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ෙම් ෙඝෝර, කටුක, භයානක සංසාරෙය් භිය දැක,  
ෙම් ආත්මභාවෙය්ම සසර දුකින් එෙතර වීමට අධිෂ්ඨානකරමින්,  

වීර්ය වඩමින්, 
නිවන් මග පුරන, 'දක්ෂ', 

ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  ෙම් අහිංසක ව්යයාමය 
උපකාරයක් ම ෙව්වා! 
ශක් තියක් ම ෙව්වා! 
මාර්ගයක් ම ෙව්වා! 

 
තම තමන්ට වැටෙහන පමාණයට තම තමන්ෙග් ජීවිත වලට ගලපාගනිත්වා! 

 
අර්ථ ෙහෝ ව්යාකරණ වැරදි ඇෙතොත් ඔබ ෙනොකළ වරදකට ඔබ ෙනොගැෙට්වා! 

 
අනුනටද අනුකම්පා ෙකෙර්වා! 

 
වැරදි නැෙතොත් නිවැරදි ෙදය නිවැරදි ෙලස දකීවා! 

 
ෙමහි සටහන් හැම අර්ථයක්  තුළින්ම ඔබ සැමට යහපතක්  ෙව්වා! 

 
තමා තමාටම පිහිටෙකොට ගනිත්වා.. 

 
යෑයි උන්වහන්ෙසේ ඒ ෙපොත් ෙපළ ඇරඹුෙම් ලියා ඇත්තාහ. 
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1. කතාව දිග්ගැසුෙනොත්... 
 
පුංචි කතා, ෙලොකු කතා කියා ස් වභාවයන් ෙදකක්  ෙලෝකෙය් පවතී. පුංචි වුවද ෙලොකු වුවද කතාවසකස් වන්ෙන් 
ඇති වී නැතිවී යන සිතක්  ෙහේතුෙවන්ය. එම සිතට ඇලීෙම් ගැටීෙම් ස් වභාවය මත කතාවපුංචි ෙහෝ ෙලොකු 
බවට පත්ෙවයි. එක සිතක්  නිසා මනුෂ්යෙයන් සිනාෙසයි, හඬයි, අෙප්ක්ෂා සහගතෙවයි. සමහරවිට තමා 
විසින්ම තමාෙග් ජීවිතය සියදිවි නසාගැනීම දක් වා, ඇති වූ සිත තන්හාෙවන් ෙතත්වූනිසා තව තව සිත් 
පරම්පරාවන් ඇති කරෙදයි. සිනාසීම පුංචි කතාවකි. දිවි නසාගැනීම ෙලොකු කතාවකි.ෙදකටම මූලාරම්භය 
වූෙය් ඇති වී නැතිව ගිය සිතකි. ඒ සිතට ඇලීම නිසා හටගත් සිත් පරම්පරාවකිනි.සකස් වුණ සිතට ඇති වුණ 
ඇලීෙම්, ගැටීෙම් ස් වභාවය මත කතාව ෙලොකු, කුඩා විය. මනුෂ්යෙයක්  කල්පගණන් සතර අපාෙය් දුක්  
විඳින්ෙන්ද, සුගතිවල සැප විඳින්ෙන්ද තෘෂ්ණාෙවන් ෙතත්වුණු සිතක්  නිසාය. 
 
බලන්න අවිද්යාෙවන් ෙතත්වුණ එක සිතක්  කල්ප ගණන් ඔබට දුක උරුම කරන දිග කතාවක් , 
ෙලොකුකතාවක්  කියන්න ඔබව රැෙගන යන හැටි. 
 
ඔය සතර අපාෙය් ජීවත්වන අනන්ත දුක්  විඳින සත්වයන් ඒ දුකට වැටුෙණ් කවදාහරි දවසක තමා තුළ ඇතිවුණ 
රාගෙයන්,  ද්ෙව්ශෙයන්,  ෙමෝහෙයන් ෙතත්වුණ සිතක්  නිසාය. එෙසේනම් ෙමවැනි අතිභයංකර දුකක්  
කල්පගණන් දිගට ඇෙදමින් ෙගවන්ෙන් තමන්ට අයත් ෙනොමැති, ආගන්තුක, ඇතිව නැතිව ගිය රාග, 
ද්ෙව්ශ,ෙමෝහෙයන් ෙතත් වූ සිතක්  නිසා වීම අභාග්යයකි. පුංචි සිතක්  ඇති කළ දිග කතාවකි එය. 
 
නමුත් ඔබ අතහැරීම,  සිෙත් අනිත්ය බව දකින්නට පුරුදු කර තිබී,  ඇලීම ගැටීම සහිත සිත ඔබව 
දිගකතාෙගොතන සංචාරකෙයක්  කරවන බවට ඔබ තුළ අවෙබෝධාත්මක සංඥාවක්  වඩාෙගන තිබුණා නම් 
ෙහෝෙලෝකෙයන් දුෙකන් මිෙදනවා යන්න අවංක සහගත විශ්වාසයකින් ඔබ නිවීෙම් මාර්ගයට අවතීර්ණව 
සිටියා නම්යම් තීරණාත්මක ෙමොෙහොතක "ඥාන දර්ශනයන් සඵල කරමින්, ඇති වී නැති වී යන එක සිතක්  
ඔබට නිවීෙම්ආශ්චර්යමත් සැහැල්ලුවත්, නිදහසත් ඔබට උදාකරනු ඇත. 
 
කතාව නිමාෙකොට ඔබව ෙලෝකෙයන් නිවාදමන්ෙන්ද සිතක්  ෙසේම,  ෙලෝකයාට විවෘත ෙකොට ෙලොකු 
කතාෙගොතන්ෙන් ද ඔය ඔබෙග් ආගන්තුකයාමය. සිහි නුවණින් ධර්ම විනය ෙදක තුළ ජීවත්ෙවමින් සතිය සහ 
සිහිය ඇතිකරගනිමින් ෙම් ආගන්තුකයා හඳුනාෙගන සැනසීම ලබන්න ඔබ උත්සාහගන්න. 
 
සමාජය ෙදස බැලීෙම්දී අපි දකින සියල්ලම ද දිග කතාය. හැම කතාවක් ම දිග්ගැසීමට ෙහේතුවඅවිද්යාව 
ශක් තිමත්වීමය. තරුණෙයක්  තරුණියක්  ෙදස බැලුෙවොත් එය අවසන් වන්ෙන් විවාහයකිනි. 
දරුමුණුබුරන්ෙගනි. පවුල නමැති බන්ධනෙයනි. ඒවා උපාදානය කරෙගන මියගිය පසු සතර අපාෙයනි. 
එෙසේෙනොවන්ෙන් නම් සුගතිෙයනි. 
 
ෙකෙනක්  තවෙකෙනක්  ෙදස ඔරවා බැලුවෙහොත්,  ශරීරෙය් හැපුනෙහොත්,  අත්වැරැද්දක්  වුෙණොත් 
එයඅවසන්වන්ෙන් මිනීමරුමට වසර ගණන් සිර දඬුවම් විඳීෙමනි. කල්ප ගණන් අපාදුක්  විඳීෙමනි. 
සිංහලපිංවෙතක්  දවිඩ පිංවතකුෙග් ඇෙඟ් හැපුනෙහොත්,  නැතිනම් දවිඩ පිංවෙතක්  සිංහල පිංවතකුෙග් 
ඇෙඟ්හැපීම අවසන් වන්ෙන් ජාතින් ෙදකක්  අතර මහා යුද්ධයකිනි. විනාශයකිනි. මෙග් රට,  මෙග් 
ජාතියකියන උපාදානය නිසා සකස්  වුණ මහා ෛවරයකිනි. 
 
රට නිසා ෙහෝ ජාතිය නිසා ෙහෝ ඇති වූෙය් ෛවරය නම් පතිඵලය දුකක් මය. මියගිෙය් ෛවර 
සිතකින්නම්උරුමය සතර අපායමය. 
 



5 
 

යම් පිංවෙතක්  සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනෙය් පැවිදිවුෙවොත්, එම පැවිද්ද අවසන් වන්ෙන් දැනුම, කීර්තිය,ලාභ 
සත්කාර, නිසාය. පන්සල, කැලය, කුටිය, ශීලය, සමාධිය, මාර්ගඵල, ෙර්ඩිෙයෝව, රූපවාහිනිය,ධර්ම පචාරය.... 
ෙම්වා සියල්ල මෙග් කරෙගනය. ෙකොටින්ම ස් වභාවධර්මෙය් ස් වභාවය අර්ථ කර,අවෙබෝධ කර වදාළ 
සම්බුද්ධ ෙද්ශනය ද ඔහු ඔහුෙග් ෙකොටගනී. ෙම් ෙපොෙත් සටහන් කර ඇති එකමකරුණක් වත් ෙම් සටහන් 
තබන භික්ෂුවට අයත් ෙදයක්  ෙනොෙව්. භික් ෂුව අතින් සිදුවූෙය්ෙලෝකෙය්ස් වභාවය එම ස් වභාවය පිළිබඳ 
අවෙබෝධය ලබමින් ලත් අත්දැකීම් සටහන් තැබීම පමණක් මය. 
 
භික්ෂුවට ෙම් කරුණු කිසිවක්  අයිති නැත. ඒවා අයිති ෙලෝකයටයි. ෙලෝකය අයිති දුකටය. අනිත්යයටය. 
ෙම්කරුණු මෙග් කරගතෙහොත් ඒ ඔහු අයිතිකරගන්ෙන් ෙලෝකයයි. දුකයි. අනිත්යයි. 
 
බලන්නෙකෝ ඇති වී නැතිවී යන සිතක්  සකස් කර දුන් සිත් පරම්පරාවක දිග කතාවල ස් වභාවය. ෙම් හැමදිග 
කතාවක් ම පුංචි කතාවක්  බවට, නිවුණ කතාවක්  බවට පත්කරගැනීමට හැකියාව තිබියදී ඇතිවනසිතට ඇලීම, 
ගැටීම ෙහේතුෙවන් සිත තෘෂ්ණාෙවන් ෙතත් කිරීම ෙහේතුෙවන්, සිත මෙග් කරගැනීම ෙහේතුෙවන්අත්හැරීෙමන් 
නිවීම ෙදසට යැම ෙනොව,  අල්ලාගැනීෙමන් දිගකතා බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා.අවිද්යාෙවන් මිදී 
ෙලොක ෙයන් මිදීමට ඔබත් වීර්යය වඩන්න. 
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ර්තමානෙය් තරුණ කාලය වැඩිෙයන්ම කැපෙවන්ෙන් අධ්යාපනය,  රැකියාව,  ආදරය වැනි 
.ෙම්වාෙය්  

ැ ත්  

 
 
2. එක් ෙකෝ මරණය නැති නම් සතර අපාෙයන් මිදීම 

 
පසුගිය කාලවකවානුවල වැඩසිටිය ෙගෞරවණීය ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාත් වර්තමානෙය් 
වැඩසිටිනෙගෞවරණීයස් වාමීන් වහන්ෙසේලාත් විසින් කරෙගන ගිය ධර්මෙද්ශණාමය, ෙබෝධිවන්දනාමය පිංකම් 
හරහා අතිවිශාල තරුණපිරිසක්  ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට එනවා පිංවතුන්ලා දකින්න ඇති. එම තරුණ පිරිස දිහා 
දැක් කහමවර්තමානෙය් පැවිදිභාවයට පත්වී උතුම් ජීවිත ගතකරන තරුණ ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා දැක් කහම 
සද්ධර්මයටසමාජය තුළ ෙමොනතරම් ෙදයක්  කරගන්න පුළුවන්ද කියලා සිෙතනවා, තරුණ පිංවතුන්ලාට. 
නමුත් ෙම් එකඑක කාලවලදී මතුවී එන ධර්මෙය් පෙබෝධය කාලයකදී දුර්වලෙවලා යනවා. ෙමය සටහන් 
තබන භික් ෂුවත්ගිහි කාලෙය්දී එවැනි ෙගෞවරණීය ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් පිංකම් තුළින් ධර්ම මාර්ගය 
ශක් තිමත් කරගත්අෙයක් . භික් ෂුව ෙමහි සටහන් තබන්න හදන්ෙන් ස් වාමින් වහන්ෙසේලා හරහා 
ඇතිකරගන්නා ධර්මපෙබෝධය ජීවිතය තුළින් වැඩිදියුණු කරෙගන ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  කරගන්න අප 
දක් ෂෙවන්න ඕන කියලා.රැල්ලක්  නැෙගනෙකොට රැල්ලත් සමග ෙබොෙහෝම උෙ◌ද්යාගෙයන් ගහෙගන යනවා. 
රැල්ල අහවරෙවනෙකොටනැවත සුපුරුදු තැනට එනවා. සතර එර්දිපාද ධර්මයන්ට අයත් ඡන්දය, වීර්යය, 
චිත්තය,  විමංසා කියනකාරණාවලින් චිත්තය කියන ධර්මතාවය පිංවත් ඔබට ෙමහිදී වැදගත් ෙවනවා. 
ෙමතනදී චිත්තය කියන්ෙනඅධිෂ්ඨානයට. ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේ ජයශීමහා ෙබෝධි මූලෙය් වාඩිෙවලා මෙග් 
සම්, මස් , ඇට, නහර,වියෙල්වා. සම්මා සම්ෙබෝධිය අවෙබෝධ කර ගැනීෙමන් ෙතොරව ෙනොනැගිටිමිය කියල 
චිත්තයක්  ඇතිකරගන්නවා.බලන්න අරමුණ නැතිනම් මරණය තමයි එම චිත්තෙය් අර්ථය. ෙම් චිත්තය කියන 
කාරණය පිංවත් ඔබත් ධර්මමාර්ගෙය් ශක් තිය උෙදසා ජීවිතයට එකතුෙකොට ගන්න. ධර්ම මාර්ගෙය් රැල්ලත් 
සමග ෙපරට ගිහිල්ලාරැල්ල නැවතුන තැනදී ආපසු හිටපු තැනට එන්ෙන ඔබ තුළ චිත්තයක්  ඇතිකරෙනොගත් 
නිසාමයි. 
 
ඔබ ෙම් ලිපි මාලාවම උදාහරණයට ගන්න ෙකෝ. පුංචි ෙහෝ පෙබෝදයක්  ධර්මයට කැමති පිංවතුන්ලා තුළෙම් 
ලිපි ෙකෙරහි ඇතිෙවලා ඇති. නමුත් පිංවත් ඔබ වටහාගන්න ඕෙන ෙම් ෙකටි පෙබෝදය අනිත්යෙදයක්  බව. 
ෙහට අනිද්දා ෙම් ලිපි ෙපළ අහවරෙවනෙකොට නැගුන පෙබෝදය අහවරෙවනවා. නමුත්පිංවත් ඔබ නැවතිය යුතු 
නැහැ. ඔබ බලාෙපොෙරොත්තුවක්  ෙනොෙව් චිත්තයක්  ඇති කරගන්න. ඔබ ෙමෙතක් බලාෙපොෙරොත්තු පමණයි 
ඇති කරෙගන තිෙබන්ෙන්. බලාෙපොෙරොත්තු කියන්ෙන් ෙවනස්  ෙවන ෙදයක් . තරුණකාලයමයි ධර්මය 
සුවෙසේ වැඩීමට සුදුසු කාලය. ජීවිතය ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය කියන කාරණාවලින්ජවසම්පන්න වන 
කාලවකවානුව. ෙමම කාලෙය්දී තමයි 'පටිභානය' කියන නුවනින් ෙමෙනහි කිරීෙම් ශක් තියජීවිතය තුළින් 
ෙමෝදුෙවන්ෙන්. ෙම් කාලය දෘෂ්ඨීන් ෙගන් ෙතොරව විවෘතව ෙලෝකය දකින කාලයක් . ඒ නිසාපිංවත් ඔබ 
අස් වැන්න ඇති ෙවලාෙව්ම උපකමශීලීව අස් වැන්න ෙනලාගන්න දක් ෂෙවන්න ඕෙන්.අස් වැන්න නැති වුණාට 
ගස ෙකොෙතක්  ෙසලවුවද වැෙටන්ෙන් අතු, ෙකොළ, රිකිලිමය. අතු, ෙකොළ, රිකිලියනු ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහයි. 
 
ව
කාරණයන්ටය පථිඵලය ෙලෝභ,  ද්ෙව්ෂ,  ෙමෝහ අකුසල් වලින් ජීවිතය පිරීයාමයි. අධ්යාපනය 
ලබන්න.රැකියාව කරන්න. ආදරය කරන්න. ෙම්වා කරන ගමන් ධර්ම මාර්ගෙයත් ෙපරට ෙනොකඩවා ගමන් 
කරන්න.ෙවනස් වන බලාෙපොෙරොත්තු අභිබවා ගිය ෙනොෙවනස් වන චිත්තයක්  ඇති කරගන්න. 
බලාෙපොෙරොත්තුවලටවටිනාකමක්  ෙදන්න එපා. බලාෙපොෙරොත්තුවලට බැහ  කවදාකව  ධර්ම මාර්ගෙය්දී 
ඔබට ජයගහණයක්ලබා ෙදන්න. බලාෙපොෙරොත්තු නිරතුරුවම ඔබව රවටනවා. කාමෙය් ආශ්වාදය උෙදසා 
ඇතිෙවන තෘෂ්ණාෙව්බලවත්භාවය නිසාම බලාෙපොෙරොත්තු පසුබසිනවා. පසුබසින තැනදිම ඔබ තවත් නැවුම් 
බලාෙපොෙරොත්තුඇතිකරගන්නවා. එයත් හුදු බලාෙපොෙරොත්තුවක් මයි. ඔබ බලාෙපොෙරොත්තුවලින් ජීවිතය 
හිස් කරන්න. එවිට ජීවිතයඑකතැනක නවතිනවා. ඒ නැවතුන තැන ඉඳලා චිත්තයක්  අධිෂ්ඨාණයක්  ඇති 
කරගන්න එක් ෙකෝ මරණයනැතිනම් සතර අපාෙයන් මිදීමය කියලා. එය ෙබොෙහෝම ශක් තිමත් තැනක් . එවැනි 
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බොෙහෝම සද්ධාවන්ත එක්  තරුණ මහත්මෙයක්  භික් ෂුවට පකාශ කළා හාමුදුරුවෙන් මා තුළ 
ති

ක

 
 

ෙසේ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව සකස් ෙකොට ගතෙහොත් ඔබ ෙලෝකෙය් ෙලොකුම ධනවෙතක් , 

ස

ක්ෂුවක්  ධර්ම සාකච්ඡාවකට සහභාගිවීමට ධර්මාසනයට වඩිනවිට එහි පැමිණ සිටි සුදුවත් දැරූ 
 ඒ

ශක් තිමත් චිත්තයකදී ඔබරැල්ල නැවතුන තැනදි, අසනීපයක්  වුණ තැනදි, ව්යාපාරය බිඳ වැටුණ තැනදි, 
රැකියාව අහිමිවුනතැනදී ආපසු හැෙරන්ෙන නැහැ. ෙමොකද ඔබ දුක ගැන දැන ෙගනමයි දුකින් මිදීම ෙදසට 
ගමන් කරන්ෙන්.ෙමතනදි ඔබ තුළ ශද්ධාව සකස් ෙවලා තිෙබන්න අවශ්යයි. සද්ධර්මය සැකයකින් ෙතොරව 
පිළිගැනීමට,ජීවිතයට එකතුකර ගැනීමට ශක් තිය ඔබ තුළ තිබිය යුතුයි. 
 
ෙ
තරුණකාලෙය්දීම බලාෙපොෙරොත්තුවක්  බුණා මම විවාහ ෙවන්ෙන නැහැය කියලා. නමුත් ෙමොකක් ෙදෝ 
ෙහේතුවක් නිසා මට ෙපම්වතියක්  මුණගැසුණා. එවිට අපි බලාෙපොෙරොත්තුවක්  ඇතිකරගත්තා විවාහ ෙනොවී 
ධර්මමාර්ගෙය් ගමන් කරනවා කියලා. නමුත් හමුදුරුවෙන් ෙමොකක් ෙදෝ ෙහේතුවක්  නිසා අපි විවාහ වුණා. 
ඊටපස් ෙස අපි බලාෙපොෙරොත්තු වුණා දරුවන් හදන්ෙන නැහැ කියල. නමුත් ෙමොකක් ෙදෝ ෙහේතුවක්  
නිසාදරුෙවක්  හැදුවා. දැන් දරුවා ෙපොඩියි. දැන් අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන දරුවා ෙලොකුවුනාම 
එයාවත්පැවිදි රල අපිත් පැවිදි ෙවන්න. අෙන් හාමුදුරුවෙන් අෙප් ෙම් බලාෙපොෙරොත්තුව ඉටුකරගන්න 
පුලුන්ෙවයිදකියල ඒ මහත්මය අහනවා. සත්යකින්ම එය ඉටුෙවන්ෙන නැහැ. ෙමොකද එය හුෙදක්  
බලාෙපොෙරොත්තුවක්පමණක් මයි. ඔබ කළ යුත්ෙත් ෙවනස්  ෙවන බලාෙපොෙරොත්තුවලින් බැහැර ෙවලා 
ෙනොෙවනස් වන චිත්තයක්සකස් ෙකොට ගන්න. පිංවත් ඔබ ගිහි බැඳීම් වලට බැඳී ඇති නිසා පැවිදිෙවන්නටම 
අවශ්ය නැහැ.ගිහිජීවිතය තුළ සිටිමින්ම එක් ෙකෝ මරණය එක් ෙකෝ සතර අපාෙයන් මිදීම කියන චිත්තය සකස්  
ෙකොට ගන්න.ඊට අදාළ ධර්මතාවයන් ජීවිතය තුළින් කියාත්මක කරන්න. 
 
එ
ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වර්ණනා කළ ධනවතා, ෙපොෙහොසතා තමයි ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව 
සකස්  ෙකොටගත්පිංවතා. ඔබට ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් දරුෙවක්  ෙවන්න අවශ්යනම් ඔබ ඔය 
ධනවත් භාවයටතමයි පත්ෙවන්න ඕෙන්. වර්තමාන සමාජෙය් ධනවතා ෙපොෙහොසතා කියන මිථ්යා මිම්ම ඔබ 
බැහැර කරන්න.ඔබ ෙම් සැබෑ ධනවත්භාවය හදුනාගතෙහොත් සමාජෙය් සැප ලබා ගැනීම උෙදසා පවතින 
තරඟකාරීමනුෂ්ය ෙපොරයට ඔබ හවුල්ෙවන්ෙන නැහැ. ඔෙබ් ෙපොෙහොසත්භාවය කියන්ෙන් ඉලක් කම් වලින් 
මනින ෙදයක් ෙනොෙව්. ධර්මෙය් අර්ථය තුළින් මනින ෙදයක්  බව ෙත්රුම් ගන්නවා. ඉලක් කෙම් වටිනාකම් 
ෙනොවටිනාබව ඔබදකිනවා. ඔබට ෙලෝකය යන දිශාව වැඩක්  නැහැ. ධර්මෙය් අර්ථයන් වැෙඩන දිශාවයි 
වැදගත් ෙවන්ෙන්.ඒ දිශාව වැෙටන්ෙන තමා තමාට හිරිහැරයක්  නැති,  කාටවත්ම හිරිහැරයක්  නැති. 
ආර්යඅශ්ඨාංගිකමාර්ගය ෙදසටයි. දැන් ඔබට පුළුවන් ශක් තිමත් චිත්තයක්  ඇති කරගන්න. 
බලාෙපොෙරොත්තුවක්  ෙනොෙව්.බලාෙපොෙරොත්තුව තුළ ැකය විචිකිච්චාව සැඟවිලා තිෙබනවා. පිංවත් ඔබ දැන් 
සම්මාදිට් ඨිsය සකස් ෙකොටෙගන මාර්ගය තුළ සිටින්ෙන්. ආපස් සට යැමක්  නැහැ. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඇති 
කරගත්තා වූ එක් ෙකෝ මරණයනැතිනම් සතරඅපාෙයන් මිදීම කියන චිත්තය ඔබ පසුෙකොට පැමිණියා වූ 
භවගමෙන් ඇතිකරගත් ශක් තිමත් චිත්තයෙවනවා. පිංවත් ඔබට ෙම් ෙද් කරන්න ෙමවරත් ශක් තිය 
ෙනොමැතිනම් ඔබ ෙමවරත් පරාජය ෙව්වි. එමනිසා සැබෑම සැපය උෙදසා ධර්මෙය් සැබෑම ෙපොෙහොසත් භාවය 
ජීවිතයට එකතු කර ගන්න. 
 
භි
සියලුමපිංවතුන්ලා එක මියුරු ස් වරයකින් සාදු....සාදු....සාදු යන හඬින් සංඝරත්නයට ෙගෞරව දැක් වුවා. හඬ 
ෙබොෙහෝම ශද්ධාෙවන් පිරුණු මිහිරි හඬක් . ෙගොඩාක්  නිවුනු හඬක් . ස් තී, පුරුෂ ෙදපක් ෂෙයන්මඇෙසනෙකොට 
එය දිව්යෙලෝකෙය් ෙදවියන්ෙග් හඬක් ද කියල සිෙතනවා. ෙකොටින්ම ඒ සෑම සැදැහැවෙතක් මඑම ෙමොෙහොෙත් 
සිටින්ෙන් මනුෂ්ය සංඥාවලින් මිදිලයි. දිව්ය සංඥා තමයි ඒ අයට සකස්  ෙවන්ෙන්.එක් තරා භික්ෂුවක්  දවසක්  
රාතී සමාධිමත් සිතින් පසුෙවනෙකොට දිව්ය ෙශොaත ඔස් ෙසේ භික්ෂුවටදිව්යතලයකින් සාදු....සාදු....සාදු කියන 
හඬ ඇසිල තිෙබනවා. ඒ දිව්ය හඬත් ෙම් මනුෂ්යයස් වරයත් එකම ස් වභාවයමයි. නමුත් එක් තරා රැයකදි 
භික්ෂුවට තවත් අපූරු දිව්ය ෙශොaතයක් ඇසුණා. දිව්ය තලයක තනි ෙදවිෙයක් ෙග් හඬින්. එම ෙදවියාෙග් හඬ 
වුෙන්අනිත්යයි....අනිත්යයි....අනිත්යයි කියලා. බලන්න මුලින් සඳහන් කළ ෙදවියාට වඩා ෙකොච්චරනම් 
ඉදිරිදැක් මක් ද ෙම් ෙදවැනි ෙදවියාට තිෙබන්ෙන්. සමහරවිට එම ෙදවියා මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක්  
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ෙවන්නත්පුළුවන්. ඒ නිසාම ෙවන්ට ඇති සාදු....සාදු....සාදු කියන ෙහŒ  අර්ථය ඉක් මවා 
ගිහිල්ලාඅනිත්යයි....අනිත්යයි....අනිත්යයි කියන හඬ ෙබොෙහෝම ගැඹුරු සංහිදුන මෙනෝභාවයකින් 
 
සඡ්ජායනය කරන්ෙන්. භික්ෂුව පිංවත් ඔබට මතක්  කරන්ෙන් පිංවත් ඔබත් ධර්ම මාර්ගෙය් අඩියක්  
ඉදිරියටතබන්න. වර්තමානෙය් හුඟක්  තරුණ පිරිස් ,  ගිහිපිංවතුන්ලා පිංකම්වලදි සඡ්ජායනය 
කරනසාදු....සාදු....සාදු කියන සඡ්ජායන ෙහඅර්ථෙයන් අඩියක්  ෙපරට තබලා 
අර්ථවත්වඅනිත්යයි....අනිත්යයි....අනිත්යයි කියන සඡ්ජායනයට පුරුදු ෙවන්න. සාදු....සාදු කියලාබුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේට වන්දනා කරලා පමණක්  පමාණවත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ තුළින් ධර්මෙය්අර්ථය ෙහවත් 
අනිත්යය දකින්න. එවිටයි සැබවින්ම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වන්දනා කළා ෙවන්ෙන්. අනිත්යයකියන වචනය 
පාවිච්චි කරන්න, සඡ්ජායනා කරන්න සමාජෙය් හුඟක්  බයයි. ඔබ අනිත්යය කියන වචනයෙමෙනහි කරන්න 
සඡ්ජායනා කරන්න බයයි කියන්ෙන් ඔබ ධර්මයට බයයි කියන කාරණයයි. ෙම් දුර්වලතාවයන්දුරස්  කරමින් 
අර්ථවත් තැනට ජීවිතය ගන්න. ඔබ දකින ස් වාමීන් වහන්ෙසේත් අනිත්ය නම්, කරන පිංකමදඅනිත්යනම්, පිංකම 
නිසා සකස් ෙවන ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ ධර්මතාවයනුත් අනිත්ය නම් ඒඅර්ථයයි අෙප් සිෙත් 
මතුෙවන්න ඕෙන්. ෙමවැනි චිත්තයක්  ඔබ තුළින් සකස්  ෙකොට ගතෙහොත් එයත් සතරඅපාෙයන් නිදහස්  වීමට 
හුඟක්  උපකාරී ෙව්වි. 
 
අනිත්යය ගැන කතාකරන්න හුඟෙදෙනක්  බියයි. අනිත්යය කියල හිතුවාම නැතිෙවනවාය කියන අදහස 
තමයිසමහර පිංවතුන් ඇතිකරෙගන තිෙබන්ෙන්. සත්තකින්ම අනිත්යය ගැන සිතුෙවොත් යමක්  නැතිෙවනවා. 
ඒනැතිෙවන්ෙන් දුකයි,  දුක ඇතිවීමට ෙහේතුවයි. ෙම් සියල්ල ඇතිකරන ෙමෝහයයි. ඒ තුළයි ඔබ 
මතුකරගන්ෙන් ආර්යඅශ්ඨාංගික මාර්ගය. අනිත්යයයි කියන අර්ථය තුළ චතුරාර්ය සත්ය ධර්මයන් සැඟවී 
තිෙබනවා. අනිත්යයකියන ධර්මය ඔෙබ් ජීවිතෙයන් මතුකර ෙනොගන්නා තාක් කල් චතුරාර්ය සත්යය ධර්මයන් 
ඔෙබන් වසන් ෙවලයිතිෙබන්ෙන්. ඔබට අනිත්යෙය් අර්ථය දකින්න තිෙබන්ෙන් අනිත්යය තුළින්මයි. 
ෙවනස් ෙවන ෙදයක්  තුළසිටිමින්ම ෙවනස්  වන බව දකින්නයි තිෙබන්ෙන්. සිටීමක්  ෙව්ගවත් වන තරමට 
අනිත්යය ෙව්ගවත්. ඒෙව්ගවත් භාවයයි ඔබව සංකීර්ණ ෙකොට තිෙබන්ෙන්. එතනදියි පිංවත් ඔබට සමාධිය 
උපකාරීෙවන්ෙන්.අනිත්යෙය් සැබෑම ෙව්ගය ඔබ සමාධිය තුළිනුයි හඳුනාගන්ෙන්. ඒ නිසාමයි පිංවත් ඔබට 
සමාධියසකස් වීමට ෙහේතුවන ශද්ධාව, ශීලය ගැන ෙම් තරම් සටහන් තබන්ෙන්. 
 
ෙම් සටහන් තබන භික්ෂුව පිළිබඳව පිංවත් ඔබලා යම් කටුසටහනක්  සිෙත් ඇඳෙගන තිෙබනවානම් 
ඒතැනටඑන්නට භික්ෂුවට උපකාරීවූෙව් ශීලයයි. එය උත්කෘෂ්ඨභාවෙයන් රැක් කා වූ ශීලයක් . 
අසනීපයකටපැරසිටෙමෝල් ෙපත්තක්  ළඟ තබාගත්ෙත් නැහැ. පානය කෙල් ස් වමුතා මාතා මාතාවක් . 
නමුත්වර්තමානෙය් අවශ්ය ඖෂධ ළඟතබාෙගන පරිහරණය කරනවා අවශ්යතාවයන්ට අනුව. අදාළ නිවන් 
මාර්ගයවඩන කාලෙය් සමහරදාට මුහුණ ෙසෝදාගන්න සබන් කැබැල්ලක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඒක ඉවරෙවලා. 
ඒත්දායකමහත්තෙයක්  සබන් කෑල්ලක්  පුජා කරන ෙතක්  කටින් ඉල්ලුෙව් නැහැ. සබන් පාවිච්චි 
ෙනොකරහිටියා. නමුත් කුමන ෙහේතුවක්  නිසාද දන්ෙන නැහැ වර්තමානෙය් වැඩසිටින සෑම කුටියකම 
සබන්කැට පහහයක්  තිෙබනවා භාජනයක දමලා. දැන් භික්ෂුවට හිෙතනවා අතීතෙය් භික්ෂුවට එවැනි හිඟපාඩු 
කුටිලැබුෙණ් භික්ෂුවට අදාල කාරණා පරිපූර්ණ කරගන්න කියලා. ෙනොලැබීමත් ජයගහණයක්  
කරගන්නට.නිවීෙම් ෙමෙහයුෙම් ෙයෙදන කාලෙය්දී භික්ෂුවට ෙහොඳින් දැනුනා ශරීරය ෙබොෙහෝ දුර්වලයි, කෘශ 
ෙවලා,මරණය ෙබොෙහෝම ළඟය කියල. එෙහත් භික්ෂුවට ආහාර ඖෂධ වල වටිනාකමක්  තිබුෙණ් නැහැ. 
ජීවිතයඅතහැරුන විටද ආහාර ඖෂධ හුෙදක්  බාධාවක්  පමණක් මයි. 
 
ජීවිතය යනු ඉලක් කම් ෙගොඩක් ද? 
 
භික් ෂුවට පින්වතකුෙගන් දැනගන්න ලැබුණා. තමන්ෙග් ෙපම්වතියෙග් කකුෙල් ඇතිවුණ තුවාලයක්  
අසුබසංඥාවට ලක් කරලා,  ෙපම්වතියෙග් ශරීරයම තුවාලයක්  ෙකොට දැකලා,  තම ෙපම්වතිය ෙකෙරහි 
කලකිරීමසකස් කරෙගන ඇයෙග් ආශිර්වාදය ඇතිවම අලුත පැවිදිභාවයට පත්වුණ පිංවත් තරුණෙයක්  ගැන. 
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ෙමවැනි කථා තුළ තිෙබන්ෙන් ජීවිතෙයන් පලායාමක්  ෙනොෙව්. ජීවිතෙය් සැබෑම අර්ථය ෙසොයායැමක් .පිංවත් 
ඔබ බියෙවන්න එපා ඔෙබ් ෙපම්වතා, ෙපම්වතිය ඔබට අහිමිෙවයි කියලා. ෙපම්වතාෙග් ජීවිතයෙපම්වතිය 
විසින් කමටහනක්  කරගන්න. ෙපම්වතියෙග් ජීවිතය ෙපම්වතා කමටහනක්  කරගන්න. ෙදෙදනා,ෙදෙදනාට 
විවෘත වන්න. ෙම් ගඳගසන ජීවිතය රසගුලාවක්  ෙනෙවයි. තුවාලයක්  ගඩුවක්  ෙලස දකින්න.ගිහි ජීවිතය තුළ 
සිටිමින් ඔබලාට පුළුවන් ධර්මෙය් අර්ථය ජීවිතයට එකතුකරගන්න. පැවිදිෙවන්න පුළුවන් නම්එය වඩාත් 
ෙහොඳයි. ඒත් ෙකොයිම අවස් ථාවකවත් ඉක් මන් පැවිද්ද (පැවිද්ද සඳහා කලබල වීම) භික්ෂුවඅනුමත කරන්ෙන් 
නැහැ. දක්ෂයා අදක්ෂෙයක්  විය යුතු නැහැ. හරියාකාරව අනිත්ය සංඥාව වඩපුෙකනා ඉක් මන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඔහු ගැන කව්රුවත් බිය වියයුතුත් නැහැ. ෙමොකද ඔහු ධර්මෙය් රැකවරණයතුළයි සිටින්ෙන්. වඩාත් 
ගුණාත්මක පැවිද්දක්  උෙදසා ඉවසීම අප තුළ තිබිය යුතුයි. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් ෙබොෙහොම ආදර්ශමත් ෙපම්යුවලක්  හිටියා. ඒ තමයි පිප්ඵලී 
සහභද්ධකාපිලානා. ෙකෝටිපති බමුණු පවුල් ෙදකක තරුණ දරුෙවෝ. ෙදමාපියන් පිප්ඵලීට ෙකොෙතක්  විවාහ 
ෙයෝජනාෙගනාවත් ඒවාට කැමති වුෙන්ම නැහැ. කැමැත්ත තිබුෙණ් පැවිද්දට. ෙදමාපියන් දැඩි 
තීරණයක් ගන්නවා, පිප්ඵලී විවාහ ෙනොවුෙනොත් අපි මැෙරනවා කියලා. පිප්ඵලීට සිද්ධ ෙවනවා ෙදමාපියන්ට 
අවනතෙවන්න. පිප්ඵලීෙග් මනාලිය තමයි භද්ධකාපිලානා තරුණිය. ඇයත් පැවිදිවීෙම් අරමුණින්ම විවාහය 
මඟහැරියතරුණියක් . ෙදෙදනා සම්මුතියකට එනවා,  චිත්තයක්  ඇතිකරගන්නවා අපි විවාහ ෙවමු. 
ෙදමාපියන්මියගියාට පසු ෙදෙදනාම පැවිදි ෙවමුය කියලා. ෙලොකු උත්සවයක්  අරෙගන ෙදෙදනාම විවාහ 
ෙවනවා. 
ෙලෝකයා සිතාෙගන සිටින්ෙන් කම් සැප විඳිනවා කියලා. නමුත් ෙම් තරුණ ෙපම්වතුන් 
ඇතිකරගත්චිත්තයබිෙඳන්න දුන්ෙන් නැහැ. ෙදමාපියන් මියයනතුරුම බහ්මචාරී ජීවිතයක්  ගත කළා. ෙදෙදනා 
ෙදෙදනාවස් පර්ශ කෙළේවත් නැහැ. ෙම් පිප්ඵලී තමයි මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්ෙසේ. භද්ධකාපිලානා 
තමයිභද්දකාපිලානා රහත් ෙතරණින් වහන්ෙසේ. ෙම් චරිත පිංවත් තරුණ ඔබ ආදර්ශ කරගත යුත්ෙත් 
උපකමශීලීව,කම්සැප ෙකෙරහි ඇති කැමැත්ෙතන් මිෙදන්න. ජීවිතය තුළින් ඔබ චිත්තයක්  ඇති කරගන්න. 
ෙම් සතිය මමබහ්මචාරීව ජීවත් ෙවනවා කියලා. ෙම් සතිය මම දන්දීෙමන් ජීවත් ෙවනවා කියලා. ෙම් සතිය 
මමඅධිසිල් ආරක්ෂාකරමින් ජීවත්ෙවනවාය කියලා. ෙම් සතිය මම ශක් තිමත්ව ෙතරුවන්ෙග් ගුණයන් 
සිහිකරමින්ජීවත්ෙවනවා කියලා. ෙම් හැම චර්යාවකින්ම ඔබ තුළින් සිදුවන්ෙන් ෙනක් කම්මයක් මයි. ෙම් 
ෙනක් කම්මසිතමයි ඔබට උපකාරීෙවන්ෙන් පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය දැකීමට. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නන්ද හාමුදුරුවන්ට පකාශ කරනවා 'නන්ද මම ඔබව ෙම් ජීවිතෙය්දීපමණක්  
ෙනෙවයි ඔබ ජනපද කල්යාණියෙගන් ෙබ්රාගත්ෙත් කියලා. ෙපර ආත්මභවයක නන්ද ඔබෙකොටළුෙවක්  
ෙවලා මම ඔෙබ් ස් වාමියා ෙවලා මා ළඟ ඔබ ෙසේවය කරමින්, මෙග් ගැල අදිමින් සිටියදීෙකොටළු ෙදනක්  ෙවලා 
උපත ලබා සිටි ජනපදකල්යාණිය ඔබට ෙබොරු කියලා ෙපොළඹවලා කැලයටඅරෙගනයන්න හැදුවා. එදත් මමයි 
ඔබව ෙබ්රාගත්ෙත්. තවත් ආත්ම භවයක නන්ද ඔබ උ◌ෘෙරක්  ෙවලාජනපදකල්යාණියෙග් නිවෙසේ ඉපදිලා 
ඇය ඔබට ෙහොඳට ආහාර දීලා, ෙලොකුමහත් කරලා ජනපදකල්යාණියෙග් විවාහය දවෙසේ ඔබව මරාෙගන මසට 
ගත්තා ඔය ජනපදකල්යාණියම. සංසාරයක බැඳීම,උපාදානය. 
 
උපාදානය නැමැති එළෙදනෙග් තණ බුරුල්ෙලන් වැගිෙරන කිරි තමයි භවය. භවය නමැති කිරි 
ජාතියනමැතිපස් ෙගෝ රසයන් උපද්දනවා. නිමාවක්  නැහැ. නැවතීමක්  නැහැ. අතීතය ෙගොළුෙවලා. 
වර්තමානයකථාකරනවා. ෙම් ජීවිතෙය්දී අපි ආශ්චර්යමත් මනුෂ්යෙයෝ. ලකුණු ෙගොඩක්  දීලා තමන්ම 
පගතිවාර්තාවක් සකස්  කරගන්නවා. එහි බුද්ධාගමට ලකුණු නැහැ. ආර්ථික විද්යාවටයි ලකුණු වැඩිපුර දීලා 
තිෙයන්ෙන්.දැන් ජීවිතය ඉලක් කම් ෙගොඩක් . ඔබ ෙමතැන සිට සිතන්න නන්ද හාමුදුරුෙවෝ ගැන. ජනපද 
කල්යාණිගැන. ඔබෙග් නිවෙසේ සාලය තුළ, වීදුරු අල්මාරිෙය් දිළිෙසමින් තිෙබන ඔබෙග් මංගල ජායාරූපෙය්, 
ඔබළඟම සිටිනා ෙයෙහළිය, ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිනාෙසමින් ඔබට සමීප වී සිටියත් ඇය නිසා සංසාරෙය් 
ඔබෙකොෙතක්  දුක්  විඳින්නට ඇතිද?  ඔබ නිසා ඇය ෙකොෙතක්  දුක්  විඳින්නට ඇතිද?  ෙම් ජීවිතෙය් 
ඔබෙග්ෙයෙහළිය වූ ඇය,  ෙම් ජීවිතෙය් පමණක් ම ඔබෙග් ෙයෙහළිය ෙනොවූ බවද ඉහත කරුණු 
වලින්මවටහාගන්න. 
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ජීවිතය ඉදිරිෙය් ඇත්ෙත් ෙමවැනි 'ෙනොවටිනා'  වටිනාකමක්  නම් ඔබ ජීවිතෙය් අර්ථය 
මනින්නටඉලක් කම්වලටඉඩ ෙනොෙදන්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව, දානය, ශීලය ජීවිතෙය් වටිනාකම් කර 
ගන්න. ඔබ කැමැති,ජීවිතෙය් අගට ඉලක් කම් එකතු කරගැනීමට නම් ඔබ ඒ ජීවිතයට එකතු කරගන්ෙන් 
දුකමය. ඔබට ලැෙබනෙදය, එකතු කරන ෙදය දානය උෙදසා අතහරින්ෙන් නම් ඒ ඔබ අතහරින්ෙන්ද දුකමය. 
 
ඊෙය් පිංවත් තරුණෙයක්  පැමිණියා භික්ෂුව මුණගැෙසන්නට. ඔහු විවාහකෙයක් . ඔහු භික්ෂුවට 
කියනවා,'හාමුදුරුවෙන්,  මම අමාරුෙවන් හම්බ කරලා ඉතිරි කරගත් රුපියල් ලක්ෂ ෙදකක්  මා ළඟ 
තිෙබනවා.ඒෙකන් ෙගදරට අල්මාරියක්  ගන්න ඕෙන්. ඉතිරි මුදල සම්පූර්ණෙයන් ලබන මාෙස 
පිංකමටවැයකරනවා'කියලා. බලන්න, අමාරුෙවන් හම්බකරලා ඉතිරි කරපු ෙදයට ඔහු සැබෑ වටිනාකමක්  
දුන්නා. ඔබ දක්ෂෙවන්න, ෙවෙහස මහන්සි ෙවලා හම්බ කළාවූ මුදලට ෙලෝකෙය් ඇති සැබෑම වටිනාකම 
ෙදන්න. දුක්  උපදිනෙද්වල් ෙකෙරහි වැය කරලා එම මුදල් අපෙත් හරින්න එපා. ඔබ ළඟ තිෙබන මුදල 
සුරක්ෂිතව තැන්පත්කළා කියන්ෙන් දානය තුළට, පිංකම් තුළට බැංකුගත කිරීමයි. ඉහත තරුණ මහතාද 
තමන්ට අවශ්යපමාණය නිවසට අවශ්ය භාණ් ඩය සඳහා වැයකර ඉතිරිය සුරක්ෂිතව තැන්පත් කළා. දානය 
නැමැතිබැංකුකරණය ෙකෙරහි අවිශ්වාසෙයන්, බිෙයන් ෙතොරව තැන්පත් කරන්න. ගිහි පිංවතුන්ලාටයි ෙම් 
සටහනලියන්ෙන්. පිංවතුන්ලා දානය ෙකෙරහි, දන් දීම ෙකෙරහි පමාදයට පත්වන්ෙන් නම්, දන්දීමට ෙලෝභ 
නම්ඔහු ෙහෝ ඇය නිරතුරුව තමන්ටත්, තම පවුෙල් අයටත් ෙරෝගීභාවයන් අනිවාර්යෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු 
විය යුතුය.ෙමොකද දානය තුළින්මයි මනුෂ්යයාට ආයුශ,  වර්ණය,  සැපය,  බලය ලැෙබන්ෙන්. ඔබ ෙම් 
ජීවිතෙය්දීදන්දීමට මැළි නම්, ෙපර ජීවිතෙය් දන්දීම හීනනම් තමයි නිරතුරුවම පිංවතුන්ලාට ෙලඩ ෙරෝග 
වැළෙඳන්ෙන්.තමන් හම්බකරන ෙදයින් යම් පමාණයක්  තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව,  කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසෙයන් යුතුවදන්දීමට යෙමක්  ෙලෝභ නම් අනිවාර්යෙයන්ම ඔහුට ෙහෝ ඇයට දන්දීමට වැය ෙනොකළ 
මුදලට වඩා ඉතා වැඩිමුදලක්  ෙබෙහත් සඳහා, ෙරෝහල් ගාස් තු සඳහා වැය කිරීමට සිදුවනු ඇත. දන්දීමට 
අකමැති ෙකනාටෙබෙහත් ෛවද්ය ගාස් තු සඳහා ඊට වඩා වැඩි මුදලක්  වැය කිරීමට සිදුවීම ෙහේතුඵල 
ධර්මයක් මය.ෙලෞකික සැපෙය් රහස දානයයි. ෙම් සැපය ඔබ උපෙයෝගී කරගත යුත්ෙත් සතර අපාෙයන් මිදීම 
උෙදසාම,ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාවත් ශීලයත් පරිපූර්ණ කරගැනීම සඳහාය. ඉන්දීය ධර්මයන් දියුණු 
කරගැනීමසඳහාමය. එෙසේ ෙනොවුෙනොත් පිංවත් ඔබ උපකමශීලීව ජීවිතය තුළට මතුෙකොටගත් සැපය තවත් 
හුදුසංස් කාරයක් ම වී විපාක දීෙමන් අනතුරුව අනිත්ය වී යනු ඇත. දන්දීම නිසා ඔබට නීෙරෝගීභාවයද, 
එමනිෙරෝගීභාවය නිසාම සුවෙසේ ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැෙබන අතර දන් ෙනොදීම 
නිසාෙරෝගීභාවයද, ෙරෝගීභාවයන් නිසාම ධර්ම මාර්ගෙයන් දුරස් වීමද සිදු ෙව්. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් ජීවත්වුණ අනාගාමී උපාසක උපාසිකා ෙදපලක්  වන 
උග්ගගෘහපතිත්,  ෙව්ළුකන්ඨකී නන්දා මාතාවත් නිරතුරුවම මහා සංඝරත්නයට දන් පූජා කළා. 
ෙව්ළුකන්ඨකීනන්දාමාතාව පිරිනැමූ දානයන්ෙග් එක්  ආශ්චර්යමත් කාරණයක්  තිබුණා. ඒ තමයි ඇය දන්දීමට 
ෙපරාතුවත්සතුටුෙවනවා, දානෙයන් පසුවත් සතුටුෙවනවා. දානය පූජාකරන ෙව්ලාෙවත් සතුටුෙවනවා. ෙමය 
ඇය සතුආශ්චර්යමත් කාරණයක් . ගිහි අනාගාමී උවැසි උවැසියනුත් දානය උතුම්ෙකොට සැලකුවා. 
පන්සලද,ආරණ්යයද කියන ෙභ්දයකින් ෙතොරව,  නිරතුරුවම මහාසංඝරත්නය අරමුණු කරෙගන,  මහා 
සංඝරත්නයටම පූජාකරන දානයමයි මහත්ඵල මහානිසංස ෙවන්ෙන්. 
 
පිංවත් ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති අනතුර නුවණින් දකින්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව ඇතිකර 
ෙනොගත්ෙතොත්මිථ්යාදෘෂ්ඨිකභාවයට පත්ෙවනවා. ශිල්පද ආරක්ෂා කර ෙනොගත්ෙතොත් නැවත දිව්ය, බහ්ම, 
මනුෂ්යජීවිතයක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. දන් ෙනොදුන්ෙනොත් ආයුෂ,  වර්ණය,  සැපය,  බලෙයන් හීන ජීවිත 
ලැෙබනවා. 
 
ෛමතිය ෙනොවැඩුෙවොත් ලස් සන,  රූමත්,  පසන්න රූපයක්  නැවත ෙනොලැෙබනවා. ෙම් සා 
බියකරුඅභිෙයෝගයක ෙසවණැල්ල අෙප් ජීවිතවලට වැටී තිබියදී අපි හිතන්ෙන්,  මුල්තැන ෙදන්ෙන් 
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රැකියාවට.ව්යපාරයට ෙනොගිෙයොත් ආදායම ෙනොලැෙබයි. මිල මුදල් ෙනොමැතිවුෙනොත් සමාජ 
තත්ත්වයක් ෙනොලැෙබයි. 
විවාහයක්  ෙනොවුෙනොත් පරම්පරාව නැතිෙවයි. ෙමන්න ෙම් වෙග් සරල,  ෙබොළඳ ෙකටි 
අෙප්ක්ෂාවන්ටයිඅපිමුල්තැන ෙදන්ෙන්. අපි ජීවත්ෙවන්ෙන් අනතුරත් අනතුරින් ගැලවීෙම් මාර්ගයත් අතර 
ෙමොනතරම් පරතරයක් ද.ගිහි පිංවත් ඔබට ෙමෙලොව පරෙලොව ෙදකම යහපත් ෙකොට ගන්න නම් ෙහේතුඵල 
ධර්මයන් නිසා සකස් ෙවන ඉහතකාරණා ෙදකටම මුල්තැන දියයුතු ෙවනවා. ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති අනතුර 
නුවණින් ෙමෙනහි කරල දුක නැමතිඉපදීෙමන් මිදීෙම් මාර්ගයටම අවතීර්ණ ෙවන්න. අපට සැඟවිලා තිෙබන 
ඉහත කාරණා ගැන ඔබ සිතන්නගත්ෙතොත් එය ෙහොඳ පෙව්ශයක්  ෙව්වි ශක් තිමත් චිත්තයක්  ඇතිකර ගන්න. 
 
සම්බුදු සරණ විකුණනවද මාරයට? 
 
දායක මහත්මෙයක්  භික්ෂුවෙගන් විමසුවා "හාමුදුරුවෙන් මම නිතරම දන් ෙදන අෙයක් . මමත් අවිද්යාවතුළද 
සිටින්ෙන්" කියලා. පිංවත් ඔබ දන් දුන් පමණින් අවිද්යාෙවන් මිෙදන්ෙන් නැහැ. අවිද්යාව 
කියන්ෙනචතුරාර්යසත්යය ෙනොදැනීම. ඒ කියන්ෙන දුක, දුක ඇතිවීමට ෙහේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති 
කිරීෙම්මාර්ගය කියන කාරණා හතර ෙනොදැනීමයි අවිද්යාව. ඔබ ෙලෝකය දුකයි කියන කාරණය 
ෙනොදන්නානිසයිඇසත්, ඇසට ෙපෙනන රූපත් තුළින් සැප ෙසොයන්ෙන්. කනත් කනට ඇෙසන ශබ්දත් තුළින් 
සැපෙසොයන්ෙන්.....අෙනක්  ආයතනත් එෙසේමයි. ඔබ ෙම්වා දුකක්  හැටියට ෙනොෙව් දකින්ෙන්. 
සැපයක් හැටියටයි. එෙහම නම් පිංවත් ඔබ පුජා කරන දානයන් දුක්  බවට පත්ෙවන සැප අයිති කරගන්න 
ෙදනදානයන් බවටයි පත්ෙවන්ෙන්. සැප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙදන දානයන් අවිද්යාව තුළටමයි 
අයිතිෙවන්ෙන්.ෙලෝකය දුකයි කියල දැකලා, දුකට ඔබව බැඳ තබන තෘෂ්ණාව අඩු කර ගැනීම සඳහා ෙදන 
දානයමයිඅවිද්යාෙවන් බැහැරට ඔබව තල්ලු කරන්ෙන්. මිල මුදල්, ආහාරපාන පමණක්  ෙනොෙව් ඔබ දන් දිය 
යුතුවඇත්ෙත්. ඒවා තුළින් දුක උපද්දවන තෘෂ්ණාවයි ඔබ තුළින් දන්දිය යුත්ෙත්. 
 
තෘෂ්ණාව දන් ෙදන ෙකනාමයි දානෙය් සැබෑම අර්ථය ජීවිතයට එකතු කර ගන්ෙන්. එම නිසා දන් දීෙම්දීගිහි 
පිංවතුන්ලා ශක් තිමත් චිත්තයක්  ඇති කරගන්න තෘෂණ්ාෙවන් මිදීම උෙදසාමයි දන් ෙදන්ෙන් කියලා. 
 
භික්ෂුව වැඩ සිටින කුටියට පැමිණි මහත්මෙයක්  භික්ෂුවෙගන් ඇහුවා "හාමුදුරුවෙන් කුටියට ෙවලා 
තනිවමෙමොකද කරන්ෙන්" කියලා. භික්ෂුව පකාශ කළා කුටියට ෙවලා විෙව්කෙයන් වැඩ සිටිනවා කියලා. 
ඒෙවලාෙව් ඔහු කියනවා "ඔෙහොම සිටියම ජීවිෙත් කිසිම ෙත්රුමක්  නැහැෙන් හාමුදුරුවෙන්" කියලා. 
භික්ෂුවපකාශ කළා ජීවිෙත් ෙකොෙහත්ම ෙත්රුමක්  නැති හින්දයි මහත්තෙයෝ ෙමෙහට ෙවලා විෙව්කෙයන් 
වැඩඉන්ෙන් කියලා. ෙම් මහත්මයාට විෙව්කය කියන එක පශ්ණයක් . ෙමොහු භික්ෂුව තුළින් දකින්ට 
කැමතිඅවිෙව්කී, කාර්ය බහුල, කියාශීලී චරිතයක් . අනුනෙග් විෙව්කය දැකලා තමන්ෙග් සිෙත් විෙව්කය 
නැතිකරගන්නවා. අනවශ්ය ෙගොඩාක්  සිතුවිලි සිතලා අකුසලුත් රුස් කර ගන්නවා. ඇසත් මට අයිති 
නැත්නම්,ඇසට බැෙඳන රූපත් මට අයිති නැත්නම් දිව, කන, නාසය, මනස, කය මට අයිති නැත්නම්, 
ඒවාටබැෙඳන භාහිර රූපත් මට අයිති නැතිනම් කුමක්  සඳහා අවිෙව්කී ෙවන්නද?  ෙවෙහස ෙවලා 
කුමක් අයිතිෙකොට ගන්නද?  මම කියා සටහන් කළ නාමරූප ධර්මයන්ෙග් ෙහේතුෙවන් හටගත් ඵලය 
සලායතනනම් එතැනද ෙහේතුඵල ධර්මතාවක්  මිස සත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  නැතිනම්, ෙම් අවිෙව්කය කවුරුන් 
උෙදසා කුමක්ෙසොයන්නද? යෙමක්  එෙසේ ෙසොයන්ෙන් නම් ඒ ඔහු ෙසොයන්ෙන් රැවටීමමය. ඇෙසත් ෙත්රුමක්  
නැත්නම්, කෙනත්ෙත්රුමක්  නැතිනම් ජීවිතෙයත් ෙත්රුමක්  තිෙයන්න බැහැෙන්. ෙත්රුමක්  නැති ජීවිතය 
ඔබට ෙත්රුම් ෙකොටෙදන්ෙන් සද්ධර්මයයි. විෙව්කීව නාම රූප ධර්මයන් ෙදස බලන්න. එවිට ඔබට වැටෙහේවි 
අවිෙව්කෙයන් අයිතිකරගන්න ෙදයක්  ෙමතැන නැහැයි කියලා. එම නිසා පිංවත් ඔබ ස් වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්  
මුණගැසුනහමසැමවිටම ධර්ම කාරණයක් මයි කථාබහ කරන්ෙන කියල චිත්තයක්  ඇති කරගන්න. 
 
සිත විෙව්කීභාවයට පත්ෙවනෙකොට අවිෙව්කීභාවය සකස්  කරන ෙහේතු ඔබට වැටෙහන්න පටන් ගන්නවා. 
සිතඅවිෙව්කී ෙවන්ෙන් රූපය,  ෙව්දනාව,  සංඥාව,  සංස් කාර,  විඤ්ඤාණ නිත්යභාවෙයන් ගැනීම 
නිසාමයි.අනිත්ය ෙදය නිත්යභාවෙයන් ගත්තාහම ඔබව පටලවනවා. ඔබ නැති ෙදයක්  තිෙබනවාය කියල 
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ගන්නවා.දැන් ඔබ අවිෙව්කියි. ඔබට කරන්න, ෙසොයන්න, බලන්න, කියන්න ෙගොඩාක්  ෙද්වල් තිෙබනවා. 
ෙලෝකයනැවතිලා තිෙබන්ෙන්. ඒත් පිංවත් ඔබ දුවනවා. ෙව්ගයට ෙහොඳ වටිනාකමක්  තිෙබනවා 
අවිද්යාෙව්දී."අවිද්යා පච්ජයා සංඛාරා" අවිද්යාවයි සංස් කාර සකස් ෙකොට ෙදන්ෙන්. ඔබ ෙව්ගවත්ය 
කියන්ෙන්ෙව්ගෙයන් සංස් කාර රැස් කරනවාය කියන කාරණයයි. නමුත් ඔබ විෙව්කීව සිතන්න ගත්ෙතොත් 
රූපෙය්,ෙව්දනාෙව්...........අනිත්යභාවය සංස් කාර නිෙරෝධය ෙදසටයි ඔබ ගමන් කරන්ෙන්. 
බලන්නඅවිෙව්කයත් විෙව්කයත් අතර තිෙබන පරතරය. රූපය නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා නැති ෙදයක්  
ෙසවීමනිසා අවිෙව්කයත්,  රූපය ෙව්දනාව........අනිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා ෙසවීමට ෙදයක්  නැති 
නිසාවිෙව්කයත් ලැබිය හැකිය. විෙව්කීභාවය ඔෙබන් දුරස් ෙවන්ෙන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙවන් 
දුරස් වීමනිසයි. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට පැමිණි ෙකනා ජීවිතය අවිෙව්කී වීමට ඇති ෙහේතු 
ෙසොයනවා.කල්යාණමිත ආශය, සද්ධර්මශවණය, ෙයෝනිෙසෝ මනසිකාරය තුළින්මයි සද්ධාව සකස් ෙවන්ෙන්. 
ෙම්උතුම් සද්ධාව ගැන සටහන් තබන ෙකොට භික්ෂුවට අතීතෙය් සිදුවීම් ෙපළක්  මතකයට එනවා. 
භික්ෂුවෙග්තාත්තා ෙදවියන් ෙකෙරහි ෙබොෙහෝම ලැදි ෙකෙනක් . භික්ෂුවට මතකයි ළමා කාලෙය් තාත්තා 
සෑමවසරකම ෙදෙවොල් මඩුවක්  කරලා ෙද්ව දානයක්  ෙදනවා. ඒ වෙග්ම සෑම මසකම කඩවර පුජාවක් තියනවා 
නිවෙසේ පිටුපස් ෙසේ. ඒ කාලෙය් ළමෙයකු හැටියට සද්ධාව කියන්ෙන් කුමක් ද කියලා මමහඳුනාෙගන තිබුෙණ් 
නැහැ. මෙග් තාත්තා හඳුනාෙගන තිබුෙණත් නැහැ. ඒ නිසාම මට මතකයි ෙම්දෑත්වලින් මම අනන්තවත් 
හාල්මැස් ෙසෝ පුච්චලා, හරක්  සම් පුච්චලා තිෙබනවා පුජාවන්ට. නමුත් ෙම්ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුවට ඒ අතීතය 
මතකයට එනෙකොට භික්ෂුව පැහැදිලිව දන්නවා එදා ගිහිෙයක්  හැටියට මමතුළ සහ තාත්තා තුළ තිබුෙණ් 
අමූලිකා සද්ධාවයි කියලා. අමූලිකා සද්ධාව තිබුණ නිසයි ෙතරුවන් ෙකෙරහිවිශ්වාසෙයන් බැහැරව ෙද්ව 
විශ්වාසයන්ට බැහැගත්ෙත්. අමුලිකා සද්ධාව නිසාමයි හාල්මැස් ෙසොපිච්චුෙව්, හරක්  සම් කැබලි පිච්චුෙව්, 
පුජාවන්ට බුලත් තටු හදලා, ගණන් කරලා මල් තැබුෙව්. ඉහතසටහන තැබුෙව් පිංවත් ඔබට සද්ධාෙව් සහ 
අමූලිකා සද්ධාෙව් ෙවනස හඳුනාගන්නයි. 
 
පිංවත් ඔබ ෙතරුවන් වඳින,  දන් ෙදන,  සිල් රකින ෙකෙනක්  ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ ජීවිතය 
ඉදිරියටරැකියාෙව්,  ව්යාපාරෙය්,  ෙරෝගීභාවයන් වැනි අභිෙයෝගයන් එනෙකොට ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
විශ්වාසෙයන්බැහැරව හාල්මැස් ෙසෝ පුච්චන්න, හරක්  සම් පුච්චන්න, පලතුරු වට් ටි තබන්න ෙද්ව අමනුෂ්ය 
ඇදහිලිඔස් ෙසේ ඒවාට විසඳුම් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් පිංවත් ඔබ නියත වශෙයන්ම දැනගත යුතුයි ඔබ 
තුළතවම තිෙබන්ෙන් අමූලිකා සද්ධාව කියලා (ෙමෝහය මුසු සද්ධාව) නමුත් භික්ෂුවට තරුණ කාලෙය්දීම 
යම්ෙහේතුවක්  නිසාම ෙම් අමූලිකා සද්ධාව තමා තුළින් හඳුනාගන්න හැකිවුණා. කල්යාණ මිත
ඇසුර,සද්ධර්මශවණය නිසාම, ඇසුවා වූ ධර්මය නුවණින් ෙමෙනහි කිරීම නිසාම.... 
 
පිංවත් ඔබ ධර්මය ඇසීෙමන් පමණක්  ඵලක්  නැහැ. එම ධර්මය නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. අපෙග් 
ආයුෂයෙබොෙහෝම ෙව්ගෙයන් ෙගවී යනවා. මරණය ෙබොෙහෝම ඉක් මනට ළඟාෙවන්න පුළුවන්. එම නිසා 
රැකියාව,ව්යාපාරය,  විවාහය ෙනොෙව් වන්දනීය මරණයකට හිමිකරුෙවක්  ෙවන්න. මුළාවට එක 
වචනයකින්වත්,හැඟීමකින්වත්, සිතුවිල්ලකින්වත් බැෙඳන්න එපා. ආදරය කරන්න එපා. බිය ඇතිකරගන්න. 
අමූලිකා සද්ධාවමයිසංසාරෙය් ඔබට මිථ්යාදෘෂ්ඨිකභාවය ඇතිෙකොට ෙදන්ෙන්. ෙමය බියකරු ෙලෝකයක් . 
චපල ෙලෝකයක් .මිනීමරු ෙලෝකයක් . මනුෂ්යයා තුළ සකස් ෙවන පංචඋපාදානස් කන්ධය ඒ තරමටම 
බියකරුයි, විෂමයි.භික්ෂුවට මුණගැසුණ එක්  කට් ටඩි මහත්මෙයක්  භික්ෂූවට පකාශ කළා තමා දන්නා මන්ත 
ගුරුකම්ශාස් තය තුළින් තමාට මිනිෙසක්  මරන්න, විනාශ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඔහු සපථ කළා තමා 
එවැනිගුරුකම් කරලා තිෙබනවා කියලා. ඔහු උදම් ඇනුවා. ධර්මෙය් අර්ථය ෙනොදත් මුළාවූ 
ෙලෝකයාටමනුෂ්යෙයක්  මැරීම මදුරුෙවක්  මැරීම වෙග් සරල ෙදයක් . ධර්මෙයන් බැහැර වුණ සිතකට 
ජීවිතයකවටිනාකම තබා තමාෙග් ජීවිතෙය් වටිනාකමවත් ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ. තමාෙග් ජීවිතයට ලබාදී ඇති 
ෙනොවටිනාලංසුවමයි අනුන්ෙග් ජීවිතවලටත් ලබා ෙදන්ෙන්. පිංවත් ඔබලා සද්ධර්මය ශවණය කරන 
පිංවතුන්ලාවශෙයන් සෑම ෙමොෙහොතකම සමාජය තුළ තිෙබන අන්තරායකාරී ධර්මයන් හඳුනාගන්න. 
සද්ධර්මය ෙකෙරහිසද්ධාවට පැමිණි ෙකනා දක්ෂෙවනවා තමාෙග් රැකියාව අහිමිවුණත්, තමාෙග් ව්යාපාරය 
පාඩු වුණත්,තමාට ෙරෝගයක්  හැදුනත් මෙග්ම ෙහොඳටයි කියලා හඳුනාගන්න. ෙම් බිඳවැටීම් තුළින් මම 
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අත්දැක් ෙක් ෙලෝකස් වභාවයයි. අනිත්යධර්මෙය් අර්ථයයි කියලා. අනිත්ය ෙවන ෙද්වල් ෙකෙරහි, බිෙඳන 
වැෙටන ෙද්වල්ෙකෙරහි බැඳීෙමන් මිදිලා තව තවත් ධර්මාවෙබෝධය ෙදසට එනවා. එෙහම ෙකනා තව තවත් 
උත්සාහෙයන්,වීර්ෙයන් යුතුව වැටුණ ෙදය ෙගොඩනගා ගැනීමට උත්සාහ ගන්නවා වෙග්ම ධර්මය තුළින්මයි 
සැනසීමෙසොයන්ෙන්. 
 
වර්තමාන සමාජෙය් ෙව්ගෙයන්ම ජනපිය ෙවන අංශයක්  තමයි යන්ත මන්ත, ගුරුකම් ක් ෙෂේතය.ෙම් අංශෙය් 
දියුණුව, භාවිතය වැඩිෙවන්න වැඩිෙවන්න ධර්මෙය් භාවිතය හීනෙවනවා. එය ධර්මතාවයක් .සද්ධර්මෙය් සැබෑ 
ආයුකාලය ෙබොෙහෝම ෙකටියි කියලා හඟවන අනතුරු හැඟවීමක් . කර්මය කර්මඵලවිශ්වාසෙයන් බැහැරව 
ෙලෝකය ගමන් කරනවිට මිථ්යාදෘෂ්ඨිකභාවෙය් ෙගොදුරක්  බවටයි ඔබවපත්ෙවන්ෙන්.නමුත් අවාසනාෙව් මහත 
කියන්ෙන් ෙමෝහය නිසාම ෙම් මනුෂ්යයා මුදල් වියදම් කරලයිමිථ්යාදෘෂ්ඨිකභාවයට පත්ෙවන්ෙන්. උතුම් 
සද්ධර්මය පතික් ෙෂේප කරලා, සල්ලිවලටමිථ්යාදෘෂ්ඨීකභාවය ගන්නවා. බලන්න මාර ධර්ම ෙමොනතරම් සියුම්ද 
කියලා. ඔෙබ් ඇස්  වහලා ඔෙබ්මුදල්වලින් ඔබටම මිථ්යාදෘෂ්ඨීකභාවය විකුණනවා. ෙපේතයන්ෙග් ෙලෝකය, 
යක්ෂයන්ෙග් ෙලෝකය, නීචඅමනුෂ්යයන්ෙග් ෙලෝකය හරිම බියකරුයි, හරිම පුළුල්. ෙබොෙහෝම සංකීර්ණයි. 
ඔවුන්ෙග් ධර්මය අධර්මයයි,විනාශයයි,  ද්ෙව්ෂයයි. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වැනි උතුම් 
ශාස් තෘන්වහන්ෙසේ නමකෙග් සරණඅහිමිෙකොට ෙගන තාවකාලික දියුණුවක්  උෙදසා සිහින දකිමින් 
අමනුෂ්යයන් සරණ යාම පිංවත් මිනිසුෙන් ඔෙබ්ජීවිතය ඔබම මාරයාට විකිණීමකි. 
 
ෙම් ෙලෝකෙය් ඇති ෙමෝහය, ෙලෝකය තුළ සැඟව ඇති ඇත්ත ෙමන්ම ෙම් මස්  ඇසට ෙනොෙපෙනනා ෙලෝකය 
ආදියදෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනාෙකොට වදාළ ධර්මෙය් සත්යතාවය අත්දැකීෙමන්ම උතුම් 
සමාධියතුළින්මයි දැකිය හැක් ෙක්. මස්  ඇෙසන් දකින ෙලෝකෙය් චිතය ෙනොව,  පිෙනන් සහ පෙවන් 
පිරුණුසත්වයන්ෙග් ෙලෝකෙය් අපූරු චමත්කාරජනක ෙමන්ම දුක් මුසු භව ගමෙන් නවාතැන්පළවල් සමාධිය 
තුළින් යම්භික්ෂුවක්  අත්දකිනෙකොට මිනිසුන් වශෙයන් අපි ෙමොනතරම් ෙබොළඳ වැරදි ඔස් ෙසේ ෙලෝකය 
ගහණයෙකොටතිෙබනවාද කියලා පැහැදිලිෙවනවා. ෙදවියන්ෙග් පුද පුජා තිෙයනෙකොට කපු මහත්වරු 
කන්නලව් කරනවා ඔබඅසා ඇති. ඒ අය ෙමෙහම කන්නලව් කරනවා. "හරක්  රැලට,  ෙමොනර රැලට, 
මැණික් ඟගට දිවැස් ෙහළන ෙදවියන්" කියලා. අපි එතෙකොට සිතන්ෙන් ෙම් ෙදවියන් හරක්  රැලට දිවැස්  
ෙහළනවා කිsයලා.පිංවත් ඔබම සිතන්නෙකෝ ෙගොම ෙගොෙඩ්, මුතා ෙගොෙඩ්, මඩ නාෙගන ගාල්කරල තිෙබන 
හරක් ගාලට, එමසතුන්ට පින් කරල ඉපදුන ෙදවිෙයක්  දිවැස්  ෙහලයිද? ෙගොපලු දරුෙවක්  වෙග්. ෙම් ෙගොම 
ෙගොෙඩ්, හරක්මුතාෙගොෙඩ් ෙදවියන් වැඩ සිටියිද? නමුත් ෙම් කථාෙව් සැඟවුණ ඇත්තක්  තිෙබනවා. ඒ ඇත්ත 
පිංවත්ඔබට දකින්න පුළුවන් සමාධිය තුළින් පමණයි. දිනක්  භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් වැඩසිටිනෙකොට භික්ෂුවට 
දිව්යමීගවයන් 12 ක්  පමණ සමන්විත දිව්ය හරක්  රංචුවක්  දර්ශනය වුණා. ෙමතන ෙලොකු ෙදනුන් 6 ක්  
සහපැටවුන් වශෙයන් තමයි ඉතිරි අය සිටිෙය්. ෙම් දිව්ය මී ෙදනුන් රංචුව මනුෂ්යෙලෝකය ඇසුරුෙකොට 
ජීවත්ෙවනදිව්ය හරක්  රංචුවක් . ෙම් මී ෙදනුන් ආයුෂ,  වර්ණ,  සැපෙයන් හුඟක්  පිරිලා. ෙම් සතුන් 
ෙබොෙහෝමපිරිසිදු,  ශරීරය පුෂ්ඨීමත්,  ෙතල් පැහැෙයන් දිලිෙසන,  ෙරෝම ගහන ශරීරයක්  තිෙබන්ෙන්. 
කිරිබුරුල්ල ෙබොෙහෝමෙලොකුයි, තන පුඩු ෙලොකුම පමාණෙය් ෙකෙසල් ෙගඩියක්  වෙග්, කිරිවලින් තන බුරුල 
පිරිලා. එම දිව්යමීහරක්  රංචුව දකිනෙකොට එය ෙසෞභාග්යෙය් සංෙක්තයක්  වෙග්. ෙම් දිව්ය හරක්  රංචුව පාරක්  
දිෙග්ගමන් කරන ස් වභාවෙයනුයි භික්ෂුවට දර්ශනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඔබෙග් මස්  ඇසට ෙනොෙපෙනන 
ඇත්තක් ෙමතන තිෙබනවා. හරක්  රංචුවට දිෙවස්  ෙහළන ෙදවිෙයක්  සිටිනවා. ඒ ගෙම් සිටින ෙගොම, 
මුතෙගොෙඩ් දඟලන හරක්  ෙනොෙව්. ඉහත සඳහන් කළ පිෙනන් වැඩි එෙහත් දිව්ය හරක්  බවට භවෙය් 
උපතසකස් ෙකොට ගත් ඉහත හරක්  රැල්වලටය. බලන්න අන්ධ විශ්වාසයත් සත්යයත් අතර තිෙබන 
ෙවනසෙකොපමණද කියලා. ඉහත දිව්ය මීගව රංචුව භවෙය් තවත් එක්  නවාතැන් පලක් . ෙමවැනි 
අනතුරුදායකභව ගමනක්  ඉදිරිෙය් පිංවත් ඔබ ෙදවියන්ෙග් මුහුණ ෙදස ෙනොෙව් බැලිය යුත්ෙත් ෙතරුවන්ෙග් 
ගුණ ෙදසයි. 
 
පිංවත් ඔබ ඔෙබ් ජීවිතය සෑම විටම පර්ෙය්ෂණාගාරයක්  කරගන්න. ෙමොන පර්ෙය්ෂණාගාරයක් ද? 
ධර්මපර්ෙය්ෂණාගාරයක් . පිංවත් ඔබ ඇෙසන,  දකින,  සිෙතන සෑම ෙදයක් ම නුවණින් පර්ෙය්ෂණය 
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කරන්න.ධර්මය අධර්මය ෙතෝරාෙබ්රා ගන්න. සසර අවධානමට එෙරහිව සැමවිටම විමසිලිමත් වන්න. 
සැපයටඑෙරහිව අන්තරාකාරී ධර්මයන්ෙගන් මිදීමට ෙපරාතුව එම අන්තරාකාරී ධර්මයන් තමා තුළ 
තිෙබනවාය කියනකාරණය ඔබ පිළිගන්න අවශ්යයි. ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට අපිට වරදින තැන ඔතැනමයි. සියලුම 
අකුසල් මූලයන්අප තුළ වැෙඩනවා. නමුත් අපි දක්ෂ නැහැ ඒ බව හඳුනාගන්න. හඳුනාගන්න අයත් ඒවා වසන් 
කරෙගනයිධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න උත්සාහගන්ෙන්. ෙමෙසේ වන්ෙන් ඔබ තුළින් ඔබ ධර්ම 
පර්ෙය්ෂණයක්  ෙනොකරනනිසා. භික්ෂුව ගිහි කාලෙය් ෙහොඳින්ම හඳුනාගත්තා තමා තුළ ඇති රාග, ද්ෙව්ෂ, 
ෙමෝහ අකුසලයන්. ඒගැන කියන්න භික්ෂුවටලැඡ්ජාවක්  නැහැ. ෙමොකද එම හඳුනාගැනීමමයි භික්ෂුවට ෙම් 
තැනට එන්න පාර එළිෙපෙහළි කරදුන්ෙන්. ගිහි කාලෙය් තමා තුළ තිබූ රාගය තුළින්මයි, රාගෙය් තුච්ජ බව 
හඳුනාගත්ෙත්. තමා තුළ තිබූද්ෙව්ෂෙය් තුච්ජ බව තුළින් තමයි ද්ෙව්ෂය හඳුනාගත්ෙත්. තමා තුළ තිබූ ෙමෝහය 
තුළින්මයි ෙමෝහෙය් අඳුරහඳුනාගත්ෙත්. ෙලෝකයා ෙදස බලලා ඉෙගනගන්න ෙදයක්  තමාට තිබුෙණ් නැහැ. 
සියලුමඅන්තරාකාරීධර්මයන් තමා තුළම අඩු වැඩි වශෙයන් තිබුණා. තමා තුළින් තමාට එදා ඒ අකුසල 
මූලයන් හඳුනාගත හැකිවූෙය් තමාෙග් ජීවිතය පර්ෙය්ෂණාගාරයක්  කරගත්තා නිසා. අනුන් උෙදසා පර්ෙය්ෂණ 
කරන්න ෙනොෙව්.අවංකවම තමාෙග් නිවැරදිභාව උෙදසා තමා ෙමවැනි පර්ෙය්ෂණයක්  කිරීමට ෙයොමුවූෙය් 
මුළින්ම තමා තුළඉහත අකුසල මූලයන් ඇති බව හඳුනාගත් නිසයි. භික්ෂුව එදා ෙලෝකයාට අවංකෙවන්න 
ෙනොෙව් ගිෙය්. තමාතමාට අවංකවීමටයි. ඒ අවංකභාවය තුළ සිට තමා ෙදස නුවනින් බලනවිටයි ජීවිතය තුළ 
තිබූ අකුසල මූලයන්හඳුනාගත්ෙත්. ෙම් හඳුනාගැනීම භික්ෂුවට එදා ෙලොකු වටිනාකමක්  වුණා. ඒ නිසාමයි තමා 
තුළ අකුසලමූළයන් තිෙබන බව දැනගත්ෙත්. ෙදවැනිව, ඒවාෙය් අන්තරාකාරී බව දැක් ෙක්. ෙතවැනිව, 
ඒවාඋපකමශීලීව නැතිකරගැනීෙම් මාර්ගයට අවතීර්ණ වූෙය්. භික්ෂුව ගිහි ජීවිතෙය්දී තමා තුළ රාගය,ද්ෙව්ෂය, 
ෙමෝහය තිෙබන බව ෙලෝකයාට ෙපන්වන්න ලැඡ්ජා වුෙණ් නැහැ. තමා ෙලෝකයාට විවෘත වුණා. 
ඒවිවෘතභාවය තුළින්ම තමා තමාව ලැඡ්ජාවට පත්කරගත්තා. පිංවත් ඔබත් ඔබෙග් ජීවිතය 
හැකිතාක් ෙලෝකයාට විවෘත කරන්න. ෙලෝකයාට සැඟවීම තුළ වැෙඩන්ෙන් සක් කාය දිට් ඨීයම බව 
හඳුනාගන්න. ෙම්සක් කාය දිට් ඨීයමයි ඔබ තුළ ඇති රාග, ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ අකුසල ධර්මයන් ෙලෝකයාෙගන් 
වසන්ෙකොට තබාගන්න 
උපකාරීවන්ෙන්. මෙග් ආරක්ෂාව උෙදසා,  මෙග් පැවැත්ම උෙදසා,  මම කව්ද කියලා ෙලෝකයාට 
ෙපන්වීමඋෙදසා...... 
 
ගහයන්ෙග් ගහණයට හසු වූ අසරණයන්ට.. 
 
ෙම් දවස් වල භික්ෂුව වැඩ සිටින කුටිය අවට තිෙබන පළු ගස්  කැලෙය් පළු ෙගඩි හට අරෙගන මුළුපළුයායම 
කහ පාටින් ෙපෙනන්ෙන්. ෙවසක්  මාසෙය් ෙසෞම්ය ෙද්ශගුණයත් එක් ක සෑම සතාසිව්පාෙවක් ටම ෙහොඳහැටි 
ආහාර තිෙබනවා. භික්ෂුවෙග් කුටිය වෙට් තිෙබන වැලිමළුව නිතරම අපවිතෙවලා තිෙබන්ෙන්. වැලි ෙපොළවට 
වැෙටන පළුෙගඩි කන්න හරක්  නිතරම වැලි මළුවට එනවා. හරක් කුරසටහන්වලින් වැලිෙපොළව අපවිත 
ෙවලා. දැන් ෙවලාව උදෑසන හයට විතර ඇති. භික්ෂුව කුටිෙය් බිමඅතුගාන ෙකොට හරක්  කීපෙදෙනක් ම 
වැලිමළුෙව් පළුෙගඩි කනවා. වැලි මළුව ෙහොඳටම අපවිත ෙවලා.හරක්  ටික දැක් ක ගමන් භික්ෂුවට එක පාරටම 
කියවුෙණ් 'පුෙත් කරදර ෙනොකර ඉක් මනට කාලා යන්න'කියලා. කාටද ෙම් 'පුෙත්' කියලා කියවුෙණ්? මිදුෙල් 
සිටි හරකුන්ට. ෙම් හරක්  සංසාරෙය් ෙකොච්චර නම්මා සමඟ එකම අම්මාෙග්, තාත්තාෙග් දරුෙවෝ ෙවලා ඉන්න 
ඇතිද? සංසාරෙය් ෙහේතුඵල ධර්මයක්  නිසාමඉපදිලා එක පිඟාෙන් බත් කන්නට ඇතිද? එකට ගුලිෙවලා 
ෙකොච්චර නම් දුකට හඬන්නට ඇතිද? සතුටටසිනාෙවන්න ඇතිද? ඔබත් මමත් අතර තිෙබන ෙවනස පුෙත්, 
සංස් කාරයන්ෙග් ෙවනස පමණයි. ෙම් දැක් මතුළ ඉඳෙගන තමයි මහා සංඝරත්නෙය් කරුණාව, ෛමතිය 
ෙලෝකයට පැතිෙරන්ෙන්. සෑම සත්වෙයක් ෙකෙරහිම 'මම ෙලෝකය හඳුනාගත්තාය, ඔබ ෙලෝකය හඳුනා 
ෙනොගත්තාය' කියන අනුකම්පාව මත සිටිමිනුයිමහා සංඝරත්නය ෙලෝකය දකින්ෙන්. ෙම් අනුකම්පාව 
සකස් ෙවන්ෙන් සසර දිග, සසර ගැඹුර, සසර දුකගැන අවෙබෝධය තුළිනුයි. 
 
ෙම් සටහන් තබන ෙව්ලාෙව් භික්ෂුවට මතකයට එනවා එක් තරා ආරණ්යයකදී තරුණ සාමෙණ්ර 
හිමිනමකට'පුෙත්' කියන වචනෙයන් ඇමතුවාය කියලා එක්  ගුණවන්ත වැඩිහිටි ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  
අවවාද කළකාරණය. ෙම් සියල්ලම තුළ අපි දකින්ෙන් ෙලෝකයයි. ෙලෝකය වසාෙගන පැතිෙරන විවිධත්වයයි. 
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සංඝසමාජෙය් පැවැත්ම උෙදසාම තමාට වඩා පැවිද්ෙදන් අඩු ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමකට 'ආයුෂම්තුන්' 
නමින්හැඳින්වීම නිවැරදි බව භික්ෂුවත් පිළිගන්නවා. පසුව එම වරද භික්ෂුව නිවැරදි කරගත්තා. 
එෙහත්ෙමොකක් ෙදෝ ෙහේතුවක්  නිසාම ඉන් ඔබ්බට ගිය කරුණාවක් , ෛමතියක්  මහා සංඝරත්නෙය් ජීවිතය 
තුළතිෙබනවා. තමන්ෙග් කුටිෙය් වැලිමළුව අපවිත කරන එළෙදනත් දරුෙවක්  හැටියට දකින්න ෙවන 
දවසක්අපට ඉදිරියට එනවා. අන්න එතැනට යන්නයි පිංවත් ඔබ ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්ෙන්. නමුත් 
පිංවත්ඔබම සිතන්න,  අවංකවම ඔබට පුළුවන්ද යාබද නිවෙසේ සිටින අසල්වැසියාව මිතුෙරක්  හැටියට 
දකින්න?ඔබට එය එෙහම දකින්න බැරිනම් මුලින්ම ඔබ එතැනින් පටන්ගන්න. අසල්වැසියාව මිතුෙරක්  
බවටපත්කරගන්න. අසල්වැසියා ෙමොනතරම් අකීකරු වුවද ඒ අකීකරු බෙව් තරමටම ඔබ උෙප්ක්ෂාව තුළට 
එන්න.පිංවත් ඔබ ෙම් ෙවෙහෙසන්ෙන් ඔබ උෙදසා මිස අනුන් උෙදසා ෙනොෙව්. අනුන්ෙග් අකීකරුභාවය ඔබ, 
ඔෙබ්ජයගහණය සඳහා උපෙයෝගී කරගන්න. 
 
අද නැකත් දවසක් . ඒ කියන්ෙන් සුබ දවසක් . භික්ෂුව උදෑසන පිණ් ඩපාතය වඩිනෙකොට, ෙමෝටර් රථයක් ෙව්ගය 
බාලෙකොට භික්ෂුව අසලින් ගමන් කළා. භික්ෂුව එෙදස බලනෙකොට එය මංගල රථයක් . මලින්සරසලා. එහි 
මනමාල මහත්තෙයක්  සිටියා. නැකත් බලලා, ඒ කියන්ෙන් සුබ දවසක්  බලලා 'දුකක් 'කැන්දාෙගන ෙගදරට 
එන්නයි ෙම් යන්ෙන්. භික්ෂුව එය දුකක්  හැටියට දැක් කත් එම මනමාල මහත්තයාඅද දවස දකින්ෙන් ජීවිතෙය් 
ලස් සනම, වැදගත්ම දිනය හැටියටයි. 
 
සම්බුදු දහෙම්දී නැකත් කියන කාරණය පතිෙක්ෂේප ෙවනවා. යෙමක්  ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන්නම් 
ජීවත්ෙවන්ෙන්,  ශිලයට ජීවිතය තුළින් වටිනාකමක්  ලබාෙදමින් නම් ජීවත්ෙවන්ෙන් එම පිංවතාට 
සෑමදවසක් ම සුබ දවසක් , සෑම ෙමොෙහොතක් ම සුබ ෙමොෙහොතක්  කියලයි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්.එමනිසා පිංවත් ඔබ සුබ නැකත් ෙසොයන්න හඳහන අරෙගන නැකත් බලන්න, සල්ලි වියදම් 
කරන්න අවශ්යනැහැ. ඔබ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන්, ශීලෙයන් පිරිසිඳු නම් ඔෙබ් ජීවිතයම නැකතක් . 
හැමදවසක් ම ඔබට සුබ දවසක්  බවට පත්ෙවනවා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ජීවමානව වැඩසිටියදී 
ඔයරාහු කියන අසුරිඳු තමන්ෙග් බලපුළුවන්කාරකමින් හිරු, ඒ කියන්ෙන් සූර්යාව ගිලගත්තා. මුළු ෙලෝකයම 
කළුවරවුණා. ඒ ෙවලාෙව් හිරුට අධිපති ෙදවිෙයක්  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ගුණ සිහිපත් 
කළා.බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ සරණ ගියා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට දිව්ය ෙශොත ඥානය ඔස් ෙසේ ඇසුනා 
හිරුෙදවියන්තමන්ෙගන් පිහිට ආරක්ෂාව යදින බව. ඒ ෙවලාෙව් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ රාහු අසුරිඳුට 
පකාශකරනවා,  'මා සරණ ගිය, මා දහම් පුත් හිරු මුදවකියලා. ඒ ෙමොෙහොෙත්ම ෙවව්ලමින් රාහු අසුරිඳු 
හිරුෙදවියන්ව තම ගහණෙයන් මුදවා ෙව්පචිතති අසුරිඳු ෙවත පළායනවා. ෙව්පචිතති අසුරිඳු රාහුෙගන්අහනවා 
'ඇයි ඔබ හිරුව ගහණෙයන් මුදවා පළා පැමිණිෙය්' කියලා. ඒ ෙවලාෙව් රාහු කියනවා 'එෙසේහිරු ෙදවියන් 
මුදවා පළාෙනොගියා නම් සම්බුද්ධ ආඥාව ඉටු ෙනොකිරීම නිසා මෙග් හිස සත්කඩකට පුපුරාවි'කියලා.බලන්න 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සරණ හමුෙව් රාහු පළාගිය ආකාරය. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙකෙරහි 
ශද්ධාෙව් ඇති හීනභාවය නිසාම අපි රාහුට බෙය්, ෙසනසුරුට බෙය්, ෙක්තුට බෙය්ෙමොනතරම්පුද පූජා, බලි 
ෙතොවිල්, යන්ත මන්ත කරනවාද? 
 
ෙම් සටහන් තබන භික්ෂුවෙග් ජීවිතෙය් සෑම ෙමොෙහොතක් ම සුබ ෙමොෙහොතක් ,  සෑම දවසක් ම සුබ 
දවසක් .ෙක්න්දර නැකත් බලලා ෙහම ෙනොෙවයි. ඒවා අතහැරලා සැබෑම ෙතරුවන් සරෙණ් සිත පිහිටවපු 
නිසා. 
 
ජීවිතය ඉදිරියට කුමන කාරණයක්  පැමිණියද එය භික්ෂුව දකින්ෙන් සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයක්  වශෙයන්මයි.ඒ 
කියන්ෙන් මා විසින්ම,  ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව සිදුෙකොටගත් කුසල් සහ අකුසල්වල ඵලයන් 
හැටියටයි.ෙමතැන රාහු ෙහෝ ෙසනසුරු නැහැ. අෙප් අකුසල්වල බලවත්භාවය නිසාම, ෙතරුවන් සරණින් 
බැහැරට ගියනිසාම, රාහු ෙසනසුරු ෙක්තු බෙලන්ම අපි අෙප් හිස මතට දාගන්නවා. දැන් ඉතින් ජීවිතයම 
අපළයක් ,හූනියමක් , එෙහම නැතිනම් ෙකොඩිවිනයක් . ෙතරුවන් සරණ අහිමිකරගත් තැනදී ජීවිතයම පශ්න 
ෙගොඩක්  තමයි. 
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තමන්ට තිෙබන පශ්න ෙගොඩ මදිවට,  තව පශ්න ෙගොඩක්  කරගහගන්න ගිය මනමාල මහත්තයාව 
භික්ෂුවටමතකයට නැෙගනෙකොට අතීතෙය් සිදුවූ සිද්ධියක්  මතකයට පැමිණියා. එදා භික්ෂුව ගිහිෙයක් . වයස 
අවුරුදු30ක්  පමණ ඇති. එදා මම සතිඅන්ත පුවත්පතක මංගල දැන්වීමක්  පළකළා. විවාහයක්  සඳහා. 
එමදැන්වීෙම් එකතැනක ෙමෙහම සඳහන් කළා. 'නිහඬ විවාහයකට, ආගම දහමට කැමැති යුවතියක්  
ෙසොයයි'කියලා. සති ෙදකක්  පමණ යනෙකොට විශාල පිළිතුරු ලිපි ගණනක්  ලැබුණා. ඉන් ෙතෝරාගත් ලිපි 
කිහිපයකින්එකකට පිළිතුරු යෑව්වා. මා එහි සඳහන් කෙළේ, කිසිම විවාහ උත්සවයක්  ගන්ෙන් නැහැ. 
විවාහයලියාපදිංචි කරලා අපි අනුරාධපුරයට ෙහෝ කතරගමට ගිහිල්ලා ආගමික කටයුතු කරලා ජීවිතය 
පටන්ගමුකියලා. ලිපිය අදාළ තැනැත්තියට යවලා සතියකට විතර පස් ෙසේ මට පිළිතුරු ලිපියක්  ලැබුණා 
ඇයෙගන්.එය දීර්ඝ ලිපියක් . එහි මුලින්ම ෙමෙහම සඳහන් කර තිබුණා. 'ඔබ මහා චපල පිරිමිෙයක් . 
ඔබතරුණියකෙග් බලාෙපොෙරොත්තු හඳුනන්ෙන් නැහැ. ගැහැණු දරුෙවක්  වැඩිවියට පත්වුණ දවෙසේ 
ඇයබලාෙපොෙරොත්තුවක්  ඇතිකරගන්නවා. ඒ තමයි ඇයෙග් උතුම්ම බලාෙපොෙරොත්තුව. ජීවිතෙය් එකම 
සිහිනය. ඒසිහිනය තමයි, කවදාහරි දවසක නෑදෑෙයෝ වටකරෙගන මඟුල් සාරි ඇඳලා, ෙපෝරුවට නැගලා, 
මුදුමාරුකරලා..... ෙම් සුන්දර සිහිනය හැමදාකම දරාෙගනයි තරුණියක්  ජීවත්ෙවන්ෙන්. තරුණියකෙග් 
එමසිහිනය ෙනොහඳුනන මනුෂ්යෙයක්  ඔබ. ඔබ උත්සහගත්ෙත් තරුණියකෙග් එම සිහිනය මරාදමන්නයි. 
ඔබෙගන්ෙමයට පිළිතුරු ලිපියක් වත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන්ෙන් යෑයි ඇය සඳහන් කර තිබුණා. ෙම් ලිපිය 
කියවලාඅහවරෙවන විට මාව තුෂ්ණිම්භූත වුණා. ඇත්තටම මම ෙත්රුම්ගත්තා තරුණියකෙග් විවාහ 
උත්සවයක්  නමැති ඒසුන්දර සිහිනය බිඳදමන්නයි මම උත්සහ ගත්ෙත් කියලා. ඇයත් මමත් අතර අහසයි 
ෙපොෙළොවයි වෙග් පරතරයක් ඇති බවයි මම දැක් ෙක්. අහසයි ෙපොෙළොවයි කවදාකවත් එකතුෙවන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසාමයි ඇය පිළිතුරුලිපියක් වත් එවන්න එපාය කියලා සටහන් කර තිබුෙණ්. ෙම් ලිපිය කියවලා කරුණු 
නුවණින් ෙමෙනහි කරනෙකොටඅවංකවම මට සතුටක්  ඇතිවුණා. ෙලෝකය සිතනවාට වඩා මම ෙමොනතරම් 
දුරස් වද සිතන්ෙන් කියලා.ෙලෝකයාට වඩා දුරස්  ආකාරයට හිතන්න මා තුළ තිබුණා වූ දක්ෂභාවය නිසාමයි ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් මාෙලෝකයාෙගන් ෙගොඩාක්  දුරස්  තැනක ජීවත්වන්ෙන්. නමුත් මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් ඇය ජීවත්වසිටිනවා නම් දරුවන් කිහිපෙදෙනකුෙග් මවක්  හැටියට මහා දුක්  කන්දරාවක්  
දරාෙගන ජීවත්ෙවනවා ඇතියකියලා. එදා ඒ මුල් ලිපිෙයන් සිදුවූ හමුවීම, ෙවන්වීමක්  බවට පත්වූෙය් රාහු නිසා 
ෙහෝ ෙසනසුරු ෙක්තුනිසා ෙනොව, සංස් කාර ධර්මයන් නිසාමයි. මෙග් තිබුණු කුසල් විසින් ඒ අකුසල් වළක් වා 
දැම්මා. මට ෙම්ෙමොෙහොෙත් ඉන්න තැනට එන්න බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි මා තුළ තිබූ ශද්ධාවමයි එදා 
මාව ෙම්අනතුරුවලින් ෙබ්රුෙව්. මෙග් අතීත ජීවිතෙය් ෙමවැනි අනතුරු කිහිපයකින්ම බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේෙග් සරණ විසින්මාව ෙබ්රාෙගන තිෙබනවා. ෙම් ඉන්න තැනට එන්න.... ඒ කියන්ෙන් ෙම් සියල්ල 
අහම්බයක්  ෙනොෙව්.සංස් කාරයන්ෙග් පතිඵලයන්මයි. 
 
ෙම් ෙවලාෙව් මට නැවතත් මතකයට එනවා අද හිමිදිරිෙය් පිණ් ඩපාතය වඩිනෙකොට මංගල රථෙය් ගමන් 
කළමනමාල මහත්තයාව. 'අෙන් මනමාල මහත්තෙයෝ, ඔබට ලැබුණ මනමාලියත් ඉහත ආකාරෙයන්ම 
උපාදානයබලවත් මනමාලියක්  වුෙණෝතින් ඔබටත් ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටයි' 
 
ෙමතැනදී 'ෙදවියන්ෙග්ම පිහිටය'  කියලා කීෙව් පුෙත් කවදානම් ඔබට ගැලෙවන්න පුළුවන්ද කියන 
කාරණයයි.ගිහි පිංවතුන්ලා මිත්යදෘශ්ඨික සම්මුතීන්ෙගන් බැහැරෙවලා ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන් 
ජීවිතයපටන්ගතෙහොත් එම ජීවිත ෙමොනතරම් නම් ශක් තිමත් සැනසිලිදායක තැනකට රැෙගන යන්න 
පුළුවන්ද.බලාෙපොෙරොත්තු කන්දක්  ෙගොඩගසාෙගන එම බලාෙපොෙරොත්තු කන්දටම යටවී ෙමෙලෝ සිහියක්  
නැතිව ජීවත්ෙවනමිනිස් සුන්ට මඟ ෙනොමඟ කියාෙදන උතුම් ධර්මයක හිමිකාරීත්වයට පිංවත් ඔබ සුදුසුයි. 
කළ්යාණ මිතඇසුරම ෙසොයන්න. සද්ධර්ම ශවණය සිදුකරන්න. ඇෙසන්නා වූ ධර්මය නුවණින් ෙමෙනහි 
කරන්න. එය ඔෙබ්ගමනක ආරම්භය වනු ඇත. 
 
දුක මරන්න නැතිනම් ඔබ මැරුණත් දුක ෙනොමැෙරයි 
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භික්ෂුවට ඇෙසනවා සර සර ගාන හඬක් . ඒ හඬ නිතරම ඇෙසන්ෙන් කුටිය අසල ගැවෙසන 
තලෙගොයාෙගන්.එම සතා නිතරම වියළි ෙකොළ වැටුණු ෙපොළවට ඉව කරමින් කෑම ෙසොයනවා. ෙපොළව හාරන 
සෑම තැනකින්මඅනිවාර්ෙයන්ම ගැඩවිල් පණුෙවක් , පත්තෑෙයක් , ෙගෝනුස් ෙසක්  ඩැහැගන්නවා. තලෙගොයා 
ෙම් සෑමසෙතක් ම මරාෙගන කන්ෙන් මරණීය ෙ◌ච්තනාවක්  ඇතිකරෙගනමයි. ෙම් තලෙගොයා තුළත් 
මනුස් සයාට වෙග්මපංචඋපාදන්ස් කන්ධයක්  සකස් ෙවනවා. නමුත් ෙම් සතා ෙම් ධර්මතාවයන් ගැන දන්ෙන් 
නැහැ. ඔහුපමාදයට පත්ෙවලා. කුමක්  නිසාද ෙම් පමාදභාවය සකස් වුෙණ්. ෙපර ජීවිතෙය් ශීලෙය්දුර්වලතාවය 
නිසාමයි. ෙම් සතාට කර්මය කරමඵල විශ්වාසය නැහැ. නමුත් මරණීය ෙ◌ච්තනාව සකස්ෙවනවා. තලෙගොයා 
ගිල දමන සෑම සෙතක්  පාසාම තලෙගොයාට පාණඝාත අකුසලය සිද්ධෙවනවා. ඒවෙග්මයි තලෙගොයාට 
ෙගොදුරුවී මියයන සෑම සෙතක් ටම එම සතා කළාවූ අකුසලයක්  විපාක ෙදනවා.ෙකෙනක්  අකුසල් 
සංස් කාරයන් උපද්දවා ගන්නෙකොට තව ෙකෙනක්  අකුසල් සංස් කාර ෙගවනවා. ෙම්කටතමයි ෙලෝකය 
කියන්ෙන්. ෙකෙනක්  උපද්දවනවා තව ෙකෙනක්  ෙගවනවා. කඳුළ සිනහව ෙදෝලනය වන ෙලොවකඅපි සැපම 
ෙසොයනවා. 
 
ෙම් තලෙගොයාම ෙපර ජීවිතෙය් මනුෂ්යෙයක්  වශෙයන් ඉපදිලා සිටියදී ෙත්රුම් ෙනොගත් ෙදය 
තලෙගොෙයක් ෙවලා ෙකෙසේනම් ෙත්රුම් ගන්නද? ෙම් තලෙගොයා තව කල්ප ගණනාවක් ම අකුසල් කරමින්ද 
කළාවූ අකුසල්වලටවිපාක විඳිමින්ද භවෙය් ගමන් කරනු ඇත. ෙම් තලෙගොයාෙග් ජීවිතය තුළ සැඟවී ඇති 
භවගමෙන් අන්තරාකාරීබව ඔබ නුවණින් ෙමෙනහි කිරීමට දක් ෂ වුවෙහොත් එය ඔබට ෙම් ජීවිතෙය්දීම සතර 
අපාෙයන් මිදීමටඅවෙබෝධය සකස්  කරනු ඇත. 
 
පිංවතුන්ලා මුලින්ම කරන්නට යන්ෙන් භාවනා කිරීම. ඔතනදී තමයි අපි වරද්දගන්ෙන්. මුල්ම කාරණය 
ෙලසින්ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව ඇතිකරගන්න. ෙදවැනිව ශීලයක්  ආරක් ෂා කරගන්න. ෙම් කාරණා ෙදක 
පරිපූර්ණනැතිව විදර්ශණා භාවනාවක් ,  සමථ භාවනාවක්  වැෙඩන්ෙන් නැහැ. නිසියාකාරව ෙතරුවන් 
ෙකෙරහිසද්ධාව තූළින්, ශීලය තුළින් පිංවත් ඔබ පිරිසිදුභාවයට පත්ෙවලා ඕෙන් භාවනාවකට ෙයොමුෙවන්න. 
ඔබ තුළඒ පිරිසිදුභාවය සකස් ෙවලා නැතිනම් භාවනාවක්  වැෙඩන්ෙන් නැහැ. භාවනාව 
නාමෙයන්සක් කායදිට් ඨියමයි, මාන්නයමයි වැෙඩන්ෙන්. 
 
ෙමතැන පශ්නය ෙවලා තිෙබන්ෙන් පිංවත් ඔබ ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙව් පිහිටීම කියන කාරණය 
නිවැරුදිඅර්ථය ෙත්රුම් අරෙගන නැහැ. භික්ෂුව දන්න භාවනා උපෙද්ශක මහත්මෙයක්  සිටියා. ඔහු 
විශාලපිරිසකට භාවනා පංති පවත්වන භාවනා ගුරුවරෙයක් . ෙම් භාවනා ගුරුවරයා බාහිරට 
ෙනොෙපෙනන්නඋදරය හරහා සුදු නූලක්  (ආරක් ෂාවක් ) දමාෙගනයි සිටින්ෙන්. භික්ෂුව ඔහුෙගන් ඇසුවා ඇයි 
ඔබ ඔයශරීරයට සුදු නූලක්  දමාෙගන ඉන්ෙන් කියලා. ෙම් භාවනා ගුරුවරයා කියනවා 'මට හරියට සතුරු 
කරදරතිෙබනවා. ඒකට ආරක්ෂාවක්  කරලයි ෙම් නූල දැම්ෙම්' කියලා. බලන්න ෙම් භාවනා ගුරුවරයා 
අඩුමවශෙයන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාවවත් ඇතිෙකෙනක්  ෙනොෙව්. ෙමොහු රැවටීම තුළයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. 
අවංකවමෙමොහු දන්ෙන් නැහැ ෙමොහු තුළ සද්ධාව පිහිටල නැහැ කියන එකවත්. එය හරිම අවාසනාවක් . 
ඔහුත්රැවටිලා තම ෙගෝලයනුත් රවට් ටලා. සසර ෙමතුවක්  කලක්  අපට වැරදුන ෙලොකුම තැන තමයි 
ෙතරුවන්ෙකෙරහි සද්ධාෙව් සැබෑම අර්ථය හඳුනා ෙනොගත් කාරණය. යෙමක්  අන්යශීලවෘත වලට 
ගරුකරනවා නම්,මිථ්යාදෘෂ්ටික මාර්ගය ඔස් ෙසේ ආරක් ෂාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවානම්,  ෙතරුවන්ෙග් 
ගුණයන් ෙකෙරහිවිචිකිච්චාව ඇතිකරෙගන තිෙබනවා නම්,ඔවුන් ගිහිපැවිදි කවුරුන් වුවද තවමත් ෙතරුවන් 
ෙකෙරහි සද්ධාවටපැමිණ නැති බව, තමා ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් තමාම පිළිගත යුතුය. ඔබ තුළ ඇත්ෙත් 
අමූලිකාසද්ධාවකි.ෙමෝහය මුසු, නිරතුරුවම අභිෙයෝග හමුෙව් ෙවනස් වන සද්ධාවකි. සමාජය පුරා යන්ත 
මන්ත,හදිහූනියම්,  ෙක්න්ද,  ගුරුකම් ව්යාපාරයක්  කරගනිමින් ජීවත්ෙවන,  ඒවාෙය් පතිලාභයක්  ලබන 
ලක්ෂකීයක්  ඉන්නවාද? ඒ සෑම ෙදෙනක් ම ඉහත අභිෙයෝගය තුළ ජීවත්වන බව සද්ධර්මෙය් නාමෙයන් සටහන් 
කළයුතුව ඇත. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ සුතෙද්ශනා කියවීෙමන් ඉහත කාරණය ගැන 
නිවරැදිවැටහීමක්  ලබාගත හැකිය. නමුත් ෙම් නිවරැදි භාවයට පත්වීම ෙලෝකෙය් ඇති දුර්ලභම ෙදයක්  වනු 



18 
 

ඇත.ෙම් උතුම් ශාසනයක්  මුණගැසුණ ෙමොෙහොෙත් එවන් දුර්ලභ මනුෂ්යෙයක්  වීමට පිංවත් ඔබත් උත්සහ 
ගන්න.ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට පැමිණීමට පිංවත් ඔබ අන්ය ශීලවෘතයන් ෙකෙරහි, 
මිථ්යාදෘෂ්ටිකකමෙව්දය ෙකෙරහි ඇති බැඳීම් වලින් වහා වහා මිෙදන්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන්, 
ශිල්වත්භාවෙයන්,  ෛමතීෙයන්,  දානය තුළින්ම,  සතුරු කරදර මඟහරවා ගන්න. ජීවිතය ඉදිරියට 
පැමිෙණනපශ්aන කම්කෙටොළු සංස් කාරයන්ෙග්ම ස් වභාවයක්  හැටියට දැකීමටත්,  ඒවාම කමටහන් 
ෙකොටෙගනෙලෝකය ෙකෙරහි අවෙබෝධෙයන් කලකිරීමටත් උත්සහගන්න. ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුවට ගිහි 
ජීවිතෙය්දී විඳීමටසිදුවුණ පශ්න, බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීම්, දුක්  කම්කෙටොළුවල ජයගාහී ඵලය ෙම් භික්ෂූත්වය 
බව ඔබටසිහිපත් කරමි. පශ්න අෙප් ජීවිතය ඉදිරියට එන්ෙන් එම පශ්aන අෙප් ජීවිතයට 
ආශිර්වාදයක් කරගන්නමයි. එම නිසා පශ්ණ තුළින් ධර්මෙය් යථාර්ථය දකින්න. ජීවිතය කියන්ෙන් පිළිතුරු 
ෙසොයා ෙනොගත්පශ්නයක් . එෙහමනම් පශ්නවලින් මිෙදන්න ඔබට බැහැ. ජාතිය ෙකටිකරගන්න දිශාවටයි ඔබ 
ගමන්කරන්ෙන්. ජීවිතය ඉදිරියට පැමිsණි පශ්න නිසා ෙම් භික්ෂුව ගිහි ජීවිතෙය්දී ෙකොච්චරනම් ෙලෝකයට 
ෙහොෙරන්තනිවම හඬලා ඇතිද? පැය ගණන්, දවස්  ගණන් හිස කකියන තුරාවට කල්පනා කරලා ඇතිද? 
ෙද්වාලෙකෝවිල් වලට ෙකොච්චර යන්න ඇතිද? ෙම්වා සටහන් තබන්න භික්ෂූවට ලැඡ්ජාවක්  නැහැ. නමුත් 
ෙම්කිසිවකින් පශ්නයට පිළිතුරක්  ෙනොලැෙබනෙකොට මම අවසානෙය් ගිෙය් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේහමුවට. උන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මරත්නය හමුවට. එතැනදියි මම අවෙබෝධකර ගත්ෙත් 
දුකකියන්ෙන්ත්, සැප කියන්ෙනත් මට අයිති ෙදයක්  ෙනොවන බව. මෙග් වසඟෙය් තබාගත හැකි ෙදයක්  
ෙනොවනබව. ෙහේතුවක්  නිසා සකස්  ෙවන ෙදයක්  බව. තෘෂ්ණාවමයි ෙහේතුවුෙණ් දුකට. රූපයට ඇති 
තෘෂ්ණාෙවන්මිෙදන්න. දුක එතෙකොට මැරිල යාවි. තෘෂ්ණාව ෙනොමැරුෙණොත් ඔබ මැරුණත් දුක ඔෙබ් 
පසුපසින් ඒවි. දුකඇති තැන තෘෂ්ණාවයි ඔබ අවෙබෝධ කරගත යුත්ෙත්. දුක කියන්ෙන් අවෙබෝධ කිරීෙමන් 
පමණක්  නැති කළ හැකිෙදයක් මයි. 
 
සංස් කාරයන්ට අනුව 
ජීවිතය ෙනොදැක් ෙකොත්....? 
 
පිංවත් ඔබ සැෙවොම පිංකම් කිරීම සදහා ෙබොෙහෝම කැපවීෙමන් කටයුතු කරනවා. නමුත් සමාජෙය් 
ජීවත්වනතවත් පිරිසක්  සිටිනවා ඒ අය පිංකම් කිරීම ෙකෙරහි එතරම් ෙවෙහසක්  ගන්ෙන් නැහැ. එම 
පිංවතුන්කල්පනා කරනවා අපි කාටවත් වැරදි කරන්ෙන් නැහැ. අපි පව් වැඩ කරන්ෙන නැහැ. එම නිසා 
අපටපිං කිරීෙම් අවශ්යතාවයක්  නැහැ කියලා. එෙහම කියන ගමන් ඒ අය පකාශ කරනවා පව් කරන 
අයයිපිංකළ යුත්ෙත් කියලා. මතුපිටින් ෙම් අදහස්  බැලුවහම එකිෙනකට ෙබොෙහෝම ෙහොඳින් ගැලෙපනවා. 
නමුත්ෙමවැනි දෘෂ්ඨි තුළ සැගවී ඇති සතුරා තමයි මිත්යාදෘෂ්ඨිය. පිංවත් ඔෙබ් ජීවිතය ෙදස ෙහොඳින් 
හැරීබලන්න. යහපත් අම්මා, තාත්තලාට දාව ෙබෞද්ධ පරිසරයක ඉපදිලා ඔබට හතරුකම් කරන දෘෂ්ඨීන් 
වලටයටවීම තුළින් ෙම් මනුෂ්ය ජීවිතයට ඔබ ෙමොනතරම් සතුරු කමක් ද සිදුකර ගන්ෙන්. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කරනවා සියලු සංස් කාරෙයෝ අනිත්යයි කියලා. 
සංස් කාරෙයෝකියන්ෙන් අවිද්යාව ෙහේතුෙවන් සකස්  ෙවන්නාවූ කාය,  වචී,  මෙනෝ සංස් කාර. කයින්, 
වචනෙයන්, මනසින්සිදුෙවන්නාවු කුසල් සහ අකුසල්. ඒ කියන්ෙන් පිංවතුන් සිදුකළා වුද සිදුකරගන්නාවූද 
සියළුම කුසල් සහ අකුසල්සංස් කාර විපාකදී අවසන් වන බවයි. අති බහුතරයක්  මිත්යදෘෂ්ඨික මිනිසුන් 
ජීවත්වන ෙලොවක පිංවත් ඔබටෙම් අර්ථවත් ෙබෞද්ධෙයක්  ෙලස ජීවිතයක්  ලැබුෙණ් කුසල් සංස් කාරයන් නිසා. 
ඇස්  අන්ධ, කන් බිහිරි,දිව ෙගොළු, අංග විකල මිනිසුන්ෙගන් ගහන ෙලොවක අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්ය ශරීරයක්  
ලැබුෙණ් කුසල්සංස් කාරයන් නිසා. විරූපී මිනිසුන් ජීවත් වන ෙලොවක පිංවත් ඔබට අනුන්ෙග් සිත් වසඟ කරන 
රූපයක්ලැබුෙණ්, ෙරෝගී මිනිසුන් බහුල ෙලෝකයක පිංවත් ඔබට නිෙරෝගී ජීවිතයක්  ලැබුෙණ් අතීත කුසල් 
සංස් කාරනිසා. පිංවත් ඔබට යහපත් සමාජ තත්වයක් , යහපත් ෙදමාපියන්, ඥාතීන්, බිරිදක් , සැමිෙයක් ,දරුෙවක්  
ලැබුෙණ් අතීත කුසල් සංස් කාර නිසා. පිංවත් ඔබ මෙග් ෙකොටෙගන සතුටු ෙවන සියල්ල ඔබටඅතීතෙය් 
රැස් කළාවූ සංස් කාරයන්ෙග් පතිඵලයි. ෙම් ඇස ඔබට ලැබුෙණ්a කුසල් සංස් කාරයක්  නිසා.දැන් කමකමෙයන් 
ඔය ඇස ෙගවී යනවා. ෙම් මුළු ශරීරෙය්ම ස් වභාවය එයයි. ෙම් අංගසම්පූර්ණශරීරය ඔබට ලැබුෙන් කුසල් 
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සංස් කාරයන් නිසා. සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවය අනිත්යයයි. එම නිසා ගිහිපිංවත් ඔබ නැවත නැවත රැස් කළ 
යුතුයි. පිංවත් ඔබට යහපත් බිරිඳක්  ලැබිලා තිෙබනවා. ඇය ඔබටෙබොෙහෝම කීකරුයි. දුක සැප ෙබදා ගනිමින් 
ජීවත් ෙවනවා. ෙම් බිරිඳ ඔබට ලැබුෙණ් කුසල් සංස් කාරයක්නිසා. ෙහොඳයි ඔබට නිරතුරුවම පීඩාෙදන වධක 
භාර්යාවක්  ලැබුෙණ්නම් බිරිඳෙගන් ලැෙබන සතුටතිෙබනවාද? නැහැ. එෙහනම් ඔබට රණ් ඩුෙවන්න, ෙපොලීසි 
යන්න, දික් කසාද ෙවන්න..... පශ්ණෙගොඩක්  මුණගැෙසනවා. එය අකුසල් සංස් කාර නිසා සිදුවන්නක් . ෙම් දුක 
සහ සැප ෙදකටම ෙහේතුවඅතීත කුසල් සහ අකුසල් සංස් කාරයන්මයි. එෙසේ නැතිව හඳහෙන් වරදවත්, කපු 
මහතාෙග් වරදවත් ෙනොෙව්.ඔබම අතීතෙය් රැස් කළාවූ කුසල් අකුසල් වල පතිඵලයි. 
 
ඔබට සැප ලබාෙදන කුසල් සංස් කාරයන් ෙමන්ම දුක ලබාෙදන අකුසල් සංස් කාරයන්ද විපාක දී 
අවසන්ෙවනවා. ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී සැප ලබනවාය කියන්ෙන් ඔබම රැස් කරපු ෙදය ෙගෙවනවාය 
කියනකාරණයයි. එම සැප ලබන්න ලබන්න ඒවා (කුසල් සංස් කාරයන්) ක්ෂයවී යනවා. ක්ෂය වන ෙදය 
ඔබනැවත නැවත රැස් කළ යුතුයි. එෙසේ නැතිවුවෙහොත් නැවත ලබන ජීවිතෙය්දී ඔබ හීන,  දීන 
භාවයටපත්ෙවනවා. එබැවින් "අපි පව් කරන්ෙන් නැති නිසා පිං කරන්න අවශ්ය නැහැ" ය කියන 
මුසාවාදය,මිත්යාදෘෂ්ඨිය ගැන පිංවත් ඔබ පෙරස් සම් වන්න. නැවත නැවත පිංකම් සිදුකරමින් ෙගවී යන 
කුසල්සංස් කාරයන් තව තව වඩවා ගන්න. පිංවත් ඔබ අත්විඳින්නා වූ අකුසල් සංස් කාරයන්ෙග් 
විපාකයන්ද,දුකද නැවත නැවත පිංකම් සිදුකරමින් රැස් කරන්නාවූ කුසල් සංස් කාරයන්ෙග් ශක් තිෙයන් යටපත් 
කර නැගීසිටින්න. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා,  ෙම් ෙමොෙහොෙත් පිංවත් ඔබෙග් දෑසින් කඳුලක්  
ගලනවානම්, ඒ ඔබ ෙපර ජීවිතෙය්දී අනුන්ෙග් ජීවිතයකට කඳුලක්  දුන් නිසාමයි කියලා. ඔබ ෙම් ෙමොෙහොෙත්දී 
සතුටින්සිනාෙසන්ෙන් නම් ඒ ෙපර ජීවිතෙය්දී ඔබ අනුන්ට සතුටක්  දුන් නිසාමයි කියලා. එෙසේ නම් පිංවත් 
ඔබෙග්සිනහවටත් කඳුලටත් ෙහේතුව ඔබෙග් අතීත සංස් කාරෙයන්ෙග් ඵලයයි. ෙමෙසේ විෙව්කීව, ෙහේතුඵල 
ධර්මයන්ටඅනුව ජීවිතය දකින්න. ෙම් දැකීම ඔබට අත්යවශ්යයි, ධර්මය ෙකෙරහි අචල සද්ධාව සකස් කර 
ගන්න.ෙම් ධර්මතාවයන් ගැන විශ්වාසයක්  නැති මනුෂ්යයා නැවත මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබූවත් 
මිත්යදෘෂ්ඨිකභාවයට පත්ෙවනවා. ඊට අමතරව කර්මය කර්මඵල ගැන විශ්වාසයක්  නැති නිසා, දානය ෙකෙරහි 
ඇතිඋදාසීනභාවය නිසා දුප්පත්ෙවලයි උපත ලබන්ෙන්. ෙමෙහම උපතක්  සකස් කරගත් මනුෂ්යෙයක්  
ගැනයිපහත සටහන. 
 
ෙමොහු මධ්යම පංතික ජීවිතයක්  ගතකළ මහත්මෙයක් . විවාහෙවලා දරු මුණුබුරන් සිටියා. ෙමොහු කවදාවත්සිල් 
සමාදන්වුෙණ් නැහැ. දන් ෙදන්න ගිෙය් නැහැ. ෙමොහුෙග් දර්ශණය වුෙන් "මම වැරදි කරන්ෙන් නැහැ.එම නිසා 
මට පිං කිරීමට අවශ්යතාවයක්  නැහැ" කියන එකයි. ෙම් ෙකනා මනුෂ්යයන්ට උපකාර කළා.ඒත් කර්මය 
කර්මඵල ගැන විශ්වාසෙයන් ෙනොෙවයි. එම නිසා ඔහු කළ යහපත් ෙද්වල් හුදු ඒ ෙමොෙහොෙත් සතුටලැබූ 
කියාවන් පමණක්  වුණා. ෙම් මනුෂ්යයා අවුරුදු 65 ක්  පමණ ජීවත්වී මියයනවා. ෙමොහුෙග් මරණින්පසුව 
භික්ෂුවක්  උතුම් සමාධිෙයන් අරමුණුකර බලනවා ෙමොහු කිනම් තැනක නැවත උපත සකස් කරගත්තාදකියලා. 
එවිට භික්ෂුවට දර්ශනය වන්ෙන් දුප්පත් පැල්පතක උපත ලබා සිටින කළු පැහැති දරුෙවක් .ෙපනුෙමන් භික්ෂුව 
අනුමාන කෙළේ ඒ දවිඩ දරුෙවක්  බවයි. ඒ කියන්ෙන් ෙම් මනුෂ්යයා තමන්අකීකරුභාවෙයන් ගත් දෘෂ්ඨිය නිසා 
සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අහිමිකරගත් බවයි. දැන් ෙමොහුමිත්යාදෘෂ්ඨිකභාවයට පත්වී අවසන්. ෙම් විනාශෙයන් 
ෙමොහු කවදා ෙගොඩ එන්නද? එය දැන් සිහිනයක්පමණයි. ෙම් සා අර්ථවත් වටිනා දහමක හිමිකරුෙවක් ව 
ඉපදිලා, තම තමන්ට ඕනෑ ආකාරයට ධර්මයගලපාගැනීමට යාම නිසා ෙමොහු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය 
අහිමිකර ගත්තා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේඅවෙබෝධෙයන් ෙද්ශනාකර වදාළ ධර්මය පිංවත් ඔබ විසින් 
ඔෙබ් දෘෂ්ඨීන්ට අනුව අර්ථ දක් වන්න යන්නඑපා. එෙහම වුෙණොත් එහි විපාකය ඔබට ශාසනය අහිමිවී 
මිත්යාදෘෂ්ඨිකභාවයට පත්වීමයි. 
 
පිංවත් ඔබට ෙපෙනනවා ශාසනෙය් අර්ථයන් ෙබෙහොම ෙව්ගෙයන් අතුරුදන් ෙවමින් යන ස් වභාවය. 
ධර්මෙය්සන්දිට් ඨික ගුණය ගැන වර්තමානෙය් ෙබොෙහොම අඩුෙවනුයි කථා කරන්ෙන්. ධර්මෙය් අර්ථය වන 
චතුරාර්යසත්යය ධර්මෙය් මුල්ම ආර්ය සත්යය වන "දුක" ෙවනුවට "සැප" කියන කාරණය දකින්න 



20 
 

කැමැතිපවණතාවක්  සමාජය තුළ තිෙබනවා. ෙම් පවණතාවය වැඩිෙවන්න වැඩිෙවන්න අපි ෙමොකක් ද 
ෙලෝකයතුළ දකින්ෙන්? ඒ මිත්යාදෘෂ්ඨිකභාවය වැඩිවීම. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙවන් ෙතොරව දෘෂ්ඨීන්, 
මතවාදකරපින්නාගත් ෙබෞද්ධයන්ෙග් වැඩිවීම. ෙම්වා කම්පාවිය යුතු ෙද්වල් ෙනොෙව්. ෙහේතුඵල ධර්මයන්මය. 
ධර්මෙය්සැබෑ අර්ථයට පිටුපාන සම්බුද්ධ ෙද්ශනාවන් වැරදි ආකාරයට අර්ථ දක් වන කිසිම ගිහි පැවිදි 
පිංවතකුටෙම් ජීවිතෙයන් පසු ශාසනෙය් රැකවරණය උරුමෙවන්ෙන් නැහැ. මිත්යදෘෂ්ඨිකභාවෙය් අඳුර රැඳි 
භවගින්දරයි උරුම ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් අර්ථෙයන් ඈත්ෙවන්න ඈත්ෙවන්න ෙලෝකෙය් 
මිත්යාදෘෂ්ඨිකභාවයවැඩිෙවනවා. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙවන් යුත් ෙබෞද්ධයන් අඩුෙවනවා. සමහර 
පිංවතුන් ෙබොෙහෝමෙව්දනාෙවන් කථා කරනවා සිංහල ෙබෞද්ධ අම්මලා දරුවන් උපරිම දරුවන් ෙදෙදනයි 
හදන්ෙන්. මුස් ලිම්දවිඩ අම්මලා දරුවන් ෙගොඩක්  හදනවා කියලා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ෙබෞද්ධයන් අඩුවීෙගන 
යනවා කියලා.පිංවත් ඔබ කලබල ෙවන්න එපා. ෙම්වා ෙහේතුඵල ධර්මයන්. ඔය සෑම දවිඩ,  මුස් ලිම් 
අම්මාෙකෙනකුෙග්ම කුෙසේ උපදින්ෙන්,  ෙම් උතුම් සද්ධර්මෙය් අර්ථයන්ට පිටුපෑ දෘෂ්ඨි,  මතවදා නිසා 
ශාසනයඅහිමිකරගත් ෙබෞද්ධයන්මයි. ඉහත කරුණු කාරණා පිංවත් ඔබ ධර්මානුකූලව ෙනොසිතා, දෘෂඨ්ිගතව 
සිතන්නටගිෙයොත්, ඒ ෙහේතුෙවන් ද්ෙව්ෂය සකස් කර ගතෙහොත් පිංවත් ඔබටද මීළඟ උරුමය එවැනි මව්කුසක්  
වීමට පුළුවන්. 
 
ෙලෝකය ෙලෝකෙය් ස් වභාවෙයන් පවතීවී. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් ස් වභාවයට එන්න. ඔබ ෙතරුවන් සරණ 
ගියඋපාසක, උපාසිකාවක්  ෙවන්න. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසෙයන් ජීවිතය දකින්න. එවිට ඔබට පුළුවන් 
සිංහල,ෙදමළ,  මුස් ලිම්,  ෙබෞද්ධ,  කිස් තියානි සෑම මව්කුසක් ම දුක බව දකින්න. ෙලෝකය 
අනතුරුදායකයි.ෙබොෙහෝම පෙරස් සෙමන් පරිහරණය කරන්න. ෙලෝකය යනු පංචඋපාදානස් කන්ධයම බව 
දකින්න. ෙම් ෙමොෙහොෙත්ජාතිය සිංහල, ආගම බුද්ධාගම සහිත උප්පැන්න සහතික හිමි ඔබ එහි අර්ථයන් 
ෙනොගැලෙපන ආකාරයටදෘෂ්ඨිගත වුවෙහොත් ඔබ මියෙගොස්  හරියටම මාස 9 කට පසු ජාතිය ආගම හින්දු, 
මුස් ලිම්, කිස් තියානියෑයි සඳහන් උප්පැන්න සහතිකයක හිමිකරුෙවක්  වීමට ඔබට හැකිය. ෙම් සියල්ල 
සංස් කාරයන්ෙග් ෙහේතුඵලධර්මයන්ය. ෙකොතැනකවත් වරදක්  ෙනොමැත. ඔබට වැරදුණිද ධර්මයට වරදින්ෙන් 
නැත. ධර්මයට ෙබෞද්ධ,කිස් තියානි, හින්දු, මුස් ලිම් ෙභ්දයක්  ෙනොමැත. සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවය මත තීන්දුව 
ලබාදීමධර්මෙය් අර්ථයයි. එෙහත් ෙම් උතුම් ෙමොෙහොෙත් පිංවත් ෙබෞද්ධ ඔබට අන් සියල්ලන්ටම වඩා 
ආශ්චර්යමත්භාග්යයක්  ඇත. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණෙයන් තුන් ෙලෝකය අවෙබෝධෙකොට වදාල උතුම් 
ශාස් තෘන්වහන්ෙසේනමකෙග් ශී සද්ධර්මෙය් උරුමය ලැබීමයි. 
 
මුළු ෙලෝකයම එක ෙගොඩකට දමා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ෙගොඩට විත් ෙලෝකය දකින්න. 
 
ෙලෝකය විසින් දකින ෙලෝකය හුඟාක්  සංකීර්ණයි. එම ෙලෝකය තුළ ෙබෞද්ධ, හින්දු, කිස් තියානි,මුස් ලිම්.... පිං, 
පව්, ෙහොඳ, නරක, සාමය, යුද්ධය..... ෙම් සියල්ලම තිෙබනවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන ෙලෝකය 
මීට වඩා හුඟාක්  සරළයි. චතුරාර්ය සත්ය ධර්මය ගත්තත්,පටිච්ජසමුප්පාද ධර්මය ගත්තත් අවිද්යාව විසින් 
සංකීර්ණභාවයට පත්කර ඇති ෙලෝකය ෙබොෙහෝම සරළ තැනකටෙගෙනනවා. තෘෂණ්ාව කියන එකම 
කාරණය නිසා ෙලෝකය අල්ලාගන්නා ස් වභාවයත්, තෘෂ්ණාව කියන එකමකාරණය පහානය කිරීෙමන් 
ෙලෝකෙයන් මිෙදන ස් වභාවයත් ෙබොෙහෝම අර්ථවත්ව ෙද්ශනා කර තිෙබනවා.පිංවත් ඔබ තෘෂ්ණාව කියන 
කාරණෙයන් මුළු ෙලෝකයටම බැඳී සිටියත්, එම ෙලෝකය කියන සංකීර්ණ කාරණයබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔබ 
තුළින්ම සකස් ෙවන රූප,  ෙව්දනා සංඥා,  සංඛාර,  විඤ්ඤාණ කියනා කරුණු පහතුළට ෙග්නවා. මුළු 
ෙලෝකෙය්ම කියාකාරීත්වය පංචඋපාදානස් කන්ධය තුළට ෙග්නවා. 
 
ෙපර ආත්මෙය් නතර කළ තැනින් අරඹන්න 
 
ධර්මය ෙම් සා සරළව පිංවත් ඔබට ෙද්ශනා කළ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ, ඇට් ෙට්රියා වනයකවැඩසිටිමින්,තම 
අතට බිම වැටී තිබූ ඇට් ෙට්රියා ෙකොළ අහුරක්  ෙගන ෙද්ශනා කරනවා 'මහෙණනි මම අවෙබෝධ 
කරගත්ධර්මය ෙම් ඇට් ෙට්රියා වනෙය්ම ඇති ෙකොළවලට සමාන බවත්, මා විසින් ෙද්ශනා කළ ධර්මය මෙග් 
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ෙම්අෙත් ඇති ෙකොළ පමාණය තරම් බවත්. එෙසේ නම් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අවෙබෝධ කළ ධර්මෙයන් ෙමොන 
තරම්සුළු පමාණයක් ද ෙලෝකයාට ෙද්ශනාකර ඇත්ෙත්. පිංවත් ඔබට නිවීෙම් මාර්ගයට පමණක්  අදාළ 
පුංචිධර්මයක්  ෙම් තරම් සරළව ෙද්ශනා කරලත්,  එම ධර්මය නාසා අෙප් ඇත්ෙතෝ ෙම් සා දෘෂ්ඨි 
මතවාදශීලවෘතවල පැටෙලනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අවෙබෝධෙකොට වදාළ ධර්මෙයන් අඩක්  ෙහෝ 
අපට ෙද්ශනාකළා නම් අපි සියල්ලන් ෙමොන විනාශයක්  සිදුකරගනීද?  බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා සතු 
මහාකරුණා ඥානයනිසාමයි ෙලෝකයාට භවනිෙරෝධයට අවශ්ය කරුණු කාරණා පමණක්  ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 
ඉකුත් (සතිෙය්)සටහෙන් ෙපර සඳහන් කළ "පව් ෙනොකරනවා නම් පිංකරන්න අවශ්ය නැහැ" දෘෂ්ඨිය ගැනීම 
නිසා ඔහු ෙම්ෙමොෙහොෙත් සිටින්ෙන් මිත්යාදෘෂ්ඨික මනුෂ්ය ජීවිතයක. ෙමොහුට ෙම් ජීවිතෙය්දී දැනීමක් වත් 
නැහැ ෙමොහුෙපර ජීවිතෙය්දී ෙබෞද්ධෙයක්  කියලා. තමා විසින් තමාටම කරගන්නා වූ මීට වඩා විනාශයක්  
තිෙබනවාද?ෙම් සා විනාශයක්  තමා තමාටම කරගන්ෙන් "මම" කියලා ෙගොඩනගාගන්නා සක් කාය දිට් ඨිය 
නිසා.අපමාණ දුෙකන් පිරි අපමාණ ගහනයකින් පිරි සතර අපාය අභිබවා ෙම් උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතය 
ලැබීමටෙපර ජීවිතෙය් අපමාණ පිංකම් කළ පිංවතුෙන්... ෙමොෙහොතක්  විෙව්කීව සිතන්න. පිංවත් ඔබ 
ගියජීවිතෙය්දී නතර කළ තැනක්  තිෙබනවා. ඒ නතර කළ තැන ෙබොෙහෝම පාරිශුද්ධ තැනක් . පාරිශුද්ධයි 
කීෙව්දානෙයන්, ශීලෙයන්, සද්ධාෙවන් පාරිශූද්ධ නිසා. දැන් ඔබ ෙමෙනහි කරන්න ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට 
අනුව,පිංවත් ඔබ අනුමාන කරන්න ඔබ ගිය ජීවිතෙය්දී මනුෂ්යෙයක් ය කියලා. සිංහල ෙබෞද්ධෙයක් මය 
කියලා.පිංවත් ඔබ මනසින් සිහිපත් කරන්න සුදු වත් දරාෙගන වයස අවුරුදු අසුපහක් , අනුවක්  ෙවනතුරු 
ශිල්සමාදන්ව සමාදන් වූ ශීලය ආරක්ෂාකරගත් හැටි. 
 
පිංවත් ඔබ ෙමෙනහි කරන්න මහා සංඝරත්නෙය් අවවාද, අනුශාසනා ලබපු හැටි. දන් පුජාකළ හැටි.ෙම්කුසල් 
සංස් කාරයන් සිදුකරමින් ඔබ කුමක් ද පර්ථනා කරන්න ඇත්ෙත්. ෙම් ධර්මද්වීපෙය්ම උපත ලබන්නකියලයි. 
ෙම් ධර්මද්වීපෙය්ම උපාසක උපාසිකාවක්  ෙව්වා කියන පැතුමයි. පිංවත් ඔබ දක්ෂෙවන්න, තරුණමහලු 
සැෙවොම ඒ යටගියා වූ මතකය නැවත මතුෙකොටගන්න. එවිට පිංවත් ඔබට නතර කළ තැනින් නැවතපටන් 
ගන්න පුළුවන්. එෙසේ ෙනොවුනෙහොත් පිංවත් ඔබලා උත්සාහගන්ෙන් මුල ඉඳන් නැවත අලුතින් පටන් 
ගන්න.තරුණෙයක්  තරුණිෙයක්  නම් ඔහු ෙහෝ ඇය සිතනවා වයසට යන්න ඕෙන් සිල් සමාදන් ෙවන්න, 
දන්ෙදන්න,ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරන්න කියලා. එම වැරදි අදහසට ඉඩෙදන්න එපා. තරුණ කාලෙය්දීම සුදු 
වත්දරාගත් උපාසක උපාසිකාවක්  ෙවන්න. එෙහම වුෙණොත් පමණයි ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී පමාදී 
ෙනොවුණාෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබ තරෙය්ම විශ්වාස කරන්න අතීත ජීවිතෙය්දී ඔබ දෘෂ්ඨි මතවාදයන්ෙග් 
ගහණයට නතුවූ ෙබෞද්ධෙයක්  ෙනොවන බව. එෙසේ වුවානම් ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ඔබ මිත්යාදෘෂ්ඨික 
භාවෙයන් තමයිඋපත ලබන්ෙන්. එම නිසා පිංවත් ඔබ තුළින්ම ඔබ සහතිකයක්  ලබන්න. ගිය ජීවිතෙය්දී ඔබ 
ෙතරුවන් සරණගිය ෙබෞද්ධෙයක් මය කියලා. ඔෙබ් පිහිට රැකෙගන පැමිණි සද්ධර්මෙය් උරුමය, අසත්පුරුෂ 
ආශයඅකීකරුභාවය නිසා දෘෂ්ඨිමතවාදවල,  අන්යශීලවෘතවල සිරෙකොට දමන්න එපා. එය ඔබ විසින්ම 
ෙගොඩනගාගත් ෙදය ඔබ විසින්ම විනාශ කර දැමුවා ෙවනවා. 
 
ඉහත සටහන අර්ථවත් ෙවන්න පහත සටහන ඔබට උපකාරෙව්වි. 
 
ෙම් රෙට් ජීවත්වන පභු කාන්තාවක්  සිටිනවා. ඇය ධනෙයන් බලෙයන් අනූනයි. ඇය මෙහේශාඛ්යකාන්තාවක් . 
භික්ෂුවක්  උතුම් සමාධිෙයන් අරමුණුකර බලනවා ඇයෙග් ෙපර ජීවිතය ගැන. එවිට භික්ෂුවටදර්ශනය ෙවන්ෙන් 
ඇය ගිය ජීවිතෙය්දී මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්ම කාන්තාවක්  බවයි. භික්ෂුවට ඇයව දර්ශනය වීඇත්ෙත් ඇය ගිය 
ජීවිතෙය්දී මහලු වයෙසේදී ද, තරුණ වයෙසේදී ද සුදු වත් දරාගත් කාන්තාවක්  බවයි. ඒකියන්ෙන් ඇය 
තරුණියක් ව සිටි අවධිෙය් පටන් මියයන තුරාවට ශීලයම ජීවිතය කරගත් කාන්තාවක්  බවයි.දැන් පිංවත් ඔබ 
ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ඇයෙග් ෙම් ජීවිතය දකින්න. ෙම් ජීවිතෙය්දී ඇයට මෙහේශාඛ්යභාවය ලැබුෙණ් අන් 
කවුරුත් දුන් නිසා ෙනොව ෙපර ජීවිතෙය් ශීලෙය් ආනිසංස ධර්මයන් නිසාමයි. ෙදවිෙයක් ,බහ්මෙයක්  එෙසේත් 
නැතිනම් ඇයෙග් ස් වාමිපුරුෂයා ඇයට දුන් මෙහේශාඛ්ය භාවයක්  ෙනොෙව්. ඇයමකර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසෙයන් ආරක්ෂා කළා වූ ශිලෙය් බලයයි. ගිය ජීවිතෙය්දී ඇය විසින්ම රැස් කළ කුසල්සංස් කාර සුවෙසේ ෙම් 
ජීවිතෙය් අත්විඳින මෙහේශාඛ්ය ඇය ෙම් ජීවිතෙය් හරි අඩක්  පමණ ෙම් දක් වාපැමිණියද ගිය ජීවිතෙය් නතර 
කළ තැනින් ෙම් දක් වා තම ජීවිතය පටන්ගත් බවක්  දකින්නට නැත. ඇයෙග්මෙහේශාඛ්ය භාවය නිසාම ගිය 
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ජීවිතෙය්දී ශීලෙය් ආනුභාවෙයන් ලැබූ කුසල් සංස් කාර විඳිනවාපමණක් මය. ගිය ජීවිතෙය්දී දිවි පරදුවට තබා 
රැකි ශීලය ෙනක් කම්මය උෙදසා ෙනොව භවෙය් සැපඋෙදසා ෙ◌ච්තනා සකස් කර ෙගන එහි ඵලයක්  ෙම් 
ජීවිතෙය්දී ලැබ පමාදීභාවයට පත්ව භවෙය්අනතුරුදායක බව ඇය දැන් අත්විඳින්නීය. කුසල් සංස් කාරයන්ෙග් 
අනතුරුදායක බව ඇය දැන් අත්විඳින්නීය.නැවතත් සටහන් කරමි සංස් කාරෙයෝ අනතුරුදායකයි පෙව්ශෙමන් 
පරිහරණය කරන්න. මඟ ෙනොමඟ නිවැරදිවහඳුනාගන්න. ෙහේතුඵල ධර්මයන් ෙනොදකිමින් පිංවත් ඔබ කුසල් 
සංස් කාරයන් පරිහරණය කෙළොත් එම කුසල්සංස් කාරයන්ම ඔබව සතර අපායට වැටීමටත් පාර ෙපන්නාවි. 
ඉහත කාරණය නුවණින් ෙමෙනහි කර පිංවත්ඔබ ඔෙබ් පිංවත් ජීවිතෙය් ධනය, බලය, රූපය ෙහේතුඵල 
ධර්මයන්ට අනුව ගලපා බලන්න. ඒවා සකස් වීමටබලපෑ ෙහේතූන් ධර්මානුකූලව හඳුනාගන්න. ගිය ජීවිතෙය් 
පිංවත් ඔබ නතර කළ තැනින් ෙම් ජීවිතය පටන්ගන්න. ගිය ජීවිතෙය් පිංවත් ඔබ නතර කෙළේ සුදුවත් 
දරාෙගනමයි. එෙසේ නම් ෙම් ජීවිතෙය්දී තරුණ විෙය්දීවත්පිංවත් ඔබ සුදුවත් දරාගත් උපාසක උපාසිකාවක්  
ෙවන්න. ඔබට ෙම් උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතය ලබාදීමටඋපකාරී වු ධර්මයට ගරුකරන්න. පිංවත් ඔබ හිතන්ෙන් 
ඔෙබ් පරම්පරාෙවන්, ෙදමාපියන්ෙගන්, ෙද්පල නිසා,අධ්යාපනය නිසා, ලබාගත් නිලතල නිසයි ෙම් සශික 
භාවය ලැබුෙණ් කියලා. ඔය සමහරු කියන්ෙන්කවුරුත් නිසා ෙනොෙවයි මමයි දහදුක්  විඳෙගන අධ්යාපනය 
හදාරල ෙම් තැනට පැමිණිෙය් කියලා. පිංවත්ඔබ දුක් විඳල තමයි ඔය තැනට ආෙව්. එය සම්පූර්ණ සත්යයක් . 
නමුත් ෙම් සියල්ලටම ඔබට,  මටෙනොෙපෙනන ධර්මතාවයක්  තිෙබනවා. ෙහේතුඵල ධර්මයක් . ඒ ෙපර 
ජීවිතෙය්දී ඔබ විසින් සකස් ෙකොටගත්කුසල් සංස් කාරයන්ෙග් ශක් තියයි. එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙතරුවන් 
ෙකෙරහි කෘතගුණ දක් වන්න. ශීලය,දානය ෙකෙරහි කෘතගුණ දක් වන්න. කෘතෙව්දී මනුෂ්යෙයක්  ෙවන්න. 
මිථ්යදෘෂ්ඨියට, දුෂ්ශීලභාවයට,මසුරු බවට ඔෙබ් ජීවිතය තුළින් ඉඩකඩ සලසා ඔෙබ් ජීවිතයට ඔබ ෙ◌දd 
හිෙවන්න එපා. ගුණමකු ෙවන්නඑපා. ධර්ම මාර්ගය අර්ථවත්ව වඩමින් අතීතෙය් ඔබ රැස් කළාවු කුසල් 
සංස් කාරයන්ෙග් උපරිම ඵලයෙනලාගත් ඥානවන්ත උත්තමෙයක්  ෙවන්න. ෙම් භව ගමෙන් සතර අපායන්හි 
කවදාකවත් අතරමං ෙනොවන්න.ෙමන්න ෙම් උතුම් අරමුණ උෙදසාමයි ෙම් ජීවිතය පිංවතුන්ලාට ලැබුෙණ්. එම 
නිසා අතීත මතකය මතක් කරෙගන පමාදී ෙනොවී අපමාදී ෙවන්න. කුසල් අකුසල් සියලුම සංස් කාරෙයෝ 
අනිත්ය බවම සිතන්න.ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා ෙම් ජීවිතෙය්දීම නිවන් 
අවෙබෝධෙයන් සැනසීම සඳහා, සතරඅපාෙයන් මිදීම සඳහා පිංවත් ඔබ කාරණා හතරකින් සම්පූර්ණ විය යුතුය 
කියලා. එම කාරණා හතර තමයිසද්ධාව, වීර්යය, හිරි ඔතප් කියන්ෙන්. හිරි ඔතප් කියන්ෙන් ශීලය. පිංවත් ඔබ 
ලැඡ්ජා බය ෙදකසකස් ෙකොට ගන්න ඕෙන්. නැවත තිරිසන්, ෙපේත, අසුර, නිරයට ෙනොවැෙටන්න. ෙමතනදී 
තමයි ඔබ තුළඅෙයෝමය වීර්යය සකස් කරගත යුත්ෙත්. එෙසේ ෙනොමැතිව පිංවත් ඔබ කාමච්ඡන්දයට යටවී 'මට 
පාරමී මදි',එෙසේත් ෙනොමැතිනම් 'ෙලෝභ,  ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අඩු වූ තිෙහේතුක පතිසංධියක්  ලබා ගන්න තව 
ෙගොඩාක් සසර යන්න තිෙබනවා'  ෙමවැනි කථා සද්ධාව වීර්යය මඳබෙව් පතිඵලයක්  මිස ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් අර්ථ දැක් වීම නම් ෙනොෙව්. නමුත් බුද්ධකාලීන සමහර සිදුවීම් තිෙබනවා ෙපර අදහස්  
සනාථකර දක් වන්න. ෙමහිදී අප නිහතමානීව දකින්න ඕෙන් අප තුළ සද්ධාව, වීර්යය, හිරි ඔතප් හීන 
නිසාමයිඉහත නිදහසට කාරණා ෙසොයන්ෙන් කියලා. අප විසින් නිදහස උෙදසා ෙපළගස් වන ඉහත කාරණා 
අෙප්ෙකෙලස් වල දිග පළල මිස ධර්මෙය් සන්දිඨික ගුණෙය් වරදක්  නම් ෙනොෙව්. හිස ගිනිගත්ෙතක්  එම 
ගින්නනිවන්න ෙවෙහස ගන්ෙන් යම්ෙසේද ෙම් භවගින්ෙනන් මිදීමට එපමණටම ෙවෙහස ගන්න යෑයි 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙද්ශනා කරන්ෙන්, භවෙය් තව දුරටත් සැරිසැරීම අනතුරුදායක බව කියාදීමටය. එම 
සිතුවිල්ල තුළ ඇතිදුක්  ගින්දර ෙකෙරහි බිය ඇති කරගන්න. ධර්මය ෙකෙරහි විශ්වාසය ඇතිෙකොට ගන්න. ඔබ 
තුළ නැති වීර්යයඑවිට ඇති ෙව්වි සිත නැමති මාරධර්මය විනිවිද දැකීමට. 
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3. පිං පව් එනවා අපි පසු පස් ෙසේ... 
 

භික්ෂුව ෙමම ලිපිය සටහන් කරන්නට වසර ෙදකකට පමණ ෙපර හඳුනාගත් පවුලක්  හිටියා. ෙම් 
පවුෙල්සාමාජිකයන් සංඝයා ෙකෙරහි ෙබොෙහොම ෙගෞරවය ඇති පිනට දහමට ලැදි අයයි. ෙම් පවුෙල් එකම 
පිරිමිදරුවාට වයස අවුරදු 15 ක්  පමණ වන පාසල් විෙය්දී රිය අනතුරකින් මරණයට පත්ෙවනවා. 
ගාලුපාෙර්ගමන් කළ නගරාන්තර සුෙඛෝපෙභෝගී බස්  රථයක නැගී තම ඥාති නිවසකට යමින් සිටියදීයි ෙමම 
අනතුරසිදුවන්ෙන්. අධික තුවාල සහිතව දරුවා බස් රථය තුළදීම මියයනවා. ෙම් අනතුර සිදුවී හරියටම 
අවුරුද්දයිමාස අටකට පසු දිනක භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුවන විටක ෙම් දරුවාව අරමුණු කර බලනවා. 
එවිටභික්ෂුවට අරමුණු වූ දර්ශනය ෙමහි සටහන් කරනවා. 
 

මුලින්ම භික්ෂුවට අරමුණු වන්ෙන් ෙම් දරුවා ෙපර ජීවිතෙය්දී උපත ලබා සිටි ස් වභාවය. ෙම් දරුවාෙග්ෙපර 
භවය දර්ශනය වන්ෙන් වයස අවුරුදු 70 ක්  පමණ පිරිමි අෙයක් . ඔහු හැඳෙගන සිටින්ෙන් සරමක් සහ කර නැති 
කමිසයක්  වැනි ඇඳුමක් . ෙම් කමිසය ෙබොත්තම් කාස මහපු එකක්  ෙනොෙවයි. ඔබ දැකලාඇති පැරණි 
මනුෂ්යෙයෝ උඩුකයට අඳින ඇඳුමක්  තිෙබනවා පැත්ෙතන් ගැට ෙදකක්  දාලා තමයි එයඅඳින්ෙන්. ෙමවැනි 
ඇඳුම් පභූ පිරිස්  එෙහම නැතිනම් වැදගත් පිරිස්  අඳින්ෙන් නැහැ. ඒ අයෙග් ෙසේවකපිරිස් , අතවැසි පිරිස්  තමයි 
එවැනි ඒවා අඳින්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් පභූ පිරිස්  වලට ෙසේවය කරන අය.රිය අනතුරින් මිය ගිය දරුවාද ෙපර 
ජීවිතෙය් ෙමවැනි පභූ පවුලකට ෙසේවය කළ ෙකෙනක් . ඔහු වයසඅවුරුදු 70 ක වයස්  සීමාව ඉක් මවා ගිහිල්ලා 
මියගියාට පසුව ලැබූ පතිසන්ධිය තමයි ෙම් දරුවා. 
 

දැන් ඔබට වැටෙහනවා ඇති ෙම් හදිසි අනතුරින් මිය ගිය දරුවා ෙපර ජීවිතෙය්දී කවුරුන්ද කියලා. 
මීළඟටභික්ෂුව අරමුණු කර බැලුෙව් හදිසි අනතුරින් මිය ගිය පසු ෙම් දරුවා ෙකොතැනක උපත ලැබුෙව්ද 
යන්නයි.ෙමොහු උපත ලබන්ෙන්,  ෙම් මනුෂ්යයන් ඇසුෙර්ම ජීවත්ෙවන පාථමික ෙදවිෙයක්  හැටියටයි. 
පාථමිකෙදවිෙයක්  යෑයි කීෙව් ෙම් අය දිව්යතලවල ජීවත් ෙවන මෙහේෂාඛ්ය ෙදවිවරු ෙනොවන නිසයි. 
මනුෂ්යෙලෝකය තුළ යම් යම් උපාදානයන් ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව සකස්  කරෙගන මනුෂ්යයන් ඇසුෙර්ම 
ජීවත්ෙවන දිව්යස් වභාවයක් . ෙම් ෙදවියාෙග් ඇඳුෙම් ස් වභාවය දැක් කම භික්ෂුවට හිතුනා ෙමොහුව බබා ෙදවියන් 
යෑයිහඳුන්වන්න. 
 

වයස අවුරුදු 15 ක්  පමණ ෙපනුමැති සාමාන්ය මහත දරුෙවකුෙග් රූපයක්  සහිත දණහිස පමාණයටදිගැති සුදු 
කලිසමක්  සහ ෙකොලරය ෙනොමැති කර පළල් සුදු කමිසයක්  හැඳෙගන සිටියා. සුදු හිස් වැස් මක්  පැළඳෙගන 
සිටියා. 
 

ෙම් ඇඳුම් කට් ටලෙය් ඉහත ස් වභාවය දකිනෙකොට භික්ෂුවට මතක්  වුෙණ් උපාධි පදාෙනොත්සවයකදීඋපාධි 
ලබන්නකුෙග් ස් වභාවය. ෙවනසකට තිබුෙණ් කලිසෙම් ෙකටි බව විතරයි. ෙම් අනතුරින් මියගියදරුවාෙග් 
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අම්මාත් ෙකොළඹ පධාන පාසලක ගුරුවරියක් . ෙම් දරුවාත් ෙකොළඹ පධාන පාසලකඅධ්යාපනය හදාළ 
ශිෂ්යෙයක් . ෙම් සියල්ල සමග සසඳනෙකොට ෙම් දරුවා මියයන ෙමොෙහොෙත්, තමන්අනාගතෙය්දී ෙහොඳින් 
ඉෙගනෙගන උපාධිධාරිෙයක්  ෙවනවාය යන ෙලසින් ඇතිකරෙගන තිබූ උපාදානය මතුවී,ඒ උපාදානයට 
අදාළව එම දිව්ය ස් වභාවෙය් රුව ගුණ සකස්  වූවාද විය හැකිය. ෙම් දරුවාෙග් ෙපරජීවිතයත්, මතු ජීවිතයත් 
ගැන අරමුණු කර බලද්දී භික්ෂුවට ෙම් දරුවා ෙමවැනි කුරිරු ආකාරයට වයසඅවුරදු 15 කදී පමණ හදිසි 
අනතුරකින් මියයැමට ෙහේතුවුණ කර්ම විපාකය කුමක් ද යන්න දර්ශනය වුණා. 
භික්ෂුවට දර්ශනය වුෙණ් ෙබොෙහොම තියුණු මුවහත තිෙබන කැත්තක් . ඒ ගම්වල මිනිසුන් කැළෑ එළිකරන්න 
ගන්නෙබොෙහොම තියුණු මුවහත සහිත කැත්තක් . ඒ මුවහත සහිත කැත්ෙතන් තැඹිලි පැහැයට හුරු සර්පෙයක්  
කෑලිකෑලි වලට කපනවා. ෙමන්න ෙම් සර්පයා කෑලි කෑලි වලට කපා දමා මැරූ කර්ම විපාකය තමයි 
දරුවාෙම් ජීවිතෙය්දී රිය අනතුරකින් මරණයට පත්කර දමන්ෙන්. 
 

ඔබ දැන් ෙම් භික්ෂුව සටහන් කළ උතුම් සමාධිය තුළදී අත්දුටු සන්දිට් ටික ධර්මය ඔෙබ් නුවණින් 
ෙහොඳින්ගලපාගන්නා ඕෙන්. ෙමොකද ෙම් හුදු කථාවක්  විතරක්  ෙනෙවයි. ඔබට අවංකවම ෙම් සසර දුක 
නිමාකරගැනීමට අවශ්යනම් ඊට අවශ්ය කමටහනක්  ෙම් කථාව තුළ අන්තර්ගතව තිෙබනවා. ඒ විතරක්  
ෙනොෙවයි.ඔබට ෙම් දුකින් පිරි සංසාරෙයන් එෙතර වීමට අවශ්ය නම් ඔබ තුළ ඇති කරගත යුත්ෙත්, මුලින්ම 
සංසාරයපිළිබඳව බියයි. සංසාරෙය් බිය ෙනොදකින්නා සංසාරය, මෙග් කරගන්නවා. සංසාරය බිරිඳ,  දුව, 
පුතාකරගන්නවා. ආශ්වාදයන්මයි දකින්ෙන්. ඒ නිසා ඉහත කථා පවෘත්තිය ඔබට සසර බිය ඇති කර 
ගැනීමටහුඟාක්  උපකාරී ෙවනවා. 
 

දැන් බලන්න ෙම් හදිස් සි අනතුරින් මිය ගිය 15 හැවිරිදි පධාන පාසලක අධ්යාපනය ලද ෙම් දරුවාෙපර 
ජීවිතෙය් උපත ලබලා සිටිෙය් පභූ+ පවුලක ෙමෙහකරුෙවක්  හැටියට. ෙම් ෙමෙහකරුවා වයස අවු70 පමණ 
ජීවත්ෙවලා මියගියාට පසුව තවත් අම්මා ෙකෙනකුෙග් මව්කුෙසේ පුෙතක්  හැටියට උපත ලබනවා.දැන් 
බලන්නෙකෝ ෙම් අම්මා, තාත්තා මෙග් පුෙත් කියලා අපමාණ ෙසෙනහසක්  දැක් වුෙව් කාටද? ඔහුෙපර 
ජීව්තෙය් කවුරුෙවලාද සිටිෙය්. අවුරුදු 70 පමණ වයසක මනුෂ්යෙයක්  තමයි මැරිල ෙම් නැවතපතිසංධිය 
ලැබුෙව්. ඔබ එෙහම නම් ෙදවියෙන් ෙම් නළවලා තිෙබන්ෙන් ෙපෝෂණය කරලා තිෙබන්ෙන්කාවද? ඔබට 
සිෙතන්ෙන් නැද්ද අෙන් මම නළවලා තිෙබන්ෙන් ෙපෝෂණය කරලා තිෙබන්ෙන් අර වයසකමනුෂ්යයාව 
කියලා. ඒ පභු පවුෙල් ෙසේවය කරපු ෙමෙහකාර මනුෂ්යයාව කියලා. ෙම් විදියටපිංවතුෙන්,ඔෙබ් ඔෙඩොක් කුෙව් 
සුරතල් වන ඔය දරුවා ෙපර ජීවිතෙය් කවුරුන් ෙවන්න ඇතිද? ෙවන ෙකොෙහේහරි ජීවත්ව සිටිය වයසක සීයා 
ෙකෙනක් , වයසක ආච්චී ෙකෙනක්  සමහරවිට ෙදවිෙයක් , තිරිසන් සෙතක් ,ෙපේතෙයක්  ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහමනම් ඔබ ඔය මෙග් දරුවා...මෙග් දරුවා කියලා නළවන්ෙන් සුරතල්කරන්ෙන් කාවද? ඔබ ඔය සුරතල් 
කරන්ෙන් ෙමෝහය, මුලාව, අනවෙබෝධය. ෙමෙහම කීවාම පිංවත් ඔබ ගියජීවිතෙය් සිටි ෙකනාව ෙම් ජීවිතෙය් 
ඉපදුනාය කියන ආත්ම සංඥාව ගන්න යන්න එපා. අවිද්යාව නිසාසකස්  වුණා වූ සංස් කාර ෙහේතුෙවන් 
හටගන්නා වූ ධර්මතාවයක් ය යන්න ෙහේතුඵල ධර්මතාවයන් අනුවදකින්න උත්සහ ගන්න. 
 
ෙම් රෙට් ජීවත්ෙවච්ච ෙබොෙහෝම පභූෙපෙළේ මහත්මෙයක්  සිටියා. ඔහු මියගිහිල්ලා උපත ලබන්නෙන් 
ඌෙරක් ෙවලා. එතෙකොට ඒ ඌරු අම්මෙග් තන්පුඩුවල එල්ලිලා කිරි උරා ෙබොන්ෙන් කවෙරක් ද? 
ඌරුපැටිෙයක්  බවඇත්ත. ඒ ඌරු පැටියා ගිය ජීවිෙත් අර පභු මනුෂ්යයා. පිංවතුෙන් මනුෂ්යයා ශීලෙයන් ඈත් 
ෙවන්නඈත්ෙවන්න ඒ අය ඊළග උපෙත්දී තිරිසන් අම්මලාෙග් පැටවුන් ෙලස ඉපදීෙම් පතිශතය ඉතාමත් 
වැඩියි.මනුෂ්යයා අතින් මනුෂ්ය ඝාතන,  සත්ව ඝාතන,  ඒවාට අනුබලදීම් සිදුවීම වැඩිවන්න වැඩිවන්න, 
එවැනිඅකුසල් කරන අය ඊට සුදුසු විපාකයන් විඳීම සඳහා උපදින්ෙන් ෙබලි කැපුම් කා මසට මියයන හරක් , 
ඌරු,එළු, කුකුල් කුලවලමයි. දැන් අපි නැවතත් අද දරුවාෙග් කථාවට යමු.... 
 
ෙමහි ඉහත සඳහන් කළා ෙම් දරුවා හදිසි අනතුරකින් ළමා විෙය්දීම කුරිරු ආකාරෙයන් මියයැමට බලපානලද 
ෙපර ජීවිතෙය් කරන ලද කර්මය, ෙමන්න ෙම් ෙහේතුව ඔබට ෙගොඩක්  වැදගත් ෙවනවා. 
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පසුගිය ජීවිතෙය්දී අර පභූ පවුලට ෙසේවය කළ මනුෂ්යයා තියුණු කැත්තකින් තැඹිලි පාටට හුරුසර්පෙයක් ව 
කෑලි කපා මරා දමනවා. ගිය ජීවිතෙය්දී ෙමොහු එම සර්පයා කෑලි කපා මරා දමන්ෙන්යම්ෙසේද, ඒ ආකාරෙයන්ම 
ෙම් ජීවිතෙය්දී ෙම් දරුවා සුෙඛෝපෙභෝගී බස්  රිෙය් ගැටුෙම්දී, ශරීරය බිඳීමියයනවා. බලන්න එතෙකොට 
සර්පෙයක්  මරා දැමීෙම් අකුසලය ෙමොන තරම් බලවත් වුණාද කියලා. 
 
ෙමතැනදී බලවත් ෙවන්ෙන ෙ◌ච්තනාව. ෙමොකද ෙම් සර්පයාෙග් වර්ණය ෙදස බලන විට ෙම් සර්පයා 
දරුණුවිෂකුරු සර්පෙයක්  ෙනෙමයි. අහිංසක ගැරඬිෙයක් ,  පිඹුෙරක්  වෙග් සර්පෙයක් . ෙමොහුට තිබුණා 
අවශ්යනම් ඒ සර්පයාව ෙනොමරා ෙකෝටුවකින් අරෙගන ඈතට විසිකර දමන්න. නමුත් ෙම් මනුෂ්යා තුළ 
ඇතිවූෙකෝධ,  ෛවරී ෙ◌ච්තනාව නිසා අර අහිංසක සර්පයා කෑලි කපලා මරා දමනවා. ඒ සර්පයා 
තියුණුකැත්ෙතන් කෑලි කැපී යනවිට දඟලනවා දැකලා, ඒ මනුෂ්යයා අපමාන තෘප්තියක්  ලබන්න ඇති. 
අදසමාජෙය් ෙමොනතරම් නම් මනුෂ්යෙයෝ, දරුෙවෝ ඉන්නවද සතුනට හිංසා කරලා සතුටුෙවන. හූෙනක් ෙග් 
වලිගයකඩල දමලා, ඒ කැඩුණු වලිගය දඟලන හැටි බලලා සතුටුෙවන..... 
 
