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fï f>dar" lgql" Nhdkl ixidrfha Nsh ±l" fï 
wd;auNdjfhau iir ÿlska tf;r ùug wêIaGdk lrñka" 
ù¾Hh jvñka" ksjka u. mqrk" oCI" .sys meúÈ W;=uKag 

muKla fï wysxil jHdhduh Wmldrhlau fõjd! 
Yla;shlau fõjd! ud¾.hlau fõjd! 

;u ;ukag jegfyk m%udKhg ;u ;ukaf.a Ôú; j,g 
.,md.ks;ajd' w¾: fyda jHdlrK jerÈ wef;d;a Tn 
fkdl< jrolg Tn fkd.efÜjd' wkqkgo wkqlïmd 

flf¾jd' jerÈ kef;d;a ksjerÈ foh ksjerÈ f,i olSjd' 
fuys igyka yeu w¾:hla ;=<skau 

Tn ieug hym;lau fõjd! 

 

(msxj;a Tn fjkqfjka fuu igyka ;enQ NsCIQka jykafia úiska ,shQjls) 
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01. නිමාවක්  නැති ෙලොවක අදට වඩා ෙහොඳ ෙහටක්  ෙකොයි ද@ 

02. ප්රඥාෙව් ඇසින් අත්දුටු ෙලාව්ත�රා ධර්මෙය් ආශ්චර්යය 

03. ඔබත් අෙනක්  අයත් අතර නැතිනම් ෙවනසක්, දුෙකන් 

පිරැණු සසර කතර සදා උරැමයක්  

04. සංසාරෙය් කීවරක්  නම් ඔබ ඔතැනම මිහිදන්ව ඇත් ද? 

05. ඔෙබ් අතීත භව ගමෙන් කැඩපතක්  ඔබ ඉදිරිෙය් ඇත 

06. අධර්මෙය් කාලය අති දීර්ඝයි 

07. ෙම් ශාසනෙය් අවසාන බැබලීමයි 

08. මත� සංසාෙර් ඔෙබ් මළකඳන් නුවනින් දැක් ෙකාත් දස් කමකි 

09. ඔෙබ් ඊළඟ ආත්මෙය් නිමැවුම්කරැ ඔබමය 

10. මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ෙමාකද ෙවන්ෙන් 

11. කළ්යාණ මිත්රයක� ෙනාමැතිනම් තනිව සිටීමත් වටියි 

12. ෙහාරකම සුළුෙවන් තැක�වට ෙලෙහසිද එය පලෙදන විට 

13. ෙලෝකය අසාධාරණයක් මයි ඔබට සාධාරණය ඔබ ත�ළමයි 

14. අෙහෝ! තිරිසන් අපාය 

15. අතහැරීමක ආරම්භය සහ අල්ලාගැනීමක අවසානය 
(දඹරන් ෙදවියා 1 ) 

16. ෙක්රෝධෙය් කළු පැහැය සහ ශීලෙය් රන් පැහැය 

(දඹරන් ෙදවියා 2) 
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17. කළණ මිත�රැබෙව් අගය නිමක්  ෙනාෙව් 

18. ෙම් බිහිසුණු සිර දඬුවමින් නිදහස්  ෙනාවුන ෙහාත් 

19. ආරක් ෂාවීෙම් අරැත 

20. උත�ෙර් ත්රස් තවාදයට වඩා භයානක ත්රස් තවාදයක්  ඔබ 

ඉදිරිෙය් ඇත 

21. ඔය කඩුල්ල පැනගන්න ඇයි බැරි? 

22. ෙලෝකය අයිති කාටද? 

23. තාක්ෂණයට ෙනාෙපෙනන ප්රඥාෙව් විද්යාව 

24. දිව්ය ෙලෝෙක සැපයි... එත්? 

25. සැපෙයන් එහා ගිය නිදහස් වීමක හිමිකරැෙවකි ඔබ 

26. ඵලය ගැන දුක් වීම පෙසක තබා ෙහ්ත�ව ගැන ෙසායන්න 

27. පඬුර ෙබල්ෙල් බැඳගන්න ශීලෙය් ෙකාඩිය අතට ගන්න 

28. මස්  මාළුවල ෙනාෙවයි ෙකෙළස් වල පිළි ගෙඳන් මිෙදන්න 
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නිමාවක්  නැති ෙලාවක 
අදට වඩා ෙහාඳ ෙහටක්  ෙකායි ද? 

 

ෙලෝකය ෙනානවතින ගමනක යනවා. ෙලෝකයාෙග් ෙම් ගමන 
දැනුෙමන්, හැකියාෙවන්ෙගන්, නවතම ෙසායාගැනීම් වලින් 
පරිපූර්ණ එකක් . පසුකරන සෑම කඩ ඉමක් ම අලුත් ෙදයක්  
ෙලෝකයට ඉදිරිපත් කරනවා. ෙලෝකයාට ඉදිරිපත් කරන 
තා�ණෙය් ප්රගතිය ත�ළින් ජනතාවට ප්රෙයෝජනයක් , පහසුවක්  
තාවකාලිකව උදාකරනවා. නමුත් ඒ පහසුව ත�ළින් ඉතිරිෙවන 
විෙව්කය මනුෂ්යයා ෙයාමුකරගන්ෙන් තව තවත් අවිෙව්කී 
දිශාවන්ටමයි. තා�ණය මාරයා වශෙයන් හඳුනාෙගන 
තා�ණය නිසාම ඔබට ලැෙබන කාලෙය් ඉතිරිය මාරයාට 
එෙරහිව තම ධර්ම මාර්ගය ශක් තිමත් කිරීමට ෙයාමුකර 
ගැනීමට අපි ද�විය යුත�යි. 

එක පර්ෙය්ෂණාගාරයක මනුෂ්යයාෙග් ආයුකාලය 
වැඩිකරගැනීමට ඇත. හැකියාව ඖෂධවලින් ෙසායනවිට තවත් 
විද්යාගාරයක මස්  පිණිස ඇති කරන සත�න් ඉක් මනින් තර 
ෙකාට මැරීමට අවශ්ය ක්රමෙව්දයන් ෙසායනවා. ෙම් කිසිෙවක්  
මනුෂ්යයා මරණින් පසු ඌෙරක් , හරෙකක් , එළුෙවක් , 
බැටළුෙවක් , ක�ක�ෙලක්  ෙවන්ෙන් ඇයිද? කියලා ෙසායන්ෙන් 
නැහැ. මීට වඩා ෙරෝගයක් , මීට වඩා ෛවරයක්  ෙලෝකය ත�ළ 
තිෙබනවාද? අවිද්යාව නිසාම මනුෂ්යා තමා විසින් ෙසායා 
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ගන්නා ක්රමෙව්දයන් ත�ළින් තමාම අනාගත භවයන්හිදී අඩු 
ආයුෂෙයන් තිරිසන් සත�න් ෙවලා මැරැම් කනවා. 

වර්තමාන ෙලෝකයට දැනුෙම් කීර්තිය නිසා ප්රඥාව 
ෙමෝදුෙවන්ෙන් නැහැ. අලුත් ෙසායාගැනීම් ඉදිරිපත් කරන 
මහත්වරැන් ෙලෝකයාෙග් සම්මානයට, ෙගෞවරයට 
පාත්රෙවනවා. යම් මහත්මෙයක්  යම් ෙදයක්  තම පර්ෙය්ෂණ 
ත�ළින් ෙසායාෙගන ඔහුට ඒ සඳහා සම්මාන ෙගෞරව දක් වන 
විට තව මහත්මෙයක්  එම ෙසායාගැනීම ඊටත් වඩා ග�ණාත්මක 
තත්වයට උසස් කර ඔහුද සම්මානයට පාත්රෙවනවා. 
ෙසායාගැනීම් වලින්ද නිමාවක්  ෙනාමැති, 
ෙසායාගන්නන්ෙගන්ද නිමාවක්  ෙනාමැති ෙලෝකයක්  ත�ළ 
අපිත් අදට වඩා ෙහාඳ ෙහටක්  බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් ෙමාකක්  
ෙහෝ ෙදයක්  ෙසායනවා. 

ෙලෝකෙය් කලබලකාරී ස් වභාවය ගැන බැලීෙම්දී ෙම් ෙසායන 
කිසිෙවක�ට තමා ෙසායන ෙදය හමුවී ෙනාමැති බවයි 
ෙපෙනන්ෙන්. ඒකයි ෙම් ෙපරල ෙපරලා තවත් ෙසායන්ෙන්. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙලෝකය ෙපරල ෙපරලා 
ෙසවීම ෙවනුවට තමාෙග් ජීවිතය ත�ළින්ම ෙලෝකය දකින හැටි 
ඉදිරිපත් කළා. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙලෝකෙය් 
පහළ වීමට ෙපරාත�ව දඹදිව විමුක් තිය ෙසායන කණ් ඩායම් 62 
ක්  සිටියා. ෙම් අය එෙස් ෙමෙස් අය ෙනාෙව්. විශාල ශ්රාවක 
පිරිස්  සිව්පසෙයන් සශ්රික, රජසිටුවරැ ඇසුරැ කරපු කණ් ඩායම්. 
ෙම් හැම ෙදයකින්ම ෙලෝකයට ප්රකාශ කෙළ් තම ශ්රාවකයින්ට 
ප්රකාශකෙල් කරන්න බැරිෙදයක් මයි. සමහරැ තම ශ්රාවකයින් 
හරක�න් බල්ලන් ෙමන් හැසිරීමට උගන්නවා එය ඔවුන් 
විමුක් ති මාර්ගය ෙලස හැඳින්වූවා. තවත් සමහරැ නිර්වස් ත්රව 
ජීවත් ෙවමින් ජලෙය් බැස ජීවත් ෙවමින් අව්ෙව් ෙව්ෙලමින් 
සිටිමින් තම විමුක් ති මාර්ගය ලැෙබනා බව විශ්වාස කළා. 
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තවත් සමහරැ දිව්යතලයක, බ්රහ්ම තලයක සිත පිහිෙටව්වා. 
එය විමුක් තිය හැටියට දැක් කා. ෙම් කිසිම කණ් ඩායමක්  සැබෑ 
අවසානයක්  දකින්න පුළුවන් ෙදයක්  ෙනාෙව් ෙලෝකයට 
ඉදිරිපත් කෙළ්. කරල ඉවරයක්  කරන්න බැරි ෙදයක් මයි. ෙම්වා 
ත�ළින් විමුක් තියක්  ෙනාෙව් ෙද්ශනා වුෙණ්. සිරගතවීමක් . 
නැවතීමක්  නම් ෙනාෙව්, ෙලෝකයාෙග් ගමන තවත් විකෘතියක්  
වීමයි සිද්ධවුෙණ්. 

ආෙලෝකය ෙනාදැක් ක මිනිස් සු අඳුර වර්ණනා කරන්ෙන් 
ෙගාඩක්  ලස් සනට, හැඟීම්බරවයි. ෙමවැනි මිනිස් සුන්ෙගන් 
පිරැණු ෙලෝකයකම බිහිවූ ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
කරන්න බැරි ෙද්වල්, කරලා ඉවරයක්  කරන්න බැරි ෙද්වල්, 
කරලා වැඩක්  නැති ෙද්වල් කරන්නය කියලා කිසිදාක ෙද්ශනා 
කෙළ් නැහැ. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් පැහැදිළිව ෙද්ශනා 
කරනවා, “ෙම් ෙලෝක ධාත�ව ෙබාෙහාම සංකීර්ණයි. ෙලෝකය 
ෙසායන්න යන්න, එය ෙවනස්  කරන්න යන්න එපා” කියලා. 
එය නිශ්ඵල ක්රියාවක් . ෙලෝකය කියන්ෙන් ස් වභාවෙයන්ම 
ෙවනස් ෙවන තැනක් . එහි අපට ෙවනස්  කරන්න ෙදයක්  
නැහැ. ෙමාකද අපිත් ෙවනස්  ෙවනවා. අපි ෙවනස් ෙවනෙකාට 
අපි ගැන ෙසායන්න ෙකෙනක්  නැහැ. අපි ෙවනස්  ෙවනවා 
කියන්ෙන් අපිත් ජරා, ව්යාධි මරණ වලට ලක් ෙවනවා. ෙලෝකය 
ෙවනස්  කරන්න යන ගමෙන් ෙකාතැනකදී ෙහෝ අපිවත් 
මරණයට පත්ෙවනවා. එෙහම මියගිහින් අපි අභ්යවකාශ 
ෙප්ර්තයින්, විද්යාගාර ෙප්ර්තයින් ෙවලා උපත ලබයි. ඔෙබන් 
පස් ෙස් තව මහත්තෙයක්  ඔෙබ් තනත�රට පත්ෙව්වී. ඒත් 
ෙප්ර්තෙයක්  වුණ ඔබ අසරණ ෙවනවා. ෙලෝකයත් අපිත් සෑම 
නිෙම්ෂයක ෙවනස්  ෙවනවා. ෙලෝක ධාත�ව නැමති විෂය 
ෙලාව්ත�රා බදුරජාණන් වහන්ෙස් නමකෙග් සම්මා සම්බුද්ධ 
ඥාණයට පමණක්  විෂයෙවන ෙදයක් . ඒ නිසා මුළු 
ෙලෝකධාත�වම අමතක කරලා ෙම් නාම රෑප ෙදකට ෙලෝකය 
ෙගනත් ෙපන්නුවා. බැරි ෙදයින් වලක් වලා පුළුවන් ෙදය 
ෙද්ශණා කළා. ෙලෝකය කවදාත් තෘෂ්ණාව පස් ෙස් ෙලෝකය ත�ළ 
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දුවනවා. ෙලෝකෙය් අවසානය ෙසායන්න දිව ෙගාස්  අවසානය 
තබා ආරම්භයවත් ෙනාදැක සංෙව්ගයට, මරණයට පත්වු 
ෙදවියන් අතීතෙය් සිටියා. ෙම් කවුරැත් අවසානෙය් සැනසුෙන් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙසවෙන්මයි. ෙම් ෙලාව්ත�රා අසිරිමත් 
ධර්මය පිංවත් ඔබට ෙලෝකය විනිවිද දැකිය හැකි ධර්මයක් . ඒ 
ෙලෝකය විනිවිද දකින්ෙන් විද්යාගාර පර්ෙය්ෂණාගාර ත�ළදී 
ෙනාවු පංචනීවරණයන් යටපත් ෙනාවූ ඔබෙග් ප්රභාෂ්වර සිත 
ත�ළින්මය. 
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ප්රඥාෙව් ඇසින් අත්දුටු 
ෙලාව්ත�රා ධර්මෙය් ආශ්චර්යය 

 
මස්  ඇෙසන් දකිනා ෙලෝකය ෙමෝහයයි. ප්රඥාෙව් ඇසින් දකිනා 
ෙලෝකය යථාර්ථයයි. ශීලෙය්ත් සමාධිෙය්ත් ඵලෙයන් උපදින 
ප්රඥාෙව් ඇස, මංමුලා වූ ෙලෝකෙයන් ඔබ්බට භව නිෙරෝධය 
ෙදසට පාර ෙපන්වන ආෙලෝකයයි. 

භි�ුව සමාධිෙයන් පසුවන විට අරමුණු ෙනාකරම ඒ 
ආෙලෝකය ඔස් ෙස් අපූරැ දර්ශනයක්  දර්ශනය විය. එය 
පිටසක් වල ජීවීන් පිරිසකෙග් කියලයි භි�ුව අනුමාන 
කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් එය පිටසක් වල දර්ශනයක් . භි�ුවට 
දර්ශනය වන තැන ෙබාෙහෝම ආෙලෝකවත් ස් ථානයක් . අක් කර 
දහයක පමණ භ�මි ප්රෙද්ශයක්  දර්ශනය වුණා. ගහෙකාළ 
කිසිවක්  ෙපෙනන්නට තිබුෙණ් නැහැ. වැඩි උස ෙනාවූ ෙකටි 
ෙගාඩනැගිලි කිහිපයක්  තිබුණා. ෙම්වා ෙපට් ටි හැඩයටයි 
තිබුෙණ්. කෘත්රිම �ව්යවලින් තනපු බවක�යි ෙපනුෙණ්. එම 
ස් ථානය ළමා උද්යානයක් , ළමා පාසලක්  වෙග් තැනක් . කළු 
සහ සුදු පැහැති අඟ�ටුමිටි ළමයින් 25 ක්  පමණ එතැන සිටියා. 
ෙම් හැම දරැෙවක් ම උපරිම අඩි 2 ක්  පමණ උස ඇති. සියලුම 
දරැවන් ෙද්හ ප්රමාණෙයන් එක වෙග්. ෙම් දරැවන් ෙබාෙහාම 
කඩිසර ෙව්ගවත් ඉරියව් දැක් වුවා. සෑම දරැෙවක් ම එක සමාන 
වර්ණවත් ඇඳුම් ඇඳෙගන සිටියා. තද දම් පැහැති ෙකටි 
කලිසමක් , රත� පැහැයට හුරැ ෙරෝස පැහැති උඩුකය 
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බැනියමක් . එය මහත නූෙලන් ෙගත� ඇඳුමකි. එහි ෙකාටුෙවන් 
ෙකාටුව හිදැස්  ඇත. බැනියෙම් පසුපස ෙගත� පටි ෙදකක්  
හරහට එල්ෙලමින් තිබිණි. සියලුම අඟ�ටුමිටි ළමයින් එකම 
ස් වභාවෙය් ඇඳුම් ෙමෝස් තර දරාෙගන සිටියහ. ස් වීටර් මහන 
ෙරදි වර්ගෙය් වැනි ෙරදිවලිනි ෙකටි කලිසම නිර්මාණය වී 
තිබුෙණ්. එම ඒකාකාරී ඇඳුමත්, දරැවන් සියලුෙදනා එකම 
ප්රමාණෙය් වීමත්, ඔවුන්ෙග් කඩිසරභාවයත් නිසා එය අපූරැ 
චිත්රයක් . 

ෙමම දරැවන් සමග එක වැඩිහිටිෙයක්  සිටියා. ඔහු අඩි 4 ක 
පමණ අෙයක් . ඔහු ගැන එතරම් පැහැදුලි චිත්රයක්  ඇඳුෙණ් 
නැහැ. ෙම් ස් ථානයට යාබද පාරක්  තිබුණා. එය අඩි 30 ක 
පමණ පාරක් . එම පාෙර් අලිෙයක්  ගමන් කළා. ඒ වැඩුණු 
අලියාෙග් උස අඩි 5ක්  පමණ ඇති. එම සතා හීලෑ කළ ක�රැ 
අලිෙයක්  වෙග්. ෙම් අලියාෙග් එක කන් ෙපත්තක ෙකළවර 
වටාපතක්  ෙස් ෙමානර පිල් කළඹක්  තිබුණා. ෙමානෙරක්  පිල 
විහිදාෙගන සිටින ආකාරයට එම පිල විහිදිලයි අලියාෙග් කෙන් 
ෙපති අගට මුහුෙවලා තිබුෙණ්. එය ස් වාභාවික පිහිටීමක්  
හැටියටයි භි�ුව දැක් ෙක්. ෙම් අලියා සමග එක ප්රභ� 
මහත්තෙයක්  ඇවිදෙගන යනවා. ඔහු සුදු ජාතිකෙයක්  වෙගයි. 
ඔහුෙග් උස අඩි 4 1/2 ක්  විතර ඇති. ඔහු ෙහාඳින් වැඩුණු 
වයස අවුරැදු 55 ක වෙග් මහත්තෙයක් . ෙමාහු ෙකෝට්  එකක් , 
දිග� කලිසමක්  සහ ප්රභ�න් පළඳින ෙතාප්පියක්  පැළඳෙගන 
සිටියා. ෙමාහු ෙබාෙහාම තැන්පත් ප්රභ� ලීලාෙවනුයි අලියා 
පසුපස ගමන් කෙළ්. අලියා සමග ඇත්ෙගාව්ෙවක�ත් ගමන් 
කළා. ඔහු කළු ජාතිකෙයක්  වෙගයි. ඔහුත් අඩි 4 ක්  පමණ උස 
ඇති. ෙමාහු ගැන ෙවන මතකයක්  නැහැ. ෙමාවුන් 
සියලුෙදනාම ප්රමාණෙයන් මිටි මනුෂ්යයින්. හැබැයි ෙම් අය 
ෙබාෙහාම කඩිසරයි. ඒ වෙග්ම ෙපෞරැෂත්වෙයන් ඉහළයි. 
ගහෙකාළ නැති කෘත්රිමව නිර්මාණය කළ නගරයක් , පරිසරයක්  
වෙගයි එම පරිසරය භි�ුවට දර්ශනය වුෙණ්. 
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ඉහත අඟ�ටුමිටි ළමා පිරිස ඉහත ස් ථානෙය් රැඳී සිටියදී තවත් 
ළමා අඟ�ටුමිටි පිරිසක්  උද්යානයට ඇත�ළුවීම සඳහා 
වාහනයකින් බසිමින් සිටිෙයෝය. එම වාහනය නවතා තිබුෙණ් 
උද්යානයට යාව තිබූ අලියා ගමන් කළ මාර්ගෙය්ය. එම 
මාර්ගය ග�වන් පථයක් , අධිෙව්ගී මාර්ගයක්  ෙස් තැනූ ඉතාමත් 
පිරිසිදු, මැදුණු කෘත්රිම මාර්ගයකි. එම අඟ�ටුමිටි ළමා පිරිස 
පැමිණි වාහනෙය් හැඩය අමුත�ය. ෙවසක් සැරසිලි සඳහා හදන 
අටපට්ටම් ක�ඩුවක හැඩය තිබුණා. 

භි�ුව ඉහතින් සමාධිය ත�ළදී දකින්ෙන් පිටසක් වල ජීවීන් 
පිරිසක්  බව භි�ුවට ෙහාඳටම පැහැදුළියි. ෙලාව්ත�රා 
බුදුජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට වදාළ අප්රමාණ ෙලෝක 
ධාත�න්ෙගන් එකක ජීවත්වන මනුෂ්යයින් පිරිසක් . එය 
විනාඩියක්  වැනි ෙකටි කලකදී දර්ශනය වී මැකීෙගාස්  අවසන් 
ෙවයි. ෙම් ෙකටි කාල පරාසය ත�ළ භි�ුව අත්දුටු දර්ශනයයි 
ෙමහි සටහන් තැබුෙව්. ෙමම කාරණය ෙකනක�ෙග් හාස්යයට 
විෙව්චනයට ලක් වීමටත් පුළුවන්. ප්රතිචාරය ක�මක් වුවද එය 
භි�ුවට අදාළවන්ෙන් නැහැ. ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් 
කිරීෙම්දී උත�ම් සමාධිය ත�ළින් යමක්  දැක් කද එය භි�ුව 
සටහන් තබන්ෙන් පිංවත් ඔබට උත�ම් සද්ධර්මෙය් අසිරිය ගැන 
නැවැත නැවත සිතන්නයි. එෙස් නැතිව පිටසක් වල ගැන 
පර්ෙය්ෂණ කරන්නට ෙනාෙව්. ෙලෝකෙය් ෙද්වත්වෙයන් 
සලකන තා�ණය විසින් ෙනාදැක් කාවූ ෙලෝකය, ප්රඥාෙව් 
ඇසින් අත්දකින ෙලාව්ත�රා ධර්මෙය් ආශ්චර්යය ගැන 
කියන්නයි. භි�ුවට අවශ්ය සද්ධර්මය ෙකෙරහි ඔබෙග් 
විශ්වාසය එක දශමයකින් ෙහෝ වැඩි කරන්න පමණයි. 

ෙලෝකය ෙබාෙහාම අනත�රැදායකයි. ෙමාකද ඔබ සීමාව 
ඉක් මවා පිටසක් වල ෙලෝකයන් ෙකෙරහි උපාදානය සකස් ෙකාට 
ගතෙහාත් , පිංවත් ඔබව ධර්මයක්  ෙනාමැති මිථ්යාදෘෂ්ඨික 
පිටසක් වලක අඟ�ටුමිට් ෙටක්  ෙවලා, අඟ�ටුමිටි තිරිසන් සෙතක්  
ෙවලා ඉපදීෙම් අවධානම තිෙබනවා. ෙලෝකය තා�ණයට 
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විද්යාවට ෙලාල්ෙවන්න, ෙලාල්ෙවන්න පිටසක් වල ජීවීන්ෙග් 
ගහනය වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. දැනුම හරහා ෙලෝකය ත�ළින් ඔබ 
ෙකාතැනින් එෙතරවීමට ගියත් දුකමයි. මිථ්යාදෘෂ්ඨිකභාවයමයි 
උරැමය වන්ෙන්. සද්ධර්මය ත�ළින් ඔබ ෙලෝකෙයන් එෙතරට 
යන්න. තබන පියවරක්  පාසා සැපයමයි අයිතිෙවන්ෙන්. 
ෙමෙලාව ඇති ෙශ්ර්ෂ්ඨතම බලය, ශීල සමාධි ප්රඥා බලයයි. එම 
බලයට ඕනෑම මනුෂ්යෙයක් , ෙදවිෙයක් , බ්රහ්මෙයක්  අයත්ය. ඒ 
ෙශ්◌්රෂ්ඨ බලයට අභිෙයෝග කෙළාත් ඔහු අභිෙයෝග කරන්ෙන් 
ඔහුටමය. මන්ද, බලවත් අක�සලයන් ඔහු එන ෙපරමග බලා 
සිටිනා බැවිනි. 
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ඔබත් අෙනක්  අයත් අතර නැතිනම් ෙවනසක්, 
දුෙකන් පිරැණු සසර කතර සදා උරැමයක්  

 
පිංවත් ඔබ හැමවිටම ෙගදර සිටින අෙනක්  අයට වඩා ෙවනස්  
ෙකෙනක්  ෙවන්න. පංති කාමරෙය්, කාර්යාලෙය්, ගෙම්, 
රෙට්.... සිටින අන්යයන්ට වඩා ෙවනස්  ෙකෙනක්  ෙවන්න. දන් 
දීෙම්දී, ශිල් ආර�ා කිරීෙම්දී, භාවනා කිරීෙම්දී අෙනක්  අයට 
වඩා ෙවනස්  ෙකෙනක්  ෙවන්න. ෙම් කියන්ෙන් කැපී ෙපෙනන 
ෙකෙනක්  ෙවන්න කියන කාරණාව ෙනෙමයි. 'ෙවනස්  කියලා 
ෙමතැනදී කියන්ෙන් අර්ථෙයන් ධර්මෙයන් ග�ණාත්මක 
ෙකෙනක්  ෙවන්න කියලයි. ෙමාකද ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් තම නිය මතට පස්  ස් වල්පයක්  අරෙගන 
ෙද්ශනා කරනවා, ෙපාෙළාෙව් තිෙබන පස්  ප්රමාණයට 
සාෙප්�ව නියසිෙල් තිෙබන පස්  ප්රමාණය ෙකාපමණක්  ද, 
ෙම් ෙවෙසන සත්වයන්ට සාෙප්�ව මරණින් මත� 
සුගතිගාමීවන සත්ත්වයන් ද ප්රමාණෙයන් ඒ වෙගයි කියලා. 

පිංවත් ඔබට, බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් නියසිෙලහි ඇති පස්  
ටිෙකන් එක වැලි කැටයක්  ෙවන්න අවශ්ය නම්, ඔබට 
අනිවාර්යෙයන්ම අෙනක්  අයට වඩා ෙවනස්  ෙකෙනක්  
ෙවන්න ෙවනවා. පිංවත් ඔබත් අෙනක්  සියල්ලන්ම වෙග් 
වුෙණාත් ඔබටත් සුගතිය අහිමිෙව්වි. ෙම් ලැබූ උත�ම් අවස් ථාව 
ගිලිහී යාවී. 
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වරක්  භි�ුව වස්  ත�න්මාසය එක් තරා ගම්මානයකට ආසන්න 
ක�ටියක වැඩ සිටියා. මාසයකටම එක්  දිනක්  පමණයි ගෙම් 
ෙගදරකට පිණ් ඩපාතය ෙබදන්න ෙයදී තිෙබන්ෙන්. ෙවසක්  
ෙපෝය දිනය ආවත් ඒ අය තමන්ෙග් දිනයට පිටින් ෙවනත් 
දිනයක අතිෙර්කව දානයක්  ෙබදන්ෙන් නැහැ. නමුත් ෙම් ගෙම් 
එක් තරා මැදිවිෙය් කාන්තාවක්  හිටියා, ඇය තම දානය ෙයදී 
ඇති දිනයට අමතරව මාසයකට හතර පස් වතාවක් , පාරට 
ඇවිත් ෙගදර උයන කෑමට හදාගත් ෙමාකක් හරි ෙපාඩි ෙදයක්  
ෙහෝ පූජා කරනවා. ගෙම් කාටවත් නැති ල�ණයක්  භි�ුව 
ඇෙගන් දුටුවා. ඒ කියන්ෙන් ගෙම් සියල්ලන්ට වඩා ඇය 
ෙවනස්  ෙකෙනක් . නමුත් වස් කාලෙය් අවසන් මාසෙය්දී ඇය 
ඒ පුරැද්ද අතහැර දැමුවා. ෙමාකද ගෙම් අෙනක්  පිංවත�න් 
කිසිෙවක්  එෙහම ෙනාකරන නිසා. ඒ කියන්ෙන් ඇයත් 
අෙනක්  සියල්ලන් වෙග්ම වුණා. එම නිසා පිංවත් ඔබත් 
අෙනක්  හැෙමෝම වැඩකරන කාලසටහනට, ඒ අයෙග් 
චර්යාවටම වැෙටන්න එපා. දාන, ශීල, භාවනා මාර්ගෙය් 
ග�ණාත්මකභාවෙයන් ෙපරට යන්න ද� ෙවන්න. ෙමාකද, ඔබ 
ත�ළින්මයි ඔෙබ් සැනසීමත්, දුකත් ෙදකම සකස් ෙවන්ෙන්. 
පිංවත් ඔබ ශ්රද්ධාෙවන්, ෙගෞරවෙයන්, කර්මඵල විශ්වාසෙයන් 
ෙබදන එක බත් හැන්දක, සමාදන්ව ආර�ා කරන එක 
සිල්පදයක්  ත�ළ ෙදවිෙයක් , දිව්යාංගනාවක්  දකින්න ඔබ ද� 
ෙවන්න. එක ෙමාෙහාතක්  අනිත්ය සංඥාව වැඩීෙම්දී, එම 
අනිත්ය සංඥාව ත�ළින් රහතන් වහන්ෙස් නමක්  දකින්න ද� 
ෙවන්න. එෙහමයි ඔබ වීර්යය සකස් ෙකාටගත යුත්ෙත්, ෙම් 
මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. අනුන් ආදර්ශයට අරෙගන ෙනාෙව්, 
තමා ත�ළින්ම දුෙක් අමිහිරි බව දැකලයි එෙස් කළ යුත්ෙත්. 
අනුන් කරන ෙද්වල් කරන්න ගිහිල්ල තමයි අපි සංසාරෙය් 
තවමත් දුක ත�ළම සිටින්ෙන්. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
කියපු ෙදයම කරන්න. උන්වහන්ෙස් දකින්න කියපු 
ආකාරයටම දකින්න. 
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සංසාරෙය් කීවරක්  නම් 
ඔබ ඔතැනම මිහිදන්ව ඇත් ද? 

 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව වැඩසිටින 
කාලෙය් එක් තරා වස් ත� සම්පත් ඇති ස�ක බමුෙණක්  ජීවත් 
වුණා. ෙම් බමුණාට කාටවත් ඇතිෙනාවන විදිෙහ් අශාවක්  
ඇති වුණා. ඒ ආශාව තමයි තමන් මැරැණාට පසුව කිසිම 
සත්වෙයක්  වළ ෙනාදැමූ බිමක තමාෙග් ෙද්හය මිහිදන් කළ 
යුත�යි කියන ආශාව. 
 

බමුණා මිථ්යාදෘෂ්ඨික ෙකෙනක්  වුවත් මරණානුස් සතිය කියන 
කාරණය වඩලා තිෙබන ෙකෙනක් . ඒ කියන්ෙන් තමා 
මැෙරනවාය කියල දන්න ෙකෙනක් . ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාෙවන් ෙතාරව මරණානුස් සතිය වැඩීම නිසාම සංසාර 
බිය උෙදසා ෙනාෙව් ෙම් බමුණාට මරණානුස් සතිය වැඩුෙන් 
මරණය ත�ළිනුත් ආශ්වාදයක්  ෙසවීෙම් අරමුණ ඇතිවයි 
මරණානුස් සතිය වැඩිලා තිබුෙණ්. මරණයට ෙපර මරණය 
ආශ්වාදයක්  කරගන්න මනුෂ්යෙයෝ ඕනෑ තරම් සමාජෙය් 
සිටිනවා. මරණය ආශ්වාදයක්  කරගන්නා තැනත්තා මැරිලා 
ඉපෙදනවාය කියන කාරණය දකින්ෙන් නැහැ. එයා මරණය 
කියන කාරණය දකින්ෙන් නැහැ. එයා මරණය කියන 
කාරණය ළඟ නවතිනවා. ෙම්කම බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 'විභව 
තන්හාව' කියලා කියනවා. නැවත උපතක්  නැහැය කියන 
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විශ්වාසයයි ඔහු ත�ළ තිෙබන්ෙන්. ඔහු සිතනවා මරණින් 
පස් ෙස් සියල්ල ඉවරයි කියලා. ඒ නිසාම ඔහු මරණය 
ආශ්වාදයක්  කරෙගනමයි මැෙරන්න හදන්ෙන්. 

භි�ුව දන්න එක් තරා මහත්තෙයක්  සිටියා ඒ මහත්මයා තමා 
මැෙරන්නට ෙපරාත�ව මිනී ෙපට් ටියක්  ෙගදරට ෙගනත් 
තියාගත්ත. ඔහු හැමදාම ෙම් මිනී ෙපට් ටිෙය් නිදාගන්නවා. ඔහු 
බීමත්වයි හුඟාක්  ෙවලාවට සිටින්ෙන්. ඔහුට මරණය 
ආශ්වාදයක් . මරණින් මත� නැවත උපදිනවාය කියල ඔහු 
දන්ෙන් නැහැ. ඔහු මැෙරන්න කැමතියි. ඔහු සිතනවා මරණින් 
පස් ෙස් ෙම් දුක්  ෙගාඩ ඉවරයි කියලා. 

භි�ුව දන්න තවත් මහත්මෙයක්  සිටියා. ඔහු තමන්ෙග් 
ඥාතීන්ට මරණයට ෙපරාත�ව කියා තිබුණා මරණයට පසුව 
තමාට පාංශ�ක�ලයක් , මතක බණක් , දානයක්  ෙදන්න එපාය 
කියල. ඔහු සෑම ෙවලාෙව්ම කිව්ෙව් 'මැෙරනකම් ෙහාඳට කාල 
බීල ඇඳලා, පැලඳලා, ජීවත් ෙවන්න. සියල්ල මැෙරනකම් 
පමණයි මරණින් පසුව කිසිවක්  නැහැ'ය කියලා. ෙම් අය 
මරණය ආශ්වාදයක්  කර ගන්න අය. මරණය තමයි ෙම් අයෙග් 
විමුක් තිය. මැරිල නැවත ඉපෙදනවාය කියන විශ්වාසය ෙම් 
අයට නැහැ. මරණින් පසුව සියල්ල ඉවරයි කියන විශ්වාසය 
ඔවුනට තිෙබන්ෙන් ඉහත බමුණත් ෙම් දෘෂ්çය තිබුණ 
ෙකෙනක් . බමුණා තමන්ෙග් ෙස්වකයනුත් අරෙගන මීට ෙපර 
කිසිෙවක� වළ ෙනාදැමූ බිම් කඩක්  ෙසායමින් කැලය පීරමින් 
ගියා. ෙබාෙහෝම දුරක්  කැලෙය් ඇවිදලා විශාල ගසක්  යට යම් 
ස් ථානයක්  බමුණා සලක�ණු කළා. වටපිට ෙහාඳින් නිරී�ණය 
කළා. බමුණාට ෙහාඳටම විශ්වාසයි තමා සලක�ණු කළ තැන 
අතීතෙය් කිසිවක� වළ ෙනාදැමූ තැනක් ය කියල. බමුණා තම 
ෙස්වකයන්ට අණ කළා තමා සලක�ණු කළ ස් ථානෙය් වළක්  
හාරන්න කියලා. බමුණා ෙලෝකයක්  දිනාගත්තා වෙග් 
සත�ටකින් සිටිෙය්. ඔහු තම ඥාතීන්ව ෙස්වකයින්ව දැනුවත් 
කළා. තමා මැරැණාට පසුව ෙම් වෙළ්ම වළදමන්න කියලා. 
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තමා මරණින් පසුව ෙම් වළ ඇත�ෙල් සමාදානෙය් සැතෙපන 
ආකාරය ෙම් බමුණා සිහිපත් කළා. බමුණාෙග් ෙස්වකයන් 
මිනීවළ හාරමින් සිටියදී ෙමතැනට ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් වැඩම කරනවා. 

 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් බමුණාෙගන් විමසනවා 'බමුණ, ඔබ ඔය 
ක�මක් ද කරන්ෙන් කියලා. ඒ ෙවලාෙව් බමුණා කියනවා මම 
ෙම් කව්රැවත් ෙනාකළ වැඩක්  කරන්න යන්ෙන්. මම 
මැරැණාට පස් ෙස් මෙග් ෙද්හය මීට ෙපර කිසිෙවක� වළ 
ෙනාදැමූ තැනක වළ දැමීමට මට ආශාවක්  ඇති වුණා. මට 
ෙහාඳටම විශ්වාසයි ෙම් ස් ථානෙය් මීට ෙපර වළදමා නැහැ'ය 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පුර්ෙව් 
නිවාසානුස් සති ඥාණෙයන් අතීතය බලා ෙද්ශණා කරනවා 
බමුණ ඔබ ෙම් සලක�ණු කර ඇති ස් ථානෙය් අතීතෙය් ඔබවම 
දහත�න්දාස්  වාරයක්  මැරිල වළ දමලා තිෙබනවාය කියලා. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් බමුණාට දුන් ෙම් පිළිත�ර බමුණාට 
සිතාගන්නවත් බැරිව ගියා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් මහා 
කරැණා ග�ණය අභියස බමුණා නුවනින් ෙමෙනහි කරන්න 
පටන් ගත්තා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කර වදාල 
සංසාරෙය් ගැඹුර ෙත්රැම්ගත්ත බමුණා තමාෙග් ළදරැ මෙනෝ 
භාවයට සමච්චල් කරමින් ෙතරැවන් සරණ පිහිටියා. තමාම 
අතීත භවයන්හිදී දහත�න්දහස්  වාරයක්  මිහිදන් වුණ බිම්කඩම 
කමටහනක්  කර ගනිමින් බමුණා සද්ධර්මය ශ්රවණයකර 
තමාෙග් අනාගත භවගමන උපරිම ආත්මභාව හතකට 
සීමාෙකාට ගත්තා. 

පිංවත් ඔබ නුවනින් දකින්න ඔබ ෙදපා තබාෙගන සිටින ඔය 
බිම් තීරැව මත ඔබ අතීතෙය් ෙකාච්චර දහස්  වාරයක්  
මිහිදන්ෙවලා ඇතිද කියලා. 
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ඔෙබ් අතීත භව ගමෙන් 
කැඩපතක්  ඔබ ඉදිරිෙය් ඇත 

 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මුළු දඹදිව තිෙබන 
ෙකෝටු කැබලි එක ෙගාඩක්  ගසලා ඒ සෑම ෙකෝටු 
කැබැල්ලක් ම ඔෙබ් ඇඟිල්ෙල් ප්රමාණයට කඩන්න කියනවා. 
දැන් ෙම් ෙකෝටු කැබැල්ල, ෙකෝටු කැබැල්ල අයින් කරන්න 
කියනවා. ෙම් මෙග් ෙම් ජීවිෙත් අම්මා, ෙම් මෙග් අම්මාෙග් 
අම්මා, වශෙයන් ඔෙබ් පරපුර දියෙනාවී තිබියදීම ෙකාටු 
කැබලි ප්රමාණය ඉවර ෙවනවා කියලා. ෙමෙස් මැෙරමින් 
ඉපෙදමින් පැමිණි ගමෙන්දී මනාප ෙදයින් ෙවන්වීමට 
සිදුෙවලා, අමනාප ෙදය සමග එක් වීමට සිදුෙවලා ෙනතින් 
ගලාගිය කඳුළු මහා සාගරෙය් ජලයට වැඩියි කියලා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ෙම් මහ ෙපාළෙව් 
ඇති පස්  සියල්ලම ෙවරළු ෙගඩි තරමට ග�ලි කරන්න කියලා. 
එෙහම ග�ලි කරලා එක්  ෙවරළු ෙගඩි ප්රමාණෙය් පස්  ග�ලිය 
ග�ලිය අයින් කරන්න කියනවා. ෙම් මෙග් ෙගවී ගිය එක 
කල්පයක් . ෙම් මෙග් ෙගවී ගිය ෙදවැනි කල්පය, ෙම් මෙග් 
ෙගවී ගිය ත�න්ෙවනි කල්පය කියලා. ෙවරළු ෙගඩි ප්රමාණෙය් 
පස්  ග�ලි ඉවර ෙවනවා. ඒත් තමා ෙගවාෙගන පැමිණි කල්ප 
ප්රමාණය ඉවර ෙවන්ෙන නැහැ කියලා. 

ෙම් සංසාෙර් ගැඹුර පිංවත�න්ලා කමටහනක්  කරගන්න. ෙම්වා 
නුවණින් ෙමෙනහි කරමින් සංසාර බිය සකස්  කරගන්න. 
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ප්රඥාව කියන කාරණය ආෙලෝක පුජා ත�ළින්, විදුලි පන්දම් 
පූජාව ත�ළින් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ඔබ ත�ළ ප්රඥාව 
ෙමෝදුෙවන්න නම් කල්යාණ මිත්ර ආශ්රය ලැෙබන්න ඕන. 
සද්ධර්ම ශ්රවණය සිද්ධෙවන්න ඕන. ශ්රවණය කළා වූ සද්ධර්මය 
නුවණින් ෙමෙනහිකරන්න ඕන. එවිටයි පිංවත් ඔබ ත�ළ ප්රඥාව 
ඇතිෙවන්ෙන්. 

ෙම් නුවණින් ෙමෙනහි කිරීම කියන කාරණෙයන් 
වර්තමානෙය් පිංවත�න්ලා හුඟක්  බැහැරවයි සිටින්ෙන්. 
නුවණින් ෙමෙනහිකිරීම හීන වන විට අපි ෙමෝහය ෙදසටයි 
ගමන් කරන්ෙන්. ඔබ සංසාරෙය් ෙගවා පැමිණි දුර සද්ධර්ම 
ශ්රවණය ඔස් ෙස් මත�කර ගන්න. විෙව්කීව සිටින ෙව්ලාවට තමා 
සංසාරෙය් ලබා ඇති ජීවිත නුවණින් සිහිකරන්න. ෙදහිවල 
සත්ව උද්යානෙය් ඇති සත�න් ඔෙබ් අතීත භව ගමෙන් 
කැඩපතක්  ෙලස දකින්න. අතීතෙය් ඔබ සක් විති රාජ සම්පත්, 
ශක්ර දිව්ය සම්පත්, මනුෙලාව ධන ක�ෙව්ර සම්පත් ලබලා සත�ටු 
වුන හැටි නුවණින් දකින්න. එම සැපයන්ෙගන් තෘප්තිමත් 
භාවයට පත් ෙනාවූ නිසාම නැවත කල්ප ගණන් සතර 
අපායන්හි ඉපදිලා ෙසම්, ෙසම් ෙසාටු ගිනි අඟ�රැ, ෙලෝදිය, 
තණ ෙකාළ, පුන්නක් ක�...... දුකම අනුභව කර ජීවත් වුණ 
අතීතය සිහිපත් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්යි කල්යාණ 
මිත්රය වශෙයන් අපට ෙම් සංසාර බිය මත�කර ෙපන්වන්ෙන්. 
පිංවත් ඔබ ෙම් අතීත සංසාර ගමන නුවණින් ෙමෙනහි 
කරන්න ද� වුවෙහාත් ඔබට දැෙන්වි ෙම් තිරිසන් ෙලෝකෙය් 
ජීවත්ෙවන සෑම සෙතක් ම, ෙම් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවන 
සෑම සත්වෙයක් ම, ඔබෙග් ඥතිවරෙයක් ය කියලා. ෙම් 
සුගතිෙය් දිව්ය, බ්රහ්ම, මනුෂ්ය ෙලෝකවල ජීවත්වන සෑම 
සත්වෙයක් ම ඔබෙග් අතීත ඥාතිවරෙයක් ය කියලා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාට ප්රකාශ කරනවා අවිද්යාව 
නිසා ඉපෙදමින් මැෙරමින් පැමිණි ගමෙන්දී රජවරැ හිස ගසා 
දමද්දී වග�රපු රැධිරයද මහා සාගරෙය් ජලයට වැඩිය කියලා. 
ගව ෙයෝනිෙය්, බැටළු ෙයෝනිෙය්, ඌරැ ෙයෝනිෙය් ඉපදිලා 
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හිසගසා දමද්දී ගලාගිය රැධිරය මහා සාගරෙය් ජලයට වැඩිය 
කියලා. මහා සාගරය පරදවන තරම් රැධිරය අප සංසාරෙය් 
ෙහළා තිෙබනවා. ඉපෙදමින් මැෙරන ස් වභාවය අවසන් 
ෙනාවන ෙදයක් . නිදහස්  ෙවන්නමයි ඕෙන් කියලා. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 

අෙන්පිඬු සිටුත�මාට, විශාඛා උපාසකට, නක�ලමාතාවට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් හමුවන මුල්ම දැක් ෙම්දීම සංසාර බිය 
නුවණින් ෙමෙනහි කිරීම ත�ළින්මයි ෙසෝවාන් ඵලයට 
පත්ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබට සිතන්න පුළුවන් ඒ අයට ෙගාඩාක්  
පාරමී ශක් තිය වැඩිය කියලා. එම අදහස සද්ධාෙව් 
දුර්වලතාවයක්  ෙහ්ත�ෙවන් සකස් ෙවන විචිකිච්චාෙව් 
ස් වභාවයක්  හැටියට දකිමින් බැහැර කර දමන්න. ෙලෝකය 
සිතන විදිහට සිතන්න ඔබ ෙපළෙඹන්න එපා. ෙලෝකය 
යන්ෙන් දුක දිශාවටයි. ෙලෝකයම කමටහනක්  කරෙගන 
ෙලෝකෙයන් මිෙදන දිශාවට එන්න. 

රෑපය ෙකෙරහි තිෙබන තෘෂ්ණාව රෑපය ඇසුරැ කරමින් 
ක්රමානුක�ලව හීන කරගන්න. රෑපයට රෑපෙය් ස් වභාවෙයන් 
තිෙබන්ට හැර රෑපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව අතහරින්න. ඔබ 
අතහරින ෙදය අල්ලා ගන්න ඕන තරම් ෙලෝකයා සිටිනවා. 
ඔබ ෙලෝකෙයන් හිස් වුණාය කියලා ෙලෝකයට පාඩුවක්  නැහැ. 
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අධර්මෙය් කාලය අති දීර්ඝයි 
 

ෙලෝකයට හැමදාමත් ෙපරහැරවල් ෙදකක්  තිෙබනවා. එක 
ෙපරහැරක්  තමයි ධර්මෙය් ෙපරහැර. අෙනක්  එක තමයි 
අධර්මෙය් ෙපරහැර. ෙලෝකෙය් හැමදාමත් අධර්මෙය් ෙපරහැර 
දිග වැඩියි. ධර්මෙය් ෙපරහැර හැමදාමත් දිගින් අඩුයි. 

