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උ�ම් ධර්ම දානයක් ෙලස ��ගන්වන්ෙන් බැ�ෙය�. 

 
“සබ්බදානං ධම්මදානං �නා�” 

(�ය� දානයන් පරදවා ධර්ම දානය ජය ග�.) 

 

ත�හාෙව�  
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ෙපරවදන 
නෙම� තස්ස භගවෙත� අරහෙත� සම්මා සම්�ද්ධසස් /// 

 
“තණ් හං ප�ච් ච ප�ෙය්සනා, ප�ෙය්සනං ප�ච්ච ලාෙභ�, ලාභං 
ප�ච් ච ��ච් ඡෙය�, ��ච් ඡයං ප�ච් ච ඡන් දරාෙග�, ඡන් දරාගං 
ප�ච් ච අජ් ෙඣ�සානං, අජ් ෙඣ�සානං ප�ච් ච ප�ග් ගෙහ�, 
ප�ග් ගහං ප�ච් ච මච් ඡ�යං, මච් ඡ�යං ප�ච් ච ආරක්ෙඛ�. 
ආරක් ඛා�කරණං දණ් ඩාදාන සත් ථාදාන කලහ �ග් ගහ �වාද �වං 
�වං ෙප්�ඤ් ඤ �සාවාදා අෙන්ෙක් පාපකා අ�සලා ධම් මා 
සම් භවන් �.” 

(�ඝ �කාය) 
 

තණ්හාව �සා ෙස�ම, ෙස�ම �සා ලැ�ම, ලැ�ම �සා �රණය, 
�රණය �සා ඇ�ම, ඇ�ම �සා උපාදානය, උපාදානය �සා අ�� 
කරගැ�ම, අ��ය �සා ම��කම, ම��කම �සා රැකගැ�ම, 
රැ�ම �සා ආරක්ෂා ��ස ද���� ගැ�ම ආ�ධ ගැ�ම වාද-�වාද 
න� කලෙක�ළාහල ෙත� ෙත� �යා බැණගැ�ම ෙක්ළම �සාවාද 
ආ� අෙන්කාකාර අ�සල ධර්ම හටගැෙන�, ය� ෙද්ශනා පාඨෙය් 
අදහස ය. තව ද තණ්හා �ලක ධර්ම න�න්  දැක්ෙවන ෙමම අ�සල 
ධර්මයන්ෙගන් ජය ගැ�මට අ�ගමනය කළ �� එකම මග �ද්ධ 
ධර්මය�.  
 

�න �නා බණ ඇ�ෙමන්, ඇ� බණ �තට ගැ�ෙමන්, ඇ� ෙලස 
��ෙමන්, ��තව ෙහ� ෙද්ශනා ම�න් ෙහ� අන් අයටත් 
��නැ�ෙමන් �තමය ඤාණය ��� �ම ��ව�ෙය් �රායාසෙය�. 
�ස්සරණාධ�ාශෙයන් වඩන �තමය ඤාණය, �න්තාමය 
ඤාණයටත්, භාවනාමය ඤාණයටත් ෙහ�� �ත�ය වන බැ�න් �ඥා 
පාර�තාව එම�න් ස�ෙර්.     
 

ස�ෙ� ස�තා භව�� ��ත�තා! 
 
 

ෙමයට ෙමතැ�, 
නා උයෙන් අ�යධම්ම ස්වා�න් වහන්ෙස� 
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�ණ�ා�ෙම�දනාව 
 

තණ්හාව ගැන �ස්තර කර ඇ� ෙමම ධර්ම �ස්තකය 
ෙද�න් වරක් ෙහ��න් �යවා ෙම� සඳහන් ධර්ම ක�� මතක 
තබා ගන්න. එ�ට ඔබට ෙබ�ෙහ� �සල් රැස් ෙව� ඇත. 
එෙමන් ම සමථ-�පස්සනා භාවනා වඩා තම �ත්ත සන්තානෙය් 
ඇ� තණ්හාව �� ��මට උත්සාහ ගැ�ම ඔබෙග් ෙමෙල�ව- 
පර ෙල�ව යහපත ��සත්, සංසාර ��න් එෙතර �ම ��සත් 
ෙහ�� වන බැ�න් �� උපෙදස් ලබ�න් සමථ-�පස්සනා භාවනා 
වැ�මට ෙය�� වන ෙමන් �ණ�ා�ෙම�දනා ��මට �ර්වෙය� 
කා��කව ආරාධනා කර�. 
 

� කල�ා� ෙය�ගා�ම සංස්ථාෙව් �ර්මාතෘ අපවත් � 
වදාළ රාජ�ය පණ්�ත අ��ජ�ය කඩවැද්�ෙව් � �නවංස 
මහා ස්වා�න්�යන් වහන්ෙස�ට පැ� ප�ද්ෙදන් ම� ෙල�ව්�රා 
�ද්ධත්වය ලැ�ම ��සත්, අපවත් � වදාළ අ��ජ�ය මාතර 
� ඥාණාරාම මහා ස්වා�න්�යන් වහන්ෙස�ට �ාර්ථ�ය 
ෙබ��යකට අ�ව �වන් අවෙබ�ධ කරගැ�ම ��සත්, ෙමම  
දහම් ෙප�ෙත� සඳහන් තණ්හාව ගැන මාහැ� ධර්ම ෙද්ශනාවක් 
පැවැත් � අපවත් � වදාළ අ��ජ�ය නා උයෙන් � අ�යධම්ම 
අ�නායක මහා ස්වා�න්�යන් වහන්ෙස�ට පැ�ම් ප�� ම� 
ෙල�ව්�රා �ද්ධත්වය අවෙබ�ධ කරගැ�ම ��සත්, ෙමම දහම් 
ෙප�ත් ෙබදාහැ�ෙමන් රැස් කරගන්නා � ධර්ම දානමය 
�සලා�සංසය ෙහ�� උප��ය ෙව්වා �යා �න් අ�ෙම�දන් 
කර�. එෙමන්ම � කල�ා� ෙය�ගා�ම සංස්ථාව �ෙය�ජනය 
කර�න් වැඩ �ට අපවත් � වදාළා � අෙන�ත් ස්වා�න් 
වහන්ෙස�ලා ද ඇ�� ෙක�ට ෙම් ෙග�තම �� ස�ෙන� මහණදම් 
�රා අපවත් � වදාළා � �ය�ම ස්වා�න් වහන්ෙස�ලාට ද ෙමම 
ධර්ම දානමය �සලය එකෙස� අත්පත් �ෙමන් සසර �ක් 
�වන්කර �වන් අවෙබ�ධ කරගන්න ලැෙබ්වා! 
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 ��වත්ව මහණදම් �රන නා උයන ආරණ� 
ෙස�නාසනෙය් කෘත�ා�කා� කම්මට්ඨානාචාර්ය අ��ජ�ය 
අ�ල්ග�ෙව් අ�යනන්ද ස්වා�න්�යන් වහන්ෙස�ට �ෙර�� �ව 
�ර්ඝා�ෂ ලැ�ම ��සත්, ෙද්�ය හා �ෙද්�ය ��-පැ�� 
�න්ව�න්ට සාස�ක වශෙයන් ��ටාධාර ෙව�න් තව තවත් 
සාස�ක ෙස�වාවන්� ෙය�ම ��සත්, �ාර්ථ�ය 
ෙබ��යානයකට අ�ව �වන් අවෙබ�ධ කරගැ�ම ��සත් 
ෙමම ධර්ම දානමය �සල ශක්�ය ද ��ධ රත්නෙය් ��ට 
ආ�ර්වාදය හා ෙද�යන්ෙග් දැහැ� රැකවරණය ද ලැෙබ්වා �යා 
ෙග�රවෙයන් ��ව �ණ�ා�ෙම�දනා කර�. තව ද, නා උයන 
ආරණ�වා� �ය�ම �ද්ධ �ත් රයන් වහන්ෙස�ලාට උත්කෘෂ්ඨ 
ෙලස උ�ම් ෙලස මහණදම් �රා ගැ�ම ��සත්, සමථ-
�පස්සනා ඤාණ ��� කරගැ�ම ��සත්, �ාර්ථනා ප�� 
අසංඛත �ර්වාණ ධා�ව සාක්ෂාත් කරෙගන සංසාර ��න් 
එෙතර �ම ��සත් ෙමම ධර්ම දානමය �සල ශක්�ය ෙහ�� 
වාසනා ෙව්වා �යා �ණ�ා�ෙම�දනා කර�. එෙමන්ම �ෙග�ඩ 
ධම්ම�ක්�කාරාමා�ප� ප�ෙව්ණා�ප� ශාස්�ප� �ජ�ය 
ඕ�ටග�ෙව් ෙම්ධා� නායක ස්වා�න් වහන්ෙස�ට හා 
කෘත�ා�කා� ප�ෙව්ණා�ප� �ජ�ය ෙම�රගහපල්ලෙම් 
ශාන්ත ස්වා�න් වහන්ෙස�ට �ෙර�� �ව හා �ගා�� 
ලබන්නටත්, තව තවත් සාස�ක ෙස�වාවන්� �යැ�මටත්, 
පැ�ම් ප�� ශාන්� ලක්ෂණ �ර්වාණ ධා�ව අවෙබ�ධ 
කරගැ�මටත් ෙමම ධර්ම දාන �සලා�සංසය ��ටාධාර 
ෙව්වා! 
 
 �ෙශ�ෂෙයන්ම ෙමම දහම් ෙප�ත් ��ණය ��ම සඳහා 
ෙස��පත් බැ�ෙමන් සහය � �ජ�ය �ද්ෙද�ෙය් අ�යදස්සන 
ස්වා�න් වහන්ෙස�ටත්, දහම් ෙප�ත් �ද් රණය ��මට අවශ� 
කරන “�� තැ�ය” ��ෙයළ කර �න් �ජ�ය ගලෙගදර 
�ක්�න්�ය ස්වා�න් වහන්ෙස�ටත්,    මා හට ෙමම ධර්මදාන 
�සලය �� කරගැ�ම සඳහා උදව් උපකාර කළ මාෙග් පැ�� 
�� ස්වා�න් වහන්ෙස�ටත්, අපට �ෛත� �ජ�ය රම්��ගල 
�ද්ධවංස ස්වා�න් වහන්ෙස�ටත් �ෙර�� �ව �ර්ඝා�ෂ 
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ලැෙබ්වා! උත්කෘෂ්ඨ ෙලස මහණදම් �රා ගැ�ම ��සත්, �ල-
සමා�-�ඥා �ණ �රණය කරෙගන  �වෙස�ම �වන් අවෙබ�ධ 
කරෙගන සසර ��න් එෙතර �ම ��සත් ෙමම ධර්ම දානමය 
�සල ශක්�ය ෙහ�� උප��ය ෙව්වා!  