ෙමතැනදි අපි කාලකන්නි සතුටක්  ලබන බව ඇත්ත. නමුත් ඒවාෙය් විපාක පසු කලකදී ඒවෙය් විපාක, 
අෙප්ශරීරය කෑලි කැඩී යන විපාකයන් ෙලසින් ෙගවන්න අපට සිද්ධෙවනවා. ෙම් විදිහට කර්මය කර්මඵල 
ගලපාබලනෙකොට, වර්තමාන සමාජෙය් සිදුෙවන්නා වූ අධික වාහන අනතුරු නිසා, ආයුධවලින් කපා ෙකොටා 
ගැනීම්නිසා මියයන, තුවාල ලබන,  අතපය අහිමිවන මිනිසුන් දරුවන් ෙකොපමණද?  ෙරෝහල් වල හදිසි 
අනතුරුවාට් ටුවල පතිකාර ලබන දහස්  ගණනක්  ෙරෝගීන් ෙම් කුමක් ද අත්විඳින්ෙන්?  ෙපර සංසාරෙය් 
තමාවිසින්ම කළාවූ සත්ව ඝාතනයක් , සත්ව හිංසාවක අකුසල් විපාකයක් . 
 
අපි රියදුරන්ෙග් ෙව්ගය වැඩිය කියලා ෙදොස්  කියනවා. බීමත්ව රිය පදවනවා කියල ෙදොස්  කියනවා.මාර්ග නීති 
පිළිපදින්ෙන් නැතිය කියලා ෙදොස්  කියනවා. ෙම්වාත් ෙහේතු තමයි. ෙමවැනි ෙහේතු, ෙ◌ච්තනාමනුෂ්යයා තුළ 
සකස්  ෙවන්ෙන් තවත් අයකුට අදාල අකුසල් විපාකදීමට අවශ්ය පරිසරය සකස් කර දීමසඳහාමයි. එක්  අෙයක්  
මුදල් හම්බකිරීමට ඇති ආශාව නිසා ෙව්ගෙයන් රිය පදවනෙකොට, තවත් අෙයක් බීමත්ව රිය පදවනෙකොට, ඒ 
තුළින් අලුත් කර්මයන් සකස්  කරගනිද්දී, තමාෙග් ශීලය බිඳගනිද්දී, ශීලෙයන්පමාදභාවයට පත්ෙවද්දී, තවත් 
පුද්ගලෙයක්  ඒ ශීලෙයන් පමාදභාවයට පත්වූ මනුෂ්යයාෙග්කියාවක්  ෙහේතුෙවන්, තමා සංසාරෙය් කරන ලද 
එවැනිම කර්මයක අකුසල් විපාකය අත්විඳිනවා. තමන්කරනා අකුසල් විපාකදීම සඳහා, අකුසල් කරන අය 
ෙනොදැන නමුත්, එකිෙනකාට උපකාර කරගන්නවා. ෙම්එකිෙනකාට උපකාර කරගැනීම තමයි වර්තමානෙය් 
සමාජය තුළදී අපි දකින්ෙන්. එක්  පුද්ගලෙයකුට අතීතඅකුසල කර්මයන් විපාක ෙදනෙකොට තවත් 
පුද්ගලෙයක්  අලුතින් අකුසල් කර්ම සකස් කර ගන්නවා. ඇයි ෙම්?සම්මා දිට් ඨියට ෙනොපැමිණි මනුෂ්යයාට 
නැවත නැවත දුක සකස්  කර දීමට. 
 
ෙම් පහෙළොස්  හැවිරිදි දරුවාට තමා ෙපර ජීවිතෙය්දී කරන ලද පාණඝාත අකුසල් කර්මය විපාක දීමසඳහා 
කවුද උපකාර කෙළේ? තමන් ගමන්ගත් සුෙඛෝපෙභෝගී බස්  රථෙය් රියදුරා. ඔහු ශීලෙයන්පමාදභාවයට පත්වූ 
නිසා,  සතිය සිහිය ගිලිහී ගිහින් අනතුරුදායක ෙව්ගයකින් බස්  රථය පැදවීම තමයිදරුවාෙග් මරණයට 
ෙහේතුවුෙණ්. එම රියදුරා ශීලයක පිහිටි අෙයක්  නම් ඔහු තුළ සතිය සිහිය තිබිය යුතුයි.හිරි ඔතප් ෙදක තිබිය 
යුතුයි. එෙහමනම් ඔහු දන්නවා ෙව්ගය කුමක් ද, සීමාව කුමක් ද කියලා. එෙසේනම්මුදල් හම්බකිරීමට ඇති 
තෘෂ්ණාව නිසා අනතුරුදායක ෙව්ගයකින් ඔහු තම බස් රථය පදවන්ෙන් නැහැ. ඔබසතිෙයන් සිහිෙයන් 
ෙතොරවීම නිසා, ඔබ පදවන වාහනයට ගැටී, යටවී ෙකෙනක්  මියගියෙහොත් එෙසේත් නැතිනම්ජීවිත කාලය 
පුරාවට අබ්බගාතෙයකු බවට පත්වුවෙහොත්, දරුපවුලක්  අනාථ වුවෙහොත් ඔබට පුළුවන්ද තමාෙහේතුෙවන් සිදුවූ 
එම විපත අමතක කර දමන්න. ෙකොච්චර අමතක කරදමන්න හැදුවත් ඒවා මතකයට එනවා. 
ඒ නිසාම තමන් බීමත් භාවයට වැෙටන්න ඉඩ තිෙබනවා. තව තව අකුසල් වැඩිකරගන්නවා. තමන් 
කවදාහරිමියයන ෙමොෙහොෙත්දී ෙම් සිදුවීම් මතකයට එනවා. අවිද්යාෙවන් ඔද්දල්වුණු සිත හරි දක්ෂයි, 
මැෙරනෙමොෙහොෙත්දී ෙමවැනි බලවත් අකුසල් කර්මයන් ඔබට මතක් කර ෙදන්න. එවිට ඔබ ගැෙටන සිතිනුයි 
මියයන්ෙන්.ගැෙටන සිතින් මියයන ෙකනා දුගතිවලයි උප්පත්තිය ලබන්ෙන් කියලා ෙලොව්තුරා 
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බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකරනවා. බලන්නෙකෝ ඔබ අධික ෙව්ගෙයන් රිය පදවලා වැඩිපුර මගීන් 
දසෙදෙනක්  පටවාගතෙහොත් ඔබරුපියල් දාහක්  වැඩිපුර හම්බකර ගනීවී. ඒත් ඒ රුපියල් දහසට තෘෂ්ණාෙවන් 
ඔබ රැස් කරගන්නා අකුසලයසින් ඔබව කල්ප ගණනක්  දිගු දුකක්  උරුමකර ෙදනවා. ඔබ ෙව්ගෙයන් රිය 
පදවලා පැයක්  කලින් ඔෙබ්ගමනාන්තයට පැමිණිෙයොත්, ඔබ ඒ පැය විෙව්ක ගනීවී. ඒත් ඒ ෙව්ගය නිසා ඔබ 
අතින් අනතුරක් සිදුවුවෙහොත්, එහි අකුසල් විපාකය ෙහේතුෙවන් ඔබට කල්ප ගණනාවක්  සතර අපායවල 
අවිෙව්කීව පමදවීමටසිදුරෙවනවා. මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුවත් එය අල්පායුෂ සහිත, ෙරෝගී ජීවිතයක් ම තමයි 
ලබන්ෙන්. ඔබෙයෝනිෙසෝමනිසකාරෙයන් යුතුව ඇස්  ෙදක ඇරලා බැලුවෙහොත්, කන් ෙයොමලා බැලුවෙහොත් 
ඔබට ෙම් අත්දැකීම්සමාජය පුරාවටම දකින්න අහන්න පුළුවන්. ෙමොනතරම් මිනිසුන්, දරුවන්, අඩු ආයුෂෙයන් 
මියයනවද?ෙමොනතරම් මිනිස් සු ෙරෝගාබාධයන්ෙගන් ෙපෙළනවද? ඊට සමගාමීව අනිත් පැත්තත් අපි දකිමු. 
ෙමොනතරම්මිනිස් සු සත්ව ඝාතන කරනවාද? ෙමොන තරම් මිනිස් සු සත්ව හිංසා කරනවාද? බලන්න ෙදපැත්ත 
සැසඳිලායන විදිහ. ෙම් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාල ෙහේතුඵළ ධර්මයන්මයි. 
 
ෙම් ලිපිය ලියන අවස් ථාෙව් භික්ෂුව වැඩසිටින්ෙන් රජරට පෙද්ශෙය් ආරණ්යයකය. භික්ෂුව වැඩසිටිනගල් 
කන්ෙද් ඉහළ කුටියට ගල් කන්ද පාමුල පිහිටි වැව ෙහොඳට ෙපෙනනවා. ඉෙඩෝර කාලය නිසා වැවහුඟක්  
හිඳිලා. ඊෙය් රාතී 8.00 පමණ මුළු කඳුවැටියම ෙදෝංකාර ෙදමින් ෙවඩි හඬක්  ඇසුනා. ෙමයෙම් පෙද්ශයට 
සාමාන්ය සිද්ධියක් . පිපාසයට ජලය ෙසොයාෙගන එන වන සතුනට දඩයක් කරුවන් ෙවඩිතියනවා. මුළු රාතිය 
පුරාම වැෙව් මාළු දැල් එලලා වැව ෙබොර කරනවා, මාළු කලබල කරලාදැෙල් පැටෙලන්න. මීට සති තුනකට 
පමණ ෙපරතුව දවසක ආරණ්යෙය් ඈත කුටියක වැඩසිටින ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  පිණ් ඩපාතය සදහා උෙද් 
8.00 දාන ශාලාවට වඩිනෙකොට උන්වහන්ෙසේ වඩින කැලෑවමැද අඩි පාෙර් ෙවඩි වැදුණු වල් ඌෙරකු 
ෙදෙදෙනකු විසින් හම ගහනවා, මස්  කරනවාලු. ස් වාමීන්වහන්ෙසේ ෙම් ස් ථානය පසුකරන ෙකොටත් ෙම් 
ෙදෙදනා ෙනොදැක් කා වාෙග් සතාව මස්  කරනවාලු.හාමුදුරුෙවෝ නිහඬවම වැඩම කලා දාන ශාලාවට. ෙම් වල් 
ඌරා මස්  කරලා සතියක්  මස්  කාවි.එෙහම නැතිනම් එම මස්  විකුණලා වැඩිම උෙනොත් රුපියල් ෙදතුන් දාහක්  
ලබාගනීවි. සතියක්  කටට රහටකෑම උෙදසා. ඔබ රුපියල් ෙදතුන්දාහක්  හම්බ කරගැනීම උෙදසා ඔය එක 
කුරිරු සත්ව ඝාතනය නිසාරැස් කරගන්නා අකුසලය ඔවුනට ඊළඟ උපත සලසල ෙදන්ෙන් නිරෙය් අපමාණ 
දුක්  ෙදන තැනක.සතියකෙදකක කාලයකට ෙනොෙව් කල්ප ගනනාවකට. තිරිසන් ෙයෝනියක උපත ලැබුවත් 
මනුෂ්යෙයක්  අතින් මැරුම්කන්නම ෙවනවා. මීට වසර ෙදකකට විතර ෙපරාතුව ෙම් ආරණ්යෙය්ම වැඩසිටිය 
අවස් ථාෙව් ෙම් අසලෙවල්යායක ඇතින්නක්  ෙවඩිතබා මරා දමලා තිබුණා. ෙහේතුව ෙකෙසල් වගාවක්  පාළු 
කරන්න ආපු නිසා.ඇය බඩදරු ඇතින්නක් . ෙවඩි වැදීම නිසා ඇතිවූ ෙව්දනාෙව්දී ඇය කුෙසේ සිටි ෙනොෙම්රූ 
අලිපැටවාද බිහිකරලා. අලි අම්මයි දරුවයි ෙදන්නම මැරිලා. බලන්න සංසාෙර් කරපු ෙමොන කර්ම 
විපාකයක් ද? ෙම් සත්තුෙදන්න අත්විඳින්ෙන්. අපි ෙමවැනි තැනකදි දකින්ෙන් ෙවඩිතිබ්බ මනුෂ්යයා කරගත්ත 
අකුසල් විපාක පමණයි.එෙහම දකිනවානම් එතනදි අපි අසම්පූර්ණයි. ෙමතන ෙපර අකුසලයක්  විපාකදීමත් 
අලුත් අකුසලයන්සිදුකරගැනීමත් කියන ස් වභාවයන් ෙදකම තිෙබනවා. ෙම් ෙදපාර්ශවෙය්ම දුකට 
ෙහේතුෙවන්ෙන් ශීලෙයන්පමාදභාවයට පත්වීමයි. ඇතින්න ෙවඩිතිබ්බ අසරණ මනුෂ්යයා ශීලෙයන් පමාද 
භාවයට පත්වූෙකෙනක් . ඒ නිසාම ඔහු තුළ කළයුත්ත ෙනොකළයුත්ත කුමක් ද කියලා අවෙබෝධයක්  තිබිල 
නැහැ.රුපියල්පන්දාහකවත් වටිනාකමක්  නැති ෙකෙසල් වගාවක්  උෙදසා කල්ප ගණනාවක්  නිරෙය් 
දුක් විඳීමට සිදුවනකුරිරු සත්වඝාතන ෙදකක්  සිදුකරගත්තා. ෙම් සත්ව ඝාතන ෙදක සිද්ධකරපු අසරණ 
මනුෂ්යයා මැෙරනෙමොෙහොෙත් තමන්ෙග් ෙලයින් උපන් දරුවා අමතක ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් ෙම් කුරිරු සත්ව 
ඝාතනය නම් මාරයාවිසින්ම ඔහුට මතක්  කරෙදනවා. ඒ තරමට අකුසල් ෙ◌ච්තනාව බලවත්. 
 
යම් අවස් ථාවක්  තිෙබනවා සත්වඝාතන අකුසලය බලවත් ෙනොවන. පසුගිය සතිෙය් දවසක භික්ෂුවආරණ්යෙය් 
පහළ තිෙබන කුටි ෙප්ළිෙය් ආලින්දෙය් තිබුණ ෙකොස් ස අතට ගත්තා ආලින්දයඅතුගාන්න. ෙකොස් සතිබුණ 
තැනින් ගන්නෙකොට භික්ෂුව දැක් කා ෙකොස් ස යට දරණ ගසාෙගන සිටින සර්පෙයක් . එම සත්වයාෙපොළෙව් 
ශ්Sතලත් ෙකොහුෙගොෙඩ් රස් නයටත් මැදිව දරණ ගසාෙගන සිටියා. භික්ෂුව අසල සිටි කැපකරුමහත්මෙයකුට 
කථාකරලා කීවා 'මහත්තෙයෝ ෙමතන සර්පෙයක්  සිටිනවා එයාව කැලයට විසිකරන්න' කියළා.එම කැපකරු 
සර්පයාව දැකලා කියනවා 'හාමුදුරුවෙන් ෙම් සර්පය ෙම් පෙද්ශෙය් ජීවත්වන විෂකුරු සර්පවිෙශේෂ වලින් එක 
සර්ප වර්ගයක් ' කියලා. කැපකරු භික්ෂුවට කීවා ෙම් සර්පයා ඉදිරියට පැනලා දෂ්ටකරනවා ඒ නිසා මෑත්ව 
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සිටින්න කියලා. දිග ලී ෙකෝටුවක්  අරෙගන සර්පයාව කැලයට විසිකළා. ෙකෝටුෙවන්විසි කරන හැම 
වතාවකම ඒ සර්පයා ඉදිරියට පනිනවා. ඒ එම සර්පයා සංසාෙරදි පුහුණු කරපු ෛවරය,ෙකෝධය, ව්යාපාදය. 
එම ගතිය එම සතාට අම්මා තාත්තාෙගන් ආව ෙනොෙව්. එයාම සසර වඩපුෙදය. ෙම් සර්පයා විසි කරන ගමන් 
ආරක්ෂක අංශයට සම්බන්ධ ෙම් කැපකරු භික්ෂුවට කියනවාහාමුදුරුවෙන් මීට ෙපර ෙම් ස් ථානයට නුදුරින් ෙම් 
වර්ගෙය්ම විෂකුරු සර්පයන් හතර ෙදෙනක්  සිටියා. ඒඅය මම මරාදැම්මා කියලා. 
 
භික්ෂුව දන්න තරමින් ෙමොහු සත්ව ඝාතන කරන ෙකෙනක්  ෙනොෙව්. ඒ නිසා භික්ෂුව ඔහුෙගන් ඇසුවා ඇයිඔබ 
එම සර්පයන් මැරුෙව් කියලා. එවිට ඔහු කියනවා ෙමහි වැඩසිටින ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාට, ගිහිපිංවතුන්ට දෂට් 
කරයි කියලා. ඒ අයට නරකක්  නපුරක්  කරයි කියලයි මම ඒ සර්පයින්ව මැරුෙව් කියලා.ෙම් සර්පයින්ව මැරුව 
ෙකනා ෙම් ආරණ්යෙය් ජීවත්වන අෙයක්  ෙනොෙව්. ෙමොහු අතින් සත්වඝාතනයක්සිද්ධෙවනවා,  සිල්පද 
බිෙඳනවා ෙකෝධය, ෛවරය, ව්යාපාද සිතක්  සකස්  ෙවනවා. ඒ සිත සකස් වීඅනිත්යභාවයට පත්ෙවනෙකොටම 
ෙහෝ ඊට ෙපරාතුව ෛමතී සහගත සිතකුත් සකස් ෙවනවා. 'අෙන් ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාට දෂ්ටකරයි, 
උන්වහන්ෙසේලා අපවත්ෙවයි, ෙරෝගීෙවයි, ගිහිපිංවතුන්ලාට දෂ්ටකරයි'..... 
 
බලන්න අර අකුසල් සත්වඝාතන සිතත් සමඟම ෙමොහු තුළ බලවත් ෛමතී සහගත සිතකුත් සකස් වුණා. 
ෙමන්නෙමවැනි අවස් ථාවක අර සත්වඝාතන අකුසලෙය් විපාකය හීනෙවන්න පුළුවන්. දැන් අපි නැවතත් 
ඉකුත්සතිෙය් පළවූ කථාෙව් මුලට යමු. එහි ෙමම පහෙළොස්  හැවිරිදි දරුවා ෙපර ජීවිතෙය්දී පභූ 
පවුෙල්අතවැසිෙයක්  ෙලස කැත්ත, පිහිය, උදැල්ෙල් වැඩකරමින් සිටින විට කැත්ෙතන් ගසා මරාදමන්ෙන් 
අහිංසකස් වභාවෙය් සෙතක් . ඔහුට ඕනතරම් අවස් ථාව තිෙබන්න ඇති එම සතාව මඟහැර යන්න. එෙහම 
නැතිනම්ෙකෝටුවකින් අරෙගන විසිකරන්න. එෙහත ඔහු තුළ සකස් වූ සත්වඝාතන ෙ◌ච්තනාෙව් බලවත්භාවය 
නිසා ඔහුමහා අකුසලයක්  සිදුකරගත්තා. මරණයට පත්ෙවන සතා ෙලොකු සෙතක්  වුවද කුඩා සෙතක්  වුවද 
මරණීෙයච්තනාව බලවත් නම් අකුසලය විපාකදීෙම් ශක් තිය වැඩිෙවනවා. ඒ නිසාමයි ෙපරභවෙය් අහිංසක 
සර්පයාකැත්ෙතන් කෑලි කපා මරාදැමීෙම් අකුසල් විපාකය හැටියට ෙම් ජීවිතෙය්දී එම දරුවා බස් රථයක 
ගමන්කරමින් සිටියදී අනතුරට ලක් වී,  ශරීරය බිඳී,  අකාලෙය් මිය යන්නට සිදුවන්ෙන්. ෙපර භවෙය්දී 
සර්පෙයක්මරාදැමීෙම් අකුසලය ෙම් තරම් භයානක ෙලස විපාක ෙද්නම් ඔබ ෙම් ගැන ෙහොඳ අවෙබෝධයකින් 
කටයුතුකරන්න ඕෙන්. ෙමොකද සමාජෙය් සමහර පිංවතුන්ෙග් මතයක්  තිෙබනවා කුහුඹුෙවක් , මදුරුෙවක්  
වෙග්සෙතක්  මැරුණහම,  එම සතුනට ෙව්දනා දුන්නම එම කියාවන් තමන්ට විපාකදීම පිණිස සකස්  
ෙවන්ෙනනැහැය කියලා. 
 
වියළි කලාපෙය් පෙද්ශවල විශාල රංචු වශෙයන් ගවයන් සිටිනවා. ෙම් ගවයන්ෙග් අයිතිය තහවුරු කිරීමසඳහා 
හරක්  හිමිකරුෙග් නම හංවඩුගසා තිෙබනවා. ගවයාෙග් ෙබල්ල ළඟින් පටන්ෙගන වලිගය ළඟටයනකම්ම 
පුච්චලා, ෙලොකු අකුරු ෙකොටලා. ෙම්වා කරන මනුෂ්යයන්ට දැෙනන්ෙන්වත් නැහැ, තමාෙග් ෙමමකියාෙවන් 
එම සතා අත්විඳින ෙව්දනාව. ෙමවැනි අකුසල් සිදුකරන අය අහම්ෙබන් ෙහෝ මනුෂ්ය ජීවිතයක්නැවත 
ලැබුෙවොත් වතුර ෙක්තලය ෙපරළිලා, ගෑස්  ටැංකිය පුපුරලා, ෙබෝම්බයකට පිළිස් සිලා මුළු ශරීරයමපිච්චිච්ච 
ස් වභාවයට පත්ෙවනවා. ඒ දුෙකන්ම මැරිලා නිරයන්ට වැෙටනවා. සමහරු තමා විසින්ම තමාෙග්ශරීරයට ගිනි 
තබාෙගන මියයන්ෙන් ෙමවැනි සත්ව හිංසාවන් නිසා. 
 
පිංවත් ඔබට, ඔබ නිසා, ඔබ අතින් සත්ව ඝාතනයක් , සත්ව හිංසාවක්  සිදුෙව් යෑයි අනුමාන කරනවානම් ඒ 
ස් ථානය, අවස් ථාව මගහැර යන්න. සතා මදුරුෙවක්  වුවත් කමක්  නැහැ. ඔබ සවස අඳුරවැටීෙගන එනෙකොට 
එහි පහළිෙය් වාඩිෙවලා සිටිනවා. එවැනි තැනකදී ඔබට මදුරුෙවෝ දෂ්ටකරන නිසාමදුරුෙවෝ මරන්න 
සිද්ධෙවනවා නම් ඔබ මදුරු දඟරයක්  පත්තුකර ගන්න. මදුරු දැලක්  භාවිතයට ගන්න.එවැනි ෙදයක්  කරන්න 
බැරිනම් එම ස් ථානය මඟහැර යන්න. මදුරුවාට පහරදීෙමන් ඔබ ලබන තාවකාලිකආශ්වාදෙය්, දීර්ඝ කාලීන 
කටුක ආදීනවයක්  තිෙබන බව දකින්න. ඔබට පීඩා කරන ෙලොකු කුඩා කුමනවර්ගෙය් සෙතක්  හමුවුවද එම 
සතා මාරයා බව දැනගන්න. රූපය යම් තැනකද එතැන මාරයා ඇතකියලා ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් එම සතා නිසා ඔබට කල්ප ගණනකදුකක්  සතර අපාෙය් විඳින්න සිදුෙවන්න 
පුළුවන්. මාරයාෙගන් මිෙදන්න, ෙබ්ෙරන්න ෙන්ද ඔබ ෙම් හැමපිංකමක් ම කරන්ෙන්. එම නිසා තිරිසන් 
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සත්ත්ව ෙව්ශෙයන් ඔබ ඉදිරියට එන මාර උගුෙලන් ඔබ ෙබ්ෙරන්න.එම මාර උගුල ඔබ මගහැර යන්න. එවිට 
ඔබ මගහැර යන්ෙන් දුකයි. දුක මගහැර යැමට දක්ෂෙකනාමයි කවදාහරි දුක අවෙබෝධ කරගන්ෙන්. ෙම් සඳහා 
ඔබට ජවය ශක් තිය ලබාෙදන්ෙන් ශීලයයි.එෙහයින් ජීවිතය පරදුවට තබා සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න. ශීලය 
උෙදසා පරදුවට තබන ඔෙබ් ජීවිතයත්අනිත්යයට අයිති ෙදයක් , දුකට අයිති ෙදයක් . අනිත්යයට, දුකට අයිති 
ඔෙබ් ජීවිතය පරදුවට තබා ඔබආරක්ෂා කරගන්නා ශීලය අයිති දුකින් මිදීෙම් මාර්ගයට. ඒ කියන්ෙන් සතර 
අපාෙයන් මිදීෙම් ඒකායන මාර්ගයට. 
 
අතිසුන්දර වුවද අතිකටුක වුවද විවිධත්වෙයන් ගහන තිරිසන් ෙලෝකය ෙදස බලන්න. දිය ෙගොඩ 
ෙදෙකහිමජීවත්ෙවන එම තිරිසන් ෙලෝකය යනු ෙපර ජීවිතෙය්දී ශිල්පද බිඳගත්තවුන්ෙග් ෙලෝකයයි. සිල්පද 
ගරු ෙනොකළඅයෙග් ෙලෝකය වන තිරිසන් ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය, විසිතුරුභාවය යනු ෙපර බවයන්හිදී 
දන්දීෙම් කුසලවිපාකයයි. එහි කටුකභාවය යනු බිඳගත් සිල්පද වල අධිභාවයයි. විවිධත්වය යනු අකුසල් 
ෙ◌ච්තනාවන්ෙග්සංකීර්ණ භාවයයි. 
 
බලන්න. ජීවිතය කියන්ෙන්,  තිරිසන් සත්ත්ව ජීවිතයක්  කියන්ෙන් ෙමොනතරම් මංමුලාවක් ද,  ඇස්  
බැන්දුමක් දකියලා. තියුණු අකුසල් විපාකයක්  විසිතුරු දවටනයක ඔතලා තිෙබනවා වෙග් එයත් හරියට 
ඔෙබ්පාණඝාතයට අනුබල ෙදන,  සිල්පද බිඳගැනීමට අනුබල ෙදන සිත වෙග්මයි. සිල්පද බිඳගැනීම 
තුළසැපයක්  ලබනවා. ඒ සැපය නමැති විසිතුරු දවටනය ඔතා ඇති අකුසල් විපාකය ඔබ දකින්ෙන් නැහැ. 
ඒතරමටම දවටනය විසිතුරුයි. 
 
පිංවත් ඔබ ශීලයට ගරුෙනොකරන සිතක් ,  පාණ ඝාතයට,  සත්ව හිංසාවට අනුබල ෙදන සිතක්  
සකස් ෙවනෙකොටම දකින්න සිතක්  කියන්ෙන් දුකක් ය කියලා, දුකක්  කියන්ෙන් සිතක් ය කියලා. එවිට එම 
සිතඅනිත්යෙවලා යාවී. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් එම කමටහනම නිවීසැනසිල්ෙල් නැවත නැවත ෙමෙනහි 
කරන්න.එෙහම ෙමෙනහි කරනෙකොට ඔෙබ් සිෙත් සමාධිමත් බවක්  හටගනීවී. ඒ ශීලෙය් ආනිසංශයයි. 
ෙලෝකය දුක බවදකින ඇසයි. ෙම් සමාධිමත් සිත ඔබට සකස් වුෙණ් පැය ගණනාවක්  එරමිනියා ෙගොතාෙගන 
භාවනා කරලාෙනොෙවයි. සිත ෙදස බලාෙගන හිඳීෙමනුයි. සකස් වන පාණඝාතයට අනුබල ෙදන සිත, දුක 
පිණිසෙහේතුෙවන බව දැකලයි. ඒ දුකට උරුම සිත ඔබ ෙවතින් අතහැෙරනෙකොට, ඒ සිත නැවත නැවත දුක 
බවෙමෙනහි කරන විට ශක් තිමත් වන ශීලය නිසාම සමාධිය සකස්  වුණා. පිංවත් ඔබ සමාධිය 
ෙසොයාෙගනයන්න අවශ්ය නැහැ. උතුම් ශීලෙයන් ඔබ පරිපූර්ණ ෙවන්න. අවංක බවට පත්ෙවන්න. ඒ 
පරිපූර්ණ බව තුළමසමාධිය පිහිටනවා. 
 
භික්ෂුව ෙමහි සටහන් කරන තරම් එය ඉක් මන් ෙනොවන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ තුළ සංසාරික දුකින් 
අත්මිෙදන්නඅවංකවම උවමානව, වීර්යය තිෙබනවා නම් ඔබට එය පහසු ෙදයක්  ෙව්වි. 
 
දැන් අපි නැවතත් කථාෙව් මුලට යමු. ඉකුත් ෙකොටෙසේ කථාකළ රිය අනතුරින් මියගිය 15 හැවිරිදි 
දරුවාමියයැෙමන් අනතුරුව ලැබූ ජීවිතය තමයි ළමා ස් වභාවෙය් දිව්ය ජීවිතය. එම ළමා දිව්ය ජීවිතෙයන්රුව, 
ස් වභාවය එම ලිපිෙය් මුලදී සටහන් කළා. ෙමම දිව්ය ස් වභාවය මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්ම යම් යම්ෙද්වල් උපාදානය 
කර ලබන දිව්ය ස් වභාවයක් . 15 හැවිරිදි දරුෙවක්  ෙමවැනි අකාරුණික ආකාරයටමියයනෙකොට ඔහුට බලවත් 
අකුසල් ෙ◌ච්තනාවක්  සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ. පහත උදාහරණෙයන් ඔබට එයවටහාගන්න පහසුෙව්වි. 
 
වැඩිහිටි අෙයකුට තවත් වැඩිහිටි අෙයක්  පහර ෙදනවා. පහරදීමත් සමඟම පහරකෑමට ලක් ෙවන්නා 
තුළෙකෝධය,  ෛවරය,  ද්ෙව්ශය,  පළිගැනීම.... ෙමවැනි අකුසල් සිත් රාශියක්  සකස් ෙවනවා. එෙහත් 
ෙපොඩිළමෙයකුට පහරක්  ගැසුවෙහොත් එම දරුවා රිෙදනවා කියලා බෙය් කෑගසාවි, හඬන්න පටන්ගනීවී. 
එතැනදීදරුවාට ෙබොෙහොම අසරණ අහිංසක ෙ◌ච්තනාවක්  සකස් ෙවන්ෙන්. ෙම් රිය අනතුරින් මියයන දරුවාට 
අවසන්චුතිසිත ෙලස සකස් ෙවන්න ඇත්ෙත් ෙබොෙහොම අහිංසක මධ්යස් ථ සිතක් . ඒ නිසාම ඔහුට එම ළමා 
දිව්යස් වභාවය ලැෙබන්නට ඇති. ඔහු එම දිව්ය ස් වභාවය තුළ සිටිමින්ම තමා ෙපර ජීවිතෙය්දී කැමති 
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කළෙදමාපියන්, නිවස, අධ්යාපනය ලද පාසල, ඥාති මිතයින් තම දිව්ය සිතින් ස් පර්ශකරමින්සතුටුෙවනවා 
ඇති. ආශ්වාදය ලබනවා ඇති. ෙදමාපියන් කරන පිංකම් ෙදස බලා සතුටුෙවනවා ඇති. ඔහුස් වභාවයන් සමඟ 
ගැෙටනවාත් ඇති. ෙකෙසේ වුවද, ෙම් හදිසි රිය අනතුරින් මියගිය දරුවා වාසනාවන්තදරුෙවක් . ෙමොකද ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් සතර අපායට වැෙටන්ෙන් නැතිව ෙමවැනි දිව්ය ස් වභාවයක් ලබාගැනීම භාග්යයක් . හැබැයි, 
වර්ණනා කළයුතු භාග්යයක්  නම් ෙනොෙවයි. 
 
ෙම් සටහන ෙමතැනින් නවත්වනවා. ජීවිත තුනක කථාවක්  ෙමතැන තිෙබනවා. ෙම් ජීවිත තුනක කථාව 
ඔබඔෙබ් ජීවිතෙය් යහපත් උෙදසා ගලපාගන්න. 
 
මල්, ගස් වල තිබලා වැඩක්  නැහැ. ඒ මල් ෙනලලා බුදු සමිඳුට පූජා කරන්න. මල් පූජා කළාය කියලාඑහි සැබෑ 
අර්ථය සිද්ධෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ මල් පරෙවන බව සිතලා,  දැකලා එය අනිත්ය බව ඔෙබ්ජීවිතයටත් 
ගලපාගන්න. ඉහත සටහනද ඔබ කියවලා එය ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපාෙගන එම කුසලය'බබාෙදවියන්ටත්' 
අනුෙමෝදන් කරන්න. 
 

4. හැංගි හැංගි ෙවස්  බැන්දත්... 
 
භික්ෂුව ෙම් ලිපිය ලියන ෙමොෙහොෙත් වැඩසිටින්ෙන් අනුරාධපුර දිස් තික් කෙය් කැලෑබද ආරණ්යයක.විශාල 
කඳුවැටි කිහිපයකින් වටව ඇති රමණිය බිමක් . උස්  ගල් කන්ෙද් නැෙගනහිරට මුහුණලා භික්ෂුවවැඩසිටින 
කුටිය තිෙබන්ෙන්. කඳුමුදුෙන් සිට බලනෙකොට කඳුපාමුල දර්ශනීය වැව, අතුරු කඳුවැටි, කුඹුරුයාය,අක් කර 
දසදහස්  ගණනක විහිදුන වනෙපත,  පක් ෂීන්,  වන සතුන් සැබෑම ආරණ්යයක ලක්ෂණ සියල්ලමෙමහි 
තිෙබනවා. භික්ෂුව ෙම් ආසනය මත වාඩිෙවලා ෙම් පරිසරය ෙදස බලනෙකොට ෙමෙහම සිතුණා. 
ෙම්ෙමොෙහොෙත් චමත්කාර ජනක පරිසරයක්  ෙම් වටපිටෙව් තිබුණත් අතීතෙය් ෙම් ස් ථානය මහා 
කටුකකාන්තාරයක් ව තිෙබන්නට ඇති. ජලෙයන් පිරී ඉතිරී ගිය මුහුදක් ,  ගංගාවක්  ෙලස තිෙබන්නට 
ඇති.සශික නගරයක් ව තිෙබන්නට ඇති. භූමිකම්පාවලින්, සුළි සුළංවලින් ෙපරළී විනාශවී ගිය බිමක් ව 
තිෙබන්නටඇති. සුසාන භූමියක් ව තිෙබන්න ඇති. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා, රහතන් වහන්ෙසේලා වැඩ සිටි 
තැනක් වතිෙබන්ට ඇති. බලන්න අතීත රූපයන්ෙග් තිෙබන විවිධත්වය. ඒ කියන්ෙන් අනිත්යභාවය. ඒ 
වෙග්මයිඅනාගතෙය් හට ගත්තාවූ රූපයත්. වර්තමානය කියලා කියද්දීම ඒ වර්තමානය අතීතයට එකතුවී 
අහවරයි. ඒතරම්ම ෙව්ගෙයන් ෙලෝකය ෙගවිල යනවා. ෙගවීයන ෙව්ගෙයන්ම ෙලෝකය ලියලනවා. අෙප් 
ජීවිතත් එෙලසමයි.අද මනුෂ්යෙයකුව සිටින ෙකනා ෙහට නිරයට වැෙටනවා, ෙදවිෙයක්  ෙවනවා, බහ්මෙයක්  
ෙවනවා,තිරිසෙනක්  ෙවනවා. එක තැනක්  ෙගවීයනෙකොට තව තැනක්  දළුලනවා. ෙමන්න ෙම් විදියට 
මනුෂ්යජීවිතය ෙගවී ගිහින් නිරයට වැටුණ අවාසනාවන්තෙයක්  ගැන කථාවක්  තමයි භික්ෂුව දැන් ෙමහි 
සටහන්තබන්ෙන්. ෙම් කථාවත් ඔබට උතුම් ශීලෙය් වටිනාකම කියාෙදන කථාවක්  ෙව්වි. 
 
අද ෙලෝකය ෙසොයන්ෙන් සරල ෙද්වල්, පහසු ෙද්වල්, ක්ෂණික ෙද්වල්. තරගකාරී ෙලෝකෙය් අවිෙව්කෙයන් 
මිදීවිෙව්කය අත්කරගැනීම සඳහායි ෙම් ෙද්වල් ෙලෝකය ෙසොයන්ෙන්. ෙම් ලබාගන්නා වූ විෙව්කය ඔවුන් 
ෙයොදන්ෙන්ජීවිතෙය් නැවත අයිතිකරගන්නා වූ අවිෙව්කය උෙදසාමයි. 
 
වාර්ෂිකව දන් ෙදන පිංවතුන් ආරණ්යවලට එනවා. දානය ඉවරෙවලා සමහරක්  පිංවතුන් යන්ෙන් 'අම්ෙමෝෙම් 
අවුරුද්ෙද දාෙන ඉවරයි' එෙහම නැතිනම් හත්දවෙසේ, තුන්මාෙසේ, අවුරුද්ෙද් දාෙන ඉවරයි දැන් ඉතින්දාන 
ඕෙන් නැහැ කියලා. පසෙළොස් වක ෙපොෙහොය දවසට ශිල් සමාදන් වන සමහරක්  පිංවතුන් හවසට 
ශීලයපවාරණය කරලා පන්සෙලන් පිටෙවන්ෙන් 'අම්ෙමෝ ඒ බැඳීෙමන් නිදහස්  වුණා'ය කියන 
සැහැල්ලුෙවන්.භාවනා වැඩසටහනට සහභාගී වන සමහර පිංවතුන් වැඩසටහනින් නැගිට යන්ෙන් 'ෙම් 
මාෙසට, ෙම් සතියටෙම් ෙහොඳටම ඇති'ය කියලා. පිංවතුන්ලා දාන, ශිල, භාවනා කටයුතුවල ෙයෙදන්ෙන් 
කවුරුහරි තරහ ෙවයි,එයාව ෙමොෙහොතක්  රවටලා යාළුකරගන්න ඕෙන් කියන හැඟීෙමන් වෙග්. කාවද ෙම් 
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රවට් ටන්ෙන්. කවුදරවට් ටන්ෙන්. රැවෙටන්නන් රැවෙටන ෙමොෙහොතක්  පාසා ඔබට මිතුරුෙවන්ෙන් කවුරුන්ද? 
ඔබට මිතුරු ෙවන්ෙන්දුක. දුක උපද්දවන මාරයා. 
 
ධර්මය සරල කරන්න, ක්ෂණික කරන්න ගිහිල්ලා දුක මිතුෙරක්  කරගන්නවා. ධර්මය කියන්ෙන් සරල 
කරන්නපුළුවන් ෙදයක්  ෙනොෙව්. ධර්මය කියන්ෙන් අනිත්යයි. කුමන අනිත්ය භාවයද? රූපෙය් අනිත්යයි. 
ෙමොකක් දරූපෙය් අනිත්ය භාවයට පත්වීෙම් ස් වභාවය. මස්  ඇසට ෙනොෙපෙනන පඥාෙව් ඇෙසන් පමණක්  
දකිනපෙව්ශයයි. එය දකින මාර්ගය ෙලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සම්මා සම්බුද්ධ 
ඥානෙයන්අවෙබෝධ කර ඔබට ෙද්ශනාකර තිෙබනවා. එකම මාර්ගයයි ඇත්ෙත්. එහි ෙකටි මාර්ග, සරල 
මාර්ග,ක්ෂණික මාර්ග නැහැ. ඔබ කවුරුන් ෙහෝ ෙව්වා රූපය අනිත්ය භාවයට පත්ෙවන ෙව්ගය 
පඥාෙවන්අවෙබෝධ කර ෙගන රූපයට ඇති ජන්ද රාගෙයන් මිෙදන තැනදියි රූපය ඇසුරුෙකොට 
සකස් ෙවනපංචඋපාදානස් කන්ධෙය්ම යථා ස් වභාවය ඔබ අවෙබෝධ කර ගන්ෙන්. 
 
භික්ෂුව දැන් ෙමහි සටහන් කරන කථාවට මුල පුරණ පිංවතාත් ධර්මය සරල මාර්ග ඔස් ෙසේ ජීවිතයටගලපාගත් 
අෙයක් . ෙම් ගලපා ගැනීම නිසා දුක ඔහුට මිතුරුවුණ හැටියි ෙම් කථාෙව් අර්ථය පුරාමතිෙබන්ෙන්. දුකට 
මිතුරුවී දුක්  විඳින ඔහුට ෙම් කථාව දැන් වැඩක් , අර්ථයක්  නැහැ. ඔබ කැමති නම්ඔබ සතුටුනම් ෙම් කථාව 
ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපාගන්න. දුක නමැති පරම සතුරා ඔබ ඇසුෙර්ම ඔබ තුළමසැඟව සිටින බව ඔබ දකින්න. 
ඔබ සමාදන් වන ශිලය සරල කරන, ක්ෂණික කරන,  ශිල්පද සැහැල්ලූ කරනසතුරා ඔබ තුළින් ඔබ 
හඳුනාගන්න. ඔබව දුකට ඇදදමන පාපමිතෙයක්  ෙසේ ඔහුව බැහැර කරන්න. රූපයඅනිත්යභාවයට පත්ෙවන 
ෙව්ගෙයන්ම රූපය ඇසුරුෙකොට සකස් ෙවන සිතද අනිත්යභාවයට පත්ෙවනවා. ෙමහිදීඔබ දකින්ෙන් රූපෙය් 
හට ගැනීම සහ විනාශවීෙම් ස් වභාවයයි. එවන් පඥාෙව් ඇසින් පමණක්  දැකියහැකි අති සියුම් ධර්මතාවයක්  
අපි සරල කරන්න, ක්ෂණික කරන්න යනවා නම්, ඒ උත්සාහෙය් තරමටම අපතුළ ෙමෝහයද තිෙබන බව අප 
අවෙබෝධ කරගත යුතුයි. ෙලෝකෙය් ෙකටි කරන්න පුළුවන් ෙදයක්  අපට නැහැ.ඒ තරම්ම ෙලෝකය ෙකටියි. 
ක්ෂණිකයි. ඒ නිසාමයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ගතකරන ෙකනාමියෙගොස්  ඊළඟ තත්පරෙය්, 
සංස් කාර ධර්මයන් ෙහේතුෙවන් නිරෙය් තිරිසෙනක් ව උපත ලබන්ෙන්. ෙම්ෙමොෙහොෙත් මනුෂ්ය ජීවිතයක්  
ගතකරන ෙකනා මියෙගොස්  ඊළඟ තත්පරෙය් බහ්ම ෙලෝකෙය් උපත ලබන්ෙන්ත්.... 
 
ෙමයින් ඔබ ෙත්රුම් ගන්න රූපයත්, රූපයක්  ඇසුරින් සකස් වන සිෙත් පෙව්ගකාරී බවත්. අවිද්යාෙව් 
මහතනිසාම අපි ෙම් ධර්මථාවයන් සරල කරන්නට යනවා. බුද්ධ වන්දනාව ෙකටි කරන්න යනවා. 
සිල්පදවලඅර්ථය හීන කරන්න යනවා. දානය ක්ෂණික කරන්න යනවා. ෙමෙසේ කිරීෙමන් ඔබ ලබන විෙව්කය, 
සැපය,ලාභය 'බඩකට පුරා' අත්විඳින තවත් අවාසනාවන්ත මනුෂ්යයකුෙග් කථාව දැන් සටහන් තබනවා. 
 
ෙම් කථාවට සම්බන්ධ මහත්මයා මියයනෙකොට වයස අවුරුදු 80ක්  විතර ඇති. ඔහු ජීවත්වූ ගම් 
පෙද්ශෙය්වැදගත් යෑයි සම්මත ජීවිතයක්  ගතකරලා, විවාහක දුවා දරුවන් සිටිය පිෙයක් . ෙමොහු මියයැමට 
ෙපරවසර 5 ක පමණ කාලයක පටන් ෙරෝගීවයි සිටිෙය්. අවසාන කාලෙය් ෙලඩ ඇෙඳේම පසුෙවලා 
මියයනවා.සුපුරුදු පරිදි දරුෙවෝ ඥාතීන් එකතුෙවලා 'ෙබොෙහොම ජයට' මරණෙය් කටයුතු සිදුකරනවා. සැරසිලි, 
බැනර,ගුණකථන, වියහියදම් ෙබොෙහොමයි. දින හෙත්ම රාතී සතුටු සාද.... 
 
ෙම්වායින් අඩුවක්  පාඩුවක්  ෙනොතිබුණ නිසයි 'මරණය ජයට ගත්තාය'  කියලා සඳහන් කෙළේ. 
පාංශකූලයඅවස් ථාෙව් පෙද්ශෙය් නායක ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා කිහිපනමක් ම මියගිය පිංවතා ගැන ෙබොෙහොම 
වටිනාගුණකථන,  අනුශාසනා පැවැත් වූවා. ඇත්ෙතන්ම ඒ මියගිය මහත්මයාෙග් ජීවිතය ෙදස බලන 
ඕනෑමෙකෙනකුට ඔහු වැරදි කරපු ෙකෙනක් ය කියලා ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙම් සටහන් කරන භික්ෂුවත් 
දැනෙගනසිටිෙය් නැහැ, මියගිය මහත්තයා වැරදි කරපු ෙකෙනක් ය කියලා. එදා අපට තිබුණු අවම අවෙබෝධය 
තුළඅපි හැෙමෝම එදා අවංකවම හිතුවා මියගිය ෙකනා සුගතිගාමී උපතක්  ලබන්නට ඇතිය කියන 
හැඟීම.වර්තමානෙය් ගිහි පැවිදි අපි හැෙමෝම ෙමන්න ෙම් අවම අවෙබෝධය තුළ හිඳෙගන තමයි හැෙමෝෙගම 
ජීවිතෙදස බලන්ෙන්. ඒ දැක් ෙමන් තමයි අපි යමක්  විගහ කරන්ෙන්. ෙම් කථාෙව් අග ෙකොටස 
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ඔබකියවනෙකොට ඔබට දැෙන්වී ධර්මෙය්ත්,  අධර්මෙය්ත් පරතරය ෙකොපමණද කියලා. අෙප් අවම 
දැනුෙම්ත්,සැබෑම අවෙබෝධෙය්ත් පරතරය ෙකොපමණද කියලා. 
 
ෙමය ඔෙබ් ෙහෝ මෙග් වරද ෙනොෙවයි. අවෙබෝධෙය්ත් අනවෙබෝධෙය්ත් ඇති ෙවනසයි. අෙප් තිෙබන අවම 
දැනුමතුළ ඉඳෙගනයි අපි එදා ෙම් මරණය විගහ කෙළේ. ඔහු සුගතිගාමී උපතක්  ලබන්නට ඇතැයි 
අනුමානකෙළේ. නමුත් ෙමොහු මිය ෙගොස්  වසර හයකට පමණ පස් ෙසේ දවසක භික්ෂුව මියගිය පිංවතාව 
සමාධිෙය්දීඅරමුණු කර බලනවා. ඔහු කුමන ස් ථානයක නැවත උපත ලැබුවාද කියලා. ෙමය උතුම් 
සමාධිෙය්දියිදකින්ෙන් භික්ෂුවට දර්ශනය ෙවනවා ජලය පිරුණු ස් ථානයක් . ෙම් ජලය කළුම කළු පාටයි. කළුය 
කියලකියන්ෙන් පැහැපත්a කළු වර්ණයක්  ෙනොෙව්. ඔබ දැකලා තිෙබනවාෙන් කුණු කාණු කුණු පල්ෙවලා 
ජලයපිරුණාහාම හැෙදන අපසන්න කළු පැහැය. ෙබ්ෙර් වැෙව් ජලය පල්වුණාහම තිෙබන කළු 
පැහැය.ෙමන්න ෙම් කුණු කළු පැහැති ජල තටාකය ඔබ හිතන්න යෙමක්  ගින්දෙරන් රත්කරනවාය කියලා. 
එවිටෙමොකද ෙවන්ෙන්. එම කුණු ජලය රත්ෙවනවා. තව තව උෂ්ණත්වය වැඩිකරමින් ගින්දර වැඩිකර 
රත්කරන විටමුලින්ම ජලෙයන් දුම් දමනවා. ෙදවනුව ජලය උතුරන විට කඩල ඇට තරමට බුබුළු දමනවා. තව 
තව එමජලය රත්කරන විට ෙනල්ලි ෙගඩි තරමට ජලෙය් බුබුළු මතුෙවනවා. තවත් ගින්දර දමලා 
රත්කරනවිටෙදහිෙගඩි තරමට බුබුළු දමමින් ජලය නටනවා. තව තව කුණු ජලය රත්ෙවනවිට ෙබලිෙගඩි 
තරමට බුබුළුදමමින් ජලය නටනවා. දැන් ඔබ මනසින් දකින්න, කුණු කළුපාට ජලතටාකයක්  තිෙබනවා. එය 
ෙබලි ෙගඩිතරමට බුබුළු දමමින් උතුරන ෙලෝදිය හැලියක්  වෙග් ෙපෙනනවා. ෙපර සදහන් කළ මිය ගිය 
මහත්මයාවඅරමුණු කරනවිට භික් ෂුවට දකින්න ලැෙබන දර්ශනයයි ඔය සඳහන් කෙළේ. ඒ කියන්ෙන් ඔහු 
නිරෙය්පැෙහනවා. බලන්නෙකෝ අෙප් අවම දැනුමයි ෙලෝකාවෙබෝධයයි අතර තිෙබන පරතරය. අපි 
සුගතියකට ෙයොමුකළ මනුෂ්යයා නිරෙය් අන්ත දුකක්  අත් විඳිනවා. 
 
ෙම් සිද්ධිය දැක් කට පස් ෙස භික්ෂුවට පත්යක් ෂ වශෙයන් විශ්වාසයි ෙම් ස් වභාවය ඇත්තය කියලා.මන්ද ෙමය 
උත්තරීතර සමාධිය තුළින් දකින්නා වූ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ පත්යක් ෂ වශෙයන්අවෙබෝධ කර 
ෙද්ශනා කළ ධර්මතාවයක් . භික්ෂුවට අවශ්ය වුණා ෙසොයාබලන්න මියගිය පිංවතා ගිහිජීවිතෙය් ගතකරපු 
ස් වභාවය. ඔහුෙග් සමාජයට පකට වූ ජීවන චර්යාවත්, සමාජයට පකට ෙනොවුණජීවන චර්යාවත් ගැන ෙසොයල 
බැලුවා. භික්ෂුවට දැනගන්න ලැෙබනවා ඉතාමත් සත්ය මාර්ගවලින් ඔහුතුළ පහත සඳහන් සමාජයට පකට 
ෙනොවූ චර්යාවන් තිබුණ කියලා. ඒවායින් ෙම් බලවත් අකුසල විපාකයටෙහේතුවුණ වැරැදි කිහිපයක් ම තිබුණා. 
කාමය වරදවා හැසිරීම. එක්  අවස් ථාවක ෙබොෙහෝම විකෘති කාමආශාවක්  ෙමොහුට තිබිල තිෙබනවා. අපකටව 
ෙමොහු තුළ ඊර්ෂාව, අනුන්ෙග් දියුණුවට ඇති අකමැත්තත් තිබිලතිෙබනවා. ඒ නිසාම ෙමොහු යන්ත මන්ත, 
හදිහූනියම් කරල තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් කරුණු ටික ස් ථිරවශෙයන්ම ෙමොහු තුළ තිබුණ බවට විශ්වාස 
කටයුතු මාර්ගවලින් දැන ගත්තාම ෙමොහු ෙම් ෙමොෙහොෙත් නිරෙය්ෙලෝදිය තුළ තැම්ෙබමින් විඳින දුක ගැන 
පුදුම වුෙණ් නැහැ. ඔබෙග් පිංවත් ජීවිතවලට ගලපාගන්න පැතිකිහිපයක්  ෙමහි තිෙබනවා. ෙමහි වඩාත්ම 
වැදගත් වන්ෙන් පකට අපකට කියන කථාවයි. අදසමාජෙය් හුඟෙදෙනක්  සමාජය ඉදිරිෙය් ෙහොඳ වැඩ පකටව 
කරනවා. නරක වැඩ අපසිද්ධිෙය්කරනවා. බිරිඳත් සමග පසිද්ධිෙය් ආශය කරනවා. බිරිඳ ෙනොවන කාන්තාවන් 
සමග අපසිද්ධිෙය්ආශය කරනවා. මඟුල් ෙගදර කෑම ෙම්සය පධාන ශාලාෙව් තිෙබනවා. අරක් කු ෙම්සය 
අපකටශාලාවක තිෙබනවා. බණ ෙගදර, පිරිත් ෙගදර, දාෙන ෙගදර පිංකම පධාන ශාලාෙව් තිෙබනවා.අරක් කු 
ෙබොන ඒවා කාමරෙය්, පිsළිකන්ෙන් අපකටව තිෙබනවා. රැකියාෙවන් වැටුප් ගන්න එක විවෘතවකරනවා. 
අල්ලස්  ගන්න එක අපකටව කරනවා. සිනා ෙවන එක පකටව කරනවා. ෛවර කරන එකඅපකටව කරනවා. 
අපිට හරි සතුටුයි ෙලෝකයාෙගන් වහංෙවලා වැරැද්දක්  කලාය කියළා. කවුරුවත්දැක් ෙක නැහැ බියෙවන්න 
ෙදයක්  නැහැය කියලා. ෙම් මියගිය මහත්මයාත් එෙහම හිතපු ෙකෙනක් . ගිහිවතා ගැන පුදුම ෙවන්න ෙදයක්  
නැහැ. අෙප් පිංවත් සෙහෝදර සමහරක්  ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා පවාදහවල් දානය පකටව ගන්නවා. රාතියට 
සුළුෙවන් යමක්  අපකටව ගන්නවා, දකියි කියලා. කවුරුදකියි කියලද? ෙලෝකයා දකියි කියලා. අපි ෙලෝකයාට 
බිය විය යුතු නැහැ. අපි බිය විය යුත්ෙත්ජූරියට......... 
 
කව්ද ෙම් ජූරිය? 
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වි

බලන්න ඊර්ෂ්යාෙව් ෛවරෙය් රඟ... 
 
කාමෙය් ආශ්වාදයට ඔබ තුළ ඇති කැමත්ත නිසා ෙහේතුඵල ධර්මයන් අනුව සකස් ෙවන ජූරි සභිකයන් 
පස් ෙදෙනක්  සිටිනවා. ෙම් අය එකම ෙමොෙහොතක එක ෙප්ලිෙය් ඉඳෙගන ඉන්ෙන නැහැ. එක්  
අෙයක් ෙහේතුෙවනුයි අෙනක්  ජූරි සභිකයා සකස්  ෙවන්ෙන්. ඵලය සකස් ෙවනවිට ෙහේතුව මැකිල යනවා. 
ෙම්ධර්මතාවය නැවත නැවත සිද්ධෙවනවා. ෙම් ජූරි සභිකෙයෝ පස් ෙදනා ෙවන කවුරුවත් ෙනොෙව්. 
පස් ස,ෙව්දනා,  සංඥා,  සංස් කාර,  ඤ්ඤාණ කියන පස්  ෙදනයි. ෙම් පස් ෙදනාම බිහිෙවන්ෙන් රූපය 
ෙකෙරහිඔබ තුළ ඇති ජන්දරාගය නිසා. යම් රූපයක්  ස් පර්ෂය නිසා,  ඔබ පකටව ෙහෝ අපකටව යම් 
විඳීමක් ඇතිකරගත්තානම් ඒ විඳීම ෙහේතුෙවන් සකස් ෙවන හඳුනාගැනීමත්, ෙ◌ච්තනාවත්, 
විඤ්ඤාණයත්අනුනෙග් ෙදයක් ෙනොෙව්. ෙහේතුව තුළින්ම සකස්  කරගන්නා ධර්මතාවයන්. ෙම්වා අපසිද්ධිෙය් 
කරන්න,  සඟවන්න බැහැ.ෙමොකද?  සඟවන්න සඟවන්න,  අපසිද්ධිෙය් වැරදි කරන්න, කරන්න ඔබ තුළ 
සකස් ෙවන ෙ◌ච්තනාවන්ෙග්ස් වභාවය බලවත් ෙවනවා. ෙ◌ච්තනාෙව් ස් වභාවය ෙහේතුෙවනුයි විඤ්ඤාණය 
නමැති ඵලය සකස් ෙවන්ෙන්.මිය ගිය පිංවත් මහත්මෙයක්  අපකටව, අපසිද්ධිෙය් කරන ලද බලවත් අකුසල් 
කර්ම ෙහේතුෙවන් සකස්වුණ බලවත් අකුසල් ෙ◌ච්තනාවන් නිසයි ඊට අදාළව සකස් වුණ විඤ්ඤාණය නිරය 
වැනි අති භයානක උපතකටබැසගන්ෙන්. ඒ බැසගත් ෙමොෙහොෙත් පටන් එම නිරි සතාට තම අධ්යාත්මික 
රූපයත්, බාහිර රූපයත්,විඤ්ඤාණයත්, ස් පර්ශය ෙහේතුෙවන් නැවත නැවත සිත් සකස්  ෙවනවා. දැන් ඔබට 
ෙහොඳින් ෙත්රුම් යනවාෙන්ෙලෝකයට ෙහොෙරන් යමක්  කළත් ධර්මයට ෙහොෙරන් යමක්  කරන්න බැහැය 
කියලා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයෙලෝකෙය් පැවතියත් එය අතුරුදහන්ව ගියත් පංචඋපාදානස් කන්ධය කියන 
ධර්මය සත්වයා තුළ සකස් ෙවනවා.එය අවෙබෝධකර ගන්ෙන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදි පමණයි. ඔබ 
සිතන්නවත් අකමැති කුරිරු ෙව්දනාවක් නිරෙය් විඳින ෙම් නිරිසතා එම දුකට පත්වූෙව් ශීලය ආරක්ෂා ෙනොකර 
ගැනීෙම් ෙහේතුෙවන්මයි. ඔබටවැටෙහනවාද උතුම් ශීලෙය් ඇති වැදගත්කම. කඳුළ කියන්ෙන් ශිල්පදයක 
බිඳවැටීම. කඳුළ දැකලාදුක් ෙවලා ඵලක්  නැහැ. බිඳුන ශීලයයි ඔබ පිරියම් කර ගත යුත්ෙත්. එවිට කඳුළු 
පසුබසීවි. 
 
භික්ෂුව ෙපර සටහන් කළ ගිනියම් වූ ජලෙය් නැෙගන්නා වූ උතුරන ජල බුබුළු දකින විට, මතකයට නැෙගනවිට 
භික්ෂුවට මැවී ෙපෙනන්ෙන් මනුෂ්යයාෙග් සහ අෙනකුත් සත්වයින්ෙග් ඊර්ෂ්යාව නිසා, ෛවරයෙකෝධය නිසා 
ඇතිෙවන්නාවූ බිහිසුණු, බියකරු, පුපුරණ ස් වභාවයයි. ෙම් අකුසල් මූලයන් නිසාමයිමනුෂ්යයා යන්ත, මන්ත, 
හදි හූනියම් වැනි තිරස් චීන ධර්මයන් ෙවතට ෙයොමුෙවන්ෙන්. අකුසල මූලයන්ෙහොඳින් වැෙඩන රසායනික 
ෙපොෙහොර ෙම්වා. අනුනෙග් දියුණුව දකින්නට අකමැති ෙකනා අවසානෙය්දී තමන්ෙග්දියුණුව, සැපය කල්ප 
ගණනාවක්  වලකාගන්නවා. අනුනට නිදහෙසේ හැෙදන්න ෙදන්න, වැෙඩන්න ෙදන්න. ඒෙදස බලා සතුටු 
ෙවන්න. ඒ සතුට ඔෙබ් සැපය උෙදසාම ෙහේතුෙව්වි. 
 
එක මනුෂ්යෙයක්  ජීවත්වුණා ෙබොෙහෝම ඈත දුරබැහැර ගම් පෙද්ශයක. සමාජෙය් ෙහොඳින් ජීවත් 
වනදරුමුණුපුරන් ඇති තාත්තා ෙකෙනක් . ෙමොහු මියයන විට අවුරුදු අනූවක්  විතර ඇති. ෙමොහු 
ෙබොෙහෝමෙහොඳන්ගෙම් ජීවත්වුණ ෙකෙනක් . ගෙම් පන්සලට උපකාර කළා, උදව්කළා. නමුත් ෙමොහුෙග් 
අවාසනාවට ෙමොහුමියයාමට වසර තුනකට ෙපරාතුව ෙම් පුද්ගලයා ගෙම් පන්සල සමග කුමක්  ෙහෝ ෙහේතුවක්  
නිසා අමනාපෙවනවා. ෙහේතුව කුමක් ද කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන නැහැ. එදා පටන් ෙම් වයසක මනුෂ්යයා 
ෙමොකදකරන්ෙන් හාමුදුරුවන්ට බණිනවා. පන්සලට බණිනවා. හාමුදුරුවන්ට එෙරහිව ෙපොලිසියට ෙබොරු 
පැමිණිලිකරනවා. පුදුමාකාර ෛවරයක්  ඇතිකරගත්තා. ෙම් ෛවරය, ඊර්ෂ්යාව නිසාම ඔහු ශීලෙයන් පිරිහුණා. 
එකශිල්පදයක්  ගිලිෙහනෙකොට අෙනක්  ශිල්පදත් ගිලිෙහන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ෙහේතුව නිසාම වයස 
අවුරුදුඅනූවක්  වුනත් ෙමොහු තුළ කාම සිතුවිලි ඇතිවුණා. තමාෙග් වැඩිහිටිබව නිසා තමාෙග් ෙදපතුළ ළඟ 
වැඳවැටුණ කාන්තාවකෙග් පවා අතින් අල්ලන්නට තරම් ෙමොහු තුළ ශිල්පදවල හීනභාවයක්  
ඇතිවුනා.ඊර්ෂ්යාෙවන් දැෙවමින් සිටියදීම ෙමොහු මියයනවා. භික්ෂුව අරමුණු කර බලනවා උතුම් සමාධිය තුළදී 
ෙමොහුමරණින් පසු ෙකොෙහේ නැවත උපත ලැබුවද කියලා.භික්ෂුවට දර්ශණය ෙවන්ෙන් උතුම් සමාධිය 
තුළදීකිඹුෙලකුෙග් කුසක් . ඒ කියන්ෙන ෙමොහු කිඹුල් බිත්තරයක එෙහම නැතිනම් කිඹුල් කුසක පතිසන්ධිය 
ලබලා.බලන්න සසර භයානකම. ෙම් තත්පරෙය් මනුෂ්යෙයක්  වශෙයන් සිටි ෙකනා ඊළඟ නිෙම්ශෙය්දී කිඹුල් 
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කුසකටබැසගන්නවා. අසාධාරණයි කියන්න පුළුවන්ද ෙලෝකධර්මය. එෙහම කියන්න බැහැ. සාධාරණ තැන 
එයාටහිමිකරදුන්නා. කිඹුලා කියන්ෙන් ෛවරෙයන්ම, ෙකෝධෙයන්ම පසුෙවන නපුරු සෙතක් . ෙම් සතා දකින 
ෙකනාතුළ අපුලක් ,  බියක් ,  තැතිගැනීමක්  ඇතිෙවනවා. ෙම් සතා සතුන් මරාෙගනමයි කන්ෙන්. 
තමාෙග්පැටවාත් තමා මරාෙගන කනවා. වර්ණය, හැඩය, හැසිරීම හරි අපියජනකයි. 
 
භික්ෂුව එක අවස් ථාවක රුහුණු පෙද්ශෙය් ෙපෞරාණික ආරණ්යයක වැඩසිටින විට එහි දැඩි නියඟයක් පැවතියා. 
වැව් හිෙඳන කාලයට වැව්වල සිටින කිඹුලන් කැෙල් ගල් ගුහා තුළට ඇෙදනවා දහවල්කාලයට.රාති කාලෙය් 
කිඹුලන් ආහාර ෙසොයාෙගන කැලෙය් වැව් පිටිවලට ඇවිදිනවා. භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටියෙදොරකඩ බාග බිත්ති 
බැඳපු ඉස් ෙතෝප්පුවක්  තිෙබනවා. දිනක්  රාති 12.00 පමණ එම කුටිය ඉදිරිපසකැලෑ පෙද්ශෙයන් ෙව්ගවත් 
හඬකින් සෙතක්  පිඹිනවා ඇහුණා. භික්ෂුව මුලින්ම හිතුෙව් අලිෙයක්  ෙවන්නඇතිය කියලා. නැවත නැවතත් 
ෙව්ගෙයන් පිඹීෙම් හඬ ඇසුණා. ඒත් සතා ෙප්න්ෙන නැහැ. පස් ෙස බලනවිටඅඩි හතක්  පමණ දිග ෙහොඳින් 
වැඩුණු කිඹුෙලක් . කුටිෙය් ඉදිරිපස බාග බිත්ති සහිත ඉස් ෙතෝප්පුව තුළටඇවිල්ල යන්න බැරිව ෙක්න්තිෙයන් 
පිඹිනවා. පස් ෙස භික්ෂුව උගුර පාදනවිට කිඹුලා භාග බිත්තියට ශරීරයෙකලින් කරලා බිත්තිය උඩින් කැලයට 
පැන්නා. ෙම් කිඹුලා කටින් පිඹින ෙව්ගෙයන්ම වලිගයනුත් ගහනවා.කිඹුලාෙග් නපුරුම ස් වභාවය භික්ෂුව 
දැක් ෙක් ඒ ෙවලාෙව්. පුදුම ෛවරී, ෙකෝධ ස් වභාවයක්  ෙම්සතා තුළ තිෙබන්ෙන්. අපි කියන්ෙන් සමහර 
මිනිස් සු ඊරිසියාෙවන් පුපුරනවා කියලා. ඒ පිපිරීෙම් උච්ජභාවයතමයි ඔය සතුන් තුළින් අපි දකින්ෙන්. 
 
පිංවත් ඔබ ෙහොඳින් සිතන්න ඔබ ඊරිසියා සහගත සිතක් , ෙකෝධ සිතක්  සකස්  කරගන්නවා කියන්ෙන් 
නිරෙය්ගිනියම් ජලෙය් පැෙහන උපතක් , කිඹුල් කුලෙය් සත්ව උපතක්  ඔබ පාර්ථනා කරනවා කියන එකයි. 
දැන්බලන්න වයස අවුරුදු අනූෙව් මනුෂ්යයා පන්සලට ෛවරකරලා, හාමුදුරුවන්ට ෛවරකරලා, ඊර්ෂ්යා 
කළා.එෙහම කළාය කියල පන්සලට හාමුදුරුවන්ට අලාභයක්  පාඩුවක්  වුණාද?  එක දශමයක අඩුවක්  
පාඩුවක්ඒ අයට වුෙණ් නැහැ. එතෙකොට ෙම් පුද්ගලයා කාටද ෛවරකරලා, ඊරිසියා කරලා තිෙබන්ෙන්? 
තමාටමයි.එෙහමනම් ඔබ සිතන්න ඔෙබ් සිෙත් ඊර්ෂ්යාවක් , ෙකෝධයක්  සකස්  ෙවනවා නම් එය ඔෙබ් භව 
ගිණුෙම්ඉතිරි කිරීම සඳහාමයි. අනුන්ෙග් ගිණුම්වලට ෙම්වා බැරෙවන්ෙන් නැහැ. හැබැයි තමන් අදක්ෂ නම් 
අනුන්නිසා තමනුත් දුකට වැෙටන්න පුළුවන්. පන්සලට, හාමුදුරුවන්ට ෛවර කළා කියන්ෙන් ෙතරුවන්ට 
ෛවර කළාහා සමානයි. ඒ අකුසල් ස් වභාවය බලවත් නිසාමයි ෙමොහු ජීවිතය තුළදී කරෙගන තිබූ කුසල් 
යටපත්වී ගිෙය්.ඔහු තුළ සකස්  වූ එක සිතක්  ෙම් විනාශකාරී සිතුවිලි පරම්පරාවක්  බවට පත්වූෙය්. ඒ නිසා 
ෛවරීසිතක් ,  ඊර්ෂ්යා සහගත,  ෙකෝධ සිතක්  ඇතිවන සැනින්ම අවෙබෝධෙයන් එය සිඳ දමන්න. ඒවා 
අකුසලවිතර්කයක්  වශෙයන් වැෙඩන්න ෙදන්න එපා. 
 
ෙම් සටහන පුරාවටම මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත් වූ දීර්ඝායුෂ ලබපු මනුෂ්යයන් ෙදෙදෙනක්  මරණින් මතුමනුෂ්ය 
භාවෙයන් පහළට වැටුණු සැටි ඔබට පසක්  ෙවන්න ඇති. ශීලෙයන් පිරිහුණු මිනිස් සු දීර්ඝායුෂලබන්ෙන් 
ඔවුන්ෙග් අවාසනාවට. ෙමොකද වැඩිපුර ජීවත්වන ෙමොෙහොතක්  පාසා ඔවුන් අතින්සිදුවන්ෙන්අකුසලයන්. 
එෙහයින් මද ආයුෂ ඇති මිනිසුන් කමානුකූලව බිහිවන ෙලොවක ඔබ දීර්ඝායුෂෙයන් උපරිම ඵලයෙනලාගන්න. 
එය ඔබට කරගත හැක් ෙක් වැඩිපුර ජීවත්වන සෑම නිෙම්ෂයකම ශීලෙය් ශක් තිය ඔබෙග්ජීවිතයට එකතුකර 
ගැනීෙමනි. ශීලය ෙනොමැති ජීවිතයකමරණය දුකක්  නිරතුරුවම ෙමෙනහි කරන්න. ශිල්පදගරුකරන සිතට ඔබ 
නමස් කාර කරන්න. මන්දඔබව දුෙකන් මුදවන්ෙන් එම සිත වන නිසාය. ඔබ කැපවීෙමන්යුතුව දිවි පරදුවට 
තබා ආරක්ෂාකරගත යුත්ෙත් උපන් රටවත්, ජාතියවත්, ආගමවත් ෙනොෙව්. සසරදුෙකන්ඔබව මුදවන, ඊට මග 
විවරකරෙදන, ශීල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට ඔබට දිරිෙදන සිතයි. එයමයි ඔබටසැප පිණිස ෙහේතුෙවන්ෙන්. 
ඉහත මියගිය පිංවතුන් ෙදෙදනාම ජීවත්ව සිටියදී තම ගම් පෙද්ශවලදී උපන්රටෙවනුෙවන්, ජාතිය ෙවනුෙවන්, 
ආගම ෙවනුෙවන්, එහි ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් ෙපළපාලි ගිය අය. ඒත්දැන් ෙමොන රටක් ද, ජාතියක් ද, ආගමක් ද 
එක්  අෙයක්  නිරිසත්ව ජාතිෙය්, අෙනක්  ෙකනා කිඹුල්ජාතිෙය්. ෙම් ෙදෙදනාටම රටක්  ආගමක්  නැහැ. බලන්න 
සැපයක්  ෙකොට අල්ලාගත් මුලාවක මහත.දන්ෙදන පිංවත් දායක පිංවතුන් ආරණ්යවලට පැමිණියහම, අෙපන් 
අහනවා 'හාමුදුරුවෙන් ෙම් කැලයට ෙවලාෙමොකද කරන්ෙන්' කියලා. කැෙල් ෙමොනව රකින්නද? ගමට 
නගරයට ගිහින් රට ජාතිය ආගම රකින්න කියලයිෙම් කියන්ෙන්. පිංවතුන් එෙහම කියනවිට සිහින් සිනාවක්  



34 
 

මිස ෙවන ෙදයක්  නම් පහළ ෙවන්ෙන නැහැ.ඇත්ෙතන්ම පිංවතුෙන් අපි කැෙල්ට ෙවලා රටත්, ජාතියත්, 
ආගමත් ආරක්ෂා කරන එක තමයි කරන්ෙන්.දිවිහිමිෙයන්ම. රට කියන්ෙන් ශීලය. ජාතිය කියන්ෙන් සමාධිය. 
ආගම කියන්ෙන් පඥාව. ෙම් තුනආරක්ෂාකර ගන්න ඕනෑම ෙකෙනක්  නැවත ෙනොඑන්නම ෙලෝකෙයන් 
එෙතරට යනවා. මීට වඩා ආරක්ෂාවක්ෙකොහින්ද? 
 
විෙව්කීව සිතන්න. කලබල ෙවන්න එපා. දුකක් ,  දුකට ෙහේතුවත්,  දුෙකන් මිදීමත් ඔබ තුළම ෙන්ද 
තිෙයන්ෙන්.සිත ෙගොඩාක්  දුර යන්න ෙදන්න එපා. දෑස්  ෙදක පියාෙගන නාසය අගට ඔෙබ් සිත ෙයොමු කරන්න. 
දැන්ඔබට දැෙන්වි ජීවිතය කියන්ෙන් කුමක් ද කියලා. ජීවිතය අයිති කුමකටද කියලා. දැන් ඔබට 
ෙව්ගෙයන්හුස් ම ගන්න හිෙත්වි. ඔබ ෙව්ගවත් ෙවන්න එපා. ස් වභාවිකවම හුස් ම ගන්න. හුස් ම පිටකරන්න. 
ෙහොඳින්ඒ බව දකින්න. පිංවත් ඔබට සමාදන්වූ ශිල්පදයක්  බිඳීමට කරුණු සකස් වුෙණොත්, ඔෙබ් සිතට 
ඊර්ෂ්යාසහගත, ෛවරසහගත සිතක්  සකස්  ෙවන බව දැනුෙනොත් ෙමොෙහොතක්  ආශ්වාස පශ්වාස ෙදසට 
ෙහොඳින් සිතෙයොමුකරන්න. ඔෙබ් සිත නිශ්චල ෙව්වි. දැන් ඔබට පුළුවන් ෙහොඳ නරක දකින්නට. කුසලය 
අකුසලය දකින්නටහඳුනාගන්නට. ඔබ දුසිල්වත් වීෙම් විපාකයන් දැක උපකමශිලී වන්න ශිල්පද ආරක්ෂා 
කරගැනීමට. සමහරගිහි පිංවතුන් අපිට හමුවුණාම කියනවා 'අෙන් හාමුදුරුවෙන් ශිල්පද සියල්ලම රැකගන්න 
අපහසුයිෙන්. ශිල්පදඑකක්  ෙදකක්  නම් බිෙඳනවා' කියලා. ෙම්ක හුඟ ෙදෙනකුට තිෙබන පශ්නයක් . පිංවත් 
ඔබ ෙකොෙහොමඋත්සහ ගත්තත් ශිල්පදයක්  බිෙදන ස් වභාවයක්  තිෙබනවා නම් එය කර්ම විපාකයක්  නිසා 
සිදුවන්නක් .ෙමතනදි ඔබ දුස් ශිලභාවෙය් විපාක දකිමින් ශිල්පද ආරක්ෂාකර ගැනීමට වීර්යවන්ත ෙවන්න ඕන. 
ඒවෙග්මයි ශීලෙයන් ඔබ දුර්වලනම් ශිල්පද රැකීමට අපහසුනම් ඔබ ශීලය ගරුකරන අයට ශිල්පද ෙහොඳින් 
රකිනඅයට ගරුකරන්න පුරුදුෙවන්න ඕන. 
 
සමහර පිංවතුන් ඉන්නවා තමා ශිල්පද රකින්ෙන නැහැ,  නමුත් ශීලවන්තව ජීවත්ෙවන ෙකනාට 
අෙගෞරවකරනවා,  සිනාෙසනවා. අතීතෙය් අපි අතින් සිදුවූ ෙමවැනි පහත් ෙපෙළේ වැරදි නිසා තමයි 
ශිල්පදරැකගැනීමට සමහරුනට අපහසු ෙවන්ෙන්. තමාට ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට අපහසුනම් අවම 
වශෙයන්ශිල්පද ආරක්ෂාකරන අයට ගරුකරන්න පුරුදු ෙවන්න. එයම ඔබට ආශිර්වාදයක්  ෙව්වි, ශීලය තුළ 
පිහිටන්න.ඔබ තුළින් ශිල්පද ගිලිෙහනෙකොට ඔෙබන් ගිලිෙහන්ෙන් සුගතියයි. ෙම් කථාෙව් සඳහන් කළ 
අවාසනාවන්ත මිනිසුන්ෙදෙදනා දුගතියට වැටුෙණ් ඔවුන් අතින් ශීලය ගිලිහුණු නිසාමයි. ෙම් දුෙකන් පිරුණු 
කථාව ඔබ ඔෙබ් සැපයපිණිස නුවණින් ගලපාගන්න දක්ෂෙවන්න. ඒ ෙමෝදුෙකොට ගත් දක්ෂභාවය සතර 
අපාෙයන් මිදීම සඳහාමෙපරට රැෙගන යන්න. නැවත නැවතත් ෙහොඳින් අවධානය ෙයොමුකරන්න. ඉහත 
කථාෙව් මනුෂ්යයින්ෙදෙදනාම මරණින් පසු දුගතියට වැටුෙණ් කාමය වරදවා හැසිරිෙම් ෙ◌ච්තනාවන් බලවත් 
වීම, එක ෙහේතුවක් වූ නිසාමය. තප්පරයක ආශ්වාදයක්  උෙදසා කල්ප ගණනාවක්  දුකට අතවනන ෙමවන් 
වැරදි ගැන ඔබෙහොඳ අවධානෙයන් පසු ෙවන්න. අකුසලයක්  සිදුවන වැරදි කාම සිතුවිල්ලක්  ඇතිවුෙණොත් එය 
නිවා දමන්න.ඔබට පුළුවන් බුදුගුණ සංඥාවක්  සිතට ගන්න. ෛමති සංඥාවක් ,  අසුභ සංඥාවක් ,  සතර 
අපායෙකෙරහි බියක් ......... එවැනි ධර්ම මනසිකාරයකට සිත ෙයොමු ෙනොවනවානම් ෙවනත් බාහිරකියාකාරී 
කමකට සිත ෙයොදවන්න. එවිට ඔබට දැෙන්වි ඒ කාම සිතුවිල්ල අනිත්යවී යනවා. එතැනතිෙබන්ෙන් 
විදර්ශනාව. චතුරාර්ය සත්ය ධර්මය. බලන්න සකස් වූ එක සිතක්  ඔබ අදක්ෂ වුවෙහොත් ඔබවසතර අපායටත් ඔබ 
දක්ෂ වුවෙහොත් ධර්මාවෙබෝධය ෙදසටත් ෙයොමුකරනවා. 
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5. සත්තයි, ආෙය් කිසිදවසක වරදින්ෙන් නැහැ 
 
සිත නැවතිලා. ඇසට රූප ෙප්නවා. කනට ශබ්ද ඇෙසනවා. ඒත් ඒවා නිසා විතර්ක සකස්  ෙවන්ෙන්නැහැ. දැස්  
ඇරෙගන සිටින්ෙන්. පරිසරය ෙපෙනන්ෙන් නැවතිලා තිෙයනවා වාෙග්. දැස්  වසාගනිද්දීපරිසරය මැකී යනවා. 
එතැනදී හිස්  බවක්  ෙපෙනන්ෙන්. කාලය ගලාෙගන යනවා. සංස් කාර ෙගවීෙගනයනවා. වන ෙපෙත් දැඩි 
නිහඬතාවය නිහඬ සිත තව තවත් නිවා දමනවා. අරමුණක්  නැහැ.බලාෙපොෙරොත්තුවක්  තිෙබනවා. ඒ මරණය. 
කාෙග්වත් කැමැත්තට එය සිද්ධ ෙවන්ෙන් නැහැ. අතීතසංස් කාර ශක් තිය මරණෙය් ආධිපත්යය දරාෙගන 
සිටින්ෙන්. එය ස් වාභාවික මරණයක්  ෙවන්න පුලුවන්.මරා දැමීමක්  ෙවන්නත් පුලුවන්. ෙකොෙහොම වුණත් 
ෙවන්න තිෙයන ෙදයයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. මරණයඅස් වාභාවික ෙවන්න ෙවන්න, මරණෙය් සුන්දරත්වය වැඩි 
ෙවනවා. ෙමොකද, සංස් කාරයන්ෙග් විෂම,ෙගොරහැඩිභාවයයි අත්දකින්ෙන්. සංස් කාර කියන්ෙන් ෙබොෙහෝම 
සාධාරණ ධර්මතාවයක් . එයාෙගන් කාටවත්වරදක්  නැහැ. ෙහොඳට ෙහොඳයි. නරකට නරකයි. වඩාත්ම 
ශක් තිමත් කුසලය ෙහෝ අකුසලය මතුෙකොට ගන්නවා. 
 
පින්වත් ඔබ සිතන්නෙකෝ,  ෙම් ජීවිතෙය්දී මිච්ඡා ආජීවෙය් ෙයෙදන ෙකෙනක්  ඉන්නවා. ඔහුෙග් 
ව්යාපාරයමත්වතුර ෙවළඳාම. ෙමොහු ෙබොෙහොම සුෙඛෝපෙභෝගී ජීවිතයක්  ගත කරන්ෙන්. ආදායම දිෙනන් දිනම 
ඉහළයනවා. ෙම් මහතා දන් දීමත් කරනවා. ෙම් මහතා මිය ගිහින් නැවත මනුෂ්යෙයක් ව ඉපැදුෙනොත්, 
ඔහුලාබාල තරුණ වයෙසේ පටන්. මත්වතුර බීමට ඇබ්බැහි ෙවනවා. මුළු ජීවිතයම මහා ෙබ්බද්ෙදක්  
ෙවනවා.ගිය ජීවිතෙය්දී අනුන් මත් කළාවු වරදට,  සංස් කාර ෙබොෙහොම සාධාරණව නිවැරදි ෙහේතුඵල 
ධර්මයන්ට අනුවවිපාකය සලස් වනවා. ඔහු ගිය ජීවිතෙය්දී කළාවු දන්දීම්වලට, රැකගත්තාවු ඉතිරි සිල්පදවලට 
මනුෂ්යජීවිතයක්  ලබා දුන්නා. අනුන්ට මත්වතුර ෙවළඳාම් ෙකොට මත්කිරීම ෙහේතුෙවන් ෙබ්බද්ෙදක්  බවට 
පත්වුණා. 
 
පින්වත් ඔබත් විෙව්කීව සිතන්න. සිත දිව්ෙවොත් නවතාගන්න පුලුවන්ද? සසර ගැන බිය ඇතිකර ගන්න. 
බියඅබියස සිත තැන්පත් ෙව්වි. නැතිව සිත තැන්පත් කරන්න බැහැ. මුහුදු රැළ වාෙග් බිෙඳනවා.සකස් ෙවනවා. 
බැරි ෙදයක්  නැහැ වුවමනාවක්  තිෙයනවා නම්. වුවමනාව සකස් ෙකොට ගන්ෙන සසර බියදැනුන ෙකනායි. 
ඔෙබ් ජීවිතය තුළට මනසින් කිමිෙදන්න. ඔබ ෙම් ෙමොෙහොෙත් මිය ගිෙයොත් ෙකබඳු උපතකට ඔබවැෙටයිද? 
උපාදානය නිසා.... භවය කුමක්  ෙව්විද? සිතන්න. ශිල් පද බිඳුන ඒවා මතක්  ෙවනවාද?ෙගෞරවෙයන් රැකගත් 
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සිල්පද මතක්  ෙවනවාද? ෙලෝභ ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ අකුසලයන්ෙග් ස් වභාවය ෙකොෙහොමද?ලකුණු වැඩි සුගතියටද? 
දුගතියටද? පුලුවන්ද ඔය රැකෙගන සිටින 'මෙග් ෙගොඩ' ෙමොෙහොතින් අතහරින්න?මැෙරනවා කියන්ෙන් හිනා 
ෙවනවා කතා කරනවා, විහිළු කරනවා වාෙග් ෙලෙහසි වැඩක්  ෙනොෙවයි.ඇලීම්, ගැටීම්, උෙප්ක් ෂාවන් සියල්ල 
අහිමි ෙවන්නයි යන්ෙන්. ෙම්වාෙය් ගහණෙයන් බැහැරව යන්නයිහදන්ෙන්. අහිමි ෙවන්නයි හදන්ෙන්. 
භික් ෂුවට ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතක්  ෙවනවා තනතුරක්  අහිමි වූ තැනකදීෙද්ශපාලනඥයකුෙග් දැසට කඳුළු නැඟී 
ආකාරය. ඒ කඳුළු උණුසුම් වුෙණ් තෘෂ්ණාෙවන්. ඔහු තනතුරු දැරූමෙහේශාක්ය කාලෙය් ෙහළු  සතුටු කඳුළු 
උණුසුම් වුෙණ් තෘෂ්ණාෙවන්මයි. එකම කඳුළ දුක සැප වශෙයන්මහා පරතරයකින් වර්ගීකරණය කරනවා. 
දුක සැප ෙදක සැම ෙමොෙහොතකදීම ෙදකක්  වශෙයන් ගත්ත අපිකාලය ළඟදී පරදිනවා. දැන් මහලුයි. දැන් 
වයසයි. කාලය ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට යනවා. ඔබත් දුවනවා.නමුත් සැම ෙමොෙහොතකම කාලය ෙව්ගවත්. ඒ අෙප් 
තෘෂ්ණාෙව් බලවත් භාවය නිසා. නිශ්චිතඉලක් කයකින්සෑහීමක්  නැහැ. ඒ නිසා සෑම ෙමොෙහොතකදීම අපි 
කාලයට පරදිනවා. ඒ කියන්ෙන් කාලය මදිෙවනවා.නැති ෙදයක්  ඇතැයි කියලා ගත්ෙතොත්, අපිට ෙසොයන්න 
ෙවනවා. නමුත් ෙවෙහස පමණයි. අපි පරදිනවා.ෙමොකද? අපි නැති ෙදයකුයි ෙසොයන්ෙන. ඵස් සය ෙහේතුෙවන් 
සකස් ෙවන සිතිවිලි අයාෙල් යන්න ෙදන්න එපා.ධර්මෙය් ගහණයට යටත් ෙකොට ගන්න. සිතනවා නම් 
ෙගොඩක්  ෙද්වල් සිතන්න පුලුවන්. ඒත් ඒ සිතිවිලි මටඅයිති නැහැ. මෙග් සිතිවිලි මට අයිති නැති නම්, 
අනුන්ෙග් සිතිවිලි ෙකෙසේ මට අයිති ෙවන්නද? එෙහමසිතනෙකොට ෙලොකු නිදහසක්  දැෙනනවා. එම නිදහස 
ළඟ ඔබ නවතින්න. එවිට ඔබට දැෙන්වි කාලයෙව්ගෙයන් ගලාෙගන යනවා. එෙහත් ඔබ නැවතිලා. ඔබ 
නැවතුන තැනදී කාලයට කරන්න ෙදයක්  නැහැ.කය දුවනවා. ඔබ නැවතිලා. සිතිවිලි නැවතුන තැනදී ඔබ 
නවතිනවා. ඒ කියන්ෙන් ඔබට ෙම් ෙව්ගයනවතාගන්න පුලුවන්. 
 
අපි නිදහස විෙව්කය උෙදසා ෙකොපමණ ෙද්වල් කරනවාද?  විෙව්කය ගත කිරීම සඳහා ෙකොතරම් 
වියදම්කරනවාද? නමුත් එක සිතිවිල්ලක්  නවතා ගැනීම තුළ ෙමොන තරම් නිදහසක්  ලබන්න පුළුවන්ද? අපි 
විෙව්කයකියලා ෙහොඳට කාලා බීලා නිදාෙගන විෙනෝද ෙවලා පංචනීවරණ තීව ෙවලා. තව තවත් 
ෙකෙළස් වළසිරගත වීමකුයි කරගන්ෙන්. දුක නිසා සැප ෙසොයනවා. සැප නැවතත් දුකකටම ඇද දමනවා. ඒ 
නිසාමයිනැවත නැවත සැපය ෙසොයන්ෙන්. නැවත නැවත සැපය ෙසොයන්න ෙවන්ෙන්. 
 
අපි ෙමොන ෙද් කරන්ෙනත් සැප බලාෙපොෙරොත්තුව. දුකක්  බලාෙපොෙරොත්තුව අපි කිසිවක්  කරන්ෙන් නැහැ. 
අපිගින්දරට අත දමන්ෙන් නැහැ. අත පිච්ෙචන දුක නිසා. සැප බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සියල්ල සිදු කළත් 
එහිපතිඵලය දුකමයි. 
 
භික් ෂුව හඳුනන එක්  භික් ෂුවක්  සිටිනවා. තෘෂණ්ාව මරා දමලයි සිටින්ෙන්. උන්වහන්ෙසේ සිතන 
කිසිමසිතිවිල්ලකින් දුකක්  සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. සැනසිල්ලක් මයි ලබන්ෙන්. ජීවිතය කියන්ෙන් 
හරිමපරස් පරයක් . සැපය කියලා කුමක්  ඇල්ලුවාද, කුමකට බැඳුනද, එතැන දුක්  ෙගොඩක් . ඉතින් අෙප්තිෙබන 
විෙශේෂත්වය දුක බාහිරට ෙපන්වන්න යන්ෙන් නැහැ. සිනාෙවන්, කතාෙවන් දුක ෙහොඳින් වසාගන්නවා. 
එතැනදී ඉපැෙදන්ෙන් තෘෂ්ණාව දුක නිසා දුක වර්ධනය ෙවනවා. දුකට කියන තවත් නමක් කියන්න කිව්ෙවොත් 
භික් ෂුව කියන්ෙන් සැපය කියලයි. ෙමොකද එය ඒ තරමටම සමීපයි දුකට. ඇත්ෙත්ආශ්වාදයකෙකටි පරතරය 
පමණමයි. ඒ පරතරය එක සිතිවිල්ලක පරතරය ෙවන්න පුලුවන්. ෙමතැන දුක ගැනකතාකරන්ෙන් මනුෂ්ය 
ෙලෝකයට සාෙප්ක් ෂව. දිව්යතලවල සැපෙය් ආශ්වාදය මනුෂ්ය කයටසාෙප්ක් ෂව පින නිසා ඉතා ඉහළයි. දුක 
සැප කියන්ෙන් අවසානයක්  දකින්න පුලුවන් සමීකරණයක්  ෙව්.ඔබ පැටෙලන සංකීර්ණ සමීකරණයකි. 
 
දුක සැප කියන ෙදකම මිරිඟුවක්  නම්, පිංවත් ඔබ මුෙවක්  කියන අසරණ චරිතෙයන් මිෙදන්න. සරණක්  
ඇතිපින්වෙතක්  ෙවන්න. සරණක්  ඇති පුද්ගලයා ඉන්ෙන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක පමණයි. ඔහු සරණ 
ෙකොට ගත්සද්ධර්මය ජීවිතයට දරාෙගනයි ජීවිතය ෙදස බලන්ෙන්. ඔහු මිරිඟුවත් යථාර්ථයත් නුවණින් හඳුනා 
ගන්නවා. 
ෙබොරුවත් මුළාවත් පස් ෙසේ දුවන්ෙන් නැහැ. ඇත්ත ඇති තැන නවතිනවා. දුක කියන කාරණයට 
පතිකියාදක් වනවා ෙවනුවට ඔහු දුක ඇතිවීමට ෙහේතුවයි ෙසොයන්ෙන්. තෘෂ්ණාව නිසාමයි අකුසල් 
රැස් ෙවන්ෙන කියලාඔහු දකිනවා. ඔහු දුක ගැන සිතීම නවතා දසකුසල් ගැන සිතීමට පටන් ගන්නවා. දුකට අපි 
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හැෙමෝමඅකැමැතියි. ඒ නිසයි අවම වශෙයන් දුෙකන් පලායන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. දුෙකන් පලා යන මනුෂයා 
අතිෙර්කදුක්  සකස් ෙකොට ගන්නවා. දුක කියන්ෙන් අකුසල්වල ඵලයක්  කියලා ෙත්රුම් ෙනොගන්නා 
නිසාම.......... 
 
ෙම් ෙලෝක ධාතුව තුළ අතිශය කෘරතර දුක්  විඳින සත්ත්වයින් සිටිනවා. ඔවුන් සිටින්ෙන් අවීචිය කියන 
නිරෙය්.ඔබත් මමත් අතීතෙය් යම් දවසක ෙම් දුකත් විඳලා තිෙයනවා. මනුෂ්යයා වැරදි කරන්ෙන් 
වැරැද්දටධර්මානුකූලව ලැෙබන දඬුවම් ෙනොදකින නිසාමයි. ෙම් ෙනොදන්නා භාවය ඇති කරන්ෙන් ෙමෝහය 
විසින්. ධර්මමාර්ගය තුළ නිවැරදිව දාන, ශීල භාවනා කටයුතු කරන ගිහි පින්වතුන් හට රැකියා ව්යාපාර 
ආදිෙය්දීපශ්න මතුෙවනවා වැඩියි. ෙමය ධර්මෙය් ආශ්චර්යයක්  බව, තමන් ධර්ම මාර්ගෙය් සිටින බවට 
තමන්ටලැෙබන සහතිකයක්  බව ෙත්රුම් ගත යුතුයි. ධර්මය තුළ හැසිෙරන ෙකොට ඔබ ඉදිරියට පශ්න 
එන්ෙන්ධර්මය පැත්තට තව අඩියක්  ඉදිරියට තබන්නටයි. නමුත් ෙම් තත්ත්වය නිවැරදිව හඳුනා ෙනොගත් 
ශද්ධාවඅඩු පින්වතුන් ෙමතැනදී ධර්මය සමග කලකිෙරනවා. ගැෙටනවා. ධර්මය සැමවිටම සන්දිට් ඨික 
ගුණෙයන්යුක් තයි. උත්සාහෙය් කැපවීෙම් තරමට පතිඵල ලබාෙදනවා. ඒ නිසා ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් 
කරනපින්වත් ඔබ හැමවිටම ෙපරළුන එක ෙහොඳයි කියලා දකින්න ඕනි. එෙසේ දකිමින්මයි නිවැරදි පැත්තට 
නැවතෙපරලාගන්න ඕනි. ෙපරළීමත්, නැවත නිවැරදි පැත්තට හරවා ගැනීමත් අතර ඇති ව්යායාමය ඔබ 
තුළඉන්දිය ධර්මයන්ෙග් තීව භාවයමයි සකස්  ෙකොට ෙදන්ෙන්. ෙගොඩනැෙගනවාට වඩා වැෙටනවාට 
ඔබකැමැති ෙවන්න. ෙගොඩ නැෙගන ෙදය වැෙටන ස් වභාවෙයන් යුක් ත බව එවිටයි නුවණින් දකින්ෙන්. 
ඒදැකීමයි ධර්මය කියන්ෙන්. යමක්  නුවණින් දකින පින්වතුන් තුළ පඥාව ෙහමිහිට ෙමෝදු ෙවනවා. 
විදර්ශනාවපගුණ කිරීම තුළින්මයි ඔබ එම ගුණය වඩාගත යුත්ෙත්. ෙමම සටහන් තබන භික් ෂුව පශ්න ගැටලු 
තුළින්ජීවිතය, ධර්මය දුටු ෙකෙනක් . පශ්න දැඩිව මතු වු ෙව්ලාවක භික් ෂුව ගිහි කාලෙය් සිතා තිෙබනවාඇයි 
මම ඉපැදුෙන් කියලා. එෙසේ අතීතෙය් සිතුෙන් ධර්මය ෙනොදන්නාකම නිසාමයි. වර්තමානෙය් ෙමතරම්සුන්දර 
ජීවිතයක උරුමය සැඟවිලා තිබුෙණ් ඒ අතීත අසුන්දර ජීවිතය තුළයි. ඒ අසුන්දර අතීත ජීවිත කතාවතුළ ඒ සෑම 
පශ්නයක් ම භික් ෂුවෙග් ජීවිතයට ආශිර්වාදයක්  ෙවනවා, අවාසානෙය්දී. ගිහි ජීවිතෙය්දීභික් ෂුවට ඉහත පශ්න 
ෙනොපැමිණියානම්,  භික් ෂුව මීට වඩා ෙවනස්  තැනක ඉන්න තිබුණා. නමුත් එයඑෙසේ ෙවන්න බැහැ. 
සංස් කාරයන් නිවැරදි තැනට පශ්න මැදින් අවෙබෝධය සකස්  කරමින් රැෙගනඑනවා. එෙහම නම් භික් ෂුවෙග් 
ගිහි ජීවිතෙය්දී පශ්න ඇතිවුෙන් ෙහේතුවක්  නිසාමයි. භික් ෂුවට ෙම්ෙමොෙහොෙත් ඉන්න තැනට එන්න අවශ්ය පාර 
කැපීම සඳහාමයි. දැන් ඔබට අවශ්ය පිළිතුර පැහැදිලිවතිෙබනවා. ඔබ ඉදිරියට එන පශ්න කැමැත්ෙතන් 
පිළිගන්න කියලා භික් ෂුව කියන කාරණය ඔබට දැන්පැහැදිලියි. පශ්න හා ගැෙටන්න එපා. පශ්න සුහදව 
පිළිගන්න. පශ්න නිසා ඇතිවන අතුරු ඵලයන්ටසුහදව ආචාර කරන්න. ෙම්වා ඔබ ෙසොයා එන්ෙන් ෙහේතුවක්  
නිසාමයි. එම නිසා ඔබ ෙසොයා එන කිසිවක්පතික් ෙෂේප ෙනොකරන්න. ඔවුන් සතුරු ෙව්ශෙයන් පැමිණියත් 
ඔබෙග් මිතුරන් බව සිතන්න. දුක සහ සැප ඔබඅතීතෙය් කළාවු සංස් කාරයන්ෙග් නිවුන් දරුවන්. 
 
ඔබ ඉදිරිෙය් එන පශ්න දුක්  පීඩා නින්දා අපහාස අතරින් ඒකට මුහුණ ෙදමින් සද්ධර්මය පැත්ෙතන්මඅඩියක්  
ඉදිරියට තබන්න ඔබ දක් ෂ ෙවන්න. පින්වත් ඔබ යාචක මහත්මෙයක්  ෙවලා මැෙරන්න පුලුවන්.ඒත් ඔබ හිස්  
අතින් ෙනොෙව් මැෙරන්ෙන්. සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, පඥා කියන ඉන්දිය ධර්මයන්වඩාෙගනයි සුගතියට 
ගමන් කරන්ෙන්. ඒ ඉන්දිය ධර්මයන්මයි මතු භවයක අෙයෝමය ශක් තියක්  වී නැඟීසිටින්ෙන් ධර්මාවෙබෝධය 
පිණිස. ෙවනස්  වන ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ඔබ ෙනොෙවනස් වන පුද්ගලෙයක්  ෙවන්න.ෙනොෙවනස්  වන පුද්ගලයා 
යනු ඇලීම් ගැටීම්වලින් ෙතොරව උෙප්ක් ෂාව තුළ ජීවත්ෙවන පුද්ගලයායි. දැන් ඔබතවදුරටත් මිරිඟුවක්  පිටුපස 
දුවන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද, ඔබ දැන් අසරණ පුද්ගලෙයක්  ෙනොෙව්. සරණ ඇතිපින්වෙතක් . 
 
ෙව්ලාව සවස 5.30 යි. පරිසරය ඉතා සීතලයි. ෙවනනත් සෙතකුෙග් ෙහෝ ශබ්දයක්  නැහැ, කුරුල්ලන්ෙග්හඬ 
මිසක් . දඩයම්කරුවන්ෙග් ෙසවනැලි කැලය තුළින් මැවී ෙනොෙපනී යනවා. සතුන් නැත්ෙත් ඒ ෙහේතුෙවන්.ෙල් 
රසට මස්  රසට ගිජු ෙවච්ච මනුෂ්යෙයෝ දඬුෙල්න්, මුගටියන් සැපයක්  හැටියටයි දකින්ෙන්. මසට ඇතිතෘෂණ්ාව 
නිසා. මනුෂ්යයාෙග් දිවට දැෙනන මස්  රසය මගින් වනෙය් සතුන්ව සීමා කරනවා. තනිෙවච්චිවළිකුකුෙලක්  
නිතරම කෑගසනවා ඇෙසනවා. එයාෙග් වළිකුකුල් පවුලත් විනාශයට ෙගොදුරු ෙවලා. ෙලෝකයඉපැෙදනවා. 
මැෙරනවා. මරපු අය මැරුම් කනවා. අරුමයක්  පුදුමයක්  නැහැ. ෙමයයි ෙලෝකය. ෙලෝකයෙලෝකෙය් 
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ස් වභාවෙයන් ගලාෙගන යනවා. සංස් කාරෙයෝ සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවෙයන් දුකත් සැපත්ජීවිතයත් 
මරණයත් ෙබදා ෙදනවා. භික් ෂුව ලියනවා. පින්වත් ඔබ කියවනවා. භික් ෂුව ලියන්ෙන්අවෙබෝධයකින්. පින්වත් 
ඔබ කියවන්ෙන් අවෙබෝධය ලබාගන්න. පින්වත් ඔබ කියවන කරුණු ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් 
ධර්මය සමග ෙහොඳින් ගළපන්න. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ඵලයයි පින්වත් ඔබට ෙම් සටහන්තබන්ෙන්. 
........................  පිංවතුනි .පඥාව අවධිෙකොට ගන්න. 
 
ෙදමාපියන් ෙවනුෙවන් දරුවන්ට 
දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙදමාපියන්ට 
 
ෙම් සටහෙන් තැනක සඳහන් කළා,  ෙම් ෙලෝකධාතුෙව් කෲරතර දුක්  විඳින සත්ත්වයන් පිළිබඳව. 
ආනන්තරියපාපකර්ම කියන බලවත් අකුසල් ෙහේතුෙවනුයි, අවීචි මහා නිරෙය් නිරිසතුන්ෙග් දුක ෙම් තරම් 
තියුණු. අවීචිමහා නිරෙය් දුක් විඳින එක නිරිසෙතක්  සිටිනවා. ඔහු ෙද්වදත්ත. අකුසලය, ජීවිතය ෙකොටගත් 
ෙකෙනක් .ජීවිතය පළිගැනීම, ද්ෙව්ෂය උෙදසාම ෙමෙහයවූ ෙකෙනක් . දුර ෙනොබලා, ළඟ පමණක්  බලපු 
ෙකෙනක් .අකුසල් සංස් කාරයන්ෙග් උල්පතක් . ඒ උල්පෙතන් නිරතුරුව දුක වැගිෙරනවා. වැගිෙරන්ෙන් 
ජලය, කඳුළුෙනොෙව් ගින්දරයි. එය ෙලෝකධාතුෙව් අතිශය ෙව්දනාකාරී දුකක් . ඔබත්,  මමත් දිවා රාතී 
ෙදෙකහිමෙමෙනහි කළ යුතුවූ දුකක් . ෙම් උතුම් ෙමොෙහොෙත් සතර අපාෙයන් ෙනොමිදුනෙහොත් අපටත් 
අනාගතෙය් උරුමවූදුකක් . 
 
භික් ෂුවක් ,  උතුම් සාමාධිය තුළින් ෙද්වදත්තව අරමුණු ෙකොට බලනවා. ෙද්වදත්ත අවීචි මහ නිරෙය් 
සිටයිභික් ෂුවට දර්ශනය ෙවන්ෙන්. ෙම් නිරිසතාෙග් ෙබල්ෙලන් ඉහළ ෙකොටස්  පමණයි,  භික් ෂුවට 
ෙපෙනන්ෙන්. හිසමුඩු වූ මිනිස්  මුහුණක් . කිඹුල් කටක් . ඒ කියන්ෙන් කිඹුල් කටක්  සහිත මිනිස්  මුහුණක් . 
මනුෂ්යාෙග්ස් වභාවෙයන්ම සිටිනවා. අඩියක්  පමණ දිග, අඟල් 8 ක්  පමණ පළල කිඹුල් කටකුයි තිෙබන්ෙන්. 
ෙම්නිරිසත්ත්වයා සෑම නිෙම්ෂයකදීම ශරීරය තුළින් නැෙගන ෙලොකු කළෙගඩියක පමාණෙය් ගිනි ජාලාවක්  
කිඹුල්කෙටන් පිටකරනවා. අපි නාසෙයන් ශරීරය තුළට ගන්නා වාතය නැවත නාසෙයන් පිටකරනවා වාෙග්, 
ෙම්නිරිසතා කිඹුල් මුඛෙයන් සෑම තත්පරයකදීම කළෙගඩියක පමාණෙය් ගිනි ජාලාවක්  පරිසරයට 
මුදාහරිනවා. අපි හුස් ම රැල්ලක්  ශරීරය තුළට ගන්න ෙකොට මුළු ශරීරයටම එය දැෙනමින් 
පෙබෝධයටපත්ෙවනවා. එනමුත්, ෙම් ෙද්වදත්ත නිරිසතාට, අකුසලය තුළින් උපන්නාවූ ගිනි ජාලාව, ශරීර 
අභ්යන්තරයදවමින්,  මුඛය ඇතුළතද පිළිස් ෙසමිනුයි පිටෙවන්ෙන්. ෙමය නැවත නැවත සිද්ධ ෙවනවා, 
ෙකොටින්ම ඔහුෙග්පශ්වාසය සිදුෙවනෙන් ගිනි ජාලාවකින්. ගිනි ජාලාව මුඛෙයන් පිටෙවන ෙමොෙහොෙත් ෙම් 
නිරිසතා දැඩිමරණීය ෙව්දනාවකට පත්ෙවනවා. එය එම නිරිසතාෙග් මුහුෙණ් විද්යමානෙවන තියුණු 
ඉරියව්වලින් ෙහොඳින්ෙපෙනනවා. ෙම් නිරිසතාට කිඹුල් කටක්  පිහිටා තිෙබන්ෙන් වැඩි ගින්දර පමාණයක්  
පිටකිරීමට සහ,වැඩි අවකාශයක්  මුඛය පිළිස් සීෙම් ෙව්දනාව දැෙනන්න. ෙමොහුට මනුෂ්යයකුට තරම් කුඩා 
කටක් තිබුණානම්, කුඩා ගින්දරක්  තමයි පිටෙවන්ෙන්. පිළිස් ෙසන්ෙන් කුඩා අවකාශයක් . අකුසලෙය් බලවත් 
භාවයනිසා,  වැඩිපුරම වචනෙයන් කරගත් අකුසල් නිසාෙදෝ,  මුඛය වැඩි දුකක්  විඳීමට අවශ්ය හැඩයට 
පිහිටාතිෙයනවා. ෙමොහු ඈනුමක්  අරින්න වාෙග් ෙව්දනාෙවන් කිඹුල්කට ෙහොඳින් විවෘත කරනවා. ඒ 
එක් කමපිටෙවන්ෙන් ගින්දර ජාලාව. ෙද්වදත්ත ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත්, තවත් කල්ප ගණනාවකුත් ෙම් කෲරතර 
දුක විඳීවි.වාසනාවන්ත පිරිසක්  අතර ඉපැදුන අවාසනාවන්ත මනුෂ්යෙයකි ෙද්වදත්ත. 
 
පින්වත් ඔබත්, ධර්මෙය් සන්දිට් ඨික ගුණය පවතින ෙම් උතුම් අවස් ථාෙව් ඉපැදුන අවාසනාවන්තෙයක් ෙවන්න 
එපා. ෙම් අවීචි මහ නිරයට අයත් අකුසල් වලින් එකක්  තමයි ෙදමාපියන් මැරීම. මව්පියන් ඝාතනයෙනොකළත්, 
වර්තමාන සමාජෙය් ෙදමාපියන්ට මානසිකව මරණීය ෙව්දනාවන් ෙදනවා. මහළු නිවාස,ෙදමාපියන් 
ෙනොසලකා හැරීම, ෙසේවකයන් ෙලස වැඩ ගැනීම, සමාජය තුළ හුඟක්  සිද්ධ ෙවනවා. ෙම්අකුසල් අවීචි මහ 
නිරයට අයත් නැතිවුණාට, ෙම්වාෙය් විපාක ෙබොෙහොම බලවත්. මවෙගන් බීපු කිරි ෙවනුෙවන්ඔබ මවට 
ෙපරළා කෘතෙව්දී ෙනොවුණෙහොත් අනිවාර්යෙයන්ම කිරි ෙවනුවට ගින්දර ෙබොන්න ෙවනවා. 
අම්මාෙකෙනකුෙග් රුධිරය කිරි බවට පත්වුෙණ්, කරුණාව නිසාමයි. එවන් 'කරුණාවක් ' ඔබ මහලු මඩමක 
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ගාල්කරනවා නම්,  ෙනොසලකා හරිනවා නම්,  ෙසේවිකාවක්  හැටියට දකිනවා නම්,  අම්මා තාත්තා 
පිච්ෙචනෙව්දනාෙව් දුක් ගිනි වලින් ඔබත් කවදාහරි දවසක පිච්ෙචනවාමයි. සංස් කාරෙයෝ ෙබොෙහෝම බියකරු 
බවනැවත මතක්  කරනවා. අඹුදරුවන් සමග පවුල් ජීවිතයක්  ගතකරන ඔබ,  අම්මා තාත්තාට දිය යුතු 
තැන,ෙකොතැනද කියලා සිතන්න යන්න එපා. ඔබ ඔය තැනට පැමිණිෙය් අම්මා තාත්තා නිසා කියලා 
හිතන්නදක් ෂ ෙවන්න. අම්මා ෙකෙනක් ,  තාත්තා ෙකෙනක්  කියන්ෙන් ඉල්ලමක් . ඔබෙග් සැපයට 
අවශ්යකළමනා ලබාෙදන ඉල්ලමක් . ඔබ දක් ෂ ෙවන්න ඒ ඉල්ලම සුවෙසේ ගරමින්,  භවෙය් සැපයට 
අවශ්යකලමනා එකතුකර ගන්න. වැඩිකාලයක්  ඒ ඉල්ලම පවතින්ෙන් නැහැ. එය මැරිලා යනවා. ඒ නිසා 
ඔබඉක් මන් ෙවන්න. ඔතැනයි සැබෑම සැපය උපදවන මැණික්  දියමන්ති තිෙයන්ෙන්. අපි මහෙපොළව 
හාරලාමැණික්  පතලක්  බැස් ෙසොත්,  සැම ෙමොෙහොතකම දුකමයි සකස්  ෙවන්ෙන. මැණික්  ලැෙබන්න 
ලැෙබන්නතෘෂ්ණාව සහ බියමයි සකස්  ෙවන්ෙන. සතර අපායට යන මාර්ගයයි සකස්  ෙවන්ෙන. ඒත් අම්මා 
තාත්තාකියන ඉල්ලම ගරන්න ගරන්න පින සහ කුසලයමයි සකස්  ෙවන්ෙන. මව්පිය උපස් ථානය තුළ ෙම් 
ෙලෝකධාතුෙව්ඉහළම ෙලෞකික සැපය වන ශකයා වීෙම් අවස් ථාව සැඟවී තිෙබන බව ෙලොව්තුරා බුදුරජානන් 
වහන්ෙසේෙද්ශනා කරනවා. 
 
අම්මා තාත්තාට බැරි අවස් ථාවක්  පැමිණිෙයොත්,  ඒ ෙදමාපියන්ෙග් අසූචි මුතා ටිකක්  ඔෙබ් 
දෑෙත්ෙනොගෑවුෙණොත්, ඔබ අම්මා තාත්තාට ණය ෙනොවූ දරුෙවක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. අම්මා තාත්තා නමැති 
මැණික් ඉල්ලම හඳුනා ෙනොගත් අන්ධෙයක්  ෙවනවා ඔබ. එවැනි අන්ධ භාවයට පත්වූ දරුවන්ෙග් ෙදමාපියන් 
තමයිවැඩිහිටි නිවාසවල සිටින්ෙන්. අම්මා ෙකෙනකුෙග් අසූචි මුතා කියන්ෙන් ඉතා සුන්දර ෙදයක් . ඒඅසූචිවල, 
මුතාවල ඔබව ශක ෙදවියා බවට පත්කිරීමට අවශ්ය කුසල් සැඟවිලා තිෙබනවා. භවෙය්සැප නමැති මැණික්  
ෙසොයන්නා, අම්මා තාත්තා නමැති ඉල්ලම සුවෙසේ ගරා ගන්නවා. ෙම් භික් ෂුව ගිහිකාලෙය්දී, අම්මා කියන 
ඉල්ලෙමන් ඇතිතාක්  මැණික්  ගරාගත් දරුෙවකි. අම්මා නැමැති ඉල්ලෙමන්ගරාගත් කුසල් ශක් තිය තමයි, 
අෙයෝමය ශක් තියක්  ෙවමින්, භික් ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉන්නා තැනට ඔසවාතබන්නට මාර්ගය වූෙය්. ඒ නිසයි 
අත්දැකීෙමන්ම කීෙව් අම්මාෙග් අසූචී මුතා, හරිම සුන්දරයිආශ්වාදනීයයි කියලා. ඒ සුන්දරත්වයයි ධර්මෙය් 
සැබෑ සුන්දරත්වයට අවශ්ය කුසල් සංස් කාර ෙමෝදුකරදුන්ෙන. ෙම් දෑත් වල අම්මාෙග් මුත බැරල් ගණනක්  
තැවරිලා ඇති. අම්මාෙග් මුත අසූචී තැවැරුණුෙරදි 'අපමාණ පමාණයක් ' ෙම් දෑත් වලින් පිරිසිදු ෙකොට ඇති. ඒ 
දෑත් වලින්මයි, ඔබට ෙම් සටහන්ලියන්ෙන්. ඒ නිසාමයි ෙම් සටහන් පිංවත් ඔබට අර්ථවත් යෑයි හැඟුdනා නම් 
අර්ථවත් වූෙය්. සුන්දර යෑයිහැඟුනා නම් සුන්දර වුෙය්. 
 
ෙම්වා ෙහේතු ඵල ධර්මයන්. අම්මාෙග් ජීවිතය දුෙකන් හීන ෙකොට ජීවත් කිරීම තුළින්, ලබාගත් ජීවිතෙය් 
සුන්දරඅසිරියයි, භික් ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් අත්විඳින්ෙන්. භික් ෂුව අතීතෙය්දී අම්මා නමැති කුසල් ඉල්ලම 
සුවෙසේ ගරාගත්ෙත් සක් ෙදව් සැප. සක් විති රජ සැප, බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොෙව්. තවත් ෙම් භවෙය් 
මව්කුසකපතිසන්ධිය එපාය කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්මයි. අම්මා කියන්ෙන් ෙමවැනි දුකක්  නම්, තවත් 
එවැනිඅම්මා ෙකෙනක්  එපාය කියන බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. අම්මා තුළින්මයි අම්මා කවුද යන්න 
ධර්මානුකූලව විනිවිදදකින්න පුළුවන් වුෙණ්. 'අම්මා' කියන රූපය, ගුණය ෙකෙරහි ඇතිෙකොටගත් ආශ්වාදය 
ෙහේතුෙවන් මතුවුණාවූ,ආදීනවය දෑසින් දකිමින්ය, දැතින් ස් පර්ශ කරමින්ය, අම්මා ගැන නිස් සරණ සිතිවිලි 
සකස්  ෙකොට ගත්ෙත්.අම්මාෙග් ජීවිතය කමටහනක්  කරගත්තා වෙග්ම, ඇයට මතක් ෙකොට දුන්ෙන්, 'අම්ෙම, 
ඔය ඇස අනිත්යයයි'කියලා, 'අතීතෙය් ඔයාට තිබුණ ලස් සන සුන්දර රූපය වැහැරිලා, ෙරෝගී ෙවලා, අසරණ 
ෙවලා....'කියන කාරණයයි. අනිත්ය සංඥාවන් වැෙඩන දිශාවටයි සියල්ල කියා දුන්ෙන්. ඇය ෙබොෙහොම 
සාවධානවඅසාෙගන සිටියා. දරුෙවක්  වශෙයන්, මවක්  ෙපවූ කිරිවල වටිනාකම ෙගවා හමාර කළා, අම්මා 
ජීවත්වසිටියදීම. මවට තිබූ ණයකාරත්වෙයන් මිෙදන ෙකොට, අෙයෝමය ශක් තියක්  ෙලසින් ජීවිතය තුළින් 
ධර්මය ෙමෝදුෙවන්න පටන් ගත්තා. අම්මා කියන අර්ථයට ෙමොන තරම් ෙදයක්  කරන්න පුළුවන්ද? ෙම් 
ජීවිතෙය්දී ඔෙබ්සතුට ඔෙබ් අම්මා තාත්තා උෙදසා කැප කරන්න. ඔවුන් සතුටු ෙවනවා දකිමින් ඔබ ජීවත් 
ෙවන්න. මෙග්අම්මා ෙරෝගීභාවය නිසා කනස් සල්ෙලන් ෙව්දනාෙවන් පසුෙවන ෙව්ලාවන්හිදී මම කෙළේ ෙපොඩි 
දරුවකු ෙලසින්ඇෙග් පියයුරු වලින් කිරි උරා බීමයි. ඔබට එකපාරටම ෙම් ෙදය අදහගන්නට, සිතාගන්නට 
බැරිෙව්වි. ඒත්එෙහම කිරීමට ෙහේතුව ඇයි කියා කියන්නම්. 



40 
 

 
ඒ පියවුරුවල කිරි තිබුෙණ් නැහැ. ඒවා වැහැරිලා, වෙයෝවෘධ ෙවලා, අසරණ ෙවලා තිබුණා. ඒත් මටඅපුලක්  
දැනුෙණ් නැහැ. ඇය පුරා හත් වසරක්  අංශභාගය ෙරෝගෙයන් ෙපෙළමින් සිටියා. ඇයට වචනකතාකිරීමට, 
ඇවිදීමට පුළුවන් කමක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඒත් ඇය නිහඬව, ඇයෙග් ජීවිතය අනිත්යභාවයටපත්කරවමින්, මට 
අනිත්යෙය් අර්ථය, ඇෙග් ජීවිතය තුළින්ම කියා දුන්නා. ෙමවන් ගුණයක්  හඬනවා දකින්න,දැස් වල කඳුළු 
තිෙබනවා දකින්න මම කැමැති වුෙණ් නැහැ. මට අවශ්ය වුෙණ් ඇයව හිනස් සන්නයි. ඒකයිමට අවුරුදු 40 
වයෙසේදී මම ඇයෙග් පියයුරුවලින් කිරි උරාෙබොමින් ඇයව හිනැස් සුෙව්. මම ෙපොඩි දරුවකුබවට පත්ෙවමින්, 
තවමත් සිටින්ෙන් එදා ඈ වටා කිරි සුවඳට දැවටුනු පුංචි පුතුම බව දැෙනන්නටසලස් වමින් ඇයව සතුටට 
පත්කළා. පුංචි වයෙසේදී මා ඇෙගන් ඈත් ෙනොවී ඈ ළඟම රැඳුෙන් යම්ෙසේද, දැනුත්ඇෙගන් ඈත්ව නැති බව, 
ඇයව ඈත් කර ෙනොමැති බව මම ඇයට හැෙඟන්න සැලැස් සුෙව් එෙහමයි. අම්මාදරුවකුෙග් හැසිරීෙමන් 
තුටුවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ඉව මට තිබුණා. අම්මාව සතුටට පත්කළාවූ, ඇයටෙදෝමනස් ස සහගත සිතක්  
නැෙගනු ෙවනුවට ඇයව සිනහගැන්වූ කුසලයයි මා ෙම් ෙමොෙහොෙත් සතුටින් ෙගවන්ෙන්. 
 
අම්මාෙග් කඳුළක මහා වටිනාකමක්  තිෙබනවා. අම්මාෙගන් බිව් කිරි උගුරක යම් ෙසේ මනුෂ්යත්වයක් කැටිවී 
තිබුණාද, අම්මාෙග් කඳුළුත් මනුෂ්යත්වෙයන්මයි ඉපැදිලා තිෙයන්ෙන. අම්මා ෙකෙනක්  හඬනවාකියන්ෙන්, 
මනුෂ්යත්වය හඬනවා කියන කාරණයයි. ඒ නිසා අම්මාෙග් දැස් වලට කඳුළක්  උනන්න මමඉඩදුන්ෙන් නැහැ, 
කවදාවත් දන්නා තරමින්. මට මතකයි අම්මා මියයාමට අවුරුදු හතකට ෙපරාතුවදිනයක, රාතී ෙරෝහෙල් දැඩි 
සත්කාර ඒකකෙය් ෛවද්ය මහත්වරුන් පකාශ කළා,  'ෙරෝගියාෙග් හෘදස් පන්දනය ඉතා දුර්වලයි. තව 
ෙමොෙහොතකින් අම්මා මියයයි. ඒ නිසා අෙනක්  දරුවන්ට අවශ්ය නම් බලලායන්න කියන්න' කියලා. මට 
මතකයි, එදා මුළු රාතියම දැඩි සත්කාර ඒකකෙය් ආලින්දෙය් පුටුවක්  මතවාඩිවී මම සත්ය කියාවක්  සිදුකළා. 
සංසාරෙය් ෙමෙතක්  පැමිණි ගමෙන්දී මා කළා වූ කුසල්වලබලෙයන්, ෙම් ජීවිතෙය්දී මා සිදුකර ගන්නා වූ 
කුසල්වල බලෙයන්, මා අනාගතෙය්දී කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්නාවූ කුසල්වල බලෙයන්, අම්මාට ජීවිතය 
ලැෙබ්වා කියලා. 'ඒ කුසල් කිසිවක්  මට එපා, ඒවාඅම්මාටම අයිති ෙව්වා' කියලා. ෙවන කරන්න ෙදයක් , 
කියන්න ෙදයක්  තිබුෙණ් නැහැ. දැඩි සත්කාරඒකකෙය් මවට සවිකර තිබූ හෘද ස් පන්දන යන්තය දැඩි අකමවත් 
ආකාරයකටයි සටහන් නිකුත් කෙළේ.මරණය ෙපනි ෙපනී අම්මාට ජීවිතය ලැබුණා. නමුත් අංශභාග 
ෙරෝගිෙයක්  හැටියට දරුෙවක්  හැටියටසත්ය කියා කළ නිසා ෙනොෙව් ඇයට ජීවිතය ලැබුෙණ්. එය ඇයෙග් 
සංස් කාර වල ස් වභාවයයි. එමෙදය එෙහම ෙවන්න තිබුණා. මන්ද, මෙග් කුසල් සංස් කාර වල බලවත් භාවය 
නිසා. එදා පටන් වසරහතක්  පමණ ඇය මට කමටහනක්  වුණා, වර්තමානෙය් භික් ෂුව සිටින තැනට එන්න. මට 
හැම ෙව්ලාවකමදකින්න දක් ෂභාවය තිබුණා,  අම්මා ෙලඩවුෙණ් මා උෙදසාමයි කියලා. ෙමොකද,  අම්මා 
නිෙරෝගිව ගතකලවසර හැට හතෙර්දීම. ඇෙගන් මම ඉෙගන ගත්ෙක් ෙලෝකය ගැන, ජීවිතය ගැන පමණයි. 
එෙහත් අම්මාෙරෝගීව සිටි හත් වසර තුළ මම ඇයෙගන් ඉෙගන ගත්ෙත්, ධර්මය ගැන. අනිත්ය ගැන. ෙම් 
කාරණය සටහන්කිරීම තුළින් භික් ෂුව පින්වතුන් හට කියන්න උත්සාහ කරන්ෙන්, ජීවිතය ඉදිරියට පැමිෙණන 
ෙහොඳ නරක ෙදකමසමසිතින් පිළිෙගන ඒවා නිසා පැමිෙණන අභිෙයෝග ජයගහණය උෙදසාම ෙයොමුකරන්න, 
දක් ෂ ෙවන්න කියලයි.අම්මා සතුටින් තියලා අම්මා සිනහෙවනෙකොට, ඒ සිනහව මම දැක් ෙක් මල් වැස් සක්  
වාෙග්. ඒ මල්වැස් සට මෙග් සිතිවිලි ෙතෙමද්දී,  පුදුමාකාර මනුෂ්යත්වයකින් මෙග් ජීවිතය පිරුණා. ඒ 
මනුෂ්යත්වයපුරවාගත් සිතින් ෙලෝකය ෙදස බලනෙකොට, මම ෙලෝකයාව දැක් ෙක් දැඩි අසරණභාවයකින්. ෙම් 
අසරණභාවයමා තුළ දැඩි බියක්  ඇතිකළා. ඒ බිය තමයි ගිහි ජීවිතෙයන් මාව දුරස් කෙළේ. ෙලෝකෙයන් ඈත් 
කෙළේ.මමසරණක්  ෙසොයා යැමට ෙපළඹ වූෙය්, මෙග් ධර්ම ගමනට ආශිර්වාදයක්  වූෙය් අම්මාෙග් මුවින් 
නික් මුණු ඒමල් වැස් සමයි, 
 
අම්මාට මා ආදරය කරුණාව දැක්  වූෙය් අම්මා නමැති අර්ථය ෙකෙරහි ඇති බැඳීමකින් උපාදානයකින්ෙනොව, 
'අම්මා' කියන අර්ථය ෙකෙරහි ඇති මෙග් තෘෂ්ණාව ක් ෂය කර ගැනීම පිණිසමයි, ලාභ සත්කාරවලින් ෙතොරව 
ඒ ඉල්ලම ගරා ගත්ෙත්. අම්මාෙග් කය ෙදස අනිත්ය සංඥාෙවන් බැලුවා, එම කයෙව්ගෙයන් ජරා, ව්යාධි, වලට 
පත්ව අවසානයක්  කරා ගිෙය් නැහැ. මන්ද, ඇයෙග් අකුසල් සංස් කාරවල විපාක ෙගවීමට කාලය ලබාදීමට. 
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අම්මා නමැති අර්ථයද දරුවා නමැති අර්ථයද අපිව ෙලෝකයට බැඳතබන මහා කාම වස් තුවක්  බවට වන 
අවෙබෝධයත්, අවෙබෝධෙයන්ම ඉන් කලකිෙරන මාර්ගයත් අම්මා තුළසැඟවී තිබිණ. අම්මා යන අර්ථය 
දරුවාටද, දරුවා යන අර්ථය අම්මාටද, දුකක් ම බව අම්මා තුළින්මයිදැක් ෙක. ඇය තුළින් මා දැක් ෙක් ජීවත් 
වීමට ඇති ආසාව ෙනොව, ජීවිතෙයන් මිෙදන්න ඇති කැමැත්තයි.ෙරෝගී අම්මා තුළ සැඟවි තිබී, උපස් ථානය 
නිසාම මට එය හමුවිය. එය මව්පිය උපස් ථානෙය් අගමඵලයයි. අම්මාෙග් ඇතිවීමත් අම්මාෙග් නැතිවීමත්, 
තෘෂ්ණාව නිසාම හටෙගන, තෘෂ්ණාව ක් ෂය කරගැනීෙම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළින්ම දැකගත්තා. අම්මා 
ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදනස් වභාවය අම්මා තුළිsන්ම දැකගත්තා. 
 
තම ෙදමාපියන්ට බහ්මයින්ට ෙමන් උපස් ථාන කරන දරුෙවෝ සමාජෙය් අපමාණව සිටින බව අප 
දැකතිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම දරුවන් ෙදමාපියන්ට උපස් ථාන කිරීෙමන් හුදු පින පමනක්  
බලාෙපොෙරොත්තුෙනොවී,ධර්මෙය් ෙලෝෙකෝත්තර සුවයට අවශ්ය පඥාව,  ෙදමාපියන්ෙග් ෙරෝගී වෙයෝවෘධ 
අසරණ ජීවිත විනිවිදදකිමින්, ඒ දැක් ම තුළින්ම සකස්  ෙකොට ගන්න. 
 
සතර සතිපට් ඨාන ධර්මෙය් ෙබොෙහෝම ෙහොඳින් වැෙඩන ෙතෝතැන්නක් ,  වෙයෝවෘධ ෙදමාපියන්ෙග් 
ජීවිත.ෙදමාපියන්ට අනිත්ය සංඥාව කියාෙදනවා වාෙග්ම, පින්වත් ඔබත් ඒ අවෙබෝධය ෙහමින් සීරුෙව් 
ලබාගන්න. 
ෙම් පැමිණි භව ගමෙන්දී,  පින්වතුන් අම්මලා ෙවනුෙවන් ෙහලූ කඳුළු,  මහා සාගරෙය් ජලයට වැඩියි 
කියලාබුදුරජාණන් වහනෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. ඔබ අතීතෙය් අම්මලා ලක් ෂ ගණනකට උපස් ථාන ෙකොට 
ඇති,  ඒත්ඒවා හුදු ෙගවීයන සංස් කාර පමණක් මයි. තමන් අනිත්ය වන සංස් කාර රැස් කරන 
ගමන්,සංස් කාරයන්ෙග් අනිත්ය බව දකිමින්ම දුෙකන් මිෙදන මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්න. 
 
ඒ වාෙග්මයි ෙදමාපියනුත් දරුවන් සමග කටයුතු කිරීෙම්දී ෙබොෙහෝම පරිස් සම් ෙවන්න 
අවශ්යයයි.සෑමෙව්ලාෙව්ම අම්මා තාත්තා, සිතන්න ඕන, ෙදමාපියන් නිසා දරුවන්ට අකුසල් සිද්ධ ෙවනවාය 
කියනකාරණය. නිකං අකුසල් ෙනොෙව්. ආනන්තරිය පාපකර්මය සිදුෙවන්න පුළුවන්. වර්තමානෙය් 
දරුවන්ෙදමාපියන්ෙගන් ෙද්පළ ලියා ගත්තාට පසුව ඒ අය ෙදමාපියන්ට ෙනොසැලකීම නිසා,  දරුවන්ට 
එෙරහිව නීතියඉදිරියට යන ෙදමාපියන් ඉන්නවා,  ෙද්වාල ගාෙන් ෙපොල් ගසන ෙදමාපියන් ඉන්නවා. 
දරුවන්ෙග් තැනටෙදමාපියන් වැෙටන්න ෙහොඳ නැහැ. ෙදමාපියන්ට දරුවන්ෙගන් වැරැද්දක්  ෙවනවා නම්, එය 
නිවැරදිකිරීමට බැරිනම්, එය ඔබෙග් අකුසල් සංස් කාර විපාක ෙදනවාය කියලා සිතන ගමන්ම, දරුවන්ට 
ෙහොඳින්කරුණු දක් වන්න උත්සාහ ගන්න. ඔෙබ් ෙලයින් උපන්, ඔෙබ් රුධිරය කිරිකර ෙපවූ ඔෙබ් දරුවා, තව 
තවෙදමාපියන් සමග ගැෙටන ස් වභාවයට යන්න ෙදන්න එපා. පින්වත් ෙදමාපියන් දරුවන් සමග 
ගැෙටනවාකියන්ෙන්, දරුවන් නිරයට ෙයොමුකිරීමට පාර කපනවාය කියන කාරණයයි. දරුවා ඔබට වරදක්  
කළත්,දරුවාෙග් සැපය උෙදසා, ඔබ අහක බලාෙගන ඉන්න කියලා නිවැරදි කරන්නට බැරිනම්, දරුවාෙගන් 
ඈත්වීජීවත් ෙවන්න. 
 
ගුණවත් අම්මා තාත්තා කියන්ෙන් ගින්දරක් . ධර්මය ෙනොදත් දරුෙවෝ ෙමය ගින්දරක්  බව 
ෙනොදැන,ෙදමාපියන්ට එෙරහිව සිතන සෑම සිතිවිල්ලකින්මව ජීවිතය පුච්චා ගන්නවා. ඒවාෙය් බරපතළ බව, 
මතුභවයන්හිදී,  විපාක පිණිස පැමිෙණ්වි. ෙම් විෂම දුෂ්ශීල සමාජ වටපිටාව නිසා ෙනොමඟ ගිය ඔෙබ් 
දරුවා,ෙදමාපියන් සමග ගැෙටන දිශාවට ෙයොමු ෙනොකරෙගන, දරුවන් ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් කටයුතු 
කරන්න.සමහර දරුෙවො සිටිනවා, උපදිනෙකොටම අම්මා මිය යනවා. ඉපැදිලා අවුරුද්දකින් ෙහෝ ෙදකකින් 
අම්මාතාත්තා මිය යනවා. අම්මාෙග් තාත්තාෙග් උණුසුම ලබන්න පින නැහැ. අනාථ ළමා නිවසක ආදරයලබා 
ජීවත් ෙවනවා. සමහර දරුවන් ඉපැදුන දිනෙය්ම ෙදමාපියන් මහමඟ දමායනවා. තිරිසන් සතුන්දිහා බැලුෙවොත්, 
ෙගොවිෙපොළ කුකුළු පැටෙවක්  බිත්තරෙයන් එළියට එන්ෙනම මව් කිකිළිය නැතිව, කෘතිමවිදුලි ආෙලෝකෙය් 
උණුසුෙමන්. තිරිසන් ෙලෝකෙය් ඉපැදුනත් අම්මා ෙකෙනකුෙග් ෙසෙනහස ආදරයරැකවරණය ලබන්න පින 
නැහැ. ෙම් ෙපර ජීවිතවල ෙදමාපියන්ට ෙනොසලකපු දරුෙවෝ,  ෙදමාපියන්ෙග් සිතරිදවපු දරුෙවෝ. 
සංස් කාරයන්ෙග් සාධාරණත්වය ෙමොන තරම් යුක් ති සහගතද? ෙම් කාමුක අමිහිරි ෙලෝකස් වභාවය දැකලා, 
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ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව ජීවිතය තුළින් වඩවා ගන්න. පංචශීලය ඔෙබ් දරුවායෑයි සිතා ආරක් ෂා කරගන්න. 
ශීලය නමැති දරුවා ඔබ කවදාවත් දුකට පත්කරන්ෙන් නැහැ. ඔබට බැරිඅවස් ථාවක උපස් ථාන ෙනොකර 
ඉන්ෙන් නැහැ. ජීවත් වන විටත්, මැෙරන ෙමොෙහොෙතත්, මරණින් පසුවත්,ඔබට යහපත පිණිසමයි ෙහේතු 
ෙවන්ෙන. ශීලය නමැති උතුම් දරුවා, පින්වත් ඔබට ෙලෝක ස් වභාවෙය් රුදුරුබව දැකීමට අවශ්ය සමාධිමත් 
සිතක් , සකස් ෙකොට ෙද්වි. ඒ සමාධිමත් සිත තුළ සකස් වන්නාවූ විදර්ශනාදැක් ම, ඔබ තුළ අම්මා, තාත්තා, දුව, 
පුතා, කියන්ෙන් දුකටම අයිති ෙදයක්  බව පසක්  ෙකොට ෙද්වි.ෙම්වාෙය් නිස් සරණය තුළමයි සැනසිල්ල 
ලැෙබන්ෙන. අම්මා තාත්තා කියන සාධකය තුළෙලෝෙකෝත්තර සැපයලැබීමට ඇති මාර්ගයත්, ශකයා වීමට 
ඇති මාර්ගයත්, අවීචි මහා නිරයට වැටීමටත් ඇති මාර්ගයත්,සැඟවී තිෙබනවා. පින්වත් දරුවන් දක් ෂ විය යුතුයි 
නුවනින් සුගතියට යන මාර්ගයම, ෙදමාපියන් තුළින්පාදා ගැනීමට. ෙදමාපියන් තුළින් දරුවන් සුගතියට යන 
මාර්ගය පාදාගතෙහොත්, එය ෙදමාපියන්ටදසුගතියට යාමට මාර්ගයක්  ෙවනවා. එෙසේ ෙනොවී එක පාර්ශ්වයක්  
ගැෙටන දිශාව ගිෙයොත්, ඉල්ලීම් ඉල්ලනදිශාවට ගිෙයොත්, එය ෙදෙගොල්ලන්ටම විනාශයක්  ෙවනවා. ෙම් 
අවදානෙමන් මිෙදන මාර්ගය ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙනක්  පමණයි කියලා ෙදන්ෙන්, ආදරය 
කරලාවත්, ද්ෙව්ෂ කරලාවත්, ඔබට ෙම්අවදානෙමන් මිෙදන්න බැහැ කියලා. ආදරෙයන්, ද්ෙව්ෂෙයන් මිෙදන 
ෙමොෙහොතයි, නිස් සරණෙය් මිදීමකියන්ෙන. ඵස් සය නිෙරෝධෙයනුයි විඳීම් නැතිෙවන්ෙන්. පින්වත් ඔබට 
වැටෙහේවි ෙගොඩනැගීමටත්, බිඳදැමීමටත්ෙනොව මිදීමමයි සැනසිල්ලට ෙහේතු ෙවන්ෙන කියලා. ෙනතු අගින් 
කඳුළක්  රූටා වැෙටද්දී ඒ කඳුළ හරිඋණුසුම්. කඳුළ උණුසුම් කරන්ෙන් තෘෂණ්ාව විසින්. සිත ෙව්ගවත් වන 
තරමට, කඳුළු උණුසුම් ෙවනවා.ෙකෙනකුෙග් ඇෙසන් කඳුළක්  රූරා වැෙටද්දී, ඔහු විඳින දුක ෙහෝ සැපයක්  
පිළිබඳව ෙහෝඩුවාවක්  බාහිරටෙපෙනනවා. නමුත් දුකක්  ෙහෝ සැපක්  වුවත්, කඳුළු ෙනොෙහලා සිටීමට අම්මා 
ෙකෙනකුට පුළුවන්. අම්මාටඒ තරම් දරාගැනීෙම් ශක් තියක්  තිෙබනවා. ඒ නිසා අම්මා ෙත්රුම් ගැනීම 
අපහසුයි. ඒ ෙත්රුම් ගැනීමඅපහසු ෙවන තරමටම,  අපි අතින් අකුසල් සිදුෙවන්නට පුළුවන්. අම්මාෙග් 
ෙදෙනතින් ගලන්ෙන් කදුළු ෙනොවආදරයයි. ෙලෝකය ශක් තිමත් කරන,  ෙලෝකෙය් යථාර්ථය වසාදමන 
ආදරයයි. නිමාවක්  ෙනොවන භව ගමෙන්,මග වියදම අම්මාෙග් ආදරයයි. 
 

6. සමාධිෙයන් දුටු අකුසල් කන්දක්  
 
ආරාණ්යවාසී භික්ෂුවක්  සවස ෙදකට පමණ සමාධිෙයන් පසුෙවනෙකොට සද්ධන්ත අමනුෂ්යෙයක්  දර්ශනයවිය. 
ෙම් අමනුෂ්යයා භික්ෂුවට දර්ශනය වූෙය් ඔහුෙග් ඉඟටිෙයන් පහළ ෙකොටස පමණි. ඒ කියන්ෙන් කකුල්ෙදක 
පමණකි. කකුල් ෙදෙක් උස අඩි විස් සක්  පමණ ඇති. කකුල් ෙදක ශක් තිමත් මිනිසකුෙග් ස් වභාවෙයන්යුත් 
අතර ඇල්ෙසේෂන් බල්ලකුෙග් ඇෙඟ් ඇති දිග ෙරෝමයන් ෙසේ දැඩි කළු පැහැති ෙරෝමවලින් කකුල් ෙදක 
පිරීතිබිණි. මහා බියකරු රූපයකි. ෙමම අමනුෂ්යයාෙග් ඉඟටිෙයන් පහළ ෙකොටස දර්ශනය ෙනොවුෙය් ඇයි ද? 
යන්නභික්ෂුව ෙනොදනී. ෙමවැනි අතිශය බියකරු අමනුෂ්යයන් අකුසල් කඳු වෙග්ය. අතීතෙය් කරන ලද 
පාපකර්මවලබලවත් බව නිසා ෙමොහුට ෙම් බියකරු බව, සද්ධන්ත බව ලැබී ඇත. ෙමොහු නැවත නැවත කරන 
ලද අකුසලෙහේතුෙවන් ෙමම බියකරු බව සද්දන්ත බව වැඩිවනු ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි. 
 
ෙම් ආරණ්ය බිම්වල කරක්  ගසමින් ආරණ්යයත් එහි වැඩ සිටින භික්ෂූන්වත් පීඩනයට පත්කිරීම, 
විකෘතිමෙනෝභාවයන් ඇතිකිරීම, ධර්ම ශක් තිෙයන් හීන භික්ෂූන්, කැපකරුවන් ගහණයට ගැනීෙමන් ඔවුන් 
හරහාආරණ්යය අපිරිසිදු අවුල් සහගත ස් වභාවයන්ට පත්කිරීම ෙමම අමනුෂ්යයන්ෙග් කැමැත්තය. 
ෙමමඅමනුෂ්යයාෙග් ෙද්හ විලාශය දුටුවිට ෙමොහුෙගන් ගැලවීමට ශක් තිමත් ශීලයකින් හික් මීම 
ඇතිකරගත්භික්ෂුවකට මිස ඉන් පහළ අයකුට නම් ෙනොහැකිය. ෙමවැනි විශම බලෙව්ගවල බලපෑම නිසා 
එක් ෙකෝ ෙලඩෙරෝග, මානසික දුර්වලතා, කලකිරීම් ද චංචල මෙනෝභාවයන් නිසා ගැෙටන ස් වභාවයන්, 
අපිරිසිදුකම වැනිෙම්වා සිදුවීම පුදුමයක්  ෙනොෙව්. පුදුමය වන්ෙන් ෙමෙසේ සිදුෙනොවුණා නම්ය. ෙමොකද ෙම් 
නිරිසතා එතරම්මබියකරුය. ෙම් මිත්යදෘෂ්ඨික බලෙව්ග ශාසනය රැෙකනවාට විරුද්ධය. වර්තමානෙය් 
ශාසනෙය් ඇතිසංඝරත්නෙය් අඩුව නිසා සුදුසු නුසුදුසු පිsරිසද මහණ පැවිදි ෙවයි. පැවිද්දට සුදුසු පිංවත් 
පිරිසදපැවිදිවීෙමන් පසුව අතහැරීම පෙසක තබා රැස්  කිරීමට ෙපළෙඹ්. ශීල,  සමාධි භික්ෂු දැනුම 
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මාන්නයවපුරාගනී. ෙම්වා ෙම් විෂම බලෙව්ගවලට මහා ශක් තියකි. ෙමම විෂම බලෙව්ග ආරණ්යම 
ඉලක් කකරගන්ෙන් සැබෑ සම්බුද්ධ පතිපදාව මරා දැමීමටය. 
 
ෙමම සටහන තැබුෙව් ඔබට ෙනොෙපෙනන ෙලෝකෙය් බියකරු ජීවිතයක ස් වභාවය දැනගැනීමටය. ඒ තුළින් 
ඔබටපාඩමක්  ඉෙගන ගැනීමටය. ෙම් සද්ධන්ත අමනුෂ්යයා කවදාහරි දවසක ඔබ ෙසේම මිනිසකු ෙලස 
මනුෙලොවජීවත් වූෙවකි. එම ජීවිතෙය්දී වැඩූ අකුසල් නිසා ෙමම ආත්මය ලැබී ඇත. ෙමම ආත්මය තුළදීම 
ෙමොහුරැස් කරන්ෙන් බියකරු අකුසල්මය. ෙමොහු කුසල් හඳුනන්ෙන් නැත. ෙම් ආකාරෙයන් භික්ෂූන්ව දුකට 
පීඩනයටෙහළීෙමන්, සංඝෙභ්ද ඇති කිරීමට පරිසරය සකස්  කිරීෙමන් ෙමොහු අතින් ආනන්තරීය පාපකර්මය ද 
සිදුවියහැකිය. දැන් හිතන්න ෙමම අමනුෂ්යයාට සංසාරය ෙමොනතරම් දුරෙවයිද විෂම ෙවයිද කියලා. ඒ 
වෙග්මෙමවැනි අසරණයන්ට අනුකම්පා කරලා ෙමය කියවලා පිංවත් භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා ද අවෙබෝධකර 
ගන්න ඕෙන්භික්ෂූත්වය තුළ ශීල,  සමාධි,  දැනුම මාන්නෙයන් ෙතොරව සැබෑ අතහැරීෙම් භික්ෂු පතිපදාව 
තුළහික් ෙමන්න. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් එක පැත්තකින් එම බිහිසුණු අමනුෂ්ය බලෙව්ගවලට තවතවත් අකුසල් 
රැස් කරගැනීමට අවස් ථාව ලබා ෙදන අතර ඔබද දුර්වල පිංවත් භික්ෂුවක්  ෙලස කවදාහරි දවසක ෙම් 
බියකරුඅමනුෂ්යයාෙග් පිරිවර සමාජිකෙයක්  වීමටද ඉඩකඩ නැතිවා ෙනොෙව්ය යන්න ඔබ සිහිකළ යුතුය. 
 
ඔෙබ් කුටිය අවට පරිසරය, ආරණ්ය පරිසරය, චීවරය, අඳනය, ශරීරය, වැසිකිළිය, නියෙපොතුටික පවාපිරිසිදුව 
තබාගන්න. අවුල්ෙවන්න ෙදන්න එපා. පරණවූ ෙදය, නරක් වූ ෙදය, අනවශ්ය ෙදය රැස් ෙකොටතබන්න එපා. 
විනාශකර දමන්න. අපිරිසිදු සතුන් ඇති කිරීෙමන් වළකින්න. බුදු පහන, බුදු කුටියඅපිරිසිදුෙවන්න ෙදන්න 
එපා. අඳුරු ෙවන්න ෙදන්න එපා. ෙම්වා අපිරිසිදුයි කියන්ෙන් සිත අපිරිසිදු නිසාය.අන්තවාදී ෙනොවී, සැබෑෙලස 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාළ සුන්දර භික්ෂුවක්  වීමටඅවශ්ය ගුණධර්ම ඔබ තුළද 
වගාකරෙගන ඔබ සැනෙසනවා ෙසේම විෂම අමනුෂ්ය බලෙව්ගවලටද උපකාරවීඔවුන්ෙග් අකුසල් වැඩි 
ෙනොකිරීමට ඔබ දක්ෂෙවන්න. 
 
ෙම් ගමෙන්දී නිවීෙම් මග අවහිර කිරීමට මාර බලෙව්ග,  බියකරු අමනුෂ්ය බලෙව්ග ශීල්වත් 
ෙව්ෂෙයන්ද,අසරණ ෙව්ෂෙයන්ද, ගුරු ෙගෝල ෙව්ෂෙයන්ද, ඔහුෙග් ගැලවුම් කරු ෙව්ෂෙයන්ද ඔබ ඉදිරියට එනු 
ඇත. දැනුමපාණ් ඩිත්ය ෙව්ෂෙයන්ද, ලාභ සත්කාර ෙව්ෂෙයන්ද ඔබ ඉදිරියට එනු ඇත. ෙම්වා නිවන් මග 
බාලකරනසියුම් ධර්මතාවන්ය. ෙමම බලෙව්ග ෙකෙරහි ෙනොඇලී ෙපරට යැම සංකීර්ණය. ෙමොකද ඉහළ 
බලෙව්ග පසුපසෙපර සදහන් කළ පරිදි සද්ධන්ත විෂම මිත්ය, දෘෂ්ඨික අමනුෂ්ය බලපෑම් දැඩිෙලස තිෙබන 
නිසාය. ෙමොනපැත්ෙතන් බැලුවත් මාර බලෙව්ග අපට දැල එලා ඇත. ෙමෙසේ මාර බලෙව්ගවලට ඔබ 
අසුවන්ෙන් තවමත්ඔබ මාරසිත් අනිත්ය වශෙයන් දැක අතහැරීමට අදක්ෂ නිසාය. ෙමය සටහන් කරන භික්ෂුව 
ෙමමසද්ධන්ත අමනුෂ්යයාෙග් අඩ රුව දුටු ෙමොෙහොෙත්දීම,  එම සිත අතහැරදැමීය. දුටුෙව් රූපයකි. 
එහිස් වභාවය අනිත්යය. එපමණකින්ම එය අවසන්ය. ඔබට පාඩමක්  ඉෙගන ගැනීමට පමණක්  සිද්ධිය 
සටහන්තබන ලදි. ෙමවැනි විෂම, බියකරු, සද්ධන්ත අමුනුෂ්යයන්ෙගන් ගහණ, ෙනොෙපෙනන ෙලෝකෙය් 
වියරුස් වභාවය දැක,  ඔබ අනුනට ෛමතිය කරුණාව දැක් වීමට ෙපර මුලින්ම තමන්ට කරුණාව 
දක් වන්න.සැබෑ පරාර්ථය උෙදසා වර්තමානෙය් ඔබ ආත්මාර්ථාකමී ෙවන්න. ඔබ ෙමහිදී අත්මාර්ථකාමී විය 
යුත්ෙත්කල්යාණ මිතයකු ගුරුවරයකුෙග් උපෙදස්  මත මිස අවිචාරෙයන් ෙනොෙව්. ෙමොකද මාර බලෙව්ග 
ඔෙබ්ආත්මාර්ථකාමී බවද තවත් ඇලීමකට ගැටීමකට ෙයොමුෙකොට ඔබව අසරණ කරන නිසාය. ඉහත 
ස් වභාවයන් ඔබනිවන් මග වැඩීෙම්දී අවෙබෝධ ෙනොකරගතෙහොත් ඔබ ද, ඔහු ද නැවත නැවත ඉපෙදනු 
මැෙරනු ඇත. 
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7. ගස ් නගින ෙදවියකු වී කුමට.....? 
 
භික්ෂුවට පසුගිය කාලවකවානුෙව්දී අවස් ථා කිහිපයකදීම පිංවතුන් තම නිවෙසේ,  විහාරස් ථානෙය් 
පැවතිපිංකම්වලදී ලබාගත් ඡයාරූපවල දිව්ය ආෙලෝකයන් තිෙබන බව පකාශ කළා. එම ඡයාරූප 
ෙගනත්ෙපන්වුවා. ඇත්තටම ඒවා දිව්ය ආෙලෝක ද කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන නැහැ. යම් පිංවෙතක්  එම 
ආෙලෝකනියත වශෙයන්ම දිව්ය ආෙලෝකයක් ය කියලා හිතලා ඒ තුළින් සතුටට පත්ෙවනවා නම් තව තව 
පිංකම්කරගැනීමට,  සිදු කරගැනීමට ෙයොමු ෙවනවා නම් ෙතරුවන් ෙකෙරහි වඩ වඩාත් ශද්ධාව ඇති 
කරගන්නවානම් නියත වශෙයන්ම ඒවා දිව්ය ආෙලෝකයන් යෑයි සිතුවට කමක්  නැහැ. 
 
දායක ෙගදරක පසුගිය වසරක කඨින පිංකමක්  තිබුණා. එදා දවස එම ෙගදර බුදුමැදුරක්  වෙග්. කඨිනවස් තය 
ෙසසු පූජා දව් ය සමග ෙබොෙහෝම ලස් සනට තැන්පත් කරලා ෙබොෙහෝම ශද්ධාෙවන් පිංකමසංවිධානය කරලා 
තිෙබන්ෙන්. එදා රාතිෙය් කඨින ෙපරහැර පටන් ගැනීමට ෙපර ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාඑම නිවසට වැඩම කරලා 
පිරිත් සඡ්ජායනයක්  පවත්වලා තිෙබනවා. ෙම් අවස් ථාෙව් ගන්න සෑමඡයාරූපයකම දිව්ය ආෙලෝකයන් 
තිෙබන බවත් එම දායක පිරිස පකාශ කළා. ෙම් දිව්ය ආෙලෝකය ෙදසබැලුවහම පිංවතුනට ඉෙගන ගන්න 
වටිනා පාඩමක්  තිෙබනවා. එම පාඩම පිංවතුන්ලාට ෙගොඩාක්  වටිනනිසා ෙමහි සටහන් තබනවා. අපි පන්සලක්  
උදාහරණයට ගතෙහොත් පන්සලට අයත් සතර ෙප්රුවක් තිෙබනවා. ෙම් සතර ෙප්රුෙව් දායක පිරිස් වල 
සිව්පසෙයන් තමයි පන්සල ෙපෝෂණය ෙවන්ෙන්. සතර ෙප්රුෙව්වෙයෝවෘද්ධ උපාසක මෑණිවරු පියවරු 
ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවට පන්සල උපාධානය කරෙගන තමයි ජීවත් ෙවන්ෙන්. ඒඅයෙග් ජීවිතයම පන්සල තමයි. 
පසෙළොස් වක ෙපෝය දවසට සිල් සමාදන් ෙවන්න යනවා. නිරතුරුවම පිංකම්සිදුකරනවා. සෑම දවසකම සවසට 
ෙබෝධි පූජාවට පන්සලට යනවා. පන්සල ජීවිතෙයන් ෙකොටසක්  ෙවලා.ඉහත සදහන් ආකාරයට පන්සල සමග 
දැඩි උපාදානයක්  සකස්  කරගත් පිංවතුන්ලා මියයන ෙමොෙහොෙත් තමන්ජීවිතෙයන් ෙකොටසක්  බවට 
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 පත්කරගත් පන්සල ෙකෙරහි ඡන්ද රාගයක්  සකස් වීම නිසා එම පන්සල් භූමිෙය්මඅල්ෙප්ශාඛ්ය දිව්ය
ස් වභාවයන් බවට පත්ෙවලා පන්සල් වත්ෙත් කිරි ගසක්  උපාදානයකරෙගනජීවත්ෙවනවා. නුග ගසක, ෙබලි 
ගසක, රුක් අත්තන ගසක, බුදු මැදුරක ආෙලෝකවත් ෙදවිෙයක් දිව්යංගනාවක්  වශෙයන් ජීවත් ෙවනවා. 
 
බලන්න ජීවිත කාලය තුළදීම පන්සල මෙග් කරෙගන පිංකම් කරලා එම පිෙනන් අවසානෙය්දී ගසකට 
නැගගත්ෙදවිෙයක්  බවට පත්ෙවනවා. පිංකම් කරල කරලා අවසානෙය්දී අපිට ෙවන්ෙන් ආෙලෝකයක්  
විහිදාෙගනගසට නැගලා ඉන්නනම් ඒක හරිම අවාසනාවක් . ෙම් අය ඉහත ආකාරෙය් ආෙලෝකමත් ෙදවිෙයක්  
ෙවලාෙපර ජීවිතෙය්දී මනුෂ්යෙයෝ වශෙයන් පන්සෙල් පිංකම් කරලා සතුටු වුණා වෙග් දැන් අනුන් කරන 
පිංකම්ෙදස බලලා සතුටුෙවනවා. කඨින ෙපරහැරක්  තිෙබන ෙවලාවට ෙම් අයත් ඒ අවස් ථාවට එනවා. 
නිවසකපිරිත් පිංකමක්  සිද්ධෙවන ෙවලාවට ෙම් අයත් එම අවස් ථාවට එනවා. නිවසක පිරිත් 
පිංකමක් ,සාංඝිකදානමය පිංකමක්  තිෙබන අවස් ථාවල නිවස පිරිසිදුනම් එම දිව්ය ස් වභාවෙයන් එම 
පිංකම්අවස් ථාවට පැමිණිලා සතුටට පත්ෙවනවා. පිංකම අහවර වුනාහම නැවත පන්සල් වත්ෙත් කිරිගහට 
යනවා.දැන් ෙම් දිව්ය ආෙලෝක වශෙයන් ඔබලාෙග් පිංකම් ෙපොළවලදී දකින්ෙන් කවුද? පිටස් තර කවුරුවත් 
ෙනොෙව්.ඔෙබ්ම පන්සෙල් හැම කටයුත්තකදීම කැපවීෙමන් කටයුතු කළ මියගිය උපාසක උපාසිකාවන්මයි. 
ඔබලාෙග්මියගිය වැඩිහිටි ඥාතීන්මයි. ෙම් දිව්ය ස් වභාවයන් ෙමොනතරම් පිංකම් දැකල සතුටු වුවත් ෙම් අයට 
ෙම්දිව්ය ස් වභාවෙයන් ඔබ්බට යන්න දියුණුවට පත්ෙවන්න තිෙබන අවස් ථාව අඩුයි. ෙමොකද ෙම් අය 
පන්සලඋපාදානට කරෙගන ඉන්ෙන්. ඒ උපාදානය නිත්යවූ සැපයක්  හැටියට ඒ අය අරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒනිසා ආමිසය පැත්තම දකිමින් වඩමින් සිටිනවා. ඇයි ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී පන්සල මෙග් 
කරගැනීමෙහේතුෙවන් ආමිසෙයන් ඔබ්බට ෙනොගිය නිසා. 
 
ෙමෙහම දිව්ය ස් වභාවෙයන් පිංකම් දැකලා සතුටුෙවනවා වෙග්ම පන්සෙල් තමන් අකමැති 
ෙදයක් සිද්ධෙවනවා දකිනෙකොට ගැෙටන ස් වභාවයට පත්ෙවනවා. ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී පන්සෙල් එයා 
කැමතිකළ ෙදයක් ,  ෙගොඩනගපු ෙදයක්  අයින් කරනවා නම්,  ෙවනස්  කරනවා නම්,  ගිහි පැවිදි යෙමක්  
ධර්මවිනයට පටහැනි යමක්  කරනවා නම් ෙම් දිව්ය ස් වභාවයන් එම කියාවන් දැකලා ගැෙටනවා,ෙකෝධ 
කරනවා, ෛවර සිත් සකස් කර ගන්නවා. ඒ ෙහේතුව නිසා එම අල්ෙප්ශාඛ්ය දිව්ය ස් වභාවෙයන්මිදිල යක්ෂ, 
ෙපේත වැනි ස් වභාවයන්ට වැටීෙම් අවධානම තිෙබනවා. තමන් උපාදානය කරෙගනජීවත්ෙවන පන්සෙල් 
තමන් අකමැති ෙද් සිද්ධ ෙවනෙකොට ෛවරය ෙකෝධය සකස්  ෙවනවා. බලන්න ෙමොනතරම්අපරාධයක්  ද 
කියලා තමන් කරපු පිංකම්වලින් රැස් කරගත් පිං අපෙත් හරිනවා. ෙමෙහම ෙවන්ෙන්අදක්ෂභාවය නිසා. පිංකම් 
කරනවා වෙග්ම ඒවා තුළින් රැස් වන කුසලය නිවැරදි ඉලක් කය කරාෙයොමුකරන්නත් ඔබ දක්ෂෙවන්න ඕෙන්. 
එෙහම ෙනොවුෙනොත් පිංකම් කරලා අවසානෙය්දී පන්සෙල් තිෙබන කිරිගසකට නැගල ඉන්න තමයි අපිට 
සිද්ධෙවන්ෙන්. හරියට ෙපොල්ගස්  නගින මනුෂ්යෙයෝ වෙග්. හැබැයි ඉතින්බැටරි කෑලි තුනක ෙටොච් එළියක්  
වෙග් ආෙලෝකයක්  නම් තිෙබනවා. ඔය ආෙලෝකය ෙවන්නත් පුළුවන් ඔබ ඔයපිංකම් කරන ස් ථානවලදී 
ගන්නා ජායාරූපවල තිෙබන්ෙන්. කිසිම ෙහේතුවක්  නිසාවත් පිංවත් ඔබ ඔයආෙලෝකයක්  ෙකෙරහි බැෙඳන්ට 
එපා. එවැනි දිව්ය ස් වභාවයක්  ෙකෙරහි චන්දරාගය ඇති කරගන්නඑපා. එෙහම කැමත්තක්  ඔය වැනි පාථමික 
දිව්ය ස් වභාවයන් ෙකෙරහි ඔබ ඇති කරගතෙහොත් ඔබසිදුකරගත් පිංකම් ඔබ විසින්ම අපෙත් හැරියා ෙවනවා. 
 
ෙමන්න ෙම් කාරණය ෙත්රුම් ගත්ත ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙබොෙහෝම වටිනා ධර්මයක්  
මහානාමශාඛ්ය කුමරුට ෙද්ශනාකරනවා. ෙම් ධර්මය ෙබොෙහෝම උපකමශීලී ධර්මයක් . මහානාම 
කුමාරයබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ හමුවට ඇවිත් 'ස් වාමිනි,  භාග්යවතුන් වහන්ස ගිහි ජීවිත ගතකරන අපි 
කුමනවිහරණයකින් ගත කළ යුතුද කියලා පශ්නයක්  අසනවා. 
 
