම 

තමයි ඊළඟට, මේ දඳියෙ ඇතිවීම්~නැනිවීම් දෙකක් නියන දෙයක් නේද මම 

මේ 'මමය' 'මාගේය' කියල බදාගෙන ඉන්නෙ, ආසා කරන්නෙ, කියල කලකිරීමක් 

ඇතිවෙනවා. ඒවගේම, මේවා නැවත ඇති කරගැනිමට ස 0ාහය 
නැතිවේ නකොට, වැඩියෙන් පේන්දෙ න නැතිවන, බිඳීය න, සවභාවයයි. ඒ බිඳීම 

නිසා භයක් අං ය ව නවා. දැන් අපි යමැක් අල්ලාගෙන ඉන්නව නම්, පිහිට 

සෞයාගෙන යමක් බදාගෙන ඉන්නව නම්, ඒ අල්ලගෙන ඉන්න දේ, බදාගෙන 
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ඉන්න දේ, බිඳෙන කොට අපට යම්කිසි භයක් සංවේගයක් ඇනිවෙනවා. 

අන්න ඒ වගේ අර යෙොෝගාවචරයට මේ පඤවසකෂ්යධය පිළිබඳව මේ විදියට 

මෙනෙහි ද ක න යනකොට, 'මෙතුන ගන්න දෙයක් නෑ. අල්ලගන්න දෙ යක් 

නං. මේක මහ භයානක තත!ෲචයක්, මේ මුළු මහත් සංසාරයේ බිළෙන පදනම් 

ගොඩක් උඩ ඉළ€ගෙනයි අපි මේ සතුටින් ගී ගයන්නෙ කියල ඒ අවබෝධය 

එනවා. ඒක නිසා, ඇත්තවශයෙන්ම මෝහය නිසයි, අවිද්යාව නිසයි, සංසාරයේ 

අපි දිසි කාලයක් ගමන් කරන්නෙ, මිරිභුව ඔස්සෙ දුවන මුවා වගේ. ඒ 

වෙනුවට මෙතන අර අවබෝධය මතුවෙන කොට, ප්රභාව ම)।ුවෙන කොට, 

පේනවා මමය, 'මාගේය.. කියල ගත්තු මේ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, 

සංස්කාර, වික්ක්ාණ කියන මේ හැම එකක්ම ඉතාම ශීඝ්රයෙන් වෙනස්වෙන 

බව, බිඳී යන බව. මේවා ඇබිවෙමින් නැනිවෙමින් යනවා. ඔය විදියට තමලි 

විදශීනා ඥාන මෝරලා යන්නේ. 

එතකොට, මෙන්න මේ මනසිකාරය කියන එකෝ ඇති වටිනාකම අපි 

කල්පනා කරන්න ඕන. මනසිකාරය කියන්නෙ හි තන ඇතුළෙම කෙරෙන 
දෙයක්. භාවනායොගියා සාමාන්යයෙන් අර බිත්තර රකින කිකිළි යක් වගේ 

අමුතු වැඩක් කරන්නෙ නෑ ලෝකයේ. පෙනෙන්නෙ නෘ කරන දේ. නමුත් හිත 

අංතුළෙ කෙරෙන මේ මනසිකාරය තුළින් තමයි ඒ තැනැත්තාගේ ප්රඥාව 

වැඩෙන්නෙ. සාමානා ලෝකයාට මේක අවබෝධ කරගන්න අමාරුයි. මෙන්න 

මේ භාවනා මනසිකාරය තුළින් යමිකිසි කෙනෙකුට යම්කිසි අවසථාවක 

ක්රමක්රමයෙන් වැටඞිගෙන යනවා, මුළු මහත් සංසාරයේ මා මේ නිෂ්ඵල 

ගමනකයි යෙදිල නිබෙන්නේ, අවිද්යාව නිසා, තෘෂ්ණාව නිසා. මේ බිඳෙන 

දෙයක්, ඉතාම ශීඝ්රයෙන් වෙනස්වෙන දෙයක්, මමය 'මාගේය' කියල අරගෙන, 

ඒ නිසා ඇනිකරගත්තු කෙලෙස්ධාරාවකට, කෙලෙස් ගොඩකට යටවෙලයි 

මේ සංසාරය ගෙවන්නෙ. නොයෙකුත් විදියෙ ජාති අපි කමානුරූපව ලබන්නෙ 

මේ අවබෝධය ගංඹුරුවෙන්න ගැඹුරුවෙන්න කෙනෙකුට මේක අතහටරි න්න ණා 

පුළුවන් ශක්තියක් එනවා. දැන් අතහරිනවා කියල කියන කොට, අල්ලගෙන 

තියන දෙයක් ( තින් ගිලිහිලා යනව කියන හැඟීමයි කෙනෙකුට එන්නෙ. 

නමුත් එ හෙම බලනවා නම් කොහොමද මේ පකවසක්යධය අතහරින්නෙ 

කියල කෙනකුට පුශ්නයක් එනවා. අපි මේ අතහරිනව කියල වචනෙන් 

කිව්වට මෙතන සිදධවෙන්නෙ අමුතුම දෙයක්. ඒ යෙෝගාවචරය අර විදියට 

මෙනෙහි කරගෙන යනකොට මේ අං තිවීම් : ගංතිවීම් දෙකයි ඊළඟට මේක 

බිඳෙනවා සේනවා. අංතිවෙනවාටකත් වඩා ශීඝ්රයෙන් බිඳෙනවා වගේ වැටහෙන්ට 

පටන් ගන්නවා. ඊළඟට මේක නිසාම යමිකිසි භයක් ඇතිවෙනවා, එ යත 

ඇතිවෙනවා. ඒවගේම මේකෙ ඇති ආදීනව පක්ෂය, මේකෙ අල්ලගන්න 

දෙයක් නෑ කියන වැටහීම එනවා. ඊළහභට මෙයින් මිදෙන්නට ඕන කියන 
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අවබෝධයත් එනවා, මෙයින් මිදෙන්න ඕන කියන එක. ඒ මිදීමට මාගිය 
තමයි අර කලකිරීම. දැන් අපි දූන්නවා හොඳට හැඩවැඩ ඇතිව ඉන්න 
කැමති කෙනෙක්, තරුණයෙක් හරි තරුණියක් හරි, ඔක්කොම ඇළුම් ඇඳගෙන 
හොඳ උත්සවයකට යන්න ලෑස්තිවෙල ඉන්න අවසමාවක, කවුරුවත් බලුකුණක් 
හරි සජී කුණක් හරි මිනී කුණක් හරි ඇහේ දැම්මොත් කොයිතරම් ඉක්මනින් 
උරහිස් හොලවලා ඒක අහක් කරනවද? අන්න ඒ වගේ, අර් වැටහීම එන්න 
එන්න, මේවායේ භයානක සවභාවය ගැන, හිත කුළින් යම්කිසි එපාවීමක් 
එනවා. කලකිරීමක් එනවා. ඒ කලකිරීම වෙන අයට කියන දෙයක් නොවෙයි. 
තමා තුළින්ම එන ඒ කලකිරීම උපකාර කරගන්නේ මෙ සසරින් මිදීමටයි. 
මොකද, සසරේ බැඳීම තියෙන්නේ තණ්හාව උඩයි, ආශාව උඩයි, ඇල්ම 
උඩයි, උපාදාන කියලා කියන සිනින් අල්ලා ගැනීම උඩයි, මෙතන තියෙන්නෙ මොධ් 1 

හිතෙන් අල්ලාගැනීමක්. දැන් අපි මේ අවස්ථාවෙ මොකක්වත් අතින් අල්ලගෙන 
නෑ. නමුත් සිතින් කොයිතරම් දේවල් අල්ලගෙන කියනවද කියන එක මේ 
පින්වතුන් හොඳට දන්නවා. මේ මුළු මහත් ලෝකය අයිනි කරගන්නවා කියල 
කියන්නෙ මොකක්ද? හිතින් අල්ලගැනීම, මුළු ලෝකය ජයගත්තු රජවරු 
ලෝකය අයිති කරගත්තෙ කොහොමද? හිතින් අල්ලගත්ත, තණ්හාවෙන්, 
මේක මගෙයි කියල හිතාගත්ත. මේ අපේ ශරීර කූඩුවවත් අපිට අයිනි නෑ, 
ඇත්ත වශයෙන්. මොකද, මේක ඇතුළෙ පණුවො අසූකුලයක් ඉන්නවා කියල 
කියනවා. හිසේ උකුණෝ. ඒ හැම දෙනාටම අයිතියි. ඒකට කියන්නෙ 'බහු 
සාධාරණ කියල. මේ ශරීරය කෘටණන් අයිනි දෙයක්. ඒ වගේම අපේ වතුපිටි 
ඉඩකඩම් සොර සතුරන්ටක් අයිනියි. වඳුරන්, ඊලවුන් ආදී සතුන්ටත් අයිනියි. 
නමුත් අපේ' - හැම දෙයක්ම අපේ. රටන් අපේ, ගමත් අපේ, ලෝකයක් අපේ, 
මේ හැම එකක්ම අපේ කියල අපි සාමාන්යයෙන් වාෘවහභාර කරනව. නමුත් 
මේකෙ යථා තතන්යව්ය බලනකොට මේ එකක්වත් අපේ නොවෙයි. 
මුදුපියාණන්වහන්සේ ඔන්න ඔය සාමානායෙන් භචිත්ත හැටියට සැළකෙන 4:41 *“ 

සන්යයයි ප්රකාශ කළේ. නිත්ත නමුත් සත්යය නම් අපි පිළිගන්න ඕන. 

' ඔය විදියේ සත්ය දර්ශනයක් තුළින් තමයි, යම්කිසි කෙනෙකුට මමේ 
සංසාරයෙන් මිදෙන්ට පුළුවන් වෙන්නෙ. ඒකට උපකාරවන මාගීය තමයි මේ 
භාවනා මනසිකාරය, එතකොට මේ න්වතුන් අදු දවසේ කල්පනා කරන්ට 
ඕන. මේ අපි උපමා හැටියට දක්චන කතාන්තර සාමාන්යයෙන් එදිනෙදා 
ජීවිතයේ ක්රියාවට නගන්න බැරි දේවල් හැටියට කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන්. 
නමුත් අර හත් අවුරුදු සාමණේරයන් වහන්සේ අර තරම් උතුම් තත්පයක්, 
රහත් තනත්නායක් ලබාගත්නෙ කොහොමද? පොතපත කියවලද? ලොකු දැනුමක් 
ලබාගෙනද? නැහැ. භාවනා මනසිකාරය තුළින්. අර හුඹහෙ ඉන්න තලගොයා 
හරියට අල්ලාගත්ත ඒ පොඩි හාමුදුරුවො. බාහිර ඉ්යජද්රය පහ කියන සිදුරු 

අ / 



වඩන දේශනය 

පහ ය 'ගශත' කියන ඒ සිදුරෙන් තලගොයා හරියට අල්ලගත්ත නිසා 

තමයි රහත් වුනේ. ඵෑ තකොට එදිනෙදා ජීවිතයේ ඉතාමත්ම ප්රායෙ ාගික සාඩමක් 

මෙතන මේ හන් අවුරුදු සංමණේරය නෑ )හන්සෙ අර පෞධීල දවාමීන්වහන්සේට 

ඉගැන්නුවෙ. ඒක අපිත් ප්රයෝජනයට ගන්න ඕන. ප්රායෝගික එකක් කරගන්නට 

ඕන. එදිනෙදා ජීවිතයේදී, මේ කාලෙ බැහැයි කියල අපි බොහෝවිට කියනව. 

නමුත් මේ උපමාව තුළින් අපට පෙනවා අපේ එදිනෙදා ජීවිතයෙ පවා මේ 

භාවනා මනසිකාරයට තැනක් ඇතිකරගන්නට පුලුවන් බව. සමහරෙකුට 

හිතෙන්න පුලුවන් අර කියාපු විදියට කොහෙ: මද මේවා මෙනෙහි කිරීම 

පමණකින් නතර වෙන්නෙ කියලා. මේව ඔස්සෙ න ව න්න ඕන නේද කියලා 

හිතෙන්න පුළුවන්, එඳිනෙදා ජී; විතයේදි. නමුත් භාවනායෝගිය කල්පනා 

කර් තේ ඒ විදියෙ පටු ද ට කෝණයකින් නොවෙයි. මේ දීඝ කාලයක් අපි 

මේ මහා රැවටිල්ලකයි හිටියෙ. අවිද්යාව, මෝහය, කියල කියන මහා ර. 

වටිල්ලක් මේ ඉ ප්ය්ර්ය පහ නිසා ඇනිවෙල නිබෙනව. මේවායේ සතා සවභාවය 

වටහාගන්න නම්, මේ බුදුපියාණන්වහන්සේ ප්රකාශකළ ආකාරයට යම්කිසි 

ශික්ෂණයක් අවශ්යයි. දැන් මේ අවසථාවෙ සමාදන්වු; නා වගේ යමිකිසි ශීලයක් 

සමාදන්වෙලා කය වඩනය හික්මවා ගන්ට ඕන, පළමුවෙන්ම. ඒ ශීලය මන 

පිහිටලා හිත සමාධිමත් කරගන්නව කියල කියන්නෙ ඝි න එකඟ කරගන්නව, 

එකභවුන හිතටයි මේ යථාතතඥවය ;ෑ "න . විසුරුණු හිතකට ලෝකයෙ 

යථානතන්්යවය වැටහෙන්නෙ නෑ. ඒක නිසා හිත වික්ෂිප්ත වන හේතූන් ඉවක් 

කරල සිත තැන්පත්කර ගන්ට ? ඕනෑ, ක කිසි කම්ටහන් අරමුණක. 

ඒ විඳියට හිත එකභ කරගකන්තට පස්සෙ ඔන්න ඊළඟට මේ මෙනෙහි 

නිරීම හරියංකාරව කෙරෙනව් නම් කෙනෙකුට ක්රම ක්රමයෙන් වැටහෙන්නට 

පටන්ගන්නව, මේ අපි එකක් හැටියට ගත්තු ~ ඝන සංඥාවෙන් ගත්තු ~ 

දෙය පිළිබඳව, මෙතන රාශියක් තියෙන්නෙ, ගොඩක් තියෙන්නෙ. මේ ගොඩක් 

කියල කියන්නෙ මොකද? ගොඩක්ය කියල වැටහෙන්නෙ එක එකක් වෙන් ව 

වැටහෙන නිසයි. දැන් ඉදලක් දිහා බලල අපි මසු ඉදුලක්ද කියල සැළකිල්ලෙන් 

බලනකොට පේනව මෙතන ති යෙන්නෙ ඉරටුගොඩක් කියලා. එතකොට ඒ 

. එක එක ඉරටුවසක් වෙන් වෙන්ව පේනව. ඒ වෙන් වෙන්ව පෙනීම තුළ 

නිබෙනවා අර නාම රූප ධම්. නාම රූප ධම් කියල කියන' යමිකිසි ගැඹුරු 

ධම් කාරණයක් වැටහෙන අවසථාවක් ඒක. දැන් බුදුපියාණන් වහන්සේ 

ප්රකාශ කළ ධම්යට අනුව. ඇත්ත වශයෙන්ම ස :න්නෙ මෙතන නාමරූප 

දෙකක් පමණයි. මමය කියල කෙනෙක් නෑ මෙතන. ඒකයි බුදධ දේශනාව. 

නාමය කියල කියන්නෙ, සු 20මාන්යයෙන් නමෙයි කියල හිතාගත්තට 

මොකද, වේදනාව, සංඥාව, 2 ්පශීය, මනසිකාරය කියල කියන 

මේ ධම් පහයි. අපි එදිනෙදා ජීවිතයේදී උනත් යමිකිසි වින්දනයක් ~ වේදනාවක් 

8&8 



ආආන' කණුව ධණී දශනං' 

~ ආශ්රයෙන් යමිකිසි හැඳිනීමක් ඇතිකරගන්නවා. ඒ හැඳිනීම උඩ හිතනවා 
- චෙබනා. ඒ සිනීම් තුළින් අපි යම්කිසි ස්පණීයක්, යම්කිසි සරානයක් 
කෙරෙහි මෙනෙහි (බිරිමක් කරනවා. ඔය ටික නමයි නාමධමණ කියල කියන්නෙ. 

රළඟට මේකෙ රෑප කොටස මොකක්ද? රාප හැටියට සලකන්නෙ පඨවි 
ආසොෞ තේජෝ වායො කියන මේ ධාතු හතර. මේ ධාතූ හතර ඉතාම සියුම් 
අන්දමින් මිශ්රවෙලා. අපි මේ වතුරය කියල කියන එකේ අනෙකුත් ධාතූන් 
අඩංගුයි. නමුත් අර ආපො ධාතුව ඒකෙ වැඩියෙන් ප්රකටව නිබෙනවා. ඒක 
නිසා අපි වතුරය කියල කියනවා. ඒ විදියට මහා පුදුම අන්දමින් සම්මිශ්රණය 
වෙච්ච, අල්ලගන්න බැරි භූතයෝ හතර දෙනෙක් වගෙයි මේ මහාභූතධම 

කියන ධාතු හතර. ඔය ධාතූ හතරෙන් තමයි අපේ මේ ශරීර නිඹාණය වෙලා 
නියෙන්නෙ. දැන් අපි මේ 'මමය' මාගේය' කියල අනිත් අයගෙ ශරීරවලට 
කිටටුවෙන්න නොදී රැක බලාගන්න, පිරිසිදු කරගන්න, මේ ශුරීර කුඩුව 
මියගියාට සස්සෙ සොහොනක කනකක්්තක දැම්මට පස්සෙ, අනින් අය 
අළුනගන්නෙ කොහොමද? ඹැග්කොම අන්තිමට පොළවට පස්වෙනව. මේ 
පස්වල සාරය ආහාරය හැටියට අරගෙන නමයි අපේ මේ ශරීරය ගොඩ 
නැගුනෙ. දීඝ කාලයක් නිස්සේ, අවුරුදු විස්සක්, නිහක්, සියයක්, පමණ 
කාලයක් නිස්සේ මේ ශරීර කූඩුව ගොඩනැගුන. ඊළඟට මේක දිරාපත් 
වුනාමත් පස්වෙනවා. පස්වලින්ම ඇතිවෙල පස් බවට පත්වෙනව. අන්න 
එතන නියෙන්නෙ. එතකොට ධාතූ හතර පමණයි. නමුත් අපට මේක එදිනෙදා 
පීවිතේදී වැටහෙන්නෙ නෑ. හිතට වැටහෙන්නෙ නෑ. මේක භාවනානුයෝගියාට 
ඉතාම සියුම් අන්දමින් වැටහෙනවා. ඉතින් ඕක තමයි රූපය කියල කියන්නෙ. 
භාවනාණුයෝගියගෙ බාසාවෙන් 'රූපසය' කියල කියන කොට වැටහෙන්නෙ 

_ මොකක්ද? පඨවි, ආපො,, තෙජො, වායො කියන ධානු හතරයි. අනිත් අය 
කොයි විදියට මේක 'ලස්සන රූපයක' 'අලංකාර රූපයක් 'කොයිතරම් 4 

ලස්සන රූපයක්ද කියන කොට අර ඒ ගැඹුරු ප්රඥාව ඇනි නැනැත්තාට 
'මොකක්ද මෙතන තියෙන්නෙ, ධාතු හතරයි,' කියන වැටහීම එනවා. 

