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බුද්ධ පහළවී

දම්සක්පැවතුම් සුත්රය
දද්ශනා කල වගයි
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හැඳින්වීම
චක්ඛ උදපාදී, ඥාන උදපාදී, ප්රඥා උදපාදී, විජ්ජා උදපාදී,
ආබ ෝබ ෝ උදපාදී බ ස ඳුන්වන ඇස, ඥානය, ප්රඥාව, විදයාව
ස ආබ ෝ ය ප ළවීබමන් බුශධේවය සාක්ලාේ විය. බදවනුව
බුදුවුක පමණයක් වැඩවාසය රන සේසතිබයන් සතිප
සතිය
පිහිටුවිය. තුන්බවනුව බුශධ වර්ල 0558 (කි.ව. 01 3) ක් වූ ඇස
පුරපසබළොස්වක් බපොබ ෝ දිනබේ ින
දම්සක්පැවතුම් සුත්රය
බශනනාව ආරම්භ විය.
මවිිනන් බශනනා
දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බම් ුඩඩා
ග්රන්ථමබයන් සුංක්ිප්තවව බපන්වා ඇව. බම් බශනනාව ම ප ළවූ
ධර්මයක් විනා ත්රිපි බේ දක්වා ඇති සුත්ර බශනනාබ ිනුං
අනුවාදයක් බනොවන ව ස
න්න. එබසේම මවිිනන් සඳ න්
රන්න බයදුන “චක්ඛ උදපාදී, ඥාන උදපාදී, ප්රඥා උදපාදී, විජ්ජා
උදපාදී, ආබ ෝබ ෝ උදපාදී” ආදී වචන දම්සක්පැවතුම් සුත්රබයන්
උ ාගේ වචන සුද යක් පමණයක් වේ මවිිනන් ප ළ රගේ
ධර්ම බපන්වා දීම එම වචන උද
රගේ වේ ස
න්න.
දර්නනය පේවුබේ යයි කියන බ ොබ ෝ බදබනක් බුශධිය
ඥාන ස
ප්රඥාව එ
බගොඩ
දමා බපොවපබවන් බ ෝ
ගුුකවුකන්බගන් බ ෝ අසා දැනගේ ඥානය ගැන බ ෝ ප්රඥාව ගැන
අවබ ෝධබයන් බශනනා රති. ඥාණය බ ෝ ප්රඥාව ප ළ බනොවී
ඥාණය ගැන බ ෝ ප්රඥාව ගැන බපොවපතින් බ ෝ ගුුකවුකන්බගන් බ ෝ
අසා දැනබගන ඥාණය ස
ප්රඥාව අවබ ෝධ රගැීමම,
ගුුකවුකන්බගන් අසා දැනබගන ැජ්ජාව අවබ ෝධ රගන්නවා
වැනි බදයකි. ැජ්ජාව ගුුකවුකන්බගන් ඉබගනබගන වැඩිය ැකි
ධර්මයක් බනොවන්නා බසේ ප්රඥාවද අවබ ෝධබයන් ා වැීමබමන්
ප ළ රගව ැකි ධර්මයක් බනොබවයි.
ඉන්ද්රිය ධර්ම පිළිබගන ත තුලින් නව ධර්මවා වර්ධනය ර
ගැීමම බුශධිබේ ඵ යකි. ඥාන ස ප්රඥාව බුශධිය ඉක්මවයි,
නාමරූප ඉක්මවයි. යබමක් ඇස, ඥානය, ප්රඥාව, විදයාව ස
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ආබ ෝ ය ප ළබනොවී දර්නනය පේවුබේයයි කියමින් එම ධර්ම
ගැන බශනනා කිරීම ැජ්ජාවක් නැති සේවයා ැජ්ජාව ගැන බශනනා
රනවා වැනිය.
දම්සක්පැවතුම් සුත්රබේ බපන්වා ඇති මාර්ගය ‘බුශධ’
ප ළවන ත ායන මාර්ගය ව මම ප්රවයක්ල ර ප්ර ාන ර ිනිමමි.
ිනයලුම බුදුන් ව න්බසේ ා බුශධේවය ප ළ රගේ පසු එ ම
දම්සක්පැවතුම් සුත්රයක් බශනනා රති. ‘බුශධ’ ප ළ රගේ මවිිනන්
බශනනා රන මාර්ගය ද ිනයළුම බුදුවුක බුශධේවය ප ළ රගේ
ත ායන මාර්ගයම බවයි. බමම මාර්ගබේ ඇස ප ළබවයි, ඥාන
ප ළබවයි, ප්රඥාව ප ළබවයි, විදයාව ප ළබවයි, ආබ ෝ ය
ප ළබවයි, චතුරාර්ය සවයය දකියි, ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ
ගමන් රයි. ඇස ප ළවූ වැන් ින ‘සේවමුං රාජායවනුං’ බ ස
සේසතිබේ බපන්වන, ආර්ය අල්ාංාුංික
මාර්ගබේ සම්මා
සමාධිබයන් අවසන්වන බමම මාර්ගය තු අසූ ාර ද සක් වූ ධර්ම
ස් න්ධයම පිළිබිඹු බවයි. (ඥාන ප ළ රගේ) ඥානවන්වයා
බුදුන්ව න්බසේ රා පැමිණය අසන වමන්බේ ප්රන්නය පිළිතුුක
වනබයන් උන්ව න්බසේ බශනනා රන ධර්මය නිසා එම ඥාන
වන්වයා ප්රඥාව ප ළ ර ගනියි. බම් විවිධ ප්රන්න ස පිළිතුුකවලින්
අසූ ාරද සක් ධර්මස් න්ධය මතුබවයි. ඥානවන්වයා ප්රඥාව
ප ළවීබමන් පසු ප්රන්නයේ පිළිතුරේ බද ම අබ ෝින බවන නුදේ
පිළිතුර ධර්මයක් බ ස බගන ප්රගුණය රන බයෝගාවචරබයෝ ඉන්ද්රිය
ුදළාව අසුබවති. නුදේ යම් දවස ඔවුන්බේ ඇස ප ළවීම ද බම්
ුදළාවම බ ේතුබවයි. ඇස ප ළවූ පසු බමබවක් පිළිගේ ධර්මය
බවනුව ප්රන්නයක්ම පැන නිකයි. එයම ඥාන ප ළවීම බ ේතුබවයි.
වම ප්රන්නය පිළිතුුක බසොයා යන බම් ඥානවන්වයා සේධර්ම
ශ්රවණයබයන් ප්රන්නයේ පිළිතුරේ අබ ෝින වී ප්රඥාව ප ළබවයි.
මවිසින් පහළකරදගන දද්ශනා කරනු ලබන ඇස පහළවීම,
ඥාණ පහළවීම, ප්රඥාව පහළවීම, විදයාව පහළවීම ෝදලයකය
පහළවීම සහ ෝර්ය අෂ්ඨාාංගික මාර්ගය යම් මනුෂයදයක් දහය
දදවිදයක් දහය බ්රහ්මදයක් දහය ප්රතිකදෂේප කරන්දන් නම් ම
මනුෂයයා දහය දදවියා දහය බ්රහ්මයා දහය මමන් විසින් පහළකරග්
දවනස් ෝකාරයක ඇස, ඥාණය, ප්රඥාව, විදයාව සහ ෝදලයකය
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පහළවීම් ෝර්ය අෂ්ඨාාංගික මාර්ගය් කුමක්ද යන්න දපන්වා දිය
යුතුය.
මවිිනන් බශනනා
බුශධ මාර්ගය ගැන යබමුඩ
විචිකිච්ඡාව ප ළ වන්බන් නම් එයම ඇස ප ළවීම බ ේතුබවයි.
ආචාර්ය තිස්ස බසේනානාය
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ප ව සඳ න්
http://www.enlightenedones.org
බවබ්අඩවිය ඇතුල්වී අවනය අය බම් බපොබේ විදයුේ පි පව
ාගව ැ .
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වෘබේ බවනේ

ෘති

1. ධර්ම පහුර හිසමබාදගන දමයහ ගඟ මරණය
කරන්දනය
2. මථාගම
3. බුද්ධ පහළවිය
4. Magic Visual Aids for Directed Numbers
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පටුන
1
2
3
4
5
6
7
8
9

බුශධ ප ළවිය
සේවයාබේ උපව
අන්ව බද
චක්ඛුං උදපාදී
ඥානුං උදපාදී
ප්රඥා උදපාදී
විජ්ජා උදපාදී
ආබ ෝබ ෝ උදපාදී
සේසතිය ස ආර්ය අල්ාංාුංික
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මාර්ගය

1
3
7
14
25
30
48
53
62

1

බුද්ධ පහළවිය
බුශධ ප ළවීබමන් පසු එම බුශධ (වථමාගව) මාර්ගය ුඩමක්ද
යන්න වර්ල 01 3 බවසක් මාසබේ ‘බුශධ ප ළවිය’ නමින් බපොවක්
බ ස එළිදැක්වීය. ත සමඟම ධම්මචක් පවේවන සුත්රය කියවීම
අවස්ථමාව ැබීබමන් පසු බුශධ ප ළවීම බ ේතු වූ මබේ අේදැකීමේ
ධම්මචක් පවේවන සුත්රබේ බපන්වා ඇති මාර්ගයේ එ ක් වන ව
ම ප්රවයක්ෂ විය.
ඉනික්බිති, බුශධ වර්ල 0558 (කි.ව. 01 3) ක් වූ ඇසළ
පුරපසබළොස්ව බපොබ ෝ දිනබේ ින දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බශනනා
කිරීම ආරම්භ විය. මබේ බශනනා අන්වර්ජා ය ර ා ස් යි්ත
(Skype) වාක්ෂණයය ඔස්බසේ ප්රචාරය විය. අන්වර්ජා ප සු ම්
බනොමැති ශ්රාව යින් උබදසා දම්සක්පැවතුම් සුත්රය සාරාුංන බ ස
බපොවක් වනබයන් එළිදැක්වීම බමබසේ
යුතු බ බළමි.
බුශධ ශුනයය ා ය
පසු ප ළවන සෑම බුදුවරබයක්ම
දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බශනනා ර ‘බුශධ’ ප ළවූ ව ප්රතිඥා බදයි.
පුංච උපාදානස් න්ධබේ විවිධේවය අනුව සේවයාබේ උපවේ
පැවැේමේ විවිධබවයි. අසූ ාරද සක් වූ ධර්මස් න්ධයක්
පැනනැගුබන් සේවයන්බේ විවිධේවය නිසාමය. නුදේ ඉන්ද්රියන්
සඳ ා බශනනා රන දම්සක්පැවතුම් සුත්රය ිනයළු සේවයන් ම
බපොදුවූ සුත්ර බශනනාවකි. දම්සක්පැවතුම් සුත්රබේ ‘භික්ඛබ ’ බ ස
අමවන්බන්
ඉන්ද්රියන් ය.
සෑම
සම්මාසම්බුදුවරබයක්ම
බුශධේවබයන් පසු දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බශනනා
රන්බන්
එ ැවිනි.
‘බුශධ’ ප ළවීබමන් පසුව පමණයක් බශනනා
ළ ැකි
දම්සක්පැවතුම් සුත්රය ඉවා බ ිමබයන් සඳ න්
රනවා නම්
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බමබසේයි: “ශබ බම් භික්ඛබ , අන්වා පබ් ජිබවන න බසේවිවබ් ා.
බයොචා’යුං ාබම්සු ාමසු ල්ලි ානු බයෝබගෝ හීබනෝ ගම්බමෝ
බපොථූජ්ජනිබ ෝ
අනරිබයෝ
අනේථමසුංහිබවෝ.
බයෝචා’යුං
අේවකි මථමානු බයෝබගෝ දුක්බඛෝ අනරිබයෝ අනේථම සුංහිබවෝ.
තබේ බේ භික්ඛබ , උබභෝ අන්බේ අනුපගම්ම මජ්ඣිමා පිමපදා
වථමාගබවන අභිසම්බුශධා චක්ඛ රණි ඥාන රණී උපසමාය
අභිඤඤාය සම්බ ෝධාය නිබ් ානාය සුංවස්සති”
“ චමා ච සා භික්ඛබ මජ්ඣිමා පිමපදා වථමාගබේන
අභිසම්බුශධා චක්ඛ රණි ඥාන රණී උපසමාය අභිඤඤාය
සම්බ ෝධාය නිබ් ානාය සුංවස්සති”
“අයබම්වඅරිබයෝ අට්ාංුංිකබ ෝ මේබගෝ, බසයියතිදුං:
සම්මාදිට්ඨි සම්මාසුං ්තබපෝ සම්මාවාචා, සම්මා ම්මන්බවෝ
සම්මාආජීබවෝ සම්මාවායාබමෝ සම්මා සති සම්මා සමාධි.”
බමබසේ ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගය විස්වර රන වථමාගවයන්
දුක්ඛ යනු ුඩමක්ද යන්න බපන්වා බදයි. දුක්ඛ ආර්ය සවයය දැකීම
සඳ ා ප ළ වූ ධර්ම බමබසේ බපන්වා බදයි.
ඉදුං දුක්ඛුං අරියසච්චුංති බම් භික්ඛබ , පුබ්බබ්
අනනුස්සුබේසු ධම්බම්සු චක්ඛුං උදපාදී ඥානුං උදපාදී ප්රඥා උදපාදී
විජ්ජා උදපාදී ආබ ෝබ ෝ උදපාදී.
දම්සක් පැවතුම් බශනනාව අවර මැදදී බ ොණ්ඩඤ්ඤ
වවුසා ඇස ප ළවිය. එය සුත්රබේ දක්වා ඇේබේ බමබසේයි:
ආයුල්මබවෝ බ ොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජුං වීවම ුං ධම්ම චක්ඛුං උදපාදී
යුංකිුංචි සුදදය ධම්මුං සබ් ුංවුං නිබරෝධ ධම්මුංතී.
මවිිනන් ප ළ රගේ ඇස ඥානය ප්රඥාව විදයාව ස
ආබ ෝ ය සවිස්වරාේම ව බපන්වා බදමි. එබසේම චතුරාර්ය
සවයයද ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගයද බපන්වා බදමි.
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ස්්වයාදේ උපම
යම් දවස
බුශධ ප ළවී මරණයබයන් නිද ස් වන්බන්
උේපේතිය ැබූ සේේවබයක් ැවින් ‘උපව’ ගැන ා ‘සේේවයා’
ගැන මනා අවබ ෝධයක් තිබීම අනවනය බදයක් වන්බන් නැව.
වථමාගව බශනනාව අනුව උපව බ වේ ජාතිය ඇතිවන්බන් රූප
බ දනා සඥා සුංඛාර විඥාන නම් වූ ස් න්ධයන්බේ ප ළවීමේ, ඇස
ණය නාසය දිව නරීරය නම් වූ ආයවනව ප්රති ාභයේ නිසයි
( න්ධානුං පාතුභාබවො ආයවනානුං පිම ාබභො අයුං චුච්චවාවුබසො
ජාති).
ම ුඩබසන් බිහි වූ පමණින්ම ස් න්ධයන්බේ ප ළවීම ස
ආයවනව
ප්රති ාභය ඇතිවන්බන් නැව. නුදේ
ා යාබේ
ඇවෑබමන් ගුුක බදම පිය වැඩිහිිමයන් ආදීන් නිසා (ඉන්ද්රියයන්
මිකන්) ඇස ණය නාසය දිව නරීරය ස මන නම් වූ ආයවන
ඇතිබවයි (ආයවන යනු ඉන්ද්රිය බනොබවයි). ත සමගම රූප බ දනා
සඥා සුංඛාර විඥාන නම්වූ පුංචස් න්ධබේ උපාදානය නිසා එම
ස් න්ධයන්බේ ප ළවීම ඇතිබවයි. එය සේේවයාබේ ජාතිය
බ වේ උේපේතියයි.
ස් න්ධයන්බේ ප ළවීමේ, ආයවනව
ප්රති ාභයේ
බ ේතුබ ො බගන සේේවයාබේ උපවේ මරණයයේ ඇතිබවයි. උපව
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ිනදුවන ආ ාර වරකි. අණ්ඩජ, ජ ාබුජ, සුංබසේදජ ස ඕපපාති
යනු එම උේපේති වරයි. බ දනා, සඥා, සුංඛාර, විඥාන යන
නාමස් න්ධ වර මූලි
රබගන සේේවයාබේ වර ආ ාරය
උපව බම් ඹයක් පමණය වූ නරීරය තු ම ිනදුබවයි. අණ්ඩජ බ වේ
බිජුව බයන් ිනදුවන උපව නම් විඥානය තු ිනදුවන උපවයි
(විඥානය තු ශවිේවබයන් යුේ ධර්මයක් නැව). ජ ාබුජ බ වේ
ගර්භාලය නම් බ දනාවයි. සේේවයන් අවරින් මනුලයයා ගර්භාලබේ
බ වේ බ දනාබ උපව
යි. සුංබසේදජ නමින් ඳුන්වන්බන්
සුංස්ඛාර තු ිනදුවන උපවයි. සුංස්ඛාර ධර්ම නමැති බ ොළබරොඩු
(ුඩණුබගොඩ) තු
උපදින සේේවබයෝ බම් ගණයය වැබ ති.
ඕපපාති උපව යනු සුංඥාව තු ඉපදීමයි. සඥාව සේේවයාබේ
ුදළාව නිසා ප ළවූ ස් න්ධයක් බනොව ම ාභුවයන් බපොදුවූ වින්ව
ධර්මයක් ැවින් සඥාව තු ඕපපාති ව උපදින සේේවයා ඕනෑම
වැන ප ළවිය ැ . බ්ර ්මබයෝ ඕපපාති ව උපදිති.

