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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. ඔෙබ් තරැණ ලස් සන රැව කවුද රැෙගන ගිෙය්  

02. බලාෙගනයි! දුකට පාර කියන ඒජන්තවරැ එමටයි 

03. බුදු රජුන්ෙගන් පාර නෑසූ අවාසනාවන්තිය 

04. ෙබෞද්ධ පිංවත�න්ෙග් ‘ජනප්රිය පැනය’ 

(මස් මාංශ අනුභවය - 1) 

05. ෛමත්රය අනුභවකර මස්  මාංශ ෙනාකෑෙමන් පලක්  ෙව්ද? 

(මස් මාංශ අනුභවය - 2) 

06. මස්  මාංශ අනුභව කරන ක�ස සුසානයක්  නම් 

(මස් මාංශ අනුභවය - 3) 

07. මංශයට ඇලී, මාංශයට ගැටී තවත් මස්  ෙගාඩක්  දරාෙගනම 

ඉපෙදමුද? 

(මස් මාංශ අනුභවය - 4) 

08. භාවනාවට ෙපර පළමු ෙකාටස 

ඔබ නැවත නැවතත් ‘අ’ යන්නම ඉෙගන ගන්ෙන්ද? 
09. භාවනාවට ෙපර ෙදවන ෙකාටස 

අතීත ශක් තීන් අවෙබෝධෙයන් ආෙයෝජනයට ගන්න 

10. භාවනාවට ෙපර ෙතවන ෙකාටස 

සිත තැන්පත් ෙනාවීමත් භාවනාවට ආෙයෝජනයක්  කරගන්න 

11. භාවනාවට ෙපර සිව්වන ෙකාටස 

අක�සලය යටපත් කරන්න අමනුෂ්යයා අනිත්ය ෙලස දකින්න 
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12. භාවනාවට ෙපර පස්වන ෙකාටස 

භවය යනු කඳුළු සාගරයකැයි නුවණින් දකින දා… 

13. භාවනාවට ෙපර සයවන ෙකාටස 

දැකිය යුත්ෙත් සසර බියමය 

14. භාවනාවට ෙපර සත්වන ෙකාටස 

භාවනාවට ෙපර ෙම් ගැනත් සිතන්න. සතර අපා දුක්  

ෙනාවින්ද කව්රැනම් ෙලාෙව් සිටිත්ද? 

15. භාවනාවට ෙපර අටවන ෙකාටස 

ෛමත්ර භාවනාව කියන්ෙන්ද අතහැරීමකි 

16. භාවනාවට ෙපර නවවන ෙකාටස 

කමටහන මගහැර කවරනම් භාවනාවක් ද? 

17. භාවනාවට ෙපර අවසාන ෙකාටස 

ඔබ ඔය ද්ෙව්ශ කරන්ෙන් ඔබෙග්ම ෙමෝහයට ෙනාෙව්ද? 

18. හිංසාෙව් රාත්රිය 

19. ෙදවියන්ද වඳින පින් බිමයි ෙම් 

20. අවසාන අවස්ථාව 
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ඔෙබ් තරැණ ලස් සන රැව 
කවුද රැෙගන ගිෙය් 

 

ආදරය කියන වචනය පිංවත් ඔබට ෙබාෙහෝම ප්රයමනාප 
හැඟීමක්  ෙදන වචනයක් . ඇෙස් ආශ්වාදය උෙදසා තවත් 
ඇසකට බැඳුෙනාත්, කෙන් ආශ්වාදය උෙදසා තවත් කනකට 
බැඳුෙනාත්, නාසය නිසා තවත් නාසයකට බැඳුෙනාත්, දිව 
නිසා තවත් දිවකට බැඳුෙනාත්, මනස නිසා, කය නිසා තවත් 
මනසකට කයකට බැඳුෙනාත් අපි එයට කියනවා ආදරය 
කියලා. 

ඇසක්  ඇසක්  සමග බැෙඳනවා කියන්ෙන් දුකක් , දුකක්  සමග 
බැෙඳනවා කියන කාරණයයි. කව්රැ ෙකාෙහාම බැඳුනත් ඔබ 
බැෙඳන්ෙන් කරැණු පහකටය කියලා ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ඒ රෑප, ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, 
විඤ්ඤාන කියන කරැණු පහයි. ෙම් කාරණා පෙහ් ස් වභාවය 
නිරත�රැවම අනිත්යභාවයට පත්වීමයි. යමක්  ස් ථිරභාවෙය් 
ෙනාපවතී නම් එතැන ඇත්ෙත් දුකයි. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා 'පිංවත් මහෙණනි, 
කාමෙය් ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා' කියලා. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් 
ෙකාතැනකදීවත් ෙද්ශනා කරන්ෙන් නෑ කාමෙය් ආශ්වාදයක්  
නැතිය කියලා. 'කාමෙය් ආශ්වාදයක්  තිෙබනවා. මහෙණනි, ඒ 
නිසාමයි සත්ත්වයා ෙම් තරමටම ඇස, කන, දිව, නාසය, මන, 
කය කියන ආයතන පිනවන්න උත්සහගන්ෙන්. ඒ උෙදසා දිවා 
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රාත්රී ෙවෙහෙසන්ෙන්. නමුත් පිංවත් මහෙණනි, කාමෙය් 
ආශ්වාදය වෙග්ම එහි ආදීනවයක�ත් තිෙබනවා. කාමෙය් 
ආශ්වාදය ෙකටිය. ඒ උෙදසා විඳින්නට වන ආදීනවය 
අතිදීර්ඝයි, කටුකයි කියලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්. එෙහමනම් යෙමක්  ආදරෙය් නාමෙයන් තව 
ෙකෙනක්  සමග බැෙඳනවා කියන්ෙන් ෙකටි ආශ්වාදයක්  
උෙදසා අතිදීර්ඝ කටුක ආදීනවයකට බැෙඳනවා කියන එකයි. 

ෙකටි සැපයක්  උෙදසා දීර්ඝ දුකක් .... 

ෙම් සටහන කියවන පිංවත් ඔබ ආදරෙය් නාමෙයන් ක�මන 
ෙහෝ බැඳීමකට ලක් වූ අෙයක්  ෙන්ද? ඔෙබ් ජීවිතයට ෙම් උත�ම් 
ධර්මය ගලපා බලන්න. ෙගදර සාලය මත, ක�මක්  ෙහෝ 
රඳවනයක්  මත තබා තිෙබන ඔබෙග් සුන්දර මංගල 
ජායාරෑපෙය් හුරැබුහුටි මනාල මහත්මිය සහ කඩවසම් මනාල 
මහතා යන ෙදපලෙග් තාරැණ්යෙය් ලස් සන, හැඩරැව ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළ රැඳී තිෙබනවාද? ඒවාට 
ෙමාකද වුෙන්? කව්ද අරෙගන ගිෙය්? ෙකාෙහටද අරෙගන 
ගිෙය්?... 

ජාති, ජරා, ව්යාධි, මරණ ෙදසටම ෙන්ද? 

ෙමාකක් ද දැන් ඉතිරිව තිෙබන්ෙන්? 

ෙශෝක, පරිෙද්ව, දුක් ඛ, ෙදෝමනස් සයන් ෙන්ද? 