ඒ වගේම තුමයි අර සිත කියල කියන. එහෙම නැත්නම් 'නාමධම්, කියල 
කියන කොටස. එතනත්, මෙන්න මේ නමන්ට ප්රතාක්ෂවන වේදනාවක් නියෙනවා. 
ඒ නුළින් ගන්න සංඥාවක් නියෙනවා. දැන් මේ ඉඳගෙන ඉන්න කොටන් යම් 
කිසි වේදනාවක් තියෙනවා අන්න අතන අනවල් තැන රිදෙනවයි කියන්න 
සුළුවන් විදියට. ඊළඟට හැඳිනීමක් නියෙනවා, මදුරුවෙක් කෑවද කියල. 
වේතනාවක් එනවා. ඊළඟට ස්පශීය පිළිබඳ ~ හැපෙන තැන පිළිබඳූ ~ 
වැටඞීමක් එනවා. ඒ ඔක්කොම කරන්නෙ මනසිකාර කියල කියන මෙනෙහි 
කිරීමෙන්, අවසාන වශයෙන් බලනකොට මෙනෙහි කිරීමයි. මෙනෙහි කිරීම 4 
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වන දනය 

තුළින්මයි, එතකොට, අරමුණක ඇති හිස් බව තේරැම් ගන්නෙ. අපි 

සවන්ගත්තෙත් අර තුචෟ පෞොධිල කියල කතාවකින් ~ හිස්බව පිළිබඳව. ඒක 

වෙන අථියකින්. ඇන් මෙතන අන්තිමට එන්නෙ ශුන්ය්යවය කියල කියන 

හිස්බවක්. මේ කියන්නෙ, අරමුණ විනිවිද දැක්මක්. සාමාන්ය ලෝකයා 

කරන්නෙ අරමුණක් ඔස්සේ දිවීමයි. අර මිරිහුව ඔස්සේ මුවා දුවන්න වගේ. 

යෝගාවචරයා කරන්නේ අරමුණ දිහා නැවති ලා බලලා අරමුණ විනිවිද 

කීමක්. අරමුණ විනිවිද දැකීම කියලා කියන්නේ අරමුණේ අනිතාතාව 

ලු ඇැනීමයි. ඒ අරමු ණ හැටියට ගත්තු එක ඉතාම ගීඝ්රයෙන් ඇතිවන නැතිවන 

දෙයක්. දෑන් අපි හිතමු සහන් දැල්ලක් දිහා බලගෙන හිටියා කියල. ඒ 

ලොකු පහන් ද ල්ල බොහොම ලස්සනට කහපාටට, එහෙම නෑ ත්නම් රතුපාට 

යන්තම් ඇතිව, ලස්සන ආකාරයකින් තත්ව. 1 මෙක අර භාවනා මනසිකාරය 

දියුණුවෙනකොට පේන්නෙ කොහොමද? ඉතාම ශීඝ්රයෙන් ඇතිවන නැතිවන 

පහන් දැල්ලවල් ගොඩක් වගේ. එක දැල්ල කු නොවේ. ඒ වගේම අපි හිතමු 

දැන් වතුර ගලාගෙන යන දොළ පාරක්. එහෙම නැත්නම් චතුර වැක්කෙරනව 

මොකකින් හරී. දැන් ඔය දිය පීල්ලක, දිය ඇල්ලක ජලධාරාවක් ඈආතට 

පේන්නෙ හරියට රිදී බිත්තියක් වගේ. කිට්ටු වෙලා බලනකොට අන්තිමට 

මෙතන තියෙන්නෙ ඉකාම ගයා න් වැටිල බිඳීල යන, එක න යු තක් එක 

ආකාරයෙන් නො 'පවකින පලධාරාවක්. ඒ වගේම ඒක විසිරිලා යනවා 

පේනවා. ඒක ඝන සංඥෟල මූන් ගැනීම තුළිනුයි එකක් හැටියට චැටහෙන්නෙ. 

නමුන් අර නුවණට, ප්රඥාවට *ව්හෙන්ම අවසානයෙදී මෙතන එකක් කියල 

ගන්න දෙයක් නෑ. දෙයක් නෑ'. මෙතන නියන මේ අරමුණ අන්තිමට විනිවිද 

දඅකිනව්. මේක මහ පුදුම දෙයක්. පටන් ගන්නෙ අරමුණෙන්. පටන් ගන්නේ 

අරමුණ මෙනෙහි 5 රීමෙන් ණා ය සාන වන්නෙ අරමුණේ හිස්බව දැකීමෙන්. 
අරමුණ විනිව්දූ දැකීමෙන්. 

ඔන්න ඔය විනිවිද දැකීම තුළින් තමයි අවසානයේදි තමන්ටම ප්රත්යක්ෂ 

'න්නෙ මමය, 'මාගේය කියල මෙනන අල්ලගන්න දෙයක් නෘ කියල. 

ක මමෙක් ඉන්නවා නම් නමයි මට අයිති දෙයක් තියෙන්නෙ, මමෙක් නෑත්නම් 

මට අයිනි දේකුත් නු 1 ඒ වගේම මෙතන අර 'මම' කියන සංඥාව අවිද්යාවෙන් 

දිග කාලයක් නිස්සේ හිතේ තැන්පත්වුනු, සමාජය විසින් උසිගන්වලා එහිම 

රඳවාගන්න බලන එක්තරා අවිද්යාවක්, මෝහයක් බව කෙනෙකුට වැටහෙනවා. 
ඉනි? | මේ ප්රතාක්ෂය සමාජයට කෑ ගහල කියලා කෙ නෙකුට බෑ දු අවබෝධ 

කරවන්න. කාටවක් කියල දීල බෑ මේක කරවන්න. අර පෞඨිල 

අවාමින්වහන්සේට අර තුරම් පොත් ඉගෙනගෙනත් මේක අවබෝධ කරගන්න 

බැ ජීවන් මොකද? බුදුපියාණන්වහන්සේ ප්රකාශ කරල නියෙනව මේ ධමිය, 

සවාසඛාතවූ මේ ධම්ය සඤිටධිකයි, අකාලිකයි. එහිසසසිකයි, ඔපනයිකයි, 
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ෆපආන' කඇඈව ධම් දේශනා 

පචචනතං වෙදිතබෙබා විඤැඹඝුහි ආදී නොයෙකුත් වචනවලින්. ඒ මොකද? 

මේක නුවණැත්තන් විසින් තම තමන්ම ප්රත්යක්ෂ කරගතයුතු දොයක්. වෙන 

කෙනෙකුට මේක ප්රත්යක්ෂ කරවන්න බෑ. ඒ සඳහා යෙදිය යුතු මාගීයයි අර 
යග කියල කිව්වෙ - භාවනා මනසිකාරය, නිසි ආකාර භාවනා මනසිකාරය. 

යමිකිසි කමටහනක් අරගෙන ~ අපි හිතම, ආනාපානය ~ අප සමග ල් 

උත්පත්තියේ සිට මරණය දක්වාම සිටින මෙන්න මේ ආශ්චාස ~ පුශ්වාස 
ක්රියාවලිය තුළින්ම ඇතැම් කෙනෙකුට මේ කියාපු ඝානය මතුකරගන්න 
පුළුවන්. ඒක ඉතාමත් ප්රකට කාරණයක්. දැන් අපි මේ හුස්මක් ගන්නව 

කියල කිව්වට මොකද, මෙතන තියෙන්නෙ හුස්ම රැළි ගොඩක්. හුස්මක් 
හෙළනව කියන්නෙ එතනත් රැළි - වලන ගොඩක්. නුමුත් මේ රැළි සචභාවය. 

වලන සවභාවය, සාමානායෙන් වැටහෙන්නෙ නෑ. මොකද වැටහෙන්නෙ 

නැත්තෙ? මම හුස්ම ගන්නවා . මේ ගත්තෙ මගේ හුස්මයි', අපි හිතමු හොඳ 
මල්වල සුවඳ සහින හුස්මක් ගත්ත බොහොම ආසාවෙන්. එක්කො හඳුන්කූරු 

දෘවළඳ වාගේ දෙයක් එක්ක හුස්මක් ගත්ත. මම' හුස්මක් ගත්ත නමුත් ඒක 

තියාගන්න බෑ. අන්න ලෝක ධම්තාව. එහෙම කොයිනරම් ආසාවෙන් ගක්තන් 

හුස්මක් අපට රළඑවාගන්න බෘෑ.. පපුව හිරවෙනව. ඒ නිසා ඒ හුස්ම හෙලන්න 
වෙනවා. ඒ හෙළීම තුළ නිබෙන්නේ අර වගේම වලන ගොඩක්, ඉතින් මෙතන 

අන්නිමට බලනකොට ඇංනතිවෙන්නෙත් චලන ගොඩක්, නැතිවෙන්නෙන් චලන 

ගොඩක් කියල කියන්න වෙනව. ඒකත් අන්නිමට නැතිවෙල ගිහිල්ල ඒ 

වලනම:ඉ්/ ඉතාම සියුම් ආකාරයෙන් කෙනෙකුට වැටහෙනව. මේක මේ බාහිර 

යන්ත්ර සූත්රවලින්, කොයිතරම් සියුම් අන්දමේ යන්ත්ර සූත්රවලින් නමුත් කෙනෙකුට 
අවබෝධ කරගන්න බෑ. නමා තුළින් ඇතිකරගන්න ප්රඥාවෙන්මයි මේක 
කෙනෙකුට වැටහෙන්නෙ. මේ වැටහීම තුළිනුයි යම්කිසි කෙනෙකුට මේ 
පක්වසකෂ්යධය අතහරින්න පුළුවන් වන්නෙ. මේ ශරීර කූඩුවෙන් මිදෙන්න ඕන 
කියල දිව් නසා ගත්තට ඒ ප්රශ්නෙන් මිදෙන්නෙ නෑ. ඒ ප්රශ්නය උග්රවෙනව 

මිසක්. ඊළඟට කමානුරූපව නැවත කොහේහරි උපඳිනච. දැන් බොහොම 
දෙනෙක් ජීවිත පූජාච හරි ජීවිත පරිත්යාගය හරී කියල තමන් ඇලුම් කරන 
දෙයක්, ඇලුම් කරන කෙනෙක්, වෙනුවෙන් පීවිතය පරිතාාග කරනව - ඒක 

ලොකු දෙයක් හැටියට. එහෙම බේරෙන්න බෑ මේ සංසාරයෙන්. වික්ුඤාණයෙ 

ගැබ්වෙච්ච ඒ තරම් කම්රාශියක් තිබෙන නිසා. නමුන් ඒ වෙනුවට කරන්න 

නියෙන්නෙ ප්රඥාවෙන් අර කියාපු ලොකෝත්තර තතඥ්යන් ප්රතාක්ෂ 
කරගැනීමයි. 

සෝවාන්, සකදාගාමී, අනාගාමී, අර්හත් කියලා කියන, මේ සංසාරයෙන් 
මිදෙන මට්ටම් හතරක් තිබෙනවා. අපේ සිත් තුළ තිබෙනව සතර අසායට 
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අඳින ශක්තීන්, පාප ශක්තීන්. ඒ. අකුසල ශක්තීන් විනාශ කරන ගතියක් 

සොවාන් පුදුගුලයගෙ ලෙොකෝත්තර ප්රඥාවෙ නිඛෙනව, සොවාන් පුද්ගලයා 

නැවත සංසාරයේ හත්වරකට වඩා උපදින්නෙ නෑ. ඒ වගේම සතර අපායට 

යන්නෙ නෑ. ඒක නමයි සොවාන් බවින්ම ලැබෙන විශාලම සහනය. ඒක 

නිසයි බුදුපියාණන් වහන්සෙ මුළු මහත් ලෝකයේ අධිපතිකමට වඩා, 

චක්රවර්තිරාජායට වඩා, දෙවිලොව යාමට වඩා, සෝවාන් ඵලය උතුම්ය 

කියල දේශනා කළේ. මොකද චක්රවර්ති රජකෙනෙක් නම් ධාරමික රජකෙනෙක්. 

නමුන් සාමාන්ය ලෝකයේ රජකම්ක් කියල කියන්නෙ පවි නොකර බැරි 

න්යපව්යක්, ඒ කරන පව්වලට විපාක වශයෙන් ඊළඟට හයානක අපායවල 

උපදිනව, ප්රේත තත්පව්වල, යක්ෂ තත්ඥ්වල. නමුත් සොවාන් පුද්ගලයා සතර 

අපායෙන් මිදෙනවා. ඒ පළමුවෙනි ලෝකෝත්තර තත්ඥව්යයි. ඊළඟට සකදාගාමී 

කියල කියන්නෙ, නැවත එක්වරක් පමණයි මෙලොවට එන්නෙ. සමහරවිට 

දිවාලොෝකෙ ඉපදිලා ආයි තව එක්වරයි මනුෂා ලෝකෙ නැවත ඉපදෙන්නෙ. 

ඒ හැම එකක්ම සංසාරය කෙටිකරන ආකාරය අනුවයි නම් කරල තියෙන්නෙ. 

අනාගාමී කියල කියන්නෙ තුන්වෙනි නත්පවය. නැවත මෙලොවට එන්නෙ 

නෑ. බ්රහම ලොකයෙදිම සසර දුක් කෙළවර කරල උතුමි අරහත් බවින් 

පිරිනිවන් පානව. ඒ අනාගාමි තන්්පඡවය, රහතන් වහන්සේගේ මේ අවසාන 

ජීවිතයයි. මේ ජීවිතයෙන් පස්සෙ නැවත උනපතන්නියක් නෑ. ජාති දුකඛය~ 
සාමානා ලෝකයා උපන්නාය කියල, උපන් දිනේය කියල, ලොකුවට උන්සව 

පැවැන්වුවට මොකද, උපත කියන එක මොන තරම් දුකක්ද? ඒත් දරුවටත් 

මතක නෑ, සම්භරවිට මවටත් මතක නෑ. එපමණක් නොවෙයි, අපි හොඳට 

ඇස් ඇරල බලනව නම්. ලෝක තන්ඥවය අනුව, ඉපදීම නිසා නේද මේ හැම 

ගැහැටක්ම ඇතිවෙන්නෙ. අපේ මේ ශරීර කූඩුවත් මේ උත්පතනිය නිසයි. අපි 

අනීතයේ ඇනිකරගත්තු තණ්හාවෙන්, හිනින් අල්ලා ගැනීම නිසා කමිානුරූපව 

අපට යමිකිසි ශරීරයක් ලැබුන. සමහරවිට අපධ හැටියට උපන්න වෙන්න 

පුලුවන්, ගොළු හැටියට, බිරි හැටියට, ඒ නිසා කොයිතරම් දුක් විඳින්න සිදධ 

වෙනවද? හොඳයි අපි හිතමු, ඒ මොකක්වත් නැතිව හොඳට අභසසභ 

සභිතව උපන්නා කියල. ඒ වුනත් මේ ශරීරය පෝෂණය කිරීම සඳහා, 

බඩවියත රැකගැනීම සඳහා, උපන්දා සිටම කවුරුත් මචුපියෙර එහෙම~ 

කවනව පොවනව නම්, අපට පුළුවන් ජීවත් වෙන්න. එහෙම ඒ අයගෙ කරේ 

එල්ලිල ඉන්න බැරි අවසථාව උනාම ඊළඟට දහඩිය මහන්සියෙන්, මඩගාගෙන, 

නොයෙකුත් දුක් විඳගෙන උපයා සපයා ගන්න මින. ඔන්න ඔය විදියෙ 

නන්ඥවයක් මේ ජීවිතය ආරක්ෂා කරගැනීම ~ මේ ශරීර කූඩුව රැක ගැනීම 

~- සඳහා. ඉනින් ඒ විදියට ඒ උත්පනතනිය නිසා ඇතිවන දුක. ඊළඟට උපතන් 

එක්කම එන එක තමයි ජරාව කියල කියන්නෙ. උපන්දා ඉඳලම දිරනවා. අපි 
. සාමාන්යයෙන් වයසට ගියා කියල කියන්නෙ, මහළු වයසට පන්වුනා කියන්නෙ, 
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ක සීමාවක් දාලා ~ අවුරුදු 40 න්, 865 න් පස්සෙයි කියල හෙම 

කියනව. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ දර්ම උපතේ ඉඳලම පටන් ගන්නවා. 

උසන් සි 5කෙස් හරි මොනව හරි දීර දරු ා යනව. මේ දිර්ම ශීශ්රවන කොට 

ආබාධය, ව්යෲධිය එනව. £ ම් ් රෝගයන් එකතුවෙල මේ ම් ප්රශ්නය තව 

උග්ර කරනව. අවසා නයෙ මේක කෙළවර වෙන්නෙ මරණයෙන්. । 

ඔන්න ඔය ජා, ජරා, ව්යාධි, මරණ කියන හනර නිසයි 

බුදුපියාණන්වභන්සෙ අර තරම් රජ සම්පත් අතහැරල ගියේ. වෙන ලෝකයේ 

නියෙන දුක් අප්රධානයි. ඒව අඩු-වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මේව කාටකභ් සොදුයි. 

අන්න ඒක නිසා මේ සංසාරික තන ත්වය ගැන යම්කිසි කෙනෙක් නුවණින් 
කල්පනා කරනව නම්, අර ලෝකයා කොයි විදියට සම්මුති හැටියට අල්ලගත්තු 

දැනුම් රාශියක් තිබුනත් ඒව ඔස්සෙ දුවනව වෙනුවට කරන්න නියෙන්නෙ, 
අර පෞධීල සචාමින්වහන්සෙ කළා වගේ, අවසානයෙදී ඒ 'පාඩම' ඉගෙන 

ගත්ත වගේ, මෙන්න මේ බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කළ පුද් පන්ති 
මාගියේ ~ යෝගයේ - යෙදෙන්නට ඕන. අයෝගයෙන් ඉද ත්වලා යෝගයේ 

යෙදෙන්නට ඕන. යෝගය කියල කියන්නෙ භාවනා මනසිකාරයයි. ඒ විඳියට 

, යමිකිසි කෙනා ෆා ඒවාට උපදෙස් දෙන්න පුළුවන් අය ළඟට කිට්ටුවෙලා 

ඒ අයගෙ උපදෙස් අනුව ලබාගෙන - අර පෞොඨධීල සවාමීන්වභන්සෙ වගේ 

නිහතමානීව ~~ ඒ ධම් මාගියේ ගමන් කරන්න ඕන. මේ දීඝ කාලයක් 

සංසාරයේ නිර්ථික දිවිල්ලක් මේ දුවල නියෙන්නෙ. අර මුවා මිරිහුව පස්සෙ 

දුවන්න වගේ, මේ ජීවිතේ අපි යම් යම් ඉලක්කයන් ඇනිකරගන්නව කුඩා 

අවදියෙ. කුඩා දුරුචා වැඩිහිටියන්ගෙ ජීවිත දිහා බලල ඒ අයගේ වතුපිටි, ඒ 

අය පාව්ච්චි කරන යාන වාහන, ඒව ඔස්සෙ ඇතිකරගන්නව ආශාවන්. 
ඒවම තමයි කුඩා දරුවට සෙල්ලෑ මි බඳු හැටියට දෙන්නෙ, බත් කවන දවසෙ 

ඉදිරියෙන් තබන්නෙ. ඒ අර තමාගෙ මවුපියන්ගෙ ආසාවන්වල ඉලක්ක 
අරමුණු, ඒ අරමුණු තමයි අර පොඩි දරුවා බන් කවන දවසෙ ගිහිල්ල 
බදාගන්නෙ. ඊළඟට ඒ බදාගන්ත දේ වෙනුවෙන් මුළු ජීවි ක්ම කැප කරනවා 

ඒ දරුවා. ඒ පොඩි දරුචන්ගෙ සෙල්ලම් බඩු. ලෙ: කු දුරාවන්ගෙ සෙල්ලම් 

බඩු ගැන අමුතුවෙන් කියන්නෙ නෘ. ඒවා ඔස්සේ මුළු ජීවිතයම ගෙවා 
නවා. යමහරවිට ජීවිත පරිත්යාග කරනවා. නළ මුන් । ඒචා අන්තිමට හිස් 
දේවල්. ඒ විදියෙ දේවල්වලින් කවදාවත් සංසාරයෙ; න් මිදෙන්න බෑ. 

ඒ වෙනුවට කරන්න තියෙන්නෙ, අර දිවිල්ල නතර කරල ඞ්ත නතර 
කරගන්න උත්සාහ කරන එකයි, භාවනා කම්සථාන අරමුණක් මගින්. 

