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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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පටුන 
 

 

පටුෙන් සඳහන් එක් එක් පරිච්ෙඡ්දයන්ට පිවිසීම සඳහා 
අදාල මාතෘකාව මත ක්ලික් කරන්න. 

 
 

01. ෙම් දුකම කියන දහමක් ද? දුෙකන් මිෙදන දහමක් ද? 

02. දුක සැප ෙපරෙළන සංස් කාර 

03. මට අවශ්ය වූෙය් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ව තෘප්තිමත් කිරීම 

පමණි 

04. පිංවත් ඔබත් ෙමතැනට එන්න 

05. ෙම් මුළු ෙලෝකයම ඔහුට කමටහනක්  වූ ෙමවලමකි 

06. ඔබ ඔය සුරතල් කරන්ෙන් සතර අපායයි 

07. ෙම් දුකම දැයි සිහිෙයන් බලන්න 

08. ආදීනව ෙනාෙපෙනන ආශ්වාදයද ආදරය? 

09. මරණ බිෙයන් ෙතාර මරණයක්  උෙදසා 

10. ග�රැකෙම් රඟ 

11. ෙප්ර්තානුස් සතියද? ෙද්වතානුස් සතියද? 

12. තවත් පුත�න් ක�මට පතන් 

13. ෙපාඩි කමට කළත් ‘පව’ ෙපාඩි නැත පුත�ෙන් 

14. ප්රඥාෙව් පහන් සිෙළන් රැෙයහි අඳුර දුරැකරන්න 

15. ශීලය සැබැවින්ම ක�මක්  උෙදසාද? 

16. වන්දනාවක සැඟවුණු රහස 

17. ෙම් අක�සලයට ෙපාළී ෙවන ෙලෝකයයි 

18. ෙපාඩි ෙදයක්  ආහාරයට ගන්න ෙලාක� ෙදයක්  දන්ෙදන්න 

19. පව පහුරැගාමින් ෙනාසිට ක�සල නිධිය මත�කරගන්න 
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20. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් සංස් කාරවලට බව දැනගන්න 

21. ඔබ විෙනෝදය ෙලස දකින්ෙන් තෘෂ්ණාෙව් ගින්දරයි! 

22. ඔෙබ් භෂ්මාවෙශ්ෂ පූජනීයත්වයට පත්කරන්න 

23. අහසට ෙපාෙළාවට ෙදස්  දී ක�මකට? 

24. ඔෙබ් ඔය මහන්සිය හිස්  අතින් මැෙරන්නද? 

25. ස් ථාවර සාමයක්  උෙදසා 

26. ඇයි ඔබ පිංවන්ත නැතිද? 
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ෙම් දුකම කියන දහමක් ද? 
දුෙකන් මිෙදන දහමක් ද? 

 

ධර්මයට අනුව පිංවත් ඔබ නිවැරදිෙවන්න. ධර්මය පිංවත් 
ඔබට නිරත�රැවම කථාකරන්ෙන් වඩාත් සැපයකට බවට ඔසවා 
තබන්න. ඒ ශීලය, දානය, ශ්රද්ධාව නැමැති සැපෙය් උපාදානය 
ඔස් ෙස් ක්රමානුක�ලව ඔබව ‘පංච උපාදනස් කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දැකීම’ කියන අවෙබෝධයට ෙයාමු කිරීම පිණිසයි. 
සද්ධර්මය ෙකාතැනින් ගත්තත් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්මයි 
සකස් කර ෙදන්ෙන්. ඔබ ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව, ශීලය, 
දානය නැමැති ධර්මතාවයන් ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළින් අවංකවම 
ක්රියාත්මක කරනෙකාට එම ෙහ්ත�න්ෙග් ශක් තිමත්භාවය 
විසින්ම පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ඔබ ත�ළින් 
වැෙඩනවා. පිංවත් ඔබ සියල්ලටම ෙපර පංච 
උපාදනස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය වැඩීමට යන්න එපා. ෙමය 
මාර්ගයක් . එහි මුල මැද අග වශෙයන් ක්රමාණුක�ලව ෙපරට යා 
යුත�යි. ඔබ ඉක් මන් වුෙණාත් ධර්මය ෙකෙරහි කලකිෙර්වී. 
එෙස් නැතෙහාත් ෙනාෙයක්  දෘෂ්ඨී මතවාදවල සිරකරැෙවක්  
ෙව්වි. ඔබ සැප ලබන්නට කැමැතිනම් මුළින්ම ‘සැපය’ කියන 
කාරණය ෙහාඳින් සිහිනුවණින් හඳුනාගන්න. විෙශ්ෂෙයන් 
තරැණ පිංවත�න් පිංවතියන් ෙමාකක් ද ‘සැපය’ කියලා 
උපාදානය කරෙගන සිටින්ෙන්. ඔබ ඔය ‘සැපය’ යෑයි 
අල්ලාෙගන සිටින්ෙන් ෙලෝකෙය් සැබෑම සැපය සමග සසඳා 

http://maharahathunwadimagaosse.org/
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බලනෙකාට ඉතාමත් ප්රාථමික සැපයක් . ෙලෝකෙය් සත්වයා 
අත්විඳින සැබෑම සැපය යම්දවසක ඔය ඇස් වලින් දැක් ෙකාත් 
ඔබ සිතාවී සැබැවින්ම ඔබ ඇස්  ඇති අන්ධෙයක්  කියලා. 
පිංවත් ඔබ උදාහරණයකට ෙම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවන 
ෙහාඳම රෑප සුන්දරිය ගන්නෙකෝ. රෑපවාහීනි කැමරා සිය 
ගණනකින් ෙලෝකයාට ෙපන්වන ඇයෙග් සුරෑපී රෑපය 
ගන්නෙකෝ. පිංවත�නි, දිව්ය ෙලෝකවල ඉන්ෙන් ෙදවියන් 
දිව්යාංගනාවන් විතරක්  ෙනෙමයි. දිව්ය තිරිසන් සත�නුත් 
ඉන්නවා. දිව්යෙලෝකෙය් උපත ලද දිව්ය අජානීය අශ්වයන් 
සිටිනවා. භි�ුවක්  සමාධිෙයන් පසුවන විට දිව්ය තලයක දිව්ය 
අජානීය අශ්ව විමානයක්  දර්ශනය ෙවනවා. දිව්ය අජානීය 
අශ්වයන් හතරෙදෙනක්  එහි සිටියා. එම දිව්ය අශ්වයක�ෙග් උස 
අඩි 7ක්  පමණ ඇති. දිව්ය අශ්වයාෙග් වර්ණය තනිකරම 
මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටින ෙමානරක�ෙග් ෛවවර්ණ පැහැයට 
සමානයි. ෙකාළ, නිල් පැහැයන්ෙගන් අලංකෘතයි. ඔබ 
සිතන්න, ෙමානර පිල් කළඹ විසිපහක්  පමණ එකත� කරලා 
මිටියක්  බැන්දා කියලා. අන්න ඒ ප් රමාණෙය්, හැඩෙය් 
වල්ගයක්  දිව්ය අශ්වයාට තිෙබනවා. එම වලිගය මුලින් පිට 
උඩ අතට ෙනරලා තමයි පහළට වැෙටන ස් වභාවෙයන් 
තිෙබන්ෙන්. එය ෙබාෙහාම ගාම්භීර ෙපෞරැෂයක්  තිෙබන 
වල්ග පිහිටීමක් . එම දිව්ය අශ්වයාෙග් පිට උඩ ෙකාඳු නාරටිය 
දිගටම අඩියක්  පමණ දිග ෙරෝම ෙමානර පිල් පැහැයට පහතට 
වැටී තිෙබනවා. ෙමම අශ්වයින් ආයුෂ, වර්ණ, සැප බලෙයන් 
අනූන දිව්ය අශ්වයන්. පිංවත�ෙන් භි�ුව සමග විරසක ෙවන්න 
එපා. පිංවත් ඔබට ධර්ම මාර්ගෙය් සැබෑ සැපය ගැන 
කියන්නයි ෙමය සටහන් කරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ සැපැයි කියා 
අල්ලාගන්නා රෑප සුන්දරියෙග් රෑප�යට වඩා අසිරිමත් 
සුන්දරත්වයක් . ඒ දිව්ය අජානීය අශ්වයා ත�ළත් තිෙබ් නම්….. 

ෙම් දිව්ය ෙලෝකෙය් තිරිසන් සෙතක්  ගැනයි කථා කෙළ්. දිව්ය 
ෙලෝකෙය් තිරිසන් දිව්ය සත්වයාත් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් අපට 
වඩා රෑප�ෙයන් ඉහළින් සිටිනවා. ඒත් පිංවත් ඔබ 
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ලැඡ්ජාෙවන්න එපා. ඔබත් සැබැවින්ම පිංවත්. ඔබට ඔය රෑපය 
ලැබුෙණ් ෙපර පින නිසාමයි. නමුත් ඔබ ඔය රෑපෙයන් 
මත්ෙනාවී ධර්මය සිතන්න ද� ෙවන්න. ‘අර දිව්ය අශ්වයා 
මට වඩා ලස් සනයි’ කියලා. එතෙකාට ඔබට පුළුවන්, නිතරම 
කිලුටු ෙවන, නිතරම ෙසෝදන, ෙම් රෑපය ගැන කලකිරිලා, 
සැබැවින්ම කාලයකට කිලුටු ෙනාෙවන, වඩාත් ලස් සන දිව්ය 
රෑපයක්  ෙකෙරහි උපාදානය සකස්  කරගන්න. අවංකවම ඔබට 
එෙහම අවශ්යනම් ඔෙබ් රෑපෙය් ජරා, ව්යාධි, මරණ වසාදමන 
රෑපලාවන්යාගාරෙයන්, බාබර් සාප්පුෙවන් මිදිලා ශ්රද්ධා, ශීල, 
දානය නැමැති සැබැවින්ම ඔබව වර්ණවත් කරන මාර්ගෙය් මුල් 
අදියරට එන්න. එතැනදී තරැණ ගිහි පිංවත�න්ලාට බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන සෑබෑ සැපය ෙකෙරහි විශ්වාසයක් , 
දැකීමක්  ඇති ෙවනවා. තමා සිටින්ෙන් මුලාවක බව දැෙනනවා. 
ඒ කියන්ෙන් ශ්රද්ධාෙව් බීජය ඔබ ත�ළ සකස්  ෙවනවා. මුළින්ම 
හිමින් සීරැෙව් ඔතනට එන්න. ශ්රද්ධාව තමයි ෙමෙලාව 
ෙශ්ර්ෂ්ඨතම ධනය. ඒ ෙශ්ර්ෂ්ඨ ධනෙය් හිමිකාරිත්වය ලබාගන්න. 
එවිට නිතැනින්ම ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනුව සැප ලැබීෙම් 
සැබෑම මාර්ගය ඔබ ෙසායාෙගන යාවි. 

පිංවත් ඔබට සැබෑ සැපය ගැන අවෙබෝධයක්  ලැබීම පිණිස, 
එය ධර්ම මාර්ගය පටන් ගැනීෙම් ගමනට අෙයෝමය 
ශක් තියක් වීම පිණිස, ෙම් ෙලෝක ධාත�ව ත�ළ ෙවෙසන 
වර්ණෙයන්, සැපෙයන්, බලෙයන්, රෑපෙයන් ආඪ්ය කාන්තාව 
ගැන සඳහනක්  තබනවා. ෙම් රෑප�ෙයන් බබලන නන් 
විසිත�රැ මුත�, මැණික් , රන් ආභරණවල වටිනාකම දකිනවිට 
පිංවත් ඔබට සිෙත්වි ඔෙබ් ඔය ෙඩනිම් කලිසම, ෙකාන්ඩ 
ෙමෝස් තරය, ඉමිෙට්ෂන් කරාබු, මාල වළලු, රනින් සෑදූ 
ආභරණ ෙමානතරම් අඩු ලංසුෙව් ෙනාවටිනා ෙද්වල් ද 
කියලා. ඔබ සැපයි කියලා විශ්වාස කරන සැපයත්, ලස් සනත්, 
ෙලාව්ත�රා ධර්මය ත�ළින් ගිහිපිංවත�න්ලා ඔසවා තබන සැබෑ 
සැපයත් අතර පරතරය ඔබ ෙහාඳින් අත්දකින්න. ඔබ ඉහත 
ඇඳුම් ආභරණ අයිතිකරගන්න ෙමානතරම් රැකීරක් ෂා ව්යාපාර 
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කරලා මුදල් හම්බකරගන්න දුක් විඳින්න ඕනද? පවුමක 
රන්මාලයක්  ගන්න වර්තමානෙය් තරැණයක�ට, තරැණිෙයක�ට 
ෙමානතරම් ශ්රමය වග�රවන්න ඕෙනද? ඊට අවශ්ය මුදල් 
හම්බකරගන්න, වර්තමාන සමාජෙය් ඒවා ආර�ා කරගන්න 
ෙමානතරම් ෙවෙහසක්  ගන්න ඕෙනද? රන් මාලයක්  දමාෙගන 
අද බියකින් ෙතාරව මහපාරක යන්න පුළුවන්ද? ඔබ සැපය 
කියලා කියන්ෙන් ඔය කරදර පීඩා රැසක්  රැඳුණු දුකට ෙන්ද? 

නමුත් ධර්මෙය් ගිහි පිංවත�න්ලාට ෙද්ශනා කරන සැපය ත�ළ 
ඇති ෙශ්රෂ්ඨම ෙලෞකික සැපය ලබන කාන්තාව මනුෂ්ය 
කාන්තාවක්  ෙනාව දිව්ය කාන්තාවකි. ඇය අන් කවුරැත් ෙනාව 
මුළු දිව්යතලයන්ටම අධිපති ශක්ර ෙදවියන්ෙග් අගබිසව 
සුජම්පතී දිව්යාංගනාවයි. ඇය වැනි අසිරිමත් සැපෙයන් ආඪ්ය 
දිව්යාංගනාවක්  දිව්යතලයක තවත් සිටිය ෙනාහැකිය. ෙම් 
සුජම්පතී දිව්යාංගනාව සමාධිෙය් ඇසින් දුටු භි�ුවක්  ඇයෙග් 
රෑප�ය පහත ආකාරයට දක් වන ලදි. 

භි�ුවට සමාධිෙයන් ඇය දර්ශනය ෙවද්දී ඇය අඩි 6ක්  පමණ 
උස දිව්යාංගනාවකි. ඉන්දියානු නාට්යංගනාවක්  සාරිය අඳින 
ආකාරෙය් ෙමෝස් තරයට සාරියක්  ඇය පැළ දෙගන සිටියාය. 
එම සාරිය නිල්, ෙකාළ, දම්, අළු පැහැෙයන් යුත් වර්ණවලින් 
මිශ්රව දිලිෙසන ස් වභාෙය් සාරියකි. වැලමිට අසලට අත දිග 
ඉහත වර්ණවලින් සමන්විත හැට් ටයක්  ඇය ඇඳ සිටියාය. 
ෙමම සාරිෙය් සහ හැට් ටෙය් එකම තැන ඉහත වර්ණ 
මිශ්රවීමකින් දැකිය හැකිය. සාරියත් හැට් ටයත් අතරින් ශරීරය 
බාහිරට ෙකාතැනකවත් නිරාවරණය වී ෙනාමැත. ඇය සාරියට 
උඩින් අඟල් හතරක්  පමණ පළල බඳපටියක්  පැළඳෙගන ඇත. 
බඳපටිෙය් ඉදිරිපස දිදුලන මැණිකකින් සාදන ලද රවුම් 
හැඩෙය් ආභරණයකි. බඳ පටිය වෙට්ටද මුත�මැණික්  ඔබ්බවා 
ඇත. ඇයෙග් හිසෙකස්  වැටිය දණහිස දක් වා දිගය. එය 
ෙහාඳින් ෙගාතා පහළට දමා තිබිණ. හිෙස්, උසින් අඩු 
ඔටුන්නකි. එය අෙත් පළඳින ෙප්රස්  මුද්ෙද් හැඩයට තැනූ සුදු 
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මැණික්  එබ්බවූ ඔටුන්නකි. ඇෙග් ෙගල මාල හතක් , දහයක්  
අතර ගණනක්  ඇත. ෙම් සෑම මාලයක් ම ඇයෙග් කලවා 
ප්රෙද්ශයට දිගය. ෙම් සෑම මාලයක් ම ඉහත සියුම් මුත�මැණික්  
සහ රනින් ෙගත්තම් කර ඇත. ෙම් මාල සියල්ල අතර එක 
සුවිෙශ්ෂ වූ මාලයක්  ඇත. එය එත�මියෙග් නාබිය ප්රෙද්ශයට 
දිගැති මාලයකි. එහි අග සුදු පැහැති ෙදාඩම් ෙගඩියක 
ප්රමාණෙය් මැණිකකි. එම මැණිෙකන් ෙවාට්  100 ක ප්රමාණෙය් 
බල්බයකින් නික�ත් වන ආෙලෝකධාරාවක්  නික�ත් ෙව්. 
ෙකාටින්ම ඇය දීප්තිමත් දැල්ෙවන බල්බයක්  ෙගල එල්ලාගත් 
දිව්යාංගනාවක්  ෙස්ය. නමුත් එම ආෙලෝකය විහිෙදන්ෙන් 
ඇෙග් ෙගල බැඳි මාලයක ඇති සුදු පැහැති මැණිකකිනි. ඇය 
ෙම්සා ආභරණින් රෑප�ෙයන් අග රැජිනක්  වුවද ඇය 
නිරහංකාර තැන්පත් ගති ඇති ෙපෞරැෂෙයන් පිරීගිය 
දිව්යාංගනාවකි. සමහර දිව්යාංගනාවන්ෙග් ඇති ෙකළිෙලාල් 
බව, රෑප�ෙය් ඇති රිද්මය, ලාලිත්යය වැනි දඟකාර චරිත 
ල�ණ ඇයට නැත. ඇය තැන්පත් මෙහ්ශාඛ්ය ෙදව් දුවකි. 

පිංවත් ඔබ ඉහත සටහන පිළිගත්තද ෙනාපිළිගත්තද එය ෙම් 
ෙලෝකෙය් ධර්මය ත�ළින් ගිහිපිංවත�න්ලාට ලැබිය හැකි සැබෑම 
සැපය පිළිබඳව මනස අවදිකරවන අත්දැකීමකි. භි�ුව පිංවත් 
ඔබට එෙස් සඳහන් කළද ෙම් නිෙම්ෂෙය්ත් ඒ සුන්දර සුජම්පති 
ෙදව් දුවෙග් රෑපය භි�ුව දකින්ෙන් ඇට සැකිල්ලක්  ෙකාටය. 
ධර්මෙය් සැබෑ අර්ථය එතැනය. එෙහත් පිංවත් ඔබ කලබල 
විය යුත� නැත. ෙම් අතිසුන්දර දිව්යාංගනාවට ඉහත 
සශ්රිකභාවය ලැබුෙණ් මහන්සිෙවලා රැකීර�ා, ව්යාපාර කරලා 
ෙනාෙව්. අම්මා, තාත්තා, ස් වාමිපුරැෂයාෙග් දෑවැද්දට ෙනාෙව්. 
ෙම් සියලු සම්පත් ඇයට ලැබුෙණ් ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ගිහි පිංවත�න්ලාට ඇඟිල්ල දිග�කර ෙපන්වන ධර්ම 
මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම ත�ළින්ය. ශ්රද්ධාව, ශීලය, දානය, 
ෙද්වතානුස් සතිය ඉහත සැපය ඔබට ෙපන්වන මාර්ගයයි. 
පිංවත් ඔබ ඉන් බැහැරව ෙබාරැවට ෙමානතරම් දඟලනවාද 
ත�ට් ටුෙදෙක් සැපයක්  ෙසායන්න. 
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බලන්නෙකෝ ෙමානතරම් අසිරිමත් සැපයකටද බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ඔබලාට පාර ෙපන්වන්ෙන්. ඇයි අපි ‘ධර්මය දුක 
ගැන, මරණය ගැන, අනිත්ය ගැන පමණක් මයි කියන්ෙන්’ 
කියලා ධර්මෙයන් ඈතට යන්ෙන්. ධර්මය ෙකෙරහි 
කලකිෙරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ සැපය හැටියට දකින අවුරැදු 10 
ක පමණ නවෙයාවුන් තරැණ කාලයක්  තිබී ජරා, ව්යාධි, 
මරණයන්ට පත්වන ඔය “දුක” ලස් සන රෑපය ෙකෙරහි ඇති 
කැමැත්ෙතන් මිදී “සැප” ලස් සන රෑපයක හිමිකාරිත්වය 
ලබාගැනීමට ඔබත් කැමතිෙවන්න මුලින්ම. 

එක පිංවත් පවුලක මහත්මෙයක්  භි�ුවෙගන් ඇසුවා 
‘හාමුදුරැවෙන් අපි ශීලය ගැනම සිතමින්, අනිත්ය සංඥාව 
දකිමින්ම ජීවත් වුෙණාත් අෙප් දරැ පවුලට සහ කලදසාව, ඒ 
ෙගාල්ලන්ෙග් අනාගතය අඳුරැ ෙවනවා ෙන්ද කියලා. බලන්න 
ඒ මහත්මයා ධර්මය ෙමානතරම් වැරදි අන්තයකින් ද 
අල්ලාෙගන ඉන්ෙන කියළා. තමන් ජීවත්වීමට 
ෙනාදන්නාකමින් ඇතිවන ආදීනව ධර්මෙය් ගිණුමට 
බැරකරනවා. ශ්රද්ධාව අඩුකම, විචිකිච්චාෙවන් සිත�විලි. පිරිලා, 
පංචනීවරණයන්ෙගන් සිත වැඩිලා. ඒ මහත්මයා ශීලය ගැන 
අනිත්යය ගැන කතා කළත්, අවම වශෙයන් ශීලය ත�ළවත් ඔහු 
නැතිය කියන එක ඉහත කාරණයන්ෙගන් පැහැදිලි ෙවනවා. 
සෑම පවුලකටම ආදායමක්  වියදමක්  කියන කාරණයක්  
තිෙබනවා. ෙකාෙතක්  ආදායම් ලැබුවත් වියදම ඊට වැඩිනම් 
ජීවන ප්රශ්න ඇතිවීම අනිවාර්යයි. ෙමය ධර්මෙය් වරදක් , 
ශීලෙය්, අනිත්ය සංඥාෙව් වරදක්  ෙනාෙව්. එම මහත්මයා 
ලැබීෙම් තරමට වියදම් කිරීමට ෙනාදන්නා කෙම් වරදයි. 
නමුත් අශ්රද්ධාව නිසා එම වරද පටවන්ෙන්ත් ධර්මයට. 
මුළිsන්ම පිංවත් ඔබ අවංක ෙවන්න, ධර්මෙයන් ෙතාරව ජීවත් 
ෙවමින් ඔබ විඳින දුක නුවනින් දකින්න. දුක දකින ෙකනායි 
සැප ඇති මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්. දුකය කියමින් 
ධර්මයට ඔබ ද්ෙව්ශ කෙළාත්, සැක කෙළාත් ඔබට 
අහිමිවන්ෙන් සැබෑම සැපයයි. 
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අවංකව ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් කරන කිසිම ෙකෙනක�ට ‘මට 
වැරදුනාය’ කියල කියන්න තැනක්  නැහැ. අතීත අක�සල් 
සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් යම් තැනකදී වැරදුෙනාත් එය ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන්ට අනුව ජයග්රාහීව ජීවිතයට ගලපාගන්නවා. ෙමය 
තමයි ශ්රද්ධාව නැමති පරම ධනෙය් ල�ණය. ෙමන්න ෙම් 
ධනෙය් හිමිකාරීත්වය මුලින්ම ඔබට ලබාගැනීම සඳහාමයි ෙම් 
සටහන තැබුෙව්. ෙම් ධනෙය් හිමිකාරීත්වය මුලින්ම ඔබ 
අයිතිකරගන්න. එවිට රැපියල්, ශත ඔෙබ් ජීවිතෙය් ෙදවැනි 
තැනට වැෙට්වි. ශ්රද්ධාව ඇති පුද්ගලයාට ජීවිතය කියන 
කාරණෙය්දීත් මරණය කියන කාරණෙය්දීත් ජයග්රාහී 
අවසානයක් මයි ලැෙබන්ෙන්. එම නිසා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග් ධර්මය දුක ගැන කථාකරන දහමක්  ෙනාව දුක 
අභිබවා සැප අයිතිකරගන්නා දහමක් . අවශ්යනම් දුකත් සැපත් 
ෙදකින්ම මිදීයන දහමක් . 
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දුක සැප ෙපරෙළන සංස් කාර 
 

වැස් ස ෙබාෙහෝම හයිෙයන් වහිනවා. ත�න් බිත්ති ක�ටිෙය් 
ඉදිරිපස එල්ලා ඇති පැරණි සිව්ර අතරින් මීදුමත්, වහලෙය් 
ක�ෙම්රය අතරින් වැහි බිඳුත් ක�ටියට වැෙටනවා. පරිසරය 
මීදුමින් වැසිලා. හැබැයි සුළඟ තවම නැහැ. ෙවලාව පස් වරැ 
5.30 යි. දියසීරාව නිසා ක�ටිෙය් බිම සිෙමන්තිය ෙතත්ෙවලා. 
පාවහන්වලින් ෙතාර නිර්වස් ත්ර ෙදපා, ෙතතබරිත සිෙමන්ති 
ෙපාෙළාෙව් ගැෙටන විට සීතලක්  දැෙනනවා. ෙම් වැස් ස, 
සීතල, දියසීරාව, මීදුම හරිම අසරණයි. සරණක්  ඇති ජීවිතයක්  
ඉදිරිෙය් ෙම්වා ක�මක්  නම් පීඩාවක්  කරන්නද… 

ලන්තෑරැම් එළිෙයන් ලෑලි ඇඳ මත වාඩිවී ෙම් සටහන 
තබනෙකාට භි�ුවෙග් සිත පුදුමාකාර සැනසීමකින් පිරිලා. 
ෙම් ටික සටහන් වුෙණ් වැස් ස නිසා. ඒ නිසාම භි�ුව 
වැස් සට ආශිර්වාද කරනවා. භි�ුවට මතකය ෙත්ර ෙත්රී 
ගාථාවල එක්  රහතන් වහන්ෙස් නමක්  උදාන වාක්යයක්  ප්රකාශ 
කරනවා ‘වැස් ස ඔබ ඇති තරම් වහින්න. ෙගාරවා ෙගාරවා 
වහින්න. වැස් සට බැහැ මාව අපහසුවට පත්කරන්න. මම 
ක�ටිය ෙහාඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්’ කියලා. වැස් සට 
ග�ලිෙවලා, වක�ටුෙවලා වැස් සට බැණ බැණ ඉන්නවා ෙවනුවට 
උන්වහන්ෙස් වැස් සට ආශිර්වාද කළා. අපි වැස් සට ෙකාච්චර 
කිව්වත් වහින්න එපා කියලා වැස් ස එය අහන්ෙන් නැහැ. 
වැස් සට ඇතිවන ත�රාවට එය වහිනවා. වැස් ස වහිනතාක්  
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පරිසරය, ක�ටිය හිරිකිෙඩන්, මීදුෙමන්, දියසීරාෙවන් ආක්රමණය 
කරනවා. 

ෙම් වැස් සට ෙතමුෙණාත් වැඩිම වුෙණාත් උණක් , 
ෙසම්ප්රතිශ්යාවක්  හැෙදයි. ඊට වඩා හැෙදන ෙලඩක්  නැහැ. 
ෙකාත්තමල්ලි ටිකක්  තම්බලා වළඳලා, බටහිර ෙබෙහත් 
ෙපත්තක් , කරලක්  වළඳලා එය සනීප ෙවලා යාවී. නමුත් ඇස 
නිසා ඇති වන ෙකෙළස්  වැස් සට, කණ නිසා ඇති ෙවන 
ෙකෙළස්  වැස් සට නාසය, දිව, මනස, කය නිසා ඇතිවන 
ෙකෙළස්  වැස් සට පිංවත් ඔබ ෙතමුෙණාත් ෙමෙලාව, 
පරෙලාව ෙදෙක්දීම අපි දුකට වැෙටනවා. අර අතීත රහතන් 
වහන්ෙස් සිංහනාද කරන්ෙන් ‘මෙග් ක�ටිය ෙහාඳින් ෙසවිලි 
කරලයි තිෙබන්ෙන්. වැස් ස ඇති තරම් වහින්න’ කියලා. 

ආධ්යාත්මික රෑපයත්, භාහිර රෑපයත්, විඥානයත් ෙම් කාරණා 
ත�න එකත�වන ඵස් සය ළඟදීම උන්වහන්ෙස් අනිත්යය 
දකිනවා. ඵස් සය අනිත්යයයි කියලා අවෙබෝධෙයන් දකින 
තැනදී විඳීමක්  සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ. ඉන් ෙමහා අපි සැෙවාම 
ඵස් සය නිත්ය වශෙයන් ෙගන පංච උපාදානස් කන්ධය 
සකස් කරගන්නවා. ඒ ෙකෙළස්  වැස් සට ෙතෙමනවා. විඳීම 
කියන ෙසවිලි ෙනාකළ වහලය අපිව බරපතළ ආකාරයට 
ෙකෙළස් වලින් ෙතෙමනවා. ෙමහි ඵලය තමයි 
සංස් කාරයන්ෙග් බලවත් ෙරෝගාත�රභාවය. සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් 
හටගන්නා ෙරෝගාබාධ ෙබෙහත්ෙපති, කරල්, සිරප් වළඳලා 
නම් සනීපකරගන්න බැහැ. කල්ප ගණන් මිථ්යදෘෂ්ඨිකභාවය, 
දුප්පත් බව, ක�සගින්න, විරෑපි බව, ගින්දර, ගිනි අඟ�රැ, ෙලෝදිය 
මත මදි නැතිව දුක්  අනුභව කරලයි අවසන් ෙවන්ෙන්. දුකත් 
සැපත් ෙදකම සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයක්  මයි. එම නිසා දුක, 
සැප ෙදකම අපි සම සිතින් පිළිගත යුත�යි. අපි සූදානම් සැප 
සත�ටින් පිළිෙගන, දුක අසත�ටින් ප්රතිෙ�්ප කිරීමට නම් අපට 
කවදාකවත් ධර්මය ෙකෙරහි ශ්රද්ධාවට පැමිෙණන්නට බැහැ. 
අනිත්ය සංඥාවන්ෙගන් ෙසවිලි ෙනාකරන ලද ඇස නිසාමයි, 
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කණ නිසාමයි, නාසය නිසාමයි, දිව නිසාමයි, කය නිසාමයි, 
මනස නිසාමයි දුකත් සැපත් ෙදකම අපට උරැමකර ෙදන්ෙන්. 
අතීතෙය් වැඩ සිටිය රහතන්වහන්ෙස් ‘වැස් ස ඇතිතාක්  
වහින්න. මාෙග් ක�ටිය ෙහාඳින් ෙසවිලි කරලයි තිෙබන්ෙන්’ 
කියලා සිංහනාද කරන්ෙන්, උන්වහන්ෙස්ෙග් ක�ටියට වැසිදිය 
ෙනාවැෙටන නිසා ෙනාව මීදුම, සීතල ෙනාඑන නිසාම ෙනාව 
උන්වහන්ෙස් ‘දැක් කාය’ කියන තැනදීම, ‘ඇසුනාය’ කියන 
තැනදීම ‘දැනුනාය’ කියන තැනදීම ඵස් සය අනිත්ය වශෙයන් 
දැකීම පිණිස අවෙබෝධෙයන් සම්පූර්ණ උත්තමයක� නිසාය. 
‘මම’ කියන පුද්ගලයා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ෙගන් සකස්  වූ 
ඵලයක්  ෙලස අවෙබෝධ කරගනිද්දී, ෙහ්ත�න් නිසා සකස්  වූ 
ඵලයක්  ත�ළ සත්වෙයක් , පුද්ගලෙයක්  වශෙයන් අර්ථයක්  
ෙනාෙපෙනද්දී ක�මක්  නිසා, කව්රැන් උෙදසා තෘෂ්ණාවක්  
සකස් ෙවන්නද? 

පිංවත් ඔබ දෑස්  ෙහාඳින් විවර කර බලන්න. ඇස, කණ, 
නාසය, දිව, කය, මනස යන ආයතන නිසා සකස්  වූ ෙකෙළස්  
වැස් සට ෙතමුණු සත්වයන්ෙග් ෙලෝකයයි ඔබ ඉදිරිෙය් දර්ශනය 
වන්ෙන්. ධාරානිපාත වර්ෂාවක්  ගහෙකාළ ෙපරළා, ඇල ෙදාළ 
ගංගා ෙදෙගාඩ තලා, පස් කඳු නායෙගාස්  මහා විනාශක්  
කරන්නා ෙස් ඇස නිසා සකස්  වූ ෙකෙළස් වල බරපතළභාවය 
නිසාම ෙමානතරම් දුක්  ෙගාඩක්  සත්වයා විඳිනවාද. අපි එක 
ෙමාෙහාතක් වත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස නිසා වන 
දුක්  ගැන ෙමෙනහි කරනවාද, කථාකරනවාද. ඇස, කණ, 
නාසය, දිව, කය, මනස නිසා ෙකෙළස්  වැස් සට හසුවුණ 
අයමයි ඔය සිරෙගවල්වල, ෙරෝහල්වල, යුධ භ�මිවල, 
ගිහිෙගවල්වල, මගෙතාෙට් අපට මුණගැෙසන්ෙන්. 
ස් වභාවධර්මෙය් වැස් ෙසන් ෙනාෙතෙමන්න අපි උපක්රම 
ෙයදුවාට, තෘෂ්ණාෙව් ෙකෙලස්  වැස් ෙසන් අප නිරත�රැවම 
ෙතෙමනවා. අපි ෙලඩෙවනවා. ෙනාදැනුවත්කම නිසාම 
අසාධ්ය ෙරෝගීන් බවට පත්ෙවනවා. එෙහම ෙරෝගීන්ට ෙබෙහත් 
කියන්ෙනත් තවත් අසාධ්ය ෙරෝගිෙයක් මයි. ඒ නිසා ෙරෝගියා 
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සහ ෛවද්යවරයා ෙදෙදනාම හුඟක්  ෙවලාවට විනාශය කරාම 
පියවර තබනවා. 

එක තාත්තා ෙකෙනක්  සිටියා, ඒ තාත්තා දරැවන්ට ෙබාෙහාම 
ආදෙරයි. ඔහු රජෙය් ෙස්වකෙයක් . ෙමාහු ශීලය ගැන එතරම් 
තැක�ව ෙකෙනක්  ෙනෙවයි. මාරයා විසින් සමාජය ත�ළ එලා 
ඇති තරගකාරීත්වය නැමැති දැළට හසුෙවලා සිටි අෙයක්  
ෙමාහු. යමක්  අයිති කර ගැනීමට යන ගමෙන්දී ෙමාහු 
ෙබාෙහෝම ෙව්ගවත්. ෙකාටින්ම ෙමාහුට දවෙස් පැය 24ම 
වුණත් කටයුත� සඳහා ප්රමාණවත් මදි. ෙමාහු තමන්ෙග් 
දරැෙවක්  ෙවනුෙවන් ෙබාෙහාම මහන්සිෙයන් නිවසක්  හැදුවා. 
නිවෙස් වැඩකටයුත� අඩක්  නිමාකර තිබියදී ෙමාහු මියයනවා. 
අපි දන්න ස් වාමීන් වහන්ෙස් නමක්  සමාධිය ත�ළින් අරමුණු 
කර බලනවා ෙමාහු මරණින් මත� ෙකාතැනක ඉපදිලා 
සිටිනවාද කියලා. එවිට එම ස් වාමීන්වහන්ෙස්ට 
අරමුණුෙවනවා මුල් ගලක්  දෑතින් අල්ලාෙගන සිටි බහිරව 
ස් වභාවෙය් ෙප්රතෙයක් . ඔහු එරමිනියාෙගාතාෙගන, මුල්ගල 
බදාෙගන ඉන්නවා වෙගයි දර්ශනය ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි 
භහිරවයා යනුෙවන් හඳුන්වන සත්වෙයක් . 

ෙම් කාරණෙය්දී භි�ුව හඳුනාෙගන ඇත්ෙත්, වැඩ අවසන් 
ෙනාවූ නිවෙස් උපාදානය නිසා ඉහත උපත සකස් කරගත් 
බවයි. දැන් ඉතින් මුල්ගල මෙග් ෙකාටෙගන බහිරව ෙලෝකෙය් 
ජීවත්ෙවනවා. ෙම් මුල්ගල නිශ්චිත වශෙයන් එම නිවෙස්ම 
මුල්ගල ද කියන්න භි�ුව දන්ෙන් නැහැ. බලන්න, නිවස 
නැමැති රෑපය නිසා සකස්  වූ තෘෂ්ණාව ෙහ්ත�ෙවන් ඇතිවූ 
ෙකෙළස්  වැස් සට හසුව ඔහුව ගසාෙගන ෙගාස්  ඊළඟ භවෙය් 
ප්රතිසන්ධිය සකස් කර දුන්තැන. ‘උපාදාන පච්ජයාරි භෙවෝ’….. 
ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති භයානකම අනත�රැ නුවණින් හඳුනා 
ෙනාගත්ෙතාත් ඔබට දුකම උරැමකර ෙදන ධර්මතාවය. ෙම් 
මහත්මයා මනෙස් සකස් වූ ෙකෙළස්  වැස් සට හසුවීම නිසා 
සකස් කරගත් දුක කල්ප ගණනාවක්  විය හැකියි ෙන්ද? 
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වර්තමාන සමාජෙය් ජීවත්ෙවන හුඟ ෙදනක�ට තමන්ෙග් 
කටයුත�වලට දවෙස් පැය 24 ත් මදි. ඒ මදිබව නිසාම සමහරැ 
රාත්රිෙය් නින්ෙදන් ගණන් හදනවා. දරැවන්ට, බිරිඳට ආදරය 
කරනවා. මාරයා විසින් එලන ලද තරගකාරීත්වෙය් දැලට හසුවී 
දුවන්නන් වාෙල් දුවන චර්යාෙවන් මිෙදන්න. විෙව්කීව 
ෙකෙලස්  වැස් ස ගැන සිතන්න. සමාජය ෙව්ගෙයන් ෙලෞකික 
වශෙයන් සංවර්ධනය ෙවනවා. විසිත�රැභාවෙයන්, 
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පෙයන් එකිෙනක අභිබවා දැක�ම්කළු නිවාස 
ඉදිෙවනවා. ඔබෙග් සුන්දර නිවස යම් ෙස් දැක�ම්කලුද, 
විසිත�රැද බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ඔබෙග් සිත 
ඊටත් වඩා විසිත�රැයි කියලා. ෙමාකද ඔබ ත�ළ ඇති 
තෘෂ්ණාෙව් දිග පළල නිසාමයි ඔය වැනි විසිත�රැ නිවසක්  
නිර්මාණය වුෙණ් කියලා. ඉහත වැකිය සටහන් කරනෙකාටම 
භි�ුවට හිනාවක්  ඇති වුණා. භි�ුව ෙම් ෙවලාෙව් වැඩ සිටින 
ක�ටිය කැලෙය් ඇති මැටිගැසූ ක�ඩා පැළක් . රජෙගදර ඉන්න 
රජත�මාට වඩා නික් ෙල්ෂී සැනසිල්ලක්  භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
අත්විඳිනවා. තෘෂ්ණාව �ය වුණ තැන නිස් සරණය, 
සැහැල්ලුව මිස දුක සැප එහි ෙකායින්ද? 

වැස් ස, සුළඟ, සීතල මීදුම එනවා. යනවා. ඒත් ඒ කිසිවකින් 
පීඩා විඳින්න පුද්ගලෙයක්  ෙමතැන නැහැ. ඵස් ස පච්ජයා 
ෙව්දනා….. ඵස් සය නිසා සකස්  වූ විඳීමත්, ඵස් සයත්, විඳීමත් 
අනිත්යධර්මයන්මයි. ෙමාන තරම් සරළ සමීකරණයක් ද. 
විසිත�රැභාවය වැඩිවන්න වැඩිවන්න, තෘෂ්ණාව වැඩිවන බව 
ඔබ ෙත්රැම්ගන්න ඕනා. තෘෂ්ණාව වැඩිවන්න වැඩිවන්න 
දුකයි වැඩිවන්ෙන්. දුක කියන්ෙන් අවිද්යාව නිසා අපිට 
රැස් ෙවන්නාවූ සංස් කාරයි. සංස් කාරයන් නිදහෙස් භ�ක් තිවිඳීමට 
අභය භ�මියක්  ෙවමිනුයි ෙලෝකය පවතින්ෙන්. ක�සල් සහ 
අක�සල් සංස් කාරයන්ට බාධාකරන්න ෙකෙනක්  ෙලෝකෙය් 
නැහැ. 
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මට අවශ්ය වූෙය ්බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ව 
තෘප්තිමත් කිරීම පමණි 

 

සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක ‘ශ�ෂ්ක විදර්ශක’ කියලා 
රහතන්වහන්ෙස්ලා වැඩසිටිනවා. අතීතෙය් වැඩසිටියාවූ 
චක් ක�පාල මහරහතන් වහන්ෙස් එවැනි ශ�ෂ්ක විදර්ශක 
රහතන්වහන්ෙස් නමක් . සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක අවසාන 
කාලවකවානුවලදී චත�රාර්යසත්යය අවෙබෝධය කරන 
රහතන්වහන්ෙස්ලා ෙමවැනි ශ�ෂ්ක විදර්ශක ගණයට වැටීම 
ස් වභාවයක් . ෙමවැනි අයට බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග්, 
මහරහතන්වහන්ෙස්ලාෙග් ඇසුර, දර්ශනය ලැබීමක්  නැහැ. 
ශ�ෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙස් යනු මුලින්ම ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාවට පැමිණ, ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගය, 
සිය මාර්ගය කරගනිමින්, ෙලෝකය ෙකෙරහි, නාමරෑපධර්මයන් 
ෙකෙරහි දැඩි කලකිරීම් සකස්  කරෙගන තම ජීවිත අත්දැකීම් 
ත�ළින්ම, ස් ෙවෝත්සාහෙයන්ම ජීවිත පරිත්යාගෙයන් නිවීෙම් 
මාර්ගෙය් සිටින ෙකෙනක් . ෙලෝකය ෙකෙරහි ඔහුෙග් කලකිරීම 
ෙකාතරම්ද කියනවානම් ෙමාහු ජීවිතය අතහරිනවා 
චත�රාර්යසත්යය අවෙබෝධය උෙදසා. ෙමාහුෙග් අරමුණ 
ඉලක් කය නිවීම, අවෙබෝධය පමණක් මයි. ජීවිතය ෙකෙරහි 
ඇල්මක්  නැහැ. ධර්මය ෙකෙරහි විශ්වාසය තියුණුයි. ෙමාහු 
අවංකවම සූදානම් ජීවිතය මරණයට දමා, මැෙරන ෙමාෙහාෙත් 
ෙහෝ ලබන අවෙබෝධය ත�ළ ෙලෝකෙයන් නිවීයන්න. ෙතරැවන් 
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ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාව නිසාම ෙමාහු ත�ළ ෙම් විශ්වාසය 
සකස් ෙවලයි තිෙයන්ෙන්. එයත් ධර්මතාවයක් . ජීවිතයට 
ආශාවක�ත් නැහැ. මරණයට කැමත්තක�ත් නැහැ. ජීවිතයත් 
මරණයත් ෙදකම අතහැරැණු තැන නිවීම කියන අවෙබෝධය 
සකස්  ෙවනවාය කියන දැඩි විශ්වාසය තිෙබනවා. ජීවිතය 
අතහැරල තිෙබන්ෙන් මරණයට. ජීවිතය බැසෙගන 
තිෙබන්ෙන් මරණයට. නිවීෙම් අරමුණ එතරම් ප්රබලයි. ශ�ෂ්ක 
විදර්ශකට අවසාන ෙමාෙහාෙත්දී මරණය ෙපෙනනවා. නමුත් 
අබමල් ෙර්ණුවක තරම්වත් මරණයට බියක්  නැහැ. ෙමතැනදි 
ද්වන්ධ සටනක්  පවතින්ෙන් ෙලෝකය සහ අවෙබෝධය අතර. ඒ 
කියන්ෙන් මාරයා සහ නිවීම අතර. මාරයා ෙලෝකය ෙදසට 
අදිනවා. ශ�ෂ්ක විදර්ශක, නිවීම ෙදසට හඹාෙගන යනවා. ෙම් 
නිහඬ ද්වන්ධ සටනින් මරණය අතහැරී ඔහු අවෙබෝධය 
සා�ාත් කරගන්නවා. චක් ක�පාල මහරහතන්වහන්ෙස් තමාෙග් 
දෑස්  ෙදක අන්ධෙවන බව ෙහාඳටම දැන දැන නිවීම උෙදසා 
දෑස්  ෙදකම අතහරිනවා. වීර්ය සකස්  ෙවනවා. අධිෂ්ඨාණය 
තීව්රරකරමින්…. නාමරෑප ධර්ම විනිවිද දකිමිනුයි ෙමෙහයුම 
ක්රියාත්මක ෙවන්ෙන්. ශ�ෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙස් නිවන් 
අවෙබෝධය උෙදසා ජීවිතය අතහැරියත්, මරණය ෙපනි ෙපනී 
නිවීම ෙදසටම යනවා. අවසන් ෙමාෙහාෙත් උන්වහන්ෙස් ත�ළ 
පුද්ගල සංඥාව හීනමෙවලා සියුම් නූල්පටක්  වන් ෙදයකිනුයි 
ෙලෝකයට බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙමෝහය නැමති නූල්පටින්…. 
උන්වහන්ෙස් ත�ළ ෙමෝදුවූ ඡන්දය, වීර්යය, චිත්තය විනිවිද 
දැකීම නිසාම චත�රාර්යසත්ය අවෙබෝධය සා�ාත් කරගන්නවා. 
ඒ අවෙබෝධය ලබන ෙමාෙහාෙත්ම ශ�ෂ්ක විදර්ශක 
රහතන්වහන්ෙස් බලාෙපාෙරාත්ත� රහිතවම නැවත ජීවිතයට 
ෙගාඩෙවනවා. අවෙබෝධයයි ජීවිතයයි ෙදකම ලැබිලා. 

මරණයට අතහැරපු ජීවිතය ශ�ෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙස්ට 
නැවත ලැෙබන්ෙන් සංස් කාරයන්ෙග් බලවත්භාවය නිසා. 
මාරයා ෙමතැනදී දැඩි ෙවෙහසක්  ගන්නවා ‘ශ�ෂ්ක විදර්ශක’ 
ධර්මාවෙබෝධය ලබනවාත් සමගම මරණයට තල්ලු කර 
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දමන්න. ෙමාකද මාරයා දන්නවා ෙමාහු ජීවත් වුෙණාත් තමන් 
අවෙබෝධ කරගත් ධර්මය ෙලෝකයාට ෙද්ශනා කරයි කියලා. එය 
මාරයාට දැඩි තර්ජනයක් . නමුත් මාරයාෙග් අභිෙයෝගය 
එතනදිත් පරාජය ෙවන්ෙන් ශ�ෂ්ක විදර්ශක 
රහතන්වහන්ෙස්ෙග් අතීත සංස් කාරයන්ෙග් බලවත්භාවය 
නිසා. ක�සල් සහ අක�සල් සංස් කාරයන්ෙග් බලවත්භාවයට 
මාරයා එතැනදී නැවත පරාජය ෙවනවා. ෙකාන්ඩඤ්ඤ 
මහරහතන් වහන්ෙස් අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදී 
ඇතිකරගත් උපාදානයක්  තිබුණා. ‘ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනෙය් මුල්ම මහරහත් වහන්ෙස් මම ෙවනවා’ය කියලා. 
අෙනක�ත් සෑම භි�ු, භි�ුණී, උපාසක, උපාසිකා සිව්වනක්  
පිරිසම එවැනි අතීත උපාදානයන් සකස්  කරෙගන ඊට අදාළ 
ක�සල්ධර්මයන් වඩවාෙගන තමයි ෙගෞතම සම්මාසම්බුද්ධ 
ශාසනයට බැසගත්ෙත්. ඒ වෙග්ම ශ�ෂ්ක විදර්ශක රහතන් 
වහන්ෙස් කියන්ෙනත් අතීත ශාසනයක ඉපදිලා, එම ශාසනය 
අත�රැදන්වීමට ආසන්න කාලයක දැඩි ෙලස වීර්ය වඩා ශ�ෂ්ක 
විදර්ශක රහතන්වහන්ෙස් නමක්  බවට පත්වූ රහතන් වහන්ෙස් 
නමක්  එහිදී දැක ‘මමත් අනාගත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදී 
ශ�ෂ්ක විදර්ශක රහතන්වහන්ෙස් නමක්  ෙවනවා’ය කියන 
උපාදානය ඇති කරෙගන ඊට අදාළ ක�සල් පරිපූර්ණ කරෙගන 
පැමිණි අෙයක් . එම නිසා තමාෙග්ම දැඩි වීර්යෙයන් ශ�ෂ්ක 
විදර්ශක රහතන් වහන්ෙස්නමක්  බවට පත්වුවද, 
උන්වහන්ෙස්ලා ත�ළ අතීත ශක් තිමත් ක�සල් සහ අක�සල් 
සංස් කාර සැඟවී තිෙබනවා. චක් ඛුපාල මහරහතන්වහන්ෙස් 
විසින් මරණයට දැමූ එත�මන්ෙග් ජීවිතය, අවෙබෝධයට පත්වීමත් 
සමගින්ම මරණයට යා ෙනාදී නැවත ලබාෙදන්ෙන් ක�සල් 
සංස් කාර විසිනුයි. නමුත් උන්වහන්ෙස්ෙග් දෑස්  ෙදක 
අන්ධභාවයට පත්කරගන්ෙන් අක�සල් සංස් කාර විසින්. 
ෙදයාකාරයක්  වන සංස් කාර උන්වහන්ෙස්ට විපාකයන් 
සලස් වලා දුන්ෙන් එෙහමයි. 
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සංස් කාරයන්ෙග් විපාකයන්ට එෙරහිව යන්න මාරයාටත් 
ෙනාහැකි බව ඉහත කාරණෙයන් පැහැදිළි ෙවනවා. නමුත් 
සංස් කාර රැස් කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී ෙවන්ෙන්ත් මාරයාම 
බව ඔබ සිහිතබා ගත යුත�යි. මාරයා අකමැත්ෙතන් ෙහෝ ක�සල් 
සංස් කාර රැස් කරගැනීමට ඔබට උපකාර කරන්ෙන් ඔබව 
ෙලෝකය ත�ළ සිරකර තබාගැනීමට මිස, භවෙයන් එෙතරවීමට 
අවස් ථාව ලබාදීමට ෙනාෙව්. රහතන්වහන්ෙස් යනු මාරයාට 
අභිෙයෝග කළ උත්තමෙයක්  වන්ෙන් මාර ධර්මය, මාර 
සැඩපහර විනාශකර දමා, මුලාකර දමා සම්මාසම්බුද්ධ විෂයට 
අවතීර්ණ වන ෙහයිනි. මාරයාෙග් සැපය නැමති මුලාව 
උපෙයෝගී කරෙගන ෙපරලා මාරයාවම පරාජය කිරීමයි. දුකත්, 
සැපත් නැමති මාරයා විසින්ම ෙපෝෂණය කළ ධර්මතාවයන් 
ෙදක, මුලාෙවන් ෙතාරව නිවරැදිව හඳුනාෙගන දුකත්, සැපත් 
උපෙයෝගී කරෙගන දුෙකන්, සැෙපන්, උෙප්�ාෙවන් මිදී 
නිවීම සා�ාත් කරගැනීම ද�යාෙග් ද�භාවයමයි. 

මහත්මෙයක්  ධර්ම සාකච්ඡාවක්  කරන අතරත�ර ප්රශ්නයක්  
ෙයාමු කළා. ‘ස් වාමීන්වහන්ස ෙරෝහෙල් වාට් ටුවල සමහර 
ෙරෝගීන් සිටිනවා දින ගණනාවක්  ෙව්දනාෙවන් පණ අදින. 
ආහාරයක්  නැහැ. නාසයට, මුඛයට, මුත්රාමාර්ගයට බටදමලා. 
සමහරැ මහා හයිෙයන් ෙකඳිරිගානවා. හිතාගන්න බැරි දුකක්  
ෙම් ෙරෝගීන් විඳින්ෙන්. ෙමවැනි ෙරෝගීන් නිසා තම ඥාතීනුත් 
මහාදුකක්  විඳිනවා. ෙමවැනි ෙරෝගීෙයක්  දැක් කහම 
ෛවද්යවරෙයක්  වශෙයන් මට හිෙතනවා අෙන් ෙම් ෙරෝගියා 
මැරැෙනාත් ෙහාඳයි කියලා. ස් වාමීන්වහන්ස, ෙමෙහම සිෙතන 
එක මට පවක් ද’ කියලා. දින ගණනාවක්  ෙරෝහල් ඇඳක 
දුක් විඳින ෙරෝගිෙයක්  දැකලා අපි සිතනවා නම් ෙම් මනුෂ්යයා 
මැෙරන එක ෙහාඳයි කියලා, එෙහම සිතන්ෙනත් එම ෙරෝගියා 
ෙකෙරහි ඇති අනුකම්පාව කරැණාව නිසා. ඒ අනුකම්පාව 
කියන්ෙන් දැඩිෙලස ෙමෝහය මුසුවූ අනුකම්පාවක් . පිංවත් ඔබ 
ධර්මානුක�ලව ඒ ජීවිතය ෙදස බලන්ෙන් නැහැ. ෙම් ෙරෝගියා 
දින ගණනාවක්  පණ අදිමින් ෙම් ෙගවන්ෙන් තමා විසින් 
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අතීතෙය් කළ අක�සල් සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයයි. ද්ෙව්ශය 
සකස් කර ගනිමින්, අනුනෙග් සැපයට ඊර්ෂාකරමින්, සත්ව 
හිංසාවන් කරමින්, ෙදමාපියන්ට ඇපඋපස් ථාන ෙනාකරමින්, 
ෙරෝගීන්ට පිඩාකරමින් අතීත ජීවිතෙය් තමා විසින්ම සත�ෙටන් 
සිනාෙසමින් කළ අක�සල් විපාකයන් තමයි ඔය ෙරෝගී 
පුද්ගලයා ඇඳ මත ෙව්දනාෙවන් අත්විඳින්ෙන්. ඔහු විසින්ම 
කරගත් ෙදයයි ඔහු අත්විඳින්ෙන්. ඔතැන කිසිම අසාධාරණයක්  
නැහැ. ‘අෙන් පව්’ කියන්න ෙදයක්  නැහැ. ධර්මානුක�ලව 
බලනවිට ෙලෝකෙය් සර්ව සාධාරණවූ විපාකයක්  ඔහු 
විඳින්ෙන්. පිංවත් ඔබ සිතනවා නම් එය අසාධාරණයක්  
කියලා, ධර්මෙයන් බාහිරවයි ඔබ සිතන්ෙන්. අක�සල් 
සංස් කාරයන්ෙග් බියකරැ බව, විෂම බව, අපුල බව, දුක්  ත බව 
ෙමවැනි ෙරෝගීන් ත�ළින් දකින්නට ඔබ ද�ෙවන්න. හැකිතාක්  
එවැනි ෙරෝගීන්ට උපස් ථාන, උපකාර කරන ගමන් ඔබට 
එවැනි උපතක්  එපායෑයි කලකිරීම සකස් කරගන්න. එම 
ෙරෝගියාට ෙගවීමට අක�සලයක්  ඇත්නම් එය සති ගණනාවක්  
ෙහෝ විෙව්කීව ඔහුට ෙගවාදමා මියයන්න ඉඩපහසුකම් 
සලසන්න. සෑම තප්පරයකදීම පිංවත් ඔබ ෙම් දුක්  ත සංස් කාර 
ෙකෙරහි කලකිරීම සකස් කර ගන්න. 

වර්තමාන ෙලෝකෙය් සාකච්ඡාවට බඳුන් ෙවනවා, දැඩි දුක් විඳින 
ෙරෝගීන්ට මාරාන්තික ඖෂධ එන්නත් කර ඉක් මනින් මරණයට 
පත්කිරීම සම්බන්ධව. ෛමත්රය ෙව්වා, ද්ෙව්ශය ෙව්වා, ක�මන 
ෙහ්ත�වක්  මුල්කරෙගන ෙහෝ මරණාසන්නව දුක් විඳින 
ෙරෝගිෙයක�ට බෙලන් මාරාන්තික ඖෂධ එන්නත් කර 
අස් වාභාවික ෙලස මරණයට පත්කිරීමට මනුෂ්ය 
ඝාතනයක් මයි. ෙරෝගියා දුක් විඳින්ෙන් ඔහු විසින්කරගත් අතීත 
අක�සලයක්  නිසාමයි. ඔබ ඔය උත්සහ ගන්ෙන් 
‘අක�සලයට’මාරාන්තික ෙබෙහතක්  එන්නත් කර මරා දැමීමටය. 
අක�සල් සංස් කාරෙයෝ මරාදැමීමට ඔබට ෙනාහැකිය. ඔබ එය 
සිදුකළ ෙහාත් මනුෂ්ය ඝාතන අක�සලය විසින් ඔබට විපාකය 
සලස් වනු ඇත. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


18 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙලාව්ත�රා ධර්මයට අනුව රෑපය යනු මාරයාය. ඒ කියන්ෙන් 
ෙරෝගියා ෙලස ඇෙඳ් සිටින්ෙන් මාරයා යෑයි දකින්න. 
අනුකම්පාව ෛමත්රය නැමති මාරධර්ම උපෙයෝගී කරෙගන 
මාරයා ඔය උත්සහ කරන්ෙන් ඔබෙග් දුක් ෙගාඩ වැඩිකිරීමටයි. 
ෙකෙනක්  අක�සලෙය් ෙයාදවා එහි විපාක ෙලස ඔහු දුක් විඳින 
විට, ඔහු ඒ අක�සල් සංස් කාර ෙගවීෙම් විපාකය ත�ළින් තවත් 
පිරිසක්  අක�සලෙය් ෙයදවීම මාරයාෙග් සිරිතයි. මාරයාෙග් ෙම් 
ෙදපිටකාට් ටු ක්රියාවලිය නුවනින් හඳුනාගන්න. ෙම් විෂම 
සංස් කාර ෙකෙරහි කලකිරීම ඇති කරගන්න. ඔෙබ් ඇසට 
හමුවන සෑම සත්ව රෑපයක් ම සංස් කාරයන්ෙග් ඵලයක්  බව 
දකින්න. සංස් කාරයන්ෙගන් ෙතාර ෙලෝකයක් , ෙලෝකෙයන් 
ෙතාර සංස් කාරයක්  නැති බව දකින්න. එවිට ඔබට ෙපෙන්වි 
මාරයාත් සංස් කාරත් එකම කාසිෙය් ෙදපැත්ත බව. 

ෙම් සංස් කාර අප ත�ළින් සකස්  ෙවන්ෙන් අවිද්යාව නිසාමයි. 
චත�රාර්යසත්යය ෙනාදැනීම… ෙලෝකය සැපයක්  හැටියට 
ගැනීම… ෙමහි ඵලය තමයි සක් කායදිට් ඨිය, මමත්වෙය් 
දැඩිභාවය. 

පිංවත් ඔබට වසන්ෙවමින් ඔබ ත�ළම සැඟවී සිටින භයානක 
සත�ෙරක්  සිටිනවා. ඔබ ෙකාෙහාම බැලුවත් ඔබ ත�ළ ෙම් 
සත�රා සිටිනවාය කියලා හඳුනාගන්න බැහැ. ෙම් සත�රා 
ත�ළිනුයි ඔබ ෙලෝකය දකින්ෙන්. එම නිසා ඔෙබන් සත�රා 
වසන්ෙවලයි සිටින්ෙන්. ෙම් වසන්වීම ෙමානතරම් සියුම් ද 
කියනවා නම් ඔබත් සත�රාත් ෙදෙදෙනක� නම ඔබම 
වශෙයන්මයි ඔබට ෙපෙනන්ෙන්. පිංවත් ඔබ ද�නම් ෙම් 
සත�රා ඔෙබන් ෙවන්කර හඳුනාගන්න පුළුවන්. හඳුනාගන්න 
පුළුවන් විතරක්  ෙනාෙවයි, ෙමාහුව ජීවිතෙයන් 
ෙනරපාදමන්නත් ඔබට පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ කල්යාණ මිත්ර 
ආශ්රය, සද්ධර්ම ශ්රවණය කියන කාරණා ජීවිතයට එකත�කරගත 
යුත�යි. ෙමතනදි තමයි තමා ත�ළ ෙමවැනි සත�ෙරක්  සිටින බව 
ඔබ දකින්ෙන්. පිංවත් ඔබ ඔබත් සත�රාවත් ෙවන්කර 
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හඳුනාගන්න. ෙම් සත�රා තමයි සක් කායදිට් ඨිය. සක් කායදිට් ඨිය 
නැමති සත�රා පිංවත් ඔබට අතදිගහැර සංස් කාර 
රැස් කරගැනීමට උපකාරී ෙවනවා. 

දැන් විශ්වවිද්යාලවල, පාසල්වල ළමයි අපට මුණගැහුණම 
අහන්ෙන් ‘ස් වාමීන්වහන්ස, පංතිෙය අෙනක්  ළමයින් ෙහාඳින් 
පාඩම් කරනවිට වැඩිෙයන් ලක�ණු ගන්නවිට මට හරි 
ඊර්ශ්යාවක්  ඇතිෙවනවා. ෙම්ක මෙග් අධ්යාපන කටයුත�වලටත් 
බාධාවක්  ෙවනවා. ෙම්කට ෙමාකද කරන්ෙන්’ කියලා. පාසල් 
විෙය්දීම තරඟකාරීත්වය නිසා දරැවන්ෙග් ජීවිත 
සක් කායදිට් ඨිෙයන් පිෙරනවා. ෙම් මමත්වෙය් දැඩිභාවය සකස්  
ෙවන්ෙන් රැකියාව, විවාහය, අවසන් ඉලක් කය කරෙගනයි. 
අම්මා තාත්තාත් දරැවන්ෙග් සක් කායදිට් ඨියට ෙපාෙහාර 
දමනවා. දරැවන්ට ෙපාෙහාර දමන්ෙන් තමන් ත�ළත් 
අස් වැන්නට කැමත්ත තිෙබන නිසා. ෙමාකක් ද ෙම් සමාජය 
බලාෙපාෙරාත්ත�වන අස් වැන්න? ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අක�සල 
මූලයන්. 

ෙම් සටහන ලියන භි�ුවටත් ගිහි ජීවිතයක්  තිබුණා. මෙග් 
ළමා, තරැණ කාලෙය් මෙග් අම්මා තාත්තා බලාෙපාෙරාත්ත� 
වුෙණත් ඉහත අස් වැන්නමයි. ඒත් අම්මා තාත්තා කියපු ෙදය 
මම නම් කෙළ් නැහැ. ෙදමාපියන් ෙමෙහම කීෙව් අවංකවම 
අපිට ඇති ආදරය නිසා. ෙදමාපියන් සැප හැටියට දකින්ෙන් 
ඔතැනයි. ඒ පිංවත�න්ට ඉන්එහාට ධර්මානූක�ල දැක් මක්  තිබුෙණ් 
නැහැ. නමුත් ෙමාකක් ෙදෝ සංස් කාර ක�සල් ශක් තියක්  නිසා 
ෙදමාපියන්ට නැති ඉවක්  ජීවිතය ගැන මට තිබුණා. 
ෙදමාපියන් ඒ ගැන අතෘප්තිෙයන් හිටිෙය්.ඒත් මට අවශ්ය 
වුෙණ් ෙදමාපියන්ෙග් ෙමෝහය තෘප්තිමත් කිරීම ෙනෙමයි. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් තෘප්තිමත් කිරීම පමණයි මට අවශ්ය 
වුෙය්. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උෙදසා යමක්  අතහරින්න පිංවත් 
ඔබ බියෙවන්න එපා. ෙමාකද අතහරින්න යමක්  ඔබට 
තිෙබනවා නම් ඒ ෙදය ඔබට ලැබුෙණ් සද්ධර්මය නිසාමයි. ඒ 
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නිසා පිංවත් ඔබට ලැබුණු ෙදය සද්ධර්මය උෙදසාම අතහැර, 
භවෙය් ෙමෙතක්  ෙනාලද එකම ෙදය අයිතිකරගන්න. ජීවිතෙය් 
ඉතිරිව ඇති ෙකටි කාලය, සතර අපාෙයන් එෙතර වීම සඳහා 
කැපකර, අක�සල් සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් සකස්  වන කල්ප 
ගණනාවක අතිශය දුක් , විනාශකාරී ස් වභාවයන් නුවනින් 
ෙමෙනහිකර, වලක් වා ගැනීමට ද�වන්න. ජීවිතෙය් හිස්  බව 
දකිමින්ම ජීවත්වන්න. සිහිනුවන තිෙබන අම්මා තාත්තා 
ෙදපලක්  තම දරැවාෙග් අධ්යාපනය උෙදසා වැයකරන වසර 
15 ක පමණ කාලය එම දරැවාට සතර අපාෙයන් මිදීෙම් 
ධර්මතාවයන් ප්රග�ණ කිරීම උෙදසා කැප කළෙහාත් ඔෙබ් 
දරැවාට ඔබ සැබෑම කළ්යාණ මිත්රෙයක්  වනවා. එම දරැවා 
ෙලෝකයාෙගන්, ප්රශ්න, දුක්  , කම්කෙටාලුවලින් පීඩාවන් ලබන 
දරැෙවක්  ෙනාව, ෙදව්බඹුන්ෙගන් වැදුම් පිදුම් ලබන දරැෙවක්  
ෙවනවා. මව් කිෙරහි වන්දිය ෙගවූ දරැෙවක්  ෙවනවා. 
එපමණක්  ෙනාව උපරිම භව හතකට ජාතිය සීමාකරගත් 
මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක්  දිව්යාංගනාවක්  ෙවනවා. 
මාර්ගඵලලාභී ෙදවියන් දිව්යාංගනාවන්ෙග් ඇසුර ලබන 
පිංවෙතක්  ෙවනවා. පිංවත් ෙදමාපියන් දරැවන් ෙයාමු කිරීමට 
බලාෙපාෙරාත්ත�වන දුක ෙදසත්, ධර්මෙය් ෙපන්වාෙදන 
සැබෑම සැපය ෙදසත් නුවණින් බලන්න. දරැවන් ෙම් විශම, 
දුෂ්ශීල, අන්තරාකාරී සමාජෙය් අතරමං කරන්න එපා. පිංවත් 
ඔෙබ් දරැවා සැබෑම පිංවත් දරැෙවක්  නිසයි ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
ඔෙබ් ක�ෙසන් ධර්මය සන්දිට් ඨිකව තිෙබන ෙම් බිමට 
බැසගත්ෙත්. දරැවා ලැබූ ඒ උත�ම් අවස් ථාෙව්දී දරැවාට 
ෙනාමග ෙනාව, ධර්මෙය් සැබෑම මග කියාදී, බුදුසමිඳුන් තම 
රාහුල පුතනුවන්ට මග ෙපන් වූෙය් යම් දිශාවකට ද, පිංවත් 
ඔබත් ඔෙබ් දරැවාට දුෙකන් ෙතාර සැපෙයන්ම සපිරැණු 
දිශාව ෙපන්වා ෙදන්න. එතැනදී ඔබ සැබෑ ෙබෞද්ධ අම්මා 
ෙකෙනක් , තාත්තා ෙකෙනක්  ෙවන්ෙන්…. 
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පිංවත් ඔබත් ෙමතැනට එන්න 
 

‘පිංවත් ඔබත් ෙමතැනට එන්න’ කියලා කියපුවාහම ඔබට 
හිෙතන්න පුළුවන් ෙකාතැනටද ෙම් එන්න කියන්ෙන කියලා. 
භි�ුව ඔබට ෙම් එන්න කියන්ෙන් ෙලෝකෙය් සුන්දරම තැනට. 
ෙමතන ඔෙබ් තැනක�ත් ෙනාෙව්. ඔෙබ් ෙනාවන තැනක�ත් 
ෙනාෙව්. ෙම් ෙමාෙහාෙත් විෙව්කය ලබන තැනයි. ෙහට 
ෙමතැනින් නික් ම යායුත�යි. ආපසු හැරී බැලීමක්  නැත. ෙහට 
තැන නැවුම් වුවත් විෙව්කෙය් ෙවනසක්  නම් නැත. තැනත් 
ෙනාතැනත් ෙදතැනම ධර්මෙය් ස් වභාවෙයන්මයි තිෙබන්ෙන්. 
ඔබට එන්න කියලා ආරාධනා කරන්ෙන් ෙමතැනට. 