වර්තමාන සමාජෙය් ඔබ සමග ජීවත්වන වෙයෝවෘධ ආච්චිලා, 
සීයලාත් අතීතෙය් ඔබ වෙග්ම තාරැණ්යෙයන් ඔදවැඩී 
ජීවත්වුන අය. ඒ අයෙග් රෑපය ත�ළත්, ඔය තාරැණ්යය ඔබට 
වැඩිය තිබුණා. ඒ අයත් අතීතෙය් රෑප රාජිණී තරගවලට 
ඉදිරිපත් වුණා. දැන් තමා ෙදස බැලුවහම ඒ අයට ෙත්ෙරනවා 
ෙමාකක් ද මම අතීතෙය් ඉදිරිපත් කෙළ් කියලා. ඒ අතීතය 
මතකයට නගනෙකාට ඉතිරිව ඇත්ෙත් පංචඋපාදාන්ස් කන්ධයක 
දුක පමණයි. 
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මංගල දිනෙය් මනමාල මහත්මෙයක�ට, මනමාලියකට ඇඳුම් 
අන්දවන්න, ලස් සන කරන්න පමණක්  ල� ගණන් වියදම් 
කරන සමාජයක්  ෙම්ක. ල� ගණන් වියදම්ෙකාට කාටද ෙම් 
අන්දවන්ෙන්. අවිද්යාවටම ෙන්ද? තෘෂ්ණාෙව් සළුපිළි, රන් රිදී 
තමයි ෙම් පළඳවන්ෙන්. ඇඳුම් පැළඳුම් ලස් සන බව ඇත්ත. 
සුවඳ විලවුන් සුවඳ බවත් ඇත්ත. මුහුෙණ් සිනහව ප්රසන්න 
බවත් ඇත්ත. ඒත් කව්ද ෙම්වාෙය් හැඩ බලන්ෙන්? ෙවන 
කව්රැවත්ම ෙනෙමයි, මාරයායි ෙම්වාෙය් හැඩබලන්ෙන්. 

ෙමතැනදී මාරයා හැඩ බලන්ෙන් කාෙග්ද? මාරයාෙග් හැඩමයි 
මාරයා විසින්ම බලන්ෙන්. රෑපෙය් කියන්ෙනත් මාරයාමය. 
රෑපය ඇසුරින් සකස් වන පංචඋපාදානස් කන්ධයත් මාරයාමය. 
මාරයාෙග් හැඩරැව මාරයාම බලනවා. පිංවත් ඔබට 
වැටෙහනවාද ෙම් කියන කාරණය. 

තවත් ෙත්රැම්ෙකාට කියනවා නම් දුක විසින් දුෙක් හැඩරැව 
බලනවා. 

රෑපය දුකක්  ෙවන්ෙන්, රෑපය නිර්මාණය ෙවලා තිෙබන්ෙන් 
නිරත�රැවම අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සතරමහා ධාත�ෙවන්. ඒ 
නිසා නිරත�රැවම යෙමක්  ජන්දරාගෙයන් අල්ලාගන්ෙන් ජාති, 
ජරා, ව්යාධි මරණයට අයත් රෑපයක් මයි. ඵස් ස, ෙව්දනා, සංඥා, 
සංඛාර, විඤ්ඤාණ කියන ධර්මතාවයන් 5 ක්  සකස් ෙවන්ෙන් 
අනිත්යයට පත්ෙවන රෑපයක්  ෙහ්ත�ෙවන්. රෑපය අනිත්ය නම්, 
ඒ ෙහ්ත�ෙකාට සකස් ෙවන යම් ධර්මතාවයක්  ෙව් නම් ඒවාද 
අනිත්ය විය යුත�ය. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා රෑපය 
නිරත�රැවම මැෙරමින් ඉපෙදමින් පවතිනවා කියලා. නමුත් ඒ 
බවක්  ඔබ දන්ෙන් නැහැ. ඔබ මරණය ගැන සිතන්න කැමතිත් 
නැහැ. ෙගදර තමන්ෙග් ඥාතිෙයක්  මියගියෙහාත් ෙද්හය ෙගදර 
තිෙබන තාක් , මරණය ගැන සිතනවා. අෙන් මමත් මැෙරනවා 
ෙන්ද? කියලා සිතනවා. මාව දාලා ගිෙය් ඇයි, මාවත් අරන් 
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යන්න කියලා බෙලන් මරණය ගන්න හදනවා. ෙම් දින ත�න 
හතර මරණානුස් සතිය වැෙඩනවා. ඒත් ටික දවසයි ඒ උණුසුම 
තිෙබන්ෙන්. ඔබට මරණය අමතක ෙවනවා. නැවත මරණය 
ගැන සිතන්න ඔබ කැමති නැහැ. මරණය ගැන සිතීම අසුබ 
ෙදයක් , සෘණාත්මක ෙදයක් , පසුගාමී ෙදයක්  හැටියටයි ඔබ 
දකින්ෙන්. යෙමක්  මරණය ගැන නිරත�රැවම සිතනවා 
කියන්ෙන්, නුවණින් දකිනවා කියන්ෙන් ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් 
දකිනවා කියන එකයි. ෙමතැන සෘණ ෙහෝ ධන දැක් මක්  නැහැ. 
ෙමතැන තිෙබන්ෙන් යථාර්ථයයි. සිදුෙවමින් පවතින ඇත්තයි. 
ඔබ මරණය සිහිකිරීමට බියෙවනවා කියන්ෙන් ඇත්ත දැකීමට 
බියෙවනවා කියන එකයි. උෙද් සිට රාත්රිය දක් වා ෙම් ශරීරයට 
ආහාර, ජලය, ෙබෙහත් ලබාෙදමින් අපි කරන්ෙන් ජාති, ජරා, 
ව්යාධි, මරණ වසන් කරන්නට හදන එකයි. ඔබ ඔය සැබෑ 
ඇත්ත වසංකරලා, ෙමාකක් ද ඇත්ත හැටියට අරගන්ෙන්. 
ෙමෝහයයි. ෙමතැනදී ඔබ අධර්මයමයි ධර්මය හැටියට 
අරගන්ෙන්. ෙම් ෙමෝහ මූලික දැක් ම ෙපෝෂණය කරන්න ඕනෑ 
තරම් මාර බලෙව්ග සමාජය ත�ළ තිෙබනවා. ජීවිතය 
අත්විඳින්න, මරණය ගැන ෙනාසිතන්න..... ෙබාෙහෝම සුන්දර 
අදහස්  ෙලසින් සමාජයට එනවා. ඒත් ඒවාෙය් සුන්දරත්වය 
වැඩි තරමටම එහි ඇති අර්ථය ත�ළ දුකද ෙගාඩගැසී 
තිෙබනවා. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ෙම් ඇස 
නිරත�රවම මැෙරමින් උපදිනවා කියලා. ෙම් කන, නාසය, දිව, 
මනස, කය නිරත�රැවම මැෙරමින් උපදිනවා කියලා. ඇසත්, 
බාහිර රෑපයත්, විඥාණයත් ඵස් සය වීෙම්දී ඇස උපදිනවා. ඇස 
උපදිනවා කියන්ෙන් චක් ඛු විඥාණය උපදිනවා කියන එකයි. ඒ 
සැනින් ඇස මැෙරනවා. තවත් ආයතනයක්  උපදිනවා. ඒ 
කියන්ෙන් මෙනෝ විඥාණය සකස්  ෙවනවා. ෙමය ෙබාෙහෝම 
ෙව්ගවත් ක්රියාවලියක් . සෑම ෙමාෙහාතකදීම ක�මක්  ෙහෝ 
ආයතනයක්  ඉපදී පවතිනවා. එක ආයතනයක්  ඉපදිලා, 
කියන්ෙන් අෙනක්  ආයතන පහම මැරිලා කියන එකයි. 
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ශරීරෙය් උණුසුමත්, ආයුෂත් තිෙබනවා. උපදින ක�මන ෙහෝ 
ආයතනයක්  නිරත�රැවම ක්රියාත්මකභාවෙය් පවතින නිසා 
විඥාණය ඇතිෙවමින් නැතිෙවමින් පවතිනවා. ඒ නිසා 
මරණයක්  ගැන ඔබට ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඔබ මරණය 
හැටියට දකින්ෙන් ආයුෂත්, උණුසුමත්, විඤ්ඤාණයත් පහව 
ගිය ශරීරයක මරණය ගැන පමණයි. 
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බලාෙගනයි! 
දුකට පාර කියන ඒජන්තවරැ එමටයි 