බුදුපියාණන් වහන්සෙ අර අංගුලිමාල කියන සොරාට, ඒ දෟමරිකයාට, 
කිව්වෙත් මා නැවතුනා ඔබත් නවතින්න' කියලයි. අන්න ඒ වගේ. මේ 
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4ව0න රථදෞකනය් 

05 ද 4 : 7143” 215. 2: 2. 1! !। දූ සදී (ඈ 144 අ: ' $)1:5; 4! අ 1! ක (1 දෑ (16) (1 

නැවතිල්ලයි ලෝකෙට ඕන වෙල නියෙන්නෙ ~දිවිල්ල නොවෙයි. හැමෝම 

දිවිල්ලටයි ආරාධනා කරන්නෙ. මේ දිවිල්ල නතරකරල නැවනිල්ලටයි භාවනා 

මනසිකාරය කියල කියන්නෙ. මේකට උපකාරවෙන ආකාරයට අර භාවනා 

කම්ස්යථානයක් මගින් ඉක්ණිය දෞරටුවලට එන අරමුණු ලත් තැන ලොස් 

කරමින් ඉතාම සියුම් ආකාරයකින් මෙනෙහි කිරීමෙන් ~ සති සමපපඤඤයෙන් 

යුක්නව ~ යම් කිසි කෙනෙකුට පුළුවන් වෙනව මේ බුදුපියාණන් වහන්සේ 

ප්රකාශ කළ අනිත්ය, දුූෑඛ, අනාතම කියන ත්රිලක්ෂණය තම නමන් කතු ළින්ම 

ප්රතාක්ෂ කරගන්න. මේ හැම දෙයක්ම වෙනස් වෙනව් නම්, ඇතිව -නැතිවන 

_සවභාවයෙන් යුක්ත නම්, ඒවායින් පෙළෙනව නම්. ඉතාම ශීඝ්රයෙන් බිඳී බිඳී 

යනව නම්, මේක මහ භයජනක දෙයක් ~ මේක දුකක්. කැලි කඩා හැලෙන 

වාහනයක් අපි වාත්තු කර කර පාවිච්චි කරනව නම් ඒක කොයිතරම් 

කරදරයක්ද? දුකක්ද? ඒ වගේම තමයි අපේ මේ ශර්ීරය. ආහාර තාන 

ගත්තත් ආයි පැය ගණනකින් මේක පෝෂණය කරන්ට ඕන. මේ ආශ්චාසයක් 

අසි ගන්නව බොහොම ආශාවෙන්, හොඳ මල් සුවඳක් කියල, නමුත් ඒක 

හෙළන්න සිද්ද වෙනව. අනිත් දේවල් පිළිබඳවත් එහෙමයි. ඔයි විදියට බිඳී 

බිඳී යන සවභාවය~වෙනස්වන ස්වභාවය ~ නිසා, විපරිනාමය නිසා, මේක 

දුඛයක්, දුකක්, හැටියට බුදුපියාණන්වහන්සේ ප්රකාශ කලා. ලකුණු තුනක් 

ඳා 

කියන ලක්ෂණය. ඊළඟට දුෑඛලක්ෂණය, ඊළඟට අනාතම ලක්ෂණය. මේක 
හඳුනා ගැනීමයි ජීවිතයේ ඉලක්කය විය යුත්තෙ හැමදෙනාගෙම. අනිතා 

දුකක් නම්, දුක් සහිත දෙයක් නම්, සැපයක් මෙතන ඇත්ත වශයෙන්ම 

නැත්නම්, ඒක 'මමය' 'මගේය' කියල ආඩම්බරයෙන් කියන්නෙ කොහාමද? 

මගේ වශයෙහි පවත්වගන්න බැරිනිසා නමයි මේක බිඳිල යන්නෙ. මගේය 

කියල කියන්න පුළුවන් නම් මට ඕන හැටියට පවතින්න ඕන. නමුත් මේක 

ඒ විදියෙ දෙයක් නොවෙයි. අපි නොහිතූ ආකාරයට, නොහිතූ මොහොතක, 

අපි පතන දේවල්, අපි අල්ලගෙන සිටින දේවල්, අයත් කරගෙන යට්න 

දේවල්, වෙනස්වෙලා, බිඳිලා විනාශ වෙලා යනවා _වෙන්වෙලා යනවා. අන්න 

ඒ විදියෙ සවභාවයක් මේ සංසාරයෙ බිබෙන්නෙ. 

මේ සවභාවය නුවණින් පුත්යක්ෂ කරගත් තැෑනැත්න තමයි අර බුදුපියාණන් 
(2) * 4 ₹ ₹ 2 2] 

ඇඳ ් ॥ තු, හ් ේ ॥ නා ක්ෂ ද 4 ॥ 

වහන්සෙ ප්රකාශ කළ සබබසංඛාර සමථ කියල කියන ~ සියලු සංස්කාරයන්ගේ 

සංසිඳීම කියල නියන ~ ඒ උතුම් නිවන් සැපත. ලබන්නෙ. නිවීම, නිඝඛාන 

කියල කියන්නෙ නිවීමයි. මේ මුළු මහත් ලෝකයේම, මුළු මහත් සංසාරයේම. 

තියෙන්නෙ දැවීමක්. ඉතාම පුදුම අන්දමින් ඇතුළනත් පිටතත් දැවෙනව 

ලෞකයෙේ. බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල නිබෙනව මහණෙනි, මේ 
4 

හැම එකක්ම ගිනිගෙන දැවෙනව' කියල. ඇස, කණ, නාසය ආදී මේ හැම් 

එකක්ම ගිනිගෙන දැවෙනව කියල. ඒ විදියෙ දැවීම් රාශියක් තුළයි ලෝකයා 

94. 



ආආන'/ නණුව ධණී දේශනා ' 

සිටින්නෙ. බුදුපියාණන්වහන්සෙ ප්රකාශ කළ ධම්ය තුළින් උන්වහන්සේ මේ 
දැවීම්වලින් මිදිල උතුම් වූ ඒ 'නිබබාන' කියල කියන නිවීමට මාගීිය 
පෙන්නුම්කරල නියෙනව. ඒ ප්රතිපනති මාඹගියයි බුදධ දේශනාව කියල කියන්නෙ. 
එහි හරය තමයි ඒ ප්රනිපත්තියේ යෙදීම. අන්න ඒක නිසා මේ පින්වතුන් අද 
මේ වටිනා පෝය දවසෙ ආජීව අඹමමක ශීලය කියන වටිනා ශීලයක් 
සමාදන්වෙල ~ ඊටත් වඩා වටිනා ශීල .මාදන්වුනු පින්වතුන් ඉන්නව 
මෙතන ~ ඒ කොයි ආකාරයෙන් නමුත් කය, වචනය හික්මවා ගෙන මේ 

අවස්ථාවෙ බුද්ධ දේශනාවට අදාළ ධම් කාරණා කීපයකට දන් කන් දුන්න. 

මේ තුළින් ~ මේ අපි ඉදිරිපත් කළ උපමා හෝ අනිකුත් ඒ නිදණින ආශ්රයෙන් 
- මේ පින්වතුන් තම තමන්ගෙ එඳිනෙදා ජීවිතයට අවශා පුංයෝගික ටික 
පමණක් ළංකර ගත්තත් ඇනි, මේ හැම එකක්ම නැතත්. ඊළඟට වැදගත් දේ 
තමයි එදිනෙදා ජීවිතයෙ ~ මේක අත්හදා බැලීමට කරන දෙයක් හැටියට 
නොවෙයි ~ තමන්ගේ ජීවිත රටාවට එක්කරගෙන, දිනචරියාවට එක්කරගෙන, 
දවසේ සුළුවෙලාවක් හරි මේ භාවනා මනසිකාරයට වෙන් කරගෙන, විනාඩි 

ද 
21 කිපයක් හරි, ඊළභට පුළුවන් නම් නිවාඩු ඇති අවස්යඵාවක, එහෙම නැත්නම් 

නිවාඩු දාල හරි, මේවාට යෙ 0ාමුවෙල, මේ දීඝ කාලයක් සංසාරයේ ප්රමාදයට 
වැටීම නිසා අතහැරුණු ඉතාම වැදගත් කායඨිය වචන සංසාර විමුකඛසිය ~ 
නිවාණාවබෝධය කියන ඒ උතුම් කාඨියට, කෘතායට, පරමාථියට තමන්ගේ 
පීවිතය යොදනව ඇති කියල මම බලාපොරොත්තු වෙනව, 

෴ 

4? 

ද් 

% 

එතකොට මේ වෙලාවෙ, මේ ධම්දේශනා අවස්ථාව තුළ මේ පින්වතුන්ගේ 
සිත් තුළ නිවනට උපකාරවන වටිනා ධම් කීපයක් තැන්පත් වුනා කියලා අසි 
හිතනව. ශ්රධාවෙන් තමයි මේකට සවන් දුන්නෙ. ශුධාව ඉතාම වටිනා 
ගුණයක්. කොයිතරම්ද කියතොත් බුදුපියාණන් වහන්සේ ප්රකාශ කරල තියෙනව 
නිවනට උපකාර වන ඉණඤ්රය ධම්යක් හැටියටත් මේ ශුදධාව, ඒ වගේම වීයිය. 
සනිය කියල කියන සිහිය, සමාධිය, ප්රඥාව මේවා යම්කිසි ප්රමාණයකට 
ඇනිකරගන්න මේ ධම්දේශනාව පිළිබඳව මෙනෙහිකරමින් කන්දීමෙන් මේ 
පින්වතුන්ට ශක්තිය ලැබුනා කියලා අපි හිතනව. ඒ නිසා අද දවසේ ධම් 
ශ්රවණමය ආනිසංස හැටියට සළකන නමන්ට ලැබුන මේ ශක්තියෙන් මේවාට 
පිරිසිදුව හිත යෙදීමෙන්, කය වචනය යොමුකිරීමෙන් යම් කුශල චේතනා 
රාශියක් ඇතිවුනා නම් ඒ හැම් කුශලයක්ම අපි දැන් ඒ පින් බලාපොරොත්කුවන, පින් කැමති අයට බෙදා ඉදෛමු, 

4", ධම් දේශනාමය, ධම්ශ්රවණමය වශයෙන් අපි යම් ප්රණීත කුශල සම්භාරයක් 
රැස්කරගන්න නම් මේ අවසථාව තුළ, ඒ කුශල සම්භාරය ශාසනාරක්ෂක 
දිවාබුහම මණ්ඩලයත්, විශේෂයෙන්ම මේ සථානයට අධිගෘහිත දෙවිදේවතාවුන් 
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747වන රථරේශඛනය 

හැමදෙනෙක්මත් අනුමෝදන් වෙන්වා] තම නමන්ගේ පුාථිනා පරිදි යම්කිසි 

බෞධ්යකින් උතුම් අමාමහ නිවන සාක්ෂාන! කර ගනිත්වා | ශාසනයටක් 

අසටත් ආරක්ෂාව සළසත්වා| කියන ප්රාථීනාව ඇතිකරගන්නට ඕන. ඒ 

වගේම, තම තමන්ගේ ඥඝාතීනුත් ඇතුළුව අවිචියේ සිට අකනිටා දක්වාවූ 

යම්තාක් සත්ත්ව සම්භයක් පින්කැමකිව, නිවන් කැමතිව සිටින් නම් ඒ හැම 
දෙනෙක්මත් මේ උතුම්වූ කුශලය අනුමෝදන්වී හැකිනාක් ඉක්මණීන් 

ප්රාථීනීයබෝධියකින් උතුම් අමාමහනිවන් සාක්ෂාත් කරගනින්වා කියන ං 
ප්රාථීනාවෙන් මේ ගාථා කියා පින්දෙන්න. 

'එතතාවතා ඛඬ අමෙහහි...... 
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9 වන ඉද්ශනය 



18.4" 
2 

9 වත දේශනය 

"සිල දසත සමපනනං ~ ධමපට්ය්යයං සවච්වෙදිනං 

අතතනො කෂ කෛඛඛානාං ~- තං ජනො කූරුතෙ පියං නති" 

පිය වග්ය, ධ.ප. 

සැදැහැවත් පින්වතුනි, 

සම්බුදධ ශාසනයේ නියම පද “*මාර්ථ, නියම වටිනාකම්, ගැන හරි 

අවබෝධයක් ගිහි පැවිදි දෙපක්ෂය නුළම අංතිවීම ශාසනය බොහොම කාලයක් 
පවතින්න හේතුවන කාරණයක්. ඒක නිසා බුදුපියාණන් වහන්සේ ඒ පරමාර්ථ, 
ඒ වටිනාකමී, ව ස් ර දෙන්න නොයෙකුත් විදියේ අවස්යා යොදාගත්තා. 
ප්රතිපත්ත්ගරූුක ශ්රාවකයන් වහන්සේලාට විශේෂ ප්රශංසා කළා. විශේෂ සංළකිලි 
දැක්වූ වූවා. මොකද, ප්රනිපත්තිය තමයි ශාසනයේ ජීවය. ප්රතිපත්තිය නැති තැන 
ප්රති වේධය කියල කියන මාගිඵල ප්රතාක්ෂකරගැනීමක්, නිවන් දැකීමක්, සසරං 
දුක් කෙළවර කර ගැනීමක්, කරගන්න පුලුවන් වෙන්නේ නෘ. ඒක නිසා 
බුදුපියාණන් වහන්සේ මේ ගිහි පැවිඳි දෙපක්ෂය තුළම ලෝකෝොත්තර ගුණධම 
_වැඩේන විදියේ අනොරනා සම්බන්ධතාවක් ඇතිකර ගැනීමේ වටිනාකම 
බොහොම අවසථරථාවල්වල වණිනා කළා. 

දැන් අපි මේ මාකෘකා කළ ගාථාවන්, ඒකට අදාළ නිදාන කථාවක් 
මේකට හොඳ නිදශීනයක්. 

බුදුපියාණන් වහන්සේ වේළුවනාරාමයෙ වැඩ වාසය කරන කාලයේ එක් 
දවසක උදෑසන අසූුමභ ශ්රාචකයන් වහන්සේලාන් ඇතුලු පන්සීයක් 
සංඝයාවහන්සේලා පිරිවරාගෙන රජගහ නුවරට පිණ්ඩපාතෙ වැඩියා. එදා 
රජගහ නුවර සැණකෙළි දවසක්. උත්සව දවසක්. සමහරවිට දැන් මේ තියන 
අලුත් අවුරුදු උත්සවය වගේ යම්කිසි උත්සවයක් වෙන්ට ඇංති. එතකොට 
හරියටම ඒ අව; සථාවෙම ඒ නගරයෙන් පිටත්වෙල එනවා පන්සියයක ළමයි 
කණ්ඩායමක් කැවුම් මලු උස්සගෙන. ඒ ළමයින්ට බුදුපියාණන් වහන්සෙ 
මඔණගැසුනහම කැවුම්මලු පැත්තකින් නියල බු; ස 0ාණන්වහන්සේටන් ඒ සංඝයා 
වහන්සේලාටත් වන දනා කරල, ඒ කැවුම්මලු අරගෙන නික්ම ගියා. එතන 
ඉක්මවලා ගියා. ඒ ගියාට පස්සෙ බුදුපියාණන් ව 9න්සේ සංඝයාවහන්සේල 0ගෙන් 
අආනව, 
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එවන දේශනය 

॥1|,.-, මහණෙනි කැවුම් වළඳනවද?" 

॥॥ । ෴ 1 (”' ෴ [25 කොහේද ස්වාමීනි කැවුම්" 

॥॥_ ඇයි දැක්කෙ නැද්ද අර ළමයි කණ්ඩායමක් කැවුම් මලු උස්සගෙන මෙනනින් 
සියමං වෙනවා." 

"ස්වාමීනි ඒ වගෙ ළමයි කාටද කැවුම් දෙන්නෙ" 

_ මහණෙනි එහෙම කියන්න එපා. ඒ ළමයි මටවත් නුඹලටවත් කැඩුම් 2 

පිළිගැන්වුවේ නැනිවට මොකද ඔන්න කැවුම්වල නියම අයිනිකාර භික්ෂුව 
පිටිපස්සෙන් වඩිනව, එහෙම කියල, "අපි කැවුම් වළඳලාම යන්න ඕන 4! 

මහණෙනි, 

කියල බුදු පියාණන්වහභන්සේ ඒ ළඟ නිබුණ ගහක් යට සඟ සිරිසත් එක්ක 
වැඩ හුන්න. කවුද මේ කැවුම් අයිතිකාර භික්ෂූන්වහන්සේ. මේ පන්සියයක් 
පිරිස පිටිපස්සෙන් වෙනම වඩිනවා, බුදුපියාණන් වහන්සේගෙන් නිතර ප්රශංසා 
ලැබූ, බුදු පියාණන්වහන්සේගේ සිවුරු පවා පූජා වශයෙන් ලැබූ ~ හුවමාරු 
කරගත'ත2 - ඒ' වගෙම ධඛැතංගධාර්ීන' අතර අගු;ස්ථානය 

බුදුපියාණන්වහභන්සේගෙන් ලබාගත්තු මහා කාශ්යප මහ රහතන්වහන්සේ. 

තපර ගුණයෙන් අග්ර ස්වාමීන්වහන්සේ. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ පළපුරුදු 
ආකාරයට, විවේකයටම කැමති නිසා ඒ අවස්යාවේ අර පිරිසෙන් වෙන්ව 
හෙමිහිට පිටිපස්සෙන් වැඩම කරනවා. එතකොට අර කැවුම්මලු ඔසවාගෙන 
ගිය ළමයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැකල, පුදුම විදියේ ශ්රද්ධාවක්, පැහැදීමක්, 
ප්රසාදයක් ඇතිකරගෙන පසභඟ පිහිටුවල වැඳල, කැවුම් මලුපිටින්ම ස්වාමීන් 
වහන්සේට පිළිගැන්වූවා, "පිළිගන්න ස්වාමිනී" කියල. මහාකාශ්යප මහරහනන් 
වහන්සේ ඒ ළමයින්ට කියනවා "ළමයිනේ, අන්න අපේ ශාසතෲන් වහන්සේත් 

සංඝයාවහන්සේලාත් අතන අර ගහ මුල වැඩ හිඳිනව, ගිහිල්ල ඒ හැමදෙනාටම 

යමක් පූජාකරන්න නියනවා නම් පූජාකරන්න" කියල. එහෙම පුකාශකරල 14 
147 ඒ 

%, මහාකාශාප මහ රහතන් වහන්සේත් අර ළමයි කණ්ඩායම එක්ක බුදුපියාණන් 
වහන්සේ වැඩහිඳ ගහ යටට වැඩම කළා. ඊළඟට අර ළමයි ඒ සියලුම 
සභපිරිසට බුදුපියාණන්වහන්සෙ ප්රධාන සභ පිරිසට - කැවුම් පිළිගැන්වුවා. . 
වළඳනකං බලං ඉඳල පැන් හිටං පිළිගැන්වූවා. ඒ පැන් පිළිගන්වලා අවසන් 
උනාට පස්සෙ, කැවුම් එහෙම වළඳලා ඉවරඋනාට පස්සෙ, සංඝයාවහන්සේලා 
අතර යම්කිසි කසුකුසුවක් වගේ විවේචනයක් ~ විවේචනාත්මක වචන කීපයක් 
~ ඇහෙනවා, මේ ළමයි මූණ බලල පිණ්ඩපාතෙ බෙදන්න වගේ වැඩක් 
කරල. තියෙන්නෙ, මේ තරම් මේ බුදුපියාණන් වහන්සේත් අග්රශ්රාවකයන් 

100 



4 ණෟ 4 4 ” 

පආන' 4ගංඈවා ධම් දේශනා ' 

වහන්සේලා වගේ ඒ ශ්රේෂ්ඨ ස්වාමීන්වහන්සේලාත් ඉඳිද්දී, මේ පිටිපස්සෙන් 4 

[1 2/ 152! වඩින මහාකාශාප මහරහනන් වහන්සේට කැවුම් සියල්ලම පිළිගැන්වුවා 

කියල "ණු 

මේක ආංහිල බුදුපියාණන්වහන්සේ ප්රකාශ කරනවා, "මහණෙනි එහෙම 

කියන්න එපා. මගේ පුත්ර මහාකාශ්යප දෙවි මිනිසුන්ට ප්රියයි. ඒ නිසා දෙවි 
මිනිසුන් - මනුෂ්යයින් පමණක් නොවේ දෙවියන් පවා ~ මහා කාශාපට 

පිණ්ඩපාතයෙන් සිවුපසයෙන් සංග්රහ කරනවා. පූජා කරනව" කියල එහෙම _ං 

ප්රකාශ කරල නමයි අර අපි කලින් මාතෘකා හැටියට නබාගනත්තු ගාථාව 
ග් 

න 
වදාළේ. 