ෙමතැන පුද්ගලෙයක්  සිටිනවා. ඔහු ෙලෝකය සමග තැවරිලා 
නැහැ. ෙලෝකයට මුහුෙවලා නැහැ. ෙලෝකෙය් ෙනාතැවරැනු 
ෙම් සුන්දර මිනිස් සු ජීවත්වන්ෙන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක, 
ෙම් සුන්දර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් අර්ථය ත�ළ 
පමණක් මය. වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම නිදහස තිෙබන 
තැනක්  ෙමතැන. ‘නිදහස්  කියලා කීෙව් සීමා, මායිම්, 
වැටකඩුලු, පිඹුරැපත්වලින් ෙකාටුකරගත් නිදහසක්  ෙනාෙව්. 
ෙගාඩගසාගත් වස් ත�ව, ෙද්පල, ඥාතීන් ‘මෙග්’ කරගත් 
තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුණු නිදහස ද ෙනාෙව්. ෙම් සියල්ල ෙකෙරහි 
ඇලීම්, ගැටීම්, උෙප්�ාවන් අවෙබෝධෙයන් අතහැරි නිදහසයි. 
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ෙමෙහම සටහන් තබපුවහම ඔබට බිය සිෙතන්න පුළුවන්, 
භි�ුව ෙම් ඔබට එන්න කියන්ෙන් ෙමාක�ත්ම නැති මුඩු 
තැනකටද කියලා. එෙහම හිතන්න එපා. ෙමතැන ඉරත් 
තිෙබනවා. හඳත් තිෙබනවා. ආෙලෝකය අඳුරත් තිෙබනවා. 
අම්මා, තාත්තා ඉන්නවා. කැපකරැ, දායක පිරිස්  ඉන්නවා. 
නැත්ෙත් ෙම්වා ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව පමණක් මය. එනිසා 
සියල්ල අහිමිවනවාය කියලා, පිංවත් ඔබ බියෙවන්න එපා. 
අහිමිෙවන්ෙන් දුකට ෙහ්ත�වන තෘෂ්ණාව පමණයි. 
බලන්නෙකෝ, ෙලෝකය තිබියදී තෘෂ්ණාව දියෙවලා. තෘෂ්ණාව 
කියන එකම කරැෙණනුයි ෙලෝකයට බැඳුෙන්. ‘නිදහස්  කියලා 
කීෙව් ෙමතැනයි. ෙලෝකය තිෙබනවා. බැඳීම් නැහැ. ඇස 
තිෙබනවා. ඇස නිසා බැඳීම් නැහැ. ඔබම සිතන්නෙකෝ ඒ සිත 
ෙමාන තරම් විෙව්කී, නිස් කලංක සිතක් ද? ඒකයි පිංවත් 
ඔබටත් අරාධනා කෙළ්, ‘ෙමතැනට එන්න’ කියලා. 

ලස් සන මාර්ගයක්  තිෙබනවා. ෙමතැනට එන එක තමයි ෙම් 
ෙලෝෙක් සුන්දරම මාර්ගය. සැපයටම ෙහ්ත�වන මාර්ගය. 
විෙව්කය දිසාවට, සරලභාවෙය් දිශාවට, නිවීෙම් දිශාවට ඔබව 
රැෙගන යන මාර්ගය. ඒ උත�ම් මාර්ගය ආර්ය අෂ්ඨාංගික 
මාර්ගයමයි. වැලි, කළුගල්, සිෙමන්ති, ෙකාන්ක්රීට්  වලින් මිදුණු, 
ෙලයින් මසින් සැදුණු ජීවිතයට අර්ථය ෙගෙනන මාර්ගයයි. 
ෙම් මාර්ගය දිෙග් ඔබත් ෙපරට එන්න. එතැනදී ඔබ මුළින්ම 
දකින්ෙන් ‘දුක’ කියන කාරණයයි. ‘දුක’ කියන කාරණය මතින් 
ඔබ ගමන්කරන විට, ඔබ දකිනවා දුකට ෙහ්ත�ව තෘෂ්ණාව 
කියන කාරණයයි කියලා. තෘෂ්ණාව නැති කෙළාත් දුක 
නැතිෙවනවාය කියන කාරණය තමයි ඔෙබ් ගමෙන් ආරම්භය. 
පිංවත් ඔබ ෙමතැනට එනෙකාට දාන, ශීල, භාවනා මාර්ගය 
ජීවිතෙය් ෙකාටසක්  කරගත්ත අෙයක් . ෙම් ආරම්භයත් සමග 
ඔබ දුෙකන් මිෙදන දිශාවටමයි ගමන් කරන්ෙන්. තමා කව්රැන් 
උෙදසාවත් ව්යාපාදය, ෙක්න්තිය, ද්ෙව්ශය සකස් කරගන්ෙන් 
නැහැ. එයා දකිනවා ව්යාපාදය තමාටත්, අනුන්ටත් දුක 
පිණිසයි පවතින්ෙන් කියලා. තමාෙග් ෙක්න්තියවත් තමාට 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


23 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

අයිති නැතිෙකාට එයා කවදාකවත් අනුන්ෙග් ෙක්න්තියක්  
තමාෙග් කරගන්න යන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු නිරත�රැවම 
මනසින් සිදුවන මෙනෝකර්ම ගැන අවධිෙයනුයිs සිටින්ෙන්. 
අනුනට ව්යාපාදය කිරීම තමා, තමාට කරගන්නා දරැණු 
පළිගැනීමක්  බව ඔහු දකිනවා. ව්යාපාදයට ඔහු බියෙවනවා. 
සතර අපාය ව්යාපාදෙය් ප්රතිඵලයක්  බව ඔහු දකිනවා. 
ව්යාපාදය, ද්ෙව්ශය කියන අක�සල මූලයන් නිසාම ෙමෙතක්  
නිවන් මාර්ගය දුරස් වූ බව ඔහු දකිනවා. තමා ත�ළින් ඇති 
කරගන්නා වූ ව්යාපාදය තමාවම ප්රමාදභාවයට පත්කරනවා. 

ඒ නිසාම තමා කාටවත් හිංසාවක්  කරන්න යන්ෙන් නැහැ. 
තමන් දකිනවා හිංසාවක්  කෙළාත් තමාත් අනුනුත් දුකට 
වැෙටනවා කියලා. හිංසාවට තමන් අකමැතිෙස්ම සියලු 
සත්වෙයෝත් හිංසාවට ප්රිය ෙනාවන බව ඔහු දකිනවා. 
ෙතරැවන් ග�ණයන් ගැනමයි ඔහු ෙමෙනහි කරන්ෙන්. 
අසද්ධාව කියන්ෙන් තමා තමාට කරගන්නා ෙලාක�ම හිංසාවයි 
කියලා ඔහු දකිනවා. එම නිසාම ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව 
තව තවත් අර්ථවත් කරෙගන එය අචල ශ්රද්ධාවක්  බවට 
බලගන්වාෙගන මුලින්ම තමා තමාට ෛමත්ර කරගන්නවා. 

ෙනක් කම්මයටමයි සිත ෙයාමුවන්ෙන්. ෙලෝභ සිතක්  
පැමිණිෙයාත්, ද්ෙව්ශ සිතක් , ෙමෝහ සිතක්  පැමිණිෙයාත් එහි 
ආදීනව දැකලා ඒවා අතහැර දමනවා. ෙලෝභය, අෙලෝභය බවට 
පරිවර්තනය කරගන්න ඔහු දැන් ද�යි. ද්ෙව්ශය ෛමත්රියක්  
බවටත්, ෙමෝහය අෙමෝහය බවටත් පරිවර්තනය කරගන්න ඔහු 
ත�ළ ද�තාවය තිෙබනවා. එයා දකිනවා ෙම් ජීවිතය තමාට 
අයිති නැතිනම්, එය උෙදසා ක�මකට අක�සල් රැස් කරගන්නවාද 
කියලා. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව නිසාම, ෙමාහු සැබෑම 
සැපය ෙනක් ඛම්මය බව දකිනවා. සැබෑම සැපයට ඇති 
කැමැත්ත නිසාම, සැපයට බාධාකරන සක් ඛායදිට් ඨි, 
විචිකිච්ජා, සීලබ්බතපරාමාස කියන බැඳීම් සිෙඳන දිශාවටමයි 
ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්ෙන. ෙමතැනයි ෙනක් ඛම්මෙය් සැබෑම 
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ආරම්භය. ඔහු ද�යි ”මම”කියන දුක් ෙගාඩ බිමතබා 
පටිච්චසමුප්පන්නව ජීවිතය ෙදස බලන්න. තව ඉදිරියට 
එනවිට කාම, රාග, පටිඝ, ෙමෝහ කියන කාරණාත් ඔහුට බිම 
තබන්න සිද්ධෙවනවා. ෙනක් ඛම්මෙය් සැබෑම අර්ථය ශක් තිමත් 
වන්ෙන් පංච උපාදනස් කන්ධෙය් අනිත්ය දැකීම අවෙබෝධය 
ත�ළින්ම බව ඔහු දැන් දන්නවා. 

ෙම් වන විට වචනය ෙබාෙහෝම සංවරයි එයාෙග්. එයා 
දන්නවා වගකීමකින් ෙතාර එක වචනයක්  භවගමෙන් මහා 
විනාශයක්  කරනවා කියලා. දුකක්  අත්කරෙදනවා කියලා. සෑම 
වචනයක් ම මුවින් පිටකරන්ෙන් දැඩි විනයකින්. ෙබාරැව 
ඔහුෙග් තහනම් වචනයක් . එයා අනුනට ප්රිය වචනෙයන්මයි 
කථාකරන්ෙන්. ඒවෙය් විෂ නැහැ, මංමුලාකිරීම් නැහැ. වචනය 
ඔහු උපෙයෝගීකර ගන්ෙන් ශීලෙය්, දානෙය්, භාවනාෙව් 
ආනිශංශ ගැන කථා කිරීමටයි. යහපතක් මයි ඔහු මුවින් 
ප්රකාශකරන්ෙන්. නිවන් මාර්ගයට අදාළ ධර්මයක් මයි ඔහු 
සිතන්ෙන්. එයා කවදාකවත් ෙලෝකය, පංචඋපාදනස් කන්ධය 
සැපය කියන ෙබාරැව කියන්ෙන නැහැ. එයා බාහිර, 
අධ්යත්මික රෑපය ත�ළ සැප තිෙබනවාය කියන ෙබාරැව 
කියන්ෙන නැහැ. අපි ෙම් ජීවිතෙය්දී කියන ෙලාක�ම ෙබාරැව 
තමයි ‘ෙලෝකය සැපය’ කියන ෙබාරැව. ඔහු එය කවදාකවත් 
කියන්ෙන් නැහැ. ෙතරැවන්ෙග් අග�ණයක්  ඔහු කියන්ෙන් 
නැහැ. කර්මය කර්මඵලයන්ෙග් විශ්වාසය ගැනමයි ඔහු 
කථාකරන්ෙන්. මව් පිය ග�ණයන් ඔහු නිරත�රැවම සිතනවා. 
අනුනට කියනවා. 

කෙයන් සිදුවන වැරදි එයා කරන්ෙන් නැහැ. ප්රාණාගාතය, 
ෙසාරකම, වැරදි කාමෙස්වනය, සුරාපානය ජීවිතයට අපුල 
ෙද්වල්. ජීවිතයට දුගඳ ෙද්වල් හැටියටයි දකින්ෙන්. එයා ෙම් 
විෂමාචාරවලින් මිෙදනවා පමණක්  ෙනාෙව් අනුනටත් ඒවාෙය් 
ආදීනව කියනවා වෙග්ම ඒවාෙය් ෙයෙදන මනුෂ්යයින්ෙගන් 
දුරස්  ෙවනවා. පවට ඔහු බයයි. එයා කෙයන් යහපත් 
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ක්රියාවක් මයි සිදුකරන්ෙන්. ෙම් වයසට යන ෙලඩ ෙවන, 
මැෙරන කය නිසා අක�සල් සිදුකරගන්ෙන් නැහැ. සද්ධර්ම 
ශ්රවණය, දානය, ශීලය, භාවනාව උෙදසාමයි කය ප්රෙයෝජනයට 
ගන්ෙන්. එයා අනුනෙග් ජීවිතවලට හානි ෙනාකරනවා වෙග්ම 
තමාෙග් ජීවිතයටත් හානිකරගන්ෙන නැහැ. එයා දන්නවා 
සංස් කාර නිසාමයි සත්වයා මැෙරමින් උපදිමින් 
ගමන්කරන්ෙන් කියලා. එයා මුලින්ම සක් කායදිට් ඨි, විචිකිච්චා, 
ශීලබ්බතපරාමාස සංෙයෝජන ධර්මයන් දුරැකරලා ජීවිත 
හතකට උපත සීමාකරගන්නවා. 

එයා අන්සත� ෙදයක්  මෙග් කරගන්ෙන් නැහැ. ෙම් ඇස මෙග් 
ෙනාෙව්. ඒ නිසා එයා ඇස මෙග් කරගන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
රෑපය මෙග් ෙනාෙව්. ඒ නිසා රෑපය මෙග් කරගන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් මනස මෙග් ෙනාෙව් ඒ නිසා මනෙස් ඇති ෙවන සිත�විලි 
මෙග් කරගන්ෙන නැහැ. ඇස නිසා සකස් ෙවන ඵස් ස, 
ෙව්දනා, සංඥා, සංසඛාර, විඤ්ඤාණ තමාට අයත් ෙනාවන 
ෙද්වල් බවයි දකින්ෙන. අන්සත� ෙදය තමාෙග් කරෙගන 
දුක් විඳින්ෙන නැහැ. ඒවාට බැඳී යන්ෙන නැහැ. ඒවාෙයන් 
මත්භාවයට පත්ෙවන්ෙන නැහැ. එයා ෙහාඳින් දන්නවා 
ජීවිතය මත්කරන ෙද්වල් ෙමානවද කියලා. සත්වයා 
නිරත�රැවම රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ ධර්මයන්ෙගන් මත්ෙවනවා. 
ෙම් මත්වීම නිසා සත්වයා කල්ප ගණන් දුකට පත්ෙවනවා. 
එක සිත�විල්ලක්  නිසා දුෙකන්මයි මත්ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එයා 
නිහතමානී ෙවනවා. මාන්නයට පත්ෙවන්ෙන නැහැ. එයා 
මිදුල අත�ගෑවත් එය අත�ගාන්ෙන් තමාෙග් සිෙත් ඇති ක�ණු 
අත�ගානවා කියන අදහසින්. එයා වැසිකිළියත් ෙස්දුවත් එය 
ෙසෝදන්ෙන් තමාෙග් සිෙත් රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ සිත�විලි 
ෙසෝදාහරිනවා කියන අදහසින්. පිරිසිදුභාවයට එයා හරි ප්රයයි. 
යෙමක්  ජීවත්ෙවන පරිසරය අපිරිසිදු නම් එයින් ෙපෙනන්ෙන් 
ඔහුෙග් සිෙත් ඇති පිරිසිදුභාවයයි. බාහිර පරිසරය පිරිසිදු 
ෙවන්න පිරිසිදු ෙවන්න තමාෙග් සිතත් පිරිසිදු ෙවනවා, 
තැන්පත් ෙවනවා. ෙම් ෙහ්ත�ව නිසාම නිහතමානීභාවය 
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ඇතිෙවනවා. නිහතමානී ෙකනා රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ 
ධර්මයන්ෙගන් මත්ෙවන්ෙන නැහැ. ඔහු තාවකාලික සැපයක්  
උෙදසා දීර්ඝකාලීන දුකකට පාර ෙපන්වන ෙමෝහය 
දුරැකරමින් යන ෙකෙනක් . කෙයන් සිදුවන ප්රාණඝාත, 
අදත්තාදාන, කාමය වරදවා හැසිරීම, සුරාපානය ත�ළින් 
දිවිහිමිෙයන් ෙවන්වන ඔහු දන්නවා ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ 
නිසාමයි අක�සලෙයන් සත්වයා මත්ෙවන්ෙන කියලා. ඒ 
නිසාමයි පරපණත්, තමපණත් නසන්ෙන් දුක් ෙදන්ෙන් කියලා. 
දුක පිණිස ෙහ්ත�ෙවන අන්සත� වස් ත�ව වෙග්ම දුකෙදන 
සක් කායදිට් ඨිය, විචිකිච්ජාව, සීලබ්බතපරාමාස සංෙයෝජන 
ධර්මයන් මෙග් කරෙගන ජීවත්ෙවන්ෙන කියළා. ඒ නිසා 
ෙමාහු යහපත් සිහිය මත්කරන්නාවූ කෙයන් සිදුවන සියලු 
වැරදිවලින් මිෙදනවා. 

පිංවත් ඔබ මීළඟට සම්මා ආජීවෙයහි ෙයෙදනවා. වැරදි 
ෙවෙළඳාම් වලින් යෑෙපන්ෙන නැහැ. මස්  මාංශ, සුරාව, වස – 
විස, ෙවඩිෙබෙහත්, මනුෂ්යයන් ඇත�ළු සත�න් ෙවළඳාම මිච්චා 
ෙවළඳාම හැටියට ගැෙනනවා. ඔබ ශක් තිමත්ව ෙම් මාර්ගෙය් 
ගමන් කරන විට ඔබ කවදාකවත් තමා වික�ණන්ෙනත් නැති 
තමා විකිෙනන්ෙන්ත් නැති තත්වයට පත්ෙවන්න ඕෙන්. 
ෙවෙළඳ භාණ් ඩයක ස් වභාවෙයන් ඔබ මිෙදන්න ඕෙන්. සෑම 
විටම තමාෙග් ජීවිතය ගලපාගන්ෙන් ධර්ම විනයත් සමගයි. 
ෙම් සඳහා ඔබට උපකාරීෙවන්ෙන් ශීලයයි. ගිහිපිංවත�න්ලාට 
නම් පංචශීලය ශක් තිමත්භාවයට පත්ෙවන්න ඕෙන්. සාමෙන්ර 
ස් වාමීන් වහන්ෙස් නමකට දස ශීලයත් ෙස් යා 75 ත් තම උත�ම් 
ශීලය වශෙයන් ආර�ා කර ගන්න ඕෙන්. උපසම්පදා 
ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමකට ප්රාතිෙමෝ� ශීලය තම ශීලය 
ෙවනවා. විනය කාරණා අප නිවරැදිව දැනෙගන සිටිය යුත�යි. 
එෙස් ෙනාවුනෙහාත් අපිත් වික�ණන විකිෙණන ෙකෙනක්  
බවටයි පත්ෙවන්ෙන්. ප්රාතිෙමෝ� ශීලය ත�ළින්මයි අපිව ෙම් 
අවදානෙමන් මුදවා ෙදන්ෙන්. ශීලය ගිලිහී ගිය තැනදි අපි 
වැරදි ආජීවයන්ට ෙයාමුෙවනවා. සෑම විටම අෙප් ඉලක් කය 
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ගැන අවධානය ෙයාමුවිය යුත�යි. එෙස් ෙනාවුන තැන කාම, 
භව, දිට් ඨි, ශීල, උපාදනවල සිරකරැවන් ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙම්වා නිවන් මග ෙසායා යන පිංවත�න්ට මිච්ජාආජීවයක් මයි. 
ශීලය ඔබට පහසු බවක් මයි, සරල බවක් මයි ඇති කරන්ෙන්. 
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ෙම් මුළු ෙලෝකයම 
ඔහුට කමටහනක්  වූ ෙමවලමකි 

 

භි�ුවට මතකයි, භි�ුව උපසම්පදා විනය කර්මයට සහභාගීවී 
පැමිණි පසු ආරණ්යෙය් වැඩ සිටි සාමෙන්ර හිමිනමක්  විමසුවා 
‘ඔබ වහන්ෙස් ඊෙය් උපසම්පදා වුණාෙන්. දැන් ඔබ වහන්ෙස් 
ෙලාක් ෙකක්  ෙන්ද?’ කියලා. ඒ දරැවා උපසම්පදාව කියන 
අර්ථය දුටු චිත්රයයි ඒ ප්රකාශකෙළ්. ඒ ෙමාෙහාෙත් භි�ුව 
කිව්ෙව් ‘දරැෙවෝ, උපසම්පදා පිංකෙමන් පස් ෙස් මම තව ක�ඩා 
වුණා’ ය කියලයි. සරළ වුණාය කියලයි. නිහතමානී වුණාය 
කියලයි. උපසම්පදා විනය කර්මෙයන් පස් ෙස් මට ෙවච්චි 
ෙදයයි මම ප්රකාශ කෙළ්. ඒත්, ඒ දරැවා ඒක ෙත්රැම් ගත්ෙත් 
නැහැ. ශීලය ත�ළට යන්න යන්න ඔහු නිෙවනවා. එය ශීලෙය් 
ආශ්චර්යයක් . සිල්පද රකිනවාය කියන්ෙන් ජීවිතයට 
පහසුවක් මයි. භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඉන්න සරළ භාවය 
ශීලෙය් ඵලයක් . ෙමතනට එන ෙකනා අවෙබෝධෙයන් දන්නවා 
තමා ත�ළ වික�ණන්නවත්, විකිෙණන්නවත් ෙදයක්  ෙනාමැති 
බව. අපි වික�ණන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ. ෙමෝහ අක�සල් මූලයන් 
ත�ළින් ෙගාඩගසාගත් ‘මෙග් ක�ණුෙගාඩ’මයි. එෙහම 
ක�ණුෙගාඩක්  නැති තැන ඔහු නිදහස්  පිංවෙතක් . 

පිංවත් ඔබ සම්මා වායාෙමෝ කියන යහපත් ව්යායාමයක 
ෙයෙදන ෙකෙනක්  ෙවනවා. යහපත් ව්යායාමය කියන්ෙන් 
ක�සල් ධර්මයන් දියුණුකරගැනීමත්, අක�සල් දුරැකර ගැනීමත් 
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කියන කාරණයයි. අක�සල් ප්රහානය කරන පිංවතා ක�සලය 
ත�ළටමයි ජීවිතය රැෙගන යන්ෙන්. එයා ක�සල් අක�සල් ෙහාඳින් 
හඳුනනවා. ඒ ෙදෙක් ඵලවිපාකයන් ෙහාඳින් හඳුනනවා. දැන් 
ෙමාහු දිට් ඨධම්මෙව්දනීයව ක�සලෙය් ඵලයන් භ�ක් තිවිඳින 
ෙකෙනක් . ජීවිතයට සැනසිල්ල ලැෙබන්න ලැෙබන්න තව 
තවත් ක�සලය දිශාවටමයි ඔහු ඇදීයන්ෙන්. ෙමාහු ෙලෝකය 
තකන්ෙන් නැහැ. සන්දිට්ඨිකව ධර්මෙය් ග�ණයන් අත්විඳිනවා. 
ෙමාහු ආපසු හැරීබලන්ෙන් යමක්  ඉෙගනගැනීමට පමණක් මයි. 
පසුතැවීමට ෙනාෙව්. ෙමාහු ෙබාෙහෝම ක්රියාශීලියි. හැබැයි 
අධිෙව්ගී නැහැ. ශීලය විසින් ෙමාහුව තැන්පත්ෙකාට 
තිෙබන්ෙන්. ඔබ දැන් දන්නවා ක�සල් අක�සල් ෙදකම 
සංස් කාරයන් බව. සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවය අනිත්ය බව. ෙම් 
දැක් ම නිසාම ඔබ උත්සාහගන්නවා ක�සල් අක�සල් ෙදෙකන්ම 
මිෙදන්නට. ඔබ කල්පනා කරනවා ක�මක්  නිසාද ක�සල් අක�සල් 
සිද්ධෙවන්ෙන් කියලා. රෑපය ෙකෙරහි ඇති ඡන්දරාගය 
නිසාමයි අපි ක�සල් අක�සල් සිදුකරන්ෙන්. එයා නුවනින් 
ෙමෙනහි කරනවා රෑපෙය් අනිත්යබව. දැන් එයා ව්යායාමයක 
ෙයෙදන්ෙන් දුක පිණිස ෙහ්ත�වන ෙද්වල් අයිතිකරගන්න 
ෙනාෙව්. දුෙකන් මිෙදන දිශාවටයි ඔහු ෙයාමුවී සිටින්ෙන්. ඔහු 
තෘෂ්ණාව ඉලක් ක කරෙගන, පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දකින්නයි උත්සාහගන්ෙන්. එතනමයි එයාෙග් 
සම්මා වායාමය. ක�සල්, අක�සල් වල ඵලය භවයමයි කියලා 
ඔහුට දැන් ෙපෙනනවා. ඔහු සිත, කය, වචනය ෙමෙහයවන්ෙන් 
ධර්මය ත�ළින් යමක්  ඉෙගනගැනීෙම් දිශාවටමයි. රෑපය කාමය 
සඳහා ෙනාව, ක්රීඩාව සඳහා ෙනාව අවෙබෝධය සඳහාය කියන 
කාරණය ඔහු දකිනවා. 

ඔහු ත�ළ සම්මා සතිය යහපත් සිහිය ඇතිෙවනවා. ෙමාහු 
ෙහාඳ නරක ෙතෝරාෙබ්රා ගන්නවා. ධර්මය අධර්මය හඳුනා 
ගන්නවා. විනයට අනුව ඇවත දැක ඒවා පිරිසිදුකර ගන්නවා. 
මග ෙනාමග ෙත්රැම් ගන්නවා. නවාතැන් ෙපාළවල් නැති 
නිවන් මාර්ගය දැන් ඔහු ෙහාඳින් හඳුනනවා. එයා දන්නවා 
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‘බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි’ කියන සරණාගමනෙය් ඇති අර්ථය. 
එයා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ත�ළින් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
රෑපය ෙනෙමයි දකින්ෙන්, උත�ම් සම්මා සම්බුද්ධ ඤාණයයි. 
එයා දන්නවා ධර්මෙය් අර්ථය අනිත්යයි කියලා. සංඝරත්නය 
කියන්ෙන් විමුක් ති ඤාණදර්ශනවල ඵලයයි කියලා. එයා 
කවදාකවත් ෙපාත්ත ෙසායාෙගන යන්ෙන් නැහැ. එයා 
ෙසායාෙගන යන්ෙන් අරටුවයි. එයා දැන් අරටුව හඳුනනවා. 
කාම රෑපී, අරෑපී භවාත්රයන් පිළිබඳ මුළාවන් දැන් ඔහුෙගන් 
ඉවත්ෙවලා. ඔහු ඒ සඳහා සක් කාය දිට් ඨ§ය, විචිකිච්ජාව, 
සීලබ්බත පරාමාස ධර්මයන් ජීවිතෙයන් සියුම්කර දමනවා, 
නුවනින් ෙමෙනහි කරමින්. ඔහු නිවැරදිව දන්නවා ඔහු 
ඉදිරිෙය් කාම, රාග, පටිඝ පළිෙබෝධයනුත් තිෙබනවා කියලා. 
කළ්යාණ මිත්ර ඇසුර ලබමින් ෙමාහු ස් වයංක්රීයව ධර්මෙය් 
ශක් තිෙයන්ම ඉදිරියට යන්ෙන්. ෙමාහුට හදිසියක්  නැහැ, 
ෙමාහු දන්නවා ඉක් මන්කාර බවත් සිතිවිල්ලක් ය කියලා. ඒ 
සිත�විල්ලත් අනිත්ය වශෙයන් දකිද්දී ඔහු දකින්ෙන් ධර්මෙය් 
අර්ථයයි කියලා. වාද විවාද සිත ඇත�ෙළ් තිෙබනවා. ඒවා 
විසෙඳන්ෙන් ධර්මානුක�ලව, නිවැරදි දිසාවටමයි. ෙමාහු ආපසු 
හැෙරන්ෙන් නැහැ. සම්මා සතිෙය් සැබෑම ආශ්චර්ය ඒකයි. 
ඔබ ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙමාන ෙද්වල් අයිතිකරෙගන සිටියත් 
අවසානෙය් ඒවා මතක සටහන් පමණක් මයි. ඒ මතක සටහන් 
ෙහ්ත�ෙවන් තවත් උපතකටයි ඔබ බැසගන්ෙන් කියලා ඔහු 
දන්නවා. ෙමාහු කය දකින්ෙන් සතර මහා ධාත�න් වශෙයන්, 
ෙදතිස්  ක�ණුපයන් වශෙයන්, ආයතන වශෙයන්, 
පංචඋපාදානස් කන්ධ වශෙයන්. ෙමාහු ෙව්දනාව දකින්ෙන් 
ඇලීම්, ගැටීම්, උෙප්�ාවන් හැටියට. විඳීම නැතිතැන මනස 
විසිත�රැයි. එහි ඝණ රෑප සටහන් නැහැ. රෑප සටහන් ඇඳුනද 
ඒවා ඉතා ඉක් මනින් මැකීයන සටහන්. එෙහයින් එතැන 
ගැටලු නැහැ. ගැටලු ඇත්ෙත් තෘෂ්ණාෙව් තීන්ත විසින් රෑප 
ඝණ කර අඳින තැනදීය. තෘෂ්ණාෙව් තීන්ත දියවුන තැනදී 
ඝණ චිත්රයක්  නැත. එෙහයින් සිත නිරත�රැවම ප්රභාෂ්වරයි. ඒ 
ප්රභාෂ්වර සිතිනුයි ඔහු දැන් ෙලෝකය බලන්ෙන්. ෙම් මුළු 
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ෙලෝකයම ඔහුට කමටහනක්  වූ ෙමවලමකි. එම සිත ඔබ මෙඩ් 
ඔබාගත්තද එහි මඩ තැවරී නැත. තැවෙරන ස් වභාවෙයන් යුත් 
තෘෂ්ණාෙව් ලාටු එහි නැත. දායක මහත්මෙයක්  මහත්මියක්  
ෙමානතරම් ෙලන්ගත�කම් පෑවද, පිංවත් ඔවුන් සහ බැඳීමක්  
නැත. මන්ද බැඳීම ඇතිකරන්නාවූ තෘෂ්ණාෙව් මැවුම්කාරියව 
මරාදමා ඇති ෙහයිනි. දැන් ඔබ ෙලෝකයට ණයකාරෙයක� 
ෙනාෙව්. 

මුල් අදියෙර්දී ඔහු දුකට ෙහ්ත�වන සක් කාය දිට්ඨිය, 
විචිකිව්ජාව, සීලබ්බත පරාමාස යන සංෙයෝජන ධර්මයනුත්, 
ෙදවැනුව කාම, රාඝ, පටිඝ ෙමෝහ ධර්මයනුත් ෙහාඳින් හඳුනන 
අෙයකි. ෙමාහු දැන් එක ෙදයක්  කරමින් තව ෙදයක්  හිතන 
අෙයක්  ෙනාෙව්. එක ෙදයක්  කරමින් තව ෙදයක්  කථාකරන 
අෙයන් ෙනාෙව්. කළ යුත්ත ෙනාකළ යුත්ත වටහාෙගන කරන 
අෙයකි. තමාෙග් අරමුණු ෙමාහු තමා විසින්ම පාවා ෙනාගනී. 
ෙමාහුෙග් ගමන ප්රසන්නය. ධර්මෙය් හැඩතල ෙපන්නන්ෙනකි. 
සිත�විලි විෙව්කීභාවයට පත්වූෙවකි. ෙමාහු ඇවතක්  වුවෙහාත් 
වහ වහා නිවැරදිවනවා, දුසිල්වත�න් මග හැර යනවා, නපුරැ 
අවදානම් තැන් මග හැර යනවා, ශීලයට ඇති කැමැත්ත 
නිසාම… ෙලෝකයක්  තනිවුනාය කියල ෙමාහු තකන්ෙන 
නැහැ. ෙමාකද නැතිෙවන්න ෙකෙනක්  ෙමතන නැහැ. ස් ථිරව 
රැෙඳන්න පුළුවන් ෙකෙනක�ත් ෙලෝකෙය් නැහැ. සිව්පසය 
පරිහරණෙය්දී ෙමාහු මන්දගාමීයි. ඔහු දන්නවා ෙව්ගය තමාව 
ෙගාදුරක්  කරගනීවි කියලා. ලාභ සත්කාර සර්පෙයක්  වශෙයන් 
දකින්ෙන්. උවමනා එපාකම් ෙගාඩාක්  ෙගාඩගසා ගන්ෙන් 
නැහැ. ලද ෙදයින් සත�ටුෙවනවා. ඉන්�ිය සංවරය ඉතා 
දියුණුයි. උෙද්, දවල්, රාත්රී වශෙයන් ෙමාහු කාලය දකින්ෙන 
නැහැ. ෙමාහු දන්නවා ෙම් ෙමාෙහාත උත�ම්ම ෙමාෙහාතයි 
කියලා. එය ෙගවී යනවා ලැබුවාවූ ෙමාෙහාත ප්රෙයෝජනයට 
ගන්නවාය කියලා. ෙමාහු ෙලෝකයාෙගන් සම්මාන ෙගෞරව 
බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවන්ෙන නැහැ. ඔහු දන්නවා නිෙකෙලස්  
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් සම්මාන ෙගෞරවයට 
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තමන් පාත්රවී ඇති බව. ඔහු සංකීර්ණව ජාති, ජරා, ව්යාධි, 
මරණ අභිභවාගිය අෙයක් . නිරත�රැවම ෙලෝකය වසඟ කරන 
දුක කියන කාරණෙය් අර්ථය ෙහළිකරගත් ෙකෙනක්  ෙවනවා. 

සමාධිමත් භාවෙය් ආරම්භය ආශ්වාස ප්රශ්වාසෙය් දිග භාවය, 
ෙකටි භාවය, විචාර විතක් ක, ප්රතිය සැපය පසුකරමින් සිත 
උෙප්�ාව කියන ඇලීම් ගැටීම් වලින් ෙතාර ස් වභාවයට 
පත්ෙවනවා. උෙප්�ාව කියන තැන ෙබාෙහෝම සුන්දර 
පැහැදිලි නම්යශීලී තැනක් . විදර්ශනාව ෙදසට හිත 
ෙමෙහයවීමට අවශ්යනම් දැන් සිත සුදානම්. ඔහු මුලින්ම තමා 
උෙප්�ාව දක් වා පැමිණි ආශ්වාස ප්රශ්වාසෙය් දිග, ෙකටි 
භාවය, විචාර විතර්ක, ප්රීතිය සැපය අනිත්යවූ හැටි 
විදර්ශනාෙවන් දකිනවා. ඔහු ඒවාට ඇති ඇලීෙමන් මිෙදනවා. 
සෑම රෑපයක් ම අභියස අනිත්ය සංඥාව ඉස් මත�ෙවනවා සිත 
ත�ළින්ම. කැමත්තයි අතහැෙරන්ෙන් අවෙබෝධයයි ලබන්ෙන්. 
සතර මහා ධාත�ෙව් සැබෑම ෙව්ගය, විඤ්ඤාණ ධාත�ෙව් සැබෑම 
ෙව්ගය ඔහු තම අවෙබෝධ පථයට හසුකර ගන්නවා. සිත 
උෙප්�ාව කියන නම්යශීලී තැනදී අවශ්යනම් ෙමාහු 
චුත�පපාතඥානය, පුර්ෙව් නිවාසානුස් සති ඥානය, දිව්ය චක් ඛු 
ඥානය, දිව්ය ෙශ්රාsත ඥානය ඔස් ෙස් සිත රැෙගන යනවා. මස්  
ඇෙසන් ෙනාදැක් ක ෙලෝකය සමාධිෙය් ඇෙසන් දකිනවා. සිත 
රළු බවට පත්කරන පංචනීවරණයන්ෙග් ග්රහණෙයන් මිදුන සිත 
ප්රභාෂ්වරයි. ආෙලෝකය ත�ළිනුයි ෙමාහු ෙලෝකය දකින්ෙන්. 
සම්මා සමාධිය ෙලෝකෙය් ෙබාරැව නිෙශ්ධ කර 
සත්යාවෙබෝධය අත්දැකීම් ත�ළින්ම ඔබට පසක් කර ෙදනවා. 
එවිට ඔබ ත�ළ පැටලිලි ස් වභාවයන් නැත. ඔබ ඇත්ත 
ඇතිහැටිෙයන් දකී. සම්මා සමාධිෙය් අසිරිමත් ස් වභාවයක්  
ෙමහි සටහන් තබමි. 

එක් තරා භි�ුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවන විට මීට වසර ෙදදහස්  
පන්සියයකට ෙපරාත�ව ජීවමානව වැඩසිටි ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙම් ෙමාෙහාෙත් සමාධිෙයන් 
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දර්ශනයකර ෙගන ඇත. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
පිරිනිවන්පා අවසානය. නමුත් ෙම් භි�ුව ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් දකින්ෙන් පුර්ෙව්නිවාසානුස් සති ඥානය 
ත�ළින්ය. එම භි�ුව මීට වසර ෙදදහස්  පන්සියයකට ෙපර 
කාලෙය් දඹදිවදී බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව දැක 
තිෙබන්න පුළුවන්. එෙස්ත් නැතිනම් � ලංකාවට වැඩමකළ 
අවස් ථාවක බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව දැක තිෙබන්න 
පුළුවන්. එෙස්ත් නැතිනම් දිව්ය තලයක ෙදවිෙයක්  ෙලස ඉපිද 
සිට බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ව ජීවමානව දැක තිෙබන්නට ඇත. 
ඒ අතීත දර්ශණය පුර්ෙව්නිවාසානුස් සති ඥානය ඔස් ෙස් 
අරමුණු ෙනාකරම ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් එම 
භි�ුවට දර්ශනය වී ඇත. 

ෙලෝකෙය් ඇත්ත ඇතිසැටිෙයන් ෙපන්වීම සම්මා සමාධිෙය් 
ස් වභාවයයි. ඒ ඇත්ත ඉදිරිෙය් ක�මන රෑපයක්  දුටුවද එම 
රෑපය දිනෙයන් මනසින් මැකීයන්ෙන් අනිත්ය සංඥාව 
ඉස් මත�වීමත් සමගින්මය. ශාස් තෘන් වහන්ෙස්ෙග් රෑපය 
ඉදිරිෙය් වුවද විඳීම නිරැද්sධවී ෙගාස් ය. සම්මා සමාධිය ඔබව 
ෙලෝකෙයන් එෙතර කරන දැක් මයි. අනිත්යෙය් සියුම් ෙව්ගය 
ප්රඥාෙව් දැලට හසුකරගන්නා දැක් මයි. 

භි�ුව පිංවත් ඔබටත් එන්න කියලා ආරාධනා කරන්ෙන් 
ෙමතැනට. අත�රැ නවාතැන්පලවල් වල නැවතී සිටිනවාට වඩා 
ෙමතැන ෙමාන තරම් ආර�ාකාරී තැනක් ද. 

පුද්ගලෙයක්  සිටිනවා ඔහු ෙලෝකය සමග තැවරී නැහැ. 
ෙලෝකය සමග මුහුෙවලා නැහැ. ෙලෝකය කියලා කීෙව් 
නාමරෑප ධර්මයන්ට. ෙලෝකයට ෙනාතැවරැන, ඔබටත් මටත් 
පාර කියන ෙම් සුන්දර මිනිසා ජීවත්වන්ෙන් සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනයක. ෙම් සුන්දර ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ඵලය ත�ළ 
පමණක් මයි. 
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දැන් ෙව්ලාව සවස 5.00 පමණ ඇති. ක�රැල්ලන්ෙග් හඬ 
ෙබාෙහෝම ෙව්ගවත්. ෙම් ක�ටිය අවට කැලෑෙරාෙද් ක�රැල්ලන් 
සියගනනක්  සිටිනවා. විවිධ වර්ග වල, හැඩවල, වර්ණවලට 
අයිති. ෙම් ක�රැල්ලන් නගන විවිධ ශබ්ද කිචිබිචිය හරිම 
මිහිරියි. ඒ මිහිරි ප�ි චර්යාවන් නරඹන්න ඔබ හරිම කැමතියි. 
සමහරවිට එය ඔෙබ් විෙනෝදාංශයක් . නමුත් ෙම් ක�රැල්ලන්ෙග් 
මිහිරි නාදය භි�ුවට ඇෙසන්ෙන් අෙඳෝනාවක්  වෙග්. නිකං 
අෙඳෝනාවක්  ෙනෙව්. තිරිසන් අපා දුෙක් අෙඳෝනාවක්  වෙගයි. 
ඔය ක�රැල්ෙලෝ අත�පතර රිංග රිංගා ෙසායන්ෙන් ගස් වල සිටින 
පණුවන්, දලඹුවන්, කෘමීන්. ඒවා ඔවුනෙග් රසවත්ම ආහාරයයි. 
ඔය ලස් සන පාට පාට සුන්දර එක ක�රැල්ෙලක්  දිනකට 
අවමවශෙයන් පණුවන් පනස්  ෙදෙනක්  පමණ ගිලදමනවා. 
ප්රාණඝාත අක�සලෙය් ෙතෝතැන්නක්  ප�ි ජීවිතය. පණුවන් 
ෙහාෙටන් අල්ලාෙගන එම ෙහාෙටන් ෙදත�න් වරක්  අත�වලට 
තට් ටු කරනවා පණුවා මැෙරන්න. පණුවා මැරැණ පසුයි එය 
ගිලදමන්ෙන්. එම ප�ියා ත�ළ සත්ව ඝාතන, සත්ව හිංසා 
කියන ෙ◌ච්තනා සියල්ල සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. කර්මය 
කර්මඵල විශ්වාසය තමයි නැත්ෙත් ප�ියා ත�ළ. ෙම් ප�ීන් 
කියන්ෙන් අක�සල් නිධි. එම ප�ීන් මිය යන ෙවලාෙව් එම 
ප�ීන්ට මතක්  ෙවන්ෙන් පණුවන්ෙග් රසය ඒ උපාදානයට 
අනුව එම ප�ියා මරණින් මත� පණු ක�ලයක, දලඹු, කෘමි 
ක�ලයකයි උපත ලබන්ෙන් ෙබාෙහෝවිට. එෙස් වුණෙහාත් එයා 
කර්ම ඵලය ක�රැල්ලක�ටම ෙගාදුරැ ෙවන්න පුළුවන්. බලන්න 
සුන්දර ක�රැළු ජීවිතයක්  ත�ළ ෙමානතරම් අසුන්දර කථාවක්  
සැඟවිලා තිෙබනවාද කියල. ෙමවන් සුන්දර ක�රැලු ගීතයක්  
ත�ළ ෙමානතරම් අමිහිරි අෙඳෝනාවක්  සැඟවී තිෙබනවාද කියල. 
ෙමවැනි අසුන්දර, අමිහිරි ක�රැලු ෙලෝකය විෙනෝදාංශයක්  
කරගත්ත අපි විෙනෝදාංශයක්  කරගන්ෙන් ෙමෝහයයි. 
කමටහනක්  කරගත යුත�ෙදය විෙනෝදාංශයක්  කරගන්නවා. 
ෙමෝහය විෙනෝදාංශයක්  කරගත්තාවූ ෙලෝකයාට අෙමෝහෙය් 
සැබෑම මග විවර කරෙදන්ෙන්ද උත�ම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික 
මාර්ගයමය. සත්ත� මරන මිනිස් සුන්ව පිළික�ල් කරන අපි සත්ත� 
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මරන ක�රැල්ලන්ව විෙනෝදාංශයක්  කරගන්නවා. ප�ීන් යනු 
අපාෙය් යන ක�රැල්ලන්ය. මන්ද ඒ සත�න් ඒ තරමටම ආහාරය 
සඳහා ප්රණඝාතය සිද්ධකරගන්නවා. ඇසට ෙපෙනන ෙදයින් 
එහාට දකින්න. ඒ දැක් ම ප්රඥාවයි. 
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ඔබ ඔය සුරතල් කරන්ෙන් 
සතර අපායයි 

 

ඉතාම ෙලන්ගත�භාවෙයන් සත�න් ඇති කිරීෙමන් සිදුවන 
භායනක අනත�ර නම් ජලභීතිකාවත්, මැෙල්රියා, බරවා, වැනි 
ෙරෝගවත් ෙනාෙව්. ඒවා ෛවද්ය ප්රතිකාර ගැනීෙමන් සුවපත් 
විය හැකිය. සත�න් ඇති කිරීෙමන් සිදුවන්නා වූ භයානකම 
අනත�ර ගැන ඔබ අවධානෙයන් සිටිය යුත�ය. 

ඔබ සිතන්න ඔබ ඉතා ආදරෙයන් ඇති දැඩි කරපු සෙතක්  
මියයනවා. මියගිහින් ඔබ ඇසුෙර්ම ෙප්ර්ත සෙතක්  ෙලස 
උපදිනවා ඔබ ෙනාදන්නවාට ෙම් ෙප්ර්ත සතා ඔබ ඇසුෙර්ම 
ඔෙබ් නිවෙස්ම ඉඩෙම්ම ජීවත්ෙවනවා. ෙමවැනි අවස් ථාවකදී 
ඔබ ද වයසට යැම නිසා ෙවනත් ෙරෝගී තත්ත්වයක්  නිසා 
හදිසි අනත�රක්  නිසා මරණීය තත්ත්වයට පත්ෙවනවා. අපිට 
කියන්න බැහැ අපි ෙකාෙහාම ෙකායි ෙමාෙහාෙත් මැෙරයිද 
කියලා. සමහරැ ඉන්නවා ෙහාඳින් ජීවත්ෙවලා මැෙරන 
ෙමාෙහාෙත් අසිහිෙයන්, ෙව්දනාෙවන් මියයනවා. ෙමවැනි 
අවස් ථාවක තමාෙග් මානසික තත්ත්වය බිඳ වැටිලයි 
තිෙබන්ෙන්. එවැනි විටක තමා අභිබවා ඔය අමනුෂ්ය බලෙව්ග 
ඉස් මත� ෙවනවා. ඒ අය මනුෂ්යයාෙග් දුර්වල මෙනෝභාවයට 
ෙපනී සිටිනවා. ෙමවැනි අවස් ථාවක ඔබට ඔය ෙප්ර්ත සුරතල් 
සතාව දර්ශනය වුවෙහාත් ඔබ සුරතල් කළ, ආදරය කළ එම 
සතා ෙකෙරහි ඡන්ද රාගය ඇතිවී තමාත් එම ෙප්ර්ත සතාෙග් 
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ෙලෝකෙය් ඉපදීම සිදුවිය හැකියි. ජීවිතෙය්දී කාය, වචී, මෙනෝ 
ක�සල කර්මයන් පුරැදු පුහුණු කර ෙනාතිබුණ ෙහාත් අපි 
මැෙරන ෙමාෙහාෙත් අධ්යත්මිකව වැටිල අසරණෙවන විට අපි 
ඉදිරියට එන ඕනෑම ප්රිය රෑපයක්  අල්ලාගන්නවා, උපාදානය 
කර ගන්නවා. අපි ද එහිම බැසගන්නවා. ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාව ෙනාමැති නිසා, සද්ධර්මය ශ්රවණය ෙනාකිරීම නිසා 
කල්යාණමිත්ර ෙස්වනය ෙනාකළ නිසා සතර අපාය ෙමාකක් ද 
කියලාවත් ෙම් අය දන්ෙන නැහැ. තමා ඉදිරිෙය් ෙපනී සිටින 
ෙප්ර්ත සුරතලා, ජීවමානව සිටි සුරතලා වශෙයනුයි ෙම් අය 
හඳුනාගන්ෙන්. අවසානෙය් ස් වාමියා ෙප්ර්තෙයක්  ෙලසත් 
ඔහුෙග් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් සුරතලා ෙප්ර්ත සතාත් ෙබාෙහෝම 
සමීපව ෙප්රත ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවා. 

සත�න් ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව ඇතිකරගත් පිංවත�න් තමාත්, එම 
අසරණ සත�න්වත් දුෙකන් දුකට පත්කරනවා. ඉහත 
ස් වභාවයන් අවෙබෝධකරෙගන සත�න් ඇති කිරීම 
ෙදපාර්ශ්වයටම යහපත් ෙවනවා. එෙස් ෙනාවුන ෙහාත් සතර 
අපාය තව තව පිරීම හැර ෙවනත් විකල්පයක්  නැහැ. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ද භි�ුන් වහන්ෙස්ලාට තම 
පාත්රය ෙසෝදා ඉතිරිවන ඉඳුල් වත�රටික පවා සත�න් ෙනාමැති 
ජලෙය් පා කර හරින්න යෑයි අනුදැන වදාෙළ්, සත�න් ඇති දැඩි 
කිරීමට ෙනාහැකි ආකාරයට විනය නීති පැනවූෙව් ගිහි පැවිදි 
සැමටම ඉහත සත�න් පලිෙබෝධයක්  වන නිසාමය. අද 
සෙතක�ට කෑමට යමක්  දැම්ෙමාත් එම සතා නැවත ඔබ ෙසායා 
එනු ඇත. ෙමය නැවත නැවත සිදුවීෙම්දී සතා ඔෙබ් හිතවතා, 
සුරතලා වීම අනිවාර්යය. සතාෙග් හිතවත්භාවය නිසා, අසරණ 
භාවය නිසා ඔබ එම සතාට ආහාර ලබාෙදයි. ෙමහිදී 
සිදුවන්ෙන් තෘෂ්ණාව මත ඇති වන ගනුෙදනුවකි. එම 
ගනුෙදනු ඔබව මුලාකරනු විනා සත්යවෙබෝධය සදහා නම් 
උපකාර ෙනාකරයි. ෙප්ර්ත අලියාෙග් ඉරණම සම්බන්ධෙයන් 
ඉහත සටහන තැබුෙව් භි�ුව එය ගලපාගත් ආකාරයටය. 
ඔබට එය වැරදි යෑයි හැෙඟ් නම් පිංවත් ඔබට කැමති 
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ආකාරයට එය ගලපාගත හැකිය. පිංවත් ඔබ ෙකෙස් 
ගලපාගත්ත ද සීමාව ඉක් මවා ගිය සත�න් ෙකෙරහි බැඳීම 
ඔෙබ්ත් සුරතලාෙග්ත් දුක පිණිසම ෙහ්ත�ෙව්. සුරතලා 
ෙකාෙහාමත් සිටින්ෙන් සතර අපාෙය්ය. එෙහත් ඔබ උත�ම් 
මනුෂ්ය ජීවිතයකය. ෙම් ෙදක ඔබ පටලවා ෙනාගතයුත�ය. 
තමාවත් තමාට අයිති නැතිෙකාට සතර අපාෙය් සෙතක� 
තමාෙග් කරගැනීමට යැම අනත�රැදායක බව ෙමෙනහි 
කරන්න. ඔෙබ් ෙසවෙන් වැෙඩන සුරතලා ක�මන සෙතක� වුවද 
එම සතා ෙපර ජාතියක මනුෂ්යෙයක්  බව ෙහාඳින් 
සිහිකරන්න. එම මනුෂ්යයා තිරිසන් සත්වෙයක්  ෙලස සතර 
අපායට වැටුෙණ් ෙපර මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී තිරිසන් සත්ව සංඥා 
වැඩු නිසා වීම එක ෙහ්ත�වක්  විය හැකිය. මනුෂ්ය ජීවිතය 
ප්රපාතයට ෙහලන ෙමවැනි ෙහ්ත�න්ෙගන් ඔබ අත්මිෙදන්න. 
තිරිසන් සත්වෙලෝකය විවිධත්වෙයන් පිරී ඇත. ෙම් විවිධත්වය 
යනු එම සත�න් ෙගවන කර්ම සහ කර්ම විපාකයන්ෙග් 
ස් වභාවයයි. ෙමහි පර්ෙය්ෂණ කිරීමට, ඇති දැඩි කිරීමට, 
සුරතල් කිරීමට ෙදයක්  ෙනාමැත. ඔබ සුරතල් කරන්ෙන් නම් 
ඒ ඔබ සුරතල් කරන්ෙන් සතර අපාෙය් කර්ම විපාකයකි. ඔබ 
ද�ෙයක්  වන්ෙන් සතර අපාෙය් දුක තිරිසන් සත්වෙලෝකෙය් 
දුක දැක එය කමටහනක්  කර ෙගන සතර අපාෙයන් එෙතර 
වීෙමන්ය. එෙස් ෙනාෙකාට සතර අපාය සුරතල් කිරීෙමන් 
ෙනාෙව්. 
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ෙම් දුකම දැයි සිහිෙයන් බලන්න 
 

වනගත ආරණ්යවල හුදකලා වනවාසී ක�ටිවල වැඩසිටින 
ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා ගත කරන්ෙන් සමහරවිට දුෂ්කර 
ජීවිතයකි. ෙමය සටහන් තබන ෙව්ලාෙව් භි�ුව වැඩසිටින්ෙන් 
රැහුණු ප්රෙද්ශෙය් වනගත ආරණ්යයකය. ෙම් වන විට මාස 
කිහිපයකින් ෙමෙහට වැසි නැහැ. පරිෙභෝජනයට ගන්න 
තිෙබන වැව් ෙදකම හිඳිලා. ඒ හිඳීගිය වැෙව් ඇති සුළු වත�ර 
ප්රමාණෙය් අලින් නානවා, සත්ත� වත�ර ෙබානවා, කිඹුල්ලුත් 
බැසෙගන ඉන්නවා. ලුණු ගතිය වැඩිනිසා මාළුත් මැරිල උඩ 
පාෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් දිෙනන් දින හිෙඳන සීමිත ජල 
ප්රමාණයට අපවිත්ර දෑ මිශ්රෙවනව වැඩියි. ෙමම ජලය තමයි 
‘පිල්ටර්’ කරල සැෙවාම වළඳන්ෙන්. ඒ උනත් ෙම් ජලය 
පිරිසිදුයි. අපුලක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. සමහර වියළි කලාපෙය් 
ආරණ්යවල ජලය හිඟ නිසා ශාරීරික අවශ්යතා සඳහාද ජලය 
ෙසායා ගන්ෙන් ගල් වලකින්, ෙපාක�ණකින්. ෙබාෙහෝම 
තෘප්තියකින් තමයි පිංවත් ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා ෙමෙහම, 
අවම පහසුකම් වලිනුත් ෙතාරව තම නිවීෙම් ප්රතිපදාෙව් 
ෙයෙදන්ෙන්. අෙප් පිංවත් දායක මහත්වරැන් ෙමවැනි 
භි�ුන්ෙගන් අසන ප්රශ්ණයක්  තමයි ‘ඔබ වහන්ෙස්ලා කැලයට 
ෙවලා දුක් විඳින්ෙන් ඇයි’ කියලා. භි�ුවට ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ 
ඇයි ඒ පිංවත�න් ෙමෙහම අහන්ෙන් කියලා. කැෙල් ජීවත්වන 
විට සතියකට වරක්  තමයි හිස රැවුල බාන්ෙන්. භි�ුව දරා 
සිටින්ෙන් දුඹුරැ පාට චීවරය. වියළි පරිසරය නිසා ශරීරෙය් 
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වියළි ස් වභාවයක්  තමයි දරන්ෙන්. ෙම් ස් වභාවයන් දැක් කම 
ගිහි පිංවත�න් සිතනවා භි�ුන් වහන්ෙස්ලා දුක් විඳිනවා කියල. 

එක්  අවස් ථාවක භි�ුවට මතකයි මිනිස්  වාසෙයන් හුඟාක්  
ඈත ආරණ්යයක වැඩසිටියදී ක�ටිෙය් සිට දානයට පිංඩපාත 
ශාලාවට කැලය මැදින් වඩින විට වන්දනාෙව් පැමිණි නඩයක 
පිංවත් වයස අවුරැදු ෙදාළහක්  පමණ දැරියක්  පාත්රය 
එල්ලාෙගන පැමිෙණන භි�ුව දැකලා තමන්ෙග් මවෙගන් 
අහනවා ‘ෙමාෙකද්ද අම්ෙම් ඒ කියලා’ ඒ කියන්ෙන් ‘අමුත� 
සෙතක් ’ හැටියට තමයි ඒ පිංවත් දැරිය භි�ුවව දැක් ෙක්. ඒ 
කථාව ඇෙසද්දී මට හරි නිරාමිස සත�ටක්  දැනුණා. මට හිත�නා 
භි�ුව ෙම් ෙලෝකයට අයිති නැති ෙකෙනක් ය කියලා. භි�ුව 
ෙම් ෙලෝකෙය් හැෙමෝටම වඩා ෙවනස්  ෙකෙනක් ය කියලා. 
ෙකායිහැටි ෙවතත් ඔබ කවදාකවත් භි�ුන් වහන්ෙස් 
නමකෙගන් එෙහම අසන්න එපා. එෙහම සිතන්න එපා. 
ෙමාකද එය ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන ෙලාක�ම මුසාවාදය 
ෙවනවා. ෙමය සටහන් තබන භි�ුව ෙමානම කටුක 
පරිසරයකදීවත් කවදාකවත් කැලෙය් අසත�ටින් ඉඳලා නැහැ. 
පිංවත් වනවාසී ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා ෙබාෙහෝම තෘප්තියකින්, 
නිදහසකින්, හුදකලාවකින් තමයි කැලෙය් නිවන් මග 
වඩන්ෙන්. දුකක්  ෙකාතැනද ෙම් හුදකලාව ත�ළ. ෙමතනදි 
පිංවත් ගිහිපිංවත�න් පටලවාෙගන තිෙබන්ෙන් දුක සහ සැපෙය් 
ස් වභාවය. තමන් ෙගවල් ෙදාරවල්, ඉඩකඩම්, දරැමල්ලන්, 
ඥාතීන්, නිලතල, තනත�රැ වැනි මහා දුක්  ෙගාඩකට මැදිෙවලා. 
ෙම් සියල්ෙලන්ම මිදී නිදහස් ව නිස් සරණ ජීවිත ගත කරන 
භි�ුන් වහන්ෙස්ලාෙගන් පිංවත�න් අසනවා ‘ඇයි දුක්  
විඳින්ෙන්?’ කියලා. අපි කිසිම දුකක්  විඳින්ෙන් නැහැ. 
ෙබාෙහෝම සැනසිල්ෙල් තමයි ෙමහි ජීවත් ෙවන්ෙන්. අතහැරීම 
ත�ළ භි�ුන් වහන්ෙස්ලා ලබන සැපය, සංහිඳීම පිංවත් ඔබලාට 
සිතාගන්නවත් සමහරවිට බැරිෙවයි. ඔබත් ජීවිතෙය් බැඳීම් අඩු 
අෙයක් නම් ඔබට ෙම් සැපය දැනී ඇත. එෙස් ෙනාවුන අය 
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භි�ුන් වහන්ෙස්ලා ෙකෙරහි ආදරෙයන් ඉහත ප්රශ්ණය 
අහන්ෙන්. 

හැබැයි ෙමයත් සටහන් කරන්න ඕෙන්. වනවාසීව 
ආරණ්යගතව වැඩසිටියත් යමක්  ෙකෙරහි තෘෂ්ණාවක්  
ඇතිකරෙගනනම් ජීවත්ෙවන්ෙන් ඒ ජීවිතවලටද සැපයක්  
නැහැ. දුක තමයි තිෙබන්ෙන්. ෙමාකද කැලෙය් පරිසරයට, 
වනසත�නට, ඇළෙදාලට, පුරාවස් ත�වලට තණ් හාෙවන් ෙම්වාට 
ඇලිල ෙම්වා ෙසායන්න, ගෙව්ෂණය කරන්න, ආර�ා 
කරන්න ෙවෙහෙසන ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාත් වැඩ සිටින්න 
පුළුවන්. හැබැයි සැබෑ ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගය ත�ළ ගමන් 
කරන ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාට කිසිම දුකක්  වනවාසී ජීවිතය 
ත�ළ නැහැ. 

ගිහි පිංවත�න් නිතරම තම වසඟෙය් තබාගත ෙනාහැකි ඇසත්, 
කනත්, නාසයත්, දිවත්, මනසත්, කයත් මෙග් කරෙගන ඒවාට 
ආහාර ෙසායන්න ෙවෙහෙසනවා. ඔබට දැෙනන්ෙන් නැහැ 
ඇසත් ඇසට ෙදන ආහාරත් අනිත්යබව. අෙනක්  ආයතන 
පහත් එෙස්මයි. ඒවාට ලබාෙදන ආහාරත් අනිත්යවන 
ෙද්වල්මයි. ෙම් නිසාම ඔබ නැවත නැවතත් ෙවෙහෙසනවා 
ෙම්වාෙය් ක�ස ගින්න නිවන්න. ෙම් ගින්දර අවුළුවන්ෙන් 
අධ්යාත්මික බාහිර රෑප ෙදකත් විඤ්ඤාණයත් ෙහ්ත�ෙවන් 
සකස් ෙවන ඵස් සය නිසාමයි. ෙම් ඵස් සය වුෙන් ගින්දරත් 
පිදුරැත් බව ෙනාදැන ඔබ ඵස් සය ෙහ්ත�ෙවන් සකස් වුන 
ෙව්දනාව මෙග් කරගන්නවා. නමුත් ඔබ මෙග් කරෙගන 
තිෙබන්ෙන් ගිනි ෙගාඩක් . ඔබ ඒ ගිනි ෙගාඩවල් නිසාම 
වර්තමානෙය් තැෙවනවා, දුම්දමනවා, රත්ෙවනවා, 
ගිනිගන්නවා. වර්තමානය කියලා සටහන් කරනවිටම ඒ 
සදහන්කළ වර්තමානය අතීතයට ෙගාස්  ඉවරයි. ෙම් 
අත්ඳකින්ෙන් රෑපය අනිත්යභාවයට පත්ෙවන ෙව්ගයයි. ෙම් 
ෙව්ගය පංචඋපාදානස් කන්ධයටම ෙපාදුයි.ෙම් අනිත්ය 
ස් වභාවෙය් යථාර්ථය තමයි වනවාසී භි�ුන් අත්දකින්ෙන්. 
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ෙමයින් අදහස්  ෙවන්ෙන නැහැ වනවාසී භි�ුන්වහන්ෙස්ලා 
අන්ධ, ෙගාළු, බිහිරියි කියලා. උන්වහන්ෙස්ලා ආශ්වාදෙය් 
ෙකටිබව දැකලා, ආදීනවෙය් දිග�බව වියරැබව දැකලා කාමෙය් 
නිස් සරණයමයි ෙසායන්ෙන්. රෑපෙය් නිස් සරණයමයි 
ෙසායන්ෙන්. ෙමතන තිෙයන්ෙන් පලායාම ෙනාෙව්. මගහැරීම 
ෙනාෙව්. අවෙබෝධෙයන් අතහැරීමයි. අතහැරීෙමන් 
නිදහස් වීමයි. 