 

සිය මංගල උත්සවෙය් හැඩෙවන්න මනාල යුවළක්  ගන්නා 
ෙවෙහස......? අපි ඉක�ත් සටහෙන් කථාකළා. දැන් ඔබට 
ෙත්ෙරනවාද ඔබ ෙම් ල� ගණන් වියදම් කරලා හැඩ 
බලන්ෙන්, සත�ටුෙවන්ෙන් නිරත�රැවම මැෙරමින් උපදින 
මළකඳක්  හැඩ වැඩ කරලාය කියන කාරණය. සම්මුතිය ත�ළ 
ෙම් අර්ථය ෙවනස්  ෙවනවා. නමුත් ධර්මයට අනුව මීට වඩා 
ෙමතන අර්ථයක්  නැහැ. ඔබම ෙම් අර්ථය ෙහාඳින් නිරී�ණය 
කරන්න පුළුවන්. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඔෙබ් මංගල ඡායාරෑපය 
ෙහාඳින් බැලුෙවාත් ඔබට ෙම් යථාර්ථය වැෙටෙහන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් යථාර්ථය දකින්නනම් ඔෙබ් ෙදමාපියන්ෙග් මංගල 
ඡායාරෑපය දිහා ෙහාඳින් බලන්න. ඔබට ෙපෙන්වි රෑපෙය් 
ඉපදීම, දිරීම, මියයාම ෙහාඳින්ම. 

ඔබට අවශ්යනම් පුළුවන් ඔෙබ් ජීවිතයත් ඒ අනුව ගලපා 
බලන්න. 

ඒත් ඔබ කැමති ෙවන්ෙන් නැහැ.... ෙමාකද ඒ කැමත්ත තමයි 
ෙලෝකෙය් තිෙබන අති දුර්ලභම කැමැත්ත. ෙලෝකෙය් පවතින 
අතිදුර්ලභම ෙදය තමන්ෙග් කැමත්ත බවට පත්කරගත් 
උත්තමයන් තමයි අතීතෙය් වැඩසිටි අරහත් උත්තමයන් 
උත්තමාවියන්. ෙම් වීරවරයන් වීරවරියන් අරිහත් මාර්ග ඥානය 
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අවෙබෝධයට පැමිණි ගමෙන්දී මැෙරමින් ඉපෙදමින් පවතින 
මළකඳක්  සළුපිළිෙයන් රන්රිදිෙයන් සරසන්න ගිෙය් නැහැ. 
ධර්මය ත�ළිනුයි ජීවිතය සරසන්ෙන්. ධර්මය ත�ළින් 
සරසාගත්තාය කියන්ෙන් අනිත්ය, දුක් ඛ, අනාත්ම භාවෙය් 
අර්ථය ජීවිතෙයන් වටහාගත්තාය කියන කාරණයයි. ෙගාඩාක්  
ෙද්වල් තිබුෙණ් නැහැ ෙමහිදී අවෙබෝධ කරගන්න. ෙලෝකය 
ෙකාතරම් සංකීර්ණ වුවද, අත්භ�ත වුවද, පුළුල් වුවද කාරණා 
ෙදකක්  අවෙබෝධ කරගැනීෙමන් ෙලෝකයම අවෙබෝධ 
කරගැනීමට හැකිබව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනාකරනවා. ඒ කාරණා තමයි රෑපයත් විඤ්ඤාණයත් 
කියන කාරණා ෙදක. බලන්න මාරයා විසින් ෙලෝකය ෙම් 
තරම් සංකීර්ණභාවයට පත්කර ඇතත්, කාරණා ෙදකක්  
අවෙබෝධකර ගැනීෙමන් ෙලෝකෙයන් එෙතරවීමට අවස් ථාව 
ඔබට ලැෙබන්ෙන් ෙකාෙහාමද කියන කාරණය. 

ෙලාව්ත�රා සම්මාසම්බුද්ධ ඥානයට පිංසිද්ධ ෙවන්නමයි. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් හැර ෙවන කව්රැත් නම් 
මාරයා විසින් පඹගාලක් , කටු අක�ලක්  ෙස් සංකීර්ණභාවයට 
පත්කර ඇති ෙම් ෙලෝකෙය් යථාස් වභාවය අවෙබෝධ 
කරගන්නද? ෙමය බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් ආශ්චර්යමවත් 
සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණෙය් බලමහිමයයි. ඔබට පුළුවන් ෙම් ධර්ම 
මාර්ගෙය් ගමන් කරන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා ධර්මෙය් සන්දිට් ඨික ග�ණය ගැන. ඒ නිසා ඔබ 
අවංකනම් එහි ප්රතිඵලය ස් ථිරයි. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්මයි 
අපිට දුෙකන් මිෙදන පාර ෙපන්වන්ෙන්. එෙස් ෙනාමැතිව 
හඳහෙන් ග්රහෙයක්  ෙද්වාලයක ෙදවිෙයක්  ෙනාෙව් ඔබට 
දුෙකන් මිදීෙම් පාර ෙපන්වන්ෙන්. අපි හැම ෙමාෙහාතකම 
දුෙකන් මිදීමට පාර අසාගන්ෙන් දුක ත�ළම ජීවත් 
ෙවන්ෙනක් ෙගන්. එෙහම ෙකෙනක්  පාර කියන්ෙන් දුකටමයි. 

