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බුදුරජාණන් වහන්්ස් අභය නමැත්ි රාජකුමාරයා ් වනු් වන් ්  ්ශනා කළ ් මම සතූ්ර්යන් ඉත්ා නිවැරදි 
හා අර්ථවත්් ්ෙස ත්ම වචන කථා කළ යුත්ු ආකාරය විස්ත්ර ්ේ. ඒ අනුව අන් අය සමඟ කත්ාබහ කිරී්ේ දී 

හා අන් අයට ධර්ම ් ්ශනා කිරී්ේ දී උන් වහන්්ස් භාෂාව ්ක්ස් භාවිත් කරන්්න්   යනන් පැහැදිෙි කර 
ත්ි්ේ. ්මම සූත්රය මැනැවින් ඉ්ෙන ෙැනී්මන් අප   අන් අය සමඟ කටයුත්ු කිරී්ේ දී ත්මාටත්් අන් අයටත්් 

්ම්ොවටත්් පර්ොවටත්් වැඩදායී ්ෙස භාෂාව හැසරිවිය යුත්ු ආකාරය පළිිබඳ මනා අව්බෝධයක් ෙ  හැකි 
්ේ.  

එක් සම්යක භාෙයවත්ුන් වහන්්ස් රජෙහ නුවර ්වළුවනාරාම්යහි වැඩ වාසය කළහ. එකේහි දිනක් 
අභය රාජකුමාරයා නෙිණඨ් නාත්පුත්්ත් ්වත් එළඹ එකත්් ප්සක හඳි ෙත්්්ත්් ය. එකත්් ප්සක හිඳෙත්් අභය 
රාජකුමාරයාට නිෙණ්ඨ නාත්පුත්්ත් උප් සක් දුන්්න් ය. එනේ ‘ඔබ ශ්රමණ භවත් ග ෞතමයන ්කරා වාදයට 
එළගෙන්න’ කයිායි. ත්ව  ‘එවිට අභය රාජකුමාරයා මහත් ආනුභාව ඇති භා යවතුන් වහන්ගස් සමඟ වාදයට 
එළඹිගය් යැයි මහත් කීර්ති රාවයක් පැතිගරන්ගන් ය’ කියායි. එවිට අභය රාජකමුාරයා සඳහන් ක්ළ් ‘මහත් 
ඍද්ි ඇති මහත් ආනුභාව ඇති ශ්රමණ භවත් ග ෞතමයන් වහන්ගස් සමඟ තමා ගකගස් නම් වාද කරන්ගන් 
ද’ කයිායි.  

්මහිදී බුදුරදුන් සමඟ උභ්ත්ෝ්කෝටික ්ෙස වා  කරන ආකාරය පිළිබඳව නෙිණ්ඨ නාත්පුත්්ත් ්ත්්ේ 
අභය රාජකමුාරයාට උප් ස් දුන.ි ඒ අනවු ඔබ ්ෙෞත්මයන් වහන්්ස් ්වත් එළඹ ්ම්ස් අසන්න: ‘වහන්ස, 
යම් වචනයක් අනයයන්ට අපරිය අමනාප ගේ ද තථා තයන් වහන්ගස් එබඳු වචනය කියන්නාහු ද?’ ්ම්ස් 
විමසූ විට ‘රාජකුමාරය, යම් වචනයක ්අනයයන්ට අපරිය අමනාව ගේ ද තථා තයන් වහන්ගස් එබඳු වචනයක් 
කියත් යැ’යි පැවැසවු ්හාත්් ‘වහන්ස, එකල්හි පුහදුුන් පදු් ලයන් හා ඔබ වහන්ගස් අතර ඇති ගවනස කුමක් 
දැ’යි පරත්පිරශ්න අසන්න. ත්ව  ්ම්ස් පරශ්න ඇසූ විට ‘රාජකුමාරය, යම් වචනයක් අනයයන්ට අපරිය අමනාප 
ගේ නම් තථා තයන් වහන්ගස් එබඳු වචනය ගනාකියන්නා යැ’යි පැවැසුව ්හාත්් එවිට ඔබ ‘වහන්ස, එගස් 
නම් ඔබ වහන්ගස් ගදේදත් අපාගයහි උපදින්ගනක,ි ගදේදත් නරිගයහි උපදින්ගනකි. ගදේදත් කල්පයක් 
දු තිගයහි දුක් විඳින්ගනකි. ගදේදත් පිළයිම් ගනාකළ හැක්ගකකි යැයි පරකාශ් කළ අතර එම පරකාශ්ගයන් ගදේදත් 
ගනාසතුටු වූගය් කිපිගය් යැ’යි උභ්ත්ෝ්කෝටික ් ෙස පරත්ිපරශ්න අසන්න. නෙිණ්ඨ නාත්පුත්්ත් අභයරාජකුමාරයට 
්ම්ස් සඳහන් ් කාට ත්වදුරටත්් පරකාශ කරන්්න් ‘රාජකුමාරය, නෙු විසින ්ශ්රමණ භවත් ග ෞතමයන් වහන්ගස් 
ගමගස් උභගතෝගකෝටික අයුරින් පරශ්්න කරනා ලද්ගද් වමාරනන්ට ගහෝ  ිලිනන්ට ගනාහැකි වන්ගන් ය’.  