ස්්වයා උපම ලබන දේදනා, සඥා, සාංඛාර, විඥාන නම්
වූ නාමධර්ම හමරම පහළවන්දන් බඹයක් පමණ වූ ශරීරය තුලම
බැවින් දදවියන්, බඹුන්, තිකරිසන්, නිරිසතුන් ෝදී සියලුම ස්්වයන්
දම් බඹයක් පමණ වූ ශරීරය තුලම පහළදවතික. මම දලයකය්
දලයක නිදරයධය් දම් බඹයක් පමණ වූ ශරීරය තුළ පනවමි.
උ්තපේතිය අනුව සේේවබයෝ ුඩ
වර
බ බදති. තවා
ක්ලත්රිය, බ්රා ්මණය, වවනය ස ්ෂු්ර නමි. බමම ුඩ
වර අයේ
සේේවබයෝද බ දනා සඥා සුංඛාර විඥාන නම්වූ නාම ස් න්ධ
මූලි බ ො බගන උපදිති. ක්ලත්රිබයෝ බ දනා ස් න්ධබේේ, බ ොඳ
නර කියාබදන බ්රා ්මණයබයෝ සුංස්ඛාර තු ේ උපව
න ව මම
කියමි. වවනයාවන් බවබළන්දන් වැනි වවනය ුඩ බේ අයබේේ
ක්ෂු්රයන්බේේ උපව ිනදුවන ආ ාරය ගැන යම් ගබ ලණයයක්
කිරීම ඔ
භාර රමි. බමම ුඩ අතුබරන් උසස්ම ුඩ ය ක්ලත්රිය
බවයි. වථමාගව වචනය අනුව ුඩ
වබර්ම අය නිවන් දැකීම
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ැකියාව ඇව. බම් සෑම උපවක්ම (ජාති) උපාදානබයන් පසුව
ිනදුබවයි (උපාදාන පච්චයා භව, භව පච්චයා ජාති).
බමම උ්තපේති වබරන් බ දනාබ උපව
න මනුලයයා
තු පැවැේමක් (ජිවේවීමක්) ඇව. බම් පැවැේම මබනෝසුංබච්වනා
නිසා ඇතිබවයි. සේේවයා ජිවබනෝපාය බගනයන වි වමන් තු
ක්රියාේම වන ර්මාන්වය ( ම්මන්ව) මබනෝසුංබච්වනා නමැති
ආ ාරබයන් බපෝලණයය බවයි. වම ර්මාන්වය බගනයන සේේවයා
චින්වනය අසුවූ පසු පැවැේම ිනදුවන අවරතුර ජරාව ස
වයාධිය ද පේවී අවසානබේ රූපස් න්ධය තු මරණයය පේබවයි.
බම් ආ ාරය සේේවයා තු ජාති ජරා වයාධි ස මරණය ඇතිබවයි.
උපදින වැන ජිවේ බනොවන ැවින් පෘවේජන සේේවයා නාම
ස් න්ධයන්හි පැවැේම චින්වනය ර ා දැනගව බනො ැ . එබසේම
රූපස් න්ධබේ මරණයය ිනදුවන ැවින් බුශධ ප ළවනබවක් කිිනම
සේේවබයුඩ
ඉන්ශරියයන්බගන් ‘රූපය’ දැකිය බනො ැකිය.
සේේවයා ඇස ඇතුළු ඉන්ද්රියයන්බගන් ග්ර ණයය රගන්බන් රූපය
බ ෝ නාමය බනොව නාමරූප ව සුං
නයකි.
වර්ණය, ගන්ධ, නබ්ද, රස, ස්පර්න යනුබවන් රූප පසකි. ඇස
ඇතුල්වන්බන් වර්ණයයක් බනොව ආබ ෝ කිරණය ඳම්භයකි. බම්
ආබ ෝ
කිරණය (ආබ ෝ
සඥා) මිකන් බමොළය තු දෘනය
ආබ ෝ බේ සුංඛයාවය අනුුකප වූ වර්ණයය සාදයි. එය වර්ණය
රූපයයි. වර්ණය රූපය සඥාව විිනන් සාදයි. භාහිර වර්ණය රූපයක්
බනොමැති වුවේ වර්ණය රූපය බ ේතුවන ‘රූප සඥාව’ වින්ව
ධර්මයකි.
ඔ ඉදිරිබයන් පුටුවක් ඇවැයි ිනවන්න. බම් පුටුව
ුඩල්,
ඇඳි, ාහු ඇවැයි ඔ කියයි. ඔ ිනවන්බන් බම් පුටුබ ඇති ුඩල්,
ඇඳි, ාහු ආදිය ඇබසන් දකිනවා කියායි. ඔ ිනවන්බන් ‘පුටුව’
රූපය බ සයි. නුදේ ඇබසන් දකින ‘පුටුව’ යනු රූපය බනොව
නාමරූප ව සුං
නයකි. ඇබසන් ග්ර ණයය රගේ විවිධ සුංඛයාව
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වලින් යුේ සඥාවන්බගන් සෑබදන වර්ණය රූපයේ, බණයන් ග්ර ණයය
රගේ නබ්ද සඥාබවන් සෑබදන නබ්ද රූපයේ, ුදලි
රබගන
‘පුටුව’ නිර්මාණයය බවයි.
සඥාව මිරිඟුව ඇති රයි. ුදවා බම් මිරිඟුව ජ ය යයි රැවටී
මිරිඟුව පසුපස දුවයි. බ දනාව යනු බම් මිරිඟුව නමැති ජ ය මව
සෑබදන (දිය) බුබුළකි. දිය බුබුළ අව ානබයන් බ ො සක්
ව රගනියි. අව ානය නම් ‘මන’යි. මිරිඟුව නමැති ජ ය තු ම
‘රූපය’ නමැති බපනපිඬු සෑබදයි. බපනපිඬු සෑබදන්බන් ජ ය
ැ තීබමනි. පිරිිනදු ජ බේ බපනපිඬු බනොසෑබදන්නාක් බමන්
බ බ ස්වලින් අපිරිිනදු බනොවී ‘රූපය’ බනොසෑබදයි. බපනපිඬු
(රූපය) නිර්මාණයය වන්බන් දියබුබුළු (බ දනා) රාශියක් එ
එ තු
වීබමනි. එබ ස බ දනා ස් න්ධබේේ ුකපස් න්ධබේේ ස්වභාවය
දැකිය යුතුය. සුංස්ඛාර යනු රයක් නැති බ බසල් ඳකි. විඥානය
මායාවකි. බම් පුංච උපාදානස් න්ධබේ ස්වභාවයයි. බමබසේ
පුංචස් න්ධය උපාදානය රගේ සේේවයා ජාති, ජරා, වයාධි ස
මරණයය ය ේබවයි.
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3
අන්මදදක
ජාති ජරා වයාධි ස මරණයය අසුවූ සේේවයන් අතුබරන්
මනුලයයා පමණයක් යම් දවස ‘දුක්ඛ ආර්ය සවයය’ දැ එයින්
නිද ස් වීබම් ආර්ය මාර්ගය වැබ යි. ගුුකවරබයක් රාබගොස් යම්
ධර්මයක් පිළිබගන ප්රගුණය රමින් යන සේේවයා සුංස්ඛාර තු
උපව
න්බනකි.
සළබගොබේ (සුංබසේදජ) උපදින බම්
සේේවබයෝ ධර්මය තුලින් වාව ාලි සැනසීමක්
න්බනෝ බවති.
ඔවුහූ වමන්
ාගේ ත සැනසීම තු නවරබවති. ධර්මබයන්
සැනසීම බසොයන සේේවයා යම් ධර්මය අනුගාමි බයක් වී එම
ධර්මය පිළිබගන ත අනුව ැිනබරයි. ධර්මය අනුව ැිනබරන
අනුගාමි යා අන්ව බදබ න් එ
වැබ යි. ධම්මචක් පවේවන
සුත්රබේ බම් අන්ව ඳුන්වන්බන් ාමසු ල්ලි ානු බයෝගය ා
අේවකි මථමානු බයෝගය බ සයි.
සේේවයා ආ ාරබයන් යැබපයි.
ලින් ා ාර, ඵස්සය,
මබනෝසුංබච්වනා ස විඥාන යනුබවන් ආ ාර වරකි. බමම
ආ ාරබයන් වබරන් එ ක් පරිබභෝජනය බයොදාගනියි. වවේ
වබරන් එ ක් දන්බදයි. තුන්වන වබරන් එ වම ර්මාන්වබේ
දියුණුව සඳ ා බයොදවයි. අවසාන වබරන් එ මතු ප්රබයෝජනය
සඳ ා වැන්පේ රයි.
ලින් ා ාර නරීරබේ පැවැේම උබදසා
පරිබභෝජනය රන වබරන් එ යි. උපයන ආ ාරබයන් දන්දියයුතු
වබරන් එ ඵස්සයයි. ඵස්සය වූ වැනම එය අවසන් බවයි. දන්දීම
යනු එයයි. මබනෝසුංබච්වනා වම ර්මාන්වය (ජීවිවය) බගනයාම
සඳ ා බයොදවන තුන්වන වබරන් එ යි. ජිවිව
ර්මාන්වය
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පවතින්බන් මබනෝසුංබච්වනා නිසයි. උපයන ධනබයන් මතු
ප්රබයෝජනය සඳ ා වැන්පේ රන්බන් විඥාන ආ ාරයයි.
ආ ාර නිසා පුංච උපාදානස් න්ධබේ ප ළ වීමේ, එමිකන්
බ බ ස් පර්වවය බගොඩනැගීමේ නිසා විමර්නන බුශධිය ඇතුළුව
බමොළබේ වර්ධනය ිනදුබවයි. එබසේම සුංබයෝජන වලින් ැබඳයි.
බමම සුංබයෝජන අතුරින් සක් ායදෘල්ඨිය ප්රධාන බවයි.
සක් ායදෘල්ඨිබයන් ආරම්භ වන සුංබයෝජනයන්බගන්
ැඳීම
සේේවයා පරිණයවභාවය පේවන මාර්ගයයි. එය මනුලයබයක් වන
මාර්ගයයි. බුශධ ප ළ රගන්බන් එවැනි පරිනව වූ බුශධිමේ
මනුලයබයක් පමණි.
අේවකි මවානුබයෝගබයදී ඇස, ණය, නාසය, දිව, නරීරය
නම් වූ පුංච ඉන්ද්රියයන් පිනවීම ිනදුබනොවන ැවින්
ලිුං ාර,
ඵස්සය, මබනෝසුංබච්වනා ස විඥාන නම්වූ ආ ාර බනො ැබී යයි.
ඵස්සය බනොමැති ල්හි බ දනාව මතුබනොබවයි (ඵස්ස පච්චයා
බ දනා).
එ ැවින්
බයෝගාවචරයා
අේවකි මවානුබයෝගය
අනුගමනය රනවි ඉන්ද්රියයන් මිකන් උපාදානස් න්ධය බසේවනය
(බපෝලණයය) වීම ිනදුබනොබවයි. එමිකන් සුංස්ඛාර, බ දනා ස විඥාන
යන නාම ස් න්ධ ය පේ වී සඥා ස් න්ධය පමණයක් මතුබවයි.
එබ යින් අේවකි මවානුබයෝගබේ (දුල් ර ක්රියාබ ) අවසාන ඵ ය
බ ස සේේවයා බ්ර ම
් බ ෝ ව ඕපපාති ව උපව
යි. බම්
බයෝගය අනුගමනය රන බයෝගාවචරබයෝ එය ුඩසල් වැීමමක්
බ ස බේුකම් රගනිති. නුදේ නැවව මනුලය බ ෝ බේ උපදින
බවක් සඥාබ
උපන් ඕපපාති
සේේවයා
බුදුන් දැකිය
බනො ැකිය. ිනදු ේ වවුසාේ අේවකි මවානු බයෝගය අනුගමනය
බළේය. දැනුදු බ ොබ ෝ බයෝගාවචරයන් අේවකි මවානුබයෝගය
වම විුදක්තිය උබදසා අනුගමනය රන මාර්ගයකි. බම් මාර්ගය තු
බ දනා ස් න්ධ ය පේ වීම බ ේතුබ ො බගන බයෝගාවචරයා යම්
වාව ාලි සැනසීමක් ැබ යි.
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ාමසුඛල්ලි ානුබයෝගය විුදක්ති මාර්ගය බ ස පිළිගේ
බයෝගාවචරබයෝ ඉන්ද්රිය පිනවීම තුලින් විුදක්තිය බසොයායති.
බගෞවම බුදුන් ව න්බසේබේ ා බේ පමණයක් බනොව දැනුදු බම්
මාර්ගය අනුගමනය රන සේේවබයෝ ිනිමති. ඔවුහු ග ායන ගඟක්
බදස
ා ිනිමති. නැතිනම් ගසක් බදස
ා ිනිමමින් එහි ඇති
නිස වාව අේදකිති. එවනදී බයෝගාවචරබයෝ ‘නාමය’ දවා රූපය
පමණයක් ප්රගුණය
රති. එවි
නාමරූප ව
බගොඩනැගීමක්
ිනදුබනොබවයි. එ ැවින් ස ායවන ව ප්රති ාභය ිනදුබනොවන අවර
(නාමරූප පච්චයා ස ායවන) ත බ ේතුබවන් ඵස්සය ක්රියාේම
බනොබවයි (ස ායවන පච්චයා ඵස්ස). පටිච්චසමුප්පාදදේ න
‘ඵස්සය’ යනු ඉන්ද්රිය ගැම ම දනෙදවයි. ඵස්සය ිනදුබනොවන වි
මබනෝ සුංබච්වනා ඇතිවීම ඇති ඉඩ ඩ ඇහිරී යයි. ඵස්සබයන්
බවොරව බනො ඩවා ඇබසන් දකිනවි බ ෝ බණයන් අසනවි වමන්
තු යම් දු ක් බ ෝ ණයගාටුවක් බ ෝ තිබුනි නම් තවාද ය පේ වී
යයි. දු බ ෝ ණයගාටුව වැනි ැඟීම් මබනෝසුංබච්වනා නිසා
ඇතිවන්බනකි. මබනෝ සුංබච්වනා ඇතිබනොවන වි බ දනාව
මතුබනොවනවා පමණයක් බනොව විඥාණයය බපෝලණයය වීමද ඇනහිටීයි.
ස ායවන නිසා ඇතිවන ඵස්සය ආ ාරයක් ව අපි දනිුද. ‘ඵස්ස
පච්චයා බ දනා’ යයි පිමච්චසුද්තපාදබේ සඳ න් වුවේ ඵස්ස
ෝහාරය දන්දදන තුරු ඵස්සය නිසා දේදනාව ඇතික දනෙදවයි. එය
බ ේතුව මබනෝසුංබච්වනා බනොමැති වැන බ දනාව ක්රියාේම
බනොවීමයි. ගඟක් බදස බ ෝ ගසක් බදස බනො ඩවා
ා ිනිමන වි
සුවදාය
වක් මනස ඇතිවන ැවින් බ ොබ ෝ බදබනුඩ බමය
බයෝගී ක්රමයක් බ ස පිළිගේ මානින ප්රති ාර යකි. දිිකන්දිග ම
සුංගීවය
ණය බයොමා ිනටීබමන්ද බම් ක්රියාවලියම ිනදුබවයි. බමය
ාමසු ල්ලි ානු බයෝගබේ වවේ අවස්ථමාවකි. බමහි අවසාන
ප්රතිඵ ය බ ස පියා (නාමය) මැරීබම් ආනන්වරිය පාප ර්මය
අසුවී අවීචි ම ා නර බේ උපව ැබිය ැ . බයෝගාවචරයා සඥාව
තු ඕපපාති ව උේපේතිය
යි.
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භාහිය දාුකච්රිය නමැති දර පතුුක ඇඳගේ අබයුඩ බුදුන්
ව න්බසේ බශනනා
ධර්මයක් ඇව. ‘දිට්බාංේ දිට්ාං මේවුං
භවිස්සති’ ආදී වනබයන් විස්වර වන ‘දැක් ා දැක් ා පමණයයි,
ඇහුවා ඇහුවා පමණයයි’ යනු බ ොබ ෝ සේේවයන් විිනන් පුුකදු පුහුණු
රන බයෝගධර්මයකි ( ුකණයා ර 37 වන පිටුව
න්න). එය
දැක් බශ, ඇහුව බශ, රස ගේ බශ, එවන එවනම විනාන වීම
ස ස්වා මබනෝ සුංබච්වනා ඇතිවීම වළක්වා න බයෝග ක්රමයකි.
දැක් බශ ඇසු බශ රස ැලූ බශ ගැන මබනොසුංබච්වනා ඉපදීම
ඉඩප්රස්ථමා ඇතිවීම ඉඩ බනොබදන ැවින් බම් බයෝගබයන්ද උපාදාන
ස් න්ධය බසේවනය වීම වවදුර ේ ිනදුබනොබවයි. බුශධ වචනය
බ ේතුඵ ධර්මයක් බ ස පිළිබගන ත අනුව ක්රියාේම
වීමද
ාමසු ල්ලි ානු බයෝගබේම වවේ අවස්ථමාවකි. සඥා නිබරෝධය
සඳ ා ධර්මය පුහුණු
රන්බනෝද බම් අවරබවති. ඔවුහූ පුංච
උපාදානස් න්ධය බසේවනය වීම වැළැක්වීම ප්රවෘති පත්ර ැීමම් ආදී
බවොරතුුක රැස්කිරීම් වලින් පවා ඈේවන්න වම අනුගාමි යින්
උපබදස් බදති. වවේ සම ර ගුුකවුක පුංච උපාදානස් න්ධයම දු
යයි පවසමින් පුංච උපාදානස් න්ධය නැති ර දැමීම විර්යය දරති.
වර්වමානබේ බ ොබ ෝ බදබනුඩ රබගන යනු
න වවේ
බයෝග ක්රමයක් නම් මනිනන් ිනයල්
අව ැරීමයි. ඔවුහූ
මබනොසුංබච්වනා අව ැර දමති. එමිකන් ඔවුහූ විවිධ සේේව ව ව
උපව
න අවර එම උපව නිසා ඇතිවන සැනසීම නිවන යයි
රැවබ ති. සම ර බයෝගාවචරබයෝ සවර සතිපට්ාංානය පුහුණු රති,
ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගය වඩති. සේේවබයෝ ඇස ප ළවන බවක්
බමබසේ විවිධ ධර්ම මාර්ග අනුගමනය රති. බුදුවරබයක් බම් කිිනම
මාර්ගය
රි වැරැශදක් දකින්බන් නැව.
ධර්මය තුලින් වීුදක්තිය බසොයන කිිනම සේේවබයක් වමන්
අන්වය
අසුවී ඇති ව බනොදනියි, ධර්මය නමැති උගු
අසුවී
ඇති ව බනොදනියි. වමන් විිනන් අවබ ෝධ රගේ යම් විුදක්ති
මාර්ගය
යම් බයෝගාවචරබයක් ගමන් රන්බන් නම්, එම
බයෝගාවචරයා අන්ව බදබ න් එ
අසුවී ඇව. උදා රණයයක්
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බ ස, පෘවේජන සේේවයා බ බ ස් නිසා දැබවන ව දන්නා යම්
බයෝගාවචරබයක් නිවන යනු දැවීබමන් බවොර වැනක් යයි නිගමනය
ර බනොදැබවන වැනක් බසොයායන්බන් නම් ඔහු පැ ැදිලිවම
අන්වය
අසුවී ඇව. දැවීම එක් අන්වයකි, බනොදැවීම අබනක්
අන්වයයි. බම් බයෝගාවචරයා රන්බන් දැවීම බ ේතුවන පුංච
උපාදානස් න්ධය නැති ර බනොදැබවන වැනක් බසොයා යාමයි.
වැඩි ා යක් වාදන භාණ්ඩයකින් පැනනිකන නබ්දය
ණය
බයොමාබගන ිනිමන වි ද පුංච උපාදාන ස් න්ධය බසේවනය වීම
ඇනහිිමයි. බමබසේ ගායනය ස වාදනය වැඩි ා යක් බයොදවන
වි සේේවයා බනොබම්ුක පුශග බයක් ව පේබවයි. වමන්බේ
දුකවන් ‘ලිට්ල්ස් ාර් ා’ කිරීම වලි න බදම පියන් ත ගැන
බදවරක් ිනවා ැලිය යුතුව ඇව. බම ‘ලිට්ල්ස් ාර් ා’ ඕපපාති ව
සුංඥාබ පමණයක් උපව
යි. බ දනා උපාදානස් න්ධය ය පේ වී
ඇති ැවින් ආදරය ුකණයාව ආදී ගුණයධර්ම බම් අය වර්ධනය
බනොබවයි. ඔවුන් මනුලය බ ෝ බේ උපවක් නැව.
බමම අන්ව බද ම බ ේතුබ ො බගන ඉන්ද්රියයන් මිකන් පුංච
උපාදානස් න්ධය බසේවනය බනොවන ව පැ ැදිලිය. බම් අන්ව
බදබ න් යුේ බයෝග ධර්ම නිසා මනුලයබයුඩබේ උපව බ ේතුවන
බ දනා ස් න්ධය ය පේ බවයි. එදා බමදා තුර පුහුදුන් සේේවයා
සවයය බසොයා යාම අනුගමනය
බමම මාර්ග බදබ හි
ප්රතිඵ ය එයයි. බ ෞශධ අනුගාමි යන් බම් අන්ව බද
වැබ න්බන් බුශධ වචනය පිළිබගන ක්රියාේම කිරීම යාබමනි.
බුශධ වචනය ම ායාන, බථමරවාද බ ස බ දී ිකබේ ද අන්ව බද
වැටීබමනි.
එක් අවකින් පුංච උපාදානස් න්ධය යනු බ බ ස්
පර්වවයකි. ඉන්ද්රියයන් මිකන් පුංච උපාදානස් න්ධය බසේවනය වීම
තු බම් බ බ ස් වර්ධනය බවයි. බ ොබ ෝවි අන්ව බද කින් යුේ
බයෝග අනුගමනය නිසා පුංච උපාදානස් න්ධය වවදුර ේ බසේවනය
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බනොවීමේ සමග අනුනය දක්වා බ බ ස් ය පේ වීමේ ිනදුබවයි. බම්
බයෝගාවචරයින්බේ අරුදණයද බ බ සුන් නසා මාර්ගඵ
ැබීමයි.
‘බ බ සුන් නසා මාර්ගඵ
ැබීම’ වථමාගව මාර්ගයද?
ත්රිපි ධාරීන්බේ ධර්මය අනුව අේවකි මථමානු බයෝගය
ස
ාමසුඛල්ලි ානු බයෝගය නිවන බසොයන්බනුඩ විිනන්
අේ ැරිය යුතු මාර්ග බද කි. එබසේ බශනනා
ේ වමන්
බනොදැනුවේවම ත අන්ව බදබ න් එ
ඔවුහූ වැබ ති.
බ ොවප ළවන කිිනම බුදුවරබයුඩ බම් අන්ව අව රින්න යයි
බශනනා බනො රන ව ම ප්රවයක්ෂ වූ ැවින් ත්රිපි බේ බමම
ධර්මය බ බසේ සඳ න් වී ඇේදැයි විමර්නනය කිරීම ම අවනය
විය.
ාමසු ල්ලි ානු බයෝගයේ අේවකි මථමානු බයෝගයේ
සවයය බසොයන්බනුඩ විිනන් බසේවනය බනො ළයුතු මාර්ග බද ක්
බ ස දම්සක්පැවතුම් සුත්රබේ ිනුං
අනුවාදබේ සඳ න් වුවේ පාලි
පි ය මනාබ ස පරිශී නබයන් බුදු බ බනක් බශනනා රන්බන්
ුඩමක්ද යන්න පැ ැදිලි බවයි. ඊ අදාළ පාලි පාාංය බමබසේයි: “ශබ
බම් භික්ඛබ , අන්වා පබ් ජිබවන න බසේවිවබ් ා”. බගෞවම බුදුන්
ව න්බසේ බ ොන්ඩඤඤ ,භශදිය, ව්තප, ම ානාම ස අස්සජි නම්වූ
වවුසන් ඉදිරිබේ දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බශනනා
ේ ිනයලුම බුදුවුක
රන්නා බසේ උන්ව න්බසේ ඇමතුබ ඉන්ද්රියයන් ය. ‘භික්ඛබ ’
යනු භික්ලාබවන් ජිවේ වන ඉන්ද්රියයන් ප යි. ඉන්ද්රියයන් ැුකණය
බම් ඹයක් පමණය නරීරය තු පර්වවයක් ඇව. එය නම් රූප
බ දනා සඥා සුංඛාර විඥාන නම්වූ පුංච උපාදානස් න්ධයයි. බමම
පර්වවය ජයගන්නා පබ් ජිව නම් බවයි. ඉන්ද්රියයන්බේ
ක්රියා ාරීේවබයන් පුංච උපාදානස් න්ධය බපෝලණයය බවයි,
නැවබ ොේ බසේවනය බවයි. ළදුකවා වැඩිහිිමබයක් වනවි ඉන්ද්රිය
ක්රියා ාරිේවය නිසා පුංචස් න්ධය උපාදානය වී සේේවයා
සුංබයෝජනයන්බගන් ැබඳයි. පිමච්චසුද්තපාදය තු බපන්වන්බන්ේ
බම් ධර්මයයි. ‘න බසේවිවබ් ා’ යන්න ‘බසේවනය බනොබ ’ යන
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බේුකම බදයි. ුදළු පාලි පාාංයම එ
ගේවි එහි බේුකම
“( ාමසුඛල්ලි ානුබයෝගය ස අේවකි මථමානුබයෝගය නම්වූ) දම්
අන්ම අනුගමනය නිසා ඉන්ද්රියයන් මගින් පාංච උපාදානස්කන්ධය
දසේවනය දනෙවීම නිසා පර්වමය ජයගැනීම සිදුදනෙදේ”ය යන්නයි.
01 3 වර්ලබේ ඇස ම ා පුරපසබළොස්ව බපොබ ෝ දින
ින අද දක්වා බම් අන්ව බද අනුගමනය කිරීම නිසා පුංච
උපාදානස් න්ධය බසේවනය බනොවන වේ එමිකන් නිවන් දැකීබම්
මාර්ගය අවහිර වන වේ මබේ බශනනා මිකන් බපන්වා දී ඇව.
ාමසුඛල්ලි ානුබයෝගය “හීනයි, ග්රමයයයි, පෘවේජනි යි,
අනාර්යයි” යනුබවන් ද අේවකි මවානුබයෝගය දු යි, අනාර්යයි
යනුබවන් ද දම්සක් පැවතුම් සුත්ර බශනනාබ සඳ න් වුවේ වමා ේ
අනුන් ේ වැඩක් නැති බම් අන්ව බදබ න් යුේ යම් ධර්මයක්
අනුගමනය
රන්නා ද යම් දවස
ඇස ප ළබවයි. ඔවුන්
අනුගමනය රන බයෝගයම ඔවුන්බේ ඇස ප ළවීම බ ේතුබවයි.
ඇස ප ළවීබමන් පසු කිිනම බයෝග ධර්මයක් අනුගමනය රන්බන්
නැව.
ඉන්ද්රියයන් මිකන් පුංච උපාදානස් න්ධය බසේවනය වීමේ,
බ බ ස් මතුවීමේ නිවන් දකින බවක්ම ිනදුවිය යුතු බදයකි. ඇස
ප ළ වීම පමණයක් බනොව ප්රඥාව ප ළ වී විදයාව ප ළවීම
බ බ ස් සහිව පුංච උපාදානස් න්ධය මනා ාර්යයක් ඉටු රයි.
නුදේ සවයය බසොයායන ගමබන්දී ුදළාව නිසා නිවන් මාර්ගය යයි
රැවටී සේේවයා යම් අන්වය
වැබ යි.
විුදක්තිය සඳ ා යම් ධර්මයක් ප්රගුණය රන අනුගාමි යා
සුංස්ඛාර බ ෝ බේ උපව
යි. සුංස්ඛාර බ ෝ බේ මනුලයබයෝ
නූඋපදියි. සේේවයා මනුලයබයක් වනබවක් බුශධ ප ළවන්බන් ද
නැව. එ ැවින් බුදුන් දකින්න නම් බමබවක් ප්රගුණය
ළාවූ
ධර්මයන් නිබරෝධ විය යුතුය.
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4
ඇස පහළවීම (චක්ඛාං උදපාදී)
පුංච
ඉන්ද්රියයන්
ර ා
බගොඩනගාගේ
දැනුමක්
ප්රබයෝජනය ගනිමින් සේේවයා ජිවේ බවයි. බම් දැනුම දරාබගන
උසු ාබගන ිනිමන්නක් බනොවන නුදේ අවනය වි දී ප්රබයෝජනය
ගනියි. නුදේ ධර්මය (ධම්මුං) යනු සේේවයා විිනන් පිළිගේවි
දරාබගන උසු ාබගන ිනිමන්නාවූ ද නිබරෝධ වීබමන් පසුව වමන්බේ
විුදක්තිය සඳ ා බයොදාගන්නාවූ ද බමව මකි. සේේවයා යම්
පමණය
පිළිගේ ධර්මයක් තු ජීවේබවයි.
පරිපුර්ණය මනුලයයා සුංබයෝජන ද යකින් ැඳී පවතියි.
සක් ායදෘල්ඨි, විචිකිච්ඡා, ශී බ් වපරාමාස,
ාමරාග, පිමඝය,
රූපරාග, අරූපරාග, මාන, උශදච්ඡ ස අවිදයා බ ස ඳුන්වන බමම
සුංබයෝජන ද බයන් පළුද ප චින්වනය ර ා අපි නිර්මාණයය
රගන්බනුද. බදවන සුංබයෝජන ප චින්වනය පරි ාහිරව
ඇතිවන නුදේ චින්වනය නිසා මතුබවයි. ඹයක් පමණය වූ
නරීරයකින් යුේ ම ුඩිනන් උපව ැබූ සේේවයා මනුලයබයක් බ ස
සාමානය වයව ාරබේ ැඳින්වුවද වථමාගව වචනය අනුව බම්
ඹයක් පමණය වූ නරීරය තු
සෑමවි ම මනුලයබයක් උපව
බනො යි. බම් ඹයක් පමණය වූ නරීරය තු
උපදින සෑම
සේේවබයක්ම සුංබයෝජන ද බයන්ම ැඳී නැව. මනුලයබයක්
වන්බන් සේේවයා බමම සුංබයෝජන ද යම සම්පුර්ණය වී ඇේනම්
පමණි.
මනුලයබයක් වීම දුර් භ ුකණයක් වන අවර එය
ුකණු
තුනක් සැපිරිය යුතු යයි ත්රිපි බේ ද සඳ න් බවයි. බමම ුකණු
තුන නම් විචිකිච්ඡාව, රාගය සහ අදප්ක්ෂාවයි. බම් ුකණු තුන
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සපිබරන්න නම් සේේවයා තු සුංබයෝජන ද යම තිබිය යුතුය.
විචිකිච්ඡාබවන් බවොරව යම් පිළිගේ ධර්මයක් බශනනා
රන
ගුුකවරබයක් බ ෝ ගුුකවරබයුඩබේ එවැනි ධර්මයක් පිළිගේ
අනුගාමි බයක් බ ෝ මනුලයබයුඩ වන්බන් නැව. බ ෝ ය තු
විවිධ සේේව ව තිස්එ ක් ඇව. විචිකිච්ඡාව බ ෝ රාගය බ ෝ
අබ්තක්ලාබවන් බවොර අනුගාමි යා මනුලයයුඩ බනොවී අන් ඕනෑම
සේේව ව ය උපව ැබිය ැ .
ම ුඩිනන් බිහිවන වි ළදුකවා ජාතිය බ වේ උපව අසුවී
නැව. එවන සක් ායදෘල්ඨිය ද නැව. බදම පිය වැඩිහිිමයන් සමග
ැබදන ළදුකවා ළමබයුඩ වී යම් පමණය
බමොළය වර්ධනය
වීබමන් පසු සක් ායදෘල්ඨිය ඇතිබවන ව පැ ැදිලිය. නුදේ වදා
බම් සක් ායදෘල්ඨිය ඇතිවන්බන්ද යන්න නින්චිවවම කිව
බනො ැකිය. සම රවි ජිවිව ා ය තු ම සක් ායදෘල්ඨිය ඇති
බනොවී මරණයය පේවන්බනෝද බම් ඹයක් පමණය නරීරයක්
දරාබගන ිනිමය ැ . සක් ායදෘල්ඨිය නැති රබගන විුදක්තිය
බසොයන්බනෝද ත අවර බවති. සක් ායදෘල්ඨිබයන් පසු සේේවයා
තු
ප ළ වන්නාවූ බදවන සුංබයෝජනය විචිකිච්ඡාවයි.
පරම්පරාබවන් වමන් උුකමවූ ආගම මරණයය බවක් පිළිබගන
ප්රගුණය රන සේවබයෝ විචිකිච්ඡාව නම් වූ සුංබයෝජනය ප ළ බනොවී
ම සම්ුදති මරණයය පේබවති.
සැ ය යනු විචිකිච්ඡාව බනොබවයි. ගුුකවරබයක් ය බේ
ධර්මය ප්රගුණය රන වි යම් ධර්මවාවයක් පිලි ඳ සැ යක්
ඇතිබවයි. ය මමන් ප්රගුණණකරන ධර්මය තුල ඇතිකවන සැකයකි. බම්
සැ ය ගුුකවරයාේ සමග සා ච්චා කිරීබමන් විසඳා ගනියි. සම ර
වි
ගුුකවරයාබේ පිළිතුර බ බරහි අනුගාමි යා සෑහීම
පේබනොවිය
ැ . එවි
අනුගාමි යා
රන්බන් බවනේ
ගුුකවරබයක් බසොයායාමයි. නැතිනම් අනුගාමි යා බමබවක්
ඉබගනගේ ධර්මය අනුව (බමය වමා තුලින් ැීමම බ ස බ ොබ ෝ
බදබනුඩ ඳුන්වන ක්රියාදාමයකි) නිවැරදි පිළිතුරක් වමන් විිනන්ම
බසොයාගනියි. එවි බමබවක් ධර්මය බ බරහි තිබු සැ ය ප ව යයි.
බම් සැ ය ප වයාම තු එම ධර්මය ශ්රශධාබවන් යුේවව පිළිගනියි.
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ඉ ව විස්වර
රන
ද සැ ය ඉන්ද්රියයන්
ර ාම
දුුක රගව ැකි, වමන් පිළිගේ ධර්මය තු ඇතිවන්නා වූ ඉන්ද්රිය
ුදලි ධර්මයකි. වමන් පිළිගේ ධර්මය ායි ව බ ෝ මානින ව
ක්රියාේම වන වි එවන ධර්ම මාර්ගයක් ඇව. බමබසේ විවිධ
නාස්වෘවරබයුඩ තු විවිධ මාර්ග ඇව. බපර සඳ න් ර ඇති පරිදි
බම් ිනයළුම විුදක්ති මාර්ග අන්ව බදබ න් එ
වැබ යි:
අේවකි මථමානුබයෝගය ස
ාමසු ල්ලි ානුබයෝගය එම අන්ව
බද යි. බමම අන්ව බද ම ඉන්ද්රිය බගෝචර වන
ැවින්
අනුබසෝවගාමී බවයි. යම් පිළිගැීමමකින් යුතුව සේේවයා තු
බගොඩනැඟුණු ධර්මය බුදුන් ව න්බසේ විිනන් පහුර
උපමා රයි.
සෑම ආගමකින්ම යම් ධර්මයක් කියාබදන ැවින් ආගම් බේදයකින්
බවොරවම ධර්මය නමැති පහුර සේේවයා තු බගොඩනැබගයි.
ධර්මය ුඩමක් වුවේ ත ධර්මය බ බරහි වින්වාසය ස
පිළිගැීමම ඇති වැන ඇේබේ අන්ධානු රණයයයි. ධර්මය බ බරහි
වින්වාසය ව න්නා ධර්මය නමැති
ණයවැ අල් ාබගන යන
අන්ධබයකි. ඇස ප ළවන බවක් වනිවම ගමනක් ිකය බනො ැකි
ැවින් අන්ධයා
ණයවැ අවනය බවයි. එය අව ැරියබ ොේ
අවරමුං බවයි. අන්ධභාවබයන් නිද ස් වුවි ධර්මය නමැති ණයවැ
වවදුර ේ අවනය වන්බන් නැව. එවි ධර්මය බ බරහි වින්වාසය
වැබීමක් නැව. අන්ධව ිනිම ිනශධාර්ථම වවුසාද බුශධ ප ළ රගැීමම
බපර ිනයලුම ගුුකවුකන්බේ ධර්ම වලින් නිද ස් විය. එය ිනදුවුබේ
ඇස ප ළ වීබමන් පසුවයි.
ිනයළුම බුදුන් ව න්බසේ ා (චක්ඛුං උදපාදී, ඥානුං උදපාදී,
ප්රඥා උදපාදී, විජ්ජා උදපාදී ස
ආබ ෝබ ෝ උදපාදී බ ස
දම්සක්පැවතුම් සුත්රබේ බපන්වා බදන) ඇස, ඥානය, ප්රඥාව, විදයාව
ස ආබ ෝ ය ප ළ වූ ව ප්රතිඥා බදන බසේ . සෑම බුදුවරබයුඩම
බුශධේවය
ා බශනනා රන, බුදුවරබයුඩ ැර බවනේ අබයුඩ
බශනනා
බනො ැකි, දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බගෞවම බුදුන්
ව න්බසේ ප ළවී අවුුකදු 0511
පසු බමබසේ නැවව විවෘව විය.
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දම්සක්පැවතුම් සුත්රය තුල මාර්ගයක් දපන්වා ඇම. නමු්
ය ධර්ම මාර්ගයක් දනෙදවයි. අනුපාදා පරිනිර්වාණය දක්වා වූ
මාර්ගය සම්පුර්ණ කිරීමට රථ හමකින් ගමන්කල යුතුය. රථ විනීම
සුත්රදයන් දපන්වා ඇ්ද් ද දම් චක්ඛ උදපාදී දලස හඳුන්වන ඇස
පහළවීදමන් පටන්ගන්නා රථ හමකින් ගමන් කරන්නාවූ මාර්ගයයි.
දම්සක්පැවතුම් සුත්ර බශනනාව ශ්රවණයය
රනවි
බ ොණ්ඩඤ්ඤ වවුසා ඇස ප ළ ර ගේ ව එම සුත්රබේ බමබසේ
බපන්වා ඇව: ආයුල්මබවෝ බ ොණ්ඩඤ්ඤස්ස විරජුං වීවම ුං ධම්ම
චක්ඛුං උදපාදී යුංකිුංචි සුදදය ධම්මුං සබ් ුංවුං නිබරෝධ ධම්මුංතී.
බම් පාාංබයන් බපන්වා බදන ධර්මය ුඩමක්ද?
ඇස ප ළවීමේ, ධර්මය නිබරෝධ වීමේ ඇස ප ළබනොවූ
ගුුකවුක විවිධ ආ ාරය විස්වර රති. ඇස ප ළවීම බේුකම්
ගැීමම ඇස ප ළ වීම උද වක් බනොවනු ඇව. ඇස ප ළ වන
බවක් ඇස ප ළ වීම යනු ුඩමක්ද යන්න බේුකම්ගව බනො ැකිය.
බේුකම්ගැීමම තු නැවව නැවව ධර්මයම සුදදය බවයි. ඇස
ප ළවීම එම ධර්මයද නිබරෝධ විය යුතුය. නුදේ මා ඇස ප ළවීම
ගැන යම් සඳ නක්
රන්බන් වථමාගව දර්නනය අවබ ෝධ
රගේබේ යයි ුදළාවූ අබයුඩ ඉන් නිද ස් වී වථමාගව මාර්ගය
වැටීම සඳ ා පමණි.
බ ොණ්ඩඤ්ඤ වවුසා ද ම් ඇස ප ළවන වි සුදදය වී
තිබු ධර්මය නිබරෝධ වූ ව සඳ න් බවයි. බමවනදී ‘යුංකිුංචි’ යන
වචනය වැදගේ බවයි. සුදදය වී තිබුබන් යම්කිින (යුංකිුංචි) ධර්මයක්
විනා විබනේලබයන් සඳ න් රන ද ධර්මයක් බනොබවයි. විවිධ
සේේවයින් විවිධ ආගම් ධර්ම ප්රගුණය රන ැවින් ඔවුන් තු විවිධ
වූ ධර්ම සුදදය වී ඇව. ඇස ප ළවීම වමන් තු
වර ආ ාරබේ
ධර්මයක් සුදදය වී තිබිය යුතුද යන්න, ඇස ප ළවීම ප්රන්නයක්
බනොබවයි. බුදුවරබයක් කිිනම ධර්මයක් ප්රතික්බලේප බනො රන්බන්
එ ැවිනි. අ ගශදූපම සුත්රබේ ධර්මය පහුර
උපමා ර ඇව. එම
සුත්රය අනුව බම් ධර්ම පහුර සාදා ඇේබේ බ ොළපරඬ ා වලිනි.
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එය බ ෞකි වූද ුදළාවක් වූද ධර්මයකි. ධර්ම පහුර සෑදීබම්දී ස
එමිකන් බමෝ ගබඟන් එබගොඩ වීබම්දී වමන් අනුගමනය
ආගම
ධර්මය ුඩමක්ද යන්න ප්රන්නයක් බනොබවයි. නමු් ඇස පහළවීදමන්
පසු සියල්දලයම කම මාර්ගයට වැදටතික.
සුදදය වූ යම් ධර්මයක් නිබරෝධ වී රාගාදී බ බ ස්
දුුකකිරීම බ ේතුවන ඇස බ ොන්ඩඤඤ වවුසා ප ළවිය. ඇසවේ
ප ළබනොවී දර්නනය ප ළවුබේ යයි කියන බ ොබ ෝබදබනක් ඇස
ප ළවීම, ඥාන ප ළවීම, ප්රඥාව ප ළවීම, විදයාව ප ළවීම ස
ආබ ෝ ය ප ළවීම ගැන ාුං විිනයක්වේ බනොදන්නා ැවින් බම්
ිනයළුම ප ළවීම් එ වර ිනදුවන්නක් බ ස හුවාදක්වයි. නුදේ ඇස
ප ළවීබමන් බවොර ඥාන ප ළවීමක් ා ඥාන ප ළවීබමන් බවොර
ප්රඥාව ප ළවීමක් නැව. ඥාන ප ළවීම බපර ඇස ප ළවිය
යුතුමය. ඇස, ඥාන, ප්රඥාව, විදයාව, ස ආබ ෝ ය ප ළබනොවී
දකින දර්නනයක් වථමාගව දර්නනයක් බනොබවයි.
බමබසේ විුදක්තිය බසොයා යන අනුගාමි යා තු
යම්
බමොබ ොව බමබවක් සුදදය වී තිබු ධර්මය එ වරම නිබරෝධ බවයි.
බමබවක් ා යක් සේේවයා තු යම් ධර්මයක් සුදදය වුබේ
විචිකිච්ඡාවකින් බවොරව එම ධර්මය ශ්රශධා සම්පන්නව පිළිගේ
නිසාබවනි. ඇස ප ළවන බමොබ ොබේදී දස සුංබයෝජනයන්බගන්
එ ක් වූ බමබවක් මතු බනොවී තිබු විචිකිච්ඡාව මතුබවයි. බමබවක්
සුදදයවී තිබු ධර්මය බ බරහි විචිකිච්ඡාව මතුවීමේ සමග සුදදයවී
තිබු ධර්මය නිබරෝධවී ඇස ප ළ බවයි. වවදුර ේ අන්ධබයක්
බනොවන ැවින් ණයවැ අව ැබරයි.
ධර්මය තුල සැක ඇතිකදවයි. ධර්මය දකදරහි විචිකිච්ඡාව
පහළදවයි. ධර්මය තු ඇතිවූ සැ ය ඉන්ද්රිය පිළිගැීමම තුලින්ම
ප බවයි. එවි සැ ය නිසා පළුදු වූ ධර්මය නැවව ලිය ා වැබඩයි.
විචිකිච්ඡාව නමැති ධර්මය එවැනි ඉන්ද්රිය ධර්මයක් බනොබවයි.
විචිකිච්ඡාව ප ළවනවි
පිළිගේ ධර්මයම නිබරෝධ බවයි.
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විචිකිච්ඡාව නමැති සුංබයෝජනය බුශධ ප ළවීබමන් පසු පමණයක්
ප්ර ාරණයය බවයි.