පිංවත් ඔබට දැෙනනවානම් ඔබ අත්විඳින ජීවිත අත්දැකීම් නිසා 
'අෙන් ෙම් ජීවිතය දුකයි' කියලා, කවුද ඔතනට එන්න පාර 
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ෙපන්නුෙව්. එකක්  පැහැදිලියි ස් ථිරවම. ඒ බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්නම් ෙනාෙව්. බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා කවදාවත් දුකට 
පාර ෙපන්වන්ෙන් නැහැ. ඒ උන්වහන්ෙස්ලා සත� මහා 
කරැණා සමාපත්ති ග�ණය නිසා. පෙස් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
නමකට, මහාරහතන් වහන්ෙස් නමකට මහා කරැණා 
සමාපත්ති ඥානය පිහිටන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ලාෙග් අසමසම කරැණා ඥාණයට ෙමෙලාව 
කිසිෙවක�ට ළංෙවන්න බැහැ. ඇයි ෙම් උත�ම් රැකවරණය ඔබ 
ෙනාගන්ෙන්. අර්ථවත් ෙලස ඔෙබ් ජීවිතයට දායද කරගත හැකි 
ෙම් උත�ම් ධර්ම මාර්ගය අතහැර, දුකට පාර ෙපන්වන මාර 
නිෙයෝජිතයන් ෙගන් පාර විමසන්ෙන්. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පාර කියාදුන් පිංවත් තරැණෙයක්  සිටියා 
ඔහුෙග් නම ඡත්ත. මිථ්යාදෘෂ්ඨික බමුණු පවුලක තරැණෙයක් . 
දිසාපාෙමාක්  ආචාර්යවරයා ළඟට ෙගාස්  ෙහාඳින් ශිල්ප 
හදාරලා බමුණු ෙගදරට ෙපරලා පැමිණියා. ෙදමාපියන්ට 
ඥාතීන්ට ශිල්ප ෙපන්නලා ඒ අය සත�ටු කළා. තම පුත�ෙග් 
හැකියාවන් ගැන සත�ටු වුණ ෙදමාපියන්ෙග් ග�රැපඬුරැ 
රැෙගන ශිල්ප ඉගැන්වු ග�රැවරයාට ග�රැ පූජාවක්  කරන්න 
පිටත්වුණා. ග�රැෙගදරට මහා කැලය මැදින් වැටී ඇති 
මාර්ගයකයි යන්න තිෙබන්ෙන්. ෙම් අවස් ථාෙව් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් දිවැස්  ඥානෙයන් දකිනවා ඡත්ත තරැණයා ගැන. 
ඡත්ත තරැණයාෙග් ජීවිතයට අනත�රක්  ෙවනවාය කියල. ඒ 
කියන්ෙන් කැලය මැදින් යනවිට ෙසාරැරැලක්  ඡත්තව 
මරාදමලා මුදල් පැහැරගන්නවාය කියලා. ෙපර කර්ම 
විපාකයක්  නිසා සිදුෙවන ෙම් සිද්ධිය දිවැසින් දැකලා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඡත්ත තරැණයාට පිහිටවීම සදහා ඡත්ත 
ගමන් කරන කැලෑ මාර්ගෙය් ගසක්  මුල වැඩසිටිනවා. ඡත්ත 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සමීපයට එනවා. ත�රැණුවන් ගැන ඡත්ත 
මුක�ත්ම දන්ෙන් නැහැ. මිථ්යාදෘෂ්ඨික පවුලක දරැෙවක්  වුණත් 
ෙපර ක�සල් ශක් තියත් නිසාම ඡත්ත මුලින්ම බුදුරජාණන් 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


9 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

වහන්ෙස් දකින ෙමාෙහාෙත්ම උන්වහන්ෙස් ෙකෙරහි 
පහදිනවා. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් විමසනවා ඡත්ත ඔබ බුද්ධරත්නය, 
ධම්මරත්නය, සංඝරත්නය ගැන දන්නවාද කියල. ඡත්ත 
කියනවා නැහැය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් විමසනවා ඔබ 
කැමතිද ෙතරැවන්ෙග් ග�ණයන් දැනගන්න කියලා. ෙතරැවන් 
සරණ පිහිටන්න කියලා. ෙම් මිථ්යාදෘෂ්ඨික බමුණු තරැණයා 
කැමති ෙවනවා. ෙතරැවන්ෙග් ග�ණ ගැන දැනගන්න. 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අර්ථ වශෙයන් ෙතරැවන්ෙග් ග�ණ ගැන 
ෙද්ශනා කර ෙතරැවන් සරණ පිහිටවනවා. ඡත්ත තරැණයාෙග් 
සංසාරික ක�සලයක්  නිසාම ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙතරැවන් සරණ 
ෙකෙරහි සද්ධාව ඇතිකර ගන්නවා. බුදුරජාණන් වහනෙස් 
ෙපරලා වඩිනවා. ඡත්ත තරැණයා කැලය මැදින් ග�රැෙගදරට 
යනවා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙහාඳින්ම දන්නවා කැලය ත�ළදී 
ඡත්ත තරැණයාව අනත�රට පත්ෙවනවා කියලා. නමුත් 
ඡත්තෙග් ගමන බුදුරජාණන් වහන්ෙස් වැලැක්  වුෙව් නැහැ. 
අවශ්ය නම් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට තිබුණා 'ඡත්ත ඔබ දැන් 
ඔය ගමන කැලය මැදින් යන්න එපා. එය ඔෙබ් ජීවිතයට 
අවදානම පිණිස පවතිනවා. ඒ නිසා මා පසුපස ඔබ නැවත 
ගමට යන්න එන්න' කියලා කියන්න. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙතරැවන් ෙකෙරහි සද්ධාවට පැමිණි ඡත්ත තරැණයාෙගන් 
එෙහම ඉල්ලීමක්  කළා නම් ඡත්ත එම අවවාදය පිළිගන්නවා. 
නමුත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඡත්ත තරැණයාෙග් ගමන 
වැළැක් ක�ෙව් නැහැ. ඡත්ත තරැණයා කැලය ත�ළදී ෙසාරැන් 
අතින් මරණයට පත්ෙවනවා. ඡත්ත ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ඇතිකරගත් ශ්රද්ධාව නිසාම මරණෙයන් පසු ස�ක දිව්යතලයක 
විශාල දිව්යවිමානයක පිරිවර සහිත අසිරිමත් ෙදවිෙයක්  ෙලස 
උපත ලබනවා. 