නිෙණ්ඨ නාත්පුත්්ත් ්ම්ස් අභය රාජකුමාරයාට උප් ස් දුන් කේහි රාජකුමාරයා නෙිණ්ඨ 
නාත්පුත්්ත්යන්ට පිළිව න ් දී හුනස්්නන් නැඟිට සකසා වැඳ පැ කුණු ්කාට භාෙයවත්ුන් වහන්්ස් ්වත් 
එළඹි්ය් ය. එළඹ සකසා වැඳ එකත්් ප්සක හිඳ ෙත්්්ත්් ය. එම අවස්ථා්වහි හිරැ ්  ස බො අ  වා  කරන්නට 
සුදුසු ්ේොව ්නා්ේ යැයි දැන පසුව වා  කරන අ හසින් පසු දින ත්ම නවි්සහි දානය ස හා බුදුරදුන්ට 
ආරාධනා ක්ළ් ය. භාෙයවත්ුන් වහන්්ස් නිහඬත්ාව්යන් එම දානය පළිිෙත්් අත්ර රාජකුමාරයාට බුදුරදුනට් 
ෙරැසරැ  කව්ා එත්ැනනි් නිකම් ත්ම නවිස බො පිටත්්විය.  

පසුදින බුදුරජාණන් වහන්් ස් අභය රාජකුමාරයා්ෙ ්නිව්සහි දානයට වැඩම කළ අත්ර රාජකමුාරයා 
පරණීත් ආහාර පානාදි්යන ්බුදුරදුන්ට  න් පූජා ්කාට අවසන කුඩා අසුනක් ්ෙන එකත්් ප්සක හිඳ ෙත්්්ත්් 
ය. එවිට රාජකමුාරයා නෙිණ්ඨ නාත්පුත්්ත්්ේ උප් ස් පරිදි බුදුරදුන් ්වත්නි් පරශන් විචා්ළ් ය. ඒ අනුව 
"ස්වාමීනි, ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් අනයයන්ට අපරිය අමනාප වචන කථා කරන්නාහු  ?" යනු්වනි. ඊට 
බුදුරදුන්්ේ පිළිත්ුර වූ්ය ්"රාජකුමාරය එය එ්ස් ම යැය ිඒකාන්ත් වශ්යන් ්නාපැවසිය හැකි ය" කියායි. 
්ම්ස් සඳහන් කළ කේහි අභය රාජකුමාරයා පැවැසූ් ය් "එ්ස් නේ ් ේ කරැ්ණහි ො නිෙණ්ඨ්යෝ නැසනුාහු 
ය" යනු්වනි. "රාජකමුාරය, ්ේ කරැ්ණහි ො නෙිණඨ්්යෝ වැන්සත්ි" යැයි ඔබ පවසන්්න් කවර කරැණක් 
නිසාදැයි භාෙයවත්ුන් වහන්් ස් පිළිව න් දුන්හ.  