�ට වසර දහඅටකට ෙපර �ය පරෙල�ව �ය මාෙග් 
ස්වා� ��ෂයා ද, ඔ�ෙග් ෙදමව්�යන් හා මාෙග් ෙදමව්�යන් ද 
ඇ�� ෙක�ට පරෙල�ව සැපත් �ය�ම ඤා�න්ට ෙමම ධර්ම 
දානමය �සලා�සංසය අ�ෙම�දන් කර�. ඔ�න් සැමෙග් 
ආත්මභාවයන් සැපවත් ෙවත්වා! �වෙස� පාර� දහම් �රාෙගන 
සසර ��න් අත �ෙදත්වා! එෙමන්ම ආත්මාරක්ෂක, 
ශාසනාරක්ෂක ආ� �ය�ම සම�ක්දෘෂ්�ක �ව�රාජ ස�හයා ද 
ස�� ��න් ෙමම �සල් අ�ෙම�දන් �ෙමන් �ව�මය 
ඓශ්වර්යෙයන් වැෙඩත්වා! පතන්නා � ෙබ��යානය�න් 
�වන් �ව ලබත්වා! 
ෙමම ධර්මදාන �සල ශක්�ෙය් බලෙයන් මාෙග් 
ද�වන්ටත්, ����-����යන්ටත් ෙසතක් ශාන්�යක් 
යහපතක්ම ෙව්වා! ඔ�න්ෙග් රැ�රක්ෂා කට�� ද ව�ාපාර 
කට�� හා අධ�ාපන කට�� ද �රපස සඳමඩල ෙමන් 
අ�වර්ධනය ෙව්වා! සසර කත�න් එෙතර �ම ��ස ද ෙමම 
�සලය ෙහ�� වාසනා ෙව්වා! තව ද, ��වත්ව ��න අ��ත් 
ඤා� �ත��ා�න්ටත්, ෙමම දහම් ෙප�ත �යවා බලන ඔබ 
සැමටත්, ෙමම දහම් ෙප�ත් ��ණය ෙක�ට ෙබදාහ�න මා හටත් 
දස සංෙය�ජන ධර්ම �හාණය ෙක�ට ච�රාර්ය සත� ධර්මයන් 
අවෙබ�ධ කරෙගන තණ්හා ක්ෂය සංඛ�ාත ශාන්ත �ර්වාණ 
ධා�ව �වෙස�ම අවෙබ�ධ කරගැ�ම ��ස ෙමම ධර්ම දානමය 
�සලා�සංසය ��ටාධාර ෙව්වා �යා �ාර්ථනා කර�. 
 

ෙමයට,  
ස�න් ළැ�-�න් කැම�, 
උපා�කා මතාවක්. 

“සඳ�ර” 
ෙද�රණෙග�ඩ, 
ෙබම්�ල්ල.                              
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අ��ජ�ය නා උයෙ� අ�යධ�ම අ�නා�� 
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තණ්හාව 
 

නෙම� තසස් භගවෙත� අරහෙත� සම්මා සම්�ද්ධස්ස/// 
 
“. . . ඉදං ෙඛ� පන �ක්ඛෙව් �ක්ඛස�දයං අ�යසච්චං, 
යායං තණ්හා ෙප�ෙන�භ�කා නන්�රාග සහගතා 
ත�ත�ා�නන්��, ෙසය��දං? කාමතණ්හා, භවතණ්හා, 
�භවතණ්හා� . . .”   
 
�ද්ධාවන්ත �න්ව��, 
 

�න්ෙල�කා� � භාග�වත් � අරහත් � දසබලධා� 
සර්වඥ රාෙජ�ත්තමයාණන් ��න්  දසදහසක් ෙල�ක 
ධා�න්ට එක  හා සමානව ඇෙසන ෙස� ෙද්ශනා කරන ලද 
�ථම ෙද්ශනාව වන ධම්මචක්කපවත්තන ��ාන්ත 
ෙද්ශනාවට අ�� ෙක� �� පාඨයක් ෙම් ෙද්ශනා �ෙණ්. 
අද �න ෙද්ශනය සඳහා මාතෘකාවට ෙය� �ෙබන්ෙන් 
තණ්හාව ගැන�. ඒ �සා ෙම් පාඨයට අ�ව 
ධර්මා�ශාසනාවට සවන් ෙද�.  

 
“ඉදං ෙඛ� පන �ක්ඛෙව් �ක්ඛස�දයං අ�යසච්චං” 

මහෙණ�! ෙම් �ය� ලබන්ෙන් �ක්ඛ ස�දය ආර්ය 
සත�ය�. “යායං තණ්හා ෙප�ෙන�භ�කා නන්�රාග 
සහගතා ත�ත�ා�නන්��, ෙසය��දං?”   “යායං 
තණ්හා” යම් ෙම් තණ්හාවක් ෙවනවා, “නන්�රාග 
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සහගතා”  ��ය ස�තව, ස��ක නම් � නන්�රාගයක් 
ස�තව,  “ෙප�ෙන�භ�කා” නැවත නැවත �නර්භවය ෙගන 
ෙදන්නා �, “ත�ත�ා�නන්��” ඒ ඒ තැන ��මත්ව 
ඇෙලන්නා � යම් තණ්හාවක් ෙව් නම් එය, කාමතණ්හා, 
භවතණ්හා, �භවතණ්හා න�න් හැ�න්ෙවනවා. ෙම්ක� 
�ක්ඛ ස�දය ආර්ය සත�ය හැ�යට ��රජාණන් වහන්ෙස� 
ෙද්ශනා කෙළ�.  

 
“ෙප�ෙන�භ�කා” �යන්ෙන් නැවත නැවත 

�නර්භවය ෙගන ෙදනවා. “නන්�රාග සහගතා” �යන්ෙන් 
��මත්ව ඇ�ෙමන් �ක්ත ෙවනවා. ඒ වෙග්ම 
“ත�ත�ා�නන්��” නරකා�ෙය� උපන්නත් ඒ ඒ තැන 
�ත ඇෙළනවා. එවැ� තණ්හා �න� �ෙයන්ෙන්. 
කාමතණ්හා, භවතණ්හා, �භවතණ්හා. ෙම් ස�දය සත�ය 
හැ�යට �ධාන වශෙයන් ගැෙනන්ෙන් තණ්හාව�. ඒක 
�සා තම� ෙම් පද �න�න් ෙද්ශනා ෙක�ට වදාෙළ. 
‘ස�දය’ �යන වචෙන ෙබ�ෙහ� ෙදනාට පළ��� 
වචනයක්. ‘ස�දය’ �යන්ෙන් පද �නක එක�ෙවන් 
හැ�ච්ච වචනයක්. සං+උ+අය �යන පද �නක එක�ෙවන් 
තම� ස�දය �යලා හැ�ෙණ. ‘සං’ �යන උපසර්ගය, ‘උ’ 
�යන උපසර්ගය, ‘අය’ �යන නාමපදය, ෙම් �න සන්� 
ෙවනවා.     සං, උ �යන අතරට ‘ම්’ ආෙද්ශ ෙවනවා 
�න්�වට. ඊළඟට ‘අය’ �යන තැන � ‘ද්’ ආගම ෙවනවා. 
ෙම්ෙක ෙත්�ම, ‘සං’ �යන්ෙන් සං�ක්ත, සංගම්ම ආ� 
තැන්වල වාෙග් ‘එක�ව’ �යන අර්ථය�. එක�වට 
�යනවා ‘සං’ �යන උපසර්ගය. ‘උ’ �යන්ෙන් උප්පාද, 
උ�ත, උප්පන්න ඔය වාෙග් යමක් පහළ �මට �යනවා ‘උ’ 
�යන උපසර්ගය. ‘අය’ �යන්ෙන් ෙහ��ව, කාරණය, 
�දානය �යන ෙත්�ම�. එතෙක�ට පද �න එක� 
�නහම, ෙහ�� රා�යක් එක� �ෙමන් �ක උපදවන එක�, 
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ෙහ�� රා�යක් ෙහ��ෙවන් ෙම් පඤච් උපාදානස්කන්ධ �ක 
උපදවන එක� “ස�දය” �යන්ෙන්. එනම් ෙමතන 
තණ්හාවටම නමක් ස�දය �යලා �යන්ෙන්. 

��රජාණන් වහන්ෙස� ෙබ�ෙහ� �� ෙද්ශනාවල ෙම් 
තණ්හාව ��බඳව ෙද්ශනා කරලා �ෙයනවා. ධම්මපදෙය 
�යවර්ගෙය් �ෙයනවා ගාථාවක්, 

  
තණ්හාය ජාය� ෙස�ෙක� - තණ්හාය ජාය� භයං 
තණ්හාය �ප්ප�ත්තසස් - නත්� ෙස�ෙක� �ෙත� 

භයං 
තණ්හාව �සා ෙස�කය හටගන්නවා, තණ්හාව �සා භය 
හටගන්නවා, තණ්හාෙවන් ��ණ තැනැත්තාට ෙස�කයක් 
නැත, භයක් ද නැත.   
 �නක් ��රජාණන් වහන්ෙස� සැවැත්�වර ��රක් 
අ�ෙනන් ව�නවා. ��� �� �ාහ්මණෙයක් පළ�ෙවන්ම 
��ෙර් වැඩ පටන්ගන්නවා. ��ෙර් �ෙයන ගස් පැළෑ� 
ඉවත් කර�න් �සෑමට �දානම් ෙවනවා. ඉ�න් ��රජාණන් 
වහන්ෙස� ඇ�වා “ෙම�කද ෙම් කරන්ෙන්?” “ස්වා��! මම 
ෙම් ��ර ෙගවඩන්න හදනවා, වැඩ පටන්ගන්න හදනවා.” 
ඊළඟට �සාන දවෙසත් ��රජාණන් වහන්ෙස� වැඩම කළා. 
එදත් ඇ�ල්ලා ඇ�වා “ෙම�කද ෙම් කරන්ෙන්?” “ස්වා��! 
මම �සානවා.” ඔෙහ�ම එක එක කට�ත්තක් ගාෙන 
��රජාණන් වහන්ෙස� ��රට වැඩම කළාෙන. ඒක ��ම 
ෙදයක්. උන්වහන්ෙස�ෙග් මහා ක�ණාව. ��ඇ�න් දැක 
වදාළා ෙම් ෙකනාට යම් දවසක � මාර්ගඵල අවෙබ�ධ 
කරගන්න ලැෙබන බව. ඔය ��හට �ප සැරයක් ආවහම 
අන්�ෙම් � ෙම�කද �ෙණ්. ෙග�යම් පැ�ලා කපන්න ��� 
ෙව්ලාෙව් � �ශාල ගංව�රක් ඇ�ල්ලා ෙග�යම් ඔක්ෙක�ම 
ගහෙගන �යා. පස්ෙස ��රජාණන් වහන්ෙස� ඔ�ෙග් 
�වසට වැ�යා. ෙම් ඇත්තා �කටට අත �යාෙගන 
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ෙබ�ෙහ�ම ෙශ�කෙයන් ඉන්නවා. න�ත් ෙම් තැනැත්තා 
�තාෙගන ��ෙය, �තලා �ෙයන්ෙන ඉතාම ෙල�� 
ෙදයක්. “මම  ෙම් ��ෙර් අස්වැන්න ෙනළාගත්තහම 
��රජාණන් වහන්ෙස�ටත් ෙක�ටසක් ෙදනවා” �යලා 
�තාෙගන ��යා. ඉ�න් ෙම් තැනැත්තා ඒ ෙවලාෙව් 
ෙබ�ෙහ�ම ෙශ�කෙයන් ��ෙය, ��පැ� �යල්ලම �ෂ්ඵල 
�ණා �යලා. ඉ�න් ��රජාණන් වහන්ෙස� ඇ�වා “ෙම�කද 
�ාහ්මණෙය�?” “අෙන් ස්වා��! මම ෙල�� 
බලාෙප�ෙර�ත්�ව�න් ෙග��තැන් කළා. එක � 
ඇටයක්වත් ගන්න ලැ�ෙණ නැහැ, ෙග�යම් ඔක්ෙක�ම 
ෙහ�දාෙගන �යා ගංව�රට. එෙකන් මට මහා තැ�ල්ලක් 
ආවා. මට භයක් ඇ� �ණා, මම �වත් ෙවන්ෙන 
ෙක�ෙහ�මද �යන භය. ඒ වෙග්ම මම �� ෙද් කරන්න 
ෙන�හැ� �ණ �සා ෙශ�කයක් ඇ�ල්ලා.” එතෙක�ට 
��රජාණන් වහන්ෙස� ඉහත සඳහන් ගාථාව ෙද්ශනා කළා. 
ඒ ෙද්ශනෙයන් ඔ� මගඵල �වන් ලැ�වා. ෙම් කාරණය 
�සා තම� ��ප වාරයක් ��රට වැ�ෙය. ඔය වෙග් 
��රජාණන් වහන්ෙස� තණ්හාව �ල්ෙක�ට ඇ� �ක පහදා 
ෙද�න් අනන්ත අප�මාණ ජනතාවක් ��න් �දවලා 
�ෙයනවා.  
 