ධර්මාවෙබෝධය සඳහා ඇතිවන බුද්ෙධෝත්පාද කාලවල ආයුෂත් 
හුඟක්  අඩුයි. අධර්මෙය් කාලය, අති දීර්ඝයි. කාශ්යප 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් මනුෂ්යයාෙග් පරමායුෂ 
අවුරැදු විසි දහසක් . ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
කාලෙය් පරමායුෂ අවුරැදු එකසිය විස් සයි. දැන් ඔබ නුවණින් 
දකින්න. කාශ්යප බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පිරිනිවන්පාලා අවුරැදු 
ල�යක්  ගියාට පස් ෙසද අෙප් ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්ෙවන්ෙන්? 

පරමායුෂ අවුරැදු විසිදාහක් , පරමායුෂ අවුරැදු එකසිය විස් සක්  
බවට ක්රමානුක�ලව අඩුෙවන්න අවම තරමින් අවුරැදු ල� 
දහයක් වත් ගතෙවන්න ඕෙන්. ඒ අවුරැදු ල� දහයම පාෙහ් 
අබුද්ෙධෝත්පාද කාලය. ඒ කියන්ෙන් මාරයාෙග් කාලය. මාරයා 
විසින් ෙලෝකය පාලනය කරන කාලය. කාශ්යප බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් පිරිනිවන්පාලා අවම වශෙයන් අවුරැදු ල� දහයකට 
පසුවයි ෙගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පහළ ෙවන්ෙන්. ඒ 
වෙග්මයි ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තව ටික 
කාලයකින් අත�රැදන්ෙවලා, නැවත ෛමත්රී බුදුරජාණන් 
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වහන්ෙස්ෙග් ශාසනය ඇති වන්ෙන් තවත් අවුරැදු ල� විසි 
පහක් වත් ඈතට ගිහිල්ලයි. 
 

අබුද්ෙධෝත්පත්ති කාලවලදී, සතර අපාෙය් සත්වයාෙගත්, 
මනුෂ්යයාෙගත් අතර ෙවනසක්  නැහැ. සුගතිෙයත් දුගතිෙයත් 
ෙවනස ඇතිෙකාට ෙදන්ෙන් ශීලය විසින්. අබුද්ෙධෝත්පත්ති 
කාලවලදී ධර්මය බවට පත්ෙවන්ෙන් දුස් ශීල භාවයයි. 
දුස් ශීලභාවය නිසා, මනුෂ්යයාෙග්ත්, ෙදවියාෙග්ත් තිෙබන 
ග�ණාත්මකභාවය හීන කරනවා. මනුෂ්යත්වයට වටිනාකමක්  
ලබාෙදන්ෙන් බුද්ෙධාත්පාද කාලයයි. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබීම ඉතාම දුර්ලභ 
ෙදයක්  හැටියට. එය කණ කැස් බෑෙවක්  විය සිදුෙරන් අහස 
බලනවා වෙග් දුර්ලභ ෙදයක් ය කියලා. 

එෙස්නම් පිංවත් ඔබ නුවණින් දකින්න ඕෙන්, ෙමතැනදී 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් කණ කැස් බෑෙවක්  විය සිදුෙරන් අහස 
බලනවා වෙග්, මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබීම දුර්ලභ ෙදයක්  බව 
කියන්ෙන් ෙම් උත�ම් බුද්ෙධෝත්පාද කාලයක, උත�ම් 
ෙබෞද්ධෙයක්  වශෙයන් ඉපදීමයි. මිත්යාදෘෂ්ටිකභාවයට පත්වී 
ඉපදීම, අබුද්ෙධෝත්පත්ති කාලවල මනුෂ්ය ජීවිත ලබා ඉපදීම, 
දුර්ලභ මනුෂ්ය ජීවිතයක්  බවට පත්වන්ෙන් නැහැ. පිංවත් ඔබ 
නුවණින් ෙමෙනහි කිරීම ත�ළින්ම ෙම් සත්යය දකින්නට ඕෙන්. 
ඔබ ෙම් සත්යය දකින්නට අද� වුවෙහාත්, ෙම් ලැබූ උත�ම් 
ෙබෞද්ධ ජීවිතෙය් වටිනාකම ඔබ මත�ෙකාට ගන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් ෙලෝකධාත�ව ත�ළ ජීවත්ෙවන හැම මනුෂ්යෙයක් ටම වඩා 
ඔබ ෙම් බුද්ෙධෝත්පාද කාලය ත�ළ ලැබූ මනුෂ්ය උපත ෙශ්ර්ෂ්ඨ 
ෙවනවා. කණකැස් බෑෙවක්  විය සිදුරින් අහස දකිනවාය කියන 
අතිශයින් දුර්ලභ ඉලක් කය ඔබ සපුරාෙගන සිටිනවා. ඒකයි 
භි�ුව ඔබට කියන්ෙන් ඔබ ලැබූ ෙම් උපත, කාලය, දීපය, 
ෙද්ශය, ක�ලය, මව කියන කාරණා බලා ලැබූ උපතක් ය කියලා. 
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පිංවත් ඔබ ෙම් උත�ම් ධර්මතාවයන් සුපරාගනිමින් ලැබූ ෙම් 
උපත අර්ථවත් කරගන්න ද� ෙවන්න ඕෙන්. 

අපි සිතා ඉන්නවා ෛමත්රී බුදරජාණන් වහන්ෙස් තව අවුරැදු 
පන්දහසකින් පහළෙවනවාය කියලා. ෙමවැනි අදහස්  අමූලික 
ශ්රද්ධාව හැටියටයි ගැෙනන්ෙන්. ඔබම පෑනක්  ෙකාළයක්  
අරෙගන කාලය පිළිබඳව තීරණයකට එන්න. 

 

බුදුරජාණන් වහනෙස් ජීවමානව වැඩසිටි කාලෙය් පරමායුෂ 
අවුරැදු 120 යි. වර්තමානෙය් මනුෂ්යයාෙග් පරමායුෂ අවුරැදු 
හැත්තෑවට විතර බැහැලා තිෙබනවා. ඒ කියන්ෙන් වසර 
ෙදදහස්  පන්සියයක කාලය ෙගවී යද්දී පරමායුෂ අවුරැදු 
පනහකින් මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ අඩුෙවලා තිෙබනවා. ෛමත්ර 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පහලවන්ෙන් මනුෂ්යෙග් ආයුෂ අවුරැදු 
අසූ දහසක්  දක් වා ඉහළ නැගපු කාලයකදියි. එෙස්නම් ඔබම 
ගණන් හදා බලන්න, අවුරැදු ෙදදහස්  පන්සියයකට ආයුෂ 
අවුරැදු පනහක්  අඩුවැඩි වීමක්  සිද්ධ ෙවනවා නම් 
මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ අවුරැදු අසූදහසක්  දක් වා ඉහළ යන්න 
අවම වශෙයන් තව අවුරැදු ල� විසි පහකටත් වැඩිය යනවා. 
පිංවත් ඔබ නිවැරදිවම ගණන් හදා බැලුවෙහාත් ෙමම කාලය 
මීට වඩාත් වැඩිවිය හැකි බව ඔබට ෙත්රැම් යනු ඇත. 

අතීත, වර්තමාන, අනාගත ත�න් කාලයම අනිත්ය වන ෙලාවක, 
පින්වත් ඔබෙග් ධර්ම මාර්ගය, අනිත්යවන කාලයට භාර 
ෙනාෙදන්න. අතීත, වර්තමාන, අනාගත ත�න් කාලයම අනිත්ය 
වශෙයන් දකිමින් කාලය පරාජය ෙකාට අවෙබෝධය මත�ෙකාට 
ගන්න. පින්වත් ඔබ යම් දවසක කාලෙය් අනිත්යබාවය 
අවෙබෝධ ඥාණයට හසුෙකාට ගනිද්දී, අතීත, වර්තමාන, 
අනාගත ත�න් කාලය යනු සංස්කාරයන්ෙග්ම ඇස්බැන්ඳුමක් 
බව ඔබට අවෙබෝධ වනු ඇත. පින්වත් ඔබ ෙමාෙහාතක් ඇස් 
පියාෙගන අනිත්යයට සිත ෙයාමු ෙකාට අතීත, වර්තමාන, 
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අනාගත ත�න් කාලයම වංචාකාර නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. 
කාලෙය් හිස් භාවය දකිමින් වර්තමානය ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව 
අතහරින්න. 
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ෙම් ශාසනෙය් අවසාන බැබලීමයි 
 

ෙම් ෙමාෙහාත ධර්මෙය් අර්ථයන් දීප්තිමත්ව බබළන 
ෙමාෙහාතක් . එය හරියටම සවසට මුහුදු ෙවරළට ෙගාස්  ඉර 
බැසයනවා බලනවිට ඇතිවන ඉෙර් දීප්තිය වෙග්. 
අත�රැදන්වීෙම් ඇරඹුමයි අපිට දීප්තිෙය් ප්රභාෂ්වරභාවය ත�ළින් 
මතක්  කර ෙදන්ෙන්. වර්තමානෙය්ද බුදුදහෙම් අර්ථයන් 
ජීවමානව තිෙබන බැවින් එම අර්ථයන් ත�ළින් ග�ණාත්මක 
පණිවිඩයක්  ෙලෝකයාට ලැෙබන නිසා ෙලෝකෙය් පවතින 
අෙනක�ත් ආගම්ද ඒවාෙය් ග�ණාත්මකභාවය ඉහළමට් ටමක 
පවත්වාගැනීමට උත්සහ ගන්නවා. ෙමාකද බුදුදහෙම් 
ශක් තිමත් අර්ථයන්ට මුහුණදීමට. එෙස් ෙනාවුණෙහාත් 
බුදුදහෙම් අර්ථයන් ඉදිරිෙය් ඔවුන්ෙග් ආගම් අර්ථශ�න්ය 
ෙවනවා. නමුත් යම් දවසක බුදුදහෙම් අර්ථයන් ගිළිහී ගිෙයාත්, 
ඒ කියන්ෙන් ශ්රද්ධාෙවන් ෙපෝෂණය වුණ ශීලය අත�රැදන්ව 
ගිෙයාත්, අන්ය ආගම්වලට තරග කිරීමට දහමක්  ෙලෝකෙය් 
නැතිව යනවා. ඒ ෙහ්ත�ව නිසා මුළු ෙලෝකයම සදාචාරාත්මක 
බිඳවැටීමකට ලක් ෙවනවා. ශීලය විකෘති වී ගිය දුශ්ශීල 
සමාජයකදි මනුෂ්යයා සහ තිරිසන් සත්වයා අතර ෙවනසක්  
නැහැ. එවන් සමාජයක මනුෂ්යත්වය කියන කාරණය දුර්ලභ 
ෙදයක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. 

එක්  ධර්ම සාකච්ජාවකදී මහත්මෙයක්  ප්රශ්නයක්  ඇසුවා 
සමාජය එන්න එන්නම පිරිහුණත් උත�ම් යෑයි සැලෙකන 
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මනුෂ්ය ජනගහණය ශීඝ්රෙයන් වැඩිෙවන්ෙන් ෙකාෙහාමද 
කියලා. නමුත් ෙමවන් කලක මනුෂ්යයා දුශ්ශීල ෙවන්න, 
ෙවන්න මනුෂ්ය ජනගහණය වැඩිෙවනවා. එය ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයක් . මනුෂ්යයා ශීලෙයන් පිරිෙහනෙකාට මනුෂ්යයා 
තිරිසන් සත�න් සමග වඩාත් ෙලන්ගත�ෙවනවා. දැන් බල්ෙලක් , 
පූෙසක් a, මාළුටැංකියක්  නැති ෙගදරක්  නැති තරම්. ශ්රද්ධාෙවන් 
ෙපෝෂණය වුණ ශීලය පිරිෙහනවිට මනුෂ්යයා තිරිසන් සත�න්ව 
මෙග් කරගන්නවා. දරැවන් කරගන්නවා. බිරිඳ කරගන්නවා. 
තිරිසන් සත�න් සමග කාමෙය් හැසිෙරන මිනිසුන් සමාජෙය් 
සිටිනවා. විෙද්ශ රටවල ෙම් තත්ත්වය වැඩියි. ඒ වෙග්මයි 
මනුෂ්යයා ශ්රද්ධාෙවන් පිරිෙහනවිට ෙප්රතයා, ය�යා කියන 
සත්වයින් සමග ඇසුරත් හුඟක්  වැඩිෙවනවා. රට පුරාම 
ෙතාවිල්, ෙද්වාල, සාස් තර කියන ස් ථාන ෙව්ගෙයන් 
වැඩිෙවනවා. ෙම් හැමෙදයක්  ත�ළින්ම අමනුෂ්යයින්, 
මනුෂ්යයින් සමග සම්බන්ධ ෙවනවා වැඩියි. මනුෂ්යයාත් සතර 
අපාෙය් සත්වයන් අතරත් ඇසුර වැඩිෙවන්ෙන් ශ්රද්ධාෙවන් 
ෙතාර දුශ්ශීල භාවය නිසයි. 

සතර අපායත් උත�ම් මනුෂ්ය ජීවිතයත් අතර ඇති පරතරය 
ෙනාදකින නිසා මනුෂ්යයාත් සතර අපාෙය් සත්වයාත් 
ෙවන්කර දක් වන ශිල්වත්භාවය මනුෂ්යයා ත�ළින් 
අත�රැදන්ෙවමින්, මනුෂ්යයා දුශ්ශීලවත් ෙවනවිට, මනුෂ්ය 
ජීවිතයක්  ලැබීම දුර්ලභ කාරණයක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. එවිට 
මනුෂ්ය ජීවිතෙය් වටිනාකම තිරිසන් සතා ෙප්ර්තයා කියන තැන 
ආසන්නයටම වැෙටනවා. එවිට මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබීම 
කනකැස් බෑෙවක්  වියසිදුෙරන් අහස බලනවා වාෙග් දුර්ලභ 
ෙදයක්  ෙනාෙව්. මනුෂ්යයා මැරිලා තිරිසන් සෙතක් , 
ෙප්ර්තෙයක්  ෙවනවා වෙග්ම තිරිසන් සත�න් අමනුෂ්යයින් 
මැරිලා මනුෂ්යයින් වශෙයන් ඉපෙදනවා. මනුෂ්යයාෙග් 
දුෂ්ශීලභාවය නිසා වැඩිවශෙයන් තිරිසන් සත�න් ෙප්රතයින් 
ඇසුරට යාම ෙහ්ත�ෙවන් ෙම් සතර අපාෙය් සත්වයින් මැෙරන 
ෙමාෙහාෙත් මනුෂ්ය උපාදානයක්  සකස් කරෙගන මනුෂ්යයන් 
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වශෙයන් උපදිනවා. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ෙව්ගෙයන් මනුෂ්ය 
ගහනය ඉහළ යනවා. තිරිසන් සත�න් අමනුෂ්යයින් මැරිලා 
ෙව්ගෙයන් මනුෂ්යයින් වශෙයන් ඉපෙදනවා. නමුත් එම 
මනුෂ්යයාෙග් ග�ණාත්මකභාවයක්  නැහැ. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්යයා 
දුශ්ශීලභාවයට පත්ෙවන ෙව්ගෙයන්ම ෙදවියාද දුශ්ශීලභාවයට 
පත්ෙවනවා කියල. ෙමාකද මනුෂ්යයාෙග් දුශ්ශීලභාවය දැකල 
කාමඡන්දයන්ට ප්රයකරන මාර්ගඵලලාභී ෙනාවන ෙදවියනුත් 
මනුෂ්යයාෙග් ආදර්ශය ලබමින් දුශ්ශීලභාවයට පත්ෙවනවා. 
ෙදවියන්ද දුශ්ශීලභාවයට පත්වීම නිසාම ෙදවියන් ත�ළද ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අක�සලයන් බහුලවී ෙදවියන්ද මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
උපදිනවා. මනුෂ්ය ජනගහණය තව තව වැඩිෙවනවා. 
අබුද්ෙධාත්පාද කාලවල දිව්යතලවල ෙදවියන්ෙග් ගහණය 
ශීඝ්රෙයන් පහළ බසිනවා කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා. ෙම් පහළ යන දිව්යගහණය, මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
ජනගහණයටයි එකත�ෙවන්ෙන්. දැන් ෙලෝකය එකම අවුලක් . 

පිංවත් ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී අද� වුවෙහාත්, ඔබටත් ෙම් අවුෙල් 
ෙකාටස් කරැෙවක්  බවට පත්ෙවන්නට සිද්ධෙව්වි. එදාට 
ෙලෝකෙය් ධර්මය බවට පත්වන්ෙන් ඇනෙකාටා ගැනීම, 
මරාගැනීම සහ යටත්ෙකාට ගැනීමයි. 

ශ්රද්ධාෙවන් ෙපෝෂණය වුණ ශීලය අත�රැදන්ව ගිය සමාජයකදී 
ඔබව හරක�න් එළුවන් වෙග් කෑලි කෑලිවලට කපා මරා දමාවී. 
මුවන් ෙගෝනුන් ෙස් ෙවඩිතබා මරාදමාවි. ගස් වල අත�රිකිලි 
කපනවා වාෙග් ඔබෙග් අතපය කපලා දමාවී. ගල්ෙගඩි හිස 
මතට අතහැරලා පණපිටින් ඔෙබ් හිස ක�ඩුකරාවී. අමු අමුෙව් 
ඔබලාව පුච්චලා මරාෙගන කාවී. ජනගහණය වැඩිවීමත්, 
ස් වභාවික සම්පත් හීනව යැමත් නිසා බලකාමී යුද 
ෙකෝලාහලවලට මැදිවී ඔබ මැරැම්කාවී. දුකම, කඳුළම 
විෙයෝවම උරැම කරෙදන දුශ්ශීල සමාජයක්  අනාගතෙය් ඔබට 
උරැමකරෙදන්ෙන් ෙම් සත්ය තත්ත්වය නුවණින් ෙමෙනහි 
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කරමින් අනාගත සංසාර බිය ඇතිකරගන්න. අතීතෙය් ෙගවුණ 
අබුද්ෙධෝත්පාද කාලවල ඔබ විඳ ඇති දුක්  ෙගාඩ නුවණින්a 
දකින්න. මැනවින් දැකීම ත�ළින්මයි ඔබ අවෙබෝධෙයන් 
කලකිෙරන්ෙන්. අවෙබෝධෙයන් කලකිරීම ත�ළින්මයි ඔබ 
ෙනාඇලීෙම් අර්ථය මත�කරගන්ෙන්. ෙනාඇලීෙම් අර්ථය 
ත�ළින්මයි පිංවත් ඔබ ත�ළ භවෙයන් නිදහස්  වීමට අවශ්ය 
සාධක සකස් ෙවන්ෙන්. නිදහස්  වීම ත�ළින්මයි කවදාහරි දවසක 
අපි නිවීම සා�ාත් කර ගන්ෙන්. එෙහමනම් නිවීමට අවශ්ය 
ප්රධාන සාධකය බවට පත්ෙවන්ෙන් සංසාර බිය නුවනින්, 
මැනවින් දැකීමමයි. 
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මත� සංසාෙර් ඔෙබ් මළකඳන් 
නුවනින් දැක් ෙකාත් දස් කමකි 

 
සංසාර භය ඔබ ත�ළ ඇති කර ගන්නා තරමටම පිංවත් ඔබ 
ත�ළ භවයට ඇති තෘෂ්ණාව සියුම් ෙවනවා. ෙමතැනදී අපි 
උපක්රමශීලී ෙවන්න ඕෙන්, ඇසට හමුවන සෑම රෑපයක් ම 
කමටහනක්  කරගන්න. 

වැරහැලි ඇඳගත්ත යාචක මහත්මෙයක්  මහපාරක ඉන්නවා 
දැක් කහම එම යාචක මහත්මයා ත�ළින් තමාව දකින්න ද� 
ෙවන්න ඕෙන්. තමා ෙකාෙතක්  නම් සංසාරෙය් වැරහැලි 
ඇඳෙගන, අපිරිසිඳුව, විසිකරල දමන ෙරාටි කැබැල්ලක් වත් 
නැතිව ෙමාන තරම් දුක්  විඳලා ඇතිද? හිසට ෙසවනක්  නැතිව 
අග�පිල්වල, සීතලට, උෂ්ණයට හසුවී කීවරක්  නම් මිය යන්නට 
ඇතිද? ෙම් ජීවිතෙය්දී සතර අපාෙයන් මිදීමට අද� 
වුවෙහාත්, අනාගත සංසාරෙය් තව ෙකාෙතක්  යාචක ජීවිත 
ගතකරන්නට සිදුෙව්විද? නුවනින් ඒ යාචක ජීවිතය ෙමෙනහි 
කරන්න. යාචක පිංවතා ත�ළින් තමාව මත�ෙකාට ගන්න. 

මළ මිනියක්  දැක් ෙකාත්, ඒ මළමිනිය ත�ළින් තමාව දකින්න 
උත්සහ කරන්න. අතීතෙය් තමා මැරි මැරී ෙගාඩගැසුණු මළ 
කඳන් ප්රමාණය එක ෙගාඩක්  කෙළාත්, එය ගිච්ජක�ඨ 
පර්වතෙය් ප්රමාණය පරදවන බව නුවණින් දකින්න. ඔබ 
බල්ෙලා, බළල්ලු, හරක් , අලි ඇත�න් ෙවලා මැරිලා ෙගාඩගැසූ 
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මළකඳන්, එම මළකඳන් ෙගාඩ ත�ළින්ම දකින්න. ෙම් 
ජීවිතෙය්දී සතර අපාෙයන් මිෙදන්නට බැරි වුෙණාත් 
අනාගතෙය් ෙගාඩගැසීමට නියමිත මළකඳන් ප්රමාණය 
නුවනින් දකින්න. 

බල්ෙලක් , හරෙකක් , ඌෙරක්  දැක් කහම ඒ සතා ත�ළින් තමාව 
දකින්න. ඔබ සංසාරෙය් ෙමවැනි සත�න් ෙවලා, අපි 
අනුන්ෙගන් ෙමානතරම් ග�ටිකාලා ඇත්ද? මහපාරවල 
වාහනවලට හසුවී ෙමානතරම් නම් මැරිලා යන්නට ඇතිද? 
අතීතෙය් ගිණිකඳුවලට හසුෙවලා, භ�මිකම්පාවලට හසුෙවලා 
ෙකාච්චර නම් පනපිටින් වැළලී යන්න ඇතිද? අතීතෙය් සිදුවූ 
කල්ප විනාශයන්ට මැදිෙවලා ෙකාච්චර නම් පිච්චිලා 
මියයන්නට ඇතිද? අවුරැදු ගණනාවක්  භාවනා කර 
ලබාගත්තාට වඩා වැඩි සංසාර බියක් , ඉහත ධර්මතාවයන් 
නුවනින් ෙමෙනහි කිරීම ත�ළින් ඔබ ත�ළ සකස්  ෙවනවා. එවිට 
ඔබ රෑපයන් ෙකෙරහි ඇෙලන්ෙන් නැහැ. අනාගත භවය 
ෙකෙරහි බැෙඳන්ෙන් නැහැ. 

බ්රහ්මයා කියන රෑපය, ෙදවියා කියන රෑපය දැක් කම, එම 
බ්රහ්මයන් ෙදවියන් නැවත සතර අපායට වැෙටන හැටි 
නුවනින් දකිනවා. රෑපය ෙකෙරහි කලකිරීම සකස්  ෙවන 
දිශාවට ඔබ රෑපය නුවනින් දකින්න ද�ෙවන්න. සත්වයා 
බැඳිලා යන්ෙන් රෑපයටමයි. පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් මුල්ම 
උපාදනස් කන්ධය රෑප උපාදානස් කන්ධයයි. රෑපය ෙකෙරහි ඔබ 
ඇතිෙකාට ගන්නා ඡන්දරාගය නිසාමයි ෙව්දනා, සංඥා, 
ෙ◌ච්තනා, විඤ්ඤාණ කියන ධර්මතාවයන් ඔබ ඇතිකර 
ගන්ෙන්. රෑපය ෙකෙරහි ඔබ අවෙබෝධෙයන් කලකිරීම ඇතිකර 
ගත්තා නම් ෙව්දනා, සංඥා,ෙව්තනා, විඤ්ඤාණ කියන 
ධර්මතාවයන් පිළිබඳව ඔබට ප්රශ්නයක්  මත�ෙවන්ෙන් නැහැ. 
 

රහතන් වහන්ෙස්ටත් ඇසක්  තිෙබනවා. රහතන් වහන්ෙස්ත් 
ඇෙසන් රෑප දකිනවා. රහතන් වහන්ෙස් කෙනන් ශබ්ද 
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අහනවා. දකිනවා, ඇෙසනවා කියන්ෙන් ඵස් සය කියන 
කාරණයට. ඵස් සය කියන්ෙන් කාරණා 3ක එකත�වයි කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ෙම් කාරණා ත�න 
තමයි අධ්යාත්මික රෑපය, භාහිර රෑපය සහ විඤ්ඤාණය. ෙම් 
ධර්මතාවයන් ත�න එකත� වුන තැනදී ඵස් සය සිද්ධෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් රහතන් වහන්ෙස්ටත් ස් පර්ශය ෙහවත් ඵස් සය 
සිදුෙවනවා. නමුත් රහතන්වහන්ෙස් ඵස් සය විඳීමට ඵස් සෙය් 
අනිත්යභාවය දකිනවා. ඒ නිසා රහතන්වහන්ෙස් ත�ළ විඳීමක්  
ඇතිවන්ෙන් නැහැ. විඳීමක්  නැති නිසාම භවයට යන 
පංචඋපාදානස් කන්ධයක්  සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. රහතන් 
වහන්ෙස් චත�රාර්ය සත්ය අවෙබෝධය ලබන ෙවලාෙව් ඥාන 
දර්ශන ත�ළින් රෑපෙය් අනිත්යභාවය අවෙබෝධ කර ඇති නිසා 
රහතන් වහන්ෙස්ට ඵස් සය සිද්ධෙවන ෙමාෙහාෙත්ම ඕෙන්ම 
රෑපයක්  අනිත්ය වශෙයන් දකින්න ද�භාවය ලබලයි 
තිෙබන්ෙන්. ෙමතැනදී පිංවත් ඔබට 'සම්මා ඥාන' කියන 
ධර්මතාවය ෙගාඩාක්  වැදගත් ෙවනවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
'සම්මාඥාන' කියන වචනය පනවන්ෙන් ආර්ය අෂ්ඨාංගික 
මාර්ගෙය් 9 වැනි අංගය හැටියටයි. 10 වැනි අංගය හැටියට 
'සම්මා විමුක් තිය' පනවනවා. එෙහමනම් ඥාණ දර්ශන කියන 
කාරණය යම් භි�ුවක්  ත�ළ වැෙඩන්ෙන් ෙලෝෙකෝත්තර ආර්ය 
අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් මාර්ග අංග අෙටන් පරිපූර්ණභාවයට 
පත්වීෙමන් අනත�රැවයි. සම්මා සතිෙයන්, සම්මා සමාධිෙයන් 
පරිපූර්රණ භි�ුව ත�ළයි. සම්මා ඥාන සකස්  ෙවන්ෙන් 
සම්මාඥාන ත�ළින් අවෙබෝධය සකස් ෙකාට දීලා, සම්මා 
විමුක් තිය සා�ාත්ෙකාට ගන්නවා. ෙමතැනදී මුලින්ම සකස්  
ෙවන්ෙන් සම්මා ඥානයයි. සම්මාඥාන ත�ළනුයි භි�ුවක්  සම්මා 
විමුක් තිය සා�ාත් කරගන්ෙන්. 

ෙමතැනදී චත�රාර්ය සත්යය අවෙබෝධයකට ෙමෙහාතකට 
ෙපරාත�ව සම්මාඥාන ත�ළින් රෑපෙය් අනිත්යභාවය තියුණු 
සමාධිෙය් ඇෙසන් ප්රකට කර ෙපන්වනවා. පරිපූර්ණ වූ 
සමාධිය ත�ළයි ෙම් සම්මාඥාන සකස් කර ෙදන්ෙන්. රහතන් 
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වහන්ෙස් දකින රෑපෙය් අනිත්යයත්, අපි දකින රෑපෙය් 
අනිත්යයත් ස් වභාවයන් ෙදකක් . අපි අනිත්යයි කියලා 
දකින්ෙන් ෙකෙනක්  වයසට යනවා, ෙලඩ ෙවනවා, මැෙරනවා 
කියන කාරණයයි. පිංවත් ඔබ ඉදිරිෙය් තිෙබන මල් කළඹ 
අනිත්යයි කියලා ඔබ දකින්ෙන් එම මල් පරෙවනවා, ෙපති 
වැෙටනවා, නරක්  ෙවනවා, ක�ණුෙවනවා... කියන කාරණාවන්. 
නමුත් සම්මාඥාන ත�ළින් රහතන් වහන්ෙස් රෑපය දකින්ෙන් 
ෙව්ගයක්  වශෙයන් පමණක් මයි. 

පිංවත් ඔබ ෙමෙහම උදාහරණයක්  ගන්නෙකෝ. නිවන් මග 
වඩන භි�ුවක්  සම්මාඥාන ත�ළින් පිදුරැතලාගල කන්ද දකිනවා 
කියලා. එම පිදුරැතලාගල කන්ද, එම භි�ුවට උත�ම් 
සමාධිෙයන් දර්ශනය ෙවන්ෙන් ෙව්ගෙයන් භ්රමනය වන 
සුලියක්  හැටියට. ඒ සුලිය ෙව්ගෙයන් භ්රමනයෙවලා වාතෙය් 
පාවී යන දූවිල්ලක්  ෙලසින් අර අෙයෝමය පිදුරැතලාගල කන්ද 
දර්ශනය ෙවන්ෙන් ෙමතැනදී එම භි�ුව තමන්ට අරමුණුවන 
සෑම රෑපයකටම අනිත්ය සංඥාව, ෙව්ගය ගලපා බලනවා. 
රෑපය විනිවිද දකිනවා. රෑපෙය් හිස් බව දකිනවා. 
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ඔෙබ් ඊළඟ ආත්මෙය ්
නිමැවුම්කරැ ඔබමය 

 

එක්  තරැණ මහත්තෙයක්  භි�ුවෙගන් විමසුවා රහතන් 
වහන්ෙස් නමක්  තමා ඉදිරිෙය් සිටින මනුෂ්යයාව දකින්ෙන් 
ෙකායි විදිහටද කියලා. 

රහතන් වහන්ෙස්ට එම මනුෂ්යයාව බාහිර ස් වරෑපෙයන් 
ෙපෙනනවා. නමුත් එම බාහිර රෑප සංඥාව ඉක් මවාගිය, 
අවෙබෝධාත්මක මනුෂ්ය රෑපය, ෙව්ගයක්  හැටියටයි 
රහතන්වහන්ෙස් දකින්ෙන්. රහතන්වහන්ෙස්ට පුළුවන් මනුෂ්ය 
රෑපය දූවිල්ලක්  කර දකින්න. රෑපෙය් අර්ථයක්  ෙනාමැති 
නිසාම රහතන් වහන්ෙස් රෑපයක්  ඵස් සය වන ෙමාෙහාෙත්ම 
'දැක් කාය' කියන තැන නවතිනවා. ඇසුනාය, දැනුනාය කියන 
තැනම නවතිනවා. රහතන් වහන්ෙස් ද�යි මහා බ්රහ්මයා 
කියන රෑපය දකින්න. ශක්රයා කියන රෑපය දැක් කත්, සක් විති 
රජ කියන රෑපය දැක් කත් එම රෑපයන් ඵස් සය ළඟදීම අනිත්ය 
දකින්න. ෙම් ද�භාවය රහතන් වහන්ෙස්ට පමණක්  
ලැෙබන්ෙන් ඥාන දර්ශන ත�ළින් රෑපෙය් සුවිෙශ්ෂී අවෙබෝධය 
ඔහු ලබන නිසාමයි. ෙම් රෑපෙය් ෙව්ගය ඥාන දර්ශන ත�ළින් 
දකින ෙමාෙහාෙත් රෑපය ෙකෙරහි තෘෂ්ණාෙවන් බැහැරවී 
උත�ම් සම්මා විමුක් තිය සා�ාත් කර ගන්නවා. රහතන් 
වහන්ෙස් දක්ෂයි පටිච්චසමුප්පාද ක්රියාවලිය ත�ළ ඕනෑම 
රෑපයක් විසුරැවා දකින්න. 
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ඉහත කාරණාවන් භි�ුව පිංවත් ඔබට සටහන් තැබුෙව් 
රෑපෙය් අනිත්යතාවය දකිමින් ජීවත්වීෙම් අගය පවසන්නයි. 
මස්  ඇෙසන් ෙපෙනන රෑපෙය් අනිත්යභාවයත්, උත�ම් ඥාන 
දර්ශන ත�ළින් දකින රෑපෙය් අනිත්යභාවයත්, අහසයි ෙපාළවයි 
වෙග් ෙවනස්  වූවක් . පිංවත් ඔබ ෙම් ෙමාෙහාෙත් මස්  ඇෙසන් 
දකින රෑපෙය් අනිත්යභාවය දකිමින් සිටින්න. ෙමාකද ඔබ 
බැඳුෙනත් බැඳීයන්ෙනත් රෑපයටමයි. 

භි�ුවට මතකයි භි�ුව අනිත්ය සංඥාවන් තීව්ර ආකාරෙයන් 
වඩන කාලෙය්දී ෙලෝකෙය් සිටි සුරෑපී ක�මරියක්  රිය අනත�රට 
පත්වී මියගිය ෙඛ්දජනකක ආකාරය නුවනින් දැක් කා. ඇයෙග් 
සුරෑපීභාවය, ප්රභ�භාවෙය් අවසානය ෙකායිතරම් නම් 
ෙඛ්දජනකද කියලා නුවනින් ෙමෙනහි කළා. ඇයෙග් මීළග 
ජීවිතය ක�මක්  ෙව්විද කියලා නුවනින් ෙමෙනහි කළා. 

රාජ්ය නායකෙයෝ මරාෙගන මැෙරන ෙබෝම්බ කරැවන් විසින් 
මරාදමනු ලැබූ ෙඛ්දජනකක ආකාරය නුවනින් දැක් කා. එම 
රෑපය ෙකෙරහි එම ප්රභ�භාවයන් ෙකෙරහි අවෙබෝධෙයන් 
කලකිරැණා. ෙමය සටහන් තබන භි�ුව ෙබෝම්බ අනත�රකට 
හසුවී තමාෙග් ශරීරය ක�ඩුවී විසිරී තිෙබනු මනසින් දැක් කා. එම 
ක�රිරැ මරණ නුවනින් ෙමෙනහි කළා. ෙම් ෙමාෙහාත ගිලිහී 
ගිෙයාත් තවත් එවැනි ක�රිරැ මරණ ල� ගණනක්  හිමිවන බව 
නුවනින් දැක් කා. ඒවා ත�ළින් සංසාරබිය ඇතිකරගැනීම 
සඳහා.... 

ධර්ම සාකච්ඡාවකදී මහත්තෙයක්  ප්රශ්නයක්  විමසුවා රහතන් 
වහන්ෙස්ට විඳීම කියන කාරණය තිෙබනවා ෙන්ද කියලා. 
රහතන් වහන්ෙස්ට විඳීම ඇතිෙවනව කියන කාරණය වැරදි 
කාරණයක් . රහතන් වහන්ෙස් ත�ළ විඳීම සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
විඳීම කියලා කියන්ෙන් ඇලීම, ගැටීම, උෙප්�ාව කියන 
කාරණා ත�නට. ෙම් කාරණා ත�න ත�ළම තෘෂ්ණාව බැසෙගන 
තිෙබනවා. රහතන්වහන්ෙස් කියන්ෙන් තෘෂ්aණාව �ය කරපු 
උත්තමෙයක් . රහතන් වහන්ෙස් ත�ළ විඳීම සකස් ෙවනවා නම් 
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එයින් අදහස් ෙවන්ෙන් ඔහු තෘෂ්ණාව නැතිකරල නැහැ. 
ෙමතනදී සමහරක්  පිංවත�න්ලා ඵස් සය සහ ෙව්දනාව කියන 
කාරණා ෙදක පටලවා ගන්නවා. රහතන් වහන්ෙස් ත�ළ 
ඵස් සය සිද්ධෙවනවා. නමුත් රහතන් වහන්ෙස් ඵස් සය ළඟදීම 
ඵස් සෙය් අනිත්යතාවය දකිනවා. විඳීමක්  සකස් වීමක්  නැහැ. 

එතෙකාට එම මහත්මයා නැවත ප්රශ්න කළා. රහතන් 
වහන්ෙස්ට උෂ්ණය, ශීතලය, දැෙනන්ෙන් නැතිද කියල. 
ආහාරයක තිත්ත, පැණිරස දැෙනන්ෙන් නැතිද කියලා. රහතන් 
වහන්ෙස්ට උෂ්ණය, ශීතල දැෙනනවා. තිත්ත, පැණිරස 
දැෙනනවා. එය විඳීම ෙනාෙවයි ඵස් සයයි. දැනුනා කියන තැන 
රහතන් වහන්ෙස් නවතිනවා. එය ෙබාෙහෝ සියුම් තැනක් . 
උෂ්ණය, ශීතල දැෙනනවා තිත්ත පැණිරස දැෙනනවා ඒවා 
ෙකෙරහි ඇලීම්, ගැටීම්, උෙප්�ාවන් ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. 
විදීම් ඇතිෙවනවානම් ඉන් අර්ථවත් ෙවන්ෙන් තෘෂ්ණාව �ය 
කරලා නැති බවයි. 

රස දැෙනනවා. නමුත් රසයට බැෙඳන්ෙන් නැහැ. ඒ කියන්ෙන් 
ඇලීම් ගැටීම් උෙප්�ාවන් සකස් කර ගන්ෙන් නැහැ. එම 
නිසාම රහතන් වහන්ෙස් ත�ළින් විඳීම් කියන කාරණය 
ප්රතික් ෙෂ්ප ෙවනවා. ෙම් නිසායි බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශණා කරන්ෙන් රහතන් වහන්ෙස් දැක් කාය, ඇසුනාය, 
දැනුනාය කියන තැන නතරෙවනවාය කියල. පැණිරස 
දැෙනනවා. ඇලීමක්  නැහැ. තිත්ත රස දැෙනනවා. ගැටීමක්  
නැහැ. පැණිරසත් තිත්ත රසයත් දැෙනනවා උෙප්�ාවක්  
නැහැ. ඵස් සය අනිත්ය වශෙයන් දැක් ක තැනදී විඳීමට 
පැවත්මක්  නැහැ. 
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මැෙරන ෙමාෙහාෙත් 
ෙමාකද ෙවන්ෙන් 

 

ධර්ම සාකච්ඡාවක්  ෙවලාෙව්දී මහත්මෙයක්  ප්රශ්නයක්  විමසුවා 
හාමුදුරැවෙන් මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ක�මක් ද ෙවන්ෙන් කියලා. 
මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ෙවන ෙදය කවුරැද තීරණය කරන්ෙන් 
කියලා. 

මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ෙවන්ෙන් ෙමාකක් ද කියන කාරණය 
අපිට ධර්මානුක�ලව ෙහාඳට පැහැදිලියි. අපි කවුරැන් ෙහෝ 
මියයන ෙමාෙහාෙත් අවසාන චුති සිත ඇතිෙවන විට චුති සිත 
කියන්ෙන් ෙම් රෑපය උපෙයාගීකරෙගන සකස් ෙවන අවසාන 
පංච උපාදානස් කන්ධයට. චුතිසිත සකස් ෙවන්ෙන් 
මෙනෝවිඤ්ඤාණයක්  හැටියට. ක�මක්  ෙහෝ බාහිර රෑපයක්  
අරමුණුෙවලයි සකස් ෙවන්ෙන්. තමන් කළාවු ශක් තිමත් 
ක�සලයක්  ෙහෝ ශක් තිමත් අක�සලයක්  ෙමහිදී අරමුණු ෙවන්න 
පුළුවන්. ෙමම අවසාන චුති සිතට අදාළව ඊළග ප්රතිසන්ධිය 
සකස් ෙවනවා. ඉහත කාරණය පිංවත් ඔබට ෙහාඳින් ෙත්රැම් 
ගන්න පිංවත් ෙගෞරවණීය ස් වාමීන් වහන්ෙස් නමක්  භි�ුවට 
කියු කථා ප්රවෘත්තියක්  ෙමහි සටහන් තබනවා. 

එක් තරා තරැණ මහත්තෙයක්  මුහුදු බඩ ප්රෙද්ශෙය් ජීවත්වුණා. 
ඒ මහතාෙග් විෙනෝදාංශය මාළු සහ කක�ළුවන් ඇල්ලීම. සෑම 
උදෑසනම එම තරැණ මහත්මයා මුහුදු ෙවරළට යනවා. මාළු 
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සහ කක�ළුවන් අල්ලන්න. ෙමෙහම කාලයක්  ෙම් කටයුත්ෙත් 
නියෙලනවිට ෙම් මහත්මයා හදිසි අනත�රකට ලක් ෙවනවා. ඔහු 
දැඩිෙස් ගිලන්ෙවනවා. ඔහු මරණාසන්න බවට පත්ෙවනවා. 
ඔහු සිතනවා තමාව මැෙරන්නයි යන්ෙන් කියලා. නමුත් 
ඔහුෙග් සංසාරෙය් පිනට මැෙරන්ෙන් නැහැ. ඒ තරැණ 
මහත්මයා කියනවා තමා මරණාසන්න ෙවච්ච ෙවලාෙව් තමා 
ෙන්වාසික සිටි ෙරෝහෙල් වාට් ටුෙව් තිෙබන සෑම ෙකාන්ක්රීට්  
කණුවක් ම ඒ මහතාට ෙපනුෙන් අඩු දික් කරෙගන සිටින විශාල 
කක�ළුවන් වෙග්ය කියල. දැන් ඔබට මට ෙකාන්ක්රට්  කණුවක්  
ෙපෙනන්ෙන් ෙකාන්ක්රීට්  කණුවක්  වෙග්ෙන්. නමුත් ෙම් 
මහත්තායාට මරණාසන්න ෙවලාෙව් ෙකාන්ක්රීට්  කණු 
සියල්ලම ෙපනිල තිෙබන්ෙන් අඬු දිග්කරගත් කක�ළුවන් 
වෙගයි. යම් ෙහයකින් ෙම් තරැණ මහත්මයා මියපරෙලාව 
ගියානම් අනිවාර්ෙයන්ම ෙම් මහත්මයා නැවත උපත 
ලබන්ෙන් කක�ළු බිත්තරයක්  ත�ළයි. උපාදාන පච්චයා භෙවෝ 
උපාදනයයි භවය සකස්  කර ෙදන්ෙන්. නමුත් ෙම් මහත්මයා 
මියපරෙලාව ගියානම් ඒ මහත්මයා කක�ළුෙවක්  උපදියි කියලා 
ෙම් ෙලෝෙක් කිසිෙවක්  විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ. නමුත් 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ධර්මය ඒ උත�ම් යථාර්ථය 
අපිට මැනවින් පැහැදිලිකර ෙදනවා. ඉහත කථාෙවන් ඔබට 
පැහැදිලි ෙවනවා. තමාෙග් ඊළඟ උපත තීරණය කරන්ෙන් 
තමා ත�ළින්මය කියලා. 
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කළ්යාණ මිත්රයක� ෙනාමැතිනම් 
තනිව සිටීමත් වටියි 

 
භි�ුවක්  උත�ම් සමාධිෙයන් පසුවනවිට මනුෂ්ය ෙලෝකය 
ආශ්රිතව ජීවත්වන දිව්යංගනාවක්  දර්ශනය ෙවනවා. ඇය 
සාමාන්ය දිව්ය ස් වභාවෙයන් යුක් තයි. ඇය පැළඳෙගන සිටිෙය් 
ෙබෝෙහෝම පිළිෙවළට තිබූ සුදු සාරියක් , අත් දිග සුදු හැට් ටයක් . 
ඇය යන යන තැනට ඇයට සිංහාසනයක්  වෙග් පුටුවක්  
ලැබිල තිෙබනවා. ෙම් පුටුෙව් හිඳෙගනම තමයි ඇය ගමන් 
කරන්ෙන්. ඇයට ආකාශෙය් පාවීයන්න පුළුවන්. එම පුටුව 
හරියට ඇයට බද්ධෙවලා තිෙබනවා වෙග්යි ෙපෙනන්ෙන්. එම 
භි�ුව උත�ම් සමාධිෙයන් අරමුණු කරල බලනවා ඇය ෙපර 
ජීවිතෙය් කවෙරක් ද කියලා. ඇය කාලයකට ෙපර ෙම් ගෙම්ම 
ජීවත්වුණ වෙයෝවෘද්ධ ශීලවත් උපාසිකාවක් . ඇය 
ගිහිඋපාසිකාවක්  හැටියට ෙබාෙහෝම ද�යි ස් වාමීන් 
වහන්ෙස්ලාට ආසන පනවන්නට. ඇයෙග් නිවසට යම් 
ස් වාමීන් වහනෙස් නමක්  වැඩියත්, ඇය ආරණ්යයට ගියත් 
ෙබාෙහෝම සුවපහසුව ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාට වැඩසිටින්න 
ෙගෞරවණීය ෙලස ආසන පනවල තිෙබනවා. නමුත් කළ්යාණ 
මිත්ර ඇසුර, සද්ධර්ම ශ්රවණෙය් දුර්වලභාවයන් නිසාම ඇයට 
ධර්මෙය් නියම හරයක්  ජීවිතයට ලැබිල නැහැ. ඒ නිසාම ඇය 
මැෙරන ෙවලාෙව් ඇය තමා සිදුකළ භි�ුවකට ආසන 
පැනවීෙම් පිංකමක්  තමයි සිහිෙවලා තිෙබන්ෙන්. එම 
උපාදානයට අදාළව එම පිනට විපාක හැටියට සිංහාසනයක්  
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වැනි පුටුවක වාඩිවුණ සෘද්ධිමත් භාවය ඇති සාමාන්ය දිව්ය 
ස් වභාවයක්  ලැබිල තිෙබනවා. ඉහත කාරණෙයනුත් පිංවත් 
ඔබට පැහැදිලි ෙවනවා ෙකෙනක�ෙග් ඊළඟ ජීවිතය තීරණය 
වන්ෙන් තමා ත�ළින්මය කියලා. 

එක පිංවත් මහත්මෙයක්  ප්රශ්නයක්  විමසුවා. ඊළඟ ජීවිතෙය් 
අපි කවුරැන් ෙවනවාද කියල. කවුරැන් විසින්ද තීරණය 
කරන්ෙන් කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙබාෙහෝම පැහැදිලිව 
ෙද්ශනා කරනවා ෙදවිෙයක් , බ්රහ්මෙයක් , මනුෂ්යෙයක්  එෙස්ත් 
නැතිනම් ෙවනත් අදෘෂ්යමාණ බලෙව්ගයක්  ෙනාෙවයි ඊළඟ 
ප්රතිසන්ධිය තීරණය කරන්ෙන් කියලා. උපාදානයයි මීළඟ උපත 
තීරණය කරන්ෙන් කියලා. උපාදානය සකස්  ෙවන්ෙන් 
තෘෂ්ණාව නිසා. එෙහම නම් තමා ත�ළයි තීරකයා සිටින්ෙන්. 
එම තීරකයා අවසාන පංච උපාදානස් කන්ධය වන චුති සිතයි. 
තමාම තීරකයා වන ෙලාවක තෘෂ්ණාෙව් ඇති භයානක භාවය 
නිසාම සතර අපායන්ට වැටී ඔබම විඳි දුක්  කන්දරාව නුවණින් 
දකිමින් සංසාර බිය ඇතිකරගන්න. ෙම් සංසාර බිය අපිට ඇති 
වූෙය් ධර්මය අධර්මය ගැන ෙනාදත් නිසාමයි. කළයුත්ත 
ෙනාකළයුත්ත ගැන ෙනාදත් නිසාමයි. එෙහමනම් කළ්යාණ 
මිත්ර ආශ්රය ෙනාලැබීම, කළ්යාණ මිත්ර ආශ්රය ප්රතික් ෙෂ්ප කිරීම 
ෙහ්ත�ෙවන්මයි අපි ෙම් විනාශයට වැටිල තිෙබන්ෙන්. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙම් මුළු ශාසනයම රඳා 
පවතින්ෙන් කළ්යාණ මිත්ර ආශ්රය මතය කියලා. එෙහම නම් 
භව නිෙරෝධෙය් දුක නැති කිරීෙම් ගමන රඳා පවතින්ෙන් 
කළ්යාණ මිත්ර ආශ්රය මතමයි. එම නිසාම අඹු දරැවන් වස් ත�ව 
ෙද්පළ වලට තබන විශ්වාසයට වඩා වැඩි විශ්වාසයක්  
කළ්යාණ මිත්රයා මතම තබන්න. කළ්යාණ මිත්ර ඇසුරින් ෙතාර 
ජීවිතය ගැන බිය ඇති කරගන්න. 