්මහිදී ත්මා නිෙණ්ඨ නාත්පුත්්ත් ්වත් ෙිය ආකාරයත්් එහිදී ඔහු උභ්ත්ෝ්කෝටික අයුරින් බුදුරදුන් 
්වත්ින් පරශ්න ඇසමීට ත්මාව ්පළඹවූ ආකාරයත්් අභය රාජකමුාරයා බුදුරදුන් හමු්වහි පරකාශ ක්ළ්ය. 
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්ේ අවස්ථා්වහි රාජකුමාරයා ත්මා්ේ ඇක්යහි කුඩා බිළි්ඳකු ්හාවා ්ෙන සිටි අත්ර එම  රැවා 

ම උපමාවට ෙනමිින් බුදුරජාණන් වහන්්ස් ඔහු ්වත්ින් පරශ්න විචාළහ. "කමුාරය, ඔබ්ේ ඇක්යහි සිටින 
 රැවා යේ වි්ටක ඔබ්ේ ්හෝ කිරි මව්ේ පරමා යකදී ඔහු්ේ උෙු්රහි ්කෝටු කැබැේෙක් ්හෝ කැට 
කැබැේෙක් උෙු්ර් සරි කර ෙත් ්හාත්් එවිට ඔබ කමුක ්කරන්්න්"   යනු්වනි. එවිට රාජකුමාරයා පිළති්ුරැ 
දුන්්න් "සව්ාමීනි, මම එවිට එය ඉවත්ට ඇ   මන්්නමි. එකවර ම එය ඉවත්ට ඇ  දැමිය ්නාහැකි වි්ටක 
 රැවා්ේ හිස වේ අත්ින් ත්දින් අේො ් ෙන  කුණ්ත්් ඇඟිේෙක්  රැවා්ේ මුවට ඇත්ුළු ් කාට ්ේ වැඟි්ර ්දී 
වුව   එය ඉවත්ට ෙැනීමට කටයුත්ු කරන බවයි. ත්මා එ්ස් කරන්්න ්ත්ම  රැවා්ේ ජීවිත්ය ෙෙවා ෙැනමීට 
ත්මා ත්ුළ අනුකේපාවක් ආ රයක් කරැණාවක් පවත්ින නිසා බව   වැඩි දුරටත්් සඳහන් ක්ළ් ය. ්මහිදී 
භාෙයවත්ුන් වහන්්ස ්සඳහන් ක්ළ් ඔබ එ්ස්  රැවා ්ක්රහි කරැණාධයශ්යන් කටයුත්ු කරනන්ාක් ්මන් 
ත්මන් වහන්්ස්   භාෂාව හැසිරවී්ේ දී ආකාර හයකනි් කටයුත්ු කරන බවයි. එනේ 

1. ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් යේ වචනයක් අභූත් යැයි අසත්ය යැයි අනර්ථකර යැයි   එය අන් අයට 
අපරිය යැයි  නී   එවන ් වචන ්නාකියත්ි. (යං ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි අභූත්ං අත්ච්ඡං 
අනත්්ථසංහිත්ං, සච ප්රසං අප්පියා අමනාපා, න ත්ං ත්ථාේත්ා වාචං භාසත්ි.) 

 

2. ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් යේ වචනයක ්භුත් යැයි සත්ය යැය ිඅනර්ථකර යැයි   එය අන් අයට අපරිය 
යැය ි  නී   එවන් වචනය   ්නාකයිත්ි. (යේපි ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි භූත්ං ත්ච්ඡං 
අනත්්ථසංහිත්ං, සා ච ප්රසං අප්පියා අමනාපා, ත්ේපි ත්ථාේත්ා වාචං න භාසත්ි.) 

 

3. යේ වචනයක් භූත් යයි   සත්ය යයි   අර්ථවත්් යයි    නී   එම වචනය අනයයන්ට අපරිය වූ්ය් 
නමුදු එය ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් අවස්ථානුකූෙව පවසත්ි. (යඤ්ච ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි භූත්ං 
ත්ච්ඡං අත්්ථසංහිත්ං, සා ච ප්රසං අප්පියා අමනාපා, ත්ත්ර කාෙඤ්ූ ත්ථාේත්ා ්හාත්ි ත්ස්සා 
වාචාය ්වයයාකරණාය) 

 

4. යේ වචනයක් අභුත් යය ි  අසත්ය යයි   අනර්ථකර යයි    නී   එම වචනය අන් අයට පරිය 
මනාප වවු   ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් ්නාපවසත්ි. (යං ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි අභූත්ං අත්ච්ඡං 
අනත්්ථසංහිත්ං, සා ච ප්රසං පියා මනාපා, න ත්ං ත්ථාේත්ා වාචං භාසත්ි.) 