ෙමෙහම අවස් ථාවකදී ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
මහා කරැණා ඥානෙය් හැඩතල ෙහාඳින් ප්රකට ෙවනවා. 
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බුදුරජාණන් වහන්ෙස් යෙමක�ට පාර ෙපන්වන්ෙන් වඩාත් සැප 
ඇති තැනට යන්නමයි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
මරණය ෙපනි ෙපනී කැලයට යන ගමන නැවත්ත�ෙව් 
නැත්ෙත් ඇයි? ඒ ගමන වැළක් ක�වා නම් ඡත්ත තරැණයාෙග් 
ජීවිතය ආර�ා ෙවන්න තිබුණා. අවම වශෙයන් මරණය 
ප්රමාදෙවන්න ෙහෝ තිබුණා. නමුත් ඡත්ත තරැණයාෙග් ජීවිතය 
ආර�ා වුණා නම් ෙමාකද ෙවන්ෙන්. මරණෙයන් ෙබ්රැණ 
ඡත්ත නැවත බමුණුෙගදරට ගිහිල්ලා ජීවිතය පවත්වාෙගන 
යන්න දුක් විඳින්න ඕන. රාජ්ය ෙස්වයට යන්න ඕන. 
ෙගාවිතැන්බත් කරන්න ඕන. විවාහයක්  ෙවන්න, බිරිඳ දරැවන් 
ෙපෝෂණය කරන්න ඕන. ෙම් කය ෙලඩ වනවිට ෙබෙහත් 
කරන්නට ඕෙන්. ෙදමාපියන් රැකබලාගන්න ඕෙන්. ෙම් කය 
මහළුවනවිට දුකට පත්ෙවන්ට ඕන. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ඡත්ත තරැණයාට ෙගදර යන්න අවස් ථාව සලසා දුන්නා නම් 
ඉහත දුක තමයි ඡත්තට අත්විඳින්න ෙවන්ෙන්. වැඩිම 
වුෙණාත් අවුරැදු සියයක්  ජීවත්ෙවයි. ඡත්ත තරැණයාට ඒ 
දුකට යන්න බුදුරජාණන් වහන්ෙස් පාර ෙපන්නුෙව් නැහැ. 
ෙකාතනට යන පාරද ෙපන්නුෙව් කල්ප ගණනාවක්  දිග, 
අප්රමාණ දිව්ය සශ්රික දිව්ය සැපයක්  අත්විඳීමට ලැෙබන පාරයි 
ෙපන්නුෙව්. නින්ෙදන් පිබිදියාක්  ෙමන් ඡත්ත තරැණයා ෙසාරැ 
අතින් මියයන ෙමාෙහාෙත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙපන්වු පාර 
ඔස් ෙස් සශ්රික දිව්යවිමානයක යසඉසුරැ හිමිකරගත්තා. 
මිථ්යාදෘෂ්ඨික තරැණෙයක් ව සිටි ඡත්ත බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ව 
සැක කෙළ් නැහැ. ෙසාරැ විසින් මරාදමන ෙමාෙහාෙත් සිත 
කිලිටුකරගත්ෙත් නැහැ. ෙතරැවන් ෙකෙරහිම විශ්වාසය 
තහවුරැ කර ගත්තා. 

නමුත් ඔබ කල්පනාකර බලන්න. ඔබට පාර ෙපන්වන, ඔබ 
පාර අසාගන්නා වැඩිහිටිෙයෝ, ග�රැවරැන් ඔබට පාර 
ෙපන්වන්ෙන් ෙකාතැනකට යන්නද කියන වග. 
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උපාධියක් , රැකියාවක් , විවාහයක් , ෙගයක්  ෙදාරක් , බැංක� 
ගිණුමක් , දරැ මුණුබුරන්, ව්යාපාරයක් , ෙකාටින්ම විශ්රාමයක්  
ෙනාමැති ෙගෞරවනීය විශ්රාමිකෙයක්  වීමට ෙන්ද? උපරිම වසර 
100ක ෙම් කසල ජීවිතයකට ෙන්ද? 

'කසල' කියන වචනය පාවිච්චි කෙළ් ඡත්ත තරැණයා ලැබූ 
සශ්රික දිව්ය ජීවිතය සමග මනුෂ්ය ජීවිතය සසඳලයි. ඒ දිව්ය 
සැපයන් සමග ඕනෑම ප්රමාදී මනුෂ්ය ජීවිතයක්  කියන්ෙන් 
කසල ෙගාඩක් ම තමයි. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ලා ෙලෝකයට පාර 
ෙපන්වන්ෙන් ඔබව උපරිම සැපයට ඔසවා තැබීමටයි. ඒ නිසා 
එම උත්තම ධර්ම මාර්ගය ඔබ ඔෙබ් මාර්ගය කරගැනීමට 
ද�ෙවන්න. මිථ්යාදෘෂ්ඨක ජත්ත තරැණයා ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි යම් ශ්රද්ධාවක්  ඇතිකරගත්තා නම්, විශ්වාසයක්  
ඇතිකර ගත්තානම් ඔබද ජීවිතය ඉදිරියට එන ඕනෑම 
අභිෙයෝගයක්  හමුෙව් එම විශ්වාසෙයන් ෙනාමිෙදන්න. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් මහා කරැණා ග�ණය ඔබ 
ඔෙබ් ආර�කයා කරගන්න. රැකවරණය කරගන්න. වැරදි 
ආර�ාවන්, රැකවලුන් ෙසායාෙගන ෙනායන්න. ජීවිතෙය් 
එකම ආර�ාව යෑයි සිතා ෙදෙදනා, ෙදෙදනාෙග් ආර�කයන් 
වන බවට සපථ ෙවමින්, රන් නූෙලන් ඔබලාෙග් දෑඟිලි 
බැඳුනත්, එම බන්ධනය ෙදෙදනාටම භව අනාර�ිත වීමටම 
ෙහ්ත�වන බව දකින්න. 
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බුදු රජුන්ෙගන් පාර නෑසූ 
අවාසනාවන්තිය 

 

අපි ඉක�ත් සටහනක සඳහන් කළා ආදරය ගැන. ආදරයත් 
මාරයාත් ෙමානතරම් සමීප ෙදෙදෙනක් ද කියලා පැහැදිලි 
කිරීමක්  කළා. මාරයා ඔබව ෙලෝකය ත�ළ බැඳ තබන රන් නූල 
තමයි ආදරය. ආදරයට පුළුවන් සත්වෙයක් ව උම්මත්තකෙයක් , 
මිනීමරැෙවක් , සියදිවිනසාගන්ෙනක් , යහපත් මනුෂ්යෙයක්  
කියන ඕනෑම චරිතකයකට ආෙරෝපනය කරන්න. රෑපය 
හැටියට ගත්තත්, පංචඋපාදනස් කන්ධය හැටියට ගත්තත් ෙම් 
ෙහ්ත�න් ප්රමාණවත් මාරයත්, ආදරයත් අතර තිෙබන 
සම්බන්ධය දැකගන්න. 

රෑපයට ද්ෙව්ෂ කරලා වෙග්ම රෑපයට ෛමත්රිය කරලත් වැඩක්  
නැහැ. රෑපය කියන්ෙන් ඇස්  බැන්දුමක් . රෑපය තිෙබන්ෙන් 
විඳීමට ෙනාෙව්. අවෙබෝධ කරගන්නයි. යෙමක්  රෑපය සත�ටින් 
ගනීනම්, ඒ ඔහු සත�ටින් ගන්ෙන් අනවෙබෝධයයි. සමාජය 
ෙදස බැලීෙම්දී ෙප්නවා ෙම් අනවෙබෝධය කිරැළු පළඳවාගත් 
අප්රමාණ පිරිස් . ෙම් අයව අපට විෙව්චනය කරන්න බැහැ. 
ෙමාකද කවදත් එය ෙලෝකෙය් ස් වභාවයක් . ඒ කියන්ෙන් 
ධර්මතාවයක් . 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා සත්ත්වයා 
බැඳුෙනාත් බැෙඳන්ෙන් පංචඋපාදානස් කන්ධයටය කියලා. 
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සත්ත්වයා නිදහස්  වුෙණාත් ඒ නිදහස්  ෙවන්ෙනත් 
පංචඋපදානස් කන්ධෙයන්මය කියලා. රෑප ෙදකක්  එකට තියලා 
මාරයා බඳින බැඳීම තමයි පංචඋපදානස් කන්ධය කියලා 
කියන්ෙන්. ඔබ රැවෙටන්න පුළුවන් බඳින රන් නූලට. දැෙනන 
උණුසුමට. 'අහා... ආදරෙය් චමත්කාරය' කියලා. නමුත් ෙම් 
චමත්කාරය පසුපස සැඟවුණු ෙසවනැල්ලක්  තිෙබනවා. එයා 
ඉන්ෙන් නිතරම සැඟවිලා. රෑපලාවන්යෙයන් මුහුෙණ් තිෙබන 
ලප, කැළැල් වසා දමනවා වෙග්, ෙමයා ඉන්ෙන් යටපත් 
ෙවලා. ඒ තමයි ද්ෙව්ෂය. නන්නාඳුනන බවක්  ෙපන්වුවද 
ආදරයත්, ද්ෙව්ෂයත් ෙමාන තරම් සමීපද. ෙම් සමීපභාවය 
හඳුනාෙනාගත් නිසා මනුෂ්යයා ෙමානතරම් පීඩාවන් 
අත්විඳිනවාද. අයාලෙය් යන අකීකරැ සිත ඔබ ධර්මෙයන් 
නත�කරගැනීමට අද� වුවෙහාත් ආදරය නිසාම ඔබ ත�ළ 
ද්ෙව්ශයද සකස් වනු ඇත. 