ෙම් ෙමාෙහාෙත් භි�ුව අත්දැකීමට ලැබුණු සිද්ධියක්  
මතක් වුණා. දිනක්  භි�ුව කැලෙය් ක�ටියක සිට පිණ් ඩපාතය 
ෙසායා ගමට වඩින්නට පිටත්වුණා. හිමිදිරිෙය් ක�ටිෙයන් 
එළියට බහිනවිට වැසිවසින ලක�ණක්  ෙපෙනන්ට තිබුෙණ් 
නැහැ. දැන් භි�ුව ක�ටිෙයන් එළියට බැහැල කිෙලෝමීටර් 
ෙදකක්  පමණ ඇවිදින් තිෙබනවා පිණ් ඩපාතය ෙසායන්න. 
කිෙලෝමීටර් කාලක්  යන්න හම්බවුෙන් නැහැ කැලය මැදදිම 
මහා වැස් සක්  වසින්න පටන් ගත්තා. ලැබුණු අභිෙයෝගෙය්දී 
භි�ුව අධිෂ්ඨානයක්  ඇතිකරගත්තා අෙනෝරා වැස් සක්  වැස් සද 
වැස් ෙසන් මිදීමට ෙසවනකට ෙනායනවා කියලා. දැන් 
වැස් ෙසන් සිවුර, ශරීරය, පාත්රතවිකය ෙහාඳටම ෙතමිලා. 
ෙගවල් කිහිපයකට වැඩමකරලා අවශ්ය ආහාර ෙසායාගත්තා. 
සමහර දායක පිංවත�න් ඇසුවා හාමුදුරැවෙන් ක�ඩයක්  ෙදන්නද 
කියලා. සමහරැ ක�ඩයක්  ඉහලලම ෙදන්න උත්සහ කළා. 
භි�ුව ප්රකාශ කළා මහත්මෙයෝ එළියට බසිනවිට වැසි වසියි 
කියලා සිත�ෙව් නැති නිසා ක�ඩය ෙගනාෙව් නැහැ. දැන් ඉතින් 
ෙහාඳටම ෙතමිල නිසා ක�ඩයක්  අවශ්ය නැහැ. ෙමෙහමම 
ක�ටියට වඩිනවාය කියල. ඒත් ඒ සද්ධාවන්ත පිංවත�න්ට එය 
ෙලාක� දුකක්  වුනා. ඒ ෙමාෙහාෙත් වැස් සට ෙතමී සිටි භි�ුව 
දුටුවානම් ඔබ සිතන්ෙන් අෙන් ෙම් හාමුදුරැෙවෝ වුවමනාෙවන් 
දුක් විඳිනව කියල. ෙගෞරවණීය, වන්දනීය නායක ස් වාමීන් 
වහන්ෙස්ලා පවා සමහරවිට ප්රකාශ කරනවා කැෙල්ට යන්ෙන් 
දුක් විඳින්නද කියලා. කැෙල් වනවාසී ජීවිත දුකක්  ෙනාවන්ෙන් 
ෙකාෙහාමද කියල භි�ුව ඔබට පහදා ෙදන්නම්. ඔබ දන්නවද 
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බලාෙපාෙරාත්ත� ෙනාවු ආකාරයට කඩාවැටුණු මහ වැස් ෙස 
ෙතමි ෙතමි ෙතත බරිත ෙවලා වඩින භි�ුව ෙමානතරම් 
සන්හිඳීමකින්ද වඩින්ෙන කියලා. ඔබට දැන් ප්රශ්ණයක්  
මත�ෙවන්න පුළුවන් භි�ුවට ෙමාෙළ් අමාරැවක් ද කියලා. ඇයි 
හාමුදුරැෙවා කියනවා වැස් ෙස ෙහාඳටම ෙතමිල වඩින්ෙන් 
සංහිඳීමකින් සැපයකින් කියලා. සත්යකින්ම එය ෙලෝකෙය් 
ෙශ්◌්රෂ්ඨම සැපයක්  ආර්යයන් වහන්ෙස්ලා පමණක් . අත්විඳින 
සංහිඳීමක් . ෙලෝකයට ෙහාරා ලබන සංහිඳීමක්  සැපයක් . නමුත් 
ෙදවියන්, බ්රහ්මයන් පමණක්  දකිනා සැපයක් . ඔබ දන්නවාද 
භි�ුව එම සංහිඳීම සැපය ලබන්ෙන් ෙකාෙහාමද කියලා. මහා 
වැස් ෙස් ෙතතබරිත ෙවච්ච ශරීරය සිවුර බාහිරින් ෙපනුනද 
භික් ෂුවට ශරීරෙය් එක ෙරෝම ක�පයකටවත් ශීතලක්  දැනුෙන 
නැහැ. දැෙනන්ෙන් නැහැ. භි�ුවට වහිනවද ෙතමිලද කියල 
ෙත්රැමක්  නැහැ. ඇයි දන්නවද ෙලාව්ත�රා සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර වදාල ප්රතිප්රදාෙව් 
ආශ්චර්ය ප්රාතිහාර්යන් නිසා. භි�ුව ක�ටිෙයන් පිටෙවලා 
වැස් ස පටන්ගත් ෙමාෙහාෙත්ම ෙත්ෙජෝ මනසිකාරයට 
සමවැදිලයි වැඩිෙය්. භි�ුව මුළු ශරීරෙය්ම ෙත්ෙජෝ ධාත�ෙව් 
ක්රියාකාරීත්වය සිෙතන් වැඩිකරගන්නවා. හරියට දැඩි ෙලස 
උෙණන් ෙපෙලන අෙයක්  වෙග් ශරීරය එවිට උණුසුම් 
ෙවනවා. ෙම් උණුසුමට වැස් ස ෙකෙස්නම් දුකක්  ෙදන්නද? 
ෙමවැනි විටක වැස් ස නවත්වන්න කාටවත් බැහැ. එය ෙලෝක 
ස් වභාවයක් . ෙලෝක ස් වභාවයන් වළක් වන්න නිවන් මග 
වඩන්නන්ට බැහැ. නමුත් එම ස් වභාවයන් අවෙබෝධෙයන් 
හඳුනාෙගන ඒවාෙය් ෙනාඇලී ෙනාගැටී ඉන්න භි�ුවට 
පුළුවන් ෙවන්න ඕෙන්. ආර්යයන් වහන්ෙස් කියන්ෙන් වැස් සත් 
උෂ්ණත්වයත් ජයගත්ත ෙකෙනක් . ෙලාව බලසම්පන්න පඨවි, 
ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ ධාත�න් විනිවිද දුටු ෙකෙනක් . 
උන්වහන්ෙස්ලා දන්නවා සතරමහා ධාත�ව තමන්ට අවශ්ය 
ආකාරයට ගලපාගන්න, ෙපරලාගන්න. ඇයි සතරමහා ධාත�ෙව් 
ස් වභාවය අවෙබෝධකර අවසන් නිසා. නිරත�රැවම 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


44 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙවනස් භාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාත�න් ප්රඥාව අවෙබෝධය 
හමුෙව් අසරණෙයක් මය. 

දැන් ඔබ ෙමය ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපාගන්න. වනවාසී භි�ුන් 
දුක් විඳින පිරිසක්  ෙනාෙව්ය කියල දැනගන්න. සැබෑ බුදුපුත�නට 
පුළුවන් අවශ්ය අවස් ථාවක ෙත්ෙජෝ ධාත�ෙව් ක්රියාකාරීත්වය 
සිතින් වැඩිකර ශරීරය උණුසුම් කරන්න, ශරීරය ගිනි 
තබාගන්න, ශරීරය අළු දූවිලි හැටියට දකින්න. මුළු ෙලෝකයම 
ෙත්ෙජෝ ධාත�ෙවන් ගිනිඅවුළුවා මුළු විශ්වයම, දස දිශාවම 
ගිනිෙගාඩක් , අළු ෙගාඩක්  ෙලස දකින්න. අෙනක්  ධාත�න්ද 
ඉහත ආකාරයට අවශ්ය අවස් ථාෙව්දී ක්රියාකාරීත්වය අඩු වැඩි 
කිරීෙම් ශක් තිය ආර්යන් වහන්ෙස්ට තිෙබනවා. එම නිසා 
පිංවත් ඔබ ෙනාදැනුවත්භාවය නිසා වනවාසී, ආරණ්යවාසී 
භි�ුන් දුක් විඳිනවාය කියනවානම් එය ෙලෝකෙය් තිෙබන 
ෙලාක�ම මුසාවාදය වනු ඇත. එම නිසා ඔබට වඩා දසමයකින් 
හරි ශීල, සමාධි, ප්රඥා මාර්ගෙය් ඉදිරිෙයන් සිටින පන්සල් 
ෙව්වා ආරණ්යය ෙව්වා පැවිදි උත�ෙමක�ට සහතික දීමට ඔබ 
ඉක් මන් ෙනාවන්න. එය ඔබලාෙග් සැපය පිණිසම 
ෙහ්ත�ෙවනවා ඇත. පිංවත් ඔබලාද කළයුත්ෙත් සතරමහා 
ධාත�ෙව් ස් වභාවය අවෙබෝධෙයන් හඳුනාෙගන අධික ශීතලද 
දැඩි රශ්ණයක්  බවට පත්කළහැකි ඝණ දැඩි ස් වභාවය දියරයක්  
බවට පත්කළහැකි ඇතිෙවමින් නැතිෙවන සිෙත් හැකියාවන් 
දියුණුකළ ප්රඥාෙවන් හඳුනා ගැනීමය. 

මාර්ගය ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර ඇත. 
එම ධර්මය අත්දැකීමට අපි සැෙවාම පිංකර ඇත්ෙතමු. මග 
වැඩු ග�රැවරෙයක�ෙග්, කළ්යාණ මිත්රෙයක�ෙග් ඇසුරකින් 
ෙතාරව ඉහත ස් වභාවයන් ඔබ අත්දැකීමට ගිෙයාත් කායික 
මානසික ෙරෝගිෙයක්  වීෙම් ඉඩකඩ වර්තමාන සමාජෙය් ඉතා 
වැඩිබව සිහිතබාගන්න. ඉහත සටහන තබන භි�ුවද ක�ඩයක්  
පාවිච්චි ෙනාකර වැස් ෙස් වැඩිය මුල්ම අවස් ථාව ෙමන්ම 
අවසාන අවස් ථාවද එයම බව ෙහාඳින් මතක තබාගන්න. ඊට 
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ෙහ්ත�ව වුෙය්ද ක�ටිෙයන් පිටවන ෙමාෙහාෙත් වැසි ලක�ණු 
ෙනාතිබුණු නිසාය. යම් ෙහයකින් වැසි ලක�ණු තිබුනානම් 
භි�ුව අනිවාර්ෙයන්ම ක�ඩය සමගයි වඩින්ෙන්. ෙමාකද ෙම් 
ආශ්චර්යමත් ප්රතිපදාවන් අවෙබෝධය ලබා අතහැරදැමීම සඳහා 
මිස ෙලෝකයාෙගන් ලක�ණු ලබාගැනීමට ෙනාවන නිසාය. තමා 
කවුද යනු අවෙබෝධෙයන් හඳුනාගත් පසු තමා තමාටද 
අතහැෙරනු ඇත. මන්ද තමා ත�ළද ඇත්ෙත් ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන්ෙගන් සකස් වුවක්  මිස සත්වෙයක්  ඔහු ෙනාදකින 
නිසාය. සෑම බුදුපුෙතක�ම පන්සලක වැඩසිටියද, 
ආරණ්යයවාසීව වැඩසිටියද තෘෂ්ණාෙවන්, චන්ද රාගෙයන් 
යමක්  අල්ලා ෙනාෙගන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ගමන් 
කරන්ෙන් නම් උන්වහන්ෙස් ලබන්ෙන් සංහිඳීමක් මය, 
සැපයක් මය. 
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ආදීනව ෙනාෙපෙනන 
ආශ්වාදයද ආදරය? 

 

තාරැණ්යය කියන්ෙන් ෙබාෙහෝම සුන්දර තැනක් . ලස් සන, 
කඩවසම්, ලාලිත්යය, රිද්මය, ප්රභාෂ්වරබව තාරැණ්යයත් එක් ක 
ජීවිතයට එකත�ෙවන ධර්මතාවයන්. ශරීරය ත�ළ ක�ළුඳුෙල් 
නිපදවන ෙහෝෙමෝන ක්රියාකාරීත්වය නිසා සතරමහා ධාත�ව 
ෙහාඳින් දීප්තිමත්ව හැඩවැඩ ෙවන කාලයක්  ෙම් තාරැණ්යය. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කරනවා ‘මහෙණනි, 
රෑපෙය් ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. මම රෑපෙය් ආශ්වාදයක්  
නැහැ කියන්ෙන් නැහැ’ කියලා. 

රෑපෙය් ආශ්වාදය තමයි නව ෙයාවුන් දරැෙවක�ෙග්, 
දැරිවියකෙග් රෑපෙය් ලාලිත්යය, හැඩය, ප්රභාෂ්වරබව. ෙමතන 
ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. ඒ නිසාමයි සත්වයා ෙම් 
තාරැණ්යෙයන් යුත් රෑපයට බැඳීයන්ෙන්. ඒ රෑපය ත�ළ 
බැසගන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් රෑපෙය් ආශ්වාදයට මත්ෙවන අපි 
රෑපෙය් ආශ්වාදය වෙග්ම රෑපෙය් ආදීනවයක�ත් තිෙබන බව 
අමතක කරනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කරනවා 
රෑපෙය් ආදීනවය තමයි ඔය ප්රභාෂ්වර කාන්තිමත් රෑපය 
ක්රමාණුක�ලව වෙයෝවෘද්ධභාවයට පත්වීම කියලා. 
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වයස හැට පිරිණු විට රෑපය වැහැරී මහල්ෙලක්  මැහැල්ලක්  
බවට පත්ෙවනවා. රෑපෙය් ආශ්වාදය කියන්ෙන් ෙබාෙහෝම 
ෙකටිකාලයක්  පවතින ෙදයක් . නමුත් එහි ආදීනව ෙබාෙහෝම 
දිගයි. තාරැණ්යය නිසා අපි ඇතිකරගන්නා රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ 
සිත�විලි නිසා ආදීනවය කියන කාරණය කල්ප ගණනාවක්  දිග 
ෙවන්න පුළුවන්. 

තාරැණ්යය සමග අත්වැල්බැඳගන්න ධර්මතාවයක්  තමයි 
ආදරය. තාරැණ්යයත් ආදරයත් එකත�ෙවච්ච තැනදී 
ආශ්වාදෙයන් මත්වීම නිසාම ආදීනවය දැකීෙම් හැකියාව 
අන්ධෙවනවා. ෙම් අන්ධභාවය නිසා ඇතිකරගන්නා අනත�රැ 
ෙහ්ත�ෙවන් අහිමිකරගත් ජීවිත, විනාශකරගත් ජීවිත 
ෙකාපමණද? 

තම ජීවිත ත�ළ රාග, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අක�සල මූලයන් ශක් තිමත් 
කරගන්න සමාජයක්  අපි ඉදිරිෙය් තිෙබනවා. ෙමය ධර්මෙය් 
කැඩපතක් . ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කරනවා 
ක්රමාණුක�ලව මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ පිරිහීමට පත්ෙවනවා කියලා. 
ඒ කියන්ෙන් අනාගතෙය්දී මනුෂ්යයෙග් පරමායුෂ අවුරැදු 10 
ක්  බවට පත්ෙවනවාය කියල. එම කාලෙය්දී වයස අවුරැදු 05 
වනවිට මනුෂ්යෙයක්  විවාහ ෙවනවා. වයස අවුරැදු 07 වන විට 
දරැ මුණුපුරන් ලබල මැරිල යනවා. ෙමාකද පරමායුෂ වසර 10 
යි. ෙමන්න ෙම් තැනට ෙලෝකය දැන් යමින් පවතිනවා. අපි ෙම් 
රෙට් ෙලෝෙක සිද්ධෙවන සිදුවීම් ෙදස කම්මුලට අත තබාෙගන 
බලා සිටින්ෙන් අදහාගන්න බැරැව වෙග්. ඒත් ෙම් අරැමයක්  
ෙනෙවයි. සම්මා සම්බුද්ධ මුවින් ෙද්ශණා කළ ෙලෝකෙය් ගමන් 
මාර්ගයම තමයි. 

මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ ෙකටිෙවන්න, ෙකටිෙවන්න වර්තමානෙය් 
මනුෂ්ය චර්යාවන්ද ෙකටි ෙවනවා. අද කාලෙය් දරැෙවක්  
වයස අවුරැදු 7, 8 වනවිට වැඩිවියට පත්ෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් 
ලාබාල වයෙස්දීම දරැවන් වැඩිහිටියන් බවට පත්ෙවනවා. 
ලාබාල වයෙස්දීම වැඩිහිටිභාවයට අදාල මානුෂික 
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අවශ්යතාවයන්ට ඒ අය බැඳී යනවා. ළමා වයෙස්දීම විරැද්ධ 
ලිංගිකයන් සමග ආදරයට හා ඒ හා සමාන බැඳීම්වලට 
ඇදීයනවා. දරැෙවක්  ත�ළින් වැඩිහිටිෙයක්  ෙමන්ම, එහි අෙනක්  
පැත්ත හැටියට වැඩිහිටිෙයක්  ත�ළින් තරැණෙයක්  දැකීමට ඔබට 
සිද්ධෙවයි. ෙම්වා ආයුෂ පිරීහීමත් සමග ඇතිෙවන ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන්. ෙමය වැඩිහිටි පරපුරට එක් තරා අභිෙයෝගයක්  
ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් සම්බුදු ධර්මයට අනුව ගලපා බලනවිට 
ෙමතන කිසිම අභිෙයෝගයක්  නැහැ. ෙලෝකය යායුත� ගමන 
හැඩවැඩ ෙවමින් යනවා. නමුත් ෙම් ගමන දැකලා සත�ටුෙවන්ට 
ඔබට බැහැ. ඔබ ක�මන ෙවෙහසක්  ගත්තද ෙම් ගමන 
නවත්වන්නත් ඔබට බැහැ. ෙම්වා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ය.  

මීට වසර ෙදදහස්  පන්සියයකට ෙපර අවුරැදු 160 ක්  ආයු 
වැළඳූ බක් ක�ල මහරහතන් වහන්ෙස් වැඩසිටියා. ඒත් ඒවා 
දුර්ලභ පාරමී ශක් තීන් නිසා සකස් වූ ඵලයන්. එදා මනුෂ්යයාෙග් 
පරමායුෂ පැවතිෙය් අවුරැදු 120 යි. නමුත් ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
වසර ෙදදහස්  පන්සියයක්  ෙගවුන තැනදි මනුෂ්යයාෙග් 
පරමායුෂ අවුරැදු 65ක්  දක් වා පමණ අඩුෙවලා. ඒ කියන්ෙන් 
මනුෂ්යෙයක�ෙග් ආයුෂ අඩකට සමාන ප්රමාණයකින් අඩුෙවලා. 
ඒ සා ආයුෂයක්  අඩුවන්නට ගතවූ කාලය ෙලෝකය 
අස් වාභාවිකත්වය කාර්මීකරණය ෙදෝරගලා ගිය යුගයක්  
ෙනාෙවයි. සරල ස් වභාවිකත්වය ත�ළ ෙලෝකය පැවති කාලයක් . 
නමුත් ඔබ වර්තමානය අනාගතය ත�ළ දකින්ෙන් අතිශය 
අස් වාභාවික කාර්මීකරණය ෙදෝරගාලා ගිය ෙලෝකයක් . 
රසකාරක, කෘමිනාශක, වල්නාශක…. මත රැඳුණු ෙලෝකයක් . ඒ 
ෙහ්ත�ව නිසාම මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ අතීතයට වඩා 
මහාෙව්ගයකින් හීනෙවනවා. වර්තමාන ෙලෝකය ගමන් කරන 
දැඩි කාර්මීකරණය, කෘතිම ආහාරකරණය ෙදස බලනවිට තව 
වසර එක් දහස්  පන්සියයක්  ගිය තැනදි මනුෂ්යයාෙග් පරමායුෂ 
අවුරැදු 10 කියන තැනට පත්වීෙම් හැකියාව කාටවත්ම බැහැර 
කරන්න බැහැ. ෙමාකද ෙගවීගිය වසර ෙදදහස්  පන්සියයට 
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වඩා අතිශය ව්යාක�ල එක් දහස්  පන්සියයක්  ඉදිරිෙය් 
එළෙඹන්ෙන්. 

අපි තරැණ කාලෙය්දී ආදරය කියන හැඟීමක්  අප ත�ළ සකස්  
වුෙන් අවුරැදු 20 පසුවුණාට පසුව. ඒත් අපි ආදරය ගැන 
කතාකරන්න බය වුණා ලැ-ජා වුණා. නමුත් වර්තමානෙය් 
අවුරැදු 15 වනවිට ආදරය කරල ආදරෙයන් පරාජයෙවලා 
මුහුදට, ගඟට පැනල, වසබීල ජීවිත නැති කරගන්න ෙකාෙතක්  
තරැණ ජීවිත ෙම් සමාජෙය් ඇතිද? තමාට වූ ආසාධාරණය 
වසාෙගන ජීවත්වන චරිත සමාජෙය් ෙකාෙතක්  ඇතිද? 
ෙම්වාෙය් ගණන් හිලව් වැඩිවීමක්  මිස අඩුවීමක්  සිතීම 
විහිළුවකි. 

ෙලෝකය යමක්  සුන්දරයි කියල දැක් කහම අපි ඒ සුන්දරත්වයට 
රැවැෙටනවා. ඔබ සිතන්ෙන් ඒ සුන්දරත්වය ෙලෝකයට අයිති 
ෙදයක්  කියලා. ඒ සුන්දරත්වය ෙලෝකයට අයිති ෙදයක්  ෙනාව 
ඔබ ත�ළින්ම එම රෑපය ෙකෙරහි ඔබ සකස්  කරගන්නාවූ ඡන්ද 
රාගය නිසාම ඔබ ත�ළ සකස් කරගත් සිත�විලි සමුදායකි. ෙමන්න 
ෙමතනදී ඔබ රැවටීමට ලක් ෙවනවා. ෙමාකද අනුන් නිසා ඔබ 
ත�ළින්ම සකස් කරගත් ෙහාඳයි කියන මිම්මක් , සීමාවක්  ත�ළ 
සිට ෙලෝකයාට පුද්ගලයාට බැඳීයනවා. රෑපය නිසා 
තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුණ සිතට පුදුමාකාර හැකියාවක්  තිෙබනවා 
ඇඳුමකින් වසා තිෙබන කසළ ෙගාඩක්  රත්රං ෙගාඩක්  කරලා 
දකින්න. මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ පිරිෙහන්න පිරිෙහන්න මනුෂ්යයා 
සූදානම් නැහැ තමාෙග් ආයුෂ අඩුෙවනවාය යන්න පිළිගන්න. 
එය සද්ධර්මය ෙකෙරහි ඇති දුරස් ථභාවය නිසාම සිදුවන්නක් . 
එවැනි අය යෙමක්  අවුරැදු 50 – 60 ක්  ජීවත්ෙවලා මැරැෙනාත් 
එම මරණයට කියන්ෙන් අකල් මරණයක් , හදිසි මරණයක්  
කියලා. ධර්මෙය් යථාර්ථය, සංස් කාරධර්මයන්ෙග් 
ක්රියාකාරීත්වය පිළිගන්න සූදානම් නැහැ. තවත් පැත්තකින් 
මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ පිරිෙහනවාය කියන කාරණය පිළිගන්න 
සූදානම් නැති නිසා අවුරැදු 50 – 60 දී ආදරය ෙසායන කාමය 
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ෙසායන වැඩිහිටියන්ෙග් සමාජයක්  බිහිෙවනවා. ෙමාකද ෙම් 
අය දකින්ෙන් තවම පරමායුෂ අවුරැදු 120 ක්  පමණය කියලා. 
ෙම් අය අවුරැදු 65 න් මියයාෙම් බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් 
ෙනාෙව් සැලසුම් සකස්  කරන්ෙන්. මරණය ජීවිතෙයන් 
ෙගාඩාක්  ඈතට දමනවා. ඒ කියන්ෙන් ධර්මෙයන් ඈතට 
යනවා. පුළුවන් තරම් මරණය ජීවිතය කිට් ටුවට ගන්න. එවිට 
ඔබ ධර්මයට සමීප ෙවනවා. ෙකෙනක්  ධර්මෙයන් ෙහාඳටම 
දුරස්  වුෙණාත් ඔහු හිතන්ෙන් නැහැ තමන් මැෙරනවාය කියල. 
මරණය ගැන හිතන්න බය ෙකනා ඉෙබ්ම ධර්මෙයන් ඈතට 
යනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කළ ධර්මය ත�ළ සිට 
ෙලෝකය දකින්න. 
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මරණ බිෙයන් ෙතාර 
මරණයක්  උෙදසා 

 

වර්තමානෙය් ක�මක් ද ෙලෝකය ත�ළ සිද්ධ ෙවන්ෙන්? සිදුෙවමින් 
පවතින අපි අකමැති ෙද්වල් නැවත්විය ෙනාහැකිද? එෙස්ත් 
ෙනාමැතිනම් ෙම් ෙලෝකධර්මතාවයන්ද? 

ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව සකස් කර ගන්න. එතෙකාට ඔබ 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මෙයන් බැහැරෙවන්ෙන නැහැ. 
ඔබ ෙලෝකය දැකල කම්පාෙවන්ෙන නැහැ. ඉපදීම තිබුණ නම් 
දුක තිෙබනවා. ඒ දුක ෙන්ද අපි අත්විඳින්ෙන්. මනුෂ්යයා 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් ශීලෙයන් ඒවාෙය් අර්ථෙයන් 
ඈත්ෙවනවිට ඒ ෙහ්ත�ෙවනුයි ආයුෂය පිරිහීමට පත්ෙවන්ෙන්. 
එෙහමනම් අපි පිළිගන්න ඕෙන් අපි ත�ළින් ඉහත අර්ථයන් 
අර්ථවත්ව ක්රියාත්මක ෙනාවන බව. සමාජය ත�ළින් 
ඇෙසන්නාවූ ආදරෙය් විරාහෙව් හඬ, ළමා තරැණ පිරිස්  
සීමාවන් ඉක් මවා චර්යාවන්ට ෙයාමුවීෙම් හඬ, වැඩිහිටියන් 
ෙමෝස් තරකරණයන්ට ෙයාමුවීෙම් ප්රවනතාවය යනු ආයුෂ 
පිරිහීමත් සමග ෙලෝකය ත�ළ ඇති වන විකෘතීන්ය. ෙම්වා 
ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ය. ෙහ්ත�ව ෙලෝකයා ධර්මෙයන් ඈත්වීමයි. 
ශීලයට වටිනාකමක්  ෙනාෙදන ජනතාවක්  බිහිවීමයි. 

ෙමය ෙබෞද්ධ ජනතාවට පමණක්  වන අනත�රක්  ෙනාෙව්. 
දුෂ්ශීලභාවය නිසා මුළු ෙලෝකයාම මුහුණ ෙදන අනත�රකි. දැන් 
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අපිට ෙම් ධර්මතාවයන් නිවැරැදිකරගන්න බැහැ. මිනිසා විසින් 
සිදුකරන අක�සල් බහුල බැවින් ඒවා විපාක දීමට සුදුසු 
ෙලෝකයක්  අපි ඉදිරිපිට ඇති ෙවන්ෙන්. කිරිසප්පයාෙග් පටන් 
මනුෂ්යයා කයින්, වචනෙයන්, මනසින් සිදුකරගන්නාවූ අක�සල් 
කන්දරාව ෙකාෙතක් ද? දරැෙවක්  දරැගැෙබ් සිටියදීත්, දරැවා 
ළදරැ පාසලට, පාසලට යැෙම්දීත්, දරැවා රැකියාවට, විවාහයට, 
විවාහෙයන් අනත�රැව දරැමුණුපුරන් බලාගැනීම දක් වා ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ කියන අක�සලයන් ෙකාෙතක්  ඔබ අතින් 
සිද්ධෙවනවාද? සමාජය ත�ළ තිෙබන තරගකාරීත්වය නිසාම 
දරැෙවක්  නිසා ෙදමාපියන්ට, ෙදමාපියන් නිසා දරැෙවක් ට 
සැනෙසන්න පුළුවන් ෙලෝකයක්  ඉදිරිෙය්දී බිහිෙවයිද? ෙමය 
අසුබවාදීව සෘනාත්මකව ෙලෝකය දකිනවා ෙනාෙව්. 
ෙමෝහෙයන් ෙතාරව සතිෙයන් සිහිෙයන් ෙලෝකය දැකීෙම් 
ක්රමයයි ෙමහි සටහන් කරන්ෙන්. 

සමහර පිංවත�න්ලා දුක විඳිනවා. ඒත් දුක ෙහළිකරගන්න, 
විවෘතකර දකින්න කැමති නැහැ. ඊට එකම ෙහ්ත�ව අක�සල් 
විපාකවල බලවත් භාවයයි. අනත�ෙරන් මිෙදන දිශාවට යන්න 
ඉඩෙදන්ෙන නැහැ. අනත�රැවලට කැමැත්ෙතන් බැසගන්නවා. 
රෙට් ෙලෝකෙය් සිදුෙවන සිදුවීම් දැකලා බිය ඇතිකරගන්න. 
එතනදී තමයි ඔබ දුක දැක් කා, දුක හඳුනාගත්තා ෙවන්ෙන්. දුක 
දුකක්  බව හඳුනා ෙනාෙගන අපිට බැහැ දුෙකන් මිෙදන 
දිශාවට යන්න. එක තප්පරයක් වත් සත�ටුෙවලා බලන්න 
පුළුවන් ෙලෝකයක්  ෙනාෙව් අපි ඉදිරිපිට තිෙබන්ෙන්. ෙකටි 
ආශ්වාද සත�ටු සිතින් පිළිගත්ෙතාත් දීර්ඝවූ ආදීනවයන් 
පසුපසින් එන බව දකින්න. වර්තමානයට වඩා අනාගත 
ෙලෝකය විනාශකාරී ෙලෝකයක්  ෙවනවා. මිනිසා ශීලෙයන් 
පිරිෙහන්න පිරිෙහන්න විෙව්කීව යමක්  සිතිෙම් ශක් තිය 
මනුෂ්යයාට නැතිව යනවා. පිංවත් ඔබ කලබලෙනාවී 
විෙව්කෙයන් ෙලෝකය දකින්න. කලබලකාරී බව සහ 
ඉක් මන්කාරී බව ආශ්වාදෙය්ම නිවුන් දරැෙවෝය. ඔවුන් 
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හුරැබුහුටිය, දඟකාරය. එෙහත් ආදීනවය අෙපන් වසන්කර 
දුෙකන් අපිව මුලාවට පත්කරයි. 

නිස් සරණය අෙත් දුරින් තිබියදීම විෙව්කීව, සිහිබුද්ධිෙයන්, 
ඉවසීෙමන් එම ෙකටිදුර පියමං ෙනාෙකාට ෙකෙළස්  පිරිණු 
ෙලෝකයාෙගන්, මාරයාෙගන් ලක�ණු ප්රසංශා 
බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් අපි ගිහිජීවිතෙය්දීද, පැවිදිජීවිතෙය්දීද, 
පැවිදිෙවද්දීද ඉක් මන්කාරී වුෙනාත් ධර්මවිනය ඉක් මවා කටයුත� 
කෙළාත් එය කාමයන් උෙදසා ආශ්වාදයක්  වනවා විනා 
නිස් සරණය උෙදසා මාර්ගයක්  නම් ෙනාවන්ෙන්ය. අපි 
වීරවරයන් වියයුත්ෙත් තරගය අවසානෙය්දීය. තරගය 
ආරම්භෙය්දීම වීරයන් වීමට ගියෙහාත් ඒ ‘අධිබලාෙපාෙරාත්ත�’ 
සහ ෙනාඉවසීම විසින්ම අපෙග් ලැබියහැකි ජයග්රහණයන් සහ 
ද�තාවයන් මරාදමනු ඇත. 

සැබවින්ම ඔබලා ද�යන්ය. අද�යන්ට එම ද�භාවය 
විනාශකර දැමීමට ඉඩ ෙනාදීමට පිංවත් ඔබත�මන්ලා වගබලා 
ගත යුත�ය. අද�යාද ද�ෙයක්  බවට පත්කරගත හැක් ෙක් 
එවැනි ආදර්ශයන්ෙගන්ය. අපත�ළ ද�භාවය සැඟවී තිබුණිද 
අප සියල්ෙලෝම මුලාවූ සත්වයන්ය. අපි අතර ඇති එකම 
ෙවනස මුලාෙව් අඩු වැඩිභාවය පමණි. එෙහයින් 
කිසිෙවක�ටවත් වරද පැටවීම ෙනාකළ යුත�ය. වැරදි කරන 
ෙලෝකය කැඩපතක්  කරෙගන ඔබ ඔෙබ් වැරදි හඳුනාෙගන 
නිවැරදි වියයුත�ය. ෙලෝකය විෙව්කීව නිවැරදිව හඳුනාගතෙහාත් 
ඔබ ෙලෝකයට රැවෙටන්ෙන් නැත. එෙතක්  ඔබ ෙලෝකය 
රවට් ටන්ෙන්ය. අවසානෙය් අප සියල්ෙලෝම රැවටී ඇත්ෙතමු. 

ඔබ නිරත�රැවම සිතත් එක් ක කථාකරන්න. සිතත් එක් ක තර්ක 
කරන්නන. ක�මක්  ගැනද කථාකරන්ෙන් දුක ගැන, දුෙකන් 
මිදීම ගැන. සැපය ඔෙබන් දුරස් කරන සැබෑම සත�රා තෘෂ්ණාව 
හඳුනාගන්න. කාමයන්ට කැමති සිත ආශ්වාදයම ෙසායන සිත 
සත�ෙරක්  ෙලස දකින්න. ඇෙසන් ෙලෝකය ඈත්කරන්න. 
කෙනන් ෙලෝකය ඈත්කරන්න. මනසින් සිත�විලි ඈත්කරන්න. 
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ෙම් ඔෙබන් ඈත් වූෙය් තෘෂ්ණාවයි. ඔබව වීරෙයක්  කරන 
තෘෂ්ණාව ඈත්කරන්න. එවිට ඔබට පුළුවන් නිහතමානීත්වෙය් 
පිහිෙටන් පීඩාවකින් ෙතාරව ෙලෝකය ඉදිරිෙය් ෙදෙක් 
ෙකාළයට වැෙටන්න. දැන් තමයි ෙමානම තරගයක්  වුව 
ඇරඹීමට ෙහාඳම ෙවලාව. හැබැයි ෙමතනදී කතාකරන්ෙන් 
භවෙයන් එෙතරවීෙම් තරගය ගැන. තෘෂ්ණාෙවන් බැඳීයන 
කල, ආශ්වාදය උෙදසාම ඇදීයන සිත ෙහාඳින් හඳුනාගන්න. 
එවිට අපිට පුළුවන් වීරෙයක්  ෙනාවී ජයග්රහකෙයක්  ෙවන්න. 
එෙතක්  අපි ජයග්රහණයක්  ෙනාලැබූ වීරයන් වනු ඇත. 

ඉක් මන් ෙනාවී පිංවත් ඔබ ළඟ දකින්න. ඉක් මන් තීරණ 
දුෙකන් දුකටමයි අපිව පත්කරන්ෙන්. රෑපයන් ෙකෙරහි 
ඇතිකරගන්නා තෘෂ්ණාෙව් තරමට අවිෙව්කය වැඩිෙවනවා. 
ෙමාෙහාතක්  විෙව්කීව සිතන්න ඔබ ඔබට අනුකම්පා 
කරගන්න. ඔබ ෙම් හම්බ කරන්ෙන් කාටද? ඔබ ෙම් 
ෙවෙහෙසන්ෙන් කවුරැන් උෙදසාද? ෙහට උෙද්ට ඔබට 
ක�මක් ෙවයිද කියන සහතිකය තිෙබනවාද? සංස් කාර 
ෙහ්ත�ෙවන් සකස් වුණාවූ විඤ්ඤාණය නැමති ‘ෙකාක් ෙක්’ 
එල්ලා ඇති රෑපයක්  ෙම්ක. සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන්ම ෙකාක් ක 
ප්රතික්රියා දැක් වුව තැනදී රෑපය වැෙටන්ෙන් මහ ෙපාළවට. ඊට 
වඩාෙදයක්  ෙමතැන නැහැ. ෙමෙහම සිතීම ජීවිතෙයන් 
පලායැමක්  ෙනාෙව්. පලායන ජීවිතය සැබෑම අරමුණක්  
උෙදසා ෙපලගැස් වීමකි. ෙම් ගැන සිතන්න විෙව්කී මනසක්  
තිෙබන්න අවශ්යයි. 

සිත විෙව්කයට කැමති නැහැ. අනිත්ය අරමුණක් , ධර්ම 
අරමුණක්  ෙමෙනහිකරන්න සිත මැලිකරනවා. ඒ නිසයි 
ගිහිපැවිදි අපි ෙගාඩාක්  වගකීම් කරපින්නාගත්ෙත්. පන්සලකට 
ගියත් ආරණ්යයකට ගියත් සිල්සමාදන් ෙවන්න ගියත් එතන 
යමක්  හදන්න යමක්  කරන්න තමයි වඩාත් කැමති. ෙම්වා 
වැරදි කියලා කියනවා ෙනාෙව්. මීටත් වඩා නිවැරැදි ෙදයක්  
ධර්මය ත�ළ තිෙබනවාය කියන කාරණයයි ෙම් අවධාරණය 
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කරන්ෙන්. සිත විෙව්කයට අකමැති ෙවන්ෙන් 
පංචනීවරණයන්ට සිත කැමති නිසා. පංචනීවරණයන්මයි 
ෙලෝකෙය් යථාර්තය ඔෙබන් වසන්කර තබන්ෙන්. ෙම් 
සත�රාෙග් ස් වභාවය ඔබව මුලාවට පත්කිරීමයි. ෙපෞරැෂත්වය 
ෙහ්ත�ෙවන්, විෙශ්ෂ ක�සලතා ෙහ්ත�ෙවන් සමහරවිට ෙම් 
ෙමාක�ත්ම ෙනාමැතිව තමා ත�ළ අධිවිශ්වාසයක් , මාන්නයක්  
ෙගාඩනගාගන්නවා. කාමච්ඡන්දයන් අපිට උපකාරකරනවා 
අලුත් සැලසුම් ක්රමෙව්දයන් උපක්රම ත�ළින් ඔබව දැනුවත් 
කරන්න. ෙම්වා ක්රියාත්මක භාවයට පත්කිරීමට යැෙම්දී ඇති 
වන ජය පරාජයන්හිදී තමයි ඔබ පීඩාවට පත්ෙවන්ෙන්. දැන් 
ඔබ අවිෙව්කී මනුෂ්යෙයක් . ඒ අවදානම ත�ළ සිටිමින්ම ධර්ම 
ෙද්ශනා අහනවා. පිංකම්කරනවා. භාවනාකරනවා. නමුත් 
ඒවාෙය් ප්රතිඵල ධනාත්මක නැහැ. නමුත් ඔබ කැමති නැහැ 
පිළිගන්න ඔබ දුර්වලයි කියලා. ඔබ කැමති කාමච්ඡන්දයන් 
ත�ළින්ම තෘප්තිමත්වන පරාසයක්  ත�ළ ධර්මයන් ජීවිතයට 
එකත�කරගන්න. ෙමතනදී අපි රැවටීමට ලක් ෙවනවා. 
ෙමානෙදයක්  ගැන අතීතෙය් වර්තමානෙය් සිත�වද ඒ හැම 
සිත�විල්ලක් ම හිස් ෙදයක්  පමණක් මයි. සංස් කාරෙගාඩක්  තවත් 
සංස් කාර ෙගාඩවල් නිසා තව තවත් සංස් කාර 
රැස් කරගන්නවා. සෑම විතර්කයක් ම භවගමන දිග්කරගන්නවා. 

අවිද්යාව විසින් ෙගාඩනගාදුන් සම්මුති ෙලෝකය ඇස, කන, 
නාසය, දිව, මනස, කය සමගයි බැඳී පවතින්ෙන්. ඇස, කන 
යනු හිස් ෙදයක් ය යන්න අපි දකින්න ද� වුවෙහාත් ඇෙසන් 
දකින සම්මුති ෙලෝකය හිස් ෙදයක් ය යන්න ඔබ 
අවෙබෝධකරගන්නවා. ඇෙසන් ෙලෝකය බැහැර කරමින් 
එතෙකාට ඇස ඇෙස් ස් වභාවෙයන් පවතීවි. කෙනන් ෙලෝකය 
බැහැර කරන්න. එවිට කන කෙන් ස් වභාවෙයන් පවතීවි. 
නාසය, දිව, මනස, කෙයන් ෙලෝකය බැහැර කරන්න. එවිට 
ඒවා ඒවාෙය් ස් වභාවෙයන් පවතීවි.දැන් ඔබ ෙලෝකෙයන් මිදුන 
මනුෂ්යෙයක් . ෙමතන තමයි නිදහස් ම තැන. ෙලෝකයාට 
බැඳීයනවිටයි දුකට ඔබ බැඳීයන්ෙන්. ෙම්තැන අවෙබෝධෙයන් 
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දකින්නයි ඔබ අප්රමාණව ෙවෙහෙසන්ෙන්. නමුත් ෙම් පුංචි 
ෙදය මහෙමරක් වෙග් දැෙනන්ෙන් තෘෂ්ණාව කියන එකම 
කාරණය නිසාමයි. ෙමන්න ෙම් තෘෂ්ණාව නිසාමයි දරැවන් 
සිතන්ෙන් තමන් වැඩිහිටියන්ය කියලා. වැඩිහිටියන් සිතන්ෙන් 
තවම තමන් තරැණයි කියලා. රෑපය ෙකෙරහි ඡන්ද රාගය 
නිසාම ජීවිතවලට වැඩි වටිනාකමක්  අධිතක් ෙස්රැවක්  ෙදනවා. 
ෙම් අධිවටිනාකම ජීවිතයට ලබාෙදන කිසිෙවක�ටත් සුවපහසු 
මරණයකටනම් යන්න බැහැ. ෙමාකද ඔහු ෙම් ජීවිතය 
මැෙරනවාය කියල දකින්න සිතන්න කැමති නැහැ. මරණය 
කියන්ෙන් අපි කතාකරනවා, සිනාෙවනවා වෙග් ෙලෙහසි 
පහසු ෙදයක් , විෙනෝදකාමී ෙදයක්  ෙනාෙවයි. ශීලෙයන් අපි 
පරිපූර්ණ නැතිනම් මරණය කාටත් මරණ දන්ඩනයක්  බවට 
පත්ෙවනවා. මරණය කියන්ෙන් තමන් මෙග් ෙකාට අල්ලාගත් 
සියල්ල අත්හැරදැමීමට සිදුවන අවස් ථාවක් . මාර සිත ඔබට 
භවෙය් වැඩිදුකක්  කරා ඇදදැමීමට අක�සල් සිත් මත�කර 
දක් වනවිට ශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙකනාමයි එම මාර අක�සල් 
සිත් යටපත්කර සුගතියට අවශ්ය ක�සල් සිත් මත�කර ගැනීමට 
ද� ෙවන්ෙන්. 

මනුෂ්යෙයක�ෙග් අවසාන ෙමාෙහාත ෙබාෙහෝම සංකීර්ණ 
අවස් ථාවක් . මරණයට ඔබ සුදානම්වී ෙනාසිටිෙයාත් ඔබ 
අසරණ භාවයට පත්ෙවනවා. 

දායක මහත්මෙයක්  සුනාමි අවස් ථාෙව්දී මුහුණදුන් සිද්ධියක්  
ෙමහි සදහන් ෙවනවා. ෙමම දායක මහත්මයා ෙවද 
මහත්මෙයක් . ෙමාහු පන්සල් යන දානය පුජාකරන ෙබෞද්ධ 
මහත්මෙයක් . වර්තමාන සමාජය ‘ෙබෞද්ධයා’ කියල සඳහන් 
කරන තැන හිටපු මහත්මෙයක් . සුනාමි අවස් ථාෙව්දී 
සුනාමියට හසුවී විනාශ වු දුම්රිෙය් සිටි මගිෙයක් . දුම්රිය මුහුදු 
වත�ෙරන් පිරිලා ෙමාහු වත�ෙර් ගිලුන ෙවලාෙව් ෙමාහුට 
එකපාරටම සිත�විලි සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන් ධර්මය ෙබාරැයි 
කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් සරණක්  නැහැය කියලා. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


57 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

බලන්න මරණීය අභිෙයෝගය ඉදිරිෙය්දී ධර්මයත් ප්රතිෙ�්ප 
කළා. ෙම්කට තමයි අමූලිකා සද්ධාව කියන්ෙන්. ජීවිතය 
ඉදිරිෙය් අභිෙයෝගයක ෙසවනැල්ල, මරණෙය් ෙසවනැල්ල 
වැෙටනවිට ධර්මයත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්වත් ප්රතිෙ�්ප 
කරනවා. ෙමෝහය මුසු ශ්රද්ධාව, මුල් ශක් තිමත් ෙනාවු සද්sධාව 
අභිෙයෝග ඉදිරිෙය් ෙවනස් ෙවනවා. ඒකයි බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනාකරන්ෙන් ශ්රද්ධාව කියන කාරණය ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨම ධනයයි කියලා. ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ග�ණයන් දැන පැහැෙදන ආකාරවතී ශ්රද්ධාව කවදාකවත් ඔබව 
මුලාකරන්ෙන් නැහැ. ඔබ ත�ළින් ෙවනස්  ෙවන්ෙන නැහැ. එම 
පිංවත් ෙවද මහත්මයා කියනවා ෙදවැනි රළපහරට ඔහුව 
යටවුන ෙවලාෙව් අතීතෙය් සිදුවු සුදුවීම් ෙව්ගෙයන් සිතට 
ගලාෙගන පැමිණියා කියලා. අතීතෙය් තමා සමග රන්ඩුවුන 
මිනිස් සු තමා කරගත් ෙලාභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අක�සල් මැවී 
ෙපෙනන්නට පටන් අරෙගන. බලන්න පළමුව මුහුදු රළට 
යටවුන ෙවලාෙව් එම අභිෙයෝගය ඉදිරිෙය් ශ්රද්ධාව 
අහිමිකරගත්තා. ෙදවැනි රළපහෙරදි ශ්රද්ධාව අහිමිකරගැනීම 
නිසාම සකස් වූ මිත්යදෘෂ්ඨිකභාවය නිසාම අක�සල් සිත්, ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ සිත් සකස් ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත් 
ෙමාකක් ෙදෝ වාසනාවකට එම ෙවදමහත්මයා ජීවිතය 
ෙබ්රාගත්තා. ඔහුම කියනවා ඒ ෙවලාෙව් මෙග් ජීවිතය 
නැතිවුනා නම් මහාදුකකටයි තමා ඇදවැෙටන්ෙන කියලා. 
වර්තමානෙය් ෙම් ෙවදමහත්මයා අමුලිකා සද්ධාෙව්ත්, 
ආකාරවතී සද්ධාෙව්ත් ෙවනස ෙහාඳින් හදුනාගත් 
මහත්මෙයක් . නමුත් අතීතෙය් ඔහුට තිබී තිබුෙණ් 
ෙතරැවන්ෙග් ග�ණයන් ෙහාඳින් දැන ඇතිකරගත් ආකාරවතී 
සද්ධාවෙනාව අමුලිකාසද්ධාවයි. ෙම් ගැන පිංවත් ඔබ ෙහාඳින් 
අවධානය ෙයාමුකරන්න. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව ත�ළ 
ෙනාපිහිටිෙයාත් මිත්යදෘෂ්ඨික භාවයමයි උරැමෙවන්ෙන්. 
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එම නිසා තමා තමාවම රවටාගැනීෙම් සංසාරබිය දැකලා, 
ෙලෝකය පත්වීෙගන එන විකෘතිභාවය දැකලා එම ව්යසනෙයන් 
මිදීම උෙදසාම ෙතරැවන්ෙග් ග�ණයන් ඥාණයන් ෙහාඳින් දැන 
පැහැදීෙමන් ඇතිකරගන්නා සද්ධාවයි පිංවත් ඔබව සැපයට 
ඔසවා තබන්ෙන්. මහාෙව්ගයකින් මනුෂ්ය ආයුෂ හීනභාවයට 
පත්ෙවමින් විකෘතිභාවෙයන් යුත් පරිසරයක්  ෙලෝකය ත�ළ 
ෙගාඩනැෙගන ෙමවන් ෙමාෙහාතක තරැණ වැඩිහිටි සැෙවාම 
ශ්රද්ධර්මය ත�ළින්ම ජීවිතයට සැනසීම ෙසායන්න උනන්දු 
වූෙවාත් ෙකටි ආශ්වාදයක්  උෙදසා අත්විඳින දීර්ඝ කාලීන 
ආදීනවයන් ෙවනුවට කාමයන්ෙග් නිස් සරණය ෙදසටම පියවර 
තැබීමට ඔබට හැකිවනු ඇත. මරණ බිෙයන් ෙතාර මරණයක 
හිමිකරැෙවක්  වියහැකිය. එෙස් ෙනාවුනෙහාත් ඔෙබ් මරණයද 
මරණ දඩුවමක් ම වනු ඇත. රජයන්හි අවිහිංසක ප්රතිපත්තීන් 
නිසා මරණීය දණ් ඩනය රෙට් නීති පද්ධතිෙයන් ඉවත්කළද ඔබ 
වැරදිකරනවානම් ධර්මෙය් නීතිය ත�ළින් මරණය දඩුවමක් ම 
වනු ඇත. මරණයට බිය ඇතිකරගන්න. බිෙයන් ෙතාර 
මරණයක්  උෙදසා සද්ධර්මය ජීවිතයකර ගන්න. වර්තමාන 
සමාජෙය් මිනිසුන් මැෙරන ෙමාෙහාෙත් සමහරැ අසිහිෙයන් 
මැෙරන්ෙන්. තවත් සමහරැ අකාරැණිකව මැෙරන්ෙන්. තවත් 
සමහරැ කයිකව, මානසිකව මහා පීඩාවන්ට පත්ෙවමින් 
මැෙරන්ෙන්. පිංවත් ඔබ ෙම්වා කමටහනක්  කරගන්න. හඩමින් 
ෙමෙලාවට බිහිවුන ඔබට පුළුවන්නම් සිනාෙසමින් 
සාදුකාරෙදමින් මියයන්න. ෙහ්ත�ඵලධර්මයන් නිසා ඔබ ඊළඟට 
ලබන ජීවිතය සත�ෙටන්, සිනාෙසමින්මයි, සාදුකාරෙදමින්මයි 
උපත ලබන්ෙන්. මන්ද ඔබ මව්ක�සකට බැසගැනීෙමන් 
ෙතාරවම ඕපපාතිකව සශ්රික ෙදවියන් අතර මාර්ගඵලලාභී 
ෙදවියන් අතරම උපත ලබන ෙහයින්. දණ් ඩනෙයන් ෙතාර 
මරණයක්  උෙදසාත්, හැඬීෙමන්ෙතාර උපතක්  උෙදසාත් පිංවත් 
ඔබ වහා වහා සද්ධර්මය ත�ළට ෙපලගැෙසන්න. 
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ග�රැකෙම් රඟ 
 

කෙලක භි�ුව මනුෂ්ය වාසෙයන් මදක්  ඈතින් වැසි 
වනාන්තර ල�ණ සහිත වූ ක�ඩා ආරණ්යයක වැඩ සිටියා. 
ෙමම ක�ඩා ආරණ්යෙය් මාස 15 කින් කිසිෙවක්  වැඩ ඉදල 
නැහැ. පාළුවට ගිහින් තිබුණ ස් ථානයක් . ඉහත කාලය ත�ළ 
එක ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමක්  සති ෙදකක්  පමණ වැඩ ඉඳලා 
ඉවත්ව ගිහින් තිෙබනවා. මීට මාස පහළවකට ෙපරාත�ව ෙමහි 
තනිවම වැඩසිටි වෙයෝවෘද්ධ ස් වාමීන් වහන්ෙස් අපවත්වීම 
නිසයි ෙම් ආරණ්යය පාළුවට ගිහින් තිෙබන්ෙන්. අපවත්වීමට 
ෙපර උන්වහන්ෙස් වසර දහනවයක්  හුදකලාව ෙමහි වැඩ 
ඉදලා තිෙබනවා, ෙන්වාසික කැපකරැෙවක් වත් ෙනාමැතිව. 
කැලෙය් සැබෑම ආරණ්යය ල�ණ සහිත හුදකලාව රජයන, 
ක�ඩැල්ලන් ගහන පරිසරයක ෙමම ආරණ්යය පිහිටියත් එහි 
දීර්ඝ කාලයක්  වැඩසිටිය ස් වාමීන් වහන්ෙස් ග�රැකම්, යන්ත්ර 
මන්ත්ර, ෙතල් ෙබෙහත් ෙම්වා තමයි කරලා තිෙබන්ෙන්. 
භි�ුවකට අෙගෞරව කරනවා ෙනාෙව්. යම් පිංවෙතක්  එෙහම 
හිතනවානම් මට සමාව අවසර ලැෙබන්න ඕෙන්. ෙමවැනි 
ඔබට පාඩමකට ගත හැකි සිද්ධියක්  ඔබ හමුෙව් තබන්ෙන් 
ඔබෙග් යහපත පිණිසයි. ජීවත�න් අතර ෙනාමැති කිසිෙවක�ට 
අෙගෞරව කිරීමට ෙනාෙව්. ෙමවැනි සිදුවීම් වසන් කළෙහාත් 
එය ජීවත්ව සිටින අයට කරන අෙගෞරවයක්  වනවා ඇත. 
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ෙමම භි�ුවට මාසික සලාක දානය ගෙම් දායක පවුල් උෙද්ම 
ආරණ්යයට ෙගන ගිහින් පුජා කරලා තිෙබනවා. ෙබාෙහෝම 
දුරබැහැරව සිට යන්ත්ර මන්ත්ර ග�රැකම් සදහා ජනතාව ෙමහි 
පැමිණ තිෙබනවා. වසර දහනවයක්  ත�ළ ෙම් භි�ුව ෙමහි 
තනිවම වැඩ ඉදලා තිෙබන්ෙන්, කිසිෙවක�ට ෙමම භි�ුව 
සමග දීර්ඝව කටයුත� කිරීමට ෙනාහැකි ෙක්න්ති යන 
ස් වභාවයක්  තිෙබන නිසා. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ශිෂ්යෙයක්  
කැපකරැෙවක්  ඉදලා නැහැ. ෙමෙහම කටයුත� කරලා තමයි 
අපවත්ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපවත් වුණාට පස් ෙස් දායක පිරිස 
ක�ඩා ක�ටිෙය් අල්මාරිය විවෘත කරලා තිෙබනවා. එහි පාවිච්චි 
ෙනාකළ සිවුරැ 46 ක්  තිබිලා තිෙබනවා. කල් ඉක�ත් ෙවච්ච 
බිස් කට්  පැකට් , ෙත් ෙකාළ පැකට්  තිබිල තිෙබනවා. ඉහත 
සියල්ෙලන් කියෙවන්ෙන් ෙක්රෝධය, ෛවරය සහිත ෙලෝභී 
චරිතයක ස් වභාවය තිබුණ බවයි. දැන් ඉතින් ඔය කතාව 
ඔතනින් ඉවරයි. ෙම් කථාෙව් ෙදවැනි ෙකාටස පටන් ගන්ෙන් 
එම භි�ුව අපවත්වී අවුරැද්දයි මාස ත�නකට පසුව පාළුවට 
ගිය ආරණ්යයට භි�ුව වැඩම කළාට පසුවයි. 

භි�ුව ෙම් ආරණ්යයට පැමිණ ත�න්වන දිනෙය්දී රාත්රී 10.00 ට 
පමණ සමාධිෙයන් පසුෙවනවිට භි�ුව ඉදිරිෙය් බියකරැ උල් 
නිකටක්  සහිත විරෑපී සිහින් දිග උල් දත් සහිත ෙප්ර්තෙයක්  
දිස් විය. ෙම් ෙප්ර්තයා වියරැෙවන් දැඩි ෙව්ගෙයන් දත්මිටිකමින් 
ෙරෞ�ෙලස බලමින් භි�ුව ඉදිරිෙය් සිටිෙය්ය. දත් මිටි කන 
ෙප්ර්තයා දුටු විට “දරැෙවෝ ඔබ කරලා තිෙබන පව මදිවටද 
තවත් පව් කරගහන්ෙන්. යන්න පුෙත් යන්න” කියලා භි�ුව 
ආමන්ත්රණය කළා. ෙප්ර්තයා ෙනාෙපනී ගියා. විනාඩි ත�නක්  
පමණ ෙප්ර්තයා දත්මිටි කමින් සිටියා. ෙමතනින් ෙම් සිද්ධිය 
ඉවරයි. තවත් සතියකින් පමණ රාත්රියක ෙම් ෙප්ර්තයා නැවත 
දර්ශනය වුණා. හැබැයි ෙපර දැක් ෙම්දී තිබු ෙරෞ� දත්මිටි කෑම, 
බියකරැ ෙපනුම නැතිව උල් දත් සහිත මුඛය අයාෙගන භි�ුව 
ෙදස බලාසිට විනාඩි ෙදකකින් පමණ ෙනාෙපනී ගියා. ෙපර 
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සතිෙය් දැක් කට වඩා ෙප්ර්තයා සන්සුන් වී ඇති ස් වභාවයක්  
දුටුවා. ෙම් සිද්ධියත් ෙමතනින් ඉවරයි. 

තවත් දින කිහිපයක්  ගතවන විට රාත්රීෙය් භි�ුව සමාධිෙයන් 
පසුවන විට භි�ුව ඉදිරියට අඩි හයක්  පමණ උස හැඩි දැඩි 
කළුම කළු ෙප්ර්තෙයක්  ෙපනී සිටියා. ෙම් ෙප්රතයා කර රවුම් 
දනහිස දක් වා දිග පැරණි ඉස් ෙකෝල මහත්වරැ අඳින 
ආර්යසිංහල ඇඳුමක්  සුදු සරමක්  සමග පැළඳෙගන සිටිෙය්. 
ෙමාහු ප්රතාපවත් ෙප්ර්තෙයක් . ස් වරෑපෙයන් හරියට උස මහත, 
කළු පැරණි ග�රැමහත්මෙයක්  වෙග්මයි. ඇස් ෙදක හරි ෙලාක�යි. 
ඇසිපිය ගහන්ෙන් නැහැ. ෙමාහු ඇස්  ෙලාක� කරමින් උරහිස්  
ෙදක මාරැෙවන් මාරැවට උස්  පහත් කරමින් ෙබල්ල 
ෙදපැත්තට ෙසාලවමින් නිතර ගැස් ෙසන ස් වභාවෙයන් භි�ුව 
ෙදස බලා සිටියා. ෙම් ෙප්රතයාෙග් ස් වභාවය අනුව මන්ද 
බුද්ධික ෙප්ර්තෙයක් . ෙප්ර්තයාෙග් සෑම ඉරියව්වකම මන්දබුද්ධික 
ස් වභාවය තිබුණා. අසරණ බැගෑපත් ස් වභාවයක්  දැක් වුවා. 
භි�ුව ෙම් ෙප්ර්තයාට පිං දුන්නා. විනාඩි ත�නක්  පමණ 
දර්ශනය වී ෙප්ර්තයා ෙනාෙපනී ගියා. ෙම් සිද්ධියත් ෙමතනින් 
ඉවරවුණා. 

දැන් භි�ුවට ප්රශ්නයක් , අවස් ථා ත�නකදී දර්ශනය වූ ෙම් 
ෙප්ර්තයන් ෙදෙදනා කවුද කියන එක. ෙම් වනවිට භි�ුව 
දැනසිටිෙය් නැහැ, වසර 19ක්  ෙමහි වැඩ සිට අපවත්වූ භි�ුව 
පිළිබඳව. එම භි�ුව ෙකාෙහාම ෙකෙනක් ද? ඇවත�ම් පැවත�ම් 
ෙකෙස්ද? කියලා. ෙමාකද ෙම් ගෙම් අය ෙම් ආරණ්යයට 
පැමිණිෙය් නැහැ. මිනිසුන් ත�ළ ද අමනුෂ්ය බියක්  තිෙබන බව 
භි�ුවට දැනුණා. ෙමෙහම වැඩසිටිනෙකාට දිනක්  ගෙම් 
තරැණයන් ෙදෙදෙනක්  භි�ුව ගමට පිණ් ඩපාතය වැඩීමට 
ෙපර හිමිදිරිෙය්ම දානය රැෙගන ක�ටියට පැමිණියා. එම 
තරැණයන් ෙදෙදනා ප්රකාශ කළ, ෙමම ආරණ්යෙය් වසර 19ක්  
වැඩසිට භි�ුවෙග් ෙතාරත�රැ තමයි ෙම් කතාෙව් මුලින්ම 
සටහන් කෙළ්. වසර 19 ක් , ෙක්න්ති යන ස් වභාවෙයන් 
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ග�රැකම්, ෙවදකම් කළ, ෙලෝභී ස් වභාවයක්  තිබූ, අපවත්වූ 
භි�ුවෙග් ෙතාරත�රැ එම තරැණයන් ෙදෙදනා සඳහන් 
කරනවිට, භි�ුව නිසැකෙයන්ම සිත�වා, ඉහත සටහන් කළ 
පරිදි දත්මිටි කමින්, ෙරෞ� ෙලස දර්ශනය වූ ෙප්ර්තයා ෙවන 
කව්රැවත් ෙනාව, ෙක්රෝධය වැඩූ, ෙමම ස් ථානය තණ් හාෙවන් 
උපාදානය කරගත් ඒ අපවත්වූ භි�ුවම බව. 

ගිහි පිංවත�න්ෙග් උපස් ථාන ලබමින්, සිව්පසය ලබමින්, 
ග�රැකම් – ෙවදකම් කරමින්, නිරත�රැවම ෙක්න්තියන 
ස් වභාවෙය් අෙයක්  වූ ෙම් භි�ුව මරණින් මත�, එහිම නැවත 
ෙප්ර්තෙයක්  ෙලස උපත ලබා ඇතැයි භි�ුව අනුමාන කළා. 
ෙමාහු වැනි වියරැ ස් වභාවෙය් ෙප්ර්තෙයක්  ෙමහි සිටින 
නිසාමයි, ෙම් ස් ථානය අවුරැද්දයි මාස 3 ක්  පාළුවට ෙගාස්  
තිබුෙණ්. ෙමය සටහන් තබන භි�ුව ඉදිරියට ද, ෙම් ෙප්ර්තයා 
ෙරෞ� ස් වභාවෙයන් පැමිණිෙය් භි�ුව බියගැන්වීමට විය 
හැකිය. එය ෙප්ර්තයාෙග් උපාදානෙය් බලවත්බවයි. 
අසරණකමයි. 

තමා වසර 19ක්  ‘මෙග්’ ෙකාටෙගන, ගහෙකාළ වවාෙගන, ඔසු 
උයන් තනාෙගන, තණ් හාෙවන් ද ෙක්රෝධය සහිතව ද ගත කළ 
ජීවිතය නිසා සහ ඒ සියල්ල ෙකෙරහි පැවැති ජන්දරාගය 
නිසා ඉහත වියරැ ෙප්රත උපත සිදුවූවා විය හැකිය. 

ෙදවැනිව භි�ුව ඉදිරියට පැමිණි ෙරෞ� භාවය අඩු දමනය වු 
ෙප්ර්තයා ෙම් වියරැ ස් වභාවෙයන් මිදුෙන් වියරැ ස් වභාවෙයන් 
යුත් ප්රථම දර්ශනෙය් දුටු ෙප්රතයාට සහ අපවත් වු භි�ුවට පිං 
නිරත�රැවම අනුෙමෝදන් කළ නිසා විය යුත�ය. ඉහත වියරැ 
ෙප්ර්තයා දර්ශනය වුවාට පසුව භි�ුව එම ෙප්ර්තයා ෙකෙරහි 
අනුකම්පාෙවන් තම දුක්  ත ෙප්ර්ත ආත්මෙයන් යම් සහනයක්  
ලබාගැනීම සදහා, ෙප්ර්ත ජීවිතය ඉන් ඉහළ තැනකට ෙගන 
ඒම සදහා නිරත�රැවම පිං අනුෙමෝදන් කෙළ්ය. ෙමම 
ආරණ්යය පිහිටි ගම්මානය ෙත් දළු ෙනළන, වගා කරන 
ජනතාව බහුල ගමකි. කවදාකවත් දානයක්  දීමට අපහසු පිරිස්  
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ෙමහි සිටියහ. ෙමවැනි පිණ් ඩපාත ගමනකදී භි�ුව ත�ළ 
ඇතිවන ෛමත්රය ශක් තිය අති ප්රබලය. ගිහි පිංවත�න්ෙග්ද 
සද්ධාව ද අධිකය. ෙම් ෙදකම එකත�වීෙමන් රැස් ෙවන පින 
ක�ටියට ගිය විගස අපවත්වු භි�ුව සහ වියරැ ෙප්ර්තයා අරමුණු 
කරෙගන අනුෙමෝදන් කෙළ්ය. අවුරැද්දයි මාස ත�නක්  පාළුවට 
ගිය ෙමම ආරණ්යයට අමනුෂ්ය පීඩාවක්  ඇෙතාත් එම 
අමනුෂ්යයින් සත�ටු කර සංඝයාෙග් පරිහරණයට සුදුසු 
ස් ථානයක්  බවට පත්වීමට භි�ුව ෙමෙස් ක්රියා කෙළ්ය. ‘භි�ුව 
වඩන සැබෑ මධ්යම ප්රතිපදාව ෙදස බලන්න. භි�ුවෙග් 
අත්හැරීෙම් ශක් තිය ෙදස බලන්න. ඒවා දකිමින් ඔබද ඔය 
නපුරැ ෙරෞ� ගති අත්හරින්න. ෙම් පිං දැක සත�ටු ෙවන්න’ ෙම් 
ෙප්ර්තයා මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී පිං ගැන ක�සල් ගැන දන්න 
අෙයක් . නමුත් ඒවා යටපත් ෙවලා ෙක්රෝධය, ෛවරය වෙග්ම 
ස් ථානය පිළිබද තණ් හාව නිසාම. ග�රැකම් කිරීම නිසා 
ඇතිවන පළිගැනීෙම් ස් වභාවය නිසාම ෙම් දරැණු ෙප්ර්ත 
තත්ත්වයට වැෙටන්න ඇත්ෙත්. නමුත් දිගටම භි�ුව එහි 
ෙන්වාසිකව වැඩසිටිමින් භි�ුවෙග් සරල ෛමත්ර සහගත 
ඇවත�ම් පැවත�ම් දකින විට, පිං ෙදන විට ෙප්ර්තයාට තමා 
අතීතෙය් වඩපු යහපත් ෙද්වල් මත� ෙවන්න ඇති. ඒ නිසාමයි 
ෙප්ර්තයා අදියර ෙදකකදී උසස්  භාවයන් ලබාගත්ෙත්. 

දැන් අපි බලමු ත�න්වැනිව සුදු ආරියසිංහල ඇඳුමක්  ඇඳපු, කලු, 
උස මහත ෙප්ර්තයා කවුද කියලා අනුමාන වශෙයන්. මුලින්ම 
දර්ශනයවු ෙරෞ� ෙප්රතයා ෙදවැනි වර ෙබාෙහෝම දමනය වු 
ස් වභාවෙයන් දර්ශනය වුණා. භි�ුව නැවත නැවත පිං දීම 
නිසා ෙප්ර්ත ස් වභාවය අදියෙරන් අදියර උසස් වී පිෙනන් ඉහළ 
ෙප්ර්තෙයක්  ෙලස ස�කභාවය ලැබුවා. ෙම් ස�ක බව ලැබුව 
ෙප්ර්තයා තමයි ත�න් වන වරට දර්ශනය වු ආරියසිංහල ඇඳුම 
දමාගත් දැන් අපි බලමු ත�න් වැනිව සුදු ආරිය සිංහල ඇඳුමක්  
ඇඳපු, කළු, උස මහත ෙප්ර්තයා කවුද කියලා, අනුමාන 
වශෙයන්. මුලින්ම දර්ශනය වු ෙරෞ� ෙප්ර්තයා ෙදවන වර 
ෙබාෙහෝම දමනය වු ස් වභාවෙයන් දර්ශනය වුණා. භි�ුව 
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නැවත නැවත පිංදීම නිසා ෙප්ර්ත ස් වභාවය අදියෙරන් අදියර 
උසස්  වී පිෙනන් ඉහළ ෙප්ර්තෙයක්  ෙලස ස�කභාවය ලැබුවා. 
ෙම් සශ්රික බව ලැබුව ෙප්ර්තයා තමයි ත�න්වන වරට දර්ශනය වු 
ආරිය සිංහල අඳුම දමාගත් මන්දබුද්ධික ෙප්ර්තයා. ෙම් ත�න් 
ආකාරෙයන් වරින් වර දර්ශනය වූෙය් අන් කවුරැත් ෙනාව 
වසර දහනවයක්  ආරණ්යෙය් සිට අපවත් වු භි�ුව බවට 
අනුමාන කරනවා. 