භි�ුව මුණගැසීමට එක් තරා ප්රභ� මහත්මෙයක්  පැමිණියා. 
එත�මා සමග තවත් ත�න් ෙදෙනක්  පැමිණ සිටියා. ඉන් එක 
මහත්මෙයක්  අවුරැදු 65 ක විතර මහත්මෙයක් . ෙම් මහත්මයා 
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ධර්මෙය් ගැඹුරැ ප්රශ්න කිහිපයක් ම විමසුවා. ඇත්තටම භි�ුව 
හිත�ෙව් නෑ එවැනි ගැඹුරැ ප්රශ්න ෙමම කණ් ඩායම අසාවි 
කියලා. භි�ුවටත් හරි සත�ටක්  ඇතිවුණා. ඒ ෙවලාෙව් භි�ුව 
එම ප්රභ� මහත්මයෙගන් විමසුවා ෙම් වෙයෝවෘද්ධ මහත්මයා 
කවුද කියලා. ඔහු සුදු සරමක්  කමිසයක්  ඇඳෙගන සිටිෙය්. ප්රභ� 
මහත්මයා කියනවා ෙම් වෙයෝවෘද්ධ මහත්මයා මෙග් කළ්යාණ 
මිත්රය කියලා. මට ටිකක්  ෙක්න්ති යන වැඩක්  වුණාම මම 
උපෙදස්  ගන්ෙන් ෙම් මහත්මයාෙගන් කියලා. සැබෑම කළ්යාණ 
මිත්රයා කියන්ෙන් අඩුම තරමින් ෙසෝවාන් ඵලයට පත්වූ 
පිංවතායි. ඉන් පහළෙකෙනක�ට සැබෑ කළ්යාණ මිත්රෙයක්  
ෙවන්නට තිෙබන ඉඩකඩ අඩුයි. නමුත් ඔහුටත් පුළුවන් ෙහාඳ 
නරක කියලා ෙදන්න. ධර්මය අධර්මය කියල ෙදන්න, 
වැරැද්ෙදන් මුදව ගන්න. එම නිසා තමා ද�ෙවන්න අවශ්යයි 
තමා ෙකෙරහිම අනුකම්පාෙවන් සැබෑම කළ්යාණ මිත්රෙයක්  
ෙසායා ගැනීමට අපහසුනම් සැබෑම කළ්යාණ මිත්රෙයක�ෙග් 
උපෙදස්  පිළිපැදීම ප්රශ්නයක්  නම්, තමාට වඩා ධර්මය ගරැ 
කරන පිංවත�න්ෙග් අවවාද අනුශාසනා ලබන්න. තමන්ට වඩා 
ග�ණධර්මවලින් උසස්  ෙකෙනක් වමයි තමන් නිතරම ආශ්රයට 
ෙතෝරා ගත යුත්ෙත්. එෙහම ෙකෙනක්  නැතිනම් තමාට සමාන 
ග�ණධර්ම තිෙබන ෙකෙනක්  ආශ්රයට ෙතෝරාගන්න. එෙහම 
ෙකෙනක� නැතිනම් හුදකලාව තනිව ජීවත් ෙවන්න කියල 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. 
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ෙහාරකම සුළුෙවන් තැක�වට 
ෙලෙහසිද එය පලෙදන විට 

 
දැන් ෙව්ලාව සවස හයට පමණ ඇති. මැටි ක�ටිෙය් ඉදිරිපස 
තිෙබන ලෑලි බංක�ෙව් වාඩිෙවලා භි�ුව ෙම් සටහන තබන 
විට භි�ුවට ඈතින් ඇෙසනවා අලිෙයක්  අත� බිඳින ෙව්ගවත් 
ශබ්දයක් . අලියා අත� බිඳිමින් ක�රැමානම් අල්ලන්ෙන ඇඳිරි 
වැටුනාට පසුව ගමට යන්න. උෙද්ට දායක මහත්වරැන් 
පිංඩපාත මඩුෙව්දී කියනවා ඇෙසනවා ඊෙය් රාත්රිෙය් මෙග් 
වට් ටක් කා වගාව, බඩ ඉරිඟ� වගාව ඉවරයි කියලා. ෙමාකද 
අලියා ඒවා විනාශ කරලා. 

අලියා කියන සතා එයාෙග් බලවත්භාවය නිසාම ෙගාඩක්  
අක�සල් සිද්ධ කරගන්නවා. ෙහාරකමට පුරැදුෙවච්ච අලියා 
ගැන කතා සමහර ගම්මානවලදී භි�ුවට ඇසිල තිෙබනවා. 
ෙහාෙරක්  යම් ෙස්ද වගාවක්  හානිකරන්න වගාවක්  ෙසාරකම් 
කරන්න සැලසුම් කරන්ෙන් ඒ ආකාරයටම ෙබාෙහෝම සියුම් 
උපක්රම වල් අලින් ෙයාදා ගන්නවා. තමා කරන්ෙන් 
ෙසාරකමක් ය කියන ෙච්තනාව ෙම් සතාට පහල ෙවනවා. ඒ 
සතා ඒ සඳහා උපක්රම ෙයාදනවා. නමුත් ෙම් සතා කර්මය 
කර්මඵල විශ්වාසය ගැන දන්ෙන් නැහැ. කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසය ෙම් සතා ෙනාදන්නවා වුනාට අනුනට පීඩාකිරීෙම්, 
ෙසාරකම් කිරීෙම් අක�සලෙය් විපාකයන් අනාගතෙය් විපාක 
පිණිස එම සතාට සකස් ෙවනවා. 
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භි�ුවක්  උත�ම් සමාධිෙයන් පසුවන විට ෙප්ර්ත අලියන් කිහිප 
ආකාරයකින් දුක් විඳිනවා දැක තිෙබනවා. ෙප්රත සත�නෙග් 
ෙලෝකෙය් අමානුෂික, ෙව්දනාත්මක, කටුක අක�සල් විපාකයන් 
අත්විඳින සෙතක්  තමයි ෙප්ර්ත අලියා කියන්ෙන්. අලියා තමාට 
තිෙබන බලවත්භාවය නිසා, අකීකරැභාවය නිසා තම 
ශක් තිෙයන් සැෙමෝම යටත්කර ෙගනයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. එම 
නිසාම එයාට සිදුවන අක�සල් වැඩියි. තමාෙග් පාඩුෙව් 
සැරිසරමින් ජීවත්වන අලින් කැලෙය් සිටිනවා. ඒ බවත් 
සඳහන් කරන්න ඕන. ගම් ෙනාවදින වල් අලින් සමහර 
කැලෑවල ජීවත්ෙවනවා. ඒ අය මනුෂ්යවාසයට බියයි. ඒත් 
බහුතරයක්  අලින් ගම්මානවලට වැදී වගාවන් විනාශ කරනවා. 

භි�ුවකට එක් තරා රාත්රියකදී උත�ම් සමාධිෙයන් පසුවනවිට 
විශාල වනාන්තරයක්  දර්ශනය ෙවනවා. ෙම් වනාන්තරෙය් 
ෙකාළ පැහැයක්  නැහැ. ඔබ දැකල ඇති ෙහ්න් වගාවට කැලය 
ගිනි තැබීෙමන් පසුව දැවීගිය ෙහ්නක ස් වභාවය. භික් ෂුවට 
උත�ම් සමාධිය ත�ළින් ෙම් මුළු විශාල වනාන්තරයම 
ෙපෙනන්ෙන් කිසිම ගසක ෙකාළපැහැති ෙකාළයක්  නැති 
දැවීගිය වනාන්තරයක්  ෙලසින්. ෙම් ෙකාළ පැහැයක්  නැති 
දැවීගිය වනාන්තරෙය් ෙප්ර්ත අලි රංචුවක්  සිටිනවා. ෙම් ෙප්රත 
අලි ෙහාඬවැල් දිග� කරමින් වියලි ගස්  ඉව කරනවා. කිසිම 
ගසක අනුභව කිරීමට ෙකාළයක්  නැහැ. ක�සට අහරක්  
ෙනාමැතිව වැහැරැණු ශරීරයකි. ෙමම ෙප්රත අලි 
ක�සගින්ෙනන් දුක් විඳිනවා. ඉෙඩෝරයට දැවීගිය වනාන්තරෙය් 
ආහාරයක්  නැහැ. ජලය බිඳක්  නැහැ. භි�ුව ෙම් දර්ශනය 
තමාෙග් නුවනින් සලකා බැලුවා. ක�මක් ද ෙම් සිද්ධෙවන්ෙන් 
කියලා. එවිට භි�ුව පැමිණි නිගමනය පහත සඳහන් කරනවා. 

භි�ුවට ෙමතනදී දර්ශනය ෙවන්ෙන් ෙහාඳින් ගහෙකාළ 
තිෙබන ස�ක කැලෑවක් . නමුත් ෙම් ෙප්රත අලියන් ෙග් අක�සල් 
විපාකය නිසා එම අක�සල් විපාකය විඳීමට ඒ ෙප්ර්ත අලින්ට 
ෙකාළපාට ගස්  ෙපෙනන්ෙන් දර ඉපල් වෙග්. ඒ අක�සලෙය් 
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විපාකය. බලන්න ෙපර මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් තිරිසන් ක�ලෙය් අලි 
ජීවිතවල ඉපදිලා මිනිසුන්ෙග් වගාවන් විනාශ කිරීම නිසාම, 
තම බලපුළුවන්කාරකම් ෙපන්වීම නිසාම, මරණින් මත� ෙප්රත 
ෙලෝකෙය් ෙප්ර්ත අලිෙයක්  ෙවලා. මුළු ෙකාළ පැහැති කැලයම 
එම ෙප්ර්ත අලියාට ෙපෙනන්ෙන් දැවී ගිය කැලයක්  වෙගයි. 
ක�සට ආහාරයක්  නැහැ. ශරීරය වැහැරිලා ඇට මත�ෙවලා. 
දුක්  ත ජීවිත ෙප්ර්ත අලියන් සැටියට ගතකරනවා. බලන්න 
සංසාරය ෙකායිතරම් නම් බියකරැද කියලා. 

මනුෂ්යයන් හැටියට ඔබ අනුන්ෙග් ෙද්වල් ෙසාරකම් කෙළාත් 
එහි විපාකයක්  හැටියට මරණින් මත� ඔබ ෙප්ර්ත ෙලෝකයට 
වැටුෙණාත් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්දී ඔබට ෙපනි ෙපනී ඔබ ඉදිරිෙය් 
ආහාරයක්  තිෙබනවා. ඔබ එම ආහාරය අනුභව කිරීමට 
සැරෙසනවිට එම ආහාරය අත�රැදහන් ෙවනවා. ආහාර පිරැණු 
පිඟාන ඔබට ෙපෙනන්ෙන් හිස්  පිඟානක්  වෙග්, වත�ර පිරැණු 
වීදුරැව ඔබට ෙපෙනන්ෙන් හිස්  වීදුරැවක්  වෙගයි. ෙහාඳින් 
ජලය තිෙබන දිය කඩිත්ෙතන් පැන් ෙපාදක්  ෙදෝතට ගන්න 
හදනවිටම එම දිය කඩිත්ත අත�රැදහන් ෙවනවා. අන්සත� ෙදය 
ෙසාරකම් කිරීම නිසාම එහි විපාකයන් හැටියට ක�සගින්ෙනන් 
පිපාසෙයන් වැහැරැණු ශරීරෙයන් ෙප්රත ෙලෝකෙය්දී 
දුක් විඳිනවා. තිරිසන් සෙතක්  ඔබෙග් වගාවන් විනාශකරන විට 
එම වගාව විනාශකරන තිරිසන් සතා සකස් කර ගන්නා 
අනාගත අක�සල් දැක ඔබ අන්සත� ෙදය ෙසාරකම් කිරීමට බිය 
ඇතිකර ගන්න. 

වර්තමාන සමාජෙය් ෙබාෙහෝම ප්රබල ආකාරෙයන් ෙසාරකම් 
සිද්ධෙවනවා. ෙම් අය ෙත්රැම් ගත යුත�යි ෙප්ර්ත ෙලෝකයට 
තමන් වැටුනාට පසුව ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්දී මඟ�ල් ෙගදරකට 
ගියත් බඩගින්ෙනයි ෙගදර එන්න ෙවන්ෙන් කියලා. අනුන්ෙග් 
ෙද්වල් අත�රැදහන් කළා වෙග් ඔබෙග් ෙද්වල්ද අත�රැදහන් 
ෙවනවා. අන්සත� ෙදයක්  ෙසාරකම් කිරීමට ඔබට සිත 
සකස් වන විටම ඒවාෙය් දරැණු ආදිනව දැක සංසාරබිය 
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ඇතිකරගන්න. වර්තමාන ගිහි සමාජය ත�ළ ෙසාරකම කියන 
කාරණෙය් බරපතලකම ගැන ෙබාෙහෝම අඩු ලන්සුවක්  
ෙදන්ෙන්. එය ඒ තරමටම සාමාන්ය ෙවලා. නමුත් ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙසාරකෙමන් වැළකීම ඉහළම සිල් 
පදයක්  හැටියට උපසම්පදා භි�ු ප්රාතිෙමෝ�ය ශීලයට ඇත�ළත් 
කර තිෙබනවා. එෙස් අන්සත� ෙදය ෙසාරකම් කිරීමට එෙරහිව 
ප්රාතිෙමෝක් ෂයට එකත� කරන්ෙන් ෙසාරකෙම් විපාකයන් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් නුවනින් දැකලාමයි. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් යම් විනය කාරණාවක්  ෙද්ශනා කළා 
නම්, එම විනය කාරණා දුර්වල කරගැනීෙමන් ලැෙබන 
විපාකයන් කවදාවත් අඩුවක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් පැනවීම් කවදාවත් කාලයට අනුව ෙවනස්  
ෙවන්ෙන් නැහැ. අපි ධර්මෙයන් බැහැරව යනෙකාට, අෙප් 
හිත රවට් ටාෙගන අමුත� ආර�ාවක්  ෙලසින් විනය කාරණාවන් 
ලිහිල් කිරීමට ගන්නා වූ උත්සාහයක්  සමාජෙය් තිෙබනවා. 
නමුත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අතීතෙය් යම් විනය කාරණාවක්  
පැනවූවා නම්, එම විනය කාරණා දුර්වල කරගැනීම ත�ළ, 
ලැෙබන ආදීනවය අදත් එදාෙමන්මයි. විනය කාරණා ලිහිල් 
කරගත්තාට එහි ආදීනවයන් නම් ලිහිල් වන්ෙන් නැහැ. 
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ෙලෝකය අසාධාරණයක් මයි 
ඔබට සාධාරණය ඔබ ත�ළමයි 

 
අජාසත්ත රජත�මා එක් තරා සඳ ඇති රාත්රියක තමන්ෙග් 
ඇමැති මණ් ඩලය කැඳවල විමසීමක්  කරනවා ෙම් සඳපායාලා 
තිෙබන සුන්දර රාත්රිෙය් මට සුන්දර ධර්මයක්  ඇසීමට ඇත්නම් 
එය විශාල සහනයක්  කියලා. ඇමැතිවරැන් තම තමන් ගරැ 
කරන ශාස් තෘවරැන්ෙග් නම් කියනවා. එක ඇමැතිවරෙයක්  
කියනවා නිඝන්ඨනාථපුත්ත අහවල් තැන වැඩ සිටිනවා අපි 
එතනට යමු කියළා. තව ඇමැතිවරෙයක්  කියනවා සංජය 
ෙබල්ලට් ඨපුත්ත අහවල් තැන වැඩසිටිනවා අපි එතනට 
ගිෙයාත් සුන්දර ධර්මයක්  අහන්න පුළුවන්ය කියලා. ෙම් 
ෙවලාෙව් ෙමතන සිටිය ෙතරැවන් සරණගිය ෙකෝමාරභච්ච 
කියන ඇමැතිවරයා කියනවා තමාෙග් අඹ උයෙන් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ප්රමුඛ පන්සියයක්  මහ රහතන් වහන්ෙස්ලා 
වැඩසිටිනවා රජත�මා එතනට පැමිණිෙයාත් ෙම් සුන්දර 
රාත්රිෙය් සුන්දර ධර්මයක්  අහන්න පුළුවන්ය කියලා. 

රජත�මා තම බිෙසෝවරැ පිරිවර සමග බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
බැහැදකින්න මහා රාත්රිෙය් අඹ වනයට යනවා. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් අජාසත්ත රජත�මාට ෙබාෙහෝම සුන්දර ධර්මයක්  
ෙද්ශනා කරනවා. ධර්ම ෙද්ශනාව අවසානෙය්දී අජාසත්ත 
රජත�මා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට වන්දනා කරලා රජමැදුරට 
නික් ෙමනවා. අජාසත්ත රජත�මා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
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හමුෙවන්න බැහැරට ගිය පසු බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
මහරහතන් වහන්ෙස්ලාට ප්රකාශ කරනවා ෙම් අජාසත්ත 
තමන්ෙග් තාත්තාව ඝාතනය කර ෙනාතිබුණා නම් ඒ 
කියන්ෙන් ආනන්තරිය පාපකර්මය සිදුෙකාටෙගන ෙනාතිබුණා 
නම් ෙම් ධර්ම මණ් ඩලෙය්දීම ෙසෝවාන් ඵලයට පත්ෙවනවා 
කියලා. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කර වදාළ, බරපතල අක�සල් 
ශක් තිමත් ක�සල් ත�ළින් යටපත් කරගන්න බැහැය කියන 
කාරණය ෙමයින් පැහැදිලිෙවනවා. පාපකාරී ආශ්රය නිසාම 
බලවත් අක�සල් සිදුකරගත් අජාසත්ත රජත�මා පසුකාලෙය්දී 
සත්පුරැෂ ආශ්රය නිසාම අප්රමාණ ක�සල් සිදුකර ගන්නවා. 
පළමුවැනි ධර්ම සංඝායනාව පවත්වන්න පූර්ණ රාජ්ය 
අනුග්රහය ලබාෙදන්ෙන් අජාසත්ත රජත�මා. එදා අජාසත්ත 
රජත�මා එවැනි රාජ්ය අනුග්රහයක්  පළමුවැනි ධර්ම 
සංඝායනාවට ෙනාදක් වන්න වර්තමානෙය් ශාසනෙය් අර්ථයත් 
අත�රැදන්ව ෙගාස්  තිෙබන්න පුළුවන්. ෙම්සා බලවත් ක�සල් 
සිදුකරගත්තත් බලවත් අක�සල්වල විපාකයන් සමනය කරන්න 
ඒවා ෙහ්ත�ෙවන්ෙන් නැහැ. 

වර්තමානෙය් බලවත් අක�සල් අපි විග්රහ කරන්ෙන් ෙබාෙහෝම 
සරල විදිහට. වර්තමානෙය් පිතෘ ඝාතක රජෙකෙනක්  
ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවානම් අපි ඔහුට අනුශාසනා කරන්ෙන් 
ඔබ වර්තමානෙය් කරන බලවත් ක�සල් ෙහ්ත�ෙවන් එම අතීත 
පිතෘ ඝාතක අක�සලය යටපත්වන බව ඒත්ත�ගැන්වීමටයි. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් යමක්  ෙද්ශනා කර තිෙබනවා නම් 
ෙදපාරක්  ඒ ගැන සිතන්න අවශ්ය නැහැ. 

ඒ නිසාම ෙසාරකෙම් බලවත් ආදීනවයන් දැකලා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් සතරපාරාර්කාවන්ට ෙසාරකම පනවන්ෙන්. ඉක�ත් 
ලිපියක සඳහන් කළ, වගා පාළු කරමින් ෙසාරකෙම් යන 
තිරිසන් සතා මරණින් මත� ෙප්ර්ත අලිෙයක් ව උපත ලබා විඳින 
දුක්  ත ෙප්ර්ත අලි ජීවිතය කමටහනක්  කරෙගන සංසාර බිය 
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ඇතිකරගන්න. තිරිසන් සෙතක්  ෙසාරකෙම් ගිහිල්ලා එවැනි 
ක�රිරැ විපාක මරණින් මත� අත්විඳිනවා නම් කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසය හඳුනන මනුෂ්ය ඔබ අන්සත� ෙදය ෙසාරකම් 
කෙළාත් පරෙලාව ජීවිතෙය්දී ඔබට විඳීමට සිදුවන ෙව්දනාවන් 
සිහිපත් කර ගන්න. ඒ ත�ළින් සංසාර බිය ඇතිකරගන්න. 
යෙමක් යමක් ෙසාරකම් කරන්ෙන් ධනයක් තිෙබන 
ෙකෙනක්ෙගන්. ධනය තිෙබනවාය කියන්ෙන් පිෙනන් 
ශක්තිමත් ෙකෙනක්. යෙමක් ෙසාරකම් කරනවාය කියන්ෙන්, 
පිනයි ඔහු ෙසාරකම් කරන්ෙන්. යෙමක් පින ෙසාරකම් 
කෙළාත් පව ෙබාෙහාම බලවත් ෙවනවා. 

ෙලෝකය නිරත�රැවම ගමන් කරන්ෙන් දුක ෙදසට. තෘෂ්aණාව 
නිසාම මනුෂ්යයාෙග් පංචඋපාදනස් කන්ධය නිරත�රැවම 
ගිනිගන්නවා. ෙම් ගිනි ගැනීම නිසාම සමාජයත් ගිනිගන්නවා. 
ඔබත් ෙම් ෙලෝකෙය් සාමාජිකයින් වුෙණාත් ඔබත් ෙම් 
ගින්ෙනන් පිච්ෙචනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ,ෙමෝහ 
අක�සලයන් රැස් කරගනීවි. රට ජාතිය උෙදසා හඬ නැග�වත්, 
කාමයන් උෙදසා හඬනැග�වත් ෙම් ඔබට ඇෙසන්ෙන් 
මනුෂ්යයාෙග් පංචඋපාදනස් කන්ධය ඇවිෙලන හඬයි. අවිද්යාව 
නිසා තමනුත් ඇවිලී අනුනුත් අවුළුවන මනුෂ්යයාෙග් 
ෙදෝංකාරයයි. 

හඬ ෙව්ගවත් වන තරමට අක�සලෙය් ප්රමාණය 
ෙව්ගවත්ෙවනවා. අක�සලය ෙව්ගවත්ෙවනවාය කියන්ෙන් සතර 
අපායට පිරිස්  බලය සැපයීෙම් ෙව්ගය වැඩිෙවනවා. අවිද්යාව 
නැමති මඩ ෙගාෙහාරැෙව් එරී ක�සල් සංස් කාර නැමති 
අත්වාරැෙවන් මෙඩන් ෙගාඩ ඒමට දඟලන ෙමෝහබරිත 
ෙලෝකෙය් ක්රියාන්විතයයි ඔබ ඉදිරිෙය් සිදුෙවමින් පවතින්ෙන්. 

ෙලෝකය යන දිශාවකට ගියාෙදන්. පිංවත් ඔබ ධර්ම මාර්ගයට 
එන්න. ෙකායිම ෙමාෙහාතකවත් ඔබ ෙලෝකෙයන් සාධාරණය 
බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන්න එපා. ෙලෝකය කියන්ෙන් ෙබාෙහෝම 
අසාධාරණ තැනක්  නිසාමයි සිදුහත් ක�මාරයා රජසැප අලුයම 
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ෙහලූ ෙකළපිඩක් ෙස් ඉවතලා අසාධාරණ ෙලෝකයට 
සාධාරණය මත�කරදීමට ධර්ම මාර්ගයට පැමිෙණන්ෙන්. 
‘උපාදාන පච්ඡයා භෙවෝ’ කියන ධර්මතාවය යටෙත් පින් කරපු 
මනුෂ්යයා මරණින් මත� දුගතියට වැෙටනවා නම් පව් කරපු 
මනුෂ්යයා සුගතියට යනවා නම් ෙමාකක් ද ෙලෝකෙය් ඇති 
සාධාරණත්වය. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සුළැඟිල්ෙල් 
දැවෙටමින් පැමිණි රාහුල පුතනුවන්ට සැබෑම දායාද කර 
දුන්ෙන් අසාධාරණ ෙලෝකෙයන් මිදී සැබෑම සාධාරණය 
මත�කරෙදන ධර්ම මාර්ගයක් . කල්ප ගණනාවක පටන් තමා 
පසුපසින් අෙයෝමය ශක් තියක්  ෙවමින් පැමිණි යෙශෝධරාවට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් මත�කර දුන්ෙන් අසාධාරණ ෙලෝකෙයන් 
මිදී සැබෑම සාධාරණය මත�කරගන්නා මාර්ගයයි. 
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අෙහෝ! තිරිසන් අපාය 
 

පිංවත් ඔෙබ් දෑස්  ඉදිරිෙය් ජීවත්වන තිරිසන් සත�න් සතර 
අපාෙය් ෙකාටස්  කරැවන්. සතර අපාෙයන් එකක්  තමයි 
තිරිසන් ෙලෝකය. තිරිසන් ෙලෝකය සත්වයාට ෙබාෙහෝම 
දුක් ෙදන ස් ථානයක් . ෙම් සෑම තිරිසන් සෙතක�ම ෙපර භවයක 
මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ගතකර සිදු කරගත් කාය, වචී, මෙනෝ 
අක�සලයන් ෙහ්ත�ෙවන් තිරිසන් ෙලෝකයට වැටුනු අය. මරණ 
බිය, කාමය, ෛවරය, ක�සගින්න තිරිසන් සත�න්ෙග් ජීවිතයයි. 
ෙපර මනුෂ්යයින්ව ඉපිද අනුනට දුන් මරණ භිය, ජීවිත භිය, 
අනුනෙග් ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය උදුරාගැනීම වැලක් වීම 
මගහැරීම ෙහ්ත�ෙවන් අත්වූ කර්ම විපාකයන්ය. ශීලයක්  
ආර�ා ෙනාකිරීෙම්, දන් ෙනාදීෙම්, ෛමත්ර බුදුග�ණ 
භාවනාවක්  ෙනාවැඩීෙම් විපාකෙය් ස් වභාවය තිරිසන් 
ෙලෝකෙය් ඉපිද අනුනට අහිමි කළ ෙදයම තමන්ටද ඒ 
ආකාරෙයන්ම අහිමිව එකම දුක සිත්ෙස් විඳීමට සිදුවීමය. 
තිරිසන් ජීවිතෙය්දී ෙම් සත�න් යම් තාවකාලික සැපයක් , 
ආශ්වාදයක් , ආහාරය නිසා කාමය නිසා ලැබුවද ෙමාවුන් එය 
බුක් ති විඳීෙම්දීම එම සැපය නිසා සකස්  ෙවන්ෙන්ද බරපතල 
අක�සලයකි. සංසාරික වශෙයන් දුෙක් සංවර්ධනයකි. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සතර අපාෙය් දුක දීර්ඝ බව 
ෙද්ශනා කර වදාෙළ් ඉහත ෙහ්ත�ව නිසායි. 
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භි�ුව ෙමහි සටහන් කරන්ෙන් ඉහත තිරිසන් ෙලෝකෙය් 
කථාවක්  ෙනාෙව්. ඊට හාත් පසින්ම ෙවනස්  සතර අපායටම 
අයිති ෙප්ර්ත තිරිසන් ෙලෝකෙය් කථාවකි. ෙප්ර්ත තිරිසන් 
ෙලෝකයද සත්වයා අනන්ත දුක්  විඳින ස් ථානයකි. තිරිසන් 
සත�න් ෙලස ජීවත් වන සත�න් මරණින් මත� ෙප්ර්ත සත�න් ෙලස 
ඉපදීමට ෙහ්ත� කිහිපයක්  භි�ුව අනුමාන කරයි. 

විෙශ්ෂෙයන් එයට බලපාන්ෙන් තම කණ් ඩායම, රැල ෙකෙරහි 
ඇති ඡනද රාගයයි තෘෂ්ණාවයි. ඒ නිසා සකස් වූ උපාධානයයි. 
ෙදවැනි ෙහ්ත�ව තමාට අහාර, කරැණාව, ආර�ාව දක් වන 
තම ස් වාමියා ෙකෙරහි ඇති ඡන්ද රාගයයි, තෘෂ්ණාවයි. 
ස් වාමියා යනු සත�න් ඇති දැඩි කරන මනුෂ්යයාය. කැලෙය් 
ජීවත්වන සත�න් මුල් ෙහ්ත�ව නිසා මරණින් මත� ෙප්රත සත�න් 
ෙලස ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් උපත ලබන අතර මිනිසුන් ඇසුෙර් 
වැෙඩන සත�න් ෙදවැනි ෙහ්ත�ව නිසා ෙප්ර්ත සත�න් ෙලස එම 
ෙලෝකෙය් උපත ලබනු ඇත. 

භි�ුව එක් තරා ආරණ්යයක වැඩසිටියදී එම ආරණ්යෙය් 
බළලුන් නව ෙදෙනක්  දාන ශාලාව ආශ්රිතව ඇති දැඩිෙවමින් 
සිටියහ. දෑස්  අන්ධ සත�න් කිහිපෙදෙනක්  ද ෙම් අතර විය. ෙම් 
සෑම සෙත්ක් ම සිටිෙය් නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස්ෙග් 
කරැණාව, ෛමත්ර විඳිමින්ය. බළලුන් ප්රයකරන ආහාර සුලභව 
තිබිණි. හැබයි සමහර දිනවල බළලුන්ෙග් මුත්රා සහිත පාපිසි, 
ඇතිරිලි ෙස්දීමට ෙමහිදී සිදුවිය. ෙමම බළලුන්ෙග් ෙහාඳ 
ගතිග�ණ වැඩිපුර තිබිණි. ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා හැර ෙම් 
සත�නට ෙවනත් රැකවරණයක්  ෙනාතිබිණි. ෙගෞරවණීය 
උපසම්පදා ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාෙග් විනය සම්බන්ධ ගැටලුද 
ෙමහිදී ඇති ෙනාවුණා ෙනාෙව්. 

දිනක්  හිමිදිරි උදෑසන පහට පමණ භි�ුව තම ක�ටිෙය් සිට 
දාන ශාලාෙව් ‘වත’ කිරීමට දාන ශාලාවට පැමිෙණනවිට දාන 
ශාලාෙව් පිටත ආලින්දෙය් සවිකර තිබූ වත�රකරාමය සහිත 
ෙබ්සෙම් තැටිය මත අඩියක්  පමණ උසැති අළු පැහැති 
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බළෙලක්  සිටෙගන සිටිෙය්ය. භි�ුව මුලින් හිත�ෙව් ෙම් 
ආරණ්යෙය් සිටින බළෙලක්  කියලාය. භි�ුව ජල ෙබ්සමට 
කිට් ටුවන විට බළලා අත�රැදන් විය. අත�රැදන් වීමත් සමග 
ෙමාහු ෙප්ර්ත බළෙලක්  ෙලස භි�ුව හඳුනාගත්තාය. ෙම් ෙප්ර්ත 
බළලා කවෙරක් ද යන්න භි�ුවට අනුමාන කළ හැකි 
ෙතාරත�රක්  පසුව ලැබිණි. 

ෙමම ආරණ්යෙය් ඇති දැඩිෙවන බළලූන් නව ෙදනාෙග් රැෙල් 
මීට ෙපර ෙබාෙහෝම සුරතල් බළෙලක්  සිට ඇත. එම බළලා 
ෙගෞරවණීය ෙලාක� ස් වාමීන් වහන්ෙස්ෙග් පසුපස නිතරම 
පැමිෙණන උන්වහන්ෙස්ෙගන් ෙනාමදව කරැණාව ලද 
සෙතකි. ෙම් බළලා මීට ෙපර මියෙගාස්  තිබිණි. ෙම් බළලා 
මියගිය අවස් ථාෙව් නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස්ෙග් සත්ව 
කරැණාව නිසාම උන්වහන්ෙස්ෙග් ෙනතට කදුළු මත� කිරීමට 
සමත්වී ඇත. පසුව බළලා ෙගෞරවණීය ආකාරයට වළදමා 
තිබිණි. භි�ුව අනුමාන කරන්ෙන් එම මිය ගිය බළලා තම 
ස් වාමියා, රැළ, ස් ථානය ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්ද රාගය 
තෘෂ්ණාව නිසා එම ස් ථානයම උපාදානය කර ෙගන ෙප්රත 
බළෙලක්  ෙලස උපත ලබන්නට ඇතිබවයි. ෙම් ෙප්ර්ත බළලා 
කවුරැවත් ඇසින් ෙනාදැක් කාට ෙම් ෙමාෙහාෙත්ද එම 
ආරණ්යෙය් ෙම්සය මත තිෙබන ආහාර ඉව කරමින් ජීවත්වන 
අෙනක්  බළලූන් සමග ගැෙවෙසමින් අතීතෙය්දී වෙග්ම නායක 
ස් වාමීන් වහන්ෙස් ළඟ දැවෙටමින් සිටිනු ඇත. එෙහත් එය 
දකින ෙකෙනක්  නැත. යම් දිනයක ෙගෞරවණීය ස් වාමීන් 
වහන්ෙස් සමාධිය වඩා ෙනාෙපෙනන ෙලෝකය ප්රඥා ඇෙසන් 
දුටුෙවාත් ජීවිතෙය් කිසිම දිනයක තිරිසන් සෙතක�ට ෙලන්ගත� 
ෙනාවනු ඇත. මන්ද එම ෙලන්ගත� බව මත�භවයක එම 
තිරිසන් සත�නට ෙප්ර්ත ෙලෝකයට වැටීමට පාර ෙපන්වන 
නිසාය. එම අසරණ සත�න් තම ස් වාමීයා ෙකෙරහි තිෙබන 
ඡන්දරාගය නිසා තම ස් වාමියා සහ ස් ථානෙය් වසගෙය්ම 
ෙප්ර්ත සෙතක�ව ඉපෙදනු ඇත. 
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ඉහත බළලා ෙස්ම වනවාසීව වැඩ සිටින විට ෙප්ර්ත බල්ලන්, 
මීහරක�න්, මුවන්, වළික�ක�ළන්, ගම් ක�ක�ළන් භි�ුවට දර්ශනයවී 
ඇත. ඉහත සත�න් අතරින් අනුෙව්දනීය ෙප්ර්ත සෙතක� ගැන 
සටහනක්  පිංවත් ඔබට ඉහත කරැණු සනාථ කරගැනීම සදහා 
තබමි. ෙම් ෙප්ර්තසතා භි�ුවට දර්ශනය වූ අතිශය දුක් ත 
ජීවිතයක්  ගතකරන ෙප්ර්ත අලිෙයකි. භි�ුව රැහුණු පුරවරෙය් 
කැලෑබද ආරණ්යයක වැඩසිටින විට රාත්රී සමාධියන් පසුෙවද්දී 
ෙමම ආරණ්යෙය් විශාල ගල් පර්වතය යට පිහිටි බුදුමැදුර 
ඉදිරිෙයන් ෙමම ෙප්රත අලියා ෙබාෙහෝම ෙසමින් ග�ප්ත, අලස 
ස් වභාවෙයන් ගමන් කරනවා භි�ුවට දර්ශනය විය. ෙමම 
ෙප්ර්ත අලියා කලූ පැහැති සමාන්ය අලින්ට වඩා උසින් අඩු 
පළල් ස් වභාවයක්  ගන්නා අලිෙයක�ෙග් ස් වරෑපයට සමාන 
රෑපයකි. ෙමෙස් ෙප්ර්ත අලියා විනාඩි ෙදකක්  පමණ ඉදිරියට 
ගමන් කරමින් ෙනාෙපනී ගිෙය්ය. ෙම් සිද්ධිය ෙමතනින් 
නිමාවිය. නැවත සතියකට පමණ පසුව රාත්රීෙය් භි�ුව 
සමාධිෙයන් පසුවන විට භි�ුවට ෙමවැනි දර්ශනයක්  දක් නට 
ලැබිණි. ෙමම ආරණ්යෙය් ජලය පිරී තිෙබන නිතර වල්අලින් 
ස් නානය කරන වැවක්  තිෙබ්. ෙමම වැෙව් වල් අලි 
ෙදෙදෙනක්  ෙහාඳ හැටියට සත�ටුෙවමින් වත�ර විදිමින් 
ස් නානය කරමින් සිටියහ. ඉහත ජීවමාන අලි ෙදෙදනා ජලෙය් 
සත�ටුෙවමින් සිටින ෙමාෙහාෙත් ෙපර සදහන් කල ෙප්රත 
අලියාද විහාරය පැත්ෙතන් ෙසමින් ෙසමින් පැමිණ ජීවමාන 
අලි ෙදෙදනා ජල ක්රීඩා කරන වැවට බැස් ෙස්ය. ග�ප්ත 
ස් වභාවෙයන් පැමිණි ෙප්රත අලියා හැඩරැෙවන් භි�ුව 
පැහැදිලිව ෙප්ර්ත අලියා හඳුනා ගත්ෙත්ය. ෙප්ර්ත අලියා වැවට 
බැස් ෙස් ජීවමාන අලින් ෙදෙදනාෙස් සත�ටුෙවමින් ජලෙය් 
ස් නානය කිරීමටය. එෙහත් අභාග්යයකි කර්මෙය් විපාකදීම ඒ 
ෙමාෙහාෙත් ඇරඹිණි. ෙප්ර්ත අලියා වැවට බැස ජලෙය් 
ෙපරළීමට නිදාගැනීමට, උත්සහ කරන විටම එය වැලකිණි. 
ෙප්ර්ත අලියා ජලෙය් සිටෙගනය. ෙප්ර්ත අලියා මහත් 
ෙව්දනාවකින් වමනය කිරීමට පටන් ගත්ෙත්ය. ෙමාහු වමනය 
කරන්ෙන් දැඩි ෙව්දනාවකින්, අපහසු තාවයකින්ය. ක�ස 
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හක�ලවමින් මහත් ෙව්දනාවකින් වමනය කරයි. වමනය කලූ 
පැහැතිය, හරියට වත�ර පීල්ලකින් ජලය වැක් ෙකෙරනව වෙග් 
දැඩි ෙලස වමනය කරයි. කලූ පැහැති වමනය භි�ුව 
හඳුනාගත්ෙත් ෙල් වමනය ෙලසයි. දැඩි අපහසුවකින් ෙල් 
වමනය කළ ෙප්රත අලියා දිය නෑමට වාසනාව ෙනාමැතිව 
වැෙවන් ෙගාඩට ෙසමින් ෙසමින් ෙව්දනාෙවන් පැමිණ 
ෙනාෙපනී ගිෙය්ය. ෙම් සිද්ධිදාමය ෙප්ර්ත අලියාෙග් දින චර්යාව 
විය යුත�ය. ෙපර කරන ලද කර්මයක්  නිසා ෙමම ෙප්ර්ත 
අලියාට සමහරවිට කල්ප ගණනාවක්  ෙමාෙලසින් තමා කැමති 
ෙදයක්  ස් පර්ෂ කිරීමට යැෙම්දී ෙම් ආකාරෙයන් ෙල් වමනය 
ෙගාස්  ශරීරය ෙව්දනාවට පත්ව එම ආස් වාදය ලැබීෙම් 
හැකියාව අක�සල් කර්ම බලය නිසා අහිමිවීයෑයි භි�ුව 
අනුමාන කරයි. ඉහත අවස් ථාෙව්දීද ෙප්ර්ත අලියා ෙබාෙහෝම 
කැමත්ෙතන් වැවට බැස් ෙස් ජීවමාන වල් අලි ෙදෙදනා වැව් 
ජලෙය් සත�ටුවන සත�ට තමන්ද විදීමටය. එෙහත් එය 
ෙඛ්දවාචකයක්  විය. 

අපි බලමු අනුමාන වශෙයන් ෙමාන වෙග් අක�සලයක්  ෙම් 
සතා අතින් ෙවන්න ඇතිද කියලා. ඊට ෙපර ෙම් ෙප්ර්ත අලියා 
කවුරැන්ද කියල ෙහායල බලමු. ෙම් ආරණ්යය නිරතර වල් 
අලින් ගැවෙසන ස් ථානයක් . ෙමහි එක අලිෙයක්  ඉදල 
තිෙබනවා ෙබාෙහෝම කාලයක්  නායක හාමුදුරැවන්ට 
ෙබාෙහෝම කීකරැව ෙගදරක හුරතලයට හදන බල්ෙලක්  
යම්ෙස් තම ස් වාමියාට කීකරැද ස් වාමියාෙග් අණ පිළිපදීද 
එයට සමාන ආකාරෙයන් ෙමම වල් අලියා නායක ස් වාමීන් 
වහන්ෙස්ට කීකරැව සිට ඇත. ෙමම කීකරැ භාවය 
ඇතිකරෙගන ඇත්ෙත් වල් අලියා ප්රියකරන රසවත් ආහාර දීම 
නිසාය. ෙමෙස් සිටින අතර ත�ර භි�ුව අසා තිබු පරිදි අසල 
වන ලැහැබකදී එම වල් අලියා අත්වැරදීමකින් සිදුවූ ෙවඩි 
ප්රහාරයකින් මියෙගාස්  ඇත. අලියා මියයන ෙමාෙහාෙත් 
රැෙලන් සහ තම වර්ගයාෙගන් මිදී සිටි ෙමම වල් අලියාට 
නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස්ත් ෙමම ආරණ්යයත් හැර ෙවන 
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ක�මක්  සිහිෙවයිද තම රැෙලනුත් කැලෑෙවනුත් මිදිලා තමාත් 
ආරණ්යෙය් සාමාජිකෙයක්  ෙලස ජීවත් වූ ෙමම අලියාට 
මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ස් ථානය සහ නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස් 
ගැන ඇතිවූ ඡන්ද රාගය තෘෂ්ණාව නිසා එහිම ෙප්ර්ත අලිෙයක්  
ෙලස උපත ලබන්නට ඇතැයි භි�ුව අනුමාන කරයි. දැන් ෙම් 
ෙප්ර්ත අලියා මියයාමට ෙපර වල් අලිෙයක� ෙලස හැසුරැණ 
ආකාරෙයන්ම ෙප්ර්ත අලිෙයක� ෙලස ආරණ්යය භ�මිෙය් 
නිරත�රැවම ගැෙවෙසමින් තම ෙප්රත ජීවිතය ගතකරනු ඇත. 

ෙපර වල් අලිෙයක්  ෙලස ජීවත්වීෙම්දී භි�ුන්ෙග් පරිහරණය 
සදහා වැව් ජලය ෙබාරකිරීම, අපවිත්ර කිරීම, උපාසක 
උපාසිකාවන්ට ජලය පරිහරණය වැලක් වීම, බිය ගැන්වීම වැනි 
ෙහ්ත�න් නිසා ෙමම කර්ම විපාකය විදීමට සිදුවූවා විය හැකිය. 
මන්ද ෙම් වල් අලියා නිසා බියට පත්වූ පිංවත් 
වන්දනාකරැවන් ෙබාෙහෝ විය හැකිය. 

ෙදවැනිව බලමු ෙප්ර්ත අලියා විඳින දැඩිම කර්ම විපාකය ෙල් 
වමන දැමීම ගැන. ෙමය සාමාන්ය ෙල් වමනයක්  ෙනාෙව්. 
ෙගාජ ෙගාජ ගාමින් දමන ෙල් වමනයකි. ෙමවැනි කර්ම 
විපාකයක්  විඳීමට ෙහ්ත�වූ කාරණය වශෙයන් භි�ුව අනුමාන 
කරන්ෙන් සාංඝික ෙද්වල් ෙම් වල් අලියා කෑමය. භි�ුව 
ෙමයින් අදහස්  කරනුෙය් ආරණ්යය භ�මිෙය් ඇති ගහ ෙකාළ 
ෙනාෙවයි. පාලි වාක්ය ප්රකාශ කර දායකයින් මහත් සද්ධාෙවන් 
මහා සංඝරත්නයට පුජා කරන ලද දානයයි. ෙම් වල් අලියා 
කාලයක්  නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස් ඇත�ළු පිංවත් ගිහි 
කැපකරැවන්ෙග් සුරතලා ෙවමින් ආරණ්යෙය් වැඩ සිටින 
සංඝයා උෙදසා පූජාකළ ආහාරයන්ෙගන් දිනපතා නිරත�රැවම 
සංග්රහ ලැබූ සෙතකි. ඉහත කාලය ත�ළ සංඝරත්නය උෙදසා 
දායකයින් පූජාකළ ආහාරපාන ෙකාෙතක්  ෙමම සතාට 
ෙදන්නට ඇතිද? ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාෙග් දානයට තිෙබන 
පළත�රැ, කැවිලි, ෙම් සතාට ආහාරයට දීම නිසා සංඝරත්නයට 
ඒවා වැළදීෙම් අවස් ථාව අහිමිෙවන්නට ඇතිද? 
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සංඝරත්නය යනු ෙමෙලාව උත�ම්ම පිරිසයි. එක් තරා 
අවස් ථාවක ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා 
කරන්ෙන් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අරමුණුකර කරන පුජාවට 
වඩා මහා සංඝරත්නය අරමුණුකර ෙගන කරන පුජාව 
මහත්ඵල මහානිශංශ අත්වන බවයි. ඒ නිසා ෙගෝතමිය ෙම් 
චීවරය මහා සංඝරත්නය අරමුණු කරෙගනම පුජා කරගන්නය 
කියලා මහා ප්රජාපතී කිරි මෑණියන්ට මහා සංඝරත්නෙය් බල 
කදම්බය ගැන සිංහනාද කරනවා. මහා සංඝරත්නය යනු ෙම් 
ජාති, ජරා, ව්යධි, මරණ වලින් ගහන ෙම් ෙලෝකෙයන් එෙතරවූ 
පිරිසක් මය. ෙනාඑෙස්නම් එම මාර්ගෙය් ජයග්රහණය කරා 
ගමන් කරන පිරිසක් මය. උන්වහන්ෙස්ලා ෙලෝකධාත�වම 
අනිත්යෙය් ෙව්ගෙයන් සියුම්කර ප්රඥාෙවන් තම ෙදෝතට ගත් 
පිරිසක් මය. ෙම් පඨවි ධාත�ව අනිත්යෙය් ෙව්ගෙයන් සියුම් කර 
අෙයෝමය පඨවි ධාත�වට අභිෙයෝග කළ පිරිසක් මය. එවන් මහා 
බලාෙපාෙරාත්ත�වකින් පරිපූර්ණ සංඝරත්නය අරමුණු ෙකාට 
ඉමහත් සද්ධාෙවන් යුත�ව පාලි වාක්ය ප්රකාශ කරමින් සාංඝික 
වශෙයන් පුජා කරන ආහාරපාන මහා සංඝරත්නෙය් අවශ්යතා 
සපුරාගැනීමට ෙපරාත�ව තිරිසන් සත�නට ආහාරයට දීම එම 
අහිංසක සත�නට කරන අසාධාරණයක්  වනවා නිසැකය. 