ආදරය නිසා ද්ෙව්ෂය සකස්  වී තම සුන්දර පාසල් ජීවිතය. 
නිරෙය් ගිනි ජාලාවක්  මතට පත්ෙකාටගත්, ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙගන් පාර අසා ෙනාගත්, 
අවාසනාවන්තියකෙග් කථාවක් , ඉහත සටහෙන් අර්ථය ඔබට 
අවෙබෝධ කරගැනීම පිණිස සඳහන් කරනවා. 

ෙම් තබන සටහන, පිංවත් තරැණ ඔබට ආදරෙය් නාමෙයන් 
යම් තීරණයක්  ගැනීමට ප්රථම, ධර්මෙය් නාමෙයන් එම 
තීරණය ගැන ෙදවරක්  සිතා බලන්නට ෙපාළඹවාවී. 

ජීවිතෙය් අතිදුෂ්කර අවස් ථාවකදී, තීරණාත්මක අවස් ථාවකදී, 
ඔෙබ් අකීකරැ සිතට ඉඩ ෙනාදී, බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජත්ත 
තරැණයාට පිහිටවූ ඒ මහා කරැණා ග�ණෙය් ආශ්චර්යමත් 
රැකවරණය, පිළිසරණ ලැබීමට ධර්ම මනසිකාරයක් ම සිහිපත් 
කරගන්නට ඔබව ෙපාළඹවාවී. 

සිත කියන්ෙන් අංක එෙක් රස් තියාදුකාරෙයක්  කීෙවාත් එය 
වරදක්  නැහැ. ෙම් ජීවිතෙය්දී පමණක්  ෙනාෙව්. අතීත, 
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අනාගත භවයන්හිදී, සත්වයාට දුකත් සැපත් උරැමෙකාට 
ෙදමින් ඇවිද්දවන්ෙන් අවිද්යාෙවන් ෙපෝෂණය වූ සිත 
විසින්මය. ෙනාසන්සුන් සිතක ස් වභාවය ඔබ අත්විඳලා 
තිෙබනවෙන්. එවැනි අවස් ථාවක ඔබට ෙමානතරම් ආෙව්ගශීලී 
අදහස් ද ඇති වන්ෙන්. අතීතෙය්දී තම සිෙත් ක්රියාකාරීත්වය 
සකස්  වූ ස් වභාවය මතකයට නැෙගනෙකාට, ෙමය සටහන් 
තබන භි�ුවට හිෙතනවා, ෙම් අකීකරැ, රස් තියාදුකාර, 
මාන්නක් කාර නැහැදිච්ච සිත දමනය කරගත්ෙත් ෙකාෙහාමද 
කියලා. එය ෙමානතරම් ආශ්චර්යයක් ද කියලා. ඒ උෙදසා කළ 
කැපකිරීම ෙකාතරම්ද කියලා. ෙමෙහම හිෙතනෙකාට 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ට අප්රමාණ වාරයක්  හදවතින් 
වන්දනා කරනවා. උන්වහන්ෙස්මයි මාර්ගය වුෙණ්. 
උන්වහන්ෙස්මයි පිළිසරණ වුෙණ්. උන්වහන්ෙස්මයි 
රැකවරණය වුෙණ්. අන්න ඒ විශ්වාසය ජීවිතය ත�ළ ඇතිකර 
ෙනාගත් සමරහක්  ෙදමව්පියන්ෙග්ත්, එවැනි ෙදමව්පියන්ෙග් 
වරදින් විනාශය ඇතිකරගත් දරැවන්ෙග්ත් කථාවක්  දැන් පහත 
සටහන් තබනවා. 

ග්රාමීය ප්රෙද්ශයක ජීවත්වුණ පවුලක්  සිටියා. පවුෙල් 
සාමාජිකයන් හතරෙදනයි. ෙමම කථාෙව් ප්රධාන චරිතය තමයි 
පවුෙල් බාල දියණිය. ෙම් දියණිය ක�ඩා වයෙස්දීම තම පියා 
මියයනවා. පියා මියයන්ෙන් වස පානය කර සියදිවිනසා 
ගැනීෙමන්. ෙම් නිසා ළදරැ වයෙස්දීම ෙම් දියණියට පිය 
ෙසෙනහස අහිමිෙවනවා. ස් වාමියාෙග් විෙයෝෙවන් පසුව මව 
දැඩි ෙලස ෙවෙහසක්  ෙගන දරැවන් ෙලාක�මහත් කරගන්නවා. 
ෙමෙහම කාලයක්  ගතෙවනෙකාට මවට විෙද්ශ රටක ගෘහ 
ෙස්විකා රැකියාවක්  ලැබී විෙද්ශගත ෙවනවා. පහෙළාස්  හැවිරිදි 
දියණියත්, ඇයෙග් ෙසායුරාත් මිත්තනියෙග් භාරෙය් තබා මව 
විෙද්ශයට යනවා. මවෙග් විෙද්ශගතවීෙමන් ෙමම පහෙළාස්  
හැවිරිදි දියණියට මව් ෙසෙනහසද අහිමිෙවනවා. ආච්චිෙග් 
නිවෙස් සිට පාසල් යන දියණියට අවශ්ය සියලු වියහියදම් 
විෙද්ශ රැකියාෙව් නියුත� මව මාස් පතා එවනවා. නමුත් 
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දියණියෙග් මව විෙද්ශ රැකියාව ෙකෙරහි ඇතිකරගත් දැඩි 
තෘෂ්ණාව නිසාම, දීර්ඝ කාලයක්  පුරා නැවත නැවත 
විෙද්ශගත ෙවනවා. ෙම් ෙහ්ත�ෙවන් ක�ඩා කාලෙය්දීම පිය 
ෙසෙනහස සහමුළින්ම අහිමිවූ දියණියට මව් ෙසෙනහසද 
ඈත්ව යනවා. මව්පිය ෙසෙනහස අහිමිවීෙමන් මානසික 
පීඩනයට පත්ෙවන ෙම් දියණිය පාසෙල් සම වයෙස් 
ශිෂ්යෙයක්  සමග ෙප්රම සම්බන්ධතාවකට මුලපුරනවා. 