"සිල දදහ්යන සමපනතතං - ඛධඛමටයං සවවචෙදිනතං 

අනතතො කමම කුඛඛාතං ~ තං ජනො කුරුතෙ පියං" 

ඒකෙ අදහස අපි බලමු. "සීල දූස්යන සම්යපනනං ~ සංඝයාවහන්සේලාට 
_. අයිනි හතරාකාර ශීලයක් නියෙනවා. සිවු සිරිසිදු සීලය කියල කියනවා. 

කෙටියෙන් සඳහන් කරනවා නමි, බුදු පියාණන් වහන්සෙ පණවා වදාළ 

විනය ශික්ෂාපද අයිනි ප්රාතිමොක්ෂ සංවර ශීලය. ඒ පිළිබඳ හික්මීම. ඒක 

එකක්, ඊළඟට මේ ඇස් කන් නාසාදී ඉ්ය්රයයන් කෙලෙසුන්ගෙන් සංවර කර 

ගැනීම, ආරක්ෂාකර ගැනීම, කියල කියන ඉක්ණ්රය සංවර ශිලය ~ දෙවැනි එක. 

ඊළඟට සිවුපසය සෙවීම පිළිබඳව අනියම් ක්රම නැනිව ධාර්මිකව, නිසි 

ආකාරයෙන් සිවුපසය ලබාගැනීම පිළිබඳ හරි ආපීවය, ජීවිකාව සිළිබඳ 

ආජීව පාරිශුදයධි ශීලය ~ ජීවිකාව පිළිබඳ පිරිසිදුබව රැකීම. හතරවෙනුව, ඒ 

ලබාගත් සිවුපසය 'ප්රතාවේක්ෂා කියල කියන නුවණින් සළකා ~ සිවුපසය 
පරිභෝග කිරීමේ නියම අර්ථය සළකාගෙන ~ ඒක භාවනාවට නහමින් 

පාවිච්චි කිරීම කියල කියන ප්රත්යය සනතිශ්රිත ශීලය නමින් හැඳින්වෙන 
ය් 

සිවුපසය පිළිබඳ ශීලය. 

ඔය විදියට හතරාකාර ශීලයක් සංඝයාවහන්සේලාට නිබෙනවා. ඔය සිවු 

පිරිසිදු සීලයෙන්ම සම්ඝූණියි මේ තපොගුණයෙන් අගු මහා කාශ්යප මහ 2 
"ස 

රහතන්වහන්සේ. එතකොට, ඒ ශීලය, 

ඊළහභට 'දසඝෂන කියල කියන්නෙ සමාක් දුශීනය. මාගීඵල ප්රතිවේධයෙන් 

_~. ඇන් මෙනන මේ රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ~ ඒ සමාෲක් දුශීනයෙන් 

යුක්තයි. එතකොට "සීල දසසන සමපනනං" - "ධළමටධං" කියල කියන්නෙ ~ 
4 

_ ධමියෙහි පිහිටියාවූ. ධම්යෙහි හරිහැටි පිහිටලා තිබෙනවා. ඒ ලෝකෝොෝන්තර 4 

401 



92වන දේශනය 

මාගීඵල ප්රත්යක්ෂ කරගැනීමෙන් හරියාකාර ධම්යේ පිහිටලා සිටිනවා. 
[1 ෴ 

ධමමටය ං", 29 

॥ .. * ॥ 4” £ නව මී න ආ. 

 චිතුරාය$ සත්යය තේරුම් අරගෙන නියෙනවා හරි 
ද 4 343 දඅ෴ඇ෴෴ 12)... ॥| න ද ॥ ව ඛූ 77:12. ෴ ණි 

ආකාරයට ~ "සචවවචෙදිනං , ඒ වගේම "අනනනො කමම කුබබානං" 

0 ෴ 1 ෴෴ 4 (” 

ඊළඟට සච්චවෙදින 

"අතතනො කමම කුබබානං" -- කියල කියන්නෙ පින්වතුනි "තමාගේ වැඩය 

කරන්නාවූ, තමාගේ වැඩය කරන්නාවූ. මෙතන තමාගේ වැඩය කියල 

කියන්නෙ බුදුපියාණන්වහන්සෙ වදාළ සංඝයා වහන්සේලාට අයිනි වැඩේ 

මොකකුද, ශීල ~ සමාධි ~ ප්රහා කියල කියන නිවනට උපකාර වන ඒ 

ත්රිවිධ ශික්ෂාව. ඒක වැඩීමයි. අන්න ඒ ශීල - සමාධි ~- ප්රඥා කියන තමන්ට 
අයිති වැඩේ කරන්නාවූ. 

එතකොට මේ ගාථාවෙ අදහස ශීලයෙන් හා සමාක් දෘශීනයෙන් යුක්තවූ, 

ධම්යෙහි හරියාකාරව පිහිටියා වූ, චතුරාය් සත්යය තේරැම් ගත්තා වූ, ඒ 

වගේම තමන්ට අයිනි වැඩය කරන්නාවූ, එබඳු ඒ භික්ෂුවට "තුං ජනො 
කුරුතෙ පියං" එබළු ඒ භික්ෂුවට ජනයා ප්රිය කරයි. ඒ භික්ෂුව ජනප්රිය වෙයි, 
කියල ඒ විදියට බුදු සියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කළා. ඒ ගාථාවක් එක්කම 

වදාළ දේශනාව අහල අර පන්සීයක් දරුවන්ම සෝවාන්උනා. උතුම් වූ. 

සොවාන් ඵලයට පංමිණියා. 

එතකොට, දෑන් අපි මේ ගාථාවත් කතාවත් බැලුවහම අවුරුද්දට කියාපු 
කැවුම් බණක් වගෙයි. නමුත් මේක නිකම්ම කැවුම් බණක් නොවෙයි. මේකෙ 
බොහොම වටිනා ගුණ සුවඳක් නිබෙනවා. දහම් රසයක් තිබෙනවා. අපි ඒක 

උරාගන්න බලමු. 

එතකොට පළමුවෙන්ම අපි කල්පනා කරල බලමු, දැන් මෙතන මේ මහා 

කාශ්යප මහ රහතන්වහන්සේ -~ මේ විශේෂ කෙනෙක්. මේ ශාසනයෙ විශේෂ 

කෙනෙක්. අග්රශ්රාවකයන් වහන්සේලා හිටියට මොකද උන්වහන්සේලාගේ 

ගුණ සමීපනත්තිය වෙනමයි. ඒ වගේම මහා කාශාප මහ රහතන් වහන්සේ 

විශේෂ වෙන්නේ අර තප ගුණ ~ ධූතංග කියල කියන ශීලයට උපකාරවන, 

ශීලය වඩාත් හොළින් රැකීමට උපකාර වන උග්ර පුතිපත්ති සමුහයක්, - 18 

ක් නිබෙනවා ~ ඒ දහතුනම හරියාකාරව රැක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක්. 

මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ ඔය පිණ්ඩපාතයෙන් යැපීම, 

ඊළහභට ආරණ්ය වාසය, පාංශුකූල සිවුරු දැරීම, තුන් සිවුරකින් පමණක් 
ක ॥ 

ය හිමකට පත්වීම, ආදී ඒ උග්ර ප්රතිපන්ති රාශියක්ම රැක්ක. 
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පආන' කණුව ධම් දේශනං 

ඒ වගේම විවේකයට ප්රිය කළ නිසයි අර විදියට පිරිසගෙන් වෙන්ව වැඩම 
කළේ, උන්වහන්සේ පිළිබඳව බුදු පියාණන්වහන්සේ අංතැම් අවස්යාවල්වල 

_ උන්වහන්සේ ආදශීයට ගන්න නැටියට සංඝයා වහන්සේලාට විශේෂ දේශනා 
පැවැත්වූවා. උන්වහන්සේගේ ජීවන රටාවේ විශේෂ ලක්ෂණ හුවා දක්වමින් 
හොළ ලස්සන උපමා දෙකකින් ළඑන්වහන්සේ මහා කාශ්යප මහරහතන් ් 44 ක ₹' 2, 

වහන්සේගේ පැවැත්ම, ගිහියන් හා නිඛෙන සම්බ්යධතාව, පෙන්වා වදාළා. 
දැන් අර ගාථාවේ හැටියට නම් ප්රකාශ වෙන්නෙ මහා කාශාප මහරහතන් 
වහන්සෙ බොහොම ජනප්රිය කෙනෙක් කියල. කුඩා දරුවන් අතර පවා 
ජනප්රිය කෙනෙක්. දෑන් අපි දන්නවා මේ කාලෙ හැටියට සංඝයාවහන්සෙ 
කෙනෙක් ජනප්රිය වෙන්න නම් ගිහියන් සමග ඇලී ගැලී කටයුතු කරන්න 
ඕන, ගිහියන්ගෙ වැඩවලට සම්බන්ධවෙලා. ඒවාට උර දෙමින් කටයුතු කරන්ට 
ඕන. නමුත් මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්සේගේ ජීවන රටාව පිළිබඳව බුදු 
පියාණන්වහන්සේ වදාළ උපමා දෙකෙන් අපට වෙන දෙයක් තේරුමියන්නෙ. 

මොනවද දීසඝු උපමා - 24 

"වණුපමා" කියල හඳ පිළිබඳ උපමාවක් දීල තිබෙනවා, බුදු පියාණන් 
වහන්සෙ. මේ මහා කාශාප හඳ වගේ පවුල් අතර හැසිරෙනවාය කියල. 
ගෙන් ගෙට පිඩු සිහා වඩිනකොට හරියට මේ මහාකාශ්යප මහරහතන් 
වහන්සේ හළ වගේ, මොකද, හඬ කියල එතන උපමාවට ගන්නෙ. "නිවව 
නවකා ~ කුලෙසු අප්යගබු්යා හළ හැමදාම අලුත්, හඳ හැමදාම අලුත් 
වෙනවා. අව පක්ෂය හරි, පුර පක්ෂය හරී, හැමදාම අලුත් දෙයක්. අන්න ඒ 
වගේ මහාකාශාපස මහ රහතන් වහන්සෙ, ගෙන් ගෙට පිඞුසිභා වැඩියට 
මොකද, ඒ ගිහියන්ට හැමදාම අලුත් කෙනෙක්. කොහොමද අලුත්වෙන්නෙ? 
අර ගිහියන් සමග පමණට වැඩිය සම්බන්ධකම් නැනි නිසා. අපි දන්නවා 
දාන් ගමේ ගොඩේ කථාවක් නිබෙනවා "දෙවේලේ දකින කුකුළගෙ කරමලේ" 
ගැන. අන්න ඒ වගේ තත්වයක් එනවා පමණට වඩා ඇලීගැලී කටයුතු 
කළොත්. එහෙම එකක් නෑ මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්සේගෙ ~ හළ 
වගේ. දැන්, හඳ කිව්වහම අපේ ළිඳෙත් පේනවා. පොකුණෙන් පෙනවා. 
හැම්තැනම් පේනවා. හැබැයි අල්ලගන්න බෑ. අල්ලගන්න බෘ හඳ, කාටවත්, 
අන්න ඒ වගේ නමයි මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්සේත් කාටවත් අල්ලගන්න 
ඛෑ, ගිහි ගෙවල්වල එහෙම ගියාට මොකද. ඒක නිසා "කුලෙසු අපපගබහා" 
කියල කියනවා. ඒ පවුල් සමග පමණට වැඩි සම්බන්ධතාවක් නා. අනියම් 
සම්බන්ධතාවල් නෑ. අන්න ඒ ගුණ දෙක, ඒ විදියට අර හළේ උපමාවෙන් බුදු 
පියාණන් වහන්සේ පෙන්වා වද්යරල එක් අවස්ථාවක සංඝයා වහන්සේලාට 
මහාකාශණාප මහරහතන් වහන්සේ ආදශීයට අරගෙන ජීවන්වෙන්නෙයි කියල 
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'අවන දෝශනය 

වදාළා. තවත් උපමාවක් බුදු පියාණන් වහ්නසෙ දැක්වූවා. 'ඡරූදපාන" 
උපමාව. ඒ කියන්නෙ "පාංළඑ ලිඳක්'. 

මහාකාශ්යප මහ රහතන් වහන්සෙ උපමා කළා පාළු ලිඳුකට එබිලං 

බලන කෙනෙකුට. හරියට දැන් පාළු ලිඳකට කෙනෙක් එබිල බලනකොට 

එබ්ිල බලන්නෙ, ඒකට වැටෙන්න හිතාගෙන නොවෙයි. කයයි සිතයි මෘන් 
කරගෙන. කයයි සිතයි මාත් කරගෙන පාළු ළිඳකට එබී බලන්න වගේ 

ගිහියන් අතර පිඞුසිභා වඩිනව කියල මහා කාශාප මහරහතන් වහන්සේට 
. ප්රශංසා කර වදාළා, බුදු පියාණන් වහන්සෙ. ඔය උපමා දෙකෙන් පෙනවා, 

එනකොට, මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්සේ අපි මේ කාලෙ හිතන විදියට 
_ නම් ජනප්රිය කියන වචනයට ගැලපෙන්නෙ නෑ. ජනප්රිය කෙනෙක් වෙන්ට 

_ බෑ. නමුත් පින්වතුනි ජනප්රියත්වයේ මට්ටම් දෙකක් නිබෙනවා. ධනය, 
නිලය, බලනල ආදී දේවල් නිසා ජනප්රිය වීමක් තිබෙනවා. ඒක බොහොම 

මතුපිටින් යන ජනප්රියත්වයක්. බොහොම ඉක්මණින් නැතිවෙලා යනවා. 
ගුණ ගරූුක්යවය නිසා ඇතිවන ජනප්රියත්වය ඊට. වඩා ගැඹුරු දෙයක්. දැන් 
මෙතනින් අපට පේනවා, අර කුඩා දරුවන් තියල කිව්වහම, අපි දන්නවා 

කුඩා දරුවන්ට සමහර දේවල් ඉවෙන් වගේ දැනෙනවා, වැඩිහිටියන්ගේ 

නොයෙකුත් විතර්කවලින්, විවේචන ආදී ඒ හිතිවිලි වලින්, කවලම්. වෙච්ච, 

ව්යාකූල වෙච්ච, හිත්වලට වඩා පිරිසිදු හිතක් කුඩා දරුවන් තුළ තිබෙනවා. 
ඔවුන්ට මේ ගුණ සම්පත්තිය කියන එක සමහරවිට ඉවෙන් වගේ දැනෙනවා. 

අන්න ඒක නිසා වෙන්න ඇති අර පන්සියයක් දරුවන් අර බුදු පියාණන් 
වහන්සේලාටත් ~ ඒ ගෞරවය නැනිව නොවෙයි ~ වන්දනා කළාට මොකද 

අර තනිව වඩින මහාකාශණාප මහරහනන් වහන්සේගේ නපෙර ගුණයට 

විශේෂයෙන් වශිවුනෙ. වශීවෙලා අර විදියට කැවුම්මලු පූජා කළේ, එයින් 

පේනවා ඒ දරුවන් තුළ යමිකිසි සහජ පුණ්ය ශක්තියකුත් තිබෙන්ට ඇනි. 
"කැදෙන ගහ දෙපත්තෙන් දැනේ" කියල කතාවක් නිබෙනවා. ඒ වගේ මේ 

දරුවන් තුළත් හැදෙන ගහක් වගේ ඇතුළත කනිබිල තියෙනවා යමිකිසි ගුණ 
ශක්තියක්. ඒක නිසාමයි අර බණ අහලා අච්චර ඉක්මණින්ම ඒ සොවාන් 

ඵලය ඟහියලා කියන උතුම් තත්වයට පන් වුනෙ. බුදු .පියාණන්වහන්සෙ 

ප්රකාශ කරල තිබෙනවා චක්රවර්ති රාජ්යයටක් වඩා ශ්රේෂඨවූ තත්වයක් 

සෝවාන් නතපවය පවා ~ පළමුවෙනි මාගීඵලය වුනත්. මොකද, තව ජීවිත 

හතයි සංසාරයෙ ගෙවන්න වෙන්නෙ. ඒ වගේම සතර අපංයෙන් නිදහස්. 
එබළු තත්වයක් ලබාගන්නා. । । 

ඒ වගේම එතනදි මේ දරුවන්ගෙ හිත සකස්උනෙ කොහොමද කියන 

එකත් අපිට හිතාගන්න පුලුවන්. පළමුවෙන්ම ඒ මහා කාශ්යප මහ රහතන් 
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4 න. ... ී අළආන' ආණ්ව ධණී දේශන්ය' 

වහන්සෙගෙ ගුණ සම්පන්තිය අනුව හිත පහදවා ගත්තා. ඒ ගුණ සම්පත්තිය 
හැඳිනගත්තා. බුදු පියාණන්වහන්සෙ වදාළ කෙට්ගාථාවෙන්. දැන් අපි අර 
පළමුවෙන්ම විග්රහකළෙේ ඒ ගංථාවෙ අදහසයි. එයින් තේරුම් ගත්ත මේ 
මහාකාශ්යප මහ රහතන්වහන්සේ තුළ මේ ගුණ සම්පත්තිය තියෙන නිසයි 
අපේ හිත පැහැදුනෙ කියල. යමක් පිළිබඳව මුදිනාවෙන් සතුටු වෙනවා නම් 
ඒ එක්කම නමන් ඒ ගුණයත් එක්කම වැඩෙනවා. ඒ වගේම ඒ දරුවන් නුළ 

තිබුණු පැහැදුනු සිත වඩාත් පිරිසිදු උනා. ඊළඟට ඒ වගේම අපට හිතාගන්න 
පුලුවන් ඒ පිරිසිදු සිත තවන් පිරිසිදු වෙන්න උපකාර උනා අර පරිත්යාගය. 
'මෙනන කැවුම් පමණක් නොවෙයි පරිත්යාග උනෙ. කැවුම් එක්ක බැඳුණු 
විනෝදයත් පරිත්යාග උනා. උයනට ගිහිල්ල මේ කැවුම් කකා කෙළි සෙල්ලම් 
ගරන අදහසින් මේ ළමයි පිටත්වුනෙ. නමුත් මේ පන්සිය දෙනාම එක් සිතින් 
අර් සියලුම කැවුම් ටික බුදධ ප්රමුඛ සංඝයා වහන්සේලාට පූජා කළා. එයින් 
ඒ පරිතාාගය සමිීපඝූුණි උනා. සිත වඩාන් ප්රසන්න උනා. පැහැදුනා. එබඳු ඒ 

ප්රසන්න සිත තමයි ඊළඟට අර මාගිඵල අවබෝධයෙන් ඒ සොවාන් තත්වය 

ලබාගන්නෙ. අන්න ඒ අනුව අපිට මේකෙන් පෙනවා, මේකෙ වටිනා දහම් 
රසයක් තිබෙනවා, ගුණ සුවඳක් මේක තුළ නිබෙනවා. 