 

5. යේ වචනයක් භුත් යයි   සත්ය යයි   අනර්ථකර යය ි  ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස්  නති්්   එම වචනය 
පරියමනාප වවු   ්නාපවසත්ි. (යේපි ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි භූත්ං ත්ච්ඡං අනත්්ථසංහිත්ං, සා ච 
ප්රසං පියා මනාපා, ත්ේපි ත්ථාේත්ා වාචං න භාසත්ි.)  

 

6. යේ වචනයක් භූත් යයි   සත්ය යයි   අර්ථකර යයි   ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස්  නති්්   එම වචනය 
පරියමනාප ්ේ   ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් එම වචනය සදුුසු කේහි සත්ත්්්වයන ් ්ක්රහි 
අනුකේපා්වන් පවසත්ි. (යඤ්ච ් ා ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි භූත්ං ත්ච්ඡං අත්්ථසංහිත්ං, සා ච 
ප්රසං පියා මනාපා, ත්ත්ර කාෙඤ්ූ ත්ථාේත්ා ්හාත්ි ත්ස්සා වාචාය ්වයයාකරණාය... 
සත්්්ත්්සු අනුකේපාත්ි) 

 

 

සතය (භූත-තච්ඡ) අර්ථවත් (අත්ථසංහිත) පරිය (පියා) පැවැසීම 
X X X X 

✓  X X X 

✓  ✓  X ✓ (සුදුසු කේහි) 
X X ✓  X 

✓  X ✓  X 

✓  ✓  ✓  ✓ (සුදුසු කේහි) 
 

භාෙයවත්ුන් වහන්්ස් ්ම්ෙස සඳහන් කළ කේහි සත්ුටට පත්් අභය රාජකුමාරයා බුදුරදුන් ්වත්ින් 

අසා සිටි්ය් "ස්වාමීනි, ඔබ වහන්ගස් ගවත යගමකු පරශ්්න ඇසීමට පැමිණි විට ඒ සඳහා කලින් සූදානම් වී ඊට 
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පිළිතුරැ ගදනවා ද නැතගහාත් ඒ ඒ ගේලාවට, ඒ ඒ කරැණට  ැළගපන පරිදි පිළිතුරැ ගදනවා ද" කියායි. 

්මහිදී බුදුරජාණන් වහන්්ස් ඊට පිළිත්ුරැ වශ්යන් උපමාවක් ඉදිරිපත්් කළහ. එනේ "රජකමුරැනි, යම් විගටක 
යගමක් ඔබ ගවත පැමිණ රථයක අඟපසඟ විමසූ විට ඔබ ඊට පිළිතුරැ ගදන්ගන් කලින් සූදානම් ව ද? නැතිනම් 
අසන පරශ්්නයට අනුරූපව එවගලට වැටගහන පිළතිුරක් ද? කයිායි. එවිට රාජකුමාරයා පළිිත්ුරැ දුන්්න් 

"ස්වාමීනි, රිය පැදවීගමහ ිහැකියාව ඇති රථයක අඟපසඟ  ැන මනා වැටහීමක් ඇති මම අදාළ පරශ්්නයට 

අවස්ථාගවෝචිත ව පිළිතුරැ සපයනවා" කයිායි.  

්මහිදී බුදුරජාණන් වහන්් ස් සඳහන් ක්ළ් රජකමුරා රථය ෙැන පරශ්නවෙට පිළිත්ුරැ සපයන පරිදි 
ශරමණ බරාහ්මණාදි පණ්ඩිත්යන් ඉදිරිපත්් කරන පරශ්නවෙට ත්ැනට සුදුසු නුවණින ්ත්ථාෙත්යන් වහන්්ස් පිළති්ුරැ 
සපයන බවයි. ත්ව  ත්මන් වහන්්ස් ්ෙෝක ධර්මත්ා මැනැවින් ්ත්්රැේ ෙත්් ත්ැනැත්්ත්කු වශ්යන් ඒ ඒ් 
පරශ්නවෙට එ්ව්ේ ම පළිිත්ුරැ ් න බවය.ි ්මහ ිදී සත්යබව, අර්ථ සහිත්බව, පරියබව, නිසිකේ  න්නා බව 
පිළිබඳ උන්වහන්්ස් අවධානය ්යාමු කරත්ි. ඊට ්හ්ත්ුව ්ෙෝසත්ුන් ්ක්රහි අනුකේපා සහෙත් බව නිසයි. 