ෙමහිදී ඔබට ෙමවැනි ප්රශ්නයක්  මත�වීමට ඉඩ ඇත. තමා 
කන්ෙන් සාංඝික ෙදයක්  බව වල් අලියාට ෙච්තනාවක්  
ෙනාමැති නිසා අක�සලයක්  වන්ෙන් ෙකෙස්ද කියල. එය 
ෙමෙස් අප ෙත්රැම් ගත යුත�ය. අලියා දාන ශාලාව ඉදිරියට 
එන්ෙන් දානයට සංඥාව ෙදන ෙගඩිෙය් හඬට. එම සතා 
එන්ෙන් "හාමුදුරැෙවෝ වළදන ෙද්වල් මටත් ෙදන්න" කියන 
ෙච්තනාව එම සතා ත�ළ ඇති නිසාය. ෙමහිදී කර්මය 
කර්මඵලය වැටහීමක්  ෙනාමැති තිරිසන් සතා අසරණෙයකි. 
එම අහිංසක සත�න් එම අසරණභාවෙයන් මුදවාලීමට අප ද� 
විය යුත�ය. අපි අද� වුවෙහාත් අසරණ සත�න් සසර අනන්ත 
දුක් වලට මුහුණ ෙදනු ඇත. එෙස් නම් අප ඔවුනට දක් වා 
ඇත්ෙත් කරැණාෙව් නාමෙයන් අකාරැණික බවකි. ෙලාව්ත�රා 
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බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පාරිෙ◌ල්යයිය වනෙය්දී පාරිෙල්යයිය 
ඇතාෙගන් උපස් ථානයක්  ලබා එම ඇතාට සුගතියකට යැමට 
අවස් ථාව සලසා සැබෑම සත්ව කරැණාව දැක් වූවා මිස ඇතාට 
ආහාරපාන ලබාදී උපස් ථානය කිරීමට ෙගාස්  එම සතාට 
දුගතියට යැමට කරැණු කාරණා සකස් කර දුන්ෙන් නැත. 
සැබෑම සත්ව කරැණාව ක�මක් ද යන්න ෙබාෙහෝම නිරවුල්ව 
ෙලෝකයාට ආදර්ශෙයන් ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙපන්වා වදාලහ. ෙමම ආදර්ශය වඩාත්ම වටින්ෙන් නිවන් මඟ 
වඩනා පිංවත�න්ටමය. එෙස් ෙනාවුණෙහාත් සසර කල අක�සල් 
නිසා දන් ෙනාදීම, ශීලයක්  ආර�ා ෙනාකිරීම, ෛමත්රිය 
ෙනාවැඩීම වැනි එම අක�සල් නිසා සතර අපායට වැටුණු 
සත�න් නිසා ඔබ ඔෙබ් සතර අපාෙයන් මිදීමට ඇති අවස් ථාව 
අහිමිකර ගන්නවා ඇත. 

ෙමහිදී විෙශ්ෂෙයන් ගිහි පිංවත�න්ට අවධාරණය කරන්ෙන් 
පිංවත් ඔබ අසරණ සත�නට දක් වන කරැණාව ෛමත්රිය 
දක් වන්න එපාය කියල ෙනාෙව්. අසරණ සත�නට ආහාරපාන 
රැකවරණය සැලසීම පිං වැෙඩන තමා ත�ළ ෛමත්රය වැෙඩන 
ක්රියාවක් . එෙහත් ෙමම සත�න් ඔබ ඔෙබ් කරෙනාගන්න. ඔෙබ් 
දුව පුතා කරෙනාගන්න. ඔෙබ් නිදන කාමරෙය්, සාලෙය්, 
ඔෙඩාක් ක�ෙව් සුරතලා කරෙනාගන්න. ෙමවැනි බැදීම් 
ෙහ්ත�ෙවන් එම සත�න් මියයාමට පසුව ෙප්ර්ත සත�න් ෙලස 
ඔෙබ් නිදන කාමරය, නිවස, ඔෙඩාක් ක�ව උපාදානයකරෙගන 
නැවත ඉපෙදනු ඇත. ෙම් වන විටත් ඔබ සීමාව ඉක් මවා 
සුරතලයට සැදුව සත�න් මිය ෙගාස්  ෙප්ර්ත සත�න් ෙලස ඔබෙග් 
නිවෙස් හැසිෙරනවා ඇත. සයනෙය් නිදනවා ඇත. 
ඔෙඩාක් ක�ෙව් නිදනවා ඇත. ඔෙබ් කෑම ෙම්සෙය් ආහාර දිව 
ගානවා ඇත. එෙහත් ඔබ ෙම් කිසිවක්  ෙනාදනී ෙනාදකී. මන්ද 
ඔබ දකින්ෙන් දෑසින් ෙපෙනන ෙලෝකය පමණක්  නිසාය. 
ඉහත ෙප්රත අලියා විඳින දුක තවත් සෙතක�ට ෙනාදීමට අපි 
වගබලාගතයුත� ෙවමු. ඔබ ෙමෙහම සිතන්න ෙලෝකෙය් ආගම් 
තිෙබනවා ඒවා අදහන පිරිස්  යාඥාකරමින් සත�ටු සිතින් 
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අහිංසක සත�න් ආගමික පුජා උෙදසා මස්  සදහා, සුබ කටයුත� 
සදහා මරණවා. ඒ අය යාඥාකරමින්, සත�ටුසිතින් එම සත�න් 
මැරැවාය කියලා ඔවුනට පුළුවන්ද එම ප්රණඝාත අක�සලෙයන් 
මිෙදන්න. එහි කර්ම විපාකයන්ෙගන් මිෙදන්න. ෙනාදන්නා 
කම කර්ම විපාකයන්ෙගන් මිදීමට ෙහ්ත�වක්  ෙනාෙව්. 
ෙනාදන්නා කම යනු අවිද්යාවයි. අවිද්යාෙව් අවසාන ඵලය 
ෙශෝක, පරිෙද්ව, දුඛ්ය, ෙදෝමනස් සයන්මය. කවුරැන් වුවද 
දුගතියක උපත ලැබූ විට තමා කරා ඇදී එන්ෙන් කරන ලද 
අක�සල් විපාකයන්ටම බව අප සිහිතබාගත යුත�ය. ඉහත ෙප්ර්ත 
අලියා ද එහි ජීවමාන සංෙක්තයකි. 
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අතහැරීමක ආරම්භය සහ 
අල්ලාගැනීමක අවසානය 

 
(දඹරන් ෙදවියා 1 ) 

 
භි�ුව ෙබාෙහෝම කල්යාණ මිත්රභාවෙයන් ඇසුරැ කරන 
ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමකෙග් සෙහෝදර ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමක්  
තරැණ වයෙස් පැවිදිෙවලා ඉතා සිල්වත් පැවිදි ජීවිතයක්  
ගතකරමින් වැඩ සිටියා. උන්වහන්ෙස් පසුගිය වසර හතරක 
පමණ කාලය ත�ළදී වැඩ සිටිෙය් දක�ණු පළාෙත් හුදකලාව 
ක�ඩා ආරණ්යයක. භි�ුවට කවදාකවත් උන්වහන්ෙස්ව 
මුණගැහිල නැහැ. උන්වහන්ෙස් ත�න්සිව්රත් පාත්රයත් 
පමණක් මයි දැරැෙව්. භි�ුවට වරක්  දැනගන්න ලැබුණා 
උන්වහන්ෙස් එක්  අඳනයක්  පමණයි පාවිච්චි කරන්ෙන් ඒ 
එකම අඳනය ඇඳෙගන පැන් පහසුෙවලා, ඒ අඳනය 
ෙව්ලාෙගන තමයි නැවත පරිහරණය කරන්ෙන් කියලා. 

උන්වහන්ෙස් ෙදවැනි අඳනයක්  ෙහෝ නානකඩයක්  පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නැහැ. ෙමම පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස්ෙග් අතහැරීම 
උන්වහන්ෙස් රකින ධුතාංගයක්  වශෙයනුයි උන්වහන්ෙස් අර්ථ 
දක් වන්ෙන්. ෙම් අතහැරීම භි�ුව විෙව්චනය කරන්ෙන් නැහැ. 
පසසන්ෙනත් නැහැ. ෙමාකද යම් ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමක්  
සීමාව ඉක් මවලා අත්යවශ්යම ෙදය හිස් කරන්න, අතහරින්න 
යනවානම් එෙහම කළයුත�යි සිතනවා නම් ඒ ගැන ෙදවරක්  
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සිතා බැලිය යුත�යි. එෙස් ෙනාමැති නම් ග�රැවරෙයක�ෙගන් 
කල්යාණ මිත්රෙයක�ෙගන් ග�රැහරැකම් ගත යුත�යි. ධුතාංගයක්  
රැකීෙම්දී අපි දන්නවා එය ධුතාංගයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන් එහි 
ස් වභාවය තමා පමණක්  දැනගැනීෙමන් පමණය කියලා. 
භි�ුන් වහන්ෙස්ෙග් ත�න්සිවුරට නානකඩය අයිතිෙනාවුණත් 
පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමකට නානකඩයත් අතහැරීමට 
සිෙතනවා නම් එය අතහැරීමට වඩා අල්ලා ගැනීමක් . ක�මක්  
අල්ලා ගැනීමක් ද? ‘මම’, ‘මෙග් ශීලය’, ‘මෙග් අතහැරීම’…. 
වස් ආරාධනා සිදු ෙවද්දී නානකඩයක් විනයානුක�ලව 
භික්ෂුවකෙග් පරිහරණයට ලැෙබනවා. 

ඉතා ක�ඩා නානකඩය අතහැරලා විශාල ෙදයක්  අල්ලා 
ගන්නවා. ෙම්වා තමන් යම් යම් තැන්වල නවාතැන් ගන්නා 
සියුම් ෙකෙලස්  ධර්මයන්. ෙමය සටහන් කරන භි�ුවද 
හැමදාමත් ත�න් සිවුරට අමතරව නානකඩයක්  පාවිච්චි කරනවා. 
ක�ඩා ෙදයක්  අතහැරීෙම් ෙව්ශෙයන් එන මහාෙදයක්  
අල්ලාගැනීෙම් ස් වභාවය ෙමම සිද්ධීන්ෙගන් අපි අවෙබෝධ 
කරගත යුත�යි. 

ඉහතින් සඳහන් කළ භි�ුවෙග් අදහසයි. නමුත් එම පිංවත් 
භි�ුවෙග් අදහස මීට වඩා ෙවනස්  ෙවන්න පුලුවන්. 
උන්වහන්ෙස්ට ෙගෞරව කරමිනුයි පහත සටහන තබන්ෙන්. 

ෙමතැනදී භි�ුව කීමට උත්සාහ දරන්ෙන් නානකඩය 
අතහැරීම ගැන ෙනාෙව්. එවැනි අතහැරීමක්  කිරීමට 
ෛධර්යක් , වීර්යයක් , කැපකිරීමක්  කිරීමට හැකියාව ඇති, ඉතා 
ෙහාඳින් ශීලය ආර�ාකරගත් ෙම් පිංවත් තරැණ 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්, ඔය අතහැරීමත්, රැකගත් ශීලයත් තණ් හාව, 
මාන්නය දෘෂ්ටීන්ට යටත්ව ක්රයාත්මක ෙනාකළානම් එහි 
වටිනාකම ගැනයි. තමා ත�ළ අධිෂ්ඨානෙයන් ෙගාඩනගාගත් 
ශීලෙය් ශක් තිය, දිරායන නානකඩය ෙමන්ම ඒ නානකඩය 
දවටා ගන්නා ශරීරෙය් අනිත්යභාවයත්, නානකඩයත් 
අතහරින්නයෑයි අණකරන සිෙත් අනිත්යබවත් දුටුවානම් 
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නැවත සසෙර් නානකඩයක්  දවටාගැනීමට අවශ්ය ෙනාවන 
ස් වභාවයකට යාමට පුළුවන්කම තිබුණා විය හැකියි. 

ෙම් ‘මම’ කියන දෂ්ටිය නිසා හටගන්නා මාන්නෙය් අහිංසක 
ස් වභාවයන්ය. බබාහිර ෙකනක�ට හඳුනාගැනීමට ෙනාහැකි 
තරමට ෙම් ධර්මතාවයන් සියුම්ය. නිවීෙම් අරමුණ ජයගැනීම 
උෙදසා ඔබ ත�ළ ෙමෝදුවන තරැණ ජවය පිංවත් ඔබලාෙග් 
සංසාරික පුරැදුය. ෙම් සුන්දර මනුෂ්ය ජීවිතය ලැබුෙව් සම්මා 
සම්බුදු ශාසනය පිරිනීවීයාමට ෙපරාත�ව ෙම් ජීවිතෙය්දීම අවම 
වශෙයන් සතර අපාෙයන් මිදී නිවන් මාර්ගයට අවතීර්ණවීම 
සඳහාමය. ෙමය ඔබට ලැෙබන අවසාන අවස් ථාව වීමටද 
පුළුවන. එෙහයින් නිවීෙම් මග උෙදසා ඔෙබ් තරැණ ජවය 
ෙයදිය යුත්ෙත් මාර බලෙව්ගයන්ෙග් ග්රහණෙයන් මිෙදමින්ය. 
කළ්යාණමිත්ර ආශ්රය සමගින්මය. 

ෙමෙස් හුදකලාව වැඩසිටි ස් වාමීන්වහන්ෙස් තම ක�ඩා 
ආරණ්යෙය් වැඩසිටියදී දිනක්  රාත්රී සයනය කර සැතපී 
හිමිදිරිෙය් අවදිවන විට සයනෙය් අත�රා තිබූ ෙකාට් ටය යටට 
ධාත�න් වහන්ෙස්ලා කීපනමක්  වැඩම කර තිබුණි. ෙම් ධාත�න් 
වහන්ෙස්ලා වැඩම කිරීම නිසා ෙමම ස් වාමීන් වහන්ෙස්ට තම 
ක�ඩා ආරණ්යෙය් එම ධාත�න් වහන්ෙස්ලා නිධන් කර 
ෛචත්යය රජායාණන් වහන්ෙස් නමක්  ඉදිකිරීමට සිත 
පහළවිය. දායක පිරිසද ඊට ෙබාෙහෝම සද්ධාෙවන් ඉදිරිපත් විය. 
පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස්ෙග් සැතෙපන ෙකාට් ටය යටට ධාත�න් 
වහන්ෙස්ලා වැඩමකිරීම නිසා දායකයින් ත�ළ ස් වාමීන් 
වහන්ෙස්ට ෙගෞරවය වැඩිවිය. ආරණ්ය පිහිටි වන මැද ගල් 
ක�ළ මතට ෙබාෙහෝම මහන්සිෙයන් ගල්, වැලි ෙගනැවිත් 
ෙගාඩ ගසා තිබුණි. ෛචත්යෙය් වැඩකටයුත� පහසුකර ගැනීම 
පිණිස ස් වාමීන් වහන්ෙස්ව පහසුෙවන් සම්බන්ධ කර ගැනීම 
සඳහා සහ ඉදිකිරීම් කටයුත� සම්බන්ධීකරණය කර ගැනීම 
සඳහා දායක පිරිස විසින් ෙසලියුලර් දුරකථනයක් ද පූජාකරන 
ලදි. නානකඩයත් අත්හැර දමා සිටි පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස් 
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ෙම් සියල්ල අකමැත්ෙතන් පිළිගත්හ. තරැණ ස් වාමීන්ෙස්ද ගල් 
වැලි කර මත අදිමින් ෙබාෙහෝම ෙවෙහස මහන්සිෙයන් 
කටයුත� කළහ. හුදකලාව ප්රියකළ, ධුතාංග වැඩු ස් වාමීන් 
වහන්ෙස්ෙග් ෙම් ෙවනස අහම්බයක්  ෙනාෙව්. මන්දමාරයා 
අපිව එයාෙග් දැලට හසුකරගැනීම සදහා එයාෙග් 
නවාතැන්පලවල්වල ශීලය, සමාධිය වැනි ඔටුනු පළඳවාෙගන 
නවත්වාෙගන සිටින්ෙන් සුදුසු ෙව්ලාෙව්දී ෙගාදුරැ 
කරගැනීමටය. 

ග�රැ ඇසුරකින් ෙතාරව නිවන් මග වැඩීම මාරයාට කරන 
ආශිර්වාදයක් මය. අපි ෙවර වැඩිය යුත්ෙත් නිරත�රැවම ශීලය, 
සමාධිය නවාතැන්පලවල ෙනානැවතී ඒවා නිසා දායක 
පිරිස් වලින් ලැෙබන ධනාත්මක ප්රතිචාර අතහරිමින් සියල්ලම 
කමටහනක්  කරෙගන ප්රඥාව ෙදසට ගමනාන්තයට යාමටය. 

ෛචත්යෙය් වැඩකටයුත�වලට පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස් 
දුරකථනය භාවිතාකිරීම නිසා එහි බැටරිය ආෙරෝපණය 
කරගැනීමට සිදුවිය. ආරණ්යයට විදුලි බලය ෙනාතිබිණි. 
උන්වහන්ෙස් වැඩ සිටිෙය් ලන්තෑරැම් එළිෙයනි. දුරකථනෙය් 
බැටරි ‘චාඡ්’කර ගැනීමට ආරණ්ය අසලම පිහිටි නිවසට 
සවසට වැඩම කිරීමට උන්වහන්ෙස්ට සිදුවිය. එක් තරා දිනයක 
අදාළ නිවෙස් සිට බැටරිය ආෙරෝපණය කරෙගන තම ක�ටියට 
වඩින විට සවස 6ට පමණ කැලෑ මාර්ගෙය් අතරමග 
ස් ථානයකදී උන්වහන්ෙස්ට වල් අලිෙයක්  පහරදී තිබිණි. එය 
ඉතා දැඩි දරැණු පහරදීමකි. පහරදීෙමන් උන්වහන්ෙස් අපවත් 
වුණා. ඒ බව දායක පිරිස දැනගත්ෙත් පසුවදා උදෑසන 9.00 ට 
පමණය. ගම්මානයකට ඇත�ළුවන්නට ෙගාස්  ගම්වැසියන්ෙග් 
පීඩාවට ලක් ව පලායමින් සිටියදී ස් වාමීන්වහන්ෙස්ව 
මුණගැසුනු, වියරැවැටී සිටි අලියා විසින් එෙතක්  මුළු රැයක්  
පුරාම දැඩිෙලස පහරදීමට ලක් කර තිබූ ෙද්හය කැලෙය් ගල් 
ක�ලක්  පාමුල තිබිණි. ඒ � ෙද්හය දැඩිෙලස ක�ඩුවී තැලී නරක් වී 
තිබිණි. ෙද්හය එක්  දිනක්  ෙහෝ තබාගැනීමට ෙනාහැකි නිසා 
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එදිනම සවස එම ක�ඩා ආරණ්යය භ�මිෙය්දීම අදාහනය කර 
තිබිණි. 

උන්වහන්ෙස් අපවත්වීමට දින කිහිපයකට ෙපර ෙවෙහස 
මහන්සි වී ෛචත්යය කර්මාන්තයට ඇද්ද වැලි, කලුගල් ඒ ඒ 
තැන්වල නිෙසාල්මන්ව තිබිණි. � ෙද්හය දැවී වා තලයට එකත� 
වු අළු, දුවිලි එම වැලි ෙගාඩටම නැවත එකත� විය. වල්අලි 
ප්රහාරෙය්දී උන්වහන්ෙස්ෙග් ශරීරෙයන් ගලාගිය රැධිරය පසට 
එකත� වී පෙස්ම ෙකාටසක්  බවට පත්විය. ෙසලියුලර් 
දුරකථනය අලිපාදයට පෑගී ක�ඩුපට් ටම් වී පෙස්ම ෙකාටසක්  
බවට එකත� විය. � ෙද්හය දැවී ඉතිරි වූ භෂ්මාවෙශ්ෂ පාත්රෙය් 
බහා මහ ෙපාළෙව් තැන්පත් විය. ෙම් සියල්ල ෙදස සතිෙයන්, 
සිහිෙයන් බලන විට අපි දකින්නෙන් රෑපෙය් අනිත්යභාවයයි. 
අනිත්යභාවෙය් ෙව්ගයයි. 

ඉහතින් භි�ුව සටහන් කළ ෙතාරත�රැ සියල්ලම භි�ුව 
දෑසින් ෙනාදුටුණී නමුත් කළ්යණමිත්ර ස් වාමීන් වහන්ෙස් එම 
ආදාහනයට වැඩම කර පැමිණි පසු උන්වහන්ෙස්ෙගන් දැනගත් 
සිද්ධීන් සමග ගලපා කළ සටහනකි. ෙම් පිංවත් ස් වාමීන් 
වහන්ෙස් අපවත්වීෙමන් පසු උන්වහන්ෙස් අපවත් වු 
ෙව්දනාත්මක ස් වභාවය සලකා නිතිපතා පිං අනුෙමෝදන් කිරීම් 
සිදුවිය. උන්වහන්ෙස් ෙවනුෙවන් දාන මාන පිංකම් සිදුවිය. 

අපවත්වීම සිදු වී හරියටම දින හතකින් රාත්රිෙය් භි�ුවක්  
සමාධිෙයන් පසුෙවන විට අඩි 10 පමණ උසැති මහා සද්ධන්ත 
ශරීරයක්  ඇති මිනිස්  රැවක්  දර්ශනය විය. ෙම් ෙප්ර්ත මිනිසාෙග් 
ශරීරෙය් උඩුකයට ඇඳුමක්  ෙනාතිබිණි. ෙමාහු ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් 
උපත ලද ෙප්ර්ත ෙලෝකය අභිබවාගිය ‘මෙහ්ශාක්ය’ ෙප්රත 
උපතකි. ෙම් මෙහ්ශාඛ්යබව නිසා ෙමාහුට අෙනක්  ෙප්ර්තයින් 
අභිබවා යන විශාල ශරීරයක් , ෙපෞරැෂත්වයක්  ලැබී තිබිණි. 
ෙමාහුට තිබුෙණ් කළු පැහැති ශරීරයකි. ෙම් අපූරැ ෙප්ර්ත 
සද්ධන්තයාෙග් දෑස්  ෙදකින් සුදු පැහැති දීප්තිමත් ආෙලෝක 
ෙදකක්  විහිෙදමින් තිබිණ. ෙමාහු දර්ශනය වී විනාඩි ෙදකකින් 
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පමණ ෙනාෙපනී ගිෙය්ය. ෙප්ර්තයාෙග් මෙහ්ශාඛ්ය සද්ධන්ත 
ෙපනුමත්, දෑස්  වලින් ආෙලෝකය විහිෙදන ස් වභාවයත් නිසා 
භි�ුව ත�ළ, ෙම් අලියා පහරදීෙමන් අපවත්වූ 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ෙග් නැවැත උපතදැයි සැකයක්  ඇතිවිය. එය 
සැක කිරීමක්  පමණි. ඉහත ස් වභාවය නිසා භි�ුව ද නැවත 
නැවත පිංදීම සිදුකෙළ්ය. අපවත් වී හරියටම දින 11කින් උෙද් 
පාන්දර පහට පමණ භි�ුව සමාධිෙයන් පසුවන විට එම 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ව අරමුණු කෙළ්ය. ඒ ෙමාෙහාෙත්ම දිව්ය 
තලයක වැඩසිටින අපූරැ සුන්දර ෙදවිෙයක්  දර්ශනය විය. එම 
ෙදවියා දිව්යභාවෙයන් සිටිෙය් එරමිනිය ෙගාතාෙගන සිටින 
ඉරියව්ෙවනි. ඉතාමත් නිස් කලංකව වැඩ සිටිෙය්ය. ලස් සන 
හුරැබුහුටි නිකලැල් තරැණ ෙපනුමක්  දිස් විය. පිරිවර ෙදවියන් 
ෙහෝ දිව්යාංගනාවන් කිසිවක්  ෙනාදුටුෙව්ය. 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 ෙකාටස සම්පූර්ණෙයන්ම 
දඹරන් පැහැෙයන් යුත් ආභරණ වලින් සැදි ඇඳුමකින් සැරසී 
තිබිණි. ෙමය ෙවස්  නැට් ටුවන් උඩුකයට පළඳින ආභරණ 
සහිත සැට් ටය ෙස්ය. ෙදවියාෙග් ශරීරෙය් වර්ණයද, පැළඳ 
සිටින ආභරණවල වර්ණයද දඹරන් පැහැතිය. ශරීරයත්, 
ආභරණත් ෙවන් වශෙයන් ගත ෙනාහැකිය. දඹරන් පැහැති 
ශරීරෙය්ම ලියවන ලද ඇඳුම් ආභරණයන් ෙස්ය. දඹරන් 
පැහැය හැර ෙවනත් පැහැයක්  ෙදවියා ත�ළ ෙනාවීය. ෙම් 
ෙදවියාට නමක්  තබන්න යෑයි යෙමක්  භි�ුවට කීෙවාත් 
ෙදවියාට නම තබන්ෙන් ‘දඹරන් ෙදවියා’ කියාය. දඹරන් 
ක�ට් ටියකින් ලියවන ලද ෙදවිෙයක්  ෙස්ය. 

  



60 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

 
 
 
 
 

ෙක්රෝධෙය ්කළු පැහැය සහ 
ශීලෙය් රන් පැහැය 

 
(දඹරන් ෙදවියා 2) 

 

භි�ුවට පළමු අවස් ථාෙව්දී “දර්ශනය වූ සද්ධන්ත ෙප්ර්ත 
ස් වභාවයත්, ෙදවැනිව දර්ශනය වූ ස�ක දිව්ය ස් වභාවයත් 
කවුරැන්ද යන්න දැන් විමසා බලමු. භි�ුව ෙම් කරැණ පහත 
විග්රහ කරනු ලබන්ෙන් අනුමානයන් වශෙයනි. එය පිළිගැනීම 
ෙහෝ ප්රතිෙ�්ප කිරීම ඔබට භාරය. අවශ්යවන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
ස් වභාවය ගැන ඔබ යමක්  ඉෙගනගැනීමය. 

අලි ප්රහාරයට ලක්  වූ ස් වාමීන්වහන්ෙස් එම ප්රහාරයට ලක් ව 
ඇත්ෙත් සවස 6 ට පමණය. �ණිකව ඇති වූ අලි ප්රහාරෙය්දී 
ස් වාමීන්වහන්ෙස් ත�ළ බිය, ෙක්රෝධය සහිත ගැෙටන සිතක්  
අවසාන චුති සිත ෙලසින් සැකෙසන්නට ඇත. අලියා ෙමම 
සිරැර පාපන්දුවකට ගසන්නාක්  ෙමන් ෙහාඬෙයන් සහ 
පාදවලින් ගසමින් යම් දුරක්  ෙගනෙගාස්  ඇත. උන්වහන්ෙස් 
පළමු පහරදීෙම්දීම �ණිකව අපවත් වී ෙහෝ සිහි මුර්ජා වී 
නැත. පහරකමින් ෙක්රෝධය, බිය, ෛවරය සිෙතන් අත්විඳිමින් 
සිට අපවත්වීම සිදුවී ඇතැයි භි�ුව අනුමාන කරයි. ෙමෙලස 
දීර්ඝ ෙව්ලාවක්  දුක දරමින් සිදුවන ෙව්දනාත්මක, බියජනක 
අපවත්වීමකදී උන්වහන්ෙස්ට තමා වැඩූ ශීලය ගැන ෙමෙනහි 
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කිරීමට සුදුසු සිහියක්  වැඩී ෙනාමැත. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ගැටුණු 
සිතකින් අපවත් වූ උන්වහන්ෙස් ඉහත ෙප්ර්ත ෙලෝකය අභිබවා 
ගිය සද්ධන්ත ෙප්ර්තයා ෙලස උපත ලබන්නට ඇතැයි භි�ුව 
අනුමාන කරයි. සශ්රික දිව්ය ස් වභාවයක්  ලබාගැනීමට තරම් 
ක�සල් ජීවිතය ත�ළ රැස් ෙකාටෙගන තිබුණද, අවසන 
අනෙප්�ිත ක�රිරැ ප්රහාරය නිසා එම ක�සල් යටපත් වී අක�සල් 
සිතක් ම සකස් වීම අරැමයක්  ෙනාවිය යුත�ය. ෙම් අක�සල් සිෙත් 
ස් වභාවයට ගැලෙපන ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් උපතක්  ලැබුවද, පැවිදි 
ජීවිතෙය්දී කළ ක�සල් නිසා, ඒවාෙය් ශක් තිය නිසා ඇස්  
ෙදෙකන් ආෙලෝකය විහිෙදන ස් වභාවයක්  සහිත සශ්රික ෙප්රත 
ජීවිතයක්  ඇතිවිය. ෙප්ර්තයාෙග් ඇස් ෙදෙකන් ආෙලෝකය 
විහිෙදන්ෙන් ෙපර භි�ු ජීවිතෙය් අනුනට දහම් ෙදසීම, ප්රඥාව 
වඩවාගැනීමට උපකාර කිරීම වැනි ශක් තිමත් ක�සල කර්මවල 
ආනිසංසයන් විපාක දීම ෙහ්ත�ෙවන් යෑයි භි�ුව විශ්වාස 
කරයි. 

තමාට දුන් ශක් තිමත් පිං අනුෙමෝදන්වීම නිසා එම ස�ක ෙප්ර්ත 
ස් වභාවෙයන් මිදී, එම ස් වාමීන්වහන්ෙස් ක�රිරැ ෙලස 
අපවත්වන අවස් ථාෙව්දී යටපත් වී ගිය ක�සල් විපාකයන්ට 
ගැලෙපන සශ්රික දිව්ය ස් වභාවයක්  ලබන්නට ඇත. 

ෙමම සශ් රික දිව්ය ස් වභාවය උන්වහන්ෙස් ලැබුෙව් වැඩූ 
ශීලෙය් ආනිසංස නිසාමය. ෙම් දඹරන් ෙදවියා ශීලෙය් 
උත්කෘෂ්ඨ ප්රතිඵලයකි. ෙම් සටහෙන් මුලදී භි�ුව සඳහන් කළ 
අයුරින්, ත�න් සිවුර හැර නානකඩයක් වත් උන්වහන්ෙස් 
පරිහරණය ෙනාකෙළ් තමන්ෙග් උත්කෘෂ්ඨ ශීලය ධූතාංගයක්  
ෙලස ආර�ා කර ගැනීමටය. ෙමය සුන්දර දිව්ය ස් වභාවයක්  
වුවද භවෙය් නවාතැන්පලක් මය. ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ 
වලට ෙතෝතැන්නකි. එෙහත් ෙලාව්ත�රා බුදුසමිඳුන් පිරිනිවීම 
සිදුවී වසර 2550 ක්  ඉක�ත්ව ගිය ෙමවැනි කාලවකවානුවක තම 
භි�ු ජීවිතය ෙමවන් සශ්රික දිව්ය ස් වභාවයක්  කරා 
ෙමෙහයවීමට හැකිවීම මහා ජයග්රහණයකි. විජයග්රහණයකි. 
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ගිහි පැවිදි සැෙවාම ආදර්ශයට ගතයුත්තකි. සිව්පසය 
රැස් කිරීම, ෙගාඩගසාගැනීම, අතහැරගැනීමට ෙනාහැකිවීම 
ෙහ්ත�ෙවන් ලාභ සත්කාරවලට ගිජුවීම ෙහ්ත�ෙවන්, 
අපවත්වීෙමන් පසු භි�ු ෙප්ර්තයන් ෙලස ජීවත්වන පිරිස්  
ආරණ්ය ආශ්රිතව භි�ුවට දර්ශනය වී ඇත. එෙහයින් ඉහත 
දඹරන් ෙදවියා කාලයට අනුරෑපීව ජයග්රාහී උපතකි. නමුත් 
ප්රශ්නය තිෙබන්ෙන් යම් ෙහයකින් මුල් සද්දන්ත ෙප්ර්ත උපතින් 
මිදීමට ෙනාහැකිවූවානම් සතර අපාෙය් දිගින් දිගටම රැඳී 
සිටීමට තරම් අවදානමක්  සහිත තැනකට පත්වීමය. එෙහත් 
අනුෙමෝදන් කරන ලද ක�සල්වල ශක් තිය නිසා සතර අපාෙය් 
උපතින් මිදින. කල්යාණ මිත්ර ඇසුරකින්, ග�රැවර ඇසුරකින් 
ෙතාරව තමා ත�ළ පවතිනවා යෑයි විශ්වාස කරන 
අධිඅවෙබෝධාත්මක තත්ත්වයන් ගැන වැරදි වැටහීම් 
ඇතිකරගැනීම නිසා ෙමවැනි තත්ත්වයන්ට තමන් පත්වීම 
ස් වාභාවිකය. හුෙදකලාව ෙමන්ම, පැවිදි ජීවිතෙය් ලැෙබන 
සැපත් දුකත් ඔබ ඇලීමට, ගැටීමට ෙහෝ උෙප්�ාවීමට යා යුත� 
නැත. ඔබ දැකිය යුත්ෙත් ඉහත ධර්මතාවල අස් ථිරභාවයයි. 

වනවාසී, එකලා, හුෙදකලා ප්රතිපදාවට ඔබ ෙයාමුවීම ඔබ දැඩි 
ෙලස කම්පාවට පත්වන සිද්ධියක් . වියරැ වැෙටන ස් වභාවයක් . 
රෑපයට ඇති ඇලීමත්, ගැටීමත්, උෙප්�ාවත් මාර ධර්මෙය් 
ශබ්දෙකෝෂයයි. ඔබ ෙමෙතක්  ෙද්වභාෂිතයක්  ෙලස රැක්ෙක් 
මාර ශබ්දෙකෝෂෙය් අර්ථයයි. වනවාසී, නිවීෙම් ප්රතිපදාව යනු 
ඉහත අර්ථෙය් විරැද්ධාර්ථයයි. පිංවත් ඔබ එම අර්ථයට 
විරැද්ධව යනවිට මාරයාෙග් කිපීම සාධාරණය. එෙහත් මාරයා 
කිෙපන්ෙන් මනුෂ්යයා කිෙපන ආකාරයට ෙනාෙව්. 
උපක්රමශීලීවය. මාරයා වැඩිපුර සිනාෙසන්ෙන් වැඩිපුර කිපුන 
ෙවලාවටය. ෙමය හඳුනාගැනීමට දුෂ්කර, අතිභයානක චරිත 
ස් වභාවයකි. ෙමහිදී ඔබ දුකද සැපද, තැනද ෙනාතැනද, 
ෛමත්රයද ෛවරයද පටලවාගනී. අර්ථයන් ෙවනස් ව දකියි. 
පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස් සැතෙපන ෙකාට් ටය යටට වැඩිය 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලාද, ෛචත්ය කර්මාන්තයද, ෙසලියුලර් 
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දුරකථනයද හුෙදකලාව වැඩසිටි වනවාසී ස් වාමීන්වහන්ෙස්ට 
මාරයා ලබාදුන් භව තෑගිය. ෙමම භවතෑගි පාර්සල් එපා 
ෙනාකියා ලබාගැනීම මාර ධර්මෙය් ස් වභාවයයි. එපා කීමට 
ඔබට සිත ෙනාෙදන්ෙන් ෙම්වා පාර්සල් කර ඇති විසිත�රැ 
දවටනයන් නිසාමය. දවටනය නිර්මාණය කරන්ෙන් මාර 
දූවරැන්ය. තණ් හා, රතී, රඟා සුරැපී යුවතියන් තිෙදනාෙග් 
ඇස් ෙකාණින් ප්රකාශ වන කාමෙය්, රෑපෙය්, ආශ්වාදෙය් 
වින්දනයට ඔබ මුළාවනවා ඇත. ෙමම තණ් හා, රතී, රඟා මාර 
දූවරැන් තිෙදනා වෙරක නිළියන් ෙස්ද, වෙරක 
නාටිකාංගනාවන් ෙස්ද, තවත් වෙරක ෙරෝගිෙයක් , මිනිස්  දුවක්  
ෙලසද ඔබ ඉදිරියට එනු ඇත. ෙම් චරිතයන් එම දූවරැන්ෙග් 
ලැඡ්ජා නැතිකමය. තණ් හාවට, රාගයට, රතියට ලැඡ්ජාවක්  
නැති බව ඔබද ෙහාඳින්ම දන්නා කරැණකි. ඔබ රෑපය 
අවෙබෝධකරගන්නා තාක්  කල් මාරදූවරැන්ෙග් ග්රහණෙයන් 
ඔබට මිදීමට ෙනාහැකිය. යම් ෙමාෙහාතක පිංවත් ඔබ රෑපය 
අවෙබෝධකරගතෙහාත් මාර දූවරැන්ට වන්ෙන් ඔබ ඉදිරිෙයන් 
පලා යැමට පමණක් මය. 

ඉහත අපවත් වූ පිංවත් ස් වාමීන්වහන්ෙස්ටද පසුකාලීනව 
ෙසලියුලර් දුරකථනයක්  පරිහරණයට ගැනීමට තරම් පරිසරයක්  
නිර්මාණය කෙළ් ඉහත මාර ධර්මයන්මය. එෙහත් 
උන්වහන්ෙස් තම ජීවිතය ත�ළින් ආර�ාකරගත් ශීලයද 
තණ් හාව, මාන්නය විසින් ග්රහණයට ගන්නා ලද ස් වභාවයක්  
දක් නට තිබිණි. එෙහත් උන්වහන්ෙස්ෙග් පරෙලාව සැපය 
සඳහා එම ශීලය කල්යාණමිත්රෙයක්  ෙස් උපකාර කෙළ් යෑයි 
භි�ුව විශ්වාස කරයි. 

ෙම් කථා පුවත ෙමහි සටහන් කෙළ් පිංවත් ගිහි පැවිදි ඔබට, 
ශීලෙය් අගය, ශීලෙය් සෘද්ධිමත්භාවය පැහැදිළිකර 
ෙපන්වීමටය. ශීලය සෘද්ධියක්  වන්ෙන් එය ඔබව ෙලෞකික 
සැපෙය් ඉහළටම ඔසවාතබන බැවිනි. ඔබත් සශ්රික 
දිව්යතලයක දඹරන් කැටයමින් කළ සුන්දර ෙදවිෙයක්  වීමට 
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ජීවිතය ත�ළින් උත�ම් ශීලයක්  ආර�ා කරගන්න. ආර්යකාන්ත 
ශීලයක්  ෙලස එය ආර�ාකරගන්න. සතර අපාෙයන් මිදී ඔබ 
කැමති කාලයකදී නිවී සැනසී යන්න. 

ෙම් කථාෙව් සඳහන් එම සද්දන්ත ෙප්ර්තයාට තද කළු පැහැති 
ශරීර වර්ණයක්  ලැබී තිබුෙණ් ක�රිරැ අලි ප්රහාරෙය්දී ඇති වූ 
දැඩි ෙක්රෝධය නිසාම විය යුත�ය. දිව්ය ස් වභාවෙය්දී එම 
ෙදවියාට දඹරන් පැහැය ලැබුෙණ් යටපත්වී තිබූ ශීලෙය් 
ආනිසංස නිසාම විය යුත�ය. ෙක්රෝධෙය් කළු පැහැයත්, ශීලෙය් 
දඹරන් පැහැයත් පිංවත් ඔබට කියාෙදන පාඩම අතිවිශිෂ්ටය. 

ෙම් කථා පුවත කියවා ඔබද ඔබ කැමති වර්ණය ෙතෝරාගන්න. 
ඊට අනුරෑපීව ජීවිතය ක්රයාත්මක කරන්න. ඔබ ත�ළ නිරත�රැවම 
රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ වැෙඩන්ෙන් නම් ඒ ත�ළින් වැෙඩන්ෙන් 
ෙප්ර්තානුස් සතියයි. ඔබ ත�ළින් දානය, ශීලය, ෛමත්රය 
නිරත�රැවම වැෙඩන්ෙන් නම් ඒ ත�ළින් වැෙඩන්ෙන් 
ෙද්වානුස් සතියයි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කර 
වදාළ එම ධර්මය ඉහත ස් වාමීන්වහන්ෙස් අපවත්වීෙමන් පසු 
ලැබූ ජීවිත ෙදෙකන් ඉතා නිවැරදිව අත්දැකීමට ඔබට හැකිය. 
එෙහයින් ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාෙවන් යුත�ව 
ෙලාව්ත�රා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනා කර වදාළ සත්පුරැෂ ධර්මයන් 
ජීවිතය ත�ළින් වැඩීමට උත්සාහ ගන්න. වර්තමාන සමාජය ත�ළ 
පවතින දැඩි තරගකාරීත්වය, සංකීර්ණ බව නිසා අනෙප්�ිත 
ආකාරෙයන් ඔබ මියගියද, ජීවිතය ත�ළදී ඔබ රැස් කරගත් දාන, 
ශීල, භාවනා වල ශක් තිය පින, ක�සලය ක�මන අභිෙයෝගයක්  
හමුෙව් වුවද ඔබට සසර පිහිටට පැමිෙණන බව, ඔබව අතහැර 
ෙනායන බව ෙම් සිද්ධිෙයන් පැහැදිළිවනු ඇත. භව ගමන 
නිමාකරගන්නාත�රැ ඔබට සසර පිහිටට සිටින එකම කල්යාණ 
මිත�රා ෙතරැවන් සරණ විනා අන් ක�මන සරණක් ද? පිහිටක් ද? 

ෙතරැවන් සරණ නැමැති පුණ්ය ෙකෙත් ඔබ දානය, ශීලය, 
ෛමත්රෙය් බීජයන් අඩු වැඩි බවකින් ෙතාරව වපුරාගතෙහාත් 
එහි නියත සශ්රික අස් වැන්න ආයුශ, වර්ණ, සැපය, බලය වනු 
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ඇත. ඉහත කරැණු පැහැදිලිකරෙගන ඔබ ප්රඥාව වඩවාගත 
යුත�ය. ෙලාව්තරැ බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාව, දානය, ශීලය, ෛමත්රිය නිරත�රැවම ජීවිතය ත�ළින් 
වඩන්න කියලයි ෙද්ශනා කර වදාෙළ්, ඉහත ධර්මතාවයන් 
ඔබට සතර අපාෙයන් මිදීම සා�ාත් කරෙදන ධර්මතාවයන් 
නිසාය. මුලින්ම ඔබ සතර අපාෙයන් මිෙදන්න. ඒ සඳහා ඉහත 
ධර්මයන් ඔෙබ් ජීවිතෙය් හවුල්කරැවා කරගන්න. 
ෙකාටස් කරැෙවක්  කරගන්න. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, 
දානය, ශීලය, ෛමත්රිය ජීවිතය ත�ළින් වඩන විට පිංවත් ගිහි 
පැවිදි ඔබ විෙශ්ෂෙයන් අවධානෙයන් ඉන්න ඕෙන්. මාර 
ධර්මයන් පිළිබඳව තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය සෑම විටම ඔෙබ් 
ෙම් පිරිසිදු ක්රියාවන් අපවිත්ර කරනවා. ඒවාෙය් ශක් තිය හීන 
කරනවා. 

සක් කාය දිට් ඨිය නැමැති මමත්වෙය් දැඩිභාවය මාර දූවරැන් 
ඔබට පලන්දන කටු ඔටුන්නක් . ඔබ මහත් උජාරැෙවන් එම 
කටු ඔටුන්න පළඳෙගන තමාවත් තමාටම අයිති නැති, 
නිරත�රැවම අනිත්යභාවයට ෙලෝකයක රජකම් කරනවා. ඉහත 
සඳහන් කළ අලි ප්රහාරෙයන් අපවත් වූ පිංවත් 
ස් වාමීන්වහන්ෙස් අපවත්වීෙමන් අනත�රැව සද්ධන්ත ෙප්ර්ත 
උපතකට වැෙටන්ෙන් උන්වහන්ෙස් සතර අපාෙයන් ෙනාමිදී 
සිටි නිසාය. දැඩි ෙලස ශීලයක්  ආර�ාකරෙගන ජීවිත්වුවත් 
සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මග හරස් කෙළ් තණ් හාව, මාන්නය, 
දිට් ඨිය නැමැති මාර සමීකරණයට උන්වහන්ෙස් 
ෙනාදැනුවත්භාවෙයන් එකඟවී සිටි නිසාමයෑයි භි�ුව අනුමාන 
කරයි. එෙහත් පිංවත් ඔබ ශීල, සමාධි, ප්රඥා මාර්ගෙය් ඉදිරියට 
ගියද, දාන ශීල භාවනා මාර්ගෙය් ඉදිරියට ගියද ඔබ ෙවෙහසවී 
ලබාගන්නා එහි ප්රතිඵලයන් කිලිටි කරන, හීන කරන, තණ් හාව 
මාන්නය දිට් ඨිෙය් සතරඅපායගාමී දුකටම අයිති පාප මිත�රන් 
ඔබ ඔෙබ් කල්යාණ මිත�රන් කර ෙනාගන්න. ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළ 
ඔබ ඔවුනට අවස් ථාවක්  ෙනාෙදන්න. එවැනි සිතක්  මත�වූ 
සැනින් එම සිත ඔෙබ් ෙනාෙව්යෑයි අතහැර දමන්න. එම සිත 
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දුකට අයිති බව සිතන්න. සතර අපායට අයිති බව සිතන්න. 
පාපමිත�රන්ට ඔෙබ් ගෘහෙය් නවාතැන් ෙනාෙදන්න. 
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කළණ මිත�රැබෙව් 
අගය නිමක්  ෙනාෙව් 

 
ෙම් සටහන ලියන ෙමාෙහාෙත් භි�ුව වැඩ සිටින්ෙන් 
අගනුවරට ආසන්නව පිහිටි ආරණ්යයක. ෙම් ආරණ්ය බිෙම් 
වඳුරන් 15 ක පමණ රංචුවක්  සිටිනවා. සවස ඇඳිරි වැටීෙගන 
එනවිට භි�ුව දුටුවා, ෙම් වඳුරැ රැළ රාත්රය ගතකිරීම සඳහා 
ෙතෝරාෙගන තිබුෙණ්, භි�ුව වැඩ සිටින ක�ටියට ඉහළින් 
තිෙබන විශාල ගස්  කිහිපය. සවස ඇඳිරි වැටීෙගන එනවිටත්, 
ෙම් සත�න් ෙකාළ කමින් හැසිෙරන ශබ්දය ඇසුණා. දැන් රාත්ර 
8 පමණ ෙවලා. පැය ෙදකක පමණ කාලයක සිට ෙමෙහට 
ෙහාඳටම වහිනවා. තද සුළඟත් සමග විදුලි ෙකාටනවා. අහස 
ෙව්ගෙයන් ෙගාරවනවා. ෙම් සියලු සිදුවීම් සිදුවුවත්, ගෙස් 
වඳුරන් සිටින බවක් වත් ඇෙසන්නට නැහැ. ඒ තරමටම ෙම් 
සිදුවීම් හමුෙව් වඳුරන් නිහඬයි. පුංචි පැටව් බෙඩ් එල්ලාගත් 
වඳුරැ අම්මලා ෙම් රංචුෙව් සිටියා. සීතල නිසා, ෙගරවිල්ල 
නිසා පුංචි පැටෙවක් වත් කෑගසන්ෙන් නැහැ. ෙම් සත�න් 
සත�ටින් ෙම් දුක විඳිනවා වෙගයි. මනුෂ්ය දරැෙවක් , 
වැඩිහිටිෙයක්  ෙම් වහින වැස් සට, සීතලට, විදුලි ෙකටිල්ලට 
හසුවුෙනාත් ෙමානතරම් එයට එෙරහිව ප්රතික්රියා දක් වයිද? ඒත් 
ඒ සත�නට ඒ දුක ගැන කිසිම හැඟීමක්  නැහැ. ප්රතිචාරයක්  
නැහැ. 

ඒ තරමටම ෙම් තිරිසන් සත�න්ට දුක පත්තියන් ෙවලා. 
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දීර්ඝ කාලයක්  සතර අපාෙය් ඉඳලා, ඒ සත�න්ට දුක හුරැයි. දුක 
සැෙපන් භාරගන්නවා. ෙම් තරම් ෙගාරවමින්, විදුලි ෙකාටමින්, 
සුළඟ හමමින් වැසි වසිනවිටත් දුකක්  ෙනාදැෙනන ෙම් සත�නට 
සංසාරය ෙකාෙතක්  දුර ෙවයිද? 