ඇස ප ළවීම බපර මා තුළ ද යම් පිළිගේ ධර්මයක්
සුදදයවී තිබුණි. නිතිපවා පන්ිනල් සමාදන්වීම, බපොබ ෝදිනබේ
අ ිනල් සමාදන් වීම ස භාවනාව මිකන් නිවන් දැකීම මවිිනන්
පිළිගේ මබේ විුදක්ති මාර්ගය විය. බම් මාර්ගය බශනනා
බුදුන්
ව න්බසේ ගැන වද
බ ස විස්වානයක්, ශ්රශධාවක් මාතු තිබුණි.
“උන්ව න්බසේ වදාවේ බ ොුක කියන්බන් නැ ැ, උන්ව න්බසේ
බශනනා
ධර්මය වමයි බපොේව ලියවි ා තිබයන්බන්. යම්
දවස නිවන් දකින්බන් බම් බපොේපේව තියන බුදුන් ව න්බසේ
බශනනා
ධර්මය පිළිපැද ා වමයි” යනුබවන් වූ ශ්රශධාවක් මා
තු තිබිණි.
අ ිනල් සමාදන් වීමක් බනො ේ බපොබ ොය දින අ ිනල්
සමාදන්වීම පන්සල් යන උපාස අම්ම ා බ බරහි බ ොුඩ
බගෞරවයක් මා තු ඇතිවී තිබුණි. මාද වයස ිකයාම භාවනා ක්රම
පුුකදු පුහුණු වී අ ිනල් සමාදන් වී නිවන් දකිනවාය යන අබ්තක්ලාව
මා තුළ තිබුණි. නුදේ දිනපවා පන්ිනල් සමාදන් වීම පමණයක්
රබගන ිකබයමි. බම් අවරතුර අබ්ත ගම අල් පු ගබම් ිනිම
මන්දමානින
ළමබයක් යක්ලයන් භූවයන් බදවියන් අද මින්
ිනිමබේය. බම් ළමයා නුග ගස බපොඩිය මල්පැ ක් අ වාබගන ත
තු බුශධ රූපයක් ව ා බුදුන් ව න්බසේ බවනුබවන් ප නක් පේතු
රනවා මා දැ තිබුණි. එක්දිනක් පන්සබල් ප්ර
උපාින ා
මාවාවක් අබ්ත අම්මා ුදබවන්න ආ බව ාව බදබදනා අවර ඇතිවූ
වා
දී ඇය අබ්ත අම්මා බමබසේ කියනවා ම අසන්න
ැබුණි: “ න්නබ ෝ නුංිකබේ අර (මවිිනන් බපර සඳ න්
)
ළමයා නුගගබ ේ පැ ක් දාබගන බුදු ාුදදුුකවන් මල් ප න් පුජා
රනවා”. උපාින ා මාවාව ත ගැන අබ්ත අම්ම කීබ අවඥාව
බමනි. එ වරම මබේ හිව නැගුබන් “අබන් ඉතින් එබ ම කියන
බම් උපාස අම්ම
රන්බන්ේ අර මන්දමානින ළමයා රන
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බශමබන්” යන්නයි. එබ බනහිම මා තු බමබවක් තිබු ශ්රශධාව
බවනුව මාතු බමබවක් සුදදය වී තිබු (බ ේතුන් නිසා ඇතිවූ)
ධර්මය බ බරහි විචිකිච්ඡාව ප ළවිය. සුදදය වී තිබු ධර්මය නිබරෝධ
වී ඇස පහළවිය. එදා ින නිවන ුඩමක්ද යන්න බසවීම ආරම්භ විය.
බම් වමයි ගබ ලණයබේ ආරම්භය. ඇස ප ළවනවි මබේ වයස අවු
25 ක් පමණය විය.
ිනශධාර්ථම ුඩමුක ිකහිබගයි ිනිමන
ාමසුඛල්ලි ානු
බයෝගය අනුගමනය
බළේය. නුදේ
ා යාබේ ඇවෑබමන්
වමන්බේ බයෝගය ගැන සැ ප ළවිය. උයන්බ ලිය යනවි
චන්නබගන් ප්රන්න බල් එ ැවිනි. නුදේ එම ප්රන්න කිරීම තුලින්
ිනශධාර්ථම සැ ය දුුක රගැීමම බනො ැකි විය. ඔහු බවනේ
මාර්ගයක් බසොයාිකබේ එ ැවිනි. එය අේවකි මවානු බයෝගයයි.
මාළිගාව ැරිකය ිනශධාර්ථම වවුසාබණයෝ අේවකි මථමානු බයෝගය
අනුගමනය රමින් මනස ගන්නා ඵස්සය, මබනෝසුංබච්වනා ස
විඥාන ආ ාර අඩු රමින් ප්රභාල්වර මනස බසොයා ගුුක උපබදස්
අනුව දිගු ගමනක් ිකය . එය එ ගුුකවරබයක් අව ැර වවේ
ගුුකවරබයක් බසොයා ිකය ගමනකි.
බමබසේ සය අවුුකශදක් බගබවන වි වවේ එක් දින
දිනපවා රන ාර්යයක් බ ස උබදන්ම ුදහුණය
බසෝදාගැීමම
උන්ව න්බසේ එදේ බවනදා බමන්ම සැරයිමයේ රැබගන ගඟ
පියනැගු . බරොන්මඩ ආදිය ගඟ පතුබල් වැන්පේ වී තිබූ ැවින් ඈව
තියාම ිනශධාර්ථම වවුසා දුටුබ පැ ැදිලිව ග ා යන පිරිිනදු ජ
ප රයි. පැ ැදිලි වූ ජ ය තුලින් උන්ව න්බසේ ප්රභාල්වර මනස
දුටුබවෝය. “මබේ මනසේ ප්රභාල්වර වූවි බම් පැ ැදිලි ජ ය වබේ”
යයි ිනතුන උන්ව න්බසේබේ ිනබවහි ප්රීතියක් පැන නැගුණි. වමන්බේ
බයෝග ධර්මය බ බරහි ශ්රශධාව ඇතිවිය. ත ප්රීතියේ සමගම
උන්ව න්බසේ ුදහුණය බසෝදාගන්න ගඟ
ැස්බසෝය. සැරයිමය
පැ ැදිලි ජ ය මව ව නවාේ සමග බමබවක් පැ ැදිලිව තිබු ජ
ඳ
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මව රැළි නැගුණි, බරොන් මඩ ැළතුණි. පැ ැදිලිව ග ාිකය ජ
ඳ
අපැ ැදිලි විය. එවි එ වරම උන්ව න්බසේ බමවැනි අද සක්
ප ළ වුනි: “ඉවා පැ ැදිලිව තිබු ජ
ඳ සැරයිමය වැදීබමන්
අපැ ැදිලි වූවාබසේ ප්රභාල්වර මනසේ ඕනෑම බව ාව
ාහිර
බදයකින් අපිරිිනදු විය ැ ”. ත සමගම උන්ව න්බසේ බමබවක්
වින්වාසබයන් ප්රගුණය
බයෝගධර්මය බ බරහි විචිකිච්ඡාව
ප ළවිය. සුදදයවී තිබු ධර්මය එ වරම නිබරෝධ විය, ඇස ප ළවිය.
“යුංකිුංචි සුදදය ධම්මුං සබ් ුං වුං නිබරෝධ ධම්මුංතී” බ ස ධම්ම
චක් පවේවන සුත්රබේ බපන්වන ආ ාරය බ ේතුන් නිසා ඇතිවූ
යම් ධර්මයක් නිබරෝධ වීබමන් ිනශධාර්ථම වවුසාබේ ‘ඇස ප ළවිය.
බම් වර්වමාන ා බේ ඇස ප ළ වූ කීපබදබනක් ම
ුදවී
ඇව. ඉන් එක් අබයුඩ ඇස ප ළ වී ඇේබේ පාසල් යන අවධිබේය.
බම් ශිලයයා බුදුද ම ගැන ශ්රශධාවක් ඇති රබගන තිබු අබයකි.
පාසබල් බුශධාගම විලය ඉබගන ගන්නා වි එක් දිනක් ගුුකවරයා
විිනන් බුදු හිමියන් කියාදුන් පාඩමක් ළමයින්
ඉගැන්වුබේ
“ළමයිබන්, බුදු ාුදදුුකබවෝ කිය තිබයන්බන් වමන් උපයන
බදයින් වබරන් එ ක් පරිබභෝජනය රන්න, වරින් එ ක් දන්
බදන්න, ඊ ළඟ වබරන් එ වමන්බේ ජීවබනෝපාය වැඩිදියුණු ර
ගැීමම සඳ ා බයොදවන්න, අවසාන වබරන් එ මතු ප්රබයෝජනය
සඳ ා වැන්පේ
රන්න” කිය . බම්
වාව ඇසු අබ්ත
වානාය යා එ වරම ල්පනාව ආබ “ දැන මබේ පියා රි
ම්
රන බදයින් යන්වම්
ා ා ඇඳ ා ජිවේ බවන්නවේ
ැරිබ ො
ම්
රන බදයින් වබරන් එ ක් පමණයක් ආ ාරය
බගන බුදු ාුදදුුකබවෝ බශනනා
බශ පිළිපැශදා නම් බම
පවුබල් ඔක්බ ොම ආ ාර නැතිවම මියිකහින්” කිය . එවි ම
බමබවක් ඉබගනබගන තිබු බුදුද ම බ බරහි විචිකිච්ඡාව ප ළවිය.
ත සමගම සුදදය වී තිබු ධර්මය නිබරෝධ විය, ඇස ප ළ විය.
බම් ුදස්ලිම් ආගමි බයක් ගැන
වාවකි.
වානාය යා වවදය විදයාව
ැදෑරීම
ශිලයේවයක්
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බම්
ැබී

ුකිනයාව ිකබේය. අධයාපනය
න අවරතුර සුංචාරයක් බ ස
සයිබිරියාව යාම ඔහු අවස්ථමාවක් ැබුණි. ත ර
යනවි
සයිබීරියාව පැය 04 පුරාම හිුක බනො ිනන ා යක් විය. එවි
ළුවර වැටීමක් නැව. උේවර ස දක්ිපණය ධ්රැව ආසන්නය ිකයවි
බම් අේදැකීම ැබිය ැ . බම් වානාය යා එ වරම ඇතිවුන
ිනතුවිල් නම් සයිබීරියාබ ින බනෝම්බි ඇල්ලුබවොේ ආ ාර
ගන්බන් බ ොබ ොමද කිය යි. ඔහු හිවා හිිමබේ බනෝම්බි ඇල්ලුවාම
ආ ාර ගන්බන් ළුවර වැටුනම කිය යි. එ වරම ඇස ප ළ විය.
බමවැනදී පැ ැදිළිව බපබනන බදයක් නම් ඇස
ප ළවන්බන් බමබවක් විුදක්ති මාර්ගය බ ස වදින්ම වින්වාසය
වැබූ ධර්මයක් බ බරහි ක්ලණි වම විචිකිච්ඡාව මතුවීම නිසාය
යන්නයි. බමබසේ ක්ලණි ව ප ළවන විචිකිච්ඡාව යම් ධර්මයක් තු
ඇතිවන ‘සැ ය’ බනොවන ව බේුකම් ගවයුතුය. සැ ය වදා බ ෝ
ඉන්ද්රියන් වලින්ම විසඳාගැීමම පුළුවන. නුදේ විචිකිච්ඡාව ‘බුශධ’
ප ළවනබවක් ප බනොබවයි. විචිකිච්ඡාව ප ළවීම
බපර
සේේවයා විවිධ මාර්ග අනුගමනය රමින් විුදක්තිය බසොයයි.
විචිකිච්චාව ප ළවීම බ ේතුවූ ධර්මය ුඩමක් වුවේ විචිකිච්ඡාව නිසා
ඇස ප ළ වූ සේේවබයෝ එ ම මාර්ගය ගමන් රති. ධම්ම චක්
පවේවන සුත්රබේ බපන්වා ඇති එම මාර්ගය තුළ ඇස, ඥානය,
ප්රඥාව, විදයාව ස ආබ ෝ ය ප ළ බවයි, චතුරාර්යය සවයය දකියි,
ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගය විවෘව බවයි. බමය ආගමකින් බ ෝ
ධර්මයකින් ස්වාධින වූ මාර්ගයකි. වමන් ළඟ සුදදය වී තිබු ධර්මය
නිබරෝධවීබමන් ආරම්භ වන මාර්ගයකි. එම මාර්ගය තු ඇස,
ඥානය, ප්රඥාව, විදයාව ස ආබ ෝ ය යන වචනේ චතුරාර්යය
සවයය පිලි ඳ දැනුමක් බ ෝ ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගය ගැන
අවබ ෝධයක් බ ෝ නැව. යබමක් චතුරාර්යය සවයය ස
ආර්යාල්ාංාුංික මාර්ගය අවබ ෝධ රබගන නිවන් දැකීම දරන
උේසා ය, ගුුකවුකන්බගන් අසා ඉබගනබගන ැජ්ජාව පුහුණු
රන්න දරන උේසා ය වැනිය.
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කුමාරකස්සප දමරුන්වහන්දසේට දද්ශනා කල වම්මික
සුත්රදේද දම් ඇස ෝදී පහළවීම් දපන්වා දදයි. ය තුඹසක කමාවකි.
දම් තුඹස දවල්ට ගිනි ගනියි, රෑට දුම්දමයි. දහේතුව දහෙයන්න
යවුලකින් තුඹස හාරන විට මුලින්ම දදෙර අගුණළක් හමුදවයි. දදෙර
අගුණළ ඉදිරි ගමනට බාදාවකි. දද්වමාදවකුදේ උපදදස් අනුව දම්
දදෙර අගුණළ පැ්මකින් මබයි. ය ඇස පහළ වීමයි, මාර්ගය විවෘම
වීමයි.
ඇස ප ළවූ සේේවයා එ ම ධර්මය රැඳී බනොින ිනයලු
ආගම් ස ධර්ම අධයයනය රයි. එම ආගම් ස ධර්ම තු
විුදක්තිය තිබබ්දැයි විමර්නනය
රයි. සේේවයාබේ සවයය
ගබ ලණයය ආරම්භ වන්බන් ඇස ප ළවී විචිකිච්ඡාව නමැති
සුංබයෝජනබයන් ැඳුන පසුවයි. එබසේම ඇස ප ළවීම බපර
සේේවයා යම් ශී ව්රවය පිහි යි. ඇස ප ළවීබමන් පසු බමබවක්
රබගන ිකය ශී ය අව රින්බන් නැව. පසුිකය ා බේදී මා අේදුටු
බදයක් නම් පන්ිනල්, අ ිනල් ආදී ව්රව අනුගමනය රමින් යම්
ධර්මය ිනිම බ ොබ ෝබදබනක් “බම් ශී බයන් නිවන් දකින්න
බනො ැකියැ”යි කියමින් එම ිනල්ව්රව අව ැර දැමීමයි. ඔවුන් එක්
අන්වය ධර්මය ප්රගුණය රමින් ින ගුුකවුකන්බේ ස් අසා අබනක්
අන්වය අල් ාගේ අයයි. ඇස ප ළවූ වි අන්වය
බනොවැබ න
ැවින් බමබවක් රබගන ිකය ිනල්ව්රව එබ සම රබගන යයි.
නුදේ බමබවක් රබගනිකය ශී ය ඇස ප ළවීබමන් පසු විශුශධ
බවයි. ශී විශුශධිය බ ස ඳුන්වන්බන් බමයයි. රථම විීමව සුත්රය
අනුව ශී විශුශධිය යනු අනුපාදා පරිනිර්වාණයය ගමන් රන
මාර්ගබේ පළුද ඇරඹුමයි. බම් මාර්ගය රථම වකින් සම්පුර්ණය රයි.
ශී විශුශධිය යනු පළුද රථමයයි ( ුකණයා ර රථම විීමව සුත්රය
කියවන්න). ඇස ප ළවීම බපර වමන් පිළිගේ ධර්මය අනුව
ශී බයන් ැිනබරයි. එය ගුුකවරයාබගන් ඉබගනගේ ශී යකි. එම
ශී ය ඉන්ද්රිය ුදළාබවන් යුේ ධර්මබයන් අපිරිිනදු වී ඇව. ඇස
ප ළවීබමන් පසු ඉන්ද්රිය ුදළාවක් වූ ධර්මය නිබරෝධ වන ැවින්
ශී ය පිරිිනදුවීම ඇරබඹයි. රථම විීමව සුත්රබේ පුණ්ණය ස්ථමවිරයන්
අනුව උන්ව න්බසේ බ්ර ්මචර්යාව පුරන්බන් ශී විශුශධිය පිණිස
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බනොබවයි. උන්ව න්බසේ අනුපාදා පරිනිර්වාණයය සඳ ාම
බ්ර ්මචර්යාව පුරති. එබසේම ශී විශුශධිය අනුපාදා පරිනිර්වාණයය ද
බනොබවයි. ශී විශුශධිය බ වේ ‘ශී ය පිරිිනදුවීම’ සේේවයා
ළ ැකි බදයක් බනොවන ව බේුකම්ගව යුතුය. ඇස ප ළවීබමන්
පසු එය ිනදුබවයි. ත සඳ ා ශී විශුශධිය අවබ ෝධ රගව යුතු නැව.
ඔ බේ දැනගැීමම සඳ ා අනුපාදා නිර්වාණයය දක්වා යන
මාර්ගබේ රථම විීමව සුත්රබේ සඳ න් වන ස්තව විශුශධිය බමබසේ
සඳ න් රමි
1. ශී විශුශධිය
2. චිේව විශුශධිය
3. දිට්ඨි විශුශධිය
4. ුංඛාවිවරණය විශුශධිය
5. මේගාමේග ඤාණය දස්සන විශුශධිය
5. පිමපදා ඤාණයදස්සන විශුශධිය
7. ඤාණයදස්සන විශුශධිය

බථමරවාද, ම ායාන, ක්රිස්තියානි, ුදස්ලිම්, හින්දු ආදී ඕනෑම
ධර්මයකින් රන්බන් සේේවයාබේ ඇස ප ළ ර නිවන් මාර්ගය
පාදා දීමයි. ත නිසා බුදුවුක කිිනම ධර්මය
එබරහි බනොබවති. පිම
බවබළන්දා නිසා පාරිබභෝික යාබේ බුශධිය ප ළ වන්බන් යම්බසේද
ආගමි
ගුුකවරයාබේ ධර්ම උගු
අසුවන සැදැ ැවේ
අනුගාමි යා යම් දවස උගුබ න් නිද ස් වී ඇස ප ළ රගනියි.
යම් දවස සේේවයා රාගාදී බ බ ස්වලින් නිද ස් වීම ඇස
ප ළවීමම බ ේතුබවයි. “බ ොන්ඩඤඤස්ස විරජාං වීමමලාං ධම්ම
චක්ඛුං උදපාදී යුංකිුංචි සුදදය ධම්මුං සබ් ුං වුං නිබරෝධ ධම්මුංතී”
යන්බනහි ‘විරජුං වීවම ුං’ යන වචන බදබ න් බපන්වන්බන් එම
සදාවනි සවයයයි.
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5
ඥාන පහළවීම (ඥානාං උදපාදී)
ඇස ප ළවීමේ සමග සුදදයවී තිබු ධර්මය නිබරෝධවන
ැවින් වවදුර ේ ගබ න යා තු පිළිගන්නා බ ෝ ප්රතිබක්ෂේප රන
ධර්මයක් නැව. ඇස ප ළවූ පසු මවිිනන් ධර්ම ශ්රවණයය බ ෝ
බපොේපේ පරිශී නය අවබනො ැරීබයමි. නුදේ ගුුකවුකන්
අව ැරිබයමි. බමවන ගුුකවුකන් බ ස
ඳුන්වන්බන් ඉන්ද්රිය
පිළිගැීමමය. වමාබේ ගුුකවරයා වන්බන් ඉන්ද්රියන් මිස බවන
වබරක්ද? ිනදු ේ වවුසා ද ගුුකවුකන් ැරිකබේ ඇස ප ළ වූ
පසුවයි. ඇස ප ළවීමේ සමග විචිකිච්ජාව ප ළවන
ැවින්
වවදුර ේ සුංස්ඛාර ධර්ම ප්රගුණය බනො රයි. එ ැවින් සුංස්ඛාර තු
ඉපදීම (ුඩණුබගොබේ ඉපදීම) ක්රමබයන් අඩුවී යයි.

වම්මික සුත්රදේ ද මථාගම මාර්ගය තුල විචිකිච්ඡාව පහළවීම
දපන්වා දී ඇම. දපර පරිච්දේදදේ සඳහන් කර ඇතික පරිදි දවල්ට
ගිනිගන්නා රාත්රියට දුම්දමන තුඹදසේ රහස් දසෙයා යනවිට පළමුව
දදෙරගුණළක් හමුදවයි. ක්මරා දද්වමාදවක් දදෙරගුණළ ඉව් කිරීමට
කියයි. දදෙරගුණල ඉව් කිරීම යනු ඇස පහළ වීමයි. දදෙරගුණල
ඉව්කල විට හමුවන්දන් දගම්දබකි. දගම්බාදේ ස්වභාවය
හාදමහා පැනීමයි. ය විචිකිච්ඡාදේ ස්වභාවයයි. විචිකිච්ඡාව
ක්රියාේම

වන්බන් ඇස ප ළවීබමන් පසුව ව බේුකම්ගව යුතුය.

ා ාම සුත්ර බශනනාව අනුවද ුකණු ද යකින් පිළිගැීමම
ප්රතිබක්ෂේප බවයි. විචිකිච්ඡාව ප ළවී වථමාගව මාර්ගය වැටීම
බ ොබ ෝ ධර්මධර ගුුකවුකන් ප්රබ ේළි ාවක් ව මම දනිමි.
විචිකිච්ඡාව
බපර සේේවයා ධර්මය ප්රගුණය
රන
වේ
විචිකිච්ඡාබවන් ැඳුන පසු එම ධර්මයම පහුරක් බසේ එබවර වීම
උප ාර රගන්නා වේ බේුකම් ගව යුතුය. විචිකිච්ඡාව ප ළවීම
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බපර සේේවයා ධර්මබයන් ැිනබරයි. විචිකිච්ඡාව ප ළවීබමන් පසු
සේේවයා
(එනම්
සක් ායදෘල්ඨිය)
ධර්මය
සුුකවයි.
සක් ායදෘල්ඨිය නමැති බවොිමයා ධර්මපහුර
සුුකවන්බන්
විචිකිච්ඡාව නමැති
බ නි.
ඕනෑම ධර්මයක් ගබ ලණයය කිරීම අවස්ථමාව විචිකිච්ඡාව
විිනන් ස සා බදයි. ඇස ප ළවීබමන් පසු මම ක්රිස්තු ධර්මය ගැන
පවා අධයයනය බයදුබනමි. ඇස ප ළ බනොවූ පෘවේජනයා
ධර්මය යනු උගු කි. බ ළවරක් බනොබපබනන අන්ධ ාරබේ ගමන්
රන විචිකිච්ඡාව ප ළබනොවූ සේේවයා ධර්ම උගු
අසුබවයි.
එ උගු කින් නිද ස් වන්බන් වවේ උගු
අසුවීබමන් පසුවයි.
ධර්ම උගුබ න් සේේවයා නිද ස් වන්බන් ඇස ප ළ වීබමන් පසුව
පමණි. බුශධ මාර්ගබේ පළුද පියවර එයයි.
ගුුකවරයාබේ ධර්මය පිළිගේ, එම ධර්මය අනුගමනය රන,
ඇස ප ළබනොවූ සේේවයා ගුුකවරයාබගන් අසා දැනගේ
විුදක්තියක් ප්රගුණය රයි. එය ප සු ාර්යයක් වනවා බසේම මනස
ස
ිනව
ස නයක් ද බගනබදයි. ඇස ප ළ
රගේවි
ගුුකවරයාබේ විුදක්ති මාර්ගය බ බරහි විචිකිච්ඡාව ඇතිවන ැවින්
ගබ ලණයබේ
බ ළවරක්
දකින්බන්
නැව.
අනුගාමිකයා
ගුණරුවරයාදගන් අසා දැනග් නිවනක් දසෙයායයි. නමු්
ගදේශකයා දනෙදපදනන නිවනක් දසෙයායයි. ගබ න යා
සුංවාදබේ බයබදන නුදේ නිගමනව
බනො ිනයි. ඇස
ප ළ රගේබවෝ වමන්බේ බුශධිබයන් විමසා
ා බ ෝ පිළිගන්බන්
නැව. එබසේ පිළිගන්න අන් අය උපබදස් බදන්බන්ද නැව.
ඇස ප ළ රගේ සේේවයා ගබ ල බයකි, බවනේ අය
සමග ධර්ම සා ච්ඡා රන්බනකි, සුංවාදශීීම ය. බමබසේ ධර්මබේ
විවිධ පැති බදස අන් අයබේ අද ස් උද ස් අනුව යන බම් ගමබන්දී
විචිකිච්ඡාව මනා බසේවයක් රයි. නුදේ යම් අවස්ථමාව දී වව
දුර ේ විචිකිච්ඡාබ අවනයවාව නැතිවී යයි. එවි විචිකිච්ඡාව
පැේවකින් ව යි.