 දැන් ෙම් තණ්හාව �යන එක ප�ච්ච ස�ප්පාදෙය් 
�ෙයනවා ‘ෙව්දනා පච්චයා තණ්හා’ �යලා. යම් �� 
�න්දනයක සැප ෙහ� �ක ෙහ� මැදහත් ෙහ� �න්දනයක් 
�ෙයනවා නම් තණ්හාව එතන ඇ� ෙවනවාම�. 

  
�ක්� �ඛං පත්ථය� - �� �ෙය��� ඉච්ඡ� 

උෙපක්ඛා පන සන්තත්තා - �ඛ�ච්ෙච්ව 
භා�තා 
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�යලා අට්ඨකතාවක දැක්ෙවනවා. “�ක්� �ඛං පත්ථය�” 
යම් ෙකෙන�ට �ක් ෙව්දනාවක් �ෙයනවා. ඒ �ක් 
ෙව්දනාව �ෙයන ෙක�ට ඒ ඇත්තා තණ්හාෙවන් �තනවා, 
අෙන් මට �කක් නැ�ව සැප ලැෙබ්වා. අන්න �කට පත් � 
තැනැත්තා සැප �තනවා. ධනය නැ� එක්ෙකනා ධනය 
නැ�ව �ක් ��න ෙක�ට �තනවා මට ධනය ලැෙබ්වා. ඒ 
වෙග්ම ෙර�ගයක් �ෙයන එක්ෙකනා �තනවා, අෙන් මට 
ෙර�ගයක් නැ�ව �ෙර�� ��තයක්, �ෙර�� කයක් 
ලැෙබ්වා. අන්න තණ්හාෙවන් �තන හැ�. ඒවා ධර්මතා 
වශෙයන් �තන්ෙන නෑ. ඒවාෙග්ම තමා කැම� කැම� 
ෙද්වල් �තනවා �කට පත් � අය. “�� �ෙය��� ඉච්ඡ�” 
යම් ෙකෙනක් සැපවත්ව ඉන්නවා. සැපවත්ව ඉන්න 
ෙකනාට නැවත නැවතත් ඒ ගැන ආශාව ඇ�ෙවලා තව 
තවත් ඒවා ලැෙබන්නට ඕනෑ, තව තවත් මට ලැෙබන්නට 
ඕනෑ �යලා �තනවා. අන්න ‘�� �ෙය��� ඉච්ඡ�.’ ඒත් 
ෙව්දනා පච්චයා තණ්හා. “උෙපක්ඛා පන සන්තත්තා - 
�ඛ�ච්ෙච්ව භා�තා” ඒ �ව්ෙව, උෙප්ක්ඛා ෙව්දනාව 
ශාන්ත එකක්, ඒකත් සැපයටම සම්බන්ධ�. ඒ �සා 
සැපෙයන් තව තවත් සැප පතන්නා වාෙග් උෙප්ක්ඛා 
�න්දනෙය�ත් සැප �ාර්ථනා කරනවා.  
 
 රට්ඨපාල ස්වා�න් වහන්ෙස� පැ�� ෙවන්න ඉසස්ර 
ෙවලා, රට්ඨපාල �ල��යාට ��රජාණන් වහන්ෙස� 
ෙද්ශනා කරලා ��ණා දහම් පද හතරක්. ඉන් එක දහම් 
පදයක �ෙයනවා “ඌෙණ� ෙල�ෙක� අ�ත්ෙත� තණ්හා 
දාෙස�” �යලා. ‘ඌෙණ� ෙල�ෙක�’ ෙල�ක සත්වයා 
කවදාවත් ��ලා නෑ, හැමදාම අ�පා� ස�ත�, 
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ඕනෑකම්ව�න් අ�පා��, ඕනෑකම්ව�න් �ෙරන්ෙන් නෑ. 
‘අ�ත්ෙත�’ කවදාවත් සෑ�මක් නෑ. ෙක�ච්චර සම්පත් 
ලැ�ණත් සෑ�මක් නෑ. ‘තණ්හා දාෙස�’ තණ්හාවට දාසකම් 
කරනවා, වහල්කම් කරනවා. 
 