ඒ සත�න් දුක කියන වචනෙය් සැබෑ අර්ථය දන්ෙන් නැහැ. ඒ 
නිසාම කල්ප ගණනාවක්  ගියද ෙම් සත�නට සුගතිෙය් සැප 
ඇති දිව්ය මනුෂ්ය උපතක්  සිදුවන්ෙන් නැහැ. නමුත් මනුෂ්ය 
දරැෙවක් ට ෙම් ස් වභාවය නැහැ. වැස් සකදී, ශීතලකදී 
�ණිකව ප්රතිචාර දක් වනවා. ඒ අයට දුක දැෙනනවා. එෙහම 
දැෙනන්ෙන් දුක පිළිබඳව හැඟීමක්  ඇති නිසා. ෙම් තිරිසන් 
සත්ත්ව ජීවිතත්, ඔබෙග් උත�ම් මනුෂ්ය ජීවිතයත් සංසන්දනය 
කරලා බලන්න. මනුෂ්යයා දුක හඳුනාගැනීෙම්, 
අවෙබෝධකරගැනීෙම් හැකියාව අතින් ෙමානතරම් ඉදිරිෙයන්ද 
සිටින්ෙන් කියලා. සසර දුක ගැන වැටහීමක්  ඇතිකරගත් 
නිසාමයි ඔබට ෙම් පුණ්යවන්ත මනුෂ්ය ජීවිත ලැබිලා 
තිෙබන්ෙන්. නමුත් හැම මනුෂ්යයාටමත් ෙම් හැකියාව ලැබී 
ෙනාමැති බව අපි අත්දැකීම් ත�ළින්ම ෙත්රැම්ගන්න ඕෙන්. 
දිනක්  භි�ුව හමුවට ෙබාෙහාම සැපට හැදුණු, සුරතල් ෙලාක� 
තරැණ ඇල්ෙස්ෂන් බල්ෙලක්  සමග පැමිණි ෙනෝනා ෙකෙනක්  
ෙමෙහම ප්රශ්නයක්  ඇසුවා. ‘හාමුදුරැවෙන් මට ප්රශ්නයක්  
තිෙබනවා. ඔබ වහන්ෙස්ෙගන් පිළිත�රක්  
බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවනවා’ කියලා. භි�ුව සිත�වා ධර්මය ගැන 
ප්රශ්නයක්  ෙවන්නඇතිය කියලා. ‘හාමුදුරැවෙන් ෙම් මෙග් 
සුරතල් බල්ලා ඊළඟ ආත්මෙය්දී මෙග් දරැෙවක්  කරගන්න මට 
ඕෙන්. ඒක කරගන්ෙන් ෙකාෙහාමද?’ ප්රශ්නය ඇය ඇසුෙව් 
කිසිම චකිතයකින් ෙතාරවයි. ඇයට දියයුත� එකම පිළිත�ර නම් 
‘ලබන ආත්මෙය් ෙම් බල්ලා ඔෙබ් දරැෙවක්  කරගන්න ඉඩක්  
නැහැ. හැබැයි ඊළඟ උපෙත්දී ඔබ සුනඛයක�ෙග් ක�ෙස් බැල්ලි 
පැටෙවක් ව ඉපෙදන්න ෙහාඳටම ඉඩ තිෙබනවා. ෙම් සුනඛ 
සංඥාව ඔබ සිතින් ඉවත් කර ෙනාගත්ෙතාත්…..’ කියලා. 
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බලන්න ෙම් බුද්ෙධෝත්පාද කාලයකදී ලැබූ මනුෂ්ය ජීවිතයත්, 
තිරිසන් ෙයෝනිෙය් උපත ලද සෙතක�ත් අතර තිෙබන පරතරය 
දකින්න ද� නැහැ. ඇය සමාජෙය් ඉහළ තලෙය් වන සමාජ 
තත්ත්වයක්  හිමි කාන්තාවක් . තමා සසර කළ මහා පුණ්ය 
ශක් තියකින් ලබාගත් ෙම් මිනිසත්බව ද�භාවෙයන් 
කළමනාකරණය කිරීමට ඇති ෙනාහැකියාව නිසාමයි 
සත්ත්වයා සතර අපායට වැෙටන්ෙන්. ෙම් ද�භාවය මත�කර 
ෙදන්ෙන් කළ්යාණමිත්ර ආශ්රය මගින්මයි. වර්තමාන සමාජෙය් 
අලුත්ම විලාසිතාව තමයි සමහර පිංවත�න් කළ්යාණමිත්රයින් 
ෙලස ඇසුරැ කරන්ෙන් තිරිසන් සත�න් වීම. මනුෂ්යයන්ට වඩා 
තිරිසන් සත�න් ෙහාඳ යෑයි කියා තිරිසන් ෙයෝනිෙය් සත�න් 
කළ්යාණ මිත්රයන් ෙලස ඇසුරැ කිරීම. 

කළ්යාණ මිත්ර සත�න් ගැන කථා කිරීෙම්දී ෙගවල්වල ඇති 
කරන සුරතල් විසිත�රැ මාළු ගැනද මතකය අවදි විය. 
ඔක් සිජන් නල ක්රියාත්මක වන මාළු ටැංකි නිවාස වලට 
විලාසිතාවක්  ෙස් එකත�වී තිෙබ්. සමහරවිට ෙගදර පිහිටි 
කෘත්රිම මැද මිදුෙල් ඇති ෙපාක�ෙණ් මාළු ඇති කරයි. ෙගදර 
පිංවත් ෙනෝනා මහත්මයා මාළු ටැංකිය ඉදිරිපිට හාන්සි පුටුව 
තබාෙගන විෙව්කය ගතකරන්ෙන් මාළුන්ෙග් හැසිරීම්රටා ෙදස 
බලමිනුයි. පිංවත් ෙනෝනා මහත්වරැ දවෙස් 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 
රැධිර 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 
ෙනාදැනුවත්භාවෙයන් වඩන්ෙන් සතර අපායයි. එහි මාළු 
බිත්තරයක ප්රතිසන්ධියයි. දහස්  ගණනින් වියදම් කරලා, 
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විසිත�රැ මාළු සුරතලයට හදලා, රැධිර පීඩනය, මානසික 
ව්යාධීන් අඩු කරගන්න ගිහිල්ලා ඔබ වැෙටන්නාවූ අගාධයක 
ගැඹුර ෙකාපමණක් ද? ෙම් පිංවත් ෙනෝනා මහත්වරැන්, 
තමන්ට නිෙරෝගීභාවයට පාර ෙපන්වන, කළ්යාණමිත්රයින් 
වශෙයන් සලකන්ෙන් තිරිසන් ෙයෝනිෙය් මාළුන්ය. එම 
කළ්යාණමිත්රයා තිරිසන් ෙයෝනියට යැමට ඔබට පාර කියාෙදනු 
නියතය. ‘කළ්යාණ මිත්රයා’ යන්ෙනහි අරැථ පවා අප නිවැරදිව 
හඳුනාගත යුත�ව ඇත. කළ්යාණමිත්රයා යනු කල්ප සියගණනක්  
ඔබට දුක් ෙදන, සතර අපාෙයන් ඔබව මුදාගැනීමට මාර්ගය 
පහදා ෙදන උත්තමයාය. ඔහු අවිද්යාෙව් අඳුෙරන් ඔබව 
දුරස් ෙකාට, ප්රඥාෙව් ආෙලෝකය ෙදසට ෙයාමුකරයි. ෙමවැනි 
කළ්යාණමිත්රෙයක්  ඔබ ෙසායාගැනීමට නම්, මුළින්ම ඔබ ඔබට 
කළ්යාණමිත්රෙයක්  විය යුත�ය. ඔබ ඔබට කළ්යාණමිත්රෙයක� 
වන්ෙන් බාහිර කළ්යාණමිත්රයක� ආශ්රය කිරීමට, ෙසායාගැනීමට 
ෙපරාත�ව එවැනි සත්පුරැෂ කළ්යාණමිත්රෙයක� ඇසුරැ කිරීම 
වලක් වන ඔබ ත�ළ ඇති මාන්නය පරාජය කර නිහතමානීකම 
ඇතිකරගැනීම ත�ළින්ය. ඔබ ත�ළ ඇති අහංකාරකම, මාන්නය 
පරාජය ෙනාෙකාට, ඔබ නිහතමානී ෙනාවුනෙහාත් සත්පුරැෂ 
කළ්යාණමිත්රයින් සිය ගණනක්  ඔබට මුණගැසුනද, ඔබ ඔබෙග් 
මතවාද, දෘෂ්ඨිවල පැටලී තව තව අක�සල් රැස් කර ගන්නවා 
විනා, යහපත කරා ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් ෙනාකරයි. 

සැබෑ කළ්යාණමිත්රයා මතවාදයක, දෘෂ්ඨියක එල්ලීගත් අයක� 
ෙනාෙව්. ඔහු සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණෙයන් අවෙබෝධකර වදාළ � 
සද්ධර්මය, එකම මාර්ගය කරගත්ෙතකි. එය දෘෂ්ඨි මතවාද 
නැති විවෘත ධර්මයකි. භි�ුවෙග් භි�ු ජීවිතය ත�ළදී, ෙම් 
අහංකාරභාවය නිසා ෙමාන තරම් ගිහි පැවිදි පිරිසක්  අක�සල් 
කරගන්නවා දැකලා තිෙබනවාද. වචනෙයන් කියන්නට 
අකමැති අක�සල් කරෙගන සිටිනවාද. භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
යම් අවෙබෝධාත්මක ස් වභාවයක සිටිනවා නම් එහි මුල්ම 
ෙගෞරවය හිමිවන්ෙන් භි�ුව ත�ළ ෙගාඩනගාගත් 
නිහතමානීකමටමයි. එම නිහතමානීකම භික් ෂුව 
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ඇතිකරගත්ෙත් සද්ධර්ම ශ්රවණය නිසාමයි. ඒ ත�ළින් වැඩුනු 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි වූ ශ්රද්ධාව නිසාමයි. සංසාරිකව වැඩූ පුරැදු 
නිසාමයි. ඒ නිහතමානීකම භි�ුවට ෙනාතිබුණානම් භි�ුව 
තවම සතරඅපාෙයන්වත් මිදී ෙනාමැති අසරණෙයකි. 

මුළින්ම භි�ුව, භි�ුවට සත්පුරැෂෙයක්  වුණා. ෙදවැනුව 
සත්පුරැෂ ආශ්රය ෙසායාෙගන ගියා. සාධු.. සාධු.. ඒ 
නිහතමානීභාවයට මාෙග් නමස් කාරය ෙව්වා.. 

ෙතරැවන් නමස් කාරය කළාට අනත�රැව මා නමස් කාරය 
කරන්ෙන් ඒ නිහතමානීභාවයටමය. නමුත් ඔබ අද�නම් 
සංසාරික පුරැදු හිඟ නම් ෙම් ප්රතිපදාව ත�ළ වැෙඩන්ෙන් 
අහංකාරකමමය. ෙම් අවාසනාවන්තභාවෙයන් ඔබ වහ වහා 
මිදිය යුත�ය. 
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ෙම් බිහිසුණු සිර දඬුවමින් 
නිදහස්  ෙනාවුන ෙහාත් 

 
භි�ුව ඉදිරියට පැමිණි එක්  පිංවත් මහත්මෙයක් , තමා ත�ළ 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇති ශ්රද්ධාව ගැන විස් තරයක්  ඉදිරිපත් 
කළා. ‘හාමුදුරැවෙන් මා ත�ළ ඇති ශ්රද්ධාව නිසා අලිෙයක්  
ඉදිරියට වුණත් යන්න මට පුළුවන්’ කියලා. තමා ත�ළ 
වඩවාගත් ශ්රද්ධාව මමත්වය, මාන්නය ත�ළින් ෙමානතරම් 
අපවිත්රභාවයට පත්කරෙගන තිෙබනවාද? 

ෙමය ෙමෝහ මූලික ශ්රද්ධාවකි. ඔබ ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව 
ඇතිකරගන්ෙන් අලි ඉදිරියට යැමට ෙනාෙව්. අලියා ඉදිරියට 
යන්නය කියලා අපව ෙමෙහයවන සිත අනිත්ය වශෙයන් 
දැකීමට පුරැදුවීමටය. අලි ඉදිරියට යැමට නම් ඔබ කළ යුත්ෙත් 
සත්ෙවෝද්යානයට ෙගාස්  ඇත්ෙගාව්වක� වීමට අදාළ 
පාඨමාලාවක්  හැදෑරීමය. ෙතරැවන් සරණ යන්ෙන් ධර්ම 
මාර්ගෙය් ඉදිරියට යැමටය. වීරයන් වීමට ෙනාෙව්. ඔබව 
වීරෙයක්  කිරීමට හදන්ෙන් මාරයාමය. වීරත්වය ඔබට 
ආෙරෝපනය කර සක් කාය දිට් ඨිය ෙපෝෂණය කිරීම 
මාරධර්මයයි. භි�ුව එම පිංවත් මහත්මයාට කියා සිටිෙය් 
‘මහත්තෙයෝ, සිත නැවත ඔවැනි ප්රකාශයක්  ප්රකාශ කරන්න 
හදනෙකාට, තමා තමාටම ෙටාක් කක්  ඇනගන්න’ කියායි. 
ෙමය ‘හරක්  සිතක් ’ යෑයි සිතන ෙලසයි. යම් ෙහයකින් එම 
මහතා, ඔබ ෙමෝහ මූලික ශ්රද්ධාව දරාෙගන වල් අලිෙයක්  
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ඉදිරියට ගියානම් එය ඔහුෙග් විනාශය වීමටද ඉඩ තිබිණි. දැඩි 
වීර්යෙයන් ධර්ම මාර්ගෙය් ඉදිරියටම යැමට උත්සහ කරන 
පිංවත�න්ව, මාරයා එම ගමනින් ආපස් සට හරවන්ෙන් 
තන්හාව, මාන්නය, දිට්ඨිය කියන ධර්මතාවයන් හරහාමය. 

ඔබ ෙම් භව ගමනින් නිදහස්  ෙවනවාට මාරයා අකමැතිය. ෙම් 
බව ඔබ ෙහාඳින් ෙත්රැම්ෙගන තන්හාව, මාන්නය, දිට්ඨිය 
කියන අසත්පුරැෂ ධර්මයන් පරාජයට පත්කළෙහාත්, ෙලෝකය 
නැමැති මාරයාෙග් හිර ෙගදරින් නිදහස්  වීමට ඔබට හැකිය. 
ඔබ ලබන එම නිදහස, ජීවිතාන්තය දක් වා ලැබූ සිර 
දඬුවමකින් නිදහස්  වීමට වඩා ල� වාරයක නිදහස් වීමකි. 
කල්ප සියක්  ෙකෝටි, ප්රෙකෝටි ගණනක සිට අතීතෙය්දී ෙගවන 
ලද, අනාගතෙය්දී ෙගවාදැමීමට නියමිත අති බිහිසුනු සිර 
දඬුවමකින් නිදහස් වීමක් ය. 

විත්තිකරැවාත්, පැමිණිලිකරැවාත්, වැරදිකරැවාත්, 
විනිසුරැවරයාත්, විනිසුරැකරැවාත්, අළුෙගෝසුවාත්, ඔබම වූ 
ෙලාවක, නිදහස් වීම පෙසක තබා, බන්ධනාගාරගතව සිටීම 
සැපයක් ෙකාට දකින, සිරකරැවක�ෙග් මෙනෝභාවෙයන් මිදීමට 
කාලයයි ෙම්. සම්මා සම්බුද්ධ මාර්ගයයි ෙම්. සිරකාර 
මෙනෝභාවය ඔබ ත�ළ ඇතිකරන්ෙන් තන්හාව, මාන්නය, 
දිට්ඨිය විසින්මය. මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාමය. ඔබට 
රිදුම්ෙදන ෙම් භව ත�වාලය, සුවපත් කරගැනීම සඳහා 
ෙවෙහෙසන සෑම ෙමාෙහාතකම, සුවපත්ෙවමින් යන ත�වාලය 
මත මාරයා විසින් තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය නැමැති ඉහත 
විෂබීජ තබයි. ත�වාලෙය් ෙව්දනාව මතට , මාර දූවරැන්ෙග් 
සියුමැලි ඇඟිලි ත�ඩු වලින් ලැෙබන පහස, සැපය නිසාම ඔබ 
ඒ විෂබීජයන්ට කැමතිය. ප්රියය. ෙම් පහස, සැපය අනිත්ය 
වශෙයන් දැකීමට අප ප්රමාදෙවන්ෙන් විඳීමට ඇති ජන්දරාගය 
නිසාමය. ත�වලයත්, ෙව්දනාවත් ඔබෙග්මය. ප්රශ්නය වන්ෙන් 
එය ඔඩුදුවවා ගන්ෙන් ඔබ විසින්ම වීමය. ඔඩුදිවීම යනු 
ක�ණුවීමයි. ෙම් ක�ණුවූ අධ්යාත්මය අයිති සතර අපායටය. 



74 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

භි�ුව ඉහත සටහන සටහන් කෙළ් අද�භාවය නිසා සතර 
අපායට වැටුණු මනුෂ්යෙයක්  පිළිබඳ කරැණු සඳහන් 
කරන්නටය. එක් තරා මහත්මෙයක්  සිටියා, ඔහු පදිංචිව සිටිෙය් 
ගම්පහ දිස් ත්රික් කෙයයි. ඔහු ද� පිහිනුම්කරැෙවක් . නිරත�රැවම 
ගැඹුරැ දිෙය් පිහිනන්න ද�යි. ඔහු ගැන දන්න කිසිෙවක්  
සිතන්න නැත�ව ඇති ෙමාහු කවදාකවත් දිෙය් ගිලී මිය යයි 
කියලා. අපි ෙනාසිතන ෙද්වල්, ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් නිසාම 
සිදුවන ෙලෝකෙය් ෙම් මහත්මයා මුහුෙද් පිහිනීමට ෙගාස්  
ජලෙය් ගිලී මියයනවා. බලන්න ස් ථêර ශක් තිමත්භාවෙයන් 
ගන්නා වූ ෙලෝකය, ‘මම’ ෙමාෙහාතින් බිඳී විසිර ගිය 
ස් වභාවය. 

පිහිනුම් ද�ෙයක් ය කියන ෙනාබිෙඳන විශ්වාසය, 
ෙමාෙහාතකින් බිඳී ගියා. ෙමාහුෙග් කක�ෙල් ෙකන්ඩ ෙපරළීම 
ෙහ්ත�ෙවන්. ෙමාහු ෙගාඩාක්  පිං දහම් කරගත්ත අෙයක්  
ෙනාෙවයි. විෙනෝදශීලීව ජීවත්වූ අෙයක් . ෙම් මරණය සිදුෙවලා 
මාස 4කට විතර පස් ෙස් ෙම් මියගිය මහත්මයා අරමුණුෙකාට 
සිටියදී භි�ුව ඉදිරියට පාෙවන ස් වභාවෙය් මිනිස්  රැවක්  
පැමිණියා. ෙම් සත්වයාට තිබුෙණ් ෙබාෙහෝම සියුම් කයක් . 
ෙපාෙළාෙවන් මීටර 3ක්  පමණ උසිනුයි භි�ුව ඔහුව දැක් ෙක්. 
පාෙවන ස් වභාවෙය් සත්ත්වෙයක් . මිනිස්  රැවක් . හරියට භ�ත 
ස් වභාවයක්  වෙග්. ෙම් මිනිස්  කයක්  සහිත සියුම් සත්ත්වයාෙග් 
මුහුෙණ් ස් වභාවය ඔබට විස් තර කරනවා. ඔබ ෙමෙහම 
සිතන්න. ඔබ යෙමක�ෙග් ෙබල්ල මිරිකනවා. එතෙකාට ඔහුෙග් 
මූෙන් ස් වභාවය ඔබට මතකද? ඇස්  ෙලාක�ෙවලා, උඩගිහිල්ලා, 
නළල රැළිෙවලා…. මරණබිය රැඳුණ මුහුණක්  ෙන්ද ඔබ 
දකින්ෙන්. ෙමන්න ෙම් ස් වභාවෙය් මරණභිය රැඳුණු, ඇස්  
ෙලාක�වී ගිය, නළල රැළිවැටුණු ස් වභාවයක්  තමයි ෙම් භ�ත 
සත්වයාට තිබුෙණ් . ෙමාහු ත�ෂ්නිම්භ�තව සිටිෙය් හරියට 
භිරාන්ත ෙවලා වෙග්. ඔබ එය ෙමෙහම සිතන්නෙකෝ. 
මනුෂ්යෙයක�ෙග් හිසට ෙපාල්ලකින් ගැසුවෙහාත් ඔහුට 
ෙමාෙහාතක්  යනත�රැ සිතාගන්න බැහැ ෙන්ද ෙමාකක් ද වුෙණ් 
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කියලා. ෙමවැනි ස් වභාවයක�යි ෙම් භ�ත සත්ත්වයා ත�ළ 
දිස් වුෙණ්. විනාඩි 2කින් පමණ එම භ�ත සත්ත්වයා 
දර්ශනෙයන් ෙනාෙපනී ගියා. 

භි�ුව සමාධිෙයන් පසුෙවන විට දුටුව එම භ�ත සත්ත්වයා 
ගැන තැෙබන පහත සටහන අනුමාන වශෙයනුයි ගලපා 
සටහන් කරන්ෙන්. 

තමා ත�ළ තිබු පිහිනීෙම් හැකියාව නිසා දිෙය් ගිලී මියයන 
ෙමාෙහාෙත් ෙමාහුට හිතාගන්නවත් බැරිෙවලා තිෙබනවා 
තමාට ෙමාකද වුෙණ් කියලා. තමාෙග් හැකියාවන් ගැන 
නිත්යභාවෙයන්, ස් ථිරභාවෙයන් මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් 
ගන්න අයට එම හැකියාවන් වරදිනවිට පරදිනවිට විශාල 
තැතිගැනීමක්  හටගන්නවා. ජලය ත�ළ ජීවිතයත් මරණයත් 
අතර සටනක්  කරන විට ශක් තිමත් ක�සල් ෙහෝ අක�සල් සිතක්  
පහල වන අවස් ථා අඩුයි. මැෙරන ෙමාෙහාෙත් ශක්තිමත් 
ක�සල්, අක�සල් චිත්තයක් සකස් ෙනාවුන නිසා පාෙවන භ�ත 
ස්වභාවෙය් සත්වෙයක් ෙලස තමන් මියගිය නිවස ආශ්රිතව 
ජීවත් ෙවනවා. ෙමය භවෙය් උපතක්. ෙමම සත්වයාට ආයතන 
හය පිහිටා තිෙබනවා. ෙමය භවෙය් උපතක්. ෙමම සත්වයාට 
ආයතන හය පිහිටා තිෙබනවා. ඒවා බාහිර රෑප සමග පස්සව 
වී පංච උපාදානස්කන්දය සකස් ෙවනවා. සමහරැ ෙමයට 
අන්තර්භවය කියලා කියනවා. අන්තර්භවය බුදුදහම ප්රතික්ෙෂ්ප 
කරනවා. භවෙය් උපතක් වන ෙමය භ�ත ස්වභාවෙය් සත්වයාට 
තමයි පාංශක�ල පින්කම, සත් දවෙස් පින්කම හුඟාක් 
වටින්ෙන්. නිදාෙගන ඇහැරැණු දරැෙවක�ෙග් මුහුණට වත�ර 
ටිකක් ඉහිනෙකාට දරැවා අවදිෙවනවා ෙස් පාංශක�ල 
පින්කෙම් ෙහෝ සත් දවෙස් පින්කෙමන් ශක්තිමත් චිත්තයක් 
සකස් ෙකාටෙගන ෙමාහු නැවත උපතකට යනවා. 
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ආරක් ෂාවීෙම් අරැත 
 

ඔබ ෙමාන තරාතිරමක ෙකෙනක්  වුවත්, ඔබෙග් ආර�ාව 
උෙදසා ඔබ ෙමානතරම් උනන්දු ෙවනවාද? අපිට මගෙතාට 
ගමන් කරන සමහරවිටක ෙපෙනනවා ෙව්ගෙයන් ධාවනය 
වන අධිෙව්ගී වාහන. සන්නද්ධ භටයන්, නවීන අවිආයුධ… 
ෙම්සා විශාල ආර�ක ක්රම උපෙයෝගී කරෙගන ආර�ාව 
ෙසායන ස් වභාවය. 

තම ආර�ාව උෙදසා, දරැපවුෙල්, ව්යාපාරෙය්, තනත�ෙර් 
ආර�ාව උෙදසා මනුෂ්යයා ෙදවියන් සරණ යනවා. ග්රහ 
තාරකා, ෙජෝතිෂ්යය, මිථ්යාදෘෂ්ටික ෙද්ශකයන් සරණයනවා. 
යමකින් පිහිටක්  ලැෙබයි කියලා විශ්වාසයක්  තිෙබනවා නම් 
මහා කලුගල් පර්වතයක්  යටින් ෙකෝටු කැබැල්ලක්  ගහල හරි 
පිහිට බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවනවා. ෙම් අංශෙයන් ඉතාමත් 
ප්රාථමික ඇදහිලි විශ්වාසයන් ඇතිව සමාජෙය් සමහරැ 
ක්රියාකරනවා. ෙම් ආරණ්යෙය් පිහිටි කඳුගැටය මුදුෙන් සිට 
ඈත පරිසරය ෙදස රාත්රිෙය් බලනවිට සිය ගණනාවක්  විදුලි 
ආෙලෝක ඇසට ෙපෙනනවා. ඈත කඳුගැට සිසාරා දැල්ෙවන 
ෙම් සෑම ආෙලෝකයක් ම දැල්වූ මිනිසුන් ෙසායන්ෙන් 
ආර�ාවයි. සත්වයා කාමයට ඇති කැමැත්ත නිසා එය 
අත්විඳීමට ජීවත්වීම සඳහායි ආර�ාව ෙසායන්ෙන්. වැඩි 
කලක්  ජීවත්ෙවන්න, වැඩිපුර ඇසට, කනට, නාසයට, දිවට, 
මනසට, කයට ආහාර- ආශ්වාදය අයිති කරෙදන්න. 
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ෙම් සැෙවාම ආර�ා ෙවන්ෙන් ‘මම’ ෙපෝෂණය කිරීම 
සඳහාය. අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙදයක්  ආර�ා කිරීමට අපි 
ගන්නා වූ ෙවෙහස නිසා කවදාහරි දිනක අප දුකට 
පත්වන්ෙන්ය. අප පාරක ෙතාටක ගමන් කිරීෙම්දී ෙප්නවා 
පිංවත් ඔබ යන ෙව්ගය. ෙම් ෙව්ගෙය් තරමටම තමන්ෙග් 
ජීවිතය ත�ළ 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 ෙබාරැ කරන්න බැහැ. ඔබ ෙගාඩාක්  
ෙ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 
ආර�ා ෙවන්න අවශ්යයි කියලා දැෙනනවා. ෙමවැනි 
අදහස් වලින් ඔබ මත්ෙවලයි ඉන්ෙන්. ආශ්වාදෙය් සත�ට මිස 
කාමෙය් ආදීනවයන් හිතන්න ඔබලාට විෙව්කයක්  නැහැ. ෙමය 
මනුෂ්ය ස් වභාවයයි. ෙමම මනුෂ්ය ස් වභාවය ත�න් කාලයටම 
ෙපාදුයි. ඒ නිසා ඉහත ස් වභාවයන් ෙවනස්  කරන්න සමෙතක්  
නැහැ. ඔබ නායකෙයක් , පාලකෙයක් , විධායකෙයක්  ෙවන්ෙන්, 
ෙපර සංසාරිකව රැස් කළ පිං නිසාමයි. ඔබ පින නිසා ඔය 
තැනට පත්වුවත්, පිෙනන් ලැබූ ජීවිතය, එහි සශ්රිකභාවය ඔබව 
විනාශය කරා රැෙගන යන්න පුළුවන්. ඉන් මිෙදන්න නම් 
ධර්මානුක�ල ජීවිතයකට ඔබ ෙයාමුෙවන්න ෙවනවා. 

ධර්මානුක�ල ජීවිතයක්  සඳහා පිංවත් ඔබ වගකීම්, ව්යාපාර, 
තනත�රැ, අතහැරිය යුත� නැහැ. තමාට පැවෙරන වගකීම් 
නිවැරදිව ඉටුකරමින් තමා ෙමෙලාව පරෙලාව ෙදෙකහිදීම 
ආර�ා ෙවන්ෙන් ෙකෙස්ද කියලා සිතීම වැදගත් ෙවනවා. 
එයට ඉතා ප්රත්ය� මාර්ගය ෙලාව්ත�රා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනා කර 
තිෙබනවා. යෙමක්  ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාව, ශීලය, 
දන්දීම, ෛමත්රිය තම ජීවිතය ත�ළින් වැඩුවෙහාත් එයට වඩා 
ආර�ාවක්  ෙමෙලාව, පරෙලාව වශෙයන් නැහැය කියලා. ඔබ 
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නිරත�රැවම පළෙවනියා වීමට අයුත� ආකාරෙයන් උත්සහ 
ෙනාගන්න. නිරත�රැවම ජයග්රාහකෙයක්  වීමට උත්සහ ගන්න. 
එවිට ඔබ අතින් වන අක�සල් අඩුෙවනවා. ඔබ ධර්මය 
විශ්වාසෙකාට අවිචාරෙයන් පළෙවනියා වීමට උත්සහ 
ෙනාෙකාට, ජයග්රාහකෙයක්  පමණක්  වීමට උත්සහ කෙළාත් 
කවදාහරි දවසක ධර්මය විසින් ඔබව පළෙවනි තැනට ඔසවා 
තබනවාමය. ඔබට ඒ තැන හිමි නම්, ෙම් ආකාරෙයන් ඔබ 
හික් මීමට නම්, අර්ථවත් ෙලස ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් 
යුක් ත විය යුත�ය. ශීලය, දන්දීම, ෛමත්රය ඔබ ජීවිතය ත�ළින් 
වැඩිය යුත�ය. එවිට ඔබට එම ධර්මතාවයන් ඔෙබ් ආර�ාව 
පිණිස ෙහාඳම සහකරැවා කරගැනීමට ඔබ ද� වනු ඇත. 

ඔබ කවුරැන් වුවද, යම් තැනකදී ඔබ ආර�ා වූවා නම්, 
අනත�රකින් ෙබ්රැණා නම්, ඒ ඔබ ආර�ා වූෙය් ඔබ වැඩූ 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, දාන, ශීල, ෛමත්රිෙය් ශක් තිය 
නිසාමය. නමුත් ඔබ සිතන්ෙන් ඔබ ආර�ා වූෙය්, අනත�රින් 
ෙබ්රැෙණ් තමාට ෙයාදා සිටින ආර�ක විධිවිධාන, එෙස්ත් 
නැතිනම් ෙවනත් බාහිර ෙහ්ත�වක්  නිසාය කියලා, එය 
සත්යයක්  ෙනාෙව්. ඔබ දැකලා තිෙබනවා, අහලා තිෙබනවා 
විශාල ආර�ක වළලු දමාෙගන සිටියත් එක ෙමාෙහාතකින් 
ෙබෝම්බකරැෙවක්  ෙම් සියල්ල විනාශ කරෙගන තමනුත් විනාශ 
ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙමාන තරම් ආර�ක පවුරැ තිබුණද 
ප්රහාරකයා උපක්රමශීලී නම්, මරාෙගන මැෙරන අෙයක්  නම් 
ආර�ක උපක්රම අසාර්ථක බවයි. 

ෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කර කරන ආර�ක ක්රම අසාර්ථක 
නම් අපි බලමු ෙලාව සාර්ථකම ආර�ාව ලබන්ෙන් 
ෙකාෙහාමද කියලා. ඒ සඳහා ඔබ ඔබ ත�ළින් අවංකවම 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබමින් දානය, ශීලය, ෛමත්රිය 
ජීවිතයට පුරැදු කරගන්න ෙවනවා. ඔබ නිරත�රැවම දන්ෙදන 
ෙකෙනක්  නම්, ශීලයක පිහිටා එම ශීලය ආර�ා කරන 
අෙයක්  නම් සත්ත්වය ෙකෙරහි ෙමත් වඩන අෙයක්  නම් ඔෙබ් 
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ආර�ාව ගැන ඔබ බිය ෙවන්න අවශ්ය නැහැ. හැබැයි ඉතින් 
සංසාරිකව යම් අක�සල කර්මයක්  විපාක ෙදන්න තිෙබනවා 
නම් ඔබ එයට මුහුණෙදන්න ෙවනවා. ඔබ ද� නම් එතැනදීත් 
ඔබට විපාකයන්ෙග් ස් වභාවය හීන කිරීමට සමහරවිට ඔබට 
අවස් ථාව තිෙබනවා. 

දැන් අපි බලමු දන්දීම, ශීලය, ෛමත්රිය වඩන ෙකනා ඒ ත�ළින් 
ආර�ාව ලබන්ෙන් ෙකාෙහාමද කියලා. ඔබ එය ෙම් විදිහට 
ගලපාගන්න අවශ්යයි. ඔබ දන්ෙදනවා නම්, ශීලයක්  ආර�ා 
කරගන්නවා නම්, ෛමත්රිය වඩනවා නම් නිරත�රැවම ඔබ 
කරන ෙම් පිංකම් ෙදස සම්යදෘෂ්ඨික ෙදවියන්, සම්යදෘෂ්ඨික 
ය�යන් බලාෙගන සිටිනවා. ඒ අය ඔබ කරන පිංකම් දැකලා 
සත�ටුෙවනවා. එම පිං අනුෙමෝදන් ෙවනවා. දිනපතා නැවත 
නැවත ෙමය සිදුවනෙකාට ඉහත දිව්ය බලෙව්ග, විෙශ්ෂෙයන්ම 
සම්යදෘෂ්ඨික ය� බලෙව්ග පිං අනුෙමෝදන්ව තම ශක් තිය ද 
වර්ධනය කරගන්නවා. සම්යදෘෂ්ඨික ය� බලෙව්ග යනු ෙපර 
ජීවිතවල රට ජාතිය ආගම උපාදානය කරෙගන මියෙගාස් , රට 
ජාතිය ආගම රැකීමට උපකාරීවන මෙනෝභාවයන් දරාගත් 
බලෙව්ගයක්  බඳු ෙකාට් ඨාසයකි. ෙම් අය ෙපර ජීවිතවලදී රට, 
ජාතිය, ආගම උෙදසා දිවි ෙදවැනිෙකාට කැපවුණ, සටන් කළ 
ගිහි පැවිදි මනුෂ්යයන්ය. ෙම් අයද ඔබට ප්රිය ෙවති. ඔවුන් 
ඔබට ප්රයවන්ෙන් ඔබ ෙතරැවන් සරණ ගිය, දාන ශීල භාවනා 
මාර්ගය වඩන අෙයක� නිසාය. ඔබට ෙනාෙපනුනාට දැන් ෙම් 
බලෙව්ග නිරත�රැවම ඔබ පසුපසින් ගමන් කරයි. ඔබ නිවෙස් 
සිටියද, කාර්යාලෙය් සිටියද, වාහනයක ගමන් කළද, යුදබිමක 
සිටියද ෙම් බලෙව්ග ඔබ වටා ඔබට ෙනාෙපෙනන්නට සිටියි. 
ඔබත් සමග ගමන් කරයි. අවදානම් අවස් ථාවකදී මැදිහත්ව 
ඔබව අනත�රැවලින් ගලවාගනියි. ෙම් බලෙව්ග, ඔබ වාහනයක 
ගමන් කරද්දී එම වාහනය ත�ළ ගමන් කරයි. ෙබෝම්බකරැෙවක්  
වාහනයට පැන්නෙහාත් ඔහුෙග් ඉලක් කය වරද්දයි. ඉලක් කය 
වරදවන පරිදි ඔහුව ඉක් මන් කරවයි. එක් ෙකෝ ප්රමාද කරවයි. 
ඔබ ෙනාදන්නවාට ෙමම බලෙව්ග සත�රා ඉලක් කය වැරැද්දීමට 
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ඔබෙග් වාහනෙය් ඇක් සෙල්ටරයට බරදී ෙව්ගය වැඩිකරවයි. 
අනත�රින් ඔබ ගැලෙවයි. එෙහත් ආර�ාවට සිටි අය, එෙස්ත් 
නැතිනම් මහමග සිටි අය අනත�රට පත්ෙව්. සම්යදෘෂ්ඨික දිව්ය 
ය� බලෙව්ග ෙමෙලස ඔබව ආර�ා කරයි. ෙම් ආර�ාව 
ඔබට ලැබුෙණ් ඔබ ෙතරැවන් සරණගිය, දාන ශීල භාවනා 
මාර්ගය වඩන අයක� නිසාය. ඔබව ආර�ා කෙළ් පිනට 
කැමති, පිං කරන අයට කැමැති රට, ජාතිය, ආගම උපාදානය 
කරගත් සම්යදෘෂ්ඨික දිව්ය ය� බලෙව්ගය. ඒ නිසා ඔබත් රට, 
ජාතිය, ආගම උෙදසා ජීවිතය කැපකරන ෙකෙනක්  නම්, 
ෙලෝකෙය් ඇති සැබෑම ආර�ක ක්රමෙයන් ආර�ා ෙවන්න 
ද� ෙවන්න. ෙම් ආරක් ෂක ක්රමෙය් ඇති සුවිෙශ්ෂී ල�ණය 
වන්ෙන් මින් ආර�ාවන්ෙන් ඔබෙග් ෙමෙලාව ජීවිතය 
පමණක්  ෙනාව පරෙලාව ජීවිතය ද ඉන් ආර�ා වන නිසාය. 
මරණින් මත�ව සතර අපාය නමැති අණක්  ග�ණක්  ෙනාමැති 
ත්රස් තවාදෙයන් ද ඔබව ආර�ා කරගැනීමට ඉහත ප්රතිපදාව 
ෙහ්ත� වනු ඇත. 

ඒ නිසා රට ජාතිය ආගම නාමෙයන් ඇසට, කනට, නාසයට, 
දිවට, කයට, මනසට ආහාර ෙහායන පිංවත් ඔබ රට ජාතිෙය් 
නාමෙයන් සැබෑ ෙලසම ධර්මෙය් හික් ෙමන්න. ධර්මය ඔෙබ් 
සැබෑ ආර�කයා බව ෙහාඳින් සිහිෙය් තබාගන්න. සැබැවින්ම 
ඔබ ෙතරැවන් සරණ ගිය අෙයක්  නම්, රට ජාතිය සුරකින 
අෙයක්  නම් ෙමෙලාව ෙස්ම පරෙලාව ද ජයගැනීම ඔබෙග් 
අරමුණ විය යුත�ය. 
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උත�ෙර් ත්රස් තවාදයට වඩා භයානක 
ත්රස් තවාදයක්  ඔබ ඉදිරිෙය් ඇත 

 
තාවකාලිකව රට ත�ළ පැවති ත්රස් තවාදය පරාජය කිරීම 
ෙහ්ත�ෙවන් රට පුරා එල්ලා තිබූ බැනර්, ෙතාරණ, ෙ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 ත්රස් තවාදය 
පරාජයට පත්කිරීම ෙහ්ත�ෙවන් ජනතාව ෙමපමණ සත�ටක්  
ලැබුවානම්, ඔබට කල්ප ගණන් දුක, ෙව්දනාව, ම්ෙල්ච්ජත්වය, 
අවිචාරය, ගින්දර, ෙයාධිය සමග දුක් විඳීමට සැලැස් වූ අතීතෙය් 
ඔබ විඳි සතර අපාෙය් ත්රස් තවාදය ඔබ පරාජය කළෙහාත් 
ෙමානතරම් සත�ටක්  ලබයිද? 

වසර 35 ක පමණ කාලයක්  පමණක්  ඔබ විඳි මරණ බිය 
නැතිවීම ෙහ්ත�ෙවන් ෙම් තරම් සත�ටුෙවනවා නම්, යුද්ධෙය් 
දුක ෙම් තරම් කටුක ෙලස දැනී තිබුනා නම් ඒ සැබවින්ම ඔබ 
සතර අපාෙය් ඇති දුක ගැන ෙනාදන්නා නිසාමයි. 

උත�ෙර් යුද්ධෙයන් දිනන්න තරම්වත් උත්සාහයක්  සතර 
අපාෙයන් මිදීම සඳහා ෙනාගන්ෙන් රටත්, ජාතියත්, සම්බුද්ධ 
ශාසනයත් ඔෙබ් ග්රහණෙය් තබාගත හැකි ෙදයක්  බව 
ෙනාදන්නා නිසාමයි. ඔබවවත් ඔෙබ් පාලනෙය් තබාගත 
ෙනාහැකිය. යුද්ධයක ජය පරාජය හැමදාම නිත්යභාවෙය් 
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තබාගත හැකි ෙදයක් ද ෙනාෙව්මය. මනුෂ්යයා ත�ළින්ම අවුළුවා 
ගන්නා යුද ගිනි මනුෂ්යයා විසින්ම නිවාදමයි. නිෂ්පාදකයාත් 
එම නිෂ්පාදනෙයන් දුකට පත්වන්නාත්, විනාශකරගන්නාත්, 
නිවා දමන්නාත් මනුෂ්යයාමය. ෙම්වා උෙදසා ඔබලා 
රැස් කරගන්නා අක�සල් අපි පසුපසින් ෙසවණැල්ලක්  ෙස් 
විපාකෙදමින් පැමිෙණනවාමය. යුදබිමකදී ඔබට යම් අනත�රක්  
සිදුවුෙනාත් ඔබෙග් උපකාරයට රජයක්  ඇත, ෛවද්යෙස්වා 
ඇත, ෙනාෙයක්  සමාජෙස්වා ආයතන ඇත. එෙහත් සතර 
අපායට වැෙටන සත්ත්වයාට ඒ දුක ෙව්දනාව, ක�සගින්න 
විඳීමට සිදුවන්ෙන් තනිවමය. කඳුළු පිසදැමීමට, ෙල් පිසදැමීමට, 
ෙබෙහත් දැමීමට, සුවදුක්  විචාරීමට සතර අපාෙය් සත්ත්වයාට 
කිසිෙවක්  ෙනාමැත. ෙහ් තනිවම අපා දුක්  විඳිය යුත�ය. 

මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ත්රස් තවාදයට වඩා සතර අපාෙය් ත්රස් තවාදය 
අති බිහිසුණුය, තියුණුය, අතිදීර්ඝය. ඔබ සැබෑ ජයග්රාහකෙයක්  
වන්ෙන් අනාගතෙය් යම් දිනයක නැවත ඇතිවන යුද්ධයක්  
ජයගැනීෙමන් ෙනාව නිරත�රැවම ඔබට අත වනන සතර 
අපාෙය් යුද්ධෙයන් ඔබ ජයගතෙහාත් පමණක් මය. 

මනුෂ්යයා යුද්ධය කරද්දී මාරයා සාමයට අත වනයි. මනුෂ්යයා 
සාමය උදාකරගනිද්දී මාරයා යුද්ධයට අත වනයි. යුද්ධයත් 
සාමයත් ෙදකම මාරයාෙග්ය. ෙම් ෙදක අතර පරතරය 
මනුෂ්යෙයක�ෙග් සිතක්  අනිත්යභාවයට පත්වී තව සිතක්  
හටගැනීමට ගන්නා ෙකටි කාලයයි. ඒ කාලය ත�ළ ඔහු යුද 
ඇඳුම ගලවා සුෙදෝ සුදු ජාතික ඇඳුම ඇඟලාගනී. ෙම් ඇඳුම් 
ෙදකම මාරයාෙග්මය. මාරයාෙග් ෙම් විකට ඇඳුම් තරගවලින් 
මිදී සතර අපාෙය් ත්රස් ත්රවාදෙයන් මිදීෙම් මග ෙලාව්ත�රා 
බුදුසමිඳුන් ෙබාෙහාම පැහැදිලිව ෙද්ශනා කර ඇත. 

ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාව, ෙතරැවන් ග�ණ අර්ථ 
වශෙයන් දැනෙගන එම ග�ණයන් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්නා 
විශ්වාසය ‘ජීවිතෙය් එකම සැනසීම ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ය’ කියන විශ්වාසය. සසර දුකින් මිදීෙම් එකම 
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මාර්ගය ධර්මරත්නය කියන විශ්වාසය, සංඝරත්නෙය් 
අනන්තවූ ග�ණයන් පිළිබඳ විශ්වාසය, ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ශ්රද්ධාව තිෙබන ෙකනා තමන්ෙග් ජීවිතයට ක�මන ප්රශ්නයක්  
කරදරයක්  පැමිණියද ෙතරැවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය 
පළුදුකරගන්ෙන් නැහැ. ඔබ සිතන්න ඔෙබ් රැපියල් දාහක්  
නැතිවුණාය කියල. එවිට ඔබ සිතනවා නම් ‘මෙග් රැපියල් 
දාහක්  නැතිවුෙණ් මම ෙතරැවන් සරණ ෙගාස්  ඇති නිසාමයි. 
නැතිනම් රැපියල් දහදාහක පාඩුවක්  ෙවන්න තිබුණා’ ය 
කියලා. ‘මට තනත�ර පමණක්  අහිමිවුෙණ් ෙතරැවන් සරණ 
යන නිසාමයි. නැතිනම් මට ජීවිතයත් අහිමිෙවන්න තිබුණා’ ය 
කියලා. ෙම් ආකාරෙයන් ඔබෙග් ජීවිතයට ක�මන අභිෙයෝගයක්  
පැමිණියද ෙතරැවන් සරණ පිළිබද විශ්වාසය තමන්ෙග් 
ජීවිතෙය් එකම සරණ විශ්වාසය කරගන්න. ධර්මෙය් 
සන්දිට් ඨික ග�ණය පිළිබඳ නිරත�රැවම ඔබ විශ්වාසය තබන්න. 
ඊට එෙරහිව අදහස්  ප්රකාශ ෙනාකරන්න. ෙම් ජීවිතෙය්දීම 
ධර්මය අවෙබෝධ කරගැනීමට, සතර අපාෙයන් මිදීමට 
ෙනාහැකිය කියන මිථ්යා මතවලින් මිෙදන්න. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ‘ධර්මය සන්දිට් ඨකයි’ වශෙයන් 
ෙද්ශණාකර ඇති නිසා එම සන්දිට් ඨක ග�ණය ෙකෙරහි අචල 
විශ්වාසය තබා ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් උත�ම් ෙද්ශනා ඉක් මවා යැමට, සැකයන් 
ඇතිකිරීමට ඉවහල්වන මාරපා�ික සිත�විලිවලින් ඔබ 
මිෙදන්න. මහා සංඝරත්නය යනු ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් 
චත�රාර්ය සත්යය අවෙබෝධ කරගැනීම උෙදසා ගමන් කරනා 
පිරිසක්  බව දකින්න. මහාසංඝරත්නයට උපෙදස්  දීමට අවවාද 
අනුශාසනා කිරීමට පිංවත් ගිහි ඔබ උත්සාහ ෙනාගන්න. 
නිරත�රැවම අතීතෙය් වැඩසිටියාවු ග�ණෙයන් ඥානෙයන් 
පරිපුර්ණවු මහා සංඝරත්නෙය් එම ග�ණයන් ඥානයන් දකිමින් 
සිහිකරමින් වර්තමාන මහාසංඝරත්නය ෙකෙරහි විශ්වාසය 
ඇතිකරගන්න. 
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ෙදවැනිව ඔබ ශීලය ආර්යකාන්ත ශීලයක්  ෙලස 
ආර�කරගන්න. තමා අතින් සිල්පදයක්  බිඳුෙනාත් ඒ 
ෙමාෙහාෙත්ම එම සිල්පදය නිවැරැදිකරගැනීම, 
ආර්යකාන්තශීලය ආර�ා කරන පිංවතාෙග් ල�ණයක් . ඔහු 
තමා අතින් වූ වරද ෙහළිකිරීමට මැළිෙවන්ෙන් නැහැ. 
ආර්යකාන්ත ශීලය රකින ෙකනා තමාෙග් ආත්ම ගරැත්වයට 
වඩා තමා සතර අපාෙයන් මිදීමට කැමති ෙවනවා. සිල්පදයක්  
බිඳදමා ලබන තාවකාලික අසත්පුරැෂ ආශ්වාදයට වඩා සතර 
අපායට වැටුෙනාත් එහිදී ලබන දීර්ඝ විපාකයන් ගැන 
ෙමෙනහි කරනවා. නිතරම ඔෙබ් ඇසට ෙපෙනන තිරිසන් 
ෙලෝකෙය් සත�න් විඳින දුක මට නම් එපා යයි සිතනවා. 
සීලෙයන් ලැෙබන්නා වූ ආනිශංසවල අනිත්යභාවය නුවණින් 
දැකීම ආර්යකාන්ත සීලෙය් අර්ථය ෙවනවා. 