34

වම්මික සුත්රදේ ය දක්වා ඇ්ද් තුඹස හාරමින් යන
ගමදන්දී හමුවූ දගම්බා පැ්මකින් මැබීමක් දලසයි. විචිකිච්ඡාව
පැ්මකින් මැබීම් සමගම ප්රශ්නයක් පැනනැදගයි. දම් ‘ඥානාං
උදපාදී’ දලස හඳුන්වන ඥාන පහළවීමයි. ද්වි්වදයන් යු් ධර්මය
තුල ප්රශ්නයට පිළිතුරු ඇම. නමු් ධර්මය නිදරයධවී ඇතික
ඥානවන්මයාට මමන්දේ ප්රශ්නයට පිළිතුරක් නැම. ඥාන පහළවීම
වම්මික සුත්රදේ දපන්වා ඇ්ද් තුඹස හාරමින් යනවිට
‘දදමාංහන්දිය’ හමුවීම දලසයි.
බදමුං න්දිය ඉදිරිපි ිනිමන්නා මාර්ග බදබ න් ුඩමක්
බවෝරාගන්බන්ද යන ප්රන්නය ඇතිබවයි. නුදේ ඥානවන්වයා යනු
ගුුක වචනය බ ෝ වථමාගව වචනය බ බරහි වින්වාසය ව ා මාර්ගය
බවෝරාගන්බනක් බනොබවයි. යම් ධර්මයක් බ බරහි වින්වාසය
ව න්බන්
අන්ධබයක්
මිස
ඥානවන්වබයක්
බනොබවයි.
ඥානවන්වයා තු පිළිගේ ධර්මයක් නැව. පිළිගේ ධර්මය අනුන්බේ
ධර්මයකි. එය ණයවැ කි. ඥානවන්වයා බුශධිමවා බමන් ධර්මය
නැමැති ණයවැ අල් ාබගන විුදක්තිය බසොයන්බනක් බනොබ .
මනිසා ඥානවන්මයාට පැනනගින ප්රශ්නයට පිළිතුරක් නැම.
මාර්ගය බවෝරාගැීමම ගුුකවරබයුඩබගන් පිහි ක් පැතූ වි
එක් ගුුකවරබයක් එක් මාර්ගයක් බපන්වයි, වවේ ගුුකවරබයක්
වවේ මාර්ගයක් බපන්වයි. බම් ව දන්නා ඥානවන්වයා වමන්බේ
ප්රන්නය බ ලින්ම ගුුකවරබයුඩ
බයොුද රන්බන් නැව.
ගුුකවරබයුඩබගන් පිළිතුරක්
ාබපොබරොේතු වන්බන්ද නැව. නුදේ
ඥානවන්වයා ප්රන්නය අව රින්බනේ නැව.

ඇස ප ළ වීබමන් පසු විවිධ බපොේපේ පරිශී නය රමින්,
ධර්මය ශ්රවණයය රමින් මමද වයස අවුුකදු තිස්ප ක් වනබවක්
බ ළවරක් බනොබපබනන මාර්ගබේ ගමන්බ බළමි. සවයය බ ෝ
නිවන් යනු ුඩමක්දැයි බනොදැන බපොේපේ පරිශී නය රමින් මබේ
ගබ ලණයය ිනදුවිය. එය එක් අවකින් අවසානයක් බනොදකින
ගබ ලණයයක් විය. බපොවපව පරිශී නබයන් නිවන් බසොයා ගමනක්
ිකයද මවිිනන් රන ද එ ම ිනල්ව්රවය සැමදා උදබේ බුදුන්
ව න්බසේ ප න් දල්වා පන්ිනල් සමාදන්වීම පමණි. බවනේ භාවනා
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ආදී කිිනම ායි ස මානින වීර්යයක් නිවන්දැකීම බවනුබවන්
බනොබ බළමි. ගුුකවුකන්බේ ස බපොේපේ ව ඉගැන්වීම අනුව
භාවනාව නිවන් මග බ ේතුවන්බන් යයි අසා තිබුනද ිනව එක්වැන්
කිරීම ම
ැකි බදයක් බනොවීය. එමනිසා එම උේසා ය ද
අව ැරිබයමි.
උසස් අධයාපනය සඳ ා නවසී න්වය සුංක්රමණයය වන වි
ැකිවාක් බ ෞශධ බපොේපේ ද රැබගන ිකබයමි. බමම බපොේ කියවන
වි එම විවිධ ඉගැන්වීම් අවර ඇති පරස්පර විබරෝධවාවයන් මම
දුටුබවමි. බම් ා බේ අචාන්චා ාුදදුුකවන්බේ ධර්ම බශනනා
ඇතු ේ බපොේපේ පරිශී නය ද අවස්ථමාව ැබුන අවර එම
ධර්මතු යම් බවනසක් මම දුටුබවමි. මා බේුකම්ගේ ආ ාරය
උන්ව න්බසේබේ බශනනාව වුබේ සුදානම්වී
රන භාවනාවක්
බවනුව වමන්බේ වැඩ යුතු රමින් ම රන ක්රියාව බදස
ිනහිබයන්
ා ිනටීමකි. ම වැ හුන ආ ාරය
ාර්යය ආරම්භ
බ බළමි.
මම ත දිනව නවසී න්වබේ වයි ාබ ෝ වින්වවිදයා බේ
(The University of Waikato) අධයාපනය දාරමින් ිනිමබයමි.
වා න නැවතුම්බපොබල් ින මබේ ාර්යා ය යන දුර ිනහිබයන්
යුේවව ගමන් ඇරඹුබවමි. පය ඔසවන වි එසවීම ිනහිය ගතිමි. පය
බිම ව න වි බිම වැබීම ිනහිය ගතිමි. බ බසේ නුදේ බමය මබේ
හිව වදයක් විය. දින යකින් එම ව්රවයද අවසන් විය. නුදේ
ගමබන් අවසානයක් බනොදුටුබවමි.
අවසානදේදී පන්සිල් අටසිල් රකිමින් විවිධ භාවනා කරමින්
විමුක්තිකය ලබාගම හැකිද යන ප්රශ්නය මට ඇතිකවිය. පිළිතුරක් නැතික
ම ප්රශ්නය පැනනැීමම් සමග ඥාන පහළවිය. ඥාණය ප ළවීබමන්
පසු මා බමබවක් රබගන ිකය එ ම ිනල්ව්රවය වූ පුංචශී ය
සමාදන්වීම නවරවිය. එය විුදක්තිය සඳ ා අවනයය බනොවන බදයක්
ව ම ප්රවයක්ෂ විය. නුදේ ඥාණය ප ළවීම බපර ශී යේ
ශි විශුශධියේ අවනයම ධර්මයකි. එය රථම විීමව සුත්රබයන් ද
පැ ැදිලිව බපන්වා බදයි.
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රථම විීමව සුත්රය අනුව ශී විශුශධිය සම්පුර්ණය වනවි
චිේව විශුශධිය ඇරබඹයි. ශී
විශුශධියම චිේව විශුශධිය
බ ේතුබවයි. එබසේ නැතිව චිේව විශුශධිය ඇති ර ගව ැකි ධර්මයක්
බනොබවයි. ඥාණය ප ළවනවි විචිකිච්ඡාව පැේවකින් ව ා ඇති
ැවින් චිේවය පිරිිනදුවීම ඇරබඹයි. එය චිේව විශුශධියයි. ශී
විශුශධිය නම් වූ රථමය රථමගාබල් ව ා චිේව විශුශධිය නමැති
රථමබයන් ගමන් අරඹයි. චිේව විශුශධිබයන් ද අනුපාදා පරිනිර්වාණයය
දක්වා ගමන් ළ බනො ැකි ව බේුකම් ගව යුතුය.
ඥාන ප ළවූ පසු මා එබවක්
රබගන ිකය ව්රවය වූ
පුංචශී ය විුදක්තිය සඳ ා අවනය බනොවන ව ප්රවයක්ෂ වූ ව බපර
සඳ න් බ බළමි. රථම විීමව සුත්රය අනුව ඥාණය ප ළවන වි ශී
විශුශධිබේ ගමන සම්පුර්ණය බවයි. ශී විශුශධිය නමැති රථමය
රථමගාබල් ව ා චිේව විශුශධිය නමැති රථමය නිකන්බන් එ ැවිනි.
වවදුර ේ ශී ව්රවයක් අවනයය බනොබවයි.
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6
ප්රඥාව පහළ වීම (ප්රඥා උදපාදී)
ඇස ප ළ බනොවූ පෘවේජන සේේවයා ගුුකවරයා බපන්වා
දුන් ධර්ම මාර්ගයක් ඇව. එම මාර්ගබේ ගුුකවරයා බපන්වා දුන්
බ ළවරක් ද ඇව. බ ළවර දන්නා
ැවින් ඔහු /ඇය
ගබ ලණයයක් අවනය නැව. රන්න තිබයන්බන් ගුුකවරයාබේ
මාර්ගය අනුගමනය කිරීම පමණි. අවසානබේදී ගුුකවරයා බපන්වා
දුන්, ගුුකවරයා සාබ්තක්ල වූ විුදක්තිය සාක්ලාේ රගනියි. නුදේ
එය වාව ාලි විුදක්තියක් ව වමන් දන්බන් නැව.
වමන්බේ ප්රන්නය රව ාබගන ගබ ලණයය බයබදන ඇස
ප ළ රගේ ඥානවන්වයා වර්
රයි, ප්රන්න රයි, විමර්නණයය
රයි, සුංවාද රයි. නුදේ කිිනබවුඩබේ
රණයක් බ ෝ සරණයක්
යදින්බන් නැව. පිළිතුරක් නැති ප්රන්නයක් රැබගන බ ළවරක්
බනොදකින මාර්ගය විුදක්තිය බසොයා ඥානවන්වයා ගමන් රයි.
ඥානවන්මයා විචෂණයට අසුවී ඇතික බැවින් ඥානවන්මයාදේ
ගමන ක් අමකින් මානසික වශදයන් වදයකි. දම් විචක්ෂණයම
ප්රමාදයට දහේතුදවයි.
වමන් නිවන් මාර්ගය තු
ගමන් රන
වක් බම්
ඥානවන්වයා දන්බන් නැව. ධර්මය බ බරහි වමන් තු ඇති
ප්රන්නය විසදා ගැීමම ැර
යුතු අන් යමක් ද බම් ඥානවන්වයා
නැව. අන් අයුඩබේ පිළිතුරක් බ බරහි වින්වාසය බනොව ා බම් යන
ගමබන් අවසානය ුඩමක්ද?
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ඥානවන්වයා වවේ අබයුඩ වමන්බේ ප්රන්නය බ ලින්ම
ඉදිරිපේ රන්බන් නැව. එය ඥානවන්වයාබේ ස්වභාවයයි. අන්
අයබගන් පිළිතුරක්
ාබපොබරොේතු බනොවන ැවින් බ ොබ ෝවි
වමන්බේ ප්රන්නය අන් අය සමග වා බනො ර ිනිමයි. බමබසේ
ම බමරක් බසේ ප්රන්නය හිසව ාබගන යන ඥානවන්වයා යම්
අවස්ථමාව දී ඔහු විබනේල වූ පුශග බයක් ුදවන අවර ඔහුබගන්
වමන්බේ ප්රන්නය බ ලින්ම බනොඅසා එම පුශග යා සමග සුංවාදය
වැබ යි. නැතිනම් සුංවාදයකින් බවොරව එම පුශග යාබේ බශනනාව
ශ්රවණයය
රයි. බමබසේ ධර්මය ශ්රවණයය
රන ඥානවන්වයා
ක්ලණයයකින් ප්රඥාව ප ළ බවයි. වමන් තු බමබවක් ම බමරක්
බසේ තිබූ ප්රන්නය ත බමොබ ොබේම අතුුකද න් බවයි. ප්රඥාබවන්
ප්රන්නය ිනඳ බිඳ දමයි. දැන් ප්රන්නයේ නැව, පිළිතුරේ නැව. බමය
වදා බ බසේ බ දැයි කිව බනො ැකි වුවේ අවනය බ ේතු සම්පුර්ණය
වනබවක් ප්රඥාව ප ළ බවන්බන් නැව. ප්රඥාව ප ළවූ පසු සම්මා
දිට්ඨීබයන් ආරම්භ වන ආර්ය මාර්ගබේ ආරම්භය පමණයක් බනොව
අවසානයේ බපබනයි. එමිකන් බමබවක් වමන් බනොදුටු නිවන සඳ ා
යම් මාර්ගයක් ඇති ව ප්රවයක්ල බවයි. එ ැවින් බුශධ ධම්ම සුංඝ
බ බරහි අචල ශ්රද්ධාවක් ඇතිබවයි. එම ‘අච ශ්රශධාව’ වමන් තු
ඇති විචිකිච්ඡාබවන් විනාන බනොබවයි.
ශවිේවබයන් යුේ ධර්මය අසුවී ඇති සේේවයා ප්රඥාව
ප ළ රගව බනො ැකිය. ශවිේවය තු ඇේබේ අවබ ෝධයකි. බමම
අවබ ෝධය බ ොළබරොඩු බගොඩකි. එවන වමන්බේ ප්රන්නය
පිළිතුරක් ඇව. එම පිළිතුර ශවිේවය අසුවූ එක් අන්වයකි. ධර්මය
නිබරෝධවීම බපර ශවිේවය අසුවූ මනුලයයා තු බ ොඳනර
පින්ප ආදී ධර්මයන් ඇව. එය සුංස්ඛාර බ ෝ බේ ස්වභාවයයි.
ප්රඥාව ප ළවනවි බ ොඳ නර ුඩසල් අුඩසල් ආදී ශවිේවබයන්
බවොරබවයි. බ ොඳනර
ආදී ධර්ම ස ආදරය
ුකණයාව ආදී
ගුණයයන්බගන් බවොරවූ වැන විඥානයයි. එවන මනුලයබයක් නූපදියි.
මනුලයයා බ දනාව ඳුනයි, නුදේ විඥානය තු උපදින සේවයා
බ දනාව බනො ඳුනයි. ප්රඥාව ප ළ රගන්බන් විඥානය තු උපව
න ඇස ස විඥානය ප
රගේ එවන් සේවබයකි. බ ොඳ
නර බනොදන්නා බමම සේවයා යක්ලබයකි.
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සසරින් නිද ස් වූ නිවන් දුටු සෑම අබයක්ම පළුදව ප්රඥාව
ප ළ රගනියි. බ ොබ ෝබදබනක් (සම රවි
ඔ ේ) ිනවන
ආ ාරය ප්රඥාව යනු බුශධිබේ ඉ ළ ඵ යක් බනොබවයි. බුශධිය
අන්ධ ගමබන් ප්රතිඵ යකි. නුදේ ප්රඥාව තු අන්ධ ගමනක් නැව,
ධර්මය ප්රගුණයකිරීමක් නැව. ප්රඥාව ප ළවීබමන් පසු, බමබවක්
සම්පුර්ණය බනොවූ සුංබයෝජන ද, බමබවක් ය පේවී තිබු
උපාදානස් න්ධය සම්පුර්ණයවීම ද ඇරබඹයි. ‘සුංකිච්බචන පුංච
උපාදානස් න්ධා දුක්ඛා’ බ ස බුශධ වචනබේ බපන්වා ඇති ‘දුක්ඛ
ආර්ය සවයය’ දකින්න නම් ඇස ප ළවීම බපර විවිධ ධර්ම ප්රගුණය
කිරීම නිසා බමබවක් ය පේවී තිබූ පුංච උපාදානස් න්ධය සම්පුර්ණය
වී තිබිය යුතුය.

වම්මික සුත්රදේ දපන්වා ඇතික පරිදි තුඹස හාරමින් යනවිට
දදමන්හන්දිය හමුදවයි. මැනදී කුමන මාර්ගය දමයරාගනීම්දදය
යන ප්රශ්නය ඇතිකදවයි. නමු් දද්වමාවා කියන්දන් දදමන්හන්දිය
පැ්මකින් තිකයන දලසයි. දම් ප්රඥාව පහළ වීමයි. ප්රඥාව ප ළ
වීබමන් පසු සේේවයා නිවන් දැකීම සඳ ා ගමනක් ඇව, නුදේ
එය අවබ ෝධබයන් දැන ඉබගනගේ මාර්ගයක් බනොබවයි. ප්රන්නය
රව ාබගන මාර්ගය බසොයාිකය ඥාණයවන්වයා
ප්රඥාව
ප ළවීබමන් පසු විුදක්තිය බපබනයි. ප්රන්නබයන් නිද ස් වූ ැවින්
උපසමාය යන චිේව ස්වභාවය ඇති වන්බන් ප්රඥාව ප ළ වීබමන්
පසුවයි. එම චින්ව ස්වභාවය ගීවය
නැළබවන ුඩඩා දුකබවුඩබේ
චිේව ස්වභාවය බමනි. බමබවක් ප්රන්නයක් ඔසවාබගන ිකය හිස දැන්
එම රින් නිද ස් වී ඇව. බුශධවචනය දකින්බන් ප්රඥාව ප ළ වූ
අබයකි. “මාබේ වචනය ප්රඥාවන්වයින් සඳ ා පමණයක්” යයි බුදුන්
ව න්බසේ ා බශනනා රන්බන් එ ැවිනි.
ප්රඥාව ප ළවීබමන් පසුව වුවද බ බ ස් සන්ිනදීමක් නැව.
එබසේම ඇස ප ළවීම ඥාන ප ළවීම ස ප්රඥාව ප ළවීම
ක්බල්නයන්බේ සන්ිනදීමක් අවනය වන්බන් ද නැව. ස න දී ත්රිවිධ
ුදදාබ
ුදලි
අරුදණය සතුරා විනාන ර දැමීමයි. ිනයලු
සාමාජි බයෝ එම අරුදණය බවනුබවන් ඳවුුක ඳිති. යුධ ඳවුර
ිනිමන්බන් බ ේවාබයෝ පමණයක් බනොබවති. බ ේවායන් ආ ාර
සපයන්බනෝ ද ිනිමති, ඔවුන් වවදය බසේවා සපයන වවදයවුක ද
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බ දිබයෝද ස ාය බයෝද ිනිමති. ුදදාව අණයබදන බසේනාධිපති ස
ුදදාපති ද ිනිමති. ිනයල් න්බේම අරුදණය සතුරා නැසීම වුවේ
ුදළුවැන්බගයි ආ ාර පිිනන්බනෝ සතුරා බනොනිනති, වවදයවුක
බ දිබයෝ බසේනාධිපති ුදදාපති යුධ
ාපය බගොස් සතුරා
බනොනිනති. එබසේම ශී ය, ශ්රශධාව, විරිය, සතිය, සමාධිය යන ධර්ම
බ ලින්ම බ බ ස් බනොනැසුවේ එම ධර්ම බ බ ස් නැසීම
උප ාරී බවයි. ප්රඥාබ
ාර්යය (බ බ ස්) ිනඳ බිඳ දැමීමය. ප්රඥාව
ස්වකිය ෘවයය අවසන් ර නිුකශධ බවයි. නැවව අවනය වි
පැනනිකයි.
ඳවුුක ඳින්න බපර බ ේවාබයෝ සතුරා විනාන
බනො රන්නා බසේ ප්රඥාව ප ළවූ පමණින්ම සතුරා නැසීබම් ාර්යය
ආරම්භ බනො රයි. බ බ ස් සතුරා නසන්න ද මනා සැ ැස්මක්
තිබිය යුතුය.