එවිට භාග්යවතුන් වහන්ෙසේ 'මහානාම ඔබ ෙම් විදිහට හික් ෙමන්න. බුද්ධානුස් සතියවඩන්න,ධම්මානුස් සතිය , 
සංඝානුස් සතිය වඩන්න. මහානාම ඔබ ශීලානුස් සතිය වඩන්න, ත්යගානුස් සතියවඩන්න' කියලා ෙද්ශනා කරලා 
අවසානෙය් පවසා සිටිනවා 'මහානාම ඔබ ෙද්වානුස් සතිය වඩන්න'කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා 
කරන්ෙන් 'ෙදවිෙයක්  ෙවන්න ඔබ කැමති ෙවන්න. ෙදවිෙයක්  ෙවන්නඅවශ්ය ධර්මතාවයන් දැන ගන්න. 
නිරතුරුවම තුසිතය,  යාමය,  නිම්මාණරතිය,  තාවතිංසය,  පරනිම්මිතයවැනි අපමාණ සැප ඇති දිව්යතල 
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ෙකෙරහි කැමත්ත ඇති කරගන්න. ඒවාට යන්න කැමති ෙවන්න.ඒවාෙය් වැඩසිටින ෙදවියන් දිව්යංගනාවන් 
විඳින අපමාණ සැප මනසින් දකින්න. එම සැපයට ඔබෙලොල්ෙවන්න. ෙම් දිව්යතල ෙකෙරහි උපාදානය 
සකස් ෙකොට ගන්න'.... යනුෙවන්. 
 
ෙම් ධර්මය ඔබට ඇෙසන ෙකොට ඔබට සිෙතන්න පුළුවන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ දිව්යතල 
වර්ණනාකරලා තිෙබනවා කියලා. ෙමතන දිව්යතල වර්ණනා කිරීමක්  ෙනොෙවයි සිද්ධෙවන්ෙන්. ෙබොෙහෝම 
උපකමශීලීෙලස ඔබව සතර අපාෙයන් එෙතර කරවීෙම් ධර්මයකුයි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 
මුලින්මඔබටදිව්යතල ෙකෙරහි එම දිව්ය සැපයන් ෙකෙරහි ජන්දරාගය තෘෂ්ණාව ඇති කරවනවා. එෙහම ඔබ 
තුළදිව්යතල ෙකෙරහි කැමත්ත ඇති වුණාට පස් ෙසේ ඔබ ෙමොකද කරන්ෙන්. ඒ කැමැත්ත උපාදානය 
කරෙගනඔබ වැඩි වැඩිෙයන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව වැඩි දියුණු කරගන්නවා. වැඩි වැඩිෙයන් 
සිල්පදආරක්ෂාකරගන්නවා. වැඩි වැඩිෙයන් දන්ෙදනවා. ඒවාෙය් ආනිශංසයන් දකිනවා. ෙම් ධර්මතාවයන් 
වැඩිවැඩිෙයන්ඔබ වඩන්ෙන් ඇයි? ඉහත සශීක දිව්යතලයක සැපවිඳින්න. නමුත් පිංවතුනි ඔබ ෙතරුවන් 
ෙකෙරහිශද්ධාව, ශීලය, දානය ඔෙබ් ජීවිතෙයන් වැඩි වශෙයන් වඩවා ගන්න ෙකොට ඔබ ෙනොදැනුවත්වම 
ඔබවෙසෝවාන් ඵලයට පත්ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිදුණ ෙකෙනක්  බවට පත්ෙවලා 
ඔබමාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙකෙනක්  වශෙයනුයි එම දිව්යතලවල උපත ලබන්ෙන්. දැන් ඔබට වැටෙහනවා 
ඔබටබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්වානුස් සතිය වඩන්නය කියලා කීෙව් ෙමන්න ෙම් ජයගාහී තැනට ඔබව 
ඔසවාතබන්න. එතෙකොට ෙම් ෙද්වානුස් සතිය වඩන්න කියන්ෙන් පන්සෙල්,  ආරාණ්යෙය් ජීවත්වන 
පාථමිකඅල්ෙප්ශාඛ්ය ෙදවිෙයක්  ෙවන්න පාර්ථනා කරන්න ෙනොෙව්. සශීක දිව්යතලවල මෙහේශාඛ්යෙදවිෙයක්  
දිව්යංගනාවක්  ෙවන්න පාර්ථනා කරන්න. පන්සෙල් රුක් ෙදවිෙයක් , ආරක්ෂක ෙදවිෙයක් ෙවන්න හිතන්නවත් 
එපා. ඒවා පාථමික තත්වයන්. පන්සල ඇසුරු කරෙගන අවශ්ය ගුණධර්මයන්, කුසල්ධර්මයන් වඩන්න. 
පන්සල තමයි කුසලධර්මයන් දියුණු කරගන්නා මධ්යස් ථානය. ෙමොනම ෙහේතුවක්  නිසාවත්ඔබ පන්සෙලන් 
ඈත්ෙවන්න එපා. පන්සෙලන් ඈත්ෙවනවා කියන්ෙන් ඔබ සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මාර්ගෙයන්දුරස්  ෙවනවා 
කියන එකයි. සතර අපාෙයන් මිදීම සඳහා පිංවත් ඔබට අත්යවශ්ය ෙකෙරන ෙතරුවන්ෙකෙරහි ශද්ධාව, ශීලය, 
දානය කියන සාධක ඔබ තුළින් වැෙඩන්ෙන් පන්සල ඇසුරින්. 
 
ෙමම කරුණු ගිහි ජීවිත ගතකරන පවුල් බැඳීම්වලට බැඳුන පිංවතුන් උෙදසායි සටහන් කෙළේ. 
 
සමහර ගිහි පිංවතුන්ෙග් ස් වභාවයක්  තිෙබනවා අපි දැන් භාවනා කරන්ෙන්, සමාධිය වඩන්ෙන්.... ඒනිසා 
පන්සල් යන්න ඕෙන් නැහැය කියලා. ෙම් අධිතක් ෙසේරුව නිසා තමා තමාටම වරදකුයි කරගන්ෙන්.පන්සෙල් 
තිෙබන්නා වූ ෙමොනයම්ම ෙහෝ වරදක්  නිසා ඔබ තුළ ගැෙටන සිතක්  නම් තිෙබන්ෙන්, ඒ කියන්ෙන්ඔබ 
ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නැහැ. ශීලෙයන් දුර්වලයි. ඔබ ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නම් අනුන්ෙග් ශීලය ගැන 
ගැෙටන්නයන්ෙන් නැහැ. ගැෙටන්න ෙහොඳ නැහැ. 
 
පසුගිය දවසක භික්ෂුවට ගිහි පිංවෙතක්  මුණගැසුණා. ඔහු පන්සෙල් ඇසුරට ෙනොයන ෙකෙනක් . ඔහුසිතාෙගන 
සිටිනවා තමන් මාර්ගඵලලාභී පුද්ගලෙයක් ය කියලා. නමුත් ඔහු තුළින් එවැනි කිසිම ලක්ෂණයක් විද්යාමාන 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔහුට තිෙබන්ෙන් පන්සල ගැන ෙමවැනි මතයක් . 
 
'පන්සෙල් කරන්ෙන් ෙගොඩනැගිලි හදන එකයි. පිංකම් කරන එකයි. ආධාර එකතු කරන එකයි' කියලා. 
දැන්බලන්න ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාවට පැමිණි ෙකෙනක්  අකමැතිෙවයිද සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනයක් ඇතිෙවලා වසර 2600ක්  වැනි කාලයක්  ෙගවී ගිය ෙමොෙහොතක ෙභෞතික පැත්ෙතන් ෙහෝ පන්සල 
ෙම්ආකාරෙයන් ෙහෝ දියුණුවක්  ලබනවට. ෙම්ක ෙම් ජීවිතෙය්දී නිවන් අවෙබෝධ කරගැනීමට යන මාර්ගය 
ෙනොෙව්.සතර අපාෙයන් මිදීම කරා යන මාර්ගයයි. විහාරස් ථානයක ඉදිෙකරන සෑම විහාරාංගයක්  
පාසාම,සංවිධානය වන සෑම පිංකමක්  පාසාම ඒවාට ෙමොනතරම් පිංවතුන්ලා මුදලින් ශමෙයන් දායක 
ෙවලාදන්දීෙම් ශක් තිය ඇති කරගන්නවාද. දන්දීම තුළින්මයි ඔබ තුළ තන්හාව නැති ෙවන්ෙන්. දන්දීෙමන් 
අපිකුමක් ද පුරුදු කරන්ෙන්. අතහැරීමයි. ෙම් ජීවිතෙය්දී ෙහෝ සසර කවදාහරි දවසක ඔබ ෙම් ඇස 
මෙග්ෙනොෙව්ය කියලා අවෙබෝධෙයන් අතහරින්න ඕෙන්. ෙම් කන, නාසය, දිව, මනස, කය මෙග් ෙනොෙව්ය 
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කියලාඅවෙබෝධෙයන් අතහරින්න ඕෙන්. ඇස නිසා සකස්  ෙවන්නා වූ ෙව්දනාව,  හඳුනා ගැනීම, 
ෙ◌ච්තනාව,විඤ්ඤාණය අනිත්යයි කියලා ඔබට අවෙබෝධෙයන් අතහැෙරන්න ඕෙන්. අනිකුත් ආයතනයන් 
බාහිර රූපයන් සමගඵස් සය වීෙමන් සකස්  වන පංචඋපාදානස් කන්ධයම අනිත්ය බව අවෙබෝධෙයන් දැන 
ඒවාට ඇතිතෘෂ්ණාෙවන් මිෙදන්න ඕෙන්. ෙම් අතහැරීම තමයි ඔබ දන්දීෙමන් පුරුදු කරන්ෙන්. දැන් ඔබ 
බලන්න සසරදුකින් එෙතරවීම සඳහා ගිහිපිංවතුන්ලාට දානය ෙමොන තරම් වටිනවාද කියලා. ඒ නිසා ෙතරුවන් 
ෙකෙරහිශද්ධාව ඇති කිසිෙවකුට කියන්න පුළුවන්ද ශාසනෙය් පැවැත්ම උෙදසා පරිත්යාග කරන එක 
රුපියලක් වත්අනවශ්ය ෙදයක් ය කියලා. සෑෙදන එක ෙගොඩනැගිල්ලක් වත් අනවශ්ය ඉදිකිරීමක් ය කියලා. 
 
ඔබ අෙනක් ෙකනා ගැන හිතන්න යන්න එපා. ඔබ පරිත්යාග කරන ෙදය පරිත්යාග කරන්න. 
පරිත්යාගයකරන්නා කුමක්  කරනවාද යන්න ඔබ ෙහොයන්න යන්න අවශ්ය නැහැ. ඔබ සැබැවින්ම යමක්  දන් 
දුන්නානම් ඒ දන් දුන්න ෙද් ගැන ෙසොයන්න යන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද එය දැන් ඔබට අයිති නැති නිසා. ඔබ 
ඒෙදය සහමුළින්ම අත්හැරිය නිසා. ඔබට දැන් අයිති දන්දීම පමණක්  මිස පසු විපරම් ෙනොවන නිසා. ඔබ 
ෙම්අතහැරීෙම් සැහැල්ලුව, සතුට භුක් ති විඳින්ෙන් නැතිව, ලැබුණ සැපයට පිටුපාලා, දන් දුන්න ෙදයටෙවච්චි 
ෙදය ෙහොයන්න ගිහිල්ලා නැති අකුසලයක්  රැස් කරගන්නවා. 
 
දන්දීම කළ යුත්ෙත් සමාජෙය් යමක්  ඇති පිංවතුන්ලා පමණක්  ෙනොෙව්. අද සශිකභාවයක්  ඇතිව 
යෙමක්ජීවත්ෙවන්ෙන් ,  සසර තමන් දුන් දානෙය් කුසල් ආනිශංස නිසා. සමාජෙය් සශීම පිංවතුන්ලා 
වෙග්ම,සශීකභාවෙයන් අඩු පිංවතුන්ලාත් දැඩි ෙලස දන් ෙදන්න පුරුදුෙවන්න ඕෙන්. අපි සමාජෙය්දී 
දකින්ෙන්දුප්පත් අය දන් ෙදනවාට වඩා ඒ අය පුරුදුෙවලා තිෙබන්ෙන් අනුන් දන් ෙදන ෙදය ලබන්නන් 
බවටපත්වීමයි. ෙමය ඔබ ඔබටම කරගන්න අසාධාරණයක් . අනුන්ෙගන් ලැබුණු ෙදය වුණත් කමක්  නැහැ, 
ලැබුණුෙදයින් සුළු ෙකොටසක්  ෙහෝ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසෙයන් දන් ෙදන්න. දිනකට රුපියල් දාහක්  
හම්බකරනපිංවතා දිනකට රුපියල් සීයක්  දානය සඳහා ෙවන්කරනවා නම්. දිනකට රුපියල් සියයක්  
හම්බකරන පිංවතාඑයින් රුපියල් දහයක්  දිනක දානය සඳහා ෙවන්කරන්න. ෙමහි කුසල් විපාකය ඔබට 
ලැෙබන්ෙන් දන් ෙදනමුදෙල් පමාණය මත ෙනොෙව්. ඔබ තුළ සකස්  කරගන්නා වූ ෙ◌ච්තනාව, ශද්ධාව මතයි. 
 
පිංවත් මහත්මෙයක්  දිනක්  භික්ෂුවට ෙමවැනි කථාවක්  පැවසුවා. 'අෙප් ෙගදරට දිනක්  හාමුදුරුනමක් වැඩියා 
ආධාර පතිකාවක්  විකුණන්න. ටිකට්  එකක්  රුපියල් විසිපහයි. ගිලන් භික්ෂූන්ට උපස් ථානකරන්නය කියලා' 
 
ෙම්ක අහපු අර පිංවත් මහත්මයා,  හාමුදුරුවන්ට ෙදෝෂාෙරෝපනය කරලා එලවාෙගන. ඒ මහත්මයා ඒ 
කළකියාව ගැන උදම් අනනවා. 
 
සැබැවින්ම අදාළ හාමුදුරුෙවෝ කෙළේ විනය විෙරෝධී කියාවක් . ඒ ෙහේතුෙවන් පිංවත් මහත්මයා 
කරගත්ෙතත්අකුසල්සහගත කියාවක් . ඔබ නිරතුරුවම සමාජය හදන්න යන්න එපා. ශාසනය 
අතුරුදන්ෙවන්න ෙබොෙහෝමළඟයි. ෙම් ෙකටි කාලෙය්, ෙම් ෙකටි ජීවිතය තුළ ඔබ සනාථ ෙවන්න. ෙනොහැදුණු 
අයෙගන් හැදුණු දුසිල්වත්ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ඔබ හැදුණු ෙකෙනක්  ෙවන්න. සිල්වෙතක්  ෙවන්න. මුදල් 
වංචාකරන ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ඔබසැබෑම දානපතිෙයක්  ෙවන්න. ෙලෝකයා වංචා කරනවාය කියලා ඔබ ඇයි 
පමාද ෙවන්ෙන්. ලබන්නාගැන ෙනොසිතා ඔෙබ් පිං ෙපොදිය අර්ථවත් ෙලස වැඩිකරගන්නා කමය ගැන 
සිතන්න. ඔබට හැකියාවක් තිෙබනවා නම් රුපියල් විසිපහක්  වියදම් කරලා ආධාර පතයක්  ගන්න, එය සංඝයා 
උෙදසා කළපූජාවක් ය කියලා සතුටුෙවන්න. එෙහම බැරිනම්, ෙබොෙහොම සුහදව කථාකරලා, මුදල් නැතිබව 
එමහාමුදුරුවන්ට පකාශ කරලා පිටත්කර හරින්න. සතර අපාෙයන් ෙනොමිදුන මනුෂ්යයා,  සැමවිටම 
අන්යයන්සතර අපායට වැෙටන ස් වභාවෙය් කටයුතුමයි සිද්ධකරන්ෙන්. ඒ අය මාරයාෙග් වසඟෙය් සිටින 
පිරිස.මාරයාෙග් කැමැත්තයි ඒ අය අතින් සිද්ධෙවන්ෙන්. ඒ අය මාරයාෙග් තුරුළට ගියෙදන්. පිංවත් ඔබ 
ෙම්යථාර්ථය අවෙබෝධ කරෙගනයි කටයුතු කළ යුත්ෙත්. 
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8. දානය මහත්ඵල මහානිසංශ වීමට 

 
ඔබව දන්දීෙමන් වළක් වන්න කවුරුන් ෙහෝ සිටී නම්,  ඒ මව්පියන් ෙව්වා,  බිරිඳ ෙව්වා,  දරුවන් 
ෙව්වා,ඥාතීන්ෙව්වා,  හිතවෙතක්  ෙව්වා ඔහු ඔබෙග් ඥාතිෙයක්  ෙහෝ හිතවෙතක්  ෙනොවන බව තරෙය් 
සිහිතබාගන්න. එවැනි අය මගහරින්න. එවැනි අයෙගන් දුරස් වන්න. යෙමක්  ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාවවැෙඩන,  සිල්පද ආරක්ෂාෙවන,දන්දීමට ෙපළෙඹන කියාවන්ට අනුබල ෙදන්ෙන් නම් ඔහු ඔෙබ් 
ළඟමඥාතියා කරගන්න. සිදුකරන කියාව ෙමෝහෙයන් මිදී ෙලෞකික සම්මා දිට් ටියට අනුව සිදුකරගන්න. 
ඔබනිරතුරුවම තැන්පත් කළ ෙදය ෙනොව පරිත්යාග කළ ෙදය ගැන ෙමෙනහි කරන්න. විශාඛා 
උපාසිකාවවරක්  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙගන් වර අටක්  ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අනුව දිවි ඇති තුරා 
සංඝයාහට වැසි සළුෙදන්නට,  ආගන්තුක බත් ෙදන්නට,  ගමික බත් ෙදන්නට,  ගිලන් භික්ෂුවට බත් 
ෙදන්නට,ගිලාෙනෝපස් ථායක බත් ෙදන්නට, ගිලන් ෙබෙහත් ෙදන්නට, නිති කැඳ ෙදන්නට, ෙමෙහණ සඟනට 
දියසළුෙදන්නට කැමත්ෙතමියි විශාඛාව එම වර අට ඉල්ලා සිටිනවා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙබොෙහෝමෙගෞරවෙයන් විශාඛා උපසිකාවෙග් ෙම් ඉල්ලීමට කැමත්ත ෙදනවා. බලන්න විශාඛා උපාසිකාව 
උතුම්ෙසෝවාන් ඵලයට පත් උපාසිකාවක් . පිංවත් ඔබත් එම අවෙබෝධයට පැමිණීමට නම් ඔබ කාවද 
අනුගමනය කළයුත්ෙත්? ආදර්ශයට ගත යුත්ෙත්? විශාඛා උපාසිකාව ගැන අෙන්පිඬු සිටුතුමා ගැන නකුලමතා, 
නකුල පිතාගැන නිරතුරුවම ඔබ සිතන්න, මනසින් දකින්න. එම උතුමන් දානයට ලබාදුන් වටිනාකම් 
ෙකොෙතක් ද කියලා. 
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විශාඛා උපාසිකාව ලබාගත් වර අට ගැන ඔබ ෙමොෙහොතක්  සිතන්නෙකෝ. ඔබ ෙම් කරුණු අෙටන් කීයක්  
ඔෙබ්ජීවිතය තුළින් කියාත්මක කරනවාද? නිතිපතා ෙනෙවයි මසකට වතාවක් වත්... අවුරුද්දටවතාවක් ..... ඔබ 
මහා සංඝරත්නයට දන් ෙදන ෙකෙනක් ද?  වැසිසළුවක්  පූජාකරන ෙකෙනක් ද? මහාසංඝරත්නය උෙදසා 
අෙනකුත් උපස් ථානයන් සිදුකරන ෙකෙනක් ද? ඔබ ඔෙබ් හෘද සාක්ෂියට තට් ටුකරලඅහන්න. පිළිතුර 'ඔව්' 
වුණත් සෑහීමකට පත්ෙවන්න එපා. ඔබ ඔබට ලකුණු ෙදන්න යන්න එපා. ඔබ තවමත්පමාද බව දකින්න. 
අපමාදී වීමට ඔබ උත්සාහ ගන්න. බැංකුෙපොෙත් ඔබ රැස් ෙකොට තබන ෙදයඅනුන්ෙග් ෙකටි ලාමක ෙකටි 
සැපයන් උෙදසා බවත්, රැස්  ෙනොෙකොට දන්ෙදන ෙදය ඔබට ආශ්චර්යමත්සැපයක්  උෙදසාම බවත් දකින්න. 
සශික ෙද්වානුස් සතිය වඩන්න. ඉහත පිංකම් නිතිපතා,  සතිපතා,මාස් පතා ඔබෙග් ආදායමට ගැළෙපන 
ආකාරයට කිරීමට උත්සාහ ගන්න. ලැෙබන සෑම අවස් ථාවක් මඅපෙත් ෙනොහරින්න. අනුන්ෙග් ශීලය, සමාධිය 
ගැන ෙනොෙසොයන්න. සෑම විටම භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක,උපාසිකා සිව්වනක්  පිරිස වශෙයන්ම දකින්න. ෙම්වා 
පිං උල්පත් බව දකින්න. උල්පෙත් ගැඹුර ෙනොගැඹුරඋස් පහත් බව ෙනොෙසොයා ඔබෙග් සංසාරික දුක්  පිපාසය 
සංසිඳවා ගැනීමට අවශ්ය ජලය ගැන පමණක් සිතන්න. ඔබෙග් දුක්  පිපාසය සංසිඳවා ගැනීමට ජලය ලැෙබනවා 
නම් උල්පත ගැන ෙසවීම ෙමෝහය නිසාමසිදුවන්නකි. දෘෂ්ටීන්ෙගන් මිදී ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට විවෘත වන්න. 
අතීතෙය් වැඩ සිටියා වු අනන්ත වූ ගුණෙයන්ඥානෙයන් යුත් භික්ෂු භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා සමූහයම 
අරමුණු කරගන්න. 
 
මසකට එක වතාවක්  එළෙඹන පසෙළොස් වක ෙපෝය දිනය ඔබ ඔබෙග්ත්, ඔබෙග් පවුෙල්ත් පිංකම් දිනය 
බවටපත්කරගන්න. පන්සල ෙව්වා, ඔබෙග් නිවස ෙව්වා, එදින සතර අපාෙයන් එෙතරවීමම අරමුණුෙකොට 
දාන,ශීල, භාවනා කටයුතු සිදුකරගන්න. දරුවන් බිරිඳ දැසි දස් සන්වත් හවුල්කරගන්න. ඒ අය අකමැති නම් 
ඔබතනිවම ෙම් ව්යායාමෙය් නිරතවන්න. සතර අපාය යනු කුමක් ද? එහි සත්වයා විඳින දුක කුමක් ද? එහිආයුෂ 
ෙමොනතරම් දීර්ඝද? සතර අපායට වැටුණ ෙකනාට එයින් මිදීම ෙමොනතරම් අපහසුද.......? ෙම්වාසකච්ඡා 
කරන්න. ඔබ ලැ-ජාෙවන්න එපා. මාන්නයට පත්ෙවන්නත් එපා 'අෙන් අපි ආෙයත් තිරිසෙනක් ,ෙපේතෙයක් , 
නිරිසෙතක්  ෙවන්ෙන් නැහැ' කියලා. එෙහම කියන සිතමයි ඔබව සතර අපායට ඇදදමන්නඅවශ්ය පාර 
කපන්ෙන්. අෙන් මම තවම සතර අපාෙයන් මිදිල නැතැයි කියලා දකින්න නිහතමානී ෙවන්න.සැබවින්ම ඔබ 
සතර අපාෙයන් මිදිලා ෙනොමැතිනම් සක් කාය දිට් ටිය ඉහ වහා ගිය, සතිෙයන් නැතිනම්මාසෙයන් මාර්ගඵල 
ලාභීන් බවට පත්කරන කමෙව්දයන් සිහිබුද්ධිෙයන් හඳුනාගනිමින් මඟහරින්න. ෙහේතුඵලධර්මයන් ගළපමින් 
ඔබ, ඔබ ගැනම විමසා බලන්න. ෙමෝහෙයන් මිෙදන්න. අවෙබෝධය යනු අනුන් ෙදන ෙදයක්ෙනොව තමා තමා 
තුළින්ම දැනුවත්භාවෙයන් ලබන්නක්  බව ෙහොඳින් සිහිතබා ගන්න. පසෙළොස් වක ෙපොෙහොයදවෙසේ ඔබ පවුෙල් 
සියලුෙදනාම, එෙසේත් නැතිනම් පන්සෙල් සිල්සමාදන් ෙවන සියලුෙදනාම සතර අපාෙය්බියකරුභාවයත් 
එයින් මිදීෙම් මාර්ගයත් සාකච්ජා කෙළොත්, ඒ ගැන අවධානය ෙයොමුකෙළොත් ඔබට පුළුවන්මාෙසේ ඉතිරි දවස්  
විසිනවෙය්ම එම ශක් තිය තුළ, මාර්ගය තුළ ජීවත්ෙවන්න. 
 
ෙම් සටහන පුරාවට සතර අපාෙයන් මිදීම සඳහා ඔබට ත්යාගානුස් සතිය වැඩීම ගැනයි සඳහන් කරන්ෙන්.භික්ෂු 
භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා ෙහෝ දුගී මගී යාචක, බලූ කපුටු එෙසේත් නැතිනම් ෙදවියන්,අමනුෂ්යයින් ෙම් 
කවුරුන් විෂෙයහි ෙව්වා ෙලෝභකම අතහැරීම උෙදසාම දන්ෙදන්න. තෘෂ්ණාව ක් ෂය කිරීමඋෙදසාම 
දන්ෙදන්න. දන්දීමට කාලසටහන් සාදා ෙනොගන්න. පාෙර් ගමනක්  යන විට පිණ් ඩපාෙත් වඩිනභික්ෂුවක්  
දැක් ෙකොත් සද්ධාෙවන් යමක්  පූජාකරන්න. දුර ගමනක්  ඔබ යන විට බසෙය්දී මඟ ෙතොෙට්දීහමුවන භික්ෂුවකට 
අවශ්ය බිස් කට්  එකක් , ගිලන්පස එකක්  ගැන විමසීමට සිතක්  ඇතිකරගන්න. අනුන්කරනවාද ෙනොකරනවාද 
යන්න ඔබ ෙනොසිතන්න. ලැෙබන පුංචි අවස් ථාවකින් පවා උපරිම ත්යාගානුස් සතියවැඩීෙම් අවස් ථාව 
ලබාගැනීමට දක්ෂෙවන්න. දන්ෙදන්ෙන් අනුන් සඳහා ෙනොව, අනුන්ෙග් කුස පිරවීමසඳහා ෙනොව, තමාෙග්ම 
සැපය සඳහාය යන්න සිතන්න. ඔබ පාර්ථනා කරන්න, වීර්යෙයන් අවස් ථාවඋදාකරගන්න. කළ පිංකම්, දුන් 
දානයන් නැවත නැවත ෙදන්න, නැවත නැවත ෙමෙනහි කරන්න. මටදානය පූජාකර ගැනීම සඳහා තව තව 
ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා මුණ ගැෙසේවා. උපාසක උපාසිකාවන් මුණගැෙසේවා. තව තව පන්සල් ආරණ්ය විහාරාංග 
ඉදිෙව්වා. තව තව පිංකම් සිදුෙව්වා. කියා පාර්ථනාකරන්න. කුමක්  සඳහාද? ඒවා උෙදසා පරිත්යාගයන් සිදුකර 
ත්යාගානුස් සතිය වැඩීම පිණිස. ෙම් සැමඔබ ඔෙබ් සතුට කරගන්න. ෙම් සැම යනු ෙද්වානුස් සතිය හැර ෙවන 
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කුමක් ද? දන් දීම තුළින් ඔබඇතිකරගන්නා අතහැරීෙම් ශක් තිය සක් කායදිට් ටිය ක්ෂය කිරීෙම් මාර්ගයම මිස 
ෙවන කුමක් ද?බිරිඳෙගන්, සැමියාෙගන්, දූ පුතුන්ෙගන්, වස් තුව ෙද්පලවලින් ඔබ ලබන බැඳීම, සක් කායදිට් ටිය 
තව තවඝනභාවයට පත්කිරීම සඳහාම බව ඔබම දකින්න. 
 
සතර අපාෙයන් මිදීම උෙදසා ගිහි බැඳීම්වලට යටත්ව ජීවත්වන ගිහි පිංවතුන් උෙදසා දානෙය් ඇතිවටිනාකම 
සටහන් කිරීමයි ෙම් ලිපිෙය් අරමුණ වුෙණ්. ගිහි ජීවිතය තුළදී ෙහොඳින් දන් දුන්නත් එම දානමයපිංකම් 
ෙලොව්තුරා සම්මාසම්බුද්ධ ෙද්ශනාවන්ට අනුකූලව ගළපා ගැනීමට අදක්ෂ නම් පරෙලොව දුකට 
පත්වීමවැළැක් විය ෙනොහැක. 
 
ඒ ගැන උදාහරණයක්  වශෙයන් වැදගත් මහත්මෙයකුෙග් කථාවක්  දැන් ෙමහි සටහන් තබනවා. ෙමම 
කථාපවෘත්තිය ඔබට වැදගත් ෙව්වි. පහත කථාෙවන් කියෙවන්ෙන් ඔබ අදක්ෂනම් දන් දුන්නා, 
පිංකම්සිදුකරගත්තාය කියලා ඊළඟ පතිසන්ධිය සුගතියක්  ෙවනවාමයෑයි ඔබට සහතිකයක්  ලැෙබන්ෙන 
නැතියකියන කාරණයයි . 
 
එක මහත්තෙයක්  සිටියා. ඔහු දක්ෂ ව්යාපාරිකෙයක් . ෙබොෙහෝම පුංචි තැනකින් පටන් ගත්ෙත්.අවසානෙය්දී 
ෙකෝටිපතිෙයක්  වුණා. ඉඩකඩම්,  ව්යපාර ඔහු සතුවුණා. ෙබොෙහෝම ෙහොඳ බිරිඳක්  දරු මුණුපුරන්සිටියා. 
කවදාකවත් සිල් සමාදන් ෙවන්න පන්සලකට ගිෙය් නැහැ. නමුත් ෙහොඳින් සිල් පද ආරාක්ෂාකරෙගන ජීවත් 
වුණා. තමා විසින් සදාගත්තාවූ කාලසටහනකට අනුව ෙහොඳින් වියදම් කරභික්ෂුන්වහන්ෙසේලාට, උපාසක 
උපාසිකාවන්ට දන් දුන්නා. එම කාලසටහෙනන් පිට දන් ෙදන්න ගිෙය්නැහැ. කල්යාණ මිත ඇසුර සද්ධර්ම 
ශවණය ෙබොෙහෝම අඩුෙවනුයි ඔහුට ලැබුෙණ්. එෙහම අඩු වුණත්ෙහොඳින් දන් දුන්නා. පන්සල් ආරණ්ය සඳහා 
මුදල් පරිත්යාග කළා. අවශ්ය විහාරාංග ඉදිකළා. ෙමොහුතමන්ෙග් ව්යපාරයට ඉඩකඩම්වලට ෙගොඩාක්  බැඳිලයි 
සිටිෙය්. ෙමොකද ෙම් හැම ෙදයක් ම අසාධාරණෙයන්ෙනොව තමන්ෙග්ම දහදිය මහන්සිෙයන්මයි 
හම්බකරගත්ෙත්. ෙම් පිංවත් මහත්මයා හැෙමෝටම පිය කාටවත්කරදරයක්  නැති හුදකලා වැදගත් ජීවිතයක්  
ගත කරලා වයස අවුරුදු හැත්තෑෙව් සීමාවට පැමිණීමට ෙපරමිය ගියා. දුක් විඳලා, ෙරෝග පිඩාදියට ලක් ෙවලා 
ෙනොෙව්. ඔහුට හිමිවුෙණ් ක්ෂණික මරණයක් . ෙම්මරණය ගැන ඔහුෙග් බිරිඳට,  දරුවන්ට,  ඥාතීන්ට, 
හිතමිතුරන්ට කිසිම විදිහක බියක්  තිබුෙණ නැහැ.කුහුඹිෙයකුටවත් වරදක්  ෙනොකළ ෙමොහුට සුගතිෙය් ෙදොර 
හැර, ෙවන ෙදොරක්  ෙනොඇෙරන බව පාංශකූලයටපැමිණි ෙගෞවරණීය සංඝරත්නය අනුශාසනා කළා. ඉහත 
සියලුෙදනාම තමන් ධර්මය දන්නා ආකාරයට ෙහේතුඵලගළපමින් මියගිය පිංවත් මහත්මයාව සුගතියටම නම් 
කළා. මියගිය පිංවතාට පිං පිණිස හත් දවෙසේ,තුන්මාෙසේ අවුරුද්ෙද් සාංඝික දානමය පිංකම් ෙබොෙහෝම සශික 
ආකාරයට පුජාකළා. තව තව පිංකම්සිදුකරනු ලැබුවා. අෙප් මිය ගිය ඥාතියා ෙදවිෙයක් ය කියන සංඥාව හැර 
ෙවන සංඥාවක්  කිසිෙවකුටතිබුෙණ් නැහැ. 
 
ෙමෙහම කාලයක්  ගියාට පස් ෙසේ දිනක්  රාතියක භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවන විට ෙම් මියගියපිංවත් 
මහත්මයාව අරමුණුෙවනවා. ඒ අරමුණු ෙවන්ෙන් ෙපේත ෙලෝකෙයදි. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ව සිටියදීතිබූ 
ශරීර පමාණය සහිතවමයි. මනුෂ්ය ජීවිතෙය් සිටියදී ඔහු පිය කළ ඇඳුමක්  තිබුණා. විෙශේෂගමනකදී පළඳින එම 
ඇඳුම් කට් ටලය සහිතවයි ෙමොහු හිටිෙය්. ෙමම මියගිය මහත්තයාට අයිතිව තිබුණා ෙකෝටිපහක පමණ 
ඉඩමක් . ෙම් ඉඩෙම් ෙමොහු එහාට ෙමහාට ඇවිදිනවා. ෙමොහු ඇවිදින්ෙන් ෙබොෙහොම දුක් මුසුවිලාසයකින්. 
ටිකක්  කුදු ගැහිලා, හිස පහතට ෙහලාෙගන, අත් ෙදක පහළට දමාෙගන 'අෙන් ෙම්වටෙමොකද වුෙණ' කියන්න 
වෙග් හැඟීමක් , ඉරියව්වක්  සහිතව තමයි ඇවිදින්ෙන්. 
 
ශරීරය දුර්වල නැහැ. ඇඳුම ෙබොෙහොම පිරිසිදුයි. නමුත් සිත දුකට පත්ෙවලා. තෘෂ්ණාව නිසාම. ෙමොහු 
ඉන්නඉරියව්ෙවන් ෙපෙනන්ෙන්, ෙමොහු තුළ බියක්  තිෙයනවා ෙම් ෙද්පළ නැතිෙවයි, විනාශෙවයි, ෙවන 
කාටහරිඅයිතිෙවයි කියලා. බලන්න ෙපර ආත්මෙය්දි ෙකොච්චර දන් දුන්න,  ෙමොන තරම් පිං කරගත්ත 
මනුෂ්යෙයක් ද,ෙමොනතරම් සිල්වත් ජීවිතයක්  ගතකරපු මනුෂ්යෙයක් ද. ඒත් ඒවායින් ඔහු පෙයෝජනයක්  
ගත්තද? 
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මියයන ෙවලාෙව් ෙම් පිංවත් මනුෂ්යයා තමා දුන්න දානයක් , තමාෙග් සිල්වත් ජීවිතය, ඒ ජීවිතය තුළින්කළ 
පිංකම් සිහියට නගාගත්තා නම්, ඒ පිංකම් අරමුණු කරගත්තා නම්, ඒ පිංකම් සිදුකරගැනීමට මාර්ගයෙද්ශනා 
කර වදාළ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්, ධර්මරත්නෙය්, සංඝරත්නෙය් ගුණයන් සිහියට ගත්තානම්, 
එෙසේ කිරීමට දක්ෂභාවය ඔහු තුළ තිබුණා නම්, ඇතිකරගත් කැමත්තට අනුව. ෙමොහු සශීක දිව්යතලයක, 
මෙහේශාඛ්ය ෙදවිෙයක්  වශෙයන්මයි, එෙසේත් නැතිනම් සශීක මනුෂ්ය ජීවිතයක් මයි නැවතත්ලබන්ෙන්. නමුත් 
ෙම් අවාසනාවන්ත මනුෂ්යයා සද්ධර්ම ශවණය අඩුෙවන් කළ නිසාත්, කල්යාණ මිතෙසේවනය හිඟ වු නිසාත් 
මියයන ෙමොෙහොෙත් තමන් කළ පිංකම්, ගත කළ සිල්වත් ජීවිතය යටපත්වී මතකයටපැමිණිෙය් ඉඩකඩම් 
ෙද්පල. ෙද්පල ෙකෙරහි තිබූ තෘෂ්ණාෙව් බලවත් භාවය නිසා සැනසීමට ෙහේතුවනෙද්වල් ෙනොව වැනසීමට 
ෙහේතුෙවන ධර්මතාවයත් තමයි මතුෙවලා පැමිණිෙය්. ඒ නිසාම ෙමොහු ෙපේතජීවිතයකට වැටුණා. නමුත් 
බලන්න ෙද්පල ෙකෙරහි ඇතිකරගත් දැඩි ජන්ද රාගය නිසා ෙපේත ජීවිතයකටවැටුණත් ෙමොහු මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දී දුන්න දානයන්ෙග් ආනිසංස එම ෙපේත ජීවිතෙය්දීත් ෙමොහුට සැපවිපාකයන් ලබාදුන්නා. ෙපේත 
ජීවිතෙය්දීත් ෙමොහුට ෙහොඳ පිරිසිදු වස් ත ලැබිලා තිෙබනවා. ෙහොඳනිෙරෝගි ස් වභාවෙය් ශරීරයක්  ලැබිලා 
තිෙබනවා. ඇතිකරෙගන තිෙබන තෘෂණ්ාව නිසා ඔහුෙග් සිතට නම්දැෙනන්ෙන් දැඩි පීඩාවක් , දුකක් . ඒ නිසා 
ෙමොහුෙග් ඉරියව්වල තිෙබන්ෙන් දැඩි අතෘප්තිමත්ස් වභාවයක් . එම පිංවත් ව්යාපාරික මහත්මයා මනුෂ්යෙයක්  
වශෙයන් ජීවත්ව සිටියදී සමාජය ඔහුවහැඳින්වූෙය් සිල්වත් මනුෂ්යෙයක්  හැටියටයි. දානපතිෙයක්  හැටියටයි. 
ෙවෙහස මහන්සි වී ධනය ඉපයුව්යපාරිකෙයක්  හැටියටයි. නමුත් ඔහුෙග් බාහිර ස් වරූපය, ඇවතුම් පැවතුම් 
තුළින් ෙලෝකයා ඔහුව එෙසේහඳුනාගත්තත් ඔහුෙග් සිත වැඩී තිබුෙණ් ඉන් ඔබ්බට ගිය දිශාවකට. ඒ තමයි 
ෙද්පල ෙකෙරහි තිබූ අසීමිතජන්ද රාගය. එයට අදාලව පතිසන්ධිය සකස්  වුණා. සුගතියක සැප විඳීමට අවශ්ය 
පරිසරය ඔහුජීවිතය තුළින් ෙගොඩනගාෙගන තිබුණත්,  සද්ධර්ම ශවණය,  කල්යාණ මිත ෙසේවනය, 
බහුශැතභාවයෙනොමැති වීම ෙහේතුෙවන්ම සැපක්  ෙලස අල්ලා ගත්ෙත් දුකක් මයි. 
 
දැන් ෙම් අමනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ෙපේතෙයක්  ෙලස ජීවත්වන ෙමොහු පරදත්තරුප ජීවි ස් වභාවයට අයත්ෙපේතෙයක් . 
ඔහුට අවශ්ය නම් පුළුවන් පිං ලබාගන්න. නමුත් ෙමොහු පිං ගන්ෙන් නැහැ. ෙමොකදඋපාදානය කරගත් ෙදය 
ෙකෙරහි තිෙබන දැඩි තෘෂ්ණාව නිසා. ෙමවැනි අෙයක්  අරමුණු කර ඔබෙමෝනතරම් සශික ආකාරයට 
සාංඝිකදානමය පිංකම් සිදුකළත් ෙම් ෙපේත සත්වයා පිං ගන්ෙන් නැහැ.ඔබ අනුෙමොදන් කරන පින සුදුසු 
ෙවනත් අමනුෂ්යෙයක්  ෙවෙතොත් ඔවුන් එය අනුෙමෝදන්ෙව්වි. එෙසේ ෙනොවුනෙහොත් ඔබලාට සැප පිණිස එම 
පිං ෙහේතුෙව්වි. 
 
ෙමවැනි උපාදානය බලවත්ෙකොට ගත් පරදත්තරූප ජීවි සත්ව ෙකොටස්  වලටද එම උපාදානය බිඳ 
පින්අනුෙමෝදන් කිරීමට ඔබට හැකියාව තිෙබනවා ඔබද දක්ෂ නම්. ෙමොකද ඒ අය ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දීපුරුදු 
පුහුණු කරපු වඩපු ගුණධර්ම තිෙබනවා ඒ අය තුළ යටපත් ෙවලා. ඔබ දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන ඒවාමතුකර ගන්න 
පුළුවන් ආකාරයට පිංකම් සිදුකරන්න. ඒ අයට අනිත්ය සංඥාවක්  වැටෙහන ආකාරයට පිංකම්සිදුකරන්න. 
භික්ෂුව ෙම් ටික සඳහන් කෙළේ මියගිය අයෙග් ස් වභාවයන් අපි අෙප් කරගත යුතුනිසා ෙනොෙව්.මියගිය අයකු 
ගැන සිත සිතා ජීවත්විය යුතු නිසාද ෙනොෙව්. එවැනි විෂයන් ඔබ අදාළ කරගත යුතු නැහැ.නමුත් ඔබ ෙම් ධර්ම 
මාර්ගෙය් නිවරැදිව ගමන් ෙනොකෙළොත් ඔබට මුණ ගැෙසන අනතුරු ගැන අවෙබෝධයලබාදීමටයි ෙමම කරුණු 
සටහන් තැබුෙව්. ඒ වෙග්ම ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ පිංවත් ඔබලාටෙද්ශනාකරනවා මියගිය ඥාතීන් 
උෙදසා ජීවත්ව සිටින ඔබ පිංෙපත් අනුෙමෝදන් කිරීම යුතුකමක් ය කියලා. ෙම්කථාව ඔබ කියවන විට ඔබට 
වැටෙහන්න ඇති ඔබ දන්දිය යුත්ෙත් තන්හාව, මාන්නය, දිට් ටිය ෙනොවැෙඩනආකාරයට, ඒවා ක්ෂයෙවන 
ආකාරයට බව. දන්දීම තුළින් ඉහත අකුසල ධර්මයන් වැෙඩනවා නම් එමදානය අර්ථවත් ෙවන්ෙන නැහැ. 
නමුත් එය අපෙත් ෙනොයන බව ඔබ ඉහත කථාව අනුසාරෙයන් ඔබ ෙහොඳින්ෙත්රුම් ගත යුතුයි. 
 
ගිහි ජීවිත ගතකරන පිංවත් ඔබලා මූලිකත්වය ෙදන්ෙන් තමාෙග් ව්යාපාරයට, ෙග්ෙදොර වතුපිටිවලට,දරුවන්ට, 
බිරිඳට. ඒවාට නිසි තැන ෙදන්න. නමුත් ඔබ පධානත්වය ෙදන්න අවශ්ය සතර අපාෙයන්මිෙදමි කියන 
අරමුණට. තිරිසන් ෙපේත ජීවිතයක්  ලැබුණත් ඔබට දරුෙවක්  බිරිඳක්  ලැෙබයි. එෙහත්ධර්මය දැකීෙම් අයිතිය 



52 
 

ඔබට එහිදී අහිමිෙවනවා. ධර්මය දැකීෙම් වරම ඔබට ලැෙබන්ෙන් ෙම්ජීවිතෙය්දීමයි. ධර්මය දැකීම යනු සතර 
අපාෙයන් එෙතර වීමයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. අකුසලයට ෙපොකුරු ගසන්නට ඉඩ ෙනොෙදන්න... 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ චූලකර්ම විභංග සුතෙය්දී සුභ මානවකයාට ෙබොෙහෝම ලස් සන 
ධර්මයක් ෙද්ශනාකරනවා. සුභ මානවකයා ෙම් ෙලෝකෙය් සත්වයා කර්මය දායාද ෙකොට කර්මය මෙග් 
ෙකොටෙගනපවතීය කියලා. සුභ මානවකයා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙගන් අහන එක පශ්නයක්  තමයි 
භාග්යවතුන්වහන්සෙම් ෙලෝකෙය් ජීවත්වන මනුෂ්යයන් සමහරු දීර්ඝායුෂ ලබමින් ජීවත්ෙවනවා. තවත් 
ෙකෙනක්  හීනආයුෂ සහිතව මිය පරෙලොව යනවා. ස් වාමිනී භාග්යවතුන් වහන්ස, ෙමෙහම වීමට ෙහේතුව 
කුමක් ද කියලා.ඊටපිළිතුරු වශෙයන් තමයි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකරන්ෙන් සුභ ෙම් ෙලෝකෙය් 
උපදින සත්වයා කර්මයදායාද ෙකොට කර්මය මෙග් ෙකොට පවතීය කියලා. එෙහම කියලා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකරනවා'සුභ, ෙපර ජීවිතෙය් යෙමක්  සත්ව හිංසා අකුසලය සිදු කරා නම් ඔහු මරණින් මතු 
නිරෙය් දුකටවැෙටනවා. යම් ෙහයකින් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් මනුෂ්යෙයක්  ෙලස උපතක්  ලැබුවා නම් ඔහු 
ෙරෝගීභාවයඇතිව උපත ලබනවා කියලා. ඒ වෙග්ම ෙපර ජීවිතෙය්දී සත්වයාට ෛමතිය කරුණාව දැක් වීම 
ෙහේතුෙවන්ඔහු මරණින් මතු මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුවත් නිෙරෝගීභාවය ලබනවා කියලා. 
 
එතෙකොට බලන්න යෙමක්  ෙම් සමාජෙය් නිෙරෝගීව ජීවත්වන්නත් තව ෙකෙනක්  ෙරෝගීව ජීවත්ෙවන්ෙනත් 
ෙහේතුඵලධර්මයක්  නිසා. පධාන වන්ෙන් සතුනට හිංසාකිරීමත් ෛමතිය කරුණාව දැක් වීමත් කියන 
කාරණා.වර්තමානෙය් සමාජය ෙදස බැලීෙම්දී මනුෂ්යයා පමණක්  ෙනොෙව් ඔබ ජීවත් වන පරිසරයත් ෙරෝගී 
බවට පත්ෙවලා. ෙමතනින් පරිසරය අපි පැත්තකින් තියලා මනුෂ්යයා ගැන බලමු. සමහරු ෙරෝගී බවට 
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පත්ෙවන්ෙන්මව්කුෙසේදීම. මව්කුස පිළිසිඳෙගන මාෙසන් ෙදෙකන් දරුගැබ කළලය ෙරෝගී බවට පත්ෙවනවා. 
මව් කුෙසේසිටියදීම ෙපර කළ සත්ව හිංසා කර්මයන් විපාක ෙදනවා. සමහර දරුවන් ෙලෝකයට බිහිවන 
ෙමොෙහොෙත්මෙනොෙම්රූ දරුඋපතක්  හැටියටයි ෙලොවට බිහිවන්ෙන්. තවත් ළදරුවන් ෙනොෙයක්  ආබාධ 
ඉන්දියන්ෙග්අඩුපාඩු 
සහිතව ෙලොවට බිහිෙවනවා. ෙමෙලොව එළිය දැකපු දවෙසේ පටන් ෙම් ළදරුවන් ෙරෝහෙල් දැඩිසත්කාර 
ඒකකයකෙනොෙම්රූ ළදරු ඒකකවළ, සති, මාස, අවුරුදු ගණන් දුක් විඳිනවා. රෙට් පධාන ළමා ෙරෝහලකට 
එෙසේත්නැතිනම් ළමා වාට් ටුවකට යන්න. ෙමොනතරම් දරුෙවෝ ෙනොෙයක්  වයස්  සීමාවල සිතාගන්නවත් 
බැරිෙරෝගවලින් පීඩා විඳිනවාද?  සමහර ළදරුවන්ට මාරාන්තික ෙරෝග,  තවත් තවත් දරුවන්ට අර්ධ 
මාරාන්තිකෙරෝග. නාසයට මුඛයට බට දමලා,  උදරයට බට ගහලා..... ඔබ ෙම්වා දකිනෙකොට,  ඔබ 
ෙම්වාඅත්දකිනෙකොට ඔබට දරන්න බැහැ ෙම් ෙපොඩි දරුවන් විඳින ෙව්දනාව. ෙපොඩිදරුවන් විතරක්  ෙනොෙව් 
ෙම්දරුවන් නිසා ඒ ෙදමාපියන්, සෙහෝදර සෙහෝදරියන්, ඥාතීන් ෙම් හැෙමෝමත් දුෙක් ෙකොටස්  කරුවන් 
ෙවලා.මිනිස්  ජීවිතයක උපත ලැබුවත් ෙරෝගී දරුවන් නිසා අපා දුක් විඳින ෙදමාපියන් ෙමොනතරම් 
සමාජෙය්සිටිනවාද? ෙම් දුක ඔබට අහම්ෙබන් ලැබුණ ෙදයක්  නම් ෙනොෙව්. අපලයක්  නිසා, ෙද්වෙකෝපයක්  
නිසා,රෙට් ෛවද්ය අංශෙය් දුර්වලතාවක්  නිසා ලැබුණු ෙද්වල් ෙනොෙව්. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනාකරනවාකර්මය සත්වයා දායාද ෙකොටෙගන පවතීය කියග. ෙරෝගී දරුවන් නිසා එම ෙදමාපියන්ද 
විඳින්ෙන් දුකක්  නම්එයත් ෙදමාපියන්ෙග් සංසාරික කර්මයක දායාදයක් මය. ෙමය ෙදමාපියන්ට අහම්ෙබන් 
ලැබුණ වගකීමක් දුකක්  ෙනොෙව්. ෙපර ජීවිතෙය්දී සත්ව හිංසාව අකුසලය කරගත් මනුෂ්යෙයක්  මරණෙයන් 
මතු නැවතමනුෂ ්ය ජීවිතයක්  ලබන්ෙන් නම් ඔහුට සුදුසු මව්කුස ෙලස ෙතෝරාගන්ෙන් ද ඊට අදාළ අකුසල් 
සිදුකරෙගනඇති මවකෙග් මව්කුසක් මයි. ෙම්වා කාටවත් ෙවනස්  කළ ෙනොහැකි ෙලෝක ධර්මයන්. දරුවා නිසා 
අම්මාතාත්තා දුක්  විඳිනවාත්,  අම්මා තාත්තා නිසා දරුවා දුක්  විඳිනවාත් ෙනොෙව්. තම තමන් කරගත් 
අකුසල්නිසා තමන් හවුෙල් එම අකුසල් විපාක අත්විඳනවා පමණි. 
 
ඔබ ෙමෙහම හිතන්නෙකෝ. ඔෙබ් ෙගදර ෙදොරකඩට බල්ෙලක්  එනවා. ෙගදර අම්මයි තාත්තයි කියනවා 
පුෙත්ඔය බල්ලට ගහල එලවන්න කියලා. පුතා ෙහොඳ ගලක්  ෙහෝ ෙපොලු කැබැල්ලක්  අරෙගන බල්ලට 
ගහනවා.අර අහිංසක බල්ලා කකුල ඔසවා ෙගන ෙල් ෙපරාෙගන දුවනවා. දැන් බලන්න ෙම් සත්ව හිංසාවට 
කීෙදෙනක්  හවුල්වුණාද? බල්ලාට ගැහුෙව දරුවා තමයි. නමුත් ගහන්න අණ කෙළේ ෙදමාපියන්. අකුසලය 
වැඩිදරුවට. මරණින් මතු ෙමන්න ෙමවැනි අකුසල් තිෙබන දරුවන් එවැනිම අකුසල් සහිත ෙදමාපියන්ෙග් මව් 
කුසවලඉපදිලා දරුවා ෙරෝගීභාවයට පත්ෙවලා ෙදමාපියන්ෙග් අකුසලය විපාක දීමට අවස් ථාව 
සලස් වනවා.දැන් ෙම් තුන්ෙදනාම විඳින්ෙන් තමන් කරගත් කර්මයක විපාකයක් මයි. භික්ෂුවට සමහර 
අවස් ථාවල ඇහිලතිෙබනවා ෙරෝගී දරුවන් ඉන්න අම්මලා කියනවා 'මෙග් කරුෙමටයි ෙම් දරුවා ලැබුෙණ්' 
කියලා. අන්නඑවැනි අම්මලාෙග් අදහස සර්වසාධාරණයි. 
 
අවිද්යාසහගත ෙලෝකය හැඩගැසිලා තිෙබන්ෙන් සත්වයා දුක ෙදසටම තල්ලුකර දමන ස් වභාවයටයි. 
ඔබවිසින්ම කරගන්නා ලද අකුසලයන් විපාක ෙදන විට ෙලෝකෙය් ස් වභාවය සකස්  වී තිෙබන්ෙන් ඒ 
විපාකෙය්අමිහිරි ෙව්දනාව නිසා සත්වයා තව තවත් අකුසල කර ගන්න දිශාවටම ෙමෙහය වීමටයි. ඔබ 
ෙමතනදිපරිස් සම් ෙවන්න ඕෙන්. එෙසේ ෙනොවුෙණොත් තව තව අකුසල කර්මයන් ඔබත් අනුනුත් දායාද කර 
ගැනීමයිසිද්ධෙවන්ෙන්. ඔබ අතින් උපස් ථානය ලබන ෙරෝගී වැඩිහිටිෙයක් ,  දරුෙවක්  සිටිනවා නම් ඒ 
අයෙග්කියාකාරකම් නිසා නිරතුරුවම ඔබට ද්ෙව්ෂය,  පළිගැනීම,  පිළිකුල,  ෙනොසලකාහැරීම වැනි 
ෙ◌ච්තනාවන්සකස්  ෙවන්න පුළුවන්. එය ස් වභාවයක් . ෙමවැනි අවස් ථාවකදී ඔබ දක්ෂෙවන්න ඕෙන් 
ෙලොව්තුරාධර්මය ජීවිතයට ගලපා ගන්න. ද්ෙව්ෂය ඔබ ඔෙබ් කර ගත්ෙතොත් ඔබ ඔෙබ් කර ගන්ෙන් මහා 
ගිනිෙගොඩක් මයි. ඒ ඔබ විසින්ම අවුලුවාගත් ගිනිෙගොෙඩන්ම ඔබට සසර අපමාණ කාලයක්  පිච්ෙචන්නට 
සිදුෙව්වි. 
 
ඉහත සදහන් කෙළේ දරුවන්ෙග් ෙරෝගීභාවය ගැනයි. තරුණ වැඩිහිටියන්ෙග් ෙරෝගීභාවය ගැන දකිනෙකොට 
මහාෙරෝහලකට, කුඩා ෙරෝහලකට ඔබ ෙගොඩ වැදුෙණොත් ලක්ෂගණනක්  ජනතාව ෙරෝගීන්. නිෙරෝගීභාවය 
ෙගොඩක්අඩුයි. වයසට ෙනොගැළෙපන ෙරෝග, මාරාන්තික ෙරෝග, අන්යයන්ෙග් පිළිකුලට භාජනය වන ෙරෝග, 
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අනුනටපකාශ කිරීමට ෙනොහැකි ෙරෝග..... සංසාරෙය් සත්ව හිංසාවට අදාළව ඒවා විපාක දීමට සුදුසුආකාරයට 
ෙලඩ ෙරෝග හැෙදනවා. හැබයි පාරිසරික ෙහේතූන් නිසාත්,  Rතු බලපෑම් නිසාත් ෙරෝගීන්ස් වභාවයන් 
ඇතිෙවනවා. ඒත් එම ෙරෝග දීර්ඝකාලීන නිදන්ගත ෙරෝග බවට පත්ෙවන ස් වභාවය අඩු බවදඔබ වටහාගත 
යුතුව ඇත. අකුසල කර්මයන් විපාකෙදන ෙරෝගීන්ෙග් ස් වභාවය පැහැදිලිව හඳුනාගන්නපුළුවන්. ඔබ සිෙතන් 
මවාගන්නෙකෝ ෙරෝහෙල් ඇෙඳේ නිරතුරුවම අෙඳෝනා තබන ෙරෝගිෙයක් . නාසයට, මුඛයට,උදරයට බට 
ඇතුළත් කර ෙව්දනාව විඳින ෙරෝගිෙයක් . දෑත් ෙදපා ඇඳ හතර ෙකොෙණ් බැඳ දමා ඇතිෙරෝගිෙයක් , අසිහිෙයන් 
දිනගණන් දුක් විඳන ෙරෝගිෙයක් , ජලය ආහාර රස බැලීමට වාසනාව ෙනොමැතිෙරෝගිෙයක් . අත පය වාරු නැති 
අංගවිකල අංශභාග ෙරෝගිෙයක් . භික්ෂුවට නම් ෙමවැනි ෙරෝගීන්දකිනෙකොට සද්ධර්මය ෙකෙරහිමයි ෙගෞරවය 
ඇතිෙවන්ෙන්. ෙමොනතරම් පැහැදිලිව ෙලෝක ස් වභාවය ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර 
තිෙබනවාද. ඔබ සත්වයින්ට සංසාරෙය්දී දුක්  දුන්නා. හිංසා කළා. ඒදුකමයි, හිංසාවමයි ඔබ ඔය අත්විඳින්ෙන්. 
 
වර්තමානෙය් මනුෂ්යයා ෙමොනතරම් නම් සත්ව හිංසාව සිදුකරනවාද?  සමහරු සත්ව හිංසාව 
සිද්ධකරන්ෙන්ෙමෝස් තරයක්  හැටියට. තවත් සමහරු සත්ව හිංසාව සිදුකරන්ෙන් ව්යපාරයක්  හැටියට. 
සමහරුවිෙනෝදයටත් සත්ව හිංසාෙව් ෙයෙදනවා. 
 
හුඟෙදෙනක්  ෙම් ෙද්වල් කරන්ෙන් විපාකය ගැන අනවෙබෝධය නිසා. භික්ෂුව දිනක්  ආරණ්යයක වැඩ 
සිටිනවිට කුටිය ඉදිරිෙයන් ළමයින් කීපෙදෙනක්  කැළය ෙදසට යනවා දැක් කා. ෙම් අය ෙපොලිතීන් බෑග් 
එකකයමක්  දමාෙගනයි එම පෙද්ශයට ගිෙය්. භික්ෂුවට දැනුෙණ් නැහැ බෑගෙය් ෙමොනවද තිබුෙණ් 
කියලා.පසුවදා භික්ෂුව එම දරුවන් ගිය මාර්ගෙය් වඩින විට සාමාන්ය කලුගලක්  ළඟ ෙගොළුෙබල්ලන් 
විස් සක් පමණ කලුගෙල් ගහල මරල. අර ෙෂොපින් බෑගෙය් දමාෙගන ගිහින් තිෙබන්ෙන් ගස් වල එල්ලිලා 
හිටපුෙගොළුෙබල්ෙලෝ. ඒ ෙගොළුෙබල්ලන්ෙග කටුව ගෙල් වැදිල කුඩුෙවනව දැකලා ඒ දරුවන් සතුටුෙවනවා. 
ෙමතනසත්ව හිංසාවකින් එහාට ගියපු සත්ව ඝාතනයකුයි සිද්ධෙවන්ෙන්. කුරුල්ලන්ට ගල්වලින් ගහනවා. 
මාළුන්ටගල්වලින් ගහල තුවාල කරනවා. සමනළයන්ෙග පියාපත් කඩනවා. ෙමෙහම දරුෙවො සමාජෙය් 
ඕනතරම්සිටිනවා. වියළි කලාපෙය් පෙද්ශවල සත්ව හිංසාව ෙගොඩක්  වැඩියි. ෙගොවිතැන් විනාශ කරන්න 
එනඅලින්ට ෙහේන රකින අට් ටාලය මත සිට එම සතුන්ෙග් ඇඟට ෙලෝදිය වෙග් උණුවතුර හලනවා. ෙගෝනි 
ගිනිතියලාඅලින්ෙග් පිට මතට දමනවා. අට් ටාලය මත සිට ෙලොකු යකඩ ඇණ ලෑලි මත ගහලා අලි එන 
මංකඩවලතියනවා කකුල්වල ඇෙනන්න. ෙම්වා විපාක දීලා අහවරකරන්න පුළුවන් අකුසල් කර්ම ෙනොෙව්. 
ෙමවැනිබරපතළ සත්ව හිංසා අකුසල් කිරීමට ෙපරාතුව ඔබ ෙම්වා ධර්මානුකූලව ගළපාගන්න දක්ෂෙවන්න 
ඕන. 
 
ඔබ ෙමෙහම හිතන්න. ගම්පහ දිස් තික් කෙය් ෙගොවි මහත්මෙයක්  තම කුඹුර අස් වද්දනවා. ඔහුකවදාකවත් 
අස් වනු රැකගැනීම උෙදසා පැල් රකින්ෙන් නැහැ. ෙතල්, ෙබෙහත්, ෙපොෙහොර, ෙයොදලාෙබොෙහෝම විෙව්කීව 
ඉන්ෙන්. වතුර හැරවීම වැනි කටයුතු පමණයි කළ යුත්ෙත්. නමුත් වියළි කලාපෙය් ෙගොවිමහත්මෙයක්  බීජ 
වැපුරුව දවෙසේ පටන් අස් වැන්න ෙනළාගන්නා දවස දක් වාම නිදිවරාෙගන වැස් ෙසපින්ෙන දුක් ඳින්න ඕෙන් 
අස් වැන්න රැකගන්න. එළිෙවනතුරු නින්දක්  නැහැ අස් වැන්න ගන්නා පුරාවටම.ෙහොඳින් ඔබ දකින්න. ගම්පහ 
ෙගොවි මහත්මයත් වියළි කලාපෙය් ෙගොවිමහත්මයත් කරන්ෙන් එකම ෙගොවිතැන. නමුත්ෙදෙදනාට විඳීමට 
සිද්ධෙවන්නාවූ දුෙක් ස් වභාවය එකිෙනකට ෙවනස් . ෙමය කර්ම විපාකයක්  නිසාසිදුෙවන්නක් . වියළි 
කලාපෙය් පිංවත් ෙගොවි මහතාට තමන්ෙග් අස් වැන්න රැකගැනීමට ජීවිතය පරදුවටතබා ෙවෙහසවීමට සිදුවී 
ඇත්ෙත් ඔහු ෙපර ජීවිතවලදී අනුනෙග් අස් වැන්න විනාශ කිරීෙම් අකුසලයසිද්ධකරන්න ඇති නිසා. 
මනුෂ්යෙයක්  හැටියට ෙහෝ එහි කර්ම විපාකය තමයි ඔහු ෙම් ජීවිතෙය්දීඅත්විඳින්ෙන්. දුෂ්කර පළාතක 
ඉපදුෙණ්, දුෂ්කර ජීවිතයක්  ලැබුෙණ්.....ෙම් ෙපර කර්ම විපාක. ෙම්ස් වභාවය හඳුනාගන්න ෙකනා කවදාකවත් 
අතීතෙය් කළා වූ අකුසල කර්මයන් නැවත කරන්න ෙපළෙඹන්ෙන්නැහැ. ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව 
ගළපමින් ඔබ ජීවිතය විගහ කර ගන්න දක්ෂෙවන්න. පිංවත් ඔබ ෙම්ජීවිතෙය්දී දුෂ්කර වියළි කලාපෙය් ෙගොවි 
මහෙතක්  වශෙයන් ජීවත්වුවද ෙපර ජීවිතවලදී ඔබත් අලිෙයක් ,රෙකක් , වල් ඌෙරක් , පක්ෂිෙයක් , වැනි සෙතක්  
ෙවලා අනන්තවත් අනුනෙග් අස් වැන්න විනාශකරන්න ඇති. සසර ඔබ කරපු ඒ අකුසල් විපාකයන් ඔබම 
වර්තමානෙය්දී අත්විඳිනවා. ෙම්වා ඔබධර්මානුකූලව ගලපා ෙනොගත්ෙතොත් ඔබ තව තව අකුසල්මයි 
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සිද්ධකරගන්ෙන්. එම නිසා සත්ව හිංසාවන්ට යන්ෙනනැතුව උපකමශීලීව වන සතුන්ෙගන් ඔෙබ් වගාවන් 
ආරක්ෂා කර ගන්න. 
 
ඔබට නැවතත් මතක්  කරනවා,  ෙලෝකව පවතින්ෙන් ඔබව නිරතුරුවම අකුසලය ෙදසට ෙයොමුකරන 
ස් වභාවයක.ඔෙබ් දක්ෂභාවය නිසා පමණක් මයි කුසලය ෙදසට ගමන් කළ හැකිෙවන්ෙන්. සමහරවිට ෙමම 
සටහනකියවනෙකොට ඔබට හිෙතන්න පුළුවන් අලිෙයක්  ෙකොෙහොමද මනුෂ්යෙයක්  ෙවන්ෙන් කියලා. එයත් 
කුසලභාවෙය්පතිඵලයක් . ෙම් ඒ ගැන උදාහරණයක් .. 
 
ෙම් රෙට් ජීවත් වන ප් රභූ ෙපෙළේ ව්යාපාරික මහත්මෙයක්  ඉන්නවා ඔහු ෙබොෙහෝම නිහතමානී, චාම්,ධාර්මික 
ජීවිතයක්  ගත කරන මහත්මෙයක් . එක් තරා භික්ෂුවක්  ෙම් පිංවත් මහත්මයාෙග් ෙපර ජීවිතයඋතුම් 
සමාධිකයකදි අරමුණු කර බලද්දී අරමුණු ෙවන්ෙන් අලිෙයක් . ඒ කියන්ෙන් ෙම් මහත්මයා ෙපරජීවිතෙය්දී 
අලිෙයක් . හැබැයි වල් අලියකුෙග් ස් වභාවයක්  ෙනොෙව් ෙපෙනන්ෙන්,  හිලෑ අලිෙයක් ෙග්ස් වභාවය. 
සිද්ධස් ථාන, රජමහාවිහාර, ෙද්වාල ආශිතව සහ පුද්ගලිකව අලි ඇතිකරන වැදගත්මහත්වරුන්ෙග් භාරෙය් 
ජීවත් වන, ආගමික ෙපරහැරවලට නිරතුරුවම සම්බන්ධ වන ආගමික පරිසරයක හැෙදනඅලි ඇතුන් මරණින් 
මතු වැදගත් ශීලාචාර ෙබෞද්ධ පවුල්වල මනුෂ්යයින් වශෙයන් ඉපදීෙම් ඉඩකඩ හුඟාක් වැඩියි. එෙහම අය 
මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුවහම ධර්මයට හුඟාක්  ලැදියි. ෙලෝකයට හරි කීකරුයි. විනයගරුකයි. තමන් ෙමොනතරම් 
මෙහේශෘඛ්ය ෙකෙනක්  වුවත් ඔහු හිතන්ෙන් හුඟාක්  නිහතමානීව. ෙම් ගති ලක්ෂණතමා සිටි ෙපර හිලෑ අලි ජීවිත 
චර්යාවට හුඟාක්  කිට් ටුයි. දැන් ඔබත් වර්තමානෙය් විඳින්නට සිදුව ඇතිජීවිතය ගැන ඔෙබ් අතීත භව 
චර්යාවන්ට අනුව ගළපාගන්න. ඉහත කථාව අනුසාරෙයන් වියළි කලාපෙය්ෙගොවි මහතා හිතන්න ෙපර 
භවයක මා හැසිරුණු ආකාරය නිසාමයි මට ෙමවැනි ෙද් ෙවන්ෙන් කියලා. මෙග්අස් වැන්න භවෙබෝග සතුන් 
විනාශ කරන්න එන්ෙන් මමත් ෙපර ජීවිතවලදී තිරිසන් සෙතක්  ෙවලාමනුෂ්යයින්ෙග් භවෙබෝග විනාශකරපු 
නිසාමයි කියලා. එවිට ඔබට හරිම පහසුයි සසර කරපු අකුසල් විපාකලබන ගමන් අලුතින් අකුසල් ඇති 
ෙනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න? 
 
ෙගොනා පසු පස නඟුල එන්නා ෙසේ.... 
 
සත්ව හිංසාවට අදාළවයි ෙම් සටහන ලියන්ෙන්. වර්තමානෙය් රැකියාවක් ,  ව්යාපාරයක් ,ෙමෝස් තරයක්  
හැටියටත් සත්ව හිංසාව කරන විශාල පිරිසක්  සිටිනවා. ෙබොෙහෝම ඉහළ ෙශේ◌ණිෙය්සමහරක්  බල්ලන් 
ඇතිකරන මහත්වරුන් බැල්ලිය පැටව් ලැබුවට පස් ෙසේ බලුපැටියට සතියක්  ෙවනෙකොට පශුෛවද්ය මහතා 
ලඟට බලුපැටව් රැෙගනවිත් එම සතුන්ෙග් වලිගය කපාදමනවා. එය කරන්ෙන්ෙමෝස් තරයකට. කුකුළු 
ෙගොවිෙපොළවල්වල කුකුළු පැටව් කුඩා කාලෙය්දීම එම සතුන්ෙග් ෙහොට ෙකටිෙවන්න කපාදමනවා. ඌරු 
ෙගොවිෙපොළවල්වල ඊරිය පැටව් ගැසුවම පස් ෙසේ ඌරු පැටවුන්ෙග් දත් ගලවා දමනවා.ඊරියෙග් තනපුඩු 
ආසාදනය ෙවන නිසා. ෙම්වා මහාපරිමානෙයන් සිද්ධෙවන්නාවූ සත්ව හිංසාවන්. ෙමතනදීහිංසාවට 
ලක් ෙවන්ෙන් කුඩා වයෙසේ සතුන්. ෙම් තිරිසන් සතුන් කුඩා වයෙසේම හිංසාවට ලක් ෙවන්ෙන්ත් එමසතුන්ෙග් 
කර්ම විපාකයක්  නිසා. ෙකෙනක්  අකුසල් විපාකයන් අත්විඳින විට තව ෙකෙනක්  අකුසල 
කර්මයන්රැස් කරනවා. ෙම්ක තමයි මාරයාෙග් ආර්ථීක විද්යාව. ඉල්ලුම,  සැපයුම ෙබොෙහෝම 
සමතුලිතවසිදුෙවනවා. ෙමවැනි ළදරු වයෙසේ සතුනට හිංසා කරන උදවිය මරණින් මතු මනුෂ්ය ජීවිතයක්  
ලැබුෙවොත්ළදරු කාලෙය්දීම ෙරෝගීන් බවට පත්ෙවනවා. උපතින්ම ළදරු ශරීරෙය් අඟපසඟ,  ඉන්දියන් 
අඩුයි,විකෘතියි. කුසල් වෙග්ම අකුසල්ද විපාකදීෙම්දී ෙබොෙහෝම සාධාරණවයි ඒවා සිද්ධෙවන්ෙන්. ෙම්ක 
අසාධාරණයිකියලා ඇෆිල් (අභියාචනා) කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ තරමට ෙලෝකධර්මය සාධාරණයි. හැබැයි 
ඔබධර්මය ෙනොදන්නා නිසා හැම ෙවලාෙව්ම ෙමම තීන්දු අසාධාරණ හැටියටයි දකින්ෙන්. ෙදවියන් අප 
දිහාබලන්ෙන නැහැ. ධර්මෙය් පිළිසරණක්  අපිට නැහැ කියලයි ඔබ දකින්ෙන්. ධර්මය කියන්ෙන 
කුමක් ද?අනිත්ය,  දුක් ඛ,  අනාත්ම ස් වභාවය. ෙම් ස් වභාවයට පුළුවන්ද ඔබට පිළිසරණ ෙවන්න. ෙමතැන 
නිත්යවූ, සැපවූ, ආත්මවූ ස් වභාවයක්  තිෙබනවාද. ධර්මයට බැහැ ඔබට පිළිසරණ ෙවන්න. ඔබ ධර්මයපිළිසරණ 
ෙකොට ගන්න. ෙකොෙහොමද ඔබ ධර්මය පිළිසරණ කර ගන්ෙන්. ධර්මෙය් ස් වභාවය වූ අනිත්ය,දුඛ්ය, අනාත්ම 
ස් වභාවය අවෙබෝධෙකොට ගැනීම උෙදසා ශීල, සමාධි, පඥා මාර්ගයට අවතීරණෙවන්න. ෙමතැනදියි සත්වයා 
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ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණවලින් මිදීෙම් චතුරාර්ය සත්ය ධර්මයම නුවනින්දකින්ෙන්. එෙහම නුවනින් දකින 
ෙකනා දුකට ශාපකරන්ෙන් නැහැ. ෙදවියන්ට ෙදොස් තබන්ෙන් නැහැ.ධර්මයට නිගරුකරන්ෙන් නැහැ. දුකත්, 
දුකට ෙහේතුවත්, දුකින් මිදීමත් අරමුණු ෙකොට ෙගන ආර්ය අෂ්ඨාංගිකමාර්ගයම සිය එකම මාර්ගය ෙකොට 
ගන්නවා. දුකට එකම ෙහේතුව අලියාවත්, බලුපැටියාවත්, ෙරෝගීදරුවාවත් ෙනොව තෘෂණ්ාවම බව අවෙබෝධකර 
ගන්නවා. 
 
සත්ව හිංසාව ගැන කථා කරන විට ගෘහ ආශිතව ඇති දැඩිෙවන ගවයන්, බල්ලන්, බළලුන්, පක්ෂීන්වැනි 
සතුනුත් ගෘහය තුළ ජීවත්ෙවන කෘමීන් වැනි සතුන් මනුෂ්යයන් අතින් අනන්තවත් පීඩාවට 
ලක් ෙවනවා.තිරිසන් සෙතක්  යනු සතර අපාෙය් සාමාජිකෙයක් . ඒ කියන්ෙන් මාරයාෙග් වසඟෙය් 
ජීවත්වන්ෙනක් .පිංවත් ඔබ තුළ අකුසල් මූලයන් ෙරෝපනය කිරීමට මාරයා ෙමම තිරිසන් සතුන්ව තමයි 
උපෙයෝගී කරගන්ෙන්.තිරිසන් සතා යනු මාරයාෙග් සුරතලායි. පිංවත් ඔබව සතර අපායට බිලිබාගැනීම සඳහා 
මාර බිලි කටුවටඅමුණන ඇම වන්ෙන් තිරිසන් සත්වයායි. එෙහයින් ගින්දෙරන් යම් ෙසේද ඔබ පරිස් සම් 
වන්ෙන්, තිරිසන්සතුන්ෙගන් ඔබ ඊටද වඩා පරිස් සම් ෙවන්න ඕෙන්. 
 
ගින්දරට පිච්චුනත් පිච්චිච්ච ෙව්දනාව පමණයි. සතුනට හිංසා කෙළොත් සතර අපාෙය්ම දුක ඔබට 
උරුමෙවනවා. මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුෙවොත් ෙරෝගී පුද්ගලෙයක්  වශෙයනුයි ඔබට ජීවත්ෙවන්න 
ලැෙබන්ෙන්.ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්ම මාර්ගෙය් ඔබ ගමන් කෙළොත් 
ශද්ධාෙවන්,ශීලෙයන්, ෛමතීෙයන් පරිපූර්ණ මනුෂ්යෙයක්  බවට ඔබ පත්වුවෙහොත් ඔබට හැකියාව තිෙබනවා 
තිරිසන්සතාව උපෙයොගී කරෙගන කුසල් මූලයන් වැෙඩන ස් වභාවයට ඔෙබ් ජීවිතය ෙගන යන්න. ඔෙබ් 
ෙගදරෙදොරකඩට බල්ෙලක්  එනවා. ෙදමාපියන් දරුවට කියනවා පුෙත් ඔය බල්ලව හිරිහැර ෙනොකර 
එලවලදමන්නකියලා. එතනදී ඔබ තුළ ෛමතී සිතිවිල්ලකුත් ඇතිෙවලා. එෙහමත් නැතිනම් ඔබ කියනවා 
පුෙත් ඔය බල්ලටකෑම ටිකක්  කන්න දීල කෑම කෑවට පස් ෙසේ හිරිහැර ෙනොකර එලවලා දමන්න කියළා. 
එතනදි ෛමතීසිතුවිල්ලක්  වෙග්ම ත්යාග සිතුවිල්ලකුත් ඇති වුණා. සතුන් සම්බන්ධව කියාත්මකවීමට 
ෙපරාතුව ඔබඉවසිලිමත් ෙවන්න සත්ව හිංසාවට හිරිඔතප් ෙදක ඇතිකරගන්න. 
 
සත්ව හිංසාව කියන ෙදය පිංවත් ඔබ හිතනවාට වඩා ෙබොෙහෝම සියුම් ෙදයක් . ෙම් සියුම් බව 
මනුෂ්යයාටෙත්රුම් ගන්න බැරි නිසාමයි ෙරෝගීභාවෙයන් ෙතොර මනුෂ්යෙයක්  වර්තමාන ෙලෝකෙය් 
ෙසොයාගැනීමට විරල.නිෙරෝගී පිංවතුන්ලා සමාජෙය් ඉන්නවා. ඒ අය අත්විඳින්ෙන් සංසාරෙය් තමන්ම 
කරගත්ත කුසල් විපාකයන්.සත්ව හිංසාව නිසා සත්වයාට විඳින්නට සිදුවන කර්ම විපාකයන්ෙග් සියුම්භාවය 
ඉතාමත් මැනවින් පකටෙවන කථාවක්  භික්ෂුව දැන් ඔබෙග් අවෙබෝධය සඳහා ෙමහි සටහන් කරනවා. ෙම් 
කථාව කියවලා ඔබමතීරණය කරන්න කරන්න සත්ව හිංසාව යනු ෙමොනතරම් සියුම්ව ඔබ අතින් සිදුවිය 
හැක් කක් ද ඒවාෙය් අකුසලවිපාකයන් ෙමොනතරම් සියුම් ගුප්ත ආකාරයට ඔබට විපාක පිණිස සකස් ෙවනවාද 
කියලා. ෙම් කථාව කියවලා 
ඔබ සත්වහිංසාවන් සිදුකිරීෙමන් අත්විඳින්නට වන අකුසල් විපාකයන් ෙහොඳින් හඳුනාෙගන ඔබද මින් මතුවට 
සතුන්ඇතිකරනවා නම් එම සතුනට හිංසාවක්  පීඩාවක්  ඇති ෙනොවන ආකාරයට එය කරන්න. සතුන්ෙගන් 
හරිහම්බකරගන්න. ආදායම් ලබාගන්න. සතුන්ව ෙහොඳින් ෙපෝෂණය කරමින්, ෛමතිය කරුණාව දක් වමින්ම. 
 
ධර්මයට ෙබොෙහොම ලැදි මැදිවිෙය් විවාහක යුවලක්  ජීවත්ෙවනවා. ෙම් ෙදපළට දරුවන් නැහැ. ඒ 
නිසාෙබොෙහොම නිදහස්  ජීවිතයක්  තමයි ගතකරන්ෙන්. පධාන නගරයක ව්යාපාරික ස් ථානයක්  
පවත්වාෙගනයමින් ආදායම් ලබනවා. ෙම් ව්යාපාරික ස් ථානය පවත්වාෙගන යන්ෙන් බිරිඳ විසින්. 
සැමියාඅත්යවශ්ය අවස් ථාවකදී තමයි ව්යාපාර කටයුතු වලට හවුල් ෙවන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ඇය 
සහජෙයන්මව්යාපාරික හැකියාව තිෙබන කාන්තාවක් . 
 
නමුත් ෙම් පිංවත් කාන්තාවෙග් ජීවිතයට බලපාන එක් තරා පශ්නයක්  තිෙබනවා. එය ගුප්ත 
ස් වභාවෙය්පශ්නයක් . ඇය සමහරක්  අවස් ථාවල තැතිගත් අයුරක්  ෙපන්වනවා. සමහර අවස් ථාවල 
ඇයෙග්පසුපස අමනුෂ්ය බලෙව්ගයක්  තිෙබන බව ඇය පවසනවා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ඇය පීඩා විඳිනවා. 
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ව්යාපාරයකරන අවස් ථාෙව් ෙබොෙහෝම ෙහොඳින් කටයුතු කරන ඇය ෙගදර පැමිණිෙවෙල් පටන් ෙක්න්ති 
ගන්නවා. සැමියාපන්සලකට යැමට, භික්ෂුවක්  හමුවීමට යන්න හදනවිට ඇය අකමැති ෙවනවා. බියෙවනවා. 
බිරිඳෙග් ෙමමස් වභාවය ෙහොඳින් දන්න ස් වාමිපුරුෂයා ඇයත් සමඟ ෙබොෙහෝම අවෙබෝධෙයනුයි කටයුතු 
කරන්ෙන්. ඇය සිතනවාතමන්ෙග් මියගිය පියා ඇය ෙකෙරහි ආදරෙයන් ඇය පසුපස සිටින බව. ෙම් ෙහේතුව 
නිසාම ඇය පීඩනයටපත්ෙවලා. සමහර අවස් ථාවල තැතිගත්, ගුප්ත ස් වභාවයක්  ඇය තුළින් දර්ශනය ෙවනවා. 
නමුත් ඇයෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාවයි. ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට උත්සහගන්නවා. ෙපොත පත කියවීෙමන් 
ධර්මයගැන ෙහොඳ දැනීමක්  තිෙබනවා. ෙම් ගුණාංගයන් තිබුණත් ඉහත පශ්නෙයන් ඇය පීඩා විඳිනවා. 
ෙමමෙදපළ ඉදිරි කාලෙය්දී සිය ෙගවල් ව්යාපාර විකුණා දමා අනගාරිකව ජීවත්වීමටද 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්පසුවනවා. ෙම් පසුබිෙම් සිදුවීම් ෙහොඳින් ගලපා බලනෙකොට ෙබොෙහොම ශද්ධාසම්පන්න 
යුවලක්  ෙලසයි ෙම්ෙදපල ෙපෙනන්ෙන්. 
 
නමුත් ඇයට ස් ථීරව සිතාගන්න බැරි පීඩනයක්  ඇය තුළ තිෙබනවා. ඒ පීඩනය නිසා ඇය මානසිකව 
සමහරඅවස් ථාවල දුකට පත්ෙවනවා. ඇය ෙම් පීඩනයට පත්ෙවන්ෙන් ඇය පසුපස අමනුෂ්ය බලෙව්ගයක්  
සිටිනනිසාවත්,  ඇයෙග් ශරීරය තුළ අමනුෂ්ය බලෙව්ගයක්  සිටින නිසාවත් ෙනොෙව්. ඇයෙග් දුර්වල 
මෙනෝභාවයනිසයි. ඇය දක්ෂ නැහැ මම ෙතරුවන් සරණ ගිය, ශීලයක හික් ෙමන, නිරතුරුව දන්ෙදන අෙයක්  
හැටියටදකින්න. එම දැක් ම විශ්වාසයක්  බවට ෙපරළාගන්න. ෙම් විශ්වාසය තුළින් ඇය ශක් තිමත් 
මෙනොභාවයක් ෙගොඩනගාගත් සැනින් ඇයට හැකියාව තිෙබනවා ෙම දුර්වලතාවෙයන් අත්මිෙදන්න. ඇයට ෙම් 
නිවැරදිමෙනෝභාවය සකස් කර ගැනීමට මඟ අහුරන්ෙන් ෙපර ජීවිතෙය්දී ඇය විසින් කරන ලද කර්ම 
විපාකයක් . 
 

එක් තරා භික්ෂුවක්  ෙම් සිද්ධියට අදාළ කාන්තාවෙග් ෙපර ජීවිතය සමාධිෙයන් අරමුණුකර බලනවා. 
උතුම්සමාධිය තුළදී ඇයෙග් ෙපර ජීවිතයත්, වර්තමාන කර්ම විපාකයට අදාළ ෙපර ජීවිතෙය්දී කරන ලද 
කර්මයත්භික්ෂුවට දර්ශනය ෙවනවා. 
 

භික්ෂුවට දර්ශනය ෙවන්ෙන් මීහරක්  කිහිපෙදෙනක්  සහ කාන්තාවක් . එම කාන්තාවෙග් හඬ ෙම් 
විදිහටඇෙසනවා. 
 

'මෙග් වැඩ කරපු සල්ලි ෙදන්න'  
 

ඔතැනින් දර්ශනය නිමයි. 
 

දැන් භික්ෂුව ෙමම දර්ශනය ඇයෙග් ෙපර ජීවිතයට ගලපනවා, ඇය ෙපර ජීවිතෙය් කවෙරක් ද? ඇය කළඅකුසල් 
විපාකය කුමක් ද යන්න දැනගැනීමට. ෙමන්න ෙම් ගැලපීම ඔබට ෙගොඩාක්  වටිනවා. ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ මහාකරුණාෙවන් ෙද්ශනා ෙකොටවදාළ 'කර්මය ඔබ දායාදෙකොට පවතීය' යන ධර්මයනැවත නැවත 
ශද්ධාෙවන් යුතුව ආවර්ජනය කිරීමට. 
 

ෙපර ජීවිතෙය්දී ඇය මනුෂ්ය කන්තාවක් . ඇයෙග් ආදායම් මාර්ගය වූෙය් මීහරකුන්ව කුඹුරු වැඩ සඳහාකුළියට 
දීම. ඒ කුඹුරු වැඩට ෙයදවූ මීහරකුන්ෙග් ගාස් තුව තමයි කුඹුරු හිමිකරුෙගන් ඉල්ලන්ෙන්. දැන් ෙමමසිද්ධිය 
පැති කිහිපයකින් බලමු. 
 

පළමු කරුණ ෙපර ජීවිතෙය්දී ද ඇය ව්යාපාරික කාන්තාවක් . ෙපර ජීවිතය කියන්ෙන් මීට අවුරුදු 50 
කටෙපරාතුව. අඩසියවසකට ෙපරාතුව වර්තමානය වෙග් විවිධ ව්යාපාර තිබුෙණ් නැහැ. වර්තමාන 
සමාජෙය්තිෙබන සංකීර්ණභාවය තිබුෙණ් නැහැ. පධාන ව්යාපාරය, ආදයම් මාර්ගය තමයි කෘෂිකර්මය. 
එයඅතීතෙය් ෙගෞරවණීය ව්යාපාරයක් . ෙපර ජීවිතෙයදී ෙමම කාන්තාව මීහරකුන්ව කෘෂිකර්ම කටයුතු 
වලටදීෙමන් ආදයම ලැබුවා. ෙම් ජීවිතෙය්දීත් ඇයට ෙපර සංසාරික පුරුද්ද නිසාම නවීන තාක්ෂණික 
ආම්පන්නවිකිණීෙම් ව්යාපාරයක්  තනියම කරෙගන යැමට ශක් තිය ලැබුණා. සමාජෙය්දී ඔබ දැකලා ඇති 
සමහරකාන්තාෙවෝ ව්යාපාර ෙක්ෂේතෙය්දී ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයට කටයුතු කරනවා. ෙම්වා පිංවතුනිසංසාරික 
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පුරුදු. එවැනි පුරුදු නැති අය කෙඩ්කට ගිහින් බඩුවක්  ගන්ෙනත් ෙබොෙහොම ලැඡ්ජාෙවන්. ඔබලාෙග්ජීවන 
කියාකාරකම් සමග ෙම්වා ඔබවිසින්ම ගලපාගන්න ඕනා. 
 

ෙදවැනි කාරණය තමයි ඇය ෙපර ජීවිතෙය්දී කළ ව්යාපාරය නිසා ඇතිකරගත් අකුසලෙය් ස් වභාවය. 
ඇයමීහරකුන්ව කුඹුරු වැඩට ෙයොදවා ආදායම ලබාගත්තත් ඇය සත්ත්ව ඝාතනයට නම් ෙයොමුෙවලා නැහැ. 
ඒකඅතීතෙය් මනුෂ්යයා තුළ තිබූ සත්ව කරුණාව. වර්තමානෙය් මීහරකුන්ව කුඹුරු වැඩට ෙයොදාගන්නවා 
ඉතාමඅඩුයි. නමුත් ෙමයට වසර 50කට ෙපර සමාජෙය් කෘෂිකර්මෙය් පධානම බලෙව්ගය තමයි 
මීහරකා.කුඹුර, පස ෙපරලන ෙමොෙහොෙත් පටන් අස් වැන්න කමෙත් පාගන ෙමොෙහොත දක් වාම මීහරකා 
තමයිෙගොවිතැනට උදව්ෙවන්ෙන්. ෙමම සතුනෙගන් මිනිස් සු වැඩ ගන්ෙන් හුඟක් ම අකාරුණික විදිහට. උෙද් 
ඉඳලාසවස් ෙවනකම් නගුලක මීහරක්  ෙදෙදෙනක්  බැඳලා ගන්න වැඩ පමාණය ෙකොපමණක් ද? 
හරියටයන්තයක්  වෙග්. ෙගොවි මහත්තයා ආහාර ගන්න ෙවලාවට පමණයි මීහරකාට නිදහසක්  ලැෙබන්ෙන්. 
ඒත්නගුෙලන් එම සතාව ලිහන්ෙන් නැහැ. නගුල කෙර් තියාෙගනම මීහරකා විෙව්ක ගන්නවා. මහ 
ෙපොෙළොෙව් පසෙපරළාෙගන, කඩාබිඳදමාෙගන යන්න ෙමොන තරම් ජවයකින් මීහරකා විසින් නගුල අදින්න 
ඕෙන්ද? ෙපොඩ්ඩබැරිවුෙණොත් වැෙදන ෙකෝටු පහර, එහි ශබ්දය භික්ෂුවට ෙම් සටහන ලියන ෙමොෙහොෙත්ත් 
දැෙනනවා. 'අෙන්මට සනීප නැහැ. මෙග් දණිස්  රිෙදනවා. මෙග් හිස කකියනවා. දැන් අවුරශ්මිය වැඩියි. මට 
බඩගිනියි.පිපාසයි.......' මී හරකට පුළුවන් ද ෙමොනතරම් වුවමනා වුණත් ෙම්වා කියන්න. දවස පුරාවට තම 
ශරීරශක් තිෙයන් නගුල ඇදලා ෙපොෙළොෙව් පස ෙපරළලා සවස්  වරුෙව් ඕවිෙට් තණෙකොල ටික 
කාලානිදාගන්නවා.ෙහට උදෙය් නැවතත් සුපුරුදු රාජකාරියමයි...මීහරක්  හිමියා ආදායම ලබනවා. 
 

අපි හිතනවා ෙම්ක ධාර්මික රැකියාවක්  කියලා. ඔබම හිතන්න, මනුෂ්යෙයෝ ෙදෙදෙනක්  නගුලක බැඳලාකුඹුරට 
දැම්ෙමොත් පස ෙපරළන්න එම ෙදෙදනා විඳින්නා වූ මානසික, කායික හිංසනය ගණනය කළ හැකිද? ෙම් 
අනුසාරෙයන් මී හරකා අත්විඳින්නා වූ හිංසනය ඔබම තීරණය කරන්න. ෙමන්න ෙම් සත්ව හිංසාව 
නිසාමීහරකා ෙගල මත තබා බැඳි නගුල මී හරකා පසුපසින් ගමන් කරන්ෙන් ෙමොනතරමක්  ද එම 
සතාවකායිකව,  මානසිකව හිංසාවට ලක් කෙළේ ෙකොපමණක්  ද ඒ තරමටම එම හරක්  අයිතිකාර 
කාන්තාවටආදායම ලැබුණි. ඇය එම සත්ව හිංසනෙයන් ඉපෙයන ආදායෙමන් සතුටු වූවාය. එහි කර්ම 
විපාකය හැටියටකාන්තාවක්  ෙලසට උපත ලැබූ ෙමම ජීවිතෙය්දී ඇය අමනුෂ්යෙයක්  යෑයි සිතා සිටින 
මානසිකත්වය ඇයපසුපස පැමිෙණමින් ඇයට අකුසල් විපාක විඳීමට සලස් වනවා. බලන්න ෙලෝක ධර්මය 
ෙමොනතරම් සාධාරණදකියලා. මීහරකාෙග් ෙගෙල් බැඳි නගුල එම සතා පසුපස පැමිෙණමින් එම සතුන්ව 
කායික, මානසිකහිංසාවට ලක් කෙළේ යම්ෙසේද, එහි කර්ම විපාකය හැටියට ෙම් මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී අදාළ 
කාන්තාවට තමාවිසින්ම මනසින් අරමුණු කරගත්තා වූ අමනුෂ්ය හැඟීමක්  ඇය පසුපස පැමිෙණමින් ඇයව 
කායිකව, මානසිකවපීඩාවට පත්කරනවා. දැන් ඔබට ෙත්ෙරනවා ඇති සත්ව හිංසාව කියන අකුසලය ෙමොන 
තරම් සියුම්ආකාරෙයන් ඔබ අතින් සිදුවිය හැකිද කියලා. ඒ වෙග්ම එම සත්ව හිංසාවන්ෙග් අකුසල් ස් වභාවය 
එමහිංසනෙය් ස් වභාවයට අනුරූපී ආකාරයටමයි විපාක දීමට සලස් වන්ෙන් කියලා. 
හිංසාෙව් ආදීනව තවදුරටත්... 
 
ෙම් සටහන ලියන ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව වැඩසිටින කඳු මුඳුෙන් කුටියට වැව් පිටිය ෙහොඳට ෙපෙනනවා. 
ෙම්ෙවලාෙව් මීහරක්  75 ක පමණ රංචුවක්  තණ උලා කනවා. වැෙව් සිටින කිඹුලා ජලෙයන් මතුෙවලායටයන 
නිසා වැව් දියට බැසීමට බෙයන් වතුර එකතුවී ඇති කුඩා දිය කඩිති වල සමහර සතුන් විෙව්කගන්නවා. ෙම් 
සත්තු රැළ භික්ෂුවට ෙපෙනන්ෙන් මාරෙසේනාවක්  හැටියට. නමුත් ෙම් මීහරක්  රංචුෙව්හිමිකරු ෙම් සතුන් 
දකින්ෙන් ෙසෞභාග්යෙය් උල්පතක්  හැටියට. ෙම් සතුන්ෙගන් කිරි ෙදොවන්ෙන නැහැ.පැටවුනට කිරිෙබොන්න 
ෙදනවා. ෙව්ගෙයන් පැටියා ෙලොකුවීමට. ෙම් අය වැෙඩන්ෙන් මස්  සඳහාමයි. ෙම්සතුන් රැළ නිසා කීෙදෙනක්  
නම් අපාගතෙවනවාද?  පරම්පරා කීයක්  අපාගත ෙවන්න ඇතිද?  තවපරම්පරා කීයක්  අපාගත කරයිද? 
පරිස් සමින්තිරිසන් ෙලෝකය ඔබව සතර අපායට ඇද දමන මාරදූතයන්මයි. 
 
ඒ වෙග්මයි සමාජෙය්දී ඔබ දැකලා ඇති සමහර පිංවත් සත්ව කරුණාව තිෙබන මනුෂ්යෙයො සිටිනවා. 
සතුනටහරිම ආදෙරයි. ෙගොෙනක්  කරත්තෙය බැඳල තමයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. සතා කරන්ෙන් බර අදින එකයි. 
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සවසටෙගදර ගිහිල්ල සතාෙග් දණහිෙසේ ෙතල්ගාන මනුෂ්යෙයෝ ඉන්නවා. බරපටවාෙගන කන්දක්  නගිනවිට 
තමාෙග්ශක් තිය ෙයොදලා කරත්ෙත් තල්ලු කරල සහෙයෝගය ෙදන මනුෂ්යෙයෝ ඉන්නවා. තමන් 
ෙබදාගන්නබත්පිඟාෙනන්බත් කටක්  සතාට ෙදන මනුෂ්යෙයෝ ඉන්නවා. එවැනි අයටත් සත්ව හිංසාව අදාළයි. 
ඒත් ඔවුන් තුළකරුණාව, ෛමතිය සහගත කියාකාරකම් නිසා ඒවා විපාකදීෙම් ස් වභාවය බරපතළ නැහැ. 
ෙකෙසේෙවතත් සතුන්ෙගන් ඈත්වී ජීවත්වන එක ඔබට හුඟාක්  යහපත්. 
 
මනුෂ්යයා අතින් පමණක්  ෙනොෙවයි සත්ව හිංසාව සිදුෙවන්ෙන්. තිරිසන් සතා අතින් තිරිසන් සතාව 
හිංසාවටලක් ෙවනවා. ෙපේතයා විසින් ෙපේතයාව හිංසාවට ලක් කරනවා. යක්ෂයින් විසින් අමණුෂ්යයින්වහිංසාවට 
ලක් කරනවා. ෙදවියන් විසින්ද ෙදවියන්ව මානසික හිංසාවට ලක් කරනවා. රාගය, ද්ෙව්ෂය,ෙමෝහය පහීන 
ෙනොකළ සත්වයා අතින් අෙනකා හිංසාවට ලක් වීම අරුමයක්  ෙනොෙව්. අමුනුෂ්යයින් අතින්හිංසනය සිදුවන 
අවස් ථාවක්  ඔබෙග් අවෙබෝධය සදහා ෙමහි සටහන් කරනවා. 
 
භික්ෂුවක්  උතුරුමැද පළාෙත් ආරණ්යයක වැඩසිටින අවස් ථාවක රාතී දහයට පමණ සමාධිෙයන්පසුෙවන විටක 
භික්ෂුවට ෙපෙනනවා කුටිෙය් පසුපස ෙකළවෙර් සුදු සායක්  සුදු හැට් ටයක්  හැඳිපාථමික මට් ටෙම් 
දිව්යස් වභාවයක් . වයස අවුරුදු 45 වෙග් වයස්  මට් ටමක කාන්තාස් වභාවයක්  ඇයට තිබුණා. සමහරවිටක ඇය 
පරදත්තරූපජීවී ෙපේතෙයක්  වීමටද හැකියි. ෙකොෙහොමහරි ඇයපින්වත් තැනත්තියක් . හැබයි ඇෙග් සම නම් 
තලඑලළු පැහැයක්  තිබුෙණ්. එයින් අනුමාන කරන්න පුළුවන් ඇයෙකෝධ සහිත චරිතයක්  බව. ඇය කුටිය 
ෙකළවරට ෙවලා ෙබොෙහෝම සන්සුන් ඉරියව්ෙවන් භික්ෂුව ෙදසබලාසිටිනවා. ඇය භික්ෂුව ෙදස බලමින් යම් 
ආස් වාදයක්  ලබනවා. ඔබ දැකලා ඇති තරුණ, මධ්යම,මහළු වයෙසේ උපාසක මහත්වරු ඉන්නවා දායිකාවන් 
ඉන්නවා ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් ඉරියව් චර්යාවන්පියකරන, කැමති කරන,  ඒවා දැකලා යම් අහිංසක 
ආශ්වාදයක්  ලබන. වින්දනයක්  ලබන. ඇයෙමවැනි ස් වභාවෙය් උපාදානයක්  සකස්  කරෙගන මියගිය මැදිවිෙය් 
උපාසිකාවක්  ෙවන්න පුළුවන් ගියජීවිතෙය්දී. ෙම් ජීවිතෙය්දී පාථමික දිව්ය ෙහෝ ඉහළ ෙපේත ජීවිතයක්  ලබලා 
ආරණ්යය තුළමජීවත්ෙවමින් ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා උපාදානය කරෙගන සිටිනවා. භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිය 
ෙකලවරට වීබලාසිටි සුදු ඇඳුම ඇදගත් ෙම් තැනැත්තිය ෙබෝෙහෝම සංවරයි. රාගය ද්ෙව්ශය ෙපෙනන්නට 
නැහැ ඇයෙග්ස් වභාවෙය්. ෙම් විදියට ඇය භික්ෂුව ෙදස නිවිසැනසිල්ෙල් බලාසිටිනවිට තවත් ෙපේතෙයක්  
ඇයටෙබොෙහෝම සමීපව ඇය ඉදිරිෙයන් ගමන් කළා. ඒ ෙපේතයා ෙකට් ටු හීන්දෑරි ෙපේතෙයක් . ෙම්ෙපේතයා අර 
ෙපේත කාන්තාව ඉදිරිෙයන් ගමන් කරනවිටම අර සුදු ඇඳුම් ඇඳෙගන භික්ෂුව ෙදස බලාසිටි ෙපේතියෙග් 
අවදානය බිඳුණා. ඇය ක්ෂණෙයන් කියාත්මක වුණා. ඔබ දැකලා තිෙබනවාදනිෙවස් වල ස් වාමිපුරුෂයා අතින් 
බරපතළ වැරැද්දක්  වුණාම බිරිඳට ෙක්න්ති යනවා. එෙහම ෙක්න්තිගියාහම බිරිඳ අත්ෙදක මිටි ෙමොලවලා 
ෙව්ගෙයන් ස් වාමිපුරුෂයාෙග් පපු ෙපෙදසට පහර ෙදනවා.කාන්තාෙවෝ හුඟක්  ෙවලාවට තව ෙකෙනකුට 
ක්ෂණික ආෙව්ගයකදී පහර ෙදන්ෙන ඔය ඉරියව්ෙවන්. ෙමන්නෙම් ඉරියව්ෙවන්ම අර ෙපේතිය තමාෙග් 
ඉදිරිෙයන් ගමන් කළ තමාෙග් අවධානය කැඩුව ෙපේතයාට පහරදුන්නා. තමන් කැමති ආශ්වාදයට බාධා කළ 
සැනින් ෙක්න්තිය සකස්  වුණා. ඒ ආෙව්ගෙයන්ම ෙපේතයාටෙනොසෑෙහන්න ගැහුවා. එතැනින් ෙම් ෙදෙදනාම 
ෙනොෙපනී ගියා. හැබැයි ඉතින් සුදු ඇඳුම ඇඳෙගන සිටියෙපේතියෙගන් ෙපේතයා ෙනොසෑෙහන්න ගුටිකෑවා. ෙම් 
ෙදෙදනාම ෙපේතයෑයි හැඳින්වුවද ෙපර ජීවිතෙය්ආරණ්ය, පන්සල් ඇසුෙර් සිටි උපාසක උපාසිකාවන්. නමුත් 
තමන් කළ පිංකම් වලට වඩා තමන් පියකළෙවනත් ෙද්වල් ෙකෙරහි චන්දරාගය සකස්  කරගත් නිසා 
ආරණ්යය පන්සල් ආශිතව ජීවත්වන ඉහළ තලෙය්ෙපේත ෙකොටසක්  බවට පත්වුණා ෙවන්න පුළුවන්. 
 
පිංවත් ඔබලා ෙම් සතර අපාෙය් චරිත ෙහොඳින් අධ්යයනය කරන්න ඕෙන්. එෙහම ෙහොඳින් ෙමම අමනුෂ්යචරිත 
ගැන අවධානය ෙයොමු කෙළොත්,  ෙහේතුඵල ධර්මයන් ගලපා බැලුෙවොත් පිංවත් ඔබ තුළ යම් 
අඩුපාඩුතිෙයනවානම් ඒවා නිවැරැදි කරගන්න පුළුවන්. ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරන ස් වාමීන් 
වහන්ෙසේලාපන්සෙල් ෙව්වා, ආරණ්යය ෙව්වා තමන්ෙග් ජීවිත තුළින් කියාත්මක කරන ධර්ම පතිපදාව 
නිසාමඋන්වහන්ෙසේලා ෙබොෙහෝම පිය මනාපයි. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි අපමාණ 
සද්ධාෙවන්ශීල,  සමාධි,  පඥා මාර්ගෙය් ගමන් කරන ඕනෑම ෙගෞරවණීය ස් වාමීන් වහන්ෙසේනමක් ව 
දැකීමමපියයි. ඇවතුම් පැවතුම් සංවරයි. ෙදවිවරුවෙග් පැහැපත් පභාශ්වර ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා 
වර්තමානසමාජෙය් වැඩසිටිනවා. එම ස් වභාවය කුසල් විපාකයන් නිසා ඇතිවන්නක් . එම නිසා පිංවත් 
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දාකයදායිකවන් නිරතුරුවම උත්සහවන්ත ෙවන්න ඕෙන් එම ස් වාමින් වහන්ෙසේලාෙග් ශීල, සමාධි පඥා 
ගුණයන්ටගරුකරන්න කැමතිවන්න. එම ගුණයන් සිහිකරන්න. එෙසේ නැතිව එම පිංවත් 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාෙග් රූපයෙකෙරහි,  කටහඬ ෙකෙරහි,  පසන්නභාවය ෙකෙරහි චන්ද රාගයක්  
ඇතිකරගතෙහොත් එය දුක පිණිසයිෙහේතුෙවන්ෙන්. පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  හමුවට ඔබ යායුත්ෙත් 
ධර්මයක්  අසා දැනෙගනසතුටුෙවන්න. පන්සලට යන්ෙන් දාන,  ශීල,  භාවනා මාර්ගෙය් ගමන් කර 
සතුටුෙවන්න. එෙසේ ෙනොමැතිවෙවනත් රූපයන්, ශබ්දයන්, ගන්ධයන්,  ස් පර්ෂයන් ෙකෙරහි චන්දරාගයක්  
සකස්  කරගන්න ඔෙබ් සිතටඉඩෙදන්න එපා. එෙහම උෙනොත් එය හරියට අසනීපයකට ෙබෙහත් ගන්න 
ෙරෝහලට ගිහිල්ලා තිබුණ අසනීපයටවඩා භයානක ෙරෝගයක්  හදාෙගන ෙගදර පැමිණි ෙකෙනක්  බවට 
පත්ෙවනවා. ඉහත ෙපේතයත්ෙපේතියත් ෙපර ජීවිතෙය්දී පන්සලට ආරණ්යයට ගිහිල්ල අවශ්ය ෙදය ෙකෙරහි 
ෙනොව අනවශ්ය අවදානම්සහිත ෙදය ෙකෙරහි චන්දරාගය සකස්  කරගත් ෙදෙදෙනක් . ඒ කැමත්ත නිසාම ෙම් 
ජීවිතෙය්දීභික්ෂුන්වහන්ෙසේලා ෙදස බලාසිටිමින් ආශ්වාදය ලබනවා. ෙමම කථාව භික්ෂුව ඔබට මතක්  
කෙළේඅමනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සත්ව හිංසනය ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න. ෙපේතෙලෝකෙය් ජීවිතවල රාගය 
ද්ෙව්ශයෙමෝහය අධික නිසා හිංසනයත් අධික බව සිහිතබා ගත යුතුයි. ඇය සුදු ඇඳුමක්  ඇඳෙගන සිටියත් 
ඔබසිහිකරන්න. ඉහත ෙපේතියෙග් සිෙත් සැඟවී තිබුණ ද්ෙව්ශය. ඒ ද්ෙව්ශය ෙව්ගවත් වන්ෙන් රාගය නිසා. 
ෙම්කරුණු ෙදකම සකස්  ෙවන්ෙන් ෙමෝහය නිසාමයි. රාගෙය් හා ද්ෙව්ශෙය් තීව බව තමයි ඇයෙග් 
ෙව්ගවත්පහරදීම තුළ දර්ශණයවූෙය්. නිවරැදි ෙදය නිවරැදි ආකාරයට ගලපාගතෙහොත් අත්වන ඉරණම ගැන 
ඔබතුළබියක්  සකස් කර ගන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අමූලිකාසද්ධාව වශෙයන් ෙද්ශණා 
කරන්ෙන් ඉහතස් වභාවයයි. ෙම් ස් වභාවය වර්තමාන සමාජෙය් බහුල වශෙයන් පවතින්න පුළුවන්. අනිත්ය 
සංඥාෙනොමැති බව නිසාමයි රූපය ෙකෙරහි ෙමවැනි චන්දරාගය සකස්  ෙවන්ෙන්. ෙමය ගිහි පැවිදි 
පිංවත්හැෙමෝම ෙදවරක්  සිතිය යුතු පශ්නයක්  බවට පත්කරගතෙහොත් එය යහපත පිණිසමයි ෙහේතු ෙවන්ෙන්. 
අදවැනි සංකීර්ණ සමාජයක අනිත්ය සංඥා වැෙඩනවා කියන එකත් දුර්ලභ ෙදයක් . ෙලෝකය සකස්  
ෙවන්ෙන්රූපයට වටිනාකම් වැඩිකරමින්මයි. සැපයට තව නමක්  කියන්න කීෙවොත් ෙලෝකයාෙග් පිළිතුර 
''රූපයක් මයි''.රූපෙය් නිෙරෝධය තුළයි සැපය තිෙබන්ෙන් කියලා ලැෙබන පිළිතුර දුර්ලභ ෙදයක් . 
 
දැන් නැවතත් මාතෘකාව සත්ව හිංසාව ෙදසට හැෙරමු. සත්ව හිංසාව ගැන කථාකරන විට අකුසල්බලවත්ව 
සකස්  ෙවන්ෙන් මනුෂ්යයා මනුෂ්යයාට කරන හිංසාවන්ට. මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ෙමොන අඩුපාඩුකම්යටෙත් වුවද 
යෙමක්  ලබන්ෙන් ෙපර ජීවිතෙය් කරගන්නා ලද පිංකම් නිසාමය. විෙශේෂෙයන් අදවැනිබුද්ෙධෝද්පාද කාලයක 
ෙබෞද්ධෙයක්  ෙලස ලබන මනුෂ්ය ජීවිතය ආශ්චර්යමත් ෙදයක් මයි. ෙම් මනුෂ්යජීවිතය යෙමක්  ලබන්ෙන් අති 
විශාල සතර අපාය අභිබවා ගිහින්. ඔහු සතර අපායට ෙනොවැටුෙන් සතරඅපාෙය් උපතකට අදාළව සකස්  ෙවන 
ෙලෝභය, ද්ෙව්ශය, ෙමෝහය යම් පමාණයකට අවම වීම නිසාමය.ඒ නිසා මනුෂ්යෙයකුට හිංසා කිරීම තිරිසන් 
සෙතකුට හිංසා කිරීමට වඩා බලවත් අකුසලයක්  සිද්ධෙවනවා.ෙමොකද ඔබ හිංසනයට ලක් කරන්ෙන් සතර 
අපාෙයන් ඔබ්බට සිත පිහිටුවාගැනීමට ශක් තිය තිබූ ෙපර පිනැතිමනුෂ්යෙයකුට වීමයි. සමාජෙය් ෙමොන 
අංශයකින් බැලුවත් මනුෂ්යයා මනුෂ්යයාට හිංසා කිරීෙම්වර්ධනයක් මයි ෙපෙනන්ෙන්. අවිද්යාව නිසා 
සකස් ෙවන 'ෙලෝකය සැපයි' කියන මතය අයිති කරගැනීමටයාම නිසාමයි ඔබ අතින් මනුෂ්ය හිංසනය 
සිදුෙවන්ෙන්. හිංසනය කියන්ෙන් ආදායම් මාර්ගයක් .රැකියාවක් . උසස් වීමක් . ඉතිරියක් . හීනමානයක් . 
තාවකාලික ආරක්ෂාවක් . ෙකොටින්ම ඔෙබ් පැවත්මඋෙදසා අන්යයන් හිංසනයට ලක් කරනවා. 
 
වර්තමානෙය් උපත ලබන මනුෂ්යයාෙග් අකුසල් ස් වභාවය වැඩි නිසාමෙදෝ හිංසා කිරීමත් හිංසාවටලක් වීමත් 
ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  බවට පත්ෙවලා. ෙමතනදී හිංසනය ෙලස ගැෙනන්ෙන් පහරදීම තුවාල සිදුකිරීමවැනි 
කායික හිංසනයන් පමණක්  ෙනොෙව්. මානසිකව හිංසාවට පත්කිරීමත් ඔබට බලවත් අකුසල් 
පිණිසෙහේතුෙවනවා. රෙට් ෙපොදු පවාහන ෙසේවය උදාහරණයට ගන්න. එක දිනකට ෙකොන්ෙදොස් තර මහතා 
රියදුරුමහතා අතින් ෙමොනතරම් මනුෂ්ය හිංසාවක්  සිදුෙවනවාද? අධිකව මගීන් පැටවීම නිසා, අධික ෙව්ගය, 
හීනෙව්ගය,  මගීන්ට බැනවැදීම්.... ඇයි ෙමෙහම ෙවන්ෙන්?  වැඩිපුර ආදායම් ලබන්න. හවසට පිංවත් 
බස් මුදලාලිව සතුටුකරන්න. තමනුත් වැඩිපුර කීයක්  හරි තමාෙග් පැවත්ම,  දරුපැටවුනෙග් පැවත්ම 
සඳහාෙගදර අරෙගන යන්න. තමාෙග් සතුට උෙදසා අනුන්ව පීඩනයට ලක් කරනවා. ෙම්වා එකිෙනකට 
බැඳිලතිෙබන්ෙන් මාර බන්ධනෙයන්. බස්  හිමිකරුට ඔබ ආදායම දුන්ෙනොත් තමයි ඔබෙග් රැකියාව 
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ආරක්ෂාෙවන්ෙන්. හැම ෙක්ෂේතයකම ස් වභාවය ඔෙහොමයි. හිරෙගදරක් , පාසලක් , විශ්වවිද්යාලයක් ,ෙරෝහලක් , 
ආරක්ෂක අංශ, පරිපාලන අංශ, ගෘහෙසේවකයින්...ෙම් හැම තැනකම ඉහත ස් වභාවයතිෙයනවා. ෙම්වා නිවරැදි 
කරන්න,  අවම කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනොෙව්. ෙම්වාෙය් වර්ධනයක් මයි දිෙනන්දින සිද්ධෙවන්ෙන්. 
ෙමතැනදි පිංවත් ඔබ දකින්න ඕෙන්, අෙයක්  අකුසල් කර්ම විපාකයක්  ෙගවන විට තවෙකෙනක්  අකුසල් 
කර්ම සකස්  කරගන්න ආකාරය. වර්තමානෙය් හිංසනයට ලක් ෙවන්ෙන් ෙපර ජීවිත වලදීඅන්යයන්ව 
හිංසනයට ලක් කළ පිරිස් මයි. එම නිසා ඔබ ෙම්වා නිවරැදි කරන්න යන්න එපා. ඒවා නිශ්ඵලෙද්වල්. හිංසාව 
ගැන සඳහන් ෙම් සති කිහිපෙය් පළවූ සටහන් මාලාෙව් මුලදි සඳහන් කළා ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
සුභමානවකයාට ෙද්ශණා කරනවා සුභ යෙමක්  ෙම් මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී ෙරෝගීවඉපෙද්නම්,  නිරතුරුව 
ෙරෝගවලට ෙගොදුරු ෙවමින් ජීවත්ෙවයිනම් ඊට ෙහේතුව ෙපර ජීවිතෙය්දී සත්ව හිංසාව සිදුකිරීමය කියලා. 
බලන්න වර්තමානෙය් මනුෂ්යෙයෝ හැෙමෝම ෙරෝගීන්. ෙරෝහල් ෙරෝගීන්ෙගන් පිරිල,  වසංගත 
ෙරෝගපැතිෙරනවා. ෙම් අපි දකින්ෙන් අප ෙපර ජීවිතවලදී කරන ලද සත්ව හිංසාෙව් ඵලයත් ෙහේතුවත් තමයි 
.මනුෂ්යයා අතින් සත්ව හිංසාව වැඩිෙවන්න වැඩිෙවන්න අනාගත ෙලෝකෙය් ෙරෝග සහ ෙරෝගීන් තව තව 
බහුලෙවනවා. ෙම්වා ෙලෝක ධර්මයන්. වලක් වන්න බැහැ. දක්ෂයාට තිෙබන්ෙන් අවෙබෝධය තුළින් 
ෙලෝකෙයන්මිදීමට උත්සහ කිරීමයි. 
 
පිංවත් ඔබ ෙරෝගීභාවයන්ෙගන් ෙතොර නිෙරෝගී ජීවිතයක්  ගතකරන අෙයක්  නම්, සංසාරික පුරුද්ද නිසාම 
ඔබෙම් ජීවිතෙය්දීත් සත්ව හිංසාවට අකමැති ෙකෙනක් . ඔබ මනුෂ්යෙයකු තබා තිරිසන් සෙතකුටවත් 
හිංසාකිරීමට ෙනොෙපළෙඹන ෙකෙනක් . එෙහම අය ඕෙන් තරම් සමාජෙය් සිටිනවා. ජාති ආගම් ෙබ්දයකින් 
ෙතොරවනිෙරෝගීභාවය නිසාම ඔබ ඒ ලබන කායික මානසික තෘප්තිය ෙහේතු ඵලධර්මයන් සමග ෙහොඳින් 
ගලපලා එමඋතුම් ගුණයන් තව තව ශක් තිමත් කරෙගන අනුනට හිංසා ෙනොකර ශීලෙයන් පරිපූර්ණ පිංවත් 
මනුෂ්යෙයක් වන්න ඔබත් නිරතුරුවම උත්සහවන්ත වන්න. ශීලෙයන් පරිපූර්ණභාවයට පත්ෙවත්ම ඉහත 
ෙලෝකස් වභාවයන්හඳුනාගත හැකි සමාධියක්  ඔබ තුළ ඇති ෙව්වි. ඔබ කලබල විය යුතු නැහැ එම තැනට 
එන්නට. මන්දශීලෙයන් ඔබ පරිපූර්ණ ෙවත්දී ඉන්දිය සංවරය ඉෙබ්ම ඇතිෙවන නිසා ෙලෝකයාට ෙනොදැනීම 
ඔබ ෙලෝකයගැන සිතන්නට පටන් ගනිවී. ඔබ හිතනෙකොට පෙව්සම් ෙවන්න ඕෙන් සමාජෙය් පවතින 
දෘෂ්ඨියට යට ෙනොවීෙම්වා ගැන හිතන්නට. ෙම් වෙග් පශ්ණයක්  තමයි සත්ව කරුණාෙව් නාමෙයන් සමාජෙය් 
තිෙබන මාංශනිර්මාංශ පශ්ණය. ෙම් පශ්ණෙය්දී ෙහේතුඵල ධර්මයන් නිවරැදිව ගලපා ෙනොගත් පිංවතුන් තිරිසන් 
සතුනටකරුණාව දක් වමින් මනුෂ්යයා ෙකෙරහි ව්යපාදය සකස් කර ගන්නවා. පිංවත් දායක පිරිස්  විසින්සංඝයා 
උෙදසා කැප ආකාරයට දානයට මාංශයක්  පූජා කළත් එය පත්යෙව්ක්ෂ ෙකොට වළඳනස් වාමීන් වහන්ෙසේලාවත් 
සමහර පිංවතුන්ලා විෙව්චනයන් එල්ල කරනවා අපිට ඇෙහනවා. එම නිසාෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශණා කර වදාළ ධර්මයන්ට පටහැනි ආකාරෙය් කියාවන්ට ෙපලෙඹන්නඑපා. එෙහම උෙනොත් ඔබ 
ධර්මෙය් නාමෙයන් අධර්මය කියාත්මක කරන ෙකෙනක්  ෙවන්න පුළුවන්. ෙමයහරිම අභාග්යයක් . ෙම් පුංචි 
ජීවිත කාලෙය්දී ඔබ අප හැෙමෝම හිතන්න ඕෙන් අපි දන්න ෙද් හුඟාක් අඩුබව. එවිට අපිට පුළුවන් ෙලෝකෙය් 
සියල්ල අවෙබෝධෙයන් අභිබවාගිය ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙද්ශණා කළ ධර්මය නිහතමානීව 
නිවරැදිව ජීවිතයට ගලපා ගන්න. එෙහමනම් ඔබ තනිතනිවම සත්වහිංසාෙවන් වැලෙකන්න. එවිට එහි ඵලය 
වන නිෙරෝගීබව අත්විඳින්ෙන් ඔබමය. ෙලෝකෙය් ස් වභාවයඅනිත්යයයි. අනිත්යෙය් ස් වභාවය ෙව්ගයයි. ෙම් 
ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙලෝකය ඔබඅවෙබෝධකර ගැනීමට නම් ඔබ ෙව්ගෙයන් ෙතොර විය යුතුයි. 
ඔබද ෙව්ගවත් වුවෙහොත් ෙලෝකය ඔබට සංකීර්ණෙවයි. ඔබ ෙමෙහම හිතන්නෙකෝ... ෙව්ගෙයන් 
කියාත්මකවන යන්තයක්  කියාත්මකවන ස් වභාවයඔබට නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශ්යනම් ඔබ නිෙසෝලමෙන් 
එම යන්තය ෙදස බලාසිටිය යුතුය. එවිට ඔබටදැනගන්නට පුළුවන් යන්තය කියාත්මක වන ආකාරය. එහි 
තිෙබන ෙදෝෂ. නමුත් ඔබ කලබල වුෙණොත් ඔබඑම කටයුත්ත කරගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන නැහැ. සමහරවිට 
ඔබෙග් කලබලකාරී ස් වභාවය නිසා ඔබටඅනතුරක්  ෙවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වෙග් ෙම් ෙලෝකය නැමති 
නාමරූප ෙදක ෙදස, ෙම්වා අනිත්යභාවයටපත්ෙවන ෙව්ගය ෙදස, ඔබද විෙව්කීව බලාසිටින්න. ඔබ ඔබ ෙදස 
බලා සිටිය ස් වභාවෙයන්ම අන්යයන්ෙදසත් බලන්න. සතා සිව්පාවා ෙදසත් බලන්න. සතරමහාධාතුෙවන් 
සැදුන රූපයත්, රූපය ඇසුරු ෙකොටසකස්  ෙවන නාමධර්මයනුත් දකින්න. ඔබට ෙවනසක්  ෙපෙනනවාද? ඔබය 
අනුන්ය, තිරිසන් සතාය කියලාතිෙබනවා පුංචි ෙවනසක් . එම ෙවනස තමයි ෙ◌ච්තනාව ෙහේතුෙවන් සකස්  
වුණ විඤ්ඤාණෙය් ෙවනස. ඔබ තුළසකස් ෙවන එක සිතක්  ධර්මානුකූලව ගලපාගැනීමට අදක්ෂවීම නිසාමයි 
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ෙම් ෙවනස සකස්  ෙවන්ෙන්.ෙමන්න ෙම් පුංචි ෙවනස තමයි සුගතිය,  දුගතිය කියලා සත්වයාව වර්ග 
කරන්ෙන්. ෙම් ෙවනස සකස්  ෙවන්නෙහේතුවුෙන් ශිල්වත්භාවයත්, දුස් ශීලභාවයත් නිසාමය. ෙම් ධර්මතාවය 
නුවනින් ෙත්රුම්ෙගන ශිල්පද ආරක්ෂාකරගන්න. සතර අපාෙයන් මිදුන පිංවෙතක්  බවට ඔබ පත්වීමට නම් ඒ 
අවශ්ය ධර්මතාවයන් සපුරාගන්න. 
 
නිෙරෝගීබව අත්යඅවශ්ය ෙදයක් . ෙරෝගීවූෙවොත් ෙකොෙහොමද ෙම් ජීවිෙත්දීවත් ශිල්පද ආරක්ෂා කර ගන්ෙන්. 
ඒනිසා පිංවත් ඔබ අනුන් ගැන ෙනොසිතා තමතමන් සතර අපාෙය් දුක දකිමින් සතර අපාෙයන් මිදීම 
අරමුණුකරමින්,  එෙතක්  නිෙරෝගී ජීවිතයක්  ලබමින් සැනසීම පිණිස සත්ව හිංසාෙවන් වලකින්න. 
සශිකෙසෞභාග්යවත් නිෙරෝගී මිනිෙසකු,  ෙදවිෙයකු ලබන කායික මානසික සැපය අනිත්ය වූවද එම 
සැපයශිල්පදයක්  තුළ සැඟවී තිබූ ෙදයක්  බව සිහිකරමින් ශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙවන්න. දුස් ශීලභාවය තුළ 
සැඟවුනදුගතිෙය් අඳුරු දුක විනිවිද ශීලෙය් අෙලෝකය ලබන්න පිංවත් ඔබ දක්ෂ ෙවන්න. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. ෛමතියත් පෙරස් සමින්! 
 

පිංවත් ඔබට ෙලෝකය සුන්දර ෙලස චමත්කාරජනක ෙලස ෙපනුන ද ෙලෝකය තුළ ෙකෝධය, 
ද්ෙව්ශය,ව්යාපාදය අති බහුලය. ෙලෝකය තුළ ෙකෝධය,  ද්ෙව්ශය,  ව්යාපාදය බහුලයි යනු මනුෂ්යයා 
තුළසකස් වන්නාවූ අවිද්යාසහගත සිත ෙකෝධය,  ද්ෙව්ශය,  ව්යපාදය තුළින් අපවිතයි යන්නය. ෙලෝකය 
යනුසිතයි. සිතක්  යනු දුකයි. ෙම් දුක වැඩිවශෙයන් ඔබට සකස් කර ෙදන්ෙන් ද්ෙව්ශෙයන් අපවිත වූ 
ඔබෙග්සිතමය. එෙහයින් ෙලෝකය තුළ ද්ෙව්ශය, ෙකෝධය, ව්යාපාදය වර්ධනය ෙවනවා යනු මනුෂ්යයා තුළ 
එමඅකුසල් මූලයන් සකස් වීෙම් පවනතාවය වැඩිවීමයි. වරද ඇත්ෙත් අප තුළමය. එෙහත් අප අනුනට 
ආඬපාලිකියමින් සිටින්ෙනමු. අනුන් නිසා ඔබද ද්ෙව්ශය සකස් කරගනිමින් සිටින්ෙන්ය. 
 

සතර අපාෙය්ත්, මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්ත් සත්ත්වයා අත්විඳින අතිෙව්දනාකාරී දුක් වලට පධානම ෙහේතුවද්ෙව්ශයයි, 
ෙකෝධයයි, ව්යපාදයයි. ෙම් තුළින් ලබන්නාවූ විපාක අතිෙව්දනාකාරීය. තියුණුය බිහිසුණුය.ෛමත් රිය යම්ෙසේ 
ශාන්ත ද, පණිත ද, මිහිරි ද එහි විරුද්ධාර්තය ද්ෙව්ශයයි. රත්වූ යකඩ තැටියකට ඔබජලය දැමුෙවොත් ඒ ජලය 
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යම්ෙසේ ෙව්ගෙයන් පුපුරයිද ද්ෙව්ශෙය් ස් වභාවයත් ෙව්ගෙයන් පුපුරුගැසීමයි. ෙම්ෙව්ගෙයන් පුපුරුගසන්ෙන් 
ද්ෙව්ශෙයන් ෙතත්වූ ඔබෙග් සිත මිස අන්කවුරුත් ෙනොෙව්. ඇයි ෙම් ෙව්ගය, ඇයි ෙම්පුපුරුගැසීම.... ඒ ඔබ 
තුළ ෙගොඩනගාෙගන ඇති මමත්වෙය් දැඩිභාවයට කැළලක්  ඇතිෙව්ය යන හීනමානයනිසා එය නැති කර 
ගැනීමට ඔබ ගන්නාවූ ෙවෙහසයි. ෙම් ෙවෙහස දැඩිෙවන තරමට ඔබ දැනගත යුතුයිඔබ තුළ මමත්වෙය් 
දැඩිභාවය වැඩිය කියලා. මමත්වෙය් දැඩිභාවය වැඩිය කියලා කියන්ෙන් ඔබ "මම"කියන ආත්මීය භාවෙයන් 
අල්ලාෙගන ඇති සියල්ල ෙකෙරහි ඇතිකරෙගන සිටින ජන්ද රාගෙය් බලවත් බවයි.වර්තමාන සමාජෙය් 
ජීවත්වන පිංවතුන් සකස්  වුණ ද්ෙව්ශසහගත සිත අති තියුණු ආකාරයට වර්ධනයකරගන්නවා. "මම" කියන 
ෙපොෙහොර ද්ෙව්ශය කියන කටුපඳුර ෙහොඳ සැපට වර්ධනය කරනවා අතුරිකිලි දමලා.ෙම් කටුපඳුර වර්ධනය 
ෙවන්න, වර්ධනය ෙවන්න ඔබ කැමතියි. ෙමොකද ඔබ සිතන්ෙන් ෙම් කටුපඳුෙර් විෂකටුඇෙනන්ෙන් අනුනටය 
කියළා, ඔෙබ් ද්ෙව්ශයට ලක් ෙවන්නාටය කියළා. ඔන්න ඔතන තමයි අප වරද්දගන්ෙන්.අපි දැනගත යුතුයි 
කටුපඳුරත් කටුපඳුෙර් විෂකටුත් තමා තුළමයි වර්ධනය ෙවන්ෙන්,  එම විෂකටුවලින් තමාමයිදුකට 
පත්ෙවන්ෙන් කියලා. තමා තුළම වැඩුන විෂකටු පඳුෙර් විෂ තමයි ද්ෙව්ශය ඇතිෙවන විට ෙකෝධය,ව්යාපාදය 
සකස්  ෙවනවිට ඔබෙග් ඉන්දිය කියාකාරිත්වෙය් ෙව්ගය තුළින් දර්ශනය ෙවන්ෙන්. ඔබසමහර ෙවලාවට 
පකාශ කරන්ෙන් 'ෙක්න්තිෙයන් මාව ෙව්ව්ලනවා, මාව රතුවුණා, කළුවුණා, මාවගිනිගන්නව වෙග් වුණා, මට 
කවුරුවත් ෙපනුෙන නැහැ' වෙග් අදහස් . ෙම්වා තමයි එහි පතිඵලය. විෂකියාත්මක ෙවනවා තමාෙග් පාලනය 
අභිබවායමින්. ඇත්ත වශෙයන්ම ද්ෙව්ශය ඇතිවුණාම ඔබට ෙහොඳනරක, ලැඡ්ජාව බය, කුසල් අකුසල් ෙම් 
ෙමොකුත්ම ෙපෙනන්ෙන නැහැ. ෙමොකද ද්ෙව්ශය ඔබට සකස්  වුෙණ්මමත්වෙය් දැඩිභාවයරැකගැනීම උෙදසා 
ඔබ තුළ ඇති වුණ හීනමානෙයන් නිසා. ඔබ සූදානම් ද්ෙව්ශය නිසා ඇනෙකොටා ගන්න,මිනීමරාගන්න, සිරගත 
ෙවන්න. එය ඔබ සැපයක්  වශෙයන් දකින්ෙන්. ඔබ ෙත්රුම් ගන්ෙන් නැහැ ඔබ තුළයම් රූපයක්  පස් සය වීම 
නිසා සකස්  වුණ ද්ෙව්ශ සිත ඔබට දුකක්  බව හඳුනාෙගන එම සිෙත් අනිත්යබව දකින්න. එවිට ඒ සිත ඔෙබන් 
බැහැරට යාවි. ෙමවැනි සරල ධර්මයක්  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේඔබට ෙද්ශනාකර ඇතත් එහි පතිඵලය 
ලබන්නන් ඉතා අල්ප බව දකින්නට පුළුවන. ද්ෙව්ශය, ෙකෝධය,ව්යාපාදය ෙලෝකය තුළ මාරයාට අයත් 
ඉන්දිය ධර්මයන්. ෙම්වා අඩුකරන්න නැති කරන්න ඔබටපුළුවන්කමක්  නැහැ. ෙලෝකය තුළ ද්ෙව්ශය තිබිය 
යුතුය. ඔබ දක්ෂවිය යුතුයි එය ඔෙබ් ජීවිතයටආශිර්වාදයක්  කරගන්නට. ෙලෝකය තුළ ද්ෙව්ශය තිබුෙණොත් 
තමයි ඔබ තුළ ඇති ෛමතිය ඔබට දකින්නටපුළුවන්,  වඩන්න පුළුවන්. ෙකෝධය,  ව්යාපාදය ෙලෝකෙය් 
තිබුෙණොත් තමයි ඔබ තුළ ඇති කරුණාව මුදිතාවඔබට දකින්ට පුළුවන්. තව තව වඩන්න පුළුවන්. 
ද්ෙව්ශෙයන්, ෙකෝධෙයන්, ව්යාපාදෙයන් පිරුණු ෙලොවකඅපි ඉපෙදන්ෙන් ෙම් අකුසල මූලයන්ෙග් නිෙරෝධය 
ෙදසට ගමන් කිරීමට, අපිට සංසාරික කුසල් ධර්මයන්සම්පූර්ණව ඇති නිසාමයි. බුද්ෙධෝත්පාද කාලයක ඇති 
දුකින් මිදීෙම් අර්ථය අවෙබෝධකර ගැනීමට ශක් තිය ඇතිනිසාමයි. 
 

ද්ෙව්ශය හදගැස් ම කරගත් සුවිශාලවූ සතරඅපාය අභිබවා ඔබ ෙබෞද්ධ මව්කුසක උපත ලැබුෙව් සසර පුරුදුකළ 
ෛමතී ගුණධර්මයන් නිසාමයි. පශ්නය තිෙබන්ෙන් ෛමතිය අයිතිත් මාරයාට වීමයි. ද්ෙව්ශයත්,ෛමතියත් 
ෙදකම මාරයාට අයිති ධර්මයන්. ද්ෙව්ශෙයන් තම වසඟයට ගන්න බැරිෙකනා ෛමතිෙයන් තමවසඟයට 
ගැනීමයි මාරයාෙග් අරමුණ. ෙමොකද මාරයාෙග් ෙගොදුරුබිම භවයයි. සත්වයාට චතුරාර්යසත්යයඅවෙබෝධය 
ෙදසට යැමට ෙනොදී ඉන්ෙමහා කුමන ෙහෝ භවෙය් නවාතැනක ඔබව නවතා ගැනීමයි මාරයාෙග්අෙප්ක්ෂාව. ඒ 
නිසා චතුරාර්යසත්යය අවෙබෝධ කරන ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ෙපරට යන ඕනෑමපිංවෙතකුට ෛමතිය 
නැමති ඇම දමා අල්ලා ගැනීම මාරධර්මයයි. එෙහත් ඔබ ෛමතියට බියවිය යුතුනැත. ෛමතිය යනු භවෙයන් 
ෙනොමිදී සිටින්නයෑයි මාරයා ඔබට ෙදන අල්ලසකි, සැපයකි. සැබවින්ම එයසැපයකි, මිහිරකි, ආශ්වාදයකි. 
ෙකොටින්ම එය පාරමිතාවකි. එෙහත් ඔබ එක කරුණක්  දැනගත යුතුව ඇත.මාරයා ඔබට අල්ලස්  ෙදන්ෙන් 
ඔබට ඇති ආදරය නිසා ෙනොව සුදුසු ෙව්ලාෙව් ඔබව ෙකොටුකර ගැනීෙම්අෙප්ක්ෂාව ඇතිවය. එය ෙම් ජීවිතෙය්දී 
ෙනොවීමට පුළුවන. ලබන ජීවිතෙය්දී ෙනොවීමට පුළුවන. අපි හිතන්ෙන්ෙම් ජීවිතයත් ලබන ජීවිතයත් ගැන 
පමණි. අපි කාලය මනින්ෙන් අවුරුදුවලිනි. එෙහත් මාරයා කාලය මනින්ෙන්කල්ප වලිනි. මාරයාට අයත් 
ෙලෝකය තුළ ෙම් දිගු භවගමෙන්දී අබුද්ෙධෝත්පාද කාල පසු කරන ඔබ ෛමතියගැන අසන්නටවත් 
ෙනොලැෙබන අඳුරු කාල පසු කරනු ඇත. එෙහයින් ද්ෙව්ශය, ෙකෝධය, ව්යාපාදයෙවනුවට ෛමතිය ඔබ 
ජීවිතයට පුරුදු පුහුණු කිරීම ෙනොව මාරයාට අයත් ෙලෝකෙයන් මිදීයාම උෙදසාෛමතිය වැඩීමට ඔබ දක්ෂවිය 
යුතුය. සක් කාය දිට් ඨිය සිඳ දැමීම සඳහා ෛමතිය වැඩීමට ඔබදක්ෂ වියයුතුය. 
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'ඒෙගොල්ෙලෝ නපුරුයි, නරකයි, "මම" ෙහොඳයි, ෛමති සහගතයි' කියන මමත්වෙය් දැඩිභාවය සිඳ දැමීමසදහා 
ඔබ ෛමතිය වැඩිය යුතුය. පිංවත් ඔබ ද්ෙව්ශෙයන්, ෙකෝධෙයන්, ව්යාපාදෙයන් මිදිය යුත්ෙත්ෛමතිය මෙග් 
කරගැනීමට ෙනොෙව්. ද්ෙව්ශ සහගත සිතත්, ෛමති සහගත සිතත් ෙහේතුධර්මයන් නිසා සකස් වී අනිත්යභාවයට 
පත්වී යන බව සිතීමටය. එවිට ඔබට ද්ෙව්ශෙයන් මිදී ෛමතිය ෙදසට ෙනොවද්ෙව්ශෙයනුත්, ෛමතිෙයනුත් 
මිදී භව නිෙරෝධය ෙදසට ගමන් කිරීමට හැකිවනු ඇත. මාරයාෙග් අල්ලස් පතික් ෙෂේප කළ පිංවත් නිවන් මග 
වඩන්ෙනක්  වනු ඇත. සම්බුදු ඇකෙය් උණුසුම ෙසොයා පියවර මනින බුදුපුෙතක්  වනු ඇත ඔබ. ෙතරුවන් 
ෙකෙරහි අචල ශද්ධාවත්, ශීලෙය් පරිපූර්ණභාවයත්, ද්ෙව්ශසහගත සිතත්,ෛමතීසහගත සිතත් අනිත්යබව 
දැකීෙම් දැක් මත් ඔබ තුළින් පරිපූර්ණ නම් එම දැක් ම තුළින්ම ඔබවසම්බුදු ඇකය මතට ඔසවනු ඇත. එය භව 
ගමෙන් නිමාව ෙනොව භව ගමෙන් නිමාව දැකීෙම් මාර්ගෙය්ආරම්භයයි. ඉතිරි දුර ගැන ඔබ බියවිය යුතු නැත. 
ෙමොකද ඔබ සම්බුදු ඇකෙය් පිළිසරණ ලබන ෙහයිනි. කල්පසියක් ෙකෝටි ගණනක්  පුරාවට ඔබ විසින්ම 
ඝනභාවයට පත්කළ මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැමති වරපටවලින් ඔබදැන් මාරයාෙග් දෑත් ෙදපාවලට විලංගුදමා 
අහවරය. මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් දැන් ඔබ නිදහස් ය.ෙම් නිදහස්  වීම ඔබ ලැබුෙව් ද්ෙව්ශයට ෛවර 
කිරීෙමන්වත් ෛමතීයට ෛමතී කිරීෙමන්වත් ෙනොෙව්.ද්ෙව්ශයත් ෛමතියත් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සිතක්  
බව දැකීෙමනි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබ ලබන්ෙන්දැක් මක්  පමණකි. අවෙබෝධයක්  ෙනොෙව්. නිරතුරුවම සිත ෙදස 
බලාසිටීෙමන් ඔබට ෙම් අත්දැකීම ලද හැකිය. 
 

පිංවත් ඔබ ෛමතී භාවනාව පැය භාගයක්  කිරීම සඳහා සුදුසු ඉරියව්වකින් වාඩිවී ෛමතී භාවනාවකරන්න. ෙම් 
පැය භාගය අතරතුරදී ශාරීරික පීඩා නිසා, ෙව්දනාවන් නිසා, බාහිර ශබ්ද නිසා ඔබ තුළද්ෙව්ශයක්  සකස්  විය 
හැකිය. එය ඔබට ද්ෙව්ශ සහගත සිතක්  යන්න හඳුනාගැනීමට බැරිතරමට සියුම් වියහැකිය. අපි එම සිතට 
'ෙක්න්තියක් '  කියළා කියමුෙකෝ. එතෙකොට බලන්නෙකෝ ෛමතියත්,  ද්ෙව්ශයත් අතරතිෙබන පරතරය 
ෙකොතරම් ෙකටිද? ෙකතරම් සියුම්ද? ෙම් ෙදෙදනා ෙමොනතරම් අසල්වාසීන් ද. ෛමතීසහගතසිත අසලම 
නිතරම ද්ෙව්ශය කල්මරමින් සිටිනවා. ෙමොකද එයා දන්නවා ද්ෙව්ශයත් අනිත්ය බව. ෛමතියදන්න ෙදයක්  
ද්ෙව්ශය දන්න ෙදයක්  ඔබ දන්ෙන් නැහැ. ෙමොකද ඔබ සිටින්ෙන් අෙයෝනිෙසෝ මනසිකාරෙයන්.අෙයොනිෙසෝ 
මනසිකාරය නිසාම ඔබ ෛමතියට වෙග්ම ද්ෙව්ශයටත් ඇලිලයි සිටින්ෙන්. එක් ෙකෝ ගැටිලයිටින්ෙන්. 
ඉතාමත් ෙකටිවූ අල්පවූ බුද්ෙධෝත්පාද කාලවලදී ෛමතිෙය් මිහිරි ආශ්වාදෙයන් ඔබව කුල්මත් ෙකොටතබා, 
අති දීර්ඝවූ අති බියකරුවූ අබුද්ෙධෝත්පාද කාලවලදී ඔබව ද්ෙව්ශෙය් ගහණයට ගැනීම මාරධර්මයයි.ෙම්වා ඔබ 
හඳුනාෙනොගන්නාතාක්  ෛමතිෙය් ෙකටි ආශ්වාදයට වහල්වී අති දීර්ඝ ආදීනවයන් අත්වීඳීමට ඔබටසිදුවනු 
ඇත. අතීතෙය් ඇති වූ සෑම බුද්ෙධෝත්පාද කාලයකදීම මාරයා යුහුසුළුවන්ෙන් ඔබට ෛමතියඉගැන්වීමටය. 
මාරයා ඔෙබ් ගුරුවරයා නිසා ඔබ ෛමතිය ජීවිතයට එකතුකරගන්ෙන් ගුරුකුලෙය් රුව ගුණසහිතවය. ඒ 
කියන්ෙන් සක් කායදිට් ඨීය, මමත්වෙය් දැඩිභාවය සමගින්මය. ෙමන්න ෙම් මාරපාක්ෂිකධර්මය පරාජය කර ඔබ 
ෛමතිය වැඩිය යුත්ෙත් මුහුෙණ් ඔපය වැඩිකරගැනීමට,  ෙල් ධාතුව පිරිසිදුකරගැනීමට,  ෙදවියන්ට 
මනුෂ්යයන්ට පියවීමට ෙනොව පිංවත් ඔබ කාන්තිමත්, පිරිසිදු, මාර්ගඵලලාභීෙදවිෙකෙනක් , මාර්ගඵලලාභී 
මනුෂ්යෙයක්  වීමටය. සක් කාය දිට් ඨීය සිෙඳන තැන ඔබ ලබන සතරඅපාෙයන් මිදීෙම් ජයගාහී ඉලක් කය 
අයිතිකර ගැනීමටය. ෙමම අර්ථය ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්ධර්මෙය් අර්ථයයි,  ඉලක් කයයි. 
ෙලෞකික ආනිශංස ලබාගැනීෙම් අරමුණු තබාගනිමින් ෛමතිය වැඩීම ෙනොව,ෙලෝෙකෝත්තර අරමුණු 
මුදුන්පමුණුවා ගැනීම උෙදසා ෛමතිය වැඩීමට ඔබ දක්ෂෙවන්න. එවිට සතරඅපාෙයන් මිදීම වෙග්ම, 
ෛමතිෙය් ෙලෞකික ආනිශංස ධර්මයන් අත්විඳීෙම්ත් භාග්ය ඔබට ෙම් ජීවිතෙය්දීමඋදාවනු ඇත. හැබැයි මාරයා 
ෙම් කමයට කැමති නැහැ. එයාට අවශ්ය පිංවත් ඔබව ෛමතීෙය්ෙලෞකික ආනිශංස ධර්මයන්ට ෙලොල්කර 
ෙබෞද්ධයා කියන සැබෑ අර්ථය වන නිවන් මාර්ගෙයන් ඔබව වලක් වන්න.නිවන් මාර්ගෙය් නික් ෙල්ශී සුවය 
ඔබට අමතක කර, සෙම් පැහැපත් බව ඔබට මතක් කර ෙදන්නට,සතරසතිපට් ඨාන ධර්මතාවයන් ෙදසට ෙනොව 
ෙලෞකික ෛමතී සමාධිෙය් ආශ්වාදෙයන්, මිහිෙරන්, පැහැෙයන්ඔබව කුල්මත්කරවන්නට, තමා තුළ ෛමතී 
ගුණ ධර්මයන් දියුණු කරගැනීෙම් දැඩි අභිලාෂෙයන් ඔබ විසින්සිදුකරන දානමය පිංකම්, අසරණසරණ පිංකම්, 
සමාජෙසේවා කියාවන්, සත්ව හිංසාවට එෙරහිවීම් ෙම්ආදී සෑම කියාවකදීම ඔබ තුළ සක් කාය දිට් ඨීෙය් ෙගොඩ 
වැඩිවන බව ඔබට දැෙනනවානම් ඔබපෙව්සම් වන්න. ෙම් බව හඳුනාගන්න ඔබ නිහතමානීෙවන්න. ඔබ තුළ 
එම නිහතමානීකම නැතිනම් පිංවත්ඔබ මුලින්ම ඔබව අරමුණුකරෙගන ෛමතිය වඩන්න එම නිහතමානීකම 
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ඇතිෙව්වා කියලා. ෙමොකද ඔබට ඔබෙකෙරහි ෛමතිය නැති නිසාමයි ධර්මෙය් අර්ථවත් මග ඔබ 
අහුරාගත්ෙත්. 
 

පිංවත් ඔබෙග් ඇස්  ඉදිරිපිට ෙපෙනමින්, ඇෙසමින් තිෙබන ධර්මෙය් අර්ථවත් මග ඔබ අහුරාගත්ෙත් 
ෙම්ජීවිතෙය්දී පමණක්  ෙනොෙව් අතීතෙය් ෙලොව පහළවූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා ලක්ෂ
ගණනකෙග්ශාසනවලදී ඔබ ෙම් අනුවනකම ම කළා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා මුණගැසුන 
අවස් ථාවන්වලදීත්අනුවනකම් කළ අපි ඒ ෙහේතුෙවන්ම භව ගමෙන් ඉදිරියට පැමිණි අපි ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නමක් පිරිනිවී වසර ෙදදහස්  පන්සියයක්  පසු කළ ෙමවැනි කාලයක අධර්මය 
බලවත්භාවයට පත්වීෙම් ඉඟි ෙපෙනනකාලයක, ඔබෙග් අවිද්යසහගත, ඇති ෙවමින් නැති ෙවන සිත ඔබට 
ෙදන ඇගයීම් ගැන පෙව්සම් වියයුතුය. ඔබෙග් ඔය මාරධර්මයන්ට යටවූ සිත ඔබට කියන 'මම හරි, මම 
වැරදියි, මමයි දන්ෙන්' වැනිදෘෂ්çන් ඔබ 'මාර්ගය හරි, මාර්ගය නිවරැදියි, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේයි දන්ෙන්' ආදී 
වශෙයන්නිවරැදි කරගැනීමට දක්ෂවිය යුතුය. එවිට ඔබට ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අවෙබෝධෙයන් 
දැනෙද්ශනාකර වදාළ සැබෑ මග වන ආර්යඅෂඨ්ාංගික මාර්ගෙය් ගමන් කර නිවරැදිභාවයට පත්වීමට 
ඔබටහැකි වනු ඇත. නිරතුරුවම ඔබ සිතන්න පුරුදු වුෙණොත් 'බුදුරජාණන් වහන්ෙසේමයි සියල්ල දන්ෙන්' 
කියලා ඒෙහේතුව නිසාම ඔබ අවශ් යම යමක්  දන්නා ෙකෙනක්  බව තහවුරු ෙවනවා. සතර අපාෙයන් මිදීම 
උෙදසාඔබට සියුම් ධර්මයක්  ෙමතැන තිෙබනවා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේමයි සියල්ල දන්ෙන් යෑයි 
විශ්වාසකරන තැනදී ඔබ තුළ ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව ඇතිවීමට ෙහේතුෙවනවා. සියල්ල දන්නා 
ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ මුල්තැනට පත්කර තමා ෙදවැනි වීමටත් තමන් ෙනොදන්නා බව දැනගැනීම 
නිසාත් තමාතුළ මමත්වෙය් දැඩිභාවය සියුම් ෙවනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි ශද්ධාව නිසාම 
ෙතරුවන්ෙකෙරහි විචිකිච්චාවත්, අන්ය ශීලවෘත ෙකෙරහි විශ්වාසයත් ඇති ෙවන්ෙන නැහැ. සතර අපාෙයන් 
මිදීයැමසදහා ෙමය ඔබට ෙහොඳ කමටහනක්  ෙව්වී. හැබැයි ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේමයි සියල්ල 
දන්ෙන්කියලා ඔබ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේව "මෙග්" කරගන්න යන්න එපා. ඔබ එෙහම කෙළොත් මාරයා ඔෙබ් 
කමටහනෙකෙලසුවා ෙවනවා. "මෙග් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ" වශෙයන් ආත්මීය භාවෙයන් ෙනොෙගන 
උන්වහන්ෙසේෙද්ශනාකර වදාළ ධර්මය ඔබ ඔෙබ් මාර්ගය කර ගන්න. පිංවත් ඔබ සැමවිටම රූපය 
සතරමහාධාතුෙවන්සැදි රූපයක්  මෙග් කර ෙනොගැනීමටත් එම රූපය තුළින් සකස්  ෙවන අනිත්යභාවය තුළ 
සැඟවී ඇති ධර්මයගැන සිතීමටත් උත්සහවත් විය යුතුය. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාළ 
ධර්ම මාර්ගෙය් ඔබයම්ෙසේ අවෙබෝධයක්  ලබත් දී ඔබ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේව දකින්ෙන් ආත්මීය වශෙයන් 
ෙනොෙව් ෙම් උතුම්අවෙබෝධයට ඔබට මාර්ගය කියාදුන් ශාස් තෘන් වහන්ෙසේ කියන ෙපෞර්ෂත්වෙයන්, 
ෙගෞරවෙයන්. ෙමොකදඅවෙබෝධෙයන් දශමයකින් ෙහෝ ඉදිරියට ගියා කියන්ෙන් තෘෂ්ණාව දශමෙයන් ෙහෝ 
පහාණය කළාය කියනකාරණයයි. සක් කායදිට් ඨීය නැති කළාය කියන්ෙන් තමා තුළ තිබූ මමත්වෙය් 
දැඩිභාවය පහාණය කළාකියන එකයි. විචිකිච්චාව, අන්යශීල වෘතයන් ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසය නැති කළාය 
කියලා කියන්ෙන් ඒ ගැනදැකීමට, ෙසවීමට, විශ්වාස කිරීමට ඇතිවී තිබු තෘෂ්ණාව නැති වූ බවයි. අවෙබෝධය 
තුළින් ලැබු විශ්වාසයනිසා අවිශ්වාසය, දුක සකස්  ෙවන ෙද්වල් ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාෙවන් ඔහු මිදුනා. ධර්ම 
මාර්ගෙය් කුමනතැනකදිවත් අල්ලාගැනීමක්  නැහැ. අවෙබෝධෙයන් මිදීමක් මයි තිෙබන්ෙන්. 

11. මාරයා කුළුමීමකු ෙලසින් පැමිණිෙය්ය 
 
ෙම් සටහන් පුරාවට භික්ෂුව ද්ෙව්ෂය සහ මාරයා ගැන කරුණු සදහන් කළා. ෙමහිදී මාරයා යනුකවෙරක් ද 
යන්න පිංවත් ඔබ දැනගැනීමට කැමැත්ෙතන් ඇති. සමාජෙය් ෙබොෙහෝම තියුණු මතවාදයන්තිෙබනවා. මාරයා 
යනු සංකල්පයක්  පමණයි. මාරයා කියලා ෙකෙනක්  නැහැ. එෙහමත් නැතිනම්මාරයා යනු සිගරට් , 
අරක් කුයි..... ඔය වෙග් අවිද්යාව නිසා සකස් ෙවන පාථමික අදහස් සමාජෙය් තිෙබනවා. ෙමවැනි අවිද්යාසහගත 
අදහස්  ඇතිවන සිතටත් එම සිත සකස් වීමට ෙහේතුෙවනරූපයටත් මාරයා කියල තමයි ධර්මෙය් සදහන් 
ෙවන්ෙන්. ධර්මය ෙනොදන්නාකම නිසා ෙමවැනි අදහස්  අපිපකාශ කරනවානම් අපිව වැෙටන්ෙන් මාරයාෙග් 
මාධ්ය පකාශකයන් ගනයටයි. 
 
පකාශකයා ඔබ වුවත් එම පකාශය ඔබට සංස් කරණය කර ෙදන්ෙන් මාරයාෙග් ෙපෞද්ගලික 
සහකාරියන්තුන්ෙදනාය. ඒ තන්හා,  රතී,  රාගා යන මාර දූවරුන් තුන්ෙදනාය. ෙම් තිෙදනා 
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දිව්යාංගනාවන්ය.නිරතුරුවම කැමති ෙව්ශයක්  මාවාගැනීෙම් හැකියාව ඇත. ස් වභාවෙයන්ම පභාෂ්වරය. 
සියුමැලිය.රිද්මය,  ලාලිත්යය එම දිව්ය ශරීරෙය් ස් වභාවයයි. ඉදුණු ජම්ෙබෝල ෙගඩියක මදය යම්ෙසේ 
ෙරෝසපැහැතිද,  සුසිනිදු මල් ෙපත්තක් ෙසේ මටසිළුටු,  ෙරෝස පැහැති ශරීරයකි. ෙම් දිව්ය මාර 
රූමතියන්ෙග්කාර්යභාරය මාරයාෙග් ගහණය තුළ සිටින ඔබ තුළ තණ් හාව,  මාන්නය,  දිට් ඨිය නැමති 
අකුසල්ඇතිකිරීමය. ෙම් මාරධර්ම තුන ඔබ තුළ ඇතිවන්න,  වර්ධනය වන්න වර්ධනය වන්න ඔබට 
දැෙනන්ෙන් මහත්ආශ්වාදයකි. ෙම් මාරධර්ම නිසා ඔබ දිට් ඨිකාන්තාරයක අතරමංවී සිටියත් ඔබට 
දැෙනන්ෙන් ඔබ දිව්යවිමානයක සුරසැප විඳින බවකි. ඔබ ලබන ෙම් අවිද්යාෙව් සැපය ඔබට ලබාෙදන්ෙන් ෙම් 
මාරදූවරුන්තිෙදනාය. සුරූපී මාර දූතියන්ෙග් ඇඟිලි තුඩුවල පහසින් ඔබ ෙමෝහනයට පත්වී ඇත. ඔබ එම 
පහසට ඇතිෙලොල්භාවය නිසා මාරදූතිෙයෝ සංස් කරණය කර ෙදන ඕනෑම අවිද්යාසහගත පකාශයක්  තළු 
මරමරාපකාශ කිරීමට කැමතිය. වර්තමානෙය් ඇෙසන 'මාරයා කියල ෙකෙනක්  ෙලෝකෙය් නැහැ. 
මාරයාසංකල්පයක් ' වැනි අදහස්  මාරදූතියන්ෙග් ගහණයට නතුවීම නිසාම පකාශවන අදහස් ය. මාරදූතියන් 
විසින් සංස් කරණය කර ෙදන එම අවිද්යාසහගත පකාශ ෙලෝකයට පකාශ කිරීම ෙවනුෙවන්පිංවත් ඔබට 
ලැෙබන ෙගවීම තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨියයි. පිංවත් ඔබ ෙමම තුන් කාරණෙයන්ෙපොෙහොසෙතක්  කිරීම මාර 
දූතියන්ෙග් අරමුණයි. ෙපොෙහොසත් ෙවන්න ඔබට නිරෙය් අති දීර්ඝ කාලයක්  පදිංචිවීෙම් වරපසාදය කිසිදු 
අඩුවකින් ෙතොරව ලැෙබනු ඇත. 
 
එෙහයින් පිංවත් ඔබ කුමන අදහස්  සමාජෙයන් ඇසුණද එය නිතරම ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් 
ධර්මයසමග ගළපා බලන්න පුරුදුෙවන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් වචනයට පටහැනිව එම අදහස දුක 
පිණිසමෙහේතුෙවන කරුණක්  බව අවෙබෝධ කරෙගන බැහැර කරන්න. තර්ක කරන්න, ගැෙටන්න යන්න එපා. 
එවිටඔබත් ෙනොදැනුවත්ම වැෙටන්ෙන් එම ෙගොඩටමය. තව තව නිහඩ ෙවන්න. නිහඬතාවය තුළින් 
දිට් ඨිකාන්තාරයක් වූ ෙම් සිත ගැන අවෙබෝධය ලබන්න. ඔබ ලබන අවෙබෝධය සක් කාය දිට් ඨිය සිඳලීම 
සදහාමෙමෙහයවන්න. ෙලෝකයට ෙලෝකෙය් ස් වභාවෙයන් සිටීමට ඉඩහැර ඔබ ෙලෝකෙයන් මිෙදන 
ස් වභාවයටපැමිෙණන්න. පිරිස මගහැර ඔබ තනිවන්න. තනිවූ සිතට ෙනොඇෙලන්න. ඇලීමට තරම් නිත්යවූ 
සිතක්  නැති බවඅනිත්යවූ සිත ෙදස බලමින් ෙත්රුම්ගන්න. ෙමවිට ඔබව තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය නමැති 
මාරදූතියන්ෙග් සියුමැලි ඇඟිලි තුඩුවලින් කුල්මත් කරනු ඇත. කිතිකවනු ඇත. සුරතල් කරනු ඇත. පිංවත් ඔබ 
ගන්නාවූඋත්සාහය තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය නැමති දුකට අයිති ධර්මතාවයන්ෙගන් කිලිටිවීමට ෙනොහැකි 
වනෙසේ දිවිෙදවැනි ෙකොට වීර්යය වඩන්න. ෙලෝකයට, ෙලෝකයාට යන්නට හැර ඔබ නවතින්න. යෙමක්  
නැවතුනා යනු සිතහඳුනාගත්තා යනුය. 
 
සමාජය තුළ මාරයා ගැන ෙමොන මතවාද තිබුණද, ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අවෙබෝධකර ෙද්ශනා 
කළවදාළ ධර්මෙය් සඳහන් මාරයා ගැන දක් වන ලද අර්ථයන් ඔබට වර්තමානෙය්දීද ඒ උතුම් ධර්ම 
මාර්ගෙය්අවංකභාවෙයන්, වීර්යයෙයන් යුතුව ගමන් කළෙහොත් අත්දැකීමට හැකිය. ඔබ එවැනි අත්දැකීමක්  
ලබද්දී ඔබතුළ ජනිතවන්ෙන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ දැඩි වීර්යෙයන් යුතුව මාර පරාජය සිදුකර 
අවෙබෝධකරවදාළ අති උත්තම ශී සද්ධර්මෙය් ශක් තියයි. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නමක්  ෙලොව 
පහළෙනොවන්නට ෙලෝකයා ෙකෙසේ නම් ෙම් පාපකාරී,  මිසදුටු,  අධර්මය ආහාරය පීතිය කර ගත් 
මාරයාහඳුනාගන්ටද? මාරයාට ෙගොදුරුවීම හැර අන් ෙමොන පිළිසරණක් ද? ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ස. 
ඔබවහන්ෙසේට ධර්මය ගරුකරන තුන්ෙලෝකයාෙග්ම උත්තම නමස් කාරය ෙව්වා ෙම් විෂම මාරධර්මය 
අවෙබෝධකරපරාජයකර ෙද්ශනා කළාට. 
 