ෙතවනුව ඔබ තනත�රැ, නායකත්වය ෙම් ආදී වශෙයන් 
රැස් ෙකාටෙගන ඇති ”මෙග් ෙගාඩ” ෙම්වා මෙග් වසඟෙය් 
තබාගත ෙනාහැකි ෙද්වල් බව සිතීමට පුරැදු විය යුත�යි. 
අතීතෙය් ෙම් රෙට් සිටි සෑම පාලකෙයක් ටම, නායකෙයක් ටම, 
විධායකෙයක් ටම එම තනත�රැ අහිමි වු ආකාරය, ජනතා 
ප්රතිචාරයන් හීනවී ගිය ආකාරය, ෙරෝගවී දුක්  විඳ මියගිය 
ආකාරය සිහිකිරීමට පුරැදු විය යුත�ය. ෙම්වාෙය් අනිත්ය 
ස් වභාවය දැකීමට උත්සාහ කළ යුත�ය. දැන් ඔබට ප්රශ්නයක්  
මත�වනු ඇත ‘හාමුදුරැෙවෝ කියන්ෙන් ෙම්වා අතහරින්නද?’ 
කියලා. නැත. සතර අපාෙය් ත්රස් තවාදෙයන් මිදීමට ඔබ 
කිසිවක්  අතහැරිය යුත� නැත. තනත�රැ, බිරිඳ, දරැවන් ෙද්පළ 
අතහැරිය යුත� නැත. ඔබ ෙවනදාට වඩා ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
විශ්වාසෙයන් තම වගකීම් ඉටුකළ යුත�ය. ෙවනදාට වඩා 
වගකීම් යුත�කම් ඉටුකිරීෙම්දී ජවසම්පන්න විය යුත�ය. ඔබ 
සමාජෙය් ජීවත්වන උද්ෙයෝගිමත්ම ජවසම්පන්නම පුද්ගලයා 
බවට පත්විය යුත�ය. ඔබ ත�ළ ෙගාඩනැෙගන ආත්ම විශ්වාසය 
නිසා ඔබ ආත්මඅභිමානයකින් යුත�ව කටයුත� කරනු ඇත. 
ෙමය හුෙදක්  මාන්නය ෙහෝ අහංකාරකමක්  ෙනාෙව්. එය ධර්ම 
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මාර්ගය වැඩීෙම්දී ඇතිවන නිහතමානී ආත්ම ශක් තියකි. ෙම් 
නිහතමානී බව මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැමති මහා කළුගල 
සිදුරැ වී නැෙගන සියුම් ජලධාරාවන්ය. ෙම් සියුම් දිය දහර 
මහා ජල ප්රවාහයක්  බවට ඔබට පත්කරගත හැක් ෙක් තමා, 
මෙග් කරෙගන තිෙබන සියල්ල අනිත්ය බව දකිමින් ජීවත් 
වීෙමන්ය. දැන් ඔබට ෙත්ෙරනවා ඇති සතර අපාෙය් 
ත්රස් තවාදෙයන් මිදීෙම් මාර්ගය, ඔය රෙට් කරපු යුද්ධය 
ජයගැනීමට වඩා ෙමානතරම් පහසුද කියලා. මිනිස් සු 
මැෙරන්ෙන නැහැ. අංගවිකල ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙකෝටි ප්රෙකෝටි 
ගණන් මුදල් අවි ආයුධ වැටුප්වලට වියදම් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
බංකර් තනන්න, වාහන පරී�ා කරන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ෛවරය ෙක්රෝධය ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් සියල්ල 
නැතිෙවද්දී ඔබ ත�ළ ඇතිෙවන එක ෙදයක්  තිෙබනවා. ඒ 
තමයි සතිය සහ සිහිය. සිහිබුද්ධිෙයන් යුත�ව ඔබ සැබෑ මග 
සැබෑ ජයග්රහණය ෙතෝරාගන්න ද� ෙවන්න. 
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ඔය කඩුල්ල පැනගන්න ඇයි බැරි? 
 

අප මහා පීඩාවක්  ෙලසින් ගත් උත�ෙර් පැවැති දශක ත�නක 
ත්රස් තවාදයට වඩා සතර අපාෙය් කල්ප ගණන් පීඩා විඳින 
සතර අපාෙය් ‘ත්රස් තවාදය’ ෙමාන තරම් භයානක වුවත් 
මිනිසුන් ඒ අතිභයානක තත්ත්වය ගැන ෙනාසිතීම මහා 
අවාසනාවක් . සතර අපාෙයන් මිදීෙම් සැබෑ මග ධර්මය විසින් 
ෙහාඳින් එළි ෙපෙහළි කර ෙපන්වා දී තිබියදීත් සතර අපාෙය් 
ත්රස් තවාදෙයන් ෙනාමිදුනු අවාසනාවන්ත මහත්මෙයක�ෙග් 
ෙනාෙපෙනන ෙලෝකෙය් කථාවක්  භි�ුව ෙමහිදී සටහන් 
කරනවා. ඔබෙග් හිතසුව පිණිස. සතර අපාෙය් මිදීෙම් ඔෙබ් 
උත්සහයට ශක් තියක් , ෛධර්යයක්  ලබාගැනීම උෙදසා. 

දිනක්  භි�ුව ෙහාෙරාව්පතාන ප්රෙද්ශෙය් ෙපෞරාණික වනගත 
ආරණ්යයක වැඩසිටියා. එක් තරා දිනක රාත්රිෙය් සමාධිෙයන් 
පසුෙවද්දී, රෙට් තනත�රක්  දැරෑ මහත්මෙයක්  ෙරෝගීව සිට 
මියෙගාස් , සතර අපායට අයිති ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ෙප්ර්ත 
ජීවිතයක උපත ලබා සිටින අයුරැ දර්ශනය වුණා. ෙම් ෙප්ර්ත 
මහත්මයාෙග් රෑපය විකෘති ස් වභාවයක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඔහු 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටියදී තිබූ රෑපෙය් ස් වභාවය සහිතවමයි 
ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්ත් සිටිෙය්. ඔහු එහි දුක්  විඳින බවක්  බාහිරව 
ෙපනුෙන් නැහැ. ග�ප්ත ස් වභාවයක්  මුහුෙණ් තිබුණා. ඇඳුම්, 
ආහාර වලින් හිඟ බවක්  ෙපනුෙන් නැහැ. විරෑපී බවක් ද 
තිබුෙණ් නැහැ. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ව සිටියදී ෙගදරට 
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අඳින සරම සහ කමිසයක්  සහිතවම තමයි ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්ද 
සිටිෙය්. අපි ෙමාහුට ‘ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයා’ යැයි කියමු. 

ෙම් ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයා භි�ුවට දර්ශනය වන විට, ෙහාඳින් 
නඩත්ත� කරන ලද ෙගමිදුලක්  අයිෙන් වූ කාණුවක තබා තිබූ, 
ලීෙයන් තැනූ ඇඳි ෙදකක්  සහිත පුටුවක තමයි වාඩිෙවලා 
සිටිෙය්. ෙහාඳින් සිහියට ගන්න. ෙමය ක�ණු කාණුවක්  ෙනාෙව්. 
තණෙකාල සහිත අලංකාර ෙගමිදුෙල් කපන ලද කාණුවකි. 
කාණුව පත�ල සමතලා ස් වභාවයක්  ෙනාගත් නිසා ෙම් පුටුව 
කිසිම අවස් ථාවක සමබරව තිබුෙණ් නැත. නිරත�රැවම පුටුෙව් 
කක�ල් හතෙරන් ත�නක්  පමණයි ෙපාෙළාෙව් ගැටී තිබුෙණ්. 
ඉතිරි කක�ල ෙපාෙළාෙව් ෙනාගැෙටන සමබර ෙනාමැති 
ස් වභාවය නිසා ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයා බරෙවන, බරෙවන 
පැත්තට පුටුව ඇලෙවයි. ෙමානම අවස් ථාවකවත් ෙප්ර්ත 
ඇමැතිත�මාට පුටුෙව් සුවපහසුෙවන් හිඳෙගන සිටීමට 
අවස් ථාවක්  ෙනාමැත. 

ෙමෙස් අපහසුෙවන් හිඳෙගන සිටින ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයා අසළ 
ෙපෝලිමකි. එහි ෙප්ර්තෙයෝ සහ ෙප්ර්තිෙයෝ හත්ෙදෙනක්  පමණ 
තම වාරය එනෙතක්  බලා සිටිති. ඔවුන් එකිෙනකා ෙප්රත 
ඇමැති හමුවට ෙගාස්  ෙමානවාෙදෝ කියයි. ෙප්රත ඇමැතිවරයා 
ෙමානවාෙදෝ ලියයි. ඔහුෙග් වැෙඩ්ම ලියන එකය. ඒ කියන්ෙන් 
ලියුම් ෙදන එකය. ෙම් අවස් ථාෙව්දී ෙමතැනට ෙප්ර්තියන් 
ෙදෙදෙනක� අලුෙතන් එක් ෙව්. එක්  ෙප්ර්තියක්  වයස අවුරැදු 65 
ක පමණ වයසක්  ෙපෙනන සාරියක්  ඇඳගත් තැනැත්තියකි. 
අෙනක්  ෙප්ර්තිය වයස අවුරැදු 30 ක පමණ ෙපනුමක්  ඇති, 
අෙනක්  ෙප්ර්තියෙග් දියණිය වන් ස් වභාවෙයකිනුයි භි�ුව 
හඳුනාගත්ෙත්. ෙම් වයසක ෙප්රතිය ෙපෝලිෙම් ෙනාසිටම, ෙප්ර්ත 
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 ක�ට් ටම ගන්න. 
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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 ෙප්ර්තිය, ෙප්ර්ත 
ඇමැතිවරයා ඉදිරිෙය් දුක් බර, ෙව්දනාත්මක ෙලසින් හඬා 
වැෙටනවා. ඔබ හිතන්නෙකෝ, ඔෙබ් දෑස්  අන්ධවීෙගන එනවා 
නම් ඔබට ෙමානවාෙග් දුකක් , ෙව්දනාවක්  දැෙනයිද? ඒ භිය 
තමයි ෙප්ර්තියට තිබුෙණ්. ඇයෙග් කථාෙවන් ෙපෙනන්ෙන් ඇය 
ඊට ෙපරත් ෙප්ර්ත ඇමැති ගාවට ඇවිත් ලියුම් අරන් ගිහින් 
තිෙයනවා කණ් ණාඩි ගන්න. ඒත් කටගඳ නිසා ඇයට 
කණ් ණාඩි ලැබිලා නැහැ. ෙම් සිද්ධිය ෙවනෙකාටත් ෙප්රත මව 
සමග පැමිණි අවුරැදු 30 ක පමණ ෙපනුමැති උස, කළු, 
හීන්දෑරි ෙප්ර්ත දුව ෙපෝලිෙම් සිටියා තම වාරය පැමිෙණන 
ත�රැ. ඇය හරිම ග�ප්තයි. ඒ දර්ශනය එතැනින් ෙනාෙපනී 
ගියා. 

අපි දැන් කර්මය කර්මඵල වලට අනුව ෙම් සිද්ධිය ගලපා බලමු. 
ෙම් ගැලපීම භි�ුව කරන්ෙන් අනුමානෙයන්. ඔබ භි�ුවෙග් 
අනුමානය වැරදි යෑයි දකිනවානම් ඔෙබ් අදහසට භි�ුව 
ඉඩෙදනවා. 

මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් දරන ලද ඇමැති සැපයට ඇතිවූ තෘෂ්ණාව 
නිසා, සැප ලබන්න, සැප අයිතිකරගන්න තිබූ තෘෂ්ණාව නිසා, 
වින්ද සැපෙයන් ෙනාසෑහුන නිසා, මැෙරණ ෙමාෙහාෙත් ඒවා 
ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්දරාගය නිසා ඔහු කැමති කළ 
ආකාරයට ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ෙප්රත ඇමැතිෙයක්  ෙලස උපත 
ලැබුවා. ෙම් ඇමැතිවරයා මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ව සිටින විට 
ජනතාවට පරිත්යාගෙයන්, සමාජ ෙස්වය – දන්දීම් ආදිය කළ 
නිසා ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ආහාර, ඇඳුම් පැළඳුම් වලින් අඩුවක්  
ෙනාමැතිව, විරෑපී ෙනාවූ ශරීරයක්  සහිතව ඉපදුනා. විරෑපී 
ෙනාවූ ශරීරයක්  ලැබීමට විෙශ්ෂ ෙහ්ත�වක්  ෙමාහු ෙක්රෝධය 
ෛවරය වැඩිෙයන් වඩපු අෙයක්  ෙනාවීමයි. ෙමාහු මනුෂ්ය 
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ෙලෝකෙය්දී දන්දුන්ෙන්, සමාජ ෙස්වය කෙළ් කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසෙයන් ෙනාෙව්. ෙද්ශපාලන ප්රෙයෝජනයන් සඳහායි. 
නිරත�රැවම හිෙත් ක්රියාත්මක වුෙණ් තම ෙද්ශපාලන 
අනාගතය ශක් තිමත් කරගැනීමයි. කළ්යාණමිත්ර ඇසුරක්  
ෙනාමැතිකම නිසා, සැප සඳහාම ෙහ්ත� කරගැනීමට තිබූ 
ෙද්වල් දුක සඳහාමයි ප්රාර්ථනා කෙළ්. 

ෙම් ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයාට ලස් සන ෙගමිදුලක්  තිබුණත්, ඔහුට 
උරැමෙවලා තිබුෙණ් කාණුවක තැබූ, සමබර ෙනාවූ පුටුවක් . 
ෙමාහුෙග් ෙප්ර්ත ජීවිත කාලය පුරාම, ෙමාහුට අර ලස් සන 
ෙගමිදුෙල් සමබර පුටුවක ඉඳගන්න ලැෙබන්ෙන් නැහැ. එය 
කර්ම විපාකයක් . කර්මය තමයි තමා ඇමැතිකම් දැරෑ කාලෙය් 
ගිහිපැවිදි ශිල්වත�න්ට, ග�ණවත�න්ට ගරැ ෙනාකිරීම, ඔවුන් 
පහළ අසුන්වල වඩිෙකාට තමා උස්  අසුන්වල වාඩිවී සිටීම. 
ශිල්වත�න් ගරැ ෙනාකර ඔවුන් ඉදිරිෙය් රාජ ෙත්ජසින් හැසිරීම 
ආදිය. හැබැයි ෙම් ඇමැතිවරයා එක වරදක්  කරලා නැහැ. ඒ 
තමයි අනුනට, විරැද්ධවාදීන්ට අපහාස, අවමන්, චරිත ඝාතන 
කරලා නැහැ. එෙහම කරලා තිබුණානම්, ෙප්රත ඇමැති පුටුව, 
පිහිටා තිෙබන කාණුව ක�ණු කාණුවක් , අසූචි කාණුවක්  
ෙවන්න තිබුණායෑයි භි�ුව අනුමාන කරනවා. වර්තමානෙය් 
ෙද්ශපාලනෙය් එල්ලකරගන්නා මඩ ප්රහාර, චරිත ඝාතන, 
අපහාස ෙදස බැලීෙම්දී එවැනි ෙද් කිරීමට ෙපර ෙදවරක්  
හිතාබැලිය යුත�යි ඒවාෙය් විපාකයන් ගැන. ඒ නිසා පිංවත් 
ඔබලාෙග් ෙපර පිනට ලැබුණු ඔය නිල-බල, රාජ ෙත්ජස් , 
තමාට වඩා ග�ණයන්, ශීලයන් වඩන ගිහි පැවිදි පිංවත�න් 
ඉදිරිෙය් පෙරස් සමින් පරිහරණය කරන්න වගබලා ගන්න.යම් 
ෙහයකින් ඔය ෙප්ර්ත ඇමැති පුටුව කාණුෙවන් ඔසවා ඔය 
ලස් සන ෙගමිදුෙල් තැබුෙවාත් කර්ම විපාකය නිසා පුටුව ගිනි 
ගැනීමටද හැකිය. ඒ නිසාමයි ඔය ෙප්ර්ත ඇමැති තම ෙප්ර්ත 
ජීවිතය පුරාම කාණුවක තැබූ සමබර ෙනාවූ අසුනක 
හිමිකරැෙවක්  වුෙණ්. ෙමය හරියට මුත්රා අශ�චි ෙගාෙඩ් 
කැමත්ෙතන් දඟලන පුංචි ළදරැෙවක්  වෙග්. එතැනින් ෙගාඩට 
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එන්න එයාට දැනුමක්  අවෙබෝධයක්  නැහැ. ළදරැවා එය සැපක්  
කරෙගනයි දකින්ෙන්. 

ඔබ අහල ඇති සමහරැ ෙද්ශපාලනෙය්දී කියනවා ‘මම 
මැරැණත් ෙකාළ පාටයි, නිල්පාටයි, රත�පාටයි. මම කැපුෙවාත් 
ෙකාළ පාටයි ජාති ජාතිත් නිල් පාටයි’ ෙම් වෙග් ෙද්ශපාලනය 
ෙමෝහෙයන් උපාදානය කරගත් පිරිසක්  රෙට් සිටිනවා. තමන් 
මැරැනත් ෙකාළ, නිල් පාටයි කියන අය මැරැණත් එම පාටම 
තමයි. භි�ුවට දර්ශනයෙවලා තිෙබනවා ඔය ෙකාළ, නිල් 
කමිස ඇදපු ෙප්ර්තෙයෝ. ඔය කණ් ණාඩි ඉල්ලා හඬා වැෙටන 
ෙප්ර්තියත් ඔය ‘මම මැරැණත් ෙකාළ පාටයි, නිල්පාටයි’ කියපු 
ජාතිෙය් ෙප්ර්තියක්  තමයි. ඇයෙග් කර්ම විපාකය තමයි මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවිට ඇය ෙද්ශපාලන ප�යක ප්රාෙද්ශීය 
සංවිධායක වරියක්  ෙලස කටයුත� කරන්න ඇති. ඔබ දැකලා 
ඇති ඇමැති වරැන්ෙග් අනුග්රහෙයන් කණ් ණාඩි ෙබදාෙදනවා. 
ෙම්වා ෙබදාෙදන්ෙන් ප්රාෙද්ශීය සංවිධායකයින්ෙග් 
ලැයිස් ත�වලට. ෙම් විදියට කණ් ණාඩි ෙදන අවස් ථාවක ශීල්වත්, 
ග�ණවත් ෙකෙනක්  අවංකවම තමන්ෙග් ෙපනීම අඩුනිසා 
කණ් ණාඩි ෙදකක්  ගන්න එනවා. එතෙකාට අර ප්රාෙද්ශීය 
ෙ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, දරැෙවක්  පාසලකට ඇත�ල්කර 
ෙදන්ෙන් නැහැ, ර�ාවක්  ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමන්න ෙම් 
වැරදිවල කර්ම විපාක තමයි අර ෙප්ර්තිය අත්විඳින්ෙන්. 
අත්යඅවශ්ය ෙදයක්  උෙදසා තමා ළඟට එන ෙකනාට, තමන් 
ෙවනුෙවන් යුත�කම් ඉටුෙනාකළ බව ෙපන්නා අවශ්යතාවය 
ඉටුෙනාකර සිටිනවා. කණ් ණාඩි ෙදකක්  ගන්නයි ෙප්රතිය නගර 
සභාවට යන්ෙන්. කර්මානුරෑපව සකස් වුණු ස් වභාවයක්  අනුව 
ෙප්ර්තෙලෝකෙය් නගර සභාව කියනවා ඔෙබ් කටගඳ නිසා 
කණ් ණාඩි ෙදන්න බැහැය කියලා. එය හරියටම ඡන්ද 
දායකයාට ඡන්දය ෙනාදුන් නිසා කණ් ණාඩි ෙදන්න බැහැ 
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කියනවා වෙග්. ෙප්ර්තියෙග් කෙට් දුර්ගන්ධය ෙනායන්ෙන් ඇය 
මනුෂ්යෙලෝකෙය් ෙද්ශපාලනය කළ කාලෙය් අනුනට මුසාවාද, 
ෙබාරැ ෙපාෙරාන්දු, මඩ ප්රහාර, චරිත ඝාතන කළ නිසා. එය 
තමයි කර්ම විපාකෙය් ස් වභාවය. ඡන්දය ෙනාදීම ෙහ්ත�වක්  
කරගනිමින් ජනතා උවමනාවන් ඉවත දමන ෙද්ශපාලන 
ෙ�්ත්රෙය් නියෑෙලන්නන්ට ෙමය ෙහාඳ පාඩමක් . ෙම් ෙප්ර්තිය 
තම ෙප්ර්ත ජීවිත කාලය ත�ළදීම, ෙම් විදිහට කණ් ණාඩි 
ෙනාලැබීෙම් ෙව්දනාෙවන්, ඒ දුක අත්විඳිමින් ෙපර කර්මෙය් 
විපාක විඳිනවා. හැම තත්පරයකම ෙප්ර්තිය ත�ළ වැෙඩන්ෙන් 
ෛවරය, ෙක්රෝධය. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ඇය තව තව අක�සල් 
සිදුකරෙගන අවසානෙය් වැෙටන්ෙන් නිරයට. 

ෙප්ර්ත මව සමග පැමිණි ඉතා කළු, හීන්දෑරි, සාරියක්  ඇඳගත් 
තරැණ ෙප්රත දියණිය ෙපෝලිමට පැමිණිෙය් ෙප්ර්ත ඇමැතිවරයා 
හමුවීමටය. භි�ුව ඇය හඳුනාගත්ෙත් ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී 
මැති ඇමැතිවරැන් ඇසුරැ කළ කාන්තාවක්  ෙලසය. 
වර්තමානෙය්දීද ෙමවැනි කාන්තාවන් මැති ඇමැතිත�මන්ලා 
ගැවෙසන තැන්වල ඔබ දැක ඇත. තමාෙග් ඇමැති 
සම්බන්ධකම් නිසා ෙම් අය ගාම්භීරය. අහංකාරය. ඔය සමහර 
අය සිතන්ෙන් ‘ෙලාක් කට වැඩිය අරයා ඉදිමිලා’ කියලා. 
ෙමන්න ෙම් ආකාරය උඬග�වුණු ෙකෙනක්  විය යුත�යි ඔය 
තරැණ ෙප්ර්තිය. ෙපර ජීවිතෙය් ෙද්ශපාලනඥයින් ඇසුරැ කළ 
පුරැද්දට ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්දීද ෙප්ර්ත ඇමැති සමග මිත්රවීමට ඇය 
උත්සහගනී. එෙහත් ඇයෙග් කළු ස් වභාවය නිසා ෙප්ර්ත 
ඇමැතිද ඇයව මායිම් ෙනාකරයි. ෙම් ෙදෙදනා ෙපර මනුෂ්ය 
ජීවිතෙය්දී එකට මුණගැසුණු අය ෙනාෙව්. ඇය කළුම කළු 
ෙප්ර්තියක්  වූෙය් ෙපර ජීවිතෙය් අහංකාරව අනුන් පහත්ෙකාට 
සැලකීම නිසා විය යුත�ය. ඇය ෙප්ර්ත ෙලෝකය ත�ළදී හිමි, 
බලාෙපාෙරාත්ත� කඩවීම සහ දුකමය. ඇය ත�ළ වැෙඩන්ෙන්ද 
ෛවරය සහ ෙක්රෝධයයි. අවසානෙය් නිරයට වැටීමයි. ඉහත 
කථාෙවන් කියෙවන සතර අපාෙය් අතිබිහිසුණු ත්රස් තවාදෙයන් 
මිදීමට ඔබ තවම ප්රමාද ෙනාමැත. එය මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් යුද්ධ 
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දිනනවාක්  ෙමන් අපහසුද නැත. එෙහත් ෙමාකක් ෙදෝ පුංචි 
කඩුල්ලක්  ඔබ ඉදිරිෙය් මාර්ගය අහුරා ඇත. එම පුංචි කඩුල්ල 
ඔබව සංකීර්ණවූ ෙලෝකෙය් සිරකරැෙවක්  කර ඇත. එම පුංචි 
කඩුල්ල ෙවන කිසිෙවක්  ෙනාව ‘මම’ ය. මමත්වෙය් 
දැඩිභාවයමය. මමත්වෙය් දැඩිභාවය යනු සතර අපාෙය් හිර 
වීමයි. 

  



93 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

 
 
 
 
 

ෙලෝකය අයිති කාටද? 
 

භි�ුවක්  දක�ණු ප්රෙද්ශෙය් ආරණ්යයක වැඩසිටින විට 
වන්දනාෙව් පැමිණි මැදිවිෙය් දායක මහත්මෙයක්  ප්රශ්නයක්  
ඇසුවා ‘හාමුදුරැවෙන් ෙලෝකය අයිති ෙදවියන්ටද? 
බ්රහ්මයාටද?’ කියලා. එවිට භි�ුව ඔහුෙගන් විමසුවා 
‘මහත්මයා ෙමාකද ෙම් ෙලෝකෙය් මැවුම්කරැ ෙසායන්ෙන්?’ 
කියලා. එතෙකාට ඒ මහත්මයා කියනවා ‘හාමුදුරැවෙන්, 
ජීවිෙත් මතක තිෙබන දවෙස් පටන්ම මම ප්රශ්නයක්  සමගයි 
ජීවත් වුෙණ්. සෑම ෙද්වාලයකටම ගියා, සෑම පන්සලකටම 
ගියා. ප්රශ්න වැඩිවුණා මිසක්  අඩුවක්  නම් සිදුවුෙණ් නැහැ’ය 
කියලා. ‘කියලා කියලා දැන් මෙග් ප්රශ්න කියන්න 
ෙවනෙකෙනක්  නැහැ. ඒ නිසා මම ඔබ වහන්ෙස්ෙගන් 
විමසන්ෙන්? කාෙගන්ද මම පිළිසරණක්  පතන්ෙන්?’ කියා ඔහු 
විමසුවා. හරිම ආෙව්ගශීලී බවකින් නැෙගන ප්රශ්නයක් . 

කාටද මම ෙම් දුක පිළිබඳ අවනඩුව කියන්ෙන්? කවුද 
ෙලෝකෙය් අයිතිකරැ? කවුද ෙම් දුක මට දුන්ෙන්? 

ෙම් පිංවත් මහත්මයා අසන ප්රශ්නයයි. 

භි�ුව ඇසුවා ඔබ ඇයි ෙම් පුදබිමට පැමිණිෙය් කියලා. ඔහු 
කියනවා ෙබෝධීන් වහන්ෙස්ට ෛචත්යරාජයාණන් වහන්ෙස්ට 
භාරයක්  වන්න කියලා. ඒ ෙවලාෙව් භි�ුව ප්රකාශ කළා 
‘මහත්මෙයෝ, ෙලෝකය කව්රැත් මැවුෙව් නැහැ. ඔබත�මාෙග් 
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ප්රශ්න ෙවන කව්රැවත් ඇතිකෙළ්ත් නැහැ. ඔබ විසින්ම සසර 
කරන ලද අක�සල් ෙහ්ත�ෙවන් ඔබ ලබන ඵලය තමයි ඔය 
බලාෙපාෙරාත්ත� කඩවීම’ කියලා. ෙම් ප්රශ්නය සමාජෙය් හුඟ 
ෙදෙනක�ට තිෙබනවා. සමහර දරැෙවා ෙදමාපියන්ට ෙචෝදනා 
කරනවා. ෙදමාපිෙයෝ දරැවන්ට ෙචෝදනා කරනවා, බිරිඳ ස් වාමි 
පුරැෂයාට ෙචෝදනා කරනවා. සමහරැ රජයට ෙචාදනා 
කරනවා. ඔබ නිසාය මට ෙම් දුක කියලා. අතීතෙය් යම් 
දවසක අනුන් නිසාම තමයි ඔබ ෙම් දුකට ෙහ්ත�වනම් 
සකස් කරගත්ෙත්. තමන්ෙග් සැපය උෙදසා තවත් ෙකෙනක�ට 
පීඩාකිරීෙමන් ඔබ ලබපු සැපය ෙසවනැල්aලක් ෙස් පසුපසින් 
එනවා විපාක පිණිස. ඔබ ෙමෙහම සිතන්න. පිංවත් අම්මා 
ෙකෙනක�යි තාත්තා ෙකෙනක�යි සිටිනවා. ෙම් ෙදෙදනාම 
කළුපැහැතියි. ඒ කියන්ෙන් සෙම් පැහැය කළුයි. ෙම් 
ෙදෙදනාට දරැෙවක්  උපදිනවා දරැවාෙග් පැහැයත් කළුයි. ෙම් 
දැරැවා ළමා වයසට පැමිෙණන ෙකාට ෙදමාපියන් ෙකෙරහි 
ද්ෙව්ශයක්  ඇතිකරගන්නවා ඔය ෙදෙදනා නිසා මමත් 
කළුවුණාය කියලා. ෙමතැනදී දරැවා කළුපැහැති වුෙණ් අම්මා 
තාත්තාට කළු පැහැති සමක්  තිබුණ නිසා. එහි ජාන බලපෑම් 
ෙහ්ත�ෙවන්. නමුත් එවැනි කළුපැහැති සමක්  ඇති අම්මා 
ෙකෙනක�ෙග් මව් ක�සකට දරැවා බැස ගන්ෙන් දරැවා ෙපර 
ජීවිතෙය් කරන ලද අක�සල කර්මයක්  නිසා. ඊට විපාක 
වශෙයන්. ෙපර ජීවිතෙය්දී දරැවා ද්ෙව්ශය වඩන්න ඇති. 
පරවුණ මල් බුදුසමිඳුන්ට පුජාකරන්න ඇති. ෙමවැනි ෙහ්ත�න් 
නිසා අවලස් සනව ඉපැදීමට ෙහ්ත� සකස් ෙවමින් සම කළු 
පැහැති ෙදමාපියන්ට දාව ඉපදුණා. ෙම්ක ෙදමාපියන්ෙග් වරද 
ෙනාෙව්. තමාෙග් කර්ම විපාකය. සුදු පැහැති අම්මා 
ෙකෙනක් ට දාව සුදු පැහැති ලස් සන දරැෙවක්  උපදිනවා. එම 
අම්මාෙග් මව්ක�සට දරැවා බැසගන්ෙන් ක�සල විපාකයක්  
වශෙයන් වර්ණවත් සමක්  ඇති ලස් සන දරැෙවක්  ෙලස 
උපදින්න ෙහ්ත� සකස් වී තිබුණ නිසා. ඒ ෙහ්ත�ව ෛමත්රිය 
වැඩීම, සිල්වත�න්ට ගරැකිරීම, සුවඳ මල් පුජාකිරීම. ආසන 
වැලි මළු ඇමදීම. ෙමවැනි ක�සල් විපාකයන් ඉස් මත�වී එම 
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සැප විපාක සකස්  ෙවනවා. එතෙකාට ෙම් ස් වභාවයන් සකස්  
වුෙණ් ඔබ කරගත්ත ක�සල් අක�සල් නිසා මිසක්  අම්මා තාත්තා 
නිසා ෙනාෙව්. අම්මා තාත්තා ෙපාෙහාසත් වත්කම් ඇති 
නිසාම ෙනාෙව් දරැවා ෙපාෙහාසත් ෙවන්ෙන්. එම දරැවා 
එවැනි සශ්රික ජීවිතයක්  ලැබීමට ෙපර ජීවිතෙය් සම්පූර්ණ 
කරගත් ක�සල් තිබුණ නිසායි. ඊට අනුරෑපීව ෙපාෙහාසත් 
ෙදමාපියන්ට දාව දරැවා උපදින්ෙන්. ෙදමාපියන් දුප්පත් වුණාය 
කියලා සමාජෙය් ෙපාෙහාසත් 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 මව්ක�සක ප්රතිසන්ධිය 
ලබන්ෙන්. එම නිසා එම අහිංසක ෙදමාපියන්ට ෙචෝදනා 
කිරීම, දුක් දීම තව තවත් අක�සල් සකස් කරගැනීමක් . තමන්ට 
ලැබුණ ෙදය තමන්මයි ලබාගත්ෙත් කියලා ධර්මානුක�ලව 
ජීවිතයට ගලපාගන්න ද�ෙවන්න. අඩු තැන, වැරදුන තැන 
බලලා නිවැරදි කරගන්න. 

ඔෙබ් ඔය දුක ෙවන කව්රැවත් මැව්වා ෙනාෙව්. ෙලෝකය 
ෙදවියන්ටවත්, බ්රහ්මයන්ටවත් අයිති ෙදයක්  ෙනාෙව්. ෙමාකද 
ෙදවිෙයාත්, බ්රහ්මෙයෝත් යම් ෙමාෙහාතක තම දිව්ය බ්රහ්ම 
ජීවිත වලින් චුතව යනවා. තමාවත් තමාට අයිති නැති විට ඒ 
අය ෙකාෙහාමද ෙලෝකෙය් මැවුම්කරැවන් හිමිකරැවන් 
ෙවන්ෙන්. එෙහම නම් කාටද ෙලෝකය ඇත්තටම අයිති? 

ෙලෝකය අයිති සතර මහා ධාත�න්ටය. පඨවි, අෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, 
වාෙයෝ ඉහත ස් වභාවයන් හතර ද ෙලෝකෙය් හිමිකරැවන්ය. 
නිරත�රැවම මහා ප්රෙව්ගකාරී ෙව්ගයකින් අනිත්යභාවයට 
පත්ෙවන සතරමහා ධාත�ව ක්රියාත්මක භාවයට පත්කරන 
ක්රියාකරැෙවක්  ද සිටිනවා. ඒ තමා විඤ්ඤාණ ධාත�ව. ෙම් 
විඤ්ඤාණ ධාත�වට බැසගැනීමට නම් අත්යවශ්යෙයන්ම 
රෑපයක්  අවශ්යෙවනවා. විඤ්ඤාණයට බැස ගැනීෙමන් 
අනත�රැව සකස් ෙවන නාම රෑපයන්ෙග් ස් වභාවයන් 



96 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙව්ගයක් ම පමණයි. ඒ ෙව්ගය යනු අනිත්යභාවයයි. එෙස් නම් 
ෙම් ෙලෝකධාත�ව ත�ළ පරම හිමිකරැ අන් කිසිෙවක්  ෙනාව 
අනිත්යයයි. 
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තාක්ෂණයට ෙනාෙපෙනන 
ප්රඥාෙව් විද්යාව 

 
භි�ුවක්  එක් තරා කැළෑබද ආරණ්යයක වැඩ සිටියදී, 
සමාධිෙයන් පසුවන විට විඤ්ඤාණ ධාත�ෙව් ප්රෙව්ගකාරී බව 
පිංවත් ඔබට මැනවින් අවෙබෝධ කරගැනීමට හැකි 
ධර්මතාවයක්  දර්ශනය වුණා. ඒ තමයි ඕපපාතිකව උපත 
ලබන ය�යක�ෙග් ඉපදීම, එෙස්ත් නැතිනම් පහළවීම. 

පිංවත් ඔබ මවකට දරැෙවක්  බිහිවන හැටි, තිරිසන් සෙතක්  
විසින් පැටෙවක්  බිහිකරන සැටි. කිකිළිෙයක්  බිත්තර දමන 
හැටි දන්නවා. නමුත් ෙම් ජීවිතය සකස් වීම සඳහා මුල් 
ෙහ්ත�කාරණය වූ සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන්, කර්ම ශක් තිය, 
විඤ්ඤාණය ෙකායි ආකාරෙයන් ද ඕපපාතිකව බ්රහ්මෙයක් , 
ෙදවිෙයක් , ය�ෙයක් , ෙප්ර්තෙයක් , තිරිසන් සෙතක්  උපදින්ෙන්, 
මව්ක�ස ඇති කලල රෑපයට ෙකාෙහාමද විඤ්ඤාණය 
බැසගන්ෙන් කියලා දැකලා නැහැ. එය පියවි ඇෙසන් 
දකින්නත් බැහැ. අවිද්යාවක් ම වූ පෘතග්ජන ෙලෝකය විසින් 
‘විද්යාව’ ෙලසින් හඳුන්වන ෙදයටත් බැහැ. ප්රඥාෙව් විද්යාෙවන් 
පමණයි එය දැකිය හැක් ෙක්. සමාධිය ප්රග�ණ කළ සිතකින් 
පමණක්  දැකිය හැකි විෂයක් මයි. ෙමාකක් ද ෙම් විඤ්ඤාණය 
කියන්ෙන්? එහි හැඩය, වර්ණය, ස් වරෑපය හැසිරීම් රටාව 
ෙමාකක් ද? අපි ෙම්වාට පිළිත�රැ දකින්න හරි කැමතියි. 
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ෙම්වා නිසාම ෙනාෙයක්  දෘෂ්ඨිවල බැෙඳන්නත් හරිම කැමතියි. 
ෙම්වා ගැන ෙනාදැනීම නිසා සිදුකරගන්නා අක�සල්ද 
අප්රමාණයි. ය�යාෙග් ඕපපාතික පහළවීෙම්දී භි�ුවට මුළින්ම 
දර්ශනය වුෙණ් ෙව්ගෙයන් භ්රමනය වන සුළං සුළියක් . ෙමය 
හරියට දිය සුළියක ස් වභාවෙයන් ෙව්ගෙයන් භ්රමනය වුණා. 
ෙපාෙළාෙව් සිට අඩි 6ක්  පමණ ඉහළින් ෙමම සුළිය ඇති 
වුෙණ්. ෙම් සුළං සුළිෙය් ෙව්ගය, ප්රෙව්ගය කිසිදු යන්ත්රයකින් 
මැනිය ෙනාහැකි තරම් අති ප්රෙව්ගකාරියි. ෙමම ෙව්ගය විසින් 
ය� රෑපය නිර්මාණය වුණා. දැන් භි�ුව ඉදිරිෙය් සිදුවූ 
ෙව්ගවත් ක්රයාවලිය නිමාවී කළු පැහැති ය� රෑපෙය් කඳ 
ෙකාටස පැහැදිළිව දර්ශනය වුණා. සියල්ල සිදුවීමට තත්පර 
දහයකට වඩා ගිෙය් නැහැ. ෙම් ෙව්ගය ඔබ සමාධිය ත�ළින්ම 
දැකිය යුත්තක් . ෙමහිදී භි�ුවට දර්ශනය වූෙය් ඕපපාතිකව 
උපත ලද ය�යාෙග් කඳ ෙකාටස පමණයි. ෙබල්ෙලන් ඉහළ 
ෙකාටස ඒ ෙමාෙහාෙත් පහළවුෙණ් නැහැ. කළු පැහැති අඩි 
7ක්  පමණ උසැති හැඩි දැඩි ය� රෑපෙය් කය සහ මනස 
පහළවීම,ඉපදීම එම ෙමාෙහාෙත් සිදුවූව ද, ඇස, කන දිව, 
නාසය ඒ ෙමාෙහාෙත් පහළවුෙණ් නැහැ. ෙම් ය�යාෙග් 
ෙපනුෙමන් භි�ුව අනුමාන කෙළ් ෙමාහු සම්යදෘෂ්ඨීක 
ය�ෙයක්  බවයි. භි�ුව අනුමාන කෙළ් ෙප්ර්ත ජීවිතයක්  
ගතකරමින් සිටි පිංගැනීමට හැකි ෙප්ර්තෙයක් . 
භි�ූන්වහන්ෙස්ලා නිතිපතා අනුෙමෝදන් කළ පිං අනුෙමෝදන්ව 
ෙප්ර්ත ජීවිතෙයන් අතමිදී, ආරණ්ය ආර�ක සම්යදෘෂ්ඨීක 
ය�ෙයක්  ෙලස උපත ලද බවයි. ෙප්රතයාෙග් සිෙත් ඇති වූ 
අවසාන චුති සිත, ඊට කැමති උපාදානය ත�ළ බැසගත්තා. නව 
ය� ප්රතිසංධිය සකස්  ෙවන ෙමාෙහාෙත් එම සිත 
අනිත්යභාවයට පත්ෙවනවා ෙමාකද එම සිත ක්රියාත්මක වී 
අවසන්. ඒ ක්රියාත්මක භාවයම තමයි භි�ුව දැක් ෙක් එම 
චුතිසිත ක්රියාත්මක භාවයට පත්වී අනිත්යවනවිට ය�යාෙග් 
කය ෙහෝ මනස බාහිර රෑප සමග පස් සවීෙමන් නැවත නැවත 
සිත් සකස්  ෙවනවා භි�ුව සමාධිෙයන් ෙමතනදි අත්දැක් ෙක් 
ඕපපාතික සත්වෙයක්  මරණයට පත්ෙවන විට සකස්  වුණ 
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අවසාන සිත ඊට උපාදානය වු කර්මයට අනුරෑපීව සකස්  වුණ 
කර්මශක් තිය ‘සංස් කාර පච්චයා විඤ්ඤාණා’ කියන 
ධර්මතාවයට අනුවයි ෙම් උපත සකස්  වුෙණ්. 

දැන් ෙමාහු ජීවමාන ය�ෙයක් . ෙමතනදි භි�ුවට ඉතාමත් 
පැහැදිලිව අරමුණුවුණා විඤ්ඤාණ ධාත�ව හැඩයක්  වර්ණයක්  
ඇති රෑපයක්  ෙනාෙව්. විඤ්ඤාණ ධාත�ව වශෙයන් භි�ුව 
දැක් ෙක් අති ප්රෙව්ගකාරී ෙව්ගයක්  පමණකි. ෙව්ගය නිසාම 
එතන ශක් තියක්  ගැබ්ෙවලා තිෙබනවා හරියටම සුළංසුළියක්  
වෙග් ෙව්ගෙයන් භ්රමණය ෙවමින් ය� රෑපය නිර්මාණය 
වුණා. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙම් සිද්ධිය මතකයට එනවිට භි�ුවට 
සිනහාවක්  පහළෙවනවා. ෙමාකද ෙමතන ගතයුත� 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 වීදුරැ ෙපට් ටියක්  ත�ළ, ගල්ග�හාවක්  ත�ළ, සීල් කරපු 
ෙපට් ටියක්  ත�ළ, සිදුරක්  නැති කාමරයක්  ත�ළ ෙකාටුකරන්න 
සිරකරන්න පුළුවන් ෙදයක්  ෙනාෙව්. විඤ්ඤාණය කියන්ෙන් 
ධාත�වක් . එහි එකම ස් වභාවය ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට 
පත්වීමයි. එතෙකාට පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ සතර මහා 
ධාත�ෙව් ස් වභාවයන් ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. ෙම් 
ධාත�න් අනිත්යභාවයට පත්වීෙම් ෙව්ගය ත�ළ, අවකාශ 
ධාත�වක�ත් එහි සකස්  ෙවනවා. ෙම් අවකාශ ධාත�ව ත�ළින් 
විඤ්ඤාණ ධාත�ව ඕනෑම රෑපයක්  විනිවිද ගමන් කරනවා. අඩි 
100ක්  ඝන කමැති ෙලෝහ ක�ට් ටි වලින් තැනූ සිදුරැ ෙනාමැති 
කාමරයක්  ත�ළට නිෙම්ශයකින් ගමන් කිරීමට විඤ්ඤාණ 
ධාත�වට හැකිය. ෙමාකද ෙලෝහ ක�ට් ටියද නිරත�රැවම 
අනිත්යෙය් ෙව්ගයට නත�ව තිෙබන නිසා. 
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අෙප් සමාජෙය් සමහර පිංවත�න් විෙශ්ෂෙයන්ම යන්ත්ර, මන්ත්ර, 
ග�රැකම් කරන අයෙග් මතයක්  තිෙබනවා ෙප්ර්තෙයක්  , 
ය�ෙයක්  ෙබෝතලයක සිර කර තැබිය හැකිය කියලා. 
ෙතාවිලයක්  නටලා, රැපියල් දහස්  ගණනක්  වියදම් කරලා 
අමනුෂ්යයන්ව සිරෙකරැවා කියලා කට සීල් කරන ලද ෙබෝතල් 
මුහුදට දමනවා ඔබ දැකලත් ඇති. 

අමනුෂ්යෙයක්  කියන්ෙන් ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස , 
ශරීරය කියන ඉන්�ියන් හෙයන් පරිපූර්ණ සත්වෙයක් . එම 
ශරීරෙය් ඝණභාවයක්  නැහැ. සියුම් ශරීරයක�යි තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
ඉන්�ියන් බාහිර රෑප සමග ඵස් සය වීෙමන් අමනුෂ්යයින්ෙගත් 
පංච උපාදානස් කන්ධය සකස්  ෙවනවා. අමනුෂ්යයා ත�ළත් කාය 
සංස් කාර, වචී සංස් කාර, මෙනෝ සංස් කාර සිද්ධෙවනවා. 
ෙමවැනි අමනුෂ්යෙයක්  ෙබෝතලයක්  ත�ළ සිරෙකරැෙවාත් 
අනිවාර්යෙයන්ම කාය සංස් කාර, ආශ්වාස-ප්රශ්වාස 
ෙනාමැතිවීෙමන් පීඩා විඳිමින් මියයනවා. එෙහම මියගියා 
කියලා අවසාන වශෙයන් එම අමනුෂ්යයා ත�ළ සකස් ෙවන චුති 
සිත විඤ්ඤාණය ෙබෝතලය ත�ළ සිරවී තිෙබන්ෙන් නැහැ. 
ෙබෝතලය කියන්ෙන් සතර මහා ධාත�න්ෙගන් සැදුන රෑපයක් . 
එහි ස් වභාවය ෙව්ගෙයන් අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. ඒ 
අනිත්යෙය් ෙව්ගය ත�ළින් විඤ්ඤාණ ධාත�ව ගමන් කරනවා, 
උපාදානය සකස්  වුණ බැසගැනීම ෙවත. ෙමවැනි අවස් ථාවක 
අමනුස් සයා තමාව ෙබෝතලෙය් සිරකිරීමට කටයුත� කළ 
පුද්ගලයන් ෙකෙරහි ද්ෙව්ශයක්  සකස්  කරගැනීම නිසා, වඩා 
නපුරැ ෙරෞ�වූ ෙප්රත ය� ජීවිතයක්  ලබන්න පුළුවන්. එම 
අයෙගන් පළිගැනීම උෙදසා. ඒක නිසා ෙවන්න ඇති යන්ත්ර, 
මන්ත්ර ග�රැකම් කරන අයත්, එම මිථ්යාදෘෂ්ඨීක ෙස්වාවන් 
ලබන අයත්, දියුණුවක්  ෙනාමැති, පීඩාකාරී ජීවිත 
ගතකරන්ෙන්. ෙම්වා තමාෙග් ෙමෝහය නිසා සිදුවන 
තත්ත්වයන්. ෙමතැනදී වඩාත් බරපතළ තත්ත්වය නම් එවැනි 
අමනුෂ්යෙයක්  ෙබෝතලයක්  ත�ළ සිරෙකාට මරාදැමීෙම්දී 
බරපතළ අක�සලයක් ද සිදු වීමයි. 
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පිංවත් ඔබ ෙමෙහම සිතන්න. ඇමරිකාෙව් ජීවත්වන 
�ලාංකිකෙයක්  සිටිනවා. ෙමාහු රැකියාව සඳහා ඇමරිකාෙව් 
ජීවත්ෙවන්ෙන් ෙමාහුෙග් බිරිඳ, දරැෙවෝ ජීවත් ෙවන්ෙන් 
�ලංකාෙව්. විශාල ෙද්පලක් ද මව්රෙට් ෙමාහුට තිෙබනවා. 
ෙමාහු හදිස් සි අනත�රකින් ඇමරිකාෙවදී මියයනවා. මියයන 
ෙමාෙහාෙත් ෙමාහු ත�ළ ඇතිවන්ෙන් බිරිඳ, දරැවන්, ෙද්පල 
ෙකෙරහි චන්ද රාගයක් . ක�සල් සිතක්  මත�වුෙණ් නැහැ. දීර්ඝ 
කාලයක්  විෙද්ශගතව සිටි නිසා කළ පිංකම් තිබුෙණ් නැහැ. 
ශීලයක පිහිටිෙයත් නැහැ. එම නිසාම තෘෂ්ණාෙවන් ෙතත් 
වුණ සිත ෙප්ර්ත ප්රතිසංධියක්  ලබනවා. තමන්ෙග් බිරිඳ, දරැවන් 
, ෙද්පල සහිත නිවෙස්ම ෙම් ජීවිත මාරැව තප්පර දහයක්  ත�ළ 
සිදුෙවලා ඉවරයි. තප්පර දහයකට ෙපර ඇමරිකාෙව් සිටි 
මනුෂ්යයා ඊළඟ නිෙම්ෂෙය්දී � ලංකාෙව් තම නිවෙස් 
ෙප්ර්තෙයක් . ඇමරිකාෙව් මැරැණා කියලා පාර, මග, දිශාව 
ෙසායාගන්න අපහසුවුෙන් නැහැ. එය තමයි විඤ්ඤාණ 
ධාත�ෙව් ප්රෙව්ගකාරී විනිවිද ගමන් කිරීෙම් ශක් තිය. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් විඤ්ඤාණය මැජික් කරැෙවක්  යෑයි 
උපමාකර ඇත්ෙත් ෙමානතරම් අර්ථයකින්ද? ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් නමකට හැර අන් කවෙරක්  ෙමම 
මැජික් කරැ හඳුනාගන්නද? 