ඊළඟට තවදුරටත් කල්පනා කරල බලනව නම්, දැන් මේ බුදුපියාණන් 
වහන්සේ වදාළ කාරණා අනුව මහා කාශ්යප මහ රහතන් වහන්සේගේ 
.ජනප්රියත්වය, දෙවියන් අතරත් මනුෂ්යයන් අතරත් ඒ ගුණ සම්ීපන්තිය නිසා 
ඇතිවූ ජනප්රියත්වයක්. දැන් සාමාන්ය සංකල්පයක් තිබෙනවා ~ විශේෂයෙන්ම 
මේ කාලයේ ~~ සංඝයා වහන්සේලා කියල කියන්නෙ ගිහි සින්වතුන්ගේ 

සිවුපසයෙන් යැපෙන අය. ඒක නිසා ඒ සඳහා යමිකිසි ණයක් ගෙවන්ට ඕන. 
මේක ඝුවමාරුවක්, මේක ගනුදෙනුවක්. කාරණෙත් ඇත්තයි. යම්කිසි ගනුදෙනුවක් 
මෙනන නියෙන්නෙ. ඒ ණය ගෙවන ආකාරය කමයි ටිකක් වෙනස් වෙන්නෙ. 
සාමාන්ය ලෞකික ණය ගෙවීම් වාගේ දෙයක් නොවෙයි. ලෞකික දේ 
වෙනුවට ලෝකෝත්තර අර්ථයක් සිදුධ කිරීමෙන් නමයි මේ ණය ගෙවෙන්නෙ. 
ඒක නිසා තමයි දැන් 'අතතනො කමම කුබබානං" කියල අර ගංථාවෙ කිව්ව 
~ "නමාගේ වැඩය කරන", නමාගේ වැඩය කරන කෙනාට සමාජයේ යොදන 
වචනයක් තිබෙනවා 'ආත්මාර්ථකාමී' කියලා. 'ආත්මාර්ථකාමී පුද්ගලයා'. 
එතකොට මහාකාශ්යප මහරහනන් වහන්සෙ හඳුන්වන්නෙ බුදු පියාණන් . 
වහන්සෙ ආත්මාර්ථකාමී කෙනෙක් හැටියට. නමුත් මේ ආතමාධිය සිඩවෙනවත් 
එක්කම ~ මොකක්ද ආත්මාටීිය, ශීල සමාධි ප්රඥා කියල කියන නිවනට 
උපකාරවන ධම් පිරීම - ඒවා සම්පූුණි වෙනකොට පරාර්ථය සිධාවෙලා 
ඉවරයි. ඒක නිසා එතන ආන්මාර්ථයම පරාර්ථය බවට පත් වෙනවා. දැන් 
මේ ගිහියන් විසින් සංඝයා වහන්සේලාට පූජාකරන සිවුපසය ගැන කල්පනා 4! 
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ඒවන රදෙශනය 

කරල බලනකොට, මේවා පූජාකිරීම අර යාචකයින්ට - දුගී මගී යාචකාදීන්ට 
- දීමට වඩා වෙනස් දෙයක්. දුගී මගී යාචකාදීන්ට දෙන්නෙ, පින්වතුනි 
කරුණාව මුල්කරගෙන. සංඝයා වහන්සේලාට පූජාකරන්නෙ ශ්රඬාව මුල් 

කරගෙන. ඒක නිසා බුදු පියාණන්වහන්සෙ බොහෝ අවසථාවල සංඝයා 
වහන්සේලාට තමන්ට අයිනි වැඩේ සිහිපත් කරදීම සඳහා ප්රකාශ කළා, 
"මහණෙනි නුඹලා 'සඳධාදෙයා' භෝජනය වළඳනවා" කියල. ශ්ර(ඞාවෙන් දෙන 
ආහාරය වළළලයි නුඹලා මේ ජීවනත්වෙන්නෙ කියල, ඒකට ණය ගෙවන්ට 

ඕන. ඒකට ණය ඇගෙවන්ට ඕන. කොහොමද ණය ගෙවන්නෙ? මේ සිවුපසය 
පරිභෝග කරන ක්රම හතරක් ධම්යෙ දක්වල නිබෙනවා. මොනවද ඒ හතර? 

පළමුවෙනි එක, 

ථෙය්ය පරිභෝගය ~ ථෙය්ය පරිභෝගය කියල කියන්නෙ. අපි සාමාන්ය 
වචනයක් ගත්තොක්, 'හොරාකනව' වගේ. හොරාට අරගෙන පාවිච්චි කරනවා 
වගේ. ථෙයා සර්භෙෝගය. 

දෙවෙනි එක, 

ඉණ පරිභෝගය ~ ණයට අරගෙන පාවිච්චි කරනවා වගේ 

තුන්වෙනි එක, 

දඋායපපජ පරිභෝගය ~ ද්යයාදු වශයෙන් ලබාගෙන පාවිච්ච් කරනවා කියන 
එක. । 

හතරවෙනි එක, 

සාමි පරිභෝගය ~ සිවුපසයට අයිතිකාරයෙක් හැටියට පාවිච්චි කිරීම 

ඔන්න ඔය විදියේ සංකල්ප හතරක් ධම්යේ දැක්වෙනවා. අපි මේ එක 
_එකක් තරමක් දුරට විග්රහ කරන්න බලමු. 

ථෙය්ය පරිභෝගය කියල කියන්නෙ කිසිම ගුණ සම්පත්තියක් නැතිව 
ශීලාදී ගුණයක් නැතිව, සිවුපසය පරිභෝග කිරීම. එයින් ඒ පරිභෝග කරන 
තැනැත්තා ~ භික්ෂුව ~ ණය කාරයෙක් වෙනවා ගිහියන්ට. වෙන කොයි 
විඳියේ ලෞකික මට්ටමින් ණය ගෙවන්ට උක්සාහ කළක්, ධම්ානුකූලව 

ණයකාරයෙක් වෙනවා. ඒකට ණය ගෙවන්ට ඕන දීඝි කාලයක් සංසාරයෙ, 
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පආන' ණව ධම් දේණශන්යං' 

සමහභරව්ට. ඉතින් අන්න ඒ විඳියෙ නත්පව්යක්. ඒක ථෙය්ය පරිභෞගය - 
"හොරාට කනව" වගේ. ! 

ඊළඟට, දෙවෙනි කාරණය ~ ඉණ පරිභෝගය. ණයට අරගෙන පාවිච්චි 
කරන එක. හොරාට අරගෙන පාවිච්චි කරනවාට වැඩිය දෙවෙනි තන්්යවය 
ඊට වඩා ටිකක් හරි හොඳයි ~ ණයට ගන්න එක. ඒක නොගෙන බෘ. මේ 
සංඝයා වහන්සේලාට ජීවත්වීම සළහා සිවුපසය අතාවශ්යයි. ජීවත්වීමට 
යමිකිසි ප්රතෟයක් අවශ්යයි. චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලානප්යවවය කියන 
මේ, අඳින්න දෙයක්, ආහාරයක්, ඊළඟට වසන්න නැනක්, ආවාසයක්. බෙහෙන් 
හේත් ආදිය. ඕක සිවුපසයයි. නමුත් මේ ප්රත්යය මේ සංඝයා වහන්සේලා 
ගන්නේ ණයක් හැටියටයි. දැන් අපි දන්නවා මේ ණය ~ ණයක් අරගනත්තු 
කෙනෙක් ඒක අපි හිතමු යම්කිසි ව්යාසාරයක් සඳහා හෝ ගොවිතාන් සඳහා 
හෝ ණයකරයක් ගත්තා. ඒ ණය ආයි ගෙවන්න කිසිසේත් අදහසක් නැතිව 
ඒක කාබාසිනියා කරනවා නම්, එයා ආත්ත වශයෙන්ම ණය කාරයෙක් 
නොවෙයි, හොරෙක්. ඒ වෙනුවට යම්කිසි කෙනෙක් ඒක හරියාකාර, නිසියාකාර, 
ඒ අර්ථය සිදධකර ගැනීම සඳහා ව්යාපාරයේ හ් ගොවිතැනේ හෝ යොදමින්, 
අවසථානුකූලව පොලි ගෙවනවා නම්, අන්න ඒ නැනැත්තා නියම ණය 
කාරයෙක්. ණය කාරයෙකුට අයිති යුතුකම් ඉටුකරන කෙනෙක්. අන්න ඒ 
වගේ බුදුපියාණන්වහන්සෙ මේ ඉණ පරිභෝගය කියල කියන, 'ණයට අරගෙන , 34 4 

පරිභෝග කිරීම කියන එක තෝරල නියෙන්නෙ කොහොමද? යමිකිසි භික්ෂුවක් 
අර සිවුපසය එක එකක්ම, චීවර පිණ්ඩපාත සේනාසන ගිලානපපචචය 
කියන ඒ එක එක පුත්යයක්ම, ප්රතාවේක්ෂා කරල, නුවණින් සළකල බලල, 
පරිභෝග කරනවා නම්, ඒක හරියව ණය කාරයෙක් හැටියට පරිභෝග 
කිරීම වගේ. මේ ප්රත්යවේක්ෂාව කියන එකේ දෙපැත්තක් තියෙනවා. දන් අපි 
හිතමු, ඒකට නිදසුනක් ගත්තොත්, පිණ්ඩපාතය ~ ආහාරය. ආහාරය 
සාමාන්යයෙන් ගිහි පින්වතුන් පාවිච්ච් කරන්නෙ කුසගින්න නිවාගැනීමට 
පමණක් නොවෙයි. රස තෘෂ්ණාව, තව, ඇභපත හොඳට වඩවා ගැනීම, රූප 
සම්පන්න කර ගැනීම, ඔය විදියෙ පරමාර්ථ අනුවයි. ඒ විදියෙ එකක් 
සංඝයාවහන්සේලාට සුදුසු නැති නිසා බුදුපියාණන් වහන්සෙ ප්රකාශ කරල 
තිබෙනවා මේ ගන්න ආභාරයෙ - පී ණ්ඩපාතයෙ, -~- නියම පරමාර්ථය 
හිතන්නෙයි කියල. "මේ කය පවත්වාගෙන මේ සංසාරයෙන් එතරවීම සළඑහා, 
මේ ආතුම් ජීවිතය, බ්රහමවයි)ව ගෙනයාම සළහායි මම මේ ආහාරය ගන්නෙ" 
කියල, ආහාරයෙ - පිණ්ඩපාතයෙ - නියම අර්ථය නුවණින් සළකල බැලීම 

ඳීමන් 
ක්තරා භාවනාවක් කරගන්නව, කොහොමද? මේ පිණ්ඩපාතය කියල මා 
ගන්න ආහාරය, පඨවි, ආපෝ, තෙජෝ, වායෝ කියන ධාතුවලින් සකස්වුනු 

එක පැත්තක්. ඒ වගේම, එපමණක් නොවෙයි. ඒ පිණ්ඩපාතය වැළ 47 
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වාන දේශනය 

එකක්. මගේ ශරීරයත් ඒ වගේම ධාතුවලින් සකස්වුනු ශරීරයක්. මේ සිණ්ඩපාතය 

පිරිසිදුව නිබුනට මොකද මේ පිළිකුල් සහගත ශරීරයට අ; (කුල්වෙලා මේක 

පිළිකුල් බවට පත්වෙනවා. එයින් කෙරෙන්නෙ මොකකුදා,, ධාතු ම්ය සිකාර, 

අසුභ මනර් න් කල කියන භාවනා දෙකක් ඒකෙන් කෙරෙනවා. අන්න 

ඒකයි. දැන් අප් අර කලින් කිව්ව නේ, අර ණයකරයක් ගත්තහම ණය 

ගැනීමේ පරමාද් "ඨය න රි ත් කිරීමත් ~ ඒ කටයුතු කිරීමකන් - ඊළභට 

අවසථානුකූලව පොලී ගෙවීමක් නියම ණයකාරයකුගේ යු; නුකම්ිය කියල. 

දැන් මෙඉනත් කෙරෙන්නෙ ඒකයි. අර සිවුපසය එක එකක්ම - දැන් 

ආහාරය නම් ~ "මේක මම ගන්නෙ ණයට. මොකටද ගන්නෙ? මේ සංසාර 

කාන්තාරයෙන් එතෙරවීම සඳහා මේ ශරීරය පචත්ව: 0ගැනීම සළහායි", හත 

_ අන්න පරමාර්ථය සැළකුවා. ඊළඟට ඒකට සොලී ගෙවීම මොකක්ද? අන් 

භාවනාවට හැරෙව්වා. මේ පිණ්ඩපාතයක් මේ මගේ ශරීරයන් ධාතු । ක නා් 

පඨවි, ආප, තෙජ, වායෙ කියන ධාතු හතරෙන් නිර්මාණය වෙච්ච 

දේවල්. එතනින්ම, අනාත්ම ව ඒක තුළ නියෙනවා. අනිත්ය දෘඛ, අනාත්ම. 

ඊළභට එපමණක් නොවෙයි, අසුභ පැත්තට හරවනවා. මගේ ශරීරයට , මම් 

කුණු ශර්රයට, එකතුවෙලා සම් පිරිසිදු ආහාරය කිලිටි බවට පත්වෙනවා. 

ඔන්න එයින් පොලී ගෙවීමක් කෙරෙනවා, ඇයි? නිවන කරා යන ගමනක්නෙ, 

නිවන කරා යන ගමනට භාවනාව අනාවශ්යයි. එතකොට සිවුපස පරිභෝගය 

තුළින් භාවනාවත් කෙරෙනවා. ඒක තමයි පොලී ගෙවීම. මේ විදියට අපි 

වඩාන් විස්තරකළේ මොකද, ඇතැම් කෙනෙක් මේක තෝරන්නෙ වෙන 

විදියකටයි. සංඝයා වහන්සේලා සිවුපසය ප්රත්යවේක්ෂා කරල වැළඳීම 

පමණකින්ම ණයෙන් නිදහස් වෙනවා කියලන් ඇතැම් කෙනෙක් තෝරනවා. 

ඒක නිවැරදියි කියල කියන්න බෑ. ඒකෙ අඩුපාඩුවක් නියෙනවා. සිවුපසය 

පුතාවේක්ෂා කරල වැළඳීම් පමණකින් භික්ෂුවක් ණයෙන් නිදහස් වෙන්නෙ 
පූ 2. (1 , 

නං. තව ආතවට වංඩ නියෙනවා. ඊළඟට අනිත් කාරණා ප්රකාශ කරනකොට £ 7 [සී | 
ඒක පැහැදිලි වේවි. 

ඒ දෙවෙනි න භාගත අපි කිව්වේ ~ ඉණ පරිභෝගය. ඊළඟට තුන්වෙනි 

කාරණය මොකක්ද? ද්යයජජ පරිභොෝගය. දායාදයක් හැටියට සළකල පාවිච්චි 

කිරීම. ඒක තොර: න්න මෙහෙමයි. අපි හිතමු සෝවාන් තත්වයට භික්ෂුවක් 

පත්උදනාය කියල. ඒ භික්ෂුව එදා ඒ පත්වුන අවසථාවෙ ඉඳල නියම බුද්ධ 

පුත්රයෙක්. ඊළඟට සොවාන් සකදාගාමී අනාගාමී කියන තතන්ඥව තුනේ සිටින්නෙ 

। බුද්ධ පුත්ර යින්. න මුන් ඛාම වංඩ ඉව. 1 කරල නෑ. එබළු අයට තියන්නෙ සෙඛබ 

කියල, මේ ශාසනයෙ නියම ආකාරයෙන් හික්මෙන අය, න ඉවර කරල 

නෑ. අන්න එබඳු අය මේ සිවුපසය පරිභෝග කරන්නෙ හරියට අර මවුපියන්ගේ 

දෙයක් දුරුච් න් පාවිච්චි කරනවා වගේ, දෟයාදයක් හැටියට සළකල. දැන් ං 

108 



සආන' ආණ්ච ධම් දෙනන්යං' 

මේ කුඩා දරුවන් මවුපියන් ගෙදර නැත්නම් බය නැතිව මවුපියන්ට අයිති 
දේවල් පාවිච්චි කරනවා. තමන්ගෙ දෙයක් නොවන නමුත! මවුපියන්ට අයිති 
නිසා. අන්න ඒ වගේ, ඒ සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී කියන මුල් මාගිඵල 
ප්රත්යක්ෂ කරගන්තු සංඝයා වහන්සේලාගේ සිවුපස පරිභෝගය උපමා කරන්නෙ 
අර දරුවන් මවුපියන්ගේ දෙයක් පරිභෝග කිරීමට, පාවිච්චි කිරීමට, දායජ්ය 
පරිභෝගය. ඒ තුන්වෙනි කාරණය. 

අවසානයේ තියෙන්නෙ සාමී පරිභෝගය. නියම වශයෙන්ම, හැම 
අර්ථයෙන්ම, සිවුපසයට අයිනිකාරයින් හැටියට පාවිච්චි කිරීම. ඒක කෙරෙන්නෙ 
රහත්උනාට පස්සෙයි. රහන්වුනු අවසථාවෙදි ~ රහත්වුනු පුද්ගලයා හඳුන්වන්නෙ 
ණයනැති කෙනෙක් හැටියට. ඒක නිසා තමයි -- දැන් මහාකාශ්යප මහරහතන් 
වහන්සෙ ගැනයි අපි කථා කළේ. මහාකාශ්යප මඟහරහතන් වහන්සෙ රහත්වුනෙ 
පැවිඳිවෙල හතන්දිනෙන්. උන්වහන්සෙ මේ කාරණය ප්රකාශ කරනවා එක් 
අවස්ථාවක: මම හයදව්සක් සමණෑැක් ණයට පිණඩපාතෙ වැළළුවා, හත්වෙනි 
දවසෙ ණය නැතිව වැළළඳුවා . එයින් අදහස් කළේ මොකක්ද? හය දවසක් 
යනතුරු මම රහත්ලනෙ නෑ.. හත්වෙනි දවසෙ රහත්වුූනාය කියන එක. එයින් 
පෙනෙන්නෙ රහතන් වහන්සෙ ණය නැතිව පිණ්ඩපාත වළඳානවා කියන 
එකයි. අමුතුවෙන් ණයක් ගෙවන්න දෙයක් නෑ. ඉතිරි හරිය කරන්නෙ - 
ලෝකයාට යම් විශේෂ අනුග්රහයක් කරනවා නම් ඒක කරන්නෙ -~ 
ලෞකානුකම්පාවෙන්. ලෝකයා කෙරහි අභුකම්පාවෙන්. ඒ නිසා නමයි බුදු 
පියාණන් වහන්සේ අර පළමු හැට නම රහත් වෙනකං හිටියෙ, ඒ ඒ දිසාවල 
යවන්න, බහුජන හිත බහුජන සුව සඳහා. ඊට කලින් නොවේ. රහතන්වුනාට 
පස්සෙ බුදුපියාණන්වහන්සේ 'ගිසිල්ල ණය ගෙවන්න' කියන එක නෙවේයි 
වදාළේ ~ 'ණය නැතිව හැසිරේන්ත' කියල. ගිගිල්ල බණදෙසල ණය 
ගෙවන්නෙයි කියන අදහසින් නොවෙයි අර හැට නමක් යැව්වේ. ඇතැම් 
කෙනෙක් වැරදි විදියට තෝරන නිසා අපි මේ විශේෂයෙන්ම අවධාරණය 
කරන්නෙ. අර හැට නමට ~~ බහුජන හිතාය. බහුජන සුඛාය' ~ බොහෝ 
දෙනාගේ හිතසුව පිණිස හැසිරෙන්න කිව්වෙ, බුදුපියාණන්වහන්සෙ වදාළෙ, 
ගිහිල්ල ණය ගෙවන්නෙයි කියන එක නෙවෙයි. ඒක ලෞකානුකම්පාවෙන් 
කරන දෙයක්, ඒ ඉතිරි ජීවිත කාලයේ රහතන් වහන්සේලා. නමුත් එතන 
කියවෙනවා : අණන විචර ලොකෙ' ~ 'ණය නැතිව් ලෝකයේ හැසිරෙන්න' 
කියලා. එතන ඉළල ණය නැතිවයි හැසිරෙන්නෙ. ඔන්න ඔය විදියෙ නත්ඥවයකින් 
ණය නැනිවීම තමයි, හරියට ණයකරයෙන් නිදහස්වීම. එතන ඉඳල නුමයි 
සාමි පරිභෝගය නියෙන්නෙ. සිවු පසයට නියම අයිනිකාරයින් හැටියට ඒවා 
පරිභෝග කරනවා. ණය ගෙවන්නෙ කොහොමද කියන එකයි මෙයින් පෙන්නුම් 
කරන්නෙ. ඊළඟට, ඒ වගේම, දැන් අපි දන්නව ඒ ණය ගෙවීම තුළ ඒ ගුණ 
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සම්පත්තිය දියුණුවීම නිසා අර්හත්වය හළුන්වන්නෙ ණයනැති තත්තවය 

හැටියටයි. ණය නැති තන්පයක් හැටියටයි. බුදු පියාණන්වහන්සෙක් රහතන් 

වහන්සේලාත් පසේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා එහෙමත්, ණය නැතිව සිවුපසය 

පරිභෝග කරනවා. මේ ගනුදෙනුව තුළ තිබෙන ලෝකෝත්තර අගය නිසා 

තමයි දැන් මේ පින්වතුන්ට නිතර අසන්නට ලැබෙනවා ඇති ~ ඔය ආන 

පිංකම් ආදියෙදි ~ කාරණා තුනක් සම්පූණි වෙන්න ඕනෑය ගිහි පින්වතුන් 

සිරිණමන දානයක් මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න කියල. මොනවද ඒ කාරණා 

නුන. 