 බලන්න, අසංෙඛය�ක් ආ�ෂ ඇ� කාෙල් පහළ 
�ණා මහා මන්ධා� �යලා සක්�� රජ �ෙමක්. �ල්ම ආ� 
කල්පෙය් රජ ෙකෙනක් මහා මන්ධා�. ම�ෂ�යන්ෙග් ඒ 
කාෙල් පරමා�ෂ අ��� අසංෙඛය�ක් (එක�’ �ං� එක�ය 
හත�හක්). ඉ�න් ෙම් රජ්��ෙව� �ර්ඝ කාලයක් සම්පත් 
�ඳලා ඇම�යන්ෙගන් ඇ�වා ෙක�ෙහද �ට වඩා සම්පත් 
�ෙයන්ෙන් �යලා. ඒ ෙම�කද, ඒ රජ්��වන් ස්නානය 
කරලා අහස ෙදස බැ�වහම ෙය��නක් මාෙන් රන් කහව� 
ව�නවා. එතරම් �ණ� ලාභයක් �ෙයන ෙකෙනක්. ඒ 
�ණත් ම�ෂ� ෙල�කෙය් �ෙයන ෙම් ඉන්�යන් �නවන 
සැප සම්පත් ම�ෙවලා ඇම�යන්ෙගන් අහලා දැනෙගන, 
චා�ර්මහාරා�ක �ව� ෙල�කයට �යා ච�රත්නෙය් 
අ�භාවෙයන්. හැබැ� ෙදව් ෙල�වට යන ෙක�ට ම�ෂ� 
ශ�රය ෙව�වට �ව� හා සමාන ශ�රයක් ඇ� �ණා. 
ඊළඟට සතරවරම් ෙද�ෙය� ෙම�මා ��ෙගන ෙබ�ෙහ�ම 
සම්පත් �න්නා. සතරවරම් ෙද�යන්ට වඩා සම්පත් බ�ල� 
එවකට ම�ෂ�යන්ෙග් සම්පත්. එෙහත් �ර්ඝ කාලයක් ෙදව් 
සැප �ඳලා �ඳලා එත�න් දැන ගත්තා තව්�සා භවෙන් �ට 
වඩා සම්පත් �ෙයනවා �යලා. ඒ ෙවලාෙව් 
ච�රත්නෙයන් ඊට වඩා ඉහළට යන්න බැ� �සා 
ෙම�මාෙග් සෘ�ෙයන් තව්�සා භවනට �යා.   සක්ෙදව් 
රජ්��ෙව� එ�මාෙග් ස� සම්පත්�ෙයන් භාගයක් 
ෙම�මාට ��ගැන්�වා. දැන් ෙද� ෙකෙනක් හා සමානව, 
සක්ෙද�� හා සමානව සැප ��නවා. සක්ෙදව් රජ�මාෙග් 
ආ�ෂ අ� වැ�යක් නෑෙන්. එය අ��� �න්ෙක�� 
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හැටලක්ෂය�. සක්ෙද�ව� �ත ෙවලා �යා �සහ්ය 
ෙදෙනක්. එෙතක් ෙම�මා ෙදව්ෙල�ව ��යා. අන්�ෙම් � 
�ස්හත්වන සක්ෙදව් ර� පහළ වන කාලෙය් ෙම�මා ��වා 
“මට ෙම් භාෙගට වඩා �ය�ම ස� සම්පත් ලැ�ෙණ�ත් 
ෙහ�ඳ�” �යලා. ඉ�න් ෙම් අ�න්ෙග් ෙද්ට ආශාවක් ෙන 
උපන්ෙන්. අන්�ෙම් � ඒ අ�ජ්ඣා �යන දැ� ෙල�භය 
�සා ෙම�කද �ද්ධ �ෙණ්? ආ�ෂ ���ණා. ආ�ෂ ���ලා 
ම�ෂ� ෙල�කයට ප�ත �ණා. ��න් ෙර�දක් එන්නා 
වාෙග් පහත් ෙවලා ආවා. තමන්ෙග් �න �සා එක පාරටම 
පහළට වැෙටන්ෙන නෑ. ��න් ෙර�දක් වාෙග් පහත් ෙවලා 
ඇ�ල්ලා රජ්��වන්ෙග් උයෙන් ම රැ�ණා. ඒ ෙවනෙක�ට 
මැ� ඇම�ව�, �ෙස�ව�, ඒ වෙග්ම රාජ��ෙය� 
ඔක්ෙක�ම ආවා. ඇ�ල්ලා රජ්��වන්ෙග් අභාවය ආසන්න 
බව ක��ත් ෙත්�ම් අරෙගන ඇ�වා, “ඔබ වහන්ෙස�ෙග් 
ඇවෑෙමන් ප� අ� රටට ෙල�කයට �මක් ද �ව �ත්ෙත?” 
“ද�ෙව�! ෙමෙහම �යන්න, ෙම් සම්පත් ජා� ෙක�පමණ 
ලැ�ණත් සෑ�මක් නෑ. මම ෙමච්චර ම�ෂ� සම්පත් �ඳලා 
�ඳලා චා�ර්මහාරා�කයට ��න් එ� සැප �න්දා, ස� 
භවනට ��න් සක්ෙදව් රජව� �ස්හය ෙදෙනක් �ත වන 
�� එ� සම්පත් �න්දා, මට ඒත් ම� �ණා. ඒ �සා ෙම් 
තණ්හාව �යන එක කවදාවත් සෑ�මකට පත් ෙවන්ෙන් 
නැ� බව ෙත්�ම් අරෙගන මම ඒ �කාශය කළ බව කාටත් 
�යන්න” � �යලා �ව්වා. එ�මා එත�න් �ත ෙවලා 
��ල්ලා නැවත �ග�යක උපන්නා. සක්�� රජ ෙකෙනක් 
�ය ෙග�ස් ෙක�න්ම අපායට යන්ෙන් නෑ. එ�මා ෙවන 
ක��ත් ෙනෙව�, අෙප් ෙබ��සත්වෙය� ‘මහා මන්ධා�’ 
ර� ෙවලා ��ෙය. ෙම�කක්ද ෙම්කට ෙහ��ව? ෙපර 
ජා�යක �, ෙපර �� ස�නක � ෙම�මා ෙබ�ෙහ�ම �ප්පත් 
�ඟන්ෙනක් ෙවලා ��යා. සමහර �ට එෙහම ෙවනවා කළ 
අ�සල කර්මයක් �සා. ෙම් �ඟන්නාට කවදාවත් දානයක් 
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�ජා කරගන්න �න නෑ. න�ත් එවකට රජව� ඇම�ව� 
ෙන�ෙයක් ��ව� දන් �න්කම් කරනවා. ෙම�මා ��වා 
“මට ෙමෙහම �ෙණ් මෙග් අ�න් දන් �ලා අ�ෙවලා 
�සාෙන. දානයක් ෙදන්න ඕනෑ.” එෙහම �තලා �ඟමෙන් 
යන ෙක�ට බ�නකට හම්බ �ණා මෑ ඇට පා�යක්ම. 
කල්පනා කළා අද නම් දානයක් ෙදන්න ��වන් �යලා 
�හාරයට �යා. �ට්�ෙවන්න බෑ. ෙම�කද �ශාල ��සක් 
ඇ�ල්ලා දන් ��ගන්වන්න, ළං ෙවන්නත් බෑ ෙම�මාට. 
ෙම�මා ��වා “මම ෙමතන ඉඳලා අහ�න් �� කරලා දන් 
ෙදන්නම්” �යලා. අ�ෂ්ඨානයක් කරගත්තා “මා ෙම් දානය 
ප�ත�ාග කර� ලබන්ෙන් �යල්ල දන්න සම්මා සම්�� 
ෙකෙන�න් වහන්ෙස�ට නම්, ඒ වෙග්ම �ක්ෙල්� රහතන් 
වහන්ෙස�ලාට නම් මෙග් ෙම් මෑ ඇට එක එකක් හ�, එක 
එක පා�යට වැෙට්වා” �යලා අහසට දැම්මා. ඇත්ෙතන්ම 
�ද්ධ අ�ෂ්ඨාන බලයත්, ෙම�මාෙග් �ද්ධාවත් �සා හැම 
මෑ ඇටයක්ම එක එක පා�වලට වැ�ණා. ��රජාණන් 
වහන්ෙස� ෙම්ක ෙප්න්නත් සැළැස්�වා එ�මාෙග් �ෙත් 
�සලය වැෙඩන්න. ෙම් ෙබ��සම්භාර �රන ෙකෙනක් 
ෙන්. අන්�ෙම් � එදා එ�මා �ාර්ථනා කළා�, “ෙම් �සල 
බලෙයන් මට ෙදව්ෙල�ව ම�ෙල�ව කාමෙභ��න්ෙගන් අ� 
ෙවන්න ලැෙබ්වා. මම අහස ෙදස බැ�වහම රන් කහව� 
වැ� ව�වා.” ඔන්න ඔය ��හට �ාර්ථනාවක් කළා. 
තණ්හාවෙන්. තමා ��න් ඉන්න �සා අර ��ෙහ සම්පත් 
පැ�වා. ඒවා අ�ත� �ක්ඛ අනාත්ම වශෙයන් දන්ෙන නෑ. 
ඒ ෙවලාෙව් නැ�බැ� කමට ආශාව වැ� �ණා. අන්න ඒ 
�න �සා තම� ප� කාෙලක ෙම් ආ� කල්පෙය� �ර්ඝා�ෂ 
කාලෙය් � මහා මන්ධා� න�න් රජ ෙවලා  අහස ෙදස 
බැ�වහම රන් කහව� වැස්ෙස. ඒ වෙග්ම ෙදව්ෙල�ව 
ෙදකකටම ��න් සම්පත් �ඳලත් සෑ�මකට පත් �ෙණ් නෑ. 
අර තණ්හාෙව් � ෙයන බරපතලකම �සා. න�ත් 
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උන්වහන්ෙස� ඒ ��තෙය් � ම එය ෙත්�ම් අරෙගන ���� 
��න් �ය පරෙල�ව �යා.  
 

න කහාපණ වස්ෙස�න - �ත්� කාෙම්� �ජ්ජ� 
අප්පසස්ාදා �ඛා කාමා - ඉ� �ඤ්ඤාය 
පණ්�ෙත� 
 
අ� �බ්ෙබ්� කාෙම්� - ර�ං ෙස� නා�ගච්ඡ� 
තණ්හක්ඛයරෙත� ෙහ�� - සම්මා 
සම්�ද්ධසාවෙක�   

�යලා ඒ ෙව�ෙවන් ��රජාණන් වහන්ෙස� ධර්ම 
ෙද්ශනාව�ත් කළා. කහව� වැසස්��ත්, �ව� සම්පත් 
�ණත් සෑ�මක් නෑ කාටවත්. ඒ �සා ඤාණවන්තෙය� ෙම් 
සම්පත්ව�න් සෑ�මක් ෙන�වන බව ෙත්�ම් අරෙගන 
තණ්හා ක්ෂය සංඛ�ාත �වෙන් �ත් අළවා �සල් පාර� 
��ය ��� �යලා අ�ශාසනා ෙක�ට වදාළා.  

අ�ක් කාරණය, ෙම් තණ්හාෙව් �ෙයන 
බරපතලකම ෙක�ච්චර ද �යනවා නම් ධ�ාන වඩා 
බඹෙල�ව �යත් ආෙයමත් අපායට පවා යන්න �ද්ධ 
ෙවනවා.  

යථා�  �ෙල්  අ�පද්දෙව්  දළ්ෙහ� 
�න්ෙන��  �ක්ෙඛ�  �නෙර්ව  �හ� 
ඒවම්�  තණ්හා�සෙය්  අ�හෙත් 
�බ්බත්ත�  �ක්ඛ�දං  �නප්�නං   

ෙම් ගාථාෙවන් �යෙවන්ෙන්, මහා ගහක �ල �ෙයද්� 
අ�පතර �ඳ�ඳ දැම්මට ආෙයමත් ඒ ගහ �යලනවා 
අ�පතර වැෙඩනවා, ��ණටත් වඩා වැෙඩනවා. ඒ වෙග් 
තණ්හා අ�ශය ��න්ෙන් නැ�ව ධ�ාන වඩා බඹෙල�ව 
�යත්, ආෙයමත් ෙම් සතර අපා �ක පවා ලැෙබනවා. ඒක� 
උන්වහන්ෙස� ඉහත ගාථාෙවන් ෙද්ශනා කෙළ�.   
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 ෙම් �න්ව�න්, �කර ෙප��කාවෙග් කතාව අහලා 
ඇ�ෙන. ඇය කාශ�ප ��ස�න කාලෙය් � ���යක්. ෙම් 
���ය ෙමෙහ�න් වහන්ෙස�ලාෙග් ආ�මයක් ආ�තව 
හැ��ණා. �තර �තර ෙමෙහ�න් වහන්ෙස�ලා දැ�ෙමන් 
�ත පහදා ගත්තා. ප�ව �ය ෙග�ස් රජ�ම�යක් ෙවලා ඒ 
නගරෙය්ම උපන්නා ‘උබ්බ�’ �යලා. අර ෙපර ජා�ෙය් 
බණ ඇ� �ෙනන් පැ�� ෙවන්න ආශා ෙවලා ෙමෙහ� 
සස්ෙන පැ�� �ණා. පැ�� ෙවලා එක දවසක් වැ��� 
වළක ප� ෙර�ත්තක් දැකලා �ළවක සඤ්ඤාෙවන් �ථම 
ධ�ානය උපදවා ගත්තා. ප� කාලයක � �ය ෙග�ස් �හම් 
පා�සජ්ජ බඹතලෙය් ඉප�ණා. �හම් පා�සජ්ජ බඹතලෙය් 
සැප �ඳලා ආෙයමත් ආවා බරණැස් �වරට, ���මා�යක් 
ෙවලා උපන්නා. ඔෙහ�ම වාර ගණනක් ඇ�ල්ලා ෙම�කද 
�ෙණ්? අෙප් ��රජාණන් වහන්ෙස�ෙග් කාලෙය් 
රජගහ�වර ඊ� පැ�ක්�යක් ෙවලා ඉප�ණා. ඒ ඊ� 
පැ�ක්�ව දැකලා තම� ��රජාණන් වහන්ෙස� �නහා 
පහළ කරලා ඉහත ගාථාව ෙද්ශනා කෙළ�. ප� කෙලක 
ස්වර්ණ�පෙය් රාජ�මා�යක් �ණා, �ප්පාරක ප�ෙන් වැ� 
�ය�යක් �ණා, ෙවළඳ �ය�යක් �ණා. ඔෙහ�ම වාර 
එෙක�ළහක්ම තැන් තැන්වල ඉප�ලා ඇ�ල්ලා අෙප් 
ලංකාෙව් උපන්නා ස්�යක් ෙවලා. ලංකාෙව් ඉප�ලා 
ල�ණ්ඩක අ�ම්බර �යන අමාත� �මාෙග් ��ඳ බවට 
පත් ෙවලා ��යා අ�රාධ�රෙය්. එක දවසක් ෙක��පබ්බත 
�යන ආරණ�වා� මහා අ��ද්ධ සව්ා�න් වහන්ෙස� 
�ණ්ඩපාෙත ව�න ෙක�ට ෙම��ය �ණ්ඩපාෙත �න්නා. 
උන්වහන්ෙස� ආප� �හාරස්ථානයට ��ල්ලා ෙම් 
�වෘත්�ය සඟ මැද �ව්වා, “��රජාණන් වහන්ෙස� එදා 
�නහා පහළ කර� ඊ� පැ�ක්� අද මට දාෙන �න්නා” 
�යලා. ෙම��යට ෙම්ක ආරං� ෙවලා ෙබ�ෙහ�ම 
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සංෙව්ගයක් ඇ�ෙවන ෙක�ට ෙපර �� ජා� දක්නා �වණ 
පහළ �ණා, ජා�සම්රණ ඤාණය. එ��ය බලවත් 
ලැජ්ජාවට, සංෙව්ගයට පත් ෙවලා තමාෙග් ස්වා� 
��ෂයාෙගන් අවසර ෙගන ෙමෙහ� සස්ෙන� පැ�� 
�ණා. පැ�� ෙවලා �ස්සමහාරාම �හාරෙය් � ස�පට්ඨාන 
��ය අහලා ෙස�වාන් �ණා. ඊළඟට කල්ලමහා�හාර 
ෙස�නාසනෙය් � ආ��ෙස�පම ��ය අහලා �ය� ෙකෙළස ්
නසා අර්හත්වයට පත් �ණා. ප� කාලයක � එ��ය 
���වන්පාන ෙක�ට අර �ය�ම �වෘත්� �යලා 
���වන් පෑවා. එතන සඳහන් ෙවනවා එදා ��රජාණන් 
වහන්ෙස� �නහා පහළ කෙළ�, ගාථාවක් ෙද්ශනා කෙළ� ෙම් 
අනාගත ෙහ�� සම්පත් දැකල� �යලා. ඒ �සා ෙම් ��ෙහ� 
ෙක�ච්චර ධ�ාන සම්පත් ලැ�වත්, අ�ඤ්ඤා බල ලැ�වත්, 
භවා�යට �යත් ෙම් තණ්හාව ෙන��ඳ ��ෙය�ත් ආෙයමත් 
යනවා අපායට, ආෙයමත් සංසාර �කට වැෙටනවා.  
 