"යඤ්ච ් ා ත්ථාේත්ා වාචං ජානාත්ි භූත්ං ත්ච්ඡං අත්්ථසංහිත්ං සා ච ප්රසං පියා මනාපා. ත්ත්ර 
කාෙඤ්ූ ත්ථාේත්ා ්හාත්ි ත්ස්සා වාචාය ්වයයාකරණාය. ත්ං කිස්ස ්හත්ු? අත්්ි රාජකුමාර ත්ථාෙත්ස්ස 
සත්්්ත්සු අනුකේපාත්ි"  

කායික, වාචසික, මානසික යන ත්රිවිධ සුචරිත් අත්ර වාක් සුචරිත්යට බුදු හ්මහි පරමු  ස්ථානයක් හිමි 
්ේ. පංචසීේයහි අංෙයක් වශ්යන්   ආර්ය අෂ්ටාංෙික මාර්ේයහි (සේමාවාචා) අංෙයක් වශ්යන්   සඳහන් 
එය වඩාත්් පරකට ව ඇත්. යමකු්ේ වචනය යහපත්් වීමට ඔහු්ේ සංකේප ්හවත්් සිත්න ආකාරය යහපත්් විය 
යුත්ු අත්ර සංකේප යහපත්් වීමට යහපත්් දැක්මක් ්හවත්් සේමාදිට්ඨිය අවශය ්ේ. සේමා දිට්ඨිය ෙැ්බන්්න් 
කෙයාණ මිත්ර ඇසුරින් ස ්ධර්ම ශරවණය ්කාට ඊට අනුරූපව නුවණින් ්ම්නහි කිරී්ේ (්යෝනි්සෝ 
මනසිකාර්යහි) පරත්ිඵෙ වශ්යනි. යහපත්් වචනයක ත්ිබිය යුත්ු අංෙ හත්රකි.  

එනේ  

1. සත්ය වචන කීම (්බාරැකී් මන් වැළකමී = මුසාවාදා පටිවිර්ත්ා ්හාත්ි) 
2. අනුන් ්නාබිඳවන වචන කීම (්ක්ළාේවෙනි් වැළකීම = පිසුනාවාචා පටිවිර්ත්ා ්හාත්ි) 
3. පරිය වචන භාවිත්ය (රළු පරැෂ වචනවෙින් වැළකීම = ඵරැසාවාචා පටිවිර්ත්ා ්හාත්ි) 
4. අර්ථවත්් වචන භාවිත්ය (හිස් වචන්යන් වැළකීම = සේඵපොපා පටිවිර්ත්ා ්හාත්ි) 

               වශ්යනි.  
යමක ුත්ුළින් මිථයා ්හවත්් වැරදි සහෙත් වචන හටෙන්්න් මිථයා  ෘෂ්ටිය පා කව මිථයා සංකේප 

ඇත්ි විටයි. එවිට අකුසෙ මෙූ සි්ත්හි කරියාත්්මක වන බැවිනි. ්බාරැ කමීට ආසන්නත් අකුසෙ මූෙය ්ෙෝභයයි. 
්ක්ළාේ කමීට ආසන්නත් අකුසෙ මූෙය  ්්ේෂයයි. පරැෂ වචන භාවිත්යට ආසන්නත් අකුසෙ මූෙය  ්්ේෂයයි. 
සේපපරොප භාවිත්යට ආසන්නත් අකුසෙ මුෙය ්මෝහයයි. ් ෙෝභ  ්්ේෂ ් මෝහ යන අකුසෙ මූෙ අඩු වූ පමණට 
මිථයා වචන   කරම්යන් අඩු වනු ඇත්. ඒ සඳහා කිසියේ භාවනා කමටහනක් ඔස්්ස් සිත් සමාධිමත්් කර 

ෙැනමී අවශය ්ේ. එවිට කාමච්ඡනද්ාදි නවීරණ පහ ව ්ොස් සිත් සමාධිමත්් ව වචනය නිරායාස්යන ්ම 

සංවරයට පත්් ් ේ. ් ේ අත්ර සත්යවාදී බව ් හවත්් ් බාරැ ් නාකියන බව සවුි්ශ්ෂී ෙුණයක් වශ්යන් බුදු හමින් 
අෙය ්කාට ත්ි්ේ. ්බෝසත්්  ේ පුරණ ්බෝසත්් උත්ු්මෝ සත්යවාදී බව පාරමිත්ාවක් වශ්යන් සේපූර්ණ කරත්ි.    