ඉහත සිද්ධිය හරහා මත�වන ෙම් කථාව ඔබට ෙගාඩාක්  
වටිනවා. ඇයි ෙම් ෙප්ර්තයා පිංගැනීෙමන් පසුවත් මන්දබුද්ධික 
ෙප්ර්තෙයක්  වුෙණ් කියලා. ඇයි ෙම් ෙප්ර්තයා තද කළු පැහැති 
ශරීරයක්  ලැබුෙව් කියලා. අපවත් වුණ භි�ුව නිතර ග�රැකම් 
කිරීම නිසාත් ස් වභාවෙයන් පිහිටි ෙක්න්ති යන ස් වභාවය 
නිසාත් ඇති වුණ ෛවරී බව, ෙක්රෝධය නිසාමයි. එහි අක�සල් 
විපාක නිසයි ෙම් කළු පැහැය ලැෙබන්ෙන්. ෙම් වඩපු ෙක්රෝධය 
නිසාමයි මුල් අවස් ථාෙව්දී කිසිදු බියකින්, චකිතයකින් ෙතාරව 
භි�ුව ඉදිරියට දත්මිටි කමින් වියරැෙවන් පැමිෙණන්න 
ශක් තිය ලැබුෙණ්. 

ෙප්ර්තයා මන්දබුද්ධික ෙප්ර්තෙයක්  වුෙණ් ඇයි? ෙම් කථාෙව් 
ඔබට වැදගත්ම පාඩම ඇත්ෙත් ෙමතනය. ෙම් ටික කියන්නයි 
ෙම් සටහන ඔබට ලිව්ෙව්. මියගිය භි�ුව වසර දහනවයක්  
පුරාවට කෙළ් ග�රැකම්, යන්ත්ර මන්ත්ර, ෙවදකම් වැනි ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් තිරශ්වීන (තිරිසන්) ධර්මයන් ෙලස 
ප්රතික් ෙෂ්ප කළ ෙද්වල්මයි. ෙමාහු ෙම්වා කෙළ් උපසම්ප්රදා 
භි�ුවක්  ෙලස දායකයන් සද්ධාෙවන් ෙදන සිව්පසය ලබමින්. 
ෙමම අක�සල කර්මෙය් විපාකය හැටියටයි මන්දබුද්ධික ෙප්රත 
ස් වභාවය ලබන්ෙන්. 

සමාජය ෙදස ෙහාඳින් දෑස් හැර බලන්න. ෙමානතරම් යන්ත්ර 
මන්ත්ර, ග�රැකම් ගිහි පැවිදි ෙදපාර්ශ්වයම කරනවද? මිනිසුන් 
අතරට ෙම් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් විසින් එපා කියන ලද 
තිරශ්වීන ධර්මයන් පත�රවා හරිනවාද? ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
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වහන්ෙස් යමක්  එපා යයි ෙද්ශනා කළානම් ඒ ෙද්ශනා කෙළ් 
ෙහ්ත�වක්  ඇතිවය. එයින් ඇතිවන ඵලය ගැන අවෙබෝධෙයන්ම 
දත් ෙහයිනි. ප්රඥාෙව් ආෙලෝකය වසා අවිද්යාෙව් අඳුෙරන් 
ජනතාව අන්ධ කිරීම ෙහ්ත�ෙවන් මර්ණින් මත� ලැෙබන ඵලය 
නම් මනුෂ්ය, ෙප්ර්ත, තිරිසන් ජීවිතයක්  ලැබුවත් මන්දබුද්ධිකව 
ඉපදීමයි. 

ඉහත මන්දබුද්ධික ෙප්ර්තයාද තම ෙප්ර්ත ජීවිතය උසස්  
තත්ත්වයට පත්වුවද මන්දබුද්ධික ස් වභාවයක්  ලැබුෙව් 
අතීතෙය් කළ ග�රැකම් යන්ත්ර මන්ත්රවල කර්ම විපාකයක්  නිසා 
වීමට ෙහාඳටම ඉඩකඩ ඇත. ප්රශ්නය ඇත්ෙත් ෙමතැනය. 
ෙමාහු තමා විසින් කළ අක�සල කර්මයන්ට දුක්  විඳීම 
සාධාරණය. ෙමාහු නිසා තව කීදාහක්  ෙමම තිරශ්වීන ධර්මයන් 
විශ්වාස කර ඒවා සරණෙගාස්  ඇතිද? තමා මරණින් මත� 
මන්දබුද්ධික ජීවිතයක්  ලබනවා ෙස්ම අනුනටද එම ස් වභාවය 
හිමිකර දීම අවාසනාවකි. වර්තමාන සමාජෙය් ෛවද්ය විද්යාව 
ෙකාෙතක්  දියුණු වුවද මන්දබුද්ධික දරැඋපත් වැඩිය. ෙමවැනි 
දරැවන් නිසා ෙදමාපියන් විඳින ෙව්දනාවන්, සමාජ පීඩනය 
අති විශාලය. 

ඉහත සටහන කියවන ඔබට එය විශ්වාස නම් ඔබ ෙකෙරහි 
අනුන් ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් ෙමම තිරශ්වීන ධර්මයන්ෙගන් 
ඈත්ෙවන්න. ඒවා විශ්වාස ෙනාකරන්න. එකම විශ්වාසය, 
සරණ, ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්න. ඉන් ෙතාර 
විශ්වාසයක්  ඇතැයි ෙනාසිතන්න. අඳුනක, අංජනමක, 
ග�රැකමක, ෙකාඩිවිනයක, ජීවංකළ ෙතලක සරණයැම යනු 
මත�භවයක ඔබ කැමැත්ෙතන්ම මන්දබුද්ධික ජීවිතයක්  ලැබීම 
බව ෙහාඳින් වටහාගන්න. ඔෙබ්ම කැමැත්ෙතන් ඔබ මන්ද 
බුද්ධිකෙයක්  ෙනාවීමට ඉහත තිරශ්වීන ධර්මයන්ට ඔබම 
වැටබඳින්න. ඔබ ප්රශ්න පීඩා දුක්  කම්කෙටාලු වලින් දැෙව්නම් 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි විශ්වාසය තබමින් නිරත�රැවම ශීලයක 
පිහිටා එය ආර�ා කරමින් දන්ෙදමින් ෙලෝකයට ෛමත්රිය 
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වඩන්න. ඔෙබ් ජීවිතෙය් ප්රශ්න ගැටලු වැඩිවන්න වැඩිවන්න 
ඉහත ධර්ම ප්රතිප්රදාෙව් වැඩි වැඩිෙයන් ෙයෙදන්න. අක�සලය 
පැරදවිය හැක් ෙක් ක�සලෙයන්ම බව සිතන්න. ක�සල්ෙගාඩ 
වැඩිකරෙගන අක�සල් ෙබලහීන කරගන්න. තමා දුක් විඳින්ෙන් 
තමාම සංසාරෙය් කරන ලද ‘හපන්කම්’ නිසා බව සිතන්න. 
ප්රතිඵලය දුක නම් දුකට අයිති ෙදය ෙනාකරන්න. 

සාස් තර කියනු ලැෙබ්, යන්ත්ර මන්ත්ර, ග�රැකම්, අංජනම්, 
ෙකාඩිවින, වශීග�රැකම් ෙබෝඩ්ගසාෙගන ඔබ එනත�රැ ආදායම 
ෙසායාගැනීමට බලා සිටින ”මන්දබුද්ධිකයන් නිපදවන්නන්ට” 
ඔබ ෙනාරැවෙටන්න. යෙමක්  ෙම් වන විටත් තමාෙග් පවුෙල් 
අෙයක්  මන්දබුද්ධික ස් වභාවෙයන් ෙපෙළ් නම් ඒ අයෙග් සුවය 
පතා ෙම් තිරශ්වීන ධර්මයන් පසුපස ෙනායන්න. තමාට 
ෙමවැනි මන්දබුද්ධික භාවයක්  ලැබුෙණ් ෙපර භවවල ෙමවැනි 
තිරශ්වීන ධර්මයන් පසුපස යැම නිසා බව සිතන්න. සුදුසුකම් 
ලත් ෛවද්ය ප්රතිකාර සහ පිංදහම්වලම ෙයෙදන්න. ෙමෙස් 
ෙයෙදමින් තමා අතින් අතීත භවයන්හිදී කරන ලද ඉහත වැරදි 
ක්රියාවන්ට තමාම තමාෙගන් සමාව ගන්න. ඒවා ෙකෙරහි 
ඇලීමට ගැටීමට ෙනායන්න. ඒවාෙය් ස් වභාවෙයන් ඒවාට 
ෙලෝකෙය් පැවතීමට ඉඩහරින්න. ඔබ ඔෙබ් ස් වභාවෙයන් 
ජීවත් ෙවන්න. ප්රඥාෙව් ආෙලෝකය වාසා දමන අවිද්ය ෙව් 
සිත�විලිවලින් මිෙදන්න. ප්රඥාෙව් ආෙලෝකය ලැෙබන සම්බුදු 
වදන්ම ජීවිතයට ලංකරගන්න. ෙලෝකයට ෙනාඇලී ෙනාගැටී 
ෙලෝකෙයන් එෙතරවන්න. තණ් හාව, ෛවරය, ෙක්රෝධය, ඔබ 
ත�ළින් වැෙඩන්ෙන් නම් මීළඟට ඔබ ලබන උපත ද 
තණ් හාවට, ෙක්රෝධයට, ෛවරයටම අයිති උපතක්  බව ෙහාඳින් 
ෙමෙනහි කරන්න. ඉහත ෙරෞ� ෙප්ර්තයා ඔබ ෙද්ව දුතෙයක්  
කරගන්න ද� ෙවන්න. 
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ෙප්රතානුස් සතියද? 
ෙද්වතානුස් සතියද? 

 

වර්තමානෙය් මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ ප්රමාණය අවුරැදු 75 පමණ 
ෙවනවා. ෙම් ෙකටි ආයුකාලය මනුෂ්යෙයක්  ෙගවන්ෙන් 
මුලින්ම තමන්ෙග් ෙදමාපියන්ෙග් ෙගදර. ආවාහ විවාහ වුණාට 
පස් ෙස් තමන්ෙග් ෙගදරක. වැඩිමහලු වියට පත්වුනාම 
තමන්ෙග් දරැවන්ෙග් ෙගදරක. සමහරැ ජීවිත කාලයම අනුනට 
අයිති ක�ලී ෙගදරක ජීවත්ෙවනවා. තවත් සමහරැ මහලු 
නිවාසයක් , වැඩිහිටි නිවාසයක්  තම අවසාන කාලෙය්දී නිවස 
කර ගන්නවා. ෙම් ෙකාතැනක ජීවත් වුවද පිංවත�නි ඔබ 
මනුෂ්ය ජීවිතය වසර 75 ක්  වැනි ෙකටි කාලයක්  තමයි ගත 
කරන්ෙන්. ෙම් කාලය ෙකටිය කිව්ෙව් දිව්ය, බ්රහ්ම සතර අපාය 
සමග සසඳලා. ඉහත ෙලෝකවල ආයුෂ බලන විට මනුෂ්යයාෙග් 
ආයුෂ හරිම අල්පයි. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙලෝකෙය් දියුණු අති 
නවීන විද්යාගාරවල විද්යාඥයින් ෙබාෙහෝම ෙවෙහෙසනවා 
මනුෂ්යයාෙග් ආයු කාලය වැඩිකර ගැනීමට ක්රමෙව්දයක්  
ෙසායාගැනීමට වැඩිපුර වසර පහක්  දහයක්  මනුෂ්ය ආයුෂ 
වැඩිකර ෙදන්න. එෙහත් අවාසනාව කියන්ෙන් ෙම් 
විද්යාඥයින්ට සිතාගන්නවත් බැරි විදිහට ළමා, තරැණ, 
වැඩිහිටි මනුෂ්යයන් සිය ගණනින්, දසදහස්  ගණනින් 
මාරන්තික ෙරෝග, ස් වාභාවික විපත් වරින් වර මත�ෙවමින් 
අසරණ ෙලස මරාදමනවා. 
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ෙම් වරින් වර මත�ෙවන ස් වාභාවික විපත් වසංගත ෙරෝග 
හමුෙව් ඉහත විද්යාඥයින් හරිම අසරණයි. ෙම් අසරණභාවයට 
ඔවුන් පත්ෙවන්ෙන් පතෙපාෙත් දැනුෙමන් සියල්ල දැනගත්තත් 
ධර්මය ෙනාදකින නිසාමය.ෙම් අයෙග් ඇති අවිද්යාෙව් පුළුල් 
දැනීම් සම්භාරය නිසා හිතනවා මනුෂ්යෙයක්  යනු 
ජීවවිද්යාත්මකව ඇතිවුන සත්වෙයක්  පමණක් ය කියලා. ඉන් 
එහා කර්මයක් , කර්මඵලය ගැන, ෙහ්ත�ඵල ධර්මයක්  ගැන ඒ 
අයට දැනුමක්  නැහැ. ඒ නිසා ෙම් අය නිරත�රැවම 
උත්සාහගන්නවා තමා උපාදානය කරගත් තම දැනුම 
උපෙයෝගිකරෙගන ඇතිකරගත් මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාම 
මිනිහාෙග් ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ පාලනය කරන්න. ෙම් 
උත්සාහය නිරර්ථක උත්සාහයක් . 

හැබැයි මනුෂ්යයින් හැටියට අපිට සත�ටුෙවන්න පුළුවන්. මන්ද, 
සතර අපාෙය් සත්වයා විඳින දුක, ෙව්දනාව, කටුක බව සමග 
සස¹ බලන ෙකාට මනුෂ්යයා යනු සැපවිඳින පිරිසක් මය. 
අනාථ කඳවුරක කැඳ උග�රක්  පමණක්  ලැබී ජීවත් වන 
මනුෂ්යයාද විඳින්ෙන් සැපයක් මය. අවිද්යාෙව් ක්රමෙව්දයන් 
විසින් පුහුණුකරන ලද ඉහත විද්යාඥයින් ආචාර්ය, මහාචාර්ය 
මහත්වරැන් සත්වයා සතර අපාෙය් විඳින දුක්  ෙව්දනා 
දකින්ෙන් නම්, අවිද්යාව නිසා සතර අපාෙය් තමා උපදින බව 
දන්ෙන් නම් ඔය පර්ෙය්ෂණ සියල්ල නවතා දමා සතර 
අපාෙයන් මිදීෙම් ආර්ය පර්ෙය්ෂණෙය් ෙයෙදනවා නියතය. 

භි�ුව ඉහත සටහන් කෙළ් පසුගිය වස්  කාලෙය්දී භි�ුව වැඩ 
සිටිය රැහුණු ප්රෙද්ශෙය් කැලෑබද ආරණ්යය භ�මිෙය්දී භි�ුවට 
දර්ශනය වූ ෙප්ර්ත සන්නිපාතයක්  ගැන ඔබව දැනුවත් කිරීමටය. 
භි�ුවෙග් භි�ු ජීවිතෙය්දීම වැඩිම ෙප්ර්තයින් ප්රමාණයක්  
දර්ශනය වුන කාලය ෙමයයි. ෙමය ෙකටි මනුෂ්ය ජීවිතය 
ත�ළින් ලබන ෙප්රත ජීවිතෙය් දීර්ඝ බව කියන කථාවක් . භි�ුව 
සමාධිෙයන් පසුවන විට ෙප්ර්තයින් සියය, ෙදසියය දර්ශනය 
වුනා. ෙම් සෑම ෙප්ර්තෙයක් ම ඉතාමත් විකෘති ෙප්ර්තයින්. 
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එක් ෙකනක�ට එක් ෙකෙනක්  විකෘතියි. විකෘති මුහුණු, විකෘති 
හිස්  ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් අත්විඳින ආදීනවයන්ෙග් විවිධත්වය 
ෙහාඳින් දකින්න පුළුවන්. ෙම් හැම ෙප්ර්තෙයක් ම උඩු කයට 
ඇඳුමක්  නැතිවයි සිටිෙය්. යටි කය වසාෙගන සිටිෙයත් ෙකටි 
සෙරාම් කැබැල්ලකින්. පිනක්  දහමක් . දැකල, ලැබිල, නැති 
එවැනි සංඥා නුහුරැ ඒ නිසාම අනන්ත දුක් විඳින විකෘති, 
අවිචාරවත් ෙප්ර්ත සන්නිපාතයක් . ෙම් ෙප්ර්තයන්ෙග් පිං මද 
අසරණභාවය දැකලා ෙම් අය අරමුණු කරලා පිං අනුෙමෝදන් 
කළා. 

භි�ුව ෙසායා බැලුවා ෙම් තරම් අසරණ ෙප්ර්ත සන්නිපාතයක්  
එම ප්රෙද්ශෙය් සිටින්ෙන් ඇයි කියලා. ෙම් අවස් ථාෙව් 
කල්යණමිත්ර ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමකෙගන් පහත ෙතාරත�රැ 
දැන ගන්නට ලැබුනා. ෙම් යාල වෙනෝද්යානය ආශ්රිත ප්රෙද්ශ 
අතීතෙය් සශ්රික ෙගාවිබිම් සහිත ජනාකීර්ණ ජනාවාස සහිත 
ප්රෙද්ශයක් . බැමිනිතියාසාය පැමිණි ෙවලාෙව් ෙම්වාෙය් ජීවත්වූ 
ජනතාව. ඒ දුෂ්ට බමුණා විසින් ඒ අයෙග් ෙගාවිබිම් ක�රිරැ 
ෙලස විනාශ කරලා ජනතාව අමු අමුෙව් ඝාතනයකර 
තිෙබනවා. ඉන්පසුව ෙමම ප්රෙද්ශ කැලයට ගිහිල්ලා. ෙම් 
අවාසනාවන්ත ෙලස මැරිච්ච මිනිස් සුන්ට පිනක්  අනුෙමෝදන් 
කරන්න ෙකෙනක්  ඉත�රැෙවලා නැහැ. තමන්ෙග් ෙගාවිබිම්, 
දුවා දරැවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ඡන්දරාගය, ආක්රමණිකයන් 
ෙකෙරහි ඇතිකරගත් ෛවරය, ෙක්රෝධය සමග අවසන් හුස් ම 
ෙහලා තිෙබනවා. ඔබම හිතන්නෙකෝ, තමන්ෙග් නිජභ�මිෙය් 
ෙගාවිතැන් කරෙගන ජීවත්වුන ගම්වැසියන් ආක්රමණිකයන් 
සියල්ල විනාශකරදමා ගිනිබත් කරනවිට හදවෙත් ඇතිවන 
ෛවරය, ෙක්රෝධය, තෘෂ්ණාෙව් ගිනිදලු ෙගවල් ෙදාරවල් 
භවෙබෝග ගිනිෙගන නැෙගන ගිනිදලුවලට වඩා ප්රබලයි ෙන්ද? 
ගම්බිම් ෙකත්වත� දවා අළු කළ ගින්න ෙමාෙහාතකින් නිවී 
ගියද ඒ අය මැෙරන ෙමාෙහාෙත් හදවෙත් අවුළුවාගත් 
ෛවරෙය්, ෙක්රෝධෙය් ගින්න තවමත් ෙනාකඩවාම ඒ අයව 
පීඩාවට පත්කරනවා. නිවී යන ගින්නක්  උෙදසා බුර බුරා 
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නැෙගන දුක් ගින්නක්  ‘මෙග්’ කරගන්නවා. ඉහත 
අවාසනාවන්ත ෙප්රතයින් ෙලස උපත ලබා තිෙබන්ෙන් 
අතීතෙය් ෙම් ගම් බිම්වල ජීවත්වුන මිනිස් සු කියලා භි�ුව 
අනුමාන කරනවා. ආහාර, ඇඳුම් අෙහ්නිය නිසා ඉණ 
දවටාගත් සරම් කැබැල්ල පිටින්ම ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් උපදින්න 
ඇත්ෙත් ඒ නිසා විය යුත�ය. කැලෙය් දඩයෙම් යන, මීවද, 
ඖෂධ ෙසායන්න කැෙල්ට වදින මිනිස් සු ෙනාෙයක්  
ෙහ්ත�න්ෙගන් මියයනවා. ෙමවැනි මිනිස් සුද මැෙරන්ෙන් 
ෛවරෙයන් බිෙයන් නිසා විකෘති ස් වභාවයන් පිහිටන්න 
පුළුවන්. භි�ුවට දර්ශනය වූ ෙප්ර්තෙලෝකෙය් ෙප්ර්තයින්ෙගන් 
ඉතාමත් අපුලම ෙප්ර්තයින් ෙම් ෙප්ර්ත සන්නිපාතයත�ළ සිටියා. 
එය විකෘතිෙය් ෙලෝකයක් . එක ෙප්ර්තෙයක්  භි�ුව ඉදිරිෙය් වැඩි 
ෙව්ලාවක්  දර්ශනය වුණා. භි�ුව ඔහුෙගන් ඇසුවාම ඔබ කවුද 
කියලා ෙම් ෙප්ර්තයා ෙගාතගසන ස් වභාවෙයන් වචන 
පිටකරන්න උත්සාහ කළා. භි�ුවට ෙත්රැෙණ් ‘කථාකරන්න 
බැහැ’ කියනවා වෙග්. එෙහම කියන විටම දැක් ෙක් එම 
ෙප්ර්තයාෙග් උඩුෙතාල සහ යටිෙතාල කට වෙට්ම ක�ණුෙවලා 
හරියට ෙහාරිදාල වෙග් කට ක�ණුෙවච්ච ෙප්ර්තෙයක් . ෙම් 
ෙප්ර්තයාට කවුරැන් ෙබෙහත් කරන්නද? කවුරැන් සුවදුක්  
විචාරන්නද? කටක�ණුෙවච්ච ෙව්දනාව විඳිමින් කර්ම විපාක 
ෙගවනවා. 

වචනය සංවර කර ෙනාගත් නිසා මුසාවාද, පිසුනාවාච, 
පරැෂවචන, සම්පප්රලාප භාවිතාකළ නිසා අනුනට දුන් දුක 
තමන් ෙප්රත ෙලෝකෙය් විඳිනවා. ෙම් කථාව කියවලා ඔබ දැන් 
හිතන්න ඕෙන් ෙම් ෙප්රතයා විඳින දුක ගැන ෙනාෙව්. ඒ ගැන 
හිතලා වැඩක්  නැහැ. ඔහුව ෙගාඩගන්න ඔබට බැහැ. තමා 
කැමැත්ෙතන්ම සකස්  කරගත් ෙහ්ත�න් නිසා ලැබුණු ඵලය 
තමා ෙප්ර්තයා විඳින්ෙන්. ෙම් දුක අහල ඔබ කල්පනාකරන්න 
ඕෙන් ඔෙබ් වචනයත් සංවරද කියලා. සමහර පිංවත�න්ෙග් දිව 
හරියට දැලිපිහියක්  වෙග්. සමාජෙය් සෑම ෙ�්ත්රයකම තමාෙග් 
පැවතීම, බලය, ආත්මගරැත්වය උෙදසා ෙම් දැලිපිහිෙයන් 
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ෙමානතරම් අහිංසක ජීවිත රිදවනවද? රැවටීමට ලක් කරනවාද? 
විෙශ්ෂෙයන් ෙද්ශපාලනෙය්දී එෙහම….. 

සමහර දිනවල භි�ුව උෙද්ට පිණ් ඩපාෙත් වඩිනවිට ෙගවල්වල 
ක්රියාත්මක කර ඇති ෙර්ඩිෙයාෙව් ෙබාෙහෝම ෙව්ගවත්ව අදහස්  
ප්රකාශ කරනවා ඇෙසනවා. ඒ හඬවල්වල ඇති තියුණු, 
ෙව්ගවත්, ප්රහාරාත්මක බව ඇෙසනවිට එම හඬවල් අයිති 
අයිතිකරැවන් ෙමානතරම් ෙද්වල් ඡන්දරාගෙයන් 
අයිතිකරෙගන තිෙබනවාද? තව අයිති කරගැනීමට 
බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවනවාද? ඒවා රැකගැනීමට උත්සාහ 
ගන්නවාද කියල ෙපෙනනවා. ඔබ අනුන්ව හදන්න යන්න 
එපා. ෙම් අවිචාරවත් දුක් ෙදන ෙප්ර්තෙලෝකය ගැන සිතලා බිය 
ඇතිකරගන්න. ඔබ තනි තනිවම නිවැරැදිෙවන්න. ඔෙබ් කටින් 
පිටෙවන වචනයකින් තව ෙකෙනක් ව රිදවන්ෙන්, 
මුලාකරන්ෙන් නැහැය කියලා. එම විශ්වාසය ත�ළ ජීවත්වන්න. 
එවිට ඔබ ඔබටම ලියාගන්නා සහතිකයක්  ඔබ ළඟ තිෙබනවා. 
කට ක�ණුෙවච්ච ෙප්ර්ත උපතක්  ඔබ ෙනාලබනවා කියලා. ෙම් 
ආරණ්යෙය්දී දර්ශනය වු ෙප්රතයින් අතර තව විෙශ්ෂ ෙප්ර්ත 
පිරිසක්  සිටියා. ඒ භි�ු සහ භි�ුණී ස් වරෑපෙය් ෙප්ර්තයන්. ෙම් 
අය අතර විෙද්ශීය ජාතික භි�ු භි�ුණී ෙප්ර්තයන් සිටියා. 
දර්ශනය වුන එක ෙප්ර්ත භි�ුණියක්  හිස සම්පූර්ණෙයන්ම 
මුඩුකර සිටිෙය්. නමුත් හරියට හිස මැද හිසෙකස්  ෙරාදක්  
ඉතිරිකර තිෙබනවා. එක අතකට මිට ෙමාලවා ගන්න පුළුවන් 
ප්රමාණෙය් එම ෙකස්  ෙරාද ෙගාතලා තිෙබන්ෙන්. සිව්රැ 
ෙකාටට ෙපරවු ෙප්ර්ත භි�ුණින් විෙද්ශීය අය බව ෙහාඳින් 
හඳුනාගත්තා. ෙම් ෙප්රත භි�ු භි�ුණීන් විකෘති ෙද්හයන් 
සහිත අය ෙනාෙව්. ෙම් අයට විකෘති ශාරීරික ල�ණ 
ෙනාලැබුෙන් යමක්  ෙකෙරහි ඇති කරගත් ඡන්ද රාගය නිසා 
ෙප්ර්ත ෙලෝකයට බැසගත්තත් තමන් විසින් කරන ලද පුද 
පුජාවල ක�සල් විපාකයන් ක්රියාත්මක වීම නිසා විකෘති 
ස් වභාවෙයන් ෙතාර ෙප් ්රත ස් වභාවයක්  ලැෙබන්න ඇතැයි 
භි�ුව අනුමාන කරනවා. ෙම් භි�ුණී ෙප්ර්තයින් හරිම 
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කඩිසරයි. ඒෙකන්ම ෙපෙනනවා ෙමාවුන් යමක්  
නිත්යභාවෙයන් ෙගන එය අයිති කරගැනීමට අධික්රියාත්මක 
භාවෙයන් කටයුත� කර ඇති බව. 

ඉහත ආරණ්ය පුරාවිද්යාත්මක සාධක අනුව ප්රකාශ ෙවනවා 
අතීතෙය් විෙද්ශීය භි�ු භි�ුණීන්ෙග් අධ්යාපනයට කැපවී තිබූ 
බව. ඔබට ෙප්නවා ෙන්ද ගිහි පැවිදි ෙභ්දයකින් ෙතාරව ෙද්ශීය 
විෙද්ශීය ෙභ්දයකින් ෙතාරව අපි ගිහින් පදිංචිෙවන ස් ථානයක්  
තමයි කියලා ෙප්රත ෙලෝකය. විෙද්ශීය රටවලින් ඇවිල්ලත් 
මහණකම ෙනාෙව් කරල තිෙබන්ෙන්. බුද්ධානුස් සතිය, 
ධම්මානුස් සතිය, සංඝානුස් සතිය, ෙනාෙව් වඩල තිෙබන්ෙන් 
‘ෙප්ර්තානුස් සතිය’ යි. ෙමාවුන් අතහැරීම ෙනාෙව් කරල 
තිෙබන්ෙන්. ෙමාවුන් ෙම් අල්ලාෙගන ඉන්ෙන් ක�මක් ද? 
ආරණ්යයද, පන්සලද, ඉඩකඩම්ද, සිව්පසයද, පූජාවස් ත�ද ෙම්වා 
ෙනාෙව්. ෙම්වාට වර්තමානෙය් අයිතිකරැවන් සිටිනවා, 
බලධාරීන් සිටිනවා. එෙස් නම් ෙමාවුන් ෙම් වසර එක් දාහස්  
ත�න්සීයක්  වැනි අතීතයක සිට මෙග් කර අල්ලාෙගන 
ෙබාෙහෝම කඩිසරකමින් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ජීවත්වන්ෙන් රෑපය 
ෙකෙරහි තමා ත�ළ ඇති වු ඡන්දරාගයයි. රෑපය ෙකෙරහි ඇති 
ඇල්මයි. රෑපයට ඇති විඳීම ආත්මයක්  කරෙගන චීවරයක්  
දරාෙගන ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ජීවත්ෙවනවා. ෙම් අයට ෙවෙහස 
බවක්  ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙමතැනින් මිෙදන්න අවශ්ය බවක්  
ෙපෙනන්ෙන නැහැ. ඒක හරියට ෙම් වෙග් ෙදයක් . 
පිටෙකාටුෙව් යාචක අම්මා ෙකෙනක්  ඉන්නවා. තම ක�ඩා 
දරැවත් සමග ජීවත්වන්ෙන් සිඟා කාලා. නිදාගන්ෙන් කඩ 
පිලක. ධනය තිෙබන මහත්මෙයක්  ඇවිල්ලා ෙම් යාචක 
අම්මාෙගන් දරැවා හදාගන්න ඉල්ලනවා. පාසල් යවල ෙහාඳට 
උගන්වන්නම්, අනාගතය බාර ගන්නම් කියලා. ඒත් ඒ යාචක 
අම්මා දරැවා ෙදන්ෙන් නැහැ. ඒ යාචක අම්මා දන්ෙන් නැහැ 
දරැවා දුක් ය විඳින්ෙන් කියලා. ඒ යාචක අම්මාෙගයි 
දරැවාෙගයි කර්ම ශක් තිය සැපය කර අල්ලාගත් උපාදනය. 
ෙප්ර්ත භි�ුණීන්ෙග් ස් වභාවයත් එෙස්මයි. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් 
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උපතක්  යනු කර්ම විපාකය නිසා සකස් වන ඔබෙග් 
කැමැත්තයි. එය හරියට මත් වත�ර පානය කර කාමෙය් වරදවා 
හැසිරීම නිසා මාරාන්තික ෙරෝගයන්ෙගන් විනාශවන ජීවිත 
වෙග් ඔවුන් සැපයක්  කර අල්ලා ගන්ෙන් දුකක් ය. ෙකටි 
ආශ්වාදයත් දීර්ඝ ආදීනවය යන ෙදකම තමාම විඳිය යුත�ය. 
ෙකටි ආශ්වාදයට ඇති ඡන්දරාගය ඔබට දීර්ඝ ආදීනවය වසන් 
කරයි. මත්වත�ර ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව ඇතිකරගත ෙහාත් ඔෙබ් 
විනාශයත්, ඹෘෂධිය පානයක්  ෙකෙරහි ඔබ තෘෂ්ණාව ඇති 
කරගත ෙහාත් ඔෙබ් සැපයත් ඇතිකරයි. විනාශයත් සැපයත් 
ෙදකම ඇතිකර ඇත්ෙත් තෘෂ්ණාව විසින්මය. ෙම් ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන් ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපා ගැනීමට ඔබට හැකියාව 
ලැෙබන්ෙන් ධර්මෙය් හැසිරීම ත�ළින්මය. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් 
විකෘති දුක්  බව, විවිධත්වය යෑයි කියන්ෙන් මනුෂ්යයා විසින් 
කරගන්නා කාය, වචී, මෙනෝ කර්මවල විවිධත්වයයි. එහි 
ඵලයයි. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් දුක යනු ඔබෙග් අක�සල් කර්මයන්ෙග් 
ප්රතිබිම්බයයි. එය හරියට කණ් නාඩිය ඉදිරියට ෙගාස්  ඔබ දකින 
ඔබෙග්ම රෑපය වෙග්ය. ඔබ ඔබටම වගකිව යුත�ය. ඔබ බියවිය 
යුත්ෙත් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් උපතකට ෙනාෙව්. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් 
උපතකට ෙහ්ත�වන අක�සල කර්මයන් සිදුකිරීමටය. ඔබ අතින් 
එවැනි අක�සල කර්මයක්  සිදුෙනාෙව් නම් ඔබ සතර 
අපාෙයන්ම නිදහස් වීෙම් සුදුසුකම ලබයි. එය ඔබට ෙලාව්ත�රා 
බුදුසමිඳුන් ලබාෙදන සහතිකයයි. මනුෂ්යෙලෝකෙය්දී ඔබ 
කාමයන් ත�ළින් ෙකටි ආශ්වාදයක්  ෙහෝ ලබන නමුත් 
බහුතරයක්  ෙප්ර්තයින්ට ෙම් ෙකටි ආශ්වාදයද අහිමිය. යම් ෙහෝ 
ෙකටි ආශ්වාදයක්  ලැබුණද එය ඒඩ්ස්  ෙරෝගිෙයක්  සමග 
කාමෙය් වරදවා හැසිරැණු අෙයක්  ලබන සැපය වෙග්ය. ඒ 
ෙකටි ආශ්වාදය උෙදසා මුළු ජීවිත කාලයත්, පරෙලාවත් එහි 
ආදීනවයන්ෙගන් වන්දි ලැබිය යුත�ය. ආශ්වාදය ලැබුෙව් 
විනාඩි 05 කාලයක්  වීමට පුළුවන. එහි ආදීනවය කල්ප 
ගණනාවක්  දීර්ඝවීමට පුළුවන. ෙම් ෙකටි සැපය සහ දීර්ඝ 
ආදිනවය අවිද්යාව නිසාම ඔබ ස් වකැමැත්ෙතන්ම 
ෙතෝරාගත්ෙතකි. 
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ඔබම කල්පනාකර බලන්න ඉහත සිදුවීම් ඔස් ෙස් පසුගිය වසර 
40ක පමණ කාලය ත�ළදී උත�රැ නැෙගනහිර යුද කලාපවල 
ඝාතනය වන ලද සෑම ජාතියකම මිනිසුන් ප්රමාණය ෙදස 
බලන විට ෙමාන තරම් අසරණ ෙප්රතයින්, ෙප්ර්තියන්, ය�යන් 
ඔය ප්රෙද්ශවල දුක් විඳිනවා ඇතිද? සරණක්  පිහිටක්  ෙනාමැතිව 
ද්ෙව්ෂය, ෛවරය තව තවත් වඩමින්…. ජීවත්ව සිටින 
මනුෂ්යයින් ඉන්න ෛවරය, ද්ෙව්ෂයට වඩා මියගිය 
ෙනාෙපෙනන ෙලෝකෙය් සත්වයින්ෙග් ෛවරය, ද්ෙව්ෂය 
අධිකය. මන්ද ඔවුන්ෙග් ෛවරය, ද්ෙව්ෂය ඇවිෙළනවා මිස 
නිවීමට අවශ්ය සාධක සතර අපාෙය් ෙනාමැති නිසාය. 
ඔවුනෙග් දහම අධර්මයයි. ඔවුන් දන්නා ග�ණධර්මයක්  නැත. 
ජීවත්ව සිටින මිනිසුන් සු ත මුදිත කරනවා වෙග්ම 
ෙනාෙපෙනන ෙලෝකෙය් සිටින ෛවරය, ද්ෙව්ෂය වඩන 
සත්වයින්ද සුවපත්කිරීම වැඩදායකය. හැබයි ෙම්වා ඉවරයක්  
කළ ෙනාහැකි වැඩය. ෙහාඳම ෙදය හැකි උපරිම ශක් තිය 
ෙයාදා ඔබ සතර අපාෙයන් මිදීයාමය. එෙහත් සෑම විටම ඔබ 
ෙතෝරාගන්ෙන් ෙමහි කන පිටය. තමා තමාට ෛමත්රිය 
කරගන්ෙන් නැතිව අනුනට ෛමත්රය කරගන්නට යාමය. 
ඔබෙග් ඇස ප්රකෘති ස් වභාවෙයන් තිබුණත් ඇෙස් සුද 
වර්ධනය ෙවලා නම් ඇස ෙපෙනන්ෙන් නැත. ධර්මය 
ෙලෝකෙය් පැවත�න ද ඔබ ධර්මෙය් සරණ ෙනායන්ෙන් නම් 
එයත් සුද වසාගත් ඔෙබ් ප්රකෘති ඇස්  ෙදක වෙග්ය. අපි එයට 
අවිද්යාෙව් අන්ධභාවයයි කියමු. එෙහත් ඔබ ජාති අන්ධෙයක්  
ෙනාවන බව තරෙය් සිහිතබා ගත යුත�ය. සතිය නමැති 
සැත්කෙම් කත�රින් අවිද්යාෙව් සුද ඉවත් කර සද්ධාව නැමති 
කාචයක්  ඇසට පැලඳුවෙහාත් ඔබට නැවතත් විද්යාෙව් 
ආෙලෝකය ෙදසට ගමන් කිරීමට හැකිවනු ඇත. එෙහත් එයද 
නැවත මැෙරන ඇසක්  බව ඔබ දැනගත යුත�ය. 

දැන් ඔබට වැටෙහනවා ඇති භි�ුව ෙම් සටහන මුලදී සඳහන් 
කළ අවුරැදු හැත්තෑපහක්  ජීවත්වන මනුෂ්යයාට වසර පහකින්, 
දහයකින් තම ආයුෂ දීර්ඝකරගැනීමට විද්යාඥයින් ෙමාන 
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පර්ෙය්ෂණ සිදු කළ ද ෙලෝකයා කළ යුත� වඩාත්ම වටිනාම 
පර්ෙය්ෂණය නම් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් පර්ෙය්ෂණය කියල. 
එෙස් ෙනාවුනෙහාත් මිනිසා වැඩිපුර ජීවත්වන සෑම 
තප්පරයකදීම ඔහු විසින් රැස් කරගන්ෙන් සතර අපායට යාමට 
අවශ්ය සාධකමයි. නවීන විද්යාෙව් නාමෙයන් ෙකෙරන 
අවිද්යාෙව් ක්රමෙව්දයන් මනුෂ්යයා දුක ෙදසටම ඇද දමනවා. 
සතර අපායටම ගාල් කරනවා. 

නවීන විද්යාව කියන්ෙන්, තා�ණය කියන්ෙන් සතර අපායට 
පිරිස්  බලය සපයන නිෙයෝජිතෙයෝ. ඒජන්තවරැ. හැබැයි 
අවසානෙය්දී ෙම් නිෙයෝජිතෙයෝත්, ෙස්වාදායකෙයෝත් සතර 
අපාෙය්ම ගාල්ෙවනවා. ෙස්වාදායකෙයෝ ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් 
සෙරාම් කැබැල්ලක්  හරි දවටෙගන ඉන්න විට ඒජන්තවරැ 
නිර්වස් ත්රව ෙප්ර්ත ජීවිත ගතකරනවා. ෙස්වාදායකෙයෝ තිරිසන් 
ෙලෝකෙය් කිඹුෙලක් ව ඉපෙදනවිට ඒජන්තවරැ කිඹුලා 
ජීවත්වන ජලාශෙය්ම මාළු ෙවලා ඉපදිලා කිඹුලාට ෙගාදුරැ 
ෙවනවා. ෙමාකද කර්ම විපාක ඔය මනුෂ්යෙලෝකෙය් වෙග් 
සන්ෙතෝෂමක් , අල්ලසක්  දීල ෙවනස් කරගන්න බැරි නිසා. 
එෙහයින් කයින් ක්රියාවක්  කිරීමට ෙපර, වචනයක්  ප්රකාශ 
කිරීමට ෙපර, මනසින් සිත�විල්ලක්  සිතීමට ෙපර සතර අපාෙය් 
දුක ගැන ෙමාෙහාතක්  ෙමෙනහි කරන්න. එවිට එම ක්රියාව 
නිවරැදි කරගන්න ඔබට පුළුවන්. 

නිවරැදිකරගන්නා සෑම ක්රියාවක්  පාසාම ඔබ පියවර තබන්ෙන් 
සතර අපායට විරැද්ධ දිශාවටය. ඒ දිව්ය මනුෂ්ය බ්රහ්ම සුගතීන් 
ෙදසටය. 

අපි ෙහාඳින් කාලා, ෙහාඳින් ඉෙගනෙගන, ෙහාඳින් 
ජීවත්ෙවලා ෙහාඳින් මැරිල යමු. ෙමය වර්තමාන සමාජෙය් 
ජනප්රිය සුන්දර සටන් පාඨයක් . සටන් පාඨයක්  යනු මුළාවු 
සත්වයා තම ෙමෝහෙය් ස් වභාවය ෙලෝකයාට හඬගෑමය. සටන් 
පාඨය සුන්දර වුවද ධර්මෙයන් ෙතාරව ජීවත්වන ඉහත පිරිස්  
ඇත්ෙතන්ම ෙහාඳින් හම්බකරලා, ෙහාඳින් කාලබීල, ෙහාඳින් 
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ජීවත් වුණත් ඔබ ෙහාඳින් නිරී�ණය කරලා බලන්න ෙම් 
කවුරැවත්ම ෙහාඳින් මැෙරන්ෙනනම් නැහැ. අෙනක්  සියල්ල 
අවංකවම ෙහාඳින් ෙකරිලා. හැබැයි ප්රශ්නය ෙහාඳින් 
මැෙරන්ෙන් නම් නැහැ. අන්න දුකට බයට පත්ෙවලා. ෙලඩ, 
ෙරෝග, ව්යාධීන් හැදිලා. සිහි මුළා ෙවලා. තමාට තමාව 
කරදරයක්  පීඩාවක්  බවට පත්ෙවලා තමයි ෙම් අය මිය 
යන්ෙන්. ෙමෙහම මැරිලා නැවත උපදින තැන ගැන ෙමානවා 
කථාකරන්නද? නමුත් ෙලාව්ත�රා බුදුසමිඳුන් ෙද්ශනාකරනවා 
යෙමක්  ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නම් එම පිංවතා සිහිමුළාෙවන් 
ෙතාරවයි මිය යන්ෙන් කියල. එයා ජීවත්ව සිටියදීම තමා 
උපදින සුගතිභ�මි දකිනවා. සත�ටුෙවනවා. සාධුකාර ෙදනවා. 
ෙම්වා සටන් පාඨ ෙනාෙව්. ෙහ්ත�ඵල ධර්මෙය් ෙහ්ත�ව ඵලය 
පැහැදිලියි විවෘතයි. ෙලෝකයා ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාෙවන්, 
ශීලෙයන්, කර්මය කර්ම ඵල විශ්වාසයන්ෙගන් ඈත්ෙවන්න 
ඈත්ෙවන්න ෙලෝකෙය් මිනිස්  ජනගහණය ශීඝ්රෙයන් 
වැඩිෙවනවා. ෙමහි සුවිෙශ්ෂ ල�ණය තමයි ෙලෝක 
ජනගහණය ඉහළ යන විට ෙථ්රවාදී ෙබෞද්ධ ජනතාවෙග් 
සංඛ්යව සීඝ්රෙයන් පහළ බසිනවා. ඒ කියන්ෙන් වැඩිවන හැම 
උපතක් ම සිදුවන්ෙන් හින්දු, මුස් ලිම්, ක්රිස් තියානි, මහායාන 
ධර්මය අවිද්යාව ධර්මය කරගත්ත මව්ක�සක්  ත�ළින්. ෙමෙලස 
බිහිවන ෙලෝකයා නිරත�රැවම රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහෙයන් 
ෙවලාගත් කායික, මානසික, ස් වාභාවික ව්යසනයන්ෙගන් 
පීඩාවිඳින, ඉන්�ියන් පිනවීමට ෙවෙහෙසන ජනතාවක්  
ෙවනවා. ඒක ෙලෝක ධර්මතාවයක් . ෙලෝකය නිරත�රැවම 
සකස් ෙවන්ෙන් දුක ෙදසට. සත්වයා විසින් අවිද්යාව නිසා 
අක�සල් කිරීම වැඩි වන තරමට ඒවා විපාක දීමට සුදුසු 
ෙලෝකයක්  ඉදිරිෙය් බිහිවන්ෙන්. ෙම් ගමන අවෙබෝධ කර 
ගන්ෙන් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්ෙස් නමක් මයි. 
උන්වහන්ෙස් පිරිනිවී ශාසනය දුර්වලව යන විට මාරපා�ික 
ධර්ම, ෙලෝකය ඩැහැගන්නවා. ෙම් ෙමාෙහාෙත් සිදුෙවමින් 
පවතින්ෙන් ෙම් ක්රියාදාමයයි. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ක්රිස් තියානි, 
මුස් ලිම්, හින්දු, මහායාන ආගම්වල විශාල ප්රචාරාත්මක 
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ග�ණාත්මකභාවයක්  බාහිරින් ෙපෙනන්නට තිබුණද එම 
ග�ණාත්මකභාවය මායාවක් . ෙථරවාදී බුදුදහමට සහ එහි 
ඉගැන්වීම්වලට මුහුණ දීම සඳහා ඇතිකරගත් ආර�ක 
ක්රමෙව්දයක් . අනාගතෙය්දී නිවන අරමුණුකරගත් සැබෑ 
ෙථරවාදී බුදු දහම ධර්ම විනය ෙදක මාරපා�ික ධර්මවලට 
යට වී යන විට ඉහත ආගම්වල ග�ණාත්මක භාවයද 
පිරිහීයනවා. ෙමාකද ඒ පිංවත�න්ට තරග කිරීමට, අභිෙයෝගයක්  
එල්ල වීමට නිවන අරමුණු කරගත් මනාව ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් 
අනුව ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මයක්  ෙලෝකෙය් ෙනාමැති නිසා. 
ෙථරවාදී බුදුදහම ෙලෝකෙය් පවතින නිසයි අන්ය ආගම්වල 
ග�ණාත්මකභාවයක්  සඳහා ඒ අය ක්රයාත්මක ෙවන්ෙන්. ඉදිරි 
ෙලෝකෙය් ස් වභාවය නුවනින් දැක ඔබද ෙලෝකෙයන් එෙතර 
වීමට අවශ්ය සාධක ජීවිතය ත�ළින් පරිපූර්ණ කරගන්න. 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාව, ශීලය, දන්දීම ජීවිතෙය් ෙකාටසක්  
කරගන්න. ඔෙබ් දුවා, පුතා, බිරිඳ, ෙග්ෙදාර ඔබ ඔෙබ් ජීවිතෙය් 
ෙකාටසක්  කරෙගන ජීවත්වනවා වෙග්ම ඒවාෙය් සුබසාධනය 
උෙදසා ෙවෙහෙසනවා වෙග්ම එම කටයුත�ද අලස ෙනාවී 
ඉටුකරමින් ඉහත ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාව, ශීලය, දන්දීම 
ඔෙබ් ජීවිතෙය් ෙකාටසක්  කරෙගන ජීවත්වන්න. අතීතෙය් කළ 
පිංකම් නිරත�රැවම සෑම රාත්රයකම ෙමෙනහි කරන්න. එම 
පිංකම් ආර�ා කරගත්තා වු ශීලයන් දුන්නාවු දානයන් පිළිබඳ 
මතකයන් නිරත�රැවම අලුත් කරගන්න. ඔබ සිදුකළ පිංකම් 
අමතකවයාමට ඉඩ ෙනාෙදන්න. ජීවිතය ත�ළින් ෙද්වානුස් සතිය 
වඩන්න. ඔබ ෙම් ගමන් කරන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිෙදන 
දිශාවට බව සිහි කරන්න. 
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තවත් පුත�න් ක�මට පතන් 
 

භි�ුව හමුවීමට පැමිණි තරැණ තාත්තා ෙකෙනක්  භි�ුවෙගන් 
ෙබාෙහෝම සංෙව්දී ප්රශ්නයක්  ඇහුවා. ‘හාමුදුරැවෙන් මම ක�ඩා 
දරැෙවක්  ඉන්න තාත්ත ෙකෙනක්  දරැවාෙග් වයස අවුරැදු 4යි. 
ෙම් පුංචි දරැවා හරිම දඟකාරයි. එයා එක ෙවලාවකට 
සන්ඩුකරනවා. තව ෙවලාවක ෙසල්ලම් කරනවා. තවත් සමහර 
ෙවලාවට අම්මා සමග ගාථා කියමින් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
වන්දනා කරනවා. ෙම් දරැවා ෙසල්ලම් කරන ෙවලාවට 
නිතරම මම හාවා, මම මුවා, මම අලියා ආදී වශෙයන් සත�න් 
අනුකරණය කරමින් ෙසල්ලම් කරනවා, හැසිෙරනවා’ ෙම් 
මහත්මයා අහනවා මෙග් දරැවා සත�න් අනුකරණය කරමින් 
ෙසල්ලම් කිරීමට ප්රියවීම ෙහ්ත�ෙවන් මෙග් දරැවාට යම් 
ප්රශ්නයක්  ෙව්විද කියලා. ෙම් මහත්මයාට තිෙබන ප්රශ්නය 
තමයි යම් ෙහයකින් දරැවා මියගියෙහාත් එම දරැවා හාෙවක් , 
මුෙවක්  ෙවලා උපත ලබයිද කියන කාරණය. ෙම් ෙහ්ත�ව නිසා 
දරැවාෙග් අම්මා දරැවා මම හාෙවක්  , මම මුෙවක්  කියලා 
ෙසල්ලම් කරනවිට ‘නැහැ මෙග් පුතා ෙදවිෙයක් , 
දිව්යාංගනාවක් ’ කියලා දරැවාෙග් මෙනෝභාවය ෙවනත් 
දිශාවකට ෙයාමු කරනවලු. තම දෑෙත් නැළෙවන ක�ඩා බිළිදා 
ත�ළින් අනාගත ෛවද්යවරෙයක් , ඉංජිෙන්රැවරෙයක් , 
පරම්පරාෙව් ගැලවුම් කරැෙවක්  බලාෙපාෙරාත්ත�වන අම්මලා 
තාත්තලා අතර ඉහත අම්මා තාත්තා සුවිෙශ්ෂී ෙවනවා. 
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පිංවත් ඔබ හාෙවක්  කියන තැනින් මුදවලා ෙදවිෙයක්  කියන 
තැනයි සිත පිහිටුවන්න උත්සහ කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් 
අනත�රකින් මුදවලා තවත් තවත් අනත�රකටයි ඔසවා 
තබන්ෙන්. භි�ුව දන්නා තරමින් ෙමවැනි ෙදමාපියන්ට දාව 
උපදින දඟකාර හුරැබුහුටි ළදරැෙවක්  තමන් ප්රියකරන සත්ව 
සංඥාවක්  සකස් ෙවලා මියගියත් එම දරැවා කවදාකවත් තිරිසන් 
ෙලෝකෙය් හාෙවක් , මුෙවක්  ෙවලා උපත සකස්  ෙවන්ෙන 
නැහැ. දිව්ය ෙලෝකෙය් උපත දිව්ය හාෙවක් , මුෙවක් , අශ්වෙයක්  
ෙලස උපතක්  සකස් වීමට තමයි ඉඩකඩ වැඩිපුර තිෙබන්ෙන්. 
දිව්යෙලෝකෙය් වැඩසිටින්ෙන් ෙදවියන් පමණක්  ෙනාෙවයි. ඒ 
ආකාරෙය් දිව්යමය සත�න්ද සිටිනවා. 

ඉහත ප්රශ්නෙය් වඩා වැදගත් ෙද් වනුෙය් දරැවාට ෙපර 
මව්පියන් මියගිය ෙහාත් මව්පියන්ෙග් අවසාන සිත තෘෂ්ණාව 
නිසා ක�මක්  උපාදානයෙකාටෙගන සකස් ෙවයිද කියන එකයි. 
ෙමාකද පිංවත් මව්පිය ෙදපල දරැවා අනිත්යයයි කියලා 
දකිනවා වෙග්ම දරැවාෙග් අනාගත සුර�ිතභාවයක්  ගැනත් 
සිතනවා. එතනදී බාහිරට ප්රකට ෙනාවන උපාදනයක්  
ඇත�ළතින් ෙපෙනනවා. ෙමන්න ෙම් ප්රකට ෙනාවී සැඟවී 
තිෙබන උපාදානය මත�කරගන්න ද�ෙවන්න අවශ්යයි. 
ෙමවැනි පිංවත් ෙදමාපියන් ‘දරැවා මෙග්’ය කියන තැන 
ඉඳෙගනයි දරැවා සුගතියට ඔසවා තබන්න උත්සහ ගන්ෙන්. 

ෙමතැනදී ඔබ දරැවා පටිච්චසමුපන්නව ගන්න. අවිද්යා 
පච්චයා සංඛාරා, සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණා, විඤ්ඤාණ 
පච්චයා නාමරෑපා… 

සුරතල් දරැවා ත�ලින් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් දකින්න. ෙමතැනදී 
ඔබ නියත වශෙයන් දකිනවා ෙහ්ත�න් නිසා සකස් වුන, ඔබට 
අයිති නැති දරැවාව. බිරිඳ ස් වාමිපුරැෂයා මතක්  ෙවන විටත් 
එම රෑප පටිච්ච සමුප්පාදය ත�ළම විසුරැවා දකින්න. 
සත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  නැති ෙහ්ත�ඵල ධර්මයක්  දකිනවිට 
‘මමය මෙග්ය’ යන දෘෂ්ටිෙයන් ඔබ බැහැරට යනවා. එෙස් 
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ෙනාවන තාක් කල් ඔබ එම අනත�ර ත�ළ සිටිමින්මයි 
අනත�ෙරන් මිෙදන්න උත්සහ ගන්ෙන්. ඒ නිසා එම පිංවත් 
ෙදපල ෙම් ෙමාෙහාෙත් තම දරැවාට දිව්ය සංඥාවක්  
සකස් ෙකාට දීම අනත�ර ත�ළ සිටිමින්ම අනත�ෙරන් මිදීෙම් 
මාර්ගය ෙසවීමක්  ෙවනවා. ඒ නිසා පටිච්ච සමුප්පන්නව 
දරැවාෙග් ජීවිතය දකින්න. දරැවා මට අයිති නැති බව දකිමින් 
දරැවාට අවශ්ය යහපත් මාර්ගය කියලා ෙදන්න. නිතිපතා 
මල්කඩන්න, බුදුපහන පත්ත�කරන්න, බුදුසමිදුන් වන්දනා 
කරන්න, වැඩිහිටියන්ට ගරැකරන්න නිරත�රැවම දරැවාව හවුල් 
කරගන්න. ෙදමාපියන් ධර්ම මාර්ගය ත�ළ දරැවන්ට ආදර්ශමත් 
ෙවන්න. ළමාවිෙය් දඟකාරකම් උෙප්�ාෙවන් දකිමින් 
අනත�රැදායක භාවයන් නුවනින් ෙමෙනහිකරමින්, ලැබුණු 
දරැවා ෙම් භව ගමෙන් අවසාන දරැවා කරගන්න.ෙම් ස් වාමි 
පුරැෂයා ෙම් භව ගමෙන් අවසාන ස් වාමිපුරැෂයා කරගන්න. 
බිරිඳ ෙම් භව ගමෙන් අවසාන බිරිඳ කරගන්න. දරැවාව 
කමටහනක්  කරෙගන දරැවන්ෙගන් මිෙදන්න. දැඩි චිත්තයක්  
ඇතිකරගන්න ‘භව ගමෙන් අවසාන දරැවායි මා ෙම් දරන්ෙන්’ 
කියලා. 

ෙදමාපියන්ට අප්රමාණ සසර දුක සකස්  කරෙදන ෙලාක�ම කාම 
වස් ත�ව වන දරැවා ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව හීනව ගිය කල ඔබ 
සමීපවනුෙය් ෙලෝකෙයන් මිදීයන දිශාවටයි. දරැවා සමාජයට 
යහපත් දරැෙවක්  වශෙයන් හදන ගමන් ධර්මාවෙබෝධය සඳහා 
දරැවාද උපකාරයක්  කරගන්න. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් දරැවාට කියන්ෙන් ෙද්වදූතෙයක්  කියලා. ඒ 
කියන්ෙන් ඔබට භවෙයන් මිදීයන්න පාර කියන ෙද්වදූතෙයක් . 
භවෙයන් මිදීයන්න පාර කියන්න ආපු ෙද්වදූතෙයක් ව ඔබ 
ඔබව භවයට බැඳ තබන වරපටක්  බවට පත්කරගන්නවා. 

භි�ුවට ක�ඩා දරැෙවක්  දැක් කාම එම දරැවා ත�ළින් දුක්  
කන්දක්  ෙපෙනනවා. භවෙය් ෙගාඩාක්  ඈතදුරක්  ෙපෙනනවා. 
දරැවාෙග් ෙකළිෙලාල්භාවය ත�ළ සැඟවී ඇති අනත�රමයි 
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ෙපෙනන්ෙන්. තමන්ෙග් දඟකාර දරැවා සත්ව සංඥාවන් සකස්  
කරෙගන ෙසල්ලම් කරනවිට එම දරැවා මියගියෙහාත්, 
හාෙවක් , මුෙවක්  ෙවලා උපදියිද කියන කාරණය හිතන්න 
පුළුවන් ද� ෙදමාපියන්ට ඉහත කාරණා ජීවිතයට එකත�කර 
ගන්න අපහසුවක්  නැහැ. ෙමාකද ඔබ ධර්මය ත�ළ සිටින 
නිසාමයි තම දරැවාවත් ධර්මය ත�ළින් දකින්ෙන්. පිංවත් ඔබ 
දරැවා ෙකෙරහි ධර්මානුක�ලව දකිනවිට ඉන් සකස්  ෙවන 
ක�සල් ශක් තිය ඔබව ධර්මාවෙබෝධය ෙදසටත් එම 
ක�සල්ශක් තිය ෙහ්ත�ෙවන් දරැවාට දීර්ඝායුෂත් අනිවාර්යෙයන්ම 
හිමිෙවනවා. සැබවින්ම ඔබලා ද� ෙදමාපියන්. ෙමවැනි 
සමහර ෙදමාපියන් හැමවිටම උත්සහකරන්ෙන් දරැවා පැවිදි 
කරලා ෙදමාපියන් සැනෙසන්නයි. සැනෙසනවාය කියන 
කාරණෙය්දී අපි වඩවා ගන්ෙන් තෘෂ්ණාවමයි. හැමවිටම 
ආශ්වාදය ෙනාව, ජීවිතයක යථාර්ථයම ධර්මානුක�ලව දකින්න. 
එතැනදී තමයි ශාසනයක අර්ථය ජීවිතයට එකත� කර ගත්තා 
ෙවන්ෙන්. මෙග් පුතා ෙම් උත�ම් ශාසනෙය් පැවිදි උත�මන් 
වහන්ෙස් නමක්  හැටියට දකිනවාට වඩා එම පුතාවම 
පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය ත�ළ විසුරැවා දකින්න ද� වුෙණාත් 
ඔබෙග් පුතා ත�ළින්ම ධර්මය දැකීෙම් ශක් තිය ඔබට තිෙබනවා. 

භි�ුවක්  සමාධිෙයන් වැඩසිටින විට දිව්යතලයක වැඩසිටින 
අජානීය අශ්ව පැටිෙයක්  දර්ශනය ෙවනවා. අඩි ත�නක්  පමණ 
උසැති ෙමම දිව්ය අශ්ව පැටියා ෙකාළ සහ නිල් පැහැෙයන් 
යුත් වර්ණෙයන් යුක් තයි. හරියටම ෙමානෙරක් ෙග් වර්ණය. 
ෙකාඳුනාරටිය ෙදපසට ෙනරාගිය දිගැති ෙරෝම, ෙරෝමවලින් 
පිරීගිය වලිගය… ෙබාෙහෝම දර්ශනීය දිව්ය අශ්ව පැටිෙයක් . 
ෙම් සටහන ලියනවිට ෙම් දිව්ය අශ්ව පැටියා ෙපර ජීවිතෙය් 
‘අශ්වයා ෙගෝන් ටික්  ටික්  ටික් ’ කියන ළමා උපාදානය දරාෙගන 
මියගිය දරැෙවක්  ෙවන්න පුළුවන්. භි�ුව ස් ථිරව ඒබව 
කියන්න දන්ෙන නැහැ. නමුත් ‘උපාදාන පච්චයා භෙවෝ’ කියන 
ධර්මතාවය විසින් සත්වයා ෙමවැනි උපත්වල සිරකරනවා. ෙම් 
කිසිවක්  අපිට හිතල ඉවර කරන්න බැහැ. අවෙබෝධෙයන්මයි 
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අවසන් කර ගතයුත්ෙත්. තමන්ෙග් දරැවා තමන්ට අයිති 
නැහැය කියලා දකින තැනදි තමා තමාට අයිතිය කියන 
තැනක්  සකස්  ෙවනවා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයමයි ෙම් අවුල 
අපිට නිරවුල් කර ෙදන්ෙන්. 
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ෙපාඩි කමට කළත් 
‘පව’ ෙපාඩි නැත පුත�ෙන් 

 

වයස අවුරැදු 15ක පමණ පිරිමි දරැෙවක්  භි�ුවෙගන් විමසුවා 
‘හාමුදුරැවෙන් මම ෛමත්රී භාවනාව, බුදුග�ණ භාවනාව පුරැදු 
පුහුණු කරනවා. මට අනිත්යභාවනාව ගැන කියල ෙදන්න’ 
කියලා. ඒ ෙවලාෙව් භි�ුව එම දරැවාෙගන් ඇසුෙව් ‘ඔබ 
පැවිදිවීෙම් අදහසක්  තිෙබනවාද?’ කියල. එවැනි අදහසක්  
ෙනාමැති බව ප්රකාශ කළ නිසා භි�ුව එම දරැවාට මතක්  
කෙළ් ‘ඔබ අනිත්ය සංඥාව වඩන්න යන්න එපා. එය ඔෙබ් 
අධ්යපන කටයුත�වලට බාධාවක්  ෙවයි’ කියල. අනිත්ය සංඥාව 
භාවනාවක්  ෙලද වඩන සිතක නිරත�රැවම කලකිරීම් සකස්  
ෙවනවා. එවැනි කලකිරීමක්  සකස්  වුෙණාත් එය ඔෙබ් 
අධ්යාපන කටයුත�වලටත් බාධාවක්  ෙව්වි. ඒ නිසාම 
ෙදමාපියනුත් දුකට පත් ෙව්වි. එම නිසා නිතිපතා පංචශීලය 
ආරා�ා කර ගනිමින් ෛමත්රී භාවනාව, බුදුග�ණ භාවනාව 
වඩමින් ෙගදර වැඩිහිටියන් සමග බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
වන්දනා කරන්න. වැඩිහිටියන්ට ගරැ කිරීමට ෙපළෙඹන්න. ෙම් 
කාරණා ත�ළින් ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාව සකස් කර ගන්න. 
ෙම් මාර්ගය ෙහාඳටම ප්රමාණවත් ඔබෙග් වයෙස් තරමට. 

ඉහත කාරණාවන් සුව ෙස් ඔබෙග් ජීවිතය ත�ළින් වැෙඩන විට 
අවශ්ය ෙවලාෙව්දී අනිත්ය සංඥාවන් මත�ෙවලා ඒවි. අපි 
ෙමෙහම අනාගතය ගැන බලාෙපාෙරාත්ත� ඇතිකර ගත්තත් 
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බලාෙපාෙරාත්ත� කියන්ෙන් මායාවක් මයි. සියල්ල අනිත්යවන 
නිසාමයි අපි සිහිනුවනින් ජීවිතය පරිහරණය කළ යුත්ෙත්. 
එෙස් ෙනාවුණෙහාත් ධර්මයත්, අධ්යපනයත් යන ෙදකම 
අපෙගන් බිඳ වැෙටන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම ෙම් ෙදමාපියන්ද 
අසරණභාවයට පත් ෙවන්න පුළුවන්. 

ඉහත ග�ණදම් සමග ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාව ඇති 
කරෙගන සංසුන් මනසක්  පිංවත් ළමා ඔබ ඇති කර ගතෙහාත් 
එතැන ඉඳන් ඔබට පුළුවන් ග�රැවරැන්ට, ෙදමාපියන්ට, 
අකීකරැ සිතක්  සකස් ෙවන විට, අධ්යපන කටයුත�වලට අලස 
කම්මැලි සිතක්  සකස්  ෙවනවිට, සිත අනිත්ය වශෙයන් දකිමින් 
එහි ආදීනව දකිමින් අතහරින්න. එවිට ඔබ ත�ළින් ග�ණාත්මක 
දරැෙවක�ත්, තමාට ගැලෙපන පරිදි අනිත්ය සංඥාවත් ජීවිතයට 
එකත� කරගත්තා ෙවනවා. 

ළමා ජීවිතය කියන්ෙන් ක�සල් නිධියක් . ෙම් ක�සල් නිධිය ගැන 
ළමයින්ට හැගීමක්  නැහැ. ඒ නිසාම දරැවන් ළමා කාලෙය්දී 
අප්රමාණ අක�සල් සිද්ධ කර ගන්නවා. ෙම් ළමා ක�සල් නිධිය 
ෙදමාපියන් ග�රැවරැන්ට ගරැකිරීම, සැලකීම නිසාම තව තවත් 
ශක් තිමත් කරගන්න දරැවන්ට අවස් ථාව තිබියදී 
ෙනාදැනුවත්භාවය නිසාම දරැවන් ළමා කාලෙය්දී ෙගාඩාක්  
අක�සල් සිද්ධ කර ගන්නවා. වර්තමානෙය් ෙනාදැනුවත්භාවය 
නිසාම දරැවන් ෙදමාපියන්ට මානසික පීඩාවන් ඇති කරනවා. 