ෙමවන් උතුම් ධර්මයක්  සරණයන්නට අපි ෙමොනතරම් භාග්යවන්තද?  ශාසන පරිහානිය යනු, 
අබුද්ෙධෝත්පාදකාලයක්  යනු සත්වයාට ෙමොනතරම් අඳුරු බියකරු විෂම කාලපරිච්ෙ◌ච්දයක්  ෙව්විද? ධර්මය 
ෙගොදුරුකරගැනීමට බලාසිටින අධර්මෙය් මාර ෙසේනාව ෙලෝකෙය් තනි බලය සියතට ගැනීමට ෙපරාතුව ඔබට 
මුණගැසුණධර්මෙයන් ඔබ සනාථෙවන්න. ෙදවැනිෙයක්  ගැන ෙනොසිතා ඔබ ලබන ඊළඟ උපත මාර්ග 
ඵලලාභීෙදවිෙයක් ම ෙවන්න. 
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දැන් භික්ෂුව ෙමහි සදහන්කරන්ෙන් සැබෑම මධ්යම පතිපදාව තුළ එනම් තුන් සිවුරත් පාතයත්දරමින් දැඩි 
අධිෂ්ඨානෙයන් අවංකභාවෙයන් ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන්ගත් එක් තරා භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන්පසුෙවද්දී අත්දුටු 
මාරයාෙග් නිවට දීන කියාවකි. ෙම් මාරයා යනු පරනිම්මිත වසවර්තිය නැමතිදිව්යතලෙය් අධිපති වසවර්ති 
මාරදිව්ය පුතයාය. භික්ෂුව රාති 11.00 ට පමණ සමාධිෙයන්පසුෙවද්දී භික්ෂුව ඉදිරියට ඉතාමත් ෙව්ගෙයන්, 
ජවෙයන්, වියරුෙවන් කුළුහරක්  රංචුවක්  පැමිණියහ. ෙමමවියරු කුළුහරක්  රංචුව භික්ෂුවට මීටර් 25ක්  පමණ 
ඉදිරිෙයන් ක් ෂණයකින් පහළවී භික්ෂුවෙග් ඉදිරියටදිව ආහ. ෙම් සෑම කුළු හරෙකක් ම ඉතාමත් ජව සම්පන්න 
හැඩිදැඩි සතුන්ය. ෙමෙසේ ෙව්ගෙයන් පිඹිමින්භික්ෂුව ඉදිරියට දිව එමින් භික්ෂුවට මීටර් පහක්  පමණ තිබියදී ෙම් 
වියරු කුළුහරක්  රංචුව දකුණු පැත්තටහැරී පලා ගියහ. ෙමම රංචුෙව් අවසාන මීහරකාත් භික්ෂුවට සමාධිෙයන් 
ෙනොෙපනීයාමත් සමගම එකක් ෂණයකින්ම භික්ෂුවට මීටර් විසිපහකට පමණ ඉදිරිෙයන් තනි කුළුහරෙකක්  
පහළ විය. ඒ කුළු හරෙකක් ෙනොව හරක්  රෙජකි. උස අඩි පහක්  පමණ ඇත. ෙහොඳ පුෂ්ඨිමත් කුළුහරෙකකි. 
ෙමොහුට අං පිහිටිෙය් නැත.ෙමම කුළු හරකාෙග් සම ෙවල්වට්  සමකි. එම සතාෙග් සම දිලිෙසන ගීස් වල ඇති 
කළු පැහැයක්  ෙගනතිබිණි. ෙමම පතාපවත් කුළුහරකාෙග් සම කඩ කැපූ සිවුරක් ෙසේ දිගැටි ආකාරයට අඟෙල් 
අඟෙල්පමාණයට දිගට දහස් කඩ සිවුරක් ෙසේ සම නිර්මාණය වී තිබිණි. ෙමොහු ආයුෂ,  වර්ණය,  සැපය, 
බලයඋපරිම තලෙය් කුළුහරෙකකි. ෙමම කුළුහරකාෙග් නාසයට රිදී පැහැති අඟල් හයක්  පමණ වට රවුමකින් 
යුත්වළල්ලක්  දමා තිබිණි. එය මාපට ඇඟිල්ලක්  තරම් මහතය. දැන් ඔබ ෙමොෙහොතක්  සිතන්න. නාසයට 
රිදීවළල්ලක්  දැමූ දහස් කඩ චීවරයක්  බදු ෙවල්වට්  සමක්  සහිත ෙමම පතාපවත් කුළුහරකාෙග්ස් වභාවය. ඔබ 
මනසින් ෙමෙනහි කරන්න. ඉහත ස් වභාවෙය් පතාපවත් ෙම් කුළුහරකා භික්ෂුවට මීටර්25 ක්  ඉදිරිෙයන් පහළ වූ 
තැනදීම ෙව්ගෙයන් හිස වරක්  කරකවලා ෙබොෙහොම සෘජුව හිස ෙකලින් කරභික්ෂුව ෙදස බලා සිටියා. ඔබ 
දැකලා ඇති මල්ලව ෙපොර තරගවලදී ෙබොෙහෝම හැඩිදැඩි විෙද්ශීයකීඩකයන් පතිවාදියා සිටින ෙව්දිකාවට 
ෙගොඩෙවනෙකොටම හිස ෙබොෙහෝම ගාම්භීර ආකාරෙයන් කරකවලාසෘජු බැල්මක්  පතිවාදියාට ෙහළනවා. 
ෙමෙහම කරන්ෙන් පතිවාදියාව තරගයට ෙපරදීමබියගන්වන්න. ඉහත කුළුහරකාද පහළවූ නිෙම්ෂෙය්ම 
ගාම්භිර ෙලස නාසෙය් රිදී වළල්ලක්  පැළඳි, හිසකරකවා ෙත්ජස් බව තව දැඩිකර ෙගන සමාධිෙයන් පසුෙවන 
භික්ෂුව ෙදසට වියරු බැල්මක්  ෙහළානාසෙය් කුහර ෙදෙකන් දුවිලි පැහැ දුමක්  පිටකරමින් වියරුෙවන් ෙමන් 
භික්ෂුව ඉදිරියට හඹා පැමිණිෙය්ය. 
 
හරියටම භික්ෂුවට මීටර් පහක්  පමණ ඉදිරිෙයන් ෙමම කුළුහරක්  රජුද දකුණු ෙදසට හැරී පලා ගියහ.භික්ෂුව 
තවමත් සුපුරුදු සමාධිය තුළය. දර්ශනය නිමවූ පසුව භික්ෂුව සමාධිෙයන් අවදි විය. භික්ෂුවෙග්මුහුණට සිහින් 
සිනාවක්  නැගිණි. සිහින් සිනාවත් සමග ෙම් සිතුවිල්ල භික්ෂුවතුළ පහළ විය. පරනිම්මිතවසවර්ති දිව්යතලෙය් 
වසවර්ති දිව්ය පුතයා භික්ෂුව ඉදිරිෙය් කුළුහරෙකක්  වීමට තරම් දීන වූවා ෙන්දයන සිතුවිල්ල භික්ෂුවට පහළ විය. 
භික්ෂුව බියගැන්වීම සදහා කරන ලද ෙම් පරාජිත මාර කියාෙව්දීභික්ෂුව බියගැන් වීමට මාරයාට අවශ්ය විය. මාර 
දිව්යපුතයාෙග් නිවටභාවය යනු ඔහු තවමත්සිතන්ෙන් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරන ආර්යන් වහන්ෙසේලා බිය 
ගැන්වීමට තමන්ට හැකිය කියාය. ෙම්ආකාරෙයන් මාරයා භික්ෂුව බියගැන්වූෙව් සමහරවිට භික්ෂුව අවෙබෝධ 
කළ යම් ධර්මයක් ෙව්ද එම ධර්මයෙලෝකයාට ෙද්ශනාකිරීම වැලැක් වීමටය. බියගැන්වීමටය. එම අවස් ථාෙව් 
භික්ෂුව වැඩසිටිෙය් ෙලොකුපපාතයක්  අසලම තිබූණු කදු බෑවුමක කුටියකය. භික්ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් බියගන්වා 
ගැනීමට පුළුවන්වුෙණොත් කුළුමීමා එන ෙව්ගෙයන්ම භික්ෂුව භාග බිත්ති බැඳ තිබූ එම කුටිෙය් එළියට පැන 
පපාතයට වැටීඅපවත් කිරීමට හැකියෑයි සිතුවාද විය හැකියි. එෙසේ වූවානම් ෙම් සටහන ඔබ අතට පත්ෙනොවන 
බව මාරයාදනී. එෙහත් මාරයාට සිදුවූෙව් එහි අෙනක්  පැත්තය. භික්ෂුවෙග් ෙරෝමකූපයකටවත් අනතුරක්  
කිරීමටමාරයාට ෙනොහැකි විය. සමාධි සුවෙයන් සිටි භික්ෂුවෙග් සමාධිමත් ස් වභාවය එක දශමයකින් ෙහෝ 
හීනකිරීමට මාර පුතයාට ෙනොහැකි විය. ෙමම ශක් තිය භික්ෂුවෙග් ආශ්චර්යයක්  ෙනොව ධර්මෙය් 
ආශ්චර්යයයි.ඔබද දක්ෂනම් ෙමම ආශ්චර්ය ඔබෙග්ත් උරුමයයි. උතුම් සමාධිය තුළදී බිය යනු ශූන්ය ෙදයක්  
යනධර්මතාවෙය් සත්යයයි. විචාර විතර්කයන්ෙගන් ෙතොර සන්සිදුණු සිෙත් උෙප්ක්ෂාසහගත ස් වභාවය 
ඔබවඇලීම් ගැටීම්වලින් මුදවාලනවාය යන ධර්මයයි. ෙමම කථාෙව් මාරයා යනු පරනිම්මිත වසවර්තිය 
නැමතිදිව්යතලය අයිති වසවර්ති දිව්යපුතයාය. ෙමොහු ධර්මයට අකමැතිය. පංචකාමයටම නැඹුරු දිව්යරෙජකි. 
සමාධිමත් භික්ෂුව ඉදිරියට මුලින්ම වියරුෙවන් දිවඑන කුළුහරක්  රංචුව මාර ෙසේනාවයි. වසවර්ති 
දිව්යපුතයා මුලින්ම භික්ෂුව බියගැන්වීමට එව්ෙව් මාර ෙසේනාවයි. ෙම් අයද ෙදවිවරුය. ඔවුනටඅවශ්ය ආකාරෙය් 
ෙව්ශයක්  මවාගැනීමට හැකිය. භික්ෂුව බියගැන්වීෙම් ෙම් ෙමෙහයුමට ඔවුන් කුළුහරක් ෙව්ශෙයන් පැමිණියහ. 
සමාධිමත් භික්ෂුවට මීටර් පහක්  තබා ඔවුන් දකුණට හැරී පලාගිෙය් සමාධිය තුළසකස් ෙවන නික් ෙල්ශී ධර්ම 
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්  
ශක් තියට ළංවීමට ඔවුනට ෙනොහැකි නිසාය. තම මාර ෙසේනාව භික්ෂුවඅබියසට පැමිණ පලායනවිට එම 
කටයුත්ත වසවර්ති මාරපුතයා භාරගත්හ. ෙදවනුව පහළවූ ෙත්ජස සහිතආයුෂ,  වර්ණ,  සැප,  බලෙයන් 
පරිපූර්ණ දිලිෙසන ස් වභාවෙය් ෙලොම් සහිත කුඵහරක්  රජු වසවර්තිදිව්යපුතයාය. මාර ෙසේනාවට ෙනොහැකිවූ 
තැන මාරයා ඉදිරිපත් විය. ෙම් ෙත්ජස්  සහිත කුළුහරක් ෙව්ශය ගත් කුළුහරකා දකිනවිටම ෙමොහු දිව්ය 
ඕජාෙවන් පරිපූර්ණ අයකු බව අවෙබෝධ ෙව්. දහස් කඩසිවුරක් ෙසේ කැටයම් වූ ඔහුෙග් සෙම් පභාෂ්වර ස් වභාවය 
ෙදවියකුට හැර ෙවනකාට තිෙබන්නද?භික්ෂුවක්  සතු පරිපූර්ණ ශිලෙය්ත් සමාධිෙය්ත් ෙමම මාර පිරිවර සහ 
මාරයාට මුහුණෙදන අතර ෙමොවුන්මාරයා සහ මාරපිරිවර බව හදුනාගන්ෙන් පඥාව විසින්මය. ශීලයත්, 
සමාධියත්,  පඥාවත් එකතුවුණතැනදී ඇතිවන අෙයෝමය ශක් තිය තුන් ෙලෝකයම තම ආධිපත්යය තුළ 
රඳවාෙගන තිෙබන මාරයාටද අභිෙයෝගකළහැකි බවට, මාරයා පරාජය කළ හැකි බවට මීට වඩා උදාහරණ 
කුමකටද? ඔබ ෙම් දකින්ෙන් ධර්මෙය්සන්දිට් ඨික ගුණයයි. ධර්මෙය් අකාලික ගුණයයි. ඔබ ෙමම සටහන 
කියවා මුල්තැන දිය යුත්ෙත් මාරයාටෙනොව ධර්මෙය් සන්දිට් ඨික ගුණයටය. 
 
මාරයා තවත් මුහුණකින්... 
 
ඉකුත් ලිපිෙය් සටහන් කළා මාරයා කුළුමීමකු ෙලසින් සමාධිය තුළ සිටින භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණි 
ආකාරය.ෙමම සටහන් කියවා ඔබ ෙසවිය යුත්ෙත් ෙම් අත්දැකීම ලද භික්ෂුව ෙනොව, එම අත්දැකීම උරුමකර 
දුන්ධර්මෙය් සන්දිට් ඨික ගුණයයි. ඔබ භික්ෂුව ෙසොයන්ෙන් නම් ඒ ඔබ ෙසොයන්ෙන් මාරයාමය. මන්ද ෙසවීම 
යනුමාර ධර්මයකි. නිරතුරුවම අනිත්යභාවයට පත්වීම රූපෙය් ස් වභාවයයි. රූපය අනිත්යභාවයට පත්ෙව් 
නම්එහි ඔබට ෙසවීමට ෙදයක්  නැත. ඔබ කළ යුත්ෙත් රූපයත් රූපය ඇසුෙරන් සකස්  ෙවන 
'ෙසොයන්න'යෑයිකියන සිතත් අවෙබෝධ කරගැනීමය. එෙසේ අවෙබෝධ කර ගැනීෙම්දී ඔබ ද පරාජය කරන්ෙන් 
මාරයාම ය. එමභික්ෂුවෙග් භික්ෂූ ජීවිතය තුළදී මීට ෙපර අවස් ථා ෙදකක කලු පැහැති ෙගොෙනක් , රතුපැහැති 
ෙගොෙනක් වශෙයන් ද මාරයා භික්ෂුව ඉදිරියට සමාධිය තුළදී වියරු ස් වභාවෙයන් පැමිණිෙය්ය. ෙමම 
ෙගොනුන්ෙග්ස් වභාවය හරියට විෙද්ශීය ෙගොන් ෙපොර තරගවලදී තරගවදින ෙගොනුන්ෙසේ පෘෂ්ඨිමත් 
ජවසම්පන්න වියරු ගතියක් විය. ෙම් කරුණු භික්ෂුව ඔබට සඳහන් කරන්ෙන් ඔබ තුළ ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් 
කිරීෙම්දී ඇතිෙවන බාධකබැඳීම්වලට එෙරහිව ඔබට වීර්ය ඇති කරගැනීෙම් අරුත පැහැදිලි කරෙදන්ටය. 
මාරයාෙග් ඉහතස් වභාවයන් ගැන අපි පුදුමවිය යුතු නැත. අපි පුදුම වියයුත්ෙත් ෙමවැනි ධර්මයට එෙරහිව 
වියරුෙවන්මාරයාට අපි කැමැත්ෙතන්ම වසඟවීම ගැනයි. මාරයාෙග් වගකීම වන්ෙන් යෙමක්  ධර්මය 
අවෙබෝධය කරායයි ද ඔහුව එම ගමනින් ඉවත් කිරීමයි. යෙමක්  ධර්මය අවෙබෝධකර ගනියි ද ඔහුට එම 
ධර්මය ෙලෝකයාටෙද්ශනා කිරීමට අවස් ථාව අහිමි කිරීමයි. ෙම්වා ජන්ම ගතිය. ඔබට ෙම්වා ෙවනස්  කළ 
ෙනොහැක. කළහැක් ෙක් ඔබ ෙම් මාර්ගෙයන් ෙවනස් වීමය. 
 
ඉහත සටහනින් ඔබට වැටෙහනවා ඇති මාරයා යනු සංකල්පයක්  යෑයි කියන මතය ෙමොන තරම්අවිද්යාෙවන් 
පිරුණු එකක්  ද කියලා. මාරයා යනු ෙම් ෙලෝකෙය් කියාත්මක චරිතයකි. ෙමොහු ෙදවිෙයකි.ෙමොහුෙග් ෙසේනාව 
ද ෙදවිෙයෝ ය. ෙමොවුන් ඔබට පියවි ඇෙසන් දැකිය ෙනොහැකිය. පිංවත් ඔබ ශීලෙයන්පරිපූර්ණව සමාධිෙයන් 
පරිපූර්ණව පඥාව ෙදසට ගමන් කිරීෙම් දී උතුම් සමාධිෙයන් පමණක්  දැක ගතහැක් කකි. පරිපූර්ණ වූ 
සමාධිෙය් ඇෙසන් මාරයා සහ පිරිවර ඔබට ද මුණගැෙසනු ඇත. ඔබ අවංකවමාරයාට එෙරහිව පඥාව 
අවෙබෝධය කරා යන්ෙන් නම් පමණක් .. 
 
ෙමම සිද්ධිෙයදී වසවර්ති දිව්යපුතයා කුළුහරක්  ෙව්ශයක්  මවාෙගන තම ආධිපත්යය රැකගැනීමටෙපන්වීමට 
පැමිෙණන්ෙන්ය. වසවර්ති දිව්ය පුතයා කියන්ෙන් කාමය තුළ ඇලීගැලී ඉන්න ෙදවිෙයක් . ඔහුටහිරිඔතප් 
කියන ෙදයක්  නැහැ. ඔය ෙද්ම ෙන්ද සමහර මනුෂ්යයන් කරන්ෙන්. ෙබොෙහෝම සුපිරි පංතිෙය්මනුෂ්යෙයෝ තම 
බලය, සැපය, ආධිපත්ය රැකගැනීම සඳහා ෙමොන ෙමොන ෙව්ශයන් මවාගන්නවාද?මිනීමැරීමට, වංචාකාරී 
කියාවන් කිරීමට පැවිදි ෙව්ශයන් ගත් අය අතීතෙය් ෙනොසිටිය ද, වර්තමානෙය්නැති ද? අහිංසක තරුණියන් 
මුලා කරගැනීමට ධර්මය ෙනොදන්නාකම නිසාම ෙමොන ෙමොන ආකාරෙය් ෙව්ශයන්මවාගන්නා අය සමාජෙය් 
සිටිනවාද? කාමයන්ෙගන් අන්ධ වුණ තැනදී ෙදවිෙයෝ මනුෂ්යෙයෝ කියලා ෙවනසක් නැහැ. ෙම් ආකාරයට 
ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ෙම් ධර්මය ගලපාගන්න උත්සහගන්න. එෙසේ ෙනොවුනෙහොත්ෙනොෙයක්  
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මතවාදයන් ඇති ෙව්වි. එය ඔබට දුක පිණිසම තමයි ෙහේතුෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබ ෙතරුවන් ෙකෙරහිඅචල 
ශද්ධාව ඇතිකරගන්න. කුමක්  නිසාද? ෙම් වියරු ෙලෝක ස් වභාවයන් පරාජය කරන්න මාර්ගය ඔබටඋදාකර 
දුන්නාට. 
 
භවයකරා දිෙවන කාලසටහන් ඔබ හකුලාදමන්න. භවය අයිති මාරයාට. එෙහයින් ලැබුණු ජීවිතෙයන් 
ධර්මමාර්ගෙය් උපරිම දුරක්  යන්න. මහාකරුණා සමාපත්ති ගුණෙයන් යුතුව පිරිනිවී යන ෙමොෙහොත 
දක් වාමෙලෝකයාට දුෙකන් මිෙදන මාර්ගයම මහාකරුණාෙවන් යුතුව ෙද්ශනා කර වදාළ සම්මා 
සම්බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග්, වචනෙයන් කිව ෙනොහැකි, අකුරකින් ලිවිය ෙනොහැකි මහාසයුර වැනි අපිරිමිත 
ගුණ කදම්බයත්,පංචකාමයටම ෙලොල්වූ නීච මාරයාෙග් ගුණමකුභාවයත්, පිංවත් ඔබව දුකටම ෙහළීම සඳහා 
මාරයාෙග් පවිටුකියාවනුත් සතිෙයන් සිහිෙයන් යුතුව දකින්න. එවිට ඔබට දැෙන්වි ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේකියන්ෙන්ෙමොන ගුණකන්දක්  ද,  ෙමොන ගුණ සයුරක්  ද කියලා. ඔබ දක්ෂනම් ෙමම අර්ථවත් 
අවෙබෝධයමපමාණවත්, ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව ඇති කරගන්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල සද්ධාව 
කියන්ෙන්සතර අපාෙයන් මිදීමට අවශ්ය එක සුදුසුකමක් . මාරයාෙග් පවිටුභාවය ගැන හිතලා 
ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි, ධර්මරත්නය ෙකෙරහි, සංඝරත්නය ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව ඇති 
කරගන්න. 
 
භික්ෂුව ෙම් සටහන ද්ෙව්ෂය සහ මාරයා ගැන සඳහන් කිරීමටයි සටහන් කෙළේ. මාරයා ගැන ඉහත සඳහන්කළා. 
ද්ෙව්ෂය ගැන ෙම් කරුණු පිංවත් ඔබට සඳහන් කෙළේ බස් රථයක වඩින විට මහත්මෙයක්  සඳහන් කළඅදහසක්  
නිසා. භික්ෂුව කතරගම පෙද්ශයට වඩින්න ෙකොළඹ පධාන බස් නැවතුෙමන් කතරගම බසයටෙගොඩවුණා. 
රත්මලාන පෙද්ශෙය්දී සුදු සරමක්  හා සුදු කමිසයක්  ඇඳගත්ත මැදිවිෙය් මහත්මෙයක් බසයට නැග බසෙය් 
ඉතිරිවී තිබූ එකම ආසනය වූ භික්ෂුව අසලම ආසනෙය් වාඩිවුණා. ෙම් මහත්මයාභික්ෂුව ළඟ වාඩි වුණ ෙව්ලාෙව් 
පටන්ම පාපුවරුව ෙදස බලාෙගනමයි සිටිෙය්. මුහුණ ඉදිරිපසට කරෙගනසිටිෙය්ම නැහැ. භික්ෂුවට මුහුණ 
හංගාෙගන වෙග් අහකබලාෙගනම සිටියා. බස් රථය ෙත් පානය සඳහාඅතරමග නතර කළා. මගීන් බසෙයන් 
බැස් සට පස් ෙසේ ෙම් අහක බලාෙගන සිටි මහත්මයා භික්ෂුවෙගන්අහනවා හාමුදුරුවෙන් ගිලන්පස එකක්  
ෙගනත් ෙදන්නද කියලා. ඔහු කතා කරන විටම ඔහුෙග් මුවින් අරක් කුගඳ ෙහොඳින් වහනය වුණා. ඒ ෙවලාෙව් 
තමයි භික්ෂුව දැනගත්ෙත් ෙමෙතක්  ෙවලා ෙම් මනුෂ්යයාඅහකබලාෙගන සිටිෙය් ඇයි ද කියලා. අරක් කු ගඳ 
භික්ෂුවට දැෙනයි කියලා තමයි ෙමොහු මුහුණ සඟවාෙගනෙමෙතක්  ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. භික්ෂුව කීවා 'ගිලන්පස 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ මහත්මෙයෝ' කියලා. නමුත්ෙම් මහත්මයා බස් රථෙයන් බැහැලා ගිහිල්ලා සිසිල්බීම 
ෙබෝතලයක්  ෙගනත් පූජා කළා. භික්ෂුව පිංදීලඑය වැළඳුවා. ෙත් පානය අවසන් කරලා නැවතත් බසය ගමන් 
ආරම්භ කළා. ඒත් ෙම් මහත්මයා අහකබලාෙගන සිටිෙය්. එකවරම ෙමොහු භික්ෂුව ෙදසට හැරී ෙබොෙහෝම 
ෙගෞරවෙයන් 'මම ටිකක්  බීලා නිසයි ෙම්විදියට ඔබ වහන්ෙසේට පිටුපාල වාඩිෙවලා ඉන්ෙන්' කියලා ෙබොෙහෝම 
බැගෑපත්ව කීවා. ඒ ෙවලාෙව්භික්ෂුව විමසුවා ෙමොකද ෙම් උෙද් පාන්දරම අරක් කු බීල කියලා. එවිට ෙම් 
මහත්මයා 'හාමුදුරුවෙන් මමමාතර පෙද්ශෙය් පදිංචි අෙයක් . මෙග් රැකියාව කට් ටඬිකම්, ගුරුකම් කරන එක. 
මම රත්මලානටඊෙය් පැමිණියා ෙකෙනකුට වැඩක්  කරලා ෙදන්න. දැන් වැෙඩ් ඉවරෙවලා ෙගදර යන 
ගමන්.හාමුදුරුවෙන් මම පුරුද්දක්  වශෙයන් වැඩක්  භාරගන්නෙකොටම මෙග් ගණුෙදනුකරුට මම කියනවා 
වැෙඩ් ඉවරවුණාම මට ෙබොන්න අරක් කු අවශ්යයි කියලා. ඒ නිසා ගුරුකම් වැෙඩ් ඉවර වුණ ගමන් 
ගාස් තුවත්අරක් කුත් ෙදකම ලැෙබනවා' කීවා. භික්ෂුව ෙමොහුෙගන් ඇහුවා 'මහත්තෙයෝ ඔය ගුරුකම්වලින් 
පතිඵලයක් තිෙබනවද?' කියලා. ෙමොහු ෙබොෙහෝම උජාරුෙවන් ඔහුෙග් දක්ෂකම් පකාශ කළා. 'හාමුදුරුවෙන් 
මටඅවශ්යනම් මනුෂ්යෙයක් ව ජීවිතක්ෂයට පත්කරන්න අවශ්ය ගුරුකම් මා ළඟ තිෙබනවා. ඒවා මම 
කරලත්තිෙබනවා කීවා. ඒ ෙවලාෙව් භික්ෂුව ඔහුට කීවා 'මහත්තෙයෝ ඔය රැකියාව මහා පව්කාර 
වැඩක් ෙන්'කියලා. ඒ අවස් ථාෙව් ෙම් මනුෂ්යයා කියනවා හාමුදුරුවෙන් මම ගුරුකම් කරලා මනුෂ්යෙයක්  
නැතිකරන්ෙන් තවත් මනුෂ්යෙයකුට කරන උපකාරයක්  වශෙයන්ය කියලා. බලන්න ෙම් මනුෂ්යයා 
අදහස් කරන්ෙන් මනුෂ්යෙයක්  විනාශකර දමන්ෙන් තවත් මනුෂ්යෙයකුට උපකාරයක්  වශෙයන්ය කියලා. 
ෙමොහු ෙම්ගැන උදම් අනනවා. බලන්න ෙම් මනුෂ්යයා මනුෂ්ය ඝාතනයක්  සිද්ධකරන්න තරම් ද්ෙව්ෂයක්  සිත 
තුළසකස් කරෙගන,  එම කියාව සත්පුරුෂ කියාවක්  හැටියටත් දකිනවා. ෙමොහු කට් ටඬි කියාවන් 
හරහාමනුෂ්යෙයක් ව විනාශ කරන්ෙන්,  දුකට පත්කරන්ෙන්,  පිළිගන්ෙන් රැකියාවක්  වශෙයන්,  ආත්ම 
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තෘප්තියක් ලබාගැනීමක්  වශෙයන්. ෙම් කටයුත්ෙත්දී ෙමොහු පමණක්  ෙනොෙව්,  ෙමොහුෙග් ෙසේවාදායකයාද 
ඉහතකියාවන් සිදුකරන්ෙන් පළිගැනීමක්  වශෙයන්, තමාෙග් ආත්ම තෘප්තිය සඳහා. එතෙකොට බලන්න 
ඉහතගුරුකම් වැඩ සිදුකරන අපමාණ පිරිස්  සහ ඔවුනෙග් ෙසේවාදායකයන් ධර්මානුකූලව කුසල්, අකුසල් 
ද්ෙව්ෂයසහ ෛමතිය ගලපා ගැනීමට ෙනොහැකිවීම නිසා ෙමොනතරම් අකුසල් ෙම් ජීවිත තුළින් 
සිදුකරගන්නවාද?අන්යයන්ෙග් ජීවිතවලට ද අකුසල් අයිතිකර ෙදනවා ද?  ද්ෙව්ශයත් ෛමතියත් 
හඳුනාගැනීමට ෙනොදන්නාමිනිසුන් කුසල් අකුසල් ෙකෙසේනම් හදුනාගන්න ද? නමුත් ෙම් ගැන හිතන විට 
භික්ෂුවට දැෙනන්ෙන් අෙන්ෙමොනතරම් පහසුෙවන් ෙම් ෙදක හඳුනාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ෙම් බස්  රථෙය් 
භික්ෂුව ළඟ අසුන්ෙගනපැමිණි අදාළ මහත්මයා තුළ සංඝයා ෙකෙරහි ෙගෞරවයක්  තිෙබනවා. ඒ නිසාමයි 
අරක් කු ගඳහාමුදුරුවන්ට දැෙනයි කියලා මුහුණ වම් පැත්තට හරවාෙගන සිටිෙය් ගිලන්පසක්  අවශ්ය ද 
කියලාවිමසුවා. හාමුදුරුෙවෝ අවශ්ය නැහැයි කියත්දිත් ඔහු සිසිල් බීම ෙබෝතලයක්  ෙබොෙහෝම ෙගෞරවෙයන් 
පුජාකළා. පිංෙදනවිට දෑත් එක් කර සාදු කිව්වා. බලන්නෙකෝ ෙකොච්චරනම් ෙතරුවන් ෙකෙරහි ෙගෞරවයක් ද 
ඔහුතුළ තිබුෙණ්. ෙකෙනකුට තර්ක කරන්න පුළුවන් ෙමොහු තුළින් අනුනට විනාශය අත්ෙකොට ෙදන නිසා 
එමපව්වලින්ගැලෙවන්න සංඝයාට ෙගෞරවය දක් වනවාය කියලා. 
 
ඉහත කරුණු සියල්ල කැටි ෙකොට ගනිද්දී පිංවත් ඔබට ෙමෙහම චරිතයක්  ෙපෙනනවා. රැකියාවක්  
වශෙයන්ගුරුකම්,  කට් ටඬිකම් කරනවා. ඒවා කිරීෙම්දී ෙසේවාදායකයාට ඇති ෛමතිය නිසා ඔහුෙග් 
විරුද්ධවාදියාවවිනාශ කරනවා. ෙරෝගිකරනවා. මරණීය දුකට පත්කරනවා. එවැනි ෙ◌ච්තනා සකස්  කර 
ගන්නවා. එෙමච්තනාම ෙසේවාදායකයා තුළත් ඇති කරනවා. ෙදවැනුව, එම පුද්ගලයාම, තමන්ෙග් ෛමතියට 
ලක් වූෙසේවාදායකයා අතින්ම අරක් කු ඉල්ලාෙගන පානය කරනවා. ෙතවැනුව එම පුද්ගලයාම බස්  
රථෙය්දීහාමුදුරුවන්ට අරක් කු ගඳ දැෙනයි කියලා,  හාමුදුරුවන්ට අපහසුවක්  දැෙනයි කියලා මුහුණ 
සඟවාෙගනසිටිනවා. ගිලන්පස අවශ්යද කියලා ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් විමසනවා. අවශ්ය නැතැයි කියද්දිත් 
ෙබොෙහොමෙගෞරවෙයන් ගිලන්පස පූජා කරනවා. පිං ෙදනෙකොට දෑත් එක් කර සාදුකාර දී අනුෙමෝදන් ෙවනවා. 
ෙමොහුමසුදු සරමක් , සුදු කමිසයක්  පැළඳ උපාසක ලීලාෙවන් ජීවත්ෙවනවා. දැන් බලන්න ෙමම චරිතය 
තුළසකස් වුණා වූ සිත් ෙමොන තරම් විවිධද. එකිෙනකට පරස් පරද, ෙම් පරස් පරතාව සකස්  ෙවන්ෙන්අවිද්යාව 
නිසාමයි. රූප විඳීමට ඇති තෘෂ්ණාව නිසාම, ෙහොඳ නරක ෙත්රුණත් ෙමොහු ෙහොඳ නරක ෙසොයන්ෙන්අඳුෙර්. 
ඒ නිසා ෙමොහු ෙහොඳ කියලා නරක අතට ගන්නා අතරම නරක කියලා අතට ගන්නා ෙහොඳ ද නරකෙගොඩටම 
දමාගන්නවා. ඒ නිසා අවිද්යාව ෙහේතුෙවන් සකස්  ෙවන්නා වූ සිතට ද ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන්වහන්ෙසේ මාරයා 
කියලා ෙද්ශනා කරනවා. 
 
පිංවත් ඔබ ඉහත ගුරුකම් මහත්මයාෙග් කියාකාරකම් තුළ දැක් ෙක් එකිෙනකට පරස් පරකියාවන්ෙන්.... ඒ 
කිසිවක අර්ථයක්  නැහැ. සියල්ල මුලාව තුළමයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් මාරකියාකාරකම් ෙමොහුට නිරයට හැර ෙවන 
ෙකොෙහට නම් පාර ෙපන්වන්නද? දුකට පාර ෙපන්වන සිතට ද'මාරයා' කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා 
කෙළේ ද ෙම් නිසාමය. එෙසේනම් දුකට පාර ෙපන්වන සිතසකස් වීමට ෙහේතු වූෙය් රූපයක් මය. අධ්යාත්මික 
රූපයත්, බාහිර රූපයත් ෙහේතුෙවන් දුකට පාර ෙපන්වනසිත සකස් වන නිසා රූපයද මාරයා යෑයි ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළහ. ෙම්වාසංකල්ප ෙනොව, ඇසට ෙපෙනන්නා වූ, සත්වයා නිරතුරුවම 
අත්විඳින්නා වූ ෙලෝක ස් වභාවයන්ය. පැහැදිළිවෙලෙහසිෙයන් කුසල් යනු ෙමොනවා ද, අකුසල් යනු ෙමොනවා 
ද, ද්ෙව්ෂය ෛමතිෙය් ෙවනස යනු කුමක්  දයන්න හඳුනාගැනීමට ෙමතරම් සද්ධර්මය ඇෙසන රෙට් අවකාශ 
තිබුණ ද ඔබව පරස් පර මතවාදයන් තුළෙකොටුකර තබන්ෙන් මාරයාෙග් ගහණය තුළ සකස් ෙවන සිත 
නිසාමය. ෙමහිදී සිත යනු ඵෙසේස,  ෙව්දනා,සංඥා,  සංස් කාර,  විඥාන වශෙයන් ඔබ දැනගත යුතුය. ෙම් 
පස් ෙදනාම මාරයාෙග් ගහණයට නතුවකියාත්මක වනුෙය් ඔබ රූපෙය් යථා ස් වභාවය හඳුනාෙනොගන්නා 
නිසාමය. රූපය අවෙබෝධකර ගත්තා යනුමාරයා අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගත්තා යනුය. ෙමතැනදී රූපයත් සිතත් 
මාරයාෙග් අවෙබෝධෙයන් ෙහළිකරගැනීමටපිංවත් ඔබට හැකිය. ෙම් තැනට පැමිණීමට ෙපරාතුව පිංවත් ඔබ 
ෙම් උතුම් ධර්මය අවෙබෝධෙයන්ෙද්ශනාකර වදාළ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි අචල ශද්ධාවට 
පැමිණිය යුතුය. ධර්ම රත්නයසංඝරත්නය ෙකෙරහි අචල ශද්ධාවට පැමිණිය යුතුය. මාරපාර්ශ්වික ධර්මයන් 
අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගැනීමසඳහා ෙතරුවන්ෙග් මාර්ෙගෝපෙද්ශකත්වය හැර අන්කුමන සරණක්  ද පිහිටක්  ද 
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යන විශ්වාසය තුළින් සතරඅපාෙයන් ඔබව මිදීම වලක් වන ෙතරුවන් ෙකෙරහි ඇති විචිකිච්චාවත්, අන්ය 
ශීලවෘතයන් ෙකෙරහි ඇතිවිශ්වාසය කියන මාර බැඳීම් අවෙබෝධෙයන් මුළිනුපුටා ගැනීමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. 'මම' නැමැති කුණු ෙගොඩට තවත්කසල එකතුවීමට ඉඩෙනොෙදන්න 
 
රූපය ෙදසත්,  රූපය ඇසුරුෙකොට සකස් ෙවන සිත ෙදසත් ඔබ සතිෙයන් සිහිෙයන් යුක් තව බලා 
සිටින්න.ඇෙසේඅනිත්යභාවයත්,  බාහිර රූපයන්ෙග් අනිත්යභාවයත්,  රූපයත් විඥානයත් ඵස් සය වීෙමන් 
සකස් ෙවනෙව්දනා, හඳුනාගැනීම්, ෙ◌ච්තනා, විඥානයන්ෙග් අනිත්යභාවයත් දකින්න. 'ෙම්වා අනිත්යයයි ෙන්ද 
' යනදැනීම ඔබ තුළ ඇති ෙවන විට මමත්වෙය් දැඩිභාවය කියන සක් කාය දිට් ඨියද ඔබෙගන් සිඳී යනු 
ඇත.සිල්පද ජීවිතය තුළින් ආරක්ෂා කරගැනීම නිසා ද ඔබ තුළ ඇති වන්ෙන්,  ඔබ අතීතෙය් කැමැති 
කළමාරපාර්ශ්වික ධර්මයන්ෙග් අතහැරීමකි. ශීලය තුළින් ඔබ තැන්පත්, නිහඬ චරිතයක්  බවට පත්ෙව්. 
ඒනිහඬභාවය තුළ ද තිෙබන්ෙන් විඳීෙම් සියුම්භාවයකි. ෙම්වා ධර්මානුකූලව ගලපාගැනීමට ඔබ දක්ෂ 
වුවෙහොත්එය ඔබෙග් භාග්යයකි. මන්ද,  ඔබ ගන්නා වූ සෑම උත්සහයකදීම ඉහත මාරපාර්ශ්වික ධර්ම 
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ඔබටමාරයාෙග් සක් කාය දිට් ඨිය නැමැති කටුඔටුන්න පළන්දා ෙලෝකය තුළ අභිෙශේක කිරීමට 
උත්සහගන්නාෙහයිනි. එෙහයින් පිංවත් ඔබ මමත්වෙය් දැඩිභාවය ක්ෂයවන ආකාරයට දන්ෙදන්න. සිල් 
ආරක්ෂා කරන්න.ෛමතිය වඩන්න. සද්ධර්මය ශවණය කරන්න. ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. 
 
යම් තැනකදී ඉස් මතුවන්ෙන් 'මම'  නම් වහාම අඩියක්  පසුපසට තබන්න. 'මම'  කියන දෘෂ්ටියට 
හැමෙමොෙහොතකම පරාජයම අත්කරෙදන්න. ඒ ඔබ පරාජය කිරීමට උත්සහගන්ෙන් සක් කාය දිට් ඨියයි. 
ඒකියන්ෙන්සතර අපාෙය් උපතයි. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ සතර අපාෙයන් මිදීෙම් ෙම් උතුම් මාර්ගය පිංවත් 
ගිහිපිංවතුන්ලා උෙදසාමයි ෙද්ශනා කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙමවැනි ගැඹුරු ෙලෝකාවෙබෝධයක්  ලබන සරල 
ධර්මමාර්ගයක්  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ හැර ෙවන කව්රුනම් ෙද්ශනා කරන්නද?  පිංවත් ගිහි 
පිංවතුන්ලාටගිහි වගකීම්වල ෙයෙදන ගමන් ෙමම ධර්ම මාර්ගය වඩන්නට පුළුවන්. ව්යාපාරයක්  , 
රැකියාවක් ,ෙගොවිතැනක් , අධ්යාපන කටයුත්තක්  කරන ගමන් සතර අපාෙයන් මිෙදන ධර්මතාවයන් වඩන්න 
පුළුවන්.විවාහ ජීවිතයක්  ගතකරන ගමන්,  බිරිඳ දරුවන් නඩත්තුකරන ගමන් එම වගකීම්ද නිවැරදිව 
ඉටුකරමින් සතරඅපාෙයන් මිදීෙම් ධර්මතාවයන් ඔබට පුහුණු කරන්න පුළුවන්. ඔබට ඒ වෙග් ෙලෞකික 
ආශ්වාදයන් ලබමින්ම,ඒවා පතික්ෂ්ප ෙනොකර සතර අපාෙයන් මිදීෙම් ධර්මතාවයන් පුහුණුකරන්න පුළුවන්. ඒ 
කියන්ෙන් ෙසෝවාන්ඵලයට පත්වන්න පුළුවන්. ෙමොන තරම් සුන්දර ධර්මයක්  ද, අවස් ථාවක්  ද ෙලොව්තුරා 
සම්මාසම්බුදුගුණෙයන් අවෙබෝධකරෙගන පිංවත් ඔබට ගැලෙපන, ඔබව සැනෙසන ෙලසින් ෙම් සා සරල කර 
ෙද්ශනාකර තිෙබන්ෙන. ෙම් සරලභාවය නිසාම අපි වැනෙසන අවස් ථාවන් ද තිෙබනවා. එෙහම ෙවන්ෙන් අප 
ෙම්ධර්ම මාර්ගය තවත් සරලකර ගැනීමට යැෙමන්. 
 
අපි එෙහම කරන්ෙන් අෙප් තිෙබන්නා වූ අධිමානය නිසාමයි. ෙම් ගැඹුරු ෙලෝකාවෙබෝධයන් පිළිබඳව 
ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ යමක්  ෙද්ශනා කර තිෙබනවා නම්, පහදා දියහැකි සරලම අර්ථෙයන් තමයි 
එමධර්මය ෙද්ශනා කර තිෙබන්ෙන්. අෙප් තිෙබන අධිමානය නිසා ෙතරුවන් ෙකෙරහි අශද්ධාව 
නිසාෙලොව්තුරා සද්ධර්මය අෙප් දෘෂ්ටීන්ට අනුව තවත් සරළ කරගන්න හදනවා. ෙමතැනදී ඔබත් ඔබෙග් 
පිරිසත්සැනසීමක්  ෙනෙවයි ලබන්ෙන්. මිත්යා දෘෂ්ටියක් මයි. 
 
ෙකටි කිරීමත්, දීර්ඝ කිරීමත් ෙදකම අයිති මාරධර්මයන්ට. ඔබ මධ්යම පතිපදාව ඔෙබ් මාර්ගයකරගන්න. 
ධර්මය සරල කරන්න අපිට බැහැ. වයසට යන ස් වභාවය සරල කරන්න පුළුවන්ද? ඉර, හඳපායන එක සරල 
කරන්න පුළුවන්ද? සතර සතිපට් ඨානය, පටිච්ඡසමුප්පාදය, පංච උපාදානස් කන්ධය සරලකරන්න පුළුවන්ද? 
 
ෙම්වා ෙලෝක ස් වභාවයන්. ෙම් ෙලෝක ස් වභාවයන් ෙලොව්තුරා සම්මාසම්බුද්ධ ඥානෙයන් අවෙබෝධකර 
සරල,සුගම ආකාරෙයනුයි ඔබට ෙද්ශනා කර තිෙබන්ෙන්. අපට තිෙබන්ෙන් ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේට,ධර්මරත්නයට, සංඝරත්නයට මුල්තැන දීලා, ෙම් උතුම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරලා 
අවෙබෝධය ලබන එකයි.ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරලා අවංකවම සතර අපාෙයන් මිෙදන්න කැමති 
පිංවතුන්ලා, ධර්මය තුළින්ඔබට දීලා තිෙබන පතිලාභය ගැන ෙහොඳට හිතන්න ඕෙන්. ෙම් සිතීම ඔබට 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචලශද්ධාව ඇතිකරගැනීමට ෙහේතුවක්  ෙවනවා. උදාහරණයක්  වශෙයන් ෙමෙහම 
සිතන්නෙකෝ. තරුණෙයක්  ෙහෝතරුණියක්  සිටිනවා, ඔහු ෙහෝ ඇය අවංකවම ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන්කරලා, 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචලශද්ධාව ඇතිකරෙගන,  ශීලෙයන් පරිපූර්ණභාවයට පත්ෙවලා, 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙය්, එෙහම නැතිනම්සිෙත් අනිත්යභාවය දකිනවා. ෙම් ධර්මතාවයන් තුන සම්පූර්ණවීම 
නිසාම ෙමොවුන් තුළින් සක් කාය දිට් ඨිය,විචිකිච්ජාව, සීලබ්බත පරාමාස කියන ධර්මතාවන් පහීනය ෙවලා, 
සතර අපාෙයන් මිෙදන අෙයක්  බවටපත්ෙවනවා. දැන් ෙම් තරුණයා ෙහෝ තරුණිය ෙසෝවාන් ඵලය, 
අවෙබෝධය ලැබූ ෙකෙනක් . නමුත් ගිහිපිංවෙතක් . දැන් ෙමොහු හිතනවා, මම විවාහයක්  ෙවන්න ඕෙන් කියලා. 
ඔහු විවාහෙවනවා, දරුවන්හදනවා, රැකියාවක්  ව්යාපාරයක්  කරනවා, දරුවන්වත් බිරිඳවත් ඔවුන් කැමතිනම් 
ධර්ම මාර්ගයටගන්නවා. ෙසෝවාන් ඵලයට පත්වූ ගිහි පිංවතා තුළ කාම, රාග, පටිඝ තිෙබනවා. නමුත් කිසිම 



73 
 

අවස් ථාවකඔහු ෙලොව්තුරා බුදුරාජාණන් වහන්ෙසේෙග් වචනය ඉක් මවා යන්ෙන් නැහැ. සිල්පද බිඳගන්ෙන් 
නැහැ. ඇසුරුකරන හැමෙදයක් ම අනිත්යය කියන දැක් ම තුළ හිඳිමින්,  හැම ෙදයක් ම ඇසුරු කරනවා. 
ෙමොහුරැෙකන්ෙන් පංච ශීලෙයන්, ආජීව අශ්ඨමක ශීලෙයන්. එම නිසා විවාහයක්  වී කම්සැප විඳීම, මිල 
මුදල්රන් රිදී පරිහරණය කිරීම වැනි ෙද්වල් වලින් මිෙදන්න ඔහුට අවශ්ය නැහැ. ඔහු ගිහිෙයක්  විසින් 
සමාදන්වියයුතු පංච ශීලෙයන්, පරිපූර්ණභාවයට පත්ෙවලා. බලන්න පිංවත් ඔබට ෙමොන තරම් සංවරයකින් 
යුතුව,කම්සැප විඳිමින්ම,  ෙම් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් ධර්මය අත්විඳින්න පුළුවන්ද. ෙමය ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් මහාකරුණාව නිසාම ඔබෙග්ත් කැමැත්තටත් ෙලෝක සත්යයට අනුකූලවත් 
එකිෙනක ගැලෙපනආකාරයට ෙද්ශනා කළ ධර්මයක්  ෙන්ද? බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ගැන සිතලා ෙනොෙව්, 
පිංවත් ඔබ ගැනසිතලාමයි ෙම් ධර්මය ෙද්ශනා කරලා තිෙබන්ෙන්. 
 
කම්සැප විඳින්නත් පුළුවන්,  විකාලෙය් ආහාර ගන්නත් පුළුවන්,  නැටුම්,  ගැයුම්,  වැයුම්,  ශරීරය 
ලස් සනකරන්නත්, සැප පහසුකම් ෙදන්නත් පුළුවන්. ෙම් සියල්ල අවෙබෝධෙයන් කරමින්, ගිහි පිංවතුන්ට 
ශීලෙයන්පරිපූර්ණභාවයට, ආර්යකාන්ත ශීලය තුළ පිහිටීමට මාර්ගයකුයි ෙමතැනදී ඔබට බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනා 
කරතිෙබන්ෙන්. බලන්න ෙමවැනි සරල අවස් ථාවක් ,  ධර්මයක්  ඔබට මට ලබා දීලත්,  සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනලක්ෂ ගණනක්  ෙගවී යන තුරුම අපි ෙම් අවස් ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන නැහැ. නමුත් පිංවත් 
ගිහිපිංවතුන් එක ෙදයක්  මතක තබාගන්න. අතීතෙය් පැවැති ශාසනවලදී,  අධිමානය නිසාම 'මම 
ෙසෝවාන්'කියන මිත්යාවෙබෝධය තුළනම් අපමාන වාරයක්  ඔබත් මමත් ඉඳලා තිෙබනවා. එය ෙත්රුම්ගන්න 
ඔබනිහතමානී ෙවන්න. ෙම් ධර්මමාර්ගෙය්දී ඔබට මුණගැෙහන පළමු කළ්යාණමිතයා ඒ නිහතමානීභාවය 
කියනඑක ෙහොඳින් ෙත්රුම් ගන්න. එම කල්යාණමිතයාව මුණගැසුෙනොත් පමණයි,  ඔබට ෙලොව්තුරා 
ධර්මයකල්යාණමිතෙයක්  බවට පත්කරගන්න අවස් ථාව ලැෙබන්ෙන්. ෙම් ස් වභාවය ගලපාගැනීමට 
අදක්ෂවීමනිසාම,  ෙමෙතක්  අෙප් කල්යාණමිතයා වී සිටිෙය් මාරයාම බව තර්කයකින් ෙතොරව 
ෙත්රුම්ගැනීමඔබෙග්ම ජයගහණයකි. පිංවත් ඔබ ඔබෙග් අධ්යාපනය,  රැකියාව,  ව්යාපාරය,  ඥාතීන්, 
ෙග්ෙදොරඋෙදසා ඔබ තුළ ඇති කැමැත්ත, ෙම් ජීවිතෙය්දීම සතර අපාෙයන් මිදීම උෙදසාද ඔබ ඇතිකරගන්න. 
ඔබලබන ෙම් අවෙබෝධය ඔබට ඉහත සැපයන් අර්ථවත් ෙලස විඳීෙම් අවස් ථාවද සලසාෙදනු ඇත. ෙම් 
කරුණුකියවනෙකොට ඔබට දැන් දැෙනනවාද ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට ඔබව ෙම් මාරගහණෙයන් 
ගලවා,නිවන් මාර්ගයට ෙයොමුකරන්න ෙමොනතරම් උවමනාවක්  තිබුණාද කියලා. 
 
අම්මා, තාත්තා, බිරිඳ, දරුවා, ඥාතියා ඔබට පාර කියන්ෙන් භවයටමයි. භවයට පාර කියන එම ඥාතීන්ඔෙබන් 
දුරස්  ෙනොෙකොට, භව නිෙරෝධය ෙදසට පාර ෙපන්වන ෙම් උතුම් ධර්ම මාර්ගය ඔබ ඔෙබ් පරමඥාතියා 
කරගත්ෙතොත් ඔබත්, ඔෙබ් ඥාතීනුත් ෙමෙලොව ලබන පරම සැනසීම එය වනු ඇත. 
 
ෙමය කියවා ඔබ ඉක් මන් ෙනොවන්න. කලබල ෙනොවන්න. අවිශ්වාසයක්  ඇතිකර ෙනොගන්න. ඔබ නිහඬව 
සිතන්න.බැහැය කියන අවිශ්වාසය බැහැර කරන්න. විශ්වාසය ඔබ ෙකෙරහි ෙනොව, පළමුෙවන්ම ෙතරුවන් 
ෙකෙරහිඇති කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට අංක එක ෙදන්න. ඔබ හැකිතාක්  පසුපසට 
යන්න.බුදුරජාණන්වහන්ෙසේත් ඔබත් අතර ඇති පරතරය හැකිතාක්  දුරස් කරන්න. එම 
දුරස් භාවයබුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් ඥානාවෙබෝධයත්, ඔබෙග් දැනීෙම්ත් පරතරය බව දකින්න. ඒ දුරස් භාවය 
තුළින් ඔබඔබට ෙබොෙහෝ ඉදිරිෙයන් සිටිනා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙකෙරහි අපමාණ ශද්ධාව ඇතිකරගන්න. 
ඔබසම්බුදු ගුණම සිතන්න. ආශ්චර්යවත් සම්බුදු ඥානයන්ම මනසින් දකින්න. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේලාට 
පමණක් සාධාරණවූ මහාකරුණා සමාපත්ති ඥානය, එයින් සැනසුණු ෙලෝකය ගැන සිතන්න. දැන් ඔබට 
දැෙනනවාද,ඔබ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අනුදැන වදාල ධර්ම මාර්ගයට ෙකොපමණ ඈතින්ද සිටින්ෙන් 
කියලා.බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාල ධර්මෙය් ගමන්ෙකොට විමුක් තිය සාක්ෂාත් කරගත් 
සැරියුත්මෙහෝත්තමයන් වහන්ෙසේ, මුගලන් මෙහෝත්තමයන් වහන්ෙසේෙග් ගුණයන්ට ඥානයන්ට ඔබ තව 
ෙකොෙතක් දුරින්දසිටින්ෙන් කියලා. මුලින්ම ෙමම පරතරය ෙහොඳින් සිහිනුවනින් දැකලා, ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
ශද්ධාවඇතිකරගන්න. ෙම් ශද්ධාව ඔබතුළ ඇතිවන්ෙන් ෙතරුවන්ෙග් අෙයෝමය ගුණයත්,  ඥාණයත්, 
ආශ්චර්යත්දැකලා,අහලා, ඔබෙග් ජීවිතය සමග සසඳලා. පිංවත් ඔබ නිරවුල්ව ඔබත්, ධර්ම මාර්ගයත් අතර 
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තිෙබන පරතරෙය්තරම දැකලා, එම පරතරය අවම කරගැනීමට, පුරවාගැනීමට දැන් උත්සහගන්න අවශ්යයි. 
ෙම් පරතරයඔබ පුරවන්ෙන් ශීලෙයන්, දානෙයන්, ෛමතිෙයන්. සතර අපෙයන් මිදීමට අවශ්ය ඉහත සාධක 
ඔබඅවංකව ජීවිතෙයන් කියාත්මක කරනවිට, ඔබත් ධර්ම මාර්ගයත් අතර ඇති පරතරය අවම ෙවනවා. 
ඉහතසත්පුරුෂධර්මයන් ඔබතුළින් වැෙඩනවිට ඔබව ධර්මෙයන් දුරස් කළ, ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ, අකුසල 
මූලයන්ඔබට කමානුකූලව අතහැෙරනවා. ෙම් අතහැෙරන්ෙන් අතීතෙය් ඔබ කැමති කළ ෙද්වල්. ඔබ 
ෙම්වාපෙයෝජනයට ගත්ෙත් ඔෙබ් මමත්වෙය් දැඩිභාවය ශක් තිමත් කරගැනීමටයි. ෙලෝභකම ඔබ තුළ තිබුෙණ් 
වැඩිවැඩිෙයන් සැප අයිතිකරගන්න රැස් කරගන්න. ද්ෙව්ෂය ඔබ තුළ වැඩුෙන් මමත්වයට හිමි ආත්මගරුත්වය 
ඇතිකරගන්න. ෙමෝහය ඔබ තුළින් වැඩුෙන් සැප නිත්යයි කියන මුලාව ෙපෝෂණය කරන්න. ෙම් විෂම 
ධර්මයන්ඔබටඅතහැෙරනවා කියන්ෙන් මමත්වෙය් දැඩිභාවය ඔබ තුළින් සියුම් ෙවනවා කියන කාරණයයි. 
පිංවත් ඔබ ෙම්කියාන්විතෙය් දිගින් දිගටම ෙයෙදන්ෙන් අනුන් උෙදසා ෙනොෙව්. ඔබ උෙදසා. ඔබ තවම 
ෙලෝකෙය්ස් වභාවය ඉෙගනෙගන නැති නිසා අනුන්ට ඉගැන්වීමට ෙනොයන්න. නිදහෙසේ, සුවෙසේ, නිහඬව ඔබ 
සතරඅපාෙයන් මිෙදමි යන අරමුණ ජයගන්න. ෙලෝකයා අඬෙබරගසමින් ධර්මය ෙසොයා ෙවෙහෙසද්දී ඔබ 
නිවෙසේමහුදකලාව අදාළ පතිපදාෙව් ෙයෙදමින් ධර්මය දකින්න. නිරතුරුවම සිත ෙදස විමසිලිමත් වන්න. 
''මම''දැඩිෙවන ''මම''  ඉස් මතුෙවන සෑම අවස් ථාවකදීම එම කැමැත්ත ඔබ දන්ෙදන්න. සතරඅපාෙය් 
බියදකිමින්ම. ආහාර ෙටොන් එකක්  දන්ෙදනවාට වඩා 'මම දානපතිෙයක් ය' යන ඔබට ඇති වූ මමත්වෙය් 
සිතදන්දීෙමන් එෙසේත් නැතිනම් අතහැරීෙමන් ඔබට විශාල අර්ථයක්  වන බව දකින්න. ''මම'' කියන 
කුණුෙගොඩට තවත් කසල එකතුවීමට ඉඩෙනොෙදන්න. 
 
ඇස නැමති කුණු බඳුන ඉපදීම නිසා සකස් වුණාවූ ෙව්දනා,  සංඥා,  සංඛාර,  විඤ්ඤාණ නැමති 
කුණුකන්දරාවවෙග්ම අෙනකුත් ආයතන පෙහන් ඉපෙදන කුණුද උපකාරී වූෙය් මමත්වෙය් දැඩිභාවය ඔබ තුළ 
තීව්ර කිරීමසඳහාමය. සලායතනත් කුණුත් එකතුව ඔබට පැළ මාරයාෙග් කටු ඔටුන්න වන සක් කායදිට් ඨිය 
සියුම්වනස් වභාවයට නිරතුරුවම කටයුතු කරමින් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ පිංවත් ගිහිපිංවතුන් 
උෙදසාමෙද්ශණාකර වදාල සතර අපාෙයන් මිදීෙම් ධර්ම පතිපදාව පිංවත් ඔබෙග් ජීවිත තුළින් කියාත්මක 
කරෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ උෙදසා ඔබ ඔෙබ් යුතුකම ඉටු කරන්න. ෙම් ශාසන පරිහානියක්  ගැන 
ඉඟිඇෙසන කාලයක උතුම් මනුෂ්යෙයක් ව ෙම් ධර්මද්වීපෙය් ඔබ උපත ලැබුෙව්ද ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේඋෙදසා ඔෙබ් යුතුකම ඉටුකිරීමට, ෙම් ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ ලැෙබන 
අවසාන අවස් ථාවලබාගනිමින්ය. එම උතුම් අවස් ථාව ඔබ මගහැරියා යනු සැපය ඔෙබන් මගහැරුනාය යන්න 
ඔබ ෙත්රුම් ගතයුතුය. ෙහමින් උදාෙවන අතිදීර්ඝ අබුද්ෙධෝත්පාද කාලය මිනිසුන්ෙග් කාලයක්  ෙනොව 
ධර්මෙයන් ෙතොර මිනිස් තිරිසනුන්ෙග් කාලයක්  වනු ඒකාන්තය. එදාට මිනිසාද තිරිසන් සතාද කියාත්මක 
වන්ෙන් ෙදයාකාරයකටෙනොව එකම ආකාරයටය. ෙම් කටුක අභිෙයෝගෙයන් ඔබට මිදිය හැකිවන්ෙන් 
නායකෙයක් ,  පාලකෙයක් ,ෙකෝටිපතිෙයක් ,  උගෙතක්  ෙලස මියයාෙමන් ෙනොව සතර අපාෙයන් මිදුනු 
මනුෂ්යෙයක්  ෙලස මියයාෙමන්බව ඔබ නිහතමානීව සිතිය යුතුව ඇත. 
 
 

13. ෙලොව සුන්දරම මරණයට ඔබටද හිමිකමක්  ඇත... 
 
ධර්මය තුළ ජීවත්වන පිංවත් ඔබට,  ඔබෙග්ම ජීවිතය ෙදසට ෙහොඳින් සිත ෙයොමුකරලා බැලුවෙහොත්, 
වැරැද්ද,නිවැරැද්ද ෙහොඳින්ම ෙපෙනනවා. ධර්මය කියලා කියන්ෙන් අනිත්යයට. යමක්  අනිත්ය යෑයි අපි 
නුවනින්දකින ෙකොට, ඒ ෙකෙරහි බිය සකස්  ෙවනවා. ෙමොකද ඒ ෙවනස්  වන ෙදයක් . ෙම් ෙවනස් වීම 
ෙනොදන්නාෙකනා,  ස් වභාවෙයන්ම ෙවනස්  වන ෙදයක්  ෙවනස්  ෙනොවී පවත්වා ගැනීමට ෙවෙහස 
ගන්නවා.එතැනදියි දුක සකස්  ෙවන්ෙන්. සද්ධර්මෙයන් ඈත්වීම නිසා නිත්ය සංඥාවන් තුළින් රූප, ෙව්දනා, 
සංඥා,සංඛාර, විඤ්ඤාණ ධර්මයන් ගැනීෙමන් වර්තමාන සමාජය ෙලෝභය, ද්ෙව්ෂය, ෙමෝහය තුළින් ඔද්දල් 
ෙවලයිතිෙයන්ෙන්. විනාශය දැක දැකත්, විනාශය ගැන කථා කරමින්ම, එහි ආදීනව දකිමින්ම විනාශය 
ෙදසටමයිසැෙවොම ගමන් කරන්ෙන්. 
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තෘෂ්ණාව,  ඔබට ලස් සනට පාර ෙපන්වනවා තව ෙව්ගවත්ව ඉදිරියට යන්න. ද්ෙව්ෂය ඔබට ඇති 
තරම්ආත්මශක් තිය ලබාෙදනවා, හිරි ඔතප් හීන කරලා ෙදනවා, ඇති වන ඕනෑම බාධකයක්  මැඩෙගන 
ඉදිරියටයන්න. ෙමෝහය ඔබට ආශිර්වාද කරනවා 'ෙම් මාර්ගයමයි සැප ඇති මාර්ගය' කියලා තව තවත් 
ඒත්තුගන්වන්න. දුෙක් කළ්යාණ මිතයන් තිෙදනාෙග් ඇකෙය් උණුසුමට තුරුල් වුණාම දැෙනන ෙගොෙරෝසු 
පහසටඔබහරිම කැමතියි. ෙම් කුණු සැපය විඳිමින්ම ඔබ පන්සල් යනවා. සිල් සමාදන් ෙවනවා. දානමානත් 
ෙදනවා.සද්ධර්මයත් ශවණය කරනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොකද්ෙදෝ බියකුත් තිෙයනවා. සැබැවින්ම, ඒ බියත් 
සකස් කරලා ෙදන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහය විසින්මයි. 
 
තමන් කැමති කරන්නා වූ කුණුසැපෙය් ආරක්ෂාව උෙදසා, අර්ථෙයන් ෙතොරව ජීවිතෙය් ෙකොනක්  ධර්මයගැට 
ගසනවා. තමා තමාවම රවටාගන්නවා. කුණු සැපෙය් ආරක්ෂාව උෙදසා ධර්මෙය් රැකවරණයඅෙප්ක්ෂාකරනවා. 
 
ෙමය තමයි සැබෑම පෘතග්ජනභාවය. අෙයෝනිෙසෝමනසිකාරය. ෙලෝභ,  ද්ෙව්ෂ,  ෙමෝහ අකුසල 
මූලයන්ෙග්වර්ධනය උෙදසා,  දියුණුව උෙදසා ධර්මෙය් පිහිට ෙසොයනවා. ෙලෝභ,  ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අකුසල 
මූලයන්ෙග් මිදීමඋෙදසායි අප සද්ධර්මෙය් සරණ ෙසවිය යුත්ෙත්. වර්තමාන සමාජය ගමන් කරන්ෙන් 
සද්ධර්මෙය් අර්ථයටපරස් පර විෙරෝධී ගමනකයි. මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැමැති, ඔබ හඳුනා ෙනොගත් කුණු 
හැව, සකස්  ෙවනපංච උපාදානස් කන්ධයන්ෙගන් ෙවලී ඇති නිසා, සැබෑ මාර්ගය වැසී ෙනොමගටමයි පාර 
ෙපන්වන්ෙන්. 
 
වැරදි මාර්ගය ඔස් ෙසේම නිවැරදිවීමට යැෙම් පුංචි සිද්ධියක්  පිංවත් ඔබට ෙමහි සටහන් තබනවා. 
 
ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුව හමුවට ධර්මය අහන්න එන ශද්ධාවන්ත දරුෙවක්  ඉන්නවා. ඔහුවිවාහකෙයක් . 
ළමා වයෙසේ දරුවන් කිහිපෙදෙනක්  ඉන්නවා. ෙම් මහත්මයා සද්ධර්මය නිසාම ජීවිතයනිවැරදි කරගත් අෙයක් . 
දිනක්  ෙම් මහත්තයා කියනවා 'දරුවන්ෙග් අකීකරුකම් නිසා, මෙග් බිරිඳට හරියටෙක්න්ති යනවා. එයාට 
ෙකොච්චර කිව්වත් ෙක්න්තිගන්න එපා කියලා, ෙමොෙහොතකින් එය අමතක ෙවනවා.හැබැයි මම කියලා කියලා 
දැන් හුඟක්  අඩුෙවනුයි ෙක්න්ති ගන්ෙන්' කියලා. 
 
දවසක්  ඒ ෙනෝනාට ෙක්න්ති ගිය ෙවලාවක මහත්තයා උපකමයක්  වශෙයන් කියලා තිෙයනවා 'ඔයාෙක්න්ති 
ගන්න නිසා ඔයාෙග් මුහුණ දැන් කැත ෙවලා. ඒ නිසා ඔයා ෙක්න්ති ගන්න එපා' කියලා. ඒත්මහත්තයා එෙහම 
කියපු ෙවලාෙව් ඉඳලා ඒ ෙනෝනා කරන්ෙන් මිල ගණන් අධික, ලස් සන ෙවනවාය කියනකීම් වර්ග අරෙගන 
මුහුෙණ් ආෙල්ප කරන කටයුත්තලු. 
 
බලන්න. වැරදි මාර්ගය ඔස් ෙසේමයි අපි නිවැරදි ෙවන්න හදන්ෙන්. 
 
ෙලෝකය නිවැරදි කරන්න අපට බැහැ. ඒ නිසා ෙලෝකය කමටහනක්  කරෙගන පිංවත් ඔබ නිවැරදි 
ෙවන්න.ෙලෝකය නිවැරදි කරන්න බැරි බව නුවණින් හඳුනාෙගනම....එවිටයි ඔබට පුලුවන් ෙවන්ෙන් වඩාත් 
නිවැරදි තැන ඔබෙග් සිත පිහිටුවාගන්න. වඩාත් නිවැරදි තැන තමයිසද්ධර්මය. 
 
'අනිච්ජාවත සංඛාරා' සියලු සංස් කාරෙයෝ අනිත්යයි. ඔතැනම තිෙබනවා, ෙලෝකය නිවැරදි කරන්නටබැරි බවට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙදන සහතිකය. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් අර්ථයට විවෘත ෙවන්න. එවිට එයසමාජයටත් 
ආදර්ශයක්  ෙව්වි. සංස් කාරයන්ෙග් අනිත්ය බව තමයි ෙලෝකෙය් තිෙබන සංකීර්ණභාවයට,අධිෙව්ගීභාවයට 
ෙහේතුව. පිංවත් ඔබ සෑම ෙමොෙහොතකම ෙමෙනහි කරන්න 'මම මැෙරණවා'ය කියනකාරණය.නැවත මැරිලා 
ඉපෙදනවාය කියන කාරණය. පාංශකූලය, හත්දවෙසේ, තුන්මාෙසේ පිංකම්....සාම්පදායික මළෙගදරක චාරිත 
ෙවනුවට මිය යැමට ෙපරම ඔබ, මරණින් මතු සුරක්ෂිත පුද්ගලයකුවන්න.එවිටයි ඔබට අවස් ථාව ලැෙබන්ෙන් 
ඔබම රැස් කරපු සංස් කාර ෙහේතුෙවන් ලබන භවය අනුන්ෙග්පිං ෙගොටුවකින් යැපීමට අවශ්ය ෙනොවන තැනට 
පත්කරගන්න. 
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ෙකෙනක්  මැරුණාට පසු ඔහුෙග් මරණය ගැන කම්පා ෙනොවී,  ජීවත්ව සිටින විට තමාෙග් මරණය 
ගැනසිතන්න. මරණයත් සමග ජීවත්ෙවන්න. එය හරිම සුන්දර ඇත්දැකීමක් . මරණෙය් සුන්දරම 
අත්දැකීමලබන්ෙන්රහතන්වහන්ෙසේය. මරණය උන්වහන්ෙසේට ආශිර්වාදයකි. මංගල කාරණාවකි. 
උන්වහන්ෙසේ අවිද්යාව අවසන්කර ඇත. ඒ උත්තමයා දුකත්, සැපත්, උෙප්ක්ෂාවත් අනිත්ය බව පත්යක්ෂ ෙකොට 
ඇත. ඒඋත්තමයාෙග් මරණය හුදු කියාවක්  පමණක් මය. එය ෙම් ෙලෝකෙය් ඇති සුන්දරම මරණයයි. 
මාර්ගඵලලාභීෙදව් බඹුන් සාධුකාර ෙදන මරණයයි. අෙනකුත් ෙදවිවරුන්ට ෙශෝක උපදවන මරණයයි. මාර 
පිරිසඅත්ෙපොළසන්ෙදන මරණයයි. මහෙපොෙළොවට පස් වන ඇටකැබලිත් පූජණීයත්වයට පත්ෙවන මරණයයි. 
 
බලන්නෙකෝ මරණයක තිෙබන වටිනාකම. අපි මරණය අඩු ලංසුෙවන්,  අසුබ ලංසුෙවන් සැලකුවත්, 
බලන්න,මරණයක ඇති ගාම්භීරත්වය, ෙප◌ෘඩත්වය. ෙකොටින්ම එය මරණයක්  ෙනොව නිවී යැමකි. ඔබට 
මටෙනොදැනුනාට,  රහතන්වහන්ෙසේෙග් මරණය අභියස ෙලෝක ධාතුව කම්පා ෙවයි. ෙලෝක ධාතුව 
කම්පාවන්ෙන්,රහතන්වහන්ෙසේ අවෙබෝධ ඥාණෙයන් ෙලෝක ධාතුව කම්පාකළ අෙයකු ෙහයිනි. අෙයෝමය 
සතරමහා ධාතුවවිනිවිදදකිමින් අවෙබෝධ කළ ෙහයිනි. මුළු ෙලෝක ධාතුවම අනිත්යාවෙබෝධෙයන් ෙහළිෙකොට 
ෙගන, මුලාව විනිවිදඅවෙබෝධය කරා ගිය ෙහයිනි. ඔහුට ෙලෝකය තවත් හිස්  ෙදයක් , ඵලයක්  නැති ෙදයක්  
පමණක් මය. 
 
ෙම් තරම් අර්ථවත් මරණයක්  ධර්මය තුළ තිබියදී,  තුණ් ඩු කෑල්ලක නම ගම ලියා පරදත්තරූප ජීවී 
ෙපේතෙපේතියන්ට පිංෙදමින් අපි මරණයට ෙමොන තරම් අවනම්බුවක්  ද, අෙගෞරවයක්  ද කරන්ෙන්. හිතන්න. 
ඔයසාම්පදායික තුණ් ඩු කැබැල්ල බිමින් තියලා 'මට නම් ඔය අනුන්ෙගන් පිං ගන්න මරණයක්  එපා'යකියලා. 
ශද්ධාව, වීර්යය මදභාවය නිසා එච්චර හිතන්න බෑ කියමුෙකෝ. ඉන් ෙමහා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙද්ශනා 
කරනවා, ශීලෙයන් පරිපූර්ණ පිංවතා, පිංවතිය මැෙරන්ෙන් සිහිනුවණින් සාධුකාර ෙදමින්ය කියලා.කවුද ෙම් 
ශීලෙයන් පරිපූර්ණ පිංවතා? ඒ සතර අපාෙයන් මිදුණ පිංවතායි. මරණින් මතු ඔහු ලබන උපතෙමොන තරම් 
ෙශේෂ්ඨ උපතක්  ෙව්වි ද? ඇයි අපි එවැනි මරණයකට සූදානම් ෙනොවන්ෙන්. 
 
ෙලොකු ෙහෝටලයක තිෙබන මඟුල් උත්සවයකට අඳින සාරිය ගැන හිතනතරම්වත් අපි මරණය ගැන 
හිතන්ෙන්නැහැ. ඒෙකන් අදහස්  ෙවන්ෙන්, සාරිය ගැන ඔච්චර හිතන්ෙන් සාරිය දවටගන්න ඔය කය, 
මරණයටපත්ෙවන කයක්  කියලා ෙනොසිතනා එකමයි. පිංවත් ඔබට මරණය අමිහිරි අත්දැකීමක් . අනුන්ෙග් 
මරණයගැනකථාකරන අපි තමාෙග් මරණය ගැන සිතීමටත් බිය ෙවනවා. අසුන්දර මරණයක්  අභියස ඇති 
අසුන්දරකථන්දරය වෙග්ම සුන්දර මරණයක්  අභියස ඇති සුන්දර නව ජීවිතය ෙමොන තරම් චමත්කාරජනකද? 
ෙලඩඇෙඳේජීවත්වන අවුරුදු හැත්තෑපෙහේ මහළු පිංවතා ද යදින්ෙන් ජීවිතයයි. ඔහු තුළ ඇත්ෙත් ද ජරා, 
ව්යාධි,මරණ පමණක් මය. එෙහත් ඔහුෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ජීවීතයයි. ධර්මය සරණ කර ෙනොගත් පුද්ගලයා 
නිරතුරුවමසැප - දුක පටලවාගනී. දුක, සැපයක්  කරගන්නා ඔහු සැබෑ සැපයට බියෙවයි. සැබෑ සැපයට 
අපතුළබිය සකස්  කරන්ෙන් අකුසලයයි. 
 
පිංවත් ඔබ, මරණයට වටිනාකමක්  ලබාදීම උෙදසාම, මරණින් මතු ෙහේතුඵල ධර්මයන්ෙගන් සකස් ෙවන 
නවජීවිතයට වඩාත් ෙහොඳ වටිනාකමක්  ලබාගැනීම පිණිසම ෙම් සටහන උපෙයෝගි කරගන්න. ෙමය කියවා 
ඔබතුළ ජවයක්  සකස් කර ගන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සිෙත් ඇතිවූ සිතිවිල්ලක්  ඔෙබ් 
සිෙත්ඇතිකරගන්න. රහතන් වහන්ෙසේෙග්, රහත් භික්ෂුණීන් වහන්ෙසේ නමකෙග් සිෙත් ඇතිවූ සිතිවිල්ලක්  
ඔෙබ් සිෙත්ඇතිකරගන්න. මාර්ගඵලලාභී උපාසක, උපාසිකාවෙග් සිෙත් ඇතිවූ සිතිවිල්ලක්  ඔෙබ් සිෙත් 
ඇතිකර ගන්න. 
 
ෙම් සටහන් තබන ෙව්ලාව රාතී 1.30යි. නින්ද අහලකවත් නැහැ. පංච නීවරණ පළාෙගොසින්.සද්ධර්මයට ඇති 
හිරිඔතප් ෙදක නිසා අදහස්  එනවා, ෙදෝෙරගලාෙගන. භික්ෂුව ඒ අදහස්  ඉදිරිෙය්අනිත්ය සංඥාව තබන්ෙන් 
නැහැ. පිංවත් ඔබෙග් යහපත උෙදසාම... පිංවත් ඔබලාට ෙනොදන්නා යමක් දැනගැනීම උෙදසාම.... ෙම් ගලා 
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එන්ෙන් අදහස්  ෙනොව කරුණාවයි. ෙම් කරන්ෙන් සටහනක්  තැබීමෙනොව ධර්මෙය් සංදිට් ඨික ගුණෙය් 
අර්ථයයි. ෙම් මධ්යම රාතිය ෙගවී උදාවන අලුයම ආකාශය සිසාරාසියුම් සංගීත රාවයක්  පැතිෙරනවා. ෙහොඳින් 
අවධානය ෙයොමු කරන විට ඒ දිව්ය සංගීතයයි. සංගීත හඬ,ජයමංගල ගාථාවල සංගීත ස් වරයයි. සංගීත ස් වරය 
ෙබොෙහොම පැහැදිළියි. ඒ කියන්ෙන් ෙදවියන් ආයුෂ,වර්ණය, සැපය, බලය ලැෙබ්වා කියලා සිල්වත් ෙලෝකයාට 
පර්ථනා කරනවා. ආශිර්වාද කරනවා.ෙදවියන් ඒ ආකාරයට ආශිර්වාද කරනු ලබන දිව්ය සංගීත හඬ 
ඇෙසනවිට භික්ෂුවට ෙහොඳටම විශ්වාසයි ෙම්ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව අපවත් ෙනොෙවන බව. අතීත සංස් කාරයන් 
තව ෙගවීමට ඇති නිසයි ෙම් ෙමොෙහොෙත්ජීවත්ෙවන්ෙන්. නමුත් මීළඟ නිෙම්ශෙය් දිව්ය තල වලින් ෙශෝකී 
සංගීත රාවයක්  භික්ෂුවෙග් ෙශොත වලටඇසුණෙහොත් භික්ෂුව අනිවාර්යෙයන්ම දන්නවා තමා දැන් මරණයට 
සූදානම් ෙවන්ෙන් කියලා. 
 
බලන්න ෙමොනතරම් ආශ්චර්යමත් ධර්මයක් ද ඔබ ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන් කියලා. ෙමයයි ධර්මෙය් 
සංදිට් ඨිකගුණය. තමා ජීවත්වන බවත්, තමා මැෙරන ෙමොෙහොතත් දැනුවත්වයි ඔහු ජීවත්ෙවන්ෙන්. පිංවත් 
ඔබශද්ධාෙවන්,  ශීලෙයන්,  ත්යාගෙයන්,  ෙද්වානුස් සතිෙයන් පරිපූර්ණ නම් ඔබ මැෙරණ ෙමොෙහොත 
ෙදවියන්දන්නවා. ෙදවියන් ඔබට පාවඩ එලනවා දිව්ය තලයකට. බලන්න. ෙමොන තරම් ආශ්චර්යමත් 
ධර්මමාර්ගයක් ද?  මරණය කියන කාරණය ෙමොන තරම් සුන්දර මංගල්යයක් ද?  පිංවත් තරුණ ඔබ 
දෑඟිලිබැඳලා, අත්පැන් වත්කරලා, ෙපෝරුවට නැගලා, ජයමංගල ගාථා කියවලා මංගල්යයක්  කරගතෙහොත් 
ඒබැඳුණු ෙමොෙහොෙත් පටන් ඔබ ෙමොන දුක් කන්දරාවක් ද විඳින්ෙන්. 'මම'  කියන දුක ෙවනුවට තව 
'මෙග්'කියන දුක්  කීයක්  කරගහගන්න සිද්ධෙවනවාද?  පිංවත් ඔබ බැෙඳන සාම්පදායික ෙමෝහ මූලික 
බැඳීම්මංගල්යවලට වඩා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන ධර්ම මාර්ගය ඔෙබ් සහකරු, සහකාරිය 
කරගතෙහොත්එයයි සැපයම ඉතිරිය කරගත් සැබෑම මංගල්යය. අපි 'මරණය මරණය' යෑයි අෙඳෝනා තැබුවද, 
ධර්මයටඅනුව ෙමතැන මරණයක්  නැහැ. පුද්ගලෙයක්  මැෙරණ නිෙම්ශෙය්ම ඊළඟ පතිසන්ධිය සකස් කර 
ගන්නවා.රැස් කර ගන්නා වූ සංස් කාරයන්ට අනුරූපීව. අපි ෙමෝහය නිසා කුණුෙවන මළකුණක්  එම්බාම් 
එෙකන්සරසවලා, ඒකට මඟුල් ඇඳුම අන්දවලා අඬනවා, වඳිනවා, විලාප තබනවා. අපි ෙම් විලාප තබන්ෙන් 
ඒෙමොෙහොෙත් භවෙය් ෙකොතැනක ෙහෝ උපත ලබා ඇති සත්වෙයක්  ෙවනුෙවන්. අන්න ඒ නිසාමයි 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ මළකුණකට වටිනාකමක්  ෙනොදී මරණින් මතු ලබන භවය සැපවත්කර ගැනිම උෙදසාම 
මාර්ගය කියාෙදන්ෙන්. ෙමතැනදීත් අපිට පැහැදිළියි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය මරණය ගැනම කථා 
කරන ධර්මයක් ෙනොව, මරණින් මතු සැපයටම මාර්ගය කථා කරන ධර්මයක්  කියලා. පිංවත් ඔබයි ෙමෝහ 
මූලිකව මරණයක් බදාෙගන ධර්මෙය් නැති දුකක්  උපදවා ගන්ෙන්, තෘෂ්ණාෙව් දැඩිභාවය නිසාම.... 
 
ශද්ධාව අඩු පිංවතුන් නිරතුරුවම මැසිවිලි නගනවා, සද්ධර්මයට එෙරහිව. 'බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ දුකගැනමයි 
කියන්ෙන්' කියන කාරණය 'ධර්මයට අනුව ගිෙයොත් අපට අඹුදරුවන්, ෙද්පල තනතුර අත්හරින්නයිෙවන්ෙන්' 
කියන කාරණය. නමුත් ගිහි පිංවතුන්ලාට ධර්ම මාර්ගයට අදාළව ඉහත කාරණා කිසිවක් අතහරින්න යෑයි 
ෙකොතනකවත් ෙද්ශනා කරලා නැහැ. පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය දකිමින් ඉහතසැප සම්පත් 
පරිහරණය කරන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ගිහි පිංවතුන්ලාට ෙද්ශනා කරන්ෙන්. නමුත්පිංවත් ඔබ 
අත්හැරීමට ගන්නා උත්සහෙය් තරමටම දුක අඩු ෙවනවා කියන කාරණය පකාශ ෙවනවා.පිංවත් ඔබට, 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ මරණය ගැන නිතරම ෙමෙනහි කරමින් ජීවත්ෙවන්න කියලා කියන්ෙන්,පිංවත් ඔබට 
මරණය ෙපර සඳහන් කළ පරිදි මංගල්යයක්  කරගන්න මිස හඬමින් විලාප තබමින් කරනඅවමංගල්යයක්  
තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට ෙනොෙව්. පිංවත් ඔබ මරණයට ෙපර සූදානම් වුවෙහොත් පමණයිඔබට මරණය 
මංගල්යයක්  කරගන්න අවකාශ ලැෙබන්ෙන්. එම මරණය නැමැති මංගල්යෙය්දී සශිකදිව්යතල වල ෙදවියන්, 
දිව්යාංගනාවන් ජයමංගල ගාථා සංගීත ස් වරය නගමින්ම ඔබව දිව්ය තලවලටපිළිගන්නවා. ෙම් මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය් කුණු, ජරා, ව්යාධි මරණ සැපය වෙග්ද පිංවතුෙන්බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් ධර්මය තුළින් ඔබට 
ෙපන්වන ශද්ධාෙව්, ශීලෙය්,  දානෙය් පංචඋපාදන්ධෙය්අනිත්යභාවය දකිමින් ජීවත්වන සැපය. ධර්මෙයන් 
පිංවත් ඔබට කථාකරන්ෙන් ඉහත මංගල්යයක්  වනමරණය නමුත් ශද්ධාව අඩු පිංවතුන් 'මරණය' ෙලස 
දකින්ෙන් ෙමොන තරම් ෙමෝහ මූලික දෘෂඨ්ිගත මරණයක් ද? 
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14. ෙම් දුකම කියන දහමක් ද ? දුෙකන් මිෙදන දහමක් ද? 
 
ධර්මයට අනුව පිංවත් ඔබ නිවැරදිෙවන්න.ධර්මය පිංවත් ඔබට නිරතුරුවම කථාකරන්ෙන් වඩාත් සැපයකට 
බවට ඔසවා තබන්න. ඒ ශීලය, දානය,ශද්ධාව නැමැති සැපෙය් උපාදානය ඔස් ෙසේ කමානුකූලව ඔබව 'පංච 
උපාදනස් කන්ධෙය්අනිත්යභාවය දැකීම' කියන අවෙබෝධයට ෙයොමු කිරීම පිණිසයි. සද්ධර්මය ෙකොතැනින් 
ගත්තත් ෙහේතුඵලධර්මයන්මයි සකස් කර ෙදන්ෙන්. ඔබ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව, ශීලය, දානය නැමැති 
ධර්මතාවයන්ඔෙබ් ජීවිතය තුළින් අවංකවම කියාත්මක කරනෙකොට එම ෙහේතූන්ෙග් ශක් තිමත්භාවය විසින්ම 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ඔබ තුළින් වැෙඩනවා. පිංවත් ඔබ සියල්ලටම ෙපර 
පංචඋපාදනස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය වැඩීමට යන්න එපා. ෙමය මාර්ගයක් . එහි මුල මැද අග 
වශෙයන්කමාණුකූලව ෙපරට යා යුතුයි. ඔබ ඉක් මන් වුෙණොත් ධර්මය ෙකෙරහි කලකිෙර්වී. එෙසේ 
නැතෙහොත්ෙනොෙයක්  දෘෂ්ඨී මතවාදවල සිරකරුෙවක්  ෙව්වි. ඔබ සැප ලබන්නට කැමැතිනම් මුළින්ම 'සැපය' 
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කියනකාරණය ෙහොඳින් සිහිනුවණින් හඳුනාගන්න. විෙශේෂෙයන් තරුණ පිංවතුන් පිංවතියන් ෙමොකක් ද 'සැපය' 
කියලාඋපාදානය කරෙගන සිටින්ෙන්. ඔබ ඔය 'සැපය' යෑයි අල්ලාෙගන සිටින්ෙන් ෙලෝකෙය් සැබෑම සැපය 
සමගසසඳා බලනෙකොට ඉතාමත් පාථමික සැපයක් . ෙලෝකෙය් සත්වයා අත්විඳින සැබෑම සැපය යම්දවසක 
ඔයඇස් වලින් දැක් ෙකොත් ඔබ සිතාවී සැබැවින්ම ඔබ ඇස්  ඇති අන්ධෙයක්  කියලා. පිංවත් ඔබ 
උදාහරණයකටෙම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවන ෙහොඳම රූප සුන්දරිය ගන්නෙකෝ. රූපවාහීනි කැමරා සිය 
ගණනකින් ෙලෝකයාටෙපන්වන ඇයෙග් සුරූපී රූපය ගන්නෙකෝ. පිංවතුනි, දිව්ය ෙලෝකවල ඉන්ෙන් ෙදවියන් 
දිව්යාංගනාවන් විතරක්ෙනෙමයි. දිව්ය තිරිසන් සතුනුත් ඉන්නවා. දිව්යෙලෝකෙය් උපත ලද දිව්ය අජානීය 
අශ්වයන් සිටිනවා.භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුවන විට දිව්ය තලයක දිව්ය අජානීය අශ්ව විමානයක්  දර්ශනය 
ෙවනවා.දිව්ය අජානීය අශ්වයන් හතරෙදෙනක්  එහි සිටියා. එම දිව්ය අශ්වයකුෙග් උස අඩි 7ක්  පමණ ඇති.දිව්ය 
අශ්වයාෙග් වර්ණය තනිකරම මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටින ෙමොනරකුෙග් ෛවවර්ණ පැහැයට සමානයි. 
ෙකොළ,නිල් පැහැයන්ෙගන් අලංකෘතයි. ඔබ සිතන්න, ෙමොනර පිල් කළඹ විසිපහක්  පමණ එකතු කරලා 
මිටියක් බැන්දා කියලා. අන්න ඒ පමාණෙය්,  හැඩෙය් වල්ගයක්  දිව්ය අශ්වයාට තිෙබනවා. එම වලිගය 
මුලින්පිට උඩ අතට ෙනරලා තමයි පහළට වැෙටන ස් වභාවෙයන් තිෙබන්ෙන්. එය ෙබොෙහොම ගාම්භීර 
ෙපෞරුෂයක් තිෙබන වල්ග පිහිටීමක් . එම දිව්ය අශ්වයාෙග් පිට උඩ ෙකොඳු නාරටිය දිගටම අඩියක්  පමණ දිග 
ෙරෝමෙමොනර පිල් පැහැයට පහතට වැටී තිෙබනවා. ෙමම අශ්වයින් ආයුෂ, වර්ණ, සැප බලෙයන් අනූන 
දිව්යඅශ්වයන්. පිංවතුෙන් භික්ෂුව සමග විරසක ෙවන්න එපා පිංවත් ඔබට ධර්ම මාර්ගෙය් සැබෑ සැපය 
ගැනකියන්නයි ෙමය සටහන් කරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ සැපැයි කියා අල්ලාගන්නා රූප සුන්දරියෙග් රූපශීයට 
වඩාඅසිරිමත් සුන්දරත්වයක් . ඒ දිව්ය අජානීය අශ්වයා තුළත් තිෙබ් නම්..... 
 
ෙම් දිව්ය ෙලෝකෙය් තිරිසන් සෙතක්  ගැනයි කථා කෙළේ. දිව්ය ෙලෝකෙය් තිරිසන් දිව්ය සත්වයාත් 
මනුෂ්යෙලෝකෙය් අපට වඩා රූපශීෙයන් ඉහළින් සිටිනවා. ඒත් පිංවත් ඔබ ලැඡ්ජාෙවන්න එපා. ඔබත් 
සැබැවින්මපිංවත්. ඔබට ඔය රූපය ලැබුෙණ් ෙපර පින නිසාමයි. නමුත් ඔබ ඔය රූපෙයන් මත්ෙනොවී ධර්මය 
සිතන්නදක්ෂ ෙවන්න. 'අර දිව්ය අශ්වයා මට වඩා ලස් සනයි' කියලා. එතෙකොට ඔබට පුළුවන්, නිතරම 
කිලුටුෙවන, නිතරම ෙසෝදන, ෙම් රූපය ගැන කලකිරිලා, සැබැවින්ම කාලයකට කිලුටු ෙනොෙවන, වඩාත් 
ලස් සනදිව්ය රූපයක්  ෙකෙරහි උපාදානය සකස්  කරගන්න. අවංකවම ඔබට එෙහම අවශ්යනම් ඔෙබ් 
රූපෙය්ජරා,  ව්යාධි,  මරණ වසාදමන රූපලාවන්යාගාරෙයන්,  බාබර් සාප්පුෙවන් මිදිලා ශද්ධා,  ශීල,දානය 
නැමැති සැබැවින්ම ඔබව වර්ණවත් කරන මාර්ගෙය් මුල් අදියරට එන්න. එතැනදී තරුණ ගිහිපිංවතුන්ලාට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන සෑබෑ සැපය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් , දැකීමක්  ඇතිෙවනවා. තමා සිටින්ෙන් 
මුලාවක බව දැෙනනවා. ඒ කියන්ෙන් ශද්ධාෙව් බීජය ඔබ තුළ සකස් ෙවනවා. මුළින්ම හිමින් සීරුෙව් ඔතනට 
එන්න. ශද්ධාව තමයි ෙමෙලොව ෙශේ◌ෂ්ඨතම ධනය. ඒ ෙශේ◌ෂ්ඨධනෙය් හිමිකාරිත්වය ලබාගන්න. 
 
එවිට නිතැනින්ම ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව සැප ලැබීෙම් සැබෑම මාර්ගය ඔබ ෙසොයාෙගන යාවි. 
 
පිංවත් ඔබට සැබෑ සැපය ගැන අවෙබෝධයක්  ලැබීම පිණිස, එය ධර්ම මාර්ගය පටන් ගැනීෙම් ගමනටඅෙයෝමය 
ශක් තියක් වීම පිණිස, ෙම් ෙලෝක ධාතුව තුළ ෙවෙසන වර්ණෙයන්, සැපෙයන්, බලෙයන්, රූපෙයන්ආඪ්ය 
කාන්තාව ගැන සඳහනක්  තබනවා. ෙම් රූපශීෙයන් බබලන නන් විසිතුරු මුතු, මැණික් , රන්ආභරණවල 
වටිනාකම දකිනවිට පිංවත් ඔබට සිෙත්වි ඔෙබ් ඔය ෙඩනිම් කලිසම, ෙකොන්ඩ ෙමෝස් තරය, ඉමිෙට්ෂන්කරාබු, 
මාල වළලු, රනින් සෑදූ ආභරණ ෙමොනතරම් අඩු ලංසුෙව් ෙනොවටිනා ෙද්වල් ද කියලා. ඔබ සැපයිකියලා 
විශ්වාස කරන සැපයත්, ලස් සනත්, ෙලොව්තුරා ධර්මය තුළින් ගිහිපිංවතුන්ලා ඔසවා තබන සැබෑසැපයත් අතර 
පරතරය ඔබ ෙහොඳින් අත්දකින්න. ඔබ ඉහත ඇඳුම් ආභරණ අයිතිකරගන්න ෙමොනතරම්රැකීරක් ෂාව්යාපාර 
කරලා මුදල් හම්බකරගන්න දුක් විඳින්න ඕනද?  පවුමක රන්මාලයක්  ගන්න වර්තමානෙය්තරුණයකුට, 
තරුණිෙයකුට ෙමොනතරම් ශමය වගුරවන්න ඕෙනද? ඊට අවශ්ය මුදල් හම්බකරගන්න, වර්තමානසමාජෙය් 
ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න ෙමොනතරම් ෙවෙහසක්  ගන්න ඕෙනද? රන් මාලයක්  දමාෙගන අදබියකින් ෙතොරව 
මහපාරක යන්න පුළුවන්ද? ඔබ සැපය කියලා කියන්ෙන් ඔය කරදර පීඩා රැසක්  රැඳුණු 
දුකට ෙන්ද? 
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    ්ය 

 
නමුත් ධර්මෙය් ගිහි පිංවතුන්ලාට ෙද්ශනා කරන සැපය තුළ ඇති ෙශේෂ්ඨම ෙලෞකික සැපය ලබන 
කාන්තාවමනුෂ්ය කාන්තාවක්  ෙනොව දිව්ය කාන්තාවකි. ඇය අන් කවුරුත් ෙනොව මුළු දිව්යතලයන්ටම අධිපති 
ශකෙදවියන්ෙග් අගබිසව සුජම්පතී දිව්යාංගනාවයි. ඇය වැනි අසිරිමත් සැපෙයන් ආඪ
දිව්යාංගනාවක් දිව්යතලයක තවත් සිටිය ෙනොහැකිය. ෙම් සුජම්පතී දිව්යාංගනාව සමාධිෙය් ඇසින් දුටු භික්ෂුවක්  
ඇයෙග්රූපශීය පහත ආකාරයට දක් වන ලදි. 
 
භික්ෂුවට සමාධිෙයන් ඇය දර්ශනය ෙවද්දී ඇය අඩි 6ක්  පමණ උස දිව්යාංගනාවකි. ඉන්දියානුනාට්යංගනාවක්  
සාරිය අඳින ආකාරෙය් ෙමෝස් තරයට සාරියක්  ඇය පැළ දෙගන සිටියාය. එම සාරියනිල්, ෙකොළ, දම්, අළු 
පැහැෙයන් යුත් වර්ණවලින් මිශව දිලිෙසන ස් වභාෙය් සාරියකි. වැලමිට අසලටඅත දිග ඉහත වර්ණවලින් 
සමන්විත හැට් ටයක්  ඇය ඇඳ සිටියාය. ෙමම සාරිෙය් සහ හැට් ටෙය් එකමතැන ඉහත වර්ණ මිශවීමකින් දැකිය 
හැකිය. සාරියත් හැට් ටයත් අතරින් ශරීරය බාහිරට ෙකොතැනකවත්නිරාවරණය වී ෙනොමැත. ඇය සාරියට 
උඩින් අඟල් හතරක්  පමණ පළල බඳපටියක්  පැළඳෙගන ඇත.බඳපටිෙය් ඉදිරිපස දිදුලන මැණිකකින් සාදන 
ලද රවුම් හැඩෙය් ආභරණයකි. බඳ පටිය වෙට්ටද මුතුමැණික් ඔබ්බවා ඇත. ඇයෙග් හිසෙකස්  වැටිය දණහිස 
දක් වා දිගය. එය ෙහොඳින් ෙගොතා පහළට දමා තිබිණ.හිෙසේ, උසින් අඩු ඔටුන්නකි. එය අෙත් පළඳින ෙප්රස්  
මුද්ෙද් හැඩයට තැනූ සුදු මැණික්  එබ්බවූ ඔටුන්නකි.ඇෙග් ෙගල මාල හතක් , දහයක්  අතර ගණනක්  ඇත. ෙම් 
සෑම මාලයක් ම ඇයෙග් කලවා පෙද්ශයටදිගය. ෙම් සෑම මාලයක් ම ඉහත සියුම් මුතුමැණික්  සහ රනින් 
ෙගත්තම් කර ඇත. ෙම් මාල සියල්ල අතරඑක සුවිෙශේෂ වූ මාලයක්  ඇත. එය එතුමියෙග් නාබිය පෙද්ශයට 
දිගැති මාලයකි. එහි අග සුදු පැහැතිෙදොඩම් ෙගඩියක පමාණෙය් මැණිකකි. එම මැණිෙකන් ෙවොට්  100 ක 
පමාණෙය් බල්බයකින් නිකුත් වනආෙලෝකධාරාවක්  නිකුත් ෙව්. ෙකොටින්ම ඇය දීප්තිමත් දැල්ෙවන 
බල්බයක්  ෙගල එල්ලාගත් දිව්යාංගනාවක් ෙසේය. නමුත් එම ආෙලෝකය විහිෙදන්ෙන් ඇෙග් ෙගල බැඳි 
මාලයක ඇති සුදු පැහැති මැණිකකිනි. ඇය ෙම්සාආභරණින් රූපශීෙයන් අග රැජිනක්  වුවද ඇය නිරහංකාර 
තැන්පත් ගති ඇති ෙපෞරුෂෙයන් පිරීගියදිව්යාංගනාවකි. සමහර දිව්යාංගනාවන්ෙග් ඇති ෙකළිෙලොල් බව, 
රූපශීෙය් ඇති රිද්මය, ලාලිත්යයවැනි දඟකාර චරිත ලක්ෂණ ඇයට නැත. ඇය තැන්පත් මෙහේශාඛ්ය ෙදව් දුවකි. 
 
පිංවත් ඔබ ඉහත සටහන පිළිගත්තද ෙනොපිළිගත්තද එය ෙම් ෙලෝකෙය් ධර්මය තුළින් ගිහිපිංවතුන්ලාට 
ලැබියහැකි සැබෑම සැපය පිළිබඳව මනස අවදිකරවන අත්දැකීමකි. භික්ෂුව පිංවත් ඔබට එෙසේ සඳහන් කළද 
ෙම්නිෙම්ෂෙය්ත් ඒ සුන්දර සුජම්පති ෙදව් දුවෙග් රූපය භික්ෂුව දකින්ෙන් ඇට සැකිල්ලක්  ෙකොටය. 
ධර්මෙය්සැබෑ අර්ථය එතැනය. එෙහත් පිංවත් ඔබ කලබල විය යුතු නැත. ෙම් අතිසුන්දර දිව්යාංගනාවට 
ඉහතසශිකභාවය ලැබුෙණ් මහන්සිෙවලා රැකීරක්ෂා,  ව්යාපාර කරලා ෙනොෙව්. අම්මා, 
තාත්තා,ස් වාමිපුරුෂයාෙග් දෑවැද්දට ෙනොෙව්. ෙම් සියලු සම්පත් ඇයට ලැබුෙණ් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේගිහි පිංවතුන්ලාට ඇඟිල්ල දිගුකර ෙපන්වන ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම තුළින්ය. ශද්ධාව, ශීලය, 
දානය,ෙද්වතානුස් සතිය ඉහත සැපය ඔබට ෙපන්වන මාර්ගයයි. පිංවත් ඔබ ඉන් බැහැරව ෙබොරුවට 
ෙමොනතරම්දඟලනවාද තුට් ටුෙදෙක් සැපයක්  ෙසොයන්න. 
 
බලන්නෙකෝ ෙමොනතරම් අසිරිමත් සැපයකටද බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔබලාට පාර ෙපන්වන්ෙන්. ඇයි අපි 
'ධර්මයදුක ගැන, මරණය ගැන, අනිත්ය ගැන පමණක් මයි කියන්ෙන්' කියලා ධර්මෙයන් ඈතට යන්ෙන්. 
ධර්මයෙකෙරහි කලකිෙරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ සැපය හැටියට දකින අවුරුදු 10 ක පමණ නවෙයොවුන් තරුණ 
කාලයක්තිබී ජරා, ව්යාධි, මරණයන්ට පත්වන ඔය "දුක" ලස් සන රූපය ෙකෙරහි ඇති කැමැත්ෙතන් මිදී 
"සැප"ලස් සන රූපයක හිමිකාරිත්වය ලබාගැනීමට ඔබත් කැමතිෙවන්න මුලින්ම. 
 
එක පිංවත් පවුලක මහත්මෙයක්  භික්ෂුවෙගන් ඇසුවා 'හාමුදුරුවෙන් අපි ශීලය ගැනම සිතමින්, අනිත්යසංඥාව 
දකිමින්ම ජීවත් වුෙණොත් අෙප් දරු පවුලට සහ කලදසාව, ඒ ෙගොල්ලන්ෙග් අනාගතය අඳුරු ෙවනවාෙන්ද 
කියලා. බලන්න ඒ මහත්මයා ධර්මය ෙමොනතරම් වැරදි අන්තයකින් ද අල්ලාෙගන ඉන්ෙන කියළා. 
තමන්ජීවත්වීමට ෙනොදන්නාකමින් ඇතිවන ආදීනව ධර්මෙය් ගිණුමට බැරකරනවා. ශද්ධාව අඩුකම, 
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විචිකිච්චාෙවන්සිතුවිලි. පිරිලා, පංචනීවරණයන්ෙගන් සිත වැඩිලා. ඒ මහත්මයා ශීලය ගැන අනිත්යය ගැන 
කතා කළත්,අවම වශෙයන් ශීලය තුළවත් ඔහු නැතිය කියන එක ඉහත කාරණයන්ෙගන් පැහැදිලි ෙවනවා. 
සෑම පවුලකටමආදායමක්  වියදමක්  කියන කාරණයක්  තිෙබනවා. ෙකොෙතක්  ආදායම් ලැබුවත් වියදම ඊට 
වැඩිනම් ජීවනපශ්න ඇතිවීම අනිවාර්යයි. ෙමය ධර්මෙය් වරදක් , ශීලෙය්, අනිත්ය සංඥාෙව් වරදක්  ෙනොෙව්. 
එමමහත්මයා ලැබීෙම් තරමට වියදම් කිරීමට ෙනොදන්නා කෙම් වරදයි. නමුත් අශද්ධාව නිසා එම 
වරදපටවන්ෙන්ත් ධර්මයට. මුළින්ම පිංවත් ඔබ අවංක ෙවන්න, ධර්මෙයන් ෙතොරව ජීවත් ෙවමින් ඔබ විඳින 
දුකනුවනින් දකින්න. දුක දකින ෙකනායි සැප ඇති මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්. දුකය කියමින් ධර්මයට 
ඔබද්ෙව්ශ කෙළොත්, සැක කෙළොත් ඔබට අහිමිවන්ෙන් සැබෑම සැපයයි. 
 
අවංකව ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරන කිසිම ෙකෙනකුට 'මට වැරදුනාය' කියල කියන්න තැනක්  නැහැ.අතීත 
අකුසල් සංස් කාර ෙහේතුෙවන් යම් තැනකදී වැරදුෙනොත් එය ෙහේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ජයගාහීවජීවිතයට 
ගලපාගන්නවා. ෙමය තමයි ශද්ධාව නැමති පරම ධනෙය් ලක්ෂණය. ෙමන්න ෙම් ධනෙය්හිමිකාරීත්වය 
මුලින්ම ඔබට ලබාගැනීම සඳහාමයි ෙම් සටහන තැබුෙව්. ෙම් ධනෙය් හිමිකාරීත්වය මුලින්ම 
ඔබඅයිතිකරගන්න. එවිට රුපියල්, ශත ඔෙබ් ජීවිතෙය් ෙදවැනි තැනට වැෙට්වි. ශද්ධාව ඇති පුද්ගලයාටජීවිතය 
කියන කාරණෙය්දීත් මරණය කියන කාරණෙය්දීත් ජයගාහී අවසානයක් මයි ලැෙබන්ෙන්. එම 
නිසාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය දුක ගැන කථාකරන දහමක්  ෙනොව දුක අභිබවා සැප 
අයිතිකරගන්නාදහමක් . අවශ්යනම් දුකත් සැපත් ෙදකින්ම මිදීයන දහමක් . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. දුක සැප ෙපරෙළන සංස් කාර 
 
වැස් ස ෙබොෙහෝම හයිෙයන් වහිනවා. තුන් බිත්ති කුටිෙය් ඉදිරිපස එල්ලා ඇති පැරණි සිව්ර අතරින් 
මීදුමත්,වහලෙය් කුෙම්රය අතරින් වැහි බිඳුත් කුටියට වැෙටනවා. පරිසරය මීදුමින් වැසිලා. හැබැයි සුළඟ 
තවමනැහැ. ෙවලාව පස් වරු 5.30 යි. දියසීරාව නිසා කුටිෙය් බිම සිෙමන්තිය ෙතත්ෙවලා. පාවහන්වලින්ෙතොර 
නිර්වස් ත ෙදපා,  ෙතතබරිත සිෙමන්ති ෙපොෙළොෙව් ගැෙටන විට සීතලක්  දැෙනනවා. ෙම් වැස් ස,සීතල, 
දියසීරාව, මීදුම හරිම අසරණයි. සරණක්  ඇති ජීවිතයක්  ඉදිරිෙය් ෙම්වා කුමක්  නම් පීඩාවක් කරන්නද..... 
 

ලන්තෑරුම් එළිෙයන් ලෑලි ඇඳ මත වාඩිවී ෙම් සටහන තබනෙකොට භික්ෂුවෙග් සිත පුදුමාකාර 
සැනසීමකින්පිරිලා. ෙම් ටික සටහන් වුෙණ් වැස් ස නිසා. ඒ නිසාම භික්ෂුව වැස් සට ආශිර්වාද කරනවා. 
භික්ෂුවටමතකය ෙත්ර ෙත්රී ගාථාවල එක්  රහතන් වහන්ෙසේ නමක්  උදාන වාක්යයක්  පකාශ කරනවා'වැස් ස¾ 
ඔබ ඇති තරම් වහින්න. ෙගොරවා ෙගොරවා වහින්න. වැස් සට බැහැ මාව අපහසුවට පත්කරන්න.මම කුටිය 
ෙහොඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්' කියලා. වැස් සට ගුලිෙවලා, වකුටුෙවලා වැස් සට බැණබැණ ඉන්නවා 
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ෙවනුවට උන්වහන්ෙසේ වැස් සට ආශිර්වාද කළා. අපි වැස් සට ෙකොච්චර කිව්වත් වහින්න එපාකියලා වැස් ස එය 
අහන්ෙන් නැහැ. වැස් සට ඇතිවන තුරාවට එය වහිනවා. වැස් ස වහිනතාක් පරිසරය, කුටිය හිරිකිෙඩන්, 
මීදුෙමන්, දියසීරාෙවන් ආකමණය කරනවා. 
 

ෙම් වැස් සට ෙතමුෙණොත් වැඩිම වුෙණොත් උණක් , ෙසම්පතිශ්යාවක්  හැෙදයි. ඊට වඩා හැෙදනෙලඩක්  නැහැ. 
ෙකොත්තමල්ලි ටිකක්  තම්බලා වළඳලා, බටහිර ෙබෙහත් ෙපත්තක් , කරලක්  වළඳලා එයසනීප ෙවලා යාවී. 
නමුත් ඇස නිසා ඇති වන ෙකෙළස්  වැස් සට, කණ නිසා ඇති ෙවන ෙකෙළස් වැස් සට නාසය, දිව, මනස, කය 
නිසා ඇතිවන ෙකෙළස්  වැස් සට පිංවත් ඔබ ෙතමුෙණොත් ෙමෙලොව,පරෙලොව ෙදෙක්දීම අපි දුකට වැෙටනවා. 
අර අතීත රහතන් වහන්ෙසේ සිංහනාද කරන්ෙන් 'මෙග් කුටියෙහොඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්. වැස් ස ඇති 
තරම් වහින්න' කියලා. 
 

ආධ්යාත්මික රූපයත්,  භාහිර රූපයත්,  විඥානයත් ෙම් කාරණා තුන එකතුවන ඵස් සය ළඟදීම 
උන්වහන්ෙසේඅනිත්යය දකිනවා. ඵස් සය අනිත්යයයි කියලා අවෙබෝධෙයන් දකින තැනදී විඳීමක්  
සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ.ඉන් ෙමහා අපි සැෙවොම ඵස් සය නිත්ය වශෙයන් ෙගන පංච උපාදානස් කන්ධය 
සකස් කරගන්නවා. ඒෙකෙළස්  වැස් සට ෙතෙමනවා. විඳීම කියන ෙසවිලි ෙනොකළ වහලය අපිව බරපතළ 
ආකාරයට ෙකෙළස් වලින්ෙතෙමනවා. ෙමහි ඵලය තමයි සංස් කාරයන්ෙග් බලවත් ෙරෝගාතුරභාවය. සංස් කාර 
ෙහේතුෙවන් හටගන්නාෙරෝගාබාධ ෙබෙහත්ෙපති, කරල්, සිරප් වළඳලා නම් සනීපකරගන්න බැහැ. කල්ප 
ගණන්මිථ්යදෘෂ්ඨිකභාවය, දුප්පත් බව, කුසගින්න, විරූපි බව, ගින්දර, ගිනි අඟුරු, ෙලෝදිය මත මදි නැතිව 
දුක්අනුභව කරලයි අවසන් ෙවන්ෙන්. දුකත් සැපත් ෙදකම සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයක්  මයි. එම නිසා දුක, 
සැපෙදකම අපි සම සිතින් පිළිගත යුතුයි. අපි සූදානම් සැප සතුටින් පිළිෙගන, දුක අසතුටින් පතිෙක්ෂේපකිරීමට 
නම් අපට කවදාකවත් ධර්මය ෙකෙරහි ශද්ධාවට පැමිෙණන්නට බැහැ. අනිත්ය සංඥාවන්ෙගන්ෙසවිලි 
ෙනොකරන ලද ඇස නිසාමයි, කණ නිසාමයි, නාසය නිසාමයි, දිව නිසාමයි, කය නිසාමයි, මනසනිසාමයි දුකත් 
සැපත් ෙදකම අපට උරුමකර ෙදන්ෙන්. අතීතෙය් වැඩ සිටිය රහතන්වහන්ෙසේ 'වැස් සතිතාක්  වහින්න. මාෙග් 
කුටිය ෙහොඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්' කියලා සිංහනාද කරන්ෙන්,උන්වහන්ෙසේෙග් කුටියට වැසිදිය 
ෙනොවැෙටන නිසා ෙනොව මීදුම,  සීතල ෙනොඑන නිසාම ෙනොව උන්වහන්ෙසේ'දැක් කාය' කියන තැනදීම, 
'ඇසුනාය' කියන තැනදීම 'දැනුනාය' කියන තැනදීම ඵස් සය අනිත්යවශෙයන් දැකීම පිණිස අවෙබෝධෙයන් 
සම්පූර්ණ උත්තමයකු නිසාය. 'මම' කියන පුද්ගලයා ෙහේතුඵලධර්මයන්ෙගන් සකස්  වූ ඵලයක්  ෙලස අවෙබෝධ 
කරගනිද්දී, ෙහේතූන් නිසා සකස්  වූ ඵලයක්  තුළසත්වෙයක් , පුද්ගලෙයක්  වශෙයන් අර්ථයක්  ෙනොෙපෙනද්දී 
කුමක්  නිසා, කව්රුන් උෙදසා තෘෂ්ණාවක් සකස් ෙවන්නද? 
 
පිංවත් ඔබ දෑස්  ෙහොඳින් විවර කර බලන්න. ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මනස යන ආයතන නිසාසකස්  වූ 
ෙකෙළස්  වැස් සට ෙතමුණු සත්වයන්ෙග් ෙලෝකයයි ඔබ ඉදිරිෙය් දර්ශනය වන්ෙන්. ධාරානිපාතවර්ෂාවක්  
ගහෙකොළ ෙපරළා, ඇල ෙදොළ ගංගා ෙදෙගොඩ තලා, පස් කඳු නායෙගොස්  මහා විනාශක් කරන්නා ෙසේ ඇස නිසා 
සකස්  වූ ෙකෙළස් වල බරපතළභාවය නිසාම ෙමොනතරම් දුක්  ෙගොඩක්  සත්වයාවිඳිනවාද. අපි එක 
ෙමොෙහොතක් වත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස නිසා වන දුක්  ගැන ෙමෙනහිකරනවාද, කථාකරනවාද. 
ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මනස නිසා ෙකෙළස්  වැස් සට හසුවුණ අයමයිඔය සිරෙගවල්වල, ෙරෝහල්වල, 
යුධ භූමිවල, ගිහිෙගවල්වල, මගෙතොෙට් අපට මුණගැෙසන්ෙන්.ස් වභාවධර්මෙය් වැස් ෙසන් ෙනොෙතෙමන්න 
අපි උපකම ෙයදුවාට,  තෘෂ්ණාෙව් ෙකෙලස්  වැස් ෙසන් අපනිරතුරුවම ෙතෙමනවා. අපි ෙලඩෙවනවා. 
ෙනොදැනුවත්කම නිසාම අසාධ්ය ෙරෝගීන් බවට පත්ෙවනවා.එෙහම ෙරෝගීන්ට ෙබෙහත් කියන්ෙනත් තවත් 
අසාධ්ය ෙරෝගිෙයක් මයි. ඒ නිසා ෙරෝගියා සහ ෛවද්යවරයාෙදෙදනාම හුඟක්  ෙවලාවට විනාශය කරාම පියවර 
තබනවා. 
 

එක තාත්තා ෙකෙනක්  සිටියා, ඒ තාත්තා දරුවන්ට ෙබොෙහොම ආදෙරයි. ඔහු රජෙය් ෙසේවකෙයක් . ෙමොහුශීලය 
ගැන එතරම් තැකුව ෙකෙනක්  ෙනෙවයි. මාරයා විසින් සමාජය තුළ එලා ඇති තරගකාරීත්වයනැමැති දැළට 
හසුෙවලා සිටි අෙයක්  ෙමොහු. යමක්  අයිති කර ගැනීමට යන ගමෙන්දී ෙමොහු ෙබොෙහෝමෙව්ගවත්. ෙකොටින්ම 
ෙමොහුට දවෙසේ පැය 24ම වුණත් කටයුතු සඳහා පමාණවත් මදි. ෙමොහු තමන්ෙග්දරුෙවක්  ෙවනුෙවන් 
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ෙබොෙහොම මහන්සිෙයන් නිවසක්  හැදුවා. නිවෙසේ වැඩකටයුතු අඩක්  නිමාකර තිබියදීෙමොහු මියයනවා. අපි 
දන්න ස් වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්  සමාධිය තුළින් අරමුණු කර බලනවා ෙමොහු මරණින් මතුෙකොතැනක ඉපදිලා 
සිටිනවාද කියලා. එවිට එම ස් වාමීන්වහන්ෙසේට අරමුණුෙවනවා මුල් ගලක්  දෑතින්අල්ලාෙගන සිටි බහිරව 
ස් වභාවෙය් ෙපේතෙයක් . ඔහු එරමිනියාෙගොතාෙගන,  මුල්ගල බදාෙගන ඉන්නවාවෙගයි දර්ශනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි භහිරවයා යනුෙවන් හඳුන්වන සත්වෙයක් . 
 

ෙම් කාරණෙය්දී භික්ෂුව හඳුනාෙගන ඇත්ෙත්,  වැඩ අවසන් ෙනොවූ නිවෙසේ උපාදානය නිසා ඉහත 
උපතසකස් කරගත් බවයි. දැන් ඉතින් මුල්ගල මෙග් ෙකොටෙගන බහිරව ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවා. ෙම් 
මුල්ගලනිශ්චිතවශෙයන් එම නිවෙසේම මුල්ගල ද කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ. බලන්න, නිවස නැමැති රූපය 
නිසා සකස් වූ තෘෂ්ණාව ෙහේතුෙවන් ඇතිවූ ෙකෙළස්  වැස් සට හසුව ඔහුව ගසාෙගන ෙගොස්  ඊළඟ භවෙය් 
පතිසන්ධියසකස් කර දුන්තැන. 'උපාදාන පච්ජයාරි භෙවෝ'..... ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති භයානකම අනතුරු නුවණින් 
හඳුනාෙනොගත්ෙතොත් ඔබට දුකම උරුමකර ෙදන ධර්මතාවය. ෙම් මහත්මයා මනෙසේ සකස් වූ ෙකෙළස්  
වැස් සටහසුවීම නිසා සකස් කරගත් දුක කල්ප ගණනාවක්  විය හැකියි ෙන්ද? 
 

වර්තමාන සමාජෙය් ජීවත්ෙවන හුඟ ෙදනකුට තමන්ෙග් කටයුතුවලට දවෙසේ පැය 24ත් මදි. ඒ මදිබව 
නිසාමසමහරු රාතිෙය් නින්ෙදන් ගණන් හදනවා. දරුවන්ට, බිරිඳට ආදරය කරනවා. මාරයා විසින් එලන 
ලදතරගකාරීත්වෙය් දැලට හසුවී දුවන්නන් වාෙල් දුවන චර්යාෙවන් මිෙදන්න. විෙව්කීව ෙකෙලස්  වැස් ස 
ගැනසිතන්න. සමාජය ෙව්ගෙයන් ෙලෞකික වශෙයන් සංවර්ධනය ෙවනවා. විසිතුරුභාවෙයන්, 
ගෘහනිර්මාණශිල්පෙයන්එකිෙනක අභිබවා දැකුම්කළු නිවාස ඉදිෙවනවා. ඔබෙග් සුන්දර නිවස යම් ෙසේ 
දැකුම්කලුද, විසිතුරුදබුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා ඔබෙග් සිත ඊටත් වඩා විසිතුරුයි කියලා. ෙමොකද 
ඔබ තුළ ඇතිතෘෂ්ණාෙව් දිග පළල නිසාමයි ඔය වැනි විසිතුරු නිවසක්  නිර්මාණය වුෙණ් කියලා. ඉහත වැකිය 
සටහන්කරනෙකොටම භික්ෂුවට හිනාවක්  ඇති වුණා. භික්ෂුව ෙම් ෙවලාෙව් වැඩ සිටින කුටිය කැලෙය් 
ඇතිමැටිගැසූ කුඩා පැළක් . රජෙගදර ඉන්න රජතුමාට වඩා නික් ෙල්ෂී සැනසිල්ලක්  භික්ෂුව ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්අත්විඳිනවා.තෘෂ්ණාව ක්ෂය වුණ තැන නිස් සරණය, සැහැල්ලුව මිස දුක සැප එහි ෙකොයින්ද? 
 

වැස් ස, සුළඟ, සීතල මීදුම එනවා. යනවා. ඒත් ඒ කිසිවකින් පීඩා විඳින්න පුද්ගලෙයක්  ෙමතැන නැහැ.ඵස් ස 
පච්ජයා ෙව්දනා..... ඵස් සය නිසා සකස්  වූ විඳීමත්, ඵස් සයත්, විඳීමත් අනිත්යධර්මයන්මයි.ෙමොන තරම් සරළ 
සමීකරණයක් ද. විසිතුරුභාවය වැඩිවන්න වැඩිවන්න,  තෘෂ්ණාව වැඩිවන බව ඔබෙත්රුම්ගන්න ඕනා. 
තෘෂ්ණාව වැඩිවන්න වැඩිවන්න දුකයි වැඩිවන්ෙන්. දුක කියන්ෙන් අවිද්යාව නිසා අපිටරැස් ෙවන්නාවූ 
සංස් කාරයි. සංස් කාරයන් නිදහෙසේ භුක් තිවිඳීමට අභය භූමියක්  ෙවමිනුයි ෙලෝකයපවතින්ෙන්. කුසල් සහ 
අකුසල් සංස් කාරයන්ට බාධාකරන්න ෙකෙනක්  ෙලෝකෙය් නැහැ. 
 
 

16. මට අවශ්ය වූෙය්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේව තෘප්තිමත් කිරීම 
පමණි 

 
සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක 'ශුෂ්ක විදර්ශක'  කියලා රහතන්වහන්ෙසේලා වැඩසිටිනවා. අතීතෙය් 
වැඩසිටියාවූචක් කුපාල මහරහතන් වහන්ෙසේ එවැනි ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේ නමක් . සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනයකඅවසාන කාලවකවානුවලදී චතුරාර්යසත්යය අවෙබෝධය කරන රහතන්වහන්ෙසේලා ෙමවැනි ශුෂ්ක 
විදර්ශකගණයට වැටීම ස් වභාවයක් . ෙමවැනි අයට බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග්,  මහරහතන්වහන්ෙසේලාෙග් 
ඇසුර,දර්ශනය ලැබීමක්  නැහැ. ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේ යනු මුලින්ම ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල 
ශද්ධාවටපැමිණ, ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගය, සිය මාර්ගය කරගනිමින්, ෙලෝකය ෙකෙරහි, නාමරූපධර්මයන් 
ෙකෙරහිදැඩි කලකිරීම් සකස්  කරෙගන තම ජීවිත අත්දැකීම් තුළින්ම,  ස් ෙවෝත්සාහෙයන්ම ජීවිත 
පරිත්යාගෙයන්නිවීෙම් මාර්ගෙය් සිටින ෙකෙනක් . ෙලෝකය ෙකෙරහි ඔහුෙග් කලකිරීම ෙකොතරම්ද 
කියනවානම් ෙමොහුජීවිතයඅතහරිනවා චතුරාර්යසත්යය අවෙබෝධය උෙදසා. ෙමොහුෙග් අරමුණ ඉලක් කය 
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නිවීම, අවෙබෝධය පමණක් මයි.ජීවිතය ෙකෙරහි ඇල්මක්  නැහැ. ධර්මය ෙකෙරහි විශ්වාසය තියුණුයි. ෙමොහු 
අවංකවම සූදානම් ජීවිතයමරණයට දමා, මැෙරන ෙමොෙහොෙත් ෙහෝ ලබන අවෙබෝධය තුළ ෙලෝකෙයන් 
නිවීයන්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචලශද්ධාව නිසාම ෙමොහු තුළ ෙම් විශ්වාසය සකස් ෙවලයි තිෙයන්ෙන්. එයත් 
ධර්මතාවයක් . ජීවිතයටආශාවකුත් නැහැ. මරණයට කැමත්තකුත් නැහැ. ජීවිතයත් මරණයත් ෙදකම 
අතහැරුණු තැන නිවීම කියනඅවෙබෝධය සකස්  ෙවනවාය කියන දැඩි විශ්වාසය තිෙබනවා. ජීවිතය අතහැරල 
තිෙබන්ෙන් මරණයට. ජීවිතයබැසෙගන තිෙබන්ෙන් මරණයට. නිවීෙම් අරමුණ එතරම් පබලයි. ශුෂ්ක 
විදර්ශකට අවසාන ෙමොෙහොෙත්දීමරණය ෙපෙනනවා. නමුත් අබමල් ෙර්ණුවක තරම්වත් මරණයට බියක්  
නැහැ. ෙමතැනදි ද්වන්ධ සටනක් පවතින්ෙන් ෙලෝකය සහ අවෙබෝධය අතර. ඒ කියන්ෙන් මාරයා සහ නිවීම 
අතර. මාරයා ෙලෝකය ෙදසටඅදිනවා. ශුෂ්ක විදර්ශක, නිවීම ෙදසට හඹාෙගන යනවා. ෙම් නිහඬ ද්වන්ධ 
සටනින් මරණය අතහැරී ඔහුඅවෙබෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. චක් කුපාල මහරහතන්වහන්ෙසේ තමාෙග් දෑස්  
ෙදක අන්ධෙවන බවෙහොඳටම දැන දැන නිවීම උෙදසා දෑස්  ෙදකම අතහරිනවා. වීර්ය සකස්  ෙවනවා. 
අධිෂ්ඨාණයතීවරකරමින් .... නාමරූප ධර්ම විනිවිද දකිමිනුයි ෙමෙහයුම කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ශුෂ්ක 
විදර්ශකරහතන්වහන්ෙසේ නිවන් අවෙබෝධය උෙදසා ජීවිතය අතහැරියත්, මරණය ෙපනි ෙපනී නිවීම ෙදසටම 
යනවා.අවසන් ෙමොෙහොෙත් උන්වහන්ෙසේ තුළ පුද්ගල සංඥාව හීනමෙවලා සියුම් නූල්පටක්  වන් ෙදයකිනුයි 
ෙලෝකයටබැඳිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝහය නැමති නූල්පටින්.... උන්වහන්ෙසේ තුළ ෙමෝදුවූ ඡන්දය, වීර්යය, 
චිත්තයවිනිවිද දැකීම නිසාම චතුරාර්යසත්ය අවෙබෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. ඒ අවෙබෝධය ලබන 
ෙමොෙහොෙත්මශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේ බලාෙපොෙරොත්තු රහිතවම නැවත ජීවිතයට ෙගොඩෙවනවා. 
අවෙබෝධයයි ජීවිතයයිෙදකම ලැබිලා. 
 
මරණයට අතහැරපු ජීවිතය ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේට නැවත ලැෙබන්ෙන් සංස් කාරයන්ෙග් 
බලවත්භාවයනිසා. මාරයා ෙමතැනදී දැඩි ෙවෙහසක්  ගන්නවා 'ශුෂ්ක විදර්ශක' ධර්මාවෙබෝධය ලබනවාත් 
සමගමමරණයට තල්ලු කර දමන්න. ෙමොකද මාරයා දන්නවා ෙමොහු ජීවත් වුෙණොත් තමන් අවෙබෝධ කරගත් 
ධර්මයෙලෝකයාට ෙද්ශනා කරයි කියලා. එය මාරයාට දැඩි තර්ජනයක් . නමුත් මාරයාෙග් අභිෙයෝගය 
එතනදිත්පරාජය ෙවන්ෙන් ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේෙග් අතීත සංස් කාරයන්ෙග් බලවත්භාවය නිසා. 
කුසල් සහඅකුසල් සංස් කාරයන්ෙග් බලවත්භාවයට මාරයා එතැනදී නැවත පරාජය ෙවනවා. ෙකොන්ඩඤ්ඤ 
මහරහතන්වහන්ෙසේ අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදී ඇතිකරගත් උපාදානයක්  තිබුණා. 'ෙගෞතම සම්මා 
සම්බුද්ධශාසනෙය් මුල්ම මහරහත් වහන්ෙසේ මම ෙවනවා'ය කියලා. අෙනකුත් සෑම භික්ෂු,  භික්ෂුණී, 
උපාසක,උපාසිකාසිව්වනක්  පිරිසම එවැනි අතීත උපාදානයන් සකස්  කරෙගන ඊට අදාළ කුසල්ධර්මයන් 
වඩවාෙගනතමයි ෙගෞතම සම්මාසම්බුද්ධ ශාසනයට බැසගත්ෙත්. ඒ වෙග්ම ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන් 
වහන්ෙසේකියන්ෙනත්අතීත ශාසනයක ඉපදිලා, එම ශාසනය අතුරුදන්වීමට ආසන්න කාලයක දැඩි ෙලස වීර්ය 
වඩා ශුෂ්ක විදර්ශකරහතන්වහන්ෙසේ නමක්  බවට පත්වූ රහතන් වහන්ෙසේ නමක්  එහිදී දැක 'මමත් අනාගත 
සම්මා සම්බුද්ධශාසනයකදී ශුෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේ නමක්  ෙවනවා'ය කියන උපාදානය ඇති 
කරෙගන ඊට අදාළකුසල් පරිපූර්ණ කරෙගන පැමිණි අෙයක් . එම නිසා තමාෙග්ම දැඩි වීර්යෙයන් ශුෂ්ක 
විදර්ශක රහතන්වහන්ෙසේනමක්  බවට පත්වුවද, උන්වහන්ෙසේලා තුළ අතීත ශක් තිමත් කුසල් සහ අකුසල් 
සංස් කාර සැඟවීතිෙබනවා. චක් ඛුපාල මහරහතන්වහන්ෙසේ විසින් මරණයට දැමූ එතුමන්ෙග් ජීවිතය, 
අවෙබෝධයට පත්වීමත්සමගින්ම මරණයට යා ෙනොදී නැවත ලබාෙදන්ෙන් කුසල් සංස් කාර විසිනුයි. නමුත් 
උන්වහන්ෙසේෙග් දෑස් ෙදක අන්ධභාවයට පත්කරගන්ෙන් අකුසල් සංස් කාර විසින්. ෙදයාකාරයක්  වන 
සංස් කාර උන්වහන්ෙසේටවිපාකයන් සලස් වලා දුන්ෙන් එෙහමයි. 
 
සංස් කාරයන්ෙග් විපාකයන්ට එෙරහිව යන්න මාරයාටත් ෙනොහැකි බව ඉහත කාරණෙයන් පැහැදිළි 
ෙවනවා.නමුත් සංස් කාර රැස් කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී ෙවන්ෙන්ත් මාරයාම බව ඔබ සිහිතබා ගත 
යුතුයි.මාරයා අකමැත්ෙතන් ෙහෝ කුසල් සංස් කාර රැස් කරගැනීමට ඔබට උපකාර කරන්ෙන් ඔබව ෙලෝකය 
තුළසිරකර තබාගැනීමට මිස, භවෙයන් එෙතරවීමට අවස් ථාව ලබාදීමට ෙනොෙව්. රහතන්වහන්ෙසේ යනු 
මාරයාටඅභිෙයෝග කළ උත්තමෙයක්  වන්ෙන් මාර ධර්මය,  මාර සැඩපහර විනාශකර දමා,  මුලාකර 
දමාසම්මාසම්බුද්ධ විෂයට අවතීර්ණ වන ෙහයිනි. මාරයාෙග් සැපය නැමති මුලාව උපෙයෝගී කරෙගන 
ෙපරලාමාරයාවම පරාජය කිරීමයි. දුකත්,  සැපත් නැමති මාරයා විසින්ම ෙපෝෂණය කළ ධර්මතාවයන් 
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ෙදක,මුලාෙවන් ෙතොරව නිවරැදිව හඳුනාෙගන දුකත්,  සැපත් උපෙයෝගී කරෙගන දුෙකන්,  සැෙපන්, 
උෙප්ක්ෂාෙවන්මිදී නිවීම සාක්ෂාත් කරගැනීම දක්ෂයාෙග් දක්ෂභාවයමයි. 
 
මහත්මෙයක්  ධර්ම සාකච්ඡාවක්  කරන අතරතුර පශ්නයක්  ෙයොමු කළා. 'ස් වාමීන්වහන්ස ෙරෝහෙල්වාට් ටුවල 
සමහර ෙරෝගීන් සිටිනවා දින ගණනාවක්  ෙව්දනාෙවන් පණ අදින. ආහාරයක්  නැහැ. නාසයට,මුඛයට, 
මුතාමාර්ගයට බටදමලා. සමහරු මහා හයිෙයන් ෙකඳිරිගානවා. හිතාගන්න බැරි දුකක්  ෙම්ෙරෝගීන් විඳින්ෙන්. 
ෙමවැනි ෙරෝගීන් නිසා තම ඥාතීනුත් මහාදුකක්  විඳිනවා. ෙමවැනි ෙරෝගීෙයක්  දැක් කහමෛවද්යවරෙයක්  
වශෙයන් මට හිෙතනවා අෙන් ෙම් ෙරෝගියා මැරුෙනොත් ෙහොඳයි කියලා. ස් වාමීන්වහන්ස,ෙමෙහම සිෙතන 
එක මට පවක් ද' කියලා. දින ගණනාවක්  ෙරෝහල් ඇඳක දුක් විඳින ෙරෝගිෙයක්  දැකලාඅපි සිතනවා නම් ෙම් 
මනුෂ්යයා මැෙරන එක ෙහොඳයි කියලා, එෙහම සිතන්ෙනත් එම ෙරෝගියා ෙකෙරහි ඇතිඅනුකම්පාව කරුණාව 
නිසා. ඒ අනුකම්පාව කියන්ෙන් දැඩිෙලස ෙමෝහය මුසුවූ අනුකම්පාවක් . පිංවත් ඔබධර්මානුකූලව ඒ ජීවිතය 
ෙදස බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙරෝගියා දින ගණනාවක්  පණ අදිමින් ෙම් ෙගවන්ෙන්තමා විසින් අතීතෙය් කළ 
අකුසල් සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයයි. ද්ෙව්ශය සකස් කර ගනිමින්,  අනුනෙග් සැපයටඊර්ෂාකරමින්,  සත්ව 
හිංසාවන් කරමින්,  ෙදමාපියන්ට ඇපඋපස් ථාන ෙනොකරමින්,  ෙරෝගීන්ට පිඩාකරමින් අතීතජීවිතෙය් තමා 
විසින්ම සතුෙටන් සිනාෙසමින් කළ අකුසල් විපාකයන් තමයි ඔය ෙරෝගී පුද්ගලයා ඇඳ මතෙව්දනාෙවන් 
අත්විඳින්ෙන්. ඔහු විසින්ම කරගත් ෙදයයි ඔහු අත්විඳින්ෙන්. ඔතැන කිසිම අසාධාරණයක් නැහැ. 'අෙන් පව්' 
කියන්න ෙදයක්  නැහැ. ධර්මානුකූලව බලනවිට ෙලෝකෙය් සර්ව සාධාරණවූ විපාකයක් ඔහු විඳින්ෙන්. පිංවත් 
ඔබ සිතනවා නම් එය අසාධාරණයක්  කියලා, ධර්මෙයන් බාහිරවයි ඔබ සිතන්ෙන්.අකුසල් සංස් කාරයන්ෙග් 
බියකරු බව, විෂම බව, අපුල බව, දුක්  ත බව ෙමවැනි ෙරෝගීන් තුළින් දකින්නටඔබ දක්ෂෙවන්න. හැකිතාක්  
එවැනි ෙරෝගීන්ට උපස් ථාන, උපකාර කරන ගමන් ඔබට එවැනි උපතක් එපායෑයි කලකිරීම සකස් කරගන්න. 
එම ෙරෝගියාට ෙගවීමට අකුසලයක්  ඇත්නම් එය සති ගණනාවක්  ෙහෝවිෙව්කීව ඔහුට ෙගවාදමා මියයන්න 
ඉඩපහසුකම් සලසන්න. සෑම තප්පරයකදීම පිංවත් ඔබ ෙම් දුක්  තසංස් කාර ෙකෙරහි කලකිරීම සකස් කර 
ගන්න. 
 
වර්තමාන ෙලෝකෙය් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවනවා,  දැඩි දුක් විඳින ෙරෝගීන්ට මාරාන්තික ඖෂධ එන්නත් 
කරඉක් මනින් මරණයට පත්කිරීම සම්බන්ධව. ෛමතිය ෙව්වා,  ද්ෙව්ශය ෙව්වා,  කුමන ෙහේතුවක්  
මුල්කරෙගනෙහෝ මරණාසන්නව දුක් විඳින ෙරෝගිෙයකුට බෙලන් මාරාන්තික ඖෂධ එන්නත් කර අස් වාභාවික 
ෙලසමරණයටපත්කිරීමට මනුෂ්ය ඝාතනයක් මයි. ෙරෝගියා දුක් විඳින්ෙන් ඔහු විසින්කරගත් අතීත අකුසලයක්  
නිසාමයි. ඔබඔය උත්සහ ගන්ෙන් 'අකුසලයට'මාරාන්තික ෙබෙහතක්  එන්නත් කර මරා දැමීමටය. අකුසල් 
සංස් කාරෙයෝමරාදැමීමට ඔබට ෙනොහැකිය. ඔබ එය සිදුකළ ෙහොත් මනුෂ්ය ඝාතන අකුසලය විසින් ඔබට 
විපාකයසලස් වනු ඇත. 
 
ෙලොව්තුරා ධර්මයට අනුව රූපය යනු මාරයාය. ඒ කියන්ෙන් ෙරෝගියා ෙලස ඇෙඳේ සිටින්ෙන් මාරයා 
යෑයිදකින්න. අනුකම්පාව ෛමතිය නැමති මාරධර්ම උපෙයෝගී කරෙගන මාරයා ඔය උත්සහ කරන්ෙන් 
ඔබෙග්දුක් ෙගොඩ වැඩිකිරීමටයි. ෙකෙනක්  අකුසලෙය් ෙයොදවා එහි විපාක ෙලස ඔහු දුක් විඳින විට, ඔහු ඒ 
අකුසල්සංස් කාර ෙගවීෙම් විපාකය තුළින් තවත් පිරිසක්  අකුසලෙය් ෙයදවීම මාරයාෙග් සිරිතයි. මාරයාෙග් 
ෙම්ෙදපිටකාට් ටු කියාවලිය නුවනින් හඳුනාගන්න. ෙම් විෂම සංස් කාර ෙකෙරහි කලකිරීම ඇති 
කරගන්න.ඔෙබ් ඇසට හමුවන සෑම සත්ව රූපයක් ම සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයක්  බව දකින්න. 
සංස් කාරයන්ෙගන් ෙතොරෙලෝකයක් ,  ෙලෝකෙයන් ෙතොර සංස් කාරයක්  නැති බව දකින්න. එවිට ඔබට 
ෙපෙන්වි මාරයාත් සංස් කාරත්එකම කාසිෙය් ෙදපැත්ත බව. 
 
ෙම් සංස් කාර අප තුළින් සකස්  ෙවන්ෙන් අවිද්යාව නිසාමයි. චතුරාර්යසත්යය ෙනොදැනීම... ෙලෝකයසැපයක්  
හැටියට ගැනීම... ෙමහි ඵලය තමයි සක් කායදිට් ඨිය, මමත්වෙය් දැඩිභාවය.පිංවත් ඔබට වසන්ෙවමින් ඔබ 
තුළම සැඟවී සිටින භයානක සතුෙරක්  සිටිනවා. ඔබ ෙකොෙහොම බැලුවත් ඔබතුළ ෙම් සතුරා සිටිනවාය කියලා 
හඳුනාගන්න බැහැ. ෙම් සතුරා තුළිනුයි ඔබ ෙලෝකය දකින්ෙන්. එම නිසාඔෙබන් සතුරා වසන්ෙවලයි 
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සිටින්ෙන්. ෙම් වසන්වීම ෙමොනතරම් සියුම් ද කියනවා නම් ඔබත් සතුරාත්ෙදෙදෙනකු නම ඔබම වශෙයන්මයි 
ඔබට ෙපෙනන්ෙන්. පිංවත් ඔබ දක්ෂනම් ෙම් සතුරා ඔෙබන් ෙවන්කරහඳුනාගන්න පුළුවන්. හඳුනාගන්න 
පුළුවන් විතරක්  ෙනොෙවයි, ෙමොහුව ජීවිතෙයන් ෙනරපාදමන්නත් ඔබට පුළුවන්.ඒ සඳහා ඔබ කල්යාණ මිත 
ආශය, සද්ධර්ම ශවණය කියන කාරණා ජීවිතයට එකතුකරගත යුතුයි.ෙමතනදි තමයි තමා තුළ ෙමවැනි 
සතුෙරක්  සිටින බව ඔබ දකින්ෙන්. පිංවත් ඔබ ඔබත් සතුරාවත් ෙවන්කරහඳුනාගන්න. ෙම් සතුරා තමයි 
සක් කායදිට් ඨිය. සක් කායදිට් ඨිය නැමති සතුරා පිංවත් ඔබට අතදිගහැරසංස් කාර රැස් කරගැනීමට උපකාරී 
ෙවනවා. 
 
දැන් විශ්වවිද්යාලවල,  පාසල්වල ළමයි අපට මුණගැහුණම අහන්ෙන් 'ස් වාමීන්වහන්ස,  පංතිෙය 
අෙනක් ළමයින් ෙහොඳින් පාඩම් කරනවිට වැඩිෙයන් ලකුණු ගන්නවිට මට හරි ඊර්ශ්යාවක්  ඇතිෙවනවා. ෙම්ක 
මෙග්අධ්යාපන කටයුතුවලටත් බාධාවක්  ෙවනවා. ෙම්කට ෙමොකද කරන්ෙන්'  කියලා. පාසල් 
විෙය්දීමතරඟකාරීත්වය නිසා දරුවන්ෙග් ජීවිත සක් කායදිට් ඨිෙයන් පිෙරනවා. ෙම් මමත්වෙය් දැඩිභාවය 
සකස් ෙවන්ෙන් රැකියාව,  විවාහය,  අවසන් ඉලක් කය කරෙගනයි. අම්මා තාත්තාත් දරුවන්ෙග් 
සක් කායදිට් ඨියටෙපොෙහොර දමනවා. දරුවන්ට ෙපොෙහොර දමන්ෙන් තමන් තුළත් අස් වැන්නට කැමත්ත තිෙබන 
නිසා. ෙමොකක් දෙම් සමාජය බලාෙපොෙරොත්තුවන අස් වැන්න? ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අකුසල මූලයන්. 
 
ෙම් සටහන ලියන භික්ෂුවටත් ගිහි ජීවිතයක්  තිබුණා. මෙග් ළමා,  තරුණ කාලෙය් මෙග් අම්මා 
තාත්තාබලාෙපොෙරොත්තු වුෙණත් ඉහත අස් වැන්නමයි. ඒත් අම්මා තාත්තා කියපු ෙදය මම නම් කෙළේ 
නැහැ.ෙදමාපියන් ෙමෙහම කීෙව් අවංකවම අපිට ඇති ආදරය නිසා. ෙදමාපියන් සැප හැටියට දකින්ෙන් 
ඔතැනයි.ඒ පිංවතුන්ට ඉන්එහාට ධර්මානූකූල දැක් මක්  තිබුෙණ් නැහැ. නමුත් ෙමොකක් ෙදෝ සංස් කාර 
කුසල්ශක් තියක්  නිසා ෙදමාපියන්ට නැති ඉවක්  ජීවිතය ගැන මට තිබුණා. ෙදමාපියන් ඒ ගැන 
අතෘප්තිෙයන්හිටිෙය්.ඒත් මට අවශ්ය වුෙණ් ෙදමාපියන්ෙග් ෙමෝහය තෘප්තිමත් කිරීම ෙනෙමයි. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේතෘප්තිමත් කිරීම පමණයි මට අවශ්ය වුෙය්. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ උෙදසා යමක්  අතහරින්න පිංවත් 
ඔබබියෙවන්න එපා. ෙමොකද අතහරින්න යමක්  ඔබට තිෙබනවා නම් ඒ ෙදය ඔබට ලැබුෙණ් සද්ධර්මය 
නිසාමයි.ඒ නිසා පිංවත් ඔබට ලැබුණු ෙදය සද්ධර්මය උෙදසාම අතහැර, භවෙය් ෙමෙතක්  ෙනොලද එකම 
ෙදයඅයිතිකරගන්න. ජීවිතෙය් ඉතිරිව ඇති ෙකටි කාලය, සතර අපාෙයන් එෙතර වීම සඳහා කැපකර, 
අකුසල්සංස් කාර ෙහේතුෙවන් සකස්  වන කල්ප ගණනාවක අතිශය දුක් ,  විනාශකාරී ස් වභාවයන් 
නුවනින්ෙමෙනහිකර,  වලක් වා ගැනීමට දක්ෂවන්න. ජීවිතෙය් හිස්  බව දකිමින්ම ජීවත්වන්න. සිහිනුවන 
තිෙබනඅම්මා තාත්තා ෙදපලක්  තම දරුවාෙග් අධ්යාපනය උෙදසා වැයකරන වසර 15 ක පමණ කාලය 
එමදරුවාට සතර අපාෙයන් මිදීෙම් ධර්මතාවයන් පගුණ කිරීම උෙදසා කැප කළෙහොත් ඔෙබ් දරුවාට 
ඔබසැබෑම කළ්යාණ මිතෙයක්  වනවා. එම දරුවා ෙලෝකයාෙගන්, පශ්න, දුක්  , කම්කෙටොලුවලින්පීඩාවන් 
ලබන දරුෙවක්  ෙනොව, ෙදව්බඹුන්ෙගන් වැදුම් පිදුම් ලබන දරුෙවක්  ෙවනවා. මව් කිෙරහි වන්දියෙගවූ 
දරුෙවක්  ෙවනවා. එපමණක්  ෙනොව උපරිම භව හතකට ජාතිය සීමාකරගත් මාර්ගඵලලාභී 
ෙදවිෙයක් දිව්යාංගනාවක්  ෙවනවා. මාර්ගඵලලාභී ෙදවියන් දිව්යාංගනාවන්ෙග් ඇසුර ලබන පිංවෙතක්  
ෙවනවා.පිංවත් ෙදමාපියන් දරුවන් ෙයොමු කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන දුක ෙදසත්, ධර්මෙය් ෙපන්වාෙදන 
සැබෑමසැපය ෙදසත් නුවණින් බලන්න. දරුවන් ෙම් විශම, දුෂ්ශීල, අන්තරාකාරී සමාජෙය් අතරමං කරන්න 
එපා.පිංවත් ඔෙබ් දරුවා සැබෑම පිංවත් දරුෙවක්  නිසයි ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔෙබ් කුෙසන් ධර්මය 
සන්දිට් ඨිකවතිෙබන ෙම් බිමට බැසගත්ෙත්. දරුවා ලැබූ ඒ උතුම් අවස් ථාෙව්දී දරුවාට ෙනොමග ෙනොව, 
ධර්මෙය්සැබෑම මග කියාදී, බුදුසමිඳුන් තම රාහුල පුතනුවන්ට මග ෙපන් වූෙය් යම් දිශාවකට ද, පිංවත් 
ඔබත්ඔෙබ් දරුවාට දුෙකන් ෙතොර සැපෙයන්ම සපිරුණු දිශාව ෙපන්වා ෙදන්න. එතැනදී ඔබ සැබෑ ෙබෞද්ධ 
අම්මාෙකෙනක් , තාත්තා ෙකෙනක්  ෙවන්ෙන්.... 
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17. ෙම් මුළු ෙලෝකයම ඔහුට කමටහනක්  වූ ෙමවලමකි 
 
භික්ෂුවට මතකයි, භික්ෂුව උපසම්පදා විනය කර්මයට සහභාගීවී පැමිණි පසු ආරණ්යෙය් වැඩ සිටිසාමෙන්ර 
හිමිනමක්  විමසුවා 'ඔබ වහන්ෙසේ ඊෙය් උපසම්පදා වුණාෙන්. දැන් ඔබ වහන්ෙසේ ෙලොක් ෙකක් ෙන්ද?' කියලා. 
ඒ දරුවා උපසම්පදාව කියන අර්ථය දුටු චිතයයි ඒ පකාශකෙළේ. ඒ ෙමොෙහොෙත්භික්ෂුව කිව්ෙව් 'දරුෙවෝ, 
උපසම්පදා පිංකෙමන් පස් ෙසේ මම තව කුඩා වුණා' ය කියලයි. සරළ වුණායකියලයි. නිහතමානී වුණාය 
කියලයි. උපසම්පදා විනය කර්මෙයන් පස් ෙසේ මට ෙවච්චි ෙදයයි මම පකාශකෙළේ. ඒත්, ඒ දරුවා ඒක ෙත්රුම් 
ගත්ෙත් නැහැ. ශීලය තුළට යන්න යන්න ඔහු නිෙවනවා. එය ශීලෙය්ආශ්චර්යයක් . සිsල්පද රකිනවාය 
කියන්ෙන් ජීවිතයට පහසුවක් මයි. භික්ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඉන්න සරළභාවය ශීලෙය් ඵලයක් . ෙමතනට එන 
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ෙකනා අවෙබෝධෙයන් දන්නවා තමා තුළ විකුණන්නවත්,  විකිෙණන්නවත්ෙදයක්  ෙනොමැති බව. අපි 
විකුණන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ. ෙමෝහ අකුසල් මූලයන් තුළින් ෙගොඩගසාගත් 'මෙග්කුණුෙගොඩ'මයි. එෙහම 
කුණුෙගොඩක්  නැති තැන ඔහු නිදහස්  පිංවෙතක් . 
 
පිංවත් ඔබ සම්මා වායාෙමෝ කියන යහපත් ව්යායාමයක ෙයෙදන ෙකෙනක්  ෙවනවා. යහපත් 
ව්යායාමයකියන්ෙන් කුසල් ධර්මයන් දියුණුකරගැනීමත්, අකුසල් දුරුකර ගැනීමත් කියන කාරණයයි. අකුසල් 
පහානයකරනපිංවතා කුසලය තුළටමයි ජීවිතය රැෙගන යන්ෙන්. එයා කුසල් අකුසල් ෙහොඳින් හඳුනනවා. ඒ 
ෙදෙක්ඵලවිපාකයන් ෙහොඳින් හඳුනනවා. දැන් ෙමොහු දිට් ඨධම්මෙව්දනීයව කුසලෙය් ඵලයන් භුක් තිවිඳින 
ෙකෙනක් .ජීවිතයට සැනසිල්ල ලැෙබන්න ලැෙබන්න තව තවත් කුසලය දිශාවටමයි ඔහු ඇදීයන්ෙන්. ෙමොහු 
ෙලෝකය තකන්ෙන්නැහැ. සන්දිට් ඨ§කව ධර්මෙය් ගුණයන් අත්විඳිනවා. ෙමොහු ආපසු හැරීබලන්ෙන් යමක්  
ඉෙගනගැනීමටපමණක් මයි. පසුතැවීමට ෙනොෙව්. ෙමොහු ෙබොෙහෝම කියාශීලියි. හැබැයි අධිෙව්ගී නැහැ. ශීලය 
විසින්ෙමොහුව තැන්පත්ෙකොට තිෙබන්ෙන්. ඔබ දැන් දන්නවා කුසල් අකුසල් ෙදකම සංස් කාරයන් 
බව.සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවය අනිත්ය බව. ෙම් දැක් ම නිසාම ඔබ උත්සාහගන්නවා කුසල් අකුසල්ෙදෙකන්ම 
මිෙදන්නට. ඔබ කල්පනා කරනවා කුමක්  නිසාද කුසල් අකුසල් සිද්ධෙවන්ෙන් කියලා. රූපයෙකෙරහි ඇති 
ඡන්දරාගය නිසාමයි අපි කුසල් අකුසල් සිදුකරන්ෙන්. එයා නුවනින් ෙමෙනහි කරනවා රූපෙය්අනිත්යබව. 
දැන් එයා ව්යායාමයක ෙයෙදන්ෙන් දුක පිණිස ෙහේතුවන ෙද්වල් අයිතිකරගන්න ෙනොෙව්. දුෙකන්මිෙදන 
දිශාවටයි ඔහු ෙයොමුවී සිටින්ෙන්. ඔහු තෘෂ්ණාව ඉලක් ක කරෙගන, පංචඋපාදානස් කන්ධෙය්අනිත්යභාවය 
දකින්නයි උත්සාහගන්ෙන්. එතනමයි එයාෙග් සම්මා වායාමය. කුසල්, අකුසල් වල ඵලයභවයමයි කියලා 
ඔහුට දැන් ෙපෙනනවා. ඔහු සිත,  කය,  වචනය ෙමෙහයවන්ෙන් ධර්මය තුළින් යමක් ඉෙගනගැනීෙම් 
දිශාවටමයි. රූපය කාමය සඳහා ෙනොව, කීඩාව සඳහා ෙනොව අවෙබෝධය සඳහාය කියනකාරණය ඔහු දකිනවා. 
 
ඔහු තුළ සම්මා සතිය යහපත් සිහිය ඇතිෙවනවා. ෙමොහු ෙහොඳ නරක ෙතෝරාෙබ්රා ගන්නවා. ධර්මය 
අධර්මයහඳුනා ගන්නවා. විනයට අනුව ඇවත දැක ඒවා පිරිසිදුකර ගන්නවා. මග ෙනොමග ෙත්රුම් 
ගන්නවා.නවාතැන් ෙපොළවල් නැති නිවන් මාර්ගය දැන් ඔහු ෙහොඳින් හඳුනනවා. එයා දන්නවා 'බුද්ධං 
සරණංගච්ඡාමි'  කියන සරණාගමනෙය් ඇති අර්ථය. එයා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ තුළින් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේෙග් රූපයෙනෙමයි දකින්ෙන්, උතුම් සම්මා සම්බුද්ධ ඤාණයයි. එයා දන්නවා ධර්මෙය් අර්ථය 
අනිත්යයි කියලා.සංඝරත්නය කියන්ෙන් විමුක් ති ඤාණදර්ශනවල ඵලයයි කියලා. එයා කවදාකවත් ෙපොත්ත 
ෙසොයාෙගන යන්ෙන්නැහැ. එයා ෙසොයාෙගන යන්ෙන් අරටුවයි. එයා දැන් අරටුව හඳුනනවා. කාම රූපී, අරූපී 
භවාතයන්පිළිබඳ මුළාවන් දැන් ඔහුෙගන් ඉවත්ෙවලා. ඔහු ඒ සඳහා සක් කාය දිට් ඨ§ය,  විචිකිච්ජාව, 
සීලබ්බතපරාමාස ධර්මයන් ජීවිතෙයන් සියුම්කර දමනවා, නුවනින් ෙමෙනහි කරමින්. ඔහු නිවැරදිව දන්නවා 
ඔහුඉදිරිෙය් කාම,  රාග,  පටිඝ පළිෙබෝධයනුත් තිෙබනවා කියලා. කළ්යාණ මිත ඇසුර ලබමින් 
ෙමොහුස් වයංකීයව ධර්මෙය් ශක් තිෙයන්ම ඉදිරියට යන්ෙන්. ෙමොහුට හදිසියක්  නැහැ,  ෙමොහු 
දන්නවාඉක් මන්කාර බවත් සිතිවිල්ලක් ය කියලා. ඒ සිතුවිල්ලත් අනිත්ය වශෙයන් දකිද්දී ඔහු දකින්ෙන් 
ධර්මෙය්අර්ථයයි කියලා. වාද විවාද සිත ඇතුෙළේ තිෙබනවා. ඒවා විසෙඳන්ෙන් ධර්මානුකූලව, 
නිවැරදිදිසාවටමයි. ෙමොහු ආපසු හැෙරන්ෙන් නැහැ. සම්මා සතිෙය් සැබෑම ආශ්චර්ය ඒකයි. ඔබ ෙම් 
ෙමොෙහොෙත්ෙමොන ෙද්වල් අයිතිකරෙගන සිටියත් අවසානෙය් ඒවා මතක සටහන් පමණක් මයි. ඒ මතක 
සටහන් ෙහේතුෙවන්තවත් උපතකටයි ඔබ බැසගන්ෙන් කියලා ඔහු දන්නවා. ෙමොහු කය දකින්ෙන් සතර මහා 
ධාතුන් වශෙයන්,ෙදතිස්  කුණුපයන් වශෙයන්, ආයතන වශෙයන්, පංචඋපාදානස් කන්ධ වශෙයන්. ෙමොහු 
ෙව්දනාව දකින්ෙන්ඇලීම්, ගැටීම්, උෙප්ක්ෂාවන් හැටියට. විඳීම නැතිතැන මනස විසිතුරුයි. එහි ඝණ රූප 
සටහන් නැහැ. රූපසටහන් ඇඳුනද ඒවා ඉතා ඉක් මනින් මැකීයන සටහන්. එෙහයින් එතැන ගැටලු නැහැ. 
ගැටලු ඇත්ෙත්තෘෂ්ණාෙව් තීන්ත විසින් රූප ඝණ කර අඳින තැනදීය. තෘෂ්ණාෙව් තීන්ත දියවුන තැනදී ඝණ 
චිතයක් නැත. එෙහයින් සිත නිරතුරුවම පභාෂ්වරයි. ඒ පභාෂ්වර සිතිනුයි ඔහු දැන් ෙලෝකය බලන්ෙන්. ෙම් 
මුළුෙලෝකයම ඔහුට කමටහනක්  වූ ෙමවලමකි. එම සිත ඔබ මෙඩ් ඔබාගත්තද එහි මඩ තැවරී නැත. 
තැවෙරනස් වභාවෙයන් යුත් තෘෂ්ණාෙව් ලාටු එහි නැත. දායක මහත්මෙයක්  මහත්මියක්  ෙමොනතරම් 



89 
 

ෙලන්ගතුකම්පෑවද, පිංවත් ඔවුන් සහ බැඳීමක්  නැත. මන්ද බැඳීම ඇතිකරන්නාවූ තෘෂ්ණාෙව් මැවුම්කාරියව 
මරාදමාඇති ෙහයිනි. දැන් ඔබ ෙලෝකයට ණයකාරෙයකු ෙනොෙව්. 
 
මුල් අදියෙර්දී ඔහු දුකට ෙහේතුවන සක් කාය දිට් ඨ§ය,  විචිකිව්ජාව,  සීලබ්බත පරාමාස යන 
සංෙයෝජනධර්මයනුත්, ෙදවැනුව කාම, රාඝ, පටිඝ ෙමෝහ ධර්මයනුත් ෙහොඳින් හඳුනන අෙයකි. ෙමොහු දැන් 
එක ෙදයක් කරමින් තව ෙදයක්  හිතන අෙයක්  ෙනොෙව්. එක ෙදයක්  කරමින් තව ෙදයක්  කථාකරන අෙයන් 
ෙනොෙව්.කළ යුත්ත ෙනොකළ යුත්ත වටහාෙගන කරන අෙයකි. තමාෙග් අරමුණු ෙමොහු තමා විසින්ම පාවා 
ෙනොගනී.ෙමොහුෙග් ගමන පසන්නය. ධර්මෙය් හැඩතල ෙපන්නන්ෙනකි. සිතුවිලි විෙව්කීභාවයට පත්වූෙවකි. 
ෙමොහුඇවතක්  වුවෙහොත් වහ වහා නිවැරදිවනවා, දුසිල්වතුන් මග හැර යනවා, නපුරු අවදානම් තැන් මග 
හැරයනවා,  ශීලයට ඇති කැමැත්ත නිසාම..... ෙලෝකයක්  තනිවුනාය කියල ෙමොහු තකන්ෙන නැහැ. 
ෙමොකදනැතිෙවන්න ෙකෙනක්  ෙමතන නැහැ. ස් ථිරව රැෙඳන්න පුළුවන් ෙකෙනකුත් ෙලෝකෙය් නැහැ. 
සිව්පසයපරිහරණෙය්දී ෙමොහු මන්දගාමීයි. ඔහු දන්නවා ෙව්ගය තමාව ෙගොදුරක්  කරගනීවි කියලා. ලාභ 
සත්කාරසර්පෙයක්  වශෙයන් දකින්ෙන්. උවමනා එපාකම් ෙගොඩාක්  ෙගොඩගසා ගන්ෙන් නැහැ. ලද 
ෙදයින්සතුටුෙවනවා. ඉන්දිය සංවරය ඉතා දියුණුයි. උෙද්, දවල්, රාතී වශෙයන් ෙමොහු කාලය දකින්ෙනනැහැ. 
ෙමොහු දන්නවා ෙම් ෙමොෙහොත උතුම්ම ෙමොෙහොතයි කියලා. එය ෙගවී යනවා ලැබුවාවූ ෙමොෙහොතපෙයෝජනයට 
ගන්නවාය කියලා. ෙමොහු ෙලෝකයාෙගන් සම්මාන ෙගෞරව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන නැහැ. ඔහුදන්නවා 
නිෙකෙලස්  ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සම්මාන ෙගෞරවයට තමන් පාතවී ඇති බව. ඔහුසංකීර්ණව 
ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ අභිභවාගිය අෙයක් . නිරතුරුවම ෙලෝකය වසඟ කරන දුක කියනකාරණෙය් අර්ථය 
ෙහළිකරගත් ෙකෙනක්  ෙවනවා. 
 
සමාධිමත් භාවෙය් ආරම්භය ආශ්වාස පශ්වාසෙය් දිග භාවය,  ෙකටි භාවය,  විචාර විතක් ක,  පීතියසැපය 
පසුකරමින් සිත උෙප්ක්ෂාව කියන ඇලීම් ගැටීම් වලින් ෙතොර ස් වභාවයට පත්ෙවනවා. උෙප්ක්ෂාවකියන තැන 
ෙබොෙහෝම සුන්දර පැහැදිලි නම්යශීලී තැනක් . විදර්ශනාව ෙදසට හිත ෙමෙහයවීමට අවශ්යනම්දැන් සිත 
සුදානම්. ඔහු මුලින්ම තමා උෙප්ක්ෂාව දක් වා පැමිණි ආශ්වාස පශ්වාසෙය් දිග, ෙකටිභාවය, විචාර විතර්ක, 
පීතිය සැපය අනිත්යවූ හැටි විදර්ශනාෙවන් දකිනවා. ඔහු ඒවාට ඇති ඇලීෙමන්මිෙදනවා. සෑම රූපයක් ම 
අභියස අනිත්ය සංඥාව ඉස් මතුෙවනවා සිත තුළින්ම. කැමත්තයි අතහැෙරන්ෙන්අවෙබෝධයයි ලබන්ෙන්. සතර 
මහා ධාතුෙව් සැබෑම ෙව්ගය, විඤ්ඤාණ ධාතුෙව් සැබෑම ෙව්ගය ඔහු තමඅවෙබෝධ පථයට හසුකර ගන්නවා. 
සිත උෙප්ක්ෂාව කියන නම්යශීලී තැනදී අවශ්යනම් ෙමොහුචුතූපපාතඥානය, පුර්ෙව් නිවාසානුස් සති ඥානය, දිව්ය 
චක් ඛු ඥානය, දිව්ය ෙශොaත ඥානය ඔස් ෙසේසිත රැෙගන යනවා. මස්  ඇෙසන් ෙනොදැක් ක ෙලෝකය සමාධිෙය් 
ඇෙසන් දකිනවා. සිත රළු බවට පත්කරනපංචනීවරණයන්ෙග් ගහණෙයන් මිදුන සිත පභාෂ්වරයි. ආෙලෝකය 
තුළිනුයි ෙමොහු ෙලෝකය දකින්ෙන්. සම්මාසමාධිය ෙලෝකෙය් ෙබොරුව නිෙශේධ කර සත්යාවෙබෝධය අත්දැකීම් 
තුළින්ම ඔබට පසක් කර ෙදනවා. එවිට ඔබතුළ පැටලිලි ස් වභාවයන් නැත. ඔබ ඇත්ත ඇතිහැටිෙයන් දකී. 
සම්මා සමාධිෙය් අසිරිමත් ස් වභාවයක් ෙමහි සටහන් තබමි. 
 