1]. දෘයක සම්පත්තිය 

9. දොය්ය ධම් සම්පත්තිය 

8. පුනිග්රංහක සම්පත්නිය. 

දෘයක සම්පත්තිය කියල කියන්නෙ දායකයාට තියෙන ස මිසත්තිය නොවෙයි. 

ණියම දායකයෙකුට නිබිය යුතු ගුණ සම්පනත්තියයි. ගුණාංග සමූහයෙන් 

සම්පූණී වීමයි. ශ්රධාව, පරිතාංග වේතනාව, ශීලය ආදි ඒ කාරණාවලින් 

'සම්පූණී නම් එයා නියම දායකයෙක්. අන්න දායක සම්පත්තිය. 

දෙය්ය ධම් සම්පත්තිය කියල කියන්නෙ දෙන දේ පිළිබඳව ධාර්මික්යවය. 

ධාර්මිකච උපයා සපයාගත්තු දේ. හොර මැරකම් වලින් ලබාගත්තු දෙයක් 
"% 

නොවෙයි. ඒක ඒ වගේම ප්රණීතව හොඳින් සකස්කරල ~ විසිකරන දෙයක් 

හැටියට නොවෙයි. ඒ විඳියට දෙන දෙයක්. ඒක දෙයා ධම සමීඝත්තිය. 

ප්රතිග්රාහක සම්පත්තිය කියල කියන්නේ පිළිගැනීම් පක්ෂය පිළිබඳව, ඒ 

නියන කාරණය. එතකොට ප්රනිග්රාහක සම්පත්තිය ගැන සළකල බලනකොට 

ඉහළම අර්ථයෙන් දානය ලැබීමට සුදුසු, බුදු, පසේබුදු, මහරහතන් වහන්සේලායි, 

රහතන් වහන්්සේලායි. එහෙම නැත්නම් ඊළඟට අර එතන ඉඳල ගුණ සම්පත්තිය 

අනුව යන අයයි. ඒකයි ප්රතිග්රාහක සම්පත්නිය. ඒ අනුවයි මහත්ඵල මහානිසංස 

වන්නේ. මේ කාරණයම ගාථාවක දක්වලා නිබෙනවා. බොහෝවිට උපමාවලින් 
4 ්  

දුක්වල තිබෙනවා ගොවිතැනක් පිළිබඳව. 

බසොනතුහමා අර්ඟනෙනා. 

දායකා කඹඝෲකුපමා 

බසූසමං දෙයා ධමවමෙං 

එතෙතා නිබබතනතෙ ඵලං" 
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පආන' නණව ධම් දේශනං' 

රහතන් වහන්සේලා ඈක්ෙන් වගෙයි. සරු කෙන් වගෙයි, 'ායකා කසස - (4 ₹ 
~~. දී "5 2 ද ෴ 2. . ඤු ම ෴ කූපමා'. අර කියාපු අර ද්යයක ගුණාංගවලින් යුක්ත දායකයෝ නියම දක්ෂ 
₹ 2 ලෟ ! " ෴ ගට ෴ ඇ෴෴ ॥ ද ෴ කී ॥ 1. ගොව්යන් වගෙයි, බීජූපමං දෙය්ය ධමමං' - දෙන දානවසතුව හොඳ බිත්තර 

විය වගෙයි. එතනෙතා නිඛඛතතාත ඵලං' -- මෙයින් තමයි නියම එලය උපදින්නෙ, 
මහත්ඵල මසානිසංඝ වන්නේ. මහා සුණාස්ක්යධයක් ගලාගෙන එන්නෙ මේ ය ද ් 

විදියටයි කියල එහෙම තොෙරල නියෙනවා. 

ඒ්. අනුව එතකොට අපට තේරෙනවා බුදු පියාණන් වහන්සේ අර නියම, 
නිසියාකාර, ධමානුකූල, ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාව මේ කතාන්තරය තුළිනුත්, 

ගාථාව තුළිනුත් අපට දක්වා වදාරල නියෙනවා, අනාගත පරම්පරාව සඳහා, 
අනාගත ශාසනයේ ප්රගනිය සඳහා. ඊළඟට ඊට අමතරව අපි තව ටිකක් 
කල්පනා කරල බලමු. ඇන් මෙතන මේ කථාව අපි ආරම්භ කරගෙන 
කියාගෙන යනකොට ඇනැම් කෙනෙකුට හිනෙන්න ඇති මේක ඇත්ත දෙයක්ද 
කියල, ඇත්ත සිද්ධියක්ද කියල. මෙතන නියෙනව මහ ගැඹුරු කාරණයක්. 
බුදු පියාණන් වහන්සේගෙ මහා ප්රඥාවත් මහා (කරුණාවත් පිළිබඳව, බුධවරිතය 
කියවන ඕනෑම කෙනෙකුට විස්මය ඇනිවෙනවා. පුදුමය ඇතිවෙනවා. බුදු 
පියාණන් වහන්සෙ අනීන අනාගත වතිමාන කියන තුන් කාලය පිළිබඳ හරි 1, 

අවබෝධයක් ඇනව, හරියට, එක අතකින් බලනව නම්. නාට්යයක් සිධවෙනවා 
වගේ බලාගෙන ඉන්නවා. ලෝකයේ මිනිසුන්ගේ සිත් පෙනෙනවා. මිනිසුන් 
කරන කියන දේ. ඒ අනීතයේ හැකියාවන් සියල්ල පෙනෙනවා. ඒක නිසා 
නමයි බුදු පියාණන්වහන්සේ අර විදියට වදාළේ. "මහණෙනි කැවුම් වළඳන්න 
කැමතිද" ඊළඟට "අපි කැවුම් වළඳලාම යමු". මේ මොකක්ද මේ බුදු 
පියාණන්වහන්සෙ කළේ. බුදු පියාණන්වහන්සේ පෙරැුම්පිරූ සාරාසංඛ්යකල්පං 
ලක්ෂයක් තුළ නොවැළළඳූ කැවුමක් නැහැ. නොකෑ කැවුමක් නැහැ. අමුතු 
දෙයක් නෙවෙයි කැවුම. සංඝයා වහන්සේලාට කැවුම් වළඳාවන්න වෙනම 

_ ආසාවකුත් නැහැ. නමුත් මෙතන තියෙන්නෙ මහ ගැඹුරු කාරණයක. බුදු 
පියාණන් වහන්සෙ අවසථාව සළසාගත්ත, අර පන්සීයක් දරු පිරිසට ~ ඒ 
දරුවන්ගේ උපනිශ්රය සම්පත්තිය දැකල, ඒ දරුවන්ගේ ශ්රඅධාව මතුවෙන 
අවසරාව දැකල, ඒ ශ්රදඅධාව අනුව ක්රියා කිරීමෙන් මාගීඵල ප්රනිවේධය 
කරගන්න පුළුවන් බව දැකල ~ ඒකට අවසථාව සලසා ගන්නයි බුදු 
පියාණන්වහන්සේ අර “අපි කැවුම් වළඳලාම වඩිමු" යි කියල ප්රකාශ කළේ. 
එතන තියෙනවා ~ අපි කල්පනා කරන්ට ඕන, අර මහා කාරුණාවේ නියෙන 
උපාය කෞශල්යය. මහ පුදුමයි. ඒ එක්කම බුදු පියාණන්වහන්සේගේ ඒ 
උතුම් ගුණයක්, අපිට, ලෝකයාට. ආදශීයට ගනහැකි දෙයක් තමයි තමන්ගෙ 

ශ්රාවකයෙකුගෙ උනත් උතුම් ගුණයක් වණ්නා කිරීම. දැන් වෙන කෙනෙකුගෙ 
නම් මට නොදුන්න කැවුමක් අර ගොල්ලන්ට දෙනවා' තියල මූණ නරක් 
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එවන රේකනය 

වෙනවා. මූණත් කැවුමක් වගේ වෙනවා, ඇතැම්විට. එබඳු දේවල් සමාජයේ 
_ කොතෙකුත් වෙනවා, 'මා වැනි ගුණ සම්පත්තියෙන් යුක්ත කෙනෙකුව නොදුන්න 
කැවුමක් මේ මගේ ගෝලයෙකුට දුන්නා කියල. ඒ වෙනුවට බුදු පියාණන් 
වහන්සෙ කළේ මොකක්ද 'මහණෙනි නුඹලාටත් මටත් කැවුම් නොදුන්නාට 
අර දරුවො ~ කැවුමෙ නියම අයිනිකාරයා ඔන්න පිටිපස්සෙන් එනවා. අපිත් 
එතකං ඉඳිමු" කියල. එතනින් ලෝකයාට, විශාල ආදශීයක් බුදුපියාණන්වහන්සේ 
දෙනවා. ඒ වගේම ඒ අවස්යාව සළසාගන්ත මහා කාශ්යප මහරහතන් 
වහන්සේගේ උතුම් ගුණ සම්පත්තිය ප්රකාශ කරන්ට අර විදියෙ ගාථාවකින්. 
ඒ වගේම, ඒ නුළ නිබෙනවා ශාසනයට පණිවිඩයක්; ශාසන පණිවිඩයක් 
තිබෙනවා. නියමාකාරයෙන්ම ගිහි පැවිදි සම්බෆඡාතාව කොයි නෙ මන පැවැත්විය 
යුතුද කියන එක. 

ඉනින් මේ විදියෙ කාරණා රාශියක් අපට මේ කථාන්තරය තුළිනුත් 
ගාථාව තුළිනුත් නෙළාගන්න පුළුවන්. මේ අවුරුදු කැවුම් බණ තුළ ~ අපි 
අර කලින් සඳහන් කළ ආකාරයට ~ තියෙනව ගුණ සුවඳත්, ධම් රසයන්. මේ 
පින්වතුන්ට හිතන්න හිතන්න මේචයි රසය උරාගන්න සුයුවන්. මේ ඒකට 

_ හොඳ අවස්ථාවක්. 

ඒ වගේම මේ පින වතුන් දැන් මේ අලුත් අවුරුදු උන්සවයට සූදානම් 
වෙනවා. ඒක තුළ ඇනි ධම්තාවන) අපි හිතල බලමු. මොකකුද මේ අවුරුදු 

උත්සවය කියල කියන්නෙ? කාල චක්රය කරකැවීගෙන කරකැවීගෙන යනවා. 
මේක කොතනකවත් නවතින්නෙ නා. නවක්ත ගන්නත්! බෑ, කාලචක්රය 
හරියට අර දැනි රෝදයක් වගේ. ඒකට අහුවෙල අපේ ජීවන චකු්රයතන් ගෙවිල 
ගෙවිල යනවා, දන්නෙම නැතිව ~ අසේ වයස ගෙවිල යනවා. ඉතින් මේක 
නවත්ත ගන්න බෑ. අපි ඉස්සරහට නල්ලු වෙනවා මිසක්, නැවතිලා කල්පනා 
කරන්න වේලාවක් නෑ. අන්න ඒක නිසා තමයි මේ යමිකිසි චාරිත්රයක් 
ඇතිවෙල තියෙන්නෙ. අවුරුදු චාරිත්රවල සමහර ගැඹුරු අර්ථ බොහෝදෙනා 
තේරුම් ගන්නෙ නෑ. මේක විනෝදවෙන අවසථාවක් හැටියව පමණක් 
සළකනවා. දැන් මේ අවුරුද්ද පිළිබඳව මේ පින්වතුන් දන්නවා ''නොනැකත' 
කියල එකක් තිබෙනවා. නොනැකත. නොනැකත කියල කියන්නෙ නැකත 
නොවන අවසරාවක්, මේ ලෝකයා නුළ නිබෙනවා හැඟීමක් හැම එකක්ම ~ 
ලෞකික දේවල් හැම එකක්ම ~- නැකනට කරන්න ඕනෑය කියල. එතකොට 
එහෙම ඒ විදියට ලෞකික දේවල් කරන්න නැකතක් නැත්නම් ඒක නොනැකත. 
ඉනින් සමහර කෙනෙන් හිතනවා 'ඉනින් නොනැකතත් නිකං ගෙවන්න බෑං 
නෙ. ඒක නිසා පින්වත් කරමු' කියල. ඒක වැරදි අදහසක්. මේ නොනැකත 
හියන එක හඳුන්වලා තිබෙනවා පුණ්ය කාලය කියල. අපි ගැඹුරින් සළකල 



ආආන' නණුව ධම් දේශණ 

කූ 

වෙන්නෙ කොහොමද? අර කියාපු අර නොනැකන අවස්ථාව අපේ ජීවිතයෙ 
ව 

බැලුවොත් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම 'පජුණෟ්ය කාලය' නමයි. පුණා්ය කාලය 

විරාමයක්, හැටියට සළකන්න ඹන. පරණ අවුරාද්ද කියල එකක් තිබෙනවා. [4 ඤු [8 ₹% ් ॥ 

අලුත් අවුරුද්ද කියලත් එකක් තිඛෙනවා. ඔය දෙකට මාදින් නොනැකතබක් 
තිබෙනවා. මේක පුණාකාලයක් කරගන්න ඕන අපි. කාල බීලා විනෝදවේලා 
නොවෙයි, නැවතිල්ලෙ සංසුන්ව කල්පනා කරන්ට ඕන. "සසුගිය අවුරුද්දෙ 
මගෙන් වුනු - කයෙන් සිතෙන් වචනයෙන් වුනු ~ වැරදි මොනවාද? 
අසල්වාසීන්ට, නෑ හිතවතුන්ට, තුණුරුවන්ට, තවත් නොයෙකුත් දේවල්, මගේ 
අඩුපාඩු. "ගුණධම් අනින් මගේ මොනවද අඩුපාඩු? ශීලය පිළිබඳව මොනවාද 
අඩුපාඩු" ඒවා සළකල බලනවා. ඇන් මේ පින්වතුන් දන්නවා, ඔය ගෙදුරවල්වල 
අවුරුද්ද ~ අවුරුදු උත්සවය ~ එනකොට ගෙවල් දොරවල් හොළුට සුදධකරල 
මලකඩ ඉවත්කරල පිරිසිදු කරල වෙන එකක් තබා අලුත් අවුරුද්දට අලුත් 
ලිපකුත් බැඳලයි ආරම්භ කරන්නෙ. මේ අලුත්වීම මේක සිත අලුත්වීමක් 
කරගන්න ඕන, සින අලුන්කර ගැනීමේ අවසථාවක් -~ සිනේ නිබෙන ණු 
කන්දල්, මලකඩ, හෝදල ඇරල අනාගතය දිහා බලල ධමානුකූලව, තමන්ගෙ 
පීවිතය මේ භයානක සංසාරයෙ නිවනට නැඹුරුව අපායට නොයන ආකාරයට 

සිතුම් පැතුම් ක්රියාපටිපාටිය සකස්කර ගැනීමේ හොඳ පුණ්යකාලයක් කරගන්ට 
ඕන නොනැකත කියන එක - අර අවසයථාව. විරාමය. 

එබළු අවසරාවකට ඔන්න හොඳ සිතුම් පැතුම් කීපයක් තමයි අපි මේ ධම් 
දේශනාවෙන් ඉදිරිපත් කළේ. ඒ අනුව කෙනෙකුට හිතාගන්න පුලුවන්. මෙන්න 
මේ ගුණ සම්පතන්නිය තබනෝරංමි අරගෙන, ශාසනික වටිනාකම් පරමාර්ථ 
හරියාකාරව තේරුම් අරගෙන, අපි ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතාව කොහොමද 
පැවැත්විය යුත්තෙ, ඊළඟට මේ ශාසනයෙ වටිනාකම් මොනවද, "ගනුදෙනුව' 
හැටියට ශාසනයෙ කල්පනා කරන්නෙ මොනවද, බුදු පියාණන් වහන්සෙ 
දක්වල තියෙන්නෙ මොනවද, ඒ විදියට අපේ ජීවිතත් සකස් කරගන්න ඕන 
කියල කල්පනා කරන්න හොඳ අවස්ථාවන් මෙ නොනැකත, පුණාකාලය. 
ඉනින් මේ අපේ ජීවිතය කියන එක ~ අර කාල චක්රය නම් කොතෙකුත් 
කරකැවිල යනවා. ඒකෙ මුලක් නෑ. අගක් නෑ. ඒකට අහුවෙන ~ මේ 
දැනිරෝදෙට අහුවෙලා ගෙවෙන ~ අපේ මේ ජීවන චක්රය එච්චර ලොකු 
දෙයක් නෙවෙයි, මේක මේ වෙලාවෙම නැතිවෙන්නත් පුළුවන් දෙයක්. 
සාමානායෙන් කෙනෙකුගෙ පරමායුෂ කියන එක දෑන් කාටවත් කියන්නවත් 
බැරිතරම්, අවුරුදු සීයෙයි කියල අපි කිව්වට මොකද ඊට හුභක් මෙහා ඈන්. 
ඊට අමතරව, තව නොයෙකුක් ආපදා උපද්රව නිසා බාහිර අභ්යන්තර උපද්රව 
නිසා, අපේ ජීවිතය කොයි වේලාවේ යනවද, නැතිවෙනවද, කියන්න බං. මේ 
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එවන දේශනය 