වර්තමානෙය් ග�රැවරයා කියන්ෙන් දරැවන්ෙග් ප්රාණ ඇපයට 
යටත් පිරිසක්  වෙග්. ෙහාඳ නරක කියල ෙදන්න පුළුවන් කමක්  
නැහැ. ෙදමාපියන්ෙග් ග�රැවරැන්ෙග් සිත රිදවන එක තරම් 
අක�සලයක්  තවත් නැහැ. දරැවන් නිසා මානසික පීඩාවට පත් 
අම්මලා, තාත්තලා ෙකාෙතක්  අපිට මුණගැසිල තිෙබනවාද? 

රාහුල පුංචි හාමුදුරැෙවෝ හැමදාම උදයට වැලි ෙදෝතක්  අතට 
අරෙගන එය උඩ දමලා ප්රර්ථනාවක්  ඇතිකර ගන්නවා “අද 
දවෙස් ෙම් වැලිකැට ප්රමාණයට මට අවවාද අනුශාසනා 
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ලැෙබ්වා” කියලා. පුංචි සිතක සකස්  වුණ ෙලාක� ග�ණයක්  අප 
දැක් ෙක් අතීත භවයන්හිදී මහා පාරමී ශක් තියක්  වඩවාෙගන 
පැමිණි දරැෙවක් ෙගන්. ඒ දරැවායි රාහුල මෙහෝත්මයන් 
වහන්ෙස්. එවැනි පිංවත් දරැවන් පහල ෙවන්ෙන් කාලය, 
ද්වීපය, ෙද්ශය, ක�ලය, මව කියන කාරණා ග�ණාත්මකව 
පවතින සුදුසුම කාලයක. එම නිසා පිංවත් ළමා ඔබ සිතන්න 
ඕෙන් ඔබත් ෙම් ජීවිෙත් මව් ක�සට බැස ගත්ෙත්, උපත 
සකස් කර ගත්ෙත්, සුදුසු කාලය බලලාය කියන කාරණය. 
ෙමාකද තවමත් ෙම් කාලයයි, ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙග්. තවමත් ෙම් ද්වීපයයි, සද්ධර්මය සුර�ිතව 
පවතින. තවමත් ෙම් ෙද්ශයයි උත�ම් මහ සංඝරත්නය 
ජීවමානව වැඩසිටින. තවමත් ෙම් කාලයයි ෙලෞකික 
සම්මාදිට් ඨීය සකස්  කරගත් මව් ක�සක මව් පදවිය ලැබීමට….. 

ෙපර ජීවිතෙය් සුගතිෙය් සිට සුදුසු කාලය බැලීෙමන්ම ලැබූ 
උපතක්  ෙම්ක. 

ළමා කාලය කියන්ෙන්, වැඩිවියට පත්වීෙමන් පසු විපාක 
පිණිස සකස් ෙවන, අක�සල් ෙගාඩක්  සිද්ධෙවන කාලය. අම්මා, 
තාත්තා, ග�ණවත් ග�රැවරැන්ෙග්, ග�ණවත්භාවය නිසාමයි ඒ 
අක�සල් දරැවන්ට සිද්ධෙවන්ෙන්. ෙදමාපිය ග�රැවරැන්ෙග් 
ග�ණයන් ඒ තරමටම ෙශ්ර්ෂ්ඨයි. ළමා කාලෙය්දී අපට උගන්වපු 
ග�රැවරැ පන්ති කාමරෙය්දී අධ්යපන කටයුත� අතපසු කළහම 
ගහපු ෙව්වැල් පාරවල් ෙම් ෙමාෙහාෙත් මතකයට නැෙගන 
විට ඒ ග�රැවරැන් උෙදසා ගරැත්වයක් මයි සිත ත�ළ සකස්  
ෙවන්ෙන්. ෙම් සටහන් කරන සෑම අක�රක් ම ග�රැවරයාෙගනුයි 
ඉපදුෙන්. ගෙම් පන්සෙල් ෙලාක� ස් වාමීන් වහන්ෙස් ළගට 
ගිහිල්ලා මුලින්ම අක�රැ කරන්නට ‘අ, ආ’ ඉෙගන ගන්න 
දවෙස් අම්මා, තාත්තලා ෙකාෙතක්  නම් බලාෙපාෙරාත්ත� 
දරැවන් ත�ළින් ඇතිකර ගන්නවාද? තමන්ෙග් දරැවා ෙරෝහෙල් 
ඇදක්  මත සැත්කමක්  කිරීම ෙහ්ත�ෙවන් ජීවිතයත් මරණයත් 
අතර සටනක ෙයෙදනවිට ෙම් දරැවාෙග් තාත්තා පුත�ට 
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සමීපෙවලා කියනවා ‘පුෙත් ඔබ ෙවනුෙවන් අපායට යන්න 
වුණත් මම ලැහැස් තියි’ කියලා. දරැවා ෙකෙරහි ඇති 
ෙලන්ගත�භාවය නිසාම ෙම් තාත්තාට අපාෙය් ඇති ගිනි 
රස් නය අමතකව ගියා. ගින්දර ෙයෝධිය අමතක කරන්න 
පුළුවන් ශක් තියක්  දරැවන් ෙවනුෙවන් අම්මා, තාත්තා ත�ළ 
තිෙබනවා. ෙම් අෙයෝමය ශක් තියට අකීකරැභාවෙයන් ළමා 
ඔබ අභිෙයෝග කරන්න නරකයි. ළමා කාලෙය් අපි අතින් 
සිදුෙවන වැරදි හඳුනා ගැනීමට අපහසුයි. බරපතළ බවක්  
ෙනාහඟවාම ඒවා අපිට මගහැරී යනවා. ෙම් අක�සල් විපාක 
පිණිස සකස්  ෙවන්ෙන් දරැවා වැඩිවියට පත්වුණාට පස් ෙස්. 

ඉහත කාරණය නුවනින් විමසලා දරැවන් තමන් ත�ළ 
ෙදමාපියන්ට, ග�රැවරැන්ට අකීකරැ සිතක්  පහළ වනවිට එය 
අනිත්ය වශෙයන් දැකලා එම සිත අතහැර දැමීමට ද�නම්, ඔබ 
ඔෙබ් ළමා ජීවිතය අක�සලයන්ෙගන් ඈත් කර ගත් ජීවිතයක්  
බවට පත්කර ගත්තා ෙවනවා. ෙම් සටහන ලියන්ෙන් පාසල් 
දරැෙවක්  ඇසුව ප්රශ්නයකට පිළිත�රක්  වශෙයන්. එම නිසා 
දරැවන්ෙග් ජීවිතයට අදාළවයි ෙම් පිළිත�ර. වැඩිහිටියන් ෙම් 
පිළිත�ර තමන්ෙග් ජීවිතයට ගලපා ගන්න එපා. දරැෙවක්  ත�ළින් 
අපි මුලින්ම උත්සහ ගත යුත්ෙත් ඔහුට ෙලෞකික සම්මාදිට් ඨීය 
සකස් කර ගැනීමට අවශ්ය මාර්ගය සකස් කර ෙදන්න. අපිට 
දරැවාට කියන්න බැහැ ජාති, ජරා, ව්යධි, මරණ ගැන 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ගැන. ඉහත 
කාරණාවලටයි දුකයි කියලා කියන්ෙන් කියලා. ෙමාකද එච්චර 
දුරක්  හිතන්න එම දරැවන්ෙග් ඉන්�ිය ධර්මයන් වැඩිලා නැහැ. 
එම දරැවාෙග් ඉන්�ිය ධර්මයන් ක්රමානුක�ලව දියුණු කරගන්න 
අපි උපක්රමශීලී ෙවන්න අවශ්යයි. එවිටයි අපිට පුළුවන් 
ෙවන්ෙන් දරැවා තරැණ වියට පත්ෙවන විට ෙලෞකික සම්මා 
දිට් ඨීය සකස් කර ගත් දරැෙවක්  බවට පත්කර ගන්න. ෙමතනදී 
දරැවා අධ්යපන කටයුත� ෙවනුෙවන් උදාසීන අලසභාවයක්  
ඇතිකර ගතෙහාත් එයයි ‘දුක’ ෙලසින් ෙත්රැම් ගතයුත� 
කරැණ. අධ්යපනය අඩාල වුෙණාත් අනාගතෙය්දී යහපත් 
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පුරවැසිෙයක්  ශක් තිමත් ආර්ථිකයක්  සහිත ජීවිතයක්  අහිමි 
ෙවනවා. ෙදවනුව දකින්න ෙම් ‘දුක’ ක�මක්  නිසාද සකස්  
ෙවන්ෙන් කියලා. ෙදමාපියන්ට ග�රැවරැන්ට අකීකරැභාවය 
නිසාමයි. එෙහනම් ඔබ ඉහත දුෙකන් මිෙදන්න ෙම් 
අකීකරැභාවෙයන් මිෙදන්න ඕෙන්. ඒ සදහා ඔබ ගමන් කළ 
යුත්ෙත් ෙදමාපියන් ග�රැවරැන් ෙකෙරහි කීකරැභාවය ඇති කර 
ගනිමින්. නිරත�රැවම උෙද්ට ෙත්රැමක්  ඇතිව පංචශීලය 
සමාදන් ෙවමින් එම ශිල්පද ආර�ා කර ගනිමින්. සවසට 
නිතිපතා ෙදමාපියන් සමග ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට 
මල් පහන් පුජා කරමින්, වන්දනා කරමින් ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
සද්ධාව සකස්  කරගන්නා මාර්ගය ත�ළ ඔබ ගමන් කරන්න 
ඕෙන්. පාසෙල්, පංසෙල් පිංකම්වලට ක්රියාත්මකව දායක 
ෙවන්න ඕෙන්. පුළුවන් ආකාරයට ෛමත්රී භාවනාව, බුදුග�ණ 
භාවනාව ජීවිතයට එකත� කරගන්න ඕෙන්. ඉහත කාරණා 
පිංවත් ළමා ඔබට පහසු ආකාරයට ජීවිතයට ළංකර ගතෙහාත් 
ඔබ තරැණ වියට පත් වනවිට ධර්මෙය් අවෙබෝධාත්මක 
දිශාවකට අවශ්ය ඉන්�ිය ධර්මයන් ඔබ ත�ළ වැඩිලයි 
පවතින්ෙන්. 

ෙලෞකික සම්මා දිට් ඨීය සකස් කරගැනීමට අවශ්ය ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි විශ්වාසය, කර්මය කර්ම ඵල ෙකෙරහි විශ්වාසය, 
දානෙය් ශීලෙය් ආනිශංස පිළිබඳ විශ්වාසය, අම්මා තාත්තාෙග් 
ග�ණය පිළිබඳ විශ්වාසය, මරණින් මත� උපදිනවාය කියන 
විශ්වාසය ඔබ ත�ළ සකස් ෙවනවා. ධර්ම මාර්ගය ත�ළ ගමන් 
කිරීෙමන් ෙදමාපියන්ට, ග�රැවරැන්ට කීකරැභාවයත්, 
කීකරැභාවය නිසාම ග�ණාත්මක අධ්යාපනයක�ත්, ෙම් සියල්ල 
ෙහ්ත�ෙවන් ෙලෞකික සම්මාදිට් ඨිය සකස් කරගත් ග�ණාත්මක 
වැඩිහිටිෙයක්  බවටත් ඔබ පත්ෙවනවා. 

ෙමතැන ඉදන් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්ය ආකාරයට ධර්ම 
මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. ඉහත මාර්ගෙය් හික් මීෙමන් ඔබ 
ෙපරට පැමිණිෙයාත් පමණයි තරැණ ජීවිතෙය්දීම චත�රාර්ය 
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සත්යය ධර්මෙය් සැබෑම අර්ථය ඔබ ඔෙබ් ජීවිතයට එකත� 
කරගන්න ද� ෙවන්න. එෙස් ෙනාවුණෙහාත් පින, පව 
හඳුනන්ෙන් නැති අනාගත ෙලෝකෙය් සමාජිකෙයක්  ෙවන්න 
ඔබටත් සිදුෙව්වි. 
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ප්රඥාෙව් පහන් සිෙළන් 
රැෙයහි අඳුර දුරැකරන්න 

 

භි�ුවක්  ධර්ම සාකච්ඡාවක්  රාත්රිෙය් පවත්වනවිට එක 
මහත්මෙයක්  නිතර නිතර ඔරෙලෝසුව ෙදස බැලුවා. එම පිංවත් 
මහත්මයාෙග් හැසිරීම ත�ළින් භි�ුව අදහස්  කෙළ් ‘දැන් පරක් ක� 
වුණා’ කියන කාරණයයි. දැන් එම මහත්මයාට අවශ්ය ෙගදර 
ගිහින් නිදාගන්න. ෙම් වෙග් රාත්රින් ල� කීයක්  අෙප් ජීවිත 
සමග ෙගවී යන්න ඇතිද? ෙගවීගිය සෑම රාත්රියක් ම අවසන් 
වූෙය් එළිවීෙමන්ය. නින්ද පමණක් මයි රාත්රෙය් අර්ථය වුෙණ්. 
දවල් සහ රාත්රි කියන්ෙන් අපි සාදාගත් සම්මුතීන් ෙදකක්  
පමණයි. ධර්මවෙබෝධයට දවල්ද, රාත්රියද කියලා ෙවනසක්  
නැහැ. ධර්මවෙබෝධය ලැබූ උත�මන් වහන්ෙස්ලා ධර්මය 
අවෙබෝධ කරගන්ෙන් හුඟාක් ම ඉර පෑයීමට ප්රථම අළුයම් 
කාලෙය්දී. ඒ කියන්ෙන් සංකීර්ණ වු දවාලට වඩා රාත්රිෙය් 
අවසන් යාමය ධර්මාවෙබෝධයට හිතකර නිසාමයි. 

මාරයා ෙනාෙයක්  කාම සිත�විලිවලින් ඔෙබ් රාත්රය පුරවා 
තිෙබන්ෙන්. කාමෙය් ෙදාරග�ළු විවරකර ගැනීමට රාත්රියට 
අතවනන ඔබ, ධර්මයට හිතකර රාත්රියක්  හැමදාමත් මාරයාට 
පාවා ෙදනවා. රාත්රිය සුන්දර ෙවන්ෙන් ඇස නිදිෙනාගන්වා 
ෙකෙලස්  නිදිගැන්වීමට ඔබ ද� වුවෙහාත් පමණි. ෙකෙලස්  
නිදිගැන්වු රාත්රියක සිතක ඇතිවන අපුරැ ධර්මෙය් රටා 
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නින්ෙද් හිස්  අර්ථය අභිබවා ගිය, ෙලෝකෙය් හිස්  අර්ථය පිළිබඳ 
සිත�විලි වලින් ඔබව අවදි කරවනවා. 

භි�ුවෙග් භි�ු ජීවිතෙය් සුන්දරම ෙමාෙහාත එක් තරා 
රාත්රියක්  කීෙවාත් එය නිවරැදියි. භි�ුවකෙග් ගිහි ජීවිතෙය් 
ෙගවාදැමු සමහර රාත්රන් හරිම ත�ච්චයි. ඒවා මාරයාටම අයිති 
රාත්රී කාලයන්. මාරයාට අයිති රාත්රන් කමටහන් කරෙගනයි 
භි�ුව මාරයාෙගන් රාත්රිය උදුරාගත්ෙත්. කාමයන්ෙග් නිරැවත 
හඹායන සුපුරැදු අවිචාරවත් රාත්රියක, කාමයන් සකස් කර ෙදන 
සිෙත් නිරැවත ෙහළි කරගැනීමට, ඒ අතීත අත්දැකීම් ෙගාඩාක්  
උපකාරීවුණා. රාත්රයක ඇති නිහැඬියාව ත�ළ සැඟවී ඇති 
ධර්මෙය් රසය, නිදි ෙනාලබා අවදිභාවය ත�ළින්මයි ඔබ 
මත�කරගත යුත්ෙත්. එවැනි සුන්දර රාත්රියක්  ‘නිදිමතයි’ කියලා 
භි�ුව එදා අතහැරියානම් නින්ද විසින්ම ෙම් සටහන ලියන 
සුන්දර රාත්රියත් ෙගාරව ෙගාරවා නිදන රාත්රියක්  බවට 
පත්ෙවනවා. රාත්රිෙය් නිහැඬියාව ෙගාරහැඩි නින්දකට යට 
ෙනාකර පිබිදුනාවු මනසකින් නින්ෙද් ආදීනව දකින්න. දීර්ඝ 
නින්ද ඔබට කර ඇති විනාශය සුළුපටු ෙනාවන බව ඔබට 
ෙපෙනනු ඇත. 

ෙනානිදා පහන් කරන රාත්රියකමයි ඔබත් මමත් කවදාහරි ධර්මය 
අවෙබෝධ කරගන්ෙන්. ඒ නිසා නින්දට ෙදන වටිනාකම 
ෙනානින්දට දී ෙනානිදන රාත්රියක පිංවත් ඔබ ධර්මය 
අවෙබෝධ කරගන්න. භි�ුව ෙම් සටහන ලියනවිට ෙව්ලාව 
රාත්රි 1.30 යි. බදුල්ල ෙකාළඹ මාර්ගෙය් ගමන් කරනා බසයක්  
ෙව්ගෙයන් යනවා ඈතින් ඇෙසනවා. ෙම් ෙමාෙහාෙත් බසෙය් 
රියදුරැ මහතා හැර අන් සියලුෙදනාම නින්ෙද් පසුෙවනවා 
ඇති. රියදුරැ මහතාටත් නින්ද ගිෙයාත් ක�මක්  ෙව්විද? නින්ද 
නිසා ඔබ විතරක්  ෙනාෙව් සියල්ලන්ම විනාශයටයි ප්රමාදයටයි 
පත්ෙවන්ෙන්. ෙම් නිදිගත් රාත්රෙය්දී සුන්දර වූද, අසුන්දර වූද, 
බියජනක වූද සිහින ඔබ දකිනු ඇත. එම සිහින නිසාම දිවා 
කාලෙය්දී ඔබ ලැබුවාට වඩා වැඩි සත�ටක්  ලබනු ඇත. නමුත් 
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ඔබ ෙම් දකින්ෙන් එළිෙවන සිහිනයකි. ඒත් පිංවත් ඔබ ෙම් 
රාත්රිෙය්දී සමාධිමත් සිතක්  සකස්  කර ෙගන අවදිෙයන් 
පසුවුනානම් ෙලෝකෙය් සුන්දර අසුන්දර ෙද් ඔබට සමාධිෙයන් 
ෙපෙනනු ඇත. සුන්දර වු ෙදමාපියන්ද අසුන්දර වු 
අමනුෂ්යයින්ද ඔබට ෙපනී ෙනාෙපනී යනු ඇත. ඔබ ෙම් 
දකින්ෙන් එළිෙවන සිහිනයක්  ෙනාව නින්දට වටිනාකමක්  
ෙදන ෙලෝකයාට ෙනාෙපෙනන යථාර්ථයයි. 

සමනළ වැව ජලාශය ෙදසින් හමා එන සිහින් සුළං රැළි 
නින්දකට අවශ්ය සියලු පහසුකම් සැපයුවත් පංචනීවරණ 
යටපත්ව ගිය සිත නින්දකට මැලිකමක්  දක් වනවා. ෙනානිදා 
පහන් කරන්න කීවාම ඔබ වැරදි අර්ථෙයන් ගන්න එපා. සෑම 
මනුෂ්යෙයක�ටම නින්ද අවශ්යයි. නමුත් එය දීර්ඝ ෙගාරහැඩි 
නින්දක්  ෙනාව උපරිම පැය පහකට සීමාවියයුත� නින්දක් . 
රාත්රිය ෙනානිදා සිටීම මානසික ෙරෝගීන්ෙග්ද ල�ණයක් . 
එෙහයින් ඔබ ප්රෙව්ශම් විය යුත�යි. අත්යාඅවශ්ය ෙකටි 
නින්දකට ඔෙබ් ජීවිතෙය් ඉඩ ලබාෙදන්න. එෙස් 
ෙනාවුනෙහාත් ඔබ මානසික ෙරෝගිෙයක්  විය හැකිය. ඔබ 
සිතන සෑම සිත�විල්ලක්  ත�ළම විඤ්ඥාණය බැසෙගන ඇත. 
විඤ්ඥාණය නැමති මැජික් කරැවා උපාසක, උපාසිකා කියන 
රෑපයක්  නිර්මාණය කරනු ඇත. ධර්මෙය් අර්ථය සෑම විටම 
අන්තයට ෙනාගිය මධ්යම ප්රතිපදාව ත�ළට ෙගානුවී ඇත. 
එෙහත් ඔබ ධර්මය අවෙබෝධ කරගන්නා රාත්රිය නම් ෙනානිදා 
පහන් කරනු ඇත. එය ඔබ නිදිගත් භවගමෙන් ෙනානිදා පහන් 
කළ අර්ථවත්ම රාත්රය වනු ඇත. ෙම් කරැණු ඔබට සටහන් 
කරන්ෙන් ඔබ ත�ළ වීර්යක්  ඇතිකරගනිමින් ධර්ම මාර්ගෙය් 
ෙපරට යන්න අවශ්ය ශක් තිය ලබාදීමටය. අතීතෙය් වැඩසිටි 
රහතන් වහන්ෙස්ලාෙගන් සමහරක්  රහතන් වහන්ෙස්ලා 
අවුරැදු පහක දහයක කාලයක්  කවදාකවත් නිදාෙගන නැහැ. 
ෛවද්ය මතයන් අනුව නම් වර්තමානෙය් ඉහත කරැණු 
ප්රතික් ෙෂ්ප ෙවන්නත් පුළුවන්. ජීවිතයට අවශ්ය සැබෑම නින්ද, 
සැබෑම විෙව්කය ජීවිතයට ලැෙබන්ෙන් සමාධිමත් සිෙතන්මයි. 
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දහවල් කාලයට භි�ුව වැඩසිටින ක�ටිය ඉදිරිපිට සමනලවැව 
ජලාශය ෙහාඳින් ෙපෙනනවා. ජලාශෙය් ජලය හුඟාක්  
අඩුෙවලා. ජලය ගලායාමක්  නැහැ. එකතැන නතරෙවලා. ෙම් 
රාත්රීෙය් භි�ුවෙග් සිතත් ඒ වෙග්මයි. සිත�විලිවල ගලායාමක්  
නැහැ. සිත�විල්ලක්  සකස්  වුෙණාත් එය ධර්ම 
මනසිකාරයක් මයි. පංචනීවරණයි සිත�විලි. ඉදිරියට 
තල්ලුකරන්ෙන්. පංචනීවරණ යටපත් වු සිතට ගලායන්න 
තල්ලුවක්  ලැෙබන්ෙන් නැහැ. පංචනීවරණයි සිත භවයට 
තල්ලුකරන්ෙන්. දීර්ඝ සුවදායක නින්දක්  ඔබ 
බලාෙපාෙරාත්ත�වන්ෙන් ෙහට දවසට වඩාත් වැඩි වටිනාකමක්  
අයිතිකර ෙදන්නටයි. ඔබ නිදාගන්ෙන්ද තෘෂ්ණාව කෙර් 
තබාෙගනය.ෙමවන් ෙමාෙහාතක ඔබ නිදිපැදුෙර්දී මියගිය 
ෙහාත් උපාදානය සකස් ෙවන්ෙන් ෙහට දවෙස් ෙයාදාගත් 
වැඩරාජකාරීන්ටමය. බලාෙපාෙරාත්ත� සහගත නින්ෙද් ඇති 
ෙනාවටිනා කම දකිමින් අතීත, අනාගත, වර්තමාන පංච 
උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යබව දකිමින්ම ලබන නින්ද සුවදායිම 
නින්ද බව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණා කරනවා. 
එෙහයින් සෑම රාත්රයකම සිත බලාෙපාෙරාත්ත�වලින් හිස් කර 
නිදාගැනීමට පුහුණුවන්න. නාසය අගට සිත ෙයාමුකරමින් 
ආශ්වාසය ප්රශ්වාසය දකිමින්ම නින්දට යන්න. ධර්ම මාර්ගෙය් 
ගමන් කරන ෙයෝගාවචර පිංවත් ඔබට ථිනමිද්දය පහවගිය 
ෙනානින්ෙද් වටිනාකම ෙහාඳින් වැටහිලා ඇති. 

රාත්රීය ගැන කතාකරන විට රාත්රය ආෙලෝකවත් කරන පහන් 
ආෙලෝක 28 ක්  අටවිසි බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා ෙවනුෙවන් 
භි�ුව වැඩසිටින ක�ටියට ෙපෙනන ෙනාෙපෙනන මානෙය් 
පත්ත�ෙවනවා. ෙම් සුන්දර ෙමාෙහාෙත් අටවිසි බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ලා උෙදසා දවෙස් 24 පැෙය්ම පහන් ආෙලෝක 28ක්  
දල්වන අපි අතීතෙය් වැඩසිටියාවු ල� ගණනාවක්  වු 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා උෙදසා පහන් ආෙලෝක දැල්වීමට 
ගියෙහාත් එය ෙකෙස්නම් අවසන් කරන්නද? සංසාරයක්  
පුරාවට බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා උෙදසා අපි දැල්වූ පහන් 
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ආෙලෝකයන් එක පිඩක් ෙකාට ගතෙහාත් එය සූර්යාෙග් 
ආෙලෝකය පරාද කරනු ඇත. සූර්යාෙග් ආෙලෝකය අභිබවා 
යාමට සමත් ආෙලෝක පූජාවන් සංසාරයක්  පුරාවට අතීත 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා උෙදසා පුජාකර ඇති අපි ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා උෙදසා පුජාකර ඇති 
අපි ෙම් ෙමාෙහාෙත් බුදුජාණන් වහන්ෙස් උෙදසා දල්වන 
පහන් ආෙලෝකය සඳ හිරැ ෙනාමැති කළුවර රැයක නිවීගිය 
ෙහාත් අපට අන්ධකාරෙය් අතපත ගෑමට සිදුවනු ඇත. එයින් 
අදහස්  වන්ෙන් දැල්වු සෑම පහන් වැටියක් ම නිවී ෙගාස්  ඇතිය 
යන්නයි. එෙස්නම් පිංවත් ඔබ දැන් ෙමතනින් නවතින්න. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඔබ ඉදිරිෙය් තබා ඇති 
මාර්ගය පිළිගන්න. සියලු සංස් කාරෙයෝ අනිත්යයයි කියන 
සම්බුදු වදනම ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළින් අර්ථයක්  ෙදමින් 
සංස් කාරයන්ෙග් ශක් තිය සංස් කාර නිෙරෝධය උෙදසාම 
ප්රෙයෝජනයට ගන්න. සුදත්ත සිටුත�මා තම මිත�රාෙගන් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් යාබද නගරයක වැඩසිටිනවාය කියන 
වචනය ඇසුන සැනින් සඳ, හිරැ ෙනාමැති රැයක ආෙලෝක 
කිරීමට සමත් සිෙත් ප්රභාෂ්වර භාවය ත�ළින් ආෙලෝකය 
උපදවාෙගන ඝන අන්ධකාර රාත්රියක්  ආෙලෝකමත් කළ 
ආකාරයට පංචනීවරණ යටපත් වු සිෙතන් ෙකෙලස්  අඳුර 
විනිවිද යන ප්රඥාෙව් ආෙලෝකය තමා ත�ළින්ම නිපදවා ගැනීමට 
ද�ෙවන්න. අතීත සංසාරයක්  පුරාවට බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ලා උෙදසා ඔබ දැල්වු පහන් ආෙලෝකයන්ෙග් 
සංස් කාර ශක් තිය ඔබෙග් භවයට කැමති සිතට බෙය් සැඟවී 
ඔබ ත�ළ බලාසිටින්ෙන් ෙමෝදුවී විපාකදීමට සුදුසු පරිසරයක්  
ඔබ ත�ළ ඔබ ෙගාඩනගා ගන්නා ත�රැය. ප්රමාදය ඇත්ෙත් ඔබ 
ත�ළමය. ෙම් ප්රමාදෙයන් ඔබට අප්රමාදී භාවයට පත්කරන්ෙන් 
ශ්රද්ධාවත්, වීර්යත්, හිsරිඔතප් කියන කාරණා පමණක් මය. අපි 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් ප්රමාදයට පත්වුෙනාත් අනාගතෙය් ඇතිවන 
අබුද්ෙධෝත්පාද කාලවලදී ඔබ මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් සිටියද, දිව්ය 
ෙලෝකෙය් සිටියද ෙතරැවන් කියන වචනය එහි අර්ථය 
අත�රැදහන් වනු ඇත. එදාට අපට සිදුවනුෙය් මිත්යාදෘෂ්ටික 
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ධර්මයන්ට පහන් පත්ත� කිරීමටය. අතීතෙය් අබුද්ෙධෝත්පාද 
කාලවල අපි ගත කළ ෙමවැනි මිත්යාදෘෂ්ටි භාවයන්ද ඒවාෙය් 
ආභාෂයන්ද ෙමෙතක්  අපිට ධර්මය අවෙබෝධ කරගැනීෙම් 
මාර්ගෙයන් බැහැරව තැබීමට ෙහ්ත�වනවාද වියහැකිය. ෙම් 
සියල්ල ත�ළින් අපි දැකිය යුත්ෙත් භවෙය් අනත�රැදායක බවයි. 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් ෙතරැවන් උෙදසා ඔබ ජීවිතය 
අතහරින්න බියෙවන්න එපා. ජීවිතය මරණයට දමන්න. ඒ 
කියන්ෙන් ඔබ ෙකෙලස්  සිඳ දමන්න. ජීවිතය බැඳී තිෙබන්ෙන් 
තෘෂ්ණාව නිසාමයි. ඔතන තමයි අවෙබෝධෙය් මග සැඟවී 
තිෙබන තැන. ඔය තැන ඔබ පහදා ගත යුත�මයි. ඔබ තවමත් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උෙදසා ජීවිතය අතහැරීමට සූදානම් 
නැතිනම් එහි ෙත්රැම ඔබ තවම බුදුරජාණන් වහන්ෙස් කවුද 
කියන කාරණය තවම අවෙබෝධකරෙගන නැහැ. ඔබ ත�ළ 
බියක්  තිෙබනවා, සැකයක්  තිෙබනවා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශණා කළ ධර්ම මාර්ගය ෙකෙරහි. ෙකාටින්ම තවම සූදානම් 
මදිය කියන විචිකිච්චාව තිෙබනවා. ෙම් ක�මන ආකාරෙය් 
සිත�විල්ලක්  සකස්  වුවද එය සිතක්  පමණක් ම බව දකින්න. 
ඊෙය් දවෙස් ඔබට ෙක්න්තියක්  ඇතිවුනානම් ෙම් ෙමාෙහාෙත් 
එම සිත තිෙබනවාද? එම සිත දැන් ඔබට අයිති නැහැ. ෙක්න්ති 
සිත අනිත්ය වී ගියා. නමුත් ඉන් සකස්  වුන අක�සලය ඔබට 
විපාක පිණිස ඔබ පසුපසින්ම එනවා. ෙක්න්තිය ඔබට අයිති 
නැති වුණාට එහි අක�සල් විපාකය ඔබට අයිතියි. අනිත්යවන 
ෙද්වල් නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසාම භවගාමී සංස් කාරවලින් 
අපිව පිෙරනවා. සංස් කාරයන්ෙග් බර දරාගන්න බැරි 
විඤ්ඥාණය නිරත�රැවම ෙව්ගවත් භාවෙයන් ක්රයාත්මක 
ෙවන්ෙන්. සිතක්  හඳුනාගන්න ෙපරාත�ව තව තව සිත�විලි 
සකස්  ෙවනවා. ෙමතනදි අප උදාසීන ෙවනවා. වැල යන අතට 
මැස් ස ගහනවා වෙග් සිතට අයාෙල් යන්න ඉඩෙදනවා. දැන් 
සිත භවයට ෙතෝතැන්නක් . පිංවත් ඔබ ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් උෙදසා දල්වන සෑම පහන් ආෙලෝකයක්  ත�ළින්ම 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් රෑපකාය ෙනාව බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශණා කර වදාල ධර්මය දකින්න ද� ෙවන්න. 
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පහෙන් ආෙලෝකයට ඔබ බැඳුෙනාත් ඔබ ඒ බැෙඳන්ෙන් 
භවයටය. එම පහෙන් ආෙලෝකය අනිත්ය යන දැක් ම ඔබ ත�ළ 
ඇතිකරගතෙහාත් දැල්වුනාවු පහන් ආෙලෝකය ත�ළින් ඔබ 
දකින්ෙන් ධර්මයයි. ආමිස පූජාවන් පැවත්වීමට කැමත්තක්  
දක් වන සියලු පිංවත�න්ලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උෙදසා කරන 
ආමිස පුජාවන් ත�ළින් අනිත්ය සංඥා මත�කර ගැනීමට ද� 
ෙවන්න. 
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ශීලය සැබැවින්ම ක�මක්  උෙදසාද? 
 

ශීලය කියන්ෙන් ෙබාෙහෝම ආකර්ෂණීය ෙදයක් . සිත� සිත� 
සම්පත් ලැෙබන ෙදයක් . එය ශීලෙය් දිට් ඨදම්මෙව්දනීය ක�සල් 
විපාකය. 

නමුත් ශීලය ත�ළින් ඇති වන හික් මීමක්  තිෙබනවා. ඒ හික් මීම 
ෙපෝෂණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙනක් ඛම්මය ත�ළින්. ෙම් 
ෙනක් ඛම්ම සිත විසින්, ශිල්පද ආර�ා කරගැනීම නිසා දායක 
පිරිස් වලින් ලැෙබන සිව්පසය විනයානුක�ලව පාලනයට 
යටත්කර ගන්නවා. එම හික් මීම නිසාම භි�ුන් ද�ෙවනවා 
ශීලය, සමාධිය උෙදසාම තමා ත�ළින් ෙපළගස් වා ගැනීමට. එම 
ද�භාවය නැතිෙකනා ශීලෙය් දිට් ඨදම්මෙව්දනීය ක�සල් 
විපාකයන් ලැෙබනවිට ශීලය නිසාම ශීලෙයන් පිරිෙහනවා. 
ශීලෙය් උත�ම් හරයන් ආර�ාකරෙගන ජීවත්ෙවන ෙගෞරවණීය 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලා පන්සල ආරණ්යය ෙභ්දයකින් ෙතාරව 
අප්රමාණ සංඛ්යාවක්  ෙම් පින්බිෙම් වැඩසිටිනවා. එය අපි 
කාටත් සැනසීමක් . ශීලෙයන් පරිපූර්ණ භි�ුව ද�ෙවන්න 
ඕෙන්. මුළු ෙලෝකයම තමාට ලැබුණත් තමාෙග් ප්රමාණය 
ෙමාකක් ද කියලා දැනගන්න. අපෙග් ප්රමාණය තමයි සතර 
රියන ප්රමාණය. ෙම් ෙමාෙහාෙත් භි�ුව වැඩසිටින පැදුෙර් 
ප්රමාණය මෙග් ප්රමාණය කියලයි භි�ුව සිතන්ෙන්. 
සුෙඛෝපෙභෝගී භාවයන් අපට ලැෙබන්ෙන් පින නිසා. ජීවිතය 
ත�ළින් රකින ශීලෙය් ආනිසංස නිසා. ෙකාටින්ම ෙම්වා 
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සංස් කාර. සංස් කාරවල ස් වභාවය අනිත්යයි. අනිත්යවන ෙද්වල් 
අපිට ලැෙබනවිට අපි ඒවාට බැඳුෙණාත් දුකටයි අපි 
බැෙඳන්ෙන්. 

පින්වත් ඔබ ෙමෙහම සිතන්න පුළුවන්. ෙලෝකයාෙගන් 
ලැෙබන සුෙඛෝපෙභෝගී බව අපි පරිහරණය කළාට අපි ෙම්වාට 
ඇෙලන්ෙන් නැහැෙන් කියලා. අවංකවම ඔබ ෙනාඇෙලන 
ෙකෙනක්  ෙවන්න පුළුවන්. ඔබ එවැනි සුවිෙශ්ෂී පුද්ගලෙයක්  
නම් ඔබ ධර්මයට පරමාදර්ශී පුද්ගලෙයක්  ෙවන්න ඕෙන්. 
එවැනි පරමාදර්ශී පුද්ගලෙයක්  කවදාකවත් තමා ප්රමාදයට 
පත්ෙනාවුෙණාත්, තමා අනුගමනය කිරීෙමන් අනුන්ද ප්රමාදයට 
පත්ෙව්ය යන්න සිතමින් ඉන් බැහැර ෙවනවා. ෙමතැනදී 
තමන්ෙග් පහසු විවහරණයත් අන්යයන් ෙකෙරහි ආදර්ශවත් 
භාවයත් ෙදකම සිදුෙවනවා. මහාකශ්යප මහරහතන් වහන්ෙස් 
ගතකළ උත�ම් චර්යාවන් ත�ළින් ඉහත ආදර්ශයන් අෙප් 
ජීවිතවලට ෙහාඳින් ගළපාගන්න පුළුවන්. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් වර්ණනා කරනවා මහාකාශ්යප 
මහරහතන් වහන්ෙස්වම ආදර්ශයට ගන්න කියලා. 

ශාසනික පිරිහීම් මැද ධර්ම විනය ෙදක දරාෙගන 
සිටින්නාටමයි මහා සංඝරත්නය කියන්ෙන්. මන්ද 
උන්වහන්ෙස්ලා ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඉක් මවා 
යන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකයා ෙකෙරහි හුදු කරැණාව, අනුකම්පාව, 
ෛමත්රය ෙහ්ත�ෙවන් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණාකර වදාළ 
ධර්ම විනය මාර්ගෙයන් බැහැරට යනවානම් ඒ ෙමාෙහාෙත්දීම 
අපි ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් මහා කරැණා ග�ණය 
අභිෙයෝගයට ලක්  කරනවා. 

අපි අනුකම්පාව වශෙයන් දකින්ෙන් ෙමෝහය මුසු අනුකම්පාව. 
ඉන් ෙකෙරන්ෙන් පුද්ගලයා දුකට ඇද දැමීමක් මයි. බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ලාෙග් මහා කරැණාව සත්වයා දුෙකන් බැහැරට 
ගැනීමයි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලාෙග් 
මහාකරැණාව නිසාම වැරදි කරන්නා එක වරම ප්රතික් ෙෂ්ප 
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කරන්ෙන් නැහැ. විනය කාරණා ත�ළින් නැවත නැවත පිරිසිදු 
භාවයට පත්ෙවන්න අවස් ථාව ලබාෙදනවා. වැරදි කරන 
ස් වභාවෙයන් යුත් සිතක�යි අපි වැරදි ෙනාකරන ස් වභාවයකට 
පත්කරගන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. එතැනදී වැරදි ස් වභාවිකයි. 
නමුත් වැරැද්ද වැරැද්ද වශෙයන් දකිමින් නිවැරදිවීමට අවශ්ය 
උවමනාව අප ත�ළ තිබිය යුත�යි. 

ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනෙය් අග්ර දායිකාව වන විශාඛා 
උපාසිකාවෙග් ෙහළිකිරීම් නිසා භි�ු, භි�ුණීන්ට විනය 
කාරණා කීපයක් ම බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පනවා තිෙබනවා. 
ෙම් ෙහළිකිරීම් ඇය සිදුකෙළ් ශාසනය ෙකෙරහි සැබෑම 
ගරැත්වය නිසා. ෙම් සියල්ල ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාව 
සකස් වුන සන්තානවල ල�ණයක් මයි. 

ෙම් ෙලෝකෙයන් ප්රාතිෙමෝ� ශීලය සම්පූර්ණෙයන්ම 
අත�රැදහන්ව යන්ෙන් ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව ඇතිකරගත් 
අවසාන උපසම්පදා ස් වාමීන්වහන්ෙස් අපවත්වන 
ෙමාෙහාෙත්යි. ඉන් පසු ෙලෝකෙය් ඇත්ෙත් ශීලය ප්රතික් ෙෂ්ප 
කළ අර්ථෙයන් ගිලිහුණු බුදුදහමකි. සැබෑ ධර්මය අත�රැදන්ව 
ෙගාස් ය. චත�රාර්ය සත්ය ධර්මෙය් මුල්ම ආර්ය සත්යය වන 
දුක ෙවනුවට ‘ෙලෝකය සැපය, එම සැප සුවෙස් විඳින්න. 
තරගකාරී ෙලෝකෙය් ඔබත් ෙහාඳ තරගකරැවක� වන්න. 
අවසානෙය් මැරිලා නිවන් දකින්න’ කියන ධර්මයක්  එවිට 
ඔබට ඇෙසනු ඇත. අපි ෙම් ගාට ගාට යන්ෙන් ඔය තැනටය. 
අතීත සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන දහස්  ගණනක්  අත�රැදහන් 
කරවීමට අපිත් හවුල් ෙවලා ඇති. ඒත් ෙම් ෙගෞතම සම්මා 
සමුබුද්ධ ශාසනයට එක දිනයක්  ෙහෝ වැඩිපුර ආයුෂ ලබාදීමට 
මම සිල්වත් ෙවනවාය කියන අධිෂ්ඨානය අපි එකිෙනකා 
ඇතිකරගතෙහාත් ඒ ක�සලෙයන්ම ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල 
ශ්රද්ධාවට ඔබ සමීපෙවනු ඇත. ත�න් ෙලෝකයටම අමිහිරි 
පණිවිඩයක්  වන ‘ශාසන අත�රැදන්වීම’ තව තවත් ඈතට 
තල්ලූකරදමමින් උත�ම් සිල්වත් ජීවිත ගතකරන උපසම්පදා 
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ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා දහස්  ගණනක්  ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙම් 
උත�ම් ෙද්ශෙය්ත් ෙලෝකය ත�ළත් වැඩසිටිනවා. ෙමතැනින්මයි 
ශාසනෙය් අර්ථය සුරැකිව පවතින්ෙන්. 

ගිහි පින්වත් මහත්මෙයක්  භි�ුවකෙගන් විමසුවා 
හාමුදුරැවෙන් ශීලෙයන් ෙතාරව ධර්මය දැකීෙම් ෙහෝ ධර්මය 
අවෙබෝධ කරගැනීෙම් හැකියාව තිෙබනවා ද කියල. යම් 
පින්වෙතක්  ප්රකාශ කරනවානම් ශීලෙයන් ෙතාරව ධර්මය 
දැකීෙම් හැකියාවක්  තිෙබනවාය කියල එය මිත්යාදෘෂ්ටියක් . ඔහු 
ෙහෝ ඇය නිවන් මාර්ගය වන ආර්යඅශ්ඨාංගික මාර්ගයයි ඒ 
ප්රතික් ෙෂ්ප කරන්ෙන්. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය ප්රතික් ෙෂ්ප 
කළ සැනින් ඔහු ෙහෝ ඇය බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ත්, 
උන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මයත් යන ෙදකම 
ප්රතිෙ�්ප කරනවා. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය්දී කාරණා 3 
ක් ම උත�ම් ශීලය උෙදසා බුදුරජාණන් වහන්නෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා. ඒ කාරණා නම් සම්මා වාචා, සම්මා කම්මන්ත, 
සම්මා ආජීව කියන අංග ත�නයි. ෙම් ත�ෙනන් ෙතාරව ආර්ය 
අෂ්ඨාංගික මාර්ගයක්  නැහැ. ශීලය ත�ළින්මයි සමාධිමත් සිතක්  
සකස් කර ෙදන්ෙන්. සමාධිමත් සිතමයි ඔබව ප්රඥාව ෙදසට 
ෙයාමුකරන්ෙන්. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව වැඩසිටින 
කාලෙය්දී එක්  ගාථාවක්  ඇසූ පමණින් ධර්මය අවෙබෝධකරගත් 
උත�මන් සිටියා. ඒ ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයම 
ඉලක් කකර පැමිණි උත�මන්. ඒ අය තම අතීත භවයන්හිදී 
ශීලය සම්පූර්ණ කරෙගනයි පැමිණ තිබුෙණ්. වර්තමානෙය්දී 
අපි එෙහම ෙනාෙවයි. අතීත භවයන්හිදී වීර්යය මදභාවය 
නිසාම, ෙලෞකික සැපයන් උෙදසාමයි ශීලය ආර�ාකරෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ඒවා ක�සල් සංස් කාර හැටියට විපාක දීලා 
අවසන් ෙවලා. එම නිසා ෙවනත් අර්ථයන් ත�ළින් ෙනෙමයි, 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාවත්, ශීලයත් ත�ළින්මයි ඔබ නිවීෙම් 
මාර්ගය අර්ථවත් කරගත යුත්ෙත්. ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් 
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ප්රඥාව වැඩීම උෙදසාම ගැෙනන සම්මා සංකප්ප අංගය 
ෙපෝෂණය වන්ෙන්ද, වැෙඩන්ෙන්ද, ශීලය ත�ළින්මය. ශීලෙයන් 
ෙතාරව අව්යාපාද, අවිහිංසා, ෙනක් ඛම්ම සංකප්පයක්  ගැන 
සිතීම විහිළුවකි. ෙම් ෙනක් ඛම්ම සිතමයි, පිංවත් ඔබට අතීත 
ශීලයන්ෙග් ශක් තිය, අනිත්ය බව අවෙබෝධකර ෙදන්ෙන්. 

ශීලය නැමැති සංස් කාර ධර්මෙය් අනිත්යභාවය අවෙබෝධ 
කරගැනීමට පිංවත් ඔබට ෙම් ෙමාෙහාෙත් උපකාර වන්ෙන්ද 
ශීලයයි. ෙම් උත�ම් ශීලය ත�ළින්මයි ශීලෙය්ද අනිත්යභාවය 
ඔබට පසක්  කරෙදන ෙනක් ඛම්ම සිත සකස් ෙවන්ෙන්. ඒ 
නිසාම ශීලය කියන කාරණය, දස ක�සල් කියන කාරණය 
දක් වාම ඉදිරියට ෙගනයැමට පිංවත් ඔබ ද�ෙවන්න ඕෙන්. 
ශීලෙයන් ෙතාරව ලබන සමාධිය මිච්ජා සමාධියක් මයි. එය 
ඔබව ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙයන් බැහැර කරනවා. ශීලය 
ත�ළින් විකසිතවූ සම්මා සමාධියමයි නිවීෙම් මාර්ගෙය් අර්ථය 
ෙවන්ෙන්. 
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වන්දනාවක සැඟවුණු රහස 
 

ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව සකස් කරගත් ජීවිතයක්  ගිහි ෙව්වා 
පැවිදි ෙව්වා කවදාවත් අසරණෙවන්ෙන් නැහැ. ඔහු ශක් තිමත් 
ෙපෞරැෂත්වයක්  ඇතිකරගන්න ෙකෙනක්  ෙවනවා. ෙමාකද 
ඔහු ධර්මය ත�ළින් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ග�ණයත් ඥාණයත් 
දැක් ක ෙකෙනක් . ෙම් ෙලෝකධාත�ව ත�ළ ඇති අෙයෝමය ශක් තිය 
සරණගිය ෙකෙනක් . ඔහුට ෙපෙනන්ෙන් සුගතියමයි. දුගතිය 
ඔහුට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඔහු කථාකරන්ෙන් ධර්මයමයි. 
අධර්මයක්  කථාකරන්ෙන් නැහැ. ෙතරැවන්ෙග් අෙයෝමය 
ශක් තිය සරණගිය පිංවතා, පිංවතිය අනුනෙග් මුහුණ බලමින් 
කාෙගන් මට සරණක්  පිහිටක්  ලැෙබයිද ෙසායමින් ෙනායන 
බව බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. තමාෙග් 
ෙපෞරැෂත්වෙයන් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ශක් තිය පසුපසින් 
ඔහු නැගී සිටිනවා. නිරත�රැව සුගතිය දකිමින් ජීවත්වන නිසා 
ෙමාහුට බියක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ශද්ධාෙවන් බැහැරව ගිය කාට වුවද බිය සකස්  ෙවනවා. 
එෙහම ෙකනාමයි දකින දකින මනුෂ්යයාෙග් දකින දකින ෙද්ව 
රෑපයන්ෙග් මුහුණ බලමින් කාෙගන් මට පිහිටක්  ලැෙබයිද 
ෙසායමින් පිහිට ෙසායා යන්ෙන්. පිංවත් කළ්යාණ මිත්රෙයක්  
ඇසුරැ කරමින් ධර්මය ෙදස බලමින් ජීවත් ෙවන්න. ෙමතනදී 
ධර්මය කියන්ෙන් රෑප, ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ 
ධර්මතාවයන්ෙග් අනිත්යභාවයයි. කාෙග් මුහුණ බැලුවත් ඔබට 
ෙපෙනන්ෙන් ඔච්චරයි. ඔබ ත�ළ සකස්  ෙවන්ෙන්ද ඔච්චරයි. ඒ 
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නිසා අනුනෙග් මුහුණ බැලීම නවතා දමා අනුනෙග් මුහුණ 
බලන්න කියල අණ කරන ඔෙබ් සිත ෙදස බලන්න. එවිට 
ඔබට දැෙන්වි තමාෙග් මුහුණවත් ඔබට අයිති නැති බව. එෙහම 
එෙක් අනුනෙග් මුහුණ බලලා ෙමානවා අයිති කරගන්නද? 
භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් වැඩසිටින ක�ටිෙය් නුදුරැගෙම් 
උපාසිකාවක්  සිටිනවා. ඇය වෙයෝවෘද්ධ කාන්තාවක්  ඇය 
තමයි ගෙම් පන්සෙල් ප්රධාන උපාසිකාව. පසෙළාස් වක 
ෙපාෙහාය දවසට සිල්සමාදන් වුණා. පිරිසට මු�ිත ෙකාළවල 
ඇති බුදුග�ණ භාවනාව ශබ්ද නගල කියාෙදන්ෙන් ඇයමයි. 
පසුගිය දිනයක ඇය දැඩි ෙලස ෙරෝගාත�රෙවලා ෙරෝහෙල් 
නවත්තලා. ෙරෝහෙල්දී ඇයට ෙගාඩාක්  අසාධ්ය ෙවලා ඇයට 
හුස් ම ගැනීෙම් අපහසුව ඇති ෙවලා. ඇය හිතලා තිෙබන්ෙන් 
ඇය මැෙරන්නයි යන්ෙන් කියල. ඒ තරමට ඇය අසාධ්යෙවලා. 
නමුත් ෙකාෙහාමහරි ඇය මිය ගිෙය් නැහැ. නියමිත දිනෙය්දී 
භි�ුව ඇයෙග් නිවසට පිංඩපාතයට වඩිනවිට ඇය කියනවා 
හාමුදුරැවෙන් මැෙරනවාය කියන කාරණය ෙම් තරම් 
ෙව්දනාත්මක ෙදයක්  කියල තමා හිත�ෙව් නැහැය කියලා. 
මැෙරන්න යන ෙවලාෙව් තමන්ට ආපු බය මට කියාගන්න 
බැහැය කියල. ඇයට එම අසාධ්ය අවස් ථාෙව්දී තමා කරපු 
පිංකමක්  මතක් ෙවලා නැහැ. ෙලෞකික බැදීම්මයි මතකයට 
ඇවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒවා දමල යන්න බැහැය කියන බියමයි 
සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්. බලන්න ඇය ගෙම් පන්සෙල් ප්රධාන 
උපාසිකාව. අනුනට බුදුග�ණ කියාදුන්නත් තමා අමූලිකා 
ශද්ධාව ත�ළයි ඉඳල තිෙබන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙකාළයක්  
බලාෙගන බුදුග�ණ ප්රකාශ කළත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග්, 
ධර්මරත්නෙය්, සංඝරත්නෙය් සැබෑ ග�ණයත්, ඥාණයත් 
ෙකෙරහි විශ්වාසය සකස් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසාම ශීලෙයන් 
පරිපූර්ණත්වයට පත්ෙවලා නැහැ. ෙම් ෙහ්ත� ෙදක නිසාමයි 
මරණ ෙවලාෙව් බිය සකස් ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබ අනුනෙග් 
මුහුණු බලමින් යන්න එපා. ෙතරැවන්ෙග් ග�ණයන් ෙදස 
බලමින් ඉන් සකස් ෙකාටගන්නා ශක් තිෙයන් මරණ බිය 
පරාජයකර දමන්න. මරණ බිය ඔෙබන් බැහැර කරන්ෙන් 
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ෙදාස් තර මහත්තයාවත් ඖෂධවත් ෙනාව ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් ශ්රද්ධාව විසින්මයි. 

භි�ුව වැඩසිටිය ක�ටිෙය් සිට ගමට වඩින ෙබාරළු සහිත 
ග�රැපාෙර් වඩිනවිට පාපැදි ෙදකකින් තරැණ යුවළක්  භි�ුව 
ෙසායා පැමිණියා. එම ෙදපළ මීට කිෙලෝමීටර් 7ක්  පමණ එහා 
ගමක බව ප්රකාශ කළා. දැඩි අව්රශ්මිෙයන් සහ ෙතෙහට් ටුෙවන් 
පීඩා විඳිමින් සිටි ෙම් ෙදපළ මාර්ගය අසල ඇති 
දියකඩිත්තකින් දෑත් ෙදපා ෙදෝවනය කරෙගන වහ වහා 
පැමිණ ෙබාරළු ෙපාළව මත පසඟ පිහිටුවා දීර්ඝ ගාථා ෙපළක්  
කියමින් භි�ුවට වන්දනා කළා. එය එෙස් ෙමෙස් වන්දනාවක්  
ෙනාව. හදවතින්ම කළ වන්දනාවකි. අවංකව භි�ුව ඔවුන් 
ප්රකාශ කළ ගාථා ෙපළ කට පාඩමින් කියන්න දන්ෙන නැහැ. 
මහ අව්කාශ්ඨකෙය් ෙබාරළු ග�රැ පාර මත නළල බිම තබා 
පසඟ පිහිටුවා එම තරැණ ෙදපළ වන්දනා කරනවිට භි�ුව 
සිත�ෙව් ෙමාවුන් ෙදෙදනා ෙමානතරම් ෙගෞරවෙයන්ද ෙම් 
වන්දනා කරන්ෙන් කියලා. ෙමාවුන් ෙදෙදනා භි�ුව ෙකෙරහි 
යම් විශ්වාසයක්  ෙපරදැරිවයි ෙම් වන්දනා කරන්ෙන්. ඔවුන් 
විශ්වාස කරන්නාවු ඒ ග�ණය භි�ුව ත�ළ ෙනාතිබ්බානම් ඒ 
වන්දනාව ලබන විටම භි�ුවෙග් හිස පුපුරාවි කියල භි�ුවට 
සිත�නා. අපි සිතමු ඒ ෙදපළ විශ්වාස කළා භි�ුව ශීලෙයන් 
පරිපූර්ණ ෙකෙනක් ය කියල. එෙහම සිතල ඒ අය කරන 
ෙගෞරවණීය වන්දනාව ලබන භි�ූව ශීලෙයන් පරිපූර්ණ 
නැතිනම් ඒ ෙගෞරවණිය වන්දනාව ඉදිරිෙය් භි�ුවෙග් හිස 
පුපුරා යාවි. ෙමතනදි භි�ුවෙග් හිස පුපුරනවාය කියන්ෙන් 
හිස කෑලි කෑලිවලට කැඩී යනවා ෙනාෙව් හිස මානසික 
වශෙයන් අවුෙලන් අවුලටම පත්ෙවනවා. ඊටපස් ෙස් තමා 
කරන්ෙන් ෙමානවාද කියල තමා දන්ෙන් නැහැ. කතා කළ 
යුත� ෙදය කතා කරන්ෙන් නැහැ. කතා ෙනාකළ යුත� ෙදය 
කතා කරනවා. ෙකාටින්ම ඔහු මානසිකව අවුල් භාවයට පත් 
ෙවනවා. පිප්ඵලී කියන බමුණු තරැණයා සියතින්ම සිවුරැ 
ෙපාරවාෙගන බුදුරජාණන් වහන්ෙස් වැඩ සිටින ස් ථානය 
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ෙසායාෙගන යනවා. ඔහුට ඈතින් ෙපෙනනවා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් වැඩසිටිනවා. මින් ෙපර බුදුරජාණන් වහන්ෙස් දැක 
ෙනාතිබුණ පිප්ඵලී තරැණයා තමා ෙසායන උත�ම් ශාස් තෘන් 
වහන්ෙස් ප්රථම දැක් ෙමන්ම හඳුනා ගන්නවා. ඒ හඳුනාගත් 
ෙමාෙහාෙත් පටන් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උෙදසාම මෙග් 
පැවිද්ද ෙව්වා කියල සියතින් පැවිදි භාවයට පත්වී සිටි 
තරැණයා බිම දිගාවී ෙදාෙහාත් මුදුන් තබා මහෙපාළව මත 
පසඟ පිහිටුවා වන්දනා කරමින්මයි බුදුරජාණන් සමීපයට 
පැමිෙණන්ෙන්. එෙස් පැමිණ පිප්ඵලී තරැණයා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ට දක් වන ෙගෞරවය දැකපු බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා පිප්ඵලී තරැණයා කරන ලද ෙගෞරවණීය 
වන්දනාව මා සම්මා සම්බුද්ධත්වය අවෙබෝධ ෙනාෙකාට 
ලැබුවානම් මෙග් හිස සත් කඩකට පුපුරා යාවි කියල. යම් 
භි�ුවක්  තමා ත�ළින් ඇතිකර ගත්තාවු ග�ණයන් එම ග�ණයන් 
උෙදසා ගිහි පිංවත�න් විශ්වාසෙයන් කරන්නාවූ වන්දනාවන් 
පූජනීය ෙදයක් . ඒ වෙග්මයි අපි ෙම් කාරණා ෙදක වරදවා 
ගතෙහාත් එය ඒ තරමටම භයානක ෙදයක්  ෙවනවා. අපිට 
වන්දනා කරන පිංවත�න් බලාෙපාෙරාත්ත�වන ග�ණයන් අපි 
ළඟ ෙනාමැතිනම් වැඳුම් ලබාගැනීෙම්දී අපි පරිස් සම් ෙවන්න 
ඕෙන්. අපි හැකිතාක්  ශීලෙයන් ශක් තිමත් ෙවමින් සුදානම් විය 
යුත�යි. ෙලෝකයාෙගන් ලබන ෙගෞරවණීය වන්දනාවන් 
දරාගැනීෙම් ශක් තිය ඇතිකර ගැනීමට. එෙස් ෙනාවුණෙහාත් 
අෙප් හිස අවුල්ෙව්වි. එවැනි ෙගෞරවණීය වන්දනාවක්  ලබන 
ෙමාෙහාෙත්දීවත් දස දිසාවට ෛමත්රීය පත�රැවමින් ඒ අයට 
ආශීර්වාද කරන්න අපි ද�ෙවමු. එවිට අපට පුළුවන් 
අවදානමින් යම් පමණකට මිෙදන්න. වන්දනා කිරීමත්, වැඳුම් 
ලබාගැනීමත් ඒ තරම් ෙලෙහසි පහසු කටයුත්තක්  ෙනාවන 
බව නුවණින් ෙමෙනහි කරමු. ඒ වෙග්මයි සමහර පිංවත�න්ලා 
සිටිනවා සිටෙගන වඳිනවා, තවත් සමහර පිංවත�න්ලා සිටිනවා 
ෙදකට නැවිලා වඳිනවා. ස් වාමීන් වහන්ෙස් නමකට 
ෙනාවැඳම සිටිනවාට වඩා එෙහම වන්දනා කරන එකත් 
ෙහාඳයි. නමුත් ෙම් සියලු කාරණා සිද්ධෙවන්ෙන් ෙතරැවන් 
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ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව තවම සකස්  ෙනාවීෙම් ෙහ්ත�වයි. නමුත් 
වර්තමානෙය් ෙගාඩාක්  පිංවත�න්ලා ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාට 
පසඟ පිහිටුවලා වන්දනා කරනවා. පිංවත�න්ලා ඒ වන්දනා 
කරන්ෙන් ඔබ ත�ළ ඇතිකරගත් උත�ම් ග�ණයන්ටමයි. ඔබ 
ඔබටම කරගන්නා කළ්යාණමිත්ර භාවයක්  එම වන්දනාවන් ත�ළ 
සැඟවිලා තිෙබනවා. 
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ෙම් අක�සලයට 
ෙපාළී ෙවන ෙලෝකයයි 

 

ගමක ජීවත්වන මැදි වයෙස් මහත්මෙයක්  භි�ුව මුණගැසීමට 
පැමිණ දුක් ගැනවිල්ලක්  ඉදිරිපත් කළා. ‘හාමුදුරැවෙන් මෙග් 
බිරිඳට මාව රැස් සන්ෙන් නැහැ. මම කියන ෙදය අහන්ෙන් 
නැහැ. ෙම් ගැන කල්පනාකරලාම දැන් මෙග් මතක හිටීෙම් 
ශක් තියත් අඩුෙවලයි තිෙයන්ෙන්’ කියලා. භි�ුව 
බලාෙපාෙරාත්ත� වුෙණ් ෙම් මහත්මයා භි�ුව හමුවීමට 
පැමිණිෙය් ධර්ම කාරණයක්  දැනගන්නය කියලා. නමුත් 
ඉදිරිපත් කෙළ් පවුල් ප්රශ්නයක් . දායක මහත්මයා ෙම් ප්රශ්නය 
ඉදිරිපත් කරලා ඒ ත�ළින් සැනසීමක්  ලැබීමටයි 
බලාෙපාෙරාත්ත� වුෙණ්. ෙමවැනි අවස් ථාවක විනය කාරණා 
ගැන සිතල ඔහුව ප්රතික් ෙෂ්ප කිරීමට අපිට බැහැ. භි�ුවක්  
සෑමවිටම දායක පිංවෙතක්  සත�ටු කරන්න ඕෙන් ධර්මය 
ත�ළින්මයි. ධර්මෙයන් බාහිරව ෙකෙනක්  සත�ටු කිරීෙම් 
අයිතියක්  භි�ුවකට නැහැ. ෙමය සටහන් තබන භි�ුවට 
මතකයි ක�ඩා කාලෙය්දී මෙග් අම්මා-තාත්තා ෙග් ඇත�ෙළ්, 
වචනවලින් සන්ඩුෙවනවා. එෙහම ෙවලාවට පුංචි අපිට හරි 
බයක්  දැෙනනවා. නමුත් ටික ෙවලාවකින් ෙදෙදනා යාළුෙවලා. 
ඒ අතීතෙය් ඇතිවුනාවු ෙදන්න ෙදමහල්ලන්ෙග් සන්ඩුවල 
ස් වභාවය. නමුත් වර්තමානය මීට වඩා හුඟාක්  ෙවනස් . උගත් 
නුගත් ෙභ්දයකින් ෙතාරව දුප්පත්, ෙපාෙහාසත් ෙභ්දයකින් 
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ෙතාරව පවුල් ජීවිතවල සමීපභාවය දුරස් ෙවලා. වෙරක පිංවත් 
මහත්මෙයක්  භි�ුවට ප්රකාශ කරනවා ‘මට ෙහාඳටම අසනීප 
වුණා. ඒත් බිරිඳ ෙමාකද කියලවත් ඇසුෙව් නැහැ. මම තනිවම 
ගිහින් ෙබෙහත් අරෙගන පැමිණියා. දැන් සනීපයි. ඒත් බිරිඳ 
තවම දන්ෙන් නැහැ මම අසනීපෙයන් සිටි බවක් වත්. එය ඇය 
දැන සිටියත් දන්න බවක්  හඟවන්ෙනත් නැහැ’ කියලා. 

සමහර පිංවත�න්ලා ගිනියම් වු පවුල් ජීවිත උරැම කරගන්ෙන් 
සද්ධර්මෙයන් ඈත්වීම නිසාමයි. ශීලය ත�ළින්මයි ඔෙබ් සිෙත් 
ඇතිවන ෙකෙලස්  ගිනි නිවා දමන්ෙන්. ෙමතනදි ඉක් මගියාවු 
මෙනෝකර්ම කියන කාරණය ගැන අවධානය ෙයාමුකරන්න 
ඕෙන්. මෙනෝකර්ම කියන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ කියන 
කාරණාවන්. මනසින් සිදුවන ෙම් අක�සල් ත�න නිසාමයි ෙම් 
ෙකෙලස්  ගිනි ඇවිෙලන්ෙන්. ෙලෝකය ත�ළින් කවදාකවත් පිංවත් 
ඔබට ෙම් ප්රශ්නවලට විසඳුම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. මුළු මහත් 
සමාජයම අර්බුදයකට යවලා. එම අර්බුදයන් ත�ළින් මත�වන 
සමාජ සංකීර්ණතා නැවත නැවත ආදායම් උපදවන මාර්ග 
බවට පත් කරගන්න සමාජයක්  ත�ළයි ඔබ ජීවත්ෙවන්ෙන්. 
ෙම්ක තමයි ධර්මෙයන් ෙතාර ආර්ථීකයක දියුණුව කියන්ෙන්. 
ෙදන්නා ෙදමහල්ෙලෝ රණ් ඩු කරන විට අඩුම වශෙයන් 
ෙදෙදනාෙගන් එක් ෙකනක�ට වස ක�ප්පියක්  හරි වික�ණලා 
ආර්ථීකය දිවවීමටයි ෙලෝකය බලාෙපාෙරාත්ත� වන්ෙන්. 
සමාජය ත�ළ ෙමම බිඳවැටීම් සිදුෙනාවනවා නම් ආර්ථීකය ත�ළ 
නව ආදායම් මාර්ග ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. එම නිසා සමාජය 
හැමවිටම ඔබලාට අත දිග� කරන්ෙන් ප්රශ්න ඇතිවන දිශාවටයි. 
අපි සමාජෙයන් පලාගිෙය් විසිත�රැ ෙලසින් ෙපෙනන ෙමම 
ෙලෝකය ෙහළිකරගැනීම නිසාමයි. මනුෂ්යයා ත�ළ 
විසිත�රැභාවය ඇතිකරවන්ෙන්ද තෘෂ්ණාෙවන් බරිත වු 
මනුෂ්යයා ත�ළම සකස්  ෙවන පංචඋපාදානස් කන්ධය නිසාමයි. 
එම ෙලෝකයාට ඉඳිකටුත�ඩක තරම්වත් බැෙඳන්න අප නැවත 
කැමති නැහැ. ආර්ථීකය විසින්ම අපව රණ් ඩු කරන 
පරිසරයකට ෙයාමුකරලා අපිටම වස වික�ණලා. අපටම ආයුධ 
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වික�ණනවා. අෙප්ම ග�ණකථන කියලා දියුණුව මනින 
ෙලෝකයක්  ත�ළයි පිංවත් ඔබ ජීවත්ෙවන්ෙන්. වාසනාවට 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මය තවමත් ජීවමානව තිෙබනවා. 
මිත�රැ ෙවසින් සිටින ක�රිරැ ෙලෝකෙය් ෙවස් මුහුණ අපිට 
හඳුනාගන්න. ෙලෝකය කවදාකවත් ෙම් ෙමාෙහාෙත් පවතින 
ත්ත්වයට වඩා ෙහාඳෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා පිංවත් ඔබ 
ෙලෝකය ත�ළින් විසඳුම් බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවන්න එපා. විසඳුම් 
අනාගතයට භාර කරන්න එපා. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් 
කැඩපතින් ෙලෝකය හඳුනාගන්න. එතැනයි ප්රශ්නයට ස් ථීර 
විසඳුම තිෙබන්ෙන්. ඔෙබ් ස් වාමිපුරැෂයා, බිරිඳ ඔබට අකීකරැ 
නම් ඔබ තවතවත් ඔහුට ෙහෝ ඇයට සමීපෙවන්න. ඔබ 
අෙනකාට සමීපෙවන්න සමීපෙවන්න අෙනකා තවත් ඈත් 
ෙවනවා නම් ඔබ තව තවත් සමීපෙවන්න. අෙනකා ඔබට 
බැන්ෙනාත්, පහරක්  ගැසුෙවාත්, ඒත් ඔබ තව තවත් ඒ 
තැනැන්තා ෙහෝ තැනැත්තියට සමීපෙවන්න. ඔබ ආත්ම 
ගරැත්වය ගැන සිතන්න එපා. ෙමාකද ඔබ සමීපෙවන්ෙන් 
ඔබෙග් බිරිඳට, ස් වාමිපුරැෂයාට ෙනාෙව් ධර්මයටයි. ෙමවැනි 
තැනකදී ඔබව අෙනකාෙගන් දුරස් කරන්ෙන් මමත්වෙය් 
දැඩිභාවයයි. සැමියා බිරිඳට සමීප වුණාය කියලා ඔබලාට 
ලැෙබන සුගතියක්  නැහැ. ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් අකීකරැභාවය 
උපෙයෝගි කරෙගන පිංවත් ඔබ ධර්මයට සමීපෙවන්න. 
ඔබලාෙග් පවුල් ජීවිතවල අර්බුද මත�ෙවනවා නම් ඒවා ඔබලා 
විසින්ම අතීතෙය් කරන ලද අක�සල් සංස් කාරවල 
ප්රතිඵලයන්මයි. අතීත භවයන්හිදී අනුනෙග් පවුල් ජීවිත අවුල් 
කරලා, සැකෙය් බීජයන් ඇති කරලා, ඊර්ෂ්යා කරලා, 
එකිෙනකාෙග් යුත�කම පැහැර හැරලා ඇතිකරගත් අක�සල්වල 
ෙහ්ත�ෙවන්මයි ෙම් අර්බුද මත�වී එන්ෙන්. වර්තමාන සමාජ 
පරිසරය ත�ළින් එම අක�සල් තව තවත් අක�සල් වැෙඩන 
දිශාවටමයි ෙයාමුකරන්ෙන්. 

මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසාමයි අක�සල් විපාක ෙදන 
අවස් ථාවන්හිදී අපි දැඩිව ගැෙටන්ෙන්. සිහි නුවණින් 
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ධර්මානුක�ලව ඔබ එය ෙත්රැම්ගත යුත�යි. ඔබ විසින්ම 
කරගන්නා ලද අතීත අක�සල් සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් ඔබලා 
දුක් විඳින විට ඒවා තව තවත් අක�සල් බවට පත්කර 
ෙනාගැනීමට ඔබලා ද� විය යුත�ය. එම නිසා ඔබ 
ආත්මාර්ථකාමීවන්න නැවත බිරිඳක් , ස් වාමී පුරැෂෙයක් , 
විවාහයක්  එපාය කියන අධිෂ්ඨානයට එන්න. එම අධිෂ්ඨානය 
සපල කරගැනීම සඳහා ෙම් ජීවිතෙය් බැඳුන බිරිඳට 
ස් වාමිපුරැෂයාට ෙමානතරම් බාධක මාධ්යෙය් වුවද තව තවත් 
සමීපව යුත�කම් ඉටුකරන්න. මනුෂ්යයා සිල්පද වලට 
වටිනාකමක්  ෙනාෙදන අනාගත සමාජෙය්දී විවාහයක්  යනු 
ගිනි ෙගාඩක් ම වනු ඇත. ෙම් ගිනි නිවීමට ඔබට ෙනාහැකිය. 
මන්ද ෙම්වා සංස් කාර ධර්මයන්ය. මනුෂ්යයා අක�සල් කිරීම 
වැඩිවන්න වැඩිවන්න එම අක�සල් විපාකදීමට සුදුසු 
ෙලෝකයක�යි අප ඉදිරිෙය් බිහිවන්ෙන්. මනුෂ්යයා කාමය වරදවා 
හැසිරීම වැඩි වන්න, එහි අක�සල් විපාක ෙදන ෙලෝකයයි 
කඳුළු, අෙඳෝනා අපචාර මැදින් ෙම් කළ එලි බසින්ෙන්. ඔබට 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් ලැබී ඇති ස් වාමිපුරැෂයා, බිරිඳ ඔබට ලැබිය 
යුත�ම ෙකනාමය. කිසිදු අසාධාරණයක්  ඔබට සිදුවී ෙනාමැත. 
එය ෙහාඳ වුවද නරක වුවද එය ඔෙබ් ලැබීමයි. ෙම් ලැබීම 
ඔබට සකස්  කරෙදන්ෙන් අතීත ක�සල, අක�සල් සංස් කාරයන් 
විසින්මය. ලැබුණ ෙදයට ෙනාගැෙටන්න. ගැෙටන සිත 
හඳුනාගන්න. ගැෙටන සිතක්  යනු අක�සල් සංස් කාරයක් ම බව 
දකිමින් ක�සල් සංස් කාරයන්ම ජීවිතයට එකත� කරගන්න. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා රෑපය කියන්ෙන් 
මාරයාය කියලා. එෙස් නම් ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති රෑපය කාෙග් 
වුවද එම රෑපය මාරයාමය. මාරයා නිරත�රැවම උත්සාහ 
ගන්ෙන් ඔබට අක�සල් රැස් කර දීමටය. ඔබ ප්රෙව්ශම් විය යුත�ය. 
මාරයා පරාජය කළ හැක් ෙක් රෑපය සමග ගැටීෙමන් ෙනාව 
රෑපය අවෙබෝධ කර ගැනීෙමන්මයි. ගැෙටන තාක් , සණ් ඩු 
ෙවනතාක්  අපි ගැෙටන්ෙන් සණ් ඩුෙවන්ෙන් මාරයා සමගය. 
මාරයාෙග් බලවත්භාවය හමුෙව් මාරයා සමග ගැටීමට යැම 
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අනුවණකමකි. මාරයා ගැටීම නැමැති ෙදයට ෙබාෙහෝම 
කැමතිය. මන්ද, මාරයාෙග් ෙලෝකෙය් ප්රාග්ධනය අක�සලයම 
වන ෙහයිනි. එෙහයින් ඔබට ලැබුණ බිරිඳ ගැටීම උෙදසා 
ෙනාව අවෙබෝධය උෙදසාම පරිහරණය කරන්න. ඔහු ෙහෝ 
ඇය ෙක්න්ති ගත්විට ඔබ සිනාෙසමින් අධිෂ්ඨානශීලීව ෙපරට 
යන්න. 

සිටු ෙගදරට මස්  සපයන මස්  වැද්දක�ෙග් හැඩිදැඩි රෑපයට 
කාමෙයන් බැඳී මස් වැද්දා සමග කැලයට පලාගිය ෙසෝවන් 
ඵලයට පත් සිටු දියණියක්  එම වැද්දාට සුවච කීකරැ බිරිඳක් ව 
ඔහුෙග් සියලු කටයුත� ෙනාපිරිෙහලා ඉටුකරමින් ඔහුත් සමග 
දරැමල්ලන් හදාෙගන ජීවත්ෙවමින්, අවසානෙය්දී ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් මහාකරැණා ග�ණෙයන් වැද්දාත් දරැ 
තිෙදනාත් ෙසෝවන්ඵලය අවෙබෝධ කරගත් කථාවක්  ෙම් 
අවස් ථාෙව්දී භි�ුවෙග් මතකයට එනවා. අෙප් ජීවිත ගිනි 
ගන්නා සියලුම අවුල් වියවුල් ගැටීම් ඇතිෙවන්ෙන් අප ත�ළ 
ඇති සක් කායදිට් ඨිය නිසාමය. අප ෙකාෙතක්  නිවැරැදි 
පාර්ශ්වයන් වීමට උත්සාහ ගත්තද ගැටීම සකස් ෙවන්ෙන් 
මමත්වෙය් ඇති දැඩිභාවය නිසාමය. ඉහත සිටුදියණිය 
මමත්වෙය් දැඩිභාවය නැති කළ තැනත්තියක්  නිසා ගැටීමකින් 
ෙතාරව මස් වැද්දාත් සමග සමගිෙයන් පවුල් ජීවිතයක්  ගත 
කිරීමට ශක් තිය ලැබිණ. ඇයෙග් එම ධර්ම ශක් තිය නිසාම 
අවසානෙය් පවුෙල් සියලුෙදනාම ධර්මය දැකීෙමන් සැනසීමට 
පත්විය. මස් වැද්දාත් දරැවනුත් ශීලෙය් පරිපුර්ණත්වයට පත්විය. 
සක් කාය දිට් ඨිය සිඳුණු තැන, දැන් ඔබ මාරයාව හඳුනාෙගන 
ඇත. දැන් ඔබ මාරයාෙග් උග�ල්වලට අසුවන්ෙන් නැත. දැන් 
ඔබ ගමන් කරන්ෙන් හඳුනාගත් මාරයා අවෙබෝධ කරගන්නා 
දිශාවටය. 

පවුල් ප්රශ්න ගැන සිහිපත් කිරීෙම්දී ප්රශ්නයට ෙපරාත�වත් 
ප්රශ්නයට පසුවත් ඇතිවන ප්රධාන අනත�ර තමයි කාමෙය් 
වරදවා හැසිරීම. ෙම් අනත�ෙර් භයානක බව දැකලමයි 
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සමගිෙයන් අපි ජීවත් ෙවන්න ඕෙන්. කාමෙය් වරදවා හැසිරීම 
අප්රමාණ දුක්  විපාක වශෙයන් ෙගන ෙදන අක�සලයක් . 
වර්තමාන සමාජය ෙම් සිල් පදයට ෙදන වටිනාකම 
ෙගාඩාක් ම අඩුෙවලා. ශිල්පදයට ෙදන වටිනාකම අඩුෙවන්න 
අඩුෙවන්න එහි දිට් ඨධම්ම ෙව්දනීය අක�සල් විපාක සමාජය 
ත�ළින් ෙහාඳටම ෙපෙනනවා. වැරදි කාම සිත�විල්ලක්  
සකස් ෙවන ෙමාෙහාෙත්ම ඇස්  අන්ධෙවනවා, කන් 
නැසීයනවා, මනස ෙව්ගවත් ෙවනවා. දැන් ෙමතන ඉන්ෙන් 
සිත�විලි ෙව්ගවත් ෙවච්ච ජාති අන්ධෙයක් . ඔහුට හරිවැරැද්ද 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ෙහාඳ නරක ඇෙහන්ෙන් නැහැ. 

අතීතෙය් වැඩසිටිය ඉසිදාසී මහරහත් භි�ුණීන් වහන්ෙස් 
ආත්ම භාව හතක්  පුරාවට කාමෙය් වරදවා හැසිරීෙම් වරද 
නිසා ගිනිගත් භවගමෙන් ගිනියම් වු දුක් පීඩාවන් 
පුර්ෙව්නිවානුස් සති ඥානාෙයන් දැකලා ප්රකාශ කරනවා. 
උත�ම්අරිහත් උත්තමාවියකෙග් ෙම් සිංහනාදය, කර්මය-
කර්මඵල විශ්වාසෙයන් බැහැරව ගිය වර්තමාන සමාජයට 
කාමෙය් වරදවා හැසිරීම විෙනෝදාංශයක්  කරගත් සමාජයට 
වටිනා පාඩමක්  ෙව්වි. ඉසිදාසී රහත් ෙතරණින් වහන්ෙස් 
ප්රකාශ කරනවා මීට ආත්මභාව හයකට ෙපරාත�ව මම 
පිරිමිෙයක් . ෙම් පිරමිභාවය උපෙයෝගීකරෙගන කාමය වරදවා 
හැසිරීම නිසා මරණින් පසු කල්පයක්  නිරෙය් පැසුනා. 
නිරෙයන් චුතෙවලා එළිච්චිෙයක�ෙග් ක�ෙස් පිරිමි 
එළුපැටවක�ෙවලා උපත ලැබුවා. ෙම් එළු ජීවිතෙය්දී මම 
මියගිෙය් පුරැෂලිංගය ක�ණුෙවලා. මම නැවත වැඳිරියකෙග් 
ක�ස, වඳුරැ පැටවක�ෙවලා ඉපදුනා. මම පුංචි කාලෙය්ම රැෙල් 
නායක වඳුරා මෙග් පුරැෂලිංගය හපල කඩාගැනීම නිසාම 
දුකට පත්වී මරණයට පත්වුණා. ඊළඟට මම එළෙදනක�ෙග් 
ක�ෙස් වසුපැටෙවක්  ෙවලා උපත ලැබුවා. වසුපැටවා තරැණ 
වයසට පැමිෙණන විට ලිංග බිෙජෝධරණයට ලක් වුණා. ඒ 
ආත්ම භාවෙය්දී මම මියගිෙය් පුරැෂලිංගය පණුවන් ගසලා. 
ෙමම වසු ක�ලෙයන් අනත�රැව මම මනුෂ්ය අම්මා ෙකනක�ෙග් 
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ක�ස ජාති නපුංසකෙයක් ව ඉපදුනා. ඉන් පසු භවෙය් මම 
කාන්තාවක් ව ඉපදුනා. එතනදීත් මම මෙග්ම ස් වාමිපුරැෂයාෙග් 
ෙදවැනි බිරිඳට ඊර්ෂ්යා කළා. ඒ ෙහ්ත�ෙවන් ෙම් ජීවිතෙය්දීත් 
මාව ස් වාමීපුරැෂයන් ෙදෙදෙනක් ම ප්රතික් ෙෂ්ප කළා. බලන්න 
කාමය වරදවා හැසිරීම නම් වරද ෙමානතරම් නම් දුක්  
කන්දරාවක්  අත්කරලා ෙදනවාද? ඕනෑම පිරිමිෙයක්  
කාන්තාවක්  බවට පත්කිරීෙම් ශක් තිය කාමය වරදවා හැසිරීම 
කියන වරද ත�ළ සැඟවී තිෙබනවා. වර්තමාන ෙලෝකෙය් පිරිමි 
ජනගහනය පරදවා කාන්තා ජනගහනය ඉහළ යන්ෙන් ඉහත 
ෙහ්ත�ඵල ධර්මය නිසාමයි. 

ෙලෝකය ෙදස ෙහාඳින් දෑස්  හැර බලන්න. ඒ ඔබ දකින්ෙන් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කර වදාළ ධර්මයයි. ෙම් 
කැලෑවල වැඩසිටින විට අපට ෙපෙනනවා, වඳුරැ රංචුවල 
නායක වඳුරා තම රැෙල් වැඳිරියකට පිරිමි පැටෙවක්  
ඉපදුෙනාත් එම පිරිමි පැටවා මරාදැමීම උෙදසා ෙමානතරම් 
ෙවෙහසක්  ගන්නවාද කියල. කාමය උෙදසාම නායක වදුරා 
අක�සලයන් රැස් කර ගන්නාවිට වඳුරැ පැටියා කාමය වරදවා 
කළ අක�සලයක විපාකය ෙගවනවා. ෙලෝකය පුරා පැතිරීයන 
සමාජෙරෝග ගත්තත් ඒඩ්ස්  වැනි භයානක ෙරෝග ගත්තත් 
ෙම්වා කාමය වරදවා හැසිරීෙම් දිට් ඨධම්මෙව්දනීය විපාකයි. 
ෙලෝකයා දුශ්ශීල ෙවන්න දුශ්ශීල ෙවන්න අනාගත ෙලෝකෙය් 
උණ, ෙසම්ප්රතිශ්යාව, තරමට ඒඩ්ස්  ෙරෝගය පැතිරිලා යාවී. 
මහාෙව්ගයකින් පවුල් සබඳතා බිඳවැටී යයි. ෙම් අපි දකින්ෙන් 
සංස් කාරයන්ෙග් ස් වභාවයයි. පිංවත් ඔබ දැක ඇති ඒඩ්ස්  
ෙරෝගීන්ට දාව, සමාජ ෙරෝගීන්ට දාව උපදින ක�ඩා දරැවන්. අපි 
ඒ මරණයන් සමග සටන් කරන දරැවන් දකින විට අෙන් 
අෙපායි කියලා කම්මුලට අත ගසා ගන්නවා. ෙම් දරැවා 
එවැනි අන්තරාකාරී ෙරෝගී මව් ක�සක උපත ලැබුෙව් ඔහු ෙපර 
ජීවිතවල කරන ලද කාමය වරදවා හැසිරීම නිසාමයි. කාමය 
වරදවා හැසිරීම වැඩිවීම නිසාම කාන්තා ප�ෙය් ගහනය සහ 
ජාති නපුංසකයන්ෙග් ගහනයද වර්ධනය වනු ඇත. වැරදි කාම 
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සිතක්  සකස් ෙවන ෙමාෙහාෙත්දීම නිවැරදි කර්මය කර්මඵලය 
විශ්වාසෙයන් ඔබ ත�ළ ඇතිකරගන්න. භි�ුව ෙම් සටහන 
තබන විට මන්ෙදෝත්සහගත බවක්  ඇතිෙවනවා. ෙලෝකය 
නිවැරැදි කරන්න අපට බැහැ. ෙලෝකය දිහා බලල අපි නිවැරැදි 
ෙවන්න ඕෙන්. කාමය වරදවා හැසිරීම සම්බන්ධව භි�ුවට 
ගිහි ජීවිතෙය් ෙගාඩාක්  අත්දැකීම් තිෙබනවා. ඒ නිසා භි�ුව 
අත්දැකීෙමන්ම දන්නවා එය ෙමානතරම් අවදානම් කාර්යයක් ද 
කියන එක. ෙමතැනදි කාමය වරදවා හැසිරීම කියා කියු ඒ 
කාමයන් ත�ළින්මයි කාමෙය් නිෙරෝධය ෙදසට පාර 
ෙසායාගත්ෙත්. ෙම් ෙමාෙහාෙත් භි�ුව ඒ අතීතය සිහියට 
නගාගැනීමට යනවිට භි�ුවට ෙපෙනන්ෙන් මැකීගිය 
අතීතයක් . ජීවිතය ත�ළින් කළා වු ක�සල් ෙහෝ අක�සල් සංස් කාර 
මනසින් මැකිලා ගිහින්. එම නිසාම භි�ුවට බියක්  කියල 
ෙදයක්  සකස් ෙවන්ෙන් නැහැ අතීතය ගැන සිතලා. අතීතයක් , 
අනාගතයක් , වර්තමානයක්  නැහැ. විපාක පිණිස සකස් ෙවන 
අතීත සංස් කාර ෙලෝග�වක් නම් තිෙබනවා. ඒකට තමයි ජීවිතය 
කියන්ෙන්. සංස් කාර නැමති ඉන්ධන වලිනුයි ජීවිතය 
දුවන්ෙන්. ඉන්ධන ඉතිරිව තිෙබන තාක්  කල් ජීවිතය දුවාවී. 
එෙතක්  දිරායාම පමණක් මයි ජීවිතයට බැඳිලා තිෙබන්ෙන්. 

වරක ශරීරෙය් පඨවිය ඉදිෙමනවා. එම ඉදිමීමට 
ආෙපෝ,ෙත්ෙජෝ,වාෙයෝ ධාත�නුත් සෙහෝදරත්වෙයන් 
උපකාරීෙවනවා. ෙම් හතර ෙදනා ෙබාෙහෝම සෙහෝදරත්වෙයන් 
ජීවත්ෙවන්ෙන්. සතරමහා ධාත�වත් හරියටම ධර්මෙයන් ඈත් 
ෙවච්ච මනුස් සෙයක්  වෙග් නිතර කිෙපනවා. කිපීම නිසාම 
රත�ෙවනවා, පුපුරනවා අවසානෙය්දී ක�ණු සැරව ඕජාව ෙලස 
ගලා යනවා. අවසානෙය් අලුත් හැඩයකින් අලුත් 
වටිනාකමකින් සතරමහා ධාත�වටම එකත�ෙවනවා. 
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ෙපාඩි ෙදයක්  ආහාරයට ගන්න 
ෙලාක� ෙදයක්  දන්ෙදන්න 

 

භි�ුව ෙසායා පැමිණි එක්  තරැණ මහත්මෙයක් , තමා 
තාවකාලිකව පැවිද්ද ලැබීමට බලාෙපාෙරාත්ත� ෙවනවා, එය 
සුදුසුද කියලා විමසුවා. භි�ුව ප්රකාශ කෙළ් ෙම් ශාසනය ත�ළ 
‘තාවකාලික පැවිද්ද’ කියලා ෙදයක්  ෙනාමැති බවයි. ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි සද්ධාෙව් හීනභාවය නිසාම සකස් ෙවන විනය 
කාරණා ප්රතිෙ�්ප කිරීෙම් දුර්වලතාවය ෙහ්ත�ෙවන් ෙමවැනි 
ෙද්වල් සමාජෙය් සිදුෙවනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට පැමිණි ෙකනා කවදාකවත් 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් උත�ම් රහතන් වහන්ෙස්ලා 
දැරෑ කසාවත් චීවරය තාවකාලික අරමුණකින් දරන්ෙන නැහැ. 
එය මහා පාපකාරී ක්රියාවක් . ෙකෙනක්  තාවකාලිකව පැවිද්ද 
ලබන්ෙන් සතියකින් එෙස්ත් නැතිනම් මාසයකින් නැවත 
ෙගදර යාෙම් බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන්. නැවත ඥාතීන් සමග බිරිඳ 
දරැවන් සමග කාමෙලෝකය අත්විඳින මෙනෝභාවෙයන්. ඔහු 
එම කාම සම්පත් දින කීපයකට පමණයි පැත්තකින් තබලා 
තිෙබන්ෙන්. ඒත් ඒවා සිෙතන් තිෙබන්ෙන් තමා ළඟමයි. 
ෙමවැනි ෙකෙනක්  මහා සංඝරත්නය ෙපරවූ උත�ම් චීවරයක්  
දැරීම චීවරයට දක් වන්නාවූ අෙගෞරවයක් මයි. එවැනි 
අෙගෞරවයක්  දක් වන ෙකනක�ට කවදාකවත් සංඝරත්නෙය් 
ග�ණයන්, ඥානයන් පිළිබඳ සද්ධාව සකස් කරගන්න බැහැ. 
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ෙමාකද ඔහු සංඝයා දකින්ෙන් අඩු තක් ෙස්රැවකින්. එම නිසා 
ඔබ ත�ළ සද්ධාව හීනභාවයට පත්ෙවන්නාවූ තාවකාලික පැවිදි 
දිවියකට යන්න එපාය කියල භි�ුව ඔහුට මතක්  කළා. 

වැදගත් ෙදය ක�මක්  වුවත් සමාජය ත�ළ ඕනෑතරම් ෙමවැනි 
ෙද්වල් සිදුෙව්වි. ඒකට තමයි ධර්මය කියන්ෙන්. ධර්මය 
තිෙබන්ෙන් ගැෙටන්න ෙනාෙව්. එම නිසා සමාජය ත�ළ ඕනෑම 
ෙදයක්  සිදුෙවන්න ෙදන්න. ඒවා නිවැරැදි කරන්න ඔබ යන්න 
එපා. ඔබ නිවැරැදි ෙවන්න. එම නිවැරැදිභාවය ත�ළින් සද්ධාව 
සකස්  කරගන්න. තම තමන් තනිවම ගැලෙවන්න තිෙබන 
අවස් ථාවක්  ෙම්ක. අත්වැල් බැඳෙගන ගිෙයාත් ප්රමාදී භාවයටයි 
පත්ෙවන්ෙන්. පිංවත් ඔබට අවශ්ය නම් ගිහි බැඳීම් වලින් 
තාවකාලිකව ඉවත්ෙවලා ශීලයක්  ත�ළ ජීවත්ෙවන්න සුදුසු 
ග�රැවරෙයක්  යටෙත් සුදුවත ෙහෝ සුදුසු පැහැයක්  දරාගත් 
දසශීලෙය් පිහිටන්න. එවිට ඔබට පුළුවන් අවශ්ය අවස් ථාවකදී 
ශීලයන් පවාරනය කරලා නැවත සුදුසු ජීවිතයකට 
පැමිෙණන්න. ඒ ආකාරයට කටයුත� කෙළාත් ඔබ ත�ළ වැෙඩන 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට හානියක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. 

අතීතෙය් වැඩසිටියාවු අති උත�ම් මහරහතන් වහන්ෙස්ලා දැරෑ 
උත�ම් අරිහත් ධජයට අෙගෞරවයක්  නම් කරන්න එපා. චීවරයට 
පූජනීයත්වයක්  ලබාෙදන්ෙන් කාමය බිමින් තැබු සිරැරක් මයි, 
කාමය බිමින් තැබීමට ෙවර වඩන සිරැරක් මයි විනයානුක�ලව 
සැකසු චීවරයක්  දැරීමට සුදුසු වන්ෙන්. උත�ම් චීවරයට 
අෙගෞරවයක්  කෙළාත් සංසාරෙය් හුඟාක්  ඈතට යන ත�රාවට 
උත�ම් පැවිදි ජීවිතයක්  ලැබීෙම් වාසනාව අහිමිෙව්වි. 
සම්මාසම්බුද්ධ ශාසනයක පැවිද්ද කියන්ෙන් ෙබාෙහෝම දුර්ලභ 
ෙදයක් , පැවිදිවීම දුර්ලභ ෙදයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
ගිහි ජීවිත ගතකරන පිංවත�න්ලා උත�ම් චීවරයට ලබාදියයුත� 
ෙගෞරවය උත�ම්ෙකාට සලකන්න ඕන. 

එක දායක මහත්මෙයක්  භි�ුවෙගන් විමසුවා ස් වාමීන් වහන්ස 
තනිවම වියදම් කර ෙදන දානයද හවුෙල් පුජාකර ෙදන දානයද 
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ආනිසංස වැඩි කියලා. ෙමහිදී අපි සිතන්න අවශ්යයි දන්දීෙම් 
මුලිකම පරමාර්ථය තෘෂ්ණාව අඩුකරගැනීම බව. දානයන් 
ත�ළින් අප දන්දිය යුත්ෙත් අප ත�ළ ඇති දුකට ෙහ්ත�ෙවන 
තෘෂ්ණාවයි. තනිවම පුජාකරන දානයන්ට වඩා හවුෙල් 
පුජාකරන දානවලින් තෘෂ්ණාව කියන කාරණෙයන් ඔබ තවත් 
බැහැරෙවනවා. නමුත් හවුෙල් ෙදන දානය පුජා කිරීෙම්දී අෙප් 
පිංවත�න් ෙම් කාරණය දැනගත යුත�යි. ඒ දානෙය් අර්ථයන් 
සමඵල කරගැනීමට. 

ඔබ සිතන්න ෙකෙනක්  දානයක්  පුජාකරනවා ෙපෞද්ගලිකවම. 
එම දානය සඳහා ඔහුට රැ 500 ක්  වැය ෙවනවා. ෙමාහුට 
සිෙතනවා මින්පස් ෙස් පිරිසක්  හවුල් කරෙගන දානය 
පුජාකරනවා කියලා. ෙම් පිංවත් මහත්මයා තම හිතවත�න් 
ත�න්ෙදෙනක්  දානයට හවුල්කර ගන්නවා. ෙම් හවුල්ෙවන 
පිංවත�න් ත�න්ෙදනා රැපියල් 100 බැගින් රැපියල් 300ක්  
ෙදනවා. ඉතිරි රැපියල් 200 ඉහත දානය හිමි මහත්මයා 
ෙයාදලා දානය පුජකරනවා. තනි පුද්ගලයා දානය පුජා කරන 
විට වැය කෙළ් රැපියල් 500 යි. පුද්ගලයන් හතරෙදෙනක්  
එකත�ෙවලා දානය පුජා කරන විටත් වැය කෙළ් රැපියල් 500යි. 
ෙමතනදී ෙමාකද සිද්ධ වුෙණ්. දානය හිමි මහත්මයා රැපියල් 
300 ක්  ඉතිරි කරගත්තා පමණයි. ෙම් ආකාරයට පූජා කරන 
දානය හවුෙල් පුජා කරන දානයක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. එය 
අර්ථවත් හවුෙල් පුජාකරන දානයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන් දානය 
හිමි පිංවත් මහත්මයා රැපියල් 500 ම දානයට ෙයාදවනවා නම්. 
හවුලට එකත�ෙවන පිංවත�න් ත�න් ෙදනාෙග් රැපියල් 300 ත් 
එයට එකත�ෙවනවා නම්. එවිට දානයට රැපියල් 800 ක් ම වැය 
කරනවා. එතෙකාට එය පිරී ඉතිරීගිය දානයක් . එම දානයයි 
හවුල් දානෙය් ආනිසංස ප�ය වැඩිකර ෙදන්ෙන්. එෙස් 
ෙනාවුණෙහාත් හවුල් දානෙය් නාමෙයන් අපි ඇති කරගන්ෙන් 
තෘෂ්ණාවමයි. 
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දානය ගැන සටහන් කරනවිට ලුණු ඇඹුල් නිසා දුක් ෙවන 
මහත්මෙයක්  ගැන මතක්  වුණා. භි�ුව වැඩසිටිය ක�ටියක 
කැපකරැ මහත්මෙයක්  භි�ුව උෙද්ම ගිලන්පස වැළඳුවාට 
පස් ෙස් සහ දානය වැළඳුවාට පස් ෙස් ඇවිත් අහනවා 
‘හාමුදුරැවෙන් ගිලන්පසට සීනි ඇතිද? වැඩිද? දානයට ලුණු 
වැඩිද? කියලා. ෙම් සුපුරැදු දින චර්යාව දින කිහිපයක් ම 
සිදුවුණා. භි�ුවටත් ෙත්රැණා ගිලන්පසවල සීනි හුඟාක්  වැඩි 
බවක�ත්. ඒත් භි�ුව ඒ ගැන තැකීමක්  කෙළ් නැහැ. කැපකරැ 
මහත්මයා නැවත දිනපතා එම විමසීම කරන නිසා ‘ඇයි 
මහත්තෙයෝ නිතරම සීනි ලුණු වැඩිද අඩුද කියල අහන්ෙන්’ 
කියලා. 

එතෙකාට එම දායක මහත්මයා කියනවා ‘ස් වාමීන්වහන්ස, අපි 
දානෙය් ලුණු ඇඹුල් බලන්ෙන් නැහැ. එෙහම බැලුෙවාත් පව් 
සිද්ධෙවනවා’ කියලා. ඒ මහත්මයා පුරැදුෙවලා තිෙයන්ෙන් 
මහා සංඝරත්නය ෙකෙරහි ඇති ෙගෞරවය වැඩි භාවය නිසාම 
ලුණු ඇඹුල් ෙනාබලන්න. ඒ ෙවලාෙව් භි�ුව ප්රකාශ කළා ඔබ 
ෙගෞරවෙයන් පූජාකරන දානෙය් ලුණු ඇඹුල් අඩු වැඩි 
වුෙණාත් ෙකාෙහාමද ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා දානය වළඳන්ෙන්. 
ඔබ ඔය ඇති කරෙගන තිෙයන ෙගෞරවය ෙමෝහය මුසු 
ෙගෞරවයක් . පිංවත් ඔබ දානෙය් ලුණු සීනි ගැන හැමදාම 
හාමුදුරැවන්ෙගන් විමසන්ෙන් ඔබ ත�ළ සැකයක්  ඇති නිසා. 
එම නිසා පිංවත් ඔබ බුද්ධිමත් ෙවන්න, ෙලාව්ත�රැ බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් ෙ◌ච්තනාවයි කර්මයට 
මුල්වන්ෙන් කියලා. ඔබ දානයට පිළිෙයල කරන ආහාරවල 
ලුණු සීනි රස බලන්ෙන් ඔබ ආහාරයට ඇති කැමැත්ත 
නිසාවත්, ඔබෙග් ක�සට ආහාරයක්  පිණිසවත් ෙනාෙව්. 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාට දානය වැළඳීමට පහසුව ලබාදීම 
පිණිසයි. එවැනි ෙ◌ච්තනාවකින් ඔබ දානය පිළිෙයල කරන 
ෙව්ලාවට අවශ්ය නම් ලුණු ඇඹුල් බැලීෙමන් ඔබ ත�ළ 
ඇතිෙවන්ෙන් ෛමත්ර සිතක් මයි. සංඝරත්නය ෙකෙරහි 
ෙගෞරවයක් මයි. එය කවදාකවත් ඔබට අක�සලයක්  ෙවන්ෙන් 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


118 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

නැහැ. ෙමවැනි පුංචි කාරණා ඔබ සිහිනුවණින් විසඳාගතයුත� 
ෙවනවා. ෙමාකද ආහාරය කියන්ෙන් දුකක් ම නිසා. 

අපි ආහාර ගන්න ගමන්, ගන්නා වූ ආහාරය අවෙබෝධ 
කරගැනීමටත් උත්සාහ ගන්න ඕෙන්. ආහාරය අවෙබෝධ කර 
ගැනීෙමන්ම ඔබට සම්මා දිට් ඨියට පත්වීමට හැකි බව 
සාරිපුත්ත මහ රහතන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ආහාරයට 
ඇලීම ෙහ්ත�ෙවන් ආහාරවලම බිහිවන ග�ල්ෙලක් , ආමාශගත 
පණුෙවක්  වීෙම් අවදානමද තිෙයනවා. එෙහයින් ආහාරය 
ප්රෙයෝජනයට ගතයුත්ෙත් තෘෂ්ණාව හීනකර ගැනීම සඳහාමය. 
එෙස් තිබියදී ලුණු ඇඹුල් ෙනාබැලීම වැනි කාරණයක්  උත�ම් 
ධර්මකාරණයක්  වශෙයන් අල්ලාෙගන සිටීෙම්දී ධර්මෙය් සැබෑ 
අර්ථයන්ෙගන් ඈත්වීම පමණක් මයි සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ලුණු 
ඇඹුල් බැලීෙමන්ම විචිකිච්ජාෙවන් මිෙදන්න. විචිකිච්ජාව නැති 
වූ සිතකමයි ධර්මයක්  වැෙඩන්ෙන්. 

දන්දීම ත�ළින් ඔබට එහි ආනිසංස ෙලසින් ලැෙබන්ෙන් ආයුෂ, 
වර්ණය, සැපය, බලයයි. ඔබ ෙමතැනදී ද� ෙවන්න ඕෙන් 
ඉහත ශක් තිය ශ්රද්ධා, වීර්යය, සති, සමාධි ප්රඥා කියන ඉන්�ිය 
ධර්මයන් ශක් තිමත් කරගැනීම උෙදසාම ප්රෙයෝජනයට 
ගන්නට. දානය ගැන කථාකරලා ශ්රද්ධාදී ඉන්�ිය ධර්මයන් 
කියන තැනටයි නැවත පැමිණිෙය්. එෙහම නම් දානය 
කියන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් මාර්ගයට ශක් තිමත් 
සාධකයක් මයි. බතක්  දන් දීෙමන් ලබන ශක් තිෙයනුයි ඔබ 
කවදාහරි සිතක්  දන් ෙදන්න ශක් තිය ලබන්ෙන්. එෙහයින් 
තෘෂ්ණාව හීනවන දිශාවටම දානෙය් අර්ථයන් ප්රෙයෝජනයට 
ගන්න ද� ෙවන්න. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා, ත්යාගයට 
දුෂ්කර ෙද් දන්ෙදන තැනැත්තා, මනාප ෙද් ලබාගනී කියලා. 
උත�ම් ෙද් ෙදනුෙය් උත�ම් ෙද් ලබාගනී, අග්ර ෙද් ෙදනුෙය් අග්ර 
ෙද් ලබාගනී, ෙශ්ර්ෂ්ඨ ෙද් ෙදනුෙය් ෙශ්රෂ්ඨ ෙද්ම ලබාගනී 
කියලා. ෙලෞකික සැප සම්පත් බලාෙපාෙරාත්ත�ව දන් ෙදන්නා 
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සිත� සිත� සම්පත් ලබාගන්නා අතර එම ෙලෞකික සැපසම්පත් 
වල අනිත්යභාවය නුවණින් ෙමෙනහි කිරීමට ද� තැනැන්තා 
දානය ත�ළින්ම සතර අපාෙයන් මිදීමද සා�ාත් කරගනී. 

තෘෂ්ණාව ෙහ්ත�ෙවන්ම සකස් ෙවන ආහාරය නිසා මනුෂ්යයා 
ත�ළ සකස් වන පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් අනත�රැදායක බව 
දැකලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන් පුත්ර මාංශය 
අනුභව කරනවා යන හැඟීෙමන් ආහාරය පරිහරණය කරන්න 
කියලා. දීර්ඝ කාන්තාර ගමනකදී මංමුළාවට පත්ව ආහාර, 
ජලය නැතිවී කාන්තාරය මැද අතරමංවුවෙහාත්, ජීවත්වීම 
උෙදසාම තමාෙග් එකම දරැවාෙග් මාංශය එම ෙදමාපියන් 
අනුභව කරන්ෙන් යම් අප්රියභාවයකින්ද, යම් අකමැත්තකින්ද 
තම ජීවිතෙය් සැපය, මදය, ජවය පිණිස ෙනාවන්ෙන්ද ජීවිතය 
ෙබ්රාෙගන කාන්තාරෙයන් පිටවීම සඳහාමය. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන ඉහත 
කාරණෙය්දී ආහාරය ත�ළ සැඟවී ඇති අනත�රැදායක බව 
ෙහාඳින් ෙපෙනනවා. නමුත් වර්තමාන සමාජය ත�ළ ආහාර 
ෙකෙරහි ඇති ‘සුන්දරත්වය’ වැඩි ෙවන්න, වැඩිෙවන්න 
සමාජය ඉහත අනත�රැ ත�ළමයි ගමන් කරන්ෙන්. ආහාරය 
ඇතිවන්ෙන්ත් තෘෂ්ණාව නිසාමය. ඒ කියන්ෙන් ආහාරෙය් 
අර්ථය දුකය කියන කාරණයයි. දුකට ෙහ්ත�ෙවන ආහාරය අප 
ප්රෙයෝජනයට ගතයුත්ෙත් දුෙකන් මිදීෙම් මාර්ගය උෙදසාමයි. 

පිංවත් ඔබ ෙපාඩි ෙදයක්  ආහාරයට ගන්න. ෙලාක� ෙදයක්  දන් 
ෙදන්න. එවිට ඔෙබ් ගතත් සිතත් ෙදකම පිෙර්වී. ඒ 
මත�ෙකාටගත් පිරැණු සිතමයි, ඒ සිත�විලි පරම්පරාවමයි සතර 
අපාෙයන් මිදීම උෙදසාම ශක් තිමත් කරගත යුත්ෙත්. 

  

http://maharahathunwadimagaosse.org/


120 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

 
 
 
 
 

පව පහුරැගාමින් ෙනාසිට 
ක�සල නිධිය මත�කරගන්න 

 

ෙම් සටහන තබන ෙව්ලාෙව් භි�ුවට මතක්  ෙවනවා භි�ුව 
ගිහිකාලෙය් ගෙම් පුරාණ විහාරෙය් වැඩසිටි අපවත්වී වදාළ 
ෙගෞරවනීය නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස්ව. උන්වහන්ෙස් සෑම 
වසරකට වරක් ම තම ක�ටිය හිස් කරනවා. එය සිද්ධකරන්ෙන් 
වාර්ෂිකව පැවැත්ෙවන දානමය පිංකමට. ක�ටිෙය් ඉතිරිව තිබූ 
සෑම පිරිකරක් ම පිංකමට වඩින ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාට පූජා 
කරනවා. මට මතකයි ඒ ක්රයාව ත�ළින් උන්වහන්ෙස් පිංකමට 
පස් ෙස් ෙලාක� ආශ්වාදයක්  ලබනවා. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර වදාළ විනය කාරණාවලට යටත්ව 
සිටිමින් තමන්ට ලැෙබන අතිරික් ත සිව්පසය ඒවා හිඟපාඩු 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාට ෙබදා දීම විනය කාරණා ආර�ා 
කරගැනීෙමන් අපිට ෙගාඩාක්  උපකාරීෙවනවා. නායක 
ස් වාමීන් වහන්ෙස් මට කියලා තිෙබනවා රැස් ෙකාට 
තබාගැනීමට වඩා ෙබදා දීෙමන් මහා සැපයක් , නිදහසක්  
ජීවිතයට ලැෙබනවා කියලා. 

පැවිදිවීමට ෙපරාත�ව වසර පහක්  පමණ මම ගෙම් පුරාණ 
විහාරස් ථානෙය් දායක සභාෙව් සභාපතිවරයා හැටියට කටයුත� 
කළා. ඒ කාලෙය් නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස් මා ෙකෙරහි 
ෙලාක� විශ්වාසයක්  ඇතිකරගත්තා. ඒ නිසාම පන්සල 
උපෙයෝගීකරෙගන මහා පිංකම් රාශියක්  සිදුකරගත්තා. ඉන් 
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එක්  ෙගෞරවනීය පිංකමක්  තමයි ෙලාක� පිංකමක්  සිදුකරලා 
ක�ඩා සාමෙන්ර ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා එකෙළාස්  නමක්  පැවිදි 
කිරීෙම් පිංකම. ෙම් ෙවලාෙව් උන්වහන්ෙස්ලාෙගන් කී නමක්  
පැවිදි භාවය ත�ළ ඉන්නවාද කියන්න භි�ුව දන්ෙන් නැහැ. 
නමුත් එම පිංකම ත�ළින් ලැබුණා වූ ක�සලය මට ලැබුණාය 
කියන විශ්වාසය මා ත�ළ තිෙබනවා. ෙලෝකය උපෙයෝගි 
කරෙගන ලැබුණු අවස් ථාව ප්රෙයෝජනයට ෙගන මෙග්ම 
නිදහස්  පාර ෙසායාෙගන ගියා. ෙමතන තමයි ඔබ හඳුනාගත 
යුත� ද�භාව තිෙබන්ෙන්. 

ෙම් කාලෙය්දී මට මතකයි වයස අවුරැදු අසූවක්  පමණ වූ 
වෙයෝවෘද්ධ නායක ස් වාමීන් වහන්ෙස් දැඩිෙලස ගිලන් වූ 
අවස් ථාවක් . ගිහිෙයක්  හැටියට හරියටම අවුරැද්දක කාලයක්  
දවසක්  හැර දවසක්  සබන්ගාල ඇඟ අත�ල්ලල උන්වහන්ෙස්ව 
නාවල තිෙබනවා. ඒ සෑම දිනකම උන්වහන්ෙස් සිවුරැ අඳන 
ෙසෝදල තිෙබනවා. උන්වහන්ෙස්ට දානය වැළඳීමට දෑත් 
ෙවව්ලන අවස් ථාවන්හිදී උන්වහන්ෙස්ට මා සියතින් දන් 
වළඳවල තිෙබනවා. අවශ්ය ප්රතිකාර සඳහා ෛවද්ය 
මහත්වරැන් ළඟට රැෙගන ෙගාස්  තිෙබනවා. නමුත් ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් උන්වහන්ෙස් ෙමාන ෙලෝෙකක කව්රැන් 
වශෙයන් ඉන්නවද කියන්න භි�ුව දන්ෙන් නැහැ. නමුත් 
උන්වහන්ෙස්ට උපස් ථානය කිරීම ත�ළින් රැස් වුණාවූ ක�සලය 
භි�ුවට ලැබුණාය කියන විශ්වාසය වර්තමානෙය් භි�ුවට 
තිෙබනවා. වෙයෝවෘද්ධ නායක ස් වාමීන්වහන්ෙස් පුංචි 
දරැෙවක්  වෙග් උන්වහන්ෙස්ව නාවන්න එන ත�රැ තම උස 
ආසනෙය් වාඩිවී ජෙන්ලෙය් කවුළුෙවන් බලාසිටින දර්ශනය 
මට තාම මතකයි. උන්වහන්ෙස්ෙග් ඒ බැල්ම ත�ළ ආදරය, 
රැකවරණය, ආර�ාව, කරැණාව ගැබ්ෙවලා තිබුණා. එහි 
දිට් ඨදම්මෙව්දනීය ක�සලය නිසාම ඒ හැම ෙදයක් ම භි�ුවට 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙලෝකෙයන් ලැෙබනවා. ෙලෝකෙය් ෙශ්◌්රෂ්ඨම 
ආෙයෝජනයට ජීවිතය ෙයාදවල එහි ප්රතිලාභයන් ලබන 
ෙකෙනක්  භි�ුව. භි�ුවට මතකය ජීවිතෙය් එක් තරා රාත්රියකදී 
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විහාරස් ථානෙය් අධිෂ්ඨාන පූජාවක්  සංවිධානය කළා. සුප්රසිද්ධ 
ෙගෞරවනීය ස් වාමීන් වහන්ෙස් නමක්  පිංකමට වැඩමකෙළ්. 
පන්දහසක්  පමණ ගිහිපිංවත�න්ලා ෙම් පිංකමට සහභාගි වුණා. 
රාත්රි 8.00 විහාරස් ථානෙය් සියලුම විදුලි ආෙලෝකයන් 
නිවීයනවිට පන්දහසක්  පමණ ගිහිපිංවත�න්ලාෙග් දෑෙත් පහන් 
ෙහෝ ඉටිපන්දමක්  දැල්වුණා. ඝනාන්ධකාර රාත්රියක්  පහන් 
ආෙලෝක පහන් දහසකින් ආෙලෝකවත් ෙවනවිට එම පිංකම 
සංවිධානය කරපු මම හිස්  දෑතින් පන්දහසක්  පහන් ආෙලෝක 
ෙදස බලාසිටියා පමණක් මයි කෙළ්. ෙම් පිංකම නිසාම ශිල්වත් 
පන්දහසක්  පමණ පිංවත�න්ලාෙග් හදවත් ත�ළ ඇතිවුණ 
අධිෂ්ඨාන ශක් තිය මා ෙලෝකයාට ෙහාෙරන් තනිවම 
අනුෙමෝදන් වුණා.ෙවෙහස මහන්සි වී පිංකම් සංවිධනය කර 
අනුන් පිංකම් වල ෙයාදවා ඒ අයට ෙසාරා මා මෙග් ක�සල් 
පක් ෂය ශක් තිමත් කරගත්තා. පිංකම් හුදු ආශ්වාදයක්  
කරගත්ෙත් නැහැ. අතීතෙය් දැල්වූ පහන් ආෙලෝක පහන් 
දහසක්  ෙමාෙහාතකින් නිවීගියත් නිවීගිය පහන් ආෙලෝක ෙදස 
බලමින් මා ඇතිකරගත්තා වූ අනිත්යෙය් බීජය ප්රඥාෙව් 
ආෙලෝකයක්  බවට පත්වී තවමත් ෙනානිමී භි�ුව ත�ළ 
දැල්ෙවනවා. පන්සෙල් ෙව්වා ආරණ්යෙය් ෙව්වා ගිහිෙගදර 
ෙව්වා ඕනෑතරම් ක�සල්නිධි තිෙබනවා සැඟවිලා. ෙම්වා 
ෙසායාෙගන ගිහිල්ලා සුවෙස් හරාගන්න. ෙලෙඩක් , 
මහල්ෙලක් , පිංකමක්  ෙදස ඔබ ෙනාබලා යනවා කියන්ෙන් 
ක�සල් නිධියක්  මගහැර යනවා කියන කාරණයයි. වසරක්  
එරමිණිය ෙගාතාෙගන කායානුපස් සනා භාවනාව වැඩුවත් 
ෙනාලැෙබන අවෙබෝධයක්  දිනක්  ෙලෙඩක් , මහල්ෙලක�ට 
උපස් ථාන කිරීෙමන් ලැබීමට හැකි බව භි�ුව අත්දැකීෙමන් 
දන්නවා. නමුත් එකිෙනකාෙග් ඉන්�ිය ධර්මයන්ෙග් ස් වභාවය 
අනුව ෙමය ෙවනස්  ෙවන්න පුළුවන්. කායානුපස් සනාව කියන 
කාරණය, අසුභය කියන කාරණය භි�ුව වඩාත්ම අත්දැක් ෙක් 
ගිහි ජීවිතෙය්දී ෙරෝගීන්ට උපස් ථාන කිරීම ත�ළින්මයි. 
අවෙබෝධයම අරමුණු කරගත් අවංක ෙ◌ච්තනාෙවන් ෙරෝගීන්ට 
උපස් ථානය කිරීෙම්දී කවදාකවත් ෙරෝගියාෙග් අශ�චි, මුත්ර වල 
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ගඳක්  අපුලක්  දැනුෙන් නැහැ. ක�සලෙය් ශක් තිය විසින් අශ�චි, 
මුත්රා වල දුගත් නිෙශ්ධ කරනවා. ෙම් සටහන අවසන් 
කරනවිට ෙම් ෙදයත් සඳහන් කරන්න ඕන. තරැණ කාලෙය් 
ආෙව්ගශීලීභාවයන් නිසාම ස් වාමීන් වහන්ෙස් සමග ගැටුමුත් 
එකක්  ෙදකක්  ඇතිකරෙගන තිෙබනවා. ඒවාෙය් අක�සල් 
විපාකත් සමහරවිටදී ඉදිරිෙය්දී විපාක ෙදන්න පුළුවන්. 

භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් වැඩ සිටින ක�ටිය අසල නිතර 
ගැවසුණ, නමුත් හුඟ දවසක්  ෙප්න්ෙන් නැතිව සිටි වළිකිකිළි 
අම්මලා ෙදන්ෙනක්  ආෙයමත් රංචුව සමග ක�ටිය සමීපයට 
එන්න පටන් අරෙගන. ෙවනදාට නැති කිචි, බිචි ගාන හඬ 
ඇසිල බලනවිට එක වළිකිකිළි අම්මා ෙකෙනක�ට ක�ඩා පැටව් 
හතර ෙදනයි. අෙනක්  වළිකිකිළි අම්මාට පැටව් එක් ෙකනයි. 
අලුත් සාමාජිකෙයෝ පස්  ෙදෙනක්  වළික�ක�ල් රෑනට 
එකත�ෙවලා. ෙම් පස් ෙදනාම ගැහැනු සත්ත�. වළික�ක�ළන්ෙග්ත් 
පිරිමි ගහනය අඩුෙවනවා වෙග්. ඒ අයෙග්ත් කාමෙය් වරදවා 
හැසිරීෙම් ක්රයාවන් වැඩිෙවලා ඇති. පුංචි පැටව් හතරෙදෙනක්  
ඉන්න වළිකිකිළි අම්මලා ෙවනදාට වඩා ෙබෝෙහෝම කඩිසරයි. 
ෙව්ගෙයන් ෙපාළව පහුරැගාමින් ආහාර ෙසායනවා. ෙවනදාට 
තමාට පමණයි කෑම ෙසායන්න ෙවෙහසුෙණ්. දැන් 
පස් ෙදනක�ට කෑම ෙසායන්න ඕෙන්. කෑම ෙසායන ගමන්ම 
පැටව්න්ෙග් ආර�ාවත් බලන්න ඕනි. ඒ නිසා වළිකිකිළි 
අම්මා තියුණු අවධානයකින් නිතර පසුෙවන්ෙන්. ෙවනදා තරම් 
භි�ුව සමීපයට එන්ෙන්ත් නැහැ. ඒ තරමට ඇය පැටව්න්ෙග් 
ආර�ාව පිළිබද අරමුණු ෙකෙරහි අවධානෙයන් පසුෙවන්ෙන්. 
ඒ තියුණු අවධානයත් හරියට ශීලෙයන් ෙතාරව සකස් ෙවන 
මිථ්ය සමාධියක්  වෙග්. දුක ආර�ා කරගැනීම උෙදසායි. ඒ 
තියුණු අවධානය ෙහ්ත�ෙවන්ෙන්. වළිකිකිළි අම්මා වෙග්ම 
පැටවුණුත් ෙබාෙහෝම උපක්රමශීලියි. පුංචි ෙහෝ අනත�රක ඉවක්  
දැනුන සැණින් ෙම් වළිකිකිළි පැටවුන් ෙව්ගෙයන් 
සැඟෙවනවා. 
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කාමච්ඡන්දයන්ට යටවූ මනුෂ්ය සිතත් නිරත�රැවම සැඟවිලා 
තිෙබන්ෙන්. ඔබට සමහරවිට ෙපෙනනවා ඇති සිත 
කාමයන්ටමයි දුවන්ෙන්. ෙබාෙහෝම අකීකරැයි. ධර්ම 
මනසිකාරයට කැමතිම නැහැ. ෙම් සැඟවුණා වූ සිත 
මත�කරගැනීමට ධර්මවිජය ෙබාජ්ජංගය වඩන්න කියල 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ඒ කියන්ෙන් සිත 
ධර්ම මාර්ගය සඳහා උපක්රමශීලීව සැඟවුණවිට සද්ධර්මයක්  
ශ්රවණය කරන්න. ධර්ම සාකච්ජාවක ෙයෙදන්න. ධර්ම 
ෙපාතක්  කියවන්න. ෙතරැවන් වන්දනාවක ෙයෙදන්න. එවිට 
යටපත්ව ගිය සිත ධර්ම මාර්ගය ත�ළට ධර්මය ෙකෙරහි 
කැමත්ත ත�ළට ෙයාමුෙව්වි. ඒ ෙමෝදුවන සිත�විල්ල ත�ළින් වීර්ය, 
ප්රීතිය, පස් සද්ධිය, සකස් කර ෙද්වි. දැන් ඔබට පුළුවන් සමාධි, 
උෙප්�ා ධර්මයන්ට ක්රමාණුක�ලව සිත ෙයාමුකරන්න. 

සිත අකීකරැ වන විට ඔබ උපක්රමශීලී වන්න. ධර්ම 
මනසිකාරයක් ම සිත ත�ළින් මත�ෙකාට ගන්න ද� ෙවන්න. 
ඇසට ප්රිය, හුරැබුහුටි දකින ඕනෑම ෙකෙනක්  ආදරය කරන 
වළිකිකිළි අම්මාෙග් ජීවිතය ත�ළ සැඟවුණ අනත�රත් පිංවත් 
ඔබ නුවණින් ෙමෙනහි කරන්න. වළිකිකිළි අම්මා ෙව්ගවත්ය 
කියන්ෙන් ඇය ෙව්ගෙයන් සංස් කාර රැස් කර ගන්නවාය කියන 
කාරණයයි. සෑම නිෙම්ෂයකම ඇය ත�ළ රැස් ෙවන්ෙන් ෙලෝභ, 
ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අක�සලයන්මයි. ඇය සෑම නිෙම්ෂයකම 
අනාගතභවය සඳහා අප්රමාණ අක�සල් ප්රමාණයක්  
රැස් කරගන්නවා. ඇය කවදානම් ගැලෙවන්නද? වළිකිකිළි 
අම්මාෙග් පවටම උපන් දරැෙවා පස් ෙදෙනක් . කාමයන් 
උෙදසා කාමයම රැස් කරමින් භවෙය් ෙව්දනාත්මකව නිරෙය් 
දුකට සියතින්ම පාර සකස්  කර ගන්නවා. මනුෂ්යයන් වන 
අපත් අනාගතෙය්දීත් වනවදුලුවල සංචාරය කර 
වළික�ක�ළන්ෙග් සුන්දරත්වය දැක සත�ටුෙව්වි. සුන්දර ඡායාරෑප 
සිහිවටන ෙලස ගනීවි. අවසානෙය්දී අපි ෙදෙගාල්ලන්ම එකම 
තැනයි ඉන්ෙන්. ෙපෙනන සුන්දරත්වය ත�ළින් හුදු ආශ්වාදයම 
ෙනාව අවෙබෝධය ලබන්න.  
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ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් 
සංස් කාරවලට බව දැනගන්න 

 

ඊර්ෂ්යාව කියන වචනය සටහන් තබනෙකාටම එහි තරමක 
පැටලිලි ස් වභාවයක්  තිෙයනවා. ඒ පැටලැවිල්ල වෙග්මයි 
ඊර්ෂ්යාව කියන වචනෙය් අර්ථය අපව භවගමෙන්දී 
පටලවන්ෙන්. මමය කියලා ගන්න දෘෂ්ටිෙය් දැඩිභාවය නිසාම, 
ෙලෝකයා අපව ඉක් මවා යනවාට අපි කැමති නැහැ. 
හැකියාෙවන්, දැනුෙමන්, රෑපෙයන්, වත්ෙපාෙහාසත්කම්වලින්, 
ගරැසත්කාරවලින්, එකිෙනකා පරයා යනෙකාට එතැන 
සකස් ෙවන්ෙන් ඊර්ෂ්යාව කියන ධර්මතාවයයි. සංස් කාර කියන 
ධර්මතාවෙය් අර්ථය ෙනාවැටෙහන්න, ෙනාවැටෙහන්න 
මනුෂ්යයා ඊර්ෂ්යාව ෙදසටමයි ගමන් කරන්ෙන්. 

ෙම් ෙලෝකෙය් එක සුන්දර කාන්තාවක්  ජීවත්ෙවනවා, ඇයෙග් 
ශරීරෙය් සුන්දරත්වය, ලාලිත්යය, රිද්මය, හැඩය, වර්ණය ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් අතිශය චමත්කාරජනකයි. ඒ රෑපය නිසාම ඇය 
ෙලෝකෙය් ජනප්රිය කාන්තාවක් . ඇය ෙම් රෑපෙයන් ෙලෝකයාව 
හැඟීම්වලින් අන්දමන්ද කරනවා. ඇය අන්යාගමික 
කාන්තාවක් . ඇයෙග් ෙම් අසිරිමත් රෑපය නිසාම ඇයට ඊර්ෂ්යා 
කරන අය අප්රමාණව ඇති. 

ඒ අසිරිමත් රෑපය නිසාම වර්තමානෙය් ඇය සතර අපාය 
ෙදසටමයි මාර්ගය සකස් කරගන්ෙන්. එක්  භි�ුවක්  උත�ම් 
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සමාධිෙය්දී අරමුණුකර බලනවා, ඉහත රෑමත් කාන්තාව ෙපර 
ජීවිතෙයදි ක�මන අයුෙර් ජීවිතයක්  ගතකරපු ෙකෙනක් ද 
කියලා. 

එවිට එම භි�ුවට අරමුණුෙවලා තිෙයන්ෙන් වයස අවුරැචු 
40ක පමණ පැහැපැත් කාන්තාවක් . ඇය තැඹිලි පැහැති ෙරදි 
පටියකින් බැඳගත් තනපටයක්  සහ ඉෙන් සිට පහතට අඳිනලද 
තැඹිලි පැහැති ෙරදිකඩකින් සැරසී ඉඳලා තිෙබන්ෙන්. ඇයෙග් 
ස් වරෑපෙයන් භි�ුව ඇයව හඳුනාෙගන තිෙබන්ෙන් 
ෙද්වදාසියක්  ෙලසිනුයි. 

ඉන්දියානු සමාජෙය් ෙදවියන් උෙදසාම කැපවූ, ජීවිතය පූජා 
කළ කාන්තාවන් සිටියා. ඒ අයෙග් මුළු ජීවිතයම ෙගවුෙණ් 
තමන් අදහන ෙදවියන් ෙවනුෙවන්, එම ෙදවියන්ට පූෙජෝපහාර 
පැවැත්වීම උෙදසායි. ඇය මුළු ජීවිතය ත�ළදීම කරන්ෙන් 
ෙදවියන්ව මලින් සැරසීමට මල් මාලා ෙගාතන එක. ෙද්ව 
මන්දිර පිරිසිදු කරන කාර්යය. සුවඳහමන මුරැතැන්බත් පිසින 
කාර්යය. සුවඳ දුෙමන් ෙද්වමන්දිර සුවඳවත් කරන කාර්යය. 
ෙදවියන් උෙදසාම ජීවිතය පූජා කරන්නී… ඇය ෙද්වදාසියක් . 
තමා අදහන ආගමට අනුව ෙදවියන්ට මලින් ජූජා පැවැත්වීම 
නිසාම එහි විපාකයක්  හැටියට ෙම් ජීවිතෙය්දී අෙබෞද්ධ 
පවුලක වුණත්, සුරෑපී උපතක්  සකස් ෙකාටගත්තා. ෙම් 
ජීවිතෙය්දී ඇයට නිල් මහෙනල් මලක්  වැනි ශරීරයක් , ඇස්  
ෙදකක්  ලැබුෙණ් ඇය ගිය ජීවිතෙය්දී ෙදවියන්ට පූජා කළ 
මල්වල අසිරිෙයන්මයි. එෙහමනම් ඇයෙග් රෑපයට අපි ඊර්ෂ්යා 
කරලා වැඩක්  නැහැ. ඒවා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. නමුත් එතැන 
තිෙබන්ෙන් මිත්යාදෘෂ්ඨික ජීවිතයක් . 

ඇයෙග් සුන්දර ජීවිතය දකිනෙකාට අපට ෙපෙනන්ෙන් ඔබ 
ද�නම් ඔබ පූජා කරන මලකින් ෙමාන තරම් අසිරියක්  
ලබන්න පුළුවන්ද කියලා. නමුත් මල් පූජා කරමින් ෙදවියන්ට 
සුවඳින් ජූෙජෝපහාරයන් පැවැත්වීෙමන් ලබාගත් අසිරිමත් 
රෑපය නිසාම, එම රෑපෙය් ආශ්වාදය නිසාම, ඇය දැන් අක�සල් 
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වැෙඩන මාර්ගයකමයි ගමන්කරන්ෙන්. ඉහත කරැණ ඔබට 
සටහන් කෙළ් ඊර්ෂ්යාව කියන කාරණෙය් ඇති අර්ථ 
විරහිතබව ඔබට දැන ගන්නයි. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් 
අනුන්ෙග් ක�සල් සංස් කාරධර්මයන්ටයි. අනුන් ෙපාෙහාසත් 
ෙවන්ෙන්, බලවත් ෙවන්ෙන්, රෑමත්, උගත් ෙවන්ෙන් ඒ අය 
ෙපර ජීවිතෙය් රැස් කරගත් ක�සල් සංස් කාරධර්මයන් අනුවමයි. 
යෙමක්  යෙමක�ෙග් සංස් කාරවලට ඊර්ෂ්යාකරනවා කියන්ෙන් 
ධර්මයට ඊර්ෂ්යා කරනවාය කියන කාරණයයි. ධර්මයට යෙමක්  
ඊර්ෂ්යා කරනාවනම් ඔහු තමාෙග්ම හිස කළුගලක ගසාගන්නා 
අඥාන පුද්ගලෙයක්  ෙවනවා. පිංවත් ඔබ කළුගලක ඔලුව 
ගසාගත්ෙතාත් ෙමාකද ෙවන්ෙන්? මුහුණ ෙල් පැහැ ෙවනවා, 
දත් එළියට පනිනවා. මුහුණ ඉදිමිලා විකෘති ෙවනවා. ෙම් 
සියල්ල ඊර්ෂ්යාෙව් ඵලයයි. 

වරක්  භි�ුවක්  උත�ම් සමාධිෙය් පසුෙවන ෙකාට රාත්රී 
කාලෙය්දී, තම ජීවිතෙය් පළමු වරට ය�ණියක්  දර්ශනය 
ෙවනවා. ඇය මිත්යාදෘෂ්ඨික ය�ණියක් . ඇෙග් ෙබල්ෙලන් 
උඩ ෙකාටස විතරයි දර්ශනය ෙවලා තිෙයන්ෙන්. ඇයෙග් 
ස් වරෑපය ෙමානතරම් භියකරැ ද කියනවානම් එම 
ය�ණියෙග් කට ෙදපැත්ෙතන් එළියට ෙනරපු අඟල් ත�නක 
පමණ දළ කැබැලි ෙදකක�ත් ඇයට තිබිලා තිෙයනවා. රත්පැහැ 
ගැන්වුණු පුපුරණ මුහුණක්  ඇයට තිෙයන්ෙන්. හරියටම 
තමාෙග් හිස තමාම කළුගලක ගසාගත්තා වැනි මුහුණක් . එම 
භියකරැ ය�ණිය දකිනෙකාට, භි�ුව එම ය�ණිය ත�ළින් 
දැකලා තිෙබනෙන් ද්ෙව්ෂය, ඊර්ෂ්යාව ජීවිතය කරගත් 
කාන්තාවක් . පිංවත් ඔබ සිතන්න ඔබ ත�ළින් ඊර්ෂ්යාව 
සකස් ෙවනවා නම් ඔබ ත�ළින් ඔබ ය�ෙයක් , ය�ණියක්  
දකින්න ද�ෙවන්න.ෙමාකද ෙම් කාලකණ් ණි ධර්මයන්මයි ෙම් 
ය�ණියට ඒ දුක උරැමකරදුන්ෙන්. ෙම් ය�ණියෙග් දළ 
ෙදෙකන් කියන්ෙන් ඊර්ෂ්යාෙව් තියුණුභාවය. ය�ණියෙග් 
ජීවිතෙය් අක�සල් බලවත්භාවය නිසාම ඇයෙග් ය� ජීවිතයට 
ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය වැඩිෙවලා. ඒ වැඩිවීම 
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ෙහ්ත�ෙවන්ෙන් තව තවත් දුක වැඩිවීමටමයි. ඒ නිසා පිංවත් 
ඔබ ඊර්ෂ්යා කරන්න එපා. ඊර්ෂ්යාව ත�ළින් ය�ෙයක්  දකින්න. 