එක් තරා භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවන විට මීට වසර ෙදදහස්  පන්සියයකට ෙපරාතුව ජීවමානවවැඩසිටි 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙම් ෙමොෙහොෙත් සමාධිෙයන් දර්ශනයකර ෙගන ඇත. ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ පිරිනිවන්පා අවසානය. නමුත් ෙම් භික්ෂුව ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
දකින්ෙන්පුර්ෙව්නිවාසානුස් සති ඥානය තුළින්ය. එම භික්ෂුව මීට වසර ෙදදහස්  පන්සියයකට ෙපර කාලෙය් 
දඹදිවදීබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජීවමානව දැක තිෙබන්න පුළුවන්. එෙසේත් නැතිනම් ශී ලංකාවට 
වැඩමකළඅවස් ථාවක බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජීවමානව දැක තිෙබන්න පුළුවන්. එෙසේත් නැතිනම් දිව්ය 
තලයකෙදවිෙයක්  ෙලස ඉපිද සිට බුදුරජාණන් වහන්ෙසේව ජීවමානව දැක තිෙබන්නට ඇත. ඒ අතීත 
දර්ශණයපුර්ෙව්නිවාසානුස් සති ඥානය ඔස් ෙසේ අරමුණු ෙනොකරම ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ එම 
භික්ෂුවටදර්ශනය වී ඇත. 
 
ෙලෝකෙය් ඇත්ත ඇතිසැටිෙයන් ෙපන්වීම සම්මා සමාධිෙය් ස් වභාවයයි. ඒ ඇත්ත ඉදිරිෙය් කුමන 
රූපයක්දුටුවද එම රූපය දිනෙයන් මනසින් මැකීයන්ෙන් අනිත්ය සංඥාව ඉස් මතුවීමත් සමගින්මය. 
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ශාස් තෘන්වහන්ෙසේෙග් රූපය ඉදිරිෙය් වුවද විඳීම නිරුද්aධවී ෙගොස් ය. සම්මා සමාධිය ඔබව ෙලෝකෙයන් 
එෙතර කරනදැක් මයි. අනිත්යෙය් සියුම් ෙව්ගය පඥාෙව් දැලට හසුකරගන්නා දැක් මයි. 
 
භික්ෂුව පිංවත් ඔබටත් එන්න කියලා ආරාධනා කරන්ෙන් ෙමතැනට. අතුරු නවාතැන්පලවල් වල 
නැවතීසිටිනවාට වඩා ෙමතැන ෙමොන තරම් ආරක්ෂාකාරී තැනක් ද. 
 
පුද්ගලෙයක්  සිටිනවා ඔහු ෙලෝකය සමග තැවරී නැහැ. ෙලෝකය සමග මුහුෙවලා නැහැ. ෙලෝකය කියලාකීෙව් 
නාමරූප ධර්මයන්ට. ෙලෝකයට ෙනොතැවරුන,  ඔබටත් මටත් පාර කියන ෙම් සුන්දර මිනිසා 
ජීවත්වන්ෙන්සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක. ෙම් සුන්දර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ඵලය තුළ පමණක් මයි. 
 
දැන් ෙව්ලාව සවස 5,00 පමණ ඇති. කුරුල්ලන්ෙග් හඬ ෙබොෙහෝම ෙව්ගවත්. ෙම් කුටිය අවට 
කැලෑෙරොෙද්කුරුල්ලන් සියගනනක්  සිටිනවා. විවිධ වර්ග වල, හැඩවල, වර්ණවලට අයිති. ෙම් කුරුල්ලන් 
නගන විවිධශබ්දකිචිබිචිය හරිම මිහිරියි. ඒ මිහිරි පක්ෂි චර්යාවන් නරඹන්න ඔබ හරිම කැමතියි. සමහරවිට එය 
ඔෙබ්විෙනෝදාංශයක් . නමුත් ෙම් කුරුල්ලන්ෙග් මිහිරි නාදය භික්ෂුවට ඇෙසන්ෙන් අෙඳෝනාවක්  වෙග්. 
නිකංඅෙඳෝනාවක්  ෙනෙව්. තිරිසන් අපා දුෙක් අෙඳෝනාවක්  වෙගයි. ඔය කුරුල්ෙලෝ අතුපතර රිංග 
රිංගාෙසොයන්ෙන් ගස් වල සිටින පණුවන්, දලඹුවන්, කෘමීන්. ඒවා ඔවුනෙග් රසවත්ම ආහාරයයි. ඔය ලස් සන 
පාටපාට සුන්දර එක කුරුල්ෙලක්  දිනකට අවමවශෙයන් පණුවන් පනස්  ෙදෙනක්  පමණ ගිලදමනවා. 
පාණඝාතඅකුසලෙය් ෙතෝතැන්නක්  පක්ෂි ජීවිතය. පණුවන් ෙහොෙටන් අල්ලාෙගන එම ෙහොෙටන් ෙදතුන් වරක්  
අතුවලටතට් ටු කරනවා පණුවා මැෙරන්න. පණුවා මැරුණ පසුයි එය ගිලදමන්ෙන්. එම පක්ෂියා තුළ සත්ව 
ඝාතන,සත්ව හිංසා කියන ෙ◌ච්තනා සියල්ල සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසය තමයි 
නැත්ෙත්පක්ෂියා තුළ. ෙම් පක්ෂීන් කියන්ෙන් අකුසල් නිධි. එම පක්ෂීන් මිය යන ෙවලාෙව් එම පක්ෂීන්ට 
මතක් ෙවන්ෙන් පණුවන්ෙග් රසය ඒ උපාදානයට අනුව එම පක්ෂියා මරණින් මතු පණු කුලයක,  දලඹු, 
කෘමිකුලයකයි උපත ලබන්ෙන් ෙබොෙහෝවිට. එෙසේ වුණෙහොත් එයා කර්ම ඵලය කුරුල්ලකුටම ෙගොදුරු 
ෙවන්න පුළුවන්.බලන්න සුන්දර කුරුළු ජීවිතයක්  තුළ ෙමොනතරම් අසුන්දර කථාවක්  සැඟවිලා තිෙබනවාද 
කියල. ෙමවන්සුන්දර කුරුලු ගීතයක්  තුළ ෙමොනතරම් අමිහිරි අෙඳෝනාවක්  සැඟවී තිෙබනවාද කියල. ෙමවැනි 
අසුන්දර,අමිහිරි කුරුලු ෙලෝකය විෙනෝදාංශයක්  කරගත්ත අපි විෙනෝදාංශයක්  කරගන්ෙන් ෙමෝහයයි. 
කමටහනක්  කරගතයුතුෙදය විෙනෝදාංශයක්  කරගන්නවා. ෙමෝහය විෙනෝදාංශයක්  කරගත්තාවූ ෙලෝකයාට 
අෙමෝහෙය් සැබෑම මගවිවර කරෙදන්ෙන්ද උතුම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයමය. සත්තු මරන මිනිස් සුන්ව 
පිළිකුල් කරන අපි සත්තුමරන කුරුල්ලන්ව විෙනෝදාංශයක්  කරගන්නවා. පක්ෂීන් යනු අපාෙය් යන 
කුරුල්ලන්ය. මන්ද ඒ සතුන් ඒතරමටම ආහාරය සඳහා පණඝාතය සිද්ධකරගන්නවා. ඇසට ෙපෙනන ෙදයින් 
එහාට දකින්න. ඒ දැක් මපඥාවයි. 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. අෙහෝ! තිරිසන් අපාය 
 
පිංවත් ඔෙබ් දෑස්  ඉදිරිෙය් ජීවත්වන තිරිසන් සතුන් සතර අපාෙය් ෙකොටස්  කරුවන්. සතර අපාෙයන් 
එකක් තමයි තිරිසන් ෙලෝකය. තිරිසන් ෙලෝකය සත්වයාට ෙබොෙහෝම දුක් ෙදන ස් ථානයක් . ෙම් සෑම 
තිරිසන්සෙතකුමෙපර භවයක මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ගතකර සිදු කරගත් කාය, වචී, මෙනෝ අකුසලයන් ෙහේතුෙවන් 
තිරිසන් ෙලෝකයටවැටුනු අය. මරණ බිය, කාමය, ෛවරය, කුසගින්න තිරිසන් සතුන්ෙග් ජීවිතයයි. ෙපර 
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මනුෂ්යයින්ව ඉපිදඅනුනට දුන් මරණ භිය, ජීවිත භිය, අනුනෙග් ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය උදුරාගැනීම 
වැලක් වීමමගහැරීම ෙහේතුෙවන් අත්වූ කර්ම විපාකයන්ය. ශීලයක්  ආරක්ෂා ෙනොකිරීෙම්,  දන් ෙනොදීෙම්, 
ෛමතීබුදුගුණභාවනාවක්  ෙනොවැඩීෙම් විපාකෙය් ස් වභාවය තිරිසන් ෙලෝකෙය් ඉපිද අනුනට අහිමි කළ ෙදයම 
තමන්ටද ඒආකාරෙයන්ම අහිමිව එකම දුක සිත්ෙසේ විඳීමට සිදුවීමය. තිරිසන් ජීවිතෙය්aදී ෙම් සතුන් යම් 
තාවකාලිකසැපයක් , ආශ්වාදයක් , ආහාරය නිසා කාමය නිසා ලැබුවද ෙමොවුන් එය බුක් ති විඳීෙම්දීම එම 
සැපයනිසා සකස්  ෙවන්ෙන්ද බරපතල අකුසලයකි. සංසාරික වශෙයන් දුෙක් සංවර්ධනයකි. ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ සතර අපාෙය් දුක දීර්ඝ බව ෙද්ශනා කර වදාෙළේ ඉහත ෙහේතුව නිසාය. 
 
භික්ෂුව ෙමහි සටහන් කරන්ෙන් ඉහත තිරිසන් ෙලෝකෙය් කථාවක්  ෙනොෙව්. ඊට හාත් පසින්ම ෙවනස්  
සතරඅපායටම අයිති ෙපේත තිරිසන් ෙලෝකෙය් කථාවකි. ෙපේත තිරිසන් ෙලෝකයද සත්වයා අනන්ත දුක්  
විඳිනස් ථානයකි. තිරිසන් සතුන් ෙලස ජීවත් වන සතුන් මරණින් මතු ෙපේත සතුන් ෙලස ඉපදීමට ෙහේතු 
කිහිපයක් භික්ෂුව අනුමාන කරයි. 
 
විෙශේෂෙයන් එයට බලපාන්ෙන් තම කණ් ඩායම, රැල ෙකෙරහි ඇති ඡනද රාගයයි තෘෂණ්ාවයි. ඒ නිසාසකස් වූ 
උපාධානයයි. ෙදවැනි ෙහේතුව තමාට අහාර, කරුණාව, ආරක්ෂාව දක් වන තම ස් වාමියාෙකෙරහි ඇති ඡන්ද 
රාගයයි, තෘෂ්ණාවයි. ස් වාමියා යනු සතුන් ඇති දැඩි කරන මනුෂ්යයාය. කැලෙය්ජීවත්වන සතුන් මුල් ෙහේතුව 
නිසා මරණින් මතු ෙපේත සතුන් ෙලස ෙපේත ෙලෝකෙය් උපත ලබන අතර මිනිසුන්ඇසුෙර් වැෙඩන සතුන් 
ෙදවැනි ෙහේතුව නිසා ෙපේත සතුන් ෙලස එම ෙලෝකෙය් උපත ලබනු ඇත. 
 
භික්ෂුව එක් තරා ආරණ්යයක වැඩසිටියදී එම ආරණ්යෙය් බළලුන් නව ෙදෙනක්  දාන ශාලාව ආශිතවඇති 
දැඩිෙවමින් සිටියහ. දෑස්  අන්ධ සතුන් කිහිපෙදෙනක්  ද ෙම් අතර විය. ෙම් සෑම සෙත්ක් ම සිටිෙය්නායක 
ස් වාමීන් වහන්ෙසේෙග් කරුණාව, ෛමතී විඳිමින්ය. බළලුන් පියකරන ආහාර සුලභව තිබිණි. හැබයිසමහර 
දිනවල බළලුන්ෙග් මුත් රා සහිත පාපිසි, ඇතිරිලි ෙසේදීමට ෙමහිදී සිදුවිය. ෙමම බළලුන්ෙග් ෙහොඳගතිගුණ 
වැඩිපුර තිබිණි. ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා හැර ෙම් සතුනට ෙවනත් රැකවරණයක්  ෙනොතිබිණි. 
ෙගෞරවණීයඋපසම්පදා ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් විනය සම්බන්ධ ගැටලුද ෙමහිදී ඇති ෙනොවුණා ෙනොෙව්. 
 
දිනක්  හිමිදිරි උදෑසන පහට පමණ භික්ෂුව තම කුටිෙය් සිට දාන ශාලාෙව් ''වත'' කිරීමට දානශාලාවට 
පැමිෙණනවිට දාන ශාලාෙව් පිටත ආලින්දෙය් සවිකර තිබූ වතුරකරාමය සහිත ෙබ්සෙම් තැටිය මතඅඩියක්  
පමණ උසැති අළු පැහැති බළෙලක්  සිටෙගන සිsටිෙය්ය. භික්ෂුව මුලින් හිතුෙව් ෙම් ආරණ්යෙය්සිටින බළෙලක්  
කියලාය. භික්ෂුව ජල ෙබ්සමට කිට් ටුවන විට බළලා අතුරුදන් විය. අතුරුදන් වීමත් සමගෙමොහු ෙපේත බළෙලක්  
ෙලස භික්ෂුව හඳුනාගත්තාය. ෙම් ෙපේත බළලා කවෙරක් ද යන්න භික්ෂුවටඅනුමාන කළ හැකි ෙතොරතුරක්  පසුව 
ලැබිණි. 
 
ෙමම ආරණ්යෙය් ඇති දැඩිෙවන බළලූන් නව ෙදනාෙග් රැෙල් මීට ෙපර ෙබොෙහෝම සුරතල් බළෙලක්  සිටඇත. 
එම බළලා ෙගෞරවණීය ෙලොකු ස් වාමීන් වහන්ෙසේෙග් පසුපස නිතරම පැමිෙණන 
උන්වහන්ෙසේෙගන්ෙනොමදවකරුණාව ලද සෙතකි. ෙම් බළලා මීට ෙපර මියෙගොස්  තිබිණි. ෙම් බළලා මියගිය 
අවස් ථාෙව් නායකස් වාමීන් වහන්ෙසේෙග් සත්ව කරුණාව නිසාම උන්වහන්ෙසේෙග් ෙනතට කදුළු මතු කිරීමට 
සමත්වී ඇත. පසුවබළලා ෙගෞරවණීය ආකාරයට වළදමා තිබිණි. භික්ෂුව අනුමාන කරන්ෙන් එම මිය ගිය 
බළලා තමස් වාමියා,  රැළ,  ස් ථානය ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්ද රාගය තෘෂ්ණාව නිසා එම ස් ථානයම 
උපාදානයකර ෙගන ෙපේත බළෙලක්  ෙලස උපත ලබන්නට ඇතිබවයි. ෙම් ෙපේත බළලා කවුරුවත් 
ඇසින්ෙනොදැක් කාට ෙම් ෙමොෙහොෙත්ද එම ආරණ්යෙය් ෙම්සය මත තිෙබන ආහාර ඉව කරමින් ජීවත්වන 
අෙනක් බළලූන් සමග ගැෙවෙසමින් අතීතෙය්දී වෙග්ම නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේ ළඟ දැවෙටමින් සිටිනු ඇත. 
එෙහත්එය දකින ෙකෙනක්  නැත. යම් දිනයක ෙගෞරවණීය ස් වාමීන් වහන්ෙසේ සමාධිය වඩා ෙනොෙපෙනන 
ෙලෝකයපඥා ඇෙසන් දුටුෙවොත් ජීවිතෙය් කිසිම දිනයක තිරිසන් සෙතකුට ෙලන්ගතු ෙනොවනු ඇත. මන්ද එම 
ෙලන්ගතුබව මතුභවයක එම තිරිසන් සතුනට ෙපේත ෙලෝකයට වැටීමට පාර ෙපන්වන නිසාය. එම අසරණ 
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සතුන් තමස් වාමීයා ෙකෙරහි තිෙබන ඡන්දරාගය නිසා තම ස් වාමියා සහ ස් ථානෙය් වසගෙය්ම ෙපේත 
සෙතකුවඉපෙදනු ඇත. 
 
ඉහත බළලා ෙසේම වනවාසීව වැඩ සිටින විට ෙපේත බල්ලන්,  මීහරකුන්,  මුවන්,  වළිකුකුළන්,  ගම් 
කුකුළන්භික්ෂුවට දර්ශනයවී ඇත. ඉහත සතුන් අතරින් අනුෙව්දනීය ෙපේත සෙතකු ගැන සටහනක්  පිංවත් 
ඔබටඉහත කරුණු සනාථ කරගැනීම සදහා තබමි. ෙම් ෙපේතසතා භික්ෂුවට දර්ශනය වූ අතිශය දුක්  තජීවිතයක්  
ගතකරන ෙපේත අලිෙයකි. භික්ෂුව රුහුණු පුරවරෙය් කැලෑබද ආරණ්යයක වැඩසිටින විටරාතී සමාධියන් 
පසුෙවද්දී ෙමම ආරණ්යෙය් විශාල ගල් පර්වතය යට පිහිටි බුදුමැදුර ඉදිරිෙයන් ෙමමෙපේත අලියා ෙබොෙහෝම 
ෙසමින් ගුප්ත, අලස ස් වභාවෙයන් ගමන් කරනවා භික්ෂුවට දර්ශනය විය. ෙමමෙපේත අලියා කලූ පැහැති 
සමාන් ය අලින්ට වඩා උසින් අඩු පළල් ස් වභාවයක්  ගන්නා අලිෙයකුෙග්ස ්වරූපයට සමාන රූපයකි. ෙමෙසේ 
ෙපේත අලියා විනාඩි ෙදකක්  පමණ ඉදිරියට ගමන් කරමින් ෙනොෙපනීගිෙය්ය. ෙම් සිද්ධිය ෙමතනින් නිමාවිය. 
නැවත සතියකට පමණ පසුව රාතීෙය් භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුවනවිට භික්ෂුවට ෙමවැනි දර්ශනයක්  දක් නට 
ලැබිණි. ෙමම ආරණ්යෙය් ජලය පිරී තිෙබන නිතර වල්අලින්ස් නානය කරන වැවක්  තිෙබ්. ෙමම වැෙව් වල් 
අලි ෙදෙදෙනක්  ෙහොඳ හැටියට සතුටුෙවමින් වතුර විදිමින්ස් නානය කරමින් සිටියහ. ඉහත ජීවමාන අලිs 
ෙදෙදනා ජලෙය් සතුටුෙවමින් සිටින ෙමොෙහොෙත් ෙපර සදහන්කල ෙපේත අලියාද විහාරය පැත්ෙතන් ෙසමින් 
ෙසමින් පැමිණ ජීවමාන අලි ෙදෙදනා ජල කීඩා කරනවැවට බැස් ෙසේය. ගුප්ත ස් වභාවෙයන් පැමිණි ෙපේත 
අලියා හැඩරුෙවන් භික්ෂුව පැහැදිලිව ෙපේතඅලියා හඳුනා ගත්ෙත්ය. ෙපේත අලියා වැවට බැස් ෙසේ ජීවමාන අලින් 
ෙදෙදනාෙසේ සතුටුෙවමින් ජලෙය්ස් නානය කිරීමටය. එෙහත් අභාග්යයකි කර්මෙය් විපාකදීම ඒ ෙමොෙහොෙත් 
ඇරඹිණි. ෙපේත අලියා වැවටබැස ජලෙය් ෙපරළීමට නිදාගැනීමට, උත්සහ කරන විටම එය වැලකිණි. ෙපේත 
අලියා ජලෙය් සිටෙගනය.ෙපේත අලියා මහත් ෙව්දනාවකින් වමනය කිරීමට පටන් ගත්ෙත්ය. ෙමොහු වමනය 
කරන්ෙන් දැඩිෙව්දනාවකින්,  අපහසු තාවයකින්ය. කුස හකුලවමින් මහත් ෙව්දනාවකින් වමනය කරයි. 
වමනය කලූ පැහැතිය,හරියට වතුර පීල්ලකින් ජලය වැක් ෙකෙරනව වෙග් දැඩි ෙලස වමනය කරයි. කලූ 
පැහැති වමනය භික්ෂුවහඳුනාගත්ෙත් ෙල් වමනය ෙලසයි. දැඩි අපහසුවකින් ෙල් වමනය කළ ෙපේත අලියා දිය 
නෑමට වාසනාවෙනොමැතිව වැෙවන් ෙගොඩට ෙසමින් ෙසමින් ෙව්දනාෙවන් පැමිණ ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. ෙම් 
සිද්ධිදාමය ෙපේතඅලියාෙග් දින චර්යාව විය යුතුය. ෙපර කරන ලද කර්මයක්  නිසා ෙමම ෙපේත අලියාට 
සමහරවිට කල්පගණනාවක්  ෙමොෙලසින් තමා කැමති ෙදයක්  ස් පර්ෂ කිරීමට යැෙම්දී ෙම් ආකාරෙයන් ෙල් 
වමනය ෙගොස් ශරීරය ෙව්දනාවට පත්ව එම ආස් වාදය ලැබීෙම් හැකියාව අකුසල් කර්ම බලය නිසා අහිමිවීයෑයි 
භික්ෂුවඅනුමාන කරයි. ඉහත අවස් ථාෙව්දීද ෙපේත අලියා ෙබොෙහෝම කැමත්ෙතන් වැවට බැස් ෙසේ ජීවමාන 
වල්අලි ෙදෙදනා වැව් ජලෙය් සතුටුවන සතුට තමන්ද විදීමටය. එෙහත් එය ෙ◌€දවාචකයක්  විය. 
 
අපි බලමු අනුමාන වශෙයන් ෙමොන වෙග් අකුසලයක්  ෙම් සතා අතින් ෙවන්න ඇතිද කියලා. ඊට ෙපර 
ෙම්ෙපේත අලියා කවුරුන්ද කියල ෙහොයල බලමු. ෙම් ආරණ්යය නිරතර වල් අලින් ගැවෙසන ස් ථානයක් .ෙමහි 
එක අලිෙයක්  ඉදල තිෙබනවා ෙබොෙහෝම කාලයක්  නායක හාමුදුරුවන්ට ෙබොෙහෝම කීකරුව 
ෙගදරකහුරතලයට හදන බල්ෙලක්  යම්ෙසේ තම ස් වාමියාට කීකරුද ස් වාමියාෙග් අණ පිළිපදීද එයට 
සමානආකාරෙයන් ෙමම වල් අලියා නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේට කීකරුව සිට ඇත. ෙමම කීකරු 
භාවයඇතිකරෙගනඇත්ෙත් වල් අලියා පියකරන රසවත් ආහාර දීම නිසාය. ෙමෙසේ සිටින අතර තුර භික්ෂුව 
අසා තිබු පරිදිඅසල වන ලැහැබකදී එම වල් අලියා අත්වැරදීමකින් සිදුවූ ෙවඩි පහාරයකින් මියෙගොස්  ඇත. 
අලියාමියයන ෙමොෙහොෙත් රැෙලන් සහ තම වර්ගයාෙගන් මිදී සිටි ෙමම වල් අලියාට නායක ස් වාමීන් 
වහන්ෙසේත්ෙමම ආරණ්යයත් හැර ෙවන කුමක්  සිහිෙවයිද තම රැෙලනුත් කැලෑෙවනුත් මිදිලා තමාත් 
ආරණ්යෙය්සාමාජිකෙයක්  ෙලස ජීවත් වූ ෙමම අලියාට මැෙරන ෙමොෙහොෙත් ස් ථානය සහ නායක ස් වාමීන් 
වහන්ෙසේගැන ඇතිවූ ඡන්ද රාගය තෘෂ්ණාව නිසා එහිම ෙපේත අලිෙයක්  ෙලස උපත ලබන්නට ඇතැයි 
භික්ෂුවඅනුමාන කරයි. දැන් ෙම් ෙපේත අලියා මියයාමට ෙපර වල් අලිෙයකු ෙලස හැසුරුණ ආකාරෙයන්මෙපේත 
අලිෙයකු ෙලස ආරණ්යය භූමිෙය් නිරතුරුවම ගැෙවෙසමින් තම ෙපේත ජීවිතය ගතකරනු ඇත. 
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ෙපර වල් අලිෙයක්  ෙලස ජීවත්වීෙම්දී භික්ෂුන්ෙග් පරිහරණය සදහා වැව් ජලය ෙබොරකිරීම, අපවිතකිරීම, 
උපාසක උපාසිකාවන්ට ජලය පරිහරණය වැලක් වීම, බිය ගැන්වීම වැනි ෙහේතූන් නිසා ෙමම කර්මවිපාකය 
විදීමට සිදුවූවා විය හැකිය. මන්ද ෙම් වල් අලියා නිසා බියට පත්වූ පිංවත් වන්දනාකරුවන් ෙබොෙහෝවිය හැකිය. 
 
ෙදවැනිව බලමු ෙපේත අලියා විඳින දැඩිම කර්ම විපාකය ෙල් වමන දැමීම ගැන. ෙමය සාමාන්ය ෙල්වමනයක්  
ෙනොෙව්. ෙගොජ ෙගොජ ගාමින් දමන ෙල් වමනයකි. ෙමවැනි කර්ම විපාකයක්  විඳීමට ෙහේතුවූකාරණය වශෙයන් 
භික්ෂුව අනුමාන කරන්ෙන් සාංඝික ෙද්වල් ෙම් වල් අලියා කෑමය. භික්ෂුව ෙමයින්අදහස්  කරනුෙය් ආරණ්යය 
භූමිෙය් ඇති ගහ ෙකොළ ෙනොෙවයි. පාලි වාක්ය පකාශ කර දායකයින් මහත්සද්ධාෙවන් මහා සංඝරත්නයට 
පුජා කරන ලද දානයයි. ෙම් වල් අලියා කාලයක්  නායක ස් වාමීන්වහන්ෙසේ ඇතුළු පිංවත් ගිහි කැපකරුවන්ෙග් 
සුරතලා ෙවමින් ආරණ්යෙය් වැඩ සිටින සංඝයා උෙදසා පූජාකළආහාරයන්ෙගන් දිනපතා නිරතුරුවම සංගහ 
ලැබූ සෙතකි. ඉහත කාලය තුළ සංඝරත්නය උෙදසා දායකයින්පූජාකළ ආහාරපාන ෙකොෙතක්  ෙමම සතාට 
ෙදන්නට ඇතිද? ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාෙග් දානයට තිෙබනපළතුරු, කැවිලි, ෙම් සතාට ආහාරයට දීම නිසා 
සංඝරත්නයට ඒවා වැළදීෙම් අවස් ථාව අහිමිෙවන්නට ඇතිද? 
 
සංඝරත්නය යනු ෙමෙලොව උතුම්ම පිරිසයි. එක් තරා අවස් ථාවක ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශණාකරන්ෙන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අරමුණුකර කරන පුජාවට වඩා මහා සංඝරත්නය අරමුණුකර ෙගන 
කරනපුජාවමහත්ඵල මහානිශංශ අත්වන බවයි. ඒ නිසා ෙගෝතමිය ෙම් චීවරය මහා සංඝරත්නය අරමුණු 
කරෙගනම පුජාකරගන්නය කියලා මහා පජාපතී කිරි මෑණියන්ට මහා සංඝරත්නෙය් බල කදම්බය ගැන 
සිංහනාදකරනවා. මහා සංඝරත්නය යනු ෙම් ජාති,  ජරා,  ව්යධි,  මරණ වලින් ගහන ෙම් ෙලෝකෙයන් 
එෙතරවූපිරිසක් මය. ෙනොඑෙසේනම් එම මාර්ගෙය් ජයගහණය කරා ගමන් කරන පිරිසක් මය. 
උන්වහන්ෙසේලාෙලෝකධාතුවම අනිත්යෙය් ෙව්ගෙයන් සියුම්කර පඥාෙවන් තම ෙදෝතට ගත් පිරිසක් මය. ෙම් 
පඨවි ධාතුවඅනිත්යෙය් ෙව්ගෙයන් සියුම් කර අෙයෝමය පඨවි ධාතුවට අභිෙයෝග කළ පිරිසක් මය. එවන් 
මහාබලාෙපොෙරොත්තුවකින් පරිපූර්ණ සංඝරත්නය අරමුණු ෙකොට ඉමහත් සද්ධාෙවන් යුතුව පාලි වාක්ය 
පකාශකරමින් සාංඝික වශෙයන් පුජා කරන ආහාරපාන මහා සංඝරත්නෙය් අවශ්යතා සපුරාගැනීමට 
ෙපරාතුවතිරිසන් සතුනට ආහාරයට දීම එම අහිංසක සතුනට කරන අසාධාරණයක්  වනවා නිසැකය. 
 
ෙමහිදී ඔබට ෙමවැනි පශ්නයක්  මතුවීමට ඉඩ ඇත. තමා කන්ෙන් සාංඝික ෙදයක්  බව වල් අලියාෙටච්තනාවක්  
ෙනොමැති නිසා අකුසලයක්  වන්ෙන් ෙකෙසේද කියල. එය ෙමෙසේ අප ෙත්රුම් ගත යුතුය. අලියාදාන ශාලාව 
ඉදිරියට එන්ෙන් දානයට සංඥාව ෙදන ෙගඩිෙය් හඬට. එම සතා එන්ෙන් "හාමුදුරුෙවෝවළදන ෙද්වල් මටත් 
ෙදන්න" කියන ෙ◌ච්තනාව එම සතා තුළ ඇති නිසාය. ෙමහිදී කර්මය කර්මඵලයවැටහීමක්  ෙනොමැති තිරිසන් 
සතා අසරණෙයකි. එම අහිංසක සතුන් එම අසරණභාවෙයන් මුදවාලීමට අපදක්ෂ විය යුතුය. අපි අදක්ෂ 
වුවෙහොත් අසරණ සතුන් සසර අනන්ත දුක් වලට මුහුණ ෙදනු ඇත. එෙසේ නම්අප ඔවුනට දක් වා ඇත්ෙත් 
කරුණාෙව් නාමෙයන් අකාරුණික බවකි. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේපාරිෙ◌ල්යයිය වනෙය්දී 
පාරිෙ◌ල්යයිය ඇතාෙගන් උපස් ථානයක්  ලබා එම ඇතාට සුගතියකට යැමටඅවස් ථාව සලසා සැබෑම සත්ව 
කරුණාව දැක් වූවා මිස ඇතාට ආහාරපාන ලබාදී උපස් ථානය කිරීමටෙගොස්  එම සතාට දුගතියට යැමට කරුණු 
කාරණා සකස් කර දුන්ෙන් නැත. සැබෑම සත්ව කරුණාව කුමක් දයන්න ෙබොෙහෝම නිරවුල්ව ෙලෝකයාට 
ආදර්ශෙයන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙපන්වා වදාලහ. ෙමමආදර්ශය වඩාත්ම වටින්ෙන් නිවන් මඟ 
වඩනා පිංවතුන්ටමය. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් සසර කල අකුසල් නිසා දන්ෙනොදීම, ශීලයක්  ආරක්ෂාෙනොකිරීම, 
ෛමතිය ෙනොවැඩීම වැනි එම අකුසල් නිසා සතර අපායට වැටුණුසතුන් නිසා ඔබ ඔෙබ් සතර අපාෙයන් මිදීමට 
ඇති අවස් ථාව අහිමිකර ගන්නවා ඇත. 
 
ෙමහිදී විෙශේෂෙයන් ගිහි පිංවතුන්ට අවධාරණය කරන්ෙන් පිංවත් ඔබ අසරණ සතුනට දක් වන 
කරුණාවෛමතිය දක් වන්න එපාය කියල ෙනොෙව්. අසරණ සතුනට ආහාරපාන රුකවරණය සැලසීම පිං 
වැෙඩන තමාතුළ ෛමතිය වැෙඩන කියාවක් . එෙහත් ෙමම සතුන් ඔබ ඔෙබ් කරෙනොගන්න. ඔෙබ් දුව 
පුතාකරෙනොගන්න. ඔෙබ් නිදන කාමරෙය්,  සාලෙය්,  ඔෙඩොක් කුෙව් සුරතලා කරෙනොගන්න. ෙමවැනි 
බැදීම්ෙහේතුෙවන් එම සතුන් මියයාමට පසුව ෙපේත සතුන් ෙලස ඔෙබ් නිදන කාමරය,  නිවස, 
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ඔෙඩොක් කුවඋපාදානයකරෙගන නැවත ඉපෙදනු ඇත. ෙම් වන විටත් ඔබ සීමාව ඉක් මවා සුරතලයට සැදුව 
සතුන් මියෙගොස්  ෙපේත සතුන් ෙලස ඔබෙග් නිවෙසේ හැසිෙරනවා ඇත. සයනෙය් නිදනවා ඇත. ඔෙඩොක් කුෙව් 
නිදනවාඇත. ඔෙබ් කෑම ෙම්සෙය් ආහාර දිව ගානවා ඇත. එෙහත් ඔබ ෙම් කිසිවක්  ෙනොදනී ෙනොදකී. මන්ද 
ඔබදකින්ෙන් දෑසින් ෙපෙනන ෙලෝකය පමණක්  නිසාය. ඉහත ෙපේත අලියා විඳින දුක තවත් සෙතකුට 
ෙනොදීමටඅපි වගබලාගතයුතු ෙවමු. ඔබ ෙමෙහම සිතන්න ෙලෝකෙය් ආගම් තිෙබනවා ඒවා අදහන පිරිස්  
යාඥාකරමින්සතුටු සිතින් අහිංසක සතුන් ආගමික පුජා උෙදසා මස්  සදහා, සුබ කටයුතු සදහා මරණවා. ඒ 
අයයාඥාකරමින්, සතුටුසිතින් එම සතුන් මැරුවාය කියලා ඔවුනට පුළුවන්ද එම පණඝාත අකුසලෙයන් 
මිෙදන්න.එහි කර්ම විපාකයන්ෙගන් මිෙදන්න. ෙනොදන්නා කම කර්ම විපාකයන්ෙගන් මිදීමට ෙහේතුවක්  
ෙනොෙව්. ෙනොදන්නාකම යනු අවිද්යාවයි. අවිද්යාෙව් අවසාන ඵලය ෙශෝක, පරිෙද්ව, දුඛ්ය, ෙදෝමනස් සයන්මය. 
කවුරුන්වුවද දුගතියක උපත ලැබූ විට තමා කරා ඇදී එන්ෙන් කරන ලද අකුසල් විපාකයන්ටම බව අප 
සිහිතබාගතයුතුය. ඉහත ෙපේත අලියා ද එහි ජීවමාන සංෙක්තයකි. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. ඔබ ඔය සුරතල්කරන්ෙන් සතර අපායයි 
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තාම ෙලන්ගතුභාවෙයන් සතුන් ඇති කිරීෙමන් සිදුවන භායනක අනතුර නම් ජලභීතිකාවත්, මැෙල්රියා, 
බරවා,වැනි ෙරෝගවත් ෙනොෙව්. ඒවා ෛවද්ය පතිකාර ගැනීෙමන් සුවපත් විය හැකිය. සතුන් ඇති 
කිරීෙමන්සිදුවන්නා වූ භයානකම අනතුර ගැන ඔබ අවධානෙයන් සිටිය යුතුය. 
 
ඔබ සිතන්න ඔබ ඉතා ආදරෙයන් ඇති දැඩි කරපු සෙතක්  මියයනවා. මියගිහින් ඔබ ඇසුෙර්ම ෙපේතසෙතක්  
ෙලස උපදිනවා ඔබ ෙනොදන්නවාට ෙම් ෙපේත සතා ඔබ ඇසුෙර්ම ඔෙබ් නිවෙසේම ඉඩෙම්මජීවත්ෙවනවා. 
ෙමවැනි අවස් ථාවකදී ඔබ ද වයසට යැම නිසා ෙවනත් ෙරෝගී තත්ත්වයක්  නිසා හදිසිඅනතුරක්  නිසා මරණීය 
තත්ත්වයට පත්ෙවනවා. අපිට කියන්න බැහැ අපි ෙකොෙහොම ෙකොයි ෙමොෙහොෙත් මැෙරයිදකියලා. සමහරු 
ඉන්නවා ෙහොඳින් ජීවත්ෙවලා මැෙරන ෙමොෙහොෙත් අසිහිෙයන්, ෙව්දනාෙවන් මියයනවා.ෙමවැනි අවස් ථාවක 
තමාෙග් මානසික තත්ත්වය බිඳ වැටිලයි තිෙබන්ෙන්. එවැනි විටක තමා අභිබවා ඔයඅමනුෂ්ය බලෙව්ග ඉස් මතු 
ෙවනවා. ඒ අය මනුෂ්යයාෙග් දුර්වල මෙනෝභාවයට ෙපනී සිටිනවා. ෙමවැනිඅවස් ථාවක ඔබට ඔය ෙපේත 
සුරතල් සතාව දර්ශනය වුවෙහොත් ඔබ සුරතල් කළ, ආදරය කළ එම සතාෙකෙරහි ඡන්ද රාගය ඇතිවී තමාත් 
එම ෙපේත සතාෙග් ෙලෝකෙය් ඉපදීම සිදුවිය හැකියි. ජීවිතෙය්දී කාය,වචී, මෙනෝ කුසල කර්මයන් පුරුදු පුහුණු 
කර ෙනොතිබුණ ෙහොත් අපි මැෙරන ෙමොෙහොෙත් අධ්යත්මිකව වැටිලඅසරණෙවන විට අපි ඉදිරියට එන ඕනෑම 
පිය රූපයක්  අල්ලාගන්නවා, උපාදානය කර ගන්නවා. අපි දඑහිම බැසගන්නවා. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව 
ෙනොමැති නිසා,  සද්ධර්මය ශවණය ෙනොකිරීම නිසාකල්යාණමිත ෙසේවනය ෙනොකළ නිසා සතර අපාය 
ෙමොකක් ද කියලාවත් ෙම් අය දන්ෙන නැහැ. තමාඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින ෙපේත සුරතලා, ජීවමානව සිටි සුරතලා 
වශෙයනුයි ෙම් අය හඳුනාගන්ෙන්.අවසානෙය් ස් වාමියා ෙපේතෙයක්  ෙලසත් ඔහුෙග් ෙපේත ෙලෝකෙය් සුරතලා 
ෙපේත සතාත් ෙබොෙහෝමසමීපව ෙපේත ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවා. 
 
සතුන් ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව ඇතිකරගත් පිංවතුන් තමාත්, එම අසරණ සතුන්වත් දුෙකන් දුකට පත්කරනවා. 
ඉහතස් වභාවයන් අවෙබෝධකරෙගන සතුන් ඇති කිරීම ෙදපාර්ශ්වයටම යහපත් ෙවනවා. එෙසේ ෙනොවුන ෙහොත් 
සතරඅපාය තව තව පිරීම හැර ෙවනත් විකල්පයක්  නැහැ. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේද 
භික්ෂුන්වහන්ෙසේලාට තම පාතය ෙසෝදා ඉතිරිවන ඉඳුල් වතුරටික පවා සතුන් ෙනොමැති ජලෙය් පා කර 
හරින්නයෑයි අනුදැන වදාෙළේ, සතුන් ඇති දැඩි කිරීමට ෙනොහැකි ආකාරයට විනය නීති පැනවූෙව් ගිහි 
පැවිදිසැමටම ඉහත සතුන් පලිෙබෝධයක්  වන නිසාමය. අද සෙතකුට කෑමට යමක්  දැම්ෙමොත් එම සතා 
නැවතඔබ ෙසොයා එනු ඇත. ෙමය නැවත නැවත සිදුවීෙම්දී සතා ඔෙබ් හිතවතා,  සුරතලා වීම 
අනිවාර්යය.සතාෙග් හිතවත්භාවය නිසා,  අසරණ භාවය නිසා ඔබ එම සතාට ආහාර ලබාෙදයි. ෙමහිදී 
සිදුවන්ෙන්තෘෂ්ණාව මත ඇති වන ගනුෙදනුවකි. එම ගනුෙදනු ඔබව මුලාකරනු විනා සත්යවෙබෝධය සදහා 
නම් උපකාරෙනොකරයි. ෙපේත අලියාෙග් ඉරණම සම්බන්ධෙයන් ඉහත සටහන තැබුෙව් භික්ෂුව එය 
ගලපාගත්ආකාරයටය. ඔබට එය වැරදි යෑයි හැෙඟ් නම් පිංවත් ඔබට කැමති ආකාරයට එය ගලපාගත 
හැකිය.පිංවත් ඔබ ෙකෙසේ ගලපාගත්ත ද සීමාව ඉක් මවා ගිය සතුන් ෙකෙරහි බැඳීම ඔෙබ්ත් සුරතලාෙග්ත් 
දුකපිණිසම ෙහේතුෙව්. සුරතලා ෙකොෙහොමත් සිටින්ෙන් සතර අපාෙය්ය. එෙහත් ඔබ උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතයකය. 
ෙම්ෙදක ඔබ පටලවා ෙනොගතයුතුය. තමාවත් තමාට අයිති නැතිෙකොට සතර අපාෙය් සෙතකු තමාෙග් 
කරගැනීමටයැම අනතුරුදායක බව ෙමෙනහි කරන්න. ඔෙබ් ෙසවෙන් වැෙඩන සුරතලා කුමන සෙතකු වුවද 
එම සතාෙපර ජාතියක මනුෂ්යෙයක්  බව ෙහොඳින් සිහිකරන්න. එම මනුෂ්යයා තිරිසන් සත්වෙයක්  ෙලස 
සතරඅපායට වැටුෙණ් ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී තිරිසන් සත්ව සංඥා වැඩු නිසා වීම එක ෙහේතුවක්  විය 
හැකිය.මනුෂ්ය ජීවිතය පපාතයට ෙහලන ෙමවැනි ෙහේතූන්ෙගන් ඔබ අත්මිෙදන්න. තිරිසන් සත්වෙලෝකය 
විවිධත්වෙයන්පිරී ඇත. ෙම් විවිධත්වය යනු එම සතුන් ෙගවන කර්ම සහ කර්ම විපාකයන්ෙග් ස් වභාවයයි. 
ෙමහි පර්ෙය්ෂණකිරීමට, ඇති දැඩි කිරීමට, සුරතල් කිරීමට ෙදයක්  ෙනොමැත. ඔබ සුරතල් කරන්ෙන් නම් ඒ 
ඔබ සුරතල්කරන්ෙන් සතර අපාෙය් කර්ම විපාකයකි. ඔබ දක්ෂෙයක්  වන්ෙන් සතර අපාෙය් දුක තිරිසන් 
සත්වෙලෝකෙය්දුක දැක එය කමටහනක්  කර ෙගන සතර අපාෙයන් එෙතර වීෙමන්ය. එෙසේ ෙනොෙකොට සතර 
අපාය සුරතල්කිරීෙමන් ෙනොෙව්. 
 

20. ෙම් දුකදැයි සිහිෙයන් බලන්න 



96 
 

 
වනගත ආරණ්යවල හුදකලා වනවාසී කුටිවල වැඩසිටින ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා ගත කරන්ෙන් සමහරවිට 
දුෂ්කරජීවිතයකි. ෙමය සටහන් තබන ෙව්ලාෙව් භික්ෂුව වැඩසිටින්ෙන් රුහුණු පෙද්ශෙය් වනගත 
ආරණ්යයකය. ෙම්වන විට මාස කිහිපයකින් ෙමෙහට වැසි නැහැ. පරිෙභෝජනයට ගන්න තිෙබන වැව් ෙදකම 
හිඳිලා. ඒ හිඳීගියවැෙව් ඇති සුළු වතුර පමාණෙය් අලින් නානවා, සත්තු වතුර ෙබොනවා, කිඹුල්ලුත් බැසෙගන 
ඉන්නවා. ලුණුගතිය වැඩිනිසා මාළුත් මැරිල උඩ පාෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් දිෙනන් දින හිෙඳන සීමිත ජල 
පමාණයටඅපවිත දෑ මිශෙවනව වැඩියි. ෙමම ජලය තමයි 'පිල්ටර්' කරල සැෙවොම වළඳන්ෙන්. ඒ උනත් 
ෙම්ජලය පිරිසිදුයි. අපුලක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. සමහර වියළි කලාපෙය් ආරණ්යවල ජලය හිඟ නිසා 
ශාරීරිකඅවශ්යතා සඳහාද ජලය ෙසොයා ගන්ෙන් ගල් වලකින්, ෙපොකුණකින්. ෙබොෙහෝම තෘප්තියකින් තමයි 
පිංවත්ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙමෙහම, අවම පහසුකම් වලිනුත් ෙතොරව තම නිවීෙම් පතිපදාෙව් ෙයෙදන්ෙන්. 
අෙප්පිංවත් දායක මහත්වරුන් ෙමවැනි භික්ෂුන්ෙගන් අසන පශ්aණයක්  තමයි 'ඔබ වහන්ෙසේලා කැලයට 
ෙවලාදුක් විඳින්ෙන් ඇයි' කියලා. භික්ෂුවට ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ ඇයි ඒ පිංවතුන් ෙමෙහම අහන්ෙන් කියලා. 
කැෙල්ජීවත්වන විට සතියකට වරක්  තමයි හිස රැවුල බාන්ෙන්. භික්ෂුව දරා සිටින්ෙන් දුඹුරු පාට චීවරය. 
වියළිපරිසරය නිසා ශරීරෙය් වියළි ස් වභාවයක්  තමයි දරන්ෙන්. ෙම් ස් වභාවයන් දැක් කම ගිහි පිංවතුන්සිතනවා 
භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා දුක් විඳිනවා කියල. 
 
එක්  අවස් ථාවක භික්ෂුවට මතකයි මිනිස්  වාසෙයන් හුඟාක්  ඈත ආරණ්යයක වැඩසිටියදී කුටිෙය් සිටදානයට 
පිංඩපාත ශාලාවට කැලය මැදින් වඩින විට වන්දනාෙව් පැමිණි නඩයක පිංවත් වයස අවුරුදුෙදොළහක්  පමණ 
දැරියක්  පාතය එල්ලාෙගන පැමිෙණන භික්ෂුව දැකලා තමන්ෙග් මවෙගන් අහනවා'ෙමොෙකද්ද අම්ෙම් ඒ 
කියලා' ඒ කියන්ෙන් 'අමුතු සෙතක් ' හැටියට තමයි ඒ පිංවත් දැරිය භික්ෂුවවදැක් ෙක්. ඒ කථාව ඇෙසද්දී මට 
හරි නිරාමිස සතුටක්  දැනුණා. මට හිතුනා භික්ෂුව ෙම් ෙලෝකයට අයිතිනැති ෙකෙනක් ය කියලා. භික්ෂුව ෙම් 
ෙලෝකෙය් හැෙමෝටම වඩා ෙවනස්  ෙකෙනක් ය කියලා. ෙකොයිහැටිෙවතත් ඔබ කවදාකවත් භික්ෂුන් වහන්ෙසේ 
නමකෙගන් එෙහම අසන්න එපා. එෙහම සිතන්න එපා. ෙමොකද එයෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම මුසාවාදය 
ෙවනවා. ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුව ෙමොනම කටුක පරිසරයකදීවත්කවදාකවත් කැලෙය් අසතුටින් ඉඳලා 
නැහැ. පිංවත් වනවාසී ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා ෙබොෙහෝම තෘප්තියකින්,නිදහසකින්,  හුදකලාවකින් තමයි 
කැලෙය් නිවන් මග වඩන්ෙන්. දුකක්  ෙකොතැනද ෙම් හුදකලාව තුළ. ෙමතනදිපිංවත් ගිහිපිංවතුන් 
පටලවාෙගන තිෙබන්ෙන් දුක සහ සැපෙය් ස් වභාවය. තමන් ෙගවල් ෙදොරවල්, ඉඩකඩම්,දරුමල්ලන්, ඥාතීන්, 
නිලතල, තනතුරු වැනි මහා දුක්  ෙගොඩකට මැදිෙවලා. ෙම් සියල්ෙලන්ම මිදී නිදහස් වනිස් සරණ ජීවිත ගත 
කරන භික්ෂුන් වහන්ෙසේලාෙගන් පිංවතුන් අසනවා 'ඇයි දුක්  විඳින්ෙන්?' කියලා. අපිකිසිම දුකක්  විඳින්ෙන් 
නැහැ. ෙබොෙහෝම සැනසිල්ෙල් තමයි ෙමහි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අතහැරීම තුළ භික්ෂුන්වහන්ෙසේලා ලබන සැපය, 
සංහිඳීම පිංවත් ඔබලාට සිතාගන්නවත් සමහරවිට බැරිෙවයි. ඔබත් ජීවිතෙය්බැඳීම් අඩු අෙයක් නම් ඔබට ෙම් 
සැපය දැනී ඇත. එෙසේ ෙනොවුන අය භික්ෂුන් වහන්ෙසේලා ෙකෙරහිආදරෙයන් ඉහත පශ්ණය අහන්ෙන්. 
 
හැබැයි ෙමයත් සටහන් කරන්න ඕෙන්. වනවාසීව ආරණ්යගතව වැඩසිටියත් යමක්  ෙකෙරහි 
තෘෂ්ණාවක් ඇතිකරෙගනනම් ජීවත්ෙවන්ෙන් ඒ ජීවිතවලටද සැපයක්  නැහැ. දුක තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමොකද 
කැලෙය්පරිසරයට, වනසතුනට, ඇළෙදොලට, පුරාවස් තුවලට තණ් හාෙවන් ෙම්වාට ඇලිල ෙම්වා ෙසොයන්න, 
ගෙව්ෂණයකරන්න, ආරක්ෂා කරන්න ෙවෙහෙසන ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාත් වැඩ සිටින්න පුළුවන්. හැබැයි 
සැබෑආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගය තුළ ගමන් කරන ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාට කිසිම දුකක්  වනවාසී ජීවිතය තුළ 
නැහැ. 
 
ගිහි පිංවතුන් නිතරම තම වසඟෙය් තබාගත ෙනොහැකි ඇසත්, කනත්, නාසයත්,  දිවත්,  මනසත්, කයත් 
මෙග්කරෙගන ඒවාට ආහාර ෙසොයන්න ෙවෙහෙසනවා. ඔබට දැෙනන්ෙන් නැහැ ඇසත් ඇසට ෙදන 
ආහාරත්අනිත්යබව. අෙනක්  ආයතන පහත් එෙසේමයි. ඒවාට ලබාෙදන ආහාරත් අනිත්යවන ෙද්වල්මයි. ෙම් 
නිසාමඔබ නැවත නැවතත් ෙවෙහෙසනවා ෙම්වාෙය් කුස ගින්න නිවන්න. ෙම් ගින්දර අවුළුවන්ෙන් 
අධ්යාත්මිකබාහිර රූප ෙදකත් විඤ්ඤාණයත් ෙහේතුෙවන් සකස් ෙවන ඵස් සය නිසාමයි. ෙම් ඵස් සය වුෙන් 
ගින්දරත් පිදුරුත්බව ෙනොදැන ඔබ ඵස් සය ෙහේතුෙවන් සකස් වුන ෙව්දනාව මෙග් කරගන්නවා. නමුත් ඔබ මෙග් 
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කරෙගනතිෙබන්ෙන් ගිනි ෙගොඩක් . ඔබ ඒ ගිනි ෙගොඩවල් නිසාම වර්තමානෙය් තැෙවනවා,  දුම්දමනවා, 
රත්ෙවනවා,ගිනිගන්නවා. වර්තමානය කියලා සටහන් කරනවිටම ඒ සදහන්කළ වර්තමානය අතීතයට ෙගොස්  
ඉවරයි. ෙම්අත්ඳකින්ෙන් රූපය අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙව්ගයයි. ෙම් ෙව්ගය පංචඋපාදානස් කන්ධයටම 
ෙපොදුයි.ෙම්අනිත්ය ස් වභාවෙය් යථාර්ථය තමයි වනවාසී භික්ෂුන් අත්දකින්ෙන්. ෙමයින් අදහස්  ෙවන්ෙන 
නැහැවනවාසී භික්ෂුන්වහන්ෙසේලා අන්ධ,  ෙගොළු,  බිහිරියි කියලා. උන්වහන්ෙසේලා ආශ්වාදෙය් ෙකටිබව 
දැකලා,ආදීනවෙය් දිගුබව වියරුබව දැකලා කාමෙය් නිස් සරණයමයි ෙසොයන්ෙන්. රූපෙය් නිස් සරණයමයි 
ෙසොයන්ෙන්.ෙමතන තිෙයන්ෙන් පලායාම ෙනොෙව්. මගහැරීම ෙනොෙව්. අවෙබෝධෙයන් අතහැරීමයි. 
අතහැරීෙමන් නිදහස් වීමයි. 
 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව අත්දැකීමට ලැබුණු සිද්ධියක්  මතක් වුණා. දිනක්  භික්ෂුව කැලෙය් කුටියක 
සිටපිණ් ඩපාතය ෙසොයා ගමට වඩින්නට පිටත්වුණා. හිමිදිරිෙය් කුටිෙයන් එළියට බහිනවිට වැසිවසින 
ලකුණක් ෙපෙනන්ට තිබුෙණ් නැහැ. දැන් භික්ෂුව කුටිෙයන් එළියට බැහැල කිෙලෝමීටර් ෙදකක්  පමණ 
ඇවිදින්තිෙබනවා පිණ් ඩපාතය ෙසොයන්න. කිෙලෝමීටර් කාලක්  යන්න හම්බවුෙන් නැහැ කැලය මැදදිම 
මහාවැස් සක්  වසින්න පටන් ගත්තා. ලැබුණු අභිෙයෝගෙය්දී භික්ෂුව අධිෂ්ඨානයක්  ඇතිකරගත්තා 
අෙනෝරාවැස් සක්  වැස් සද වැස් ෙසන් මිදීමට ෙසවනකට ෙනොයනවා කියලා. දැන් වැස් ෙසන් සිවුර, 
ශරීරය,පාතතවිකය ෙහොඳටම ෙතමිලා. ෙගවල් කිහිපයකට වැඩමකරලා අවශ්ය ආහාර ෙසොයාගත්තා. 
සමහරදායක පිංවතුන් ඇසුවා හාමුදුරුවෙන් කුඩයක්  ෙදන්නද කියලා. සමහරු කුඩයක්  ඉහලලම ෙදන්න 
උත්සහකළා. භික්ෂුව පකාශ කළා මහත්මෙයෝ එළියට බසිනවිට වැසි වසියි කියලා සිතුෙව් නැති නිසා 
කුඩයෙගනාෙව් නැහැ. දැන් ඉතින් ෙහොඳටම ෙතමිල නිසා කුඩයක්  අවශ්ය නැහැ. ෙමෙහමම කුටියට 
වඩිනවායකියල. ඒත් ඒ සද්ධාවන්ත පිංවතුන්ට එය ෙලොකු දුකක්  වුනා. ඒ ෙමොෙහොෙත් වැස් සට ෙතමී සිටි 
භික්ෂුවදුටුවානම් ඔබ සිතන්ෙන් අෙන් ෙම් හාමුදුරුෙවෝ වුවමනාෙවන් දුක් විඳිනව කියල. ෙගෞරවණීය, වන්දනීය 
නායකස් වාමීන් වහන්ෙසේලා පවා සමහරවිට පකාශ කරනවා කැෙල්ට යන්ෙන් දුක් විඳින්නද කියලා. 
කැෙල්වනවාසී ජීවිත දුකක්  ෙනොවන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියල භික්ෂුව ඔබට පහදා ෙදන්නම්. ඔබ 
දන්නවදබලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවු ආකාරයට කඩාවැටුණු මහ වැස් ෙස ෙතමි ෙතමි ෙතත බරිත ෙවලා වඩින 
භික්ෂුවෙමොනතරම් සන්හිඳීමකින්ද වඩින්ෙන කියලා. ඔබට දැන් පශ්ණයක්  මතුෙවන්න පුළුවන් භික්ෂුවට 
ෙමොෙළේඅමාරුවක් ද කියලා. ඇයි හාමුදුරුෙවො කියනවා වැස් ෙස ෙහොඳටම ෙතමිල වඩින්ෙන් සංහිඳීමකින් 
සැපයකින්කියලා. සත්යකින්ම එය ෙලෝකෙය් ෙශේ◌ෂ්ඨම සැපයක්  ආර්යයන් වහන්ෙසේලා පමණක් . 
අත්විඳිනසංහිඳීමක් . ෙලෝකයට ෙහොරා ලබන සංහිඳීමක්  සැපයක් . නමුත් ෙදවියන්,  බහ්මයන් පමණක්  
දකිනාසැපයක් . ඔබ දන්නවාද භික්ෂුව එම සංහිඳීම සැපය ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. මහා 
වැස් ෙසේෙතතබරිත ෙවච්ච ශරීරය සිවුර බාහිරින් ෙපනුනද භික්ෂුවට ශරීරෙය් එක ෙරෝම කූපයකටවත් ශීතලක්  
දැනුෙනනැහැ. දැෙනන්ෙන් නැහැ. භික්ෂුවට වහිනවද ෙතමිලද කියල ෙත්රුමක්  නැහැ. ඇයි දන්නවද 
ෙලොව්තුරාසම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාල පතිපදාෙව් ආශ්චර්ය පාතිහාර්යන් නිසා.භික්ෂුව 
කුටිෙයන් පිටෙවලා වැස් ස පටන්ගත් ෙමොෙහොෙත්ම ෙත්ෙජෝ මනසිකාරයට සමවැදිලයි වැඩිෙය්.භික්ෂුව මුළු 
ශරීරෙය්ම ෙත්ෙජෝ ධාතුෙව් කියාකාරීත්වය සිෙතන් වැඩිකරගන්නවා. හරියට දැඩි ෙලසඋෙණන් ෙපෙලන 
අෙයක්  වෙග් ශරීරය එවිට උණුසුම් ෙවනවා. ෙම් උණුසුමට වැස් ස ෙකෙසේනම් දුකක් ෙදන්නද? ෙමවැනි විටක 
වැස් ස නවත්වන්න කාටවත් බැහැ. එය ෙලෝක ස් වභාවයක් . ෙලෝක ස් වභාවයන්වළක් වන්න නිවන් මග 
වඩන්නන්ට බැහැ. නමුත් එම ස් වභාවයන් අවෙබෝධෙයන් හඳුනාෙගන ඒවාෙය් ෙනොඇලීෙනොගැටී ඉන්න 
භික්ෂුවට පුළුවන් ෙවන්න ඕෙන්. ආර්යයන් වහන්ෙසේ කියන්ෙන් වැස් සත් උෂ්ණත්වයත් ජයගත්තෙකෙනක් . 
ෙලොව බලසම්පන්න පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ ධාතූන් විනිවිද දුටු ෙකෙනක් . උන්වහන්ෙසේලාදන්නවා 
සතරමහා ධාතුව තමන්ට අවශ්ය ආකාරයට ගලපාගන්න, ෙපරලාගන්න. ඇයි සතරමහා ධාතුෙව්ස් වභාවය 
අවෙබෝධකර අවසන් නිසා. නිරතුරුවම ෙවනස් භාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාතූන් පඥාවඅවෙබෝධය හමුෙව් 
අසරණෙයක් මය. 
 
දැන් ඔබ ෙමය ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපාගන්න. වනවාසී භික්ෂුන් දුක් විඳින පිරිසක්  ෙනොෙව්ය කියල 
දැනගන්න.සැබෑ බුදුපුතුනට පුළුවන් අවශ්ය අවස් ථාවක ෙත්ෙජෝ ධාතුෙව් කියාකාරීත්වය සිතින් වැඩිකර 
ශරීරයඋණුසුම් කරන්න, ශරීරය ගිනි තබාගන්න, ශරීරය අළු දූවිලි හැටියට දකින්න. මුළු ෙලෝකයම ෙත්ෙජෝ 
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ධාතුෙවන්ගිනිඅවුළුවා මුළු විශ්වයම, දස දිශාවම ගිනිෙගොඩක් , අළු ෙගොඩක්  ෙලස දකින්න. අෙනක්  ධාතූන්ද 
ඉහතආකාරයට අවශ්ය අවස් ථාෙව්දී කියාකාරීත්වය අඩු වැඩි කිරීෙම් ශක් තිය ආර්යන් වහන්ෙසේට 
තිෙබනවා.එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙනොදැනුවත්භාවය නිසා වනවාසී,  ආරණ්යවාසී භික්ෂුන් දුක් විඳිනවාය 
කියනවානම්එය ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලොකුම මුසාවාදය වනු ඇත. එම නිසා ඔබට වඩා දසමයකින් හරි ශීල, 
සමාධි,පඥා මාර්ගෙය් ඉදිරිෙයන් සිටින පන්සල් ෙව්වා ආරණ්යය ෙව්වා පැවිදි උතුෙමකුට සහතික දීමට 
ඔබඉක් මන් ෙනොවන්න. එය ඔබලාෙග් සැපය පිණිසම ෙහේතුෙවනවා ඇත. පිංවත් ඔබලාද කළයුත්ෙත් 
සතරමහාධාතුෙව් ස් වභාවය අවෙබෝධෙයන් හඳුනාෙගන අධික ශීතලද දැඩි රශ්ණයක්  බවට පත්කළහැකි ඝණ 
දැඩිස් වභාවය දියරයක්  බවට පත්කළහැකි ඇතිෙවමින් නැතිෙවන සිෙත් හැකියාවන් දියුණුකළ පඥාෙවන් 
හඳුනාගැනීමය. 
 
මාර්ගය ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර ඇත. එම ධර්මය අත්දැකීමට අපි සැෙවොම 
පිංකරඇත්ෙතමු. මග වැඩු ගුරුවරෙයකුෙග්, කළ්යාණ මිතෙයකුෙග් ඇසුරකින් ෙතොරව ඉහත ස් වභාවයන් 
ඔබඅත්දැකීමට ගිෙයොත් කායික මානසික ෙරෝගිෙයක්  වීෙම් ඉඩකඩ වර්තමාන සමාජෙය් ඉතා 
වැඩිබවසිහිතබාගන්න. ඉහත සටහන තබන භික්ෂුවද කුඩයක්  පාවිච්චි ෙනොකර වැස් ෙසේ වැඩිය මුල්ම 
අවස් ථාවෙමන්ම අවසාන අවස් ථාවද එයම බව ෙහොඳින් මතක තබාගන්න. ඊට ෙහේතුව වුqෙය්ද කුටිෙයන් 
පිටවනෙමොෙහොෙත් වැසි ලකුණු ෙනොතිබුණු නිසාය. යම් ෙහයකින් වැසි ලකුණු තිබුනානම් භික්ෂුව 
අනිවාර්ෙයන්ම කුඩයසමගයි වඩින්ෙන්. ෙමොකද ෙම් ආශ්චර්යමත් පතිපදාවන් අවෙබෝධය ලබා අතහැරදැමීම 
සඳහා මිසෙලෝකයාෙගන් ලකුණු ලබාගැනීමට ෙනොවන නිසාය. තමා කවුද යනු අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගත් පසු 
තමා තමාටදඅතහැෙරනු ඇත. මන්ද තමා තුළද ඇත්ෙත් ෙහේතුඵල ධර්මයන්ෙගන් සකස් වුවක්  මිස සත්වෙයක්  
ඔහු ෙනොදකිනනිසාය. සෑම බුදුපුෙතකුම පන්සලක වැඩසිටියද, ආරණ්යයවාසීව වැඩසිටියද තෘෂ්ණාෙවන්, 
චන්ද රාගෙයන්යමක්  අල්ලා ෙනොෙගන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ගමන් කරන්ෙන් නම් උන්වහන්ෙසේ 
ලබන්ෙන් සංහිඳීමක් මය,සැපයක් මය. 
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21. ආදීනව ෙනොෙපෙනන අශ්වාදයද ආදරය? 
 
තවත් වැලන්ටයින් දිනයක්  අත ළඟය. ෙමෝහයට ෙමෝස් තර දමා 'ආදරය' යෑයි ආෙටෝපයක්  සරුවටසමාජගත 
කරන්ෙන්ය. සරු ෙද් නිසරු වශෙයනුත් නිසරු ෙද් සරු වශෙයනුත් ගත් අහිංසක තාරුණ්යය 
මුලාෙවන්මුලාවට පත්වන්ෙන්ය. සැබෑ සැනසීම ෙවනුවට කාමෙය් ආශ්වාදය තුළ වැනසීමට පාර 
කපන්ෙන්ය.පරිහානිෙයන් පරිහානියට යන ෙලෝකෙය් ඒ 'නන්නත්තාර' රැල්ල නැවතීම (ෙහේතු ඵල අනුව) 
අපටෙනොහැකිවුවද, සරු ෙද් සරු වශෙයන් ගලපාගැනීමටත් නිසරු ෙද් නිසරු ෙලසින් බැහැර කිරීමත් 
පහසුවක් වනුපිණිස ආදරය ගැන සඳහන් ෙම් සටහන ෙමම සතිෙය් ඔබට පිදීමට අපි තීරණය කෙළමු. 
 
තාරුණ්යය කියන්ෙන් ෙබොෙහෝම සුන්දර තැනක් . ලස් සන,  කඩවසම්,  ලාලිත්යය,  රිද්මය, 
පභාෂ්වරබවතාරුණ්යයත් එක් ක ජීවිතයට එකතුෙවන ධර්මතාවයන්. ශරීරය තුළ කුළුඳුෙල් නිපදවන 
ෙහෝෙමෝනකියාකාරීත්වය නිසා සතරමහා ධාතුව ෙහොඳින් දීප්තිමත්ව හැඩවැඩ ෙවන කාලයක්  ෙම් 
තාරුණ්යය.ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කරනවා 'මහෙණනි, රූපෙය් ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. 
මම රූපෙය්ආශ්වාදයක්  නැහැ කියන්ෙන් නැහැ' කියලා. 
 
රූපෙය් ආශ්වාදය තමයි නව ෙයොවුන් දරුෙවකුෙග්,  දැරිවියකෙග් රූපෙය් ලාලිත්යය, හැඩය,පභාෂ්වරබව. 
ෙමතන ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. ඒ නිසාමයි සත්වයා ෙම් තාරුණ්යෙයන් යුත් රූපයටබැඳීයන්ෙන්. ඒ රූපය තුළ 
බැසගන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් රූපෙය් ආශ්වාදයට මත්ෙවන අපි රූපෙය් ආශ්වාදයවෙග්ම රූපෙය් ආදීනවයකුත් 
තිෙබන බව අමතක කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කරනවා රූපෙය්ආදීනවය තමයි ඔය පභාෂ්වර 
කාන්තිමත් රූපය කමාණුකූලව වෙයෝවෘද්ධභාවයට පත්වීම කියලා. 
 
වයස හැට පිරිණු විට රූපය වැහැරී මහල්ෙලක්  මැහැල්ලක්  බවට පත්ෙවනවා. රූපෙය් ආශ්වාදය 
කියන්ෙන්ෙබොෙහෝම ෙකටිකාලයක්  පවතින ෙදයක් . නමුත් එහි ආදීනව ෙබොෙහෝම දිගයි. තාරුණ්යය නිසා 
අපිඇතිකරගන්නා රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ සිතුවිලි නිසා ආදීනවය කියන කාරණය කල්ප ගණනාවක්  දිග ෙවන්න 
පුළුවන්. 
 
තාරුණ්යය සමග අත්වැල්බැඳගන්න ධර්මතාවයක්  තමයි ආදරය. තාරුණ්යයත් ආදරයත් එකතුෙවච්ච 
තැනදීආශ්වාදෙයන් මත්වීම නිසාම ආදීනවය දැකීෙම් හැකියාව අන්ධෙවනවා. ෙම් අන්ධභාවය නිසා 
ඇතිකරගන්නාඅනතුරු ෙහේතුෙවන් අහිමිකරගත් ජීවිත, විනාශකරගත් ජීවිත ෙකොපමණද? 
 
තම ජීවිත තුළ රාග,  ද්ෙව්ශ,  ෙමෝහ අකුසල මූලයන් ශක් තිමත් කරගන්න සමාජයක්  අපි ඉදිරිෙය් 
තිෙබනවා.ෙමය ධර්මෙය් කැඩපතක් . ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කරනවා කමාණුකූලව 
මනුෂ්යයාෙග්ආයුෂ පිරිහීමට පත්ෙවනවා කියලා. ඒ කියන්ෙන් අනාගතෙය්දී මනුෂ්යයෙග් පරමායුෂ අවුරුදු 10 
ක්  බවටපත්ෙවනවාය කියල. එම කාලෙය්දී වයස අවුරුදු 05 වනවිට මනුෂ්යෙයක්  විවාහ ෙවනවා. වයස 
අවුරුදු07 වන විට දරු මුණුපුරන් ලබල මැරිල යනවා. ෙමොකද පරමායුෂ වසර 10 යි. ෙමන්න ෙම් තැනට 
ෙලෝකයදැන් යමින් පවතිනවා. අපි ෙම් රෙට් ෙලෝෙක සිද්ධෙවන සිදුවීම් ෙදස කම්මුලට අත තබාෙගන බලා 
සිටින්ෙන්අදහාගන්න බැරුව වෙග්. ඒත් ෙම් අරුමයක්  ෙනෙවයි. සම්මා සම්බුද්ධ මුවින් ෙද්ශණා කළ 
ෙලෝකෙය් ගමන්මාර්ගයම තමයි. 
 
මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ ෙකටිෙවන්න, ෙකටිෙවන්න වර්තමානෙය් මනුෂ්ය චර්යාවන්ද ෙකටි ෙවනවා. අදකාලෙය් 
දරුෙවක්  වයස අවුරුදු 7, 8 වනවිට වැඩිවියට පත්ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ලාබාල වයෙසේදීමදරුවන් වැඩිහිටියන් 
බවට පත්ෙවනවා. ලාබාල වයෙසේදීම වැඩිහිටිභාවයට අදාල මානුෂික අවශ්යතාවයන්ටඒ අය බැඳී යනවා. ළමා 
වයෙසේදීම විරුද්ධ ලිංගිකයන් සමග ආදරයට හා ඒ හා සමාන බැඳීම්වලටඇදීයනවා. දරුෙවක්  තුළින් 
වැඩිහිටිෙයක්  ෙමන්ම, එහි අෙනක්  පැත්ත හැටියට වැඩිහිටිෙයක්  තුළින්තරුණෙයක්  දැකීමට ඔබට සිද්ධෙවයි. 
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ෙම්වා ආයුෂ පිරීහීමත් සමග ඇතිෙවන ෙහේතුඵල ධර්මයන්. ෙමයවැඩිහිටි පරපුරට එක් තරා අභිෙයෝගයක්  
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් සම්බුදු ධර්මයට අනුව ගලපා බලනවිටෙමතන කිසිම අභිෙයෝගයක්  නැහැ. ෙලෝකය 
යායුතු ගමන හැඩවැඩ ෙවමින් යනවා. නමුත් ෙම් ගමන දැකලාසතුටුෙවන්ට ඔබට බැහැ. ඔබ කුමන 
ෙවෙහසක්  ගත්තද ෙම් ගමන නවත්වන්නත් ඔබට බැහැ. ෙම්වාෙහේතුඵල ධර්මයන්ය. 
 
මීට වසර ෙදදහස්  පන්සියයකට ෙපර අවුරුදු 160 ක්  ආයු වැළබක් කුල මහරහතන් වහන්ෙසේවැඩසිටියා. ඒත් 
ඒවා දුර්ලභ පාරමී ශක් තීන් නිසා සකස් වූ ඵලයන්. එදා මනුෂ්යයාෙග් පරමායුෂපැවතිෙය් අවුරුදු 120 යි. නමුත් 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් වසර ෙදදහස්  පන්සියයක්  ෙගවුන තැනදි මනුෂ්යයාෙග්පරමායුෂ අවුරුදු 65ක්  දක් වා පමණ 
අඩුෙවලා. ඒ කියන්ෙන් මනුෂ්යෙයකුෙග් ආයුෂ අඩකට සමානපමාණයකින් අඩුෙවලා. ඒ සා ආයුෂයක්  
අඩුවන්නට ගතවූ කාලය ෙලෝකය අස් වාභාවිකත්වය කාර්මීකරණයෙදෝරගලා ගිය යුගයක්  ෙනොෙවයි. සරල 
ස් වභාවිකත්වය තුළ ෙලෝකය පැවති කාලයක් . නමුත් ඔබවර්තමානය අනාගතය තුළ දකින්ෙන් අතිශය 
අස් වාභාවික කාර්මීකරණය ෙදෝරගාලා ගිය ෙලෝකයක් .රසකාරක, කෘමිනාශක, වල්නාශක.... මත රැඳුණු 
ෙලෝකයක් . ඒ ෙහේතුව නිසාම මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂඅතීතයට වඩා මහාෙව්ගයකින් හීනෙවනවා. වර්තමාන 
ෙලෝකය ගමන් කරන දැඩි කාර්මීකරණය,  කෘතිමආහාරකරණය ෙදස බලනවිට තව වසර එක් දහස්  
පන්සියයක්  ගිය තැනදි මනුෂ්යයාෙග් පරමායුෂ අවුරුදු10 කියන තැනට පත්වීෙම් හැකියාව කාටවත්ම බැහැර 
කරන්න බැහැ. ෙමොකද ෙගවීගිය වසර ෙදදහස් පන්සියයට වඩා අතිශය ව්යාකූල එක් දහස්  පන්සියයක්  ඉදිරිෙය් 
එළෙඹන්ෙන්. 
 
අපි තරුණ කාලෙය්දී ආදරය කියන හැඟීමක්  අප තුළ සකස්  වුෙන් අවුරුදු 20 පසුවුණාට පසුව. ඒත් අපිආදරය 
ගැන කතාකරන්න බය වුණා ලැ-ජා වුණා. නමුත් වර්තමානෙය් අවුqරුදු 15 වනවිට ආදරය කරලආදරෙයන් 
පරාජයෙවලා මුහුදට, ගඟට පැනල, වසබීල ජීවිත නැති කරගන්න ෙකොෙතක්  තරුණ ජීවිත ෙම්සමාජෙය් 
ඇතිද? තමාට වූ ආසාධාරණය වසාෙගන ජීවත්වන චරිත සමාජෙය් ෙකොෙතක්  ඇතිද? ෙම්වාෙය්ගණන් හිලව් 
වැඩිවීමක්  මිස අඩුවීමක්  සිතීම විහිළුවකි. 
 
ෙලෝකය යමක්  සුන්දරයි කියල දැක් කහම අපි ඒ සුන්දරත්වයට රැවැෙටනවා. ඔබ සිතන්ෙන් ඒ 
සුන්දරත්වයෙලෝකයට අයිති ෙදයක්  කියලා. ඒ සුන්දරත්වය ෙලෝකයට අයිති ෙදයක්  ෙනොව ඔබ තුළින්ම එම 
රූපයෙකෙරහිඔබ සකස්  කරගන්නාවූ ඡන්ද රාගය නිසාම ඔබ තුළ සකස් කරගත් සිතුවිලි සමුදායකි. ෙමන්න 
ෙමතනදී ඔබරැවටීමට ලක් ෙවනවා. ෙමොකද අනුන් නිසා ඔබ තුළින්ම සකස් කරගත් ෙහොඳයි කියන මිම්මක් , 
සීමාවක්  තුළසිට ෙලෝකයාට පුද්ගලයාට බැඳීයනවා. රූපය නිසා තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුණ සිතට පුදුමාකාර 
හැකියාවක් තිෙබනවා ඇඳුමකින් වසා තිෙබන කසළ ෙගොඩක්  රතං ෙගොඩක්  කරලා දකින්න. මනුෂ්යයාෙග් 
ආයුෂපිරිෙහන්න පිරිෙහන්න මනුෂ්යයා සූදානම් නැහැ තමාෙග් ආයුෂ අඩුෙවනවාය යන්න පිළිගන්න. එය 
සද්ධර්මයෙකෙරහි ඇති දුරස් ථභාවය නිසාම සිදුවන්නක් . එවැනි අය යෙමක්  අවුරුදු 50  ‐  60 ක්  
ජීවත්ෙවලාමැරුෙනොත් එම මරණයට කියන්ෙන් අකල් මරණයක් ,  හදිසි මරණයක්  කියලා. ධර්මෙය් 
යථාර්ථය,සංස් කාරධර්මයන්ෙග් කියාකාරීත්වය පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. තවත් පැත්තකින් මනුෂ්යයාෙග් 
ආයුෂපිරිෙහනවාය කියන කාරණය පිළිගන්න සූදානම් නැති නිසා අවුරුදු 50  ‐  60 දී ආදරය ෙසොයන 
කාමයෙසොයන වැඩිහිටියන්ෙග් සමාජයක්  බිහිෙවනවා. ෙමොකද ෙම් අය දකින්ෙන් තවම පරමායුෂ අවුරුදු 120 
ක් පමණය කියලා. ෙම් අය අවුරුදු 65 න් මියයාෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙනොෙව් සැලසුම් සකස්  
කරන්ෙන්.මරණය ජීවිතෙයන් ෙගොඩාක්  ඈතට දමනවා. ඒ කියන්ෙන් ධර්මෙයන් ඈතට යනවා. පුළුවන් තරම් 
මරණයජීවිතය කිට් ටුවට ගන්න. එවිට ඔබ ධර්මයට සමීප ෙවනවා. ෙකෙනක්  ධර්මෙයන් ෙහොඳටම දුරස්  
වුෙණොත්ඔහු හිතන්ෙන් නැහැ තමන් මැෙරනවාය කියල. මරණය ගැන හිතන්න බය ෙකනා ඉෙබ්ම ධර්මෙයන් 
ඈතටයනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කළ ධර්මය තුළ සිට ෙලෝකය දකින්න. 
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22. මරණ බිෙයන් ෙතොර මරණයක්  උෙදසා 

 
වර්තමානෙය් කුමක් ද ෙලෝකය තුළ සිද්ධ ෙවන්ෙන්?  සිදුෙවමින් පවතින අපි අකමැති ෙද්වල් 
නැවත්වියෙනොහැකිද? එෙසේත් ෙනොමැතිනම් ෙම් ෙලෝකධර්මතාවයන්ද? 
 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව සකස් කර ගන්න. එතෙකොට ඔබ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් 
ධර්මෙයන්බැහැරෙවන්ෙන නැහැ. ඔබ ෙලෝකය දැකල කම්පාෙවන්ෙන නැහැ. ඉපදීම තිබුණ නම් දුක 
තිෙබනවා. ඒදුක ෙන්ද අපි අත්විඳින්ෙන්. මනුෂ්යයා ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන් ශීලෙයන් ඒවාෙය් 
අර්ථෙයන්ඈත්ෙවනවිට ඒ ෙහේතුෙවනුයි ආයුෂය පිරිහීමට පත්ෙවන්ෙන්. එෙහමනම් අපි පිළිගන්න ඕෙන් අපි 
තුළින් ඉහතඅර්ථයන් අර්ථවත්ව කියාත්මක ෙනොවන බව. සමාජය තුළින් ඇෙසන්නාවූ ආදරෙය් විරාහෙව් හඬ, 
ළමාතරුණ පිරිස්  සීමාවන් ඉක් මවා චර්යාවන්ට ෙයොමුවීෙම් හඬ,  වැඩිහිටියන් ෙමෝස් තරකරණයන්ට 
ෙයොමුවීෙම්පවනතාවය යනු ආයුෂ පිරිහීමත් සමග ෙලෝකය තුළ ඇති වන විකෘතීන්ය. ෙම්වා ෙහේතුඵල 
ධර්මයන්ය. ෙහේතුවෙලෝකයා ධර්මෙයන් ඈත්වීමයි. ශීලයට වටිනාකමක්  ෙනොෙදන ජනතාවක්  බිහිවීමයි. 
 
ෙමය ෙබෞද්ධ ජනතාවට පමණක්  වන අනතුරක්  ෙනොෙව්. දුෂ්ශීලභාවය නිසා මුළු ෙලෝකයාම මුහුණ 
ෙදනඅනතුරකි. දැන් අපිට ෙම් ධර්මතාවයන්නිවැරැදිකරගන්න බැහැ. මිනිසා විසින් සිදුකරන අකුසල් බහුල 
බැවින් ඒවා විපාක දීමට සුදුසු ෙලෝකයක් අපි ඉදිරිපිට ඇති ෙවන්ෙන්. කිරිසප්පයාෙග් පටන් මනුෂ්යයා කයින්, 
වචනෙයන්, මනසින් සිදුකරගන්නාවූඅකුසල් කන්දරාව ෙකොෙතක් ද?  දරුෙවක්  දරුගැෙබ් සිටියදීත්,  දරුවා 
ළදරු පාසලට, පාසලට යැෙම්දීත්,දරුවා රැකියාවට, විවාහයට, විවාහෙයන් අනතුරුව දරුමුණුපුරන් බලාගැනීම 
දක් වා ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහකියන අකුසලයන් ෙකොෙතක්  ඔබ අතින් සිද්ධෙවනවාද? සමාජය තුළ තිෙබන 
තරගකාරීත්වය නිසාම දරුෙවක් නිසා ෙදමාපියන්ට,  ෙදමාපියන් නිසා දරුෙවක් ට සැනෙසන්න පුළුවන් 
ෙලෝකයක්  ඉදිරිෙය්දී බිහිෙවයිද? ෙමයඅසුබවාදීව නාත්මකව ෙලෝකය දකිනවා ෙනොෙව්. ෙමෝහෙයන් ෙතොරව 
සතිෙයන් සිහිෙයන් ෙලෝකය දැකීෙම්කමයයි ෙමහි සටහන් කරන්ෙන්. 
 
සමහර පිංවතුන්ලා දුක විඳිනවා. ඒත් දුක ෙහළිකරගන්න, විවෘතකර දකින්න කැමති නැහැ. ඊට එකමෙහේතුව 
අකුසල් විපාකවල බලවත් භාවයයි. අනතුෙරන් මිෙදන දිශාවට යන්න ඉඩෙදන්ෙන නැහැ. 
අනතුරුවලටකැමැත්ෙතන් බැසගන්නවා. රෙට් ෙලෝකෙය් සිදුෙවන සිදුවීම් දැකලා බිය ඇතිකරගන්න. එතනදී 
තමයි ඔබ දුකදැක් කා, දුක හඳුනාගත්තා ෙවන්ෙන්. දුක දුකක්  බව හඳුනා ෙනොෙගන අපිට බැහැ දුෙකන් 
මිෙදනදිශාවට යන්න. එක තප්පරයක් වත් සතුටුෙවලා බලන්න පුළුවන් ෙලෝකයක්  ෙනොෙව් අපි ඉදිරිපිට 
තිෙබන්ෙන්.ෙකටි ආශ්වාද සතුටු සිතින් පිළිගත්ෙතොත් දීර්ඝවූ ආදීනවයන් පසුපසින් එන බව දකින්න. 
වර්තමානයට වඩාඅනාගත ෙලෝකය විනාශකාරී ෙලෝකයක්  ෙවනවා. මිනිසා ශීලෙයන් පිරිෙහන්න පිරිෙහන්න 
විෙව්කීව යමක් සිතිෙම් ශක් තිය මනුෂ්යයාට නැතිව යනවා. පිංවත් ඔබ කලබලෙනොවී විෙව්කෙයන් ෙලෝකය 
දකින්න.කලබලකාරී බව සහ ඉක් මන්කාරී බව ආශ්වාදෙය්ම නිවුන් දරුෙවෝය. ඔවුන් හුරුබුහුටිය, දඟකාරය. 
එෙහත්ආදීනවය අෙපන් වසන්කර දුෙකන් අපිව මුලාවට පත්කරයි. 
 
නිස් සරණය අෙත් දුරින් තිබියදීම විෙව්කීව,  සිහිබුද්ධිෙයන්,  ඉවසීෙමන් එම ෙකටිදුර පියමං ෙනොෙකොට 
ෙකෙළස් පිරිණු ෙලෝකයාෙගන්,  මාරයාෙගන් ලකුණු පසංශා බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අපි 
ගිහිජීවිතෙය්දීද,පැවිදිජීවිතෙය්දීද, පැවිදිෙවද්දීද ඉක් මන්කාරී වුෙනොත් ධර්මවිනය ඉක් මවා කටයුතු කෙළොත් එය 
කාමයන්උෙදසා ආශ්වාදයක්  වනවා විනා නිස් සරණය උෙදසා මාර්ගයක්  නම් ෙනොවන්ෙන්ය. අපි 
වීරවරයන්වියයුත්ෙත් තරගය අවසානෙය්දීය. තරගය ආරම්භෙය්දීම වීරයන් වීමට ගියෙහොත් ඒ 
'අධිබලාෙපොෙරොත්තු' සහෙනොඉවසීම විසින්ම අපෙග් ලැබියහැකි ජයගහණයන් සහ දක්ෂතාවයන් මරාදමනු 
ඇත. 
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සැබවින්ම ඔබලා දක්ෂයන්ය. අදක්ෂයන්ට එම දක්ෂභාවය විනාශකර දැමීමට ඉඩ ෙනොදීමට පිංවත්ඔබතුමන්ලා 
වගබලා ගත යුතුය. අදක්ෂයාද දක්ෂෙයක්  බවට පත්කරගත හැක් ෙක් එවැනිආදර්ශයන්ෙගන්ය. අපතුළ 
දක්ෂභාවය සැඟවී තිබුණිද අප සියල්ෙලෝම මුලාවූ සත්වයන්ය. අපි අතර ඇති එකමෙවනස මුලාෙව් අඩු 
වැඩිභාවය පමණි. එෙහයින් කිසිෙවකුටවත් වරද පැටවීම ෙනොකළ යුතුය. වැරදි කරනෙලෝකය කැඩපතක්  
කරෙගන ඔබ ඔෙබ් වැරදි හඳුනාෙගන නිවැරදි වියයුතුය. ෙලෝකය විෙව්කීව නිවැරදිවහඳුනාගතෙහොත් ඔබ 
ෙලෝකයටරැවෙටන්ෙන් නැත. එෙතක්  ඔබ ෙලෝකය රවට් ටන්ෙන්ය. අවසානෙය් අප සියල්ෙලෝම රුවටී 
ඇත්ෙතමු. 
 
ඔබ නිරතුරුවම සිතත් එක් ක කථාකරන්න. සිතත් එක් ක තර්ක කරන්නන. කුමක්  ගැනද කථාකරන්ෙන් 
දුකගැන, දුෙකන් මිදීම ගැන. 
 
සැපය ඔෙබන් දුරස් කරන සැබෑම සතුරා තෘෂ්ණාව හඳුනාගන්න. කාමයන්ට කැමති සිත ආශ්වාදයම 
ෙසොයනසිත සතුෙරක්  ෙලස දකින්න. ඇෙසන් ෙලෝකය ඈත්කරන්න. කෙනන් ෙලෝකය ඈත්කරන්න. මනසින් 
සිතුවිලිඈත්කරන්න. ෙම් ඔෙබන් ඈත් වූෙය් තෘෂ්ණාවයි. ඔබව වීරෙයක්  කරන තෘෂ්ණාව ඈත්කරන්න. එවිට 
ඔබටපුළුවන් නිහතමානීත්වෙය් පිහිෙටන් පීඩාවකින් ෙතොරව ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ෙදෙක් ෙකොළයට වැෙටන්න. 
දැන්තමයිෙමොනම තරගයක්  වුව ඇරඹීමට ෙහොඳම ෙවලාව. හැබැයි ෙමතනදී කතාකරන්ෙන් භවෙයන් 
එෙතරවීෙම් තරගයගැන. තෘෂ්ණාෙවන් බැඳීයන කල, ආශ්වාදය උෙදසාම ඇදීයන සිත ෙහොඳින් හඳුනාගන්න. 
එවිට අපිට පුළුවන්වීරෙයක්  ෙනොවී ජයගහකෙයක්  ෙවන්න. එෙතක්  අපි ජයගහණයක්  ෙනොලැබූ වීරයන් වනු 
ඇත. 
 
ඉක් මන් ෙනොවී පිංවත් ඔබ ළඟ දකින්න. ඉක් මන් තීරණ දුෙකන් දුකටමයි අපිව පත්කරන්ෙන්. රූපයන් 
ෙකෙරහිඇතිකරගන්නා තෘෂ්ණාෙව් තරමට අවිෙව්කය වැඩිෙවනවා. ෙමොෙහොතක්  විෙව්කීව සිතන්න ඔබ ඔබට 
අනුකම්පාකරගන්න. ඔබ ෙම් හම්බ කරන්ෙන් කාටද? ඔබ ෙම් ෙවෙහෙසන්ෙන් කවුරුන් උෙදසාද? ෙහට 
උෙද්ට ඔබටකුමක් ෙවයිද කියන සහතිකය තිෙබනවාද? සංස් කාර ෙහේතුෙවන් සකස් වුණාවූ විඤ්ඤාණය නැමති 
'ෙකොක් ෙක්'එල්ලා ඇති රූපයක්  ෙම්ක. සංස් කාර ෙහේතුෙවන්ම ෙකොක් ක පතිකියා දැක් වුව තැනදී 
රූපයවැෙටන්ෙන් මහ ෙපොළවට. ඊට වඩාෙදයක්  ෙමතැන නැහැ. ෙමෙහම සිතීම ජීවිතෙයන් 
පලායැමක් ෙනොෙව්. පලායන ජීවිතය සැබෑම අරමුණක්  උෙදසා ෙපලගැස් වීමකි. ෙම් ගැන සිතන්න විෙව්කී 
මනසක් තිෙබන්න අවශ්යයි. 
 
සිත විෙව්කයට කැමති නැහැ. අනිත්ය අරමුණක් , ධර්ම අරමුණක්  ෙමෙනහිකරන්න සිත මැලිකරනවා. ඒනිසයි 
ගිහිපැවිදි අපි ෙගොඩාක්  වගකීම් කරපින්නාගත්ෙත්. පන්සලකට ගියත් ආරණ්යයකට ගියත් සිල්සමාදන්ෙවන්න 
ගියත් එතන යමක්  හදන්න යමක්  කරන්න තමයි වඩාත් කැමති. ෙම්වා වැරදි කියලා කියනවාෙනොෙව්. මීටත් 
වඩා නිවැරුදි ෙදයක්  ධර්මය තුළ තිෙබනවාය කියන කාරණයයි ෙම් අවධාරණය කරන්ෙන්.සිත විෙව්කයට 
අකමැති ෙවන්ෙන් පංචනීවරණයන්ට සිත කැමති නිසා. පංචනීවරණයන්මයි ෙලෝකෙය්යථාර්තයඔෙබන් 
වසන්කර තබන්ෙන්. ෙම් සතුරාෙග් ස් වභාවය ඔබව මුලාවට පත්කිරීමයි. ෙපෞරුෂත්වය ෙහේතුෙවන්,විෙශේෂ 
කුසලතා ෙහේතුෙවන් සමහරවිට ෙම් ෙමොකුත්ම ෙනොමැතිව තමා තුළ අධිවිශ්වාසයක් , 
මාන්නයක් ෙගොඩනගාගන්නවා. කාමච්ඡන්දයන් අපිට උපකාරකරනවා අලුත් සැලසුම් කමෙව්දයන් උපකම 
තුළින් ඔබවදැනුවත් කරන්න. ෙම්වා කියාත්මක භාවයට පත්කිරීමට යැෙම්දී ඇති වන ජය පරාජයන්හිදී තමයි 
ඔබපීඩාවට පත්ෙවන්ෙන්. දැන් ඔබ අවිෙව්කී මනුෂ්යෙයක් . ඒ අවදානම තුළ සිටිමින්ම ධර්ම ෙද්ශනාඅහනවා. 
පිංකම්කරනවා. භාවනාකරනවා. නමුත් ඒවාෙය් පතිඵල ධනාත්මක නැහැ. නමුත් ඔබ කැමතිනැහැ පිළිගන්න 
ඔබ දුර්වලයි කියලා. ඔබ කැමති කාමච්ඡන්දයන් තුළින්ම තෘප්තිමත්වන පරාසයක්  තුළධර්මයන් ජීවිතයට 
එකතුකරගන්න. ෙමතනදී අපි රැවටීමට ලක් ෙවනවා. ෙමොනෙදයක්  ගැන අතීතෙය්වර්තමානෙය් සිතුවද ඒ හැම 
සිතුවිල්ලක් ම හිස් ෙදයක්  පමණක් මයි. සංස් කාරෙගොඩක්  තවත් සංස් කාරෙගොඩවල් නිසා තව තවත් සංස් කාර 
රැස් කරගන්නවා. සෑම විතර්කයක් ම භවගමන දිග්කරගන්නවා. 
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අවිද්යාව විසින් ෙගොඩනගාදුන් සම්මුති ෙලෝකය ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස, කය සමගයි බැඳීපවතින්ෙන්. 
ඇස, කන යනු හිස් ෙදයක් ය යන්න අපි දකින්න දක්ෂ වුවෙහොත් ඇෙසන් දකින සම්මුති ෙලෝකයහිස් ෙදයක් ය 
යන්න ඔබ අවෙබෝධකරගන්නවා. ඇෙසන් ෙලෝකය බැහැර කරමින් එතෙකොට ඇස ඇෙසේස් වභාවෙයන් 
පවතීවි. කෙනන් ෙලෝකය බැහැර කරන්න. එවිට කන කෙන් ස් වභාවෙයන් පවතීවි. නාසය,දිව, මනස, කෙයන් 
ෙලෝකය බැහැර කරන්න. එවිට ඒවා ඒවාෙය් ස් වභාවෙයන් පවතීවි.දැන් ඔබෙලෝකෙයන් මිදුන මනුෂ්යෙයක් . 
ෙමතන තමයි නිදහස් ම තැන. ෙලෝකයාට බැඳීයනවිටයි දුකට ඔබබැඳීයන්ෙන්. ෙම්තැන අවෙබෝධෙයන් 
දකින්නයි ඔබ අපමාණව ෙවෙහෙසන්ෙන්. නමුත් ෙම් පුංචි ෙදයමහෙමරක් වෙග් දැෙනන්ෙන් තෘෂ්ණාව කියන 
එකම කාරණය නිසාමයි. ෙමන්න ෙම් තෘෂ්ණාව නිසාමයි දරුවන්සිතන්ෙන් තමන් වැඩිහිටියන්ය කියලා. 
වැඩිහිටියන් සිතන්ෙන් තවම තමන් තරුණයි කියලා. රූපය ෙකෙරහි ඡන්දරාගය නිසාම ජීවිතවලට වැඩි 
වටිනාකමක්  අධිතක් ෙසේරුවක්  ෙදනවා. ෙම් අධිවටිනාකම ජීවිතයටලබාෙදන කිසිෙවකුටත් සුවපහසු 
මරණයකටනම් යන්න බැහැ. ෙමොකද ඔහු ෙම් ජීවිතය මැෙරනවාය කියලදකින්න සිතන්න කැමති නැහැ. 
මරණය කියන්ෙන් අපි කතාකරනවා,  සිනාෙවනවා වෙග් ෙලෙහසි පහසුෙදයක් ,  විෙනෝදකාමී ෙදයක්  
ෙනොෙවයි. ශීලෙයන් අපි පරිපූර්ණ නැතිනම් මරණය කාටත් මරණ දන්ඩනයක් බවට පත්ෙවනවා. මරණය 
කියන්ෙන් තමන් මෙග් ෙකොට අල්ලාගත් සියල්ල අත්හැරදැමීමට සිදුවනඅවස් ථාවක් . මාර සිත ඔබට භවෙය් 
වැඩිදුකක්  කරා ඇදදැමීමට අකුසල් සිත් මතුකර දක් වනවිටශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙකනාමයි එම මාර අකුසල් 
සිත් යටපත්කර සුගතියට අවශ්ය කුසල් සිත් මතුකර ගැනීමටදක්ෂ ෙවන්ෙන්. 
 
මනුෂ්යෙයකුෙග් අවසාන ෙමොෙහොත ෙබොෙහෝම සංකීර්ණ අවස් ථාවක් . මරණයට ඔබ සුදානම්වී ෙනොසිටිෙයොත් 
ඔබඅසරණ භාවයට පත්ෙවනවා. 
 
දායක මහත්මෙයක්  සුනාමි අවස් ථාෙව්දී මුහුණදුන් සිද්ධියක්  ෙමහි සදහන් ෙවනවා. ෙමම දායකමහත්මයා 
ෙවද මහත්මෙයක් . ෙමොහු පන්සල් යන දානය පුජාකරන ෙබෞද්ධ මහත්මෙයක් . වර්තමාන සමාජය'ෙබෞද්ධයා' 
කියල සඳහන් කරන තැන හිටපු මහත්මෙයක් . සුනාමි අවස් ථාෙව්දී සුනාමියට හසුවී විනාශ වුදුම්රිෙය් සිටි 
මගිෙයක් . දුම්රිය මුහුදු වතුෙරන් පිරිලා ෙමොහු වතුෙර් ගිලුන ෙවලාෙව් ෙමොහුට එකපාරටමසිතුවිලි සකස් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ධර්මය ෙබොරුයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සරණක්  නැහැය කියලා.බලන්න මරණීය 
අභිෙයෝගය ඉදිරිෙය්දී ධර්මයත් පතිෙක්ෂේප කළා. ෙම්කට තමයි අමූලිකා සද්ධාව කියන්ෙන්.ජීවිතය ඉදිරිෙය් 
අභිෙයෝගයක ෙසවනැල්ල, මරණෙය් ෙසවනැල්ල වැෙටනවිට ධර්මයත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේවත්පතිෙක්ෂේප 
කරනවා. ෙමෝහය මුසු ශද්ධාව, මුල් ශක් තිමත් ෙනොවු සද්ධාව අභිෙයෝග ඉදිරිෙය්ෙවනස් ෙවනවා. ඒකයි 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකරන්ෙන් ශද්ධාව කියන කාරණය ෙම් ෙලෝකෙය්ෙශේෂඨ්ම ධනයයි කියලා. 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි ගුණයන් දැන පැහැෙදන ආකාරවතී ශද්ධාව කවදාකවත්ඔබව මුලාකරන්ෙන් නැහැ. ඔබ 
තුළින් ෙවනස්  ෙවන්ෙන නැහැ. එම පිංවත් ෙවද මහත්මයා කියනවාෙදවැනි රළපහරට ඔහුව යටවුන ෙවලාෙව් 
අතීතෙය් සිදුවු සුදුවීම් ෙව්ගෙයන් සිතට ගලාෙගන පැමිණියාකියලා. අතීතෙය් තමා සමග රන්ඩුවුන මිනිස් සු 
තමා කරගත් ෙලොභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අකුසල් මැවී ෙපෙනන්නටපටන් අරෙගන. බලන්න පළමුව මුහුදු රළට 
යටවුන ෙවලාෙව් එම අභිෙයෝගය ඉදිරිෙය් ශද්ධාවඅහිමිකරගත්තා. ෙදවැනි රළපහෙරදි ශද්ධාව 
අහිමිකරගැනීම නිසාම සකස් වූ මිත්යදෘෂ්ඨිකභාවය නිසාමඅකුසල් සිත්,  ෙලෝභ,  ද්ෙව්ශ,  ෙමෝහ සිත් 
සකස් ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ෙමොකක් ෙදෝ වාසනාවකට එමෙවදමහත්මයා ජීවිතය ෙබ්රාගත්තා. ඔහුම 
කියනවා ඒ ෙවලාෙව් මෙග් ජීවිතය නැතිවුනා නම් මහාදුකකටයිතමා ඇදවැෙටන්ෙන කියලා. වර්තමානෙය් 
ෙම් ෙවදමහත්මයා අමුලිකා සද්ධාෙව්ත්, ආකාරවතී සද්ධාෙව්ත්ෙවනස ෙහොඳින් හදුනාගත් මහත්මෙයක් . 
නමුත් අතීතෙය් ඔහුට තිබී තිබුෙණ් ෙතරුවන්ෙග් ගුණයන් ෙහොඳින් දැනඇතිකරගත් ආකාරවතී සද්ධාවෙනොව 
අමුලිකාසද්ධාවයි. ෙම් ගැන පිංවත් ඔබ ෙහොඳින් අවධානය ෙයොමුකරන්න.ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව තුළ 
ෙනොපිහිටිෙයොත් මිත්යදෘෂ්ඨික භාවයමයි උරුමෙවන්ෙන්. 
 
එම නිසා තමා තමාවම රවටාගැනීෙම් සංසාරබිය දැකලා, ෙලෝකය පත්වීෙගන එන විකෘතිභාවය දැකලාඑම 
ව්යසනෙයන් මිදීම උෙදසාම ෙතරුවන්ෙග් ගුණයන් ඥාණයන් ෙහොඳින් දැන පැහැදීෙමන් 
ඇතිකරගන්නාසද්ධාවයි පිංවත් ඔබව සැපයට ඔසවා තබන්ෙන්. මහාෙව්ගයකින් මනුෂ්ය ආයුෂ හීනභාවයට 
පත්ෙවමින් 
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විකෘතිභාවෙයන් යුත් පරිසරයක්  ෙලෝකය තුළ ෙගොඩනැෙගන ෙමවන් ෙමොෙහොතක තරුණ වැඩිහිටි 
සැෙවොමශද්ධර්මය තුළින්ම ජීවිතයට සැනසීම ෙසොයන්න උනන්දු වූෙවොත් ෙකටි ආශ්වාදයක්  උෙදසා අත්විඳින 
දීර්ඝකාලීන ආදීනවයන් ෙවනුවට කාමයන්ෙග් නිස් සරණය ෙදසටම පියවර තැබීමට ඔබට හැකිවනු ඇත. 
මරණබිෙයන් ෙතොර මරණයක හිමිකරුෙවක්  වියහැකිය. එෙසේ ෙනොවුනෙහොත් ඔෙබ් මරණයද මරණ 
දඩුවමක් ම වනුඇත.රජයන්හි අවිහිංසක පතිපත්තීන් නිසා මරණීය දණ් ඩනය රෙට් නීති පද්ධතිෙයන් 
ඉවත්කළද ඔබවැරදිකරනවානම් ධර්මෙය් නීතිය තුළින් මරණය දඩුවමක් ම වනු ඇත. මරණයට බිය 
ඇතිකරගන්න. බිෙයන් ෙතොරමරණයක්  උෙදසා සද්ධර්මය ජීවිතයකර ගන්න. වර්තමාන සමාජෙය් මිනිසුන් 
මැෙරන ෙමොෙහොෙත් සමහරුඅසිහිෙයන් මැෙරන්ෙන්. තවත් සමහරු අකාරුණිකව මැෙරන්ෙන්. තවත් සමහරු 
කයිකව, මානසිකව මහාපීඩාවන්ට පත්ෙවමින් මැෙරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ ෙම්වා කමටහනක්  කරගන්න. හඩමින් 
ෙමෙලොවට බිහිවුන ඔබටපුළුවන්නම් සිනාෙසමින් සාදුකාරෙදමින් මියයන්න. ෙහේතුඵලධර්මයන් නිසා ඔබ 
ඊළඟට ලබන ජීවිතය සතුෙටන්,සිනාෙසමින්මයි, සාදුකාරෙදමින්මයි උපත ලබන්ෙන්. මන්ද ඔබ මව්කුසකට 
බැසගැනීෙමන් ෙතොරවම ඕපපාතිකවසශික ෙදවියන් අතර මාර්ගඵලලාභී ෙදවියන් අතරම උපත ලබන 
ෙහයින්. දණ් ඩනෙයන් ෙතොර මරණයක්උෙදසාත්, හැෙමන්ෙතොර උපතක්  උෙදසාත් පිංවත් ඔබ වහා වහා 
සද්ධර්මය තුළට ෙපලගැෙසන්න. 
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23. ගුරුකෙම් රඟ 
 
කෙලක භික්ෂුව මනුෂ්ය වාසෙයන් මදක්  ඈතින් වැසි වනාන්තර ලක්ෂණ සහිත වූ කුඩා ආරණ්යයක වැඩසිටියා. 
ෙමම කුඩා ආරණ්යෙය් මාස 15 කින් කිසිෙවක්  වැඩ ඉදල නැහැ. පාළුවට ගිහින් තිබුණස් ථානයක් . ඉහත 
කාලය තුළ එක ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  සති ෙදකක්  පමණ වැඩ ඉඳලා ඉවත්ව ගිහින්තිෙබනවා. මීට මාස 
පහළවකට ෙපරාතුව ෙමහි තනිවම වැඩසිටි වෙයෝවෘද්ධ ස් වාමීන් වහන්ෙසේ අපවත්වීමනිසයි ෙම් ආරණ්යය 
පාළුවට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අපවත්වීමට ෙපර උන්වහන්ෙසේ වසර දහනවයක්  හුදකලාවෙමහි වැඩ ඉදලා 
තිෙබනවා, ෙන්වාසික කැපකරුෙවක් වත් ෙනොමැතිව. කැලෙය් සැබෑම ආරණ්යය ලක්ෂණසහිත හුදකලාව 
රජයන, කූඩැල්ලන් ගහන පරිසරයක ෙමම ආරණ්යය පිහිටියත් එහි දීර්ඝ කාලයක්  වැඩසිටියස් වාමීන් 
වහන්ෙසේ ගුරුකම්,  යන්ත මන්ත,  ෙතල් ෙබෙහත් ෙම්වා තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. භික්ෂුවකටඅෙගෞරව 
කරනවා ෙනොෙව්. යම් පිංවෙතක්  එෙහම හිතනවානම් මට සමාව අවසර ලැෙබන්න ඕෙන්. ෙමවැනිඔබට 
පාඩමකට ගත හැකි සිද්ධියක්  ඔබ හමුෙව් තබන්ෙන් ඔබෙග් යහපත පිණිසයි. ජීවතුන් අතර 
ෙනොමැතිකිසිෙවකුට අෙගෞරව කිරීමට ෙනොෙව්. ෙමවැනි සිදුවීම් වසන් කළෙහොත් එය ජීවත්ව සිටින අයට 
කරනඅෙගෞරවයක්  වනවා ඇත. 
 
ෙමම භික්ෂුවට මාසික සලාක දානය ගෙම් දායක පවුල් උෙද්ම ආරණ්යයට ෙගන ගිහින් පුජා කරලාතිෙබනවා. 
ෙබොෙහෝම දුරබැහැරව සිට යන්ත මන්ත ගුරුකම් සදහා ජනතාව ෙමහි පැමිණ තිෙබනවා.වසර දහනවයක්  තුළ 
ෙම් භික්ෂුව ෙමහි තනිවම වැඩ ඉදලා තිෙබන්ෙන්, කිසිෙවකුට ෙමම භික්ෂුව සමගදීර්ඝව කටයුතු කිරීමට 
ෙනොහැකි ෙක්න්ති යන ස් වභාවයක්  තිෙබන නිසා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ශිෂ්යෙයක් කැපකරුෙවක්  ඉදලා නැහැ. 
ෙමෙහම කටයුතු කරලා තමයි අපවත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපවත් වුණාටපස් ෙසේ දායක පිරිස කුඩා කුටිෙය් 
අල්මාරිය විවෘත කරලා තිෙබනවා. එහි පාවිච්චි ෙනොකළ සිවුරු 46 ක් තිබිලා තිෙබනවා. කල් ඉකුත් ෙවච්ච 
බිස් කට්  පැකට් , ෙත් ෙකොළ පැකට්  තිබිල තිෙබනවා. ඉහතසියල්ෙලන් කියෙවන්ෙන් ෙකෝධය, ෛවරය සහිත 
ෙලෝභී චරිතයක ස් වභාවය තිබුණ බවයි. දැන් ඉතින් ඔයකතාව ඔතනින් ඉවරයි. ෙම් කථාෙව් ෙදවැනි ෙකොටස 
පටන් ගන්ෙන් එම භික්ෂුව අපවත්වී අවුරුද්දයි මාසතුනකට පසුව පාළුවට ගිය ආරණ්යයට භික්ෂුව වැඩම කළාට 
පසුවයි. 
 
භික්ෂුව ෙම් ආරණ්යයට පැමිණ තුන්වන දිනෙය්දී රාතී 10.00 ට පමණ සමාධිෙයන් පසුෙවනවිට භික්ෂුවඉදිරිෙය් 
බියකරු උල් නිකටක්  සහිත විරූපී සිහින් දිග උල් දත් සහිත ෙපේතෙයක්  දිස් විය. ෙම් ෙපේතයාවියරුෙවන් දැඩි 
ෙව්ගෙයන් දත්මිටිකමින් ෙරෞදෙලස බලමින් භික්ෂුව ඉදිරිෙය් සිටිෙය්ය. දත් මිටි කනෙපේතයා දුටු විට "දරුෙවෝ 
ඔබ කරලා තිෙබන පව මදිවටද තවත් පව් කරගහන්ෙන්. යන්න පුෙත් යන්න"කියලා භික්ෂුව ආමන්තණය 
කළා. ෙපේතයා ෙනොෙපනී ගියා. විනාඩි තුනක්  පමණ ෙපේතයා දත්මිටිකමින් සිටියා. ෙමතනින් ෙම් සිද්ධිය 
ඉවරයි. තවත් සතියකින් පමණ රාතියක ෙම් ෙපේතයා නැවතදර්ශනය වුණා. හැබැයි ෙපර දැක් ෙම්දී තිබු ෙරෞද 
දත්මිටි කෑම, බියකරු ෙපනුම නැතිව උල් දත් සහිතමුඛය අයාෙගන භික්ෂුව ෙදස බලාසිට විනාඩි ෙදකකින් 
පමණ ෙනොෙපනී ගියා. ෙපර සතිෙය් දැක් කට වඩාෙපේaතයා සන්සුන් වී ඇති ස් වභාවයක්  දුටුවා. ෙම් සිද්ධියත් 
ෙමතනින් ඉවරයි. 
 
තවත් දින කිහිපයක්  ගතවන විට රාතීෙය් භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුවන විට භික්ෂුව ඉදිරියට අඩි හයක් පමණ උස 
හැඩි දැඩි කළුම කළු ෙපේතෙයක්  ෙපනී සිටියා. ෙම් ෙපේතයා කර රවුම් දනහිස දක් වාදිග පැරණි ඉස් ෙකෝල 
මහත්වරු අඳින ආර්යසිංහල ඇඳුමක්  සුදු සරමක්  සමග පැළඳෙගන සිටිෙය්. ෙමොහුපතාපවත් ෙපේතෙයක් . 
ස් වරූපෙයන් හරියට උස මහත, කළු පැරණි ගුරුමහත්මෙයක්  වෙග්මයි.ඇස් ෙදක හරි ෙලොකුයි. ඇසිපිය 
ගහන්ෙන් නැහැ. ෙමොහු ඇස්  ෙලොකු කරමින් උරහිස්  ෙදක මාරුෙවන් මාරුවටඋස්  පහත් කරමින් ෙබල්ල 
ෙදපැත්තට ෙසොලවමින් නිතර ගැස් ෙසන ස් වභාවෙයන් භික්ෂුව ෙදස බලාසිටියා. ෙම් ෙපේතයාෙග් ස් වභාවය 
අනුව මන්ද බුද්ධික ෙපේතෙයක් . ෙපේතයාෙග් සෑම ඉරියව්වකමමන්දබුද්ධික ස් වභාවය තිබුණා. අසරණ 
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බැගෑපත් ස් වභාවයක්  දැක් වුවා. භික්ෂුව ෙම් ෙපේතයාටපිං දුන්නා. විනාඩි තුනක්  පමණ දර්ශනය වී ෙපේතයා 
ෙනොෙපනී ගියා. ෙම් සිද්ධියත් ෙමතනින් ඉවරවුණා. 
 
දැන් භික්ෂුවට පශ්නයක් , අවස් ථා තුනකදී දර්ශනය වූ ෙම් ෙපේතයන් ෙදෙදනා කවුද කියන එක.ෙම් වනවිට 
භික්ෂුව දැනසිටිෙය් නැහැ,  වසර 19ක්  ෙමහි වැඩ සිට අපවත්වූ භික්ෂුව පිළිබඳව. එමභික්ෂුව ෙකොෙහොම 
ෙකෙනක් ද? ඇවතුම් පැවතුම් ෙකෙසේද? කියලා. ෙමොකද ෙම් ගෙම් අය ෙම් ආරණ්යයටපැමිණිෙය් නැහැ. 
මිනිසුන් තුළ ද අමනුෂ්ය බියක්  තිෙබන බව භික්ෂුවට දැනුණා. ෙමෙහම වැඩසිටිනෙකොටදිනක්  ගෙම් තරුණයන් 
ෙදෙදෙනක්  භික්ෂුව ගමට පිණ් ඩපාතය වැඩීමට ෙපර හිමිදිරිෙය්ම දානය රැෙගනකුටියට පැමිණියා. එම 
තරුණයන් ෙදෙදනා පකාශ කළ, ෙමම ආරණ්යෙය් වසර 19ක්  වැඩසිටභික්ෂුවෙග් ෙතොරතුරු තමයි ෙම් 
කතාෙව් මුලින්ම සටහන් කෙළේ. වසර 19 ක් , ෙක්න්ති යන ස් වභාවෙයන්ගුරුකම්, ෙවදකම් කළ, ෙලෝභී 
ස් වභාවයක්  තිබූ,  අපවත්වූ භික්ෂුවෙග් ෙතොරතුරු එම තරුණයන් ෙදෙදනාසඳහන් කරනවිට,  භික්ෂුqව 
නිසැකෙයන්ම සිතුවා, ඉහත සටහන් කළ පරිදි දත්මිටි කමින්, ෙරෞද ෙලසදර්ශනය වූ ෙපේතයා ෙවන කව්රුවත් 
ෙනොව, ෙකෝධය වැඩූ, ෙමම ස් ථානය තණ් හාෙවන් උපාදානයකරගත් ඒ අපවත්වූ භික්ෂුවම බව. 
 
ගිහි පිංවතුන්ෙග් උපස් ථාන ලබමින්,  සිව්පසය ලබමින්,  ගුරුකම් - ෙවදකම් කරමින්,  නිරතුරුවම 
ෙක්න්තියනස් වභාවෙය් අෙයක්  වූ ෙම් භික්ෂුව මරණින් මතු, එහිම නැවත ෙපේතෙයක්  ෙලස උපත ලබා 
ඇතැයිභික්ෂුව අනුමාන කළා. ෙමොහු වැනි වියරු ස් වභාවෙය් ෙපේතෙයක්  ෙමහි සිටින නිසාමයි,  ෙම් 
ස් ථානයඅවුරුද්දයි මාස 3ක්  පාළුවට ෙගොස්  තිබුෙණ්. ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුව ඉදිරියට ද, ෙම් ෙපේතයාෙරෞද 
ස් වභාවෙයන් පැමිණිෙය් භික්ෂුව බියගැන්වීමට විය හැකිය. එය ෙපේතයාෙග් උපාදානෙය්බලවත්බවයි. 
අසරණකමයි. 
 
තමා වසර 19ක්  'මෙග්' ෙකොටෙගන, ගහෙකොළ වවාෙගන, ඔසු උයන් තනාෙගන, තණ් හාෙවන් දෙකෝධය 
සහිතව ද ගත කළ ජීවිතය නිසා සහ ඒ සියල්ල ෙකෙරහි පැවැති ජන්දරාගය නිසා ඉහත වියරුෙපේත උපත 
සිදුවූවා විය හැකිය. 
 
ෙදවැනිව භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණි ෙරෞද භාවය අඩු දමනය වු ෙපේතයා ෙම් වියරු ස් වභාවෙයන්මිදුෙන් වියරු 
ස් වභාවෙයන් යුත් පථම දර්ශනෙය් දුටු ෙපේතයාට සහ අපවත් වු භික්ෂුවට පිංනිරතුරුවම අනුෙමෝදන් කළ නිසා 
විය යුතුය. ඉහත වියරු ෙපේතයා දර්ශනය වුවාට පසුව භික්ෂුව එමෙපේතයා ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් තම දුක්  ත 
ෙපේත ආත්මෙයන් යම් සහනයක්  ලබාගැනීම සදහා,ෙපේත ජීවිතය ඉන් ඉහළ තැනකට ෙගන ඒම සදහා 
නිරතුරුවම පිං අනුෙමෝදන් කෙළේය. ෙමම ආරණ්යයපිහිටි ගම්මානය ෙත් දළු ෙනළන, වගා කරන ජනතාව 
බහුල ගමකි. කවදාකවත් දානයක්  දීමට අපහසුපිරිස්  ෙමහි සිටියහ. ෙමවැනි පිණ් ඩපාත ගමනකදී භික්ෂුව තුළ 
ඇතිවන ෛමතීය ශක් තිය අති පබලය.ගිහි පිංවතුන්ෙග්ද සද්ධාව ද අධිකය. ෙම් ෙදකම එකතුවීෙමන් රැස් ෙවන 
පින කුටියට ගිය විගස අපවත්වුභික්ෂුව සහ වියරු ෙපේතයා අරමුණු කරෙගන අනුෙමෝදන් කෙළේය. අවුරුද්දයි 
මාස තුනක්  පාළුවට ගියෙමම ආරණ්යයට අමනුෂ්ය පීඩාවක්  ඇෙතොත් එම අමනුෂ්යයින් සතුටු කර සංඝයාෙග් 
පරිහරණයට සුදුසුස් ථානයක්  බවට පත්වීමට භික්ෂුව ෙමෙසේ කියා කෙළේය. 'භික්ෂුව වඩන සැබෑ මධ්යම 
පතිපදාවෙදස බලන්න. භික්ෂුවෙග් අත්හැරීෙම් ශක් තිය ෙදස බලන්න. ඒවා දකිමින් ඔබද ඔය නපුරු ෙරෞද 
ගතිඅත්හරින්න. ෙම් පිං දැක සතුටු ෙවන්න' ෙම් ෙපේතයා මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී පිං ගැන කුසල් ගැන දන්නඅෙයක් . 
නමුත් ඒවා යටපත් ෙවලා ෙකෝධය, ෛවරය වෙග්ම ස් ථානය පිළිබද තණ් හාව නිසාම. ගුරුකම්කිරීම නිසා 
ඇතිවන පළිගැනීෙම් ස් වභාවය නිසාම ෙම් දරුණු ෙපේත තත්ත්වයට වැෙටන්න ඇත්ෙත්. නමුත්දිගටම භික්ෂුව 
එහි ෙන්වාසිකව වැඩසිටිමින් භික්ෂුවෙග් සරල ෛමතී සහගත ඇවතුම් පැවතුම් දකින විට,පිං ෙදන විට 
ෙපේතයාට තමා අතීතෙය් වඩපු යහපත් ෙද්වල් මතු ෙවන්න ඇති. ඒ නිසාමයි ෙපේතයාඅදියර ෙදකකදී උසස්  
භාවයන් ලබාගත්ෙත්. 
 
දැන් අපි බලමු තුන්වැනිව සුදු ආරියසිංහල ඇඳුමක්  ඇඳපු, කලු, උස මහත ෙපේතයා කවුද කියලාඅනුමාන 
වශෙයන්. මුලින්ම දර්ශනයවු ෙරෞද ෙපේතයා ෙදවැනි වර ෙබොෙහෝම දමනය වු ස් වභාවෙයන්දර්ශනය වුණා. 
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භික්ෂුව නැවත නැවත පිං දීම නිසා ෙපේත ස් වභාවය අදියෙරන් අදියර උසස් වීපිෙනන් ඉහළ ෙපේතෙයක්  ෙලස 
සශීකභාවය ලැබුවා. ෙම් සශීක බව ලැබුව ෙපේතයා තමයි තුන්වන වරට දර්ශනය වු ආරියසිංහල ඇඳුම දමාගත් 
දැන් අපි බලමු තුන් වැනිව සුදු ආරිය සිංහල ඇඳුමක් ඇඳපු, කළු, උස මහත ෙපේතයා කවුද කියලා, අනුමාන 
වශෙයන්. මුලින්ම දර්ශනය වු ෙරෞදෙපේතයා ෙදවන වර ෙබොෙහෝම දමනය වු ස් වභාවෙයන් දර්ශනය වුණා. 
භික්ෂුව නැවත නැවත පිංදීමනිසා ෙපේත ස් වභාවය අදියෙරන් අදියර උසස්  වී පිෙනන් ඉහළ ෙපේතෙයක්  ෙලස 
සශීකභාවයලැබුවා. ෙම් සශික බව ලැබුව ෙපේතයා තමයි තුන්වන වරට දර්ශනය වු ආරිය සිංහල අඳුම 
දමාගත්මන්දබුද්ධික ෙපේතයා. ෙම් තුන් ආකාරෙයන් වරින් වර දර්ශනය වූෙය් අන් කවුරුත් ෙනොව වසර 
දහනවයක් ආරණ්යෙය් සිට අපවත් වු භික්ෂුව බවට අනුමාන කරනවා. 
 
ඉහත සිද්ධිය හරහා මතුවන ෙම් කථාව ඔබට ෙගොඩාක්  වටිනවා. ඇයි ෙම් ෙපේතයා පිංගැනීෙමන් 
පසුවත්මන්දබුද්ධික ෙපේතෙයක්  වුෙණ් කියලා. ඇයි ෙම් ෙපේතයා තද කළු පැහැති ශරීරයක්  ලැබුෙව් 
කියලා.අපවත් වුණ භික්ෂුව නිතර ගුරුකම් කිරීම නිසාත් ස් වභාවෙයන් පිහිටි ෙක්න්ති යන ස් වභාවය නිසාත් 
ඇති වුණෛවරී බව, ෙකෝධය නිසාමයි. එහි අකුසල් විපාක නිසයි ෙම් කළු පැහැය ලැෙබන්ෙන්. ෙම් 
වඩපුෙකෝධය නිසාමයි මුල් අවස් ථාෙව්දී කිසිදු බියකින්,  චකිතයකින් ෙතොරව භික්ෂුව ඉදිරියට දත්මිටි 
කමින්වියරුෙවන් පැමිෙණන්න ශක් තිය ලැබුෙණ්. 
 
ෙපේතයා මන්දබුද්ධික ෙපේතෙයක්  වුෙණ් ඇයි? ෙම් කථාෙව් ඔබට වැදගත්ම පාඩම ඇත්ෙත් ෙමතනය.ෙම් ටික 
කියන්නයි ෙම් සටහන ඔබට ලිව්ෙව්. මියගිය භික්ෂුව වසර දහනවයක්  පුරාවට කෙළේ ගුරුකම්,යන්ත මන්ත, 
ෙවදකම් වැනි ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ තිරශ්වීන (තිරිසන්) ධර්මයන් ෙලසපතික් ෙෂේප කළ 
ෙද්වල්මයි. ෙමොහු ෙම්වා කෙළේ උපසම්පදා භික්ෂුවක්  ෙලස දායකයන් සද්ධාෙවන්ෙදන සිව්පසය ලබමින්. ෙමම 
අකුසල කර්මෙය් විපාකය හැටියටයි මන්aදබුද්ධික ෙපේත ස් වභාවය ලබන්ෙන්. 
 
සමාජය ෙදස ෙහොඳින් දෑස් හැර බලන්න. ෙමොනතරම් යන්ත මන්ත, ගුරුකම් ගිහි පැවිදි ෙදපාර්ශ්වයමකරනවද? 
මිනිසුන් අතරට ෙම් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ විසින් එපා කියන ලද තිරශ්වීන ධර්මයන් පතුරවාහරිනවාද? 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ යමක්  එපා යයි ෙද්ශනා කළානම් ඒ ෙද්ශනා කෙළේ ෙහේතුවක් ඇතිවය. එයින් 
ඇතිවන ඵලය ගැන අවෙබෝධෙයන්ම දත් ෙහයිනි. පඥාෙව් ආෙලෝකය වසා අවිද්යාෙව්අඳුෙරන් ජනතාව අන්ධ 
කිරීම ෙහේතුෙවන් මර්ණින් මතු ලැෙබන ඵලය නම් මනුෂ්ය, ෙපේත, තිරිසන්ජීවිතයක්  ලැබුවත් මන්දබුද්ධිකව 
ඉපදීමයි. 
 
ඉහත මන්දබුද්ධික ෙපේතයාද තම ෙපේත ජීවිතය උසස්  තත්ත්වයට පත්වුවද මන්දබුද්ධික ස් වභාවයක් ලැබුෙව් 
අතීතෙය් කළ ගුරුකම් යන්ත මන්තවල කර්ම විපාකයක්  නිසා වීමට ෙහොඳටම ඉඩකඩ ඇත.පශ්නය ඇත්ෙත් 
ෙමතැනය. ෙමොහු තමා විසින් කළ අකුසල කර්මයන්ට දුක්  විඳීම සාධාරණය. ෙමොහු නිසාතව කීදාහක්  ෙමම 
තිරශ්වීන ධර්මයන් විශ්වාස කර ඒවා සරණෙගොස්  ඇතිද? තමා මරණින් මතු මන්දබුද්ධිකජීවිතයක්  ලබනවා 
ෙසේම අනුනටද එම ස් වභාවය හිමිකර දීම අවාසනාවකි. වර්තමාන සමාජෙය් ෛවද්යවිද්යාව ෙකොෙතක්  දියුණු 
වුවද මන්දබුද්ධික දරුඋපත් වැඩිය. ෙමවැනි දරුවන් නිසා ෙදමාපියන් විඳිනෙව්දනාවන්, සමාජ පීඩනය අති 
විශාලය. 
 
ඉහත සටහන කියවන ඔබට එය විශ්වාස නම් ඔබ ෙකෙරහි අනුන් ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් ෙමම 
තිරශ්වීනධර්මයන්ෙගන් ඈත්ෙවන්න. ඒවා විශ්වාස ෙනොකරන්න. එකම විශ්වාසය,  සරණ,  ෙතරුවන් 
ෙකෙරහිඇතිකරගන්න.ඉන් ෙතොර විශ්වාසයක්  ඇතැයි ෙනොසිතන්න. අඳුනක,  අංජනමක,  ගුරුකමක, 
ෙකොඩිවිනයක, ජීවංකළ ෙතලකසරණයැම යනු මතුභවයක ඔබ කැමැත්ෙතන්ම මන්දබුද්ධික ජීවිතයක්  ලැබීම 
බව ෙහොඳින් වටහාගන්න. ඔෙබ්මකැමැත්ෙතන් ඔබ මන්ද බුද්ධිකෙයක්  ෙනොවීමට ඉහත තිරශ්වීන ධර්මයන්ට 
ඔබම වැටබඳින්න. ඔබ පශ්නපීඩා දුක්  කම්කෙටොලු වලින් දැෙව්නම් ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබමින් 
නිරතුරුවම ශීලයක පිහිටා එයආරක්ෂා කරමින් දන්ෙදමින් ෙලෝකයට ෛමතිය වඩන්න. ඔෙබ් ජීවිතෙය් පශ්න 
ගැටලු වැඩිවන්න වැඩිවන්නඉහත ධර්ම පතිපදාෙව් වැඩි වැඩිෙයන් ෙයෙදන්න. අකුසලය පැරදවිය හැක් ෙක් 
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කුසලෙයන්ම බවසිතන්න. කුසල්ෙගොඩ වැඩිකරෙගන අකුසල් ෙබලහීන කරගන්න. තමා දුක් විඳින්ෙන් තමාම 
සංසාරෙය් කරන ලද'හපන්කම්' නිසා බව සිතන්න. පතිඵලය දුක නම් දුකට අයිති ෙදය ෙනොකරන්න. 
 
සාස් තර කියනු ලැෙබ්, යන්ත මන්ත, ගුරුකම්, අංජනම්, ෙකොඩිවින, වශීගුරුකම් ෙබෝඩ්ගසාෙගන ඔබඑනතුරු 
ආදායම ෙසොයාගැනීමට බලා සිටින ''මන්දබුද්ධිකයන් නිපදවන්නන්ට'' ඔබ ෙනොරැවෙටන්න. යෙමක් ෙම් වන 
විටත් තමාෙග් පවුෙල් අෙයක්  මන්දබුද්ධික ස් වභාවෙයන් ෙපෙළේ නම් ඒ අයෙග් සුවය පතා ෙම්තිරශ්වීන 
ධර්මයන් පසුපස ෙනොයන්න. තමාට ෙමවැනි මන්දබුද්ධික භාවයක්  ලැබුෙණ් ෙපර භවවල ෙමවැනිතිරශ්වීන 
ධර්මයන් පසුපස යැම නිසා බව සිතන්න. සුදුසුකම් ලත් ෛවද්ය පතිකාර සහ පිංදහම්වලමෙයෙදන්න. ෙමෙසේ 
ෙයෙදමින් තමා අතින් අතීත භවයන්හිදී කරන ලද ඉහත වැරදි කියාවන්ට තමාමතමාෙගන් සමාව ගන්න. ඒවා 
ෙකෙරහි ඇලීමට ගැටීමට ෙනොයන්න. ඒවාෙය් ස් වභාවෙයන් ඒවාට ෙලෝකෙය්පැවතීමට ඉඩහරින්න. ඔබ 
ඔෙබ් ස් වභාවෙයන් ජීවත් ෙවන්න. පඥාෙව් ආෙලෝකය වාසා දමන අවිද්යෙව් සිතුවිලිවලින් මිෙදන්න. පඥාෙව් 
ආෙලෝකය ලැෙබන සම්බුදු වදන්ම ජීවිතයට ලංකරගන්න. ෙලෝකයටෙනොඇලී ෙනොගැටී ෙලෝකෙයන් 
එෙතරවන්න. තණ් හාව, ෛවරය, ෙකෝධය, ඔබ තුළින් වැෙඩන්ෙන් නම් මීළඟටඔබ ලබන උපත ද තණ් හාවට, 
ෙකෝධයට, ෛවරයටම අයිති උපතක්  බව ෙහොඳින් ෙමෙනහි කරන්න. ඉහතෙරෞද ෙපේතයා ඔබ ෙද්ව දුතෙයක්  
කරගන්න දක්ෂ ෙවන්න. 
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24. ෙපේතානුස් සතියද? ෙද්වතානුස ්සතියද? 
 
වර්තමානෙය් මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ පමාණය අවුරුදු 75 පමණ ෙවනවා. ෙම් ෙකටි ආයුකාලයමනුෂ්යෙයක්  
ෙගවන්ෙන් මුලින්ම තමන්ෙග් ෙදමාපියන්ෙග් ෙගදර. ආවාහ විවාහ වුණාට පස් ෙසේ තමන්ෙග්ෙගදරක. 
වැඩිමහලු වියට පත්වුනාම තමන්ෙග් දරුවන්ෙග් ෙගදරක. සමහරු ජීවිත කාලයම අනුනට අයිති කුලීෙගදරක 
ජීවත්ෙවනවා. තවත් සමහරු මහලු නිවාසයක් , වැඩිහිටි නිවාසයක්  තම අවසාන කාලෙය්දී නිවසකර ගන්නවා. 
ෙම් ෙකොතැනක ජීවත් වුවද පිංවතුනි ඔබ මනුෂ්ය ජීවිතය වසර 75ක්  වැනි ෙකටි කාලයක් තමයි ගත කරන්ෙන්. 
ෙම් කාලය ෙකටිය කිව්ෙව් දිව්ය, බහ්ම සතර අපාය සමග සසඳලා. ඉහතෙලෝකවල ආයුෂ බලන විට 
මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ හරිම අල්පයි. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙලෝකෙය් දියුණු අති නවීනවිද්යාගාරවල විද්යාඥයින් 
ෙබොෙහෝම ෙවෙහෙසනවා මනුෂ්යයාෙග් ආයු කාලය වැඩිකර ගැනීමටකමෙව්දයක්  ෙසොයාගැනීමට වැඩිපුර 
වසර පහක්  දහයක්  මනුෂ්ය ආයුෂ වැඩිකර ෙදන්න. එෙහත්අවාසනාව කියන්ෙන් ෙම් විද්යාඥයින්ට 
සිතාගන්නවත් බැරි විදිහට ළමා, තරුණ, වැඩිහිටි මනුෂ්යයන් සියගණනින්,  දසදහස්  ගණනින් මාරන්තික 
ෙරෝග, ස් වාභාවික විපත් වරින් වර මතුෙවමින් අසරණ ෙලස මරාදමනවා. 
 
ෙම් වරින් වර මතුෙවන ස් වාභාවික විපත් වසංගත ෙරෝග හමුෙව් ඉහත විද්යාඥයින් හරිම අසරණයි. 
ෙම්අසරණභාවයට ඔවුන් පත්ෙවන්ෙන් පතෙපොෙත් දැනුෙමන් සියල්ල දැනගත්තත් ධර්මය 
ෙනොදකිනනිසාමය.ෙම්අයෙග් ඇති අවිද්යාෙව් පුළුල් දැනීම් සම්භාරය නිසා හිතනවා මනුෂ්යෙයක්  
යනුජීවවිද්යාත්මකවඇතිවුන සත්වෙයක්  පමණක් ය කියලා. ඉන් එහා කර්මයක් , කර්මඵලය ගැන, ෙහේතුඵල 
ධර්මයක්  ගැන ඒඅයට දැනුමක්  නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය නිරතුරුවම උත්සාහගන්නවා තමා උපාදානය කරගත් 
තම දැනුමඋපෙයෝගිකරෙගන ඇතිකරගත් මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාම මිනිහාෙග් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ 
පාලනයකරන්න. ෙම් උත්සාහය නිරර්ථක උත්සාහයක් . 
 
හැබැයි මනුෂ්යයින් හැටියට අපිට සතුටුෙවන්න පුළුවන්. මන්ද, සතර අපාෙය් සත්වයා විඳින දුක,ෙව්දනාව, 
කටුක බව සමග සස¹ බලන ෙකොට මනුෂ්යයා යනු සැපවිඳින පිරිසක් මය. අනාථ කඳවුරක කැඳඋගුරක්  
පමණක්  ලැබී ජීවත් වන මනුෂ්යයාද විඳින්ෙන් සැපයක් මය. අවිද්යාෙව් කමෙව්දයන් විසින්පුහුණුකරන ලද 
ඉහත විද්යාඥයින් ආචාර්ය, මහාචාර්ය මහත්වරුන් සත්වයා සතර අපාෙය් විඳින දුක් ෙව්දනා දකින්ෙන් නම්, 
අවිද්යාව නිසා සතර අපාෙය් තමා උපදින බව දන්ෙන් නම් ඔය පර්ෙය්ෂණ සියල්ලනවතා දමා සතර අපාෙයන් 
මිදීෙම් ආර්ය පර්ෙය්ෂණෙය් ෙයෙදනවා නියතය. 
 
භික්ෂුව ඉහත සටහන් කෙළේ පසුගිය වස්  කාලෙය්දී භික්ෂුව වැඩ සිටිය රුහුණු පෙද්ශෙය් කැලෑබදආරණ්යය 
භූමිෙය්දී භික්ෂුවට දර්ශනය වූ ෙපේත සන්නිපාතයක්  ගැන ඔබව දැනුවත් කිරීමටය. භික්ෂුවෙග්භික්ෂු ජීවිතෙය්දීම 
වැඩිම ෙපේතයින් පමාණයක්  දර්ශනය වුන කාලය ෙමයයි. ෙමය ෙකටි මනුෂ්යජීවිතය තුළින් ලබන ෙපේත 
ජීවිතෙය් දීර්ඝ බව කියන කථාවක් . භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුවන විටෙපේතයින් සියය, ෙදසියය දර්ශනය වුනා. 
ෙම් සෑම ෙපේතෙයක් ම ඉතාමත් විකෘති ෙපේතයින්.එක් ෙකනකුට එක් ෙකෙනක්  විකෘතියි. විකෘති මුහුණු, විකෘති 
හිස්  ෙපේත ෙලෝකෙය් අත්විඳින ආදීනවයන්ෙග්විවිධත්වය ෙහොඳින් දකින්න පුළුවන්. ෙම් හැම ෙපේතෙයක් ම උඩු 
කයට ඇඳුමක්  නැතිවයි සිටිෙය්. යටි කයවසාෙගන සිටිෙයත් ෙකටි සෙරොම් කැබැල්ලකින්. පිනක්  දහමක් . 
දැකල, ලැබිල, නැති එවැනි සංඥානුහුරු ඒ නිසාම අනන්ත දුක් විඳින විකෘති, අවිචාරවත් ෙපේත සන්නිපාතයක් . 
ෙම් ෙපේතයන්ෙග් පිං මදඅසරණභාවය දැකලා ෙම් අය අරමුණු කරලා පිං අනුෙමෝදන් කළා. 
 
භික්ෂුව ෙසොයා බැලුවා ෙම් තරම් අසරණ ෙපේත සන්නිපාතයක්  එම පෙද්ශෙය් සිටින්ෙන් ඇයි කියලා.ෙම් 
අවස් ථාෙව් කල්යණමිත ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමකෙගන් පහත ෙතොරතුරු දැන ගන්නට ලැබුනා. ෙම්යාල 
වෙනෝද්යානය ආශිත පෙද්ශ අතීතෙය් සශික ෙගොවිබිම් සහිත ජනාකීර්ණ ජනාවාස සහිතපෙද්ශයක් . 
බැමිනිතියාසාය පැමිණි ෙවලාෙව් ෙම්වාෙය් ජීවත්වූ ජනතාව. ඒ දුෂ්ට බමුණා විසින් ඒඅයෙග් ෙගොවිබිම් කුරිරු 
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ෙලස විනාශ කරලා ජනතාව අමුqq අමුෙව් ඝාතනයකර තිෙබනවා. ඉන්පසුව ෙමමපෙද්ශ කැලයට ගිහිල්ලා. 
ෙම් අවාසනාවන්ත ෙලස මැරිච්ච මිනිස් සුන්ට පිනක්  අනුෙමෝදන් කරන්නෙකෙනක්  ඉතුරුෙවලා නැහැ. 
තමන්ෙග් ෙගොවිබිම්,  දුවා දරුවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්දරාගය,ආකමණිකයන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් 
ෛවරය,  ෙකො◌aධය සමග අවසන් හුස් ම ෙහලා තිෙබනවා. ඔබමහිතන්නෙකෝ,  තමන්ෙග් නිජභූමිෙය් 
ෙගොවිතැන් කරෙගන ජීවත්වුන ගම්වැසියන් ආකමණිකයන් සියල්ල විනාශකරදමාගිනිබත් කරනවිට හදවෙත් 
ඇතිවන ෛවරය, ෙකො◌aධය, තෘෂ්ණාෙව් ගිනිදලු ෙගවල් ෙදොරවල් භවෙබෝග ගිනිෙගනනැෙගන ගිනිදලුවලට 
වඩා පබලයි ෙන්ද? ගම්බිම් ෙකත්වතු දවා අළු කළ ගින්න ෙමොෙහොතකින් නිවී ගියද ඒඅය මැෙරන ෙමොෙහොෙත් 
හදවෙත් අවුළුවාගත් ෛවරෙය්, ෙකෝධෙය් ගින්න තවමත් ෙනොකඩවාම ඒ අයවපීඩාවට පත්කරනවා. නිවී යන 
ගින්නක්  උෙදසා බුර බුරා නැෙගන දුක් ගින්නක්  'මෙග්' කරගන්නවා.ඉහත අවාසනාවන්ත ෙපේතයින් ෙලස 
උපත ලබා තිෙබන්ෙන් අතීතෙය් ෙම් ගම් බිම්වල ජීවත්වුන මිනිස් සුකියලා භික්ෂුව අනුමාන කරනවා. ආහාර, 
ඇඳුම් අෙහේනිය නිසා ඉණ දවටාගත් සරම් කැබැල්ල පිටින්මෙපේත ෙලෝකෙය් උපදින්න ඇත්ෙත් ඒ නිසා විය 
යුතුය. කැලෙය් දඩයෙම් යන,  මීවද, ඖෂධ ෙසොයන්නකැෙල්ට වදින මිනිස් සු ෙනොෙයක්  ෙහේතූන්ෙගන් 
මියයනවා. ෙමවැනි මිනිස් සුද මැෙරන්ෙන් ෛවරෙයන් බිෙයන්නිසා විකෘති ස් වභාවයන් පිහිටන්න පුළුවන්. 
භික්ෂුවට දර්ශනය වූ ෙපේතෙලෝකෙය් ෙපේතයින්ෙගන් ඉතාමත්අපුලම ෙපේතයින් ෙම් ෙපේත සන්නිපාතයතුළ 
සිටියා. එය විකෘතිෙය් ෙලෝකයක් . එක ෙපේතෙයක් භික්ෂුව ඉදිරිෙය් වැඩි ෙව්ලාවක්  දර්ශනය වුණා. භික්ෂුව 
ඔහුෙගන් ඇසුවාම ඔබ කවුද කියලා ෙම්ෙපේතයා ෙගොතගසන ස් වභාවෙයන් වචන පිටකරන්න උත්සාහ කළා. 
භික්ෂුවට ෙත්රුෙණ් 'කථාකරන්නබැහැ'  කියනවා වෙග්. එෙහම කියන විටම දැක් ෙක් එම ෙපේතයාෙග් 
උඩුෙතොල සහ යටිෙතොල කට වෙට්මකුණුෙවලා හරියට ෙහොරිදාල වෙග් කට කුණුෙවච්ච ෙපේතෙයක් . ෙම් 
ෙපේතයාට කවුරුන් ෙබෙහත්කරන්නද? කවුරුන් සුවදුක්  විචාරන්නද? කටකුණුෙවච්ච ෙව්දනාව විඳිමින් කර්ම 
විපාක ෙගවනවා. 
 
වචනය සංවර කර ෙනොගත් නිසා මුසාවාද, පිසුනාවාච, පරුෂවචන, සම්පපලාප භාවිතාකළ නිසාඅනුනට දුන් 
දුක තමන් ෙපේත ෙලෝකෙය් විඳිනවා. ෙම් කථාව කියවලා ඔබ දැන් හිතන්න ඕෙන් ෙම්ෙපේතයා විඳින දුක ගැන 
ෙනොෙව්. ඒ ගැන හිතලා වැඩක්  නැහැ. ඔහුව ෙගොඩගන්න ඔබට බැහැ. තමාකැමැත්ෙතන්ම සකස්  කරගත් 
ෙහේතූන් නිසා ලැබුණු ඵලය තමා ෙපේතයා විඳින්ෙන්. ෙම් දුක අහල ඔබකල්පනාකරන්න ඕෙන් ඔෙබ් වචනයත් 
සංවරද කියලා. සමහර පිංවතුන්ෙග් දිව හරියට දැලිපිහියක්  වෙග්.සමාජෙය් සෑම ෙක්ෂේතයකම තමාෙග් 
පැවතීම, බලය, ආත්මගරුත්වය උෙදසා ෙම් දැලිපිහිෙයන්ෙමොනතරම් අහිංසක ජීවිත රිදවනවද? රැවටීමට 
ලක් කරනවාද? විෙශේෂෙයන් ෙද්ශපාලනෙය්දී එෙහම..... 
 
සමහර දිනවල භික්ෂුව උෙද්ට පිණ් ඩපාෙත් වඩිනවිට ෙගවල්වල කියාත්මක කර ඇති ෙර්ඩිෙයොෙව් 
ෙබොෙහෝමෙව්ගවත්ව අදහස්  පකාශ කරනවා ඇෙසනවා. ඒ හඬවල්වල ඇති තියුණු, ෙව්ගවත්, පහාරාත්මක 
බවඇෙසනවිට එම හඬවල් අයිති අයිතිකරුවන් ෙමොනතරම් ෙද්වල් ඡන්දරාගෙයන් අයිතිකරෙගන 
තිෙබනවාද? තවඅයිති කරගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවාද? ඒවා රැකගැනීමට උත්සාහ ගන්නවාද කියල 
ෙපෙනනවා. ඔබඅනුන්ව හදන්න යන්න එපා. ෙම් අවිචාරවත් දුක් ෙදන ෙපේතෙලෝකය ගැන සිතලා බිය 
ඇතිකරගන්න. ඔබතනි තනිවම නිවැරැදිෙවන්න. ඔෙබ් කටින් පිටෙවන වචනයකින් තව ෙකෙනක් ව 
රිදවන්ෙන්, මුලාකරන්ෙන්නැහැය කියලා. එම විශ්වාසය තුළ ජීවත්වන්න. එවිට ඔබ ඔබටම ලියාගන්නා 
සහතිකයක්  ඔබ ළඟතිෙබනවා. කට කුණුෙවච්ච ෙපේත උපතක්  ඔබ ෙනොලබනවා කියලා. ෙම් ආරණ්යෙය්දී 
දර්ශනය වුෙපේතයින් අතර තව විෙශේෂ ෙපේත පිරිසක්  සිටියා. ඒ භික්ෂු සහ භික්ෂුණී ස් වරූපෙය් ෙපේතයන්.ෙම් අය 
අතර විෙද්ශීය ජාතික භික්ෂු භික්ෂුණී ෙපේතයන් සිටියා. දර්ශනය වුන එක ෙපේත භික්ෂුණියක් හිස සම්පූර්ණෙයන්ම 
මුඩුකර සිටිෙය්. නමුත් හරියට හිස මැද හිසෙකස්  ෙරොදක්  ඉතිරිකර තිෙබනවා. එකඅතකට මිට ෙමොලවා ගන්න 
පුළුවන් පමාණෙය් එම ෙකස්  ෙරොද ෙගොතලා තිෙබන්ෙන්. සිව්රු ෙකොටට ෙපරවුෙපේත භික්ෂුණින් විෙද්ශීය අය 
බව ෙහොඳින් හඳුනාගත්තා. ෙම් ෙපේත භික්ෂු භික්ෂුණීන් විකෘති ෙද්හයන්සහිත අය ෙනොෙව්. ෙම් අයට විකෘති 
ශාරීරික ලක්ෂණ ෙනොලැබුෙන් යමක්  ෙකෙරහි ඇති කරගත් ඡන්ද රාගයනිසා ෙපේත ෙලෝකයට බැසගත්තත් 
තමන් විසින් කරන ලද පුද පුජාවල කුසල් විපාකයන් කියාත්මක වීමනිසා විකෘති ස් වභාවෙයන් ෙතොර ෙප්◌ත 
ස් වභාවයක්  ලැෙබන්න ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරනවා. ෙම්භික්ෂුණී ෙපේතයින් හරිම කඩිසරයි. ඒෙකන්ම 
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ෙපෙනනවා ෙමොවුන් යමක්  නිත්යභාවෙයන් ෙගන එය අයිතිකරගැනීමට අධිකියාත්මක භාවෙයන් කටයුතු කර 
ඇති බව. 
 
ඉහත ආරණ්ය පුරාවිද්යාත්මක සාධක අනුව පකාශ ෙවනවා අතීතෙය් විෙද්ශීය භික්ෂු භික්ෂුණීන්ෙග්අධ්යාපනයට 
කැපවී තිබූ බව. ඔබට ෙප්නවා ෙන්ද ගිහි පැවිදි ෙභ්දයකින් ෙතොරව ෙද්ශීය විෙද්ශීයෙභ්දයකින් ෙතොරව අපි 
ගිහින් පදිංචිෙවන ස් ථානයක්  තමයි කියලා ෙපේත ෙලෝකය. විෙද්ශීය රටවලින්ඇවිල්ලත් මහණකම ෙනොෙව් 
කරල තිෙබන්ෙන්. බුද්ධානුස් සතිය,  ධම්මානුස් සතිය,  සංඝානුස් සතිය,  ෙනොෙව්වඩල තිෙබන්ෙන් 
'ෙපේතානුස් සතිය' යි. ෙමොවුන් අතහැරීම ෙනොෙව් කරල තිෙබන්ෙන්. ෙමොවුන් ෙම්අල්ලාෙගන ඉන්ෙන් කුමක් ද? 
ආරණ්යයද, පන්සලද, ඉඩකඩම්ද, සිව්පසයද, පූජාවස් තුද ෙම්වා ෙනොෙව්.ෙම්වාට වර්තමානෙය් අයිතිකරුවන් 
සිටිනවා, බලධාරීන් සිටිනවා. එෙසේ නම් ෙමොවුන් ෙම් වසර එක් දාහස් තුන්සීයක්  වැනි අතීතයක සිට මෙග් කර 
අල්ලාෙගන ෙබොෙහෝම කඩිසරකමින් ෙපේත ෙලෝකෙය් ජීවත්වන්ෙන් රූපයෙකෙරහි තමා තුළ ඇති වු 
ඡන්දරාගයයි. රූපය ෙකෙරහි ඇති ඇල්මයි. රූපයට ඇති විඳීම ආත්මයක්  කරෙගනචීවරයක්  දරාෙගන ෙපේත 
ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවා. ෙම් අයට ෙවෙහස බවක්  ෙපෙනන්ෙන් නැහැ.ෙමතැනින් මිෙදන්න අවශ්ය බවක්  
ෙපෙනන්ෙන නැහැ. ඒක හරියට ෙම් වෙග් ෙදයක් . පිටෙකොටුෙව් යාචකඅම්මා ෙකෙනක්  ඉන්නවා. තම කුඩා 
දරුවත් සමග ජීවත්වන්ෙන් සිඟා කාලා. නිදාගන්ෙන් කඩ පිලක. ධනයතිෙබන මහත්මෙයක්  ඇවිල්ලා ෙම් 
යාචක අම්මාෙගන් දරුවා හදාගන්න ඉල්ලනවා. පාසල් යවල ෙහොඳටඋගන්වන්නම්, අනාගතය බාර ගන්නම් 
කියලා. ඒත් ඒ යාචක අම්මා දරුවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ යාචකඅම්මා දන්ෙන් නැහැ දරුවා දුක් ය විඳින්ෙන් 
කියලා. ඒ යාචක අම්මාෙගයි දරුවාෙගයි කර්ම ශක් තියසැපය කර අල්ලාගත් උපාදනය. ෙපේත භික්ෂුණීන්ෙග් 
ස් වභාවයත් එෙසේමයි. ෙපේත ෙලෝකෙය් උපතක් යනු කර්ම විපාකය නිසා සකස් වන ඔබෙග් කැමැත්තයි. එය 
හරියට මත් වතුර පානය කර කාමෙය් වරදවාහැසිරීම නිසා මාරාන්තික ෙරෝගයන්ෙගන් විනාශවන ජීවිත වෙග් 
ඔවුන් සැපයක්  කර අල්ලා ගන්ෙන් දුකක් ය.ෙකටි ආශ්වාදයත් දීර්ඝ ආදීනවය යන ෙදකම තමාම විඳිය යුතුය. 
ෙකටි ආශ්වාදයට ඇති ඡන්දරාගයඔබටදීර්ඝ ආදීනවය වසන් කරයි. මත්වතුර ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව ඇතිකරගත 
ෙහොත් ඔෙබ් විනාශයත්,  ඹෘෂධියපානයක්  ෙකෙරහි ඔබ තෘෂණ්ාව ඇති කරගත ෙහොත් ඔෙබ් සැපයත් 
ඇතිකරයි. විනාශයත් සැපයත් ෙදකමඇතිකර ඇත්ෙත් තෘෂ්ණාව විසින්මය. ෙම් ෙහේතුඵල ධර්මයන් ඔෙබ් 
ජීවිතයට ගලපා ගැනීමට ඔබට හැකියාවලැෙබන්ෙන් ධර්මෙය් හැසිරීම තුළින්මය. ෙපේත ෙලෝකෙය් විකෘති දුක්  
බව, විවිධත්වය යෑයි කියන්ෙන්මනුෂ්යයා විසින් කරගන්නා කාය, වචී, මෙනෝ කර්මවල විවිධත්වයයි. එහි 
ඵලයයි. ෙපේත ෙලෝකෙය් දුකයනු ඔබෙග් අකුසල් කර්මයන්ෙග් පතිබිම්බයයි. එය හරියට කණ් නාඩිය ඉදිරියට 
ෙගොස්  ඔබ දකින ඔබෙග්මරූපය වෙග්ය. ඔබ ඔබටම වගකිව යුතුය. ඔබ බියවිය යුත්ෙත් ෙපේත ෙලෝකෙය් 
උපතකට ෙනොෙව්. ෙපේතෙලෝකෙය් උපතකට ෙහේතුවන අකුසල කර්මයන් සිදුකිරීමටය. ඔබ අතින් එවැනි 
අකුසල කර්මයක්  සිදුෙනොෙව් නම්ඔබ සතර අපාෙයන්ම නිදහස් වීෙම් සුදුසුකම ලබයි. එය ඔබට ෙලොව්තුරා 
බුදුසමිඳුන් ලබාෙදන සහතිකයයි.මනුෂ්යෙලෝකෙය්දී ඔබ කාමයන් තුළින් ෙකටි ආශ්වාදයක්  ෙහෝ ලබන නමුත් 
බහුතරයක්  ෙපේතයින්ට ෙම්ෙකටි 
ආශ්වාදයද අහිමිය. යම් ෙහෝ ෙකටි ආශ්වාදයක්  ලැබුණද එය ඒඩ්ස්  ෙරෝගිෙයක්  සමග කාමෙය් වරදවාහැසිරුණු 
අෙයක්  ලබන සැපය වෙග්ය. ඒ ෙකටි ආශ්වාදය උෙදසා මුළු ජීවිත කාලයත්, පරෙලොවත් එහිආදීනවයන්ෙගන් 
වන්දි ලැබිය යුතුය. ආශ්වාදය ලැබුෙව් විනාඩි 05 කාලයක්  වීමට පුළුවන. එහි ආදීනවයකල්ප ගණනාවක්  
දීර්ඝවීමට පුළුවන. ෙම් ෙකටි සැපය සහ දීර්ඝ ආදිනවය අවිද්යාව නිසාම ඔබස් වකැමැත්ෙතන්ම 
ෙතෝරාගත්ෙතකි. 
 
ඔබම කල්පනාකර බලන්න ඉහත සිදුවීම් ඔස් ෙසේ පසුගිය වසර 40ක පමණ කාලය තුළදී උතුරු 
නැෙගනහිරයුදකලාපවල ඝාතනය වන ලද සෑම ජාතියකම මිනිසුන් පමාණය ෙදස බලන විට ෙමොන තරම් 
අසරණෙපේතයින්, ෙපේතියන්, යක්ෂයන් ඔය පෙද්ශවල දුක් විඳිනවා ඇතිද? සරණක්  පිහිටක්  ෙනොමැතිවද්ෙව්ෂය, 
ෛවරය තව තවත් වඩමින්.... ජීවත්ව සිටින මනුෂ්යයින් ඉන්න ෛවරය, ද්ෙව්ෂයට වඩා මියගියෙනොෙපෙනන 
ෙලෝකෙය් සත්වයින්ෙග් ෛවරය, ද්ෙව්ෂය අධිකය. මන්ද ඔවුන්ෙග් ෛවරය, ද්ෙව්ෂය ඇවිෙළනවා මිසනිවීමට 
අවශ්ය සාධක සතර අපාෙය් ෙනොමැති නිසාය. ඔවුනෙග් දහම අධර්මයයි. ඔවුන් දන්නාගුණධර්මයක්  නැත. 
ජීවත්ව සිටින මිනිසුන් සු තමුදිතකරනවාවෙග්මෙනොෙපෙනනෙලෝකෙය්සිටිනෛවරය,ද්ෙව්ෂය වඩන 
සත්වයින්ද සුවපත්කිරීම වැඩදායකය. හැබයි ෙම්වා ඉවරයක්  කළ ෙනොහැකි වැඩය. ෙහොඳමෙදය හැකි උපරිම 
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ශක් තිය ෙයොදා ඔබ සතර අපාෙයන් මිදීයාමය. එෙහත් සෑම විටම ඔබ ෙතෝරාගන්ෙන්ෙමහි කන පිටය. තමා 
තමාට ෛමතිය කරගන්ෙන් නැතිව අනුනට ෛමතිය කරගන්නට යාමය. ඔබෙග් ඇසපකෘති ස් වභාවෙයන් 
තිබුණත් ඇෙසේ සුද වර්ධනය ෙවලා නම් ඇස ෙපෙනන්ෙන් නැත. ධර්මය ෙලෝකෙය්පැවතුන ද ඔබ ධර්මෙය් 
සරණ ෙනොයන්ෙන් නම් එයත් සුද වසාගත් ඔෙබ් පකෘති ඇස්  ෙදක වෙග්ය. අපිඑයට අවිද්යාෙව් අන්ධභාවයයි 
කියමු. එෙහත් ඔබ ජාති අන්ධෙයක්  ෙනොවන බව තරෙය් සිහිතබා ගතයුතුය. සතිය නමැති සැත්කෙම් කතුරින් 
අවිද්යාෙව් සුද ඉවත් කර සද්ධාව නැමති කාචයක්  ඇසටපැලඳුවෙහොත් ඔබට නැවතත් විද්යාෙව් ආෙලෝකය 
ෙදසට ගමන් කිරීමට හැකිවනු ඇත. එෙහත් එයද නැවතමැෙරන ඇසක්  බව ඔබ දැනගත යුතුය. 
 
දැන් ඔබට වැටෙහනවා ඇති භික්ෂුව ෙම් සටහන මුලදී සඳහන් කළ අවුරුදු හැත්තෑපහක්  ජීවත්වනමනුෂ්යයාට 
වසර පහකින්, දහයකින් තම ආයුෂ දීර්ඝකරගැනීමට විද්යාඥයින් ෙමොන පර්ෙය්ෂණ සිදු කළ දෙලෝකයා කළ 
යුතු වඩාත්ම වටිනාම පර්ෙය්ෂණය නම් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් පර්ෙය්aෂණය කියල. එෙසේෙනොවුනෙහොත් 
මිනිසා වැඩිපුර ජීවත්වන සෑම තප්පරයකදීම ඔහු විසින් රැස් කරගන්ෙන් සතර අපායට යාමටඅවශ්ය සාධකමයි. 
නවීන විද්යාෙව් නාමෙයන් ෙකෙරන අවිද්යාෙව් කමෙව්දයන් මනුෂ්යයා දුකෙදසටම ඇද දමනවා. සතර 
අපායටම ගාල් කරනවා. 
 
නවීන විද්යාව කියන්ෙන්,  තාක්ෂණය කියන්ෙන් සතර අපායට පිරිස්  බලය සපයන නිෙයෝජිතෙයෝ. 
ඒජන්තවරු.හැබැයි අවසානෙය්දී ෙම් නිෙයෝජිතෙයෝත්,  ෙසේවාදායකෙයෝත් සතර අපාෙය්ම ගාල්ෙවනවා. 
ෙසේවාදායකෙයෝෙපේත ෙලෝකෙය් සෙරොම් කැබැල්ලක්  හරි දවටෙගන ඉන්න විට ඒජන්තවරු නිර්වස් තව ෙපේත 
ජීවිතගතකරනවා. ෙසේවාදායකෙයෝ තිරිසන් ෙලෝකෙය් කිඹුෙලක් ව ඉපෙදනවිට ඒජන්තවරු කිඹුලා 
ජීවත්වනජලාශෙය්මමාළු ෙවලා ඉපදිලා කිඹුලාට ෙගොදුරු ෙවනවා. ෙමොකද කර්ම විපාක ඔය 
මනුෂ්යෙලෝකෙය් වෙග්සන්ෙතෝෂමක් , අල්ලසක්  දීල ෙවනස් කරගන්න බැරි නිසා. එෙහයින් කයින් කියාවක්  
කිරීමට ෙපර,වචනයක්  පකාශ කිරීමට ෙපර, මනසින් සිතුවිල්ලක්  සිතීමට ෙපර සතර අපාෙය් දුක ගැන 
ෙමොෙහොතක් ෙමෙනහි කරන්න. එවිට එම කියාව නිවරැදි කරගන්න ඔබට පුළුවන්. 
 
නිවරැදිකරගන්නා සෑම කියාවක්  පාසාම ඔබ පියවර තබන්ෙන් සතර අපායට විරුද්ධ දිශාවටය. ඒදිව්ය මනුෂ්ය 
බහ්ම සුගතීන් ෙදසටය. 
 