 සමාජෙත් ජීවිත්්යහි දී පු ේෙයන් අත්ර සුහ ත්ාව ඇත්ිවීමට නිවැරදිව වචන භාවිත්ය ්බ්හවින් 
වැ ෙත්් වන්නකි. එබැවින ්යහපත්් වචන භාවිත්යට බුදු හමින් අවධාරණය කර ත්ි්ේ. ව්රක භාෙයවත්ුන් 
වහන්්ස් රාහුෙ මාහිමියන ්වහන්්ස්ට උප් ස් දුන්් න් යළි යළිත්් නවුණින් ්ම්නහි ්කාට වචන භාවිත් 
කරන ් ෙසයි (පච්ච්වක්ිත්්වා පච්ච්වක්ිත්්වා වාචාය කේමං කාත්ේබං). ් මහිො කණට මිහිරි වූ වචන කථා 
කිරීමත්් (මධුභාණී) පමණ දැන අවශය පමණට වචන භාවිත් කිරීමත්් (මිත්භාණී) වැ ෙත්් ්ේ. එ් අත්ර වචන 
කථා කිරී්ේ දී මමත්රී සහෙත්ව වචන (්මත්්ත්ාසහේත්න වාචාය කේමං කාත්ේබං) භාවිත්ය බුදු හමින ්අෙය 
්ක්ර්. සුභාසිත් වචනය මංෙෙ කරැණක් වශ්යන්    ක්වා ත්ි්ේ (සුභාසිත්ා ච යා වාචා එත්ං මංෙෙමුත්්ත්මං). 
ත්මා යහපත්් වචන කථා කරන අත්ර අන් අය්ේ වචනයට සාවධානය ඇහුේකේ දීම   උසස් ෙුණාංෙයකි. 
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සුව්චා නමින්  ක්වා ඇත්ි ්මය ධර්ම මාර්ේයහි ආරේභ්යහි ම ත්ිබිය යුත් ුමූෙික ෙුණාංෙයක ්වශ්යන් 
 ක්වා ත්ි්ේ.  

්ේඝිය සූත්රයට අනුව කෙයාණමිත්රයන් සහාය ්කාට ඇත්ි කෙයාණමිත්රයන්ට නැමුණු නිවන් මෙ ෙමන් 
ෙන්නා ශරාවකයකු විසින් කළ යුත්ු ඒකාන්ත්්යන් නවින පිණිස විරාෙය නි්රෝධය උපසමය පිණිස ්හ්ත්ුවන  
දැහැමි දැහැමි කථා  හයක්  ක්වා ත්ි්ේ.  

ඒවා නේ 

1. අේ්ප්ච්ඡත්ාව පිළිබඳ කථා (අප්පිච්චකථා) 
2. ෙ  ් යින් ත්ෘප්ත්ිමත්් බව පිණිස කථා (සන්ත්ුට්ඨිකථා) 
3. දැහැමි වි්ේකය පිළිබ   (පවි්ේකකථා) 
4. ්ක්ළස් හා ්නාෙැටීම පළිිබඳ කථා (අසංසට්ඨඨකථා) 
5. වීර්ය පළිිබඳ කථා (විරියාරේභකථා) 
6. සීෙය පළිිබඳ කථා (සීෙකථා) 
7. සමාධිය පළිිබඳ කථා (සමාධිකථා)  
8. පරඥාව පළිිබඳ කථා (පඤ්ාකථා)  
9. ්ක්ළසුන්්ෙන් මිදීම පිළබිඳ කථා (විමුත්්ත්ිකථා)  
10. විමුක්ත්ියට අදාළ ඥානය පළිිබඳ කථා (විමුත්්ත්ිාණ ස්සනකථා) 

(්ේඝිය සුත්්ත්,  ු.න.ි1, 200 පිට) 