සමහර ගම්මානවල පිඬුසිඟාවඩිනෙකාට ෙමාන තරම් දුප්පත් 
මනුෂ්යෙයෝ ජීවත්ෙවනවද කියලා ෙපෙනනවා. ඉළුක්  ෙසවිලි 
කළ ක�ඩා වරිච්චි බිත්ති හතර ත�ළ පාන්, විස් ෙකෝත�වකින්, කැඳ 
උග�රකින්, ෙව්ල පිරිමහගන්න ක�ඩා කිරිදරැවන්, අම්මලා 
දකිනෙකාට ‘අෙන් පුෙත්, ෙම් ජීවිතෙයදී අනුනට ඊර්ෂ්යා 
කරන්න එපා’ය කියලා කියන්න භි�ුවට හිෙතනවා. ඒත් 
බියක්  දැෙනනවා, අෙන් ෙම් දරැවන්ට එෙහම කීෙවාත්, භි�ුව 
ෙකෙරහි ද්ෙව්ශයක්  ඇතිකරෙගන තව අක�සල් රැස් කරගනියි 
කියලා. අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන මනුෂ්යයා නැවත මනුෂ්ය 
ජීවිතයක්  ලැබුෙවාත් ඔහු අල්පෙභෝගී සම්පත් ඇති, 
අල්ෙප්ශාඛ්ය දුර්වර්ණ ජීවිතයක්  ලබන බව ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. බලන්න ඊර්ෂ්යාව ත�ළ 
ෙමානතරම් අවදානමක්  ද සැඟවිලා තිෙයන්ෙන්. යෙමක්  
අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් නම්, ඔහු ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන් 
තමාෙග්ම සැපයට බව ෙහාඳින් සිතන්න. ඔබ අවෙබෝධෙයන්ම 
ඊර්ෂ්යාෙවන් මිෙදන්න. එවිට ඔබ උෙප්�ාව ත�ළට පැමිෙණ්වී. 
දැන් ඔබට පුළුවන් ෛමත්රියට සිත ෙයාමුකරන්න. ඊර්ෂ්යාවත්, 
ෛමත්රයත් කියන්ෙන් එක සිතිවිල්ලක්  අතර ඇති පරතරය 
පමණයි. ඒ තරම් සරල තැනක්  ඔබ මගහරිනවා. ෙම් එක 
සිතිවිල්ලක පරතරය ඔබව සුගතිෙය් සිට දුගතියට ඇද දැමීමට 
ෙහාඳෙටෝම ප්රමාණවත් ෙවනවා. වර්තමාන අධ්යාපන ෙ�්ත්රය 
ත�ළ ඇති තරගාකාරීත්වය නිසා ක�ඩා වයෙස්දීම දරැවන් ත�ළ 
ඊර්ෂ්යාෙව් බීජයන් ඇතිෙවනවා. ඒ අනාගත සමාජෙය් 
ව්යාක�ලබව කියන්නාවූ ෙබාෙහාම අනත�රැදායක ප්රවනතාවයක් . 

බුදුරජාණන් වහනෙස් ෙද්ශනා කරනවා ගිය ජීවිතෙය් මහණ 
බමුණන්ෙගන් ක�සලය, අක�සලය ගැන, කළයුත්ත 
ෙනාකළයුත්ත ගැන ෙනාඇසීෙම් ෙහ්ත�ව නිසාම ෙම් 
ජීවිතෙය්දී අක�රැ ශාස් ත්රෙය් අද�භාවයට පැමිෙණනවාය 
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කියලා. පුද්ගලයක� අතින් ඉහත කාරණා සිදුෙනාවන්ෙන් 
මාන්නය නිසාමයි. එමනිසා නිහතමානීව උත්සහය ත�ළින් ඔබ 
අධ්යාපන කටයුත� කළෙහාත් ඔබට අනුනට ඊර්ෂ්යා කරන්න 
අවශ්ය ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබට ලැබිය යුත්ත ලැෙබ්වි. 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි විචිකිච්ඡාෙවන් බැහැරෙවන ෙමාෙහාත 
දක් වාම ඔබ ත�ළ ඊර්ෂ්යාව සකස් ෙවනවා. ෙමාකද 
ධර්මානුක�ලව ෙලෝකය දකින්න තවම ඔබ ධර්මය ෙකෙරහි 
සැකෙයන් බැහැරෙනාවී ඇති නිසා. 

ඔබ සක් කාය දිට් ඨිය ත�ළිනුයි ෙලෝකය දකින්න උත්සහ 
ගන්ෙන්. ෙමතැනදී ඔබට ලැෙබන ඵලය ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ 
අක�සලයන්මයි. සද්ධර්මෙය් අසමර්ථයන්ෙගන් ෙලෝකය 
බැහැරෙවන්න, බැහැරෙවන්න මාරයාෙග් අධිපත්යයයි 
ෙලෝකෙය් පැතිෙරන්ෙන්. ඒ සද්ධර්මෙයන් බැහැරවූ අනාගත 
ෙලෝකයට අවශ්ය මාර සමාජය තමයි වර්තමානෙය් හරිබරි 
ගැෙහමින් ෙම් සකස්  ෙවන්ෙන්. 

පිංවත් ඔබ සද්ධර්මය ත�ළින් අනාගතෙය් බිහිෙවන ෙම් විෂම 
ෙලෝකය හඳුනාගන්න. මාරයාෙග් විෂම සැලසුම් පරාජයකර 
ඔබ ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්ෙග් මහා කරැණා ග�ණෙය් 
ෙසවනට එන්න. 
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ඔබ විෙනෝදය ෙලස දකින්ෙන් 
තෘෂ්ණාෙව් ගින්දරයි! 

 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ‘පිංවත් අනුරැද්ධ, 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් දහම් ෙදසන්ෙන් ජනතාව විශ්මයට 
පත්කරන්නවත්, ජනතාව සුරතල් කරන්නවත්, ලාභ සත්කාර 
ලබන්නටවත්, මා ගැන ෙමෙස් යෑයි හඳුනාගැනීමටවත් 
ෙනාෙව්. ශ්රාවකයින්ෙග් ෙමෙලාව, පරෙලාව යහපත 
උෙදසාමයි’ කියලා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් මහා කරැණාව 
ෙයාමුවන්ෙන් සත්වයාෙග් ෙමෙලාව පරෙලාව ඉලක් කෙකාට 
පමණක් මයි. ෙම් සා අසිරිමත් රැකවරණයක්  වූ ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් මහා කරැණාග�ණෙය් රැකවරණය 
දරැෙවක්  උෙදසා, බිරිඳක් , ස් වාමිපුරැෂෙයක් , තනත�රක් , 
ෙද්පලක්  උෙදසා මගහරිනවානම් එම අනුවණකෙම් විපාකයන් 
ඔබට අනාගතෙය්දී අවුරැදු ල� ගණනාවක්  ෙගවන්නට 
සිදුෙව්වි. 

පිංවත් ඔබට අයිති නැති දරැෙවක් , බිරිඳක් , ස් වාමිපුරැෂෙයක්  
උෙදසා ඔබට අයිති සද්ධර්මෙය් රැකවරණය අහිමි කරගන්න 
එපා. ෙම් ෙකටි මනුෂ්ය ජීවිතය, අතිදීර්ඝ දුෙකන් මිදීම 
උෙදසාම ප්රෙයෝජනයට ගන්න. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් සාරසංඛ 
කල්ප ල� ගණනාවක්  දස පාරමීධර්ම පිරැෙව් පිංවත් ඔබ 
උෙදසාමයි. ඇස්  ගලව ගලවා දන්දුන්ෙන්, මහා සාගරෙය් 
ජලය පරදවා යන තරමට රැධිරය දන්දුන්ෙන්, මහ ෙපාෙළාෙව් 
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පස්  පරදවන තරමට ශරීර මාංශ දන්දුන්ෙන් පිංවත් ඔබ 
උෙදසාමයි. හය අවුරැද්දක්  දුෂ්කරක්රියා ෙකරැෙව් ඔබ 
උෙදසාමයි. නමුත් පිංවත් ඔබට ඇස් , මස් , ෙල් දන්ෙදන්න 
අවශ්යම නැහැ. රෑපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව නිසා ඔබ ත�ළ 
සකස් ෙවන ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අක�සලයන් පමණක්  ඔබ 
දන්ෙදන්න. එවිට අප ෙබෝධිසත්වයාෙණෝ ඔබ ෙවනුෙවන් දන් 
දුන් ඇස් , මස් , රැධිරය ෙවනුෙවන් ඔබ කෘතග�ණ දැක් වූවා 
ෙවනවා. ඔබට ලැබුණ ෙම් උත�ම් අවස් ථාෙව්දී එවන් අසිරිමත් 
ශාස් තෘන්වහන්ෙස්නමකට ණයකාරෙයක්  නම් ෙවන්න එපා. 

මාරයා සැඟවී බලා සිටිනවා, ඔබට දරැවාෙග් සුරතල් 
ෙපන්වලා, බිරිඳෙග්, සැමියාෙග් ආදරය ෙපන්වලා, ෙමවරත් 
ඔබව බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ණයකාරෙයක්  කරවන්නට. 

බැංක�වට ඔබ ණය වුෙණාත් ෙද්පල රාජසන්තක කරාවී, 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට ඔබ ණය වුෙණාත් භවෙය් සැපයම 
මාරසන්තක ෙවනවා. දුකින් බැහැරට මගෙපන්වූ ඒ උත�ම් 
ශාස් sතෘන්වරයාණන් වහන්ෙස්ට පිංවත් ඔබ නිරත�රැවම ඔෙබ් 
ජීවිතය ත�ළින් අෙලෝභ, අද්ෙව්ශ, අෙමෝහ සුවඳ ක�සුම් 
පූජාකරන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඒ මල් සුවඳ නිරත�රැවම 
වර්ණනා කළා. ‘ෙම් ෙලෝකෙය් කිසිම මනුෂ්යයක�ට, ෙදවියක�ට, 
බ්රහ්මයක�ට විඳින්නට තබා සිතන්නවත් බැරි අප්රමාණ වූ දුක්  
කන්දරාවක්  සය අවුරැද්දක්  පුරා මම දුෂ්කරක්රියා කළ 
කාලෙය්දී වින්දා’ කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා. 

ෙම් හැම දුක් ගැහැටක් ම උන්වහන්ෙස් කැමැත්ෙතන්ම 
දරාගත්ෙත් පිංවත් ඔබ ෙම් ෙමාෙහාෙත් ලබන සද්ධර්මෙය් 
සැනසිල්ල ඔබට ලබාදීමටයි. එවන් අසිරිමත් 
ශාස් තෘන්වහන්ෙස් නමක්  ෙවනුෙවන් නිරත�රැවම පිංවත් ඔබ 
ත�ළ අෙලෝභ, අද්ෙව්ෂ, අෙමෝහ සිතිවිලි ඇතිකරෙගන 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් රෑපකාය සිෙතන් මවාෙගන ඒ පවිත්ර 
සිත බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට පූජා කරන්න. බුදුරජාණන් 
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වහන්ෙස්ෙග් උත�ම් ග�ණයන්, ඥානයන්ට නිරත�රැවම ඔබ 
මනසින් සමීපෙවන්න. එවිට පිංවත් ඔබ ත�ළ බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙකෙරහි අෙයෝමය විශ්වාසයක්  සකස්  ෙව්වී. 

භි�ුවට මතකයි අතීතෙය් එක් තරා දවසක උදෑසන සුදු 
සරමක්  සුදු කමිසයක්  බෑගයක දමාෙගන උදෑසන 5ට බසෙය් 
නැගලා, කිසිම ඥාතිෙයක්  හිතවෙතක්  ෙගන් ෙතාරව භි�ුව 
පැවිදිවීම සඳහා උපන් නිවසින් පිටව ගිය ආකාරය. එදා පටන් 
ෙම් ෙමාෙහාත දක් වා භි�ුවට අෙයෝමය ශක් තිය වුෙණ් 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස්මයි. ස් ථිර වාසස් ථානයක්  ෙනාමැතිව 
තැන්තැන්වල ආරණ්යවල හුෙදකලා ක�ටිවලට ගිය ගමෙන්දී 
සමහර පිංවත�න්ලා භි�ුව හැඳින්වූෙව් ‘අහිග�න්ඨක භි�ුව’ 
කියලා. මෙග්ම කණට ඇසිලා තිෙයනවා පිංවත�න්ලා එෙහම 
කියනවා. මා හඳුනාගත්තා ඒ කථාකරන්ෙන් මාරයාය කියලා. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව ත�ළින් ඒ ෙවලාෙව් 
භි�ුව මාරයාව හඳුනාෙගනයි තිබුෙණ්. මාරයාට අවශ්ය වුෙණ් 
‘අහිග�න්ඨක හාමුදුරැෙවෝ’ කියන නම පටබැඳලා මා ත�ළ 
ලැජ්ජාව සකස්  කරලා ආරණ්යයක, පන්සලක ස් ථිර නිත්ය 
පදිංචිකරැෙවක්  කරන්න. උත�ම් පැවිද්ද ලැබීමට ෙපරාත�වම 
මාරයාෙග් එම අවකාශය මම බලාෙපාෙරාත්ත�වුණා. භි�ුවට, 
ස් ථිර නිත්ය තැනක්  නැති ‘අහිග�ණ් ඨක හාමුදුරැෙවෝ’ 
කියනෙකාට මට සත�ටක්  ඇතිවුණා. භි�ුව කල්පනා කෙළ්, 
සාරිපුත්ත මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙස්, මහා කාශ්යප 
මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙස්ටත් ස් ථිර, නිත්ය තැනක්  තිබුෙණ් 
නැහැ ෙන්ද කියලා. ඒ කියන්ෙන් උන්වහන්ෙස්ලාත් 
‘අහිග�ණ් ඨක’ ජීවිත ගතකෙළ්. ඒ උත�ම් ජීවිතය මටත් ලැබීම 
භාග්යයක් ෙකාටයි භි�ුව සැලක�ෙව්. ඒ ‘අහිග�ණ් ඨක භි�ුව’ 
කියන නාමය භි�ුවට ලැබුණු ෙගෞරව නාමයක්  ෙලසයි 
භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත්ත් දකින්ෙන්. ඒ ගතකළ 
අහිග�ණ් ඨකභාවයමයි ෙම් සටහන් ලියන්න අවශ්ය අවෙබෝධය 
ලබාදුන්ෙන්. ෙමාකද භි�ුවට පැවිදිෙවන්න ෙපරාත�ව 
කවදාකවත් බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට වදාළ සූත්ර 
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ෙපාතක්  කියවා තිබුෙණ් නැහැ. කවදාවත් භාවනා පංතියකට 
ගිහින් තිබුෙණ් නැහැ. ජීවිෙත් කවදාවත් දහම් පාසලකට ගිහින් 
තිබුෙණ් නැහැ. භි�ුව ගිහිකාලෙය් අධ්යාපනය ලැබුෙව් 
ක්රිස් තියානි පාසලක. එහි බුදුදහම ඉගැන්වුෙව් 7 වැනි 
ෙශ්ර්ණිෙයන් පසුවයි. ෙමවැනි පසුබිමක්  ත�ළ ‘අහිග�ණ් ඨක 
හාමුදුරැෙවෝ’ කියන අර්ථෙය්ම ඵලයයි ෙම් භි�ුව. අහිග�ණ් ඨක 
කියන වචනෙය් අර්ථය ෙමතැනදී භි�ුව දකින්ෙන් ‘අතහැරීම’ 
කියන අර්ථෙයන්. ඔබ අතහැරිය යුත්ෙත් රෑපය ෙකෙරහි ඇති 
තෘෂ්ණාව පමණක් මයි. එතැනදී ඔබට මුළු සද්ධර්මෙය්ම 
රැකවරණය ලැෙබනවා. සද්ධර්මෙය් රැකවරණය ලබාගත් 
තැනැත්තාට මිනිස් , ෙදව්, බඹුන් ත�න් ෙලෝකෙය්ම ගරැ බුහුමන් 
ලැෙබනවා. ‘ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ල 
ලැෙබයි’ කියන අර්ථය භි�ුව නිරත�රැවම කියන්ෙන් ඉහත 
අත්දැකීම නිසාමයි. 

භි�ුවට ඉහත ශක් තිය ලබාදුන්ෙන්, සසර පිළිබඳ ඇතිකරගත් 
බිය විසින්මයි. ෙම් බිය සකස්  කර දුන්ෙන් ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් ශ්රද්ධාවයි. 

සමාජය ත�ළ පිංවත�න්ලා විෙනෝදෙවනෙකාට, ෙසල්ලම් කරන 
විට භි�ුවට හරි බයක්  දැෙනනවා, ඔබලා පිළිබඳව. 
විෙනෝදෙවන්න ෙසල්ලම් කරන්න පුළුවන් ෙලෝකයක්  
ෙනාෙවයි ෙම්ක. ෙලෝකය නිරත�රැවම ගිනිගන්නවා 
තෘෂ්ණාෙවන්. තෘෂ්ණාෙව් ගින්දරයි ඔබ විෙනෝදය, ෙසල්ලම 
හැටියට දකින්ෙන්. ෙනාදන්නාකම නිසාම ගින්දරත්, 
විෙනෝදයත් ෙසල්ලමක්  ෙකාටගනිද්දී පිච්චීමට අදාළ 
සංස් කාරයන් අනාගත විපාකයන් පිණිස සකස් ෙවනවා. 
පරිස් සෙමන් විෙනෝදෙවන්න. තෘෂ්ණාව කියන්ෙන් ගින්දරක් . 
අනුනෙග් විෙනෝදය, ෙසල්ලම ඔබ ගින්දරක්  ෙලස දකිමින් ඒ 
ගිනි නිවන දිශාවට ෙයාමුෙවන්න. 
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ඔෙබ් භෂ්මාවෙශ්ෂ 
පූජනීයත්වයට පත්කරන්න 

 

පිංවත් මහත්මෙයක්  භි�ුවෙගන් විමසුවා ‘හාමුදුරැවෙන් 
ක�සලය සහ පින කියන්ෙන් එකම කාරණයක් ද?’ කියලා. ෙමය 
පිංවත�න්ලා නිතර ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාෙගන් විමසන 
ප්රශ්නයක් . සාරිපුත්ත මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා, ක�සලය කියලා කියන්ෙන් කාරනා 10 කට කියලා. 
එම කාරනා දහය තමයි සත�න් මැරීෙමන් වැළකීම, ෙසාරකම් 
කිරීෙමන් වැළකීම, කාමය වරදවා හැසිරීෙමන් වැළකීම, 
ෙබාරැකීෙමන්, පිසුනාවාචා, පරැෂාවාචා, සම්ප්රප්පලාපා 
කීෙමන් වැළකීම, අනභිධ්යාව, අව්යාපාදය, සම්මා දිට් ඨිය යනු 
ක�සලය කියලා. ඉහත කාරණා 10 ට තමයි සාරිපුත්ත 
මෙහෝත්තමයාණන් වහන්ෙස් ක�සලය කියලා කියන්ෙන්. 

ක�සල් මූලයන් හැටියට සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා අෙලෝභ, අෙදෝෂ, අෙමෝහය කියලා. ෙම් 
කාරණා දහය පිංවත් ඔබට ෙම් ආකාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ 
කෙයන් සිදුෙවන්නා වූ ක�සල් 3 යි, වචනෙයන් සිදුෙවන්නා වූ 
ක�සල් හතරයි, මනසින් සිදුෙවන්නා වූ ක�සල් ත�නයි කියලා. 
ඉහත කාරණා 10 ට තමයි ක�සල් කියලා කියන්ෙන්. 

එතෙකාට පින කියලා කියන්ෙන් ක�මකටද? බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා පින යනු යහපත්, සිත්කළු, මන 
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වඩන සැපයට කියන තවත් නමක් ය කියලා. එෙහමනම් පින 
කියන්ෙන් සැපයට කියන්නා වූ තවත් නමක් . දැන් පිංවත් ඔබට 
ක�සලය කියන වචනෙය් අර්ථයත්, පින කියන වචනෙය් 
අර්ථයත් ෙහාඳින් පැහැදිලියි. පින කියන කාරණයත්, ක�සලය 
කියන කාරණයත් අර්ථයන් ෙදකක් . නමුත් ෙම් කාරණා ෙදක 
ෙහ්ත�ඵල අනුව එකට සම්බන්ධ ෙවනවා. ඒක ෙවන්ෙන් 
ෙමෙහමයි. යෙමක්  ක�සල් ධර්මයන් ජීවිතය ත�ළින් වඩනෙකාට, 
ඔහු ත�ළ සැපය, ඒ කියන්ෙන් පින ඇතිෙවනවා. යම් පිංවෙතක්  
සැපෙයන් ජීවත්ෙවනවානම් ඔහු ජීවත්ෙවන්ෙන් ක�සල් 
ධර්මයන් ජීවිතය ත�ළින් සිදුකරගන්නා නිසාමයි. පිංවත් ඔබ 
ධර්මානුක�ලව සැපෙයන් ජීවත්ෙවනවාය යන්ෙනන් 
කියෙවන්ෙන් ඔබ ත�ළ ක�සලයත්, පිනත් ෙදකම තිෙබනවාය 
කියන කාරණයයි. පිංවත�න් වචන වල අර්ථයන් පසුපස 
හඹායැම හැකිතාක්  අඩුකර අනිත්ය ධර්මය ත�ළින්ම විතර්ක 
සකස් ෙකාට ෙදන සිත ෙදස බලන්න ද� ෙවන්න. එවිට ඔබට 
ෙපෙන්වි ඔබ පිළිත�ර ත�ළ සිටිමින්ම පිළිත�රැ ෙසායන බව. 

පිංවත් මනුෂ්යෙයක්  භි�ුවෙගන් විමසුවා ‘ස් වාමීන්වහන්ස, 
මනුෂ්යයන් විසින් පූෙජෝපහාර පවත්වන ධාත�න්වහන්ෙස්ලා 
සෘද්ධිෙයන් වඩින්ෙන් ෙකාෙහාමද කියලා. පිංවත් ඔබ 
ධර්මරත්නය පිළිබඳව අචල ශ්රද්ධාවක්  ඇතිකර ගැනීමට 
අවශ්යනම් ෙමවැනි කාරණාවන් පිළිබඳව ධර්මානුක�ල අර්ථය 
දැනගතයුත� ෙවනවා. එෙස් ෙනාවුණෙහාත් ෙමෝහය මුසු, 
අමූලිකා ශ්රද්ධාවයි අප ත�ළ වැෙඩන්ෙන්. 

ධාත�න්වහන්ෙස් නමක්  කියන්ෙන් අතීතෙය් වැඩසිටි උත�ම් 
ආර්යයන් වහන්ෙස්ලාෙග් ශරීරෙය් ෙකාටසකට. එය දන්ත 
ධාත�න් වහන්ෙස් නමක්  ෙවන්න පුළුවන්, නැතිනම් ශරීරෙය් 
ෙවනත් අස් ථි කැබැල්ලක්  ෙවන්නත් පුළුවන්. අස් ථි 
කැබැල්ලක් , දතක්  කියලා කියන්ෙන් සතරමහා ධාත�ෙවන් 
සැදුනු ෙදයක් . ෙම් උත�ම් ආර්යයන් වහන්ෙස්ලා කියන්ෙන්, 
රෑපෙය් ආධිපත්යය පත�රැවාෙගන සිටින සතරමහා ධාත�ව තම 
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අවෙබෝධ ඥානෙයන් විනිවිද දැක් ක ෙකෙනක් . සත්වයා 
ෙලෝකයට බැඳ තබන පංච උපාදානස් කන්ධෙය් මුල්ම 
උපාදානස් කන්ධය වන රෑප උපාදානස් කන්ධය අවෙබෝධ කරගත් 
තැනැත්තාමයි රෑපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදන්ෙන්. 
රෑපය නැමැති සතරමහා ධාත�ව අවෙබෝධ කර ගත්තාවූ 
රහතන්වහන්ෙස් ඒ අවෙබෝධය ලබාගන්ෙන් නාමරෑප 
ධර්මයන් උපෙයෝගී කරෙගනමය. රහතන් වහන්ෙස් පිරිනිවීයන 
ෙමාෙහාෙත් විඥ්ඥාන ධාත�ව රහතන් වහන්ෙස් ත�ළින්ම 
පිරිනිවී ගියත්, ෙමෙලාව ඉතිරිවූ ෙනාවූ ශරීරය ෙහවත් 
සතරමහා ධාත�ව පූජනීයත්වයට පත්ෙවනවා. සතරමහා ධාත�ව 
අවෙබෝධ කරගත් නිසාමයි උන්වහන්ෙස්ෙග් රෑපය 
පූජනීයත්වයට පත්ෙවන්ෙන්. එම නිසාම ධාත�න් වහන්ෙස්ලාට 
පූෙජෝපහාර දක් වන්න කියන කාරණය බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා. 

ෙම් කිසිම ධාත�න්වහන්ෙස් නමකට සෘද්ධිමත්භාවයක්  
ඇතිකරෙගන තැනින් තැනට වැඩම කරන්න පුළුවන්කමක්  
නැහැ. ධාත�න්වහන්ෙස් නමකට සෘද්ධිමත්භාවයක්  ඇතිවීමට 
නම් ධාත�න්වහන්ෙස් ත�ළ පංච උපාදානස් කන්ධයක්  
සකස් ෙවන්න අවශ්යයි. පංච උපාදානස් කන්ධයක්  සකස් ෙවන්න 
නම් සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් සකස්  වුණ විඥ්ඥානය 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලා ත�ළ බැසෙගන තිෙබන්න ඕෙන්. ඒ 
ෙහ්ත�ෙවන්ම නාමරෑප ධර්ම සකස් ෙවන්න ඕෙන්. ආයතන හය 
පිහිටන්න ඕෙන්. ෙම් කිසිවක්  සකස්  ෙනාවන ධාත�න්වහන්ෙස් 
නමක්  ෙකෙස් නම් සෘද්ධිෙයන් වඩින්නද? එය කවදාකවත් 
ධර්මානුක�ලව සිදුවන ෙදයක්  ෙනාෙවයි. ඒ අපි අමූලිකා 
ශ්රද්ධාව නිසාම ධර්මෙය් සැබෑ අර්ථෙයන් දුරස් ව ෙලෝකය 
දකින නිසාම ඇතිකරගන්න අදහසක් . 

නමුත් පිංවත�න්ලා අපිට නිතර ප්රකාශ කරනවා. තම තමන්ෙග් 
පූජනීය ස් ථාන වලට ධාත�න්වහන්ෙස්ලා වැඩියා කියලා. ‘ගිය 
සතිෙය් ධාත�න්වහන්ෙස්ලා ෙදනමයි වැඩසිටිෙය්. අද 
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බලනෙකාට ධාත�කරඬුෙව් ධාත�න්වහන්ෙස්ලා හත්නමක්  වැඩ 
සිටියා’ කියලා. ඒ කියන්ෙන් ධාත�න්වහන්ෙස්ලා පස් නමක්  
වැඩිෙවලා. ඒ කියන්ෙන් ෙමතැන” සිද්ධෙවන්ෙන් 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලා සෘද්ධිෙයන් වැඩීමක්  ෙනෙමයි. 
සම්යදෘෂ්ඨික ෙදවිවරැ විසින් සුදුසු පූජනීය ස් ථානවලට 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලා රැෙගන යනවා. අතීතෙය් වැඩසිටියාවූ 
සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙස්ෙග් පටන් ඒ උත�ම් ආර්යයන් 
වහන්ෙස්ලාෙග් අවවාද අනුශාසනා ලැබූ, ශිෂ්යභාවය ලැබූ 
නමුත් නිවන් අවෙබෝධ කරගැනීමට ෙනාහැකිවූ ල� 
ගණනාවක්  ගිහි පැවිදි පිංවත�න්ලා ෙම් ෙමාෙහාෙත් සශ්රික 
දිව්යතලවල මෙහ්ශාඛ්ය ෙදවිවරැ ෙලස වැඩසිටිනවා. ඒ 
ෙදවිවරැ තමන් සත� දිව්යචක් ක� ත�ළින් තමන්ෙග් ග�රැවරයාෙග් 
පූජනීය ධාත�න්වහන්ෙස්ලා වැඩසිටින්ෙන් ෙකාෙහ්ද යන්න 
දන්නවා. තම සත්පුරැෂ ග�රැවරයාට ඇති ෙගෞරවය නිසාම 
එම ග�රැවරයාෙග් පූජනීය ධාත�න්වහන්ෙස්ලාට අවශ්ය 
පූෙජෝපහාරයන් ෙනාලැෙබනවා නම්, එම දුසිල්වත�න් සිටින 
ස් ථානවල වැඩසිටිනවා නම් ෙදවිවරැ තම දිව්යචක් ක�වලින් 
එය දැකලා සුදුසු පූජනීය ස් ථානවලට, සිල්වත�න් අතරට එම 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලා රැෙගන ෙගාස්  තබනවා. මෙහ්ශාඛ්ය 
ෙදවිවරැ තම අතීත කළ්යාණ මිත්රයන් වහන්ෙස්ලාට දක් වන 
ෙගෞරවය තමයි පිංවත් ඔබ ‘ධාත�න්වහන්ෙස්ලා සෘද්ධිෙයන් 
වඩිනවා’ය යනුෙවන් දකින්ෙන්. ඉහත කාරණෙයන්ම පිංවත් 
ඔබ දැනගන්න ඕනා, උත�ම් ධාත�න්වහන්ෙස්ලාට ජූෙජෝපහාර 
දක් වන්න කියලා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර වදාළ 
කරැණට ෙදවිවරැ වර්තමානෙය්ත් ෙමානතරම් ගරැකරනවාද 
කියන ෙදය. 

ෙම් ෙමාෙහාෙත් සම්යාදෘෂ්ඨික ෙදවිවරැ උත�ම් 
ධාත�න්වහන්ෙස්ලාට ගරැසත්කාර කරමින් පිංවත් ඔබලාට 
ෙදන පණිවුඩයක්  තිෙබනවා. ඒ උත�ම් පණිවුඩය ඔබට 
හඳුනාගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්ෙන් අකාරවතී ශ්රද්ධාව කියන 
ෙතරැවන්ෙග් ග�ණයන්, ඥානයන් අර්ථෙයන් දැක 
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ඇතිකරගන්නා වූ ශ්රද්ධාව ත�ළින්මයි. ෙමෝහය මුසු අමූලිකා 
ශ්රද්ධාෙවන් නම් ෙනාෙවයි. පිංවත් ෙදවියන් ඔබට කියන 
පණිවුඩය තමයි, සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ජීවමානව පවතින 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් මහෙපාෙළාවට පස් ෙවන, ගින්දරට අලුෙවන, 
පිංවත් ඔබෙග් ඔය ශරීරෙය් ඇටකටු, ධාත�න්වහන්ෙස්ලා බවට 
පත්කර පූජනීයත්වයට පත්කරගන්න කියන කාරණය. 
ධාත�න්වහන්ෙස් ත�ළින් ඔබ දැකිය යුත� අර්ථය ඔතැනයි 
තිෙබන්ෙන්. පිංවත් ඔබටත් පුළුවන් ඔය ශරීරෙය් තිෙබන සෑම 
ඇට කැබැල්ලක් ම පූජනීයත්වයට පත්කරගන්න. උත�ම් 
ධාත�න්වහන්ෙස් නමක්  බවට පත්කරගන්න. එය කරගත 
හැක් ෙක් උත�ම් ධාත�න්වහන්ෙස්ලා වන්දනාකරන ගමන්ම, ඉන් 
ඔබ්බට ෙගාස්  ධාත�න්වහන්ෙස්ත් අනිත්යෙය් ඵලයක් ය, 
ධාත�න්වහන්ෙස්ත් අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාත� 
ෙකාටසක් ය කියන කාරණය අවෙබෝධ කරගැනීමට ද� 
වීෙමන්ය. එම අවෙබෝධය ලැබීමට නම් පිංවත් ඔබ 
පළමුෙවන්ම පංච උපාදානස් කන්ධයක්  සකස්  ෙනාෙවන, 
රෑපයක්  පමණක්  වන උත�ම් ධාත�න්වහන්ෙස්ලාට සෘද්ධියක්  
ඇති ෙනාවන බව ධර්මානුක�ලව ෙත්රැම්ගත යුත�ව ඇත. 
පිංවත් ඔබත් ධර්මාවෙබෝධෙයන් සැනෙසන්න. එවිට 
ආයාසෙයන් ෙතාරවම, ඔෙබ් ධාත�න්වහන්ෙස්ලාත් 
පූජනීයත්වයට පත්ෙව්වි. එෙතක්  අෙප් භෂ්මාවෙශ්ෂයන්ට 
ෙලෝකය බියක් මයි දක් වන්ෙන්. ඒවාට ගරැකරන්ෙන් ෙප්ර්තයන් 
ය�යන් පමණක් මය. පිංවත් ඔබ සතර අපාෙයන් 
මිදීෙමන්මයි, තම භෂ්මාවෙශ්ෂ පූජනීයත්වයට පත්කර ගැනීෙම් 
මාර්ගයට අවතීර්ණ ෙවන්ෙන්. එම නිසා පිංවත් ඔබ ෙබාෙහෝම 
සිහිනුවනින් යුත�ව අමූලිකා ශ්රද්ධාෙවත්, ආකාරවතී ශ්රද්ධාෙවත් 
ෙවනස කල්යාණමිත්ර ආශ්රය ත�ළින්ම හඳුනාෙගන, ශීලෙයන් 
පරිපූර්ණෙවමින්, නිරත�රැවම අනිත්ය සංඥාවන් ත�ළින් ජීවිතය 
දකිමින් නිවැරදි මාර්ගය ත�ළම අවෙබෝධය කරායන්න. ඉක් මන් 
ෙකටි මිථ්යාවන් පසුපස යන්න නම් එපා. 
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බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මනුෂ්යයා අධිමාන්නය 
නිසාත්, ෙමෝහය නිසාත්, සිහිමුලාවීම නිසාත්, මාර්ගඵලයන් 
ප්රකාශ කරනවා කියලා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් කාලෙය් 
සුනක් ඛත්ත වැනි පැවිදි අය පවා බලුව්රත, හරක්  ව්රත, රකින 
නිර්වස් ත්ර මිත්ය දෘෂ්ඨිකයන්ව රහතන් වහන්ෙස්ලා හැටියට 
දැක් කා. අනාගත සමාජය ත�ළ ශාසන විකෘතීන් සකස් වීම 
සඳහා මාර්ගඵල උන්මාදය කියන කාරණය ෙබාෙහාම 
ෙව්ගෙයන් පැතිරයන්න පුළුවන්. ෙමය ධර්මතාවක් . ඒ ඇෙසන 
හඬ ශාසනෙය් අර්ථයන් අත�රැදන්වීෙම් කාලය ළඟාවන බව 
පිංවත් ඔබට කරන අනත�රැ හැඟවීමක් . ෙම් සියලු 
අභිෙයෝගයන් ධර්මානුක�ලව දකිමින් බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනාකර වදාළ ධර්ම මාර්ගය ත�ළින්ම ගමන්ෙකාට ධර්මය 
දකින්න. ඔබ අර්ථවත්ව ධර්මමාර්ගය ත�ළ ගමන් කිරීෙම්දී 
පිංවත් ඔබ ත�ළින් ක්රමානුක�ලව මමත්වෙය් දැඩිභාවය 
නැතිවීයාවි. මාන්නය දියෙවන ප්රමාණයට නිහතමානී බව 
ඔබෙග් ජීවිතය ත�ළ ඇති ෙව්වි. දැන් ඔබ ෙලෝකය ඉදිරිෙය් 
ප්රදර්ශකෙයක්  ෙනාෙව්, අවෙබෝධෙයන්ම එම සිත අනිත්ය බව 
දැකීමට හැකි ද� වීර්යවන්තෙයක් . 
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අහසට ෙපාෙළාවට ෙදස්  දී ක�මකට? 
 

ෙවලාව ෙපරවරැ 8.00යි. භි�ුව පිණ් ඩපාතය වැඩම කරලා 
ෙපරලා ක�ටියට පැමිණි ෙමාෙහාත. අහස ෙහාඳෙටෝම 
කළුකරලා තිබුෙණ්. දැන් වහිනවා. එක දිගටම මාස 2ක්  ෙමම 
ප්රෙද්ශෙය් දැඩි පෑවිල්ල තිබුෙණ්. ඒත් වැව් ජලෙයන් ගම්වාසීන් 
ක�ඹුරැ අස් වද්දලා දැන් අස් වැන්න ෙනළන කාලය. ක�ටිෙය් 
කැපකරැ මහත්මයාත් මතක්  කළා ඉදිරිෙය් අස් වැන්න ෙනළන 
නිසා දින 10 ක්  පමණ ක�ටියට ෙනාපැමිෙණන බව. ඒත් ෙම් 
උදෑසන වහිනෙකාට භි�ුවට සිහිපත් වුණා ඒ අය 
ෙමානතරම් මානසික පීඩා විඳිනවා ඇතිද කියලා. පසුගිය 
දිනවල වැසි නැතිව තිබිලා අස් වැන්න ෙනළන අවස් ථාෙව් 
වහිනෙකාට මීට ෙපරත් ෙගාවි මහත්වරැන් ෙබාෙහාම 
ෙව්දනාෙවන් භි�ුවට ප්රකාශ කර තිෙබනවා ‘හාමුදුරැවෙන් 
අපි ෙබාෙහාම පිංකම් කළත්, මහන්සිෙවලා, ණය ෙවලා 
ෙගාවිතැන් කළත් අවසන් ෙමාෙහාෙත්දී ෙමවැනි බාධක 
සිද්ධෙවනවා’ කියලා. ඉහත ප්රශ්නය භි�ුවට ෙයාමු කරපු 
ෙවලාෙව් භි�ුව එම ෙගාවියාහට දුන් පිළිත�ර ෙමහි සටහන් 
කරනවා. මක් නිසාද, එවැනි ස් වාභාවික විපත්වලින් ෙව්දනාවට 
පත්ෙවන පිංවත් ඔබට ෙමම කරැණු නුවනින් ෙමෙනහි කිරීමට 
ශක් තියක්  ලැබීම පිණිස… 

අපි ෙගාඩාක්  කැපවීම් කරලා, බලාෙපාෙරාත්ත� ඇතිකරෙගන 
යමක්  සිද්ධකරලා, ඒවාෙය් ප්රතිඵල වලින් ලබන සිහින මාලිගා 
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මනසින් ෙගාඩනගලා, ස් වභාවධර්මය නිසා ඒවා විනාශ වී 
යනෙකාට, දුර්වල ෙවනෙකාට අප්රමාණ ෙව්දනාවට 
පත්ෙවනවා. මානසික ෙරෝගීන් බවට, සියදිවි නසාගන්නන් 
බවට පත්ෙවනවා. ස් වභාවධර්මෙය් සැබෑ මුහුණුවර ඔබ 
ඉදිරිෙය් ක්රියාත්මක වන විට ඔබ ඊට ඇලීම, ගැටීම ෙහ්ත�ෙවන් 
ඔබත් ස් වභාවධර්මෙය්ම ෙකාටස් කරැෙවක්  බවට පත්ෙවනවා. 
ස් වභාවධර්මෙය් සැබෑම ස් වභාවය අනිත්යයයි. ඔබ 
ද�ෙවන්න ඕෙන් අනිත්යවන ධර්මතාවයන් සමග ගැටීමට 
ෙනායා අනිත්ය ස් වභාවය අවෙබෝධ කරගැනීමට. ෙමවැනි 
ධර්මයන් සමග ගැටුණු ෙගාවි මහත්තෙයක්  ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් වැඩ සිටි සමෙය් ජීවත් වුණා. ඒ 
අවාසනාවන්ත ෙගාවි මහතාට බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් මහා 
කරැණා ග�ණය නිසා වාසනාව උදාවුණා. 

ෙම් ෙගාවි මහතාට බුදුරජාණන්වහන්ෙස් මුණ-ෙනාගැෙසන්න, 
ෙම් ෙමාෙහාෙත්ත් ඔහු සතර අපාෙය් ෙකාතැනක ෙහෝ 
දුක් විඳින අවාසනාවන්තෙයක්  ෙවන්න ඉඩ තිබුණා. ඒත් 
භාග්යවත�න්වහන්ෙස් විසින් පිරිනැමූ භාග්යය නිසා ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් මාර්ගඵල ලාභී ෙදවිෙයක්  හැටියට දිව්ය සැප 
විඳිනවා ඇති. සමහර විට දිව්යතලයකදීම නිවන් අවෙබෝධකර 
පිරිනිවීයන්නත් ඇති. 

ෙලාව්ත�රා බුදුසමිඳුන් දිවැස්  ඥානෙයන් දකිනවා, ෙම් බමුණාට 
ෙසෝවාන් ඵලයට පත්වීමට වාසනාව තිෙබන බව. ෙම් මිථ්ය 
දෘෂ්ඨික බමුණාට එම ශක් තිය ෙමෝදුකරදීමට 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ක�ඹුර සකස්  කිරීමත්, අස් වැන්න 
ෙනළීමත් අතර ගතවන කාලයම උපෙයෝගී කරගන්නවා. නග�ල 
ෙයාදා ක�ඹුර සාන අවස් ථාෙව්, සී සාන අවස් ථාෙව්, අස් වැන්න 
පැෙසන කාලෙය් ෙම් ක�ඹුර මැදින් බුදුරජාණන්වහන්ෙස් වඩින 
ගමන් බමුණාෙගන් විමසනවා ‘බමුණ, ක�ඹුර හානවා ෙන්ද? ‘ 
කියලා. ‘සී සානවා ෙන්ද? ‘ කියලා. ඊට වැඩි යමක්  කතා 
කරන්ෙන් නැහැ. බමුණත් එෙහමයි කියලා ෙකටිෙයන් පිළිත�රැ 
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ෙදනවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් මුල ඉඳලාම දන්නවා බමුණාට 
ෙම් ෙගායෙම් අස් වැන්න ස් වභාවධර්මය නිසාම ෙනලාගන්න 
ලැෙබන්ෙන් නැහැ කියලා. නමුත් බමුණා ෙම් ටික දන්ෙන 
නැහැ. අස් වැන්න ගැන බලාෙපාෙරාත්ත� ෙගාඩනගාෙගන ඔහු 
වී අටුව පිෙරන විදිහ ගැන සිහින දකිමිනුයි හිටිෙය්. අස් වැන්න 
ෙනළන දිනයට ෙපර දින මහා වැසි කඩාවැටී ෙගායම 
විනාශවී යනවා. එදා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙවනදා වෙග් ක�ඹුරට 
වැඩිෙය් නැහැ. බමුණාෙග් නිවසටමයි වැඩිෙය්. බමුණා දැඩි 
මානසික පීඩනයකට පත්වී ෙගදර පැදුෙර් ඇලවී හඬමින් 
සිටියා. ෙව්දනාෙවන් මුසපත්වී සිටි බමුණා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් දැකලා ෙමාෙහාතින් පියවි සිහිය ලැබුවා. 
බමුණා මිථ්යාදෘෂ්ඨික වුණත් බලාෙපාෙරාත්ත� කඩවීෙම් 
ෙව්දනාෙවන් බුදු සමිඳුන්ට ෙචෝදනා කෙළ් නැහැ. ‘ඔබ 
වහන්ෙස් වරින්වර මෙග් ක�ඹුර මැදින් වැඩියා. ඔබවහන්ෙස්ෙග් 
ඇස් වහ කටවහ නිසයා මෙග් ෙගායම විනාශ වුෙණ්’ කියලා. 
ෙමාකද ෙබාෙහෝ ෙබෞද්ධ පිංවත�න් අතර සිටිනවා, සිල්වත් 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්නමක්  උෙද් පාන්දරින් දැක් කහම, එය අසුබ 
දසුනක්  ෙලස සලකන පිංවත�න්. ෙමවැනි අය සමග බැලුවහම 
බමුණා මිථ්යාදෘෂ්ඨික වුවත් අතීතෙය් පුහුණු කළ යහපත් 
ග�ණයන් තිබුණා. 

ෙම් අවස් ථාෙව්දී අපි ආශාෙවන් බැඳී සිටින සියලුම 
සංස් කාරයන්ෙග් අනිත්යභාවය පැහැදිළි කරදී 
භාග්යවත�න්වහන්ෙස් විසින් බමුණාව ෙසෝවාන් ඵලෙය් 
පිහිටුවනවා. අධික වර්ෂාව නිසා ෙගායෙම් අස් වැන්න විනාශ 
වුණා. අපි හිතමු එතැන වී බුසල් ෙදසීයක්  තිබුණා කියලා. ඒ 
වී ප්රමාණය මිල කරන්න පුළුවන් ෙමපමණයි කියලා. නමුත් 
එම වටිනාකම මෙග් ෙකාට නිත්යභාවෙයන් අල්ලාගැනීම 
නිසා බමුණාට අයිති වුෙණ් දුක ෙශෝකයයි. සමහරවිට 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් බමුණාෙග් ෙගදරට ෙනාවැඩියානම්, 
බමුණාට පපුෙව් අමාරැවක්  හැදිලා මැෙරන්නත් තිබුණා. ඒ 
සියල්ල ෙවන්න තිබුෙණ් අනිත්ය ෙද් නිත්යභාවෙයන් ගැනීම 
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නිසාමයි. වී බුසල් ෙදසීය පිළිබඳ තෘෂ්ණාව සකස්  කර 
ගන්නාතාක්  බමුණාට හිමිවුෙන් දුකමයි. ඒ ෙකෙරහි ඇති 
තෘෂ්ණාව අතහැරැණු ෙමාෙහාෙත් බමුණාට සක් විති 
රජකමටත් වඩා ෙශ්ර්ෂ්ඨ ෙසෝවාන් ඵලය අවෙබෝධ කරගැනීමට 
හැකි වුණා. නිත්යභාවෙයන් යමක්  අල්ලාගතෙහාත් දුකක් . 
එයම අවෙබෝධෙයන් අතහැරියෙහාත් ෙලෝකෙය් ෙශ්ර්ෂ්ඨම 
සැපයක්  උරැමෙවනවා. ඉහත සිද්ධිය අනුසාරෙයන් පිංවත් ඔබ 
සිතන්න, පිංවත් ඔබ මහන්සිෙවලා, ෙගාවිතැන් කරලා, 
අස් වැන්න ෙනළන අවස් ථාව එනෙකාට එෙස්ත් නැතිනම් 
ෙවනත් ව්යාපාර කටයුත්තක් , සුබ කටයුත්තක්  ෙයෙදන 
අවස් ථාවක ඒවාට කාලග�ණෙයන්, බාහිර ෙහ්ත�න්ෙගන් බාධා 
පැමිණිෙයාත් ඒවා නිසා පිංවත් ඔබ කරපු පිංකම් වලට, 
මුණගැෙසන ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාට ෙදෝෂාෙරෝපනය කරන්න 
එපා. එම අක�සලෙයන් සංසාරෙය් මීට වඩා දරැණු බාධක ඔබ 
ඉදිරියට එන්න පුළුවන්. අෙප් යමක්  විනාශ වුණා නම්, අලාභ 
වුණා නම් ඊට වගකිව යුත්ෙත් අව්ව, වැස් ස, සුළඟ ෙනාෙව්. 
ඒවාට ෙබාෙහෝ ෙසයින් ෙහ්ත�ෙවන්ෙන් අතීතෙය් ඔබ විසින්ම 
කළා වූ අක�සල් සංස් කාරයි. ඒවාෙය් විපාක ස් වභාවධර්මය 
හරහා ඔබට ලැෙබන විට ඒවා අල්ලාගැනීමට ෙනාෙගාස් , 
අතහැරදැමීමට උත්සහ ගන්න. 

අතීත භවයන්හිදී වැස් සවලාහක ෙදවියන් ෙලස ඉපදිලා, 
හිරැකිරණ උපාදානය කරගත් ෙදවියන් ෙලස ඉපදිලා පංච 
කාමයන් විඳීම ෙහ්ත�ෙවන් අකලට වැසි වස් සවලා, නියං ඇති 
කරලා ෙලෝකය පීඩාවට පත්කරලා ඔබලා විසින්ම කරගත් 
අක�සල් ඔබලාට විපාක ෙදනවා ෙවන්න පුළුවන්. එෙස්ත් 
නැතිනම් අතීත භවයන්හිදී ගංවත�ර ආධාර වංචාකරලා, 
අසරණභාවයට පත්වූ අය පීඩාවට පත්කරලා ඒවෙය් 
විපාකයන් නිසා ෙම් ජීවිතෙය්දී ෙම් විනාශයන් සිදුෙවනවා 
ඇති. ෙම්වා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. වැස් ෙසන් විනාශයක්  
වුෙණාත් අපි දකින්ෙන් ෙබංගාල ෙබාක් ෙක් වායු අවපාතයක් ය 
කියන කාරණය. නියඟයක්  ආෙවාත් කැළෑ විනාශ කළාය 
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කියන කාරණය. හැමදාමත් ඔබ සිතන්ෙන් ඔය ටිකයි. ෙබංගාල 
ෙබාක් ෙක් වායු අවපාතය ගැන ෙකාච්චර සිත�වත් එය අවසන් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙබංගාල ෙබාක් ක තිෙබනතාක්  වායු 
අවපාතයන් ඇතිෙව්වි. ෙම්වා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. අපි ඒවා 
ගැන කථාකරාවී. ගංවත�රට නියඟයට ආධාර ෙද්වි. පිංවත් ඔබ 
සිතන්න ද�ෙවන්න ඕෙන්, වර්තමානෙය්දී පිංවත් ඔබ මිනිස්  
ජීවිතයක්  ලැබුවත්, අතීත භවයන්හිදී ඔබ වැස් සවලාහක 
ෙදවියන් ෙලස ඉපිද, වැසි වලාක�ළු උපාදානය කරෙගන කල්ප 
ගණන් ජීවත්වූ පිරිසක්  බව. අතීතෙය් වැසි ඇති කරපු ඔබ, ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් වැස් සට ගංවත�රට ෙහ්ත� ෙහායනවා. අතීතෙය් 
අපි වලාක�ළු වලට, හිරැකිරණට අධිගෘහිත ෙදවියන් ෙලස 
ඉපදිලා, පංචනීවරන්ෙග් ග්රහණයට යටෙවලා, පංචකාම සම්පත් 
විඳීම උෙදසා අකලට වැසි වස් සවලා, ඔබලාෙග් ආශ්වාදය 
උෙදසා මනුෂ්යයාව පීඩාවට පත්කරලා සිදුකරෙගන ඇති 
විපාක ෙනාදුන් අක�සල් කන්දරාව සමග සසඳා බලනෙකාට 
වර්තමානෙය් අපි ෙම් තරමින්වත් ගංවත�ෙරන්, නියඟෙයන් 
ෙබ්රී සිටීම ගැන සත�ටුෙවන්න ඕෙන්. 

ෙබංගාල ෙබාක් ෙක් වායු අවපාතෙයන් එහාට හිතන්න පුළුවන් 
උත�ම් ධර්මයක්  බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අපට උරැම කරදී 
තිෙබනවා. බුදුරජානන්වහන්ෙස් එම බමුණාට ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන් ගලපා දීලා බමුණාට හිතන්න සැලැස් වුවා. විෙව්කීව. 
ෙගාඩක්  ෙද්වල් බමුණාට හිතන්න තිබුෙණ් නැහැ. රට, ජාතිය, 
ආගම, හඳහන, ග්රහ අපල, කාලග�ණ වාර්තා…. ෙම්වා බැහැර 
කළා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් නික් ෙල්ශී රෑපකාය 
දකිනෙකාටම බමුණාෙග් දුක උපදවන සිsත�විලි, චංචල 
ෙකෙළස්  සිතිවිලි යටපත් වුණා. විෙව්කී මනසින් බමුණා 
සිතන්නට ඇති. ‘ෙගායම ඇති වුෙණ් ෙහ්ත�වක්  නිසයි, වැස් ස 
ඇති වුෙණත් ෙහ්ත�වක්  නිසයි, ෙම් දුක ඇති වුෙණත් ෙහ්ත�වක්  
නිසාමයි’ කියලා. දුකට ෙහ්ත� වුෙණ් අස් වැන්න ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් තෘෂ්ණාවයි. තෘෂ්ණාව බැහැරකරලා, දුෙකන් 
මිෙදනවාය කියන කියන කාරණය ෙමෙනහි කරන ෙකාටම, 
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බමුණාට වී බුසල් ෙදසීය ෙකෙරහි වටිනාකම ඇත්හැෙරන 
ෙකාටම ගිහි පිංවෙතක�ට ලබාගත හැකි උත�ම්ම වටිනාකමවන 
ෙසෝවාන් ඵලය ලබාගත්තා. ගංවත�රත්, අස් වැන්න විනාශයත් 
ෙදකම ෙමාන තරම් ද� ආකාරයට ෙමම බමුණා තම 
ජයග්රහණය සඳහා උපෙයෝගීකරගත්තාද. අවසානෙය් බලනවිට 
ගංවත�ර ගැලූෙවත්, අස් වැන්න විනාශ වුෙණත් බමුණාෙග් 
පිනටමයි. 

ඕනෑම අභිෙයෝගයක්  උත�ම්ව ධර්මෙය් ජයග්රහණයක්  කරා 
ෙමෙහයවීෙම් මාර්ගය අපට ඉගැන්වූෙව් ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්යි. එමනිසා පිංවත් ඔබත් ඕනෑම 
විනාශයක්  ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් අනුව ගලපා බලන්න. ඔබට 
ෙම්වායින් පීඩවාක්  වුෙණාත්, ඔෙබ් ෙපර පිනකටයි එය සිද්ධ 
වුෙණ් කියලා දකින්න ද�ෙවන්න. විනාශය ෙකෙරහි ඇතිවන 
ගැටීෙමන් දුක ඇතිකරගන්නවා ෙවනුවට අවෙබෝධෙයන්ම 
දුෙකන් මිෙදන දිශාවටම යන්න. ෙමාකද අව්ව, වැස් ස, සුළඟ, 
අවපාත, වායුපීඩන, භ�මිකම්පා, සුනාමි…. ෙම්වා සියල්ල 
ස් වභාවධර්මෙය් ස් වභාවයන්මයි. ෙම් සියල්ලම සකස් වී 
ඇත්ෙත් නිරත�රැවම ෙවනස්  වන සතරමහා ධාත�න්ෙගන්මය. 
ෙවනස් වන ෙදයක්  අල්ලාගැනීම දුකකි. දුක ඔබට 
සින්නක් කරව අයිති ෙදයක්  ෙනාෙව්. රෑපය ෙකෙරහි ඔබ ඇති 
කරගත්තාවූ තෘෂ්ණාෙව් අඩුවැඩිභාවය මත දුක ඔබ ත�ළ ඇති 
ෙවන ධර්මතාවයකි. ඉහත බමුණාට දුක සකස්  කෙළ්ද, දුෙකන් 
මිෙදන්නට උපකාරී වූෙය්ද වී බුසල් ෙදසීය ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් තෘෂ්ණාව සහ තෘෂ්ණාෙවන් බැහැරවීමයි. 
ෙමතැනදී පිංවත් ඔබ අවධාරණය කරගත යුත්ෙත් දුක ඇති 
වූෙය් බමුණා ත�ළය, දුකට ෙහ්ත�ව තෘෂ්ණාව ඇති වූෙය් ද 
බමුණා ත�ළය, තෘෂ්ණාව නැති වූෙය් ද බමුණා ත�ළය. ඒ සඳහා 
ෙනක් ඛම්ම සංකල්පය ඇති වූෙය් ද බමුණා ත�ළය යන්නයි. 

චත�රාර්ය සත්ය ධර්මය නිරත�රැවම, ඔෙබ්ම ජීවිතය ත�ළින් 
ගලපා බලමින් අවෙබෝධයට පැමිෙණන්න උත්සහගන්න.  
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ඔෙබ් ඔය මහන්සිය 
හිස්  අතින් මැෙරන්නද? 

 

ෙම් ජීවන ගමෙන්දී ඔෙබ් ක්රියාකාරකම් පැහැදිලිව ෙකාටස්  
ෙදකකට ෙබදාගන්න. එකක්  ඔබෙග් සැපය උෙදසා කරන 
ක්රියාවන්. අෙනක අනුන් උෙදසා කරන ක්රියාවන් හැටියට. 
ෙමතැනදී අනුන් උෙදසා කරන ක්රියාවන් හැටියට ගැෙනන්ෙන් 
රැකියා, ව්යාපාර, ෙගාවිතැන්, පවුල් ජීවිතය සහ සමාජීය 
ජීවිතය සමග බැඳුණු සියලුම වගකීම්. ෙම් සියල්ල අනුන් 
උෙදසායි ඔබ කරන්ෙන් කියලා දකින්න. 

ඔබ උෙදසා ඔබ සිදුකරගන්නා ෙද්වල් ෙමානවාද? ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන්, කර්මය කර්මඵල ෙකෙරහි විශ්වාසෙයන් 
ඔබ සිදුකරගන්නා සියලුම ක�සල් ධර්මයන් ඔබ උෙදසා සිදුකර 
ගන්නා ෙද්වල් හැටියට දකින්න. ෙම් වගකීම් ෙදක නිරත�රැවම 
පිංවත�න්ලා පටලවාගන්නවා. ෙම් පටලවාගැනීම නිසාම ජීවිත 
කාලයම අනුන්ට ෙස්වය කරලා තමා හිස්  අතින් මියයනවා. 

තමා තමාටවත් අයිති නැතිෙකාට අනුන් ෙකෙස් තමාට 
අයිතිෙවන්නද කියන ධර්මතාවය අවෙබෝධ කර ගැනීමට ඇති 
ඔබට, ෙමෙලාව පරෙලාව සැබෑම සැපය උදාවනුෙය් තම 
වගකීම පටලවා ෙනාගැනීෙමන් පමණක් මය. සත්වයා අප්රමාණ 
දුක්  විඳින සතර අපායන් අභිබවා, ෙම් උත�ම් මනුෂ්ය ජීවිතය 
ඔබ ලැබුෙව් ෙපර ජීවිතෙය් කරන ලද ව්යාපාර, ෙගාවිතැන්, 
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රැකිර�ා නිසා ෙනාෙව්. ෙපර ජීවිතෙය් සිදුකරගත් ක�සල් 
සංස් කාරයන් නිසාමය. එෙහයින් එවන් මහඟ� අවස් ථාවක්  
සලසාදීම පිළිබඳව පිංවත් ඔබ කෘතග�ණ සැලකිය යුත්ෙත් 
ක�සල් ධර්මයන්ටමය. 

‘ෙවලාව තිබුෙණාත් පංසල් යනවා’ ‘නිවාඩු තිබුෙණාත් සිල් 
සමාදන් ෙවනවා’ ‘වැඩ ඉවර වුෙණාත් පිංකමට යනවා’…. 
වර්තමාන සමාජෙය් ෙමවැනි වචන භාවිතය ඉතාමත් වැඩි 
ෙන්ද? එෙහම ප්රකාශ කරන පිංවතාෙග් කාර්යබහුල ජීවිතයට 
වර්තමනා සමාජෙය් ෙලාක� වටිනාකමක්  ලැෙබනවා. අපිට 
ඇෙහනවා සමාජෙය්දී කියනවා ‘අහවලාට දැන් වගකීම් කටයුත� 
වැඩියි. ඒ නිසා පිංකමට එන්ෙන් නැහැ. සිල්ගන්න යන්ෙන් 
නැහැ. පංසලට එන්න ෙව්ලාවක්  නැහැ’ වැනි අදහස්  
ප්රකාශෙවනවා. ෙමවැනි ෙනාවටිනා වටිනාකම් ඔබ ඔෙබ් 
කරගත්ෙතාත් වටිනා මනුෂ්ය ජීවිතය ඔෙබන් ගිලිහී යන බව 
ඔබ සිහි තබාගන්න ඕෙන්. ෙමවැනි අයට මැෙරන 
ෙමාෙහාෙත් මතකයට එන්ෙන් රැකියාව, ව්යාපාරය, ෙගාවිබිම 
උපාදානයයි. ඊට පස් ෙස් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් ඉපදිලා උපාදානය 
කරගත් තැනම දිගින් දිගට ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි 
මනුෂ්යෙයක්  හැටියට නම් ෙනෙමයි. ෙප්ර්තෙයක්  හැටියටයි. 

පිංවත් ඔබට ෙම් කාරණය ෙහාඳින් පැහැදිලිෙවන්න, භි�ුවක්  
සමාධිෙයන් පසුවන විට දර්ශනය වූ ෙප්ර්ත මහත්මයක�ෙග් කථා 
පුවතක්  ෙමහි සටහන් කරනවා. 

ෙම් මහත්මයා හිටපු ෙද්ශපාලනඥෙයක් . සහජෙයන්ම උරැම 
බලකාමී ගති ල�ණ ෙම් මහත්මයාට මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී 
තිබුණා. ෙම් මහත්මයා හදිස් සිෙය් මැරැණාට පස් ෙස් උපත 
සකස් ෙවන්ෙන් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්යි. ඒ පරදත්ත රෑප ජීවී ෙප්ර්ත 
ස් වභාවයක් . ෙහාඳ ශක් තිමත් කළු පැහැති ශරීරයක් , සුදුපාට 
සරමක්  කැහිෙපාට ගසා ඇඳලා, අත් සහිත සුදු ෙම්ස්  
බැනියමක්  සරමට යටකර ඇඳලා…. ෙබාෙහාම කඩිසර 
ෙප්ර්තෙයක් . ෙමාහු දැන් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය් සැරිසරනවා. ඔහු 
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හැසිෙරන ප්රෙද්ශය ගැන කියන්න භි�ුව දන්ෙන් නැහැ. 
සමහර විට ඔහුෙග්ම මැතිවරණ ආසනෙය් ෙවන්න පුළුවන්. 
හැබැයි ෙම් ෙප්රත ෙද්ශපාලනඥයා දුකකින් ෙනෙමයි ෙප්ර්ත 
ජීවිතය ත�ළ සිටින්ෙන්. මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී ෙද්ශපාලකෙයක්  
වශෙයන් ජනතා ෙස්වයක්  ෙලසින් කළාවූ ‘දන්දීම’ නිසා. 

එම යහපත් ක්රියාවන් ෙහ්ත�ෙවන් ෙමාහුට ආයුෂ, සැප, බලය 
වැඩි ෙප්ර්ත ජීවිතයක්  ලැබිලා තිෙයන්ෙන්. මනුෂ්ය ජීවිතෙය්දී 
තම ෙද්ශපාලන භ�මිකාව යම් ෙස් සටන්කාමීව ගත කළද, 
එවැනි සටන්කාමීත්වයකින් ‘මමයි චණ් ඩියා’ කියන්න වාෙග් 
ස් වභාවයකින් තමයි ෙමාහුව භි�ුවට දර්ශනය වී ඇත්ෙත්. 

ෙම් කථා පුවතින් පැහැදිලිෙවනවා ඇති පිංකම් කිරීමට, ක�සල් 
දහම් වැඩීමට, ශීලයක්  සමාදන්වීමට විෙව්කයක් , ෙවලාවක්  
ෙනාතිබුණ කාර්යබහුල, අවිෙව්කී මහත්වරැන් ෙප්ර්ත 
ෙලෝකෙය්ත් ගතකරන කාර්යබහුල ජීවිතෙය් ස් වභාවය. ෙමාහු 
ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්ත් චණ් sඩියා වෙග් ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන් 
මනුෂ්යයන් සමග ෙනෙවයි. ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්ම සිටින 
ෙද්ශපාලන ෙප්ර්තයින් සමගයි. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් වෙග්ම ෙප්ර්ත 
ෙලෝකෙය්ද සිටිනවා, ෙද්ශපාලනය උපාදානය කරෙගන මැරිලා 
නිල් පාට, ෙකාලපාට, රත�පාට කමිස ඇඳගත් ෙප්ර්තයින්. රැවුල 
ෙකාණ් ඩය වවාගත් ෙප්ර්තයින්. 

ඔබ අහලා ඇති ‘මම මැරැණත් නිල්, ෙකාල, රත�,…..’ ‘මාව 
කැපුවත් මෙග් ෙල් නිල්පාටයි, ෙකාළ, රත�… පාටයි’ වැනි 
ෙද්ශපාලනය උපාදානය කරගත් ෙද්ශපාලන සාමාජිකයින්. 
ෙමවැනි අය තමයි මරණින් මත�, ෙද්ශපාලන ෙප්ර්තයින් 
වශෙයන් උපත ලබන්ෙන්. ෙම් අය සමග තමයි දැන් ඉහත 
ෙප්ර්ත ෙද්ශපාලනඥයා ෙද්ශපාලනය කරන්ෙන්. ෙමාහු දැන් 
තමාට විරැද්ධ අනික්  පාටවල ෙප්ර්තයින්ව තමන්ෙග් මැතිවරණ 
බලසීමාෙවන් පන්නනවා ඇති. පහරෙදනවා, බියගන්වනවා 
ඇති. දැන් ෙමාහු ගතකරන ෙප්ර්ත ජීවිතය ත�ළ අක�සල්මයි 
රැස් ෙවන්ෙන්. ධර්මයක් , ෙහාඳක් , නරකක් , ශීලයක්  ෙමාහු 
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දන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා දුෙකන් දුකටම ඇදීයාම පමණයි 
සිද්ධෙවන්ෙන්. ෙම් කථාව කියවලා පිංවත් ඔබට සිත�ෙණාත් 
රත� ඉර වැදුණත් කමක්  නැහැ, වැටුප් කැපුණත් කමක්  නැහැ, 
නිවාඩු වැටුණත් කමක්  නැහැ, ෙලාක් කා බැන්නත් කමක්  
නැහැ, ලබන පාර පැරදුනත් කමක්  නැහැ මම මුල්තැන 
ෙදන්ෙන් මෙග් ධර්ම මාර්ගයටයි’ කියලා. පිංකම් කිරීම ක�සල් 
දහම් කිරීම ෙයාදාගන්ෙන් අංක එකටයි කියලා. කැෙපන වැටුප 
මිල කරන්න පුළුවන් වුණත් ව්යාපාරෙය් පාඩුව මිල කරන්න 
පුළුවන් වුණත් ෙම්වා ෙකෙරහි තෘෂ්ණාෙවන් බැඳිලා සතර 
අපායට වැටුෙණාත් එම දුක ප්රමාණය කරන්න බැහැයි කියලා, 
එය ඔබ ලැබූ භාග්යයක් මයි. 

ෙතරැවන් ෙකෙරහිම, ශීලය දානය ෙකෙරහිම විශ්වාසය 
තබන්න. ඔබව සැබෑම සැපයට ඔසවා තබන රැකියාව, 
ව්යාපාරය, ෙගාවිතැන, ෙද්ශපාලනය වන්ෙන් ක�සල් දහම් 
බවම දකින්න. 

සමාජෙය් ජීවත්වන කාර්යබහුල පිංවත�න්ලාට පසෙළාස් වක 
ෙපාෙහාය දිනයට පංසලකට යන්න විෙව්කයක්  නැහැ. නමුත් 
ඒ පිංවතාට කිව්ෙවාත් රාජකාරි මට් ටෙමන් මාසයක්  
ඇමරිකාවට එන්නය කියලා, ඔහු සිය පවුලත් සමගම එහි 
යන්න හදන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමහි තිෙබන්ෙන් කාර්යබහුල බව 
ෙනාෙවයි, කාමච්ජන්දයන් ෙකෙරහි ඇතිකරගත් දැඩි 
තෘෂ්ණාවයි. ඔය තෘෂ්ණාව තමයි ඊළඟ භවෙය් උපතට අදාළ 
උපාදානය සකස්  කර ෙදන්ෙන්. ෙමතැනදී දුප්පත්, ෙපාෙහාසත් 
කියලා උපාදානෙය් ෙවනසක්  නැහැ. 