චත�රාර්ය සත්ය ධර්මයන් ෙලස, පටිච්ච සමුප්පාද ධර්මයන් 
ෙලස උන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කර වදාළ එම මැජික්  කරැ 
නිෙරෝධය කිරීෙම් මාර්ගය ෙමානතරම් නිරවුල්ද පැහැදිලිද 
අවෙබෝදාත්මකද. ඇසට ෙනාෙපෙනන උපකරණයකට 
හසුෙනාෙවන විඤ්ඤාණ ධාත�ෙව් සියුම් ක්රියාකාරීත්වය 
ෙලෝකෙය් නිර්මාණකරැවාය. ෙමාහුෙග් සූ�මභාවය 
ෙලාව්ත�රා සම්මා සම්බුද්ධ ග�ණෙයන් අවෙබෝධකර ෙලෝකයාට 
පහදා දුන්නා මිස ෙවන කව්රැන් ෙකෙස් නම් හඳුනාගන්නද? 
ෙමම ඉහත ෙකටි සටහන විඤ්ඤාණ ධාත�ෙව් ප්රෙව්ගකාරී 
අනිත්යභාවය හඳුනාගැනීමට ඔබට ප්රෙයෝජනවත් ෙව්වි. ෙමම 
සටහෙන් මුලින් සඳහන් කළ ඕපපාතික ය�යාෙග් උපෙත්දී 
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එම ය�යාෙග් ඉපදීම සිදුවූෙය් ෙබල්ෙලන් පහළ ෙකාටස්  
පමණි. එෙස් වූෙය් ඇයිද යන්න භි�ුව ෙනාදනී. එය අපට 
දැනගත හැක් ෙක් ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් නමකෙගන් 
පමණි. අපි ෙකෙස් නම් කියන්නද? 
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දිව්ය ෙලෝෙක සැපයි... එත්? 
 

අවිද්යාව පැත්තට ෙලෝකය බර ෙවන්නට බර ෙවන්නට 
ෙලෝකයා බර ෙවන්ෙන් තන්හාව ෙදසටයි. අවිද්යාෙව් දරැවා 
තමයි තන්හාව. අවිද්යාෙව් බර නිසා තන්හාෙව් ෙගාඩ සැප 
ෙලසයි සත්වයා දකින්ෙන්. ඒ නිසා සත්වයා නිරත�රැවම 
පිංකම් කරමින් ප්රාර්ථනා කරන්ෙන් දිව්ය ෙලෝක, මනුෂ්ය ෙලෝක 
සැපමයි. ෙමාකද සැපයට ඇති තන්හාව නිසා අවිද්යාව විසින් 
ඔබව නිරත�රැවම දැනුවත් කරනවා, ෙලෝකය ත�ළ සැප 
තිෙබනවා කියලා. ඔබව ඉදිරියට පදවනවා සැප ස් පර්ශ 
කරන්න. 

මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සැප ගැන ඔබට අත්දැකීම් තිෙබනවාෙන්. 
දුක්  කන්දක්  විසිත�රැ දවටනයක ඔතා, විසිත�රැ ඇඳුම් 
ආයිත්තම්, සුවඳ විලවුන්, යාන වාහන, ෙගවල් ෙදාරවල්, පවා 
දරැවන් සමඟ සැපයෑයි සිනාෙසමින් කරගසාෙගන යන 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සැප, ඔබ අත්දකිනවා ෙබාෙහාම 
කැමැත්ෙතන්. 

ෙම් කියන්න යන්ෙන් දිව්ය ෙලෝක සැප ගැනයි. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා එක දුප්පත් 
මනුෂ්යෙයක්  සිටිනවා, ඔහුට තිෙබන්ෙන් දිරාගිය පැල්පතක් . 
එහි වහළෙයන් අහස ෙපෙනනවා. බිරිඳ හරියට දර ඉපලක්  
වෙග්. අෙහ්නිය නිසාම විරෑපි ෙවලා. ධාන්ය මල්ෙල් අඩිෙය් 
ධාන්ය ටිකක්  තිෙබනවා. ෙම් මනුෂ්යයාට තිෙබන්ෙන් ඔය ටික 
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පමණයි. ෙම් මනුෂ්යයාට පැවිදිෙවන්න සිතක්  ආවත්, ෙම් 
දිරාගිය පැලත්, විරෑපී බිරිඳත්, හිස්  ධාන්ය මල්ලත් අතහැරීමට 
ඔහුට ෙනාහැකිය කියලා. බලන්නෙකෝ තන්හාෙව් ස් වභාවය. 

අනවෙබෝධය නිසාම, කෑදර සිත් ඇතිව පිළුණු වී යන ආහාර 
බුදින, ෙදතිස්  ක�ණපයකින් යුත� කයක්  දරන, දූවිලි අවු වැසි 
වලින් පීඩා විඳිමින් සැප ෙසායන අපි, ආහාර නිදි විෙව්කය 
ෙනාලබා සැප ෙසායන අපි, සිත� සිත� සම්පත් පහළවන දිව්ය 
ෙලෝකයට ගියෙහාත් ක�මකින් ක�මක්  ෙවයිද? 

දිව්ය ෙලෝකය කියන්ෙන් කාම පුරයක් . එහිදී සිත� සිත� සම්පත් 
ඔබට ලැෙබනවා. ඒ සියල්ල ඔබට ලැෙබන්ෙන් දිව්ය ඕජාව 
වශෙයන්. ඔබ කළ පිං වල ප්රමාණයට ඔබ ඉපෙදන දිව්ය තල 
වල පංති ෙභ්දයක් , පංති පරතරයක්  තිෙබනවා. ෙම් ෙභ්දය 
නිසා ෙදවියනුත් ගැෙටමින් අක�සල් කරගන්නවා. අතීතෙය් 
කළ ක�සල් අනුව තමයි ඔබට සැප ලැෙබන්ෙන්. ඔබ ෙමෙහම 
හිතන්න. මනුෂ්යෙයක්  ඉන්නවා... ඔහු දුප්පත්, උෙද් සිට රාත්රිය 
වනත�රැ ඔහු ක�ලී වැඩක්  කරලා කීයක්  හරි ෙසායාෙගන 
ෙගාස්  බත�යි පරිප්පුයි කාලා ජීවත්ෙවනවා. තව මනුෂ්යෙයක්  
ඉන්නවා, ඔහු ෙහාඳ රජෙය් රැකියාවක්  කරලා ෙහාඳ වැටුපක්  
අරෙගන අරෙකනාට වඩා ෙහාඳ ජීවිතයක්  ගතකරනවා. තව 
මනුෂ්යෙයක්  ඉන්නවා ඔහු ෙකෝටිපතිෙයක් . ඔහු තරැපෙහ් 
ෙහෝටලයකට ෙගාස්  අවන්හෙල් වාඩිවී ෙව්ටර්වරෙයක්  
පිළිගන්වන ආහාර වට් ෙටෝරැවට ඇඟිල්ල තබනවා. 
ෙමාෙහාතකින් ෙලෝකෙය් රසවත්ම ආහාර ෙව්ලක්  ඔහුෙග් 
ෙම්සයට එනවා. බලන්න ෙම් ත�න්ෙදනාම මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
ඉපැදුණ මනුෂ්යෙයෝ. නමුත් සංසාරෙය් කළ ක�සල් අක�සල් 
නිසා සැප ලැබීෙම් පරතරයක් , සීමාවක්  තිෙබනවා. මිනිසුන් 
දස ෙදෙනක්  ගතෙහාත් එම දසෙදනාට ලැබීෙම් ස් වභාවයන් 
දස ආකාරයක්  ෙවනවා. දිව්ය ෙලෝකෙයත් ෙම් වෙග්මයි. අර 
ෙකෝටිපති ව්යාපාරිකයා ආහාර වට් ෙටෝරැෙව් ඇති තමා 
කැමැති ආහාර වර්ගයට ඇඟිල්ල තැබූ සැනින් තමන් කැමතිම 
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ආහාරය ලැෙබනවා වෙග් ෙදවියන්ට යම් සැපක්  අවශ්ය යෑයි 
සිත� සැනින් එම සැපෙයන් ෙදවියාව තෘප්තිමත් ෙවනවා. 

සුපිරි ෙවළඳසලකට ෙගාස්  ෙකෙනක්  රැපියල් ෙදසීයක්  
ෙගවලා අයිස් ක්රීම් එකක්  කනවා. තව දුප්පත් අෙයක්  ගෙම් 
කෙඩ්ට ගිහින් රැපියල් දහෙය් අයිස් පලම් එකක්  කනවා. 
ෙදෙදනාම මනුෂ්යෙයෝ. ෙදෙදනාම කන්ෙනත් අයිස්  ක්රීම්. 
නමුත් ෙදෙදනා ලබනා රසෙය් ස් වභාවයන් ෙවනස් . ඒ 
ෙදෙදනාෙග් ලැබීෙම් විවිධත්වයයි. පිංකර ඇති ස් වභාවයන්ට 
අනුව ෙදවියන් දිව්ය ඕජාෙවන් තෘප්තිමත් ෙවනවා. ෙදවියන්ට 
තිෙබන්ෙන් ඕලාරික කයක් . එම ඕලාරික කය ඝන භාවයට 
පත්කරගැනීමට දිව්ය ෙලෝකවල ෙදවියන්ට පුළුවන් වෙග්ම, 
සමාධිෙයන් පරිපූර්ණ, ප්රඥාව වඩන භි�ුවටද ඕලාරික 
භාවෙයන් මුදවා ඝන ස් වභාවෙයන් ෙදවියන් දර්ශනය ෙවයි. 
ඕලාරික කයක්  තිබුණද ෙදවියන්ට ආයතන හයක්  (සලායතන) 
මනුෂ්යයාට ෙස්ම ඕලාරික කය ඇසුරැෙකාටෙගන පිහිටා ඇත. 
එෙහයින් මනුෂ්යයාට ෙස්ම නිරත�රැවම ඇතිෙවමින් 
නැතිෙවන සිත් ෙදවියාටද හටගනී. කාම ෙලෝකයක සැප 
විහරණය කරන ෙදවියාද සතර මහා ධාත�න්ෙගන් නිර්මානය 
වූ, අනිත්ය ඕලාරික කයක් ද, නිරත�රැවම ඇතිෙවමින් නැතිවී 
යන සිතක් ද ඇති සත්වෙයකි. ෙදවියන් ත�ළද සත්වෙයක්  
පුද්ගලෙයක්  නැත්ෙත්ය. ෙදවියන් සැප විඳිනවා යනු, 
ක්රියාත්මක ෙවනවා යනු ස් පර්ශය නිසා ඇතිවන ෙව්දනාවක්  
පමණක් මය. මනුෂ්යයින් වශෙයන් මහා පිංකම් කරමින් ඔබ 
යන්නට ප්රාර්ථනා කරනා සුරපුරය ඔතැනය. දිව්ය ෙලෝක වල 
දිව්ය සැපය ලැෙබන්ෙන් දිව්ය ඕජාව ෙලසින්ය. දිව්ය ඕජාව 
යනු සුන්දර අත්දැකීමකි. ෙදවියන් ෙමම දිව්ය ඕජාව අතහැරීම 
උපරිමෙයන් පූර්ණ කළ භි�ුවටද, නිවන් අවෙබෝධය ලබාගත් 
භි�ුවටද අත්යවශ්යම අවස් ථාවලදී ලබාෙදයි. 

ඔබ ෙමෙහම සිතන්න. භි�ුවක්  හුෙදකලා වනෙය් ක�ටියක 
වැඩ සිටින විට ආහාර මද බව නිසා ෙල් වල සීනි අඩුවී 
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අසනීප ෙවනවා. ෙමය සිදුවන්ෙන් රාත්රිෙය්දී. භි�ුව දැඩි 
ෙව්දනාවට පත්ෙවනවා. ක�ටිය ත�ළ ගිලන්පසක්  සාදා ගැනීමට 
සීනි ෙත්ෙකාලවත් නැහැ. අත්හැරීෙම් උපරිමය නිසා. භි�ුව 
ෙමාකද කරන්ෙන්. රිදුම් ෙදන, කලන්තෙයන් අප්රාණික වන 
කයත් සිතත් මෙග් ෙනාෙවයි. මට අයත් ෙදයක්  ෙනාෙව් 
කියලා අතහරිනවා. ෙලෝකෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨම අතහැරීම ප්රතිපදාෙව් 
ෙයෙදන භි�ුවක්  සිත කය අතහරින ෙමාෙහාෙත් ෙලෝකය 
කම්පා ෙවනවා. ෙලෝකය නිරැද්ධ ෙවනවා. එය දිව්ය ෙලෝක 
වලට දැෙනනවා. ෙදවියන් ෙසායනවා ෙමාකක් ද වුෙණ්a 
කියලා. ෙදවියන් දකිනවා අසවල් තැන වැඩසිටින භි�ුවෙග් 
අතහැරීමයි ෙම් දැනුෙන් කියලා. ඒ ෙමාෙහාෙත්ම දිව්ය ඕජාව 
ෙදවියන් එම භි�ුවට සමාධිය ත�ළින් ලබාෙදනවා. දිව්ය ඕජාව 
භි�ුව විඳින්ෙන් මනසින්. සීනි අවශ්ය නම් භි�ුවෙග් ෙදෝතට 
රන්වන් පාට සීනි අහුරක්  ලැෙබනවා. අත රන් වෙග් 
දිලිaෙසන භි�ුව මනසින් එය විඳිනවා. වළඳනවා. පිෙයවි 
සිහිෙයන් අවධිෙය්දී ෙනාෙවයි ෙමය ෙවන්ෙන්. සමාධිගත 
නින්ෙද්දියි. භි�ුව පැය කිහිපයකින් අවධිවන්ෙන් ශරීරෙය් තිබූ 
ෙරෝගී බව දුරැවී පූර්ණ සුවය ලැබීෙමන්. ෙමාකද ශරීරයට 
අවශ්යව තිබූ සීනි ප්රමාණය දිව්ය ඕජාව වශෙයන් භි�ුවෙග් 
ශරීරයට ලැබුණු නිසා. හැබැයි ෙදවියන් ඕජාව ෙදන්ෙන් සිත 
කය අතහැරිෙයාත් පමණයි කියලයි භි�ුව සිතන්ෙන්. ප්රඥාව 
ෙහාඳින් වැඩීෙමන් පමණයි, අවංකවම කය, සිත අතහැරිය 
හැක් ෙක්. එෙහම වුෙණාත් තමයි එම කම්පනය දිව්ය ෙලෝකයට 
දැෙනන්ෙන්. 

දිව්ය ෙලෝකෙය් නිරත�රැවම සඡ්ජායනා කරන හඬ, විෙටක 
පිරිත් හෙඬ් ස් වභාවෙයන්ද තවත් ෙව්ලාවන්ට ෙකෝවිල් වල 
පූජාව තබනෙකාට ශබ්ද පූජාෙව්දී ෙලාක� නලාවකින් නැෙගන 
හෙඬ් ස් වභාවෙයන්ද ඇෙසනවා. වනෙය හුෙදකලා ක�ටි වලදී 
ෙමම හඬ රාත්රී යාමෙය්දී ෙහාඳින් ඇසිය හැකිය. මුහුද ගංගා 
දිය ඇලි අසල අපි වාඩිවී සිටියදී ෙමානතරම් මිහිරි රිද්මයන් 
අපට ඇෙසනවාද. කැලයක රාත්රියට සුළඟ ඇති ෙවලාවට 
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අපූරැ සංගීතයන් මැෙවනවා. ෙම්වා කවුරැවත් කරන, වයන 
ෙද්වල් ෙනාෙව්. පස් සය නිසා ඇතිවන ෙව්දනාවන්. කාම 
ෙලෝකයක්  වුවද පිනැති ෙදවියන් ජීවත්වන නිසා එම පිං 
මහිමය නිසාම ෙමවැනි සඡ්ජායනා, සංගීත රිද්ම ස් වභාවයන් 
දිව්යතලවල රැව්ෙදනවා. අර ගෙඟ්a මුහුෙද් දිය ඇල්ෙල් 
රිද්aමය වෙග්. පිෙන් ආශ්චර්යය නිසාම ෙදවියන් ආස කරන 
හඬ රිද්මය, ඒ ෙමාෙහාෙත්ම ඇතිෙවලා ෙදවියන් තෘප්තිමත් 
ෙවනවා. දැන් ඔබ සිතන්නෙකෝ ෙමවැනි කාම ෙලෝකයක ඔබ 
උපත ලැබුෙවාත් ෙමම කාමෙයන් ඔබට අත්මිෙදන්න පුළුවන් 
ෙවයිද? 

ඔබ මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් පිංකම් කර ලැබූ දිව්ය කාම සම්පත 
නිසාම පිරිහීමට පත්වී නැවත සතර අපායට වැටීෙම් ඉඩකඩ 
ඉතාමත් වැඩිය. දිව්ය ෙලෝකවල බුද්ධ රත්නයද, සංඝ රත්නයද 
වැඩ සිටින්ෙන් නැත. නමුත් ධර්මරත්නය වැඩ සිටියි. එෙහත් 
ධර්මය මත�කර ෙපන්වීමට බුද්ධ රත්නයද, සංඝ රත්නයද වැඩ 
ෙනාසිටින නිසා ෙදවිෙයෝ අනාථෙයෝය. එෙහත් ෙදවියන් ද� 
නම් සංඝ රත්නය වැඩසිටින මනුෂ්ය ෙලෝකයට පැමිණ 
සද්ධර්මය ශ්රවණය කර අවෙබෝධය ලැබිය හැකිය. 

භි�ුවක්  කැලෙය් හුෙදකලා ක�ටියක වැඩ සිටින විට රාත්රිෙය් 
පැමිණි දිව්යාංගනාවක්  ගැන ඔබට කියන්නම්. එක්  රාත්රියක 
භි�ුවක්  සමාධිෙයන් පසුවන විට දිව්යාංගනාවක්  දර්ශනය විය. 
ඇය සිටිෙය් පාෙවමින්ය. වැඩි ඉහළක ෙනාෙව්. ඇයෙග් 
ස් වභාවය අති සුන්දරය. ඇය සිහින්ය. දිගැටිය. දිග ෙක්ශ 
කලාපයකින් යුක් තය. එය පාදාන්තය දක් වා දිගය. ඇය 
ප්රභාශ්වර සුදු පැහැතිය. පැහැදිලි සුදු වලාක�ළක පාටය. 
ඇයෙග් සියුම් ඝන කය ප්රභාෂ්වර සුදු පැහැෙයන් යුක් ත විය. 
හරියට ශරීරයට හිරෙවන සුදු දිග ගවුමක්  ඇඳසිටියා ෙස්ය. 
ඇයෙග් ශරීරෙය් ෙදපා ප්රෙද්ශය සිහින් වී ෙගාස්  තිබිණි. ඇය 
භි�ුව ඉදිරිෙය් තරමක ඉහළින් සරැංගලයක්  පාෙවනවා ෙස් 
පාෙවමින් සිටියාය. ෙමවැනි රෑප දර්ශනය වීෙම්දී භි�ුවෙග් 
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ස් වභාවය ෙම් ආකාරයට පිං දීමය. "ෙමම භි�ුවෙගන් ඔබට 
යම් ක�සලයක් , පිනක්  ගතහැකි නම් එය භික් ෂුවෙග් යෑයි 
ෙනාසිතා ඔෙබ් යෑයි සිතා ඔබ අනුෙමෝදන් වී සුවපත් 
ෙවන්න" භි�ුව ෙමෙස් සිත�විට ඇය නැතිව ගියා. 

ෙදවැනි දවෙස් රාත්රිෙය්ත් ඇය ෙපර දින ෙස්ම දර්ශනය වුණා 
ෙපරදින සිටි ස් වරෑපෙයන්ම. එදාද භි�ුව ෙපරෙස්ම පිං 
දුන්නා. ඇය නැවතත් ෙනාෙපනී ගියා. මැය ෙමෙස් දර්ශනය 
වුවද භි�ුවට ඇය ගැන ක�ත�හලයක් , ඇය දැකීෙම් කැමැත්තක්  
ෙනාතිබිණි. ඇය ගැන මතකයද, අවධානයක් ද ෙනාතිබිණි. 
ෙනාසිත� ෙමාෙහාතක ඇය දර්ශනය වනවා පමණි. ෙම් වන 
විට භි�ුව සිටිෙය් දිව්ය ෙලෝක සංඥාවලින් මිදීය. දිව්ය 
ෙලෝකයත්, එහි ජීවත්වන ෙදවියනුත් අසූචිෙගාඩක්  මත 
ජීවත්වන පණුකැළක්  ෙලස භි�ුව අවෙබෝධෙයන් 
දැනසිටිෙය්ය. එනිසා දිව්යාංගනාව භි�ුවට තවත් 
අනිත්යභාවයට පත්වන රෑපයක්  පමණක්  විය. ෙමෙස් 
පසුෙවද්දී ත�න්වැනි දින රාත්රිෙය් ඇය ෙපරෙස්ම දර්ශනය විය. 
ත�න්වැනි දිනෙය්දී භි�ුව ඇයට ෙපරෙස්ම පිං දුන්ෙන්ය. ඇය 
ෙනාෙපනී ගියාය. ඇය පැමිණි විට විනාඩි දහයක පමණ 
කාලයක්  භි�ුව ඉදිරිෙය් පාෙවමින් සිටින්නීය. හතරවැනි 
දිනෙය්දී ඇය ෙපර ස් වභාවෙයන්ම භි�ුවට දර්ශනය විය. 
භි�ුව දැන් ඇය ගැන අවෙබෝධය ලබා අවසන්ය. ඇයට දින 
ත�නක්  පිං දුන්නද ඇයට පිං අනුෙමෝදන් වූෙය් නැත. ඇයට 
භි�ුව දුන් පිං අනුෙමෝදන් වූවානම් පළෙවනි දිනයට වඩා 
ෙදවැනි දිනෙය්දී ප්රභාශ්වර විය යුත�ය. ඇයෙග් දිව්ය�ය 
ධනාත්මක බවක්  විද්යාමාන විය යුත�ය. එෙහත් එය එෙස් 
ෙනාවිණ. ඇය මුල් දිනෙය් දර්ශනය වූ ස් වරෑපෙයන්ම 
හතරවැනි දිනෙය්දීද දර්ශනය විය. ෙමයින් පැහැදිලිවන්ෙන් 
ඇයට පිං අනුෙමෝදන් ෙනාවූ බවයි. ෙමම දිව්යාංගනාව 
අනුන්ෙග් පිං අවශ්ය නැති, පිෙනන් පිරැණු ස�ක දිව්ය 
ෙලෝකෙය් වැඩ වසන දිව්යාංගනාවක්  බවයි. ඇයට භි�ුව දුන් 
පිං අවශ්ය නැත. ඇයට අවශ්ය භි�ුව දකිමින් සත�ටු වීමටය. 
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නැතෙහාත් භි�ුවට ගරැ කිරීමට, නමස් කාර කිරීමටද විය 
හැකිය. ෙම් ෙදකින් ක�මක්  සඳහාද යන්න භි�ුවට ඇයෙග් 
ඉරියව් වලින් දැනගත ෙනාහැකි විය. ඇය සත�ටින් 
ප්රෙමෝදෙයන් සිටින බව පමණක්  භි�ුව හඳුනාගත්ෙත්ය. 
හතරවැනි දිනෙය්දී භි�ුව ඇයට ෙමෙස් අවවාද කෙළ්ය. "ඔබ 
ෙමාකක් ද ෙම් කරන්ෙන්. ඔබ විහිළුවක්  කරනවාද? ඔබ කව්ද? 
සමහර විට ඔබ භි�ුවෙග් මිය ගිය මවුද දන්ෙන් නැහැ. ෙවන 
දිව්යාංගනාවක් ද දන්ෙනත් නැහැ. ෙම් භි�ුව ෙහට අපවත් 
ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම වුෙණාත් ඔබට භි�ුව දැකලා 
සත�ටුෙවන්න පුළුවන් කමක්  නැහැ. ඔබට පිං අවශ්ය වුවද 
ෙදන්න ෙකෙනක�ත් නැහැ. ඔබ ඔය දිව්ය සැප අවසන් වුණාම 
අසරණ ෙව්වි. නැවත සතර අපායට වැෙට්වි. එදාට ඔබව 
ෙබ්රාගන්න කවුරැවත් නැහැ. ඒ නිසා ඔබ ෙම් පිං අනුෙමෝදන් 
ෙවලා සැපවත් ෙවන්න. සතර අපාෙයන් මිෙදන්න. ෙම් භි�ුව 
ෙස්ම අනිත්ය වඩන්න" කියලා භි�ුව අනුෙමෝදනාවක්  කළා. 
ෙමෙස් අවවාද කළ ද ඇය පස් වැනි දිනෙය් රාත්රෙය්ද ෙපර 
ස් වභාවෙයන්ම භි�ුව ඉදිරිෙය් පාෙවමින් සිටියාය. ඇයට පිං 
අනවශ්ය බව දැන් ස් ථිරය. ඇයට දිය යුත්ෙත් පිං ෙනාව, ප්රඥාව 
වැඩීමට සංඥාවක්  බව භි�ුවට අවෙබෝධ විය. මන්ද අනුන්ෙග් 
පිං අනවශ්ය, මහා පිනැති දිව්යාංගනාවක්  නිසාය. ඇය සසර 
ප්රඥාව වඩා ඇත. එෙහත් දිව්ය ෙලෝකෙය් කාම සම්පත් මැද 
ෙකළිෙලාල් දිවියක්  ගතකරන නිසා ප්රඥාව යටපත්වී සැඟවී 
ෙගාස්  තිෙබ්. භික් ෂුව දිව්යාංගනාවෙග් සැඟවී තිබූ ප්රඥාව 
මත�කර දීමට ඇයව ෙමෙස් දැනුවත් කෙළ්ය. 

aපුෙත් ඔබට ෙම් භි�ුව කථාකරන අවසාන අවස් ථාව. ඔබට 
ෙදන අවසාන අවවාදය. දින හතරක් ම භි�ුව ඔබට පිං 
දුන්නා. ඔබ ඒවා අනුෙමෝදන් වූෙය් නැහැ. ඔබ 
භාග්යවන්තියක් . ඔබ ෙම් භි�ුව ෙදස ෙහාඳින් බලන්න. භි�ුව 
පරිහරණය කරන ත�න් සිවුර ෙදස ෙහාඳින් බලන්න. එක 
ෙව්ෙලන් පමණක්  පිණ් ඩපාතෙයන් යෑෙපන ෙම් පාත්රය ෙදස 
ෙහාඳින් බලන්න. ෙම් සයනය, ෙම් ක�ටිය ෙදස බලන්න. 
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භි�ුවෙග් ප්රතිපදාව ෙදස බලන්න. භි�ුවෙග් අතහැරීම ෙදස 
බලන්න. ෙම් භි�ුව අනිත්ය වඩන්ෙන් යම් ෙස්ද ඔබද ඔය 
දිව්ය සැප, දිව්ය ඕජාව, දිව්ය ශරීරය, ඔය රෑපය අනිත්ය බව 
දකින්න. ඔය ඇස, කන, නාසය, දිව, ඕලාරික ශරීරය, සිත 
අනිත්ය බව දකින්න. කවදාහරි දිනයක ඔය දිව්ය සැප 
අනිත්යභාවයට පත්වී ඔබ දිව්ය ෙලෝකෙයන් චුතෙව්වි. දිව්ය 
සැප අහිමි වන බව දැකලා ඔබ එදාට හඬාවැෙට්වී. ඔබ ඔය 
සැෙපන් මිදිලා සතර අපායට වැෙට්වී. පුෙත් ඔබ ඔය විඳින 
සිත ඔෙබ් ෙනාෙවයි කියලා අතහරින්න. ඔය ස් වර්¨ණහංසියක්  
බඳු කය ඔබට අයිති නැති අනිත්යයට අයත් ෙදයක්  යෑයි 
කියලා අතහරින්න. සියල්ල අනිත්ය බව දකින්න. ෙම් භි�ුව 
ඔබව දකින අනිත්ය සංඥාෙවන්ම ඔබ භි�ුව ෙදස බලන්න. 
ෙම් භි�ුවද මැෙරන, ෙලඩ ෙවන, වයසට යන ස් වභාවෙයන් 
යුක් ත බව දකින්න. ෙම් භි�ුව ෙදස නැවැත නැවත බලන්න. 
ඔබ අවෙබෝධය ලබන්න. ධර්මය දැක් ක ෙකෙනක්  ෙවන්න. ඔබ 
ෙසෝවාන් ඵලයට පත්ෙවන්න. දිව්ය ෙලෝකෙයන්, සතර 
අපාෙයන් මිෙදන්න. බ්රහ්ම ෙලෝකයට ෙගාස්  කල්ප ගණනක්  
වුවද ගතකරන්න. ඒකට ප්රශ්නයක්  නැහැ. ෙමාකද කවදාවත් 
ඔබ නැවත සතර අපායට වැෙටන්ෙන් නැහැ. භි�ුවට අවශ්ය 
ඔබව සතර අපාෙයන් මුදවන්න පුෙත්. මෙග පුෙත් භි�ුව 
කියන ෙදය ඔබ අසන්න" භි�ුව රාත්රිෙය් පැය කාලක්  පමණ 
ඉහත බණ ශබ්ද නගලා ෙද්ශනා කළා. එදායින් පසු නැවත එම 
දිව්යාංගනාව ෙනාපැමිණියාය. ෙනාදුටුෙව්ය. ඇයට ක�මක්  
වූෙය් දැයි භි�ුව ෙනාදනී. එෙහත් ඇය සසර ප්රඥාව වඩා 
පුරැෂ දිව්යාංගනාවක්  නිසා භි�ුව විසින් ෙද්ශනා කරන ලද 
අනිත්ය සංඥාව ඒ ෙමාෙහාෙත්ම අවෙබෝධ වීෙමන් ඇය දිව්ය 
ආත්මභාවෙයන් මිදී බ්රහ්ම ෙලෝකෙය් උපතක්  ලබන්නට ඇතැයි 
භි�ුව අනුමාන කරයි. එෙහත් එය නිවැරදිව ෙනාදනිමි. 

භි�ුවට දිව්යාංගනාව දර්ශනය වන්ෙන් සමාධිය ත�ළ සිටියදීය. 
එෙහත් ඇයට බණ කියන විට ඇය සමඟ කථා කරන විට 
සමාධිය නැතිවන නිසා ඇයව දර්ශනය ෙනාෙව්. එෙහත් ඇය 
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එහි සිටින බව භි�ුව දනී. එම දිව්යාංගනාවෙග් සුක�මාල බව, 
සැහැල්ලුව, ලාලිත්යය, රිද්මය ෙකාෙතක් ද කිවෙහාත් ඇය 
පෘතග්ජන ස් වභාවෙය් ෙකෙනක�ට කාමෙය් පාරාදීසයකි. දිව්ය 
ෙලෝකය යනු එවැනි කාම පාරාදීසයකි. ෙමවැනි කාම 
ෙලෝකයක්  ඔබ නිරත�රැවම ප්රාර්ථනා කරන්ෙන් නම් එය මහා 
මුලාවකි. දිව්ය සැප නිරත�රැවම ඔබට අක�සල් රැස් කර 
ෙදන්නකි. මන්ද ඔබ ත�ළ භවයට ඇති කැමැත්ත නිසා 
නිරත�රැවම තන්හාෙවන් සිත පිaරී පවතී. දිව්ය සැප විඳීම යනු 
ෙමම කාම ෙලෝකය තන්හාෙවන් බදාගැනීමයි. රස විඳීමයි. ඒ 
තන්හාව නිසා ඇතිවන අක�සල් වලින් ඔබව නැවත සතර 
අපායට ගාල් කරයි. එෙහත් ෙමම දිව්යාංගනාව මිනිස්  ආත්ම 
වල ඉපිද ප්රඥාව වඩා තිබුණු නිසා ලැබුණු අවස් ථාෙවන් 
ප්රෙයෝජනය ගැනීමට ඇයට සමහරවිට හැකිවිය. ඔබද ක�මන 
පිංකම කළද එම පිංකම්වල අනිත්ය ස් වභාවය, අනිත්ය සංඥාව 
වැඩීමට සරළව ෙහෝ පුරැදුෙවන්න. දිනකට ඔබ පැය කාලක්  
අනිත්ය සංඥාව වැඩුෙවාත් එය ඔෙබ් ආධ්යාත්මය ත�ළ 
තැන්පත් ෙවලා කවදාහරි දවසක ඔබට සසර දුකින් 
ගැලෙවන්න උපකාර ෙවනවා. 

ඉහත දිව්යාංගනාවත් අතීත බව වල පිංකම් කරලා අනිත්ය 
සංඥාව සරළව ෙහෝ වඩා තිබූ නිසයි පිංකම් නිසා දිව්ය සැපත්, 
අනිත්ය සංඥාව වැඩීම නිසා (ලැබුණා නම්) බ්රහ්ම සැපත් 
ලැබුෙණ්. දිව්ය ෙලෝකවල වැඩ සිටින ෙදවිවරැ ත�ළ මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය්දී වඩන ලද ප්රඥාව ඇත. එෙහත් දිව්ය ෙලෝකෙය් කාම 
සම්පත් නිසා ප්රඥාව යටපත් ෙව්. ෙමම දිව්යාංගනාවද භි�ුව 
ඉදිරියට පැමිණිෙය් සත�ටුවීම සඳහාය. එෙහත් භි�ුව ඇයට 
සුදුසුම කමටහනින් යටපත්ව තිබූ ප්රඥාව මත�කර දුන්නායෑයි 
අනුමාන කරමි. ෙම් සෑම ෙදයක් ම ධර්මෙය් ආශ්චර්යයන්ය. 
භි�ුවෙග් ආශ්චර්යයක්  ෙනාෙව්. ඔබත් සියල්ල අතහරින්න. 
එවිට ඔබට සියල්ල ලැෙබ්වී. සියල්ලම ඔබට ලැෙබන විට ඒ 
කිසිවක්  ඔබට අවශ්ය ෙනාෙව්. මන්ද ඔබ සියල්ලම අනිත්ය 
වශෙයන් අවෙබෝධකර ඇති නිසාය. 
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ඔබ ල� ගණන් ධනය කාලය වියදම් කර පිංකම් සිදුකරමින් 
ප්රාර්ථනා කරන ෙලස ස් ථිරවම ඔබ මහා සැප සහිත 
ෙදවිෙයක් , දිව්යාංගනාවක්  වුෙනාත් ෙමවැනි සුක�මාල දිව්ය 
ක�මාරයන්, ක�මරියන් ඔබව ක�ල්මත් කරාවී. ඔබව පිස් සු 
වට් ටාවී. අවසානෙය් ඔබට හිමිවන්ෙන් භවෙය් පිස් සන්ෙකාටුව 
වන සතර අපායමය. වර්තමානෙය්ද භවෙය් පිස් සන් ෙකාටුෙව් 
දුක් විඳින්ෙන් අතීතෙය් අනන්ත අප්රමාණ දිව්ය මනුෂ්ය සැප විඳි 
ෙකළිෙලාල් දිව්ය දිව්යාංගනාවන්ය. එදා දිව්ය ඕජාව, රාජ 
ෙභෝජන වැළ» ඔවුන් අද සතර අපාෙය් ෙසම්, ෙසාටු, 
මළමුත්රා, ගින්දර, පුන්නක් ක�, තණෙකාල අනුබව කරයි. ෙමය 
නිමා ෙනාවන චක්රයකි. පටන් ගැන්මක් , අවසානයක්  
ෙනාමැත. ඔබට ඇත්ෙත් වෙට් යැම පමණකි. ඔබට මින් 
ගැලවීමට නම් චක්රයම නිවා දැමිය යුත�ය. ඔබම අවුලුවාගන්නා 
ගින්න කවදාෙහෝ දිනයක ඔබම නිවාගත යුත�ය. එය ෙවන 
අයක�ට කළ ෙනාහැක් කකි. මන්ද ගිණි අවුලුවන්ෙන් ඔබම 
නිසාය. ඔබම අවුලුවාගන්නා ගින්නකින් ඔබම දැෙවන අංක 
එෙක් ෙමෝහබරිත සත්වයා පෘතග්ජන සත්වයාය. 

ඔබට ඉහත කථාව කියවන විට හිෙතන්නට ඇති අෙන් මටත් 
ෙම් අත්දැකීම ලබන්නට ඇත්නම් කියලා. ඔබ එෙහම 
සිත�ෙවාත් ඔබට ෙමම අත්දැකීම කවදාවත් ලබන්න බැහැ. ඔබට 
එම අත්දැකීම ලබන්න නම් ඇතිවූ එම ෙකෙලස්  සිත අනිත්ය 
වශෙයන් දැකලා අතහරින්නට ඕෙන්. එවිට ඔබට 
දිව්යාංගනාවක්  ෙනාව දිව්යෙලෝකයම දැකිය හැකිය. එෙහත් ඔබ 
ජයග්රාහකෙයක්  වන්ෙන් දිව්යාංගනාවක් , දිව්ය ෙලෝකය 
දැකීෙමන් ෙනාව දිව්ය ෙලෝකයම අතහැරීෙමන්ය. දිව්ය සැප 
දකින, පතන සිත තිෙබනතාක්  ඔබට දිව්ය ෙලෝකය අත්හල 
ෙනාහැක. ඔබ එහි පදිංචිකරැෙවකි, සාමාජිකෙයකි. ක�ළිය, 
සාමාජිකත්වය ඉවරවුනු තැන, ෙවන තැනක්  ෙසායා යා යුත�ය. 
අලුත් තැන ෙසායාගන්ෙන්ද ඔබ විසින්මය. ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
ඔබ ඉන්නා තැන ෙතෝරාගන්ෙන්ද ඔබමය. ඔබම ෙතෝරාගන්නා 
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ජිවිතයට ෙමානතරම් ප්රශ්න තිබුණද ඔබ ෙනාගැෙටන්න. ඔබ 
ගැටුෙණාත් ඔෙබ්ම ෙතෝරාගැනීමට ඔබ කරන ෙ�ෝහිකමකි. 

මිනිසුන්ෙගන් සියයට සියයක් ම ෙරෝගී වන්ෙන් ඉන්�ියන් හය 
පිනවීමට යැම නිසාය. දිවට, කයට රස පහස ෙසායන්නට 
යැම නිසාය. දියවැඩියාව, අංශභාගය, ෙකාෙලස් ටෙරෝල්, 
ලිංගික ෙරෝග, සෙම් ෙරෝග..... 

රිය අනත�රකින් අංගවිකල වන ෙරෝගියාට එෙස් වූෙය් රියදුරා 
මත්වත�ර බීම නිසාය, නැතිනම් අධික ෙව්ගය නිසාය. එෙස්ත් 
නැතිනම් පදිකයාෙග් ෙනාසැලකිල්ල නිසාය. ෙම් සියල්ල ත�ළ 
තිෙබන්ෙන් තන්හාවය. අපි ෙව්ගෙයන් යන්ෙන් යමක්  
ඉක් මනින් ස් පර්ශ කිරීමටය. වැඩිපුර අයිතිකර ගැනීමටය. 
පළෙවනියා වීමටය. සියල්ල ත�ළ තන්හාවයි තිෙබන්ෙන්. සැප 
ෙසවීෙම් ෙමෙහයුම නිසා මිනිසා දුකට පත්වී ෙරෝගීභාවයට 
පත්වී අසරණවනවා ෙස්ම, දිව්ය ෙලෝකෙය් ෙදවියන්ද 
දිව්යාංගනාවන්ද සැප පසුපස හඹා යැම නිසා මනුෂ්යයන් 
ෙස්ම පිරිහීමට පත්වී දුකට ඇද වැෙට්. ඔබ පතන ආශ්චර්යමත් 
දිව්ය සැප ගැන ඔබ විෙව්කීව නැවත සිතාබලන්න. දිව්ය 
සැපත ඉහත ස් වභාවයමය. එෙහත් දිව්ය ෙලෝකෙය්ද ශීලෙයන් 
පරිපූර්ණ, මත� පාරමී ධර්මයන් වඩන මෙහ්ශාඛ්ය ෙදවිවරැ 
සිටිති. 
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සැපෙයන් එහා ගිය 
නිදහස් වීමක හිමිකරැෙවකි ඔබ 

 
විඤ්ඤාණධාත�ෙව් ආධිපත්යයට නත�වී ජීවත්වන ෙලෝකෙය් 
බහුතරයක්  ජනතාව අදහන ආගම්වල ෙදවියන් බ්රහ්මයන් 
තමන්ෙග් ගැලවුම්කරැවන් ෙලස දකිනවා. එම පිංවත�න් 
එෙහම කියන එක සාධාරණයි. ෙමාකද එම ආගම්වල 
ශාස් තෘවරැන් ආගම් නායක උත�මන් පූජක උත�මන් බ්රහ්ම දිව්ය 
සංඥාවලින් ඔබ්බට ගිය පිංවත් පිරිසක්  ෙනාෙව්. ඒ නිසා ඒ අය 
දිව්ය සැප රෑපී අරෑපී බ් රහ්ම සැප උපාදානය ෙකාටගත්තා. 
ඉන් ඔබ්බට යන්න ඒවාෙය් අනිත්ය දකින්න එම පිංවත�න්ට 
ෙහ්ත� සකස්  උෙන් නැහැ. ඉහත සැප ෙකෙරහි ඇති කරගත් 
ඡන්දරාගය නිසා එම පිංවත�න් දිව්යතල බ්රහ්මතලවල 
ෙකාටුවුණා හිරවුණා. එහි ප්රතිඵලය නැවත භවයක්  
සකස් වීමයි. ඒ කියන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ වල 
හිමිකරැවන් වීම. ෙලෝකෙය් යම් පුරැෂෙයක් , ස් ත්රියක්  
ෙදවිෙයක්  ළඟට බ්රහ්මෙයක්  ළඟට යන්න ප්රාර්ථනා කරනවා 
නම් ඔහු ප්රාර්ථනා කරන්ෙන් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණවලින් 
යුත් භවයක් . ෙමහි භයානක කම වන්ෙන් ෙමාවුනට 
ලැෙබන්ෙන් මිථ්යදෘෂ්ටික භවයක්  වීමයි. අප ෙබෝධිසත්වයන් 
වහන්ෙස්ද සංසාරෙය් අනන්තවත් මිථ්ය දෘෂ්ටිකව ඉපදිලා 
තිෙබනවා. ෙම් යථාර්ථය ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
සම්මා සම්බුද්ධ ඥානෙයන් දැක් ක නිසයි දෘෂ්ටින් 
හැටගණනාවක්  තිබුණ ඉන්දියාෙව් ෙම් සෑම දෘෂ්ටියකටම එහි 
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නිර්මාතෘවරැන්ට කරැණාව, ෛමත්රීය දැක් වුෙව්. අපටත් 
කරැණාව, ෛමත්රය දක් වන්න උගැන්නුෙව්. ෙම්වා ෙලෝකෙය් 
ස් වභාවය. ෙලෝකෙය් බහුතරයක්  පිංවත�න් දිව්යතල, බ්රහ්මතල 
උපාදානය කරගැනීම සාධාරණයි. මන්ද දිව්ය, බ්රහ්ම සංඥාවලින් 
ඔබ්බට ගිය ෙලෝකය එම පිංවත�න් ෙනාදැක් ක නිසා. ඒක එම 
පිංවත�න්ෙග් වරදක්  ෙනාෙව්. එයත් ජයග්රහණයක් . නමුත් ෙම් 
ජයග්රහණෙය් ආශ්වාදය ෙකලවර වන්ෙන් දුෙකන්. ඒ ඔවුන් 
සතර අපාෙයන් ෙනාමිදී ඇති නිසා. 

මනුෂ්යයා ආශ්රිතව ජීවත්වන සතරඅපාෙයන් ෙනාමිදුනු 
ෙදවිවරැ භි�ුන්ට අරමුණුවී ඇත. ෙම් දිව්යතල බ්රහ්මතලවලින් 
නවතින කථාවක් . ඉන් ඔබ්බට ගිය දර්ශනයක්  ෙම්වාෙය් 
නැහැ. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙම් දිව් යතල 
බ්රහ්මතල ඉක් මවා ෙගාස්  ෙලෝකෙයන් එෙතරවන මාර්ගය 
ෙද්ශනා කළ ශාස් තෘන්වහන්ෙස් නමක් . ෙගෞතම 
ෙබෝධීසත්වයන් වහන්ෙස් ජය�මා ෙබෝධිමූලෙය්දී ඔය දිව්යතල 
බ්රහ්මතල සැපයන්ට මුලාවුෙණ් නැහැ. වසවර්ති මාරයාෙග් 
මාර දූවරැන් ෙනාඑක්  කාමාභිනන්දන රැඟ�ම් දර්ශන ඉදිරිපත් 
කරමින් ෙමම දිව්යතල බ්රහ්මතල සශ්රික බව සැපය ගැන 
විසිත�රැ ෙපන්නුවද උන්වහන්ෙස් ඒවාට මුලාවුෙණ් නැහැ. 
උන්වහන්ෙස් සෑම දිව්ය, බ්රහ්ම තලයක් ම ප්රඥාෙවන් පීර පීරා 
බැලුවා. යම්තැනක ෙහෝ ඉඳිකටු ත�ඩක්  ගැසීමට තරම්වත් 
ප්රමාණෙය් නිත්ය සැපයක්  තිෙබනවාද කියලා. උන්වහන්ෙස් 
ප්රඥාෙව් ඥානදර්ශනයන් ලබමින් අවෙබෝධ කළා ෙම් සියල්ල 
අනිත්ය බව. ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණවල ෙතෝතැන්නක්  බව. 
සියලු ෙලෝකයන්ෙග් අනිත්යභාවය ප්රඥාෙවන් අවෙබෝධ කර 
ෙම්වාට ඇති කැමැත්ෙතන් මිෙදන විට සිත පිහිටන්න 
උන්වහන්ෙස්ට ෙවන තැනක්  තිබුෙණ් නැහැ. ඒ සිත 
නැවත�ෙන් ෙලෝකෙයන් එෙරහි වුණ නිවන අවෙබෝධය ත�ළමය. 