සවයය බසොයාිකය ම ඥාන ප ළවීමේ සමග ඇතිවූ ප්රන්නය
‘පන්ිනල් අ ිනල් භාවනා ආදී ව්රව ධර්මයක් අනුගමනය කිරීබමන්
සවයය බ වේ නිවන දකින්න ැකිබවයිද’ යන්නයි. බම් ප්රන්නය
ගුුකවරබයුඩබගන් (ඉන්ද්රියයන්බගන්) පිළිතුරක් බනොමැති ව ම
පැ ැදිලිවී තිබුණි. නුදේ ප්රන්නය පිළිතුුක බසවීබම් ාර්යය
අවබනො ැරිබයමි. බම් ව වානුබ ම
දැනගන්න
ැබුන
පණිවුඩයකින් කියවුබන් ශ්රී ුං ාබ ිනරිවර්ධන නමැති ිකහි අබයක්
මාර්ගඵ
ා ඇති වේ එතුමාබේ ධර්මය අසා මාර්ගඵ
ැබූ
ස්වර්ණයා නමැති ාන්වාවක් එුංග න්වය පැමිණය ධර්ම බශනනා
රන වේ ය. එතුමියබේ බශනනා කිහිපයක් දුර ථමනය ර ා
නවසී න්වබේ ිනිම කිහිප බදබනක් ශ්රවණයය ර තිබුණි. තුන්වන
වාරබේදී ම ද ත සඳ ා අවස්ථමාව ැබුණි. එතුමියබේ බශනනාව
ආරම්භබේදීම එතුමිය ප්ර ාන බල් ිනරිවර්ධන ම ේමා බශනනා
රන ධර්මය ශී සමාධි ප්රඥා බනොව ප්රඥා ශී සමාධි වයි. එය
ඇසීමේ සමග ම බමබවක් මා තු තිබු ප්රන්ණයය අතුුකද න් විය. ත
බමොබ ොබේම ප්රඥාව ප ළ විය. නුදේ එය ප්රඥාව ප ළවීමක් ව ත
බමොබ ොබේ බනොදැන ිනිමයමි. එය ප්රඥාව ව මා දැන ගේබේ අවු
1 ක් පමණය ගවවී බම් මෑව දීය.
බමවැනදී එ බදයක් බපන්වා දීම
ැමැේබවමි. මම
ප්රඥාව ප ළ ර ගේබේ එබවක් පිළිබගන තිබු වැරදි ධර්මයක්
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බවනුව නිවැරදි ධර්මයක් ඇසීබමන් යයි ඔ ිනවන්බන් නම් එයද
ුදළාවකි. ඉන්ද්රිය ුදළාවක් වූ පිළිගේ ධර්මය තු
රි වැරැශදක් නැව.
මාර්ගය ආරම්භ වන්බන් ප්රඥාව ශී ය ස සමාධිය තවා ආබ නි
වූ ාර්යයන් ඉටු රමිනි. ප්රඥාව ප ළවීම බපර බ ෞශධබයෝ වමන්
ඉබගනගේ ආ ාරය
ශී යද සමාධියද ප්රගුණය
රති. ඇස
ප ළවීම එම ප්රගුණය කිරීම උප ාරී බවයි ( ුකණයා ර රථම විීමව
සුත්රය
න්න).
ිනශධාර්ථම වවුසා ප්රඥාව ප ළ රගේබේ බ බසේද? ඇස
ප ළ රගේ ිනශධාර්ථම වවුසා බමබවක් රබගන ිකය දුල් ර
ක්රියාව ගැන විචිකිච්ඡාව ප ළ විය, ගබ ලණයය ආරම්භ විය.
ගුුකවුකන්බගන් නිද ස්විය. ඇස ප ළවීබමන් පසු බමබවක්
ා යක් රබගන ිකය ආ ාරය ‘වීර්යය’ නිවන මගක් බ ද යන
ප්රන්නය එතුමා ඇතිවිය. ත සමගම ඥාන ප ළ විය. ිනශධාර්ථම වවුසා
එක් දිනක් වීනාවක් වයමින් ගමන් රන වුකණය ාන්වාවක් දිටීය.
උන්ව න්බසේ වීනාබවන් නිුඩේවන න් ළු නාදය බ බරහි ිනව
බයොුද බළේය. බමවරම් වූ මධුර නාදයක් වීනාබවන් නිුඩේ වුබේ
වීනාබ වව නියම ස්වරය සුසර ර ඇති ැවිනි. ක්ලණයයකින්
උන්ව න්බසේ බමවැනි අද සක් ප ළ විය: “වීනාබ වව යම්
ස්වරය
සුසර රන්බන් යම්බසේද ත ආ ාරය මබේ විර්යය
නිවන සුසර
ළ
ැකි බනොබ ද?” ිනදු ේ වවුසා වමන්
ප ළ රගේ ඥානය ර ා වව ඉදිරිය විමර්නනය රන්න විය.
විනාබ වව යම් ස්වරය
සුසර රන වි එම ස්වරබේ සුංඛයාවය
දැනබගන තිබිය යුතුය. එම සුංඛයාවය
න හුුක රබගන එම
සුංඛයාවය අධයයනය ර තිබිය යුතුය. විනා වබවහි ආවතිය
වැඩි රමින් ස
එය නාද රමින් එහි සුංඛයාවය
න
හුුක රබගන තිබු ස්වර සුංඛයාවය සමග සමාන වන වි වව සුසර
බවයි (බමය අනුනාදය බ ස ඳුන්වයි). බම් ආ ාරය වමන්බේ
වීර්යය නිවන සුසර රන්බන් බ බසේද යන්න විමර්නනය
වි
එතුමා බපනුබන් බමබවක් ා යක් වමන් විිනන් බසොයාිකය
‘නිවන’ ුඩමක්ද යන්න වමන් බනොදන්නා වයි. බනොදන්නා
නිවන
වමන්බේ වීර්යය සුසර
රන්න
බනො ැකි
ව
බපීමයාමේ සමග ිනශධාර්ථම වවුසා ප්රඥාව ප ළ විය. ප්රන්නය
ිකලිහිණි, නිස ව (උපසමාය) ඇතිවිය.
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බ ෝලිය උපතිස්ස ය ළුවන් බදබදනා අද බමන් එදා තිබු
ධර්ම ප්රගුණය
වුකණයයන් බදබදබනකි. සුංජය පිරිවැජියාබේ ගුුක
උපබදස් අනුව යමින් ඔහුබේ ධර්මය අනුව ැිනරීබමන් බ ෝලිය
උපතිස්ස බදබදනා විුදක්තිය බසොයා ිකය . ධර්මය දාරමින් ිනිමන
වි ඔවුන් බදබදනා ගුුකධර්ම බ බරහි විචිකිච්ඡාව ප ළවිය. එයම
ඇස ප ළවීම බ තු
ේ විය. වම ගුුකවරයා අව ැර බවනේ ගුුකවුකන්
බසොයාබගොස් ඔවුන්බේ ධර්ම ගැන ගබ ලණයය බයදුනි. එකිබන
බවනස් වූ ධර්ම ශ්රවණයය කිරීබමන් පසු ‘ගුුකවුකන්බේ ධර්ම ව
අනුව ැිනරීබමන් විුදක්තිය
ාගව ැකිද’ යන ප්රන්නය බම්
බදබදනා ඇතිවිය. එයම ඥාන ප ළවීම බ ේතුවිය. වමන්බේ
ප්රන්නය බවනබ ුඩ වා විසදාගැීමම ඥානවන්වයාබේ ක්ලණයයක්
බනොබවයි. නුදේ ප්රන්නය අව රින්බන්ේ නැව. ඔවුන් බදබදනා
විුදක්තිය බසොයා බදමග ිකය . බමබසේ යනවි උපතිස්ස ඈව
තියාම දැුදණු ඉරිය ඇති ශ්රමණයයන් ව න්බසේ නමක් දක්න
ැබුණි. උන්ව න්බසේ පිඬු ිනඟා ආ ාර වළඳා විබ
සුවබයන්
වැඩිනිම
උපතිස්ස උන්ව න්බසේ ුදවී සතුටුසාමිචිබේ බයදිනි.
ඔ ව න්බසේ යම් ධර්මයක් බශනනා රන ආගමි සාවෘවරබයක්
දැයි උපතිස්ස ඇිනය. උන්ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ “මම ආගමි
සාවෘවරබයක් බනොබවමි. බගෞවම බුදුන්ව න්බසේබේ ශ්රාව බයක්
බවමි.” යන්නයි. එදා උපතිස්ස
ුදණයගැසුබන් අස්සජි ම ා
ර වන්ව න්බසේ ය. ත ක්ලණයබයන්ම උපතිස්ස නැවව බපර ා ප්රන්න
බල් “එබ නම් ඔබබ් ගුුකවරයා ඔ
සුුකවන්බන් බ බසේද”
යන්නයි. එය
උන්ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ: “බේ ධම්මා
බ ේතු්තපභවා බේසුං බ ේතුුං වථමාගබවෝ ආ --බේසුං ච බයෝ
නිබරෝබධෝ තවුං වාදී ම ා සමබණයෝ -” යන්නයි. බ ේතුන් නිසා
ගේ යම් ධර්මයක් ඇේද එම බ ේතුන් බුදුන් ව න්බසේ බපන්වා
බදයි, තවාබේ නිබරෝධයේ බපන්වා බදයි.
පළුද ගාථමා පද බද ශ්රවණයය රන වි ම උපතිස්ස ප්රඥාව
ප ළවිය (ඊ පසු විදයාවේ ආබ ෝ යේ ප ළවිය). උපතිස්සබේ
ප්රන්නය එ කි. නුදේ ඔහු ඇසුබ අබන කි. ධර්මය අනුව
ැිනරීබමන් විුදක්තිය බසොයාගව ැකිද යන්න ඔහුබේ ප්රන්නයයි.
නුදේ ඔහු ඇසුබ “ඔ බේ ගුුකවරයා ඔ
සුුකවන්බන් බ බසේද “
යන්නයි. යබමක් ැිනබරන්බන් ධර්මය අනුවය. ඔහු ඇසුබ බම්
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ධර්මය ගැනයි. අස්සජි බවුකන්බේ පිළිතුර වුබේ ධර්මය
ගන්බන්
බ ේතුන් නිසා වයි. බම් බ ේතු නිබරෝධ වන වි ධර්මයද නිබරෝධ
වන ැවින් බ ේතුන් නිසා ඇතිවන ධර්මය අනුව ැිනරීබමන්
විුදක්තිය ගා රගව බනො ැකිය. උපතිස්ස ප්රඥාව ප ළවිය.
උපතිස්ස අස්සජි බවුකන් ව න්බසේබේ ධර්මය පිළිගේබේ නැව.
නුදේ වර්වමානබේ ිනයලු බදනාම වාබේ බ ේතුඵ වාදය පිළිගනිති.
ඔවුහූ බ ේතුන් නිසා
ගේ ධර්මය අනුව ැිනරී විුදක්තිය බසොයති.
බම් විුදක්තිය වාව ාලි ය.
සුීමව ුඩ හීන ස බනෝධ වුකණයබයකි. ඔහු වක්ස ාව
ව නම් වැනකි. වක්ස ාබවන් පි වන වුකණය ුඩමාරවුක වසුුක ඳ
ර ව ාබගන යන සුීමව උසුළුවිසුළු රති. එය අසන සුීමව
ුදවින් බනො ැණය බමබසේ ුදුදණයයි; මම නම් බම් වසුුක ඳ රැබගන
යන්බන් බර් ව ාබගනය, නුදේ ඔ ා එය හිබසේ ව ාබගන යයි”.
සුීමව ධර්මය වසුුක යයි ගැරහු අබයකි. සුීමව වක්ස ාව
ව නම් වුබේ එහි විපා වනබයනි. නුදේ ඔහු වසුුක ඳ ගැන මනා
දැනුමක් තිබුණි. වක්ිප ාව ිකය ුඩමාරවුක උසස් රැකියා රනවි
සුීමව ඔහුබේ පිළිගැීමම (ධර්මය වසුුක යයි පිළිගැීමම) ගැන
විචිකිච්ඡාව ප ළවිය. එයම ඇස ප ළවීම බ ේතුවිය. සුීමව ඥාණය
ප ළවනවි ුදළු ධර්මය බ බරහිම සැ ප ළ වී තිබුණි. ධර්මය
යනු වසුුකද යන ප්රන්නය ඔහු තුළ තිබුණි. එම නිසා ඔහු බම් වසුුක ඳ
රව ාබගන ිකබේය. එක් දින සුීමව යන ගමන්මබගහි බුදුන්
ව න්බසේ ඉදිරිය
ුදවිය. බුදුන් ව න්බසේ පාර ඉඩදී පැේව
විය. බුදුන් ව න්බසේ ඇසුබ එ පැනයකි; “සුීමව ඔ
ැමතිද ඔය
වසුුක ඳ බිම ව න්න”. ඔහු ළඟ තිබු වසුුක ඳ නම් අන්ව
බද කින් යුේ ධර්මයයි. ඔහු ත වසුුක ඳ බිමවැබුබ ය. ප්රඥාව
ප ළවිය, අවසානබේ ර ේවිය. ර ේවුබවක් කිිනම රැකියාව නිරව
බනොවන ැවින් රමව තිබු වසුුක ඳ ද බිම වැබුබ ය.
භාහිය දාුකච්රිය සළුපිලි ඉවවදමා දරපතුුක දව ාගේ
අබයකි. ඔහු ඇබසන් බනන් නාසබයන් දිබවන් ා නරීරබයන්
ග්ර ණයය රන්න ධර්මයක් නැවැයි යන පිළිගැීමම තු ිනිම
බ බනකි. නුදේ බගෞවම බුශධ ප ළවී ධර්ම බශනනා රන ව
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අසන්න
ැබීබමන් ‘බශනනා රන්න ධර්මයක් නැව’ යන
පිළිගැීමබම් ිනිම දාුකච්රිය වමන්බේ ධර්මය ගැන සැ ප ළවිය.
ඔහු ඇස ස ඥාන ප ළ විය. ඔහු බයොදුන් 2511 ක් මග
බගවාබගන බගෞවම බුදුන් ව න්බසේ ුදවන්න ිකබේය. ඥාන
ප ළවූ පසු වමන්බේ ප්රන්නය සුංිනබදන බවක් ිනව නිද සක් නැව.
ප්රේනය සෑමවි ම හිසමව දරාබගන ිනිමයි. බයොදුන් ගණයන් මග
බගවාබගන ප්රන්නය පිළිතුුක බසොයායන්බන් එ ැවිනි. භාහිය
බුදුන් ව න්බසේ ුදවන වි උන්ව න්බසේ පිඬුිනඟා වඩින බව ාවයි.
භාහිය තිබු ප්රන්නය ‘බශනනා රන්න ධර්මයක් තිබබ්ද’ යන්න
වුවේ බුදුන් ව න්බසේබගන් ත ප්රන්නය නැසුබ ය. “ම ධර්මයක්
කියන්නය”යි භාහිය බුදුන් ව න්බසේබගන් ඉල් ා ිනිමබේය. නුදේ
ඔහු පිළිතුුක බ ස ැබුබන් අබන කි; “බම් ධර්මය කියාබදන්න
බව ාවක් බනොබවයි, පිඬුිනඟා වඩින බව ාව”. බදවන වර ේ භාහිය
ධර්මයම ඉල් ා ිනිමබේය. බුදුන් ව න්බසේබගන් පළුද පිලිතුරම
ැබුණි. තුන්බවනුව බුදුන් ව න්බසේ පිළිතුුක බනොදී ිනිමය බනො ැකි
විය. උන්ව න්බසේ බමබසේ පිළිතුුක දුන් බසේ .
දිට්බාංේ දිට්ාං මේවුං භවිස්සති
සුබේ සුව මේවුං භවිස්සති
ුදබේ ුදව මේවුං භවිස්සති
විඤ්ඤබේ විඤ්ඤාව මේවුං භවිස්සති”
දැක් බශ තු ඇසු බශ තු ඉන් එ ා ගමනක් නැති වයි බුදුන්
ව න්බසේ බපන්වා දුන්බන්. ‘දැක් ා දැක් පමණයයි’ ආදී වනබයන්
සාමානය වයව ාරබයදී එම ගාථමාබ බේුකම බදයි. එම බශනනාව
අවසන් වනවි දාුකච්රිය විඥානබේ උපව ැබුබ ය. දාුකච්රිය
අසන්න දකින්න රස ගඳ ස්පර්න ස විඥානය බපෝලණයය වන්න
ධර්මයක් නැති ව ඉන්ද්රිය ඉක්මවා දැක්බක්ය. එනම් සේධර්මය
ශ්රවණයය
බළේය. දාුකච්රිය බම් සේධර්මය අසා වමන්බේ
ප්රන්නබයන් නිද ස්විය. ප්රඥාව ප ළ රබගන අවසානබේ ර ේවිය.
බම් බුශධ බශනනාව ඇසු දරපතුුක දව ාබගන ිනිම දාුකච්රිය
ඇඳ ගැීමම බරදි ැ ැල් ක් බසොයා ම මඟ යනවි බගොබනක්
ඇන පිරිනිවන් පෑ . ර ේ වුවේ ඔහු බරදි ැ ැල් ක් ඉන දව ා
ගැීමම බනො ැකිවිය, බශනනා කිරීම ධර්මයක් බනොමැතිවිය.
බගෞවම බුදුන්ව න්බසේ දාුකච්රිය බශනනා
බම් ධර්මය ප්රගුණය
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රන අය අදේ ිනිමති. ඇසවේ ප ළවී නැති ඔවුහූ ‘අසන්න ,
කියන්න , විඥ්ඥාණය ගවවන්න ධර්මයක් නැව’ යන්න පුුකදු
පුහුණු රති. වථමාගවයන් බම් පුහුණුබ වරදක් දකින්බන්ද නැව.
බමබසේ පුහුණු බවමින් සසර ගමන් රන ඔවුහූ යම් ා ය දී
සළුපිලි උනා ව ා දරපතුුක දව ාගනිති. සළුපිලි යනු ධර්මයයි.
දාුකච්රිය ා ඇති එ ම ධර්මය ‘බශනනා රන්න ධර්මයක් නැව’
යන දරපතුුකයි. ඇස ප ළබනොවී බමබසේ බිහිවන දාුකච්රිය ා පුංච
උපාදානස් න්ධයක් නැව. සුංබයෝජන 1 සම්පුර්ණය බනොමැති ඔවුහූ
මනුලයයබයෝ බනොබවති, වණයබ ොළ ආ ාරය ගන්නා රබ ක් ා
සමානය ( රබ ක් ඇන දාුකච්රිය පිරිනිවන් පෑබ එ ැවිනි). යම්
දවස බම් දාුකච්රිය ා වමන් ඉන්නා වැන ගැන සැ ප ළ වී
‘බුදුන්’ බසොයාබගොස් අවසානබේ ඉන දව ාගැීමම වස්ත්රයක්
නැතිවම ර ේ බවති.
ආ ව යක්ලයාද විුදක්තිය බසවීබම් පරමාර්ථමබයන් යම්
ධර්මයක් ප්රගුණය
අබයකි. ඔහුබේ ධර්මවාවය වුබේ ිනතුවිලි
මරාදමා ‘චින්මනනදයන් හා’ ඇති නිවනක් බසවීමයි. ආ ව
යක්ලයා දිනපවා දුක බිල් ක් ැබුණි. ඔහු දිනපවා එක් දුකබවුඩ
ැිකන් ආ ාරය ගේබේය. බමහි දුකවා යනු ිනතුවිලිය. රබට්
රජ්ජුුකබවෝ ආ ව යක්ලයාබගන් වමන්බේ ජීවිවය බබ්රා ගේබේ
දින
එක් දුකබවුඩ ැිකන් යක්ලයා බිලිදීම බපොබරොන්දු
වීබමනි. රාජපුුකලබයෝ රජ අණය පිළිපදිමින් නගර වැිනයන්බේ
දුකවන් ආ ව යක්ලයා බිල්
බදති. ඔ තු ක්රියාේම වන
රාජයබේ රජතුමා නම් වණ් ාවයි. නගර වැිනයන්බේ දුකබවෝ නම්
සුංස්ඛාර ධර්ම නිසා උපදින ිනතුවිලිය. ආ ව යක්ලයා බල්
සුංස්ඛාර බ ෝ ය නිර්මාණයය රන බ ොඳනර ප පින් ආදී ිනතුවිලි
ප ළවනවි ම මරාදැමීමයි. බ ොඳ නර
බේුකම්ගව බනො ැකි
ආ ව
යක්ලයාබේ විමානය නම් ‘විඥානයයි’. ආ ව
යක්ලයාබේ දවබේ බවවමයක් බනොමැව. ආදරය ුකණයාව වැනි
ගුණයාුංග නැති යක්ලයා තු බ දනාව (බ දනා උපාදාන ස් න්ධය)
ය පේවී තිබුණි. බුදුන් වම විමානය වඩින වි ආ ව යක්ලයා
නගරබේ ිනයළුම දුකවන් ආ ාරය බගන අවසන් ර තිබුණි.
ිනතුවිලි (දුකවන්) මරාදමා චින්වනබයන් එ ා බගොස් විුදක්තිය
බසොයන ආ ව යක්ලබයෝ අදේ ිනිමති. ිනතුවිලි වලින් බවොරවනවි
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විචක්ලණයය ය පේවන
ැවින් බම් යක්ලයන් තු
ධර්ම
ගබ ලණයයක් නැව. එබසේවුවේ සුංස්ඛාර ධර්ම මරාදැමූ ආ ව
යක්ලයා ද ඇස ප ළවිය, ඥාන ප ළවිය, ප්රඥාව ප ළවිය. ත
බ බසේද?
දිනපවා එක් දුකබවුඩ
ැිකන් යක්ලයා
බිල්
දී
අවසානබේ රාජපුුකලයින්
එ
දුකබවුඩවේ බසොයාගැීමම
බනො ැකිවිය. ත ව රජතුමා දැන්වූ
රජතුමා මරණය භය
ඇතිවිය. වමන්බේ ජීවිවය බබ්රාගැීමම දුකබවුඩ ැිකන් බිල්
දීම ඔහු යක්ලයා වූ බපොබරොන්දුවයි. දැන් ුදළු රාජය ම ඉතිරි වී
ඇේබේ වමන්බේ දුකවා පමණි. බමබවක් අනුන්බේ දුකවන්
බිල්
දී ජීවිවය බබ්රාගේ රජතුමා දැන් වමන්බේ දුකවා බිලිදීම
ිනදුවී ඇව. චින්මනදයන් හා බගොස් විුදක්තිය බසොයන අය යම්
දවස ඇස ප
වන්බන් වමන්බේ දුකවා බිල්
දීම ිනදුවන
වි යි. වමන්බේ දුකවා බිල්
දීම
ිනදුවන වි
බ දනා
උපාදානස් න්ධය මතුවී මබනෝසුංබච්වනා ප ළබවයි. බමබවක්
ය පේ රබගන ිනිම බ දනා උපාදාන ස් න්ධය මතුවූ අවස්ථමාව
බමයයි. බමබවක් වමන් ප්රගුණය
(චින්වනබයන් එ ා බගොස්
විුදක්තිය බසවීබම්) මාර්ගය ගැන ආ ව යක්ලයින් විචිකිච්චාව
ඇතිවී ඔවුන් ඇස ප ළවන්බන් වමන්බේ දුකවා බිල්
දීම
ිනදුවන අවස්ථමාව පැමිණිවි යි. රජතුමාබේ දුකවා බිල්
දීම
රැබගන යනවි බවනදා ිනදුබනොවන්නක් එදා ිනදුවී තිබුණි. ආ ව
යක්ලයා ැ ය බගොස් තිබුණි. ැ බයන් බපන්වන්බන් පුංච
උපාදානස් න්ධයයි. බ දනා ස් න්ධබේ මතුවීම එයින් බපන්වයි.
ආ ව යක්ලයා බමබවක් ප්රගුණය
ධර්මය නිබරෝධ විය, ඇස
ප ළවිය. නැවව විමානය යනවි බුදුන්ව න්බසේ විමානබේ වැඩ
ිනිමය . බුදුන්බේ ආගමනය දුකවා මරා ෑම
ාදාවකි. ආ ව
යක්ලයා බුදුන්ව න්බසේ විමානබයන් පි ව යාම අණය බළේය.
අණය කී ුක වූ බුදුන්ව න්බසේ විමානබයන් පි විය. අණය ළ
පමණින්ම බුදුන්ව න්බසේ පි ව ිකබේ ඇයිදැයි යක්ලයා සැ
ඇතිවිය. එය ඇස ප වූ පසු ඇතිවන විචිකිච්ඡාවයි. සැ ය
දුුක රගැීමම යක්ලයා බුදුන්ව න්බසේ විමානය තු
පැමිණීම
නැවව අණය බළේය. බුදුන්ව න්බසේ ආපසු වැඩිය . බම් යක්ලයන්
දමනය රන ක්රමයයි. ඔවුන් තු සුංස්ඛාර බ ෝ යක් බනොමැති
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ැවින් ධර්මයක් බශනනා ර යක්ලබයෝ දමනය
බනො ැකිය.
“බම් ශ්රමණයයා විඩාව පේ ර මරාබගන මි” යි ිනතු යක්ලයා බුදුන්
ව න්බසේ නැවව පි ව යාම අණය බළේය. බදවන වර ද තුන්බවනි
වර ද පි ව බගොස් නැවව පැමිණියද වරබවනි වර විමානය තු ම
උන්ව න්බසේ නවරවූබේ නැවව විමානබයන් පි බනොවන ව ප්ර ාන
රමිනි. ආ ව යක්ලයා තු
ානයප බුදුන් ව න්බසේබේ ා බේ
ින රැබගන ආ ප්රන්න ද යක් තිබුණි. ආ ව යක්ලයා බම් ප්රන්න
ද ය දුම්මැස්බසන් එලිය ගේබේ බගෞවම බුදුන් ව න්බසේබගන්
ප්රන්න කිරීම යි. එය ඥාණය ප ළවීමයි. ආ ව යක්ලයා ප්රඥාව
ගැන ප්රන්නයක් ඇතිවිය. එ ැවින් යක්ලයා බගෞවම බුදුන්
ව න්බසේබගන් ප්රන්න බල් “ප්රඥාව ප ළ ර ගන්බන් බ බසේද”
යන්නයි. බුදුන්ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ “ඇසීබමන් ප්රඥාව ැබ යි
(සූස්සූසා ලභදම පඤ්ඤාං)” යන්නයි. අසන්බන් ුඩමන ධර්මයක් ද
යන ප්රන්නය බගෞවම බුදුන් ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ අප්පම්දමෙ
විචක්ඛදණෙ යන්නයි. ආ ව යා ප්රඥාව ප ළවිය.
ආ ව යක්ලයා ඉ ව ප්රන්ණයය ඇසුබ ඥාණය ප ළවූ
පසුවයි. ඥාණයවන්වයා තු ධර්ම පිලිගැීමමක් බනොමැති ැවින්
සෑමවි ම විචක්ලණයය ඇව. බම් විචක්ලණයම ඥානවන්වයාබේ
ප්රමාදය බ ේතුබවයි. විචක්ලණයය ප වනබවක් විුදක්තිය නැව.
බගෞවම බුදුන් ව න්බසේ ආ ව
යක්ලයා
ප්ර ාන
බල්
(විචක්ලණයය නිසා ප්රමාද වන ැවින්) අප්රමාදය බ ේතුවන ධර්මයක්
ශ්රවණයය
යුතු වයි (අප්පම්දමෙ විචක්ඛදණෙ). අප්රමාදය
බ ේතුවන්බන් සේධර්මයයි. ඥාණයවන්වයා පමණයක්
ළ ැකි
සේධර්ම ශ්රවණයයේ සමගම විචක්ලණයබයන් නිද ස් වී ප්රඥාව
ප ළබවයි. ප්රඥාව ප ළ
රගන්නා වි ධර්මය විචක්ඛබයන්
බවොරවම ඉන්ද්රිය යම ඉක්මවා ශ්රවණයය රයි. ඇසවේ ප ළ බනොවූ
අබයුඩ විචක්ලණයබයන් බවොරව ධර්මය ශ්රවණයය කිරීම පුුකදු
පුහුණු වී ප්රඥාව ප ළ රගව බනො ැකිය. පුුකදු පුහුණු කිරීම තු
ප්රඥාව ඉබගන ගනියි, ප්රඥාව වඩයි. නුදේ ඔවුන් ප්රඥාව ප ළ
බනොබවයි. ැජ්ජාව ුඩමක්දැයි බනොදන්නා ැජ්ජාව නැති අබයුඩ
ැජ්ජාව ුඩමක්දැයි ඉබගනබගන, පුුකදු පුහුණු වී ැජ්ජාව ඇති ර
ගව බනො ැකිය. ධර්මය ප්රගුණය ර පුුකදු පුහුණු වී ප්රඥාව වැීමබමන්
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ප්රඥාව ප ළ ර ගැීමම යබමක් දරන උේසා ය විර්යය වැීමබමන්
ැජ්ජාව ඇති ර ගැීමම දරන උේසා ය බමනි.
ආ ව යක්ලයා සේධර්මය ශ්රවණයය ර ප්රඥාව ප ළ
රගේබේය. ආ ව යක්ලයා බශනනා
ධර්මය ඉන්ද්රිය
ධර්මයක් බ ස ප්රගුණය රමින් ප්රඥාව ප ළ රගැීමම වීර්ය දරන
සේේවබයෝ සැමදා ිනිමති. ඔවුන් විචක්ලණයබයන් බවොරව ධර්මය
ශ්රවණයය කිරීම පුුකදුපුහුණු බවති. බම් ප්රගුණය කිරීම තුලින් වන්බන්
සේේවයා නැවව අන්වය
වැටීම පමණි. එමිකන් ආ ව
යක්ලබයක්ම නැවව බිහිබවයි.
බශනනා රන යම් ධර්මයක් ඇේනම් එය ඉන්ද්රිය ධර්මයකි.
සේධර්මය බශනනා
ැකි ධර්මයක් බනොබවයි. බුදුවරබයුඩ වේ
සේධර්මය බශනනා
බනො ැකිය. බශනනා රන්බන් වචනයි.
වචනව මූ ය ුදළාවයි. එය ඉන්ද්රිය බේ ධර්මයකි. නුදේ
බුදුවරබයුඩබේ බ ෝ බ වා ගුුකවරයුඩබේ බ ෝ බ වා යම් ධර්මයක්
ඉන්ද්රියයන් ඉක්මවා ශ්රවණයය ර (සේධර්මය ශ්රවණයය ර) ප්රඥාව
ප ළ ර ගැීමබම් ැකියාව ඥානවන්වයා ඇව.

ප්රඥාව පහළ වීදමන් පසු කවදරකුදේ ධර්මයකට සවන්
දුන්නද ප්රඥාදවන් ධර්ම දමයරාදරරා ගැනීදම් හැකියාව ඇම.
වම්මික සුත්රදේ ප්රඥාදේ ස්වභාවය උපමා කරන්දන් දපරහන්
කඩකටයි. දදමාංහන්දිය පැ්මකින් මබා ප්රඥාව පහළ වූ පසු
මවදුරට් තුඹස කනිනවිට දපරහන්කඩක් හමුදවයි. බුදුන් ව න්බසේ
යම් ධර්මයක් බශනනා රන්බන් බ ෝබ ෝේවර අර්ථමයකින් වුවේ
ඇස ප ළ බනොවූ පෘවේජනයා එය ඉන්ද්රිය ුදළාබවන්ම ග්ර ණයය
රයි. ගුුකවරයා ධර්මය බශනනා රන්බන් බ ෞකි අර්ථමයකින්
වුවේ ප්රඥාවන්වයා
එහි බ ෝබ ෝේවර ස්වභාවය දැකීබම්
ැකියාව ඇව. ප්රඥාව මඳ මින් සම ර ධර්ම දැකීබම් ැකියාව
ආරම්භබේදී බනොමැති වුවද එම ධර්ම පසුව දකියි. උදා රණයයක්
බ ස ඥාන ප ළ වුවි ම තිබු ප්රන්නය පන්ිනල් අ ිනල් ස භාවනා
ආදී ව්රව නිවන් දැකීම අවනයයද නැශද යන්නයි. ප්රඥාව ප ළ වන
වි මම එම ප්රන්නබයන් නිද ස් වූබවමි. එහි බේුකම බමම ව්රව ධර්ම
නිවන් දැකීම අවනය නැව යන්න බනොබවයි. ප්රඥාව ප ළවූ වි එක්
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අන්වය වේ වැබ න්බන් නැව. නුදේ ඉවා මෑව දී සතුන් මැරීම
බසොර ම් කිරීම ආදී ක්රියාවලින් සේේවයා තිරිසන් භවව උපව
ැබිය ැකි ව මම දුටුබවමි. එය බගෞවම බුදුන් ව න්බසේද විවිධ
වැන්ව බශනනා ර ඇව.
ඇස ප ළ වන්න බපර සේේවයා චතුරාර්යය සවයය
ඉබගන ගනියි, ප්රගුණය
රයි. සම්මාදිට්ඨිබයන් ආරම්භ වන
ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගයද ප්රගුණය
රයි. වචන ව
බේුකම
ඉබගනබගන චින්වනය ර ා චතුරාර්ය සවයය ස ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගය වඩයි. එය අන්ධානු රණයබේ ප්රතිඵ යකි. ප්රඥාව ප ළවීම
වැදගේ සන්ධිස්ථමානයක් වන්බන් ප්රඥාව ප ළවූ පසු චතුරාර්ය්ය
සවයය ස බ තු
ේ ඵ ධර්මය දකින ැවිනි. චතුරාර්ය සවයය දැකීම
චතුරාර්ය සවයය ඉබගන ගැීමම අවනය නැව. එ ැවින් බුදුද ම
බ ෝ චතුරාර්ය සවයය ගැන කිිනේ බනොදන්නා ඕනෑම
ආගමි බයුඩ ප්රඥාව ප ළවීබමන් චතුරාර්ය සවයය දැකිය ැකිය.
බයෝගාවචරයා ප්රගුණය රන චතුරාර්ය සවයය බ ෝ ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගය තුළ නිවන් මාර්ගය නැව. චතුරාර්ය සවයය බ ෝ
ආර්යාල්ාංාුංික මාර්ගය යනු වැඩියයුතු බ ෝ ප්රගුණය
යුතු ධර්ම
බනොවන ැවින් ප්රඥාව ප ළ රගේ බ බනුඩ මජ්ඣිමා පිමපදා
බ ස ධම්ම චක් සුත්ර බශනනාබ
ඳුන්වා ඇති මාර්ගබේ ගමන්
කිරීම
චතුරාර්ය සවයය
ා ආර්යාල්ාංාුංික
මාර්ගය
අවබ ෝධ රගැීමම අවනයය නැව.
පුංච උපාදානස් න්ධයම ‘දුක්ඛ’ වන ැවින් දුක්ඛ සවයය
දකින්න පුංච උපාදානස් න්ධය සම්පුර්ණය විය යුතුය. එ ැවින්
ප්රඥාව ප ළවූ ප්රඥාවන්වයා තු පුංච උපාදානස් න්ධය සම්පුර්ණය
වනබවක් චතුරාර්ය සවයය දැකිය බනො ැකිය. එහි පළුද දැකීම නම්
‘දුක්ඛ’ බ වේ ‘සක් ාය’ බ වේ පුංච උපාදානස් න්ධය දැකීමයි
(සී නාද සුත්රය
න්න). ළදුකවිබේ ින මවබේ ආදරය ස
බසබන ස බනො ැබුන ුඩමාර ස්සප ැදුබන් වැඩුබන් රජු ය බේ
නා යුංගනාවන්බේ බසවබණ්ය. එහි ප්රතිඵ යක් බ ස සේ අවුුකදු
වයබසන් ම ණය වූ ුඩමාර ස්සප සාමබණ්රයන් බ දනා ස් න්ධය
මතු බනොවුනි. ආදරය බසබන ස ආදී බ බ ස් බ දනා ස් න්ධයේ
සමග පැනනිකන ධර්මවාබවෝය. ප්රඥාව ප ළ වී ිනිම ුඩමාර ස්සප
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පුංච උපාදානස් න්ධය සම්පුර්ණය වනබවක් අන්ධවනය
වී
බ ොබ ෝ
ක් ිනිමන්න ිනදුවිය. උන්වහන්දසේ රහ් වුදේ වම්මික

සුත්ර දද්ශනාදවනි.