අපි ෙහොඳින් කාලා,  ෙහොඳින් ඉෙගනෙගන,  ෙහොඳින් ජීවත්ෙවලා ෙහොඳින් මැරිල යමු. ෙමය වර්තමාන 
සමාජෙය්ජනපිය සුන්දර සටන් පාඨයක් . සටන් පාඨයක්  යනු මුළාවු සත්වයා තම ෙමෝහෙය් ස් වභාවය 
ෙලෝකයාටහඬගෑමය. සටන් පාඨය සුන්දර වුවද ධර්මෙයන් ෙතොරව ජීවත්වන ඉහත පිරිස්  ඇත්ෙතන්ම 
ෙහොඳින්හම්බකරලා, ෙහොඳින් කාලබීල, ෙහොඳින් ජීවත් වුණත් ඔබ ෙහොඳින් නිරීක්ෂණය කරලා බලන්න ෙම් 
කවුරුවත්මෙහොඳින් මැෙරන්ෙනනම් නැහැ. අෙනක්  සියල්ල අවංකවම ෙහොඳින් ෙකරිලා. හැබැයි පශ්නය 
ෙහොඳින්මැෙරන්ෙන් නම් නැහැ. අන්න දුකට බයට පත්ෙවලා. ෙලඩ, ෙරෝග, ව්යාධීන් හැදිලා. සිහි මුළාෙවලා. 
තමාට තමාව කරදරයක්  පීඩාවක්  බවට පත්ෙවලා තමයි ෙම් අය මිය යන්ෙන්. ෙමෙහම මැරිලානැවත උපදින 
තැන ගැන ෙමොනවා කථාකරන්නද? නමුත් ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනාකරනවා යෙමක් ශීලෙයන් පරිපූර්ණ 
නම් එම පිංවතා සිහිමුළාෙවන් ෙතොරවයි මිය යන්ෙන් කියල. එයා ජීවත්ව සිටියදීම තමාඋපදින සුගතිභූමි 
දකිනවා. සතුටුෙවනවා. සාධුකාර ෙදනවා. ෙම්වා සටන් පාඨ ෙනොෙව්. ෙහේතුඵල ධර්මෙය්ෙහේතුව ඵලය 
පැහැදිලියි විවෘතයි. ෙලෝකයා ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙවන්, ශීලෙයන්, කර්මය කර්ම ඵලවිශ්වාසයන්ෙගන් 
ඈත්ෙවන්න ඈත්ෙවන්න ෙලෝකෙය් මිනිස්  ජනගහණය ශීඝෙයන් වැඩිෙවනවා. ෙමහි සුවිෙශේෂ්ලක්ෂණය තමයි 
ෙලෝක ජනගහණය ඉහළ යන විට ෙථරවාදී ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් සංඛ්යව සීඝෙයන් පහළබසිනවා. ඒ 
කියන්ෙන් වැඩිවන හැම උපතක් ම සිදුවන්ෙන් හින්දු, මුස් ලිම්, කිස් තියානි, මහායානධර්මය අවිද්යාව ධර්මය 
කරගත්ත මව්කුසක්  තුළින්. ෙමෙලස බිහිවන ෙලෝකයා නිරතුරුවම රාග,  ද්ෙව්ෂ,ෙමෝහෙයන් ෙවලාගත් 
කායික, මානසික, ස් වාභාවික ව්යසනයන්ෙගන් පීඩාවිඳින, ඉන්දියන් පිනවීමටෙවෙහෙසන ජනතාවක්  ෙවනවා. 
ඒක ෙලෝක ධර්මතාවයක් . ෙලෝකය නිරතුරුවම සකස් ෙවන්ෙන් දුක ෙදසට.සත්වයා විසින් අවිද්යාව නිසා 
අකුසල් කිරීම වැඩි වන තරමට ඒවා විපාක දීමට සුදුසු ෙලෝකයක්  ඉදිරිෙය්බිහිවන්ෙන්. ෙම් ගමන අවෙබෝධ 
කර ගන්ෙන් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්ෙසේ නමක් මයි. උන්වහන්ෙසේ පිරිනිවීශාසනය දුර්වලව යන විට 
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මාරපාක්ෂික ධර්ම, ෙලෝකය ඩැහැගන්නවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් සිදුෙවමින් පවතින්ෙන්ෙම් කියාදාමයයි. ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් කිස් තියානි, මුස් ලිම්, හින්දු, මහායාන ආගම්වල විශාලපචාරාත්මක ගුණාත්මකභාවයක්  බාහිරින් 
ෙපෙනන්නට තිබුණද එම ගුණාත්මකභාවය මායාවක් . ෙථරවාදීබුදුදහමට සහ එහි ඉගැන්වීම්වලට මුහුණ දීම 
සඳහා ඇතිකරගත් ආරක්ෂක කමෙව්දයක් . අනාගතෙය්දීනිවන අරමුණුකරගත් සැබෑ ෙථරවාදී බුදු දහම ධර්ම 
විනය ෙදක මාරපාක්ෂික ධර්මවලට යට වී යන විටඉහත ආගම්වල ගුණාත්මක භාවයද පිරිහීයනවා. ෙමොකද ඒ 
පිංවතුන්ට තරග කිරීමට, අභිෙයෝගයක්  එල්ල වීමටනිවන අරමුණු කරගත් මනාව ෙහේතුඵල ධර්මයන් අනුව 
ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මයක්  ෙලෝකෙය් ෙනොමැති නිසා.ෙථරවාදී බුදුදහම ෙලෝකෙය් පවතින නිසයි අන්ය 
ආගම්වල ගුණාත්මකභාවයක්  සඳහා ඒ අය කියාත්මකෙවන්ෙන්. ඉදිරි ෙලෝකෙය් ස් වභාවය නුවනින් දැක ඔබද 
ෙලෝකෙයන් එෙතර වීමට අවශ්ය සාධක ජීවිතයතුළින් පරිපූර්ණ කරගන්න. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව, 
ශීලය, දන්දීම ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  කරගන්න. ඔෙබ්දුවා, පුතා, බිරිඳ, ෙග්ෙදොර ඔබ ඔෙබ් ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  
කරෙගන ජීවත්වනවා වෙග්ම ඒවාෙය්සුබසාධනය උෙදසා ෙවෙහෙසනවා වෙග්ම එම කටයුතුද අලස ෙනොවී 
ඉටුකරමින් ඉහත ෙතරුවන් ෙකෙරහිසද්ධාව, ශීලය, දන්දීම ඔෙබ් ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  කරෙගන ජීවත්වන්න. 
අතීතෙය් කළ පිංකම් නිරතුරුවම සෑමරාතියකම ෙමෙනහි කරන්න. එම පිංකම් ආරක්ෂා කරගත්තා වු ශීලයන් 
දුන්නාවු දානයන් පිළිබඳ මතකයන්නිරතුරුවම අලුත් කරගන්න. ඔබ සිදුකළ පිංකම් අමතකවයාමට ඉඩ 
ෙනොෙදන්න. ජීවිතය තුළින් ෙද්වානුස් සතියවඩන්න. ඔබ ෙම් ගමන් කරන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිෙදන දිශාවට 
බව සිහි කරන්න. 
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25. තවත් පුතුන් කුමට පතන් 
 
භික්ෂුව හමුවීමට පැමිණි තරුණ තාත්තා ෙකෙනක්  භික්ෂුවෙගන් ෙබොෙහෝම සංෙව්දී පශ්නයක්  
ඇහුවා.'හාමුදුරුවෙන් මම කුඩා දරුෙවක්  ඉන්න තාත්ත ෙකෙනක්  දරුවාෙග් වයස අවුරුදු 4යි. ෙම් පුංචි 
දරුවාහරිම දඟකාරයි. එයා එක ෙවලාවකට සන්ඩුකරනවා. තව ෙවලාවක ෙසල්ලම් කරනවා. තවත් 
සමහරෙවලාවට අම්මා සමග ගාථා කියමින් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වන්දනා කරනවා. ෙම් දරුවා ෙසල්ලම් 
කරනෙවලාවට නිතරම මම හාවා,  මම මුවා,  මම අලියා ආදී වශෙයන් සතුන් අනුකරණය කරමින් 
ෙසල්ලම්කරනවා, හැසිෙරනවා' ෙම් මහත්මයා අහනවා මෙග් දරුවා සතුන් අනුකරණය කරමින් ෙසල්ලම් 
කිරීමටපියවීම ෙහේතුෙවන් මෙග් දරුවාට යම් පශ්නයක්  ෙව්විද කියලා. ෙම් මහත්මයාට තිෙබන පශ්නයතමයි 
යම් ෙහයකින් දරුවා මියගියෙහොත් එම දරුවා හාෙවක් , මුෙවක්  ෙවලා උපත ලබයිද කියන කාරණය.ෙම් 
ෙහේතුව නිසා දරුවාෙග් අම්මා දරුවා මම හාෙවක්  , මම මුෙවක්  කියලා ෙසල්ලම් කරනවිට 'නැහැමෙග් පුතා 
ෙදවිෙයක් ,  දිව්යාංගනාවක් ' කියලා දරුවාෙග් මෙනෝභාවය ෙවනත් දිශාවකට ෙයොමුකරනවලු. තම දෑෙත් 
නැළෙවන කුඩා බිළිදා තුළින් අනාගත ෛවද්යවරෙයක් , ඉංජිෙන්රුවරෙයක් ,පරම්පරාෙව් ගැලවුම් කරුෙවක්  
බලාෙපොෙරොත්තුවන අම්මලා තාත්තලා අතර ඉහත අම්මා තාත්තා සුවිෙශේෂීෙවනවා. 
 
පිංවත් ඔබ හාෙවක්  කියන තැනින් මුදවලා ෙදවිෙයක්  කියන තැනයි සිත පිහිටුවන්න උත්සහ කරන්ෙන්. 
ඒකියන්ෙන් අනතුරකින් මුදවලා තවත් තවත් අනතුරකටයි ඔසවා තබන්ෙන්. භික්ෂුව දන්නා තරමින් 
ෙමවැනිෙදමාපියන්ට දාව උපදින දඟකාර හුරුබුහුටි ළදරුෙවක්  තමන් පියකරන සත්ව සංඥාවක්  
සකස් ෙවලාමියගියත් එම දරුවා කවදාකවත් තිරිසන් ෙලෝකෙය් හාෙවක් , මුෙවක්  ෙවලා උපත සකස්  ෙවන්ෙන 
නැහැ.දිව්ය ෙලෝකෙය් උපත දිව්ය හාෙවක් , මුෙවක් , අශ්වෙයක්  ෙලස උපතක්  සකස් වීමට තමයි ඉඩකඩවැඩිපුර 
තිෙබන්ෙන්. දිව්යෙලෝකෙය් වැඩසිටින්ෙන් ෙදවියන් පමණක්  ෙනොෙවයි. ඒ ආකාරෙය් දිව්යමය 
සතුන්දසිටිනවා. 
 
ඉහත පශ්නෙය් වඩා වැදගත් ෙද් වනුෙය් දරුවාට ෙපර මව්පියන් මියගිය ෙහොත් මව්පියන්ෙග් අවසාන 
සිතතෘෂ්ණාව නිසා කුමක්  උපාදානයෙකොටෙගන සකස් ෙවයිද කියන එකයි. ෙමොකද පිංවත් මව්පිය ෙදපල 
දරුවාඅනිත්යයයි කියලා දකිනවා වෙග්ම දරුවාෙග් අනාගත සුරක්ෂිතභාවයක්  ගැනත් සිතනවා. එතනදී 
බාහිරටපකට ෙනොවන උපාදනයක්  ඇතුළතින් ෙපෙනනවා. ෙමන්න ෙම් පකට ෙනොවී සැඟවී තිෙබන 
උපාදානයමතුකරගන්න දක්ෂෙවන්න අවශ්යයි. ෙමවැනි පිංවත් ෙදමාපියන් 'දරුවා මෙග්'ය කියන තැන 
ඉඳෙගනයිදරුවා සුගතියට ඔසවා තබන්න උත්සහ ගන්ෙන්. 
 
ෙමතැනදී ඔබ දරුවා පටිච්චසමුපන්නව ගන්න. අවිද්යා පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණා,විඤ්ඤාණ 
පච්චයා නාමරූපා...... 
 
සුරතල් දරුවා තුලින් ෙහේතුඵල ධර්මයන් දකින්න. ෙමතැනදී ඔබ නියත වශෙයන් දකිනවා ෙහේතුන් 
නිසාසකස් වුන, ඔබට අයිති නැති දරුවාව. බිරිඳ ස් වාමිපුරුෂයා මතක්  ෙවන විටත් එම රූප පටිච්චසමුප්පාදය 
තුළම විසුරුවා දකින්න. සත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  නැති ෙහේතුඵල ධර්මයක්  දකිනවිට 'මමයමෙග්ය' යන 
දෘෂ්ටිෙයන් ඔබ බැහැරට යනවා. එෙසේ ෙනොවන තාක් කල් ඔබ එම අනතුර තුළ සිටිමින්මයිඅනතුෙරන් 
මිෙදන්න උත්සහ ගන්ෙන්. ඒ නිසා එම පිංවත් ෙදපල ෙම් ෙමොෙහොෙත් තම දරුවාට දිව්යසංඥාවක්  සකස් ෙකොට 
දීම අනතුර තුළ සිටිමින්ම අනතුෙරන් මිදීෙම් මාර්ගය ෙසවීමක්  ෙවනවා. ඒ නිසාපටිච්ච සමුප්පන්නව 
දරුවාෙග් ජීවිතය දකින්න. දරුවා මට අයිති නැති බව දකිමින් දරුවාට අවශ්ය යහපත්මාර්ගය කියලා ෙදන්න. 
නිතිපතා මල්කඩන්න,  බුදුපහන පත්තුකරන්න,  බුදුසමිදුන් වන්දනා කරන්න,වැඩිහිටියන්ට ගරුකරන්න 
නිරතුරුවම දරුවාව හවුල් කරගන්න. ෙදමාපියන් ධර්ම මාර්ගය තුළ දරුවන්ටආදර්ශමත් ෙවන්න. ළමාවිෙය් 
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දඟකාරකම් උෙප්ක්ෂාෙවන් දකිමින් අනතුරුදායක භාවයන් නුවනින්ෙමෙනහිකරමින්, ලැබුණු දරුවා ෙම් භව 
ගමෙන් අවසාන දරුවා කරගන්න.ෙම් ස් වාමි පුරුෂයා ෙම් භවගමෙන් අවසාන ස් වාමිපුරුෂයා කරගන්න. බිරිඳ 
ෙම් භව ගමෙන් අවසාන බිරිඳ කරගන්න. දරුවාවකමටහනක්  කරෙගන දරුවන්ෙගන් මිෙදන්න. දැඩි 
චිත්තයක්  ඇතිකරගන්න 'භව ගමෙන් අවසාන දරුවායි මාෙම් දරන්ෙන්' කියලා. 
 
ෙදමාපියන්ට අපමාණ සසර දුක සකස්  කරෙදන ෙලොකුම කාම වස් තුව වන දරුවා ෙකෙරහි තෘෂ්ණාවහීනව 
ගිය කල ඔබ සමීපවනුෙය් ෙලෝකෙයන් මිදීයන දිශාවටයි. දරුවා සමාජයට යහපත් දරුෙවක්  වශෙයන්හදන 
ගමන් ධර්මාවෙබෝධය සඳහා දරුවාද උපකාරයක්  කරගන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
දරුවාටකියන්ෙන් ෙද්වදූතෙයක්  කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඔබට භවෙයන් මිදීයන්න පාර කියන ෙද්වදූතෙයක් . 
භවෙයන්මිදීයන්න පාර කියන්න ආපු ෙද්වදූතෙයක් ව ඔබ ඔබව භවයට බැඳ තබන වරපටක්  බවට 
පත්කරගන්නවා. 
 
භික්ෂුවට කුඩා දරුෙවක්  දැක් කාම එම දරුවා තුළින් දුක්  කන්දක්  ෙපෙනනවා. භවෙය් ෙගොඩාක් ඈතදුරක්  
ෙපෙනනවා. දරුවාෙග් ෙකළිෙලොල්භාවය තුළ සැඟවී ඇති අනතුරමයි ෙපෙනන්ෙන්. තමන්ෙග් දඟකාරදරුවා 
සත්ව සංඥාවන් සකස්  කරෙගන ෙසල්ලම් කරනවිට එම දරුවා මියගියෙහොත්, හාෙවක් , මුෙවක් ෙවලා උපදියිද 
කියන කාරණය හිතන්න පුළුවන් දක්ෂ ෙදමාපියන්ට ඉහත කාරණා ජීවිතයට එකතුකර ගන්නඅපහසුවක්  නැහැ. 
ෙමොකද ඔබ ධර්මය තුළ සිටින නිසාමයි තම දරුවාවත් ධර්මය තුළින් දකින්ෙන්. පිංවත්ඔබ දරුවා ෙකෙරහි 
ධර්මානුකූලව දකිනවිට ඉන් සකස්  ෙවන කුසල් ශක් තිය ඔබව ධර්මාවෙබෝධය ෙදසටත්එම කුසල්ශක් තිය 
ෙහේතුෙවන් දරුවාට දීර්ඝායුෂත් අනිවාර්යෙයන්ම හිමිෙවනවා. සැබවින්ම ඔබලා දක්ෂෙදමාපියන්. ෙමවැනි 
සමහර ෙදමාපියන් හැමවිටම උත්සහකරන්ෙන් දරුවා පැවිදි කරලා ෙදමාපියන්සැනෙසන්නයි. සැනෙසනවාය 
කියන කාරණෙය්දී අපි වඩවා ගන්ෙන් තෘෂ්ණාවමයි. හැමවිටම ආශ්වාදයෙනොව,  ජීවිතයක යථාර්ථයම 
ධර්මානුකූලව දකින්න. එතැනදී තමයි ශාසනයක අර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගත්තා ෙවන්ෙන්. මෙග් පුතා ෙම් 
උතුම් ශාසනෙය් පැවිදි උතුමන් වහන්ෙසේ නමක්  හැටියට දකිනවාට වඩාඑම පුතාවම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය 
තුළ විසුරුවා දකින්න දක්ෂ වුෙණොත් ඔබෙග් පුතා තුළින්ම ධර්මයදැකීෙම් ශක් තිය ඔබට තිෙබනවා. 
 
භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් වැඩසිටින විට දිව්යතලයක වැඩසිටින අජානීය අශ්ව පැටිෙයක්  දර්ශනය ෙවනවා.අඩි 
තුනක්  පමණ උසැති ෙමම දිව්ය අශ්ව පැටියා ෙකොළ සහ නිල් පැහැෙයන් යුත් වර්ණෙයන් යුක් තයි.හරියටම 
ෙමොනෙරක් ෙග් වර්ණය. ෙකොඳුනාරටිය ෙදපසට ෙනරාගිය දිගැති ෙරෝම,  ෙරෝමවලින් 
පිරීගියවලිගය.............ෙබොෙහෝම දර්ශනීය දිව්ය අශ්ව පැටිෙයක් . ෙම් සටහන ලියනවිට ෙම් දිව්ය අශ්වපැටියා 
ෙපර ජීවිතෙය් 'අශ්වයා ෙගෝන් ටික්  ටික්  ටික් ' කියන ළමා උපාදානය දරාෙගන මියගියදරුෙවක්  ෙවන්න 
පුළුවන්. භික්ෂුව ස් ථිරව ඒබව කියන්න දන්ෙන නැහැ. නමුත් 'උපාදාන පච්චයා භෙවෝ'කියන ධර්මතාවය විසින් 
සත්වයා ෙමවැනි උපත්වල සිරකරනවා. ෙම් කිසිවක්  අපිට හිතල ඉවර කරන්නබැහැ. අවෙබෝධෙයන්මයි 
අවසන් කර ගතයුත්ෙත්. තමන්ෙග් දරුවා තමන්ට අයිති නැහැය කියලා දකින තැනදිතමා තමාට අයිතිය කියන 
තැනක්  සකස්  ෙවනවා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයමයි ෙම් අවුල අපිට නිරවුල් කරෙදන්ෙන්. 
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26. ෙපොඩි කමට කළත් 'පව' ෙපොඩි නැත පුතුෙන් 
 

වයස අවුරුදු 15ක පමණ පිරිමි දරුෙවක්  භික්ෂුවෙගන් විමසුවා 'හාමුදුරුවෙන් මම ෛමතී භාවනාව,බුදුගුණ 
භාවනාව පුරුදු පුහුණු කරනවා. මට අනිත්යභාවනාව ගැන කියල ෙදන්න' කියලා. ඒ ෙවලාෙව්භික්ෂුව එම 
දරුවාෙගන් ඇසුෙව් 'ඔබ පැවිදිවීෙම් අදහසක්  තිෙබනවාද?' කියල. එවැනි අදහසක් ෙනොමැති බව පකාශ කළ 
නිසා භික්ෂුව එම දරුවාට මතක්  කෙළේ 'ඔබ අනිත්ය සංඥාව වඩන්න යන්නඑපා. එය ඔෙබ් අධ්යපන 
කටයුතුවලට බාධාවක්  ෙවයි' කියල. අනිත්ය සංඥාව භාවනාවක්  ෙලදවඩන සිතක නිරතුරුවම කලකිරීම් සකස්  
ෙවනවා. එවැනි කලකිරීමක්  සකස්  වුෙණොත් එය ඔෙබ් අධ්යාපනකටයුතුවලටත් බාධාවක්  ෙව්වි. ඒ නිසාම 
ෙදමාපියනුත් දුකට පත් ෙව්වි. එම නිසා නිතිපතා පංචශීලයආරාක්ෂා කර ගනිමින් ෛමතී භාවනාව, බුදුගුණ 
භාවනාව වඩමින් ෙගදර වැඩිහිටියන් සමග බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ වන්දනා කරන්න. වැඩිහිටියන්ට ගරු කිරීමට 
ෙපළෙඹන්න. ෙම් කාරණා තුළින් ෙතරුවන් ෙකෙරහිසද්ධාව සකස් කර ගන්න. ෙම් මාර්ගය ෙහොඳටම 
පමාණවත් ඔබෙග් වයෙසේ තරමට. 
 

ඉහත කාරණාවන් සුව ෙසේ ඔබෙග් ජීවිතය තුළින් වැෙඩන විට අවශ්ය ෙවලාෙව්දී අනිත්ය සංඥාවන්මතුෙවලා 
ඒවි. අපි ෙමෙහම අනාගතය ගැන බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිකර ගත්තත් බලාෙපොෙරොත්තු කියන්ෙන්මායාවක් මයි. 
සියල්ල අනිත්යවන නිසාමයි අපි සිහිනුවනින් ජීවිතය පරිහරණය කළ යුත්ෙත්. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත්ධර්මයත්, 
අධ්යපනයත් යන ෙදකම අපෙගන් බිඳ වැෙටන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම ෙම් ෙදමාපියන්දඅසරණභාවයට පත් 
ෙවන්න පුළුවන්. 
 

ඉහත ගුණදම් සමග ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව ඇති කරෙගන සංසුන් මනසක්  පිංවත් ළමා ඔබ ඇති 
කරගතෙහොත් එතැන ඉඳන් ඔබට පුළුවන් ගුරුවරුන්ට,  ෙදමාපියන්ට,  අකීකරු සිතක්  සකස් ෙවන විට, 
අධ්යපනකටයුතුවලට අලස කම්මැලි සිතක්  සකස්  ෙවනවිට, සිත අනිත්ය වශෙයන් දකිමින් එහි ආදීනව 
දකිමින්අතහරින්න. එවිට ඔබ තුළින් ගුණාත්මක දරුෙවකුත්, තමාට ගැලෙපන පරිදි අනිත්ය සංඥාවත් 
ජීවිතයට එකතු 
කරගත්තා ෙවනවා. 
 

ළමා ජීවිතය කියන්ෙන් කුසල් නිධියක් . ෙම් කුසල් නිධිය ගැන ළමයින්ට හැගීමක්  නැහැ. ඒ නිසාම 
දරුවන්ළමා කාලෙය්දී අපමාණ අකුසල් සිද්ධ කර ගන්නවා. ෙම් ළමා කුසල් නිධිය ෙදමාපියන් 
ගුරුවරුන්ටගරුකිරීම,  සැලකීම නිසාම තව තවත් ශක් තිමත් කරගන්න දරුවන්ට අවස් ථාව තිබියදී 
ෙනොදැනුවත්භාවයනිසාම දරුවන් ළමා කාලෙය්දී ෙගොඩාක්  අකුසල් සිද්ධ කර ගන්නවා. වර්තමානෙය් 
ෙනොදැනුවත්භාවය නිසාමදරුවන් ෙදමාපියන්ට මානසික පීඩාවන් ඇති කරනවා. 
 

වර්තමානෙය් ගුරුවරයා කියන්ෙන් දරුවන්ෙග් පාණ ඇපයට යටත් පිරිසක්  වෙග්. ෙහොඳ නරක කියල 
ෙදන්නපුළුවන් කමක්  නැහැ. ෙදමාපියන්ෙග් ගුරුවරුන්ෙග් සිත රිදවන එක තරම් අකුසලයක්  තවත් නැහැ. 
දරුවන්නිසා මානසික පීඩාවට පත් අම්මලා, තාත්තලා ෙකොෙතක්  අපිට මුණගැසිල තිෙබනවාද? 
 

රාහුල පුංචි හාමුදුරුෙවෝ හැමදාම උදයට වැලි ෙදෝතක්  අතට අරෙගන එය උඩ දමලා පර්ථනාවක් ඇතිකර 
ගන්නවා "අද දවෙසේ ෙම් වැලිකැට පමාණයට මට අවවාද අනුශාසනා ලැෙබ්වා" කියලා.පුංචි සිතක සකස්  වුණ 
ෙලොකු ගුණයක්  අප දැක් ෙක් අතීත භවයන්හිදී මහා පාරමී ශක් තියක්  වඩවාෙගනපැමිණි දරුෙවක් ෙගන්. ඒ 
දරුවායි රාහුල මෙහෝත්මයන් වහන්ෙසේ. එවැනි පිංවත් දරුවන් පහල ෙවන්ෙන්කාලය, ද්වීපය, ෙද්ශය, කුලය, 
මව කියන කාරණා ගුණාත්මකව පවතින සුදුසුම කාලයක. එම නිසා පිංවත්ළමා ඔබ සිතන්න ඕෙන් ඔබත් ෙම් 
ජීවිෙත් මව් කුසට බැස ගත්ෙත්, උපත සකස් කර ගත්ෙත්, සුදුසු කාලයබලලාය කියන කාරණය. ෙමොකද 
තවමත් ෙම් කාලයයි, ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්. තවමත් ෙම්ද්වීපයයි, සද්ධර්මය සුරක්ෂිතව පවතින. 
තවමත් ෙම් ෙද්ශයයි උතුම් මහ සංඝරත්නය ජීවමානව වැඩසිටින.තවමත් ෙම් කාලයයි ෙලෞකික සම්මාදිට් ඨීය 
සකස්  කරගත් මව් කුසක මව් පදවිය ලැබීමට.....ෙපර ජීවිතෙය් සුගතිෙය් සිට සුදුසු කාලය බැලීෙමන්ම ලැබූ 
උපතක්  ෙම්ක. 
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ළමා කාලය කියන්ෙන්,  වැඩිවියට පත්වීෙමන් පසු විපාක පිණිස සකස් ෙවන,  අකුසල් ෙගොඩක්  
සිද්ධෙවනකාලය. අම්මා,  තාත්තා,  ගුණවත් ගුරුවරුන්ෙග්,  ගුණවත්භාවය නිසාමයි ඒ අකුසල් දරුවන්ට 
සිද්ධෙවන්ෙන්.ෙදමාපිය ගුරුවරුන්ෙග් ගුණයන් ඒ තරමටම ෙශේ◌aෂ්ඨයි. ළමා කාලෙය්දී අපට උගන්වපු 
ගුරුවරු පන්තිකාමරෙය්දී අධ්යපන කටයුතු අතපසු කළහම ගහපු ෙව්වැල් පාරවල් ෙම් ෙමොෙහොෙත් මතකයට 
නැෙගන විටඒගුරුවරුන් උෙදසා ගරුත්වයක් මයි සිත තුළ සකස්  ෙවන්ෙන්. ෙම් සටහන් කරන සෑම 
අකුරක් මගුරුවරයාෙගනුයි ඉපදුෙන්. ගෙම් පන්සෙල් ෙලොකු ස් වාමීන් වහන්ෙසේ ළගට ගිහිල්ලා මුලින්ම අකුරු 
කරන්නට'අ, ආ' ඉෙගන ගන්න දවෙසේ අම්මා, තාත්තලා ෙකොෙතක්  නම් බලාෙපොෙරොත්තු දරුවන් තුළින් 
ඇතිකරගන්නවාද? තමන්ෙග් දරුවා ෙරෝහෙල් ඇදක්  මත සැත්කමක්  කිරීම ෙහේතුෙවන් ජීවිතයත් මරණයත් 
අතර සටනකෙයෙදනවිට ෙම් දරුවාෙග් තාත්තා පුතුට සමීපෙවලා කියනවා 'පුෙත් ඔබ ෙවනුෙවන් අපායට 
යන්න වුණත්මම ලැහැස් තියි' කියලා. දරුවා ෙකෙරහි ඇති ෙලන්ගතුභාවය නිසාම ෙම් තාත්තාට අපාෙය් ඇති 
ගිනිරස් නය අමතකව ගියා. ගින්දර ෙයෝධිය අමතක කරන්න පුළුවන් ශක් තියක්  දරුවන් ෙවනුෙවන් 
අම්මා,තාත්තා තුළ තිෙබනවා. ෙම් අෙයෝමය ශක් තියට අකීකරුභාවෙයන් ළමා ඔබ අභිෙයෝග කරන්න 
නරකයි. ළමාකාලෙය් අපි අතින් සිදුෙවන වැරදි හඳුනා ගැනීමට අපහසුයි. බරපතළ බවක්  ෙනොහඟවාම ඒවා 
අපිටමගහැරී යනවා. ෙම් අකුසල් විපාක පිණිස සකස්  ෙවන්ෙන් දරුවා වැඩිවියට පත්වුණාට පස් ෙසේ. 
 

ඉහත කාරණය නුවනින් විමසලා දරුවන් තමන් තුළ ෙදමාපියන්ට, ගුරුවරුන්ට අකීකරු සිතක්  පහළ වනවිට 
එයඅනිත්ය වශෙයන් දැකලා එම සිත අතහැර දැමීමට දක්ෂනම්, ඔබ ඔෙබ් ළමා ජීවිතය අකුසලයන්ෙගන් 
ඈත්කර ගත් ජීවිතයක්  බවට පත්කර ගත්තා ෙවනවා. ෙම් සටහන ලියන්ෙන් පාසල් දරුෙවක්  ඇසුව 
පශ්නයකටපිළිතුරක්  වශෙයන්. එම නිසා දරුවන්ෙග් ජීවිතයට අදාළවයි ෙම් පිළිතුර. වැඩිහිටියන් ෙම් පිළිතුර 
තමන්ෙග්ජීවිතයට ගලපා ගන්න එපා. දරුෙවක්  තුළින් අපි මුලින්ම උත්සහ ගත යුත්ෙත් ඔහුට ෙලෞකික 
සම්මාදිට් ඨීයසකස් කර ගැනීමට අවශ්ය මාර්ගය සකස් කර ෙදන්න. අපිට දරුවාට කියන්න බැහැ ජාති, 
ජරා,ව්යධි,  මරණ ගැන පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ගැන. ඉහත කාරණාවලටයි දුකයි 
කියලාකියන්ෙන් කියලා. ෙමොකද එච්චර දුරක්  හිතන්න එම දරුවන්ෙග් ඉන්දිය ධර්මයන් වැඩිලා නැහැ. 
එමදරුවාෙග් ඉන්දිය ධර්මයන් කමානුකූලව දියුණු කරගන්න අපි උපකමශීලී ෙවන්න අවශ්යයි. එවිටයිඅපිට 
පුළුවන් ෙවන්ෙන් දරුවා තරුණ වියට පත්ෙවන විට ෙලෞකික සම්මා දිට් ඨීය සකස් කර ගත් දරුෙවක් බවට 
පත්කර ගන්න. ෙමතනදී දරුවා අධ්යපන කටයුතු ෙවනුෙවන් උදාසීන අලසභාවයක්  ඇතිකර ගතෙහොත්එයයි 
'දුක'  ෙලසින් ෙත්රුම් ගතයුතු කරුණ. අධ්යපනය අඩාල වුෙණොත් අනාගතෙය්දී යහපත් 
පුරවැසිෙයක් ශක් තිමත් ආර්ථිකයක්  සහිත ජීවිතයක්  අහිමි ෙවනවා. ෙදවනුව දකින්න ෙම් 'දුක' කුමක්  නිසාද 
සකස් ෙවන්ෙන් කියලා. ෙදමාපියන්ට ගුරුවරුන්ට අකීකරුභාවය නිසාමයි. එෙහනම් ඔබ ඉහත දුෙකන් 
මිෙදන්න ෙම්අකීකරුභාවෙයන් මිෙදන්න ඕෙන්. ඒ සදහා ඔබ ගමන් කළ යුත්ෙත් ෙදමාපියන් ගුරුවරුන් 
ෙකෙරහි කීකරුභාවයඇති කර ගනිමින්. නිරතුරුවම උෙද්ට ෙත්රුමක්  ඇතිව පංචශීලය සමාදන් ෙවමින් එම 
ශිල්පද ආරක්ෂා කරගනිමින්. සවසට නිතිපතා ෙදමාපියන් සමග ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට මල් පහන් 
පුජා කරමින්,වන්දනා කරමින් ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව සකස්  කරගන්නා මාර්ගය තුළ ඔබ ගමන් කරන්න 
ඕෙන්.පාසෙල්,  පංසෙල් පිංකම්වලට කියාත්මකව දායක ෙවන්න ඕෙන්. පුළුවන් ආකාරයට ෛමතී
භාවනාව,බුදුගුණ භාවනාව ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕෙන්. ඉහත කාරණා පිංවත් ළමා ඔබට පහසු ආකාරයට 
ජීවිතයටළංකර ගතෙහොත් ඔබ තරුණ වියට පත් වනවිට ධර්මෙය් අවෙබෝධාත්මක දිශාවකට අවශ්ය ඉන්දිය 
ධර්මයන්ඔබ තුළ වැඩිලයි පවතින්ෙන්. 
 

ෙලෞකික සම්මා දිට් ඨීය සකස් කරගැනීමට අවශ්ය ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය,  කර්මය කර්ම ඵල 
ෙකෙරහිවිශ්වාසය, දානෙය් ශීලෙය් ආනිශංස පිළිබඳ විශ්වාසය, අම්මා තාත්තාෙග් ගුණය පිළිබඳ විශ්වාසය, 
මරණින්මතු උපදිනවාය කියන විශ්වාසය ඔබ තුළ සකස් ෙවනවා. ධර්ම මාර්ගය තුළ ගමන් කිරීෙමන් 
ෙදමාපියන්ට,ගුරුවරුන්ට කීකරුභාවයත්,  කීකරුභාවය නිසාම ගුණාත්මක අධ්යාපනයකුත්,  ෙම් සියල්ල 
ෙහේතුෙවන් ෙලෞකිකසම්මාදිට් ඨිය සකස් කරගත් ගුණාත්මක වැඩිහිටිෙයක්  බවටත් ඔබ පත්ෙවනවා. 
 

ෙමතැන ඉදන් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්ය ආකාරයට ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. ඉහත 
මාර්ගෙය්හික් මීෙමන් ඔබ ෙපරට පැමිණිෙයොත් පමණයි තරුණ ජීවිතෙය්දීම චතුරාර්ය සත්යය ධර්මෙය් සැබෑම 
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අර්ථයඔබ ඔෙබ් ජීවිතයට එකතු කරගන්න දක්ෂ ෙවන්න. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් පින, පව හඳුනන්ෙන් නැති 
අනාගතෙලෝකෙය් සමාජිකෙයක්  ෙවන්න ඔබටත් සිදුෙව්වි. 
 
 
 

27. පඥාෙව් පහන් සිෙළන් රැෙයහි අඳුර දුරුකරන්න 
 
භික්ෂුවක්  ධර්ම සාකච්ඡාවක්  රාතිෙය් පවත්වනවිට එක මහත්මෙයක්  නිතර නිතර ඔරෙලෝසුව ෙදසබැලුවා. එම 
පිංවත් මහත්මයාෙග් හැසිරීම තුළින් භික්ෂුව අදහස්  කෙළේ 'දැන් පරක් කු වුණා' කියනකාරණයයි. දැන් එම 
මහත්මයාට අවශ්ය ෙගදර ගිහින් නිදාගන්න. ෙම් වෙග් රාතින් ලක්ෂ කීයක් අෙප් ජීවිත සමග ෙගවී යන්න 
ඇතිද? ෙගවීගිය සෑම රාතියක් ම අවසන් වූෙය් එළිවීෙමන්ය. නින්දපමණක් මයි රාතිෙය් අර්ථය වුෙණ්. දවල් 
සහ රාති කියන්ෙන් අපි සාදාගත් සම්මුතීන් ෙදකක්  පමණයි.ධර්මවෙබෝධයට දවල්ද, රාතියද කියලා ෙවනසක්  
නැහැ. ධර්මවෙබෝධය ලැබූ උතුමන් වහන්ෙසේලා ධර්මයඅවෙබෝධ කරගන්ෙන් හුඟාක් ම ඉර පෑයීමට පථම 
අළුයම් කාලෙය්දී. ඒ කියන්ෙන් සංකීර්ණ වු දවාලටවඩා රාතිෙය් අවසන් යාමය ධර්මාවෙබෝධයට හිතකර 
නිසාමයි. 
 
මාරයා ෙනොෙයක්  කාම සිතුවිලිවලින් ඔෙබ් රාතීය පුරවා තිෙබන්ෙන්. කාමෙය් ෙදොරගුළු විවරකර 
ගැනීමටරාතියට අතවනන ඔබ, ධර්මයට හිතකර රාතියක්  හැමදාමත් මාරයාට පාවා ෙදනවා. රාතියසුන්දර 
ෙවන්ෙන් ඇස නිදිෙනොගන්වා ෙකෙලස්  නිදිගැන්වීමට ඔබ දක්ෂ වුවෙහොත් පමණි. ෙකෙලස්  නිදිගැන්වුරාතියක 
සිතක ඇතිවන අපුරු ධර්මෙය් රටා නින්ෙද් හිස්  අර්ථය අභිබවා ගිය, ෙලෝකෙය් හිස්  අර්ථයපිළිබඳ සිතුවිලි 
වලින් ඔබව අවදි කරවනවා. 
 
භික්ෂුවෙග් භික්ෂු ජීවිතෙය් සුන්දරම ෙමොෙහොත එක් තරා රාතියක්  කීෙවොත් එය නිවරැදියි. භික්ෂුවකෙග්ගිහි 
ජීවිතෙය් ෙගවාදැමු සමහර රාත් රීන් හරිම තුච්චයි. ඒවා මාරයාටම අයිති රාතී කාලයන්.මාරයාට අයිති රාතීන් 
කමටහන් කරෙගනයි භික්ෂුව මාරයාෙගන් රාතිය උදුරාගත්ෙත්. කාමයන්ෙග්නිරුවත හඹායන සුපුරුදු 
අවිචාරවත් රාතියක, කාමයන් සකස් කර ෙදන සිෙත් නිරුවත ෙහළි කරගැනීමට,ඒ අතීත අත්දැකීම් ෙගොඩාක්  
උපකාරීවුණා. රාතියක ඇති නිහැඬියාව තුළ සැඟවී ඇති ධර්මෙය් රසය,නිදි ෙනොලබා අවදිභාවය තුළින්මයි 
ඔබ මතුකරගත යුත්ෙත්. එවැනි සුන්දර රාතියක්  'නිදිමතයි' කියලාභික්ෂුව එදා අතහැරියානම් නින්ද විසින්ම ෙම් 
සටහන ලියන සුන්දර රාතියත් ෙගොරව ෙගොරවා නිදනරාතියක්  බවට පත්ෙවනවා. රාතිෙය් නිහැඬියාව 
ෙගොරහැඩි නින්දකට යට ෙනොකර පිබිදුනාවු මනසකින්නින්ෙද් ආදීනව දකින්න. දීර්ඝ නින්ද ඔබට කර ඇති 
විනාශය සුළුපටු ෙනොවන බව ඔබට ෙපෙනනු ඇත. 
 
ෙනොනිදා පහන් කරන රාතියකමයි ඔබත් මමත් කවදාහරි ධර්මය අවෙබෝධ කරගන්ෙන්. ඒ නිසා නින්දට 
ෙදනවටිනාකම ෙනොනින්දට දී ෙනොනිදන රාතියක පිංවත් ඔබ ධර්මය අවෙබෝධ කරගන්න. භික්ෂුව ෙම් 
සටහනලියනවිට ෙව්ලාව රාති 1.30 යි. බදුල්ල ෙකොළඹ මාර්ගෙය් ගමන් කරනා බසයක්  ෙව්ගෙයන් 
යනවාඈතින් ඇෙසනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් බසෙය් රියදුරු මහතා හැර අන් සියලුෙදනාම නින්ෙද් පසුෙවනවා 
ඇති.රියදුරු මහතාටත් නින්ද ගිෙයොත් කුමක්  ෙව්විද?  නින්ද නිසා ඔබ විතරක්  ෙනොෙව් සියල්ලන්ම 
විනාශයටයිපමාදයටයි පත්ෙවන්ෙන්. ෙම් නිදිගත් රාතිෙය්දී සුන්දර වූද, අසුන්දර වූද, බියජනක වූද සිහින 
ඔබදකිනු ඇත. එම සිහින නිසාම දිවා කාලෙය්දී ඔබ ලැබුවාට වඩා වැඩි සතුටක්  ලබනු ඇත. නමුත් ඔබ 
ෙම්දකින්ෙන් එළිෙවන සිහිනයකි. ඒත් පිංවත් ඔබ ෙම් රාතිෙය්දී සමාධිමත් සිතක්  සකස්  කර ෙගන 
අවදිෙයන්පසුවුනානම් ෙලෝකෙය් සුන්දර අසුන්දර ෙද් ඔබට සමාධිෙයන් ෙපෙනනු ඇත. සුන්දර වු 
ෙදමාපියන්ද අසුන්දරවු අමනුෂ්යයින්ද ඔබට ෙපනී ෙනොෙපනී යනු ඇත. ඔබ ෙම් දකින්ෙන් එළිෙවන සිහිනයක්  
ෙනොව නින්දටවටිනාකමක්  ෙදන ෙලෝකයාට ෙනොෙපෙනන යථාර්ථයයි. 
 



119 
 

සමනළ වැව ජලාශය ෙදසින් හමා එන සිහින් සුළං රැළි නින්දකට අවශ්ය සියලු පහසුකම් 
සැපයුවත්පංචනීවරණ යටපත්ව ගිය සිත නින්දකට මැලිකමක්  දක් වනවා. ෙනොනිදා පහන් කරන්න කීවාම ඔබ 
වැරදිඅර්ථෙයන් ගන්න එපා. සෑම මනුෂ්යෙයකුටම නින්ද අවශ්යයි. නමුත් එය දීර්ඝ ෙගොරහැඩි නින්දක්  
ෙනොවඋපරිම පැය පහකට සීමාවියයුතු නින්දක් . රාතිය ෙනොනිදා සිටීම මානසික ෙරෝගීන්ෙග්ද 
ලක්ෂණයක් .එෙහයින් ඔබ පෙව්ශම් විය යුතුයි. අත්යාඅවශ්ය ෙකටි නින්දකට ඔෙබ් ජීවිතෙය් ඉඩ ලබාෙදන්න. 
එෙසේෙනොවුනෙහොත් ඔබ මානසික ෙරෝගිෙයක්  විය හැකිය. ඔබ සිතන සෑම සිතුවිල්ලක්  තුළම විඤ්ඥාණය 
බැසෙගනඇත. විඤ්ඥාණය නැමති මැජික් කරුවා උපාසක, උපාසිකා කියන රූපයක්  නිර්මාණය කරනු ඇත. 
ධර්මෙය්අර්ථය සෑම විටම අන්තයට ෙනොගිය මධ්යම පතිපදාව තුළට ෙගොනුවී ඇත. එෙහත් ඔබ ධර්මය 
අවෙබෝධකරගන්නා රාතිය නම් ෙනොනිදා පහන් කරනු ඇත. එය ඔබ නිදිගත් භවගමෙන් ෙනොනිදා පහන් කළ 
අර්ථවත්මරාතිය වනු ඇත. ෙම් කරුණු ඔබට සටහන් කරන්ෙන් ඔබ තුළ වීර්යක්  ඇතිකරගනිමින් ධර්ම 
මාර්ගෙය් ෙපරටන්න අවශ්ය ශක් තිය ලබාදීමටය. අතීතෙය් වැඩසිටි රහතන් වහන්ෙසේලාෙගන් සමහරක්  
රහතන් වහන්ෙසේලාඅවුරුදු පහක දහයක කාලයක්  කවදාකවත් නිදාෙගන නැහැ. ෛවද්ය මතයන් අනුව නම් 
වර්තමානෙය් ඉහතකරුණු පතික් ෙෂේප ෙවන්නත් පුළුවන්. ජීවිතයට අවශ්ය සැබෑම නින්ද, සැබෑම විෙව්කය 
ජීවිතයටලැෙබන්ෙන් සමාධිමත් සිෙතන්මයි. 
 
දහවල් කාලයට භික්ෂුව වැඩසිටින කුටිය ඉදිරිපිට සමනලවැව ජලාශය ෙහොඳින් ෙපෙනනවා. ජලාශෙය් 
ජලයහුඟාක්  අඩුෙවලා. ජලය ගලායාමක්  නැහැ. එකතැන නතරෙවලා. ෙම් රාතීෙය් භික්ෂුවෙග් සිතත් 
ඒවෙග්මයි. සිතුවිලිවල ගලායාමක්  නැහැ. සිතුවිල්ලක්  සකස්  වුෙණොත් එය ධර්ම 
මනසිකාරයක් මයි.පංචනීවරණයි සිතුවිලි. ඉදිරියට තල්ලුකරන්ෙන්. පංචනීවරණ යටපත් වු සිතට ගලායන්න 
තල්ලුවක්  ලැෙබන්ෙන්නැහැ. පංචනීවරණයි සිත භවයට තල්ලුකරන්ෙන්. දීර්ඝ සුවදායක නින්දක්  ඔබ 
බලාෙපොෙරොත්තුවන්ෙන් ෙහටදවසට වඩාත් වැඩි වටිනාකමක්  අයිතිකර ෙදන්නටයි. ඔබ නිදාගන්ෙන්ද 
තෘෂ්ණාව කෙර් තබාෙගනය.ෙමවන්ෙමොෙහොතක ඔබ නිදිපැදුෙර්දී මියගිය ෙහොත් උපාදානය සකස් ෙවන්ෙන් 
ෙහට දවෙසේ ෙයොදාගත්වැඩරාජකාරීන්ටමය. බලාෙපොෙරොත්තු සහගත නින්ෙද් ඇති ෙනොවටිනා කම දකිමින් 
අතීත, අනාගත, වර්තමානපංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යබව දකිමින්ම ලබන නින්ද සුවදායිම නින්ද බව 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කරනවා. එෙහයින් සෑම රාතියකම සිත බලාෙපොෙරොත්තුවලින් 
හිස් කර නිදාගැනීමටපුහුණුවන්න. නාසය අගට සිත ෙයොමුකරමින් ආශ්වාසය පශ්වාසය දකිමින්ම නින්දට 
යන්න. ධර්ම මාර්ගෙය්ගමන් කරන ෙයෝගාවචර පිංවත් ඔබට ථිනමිද්දය පහවගිය ෙනොනින්ෙද් වටිනාකම 
ෙහොඳින් වැටහිලා ඇති. 
 
රාතීය ගැන කතාකරන විට රාතීය ආෙලෝකවත් කරන පහන් ආෙලෝක 28 ක්  අටවිසි බුදුරජාණන්වහන්ෙසේලා 
ෙවනුෙවන් භික්ෂුව වැඩසිටින කුටියට ෙපෙනන ෙනොෙපෙනන මානෙය් පත්තුෙවනවා. ෙම් සුන්දරෙමොෙහොෙත් 
අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා උෙදසා දවෙසේ 24 පැෙය්ම පහන් ආෙලෝක 28ක්  දල්වන අපිඅතීතෙය් 
වැඩසිටියාවු ලක්ෂ ගණනාවක්  වු බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා උෙදසා පහන් ආෙලෝක දැල්වීමටගියෙහොත් එය 
ෙකෙසේනම් අවසන් කරන්නද?  සංසාරයක්  පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා උෙදසා අපි දැල්වූපහන් 
ආෙලෝකයන් එක පිඩක් ෙකොට ගතෙහොත් එය සූර්යාෙග් ආෙලෝකය පරාද කරනු ඇත. සූර්යාෙග් 
ආෙලෝකයඅභිබවා යාමට සමත් ආෙලෝක පූජාවන් සංසාරයක්  පුරාවට අතීත බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා උෙදසා 
පුජාකරඇති අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා උෙදසා පුජාකර ඇති අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
බුදුජාණන්වහන්ෙසේඋෙදසා දල්වන පහන් ආෙලෝකය සඳ හිරු ෙනොමැති කළුවර රැයක නිවීගිය ෙහොත් අපට 
අන්ධකාරෙය් අතපතගෑමට සිදුවනු ඇත. එයින් අදහස්  වන්ෙන් දැල්වු සෑම පහන් වැටියක් ම නිවී ෙගොස්  ඇතිය 
යන්නයි.එෙසේනම් පිංවත් ඔබ දැන් ෙමතනින් නවතින්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔබ ඉදිරිෙය් තබා 
ඇතිමාර්ගය පිළිගන්න. සියලු සංස් කාරෙයෝ අනිත්යයයි කියන සම්බුදු වදනම ඔෙබ් ජීවිතය තුළින් 
අර්ථයක් ෙදමින් සංස් කාරයන්ෙග් ශක් තිය සංස් කාර නිෙරෝධය උෙදසාම පෙයෝජනයට ගන්න. සුදත්ත සිටුතුමා 
තමමිතුරාෙගන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ යාබද නගරයක වැඩසිටිනවාය කියන වචනය ඇසුන සැනින් සඳ, 
හිරුෙනොමැති රැයක ආෙලෝක කිරීමට සමත් සිෙත් පභාෂ්වර භාවය තුළින් ආෙලෝකය උපදවාෙගන ඝන 
අන්ධකාරරාතියක්  ආෙලෝකමත් කළ ආකාරයට පංචනීවරණ යටපත් වු සිෙතන් ෙකෙලස්  අඳුර විනිවිද යන 
පඥාෙව්ආෙලෝකය තමා තුළින්ම නිපදවා ගැනීමට දක්ෂෙවන්න. අතීත සංසාරයක්  පුරාවට බුදුරජාණන් 
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වහන්ෙසේලාඋෙදසා ඔබ දැල්වු පහන් ආෙලෝකයන්ෙග් සංස් කාර ශක් තිය ඔබෙග් භවයට කැමති සිතට බෙය් 
සැඟවී ඔබතුළ බලාසිටින්ෙන් ෙමෝදුවී විපාකදීමට සුදුසු පරිසරයක්  ඔබ තුළ ඔබ ෙගොඩනගා ගන්නා තුරුය. 
පමාදයඇත්ෙත් ඔබ තුළමය. ෙම් පමාදෙයන් ඔබට අපමාදී භාවයට පත්කරන්ෙන් ශද්ධාවත්, වීර්යත්,හිරිඔතප් 
කියන කාරණා පමණක් මය. අපි ෙම් ෙමොෙහොෙත් පමාදයට පත්වුෙනොත් අනාගතෙය් ඇතිවනඅබුද්ෙධෝත්පාද 
කාලවලදී ඔබ මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටියද,  දිව්ය ෙලෝකෙය් සිටියද ෙතරුවන් කියන වචනය එහිඅර්ථය 
අතුරුදහන් වනු ඇත. එදාට අපට සිදුවනුෙය් මිත්යාදෘෂ්ටික ධර්මයන්ට පහන් පත්තු කිරීමටය.අතීතෙය් 
අබුද්ෙධෝත්පාද කාලවල අපි ගත කළ ෙමවැනි මිත්යාදෘෂ්ටි භාවයන්ද ඒවාෙය් ආභාෂයන්දෙමෙතක්  අපිට 
ධර්මය අවෙබෝධ කරගැනීෙම් මාර්ගෙයන් බැහැරව තැබීමට ෙහේතුවනවාද වියහැකිය. ෙම්සියල්ල තුළින් අපි 
දැකිය යුත්ෙත් භවෙය් අනතුරුදායක බවයි. ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන් ෙතරුවන්උෙදසා ඔබ ජීවිතය 
අතහරින්න බියෙවන්න එපා. ජීවිතය මරණයට දමන්න. ඒ කියන්ෙන් ඔබ ෙකෙලස්  සිඳදමන්න. ජීවිතය බැඳී 
තිෙබන්ෙන් තෘෂ්ණාව නිසාමයි. ඔතන තමයි අවෙබෝධෙය් මග සැඟවී තිෙබන තැන. ඔයතැන ඔබ පහදා ගත 
යුතුමයි. ඔබ තවමත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ උෙදසා ජීවිතය අතහැරීමට සූදානම්නැතිනම් එහි ෙත්රුම ඔබ 
තවම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ කවුද කියන කාරණය තවම අවෙබෝධකරෙගන නැහැ. ඔබතුළ බියක්  තිෙබනවා, 
සැකයක්  තිෙබනවා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණා කළ ධර්ම මාර්ගය ෙකෙරහි.ෙකොටින්ම තවම සූදානම් 
මදිය කියන විචිකිච්චාව තිෙබනවා. ෙම් කුමන ආකාරෙය් සිතුවිල්ලක්  සකස්  වුවදඑය සිතක්  පමණක් ම බව 
දකින්න. ඊෙය් දවෙසේ ඔබට ෙක්න්තියක්  ඇතිවුනානම් ෙම් ෙමොෙහොෙත් එම සිතතිෙබනවාද? එම සිත දැන් 
ඔබට අයිති නැහැ. ෙක්න්ති සිත අනිත්ය වී ගියා. නමුත් ඉන් සකස්  වුනඅකුසලය ඔබට විපාක පිණිස ඔබ 
පසුපසින්ම එනවා. ෙක්න්තිය ඔබට අයිති නැති වුණාට එහි අකුසල් විපාකයඔබට අයිතියි. අනිත්යවන ෙද්වල් 
නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසාම භවගාමී සංස් කාරවලින් අපිව පිෙරනවා.සංස් කාරයන්ෙග් බර දරාගන්න බැරි 
විඤ්ඥාණය නිරතුරුවම ෙව්ගවත් භාවෙයන් කියාත්මක ෙවන්ෙන්.සිතක්  හඳුනාගන්න ෙපරාතුව තව තව 
සිතුවිලි සකස්  ෙවනවා. ෙමතනදි අප උදාසීන ෙවනවා. වැල යනඅතට මැස් ස ගහනවා වෙග් සිතට අයාෙල් 
යන්න ඉඩෙදනවා. දැන් සිත භවයට ෙතෝතැන්නක් . පිංවත් ඔබෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ උෙදසා 
දල්වන සෑම පහන් ආෙලෝකයක්  තුළින්ම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්රූපකාය ෙනොව බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශණා කර වදාල ධර්මය දකින්න දක්ෂ ෙවන්න. පහෙන් ආෙලෝකයටඔබ බැඳුෙනොත් ඔබ ඒ බැෙඳන්ෙන් 
භවයටය. එම පහෙන් ආෙලෝකය අනිත්ය යන දැක් ම ඔබ තුළඇතිකරගතෙහොත් දැල්වුනාවු පහන් ආෙලෝකය 
තුළින් ඔබ දකින්ෙන් ධර්මයයි. ආමිස පූජාවන් පැවත්වීමටකැමත්තක්  දක් වන සියලු පිංවතුන්ලා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ උෙදසා කරන ආමිස පුජාවන් තුළින් අනිත්යසංඥා මතුකර ගැනීමට දක්ෂ ෙවන්න. 
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28. ශීලය සැබැවින්ම කුමක්  උෙදසාද? 
 
ශීලය කියන්ෙන් ෙබොෙහෝම ආකර්ෂණීය ෙදයක් . සිතූ සිතූ සම්පත් ලැෙබන ෙදයක් . එය 
ශීලෙය්දිට් ඨදම්මෙව්දනීය කුසල් විපාකය. 
 
නමුත් ශීලය තුළින් ඇති වන හික් මීමක්  තිෙබනවා. ඒ හික් මීම ෙපෝෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
ෙනක් ඛම්මයතුළින්. ෙම් ෙනක් ඛම්ම සිත විසින්, ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීම නිසා දායක පිරිස් වලින් ලැෙබන 
සිව්පසයවිනයානුකූලව පාලනයට යටත්කර ගන්නවා. එම හික් මීම නිසාම භික්ෂුන් දක්ෂෙවනවා ශීලය, 
සමාධියඋෙදසාම තමා තුළින් ෙපළගස් වා ගැනීමට. එම දක්ෂභාවය නැතිෙකනා ශීලෙය් දිට් ඨදම්මෙව්දනීය 
කුසල්විපාකයන් ලැෙබනවිට ශීලය නිසාම ශීලෙයන් පිරිෙහනවා. ශීලෙය් උතුම් හරයන් 
ආරක්ෂාකරෙගනජීවත්ෙවනෙගෞරවණීය ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා පන්සල ආරණ්යය ෙභ්දයකින් ෙතොරව අපමාණ 
සංඛ්යාවක්  ෙම් පින්බිෙම්වැඩසිටිනවා. එය අපි කාටත් සැනසීමක් . ශීලෙයන් පරිපූර්ණ භික්ෂුව දක්ෂෙවන්න 
ඕෙන්. මුළු ෙලෝකයමතමාට ලැබුණත් තමාෙග් පමාණය ෙමොකක් ද කියලා දැනගන්න. අපෙග් පමාණය තමයි 
සතර රියන 
පමාණය. ෙම් ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව වැඩසිටින පැදුෙර් පමාණය මෙග් පමාණය කියලයි භික්ෂුවසිතන්ෙන්. 
සුෙඛෝපෙභෝගී භාවයන් අපට ලැෙබන්ෙන් පින නිසා. ජීවිතය තුළින් රකින ශීලෙය් ආනිසංස නිසා.ෙකොටින්ම 
ෙම්වා සංස් කාර. සංස් කාරවල ස් වභාවය අනිත්යයි. අනිත්යවන ෙද්වල් අපිට ලැෙබනවිටඅපි ඒවාට 
බැඳුෙණොත්දුකටයි අපි බැෙඳන්ෙන්. 
 
පින්වත් ඔබ ෙමෙහම සිතන්න පුළුවන්. ෙලෝකයාෙගන් ලැෙබන සුෙඛෝපෙභෝගී බව අපි පරිහරණය කළාට 
අපිෙම්වාට ඇෙලන්ෙන් නැහැෙන් කියලා. අවංකවම ඔබ ෙනොඇෙලන ෙකෙනක්  ෙවන්න පුළුවන්. ඔබ 
එවැනිසුවිෙශේෂී පුද්ගලෙයක්  නම් ඔබ ධර්මයට පරමාදර්ශී පුද්ගලෙයක්  ෙවන්න ඕෙන්. එවැනි 
පරමාදර්ශීපුද්ගලෙයක්  කවදාකවත් තමා පමාදයට පත්ෙනොවුෙණොත්, තමා අනුගමනය කිරීෙමන් අනුන්ද 
පමාදයටපත්ෙව්ය යන්න සිතමින් ඉන් බැහැර ෙවනවා. ෙමතැනදී තමන්ෙග් පහසු විවහරණයත් අන්යයන් 
ෙකෙරහිආදර්ශවත් භාවයත් ෙදකම සිදුෙවනවා. මහාකශ්යප මහරහතන් වහන්ෙසේ ගතකළ උතුම් චර්යාවන් 
තුළින් ඉහතආදර්ශයන් අෙප් ජීවිතවලට ෙහොඳින් ගළපාගන්න පුළුවන්. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
වර්ණනා කරනවාමහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්ෙසේවම ආදර්ශයට ගන්න කියලා. 
 
ශාසනික පිරිහීම් මැද ධර්ම විනය ෙදක දරාෙගන සිටින්නාටමයි මහා සංඝරත්නය කියන්ෙන්. 
මන්දඋන්වහන්ෙසේලා ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඉක් මවා යන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකයා ෙකෙරහි හුදු 
කරුණාව,අනුකම්පාව, ෛමතිය ෙහේතුෙවන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණාකර වදාළ ධර්ම විනය මාර්ගෙයන් 
බැහැරටයනවානම් ඒ ෙමොෙහොෙත්දීම අපි ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් මහා කරුණා ගුණය 
අභිෙයෝගයට ලක් කරනවා. 
 
අපි අනුකම්පාව වශෙයන් දකින්ෙන් ෙමෝහය මුසු අනුකම්පාව. ඉන් ෙකෙරන්ෙන් පුද්ගලයා දුකට 
ඇදදැමීමක් මයි. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලාෙග් මහා කරුණාව සත්වයා දුෙකන් බැහැරට ගැනීමයි. 
ෙලොව්තුරාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේලාෙග් මහාකරුණාව නිසාම වැරදි කරන්නා එක වරම පතික් ෙෂේප කරන්ෙන් 
නැහැ.විනය කාරණා තුළින් නැවත නැවත පිරිසිදු භාවයට පත්ෙවන්න අවස් ථාව ලබාෙදනවා. වැරදි 
කරනස් වභාවෙයන් යුත් සිතකුයි අපි වැරදි ෙනොකරන ස් වභාවයකට පත්කරගන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. එතැනදී 
වැරදිස් වභාවිකයි. නමුත් වැරැද්ද වැරැද්ද වශෙයන් දකිමින් නිවැරදිවීමට අවශ්ය උවමනාව අප තුළ තිබිය යුතුයි. 
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ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනෙය් අග දායිකාව වන විශාඛා උපාසිකාවෙග් ෙහළිකිරීම් නිසා භික්ෂු,භික්ෂුණීන්ට 
විනය කාරණා කීපයක් ම බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ පනවා තිෙබනවා. ෙම් ෙහළිකිරීම් ඇය සිදුකෙළේශාසනය 
ෙකෙරහි සැබෑම ගරුත්වය නිසා. ෙම් සියල්ල ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව සකස් වුනසන්තානවල 
ලක්ෂණයක් මයි. 
 
ෙම් ෙලෝකෙයන් පාතිෙමෝක්ෂ ශීලය සම්පූර්ණෙයන්ම අතුරුදහන්ව යන්ෙන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
ශද්ධාවඇතිකරගත් අවසාන උපසම්පදා ස් වාමීන්වහන්ෙසේ අපවත්වන ෙමොෙහොෙත්යි. ඉන් පසු ෙලෝකෙය් 
ඇත්ෙත් ශීලයපතික් ෙෂේප කළ අර්ථෙයන් ගිලිහුණු බුදුදහමකි. සැබෑ ධර්මය අතුරුදන්ව ෙගොස් ය. චතුරාර්ය 
සත්යධර්මෙය් මුල්ම ආර්ය සත්යය වන දුක ෙවනුවට 'ෙලෝකය සැපය,  එම සැප සුවෙසේ විඳින්න. 
තරගකාරීෙලෝකෙය් ඔබත් ෙහොඳ තරගකරුවකු වන්න. අවසානෙය් මැරිලා නිවන් දකින්න' කියන ධර්මයක්  
එවිට ඔබටඇෙසනු ඇත. අපි ෙම් ගාට ගාට යන්ෙන් ඔය තැනටය. අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දහස්  
ගණනක් අතුරුදහන් කරවීමට අපිත් හවුල් ෙවලා ඇති. ඒත් ෙම් ෙගෞතම සම්මා සමුබුද්ධ ශාසනයට එක 
දිනයක්  ෙහෝවැඩිපුර ආයුෂ ලබාදීමට මම සිල්වත් ෙවනවාය කියන අධිෂ්ඨානය අපි එකිෙනකා 
ඇතිකරගතෙහොත් ඒකුසලෙයන්ම ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාවට ඔබ සමීපෙවනු ඇත. තුන් ෙලෝකයටම 
අමිහිරි පණිවිඩයක්  වන'ශාසන අතුරුදන්වීම' තව තවත් ඈතට තල්ලූකරදමමින් උතුම් සිල්වත් ජීවිත ගතකරන 
උපසම්පදා ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා දහස්  ගණනක්  ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් උතුම් ෙද්ශෙය්ත් ෙලෝකය තුළත් 
වැඩසිටිනවා. ෙමතැනින්මයිශාසනෙය් අර්ථය සුරැකිව පවතින්ෙන්. 
 
ගිහි පින්වත් මහත්මෙයක්  භික්ෂුවකෙගන් විමසුවා හාමුදුරුවෙන් ශීලෙයන් ෙතොරව ධර්මය දැකීෙම් ෙහෝ 
ධර්මයඅවෙබෝධ කරගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා ද කියල. යම් පින්වෙතක්  පකාශ කරනවානම් ශීලෙයන් 
ෙතොරවධර්මය දැකීෙම් හැකියාවක්  තිෙබනවාය කියල එය මිත්යාදෘෂ්ටියක් . ඔහු ෙහෝ ඇය නිවන් මාර්ගය 
වනආර්යඅශ්ඨාංගික මාර්ගයයි ඒ පතික් ෙෂේප කරන්ෙන්. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය පතික් ෙෂේප කළ සැනින්ඔහු 
ෙහෝ ඇය බුදුරජාණන් වහන්ෙසේත්, උන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මයත් යන ෙදකම පතිෙක්ෂේපකරනවා. 
ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය්දී කාරණා 3 ක් ම උතුම් ශීලය උෙදසා බුදුරජාණන් වහන්නෙසේෙද්ශනා කරනවා. ඒ 
කාරණා නම් සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව කියන අංග තුනයි. ෙම්තුෙනන් ෙතොරව ආර්ය 
අෂ්ඨාංගික මාර්ගයක්  නැහැ. ශීලය තුළින්මයි සමාධිමත් සිතක්  සකස් කර ෙදන්ෙන්.සමාධිමත් සිතමයි ඔබව 
පඥාව ෙදසට ෙයොමුකරන්ෙන්. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජීවමානව වැඩසිටින කාලෙය්දී එක්  ගාථාවක්  ඇසූ පමණින් 
ධර්මයඅවෙබෝධකරගත් උතුමන් සිටියා. ඒ ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයම ඉලක් කකර පැමිණි උතුමන්. ඒ 

අයතමඅතීත භවයන්හිදී ශීලය සම්පූර්ණ කරෙගනයි පැමිණ තිබුෙණ්. වර්තමානෙය්දී අපි එෙහම ෙනොෙවයි. 
අතීතභවයන්හිදී වීර්යය මදභාවය නිසාම, ෙලෞකික සැපයන් උෙදසාමයි ශීලය ආරක්ෂාකරෙගන තිෙබන්ෙන්. 
ඒනිසා ඒවා කුසල් සංස් කාර හැටියට විපාක දීලා අවසන් ෙවලා. එම නිසා ෙවනත් අර්ථයන් තුළින්ෙනෙමයි, 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාවත්,  ශීලයත් තුළින්මයි ඔබ නිවීෙම් මාර්ගය අර්ථවත් කරගත යුත්ෙත්.ආර්ය 
අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් පඥාව වැඩීම උෙදසාම ගැෙනන සම්මා සංකප්ප අංගය ෙපෝෂණය 
වන්ෙන්ද,වැෙඩන්ෙන්ද, ශීලය තුළින්මය. ශීලෙයන් ෙතොරව අව්යාපාද,  අවිහිංසා, ෙනක් ඛම්ම සංකප්පයක්  
ගැනසිතීම විහිළුවකි. ෙම් ෙනක් ඛම්ම සිතමයි,  පිංවත් ඔබට අතීත ශීලයන්ෙග් ශක් තිය,  අනිත්ය බව 
අවෙබෝධකරෙදන්ෙන්. 
 
ශීලය නැමැති සංස් කාර ධර්මෙය් අනිත්යභාවය අවෙබෝධ කරගැනීමට පිංවත් ඔබට ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
උපකාරවන්ෙන්ද ශීලයයි. ෙම් උතුම් ශීලය තුළින්මයි ශීලෙය්ද අනිත්යභාවය ඔබට පසක්  කරෙදන ෙනක් ඛම්ම 
සිතසකස් ෙවන්ෙන්. ඒ නිසාම ශීලය කියන කාරණය,  දස කුසල් කියන කාරණය දක් වාම ඉදිරියට 
ෙගනයැමටපිංවත් ඔබ දක්ෂෙවන්න ඕෙන්. ශීලෙයන් ෙතොරව ලබන සමාධිය මිච්ජා සමාධියක් මයි. එය ඔබව 
ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගෙයන් බැහැර කරනවා. ශීලය තුළින් විකසිතවූ සම්මා සමාධියමයි නිවීෙම් මාර්ගෙය් 
අර්ථයෙවන්ෙන්. 
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29. වන්දනාවක සැඟවුණු රහස 
 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව සකස් කරගත් ජීවිතයක්  ගිහි ෙව්වා පැවිදි ෙව්වා කවදාවත් අසරණෙවන්ෙන්නැහැ. 
ඔහු ශක් තිමත් ෙපෞරුෂත්වයක්  ඇතිකරගන්න ෙකෙනක්  ෙවනවා. ෙමොකද ඔහු ධර්මය තුළින් 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් ගුණයත් ඥාණයත් දැක් ක ෙකෙනක් . ෙම් ෙලෝකධාතුව තුළ ඇති අෙයෝමය ශක් තිය 
සරණගියෙකෙනක් . ඔහුට ෙපෙනන්ෙන් සුගතියමයි. දුගතිය ඔහුට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඔහු කථාකරන්ෙන් 
ධර්මයමයි.අධර්මයක්  කථාකරන්ෙන් නැහැ. ෙතරුවන්ෙග් අෙයෝමය ශක් තිය සරණගිය පිංවතා, පිංවතිය 
අනුනෙග් මුහුණබලමින් කාෙගන් මට සරණක්  පිහිටක්  ලැෙබයිද ෙසොයමින් ෙනොයන බව බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකරනවා. තමාෙග් ෙපෞරුෂත්වෙයන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ශක් තිය පසුපසින් ඔහු නැගී 
සිටිනවා. නිරතුරුවසුගතිය දකිමින් ජීවත්වන නිසා ෙමොහුට බියක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
ශද්ධාෙවන් බැහැරවගිය කාට වුවද බිය සකස්  ෙවනවා. එෙහම ෙකනාමයි දකින දකින මනුෂ්යයාෙග් දකින 
දකින ෙද්වරූපයන්ෙග් මුහුණ බලමින් කාෙගන් මට පිහිටක්  ලැෙබයිද ෙසොයමින් පිහිට ෙසොයා යන්ෙන්. පිංවත් 
කළ්යාණමිතෙයක්  ඇසුරු කරමින් ධර්මය ෙදස බලමින් ජීවත් ෙවන්න. ෙමතනදී ධර්මය කියන්ෙන් රූප, 
ෙව්දනා,සංඥා,  සංඛාර,  විඤ්ඤාණ ධර්මතාවයන්ෙග් අනිත්යභාවයයි. කාෙග් මුහුණ බැලුවත් ඔබට 
ෙපෙනන්ෙන්ඔච්චරයි. ඔබ තුළ සකස්  ෙවන්ෙන්ද ඔච්චරයි. ඒ නිසා අනුනෙග් මුහුණ බැලීම නවතා දමා 
අනුනෙග් මුහුණබලන්න කියල අණ කරන ඔෙබ් සිත ෙදස බලන්න. එවිට ඔබට දැෙන්වි තමාෙග් මුහුණවත් 
ඔබට අයිති නැතිබව. එෙහම එෙක් අනුනෙග් මුහුණ බලලා ෙමොනවා අයිති කරගන්නද?  භික්ෂුව ෙම් 
ෙමොෙහොෙත් වැඩසිටිනකුටිෙය් නුදුරුගෙම් උපාසිකාවක්  සිටිනවා. ඇය වෙයෝවෘද්ධ කාන්තාවක්  ඇය තමයි 
ගෙම් පන්සෙල් පධානඋපාසිකාව. පසෙළොස් වක ෙපොෙහොය දවසට සිල්සමාදන් වුණා. පිරිසට මුදිත ෙකොළවල 
ඇති බුදුගුණභාවනාව ශබ්ද නගල කියාෙදන්ෙන් ඇයමයි. පසුගිය දිනයක ඇය දැඩි ෙලස ෙරෝගාතුරෙවලා 
ෙරෝහෙල්නවත්තලා. ෙරෝහෙල්දී ඇයට ෙගොඩාක්  අසාධ්ය ෙවලා ඇයට හුස් ම ගැනීෙම් අපහසුව ඇති ෙවලා. 
ඇයහිතලා තිෙබන්ෙන් ඇය මැෙරන්නයි යන්ෙන් කියල. ඒ තරමට ඇය අසාධ්යෙවලා. නමුත් ෙකොෙහොමහරි 
ඇය මියගිෙය් නැහැ. නියමිත දිනෙය්දී භික්ෂුව ඇයෙග් නිවසට පිංඩපාතයට වඩිනවිට ඇය කියනවා 
හාමුදුරුවෙන්මැෙරනවාය කියන කාරණය ෙම් තරම් ෙව්දනාත්මක ෙදයක්  කියල තමා හිතුෙව් නැහැය කියලා. 
මැෙරන්නයන ෙවලාෙව් තමන්ට ආපු බය මට කියාගන්න බැහැය කියල. ඇයට එම අසාධ්ය අවස් ථාෙව්දී 
තමාකරපු පිංකමක්  මතක් ෙවලා නැහැ. ෙලෞකික බැදීම්මයි මතකයට ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒවා දමල 
යන්නබැහැය කියන බියමයි සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බලන්න ඇය ගෙම් පන්සෙල් පධාන උපාසිකාව. 
අනුනටබුදුගුණ කියාදුන්නත් තමා අමූලිකා ශද්ධාව තුළයි ඉඳල තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙකොළයක්  
බලාෙගන බුදුගුණපකාශ කළත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්, ධර්මරත්නෙය්, සංඝරත්නෙය් සැබෑ ගුණයත්, 
ඥාණයත් ෙකෙරහිවිශ්වාසය සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසාම ශීලෙයන් පරිපූර්ණත්වයට පත්ෙවලා නැහැ. ෙම් 
ෙහේතු ෙදකනිසාමයි මරණ ෙවලාෙව් බිය සකස් ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබ අනුනෙග් මුහුණු බලමින් යන්න එපා. 
ෙතරුවන්ෙග්ගුණයන් ෙදස බලමින් ඉන් සකස් ෙකොටගන්නා ශක් තිෙයන් මරණ බිය පරාජයකර දමන්න. 
මරණ බිය ඔෙබන්බැහැර කරන්ෙන් ෙදොස් තර මහත්තයාවත් ඖෂධවත් ෙනොව ෙතරුවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් 
ශද්ධාව විසින්මයි. 
 
භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිෙය් සිට ගමට වඩින ෙබොරළු සහිත ගුරුපාෙර් වඩිනවිට පාපැදි ෙදකකින් තරුණ 
යුවළක් භික්ෂුව ෙසොයා පැමිණියා. එම ෙදපළ මීට කිෙලෝමීටර් 7ක්  පමණ එහා ගමක බව පකාශ කළා. 
දැඩිඅව්රශ්මිෙයන් සහ ෙතෙහට් ටුෙවන් පීඩා විඳිමින් සිටි ෙම් ෙදපළ මාර්ගය අසල ඇති දියකඩිත්තකින් 
දෑත්ෙදපා ෙදෝවනය කරෙගන වහ වහා පැමිණ ෙබොරළු ෙපොළව මත පසඟ පිහිටුවා දීර්ඝ ගාථා ෙපළක්  
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කියමින්භික්ෂුවට වන්දනා කළා. එය එෙසේ ෙමෙසේ වන්දනාවක්  ෙනොව. හදවතින්ම කළ වන්දනාවකි. 
අවංකවභික්ෂුව ඔවුන් පකාශ කළ ගාථා ෙපළ කට පාඩමින් කියන්න දන්ෙන නැහැ. මහ අව්කාශ්ඨකෙය් 
ෙබොරළුගුරු පාර මත නළල බිම තබා පසඟ පිහිටුවා එම තරුණ ෙදපළ වන්දනා කරනවිට භික්ෂුව සිතුෙව් 
ෙමොවුන්ෙදෙදනා ෙමොනතරම් ෙගෞරවෙයන්ද ෙම් වන්දනා කරන්ෙන් කියලා. ෙමොවුන් ෙදෙදනා භික්ෂුව 
ෙකෙරහි යම්විශ්වාසයක්  ෙපරදැරිවයි ෙම් වන්දනා කරන්ෙන්. ඔවුන් විශ්වාස කරන්නාවු ඒ ගුණය භික්ෂුව 
තුළෙනොතිබ්බානම් ඒ වන්දනාව ලබන විටම භික්ෂුවෙග් හිස පුපුරාවි කියල භික්ෂුවට සිතුනා. අපි සිතමු ඒෙදපළ 
විශ්වාස කළා භික්ෂුව ශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙකෙනක් ය කියල. එෙහම සිතල ඒ අය කරන ෙගෞරවණීයවන්දනාව 
ලබන භික්ෂූව ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නැතිනම් ඒ ෙගෞරවණිය වන්දනාව ඉදිරිෙය් භික්ෂුවෙග් හිස පුපුරායාවි. 
ෙමතනදි භික්ෂුවෙග් හිස පුපුරනවාය කියන්ෙන් හිස කෑලි කෑලිවලට කැඩී යනවා ෙනොෙව් හිස 
මානසිකවශෙයන් අවුෙලන් අවුලටම පත්ෙවනවා. ඊටපස් ෙසේ තමා කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියල තමා දන්ෙන් 
නැහැ.කතා කළ යුතු ෙදය කතා කරන්ෙන් නැහැ. කතා ෙනොකළ යුතු ෙදය කතා කරනවා. ෙකොටින්ම ඔහු 
මානසිකවඅවුල් භාවයට පත් ෙවනවා. පිප්වලී කියන බමුණු තරුණයා සියතින්ම සිවුරු ෙපොරවාෙගන 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේවැඩ සිටින ස් ථානය ෙසොයාෙගන යනවා. ඔහුට ඈතින් ෙපෙනනවා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ වැඩසිටිනවා. මින්ෙපර බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ දැක ෙනොතිබුණ පිප්වලී තරුණයා තමා ෙසොයන උතුම් 
ශාස් තෘන් වහන්ෙසේ පථමදැක් ෙමන්ම හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනාගත් ෙමොෙහොෙත් පටන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
උෙදසාම මෙග් පැවිද්දෙව්වා කියල සියතින් පැවිදි භාවයට පත්වී සිටි තරුණයා බිම දිගාවී ෙදොෙහොත් මුදුන් 
තබා මහෙපොළව මතපසඟ පිහිටුවා වන්දනා කරමින්මයි බුදුරජාණන් සමීපයට පැමිෙණන්ෙන්. එෙසේ පැමිණ 
පිප්පලී තරුණයාබුදුරජාණන් වහන්ෙසේට දක් වන ෙගෞරවය දැකපු බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා 
පිප්පලී තරුණයා කරනලද ෙගෞරවණීය වන්දනාව මා සම්මා සම්බුද්ධත්වය අවෙබෝධ ෙනොෙකොට ලැබුවානම් 
මෙග් හිස සත් කඩකටපුපුරා යාවි කියල. යම් භික්ෂුවක්  තමා තුළින් ඇතිකර ගත්තාවු ගුණයන් එම ගුණයන් 
උෙදසා ගිහි පිංවතුන්විශ්වාසෙයන් කරන්නාවූ වන්දනාවන් පූජනීය ෙදයක් . ඒ වෙග්මයි අපි ෙම් කාරණා ෙදක 
වරදවා ගතෙහොත්එය ඒ තරමටම භයානක ෙදයක්  ෙවනවා. අපිට වන්දනා කරන පිංවතුන් 
බලාෙපොෙරොත්තුවන ගුණයන් අපි ළඟෙනොමැතිනම් වැඳුම් ලබාගැනීෙම්දී අපි පරිස් සම් ෙවන්න ඕෙන්. අපි 
හැකිතාක්  ශීලෙයන් ශක් තිමත් ෙවමින්සුදානම් විය යුතුයි. ෙලෝකයාෙගන් ලබන ෙගෞරවණීය වන්දනාවන් 
දරාගැනීෙම් ශක් තිය ඇතිකර ගැනීමට. එෙසේෙනොවුණෙහොත් අෙප් හිස අවුල්ෙව්වි. එවැනි ෙගෞරවණීය 
වන්දනාවක්  ලබන ෙමොෙහොෙත්දීවත් දස දිසාවටෛමතීය පතුරුවමින් ඒ අයට ආශීර්වාද කරන්න අපි 
දක්ෂෙවමු. එවිට අපට පුළුවන් අවදානමින් යම්පමණකට මිෙදන්න. වන්දනා කිරීමත්, වැඳුම් ලබාගැනීමත් ඒ 
තරම් ෙලෙහසි පහසු කටයුත්තක්  ෙනොවන බවනුවණින් ෙමෙනහි කරමු. ඒ වෙග්මයි සමහර පිංවතුන්ලා 
සිටිනවා සිටෙගන වඳිනවා, තවත් සමහර පිංවතුන්ලාසිටිනවා ෙදකට නැවිලා වඳිනවා. ස් වාමීන් වහන්ෙසේ 
නමකට ෙනොවැඳම සිටිනවාට වඩා එෙහම වන්දනාකරන එකත් ෙහොඳයි. නමුත් ෙම් සියලු කාරණා 
සිද්ධෙවන්ෙන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව තවම සකස් ෙනොවීෙම් ෙහේතුවයි. නමුත් වර්තමානෙය් ෙගොඩාක්  
පිංවතුන්ලා ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාට පසඟ පිහිටුවලාවන්දනා කරනවා. පිංවතුන්ලා ඒ වන්දනා කරන්ෙන් ඔබ 
තුළ ඇතිකරගත් උතුම් ගුණයන්ටමයි. ඔබ ඔබටමකරගන්නා කළ්යාණමිත භාවයක්  එම වන්දනාවන් තුළ 
සැඟවිලා තිෙබනවා. 
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30. ෙම් අකුසලයට ෙපොළී ෙවන ෙලෝකයයි 
 
ගමක ජීවත්වන මැදි වයෙසේ මහත්මෙයක්  භික්ෂුව මුණගැසීමට පැමිණ දුක් ගැනවිල්ලක්  ඉදිරිපත් 
කළා.'හාමුදුරුවෙන් මෙග් බිරිඳට මාව රුස් සන්ෙන් නැහැ. මම කියන ෙදය අහන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ගැනකල්පනාකරලාම දැන් මෙග් මතක හිටීෙම් ශක් තියත් අඩුෙවලයි තිෙයන්ෙන්'  කියලා. භික්ෂුව 
බලාෙපොෙරොත්තුවුෙණ් ෙම් මහත්මයා භික්ෂුව හමුවීමට පැමිණිෙය් ධර්ම කාරණයක්  දැනගන්නය කියලා. 
නමුත් ඉදිරිපත් කෙළේපවුල් පශ්නයක් . දායක මහත්මයා ෙම් පශ්නය ඉදිරිපත් කරලා ඒ තුළින් සැනසීමක්  
ලැබීමටයිබලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ්. ෙමවැනි අවස් ථාවක විනය කාරණා ගැන සිතල ඔහුව පතික් ෙෂේප කිරීමට 
අපිටබැහැ. භික්ෂුවක්  සෑමවිටම දායක පිංවෙතක්  සතුටු කරන්න ඕෙන් ධර්මය තුළින්මයි. ධර්මෙයන් 
බාහිරවෙකෙනක්  සතුටු කිරීෙම් අයිතියක්  භික්ෂුවකට නැහැ. ෙමය සටහන් තබන භික්ෂුවට මතකයි කුඩා 
කාලෙය්දීමෙග් අම්මා-තාත්තා ෙග් ඇතුෙළේ, වචනවලින් සන්ඩුෙවනවා. එෙහම ෙවලාවට පුංචි අපිට හරි 
බයක් දැෙනනවා. නමුත් ටික ෙවලාවකින් ෙදෙදනා යාළුෙවලා. ඒ අතීතෙය් ඇතිවුනාවු ෙදන්න 
ෙදමහල්ලන්ෙග්සන්ඩුවල ස් වභාවය. නමුත් වර්තමානය මීට වඩා හුඟාක්  ෙවනස් . උගත් නුගත් ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව දුප්පත්,ෙපොෙහොසත් ෙභ්දයකින් ෙතොරව පවුල් ජීවිතවල සමීපභාවය දුරස් ෙවලා. වෙරක පිංවත් 
මහත්මෙයක්  භික්ෂුවටපකාශ කරනවා 'මට ෙහොඳටම අසනීප වුණා. ඒත් බිරිඳ ෙමොකද කියලවත් ඇසුෙව් නැහැ. 
මම තනිවමගිහින් ෙබෙහත් අරෙගන පැමිණියා. දැන් සනීපයි. ඒත් බිරිඳ තවම දන්ෙන් නැහැ මම අසනීපෙයන් 
සිටිබවක් වත්. එය ඇය දැන සිටියත් දන්න බවක්  හඟවන්ෙනත් නැහැ' කියලා. 
 
සමහර පිංවතුන්ලා ගිනියම් වු පවුල් ජීවිත උරුම කරගන්ෙන් සද්ධර්මෙයන් ඈත්වීම නිසාමයි. ශීලය 
තුළින්මයිඔෙබ් සිෙත් ඇතිවන ෙකෙලස්  ගිනි නිවා දමන්ෙන්. ෙමතනදි ඉක් මගියාවු මෙනෝකර්ම කියන 
කාරණය ගැනඅවධානය ෙයොමුකරන්න ඕෙන්. මෙනෝකර්ම කියන්ෙන් ෙලෝභ,  ද්ෙව්ෂ,  ෙමෝහ කියන 
කාරණාවන්. මනසින් සිදුවනෙම් අකුසල් තුන නිසාමයි ෙම් ෙකෙලස්  ගිනි ඇවිෙලන්ෙන්. ෙලෝකය තුළින් 
කවදාකවත් පිංවත් ඔබට ෙම්පශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මුළු මහත් සමාජයම අර්බුදයකට යවලා. 
එම අර්බුදයන් තුළින්මතුවන සමාජ සංකීර්ණතා නැවත නැවත ආදායම් උපදවන මාර්ග බවට පත් කරගන්න 
සමාජයක්  තුළයි ඔබජීවත්ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි ධර්මෙයන් ෙතොර ආර්ථීකයක දියුණුව කියන්ෙන්. ෙදන්නා 
ෙදමහල්ෙලෝ රණ් ඩු කරනවිට අඩුම වශෙයන් ෙදෙදනාෙගන් එක් ෙකනකුට වස කුප්පියක්  හරි විකුණලා 
ආර්ථීකය දිවවීමටයි ෙලෝකයබලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන්. සමාජය තුළ ෙමම බිඳවැටීම් සිදුෙනොවනවා නම් 
ආර්ථීකය තුළ නව ආදායම් මාර්ගඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා සමාජය හැමවිටම ඔබලාට අත දිගු කරන්ෙන් 
පශ්න ඇතිවන දිශාවටයි.අපි සමාජෙයන් පලාගිෙය් විසිතුරු ෙලසින් ෙපෙනන ෙමම ෙලෝකය ෙහළිකරගැනීම 
නිසාමයි. මනුෂ්යයා තුළවිසිතුරුභාවය ඇතිකරවන්ෙන්ද තෘෂ්ණාෙවන් බරිත වු මනුෂ්යයා තුළම සකස්  ෙවන 
පංචඋපාදානස් කන්ධයනිසාමයි. එම ෙලෝකයාට ඉඳිකටුතුඩක තරම්වත් බැෙඳන්න අප නැවත කැමති නැහැ. 
ආර්ථීකය විසින්ම අපවරණ් ඩු කරන පරිසරයකට ෙයොමුකරලා අපිටම වස විකුණලා. අපටම ආයුධ 
විකුණනවා. අෙප්ම ගුණකථන කියලාදියුණුව මනින ෙලෝකයක්  තුළයි පිංවත් ඔබ ජීවත්ෙවන්ෙන්. වාසනාවට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය තවමත්ජීවමානව තිෙබනවා. මිතුරු ෙවසින් සිටින කුරිරු ෙලෝකෙය් 
ෙවස් මුහුණ අපිට හඳුනාගන්න. ෙලෝකය කවදාකවත්ෙම් ෙමොෙහොෙත් පවතින ත්ත්වයට වඩා ෙහොඳෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ නිසා පිංවත් ඔබ ෙලෝකය තුළින් විසඳුම්බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න එපා. විසඳුම් අනාගතයට භාර 
කරන්න එපා. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් කැඩපතින් ෙලෝකයහඳුනාගන්න. එතැනයි පශ්නයට ස් ථීර විසඳුම 
තිෙබන්ෙන්. ඔෙබ් ස් වාමිපුරුෂයා, බිරිඳ ඔබට අකීකරු නම්ඔබ තවතවත් ඔහුට ෙහෝ ඇයට සමීපෙවන්න. ඔබ 
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අෙනකාට සමීපෙවන්න සමීපෙවන්න අෙනකා තවත් ඈත්ෙවනවා නම් ඔබ තව තවත් සමීපෙවන්න. අෙනකා 
ඔබට බැන්ෙනොත්, පහරක්  ගැසුෙවොත්, ඒත් ඔබ තව තවත්ඒ තැනැන්තා ෙහෝ තැනැත්තියට සමීපෙවන්න. ඔබ 
ආත්ම ගරුත්වය ගැන සිතන්න එපා. ෙමොකද ඔබසමීපෙවන්ෙන් ඔබෙග් බිරිඳට, ස් වාමිපුරුෂයාට ෙනොෙව් 
ධර්මයටයි. ෙමවැනි තැනකදී ඔබව අෙනකාෙගන්දුරස් කරන්ෙන් මමත්වෙය් දැඩිභාවයයි. සැමියා බිරිඳට සමීප 
වුණාය කියලා ඔබලාට ලැෙබන සුගතියක් නැහැ. ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් අකීකරුභාවය උපෙයෝගි කරෙගන 
පිංවත් ඔබ ධර්මයට සමීපෙවන්න. ඔබලාෙග්පවුල් ජීවිතවල අර්බුද මතුෙවනවා නම් ඒවා ඔබලා විසින්ම 
අතීතෙය් කරන ලද අකුසල් සංස් කාරවලපතිඵලයන්මයි. අතීත භවයන්හිදී අනුනෙග් පවුල් ජීවිත අවුල් කරලා, 
සැකෙය් බීජයන් ඇති කරලා,ඊර්ෂ්යා කරලා, එකිෙනකාෙග් යුතුකම පැහැර හැරලා ඇතිකරගත් අකුසල්වල 
ෙහේතුෙවන්මයි ෙම් අර්බුදමතුවී එන්ෙන්. වර්තමාන සමාජ පරිසරය තුළින් එම අකුසල් තව තවත් අකුසල් 
වැෙඩන දිශාවටමයි ෙයොමුකරන්ෙන්. 
 

මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාමයි අකුසල් විපාක ෙදන අවස් ථාවන්හිදී අපි දැඩිව ගැෙටන්ෙන්. සිහි 
නුවණින්ධර්මානුකූලව ඔබ එය ෙත්රුම්ගත යුතුයි. ඔබ විසින්ම කරගන්නා ලද අතීත අකුසල් සංස් කාර 
ෙහේතුෙවන්ඔබලා දුක් විඳින විට ඒවා තව තවත් අකුසල් බවට පත්කර ෙනොගැනීමට ඔබලා දක්ෂ විය යුතුය. එම 
නිසාඔබ ආත්මාර්ථකාමීවන්න නැවත බිරිඳක් , ස් වාමී පුරුෂෙයක් , විවාහයක්  එපාය කියන අධිෂඨ්ානයටඑන්න. 
එම අධිෂ්ඨානය සපල කරගැනීම සඳහා ෙම් ජීවිතෙය් බැඳුන බිරිඳට ස් වාමිපුරුෂයාට ෙමොනතරම්බාධක 
මාධ්යෙය් වුවද තව තවත් සමීපව යුතුකම් ඉටුකරන්න. මනුෂ්යයා සිල්පද වලට වටිනාකමක් ෙනොෙදන අනාගත 
සමාජෙය්දී විවාහයක්  යනු ගිනි ෙගොඩක් ම වනු ඇත. ෙම් ගිනි නිවීමට ඔබට ෙනොහැකිය.මන්ද ෙම්වා සංස් කාර 
ධර්මයන්ය. මනුෂ්යයා අකුසල් කිරීම වැඩිවන්න වැඩිවන්න එම අකුසල් විපාකදීමටසුදුසු ෙලෝකයකුයි අප 
ඉදිරිෙය් බිහිවන්ෙන්. මනුෂ්යයා කාමය වරදවා හැසිරීම වැඩි වන්න, එහි අකුසල්විපාක ෙදන ෙලෝකයයි කඳුළු, 
අෙඳෝනා අපචාර මැදින් ෙම් කළ එලි බසින්ෙන්. ඔබට ෙම් ෙමොෙහොෙත් ලැබීඇති ස් වාමිපුරුෂයා, බිරිඳ ඔබට 
ලැබිය යුතුම ෙකනාමය. කිසිදු අසාධාරණයක්  ඔබට සිදුවී ෙනොමැත. එයෙහොඳ වුවද නරක වුවද එය ඔෙබ් 
ලැබීමයි. ෙම් ලැබීම ඔබට සකස්  කරෙදන්ෙන් අතීත කුසල, අකුසල්සංස් කාරයන් විසින්මය. ලැබුණ ෙදයට 
ෙනොගැෙටන්න. ගැෙටන සිත හඳුනාගන්න. ගැෙටන සිතක්  යනුඅකුසල් සංස් කාරයක් ම බව දකිමින් කුසල් 
සංස් කාරයන්ම ජීවිතයට එකතු කරගන්න. 
 

බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා රූපය කියන්ෙන් මාරයාය කියලා. එෙසේ නම් ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති 
රූපයකාෙග් වුවද එම රූපය මාරයාමය. මාරයා නිරතුරුවම උත්සාහ ගන්ෙන් ඔබට අකුසල් රැස් කර 
දීමටය.ඔබ පෙව්ශම් විය යුතුය. මාරයා පරාජය කළ හැක් ෙක් රූපය සමග ගැටීෙමන් ෙනොව රූපය අවෙබෝධ 
කරගැනීෙමන්මයි. ගැෙටන තාක් ,  සණ් ඩු ෙවනතාක්  අපි ගැෙටන්ෙන් සණ් ඩුෙවන්ෙන් මාරයා 
සමගය.මාරයාෙග් බලවත්භාවය හමුෙව් මාරයා සමග ගැටීමට යැම අනුවණකමකි. මාරයා ගැටීම නැමැති 
ෙදයටෙබොෙහෝම කැමතිය. මන්ද, මාරයාෙග් ෙලෝකෙය් පාග්ධනය අකුසලයම වන ෙහයිනි. එෙහයින් ඔබට 
ලැබුණබිරිඳ ගැටීම උෙදසා ෙනොව අවෙබෝධය උෙදසාම පරිහරණය කරන්න. ඔහු ෙහෝ ඇය ෙක්න්ති ගත්විට 
ඔබසිනාෙසමින් අධිෂ්ඨානශීලීව ෙපරට යන්න. 
 

සිටු ෙගදරට මස්  සපයන මස්  වැද්දකුෙග් හැඩිදැඩි රූපයට කාමෙයන් බැඳී මස් වැද්දා සමග කැලයටපලාගිය 
ෙසෝවන් ඵලයට පත් සිටු දියණියක්  එම වැද්දාට සුවච කීකරු බිරිඳක් ව ඔහුෙග් සියලු කටයුතුෙනොපිරිෙහලා 
ඉටුකරමින් ඔහුත් සමග දරුමල්ලන් හදාෙගන ජීවත්ෙවමින්, අවසානෙය්දී ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් 
මහාකරුණා ගුණෙයන් වැද්දාත් දරු තිෙදනාත් ෙසෝවන්ඵලය අවෙබෝධ කරගත් කථාවක්  ෙම්අවස් ථාෙව්දී 
භික්ෂුවෙග් මතකයට එනවා. අෙප් ජීවිත ගිනි ගන්නා සියලුම අවුල් වියවුල් ගැටීම් ඇතිෙවන්ෙන්අප තුළ ඇති 
සක් කායදිට් ඨිය නිසාමය. අප ෙකොෙතක්  නිවැරැදි පාර්ශ්වයන් වීමට උත්සාහ ගත්තද ගැටීමසකස් ෙවන්ෙන් 
මමත්වෙය් ඇති දැඩිභාවය නිසාමය. ඉහත සිටුදියණිය මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැති කළතැනත්තියක්  නිසා 
ගැටීමකින් ෙතොරව මස් වැද්දාත් සමග සමගිෙයන් පවුල් ජීවිතයක්  ගත කිරීමට ශක් තියලැබිණ. ඇයෙග් එම 
ධර්ම ශක් තිය නිසාම අවසානෙය් පවුෙල් සියලුෙදනාම ධර්මය දැකීෙමන් සැනසීමටපත්විය. මස් වැද්දාත් 
දරුවනුත් ශීලෙය් පරිපුර්ණත්වයට පත්විය. සක් කාය දිට් ඨිය සිඳුණු තැන, දැන් ඔබමාරයාව හඳුනාෙගන ඇත. 
දැන් ඔබ මාරයාෙග් උගුල්වලට අසුවන්ෙන් නැත. දැන් ඔබ ගමන් කරන්ෙන්හඳුනාගත් මාරයා අවෙබෝධ 
කරගන්නා දිශාවටය. 
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පවුල් පශ්න ගැන සිහිපත් කිරීෙම්දී පශ්නයට ෙපරාතුවත් පශ්නයට පසුවත් ඇතිවන පධාන අනතුරතමයි 
කාමෙය් වරදවා හැසිරීම. ෙම් අනතුෙර් භයානක බව දැකලමයි සමගිෙයන් අපි ජීවත් ෙවන්න ඕෙන්.කාමෙය් 
වරදවා හැසිරීම අපමාණ දුක්  විපාක වශෙයන් ෙගන ෙදන අකුසලයක් . වර්තමාන සමාජයෙම් සිල් පදයට ෙදන 
වටිනාකම ෙගොඩාක් ම අඩුෙවලා. ශිල්පදයට ෙදන වටිනාකම අඩුෙවන්න අඩුෙවන්න එහිදිට් ඨධම්ම ෙව්දනීය 
අකුසල් විපාක සමාජය තුළින් ෙහොඳටම ෙපෙනනවා. වැරදි කාම සිතුවිල්ලක් සකස් ෙවන ෙමොෙහොෙත්ම ඇස්  
අන්ධෙවනවා, කන් නැසීයනවා, මනස ෙව්ගවත් ෙවනවා. දැන් ෙමතන ඉන්ෙන්සිතුවිලි ෙව්ගවත් ෙවච්ච ජාති 
අන්ධෙයක් . ඔහුට හරිවැරැද්ද ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ නරක ඇෙහන්ෙන්නැහැ. 
 

අතීතෙය් වැඩසිටිය ඉසිදාසී මහරහත් භික්ෂුණීන් වහන්ෙසේ ආත්ම භාව හතක්  පුරාවට කාමෙය් වරදවාහැසිරීෙම් 
වරද නිසා ගිනිගත් භවගමෙන් ගිනියම් වු දුක් පීඩාවන් පුර්ෙව්නිවානුස් සති ඥානාෙයන් දැකලාපකාශ කරනවා. 
උතුම්අරිහත් උත්තමාවියකෙග් ෙම් සිංහනාදය,  කර්මය-කර්මඵල විශ්වාසෙයන් බැහැරවගිය වර්තමාන 
සමාජයට කාමෙය් වරදවා හැසිරීම විෙනෝදාංශයක්  කරගත් සමාජයට වටිනා පාඩමක් ෙව්වි. ඉසිදාසී රහත් 
ෙතරණින් වහන්ෙසේ පකාශ කරනවා මීට ආත්මභාව හයකට ෙපරාතුව මමපිරිමිෙයක් . ෙම් පිරමිභාවය 
උපෙයෝගීකරෙගන කාමය වරදවා හැසිරීම නිසා මරණින් පසු කල්පයක්  නිරෙය්පැසුනා. නිරෙයන් චුතෙවලා 
එළිච්චිෙයකුෙග් කුෙසේ පිරිමි එළුපැටවකුෙවලා උපත ලැබුවා. ෙම් එළුජීවිතෙය්දී මම මියගිෙය් පුරුෂලිංගය 
කුණුෙවලා. මම නැවත වැඳිරියකෙග් කුස, වඳුරු පැටවකුෙවලාඉපදුනා. මම පුංචි කාලෙය්ම රැෙල් නායක 
වඳුරා මෙග් පුරුෂලිංගය හපල කඩාගැනීම නිසාම දුකට පත්වීමරණයට පත්වුණා. ඊළඟට මම එළෙදනකුෙග් 
කුෙසේ වසුපැටෙවක්  ෙවලා උපත ලැබුවා. වසුපැටවා තරුණවයසට පැමිෙණන විට ලිංග බිෙජෝධරණයට 
ලක් වුණා. ඒ ආත්ම භාවෙය්දී මම මියගිෙය් පුරුෂලිංගය පණුවන්ගසලා. ෙමම වසු කුලෙයන් අනතුරුව මම 
මනුෂ්ය අම්මා ෙකනකුෙග් කුස ජාති නපුංසකෙයක් ව ඉපදුනා.ඉන් පසු භවෙය් මම කාන්තාවක් ව ඉපදුනා. 
එතනදීත් මම මෙග්ම ස් වාමිපුරුෂයාෙග් ෙදවැනි බිරිඳටඊර්ෂ්යා කළා. ඒ ෙහේතුෙවන් ෙම් ජීවිතෙය්දීත් මාව 
ස් වාමීපුරුෂයන් ෙදෙදෙනක් ම පතික් ෙෂේප කළා.බලන්න කාමය වරදවා හැසිරීම නම් වරද ෙමොනතරම් නම් දුක්  
කන්දරාවක්  අත්කරලා ෙදනවාද? ඕනෑමපිරිමිෙයක්  කාන්තාවක්  බවට පත්කිරීෙම් ශක් තිය කාමය වරදවා 
හැසිරීම කියන වරද තුළ සැඟවීතිෙබනවා. වර්තමාන ෙලෝකෙය් පිරිමි ජනගහනය පරදවා කාන්තා ජනගහනය 
ඉහළ යන්ෙන් ඉහත ෙහේතුඵලධර්මය නිසාමයි. 
 

ෙලෝකය ෙදස ෙහොඳින් දෑස්  හැර බලන්න. ඒ ඔබ දකින්ෙන් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළධර්මයයි. 
ෙම් කැලෑවල වැඩසිටින විට අපට ෙපෙනනවා, වඳුරු රංචුවල නායක වඳුරා තම රැෙල්වැඳිරියකට පිරිමි 
පැටෙවක්  ඉපදුෙනොත් එම පිරිමි පැටවා මරාදැමීම උෙදසා ෙමොනතරම් ෙවෙහසක් ගන්නවාද කියල. කාමය 
උෙදසාම නායක වදුරා අකුසලයන් රැස් කර ගන්නාවිට වඳුරු පැටියා කාමයවරදවා කළ අකුසලයක විපාකය 
ෙගවනවා. ෙලෝකය පුරා පැතිරීයන සමාජෙරෝග ගත්තත් ඒඩ්ස්  වැනිභයානක ෙරෝග ගත්තත් ෙම්වා කාමය 
වරදවා හැසිරීෙම් දිට් ඨධම්මෙව්දනීය විපාකයි. ෙලෝකයා දුශ්ශීලෙවන්න දුශ්ශීල ෙවන්න අනාගත ෙලෝකෙය් 
උණ, ෙසම්පතිශ්යාව, තරමට ඒඩ්ස්  ෙරෝගය පැතිරිලා යාවී.මහාෙව්ගයකින් පවුල් සබඳතා බිඳවැටී යයි. ෙම් අපි 
දකින්ෙන් සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවයයි. පිංවත් ඔබදැක ඇති ඒඩ්ස්  ෙරෝගීන්ට දාව, සමාජ ෙරෝගීන්ට දාව 
උපදින කුඩා දරුවන්. අපි ඒ මරණයන් සමග සටන්කරන දරුවන් දකින විට අෙන් අෙපොයි කියලා කම්මුලට 
අත ගසා ගන්නවා. ෙම් දරුවා එවැනි අන්තරාකාරීෙරෝගී මව් කුසක උපත ලැබුෙව් ඔහු ෙපර ජීවිතවල කරන 
ලද කාමය වරදවා හැසිරීම නිසාමයි. කාමයවරදවා හැසිරීම වැඩිවීම නිසාම කාන්තා පක්ෂෙය් ගහනය සහ ජාති 
නපුංසකයන්ෙග් ගහනයද වර්ධනය වනුඇත. වැරදි කාම සිතක්  සකස් ෙවන ෙමොෙහොෙත්දීම නිවැරදි කර්මය 
කර්මඵලය විශ්වාසෙයන් ඔබ තුළඇතිකරගන්න. භික්ෂුව ෙම් සටහන තබන විට මන්ෙදෝත්සහගත බවක්  
ඇතිෙවනවා. ෙලෝකය නිවැරැදි කරන්නඅපට බැහැ. ෙලෝකය දිහා බලල අපි නිවැරැදි ෙවන්න ඕෙන්. කාමය 
වරදවා හැසිරීම සම්බන්ධවභික්ෂුවට ගිහි ජීවිතෙය් ෙගොඩාක්  අත්දැකීම් තිෙබනවා. ඒ නිසා භික්ෂුව 
අත්දැකීෙමන්ම දන්නවා එයෙමොනතරම් අවදානම් කාර්යයක් ද කියන එක. ෙමතැනදි කාමය වරදවා හැසිරීම 
කියා කියු ඒ කාමයන්තුළින්මයි කාමෙය් නිෙරෝධය ෙදසට පාර ෙසොයාගත්ෙත්. ෙම් ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව ඒ 
අතීතය සිහියටනගාගැනීමට යනවිට භික්ෂුවට ෙපෙනන්ෙන් මැකීගිය අතීතයක් . ජීවිතය තුළින් කළා වු කුසල් 
ෙහෝ අකුසල්සංස් කාර මනසින් මැකිලා ගිහින්. එම නිසාම භික්ෂුවට බියක්  කියල ෙදයක්  සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ 
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අතීතය ගැන සිතලා. අතීතයක් , අනාගතයක් , වර්තමානයක්  නැහැ. විපාක පිණිස සකස් ෙවන අතීතසංස් කාර 
ෙලෝගුවක් නම් තිෙබනවා. ඒකට තමයි ජීවිතය කියන්ෙන්. සංස් කාර නැමති ඉන්ධන වලිනුයි ජීවිතයදුවන්ෙන්. 
ඉන්ධන ඉතිරිව තිෙබන තාක්  කල් ජීවිතය දුවාවී. එෙතක්  දිරායාම පමණක් මයි ජීවිතයටබැඳිලා තිෙබන්ෙන්. 
 

වරක ශරීරෙය් පඨවිය ඉදිෙමනවා. එම ඉදිමීමට ආෙපෝ,ෙත්ෙජෝ,වාෙයෝ ධාතුනුත් 
සෙහෝදරත්වෙයන්උපකාරීෙවනවා. ෙම් හතර ෙදනා ෙබොෙහෝම සෙහෝදරත්වෙයන් ජීවත්ෙවන්ෙන්. සතරමහා 
ධාතුවත් හරියටමධර්මෙයන් ඈත් ෙවච්ච මනුස් සෙයක්  වෙග් නිතර කිෙපනවා. කිපීම නිසාම රතුෙවනවා, 
පුපුරනවාඅවසානෙය්දී කුණු සැරව ඕජාව ෙලස ගලා යනවා. අවසානෙය් අලුත් හැඩයකින් අලුත් 
වටිනාකමකින්සතරමහා ධාතුවටම එකතුෙවනවා. 
 

31. ෙපොඩි ෙදයක්  ආහාරයට ගන්නෙලොකු ෙදයක්  දන්ෙදන්න 
 
භික්ෂුව ෙසොයා පැමිණි එක්  තරුණ මහත්මෙයක් , තමා තාවකාලිකව පැවිද්ද ලැබීමට බලාෙපොෙරොත්තුෙවනවා, 
එය සුදුසුද කියලා විමසුවා. භික්ෂුව පකාශ කෙළේ ෙම් ශාසනය තුළ 'තාවකාලික පැවිද්ද'කියලා ෙදයක්  ෙනොමැති 
බවයි. ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙව් හීනභාවය නිසාම සකස් ෙවන විනය කාරණාපතිෙක්ෂේප කිරීෙම් 
දුර්වලතාවය ෙහේතුෙවන් ෙමවැනි ෙද්වල් සමාජෙය් සිදුෙවනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත්ෙතරුවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාවට පැමිණි ෙකනා කවදාකවත් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ උතුම් රහතන්වහන්ෙසේලා දැරූ 
කසාවත් චීවරය තාවකාලික අරමුණකින් දරන්ෙන නැහැ. එය මහා පාපකාරීකියාවක් . ෙකෙනක්  තාවකාලිකව 
පැවිද්ද ලබන්ෙන් සතියකින් එෙසේත් නැතිනම් මාසයකින් නැවත ෙගදරයාෙම් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්. නැවත 
ඥාතීන් සමග බිරිඳ දරුවන් සමග කාමෙලෝකය අත්විඳින මෙනෝභාවෙයන්.ඔහු එම කාම සම්පත් දින කීපයකට 
පමණයි පැත්තකින් තබලා තිෙබන්ෙන්. ඒත් ඒවා සිෙතන් තිෙබන්ෙන් තමාළඟමයි. ෙමවැනි ෙකෙනක්  මහා 
සංඝරත්නය ෙපරවූ උතුම් චීවරයක්  දැරීම චීවරයට දක් වන්නාවූඅෙගෞරවයක් මයි. එවැනි අෙගෞරවයක්  දක් වන 
ෙකනකුට කවදාකවත් සංඝරත්නෙය් ගුණයන්, ඥානයන් පිළිබඳසද්ධාව සකස් කරගන්න බැහැ. ෙමොකද ඔහු 
සංඝයා දකින්ෙන් අඩු තක් ෙසේරුවකින්. එම නිසා ඔබ තුළසද්ධාව හීනභාවයට පත්ෙවන්නාවූ තාවකාලික පැවිදි 
දිවියකට යන්න එපාය කියල භික්ෂුව ඔහුට මතක්  කළා. 
 
වැදගත් ෙදය කුමක්  වුවත් සමාජය තුළ ඕනෑතරම් ෙමවැනි ෙද්වල් සිදුෙව්වි. ඒකට තමයි ධර්මය 
කියන්ෙන්.ධර්මය තිෙබන්ෙන් ගැෙටන්න ෙනොෙව්. එම නිසා සමාජය තුළ ඕනෑම ෙදයක්  සිදුෙවන්න ෙදන්න. 
ඒවානිවැරැදි කරන්න ඔබ යන්න එපා. ඔබ නිවැරැදි ෙවන්න. එම නිවැරැදිභාවය තුළින් සද්ධාව 
සකස් කරගන්න. තම තමන් තනිවම ගැලෙවන්න තිෙබන අවස් ථාවක්  ෙම්ක. අත්වැල් බැඳෙගන ගිෙයොත් 
පමාදීභාවයටයි පත්ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබට අවශ්ය නම් ගිහි බැඳීම් වලින් තාවකාලිකව ඉවත්ෙවලා ශීලයක්  
තුළජීවත්ෙවන්න සුදුසු ගුරුවරෙයක්  යටෙත් සුදුවත ෙහෝ සුදුසු පැහැයක්  දරාගත් දසශීලෙය් පිහිටන්න. 
එවිටඔබට පුළුවන් අවශ්ය අවස් ථාවකදී ශීලයන් පවාරනය කරලා නැවත සුදුසු ජීවිතයකට පැමිෙණන්න. 
ඒආකාරයට කටයුතු කෙළොත් ඔබ තුළ වැෙඩන ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට හානියක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 
අතීතෙය් වැඩසිටියාවු අති උතුම් මහරහතන් වහන්ෙසේලා දැරූ උතුම් අරිහත් ධජයට අෙගෞරවයක්  නම් 
කරන්නඑපා. චීවරයට පූජනීයත්වයක්  ලබාෙදන්ෙන් කාමය බිමින් තැබු සිරුරක් මයි, කාමය බිමින් තැබීමට 
ෙවරවඩන සිරුරක් මයි විනයානුකූලව සැකසු චීවරයක්  දැරීමට සුදුසු වන්ෙන්. උතුම් චීවරයට අෙගෞරවයක්  
කෙළොත්සංසාරෙය් හුඟාක්  ඈතට යන තුරාවට උතුම් පැවිදි ජීවිතයක්  ලැබීෙම් වාසනාව 
අහිමිෙව්වි.සම්මාසම්බුද්ධ ශාසනයක පැවිද්ද කියන්ෙන් ෙබොෙහෝම දුර්ලභ ෙදයක් , පැවිදිවීම දුර්ලභ ෙදයක්  
බවටපත්ෙවන්ෙන්. එම නිසා ගිහි ජීවිත ගතකරන පිංවතුන්ලා උතුම් චීවරයට ලබාදියයුතු ෙගෞරවය 
උතුම්ෙකොටසලකන්න ඕන. 
 
එක දායක මහත්මෙයක්  භික්ෂුවෙගන් විමසුවා ස් වාමීන් වහන්ස තනිවම වියදම් කර ෙදන දානයද 
හවුෙල්පුජාකර ෙදන දානයද ආනිසංස වැඩි කියලා. ෙමහිදී අපි සිතන්න අවශ්යයි දන්දීෙම් මුලිකම 
පරමාර්ථයතෘෂ්ණාව අඩුකරගැනීම බව. දානයන් තුළින් අප දන්දිය යුත්ෙත් අප තුළ ඇති දුකට ෙහේතුෙවන 
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තෘෂ්ණාවයි.තනිවම පුජාකරන දානයන්ට වඩා හවුෙල් පුජාකරන දානවලින් තෘෂ්ණාව කියන කාරණෙයන් 
ඔබ තවත්බැහැරෙවනවා. නමුත් හවුෙල් ෙදන දානය පුජා කිරීෙම්දී අෙප් පිංවතුන් ෙම් කාරණය දැනගත යුතුයි. 
ඒදානෙය් අර්ථයන් සමඵල කරගැනීමට. 
 
ඔබ සිතන්න ෙකෙනක්  දානයක්  පුජාකරනවා ෙපෞද්ගලිකවම. එම දානය සඳහා ඔහුට රු 500 ක්  වැයෙවනවා. 
ෙමොහුට සිෙතනවා මින්පස් ෙසේ පිරිසක්  හවුල් කරෙගන දානය පුජාකරනවා කියලා. ෙම් පිංවත්මහත්මයා තම 
හිතවතුන් තුන්ෙදෙනක්  දානයට හවුල්කර ගන්නවා. ෙම් හවුල්ෙවන පිංවතුන් තුන්ෙදනා රුපියල්100 බැගින් 
රුපියල් 300ක්  ෙදනවා. ඉතිරි රුපියල් 200 ඉහත දානය හිමි මහත්මයා ෙයොදලා දානයපුජකරනවා. තනි 
පුද්ගලයා දානය පුජා කරන විට වැය කෙළේ රුපියල් 500 යි. පුද්ගලයන් හතරෙදෙනක් එකතුෙවලා දානය පුජා 
කරන විටත් වැය කෙළේ රුපියල් 500යි. ෙමතනදී ෙමොකද සිද්ධ වුෙණ්. දානය හිමිමහත්මයා රුපියල් 300 ක්  
ඉතිරි කරගත්තා පමණයි. ෙම් ආකාරයට පූජා කරන දානය හවුෙල් පුජා කරනදානයක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. එය 
අර්ථවත් හවුෙල් පුජාකරන දානයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන් දානය හිමි පිංවත්මහත්මයා රුපියල් 500 ම දානයට 
ෙයොදවනවා නම්. හවුලට එකතුෙවන පිංවතුන් තුන් ෙදනාෙග් රුපියල් 300ත් එයට එකතුෙවනවා නම්. එවිට 
දානයට රුපියල් 800 ක් ම වැය කරනවා. එතෙකොට එය පිරී ඉතිරීගියදානයක් . එම දානයයි හවුල් දානෙය් 
ආනිසංස පක්ෂය වැඩිකර ෙදන්ෙන්. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් හවුල්දානෙය් නාමෙයන් අපි ඇති කරගන්ෙන් 
තෘෂ්ණාවමයි. 
 
දානය ගැන සටහන් කරනවිට ලුණු ඇඹුල් නිසා දුක් ෙවන මහත්මෙයක්  ගැන මතක්  වුණා. භික්ෂුවවැඩසිටිය 
කුටියක කැපකරු මහත්මෙයක්  භික්ෂුව උෙද්ම ගිලන්පස වැළඳුවාට පස් ෙසේ සහ දානයවැළඳුවාට පස් ෙසේ ඇවිත් 
අහනවා 'හාමුදුරුවෙන් ගිලන්පසට සීනි ඇතිද? වැඩිද? දානයට ලුණු වැඩිද?කියලා. ෙම් සුපුරුදු දින චර්යාව දින 
කිහිපයක් ම සිදුවුණා. භික්ෂුවටත් ෙත්රුණා ගිලන්පසවල සීනි හුඟාක් වැඩි බවකුත්. ඒත් භික්ෂුව ඒ ගැන තැකීමක්  
කෙළේ නැහැ. කැපකරු මහත්මයා නැවත දිනපතා එමවිමසීම කරන නිසා 'ඇයි මහත්තෙයෝ නිතරම සීනි ලුණු 
වැඩිද අඩුද කියල අහන්ෙන්' කියලා. 
 
එතෙකොට එම දායක මහත්මයා කියනවා 'ස් වාමීන්වහන්ස,  අපි දානෙය් ලුණු ඇඹුල් බලන්ෙන් නැහැ. 
එෙහමබැලුෙවොත් පව් සිද්ධෙවනවා' කියලා. ඒ මහත්මයා පුරුදුෙවලා තිෙයන්ෙන් මහා සංඝරත්නය ෙකෙරහි 
ඇතිෙගෞරවය වැඩි භාවය නිසාම ලුණු ඇඹුල් ෙනොබලන්න. ඒ ෙවලාෙව් භික්ෂුව පකාශ කළා ඔබ 
ෙගෞරවෙයන්පූජාකරන දානෙය් ලුණු ඇඹුල් අඩු වැඩි වුෙණොත් ෙකොෙහොමද ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා දානය 
වළඳන්ෙන්. ඔබඔයඇති කරෙගන තිෙයන ෙගෞරවය ෙමෝහය මුසු ෙගෞරවයක් . පිංවත් ඔබ දානෙය් ලුණු සීනි 
ගැන හැමදාමහාමුදුරුවන්ෙගන් විමසන්ෙන් ඔබ තුළ සැකයක්  ඇති නිසා. එම නිසා පිංවත් ඔබ බුද්ධිමත් 
ෙවන්න, ෙලොව්තුරුබුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන්ෙන් ෙ◌ච්තනාවයි කර්මයට මුල්වන්ෙන් කියලා. ඔබ 
දානයට පිළිෙයලකරනආහාරවල ලුණු සීනි රස බලන්ෙන් ඔබ ආහාරයට ඇති කැමැත්ත නිසාවත්, ඔබෙග් 
කුසට ආහාරයක්  පිණිසවත්ෙනොෙව්. ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාට දානය වැළඳීමට පහසුව ලබාදීම පිණිසයි. එවැනි 
ෙ◌ච්තනාවකින් ඔබ දානයපිළිෙයල කරන ෙව්ලාවට අවශ්ය නම් ලුණු ඇඹුල් බැලීෙමන් ඔබ තුළ 
ඇතිෙවන්ෙන් ෛමතීසිතක් මයි.සංඝරත්නය ෙකෙරහි ෙගෞරවයක් මයි. එය කවදාකවත් ඔබට අකුසලයක්  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමවැනි පුංචිකාරණා ඔබ සිහිනුවණින් විසඳාගතයුතු ෙවනවා. ෙමොකද ආහාරය කියන්ෙන් 
දුකක් ම නිසා. 
 
අපි ආහාර ගන්න ගමන්, ගන්නා වූ ආහාරය අවෙබෝධ කරගැනීමටත් උත්සාහ ගන්න ඕෙන්. ආහාරය 
අවෙබෝධකර ගැනීෙමන්ම ඔබට සම්මා දිට් ඨියට පත්වීමට හැකි බව සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනාකරනවා. ආහාරයට ඇලීම ෙහේතුෙවන් ආහාරවලම බිහිවන ගුල්ෙලක් , ආමාශගත පණුෙවක්  වීෙම් 
අවදානමදතිෙයනවා. එෙහයින් ආහාරය පෙයෝජනයට ගතයුත්ෙත් තෘෂ්ණාව හීනකර ගැනීම සඳහාමය. එෙසේ 
තිබියදීලුණු ඇඹුල් ෙනොබැලීම වැනි කාරණයක්  උතුම් ධර්මකාරණයක්  වශෙයන් අල්ලාෙගන සිටීෙම්දී 
ධර්මෙය් සැබෑඅර්ථයන්ෙගන් ඈත්වීම පමණක් මයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ලුණු ඇඹුල් බැලීෙමන්ම විචිකිච්ජාෙවන් 
මිෙදන්න.විචිකිච්ජාවනැති වූ සිතකමයි ධර්මයක්  වැෙඩන්ෙන්. 
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දන්දීම තුළින් ඔබට එහි ආනිසංස ෙලසින් ලැෙබන්ෙන් ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලයයි. ඔබ ෙමතැනදී 
දක්ෂෙවන්න ඕෙන් ඉහත ශක් තිය ශද්ධා,  වීර්යය,  සති,  සමාධි පඥා කියන ඉන්දිය ධර්මයන් 
ශක් තිමත්කරගැනීම උෙදසාම පෙයෝජනයට ගන්නට. දානය ගැන කථාකරලා ශද්ධාදී ඉන්දිය ධර්මයන් 
කියනතැනටයි නැවත පැමිණිෙය්. එෙහම නම් දානය කියන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මාර්ගයට 
ශක් තිමත්සාධකයක් මයි. බතක්  දන් දීෙමන් ලබන ශක් තිෙයනුයි ඔබ කවදාහරි සිතක්  දන් ෙදන්න ශක් තිය 
ලබන්ෙන්.එෙහයින් තෘෂණ්ාව හීනවන දිශාවටම දානෙය් අර්ථයන් පෙයෝජනයට ගන්න දක්ෂ ෙවන්න. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා,  ත්යාගයට දුෂ්කර ෙද් දන්ෙදන තැනැත්තා,  මනාප 
ෙද්ලබාගනී කියලා. උතුම් ෙද් ෙදනුෙය් උතුම් ෙද් ලබාගනී, අග ෙද් ෙදනුෙය් අග ෙද් ලබාගනී,ෙශේෂ්ඨ ෙද් 
ෙදනුෙය් ෙශේෂ්ඨ ෙද්ම ලබාගනී කියලා. ෙලෞකික සැප සම්පත් බලාෙපොෙරොත්තුව දන් ෙදන්නාසිතූ සිතූ සම්පත් 
ලබාගන්නා අතර එම ෙලෞකික සැපසම්පත් වල අනිත්යභාවය නුවණින් ෙමෙනහි කිරීමට දක්ෂතැනැන්තා 
දානය තුළින්ම සතර අපාෙයන් මිදීමද සාක්ෂාත් කරගනී. 
 
තෘෂ්ණාව ෙහේතුෙවන්ම සකස් ෙවන ආහාරය නිසා මනුෂ්යයා තුළ සකස් වන 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙය්අනතුරුදායක බව දැකලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන්ෙන් පුත මාංශය 
අනුභව කරනවා යනහැඟීෙමන් ආහාරය පරිහරණය කරන්න කියලා. දීර්ඝ කාන්තාර ගමනකදී මංමුළාවට 
පත්ව ආහාර, ජලයනැතිවී කාන්තාරය මැද අතරමංවුවෙහොත්, ජීවත්වීම උෙදසාම තමාෙග් එකම දරුවාෙග් 
මාංශය එමෙදමාපියන් අනුභව කරන්ෙන් යම් අපියභාවයකින්ද, යම් අකමැත්තකින්ද තම ජීවිතෙය් සැපය, 
මදය, ජවයපිණිස ෙනොවන්ෙන්ද ජීවිතය ෙබ්රාෙගන කාන්තාරෙයන් පිටවීම සඳහාමය. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන ඉහත කාරණෙය්දී ආහාරය තුළ සැඟවී ඇති අනතුරුදායක 
බවෙහොඳින් ෙපෙනනවා. නමුත් වර්තමාන සමාජය තුළ ආහාර ෙකෙරහි ඇති 'සුන්දරත්වය'  වැඩි 
ෙවන්න,වැඩිෙවන්න සමාජය ඉහත අනතුරු තුළමයි ගමන් කරන්ෙන්. ආහාරය ඇතිවන්ෙන්ත් තෘෂ්ණාව 
නිසාමය. ඒකියන්ෙන් ආහාරෙය් අර්ථය දුකය කියන කාරණයයි. දුකට ෙහේතුෙවන ආහාරය අප පෙයෝජනයට 
ගතයුත්ෙත්දුෙකන් මිදීෙම් මාර්ගය උෙදසාමයි. 
 
පිංවත් ඔබ ෙපොඩි ෙදයක්  ආහාරයට ගන්න. ෙලොකු ෙදයක්  දන් ෙදන්න. එවිට ඔෙබ් ගතත් සිතත් ෙදකමපිෙර්වී. 
ඒ මතුෙකොටගත් පිරුණු සිතමයි, ඒ සිතුවිලි පරම්පරාවමයි සතර අපාෙයන් මිදීම උෙදසාම ශක් තිමත්කරගත 
යුත්ෙත්. 
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32. පව පහුරුගාමින් ෙනොසිටකුසල නිධිය මතුකරගන්න 
 
ෙම් සටහන තබන ෙව්ලාෙව් භික්ෂුවට මතක්  ෙවනවා භික්ෂුව ගිහිකාලෙය් ගෙම් පුරාණ විහාරෙය් 
වැඩසිටිඅපවත්වී වදාළ ෙගෞරවනීය නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේව. උන්වහන්ෙසේ සෑම වසරකට වරක් ම තම 
කුටියහිස් කරනවා. එය සිද්ධකරන්ෙන් වාර්ෂිකව පැවැත්ෙවන දානමය පිංකමට. කුටිෙය් ඉතිරිව තිබූ 
සෑමපිරිකරක් ම පිංකමට වඩින ස් වාමීන් වහන්ෙසේලාට පූජා කරනවා. මට මතකයි ඒ කියාව 
තුළින්උන්වහන්ෙසේ පිංකමට පස් ෙසේ ෙලොකු ආශ්වාදයක්  ලබනවා. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනාකරවදාළ විනය කාරණාවලට යටත්ව සිටිමින් තමන්ට ලැෙබන අතිරික් ත සිව්පසය ඒවා 
හිඟපාඩුස් වාමීන්වහන්ෙසේලාට ෙබදා දීම විනය කාරණා ආරක්ෂා කරගැනීෙමන් අපිට ෙගොඩාක්  
උපකාරීෙවනවා.නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේ මට කියලා තිෙබනවා රැස් ෙකොට තබාගැනීමට වඩා ෙබදා දීෙමන් 
මහාසැපයක් , නිදහසක්  ජීවිතයට ලැෙබනවා කියලා. 
 
පැවිදිවීමට ෙපරාතුව වසර පහක්  පමණ මම ගෙම් පුරාණ විහාරස් ථානෙය් දායක සභාෙව් සභාපතිවරයාහැටියට 
කටයුතු කළා. ඒ කාලෙය් නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේ මා ෙකෙරහි ෙලොකු විශ්වාසයක් ඇතිකරගත්තා. ඒ නිසාම 
පන්සල උපෙයෝගීකරෙගන මහා පිංකම් රාශියක්  සිදුකරගත්තා. ඉන් එක්  ෙගෞරවනීයපිංකමක්  තමයි ෙලොකු 
පිංකමක්  සිදුකරලා කුඩා සාමෙන්ර ස් වාමීන් වහන්ෙසේලා එකෙළොස්  නමක්  පැවිදිකිරීෙම් පිංකම. ෙම් ෙවලාෙව් 
උන්වහන්ෙසේලාෙගන් කී නමක්  පැවිදි භාවය තුළ ඉන්නවාද කියන්න භික්ෂුවදන්ෙන් නැහැ. නමුත් එම පිංකම 
තුළින් ලැබුණා වූ කුසලය මට ලැබුණාය කියන විශ්වාසය මා තුළතිෙබනවා. ෙලෝකය උපෙයෝගි කරෙගන 
ලැබුණු අවස් ථාව පෙයෝජනයට ෙගන මෙග්ම නිදහස්  පාරෙසොයාෙගන ගියා. ෙමතන තමයි ඔබ හඳුනාගත යුතු 
දක්ෂභාව තිෙබන්ෙන්. 
 
ෙම් කාලෙය්දී මට මතකයි වයස අවුරුදු අසූවක්  පමණ වූ වෙයෝවෘද්ධ නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේ 
දැඩිෙලසගිලන් වූ අවස් ථාවක් . ගිහිෙයක්  හැටියට හරියටම අවුරුද්දක කාලයක්  දවසක්  හැර දවසක්  
සබන්ගාලඇඟ අතුල්ලල උන්වහන්ෙසේව නාවල තිෙබනවා. ඒ සෑම දිනකම උන්වහන්ෙසේ සිවුරු අඳන ෙසෝදල 
තිෙබනවා.උන්වහන්ෙසේට දානය වැළඳීමට දෑත් ෙවව්ලන අවස් ථාවන්හිදී උන්වහන්ෙසේට මා සියතින් දන් 
වළඳවලතිෙබනවා. අවශ්ය පතිකාර සඳහා ෛවද්ය මහත්වරුන් ළඟට රැෙගන ෙගොස්  තිෙබනවා. නමුත් 
ෙම්ෙමොෙහොෙත් උන්වහන්ෙසේ ෙමොන ෙලෝෙකක කව්රුන් වශෙයන් ඉන්නවද කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත්උන්වහන්ෙසේට උපස් ථානය කිරීම තුළින් රැස් වුණාවූ කුසලය භික්ෂුවට ලැබුණාය කියන 
විශ්වාසයවර්තමානෙය් භික්ෂුවට තිෙබනවා. වෙයෝවෘද්ධ නායක ස් වාමීන්වහන්ෙසේ පුංචි දරුෙවක්  වෙග් 
උන්වහන්ෙසේවනාවන්න එන තුරු තම උස ආසනෙය් වාඩිවී ජෙන්ලෙය් කවුළුෙවන් බලාසිටින දර්ශනය මට 
තාම මතකයි.උන්වහන්ෙසේෙග් ඒ බැල්ම තුළ ආදරය, රැකවරණය, ආරක්ෂාව, කරුණාව ගැබ්ෙවලා තිබුණා. 
එහිදිට් ඨදම්මෙව්දනීය කුසලය නිසාම ඒ හැම ෙදයක් ම භික්ෂුවට ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙලෝකෙයන් 
ලැෙබනවා.ෙලෝකෙය් ෙශේ◌ෂ්ඨම ආෙයෝජනයට ජීවිතය ෙයොදවල එහි පතිලාභයන් ලබන ෙකෙනක්  භික්ෂුව. 
භික්ෂුවටමතකය ජීවිතෙය් එක් තරා රාතියකදී විහාරස් ථානෙය් අධිෂ්ඨාන පූජාවක්  සංවිධානය කළා.සුපසිද්ධ 
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ෙගෞරවනීය ස් වාමීන් වහන්ෙසේ නමක්  පිංකමට වැඩමකෙළේ. පන්දහසක්  පමණ ගිහිපිංවතුන්ලා ෙම්පිංකමට 
සහභාගි වුණා. රාති 8.00 විහාරස් ථානෙය් සියලුම විදුලි ආෙලෝකයන් නිවීයනවිට පන්දහසක් පමණ 
ගිහිපිංවතුන්ලාෙග් දෑෙත් පහන් ෙහෝ ඉටිපන්දමක්  දැල්වුණා. ඝනාන්ධකාර රාතියක්  පහන් ආෙලෝකපහන් 
දහසකින් ආෙලෝකවත් ෙවනවිට එම පිංකම සංවිධානය කරපු මම හිස්  දෑතින් පන්දහසක්  පහන් ආෙලෝකෙදස 
බලාසිටියා පමණක් මයි කෙළේ. ෙම් පිංකම නිසාම ශිල්වත් පන්දහසක්  පමණ පිංවතුන්ලාෙග් හදවත් 
තුළඇතිවුණ අධිෂ්ඨාන ශක් තිය මා ෙලෝකයාට ෙහොෙරන් තනිවම අනුෙමෝදන් වුණා.ෙවෙහස මහන්සි වී 
පිංකම්සංවිධනය කර අනුන් පිංකම් වල ෙයොදවා ඒ අයට ෙසොරා මා මෙග් කුසල් පක් ෂය ශක් තිමත් 
කරගත්තා.පිංකම් හුදු ආශ්වාදයක්  කරගත්ෙත් නැහැ. අතීතෙය් දැල්වූ පහන් ආෙලෝක පහන් දහසක්  
ෙමොෙහොතකින්නිවීගියත් නිවීගිය පහන් ආෙලෝක ෙදස බලමින් මා ඇතිකරගත්තා වූ අනිත්යෙය් බීජය පඥාෙව් 
ආෙලෝකයක් බවට පත්වී තවමත් ෙනොනිමී භික්ෂුව තුළ දැල්ෙවනවා. පන්සෙල් ෙව්වා ආරණ්යෙය් ෙව්වා 
ගිහිෙගදර ෙව්වාඕනෑතරම් කුසල්නිධි තිෙබනවා සැඟවිලා. ෙම්වා ෙසොයාෙගන ගිහිල්ලා සුවෙසේ හරාගන්න. 
ෙලෙඩක් ,මහල්ෙලක් , පිංකමක්  ෙදස ඔබ ෙනොබලා යනවා කියන්ෙන් කුසල් නිධියක්  මගහැර යනවා කියන 
කාරණයයි.වසරක්  එරමිණිය ෙගොතාෙගන කායානුපස් සනා භාවනාව වැඩුවත් ෙනොලැෙබන අවෙබෝධයක්  
දිනක් ෙලෙඩක් ,  මහල්ෙලකුට උපස් ථාන කිරීෙමන් ලැබීමට හැකි බව භික්ෂුව අත්දැකීෙමන් දන්නවා. 
නමුත්එකිෙනකාෙග් ඉන්දිය ධර්මයන්ෙග් ස් වභාවය අනුව ෙමය ෙවනස්  ෙවන්න පුළුවන්. 
කායානුපස් සනාවකියන කාරණය,  අසුභය කියන කාරණය භික්ෂුව වඩාත්ම අත්දැක් ෙක් ගිහි ජීවිතෙය්දී 
ෙරෝගීන්ට උපස් ථානකිරීම තුළින්මයි. අවෙබෝධයම අරමුණු කරගත් අවංක ෙ◌ච්තනාෙවන් ෙරෝගීන්ට 
උපස් ථානය කිරීෙම්දී කවදාකවත්ෙරෝගියාෙග් අශූචි, මුත වල ගඳක්  අපුලක්  දැනුෙන් නැහැ. කුසලෙය් ශක් තිය 
විසින් අශූචි, මුතාවල දුගත් නිෙශේධ කරනවා. ෙම් සටහන අවසන් කරනවිට ෙම් ෙදයත් සඳහන් කරන්න ඕන. 
තරුණ කාලෙය්ආෙව්ගශීලීභාවයන් නිසාම ස් වාමීන් වහන්ෙසේ සමග ගැටුමුත් එකක්  ෙදකක්  ඇතිකරෙගන 
තිෙබනවා. ඒවාෙය්අකුසල් විපාකත් සමහරවිටදී ඉදිරිෙය්දී විපාක ෙදන්න පුළුවන්. 
 
භික්ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් වැඩ සිටින කුටිය අසල නිතර ගැවසුණ, නමුත් හුඟ දවසක්  ෙප්න්ෙන් නැතිව 
සිටිවළිකිකිළි අම්මලා ෙදන්ෙනක්  ආෙයමත් රංචුව සමග කුටිය සමීපයට එන්න පටන් අරෙගන. ෙවනදාට 
නැතිකිචි, බිචි ගාන හඬ ඇසිල බලනවිට එක වළිකිකිළි අම්මා ෙකෙනකුට කුඩා පැටව් හතර ෙදනයි. 
අෙනක් වළිකිකිළි අම්මාට පැටව් එක් ෙකනයි. අලුත් සාමාජිකෙයෝ පස්  ෙදෙනක්  වළිකුකුල් රෑනට එකතුෙවලා. 
ෙම්පස් ෙදනාම ගැහැනු සත්තු. වළිකුකුළන්ෙග්ත් පිරිමි ගහනය අඩුෙවනවා වෙග්. ඒ අයෙග්ත් කාමෙය් 
වරදවාහැසිරීෙම් කියාවන් වැඩිෙවලා ඇති. පුංචි පැටව් හතරෙදෙනක්  ඉන්න වළිකිකිළි අම්මලා ෙවනදාට 
වඩාෙබෝෙහෝම කඩිසරයි. ෙව්ගෙයන් ෙපොළව පහුරුගාමින් ආහාර ෙසොයනවා. ෙවනදාට තමාට පමණයි 
කෑමෙසොයන්නෙවෙහසුෙණ්. දැන් පස් ෙදනකුට කෑම ෙසොයන්න ඕෙන්. කෑම ෙසොයන ගමන්ම පැටව්න්ෙග් 
ආරක්ෂාවත් බලන්නඕනි. ඒ නිසා වළිකිකිළි අම්මා තියුණු අවධානයකින් නිතර පසුෙවන්ෙන්. ෙවනදා තරම් 
භික්ෂුව සමීපයටඑන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ තරමට ඇය පැටව්න්ෙග් ආරක්ෂාව පිළිබද අරමුණු ෙකෙරහි අවධානෙයන් 
පසුෙවන්ෙන්.ඒ තියුණු අවධානයත් හරියට ශීලෙයන් ෙතොරව සකස් ෙවන මිථ්ය සමාධියක්  වෙග්. දුක ආරක්ෂා 
කරගැනීමඋෙදසායි. ඒ තියුණු අවධානය ෙහේතුෙවන්ෙන්. වළිකිකිළි අම්මා වෙග්ම පැටවුණුත් ෙබොෙහෝම 
උපකමශීලියි.පුංචි ෙහෝ අනතුරක ඉවක්  දැනුන සැණින් ෙම් වළිකිකිළි පැටවුන් ෙව්ගෙයන් සැඟෙවනවා. 
 
කාමච්ඡන්දයන්ට යටවූ මනුෂ්ය සිතත් නිරතුරුවම සැඟවිලා තිෙබන්ෙන්. ඔබට සමහරවිට ෙපෙනනවා ඇති 
සිතකාමයන්ටමයි දුවන්ෙන්. ෙබොෙහෝම අකීකරුයි. ධර්ම මනසිකාරයට කැමතිම නැහැ. ෙම් සැඟවුණා වූ සිත 
මතුකරගැනීමට ධර්මවිජය ෙබොජ්ජංගය වඩන්න කියල බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් 
සිතධර්ම මාර්ගය සඳහා උපකමශීලීව සැඟවුණවිට සද්ධර්මයක්  ශවණය කරන්න. ධර්ම 
සාකච්ජාවකෙයෙදන්න. ධර්ම ෙපොතක්  කියවන්න. ෙතරුවන් වන්දනාවක ෙයෙදන්න. එවිට යටපත්ව ගිය සිත 
ධර්ම මාර්ගයතුළට ධර්මය ෙකෙරහි කැමත්ත තුළට ෙයොමුෙව්වි. ඒ ෙමෝදුවන සිතුවිල්ල තුළින් වීර්ය, පීතිය, 
පස් සද්ධිය,සකස් කර ෙද්වි. දැන් ඔබට පුළුවන් සමාධි, උෙප්ක්ෂා ධර්මයන්ට කමාණුකූලව සිත ෙයොමුකරන්න. 
 
සිත අකීකරු වන විට ඔබ උපකමශීලී වන්න. ධර්ම මනසිකාරයක් ම සිත තුළින් මතුෙකොට ගන්න දක්ෂෙවන්න. 
ඇසට පිය, හුරුබුහුටි දකින ඕනෑම ෙකෙනක්  ආදරය කරන වළිකිකිළි අම්මාෙග් ජීවිතය තුළසැඟවුණ 
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අනතුරත් පිංවත් ඔබ නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. වළිකිකිළි අම්මා ෙව්ගවත්ය කියන්ෙන් ඇය 
ෙව්ගෙයන්සංස් කාර රැස් කර ගන්නවාය කියන කාරණයයි. සෑම නිෙම්ෂයකම ඇය තුළ රැස් ෙවන්ෙන් ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ෂ,ෙමෝහ අකුසලයන්මයි. ඇය සෑම නිෙම්ෂයකම අනාගතභවය සඳහා අපමාණ අකුසල් 
පමාණයක් රැස් කරගන්නවා. ඇය කවදානම් ගැලෙවන්නද?  වළිකිකිළි අම්මාෙග් පවටම උපන් දරුෙවො 
පස් ෙදෙනක් .කාමයන් උෙදසා කාමයම රැස් කරමින් භවෙය් ෙව්දනාත්මකව නිරෙය් දුකට සියතින්ම පාර සකස්  
කරගන්නවා. මනුෂ්යයන් වන අපත් අනාගතෙය්දීත් වනවදුලුවල සංචාරය කර වළිකුකුළන්ෙග් සුන්දරත්වය 
දැකසතුටුෙව්වි. සුන්දර ඡායාරූප සිහිවටන ෙලස ගනීවි. අවසානෙය්දී අපි ෙදෙගොල්ලන්ම එකම තැනයි 
ඉන්ෙන්.ෙපෙනන සුන්දරත්වය තුළින් හුදු ආශ්වාදයම ෙනොව අවෙබෝධය ලබන්න. 
 
 
 
 
 

33. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන්සංස් කාරවලට බව දැනගන්න 
 
ඊර්ෂ්යාව කියන වචනය සටහන් තබනෙකොටම එහි තරමක පැටලිලි ස් වභාවයක්  තිෙයනවා. ඒ 
පැටලැවිල්ලවෙග්මයි ඊර්ෂ්යාව කියන වචනෙය් අර්ථය අපව භවගමෙන්දී පටලවන්ෙන්. මමය කියලා ගන්න 
දෘෂ්ටිෙය්දැඩිභාවය නිසාම,  ෙලෝකයා අපව ඉක් මවා යනවාට අපි කැමති නැහැ. හැකියාෙවන්, 
දැනුෙමන්,රූපෙයන්,  වත්ෙපොෙහොසත්කම්වලින්,  ගරුසත්කාරවලින්,  එකිෙනකා පරයා යනෙකොට එතැන 
සකස් ෙවන්ෙන්ඊර්ෂ්යාව කියන ධර්මතාවයයි. සංස් කාර කියන ධර්මතාවෙය් අර්ථය ෙනොවැටෙහන්න, 
ෙනොවැටෙහන්නමනුෂ්යයා ඊර්ෂ්යාව ෙදසටමයි ගමන් කරන්ෙන්. 
 
ෙම් ෙලෝකෙය් එක සුන්දර කාන්තාවක්  ජීවත්ෙවනවා,  ඇයෙග් ශරීරෙය් සුන්දරත්වය,  ලාලිත්යය, 
රිද්මය,හැඩය,  වර්ණය ෙම් ෙමොෙහොෙත් අතිශය චමත්කාරජනකයි. ඒ රූපය නිසාම ඇය ෙලෝකෙය් 
ජනපියකාන්තාවක් . ඇය ෙම් රූපෙයන් ෙලෝකයාව හැඟීම්වලින් අන්දමන්ද කරනවා. ඇය අන්යාගමික 
කාන්තාවක් .ඇයෙග් ෙම් අසිරිමත් රූපය නිසාම ඇයට ඊර්ෂ්යා කරන අය අපමාණව ඇති. 
 
ඒ අසිරිමත් රූපය නිසාම වර්තමානෙය් ඇය සතර අපාය ෙදසටමයි මාර්ගය සකස් කරගන්ෙන්. එක් භික්ෂුවක්  
උතුම් සමාධිෙය්දී අරමුණුකර බලනවා,  ඉහත රූමත් කාන්තාව ෙපර ජීවිතෙයදි කුමන අයුෙර්ජීවිතයක්  
ගතකරපු ෙකෙනක් ද කියලා. 
 
එවිට එම භික්ෂුවට අරමුණුෙවලා තිෙයන්ෙන් වයස අවුරුචු 40ක පමණ පැහැපැත් කාන්තාවක් . ඇය 
තැඹිලිපැහැති ෙරදි පටියකින් බැඳගත් තනපටයක්  සහ ඉෙන් සිට පහතට අඳිනලද තැඹිලි පැහැති 
ෙරදිකඩකින්සැරසී ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ඇයෙග් ස් වරූපෙයන් භික්ෂුව ඇයව හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙද්වදාසියක්  ෙලසිනුයි. 
 
ඉන්දියානු සමාජෙය් ෙදවියන් උෙදසාම කැපවූ, ජීවිතය පූජා කළ කාන්තාවන් සිටියා. ඒ අයෙග් මුළුජීවිතයම 
ෙගවුෙණ් තමන් අදහන ෙදවියන් ෙවනුෙවන්, එම ෙදවියන්ට පූෙජෝපහාර පැවැත්වීම උෙදසායි. ඇයමුළු 
ජීවිතය තුළදීම කරන්ෙන් ෙදවියන්ව මලින් සැරසීමට මල් මාලා ෙගොතන එක. ෙද්ව මන්දිර පිරිසිදු 
කරනකාර්යය. සුවඳහමන මුරුතැන්බත් පිසින කාර්යය. සුවඳ දුෙමන් ෙද්වමන්දිර සුවඳවත් කරන කාර්යය. 
ෙදවියන්උෙදසාම ජීවිතය පූජා කරන්නී... ඇය ෙද්වදාසියක් . තමා අදහන ආගමට අනුව ෙදවියන්ට මලින් 
ජූජාපැවැත්වීම නිසාම එහි විපාකයක්  හැටියට ෙම් ජීවිතෙය්දී අෙබෞද්ධ පවුලක වුණත්,  සුරූපී 
උපතක් සකස් ෙකොටගත්තා. ෙම් ජීවිතෙය්දී ඇයට නිල් මහෙනල් මලක්  වැනි ශරීරයක් , ඇස්  ෙදකක්  ලැබුෙණ් 
ඇයගිය ජීවිතෙය්දී ෙදවියන්ට පූජා කළ මල්වල අසිරිෙයන්මයි. එෙහමනම් ඇයෙග් රූපයට අපි ඊර්ෂ්යා 
කරලාවැඩක්  නැහැ. ඒවා ෙහේතුඵල ධර්මයන්. නමුත් එතැන තිෙබන්ෙන් මිත්යාදෘෂ්ඨික ජීවිතයක් . 
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ඇයෙග් සුන්දර ජීවිතය දකිනෙකොට අපට ෙපෙනන්ෙන් ඔබ දක්ෂනම් ඔබ පූජා කරන මලකින් ෙමොන 
තරම්අසිරියක්  ලබන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මල් පූජා කරමින් ෙදවියන්ට සුවඳින් ජූෙජෝපහාරයන් 
පැවැත්වීෙමන්ලබාගත් අසිරිමත් රූපය නිසාම, එම රූපෙය් ආශ්වාදය නිසාම, ඇය දැන් අකුසල් වැෙඩන 
මාර්ගයකමයිගමන්කරන්ෙන්. ඉහත කරුණ ඔබට සටහන් කෙළේ ඊර්ෂ්යාව කියන කාරණෙය් ඇති අර්ථ 
විරහිතබව ඔබටදැනගන්නයි. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් අනුන්ෙග් කුසල් සංස් කාරධර්මයන්ටයි. අනුන් 
ෙපොෙහොසත් ෙවන්ෙන්,බලවත් ෙවන්ෙන්, රූමත්, උගත් ෙවන්ෙන් ඒ අය ෙපර ජීවිතෙය් 
 
රැස් කරගත් කුසල් සංස් කාරධර්මයන් අනුවමයි. යෙමක්  යෙමකුෙග් සංස් කාරවලට ඊර්ෂ්යාකරනවාකියන්ෙන් 
ධර්මයට ඊර්ෂ්යා කරනවාය කියන කාරණයයි. ධර්මයට යෙමක්  ඊර්ෂ්යා කරනාවනම් ඔහුතමාෙග්ම හිස 
කළුගලක ගසාගන්නා අඥාන පුද්ගලෙයක්  ෙවනවා. පිංවත් ඔබ කළුගලක ඔලුව ගසාගත්ෙතොත්ෙමොකද 
ෙවන්ෙන්? මුහුණ ෙල් පැහැ ෙවනවා, දත් එළියට පනිනවා. මුහුණ ඉදිමිලා විකෘති ෙවනවා. ෙම්සියල්ල 
ඊර්ෂ්යාෙව් ඵලයයි. 
 
වරක්  භික්ෂුවක්  උතුම් සමාධිෙය් පසුෙවන ෙකොට රාතී කාලෙය්දී, තම ජීවිතෙය් පළමු වරටයක්ෂණියක්  දර්ශනය 
ෙවනවා. ඇය මිත්යාදෘෂ්ඨික යක්ෂණියක් . ඇෙග් ෙබල්ෙලන් උඩ ෙකොටස විතරයිදර්ශනය ෙවලා තිෙයන්ෙන්. 
ඇයෙග් ස් වරූපය ෙමොනතරම් භියකරු ද කියනවානම් එම යක්ෂණියෙග් කටෙදපැත්ෙතන් එළියට ෙනරපු 
අඟල් තුනක පමණ දළ කැබැලි ෙදකකුත් ඇයට තිබිලා තිෙයනවා. රත්පැහැගැන්වුණු පුපුරණ මුහුණක්  ඇයට 
තිෙයන්ෙන්. හරියටම තමාෙග් හිස තමාම කළුගලක ගසාගත්තා වැනිමුහුණක් . එම භියකරු යක්ෂණිය 
දකිනෙකොට, භික්ෂුව එම යක්ෂණිය තුළින් දැකලා තිෙබනෙන් ද්ෙව්ෂය,ඊර්ෂ්යාව ජීවිතය කරගත් කාන්තාවක් . 
පිංවත් ඔබ සිතන්න ඔබ තුළින් ඊර්ෂ්යාව සකස් ෙවනවා නම් ඔබතුළින් ඔබ යක්ෂෙයක් , යක්ෂණියක්  දකින්න 
දක්ෂෙවන්න.ෙමොකද ෙම් කාලකණ් ණි ධර්මයන්මයි ෙම්යක්ෂණියට ඒ දුක උරුමකරදුන්ෙන්. ෙම් යක්ෂණියෙග් 
දළ ෙදෙකන් කියන්ෙන් ඊර්ෂ්යාෙව් තියුණුභාවය.යක්ෂණියෙග් ජීවිතෙය් අකුසල් බලවත්භාවය නිසාම ඇයෙග් 
යක්ෂ ජීවිතයට ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලයවැඩිෙවලා. ඒ වැඩිවීම ෙහේතුෙවන්ෙන් තව තවත් දුක වැඩිවීමටමයි. 
ඒ නිසා පිංවත් ඔබ ඊර්ෂ්යා කරන්නඑපා. ඊර්ෂ්යාව තුළින් යක්ෂෙයක්  දකින්න. 
 
සමහර ගම්මානවල පිඬුසිඟාවඩිනෙකොට ෙමොන තරම් දුප්පත් මනුෂ්යෙයෝ ජීවත්ෙවනවද කියලා 
ෙපෙනනවා.ඉළුක්  ෙසවිලි කළ කුඩා වරිච්චි බිත්ති හතර තුළ පාන්, විස් ෙකෝතුවකින්, කැඳ උගුරකින්, ෙව්ල 
පිරිමහගන්නකුඩා කිරිදරුවන්, අම්මලා දකිනෙකොට 'අෙන් පුෙත්, ෙම් ජීවිතෙයදී අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන්න 
එපා'ය කියලාකියන්න භික්ෂුවට හිෙතනවා. ඒත් බියක්  දැෙනනවා, අෙන් ෙම් දරුවන්ට එෙහම කීෙවොත්, භික්ෂුව 
ෙකෙරහිද්ෙව්ශයක්  ඇතිකරෙගන තව අකුසල් රැස් කරගනියි කියලා. අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන මනුෂ්යයා 
නැවතමනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුෙවොත් ඔහු අල්පෙභෝගී සම්පත් ඇති, අල්ෙප්ශාඛ්ය දුර්වර්ණ ජීවිතයක්  ලබන 
බවෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. බලන්න ඊර්ෂ්යාව තුළ ෙමොනතරම් අවදානමක්  
දසැඟවිලා තිෙයන්ෙන්. යෙමක්  අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් නම්, ඔහු ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් තමාෙග්ම සැපයටබව 
ෙහොඳින් සිතන්න. ඔබ අවෙබෝධෙයන්ම ඊර්ෂ්යාෙවන් මිෙදන්න. එවිට ඔබ උෙප්ක්ෂාව තුළට පැමිෙණ්වී.දැන් 
ඔබට පුළුවන් ෛමතියට සිත ෙයොමුකරන්න. ඊර්ෂ්යාවත්, ෛමතියත් කියන්ෙන් එක සිතිවිල්ලක්  අතරඇති 
පරතරය පමණයි. ඒ තරම් සරල තැනක්  ඔබ මගහරිනවා. ෙම් එක සිතිවිල්ලක පරතරය ඔබව සුගතිෙය්සිට 
දුගතියට ඇද දැමීමට ෙහොඳෙටෝම පමාණවත් ෙවනවා. වර්තමාන අධ්යාපන ෙක්ෂේතය තුළ ඇතිතරගාකාරීත්වය 
නිසා කුඩා වයෙසේදීම දරුවන් තුළ ඊර්ෂ්යාෙව් බීජයන් ඇතිෙවනවා. ඒ අනාගත සමාජෙය්ව්යාකූලබව 
කියන්නාවූ ෙබොෙහොම අනතුරුදායක පවනතාවයක් . 
 
බුදුරජාණන් වහනෙසේ ෙද්ශනා කරනවා ගිය ජීවිතෙය් මහණ බමුණන්ෙගන් කුසලය,  අකුසලය ගැන, 
කළයුත්තෙනොකළයුත්ත ගැන ෙනොඇසීෙම් ෙහේතුව නිසාම ෙම් ජීවිතෙය්දී අකුරු ශාස් තෙය් 
අදක්ෂභාවයටපැමිෙණනවාය කියලා. පුද්ගලයකු අතින් ඉහත කාරණා සිදුෙනොවන්ෙන් මාන්නය නිසාමයි. 
එමනිසානිහතමානීවඋත්සහය තුළින් ඔබ අධ්යාපන කටයුතු කළෙහොත් ඔබට අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන්න අවශ්ය 
ෙවන්ෙන් නැහැ.ඔබට ලැබිය යුත්ත ලැෙබ්වි. ෙතරුවන් ෙකෙරහි විචිකිච්ඡාෙවන් බැහැරෙවන ෙමොෙහොත 
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දක් වාම ඔබ තුළඊර්ෂ්යාව සකස් ෙවනවා. ෙමොකද ධර්මානුකූලව ෙලෝකය දකින්න තවම ඔබ ධර්මය ෙකෙරහි 
සැකෙයන්බැහැරෙනොවී ඇති නිසා. 
 
ඔබ සක් කාය දිට් ඨිය තුළිනුයි ෙලෝකය දකින්න උත්සහ ගන්ෙන්. ෙමතැනදී ඔබට ලැෙබන ඵලය 
ෙලෝභ,ද්ෙව්ෂ,  ෙමෝහ අකුසලයන්මයි. සද්ධර්මෙය් අසමර්ථයන්ෙගන් ෙලෝකය බැහැරෙවන්න, 
බැහැරෙවන්නමාරයාෙග්අධිපත්යයයි ෙලෝකෙය් පැතිෙරන්ෙන්. ඒ සද්ධර්මෙයන් බැහැරවූ අනාගත ෙලෝකයට 
අවශ්ය මාර සමාජයතමයි වර්තමානෙය් හරිබරි ගැෙහමින් ෙම් සකස්  ෙවන්ෙන්. 
 
පිංවත් ඔබ සද්ධර්මය තුළින් අනාගතෙය් බිහිෙවන ෙම් විෂම ෙලෝකය හඳුනාගන්න. මාරයාෙග් විෂම 
සැලසුම්පරාජයකර ඔබ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්ෙග් මහා කරුණා ගුණෙය් ෙසවනට එන්න. 
 
 
 
 

34. ඔබ විෙනෝදය ෙලස දකින්ෙන් තෘෂ්ණාෙව් ගින්දරයි ! 
 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා 'පිංවත් අනුරුද්ධ,  බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ දහම් ෙදසන්ෙන් 
ජනතාවවිශ්මයට පත්කරන්නවත්, ජනතාව සුරතල් කරන්නවත්, ලාභ සත්කාර ලබන්නටවත්, මා ගැන ෙමෙසේ 
යෑයිහඳුනාගැනීමටවත් ෙනොෙව්. ශාවකයින්ෙග් ෙමෙලොව,  පරෙලොව යහපත උෙදසාමයි' 
කියලා.බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් මහා කරුණාව ෙයොමුවන්ෙන් සත්වයාෙග් ෙමෙලොව පරෙලොව 
ඉලක් කෙකොටපමණක් මයි.ෙම් සා අසිරිමත් රැකවරණයක්  වූ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් මහා 
කරුණාගුණෙය් රැකවරණයදරුෙවක්  උෙදසා,  බිරිඳක් ,  ස් වාමිපුරුෂෙයක් ,  තනතුරක් ,  ෙද්පලක්  උෙදසා 
මගහරිනවානම් එමඅනුවණකෙම් විපාකයන් ඔබට අනාගතෙය්දී අවුරුදු ලක්ෂ ගණනාවක්  ෙගවන්නට සිදුෙව්වි. 
 
පිංවත් ඔබට අයිති නැති දරුෙවක් , බිරිඳක් , ස් වාමිපුරුෂෙයක්  උෙදසා ඔබට අයිති සද්ධර්මෙය්රැකවරණය අහිමි 
කරගන්න එපා. ෙම් ෙකටි මනුෂ්ය ජීවිතය,  අතිදීර්ඝ දුෙකන් මිදීම උෙදසාමපෙයෝජනයට ගන්න. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ සාරසංඛ කල්ප ලක්ෂ ගණනාවක්  දස පාරමීධර්ම පිරුෙව් පිංවත්ඔබ උෙදසාමයි. ඇස්  
ගලව ගලවා දන්දුන්ෙන්, මහා සාගරෙය් ජලය පරදවා යන තරමට රුධිරයදන්දුන්ෙන්, මහ ෙපොෙළොෙව් පස්  
පරදවන තරමට ශරීර මාංශ දන්දුන්ෙන් පිංවත් ඔබ උෙදසාමයි. හයඅවුරුද්දක්  දුෂ්කරකියා ෙකරුෙව් ඔබ 
උෙදසාමයි. නමුත් පිංවත් ඔබට ඇස් , මස් , ෙල් දන්ෙදන්නඅවශ්යම නැහැ. රූපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂණ්ාව නිසා 
ඔබ තුළ සකස් ෙවන ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අකුසලයන්පමණක්  ඔබ දන්ෙදන්න. එවිට අප ෙබෝධිසත්වයාෙණෝ 
ඔබ ෙවනුෙවන් දන් දුන් ඇස් , මස් , රුධිරය ෙවනුෙවන්ඔබ කෘතගුණ දැක් වූවා ෙවනවා. ඔබට ලැබුණ ෙම් උතුම් 
අවස් ථාෙව්දී එවන් අසිරිමත්ශාස් තෘන්වහන්ෙසේනමකට ණයකාරෙයක්  නම් ෙවන්න එපා. 
 
මාරයා සැඟවී බලා සිටිනවා, ඔබට දරුවාෙග් සුරතල් ෙපන්වලා, බිරිඳෙග්, සැමියාෙග් ආදරයෙපන්වලා, 
ෙමවරත් ඔබව බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ණයකාරෙයක්  කරවන්නට. 
 
බැංකුවට ඔබ ණය වුෙණොත් ෙද්පල රාජසන්තක කරාවී,  බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට ඔබ ණය වුෙණොත් 
භවෙය්සැපයම මාරසන්තක ෙවනවා. දුකින් බැහැරට මගෙපන්වූ ඒ උතුම් ශාස් aතෘන්වරයාණන් වහන්ෙසේට 
පිංවත්ඔබ නිරතුරුවම ඔෙබ් ජීවිතය තුළින් අෙලෝභ,  අද්ෙව්ශ,  අෙමෝහ සුවඳ කුසුම් පූජාකරන්න. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේඒ මල් සුවඳ නිරතුරුවම වර්ණනා කළා. 'ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම මනුෂ්යයකුට, ෙදවියකුට, 
බහ්මයකුටවිඳින්නට තබා සිතන්නවත් බැරි අපමාණ වූ දුක්  කන්දරාවක්  සය අවුරුද්දක්  පුරා මම 
දුෂ්කරකියාකළ කාලෙය්දී වින්දා' කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. 
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ෙම් හැම දුක් ගැහැටක් ම උන්වහන්ෙසේ කැමැත්ෙතන්ම දරාගත්ෙත් පිංවත් ඔබ ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
ලබනසද්ධර්මෙය් සැනසිල්ල ඔබට ලබාදීමටයි. එවන් අසිරිමත් ශාස් තෘන්වහන්ෙසේ නමක්  ෙවනුෙවන් 
නිරතුරුවමපිංවත් ඔබ තුළ අෙලෝභ,  අද්ෙව්ෂ,  අෙමෝහ සිතිවිලි ඇතිකරෙගන බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් 
රූපකාය සිෙතන්මවාෙගන ඒ පවිත සිත බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට පූජා කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් 
උතුම් ගුණයන්,ඥානයන්ට නිරතුරුවම ඔබ මනසින් සමීපෙවන්න. එවිට පිංවත් ඔබ තුළ බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ෙකෙරහිඅෙයෝමයවිශ්වාසයක්  සකස්  ෙව්වී. 
 