 දැන් අ� සෑමෙදනාම බඹතලය දක්වා ��න් 
�ෙයනවා, පඤච් �ද්ධාවාසයට �තර� ��න් නැත්ෙත්. 
න�ත් අපට භව සංසාරෙය් අනා�මත් කාලයක් බඹෙල�වට, 
සතර අපායට යන්න එන්න �ද්ධ �ණා. ඒ �සා 
��රජාණන් වහන්ෙස� ෙද්ශනා කළා “ෙම් තණ්හාව 
අවෙබ�ධ කරගන්න ඕනෑ, ෙම් තණ්හාව �හාණය කරන්න 
ඕනෑ” �යලා.  
 
 දැන් අ� තණ්හාව �යන එෙක් ධර්මතාව සළකා 
බල�. ෙම�කක්ද ෙම් තණ්හාව �යන්ෙන්? ෙල�භ 
ෛචත�කයට�. අ�සල ෛචත�ක දාහතරක් (14) 
�ෙයනවෙන. ෙම�හ, අ��ක, අෙන�ත්තප්ප, උද්දච්ච 
�යලා හතර�; ෙල�භ, �ට්�, මාන �යලා �න�; �න-
�ද්ධ �යලා ෙදක�; ෙද�ස, ඉසස්ා, මච්ඡ�ය, �ක්�ච්ච 
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�යලා හතර�; ���ච්ඡාව� පහ�. ෙම් �යල්ලම 
දාහතර�. ඉ�න් ෙම් ෙල�භ ෛචත�කය තම� තණ්හා 
න�න් �යාකා� ෙවන්ෙන. ෙල�භ ෛචත�කයට 
�ෙයනවා නම් �යයක් (100). �ද්ධ ධර්මෙය් ��ම තැනක 
නෑ එකම ධර්මයකට නම් �යක් ෙද්ශනා කළ තැනක්. ෙම් 
ෙල�භය හ�න්වන්න නම් �යක් �ෙයනවා. එය සඳහන් � 
�ෙබන්ෙන “ධම්මසංග��කරණෙය, �ක්ෙෂ�ප 
කාණ්ඩෙය්.” එතරම් �යාකා�ත්වයක් ෙම් ෙල�භෙය් 
පව�නවා. ඒ නම් ලැෙබන්ෙන එක එක �යාකා�ත්වය 
උඩ�. එතෙක�ට ෙල�භය ��බඳව ��රජාණන් වහන්ෙස� 
ෙමෙහම ෙද්ශනා කරලා �ෙයනවා.   
                   

‘�බ්භ�� ෙල�ෙභ�’ ඇෙලන්ෙන්�� ෙල�භ නම් 
ෙව්.  

 ‘ආරම්මණ ගහණ ලක්ඛෙණ�’ අර�ණ අල්ල 
ගන්නවා.  

ෙක�ෙහ�මද �යනවා නම් මක්කටාෙල්පයක් වාෙග්. 
වැ� ��ෙය� ව�රන් අල්ලන්න ඇෙලන ජා� ෙක�ෙහ�ල්ලෑ 
වාෙග් හදලා � ද�වල අලවා ගස්වල අ� උඩ තබනවා. 
එතෙක�ට ව�ෙර� ඇ�ල්ලා ඒවා අල්ලනවා. අල්ල� අල්ල� 
අත ඇෙළනවා ගලවන්න බෑ. අතපය හතරම ඇෙලනවා. 
එතෙක�ට ක�න් අල්ලනවා, එතෙක�ට �ණත් ඇෙළනවා. 
ඊට පස්ෙස ව�රා ඇ��ලා �ම වැ�ණහම අල්ල ගන්නවා. 
අන්න ඒ වෙග් ගලවන්න බැ� තරම් ඇෙලන 
මක්කටාෙල්පයක් වාෙග්, ව�� ලහට්ටක් වාෙග් අර�ණ 
ත�න් අල්ල ගන්නවා. ඒක� ෙම් �ය�ෙණ් ‘ආරම්මණ 
ගහණ ලක්ඛෙණ�’ �යලා. ඒ අර�ණ ත�න්ම අල්ල 
ගන්නවා. එය තණ්හාෙව්, ෙල�භෙය් සව්භාවය. ඒ වෙග්ම 
‘අ�සංගහණරෙස� තත්තකපාෙල් මංසෙප්� �ය’ ෙම් 
ෙල�භය ෙහවත් තණ්හාව අ�ශ�න්ම ඇ� ගන්නවා, 
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ෙක�ෙහ�මද �යනව නම් රත් � කබලකට දා� මස්�� 
වාෙග්. රත් � කබලකට අ� මස් ��වක් දැම්මා නම් ඒ මස ්
��ව ඇෙලනවා, �ච්ෙචනකං ඇෙලනවා.  

 
ඊළඟට එ� වැටෙහන ආකාරය සළකා බල�. 

‘අප�ච්චාගපච්ච�පට්ඨාෙන� ෙත්ලඤජ්නරාෙග� �ය’ ඒ 
�යන්ෙන ෙම�නෙලස�න්වත් අත්හ�න්ෙන නෑ. 
අත්හ�න්න �තක් නෑ. තමන් අල්ලගත්ත ෙදය 
අත්හ�න්ෙන නෑ. ෙම් තණ්හාෙව් ෙල�භෙය් හැ� එෙහම�. 
ෙක�ෙහ�මද ‘ෙත්ලඤ්ජනරාෙග� �ය.’ දැන් ඔය ඇ�ම්වල 
ෙතල් පැල්ලම් හැෙදනවෙන්. එෙහම නැත්නම් ෙතල්ව�න් 
හදනවෙන ‘ෙත්ලඤ්ජන’ �යලා ඔය ����මවල, �ෙශ�ෂ 
�රවල ගාන සායමක්. ඒ සායම ෙම�නෙලස�න්වත් 
ෙස�දන්න බෑ. ඒ ෙත�ත් එක්ක �ල්වලට උරාෙගන 
�ෙයන්ෙන. ඒ වෙග් තම� ෙම් තණ්හාව, ෙම් ෙල�භය. 
තමන් අල්ල ගත්ත ෙදය ��ෙස�ත්ම අත්හ�න්ෙන නෑ. 
අල්ල ගත්ත තරමට අත්හ�න්ෙන නැ� එක� ඒෙක 
වැටෙහන ආකාරය. ���ෙය� � පැ�යට එක� ෙවනවා 
වෙග්. ���යා � පැ� ෙබ�න්න �යහම ඒෙක එ�ලා 
මැෙරනවා, ෙග�ඩ එන්න ලැෙබන්ෙන නෑ. ඒ වෙග්ම � 
මැස්ෙස� මදවැ�ච්ච අ�යෙග් කණට �ංගනවා, කණට 
ස�ප ෙවනවා එ�ට � මැස්ෙස� මැ� වැෙටනවා. ඒ වෙග් 
තම� ෙම් ෙල�භය �යන එක, තණ්හාව �යන එක, තමන් 
අල්ල ගත්ත ෙද් අත්හ�න්ෙන් නැ�ව මැෙරනකම්ම අල්ල 
ෙගන ඉන්නවා.  

 
ඊළඟට �ෙයනවා ඒෙක ෙහ�� සාධක. ෙම�කක් 

�සා ද ෙම් තණ්හාව ෙල�භය හටගන්ෙන්. 
“සංෙය�ජ�ෙය්� ධම්ෙම්� අස්සාද දස්සන පදට්ඨාෙන�” 
ෙල�කෙය් �ෙයනවා සංෙය�ජන ධර්ම �යලා ෙක�ටසක්, 
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දස සංෙය�ජන. ඒ දස සංෙය�ජන සම්බන්ධ ෙද්වල්වල 
ආශව්ාදය ද�නවා. දස සංෙය�ජනයන්ට අර�� වන 
ෙද්වල්, ඒ �යන්ෙන චක්�, ෙස�ත, ඝාණ, �ව්හා, කාය, 
මන ආ� ෙද�ෙළ�ස් ආයතනම ෙම් දස සංෙය�ජනයන්ට 
අර�� ෙවනවෙන. ඒ දස සංෙය�ජනයන්ට අර�� 
ෙවනවා �යන්ෙන්, ෙම් ආත්ම භාවය ��බඳව ආශව්ාදය 
ද�නවා එ� ආ�නව ද�න්ෙන් නෑ. ආශ්වාදය දැ�ම �සා 
තම� ෙම් ෙල�භය හටගන්ෙන.  

 
එතෙක�ට ඉසස්ර බණ කතාවක් �ෙයනවෙන, 

�වෙලක් ඇත් �ණකට ආශාෙවන් ඒ ඇතාෙග් �ස �ළට 
��න් අන්�ෙම් � �ශාල �පත්�යකට භාජනය �ණා 
�යලා. ඒ වෙග් තම�. ඒ �යන්ෙන තමා එ� ආ�නව 
ෙන�දැ�ම �සා ඒ ඒ තැන්වල ��න් ඇෙලනවා. ඒක �සා 
තම� ෙල�භය තහ�� ෙවන්ෙන, �දහන්ගත ෙවන්ෙන.  