වම්මික සුත්රදේ දපන්වන පරිදි දදමාංහන්දිය පැ්මකින්
මැබූ පසු දපරහන්කඩ හමුදවයි. මවදුරට් තුඹස හාරන විට ඊළගට
ඉරදබකු හමුදවයි. සුත්රදේ දපන්වන දම් ඉරබා නම් පාංච
උපාදානස්කන්ධයයි. දමමන දපන්වන්දන් ද චතුරාර්ය සමයදේ
පළමු ෝර්ය සමයයයි.
බදවන ආර්ය සවයය දුක්ඛ (සක් ාය) සුදදයයි.
පිමච්චසුද්තපාදය අනුව බම් උපාදානය බ ේතුව වණ් ාවයි (.....
බ දනා පච්චයා වණ් ා, වණ් ා පච්චයා උපාදාන...). වණ් ාව යනු
බ ෝභය බ ෝ වෘල්ණයාව බ ෝ රාගය බ ෝ බනොවන
වවේ
අඩුවරමින් බේුකම් ගවයුතුය. බම් වණ් ාව ුඩමක්ද යන්න වචන
වලින් බවොරව දකින්බන් ප්රඥාව ප ළවූ පසුවයි.
තුන්වන ආර්ය සවයය දුක්ඛ (සක් ාය) නිබරෝධ සවයයයි.
පුංච උපාදානස් න්ධය බ ේතුව වණ් ාවයි. බම් වණ් ාව ාම
වණ් ා, භව වණ් ා ස විභව වණ් ා යනුබවනි බවවදෑුකම්ය.
‘දුක්ඛ’ පුංචඋපාදානස් න්ධබේ ප්රතිඵ යකි. එමනිසා දුක්ඛ
නිබරෝධය සඳ ා බවවදෑුකම් වණ් ාව නිබරෝධ
යුතු වයි
බ ොබ ෝ ධර්මධාරි ගුුකවුකන්බේ පිළිගැීමම. එමනිසා බ ොබ ෝ
බයෝගාවචරයන් වණ් ාව නැති කිරීම
ායි ස මානින විර්යය
බයොදන්බන් අඩුවරමින් වණ් ාව යනු ුඩමක්ද යන්නවේ බනොදැ ය.
ඔවුන් නිබරෝධ රන්න උේසා
රන්බන් ඉන්ද්රියයන්බගන් දැන
ඉබගනගේ වණ් ාවකි.
වණ් ාව බ ේතුව බනොබසොයා වණ් ාව නැති ළ ැකිද?
අස්සජි ම ා ර වන්ව න්බසේ උපතිස්ස බශනනා
ධර්මය
න්න. “බ ේතුන් නිසා
ගේ යම් ධර්මයක් ඇේද එම බ ේතුන්
බුදුන් ව න්බසේ බපන්වා බදයි, තවාබේ නිබරෝධයේ බපන්වා බදයි.”
ඔ
වණ් ාව තිබබ්නම් වණ් ාව බ ේතුවක් ඇව. එ ැවින් බම්
වණ් ාව නිබරෝධ
ැක්බක් එම බ ේතුව නිබරෝධ කිරීබමන්
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පමණි. බ ේතුඵ ධර්මය සේේවයා තු ප්රුදඛ වන්බන් විදයාව
ප ළවීබමන් පසුවයි. එබවක් සක් ායදෘල්ඨිය ප්රුදඛ බවයි. නුදේ
බයෝගාවචරබයෝ ඇස ප ළවීම ේ බපර ින පිමච්චසුද්තපාදය ප්රගුණය
රති. එහි ප්රතිඵ යක් බ ස ඔවුහූ නැවව අන්ව ව ම අසුබවති.
මම පිමච්චසුද්තපාද ධර්ම ප්රගුණය බනොබ බ මි. වණ් ාව
බ ේතු බනොබස බවමි. නුදේ මම ප්රඥාව ප ළවීබමන් පසු දුක්ඛ
සවයය, සුදදය සවයය, නිබරෝධ සවයය දැ
මාර්ගය ප ළ
රගේබවමි. ත සඳ ා ධර්ම දැනගැීමම බ ෝ ධර්ම ප්රගුණය කිරීම බ ෝ
අවනය නැව. යබමක් වණ් ාව , බ දනාව , ඵස්සය බ ේතුව
බසොයමින් පිමච්චසුද්තපාද ධර්මය ප්රගුණය
රනවා නම් එයේ
අවබ ෝධ රගේ ඉන්ද්රිය ධර්මයකි. ඇස ප ළවීම බපර එම
ධර්මයද නිබරෝධ විය යුතුය.
නිබරෝධ සවයය ආ ාර තුනකින් දකින ව දම්සක්පැවතුම්
සුත්රබේ බපන්වා බදයි;
දුක්ඛ නිබරෝධ පිලි ඳ ආර්ය සවයය
0
ත දුක්ඛ නිබරෝධ වීබම් ආර්ය සවයය සාක්ලාේ
යුතු ව
3
ත දුක්ඛනිබරෝධ වීබම් ආර්ය සවයය සාක්ලාේ
රගේ ව.
දුක්ඛ නිබරෝධය, දුක්ඛ නිබරෝධය සාක්ලාේ
යුතු ව, ස
සාක්ලාේ රගේ ව යන බම් ුකණු තුනම සම්පුර්ණය වන්බන්
මාර්ගබේ ගමන් ර ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගය සම්පුර්ණය කිරීබමන්
පසුවයි. වවම ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගය ආරම්භවී නැව. බමවැනදී
සම්පුර්ණය වන්බන් ආ ාර තුබනන් පළුදවැන්න පමණි. නුදේ ප්රඥාව
ප ළවුවි මාර්ගය බපබනයි. ප්රඥාව ප ළ වූ පසුද වණ් ාව ඇතුළු
අබනක් ිනයලුම උපක්බල්නයන් බනොඅඩුව පවතියි. මාර්ගබේ
ගමන් රන වි බ බ ස් නැසී යනවා විනා බ බ ස් නසමින් යන
ගමනක් වථමාගව මාර්ගය තු නැව. බ බ ස් නසමින් යන මාර්ගය
තු දරාගේ ධර්මයක් ඇව. නුදේ නිවන් මාර්ගය තු එබසේ ප්රගුණය
රමින් යන ධර්මයක් නැව. ඇස ප ළවන වි ම ධර්මය නිබරෝධ
බවයි. දරාගේ පිළිගේ ධර්මයක් ඇස ප ළ වූ පසු නැව.
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රථම විීමව සුත්රය අනුව චිේව විශුශධිය නමැති බදවන
රථමබයන් පිමපදා පරිනිර්වාණයය රා යන ගමබන්දී යම් අවස්ථමාව දී
චිේව විශුශධිබේ ගමන සම්පුර්ණය බවයි. එය ප්රඥාව ප ළවිමයි. එවි
චිේව විශුශධිය නමැති රථමය රථමගාබල් නවවා දෘල්ඨි විශුශධිය නමැති
රථමය නිකයි. ප්රඥාව ප ළවනවි චිේවබේ පිරිිනදුවීම සම්පුර්ණය
වන්බන් වවදුර ේ සුංස්ඛාර බ ෝ ය තු උපවක් ිනදුබනොවන
ැවිනි. සුංස්ඛාර ධර්ම පිළිගැීමම නිසා දෘල්ඨිගව වූ සේේවයා තු
දැන් එම දෘල්ඨිබේ පිරිිනදු වීම ඇරබඹයි. බම් අනුපාදා පරිනිර්වාණයය
දක්වා යන ගමබන්දී ුදවන තුන්වන රථමයයි.
ප්රඥාව ප ළප ළ වූ පසු චිේව විශුශධිය නමැති රථමය
රථමගාබල් නවවන
ැවින් බ බ ස් ප්රහීණය
රමින් නිවන්
බසොයායන ගමනක් ප්රඥාබවන් පසු නැව. එය බ බ ස් ප්රහීණය
රමින් ර තුන් වැඩිමග ඔස්බසේ යමන් රන බයෝගාවචාරබයෝ
අඩුවරමින් බේුකම්ගව යුතුය. බරදි ඩක් ස
රජ බයක්
උපමාබ ො බගෞවම බුදුන්ව න්බසේ බශනනා
වේථුපම සුත්රය
බ බ ස් සහිවව මාර්ගබේ ගමන් ගන්නා ආ ාරය බපන්වයි. එදා
තිබුන හින්දු ද ම අනුව ඔවුන් වින්වාස බල් බ බ ස් ප්රහීණය ර
නිවන් බසොයායන මාර්ගයකි. දැනුදු බයෝගාවචරයා තු ක්රියාේම
වන්බන් එවැනි මාර්ගයක් ව ම බපීමිකබේ වර්ල 01 4 ක් වූ ජුලි
01 දා ඉරිදා ුං ාදීප පත්රබේ මා බබ් අරුංග
න්බවො පාබර් ශ්රී
වන ාරාමාධිපති රාජකීය පණ්ඩිව දර්නනපති චිචිත්ර ධර්ම ික
ික ාචාර්ය ඇේ ඳුබර් සුමරසාර හිමියන්බේ මගබපන්වීම ය බේ
අසුං ආිමග විිනන් ප
රන ද වේථුපම සුත්රය කියවීබමන්
පසුවයි. එය බමබසේයි: “දිනක් බුදුරජාණයන්ව න්බසේ ම ා සුංඝයා
පිරිවරාබගන චාරි ාබ වැඩම
රන බසේ . ත මග නුදුබරහි
රජ බයක් වස්ත්රය
සායම් දමමින් ිනිමයි.
බුදුන්ව න්බසේ එවන නවර වී “ම බණයනි
න්න අර
රජ යා බරදි සායම් දමන අපුුකව” යි භික්ෂුන් ව න්බසේ ාබේ
අවධානය එබදස බයොුද ළ . “ම බණයනි, යම් විදිය
ඔය
සායම් දමන බරදි බඩහි ුඩණු පැල් ම් මඩ පැල් ම්, ප තිබුබනොේ
බම් සායම් දැමීම ඔහු
ැකිද?”
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“ස්වාමිනි, එවි බම් බරදි ඩ අපිරිිනදුයි. එමනිසා සායම් දමා
අගනා බමෝස්වරයක්
බනො ැකියි.” “ම බණයනි, බම් බරශද
ස්සන පා
යුතු නම් එය වර ආ ාරබයන් තිබිය යුතුද?”
ස්වාමිීම එය ඉවාම පිරිිනදුව, ුඩණු කිලිිම වලින් බවොරව
තිබිය යුතුය.
“එබසේම පින්වේ ම බණයනි, බමයද දැනගන්න. බරදි සායම්
රන්බනුඩ කිලිිම වූ මළ ැඳුනු වස්ත්රයක් නිල්පා බ ෝ
පා
බ ෝ රතු පා බ ෝ මදිමය රතුපා බ ෝ සායම් කිරීම සුදානම්
වුවබ ොේ වස්ත්රය අපිරිිනදු නිසා එය බනොමනා පැ ැය ගේවක්ම
බවයි. අපිරිිනදු බපනුමක් ඇේවක්ම බවයි. එබසේම ිනව කිලිිම වූ
ල්හි දුගතියම
ාබපොබරොේතු විය යුතුය”. ඉ ව ස න් වුබේ
සුමනසාර හිමියන් අනුව උන්ව න්බසේ බේුකම්ගේ වේථුපම
සුත්රයයි.
සුමනසාර හිමියන්බේ ධර්මය අනුව වර්ණය ගැන්වීම බපර
වස්ත්රය ුඩණු
පැල් ම් ආදිය ඉවේ
යුතුය. එබසේම කිලිිම වූ
අපිරිිනදු වූ ිනබවන් දුගතිය මිස නිර්වානයක්
ාබපොබරොේතු විය
බනො ැකිය. බමය එදා බමදාතුර පවතින්නාවූ බ දාන්ව ධර්මයයි.
වර්වමානබේ ද ඔවුන් එදාබමන් බ බ ස් නසමින් නිවන්
බසොයන්බන් බ දාන්ව ධර්ම අනුගමනය රමිනි. දු
බ ේතුව
වණ් ාව යයි කියමින් වණ් ාව නැසීම බවරදරන්බන් එ ැවිනි.
නුදේ බුශධ වචනය එය බනොවන්බන්ය. වේථුපම සුත්රබේ
එන රජ යා දක්ලබයකි.
පැල් ම් වලින් බවොරවූ වස්ත්රයක්
වර්ණය ගැන්වීම තු රජ යාබේ දක්ලවාවයක් තිබබ්ද? එය ඕනෑම
අබයුඩ
ැකි ාර්යයකි. එබසේනම් රජ යාබේ දක්ලවාවය
ුඩමක්ද?
බසෝදා ඉවේ
බනො ැකි පැල් ම් වස්ත්රබේ ඇතිවි ම
වර්ණය ර ා බයොදා එම වස්ත්රය වර්ණය ගැන්වීම රජ යා තු ඇති
දක්ලවාවයයි. සම ර වර්ණය ව
යම් වර්ණය සහිව පැල් ම් ම ා
දැමීබම් ැකියාව ඇව. ත සම් න්ධව මනා දක්ලවාවයක් ඇති
රජ යා
පැල් ම් තිබ න වි දීම වස්ත්රය මනාබ ස වර්ණය
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ගන්වයි. කිිනම පැල් මක් නැති සුදු වර්ණය වස්ත්රයක් වමන්
ැමති
ආ ාරය වර්ණය ගැන්විය ැකි ව සැ ෑවකි. එය සම්පුර්ණයබයන්
බ බ ස් ්තරහින වූ වැන බපන්වයි. නුදේ ඊ බපර මජ්ඣිමා
පිමපදාබ ගමන රන ප්රඥාවන්වයා ආබ ෝ ය ප ළ වීම බපර
(බුශධ ප ළවීම බපර) උපක්බල්න ද සයක්ම පවතින්බන්ය.
ආබ ෝ ය ප ළ වීබමන් පසු නැසී යන්බන් මක්ඛ (ගුණයවතුන්බේ
ගුණය මැකීම ස ගුණය නැතියවුන්බේ නැතිගුණය කීම), ප ාස (අන්
අයබේ වැරදි නැසීම), ඉස්සා (ඊර්ලයාව), මච්ජරිය (මසුුක ම), මායා
(ුදළා කිරීම), සාබාංයිය ( පිම ම) යන උපක්බල්න පමණයක් වද
එම ලිපිබේම සඳ න් බවයි. බමම උපක්බල්නයන් තිබියදීම යබමක්
බුශධ ප ළ ර ගැීමම,
රූප ාබේ පැල් ම් තිබියදීම වස්ත්රය
වර්ණය ගැන්වීබම් රජ යා සතු දක්ලවාව ා සමාන බවයි.
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7
විදයාව පහළ වීම (විජ්ජා උදපාදී)
දහව්
ෝර්ය මාර්ගයට වැම ම
ප්රඥාව ප ළ රගේ සේේවයා දුක්ඛ සවයය, සුදදය සවයය
ස නිබරෝධ සවයය දැ ආර්ය මාර්ගය වැබ යි. මාර්ගසවයය වූ
එය ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගයයි. විජ්ජා උදපාදී බ ස ඳුන්වන
විදයාව ප ළවිමද එයයි. මාර්ගය වැබ න වි ක්බල්නබයෝ
එබ සම පැවතුනද එවැනදී බ බ ස් බේද රන විදයාව ප ළ
බවයි. මාර්ගය වැටීමේ සමග සම්මා දෘල්ඨිය ප ළබවයි.
සම්මා දෘල්ඨිය ප ළ වූ සේේවයා අුඩස ය දැනගනියි,
අුඩස මූ ය දැනගනියි. ුඩස ය දැනගනියි, ුඩස මූ ය දැනගනියි.
සම්මා දෘල්ඨිය ප ළවීමේ සමගම අුඩසල් නැති ර ුඩසල් වැීමමක්
ිනදුවන ව මින් අද ස් බනොබ බරයි. බමවැනදී වන්බන් දැනගැීමම
පමණි. විදයාව ප ළවී මාර්ගය අවතීර්ණයවීම යම් දවස ිනයලුම
ක්බල්නයන් ප්ර ාරණයය වීම බ ේතුබවයි. මාර්ග ස ඵ අනුව
වා රනවා නම් බමය බසෝවාන් මාර්ගය වැටීමයි. බමබසේ ආර්ය
මාර්ගය අවතීර්ණය වීම ස්ිකර වනබයන්ම සසර ගමන නවරවීම
බ ේතුබවයි.
බ ොබ ෝ ගුුකවුක මාර්ගය ස ඵ ය එ ක් බ ස බගන වා
ද මාර්ගය වැටීම එ කි, ඵ ය අබන කි. බම් මාර්ග ස ඵ
බ දාන්ව ධර්ම වලින් ද ආභාලයකි. සම්මා දෘල්ඨිබයන් ආරම්භ
වන ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගය විර්යය බයොදා වැඩිය ැකි මාර්ගයක්
බනොබවයි. මාර්ගය වැබ න වි ම සම්මා දෘල්ඨිය ප ළබවයි.
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සවර සතිපට්ාංානය තු “ ාබේ ායානුපස්සනා වි රති”
බ ස ඳුන්වන්බන්ද බම් මාර්ගය ප ළ වීමයි. විදයාව ප ළ වීමේ
සමග ිනදුවන බේ වාසය කිරීම චින්වනබයන් ප්රගුණය
ැකි
බදයක් බනොබවයි. බයෝගාවචරයන් බම් ායානුපස්සනාව ප්රගුණය
රන්බන් චින්වනබයන් ය පිලි ඳ ිනහිය පිහිටුවීබමනි. නුදේ
‘ ාබේ ායානුපස්සනා වි රති’ යන්බනහි බේුකම බයෝගාවචරයින්
විිනන් ිනදු රනු
න චින්වනබයන් ය ගැන ිනහිකිරීම බනොව
බයහි ිනහිය පිහිටුවා
බයහි වාසය කිරීමයි.
බයහි ිනහිය
පිහිටුවන වි ිනව ා මන තු ිනහිය ක්රියාේම බනොබවයි.
විදයාව ප ළවීම (විදයා උදපාදී) චින්වනය ඉක්මවයි, මන
ඉක්මවයි. එබමන්ම විදයාව ප ළවීම පැ ැදිලිවම අේදකියි. විදයාව
ප ළ රගැීමබමන් බවොරව වථමාගව දර්නනයක් බනොමැති ැවින්
දර්නනය පේවුබේ යයි ුදළාවූ අය වමන් විදයාව ප ළවුබේ දැයි
පරික්ලා රබගන වම ුදළාබවන් නිද ස් විය ැ . උම්මේග
ජාව බේද බම් මාර්ගය වැටීම සඳ න් ර ඇේබේ ප්රඥාව පරීක්ලා
කිරීම බ සයි. උම්මේග ජාව බේ රථම ප්රන්නබයන් මාර්ගය වැටීම
පරික්ලා රයි.
ඇස ඥාණය ස ප්රඥාව ප ළ ර ගන්බන් සේවබයක් වුවේ
මනුලයයා ඇතුළුව කිිනම සේවබයක් ආර්ය මාර්ගය අවතීර්ණය
වන්බන් නැව. ආර්ය මාර්ගය
සේවබයුඩ
අවතීර්ණය විය
බනො ැකිය. කිිනම ධර්මයක් තු පිහි ා වථමාගව මාර්ගය අවතීර්ණය
විය බනො ැක්බක් ත නිසයි. විදයාව ප ළවීබමන් බවොරව, එනම්
මාර්ගය වැටීමකින් බවොරව වථමාගව දර්නනයක් බනොමැති ැවින්
වථමාගව දර්නණයය පේවුබේ යයි ුදළාවූ බ බනුඩ එම ුදළාබවන්
නිද ස් වීම මවිිනන් බපන්වා බදන විදයාව පහළවීම මනා
පිටුව ක් වනු ඇව.
බමම
වැබ න්බන් බ
වීබමන් පසුව
මාර්ගය වැබ
ිනහිය පිහි යි,

මරණයබයන් නිද ස් වන්නාවූ ආර්ය මාර්ගය
බසේද? පැ ැදිලිවම ඇස, ඥාන, ස ප්රඥාව ප ළ
පමණයක් ආර්ය මාර්ගය අවතීර්ණය බවයි. ආර්ය
න වි සුංසාරබේ පළුද වර රූප ාබේ පමණයක්
බේ වාසය රයි. “ ාබේ ායානුපස්සනා වි රති”
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බ ස ඳුන්වන්බන් එයයි. විදයාව ප ළවන බම් බමොබ ොබේදී ඇස
ක්රියාේම වුවද, ඇස ර ා ආබ ෝ ය ගමන් ර රූපය නිර්මාණයය
වුවද චින්වනබේ ස මබනහි ිනහිය බනොපිහි න ැවින් ඇබසන්
කිිනම බ බනක් බ ෝ බදයක් බපබනන්බන් නැව. ත ආ ාරය ම
බණයන් ඇසීමක් බ ෝ දිබවන් රස ගැීමමක් නාසබයන් ගන්ධයක්
බ ෝ නරීරබයන් ස්පර්නයක් ඇති බනොබවයි. නුදේ එවන
ඉන්ද්රියයන්බේ ක්රියා ාරිේවය ඇව. ඉන්ද්රියයන් නිසා වර්ණය, නබ්ද
ආදී රූප ඇතිබවයි. නුදේ විදයාව ප ළවනවි රූප ාබේ පමණයක්
ිනහිය පිහිටුවා නාම ධර්මයන්බගන්ද චින්වනබයන්ද මබනන්ද
නිද ස් බවන ැවින් විදයාව ප ළ වී මාර්ගය වැබ නවි බ බ ස්
සහිව බ ෝ යක් නිර්මාණයය වන්බන් නැව. එ ැවින් ඉන්ද්රියයන්
ප ම ශී බේ පිහි යි. බමය සුංසාරබේ එක්වරක් පමණයක්
ිනදුවන්බනකි. උම්මේග ජාව බේ ා බගෝ
ථමාබ දික්පිිමයා
පුංචශී බේ පිහිටුවන්බන් බම් අවස්ථමාබ දීය. බමවැන් ප න්
සක් ායදෘල්ඨිය තිබුනද බ ේතුඵ
ධර්මය විිනන් චින්වනය
බමබ යවයි.
බුශධ ප ළවීම බපර මාර්ගය වැටීම බ වේ විදයාව
ප ළවීම සුළුපටු බදයක් බනොබවයි. බමය පැ ැදිලිවම විදයාව
ප ළ රගන්නා විිනන් අේදකියි. බමම අවස්ථමාව මග ැර වථමාගව
දර්නනයක් දකින්න බනො ැකිය. විදයාව ප ළවනවි චින්වනය
තු ිනහිය බනොපිහි න ැවින් (පුශග බයක් බනොමැති ැවින්) ත
බමොබ ොබේ ිනදුවූබේ ුඩමක්ද යන්න දන්බන් නැව. දැනගැීමම
චින්වනබේ ප්රතිඵ යකි. චින්වනය තු ඇේබේ අවිදයාවයි. විදයාව
ප වනවි චින්වනය ක්රියාේම බනොබවයි. යබමක් ිනහි විසඥ වූ
වි ද වමන් ත ව දන්බන් නැව. නුදේ විදයාව ප ළවීම විසඥ වුවක්
බනොවන්බන් බම් බමොබ ොබේදී ිනහිය
බේ පිහි න ැවිනුේ
ඇදවැටීමක් ිනදුබනොවන ැවිනුේ නිසාය. විදයාව ප ළවීම බපර
ස පසු නරීරය අප සුවාවයක් ඇතිවන්බන්ද නැව. බමවැනදී
බේ පමණයක් සතිය (ිනහිය) පිහි න ැවින් චින්වනයේ මනසේ
ඉවා සුළු බමොබ ොව
බයන් බවන්බවයි. එම සුළු බමොබ ොව
ිනදුවන බම් බවන්වීම නිසා දින කිහිපයක් ගවවන බවක් නාරීරි
ම න්ිනයක් ිනව දැබනන්බන් නැව. බදබද බ ොව අධිපති නක්ර
බශබ න්්රබයෝ පැමිණය ප්රඥාව පරීක්ලාව
ක් රන්බන් විදයාව
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ප ළවන බම් බමොබ ොව පසුවයි. (උම්මේග ජාව බේ රථම ප්රන්නය
කියවන්න).
සවර සතිපට්ාංානය නිවන් දැකීබම් ත ායන මාර්ගය බ ස
දක්වා තිබ න්බන් එහි පළුද පට්ාංානය වූ
ායානුපස්සනාව
මාර්ගය වැටීමේ සමගම ප ළ වන ැවිනි. බමවැනදී බේ
පමණයක් ිනහිය බ වේ සතිය පිහි යි. බ ොබ ෝ බයෝගාවචරයන් බම්
සවර සති පට්ාංානය වැඩුවද, ප්රඥාව ප ළ වීබමන් පසු සතිය (ිනහිය)
විවිධ ස්ථමානයන්හි පිහි නවා විනා තවා වැඩිය ැකි ධර්ම බනොබවයි.
ායානුපස්සනාව වඩනවා යැයි කියමින් බයෝගාවචරයින් රන්බන්
බේ ිනහිය පිහිටුවීම බනොව චින්වනබයන් ය ගැන ිනහිකිරීමයි.

විජ්ජා උදපාදී බ ස
ඳුන්වන ‘විදයාව’ මවිිනන්
ප ළ රගේබේ බමෝ ර්රථමය පදවමින් ිනිමන වි දිය. එය ිනදුවුබේ
නවසී න්වබේ ැමිල් න් නගරබේ ජනාකීර්ණය මාර්ගය දී සඥා
පුවුකවක් ඉදිරිපි දීය. සුංසාරය පුරාව ම මරණයය උුකමව තිබු බේ
බමොබ ොව
සතිය (ිනහිය) පට්ාංාන විය. චින්වනය තු ිනහිය
බනොපිහි ා ය තු පමණයක් ිනහිය පිහි ා ජනාකීර්ණය මාර්ගය දිබේ
බමෝ ර්රථමය පැදවිය. චින්වනය බ ෝ මන තු ිනහිය බනොපිහිිම
නුදේ ය සෘජු විය. චින්වනබයන් බවොරව බයන් බ බරන
ාර්යයන් බ ේතුඵ ධර්මය අනුව ක්රියාේම විය. ය ක්රියාේම
වුවද ත බමොබ ොබේ බමෝ ර්රථමය පදවන්බනක් බනොවිය (රූප ාය
යනු සේවබයක් බනොබවයි). ඇබසන් දැකීමක් බ ෝ
බණයන්
ඇසීමක් බ ෝ බනොවීය. අතීව වර්වමාන ස අනාගව ා ාත්රබයන්
බවොරවූ ත බමොබ ොබේ ුඩමක් ිනදුවුබේදැයි චින්වනය ර ා
බනොදැන ිනිමබයමි. එබවක් චින්වනබයක්
ාර්යය බම්
අවස්ථමාබ දී බ ේතුඵ ධර්මය විිනන් ාරගේ අවර බමෝ ර්රථමයක්
පැදවීබම්දී
යුතු ිනයළු
ාර්යයන් බ ේතුඵ ධර්මය විිනන්
ඉටු රන දී.
නැවව ඉන්ද්රියන් අවදිවනවි සඥා පුවුකවක් ඉදිරිබේ
බමෝ ර්රථමය නවරවී තිබුණි. බම් ිනශධිබයන් පසු ම විඩාව
සම්පුර්ණයබයන්ම නැතිවිය. එබසේම මරණයය යනු මනිනන් සාදාගේ
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ධර්මවාවයක් ව ප්රවයක්ල විය. එයද දෘල්ඨියක් වුවේ එය සම්මා
දෘල්ඨියයි, ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ ආරම්භයයි.
විදයාව ප ළවීම ඕනෑම ඉරිය වකින් ිනදුවිය ැ . ිනශධාර්ථම
වවුසා විදයාව ප ළ ර ගැීමම එතුමා ිනහිුදර්ජා වී මාර්ගබේ වැටී
ිනටීබමන් බ ෞශධ සාහිවය තු බපන්වයි. නුදේ එය ිනහිුදර්ජාවී
ඇදවැටීමක් බනොව සයනය වී ිනිමවිබ
මාර්ගය ප ළවීමයි. බමය
ිනහිුදර්ජා වීමක් බ ස ඳුන්වන්බන් බවනේ වචනයක් එය ආබශන
බනො ැකි ැවිනි. ඇේවවනබයන්ම බමය වවදය විදයාබ
ඳුන්වන ිනහිුදර්ජාව බනොබවයි. බමොළය ුකධිර සැපයුම ා
ඔක්ිනජන් සැපයුම නවර වුවි යම් අයුඩ ිනහිුදර්ජා විය ැ . එවි
බමොළබේ ස්නායු ව ක්රියා ාරිේවය දුර්ව වීමක් ිනදුවිය ැ .
නුදේ බේ සතිය පිහි න බම් විදයා උදපාදී බ ස ඳුන්වන බුශධ
මාර්ගය ප ළවනවි නරීරබේ ක්රියා ාරීේවය ඉවා බ ොඳින් පවතියි.
නුදේ ය සුුකවන පුශග බයක් නැව.
විදයාව ප ළවී ආර්ය මාර්ගය වැබ නවි දෘල්ඨි විශුශධිය
සම්පුර්ණය වී සම්මා දෘල්ඨිය ප ළබවයි. දෘල්ඨි විශුශධිය නමැති රථමබේ
ගමන අවසන් බවයි. එය රථමගාබල් නවවා ුංඛාවිවරණය විශුශධිය
නමැති රථමබේ ගමන ඇරබඹයි. එය වරවන රථමයයි. බමවැනදී බපර
සඳ න් ර ඇති පරිදි බ ේතුඵ ධර්මය ක්රියාේම වන අවර එමිකන්
සක් ායදෘල්ඨිය සමග ක්රියාේම
වූ ධර්ම ප්ර ාරණයය බවයි.
ුංඛාවිවරණය විශුශධිය, දෘල්ඨි විශුශධිය බ ේතුව බ ො බගන
ඇතිබවයි. බයෝගාවචරයින් පවසන පරිදි ුංඛාවිවරණය විශුශධිය යනු
විදර්නනා භාවනා මිකන් වැඩිය ැකි මාර්ගයක් බනොබවයි.
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8
ෝදලයදකය උදපාදී
(ෝදලයකය පහළවීම)
බපර සඳ න්
පරිදි විදයාව ප ළවී ආර්ය මාර්ගය
වැබ නවි සේව පුශග දෘල්ඨිබයන් බවොරව රූප ාබේ වාසය
රයි ( ාබේ ායානුපස්සනා වි රති). මාර්ගය වැටීබමන් පසු
බ ේතුඵ ධර්මය අනුව චින්වනය ක්රියාේම බවයි. බ ේතුඵ
ධර්මය ප්රුදඛ වුවේ සක් ායදෘල්ඨියද බනොනැසී පවතියි. බමවැනදී
දස සුංබයෝජනයම සම්පුර්ණය වී ඇති ැවින් විදයාව ප ළවීබමන් පසු
සේේවයා මනුලයබයක් බ ස උපව
යි. ආර්ය මාර්ගය වැටුන
සේේවයා බමම ජිවිව ා ය තු යම් දවස ස්ිකර වනබයන්ම
ආබ ෝ ය ප ළ රගනියි. බුශධ ප ළවීම බ ස මවිිනන්
ඳුන්වන්බන්ද බම් ආබ ෝ ය ප ළවීමයි. හින්දු ද ම අනුව බමය
බසෝවාන් ඵ යයි. සසර ගමබන්දී බමබවක් ඝන අන්ධ ාරබයන්
වැසී තිබුන ‘මරණයය’ තු ආබ ෝ ය ප ළවී මරණයබයන් නිද ස්
වීම ‘බුශධේවයයි’.