 ්ේ අත්ර රාජකථා, ්චාරකථා ආදි්යන් වළකින ්ෙස   භාෙයවත්ුන්  වහන්්ස් අප ්ක්රහි 

අනුකේපා්වන් අනුශාසනා කරත්ි. ්මබඳු කථාවෙින ්යුත්ු ව ූපමණට අප්ේ සිත්, කය, වචනය යන ත්ුන් ්දාර 
ම අසංවරයට පත්් ව සි්ත්හි සත්ුට සැනසමු සහනය ෙිෙිහී යන ු ක්නට ෙැ්ේ. එබැවින් අනර්ථසහෙත් නසිරැ 
වචන  හසකට වඩා අර්ථවත්් උපසමය පිණිස ්හ්ත්ුවන එක වචනය වවු   උත්ුේ බව බුදුරජාණන් වහන්් ස් 
් ්ශනා කරත්ි (සහස්සේප ි ්ච වාචා අනත්්ථප සංහිත්ා ඒකං අත්්ථප ං ්ස්යයා යං සුත්්වා උපසේමත්ි... 
ධේමප ). එබඳු අර්ථවත්් වචන කථා කිරීමට අපව උනන්දු කරවත්ි. 

සමාජෙත් ජීවිත්්යහි පු ්ෙෙයන් හා කටයුත්ු කිරී්ේ දී අප ්බා්හෝ විට අපරසා යට පත්් වන්්න් භාෂා 
භාවිත්්යහි පවත්්නා දුර්වෙත්ා ්හ්ත්ු්වනි. පමණ දැන සිහනිුවණින ් වචන භාවිත්්යන් අන් අය්ේ සිත් 

රි වීේවෙින් අත්්මිදී අන් අය්ේ ්ෙෞරවය හා විශ්වාසය දිනා ්ෙන කටයුත්ු කිරීමට අවස්ථාව උදා්ේ. එය 
ත්මාටත්් අනුන්ටත්් ්ම්ොවටත්් පර්ොවටත්් මහත්් වූ යහපත්ක් උදාකරෙයි.  

 යමකු ්බ්හවින් කථා කළ පමණින් පණ්ඩිත්යකු ්නාවන (න ්ත්න පණ්ඩි්ත්ා ්හාත්ි යාවත්ා බහු 
භාසත්ි) අත්ර ්ක්නකු්ේ පරඥාව බැෙිය හැක්්ක ්   ඔහු සමඟ සාකච්ඡා කිරී්මන් (සාකච්ඡාය පඤ්ා 
්ේදිත්ේ්බා) බව බුදු හම අවධාරණය කරය.ි 

පරථමධයානයට පත්් ව කරම්යන් ් වන ධයානයට පිවිසමීත්් සමඟ කරම්යන් විචිකිච්ඡා නීවරණය 
දුරැවීේ වශ්යන් වචීසං ාර ්හවත්් සිත්ින් කථා කරන ස්වභාවය   දුරැව යයි. ්සෝවාන්වීමත්් සමඟ ශාශ්වත් 
උච්්ේ   ෘෂ්ටීන්ට වැ්ටන කථාවෙින් මි් න අත්ර වචන්ය් සූ්හන සංවරයක ්  ඇත්ි ්ේ. විචිකිච්ඡා ්හවත්් 
සැකය යන සං්යෝජනය සේපූර්ණ්යන් ම දුරැවීේ වශ්යන් ‘වි තකථංකථී’ ්හවත්්  ෘෂ්ටීන් සහිත් කථාවන් 
ඇසුරින් පරශන් ඇසීම   නමිාවට පත්් ්ේ.  

කාය, වාේ, ම්නෝ සුචරිත් යන ත්රිවිධ සුචරිත් අත්ර වචී සුචරිත්   බුදු හමින් අවධාරණය කර ත්ි්බනු 
්ප්න්. ඒ සඳහා ඉන්රිය සංවරය ්මන් ම ්යෝනි්සෝ මනසිකාරය   අවශය ්ේ. වචන්ය් නිරව යත්ාව 