කථාකර කර ඉන්න අතරෙත් සමභරව්ට හදවත නතර උනොක් එතන ඉවරයි 
ජීවිතයක්. අන්න එබළු ඒ භයානක තන්ඥව්යක් නිබෙනවා. ඒක එහෙමයි 
ජීවිතයෙ කෙට්බව. ඊළඟට සංසාරයෙ දිග බව ගිතන්න ඕන. කොයිතරම් දී&ි 
කාලයක් ඉපදි ඉපඳි, මැරී මැරී, මේ සංසාරයෙ දුක් විඳිනවද කියල. මෙන්න 
මේ දෙක අතරෙයි අපේ මේ නියම තත්ඥඡය නිබෙන්නෙ. අපි මේක කල්පනා 
කරල, ඊළඟට මේකෙන් මිදෙන්ට බුදු පියාණන්වනන්සෙ ප්රකාශ කරල නිබඛෙන්නෙ 
මොකක්ද? ගීල, සමාධි ප්රඥා, එහෙම නැත්නම් දාන, ශීල, භාවනා වශයෙන් 
මුදු පියාණන්වහන්සෙ දක්වන ඒ ගුණ සමුදාය. ඒක තුළ කරුණු රාශියක් 
බොනවා. ඒ හැම එකක් ගැනම අපි කල්පනා කරල, මෙන්න මේ නොනැකතු 
අවසරාව, පුණාකාලය, මේක නිසි ආකාරයට ප්රයෝජනයට ගන්නවා කියල 
කියන්නෙ -- දැන් ඔය දන්නවානේ මේ සිංහ වතුන්, වෙළළ€ ශාලාවක් නම්, ඔය 
මේ තංලේ නිබෙන සාප්පු ආදියෙ, කඩ සාප්පුවල, අවුරුද්දක් අන්තිමට 
'සේල් කියල නොයෙකුක් විදියට. පරණ බඩු ඉවත් කරගෙන කොහොමහරි 
අඩුමිලට හරි විකුණල ඒවා ඉවත් කරල අලුත් දේවල් ගේනවා. ඒ වගේ අපිත් 
කරන්න නියෙන්නෙ අර කුණු කන්දල් ටික, මේව කොහොම හරි ගන්න 
කෙනෙක් ඉන්නව නම් ඒව දීල හරි -~- හිත අලුත්කරගන්නට ඕන. ඒකි අලුත් 
අවුරුද්ද කියල කියන්නෙ. අලුන් අවුරුද්ද කියන්නෙ ඇළඳුමෙන්චත්, ගෙවල් 
දොරවල් පිරිසිදු කිරීමෙන්වත්, සායම් වලින්වත් අලුත් වීමක් නොවෙයි. 
නියමාකාර අලුත් අවුරුද්ද නම් ඒක ගුණ සම්පත්තියෙන් වැඩෙන අලුත් 
අවුරුද්දක් වෙන්න ඕන. උත්සවයක් කියල කියන්නෙ අන්න ඒකයි ~ ඇතුළනින්, 

රාවන්ගෙ 
ආදශීයන් අපි හිතල බලන්න ඕන. මේ කාලෙ විශේෂයෙන්ම ගිහි පින්වතුන්ට 
හොළ ආදශීයක් දෙනවා අර කුඩා දරුවො ං, මොකද, ඒ උයනට එදා ඒ 
දරුවන් ගියේ කැවුම්මලු ඔසවාගෙන සංඝයා වහන්සේලාට මේක පූපජාකරන ස සෝ 

ඇන් ඒ අනින් හිතල බලනකොට වමේ කථාවෙ නිබඛෙන අර කුඩා දූ 4 

අදහසින් නොවෙයි. ගිහිල්ල හොළඳට කාල බීල විනෞොද වෙන්න. නමුත් ඒක 
පරිත්යාග කළා. ඒ අදහස පරිත්යාග කළා. ඵ් ඉස්තරම් රසවත් ආහාරය 
කැවුම්. ඒව ඔක්කොම පරිත්යාග කළා, බුදධ ප්රමුඛ සංඝයා වහන්සේලාට, ඒ 
කැවුම්වල රසයට වැඩිය උතුම් ලොව්තුරු රසයක් එයින් ඒ දරුවන්ට ලැබුණා, 
ඒ අවසරාවෙම සොවාන් ඵලය ලබාගැනීමෙන්, අන්න ඒ විදියට අපි කල්පනා 
කරන්ට ඕන, මේ ලෝකයේ වටිනාකම්වලට වඩා උතුම් වටිනාකම් සමුහයක් 
අපසිට බුදුපියාණන්වහන්සෙ හඳුන්වල දිල නිබෙනවා. බුදධ ශාසනය කියල 
කියන්නෙ ඒ වටිනාකම් අනුව ජීවත්වීමයි. අපේ ජීවිතය හැඩගස්වා ගැනීමයි. 
ඉතින් මෙන්න මේ දරුවන් දුන්නු ආදශීය අනුව අපි කල්පනා කළොත්, මේ 

. අවුරුද්ද කියන එක අපි කාල බීල විනෝද වෙල ~ ඒවයි යම්කිසි විනොද 
මව්ටමක් සමහරවිට අවශ්ය වෙන්න පුලුවන් - නමුත්, තමන්ගෙ අනාගතය 
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ළආන' නණුව ධම් දේශනා" 

පිරිහෙන විදියට, ජීවිතය අනාථ වෙන විදියට, ඒ අලුත් අවුරුදු විනෝදය 

යොදා ගත්තොත් ඒාතට ණය ගෙවන්ට වෙනවා. ඒකට දුක්වෙන්ට වෙනවා 

දිග කාලයක් සංසාරයේ. අන්න ඒක නිසා උනත්සචයක් කියන එක ඇන්න 
වශයෙන්ම තමන්ගෙ සිතන සතුටුවෙන්ට නම්, සිතේ සැනසීමයි. ඇත්ත වෲයෙන් 
ලෝකයේ නිබනෙ ඉහළම සැපත තමයි සැනසීම ~ ඒක කවුරුන් පිළිගන්නවා 
ඇති. අන්න ඒ සැනසීමට මාගියයි බුදු පියාණන්වහන්සේ ඒ නිවණ ශාන්නිය 
නමින් හළුන්වල දීල තිබෙන්නෙ. ඒකයි ~ ඒ පරතෙරයි. ඊට මාත තිබෙන ඒ 

ශාන්නිය - එදිනෙදා ජීවිතයෙ ~ ළභාකර ගැනීමට නුමන්ගෙ ජීවන රටාව 
පිළිබඳව, කෘල සටහන පිළිබඳව, දින චරියාව පිළිබඳව, යම්කිසි සංශෝධනයක් 

අවශ්ය වෙන්ට පුලුවන්. හැම පින්වතෙක්ම ඒ විදියට කල්පනා කරනව නම් 

ඊළඟට එන නොනැකත අවසථාව නියම නංකතක් වෙනවා. ඇත්ත වශයෙන් 

අපි කල්පනා කරන්ට ඕන~දැන් සමහර කෙනෙක් හිතන්ට පුලුවන් නොනැකතු 

වෙලාවෙ මොකක් හරි කළොත් ඒකට අපල වෙනවා කියල. නමුත් පින්වතුනි ණු 

%, ශ් 

॥॥ 

"මිනිස් බව ලන් තැනේ කුසලක් නොකර උන්නොත් අසල වන්නේ", අපල 
න් 

වන්නේ අර මිනිස් බව ලබාගෙන කුශලයක් නොකර හිටියොන්. නිෂ්යල 

වෙනවා කියන එකයි. අසල කියන්නේ. ඉතින් මේ නියම නැකත තමයි මේ 

බුදෙධෝනත්පාද කාලය, මේ ඉරම් මේ නියම නැකත ලැබිල තිබෙනවා නම්, මේ 
නැකැත් අවසථාවෙන් ප්රයෝජනය ගන්ට ඕන. අපට ඒක එදිනෙදා හැමදාම 

කරන්න බැරි නිසා වෙන්ට ඕන මේ විදියට මේ අවුරුද්දක් ගෙවෙන තැන 
නොන්යැකත කියල එකක් හදාගෙන, පුණ්යකාලය කියල හදාගෙන, පොඩි . 
විරාමයක් ඇතිකරගෙන නුවණැත්තන් ඒකෙන් ප්රයෝජනය ගත්තෙ. නමුත් 
නුවණ නැත්තන් ඒ වෙනුවට කළේ මොකක්ද, අර නොනැකන තවත් නොයෙකුත් 

අනවශ්ය දේවල් එකතු කරගෙන මේක තමන්ගේ පරිහානියට හේතු වන 

අන්දමට විනෝද මාගීිවලට පමණක් යොමු කරගක්තා. ඒක නිසා අපි 

ධමානුකූලව කල්පනා කරන්ට ඕන, මේ පුණ්යකාලය ඇත්ත වශයෙන්ම 

පසුණාකාලයක් කරගෙන, තමන්ගේ හික් පිරිසිදු කරගෙන අලුත් අවුරුද්දෙදි, 

වඩාත් හොඳින් ඊළභ අවුරුද්ද ධම්ංනුකූලව තමන්ගෙ ශීලයෙ අඩුපාඩුකම් 
නිබෙනවා නම් ඒ එක එකක් ගැන සළකල, ආචර්ජනා කරල, ඒවා සකස් "27! 

ක් 4 4 

කරගන්න. 

විශේෂයෙන්ම ජීවිකාව පිළිබඳ ප්රශ්නය මේ කාලයේ ගිහි පින්වතුන්ට 

ලොකු ගැටළුවක්. ලෝකය යන්නෙ භයානක අන්දමින් භෞතික දියුණුව 
සොයාගෙන. ධාරමිකය ගැන නොතකා ආර්ථිකය ගැන පමණක් හිතන 
යුගයක් මේක. අන්තිම ප්රපාතයට ගිහිල්ලා වැටෙනතුරු දන්නෙ නෑ. ඒක 

නිසා ඉක්මණින් ධනය සපයා ගැනීම, උසයාගැනීම, . සඳහා නොයෙකුන් 

විඳියේ ආජීවයන්, මිථ්යා ආපජීවයන්, පෙරමුණට එන යුගයක්. නුවණැති 
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එවන දේශනය 

බෞදධ පින්වතුන් කල්පනා කරන්ට ඕන බුදු පියාණන් වහන්සේ වදාළ 
ධම්ය මුල්තැන තබාගෙන, තමන්ගෙ ආජීවය ගැන. සමහරවිට එදිනෙදා 
ජීවිතයෙ අඩුපාඩුකම්, අගහිභකම්. ඇතිවෙන්න පුලුවන්. ඉක්මණීන් 
පොෞොහොසත්වෙන්න බැරිවෙන්නත් පුලුවන්, නමුත් අර දෑන් මේ අවසථාවෙ 
සමාදන් උනා වගෙ මිථ්යා ආජිවයෙන් වෙන්වීම කියල කියන ඒ උතුම් 
ගුණධමිය වඩන්න විශේෂයෙන් උත්සාහවත් වෙන්ට ඹන, දැන් ඔය 
බුදුපියාණන්වහන්සෙ දක්වන දේවල් මේ කාලයේ කරන්ට බැරි දේවල් හැටියට 
සමහරවිට හිතන්න පුලුවන්. සතුන් මසට ඇති කිරීම්, මාංශ වෙළඳාමී 
ආදියෙන් වැළකී සිටීම, අව් ආයුධ වෙළඳාමෙන්, ඊළඟට වස විස වෙළඳාමෙන්, 
මත්පැන් වෙළඳාමෙන් ඔය විදියෙ දේවල්වලින් වෙන්වෙලා හිටියොත් අපට 
කරන්ට රස්සාවක් නැහැයි කියල හිතෙන තරමට. මේ විදියට සමාජය 
භයානක ප්රපානතයක් කරා යනවා. නමුත් තමන් කල්පනා කරන්ට ඕන. 
තමන් මේ දීඝ සංසාරයේ නවදුරටත් දුක් විඳිනවඳ, මේකට යම්කිසි පරිත්යාගයක් 
කරල මෙයින් මිදෙන්ට උත්සාහ ගන්නවද, මේ විදියෙ මේ ක්ෂණ සම්පත්තියක් 
ලැබුනහම, තියල ඒක ණනුවණීන් කල්පනා කරල, සමාජය කොයි විදියට 
කිව්වත්, වෙන එකක් තබා තමන්ගෙ නිවසෙ අනිත් අය කොයි විදියට 
හිතුවත්, පැතුවන්, ජීවත්උනත්, තම තමන් ~ අපි උපන්නෙන් මැරෙන්නෙක් 
නනිවයි. ඒක නිසා, ඒ වගේම තමන්ගෙ කමයට නමන් වගකියන්න ඕන. 
බුදුපියාණන් වහන්සෙ වදාරල තියෙනවා. 

"කමමසසකා මාණව සනතා කමම දායාදා කමමයොනි කමමබ්යධු 
කම්මපටිසරණා කම්මං සක විහපනි. යදිදං හිනපපණ්තතාය" ආදී වශයෙන්. 
මේ කමය තමයි අපට අයිනි. කම්ය තමයි අපේ දායාදය. කම්ය නිසාමයි අපි 
උපන්නෙ, මිය තමයි අපේ උත්පත්නියට හේතුඋනෙ. ඊළඟට අපේ ඥා්යාතියන් 
කමියයි. කමිය තමයි අපට පිළිසරණ වශයෙන් සිටින්නෙ. ඒක නිසා අප 
කරන කමීයට අපි වගකියන්ට ඕන. ඒක නිසා අසේ ජීවන රටාව සකස් කර 
ගැනීම අපේ යුතුකමක්, අර කෙටි මාගී බෝහොවිට භයානකයි. කෙටි මාග, 
ඉක්මන්වීම, බොහෝවිට භයානකයි, ඒ විදියට ඉක්මණීන් ධනය සපයා, 
උපයා ගැනීමට, ඉක්මණින් ගෙදරදොරේ නිබෙන ගැටළු විසඳා ගැනීමට, 
කියල අධමි මාගීය ගත්තොත් ඒ තැනැත්තාට කවදා හෝ ඒ නිසා දුක් 
.විඳින්ට සිදු වෙනවා. 

අන්න ඒක නිසා විශේෂයෙන්ම අර කියාපු ගණන් බලන අවසමාවේ - 
නොනැකත ගණන් බලන අවසථාවක් හැටියට අරගෙන ~ පසුගිය අවුරුද්ද 

_තුළ තමන්ගෙ අයවැය ගැන සළකල බලන්න ඕන. ඳූ යවැය කියල කියන 
කොට ලෞකික අර්ථයෙන් බලනව නමි ඉලක්කම් වලින දකින්න පුළුවන් 
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පආන' කණුව ධම් දෙශනං' 

අයවැයක්. ගැඹුරු අටියෙන් බලනව නම් අයවැය කියල කියන්නෙ මොකක්ද, 
අය පක්ෂය තමයි සින්. වැය පක්ෂය නමයි පවි. අපෙන් කෙරිච්ච පවි 
මොනවාද? අකුසල් මොනවාද? අප විසින් කළයුතු, කළහැකි, කරන්ට උත්සාහ 462, 5 

ගතයුතු, කුසල් මොනවාද? පින් මොනවාද? අන්න එහෙම සළකල බැලීමයි. 

දැන් ඒ විදියට තම තමන් පිළිබඳවත් 'ගනුඳෙනුවක්' කරන්ට ඕන. දැන් මේ 
අවුරුදු උත්සවයෙම කොටසක් තමයි අසල්වාසීන් එක්ක අර නොහොඳ 
_නෝක්කඩු ඉවත්කරල, ගනුදෙනු කරල, ඒ විදියට නමයි අලුත් අවුරුද්දක් 
අරඹන්නෙ, ඇතුළතින් කෙරෙන්න ඕන ගනුදෙනුවකුන් නිබෙනවා. ඉමන් මේ 
ලබාගත්තු ජීවිතයට, දුර්ලභ මනුෂ්යාන්මයට, අපි ණය නොවී ඉන්න ඕන. 
කීදෙනෙක් ලබාගත්තු මනුෂ්යාත්මභාවයට ණය වෙලා මිය යනවද? උත්පත්තිය 
ලැබුවෙ මනුෂායෙක් හැටියට, නමුත් ජීවිතය ගත කරන්නෙ, ඒ වගේම 
මැරෙන්නෙ, හරියට මනුෂ්ය ප්රේතයෙක් හැටියට. මනුෂා යක්ෂයෙක් හැටියට, 
අන්න ඒ විදියෙ තත්වයකට යන්නෙ නැති ආකාරයට තමන්ගෙ ජීවිත රටාව 
සකස්කරගන්ට උත්සාහවත් වෙන්ට හොඳ අවස්ථාවක්. ඒක නිසා මේ පින්වතුන් 
තම නමන්ම ඒ පීවිතයට අදාළ ජීවන රටාවට ළං වෙන්ට ඕන. එදිනෙදා 
ජීවිතයෙ බොහෝ දෙනා මේ කාලෙ කියනවා, දැන් හොඳ ජීවිතයක් ගැන 
කථාකරන අවසථාවෙ ඇතැම් කෙනෙක් කියනවා ~ ඒක එක්තරා විදියක 
මෝස්තරයක් බවට පන්වෙලා තිබෙනවා ~ "අපි පවි කරන්නේ නැහැ. අපි 
වරදක් කරන්නේ නැහැ", ඉතා පහසුවෙන් කියවෙන එකක්. නමුත් මේ වරදක් 
කරන්නෙ නෑ කියල කිව්වට එපමණකින් වැඩේං සම්පූර්ණ වෙන්නෙ නෑ. 
මේකෙ හොඳ පැත්තක් තිබෙනවා. කුසල් කරන්ට ඕන, හිත සකස් කර 
ගැනීම ~ සාමාන්ය ප්රතිපත්ති, ශීල ප්රතිපත්ති. ඒ සිල් සමාදන්වීම් ආදිය 
කිරීම පමණන් නොවෙයි. ඒවා ආවර්ජනා කරල, තමන්ගේ ජීවන රටාව 
ශීලයට අනුරූපව පවතිනවද කියල නිතර එදිනෙදා සළකල බලන්ට ඕන. 
ඊළඟට එනනින් නවතින්න නරකයි. මේ ශාසනයෙ ශීලය කියන එකේ නියම 
පරමාර්ථය සමාධියයි. භාවනාවයි. ගීලය මන සමාධිය ගොඩ නගන්නෙ 14 

%, නැතිව සිටිනවා නම් ඒකෙන් වැඩක් නෑ. එතකොට ශීලය අන්නිවාරමයි. 
පක්ඤචශීලය හෝ ආජීව අෂට්මක ශීලය හෝ දෘශශීලය හෝ මේ පොහොය 
අටසිල් හෝ යමිකිසි ශීලයක් සමාදුන්වෙන්නෙ ඒ ශීලයෙන් කය වචනය 
හික්මවා ගෙන ඒ තුළින් හිත තැන්පත් කරගැනීමටයි. සමාධිමත් කරගැනීමටයි,. 
අන්න ඒක නිසා ඒ ගැනත් උනන්දු වෙන්ට ඕන. මේ සමාධිය කියන එක. 
තැන්පත් බව. මේ සමාධියෙක්, මේකෙත් දෙපැත්තක් තියෙනවා, ශමථ විදණීනා 
වශයෙන්. සිත තැන්පත් කර ගන්නව යම්කිසි කුසල් අරමුණක. මෛත්රිය 
බුදධානුසසතිය, අසුභය. එහෙම නැත්නම් මරණසනිය ~ ඔවැනි යම්කිසි 
කමටහනක් එදිනෙදා ජීවිතයෙ පුරුදු කරලා ඒ විවේක අවසථාවල්වල. "2.4 
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විශේෂයෙන්ම උදෑසන, රැයේ නින්දට යන්ට පෙර, එහෙම නැත්නම් අනින් 
අය නිදාගත් අවසථාවේ හෝ, තමන්ට විවේකය කොහොමහරී ලබාගෙන 
එදිනෙදා ඳින චරියාවෙ කොටසක් හැටියට සුලු වේලාවක් -~ විනාඩි පහක් 
හෝ 10 ක් හෝ මෛත්රී භාවනාව ආදී යම්කිසි කමටහනක් වැඩීමෙන් 
තමන්ගෙ සින පිරිසිදු වෙනවා වගේම සමාධිමත් වෙනවා. එයින් සිත තැන්සත් 
'වෙනවා. ඊළඟට ඒ පමණකින් නවතින්න නරකයි. සමාධිය පමණක් වඩලා 
ඒ ඉහළ තතන්ඥව අභිඥා ආදිය ලබාගත්තු අය බුදෙධාන්පාද කාලයේ පමණක් 
නොවෙයි අබුදධෝත්පාද කාලවල හිටන් හිටිය, නමුත් සසර දුක් කෙළවර 
කර ගන්න බෑ, එපමණකින්. ඒක නිසා බුදු පියාණන් වහන්සෙ දක්වනවා 
සමාධිය මන ඉළ€ඳල ඊළඟට විදශිනා වඩන්න ඕන. අන්න ඒ සළහා නමයි 
ශීලයත් සමාධියත්. ශීල, සමාධි, ප්රඥා නමින් හළුන්වන්නෙ ඒ විදශණිනා 
ප්රඥාවයි. ඒක දියුණුකර ගැනීම සඳහාත් උත්සාහයක් දැරිය යුතුව නිබෙනවා. 