බුශධ ප ළවීම බපර එබවක් මවිිනන් රබගන ිකය ධර්ම
ශ්රවණයය ඇතුළු ිනයළුම ගබ ලණයයන් සම්පුර්ණයබයන්ම නවරවිය.
සුංස්ඛාර ධර්ම තු උපව අවසන් විය. ත ා ව වානුබ දී මම
නවසී න්වබේ
ැමිල් න් නගරබේ ජිවේවීමි. ගබ ලණයය
අව ැුකණය පසු ුං ාබවන් බගන්වා ගේ බ ලිනා ය ැීමම යම්
ා යක් වැය බ බ මි. මා විිනන් නරඹමින් ිනිම බ ලිනා යය
‘ස ඳ පබිලිස්’ විය. බ දනා උපාදානස් න්ධය තු උපව ැබීම ,
එනම් මනුලය උපව සම්පුර්ණය වීම අවනයය මබනෝසුංබච්වනා
ඇතිවීම එම බ ලිනා යය ැීමම ම මනා පිටුව ක් විය (ප්රඥාව
ප ළවීම ශ්රවණයය නිසා ිනදුවුවේ බුශධ ප ළවීම ධර්ම ශ්රවණයය
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වැදගේ වන්බන් නැව). එම ා බේදීම බුශධ පුත්රබයුඩ දානයක්
දීබම් අවනයවාව ද මබේ මනබසේ අභයන්වරබයන්ම පැනනැගී
තිබුණි. දානය සඳ ා ක්රියාේම වීමක් මවිිනන් ිනදු බනොවු නුදේ ත
සඳ ා මග පෑදුනි. අප නගරබේ බවබසන බ ෞශධයන් විිනන් බවසක්
බපොබ ොය නිමිේබවන් භක්ති ගීව ගායනාවක් සුංවිධානය රතිබුණි.
එය පන්සබල් ගුකවර ස්වාමීන්ව න්බසේ ද වැඩම ර ිනිමය .
ාුදදුුකවන් ගැන නිවර බසොයා
න එක් උපාින ා මාවාවක්
උන්ව න්බසේබගන් පසුදින දානය ගැන විමසා
ැීමය.
උන්ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ පසුදින පමණයක් බනොව එදිනද දානය
බනො ැබුණු වයි. එම උපාින ා මාවාවේ සමග එ තු වී පසුදින
දානය පිළිබයළ ර උන්ව න්බසේ පිලිගැන්වුබයුද. පසුදින සැන්දෑ
යාමබේ නිදන ාමරබේ න්නාඩි බම්සය ඉදිරිපි යමක් බසොයමින්
ිනිමන වි බමබවක් ඇබසන් දුටු වස්තු බවනුව එක් වරම
ආබ ෝ ය ප ළවූ අවර බ බ ස් වලින් සම්පුර්ණයබයන් නිද ස් ව
සතිය පිහිටුවිය. බම් අවස්ථමාබ දී දෑස් සම්පුර්ණයබයන්ම විවෘවව
තිබුන අවර ආබ ෝ ය ැර බවන යමක් ඇබසන් බනොදුටුබවමි. එය
‘ආබ ෝබ ෝ උදපාදී බ ස ඳුන්වන බුශධ ප ළවීමයි. ඊළඟ
දිනබේදී වවදුර ේ මරණයයක් බනොමැති ව ක්ලණි වම මබේ
මනස ප ළවිය. ආබ ෝබ ෝ උදපාදී බ ස ඳුන්වන ආබ ෝ ය
ප ළවීම යනු සම ර බයෝගාවචරයින් දෑස් පියාගේවි දකින
ආබ ෝ
ප බනොබවයි.
බමබවක්
ා යක් බ බනක් බදයක් දුටු ඇස ර ා
ආබ ෝ ය පමණයක් ප
වන්බන් බ බසේද යන්න මම ඔ
බපන්වා බදමි. ආබ ෝ ය ප ළ වීම බපර සේවයා මනුලයබයක්
බ ස බ දනා ස් න්ධබේ උපව
යි. උපව තු පැවැේමක් නැව.
සේවයාබේ පැවැේම පුංච උපාදානස් න්ධය තු ිනදුබවයි. ජරාව
ස වයාධිය ඇේබේ ද බමම පැවැේම තු යි. බමම පැවැේම සවර
ආ ාරය ධර්ම නිසා ිනදුබවයි. වණ් ාව ද බ ේතුවන බමම ධර්ම
වර නම් නාමරූප, ස ායවන, ඵස්ස ස බ දනා බවයි. උම්මේග
ජාව බේ බමම ධර්ම සවර පිළිබවලින් බසේන , පුක්ුඩස, ාවින්ද
ස බශවින්ද නම්වූ පඬිවුකන් වණ් ාව නමැති රජු
රන බසේවය
බ සද, වණ්හු්තපාද සුත්රබේ ීවවර බ ේතුබ ො බගන, පිණ්ඩපාවය
බ ේතුබ ො බගන, බසේනාසනය බ ේතුබ ො බගන ස ික න්පස
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බ ේතුබ ො බගන ඇතිවන වණ් ාව බ ස ද බපන්වා බදයි. බුශධ
ප ළවන වි බසේන ාදී පණ්ඩිවබයෝ වණ් ාව නමැති රජු
රන
බසේවය අව රියි. බුශධ ප ළවීම බපර ඇස ඥාණය ප්රඥාව ස
විදයාව ප ළවීමේ එම ප ළවීම් තු ශී විශුශධිය චිේව විශුශධිය
දෘල්ඨි විශුශධිය ස
ුංඛාවිවරණය විශුශධිය චිේව සන්වානය තු
ඇතිවීමේ නිසා බමම නාමරූප, ස ායවන, ඵස්ස ස බ දනා යන
ධර්ම වබරහි ක්රියාව බමොබ ොව
නවර බවයි. එහි ප්රතිඵ යක්
බ ස ඇබසන් ග්ර ණයය රන ද ආබ ෝ සඥාව නාමරූප බ ස
බ ෝ ස ායවන බ ස බ ෝ ඵස්සය බ ස බ ෝ බ දනාව බ ස බ ෝ
පිළිබයළ බනොවී ආබ ෝ ය බ සම දකියි, ආබ ෝ ය ප ළබවයි.
එය වර්ණය රූපයයි. බමබසේ ආබ ෝ ය ප ළවන්බන් විජ්ජා උදපාදී
බ ස ඳුන්වන විදයාව ප ළවී ආර්ය මාර්ගය අවතීර්ණය වනවි
රූප බේ සතිය පිහි වූ
ැවිනි. විදයාව ප ළබනොවී කිිනම
සේවබයුඩ බුශධ ප ළ බනොබවයි. බුශධ ප ළවනවි අතීව
මව බයන්ද අනාගව අබ්තක්ලාවන්බගන්ද නිද ස් බවයි. බ ොබ ෝ
බයෝගාවචරබයෝ ධර්ම ප්රගුණය කිරීබමන් බම් අතීවබයන් ා
අනාගවබයන් බවොරවූ චින්වනය ප ළ ර ගැීමම වීර්ය දරති.
ඔවුන් ධර්මය නමැති උගු
අසුවී අන්වය
වැබ යි. ඔවුන්
ආබ ෝ ය ප ළ රගන්නවා බවනුව ශුනයවාව ප ළ රගනියි.
දර්නණයය ප ළවුබේ යයි කියන බ ොබ ෝබදබනක් බම
වැඩවාසය රති. දර්නණයබයන් ුදළාවූ අය බ ොබ ෝය. චින්වනබේ
බ ෝ මනබසේ ිනදුවන යම් විබනේල විපර්යාසය
දර්නණයය යයි ඔවුහූ
රැවබ ති. බුශධ ප ළවීබමන් පසු දම්සක්පැවතුම් සුත්රය බශනනා
රන්බන් බයෝගාවචරයා බම් ුදළාබවන් ග වා ගැීමම යි. වථමාගව
දර්නණයය ඉබබ් ප ළවන්නක් බනොබවයි. ධර්මයක් ප්රගුණය
ර
ප ළ රගන්නක්ද බනොබවයි. වථමාගව දර්නණයය බ වේ බුශධ
ප ළවීම බපර බ ේතුඵ ධර්මය ක්රියාේම වන අවර වථමාගව
දර්නණයයද බ ේතු සම්පුර්ණය වීබමන්ම ප ළබවයි. වථමාගව දර්නණයය
බපර විදයා උදපාදී බ ස ඳුන්වන විදයාව ප ළබවයි. එය මාර්ගය
වැටීමයි. මාර්ගය වැටීබමන් බවොරව ඵ යක් බනොමැව. කිිනම
බයෝගාවචරබයක් (බසෝවාන් ආදී) මාර්ගය ුඩමක්දැයි බනොදනියි.
විදයාව ප ළවීබම්දී බේ ිනහිය පිහිටුවීම මාර්ගය පිළිපන් ආර්ය
පුශග යා පැ ැදිලිවම අේදකියි. විදයාව ප ළවීම ප්රඥාවේ, ප්රඥාව
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ප ළවීම ඥාණයයේ, ඥාණය ප ළවීම ඇස ප ළවීමේ බ ේතුබවයි.
එ ැවින් යබමුඩ ඇස ප ළවීම, ඥාණය ප ළවීම, ප්රඥාව ප ළවීම,
විදයාව ප ළවීම ස ආබ ෝ ය ප ළවීම පිළි ඳව වමන්බේ
අේදැකීමක් බනොමැති නම් ප වූ වථමාගව දර්නනයක් නැව. බමබසේ
මවිිනන් බශනනා රන දම්සක්පැවතුම් සුත්රය ශ්රවණයය ර වමන්බේ
දර්නණයය සම් න්ධබයන් විචිකිච්ඡාව ප ළ වන්බන් නම් එයම
ුදළාව පේවූ බයෝගාවචරයින්බේ ඇස ප ළවීම බ තු
ේ බවයි.
විදයාව ප ළවී ආර්ය මාර්ගය අවතීර්ණය වුවද යම් යම්
බ ේතු සපිබරන බවක් බුශධ ප ළ බනොබවයි. ප තින් බපන්වා
බදන්බන් ආර්ය මාර්ගය අවතීර්ණය වූ මනුලය සේවයා බප්රේව
විමානබයන් අේමිබදන බවක් බුශධ ප ළ බනොවන
වයි.
රූපස් න්ධය ස
නාම ස් න්ධ උපාදානය වීබමන් පුංච
උපාදානස් න්ධය ප ළවන ව පැ ැදිළිය. එමිකන් ිනතුවිලි ස
මබනෝසුංබච්වනා ප ළබවයි. ුඩඩා
ා බේ ින
පුංච
උපාදානස් න්ධය ක්රම ක්රමබයන් වර්ධනය වන්බන් චින්වනබේ
ක්රියා ාරිේවබයනි. සක් ායදෘල්ඨිය ප ළවීබමන් පසු ආරම්භ වන
සේේවයාබේ ජිවන පැවැේම රිය
ර්මාන්වයක් බමනි. බමම
ර්මාන්වබේ පැවැේම සඳ ා බපෝලණයය (ආ ාර) අවනයබවයි.
ඵස්සය එක් ආ ාරයකි. නුදේ ඵස්සය වූ පමණින්ම ර්මාන්වබේ
පැවැේම බගනයා බනො ැ . පැවැේම සඳ ා මබනෝසුංබච්වනා
නමැති ආ ාරය අවනය බවයි. ඵස්සය ස
න්බන් දන්දියයුතු
ආ ාරයක් බ සයි. ඵස්සය දානය
වි
මබනොසුංබච්වනා
ඇතිබවයි. මබනෝසුංබච්වනා ර්මාන්වබේ දියුණුව සඳ ා බයොදවයි.
මබනොසුංබච්වනා බනොමැති
ර්මාන්වයුඩේ නැව,
ජිවේවීමුඩේ නැව. උදා රණයයක් බ ස ුඩඩා ළදුකබවක් ගේවි
ඵස්සයේ මබනෝසුංබච්වනාේ අල්ප වනබයන් ක්රියාේම බවයි.
එපමණයක් බනොව මනුලයය උේපේතියක් ැබූ පසුවද (මම බමවන
මනුලයය උ්තපේතියක් බ ස බපන්වන්බන් බ දනාව තු ිනදුවන
උපවයි) මබනොසුංබච්වනා නිිනපරිදි ක්රියාේම බනොබවන අවස්ථමා
ඇව. මබනෝසුංබච්වනා ඇති බනොවීම මනුලයයා බප්රේව විමානබේ
ප ළවීම බ ේතුවක් බවයි. එය ආර්ය මාර්ගය වැටුන මනුලයයා
බුශධ ප ළවීම ද ාදාවක් බවයි. එය ත්රිපි බේ බප්රේව වස්තුබවන්
බපන්වා දී ඇව.
64

විදයාව ප ළ රගේ සේේවයා මනුලයබයක් වූ පමණින්ම
ආබ ෝ ය ප ළ බනොවන්බන් ඉ ව බපන්වා ඇති මබනෝසුංබච්වනා
අවනය වරම ක්රියාේම බනොවීම නිසයි. විදයාව ප ළ රගේ
මනුලයයා ද උේපේතිය ස මරණයය අසුවී ඇව. මරණයය අසුවූ
මනුලයයා බප්රේවබයක් බ ස ප ළවිය ැ . බප්රේවයන් උපදින බ ෝ
මැබරන බ ෝ සේේව බ ොට්ාංානයක් බනොබවයි. ඔවුන් යම් වැන
ප ළබවයි. බප්රේවයා ුඩසල් අුඩසල්
බනො ැකි නුදේ ඔවුන්
පින්
ාබගන ුඩසල් වර්ධනය
රගව ැ . බම් පින්
ාගැීමබමන් බප්රේවබයෝ වමන් ඉන්නා බප්රේව ආේමබයන් නිද ස් වී
ඉ ළ ව ය
පැමිබණයති. එය බශව ව යක් විය ැකිය. බප්රේව
විමානබයන් නිද ස් වන බවක් බුශධ ප ළ බනොවන ැවින් දන් දීම
ආදී ුඩසල් ර පින් පුදණුවා බම් බප්රේවයන් ඔවුන් ිනිමනා වැනින්
නිද ස්
යුතුය.
ත්රිපි බේ බපන්වා ඇති පරිදි බම් බප්රේව විමාන ව ිනිමන
බප්රේවයන් ආ ාර තිබබ්. එනම් එවන ඵස්ස ආ ාරය ඇව.
පරිපුර්ණයේවය පේ මනුලයයා තු ඵස්ස ආ ාරය දන්දීම නිසා
මබනෝසුංබච්වනා ඇතිබවයි. එය බ දනා උපාදානස් න්ධබේ
ප ළවීමයි (ඵස්ස පච්චයා බ දනා). මබනොසුංබච්වනා ප ළ බනොවන
වි බම් ඹයක් පමණය වූ නරීරය තු ිනදුවන ර්මාන්වය ඇනහිිමයි.
එවි මනුලයයාබේ මරණින් පසු බප්රේවයා ප ළබවයි (බමවන
‘මරණයය’ යනු සම්ුදති මරණයය බනොබවයි). බප්රේවයා අවනය වරම්
ආ ාර ඇති නුදේ මබනෝසුංබච්වනා බනොමැති
මින් ආ ාර
වින්දනය (පරිබභෝජනය)
බනො ැකිය. සම ර බප්රේවයන්බේ
ග නා ය ඉඳි ටු තුඩක් බමන් ිනහින්ව පිහි ා ඇවයි ධර්මබේ
සඳ න් බවයි. එයින් බපන්වන්බන් මබනෝසුංබච්වනා බනොමැති
මින් වින්දනබේ ක්රියා ාරීේවය ඉවා අඩු වයි. රස දැබනයි, නුදේ
වින්දනය නැව. එ ැවින් රස-වින්දනය
බනො ැකිය. ඵස්ස
ආ ාරයේ සමග වෘල්ණයාව ප ළ බවයි. බම් වෘල්ණයාව සුංිනඳුවා
ගැීමම අවනය මබනෝසුංබච්වනා බනොමැති ැවින් බප්රේවව උපදියි.
දිව නමැති ඉන්ද්රිය ඵස්සය ප්රධාන බවයි. එ ැවින් අබනුඩේ
වෘල්ණයාවන් වඩා රසවෘල්ණයාව වඩා ප්ර බවයි. එමනිසා බප්රේවයන්
බ ොබ ෝවි ප ළවන්බන් රසවෘල්ණයාව ුදලි
රබගනය. බප්රේවයන්
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වෘල්ණයාබවන් බපබළන්බන් ආ ාරබේ රසය වින්දනය රගැීමම
බනො ැකි නිසාය. ඔවුන්බේ රස න ර පිනායාමක් ිනදුවන්බන් නැව.
එ ැවින් බම් බප්රේවබයෝ ඔවුන් ිනිමනා වැනින් නිද ස් කිරීම නම්
ප්රීමව ආ ාර දන්දී පින් අනුබමෝදම්
යුතුය. එම පින් අනුබමෝදම්
වන්බන් වමන් තු ම ිනිමන බප්රේවයන් ය. බම් බප්රේවයා එම පින්
අනුබමෝදම් රබගන බ දනා ස් න්ධය මතුවී (බප්රේව විමානබයන්
නිද ස් වී) දිවය විමාන ව ප ළබවයි.
ප්රීමව ආ ාර දන් දීබමන් බප්රේවයා නිද ස් වන්බන් බ බසේද?
සෑම පුශග බයුඩම ආ ාරය ිකජු වක් ඇව. ආ ාරය ඇති
‘බපබර්ව ම’ බ ස සාමානය වයව ාරබේ එය ඳුන්වයි. වමන්
බම් රස ආ ාර උවමනා පරිදි ඇතිවි
අවනය සෑමවි ම ආ ාරය
ගන්නා ැවින් - ඵස්සය නමැති ආ ාරය දන්බනොබදන ැවින් - බම්
බපබර්ව ම බනොසුංිනබඳයි. මබනොසුංබච්වනා ක්රියාේම බනොවීම
එය බ ේතුවයි. එවි රස න ර පිනවීමක්, වින්දනයක් ිනදුබනොබවයි.
බපබර්ව බමන් නිද ස් වීම නම් මබනෝසුංබච්වනා මතුවිය යුතුය.
එබවක් බප්රේවයා බප්රේව විමානය තුළ ිනරබවයි. නුදේ වමන් බවනුවන්
ස ස්
ර ඇති ප්රීමව ආ ාරය වවබ බනුඩ
දන්දීම
ිනදුවුවබ ොේ? එවි එම ප්රීමව ආ ාරය වමන් අහිමි වන ව වමන්
දනියි. එබසේම බම් දානය උසස් පුශග බයුඩ බදන දානයක් ැවින්
එමිකන් යම් ප්රීතියක් ඇතිබවයි. බමම දානය ඉඳුල් බනො ර ඉවා
බගෞරවබයන් බදන දානයකි. ත තු මබනෝසුංබච්වනා ඇතිබවයි.
දානය බදනවි ද දීබමන් පසුව වමන් අහිමි වූ ආ ාරය ගැන ිනවන
වි වවවවේ වෘල්ණයාව දැඩිබවයි. නුදේ ශ්රශධාබවන් යුතුව බදන
දානයක් ැවින් එම වෘල්ණයාව ඉක්මවා ැඟීම් - මබනෝසුංබච්වනා ප ළබවයි. බම් වෘල්ණයාව ඉස්මතු වීමේ දානය තු ඇතිවන ප්රීතියේ
සමග වවවවේ මබනෝසුංබච්වනා ඇති රවයි. පිරිසක් සමග එ තුව
බම් දානය බදනවි එතුලින්ද රාගය මානය ආදී මන ධර්ම මතුවන
ැවින් වව වවේ මබනෝසුංබච්වනා ඇතිබවයි. තවි බප්රේවයා වමන්
ිනරවී ිනිම බප්රේවවිමානබයන් නිද ස් වී බශව විමාන ව ප ළබවයි.
බප්රේවයාබගන් නිද ස් වූ පසු බ දනාව ක්රියාේම බවයි (ඵස්ස
පච්චයා බ දනා). මනුලයය උේපතිය
න්බන් බ දනා ස් න්ධබේ
ැවින් බප්රේව විමානබයන් මිදී දිවය විමානබේ සැරිසරා නැවව
මනුලයබයක් බ ස උපව
යි. ඇණයහි තිබු ර්මාන්වය නැවව
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ක්රියාේම බවයි. මනුලය උපව සඳ ා දානය බ ොවරම් වැදගේ ද
යන්න බමයින් පැ ැදිලි බවයි. දානය රන්බන් ඵස්සය නැමැති
ආ ාරයයි. ‘බුද්ධ’ පහළවන්දන් දදේ මිනිස් සැප දකළවර බව දැන්
ඔබට පැහැදිලි ඇමැයි සිමමි.
බිම්බිසාර රජතුමා බ ළුවන ආරාමය සාදා බුදුන්ව න්බසේ
පුජා ළ පසු එදින රාත්රිබේ ිනහිබනන් ආ ාර ඉල් ා ඬා වැළබපන
බප්රේවයන් බ ොට්ාංානයක් දුටුබ ය. පසුදින බම් ිනහිනය ගැන
බුදුන්ව න්බසේබගන් විමසු වි උන්ව න්බසේබේ පිළිතුර වුබේ
බප්රේවයන් බ ස ඉපදී ිනිමන මළිකය ඥාතීන් බ ො සක් එබසේ
ිනහිබනන් බපන්නුම්
ර ඇති වයි. ආ ාර දන් දී එම පින්
අනුබමෝදම් ර ඔවුන් එම බප්රේව ආේමබයන් නිද ස් රගව ැකි
වද බුදුන්ව න්බසේ බපන්වා දුන් බසේ . බිම්බිසාර රජතුමා ිනහිබනන්
දුටුබ වමන්බේම ය පේ වී තිබු මබනෝ සුංබච්වනා ව බුශධිමේ
ඔ
වැ හිය යුතුය. එවන මළිකයඥාතීන් යනු ය පේ වූ මබනෝ
සුංබච්වනාය. බප්රේවබයෝ ප ළවන්බන් මබනෝසුංබච්වනා ය පේ වී
ඇති ැවිනි. බුදුන් දකින්න බපර මනුලයයා බප්රේව විමානබයන්
නිද ස් විය යුතුය.
රූපය තු මරණයය ිනදුවන ැවින් සේවයා ඇබසන් වර්ණය
රූප දැකිය බනො ැකිය. නුදේ බුශධ ප ළවනවි සුංසාරබේ
පළුදවර බමබවක් මරණයබයන් වැසී තිබූ වර්ණය රූපය දකියි.
ආබ ෝ උදපාදී බ ස ඳුන්වන, මරණයබයන් නිද ස් වී බුශධ
ප ළවීම යනු එයයි. බුශධ ප ළවීබමන් පසු වවදුර ේ මරණයයක්
නැව.
ආබ ෝ ය
ප ළ රගන්බන්
මනුලයබයක්
පමණි.
බ දනාබ උපව
න මනුලයයා තු රාගය, විචිකිච්ඡාව ස
අබ්තක්ලාව ඇව. මනුලයබයක් ැර බවනේ කිිනම සේේවබයුඩ
බම් ධර්මවා තුනම එ වර පිහි න්බන් නැව. මනුලයබයක් වීම
දුර් භ ාරණයයක් වන්බන් එ ැවිනි. සුංබයෝජන ද යකින් ැඳී,
බ දනා ස් න්ධබේ උපදින මනුලයයා රූප, බ දනා, සඥා, සුංඛාර
ස විඥාන නම්වූ පුංචස් න්ධයම උපාදානය රයි.
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ආබ ෝ ය ප ළවීම
බපර ම
දානයක් දීම
අවනයවාවයක් පැනනැගීමේ, ත සඳ ා අවස්ථමාවක් ඇතිවීමේ ඊ පසු
දින බුශධ දැකීමේ ිනදුවූ ැවින් දානය ස බුශධ ප ළවීම අවර යම්
සම් න්ධවාවයක් ඇති ව පැ ැදිලි වූ නුදේ බප්රේව වස්තුව ප ළවන
බවක් බමම සම් න්ධවාව ම ප්රබ ේලි ාවක්ම විය. නුදේ බප්රේව
වස්තුව විවෘව වූ පසු එම ප්රන්නබයන්ද නිද ස් විය. බුශධ ප ළවීම
බපර බප්රේව විමානබේ ිනිම ැවින් එයින් නිද ස් වන බවක් බුශධ
ප ළවීම බප්රේව ආේමය ාදාවක් වී තිබු ව අද ම ප්රේයක්ල විය
(මම බමවන ‘ආේමය’ යන වචනය සඳ න් රන්බන් එය සාමානය
වයව ාරබේ භාවිවා වන වචනයක් ැවිනි).
ධම්මචක් ්තපවේවන
සුත්රබශනනාව
අවසානබේ
බ ොණ්ඩඤ්ඤ වවුසා බසෝවාන්ඵ ය පේවූ ව බපොේපේව
සඳ න් වුවේ (මබේ ‘බුශධ ප ළවිය’ නමැති බපොබේද ත ව
සඳ න් ර ඇව) දීර්ඝව පාලි වචන විමර්නනය ර ැලුවි
“බ ොන්ඩඤඤස්ස විරජුං වීවම ුං ධම්ම චක්ඛුං උදපාදී යුංකිුංචි
සුදදය ධම්මුං සබ් ුං වුං නිබරෝධ ධම්මුංතී” යන පාලි පාාංය තු
එවැන්නක් සඳ න් ර නැති ව බපීමයයි. බම් සුත්ර බශනනාබ
ඉ ව සඳ න් පාාංබයන් කියබවන පරිදි බ ොණ්ඩඤ්ඤ වවුසා
එවැනදී ඇස ප ළ රබගන ඇව. වවුසා ආබ ෝ ය ප ළ ර
ගේබේ බුශධ වචනය දිවය බ්ර ම
් ආදී බ ෝ තු පැතිුකණු පසුවයි.
බමහි දිවය ස බ්ර ්ම බ ෝ ප ළ වන්බන් ද වමන් තු ම ව ඔ
පැ ැදිලි විය යුතුය.
ආබ ෝ ය ප ළවීබම්දී පුංච උපාදානස් න්ධය තු
ක්රියා ාරිේවය බනොමැති ැවින් ආර්ය ශ්රාව යා තු බමබවක්
ක්රියාේම වූ සක් ායදෘල්ඨිය විචිකිච්ඡා ස ශී බ් වපරාමාස යන
සුංබයෝජන තුනම ප්ර ාරණයය බවයි. නුදේ පුංච උපාදානස් න්ධබේ
පැවැේම බනොනැසී පවතින ැවින් ාමරාග ස පිමඝය නම් වූ
සුංබයෝජන බද අනාගාමි ඵ ය බවක් බනොනැසී පවතියි. බුශධ
ප ළවී බම් සුංබයෝජන ප්ර ාරණයය වනවා විනා සුංබයෝජන
නැතිවීබමන් බුශධ ප ළවනවා බනොබවයි. නුදේ බම
බ ොබ ෝ
බයෝගාවචරබයෝ පුංච උපාදානස් න්ධයම නැති ර නිවන ප්රගුණය
රති.
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මනුලයයා වල්ගයක් නැව. බ ොබ ෝ ින පාවුන් වල්ග
ඇව. ත ව දන්නා යම් ින පාබවුඩ වම වල්ගය පා දැමීබමන්
මනුලයබයක්
වන්න
ිනවනවා
විය ැ .
බයෝගාවචරයා
සක් ායදෘල්ඨිය යන සුංබයෝජනය නැති ර දමා ආර්ය පුශග බයක්
වීම
ල්පනා කිරීම ින පාවා වම වල්ගය පාදමා මනුලයබයක්
වීම ිනවනවා වැනිය.
ආර්ය මාර්ගය වැබ නවි සම්මා දෘල්ඨිය ප ළබවන ව
බපර සඳ න් බ බළමි. සම්මා දිට්ඨි සුත්රබයන්ද එය මනාව පැ ැදිලි
බවයි. ආබ ෝ ය ප ළ රබගන බුශධ දකිනවි සම්මා සුං ්තප
ප ළබවයි.
එවන
අතීව
ස්මරණයයක්
නැව,
අනාගව
ාබපොබරොේතුවක් ද නැව. බ බ ස්වලින් බවොර වුද අතීවබයන්
ා අනාගවබයන් බවොරවුද බම් සුං ල්පනාව ‘සම්මා සුං ්තප’යයි.
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9
ස් සතිකය
ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ සම්මා සතියක් ගැන සඳ න්
බවයි. එවන ‘සතිය’ යනු ිනහියයි. සවර සතිපට්ාංානබය ‘සති’
යන්බනහි බේුකමද ිනහියයි. නමු් ත්රිපිටකධාරීන්ට අනුව දගෞමම
බුදුන්වහන්දසේ වැඩ වාසය කදල් යයි කියන ස්සතිකදේ න ‘සතිකය’
දින හද් ‘සතිකය’ විය.
ත අනුව බගෞවම බුදුන් ව න්බසේ බුශධේවබයන් පසු ගව
සේසතිය යනු දින 49 ක් වූ සති වක්ද නැතිනම් බුශධ ප ළවීබමන්
පසු ිනහිය (සතිය) පිහි වූ අවස්ථමා වක්ද යන්න විමසා ැලිය යුතු
ුකණයකි. බුශධ ප ළවීබමන් පසු මා
ැබූ අේදැකීම්
බ ේතුබ ො බගන සේසතිය යනු ුඩමක්ද යන්න මවිිනන් විමර්නනය
රන දී. සේසතිය ගව
ආ ාරය ා ස්ථමාන ගැනේ සඳ න් වී
ඇති ුකණු සැ කිල්
ගේවි ම බපීමිකබේ බුශධ ප ළවීබමන්
පසු විවිධ අවස්ථමාවන්හිදී මවිිනන් ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ ගමන
තු ිනහිය පිහි වූ වැන් සමග ‘සේසතිය’ මනා සම් න්ධවාවයක්
ඇති වයි.
ිනයළුම බුදුවුක බුශධේවය ැබීබමන් පසු වැඩවසන
සේසතිය ගාථමාවකින් බමබසේ දක්වා ඇව.
පාංමුං බ ෝධි පල් ුං ුං - දුතියුංච අනිම්මිසුං
වතියුං චුං මනුං බසට්වුං - චතුේථමන් රවනාඝරුං
පන්චමුං අජපා ුංච - ුදචලිුං බශන ජට්ාංමුං
සේවමුං රාජායවනුං
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පඨමාං දබයධි පල්ලාංකාං- පළමු සතිකය
පාංමුං බ ෝධි පල් ුං ුං බ ස ඳුන්වන්බන් බ ෝධි මූ බේ
ිනහිය පිහිටුවීමයි. එය බුශධ ප ළ වූ පළුද සතියයි. බමවන බ ෝධිය
ුඩමක්ද? බ ෝධි මූ ය ුඩමක්ද? අ ගශදුපම සුේරය අනුව ධර්මය
නමැති පහුර සාදන්බන් බ ොළ පරඬ ා වලිනි. වරක් බ ොළ මි ක්
ඩාගේ බගෞවම බුදුන් ව න්බසේ බ ොළ මි උපමාබ ො බශනනා
බල් “ම බණයනි, මවිිනන් බශනනා
ධර්මය බම් අබේ ඇති
බ ොළ ා සමානයි, මවිිනන් බශනනා බනො ළ ධර්මය බම් ැ බේ
ඇති බ ොළ ා සමානයි” යනුබවනි.
ඇසටු බ ෝධිය නම් පුංච උපාදානස් න්ධයයි. බම් ඇසටු බ ෝධිබේ
බ ොළ නම් සාංස්ඛාර ධර්මයයි, පුල්පය නම් සඥාවයි. පුල්පය
විඥානය නමැති ඵ ය සාදයි. එය ඉදිරි පරම්පරාව බගනයයි. ගබසේ
එතුණු වැ දේදනාවයි. ඇසටු බ ෝධිබේ ඳ යනු රූපස්කන්ධයයි.
බම් බ ෝධිය ුදල් තුනක් ඇව. එම ුදල් තුන නම් අනිමය, දුක්ඛ
අනා්ම
නම්වූ
ත්රි ක්ෂණයයයි.
ත්රි ක්ෂණයය
නිසා
පුංච
උපාදානස් න්ධය නමැති ගස අතුපවර විහිදා වැබඩයි. බඳේ එතුන
වැ
ඳ විනා වනවි වරබේ අල් ා ගනියි, උපාදානය බවයි. ඳ
මිරිකී බ දනාව පේබවයි. ගස ව ා එතුන වැ
ඳ ඇතු
කිඳා
ිනයි. එපමණයක් බනොබවයි. ගස ව ා එතුන වැබ න් වවේ
ාර්යයක් රයි. වැ ගබසේ ඳව ා එතුන පසු බඳේ බපොේව ර ා
ප ළ ආ ාර ගමන් කිරීම යම් ප්රමාණයය
නවර වන ැවින් බගඩි
බ ොඳින් බපෝලණයය බවයි. ගබසේ බ ොඳින් ඵ
ගැීමම සඳ ා ද ගස
ව ා වැල් එතීම ප්රබයෝජනවේ බවයි. එබසේම වැ අතුපවර විහිදී
බගොස් සම්පුර්ණය ගසම වැබ න් එතී ිකය අවස්ථමා ද ඇව. එවැනි පුංච
උපාදානස් න්ධයක් ඇති සේේවබයෝද බමබ ොව ජීවේබවති. බම්
බ දනා ස් න්ධබේ ක්රියා ාරිේවයයි. බ දනාව බනොමැතිව
උපාදානස් න්ධය ප ළ බනොබවයි.
ඳ ව ා එතුන වැ
බනොමැතිවද ඇසටු බ ෝධිය පවතියි, මල්
ගනියි, බගඩි
ගනියි,
වර්ගයා බ ෝ රයි. නුදේ බ ෝධිය සම්පුර්ණය නැව. එබසේම බ දනා
ස් න්ධය බනොමැතිව සඥා, සුංඛාර ස විඥාන ස් න්ධ පමණයක්
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දරාබගන ිනිමන සේේවබයෝ ද බම් ඹයක් පමණය නරීරය තු ම
වාසය රමින් වම වර්ගයා බ ෝ රමින් ජිවේ බවති. නුදේ ඔවුහූ
මනුලයයන් බනොබවති. වථමාගව දර්නණයය පේවුබේ යයි ුදළාවූ
බයෝගාවචරබයෝ වැ නැති ගස බමනි.
අනිවයය, දුක්ඛ. අනාේමය දැ
ඇසටු බ ෝධි මූ බේ
වැඩින
ඳ (රූපය ) පි දී ‘බුශධ’ වාසය
රයි. ිනයළුම
සේේවබයෝ රූපබයදී මරණයය
පේබවති. බමම මරණයය
ඉක්මවීබමන් බුශධ ප ළ බවයි. බුදුන් ව න්බසේ බ ෝධිය පි දී
වැඩිනටීබමන් බපන්වන්බන් මරණයය ඉක්මවිමයි. බ ෝධි ුද බේ
වැඩිනටීම යනු අනිවයය දුක්ඛ අනාේම නම් වූ ත්රි ක්ෂණයය දැකීමයි.
බුශධ මාර්ගය යනු පුංච උපාදානස් න්ධය නමැති බ ෝධිය
පා දැමීම බනොව පුංච උපාදානස් න්ධය බ ේතු වූ ත්රි ක්ෂණයය
දැකීමයි- බ ෝධි ුද බේ වැඩිනිමමයි. නුදේ පුංච උපාදානස් න්ධය
ිනඳබිඳ දමන බයෝගාවචරයා රන්බන් බ ෝධිය පාදැමීමයි.
බ බ ස් ප්ර ාරණයය ආරම්භ වන්බන් බුශධ ප ළ වීබමන්
පසුවයි. බ බ ස් ප්ර ාරණයය බපර ය පේ වී ඇති බ බ ස් මතුවිය
යුතුය. සැඟවී ඇති සතුරා නැිනය බනො ැකිවාක් බමන් ය පේ
ක්බල්නයන් ප්ර ාරණයය රන්න බනො ැකිය. බුශධ ප ළවීබමන්
පසු එනම් පළුද සතිබයන් පසු ආරම්භවන්බන් බම් බ බ ස්
ප්ර ාරණයය වීබම්
ාර්යයයි. බුශධ ප ළ වීමේ සමග මක්ඛ
(ගුණයවතුන්බේ ගුණය මැකීම ස ගුණය නැතියවුන්බේ නැතිගුණය කීම),
ප ාස (අන් අයබේ වැරදි නැසීම), ඉස්සා (ඊර්ලයාව), මච්ජරිය
(මසුුක ම), මායා (ුදළා කිරීම), සාබාංයිය ( පිම ම) යන
උපක්බල්නයන් ප්ර ාරණයය බවයි.
ආබ ෝ ය ප ළවීමේ ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ බපන්වන
‘සම්මා සුං ්තපයේ’ පළුද සතිබේම ිනදුබවයි. මාර්ගඵල අනුව දම්
දසයවාන් ඵලයයි.
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දුතිකයාංච අනිම්මිසාං- දදවන සතිකය
දුතියුංච අනිම්මිසුං යනු බදවන සතියයි. එය අනිමිසබ ෝචන
පූජාව බ ස ඳුන්වයි. බම් ‘සතිබේදී’ ඇිනපිය බනොබ ා බ ෝධිය
බදස
ාිනිමයි. බම් ‘සතිය’ ම ප ළවුබේ බුශධේවබයන්
දිනකිහිපය
පසුවයි. නවසී න්වබේ වයි ාබ ෝ වින්ව විදයා බේ
මබේ ාර්යා ය වී ිනිමන වි අනිමිසබ ෝචනය ිනදුවිය. ඇස
කිිනම විඩාවක් බනොමැතිව ඇිනපිය බ ීමමක් ද බනොමැතිව බදවන
‘සතිය’ ගව බ බළමි. ඉන්ද්රියයන් (ඇස) ක්රියාේම වුවද එය
චින්වනබයන් බවොරවිය. ‘විඩාබවන්’ බවොරවුබේ ත නිසයි.
අනිමිසබ ෝචන පුජාබ දී බ දනා ස් න්ධය තු සතිය
ිනහිටුවා වාසය රයි. බ දනා ස් න්ධබේ පමණයක් ිනහිය පිහිටුවීම
තු චින්වනය බ ේතුවන සුංස්ඛාර ධර්ම වලින් සම්පුර්ණයබයන්
මිබදන අවර මබනෝසුංබච්වනා පමණයක් ක්රියාේම බවයි. “බ දනා
බ දනානුඵස්සනා වි රති” බ ස සවර සතිපට්ාංානබේ ඳුන්වන්බන්
බම් අනිමිසබ ෝචන පුජාවයි. බම් සතිබේදී ඉන්ද්රිය ධර්ම ක්රියාේම
බනොවන ැවින් ඉන්ද්රියයන් (ඇස ) කිිනම විඩාවක් ඇති බනොබවයි.
ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ ගමන් රන ආර්ය පුුකලයා
ආර්ය මාර්ගය (බසෝවාන් මාර්ගය ) වැබ න වි සම්මා දෘල්ඨියේ,
බුශධ ප ළවනවි (බසෝවාන්ඵ ය) සම්මා සුං ්තපයේ, ප ළ
රගැීමබමන් පසු අනිමිසබ ෝචනය තු සතිය පිහි න වි දී ‘සම්මා
වාචා’ ප ළබවයි. සාමානයබයන් ඉන්ද්රිය ක්රියා ාරිේවයේ සමග
බ බ ස් සහිව ‘වචන’ සමග ිනතුවිලි
ගනියි. බ දනාව තු
වාසය රනවි මබනෝසුංබච්වනා පමණයක් ක්රියාේම වන අවර
ුඩස අුඩස ප පින් ආදී ිනතුවිලි නැව. එමනිසා වචනය ‘සම්මා’
බවයි.
මාර්ග සහ ඵල වලට අනුව දම් සකෘදාගාමී මාර්ගයයි.
රථ විනීම සුත්රයට අනුව කාංඛාවිමරණ විශුද්ධිය නමැතික
රථදේ ගමන ද ඊළඟ රථගාදල්දී නමරදවයි. මැනදී ෝදලයකය
දහව් බුද්ධ පහළදවයි. ය දසයවාන්ඵලයයි. ඵලය තුල ගමනක්
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නැම. නැවම ගමන ෝරම්භ වන්දන් සකෘදාගාමී මාර්ගයට පැමිණි
පසුවයි. ‘දම් නිවන් මගය දම් නිවන් මග දනෙදේය’ යයි
ම්්වාවදබයධදයන්
දැනගමහැකි
වන්දන්
සකෘදාගාමී
මාර්ගදේදීය. නම් මේගාමේග ඥාණ දස්සනය පිරිසිදු වීම
(විශුද්ධිය) ඇරදඹයි. කාංඛාවිමරණ විශුද්ධිය නමැතික රථය රථගාදල්
මබා මේගාමේග ඥාණ දස්සන විශුද්ධිය නමැතික රථදයන් ගමන්
අරඹයි. දමය පස්වන රථයයි.