පංචශීේයන් ්මන් ම ආජීවක අට්ඨඨමක සීේයන ්   අවධාරණය කර ත්ි්ේ. පරිය බව, ෙරැභාවනීය බව, 
වචන්යහි ඇ හිය හැක ිබව යනාදී ෙුරැවරයකු ත්ුළ ත්ිබිය යුත් ුෙුණාංෙ පැහැදිෙි කිරී්ේ දී වචන්ය් සංවරය 
  එක් අංෙයක් වශ්යන ් ක්වා ඇත්. වි්ශ්ෂ්යන් යමකුට ධම්මකථිකයකු බව ද පත්විය හැක්ගක් දුකත් දුකින් 
නිදහස්වීම පළිිබඳවත් ගද්ශ්නා කිරීගමන් බව   බුදු හම ්පන්වා ් යි.  
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්ම්ොව උපත් ෙ  භාෙයසේපනන් බු ්ධිමත්් මනුෂයයකු විසනි් වැඩිය යුත්ු උසස් ම ෙුණාංෙ ්ෙස 
භාෙයවත්ුන් වහන්්ස් ් ්ශනා කරන්්න් සමථ වි ර්ශනා ් කයි (අභිඤ්ා සුත්්ත්, අං.නි.2, 474 පිට). ්ෙෝකය හා 
දුක පළිිබඳ මනා වැටහීමකනි් යුත්ුව සීෙයක පිහිටා සමථ වි ර්ශනා භාවනාවන්හ ි්යදී්මන් සන්ත්ාෙත් සියලු 
දුක්වෙනි් නි හස්වීමට අවස්ථාව උදා්ේ. එමෙින් එක් ප්සකින් ත්මා්ේ වචන්යහි උපරිම සංවරයක් ඇත්ි කර 

ෙැනමීටත්් අන් අය්ේ ්නාසරැප් වචනයන්ට මැ හත් ්ව මුහුණදීමටත්් අවස්ථාව උදා්ේ. සමථ භාවනාව ත්ුළනි් 
ත්මා්ේ වචන භාවිත්ය සංවර වන අත්ර වි ර්ශනා භාවනා්වන් වචන්ය් අනිත්යත්ාව ්ම්නහි ්කාට 

උ්ප්ක්ෂාවට පත්්වී්ේ හැකියාව උදා්ේ. කනට පත්ිත් වන වචනය යනු කණ, ශේ ය, ්සෝත් විඤ්ාණ ත්ු්න් 
එක්වී්ේ පරත්ිඵෙයකි. එය ්පර ්නාත්ිබී හට්ෙන ඉත්ිරි නැත්ිව නිරැ ්ධ වන ත්ත්්ත්්වයකි. ්ේ බව මැනැවින් 
්ත්්රැේ ෙත් ්හාත්් බාහිර පු ේෙයකු ්හෝ රවයයක් මත් සිත් ්නාපිහිටයි. දුකනි් නි හස්වී්ේ මාවත් ්මයයි.  

බුදුරජාණන් වහන්්ස් ් ්ශනා කරන්්න් ත්මන් වහන්්ස් යු පිටියට බැසි ඇත්කු ්මන් අන් අය්ේ 
්නාසරැප් වචන නමැත්ි කඩු පහර ඉවසා  රා සිටින බවයි. (අහං නා්ො’ව සංෝම චාපා්ත්ා පත්ිත්ං සරං 
අත්ිවාකයං ත්ිත්ික්ිස්සං දුස්සී්ො  හි බහුජ්ජ්නා) හැම විටම සමාජ්යන් යහපත්් වචන ්නාෙැබිය හැක්කකි. 
ඊට ්හ්ත්ුව ්බා්හෝ ් නා දුසිේවත්් අය බව  න්නා බැවිනි. එනිසා අප කළ යුත්්්ත්් එක් අත්කින් අප්ේ 
වචනය යහපත්් කර ෙනන්ා ෙමන් අන් අය්ේ වචනයට සාවධානව සකරියව ඇහුේකේ දී්ේ කුසෙත්ාව දියුණු 
කර ෙනිමින් පරිය වචනයට ්මන් ම අපරිය වචනයට   මුහුණ දිය හැකි අකේපිත් මනසක් සාදා ෙැනමීයි. 
බුදු හමින් අපට මෙ ්පනව්න්්න් ්ේ සඳහා ්නාපමාව කටයුත්ු කරන ්ෙසය.ි  

 

 

ඔබ සැමට ්ත්රැවන් සරණයි ! 

සේබු ධ්ා්ෙෝක ්බෞ ්ධ විහාරය, ්මාරි්නෝ වැෙි, රිවර්සයිඩ්, කැෙි්පෝනියා, එකස්ත්් ජනප ය 
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