 
ෙම් ෙල�භය �යන එක අ�සල �ලයක්. අ�සල් 

පහළ ෙවන්න ෙහ��වක්. ඒ �සා ��රජාණන් වහන්ෙස� 
ෙද්ශනා කරලා �ෙයනවා “�ඝෙස�තා න� �ය 
මහාස�ද්දං” �යලා. මහා සැඩ පහරක් ඇ� ගංඟාවකට 
වැ�ච්ච ෙද් මහ ��දට ගහෙගන යනවා වෙග් ෙම් තණ්හා 
ෙ��තයට (සැඩ පහරට) වැෙටන්ෙන් නම්, “අපායෙම්ව 
ගෙහත්වා ගච්ඡ�” අපා �කටම ෙග��ල්ලා දානවා. එතරම් 
භයානක ෙදයක් ෙම් ෙල�භය.  

දැන් අ� සළකා බල� ෙම් ෙල�භය �න් 
ආකාරයකට ෙබ�ෙණ් ෙක�ෙහ�මද �යලා. ෙම් ෙල�භය 
ෙහවත් තණ්හාව ෙබදනවා කාමතණ්හා, භවතණ්හා, 
�භවතණ්හා �යලා �නකට. එතෙක�ට ෙම් ෙල�භෙය් 
අවස්ථා �නක් �ය�ණාෙන. තවත් �ෙයනවා හයක් �ප 
තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, 
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ෙඵ�ට්ඨබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා �යලා. තවත් ෙබ�ලා 
යනවා එක�ය අටකට (108). ඒ ��හට �ෙභ්ද ෙවනවා. 
තණ්හාව �යන එක එකක් �ණාට ෙබ�ලා යනවා.  

 
කාමතණ්හා �යන්ෙන්, අ��ෙය් පටන් පර�ම්�ත 

වසවර්�ය දක්වා කාම�� එෙක�ළහක් (11) �ෙයනවෙන, 
ඒ කාම�� එෙක�ළෙහ� �ෙයන සම්පත්වලට ආශා 
කරනවා. අ��ෙය් �ණත් ආශා කරනවා. අ��ෙය් සම්පත් 
නෑ, සතර අපාෙය් සම්පත් නෑ න�ත් එතන උපන්නහම 
ඒකට ආශා කරන්න තරම් තණ්හාව ෙබ�ෙහ�ම ළාමක�. 
එතෙක�ට ම�ෂ� ෙල�කය සහ �ව� ෙල�ක හය �යලා 
කාම ස්වර්ග හතක් �ෙයනවෙන, ඒවාෙය් සම්පත් ගැන 
ආශාව. ඒක තම� කාමතණ්හා. එතෙක�ට කාමාවචර 
සම්පත් ��බඳව ආශාවක් නම් ඒකට �යනවා කාමතණ්හා 
�යලා. 

 
භවතණ්හා �යන්ෙන්, ෙල�කෙය් �ෙයනවා ආත්ම 

භාවය ��බඳ ඇල්මක්; සමහර ඇත්ෙත� ඒ ආත්ම භාවය 
සදාකා�ක� �යලා ��ගන්නවා. සදාකා�ක, සැමකල්� 
ෙන�නැ� පවත්නා ආත්මයක් ඇෙත� �යන එක, ඒක 
දෘෂ්�ය. ඒකට �යනවා ශාස්වත දෘෂ්�ය �යලා. ඒක �� 
ෙවනවා තණ්හාවට, ඒකත් එක්ක සම්��ක්ත ෙවනවා. ඒ 
�සා ශාස්වත දෘෂ්�යත් සමග �� � තණ්හාවට �යනවා 
භවතණ්හා �යලා. ඒ භවතණ්හාව �ෙයන ඇත්ෙත�, භවය 
නැත්නම් ආත්මභාවය සදාකා�ක� �යලා �තා ගන්නවා. 
එෙහම ඇත්ෙත� �ස�ත් කරනවා, අ�ස�ත් කරනවා. 
ෙබ�ෙහ� ෙස�න් අ�සල් කරනවට වඩා �සල් කරන්න 
පටන් ගන්නවා ෙම් භවතණ්හාව �ෙයන අය. දැන් 
�හ්මාගෙම් ඇත්ෙත�, �හ්ම ෙල�කය සදාකා�ක� �යලා 
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�තා ෙගන ඒ ෙව�ෙවන් ��පත්� �රනවා. ඒ �සා ඒ 
අයට අපායගා� ෙහ��වක් ෙවනවා ෙම් භවතණ්හාව.  

 
�භවතණ්හා �යන්ෙන්, ආත්මභාවය මර�න් ප� 

ඉපෙදන්ෙන නෑ �යන උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�යත් එක්ක �� � 
සම්��ක්ත � තණ්හාව�. ඒ �යන්ෙන, ෙකෙන� �ය 
�යාට ප� නැවත ඉප�මක් නෑ �යලා දෘෂ්�යක් �ෙයනවා. 
ඒකට �යනවා උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�ය �යලා. ඒ උච්ෙඡ්ද 
දෘෂ්�ෙයන් �ක්ත � �ද්ගලයා �තනවා, ආත්මභාවය 
මර�න් ම� ��ලා-��ලා යනවා ඒක ආෙය පහළ 
ෙවන්ෙන නෑ �යලා. ඒක ෙභ��කවාදය �යලත් 
හැ�න්ෙවනව ෙන්. ඒ �යන්ෙන යම් ෙකෙන� �ය �ය 
ප� ඔ�ෙග් පඨ� ෙක�ටස ෙප�ළවට ඇදගන්නවා, ආෙප� 
ෙක�ටස ජලයට ඇදගන්නවා, ෙත්ෙජ� ෙක�ටස �න්නට 
ඇදගන්නවා, වාෙය� ෙක�ටස �ළඟට ඇදගන්නවා, 
එතෙක�ට �ත (�ඤ්ඤාණය) අහසට ඇදගන්නවා. ��වක් 
පරෙල�වට යන්ෙන නෑ, නැවත ඉප�මක් නෑ �යලා 
�තනවා. ඒක බරපතල දෘෂ්�යක්. ඒක උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�ය. ඒ 
උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�ය �ෙයන එක්ෙකනා ෙබ�ෙහ� අ�සල් 
කරන්න ඉ��පත් ෙවනවා. ෙම�කද පරෙල�වක් ��ගන්ෙන 
නැ� �සා ෙබ�ෙහ�ම දාම�ක අ�සල් පවා කරන්න 
ෙපළෙඹනවා. ඒ �සා ශාස්වත දෘෂ්�යට වඩා බරපතල� 
උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�ය. ඉ�න් ඒ උච්ෙඡ්ද දෘෂ්�ෙයන් �ක්ත � 
තණ්හාවට �යනවා ‘�භවතණ්හා’ �යලා.  

 
දැන් ෙම් කාම, භව, �භව �යන තණ්හා �න (3), 

ඉහත �යන ලද �ප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, 
රස තණ්හා, ෙඵ�ට්ඨබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා න�න් ද 
ගැෙනනවා. ෙමතන හයක් �ෙයනවෙන (6); ෙම් හය ඒ 
�ෙනන් වැ� �ණහම දහඅටක් ෙවනවා (6   3 = 18). ඒ 
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වෙග්ම චක්�, ෙස�ත, ඝාණ, �ව්හා, කාය, මන �යන 
ආයතන හයටත් �න් �න් ආකාරය�න් (කාම, භව, �භව 
වශෙයන්) තණ්හාව පහළ ෙවනවා. එතෙක�ට ඒ ආයතන 
හය ෙම් �ෙනන් වැ� �ණහම දහඅටක් ෙවනවා       (6    3 
= 18). දැන් ෙම් දහඅට�, ඉහත සඳහන් දහඅට� එක� 
�ණහම �සහ්ය� (36). ෙම් �ස්හය වැදෑ�ම් තණ්හාව �න් 
කාලෙයන් වැ� �ණහම එක�ය අටක් (108) ෙවනවා. ඒ 
�යන්ෙන, අ�ත �ස්හය� (36), වර්තමාන �ස්හය� (36), 
අනාගත �සහ්ය� (36); එ�ට තණ්හාව එක�යඅට 
වැදෑ�ම් ෙවනවා. ��රජාණන් වහන්ෙස� ෙබ�ෙහ� 
තැන්වලත්, ධම්මපදෙය් තණ්හා වර්ගෙය් ගාථා ��හය�න් 
ෙම් තණ්හාව �ස්තර කරලා �ෙයනවා.  

 
යස්ස  ඡත්�ංස�  ෙස�තා  - මනාපසවනා  �සා 
වාහා  වහන්�  �ද්�ට්�ං - සංකප්පා  රාග�ස�්තා 

“යස්ස ඡත්�ංස� ෙස�තා” ෙම් �සහ්ය වැදෑ�ම් තණ්හාවට 
�යනවා තණ්හා ෙ��තය �යලා (ෙ��තය �යන්ෙන 
සැඩපහරට). “මනාපසවනා �සා” තමන් ඒ අර�� මනාප 
වශෙයන් අල්ල ගන්නවා, දැ� ෙලස අල්ල ගන්නවා. “වාහා 
වහන්� �ද්�ට්�ං” දෘෂ්� ඇ� ඒ �ද්ගලයා ගහෙගන යනවා. 
“සංකප්පා රාග�ස�්තා” ෙන�ෙයක් ��ෙහ� රාග 
සංකල්පනා ඇ�ව ඔ� ගහෙගන යනවා ෙම් සැඩ 
ෙ��තෙයන්, තණ්හා සැඩපහ�න් ගහෙගන යනවා.  
 ඉ�න් ෙම් වාෙග් ��රජාණන් වහන්ෙස� ෙද� 
ෙද්ශනා අ�ව ෙම් තණ්හාව පඤච් උපාදානසක්න්ධ �ක්ඛය 
උපදවන �ධාන ෙහ��ව �යලා ෙද්ශනා කළා. න�ත් 
තණ්හාව ත�වම ෙනෙව� ෙම් �ක්ඛය උපදවන්ෙන. 
තණ්හාවට සහෙය�ගය ෙදනවා අ�ද�ාව, උපාදානය, 
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කර්මභවය. ෙම් වෙග් ෙද්වල් උපකාර ෙවනවා, සහෙය�ගය 
ෙදනවා �ධාන වශෙයන්.  අ�ධාන වශෙයන් අ�ත් �ය�ම 
අ�සල් තණ්හාවට සහෙය�ගය ෙදනවා. ඒ �සා ෙම් 
තණ්හාව �ක්ඛස�දය සත�ය (�ක හට ගැ�මට ෙහ��ව) 
හැ�යට සඳහන් ෙවනවා.  
 