භික්ෂුවට මතකයි අතීතෙය් එක් තරා දවසක උදෑසන සුදු සරමක්  සුදු කමිසයක්  බෑගයක දමාෙගනඋදෑසන 5ට 
බසෙය් නැගලා, කිසිම ඥාතිෙයක්  හිතවෙතක්  ෙගන් ෙතොරව භික්ෂුව පැවිදිවීම සඳහා උපන්නිවසින් පිටව ගිය 
ආකාරය. එදා පටන් ෙම් ෙමොෙහොත දක් වා භික්ෂුවට අෙයෝමය ශක් තිය වුෙණ් බුදුරජාණන්වහන්ෙසේමයි. ස් ථිර 
වාසස් ථානයක්  ෙනොමැතිව තැන්තැන්වල ආරණ්යවල හුෙදකලා කුටිවලට ගිය ගමෙන්දීසමහර පිංවතුන්ලා 
භික්ෂුව හැඳින්වූෙව් 'අහිගුන්ඨක භික්ෂුව' කියලා. මෙග්ම කණට ඇසිලා තිෙයනවාපිංවතුන්ලා එෙහම කියනවා. 
මා හඳුනාගත්තා ඒ කථාකරන්ෙන් මාරයාය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙකෙරහි ශද්ධාව තුළින් ඒ ෙවලාෙව් 
භික්ෂුව මාරයාව හඳුනාෙගනයි තිබුෙණ්. මාරයාට අවශ්ය වුෙණ්'අහිගුන්ඨක හාමුදුරුෙවෝ' කියන නම පටබැඳලා 
මා තුළ ලැ-ජාව සකස්  කරලා ආරණ්යයක, පන්සලකස් ථිර නිත්ය පදිංචිකරුෙවක්  කරන්න. උතුම් පැවිද්ද 
ලැබීමට ෙපරාතුවම මාරයාෙග් එම අවකාශය මමබලාෙපොෙරොත්තුවුණා. භික්ෂුවට, ස් ථිර නිත්ය තැනක්  නැති 
'අහිගුණ් ඨක හාමුදුරුෙවෝ'  කියනෙකොට මටසතුටක්  ඇතිවුණා. භික්ෂුව කල්පනා කෙළේ,  සාරිපුත්ත 
මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙසේ, මහා කාශ්යපමෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙසේටත් ස් ථිර, නිත්ය තැනක්  තිබුෙණ් 
නැහැ ෙන්ද කියලා. ඒ කියන්ෙන්උන්වහන්ෙසේලාත් 'අහිගුණ් ඨක' ජීවිත ගතකෙළේ. ඒ උතුම් ජීවිතය මටත් 
ලැබීම භාග්යයක් ෙකොටයි භික්ෂුවසැලකුෙව්. ඒ 'අහිගුණ් ඨක භික්ෂුව' කියන නාමය භික්ෂුවට ලැබුණු ෙගෞරව 
නාමයක්  ෙලසයි භික්ෂුව ෙම්ෙමොෙහොෙත්ත් දකින්ෙන්. ඒ ගතකළ අහිගුණ් ඨකභාවයමයි ෙම් සටහන් ලියන්න 
අවශ්ය අවෙබෝධය ලබාදුන්ෙන්.ෙමොකද භික්ෂුවට පැවිදිෙවන්න ෙපරාතුව කවදාකවත් බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ 
ෙද්ශනාෙකොට වදාළ සූතෙපොතක්  කියවා තිබුෙණ් නැහැ. කවදාවත් භාවනා පංතියකට ගිහින් තිබුෙණ් නැහැ. 
ජීවිෙත් කවදාවත් දහම්පාසලකට ගිහින් තිබුෙණ් නැහැ. භික්ෂුව ගිහිකාලෙය් අධ්යාපනය ලැබුෙව් කිස් තියානි 
පාසලක. එහිබුදුදහම ඉගැන්වුෙව් 7 වැනි ෙශේණිෙයන් පසුවයි. ෙමවැනි පසුබිමක්  තුළ 'අහිගුණ් ඨක 
හාමුදුරුෙවෝ' කියනඅර්ථෙය්ම ඵලයයි ෙම් භික්ෂුව. අහිගුණ් ඨක කියන වචනෙය් අර්ථය ෙමතැනදී භික්ෂුව 
දකින්ෙන් 'අතහැරීම'කියන අර්ථෙයන්. ඔබ අතහැරිය යුත්ෙත් රූපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව පමණක් මයි. 
එතැනදී ඔබට මුළුසද්ධර්මෙය්ම රැකවරණය ලැෙබනවා. සද්ධර්මෙය් රැකවරණය ලබාගත් තැනැත්තාට මිනිස් , 
ෙදව්, බඹුන්තුන් ෙලෝකෙය්ම ගරු බුහුමන් ලැෙබනවා. 'ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ල ලැෙබයි' 
කියන අර්ථයභික්ෂුව නිරතුරුවම කියන්ෙන් ඉහත අත්දැකීම නිසාමයි. 
 
භික්ෂුවට ඉහත ශක් තිය ලබාදුන්ෙන්,  සසර පිළිබඳ ඇතිකරගත් බිය විසින්මයි. ෙම් බිය සකස්  කර 
දුන්ෙන්ෙතරුවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ශද්ධාවයි. 
 
සමාජය තුළ පිංවතුන්ලා විෙනෝදෙවනෙකොට,  ෙසල්ලම් කරන විට භික්ෂුවට හරි බයක්  දැෙනනවා, 
ඔබලාපිළිබඳව. විෙනෝදෙවන්න ෙසල්ලම් කරන්න පුළුවන් ෙලෝකයක්  ෙනොෙවයි ෙම්ක. ෙලෝකය 
නිරතුරුවමගිනිගන්නවාතෘෂ්ණාෙවන්. තෘෂ්ණාෙව් ගින්දරයි ඔබ විෙනෝදය,  ෙසල්ලම හැටියට දකින්ෙන්. 
ෙනොදන්නාකම නිසාමගින්දරත්, විෙනෝදයත් ෙසල්ලමක්  ෙකොටගනිද්දී පිච්චීමට අදාළ සංස් කාරයන් අනාගත 
විපාකයන් පිණිසසකස් ෙවනවා. පරිස් සෙමන් විෙනෝදෙවන්න. තෘෂ්ණාව කියන්ෙන් ගින්දරක් . අනුනෙග් 
විෙනෝදය, ෙසල්ලම ඔබගින්දරක්  ෙලස දකිමින් ඒ ගිනි නිවන දිශාවට ෙයොමුෙවන්න. 
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35. ඔෙබ් භෂ්මාවෙශේෂ පූජනීයත්වයට පත්කරන්න 
 
පිංවත් මහත්මෙයක්  භික්ෂුවෙගන් විමසුවා 'හාමුදුරුවෙන් කුසලය සහ පින කියන්ෙන් එකම 
කාරණයක් ද?'කියලා. ෙමය පිංවතුන්ලා නිතර ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාෙගන් විමසන පශ්නයක් . සාරිපුත්ත 
මෙහෝත්තමයාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා, කුසලය කියලා කියන්ෙන් කාරනා 10 කට කියලා. එම 
කාරනා දහය තමයිසතුන් මැරීෙමන් වැළකීම, ෙසොරකම් කිරීෙමන් වැළකීම, කාමය වරදවා හැසිරීෙමන් 
වැළකීම, ෙබොරුකීෙමන්,පිසුනාවාචා, පරුෂාවාචා, සම්පප්පලාපා කීෙමන් වැළකීම, අනභිධ්යාව, අව්යාපාදය, 
සම්මාදිට් ඨිය යනු කුසලය කියලා. ඉහත කාරණා 10 ට තමයි සාරිපුත්ත මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙසේ කුසලය 
කියලාකියන්ෙන්. 
 
කුසල් මූලයන් හැටියට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා අෙලෝභ,  අෙදෝෂ,  අෙමෝහය 
කියලා.ෙම් කාරණා දහය පිංවත් ඔබට ෙම් ආකාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කෙයන් සිදුෙවන්නා වූ කුසල් 3 
යි,වචනෙයන් සිදුෙවන්නා වූ කුසල් හතරයි, මනසින් සිදුෙවන්නා වූ කුසල් තුනයි කියලා. ඉහත කාරණා 10 
ටතමයි කුසල් කියලා කියන්ෙන්. 
 
එතෙකොට පින කියලා කියන්ෙන් කුමකටද? බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා පින යනු යහපත්, 
සිත්කළු,මන වඩන සැපයට කියන තවත් නමක් ය කියලා. එෙහමනම් පින කියන්ෙන් සැපයට කියන්නා වූ 
තවත් නමක් .දැන් පිංවත් ඔබට කුසලය කියන වචනෙය් අර්ථයත්, පින කියන වචනෙය් අර්ථයත් ෙහොඳින් 
පැහැදිලියි. පිනකියන කාරණයත්, කුසලය කියන කාරණයත් අර්ථයන් ෙදකක් . නමුත් ෙම් කාරණා ෙදක 
ෙහේතුඵල අනුව එකටසම්බන්ධ ෙවනවා. ඒක ෙවන්ෙන් ෙමෙහමයි. යෙමක්  කුසල් ධර්මයන් ජීවිතය තුළින් 
වඩනෙකොට, ඔහු තුළසැපය, ඒ කියන්ෙන් පින ඇතිෙවනවා. යම් පිංවෙතක්  සැපෙයන් ජීවත්ෙවනවානම් ඔහු 
ජීවත්ෙවන්ෙන් කුසල්ධර්මයන් ජීවිතය තුළින් සිදුකරගන්නා නිසාමයි. පිංවත් ඔබ ධර්මානුකූලව සැපෙයන් 
ජීවත්ෙවනවාය යන්ෙනන්කියෙවන්ෙන් ඔබ තුළ කුසලයත්, පිනත් ෙදකම තිෙබනවාය කියන කාරණයයි. 
පිංවතුන් වචන වල අර්ථයන්පසුපස හඹායැම හැකිතාක්  අඩුකර අනිත්ය ධර්මය තුළින්ම විතර්ක සකස් ෙකොට 
ෙදන සිත ෙදස බලන්නදක්ෂ ෙවන්න. එවිට ඔබට ෙපෙන්වි ඔබ පිළිතුර තුළ සිටිමින්ම පිළිතුරු ෙසොයන බව. 
 
පිංවත් මනුෂ්යෙයක්  භික්ෂුවෙගන් විමසුවා 'ස් වාමීන්වහන්ස,  මනුෂ්යයන් විසින් පූෙජෝපහාර 
පවත්වනධාතූන්වහන්ෙසේලා සෘද්ධිෙයන් වඩින්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. පිංවත් ඔබ ධර්මරත්නය පිළිබඳව 
අචලශද්ධාවක්  ඇතිකර ගැනීමට අවශ්යනම් ෙමවැනි කාරණාවන් පිළිබඳව ධර්මානුකූල අර්ථය 
දැනගතයුතුෙවනවා. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් ෙමෝහය මුසු, අමූලිකා ශද්ධාවයි අප තුළ වැෙඩන්ෙන්. 
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ධාතූන්වහන්ෙසේ නමක්  කියන්ෙන් අතීතෙය් වැඩසිටි උතුම් ආර්යයන් වහන්ෙසේලාෙග් ශරීරෙය් 
ෙකොටසකට.එයදන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේ නමක්  ෙවන්න පුළුවන්, නැතිනම් ශරීරෙය් ෙවනත් අස් ථි කැබැල්ලක්  
ෙවන්නත්පුළුවන්. අස් ථි කැබැල්ලක් ,  දතක්  කියලා කියන්ෙන් සතරමහා ධාතුෙවන් සැදුනු ෙදයක් . ෙම් 
උතුම්ආර්යයන් වහන්ෙසේලා කියන්ෙන්, රූපෙය් ආධිපත්යය පතුරුවාෙගන සිටින සතරමහා ධාතුව තම 
අවෙබෝධඥානෙයන් විනිවිද දැක් ක ෙකෙනක් . සත්වයා ෙලෝකයට බැඳ තබන පංච උපාදානස් කන්ධෙය් 
මුල්මඋපාදානස් කන්ධය වන රූප උපාදානස් කන්ධය අවෙබෝධ කරගත් තැනැත්තාමයි රූපය ෙකෙරහි 
ඇතිතෘෂණ්ාෙවන් මිෙදන්ෙන්. රූපය නැමැති සතරමහා ධාතුව අවෙබෝධ කර ගත්තාවූ රහතන්වහන්ෙසේ ඒ 
අවෙබෝධයලබාගන්ෙන් නාමරූප ධර්මයන් උපෙයෝගී කරෙගනමය. රහතන් වහන්ෙසේ පිරිනිවීයන 
ෙමොෙහොෙත් විඥ්ඥාන ධාතුවරහතන් වහන්ෙසේ තුළින්ම පිරිනිවී ගියත්, ෙමෙලොව ඉතිරිවූ ෙනොවූ ශරීරය ෙහවත් 
සතරමහා ධාතුව පූජනීයත්වයටපත්ෙවනවා. සතරමහා ධාතුව අවෙබෝධ කරගත් නිසාමයි උන්වහන්ෙසේෙග් 
රූපය පූජනීයත්වයට පත්ෙවන්ෙන්. එමනිසාම ධාතූන් වහන්ෙසේලාට පූෙජෝපහාර දක් වන්න කියන කාරණය 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. 
 
ෙම් කිසිම ධාතූන්වහන්ෙසේ නමකට සෘද්ධිමත්භාවයක්  ඇතිකරෙගන තැනින් තැනට වැඩම 
කරන්නපුළුවන්කමක් නැහැ. ධාතූන්වහන්ෙසේ නමකට සෘද්ධිමත්භාවයක්  ඇතිවීමට නම් ධාතූන්වහන්ෙසේ තුළ 
පංචඋපාදානස් කන්ධයක්  සකස් ෙවන්න අවශ්යයි. පංච උපාදානස් කන්ධයක්  සකස් ෙවන්න නම් 
සංස් කාරෙහේතුෙවන් සකස්  වුණ විඥ්ඥානය ධාතූන්වහන්ෙසේලා තුළ බැසෙගන තිෙබන්න ඕෙන්. ඒ 
ෙහේතුෙවන්ම නාමරූපධර්ම සකස් ෙවන්න ඕෙන්. ආයතන හය පිහිටන්න ඕෙන්. ෙම් කිසිවක්  සකස්  ෙනොවන 
ධාතූන්වහන්ෙසේ නමක්ෙකෙසේ නම් සෘද්ධිෙයන් වඩින්නද? එය කවදාකවත් ධර්මානුකූලව සිදුවන ෙදයක්  
ෙනොෙවයි. ඒ අපි අමූලිකාශද්ධාව නිසාම ධර්මෙය් සැබෑ අර්ථෙයන් දුරස් ව ෙලෝකය දකින නිසාම 
ඇතිකරගන්න අදහසක් . 
 
නමුත් පිංවතුන්ලා අපිට නිතර පකාශ කරනවා. තම තමන්ෙග් පූජනීය ස් ථාන වලට ධාතූන්වහන්ෙසේලාවැඩියා 
කියලා. 'ගිය සතිෙය් ධාතූන්වහන්ෙසේලා ෙදනමයි වැඩසිටිෙය්. අද බලනෙකොට 
ධාතුකරඬුෙව්ධාතූන්වහන්ෙසේලා හත්නමක්  වැඩ සිටියා' කියලා. ඒ කියන්ෙන් ධාතූන්වහන්ෙසේලා පස් නමක්  
වැඩිෙවලා.ඒ කියන්ෙන් ෙමතැන" සිද්ධෙවන්ෙන් ධාතූන්වහන්ෙසේලා සෘද්ධිෙයන් වැඩීමක්  ෙනෙමයි. 
සම්යදෘෂ්ඨික ෙදවිවරු විසින් සුදුසු පූජනීය ස් ථානවලට ධාතූන්වහන්ෙසේලාරැෙගන යනවා. අතීතෙය් 
වැඩසිටියාවූ සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙසේෙග් පටන් ඒ උතුම් ආර්යයන්වහන්ෙසේලාෙග් අවවාද අනුශාසනා 
ලැබූ, ශිෂ්යභාවය ලැබූ නමුත් නිවන් අවෙබෝධ කරගැනීමට ෙනොහැකිවූලක්ෂ ගණනාවක්  ගිහි පැවිදි පිංවතුන්ලා 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් සශික දිව්යතලවල මෙහේශාඛ්ය ෙදවිවරු ෙලසවැඩසිටිනවා. ඒ ෙදවිවරු තමන් සතු දිව්යචක් කු 
තුළින් තමන්ෙග් ගුරුවරයාෙග් පූජනීය ධාතූන්වහන්ෙසේලාවැඩසිටින්ෙන් ෙකොෙහේද යන්න දන්නවා. තම 
සත්පුරුෂ ගුරුවරයාට ඇති ෙගෞරවය නිසාම එම ගුරුවරයාෙග්පූජනීය ධාතූන්වහන්ෙසේලාට අවශ්ය
පූෙජෝපහාරයන් ෙනොලැෙබනවා නම්,  එම දුසිල්වතුන් සිටින ස් ථානවලවැඩසිටිනවා නම් ෙදවිවරු තම 
දිව්යචක් කුවලින් එය දැකලා සුදුසු පූජනීය ස් ථානවලට, සිල්වතුන් අතරටඑම ධාතූන්වහන්ෙසේලා රැෙගන ෙගොස්  
තබනවා. මෙහේශාඛ්ය ෙදවිවරු තම අතීත කළ්යාණ මිතයන්වහන්ෙසේලාට දක් වන ෙගෞරවය තමයි පිංවත් ඔබ 
'ධාතූන්වහන්ෙසේලා සෘද්ධිෙයන් වඩිනවා'ය යනුෙවන්දකින්ෙන්. ඉහත කාරණෙයන්ම පිංවත් ඔබ දැනගන්න 
ඕනා,  උතුම් ධාතූන්වහන්ෙසේලාට ජූෙජෝපහාර දක් වන්නකියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාළ 
කරුණට ෙදවිවරු වර්තමානෙය්ත් ෙමොනතරම් ගරුකරනවාද කියන ෙදය. 
 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් සම්යාදෘෂ්ඨික ෙදවිවරු උතුම් ධාතූන්වහන්ෙසේලාට ගරුසත්කාර කරමින් පිංවත් ඔබලාට 
ෙදනපණිවුඩයක්  තිෙබනවා. ඒ උතුම් පණිවුඩය ඔබට හඳුනාගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් අකාරවතී 
ශද්ධාවකියන ෙතරුවන්ෙග් ගුණයන්, ඥානයන් අර්ථෙයන් දැක ඇතිකරගන්නා වූ ශද්ධාව තුළින්මයි. ෙමෝහය 
මුසුඅමූලිකා ශද්ධාෙවන් නම් ෙනොෙවයි. පිංවත් ෙදවියන් ඔබට කියන පණිවුඩය තමයි, සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනයජීවමානව පවතින ෙම් ෙමොෙහොෙත් මහෙපොෙළොවට පස් ෙවන, ගින්දරට අලුෙවන, පිංවත් ඔබෙග් ඔය 
ශරීරෙය්ඇටකටු,  ධාතූන්වහන්ෙසේලා බවට පත්කර පූජනීයත්වයට පත්කරගන්න කියන කාරණය. 
ධාතූන්වහන්ෙසේ තුළින් ඔබදැකිය යුතු අර්ථය ඔතැනයි තිෙබන්ෙන්. පිංවත් ඔබටත් පුළුවන් ඔය ශරීරෙය් 
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තිෙබන සෑම ඇට කැබැල්ලක් මපූජනීයත්වයට පත්කරගන්න. උතුම් ධාතූන්වහන්ෙසේ නමක්  බවට 
පත්කරගන්න. එය කරගත හැක් ෙක් උතුම්ධාතූන්වහන්ෙසේලා වන්දනාකරන ගමන්ම, ඉන් ඔබ්බට ෙගොස්  
ධාතූන්වහන්ෙසේත් අනිත්යෙය් ඵලයක් ය,ධාතූන්වහන්ෙසේත් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාතු 
ෙකොටසක් ය කියන කාරණය අවෙබෝධ කරගැනීමටදක්ෂ වීෙමන්ය. එම අවෙබෝධය ලැබීමට නම් පිංවත් ඔබ 
පළමුෙවන්ම පංච උපාදානස් කන්ධයක්  සකස් ෙනොෙවන, රූපයක්  පමණක්  වන උතුම් ධාතූන්වහන්ෙසේලාට 
සෘද්ධියක්  ඇති ෙනොවන බව ධර්මානුකූලවෙත්රුම්ගත යුතුව ඇත. පිංවත් ඔබත් ධර්මාවෙබෝධෙයන් 
සැනෙසන්න. එවිට ආයාසෙයන් ෙතොරවම, ඔෙබ්ධාතූන්වහන්ෙසේලාත් පූජනීයත්වයට පත්ෙව්වි. එෙතක්  අෙප් 
භෂ්මාවෙශේෂයන්ට ෙලෝකය බියක් මයිදක් වන්ෙන්.ඒවාට ගරුකරන්ෙන් ෙපේතයන් යක්ෂයන් පමණක් මය. පිංවත් 
ඔබ සතර අපාෙයන් මිදීෙමන්මයි, තමභෂ්මාවෙශේෂ පූජනීයත්වයට පත්කර ගැනීෙම් මාර්ගයට අවතීර්ණ 
ෙවන්ෙන්. එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙබොෙහෝමසිහිනුවනින් යුතුව අමූලිකා ශද්ධාෙවත්, ආකාරවතී ශද්ධාෙවත් 
ෙවනස කල්යාණමිත ආශය තුළින්මහඳුනාෙගන, ශීලෙයන් පරිපූර්ණෙවමින්, නිරතුරුවම අනිත්ය සංඥාවන් 
තුළින් ජීවිතය දකිමින් නිවැරදි මාර්ගයතුළම අවෙබෝධය කරායන්න. ඉක් මන් ෙකටි මිථ්යාවන් පසුපස යන්න 
නම් එපා. 
 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්යයා අධිමාන්නය නිසාත්,  ෙමෝහය නිසාත්,  සිහිමුලාවීම 
නිසාත්,මාර්ගඵලයන් පකාශ කරනවා කියලා. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් කාලෙය් සුනක් ඛත්ත වැනි පැවිදි අය 
පවාබලුවත, හරක්  වත, රකින නිර්වස් ත මිත්ය දෘෂ්ඨිකයන්ව රහතන් වහන්ෙසේලා හැටියට දැක් කා.අනාගත 
සමාජය තුළ ශාසන විකෘතීන් සකස් වීම සඳහා මාර්ගඵල උන්මාදය කියන කාරණය ෙබොෙහොමෙව්ගෙයන් 
පැතිරයන්න පුළුවන්. ෙමය ධර්මතාවක් . ඒ ඇෙසන හඬ ශාසනෙය් අර්ථයන් අතුරුදන්වීෙම් කාලයළඟාවන 
බව පිංවත් ඔබට කරන අනතුරු හැඟවීමක් . ෙම් සියලු අභිෙයෝගයන් ධර්මානුකූලව 
දකිමින්බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාළ ධර්ම මාර්ගය තුළින්ම ගමන්ෙකොට ධර්මය දකින්න. ඔබ 
අර්ථවත්වධර්මමාර්ගය තුළ ගමන් කිරීෙම්දී පිංවත් ඔබ තුළින් කමානුකූලව මමත්වෙය් දැඩිභාවය 
නැතිවීයාවි.මාන්නය දියෙවන පමාණයට නිහතමානී බව ඔබෙග් ජීවිතය තුළ ඇති ෙව්වි. දැන් ඔබ ෙලෝකය 
ඉදිරිෙය්පදර්ශකෙයක්  ෙනොෙව්, අවෙබෝධෙයන්ම එම සිත අනිත්ය බව දැකීමට හැකි දක්ෂ වීර්යවන්තෙයක් . 
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36. අහසට ෙපොෙළොවට ෙදස් දී කුමකට? 
 
ෙවලාව ෙපරවරු 8.00යි. භික්ෂුව පිණ් ඩපාතය වැඩම කරලා ෙපරලා කුටියට පැමිණි ෙමොෙහොත. 
අහසෙහොඳෙටෝම කළුකරලා තිබුෙණ්. දැන් වහිනවා. එක දිගටම මාස 2ක්  ෙමම පෙද්ශෙය් දැඩි 
පෑවිල්ලතිබුෙණ්. ඒත් වැව් ජලෙයන් ගම්වාසීන් කුඹුරු අස් වද්දලා දැන් අස් වැන්න ෙනළන කාලය. කුටිෙය් 
කැපකරුමහත්මයාත් මතක්  කළා ඉදිරිෙය් අස් වැන්න ෙනළන නිසා දින 10 ක්  පමණ කුටියට ෙනොපැමිෙණන 
බව.ඒත් ෙම් උදෑසන වහිනෙකොට භික්ෂුවට සිහිපත් වුණා ඒ අය ෙමොනතරම් මානසික පීඩා විඳිනවා ඇතිද 
කියලා.පසුගිය දිනවල වැසි නැතිව තිබිලා අස් වැන්න ෙනළන අවස් ථාෙව් වහිනෙකොට මීට ෙපරත් ෙගොවි 
මහත්වරුන්ෙබොෙහොම ෙව්දනාෙවන් භික්ෂුවට පකාශ කර තිෙබනවා 'හාමුදුරුවෙන් අපි ෙබොෙහොම පිංකම් 
කළත්,මහන්සිෙවලා, ණය ෙවලා ෙගොවිතැන් කළත් අවසන් ෙමොෙහොෙත්දී ෙමවැනි බාධක සිද්ධෙවනවා' 
කියලා.ඉහතපශ්නය භික්ෂුවට ෙයොමු කරපු ෙවලාෙව් භික්ෂුව එම ෙගොවියාහට දුන් පිළිතුර ෙමහි සටහන් 
කරනවා.මක් නිසාද, එවැනි ස් වාභාවික විපත්වලින් ෙව්දනාවට පත්ෙවන පිංවත් ඔබට ෙමම කරුණු නුවනින් 
ෙමෙනහිකිරීමට ශක් තියක්  ලැබීම පිණිස... 
 
අපි ෙගොඩාක්  කැපවීම් කරලා, බලාෙපොෙරොත්තු ඇතිකරෙගන යමක්  සිද්ධකරලා, ඒවාෙය් පතිඵල වලින්ලබන 
සිහින මාලිගා මනසින් ෙගොඩනගලා,  ස් වභාවධර්මය නිසා ඒවා විනාශ වී යනෙකොට,  දුර්වල 
ෙවනෙකොටඅපමාණ ෙව්දනාවට පත්ෙවනවා. මානසික ෙරෝගීන් බවට,  සියදිවි නසාගන්නන් බවට 
පත්ෙවනවා.ස් වභාවධර්මෙය් සැබෑ මුහුණුවර ඔබ ඉදිරිෙය් කියාත්මක වන විට ඔබ ඊට ඇලීම,  ගැටීම 
ෙහේතුෙවන්ඔබත් ස් වභාවධර්මෙය්ම ෙකොටස් කරුෙවක්  බවට පත්ෙවනවා. ස් වභාවධර්මෙය් සැබෑම 
ස් වභාවයඅනිත්යයයි. ඔබ දක්ෂෙවන්න ඕෙන් අනිත්යවන ධර්මතාවයන් සමග ගැටීමට ෙනොයා අනිත්ය 
ස් වභාවයඅවෙබෝධ කරගැනීමට. ෙමවැනි ධර්මයන් සමග ගැටුණු ෙගොවි මහත්තෙයක්  ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ වැඩසිටි සමෙය් ජීවත් වුණා. ඒ අවාසනාවන්ත ෙගොවි මහතාට බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් 
මහා කරුණා ගුණය නිසාවාසනාව උදාවුණා. 
 
ෙම් ෙගොවි මහතාට බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ මුණ-ෙනොගැෙසන්න,  ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ඔහු සතර අපාෙය් 
ෙකොතැනක ෙහෝදුක් විඳින අවාසනාවන්තෙයක්  ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒත් භාග්යවතුන්වහන්ෙසේ විසින් පිරිනැමූ 
භාග්යය නිසාෙම් ෙමොෙහොෙත් මාර්ගඵල ලාභී ෙදවිෙයක්  හැටියට දිව්ය සැප විඳිනවා ඇති. සමහර විට 
දිව්යතලයකදීමනිවන් අවෙබෝධකර පිරිනිවීයන්නත් ඇති. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් දිවැස්  ඥානෙයන් දකිනවා,  ෙම් බමුණාට ෙසෝවාන් ඵලයට පත්වීමට වාසනාව 
තිෙබනබව. ෙම් මිථ්ය දෘෂ්ඨික බමුණාට එම ශක් තිය ෙමෝදුකරදීමට බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ කුඹුර සකස්  
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කිරීමත්,අස් වැන්න ෙනළීමත් අතර ගතවන කාලයම උපෙයෝගී කරගන්නවා. නගුල ෙයොදා කුඹුර සාන 
අවස් ථාෙව්, සීසාන අවස් ථාෙව්, අස් වැන්න පැෙසන කාලෙය් ෙම් කුඹුර මැදින් බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ වඩින 
ගමන්බමුණාෙගන් විමසනවා 'බමුණ, කුඹුර හානවා ෙන්ද? ' කියලා. 'සී සානවා ෙන්ද? ' කියලා. ඊට වැඩියමක්  
කතා කරන්ෙන් නැහැ. බමුණත් එෙහමයි කියලා ෙකටිෙයන් පිළිතුරු ෙදනවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ 
මුලඉඳලාම දන්නවා බමුණාට ෙම් ෙගොයෙම් අස් වැන්න ස් වභාවධර්මය නිසාම ෙනලාගන්න ලැෙබන්ෙන් 
නැහැකියලා. නමුත් බමුණා ෙම් ටික දන්ෙන නැහැ. අස් වැන්න ගැන බලාෙපොෙරොත්තු ෙගොඩනගාෙගන ඔහු වී 
අටුවපිෙරන විදිහ ගැන සිහින දකිමිනුයි හිටිෙය්. අස් වැන්න ෙනළන දිනයට ෙපර දින මහා වැසි කඩාවැටීයම 
විනාශවී යනවා. එදා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙවනදා වෙග් කුඹුරට වැඩිෙය් නැහැ. බමුණාෙග්නිවසටමයි 
වැඩිෙය්. බමුණා දැඩි මානසික පීඩනයකට පත්වී ෙගදර පැදුෙර් ඇලවී හඬමින් සිටියා.ෙව්දනාෙවන් මුසපත්වී 
සිටි බමුණා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ දැකලා ෙමොෙහොතින් පියවි සිහිය ලැබුවා. බමුණාමිථ්යාදෘෂ්ඨික වුණත් 
බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීෙම් ෙව්දනාෙවන් බුදු සමිඳුන්ට ෙචෝදනා කෙළේ නැහැ. 'ඔබවහන්ෙසේ වරින්වර මෙග් 
කුඹුර මැදින් වැඩියා. ඔබවහන්ෙසේෙග් ඇස් වහ කටවහ නිසයා මෙග් ෙගොයම විනාශවුෙණ්' කියලා. ෙමොකද 
ෙබොෙහෝ ෙබෞද්ධ පිංවතුන් අතර සිටිනවා, සිල්වත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේනමක්  උෙද්පාන්දරින් දැක් කහම, එය 
අසුබ දසුනක්  ෙලස සලකන පිංවතුන්. ෙමවැනි අය සමග බැලුවහම බමුණාමිථ්යාදෘෂ්ඨික වුවත් අතීතෙය් 
පුහුණු කළ යහපත් ගුණයන් තිබුණා. 
 
ෙම් අවස් ථාෙව්දී අපි ආශාෙවන් බැඳී සිටින සියලුම සංස් කාරයන්ෙග් අනිත්යභාවය පැහැදිළි 
කරදීභාග්යවතුන්වහන්ෙසේ විසින් බමුණාව ෙසෝවාන් ඵලෙය් පිහිටුවනවා. අධික වර්ෂාව නිසා ෙගොයෙම් 
අස් වැන්නවිනාශ වුණා. අපි හිතමු එතැන වී බුසල් ෙදසීයක්  තිබුණා කියලා. ඒ වී පමාණය මිල කරන්න 
පුළුවන්ෙමපමණයි කියලා. නමුත් එම වටිනාකම මෙග් ෙකොට නිත්යභාවෙයන් අල්ලාගැනීම නිසා බමුණාට 
අයිතිවුෙණ්දුක ෙශෝකයයි. සමහරවිට බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ බමුණාෙග් ෙගදරට ෙනොවැඩියානම්, බමුණාට 
පපුෙව් අමාරුවක්හැදිලා මැෙරන්නත් තිබුණා. ඒ සියල්ල ෙවන්න තිබුෙණ් අනිත්ය ෙද් නිත්යභාවෙයන් ගැනීම 
නිසාමයි. වීබුසල් ෙදසීය පිළිබඳ තෘෂණ්ාව සකස්  කර ගන්නාතාක්  බමුණාට හිමිවුෙන් දුකමයි. ඒ ෙකෙරහි 
ඇතිතෘෂණ්ාව අතහැරුණු ෙමොෙහොෙත් බමුණාට සක් විති රජකමටත් වඩා ෙශේෂ්ඨ ෙසෝවාන් ඵලය 
අවෙබෝධකරගැනීමට හැකි වුණා. නිත්යභාවෙයන් යමක්  අල්ලාගතෙහොත් දුකක් . එයම අවෙබෝධෙයන් 
අතහැරියෙහොත්ෙලෝකෙය් ෙශේෂ්ඨම සැපයක්  උරුමෙවනවා. ඉහත සිද්ධිය අනුසාරෙයන් පිංවත් ඔබ සිතන්න, 
පිංවත් ඔබමහන්සිෙවලා,  ෙගොවිතැන් කරලා,  අස් වැන්න ෙනළන අවස් ථාව එනෙකොට එෙසේත් නැතිනම් 
ෙවනත්ව්යාපාර කටයුත්තක් ,  සුබ කටයුත්තක්  ෙයෙදන අවස් ථාවක ඒවාට කාලගුණෙයන්,  බාහිර 
ෙහේතූන්ෙගන්බාධා පැමිණිෙයොත් ඒවා නිසා පිංවත් ඔබ කරපු පිංකම් වලට,  මුණගැෙසන 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාටෙදෝෂාෙරෝපනය කරන්න එපා. එම අකුසලෙයන් සංසාරෙය් මීට වඩා දරුණු බාධක ඔබ 
ඉදිරියට එන්නපුළුවන්. අෙප් යමක්  විනාශ වුණා නම්, අලාභ වුණා නම් ඊට වගකිව යුත්ෙත් අව්ව, වැස් ස, 
සුළඟෙනොෙව්. ඒවාට ෙබොෙහෝ ෙසයින් ෙහේතුෙවන්ෙන් අතීතෙය් ඔබ විසින්ම කළා වූ අකුසල් සංස් කාරයි. 
ඒවාෙය්විපාක ස් වභාවධර්මය හරහා ඔබට ලැෙබන විට ඒවා අල්ලාගැනීමට ෙනොෙගොස් ,  අතහැරදැමීමට 
උත්සහගන්න. 
 
අතීත භවයන්හිදී වැස් සවලාහක ෙදවියන් ෙලස ඉපදිලා, හිරුකිරණ උපාදානය කරගත් ෙදවියන් ෙලසඉපදිලා 
පංච කාමයන් විඳීම ෙහේතුෙවන් අකලට වැසි වස් සවලා, නියං ඇති කරලා ෙලෝකය පීඩාවටපත්කරලා ඔබලා 
විසින්ම කරගත් අකුසල් ඔබලාට විපාක ෙදනවා ෙවන්න පුළුවන්. එෙසේත් නැතිනම් අතීතභවයන්හිදී ගංවතුර 
ආධාර වංචාකරලා, අසරණභාවයට පත්වූ අය පීඩාවට පත්කරලා ඒවෙය් විපාකයන්නිසා ෙම් ජීවිතෙය්දී ෙම් 
විනාශයන් සිදුෙවනවා ඇති. ෙම්වා ෙහේතුඵල ධර්මයන්. වැස් ෙසන් විනාශයක් වුෙණොත් අපි දකින්ෙන් ෙබංගාල 
ෙබොක් ෙක් වායු අවපාතයක් ය කියන කාරණය. නියඟයක්  ආෙවොත් කැළෑවිනාශ කළාය කියන කාරණය. 
හැමදාමත් ඔබ සිතන්ෙන් ඔය ටිකයි. ෙබංගාල ෙබොක් ෙක් වායු අවපාතයගැන ෙකොච්චර සිතුවත් එය අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබංගාල ෙබොක් ක තිෙබනතාක්  වායු අවපාතයන්ඇතිෙව්වි. ෙම්වා ෙහේතුඵල ධර්මයන්. අපි 
ඒවා ගැන කථාකරාවී. ගංවතුරට නියඟයට ආධාර ෙද්වි. පිංවත්ඔබ සිතන්න දක්ෂෙවන්න ඕෙන්, වර්තමානෙය්දී 
පිංවත් ඔබ මිනිස්  ïවිතයක්  ලැබුවත්, අතීත භවයන්හිදී ඔබවැස් සවලාහක ෙදවියන් ෙලස ඉපිද, වැසි වලාකුළු 
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උපාදානය කරෙගන කල්ප ගණන් ජීවත්වූ පිරිසක්  බව.අතීතෙය් වැසි ඇති කරපු ඔබ, ෙම් ෙමොෙහොෙත් වැස් සට 
ගංවතුරට ෙහේතු ෙහොයනවා. අතීතෙය් අපි වලාකුළුවලට, හිරුකිරණට අධිගෘහිත ෙදවියන් ෙලස ඉපදිලා, 
පංචනීවරන්ෙග් ගහණයට යටෙවලා,  පංචකාමසම්පත් විඳීම උෙදසා අකලට වැසි වස් සවලා,  ඔබලාෙග් 
ආශ්වාදය උෙදසා මනුෂ්යයාව පීඩාවටපත්කරලා සිදුකරෙගන ඇති විපාක ෙනොදුන් අකුසල් කන්දරාව සමග 
සසඳා බලනෙකොට වර්තමානෙය් අපි ෙම්තරමින්වත් ගංවතුෙරන්, නියඟෙයන් ෙබ්රී සිටීම ගැන සතුටුෙවන්න 
ඕෙන්. 
 
ෙබංගාල ෙබොක් ෙක් වායු අවපාතෙයන් එහාට හිතන්න පුළුවන් උතුම් ධර්මයක්  බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
අපටඋරුම කරදී තිෙබනවා. බුදුරජානන්වහන්ෙසේ එම බමුණාට ෙහේතුඵල ධර්මයන් ගලපා දීලා බමුණාට 
හිතන්නසැලැස් වුවා. විෙව්කීව. ෙගොඩක්  ෙද්වල් බමුණාට හිතන්න තිබුෙණ් නැහැ. රට,  ජාතිය, ආගම, 
හඳහන,ගහ අපල,  කාලගුණ වාර්තා.... ෙම්වා බැහැර කළා. බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් නික් ෙල්ශී 
රූපකායදකිනෙකොටම බමුණාෙග් දුක උපදවන සිsතුවිලි, චංචල ෙකෙළස්  සිතිවිලි යටපත් වුණා. විෙව්කී 
මනසින් බමුණාසිතන්නට ඇති. 'ෙගොයම ඇති වුෙණ් ෙහේතුවක්  නිසයි, වැස් ස ඇති වුෙණත් ෙහේතුවක්  නිසයි, 
ෙම් දුක ඇතිවුෙණත් ෙහේතුවක්  නිසාමයි' කියලා. දුකට ෙහේතු වුෙණ් අස් වැන්න ෙකෙරහි ඇතිකරගත් 
තෘෂ්ණාවයි.තෘෂ්ණාව බැහැරකරලා, දුෙකන් මිෙදනවාය කියන කියන කාරණය ෙමෙනහි කරන ෙකොටම, 
බමුණාට වී බුසල්ෙදසීය ෙකෙරහි වටිනාකම ඇත්හැෙරන ෙකොටම ගිහි පිංවෙතකුට ලබාගත හැකි උතුම්ම 
වටිනාකමවන ෙසෝවාන්ඵලය ලබාගත්තා. ගංවතුරත්,  අස් වැන්න විනාශයත් ෙදකම ෙමොන තරම් දක්ෂ
ආකාරයට ෙමම බමුණා තමජයගහණය සඳහා උපෙයෝගීකරගත්තාද. අවසානෙය් බලනවිට ගංවතුර 
ගැලූෙවත්, අස් වැන්න විනාශවුෙණත් බමුණාෙග් පිනටමයි. 
 
ඕනෑම අභිෙයෝගයක්  උතුම්ව ධර්මෙය් ජයගහණයක්  කරා ෙමෙහයවීෙම් මාර්ගය අපට ඉගැන්වූෙව්ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේයි. එමනිසා පිංවත් ඔබත් ඕනෑම විනාශයක්  ෙහේතුඵල ධර්මයන් අනුව ගලපාබලන්න. 
ඔබට ෙම්වායින් පීඩවාක්  වුෙණොත්, ඔෙබ් ෙපර පිනකටයි එය සිද්ධ වුෙණ් කියලා දකින්නදක්ෂෙවන්න. 
විනාශය ෙකෙරහි ඇතිවන ගැටීෙමන් දුක ඇතිකරගන්නවා ෙවනුවට අවෙබෝධෙයන්ම දුෙකන් 
මිෙදනදිශාවටම යන්න. ෙමොකද අව්ව, වැස් ස, සුළඟ, අවපාත, වායුපීඩන, භූමිකම්පා, සුනාමි.... ෙම්වාසියල්ල 
ස් වභාවධර්මෙය් ස් වභාවයන්මයි. ෙම් සියල්ලම සකස් වී ඇත්ෙත් නිරතුරුවම ෙවනස්  වන 
සතරමහාධාතූන්ෙගන්මය. ෙවනස් වන ෙදයක්  අල්ලාගැනීම දුකකි. දුක ඔබට සින්නක් කරව අයිති ෙදයක්  
ෙනොෙව්.රූපය ෙකෙරහි ඔබ ඇති කරගත්තාවූ තෘෂ්ණාෙව් අඩුවැඩිභාවය මත දුක ඔබ තුළ ඇති ෙවන 
ධර්මතාවයකි.ඉහත බමුණාට දුක සකස්  කෙළේද, දුෙකන් මිෙදන්නට උපකාරී වූෙය්ද වී බුසල් ෙදසීය ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත්තෘෂ්ණාව සහ තෘෂ්ණාෙවන් බැහැරවීමයි. ෙමතැනදී පිංවත් ඔබ අවධාරණය කරගත යුත්ෙත් දුක 
ඇති වූෙය්බමුණා තුළය, දුකට ෙහේතුව තෘෂ්ණාව ඇති වූෙය් ද බමුණා තුළය, තෘෂ්ණාව නැති වූෙය් ද බමුණා 
තුළය.ඒ සඳහා ෙනක් ඛම්ම සංකල්පය ඇති වූෙය් ද බමුණා තුළය යන්නයි. 
 
චතුරාර්ය සත්ය ධර්මය නිරතුරුවම,  ඔෙබ්ම ජීවිතය තුළින් ගලපා බලමින් අවෙබෝධයට 
පැමිෙණන්නඋත්සහගන්න. 
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37. ඔෙබ් ඔය මහන්සිය හිස ් අතින් මැෙරන්නද? 
 
ෙම් ජීවන ගමෙන්දී ඔෙබ් කියාකාරකම් පැහැදිලිව ෙකොටස්  ෙදකකට ෙබදාගන්න. එකක්  ඔබෙග් සැපයඋෙදසා 
කරන කියාවන්. අෙනක අනුන් උෙදසා කරන කියාවන් හැටියට. ෙමතැනදී අනුන් උෙදසාකරන කියාවන් 
හැටියට ගැෙනන්ෙන් රැකියා, ව්යාපාර, ෙගොවිතැන්, පවුල් ජීවිතය සහ සමාජීය ජීවිතයසමග බැඳුණු සියලුම 
වගකීම්. ෙම් සියල්ල අනුන් උෙදසායි ඔබ කරන්ෙන් කියලා දකින්න. 
 
ඔබ උෙදසා ඔබ සිදුකරගන්නා ෙද්වල් ෙමොනවාද? ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන්, කර්මය කර්මඵලෙකෙරහි 
විශ්වාසෙයන් ඔබ සිදුකරගන්නා සියලුම කුසල් ධර්මයන් ඔබ උෙදසා සිදුකර ගන්නා ෙද්වල් හැටියටදකින්න. 
ෙම් වගකීම් ෙදක නිරතුරුවම පිංවතුන්ලා පටලවාගන්නවා. ෙම් පටලවාගැනීම නිසාම ජීවිත කාලයමඅනුන්ට 
ෙසේවය කරලා තමා හිස්  අතින් මියයනවා. 
 
තමා තමාටවත් අයිති නැතිෙකොට අනුන් ෙකෙසේ තමාට අයිතිෙවන්නද කියන ධර්මතාවය අවෙබෝධ කර 
ගැනීමටඇති ඔබට, ෙමෙලොව පරෙලොව සැබෑම සැපය උදාවනුෙය් තම වගකීම පටලවා ෙනොගැනීෙමන් 
පමණක් මය.සත්වයා අපමාණ දුක්  විඳින සතර අපායන් අභිබවා, ෙම් උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතය ඔබ ලැබුෙව් 
ෙපරජීවිතෙය් කරන ලද ව්යාපාර,  ෙගොවිතැන්,  රැකිරක්ෂා නිසා ෙනොෙව්. ෙපර ජීවිතෙය් සිදුකරගත් 
කුසල්සංස් කාරයන් නිසාමය. එෙහයින් එවන් මහඟු අවස් ථාවක්  සලසාදීම පිළිබඳව පිංවත් ඔබ 
කෘතගුණසැලකිය යුත්ෙත් කුසල් ධර්මයන්ටමය. 
 
'ෙවලාව තිබුෙණොත් පංසල් යනවා'  'නිවාඩු තිබුෙණොත් සිල් සමාදන් ෙවනවා'  'වැඩ ඉවර වුෙණොත් 
පිංකමටයනවා'....  වර්තමාන සමාජෙය් ෙමවැනි වචන භාවිතය ඉතාමත් වැඩි ෙන්ද?  එෙහම පකාශ 
කරනපිංවතාෙග් කාර්යබහුල ජීවිතයට වර්තමනා සමාජෙය් ෙලොකු වටිනාකමක්  ලැෙබනවා. අපිට 
ඇෙහනවාසමාජෙය්දී කියනවා 'අහවලාට දැන් වගකීම් කටයුතු වැඩියි. ඒ නිසා පිංකමට එන්ෙන් නැහැ. 
සිල්ගන්නයන්ෙන් නැහැ. පංසලට එන්න ෙව්ලාවක්  නැහැ'  වැනි අදහස්  පකාශෙවනවා. ෙමවැනි 
ෙනොවටිනාවටිනාකම් ඔබ ඔෙබ් කරගත්ෙතොත් වටිනා මනුෂ්ය ජීවිතය ඔෙබන් ගිලිහී යන බව ඔබ සිහි 
තබාගන්න ඕෙන්.ෙමවැනි අයට මැෙරන ෙමොෙහොෙත් මතකයට එන්ෙන් රැකියාව,  ව්යාපාරය,  ෙගොවිබිම 
උපාදානයයි. ඊටපස් ෙසේ ෙපේත ෙලෝකෙය් ඉපදිලා උපාදානය කරගත් තැනම දිගින් දිගට ඉන්න පුළුවන්. 
හැබැයිමනුෂ්යෙයක්  හැටියට නම් ෙනෙමයි. ෙපේතෙයක්  හැටියටයි. 
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පිංවත් ඔබට ෙම් කාරණය ෙහොඳින් පැහැදිලිෙවන්න,  භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුවන විට දර්ශනය වූ 
ෙපේතමහත්මයකුෙග් කථා පුවතක්  ෙමහි සටහන් කරනවා. 
 
ෙම් මහත්මයා හිටපු ෙද්ශපාලනඥෙයක් . සහජෙයන්ම උරුම බලකාමී ගති ලක්ෂණ ෙම් මහත්මයාට 
මනුෂ්යජීවිතෙය්දී තිබුණා. ෙම් මහත්මයා හදිස් සිෙය් මැරුණාට පස් ෙසේ උපත සකස් ෙවන්ෙන් ෙපේත 
ෙලෝකෙය්යි.ඒ පරදත්ත රූප ජීවී ෙපේත ස් වභාවයක් . ෙහොඳ ශක් තිමත් කළු පැහැති ශරීරයක් ,  සුදුපාට 
සරමක් කැහිෙපොට ගසා ඇඳලා,  අත් සහිත සුදු ෙම්ස්  බැනියමක්  සරමට යටකර ඇඳලා.... ෙබොෙහොම 
කඩිසරෙපේතෙයක් . ෙමොහු දැන් ෙපේත ෙලෝකෙය් සැරිසරනවා. ඔහු හැසිෙරන පෙද්ශය ගැන කියන්නභික්ෂුව 
දන්ෙන් නැහැ. සමහර විට ඔහුෙග්ම මැතිවරණ ආසනෙය් ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි ෙම් ෙපේතෙද්ශපාලනඥයා 
දුකකින් ෙනෙමයි ෙපේත ජීවිතය තුළ සිටින්ෙන්. මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී ෙද්ශපාලකෙයක් වශෙයන් ජනතා ෙසේවයක්  
ෙලසින් කළාවූ 'දන්දීම' නිසා. 
 
එම යහපත් කියාවන් ෙහේතුෙවන් ෙමොහුට ආයුෂ, සැප, බලය වැඩි ෙපේත ජීවිතයක්  ලැබිලා තිෙයන්ෙන්.මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දී තම ෙද්ශපාලන භූමිකාව යම් ෙසේ සටන්කාමීව ගත කළද, එවැනි සටන්කාමීත්වයකින්'මමයි 
චණ් ඩියා' කියන්න වාෙග් ස් වභාවයකින් තමයි ෙමොහුව භික්ෂුවට දර්ශනය වී ඇත්ෙත්. 
 
ෙම් කථා පුවතින් පැහැදිලිෙවනවා ඇති පිංකම් කිරීමට, කුසල් දහම් වැඩීමට, ශීලයක්  සමාදන්වීමටවිෙව්කයක් , 
ෙවලාවක්  ෙනොතිබුණ කාර්යබහුල, අවිෙව්කී මහත්වරුන් ෙපේත ෙලෝකෙය්ත් ගතකරනකාර්යබහුලජීවිතෙය් 
ස් වභාවය. ෙමොහු ෙපේත ෙලෝකෙය්ත් චණ් aඩියා වෙග් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් මනුෂ්යයන් සමගෙවයි. ෙපේත 
ෙලෝකෙය්ම සිටින ෙද්ශපාලන ෙපේතයින් සමගයි. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් වෙග්ම ෙපේතෙලෝකෙය්ද සිටිනවා, 
ෙද්ශපාලනය උපාදානය කරෙගන මැරිලා නිල් පාට, ෙකොලපාට, රතුපාට කමිසඇඳගත් ෙපේතයින්. රැවුල 
ෙකොණ් ඩය වවාගත් ෙපේතයින්. 
 
ඔබ අහලා ඇති 'මම මැරුණත් නිල්, ෙකොල, රතු,.....' 'මාව කැපුවත් මෙග් ෙල් නිල්පාටයි, ෙකොළ,රතු... පාටයි' 
වැනි ෙද්ශපාලනය උපාදානය කරගත් ෙද්ශපාලන සාමාජිකයින්. ෙමවැනි අය තමයිමරණින් මතු, ෙද්ශපාලන 
ෙපේතයින් වශෙයන් උපත ලබන්ෙන්. ෙම් අය සමග තමයි දැන් ඉහත ෙපේතෙද්ශපාලනඥයා ෙද්ශපාලනය 
කරන්ෙන්. ෙමොහු දැන් තමාට විරුද්ධ අනික්  පාටවල ෙපේතයින්ව තමන්ෙග්මැතිවරණ බලසීමාෙවන් 
පන්නනවා ඇති. පහරෙදනවා, බියගන්වනවා ඇති. දැන් ෙමොහු ගතකරන ෙපේතජීවිතය තුළ අකුසල්මයි 
රැස් ෙවන්ෙන්. ධර්මයක් , ෙහොඳක් , නරකක් , ශීලයක්  ෙමොහු දන්ෙන් නැහැ. ඒනිසා දුෙකන් දුකටම ඇදීයාම 
පමණයි සිද්ධෙවන්ෙන්. ෙම් කථාව කියවලා පිංවත් ඔබට සිතුෙණොත් රතු ඉරවැදුණත් කමක්  නැහැ, වැටුප් 
කැපුණත් කමක්  නැහැ, නිවාඩු වැටුණත් කමක්  නැහැ, ෙලොක් කාබැන්නත් කමක්  නැහැ, ලබන පාර පැරදුනත් 
කමක්  නැහැ මම මුල්තැන ෙදන්ෙන් මෙග් ධර්මමාර්ගයටයි' කියලා. පිංකම් කිරීම කුසල් දහම් කිරීම 
ෙයොදාගන්ෙන් අංක එකටයි කියලා. කැෙපන වැටුපමිල කරන්න පුළුවන් වුණත් ව්යාපාරෙය් පාඩුව මිල 
කරන්න පුළුවන් වුණත් ෙම්වා ෙකෙරහි තෘෂ්ණාෙවන්බැඳිලා සතර අපායට වැටුෙණොත් එම දුක පමාණය 
කරන්න බැහැයි කියලා, එය ඔබ ලැබූ භාග්යයක් මයි. 
 
ෙතරුවන් ෙකෙරහිම, ශීලය දානය ෙකෙරහිම විශ්වාසය තබන්න. ඔබව සැබෑම සැපයට ඔසවා තබනරැකියාව, 
ව්යාපාරය, ෙගොවිතැන, ෙද්ශපාලනය වන්ෙන් කුසල් දහම් බවම දකින්න. 
 
සමාජෙය් ජීවත්වන කාර්යබහුල පිංවතුන්ලාට පසෙළොස් වක ෙපොෙහොය දිනයට පංසලකට යන්න විෙව්කයක් 
නැහැ. නමුත් ඒ පිංවතාට කිව්ෙවොත් රාජකාරි මට් ටෙමන් මාසයක්  ඇමරිකාවට එන්නය කියලා,  ඔහු 
සියපවුලත් සමගම එහි යන්න හදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමහි තිෙබන්ෙන් කාර්යබහුල බව ෙනොෙවයි, 
කාමච්ජන්දයන්ෙකෙරහි ඇතිකරගත් දැඩි තෘෂ්ණාවයි. ඔය තෘෂ්ණාව තමයි ඊළඟ භවෙය් උපතට අදාළ 
උපාදානය සකස් කර ෙදන්ෙන්. ෙමතැනදී දුප්පත්, ෙපොෙහොසත් කියලා උපාදානෙය් ෙවනසක්  නැහැ. 
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භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවනවිට අරමුණුෙවනවා භික්ෂුව වැඩසිටින කුටියට ආසන්නව තිෙබන කුඹුරුයායක් . 
එම කුඹුරුයාය තුළ අමුඩයක්  හැඳගත් උස, සිහින්, වර්ණ සැප බලෙයන් හීන ෙපේතයින්ෙදෙදෙනක්  උදළු 
ෙදකක්  කරතබාෙගන සිටිනවා. අමුඩය ගසාෙගන සිටින නිසා ෙම් ෙගොවි ෙපේතයින්ෙදෙදනා මීට ෙපර 
පරම්පරාෙව් සිට මියගිය ෙදෙදෙනක්  විය යුතුයි. සමහරවිට ඇඳුම් පැළඳුම් දන් ෙනොදීමනිසා එහි අකුසල් 
විපාකය වීමටද පුළුවන්. ෙමයත් තෘෂ්ණාව නිසා සකස්  කරගත් ෙපේත ජීවිත ෙදකක් .ෙපරදී සඳහන් කළ 
ෙකෝටිපති ෙද්ශපාලකයා වෙග් ෙනෙමයි, දුප්පත් ෙගොවි මහත්වරු ෙදෙදෙනක් .අපිට ෙපෙනනවා ගම්මාන වල 
ජීවත්වන විට මිනිසුන් කාලසටහන් සකස් කරෙගනයි පිංකම් කරන්ෙන්. ෙහේනෙකොටන කාලයට, අස් වැන්න 
ෙනළන කාලයට ඒ පිංවතුන් පිංකම්,  පන්සල,  දානය,  ස් වාමීන්වහන්ෙසේඅමතක කරනවා. ෙනොදන්නකම 
නිසාම ෙදවැනි තැනටයි දමන්ෙන්. මුල් තැන අදාළ ෙගොවිතැන් කටයුත්තටයිෙදන්ෙන්. කිසිම තර්කයක්  නැහැ, 
එම පිංවතුන් ෙගොවිතැන, එහි අස් වැන්න නිසයි ජීවත්වන්ෙන් කියන එකට.එයට මුල්තැන ෙදන්න ඕෙන්. 
නැතිනම් ඔවුනුත් අපිත් බඩගින්ෙන්. එෙහත් ෙමතැනදී භික්ෂුව සඳහන් කරන්ෙන්ෙගොවිතැනට ෙනෙමයි දිව්ය 
ෙලෝකයට යන්න ලැබුණත්, පිංකම් උෙදසා දිනකට, නැතිනම් මාසයකට වැයකරනකාලය අහිමි කරගන්න 
එපා. ෙමොකද ඒ ෙකටි කාලයයි ඔබ ඔබ ෙවනුෙවන් යමක්  කරගන්නාවූ කාලය බවටපත්ෙවන්ෙන්. සැබෑම 
සැපය උෙදසා කරගන්නාවූ ආෙයෝaජනය ෙවන්ෙන්. එම නිසා කටයුතු සැලසුම්කරනෙකොට කුසල් දහම්වලට 
මුල්තැන ෙදන්න. අනිත් කටයුතු වීර්යෙයන් යුතුව කුසලයට බාධාවක් , අඩුවක් ෙනොවන ෙසේ සිදුකරන්න. 
 
දුකට ෙහේතුවන වී බුසල් සියයක්  ෙවනුෙවන් ඔබට ලැබිය හැකි උතුම් දිව්ය සැපයක්  අහිමි කරගන්න එපා.වී 
බුසල් සියයක්  ඔෙබ් පරෙලොව සුගතියත් කියන කාරණා ෙදකම සාර්ථක කරගන්න උත්සහ ගන්න. 
එෙසේෙනොවීඔබත් අංක එක ෙගොවිතැනට දුන්ෙනොත් අදාළ ෙගොවි ෙපේතයින් ෙදෙදනා ෙමන් (වර්තමානෙය් 
අමුඩ නැතිනිසා) ෙකොට කලිසම් ඇඳගත් ෙපේතයින් ෙලස ඉපදීමට අවශ්ය උපාදානය, ඔබෙග් තෘෂණ්ාව විසින් 
ඔබට 
සකස් කර ෙදනු ඇත. 
 
ෙම් භවෙය් ඇති බියකරු බව නිසාමය බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන්ෙන් තම හිස ගිණිගත්ෙතක්  ඒ 
ගින්නනිවන්න ෙවෙහසගන්ෙන් යම්ෙසේද, ෙම් භව ගින්න නිවාදැමීමට එවැනි ෙවෙහසක්  ගන්න' කියලා. එම 
ගිනිනිෙවන මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්න කියලා. එෙසේ ෙනොවුෙනොත් වැස් ෙසන්,  නියඟෙයන්,  සුළඟින් 
විනාශෙවනඅස් වැන්න ෙදස බලමින් පසුතැෙවමින්ද,  අවසානෙය් ෙපේත ෙලෝකෙය්දී ඔබෙග් ෙගොවිබිෙම් 
හිමිකරුවා වීමටඔබට පුළුවන්. එමනිසා පිංවත් ඔබ ව්යපාරයට, ෙගොවිතැනට, රැකියාවට, ඉඩකඩම්, දූ දරුවාට 
ඇතිතෘෂණ්ාවට වඩා වැඩි කැමැත්තක්  පිංකම් ෙකෙරහි, කුසල් දහම් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්න. ෙමොකද 
තෘෂ්ණාවෙහේතුෙවනුයි උපාදානය සකස් කර ෙදන්ෙන්. උපාදානයයි ඊළඟ භවය සකස් කර ෙදන්ෙන්. 
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38. අතිශෙයෝක් තිය සක් කාය දිට් ඨිෙය් ළඟම ඥාතිෙයක්  
 
තෘෂ්ණාව ෙහේතුෙවන් උපාදානය ඇතිෙවනවා. පටිච්ජ සමුප්පන්නව උපාදානයයි ඊළඟ භවය සකස්  
කරෙදන්ෙන්. ඉහත කාරණය මැනවින් ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් සිද්ධියක්  පහත සඳහන් කරනවා. අපි 
නිරතුරුවමපටිච්ජසමුපාද ධර්මෙය් අර්ථයන්ට පිටින් ෙගොස්  අෙප් ජීවිතය දකිනවා. ඔබ සිතා සිටිනවා ඒ 
දැක් මධර්මය එකඟයි කියලා. 
 
භික්ෂුව ධර්ම සාකච්ඡාවක්  කරන අවස් ථාවක මැදිවිෙය් කාන්තාවක්  ෙබොෙහොම සතුටින් උදම්ඇනුවා 
ඇයමැෙරන්න බය නැහැ කියලා. 'හාමුදුරුවෙන්, මම දැන් වුනත් මැෙරන්න බය නැහැ. මම ඕනෑ තරම්පිංකම් 
කරලා තිෙබන්ෙන්' කියලා. නමුත් භික්ෂුව ඇයෙග් අදහස්  තුළින් දැක් කා ඇය ෙමොනතරම් පිංකම්කළා කීවත්, 
පංචඋපදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය වඩලා නැහැ කියලා. ෙමය සමාජෙය් හුඟෙදෙනක් තුළ තිෙබන 
දුර්වලකමක් . තමන් කරන පිංකම් නිසාම පංචඋපාදනස් කන්ධෙය් නිත්යභාවය වැඩිකරගන්නවා. තමා 
මැෙරන්න බය නැහැ කියලා කියපු මැදිවිෙය් පිංවත් කාන්තාවද, තමා කරන පිංකම් ගැනකියමින් තමයි භික්ෂුව 
ඉදිරිෙය් උදම් ඇනුෙව්. ඇය කීවා 'මම නිතරම දන්ෙදනවා, සිල් ආරක්ෂා කරනවා,සමාජ ෙසේවය කරනවා' 
කියලා. ශීලය ගැන, දානය ගැන ෙතරුවන් ගැන ඇය දැනෙගන සිටියත් දැනගතයුතුම ෙදය, එනම් දුක සකස්  
කරන තෘෂ්ණාව ගැන ඇය දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. 
 
තමා මැෙරන්න බය නැහැ, පිංකම් කරලා තිෙබනවා කියපු එම කාන්තාවෙගන් භික්ෂුව ඇසුවා 'ඔබටදරුවන් කී 
ෙදෙනක්  සිටිනවාද?' කියලා. ඇය කීවා තරුණ දුෙවක්  සහ පුෙතක්  සිටිනවාය කියලා. පුතාතවම පාසල් යනවා. 
ඇයෙග් ස් වාමිපුරුෂයා මියගිහින්. ඇය ව්යාපාරයක්  කරමින් ෙහොඳ ආර්ථිකතත්ත්වයකින් ජීවත්ෙවනවා. තම 
ව්යාපාරය වෙග්ම දරුවන් උෙදසාද ඇය ෙබොෙහොම ෙවෙහස මහන්සිෙවනවා. දරුවන් ෙදෙදනාට ඇය තමාෙග් 
ජීවිතයටත් වඩා ආදෙරයි. මැෙරන්න බය නැහැ කියපු ඇයෙගන්භික්ෂුව ෙමෙහම ෙදයක්  විමසුවා. 
 
'ෙමතැනට දැන් මහත්මෙයක්  එනවා කියලා හිතන්න. ඒ මහත්මයා සත්යවාදී වචන කථා කරනමහත්තෙයක් . 
ඒ මහත්මයා ඔබට කියනවා මම ඔබව ෙහට උෙද්ම ඔබව ඇමරිකාවට එක් කරෙගන යනවා.එහිදී මනුෂ්යයකුට 
ලැෙබන උපරිම සැපසම්පත් දී මැෙරන තුරාවටම ඔබව රැකබලාගන්නවා. හැබැයි මටඑහි රැෙගන යන්න 
හැකියාව තිෙබන්ෙන් ඔබව විතරයි. දරු ෙදෙදනා රැෙගන යැමට මට අවස් ථාවක් නැහැ. ඒ අයව තියලයි යන්න 
ෙවන්ෙන්. ෙමොහු අවංකවමයි ෙම් පකාශය කරන්ෙන්' 
 
භික්ෂුව ඇයෙගන් විමසුවා ඔබ ඔහු සමග ෙහට උෙද්ම ඇමරිකාවට යන්න කැමති ෙවනවද? කියලා. ඇය 
ගත්කටටම කීෙව් 'මෙග් දරුෙවො ෙදන්නා දාලා මම ෙකොෙහේවත් යන්ෙන් නැහැ' කියලා. ෙමන්න ෙමතැන 
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තමයිඋපාදානය කියන්ෙන්. ඇය මුළින්ම උදම් ඇනුවා මම පිංකරනවා, දන්ෙදනවා, සමාජ ෙසේවය කරනවා, 
සිල්ආරක්ෂා කරනවා. මම ඕනෑ ෙවලාවක මැෙරන්න බය නැහැ'  කියලා. නමුත් ඒවා සියල්ල 
යටපත්වීතෘෂණ්ාෙව් බලවත්භාවය නිසා දරුවන් ගැන උපාදානය ඉස් මතු වුණා. ඉහත සත්යවාදී මහත්මයා 
ඇයටඅඬගසන්ෙන් ඇමරිකාෙව් සුපිරි සැපසම්පත් සහිත ජීවිතයක්  ලබාෙදන්න. ඇය එම සැපය අතහැර 
තමාසැපයක්  කරගත්ත දරුවන් උපාදානය කරගත්තා. පිංවත් ඔබ සිතන්න ඇය ෙම් ෙමොෙහොෙත් 
අසනීපයකින්,අනතුරකින් ක්ෂණික මරණයකට පත්වුෙනොත් ඇය දක්ෂෙවයිද අවසන් ෙමොෙහොෙත් තමා කළ 
පිංකම් සිහියටනගාෙගන සුගතියක උපතකට යන්න. එය එෙසේනම් පිංකම් අමතකවී දරුවන් ගැන උපාදානය 
සකස් ෙවයිද? 
 
පිංවත් ඔබ ෙම් කාරණය ගැන ෙහොඳින් සිහියට ගන්න. මහ ෙපොෙළොෙව් පස්  වලට සාෙප්ක්ෂව අතට ගත්පස්  
පිඩක පමාණයයි නැවතත් සුගතිගාමී ජීවිත ලබන්ෙන් කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ උපමාවක්  
සහිතවෙපන්නලා ෙදනවා. ෙමන්න ෙම් පකාශය තුළ සැඟවුණු සත්යය ඔබ නුවණින් ෙමෙනහි කළයුතු 
ෙවනවා. 
 
වර්තමාන සමාජෙය් බහුතරයක්  අපමාණ පිංකම් කළත්, එම පිංවතුන් තම දූ දරුවන්, ෙද්පල,යානවාහන, 
නිලතල ෙකෙරහි බැඳිලයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. දෘෂ්ඨ මතවාද වල කිමිෙදමින් ජීවත්ෙවන්ෙන්. ඔබසතර අපාෙයන් 
මිදී ෙනොමැතිනම්, අවම වශෙයන් ශීලෙයන්වත් පරිපූර්ණ නැතිනම් ඔබ ෙමොනතරම් පිංකම් කරතිබුණත් ඔබ 
මියයන ෙමොෙහොත හරිම භයානකයි. තීරණාත්මකයි. සැබැවින්ම මරණෙය් භයානක කම ඇත්ෙත්සුනාමි, 
භූමිකම්පා, මිසයිල පහාරයක ෙනොෙව් ඉහත සඳහන් ආකාරෙය් අනවෙබෝධයයි භයානක. ඒ සඳහන්කළ 
කාන්තාව තමා මරණයට බය නැහැ කියලා උදම් ඇනුවත් ඊළඟ ජීවිතෙය් ෙදවිෙයක්  මනුෂ්යෙයක් ෙවනවාය 
කියලා කීවත් එය ෙකෙසේ නම් සිදුෙවන්නද? ඇය එෙසේ සිතාෙගන ඉන්න පුළුවන් නමුත් ක්ෂණිකමරණයක්  
සිදුවුවෙහොත්, ඇයට තමන් කළ පිංකම් අමතකවී තෘෂ්ණාව වැඩි අරමුණ වන දරුවන් ෙදපල මතකයටඇවිත් 
පරදත්තරූපජීවී ෙපේතියක්  වීමටයි සිදුවන්ෙන්. නමුත් ඇය සුගතියකට සිත පිහිටුවා ගැනීමට අවශ්යතරම් පිං 
ජීවිතෙයන් රැස් කර තිෙබනවා. නමුත් වැඩි තෘෂ්ණාව සකස් ෙවන්ෙන් සුගතිය කියන රූපයටෙනොෙව්. දරුවන් 
ෙදපල කියන රූපයටයි. මැෙරන ෙමොෙහොෙත් දිව්ය සංඥාවක්  මතුවී ෙදවිෙයක්  ඇවිත් ඇයටදිව්ය ෙලෝකයට 
එන්නයෑයි අඬගැසුවද (ඇමරිකාවට ෙගොස්  උපරිම සැසම්පත් පිරිනැමීමට කරන ආරාධනයපතිෙක්ෂේප 
කරන්නාක්  ෙමන්) ඇය අල්ලාගන්ෙන් ෙදවියන් ෙනොව දරු ෙදෙදනායි. බලන්න ෙනොදන්නාකමනිසා වන 
විනාශයක මහත. අපි 'දන්නවාය' කියා සිටීෙමන් වන අත්වැරැද්ද, අපව කල්ප ගණනාවක්  ඇදදමනවා. පිංවත් 
ඔබ ගැන ඔබ අතිෙශෝක් තිෙයන් සිතා සිටින්ෙන් නම් ෙමොෙහොතක්  නිහතමානී ෙවන්න. ෙමොකදඅතිෙශෝක් තිය 
කියන්ෙන් සක් කාය දිට් ඨිෙය් ළඟම ඥාතිෙයක් . 
 
ඔබට පුළුවන් ඔබ සැබැවින්ම අවංක නම් ස් වයං පරික්ෂණයක ෙයෙදන්න. ඔබ භාවනාවක්  
කරනෙව්ලාවක,රාතී නින්දට යන ෙව්ලාවක ෙමොෙහොතකින් මනසින් මියයන්න. ඒ කියන්ෙන් මැෙරන්න. 
ඔබසිතන්ෙන්මැෙරනවාය කියන කාරණය ෙබෙහොම ෙලෙහසි කටයුත්තක්  කියලා. මරණය පහසු 
කටයුත්තක් ෙවන්ෙන්ශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙකෙනකුට විතරයි. ඉන් ෙමහා මරණය අතිදුෂ්කර කාරණයක් . එය 
සිනහෙවනවා,අඬනවා වෙග් සරල, ෙලෙහසි ෙදයක්  ෙනොෙවයි. නමුත් ඔබ ෙමතැනදී මියයන්ෙන් මනසින්. 
ඔබ සැබැවින්මමියයැමට ෙපර මරණෙය් ස් වභාවය අත්දැකිය යුතුයි. එම ස් වභාවය දිනපතා සිදුකිරීෙමන් එය 
ඔබටමරණානුස් සති භාවනාවක්  බවටද පත්ෙව්. මනුෂ්යයා සෑම ෙදයක් ම දන්නවා වුවද තමා මැෙරනා 
බවෙනොදන්නාකම නිසා, මැරි නැවත ඉපෙදන බව ෙනොසිතනවාය කියන ෙදයයි සමාජය ෙදස බැලූ විට 
අපටෙපෙනන්ෙන්. එනිසා වරක්  ෙදවරක්  ඔබ මනසින් මියයන්න. ඔබ අවංකවම සිතන්න තව ෙමොෙහොතකින් 
ඔබමියයාවී කියලා. එවිට ඔබට දැෙනනවා, මතකයට එනවා කුමන රූපයක්  ෙකෙරහිද ඔෙබ් තෘෂ්ණාව 
බලවත්කියලා. එය අඹුදරුවන්,  යානවාහන,  ෙද්පල,  මතවාද,  දෘෂ්ඨියක්  ෙව්වා එය නිවැරදිව 
හඳුනාෙගනඒවාෙය් අනිත්යය නිරතුරුවම විදර්ශනාවට ලක් කරන්න. 
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39. ස් ථාවර සාමයක්  උෙදසා... 
 
සඳට යන්නට,  අඟහරු ෙලෝකයට යන්නට ඒවා අයිතිකර ගැනීමට,  සුපිරි මධ්යස් ථාන පිහිටුවාෙගන 
අතිනවීනෙරොකට්  නිපදවන, දියුණු යෑයි සම්මත ෙලෝකයාට ඒවාට ෙගොස්  කංකුං මුගුණුවැන්න සිටුවීම පිණිස 
ෙගම්බන්වඳුරන් ඇති කිරීම පිණිස පර්ෙය්ෂණ කරන ෙලෝකයාට, සඳත් හිරුත් ගහෙලෝකත්, ෙම් නාමරූප 
ධර්මයන්තුළින්අර්ථවත්ෙකොට ෙපන්වා වදාළ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය ෙකෙසේ නම් 
හඳුනාගන්නද? 
 
දියුණුෙව් නාමෙයන් විනාශය ෙසොයාෙගන යන ෙලෝකයක් ,  විනාශෙයන් අනතුරුව සාමය ෙසොයාෙගන 
යනෙලෝකයක්  මිනිස්  සිෙත් සැබෑම 'සාමය' ෙකෙසේ නම් හඳුනාගන්නද? 
 
මිනිස්  සිෙත් සැබෑම සාමය වන කාමච්ඡන්ද, ව්යාපාද, ථීනමිද්ධ, උද්දච්ජ කුකුච්ඡ, විචිකිච්ඡා යනපංච නීවරණ 
යටපත්වූ, මිදුනාවූ සිෙත් ඇතිවන සැබෑ ෙලසින්ම අර්ථවත් 'ෙලෝක සාමය' ෙකෙසේ නම් හඳුනාගන්නද? 
 
පංචනීවරණයන් බහුලවූ සිත විසින්,  අනිත්යවූ ෙලෝකය ගහණය කරගැනීමට ඔබව ෙමෙහයවන 
විට,පංචනීවරණ යටපත්වූ සිත පිංවත් ඔබව හුෙදකලාවටම,  නිවීම උෙදසාම,  සැබෑම සාමය ෙදසටම 
ෙයොමුකරයි. පිංවත් ඔබ ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරෙගන, ෙලෝක සාමය උෙදසා, ෙලෝකෙය්, 
රෙට්,නගරෙය්, ගෙම්, නිවෙසේ සාමය උෙදසා කියාකාරීවන අෙයක්  නම්, ඒ කිසිදු වියදමකින් ෙතොරවෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ වදාළ වටිනාකම ඉලක් කෙමන් කියා නිමකළ ෙනොහැකි සාමෙය් මග පිංවත්ඔබට විවෘත 
බව සිතන්න. 
 
පංචනීවරණ යටපත්වූ සැබෑම සාමෙය් සැපය අත්විඳින ඔබට ෙලෝකය දැෙනන්ෙන්,  ෙලෝකය 
ෙපෙනන්ෙන්සැබෑම සුන්දර තැනක්  ෙලසටයි. පිංවත් ඔබ ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය දකින්න ෙමොනතරම් 
ෙවෙහස ගන්නවද?ෙදස්  විෙදස්  සංචාර, විෙනෝද ගමන්, වන්දනා ගමන්, ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය ෙසොයාෙගන 
යන ගමෙන්දී ඔබසංචාරකෙයක්  බවට පත්ෙවනවා. නිකං සංචාරකෙයක්  ෙනොෙව්. පිංවත් ඔබ අසුන්දර 
සංචාරකෙයක් බවට පත්ෙවනවා. අසුන්දර සංචාරකෙයක්  කියලා සටහන් කෙළේ ඔබ තවමත් සුන්දරත්වය 
ෙසොයන නිසයි. ඔබයමක්  ෙසොයන්ෙන් ඔබට එය ෙනොලැබී ඇති නිසයි. ඔබ තවම සුන්දරත්වෙයන් තෘප්තිමත් 
ෙනොවී ඇති නිසයි.නිරතුරුවම පංච නීවරණයන් වැෙඩන මාර්ග ඔස් ෙසේම ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය ෙසොයා යන 
'අසුන්දර මිනිසුන්' අපි. 
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අතීත භවගමෙන්දී ඔබත් මමත් සක් විති රජෙවලා,  සක් විති රජුෙග් ස් තී රත්නය ෙවලා ඉපදිලා, 
අවුරුදු84,000ක්  එම සැප විඳලත්, පංචනීවරණ ධර්මයන් නිසාම, සුන්දරත්වෙයන් තෘප්තිමත් ෙනොවූ පිරිසක්  
අපි.සක් විති රජකෙමනුත් තෘප්තිමත් ෙනොවූ අපි වර්තමානෙය් රුපියල් 20ක්  වියදම්ෙකොට 
 
ෙලොතරැයියක්  මිලදීෙගන ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය දකින්න සිහින මවනවා. තෘෂණ්ාෙව් දිග පළල 
වනකාමච්ඡන්දෙයන් විසිරුණාවූ සිත ෙලෝකය තුළ අයාෙල් යන්නට ඔබට ෙබොෙහොම ෙකටි,  අධිෙව්ගී 
කාපට් මාර්ගෙපන්වනවා. සතර අපාය නැමැති බිහිසුණු අනතුරු මුව අයා බලා සිටියදී ඔබ ෙම් අධිෙව්ගී 
මාර්ගෙය්ථීනමිද්ධෙයන් අඩ නින්දට වැටුණු දෑසින් ගමන් කරනවා. බියක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. සිත 
විසිරිලාකාමච්ඡන්දෙයන් අයිතිකරගැනීෙම් දිශාවටමයි අවධානය ෙයොමුෙවලා තිෙබන්ෙන්. මගෙතොට 
මුණගැෙසනසෑමරතු එළියකදීම ඔබට ෙමොෙහොතක්  නැවතී යන්න සිත සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙකටි 
විරාමෙය්දීත් සිතව්යාපාදෙයන් නළියනවා. ෙම් යන ගමෙන්දී ඔබට මග ෙනොමග කියාෙදන සත්පුරුෂෙයක්  
මුණගැෙසන්නපුළුවන්. ඒ සත්පුරුෂයා ෙදසත් ඔබ විචිකිච්ඡාෙවන් බලන්ෙන් ඔබ තුළ මහා යුද්ධයක් , 
හඳුනාෙනොගත්යුද්ධයක්  විසින් ෙනොමග මග බවට පත්කර කියාෙදන දරුණු සතුරන් පස් ෙදෙනක්  ඔබ ඔෙබ් 
සැබෑම මිතුරන්කරෙගන ෙකෙසේ නම් ඔබ සාමෙය් සැබෑ අරමුණු ජයගහණය කරගන්නද? සැබෑම සාමයට 
එෙරහිවූපංචනීවරණ නැමැති සතුරන් පස් ෙදනා ඔබ ඔෙබ් මිතුරන් කරෙගන ෙකෙසේනම් ඔබ සැබෑම සාමය 
අත්විඳින්නද? 
 
පිංවතුනි, ෙලෝකය සැබෑම සුන්දරයි. ෙම් ඇස සැබෑවටම සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව ෙම් ඇස ෙදසබලද්දී 
ෙම් ඇෙසන් දකින රූපය සැබෑම සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව රූපය ෙදස බලද්දී ෙම් කණ 
සැබෑමසුන්දරයි. ෙම් කණ ෙදස තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව බලද්දී ෙම් කණින් ඇෙසන ශබ්ද හරිම සුන්දරයි. ෙම් 
ශබ්දතෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව අසද්දී ෙකොටින්ම ෙම් රූපය සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව රූපය දකිද්දී 
තෘෂ්ණාෙවන්ෙතොරව දකින රූපය කමටහනක් මයි. ෙලෝකෙය් යථාර්ථය දැකීමට ෙහේතුවූ ෙමවලමක් මයි. ෙම් 
ඇසකමටහනකටවිෂය වූ රූපයක් මයි ෙම් ඇස, ඇෙසන් දුටු රූපය. ෙම් ඇස නිසාමයි ෙලෝකය දැක් ෙක්. ෙම් 
කණ නිසාමයිෙලෝකය ඇසුෙන්. ෙම් නාසය, දිව, මනස, කය නිසාමයි ෙලෝකය දැනුෙණ්. ෙලෝකය දකින, 
ෙලෝකය ඇසුණ,ෙලෝකය දැනුණ නිසාමයි ෙලෝකෙයන් මිෙදන දිශාවට අපව ෙයොමුවුෙන්. ෙලෝකෙය් අනිත්ය, 
දුක් ඛ, අනාත්මස් වභාවමයම අවෙබෝධෙකොට ගැනීමට හැකි වුෙණොත් එම අවෙබෝධය කරා යැමට උපකාරීවූ 
ෙමවලම් ෙකෙසේනම්අසුන්දරයි කියන්නද? 
 
සතර මහා ධාතුෙවන් සැදුණු,  නිරතුරුවම ෙවනස්  වන,  අසුන්දර වූ රූපය අවෙබෝධෙය් සැබෑම 
සුන්දරත්වයෙදසට ෙයොමුකරගන්න. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතොරව රූපය දකින්න. එවිට රූපය සැබෑම සුන්දරයි. 
තෘෂ්ණාෙවන්ෙතොරව ඔබ රූපය දැක් ෙකොත් රූපය ෙකෙරහි ඇලීමක් , ගැටීමක් , උෙප්ක්ෂාවක්  ඔබ තුළ ඇති 
ෙනොෙව්වී.රූපය, රූපෙය් ස් වභාවෙයන්ම වන අනිත්ය ස් වභාවෙයන්ම පවතීවි. ඒ අනිත්ය ස් වභාවය නැවත 
නැවතදකිමින් ෙලෝකෙය් ඇත්ත දකිනා, තෘෂ්ණාෙව් බර බිම තැබූ සැබෑ සුන්දර මිනිෙසක්  ෙවන්න. ඒ 
සුන්දරමිනිසුන්ට දැන් ෙලෝකය දුකක්  ෙනොව, දුක අවෙබෝධ කරගැනීමට විෂයවූ කමටහනකි. ෙමවලමකි. 
 
පිංවත් ඔබ සෑමවිටම රූපය විවෘතව දකින්න. ටිකක්  ෙනොෙව්,  භාගයට ෙනෙමයි,  විවෘතවම රූපෙය් 
රසය,හැඩය,  වර්ණය,  ස් පර්ශය විඳින්න. අසිහිෙයන් ෙනොෙව්,  සිහිමුලාෙවන් ෙනොෙව්. රූපෙය් ආශ්වාදය 
තුළින්ම ගිහිපිංවතුන්ලා රූපෙය් ආදීනවය පකට කරගන්න. පිංවත් ඔබ රූපය ඉදිරිෙය් උපකමශීලී වන්න. යම් 
රූපයක් විවෘතව, විනිවිද, විදර්ශනාෙවන් ෙනොදකින නිසාමයි එම රූපය ෙකෙරහි නැවත, නැවත ෙකෙළස්  
සකස් ෙවන්ෙන්. ෙමොනම රූපයක් වත් බාෙගට දකින්න එපා. එය විවෘතව අත්විඳලා එම රූපෙය් නිසරු බව, 
විඳීෙම්නිසරු බව අවෙබෝධ කරගන්න. නිසරු රූපය ෙකෙරහි, විඳීම ෙකෙරහි ඔබ ඇතිකර ගන්නා තෘෂණ්ාෙව් 
නිසරුබවවටහාගන්න. 
 
තෘෂ්ණාෙවන් ගිනිගත් ඇස පඥාෙව් සිසිල්ධිෙයන් නිවීයනෙකොට ඇස නිසා සකස් ෙවන ඵස් ස, ෙව්දනා,සංඥා, 
සංඛාර, විඤ්ඤාණ ගිනි නිවී යන විට, ඇස ඔබට තවත් රූපයක්  පමණක් ම වනු ඇති. ඇස ඇත.තෘෂණ්ාව නැත. 
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තෘෂ්ණාෙව් ගිනිs නිවුන ඇස තවත් බාහිර රූපයන් නිසා ෙකෙසේ ගිනිsගන්නද? මිනිස්  සිතකසැබෑම සාමය, 
ෙලෝක සාමය ඇත්ෙත් ෙමතැනය. 
 
ෙම් ගින්න ෙනොනිෙමන තාක් කල් සාමය යනු යුද්ධයට ෙපර ඇතිවන නිහඬතාවයක්  පමණක්  වනු ඇත. 
 
පිංවත් ඔබෙග්ම රූපය තුළින් ධර්මය මතුෙකොට ගැනීමට හැකියාව තිබියදී ඔබ ඒ හැකියාව, තෘෂණ්ාව 
විසින්වසාදමලා, සතර සතිපට් ඨාන ධර්මය ෙපොත්වලින් ෙසොයනවා. ෙපොත් විවෘත කිරීමට ෙපරාතුව ඔෙබ්ම 
ශරීරයඔබට විවෘතකර ගන්න. ඔෙබ් ජීවිතය සරලභාවයට පත්කර ගන්න. ඔබ විසින් ෙගොඩනගා 
ගන්නාකෘතිමභාවය තුළ බරත්, ජීවිතෙය් සරලභාවය තුළ සැහැල්ලුවත් මුළින්ම අත්දකින්න. කෘතිමභාවෙය් 
බරයනු ෙකෙළස් වල බරම බව දකින්න. සරලභාවෙය් සැහැල්ලුව යනු නික් ෙල්ශී බවම බව දකින්න. 
ෙකෙළස් යනු අකුසල්මය. කෘතීමභාවෙය් බරත්, ෙකෙළස් වල බරත් ෙදකටම මැදිවී ධර්මෙයන් බැහැරව 
යනමාර්ගෙයන් බැහැරව යන මාර්ගය ඔෙබ් ජීවිතෙයන් වසා දමන්න. 
 
අපි ෙම් යන ගමෙන්දී ෙලෝකය තුළදී තරගකාරීව නැගීසිටීමට, කැපී ෙපනීමට සිතුවිලි සමග මහා යුද්ධයක් 
ෙන්ද නිරතුරුවම කරන්ෙන්. කුසල් අකුසල් මනසිකාරවලින් සන්නද්ධව යුද භූමිය තුළ ඔබ 
සටන්වදිනවාෙන්ද?නිත්ය වූ ජයක් , පරාජයක්  නැති ස් ථිර වූ දුකක්  පමණක්  ඇති රූපය අයිතිෙකොට ගැනීෙම් 
යුද්ධයසැබෑම සාමයක්  ඇතිකරගැනීෙම් මාර්ගයට ඔබත් එන්න. ෙම් සැබෑ සාමයට එන ඔබට මුළු 
ෙලෝකයමඅනතුරට ලක් වුවද ඔබ තුළ ඇති සාමයට අනතුරක්  ෙනොවනු ඇත. මුළු ෙලෝකයම විනාශවුවත් ඔබට 
ෙනොසැෙලනසාමයක්  ලබාදුන්ෙන් ඇමරිකාවවත්,  රුසියාවවත්,  චීනයවත් ෙනොව ෙලොව්තුරු බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේෙග් ධර්මයයි.ෙලෝකය, ෙලෝකයා ෙබොෙහෝම අවදානම් ගමනකයි යන්ෙන්. ඒ නිසා අනුන්ෙග් දෑත් 
අත්හැර බුදුරජාණන්වහන්ෙසේසරණ කරෙගන පිංවත් ඔබ තුළ සැබෑ සාමය ඇතිකරගන්න. ඔබ කාමච්ඡන්දයන් 
දලුලන මිථ්යා සමාධිෙයන්බැහැරව, සම්මා සමාධියටම පැමිෙණන්න. 
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40. ඇයි ඔබ පිංවන්ත නැතිද? 
 
අද පසෙලොස් වක ෙපොෙහොය දවසක් . පිණ් ඩපාතය ෙබදන වෙයෝවෘධ මව්වරු කිහිප ෙදෙනක්  පැමිණියාවන්දනා 
කරන්න. මින් එක්  අම්මා ෙකෙනක්  අපි දන්න ෙබොෙහොම සත්පුරුෂ ස් වාමීන්වහන්ෙසේ 
නමකෙග්අම්මාෙකෙනක් . ෙම් අම්මලා දෑත් නළෙල් තබාෙගන ෙබොෙහොම හැඟීම්බරව පකාශ කෙළේ 'අෙප් 
හාමුදුරුවෙන්ඔබවහන්ෙසේලා දැකීමත් මහා පිනක් ' ය කියලා. ඒ ෙවලාෙව් භික්ෂුව එම මෑණිවරුන්ට පකාශ 
කෙළේ'මෑණිවරු සිතනවා නම් මා දැකීම පිනක් ය කියලා,  මා කියනවා ඔබලා වැනි මෑණිවරු දැකීමත් 
පිනක් යකියලා. ෙමොකද අපිව ෙලෝකයට බිහිකෙළේ, ෙහොඳ නරක කියලා දුන්ෙන් අම්මලා, තාත්තලා නිසා. 
'බුද්ධංසරණං ගච්ඡාමි' කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් සරණ මුළින්ම පිහිෙටව්ෙව් මව්වරු,  පියවරු. ඒ 
නිසාමෑණිවරුනි අනුන්ෙග් පින ගැන සිතනවා වෙග්ම වඩාත් වටිනවා තමා කවුද කියන කාරණය 
සිහිපත්කරගැනීම.අපි හැෙමෝම අතින් ගිළිෙහන කාරණයක්  ෙම්ක. ඔෙබ් වටිනාකම ඔබ සිතන්ෙන් නැහැ. 
අනුන් මත්ෙතමයියෑෙපන්න හදන්ෙන්. ෙම් හැම අම්මා ෙකෙනක් ම, ෙම් හැම තාත්තා ෙකෙනක් ම අතීත බුද්ධ 
ශාසන වලදීතම මව්කුසවල් වලින් බිහිකරපු දරුෙවෝ රහතන් වහන්ෙසේලා, අරහත් භික්ෂුණීන් වහන්ෙසේලා 
ෙවලා තිෙබනවා.එවැනි ආශ්චර්යමත් පිනැති දරුෙවෝ බිහිකරපු අම්මලා වුණු අවස් ථාවලදීත් ඔබලා සිතුෙව් 
දරුවාෙග් ආශ්චර්යයපමණයි. 
 
ඒ රහතන්වහන්ෙසේලා සෘර්ධිෙයන් වඩිනෙකොට 'අෙන් මෙග් පුතා,  දුව'  කියලාමයි සාධුකාර දුන්ෙන්. 
ඔබටඑදාත් සිතුෙන් නැහැ එවන් උතුම් දරුවන් බිහිකරපු ඔබ ෙමොනතරම් වාසනාවන්තද,  පිංවන්තද 
කියලා.දරුවන්ව කර මත තබාෙගන බර ඇද්දා මිසක් , බර දරාගත් ඔබෙග් ශක් තිය ගැන හැම ෙමොෙහොතකම 
ඔබටඅමතක වුණා. 
 
ෙම් ෙමොෙහොෙත්ත් ඔබ කරන්ෙන් එයමයි. 
 
එමනිසා එවැනි උතුම් දූවරු,  පුතනුවන් ලබන්නනට පිංකළ මෑණිවරුනි,  ඔෙබ් පුතාෙග්,  දුවෙග් 
ආශ්චර්යයන්දකිනවා වෙග්ම, ඔබට අමතකව ඇති ඔෙබ් පිංවත් බවත් දකින්න. එෙහම ෙනොවුෙනොත් දරුවන් 
ෙලෝකෙයන්එෙතරට යාවී. ඔබලා ෙමවරත් අසරණ ෙව්වි. 
 
තම ඥාතිවර්ගයා තුළ අර්ථවත්ව චීවරයක්  දරාගැනීමට පිනැති දරුෙවක්  උපදින්ෙන් ෙහේතුඵල 
ධර්මයක් නිසාමයි. එම ඵලය අර්ථවත්ව ෙනළාගන්න ඥාති සමූහයාම දක්ෂෙවන්න ඕනා. දරුවා ෙකෙරහි 
ඇතිඡන්දරාගය වැඩිෙවනෙකොට,  දරුවා ෙවනුෙවන් මැෙරන්න,  නිරයට යන්න සූදානම් තාත්තලා 
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අම්මලාඉන්නවා. දුරදිග ෙනොබලා,ඉක් මනට ගන්න තීරණ ඉක් මනින්ම අපව දුකට කැඳවාෙගන යනවා. දරුවා 
තරම්කාම වස් තුවක්  තවත් ෙම් ෙලෝකය තුළ නැහැ. සිදුහත් කුමාරයා එදින උපන් හුරුබුහුටි,  පිනැති 
රාහුලකුමාරයාෙග් ශêරයවත් ස් පර්ශ ෙනොකර ගිහිෙගදරින් නික් ම ගිෙය් දරුවා කියන කාම වස් තුෙව් 
අනතුරුදායකබව දන්නා නිසාමයි. බැඳුෙනොත් ගැලෙවන්න බැරි බව දන්නා නිසාමයි. එම නිසා දරුවා කියන 
කාමවස් තුව අපි ෙබොෙහොම පෙරස් සමින් පරිහරණය කරන්න ඕෙන්. ෙමොකද එය ගින්දරටත් වඩා 
අනතුරුදායක නිසා. 
 
දරුවන් ෙකෙරහි අපි ඇතිකරගත් ඡන්ද රාගය නිසා සසර ෙමොනතරම් අපි සතර අපායන්හී දුක් විඳින්න 
ඇතිද?මනුෂ්ය අම්මාත්,  තිරිසන් සත්ව අම්මාත් කියන කාරණෙය්දී ආදරෙය් ෙවනසක්  නැහැ. බලවත් 
අකුසල්ෙහේතුෙවන් තම දරුවන් මරාදමන මනුෂ්ය අම්මලා වෙග්ම,  තිරිසන් සත්ව අම්මලාත් 
ඉන්නවා.බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා අම්මා ෙකෙනක්  තම දරුවන් ෙවනුෙවන් සංසාරෙය් ෙහළපු 
කඳුළු මහාසාගරෙය් ජලයටත් වඩා වැඩිය කියලා. ෙම් සා කඳුළු සාගරයක්  දරුවන් ෙවනුෙවන් ෙහළලා ෙම් 
උතුම්ජීවිතෙය්දී එම කඳුළු සාගරයට තවත් කඳුළු බාල්දි හත අටක්  එකතු කරලා ඔබ මියගියෙහොත් 
එයඅවාසනාවක් මයි. 
 
පිංවත් ඔබට පුළුවන්කම තිෙබනවා ෙම් කඳුළු සාගරයම ෙම් ජීවිතෙය්දීම සින්දන්න. එය කළ හැක් ෙක් 
දරුවන්ෙකෙරහි තව තව ඡන්දරාගය සකස්  කරගැනීෙමන් ෙනොෙව්. දරුවා කියන කාම වස් තුෙව් අනිත්ය බව, 
දුක් ඛ, අනාත්ම බව අවෙබෝධ කරගැනීෙමන්. 
 
පිංවත් මෑණියනි, ෙම් ෙමොෙහොෙත් මා භික්ෂුවක් , ඔබ දායිකාවක් . ෙම් ෙමොෙහොෙත් අෙප් හමුවීම එෙසේවුවත් 
අතීත සංසාරෙය් ෙකොෙතක්  නම් ෙම් සටහන් ලියන භික්ෂුව ඔබට පුෙතක්  ෙවලා ඇතිද? ඔෙබ්සෙහෝදරෙයක් , 
ඔෙබ් ස් වාමිපුරුෂයා ෙවලා ඉන්න ඇතිද? ඔෙබ් මුණුපුෙරක් , ගුරුවරෙයක්  ෙවලා ඉන්නඇතිද? ඔබ වැඳිරියක්  
ෙවලා, ඒ වැඳිරියෙග් පැටවා මම ෙවලා, ෙමොනතරම් ඔෙබ් ශරෙය් මාඑල්ලාෙගන අත්ෙතන් අත්තට පනින්නට 
ඇතිද? ඔබ බැළලියක්  ෙවලා මම එම බැළලියෙග් පැටවා ෙවලාෙමොන තරම් ඔබ මාව කටින් එල්ලාෙගන 
තැන් තැන්වල ආරක්ෂාවට සඟවන්න ඇතිද? ඔබ කිකිළියක්  ෙවලාමම ඔෙබ් පැටවා ෙවලා ඔබ ෙමොන තරම් 
නම් පණුවන් ඇහිඳ ඇහිඳා මට කවන්නට ඇතිද? ඔබ එළෙදෙනක් ෙවලා මම ඔබෙග් වසුපැටවා ෙවලා ඔබ මට 
තනබුරුලු වලින් ෙමොනතරම් කිරි ෙපොවන්නට ඇතිද? ඔබකිඹුලියක්  ෙවලා, මම ඔෙබ් කිඹුල් පැටවා ෙවලා 
පුංචි කාලෙය්දීම ඔබ මාව කී වතාවක්  නම් මරාෙගනකන්න ඇතිද? ඔබ ෙපේතියක්  ෙවලා, එම ෙපේතියෙග් දරුවා 
මම ෙවලා ඔබ මට ෙමොනතරම් ෙසම් ෙසොටුකවන්න ඇතිද? සෑම අම්මා ෙකෙනක් ම තාත්තා ෙකෙනක් ම ෙමය 
තම ජීවිතයට ගලපා දකින්න. 
 
යථාර්ථය ෙමයනම් ඔබට සිෙතන්ෙන් නැතිද දරුවා කියන කාම වස් තුෙව් ඇති අනතුරුදායකබව. 
 
අපි ෙදෙගොල්ෙලෝ ගණුෙදනුවක්  කරන්ෙන්. දරුවන් නිසා මව්පියන් දුකට වැෙටනවා. ඊළඟට 
දරුවන්ෙදමාපියන්ෙවලා තම දරුවන් උෙදසා දුකට වැෙටනවා. නිමාවක් , සීමාවක් , විරාමයක්  නැවතීමක්  
නැහැ. 
 
ඔෙබ්ත් මෙග්ත් ඇස්  වහලා දුක ගලාෙගන යනවා. 
 
අපි සූදානම් අෙප්ම දෑසින් ගලාෙගන ගිය කඳුළු සාගරය මත කිමිදි කිමිදී අනතුරු අමතක කර 
ආශ්වාදයමෙසොයන්න. 
 
හිතන්න මව්කුසක ඇති අපුලභාවය. තවත් ගර්භාෂ කුටියකට රිංගා ෙනොගන්න බවට ඔබ ඔබට සපථ ෙවන්න. 
ජීවත්ව සිටින ෙදමාපියන්ට, දරුවන්ට යුතුකම් ෙනොපිරිෙහලා ඉටුකරමින් නැවත මව්කුසක්  එපාය කියන 
දිශාවටම ගමන් කරන්න. 
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දරුවන්ට ෙදමාපියන් කියන්ෙන්ත් ෙහොඳ කමටහනක් . දරුවන්ට පුළුවන් මනසින් අනාගතයට යන්න. 
තමනුත්අනාගතෙය්දී විවාහ ෙවනවා,  දරුමුණුපුරන් හදනවා,  වයසට යනවා... ෙම් දුක මටත් උරුමයි 
කියලා.ෙදමාපියන්ට පුළුවන් අතීතයට මනසින් යන්න. අපිත් ෙම් දරුවන්ෙග් වයෙසේ සිටියා දැන් සියල්ල 
අනිත්යෙවලාඅෙප් දුක, අෙප් කඳුළු, අෙප් ශමෙයන්මයි දරුවන් ෙලොකුමහත් වුෙණ්. අෙප් ශක් තිය ක්ෂයෙවලා 
යනෙකොටදරුෙවෝ ඒ ශක් තිෙයන් ෙලොකුමහත් ෙවනවා. 
 
ඔබට පුළුවන්නම් එෙහම දකින්න,  සංසාරයක්  පුරාවට ඔබට අම්මා,  තාත්තා වූ සියල්ලන්ටම යුතුකම් 
ඉටුකළදරුෙවක්  ෙවනවා ඔබ. 
 
දුකට කැමති අය දුක ෙදසටම ගියාෙව්. දුකට අකමැති ඔබට පුළුවන්, මුළු ෙලෝකයම එකම දිශාවකට ගියත්ඔබ 
තනියම ෙලෝකෙය් සැබෑම සැපය ඇති දිශාවට යන්න. ෙම් යන ගමෙන්දී මුළු ෙලෝකෙයන්ම ඔබ ෙකොන්වුවත්, 
ඔබ බයෙවන්න සැෙලන්න එපා. කව්රු නැති වුණත් ඔබ ළඟ ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ 
සිටිනවායකියනවිශ්වාසය ඇතිකරගන්න. මුළු ෙලෝකයම අත්හැරලා ඔබ බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග් ෙගොඩට 
එන්න. මුළු ෙලෝකයමඔෙබ් කරට අතදාෙගන සිටියත් වැඩක්  නැහැ, බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ඔබ ළඟ නැතිනම්. 
ඔබ අනාථයන් අතරතවත් අනාථෙයක්  පමණයි. අනාථයින් අතර ඔබ සනාථ පුද්ගලෙයක්  ෙවන්න. අපි හැම 
ෙවලාෙව්මෙලෝකයට බයයි. සමාජයට බයයි. ඒ අෙප් අසරණභාවයට ෙහේතුව බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ සරණ 
ෙනොකරගන්නානිසයි, ධර්මෙය් ශක් තිය හඳුනා ෙනොගත් නිසයි. 
 
ෙම් සටහන් ලියන භික්ෂුව යම් දවසක ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ සරණ කරගත්තද,  එදා පටන් 
ෙලෝකයකියන ෙදය තඹ ෙදොයිතුවකටවත් තැකුෙව් නැහැ. 'බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ' කියන අෙයෝමය විශ්වාසය 
හමුෙව්ෙලෝකය කියන්ෙන් හුදු මායාවක් , රැවටීමක් , අසරණභාවයක්  කියන කාරණයමයි දැනුෙන්. ෙහටක්  
කියනකාරණය දැනුෙන් නැහැ. රැයක්  දවාලක්  කියන කාරණය දැනුෙන් නැහැ. ෙම් ඉහළට ගන්නා 
හුස් මගන්නා හුස් ම ෙපොද පහළට ගන්නා ෙමොෙහොෙත් මැෙරයි කියන කාරණයයි දැක් ෙක්. 
 
ෙම්වා ෙහේතුඵල ධර්මයන්. උතුම් ධර්මෙය් ආශ්චර්යෙයන් ෙගොඩනැෙගන ඵලයක් . ෙම් සහ ශක් තිමත් 
ධර්මමාර්ගයක්  තිෙබනෙකොට ඇයි අපි අසරණෙවන්ෙන්, ෙලෝකය බදාෙගන. 
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41. මිතුරන් උෙදසා නිරයට වැෙටන අදක්ෂෙයක්  ෙනොවන්න 
 
උෙද්ට පංච ශීලය සමාදන්ෙවන පිංවත් මහත්මයා, හවසට මඟුල්ෙගදර ගිහින් අරක් කු ෙබොනවා. අරක් කුබීෙව් 
ඇයි කියලා ඇහුවහම 'යාළුෙවෝ තරහ ෙවයි කියලා බීවා'  කියනවා. බලන්න ෙමෝහෙය් 
විශාලත්වය.පංචශීලයවත් සමාදන් ෙනොවූ මිතුරන්ෙග් මිතුරුකම උෙදසා, ඔබ ෙවනුෙවන්ම සාරසංඛ කල්ප 
ලක්ෂයක් ඇස් ,  ඉස් ,  මස් ,  ල් දන්ෙදමින් කැපකිරීම් කළ බුදුරජාණන්වහන්ෙසේට පිටුපානවා. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේෙග්සරණ අහිමි කරගන්නවා. අෙන් ඔබ අසරණයි, බයයි, කෑදරයි... 
 
ඔබට වටින්ෙන් ඔබව දුකින් මුදවාගැනීම උෙදසා ඒ සා කැපකිරීම් කළ බුදුරජාණන්වහන්ෙසේද, 
නැතිනම්මිතුරන්ද? 
 

හිතවතාටත්, ඥාතියාටත් වඩා පහළ තැනක ඔබ බුදුරජාණන්වහන්ෙසේව තැබුවෙහොත්,  ඒ ෙමොෙහොෙත්ම 
ඔෙබ්සිතපිහිටන්ෙන් සතර අපාෙය්යි. මිතුරන් උෙදසා නිරයට වැෙටන අදක්ෂෙයක්  ෙවන්න එපා. ඔබ 
සැබෑෙලසින්ම ෙතරුවන් සරණගිය පිංවෙතක්  නම්, ඔබ තුළ ආත්ම ශක් තියක්  සකස් ෙවන්න ඕෙන් සමාජය 
තුළදුස් ශීලභාවය ඉදිරිෙය් සිල්වත්ව නැගී සිටින්න. 
 

සෑම ෙමොෙහොතකම සිතන්න බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ඔබ ෙදස බලා සිටිනවාය කියලා. එවිට පිංවත් ඔබට 
පුළුවන්මිතුරන් සියයක්  ඉදිරිෙය් වුවත් ඔෙබ් ශීලයට අනතුරක්  ෙවනවා නම් එම තැනින් ඉවත්ව යන්න. 
එවිටයාළුෙවෝ ඔබට බැන්නත්, පිංවත් ෙදවියන් ඔබට සාධුකාරෙද්වි. ධර්ම මාර්ගය තුළ ඔබ තව තවත් 
ශක් තිමත්ෙව්වි. අසරණයන්ෙගන් මිදී සරණක්  ලැබූ අය අතරට යන ෙකෙනක්  ෙව්වි. 
 

සමාජය අනතුරුදායක නම්,  ශිල්පද ඔබ ඔෙබ් සැබෑ මිතුරා බවට පත්කරගන්න. එවිට සිෙත් 
සංසිඳීමක් ඇතිෙව්වි. එම සංසිඳුන සිත ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති බියකරු යථාර්ථය ෙහොඳින් ගහණය කරෙද්වි. එවිටයි 
ඔබටපුළුවන් ෙලෝකයට ආදරය කරන සැබෑම ආදරවන්තෙයක්  වන්න. ආදරය කියන වචනයට සමාජය 
ෙගොඩාක් අර්ථයන් ෙදනවා. ෙලෝකය කියන කාරණය ගනිද්දිත්,  'ෙලෝකය දුකය' කියන කාරණය ගනිද්දිත් 
සමාජයආදරයට ෙදන අර්ථකථන වැරදි නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ෙලෝකෙය් ස් වභාවෙය්ම තිබුණාෙව්. ඒවා 
ෙවනස් කරන්න අපි කාටවත් බැහැ. ඒවා දුකට අයිති ෙලෝකෙය් ස් වභාවයයි. එම නිසා අනාගතෙය්දී 
තවඕනෑතරම් ට-මහල් ඉදිෙව්වි. එක් ටැම්ෙගවල් ඉදිෙව්වි. ජීවිත පූජාවන් සිදුෙව්වි. සිහිමුළාවන්ට 
පත්ෙව්වි.මුසාබස්  වලට තරුණ තරුණියන් විකිෙණ්වි. කාමෙය් ආදීනවය, නිස් සරණය ෙනොහඳුනන්ෙග් 
ෙලෝකෙය් ආශ්වාදෙය්ෙකටිවූ දුක්  කඳුළු සහ සතුටු කඳුළු මහා සාගරෙය් දිය පරයා යන තරමට දෑස්  වලින් 
වැගිෙර්වි. දුකටත්සැපයටත් එකම කඳුළ ෙහළන මුලාෙව් ෙලෝකය, තව තව සුන්දර අර්ථකථනයන් ආදරය 
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ගැන සමාජයටසපයාවි. ඒ අය ආදරවන්තයන්ෙග් වීරයන්, වීරවරියන් ෙව්වි. එම වීරයන්, වීරවරියන්ම තම 
ජීවිතෙය් අවසන්කාලෙය්, අසරණභාවෙයන්, අනුනෙග් ආදරය ඉල්ලා ජීවත්ෙවයි. සමාජෙය් ෙකොයි තරාතිරෙම් 
සිටියත් ඔතැනටතමයි අපි යන්ෙන්. ආදරෙය් නාමෙයන් අපි ෙබොරුවක් මයි කරන්ෙන්. ඔබට ආදරය ෙනොකරන 
ඔබ, අනුනටෙකෙසේ ආදරය කරන්නද? ඔබ ළඟත් නැති ෙදයක්  ඔබ ෙකෙසේ නම් අනුනට ෙදන්නද? නැති බව 
ෙනොදන්නාකමනිසාම, ඇති බව සිතමින් තමනුත්, අනුනුත් දුකට වැටීමයි අවසානෙය් සිදුවන්ෙන්. 
 

එවන් දුකට ෙලෝකයකුයි අප ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්. තමා තමාට ආදරය කරනවා කියන්ෙන් 
ආත්මාර්ථකාමීවතමාෙග් ෙගොඩ ෙලොකු කරගන්නවා කියන කාරණය ෙනොෙවයි. මුළින්ම තමා සුරක්ෂිතභාවයට 
පත්ෙවනවා.කුමක් ද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන සැබෑම සුරක්ෂිතභාවය. ෙතරුවන් සරෙණ් පිහිටලා, ශීලයක්  
සමාදන්වීමතරම් සුරක්ෂිතභාවයක්  පිංවත් ඔබට හමුවන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනදි ගිහි පිංවතුන්ලා දස කුසල්ම 
ජීවිතයටඑකතුකරගන්න දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්. කෙයන්, වචනෙයන් වන අකුසල් වෙග්ම මනසින් අකුසල් වන 
ෙලෝභ,ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ කියන කාරණා ගැන අවධානෙයන් ඉන්න ඕෙන්. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරාණන්වහන්ෙසේ මහා සිහනාද සූතෙය්දී ෙද්ශනා කරනවා,  දුස් ශීලභාවය නිසා 
අනාගතෙය්දීමනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ කමානුකූලව ෙකටි ෙවමින් පරමායුෂ වසර 10 ක්  වන බව. එදාට මනුෂ්යයා 
තුළමෘග සංඥාවන් මතුෙවලා,  මිනිෙසක්  තවත් මිනිෙහක් ව දකින්ෙන් මුෙවක්  හැටියට කියලා. ෙම් 
මෘගසංඥාවන් නිසා මිනිසා තියුණු අවි ආයුධ වලින් එකිෙනකා මරාගන්නවා කියලා. 
 

ෙලෝකය යම් දවසක ෙම් තැනට යා යුතුමයි. ඒ නිසාමයි ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ කියන කාරණා ෙලෝකයට 
අයිතිධර්මතාවයන් ෙවන්ෙන්. ඒවා ෙලෝකය තුළ තිබිය යුතුයි. ඒවා නැති කරන්න ඔබට මට බැහැ. ෙම් 
විෂමධර්මතාවය ෙත්රුම්ෙගන පිංවත් ඔබ ෙලෝකයාෙග් ෙලෝභය තුළ ඔබෙග් 'අෙලෝභය'  දකින්න. 
ෙලෝකයාෙග්ද්ෙව්ශයතුළ ඔබෙග් ෛමතිය දකින්න. ෙලෝකයාෙග් ෙමෝහය තුළ ඔබෙග් අෙමෝහය දකින්න. 
වැරදි කරන ෙලෝකය තුළ'ටිකක්  නිවැරදි' ෙකෙනක්  ෙවන්න උත්සහ ගන්න එපා. වඩාත් නිවැරදි ෙකනා 
ෙවන්න උත්සහ ගන්න.ෙමතැනයි ෙලොව්තුරා ධර්මය තිෙබන්ෙන්. දුස් ශීලභාවය විසින් යම් දවසක මිනිසාෙග් 
ආයුෂ වසර දහයක් දක් වා අල්ප කරනවා වෙග්ම, ශිල්වත්භාවය නිසා නැවත කමානුකූලව, ශීලෙය් ශක් තිෙයන් 
මනුෂ්යයාසකස්  ෙවමින් අවුරුදු 80,000 ක්  පරමායුෂ ඇති මිනිසුන්ෙග් ෙලෝකයක්  කමානුකූලව බිහිෙවනවා 
කියලාඉහත සූතෙය්දී බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. බලන්න දුස් ශීලභාවයත්, ශීලයත් අතර අතර 
තිෙබනපරතරය. පිංවත් ඔබ,  ආදරයත්,  අනාදරයත් අතර තිෙබන පරතරය වශෙයන්ද ෙමය දකින්න 
පුළුවන්.පරතරය ෙම් සා විශාල වුවද,  ෙම් යථාර්ථය අවෙබෝධයක්  කරගැනීම සඳහා ෙගොඩාක්  ෙද්වල් 
කිරීමටඅවශ්ය නැහැ. එක සිතිවිල්ලයි ෙවනස්  කරගත යුත්ෙත්. රූපය සැපය කියලා ගන්නාවූ මිථ්යා 
සිතුවිල්ල.ෙව්දනාව,  සංඥාව,  සංස් කාර,  විඤ්ඤාණය සැපය,  නිත්යය,  ආත්මීයය කියලා ගන්නා වූ 
මිථ්යාසිතුවිල්ල ෙවනස්  කරගැනීම පමණයි ඔබ කළ යුත්ෙත්. පිංවත් ඔබ ෙම් කාරණා පහට බැෙඳන්ෙන් 
තෘෂ්ණාවනිසාමයි. 'තෘෂ්ණාව' කියන එකම කාරණය ගැන නුවණින් සිතුවත් ඔබට පුළුවන් මාර්ගයක්  
පාදාගන්න.ෙමන්න ෙම් මාර්ගය පාදාගන්න ශීලය මෙහෝපකාරී ෙවනවා. 
 

ඔබ සමාදන්ව ආරක්ෂා කරන සෑම ශිල්පදයක්  පාසාම ඔබ කැමති ෙදයක්  ඔබට අතහැෙරනවා. ඔබදක්ෂෙවන්න 
ඕන ශීලය විසින් ලබාදුන් දක්ෂභාවය වඩාත් අර්ථවත් කරලා අෙලෝභ, අෙද්ෂ, අෙමෝහ කියනයථාර්ථයන් 
තුළින් ඔබ රැස් කරගත් කුසල් සංස් කාර ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ අවස් ථාව පිංවත් ඔබටලබාෙදන්ෙන් අනිත්ය 
සංඥාවන් ජීවිතය තුළින් දැකීෙමන්. ෙමතැනදී පිංවත් ඔබට සැබෑම සාමයත්,සැබෑම ආදරයත් ෙලෝකයාට 
දැක් වීමට හැකිෙව්වි. තමන් ආදරය නාමෙයන් කරන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ,ෙමෝහයතිව්ර කරගැනීමනම් පිංවත් 
ඔබ කාට ආදරය කළත් එතැන සකස්  ෙවන්ෙන් තෘෂණ්ාවමයි. 
 

තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුන ෙදය ඔෙබන් ඈත්ෙවනවිට එතැන සකස්  ෙවන්ෙන් ද්ෙව්ෂයයි. තමන්ට අයිති නැතිෙදයක්  
ෙකෙරහි තෘෂ්ණාෙවන් බැෙඳන්ෙන් ෙමෝහය නිසාමයි. අවසානෙය්දී ආදරෙය් නාමෙයන් ඔබ 
කරන්ෙන්අනාදරයයි. එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙලෝකයාට ආදරය කිරීමට ෙපර දසකුසල් ධර්මයන් පිංවත් ඔෙබ් 
ජීවිතෙය්සහකරු, සහකාරිය කරගන්න. පිංවත් ඔබට දැෙන්වි සශීක දිව්යතලයක ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  
ඔබළඟ සිටිනවා වෙග්. විසිතුරුභාවයත්,  පිවිතුරු භාවයත්,  විශ්වාසයත් ඔබට ඇතිෙව්වි. ඔබට 



156 
 

තනිකමක් දැෙනන්ෙන් නැහැ. බියක්  සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. 'මා අසරණයි' කියන හැඟීමක්  ඇතිෙවන්ෙන් 
නැහැ.ශීලෙය් ශක් තිය නිසාම සමාධිමත් සිතුවිලි ඇතිෙව්වි. ඒ සමාධිමත් සිතුවිලි ආදරෙය්ත් අනාදරෙය්ත් 
අතරෙවනස ඔබට අත්දැකීෙමන් පසක් කරෙද්වි. දස කුසල් ඔෙබ් ජීවිතෙය් සහකරු සහකාරිය කරගැනීමට 
ඔබදක්ෂ වුවෙහොත් ඔහු ඇය ඔබට පාවඩ එලනුෙය් සුගතිය ෙදසටමයි. පිංවත් ඔබ ෙම් යන ගමෙන්දී 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශණාකරවදාළ ධර්මයම මාර්ගය කරගන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශණාකරවදාළ 
සබ්භාශවසූතය,  අනාපාන සති සූතය,  සතර සතිපට් ඨාන සූතය තුළ භව නිෙරෝධයට අවශ්ය කරුණු 
කාරණාඅන්තර්ගතව තිෙබනවා. මහාසිහනාද සූතය, සප්තසූර්යගමන සූතය ජීවිතයට එකතුකර ගැනීෙමන් 
අනාගතසංසාර බිය ෙහොඳින් ඔබට ඇතිකරගන්න පුළුවන්. ඉහත සූත පහ කියවන්න කියල විෙශේෂෙයන් 
සදහන් කෙළේඅෙනක්  සූත වැඳගත් නැහැය කියල ෙනොෙව්. සෑම සම්බුදු වදනක් ම එක හා සමානව වැදගත්. 
නමුත්කාර්යබහුල ෙලෝකෙය් ඔබට සියලුම සම්බුදුවදන් ෙම් සූත පහ තුළ කැටිවී තිෙබනවාය කියල 
භික්ෂුවටහිෙතනවා. එය වැරැදිනම් සමාෙවන්න. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙසේටත් වැරදුන තැන් 
බුදුරජාණන්වහනෙසේ නිවැරැදි කළා. සාරිපුත්ත මහරහතුන් වහන්ෙසේට වැරදුනානම් අපි කවුරුන්ද? එම නිසා 
අපි අපිගැන අධිතක් ෙසේරුවකට එන්න ෙහොඳ නැහැ. සෑම විටම ෙනොදන්නා භාවය දැන ගැනීෙමන්මයි අපිට 
දන්නාභාවයට පැමිණිය හැක් ෙක්. එෙහම වුෙණොත් පමණයි දන්නාභාවයට පැමිණ ෙනොදන්නාභාවෙයන් 
ෙලෝකය තුළජීවත් ෙවන්න හැකි ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙමතනටයි අපි හැෙමෝම එන්න උත්සහ ගන්න ඕෙන්. 
 

අතහැරීමක ආරම්භය සහ අල්ලාගැනීමක අවසානය 
'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 38 ෙකොටස  - දඹරන් ෙදවියා 1 
 
භික්ෂුව ෙබොෙහෝම කල්යාණ මිතභාවෙයන් ඇසුරු කරන ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමකෙග් සෙහෝදර 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  තරුණ වයෙසේ පැවිදිෙවලා ඉතා සිල්වත් පැවිදි ජීවිතයක්  ගතකරමින් වැඩ සිටියා. 
උන්වහන්ෙසේ පසුගිය වසර හතරක පමණ කාලය තුළදී වැඩ සිටිෙය් දකුණු පළාෙත් හුදකලාව කුඩා 
ආරණ්යයක. භික්ෂුවට කවදාකවත් උන්වහන්ෙසේව මුණගැහිල නැහැ. උන්වහන්ෙසේ තුන්සිව්රත් පාතයත් 
පමණක් මයි දැරුෙව්. භික්ෂුවට වරක්  දැනගන්න ලැබුණා උන්වහන්ෙසේ එක්  අඳනයක්  පමණයි පාවිච්චි 
කරන්ෙන් ඒ එකම අඳනය ඇඳෙගන පැන් පහසුෙවලා, ඒ අඳනය ෙව්ලාෙගන තමයි නැවත පරිහරණය 
කරන්ෙන් කියලා. 
 
උන්වහන්ෙසේ ෙදවැනි අඳනයක්  ෙහෝ නානකඩයක්  පාවිච්චි කරන්ෙන් නැහැ. ෙමම පිංවත් 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේෙග් අතහැරීම උන්වහන්ෙසේ රකින ධුතාංගයක්  වශෙයනුයි උන්වහන්ෙසේ අර්ථ දක් වන්ෙන්. 
ෙම් අතහැරීම භික්ෂුව විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. පසසන්ෙනත් නැහැ. ෙමොකද යම් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  
සීමාව ඉක් මවලා අත්යවශ්යම ෙදය හිස් කරන්න, අතහරින්න යනවානම් එෙහම කළයුතුයි සිතනවා නම් ඒ ගැන 
ෙදවරක්  සිතා බැලිය යුතුයි. එෙසේ ෙනොමැති නම් ගුරුවරෙයකුෙගන් කල්යාණ මිතෙයකුෙගන් ගුරුහරුකම් ගත 
යුතුයි. ධුතාංගයක්  රැකීෙම්දී අපි දන්නවා එය ධුතාංගයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන් එහි ස් වභාවය තමා පමණක්  
දැනගැනීෙමන් පමණය කියලා. භික්ෂුන් වහන්ෙසේෙග් තුන්සිවුරට නානකඩය අයිතිෙනොවුණත් පිංවත් 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමකට නානකඩයත් අතහැරීමට සිෙතනවා නම් එය අතහැරීමට වඩා අල්ලා ගැනීමක් . 
කුමක්  අල්ලා ගැනීමක් ද? 'මම', 'මෙග් ශීලය', 'මෙග් අතහැරීම'....  
 
ඉතා කුඩා නානකඩය අතහැරලා විශාල ෙදයක්  අල්ලා ගන්නවා. ෙම්වා තමන් යම් යම් තැන්වල නවාතැන් 
ගන්නා සියුම් ෙකෙලස්  ධර්මයන්. ෙමය සටහන් කරන භික්ෂුවද හැමදාමත් තුන් සිවුරට අමතරව නානකඩයක්  
පාවිච්චි කරනවා. කුඩා ෙදයක්  අතහැරීෙම් ෙව්ශෙයන් එන මහාෙදයක්  අල්ලාගැනීෙම් ස් වභාවය ෙමම 
සිද්ධීන්ෙගන් අපි අවෙබෝධ කරගත යුතුයි.  
 
ඉහතින් සඳහන් කළ භික්ෂුවෙග් අදහසයි. නමුත් එම පිංවත් භික්ෂුවෙග් අදහස මීට වඩා ෙවනස්  ෙවන්න පුලුවන්. 
උන්වහන්ෙසේට ෙගෞරව කරමිනුයි පහත සටහන තබන්ෙන්.  
 
ෙමතැනදී භික්ෂුව කීමට උත්සාහ දරන්ෙන් නානකඩය අතහැරීම ගැන ෙනොෙව්. එවැනි අතහැරීමක්  කිරීමට 
ෛධර්යක් , වීර්යයක් , කැපකිරීමක්  කිරීමට හැකියාව ඇති, ඉතා ෙහොඳින් ශීලය ආරක්ෂාකරගත් ෙම් පිංවත් 
තරුණ ස් වාමීන්වහන්ෙසේ, ඔය අතහැරීමත්, රැකගත් ශීලයත් තණ් හාව, මාන්නය දෘෂ්ටීන්ට යටත්ව කියාත්මක 
ෙනොකළානම් එහි වටිනාකම ගැනයි. තමා තුළ අධිෂ්ඨානෙයන් ෙගොඩනගාගත් ශීලෙය් ශක් තිය, දිරායන 
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නානකඩය ෙමන්ම ඒ නානකඩය දවටා ගන්නා ශරීරෙය් අනිත්යභාවයත්, නානකඩයත් අතහරින්නයෑයි 
අණකරන සිෙත් අනිත්යබවත් දුටුවානම් නැවත සසෙර් නානකඩයක්  දවටාගැනීමට අවශ්ය ෙනොවන 
ස් වභාවයකට යාමට පුළුවන්කම තිබුණා විය හැකියි.  
 
ෙම් 'මම' කියන දෂ්ටිය නිසා හටගන්නා මාන්නෙය් අහිංසක ස් වභාවයන්ය. බබාහිර ෙකනකුට හඳුනාගැනීමට 
ෙනොහැකි තරමට ෙම් ධර්මතාවයන් සියුම්ය. නිවීෙම් අරමුණ ජයගැනීම උෙදසා ඔබ තුළ ෙමෝදුවන තරුණ 
ජවය පිංවත් ඔබලාෙග් සංසාරික පුරුදුය. ෙම් සුන්දර මනුෂ්ය ජීවිතය ලැබුෙව් සම්මා සම්බුදු ශාසනය 
පිරිනීවීයාමට ෙපරාතුව ෙම් ජීවිතෙය්දීම අවම වශෙයන් සතර අපාෙයන් මිදී නිවන් මාර්ගයට අවතීර්ණවීම 
සඳහාමය. ෙමය ඔබට ලැෙබන අවසාන අවස් ථාව වීමටද පුළුවන. එෙහයින් නිවීෙම් මග උෙදසා ඔෙබ් තරුණ 
ජවය ෙයදිය යුත්ෙත් මාර බලෙව්ගයන්ෙග් ගහණෙයන් මිෙදමින්ය. කළ්යාණමිත ආශය සමගින්මය. 
 
ෙමෙසේ හුදකලාව වැඩසිටි ස් වාමීන්වහන්ෙසේ තම කුඩා ආරණ්යෙය් වැඩසිටියදී දිනක්  රාතී සයනය කර සැතපී 
හිමිදිරිෙය් අවදිවන විට සයනෙය් අතුරා තිබූ ෙකොට් ටය යටට ධාතූන් වහන්ෙසේලා කීපනමක්  වැඩම කර තිබුණි. 
ෙම් ධාතූන් වහන්ෙසේලා වැඩම කිරීම නිසා ෙමම ස් වාමීන් වහන්ෙසේට තම කුඩා ආරණ්යෙය් එම ධාතූන් 
වහන්ෙසේලා නිධන් කර ෛචත්යය රජායාණන් වහන්ෙසේ නමක්  ඉදිකිරීමට සිත පහළවිය. දායක පිරිසද ඊට 
ෙබොෙහෝම සද්ධාෙවන් ඉදිරිපත් විය. පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේෙග් සැතෙපන ෙකොට් ටය යටට ධාතූන් 
වහන්ෙසේලා වැඩමකිරීම නිසා දායකයින් තුළ ස් වාමීන් වහන්ෙසේට ෙගෞරවය වැඩිවිය. ආරණ්ය පිහිටි වන මැද 
ගල් කුළ මතට ෙබොෙහෝම මහන්සිෙයන් ගල්, වැලි ෙගනැවිත් ෙගොඩ ගසා තිබුණි. ෛචත්යෙය් වැඩකටයුතු 
පහසුකර ගැනීම පිණිස ස් වාමීන් වහන්ෙසේව පහසුෙවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම සඳහා සහ ඉදිකිරීම් කටයුතු 
සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීම සඳහා දායක පිරිස විසින් ෙසලියුලර් දුරකථනයක් ද පූජාකරන ලදි. නානකඩයත් 
අත්හැර දමා සිටි පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ ෙම් සියල්ල අකමැත්ෙතන් පිළිගත්හ. තරුණ ස් වාමීන්ෙසේද ගල් 
වැලි කර මත අදිමින් ෙබොෙහෝම ෙවෙහස මහන්සිෙයන් කටයුතු කළහ. හුදකලාව පියකළ, ධුතාංග වැඩු 
ස් වාමීන් වහන්ෙසේෙග් ෙම් ෙවනස අහම්බයක්  ෙනොෙව්. මන්දමාරයා අපිව එයාෙග් දැලට හසුකරගැනීම සදහා 
එයාෙග් නවාතැන්පලවල්වල ශීලය, සමාධිය වැනි ඔටුනු පළඳවාෙගන නවත්වාෙගන සිටින්ෙන් සුදුසු 
ෙව්ලාෙව්දී ෙගොදුරු කරගැනීමටය.  
 
ගුරු ඇසුරකින් ෙතොරව නිවන් මග වැඩීම මාරයාට කරන ආශිර්වාදයක් මය. අපි ෙවර වැඩිය යුත්ෙත් 
නිරතුරුවම ශීලය, සමාධිය නවාතැන්පලවල ෙනොනැවතී ඒවා නිසා දායක පිරිස් වලින් ලැෙබන ධනාත්මක 
පතිචාර අතහරිමින් සියල්ලම කමටහනක්  කරෙගන පඥාව ෙදසට ගමනාන්තයට යාමටය.  
 
ෛචත්යෙය් වැඩකටයුතුවලට පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ දුරකථනය භාවිතාකිරීම නිසා එහි බැටරිය 
ආෙරෝපණය කරගැනීමට සිදුවිය. ආරණ්යයට විදුලි බලය ෙනොතිබිණි. උන්වහන්ෙසේ වැඩ සිටිෙය් ලන්තෑරුම් 
එළිෙයනි. දුරකථනෙය් බැටරි 'චාඡ්'කර ගැනීමට ආරණ්ය අසලම පිහිටි නිවසට සවසට වැඩම කිරීමට 
උන්වහන්ෙසේට සිදුවිය. එක් තරා දිනයක අදාළ නිවෙසේ සිට බැටරිය ආෙරෝපණය කරෙගන තම කුටියට වඩින 
විට සවස 6ට පමණ කැලෑ මාර්ගෙය් අතරමග ස් ථානයකදී උන්වහන්ෙසේට වල් අලිෙයක්  පහරදී තිබිණි. එය 
ඉතා දැඩි දරුණු පහරදීමකි. පහරදීෙමන් උන්වහන්ෙසේ අපවත් වුණා. ඒ බව දායක පිරිස දැනගත්ෙත් පසුවදා 
උදෑසන 9.00 ට පමණය. ගම්මානයකට ඇතුළුවන්නට ෙගොස්  ගම්වැසියන්ෙග් පීඩාවට ලක් ව පලායමින් සිටියදී 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේව මුණගැසුනු, වියරුවැටී සිටි අලියා විසින් එෙතක්  මුළු රැයක්  පුරාම දැඩිෙලස පහරදීමට 
ලක් කර තිබූ ෙද්හය කැලෙය් ගල් කුලක්  පාමුල තිබිණි. ඒ ශී ෙද්හය දැඩිෙලස කුඩුවී තැලී නරක් වී තිබිණි. 
ෙද්හය එක්  දිනක්  ෙහෝ තබාගැනීමට ෙනොහැකි නිසා එදිනම සවස එම කුඩා ආරණ්යය භූමිෙය්දීම අදාහනය 
කර තිබිණි.  
 
උන්වහන්ෙසේ අපවත්වීමට දින කිහිපයකට ෙපර ෙවෙහස මහන්සි වී ෛචත්යය කර්මාන්තයට ඇද්ද වැලි, 
කලුගල් ඒ ඒ තැන්වල නිෙසොල්මන්ව තිබිණි. ශී ෙද්හය දැවී වා තලයට එකතු වු අළු, දුවිලි එම වැලි ෙගොඩටම 
නැවත එකතු විය. වල්අලි පහාරෙය්දී උන්වහන්ෙසේෙග් ශරීරෙයන් ගලාගිය රුධිරය පසට එකතු වී පෙසේම 
ෙකොටසක්  බවට පත්විය. ෙසලියුලර් දුරකථනය අලිපාදයට පෑගී කුඩුපට් ටම් වී පෙසේම ෙකොටසක්  බවට එකතු 
විය. ශී ෙද්හය දැවී ඉතිරි වූ භෂ්මාවෙශේෂ පාතෙය් බහා මහ ෙපොළෙව් තැන්පත් විය. ෙම් සියල්ල ෙදස 
සතිෙයන්, සිහිෙයන් බලන විට අපි දකින්නෙන් රූපෙය් අනිත්යභාවයයි. අනිත්යභාවෙය් ෙව්ගයයි.  
 
ඉහතින් භික්ෂුව සටහන් කළ ෙතොරතුරු සියල්ලම භික්ෂුව දෑසින් ෙනොදුටුණී නමුත් කළ්යණමිත ස් වාමීන් 
වහන්ෙසේ එම ආදාහනයට වැඩම කර පැමිණි පසු උන්වහන්ෙසේෙගන් දැනගත් සිද්ධීන් සමග ගලපා කළ 
සටහනකි. ෙම් පිංවත් ස් වාමීන් වහන්ෙසේ අපවත්වීෙමන් පසු උන්වහන්ෙසේ අපවත් වු ෙව්දනාත්මක ස් වභාවය 
සලකා නිතිපතා පිං අනුෙමෝදන් කිරීම් සිදුවිය. උන්වහන්ෙසේ ෙවනුෙවන් දාන මාන පිංකම් සිදුවිය. 
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අපවත්වීම සිදු වී හරියටම දින හතකින් රාතිෙය් භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවන විට අඩි 10 පමණ උසැති මහා 
සද්ධන්ත ශරීරයක්  ඇති මිනිස්  රුවක්  දර්ශනය විය. ෙම් ෙපේත මිනිසාෙග් ශරීරෙය් උඩුකයට ඇඳුමක්  
ෙනොතිබිණි. ෙමොහු ෙපේත ෙලෝකෙය් උපත ලද ෙපේත ෙලෝකය අභිබවාගිය 'මෙහේශාක්ය' ෙපේත උපතකි. ෙම් 
මෙහේශාඛ්යබව නිසා ෙමොහුට අෙනක්  ෙපේතයින් අභිබවා යන විශාල ශරීරයක් , ෙපෞරුෂත්වයක්  ලැබී තිබිණි. 
ෙමොහුට තිබුෙණ් කළු පැහැති ශරීරයකි. ෙම් අපූරු ෙපේත සද්ධන්තයාෙග් දෑස්  ෙදකින් සුදු පැහැති දීප්තිමත් 
ආෙලෝක ෙදකක්  විහිෙදමින් තිබිණ. ෙමොහු දර්ශනය වී විනාඩි ෙදකකින් පමණ ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. ෙපේතයාෙග් 
මෙහේශාඛ්ය සද්ධන්ත ෙපනුමත්, දෑස්  වලින් ආෙලෝකය විහිෙදන ස් වභාවයත් නිසා භික්ෂුව තුළ, ෙම් අලියා 
පහරදීෙමන් අපවත්වූ ස් වාමීන්වහන්ෙසේෙග් නැවැත උපතදැයි සැකයක්  ඇතිවිය. එය සැක කිරීමක්  පමණි. 
ඉහත ස් වභාවය නිසා භික්ෂුව ද නැවත නැවත පිංදීම සිදුකෙළේය. අපවත් වී හරියටම දින 11කින් උෙද් පාන්දර 
පහට පමණ භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුවන විට එම ස් වාමීන්වහන්ෙසේව අරමුණු කෙළේය. ඒ ෙමොෙහොෙත්ම දිව්ය 
තලයක වැඩසිටින අපූරු සුන්දර ෙදවිෙයක්  දර්ශනය විය. එම ෙදවියා දිව්යභාවෙයන් සිටිෙය් එරමිනිය 
ෙගොතාෙගන සිටින ඉරියව්ෙවනි. ඉතාමත් නිස් කලංකව වැඩ සිටිෙය්ය. ලස් සන හුරුබුහුටි නිකලැල් තරුණ 
ෙපනුමක්  දිස් විය. පිරිවර ෙදවියන් ෙහෝ දිව්යාංගනාවන් කිසිවක්  ෙනොදුටුෙව්ය. එම ෙදවියා දඹරන් පැහැති 
ඔටුන්නක්  පැළඳ සිටිෙය්ය. එම ඔටුන්ෙන් හිස් ආවරණෙය් කන් ෙපති ෙදපස රවුම් ආකාරයට දඹ රන් පාටින් 
කැටයම් කළ රවුම් ෙදකක්  ඔටුන්නට සම්බන්ධවී තිබිණි. එම ෙදවියාෙග් ශරීරෙය් උඩු ෙකොටස 
සම්පූර්ණෙයන්ම දඹරන් පැහැෙයන් යුත් ආභරණ වලින් සැදි ඇඳුමකින් සැරසී තිබිණි. ෙමය ෙවස්  නැට් ටුවන් 
උඩුකයට පළඳින ආභරණ සහිත සැට් ටය ෙසේය. ෙදවියාෙග් ශරීරෙය් වර්ණයද, පැළඳ සිටින ආභරණවල 
වර්ණයද දඹරන් පැහැතිය. ශරීරයත්, ආභරණත් ෙවන් වශෙයන් ගත ෙනොහැකිය. දඹරන් පැහැති ශරීරෙය්ම 
ලියවන ලද ඇඳුම් ආභරණයන් ෙසේය. දඹරන් පැහැය හැර ෙවනත් පැහැයක්  ෙදවියා තුළ ෙනොවීය. ෙම් 
ෙදවියාට නමක්  තබන්න යෑයි යෙමක්  භික්ෂුවට කීෙවොත් ෙදවියාට නම තබන්ෙන් 'දඹරන් ෙදවියා' කියාය. 
දඹරන් කුට් ටියකින් ලියවන ලද ෙදවිෙයක්  ෙසේය. 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 39 ෙකොටස 
දඹරන් ෙදවියා 2 
(ෙකෝධෙය් කළු පැහැය සහ ශීලෙය් රන්පැහැය) 
 
 
භික්ෂුවට පළමු අවස් ථාෙව්දී "දර්ශනය වූ සද්ධන්ත ෙපේත ස් වභාවයත්, ෙදවැනිව දර්ශනය වූ සශීක දිව්ය 
ස් වභාවයත් කවුරුන්ද යන්න දැන් විමසා බලමු. භික්ෂුව ෙම් කරුණ පහත විගහ කරනු ලබන්ෙන් අනුමානයන් 
වශෙයනි. එය පිළිගැනීම ෙහෝ පතිෙක්ෂේප කිරීම ඔබට භාරය. අවශ්යවන්ෙන් ෙලෝකෙය් ස් වභාවය ගැන ඔබ 
යමක්  ඉෙගනගැනීමය.  
 
අලි පහාරයට ලක්  වූ ස් වාමීන්වහන්ෙසේ එම පහාරයට ලක් ව ඇත්ෙත් සවස 6 ට පමණය. ක්ෂණිකව ඇති වූ අලි 
පහාරෙය්දී ස් වාමීන්වහන්ෙසේ තුළ බිය, ෙකෝධය සහිත ගැෙටන සිතක්  අවසාන චුති සිත ෙලසින් සැකෙසන්නට 
ඇත. අලියා ෙමම සිරුර පාපන්දුවකට ගසන්නාක්  ෙමන් ෙහොඬෙයන් සහ පාදවලින් ගසමින් යම් දුරක්  
ෙගනෙගොස්  ඇත. උන්වහන්ෙසේ පළමු පහරදීෙම්දීම ක්ෂණිකව අපවත් වී ෙහෝ සිහි මුර්ජා වී නැත. පහරකමින් 
ෙකෝධය, බිය, ෛවරය සිෙතන් අත්විඳිමින් සිට අපවත්වීම සිදුවී ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි. ෙමෙලස දීර්ඝ 
ෙව්ලාවක්  දුක දරමින් සිදුවන ෙව්දනාත්මක, බියජනක අපවත්වීමකදී උන්වහන්ෙසේට තමා වැඩූ ශීලය ගැන 
ෙමෙනහි කිරීමට සුදුසු සිහියක්  වැඩී ෙනොමැත. ෙම් ෙහේතුෙවන් ගැටුණු සිතකින් අපවත් වූ උන්වහන්ෙසේ ඉහත 
ෙපේත ෙලෝකය අභිබවා ගිය සද්ධන්ත ෙපේතයා ෙලස උපත ලබන්නට ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි. සශික 
දිව්ය ස් වභාවයක්  ලබාගැනීමට තරම් කුසල් ජීවිතය තුළ රැස් ෙකොටෙගන තිබුණද, අවසන අනෙප්ක්ෂිත කුරිරු 
පහාරය නිසා එම කුසල් යටපත් වී අකුසල් සිතක් ම සකස් වීම අරුමයක්  ෙනොවිය යුතුය. ෙම් අකුසල් සිෙත් 
ස් වභාවයට ගැලෙපන ෙපේත ෙලෝකෙය් උපතක්  ලැබුවද, පැවිදි ජීවිතෙය්දී කළ කුසල් නිසා, ඒවාෙය් ශක් තිය 
නිසා ඇස්  ෙදෙකන් ආෙලෝකය විහිෙදන ස් වභාවයක්  සහිත සශික ෙපේත ජීවිතයක්  ඇතිවිය. ෙපේතයාෙග් 
ඇස් ෙදෙකන් ආෙලෝකය විහිෙදන්ෙන් ෙපර භික්ෂු ජීවිතෙය් අනුනට දහම් ෙදසීම, පඥාව වඩවාගැනීමට 
උපකාර කිරීම වැනි ශක් තිමත් කුසල කර්මවල ආනිසංසයන් විපාක දීම ෙහේතුෙවන් යෑයි භික්ෂුව විශ්වාස කරයි. 
 
තමාට දුන් ශක් තිමත් පිං අනුෙමෝදන්වීම නිසා එම සශීක ෙපේත ස් වභාවෙයන් මිදී, එම ස් වාමීන්වහන්ෙසේ කුරිරු 
ෙලස අපවත්වන අවස් ථාෙව්දී යටපත් වී ගිය කුසල් විපාකයන්ට ගැලෙපන සශික දිව්ය ස් වභාවයක්  ලබන්නට 
ඇත. 
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ෙමම සශික දිව්ය ස් වභාවය උන්වහන්ෙසේ ලැබුෙව් වැඩූ ශීලෙය් ආනිසංස නිසාමය. ෙම් දඹරන් ෙදවියා ශීලෙය් 
උත්කෘෂ්ඨ පතිඵලයකි. ෙම් සටහෙන් මුලදී භික්ෂුව සඳහන් කළ අයුරින්, තුන් සිවුර හැර නානකඩයක් වත් 
උන්වහන්ෙසේ පරිහරණය ෙනොකෙළේ තමන්ෙග් උත්කෘෂ්ඨ ශීලය ධූතාංගයක්  ෙලස ආරක්ෂා කර ගැනීමටය. 
ෙමය සුන්දර දිව්ය ස් වභාවයක්  වුවද භවෙය් නවාතැන්පලක් මය. ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ වලට ෙතෝතැන්නකි. 
එෙහත් ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් පිරිනිවීම සිදුවී වසර 2550 ක්  ඉකුත්ව ගිය ෙමවැනි කාලවකවානුවක තම භික්ෂු 
ජීවිතය ෙමවන් සශික දිව්ය ස් වභාවයක්  කරා ෙමෙහයවීමට හැකිවීම මහා ජයගහණයකි. විජයගහණයකි. ගිහි 
පැවිදි සැෙවොම ආදර්ශයට ගතයුත්තකි. සිව්පසය රැස් කිරීම, ෙගොඩගසාගැනීම, අතහැරගැනීමට ෙනොහැකිවීම 
ෙහේතුෙවන් ලාභ සත්කාරවලට ගිජුවීම ෙහේතුෙවන්, අපවත්වීෙමන් පසු භික්ෂු ෙපේතයන් ෙලස ජීවත්වන පිරිස්  
ආරණ්ය ආශිතව භික්ෂුවට දර්ශනය වී ඇත. එෙහයින් ඉහත දඹරන් ෙදවියා කාලයට අනුරූපීව ජයගාහී උපතකි. 
නමුත් පශ්නය තිෙබන්ෙන් යම් ෙහයකින් මුල් සද්දන්ත ෙපේත උපතින් මිදීමට ෙනොහැකිවූවානම් සතර අපාෙය් 
දිගින් දිගටම රැඳී සිටීමට තරම් අවදානමක්  සහිත තැනකට පත්වීමය. එෙහත් අනුෙමෝදන් කරන ලද කුසල්වල 
ශක් තිය නිසා සතර අපාෙය් උපතින් මිදින. කල්යාණ මිත ඇසුරකින්, ගුරුවර ඇසුරකින් ෙතොරව තමා තුළ 
පවතිනවා යෑයි විශ්වාස කරන අධිඅවෙබෝධාත්මක තත්ත්වයන් ගැන වැරදි වැටහීම් ඇතිකරගැනීම නිසා 
ෙමවැනි තත්ත්වයන්ට තමන් පත්වීම ස් වාභාවිකය. හුqෙදකලාව ෙමන්ම, පැවිදි ජීවිතෙය් ලැෙබන සැපත් 
දුකත් ඔබ ඇලීමට, ගැටීමට ෙහෝ උෙප්ක්ෂාවීමට යා යුතු නැත. ඔබ දැකිය යුත්ෙත් ඉහත ධර්මතාවල 
අස් ථිරභාවයයි.  
 
වනවාසී, එකලා, හුෙදකලා පතිපදාවට ඔබ ෙයොමුවීම ඔබ දැඩි ෙලස කම්පාවට පත්වන සිද්ධියක් . වියරු 
වැෙටන ස් වභාවයක් . රූපයට ඇති ඇලීමත්, ගැටීමත්, උෙප්ක්ෂාවත් මාර ධර්මෙය් ශබ්දෙකෝෂයයි. ඔබ 
ෙමෙතක්  ෙද්වභාෂිතයක්  ෙලස රැක්ෙක් මාර ශබ්දෙකෝෂෙය් අර්ථයයි. වනවාසී, නිවීෙම් පතිපදාව යනු ඉහත 
අර්ථෙය් විරුද්ධාර්ථයයි. පිංවත් ඔබ එම අර්ථයට විරුද්ධව යනවිට මාරයාෙග් කිපීම සාධාරණය. එෙහත් 
මාරයා කිෙපන්ෙන් මනුෂ්යයා කිෙපන ආකාරයට ෙනොෙව්. උපකමශීලීවය. මාරයා වැඩිපුර සිනාෙසන්ෙන් 
වැඩිපුර කිපුන ෙවලාවටය. ෙමය හඳුනාගැනීමට දුෂ්කර, අතිභයානක චරිත ස් වභාවයකි. ෙමහිදී ඔබ දුකද 
සැපද, තැනද ෙනොතැනද, ෛමතියද ෛවරයද පටලවාගනී. අර්ථයන් ෙවනස් ව දකියි. පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ 
සැතෙපන ෙකොට් ටය යටට වැඩිය ධාතූන්වහන්ෙසේලාද, ෛචත්ය කර්මාන්තයද, ෙසලියුලර් දුරකථනයද 
හුෙදකලාව වැඩසිටි වනවාසී ස් වාමීන්වහන්ෙසේට මාරයා ලබාදුන් භව තෑගිය. ෙමම භවතෑගි පාර්සල් එපා 
ෙනොකියා ලබාගැනීම මාර ධර්මෙය් ස් වභාවයයි. එපා කීමට ඔබට සිත ෙනොෙදන්ෙන් ෙම්වා පාර්සල් කර ඇති 
විසිතුරු දවටනයන් නිසාමය. දවටනය නිර්මාණය කරන්ෙන් මාර දූවරුන්ය. තණ් හා, රතී, රඟා සුරුපී 
යුවතියන් තිෙදනාෙග් ඇස් ෙකොණින් පකාශ වන කාමෙය්, රූපෙය්, ආශ්වාදෙය් වින්දනයට ඔබ මුළාවනවා 
ඇත. ෙමම තණ් හා, රතී, රඟා මාර දූවරුන් තිෙදනා වෙරක නිළියන් ෙසේද, වෙරක නාටිකාංගනාවන් ෙසේද, 
තවත් වෙරක ෙරෝගිෙයක් , මිනිස්  දුවක්  ෙලසද ඔබ ඉදිරියට එනු ඇත. ෙම් චරිතයන් එම දූවරුන්ෙග් ලැඡ්ජා 
නැතිකමය. තණ් හාවට, රාගයට, රතියට ලැඡ්ජාවක්  නැති බව ඔබද ෙහොඳින්ම දන්නා කරුණකි. ඔබ රූපය 
අවෙබෝධකරගන්නා තාක්  කල් මාරදූවරුන්ෙග් ගහණෙයන් ඔබට මිදීමට ෙනොහැකිය. යම් ෙමොෙහොතක පිංවත් 
ඔබ රූපය අවෙබෝධකරගතෙහොත් මාර දූවරුන්ට වන්ෙන් ඔබ ඉදිරිෙයන් පලා යැමට පමණක් මය.  
 
ඉහත අපවත් වූ පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේටද පසුකාලීනව ෙසලියුලර් දුරකථනයක්  පරිහරණයට ගැනීමට තරම් 
පරිසරයක්  නිර්මාණය කෙළේ ඉහත මාර ධර්මයන්මය. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ තම ජීවිතය තුළින් ආරක්ෂාකරගත් 
ශීලයද තණ් හාව, මාන්නය විසින් ගහණයට ගන්නා ලද ස් වභාවයක්  දක් නට තිබිණි. එෙහත් උන්වහන්ෙසේෙග් 
පරෙලොව සැපය සඳහා එම ශීලය කල්යාණමිතෙයක්  ෙසේ උපකාර කෙළේ යෑයි භික්ෂුව විශ්වාස කරයි.  
 
ෙම් කථා පුවත ෙමහි සටහන් කෙළේ පිංවත් ගිහි පැවිදි ඔබට, ශීලෙය් අගය, ශීලෙය් සෘද්ධිමත්භාවය 
පැහැදිළිකර ෙපන්වීමටය. ශීලය සෘද්ධියක්  වන්ෙන් එය ඔබව ෙලෞකික සැපෙය් ඉහළටම ඔසවාතබන බැවිනි. 
ඔබත් සශික දිව්යතලයක දඹරන් කැටයමින් කළ සුන්දර ෙදවිෙයක්  වීමට ජීවිතය තුළින් උතුම් ශීලයක්  ආරක්ෂා 
කරගන්න. ආර්යකාන්ත ශීලයක්  ෙලස එය ආරක්ෂාකරගන්න. සතර අපාෙයන් මිදී ඔබ කැමති කාලයකදී නිවී 
සැනසී යන්න.  
 
ෙම් කථාෙව් සඳහන් එම සද්දන්ත ෙපේතයාට තද කළු පැහැති ශරීර වර්ණයක්  ලැබී තිබුෙණ් කුරිරු අලි 
පහාරෙය්දී ඇති වූ දැඩි ෙකෝධය නිසාම විය යුතුය. දිව්ය ස් වභාවෙය්දී එම ෙදවියාට දඹරන් පැහැය ලැබුෙණ් 
යටපත්වී තිබූ ශීලෙය් ආනිසංස නිසාම විය යුතුය. ෙකෝධෙය් කළු පැහැයත්, ශීලෙය් දඹරන් පැහැයත් පිංවත් 
ඔබට කියාෙදන පාඩම අතිවිශිෂ්ටය.  
 
ෙම් කථාපුවත කියවා ඔබද ඔබ කැමති වර්ණය ෙතෝරාගන්න. ඊට අනුරූපීව ජීවිතය කියාත්මක කරන්න. ඔබ 
තුළ නිරතුරුවම රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ වැෙඩන්ෙන් නම් ඒ තුළින් වැෙඩන්ෙන් ෙපේතානුස් සතියයි. ඔබ තුළින් 
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දානය, ශීලය, ෛමතිය නිරතුරුවම වැෙඩන්ෙන් නම් ඒ තුළින් වැෙඩන්ෙන් ෙද්වානුස් සතියයි. ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කර වදාළ එම ධර්මය ඉහත ස් වාමීන්වහන්ෙසේ අපවත්වීෙමන් පසු ලැබූ ජීවිත 
ෙදෙකන් ඉතා නිවැරදිව අත්දැකීමට ඔබට හැකිය. එෙහයින් ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාෙවන් යුතුව 
ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනා කර වදාළ සත්පුරුෂ ධර්මයන් ජීවිතය තුළින් වැඩීමට උත්සාහ ගන්න. 
වර්තමාන සමාජය තුළ පවතින දැඩි තරගකාරීත්වය, සංකීර්ණ බව නිසා අනෙප්ක්ෂිත ආකාරෙයන් ඔබ 
මියගියද, ජීවිතය තුළදී ඔබ රැස් කරගත් දාන, ශීල, භාවනා වල ශක් තිය පින, කුසලය කුමන අභිෙයෝගයක්  
හමුෙව් වුවද ඔබට සසර පිහිටට පැමිෙණන බව, ඔබව අතහැර ෙනොයන බව ෙම් සිද්ධිෙයන් පැහැදිළිවනු ඇත. 
භව ගමන නිමාකරගන්නාතුරු ඔබට සසර පිහිටට සිටින එකම කල්යාණ මිතුරා ෙතරුවන් සරණ විනා අන් 
කුමන සරණක් ද? පිහිටක් ද? 
 
ෙතරුවන් සරණ නැමැති පුණ්ය ෙකෙත් ඔබ දානය, ශීලය, ෛමතිෙය් බීජයන් අඩු වැඩි බවකින් ෙතොරව 
වපුරාගතෙහොත් එහි නියත සශික අස් වැන්න ආයුශ, වර්ණ, සැපය, බලය වනු ඇත. ඉහත කරුණු 
පැහැදිලිකරෙගන ඔබ පඥාව වඩවාගත යුතුය. ෙලොව්තරු බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව, 
දානය, ශීලය, ෛමතිය නිරතුරුවම ජීවිතය තුළින් වඩන්න කියලයි ෙද්ශනා කර වදාෙළේ, ඉහත ධර්මතාවයන් 
ඔබට සතර අපාෙයන් මිදීම සාක්ෂාත් කරෙදන ධර්මතාවයන් නිසාය. මුලින්ම ඔබ සතර අපාෙයන් මිෙදන්න. ඒ 
සඳහා ඉහත ධර්මයන් ඔෙබ් ජීවිතෙය් හවුල්කරුවා කරගන්න. ෙකොටස් කරුෙවක්  කරගන්න. ෙතරුවන් 
ෙකෙරහි ශද්ධාව, දානය, ශීලය, ෛමතිය ජීවිතය තුළින් වඩන විට පිංවත් ගිහි පැවිදි ඔබ විෙශේෂෙයන් 
අවධානෙයන් ඉන්න ඕෙන්. මාර ධර්මයන් පිළිබඳව තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය සෑම විටම ඔෙබ් ෙම් පිරිසිදු 
කියාවන් අපවිත කරනවා. ඒවාෙය් ශක් තිය හීනකරනවා.  
 
සක් කාය දිට් ඨිය නැමැති මමත්වෙය් දැඩිභාවය මාර දූවරුන් ඔබට පලන්දන කටු ඔටුන්නක් . ඔබ මහත් 
උජාරුෙවන් එම කටු ඔටුන්න පළඳෙගන තමාවත් තමාටම අයිති නැති, නිරතුරුවම අනිත්යභාවයට ෙලෝකයක 
රජකම් කරනවා. ඉහත සඳහන් කළ අලි පහාරෙයන් අපවත් වූ පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙසේ අපවත්වීෙමන් 
අනතුරුව සද්ධන්ත ෙපේත උපතකට වැෙටන්ෙන් උන්වහන්ෙසේ සතර අපාෙයන් ෙනොමිදී සිටි නිසාය. දැඩි ෙලස 
ශීලයක්  ආරක්ෂාකරෙගන ජීවිත්වුවත් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මග හරස් කෙළේ තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය 
නැමැති මාර සමීකරණයට උන්වහන්ෙසේ ෙනොදැනුවත්භාවෙයන් එකඟවී සිටි නිසාමයෑයි භික්ෂුව අනුමාන 
කරයි. එෙහත් පිංවත් ඔබ ශීල, සමාධි, පඥා මාර්ගෙය් ඉදිරියට ගියද, දාන ශීල භාවනා මාර්ගෙය් ඉදිරියට ගියද 
ඔබ ෙවෙහසවී ලබාගන්නා එහි පතිඵලයන් කිලිටි කරන, හීන කරන, තණ් හාව මාන්නය දිට් ඨිෙය් 
සතරඅපායගාමී දුකටම අයිති පාප මිතුරන් ඔබ ඔෙබ් කල්යාණ මිතුරන් කර ෙනොගන්න. ඔෙබ් ජීවිතය තුළ ඔබ 
ඔවුනට අවස් ථාවක්  ෙනොෙදන්න. එවැනි සිතක්  මතුවූ සැනින් එම සිත ඔෙබ් ෙනොෙව්යෑයි අතහැර දමන්න. එම 
සිත දුකට අයිති බව සිතන්න. සතර අපායට අයිති බව සිතන්න. පාපමිතුරන්ට ඔෙබ් ගෘහෙය් නවාතැන් 
ෙනොෙදන්න.  

මහ රහතතුන් වැඩි මග ඔස්ෙසේ .. සතර අපාෙයන් මිෙදමු - 40 
කළණ මිතුරුබෙව් - අගය නිමක්  ෙනොෙව් 
 

ෙම් සටහන ලියන ෙමොෙහොෙත් භික්ෂුව වැඩ සිටින්ෙන් අගනුවරට ආසන්නව පිහිටි ආරණ්යයක. ෙම් ආරණ්ය 
බිෙම් වඳුරන් 15 ක පමණ රංචුවක්  සිටිනවා. සවස ඇඳිරි වැටීෙගන එනවිට භික්ෂුව දුටුවා, ෙම් වඳුරු රැළ රාතිය 
ගතකිරීම සඳහා ෙතෝරාෙගන තිබුෙණ්, භික්ෂුව වැඩ සිටින කුටියට ඉහළින් තිෙබන විශාල ගස්  කිහිපය. සවස 
ඇඳිරි වැටීෙගන එනවිටත්, ෙම් සතුන් ෙකොළ කමින් හැසිෙරන ශබ්දය ඇසුණා. දැන් රාතී 8 පමණ ෙවලා. පැය 
ෙදකක පමණ කාලයක සිට ෙමෙහට ෙහොඳටම වහිනවා. තද සුළඟත් සමග විදුලි ෙකොටනවා. අහස ෙව්ගෙයන් 
ෙගොරවනවා. ෙම් සියලු සිදුවීම් සිදුවුවත්, ගෙසේ වඳුරන් සිටින බවක් වත් ඇෙසන්නට නැහැ. ඒ තරමටම ෙම් 
සිදුවීම් හමුෙව් වඳුරන් නිහඬයි. පුංචි පැටව් බෙඩ් එල්ලාගත් වඳුරු අම්මලා ෙම් රංචුෙව් සිටියා. සීතල නිසා, 
ෙගරවිල්ල නිසා පුංචි පැටෙවක් වත් කෑගසන්ෙන් නැහැ. ෙම් සතුන් සතුටින් ෙම් දුක විඳිනවා වෙගයි. මනුෂ්ය 
දරුෙවක් , වැඩිහිටිෙයක්  ෙම් වහින වැස් සට, සීතලට, විදුලි ෙකටිල්ලට හසුවුෙනොත් ෙමොනතරම් එයට එෙරහිව 
පතිකියා දක් වයිද? ඒත් ඒ සතුනට ඒ දුක ගැන කිසිම හැඟීමක්  නැහැ. පතිචාරයක්  නැහැ. 
 
ඒ තරමටම ෙම් තිරිසන් සතුන්ට දුක පත්තියන් ෙවලා.  
 
දීර්ඝ කාලයක්  සතර අපාෙය් ඉඳලා, ඒ සතුන්ට දුක හුරුයි. දුක සැෙපන් භාරගන්නවා. ෙම් තරම් ෙගොරවමින්, 
විදුලි ෙකොටමින්, සුළඟ හමමින් වැසි වසිනවිටත් දුකක්  ෙනොදැෙනන ෙම් සතුනට සංසාරය ෙකොෙතක්  දුර 
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ෙවයිද? 
 