දැන් ෙදෙදනා ෙහාඳ ෙපම්වත�න්. ෙම් ෙයාවුන් පාසල් වයෙස් 
ෙප්ර්මය පළමුව පාසෙල් අයත් ෙදවැනුව ගෙම් අයත් 
දැනගන්නවා. ෙහාර රහෙස් කරෙගන ගිය ෙම් ආදරය 
ෙහළිවීෙමන් ගැහැනු දරැවාෙග් වයසට වඩා 
වත්ෙපාෙහාසත්කම්වලින් වැඩි පිරිමි දරැවාෙග් ෙදමාපියන්, 
ඥාතීන් පිරිමි දරැවාට ෙම් සම්බන්ධය නවතා දමන ෙලස 
අවවාද කරනවා. ෙම් බලපෑම් ඉවසාගත ෙනාහැකිවූ තැන ෙම් 
පාසල් ශිෂ්යයා සියදිවි නසාගන්නවා. ෙම් ලාබාල පාසල් 
ශිෂ්යයාෙග් සියදිවි නසාගැනීම ගැන ගමත්, පාසලත් දැඩි ෙලස 
කම්පාෙවනවා. මියගිය පිරිමි දරැවාෙග් ඥාතීන් සැම ෙදනාම 
තම පුතාෙග් දිවිනසා ගැනීමට ෙහ්ත�ව වශෙයන් දකින්ෙන්, 
ෙදමාපියන්ෙග් රැකවරණය අහිමිවූ, වෙයෝවෘද්ධ මිත්තනිය 
භාරෙය් සිටි ෙයාවුන් ෙපම්වතියවයි. ෙම් ෙහ්ත�ව නිසා පාසල් 
වයෙස් පසුවූ ෙම් දියණියට පිරිමි දරැවාෙග් පාර්ශ්වෙයන් දැඩි 
ෙලස විෙරෝධය, ඇනුම්බැනුම් එල්ලෙවනවා. පහෙළාස්  හැවිරිදි 
විෙය් පසුවූ පාසල් ශිෂ්යෙයක්  වන ඇයට දරාගැනීමට 
ෙනාහැකි ආකාරෙයන් ෙචෝදනා එල්ලෙවද්දී, ෙදමාපිය 
හවුහරණද ෙනාමැති ඇය දැඩිව තීරණය කරනවා තමාද 
සියදිවිනසාෙගන තම ෙපම්වතා ගිය ෙලෝකයටම යනවා 
කියලා. 

ෙම් වනවිට ඇය සිය පාසල් මිත�රියන්ට පවසා තිබුණා, 
මියගිය තම ෙපම්වතා රාත්රිෙය් සිහිෙනන් ඇවිත් තමන්ට කථා 
කරන බව. නිරත�රැවම ඔහු සිටින ෙලෝකයට එන්න කියලා 
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අඬගසන බව. ෙම් මෙනෝභාවය නිසාත්, ෙපම්වතාෙග් 
පාර්ශ්වෙයන් එල්ලවන ඇනුම් බැනුම් විෙව්චන නිසාත්, සියදිවි 
නසාගැනීෙම් තීරණය ඇය ඉක් මන් කරනවා. ආදරය කියන 
වචනෙය් අර්ථයවත් ෙනාදැන, හුෙදකලාභාවය නිසාම, 
ෙදමව්පිය ෙසෙනහස ෙනාලැබුණු නිසාම, ෙබාළඳ ෙප්ර්මයක 
කටුකබව අත්විඳින ෙමම පහෙළාස්  හැවිරිදි දියණිය එක් තරා 
ෙමාෙහාතක තීරණයක්  ගන්නවා. ඒ තමා දැඩි ෙලස ආදරය 
කළ, තම ආදරය නිසාම සියදිවිනසාගත් තම ෙපම්වතා 
ෙවනුෙවන් ඔහුෙග් ෙලෝකයට යන්නට. තමන් ෙනාකළ 
වරදකට 'අෙප් පුතා මරාගත්ත පව්කාරී' යෑයි දැඩි ආකාරෙයන් 
ඇනුම්බැනුම් එල්ල කරන ෙලෝකයාෙගන් මිදිය යුත� යෑයි 
සියදිවි හානිකර ගැනීමට ඇය ස් ථිරවම තීරණයකට එළඹියා. 

ඇය පෑනක්  ෙකාලයක්  ෙගන ෙබාෙහාම සංෙව්දීව ලිපියක්  
ලියනවා. මෙග් ආදරණීය ෙපම්වතා නිතරම සිහිෙනන් ඇවිත් 
මට එයාෙග් ෙලෝකයට එන්න කියලා අඬගසනවා. ෙම් 
ෙලෝකෙය් මා ෙවනුෙවන් සිටිෙය් ඔහු පමණයි. ඒ නිසා මම 
ඔහුෙග් ෙලෝකයට යනවා. ෙම් විෂම මිනිසුන්ෙගන් මිදිලා ඔහු 
සමග සත�ටින් ජීවත්වීමට. 

ෙදවැනුව ඇය සටහන් කරනවා, ෙනාකළ වරදකට මට 
ෙචෝදනා කරන ෙම් සමාජෙය් තවදුරටත් ජීවත්ෙවන්න බෑ. මම 
මෙග් ෙපම්වතා ළඟට යනවා. මම මැරැණට පසුව මෙග් 
ෙද්හය සහිත ෙපට් ටිය මත මල්වට් ටි ෙදකක්  තබන්න. ඉන් 
එකක්  මට. අනික මෙග් ෙපම්වතාට. මෙග් ෙද්හය වළදැමූ පසු 
එම වළ මත සුදු මල්ගස්  ෙදකක්  සිටුවන්න. එකක්  මෙග් 
නමින්. අනික මෙග් ෙපම්වතාෙග් නමින්. 

ෙබාෙහෝම සංයමෙයන්, කලබලකාරීබවකින් ෙතාරව, තමාට 
ෙචෝදනා කරන මිනිසුන් ෙකෙරහි දැඩි කලකිරීමකින්, තම 
මියගිය පිංවතා සිsටින ෙලෝකය ෙකෙරහි දැඩි උපාදානයක්  
සකස්  කරෙගන, ඉහත සටහන ෙකාලයක ලියා සුරැකිව 
ෙම්සයක්  මත තබා, මව විෙද්ශගතවීම ෙහ්ත�ෙවන් වසාදමා 
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තිබූ තම නිවසට ඇත�ළුවී බාල්කයකට ලණුෙපාටක්  දමා සිය 
දිවි නසාගන්නවා. ෙම් සියල්ල සිද්ධෙවද්දී ෙමම දියණියෙග් 
මව සිටිෙය් විෙද්ශගතව. ඉහත සිද්ධිය රෙට් යම් ප්රෙද්ශයක 
සිදුවූ අතිශයින් අවාසනාවන්ත, සත්ය සිදුවීමක් . ෙම් සිද්ධිය 
දැනගත් සෑම මනුෂ්යෙයක් ම අතිශය කම්පාවට පත්වුණා ෙම් 
ෙයාවුන් විෙය් දරැවා අකාලෙය් මියයැම ගැන. 