ගිහි ගෙවල්වල ඉඳගෙන අපි මේවා කරන්නෙ කොහොමද කියල හිතන්න 
නරකයි, අතීතයේ බුදධකාලයේත් ඊට මෑතන් -~ දැන් මේ කිව්ව කුඩා දරුවන් 
සෞෝවාන්ඵලය ප්රත්යක්ෂ කර ගත්තයි කියල කියන්නෙ. සමාධිය පමණක් 
නාවෙයි මේක තුළ තියෙනවා විදාශීනා ඥාන. මේක ඉතා සියුම් දෙයක්. දී& 
කාලයක් සංසාරයේ යම් යමි අවසථාවල්වල අපි කොතෙකුත් භාවනා වඩන්න 4 

. ඇති. ඒවා අපේ හිත්වල තැන්පත් වෙලා තිබෙනවා. විඥානයේ තැන්පත් 
වෙලා තිබෙනවා. ඒක ධන නිධානයක් වගේ. නමුත් අපි දන්නෙ න මේක, 
දැන් රත්තරන් පිභානක් උනක්, අපේ ගෙදරවල්වල ඔය අගුවෙ කුස්සියෙ 
නියෙනවා නම් අපිට අඳුනගන්න බෑ. අල්පෙනෙන්නකින් හරි ඉරක් ඇඳල 
බැලුවහමයි මේක අඳුනගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. අන්න ඒ වගේ අපේ චිත්ත 
සන්තානයේ ඇතුළෙ ඇති ~ කොටින්ම මනුෂ්ය ආත්මභාවයක් ලබල තියෙන්නෙ 
යමිකිසි විශේෂ පුණා ශක්තියකින්. ඒ තුළ නිබෙන්ට පුලුවන් අතීතයේ බණ 
භාවනා වඩපු ඒ ශක්තීන්. ඒවා සැඟවිල නිබෙනවා. ගිහි හෝ වේචා පැවිදි 
හෝ වේවා, ඒවා මතුකර ගැනීම සළහා අන්න විදාශිනා භාවනාවක් අරඹන්ට 
ඕන. ඊට නිසි ඒ කම්සථානාචායිවරුන් හමුවෙලා. කළ්යාණ මිතුයින්ගේ 
පිහිටෙන් විදශිනා භාවනාවට ඝිත යොමුකරන්ට ඕන, අනිත්ය -~ දුෘෑඛ ~ 
අනාත්ම වශයෙන්. එදිනෙදා ජීවිතයේ තමන්ගෙ මේ ජීවන රටාව තුළ හමුවෙන 
හැම දෙයක්ම මේ ධමියට සාධක කරගන්ට ඕන. නිදශින කර ගන්න ඕන. 
ඒ තුමින් දකින්ට පුරුදුවෙන්ට ඕන. මේ බුදුපියාණන් වහන්සෙ වදාළ ත්රිලක්ෂණය. 
ඒක සිතට හුරු කරගකත්තහමයි යම්කිසි අවස්ථාවක අර විදියට ඉතාමන් 
ක්ෂණිකව පවා, මාගීඵල ප්රතිවේධ කරගන්න පුලුවන් වෙන්නෙ. අනීතයේ 
කථාන්තරයක් නියෙනවා එක්තරා රජකුමරියක් ඒ තමන් &ිය වැසිකිළියක 
හිටිය පණුවන් දැකල පුළවක සංඥාව ඇතිකරගත්ත. ඒ අවස්ථාවෙ, කෙනෙක් 
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ආආන' ආණව ධණී දේණනා 

මාරුණට පස්සෙ මෙකෙ පණුවො දාන හැටි. අර පොඩි හිනිවිල්ල උපකාරී 

උනා රහත්වීමට පවා. අන්න ඒ වගේ අසි එදිනෙදා ජීවිතයේ මග තකනොටේදී 

දකින්නට ලැබෙන ම ල්, කියවන පුවත්පත් ආදියෙන්, අසන්ට ලැබෙන 

ප්රවෘත්ති ආදියෙන්, අපේ සිත් කළඹගන්නෙ නැතිව, කිලිටි කරගන්නෙ නැතිව 
- රාග ~ ද්වේෂ ~- මෙහ ආදියෙන්, ඒ වෙනුවට කරන්ට ඕන, මේව තුළින් 
දකින්නට ඕන බුදු පියාණන්වහන්සෙ වදාළ අනිතා දු:ඝබ අනාත්ම කියන 
ත්රිලක්ෂණය. අන්න ඒ විදියෙ අමුතු දශීනයක් ඒ විඳදශී්නාව. දැන් මේ කාලේ 
ඇතැමි කෙනෙක් කියන්න පුලුවන්, අතීතයේ කෙසේ වෙතත්. අනීතයේ අපේ 
පැරණි සිංහලයන්ගේ පීවන රටාව කෙසේ වෙතත්, මෙකල ඒව කරන්න බෘ 
කියල. අනීතයේ නම් ඒ අපේ අනීත මච්චරු ~- ධම්යේ සඳහන් වෙනවා, පොත 
පතේ සළහන් වෙනවා ~ වී කොටනකොට පවා වී ඇටයක සොත්ත නිකං 
ගැලවෙන්න අරින්නේ නා ඒකත් භාවනාවට නගනවා. අනිත්යතාව, අන්න ඒ 
වගේ. දැන් මේ පින්වතුන්ටත් කොයි කොයි අන්දමේ සුඛෝපභෝගී භාණ්ඩ 
ල්ය යේ බිහිවෙල තිබෙන නමුත්, ඒවා තුළිනුත් අනිත්යතාව දකින්ට ඕන. 

මේ අද විසිත්ත කාමරයේ තිබෙන එක ඊළඟ දවසෙ කුස්සියෙ නේද? ඊළඟ 

දවසෙ අන්තිමට ඒක ස ගොඩේ නේද? ඒ හැම දෙයක්ම - මේ නවින, 
නූතන, ලස්සන කියල ගන්න හැම දෙයක්ම - විනාශය කරා විනාෲ මුඛය 

කරා, යන හැටි. න තව නොයෙකුත් මේ බාන්නමාන්න නොයෙකුන් 
විලාසිතාවන් සහිත මහා ඉහළින් වැජඹෙන නිලතල සහින හැම දෙනාටම 

යන කලදසාව ~ එකපැයෙන් එක මොහොතින් විනාශවෙලා යන ආකාරය 
- මේවා තුළින් දකින්ට ඕන බුදු පියාණන් වහන්සෙ වදාළ ත්රිලක්ෂණය. මේ 
එකක්වක් අමුතු දේවල් නොවෙයි. මේ එකක්වත් අමුතු නෑ. අපි සාමානායෙන් 
වාවහාර කරනවා මේක හඳිසි අනතුරක්' කියල. හදිසි අනතුරු කියල 
ජාතියක් නියෙනවා කියල. නමුත් ඇත්ත වශයෙන් ස්වභාවධමියෙ හදිසි 
අනතුරු නෑ. අපි හිතමු ගමෑ කරන නා වාහනයක රෝද ගැලවුනා හඳිසියෙ. 
එහෙම නැත්නම් මොකක්හරි ඒ විදියෙ දෙයක් සිදුවෙල ඔය අනතුරක් කියන 
දෙයක් සිදුඋනා. මේක ඒ වෙල (න විතරක් උනා නෙවෙයි, මේක හෙමි 
හෙමිහිට බුරුල්වෙව් නිබිලයි ගැලවුනේ. ඒක අපි නොදැක්ක නිසා අපි ඒකට 
හඳිසි අනතුර කියල කියනවා. අන්න ඒ වගේ නමයි. අපේ මේ හදිසි අනතුරේ 
ඵ් එක පැත්තක්. අපට සිදුවන සිදුවීම්, අසට වෙන ආපදා ~ මේවා යට 
තිබෙනවා කමය. අර කම්වක්රය. එකක්වත් හදිසි අනතුරු නොවෙයි. බුදු 
පියාණන් වහන්සේලා, න 'හිඥාලාඞභීන්, මේව දැකල පොඩි මළසිනාවක් 

පහළකරනවා. මොකද? 'මං දැක්ක මේක වෙන බව - වළක්වන්න ඛෘ, 

හැබැයි, ඒක නිසයි ඒ මඳ සිනහවක් පහළ කරන්නෙ. දැන් කුඩා දරුවෙක් 
~ කූ ැගිටින්න උත්සාහ කරන කුඩා දරුවෙක් දිහා බලන් ඉන්න මවු කෙනෙක්. 
කොහොම හරි මෙයා නැගිටින්නත් ඕන නෙ. වැටෙන වැටෙන චාරයක් 
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එවන රදෞෞොනය් 

පාසා පොඩි හිනාවක් දානවා නේ? අන්න ඒ වගේ නමයි බුදුපියාණන් 

වහන්සේලා මේ ලෝකයේ මනුෂ්යයින් මේ හදිසි අනතුරු කියන ජානිවලින් 
විනාශවෙලා යනව් දැකල කම්පා වෙනකොට හිතනව "අනේ මේක දැක්කෙ 
නා නෙ මේ අය. මේකට හේතුව මීට කල්ප ගණන් ඇත කරපු යමිකිසි 
අකුසලයක්. එහි විසාකයයි මේ විඳින්නේ", එතකොට අන්න ඒ විදියෙ 

₹ 

තත්පවයක් මේ ලෝකයෙ තිබෙන්නෙ. ඇත්ත වශයෙන්ම සවභාව ධමීයෙ හඳිසි 
අනතුරු නෑ. ඒවා සචාභාවික සිද්ධි, සවාභාවික කියල කියන එකට එකතු 
කරන්න ඕන - ලෝකයේ සාමාන්ය අරීව් එහෙම නැත්නම් ජීවයක් නැති 

දේවල් පිළිබඳව තියෙන ටික විතරයි අපි බොහෝව්ට සවාභාවික කියල 114 

111: 
ක කියන්නෙ -~ නමුත් මේ කම්චක්රයත් ඊට අයිතියි. කමියත් විපාකයන්. හරියට 

අර දැන් පින්පව් ගැන කියන කොට අපි කිව්වනේ ගොවිතැන් කිරීම ගැන. 
ඒ වගේම බුදුපියාණන් වහන්සෙ වද්යරල නියෙනවා. 

4 ෂ් 

88 අධ සම ෴ 4 4, 1: කූ 5 ද] මූ දේ ෴ බෑ දාන, යාදිඝං වසතනෙ බජං - නාදිසං හර්තෙ ඵලං 

කල්යණාණකාර කල්යාණං ~ පාපකාරී ව පාපකං" 

යම් යම් ආකාරයකට වපුරනව නම් ඒ ඒ ආකාරයට එහි අස්වැන්න 

නෙළාගන්න ලැබෙනවා. හොඳ කරන තැනැත්තා, කුසල් කරන තානැත්තා, 
ඒ හොළු විපාක ලබනවා. පව් කරන තැනැත්තා දුසබ් විපාක ලබනවා. 

ඔන්න ඔය විදියෙ තන්පවයක් නිසා අපි එතකොට මේ ඉදිරියට එන නොනැකත 
කාලය නියම පඝුණාකාලයක් හැටියට තමන්ගෙ ජීවිතය පිළිබඳව විශේෂ 
සමාලෝචනයක් කරල, පුනරීක්ෂණයක්, පුනරාලෝකනයක්, කරල, ඒ තුමින් 7 1 

ඉගෙනගත්තු යම් යම් දේවල් අනුව ඊළභ අලුත් අවුරුද්ද හොඳ ජීවන 
රවාවකින් යුක්තව, හොළ කාල සටහනකින් යුක්තව, ආරම්භ කරන්ට අධිෂ්ඨාන 

දැ කරගන්ට ඕන - අද වැනි මේ වටිනා පෝය දවසක. 

මේ අවුරුද්දත් පෝයත් එකට ආවෙ මේක තුළින් අපේ ධමීනුකූල ජීවිතය 
හැඩගස්සවා ගැනීමට අවසථාවක් කියල සළකාගෙන මේ පින්වතුන් අද දින 

_ පැයක් ඇතුළත ධමීශ්රවණය කිරීම තුළිනුත් නමන්ගෙ සිතේ ඇතිවුනු පිරිසිදු 
කම ගැන හිතල බලන්ට ඕන. ආජීව අෂටමක ශීලය හෝ ඊට වඩා උසස් 

පෝය අටසිල් වලින් හෝ යුක්තව මේ පින්වතුන් ධම් ශුවණය කරල කය 
වචනය හික්මවාගෙන, තුනුරුවන් කෙරේ හොඳ ශුදධාව ඇතිකරගෙන ඒ 

ශ්රදධාව අනුව ඇනිකරගත්තු යම්කිසි වීර්යයක් මුල්කරගෙනයි මේ අවස්ථාවේ 
මේ විදියට බිම ඉඳගෙන ධම් ශ්රවණය කළෙ, හිත යොදාගෙන නව නොයෙකුත් 

බාධක කරදර මධ්යයේ. ඒ වීඨිය අනුව යෙදූ සනිය, සිහිය, මේ ධම් ශ්රවණය 
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9 

ෆළආන/ ආණුධ ටම දේශනා 

කිරීම සඳහා වචනයක් පාසා ඊට සවන් දීම සළ€හා යෙදා සනිය, සිහිය, 

ඊළඟට ඒ තුළින් යමිකියි තැන්පත් බවක් හිතේ ඇනිඋනා නම් ඒ ශුදුධාඳදි 
ගුණධ$& වගේම සිත යොදාගැනීම නිසා ධමමානුසඝති වශයෙන් හෝ ~ ඒක 

සමාධිය හැටියටයි සළකන්න පුලුවන්. අන්න ඒ විදියට සදධා, විරිය, සනි. 22 

සමාධි, පඤඤා කියල කියන නිවනට උපකාර වන්නාවූ ඒ ඉණ්රය බල ආදිය 

දියු4%ුඉරගැනීමේ මූලික අභ්යාසයක් මේ ධමිශ්රවණය තුළින් සිදුඋනා. ඒක 
තුළින්මයි මේ පින්වතුන්ට යම්කිසි දවසක නිවාරණ ධමිය ප්රතාක්ෂ කරගන්ට 
යලුවන් වන්නෙ. අන්න ඒ උතුම් නිවිණධම්ය කල්නොයාදීම මේ ජීවිතයේදීම, 

මේ උතුම් බුදධෝන්පාද කාලයේ ලබාපු මනුෂ්යාත්මභාවය තුළදීම, ප්රත්යක්ෂ 

කරගන්ට ශක්තිය බලය ලැබේවා කියල ප්රාර්ථනා කරගන්ට ඕන. ඒ වගේම, 

අපි මේ ධම් ශුවණමය වශයෙන් ධම් දේශනාමය වශයෙන් රැස්කරගත්තු යම් 

කුශල සම්භාරයක් ඇතොත් ඒ සියල්ල ශාසනාරක්ෂක දෙවිදේවතාවුන් 
4.4 1, 

₹ % වහන්සේලා ~ දිවා බ්රහ්ම මණ්ඩලය ~ අනුමෝදන් වෙත්වා, ඉදිරියටත් 
ශාසනයටනත් අපටත් ආරක්ෂාව සළසා දෙමින් තමන්ගේ ප්රාර්ථනීය බෝධියකින් 
උතුම් අමාමහ නිවන් සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා කියල දෙවියන්ටත් පින් අනුමෝදන් 

කළයුතුව තිබෙනවා. ඒ වගේම අසගේ මිය පරලොව ගිය ඤාතීන් ඇතුලු 

අවිචියේ සටන් අකනිටා දක්වා වූ යමිතාක් සන්යඡව කොට්ඨාශයන් මෙබඳු 

මේ ධම්දේශනාමය ධම ශුවණමය කුසල් අනුමෝදන් වන්ට බලාපොරොත්තු 

වෙනවා නම් මේ සින් අනුමෝදන් වීමෙන් දුගනි තන්ඥ්වලින් අන්මිදී සුගති 
නන්පඡවචවලට පනාව කළ්යාණමිතු ආශුය ලබාගෙන, භාවනාදී සියලු කුසල් 

ධම් සම්පූණි කරගෙන උතුම් අමාමහ නිවනින් සැනසෙතන්වා කියන ප්රාර්ථනාවන් 

කරන්ට ඕන. ඒ විදියට හිතාගෙන මේ අවස්ථාවේ මේ ගාථා ණියල පින් 
දෙන්න. 

"එතනාවනා ඩ අමෙහහි........... 

24. 
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0. 

8. 

ස් 

10). 

11. 

12. 

12. 

14. 

15. 

10. 

17. 

18. 

19, 

20. 

21. 

වෙනත් කෘති 
(ඊ001(661)1 41101 14 ෘ1111/ 11] [2:4"1/ [31101(11115[ "1 10(10:11 -( 197 1) 

53/11/11114 1*/11(21/2 - 41) 4,711]10106/, 1241 1[ - '/ 166! /10, 183/ 185 -( 1972)* 

[154] 50]1(106 - /|1ළෑ] 10, 88 - (1973) 

'1ළ 1,/[4 210 01 (116 [,/1111(] - ( 1074.)* 

උත්තරීතර හුදෙකලාව ~'දම්සක් අංක 172/178 - (1990)* 

~එම - (නව මුද්රණය), ධම් ග්ර්ය මුද්රණ භාරය (39001) 

”119%/41:45 (21111) 2710 11191 £1)(- (1991) 

විදසුන් උසදෙස් ~ (1996) 

ණිවනේ නිවීම -~ (19%? ......... 

~ධමී ග්ර මුද්රණ භාරය, මහා භාරකාර දෙපාතිමේන්තුව 

(වෙළුම් 9 ක් මේ දක්වා නිකුත්වී ඇත. සම්පූණි පොත වෙළුම් 11 කි.) 

11011 10005)/ - [111/)/0111 [0 '//154011] -1/01/1/316 ] - (1998) 

(12654/$ %/141151) 10)" '11$/01101 [11 /*16[, - . %0/6[051(ළ 01) 1116 [11[61716 

- %1/6005116 401(1/155$ (1[717:// /%/%/. 06%/011 (115116[,116([) 

පහන් කණුව ධමී දේශනා ~ 1- වෙළුම - (1999) 

බුළලෝ1116: [1)70(10:1] - ( 190%0)) 

හිතක මහිම - 1] - (1099) 

නිවනේ නිවීම -~ ප්රථමහාංගය -~ (1-6 වෙළුම්) - පුස්තකාල මුද්රණය (9000) 

හිත තැනීම ~ (9000) 

පහන් කණුව ධම් දේශනා ~ 5 වේළුම ~ (5000) 

"1(0%/11:(15 4, [1 ළ[(6)' ,1/01:1(1 -'] 1411514110) 01 '] .(0-%/30131-/3311141'41/2 - (20000) 

පැවැන්ම හා නැවැත්ම -~ (2000) 

ඇනි හැටි දෑක්ම් ~ (39001) 

පහන් කණුව ධම් දේශනා ~ වෙළුම ~ (9001) 

දිවි කතරේ සැඳෑ අඳුර ~ (9001) 

කය අනුව ගිය සිහිය “ ( 2001 ) 

311401115( 1201[11124(101) 5002161/, 1 (0), 139:%, 01, 1:34111/ 

බෞදධ ග්ර්ය්ය ප්රකාශන සමිතිය, :තැ.පසෙ. 61, මහනුවර 