මතිකයාං චාංකමනාං දසට්ඨන්- තුන්වන සතිකය
ඇබසන් ග්ර ණයය
රගේබේ ආබ ෝ
සඥාවක් වුවේ
ඉන්ද්රිය ුදළාව නිසා ාහිර බදයක් බ ෝ බ බනක් ඇවැයි පිළිගනියි.
ආබ ෝ සඥාවක් මිකන් බදයක් බ බනක් දකින්බන් බමොළබේ
බපර වැන්පේ
රබගන තිබූ රූපබයනි. ඇබසන් දැක්
බශ
රූපසඥාවක් බ ස වැන්පේ රගනියි. නැවව එම රූපය ඇබසන්
දුටුපසු
ඳුනා ගන්බන් වැන්පේ
රබගන තිබු රූපසඥාව
මතුවිබමනි. එ ැවින් ඉන්ද්රිය ක්රියා ාරිේවය තු
ාහිර රූපසඥාවේ
අභයන්වර රූපසඥාවේ අවර ප්රතිවිුකශධ ගමනක් සෑම වි ම ඇති
ව බපීමයයි. සේේවයා තු ඇතිවන බම් ඉන්ද්රිය ගමන බ බ ස්
සහිව එ කි. නුදේ ‘වතියුං චුං මනුං බසට්වුං’ බ ස ඳුන්වන
බුශධ ප ළවී තුන්වන සතිබයදී බ බ ස් වලින් බවොර ගමන
බයබදයි. ‘ුකවන් සක්මන’ බ ස ඳුන්වන්බන් බම් ගමනයි.
බමවනදී බුදුන් වවේ බුශධ රූපයක් මවාබගන එකිබන
ුදහුණය ා
ුකවන් සක්මබන් බයබදන ව බපොවපබේ සඳ න් බවයි.

මවිිනන් තුන්වන සතිය ගව බල් පැපුවානි ිකනියාබ
පදිුංචිව ිනිම ා බේ රූපවාහිනිය නරඹමින් ිනිමන අවස්ථමාව දීය.
ාහිර රූපයේ අභයන්වර රූපයේ අවර එක්වරම බ බ ස් වලින්
බවොරව ඉන්ද්රිය ර ා ුකවන් සක්මන ිනදුවිය. එම සතිබේදී ිනදුවන
ක්රියාව (ගමන) බ බ ස් වලින් බවොර ැවින් ‘සම්මා’ බවයි. එය
ආර්ය අල්ාංාුංික මාර්ගබේ එන ‘සම්මා ම්මන්ව’යයි.
මාර්ගඵල අනුව දමය සකෘදාගාමී ඵලයයි.
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චතු්ථන් රමනාඝරාං- හමරවන සතිකය
‘ුකවන්සක්මබනන් පසු ුකවන්බගයි වාසය
රයි. එය
‘චතුේථමන් රවනාඝරුං’ බ ස ඳුන්වන වරවන සතියයි. බමවැනදී
ඉන්ද්රිය ගමන සම්පුර්ණයබයන්ම නවරබවයි. ඇස, ණය, නාසය, දිව
නරීරය නම්වූ ඉන්ද්රියයන් ප ම වැබසයි. එවන චින්වනය තිබුනද බම්
චින්වනය බ බ ස් වලින් බවොරබවයි. එමනිසා එය බදොර වුළු වැසූ
‘රවනාඝරුං’ බවයි. බමවන ඉන්ද්රිය වලින් බවොරව ජිවේවීමක් ඇව.
බ බ ස් රින් බවොර එම ජීවිවය ‘සම්මා ආජිව’ බවයි. සවර
සතිපට්ාංානබේ “චිේබේ චිේවානුඵස්සනා වි රති” බ ස
ඳුන්වන්බන් බම් චින්වබේ ිනහිය පිහිටුවීමයි. එවන ‘ිනතුවිලි’ වලින්
බවොරව චිේවය තු වාසය කිරීමක් ිනදුබවයි.

බුශධ ප ළවීබමන් වරවන සතිබේ ‘සම්මා ආජීවය’
ප ළවුබේ පැපුවානි ිකනියාබ නිවබසේ ිනිමන වි ඇස පියවි තිබුන
අවස්ථමාව දීය. ිනයළුම ඉන්ද්රියයන් වැසී ඇතිවි බ බ ස් වලින්
බවොරව වාසය ිනදුවිය. බ බ ස් වලින් බවොර ැවින් ුකවන් බගයි
වාසය කිරීම බ ස එය ඳුන්වයි. බමම ිනදුවීබමන් පසු බ ොබ ෝ
බවනස්වීම් ඇතිවිය. බමයින් පසු ඉන්ද්රිය අවදිය පවේවා ගැීමම
සෑමවි ම යම් ාර්යය නිරව වීම ම ිනදුවිය. කිිනම ාර්යයකින්
බවොරව පුටුව බ ෝ ාන්ින වුවි ිනතුවිලි ක්රියාේම බනොවන
ැවින් ක්ලණයයකින් නින්ද වැටුණි. දැන් භාවනාවක් බ ස
ද
එදා බගෞවම බුදුන්
සක්මන් මළු තිබුබන් බුශධ ප ළවී වරවන
සතිබයන් පසු ඇතිවන නින්ද වැටීබමන් ව ක්වාීමම සඳ ායි.
ඇවිදීම වරම් නාරීරි බසෞඛයය බනොමැති අය ආනාපානසතිය
අනුදැන වදාරා තිබුණි.
සර්වඥවා ඥානය ප ළවන්බන් වරවන සතිබයන් පසුවය.
මවිිනන් බශනනා රන ද බ ොබ ෝ ධර්ම ප ළවුබේ වරවන
සතිබයන් පසුවයි. මබන්න්ද්රිය විවෘව වන්බන් වරවන සතිබයන්
පසු ැවින් බමවැන ින මන ධර්ම ප ළබවයි. බමබවක් බ ෝභබයන්
ා ශබ නබයන් වැින තිබුන ාමරාගය ස පිමඝය මතුව එයි. තවා
ුදල් සුංබයෝජන පබ න් අවසාන බද යි. මතුබනොවී කිිනම
සුංබයෝජනයක් ප්ර ාරණයය බනොබවයි. බ ෝභය යනු ුඩමක්ද,
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ාමරාගය යනු ුඩමක්ද යන්නේ බමම ක්බල්නයන්බේ බවනසේ
බවන් ර ඳුනා ගව ැක්බක් සවර වන සතිබයන් පසුවයි. එබසේම
ශබ නය ස පිමඝය ද එකිබන
බවනස් ධර්මයන්ය. ුඩමාර
අවදිබේ පස් ම් සැප විදිමින් ාමසු ල්ලි ානු බයෝගය අනුගමණයය
ිනශධාර්ථම ුඩමාරයා ාමරාගය ය පේ ර තිබුණි.
මාර්ගඵල අනුව නම් දම් අනාගාමි මාර්ගයයි.
අනාගාමි මාර්ගය යනු පිමපදා ඥාණය දස්සන විශුශධිබේ
ආරම්භයයි. උදයවයය ඤාණයබේ ප න් අනුබ ෝම ඤාණයය බවක් වූ
ම ා විදර්නනා ඤාණය ප ළවීම බමවැනදී ආරම්භ වන
ව
ත්රිපි බේද සඳ න් බවයි. රථම විීමව සුත්රය අනුව බම් යවන
රථමබේ ගමනයි.

පන්චමාං අජපාලාංච-පස්වන සතිකය
“පන්චමුං අජපා ුංච” යනු පස්වන සතියයි. බමබවක්
බ ෝධිය ුදලි
රගේ බුදුන් පස්වන සතිබයදී අජපල් නුගුක ුද
සැපේබවයි. අජපල් නුගුක එදා ප්රිනශධව තිබුබන් එළුවන් ිකන
ස්ථමානය බ සයි. බුදු බ බනුඩබේ බුශධේවබයන් පසු පස්වන සතිය
(ිනහිය) පිහිටුවන්බන් එවනයි. එළුවා
ර ා බමන් බනොව
බවෝරාබබ්රා ගැීමමකින් බවොරව
ටුපඳුුකේ ආ ාරය ගනියි.
පස්වන සතිබයදී ආර්ය පුුකලයාබේ ස්වභාවයේ එවැනිය. බ ොඳ
නර බවන්කිරීමක් බනොමැතිය.

මවිිනන් බම් දම්සක්පැවතුම් සුත්රය ගැන ස න් ව මින්
ිනිමන වි මී මාසය
පමණය බපර බම් ‘සම්මා වායාමය’ ප ළ වී
අජපල් නුගුක ුද වාසය බළේය. එවැනදී මබනෝ සුංබච්වනා
ප්ර ාරණයය වූ අවර මබනෝ සුංබච්වනා පවේවාගැීමම මානින
විර්යය දැරීම ිනදුවිය. එය මවිිනන් ඇස ප ළ රගැීමබමන් පසු
මාර්ගය තු ගමන කිරීම
රන ද පළුද වන මානින වීර්යයයි.
එම මානින විර්යය ‘සම්මා වායාමය’යි.
පස්වන සතිය බවක් බ ෝධිය ුදල් රබගන අනිමිසබ ෝචන
පුජාව, ුකවන් සක්මන ස ුකවන් බගය ඇසුුක රබගන සතිය
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පැවැේවුවද පස්වන සතිබයන් පසු වවදුර ේ බ ෝධිය ුදල් රබගන
බුශධ වැඩ බනොිනිමයි. එය බ ේතුව බමබවක් බ දනා ස් න්ධය
නිසා ඇතිවූ පුංච උපාදානස් න්ධය වවදුර ේ බනොපැවතීමයි:
බ ෝධිය ඇව, වැ ේ ඇව, නුදේ බ ෝධිය ව ා එතුන වැල් නැව.
බුදුන්ව න්බසේ පි දුන් පසු නැවව බ ෝධිබේ ඵ
ගන්බන්ේ නැව.
එවන දැන් උපාදානස් න්ධයක් නැව. වවදුර ේ ගර්භාලය තු
එනම් බ දනාව තු උපවක් ිනදුබනොබවයි. රණීයබමේව සුත්රබේ
‘න හි ජාතු ගබ්භබසයයුං පුනබරතී’ බ ස බපන්වා ඇේබේ නැවව
ගර්භාවාසය
බනොඑන පස්වන සතිබයන් පසු ස්වභාවයයි. එළුවන්
ිකන ැවින් පස්වන සතිබේ වැඩවාසය රන අජපල් නුගුක වැල්
වලින් එබවන්බන් නැව. ිනයළුම වැල් එළුවන් විිනන් ා දමයි.
පස්වන සතිය බපර මබේ පිමඝය ප්ර
බ ස ක්රියාේම වූ
අවර එමනිසා අනයයන් සමග ගැටුම් ව ද එළඹුණි. පස්වන
සතිය බපර බවෝරාබබ්රා බවන් ර ගැීමම ආර්ය පුශග යා තු
ඇව. ගැටුම්ව
එළබ න්බන් එ ැවිනි. නුදේ පස්වන සතිබේදී
ාමරාග ස පිමඝය සම්පුර්ණයබයන් ප්ර ාරණයය වන ැවින් ගැටුම්
වලින් බවොරබවයි.
මවිිනන් බපර බපන්වා බදන ද බප්රේව වස්තුව ගැන ස න්
වැබුබ පස්වන සතිය ප ළවීබමන් පසුවයි. පස්වන සතිබේදී
මබනෝසුංබච්වනා ප්ර ාරණයය වන ැවින් බප්රේව විමානය ගමන්
ැකියි. ුදග න් ම ා ර වන්ව න්බසේ බප්රේව විමානය බගොස්
බප්රේවයන් ුදණයගැසුණය ව ත්රිපි බේ ද සඳ න් බවයි.
බ දාන්ව ධර්ම ව
අනුව අනාගාමි ඵ ය බ ස දුන්වන
බම් පස්වනසතිය ප ළ වූ පසු සක් ායදෘල්ඨිය, විචිකිච්ඡා,
ශී බ් වපරාමාස,
ාමරාග, පිමඝය යන සුංබයෝජන පස
සම්පුර්ණයබයන් ප්ර ාරණයය බවයි. අනාගාමි ඵ බයන් පසු වයාපාද,
බක්රෝධ, උපනා ( ශධ වවරය), ප්රමාද (සතිබයන් බවොරවීම) යන
උපක්බල්නයන් ප්ර ාරණයය බවයි. ප්රමාදය ව ක්වා ගැීමම ‘ිනහිය’
පිහිටුවීම වීර්ය දැරීම පස්වන සතිබේ ප ළ වන ‘සම්මා වායාම’යයි.
වවමේ අභිජ්ජා (දැඩි බ ෝභය), ථමම්බ ෝ (ිනබවහි වද ගතිය), සාරම්භ
(එ
එ
රන ස්වභාවය), මාන, අතිමාන මද (ධනබයන්
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ුඩ බයන් මේවීම) යන උපක්බල්නයන් ඉතිරිව පවතියි. අනාගාමි
ඵ බයන් පසු ද ිකහිබගය තු වාසය කිරීම කිිනම ාදාවක් නැව.
ුදචලිුං බශන ජට්ාංමුං යනු යවන සතිය වන අවර
සේසතිබේ අවසාන සතිය ඳුන්වන්බන් “සේවමුං රාජායවනුං”
බ සයි. එය ර ේ ඵ යයි. යවැනි සතිබේදී ‘සම්මා සතිය’
ප ළබවයි. ේවන සතිබේදී ‘සම්මා සමාධිය’ ප ළබවයි.
ශී විශුශධිය, චිේව විශුශධිය, දෘල්ඨි විශුශධිය, ුංඛාවිවරණය
විශුශධිය, මේබගොමේග ඥාණය දස්සන විශුශධිය ස පිමපදා ඥාණය
දස්සන විශුශධිය ආදී ලේ විශුශධීන්බේ සම්පුර්ණය වීබමන් ඉපදිය යුතු
බසොවාපේති, ස ෘදාගාමි අනාගාමී අර් ේ යන මාර්ග ඤාණය ප ළ ර
ගැීමම ඤාණය දර්නන විශුශධියයි. රථමවිීමව සුත්රය අනුව බම් සේවන
රථමයයි. ර ේ මාර්ගබයදී ගමන් අරඹන සේවන අවසාන රථමබයන්
අනුපාදා පරිනිර්වාණයය බවක් ගමන් රයි.
දමකල සිටින මථාගම දර්ශණය පහළවූදේ යයි කියන
දබෙදහය දදදනක් දබයධිය ශුද්ධ පවිත්ර කරමින් වටා තුන වැල්
කපාදමමින් විමුක්තිකය දසෙයන්දනය දවතික. ඔවුහූ දේදනා ස්කන්ධය
යනු කුමක්දැයි දනෙදනිතික. දම් දයයගාවචාරදයය ඔවුන් පහළකරග්
දර්ශනදයන් හා කිසිවක් නැමැයි කියතික, මාර්ගඵල ප්රතිකදෂේප
කරතික. බුද්ධ පහළවීදමන් පසු ගමකල ස්සතිකය ගැන දහය
අවදබයධයක් ඔවුන්ට නැම. ඔවුන් ‘ස්සතිකය’ දින හමලිස් නවයකට
සමාන කරන්දන් බැවිනි.
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