ඒ සතුන් දුක කියන වචනෙය් සැබෑ අර්ථය දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාම කල්ප ගණනාවක්  ගියද ෙම් සතුනට 
සුගතිෙය් සැප ඇති දිව්ය මනුෂ්ය උපතක්  සිදුවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මනුෂ්ය දරුෙවක් ට ෙම් ස් වභාවය නැහැ. 
වැස් සකදී, ශීතලකදී ක්ෂණිකව පතිචාර දක් වනවා. ඒ අයට දුක දැෙනනවා. එෙහම දැෙනන්ෙන් දුක පිළිබඳව 
හැඟීමක්  ඇති නිසා. ෙම් තිරිසන් සත්ත්ව ජීවිතත්, ඔබෙග් උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතයත් සංසන්දනය කරලා බලන්න. 
මනුෂ්යයා දුක හඳුනාගැනීෙම්, අවෙබෝධකරගැනීෙම් හැකියාව අතින් ෙමොනතරම් ඉදිරිෙයන්ද සිටින්ෙන් 
කියලා. සසර දුක ගැන වැටහීමක්  ඇතිකරගත් නිසාමයි ඔබට ෙම් පුණ්යවන්ත මනුෂ්ය ජීවිත ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් හැම මනුෂ්යයාටමත් ෙම් හැකියාව ලැබී ෙනොමැති බව අපි අත්දැකීම් තුළින්ම 
ෙත්රුම්ගන්න ඕෙන්. දිනක්  භික්ෂුව හමුවට ෙබොෙහොම සැපට හැදුණු, සුරතල් ෙලොකු තරුණ ඇල්ෙසේෂන් 
බල්ෙලක්  සමග පැමිණි ෙනෝනා ෙකෙනක්  ෙමෙහම පශ්නයක්  ඇසුවා. 'හාමුදුරුවෙන් මට පශ්නයක්  
තිෙබනවා. ඔබ වහන්ෙසේෙගන් පිළිතුරක්  බලාෙපොෙරොත්තුෙවනවා' කියලා. භික්ෂුව සිතුවා ධර්මය ගැන 
පශ්නයක්  ෙවන්නඇතිය කියලා. 'හාමුදුරුවෙන් ෙම් මෙග් සුරතල් බල්ලා ඊළඟ ආත්මෙය්දී මෙග් දරුෙවක්  
කරගන්න මට ඕෙන්. ඒක කරගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?' පශ්නය ඇය ඇසුෙව් කිසිම චකිතයකින් ෙතොරවයි. ඇයට 
දියයුතු එකම පිළිතුර නම් 'ලබන ආත්මෙය් ෙම් බල්ලා ඔෙබ් දරුෙවක්  කරගන්න ඉඩක්  නැහැ. හැබැයි ඊළඟ 
උපෙත්දී ඔබ සුනඛයකුෙග් කුෙසේ බැල්ලි පැටෙවක් ව ඉපෙදන්න ෙහොඳටම ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් සුනඛ සංඥාව 
ඔබ සිතින් ඉවත් කර ෙනොගත්ෙතොත්.....' කියලා  
 
බලන්න ෙම් බුද්ෙධෝත්පාද කාලයකදී ලැබූ මනුෂ්ය ජීවිතයත්, තිරිසන් ෙයෝනිෙය් උපත ලද සෙතකුත් අතර 
තිෙබන පරතරය දකින්න දක්ෂ නැහැ. ඇය සමාජෙය් ඉහළ තලෙය් වන සමාජ තත්ත්වයක්  හිමි කාන්තාවක් . 
තමා සසර කළ මහා පුණ්ය ශක් තියකින් ලබාගත් ෙම් මිනිසත්බව දක්ෂභාවෙයන් කළමනාකරණය කිරීමට ඇති 
ෙනොහැකියාව නිසාමයි සත්ත්වයා සතර අපායට වැෙටන්ෙන්. ෙම් දක්ෂභාවය මතුකර ෙදන්ෙන් කළ්යාණමිත 
ආශය මගින්මයි. වර්තමාන සමාජෙය් අලුත්ම විලාසිතාව තමයි සමහර පිංවතුන් කළ්යාණමිතයින් ෙලස ඇසුරු 
කරන්ෙන් තිරිසන් සතුන් වීම. මනුෂ්යයන්ට වඩා තිරිසන් සතුන් ෙහොඳ යෑයි කියා තිරිසන් ෙයෝනිෙය් සතුන් 
කළ්යාණ මිතයන් ෙලස ඇසුරු කරයි.  
 
කළ්යාණ මිත සතුන් ගැන කථා කිරීෙම්දී ෙගවල්වල ඇති කරන සුරතල් විසිතුරු මාළු ගැනද මතකය අවදි විය. 
ඔක් සිජන් නල කියාත්මක වන මාළු ටැංකි නිවාස වලට විලාසිතාවක්  ෙසේ එකතුවී තිෙබ්. සමහරවිට ෙගදර 
පිහිටි කෘතිම මැද මිදුෙල් ඇති ෙපොකුෙණ් මාළු ඇති කරයි. ෙගදර පිංවත් ෙනෝනා මහත්මයා මාළු ටැංකිය 
ඉදිරිපිට හාන්සි පුටුව තබාෙගන විෙව්කය ගතකරන්ෙන් මාළුන්ෙග් හැසිරීම්රටා ෙදස බලමිනුයි. පිංවත් 
ෙනෝනා මහත්වරු දවෙසේ වැඩි ෙව්ලාවක්  මාළු ටැංකිෙය් චමත්කාරය නරඹයි. ෙමය සමාජෙය් පැතීරීෙගන යන 
අලුත් 'භාවනාවකි'. ෙම් භාවනාවට අපි 'මාළු ටැංකි භාවනාව' යෑයි කියමු. ෙම් භාවනා කිරීම් නිසා අධික රුධිර 
පීඩනය, මානසික ව්යාධීන් අඩුවන බව ෛවද්ය මතයක්  ෙලස ඔවුන් දක් වයි. එය ඔවුන් තරෙය් විශ්වාස කරයි. 
ඒ නිසාම විෙව්ක කාලෙය් 'මාළු ටැංකි භාවනාව' කරයි. සැබැවින්ම ෙමය භාවනාවකි. ඒ කියන්ෙන් වැඩීමකි. 
නමුත් වැෙඩන්ෙන් තිරිසන් සත්ත්ව සංඥාවයි. මාළුන් පිළිබඳ කැමැත්තයි. ඡන්ද රාගයයි. ඒ කියන්ෙන් ඔබ 
ෙනොදැනුවත්භාවෙයන් වඩන්ෙන් සතර අපායයි. එහි මාළු බිත්තරයක පතිසන්ධියයි. දහස්  ගණනින් වියදම් 
කරලා, විසිතුරු මාළු සුරතලයට හදලා, රුධිර පීඩනය, මානසික ව්යාධීන් අඩු කරගන්න ගිහිල්ලා ඔබ 
වැෙටන්නාවූ අගාධයක ගැඹුර ෙකොපමණක් ද? ෙම් පිංවත් ෙනෝනා මහත්වරුන්, තමන්ට නිෙරෝගීභාවයට පාර 
ෙපන්වන, කළ්යාණමිතයින් වශෙයන් සලකන්ෙන් තිරිසන් ෙයෝනිෙය් මාළුන්ය. එම කළ්යාණමිතයා තිරිසන් 
ෙයෝනියට යැමට ඔබට පාර කියාෙදනු නියතය. 'කළ්යාණ මිතයා' යන්ෙනහි අරුථ පවා අප නිවැරදිව 
හඳුනාගත යුතුව ඇත. කළ්යාණමිතයා යනු කල්ප සියගණනක්  ඔබට දුක් ෙදන, සතර අපාෙයන් ඔබව 
මුදාගැනීමට මාර්ගය පහදා ෙදන උත්තමයාය. ඔහු අවිද්යාෙව් අඳුෙරන් ඔබව දුරස් ෙකොට, පඥාෙව් ආෙලෝකය 
ෙදසට ෙයොමුකරයි. ෙමවැනි කළ්යාණමිතෙයක්  ඔබ ෙසොයාගැනීමට නම්, මුළින්ම ඔබ ඔබට 
කළ්යාණමිතෙයක්  විය යුතුය. ඔබ ඔබට කළ්යාණමිතෙයකු වන්ෙන් බාහිර කළ්යාණමිතයකු ආශය කිරීමට, 
ෙසොයාගැනීමට ෙපරාතුව එවැනි සත්පුරුෂ කළ්යාණමිතෙයකු ඇසුරු කිරීම වලක් වන ඔබ තුළ ඇති මාන්නය 
පරාජය කර නිහතමානීකම ඇතිකරගැනීම තුළින්ය. ඔබ තුළ ඇති අහංකාරකම, මාන්නය පරාජය ෙනොෙකොට, 
ඔබ නිහතමානී ෙනොවුනෙහොත් සත්පුරුෂ කළ්යාණමිතයින් සිය ගණනක්  ඔබට මුණගැසුනද, ඔබ ඔබෙග් 
මතවාද, දෘෂ්ඨිවල පැටලී තව තව අකුසල් රැස් කර ගන්නවා විනා, යහපත කරා ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් 
ෙනොකරයි.  
 
සැබෑ කළ්යාණමිතයා මතවාදයක, දෘෂ්ඨියක එල්ලීගත් අයකු ෙනොෙව්. ඔහු සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණෙයන් 
අවෙබෝධකර වදාළ ශී සද්ධර්මය, එකම මාර්ගය කරගත්ෙතකි. එය දෘෂ්ඨි මතවාද නැති විවෘත ධර්මයකි. 
භික්ෂුවෙග් භික්ෂු ජීවිතය තුළදී, ෙම් අහංකාරභාවය නිසා ෙමොන තරම් ගිහි පැවිදි පිරිසක්  අකුසල් කරගන්නවා 
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ෙබනවාද? 

. 
 

ොට, 

 
ා එම ගමනින් 

පස් සට හරවන්ෙන් තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨ§ය කියන ධර්මතාවයන් හරහාමය.  

්  
 අතීතෙය්දී ෙගවන ලද, 

නාගතෙය්දී ෙගවාදැමීමට නියමිත අති බිහිසුනු සිර දඬුවමකින් නිදහස් වීමක් ය.  

ත්, ඔබම වූ 

 
 

දැකලා තිෙබනවාද. වචනෙයන් කියන්නට අකමැති අකුසල් කරෙගන සිටිනවාද. භික්ෂුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් යම් 
අවෙබෝධාත්මක ස් වභාවයක සිටිනවා නම් එහි මුල්ම ෙගෞරවය හිමිවන්ෙන් භික්ෂුව තුළ ෙගොඩනගාගත් 
නිහතමානීකමටමයි. එම නිහතමානීකම භික්ෂුව ඇතිකරගත්ෙත් සද්ධර්ම ශවණය නිසාමයි. ඒ තුළින් වැඩුනු 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි වූ ශද්ධාව නිසාමයි. සංසාරිකව වැඩූ පුරුදු නිසාමයි. ඒ නිහතමානීකම භික්ෂුවට 
ෙනොතිබුණානම් භික්ෂුව තවම සතරඅපාෙයන්වත් මිදී ෙනොමැති අසරණම ගිහිෙයක් . 
 
මුළින්ම භික්ෂුව, භික්ෂුවට සත්පුරුෂෙයක්  වුණා. ෙදවැනුව සත්පුරුෂ ආශය ෙසොයාෙගන ගියා. සාධු¾ සාධු¾ ඒ 
නිහතමානීභාවයට මාෙග් නමස් කාරය ෙව්වා¾ 
 
ෙතරුවන් නමස් කාරය කළාට අනතුරුව මා නමස් කාරය කරන්ෙන් ඒ නිහතමානීභාවයටමය. නමුත් ඔබ 
අදක්ෂනම් සංසාරික පුරුදු හිඟ නම් ෙම් පතිපදාව තුළ වැෙඩන්ෙන් අහංකාරකමමය. ෙම් 
අවාසනාවන්තභාවෙයන් ඔබ වහ වහා මිදිය යුතුය. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.. 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' ‐ 41 ෙකොටස 

ෙම් බිහිසුනු සිර දඬුවමින් නිදහස ් ෙනොවුනෙහොත්.... 
 
භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණි එක්  පිංවත් මහත්මෙයක් , තමා තුළ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ඇති ශද්ධාව ගැන විස් තරයක්  
ඉදිරිපත් කළා. 'හාමුදුරුවෙන් මා තුළ ඇති ශද්ධාව නිසා අලිෙයක්  ඉදිරියට වුණත් යන්න මට පුළුවන්' කියලා. 
තමා තුළ වඩවාගත් ශද්ධාව මමත්වය, මාන්නය තුළින් ෙමොනතරම් අපවිත් රභාවයට පත්කරෙගන 
ති
 
ෙමය ෙමෝහ මූලික ශද්ධාවකි. ඔබ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව ඇතිකරගන්ෙන් අලි ඉදිරියට යැමට ෙනොෙව්
අලියා ඉදිරියට යන්නය කියලා අපව ෙමෙහයවන සිත අනිත්ය වශෙයන් දැකීමට පුරුදුවීමටය. අලි ඉදිරියට
යැමට නම් ඔබ කළ යුත්ෙත් සත්ෙවෝද්යානයට ෙගොස්  ඇත්ෙගොව්වකු වීමට අදාළ පාඨමාලාවක්  හැදෑරීමය. 
ෙතරුවන් සරණ යන්ෙන් ධර්ම මාර්ගෙය් ඉදිරියට යැමටය. වීරයන් වීමට ෙනොෙව්. ඔබව වීරෙයක්  කිරීමට 
හදන්ෙන් මාරයාමය. වීරත්වය ඔබට ආෙරෝපනය කර සක් කාය දිට් ඨිය ෙපෝෂණය කිරීම මාරධර්මයයි. භික්ෂුව 
එම පිංවත් මහත්මයාට කියා සිටිෙය් 'මහත්තෙයෝ, සිත නැවත ඔවැනි පකාශයක්  පකාශ කරන්න හදනෙක
තමා තමාටම ෙටොක් කක්  ඇනගන්න' කියායි. ෙමය 'හරක්  සිතක් ' යෑයි සිතන ෙලසයි. යම් ෙහයකින් එම 
මහතා, ඔබ ෙමෝහ මූලික ශද්ධාව දරාෙගන වල් අලිෙයක්  ඉදිරියට ගියානම් එය ඔහුෙග් විනාශය වීමටද ඉඩ
තිබිණි. දැඩි වීර්යෙයන් ධර්ම මාර්ගෙය් ඉදිරියටම යැමට උත්සහ කරන පිංවතුන්ව, මාරය
ආ
 
ඔබ ෙම් භව ගමනින් නිදහස්  ෙවනවාට මාරයා අකමැතිය. ෙම් බව ඔබ ෙහොඳින් ෙත්රුම්ෙගන තන්හාව, 
මාන්නය, දිට් ඨ§ය කියන අසත්පුරුෂ ධර්මයන් පරාජයට පත්කළෙහොත්, ෙලෝකය නැමැති මාරයාෙග් හිර 
ෙගදරින් නිදහස්  වීමට ඔබට හැකිය. ඔබ ලබන එම නිදහස, ජීවිතාන්තය දක් වා ලැබූ සිර දඬුවමකින් නිදහස
වීමට වඩා ලක්ෂ වාරයක නිදහස් වීමකි. කල්ප සියක්  ෙකෝටි, පෙකෝටි ගණනක සිට
අ
 
විත්තිකරුවාත්, පැමිණිලිකරුවාත්, වැරදිකරුවාත්, විනිසුරුවරයාත්, විනිසුරුකරුවාත්, අළුෙගෝසුවා
ෙලොවක, නිදහස් වීම පෙසක තබා, බන්ධනාගාරගතව සිටීම සැපයක් ෙකොට දකින, සිරකරුවකුෙග් 
මෙනෝභාවෙයන් මිදීමට කාලයයි ෙම්. සම්මා සම්බුද්ධ මාර්ගයයි ෙම්. සිරකාර මෙනෝභාවය ඔබ තුළ 
ඇතිකරන්ෙන් තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨ§ය විසින්මය. මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාමය. ඔබට රිදුම්ෙදන ෙම් භව
තුවාලය, සුවපත් කරගැනීම සඳහා ෙවෙහෙසන සෑම ෙමොෙහොතකම, සුවපත්ෙවමින් යන තුවාලය මත මාරයා
විසින් තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨ§ය නැමැති ඉහත විෂබීජ තබයි. තුවාලෙය් ෙව්දනාව මතට , මාර දූවරුන්ෙග් 
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 සැපය 

දුවවා ගන්ෙන් ඔබ විසින්ම වීමය. ඔඩුදිවීම යනු කුණුවීමයි. ෙම් කුණුවූ 
ධ්යාත්මය අයිති සතර අපායටය.  

ඇති 

යනවා. බලන්න ස් ථêර ශක් තිමත්භාවෙයන් 
න්නා වූ ෙලෝකය, 'මම' ෙමොෙහොතින් බිඳී විසිර ගිය ස් වභාවය. 

 . ෙම් 

ස්  
ලා, නළල රැළිෙවලා.... මරණබිය රැඳුණ මුහුණක්  ෙන්ද ඔබ දකින්ෙන්. ෙමන්න ෙම් 

් වභාවෙය් මරණභිය 

ට 

කුයි ෙම් භූත සත්ත්වයා තුළ දිස් වුෙණ්. විනාඩි 2කින් පමණ එම භූත සත්ත්වයා දර්ශනෙයන් 
නොෙපනී ගියා.  

 විට දුටුව එම භූත සත්ත්වයා ගැන තැෙබන පහත සටහන අනුමාන වශෙයනුයි 
ලපා සටහන් කරන්ෙන්.  

ලා 

නවා. 

ය 
 

ලගන්න 
 ශක් තිමත්ව. මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් ෙනොකිරීම ෙමයට එකම ෙහේතුව ෙවනවා. 

 

ෙවරළු ගෙසේ උපාදානය 

සියුමැලි ඇඟිලි තුඩු වලින් ලැෙබන පහස, සැපය නිසාම ඔබ ඒ විෂබීජයන්ට කැමතිය. පියය. ෙම් පහස,
අනිත්ය වශෙයන් දැකීමට අප පමාදෙවන්ෙන් විඳීමට ඇති ජන්දරාගය නිසාමය. තුවලයත්, ෙව්දනාවත් 
ඔබෙග්මය. පශ්නය වන්ෙන් එය ඔඩු
අ
 
භික්ෂුව ඉහත සටහන සටහන් කෙළේ අදක්ෂභාවය නිසා සතර අපායට වැටුණු මනුෂ්යෙයක්  පිළිබඳ කරුණු 
සඳහන් කරන්නටය. එක් තරා මහත්මෙයක්  සිටියා, ඔහු පදිංචිව සිටිෙය් ගම්පහ දිස් තික් කෙයයි. ඔහු දක්ෂ 
පිහිනුම්කරුෙවක් . නිරතුරුවම ගැඹුරු දිෙය් පිහිනන්න දක්ෂයි. ඔහු ගැන දන්න කිසිෙවක්  සිතන්න නැතුව 
ෙමොහු කවදාකවත් දිෙය් ගිලී මිය යයි කියලා. අපි ෙනොසිතන ෙද්වල්, ෙහේතුඵල ධර්මයන් නිසාම සිදුවන 
ෙලෝකෙය් ෙම් මහත්මයා මුහුෙද් පිහිනීමට ෙගොස්  ජලෙය් ගිලී මිය
ග
 
පිහිනුම් දක්ෂෙයක් ය කියන ෙනොබිෙඳන විශ්වාසය, ෙමොෙහොතකින් බිඳී ගියා. ෙමොහුෙග් කකුෙල් ෙකන්ඩ 
ෙපරළීම ෙහේතුෙවන්. ෙමොහු ෙගොඩාක්  පිං දහම් කරගත්ත අෙයක්  ෙනොෙවයි. විෙනෝදශීලීව ජීවත්වූ අෙයක්
මරණය සිදුෙවලා මාස 4කට විතර පස් ෙසේ ෙම් මියගිය මහත්මයා අරමුණුෙකොට සිටියදී භික්ෂුව ඉදිරියට 
පාෙවන ස් වභාවෙය් මිනිස්  රුවක්  පැමිණියා. ෙම් සත්වයාට තිබුෙණ් ෙබොෙහෝම සියුම් කයක් . ෙපොෙළොෙවන් 
මීටර 3ක්  පමණ උසිනුයි භික්ෂුව ඔහුව දැක් ෙක්. පාෙවන ස් වභාවෙය් සත්ත්වෙයක් . මිනිස්  රුවක් . හරියට භූත 
ස් වභාවයක්  වෙග්. ෙම් මිනිස්  කයක්  සහිත සියුම් සත්ත්වයාෙග් මුහුෙණ් ස් වභාවය ඔබට විස් තර කරනවා. ඔබ 
ෙමෙහම සිතන්න. ඔබ යෙමකු=ෙග් ෙබල්ල මිරිකනවා. එතෙකොට ඔහුෙග් මූෙන් ස් වභාවය ඔබට මතකද? ඇ
ෙලොකුෙවලා, උඩගිහිල්
ස
 
රැඳුණු, ඇස්  ෙලොකුවී ගිය, නළල රැළිවැටුණු ස් වභාවයක්  තමයි ෙම් භූත සත්වයාට තිබුෙණ් . ෙමොහු 
තුෂ්නිම්භූතව සිටිෙය් හරියට භිරාන්ත ෙවලා වෙග්. ඔබ එය ෙමෙහම සිතන්නෙකෝ. මනුෂ්යෙයකුෙග් හිස
ෙපොල්ලකින් ගැසුවෙහොත් ඔහුට ෙමොෙහොතක්  යනතුරු සිතාගන්න බැහැ ෙන්ද ෙමොකක් ද වුෙණ් කියලා. 
ෙමවැනි ස් වභාවය
ෙ
 
භික්ෂුව සමාධිෙයන් පසුෙවන
ග
 
තමා තුළ තිබු පිහිනීෙම් හැකියාව නිසා දිෙය් ගිලී මියයන ෙමොෙහොෙත් ෙමොහුට හිතාගන්නවත් බැරිෙව
තිෙබනවා තමාට ෙමොකද වුෙණ් කියලා. තමාෙග් හැකියාවන් ගැන නිත්යභාවෙයන්, ස් ථිරභාවෙයන් 
මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් ගන්න අයට එම හැකියාවන් වරදිනවිට පරදිනවිට විශාල තැතිගැනීමක්  හටගන්
ජලය තුළ ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක්  කරන විට ශක් තිමත් කුසල් ෙහෝ අකුසල් සිතක්  පහල වන 
අවස් ථා අඩුයි. ෙමොකද ෙ◌ච්තනාව සකස්  ෙවන්ෙන් ජීවිතය ෙබ්රාගැනීමට අදාළව. ෙම් ෙහේතුෙවන් මරණබි
තැතිගැන්ම සමගම අවසාන සිත සකස්  ෙවලා ඊළඟ පතිසන්ධිය අල්ලාගන්නවා. ෙමහිදී ශක් තිමත් කුසල්
අකුසල් සිතක්  සකස්  ෙනොවුන නිසා සිදුවන්ෙන් ෙබොෙහොම සියුම් ස් වභාවෙය් උපතක් . මැෙරන ෙව්ලාෙව් 
සකස් වූ තැතිගැන්ෙම් ස් වභාවෙයන්ම රුව ගුණ සහිත සිත් පරම්පරාවක්  තමයි ඉදිරියට සකස්  ෙවන්ෙන්. ෙම් 
භූත සත්වයා හරියට හරියට තද නින්ෙද් සිට පිබිඳුණු ෙකෙනක්  වෙග්. තවම ෙමොකුත් සිතාගන්න, අල්
බෑ

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.... 
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ජලෙය් ගිලී මියගිය මහත්මයාෙග් ඥාතීන් භික්ෂුවෙගන් විමසුවා කුමක් ද ෙම් සත්වයා ඉහත ස් වභාවෙයන් 
මුදවාගැනීමට කළයුත්ෙත් කියලා. අනුමාන වශෙයන් භික්ෂුව පකාශ කළා මහා සංඝරත්නය උෙදසා දානයක්  
ෙදන්න, මරණයට කැපවු සතුන් නිදහස්  කරන්නය කියළා. දානය ෙදන්න කීෙව් ඒ සත්වයාට ආයුෂ, වර්ණය, 
සැපය, බලය ලබාදීමට. මරණයට කැපවු සෙතක්  නිදහස්  කරන්න කීෙව් එම සත්වයා මරණබිෙයන් 
තැතිගැනීෙමන් තවම ජීවත්වන නිසාය. සියක්  නමකට අධික මහාසංඝරත්නයට සාංඝික දානයක්  පුජාකරලා, 
මස් කඩෙයන් කුකුෙලක්  නිදහස් කරලා අරමුණ වශෙයන් ඒ අය මතක තබාගත්ෙත් තම ඥාතියා ඉහත භූත 
ස් වභාවෙයන් මිදී සුගතියක්  ලබාගනිත්වා කියලයි. ෙම් ආකාරෙයන් පිං අනුෙමෝදන් කළාට පසුව දිනක්  භික්ෂුව 
සමාධිෙයන් පසුෙවන විට භික්ෂුවට දර්ශණය වූෙය් ෙහොඳින් අතුවලින් පිරුණු ගසකි. එම ගෙසේ අතු අතරින් 
භික්ෂුවට දර්ශණය ෙනොවු අෙයක්  පකාශ කෙළේ 'මම දැන් සිටින්ෙන් ෙවරළු ගෙසේ' කියාය. දර්ශනය ෙමතැනින් 
නිමාවිය. අදාළ ඥාතීන්ෙගන් භික්ෂුව විමසුවා තම මියගිය ඥාතියාෙග් නිවෙසේ ෙවරළු ගසක්  තිෙබනවාද කියලා. 
එවිට ඒ අය 'නැහැ' කියලා කිව්වා. එෙහමනම් ඔබලාෙග් නිවෙසේ ෙවරළු ගසක්  තිෙබනවාද ඇහුවා. ඒ අය කීවා 
ෙගදර ෙදොරකඩම ෙවරළු ගසක්  තිෙබනවාය කියලා.  
 
බලන්න ෙම් සත්වයා උපාදානය කරපු හැටි. ඉහත සඳහන් කළ භූත සත්වයා ෙවනුෙවන් සියක්  නමක්  වූ 
මහාසංඝරත්නයට දානයක්  පිලිගන්වලා, සතුන් නිදහස්  කරලා සියලුම පිංකම් සිදු කෙළේ ඔහුෙග් වැඩිමහල් 
සෙහෝදරයා. ෙම් මියගිය මහත්මයාෙග් දරුවාත් දැන් සිටින්ෙන් ෙම් වැඩිමහල් සෙහෝදරයාෙග් නිවෙසේ. ෙම් 
සෙහෝදරයින් ෙදෙදනා ෙබොෙහෝම ෙලන්ගතුව ජීවත්වුණ ෙදෙදෙනක් . වැඩිමහල් සෙහෝදරයා ෙබොෙහෝම 
සද්Aධාවන්ත ෙබෞද්ධෙයක් .  
 
දිෙය් ගිලී මිය ගිය තම බාලසෙහෝදරයා මියගිය පසු මුලින්ම ලැබූ තැති ගත් ස් වභාවෙය් සියුම් භූත ස් වභාවයක 
සිටියත්, තම වැඩිමහල් සෙහෝදරයා සහ ඥාතීන් කරපු ශක් තිමත් පින නිසා එම භූත ස් වභාවෙයන් මිදුනා. තැති 
ගැනීෙමන් මිදුනා. මරණ භිය පහව ගියා. එය හරියට තද නින්ෙදන් අවදිවුන මනුෂ්යෙයක්  මුහුණට වතුර 
ඉසගන්න වෙග්. ඔහුට දැෙනන්න, දකින්න ලැබුන තමාව අරමුණු කර අනුෙමෝදන් කළ පින. එෙහත් ෙම් 
අවාසනාවන්ත සත්වයා ක්ෂණිකව ඔහුෙග් කැමත්ත ඡන්ද රාගෙයන් අල්ලා ගත්තා. ඒ කැමැත්ත තමයි තමාට 
පිං අනුෙමෝදන් කිරීම සිදුකළ කුඩාකාලෙය් සිට සෙහෝදරත්වෙයන් බැදුණු ෙමන්ම මියගිය ඔහුෙග් දරුවාද ඒ 
ෙමොෙහොෙත් ජීවත්වූ තම වැඩිහිටි සෙහෝදරයාෙග් නිවෙසේ ඉදිරිපිට ෙදොරටුව යාබද ෙවරළු ගස. අර ශක් තිමත් 
පින දැෙනද්දීම තෘෂ්නිම්භූත භූත ස් වභාවෙයන් මිදුනත්, ඔහු නැවත පතිසන්ධියක්  ලැබුෙව් ෙවරළු ගෙසේ. ෙවරළු 
ගෙසේ අතු අතරින් ෙම් සත්වයා කටහඬ පමණයි ඉදිරිපත් කෙළේ. ඔහුෙග් කෙය් ස් වභාවය භික්ෂුවට අරමුණු වුෙය් 
නැහැ. ඔහු රුක් ෙදවිෙයක් ද එෙසේත් ෙනොමැතිනම් පරදත්ත රූප ජීවී වැනි ෙපේත ෙකොට් ඨාශයකට අයත් 
ෙකෙනක් ද කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ.  
 
ෙමතැනදී සිදුවු අවාසනාවන්ත සිදුවීම තමයි, ෙමොහු පිං අනුෙමෝදන්ව සිටියදීත් ශක් තිමත් ෙනොවු තැනක්  
උපාදනයකර ගැනීම. ඊට එකම ෙහේතුව ජීවත්ව සිටිය කාලය තුළදී දානය, ශීලය, ෙතරුවන් ෙකෙරහි සද්ධාව 
ජීවිතය තුළින් පුරුදු පුහුණු ෙනොකිරීම. ඥාතීන් දරුවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්දරාගය. ෙම් ඡන්ද රාගයද 
ඇතිෙවන්ෙන් දන් "ෙමන් ජීවිතය තුළින් අතහැරීෙම් ශක් තිය ඇති කරෙනොගැනීම නිසාය. ෙමොහු මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දී පුරුදු පුහුණු කරපු ශක් තිමත් ධර්මශක් තියක්  තිබුණා නම් භූත ස් වභාවෙයන් මිෙදන ෙමොෙහොෙත් එම 
අතීත ධර්ම ශක් තිය මතුවී ශක් තිමත් මනුෂ්ය දිව්ය ස් වභාවයක්  ලැබීමට ඉඩ තිබිණි යෑයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි.  
 
ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙමොහු ෙකොෙහේ සිටිනවා දැයි භික්ෂුව ෙනොදනී. නමුත් අදාළ ඥාතීන් භික්ෂුවෙගන් විමසුෙව් දැන් 
කුමක්  කළයුතු දැයි කියලාය. 'දැන් ෙමොනවා කරන්නද? ෙමොහු ෙවරළු ගෙසේ රැදිලා සිටින්ෙන් යමක්  දැඩි ෙලස 
ඡන්ද රාගෙයන් අල්ලාෙගන. එම ඡන්ද රාගය තිෙබන තාක් කල් ෙමොහු ෙමතනින් ගලවා ගන්න බැහැ. ෙමයා 
ෙගදර ෙදොරටුව ඉදිරිෙයම ගසට ෙවලා තම සෙහෝදරයා, දරුවා, ඥාතීන් බලමින්, දකිමින්, සතුටුෙවමින් ඇති. 
ඔබ කළ යුත්ෙත් ෙම් ෙවරළු ගස මුල ආසනයක්  හදලා, දිනපතා එම ආසනයමත ඉදෙගන ෙම් ඇස, කන, 
නාසය, දිව, මනස, කය අනිත්යයයි කියලා සඡ්ඡායනය කරන්න. නැවත නැවත ෙමය ඇෙසන විට ඔහු සිතන්න 
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ගනී ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක් ද කියලා. අර්ථය, ශබ්දය, රසය ටික ටික දැෙන්වි. කුසල් සිතුවිලි මතුෙව්වී 
ෙවනසක්  සිදුෙවන්න පුළුවන් ඔතනින් පමණයි. 'හැබැයි ෙමොනම ෙහේතුවක්  නිසාවත් තම ඥාතියා ෙමවැනි 
ජීවිතයක්  ලබා ෙවරළු ගෙසේ සිටිනවා යෑයි ෙගදර අෙනක්  අයට කියන්න එපා' යෑයි භික්ෂුව කිව්වා. එයට ෙහේතුව 
ජීවත්ව සිටින අයට අමනුෂ්ය සංඥා වැෙඩන නිසාය. තම වැඩිහිටි සෙහෝදරයා තමාෙග් අධ්යත්මික වර්ධනය 
උෙදසා ෙවරළු ගස මුල දැනටත් අනිත්ය සඡ්ඡායනාව කරනවා ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි. එය මියගිය අයට 
ෙසේම ජීවත්ව සිටින අයටද ආශිර්වාදයක්  මිස දුක පිණිස ෙහේතුවන ෙදයක්  ෙනොෙව්. ජීවත්ව සිටින තැනැත්තාටද 
එය සතර අපාෙයන් මිදීම සඳහා ෙහොඳ කමටහනකි. ඔබද ෙම් සටහන කියවා යම් කුසල් සිතක්  ඇතිවුනා නම් 
එම පින එම ඥාතියාට අනුෙමෝදන් ෙව්වායි∙ සිතන්න. ඔහුට එය සුගතියක ඉපදීමට මෙහෝපකාරිවනු ඇත. ෙමය 
කියවන ෙනොකියවන පිංවත් ඔබද ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් ෙනොකිරීම නිසා මරණින් පසු අත්වන විපාක දැක 
නිරතුරුවම සතර අපාෙයන් මිදීම අරමුණුකර ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල සද්ධාව, ශීලය, දානය ජීවිත තුළින් 
වඩන්න.  
 
මෙග් කර රැස් කරන්නාවු සෑම ෙදයකම අනිත්යය බව දකින්න. ඔබ ෙමෙසේ සතිෙයන් සිහිෙයන් යුතුව 
ජීවත්වන්ෙන් නම් එෙසේ ජීවත්වන ෙමොෙහොතක්  පාසා විභෙව් ආෙලෝකය ඔබ අත්විදිනු ඇත. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' ‐ 42 ෙකොටස 
ආරක් ෂාවීෙම් අරුත... 
 

ඔබ ෙමොන තරාතිරමක ෙකෙනක්  වුවත්, ඔබෙග් ආරක්ෂාව උෙදසා ඔබ ෙමොනතරම් උනන්දු ෙවනවාද? අපිට 
මගෙතොට ගමන් කරන සමහරවිටක ෙපෙනනවා ෙව්ගෙයන් ධාවනය වන අධිෙව්ගී වාහන. සන්නද්ධ භටයන්, 
නවීන අවිආයුධ... ෙම්සා විශාල ආරක්ෂක කම උපෙයෝගී කරෙගන ආරක්ෂාව ෙසොයන ස් වභාවය.  
 
තම ආරක්ෂාව උෙදසා, දරුපවුෙල්, ව්යාපාරෙය්, තනතුෙර් ආරක්ෂාව උෙදසා මනුෂ්යයා ෙදවියන් සරණ යනවා. 
ගහ තාරකා, ෙජෝතිෂ්යය, මිථ්යාදෘෂ්ටික ෙද්aශකයන් සරණයනවා. යමකින් පිහිටක්  ලැෙබයි කියලා 
විශ්වාසයක්  තිෙබනවා නම් මහා කලුගල් පර්වතයක්  යටින් ෙකෝටු කැබැල්ලක්  ගහල හරි පිහිට 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ෙම් අංශෙයන් ඉතාමත් පාථමික ඇදහිලි විශ්වාසයන් ඇතිව සමාජෙය් සමහරු 
කියාකරනවා. ෙම් ආරණ්යෙය් පිහිටි කඳුගැටය මුදුෙන් සිට ඈත පරිසරය ෙදස රාතිෙය් බලනවිට සිය 
ගණනාවක්  විදුලි ආෙලෝක ඇසට ෙපෙනනවා. ඈත කඳුගැට සිසාරා දැල්ෙවන ෙම් සෑම ආෙලෝකයක් ම දැල්වූ 
මිනිසුන් ෙසොයන්ෙන් ආරක්ෂාවයි. සත්වයා කාමයට ඇති කැමැත්ත නිසා එය අත්විඳීමට ජීවත්වීම සඳහායි 
ආරක්ෂාව ෙසොයන්ෙන්. වැඩි කලක්  ජීවත්ෙවන්න, වැඩිපුර ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, මනසට, කයට 
ආහාර- ආශ්වාදය අයිති කරෙදන්න.  
 
ෙම් සැෙවොම ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් 'මම' ෙපෝෂණය කිරීම සඳහාය. අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙදයක්  ආරක්ෂා 
කිරීමට අපි ගන්නා වූ ෙවෙහස නිසා කවදාහරි දිනක අප දුකට පත්වන්ෙන්ය. අප පාරක ෙතොටක ගමන් 
කිරීෙම්දී ෙප්නවා පිංවත් ඔබ යන ෙව්ගය. ෙම් ෙව්ගෙය් තරමටම තමන්ෙග් ජීවිතය තුළ බලපවත්වන තෘෂ්ණාව 
ද ෙව්ගවත්. ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට ආශ්වාදය අයිති කරගැනීෙම් ස් වභාවය මනින මිනුම් 
දණ් ඩ තමයි ෙම් ෙව්ගය. ඒ නිසා ඔබ ෙව්ගවත් නම් ඔබට ෙබොරු කරන්න බැහැ. ඔබ ෙගොඩාක්  ෙද්වල් 
රැකගන්න, ලබාගන්න, අයිති කරගන්න යන ෙකෙනක් මයි. ෙම් ෙව්ගය පිංවත් ඔබට පුදුම ආශ්වාදයක්  
දනවනවා. 'අනික්  අයට වඩා මම ඉහළින් ' කියලා දැෙනනවා. ෙම් සැප තව තව විඳින්න, තව තව ඉහළට 
යන්න, තව තව ආරක්ෂා ෙවන්න අවශ්යයි කියලා දැෙනනවා. ෙමවැනි අදහස් වලින් ඔබ මත්ෙවලයි ඉන්ෙන්. 
ආශ්වාදෙය් සතුට මිස කාමෙය් ආදීනවයන් හිතන්න ඔබලාට විෙව්කයක්  නැහැ. ෙමය මනුෂ්ය ස් වභාවයයි. 
ෙමම මනුෂ්ය ස් වභාවය තුන් කාලයටම ෙපොදුයි. ඒ නිසා ඉහත ස් වභාවයන් ෙවනස්  කරන්න සමෙතක්  නැහැ. 
ඔබ නායකෙයක් , පාලකෙයක් , විධායකෙයක්  ෙවන්ෙන්, ෙපර සංසාරිකව රැස් කළ පිං නිසාමයි. ඔබ පින නිසා 
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ඔය තැනට පත්වුවත්, පිෙනන් ලැබූ ජීවිතය, එහි සශිකභාවය ඔබව විනාශය කරා රැෙගන යන්න පුළුවන්. ඉන් 
මිෙදන්න නම් ධර්මානුකූල ජීවිතයකට ඔබ ෙයොමුෙවන්න ෙවනවා.  
 
ධර්මානුකූල ජීවිතයක්  සඳහා පිංවත් ඔබ වගකීම්, ව්යාපාර, තනතුරු, අතහැරිය යුතු නැහැ. තමාට පැවෙරන 
වගකීම් නිවැරදිව ඉටුකරමින් තමා ෙමෙලොව පරෙලොව ෙදෙකහිදීම ආරක්ෂා ෙවන්ෙන් ෙකෙසේද කියලා සිතීම 
වැදගත් ෙවනවා. එයට ඉතා පත්යක්ෂ මාර්ගය ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනා කර තිෙබනවා. යෙමක්  ෙතරුවන් 
ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව, ශීලය, දන්දීම, ෛමතිය තම ජීවිතය තුළින් වැඩුවෙහොත් එයට වඩා ආරක්ෂාවක්  
ෙමෙලොව, පරෙලොව වශෙයන් නැහැය කියලා. ඔබ නිරතුරුවම පළෙවනියා වීමට අයුතු ආකාරෙයන් උත්සහ 
ෙනොගන්න. නිරතුරුවම ජයගාහකෙයක්  වීමට උත්සහ ගන්න. එවිට ඔබ අතින් වන අකුසල් අඩුෙවනවා. ඔබ 
ධර්මය විශ්වාසෙකොට අවිචාරෙයන් පළෙවනියා වීමට උත්සහ ෙනොෙකොට, ජයගාහකෙයක්  පමණක්  වීමට 
උත්සහ කෙළොත් කවදාහරි දවසක ධර්මය විසින් ඔබව පළෙවනි තැනට ඔසවා තබනවාමය. ඔබට ඒ තැන හිමි 
නම්, ෙම් ආකාරෙයන් ඔබ හික් මීමට නම්, අර්ථවත් ෙලස ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන් යුක් ත විය යුතුය. 
ශීලය, දන්දීම, ෛමතිය ඔබ ජීවිතය තුළින් වැඩිය යුතුය. එවිට ඔබට එම ධර්මතාවයන් ඔෙබ් ආරක්ෂාව පිණිස 
ෙහොඳම සහකරුවා කරගැනීමට ඔබ දක්ෂවනු ඇත.  
 
ඔබ කවුරුන් වුවද, යම් තැනකදී ඔබ ආරක්ෂා වූවා නම්, අනතුරකින් ෙබ්රුණා නම්, ඒ ඔබ ආරක්ෂා වූෙය් ඔබ 
වැඩූ ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව, දාන, ශීල, ෛමතිෙය් ශක් තිය නිසාමය. නමුත් ඔබ සිතන්ෙන් ඔබ ආරක්ෂා 
වූෙය්, අනතුරින් ෙබ්රුෙණ් තමාට ෙයොදා සිටින ආරක්ෂක විධිවිධාන, එෙසේත් නැතිනම් ෙවනත් බාහිර ෙහේතුවක්  
නිසාය කියලා, එය සත්යයක්  ෙනොෙව්. ඔබ දැකලා තිෙබනවා, අහලා තිෙබනවා විශාල ආරක්ෂක වළලු 
දමාෙගන සිටියත් එක ෙමොෙහොතකින් ෙබෝම්බකරුෙවක්  ෙම් සියල්ල විනාශ කරෙගන තමනුත් විනාශ 
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමොන තරම් ආරක්ෂක පවුරු තිබුණද පහාරකයා උපකමශීලී නම්, මරාෙගන මැෙරන 
අෙයක්  නම් ආරක්ෂක උපකම අසාර්ථක බවයි.  
 
ෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කර කරන ආරක්ෂක කම අසාර්ථක නම් අපි බලමු ෙලොව සාර්ථකම ආරක්ෂාව 
ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඒ සඳහා ඔබ ඔබ තුළින් අවංකවම ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබමින් 
දානය, ශීලය, ෛමතිය ජීවිතයට පුරුදු කරගන්න ෙවනවා. ඔබ නිරතුරුවම දන්ෙදන ෙකෙනක්  නම්, ශීලයක 
පිහිටා එම ශීලය ආරක්ෂා කරන අෙයක්  නම් සත්ත්වය ෙකෙරහි ෙමත් වඩන අෙයක්  නම් ඔෙබ් ආරක්ෂාව ගැන 
ඔබ බිය ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. හැබැයි ඉතින් සංසාරිකව යම් අකුසල කර්මයක්  විපාක ෙදන්න තිෙබනවා නම් 
ඔබ එයට මුහුණෙදන්න ෙවනවා. ඔබ දක්ෂ නම් එතැනදීත් ඔබට විපාකයන්ෙග් ස් වභාවය හීන කිරීමට 
සමහරවිට ඔබට අවස් ථාව තිෙබනවා.  
 
දැන් අපි බලමු දන්දීම, ශීලය, ෛමතිය වඩන ෙකනා ඒ තුළින් ආරක්ෂාව ලබන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. ඔබ 
එය ෙම් විදිහට ගලපාගන්න අවශ්යයි. ඔබ දන්ෙදනවා නම්, ශීලයක්  ආරක්ෂා කරගන්නවා නම්, ෛමතිය 
වඩනවා නම් නිරතුරුවම ඔබ කරන ෙම් පිංකම් ෙදස සම්යදෘෂ්ඨ§ක ෙදවියන්, සම්යදෘෂ්ඨ§ක යක්ෂයන් 
බලාෙගන සිටිනවා. ඒ අය ඔබ කරන පිංකම් දැකලා සතුටුෙවනවා. එම පිං අනුෙමෝදන් ෙවනවා. දිනපතා 
නැවත නැවත ෙමය සිදුවනෙකොට ඉහත දිව්ය බලෙව්ග, විෙශේෂෙයන්ම සම්යදෘෂ්ඨ§ක යක්ෂ බලෙව්ග පිං 
අනුෙමෝදන්ව තම ශක් තිය ද වර්ධනය කරගන්නවා. සම්යදෘෂ් ඨ§ක යක්ෂ බලෙව්ග යනු ෙපර ජීවිතවල රට 
ජාතිය ආගම උපාදානය කරෙගන මියෙගොස් , රට ජාතිය ආගම රැකීමට උපකාරීවන මෙනෝභාවයන් දරාගත් 
බලෙව්ගයක්  බඳු ෙකොට් ඨාසයකි. ෙම් අය ෙපර ජීවිතවලදී රට, ජාතිය, ආගම උෙදසා දිවි ෙදවැනිෙකොට 
කැපවුණ, සටන් කළ ගිහි පැවිදි මනුෂ්යයන්ය. ෙම් අයද ඔබට පිය ෙවති. ඔවුන් ඔබට පියවන්ෙන් ඔබ 
ෙතරුවන් සරණ ගිය, දාන ශීල භාවනා මාර්ගය වඩන අෙයකු නිසාය. ඔබට ෙනොෙපනුනාට දැන් ෙම් බලෙව්ග 
නිරතුරුවම ඔබ පසුපසින් ගමන් කරයි. ඔබ නිවෙසේ සිටියද, කාර්යාලෙය් සිටියද, වාහනයක ගමන් කළද, 
යුදබිමක සිටියද ෙම් බලෙව්ග ඔබ වටා ඔබට ෙනොෙපෙනන්නට සිටියි. ඔබත් සමග ගමන් කරයි. අවදානම් 
අවස් aථාවකදී මැදිහත්ව ඔබව අනතුරුවලින් ගලවාගනියි. ෙම් බලෙව්ග, ඔබ වාහනයක ගමන් කරද්දී එම 
වාහනය තුළ ගමන් කරයි. ෙබෝම්බකරුෙවක්  වාහනයට පැන්නෙහොත් ඔහුෙග් ඉලක් කය වරද්දයි. ඉලක් කය 
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වරදවන පරිදි ඔහුව ඉක් මන් කරවයි. එක් ෙකෝ පමාද කරවයි. ඔබ ෙනොදන්නවාට ෙමම බලෙව්ග සතුරා 
ඉලක් කය වැරැද්දීමට ඔබෙග් වාහනෙය් ඇක් සෙල්ටරයට බරදී ෙව්ගය වැඩිකරවයි. අනතුරින් ඔබ ගැලෙවයි. 
එෙහත් ආරක්ෂාවට සිටි අය, එෙසේත් නැතිනම් මහමග සිටි අය අනතුරට පත්ෙව්. සම්යදෘෂ්ඨ§ක දිව්ය යක්ෂ 
බලෙව්ග ෙමෙලස ඔබව ආරක්ෂා කරයි. ෙම් ආරක්ෂාව ඔබට ලැබුෙණ් ඔබ ෙතරුවන් සරණගිය, දාන ශීල 
භාවනා මාර්ගය වඩන අයකු නිසාය. ඔබව ආරක්ෂා කෙළේ පිනට කැමති, පිං කරන අයට කැමැති රට, ජාතිය, 
ආගම උපාදානය කරගත් සම්යදෘෂ්ඨ§ක දිව්ය යක්ෂ බලෙව්ගය. ඒ නිසා ඔබත් රට, ජාතිය, ආගම උෙදසා 
ජීවිතය කැපකරන ෙකෙනක්  නම්, ෙලෝකෙය් ඇති සැබෑම ආරක්ෂක කමෙයන් ආරක්ෂා ෙවන්න දක්ෂ ෙවන්න. 
ෙම් ආරක්ෂක කමෙය් ඇති සුවිෙශේෂී ලක්ෂණය වන්ෙන් මින් ආරක්ෂාවන්ෙන් ඔබෙග් ෙමෙලොව ජීවිතය පමණක්  
ෙනොව පරෙලොව ජීවිතය ද ඉන් ආරක්ෂා වන නිසාය. මරණින් මතුව සතර අපාය නමැති අණක්  ගුණක්  ෙනොමැති 
තස් තවාදෙයන් ද ඔබව ආරක්ෂා කරගැනීමට ඉහත පතිපදාව ෙහේතුවනු ඇත.  
 
ඒ නිසා රට ජාතිය ආගම නාමෙයන් ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, කයට, මනසට ආහාර ෙහොයන පිංවත් ඔබ 
රට ජාතිෙය් නාමෙයන් සැබෑ ෙලසම ධර්මෙය් හික් ෙමන්න. ධර්මය ඔෙබ් සැබෑ ආරක්ෂකයා බව ෙහොඳින් 
සිහිෙය් තබාගන්න. සැබැවින්ම ඔබ ෙතරුවන් සරණ ගිය අෙයක්  නම්, රට ජාතිය සුරකින අෙයක්  නම් 
ෙමෙලොව ෙසේම පරෙලොව ද ජයගැනීම ඔබෙග් අරමුණ විය යුතුය. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 43 ෙකොටස 

උතුෙර් තස් තවාදයට වඩා  
භයානක තස් තවාදයක්  ඔබ ඉදිරිෙය් ඇත 
 
තාවකාලිකව රට තුළ පැවති තස් තවාදය පරාජය කිරීම ෙහේතුෙවන් රට පුරා එල්ලා තිබූ බැනර්, ෙතොරණ, 
ෙපෝස් ටර්, දැන්වීම්, පිදූ ෙගෞරව සම්මාන, පැවත්වු ආචාර, ඇතිවු ෙඝෝෂාව, පුපුරාගිය රතිඤ්ඤා හඬ, ෙදස 
බැලීෙම්දී වසර 30 ක්  තරම් කාලයක්  සමස් ත ජනතාව පීඩාවට පත්කළ තස් තවාදය පරාජයට පත්කිරීම 
ෙහේතුෙවන් ජනතාව ෙමපමණ සතුටක්  ලැබුවානම්, ඔබට කල්ප ගණන් දුක, ෙව්දනාව, ම්ෙල්ච්ජත්වය, 
අවිචාරය, ගින්දර, ෙයොධිය සමග දුක් විඳීමට සැලැස් වූ අතීතෙය් ඔබ විඳි සතර අපාෙය් තස් තවාදය ඔබ පරාජය 
කළෙහොත් ෙමොනතරම් සතුටක්  ලබයිද? 
 
වසර 35 ක පමණ කාලයක්  පමණක්  ඔබ විඳි මරණ බිය නැතිවීම ෙහේතුෙවන් ෙම් තරම් සතුටුෙවනවා නම්, 
යුද්ධෙය් දුක ෙම් තරම් කටුක ෙලස දැනී තිබුනා නම් ඒ සැබවින්ම ඔබ සතර අපාෙය් ඇති දුක ගැන ෙනොදන්නා 
නිසාමයි.  
 
උතුෙර් යුද්ධෙයන් දිනන්න තරම්වත් උත්සාහයක්  සතර අපාෙයන් මිදීම සඳහා ෙනොගන්ෙන් රටත්, ජාතියත්, 
සම්බුද්ධ ශාසනයත් ඔෙබ් ගහණෙය් තබාගත හැකි ෙදයක්  බව ෙනොදන්නා නිසාමයි. ඔබවවත් ඔෙබ් පාලනෙය් 
තබාගත ෙනොහැකිය. යුද්ධයක ජය පරාජය හැමදාම නිත්යභාවෙය් තබාගත හැකි ෙදයක් ද ෙනොෙව්මය. 
මනුෂ්යයා තූළින්ම අවුළුවා ගන්නා යුද ගිනි මනුෂ්යයා විසින්ම නිවාදමයි. නිෂ්පාදකයාත් එම නිෂ්පාදනෙයන් 
දුකට පත්වන්නාත්, විනාශකරගන්නාත්, නිවා දමන්නාත් මනුෂ්යයාමය. ෙම්වා උෙදසා ඔබලා රැස් කරගන්නා 
අකුසල් අපි පසුපසින් ෙසවණැල්ලක්  ෙසේ විපාකෙදමින් පැමිෙණනවාමය. යුදබිමකදී ඔබට යම් අනතුරක්  
සිදුවුෙනොත් ඔබෙග් උපකාරයට රජයක්  ඇත, ෛවද්යෙසේවා ඇත, ෙනොෙයක්  සමාජෙසේවා ආයතන ඇත. 
එෙහත් සතර අපායට වැෙටන සත්ත්වයාට ඒ දුක ෙව්දනාව, කුසගින්න විඳීමට සිදුවන්ෙන් තනිවමය. කඳුළු 
පිසදැමීමට, ෙල් පිසදැමීමට, ෙබෙහත් දැමීමට, සුවදුක්  විචාරීමට සතර අපාෙය් සත්ත්වයාට කිසිෙවක්  
ෙනොමැත. ෙහේ තනිවම අපාදුක්  විඳිය යුතුය. 
 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් තස් තවාදයට වඩා සතර අපාෙය් තස් තවාදය අති බිහිසුණුය, තියුණුය, අතිදීර්ඝය. ඔබ සැබෑ 
ජයගාහකෙයක්  වන්ෙන් අනාගතෙය් යම් දිනයක නැවත ඇතිවන යුද්ධයක්  ජයගැනීෙමන් ෙනොව නිරතුරුවම 
ඔබට අත වනන සතර අපාෙය් යුද්ධෙයන් ඔබ ජයගතෙහොත් පමණක් මය.  
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මනුෂ්යයා යුද්ධය කරද්දී මාරයා සාමයට අත වනයි. මනුෂ්යයා සාමය උදාකරගනිද්දී මාරයා යුද්ධයට අත 
වනයි. යුද්ධයත් සාමයත් ෙදකම මාරයාෙග්ය. ෙම් ෙදක අතර පරතරය මනුෂ්යෙයකුෙග් සිතක්  අනිත්යභාවයට 
පත්වී තව සිතක්  හටගැනීමට ගන්නා ෙකටි කාලයයි. ඒ කාලය තුළ ඔහු යුද ඇඳුම ගලවා සුෙදෝ සුදු ජාතික 
ඇඳුම ඇඟලාගනී. ෙම් ඇඳුම් ෙදකම මාරයාෙග්මය. මාරයාෙග් ෙම් විකට ඇඳුම් තරගවලින් මිදී සතර අපාෙය් 
තස් තවාදෙයන් මිදීෙම් මග ෙලොව්තුරා බුදුසමිඳුන් ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙද්ශනා කර ඇත.  
 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි අචල ශද්ධාව, ෙතරුවන් ගුණ අර්ථ වශෙයන් දැනෙගන එම ගුණයන් ෙකෙරහි 
ඇතිකරගන්නා විශ්වාසය 'ජීවිතෙය් එකම සැනසීම ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේය' කියන විශ්වාසය. සසර 
දුකින් මිදීෙම් එකම මාර්ගය ධර්මරත්නය කියන විශ්වාසය, සංඝරත්නෙය් අනන්තවූ ගූණයන් පිළිබඳ 
විශ්වාසය, ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාව තිෙබන ෙකනා තමන්ෙග් ජීවිතයට කුමන පශ්නයක්  කරදරයක්  
පැමිණියද ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය පළුදුකරගන්ෙන් නැහැ. ඔබ සිතන්න ඔෙබ් රුපියල් දාහක්  
නැතිවුණාය කියල. එවිට ඔබ සිතනවා නම් 'මෙග් රුපියල් දාහක්  නැතිවුෙණ් මම ෙතරුවන් සරණ ෙගොස්  ඇති 
නිසාමයි. නැතිනම් රුපියල් දහදාහක පාඩුවක්  ෙවන්න තිබුණා' ය කියලා. 'මට තනතුර පමණක්  අහිමිවුෙණ් 
ෙතරුවන් සරණ යන නිසාමයි. නැතිනම් මට ජීවිතයත් අහිමිෙවන්න තිබුණා' ය කියලා. ෙම් ආකාරෙයන් 
ඔබෙග් ජීවිතයට කුමන අභිෙයෝගයක්  පැමිණියද ෙතරුවන් සරණ පිළිබද විශ්වාසය තමන්ෙග් ජීවිතෙය් එකම 
සරණ විශ්වාසය කරගන්න. ධර්මෙය් සන්දිට් ඨික ගූණය පිළිබඳ නිරතුරුවම ඔබ විශ්වාසය තබන්න. ඊට 
එෙරහිව අදහස්  පකාශ ෙනොකරන්න. ෙම් ජීවිතෙය්දීම ධර්මය අවෙබෝධ කරගැනීමට, සතර අපාෙයන් මිදීමට 
ෙනොහැකිය කියන මිථ්යා මතවලින් මිෙදන්න. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 'ධර්මය සන්දිට් ඨකයි' 
වශෙයන් ෙද්ශණාකර ඇති නිසා එම සන්දිට් ඨක ගුණය ෙකෙරහි අචල විශ්වාසය තබා ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට 
යන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් උතුම් ෙද්ශනා ඉක් මවා යැමට, සැකයන් ඇතිකිරීමට ඉවහල්වන මාරපාක්ෂික 
සිතුවිලිවලින් ඔබ මිෙදන්න. මහා සංඝරත්නය යනු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් චතුරාර්ය සත්යය අවෙබෝධ 
කරගැනීම උෙදසා ගමන් කරනා පිරිසක්  බව දකින්න. මහාසංඝරත්නයට උපෙදස්  දීමට අවවාද අනුශාසනා 
කිරීමට පිංවත් ගිහි ඔබ උත්සාහ ෙනොගන්න. නිරතුරුවම අතීතෙය් වැඩසිටියාවු ගුණෙයන් ඥානෙයන් 
පරිපුර්ණවු මහා සංඝරත්නෙය් එම ගුණයන් ඥානයන් දකිමින් සිහිකරමින් වර්තමාන මහාසංඝරත්නය 
ෙකෙරහි විශ්වාසය ඇතිකරගන්න.  
 
ෙදවැනිව ඔබ ශීලය ආර්යකාන්ත ශීලයක්  ෙලස ආරක්ෂකරගන්න. තමා අතින් සිල්පදයක්  බිඳුෙනොත් ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ම එම සිල්පදය නිවැරුදිකරගැනීම, ආර්යකාන්තශීලය ආරක්ෂා කරන පිංවතාෙග් ලක්ෂණයක් . ඔහු 
තමා අතින් වූ වරද ෙහළිකිරීමට මැළිෙවන්ෙන් නැහැ. ආර්යකාන්ත ශීලය රකින ෙකනා තමාෙග් ආත්ම 
ගරුත්වයට වඩා තමා සතර අපාෙයන් මිදීමට කැමති ෙවනවා. සිල්පදයක්  බිඳදමා ලබන තාවකාලික 
අසත්පුරුෂ ආශ්වාදයට වඩා සතර අපායට වැටුෙනොත් එහිදී ලබන දීර්ඝ විපාකයන් ගැන ෙමෙනහි කරනවා. 
නිතරම ඔෙබ් ඇසට ෙපෙනන තිරිසන් ෙලෝකෙය් සතුන් විඳින දුක මට නම් එපා යයි සිතනවා.  
 
ෙතවනුව ඔබ තනතුරු, නායකත්වය ෙම් ආදී වශෙයන් රැස් ෙකොටෙගන ඇති ''මෙග් ෙගොඩ'' ෙම්වා මෙග් 
වසඟෙය් තබාගත ෙනොහැකි ෙද්වල් බව සිතීමට පුරුදු විය යුතුයි. අතීතෙය් ෙම් රෙට් සිටි සෑම පාලකෙයක් ටම, 
නායකෙයක් ටම, විධායකෙයක් ටම එම තනතුරු අහිමි වු ආකාරය, ජනතා පතිචාරයන් හීනවී ගිය ආකාරය, 
ෙරෝගවීS දුක්  විඳ මියගිය ආකාරය සිහිකිරීමට පුරුදු විය යුතුය. ෙම්වාෙය් අනිත්ය ස් වභාවය දැකීමට උත්සාහ 
කළ යුතුය. දැන් ඔබට පශ්නයක්  මතුවනු ඇත 'හාමුදුරුෙවෝ කියන්ෙන් ෙම්වා අතහරින්නද?' කියලා. නැත. 
සතර අපාෙය් තස් තවාදෙයන් මිදීමට ඔබ කිසිවක්  අතහැරිය යුතු නැත. තනතුරු, බිරිඳ, දරුවන් ෙද්පළ 
අතහැරිය යුතු නැත. ඔබ ෙවනදාට වඩා ෙතරුවන් ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන් තම වගකීම් ඉටුකළ යුතුය. 
ෙවනදාට වඩා වගකීම් යුතුකම් ඉටුකිරීෙම්දී ජවසම්පන්න විය යුතුය. ඔබ සමාජෙය් ජීවත්වන උද්ෙයෝගිමත්ම 
ජවසම්පන්නම පුද්ගලයා බවට පත්විය යුතුය. ඔබ තුළ ෙගොඩනැෙගන ආත්ම විශ්වාසය නිසා ඔබ 
ආත්මඅභිමානයකින් යුතුව කටයුතු කරනු ඇත. ෙමය හුෙදක්  මාන්නය ෙහෝ අහංකාරකමක්  ෙනොෙව්. එය ධර්ම 
මාර්ගය වැඩීෙම්දී ඇතිවන නිහතමානී ආත්ම ශක් තියකි. ෙම් නිහතමානී බව මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැමති මහා 
කළුගල සිදුරු වී නැෙගන සියුම් ජලධාරාවන්ය. ෙම් සියුම් දිය දහර මහා ජල පවාහයක්  බවට ඔබට පත්කරගත 
හැක් ෙක් තමා, මෙග් කරෙගන තිෙබන සියල්ල අනිත්ය බව දකිමින් ජීවත් වීෙමන්ය. දැන් ඔබට ෙත්ෙරනවා 
ඇති සතර අපාෙය් තස් තවාදෙයන් මිදීෙම් මාර්ගය, ඔය රෙට් කරපු යුද්ධය ජයගැනීමට වඩා ෙමොනතරම් පහසුද 
කියලා. මිනිස් සු මැෙරන්ෙන නැහැ. අංගවිකල ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි පෙකෝටි ගණන් මුදල් අවි ආයුධ 
වැටුප්වලට වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ. බංකර් තනන්න, වාහන පරීක්ෂා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ෛවරය 
ෙකෝධය ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියල්ල නැතිෙවද්දී ඔබ තුළ ඇතිෙවන එක ෙදයක්  තිෙබනවා. ඒ තමයි 
සතිය සහ සිහිය. සිහිබුද්ධිෙයන් යුතුව ඔබ සැබෑ මග සැබෑ ජයගහණය ෙතෝරාගන්න දක්ෂ ෙවන්න. 
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මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 44 ෙකොටස 
ඔය කඩුල්ල පැනගන්න ඇයි බැරි? 
 
අප මහා පීඩාවක්  ෙලසින් ගත් උතුෙර් පැවැති දශක තුනක තස් තවාදයට වඩා සතර අපාෙය් කල්ප ගණන් පීඩා 
විඳින සතර අපාෙය් 'තස් තවාදය' ෙමොන තරම් භයානක වුවත් මිනිසුන් ඒ අතිභයානක තත්ත්වය ගැන 
ෙනොසිතීම මහා අවාසනාවක් . සතර අපාෙයන් මිදීෙම් සැබෑ මග ධර්මය විසින් ෙහොඳින් එළි ෙපෙහළි කර 
ෙපන්වා දී තිබියදීත් සතර අපාෙය් තස් තවාදෙයන් ෙනොමිදුනු අවාසනාවන්ත මහත්මෙයකුෙග් ෙනොෙපෙනන 
ෙලෝකෙය් කථාවක්  භික්ෂුව ෙමහිදී සටහන් කරනවා. ඔබෙග් හිතසුව පිණිස. සතර අපාෙය් මිදීෙම් ඔෙබ් 
උත්සහයට ශක් තියක් , ෛධර්යයක්  ලබාගැනීම උෙදසා.  
 
දිනක්  භික්ෂුව ෙහොෙරොව්පතාන පෙද්ශෙය් ෙපෞරාණික වනගත ආරණ්යයක වැඩසිටියා. එක් තරා දිනක රාතිෙය් 
සමාධිෙයන් පසුෙවද්දී, රෙට් තනතුරක්  දැරූ මහත්මෙයක්  ෙරෝගීව සිට මියෙගොස් , සතර අපායට අයිති ෙපේත 
ෙලෝකෙය් ෙපේත ජීවිතයක උපත ලබා සිටින අයුරු දර්ශනය වුණා. ෙම් ෙපේත මහත්මයාෙග් රූපය විකෘති 
ස් වභාවයක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඔහු මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටියදී තිබූ රූපෙය් ස් වභාවය සහිතවමයි ෙපේත 
ෙලෝකෙය්ත් සිටිෙය්. ඔහු එහි දුක්  විඳින බවක්  බාහිරව ෙපනුෙන් නැහැ. ගුප්ත ස් වභාවයක්  මුහුෙණ් තිබුණා. 
ඇඳුම්, ආහාර වලින් හිඟ බවක්  ෙපනුෙන් නැහැ. විරූපී බවක් ද තිබුෙණ් නැහැ. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ව 
සිටියදී ෙගදරට අඳින සරම සහ කමිසයක්  සහිතවම තමයි ෙපේත ෙලෝකෙය්ද සිටිෙය්. අපි ෙමොහුට 'ෙපේත 
ඇමැතිවරයා' යෑයි කියමු. 
 
ෙම් ෙපේත ඇමැතිවරයා භික්ෂුවට දර්ශනය වන විට, ෙහොඳින් නඩත්තු කරන ලද ෙගමිදුලක්  අයිෙන් වූ කාණුවක 
තබා තිබූ, ලීෙයන් තැනූ ඇඳි ෙදකක්  සහිත පුටුවක තමයි වාඩිෙවලා සිටිෙය්. ෙහොඳින් සිහියට ගන්න. ෙමය 
කුණු කාණුවක්  ෙනොෙව්. තණෙකොල සහිත අලංකාර ෙගමිදුෙල් කපන ලද කාණුවකි. කාණුව පතුල සමතලා 
ස් වභාවයක්  ෙනොගත් නිසා ෙම් පුටුව කිසිම අවස් ථාවක සමබරව තිබුෙණ් නැත. නිරතුරුවම පුටුෙව් කකුල් 
හතෙරන් තුනක්  පමණයි ෙපොෙළොෙව් ගැටී තිබුෙණ්. ඉතිරි කකුල ෙපොෙළොෙව් ෙනොගැෙටන සමබර ෙනොමැති 
ස් වභාවය නිසා ෙපේත ඇමැතිවරයා බරෙවන, බරෙවන පැත්තට පුටුව ඇලෙවයි. ෙමොනම අවස් ථාවකවත් ෙපේත 
ඇමැතිතුමාට පුටුෙව් සුවපහසුෙවන් හිඳෙගන සිටීමට අවස් ථාවක්  ෙනොමැත.  
 
ෙමෙසේ අපහසුෙවන් හිඳෙගන සිටින ෙපේත ඇමැතිවරයා අසළ ෙපෝලිමකි. එහි ෙපේතෙයෝ සහ ෙපේතිෙයෝ 
හත්ෙදෙනක්  පමණ තම වාරය එනෙතක්  බලා සිටිති. ඔවුන් එකිෙනකා ෙපේත ඇමැති හමුවට ෙගොස්  
ෙමොනවාෙදෝ කියයි. ෙපේත ඇමැතිවරයා ෙමොනවාෙදෝ ලියයි. ඔහුෙග් වැෙඩ්ම ලියන එකය. ඒ කියන්ෙන් ලියුම් 
ෙදන එකය. ෙම් අවස් ථාෙව්දී ෙමතැනට ෙපේතියන් ෙදෙදෙනකු අලුෙතන් එක් ෙව්. එක්  ෙපේතියක්  වයස අවුරුදු 
65 ක පමණ වයසක්  ෙපෙනන සාරියක්  ඇඳගත් තැනැත්තියකි. අෙනක්  ෙපේතිය වයස අවුරුදු 30 ක පමණ 
ෙපනුමක්  ඇති, අෙනක්  ෙපේතියෙග් දියණිය වන් ස් වභාවෙයකිනුයි භික්ෂුව හඳුනාගත්ෙත්. ෙම් වයසක ෙපේතිය 
ෙපෝලිෙම් ෙනොසිටම, ෙපේත ඇමැතිවරයා ළඟට පැමිණ මහා ෙව්දනාත්මක අෙඳෝනාවක්  තබන්නට පටන් 
ගත්තා. ඇය තම ඇඟිලි වලින් තම දෑස්  විවෘත කර ෙමන්න ෙම් විදිහට අෙඳෝනා තැබුවා. 'අෙන් මම ලියුම 
අරෙගන නගර සභාවට ගියා කණ් ණාඩි කුට් ටම ගන්න. නගර සභාෙවන් කියනවා මෙග් කට ගඳයි, ඒ නිසා 
කණ් ණාඩි ෙදන්න බෑ කියලා. කණ් ණාඩි ෙදන්න නම් කෙට් ගඳ නැති කරෙගන එන්නය කියලා. අෙන් මෙග් 
ඇස්  අන්ධවීෙගන එනවා. මට කණ් ණාඩියක්  ලබාෙදන්න' කියලා ෙපේතිය, ෙපේත ඇමැතිවරයා ඉදිරිෙය් දුක් බර, 
ෙව්දනාත්මක ෙලසින් හඬා වැෙටනවා. ඔබ හිතන්නෙකෝ, ඔෙබ් දෑස්  අන්ධවීෙගන එනවා නම් ඔබට 
ෙමොනවාෙග් දුකක් , ෙව්දනාවක්  දැෙනයිද? ඒ භිය තමයි ෙපේතියට තිබුෙණ්. ඇයෙග් කථාෙවන් ෙපෙනන්ෙන් 
ඇය ඊට ෙපරත් ෙපේත ඇමැති ගාවට ඇවිත් ලියුම් අරන් ගිහින් තිෙයනවා කණ් ණාඩි ගන්න. ඒත් කටගඳ නිසා 
ඇයට කණ් ණාඩි ලැබිලා නැහැ. ෙම් සිද්ධිය ෙවනෙකොටත් ෙපේත මව සමග පැමිණි අවුරුදු 30 ක පමණ 
ෙපනුමැති උස, කළු, හීන්දෑරි ෙපේaත දුව ෙපෝලිෙම් සිටියා තම වාරය පැමිෙණන තුරු. ඇය හරිම ගුප්තයි. ඒ 
දර්ශනය එතැනින් ෙනොෙපනී ගියා. 
 
අපි දැන් කර්මය කර්මඵල වලට අනුව ෙම් සිද්ධිය ගලපා බලමු. ෙම් ගැලපීම භික්ෂුව කරන්ෙන් අනුමානෙයන්. 
ඔබ භික්ෂුවෙග් අනුමානය වැරදි යෑයි දකිනවානම් ඔෙබ් අදහසට භික්ෂුව ඉඩෙදනවා. 
 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් දරන ලද ඇමැති සැපයට ඇතිවූ තෘෂ්ණාව නිසා, සැප ලබන්න, සැප අයිතිකරගන්න තිබූ 
තෘෂ්ණාව නිසා, වින්ද සැපෙයන් ෙනොසෑහුන නිසා, මැෙරණ ෙමොෙහොෙත් ඒවා ෙකෙරහි ඇතිකරගත් 
ඡන්දරාගය නිසා ඔහු කැමති කළ ආකාරයට ෙපේත ෙලෝකෙය් ෙපේත ඇමැතිෙයක්  ෙලස උපත ලැබුවා. ෙම් 
ඇමැතිවරයා මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ව සිටින විට ජනතාවට පරිත්යාගෙයන්, සමාජ ෙසේවය - දන්දීම් ආදිය 
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කළ නිසා ෙපේත ෙලෝකෙය් ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් අඩුවක්  ෙනොමැතිව, විරූපී ෙනොවූ ශරීරයක්  සහිතව 
ඉපදුනා. විරූපී ෙනොවූ ශරීරයක්  ලැබීමට විෙශේෂ ෙහේතුවක්  ෙමොහු ෙකෝධය ෛවරය වැඩිෙයන් වඩපු අෙයක්  
ෙනොවීමයි. ෙමොහු මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්දී දන්දුන්ෙන්, සමාජ ෙසේවය කෙළේ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසෙයන් 
ෙනොෙව්. ෙද්ශපාලන පෙයෝජනයන් සඳහායි. නිරතුරුවම හිෙත් කියාත්මක වුෙණ් තම ෙද්ශපාලන අනාගතය 
ශක් තිමත් කරගැනීමයි. කළ්යාණමිත ඇසුරක්  ෙනොමැතිකම නිසා, සැප සඳහාම ෙහේතු කරගැනීමට තිබූ ෙද්වල් 
දුක සඳහාමයි පාර්ථනා කෙළේ. 
 
ෙම් ෙපේත ඇමැතිවරයාට ලස් සන ෙගමිදුලක්  තිබුණත්, ඔහුට උරුමෙවලා තිබුෙණ් කාණුවක තැබූ, සමබර 
ෙනොවූ පුටුවක් . ෙමොහුෙග් ෙපේත ජීවිත කාලය පුරාම, ෙමොහුට අර ලස් සන ෙගමිදුෙල් සමබර පුටුවක ඉඳගන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය කර්ම විපාකයක් . කර්මය තමයි තමා ඇමැතිකම් දැරූ කාලෙය් ගිහිපැවිදි ශිල්වතුන්ට, 
ගුණවතුන්ට ගරු ෙනොකිරීම, ඔවුන් පහළ අසුන්වල වඩිෙකොට තමා උස්  අසුන්වල වාඩිවී සිටීම. ශිල්වතුන් ගරු 
ෙනොකර ඔවුන් ඉදිරිෙය් රාජ ෙත්ජසින් හැසිරීම ආදිය. හැබැයි ෙම් ඇමැතිවරයා එක වරදක්  කරලා නැහැ. ඒ 
තමයි අනුනට, විරුද්ධවාදීන්ට අපහාස, අවමන්, චරිත ඝාතන කරලා නැහැ. එෙහම කරලා තිබුණානම්, ෙපේත 
ඇමැති පුටුව, පිහිටා තිෙබන කාණුව කුණු කාණුවක් , අසූචි කාණුවක්  ෙවන්න තිබුණායෑයි භික්ෂුව අනුමාන 
කරනවා. වර්තමානෙය් ෙද්ශපාලනෙය් එල්ලකරගන්නා මඩ පහාර, චරිත ඝාතන, අපහාස ෙදස බැලීෙම්දී 
එවැනි ෙද් කිරීමට ෙපර ෙදවරක්  හිතාබැලිය යුතුයි ඒවාෙය් විපාකයන් ගැන. ඒ නිසා පිංවත් ඔබලාෙග් ෙපර 
පිනට ලැබුණු ඔය නිල-බල, රාජ ෙත්ජස් , තමාට වඩා ගුණයන්, ශීලයන් වඩන ගිහි පැවිදි පිංවතුන් ඉදිරිෙය් 
පෙරස් සමින් පරිහරණය කරන්න වගබලා ගන්න.යම් ෙහයකින් ඔය ෙපේත ඇමැති පුටුව කාණුෙවන් ඔසවා ඔය 
ලස් සන ෙගමිදුෙල් තැබුෙවොත් කර්ම විපාකය නිසා පුටුව ගිනි ගැනීමටද හැකිය. ඒ නිසාමයි ඔය ෙපේත ඇමැති 
තම ෙපේත ජීවිතය පුරාම කාණුවක තැබූ සමබර ෙනොවූ අසුනක හිමිකරුෙවක්  වුෙණ්. ෙමය හරියට මුතා අශුචි 
ෙගොෙඩ් කැමත්ෙතන් දඟලන පුංචි ළදරුෙවක්  වෙග්. එතැනින් ෙගොඩට එන්න එයාට දැනුමක්  අවෙබෝධයක්  
නැහැ. ළදරුවා එය සැපක්  කරෙගනයි දකින්ෙන්.  
 
ඔබ අහල ඇති සමහරු ෙද්ශපාලනෙය්දී කියනවා 'මම මැරුණත් ෙකොළ පාටයි, නිල්පාටයි, රතුපාටයි. මම 
කැපුෙවොත් ෙකොළ පාටයි ජාති ජාතිත් නිල් පාටයි' ෙම් වෙග් ෙද්ශපාලනය ෙමෝහෙයන් උපාදානය කරගත් 
පිරිසක්  රෙට් සිටිනවා. තමන් මැරුනත් ෙකොළ, නිල් පාටයි කියන අය මැරුණත් එම පාටම තමයි. භික්ෂුවට 
දර්ශනයෙවලා තිෙබනවා ඔය ෙකොළ, නිල් කමිස ඇදපු ෙපේතෙයෝ. ඔය කණ් ණාඩි ඉල්ලා හඬා වැෙටන 
ෙපේතියත් ඔය 'මම මැරුණත් ෙකොළ පාටයි, නිල්පාටයි' කියපු ජාතිෙය් ෙපේතියක්  තමයි. ඇයෙග් කර්ම විපාකය 
තමයි මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවිට ඇය ෙද්ශපාලන පක්ෂයක පාෙද්ශීය සංවිධායක වරියක්  ෙලස කටයුතු 
කරන්න ඇති. ඔබ දැකලා ඇති ඇමැති වරුන්ෙග් අනුගහෙයන් කණ් ණාඩි ෙබදාෙදනවා. ෙම්වා ෙබදාෙදන්ෙන් 
පාෙද්ශීය සංවිධායකයින්ෙග් ලැයිස් තුවලට. ෙම් විදියට කණ් ණාඩි ෙදන අවස් ථාවක ශීල්වත්, ගුණවත් 
ෙකෙනක්  අවංකවම තමන්ෙග් ෙපනීම අඩුනිසා කණ් ණාඩි ෙදකක්  ගන්න එනවා. එතෙකොට අර පාෙද්ශීය 
ෙද්ශපාලන සංවිධායිකාව කියනවා ඔයා අපට ඡන්ෙදදීල නැහැ, ෙපළපාලි යන්න ඇවිත් නැහැ, ඒ නිසා 
කණ් ණාඩි ෙදන්න බැහැ කියලා. ඔබ අහල ඇති අවංකවම එවැනි අයට කණ් ණාඩි ෙදන්ෙන් නැහැ, දරුෙවක්  
පාසලකට ඇතුල්කර ෙදන්ෙන් නැහැ, රක්ෂාවක්  ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් වැරදිවල කර්ම විපාක තමයි අර 
ෙපේතිය අත්විඳින්ෙන්. අත්යඅවශ්ය ෙදයක්  උෙදසා තමා ළඟට එන ෙකනාට, තමන් ෙවනුෙවන් යුතුකම් 
ඉටුෙනොකළ බව ෙපන්නා අවශ්යතාවය ඉටුෙනොකර සිටිනවා. කණ් ණාඩි ෙදකක්  ගන්නයි ෙපේතිය නගර 
සභාවට යන්ෙන්. කර්මානුරූපව සකස් වුණු ස් වභාවයක්  අනුව ෙපේතෙලෝකෙය් නගර සභාව කියනවා ඔෙබ් 
කටගඳ නිසා කණ් ණාඩි ෙදන්න බැහැය කියලා. එය හරියටම ඡන්ද දායකයාට ඡන්දය ෙනොදුන් නිසා 
කණ් ණාඩි ෙදන්න බැහැ කියනවා වෙග්. ෙපේතියෙග් කෙට් දුර්ගන්ධය ෙනොයන්ෙන් ඇය මනුෂ්යෙලෝකෙය් 
ෙද්ශපාලනය කළ කාලෙය් අනුනට මුසාවාද, ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු, මඩ පහාර, චරිත ඝාතන කළ නිසා. එය 
තමයි කර්ම විපාකෙය් ස් වභාවය. ඡන්දය ෙනොදීම ෙහේතුවක්  කරගනිමින් ජනතා උවමනාවන් ඉවත දමන 
ෙද්ශපාලන ෙක්ෂේතෙය් නියෑෙලන්නන්ට ෙමය ෙහොඳ පාඩමක් . ෙම් ෙපේතිය තම ෙපේත ජීවිත කාලය තුළදීම, ෙම් 
විදිහට කණ් ණාඩි ෙනොලැබීෙම් ෙව්දනාෙවන්, ඒ දුක අත්විඳිමින් ෙපර කර්මෙය් විපාක විඳිනවා. හැම 
තත්පරයකම ෙපේතිය තුළ වැෙඩන්ෙන් ෛවරය, ෙකෝධය. ෙම් ෙහේතුෙවන් ඇය තව තව අකුසල් සිදුකරෙගන 
අවසානෙය් වැෙටන්ෙන් නිරයට.  
 
ෙපේත මව සමග පැමිණි ඉතා කළු, හීන්දෑරි, සාරියක්  ඇඳගත් තරුණ ෙපේත දියණිය ෙපෝලිමට පැමිණිෙය් ෙපේත 
ඇමැතිවරයා හමුවීමටය. භික්ෂුව ඇය හඳුනාගත්ෙත් ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී මැති ඇමැතිවරුන් ඇසුරු කළ 
කාන්තාවක්  ෙලසය. වර්තමානෙය්දීද ෙමවැනි කාන්තාවන් මැති ඇමැතිතුමන්ලා ගැවෙසන තැන්වල ඔබ දැක 
ඇත. තමාෙග් ඇමැති සම්බන්ධකම් නිසා ෙම් අය ගාම්භීරය. අහංකාරය. ඔය සමහර අය සිතන්ෙන් 'ෙලොක් කට 
වැඩිය අරයා ඉදිමිලා' කියලා. ෙමන්න ෙම් ආකාරය උඬගුවුණු ෙකෙනක්  විය යුතුයි ඔය තරුණ ෙපේතිය. ෙපර 
ජීවිතෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් ඇසුරු කළ පුරුද්දට ෙපේත ෙලෝකෙය්දීද ෙපේත ඇමැති සමග මිතවීමට ඇය 
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උත්සහගනී. එෙහත් ඇයෙග් කළු ස් වභාවය නිසා ෙපේත ඇමැතිද ඇයව මායිම් ෙනොකරයි. ෙම් ෙදෙදනා ෙපර 
මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී එකට මුණගැසුණු අය ෙනොෙව්. ඇය කළුම කළු ෙපේතියක්  වූෙය් ෙපර ජීවිතෙය් අහංකාරව 
අනුන් පහත්ෙකොට සැලකීම නිසා විය යුතුය. ඇය ෙපේත ෙලෝකය තුළදී හිමි, බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීම සහ 
දුකමය. ඇය තුළ වැෙඩන්ෙන්ද ෛවරය සහ ෙකෝධයයි. අවසානෙය් නිරයට වැටීමයි. ඉහත කථාෙවන් 
කියෙවන සතර අපාෙය් අතිබිහිසුණු තස් තවාදෙයන් මිදීමට ඔබ තවම පමාද ෙනොමැත. එය මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
යුද්ධ දිනනවාක්  ෙමන් අපහසුද නැත. එෙහත් ෙමොකක් ෙදෝ පුංචි කඩුල්ලක්  ඔබ ඉදිරිෙය් මාර්ගය අහුරා ඇත. 
එම පුංචි කඩුල්ල ඔබව සංකීර්ණවූ ෙලෝකෙය් සිරකරුෙවක්  කර ඇත. එම පුංචි කඩුල්ල ෙවන කිසිෙවක්  ෙනොව 
'මම' ය. මමත්වෙය් දැඩිභාවයමය. මමත්වෙය් දැඩිභාවය යනු සතර අපාෙය් කිරීමවයි. 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.. 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 45 ෙකොටස 
ෙලෝකය අයිති කාටද? 
 
භික්ෂුවක්  දකුණු පෙද්ශෙය් ආරණ්යයක වැඩසිටින විට වන්දනාෙව් පැමිණි මැදිවිෙය් දායක මහත්මෙයක්  
පශ්නයක්  ඇසුවා 'හාමුදුරුවෙන් ෙලෝකය අයිති ෙදවියන්ටද? බහ්මයාටද?' කියලා. එවිට භික්ෂුව ඔහුෙගන් 
විමසුවා 'මහත්මයා ෙමොකද ෙම් ෙලෝකෙය් මැවුම්කරු ෙසොයන්ෙන්?' කියලා. එතෙකොට ඒ මහත්මයා කියනවා 
'හාමුදුරුවෙන්, ජීවිෙත් මතක තිෙබන දවෙසේ පටන්ම මම පශ්නයක්  සමගයි ජීවත් වුෙණ්. සෑම ෙද්වාලයකටම 
ගියා, සෑම පන්සලකටම ගියා. පශ්න වැඩිවුණා මිසක්  අඩුවක්  නම් සිදුවුෙණ් නැහැ'ය කියලා. 'කියලා කියලා 
දැන් මෙග් පශ්න කියන්න ෙවනෙකෙනක්  නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්ෙසේෙගන් විමසන්ෙන්? කාෙගන්ද මම 
පිළිසරණක්  පතන්ෙන්?' කියා ඔහු විමසුවා. හරිම ආෙව්ගශීලී බවකින් නැෙගන පශ්නයක් .  

කාටද මම ෙම් දුක පිළිබඳ අවනඩුව කියන්ෙන්? කවුද ෙලෝකෙය් අයිතිකරු? කවුද ෙම් දුක මට දුන්ෙන්? 
 
ෙම් පිංවත් මහත්මයා අසන පශ්නයයි. 
 
භික්ෂුව ඇසුවා ඔබ ඇයි ෙම් පුදබිමට පැමිණිෙය් කියලා. ඔහු කියනවා ෙබෝධීන් වහන්ෙසේට ෛචත්යරාජයාණන් 
වහන්ෙසේට භාරයක්  වන්න කියලා. ඒ ෙවලාෙව් භික්ෂුව පකාශ කළා 'මහත්මෙයෝ, ෙලෝකය කව්රුත් මැවුෙව් 
නැහැ. ඔබතුමාෙග් පශ්න ෙවන කව්රුවත් ඇතිකෙළේත් නැහැ. ඔබ විසින්ම සසර කරන ලද අකුසල් ෙහේතුෙවන් 
ඔබ ලබන ඵලය තමයි ඔය බලාෙපොෙරොත්තු කඩවීම' කියලා. ෙම් පශ්නය සමාජෙය් හුඟ ෙදෙනකුට තිෙබනවා. 
සමහර දරුෙවො ෙදමාපියන්ට ෙචෝදනා කරනවා. ෙදමාපිෙයෝ දරුවන්ට ෙචෝදනා කරනවා, බිරිඳ ස් වාමි 
පුරුෂයාට ෙචෝදනා කරනවා. සමහරු රජයට ෙචොදනා කරනවා. ඔබ නිසාය මට ෙම් දුක කියලා. අතීතෙය් යම් 
දවසක අනුන් නිසාම තමයි ඔබ ෙම් දුකට ෙහේතුවනම් සකස් කරගත්ෙත්. තමන්ෙග් සැපය උෙදසා තවත් 
ෙකෙනකුට පීඩාකිරීෙමන් ඔබ ලබපු සැපය ෙසවනැල්aලක් ෙසේ පසුපසින් එනවා විපාක පිණිස. ඔබ ෙමෙහම 
සිතන්න. පිංවත් අම්මා ෙකෙනකුයි තාත්තා ෙකෙනකුයි සිටිනවා. ෙම් ෙදෙදනාම කළුපැහැතියි. ඒ කියන්ෙන් 
සෙම් පැහැය කළුයි. ෙම් ෙදෙදනාට දරුෙවක්  උපදිනවා දරුවාෙග් පැහැයත් කළුයි. ෙම් දැරුවා ළමා වයසට 
පැමිෙණන ෙකොට ෙදමාපියන් ෙකෙරහි ද්ෙව්ශයක්  ඇතිකරගන්නවා ඔය ෙදෙදනා නිසා මමත් කළුවුණාය 
කියලා. ෙමතැනදී දරුවා කළුපැහැති වුෙණ් අම්මා තාත්තාට කළු පැහැති සමක්  තිබුණ නිසා. එහි ජාන බලපෑම් 
ෙහේතුෙවන්. නමුත් එවැනි කළුපැහැති සමක්  ඇති අම්මා ෙකෙනකුෙග් මව් කුසකට දරුවා බැස ගන්ෙන් දරුවා 
ෙපර ජීවිතෙය් කරන ලද අකුසල කර්මයක්  නිසා. ඊට විපාක වශෙයන්. ෙපර ජීවිතෙය්දී දරුවා ද්ෙව්ශය 
වඩන්න ඇති. පරවුණ මල් බුදුසමිඳුන්ට පුජාකරන්න ඇති. ෙමවැනි ෙහේතූන් නිසා අවලස් සනව ඉපැදීමට ෙහේතු 
සකස් ෙවමින් සම කළු පැහැති ෙදමාපියන්ට දාව ඉපදුණා. ෙම්ක ෙදමාපියන්ෙග් වරද ෙනොෙව්. තමාෙග් කර්ම 
විපාකය. සුදු පැහැති අම්මා ෙකෙනක් ට දාව සුදු පැහැති ලස් සන දරුෙවක්  උපදිනවා. එම අම්මාෙග් මව්කුසට 
දරුවා බැසගන්ෙන් කුසල විපාකයක්  වශෙයන් වර්ණවත් සමක්  ඇති ලස් සන දරුෙවක්  ෙලස උපදින්න ෙහේතු 
සකස් වී තිබුණ නිසා. ඒ ෙහේතුව ෛමතිය වැඩීම, සිල්වතුන්ට ගරුකිරීම, සුවඳ මල් පුජාකිරීම. ආසන වැලි මළු 
ඇමදීම. ෙමවැනි කුසල් විපාකයන් ඉස් මතුවී එම සැප විපාක සකස්  ෙවනවා. එතෙකොට ෙම් ස් වභාවයන් සකස්  
වුෙණ් ඔබ කරගත්ත කුසල් අකුසල් නිසා මිසක්  අම්මා තාත්තා නිසා ෙනොෙව්. අම්මා තාත්තා ෙපොෙහොසත් 
වත්කම් ඇති නිසාම ෙනොෙව් දරුවා ෙපොෙහොසත් ෙවන්ෙන්. එම දරුවා එවැනි සශික ජීවිතයක්  ලැබීමට ෙපර 
ජීවිතෙය් සම්පූර්ණ කරගත් කුසල් තිබුණ නිසායි. ඊට අනුරූපීව ෙපොෙහොසත් ෙදමාපියන්ට දාව දරුවා 
උපදින්ෙන්. ෙදමාපියන් දුප්පත් වුණාය කියලා සමාජෙය් ෙපොෙහොසත් අය සමග සංසන්දනය කරලා දුප්පත් 
ෙදමාපියන්ට ෙචෝදනා කරලා ඵලක්  නැහැ 'අම්මා තාත්තා නිසා මම දුක් විඳිනවා' කියලා. ඔබට සැප ලබන්න 
ෙපර පිං අවම නිසයි ඔබ දුප්පත් මව්කුසක පතිසන්ධිය ලබන්ෙන්. එම නිසා එම අහිංසක ෙදමාපියන්ට 
ෙචෝදනා කිරීම, දුක් දීම තව තවත් අකුසල් සකස් කරගැනීමක් . තමන්ට ලැබුණ ෙදය තමන්මයි ලබාගත්ෙත් 
කියලා ධර්මානුකූලව ජීවිතයට ගලපාගන්න දක්ෂෙවන්න. අඩු තැන, වැරදුන තැන බලලා නිවැරදි කරගන්න.  
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ඔෙබ් ඔය දුක ෙවන කව්රුවත් මැව්වා ෙනොෙව්. ෙලෝකය ෙදවියන්ටවත්, බහ්මයන්ටවත් අයිති ෙදයක්  ෙනොෙව්. 
ෙමොකද ෙදවිෙයොත්, බහ්මෙයෝත් යම් ෙමොෙහොතක තම දිව්ය බහ්ම ජීවිත වලින් චුතව යනවා. තමාවත් තමාට 
අයිති නැති විට ඒ අය ෙකොෙහොමද ෙලෝකෙය් මැවුම්කරුවන් හිමිකරුවන් ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් කාටද 
ෙලෝකය ඇත්තටම අයිති? 
 
ෙලෝකය අයිති සතර මහා ධාතූන්ටය. පඨවි, අෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ ඉහත ස් වභාවයන් හතර ද ෙලෝකෙය් 
හිමිකරුවන්ය. නිරතුරුවම මහා පෙව්ගකාරී ෙව්ගයකින් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාතුව කියාත්මක 
භාවයට පත්කරන කියාකරුෙවක්  ද සිටිනවා. ඒ තමා විඤ්ඤාණ ධාතුව. ෙම් විඤ්ඤාණ ධාතුවට බැසගැනීමට 
නම් අත්යවශ්යෙයන්ම රූපයක්  අවශ්යෙවනවා. විඤ්ඤාණයට බැස ගැනීෙමන් අනතුරුව සකස් ෙවන නාම 
රූපයන්ෙග් ස් වභාවයන් ෙව්ගයක් ම පමණයි. ඒ ෙව්ගය යනු අනිත්යභාවයයි. එෙසේ නම් ෙම් ෙලෝකධාතුව තුළ 
පරම හිමිකරු අන් කිසිෙවක්  ෙනොව අනිත්යයයි.  

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ .. 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 46 ෙකොටස 
විද්යාෙවන් ෙනොෙපෙනන පඥාෙව් විද්යාව  
 
භික්ෂුවක්  එක් තරා කැළෑබද ආරණ්යයක වැඩ සිටියදී, සමාධිෙයන් පසුවන විට විඤ්ඤාණ ධාතුෙව් පෙව්ගකාරී 
බව පිංවත් ඔබට මැනවින් අවෙබෝධ කරගැනීමට හැකි ධර්මතාවයක්  දර්ශනය වුණා. ඒ තමයි ඕපපාතිකව 
උපත ලබන යක්ෂයකුෙග් ඉපදීම, එෙසේත් නැතිනම් පහළවීම. 
 
පිංවත් ඔබ මවකට දරුෙවක්  බිහිවන හැටි, තිරිසන් සෙතක්  විසින් පැටෙවක්  බිහිකරන සැටි. කිකිළිෙයක්  
බිත්තර දමන හැටි දන්නවා. නමුත් ෙම් ජීවිතය සකස් වීම සඳහා මුල් ෙහේතුකාරණය වූ සංස් කාර ෙහේතුෙවන්, 
කර්ම ශක් තිය, විඤ්ඤාණය ෙකොයි ආකාරෙයන් ද ඕපපාතිකව බහ්මෙයක් , ෙදවිෙයක් , යක්ෂෙයක් , ෙපේතෙයක් , 
තිරිසන් සෙතක්  උපදින්ෙන්, මව්කුස ඇති කලල රූපයට ෙකොෙහොමද විඤ්ඤාණය බැසගන්ෙන් කියලා දැකලා 
නැහැ. එය පියවි ඇෙසන් දකින්නත් බැහැ. අවිද්යාවක් ම වූ පෘතග්ජන ෙලෝකය විසින් 'විද්යාව' ෙලසින් 
හඳුන්වන ෙදයටත් බැහැ. පඥාෙව් විද්යාෙවන් පමණයි එය දැකිය හැක් ෙක්. සමාධිය පගුණ කළ සිතකින් 
පමණක්  දැකිය හැකි විෂයක් මයි. ෙමොකක් ද ෙම් විඤ්ඤාණය කියන්ෙන්? එහි හැඩය, වර්ණය, ස් වරූපය 
හැසිරීම් රටාව ෙමොකක් ද? අපි ෙම්වාට පිළිතුරු දකින්න හරි කැමතියි.  
 
ෙම්වා නිසාම ෙනොෙයක්  දෘෂ්ඨිවල බැෙඳන්නත් හරිම කැමතියි. ෙම්වා ගැන ෙනොදැනීම නිසා සිදුකරගන්නා 
අකුසල්ද අපමාණයි. යක්ෂයාෙග් ඕපපාතික පහළවීෙම්දී භික්ෂුවට මුළින්ම දර්ශනය වුෙණ් ෙව්ගෙයන් භමනය 
වන සුළං සුළියක් . ෙමය හරියට දිය සුළියක ස් වභාවෙයන් ෙව්ගෙයන් භමනය වුණා. ෙපොෙළොෙව් සිට අඩි 6ක්  
පමණ ඉහළින් ෙමම සුළිය ඇති වුෙණ්. ෙම් සුළං සුළිෙය් ෙව්ගය, පෙව්ගය කිසිදු යන්තයකින් මැනිය ෙනොහැකි 
තරම් අති පෙව්ගකාරියි. ෙමම ෙව්ගය විසින් යක්ෂ රූපය නිර්මාණය වුණා. දැන් භික්ෂුව ඉදිරිෙය් සිදුවූ ෙව්ගවත් 
කියාවලිය නිමාවී කළු පැහැති යක්ෂ රූපෙය් කඳ ෙකොටස පැහැදිළිව දර්ශනය වුණා. සියල්ල සිදුවීමට තත්පර 
දහයකට වඩා ගිෙය් නැහැ. ෙම් ෙව්ගය ඔබ සමාධිය තුළින්ම දැකිය යුත්තක් . ෙමහිදී භික්ෂුවට දර්ශනය වූෙය් 
ඕපපාතිකව උපත ලද යක්ෂයාෙග් කඳ ෙකොටස පමණයි. ෙබල්ෙලන් ඉහළ ෙකොටස ඒ ෙමොෙහොෙත් පහළවුෙණ් 
නැහැ. කළු පැහැති අඩි 7ක්  පමණ උසැති හැඩි දැඩි යක්ෂ රූපෙය් කය සහ මනස පහළවීම,ඉපදීම එම 
ෙමොෙහොෙත් සිදුවූව ද, ඇස, කන දිව, නාසය ඒ ෙමොෙහොෙත් පහළවුෙණ් නැහැ. ෙම් යක්ෂයාෙග් ෙපනුෙමන් 
භික්ෂුව අනුමාන කෙළේ ෙමොහු සම්යදෘෂ්ඨීක යක්ෂෙයක්  බවයි. භික්ෂුව අනුමාන කෙළේ ෙපේත ජීවිතයක්  
ගතකරමින් සිටි පිංගැනීමට හැකි ෙපේතෙයක් . භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා නිතිපතා අනුෙමෝදන් කළ පිං අනුෙමෝදන්ව 
ෙපේත ජීවිතෙයන් අතමිදී, ආරණ්ය ආරක්ෂක සම්යදෘෂ්ඨීක යක්ෂෙයක්  ෙලස උපත ලද බවයි. ෙපේතයාෙග් සිෙත් 
ඇති වූ අවසාන චුති සිත, ඊට කැමති උපාදානය තුළ බැසගත්තා. නව යක්ෂ පතිසංධිය සකස්  ෙවන ෙමොෙහොෙත් 
එම සිත අනිත්යභාවයට පත්ෙවනවා ෙමොකද එම සිත කියාත්මක වී අවසන්. ඒ කියාත්මක භාවයම තමයි 
භික්ෂුව දැක් ෙක් එම චුතිසිත කියාත්මක භාවයට පත්වී අනිත් යවනවිට යක්ෂයාෙග් කය ෙහෝ මනස බාහිර රූප 
සමග පස් සවීෙමන් නැවත නැවත සිත් සකස්  ෙවනවා භික්ෂුව සමාධිෙයන් ෙමතනදි අත්දැක් ෙක් ඕපපාතික 
සත්වෙයක්  මරණයට පත්ෙවන විට සකස්  වුණ අවසාන සිත ඊට උපාදානය වු කර්මයට අනුරූපීව සකස්  වුණ 
කර්මශක් තිය 'සංස් කාර පච්චයා විඤ්ඤාණා' කියන ධර්මතාවයට අනුවයි ෙම් උපත සකස් වුෙණ්. දැන් ෙමොහු 
ජීවමාන යක්ෂෙයක් . ෙමතනදි භික්ෂුවට ඉතාමත් පැහැදිලිව අරමුණුවුණා විඤ්ඤාණ ධාතුව හැඩයක්  වර්ණයක්  
ඇති රූපයක්  ෙනොෙව්. විඤ්ඤාණ ධාතුව වශෙයන් භික්ෂුව දැක් ෙක් අති පෙව්ගකාරී ෙව්ගයක්  පමණකි. ෙව්ගය 
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නිසාම එතන ශක් තියක්  ගැබ්ෙවලා තිෙබනවා හරියටම සුළංසුළියක්  වෙග් ෙව්ගෙයන් භමණය ෙවමින් යක්ෂ 
රූපය නිර්මාණය වුණා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ෙම් සිද්ධිය මතකයට එනවිට භික්ෂුවට සිනහාවක්  පහළෙවනවා. 
ෙමොකද ෙමතන ගතයුතු චන්ද රාගෙයන් උපාදානයකරගත් කිසිවක්  තිබුෙණ් නැහැ. ෙව්ගයක්  පමණක් මයි 
තිබුෙණ්. ෙම් ෙව්ගය කියන්ෙන් අනිත්යය. ෙම් අනිත්යය දකින පිංවතා විඤ්ඤාණයට බැෙඳන්ෙන් නැහැ. ඔහු 
අවෙබෝධෙයන් දන්නවා බැෙඳන ෙදයක්  එතන නැහැ කියලා. අල්ලාගන්න ස් ථිරත්වයක්  එහි නැහැ කියළා. 
විඤ්ඤාණය කියන්ෙන් වීදුරු ෙපට් ටියක්  තුළ, ගල්ගුහාවක්  තුළ, සීල් කරපු ෙපට් ටියක්  තුළ, සිදුරක්  නැති 
කාමරයක්  තුළ ෙකොටුකරන්න සිරකරන්න පුළුවන් ෙදයක්  ෙනොෙව්. විඤ්ඤාණය කියන්ෙන් ධාතුවක් . එහි 
එකම ස් වභාවය ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. එතෙකොට පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ සතර මහා 
ධාතුෙව් ස් වභාවයන් ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. ෙම් ධාතූන් අනිත්යභාවයට පත්වීෙම් ෙව්ගය තුළ, 
අවකාශ ධාතුවකුත් එහි සකස්  ෙවනවා. ෙම් අවකාශ ධාතුව තුළින් විඤ්ඤාණ ධාතුව ඕනෑම රූපයක්  විනිවිද 
ගමන් කරනවා. අඩි 100ක්  ඝන කමැති ෙලෝහ කුට් ටි වලින් තැනූ සිදුරු ෙනොමැති කාමරයක්  තුළට 
නිෙම්ශයකින් ගමන් කිරීමට විඤ්ඤාණ ධාතුවට හැකිය. ෙමොකද ෙලෝහ කුට් ටියද නිරතුරුවම අනිත්යෙය් 
ෙව්ගයට නතුව තිෙබන නිසා. 
 
අෙප් සමාජෙය් සමහර පිංවතුන් විෙශේෂෙයන්ම යන්ත, මන්ත, ගුරුකම් කරන අයෙග් මතයක්  තිෙබනවා 
ෙපේතෙයක්  , යක්ෂෙයක්  ෙබෝතලයක සිර කර තැබිය හැකිය කියලා. ෙතොවිලයක්  නටලා, රුපියල් දහස්  
ගණනක්  වියදම් කරලා අමනුෂ්යයන්ව සිරෙකරුවා කියලා කට සීල් කරන ලද ෙබෝතල් මුහුදට දමනවා ඔබ 
දැකලත් ඇති.  
 
අමනුෂ්යෙයක්  කියන්ෙන් ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස , ශරීරය කියන ඉන්දියන් හෙයන් පරිපූර්ණ 
සත්වෙයක් . එම ශරීරෙය් ඝණභාවයක්  නැහැ. සියුම් ශරීරයකුයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් ඉන්දියන් බාහිර රූප සමග 
ඵස් සය වීෙමන් අමනුෂ්යයින්ෙගත් පංච උපාදානස් කන්ධය සකස්  ෙවනවා. අමනුෂ්යයා තුළත් කාය සංස් කාර, 
වචී සංස් කාර, මෙනෝ සංස් කාර සිද්ධෙවනවා. ෙමවැනි අමනුෂ්යෙයක්  ෙබෝතලයක්  තුළ සිරෙකරුෙවොත් 
අනිවාර්යෙයන්ම කාය සංස් කාර, ආශ්වාස-පශ්වාස ෙනොමැතිවීෙමන් පීඩා විඳිමින් මියයනවා. එෙහම මියගියා 
කියලා අවසාන වශෙයන් එම අමනුෂ්යයා තුළ සකස් ෙවන චුති සිත විඤ්ඤාණය ෙබෝතලය තුළ සිරවී 
තිෙබන්ෙන් නැහැ. ෙබෝතලය කියන්ෙන් සතර මහා ධාතූන්ෙගන් සැදුන රූපයක් . එහි ස් වභාවය ෙව්ගෙයන් 
අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. ඒ අනිත්යෙය් ෙව්ගය තුළින් විඤ්ඤාණ ධාතුව ගමන් කරනවා, උපාදානය සකස්  වුණ 
බැසගැනීම ෙවත. ෙමවැනි අවස් ථාවක අමනුස් සයා තමාව ෙබෝතලෙය් සිරකිරීමට කටයුතු කළ පුද්ගලයන් 
ෙකෙරහි ද්ෙව්ශයක්  සකස්  කරගැනීම නිසා, වඩා නපුරු ෙරෞදවූ ෙපේත යක්ෂ ජීවිතයක්  ලබන්න පුළුවන්. එම 
අයෙගන් පළිගැනීම උෙදසා. ඒක නිසා ෙවන්න ඇති යන්ත, මන්ත ගුරුකම් කරන අයත්, එම මිථ්යාදෘෂ්ඨීක 
ෙසේවාවන් ලබන අයත්, දියුණුවක්  ෙනොමැති, පීඩාකාරී ජීවිත ගතකරන්ෙන්. ෙම්වා තමාෙග් ෙමෝහය නිසා 
සිදුවන තත්ත්වයන්. ෙමතැනදී වඩාත් බරපතළ තත්ත්වය නම් එවැනි අමනුෂ්යෙයක්  ෙබෝතලයක්  තුළ 
සිරෙකොට මරාදැමීෙම්දී බරපතළ අකුසලයක් ද සිදුවීමයි.  
 
පිංවත් ඔබ ෙමෙහම සිතන්න. ඇමරිකාෙව් ජීවත්වන ශීලාංකිකෙයක්  සිටිනවා. ෙමොහු රැකියාව සඳහා 
ඇමරිකාෙව් ජීවත්ෙවන්ෙන් ෙමොහුෙග් බිරිඳ, දරුෙවෝ ජීවත් ෙවන්ෙන් ශීලංකාෙව්. විශාල ෙද්පලක් ද මව්රෙට් 
ෙමොහුට තිෙබනවා. ෙමොහු හදිස් සි අනතුරකින් ඇමරිකාෙවදී මියයනවා. මියයන ෙමොෙහොෙත් ෙමොහු තුළ 
ඇතිවන්ෙන් බිරිඳ, දරුවන්, ෙද්පල ෙකෙරහි චන්ද රාගයක් . කුසල් සිතක්  මතුවුෙණ් නැහැ. දීර්ඝ කාලයක්  
විෙද්ශගතව සිටි නිසා කළ පිංකම් තිබුෙණ් නැහැ. ශීලයක පිහිටිෙයත් නැහැ. එම නිසාම තෘෂ්ණාෙවන් ෙතත් 
වුණ සිත ෙපේත පතිසංධියක්  ලබනවා. තමන්ෙග් බිරිඳ, දරුවන් , ෙද්පල සහිත නිවෙසේම ෙම් ජීවිත මාරුව 
තප්පර දහයක්  තුළ සිදුෙවලා ඉවරයි. තප්පර දහයකට ෙපර ඇමරිකාෙව් සිටි මනුෂ්යයා ඊළඟ නිෙම්ෂෙය්දී ශී 
ලංකාෙව් තම නිවෙසේ ෙපේතෙයක් . ඇමරිකාෙව් මැරුණා කියලා පාර, මග, දිශාව ෙසොයාගන්න අපහසුවුෙන් 
නැහැ. එය තමයි විඤ්ඤාණ ධාතුෙව් පෙව්ගකාරී විනිවිද ගමන් කිරීෙම් ශක් තිය. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ විඤ්ඤාණය මැජික් කරුෙවක්  යෑයි උපමාකර ඇත්ෙත් ෙමොනතරම් අර්ථයකින්ද? ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නමකට හැර අන් කවෙරක්  ෙමම මැජික් කරු හඳුනාගන්නද. චතුරාර්ය සත්ය ධර්මයන් 
ෙලස, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් ෙලස උන්වහන්ෙසේ ෙද්Aශනා කර වදාළ එම මැජික්  කරු නිෙරෝධය කිරීෙම් 
මාර්ගය ෙමොනතරම් නිරවුල්ද පැහැදිලිද අවෙබෝදාත්මකද. ඇසට ෙනොෙපෙනන උපකරණයකට හසුෙනොෙවන 
විඤ්ඤාණ ධාතුෙව් සියුම් කියාකාරීත්වය ෙලෝකෙය් නිර්මාණකරුවාය. ෙමොහුෙග් සූක්ෂමභාවය ෙලොව්තුරා 
සම්මා සම්බුද්ධ ගුණෙයන් අවෙබෝධකර ෙලෝකයාට පහදා දුන්නා මිස ෙවන කව්රුන් ෙකෙසේ නම් 
හඳුනාගන්නද? ෙමම ඉහත ෙකටි සටහන විඤ්ඤාණ ධාතුෙව් පෙව්ගකාරී අනිත්යභාවය හඳුනාගැනීමට ඔබට 
පෙයෝජනවත් ෙව්වි. ෙමම සටහෙන් මුලින් සඳහන් කළ ඕපපාතික යක්ෂයාෙග් උපෙත්දී එම යක්ෂයාෙග් ඉපදීම 
සිදුවූෙය් ෙබල්ෙලන් පහළ ෙකොටස්  පමණි. එෙසේ වූෙය් ඇයිද යන්න භික්ෂුව ෙනොදනී. එය අපට දැනගත 
හැක් ෙක් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නමකෙගන් පමණි. අපි ෙකෙසේ නම් කියන්නද? නමුත් අපට 
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ෙමවැනි අනුමානයක්  කරන්න පුළුවන් ෙම් ආකාරෙය් උදාහරණයකින්. මනුෂ්ය දුවකෙග් මව්කුසක ගර්භාෂෙය් 
තැන්පත්ව ඇති උකුණුහිසක්  තරම් කුඩා කලල රූපයට තමයි බාහිරින් පැමිෙණන විඤ්ඤාණය බැසගන්ෙන් 
එම කලල රූපයට විඤ්ඤාණය බැසගන්න අවස් ථාෙව් එහි කන, නාසය, දිව, සකස්  ෙවන්ෙන් සති හතරක්  
පමණ ගතෙවලා. එෙතක්  කලල රූපෙය් කායවිඤ්ඤාණය පමණයි කලල රූපෙය් කියාත්මක ෙවන්ෙන්. ෙම් 
අනුසාරෙයන් බලනවිට ඉහත යක්ෂ උපෙත්දී සමහර විට ඇස, කන, නාසය, දිව පහළ වීම ඉතා ෙකටි 
පමාදවීමකින් සිදුෙවන්න පුළුවන් ෙමය අනුමානයක්  පමණයි. ෙකෙසේ ෙවතත් භික්ෂුවට අරමුණුවු ඕපපාතික 
යක්ෂයාෙග් කය සහ මනස පමණයි එම ෙමොෙහොෙත් පහළ වුෙණ් .  

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ.... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' -  47 ෙකොටස 
සැපෙයන් එහා ගිය නිදහස් වීමක හිමිකරුෙවකි ඔබ 

විඤ්ඤාණධාතුෙව් ආධිපත්යයට නතුවී ජීවත්වන ෙලෝකෙය් බහුතරයක්  ජනතාව අදහන ආගම්වල ෙදවියන් 
බහ්මයන් තමන්ෙග් ගැලවුම්කරුවන් ෙලස දකිනවා. එම පිංවතුන් එෙහම කියන එක සාධාරණයි. ෙමොකද එම 
ආගම්වල ශාස් තෘවරුන් ආගම් නායක උතුමන් පූජක උතුමන් බහ්ම දිව්ය සංඥාවලින් ඔබ්බට ගිය පිංවත් 
පිරිසක්  ෙනොෙව්. ඒ නිසා ඒ අය දිව්ය සැප රූපී අරූපී බහ්ම සැප උපාදානය ෙකොටගත්තා. ඉන් ඔබ්බට යන්න 
ඒවාෙය් අනිත්ය දකින්න එම පිංවතුන්ට ෙහේතු සකස්  උෙන් නැහැ. ඉහත සැප ෙකෙරහි ඇති කරගත් 
ඡන්දරාගය නිසා එම පිංවතුන් දිව්යතල බහ්මතලවල ෙකොටුවුණා හිරවුණා. එහි පතිඵලය නැවත භවයක්  
සකස් වීමයි. ඒ කියන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ වල හිමිකරුවන් වීම. ෙලෝකෙය් යම් පුරුෂෙයක් , ස් තියක්  
ෙදවිෙයක්  ළඟට බහ්මෙයක්  ළඟට යන්න පාර්ථනා කරනවා නම් ඔහු පාර්ථනා කරන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි, 
මරණවලින් යුත් භවයක් . ෙමහි භයානක කම වන්ෙන් ෙමොවුනට ලැෙබන්ෙන් මිථ්යදෘෂ්ටික භවයක්  වීමයි. අප 
ෙබෝධිසත්වයන් වහන්ෙසේද සංසාරෙය් අනන්තවත් මිථ්ය දෘෂ්ටිකව ඉපදිලා තිෙබනවා. ෙම් යථාර්ථය 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙයන් දැක් ක නිසයි දෘෂ්ටින් හැටගණනාවක්  තිබුණ 
ඉන්දියාෙව් ෙම් සෑම දෘෂ්ටියකටම එහි නිර්මාතෘවරුන්ට කරුණාව, ෛමතීය දැක් වුෙව්. අපටත් කරුණාව, 
ෛමතීය දක් වන්න උගැන්නුෙව්. ෙම්වා ෙලෝකෙය් ස් වභාවය. ෙලෝකෙය් බහුතරයක්  පිංවතුන් දිව්යතල, 
බහ්මතල උපාදානය කරගැනීම සාධාරණයි. මන්ද දිව්ය, බහ්ම සංඥාවලින් ඔබ්බට ගිය ෙලෝකය එම පිංවතුන් 
ෙනොදැක් ක නිසා. ඒක එම පිංවතුන්ෙග් වරදක්  ෙනොෙව්. එයත් ජයගහණයක් . නමුත් ෙම් ජයගහණෙය් 
ආශ්වාදය ෙකලවර වන්ෙන් දුෙකන්. ඒ ඔවුන් සතර අපාෙයන් ෙනොමිදී ඇති නිසා. 
 
මනුෂ්යයා ආශිතව ජීවත්වන සතරඅපාෙයන් ෙනොමිදුනු ෙදවිවරු භික්ෂුන්ට අරමුණුවී ඇත. ෙම් දිව්යතල 
බහ්මතලවලින් නවතින කථාවක් . ඉන් ඔබ්බට ගිය දර්ශනයක්  ෙම්වාෙය් නැහැ. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ ෙම් දිව්යතල බහ්මතල ඉක් මවා ෙගොස්  ෙලෝකෙයන් එෙතරවන මාර්ගය ෙද්ශනා කළ 
ශාස් තෘන්වහන්ෙසේ නමක් . ෙගෞතම ෙබෝධීසත්වයන් වහන්ෙසේ ජයශීමා ෙබෝධිමූලෙය්දී ඔය දිව්යතල බහ්මතල 
සැපයන්ට මුලාවුෙණ් නැහැ. වසවර්ති මාරයාෙග් මාර දූවරුන් ෙනොඑක්  කාමාභිනන්දන රැඟුම් දර්ශන ඉදිරිපත් 
කරමින් ෙමම දිව්යතල බහ්මතල සශික බව සැපය ගැන විසිතුරු ෙපන්නුවද උන්වහන්ෙසේ ඒවාට මුලාවුෙණ් 
නැහැ. උන්වහන්ෙසේ සෑම දිව්ය, බහ්ම තලයක් ම පඥාෙවන් පීර පීරා බැලුවා. යම්තැනක ෙහෝ ඉඳිකටු තුඩක්  
ගැසීමට තරම්වත් පමාණෙය් නිත්ය සැපයක්  තිෙබනවාද කියලා. උන්වහන්ෙසේ පඥාෙව් ඥානදර්ශනයන් 
ලබමින් අවෙබෝධ කළා ෙම් සියල්ල අනිත්ය බව. ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණවල ෙතෝතැන්නක්  බව. සියලු 
ෙලෝකයන්ෙග් අනිත්යභාවය පඥාෙවන් අවෙබෝධ කර ෙම්වාට ඇති කැමැත්ෙතන් මිෙදන විට සිත පිහිටන්න 
උන්වහන්ෙසේට ෙවන තැනක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සිත නැවතුෙන් ෙලෝකෙයන් එෙරහි වුණ නිවන අවෙබෝධය 
තුළමය. 
 
ඉහත සටහනට උපකාර වශෙයන් භික්ෂුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවන විට දුටු දර්ශනයක්  ෙමහි සටහන් තබනවා. 
භික්ෂුවක්  සිංහරාජයට යාබද ආරණ්යයකට පැමිණි ෙදවැනි දින රාතිෙය් සමාධිෙයන් පසුෙවද්දී භික්ෂුව ඉදිරිෙය් 
හැඩිදැඩි අඩි හයාමාරක්  පමණ උසැති ෙහොඳින් මස් පිඬු තදින් පිහිටි ෙත්ජස්  සහිත ව්යායාම කළ ශරීරයක්  ෙසේ 
ශක් තිමත් ශරීරයක්  සහිත දිව්යරූපයක්  දර්ශනය වුණා. සුදු අත්ෙකොට කමිසයක්  සහ සුදු සරමක්  ඇඳෙගන 
සිටියා. පභාෂ්වර, දිලිෙසන සුදු පැහැයක්  ඇඳුෙම් තිබුණා. ලා කහ පැහැති පසන්න මනබදනා රූපයක් . ඔහු 
භික්ෂුව ෙදස ෙනොෙසල්වී සෘජුව විනාඩි තුනක්  පමණ නිහඬව බලාසිට ෙනොෙපනී ගියා. ෙම් දිව්යරූපය කාෙග්ද 
කියන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එකක්  විශ්වාසයි. ෙම් කන්දට ආරණ්යයට අධිපති අල්ෙප්ශාඛ්ය 
ෙදවිෙයක්  බව. භික්ෂුව ෙම් ආරණ්යයට ආගන්තුක නිසාත් ෙමවැනි දිව්ය ස් වභාවයන් මීට ෙපර ආරණ්යෙය් 
කිසිෙවක්  දැක ෙනොතිබු නිසාත් ෙමම දිව්යබලය කවෙරක් ද යන්න භික්ෂුව දන්ෙන් නැහැ. 
 
සතියක්  පමණ ගත ෙවද්දී උදෑසන 4.30 ට පමණ භික්ෂුව පිටුපස විශාල ආෙලෝකයක්  හැටියට ද දිව්ය 
ආෙලෝකයක්  පැමිණියා. ෙමම ආෙලෝකය බස්  රථය ඉදිරි පධාන විදුලි ලාම්පුව තරම් විශාල ආෙලෝකයක් . 
එෙහත් ෙමොෙහොතකින් ෙමම ආෙලෝකය අතුරුදන්වීම නිසා ෙමම ආෙලෝක වශෙයන්ද පැමිණිෙය් ඉහත 
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දිව්යස් වභාවයම බව භික්ෂුව අනුමාන කරයි. අවශ්ය විටක මනුෂ්ය ස් වරූපෙය් සියුම් ස් වභාවයනුත් අවශ්ය විටක 
ආෙලෝකයක ස් වභාවයනුත් ෙපනී සිටීමට ෙමම ෙදවිවරුන්ට හැකියාව ඇතැයි ඉහත සිද්ධිෙයන් භික්ෂුව 
අනුමාන කරයි.  
 
ඉහත ආරණ්යෙය් සති ෙදකක්  පමණ වැඩසිටියදී දිනක්  දහවල් දානය පූජා කළ පිරිස පිංඅනුෙමෝදන් කිරීමට 
අවශ්ය අයෙග් නම් ෙකොළ කැබැල්ලක සටහන් කළ නායක ස් වාමීන් වහන්ෙසේ අතට දුන්නා. ෙමහි සඳහන් 
ෙවනවා මියගිය අම්මා, තාත්තාෙග් නම් සහ වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිතුමාට පිං පිණිසයි කියලා. අන්න ඒ 
අවස් ථාෙව් භික්ෂුව ෙසොයල බැලුවා කවුද ෙම් වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිතුමා කියලා. ෙම් ආරණ්යෙය් පිහිටි 
ගල්පර්වතෙය් තමයි අතීතෙය් වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිතුමා තම ෙහේවාබලඇණි සමග පලා ඇවිත් කඳවුරු 
බැඳෙගන තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගෙම් සමහරු එම ෙහේවා භටයින්ෙගන් පැවෙතන අය. ඒ නිසා ෙමොවුන් 
වර්තමානෙය්දීත් ෙසනවිතුමා සිහි කරලා පිං ෙදනවා. ෙම් කරුණු ටික ඇෙසනවිට භික්ෂුව අනුමාන කළා ඉහත 
පතාපවත් දිව්ය ස් වභාවය සහ දිව්ය ආෙලෝකය වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිතුමාෙග් පරෙලොව දිව්ය ජීවිතය බව. එම 
ෙසනවිතුමා ජීවත්ව සිටි ස් වරූපෙය් රූපයට සමාන පතාපවත් රූපයක්  සහිත සම්යදෘෂ්ටික අල්ෙප්ශාඛ්ය 
ෙදවිෙයක්  ෙලස ආරණ්යය පිහිටි කඳුපංතිය උපාදානය කරෙගන ජීවත්ෙවනවා විය හැකියි.  
 
දැන් අපි බලමු ෙම් දිව්ය ස් වභාවය ඇයි ෙම් කඳුගැටය උපාදානය කරෙගන ෙමහි ආරක්ෂක ෙදවිෙයක්  වශෙයන් 
ජීවත්ෙවන්ෙන් කියලා. එයටත් අනුමාන වශෙයන් ෙහේතුවක්  භික්ෂුවට දැනගන්නට ලැබුණා. ඒ තමයි ෙම් 
කඳුපංතිෙය් යම් ආරක්ෂිත ස් ථානයක ආභරණ සහිත නිධානයක්  ඇතැයි කියන විශ්වාසය. ෙමය ඇත්තක්  නම් 
ෙමම ආභරණ නිදන් කරන්නට ඇත්ෙත් පරාජයවීමකදී ෙහෝ පලායාමකදී ඒවෙය් ආරක්ෂාවට වීමට පුළුවන. 
මැෙරන ෙමොෙහොෙත්දී ඒවා ෙකෙරහි ඇතිවූ ජන්දරාගයන් නිසා ෙසනවිතුමා මරණින් මතු ආරක්ෂක ෙදවිෙයක්  
ෙලස ෙමම කඳුපංතිය උපාදානය කර උපත ලැබුවාද විය හැකියි. 
 
දිව්යජීවිත ගත කළද ෙම් සියල්ෙලෝම ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ සමග ෙලෝකය තුළම ජීවත්වන්ෙන්ය. 
සමහරවිටක ෙම් අය ඔබට ෙලෞකික වශෙයන් උපකාරයන් කළ හැකිය. නමුත් ෙම් කිසිෙවකුට අන් අෙයකුට 
සසරදුකින් මිදීම සඳහා පිහිට විය ෙනොහැක. මන්ද තමාද භවය උපාදානය කරෙගන ජීවත්වන නිසාය.  
 
ඉහත දිව්ය ස් වභාවයන් සශික දිව්යෙලෝකවල ජීවත්වන දිව්ය ස් වභාවයන් ෙනොෙව්. යම් යම් කැමැත්තන් 
ෙකෙරහි චන්දරාගය ඇතිකරෙගන ඒවා නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්ම මනුෂ්යයන් ඇසුෙර් 
පිරිසිදුභාවෙයන් ජීවත්වන ෙදවිවරුන්ය. ෙලොව්තුරු බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් ධර්මය ෙලෝකයාට ස් ථීර සැප 
ඇති තැනක්  ෙම් ෙලෝකධාතුව තුළ නැතැයි පැහැදිලිව ෙද්ශනා කර ඇත. ෙහේතුඵල ධර්මයන් නිසා සකස්  වුණ 
නිරතුරුවම අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙලෝකය උන්වහන්ෙසේ පඥාෙව් අවෙබෝධෙයන් අභිබවා ගියහ. කවදාහරි 
දිනයක ඔබත් මමත් අෙප්ක්ෂා කරන නිවීම තුළද ඇත්ෙත් සැපයක්  ෙනොව නිදහස් වීමක් මය. නිදහස ලබන්ෙන් 
දුක සහ සැපය යන ෙදකින්මය. ෙලොව්තුරා සම්මාසම්බුද්ධ ඥානෙයන් අවෙබෝධ කර වදාළ ෙම් යථාර්ථය අන් 
දෘෂ්ටින් සමග ෙකෙසේනම් සසඳන්නද? ගලපන්නද? ඉහත දෘෂ්ටින් සතර අපායවල් ඉක් මවා ෙනොගිය 
ස් වභාවයක් ය. එෙහත් ෙම් සටහන කියවන ඔබ සැබෑම වාසනාවන්තෙයකි, දක්ෂෙයකි. සතර අපාෙයන් මිදීෙම් 
මාවත පිංවත් ඔබලාට තවම විවෘතය. සමහරවිට පිංවත් ඔබ දැනටමත් අවෙබෝධාත්මක සතර අපාෙයන් 
එෙතරවූ දක්ෂෙයක්  වීමටද එම මාර්ගෙය් ගමන් කරන අෙයක්  වීමටද පුළුවන. සැබවින්ම ඔබ එෙසේනම් ෙකෝටි 
පෙකෝටි ගණන් මිනිසුන් අදහන ෙදවියන් බහ්මයන්ට වඩා ඔබ වැඳුම් පිදුම් ලැබීමට සුදුස් ෙසකි. අන්යයන්ට 
මාර්ගය කියාදීමට සැබෑම ෙලොව්තුරු බුද්ධ වචනයම, අර්ථයම කියාෙදන කළ්යාණ මිතෙයක්  වීමට සුදුස් ෙසකි. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 48 ෙකොටස 
ඵලය ගැන දුක් වීම පෙසක තබා ෙහේතුව ගැන ෙසොයන්න 
 

ෙබෞද්ධෙයක්  ෙව්වා අෙබෞද්ධෙයක්  ෙව්වා ෙකෙනක්  මියයැෙමන් අනතුරුව ෙදවිෙයක්  බහ්මෙයක්  ෙලස 
ලබන උපත භව නිෙරෝධයට ඇති මාර්ගය ෙලස පිළිගන්නවා නම් ඔවුනට සසරින් ගැලවීමට ඇති දුර ද 
අසීමාන්තිකය. මන්ද ඔවුන් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් මනුෂ්යයන් වශෙයන් ජීවත් වුවද සතර අපාෙයන් ඔබ්බට සිත 
පිහිටුවීමට අෙපොෙහොසත් නිසාය. ඒත් ෙම් සෑම පිංවෙතක් ම ජීවත්වන ෙලෝකය තුළ ධර්මය සන්දිçsකව ඇත. 
මාර්ගඵල ලාභී ෙදවියන් මාර්ගඵලලාභීන් බහ්මයන් වීමට මාර්ගය විවෘතව ඇත. නමුත් බහුතරයක්  අතරමග 
නවාතැන්ෙපොළවල තාවකාලික සැපයන්ට මුලාවී නවාතැන්ෙගන ඇත. පිංවත් ඔබ කුමන ජාතියක ආගමක 
වුවද ධර්ම මාර්ගෙය් නවාතැන් ෙගන ෙනොෙගන අවංකවම වීර්යෙයන්, සතිෙයන්, සිහිෙයන් හිරිඔතප් ෙදක 
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සහිතව ෙපරට යන්න, ඔබට ෙබොෙහෝ ෙද් හමුවනු ඇත. ෙබොෙහෝ ෙද්වල් යෑයි සඳහන් කෙළේ රූප, ෙව්දනා, 
සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන සියල්ලන්මය. සිත ක් ෂණෙයන් අනිත්යවී ගියද අනිත්යවු සිත තුළ ෙම් ''ෙලොකු 
ෙගොඩ'' කියාත්මකව තිබිණි. භවය සඳහා මග වියදම් ඉතිරි කර ෙදන්ෙන් ෙම් කියාත්මක භාවයයි. ඇති ෙවමින් 
නැති ෙවන එක සිතකට ඔබට මහාදුකක්  ෙහෝ මහාසැපක්  උරුමකර දීෙම් හැකියාව ඇත. ඔබ කැමැති ෙදය 
ඔෙබ් කැමැති පරිදි ෙතෝරාගැනීමට ඔබට හැකිය. ෙම් කැමැත්ත අකැමැත්ත ෙදක වෙග්ම ඒ ෙදක අඩු තැන 
ඇති උෙප්ක්ෂාව තුළ ද ඇත්ෙත් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන දුකක්  ෙහෝ සැපයක්  බව අවෙබෝධකර ගතෙහොත් 
ඔබට ඉහත සියල්ල අවෙබෝධෙයන් අතහැෙරනු ඇත. මන්ද ඔබ ෙගොඩම, දුෙක් නිර්මාණකරුවන් ෙලස 
අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගත් නිසාය.  
 
සසර ඔබත් මමත් පැමිණි දුර ඉලක් කම්වලින් සටහන් කළ ෙනොහැක් කකි. එෙහත් ඔබත් මටත් දැෙනන්ෙන් 
අපි ෙම් ජීවිතෙය්දීත් ෙපර ජීවිතෙය්දීත් පමණක්  පැමිණි ගමනය. භවෙය් දුර ගැඹුර වසාදමන මාර 
අස් බැන්ඳුෙමන් අප මිදිය යුතුය. නිවීම ගැන සතර අපාෙයන් මිදීම ගැන ධර්මය ඇෙසන, සැබෑම සද්ධර්මය 
සම්බුද්ධ වචනයම ඇෙසන ෙම් තීරණාත්මක අවස් ථාෙව් පිංවත් ඔබ වීර්යය කළ යුත්ෙත් ෙලොව්තුරා 
බුදුසමි`දුන් දැක නිවන් දැකීමට ෙනොෙව්. නිවන් අවෙබෝධකර අවම වශෙයන් සතර අපාෙයන් මිදී ෙලොව්තුරා 
බුදුසමි`දුන්ව දැකීමටය. ෙමවැනි ශාසන පරිහානියක්  කරායන යුගයක බුදුන් දැක නිවන් දැකීම යනු මාර 
ධර්මයකි. පිංවත් ඔබ දුෙකන් දුකට යැමකි. ෙම් ලැබු ජීවිතෙය්දී එහි දුක සැප ඔබ විසින්ම නිර්මාණය කරගත් 
එකකි. නිර්මාණය දුකනම් නිර්මාණය කළු නම් එහි සැබෑ නිර්මාපකයා ෙසොයා පිළියම් කරනවා මිස තවත් 
පිටස් තරයකුට නිරපරාෙද් ෙචෝදනා ෙනොකරන්න. ඵලය ගැන දුක් වීම පෙසක තබා ෙහේතුව ගැන ෙසොයා 
බැලීෙමන් ඔබට ෙම් තත්ත්වෙයන් මිදිය හැකිය. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබ ජීවිතය තුළින් අත්විඳින රූපෙය් 
අවපැහැය, අල්ෙප්ශාඛ්යභාවය, වත්ෙපොෙහොසත්කෙම් අඩුව ෙම්වා ගැන දුක් වීම පෙසක තබා ෙම්වා ෙම් 
ජීවිතෙය් ෙනොලැබීමට ෙහේතුවත් ඒවා ලැබීමට මාර්ගයත් ෙසොයා බලන්න. ඔබ කැමති සැප ලැබීෙම් මාර්ගය 
ලබන්න නම් ෙනොලැබීමට ෙහේතුවන්නාවූ අකුසලයන් ජීවිතෙයන් අතහරින්න. ෙබොෙහෝම නිරවුල්ව ඔබට 
ෙමය ෙතෝරාගන්න පුළුවන්.  
 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර වදාළ ධර්මය තුළ ඔබ ජීවිතෙය් වැඩිම වුවෙහොත් අවුරුදු 100ක්  ජීවත්ෙවයි. 
එය තමයි උපරිමය. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා ෙම් ගන්නාවු හුස් ම ෙපොද ඉහළට අරෙගන 
පිටකරන ෙමොෙහොෙත් මරණය සිදුවිය හැකි බව. එය තමයි අවමය. ඒ නිසා ඔබට ජීවත්වීමට ඇති ෙකටි 
කාලෙය්දී ෙබොෙහෝම ඉවසීෙමන් ජීවිතය නිවැරදි මගට ගන්න. ඊළ`ග සුගතිගාමී ජීවිතය සඳහා ෙම් ෙකටි 
කාලය කළමනාකරණය කරගන්න. තමා ෙපර ජීවිතෙය් කරගත් ෙදයට තමා වර්තමානෙය් ෛවර කරන්න 
යන්න එපා. ෙම් ජීවිතෙය් ඔබට ලැබුණු දුර්වල රූපය, අධ්යාපනය, රැකියාව, විවාහය, සමාජ තත්ත්වය ගැන 
නැවත නැවත දුක් වීම පෙසක තබා දානය, ශීලය, ෛමතීය ෙතරුවන්ල ගුණ ගැනම සිතන්න. ෙනොලැබූ ෙදය 
ලබාගැනීෙම් මාර්ගයට අවතීර්ණවන්න. ඉවත් වීමට ඉතිරිව ඇති ඉතිරි ෙකටිකාලය අවුරුදු ලක්ෂ ගණනින් 
ආයුෂ විඳින සශික පභාෂ්වර ආයුෂ, සැප, වර්ණ, බලෙයන් අනූන ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  වීම උෙදසා 
කැපකරන්න. ෙම් ජීවිතෙය්දී ඔබට අර්ථාන්විත ෙලස ෙයදිය හැකි සැබෑම ලාභදායි ව්යාපාරය එය බව 
හඳුනාගන්න. පිංකම් සිදුකරමින් ෙද්වානුස් සතිය වඩන්න. ඔබම වැටුණු වෙළන් ඔබම ෙගොඩඑන්න. ද්ෙව්ශෙය්, 
ෙමෝහෙය් උදැල්ෙලන් එම වළ තව තව ගැඹුරු ෙනොකරගන්න. දානය, ශීලය, ෛමතීෙයන් එම වළ පුරවා 
ස් වඋත්සහෙයන් ඔබම වෙළන් ෙගොඩවී සුගතිෙය් සුරපුරයට ෙගොඩවදින්න. හැබැයි ඔබ සියලු යසඉසුරින් සපිරි 
ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  ෙලස සශි දිව්යතලය උපත ලැබුවද එම දිව්යතලෙය්ම ජීවත්ෙවන මෙහේශාඛ්ය 
ෙදවිවරුන් දිව්යංගනාවන්ෙග් රූපශිය අසිරිය පභාෂ්වර භාවය දැක එතැනදී ද ඔබට හීනමානය, ද්ෙව්ශය 
ඇතිවීම ස් වභාවයක් මය.  
 
අතීතෙය් මනුෂ්යයන් ෙලස බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලාට මහරහතන් වහන්ෙසේලාට සියතින් සිව්පසය පූජාකර 
සිල් ආරක්ෂා කරලා ෛමතිය වඩල එම පිෙනන් ෙදවිෙයක්  වූ අපමාණ පිෙනන් පිරි ෙදවිෙයක්  දිව්යතල 
ෙවෙසයි. ඔවුනෙග් සශිකභාවයට ළංවීමට වර්තමානෙය් ෙහෝ අනාගතෙය්දී එම දිව්යතල උපත ලබන 
කිසිවකුට ෙනොහැකිය. මන්ද අතීතෙය් කළ අතිදුර්ලභ පිංකම් සිදුකරගැනීමට බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ද, 
මහරහතන්වහන්ෙසේලාද අපිට හමුෙනොවන නිසාය. එෙහත් ඔබ දක්ෂ නම් සතිය සිහිය තියුණුනම් ඔබට 
පතිහාර්යයන් සිදුකරගත හැකිය. ෙම් යථාර්ථයන් ඔබ අවෙබෝධකර ෙනොගතෙහොත් සුගතියද ඔබට දුක් විය 
හැකිය. ෙමොකද ඔබ මනුෂ්යෙයක්  ෙලස උපත ලබා තිෙබන්ෙන් සුගතියට අයත් වාසස් ථානයකය. එෙහයින් 
ෙමතැන ඇත්ෙත් සුගතිෙය් ඔබ ඉපෙදන තැන පශ්නයක්  ෙනොෙව්. ෙකොතනක ඉපදුනද එතැන දුකය කියන 
පශ්නයය. කුමන අඩුපාඩු ජීවිතය තුළ තිබුණද ඔබ දුකට හඬන්න එපා. හඬන්න හඬන්න දුකමයි තවත් 
වැඩිවන්ෙන් දුෙක් හිතවතා තමයි කඳුළ. කඳුළ තමයි දුෙක් වටිනාකම වැඩි කර ෙදන්ෙන්. ඔබ හඬනවා 
පසුතැෙවනවා කියන්ෙන් දුක පිළිගන්නවා කියන එකයි. දුකට වටිනාකමක්  ෙදනවා කියන එකයි. සතුටත් ෙම් 
වෙග්ම තමයි. සතුෙට්දීත් සැපෙය්දීත් ඔබ ෙහළන්ෙන් සතුටු කඳුළු ඇලීමත් ගැටීමත් ෙදකටම ෙහේතුව 
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තෘෂ්ණාව නිසාම එකම ස් වභාවෙය් කඳුළු ඔබ දුකටත් සැපටත් ෙදකටම ෙහළනවා. ෙමයින් ඔබ ෙත්රුම් 
ගන්න දුකත් සැපත් අතර තිෙබන පරතරය සමීප බව ෙකොතරම් ෙකටිද කියලා. සිතක්  අනිත්යභාවයට 
පත්ෙවන ෙව්ගය යම්ෙසේ පෙව්ගකාරීද දුක සහ සැපය අතර පරතරය එතරම්ම ෙකටිය. ෙම් නිසාමයි පිංවත් ඔබ 
නිතරම දුක්  සහ සැපෙව්දනාවන් අතර ෙදෝලනය වන්ෙන්. ෙම් ෙකටි බව ඔබට තාවකාලිකව ඇතිකරගන්න 
පුළුවන් මාර්ගය ධර්මය තූළ තිෙබනවා. ඔෙබ් ජීවිතය තුළින් කුසල් දහම් සිදුකරගැනීෙමන් දාන, ශීල, භාවනා 
පිංකම් සිදුකර ගැනීෙමන් ෙම් ආකාරෙයන් දුකත් සැපත් අතර තිෙබන පරතරය වැඩිකරෙගන සැප වැඩිෙයන් 
විඳින පිරිසක්  තමයි සශික දිව්යතලවල ජීවත්වන ෙදවියන් දිව්යංගනාවන්. ඒ අතීතෙය් ධර්මානුකූල ජීවිත ගත 
කරලා එහි පතිඵලය වශෙයන් දිව්යතලවල ඉපදිලා තාවකාලිකව දුක ඇතිකරෙගන ජීවත්වන පිරිසක් . දුෙකන් 
මිදිල නැහැ. දුක ජීවිතෙයන් ඈත්කරෙගන සැපමයි අත්විඳින්ෙන්. ෙම් අවස් ථාව තාවකාලිකයි. පිංවත් මනුෂ්ය 
ජීවිත ගතකරන ඔබ දක්ෂනම් ඔබට පුළුවන් ෙම් තාවකාලික සැපය නිවන් අවෙබෝධ කරගන්නා ෙතක්  ස් ථිර 
සැපයක්  බවට පත්කර ගන්න. ඒ ඔබ මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  බවට පත්වුවෙහොත්. ඊට අදාළ 
ධර්මයන් වැඩුෙවොත්.  
 
එම නිසා දුකට පසුතැෙවන හඬන ලතෙවන ඔබ දුකට පඬුරු බඳින, ෙකොඩි එල්ලන ඔබ ඔෙබ් ජීවිතෙයන් 
අර්ථවත් ෙලසට දුක දුරුකර ගැනීමට ඈත්කර ගැනීමට ෙවෙහසවිය යුතුයි. සශික ෙදවිෙයක්  වීමට ෙපර ඔවුන් 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්දී ජීවිතෙයන් වැඩූ සැබෑම ධර්ම පතිපදාව නුවනින් හඳුනාගන්න. අතීතෙය් කුසල් දහම් 
සිදුකරෙගන සශික දිව්ය ජීවිත ගතකරන මෙහේශාඛ්ය ෙදවිවරුන් පිංවත් ඔබලා දුෙකන් සහනය ලැබීමට පූජා 
වට් ටි ඔසවාෙගන යනවිට පඬුරු බඳිනවිට සිනාෙසනවා මිස අන්කුමක්  කරන්නද? පිනම තමයි සැපය. එය 
ජීවිතෙය් ෙකොටසක්  කරගන්න. කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසෙයන් ෙතරුවන් ෙකෙරහි ශද්ධාෙවන් තෘෂ්ණාෙවන් 
ෙතොරව ඔබ පූජා කරන දානෙව්ලක ඔබට ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය ෙමෙලොව පරෙලොව වශෙයන් ලැෙබන 
බව ෙමෙනහි කරන්න. එෙහත් ඔබ කාමය උෙදසා තෘෂ්ණාෙවන් ගිල දමන ආහාරෙව්ලක සැඟවී ඇත්ෙත් 
ෙපේතෙයක් ම බව දකින්න. ඔබම කැමති ෙදය ෙතෝරාගන්න. හැබැයි ඔබ වැරැදි ෙදය ෙතෝරාගතෙහොත් මතු 
ජීවිතෙය්දී ඔබ ෙපේතෙයක්  ෙනොෙව්. අහම්ෙබන්වත් මනුෂ්යෙයක් ව ඉපදුනෙහොත් දුකට හඬන්ෙනක්  වීමටද 
පඬුqරු බඳින, ෙකොඩි එල්ලන මනුෂ්යෙයකුවීම අනිවාර්ය බව දකින්න. පඬුqරුත් ෙකොඩියත් කඳුළත් තුළ 
සැඟවුණ සංසාරික අකුසල් පිළිබඳ යථාර්ථය යම් ෙමොෙහොතක ඔබ ෙහළිකරගනීද ඒ ෙහළිකරගන්ෙන් සැප 
ලැබීෙම් සැබෑම මාර්ගයයි.  

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 49 ෙකොටස 
පඬුර ෙබල්ෙල් බැඳගන්න ශීලෙය් ෙකොඩිය අතට ගන්න 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනාකර තිෙබන්ෙන් දුකට ෙහේතුව වන කාමයන් ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව 
ලාමකයි, තුච්ඡයි කියළා. ෙම් කාමයන්ෙගන් ආශ්වාදයන්ෙගන් දුරස් ෙවන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ 
ඔබලාට ෙද්ශනා කරන්ෙන්. 
 
ෙම් ආශ්වාදයට ඇති ෙලොල් භාවය නිසාමයි සත්වයා අපමාණ අකුසල් සිදුකරගන්ෙන්. ඒ අකුසල්වල පතිඵලය 
තමයි කායිකව මානසිකව ඔබ අත්විඳින දුක පසුතැවීම. ෙමය හඳුනාගතෙහොත් ඔබලාට ෙද්වාල ගාෙණ්a පඬුරු 
බඳින්න, භාරහාර ෙවන්න යන්න අවශ්ය නැහැ. 
 
වර්තමානෙය් සමහරක්  පූජනීය ෙබෝධීන් වහන්ෙසේලාෙග් ෙබෝධි අතු භාරහාර සඳහා බැඳපු පඬුරුවලින් පිරිලා, 
එල්ලපු ෙකොඩිවලින් පිරිලා, ෙද්වාලවලත් එෙහමයි. ඔෙබ් ජීවිතයට බලපාන පශ්න ඔබ ෙහේතුඵලධර්මයන්ට 
අනුව ගලපාගතෙහොත් ඔබ නැවත පූජනීය ෙබෝධීන්වහන්ෙසේලාෙග් ෙබෝ අතුවල පඬුරු එල්ලන්ෙන් නැහැ. 
ඔබට පඬුරක්  බඳින්න අවශ්යනම් ඊට සුදුqසුම තැන ඔෙබ්ම අත ෙහෝ ෙබල්ලයි. ෙමොකද ඔබ එෙහම 
බැඳගතෙහොත් ඔබට නිරතුරුවම සිහිය පිහිටනවා. ඔබ එය දකින, දකින ෙමොෙහොතක්  පාසාම. ඔබ තුළින් 
අකුසලයන් සිද්ධෙවන්න යනවිට එය වළක් වා ගැනීමට, කළ අකුසල් නැවත ෙනොකිරීමට, ෙනොකළ කුසල් 
සිදුකරගැනීමට..... ෙමොකද ඔබ පඬුරු බඳින්ෙන් ඔබට තිෙබන පශ්නයක්  විසඳාගන්න භාරයක්  ෙලසටයි. ඔය 
පශ්න ඇති වුෙණ් අතීතෙය් ඔබ අකුසල් නිසාමයි. ඒ නිසා අනුන්ට භාරෙවලා වැඩක්  නැහැ. තමා තමාට 
භාරෙවන්න ඕෙන්. සපථ ෙවන්න ඕෙන්. අකුසලෙයන් දුරුෙවලා කුසල් වඩනවාය කියලා. ඒ මාර්ගය තුළයි 
කියාත්මක ෙවන්න ඕෙන්. එවිටයි ඔබට අකුසල් යටපත් ෙවලා කුසල් ඉස් මතු කරගන්න පුළුවන්කම 
ලැෙබන්ෙන්. පව යටපත් කරලා පින මතුකරගන්න පුළුවන්. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා පින කියලා කියන්ෙන් සැපයට කියන තව නමක් ය කියලා. 
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සැපය හීනයි කියන්ෙන් පින හීනයි කියන එකයි. ඉවසීම තිෙබනවානම් ෙත්රුම් ගැනීමට ඉතාමත් පහසු 
සමීකරණයක්  ෙම්ක. ඉවසීම නැති තැනදී ඔබ ඔබෙගන්ම පළිගන්නවා. එයත් දිට් ඨදම්ම ෙව්දනීය අකුසල 
විපාකයක් . ඔබ අතීතෙය් කරන අකුසල්වලට ඔබ විසින්ම වැරදි දෘෂ්ටීන් ඇතිකරෙගන කායිකව මානසිකව 
දඬුවම් විඳිනවා. ෙවනත් ෙකෙනක්  ඔබට දඬුවම් කරනවා ෙනොෙව්.  
 
ඔබ ඔය ෙද්වාල ගාෙණ්a පිළිසරණ ෙසොයා රස් තියාදුවන්ෙන් ෙපර ජීවිතෙය්දී ඔබ අනුනෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
කඩකරලා තිෙබන නිසා ෙවන්න පුළුවන්. අනුනෙග් බලාෙපොෙරොත්තු කඩකරලා අනුන්ව අතරමං කළ නිසා 
ෙවන්න පුළුවන්. ඔෙබ් මෙහේශාඛ්යභාවෙයන් අනුනට පීඩාකිරීෙම් අකුසලෙය් පතිබිම්බය තමයි ඔබ 
අත්විඳින්ෙන්. පතිබිම්බය කියන්ෙන් ඔබම ෙහේතුෙවන් සැදුනක් . ෙම් සෑම ෙදයක් ම ධර්මානුකූලව බැලුවහම, 
ඔබට සිෙතන්න ඕෙන්, සැප ෙහෝ දුක ගැන සිත සිතා සිටීම ෙනොව, ෙම් ෙදෙකන්ම මිදිය යුතුය කියලා. මිදීෙම් 
මාර්ගයට අවතීර්ණ වීමය කියලා. දුක, සැප දකින, මනින, කිරන, ගණන් හදන මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් 
මිදීමය කියලා.  
 
ෙරදි කැබැල්ලක බැඳගත් රුපියල් ෙදෙක් කාසියකින්, ෙපොප්ලින් යාරයකින් මසාගත් ෙකොඩියකින්, 
ෙද්වාලෙය් තිශූලය මත ගැටගසන පඬුරකින්, දුකින් මිදීමට හැකි බවට ඔබ තුළ ඇති දෘෂ්ටිය, විචිකිච්ජාව, 
ෙතරුවන් ෙකෙරහි ඇති ශද්ධාව තුළින්ම ඔබ නැතිකරගත යුතුය. ෙතරුවන් ෙවත ජීවිතය පූජාකර, ශීලෙය් 
ෙකොඩිය ඔෙබ් අතට ෙගන, කර්මය කර්මඵල විශ්වාසෙයන් හැකිතාක්  පඬුරු දන්ෙදමින්, දුකට හඬනා කඳුළු 
ෛමතිෙයන් පිසදාෙගන, සැප ලබන සැබෑම මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්න. මුලාවූ ෙලෝකෙයන් මිදී, සතර 
අපාෙයන් නිදහස් වූ මනුෂ්යෙයක් , ෙදවිෙයක්  වන්න ඔබත් වීර්යය වඩන්න. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස් ෙසේ... 'සතර අපාෙයන් මිෙදමු' - 50 ෙකොටස 
ඔෙබ් තරුණ ලස් සන රුව කවුද රැෙගන ගිෙය්... 
 
ආදරය කියන වචනය පිංවත් ඔබට ෙබොෙහෝම පියමනාප හැඟීමක්  ෙදන වචනයක් . ඇෙසේ ආශ්වාදය උෙදසා 
තවත් ඇසකට බැඳුෙනොත්, කෙන් ආශ්වාදය උෙදසා තවත් කනකට බැඳුෙනොත්, නාසය නිසා තවත් නාසයකට 
බැඳුෙනොත්, දිව නිසා තවත් දිවකට බැඳුෙනොත්, මනස නිසා, කය නිසා තවත් මනසකට කයකට බැඳුෙනොත් අපි 
එයට කියනවා ආදරය කියලා.  
 
ඇසක්  ඇසක්  සමග බැෙඳනවා කියන්ෙන් දුකක් , දුකක්  සමග බැෙඳනවා කියන කාරණයයි. කව්රු ෙකොෙහොම 
බැඳුනත් ඔබ බැෙඳන්ෙන් කරුණු පහකටය කියලා ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා. ඒ රූප, 
ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාන කියන කරුණු පහයි. ෙම් කාරණා පෙහේ ස් වභාවය නිරතුරුවම 
අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. යමක්  ස් ථිරභාවෙය් ෙනොපවතී නම් එතැන ඇත්ෙත් දුකයි. ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා 'පිංවත් මහෙණනි, කාමෙය් ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා' කියලා. 
බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙකොතැනකදීවත් ෙද්ශනා කරන්ෙන් නෑ කාමෙය් ආශ්වාදයක්  නැතිය කියලා. 'කාමෙය් 
ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. මහෙණනි, ඒ නිසාමයි සත්ත්වයා ෙම් තරමටම ඇස, කන, දිව, නාසය, මන, කය 
කියන ආයතන පිනවන්න උත්සහගන්ෙන්. ඒ උෙදසා දිවා රාතී ෙවෙහෙසන්ෙන්. නමුත් පිංවත් මහෙණනි, 
කාමෙය් ආශ්වාදය වෙග්ම එහි ආදීනවයකුත් තිෙබනවා. කාමෙය් ආශ්වාදය ෙකටිය. ඒ උෙදසා විඳින්නට වන 
ආදීනවය අතිදීර්ඝයි, කටුකයි කියලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරන්ෙන්. එෙහමනම් යෙමක්  ආදරෙය් 
නාමෙයන් තව ෙකෙනක්  සමග බැෙඳනවා කියන්ෙන් ෙකටි ආශ්වාදයක්  උෙදසා අතිදීර්ඝ කටුක ආදීනවයකට 
බැෙඳනවා කියන එකයි. 
 
ෙකටි සැපයක්  උෙදසා දීර්ඝ දුකක් ..... 
 
ෙම් සටහන කියවන පිංවත් ඔබ ආදරෙය් නාමෙයන් කුමන ෙහෝ බැඳීමකට ලක් වූ අෙයක්  ෙන්ද? ඔෙබ් 
ජීවිතයට ෙම් උතුම් ධර්මය ගලපා බලන්න. ෙගදර සාලය මත, කුමක්  ෙහෝ රඳවනයක්  මත තබා තිෙබන 
ඔබෙග් සුන්දර මංගල ජායාරූපෙය් හුරුබුහුටි මනාල මහත්මිය සහ කඩවසම් මනාල මහතා යන ෙදපලෙග් 
තාරුණ්යෙය් ලස් සන, හැඩරුව ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔෙබ් ජීවිතය තුළ රැඳී තිෙබනවාද? ඒවාට ෙමොකද වුෙන්? 
කව්ද අරෙගන ගිෙය්? ෙකොෙහටද අරෙගන ගිෙය්?... 
 
ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ ෙදසටම ෙන්ද? 



179 
 

 
ෙමොකක් ද දැන් ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්?  
 
ෙශෝක, පරිෙද්ව, දුක් ඛ, ෙදෝමනස් සයන් ෙන්ද? 
 
වර්තමාන සමාජෙය් ඔබ සමග ජීවත්වන වෙයෝවෘධ ආච්චිලා, සීයලාත් අතීතෙය් ඔබ වෙග්ම තාරුණ්යෙයන් 
ඔදවැඩී ජීවත්වුන අය. ඒ අයෙග් රූපය තුළත්, ඔය තාරුණ්යය ඔබට වැඩිය තිබුණා. ඒ අයත් අතීතෙය් රූප 
රාජිණී තරගවලට ඉදිරිපත් වුණා. දැන් තමා ෙදස බැලුවහම ඒ අයට ෙත්ෙරනවා ෙමොකක් ද මම අතීතෙය් 
ඉදිරිපත් කෙළේ කියලා. ඒ අතීතය මතකයට නගනෙකොට ඉතිරිව ඇත්ෙත් පංචඋපාදාන්ස් කන්ධයක දුක 
පමණයි. 
 
 
මංගල දිනෙය් මනමාල මහත්මෙයකුට, මනමාලියකට ඇඳුම් අන්දවන්න, ලස් සන කරන්න පමණක්  ලක්ෂ 
ගණන් වියදම් කරන සමාජයක්  ෙම්ක. ලක්ෂ ගණන් වියදම්ෙකොට කාටද ෙම් අන්දවන්ෙන්. අවිද්යාවටම ෙන්ද? 
තෘෂ්ණාෙව් සළුපිළි, රන් රිදී තමයි ෙම් පළඳවන්ෙන්. ඇඳුම් පැළඳුම් ලස් සන බව ඇත්ත. සුවඳ විලවුන් සුවඳ 
බවත් ඇත්ත. මුහුෙණ් සිනහව පසන්න බවත් ඇත්ත. ඒත් කව්ද ෙම්වාෙය් හැඩ බලන්ෙන්? ෙවන කව්රුවත්ම 
ෙනෙමයි, මාරයායි ෙම්වාෙය් හැඩබලන්ෙන්. 
 
ෙමතැනදී මාරයා හැඩ බලන්ෙන් කාෙග්ද? මාරයාෙග් හැඩමයි මාරයා විසින්ම බලන්ෙන්. රූපෙය් කියන්ෙනත් 
මාරයාමය. රූපය ඇසුරින් සකස් වන පංචඋපාදානස් කන්ධයත් මාරයාමය. මාරයාෙග් හැඩරුව මාරයාම 
බලනවා. පිංවත් ඔබට වැටෙහනවාද ෙම් කියන කාරණය. 
 
තවත් ෙත්රුම්ෙකොට කියනවා නම් දුක විසින් දුෙක් හැඩරුව බලනවා. 
 
රූපය දුකක්  ෙවන්ෙන්, රූපය නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් නිරතුරුවම අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සතරමහා 
ධාතුෙවන්. ඒ නිසා නිරතුරුවම යෙමක්  ජන්දරාගෙයන් අල්ලාගන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි මරණයට අයත් 
රූපයක් මයි. ඵස් ස, ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ කියන ධර්මතාවයන් 5 ක්  සකස් ෙවන්ෙන් අනිත්යයට 
පත්ෙවන රූපයක්  ෙහේතුෙවන්. රූපය අනිත්ය නම්, ඒ ෙහේතුෙකොට සකස් ෙවන යම් ධර්මතාවයක්  ෙව් නම් ඒවාද 
අනිත්ය විය යුතුය. 
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා රූපය නිරතුරුවම මැෙරමින් ඉපෙදමින් පවතිනවා කියලා. 
නමුත් ඒ බවක්  ඔබ දන්ෙන් නැහැ. ඔබ මරණය ගැන සිතන්න කැමතිත් නැහැ. ෙගදර තමන්ෙග් ඥාතිෙයක්  
මියගියෙහොත් ෙද්හය ෙගදර තිෙබන තාක් , මරණය ගැන සිතනවා. අෙන් මමත් මැෙරනවා ෙන්ද? කියලා 
සිතනවා. මාව දාලා ගිෙය් ඇයි, මාවත් අරන් යන්න කියලා බෙලන් මරණය ගන්න හදනවා. ෙම් දින තුන හතර 
මරණානුස් සතිය වැෙඩනවා. ඒත් ටික දවසයි ඒ උණුසුම තිෙබන්ෙන්. ඔබට මරණය අමතක ෙවනවා. නැවත 
මරණය ගැන සිතන්න ඔබ කැමති නැහැ. මරණය ගැන සිතීම අසුබ ෙදයක් , සෘණාත්මක ෙදයක් , පසුගාමී 
ෙදයක්  හැටියටයි ඔබ දකින්ෙන්. යෙමක්  මරණය ගැන නිරතුරුවම සිතනවා කියන්ෙන්, නුවණින් දකිනවා 
කියන්ෙන් ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් දකිනවා කියන එකයි. ෙමතැන සෘණ ෙහෝ ධන දැක් මක්  නැහැ. ෙමතැන 
තිෙබන්ෙන් යථාර්ථයයි. සිදුෙවමින් පවතින ඇත්තයි. ඔබ මරණය සිහිකිරීමට බියෙවනවා කියන්ෙන් ඇත්ත 
දැකීමට බියෙවනවා කියන එකයි. උෙද් සිට රාතිය දක් වා ෙම් ශරීරයට ආහාර, ජලය, ෙබෙහත් ලබාෙදමින් අපි 
කරන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ වසන් කරන්නට හදන එකයි. ඔබ ඔය සැබෑ ඇත්ත වසංකරලා, ෙමොකක් ද 
ඇත්ත හැටියට අරගන්ෙන්. ෙමෝහයයි. ෙමතැනදී ඔබ අධර්මයමයි ධර්මය හැටියට අරගන්ෙන්. ෙම් ෙමෝහ 
මූලික දැක් ම ෙපෝෂණය කරන්න ඕනෑ තරම් මාර බලෙව්ග සමාජය තුළ තිෙබනවා. ජීවිතය අත්විඳින්න¾ 
මරණය ගැන ෙනොසිතන්න¾..... ෙබොෙහෝම සුන්දර අදහස්  ෙලසින් සමාජයට එනවා. ඒත් ඒවාෙය් සුන්දරත්වය 
වැඩි තරමටම එහි ඇති අර්ථය තුළ දුකද ෙගොඩගැසී තිෙබනවා.  
 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කරනවා ෙම් ඇස නිරතුරවම මැෙරමින් උපදිනවා කියලා. ෙම් කන, 
නාසය, දිව, මනස, කය නිරතුරුවම මැෙරමින් උපදිනවා කියලා. ඇසත්, බාහිර රූපයත්, විඥාණයත් ඵස් සය 
වීෙම්දී ඇස උපදිනවා. ඇස උපදිනවා කියන්ෙන් චක් ඛු විඥාණය උපදිනවා කියන එකයි. ඒ සැනින් ඇස 
මැෙරනවා. තවත් ආයතනයක්  උපදිනවා. ඒ කියන්ෙන් මෙනෝ විඥාණය සකස්  ෙවනවා. ෙමය ෙබොෙහෝම 
ෙව්ගවත් කියාවලියක් . සෑම ෙමොෙහොතකදීම කුමක්  ෙහෝ ආයතනයක්  ඉපදී පවතිනවා. එක ආයතනයක්  
ඉපදිලා, කියන්ෙන් අෙනක්  ආයතන පහම මැරිලා කියන එකයි. ශරීරෙය් උණුසුමත්, ආයුෂත් තිෙබනවා. 
උපදින කුමන ෙහෝ ආයතනයක්  නිරතුරුවම කියාත්මකභාවෙය් පවතින නිසා විඥාණය ඇතිෙවමින් 
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නැතිෙවමින් පවතිනවා. ඒ නිසා මරණයක්  ගැන ඔබට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඔබ මරණය හැටියට දකින්ෙන් 
ආයුෂත්, උණුසුමත්, විඤ්ඤාණයත් පහව ගිය ශරීරයක මරණය ගැන පමණයි. 

 

 

 