 දැන් අ� සළකා බල� ෙම් භාවනා පන්�ය 
අවසානෙය් � �ව්වා, “ෙම් භාවනා කාලය �ළ පහළ 
� �ත්ත, ෛචත�ක, �ත�ප, උපාදා�ප යන ෙම් නාම�ප 
ධර්මෙය� ඇ�ව නැ�ව යන බැ�න් අ�ත��. ඇ��ම් 
නැ��ම් ෙදෙකන් �තරම ෙපෙළන බැ�න් �ක�. තම 
තමන් කැම� ෙස� ෙන�පව�න බැ�න් අනාත්ම�. අ�ත�, 
�ක්ඛ, අනාත්ම නාම�ප ස�හය �ක්ඛ සත�ය�. ඒ �ක 
නැවත නැවත උපදවන �ර්වභව තෘෂණ්ාව ස�දය 
සත�ය�” �යලා �ව්වා. ෙම�කක්ද ෙම් �ර්වභව තෘෂ්ණාව 
�යලා �යන්ෙන්? ඒ �යන්ෙන දැන් ෙම් වර්තමාන 
භවෙය� අ� ඉප� ��න්ෙන �සල �පාකය�න් ෙන්. ෙම් 
�සල �පාකය ඇ� �ෙණ් ෙපර ජා�ෙය් � අප කරගත්ත 
�සල කර්මයක් �ස�. ඒ �සල කර්මය ��ෙම් � අපට 
ෙහ�� �ණා ධර්මතා පහක්. ඒවා තම� අ�ද�ා, තණ්හා, 
උපාදාන, සංස්කාර, කර්මභව. ඒ �යන්ෙන අ��ණ 
වශෙයන් තමාෙග් �ෙත් තණ්හාව �ෙයනව ෙන්. දැන් අ� 
�තනවා “�ට වැ�ය ෙහ�ඳ� මම අහවල් ෙල�කෙය් 
උපන්ෙන�ත්, අහවල් ��හට උපන්ෙන�ත්, මට රජ�මෙරක් 
ෙවන්න ඇත්නම්, �� ෙකෙනක් ෙවන්න ඇත්නම්, ධනවත් 
ෙකෙනක් ෙවන්න ඇත්නම්, �මත් ෙකෙනක් ෙවන්න 
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ඇත්නම්, ��ඥෙයක් ෙවන්න ඇත්නම්, න�කාරෙයක් 
ෙවන්න ඇත්නම්, පැ�ද්ෙදක් ෙවන්න ඇත්නම්” ආ� 
වශෙයන් ෙන�ෙයක් ෙද්වල් �තනවා. අ� �ණත් එෙහම 
�තනව ෙන්. අන්න ඒ ��හට �තන ���ල්ල ඇ� �ෙණ් 
ආශාව �සා ෙන්. ඒ ආශාව ඇ� �ෙණ් �මක් �සා ද? ඒ ඒ 
තත්වයන් අ�ත� බව, �ක්ඛ බව, අනාත්ම බව ෙන�දන්න 
�සා. ඒකට �යනවා අ�ද�ාව �යලා. ඒවා අ�ත� බව, 
�ලක්ෂණයට යටත් බව, ෙවනස් ෙවන බව දන්ෙන නෑ. ඒ 
ෙන�දන්න බවට �යනවා අ�ද�ාව �යලා. එතෙක�ට 
ඒකම මට ඕනෑ �යලා �තන ෙක�ට උපාදානය. ඊළඟට 
�සලයක් කරගන්න �තක් පහළ ෙවනවා. ඊළඟට ඒ �සල 
කර්මය රැස් කරනවා (�සල කර්මෙය� ෙය� ��නවා). 
ඒක කර්මය. ඒ කර්මය තම� සංස්කාර. ඊළඟට ඒ �සලය 
සම්�ර්ණ කර ගන්නවා, ඒ තම� කර්මභවය. දැන් ඉ�න් 
ක�� හතරක් එක� �ණා. ඒ තණ්හාවට ෙම් හතර 
සහෙය�ග �ණා අ�ද�ාව�, උපාදානය�, සංස්කාර�, 
කර්මභවය�. එතෙක�ට අ� ෙපර භවෙයන් �ත ෙවන 
ෙක�ට මරණාසන්න ෙම�ෙහ�ෙත් � ඒ කරගත්ත �සලය 
�� �ණා. �සලය ෙහ� ඒ �සලය කරන්න උපකාර � 
ෙදයක් ෙහ� උප�න්න �ය�ත තැන ��ත්තක් (ම�ෙල�ව 
��ත්තක්) ෙහ� කර්ම, කර්ම ���, ග� ��� වශෙයන් 
ඒ �ෙනන් එකක් අපට වැට�ණා. ඒවා වැටෙහන ෙක�ට 
තම� �� �ත්තයට අන��ව ෙම් භවෙය් මව් �සක 
��සන්� ගත්ෙත. ඒ ��සන්� ගත්ත �පාක �ත්ත-
ෛචත�ක ධර්මයන්ට හා කර්මජ �පයන්ට �ත� �ෙණ් 
�මක්ද? �ධාන වශෙයන්ම �ර්වභව තෘෂ්ණාව.  
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 ඒ ��සන්� �ත තම� ඊළඟට භවාංග වශෙයන් 
ෙප්�යට ෙප්�යට අ��� ගණනක් වැඩ කරන්ෙන ��ය 
දක්වාම. එක ��තයක ��ය දක්වාම වැඩ කරන්ෙන �පාක 
�ත් වශෙයන් ෙම් ��සන්� ගත්ත �ත හා සමාන එම 
�සලෙය්ම �පාක �ත් ෙප්�ය�. ඒකට �යනවා භවාංග 
�යලා. එතෙක�ට ඒ භවාංග �තක් �ෙයන �ස� �� �ත් 
පහළ ෙවන්ෙන. ඒ භවාංගයට තම� ‘මෙන�ද්වාර’ �යලා 
�යන්ෙන්. “සාවජ්ජනං භවංගන්� මෙන�ද්වාරන්� 
�ච්ච�.” ඒ �යන්ෙන් ඇසට යම් �පයක් ලක් �ණහම ඒ 
�ත්ත ��ෙය් ��න්ම ඇ� ෙවනවා �� �තක් 
‘පඤ්චද්වාරාවජ්ජන’ �යලා. ඊට ෙපර පහළ ෙවනවා 
භවාංග �ත් �නක් (භවාංග, භවාංග චලන, භවාංග 
උපච්ෙඡ්දක). ඒවාට �යනවා ‘මෙන�ද්වාර’ �යලා. 
එතෙක�ට ෙම් භවාංග ��ණ �සාෙන �� �ත් පහළ 
ෙවන්ෙන. එතෙක�ට සය ෙද�ෙරන්ම �ත්ත�� පහළ 
ෙවන්ෙන ෙම් භවාංගෙයන් නැ�ටලා. එතෙක�ට භවාංගයට 
ෙහ�� �ෙණ් අර �ර්වභව තෘෂණ්ාව. අන්න ඒක �සා ෙම් 
�ක උපදවනවා.  
 
 දැන් අ� �ල් ගත්තත්, භාවනා කළත් �සල් �ත් 
පහළ ෙවන ෙක�ට ඒ �සල් �ත් �� පහළ �ෙණ් 
භවාංගෙයන් නැ�ටලා. ඒ භවාංගය ෙන���ණා නම් ෙම් 
�සල �ත්ත�� එකක්වත් පහළ ෙවන්ෙන නෑ. ඒ �සා 
ෙම්කට �ර්වභව තෘෂණ්ාව තම� ෙහ��ව. අන්න ඒක �සා 
��රජාණන් වහන්ෙස� ෙද්ශනා කළා ස්කන්ධ පඤ්චකයටම 
�ධාන ෙහ��ව තණ්හාව බව. එතෙක�ට ෙම් තණ්හාව 
‘ස�දය සත�ය’ �යලා �ව්ව ෙන්.  
 
 ස�දය සත�ෙය් �ෙයනවා වැදගත් ෙබ�මක්. න�ත් 
ඒක �� �ටකෙය� ද�න්න නෑ. අ�ධර්ම �ටකෙය� 
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�ෙයනවා ලසස්නට ෙත�රලා. මම ඒක ෙක�ෙයන් �යලා 
ෙදන්නම්. ඒක �ෙයන්ෙන අ�ධර්ම �ටකෙය් 
සච්ච�භංගෙය්, ච�රාර්ය සත�ය �ස්තර කරන තැන. 
ස�දය සත�ය පස් වැදෑ�ම් ෙවනවා. එනම්,  
1. “තණ්හා” �ධානම ස�දය සත�ය තණ්හාව. 
 
2. “තණ්හා ච;  අවෙස�සා ච �ෙල්සා.”  අවෙස�සා ච 

�ෙල්සා �යන්ෙන, අ�සල �ල ෙකෙලස් වස්� 
�ෙයනවා දහයක්, එ�න් එකක් තම� ෙල�භය. ඒ 
ෙකෙලස් වස්� දහෙයන් ෙල�භය හැර ඉ�� අ�සල �ල 
ෙකෙලස් වස්� නමය. ඒකත් ස�දය සත�ය ෙවනවා.  

 එතෙක�ට තණ්හාවත්, ඉ�� අ�සල �ල ෙකෙලස ්
වස්� නමයත් ෙදවන ස�දය සත�යට අයත් ෙවනවා. 

 
3. “තණ්හා ච;  අවෙස�සා ච �ෙල්සා;  අවෙස�සා ච අ�සලා 

ධම්මා.” අවෙස�සා ච අ�සලා ධම්මා �යන්ෙන, ඉ�� 
අ�සල �ත්ත-ෛචත�ක ධර්ම �යල්ලම. ඒකත් ස�දය 
සත�ය ෙවනවා.  

 එතෙක�ට තණ්හාවත්, ඉ�� අ�සල �ල ෙකෙලස ්
වස්� නමයත්, ඉ�� අ�සල �ත්ත-ෛචත�ක ධර්ම 
�යල්ලත් �න්වන ස�දය සත�යට අයත් ෙවනවා. 

  
4. “තණ්හා ච;  අවෙස�සා ච �ෙල්සා;  අවෙස�සා ච අ�සලා 

ධම්මා;  �� ච �සල �ලා� සාසවා�.” �� ච �සල 
�ලා� සාසවා� �යන්ෙන, අෙප් ෙල��ක �සල් �ත් 
�ෙයනවෙන දාහතක් (17). ඒ �සල් �ත් දාහෙත� 
�ෙයනවා අෙල�භ, අෙද�ස, අෙම�හ �යන ෙල��ක 
�සල �ල �න. ඒකත් ස�දය සත�ය ෙවනවා.  

 එතෙක�ට තණ්හාවත්, ඉ�� අ�සල �ල ෙකෙලස ්
වස්� නමයත්, ඉ�� අ�සල �ත්ත-ෛචත�ක ධර්ම 
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�යල්ලත්, ෙල��ක �සල �ල �නත් හතරවන ස�දය 
සත�යට අයත් ෙවනවා. 

  
5. “තණ්හා ච;  අවෙස�සා ච �ෙල්සා;  අවෙස�සා ච අ�සලා 

ධම්මා;  �� ච �සල �ලා� සාසවා�;  අවෙස�සා ච 
සාසවා �සලා ධම්මා.” අවෙස�සා ච සාසවා �සලා 
ධම්මා �යන්ෙන, ඉ�� ෙල��ක �සල �ත්ත-
ෛචත�ක ධර්ම �යල්ලම. ඒකත් ස�දය සත�ය 
ෙවනවා.  