භි�ුවක්  සමාධිෙයන් පසුෙවනවිට අරමුණුෙවනවා භි�ුව 
වැඩසිටින ක�ටියට ආසන්නව තිෙබන ක�ඹුරැ යායක් . එම 
ක�ඹුරැයාය ත�ළ අමුඩයක්  හැඳගත් උස, සිහින්, වර්ණ සැප 
බලෙයන් හීන ෙප්ර්තයින් ෙදෙදෙනක්  උදළු ෙදකක්  
කරතබාෙගන සිටිනවා. අමුඩය ගසාෙගන සිටින නිසා ෙම් 
ෙගාවි ෙප්ර්තයින් ෙදෙදනා මීට ෙපර පරම්පරාෙව් සිට මියගිය 
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ෙදෙදෙනක්  විය යුත�යි. සමහරවිට ඇඳුම් පැළඳුම් දන් ෙනාදීම 
නිසා එහි අක�සල් විපාකය වීමටද පුළුවන්. ෙමයත් තෘෂ්ණාව 
නිසා සකස්  කරගත් ෙප්ර්ත ජීවිත ෙදකක් . ෙපරදී සඳහන් කළ 
ෙකෝටිපති ෙද්ශපාලකයා වෙග් ෙනෙමයි, දුප්පත් ෙගාවි 
මහත්වරැ ෙදෙදෙනක් . 

අපිට ෙපෙනනවා ගම්මාන වල ජීවත්වන විට මිනිසුන් 
කාලසටහන් සකස් කරෙගනයි පිංකම් කරන්ෙන්. ෙහ්න 
ෙකාටන කාලයට, අස් වැන්න ෙනළන කාලයට ඒ පිංවත�න් 
පිංකම්, පන්සල, දානය, ස් වාමීන්වහන්ෙස් අමතක කරනවා. 
ෙනාදන්නකම නිසාම ෙදවැනි තැනටයි දමන්ෙන්. මුල් තැන 
අදාළ ෙගාවිතැන් කටයුත්තටයි ෙදන්ෙන්. කිසිම තර්කයක්  
නැහැ, එම පිංවත�න් ෙගාවිතැන, එහි අස් වැන්න නිසයි 
ජීවත්වන්ෙන් කියන එකට. එයට මුල්තැන ෙදන්න ඕෙන්. 
නැතිනම් ඔවුනුත් අපිත් බඩගින්ෙන්. එෙහත් ෙමතැනදී භි�ුව 
සඳහන් කරන්ෙන් ෙගාවිතැනට ෙනෙමයි දිව්ය ෙලෝකයට 
යන්න ලැබුණත්, පිංකම් උෙදසා දිනකට, නැතිනම් මාසයකට 
වැයකරන කාලය අහිමි කරගන්න එපා. ෙමාකද ඒ ෙකටි 
කාලයයි ඔබ ඔබ ෙවනුෙවන් යමක්  කරගන්නාවූ කාලය බවට 
පත්ෙවන්ෙන්. සැබෑම සැපය උෙදසා කරගන්නාවූ 
ආෙයෝsජනය ෙවන්ෙන්. එම නිසා කටයුත� සැලසුම් 
කරනෙකාට ක�සල් දහම්වලට මුල්තැන ෙදන්න. අනිත් කටයුත� 
වීර්යෙයන් යුත�ව ක�සලයට බාධාවක් , අඩුවක්  ෙනාවන ෙස් 
සිදුකරන්න. 

දුකට ෙහ්ත�වන වී බුසල් සියයක්  ෙවනුෙවන් ඔබට ලැබිය හැකි 
උත�ම් දිව්ය සැපයක්  අහිමි කරගන්න එපා. වී බුසල් සියයක්  
ඔෙබ් පරෙලාව සුගතියත් කියන කාරණා ෙදකම සාර්ථක 
කරගන්න උත්සහ ගන්න. එෙස් ෙනාවී ඔබත් අංක එක 
ෙගාවිතැනට දුන්ෙනාත් අදාළ ෙගාවි ෙප්ර්තයින් ෙදෙදනා ෙමන් 
(වර්තමානෙය් අමුඩ නැති නිසා) ෙකාට කලිසම් ඇඳගත් 
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ෙප්ර්තයින් ෙලස ඉපදීමට අවශ්ය උපාදානය, ඔබෙග් තෘෂ්ණාව 
විසින් ඔබට සකස් කර ෙදනු ඇත. 

ෙම් භවෙය් ඇති බියකරැ බව නිසාමය බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරන්ෙන් තම හිස ගිණිගත්ෙතක්  ඒ ගින්න නිවන්න 
ෙවෙහසගන්ෙන් යම්ෙස්ද, ෙම් භව ගින්න නිවාදැමීමට එවැනි 
ෙවෙහසක්  ගන්න’ කියලා. එම ගිනි නිෙවන මාර්ගයට 
අවතීර්ණ ෙවන්න කියලා. එෙස් ෙනාවුෙනාත් වැස් ෙසන්, 
නියඟෙයන්, සුළඟින් විනාශෙවන අස් වැන්න ෙදස බලමින් 
පසුතැෙවමින්ද, අවසානෙය් ෙප්ර්ත ෙලෝකෙය්දී ඔබෙග් 
ෙගාවිබිෙම් හිමිකරැවා වීමට ඔබට පුළුවන්. එමනිසා පිංවත් 
ඔබ ව්යපාරයට, ෙගාවිතැනට, රැකියාවට, ඉඩකඩම්, දූ දරැවාට 
ඇති තෘෂ්ණාවට වඩා වැඩි කැමැත්තක්  පිංකම් ෙකෙරහි, 
ක�සල් දහම් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්න. ෙමාකද තෘෂ්ණාව 
ෙහ්ත�ෙවනුයි උපාදානය සකස් කර ෙදන්ෙන්. උපාදානයයි ඊළඟ 
භවය සකස් කර ෙදන්ෙන්. 

තෘෂ්ණාව ෙහ්ත�ෙවන් උපාදානය ඇතිෙවනවා. පටිච්ජ 
සමුප්පන්නව උපාදානයයි ඊළඟ භවය සකස්  කර ෙදන්ෙන්. 
ඉහත කාරණය මැනවින් ෙත්රැම් ගන්න පුළුවන් සිද්ධියක්  
පහත සඳහන් කරනවා. අපි නිරත�රැවම පටිච්ජසමුපාද 
ධර්මෙය් අර්ථයන්ට පිටින් ෙගාස්  අෙප් ජීවිතය දකිනවා. ඔබ 
සිතා සිටිනවා ඒ දැක් ම ධර්මය එකඟයි කියලා. 

භි�ුව ධර්ම සාකච්ඡාවක්  කරන අවස් ථාවක මැදිවිෙය් 
කාන්තාවක්  ෙබාෙහාම සත�ටින් උදම්ඇනුවා ඇය මැෙරන්න 
බය නැහැ කියලා. ‘හාමුදුරැවෙන්, මම දැන් වුනත් මැෙරන්න 
බය නැහැ. මම ඕනෑ තරම් පිංකම් කරලා තිෙබන්ෙන්’ කියලා. 
නමුත් භි�ුව ඇයෙග් අදහස්  ත�ළින් දැක් කා ඇය ෙමානතරම් 
පිංකම් කළා කීවත්, පංචඋපදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය 
වඩලා නැහැ කියලා. ෙමය සමාජෙය් හුඟෙදෙනක්  ත�ළ 
තිෙබන දුර්වලකමක් . තමන් කරන පිංකම් නිසාම 
පංචඋපාදනස් කන්ධෙය් නිත්යභාවය වැඩිකර ගන්නවා. තමා 
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මැෙරන්න බය නැහැ කියලා කියපු මැදිවිෙය් පිංවත් 
කාන්තාවද, තමා කරන පිංකම් ගැන කියමින් තමයි භි�ුව 
ඉදිරිෙය් උදම් ඇනුෙව්. ඇය කීවා ‘මම නිතරම දන්ෙදනවා, 
සිල් ආර�ා කරනවා, සමාජ ෙස්වය කරනවා’ කියලා. ශීලය 
ගැන, දානය ගැන ෙතරැවන් ගැන ඇය දැනෙගන සිටියත් 
දැනගත යුත�ම ෙදය, එනම් දුක සකස්  කරන තෘෂ්ණාව ගැන 
ඇය දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ. 

තමා මැෙරන්න බය නැහැ, පිංකම් කරලා තිෙබනවා කියපු 
එම කාන්තාවෙගන් භි�ුව ඇසුවා ‘ඔබට දරැවන් කී ෙදෙනක්  
සිටිනවාද?’ කියලා. ඇය කීවා තරැණ දුෙවක්  සහ පුෙතක්  
සිටිනවාය කියලා. පුතා තවම පාසල් යනවා. ඇයෙග් 
ස් වාමිපුරැෂයා මියගිහින්. ඇය ව්යාපාරයක්  කරමින් ෙහාඳ 
ආර්ථික තත්ත්වයකින් ජීවත්ෙවනවා. තම ව්යාපාරය වෙග්ම 
දරැවන් උෙදසාද ඇය ෙබාෙහාම ෙවෙහස මහන්සි ෙවනවා. 
දරැවන් ෙදෙදනාට ඇය තමාෙග් ජීවිතයටත් වඩා ආදෙරයි. 
මැෙරන්න බය නැහැ කියපු ඇයෙගන් භි�ුව ෙමෙහම ෙදයක්  
විමසුවා. 

‘ෙමතැනට දැන් මහත්මෙයක්  එනවා කියලා හිතන්න. ඒ 
මහත්මයා සත්යවාදී වචන කථා කරන මහත්තෙයක් . ඒ 
මහත්මයා ඔබට කියනවා මම ඔබව ෙහට උෙද්ම ඔබව 
ඇමරිකාවට එක් කරෙගන යනවා. එහිදී මනුෂ්යයක�ට ලැෙබන 
උපරිම සැපසම්පත් දී මැෙරන ත�රාවටම ඔබව 
රැකබලාගන්නවා. හැබැයි මට එහි රැෙගන යන්න හැකියාව 
තිෙබන්ෙන් ඔබව විතරයි. දරැ ෙදෙදනා රැෙගන යැමට මට 
අවස් ථාවක්  නැහැ. ඒ අයව තියලයි යන්න ෙවන්ෙන්. ෙමාහු 
අවංකවමයි ෙම් ප්රකාශය කරන්ෙන්’ 

භි�ුව ඇයෙගන් විමසුවා ඔබ ඔහු සමග ෙහට උෙද්ම 
ඇමරිකාවට යන්න කැමති ෙවනවද? කියලා. ඇය ගත් කටටම 
කීෙව් ‘මෙග් දරැෙවා ෙදන්නා දාලා මම ෙකාෙහ්වත් යන්ෙන් 
නැහැ’ කියලා. ෙමන්න ෙමතැන තමයි උපාදානය කියන්ෙන්. 
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ඇය මුළින්ම උදම් ඇනුවා මම පිංකරනවා, දන්ෙදනවා, සමාජ 
ෙස්වය කරනවා, සිල් ආර�ා කරනවා. මම ඕනෑ ෙවලාවක 
මැෙරන්න බය නැහැ’ කියලා. නමුත් ඒවා සියල්ල යටපත්වී 
තෘෂ්ණාෙව් බලවත්භාවය නිසා දරැවන් ගැන උපාදානය 
ඉස් මත� වුණා. ඉහත සත්යවාදී මහත්මයා ඇයට අඬගසන්ෙන් 
ඇමරිකාෙව් සුපිරි සැපසම්පත් සහිත ජීවිතයක්  ලබාෙදන්න. 
ඇය එම සැපය අතහැර තමා සැපයක්  කරගත්ත දරැවන් 
උපාදානය කරගත්තා. පිංවත් ඔබ සිතන්න ඇය ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් අසනීපයකින්, අනත�රකින් �ණික මරණයකට 
පත්වුෙනාත් ඇය ද�ෙවයිද අවසන් ෙමාෙහාෙත් තමා කළ 
පිංකම් සිහියට නගාෙගන සුගතියක උපතකට යන්න. එය 
එෙස්නම් පිංකම් අමතකවී දරැවන් ගැන උපාදානය 
සකස් ෙවයිද? 

පිංවත් ඔබ ෙම් කාරණය ගැන ෙහාඳින් සිහියට ගන්න. මහ 
ෙපාෙළාෙව් පස්  වලට සාෙප්�ව අතට ගත් පස්  පිඩක 
ප්රමාණයයි නැවතත් සුගතිගාමී ජීවිත ලබන්ෙන් කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් උපමාවක්  සහිතව ෙපන්නලා ෙදනවා. 
ෙමන්න ෙම් ප්රකාශය ත�ළ සැඟවුණු සත්යය ඔබ නුවණින් 
ෙමෙනහි කළයුත� ෙවනවා. 

වර්තමාන සමාජෙය් බහුතරයක්  අප්රමාණ පිංකම් කළත්, එම 
පිංවත�න් තම දූ දරැවන්, ෙද්පල, යානවාහන, නිලතල ෙකෙරහි 
බැඳිලයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. දෘෂ්ඨ මතවාද වල කිමිෙදමින් 
ජීවත්ෙවන්ෙන්. ඔබ සතර අපාෙයන් මිදී ෙනාමැතිනම්, අවම 
වශෙයන් ශීලෙයන්වත් පරිපූර්ණ නැතිනම් ඔබ ෙමානතරම් 
පිංකම් කර තිබුණත් ඔබ මියයන ෙමාෙහාත හරිම භයානකයි. 
තීරණාත්මකයි. සැබැවින්ම මරණෙය් භයානක කම ඇත්ෙත් 
සුනාමි, භ�මිකම්පා, මිසයිල ප්රහාරයක ෙනාෙව් ඉහත සඳහන් 
ආකාරෙය් අනවෙබෝධයයි භයානක. ඒ සඳහන් කළ කාන්තාව 
තමා මරණයට බය නැහැ කියලා උදම් ඇනුවත් ඊළඟ 
ජීවිතෙය් ෙදවිෙයක්  මනුෂ්යෙයක්  ෙවනවාය කියලා කීවත් එය 
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ෙකෙස් නම් සිදුෙවන්නද? ඇය එෙස් සිතාෙගන ඉන්න 
පුළුවන් නමුත් �ණික මරණයක්  සිදුවුවෙහාත්, ඇයට තමන් 
කළ පිංකම් අමතකවී තෘෂ්ණාව වැඩි අරමුණ වන දරැවන් 
ෙදපල මතකයට ඇවිත් පරදත්තරෑපජීවී ෙප්ර්තියක්  වීමටයි 
සිදුවන්ෙන්. නමුත් ඇය සුගතියකට සිත පිහිටුවා ගැනීමට 
අවශ්ය තරම් පිං ජීවිතෙයන් රැස් කර තිෙබනවා. නමුත් වැඩි 
තෘෂ්ණාව සකස් ෙවන්ෙන් සුගතිය කියන රෑපයට ෙනාෙව්. 
දරැවන් ෙදපල කියන රෑපයටයි. මැෙරන ෙමාෙහාෙත් දිව්ය 
සංඥාවක්  මත�වී ෙදවිෙයක්  ඇවිත් ඇයට දිව්ය ෙලෝකයට 
එන්නයෑයි අඬගැසුවද (ඇමරිකාවට ෙගාස්  උපරිම සැසම්පත් 
පිරිනැමීමට කරන ආරාධනය ප්රතිෙ�්ප කරන්නාක්  ෙමන්) 
ඇය අල්ලාගන්ෙන් ෙදවියන් ෙනාව දරැ ෙදෙදනායි. බලන්න 
ෙනාදන්නාකම නිසා වන විනාශයක මහත. අපි ‘දන්නවාය’ 
කියා සිටීෙමන් වන අත්වැරැද්ද, අපව කල්ප ගණනාවක්  ඇද 
දමනවා. පිංවත් ඔබ ගැන ඔබ අතිෙශෝක් තිෙයන් සිතා 
සිටින්ෙන් නම් ෙමාෙහාතක්  නිහතමානී ෙවන්න. ෙමාකද 
අතිෙශෝක් තිය කියන්ෙන් සක් කාය දිට් ඨිෙය් ළඟම ඥාතිෙයක් . 

ඔබට පුළුවන් ඔබ සැබැවින්ම අවංක නම් ස් වයං පරි�ණයක 
ෙයෙදන්න. ඔබ භාවනාවක්  කරන ෙව්ලාවක, රාත්රී නින්දට 
යන ෙව්ලාවක ෙමාෙහාතකින් මනසින් මියයන්න. ඒ 
කියන්ෙන් මැෙරන්න. ඔබ සිතන්ෙන් මැෙරනවාය කියන 
කාරණය ෙබෙහාම ෙලෙහසි කටයුත්තක්  කියලා. මරණය 
පහසු කටයුත්තක්  ෙවන්ෙන් ශීලෙයන් පරිපූර්ණ ෙකෙනක�ට 
විතරයි. ඉන් ෙමහා මරණය අතිදුෂ්කර කාරණයක් . එය 
සිනහෙවනවා, අඬනවා වෙග් සරල, ෙලෙහසි ෙදයක්  
ෙනාෙවයි. නමුත් ඔබ ෙමතැනදී මියයන්ෙන් මනසින්. ඔබ 
සැබැවින්ම මියයැමට ෙපර මරණෙය් ස් වභාවය අත්දැකිය 
යුත�යි. එම ස් වභාවය දිනපතා සිදුකිරීෙමන් එය ඔබට 
මරණානුස් සති භාවනාවක්  බවටද පත්ෙව්. මනුෂ්යයා සෑම 
ෙදයක් ම දන්නවා වුවද තමා මැෙරනා බව ෙනාදන්නාකම 
නිසා, මැරි නැවත ඉපෙදන බව ෙනාසිතනවාය කියන ෙදයයි 
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සමාජය ෙදස බැලූ විට අපට ෙපෙනන්ෙන්. එනිසා වරක්  
ෙදවරක්  ඔබ මනසින් මියයන්න. ඔබ අවංකවම සිතන්න තව 
ෙමාෙහාතකින් ඔබ මියයාවී කියලා. එවිට ඔබට දැෙනනවා, 
මතකයට එනවා ක�මන රෑපයක්  ෙකෙරහිද ඔෙබ් තෘෂ්ණාව 
බලවත් කියලා. එය අඹුදරැවන්, යානවාහන, ෙද්පල, මතවාද, 
දෘෂ්ඨියක්  ෙව්වා එය නිවැරදිව හඳුනාෙගන ඒවාෙය් අනිත්යය 
නිරත�රැවම විදර්ශනාවට ලක් කරන්න. 
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ස් ථාවර සාමයක්  උෙදසා 
 

සඳට යන්නට, අඟහරැ ෙලෝකයට යන්නට ඒවා අයිතිකර 
ගැනීමට, සුපිරි මධ්යස් ථාන පිහිටුවාෙගන අතිනවීන ෙරාකට්  
නිපදවන, දියුණු යෑයි සම්මත ෙලෝකයාට ඒවාට ෙගාස්  කංක�ං 
මුග�ණුවැන්න සිටුවීම පිණිස ෙගම්බන් වඳුරන් ඇති කිරීම 
පිණිස පර්ෙය්ෂණ කරන ෙලෝකයාට, සඳත් හිරැත් ග්රහෙලෝකත්, 
ෙම් නාමරෑප ධර්මයන් ත�ළින් අර්ථවත්ෙකාට ෙපන්වා වදාළ 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මය ෙකෙස් නම් 
හඳුනාගන්නද? 

දියුණුෙව් නාමෙයන් විනාශය ෙසායාෙගන යන ෙලෝකයක් , 
විනාශෙයන් අනත�රැව සාමය ෙසායාෙගන යන ෙලෝකයක්  
මිනිස්  සිෙත් සැබෑම ‘සාමය’ ෙකෙස් නම් හඳුනාගන්නද? 

මිනිස්  සිෙත් සැබෑම සාමය වන කාමච්ඡන්ද, ව්යාපාද, 
ථීනමිද්ධ, උද්දච්ජ ක�ක�ච්ඡ, විචිකිච්ඡා යන පංච නීවරණ 
යටපත්වූ, මිදුනාවූ සිෙත් ඇතිවන සැබෑ ෙලසින්ම අර්ථවත් 
‘ෙලෝක සාමය’ ෙකෙස් නම් හඳුනාගන්නද? 

පංචනීවරණයන් බහුලවූ සිත විසින්, අනිත්යවූ ෙලෝකය 
ග්රහණය කරගැනීමට ඔබව ෙමෙහයවන විට, පංචනීවරණ 
යටපත්වූ සිත පිංවත් ඔබව හුෙදකලාවටම, නිවීම උෙදසාම, 
සැබෑම සාමය ෙදසටම ෙයාමු කරයි. පිංවත් ඔබ ෙකෝටි 
ප්රෙකෝටි ගණන් මුදල් වියදම් කරෙගන, ෙලෝක සාමය උෙදසා, 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


157 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙලෝකෙය්, රෙට්, නගරෙය්, ගෙම්, නිවෙස් සාමය උෙදසා 
ක්රියාකාරීවන අෙයක්  නම්, ඒ කිසිදු වියදමකින් ෙතාරව 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් වදාළ වටිනාකම ඉලක් කෙමන් 
කියා නිමකළ ෙනාහැකි සාමෙය් මග පිංවත් ඔබට විවෘත බව 
සිතන්න. 

පංචනීවරණ යටපත්වූ සැබෑම සාමෙය් සැපය අත්විඳින ඔබට 
ෙලෝකය දැෙනන්ෙන්, ෙලෝකය ෙපෙනන්ෙන් සැබෑම සුන්දර 
තැනක්  ෙලසටයි. පිංවත් ඔබ ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය දකින්න 
ෙමානතරම් ෙවෙහස ගන්නවද? ෙදස්  විෙදස්  සංචාර, විෙනෝද 
ගමන්, වන්දනා ගමන්, ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය ෙසායාෙගන 
යන ගමෙන්දී ඔබ සංචාරකෙයක්  බවට පත්ෙවනවා. නිකං 
සංචාරකෙයක්  ෙනාෙව්. පිංවත් ඔබ අසුන්දර සංචාරකෙයක්  
බවට පත්ෙවනවා. අසුන්දර සංචාරකෙයක්  කියලා සටහන් 
කෙළ් ඔබ තවමත් සුන්දරත්වය ෙසායන නිසයි. ඔබ යමක්  
ෙසායන්ෙන් ඔබට එය ෙනාලැබී ඇති නිසයි. ඔබ තවම 
සුන්දරත්වෙයන් තෘප්තිමත් ෙනාවී ඇති නිසයි. නිරත�රැවම 
පංච නීවරණයන් වැෙඩන මාර්ග ඔස් ෙස්ම ෙලෝකෙය් 
සුන්දරත්වය ෙසායා යන ‘අසුන්දර මිනිසුන්’ අපි. 

අතීත භවගමෙන්දී ඔබත් මමත් සක් විති රජෙවලා, සක් විති 
රජුෙග් ස් ත්රී රත්නය ෙවලා ඉපදිලා, අවුරැදු 84,000ක්  එම සැප 
විඳලත්, පංචනීවරණ ධර්මයන් නිසාම, සුන්දරත්වෙයන් 
තෘප්තිමත් ෙනාවූ පිරිසක්  අපි. සක් විති රජකෙමනුත් තෘප්තිමත් 
ෙනාවූ අපි වර්තමානෙය් රැපියල් 20ක්  වියදම්ෙකාට 
ෙලාතරැයියක්  මිලදීෙගන ෙලෝකෙය් සුන්දරත්වය දකින්න 
සිහින මවනවා. තෘෂ්ණාෙව් දිග පළල වන කාමච්ඡන්දෙයන් 
විසිරැණාවූ සිත ෙලෝකය ත�ළ අයාෙල් යන්නට ඔබට 
ෙබාෙහාම ෙකටි, අධිෙව්ගී කාපට්  මාර්ග ෙපන්වනවා. සතර 
අපාය නැමැති බිහිසුණු අනත�රැ මුව අයා බලා සිටියදී ඔබ 
ෙම් අධිෙව්ගී මාර්ගෙය් ථීනමිද්ධෙයන් අඩ නින්දට වැටුණු 
දෑසින් ගමන් කරනවා. බියක්  දැෙනන්ෙන් නැහැ. සිත විසිරිලා 
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කාමච්ඡන්දෙයන් අයිතිකරගැනීෙම් දිශාවටමයි අවධානය 
ෙයාමුෙවලා තිෙබන්ෙන්. මගෙතාට මුණගැෙසන සෑම රත� 
එළියකදීම ඔබට ෙමාෙහාතක්  නැවතී යන්න සිත සකස්  
ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙකටි විරාමෙය්දීත් සිත ව්යාපාදෙයන් 
නළියනවා. ෙම් යන ගමෙන්දී ඔබට මග ෙනාමග කියාෙදන 
සත්පුරැෂෙයක්  මුණගැෙසන්න පුළුවන්. ඒ සත්පුරැෂයා ෙදසත් 
ඔබ විචිකිච්ඡාෙවන් බලන්ෙන් ඔබ ත�ළ මහා යුද්ධයක් , 
හඳුනාෙනාගත් යුද්ධයක්  විසින් ෙනාමග මග බවට පත්කර 
කියාෙදන දරැණු සත�රන් පස් ෙදෙනක්  ඔබ ඔෙබ් සැබෑම 
මිත�රන් කරෙගන ෙකෙස් නම් ඔබ සාමෙය් සැබෑ අරමුණු 
ජයග්රහණය කරගන්නද? සැබෑම සාමයට එෙරහිවූ පංචනීවරණ 
නැමැති සත�රන් පස් ෙදනා ඔබ ඔෙබ් මිත�රන් කරෙගන 
ෙකෙස්නම් ඔබ සැබෑම සාමය අත්විඳින්නද? 

පිංවත�නි, ෙලෝකය සැබෑම සුන්දරයි. ෙම් ඇස සැබෑවටම 
සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව ෙම් ඇස ෙදස බලද්දී ෙම් 
ඇෙසන් දකින රෑපය සැබෑම සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව 
රෑපය ෙදස බලද්දී ෙම් කණ සැබෑම සුන්දරයි. ෙම් කණ ෙදස 
තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව බලද්දී ෙම් කණින් ඇෙසන ශබ්ද හරිම 
සුන්දරයි. ෙම් ශබ්ද තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව අසද්දී ෙකාටින්ම 
ෙම් රෑපය සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව රෑපය දකිද්දී 
තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව දකින රෑපය කමටහනක් මයි. ෙලෝකෙය් 
යථාර්ථය දැකීමට ෙහ්ත�වූ ෙමවලමක් මයි. ෙම් ඇස 
කමටහනකට විෂය වූ රෑපයක් මයි ෙම් ඇස, ඇෙසන් දුටු 
රෑපය. ෙම් ඇස නිසාමයි ෙලෝකය දැක් ෙක්. ෙම් කණ නිසාමයි 
ෙලෝකය ඇසුෙන්. ෙම් නාසය, දිව, මනස, කය නිසාමයි 
ෙලෝකය දැනුෙණ්. ෙලෝකය දකින, ෙලෝකය ඇසුණ, ෙලෝකය 
දැනුණ නිසාමයි ෙලෝකෙයන් මිෙදන දිශාවට අපව ෙයාමුවුෙන්. 
ෙලෝකෙය් අනිත්ය, දුක් ඛ, අනාත්ම ස් වභාවමයම 
අවෙබෝධෙකාට ගැනීමට හැකි වුෙණාත් එම අවෙබෝධය කරා 
යැමට උපකාරීවූ ෙමවලම් ෙකෙස්නම් අසුන්දරයි කියන්නද? 
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සතර මහා ධාත�ෙවන් සැදුණු, නිරත�රැවම ෙවනස්  වන, 
අසුන්දර වූ රෑපය අවෙබෝධෙය් සැබෑම සුන්දරත්වය ෙදසට 
ෙයාමුකරගන්න. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව රෑපය දකින්න. එවිට 
රෑපය සැබෑම සුන්දරයි. තෘෂ්ණාෙවන් ෙතාරව ඔබ රෑපය 
දැක් ෙකාත් රෑපය ෙකෙරහි ඇලීමක් , ගැටීමක් , උෙප්�ාවක්  ඔබ 
ත�ළ ඇති ෙනාෙව්වී. රෑපය, රෑපෙය් ස් වභාවෙයන්ම වන 
අනිත්ය ස් වභාවෙයන්ම පවතීවි. ඒ අනිත්ය ස් වභාවය නැවත 
නැවත දකිමින් ෙලෝකෙය් ඇත්ත දකිනා, තෘෂ්ණාෙව් බර බිම 
තැබූ සැබෑ සුන්දර මිනිෙසක්  ෙවන්න. ඒ සුන්දර මිනිසුන්ට 
දැන් ෙලෝකය දුකක්  ෙනාව, දුක අවෙබෝධ කරගැනීමට විෂයවූ 
කමටහනකි. ෙමවලමකි. 

පිංවත් ඔබ සෑමවිටම රෑපය විවෘතව දකින්න. ටිකක්  ෙනාෙව්, 
භාගයට ෙනෙමයි, විවෘතවම රෑපෙය් රසය, හැඩය, වර්ණය, 
ස් පර්ශය විඳින්න. අසිහිෙයන් ෙනාෙව්, සිහිමුලාෙවන් ෙනාෙව්. 
රෑපෙය් ආශ්වාදය ත�ළින්ම ගිහි පිංවත�න්ලා රෑපෙය් ආදීනවය 
ප්රකට කරගන්න. පිංවත් ඔබ රෑපය ඉදිරිෙය් උපක්රමශීලී වන්න. 
යම් රෑපයක්  විවෘතව, විනිවිද, විදර්ශනාෙවන් ෙනාදකින 
නිසාමයි එම රෑපය ෙකෙරහි නැවත, නැවත ෙකෙළස්  සකස්  
ෙවන්ෙන්. ෙමානම රෑපයක් වත් බාෙගට දකින්න එපා. එය 
විවෘතව අත්විඳලා එම රෑපෙය් නිසරැ බව, විඳීෙම් නිසරැ බව 
අවෙබෝධ කරගන්න. නිසරැ රෑපය ෙකෙරහි, විඳීම ෙකෙරහි 
ඔබ ඇතිකර ගන්නා තෘෂ්ණාෙව් නිසරැ බව වටහාගන්න. 

තෘෂ්ණාෙවන් ගිනිගත් ඇස ප්රඥාෙව් සිසිල්ධිෙයන් 
නිවීයනෙකාට ඇස නිසා සකස් ෙවන ඵස් ස, ෙව්දනා, සංඥා, 
සංඛාර, විඤ්ඤාණ ගිනි නිවී යන විට, ඇස ඔබට තවත් 
රෑපයක්  පමණක් ම වනු ඇති. ඇස ඇත. තෘෂ්ණාව නැත. 
තෘෂ්ණාෙව් ගිනිs නිවුන ඇස තවත් බාහිර රෑපයන් නිසා 
ෙකෙස් ගිනිsගන්නද? මිනිස්  සිතක සැබෑම සාමය, ෙලෝක 
සාමය ඇත්ෙත් ෙමතැනය. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


160 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙම් ගින්න ෙනානිෙමන තාක් කල් සාමය යනු යුද්ධයට ෙපර 
ඇතිවන නිහඬතාවයක්  පමණක්  වනු ඇත. 

පිංවත් ඔබෙග්ම රෑපය ත�ළින් ධර්මය මත�ෙකාට ගැනීමට 
හැකියාව තිබියදී ඔබ ඒ හැකියාව, තෘෂ්ණාව විසින් වසාදමලා, 
සතර සතිපට් ඨාන ධර්මය ෙපාත්වලින් ෙසායනවා. ෙපාත් 
විවෘත කිරීමට ෙපරාත�ව ඔෙබ්ම ශරීරය ඔබට විවෘතකර ගන්න. 
ඔෙබ් ජීවිතය සරලභාවයට පත්කර ගන්න. ඔබ විසින් 
ෙගාඩනගා ගන්නා කෘත්රිමභාවය ත�ළ බරත්, ජීවිතෙය් 
සරලභාවය ත�ළ සැහැල්ලුවත් මුළින්ම අත්දකින්න. 
කෘතිමභාවෙය් බර යනු ෙකෙළස් වල බරම බව දකින්න. 
සරලභාවෙය් සැහැල්ලුව යනු නික් ෙල්ශී බවම බව දකින්න. 
ෙකෙළස්  යනු අක�සල්මය. කෘත්රීමභාවෙය් බරත්, ෙකෙළස් වල 
බරත් ෙදකටම මැදිවී ධර්මෙයන් බැහැරව යන මාර්ගෙයන් 
බැහැරව යන මාර්ගය ඔෙබ් ජීවිතෙයන් වසා දමන්න. 

අපි ෙම් යන ගමෙන්දී ෙලෝකය ත�ළදී තරගකාරීව නැගීසිටීමට, 
කැපී ෙපනීමට සිත�විලි සමග මහා යුද්ධයක්  ෙන්ද නිරත�රැවම 
කරන්ෙන්. ක�සල් අක�සල් මනසිකාරවලින් සන්නද්ධව යුද 
භ�මිය ත�ළ ඔබ සටන්වදිනවා ෙන්ද? නිත්ය වූ ජයක් , පරාජයක්  
නැති ස් ථිර වූ දුකක්  පමණක්  ඇති රෑපය අයිතිෙකාට ගැනීෙම් 
යුද්ධය සැබෑම සාමයක්  ඇතිකරගැනීෙම් මාර්ගයට ඔබත් 
එන්න. ෙම් සැබෑ සාමයට එන ඔබට මුළු ෙලෝකයම අනත�රට 
ලක් වුවද ඔබ ත�ළ ඇති සාමයට අනත�රක්  ෙනාවනු ඇත. මුළු 
ෙලෝකයම විනාශවුවත් ඔබට ෙනාසැෙලන සාමයක්  
ලබාදුන්ෙන් ඇමරිකාවවත්, රැසියාවවත්, චීනයවත් ෙනාව 
ෙලාව්ත�රැ බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මයයි. ෙලෝකය, 
ෙලෝකයා ෙබාෙහෝම අවදානම් ගමනකයි යන්ෙන්. ඒ නිසා 
අනුන්ෙග් දෑත් අත්හැර බුදුරජාණන්වහන්ෙස් සරණ කරෙගන 
පිංවත් ඔබ ත�ළ සැබෑ සාමය ඇතිකරගන්න. ඔබ 
කාමච්ඡන්දයන් දලුලන මිථ්යා සමාධිෙයන් බැහැරව, සම්මා 
සමාධියටම පැමිෙණන්න.  
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ඇයි ඔබ පිංවන්ත නැතිද? 
 

අද පසෙලාස් වක ෙපාෙහාය දවසක් . පිණ් ඩපාතය ෙබදන 
වෙයෝවෘධ මව්වරැ කිහිප ෙදෙනක්  පැමිණියා වන්දනා 
කරන්න. මින් එක්  අම්මා ෙකෙනක්  අපි දන්න ෙබාෙහාම 
සත්පුරැෂ ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමකෙග් අම්මා ෙකෙනක් . ෙම් 
අම්මලා දෑත් නළෙල් තබාෙගන ෙබාෙහාම හැඟීම්බරව ප්රකාශ 
කෙළ් ‘අෙප් හාමුදුරැවෙන් ඔබවහන්ෙස්ලා දැකීමත් මහා පිනක් ’ 
ය කියලා. ඒ ෙවලාෙව් භි�ුව එම මෑණිවරැන්ට ප්රකාශ කෙළ් 
‘මෑණිවරැ සිතනවා නම් මා දැකීම පිනක් ය කියලා, මා කියනවා 
ඔබලා වැනි මෑණිවරැ දැකීමත් පිනක් ය කියලා. ෙමාකද අපිව 
ෙලෝකයට බිහිකෙළ්, ෙහාඳ නරක කියලා දුන්ෙන් අම්මලා, 
තාත්තලා නිසා. ‘බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි’ කියලා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් සරණ මුළින්ම පිහිෙටව්ෙව් මව්වරැ, 
පියවරැ. ඒ නිසා මෑණිවරැනි අනුන්ෙග් පින ගැන සිතනවා 
වෙග්ම වඩාත් වටිනවා තමා කවුද කියන කාරණය සිහිපත් 
කරගැනීම. අපි හැෙමෝම අතින් ගිළිෙහන කාරණයක්  ෙම්ක. 
ඔෙබ් වටිනාකම ඔබ සිතන්ෙන් නැහැ. අනුන් මත්ෙතමයි 
යෑෙපන්න හදන්ෙන්. ෙම් හැම අම්මා ෙකෙනක් ම, ෙම් හැම 
තාත්තා ෙකෙනක් ම අතීත බුද්ධ ශාසන වලදී තම මව්ක�සවල් 
වලින් බිහිකරපු දරැෙවෝ රහතන් වහන්ෙස්ලා, අරහත් 
භි�ුණීන් වහන්ෙස්ලා ෙවලා තිෙබනවා. එවැනි ආශ්චර්යමත් 
පිනැති දරැෙවෝ බිහිකරපු අම්මලා වුණු අවස් ථාවලදීත් ඔබලා 
සිත�ෙව් දරැවාෙග් ආශ්චර්යය පමණයි. 
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ඒ රහතන්වහන්ෙස්ලා සෘර්ධිෙයන් වඩිනෙකාට ‘අෙන් මෙග් 
පුතා, දුව’ කියලාමයි සාධුකාර දුන්ෙන්. ඔබට එදාත් සිත�ෙන් 
නැහැ එවන් උත�ම් දරැවන් බිහිකරපු ඔබ ෙමානතරම් 
වාසනාවන්තද, පිංවන්තද කියලා. දරැවන්ව කර මත 
තබාෙගන බර ඇද්දා මිසක් , බර දරාගත් ඔබෙග් ශක් තිය ගැන 
හැම ෙමාෙහාතකම ඔබට අමතක වුණා. 

ෙම් ෙමාෙහාෙත්ත් ඔබ කරන්ෙන් එයමයි. 

එමනිසා එවැනි උත�ම් දූවරැ, පුතනුවන් ලබන්නනට පිංකළ 
මෑණිවරැනි, ඔෙබ් පුතාෙග්, දුවෙග් ආශ්චර්යයන් දකිනවා 
වෙග්ම, ඔබට අමතකව ඇති ඔෙබ් පිංවත් බවත් දකින්න. 
එෙහම ෙනාවුෙනාත් දරැවන් ෙලෝකෙයන් එෙතරට යාවී. 
ඔබලා ෙමවරත් අසරණ ෙව්වි. 

තම ඥාතිවර්ගයා ත�ළ අර්ථවත්ව චීවරයක්  දරාගැනීමට පිනැති 
දරැෙවක්  උපදින්ෙන් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයක්  නිසාමයි. එම ඵලය 
අර්ථවත්ව ෙනළාගන්න ඥාති සමූහයාම ද�ෙවන්න ඕනා. 
දරැවා ෙකෙරහි ඇති ඡන්දරාගය වැඩිෙවනෙකාට, දරැවා 
ෙවනුෙවන් මැෙරන්න, නිරයට යන්න සූදානම් තාත්තලා 
අම්මලා ඉන්නවා. දුරදිග ෙනාබලා,ඉක් මනට ගන්න තීරණ 
ඉක් මනින්ම අපව දුකට කැඳවාෙගන යනවා. දරැවා තරම් කාම 
වස් ත�වක්  තවත් ෙම් ෙලෝකය ත�ළ නැහැ. සිදුහත් ක�මාරයා 
එදින උපන් හුරැබුහුටි, පිනැති රාහුල ක�මාරයාෙග් ශêරයවත් 
ස් පර්ශ ෙනාකර ගිහිෙගදරින් නික් ම ගිෙය් දරැවා කියන කාම 
වස් ත�ෙව් අනත�රැදායක බව දන්නා නිසාමයි. බැඳුෙනාත් 
ගැලෙවන්න බැරි බව දන්නා නිසාමයි. එම නිසා දරැවා කියන 
කාම වස් ත�ව අපි ෙබාෙහාම පෙරස් සමින් පරිහරණය කරන්න 
ඕෙන්. ෙමාකද එය ගින්දරටත් වඩා අනත�රැදායක නිසා. 

දරැවන් ෙකෙරහි අපි ඇතිකරගත් ඡන්ද රාගය නිසා සසර 
ෙමානතරම් අපි සතර අපායන්හී දුක් විඳින්න ඇතිද? මනුෂ්ය 
අම්මාත්, තිරිසන් සත්ව අම්මාත් කියන කාරණෙය්දී ආදරෙය් 
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ෙවනසක්  නැහැ. බලවත් අක�සල් ෙහ්ත�ෙවන් තම දරැවන් 
මරාදමන මනුෂ්ය අම්මලා වෙග්ම, තිරිසන් සත්ව අම්මලාත් 
ඉන්නවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා අම්මා 
ෙකෙනක්  තම දරැවන් ෙවනුෙවන් සංසාරෙය් ෙහළපු කඳුළු 
මහා සාගරෙය් ජලයටත් වඩා වැඩිය කියලා. ෙම් සා කඳුළු 
සාගරයක්  දරැවන් ෙවනුෙවන් ෙහළලා ෙම් උත�ම් ජීවිතෙය්දී 
එම කඳුළු සාගරයට තවත් කඳුළු බාල්දි හත අටක්  එකත� 
කරලා ඔබ මියගියෙහාත් එය අවාසනාවක් මයි. 

පිංවත් ඔබට පුළුවන්කම තිෙබනවා ෙම් කඳුළු සාගරයම ෙම් 
ජීවිතෙය්දීම සින්දන්න. එය කළ හැක් ෙක් දරැවන් ෙකෙරහි 
තව තව ඡන්දරාගය සකස්  කරගැනීෙමන් ෙනාෙව්. දරැවා 
කියන කාම වස් ත�ෙව් අනිත්ය බව, දුක් ඛ, අනාත්ම බව 
අවෙබෝධ කරගැනීෙමන්. 

පිංවත් මෑණියනි, ෙම් ෙමාෙහාෙත් මා භි�ුවක් , ඔබ දායිකාවක් . 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් අෙප් හමුවීම එෙස් වුවත් අතීත සංසාරෙය් 
ෙකාෙතක්  නම් ෙම් සටහන් ලියන භි�ුව ඔබට පුෙතක්  ෙවලා 
ඇතිද? ඔෙබ් සෙහෝදරෙයක් , ඔෙබ් ස් වාමිපුරැෂයා ෙවලා 
ඉන්න ඇතිද? ඔෙබ් මුණුපුෙරක් , ග�රැවරෙයක්  ෙවලා ඉන්න 
ඇතිද? ඔබ වැඳිරියක්  ෙවලා, ඒ වැඳිරියෙග් පැටවා මම ෙවලා, 
ෙමානතරම් ඔෙබ් ශරීරෙය් මා එල්ලාෙගන අත්ෙතන් අත්තට 
පනින්නට ඇතිද? ඔබ බැළලියක්  ෙවලා මම එම බැළලියෙග් 
පැටවා ෙවලා ෙමාන තරම් ඔබ මාව කටින් එල්ලාෙගන තැන් 
තැන්වල ආර�ාවට සඟවන්න ඇතිද? ඔබ කිකිළියක්  ෙවලා 
මම ඔෙබ් පැටවා ෙවලා ඔබ ෙමාන තරම් නම් පණුවන් ඇහිඳ 
ඇහිඳා මට කවන්නට ඇතිද? ඔබ එළෙදෙනක්  ෙවලා මම 
ඔබෙග් වසුපැටවා ෙවලා ඔබ මට තනබුරැලු වලින් 
ෙමානතරම් කිරි ෙපාවන්නට ඇතිද? ඔබ කිඹුලියක්  ෙවලා, මම 
ඔෙබ් කිඹුල් පැටවා ෙවලා පුංචි කාලෙය්දීම ඔබ මාව කී 
වතාවක්  නම් මරාෙගන කන්න ඇතිද? ඔබ ෙප්ර්තියක්  ෙවලා, 
එම ෙප්ර්තියෙග් දරැවා මම ෙවලා ඔබ මට ෙමානතරම් ෙසම් 
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ෙසාටු කවන්න ඇතිද? සෑම අම්මා ෙකෙනක් ම තාත්තා 
ෙකෙනක් ම ෙමය තම ජීවිතයට ගලපා දකින්න. 

යථාර්ථය ෙමයනම් ඔබට සිෙතන්ෙන් නැතිද දරැවා කියන 
කාම වස් ත�ෙව් ඇති අනත�රැදායකබව. 

අපි ෙදෙගාල්ෙලෝ ගණුෙදනුවක්  කරන්ෙන්. දරැවන් නිසා 
මව්පියන් දුකට වැෙටනවා. ඊළඟට දරැවන් ෙදමාපියන් ෙවලා 
තම දරැවන් උෙදසා දුකට වැෙටනවා. නිමාවක් , සීමාවක් , 
විරාමයක්  නැවතීමක්  නැහැ. 

ඔෙබ්ත් මෙග්ත් ඇස්  වහලා දුක ගලාෙගන යනවා. 

අපි සූදානම් අෙප්ම දෑසින් ගලාෙගන ගිය කඳුළු සාගරය මත 
කිමිදි කිමිදී අනත�රැ අමතක කර ආශ්වාදයම ෙසායන්න. 

හිතන්න මව්ක�සක ඇති අපුලභාවය. තවත් ගර්භාෂ ක�ටියකට 
රිංගා ෙනාගන්න බවට ඔබ ඔබට සපථ ෙවන්න. ජීවත්ව සිටින 
ෙදමාපියන්ට, දරැවන්ට යුත�කම් ෙනාපිරිෙහලා ඉටුකරමින් 
නැවත මව්ක�සක්  එපාය කියන දිශාවටම ගමන් කරන්න. 

දරැවන්ට ෙදමාපියන් කියන්ෙන්ත් ෙහාඳ කමටහනක් . 
දරැවන්ට පුළුවන් මනසින් අනාගතයට යන්න. තමනුත් 
අනාගතෙය්දී විවාහ ෙවනවා, දරැමුණුපුරන් හදනවා, වයසට 
යනවා… ෙම් දුක මටත් උරැමයි කියලා. ෙදමාපියන්ට පුළුවන් 
අතීතයට මනසින් යන්න. අපිත් ෙම් දරැවන්ෙග් වයෙස් සිටියා 
දැන් සියල්ල අනිත්යෙවලා අෙප් දුක, අෙප් කඳුළු, අෙප් 
ශ්රමෙයන්මයි දරැවන් ෙලාක�මහත් වුෙණ්. අෙප් ශක් තිය 
�යෙවලා යනෙකාට දරැෙවෝ ඒ ශක් තිෙයන් ෙලාක�මහත් 
ෙවනවා. 

ඔබට පුළුවන්නම් එෙහම දකින්න, සංසාරයක්  පුරාවට ඔබට 
අම්මා, තාත්තා වූ සියල්ලන්ටම යුත�කම් ඉටුකළ දරැෙවක්  
ෙවනවා ඔබ. 
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දුකට කැමති අය දුක ෙදසටම ගියාෙව්. දුකට අකමැති ඔබට 
පුළුවන්, මුළු ෙලෝකයම එකම දිශාවකට ගියත් ඔබ තනියම 
ෙලෝකෙය් සැබෑම සැපය ඇති දිශාවට යන්න. ෙම් යන 
ගමෙන්දී මුළු ෙලෝකෙයන්ම ඔබ ෙකාන්වුවත්, ඔබ බයෙවන්න 
සැෙලන්න එපා. කව්රැ නැති වුණත් ඔබ ළඟ ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් සිටිනවාය කියන විශ්වාසය 
ඇතිකරගන්න. මුළු ෙලෝකයම අත්හැරලා ඔබ 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් ෙගාඩට එන්න. මුළු ෙලෝකයම ඔෙබ් 
කරට අතදාෙගන සිටියත් වැඩක්  නැහැ, බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ඔබ ළඟ නැතිනම්. ඔබ අනාථයන් අතර තවත් අනාථෙයක්  
පමණයි. අනාථයින් අතර ඔබ සනාථ පුද්ගලෙයක්  ෙවන්න. 
අපි හැම ෙවලාෙව්ම ෙලෝකයට බයයි. සමාජයට බයයි. ඒ 
අෙප් අසරණභාවයට ෙහ්ත�ව බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සරණ 
ෙනාකරගන්නා නිසයි, ධර්මෙය් ශක් තිය හඳුනා ෙනාගත් 
නිසයි. 

ෙම් සටහන් ලියන භි�ුව යම් දවසක ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් සරණ කරගත්තද, එදා පටන් ෙලෝකය 
කියන ෙදය තඹ ෙදායිත�වකටවත් තැක�ෙව් නැහැ. 
‘බුදුරජාණන්වහන්ෙස්’ කියන අෙයෝමය විශ්වාසය හමුෙව් 
ෙලෝකය කියන්ෙන් හුදු මායාවක් , රැවටීමක් , අසරණභාවයක්  
කියන කාරණයමයි දැනුෙන්. ෙහටක්  කියන කාරණය දැනුෙන් 
නැහැ. රැයක්  දවාලක්  කියන කාරණය දැනුෙන් නැහැ. ෙම් 
ඉහළට ගන්නා හුස් ම ගන්නා හුස් ම ෙපාද පහළට ගන්නා 
ෙමාෙහාෙත් මැෙරයි කියන කාරණයයි දැක් ෙක්. 

ෙම්වා ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. උත�ම් ධර්මෙය් ආශ්චර්යෙයන් 
ෙගාඩනැෙගන ඵලයක් . ෙම් සහ ශක් තිමත් ධර්ම මාර්ගයක්  
තිෙබනෙකාට ඇයි අපි අසරණෙවන්ෙන්, ෙලෝකය බදාෙගන. 

උෙද්ට පංච ශීලය සමාදන්ෙවන පිංවත් මහත්මයා, හවසට 
මඟ�ල්ෙගදර ගිහින් අරක් ක� ෙබානවා. අරක් ක� බීෙව් ඇයි කියලා 
ඇහුවහම ‘යාළුෙවෝ තරහ ෙවයි කියලා බීවා’ කියනවා. 
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බලන්න ෙමෝහෙය් විශාලත්වය. පංචශීලයවත් සමාදන් ෙනාවූ 
මිත�රන්ෙග් මිත�රැකම උෙදසා, ඔබ ෙවනුෙවන්ම සාරසංඛ 
කල්ප ල�යක්  ඇස් , ඉස් , මස් , ෙල් දන්ෙදමින් කැපකිරීම් කළ 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට පිටුපානවා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් 
සරණ අහිමි කරගන්නවා. අෙන් ඔබ අසරණයි, බයයි, 
කෑදරයි… 

ඔබට වටින්ෙන් ඔබව දුකින් මුදවාගැනීම උෙදසා ඒ සා 
කැපකිරීම් කළ බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ද, නැතිනම් මිත�රන්ද? 

හිතවතාටත්, ඥාතියාටත් වඩා පහළ තැනක ඔබ 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ව තැබුවෙහාත්, ඒ ෙමාෙහාෙත්ම ඔෙබ් 
සිත පිහිටන්ෙන් සතර අපාෙය්යි. මිත�රන් උෙදසා නිරයට 
වැෙටන අද�ෙයක්  ෙවන්න එපා. ඔබ සැබෑ ෙලසින්ම 
ෙතරැවන් සරණගිය පිංවෙතක්  නම්, ඔබ ත�ළ ආත්ම ශක් තියක්  
සකස් ෙවන්න ඕෙන් සමාජය ත�ළ දුස් ශීලභාවය ඉදිරිෙය් 
සිල්වත්ව නැගී සිටින්න. 

සෑම ෙමාෙහාතකම සිතන්න බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ඔබ ෙදස 
බලා සිටිනවාය කියලා. එවිට පිංවත් ඔබට පුළුවන් මිත�රන් 
සියයක්  ඉදිරිෙය් වුවත් ඔෙබ් ශීලයට අනත�රක්  ෙවනවා නම් 
එම තැනින් ඉවත්ව යන්න. එවිට යාළුෙවෝ ඔබට බැන්නත්, 
පිංවත් ෙදවියන් ඔබට සාධුකාරෙද්වි. ධර්ම මාර්ගය ත�ළ ඔබ 
තව තවත් ශක් තිමත් ෙව්වි. අසරණයන්ෙගන් මිදී සරණක්  ලැබූ 
අය අතරට යන ෙකෙනක්  ෙව්වි. 

සමාජය අනත�රැදායක නම්, ශිල්පද ඔබ ඔෙබ් සැබෑ මිත�රා 
බවට පත්කරගන්න. එවිට සිෙත් සංසිඳීමක්  ඇතිෙව්වි. එම 
සංසිඳුන සිත ඔබ ඉදිරිෙය් ඇති බියකරැ යථාර්ථය ෙහාඳින් 
ග්රහණය කරෙද්වි. එවිටයි ඔබට පුළුවන් ෙලෝකයට ආදරය 
කරන සැබෑම ආදරවන්තෙයක්  වන්න. ආදරය කියන වචනයට 
සමාජය ෙගාඩාක්  අර්ථයන් ෙදනවා. ෙලෝකය කියන කාරණය 
ගනිද්දිත්, ‘ෙලෝකය දුකය’ කියන කාරණය ගනිද්දිත් සමාජය 
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ආදරයට ෙදන අර්ථකථන වැරදි නැහැ. ඒ නිසා ඒවා 
ෙලෝකෙය් ස් වභාවෙය්ම තිබුණාෙව්. ඒවා ෙවනස්  කරන්න අපි 
කාටවත් බැහැ. ඒවා දුකට අයිති ෙලෝකෙය් ස් වභාවයයි. එම 
නිසා අනාගතෙය්දී තව ඕනෑතරම් ට-මහල් ඉදිෙව්වි. 
එක් ටැම්ෙගවල් ඉදිෙව්වි. ජීවිත පූජාවන් සිදුෙව්වි. සිහිමුළාවන්ට 
පත්ෙව්වි. මුසාබස්  වලට තරැණ තරැණියන් විකිෙණ්වි. 
කාමෙය් ආදීනවය, නිස් සරණය ෙනාහඳුනන්ෙග් ෙලෝකෙය් 
ආශ්වාදෙය් ෙකටිවූ දුක්  කඳුළු සහ සත�ටු කඳුළු මහා සාගරෙය් 
දිය පරයා යන තරමට දෑස්  වලින් වැගිෙර්වි. දුකටත් සැපයටත් 
එකම කඳුළ ෙහළන මුලාෙව් ෙලෝකය, තව තව සුන්දර 
අර්ථකථනයන් ආදරය ගැන සමාජයට සපයාවි. ඒ අය 
ආදරවන්තයන්ෙග් වීරයන්, වීරවරියන් ෙව්වි. එම වීරයන්, 
වීරවරියන්ම තම ජීවිතෙය් අවසන් කාලෙය්, අසරණභාවෙයන්, 
අනුනෙග් ආදරය ඉල්ලා ජීවත්ෙවයි. සමාජෙය් ෙකායි 
තරාතිරෙම් සිටියත් ඔතැනට තමයි අපි යන්ෙන්. ආදරෙය් 
නාමෙයන් අපි ෙබාරැවක් මයි කරන්ෙන්. ඔබට ආදරය 
ෙනාකරන ඔබ, අනුනට ෙකෙස් ආදරය කරන්නද? ඔබ ළඟත් 
නැති ෙදයක්  ඔබ ෙකෙස් නම් අනුනට ෙදන්නද? නැති බව 
ෙනාදන්නාකම නිසාම, ඇති බව සිතමින් තමනුත්, අනුනුත් 
දුකට වැටීමයි අවසානෙය් සිදුවන්ෙන්. 

එවන් දුකට ෙලෝකයක�යි අප ඉදිරිෙය් තිෙබන්ෙන්. තමා තමාට 
ආදරය කරනවා කියන්ෙන් ආත්මාර්ථකාමීව තමාෙග් ෙගාඩ 
ෙලාක� කරගන්නවා කියන කාරණය ෙනාෙවයි. මුළින්ම තමා 
සුර�ිතභාවයට පත්ෙවනවා. ක�මක් ද ෙම් ෙලෝකෙය් තිෙබන 
සැබෑම සුර�ිතභාවය. ෙතරැවන් සරෙණ් පිහිටලා, ශීලයක්  
සමාදන්වීම තරම් සුර�ිතභාවයක්  පිංවත් ඔබට හමුවන්ෙන් 
නැහැ. ෙමතැනදි ගිහි පිංවත�න්ලා දස ක�සල්ම ජීවිතයට 
එකත�කරගන්න ද� ෙවන්න ඕෙන්. කෙයන්, වචනෙයන් වන 
අක�සල් වෙග්ම මනසින් අක�සල් වන ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ 
කියන කාරණා ගැන අවධානෙයන් ඉන්න ඕෙන්. 
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ෙලාව්ත�රා බුදුරාණන්වහන්ෙස් මහා සිහනාද සූත්රෙය්දී ෙද්ශනා 
කරනවා, දුස් ශීලභාවය නිසා අනාගතෙය්දී මනුෂ්යයාෙග් ආයුෂ 
ක්රමානුක�ලව ෙකටි ෙවමින් පරමායුෂ වසර 10 ක්  වන බව. 
එදාට මනුෂ්යයා ත�ළ මෘග සංඥාවන් මත�ෙවලා, මිනිෙසක්  තවත් 
මිනිෙහක් ව දකින්ෙන් මුෙවක්  හැටියට කියලා. ෙම් මෘග 
සංඥාවන් නිසා මිනිසා තියුණු අවි ආයුධ වලින් එකිෙනකා 
මරාගන්නවා කියලා. 

ෙලෝකය යම් දවසක ෙම් තැනට යා යුත�මයි. ඒ නිසාමයි 
ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ කියන කාරණා ෙලෝකයට අයිති 
ධර්මතාවයන් ෙවන්ෙන්. ඒවා ෙලෝකය ත�ළ තිබිය යුත�යි. ඒවා 
නැති කරන්න ඔබට මට බැහැ. ෙම් විෂම ධර්මතාවය 
ෙත්රැම්ෙගන පිංවත් ඔබ ෙලෝකයාෙග් ෙලෝභය ත�ළ ඔබෙග් 
‘අෙලෝභය’ දකින්න. ෙලෝකයාෙග් ද්ෙව්ශය ත�ළ ඔබෙග් 
ෛමත්රය දකින්න. ෙලෝකයාෙග් ෙමෝහය ත�ළ ඔබෙග් අෙමෝහය 
දකින්න. වැරදි කරන ෙලෝකය ත�ළ ‘ටිකක්  නිවැරදි’ ෙකෙනක්  
ෙවන්න උත්සහ ගන්න එපා. වඩාත් නිවැරදි ෙකනා ෙවන්න 
උත්සහ ගන්න. ෙමතැනයි ෙලාව්ත�රා ධර්මය තිෙබන්ෙන්. 
දුස් ශීලභාවය විසින් යම් දවසක මිනිසාෙග් ආයුෂ වසර දහයක්  
දක් වා අල්ප කරනවා වෙග්ම, ශිල්වත්භාවය නිසා නැවත 
ක්රමානුක�ලව, ශීලෙය් ශක් තිෙයන් මනුෂ්යයා සකස්  ෙවමින් 
අවුරැදු 80,000 ක්  පරමායුෂ ඇති මිනිසුන්ෙග් ෙලෝකයක්  
ක්රමානුක�ලව බිහිෙවනවා කියලා ඉහත සූත්රෙය්දී 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. බලන්න 
දුස් ශීලභාවයත්, ශීලයත් අතර අතර තිෙබන පරතරය. පිංවත් 
ඔබ, ආදරයත්, අනාදරයත් අතර තිෙබන පරතරය වශෙයන්ද 
ෙමය දකින්න පුළුවන්. පරතරය ෙම් සා විශාල වුවද, ෙම් 
යථාර්ථය අවෙබෝධයක්  කරගැනීම සඳහා ෙගාඩාක්  ෙද්වල් 
කිරීමට අවශ්ය නැහැ. එක සිතිවිල්ලයි ෙවනස්  කරගත යුත්ෙත්. 
රෑපය සැපය කියලා ගන්නාවූ මිථ්යා සිත�විල්ල. ෙව්දනාව, 
සංඥාව, සංස් කාර, විඤ්ඤාණය සැපය, නිත්යය, ආත්මීයය 
කියලා ගන්නා වූ මිථ්යා සිත�විල්ල ෙවනස්  කරගැනීම පමණයි 
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ඔබ කළ යුත්ෙත්. පිංවත් ඔබ ෙම් කාරණා පහට බැෙඳන්ෙන් 
තෘෂ්ණාව නිසාමයි. ‘තෘෂ්ණාව’ කියන එකම කාරණය ගැන 
නුවණින් සිත�වත් ඔබට පුළුවන් මාර්ගයක්  පාදාගන්න. ෙමන්න 
ෙම් මාර්ගය පාදාගන්න ශීලය මෙහෝපකාරී ෙවනවා. 

ඔබ සමාදන්ව ආර�ා කරන සෑම ශිල්පදයක්  පාසාම ඔබ 
කැමති ෙදයක්  ඔබට අතහැෙරනවා. ඔබ ද�ෙවන්න ඕන 
ශීලය විසින් ලබාදුන් ද�භාවය වඩාත් අර්ථවත් කරලා 
අෙලෝභ, අෙද්ෂ, අෙමෝහ කියන යථාර්ථයන් ත�ළින් ඔබ 
රැස් කරගත් ක�සල් සංස් කාර ආර�ා කරගන්න. ඒ අවස් ථාව 
පිංවත් ඔබට ලබාෙදන්ෙන් අනිත්ය සංඥාවන් ජීවිතය ත�ළින් 
දැකීෙමන්. ෙමතැනදී පිංවත් ඔබට සැබෑම සාමයත්, සැබෑම 
ආදරයත් ෙලෝකයාට දැක් වීමට හැකිෙව්වි. තමන් ආදරය 
නාමෙයන් කරන්ෙන් ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ,ෙමෝහය තිව්ර 
කරගැනීමනම් පිංවත් ඔබ කාට ආදරය කළත් එතැන සකස්  
ෙවන්ෙන් තෘෂ්ණාවමයි. 

තෘෂ්ණාෙවන් බැඳුන ෙදය ඔෙබන් ඈත්ෙවනවිට එතැන සකස්  
ෙවන්ෙන් ද්ෙව්ෂයයි. තමන්ට අයිති නැති ෙදයක්  ෙකෙරහි 
තෘෂ්ණාෙවන් බැෙඳන්ෙන් ෙමෝහය නිසාමයි. අවසානෙය්දී 
ආදරෙය් නාමෙයන් ඔබ කරන්ෙන් අනාදරයයි. එම නිසා 
පිංවත් ඔබ ෙලෝකයාට ආදරය කිරීමට ෙපර දසක�සල් ධර්මයන් 
පිංවත් ඔෙබ් ජීවිතෙය් සහකරැ, සහකාරිය කරගන්න. පිංවත් 
ඔබට දැෙන්වි ස�ක දිව්යතලයක ෙදවිෙයක්  දිව්යංගනාවක්  ඔබ 
ළඟ සිටිනවා වෙග්. විසිත�රැභාවයත්, පිවිත�රැ භාවයත්, 
විශ්වාසයත් ඔබට ඇතිෙව්වි. ඔබට තනිකමක්  දැෙනන්ෙන් 
නැහැ. බියක්  සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. ‘මා අසරණයි’ කියන 
හැඟීමක්  ඇතිෙවන්ෙන් නැහැ. ශීලෙය් ශක් තිය නිසාම 
සමාධිමත් සිත�විලි ඇතිෙව්වි. ඒ සමාධිමත් සිත�විලි ආදරෙය්ත් 
අනාදරෙය්ත් අතර ෙවනස ඔබට අත්දැකීෙමන් පසක් කරෙද්වි. 
දස ක�සල් ඔෙබ් ජීවිතෙය් සහකරැ සහකාරිය කරගැනීමට ඔබ 
ද� වුවෙහාත් ඔහු ඇය ඔබට පාවඩ එලනුෙය් සුගතිය 
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ෙදසටමයි. පිංවත් ඔබ ෙම් යන ගමෙන්දී බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශණාකරවදාළ ධර්මයම මාර්ගය කරගන්න. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශණාකරවදාළ සබ්භාශ්රව සූත්රය, 
අනාපාන සති සූත්රය, සතර සතිපට් ඨාන සූත්රය ත�ළ භව 
නිෙරෝධයට අවශ්ය කරැණු කාරණා අන්තර්ගතව තිෙබනවා. 
මහාසිහනාද සූත්රය, සප්තසූර්යගමන සූත්රය ජීවිතයට එකත�කර 
ගැනීෙමන් අනාගත සංසාර බිය ෙහාඳින් ඔබට ඇතිකරගන්න 
පුළුවන්. ඉහත සූත්ර පහ කියවන්න කියල විෙශ්ෂෙයන් සදහන් 
කෙළ් අෙනක්  සූත්ර වැඳගත් නැහැය කියල ෙනාෙව්. සෑම 
සම්බුදු වදනක් ම එක හා සමානව වැදගත්. නමුත් කාර්යබහුල 
ෙලෝකෙය් ඔබට සියලුම සම්බුදුවදන් ෙම් සූත්ර පහ ත�ළ කැටිවී 
තිෙබනවාය කියල භි�ුවට හිෙතනවා. එය වැරැදිනම් 
සමාෙවන්න. සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙස්ටත් වැරදුන තැන් 
බුදුරජාණන් වහනෙස් නිවැරැදි කළා. සාරිපුත්ත මහරහත�න් 
වහන්ෙස්ට වැරදුනානම් අපි කවුරැන්ද? එම නිසා අපි අපි 
ගැන අධිතක් ෙස්රැවකට එන්න ෙහාඳ නැහැ. සෑම විටම 
ෙනාදන්නා භාවය දැන ගැනීෙමන්මයි අපිට දන්නා භාවයට 
පැමිණිය හැක් ෙක්. එෙහම වුෙණාත් පමණයි දන්නාභාවයට 
පැමිණ ෙනාදන්නාභාවෙයන් ෙලෝකය ත�ළ ජීවත් ෙවන්න හැකි 
ෙවන්ෙන්. ෙමන්න ෙමතනටයි අපි හැෙමෝම එන්න උත්සහ 
ගන්න ඕෙන්. 
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