ඉහත සටහනට උපකාර වශෙයන් භි�ුවක්  සමාධිෙයන් 
පසුෙවන විට දුටු දර්ශනයක්  ෙමහි සටහන් තබනවා. භි�ුවක්  
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සිංහරාජයට යාබද ආරණ්යයකට පැමිණි ෙදවැනි දින රාත්රෙය් 
සමාධිෙයන් පසුෙවද්දී භි�ුව ඉදිරිෙය් හැඩිදැඩි අඩි හයාමාරක්  
පමණ උසැති ෙහාඳින් මස් පිඬු තදින් පිහිටි ෙත්ජස්  සහිත 
ව්යායාම කළ ශරීරයක්  ෙස් ශක් තිමත් ශරීරයක්  සහිත 
දිව්යරෑපයක්  දර්ශනය වුණා. සුදු අත්ෙකාට කමිසයක්  සහ සුදු 
සරමක්  ඇඳෙගන සිටියා. ප්රභාෂ්වර, දිලිෙසන සුදු පැහැයක්  
ඇඳුෙම් තිබුණා. ලා කහ පැහැති ප්රසන්න මනබදනා රෑපයක් . 
ඔහු භි�ුව ෙදස ෙනාෙසල්වී සෘජුව විනාඩි ත�නක්  පමණ 
නිහඬව බලාසිට ෙනාෙපනී ගියා. ෙම් දිව්යරෑපය කාෙග්ද 
කියන්න භි�ුව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් එකක්  විශ්වාසයි. ෙම් 
කන්දට ආරණ්යයට අධිපති අල්ෙප්ශාඛ්ය ෙදවිෙයක්  බව. 
භි�ුව ෙම් ආරණ්යයට ආගන්ත�ක නිසාත් ෙමවැනි දිව්ය 
ස් වභාවයන් මීට ෙපර ආරණ්යෙය් කිසිෙවක්  දැක ෙනාතිබු 
නිසාත් ෙමම දිව්යබලය කවෙරක් ද යන්න භි�ුව දන්ෙන් 
නැහැ. 

සතියක්  පමණ ගත ෙවද්දී උදෑසන 4.30 ට පමණ භි�ුව 
පිටුපස විශාල ආෙලෝකයක්  හැටියට ද දිව්ය ආෙලෝකයක්  
පැමිණියා. ෙමම ආෙලෝකය බස්  රථය ඉදිරි ප්රධාන විදුලි 
ලාම්පුව තරම් විශාල ආෙලෝකයක් . එෙහත් ෙමාෙහාතකින් 
ෙමම ආෙලෝකය අත�රැදන්වීම නිසා ෙමම ආෙලෝක වශෙයන්ද 
පැමිණිෙය් ඉහත දිව්යස් වභාවයම බව භි�ුව අනුමාන කරයි. 
අවශ්ය විටක මනුෂ්ය ස් වරෑපෙය් සියුම් ස් වභාවයනුත් අවශ්ය 
විටක ආෙලෝකයක ස් වභාවයනුත් ෙපනී සිටීමට ෙමම 
ෙදවිවරැන්ට හැකියාව ඇතැයි ඉහත සිද්ධිෙයන් භි�ුව 
අනුමාන කරයි. 

ඉහත ආරණ්යෙය් සති ෙදකක්  පමණ වැඩසිටියදී දිනක්  දහවල් 
දානය පූජා කළ පිරිස පිංඅනුෙමෝදන් කිරීමට අවශ්ය අයෙග් 
නම් ෙකාළ කැබැල්ලක සටහන් කළ නායක ස් වාමීන් 
වහන්ෙස් අතට දුන්නා. ෙමහි සඳහන් ෙවනවා මියගිය අම්මා, 
තාත්තාෙග් නම් සහ වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිත�මාට පිං පිණිසයි 
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කියලා. අන්න ඒ අවස් ථාෙව් භි�ුව ෙසායල බැලුවා කවුද ෙම් 
වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිත�මා කියලා. ෙම් ආරණ්යෙය් පිහිටි 
ගල්පර්වතෙය් තමයි අතීතෙය් වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිත�මා තම 
ෙහ්වාබලඇණි සමග පලා ඇවිත් කඳවුරැ බැඳෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් ගෙම් සමහරැ එම ෙහ්වා භටයින්ෙගන් 
පැවෙතන අය. ඒ නිසා ෙමාවුන් වර්තමානෙය්දීත් ෙසනවිත�මා 
සිහි කරලා පිං ෙදනවා. ෙම් කරැණු ටික ඇෙසනවිට භි�ුව 
අනුමාන කළා ඉහත ප්රතාපවත් දිව්ය ස් වභාවය සහ දිව්ය 
ආෙලෝකය වීදියබණ් ඩාර ෙසනවිත�මාෙග් පරෙලාව දිව්ය 
ජීවිතය බව. එම ෙසනවිත�මා ජීවත්ව සිටි ස් වරෑපෙය් රෑපයට 
සමාන ප්රතාපවත් රෑපයක්  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 ආර�ක ෙදවිෙයක්  වශෙයන් 
ජීවත්ෙවන්ෙන් කියලා. එයටත් අනුමාන වශෙයන් ෙහ්ත�වක්  
භි�ුවට දැනගන්නට ලැබුණා. ඒ තමයි ෙම් කඳුපංතිෙය් යම් 
ආර�ිත ස් ථානයක ආභරණ සහිත නිධානයක්  ඇතැයි කියන 
විශ්වාසය. ෙමය ඇත්තක්  නම් ෙමම ආභරණ නිදන් කරන්නට 
ඇත්ෙත් පරාජයවීමකදී ෙහෝ පලායාමකදී ඒවෙය් ආර�ාවට 
වීමට පුළුවන. මැෙරන ෙමාෙහාෙත්දී ඒවා ෙකෙරහි ඇතිවූ 
ජන්දරාගයන් නිසා ෙසනවිත�මා මරණින් මත� ආර�ක 
ෙදවිෙයක්  ෙලස ෙමම කඳුපංතිය උපාදානය කර උපත ලැබුවාද 
විය හැකියි. 

දිව්ය ජීවිත ගත කළද ෙම් සියල්ෙලෝම ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ 
සමග ෙලෝකය ත�ළම ජීවත්වන්ෙන්ය. සමහරවිටක ෙම් අය 
ඔබට ෙලෞකික වශෙයන් උපකාරයන් කළ හැකිය. නමුත් ෙම් 
කිසිෙවක�ට අන් අෙයක�ට සසරදුකින් මිදීම සඳහා පිහිට විය 
ෙනාහැක. මන්ද තමාද භවය උපාදානය කරෙගන ජීවත් වන 
නිසාය. 
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ඉහත දිව්ය ස් වභාවයන් සශ්රික දිව්යෙලෝකවල ජීවත්වන දිව්ය 
ස් වභාවයන් ෙනාෙව්. යම් යම් කැමැත්තන් ෙකෙරහි 
චන්දරාගය ඇතිකරෙගන ඒවා නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්ම මනුෂ්යයන් ඇසුෙර් පිරිසිදුභාවෙයන් 
ජීවත්වන ෙදවිවරැන්ය. ෙලාව්ත�රැ බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
ධර්මය ෙලෝකයාට ස් ථීර සැප ඇති තැනක්  ෙම් ෙලෝකධාත�ව 
ත�ළ නැතැයි පැහැදිලිව ෙද්ශනා කර ඇත. ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් 
නිසා සකස්  වුණ නිරත�රැවම අනිත්යභාවයට පත්ෙවන 
ෙලෝකය උන්වහන්ෙස් ප්රඥාෙව් අවෙබෝධෙයන් අභිබවා ගියහ. 
කවදාහරි දිනයක ඔබත් මමත් අෙප්�ා කරන නිවීම ත�ළද 
ඇත්ෙත් සැපයක්  ෙනාව නිදහස් වීමක් මය. නිදහස ලබන්ෙන් 
දුක සහ සැපය යන ෙදකින්මය. ෙලාව්ත�රා සම්මාසම්බුද්ධ 
ඥානෙයන් අවෙබෝධ කර වදාළ ෙම් යථාර්ථය අන් දෘෂ්ටින් 
සමග ෙකෙස්නම් සසඳන්නද? ගලපන්නද? ඉහත දෘෂ්ටින් 
සතර අපායවල් ඉක් මවා ෙනාගිය ස් වභාවයක් ය. එෙහත් ෙම් 
සටහන කියවන ඔබ සැබෑම වාසනාවන්තෙයකි, ද�ෙයකි. 
සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මාවත පිංවත් ඔබලාට තවම විවෘතය. 
සමහරවිට පිංවත් ඔබ දැනටමත් අවෙබෝධාත්මක සතර 
අපාෙයන් එෙතරවූ ද�ෙයක්  වීමටද එම මාර්ගෙය් ගමන් 
කරන අෙයක්  වීමටද පුළුවන. සැබවින්ම ඔබ එෙස්නම් ෙකෝටි 
ප්රෙකෝටි ගණන් මිනිසුන් අදහන ෙදවියන් බ්රහ්මයන්ට වඩා ඔබ 
වැඳුම් පිදුම් ලැබීමට සුදුස් ෙසකි. අන්යයන්ට මාර්ගය කියාදීමට 
සැබෑම ෙලාව්ත�රැ බුද්ධ වචනයම, අර්ථයම කියාෙදන 
කළ්යාණ මිත්රෙයක්  වීමට සුදුස් ෙසකි. 
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ඵලය ගැන දුක් වීම පෙසක තබා 
ෙහ්ත�ව ගැන ෙසායන්න 

 
ෙබෞද්ධෙයක්  ෙව්වා අෙබෞද්ධෙයක්  ෙව්වා ෙකෙනක්  
මියයැෙමන් අනත�රැව ෙදවිෙයක්  බ්රහ්මෙයක්  ෙ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 අෙපාෙහාසත් නිසාය. 
ඒත් ෙම් සෑම පිංවෙතක් ම ජීවත්වන ෙලෝකය ත�ළ ධර්මය 
සන්දිෂ්ඨිකව ඇත. මාර්ගඵල ලාභී ෙදවියන් මාර්ගඵලලාභීන් 
බ්රහ්මයන් වීමට මාර්ගය විවෘතව ඇත. නමුත් බහුතරයක්  
අතරමග නවාතැන්ෙපාළවල තාවකාලික සැපයන්ට මුලාවී 
නවාතැන්ෙගන ඇත. පිංවත් ඔබ ක�මන ජාතියක ආගමක වුවද 
ධර්ම මාර්ගෙය් නවාතැන් ෙගන ෙනාෙගන අවංකවම 
වීර්යෙයන්, සතිෙයන්, සිහිෙයන් හිරිඔතප් ෙදක සහිතව ෙපරට 
යන්න, ඔබට ෙබාෙහෝ ෙද් හමුවනු ඇත. ෙබාෙහෝ ෙද්වල් යෑයි 
සඳහන් කෙළ් රෑප, ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ යන 
සියල්ලන්මය. සිත ක් ෂණෙයන් අනිත්යවී ගියද අනිත්යවු සිත 
ත�ළ ෙම් ”ෙලාක� ෙගාඩ” ක්රියාත්මකව තිබිණි. භවය සඳහා මග 
වියදම් ඉතිරි කර ෙදන්ෙන් ෙම් ක්රියාත්මක භාවයයි. ඇති 
ෙවමින් නැති ෙවන එක සිතකට ඔබට මහාදුකක්  ෙහෝ 
මහාසැපක්  උරැමකර දීෙම් හැකියාව ඇත. ඔබ කැමැති ෙදය 
ඔෙබ් කැමැති පරිදි ෙතෝරාගැනීමට ඔබට හැකිය. ෙම් 
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කැමැත්ත අකැමැත්ත ෙදක වෙග්ම ඒ ෙදක අඩු තැන ඇති 
උෙප්�ාව ත�ළ ද ඇත්ෙත් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන දුකක්  ෙහෝ 
සැපයක්  බව අවෙබෝධකර ගතෙහාත් ඔබට ඉහත සියල්ල 
අවෙබෝධෙයන් අතහැෙරනු ඇත. මන්ද ඔබ ෙගාඩම, දුෙක් 
නිර්මාණකරැවන් ෙලස අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගත් නිසාය. 

ෙම් සසෙරහි ඔබත් මමත් පැමිණි දුර ඉලක් කම්වලින් සටහන් 
කළ ෙනාහැක් කකි. එෙහත් ඔබත් මටත් දැෙනන්ෙන් අපි ෙම් 
ජීවිතෙය්දීත් ෙපර ජීවිතෙය්දීත් පමණක්  පැමිණි ගමනය. 
භවෙය් දුර ගැඹුර වසාදමන මාර අස් බැන්ඳුෙමන් අප මිදිය 
යුත�ය. නිවීම ගැන සතර අපාෙයන් මිදීම ගැන ධර්මය 
ඇෙසන, සැබෑම සද්ධර්මය සම්බුද්ධ වචනයම ඇෙසන ෙම් 
තීරණාත්මක අවස් ථාෙව් පිංවත් ඔබ වීර්යය කළ යුත්ෙත් 
ෙලාව්ත�රා බුදුසමිaදුන් දැක නිවන් දැකීමට ෙනාෙව්. නිවන් 
අවෙබෝධකර අවම වශෙයන් සතර අපාෙයන් මිදී ෙලාව්ත�රා 
බුදුසමිaදුන්ව 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 ෙසායා පිළියම් 
කරනවා මිස තවත් පිටස් තරයක�ට නිරපරාෙද් ෙචෝදනා 
ෙනාකරන්න. ඵලය ගැන දුක් වීම පෙසක තබා ෙහ්ත�ව ගැන 
ෙසායා බැලීෙමන් ඔබට ෙම් තත්ත්වෙයන් මිදිය හැකිය. ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් ඔබ ජීවිතය ත�ළින් අත්විඳින රෑපෙය් අවපැහැය, 
අල්ෙප්ශාඛ්යභාවය, වත්ෙපාෙහාසත්කෙම් අඩුව ෙම්වා ගැන 
දුක් වීම පෙසක තබා ෙම්වා ෙම් ජීවිතෙය් ෙනාලැබීමට 
ෙහ්ත�වත් ඒවා ලැබීමට මාර්ගයත් ෙසායා බලන්න. ඔබ කැමති 
සැප ලැබීෙම් මාර්ගය ලබන්න නම් ෙනාලැබීමට 
ෙහ්ත�වන්නාවූ අක�සලයන් ජීවිතෙයන් අතහරින්න. ෙබාෙහෝම 
නිරවුල්ව ඔබට ෙමය ෙතෝරාගන්න පුළුවන්. 
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බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර වදාළ ධර්මය ත�ළ ඔබ 
ජීවිතෙය් වැඩිම වුවෙහාත් අවුරැදු 100ක්  ජීවත්ෙවයි. එය තමයි 
උපරිමය. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙම් ගන්නාවු 
හුස් ම ෙපාද ඉහළට අරෙගන පිටකරන ෙමාෙහාෙත් මරණය 
සිදුවිය හැකි බව. එය තමයි අවමය. ඒ නිසා ඔබට ජීවත්වීමට 
ඇති ෙකටි කාලෙය්දී ෙබාෙහෝම ඉවසීෙමන් ජීවිතය නිවැරදි 
මගට ගන්න. ඊළඟ සුගතිගාමී ජීවිතය සඳහා ෙම් ෙකටි කාලය 
කළමනාකරණය කරගන්න. තමා ෙපර ජීවිතෙය් කරගත් 
ෙදයට තමා වර්තමානෙය් ෛවර කරන්න යන්න එපා. ෙම් 
ජීවිතෙය් ඔබට ලැබුණු දුර්වල රෑපය, අධ්යාපනය, රැකියාව, 
විවාහය, සමාජ තත්ත්වය ගැන නැවත නැවත දුක් වීම පෙසක 
තබා දානය, ශීලය, ෛමත්රීය ෙතරැවන්ල ග�ණ ගැනම සිතන්න. 
ෙනාලැබූ ෙදය ලබාගැනීෙම් මාර්ගයට අවතීර්ණවන්න. ඉවත් 
වීමට ඉතිරිව ඇති ඉතිරි ෙකටිකාලය අවුරැදු ල� ගණනින් 
ආයුෂ විඳින සශ්රික ප්රභාෂ්වර 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 
ෙගාඩඑන්න. ද්ෙව්ශෙය්, ෙමෝහෙය් උදැල්ෙලන් එම වළ තව තව 
ගැඹුරැ ෙනාකරගන්න. දානය, ශීලය, ෛමත්රීෙයන් එම වළ 
පුරවා ස් වඋත්සහෙයන් ඔබම වෙළන් ෙගාඩවී සුගතිෙය් 
සුරපුරයට ෙගාඩවදින්න. හැබැයි ඔබ සියලු යසඉසුරින් සපිරි 
ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  ෙලස සශ්රි දිව්යතලය උපත ලැබුවද 
එම දිව්යතලෙය්ම ජීවත්ෙවන මෙහ්ශාඛ්ය ෙදවිවරැන් 
දිව්යංගනාවන්ෙග් රෑපශ්රිය අසිරිය ප්රභාෂ්වර භාවය දැක 
එතැනදී ද ඔබට හීනමානය, ද්ෙව්ශය ඇතිවීම ස් වභාවයක් මය. 

අතීතෙය් මනුෂ්යයන් ෙලස බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලාට 
මහරහතන් වහන්ෙස්ලාට සියතින් සිව්පසය පූජාකර සිල් 
ආර�ා කරලා ෛමත්රිය වඩල එම පිෙනන් ෙදවිෙයක්  වූ 
අප්රමාණ පිෙනන් පිරි ෙදවිෙයක්  දිව්යතල ෙවෙසයි. ඔවුනෙග් 
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සශ්රිකභාවයට ළංවීමට වර්තමානෙය් ෙහෝ අනාගතෙය්දී එම 
දිව්යතල උපත ලබන කිසිවක�ට ෙනාහැකිය. මන්ද අතීතෙය් 
කළ අතිදුර්ලභ පිංකම් සිදුකරගැනීමට බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ද, 
මහරහතන්වහන්ෙස්ලාද අපිට හමුෙනාවන නිසාය. එෙහත් ඔබ 
ද� නම් සතිය සිහිය තියුණුනම් ඔබට ප්රතිහාර්යයන් 
සිදුකරගත හැකිය. ෙම් යථාර්ථයන් ඔබ අවෙබෝධකර 
ෙනාගතෙහාත් සුගතියද ඔබට දුක් විය හැකිය. ෙමාකද ඔබ 
මනුෂ්යෙයක්  ෙලස උපත ලබා තිෙබන්ෙන් සුගතියට අයත් 
වාසස් ථානයකය. එෙහයින් ෙමතැන ඇත්ෙත් සුගතිෙය් ඔබ 
ඉපෙදන තැන ප්රශ්නයක්  ෙනාෙව්. ෙකාතනක ඉපදුනද එතැන 
දුකය කියන ප්රශ්නයය. ක�මන අඩුපාඩු ජීවිතය ත�ළ 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. සත�ටත් ෙම් වෙග්ම තමයි. සත�ෙට්දීත් 
සැපෙය්දීත් ඔබ ෙහළන්ෙන් සත�ටු කඳුළු ඇලීමත් ගැටීමත් 
ෙදකටම ෙහ්ත�ව තෘෂ්ණාව නිසාම එකම ස් වභාවෙය් කඳුළු ඔබ 
දුකටත් සැපටත් ෙදකටම ෙහළනවා. ෙමයින් ඔබ ෙත්රැම් 
ගන්න දුකත් සැපත් අතර තිෙබන පරතරය සමීප බව 
ෙකාතරම් ෙකටිද කියලා. සිතක්  අනිත්යභාවයට පත්ෙවන 
ෙව්ගය යම්ෙස් ප්රෙව්ගකාරීද 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 ත�ළ තිෙබනවා. ඔෙබ් 
ජීවිතය ත�ළින් ක�සල් දහම් සිදුකරගැනීෙමන් දාන, ශීල, භාවනා 
පිංකම් සිදුකර ගැනීෙමන් ෙම් ආකාරෙයන් දුකත් සැපත් අතර 
තිෙබන පරතරය වැඩිකරෙගන සැප වැඩිෙයන් විඳින පිරිසක්  
තමයි සශ්රික දිව්යතලවල ජීවත්වන ෙදවියන් දිව්යංගනාවන්. ඒ 
අතීතෙය් ධර්මානුක�ල ජීවිත ගත කරලා එහි ප්රතිඵලය 
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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 ද�නම් 
ඔබට පුළුවන් ෙම් තාවකාලික සැපය නිවන් අවෙබෝධ 
කරගන්නා ෙතක්  ස් ථිර සැපයක්  බවට පත්කර ගන්න. ඒ ඔබ 
මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  බවට පත්වුවෙහාත්. 
ඊට අදාළ ධර්මයන් වැඩුෙවාත්. 

එම නිසා දුකට පසුතැෙවන හඬන ලතෙවන ඔබ දුකට පඬුරැ 
බඳින, ෙකාඩි එල්ලන ඔබ ඔෙබ් ජීවිතෙයන් අර්ථවත් ෙලසට 
දුක දුරැකර ගැනීමට ඈත්කර ගැනීමට ෙවෙහසවිය යුත�යි. 
සශ්රික ෙදවිෙයක්  වීමට ෙපර ඔවුන් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්දී 
ජීවිතෙයන් වැඩූ සැබෑම ධර්ම ප්රතිපදාව නුවනින් හඳුනාගන්න. 
අතීතෙය් ක�සල් දහම් සිදුකරෙගන සශ්රික දිව්ය ජීවිත ගතකරන 
මෙහ්ශාඛ්ය ෙදවිවරැන් පිංවත් ඔබලා දුෙකන් සහනය ලැබීමට 
පූජා වට් ටි ඔසවාෙගන යනවිට පඬුරැ බඳිනවිට සිනාෙසනවා 
මිස අන්ක�මක්  කරන්නද? පිනම තමයි සැපය. එය ජීවිතෙය් 
ෙකාටසක්  කරගන්න. කර්මය, කර්මඵල විශ්වාසෙයන් 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව ඔබ 
පූජා කරන දානෙව්ලක ඔබට ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය 
ෙමෙලාව පරෙලාව වශෙයන් ලැෙබන බව ෙමෙනහි කරන්න. 
එෙහත් ඔබ කාමය උෙදසා තෘෂ්ණාෙවන් ගිල දමන 
ආහාරෙව්ලක සැඟවී ඇත්ෙත් ෙප්රතෙයක් ම බව දකින්න. ඔබම 
කැමති ෙදය ෙතෝරාගන්න. හැබැයි ඔබ වැරැදි ෙදය 
ෙතෝරාගතෙහාත් මත� ජීවිතෙය්දී ඔබ ෙප්රතෙයක්  ෙනාෙව්. 
අහම්ෙබන්වත් මනුෂ්යෙයක් ව ඉපදුනෙහාත් දුකට හඬන්ෙනක්  
වීමටද පඬුරැ බඳින, ෙකාඩි එල්ලන මනුෂ්යෙයක�වීම අනිවාර්ය 
බව දකින්න. පඬුරැත් ෙකාඩියත් කඳුළත් ත�ළ සැඟවුණ 
සංසාරික අක�සල් පිළිබඳ යථාර්ථය යම් ෙමාෙහාතක ඔබ 
ෙහළිකරගනීද ඒ ෙහළිකරගන්ෙන් සැප ලැබීෙම් සැබෑම 
මාර්ගයයි.  
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පඬුර ෙබල්ෙල් බැඳගන්න 
ශීලෙය් ෙකාඩිය අතට ගන්න 

 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර තිෙබන්ෙන් දුකට 
ෙහ්ත�ව වන කාමයන් ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව ලාමකයි, 
ත�ච්ඡයි කියළා. ෙම් කාමයන්ෙගන් ආශ්වාදයන්ෙගන් 
දුරස් ෙවන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඔබලාට ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්. 

ෙම් ආශ්වාදයට ඇති ෙලාල් භාවය නිසාමයි සත්වයා අප්රමාණ 
අක�සල් සිදුකරගන්ෙන්. ඒ අක�සල්වල ප්රතිඵලය තමයි කායිකව 
මානසිකව ඔබ අත්විඳින දුක පසුතැවීම. ෙමය හඳුනාගතෙහාත් 
ඔබලාට ෙද්වාල ගාෙණ් පඬුරැ බඳින්න, භාරහාර ෙවන්න 
යන්න අවශ්ය නැහැ. 

වර්තමානෙය් සමහරක්  පූජනීය ෙබෝධීන් වහන්ෙස්ලාෙග් ෙබෝධි 
අත� භාරහාර සඳහා බැඳපු පඬුරැවලින් පිරිලා, එල්ලපු 
ෙකාඩිවලින් පිරිලා, ෙද්වාලවලත් එෙහමයි. ඔෙබ් ජීවිතයට 
බලපාන ප්රශ්න ඔබ ෙහ්ත�ඵලධර්මයන්ට අනුව ගලපාගතෙහාත් 
ඔබ නැවත පූජනීය ෙබෝධීන්වහන්ෙස්ලාෙග් ෙබෝ අත�වල පඬුරැ 
එල්ලන්ෙන් නැහැ. ඔබට පඬුරක්  බඳින්න අවශ්යනම් ඊට 
සුදුසුම තැන ඔෙබ්ම අත ෙහෝ ෙබල්ලයි. ෙමාකද ඔබ එෙහම 
බැඳගතෙහාත් ඔබට නිරත�රැවම සිහිය පිහිටනවා. ඔබ එය 
දකින, දකින ෙමාෙහාතක්  පාසාම. ඔබ ත�ළින් අක�සලයන් 
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සිද්ධෙවන්න යනවිට එය වළක් වා ගැනීමට, කළ අක�සල් 
නැවත ෙනාකිරීමට, ෙනාකළ ක�සල් සිදුකරගැනීමට… ෙමාකද 
ඔබ පඬුරැ බඳින්ෙන් ඔබට තිෙබන ප්රශ්නයක්  විසඳාගන්න 
භාරයක්  ෙලසටයි. ඔය ප්රශ්න ඇති වුෙණ් අතීතෙය් ඔබ 
අක�සල් නිසාමයි. ඒ නිසා අනුන්ට භාරෙවලා වැඩක්  නැහැ. 
තමා තමාට භාරෙවන්න ඕෙන්. සපථ ෙවන්න ඕෙන්. 
අක�සලෙයන් දුරැෙවලා ක�සල් වඩනවාය කියලා. ඒ මාර්ගය 
ත�ළයි ක්රියාත්මක ෙවන්න ඕෙන්. එවිටයි ඔබට අක�සල් යටපත් 
ෙවලා ක�සල් ඉස් මත� කරගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන්. පව 
යටපත් කරලා පින මත�කරගන්න පුළුවන්. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා පින කියලා 
කියන්ෙන් සැපයට කියන තව නමක් ය කියලා. සැපය හීනයි 
කියන්ෙන් පින හීනයි කියන එකයි. ඉවසීම තිෙබනවානම් 
ෙත්රැම් ගැනීමට ඉතාමත් පහසු සමීකරණයක්  ෙම්ක. ඉවසීම 
නැති තැනදී ඔබ ඔබෙගන්ම පළිගන්නවා. එයත් දිට් ඨදම්ම 
ෙව්දනීය අක�සල විපාකයක් . ඔබ අතීතෙය් කරන අක�සල්වලට 
ඔබ විසින්ම වැරදි දෘෂ්ටීන් ඇතිකරෙගන කායිකව මානසිකව 
දඬුවම් විඳිනවා. ෙවනත් ෙකෙනක්  ඔබට දඬුවම් කරනවා 
ෙනාෙව්. 

ඔබ ඔය ෙද්වාල ගාෙණ් පිළිසරණ ෙසායා රස් තියාදුවන්ෙන් 
ෙපර ජීවිතෙය්දී ඔබ අනුනෙග් බලාෙපාෙරාත්ත� කඩකරලා 
තිෙබන නිසා ෙවන්න පුළුවන්. අනුනෙග් බලාෙපාෙරාත්ත� 
කඩකරලා අනුන්ව අතරමං කළ නිසා ෙවන්න පුළුවන්. ඔෙබ් 
මෙහ්ශාඛ්යභාවෙයන් අනුනට පීඩාකිරීෙම් අක�සලෙය් 
ප්රතිබිම්බය තමයි ඔබ අත්විඳින්ෙන්. ප්රතිබිම්බය කියන්ෙන් 
ඔබම ෙහ්ත�ෙවන් සැදුනක් . ෙම් සෑම ෙදයක් ම ධර්මානුක�ලව 
බැලුවහම, ඔබට සිෙතන්න ඕෙන්, සැප ෙහෝ දුක ගැන සිත 
සිතා සිටීම ෙනාව, ෙම් ෙදෙකන්ම මිදිය යුත�ය කියලා. මිදීෙම් 
මාර්ගයට අවතීර්ණ වීමය කියලා. දුක, සැප දකින, මනින, 
කිරන, ගණන් හදන මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් මිදීමය කියලා. 
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ෙරදි කැබැල්ලක බැඳගත් රැපියල් ෙදෙක් කාසියකින්, 
ෙපාප්ලින් යාරයකින් මසාගත් ෙකාඩියකින්, ෙද්වාලෙය් 
ත්රිශ�ලය මත ගැටගසන පඬුරකින්, දුකින් මිදීමට හැකි බවට 
ඔබ ත�ළ ඇති දෘෂ්ටිය, විචිකිච්ජාව, ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇති 
ශ්රද්ධාව ත�ළින්ම ඔබ නැතිකරගත යුත�ය. ෙතරැවන් ෙවත 
ජීවිතය පූජාකර, ශීලෙය් ෙකාඩිය ඔෙබ් අතට ෙගන, කර්මය 
කර්මඵල විශ්වාසෙයන් හැකිතාක්  පඬුරැ දන්ෙදමින්, දුකට 
හඬනා කඳුළු ෛමත්රිෙයන් පිසදාෙගන, සැප ලබන සැබෑම 
මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්න. මුලාවූ ෙලෝකෙයන් මිදී, සතර 
අපාෙයන් නිදහස් වූ මනුෂ්යෙයක් , ෙදවිෙයක්  වන්න ඔබත් 
වීර්යය වඩන්න. 
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මස්  මාළුවල ෙනාෙවයි 
ෙකෙළස් වල පිළි ගෙඳන් මිෙදන්න 

 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව වැඩසිටි 
කාලවකවානුෙව්දී ෙමන්, සම්බුදු බණ පදයක්  අසා, ධර්මය 
දැකීෙම්, අවෙබෝධකරගැනීෙම් ස් වභාවයට පත්වීමට සමත්, 
පිනක්  සහිත පිංවත�න් වර්තමානෙය් විරළය. එෙහයින් නිවීෙම් 
මග ෙපරට යා යුත්ෙත් ෛමත්රිය, කරැණාව, ජීවිතය ත�ළ 
වඩවාෙගන, ඒ ත�ළින් ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, දානය , 
ශීලය වඩමින් උත්සහෙයන්ම වීම ඒකාන්තය. 

ඒ වීර්යයෙයන් යන ගමෙන් ඔබට යම් සන්ධිස් ථානයකදී මස්  
මාංශද, නිර්මාංශද යන්න ෙනාව ඉහත ස් වභාවයන් ෙදකටම 
ඇලීෙමන්, ගැටීෙමන්, උෙප්�ාෙවන් මිදී මස් මාංශ සහිත 
රෑපෙයන් සදහටම මිදී, ඉපදීම නිරැද්ධ කරගැනීම එකම 
අරමුණ විය යුත� යෑයි ඔබ දකිනවා ඇත. එය කළ හැක් ෙක් 
ඉහත ත�න් ආකාරෙය් බැඳීම, මස්  මාළු ෙකෙරහි 
නැතිකරගත්දාකමය. එෙතක්  ක�ක�ෙලක් , හරෙකක් , ඌෙරක් , 
එළුෙවක් , මාළුෙවක්  ෙවනුෙවන් සටන් කරන ඔබ, එම 
සත�න්ෙග් නිදහස කැමති වුවද, ඔබ මරණින් පසු තිරිසන් 
ෙයෝනිෙය් ඉපදීෙම් ස් වභාවෙයන් තවම මිදී ෙනාමැති බව 
ෙමෙනහි කළ යුත�ය. 
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තිරිසන් ෙලෝකෙය් ඕනෑම සෙතක� එම ස් වභාවෙය් උපතක්  
ලබන්ෙන්, එම සත�න් ෙපර මනුෂ්ය ආත්මභාවවල ඉපද 
කරගන්නා ලද අනන්ත අප්රමාණ සත්ව ඝාතන නිසාමය. මසට 
මැෙරන තිරිසන් සෙතක්  යනු ෙපර භවයක පානාතිපාතා 
ෙව්රමණී ශි�ාපදය දැඩි ෙලස කැඩූ මනුෂ්යයින්මය. මස්  
මාංශෙයන් වැලකීම මගින් එවැනි කර්ම විපාකයනෙගන් එම 
සත�න්ව ගලවාගැනීමට ඔබට හැකියෑයි ඔබ සිතනවානම් එය 
මුලාවකි. 

ගවෙයක් , එළෙදනක්  උදාහරණයකට ගන්න. පිංවත් ඔබ 
ෙබාෙහාම ශ්රද්ධාෙවන් කරැණාෙවන් මස්  මඩුවට ගිහින්, එම 
සතා නිදහස්  කරෙගන ඇවිත් වත්තකට නැත්නම් ගව රැලකට 
දානවා. ඒ ෙමාෙහාෙත් පටන් ඒ සතා ෙමාකද කරන්ෙන්. තම 
වර්ගයා ෙබෝකරනවා. ඒ කියන්ෙන් මුලාවූ ෙලෝකයට දුක පැටව් 
ගසනවා. පිංවත් ඔබ ඔය නිදහස්  කෙළ් තව තව මරණයට 
පැටවු නිපදවන්ෙනක් . ඔවුන් නිපදවයි. ඔබට තිෙබන්ෙන් 
නිදහස්  කිරීමය. ෙම් පරස් පරයට තමයි අපි ෙමෝහය කියන්ෙන්. 
අපිම සංවර්ධනයට දායක ෙවමින් අපම සීමාකරනවා. 
ෙමෝහෙයන් මිදුනු දිනක තමයි ඔබට ෙම් ධර්මතාවය 
වැටෙහන්ෙන්. 

පිංවත් ඔබට, සතා නිදහස්  කළ පින ලැෙබනවා. ඔබ ත�ළ 
ෛමත්රය කරැණාව වැෙඩනවා. එය නැෙතයි කියලා භි�ුව 
කියන්ෙන් නැහැ. සමහරවිට ඔබ ඔෙබ් අපලයකටය කියලා 
ෙවන්න පුළුවන් සත�න් නිදහස්  කරන්න ඇත්ෙත්. නමුත් 
තිරිසන් සෙතක�ට, මනුෂ්යෙයක�ව අපලෙයන් මුදවා දීර්ඝායුෂ 
ෙදන්න බැහැ. ෙමතැනදී ඔබව අපලෙයන් මුදවන්ෙන් තිරිසන් 
සතා ෙනෙවයි. එම ක්රියාව නිසා ඔබ ත�ළ ඇතිකරගන්නා 
ක�සල් සිතයි. එම ශක් තිමත් ක�සල් සිත නිසා අක�සල් කර්මයන් 
යටපත් ෙවනවා. බලන්න, පිංවත් ඔබ ත�ළින්ම එම ක�සල් සිත 
මත�කර ගැනීමටත්, ඔබට තිරිසන් සත්ත්ව සංඥාවක්  ඊට 
හවුල්කරගන්න අවශ්ය වුණා. භි�ුව ෙම් කරැණු ඔබට 
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දක් වන්ෙන්, පිංවත් ඔබට ෙම් තිරිසන් සත්ත්ව සංඥාවලින් 
ඉවත් ෙවන්න කියලයි. සැබැවින්ම ඔබ විසින් වැඩිය යුත්ෙත් 
දිව්ය බ්රහ්ම සංඥායි. 

පිංවත් ඔබ අහිංසක තිරිසන් සත�න් මරණින් මුදාගන්න. එවැනි 
පිංකම් වලින් වලකින්න කියා කියනවා ෙනාෙව්. නමුත් වඩා 
වැදගත් ෙවන්ෙන් ලැබූ ෙම් බුද්ෙධෝත්පාද කාලෙය්, තමා 
සිරගතව සිටියදී, අනුන්ව නිදහස්  කිරීමට යැම ෙනාෙව්. තමා 
සතර අපාෙයන් නිදහස්  වීමට ෙවරදැරීමයි. ඊට අවශ්ය ශක් තිය 
සැඟවී ඇත්ෙත් තිරිසන් සතා ත�ළ ෙනාව, ඔබ ත�ළමය. 

ප්රමාදීභාවයකට පත්වී අපි තිරිසන් ෙයෝනියක, උපතකට 
වැටුෙනාත්, අපිව නිදහස්  කරගැනීමට කිසිෙවක්  ෙනාමැත. ඒ 
දුක අපම විඳිය යුත�ය. 

ඉහතින් සඳහන් කෙළ් හරක්  එළුෙවෝ ගැන. ඔබ මාළු ගැන 
සිතන්න. පිටෙකාටුව ෙතාග මාළු ෙවළඳෙපාලට යන්න. දස 
දහස්  ගණනින්, ල� ගණනින් මියගිය මාළුෙවෝ ඔබට 
දකින්නට පුළුවන්. ෙපාඩි මාළු අසුෙවන කාලවලදී, දැල් වලට 
දස දහස්  ගණනිනුයි මාළු අහුෙවලා මියයන්ෙන්. ෙම් වෙග් 
මාළු ෙතාග ප්රමාණෙයන් දකිනෙකාට මිනිස් සුන්ට සිෙතනවද 
‘ෙම් ෙමාන අපරාධයක් ද?’ කියලා. එෙහම සිෙතන්ෙන් නැහැ. 
‘ෙම් මාළුවාත් ෙපර ආත්මයක මනුෂ්යෙයක් , දැන් ෙම් තිරිසන් 
ෙයෝනිෙය් ඉපදිලා’ කියලා හැඟීමක්  ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ 
මාළුවන්ෙග් කර්ම විපාකයයි. ඔවුන් දස දහස්  ගණනින් මුහුද 
මත�පිටට මත�වී එන්ෙන් මැෙරන්නමය. ඔවුන්ෙග් ආයුෂ 
එපමණය. ෙම් මාළු ෙයෝනිෙය් මසුන් ෙපර ජීවිතවල කළ කර්ම 
විපාකයන්ය. ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ය. හාල්මැස් සාෙග් පටන් සෑම 
මාළුෙවක් ම ක�ස පුරවාගන්ෙන් තමන්ට වඩා ක�ඩා මාළු සිය 
දහස් ගණනින් ගිල දමාය. ඔබ ඔය මරණෙයන් මුදවන්නට 
හදන මාළුවාද මාංශ භ�කෙයකි. කිෙලෝ දහයක්  බරැති 
ෙකලවල්ෙලක්  ඔය තැනට එන්න, ක�ඩා මාළු ල� ගණනක්  
ගිල දමන්න ඇත. ඒ කියන්ෙන් ප්රාණඝාත අක�සල් ල� 
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ගණනක්  ඒ සතා අතින් සිද්ධ ෙවලා. අපි හිතමු ඉහත 
ෙකළවල්ලා මුහුෙදන් අල්ලාෙගන පැමිෙණනෙකාටම නිර්මාංශ 
ඔබ එය දැකලා එම ෙකළවල්ලා නැවත මුහුදට නිදහස්  කළා 
කියලා. ඒ නිදහස්  කළ ෙමාෙහාෙත් පටන්ම ඒ සතා 
කරන්ෙනත් ප්රාණඝාතයමයි. ක�ඩා මාළුන් දහස්  ගණනින් ගිළ 
දමනවා. ක�ඩා මාළුන් එම ෙකළවල්ලාෙග් ක�ස ත�ළ 
මැෙරන්ෙන් ඒ ඔවුන්ෙග් කර්ම විපාකය නිසයි. විපාක දීමට 
ඇති ස් වභාවය නිසා. ෙම්කට තමයි ෙලෝකය කියන්ෙන්. 
ඉපෙදන, කැෙඩන බිෙඳන, විසිෙරන ස් වභාවය. 

එක්  ෙකළවල්ෙලක�ෙග් ක�ස ත�ළ දිනකට තවත් ක�ඩා මාළු 
ජීවිත දස දහස්  ගණනක්  කැඩිලා බිඳිලා විසිරිලා යන 
ප්රමාණයට වඩා, සිය ග�ණයකින් එම ෙකළවල්ලා නැවත 
නැවත බිත්තර මගින් පැටවු, වර්ගයා ෙබෝකරනවා. ෙම් සත�න් 
සැබැවින්ම අක�සල් නිධි. දිනපතා ලියලන, දළුලන අක�සල් 
නිධි. ෙම් මරණ දුකට ෙහ්ත�ව තමාමය. ඒ දුක ෙවනස්  කරන්න 
මනුෂ්ය අපට බැහැ. ලියලන අක�සල් නිධි නැමැති ෙහ්ත�ව 
තිෙබන තාක් කල්, මරණ දුක නැමැති ඵලය නියතය. අවිද්යාව 
විසින් අෙයක්  මාළු ෙයෝනියට ඇද දමද්දී, අවිද්යාව විසින්ම 
තව අෙයක්  මාළුවා ෙබ්රාගැනීම උෙදසා ෙමෙහයවයි. ෙම් 
ෙදකටම ෙහ්ත�ව ඔබ අවිද්යාෙවන් නිදහස්  ෙනාවීමයි. ඔබ කළ 
යුත්ෙත් සම්මා දිට් ටිය ඇතිකරගැනීම මිස, මාර ධර්මයන්ට 
රැවටී (සමාජෙය් භාවිතා වන වචනෙයන්ම කියන්ෙන් නම්) 
මාරයාට ‘කෙඩ් යැම’ ෙනාෙව්. ඒ කියන්ෙන් ඔබට අයිති 
ෙනාමැති සිතට රැවටී සතර අපායට ෙනායන්න කියලයි. 

ඔබට ඔෙබ් ස් වභාවෙයන් සිටීමට ෙනාහැත. ඔබ සිටින්ෙන් 
අවිද්යාසහගත සිෙත් ස් වභාවයටය. මන්ද සිත ඔෙබ් 
ක්රියාකරැවාය. ඔබ ඔෙබ් ස් වභාවයට සිටිනවා යනු, ඔබ 
අවිද්යාසහගත සිෙත් ස් වභාවෙය් සිටීමයි. ඔබ වීර්යය කළ 
යුත්ෙත් ධර්මෙය් ස් වභාවයට පැමිණීමටය. එවිට සිතද ධර්මෙය් 
ස් වභාවයට පැමිෙණනු ඇත. ෙම් තැනට පැමිෙණන තාක්  
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ඔබව ඔය අවිද්යාසහගත සිත ෙනාෙයක්  ජනප්රය දෘෂ්ඨීන් වල 
සිරකරැෙවක්  කරනු ඇත. එෙහයින් මස් , මාළු, බිත්තර, කරවල 
කැබැල්ලකට ඇලීෙමන්, ගැටීෙමන්, උෙප්�ාෙවන් ඔබ රකින 
උත�ම් ශීලය, සමාධිය, තන්හාෙවන් මාන්නෙයන් දිට් ටිෙයන් 
කිළිටි කිරීමට මාරයාට ඉඩ ෙනාෙදන්න. 

භි�ුව ඉහත සටහන සවස් වරැෙව් ලියන විට භි�ුවට 
ෙපෙනනවා, ක�ටිය අසළින් රත� පැහැ එළෙදනක්  කැලය ත�ළට 
යනවා. ඇය යන්ෙන ෙබාෙහාම අමාරැෙවන්. කක�ලක්  
ෙකාරගසමින්. සමහරවිට වාහනයක ගැටිලා ෙවන්න පුළුවන්. 
ඇය ෙහාඳටම ෙකට් ටු ෙවලා. ආහාර ෙනාලැබීෙමන් ෙවන්න 
ඇති. ඇය පසුපසින් සති ෙදකක්  පමණ වයසැති සුරැබුහුටි 
වසු පැටෙවක්  ගමන් කරනවා. ඒ ඇයෙග් පැටවා. ෙකාර 
ගසමින් යන මව් වැස් සිය පසුපසින් පැටවාද සත�ටින් යනවා. 
මවෙග් ෙව්දනාව එයාට දැෙනන්ෙන් නැහැ. මව් වැස් සිය 
පැටවාත් අරෙගන මහා අවදානම් ගමනක්  යන්ෙන්. ඇයට 
ෙත්රැමක්  නැහැ රාත්රී අඳුර වැෙටනවිට පැටවාත් සමග 
කැලයට යැම නුසුදුසුයි කියලා. නපුරැ සෙතක�ට 
ෙගාදුරැෙවන්න පුළුවන් කියලා. මව් වැස් සිය ෙරෝගී තත්ත්වය 
වැඩිවී කැලෙය් අතරමං ෙව්විය කියලා. ෙම්වා ගැන කිසිම 
හැඟීමක්  මව් වැස් සියට නැහැ. පැටවා සමග කැලය ත�ළට 
ගියා. මව් වැස් සියෙග් අනවෙබෝධය නිසා ෙදෙදනාෙග්ම 
විනාශය කැලය ත�ළදී සිද්ධෙවන්න පුළුවන්. පැටවාට කරන්න 
ෙදයක්  නැහැ. එයා මව් උණුසුමට, මව් කිරට ඇති ජන්දරාගය 
නිසා, අවදනම කරා කැමැත්ෙතන් ගමන් කරනවා. 

ෙම් සිද්ධිය අපටත් ෙහාඳ පාඩමක් . අප හැම විටම අනුගමනය 
කළ යුත්ෙත්, ආදර්ශයට ගත යුත්ෙත් අපව සතර අපාෙය් 
අවදානම කරා රැෙගන යන ෙපරගමන්කරැෙවක්  ෙනාෙව්. 
නිවැරදි මාර්ගයට අපව ෙමෙහයවන කළ්යාණ මිත්රෙයක් මය. ඒ 
කළ්යාණ මිත්රයා අන් කව්රැවත් ෙනාව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්මය. උන්වහන්ෙස් අපට වදාෙළ් පිළී ගඳ ඇත්ෙත් මස්  
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මාංශ වල ෙනාව, ශීලයක්  ෙනාරකින, සමාධියක්  ෙනාවඩන 
මනුෂ්යයා ත�ළ ඇති ෙකෙළස් වල බවයි. ඔබ මස්  මාංශ අනුභව 
ෙනාෙකාට සිටියද, ඔෙබ් සිත ෙකෙළස්  වලින් බරිතනම්, 
සැබැවින්ම ඔබ ත�ළ පිළීගඳ ඇත. ඔබ මස්  මාංශ අනුභව කළද 
සිත ෙකෙළස්  වලින් පිරිසිදු කිරීමට ෙවෙහස වන්ෙන් නම් ඒ 
ඔබ ෙවෙහසවන්ෙන් පිළී ගඳට එෙරහිවය. 

මාළු යනු මාළුය. මස්  යනු මස් ය. බිත්තර යනු බිත්තරය. ෙම්වා 
රස අනුව, ග�ණ අනුව, වර්ගය, හැඩරැව, ප්රමාණය, පිං පව් 
අනුව වර්ග කරන්ෙන් ඔෙබ් සිතමය. ෙම් විෂයන් පිළිබඳව 
ඔබව සංකීර්ණභාවයට පත්කරන්ෙන් ඔබෙග් සිතය. ෙම් 
සංකීර්ණභාවය නිසාම, ෙනාෙයක්  දෘෂ්ඨි මතවාදවල ඔබ 
සිරකරැෙවක්  ෙවයි. ඉහත සිරකාර බවින් ඔබ නිදහස් වීමට නම් 
අවිද්යාසහගත සිත ඔබ අවෙබෝධ කරගත යුත�ය. 
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