 එතෙක�ට තණ්හාවත්, ඉ�� අ�සල �ල ෙකෙලස ්
වස්� නමයත්, ඉ�� අ�සල �ත්ත-ෛචත�ක ධර්ම 
�යල්ලත්, ෙල��ක �සල �ල �නත්, ඉ�� ෙල��ක 
�සල �ත්ත-ෛචත�ක ධර්ම �යල්ලත් පසව්න ස�දය 
සත�යට අයත් ෙවනවා.  

 
��රජාණන් වහන්ෙස� තරම් ෙම්වා ෙබදලා ෙපන්ව� 

ෙකෙනක් ෙල�කෙය් තව නෑ. එතෙක�ට ෙම් ස�දය සත�ය 
පසව්ැදෑ�ම් ෙවනවා. ඒ �යල්ෙලන්ම �ධාන ෙවන්ෙන 
තණ්හාව. අන්න ඒ �සා ��රජාණන් වහන්ෙස� ෙද්ශනා 
ෙක�ට වදාළා, 
  
“සබ්බදානං ධම්මදානං �නා� - සබ්බරසං ධම්මරෙස� 

�නා� 
සබ්බර�ං ධම්මර� �නා� - තණ්හක්ඛෙය� සබ්බ�ක්ඛං 

�නා�” 
 
ධර්ම දානය �ය� දානයන් අ��න් ෙ��ෂ්ඨ�. ධම්ම රසය 
�ය� රසයන් අ��න් ෙ��ෂ්ඨ�. ධම්ම ර�ය �ය� ර�න් 
අ��න් ෙ��ෂඨ්�. තණ්හා ක්ෂය සංඛ�ාත �ර්වාණය �ය� 
�ක් ක්ෂය කරන බැ�න් �යල්ලටම වඩා ෙ��ෂඨ්�.  
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ඒ �සා අ� ෙම් කරන දාන-�ල-භාවනා ආ� සෑම 

�සලයක � ම අෙප් �ාර්ථනාව �ය �ත්ෙත එක�යඅට 
වැදෑ�ම් තණ්හාව ක්ෂය ��ෙමන් ලැෙබන තණ්හා ක්ෂය 
සංඛ�ාත ශාන්ත �ර්වාණ ධා�ව සාක්ෂාත් කර ගැ�ම�.  
 
 ෙම් �න්ව�න් අහලා �ෙයනවෙන අෙප් 
ෙබ�සතාණන් වහන්ෙස� �� � දවෙස උෙද් පාන්දරම 
මෙන�මය වශෙයන් කළ �� වාක�ය. 
  

“අෙන්ක  ජා�  සංසාරං  සන්ධා�ස්සං  අ�බ්�සං 
ගහකාරකං  ගෙව්සන්ෙත�  �ක්ඛාජා�  �නප්�නං 
ගහකාරක  �ට්ෙඨ��  �නෙග්හං  නකාහ� 
සබ්බා  ෙත්  ඵා�කා  භග්ගා  ගහ�ටං  �සං�තං 
�සංඛාරගතං  �ත්තං  තණ්හානං  ඛයමජ්ඣගා” 

 
එ� ලසස්න ෙත්�මක් �ෙයනවා. ෙම්ක �ය� ��රජාණන් 
වහන්ෙස�ලා ��න් �� � ෙම�ෙහ�ෙත මෙන�මය වශෙයන් 
�ත� ලබන �� වාක�යක්. ෙම්ක සද්ෙද ඇෙහන්න 
�යලා නෑ. ශබ්ද නගා �යලා �ෙයන්ෙන, �� �ෙමන් 
හත්වන දවෙස ප�ච්ච ස�ප්පාදය ෙමෙන� කරන 
අවස්ථාෙව් � �. එතෙක�ට ෙම් ගාථාෙව සඳහන් ෙවනවා 
“�ක්ඛාජා� �නප්�නං” නැවත නැවත ඉප�ම �කක් බව 
දැන, “ගහකාරකං ගෙව්සන්ෙත�” ඒ �ක උපදවන 
කර්තෘ�මා ෙස�ය ෙස�යා, ඒ �යන්ෙන පඤ්චසඛ්න්ධය 
නැමැ� ගෘහය කරන කර්තෘ�මා ෙස�ය ෙස�යා, 
“අ�බ්�සං” ද�න්න ෙන�මැ�ව, අල්ල ගන්න ෙන�මැ�ව, 
ෙස�යාගන්න ෙන�මැ�ව, “අෙන්ක ජා� සංසාරං 
සන්ධා�සස්ං” �මාණ කළ ෙන�හැ� තරම් �ර්ඝ සංසාරෙය් 
ජා� ජරා මරණා�න්ට පත් ෙව�න් ඇ�ද්ෙද�. “ගහකාරක 
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�ට්ෙඨ��” ෙම් පඤච්සඛ්න්ධය නැමැ� ගෘහය කරන 
කර්තෘ�ම�, ඔබ මට ෙප�ණා, “�නෙග්හං නකාහ�” �න් 
මත්ෙත නම් ඔබ මට ෙගවල් සාදන්ෙන් නැත. මක් �සාද? 
“සබ්බා ෙත් ඵා�කා භග්ගා” ඔබෙග් �ය� පරාල �න්දා. 
“ගහ�ටං �සං�තං” ඔබෙග් ගෘහෙය් කැ�මඬල මම 
����� කළා. “�සංඛාරගතං �ත්තං” මෙග් �ත 
අසංඛතයට �යා. “තණ්හානං ඛයමජ්ඣගා” ෙම් භවෙයන් 
භවයට ෙගන යන තණ්හාව නැම� ව�වාෙග් අවසානය 
මම දැක්කා. එනම් තණ්හා ක්ෂය සංඛ�ාත අමාමහ �වනට 
පත් 
�ණා. �වන සාක්ෂාත් කළා.  
 
 ෙම්ක තම� පළ�ෙව� �� වාක�ය, උදාන 
වාක�ය. දැන් ෙම්ෙකන් අ�ට පැහැ�� ෙවනවා අ�ත් ෙම් 
වෙග් තම�. අ�ත් නැවත නැවත ඉප�ම �කක් බව දැන, 
ඉප�ම �� කරන කර්තෘ ෙස�ය ෙස�යා ෙම් දන් 
ෙදනවා, �ල් ර�නවා, භාවනා කරනවා. ඒ වෙග්ම අපට 
තවම දැක ගන්න ෙන�හැ� ෙවලා අ� තවම සසර 
සැ�සරනවා. කවදා හ� දවසක රහත් ෙබ��ෙයන්, පෙස� 
ෙබ��ෙයන්, අ�සම්ෙබ��ෙයන් ෙම් �යන තණ්හාව 
අල්ලෙගන ඔ�ෙග් පරාල �ක කඩා දමලා, ඔ�ෙග් 
කැ�මඬල ����� කරලා අසංඛත ධා� සංඛාත තණ්හා 
ක්ෂය නම් � අමාමහ �වනට පත් ෙවනවා. 
 
 ඒ �සා අ� ෙම් කරන සෑම �සලයක්ම පාර� බවට 
පත් ෙවලා, ෙබ��පාක්�ක ධර්ම බවට පත් ෙවලා, 
භවෙයන් භවයට ෙග�යන ෙම් එක�යඅට වැදෑ�ම් 
තණ්හාව ෙගව ෙගවා දම�න්, භවෙයන් භවයට අෙප් පාර� 
ශක්�ය වැ� ��� කර ග��න් ගමන් ෙක�ට තම තමන් 
බලාෙප�ෙර�ත්� වන ෙබ��යානය�න් තණ්හා ක්ෂය 
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සංඛ�ාත ශාන්ත �ර්වාණ ධා�ව සාක්ෂාත් කරගන්න අ� 
සෑමෙදනාටම ෙහ�� වාසනා ලැෙබ්වා �යලා අ�ෂ්ඨාන 
කරග��. 

 
�ද්ධාෙවන් �ව�න් ��ව ෙම් ස්ථානයට ෙග�රව 

සම්��ක්තව �ජා භාණ්ඩ රැෙගන පැ��යා. ඒ වෙග්ම 
�ලයක ��ටා �ද්ධ �ජා ෙබ�� �ජා පැවැත්�වා. ස්වල්ප 
ෙව්ලාවක් දහම් පදයකට සවන් �න්නා. ෙමෙතක් ෙව්ලා 
��න් ක�න් වචනෙයන් අප රැස් කරගත්ත �සලයත්, අද 
දවස �රා �ල් ��ස �ල භාවනාෙව� ෙය�ෙමන් අත්පත් 
කරගත්ත ��පත්� �සලයත්, �න් ෙල�කයටම ��ට 
ෙවන්න ෙල�ව පහළ � ශාන්� නායකයාණන්ෙග් ෙද�ය 
ෙස�ළසක් (216) ම�ල් ලක්ෂණෙයන් බබළන � පාදපද්ම 
�ලෙය� �ද්ධ �ජාවක් ෙව්වා! නවෙල�ෙක�ත්තර ධර්ම 
ධා�ව උෙදසා ධර්ම �ජාවක් බවට පත් ෙව්වා! ආර්ය මහා 
සංඝ රත්නය උෙදසා සංඝ �ජාවක් බවට පත් ෙව්වා! 
කල�ාණ �� �� උ�මන්ෙග් ෙදපා �ල, ෙදමව්�යන්ෙග් 
ෙදපා �ල ��-ෙද�� �ජාවක් බවට පත් ෙව්වා!  
 
 න�න් අභාව�ාප්ත මව්-�ය, ��ව�, බන්�-�� 
ආ� �ය�ම ඤා�න්ට ෙම් �සලා�සංසෙයන් �ග� 
සම්පත් �ද්ධ �, ෙබ��සම්භාර ��න්පත් � පැ� 
ෙබ��ය�න් අමාමහ �වන් �ව අත් ෙව්වා �යා 
ක�ණාෙවන් �න් ෙද�.  
 
 එෙස�ම ශාසනාරක්ෂක, ෙල�කපාලක, 
ආත්මාරක්ෂක �ය� ෙද්වතා මණ්ඩලය ද 
සාදරෙයන්, සමාදරෙයන්, ක�ණා ෛම�ෙයන් �න් 
අ�ෙම�දන්ව �ව�මය ඓශව්ර්යෙයන් වැෙඩත්වා! ධ�ාන, 
අ�ඤ්ඤා, �පස්සනා ඤාණ වැෙඩත්වා! සම්�ද්ධ 
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ශාසනයට, ෙබ�ද්ධ ජනතාවට, සඟ�වනට, අප �වත්වන 
� ලංකාද්�පයට ද ෙද්වාරක්ෂාව සළසා ෙදත්වා! පැ� 
ෙබ��ය�න් �වන් �ව ලබත්වා �යා ෛම�ෙයන් �න් 
ෙද�.  
 

සා�! සා�! සා�! 
            
 
(ෙමම ධර්ම �සත්කය ��ප වරක් �යවා තව ෙකෙන�ට 

ප�ත�ාග ��ම උ�ම් ධර්ම දානය�.) 
     