දැන් ඔබට සිෙතන ආකාරයට, ඔබ කර්මය කර්මඵලය 
ගලපාගන්නා ආකාරයට දකින්න උත්සහගන්න ෙම් සියදිවි 
නසාගත් දියණිය ක�මන ප්රතිසන්ධියක්  ලබන්න ඇතිද කියලා. 

ඇය සියදිවිනසා ගැනීමට ෙපර ෙබාෙහෝම සංයමෙයන්, 
කලබලකාරී බවකින් ෙතාරවයි අවසන් ලියුම ලියන්ෙන්. එම 
ලිපිෙයන් ඇය කියනවා, ඇයට මියගිය ෙපම්වතා සිහිෙනන් 
ඇවිත් අඬගහන බව. සුදුමල් වට් ටි, සුදුමල් ගස්  ගැන කියනවා. 
ඇය කාටවත් දැඩි ආකාරෙයන් ද්ෙව්ශ කරන අයුරක්  එම 
ලිපිෙයන් හැෙඟන්ෙන් නැහැ. ඉහත කරැණු කාරනා 
ගලපාගැනීෙමන් ඔබ සිතන්ෙන් ඇය මරණින් මත� ක�මන 
තැනක උපත ලබන්න ඇතැයි කියලාද? 

දැන් පිංවත් ඔබ ඔබට දැෙනන ආකාරයට පිළිත�රක්  
සිතාගත්තාද? 

ඔබ පිළිත�රක්  සිත�වා නම් පහත සටහන කියවා එම පිළිත�ර 
නිවැරදි දැයි දැනගන්න. ඔෙබ් පිළිත�ර නිවැරදි නම් ඔෙබ් 
කර්මය, කර්මඵලය ගැන දැනීම නිවැරදි බව දැනගන්න. එෙහත් 
ඔබ ඔබට ලක�ණු ෙදන්න යන්න එපා. ලක�ණු ගැනීමට ඇති 
කැමැත්ත අඩුෙකාට, ග�ණාත්මක අවෙබෝධය ෙදසටම යන්න. 
ෙමම සටහෙන් කරැණු පිංවත් ඔබ පිළිෙනාගන්ෙන් නම් එය 
ප්රතිෙ�්ප කරන්න. පිළිගැනීමත් ප්රතිෙ�්ප කිරීමත් ෙලෝක 
ධර්මයක්  බව දකින්න. 
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එක්  භි�ුවක්  උත�ම් සමාධිෙයන් පසුෙවද්දී ෙම් මියගිය 
දියණියෙග් නැවත උපත කිනම් ස් ථානයක සිදුවූවා දැයි අරමුණු 
කර බලනවා. එවිට භි�ුවට දර්ශනය ෙවනවා හරි හතරැස්  
ගිනි ජාලාවක් . ෙම් ගිනිජාලාෙව් ප්රමාණය ස් ථිරව කියන්න 
බැහැ. එය අඩි 10ක්  දිගයි, අඩි 10ක්  පළලයි කියලා ගත්ෙතාත් 
ඒ ප්රමාණයටම ෙපෙනනවා. එම ගිනි ජාලාව අඩි 100ක්  දිගයි, 
අඩි 100ක්  පළලයි කියලා ගත්ෙතාත් එම ප්රමාණයට 
ෙපෙනනවා. ඒ ස් වභාවය ආශ්චර්යයක් . දිගක් , පළලක්  
ප්රමාණය කරන්න බැහැ. ෙම් ගින්න තැඹිලිපාට සහ කහපාට 
මිශ්ර ගින්නක් . කිසිම දුමක් , අඟ�රැ කැබැල්ලක් , අළු ටිකක් , 
ඉතාමත් සියුම් වශෙයන් ෙහෝ එම ගිනි ජාලාෙව් ෙපෙනන්නට 
නැහැ. කළු පැහැයත්, රත� පැහැයත්, නිල් පැහැයත් එම ගිනි 
ජාලාෙව් ෙපෙනන්නට නැහැ. ප්රභාශ්වර, ඉතාමත් ආෙලෝකමත් 
පිරිසිදු කහ සහ තැඹිලි පැහැති ගිනි දළු පමණයි. ෙම් ගිනිදළු 
අපිරිසිදු ෙද් ෙපරාගත් පිරිසිදු ගිනිදළුයි. භි�ුව උත�ම් 
සමාධිෙයන් ෙම් දකින්ෙන් එක්  ස් වභාවයක් . 

ඒ කියන්ෙන් සියදිවි නසාගත් දියණිය මරණින් මත� නිරෙය් 
ගිනි ජාලා මත උපත ලබා ඇති බවයි. ෙමම සිද්ධිෙයන් 
පැහැදිලිවන්ෙන් ඇය එම ගිනිදළු නිරෙය් උපත ලබා අතිශය 
ෙව්දනාත්මක දුකකට වැටී ඇති බවයි. 

පිංවත් ඔබට දැන් ප්රශ්නයක්  මත�ෙවන්න පුළුවන් ෙමම පාසල් 
දියණිය සියදිවි නසාගැනීමට ෙපරාත�ව ෙබාෙහාම සංයමෙයන් 
සිය අවසාන ලිපිය ලියාපු ෙකෙනක් . ඒ ලියන ෙමාෙහාෙත්ත් 
දරැණු ද්ෙව්ශයක්  සිෙත් තිබුණු බවක්  ලිපිෙය් අදහස්  ත�ළින් 
ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. එම ලිපිෙය් මල්වට් ටි ගැන, මල්ගස්  ගැන 
සඳහන්ව තිබුණා. එෙහම සිත�විලි සකස් වුණ ෙකෙනක් ව 
ෙකාෙහාමද ෙම් සා දරැණු නිරයකට වැටුෙණ් කියලා. 

එම කාරණය පිංවත් ඔබ සතිෙයන් සිහිෙයන් යුත�ව ෙමෙහම 
ෙත්රැම්ගන්න අවශ්යයි. ඇය අදාළ ලිපිය ලියන ෙමාෙහාෙත් 
තම මියගිය ෙපම්වතා, තමාට ඔහුෙග් ෙලෝකයට එන්න කියලා 
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කථා කරනවා කියන තෘෂ්ණාව ත�ළ ඇති වූ සත�ටින් තමයි 
සියදිවි නසාගැනීමට සූදානම් ෙවන්ෙන්. තීරණය ගත්තාට පසුව 
පාළු ෙගදර වහලයට ලණුව දමලා ෙතාණ් ඩුව සකස්  
කරන්ෙනත් ෙබාෙහාම කැමැත්ෙතන්. ෙපම්වතාෙග් ෙලෝකය 
ෙකෙරහි ඇති ජන්ද රාගය නිසාමයි. ගෙම් මිනිසුන්ෙගන් එල්ල 
වන ෙචෝදනා නිසා ඇති වන කලකිරීම මතින් තම ෙපම්වතා 
සිටින එම ෙලෝකය ෙකෙරහි ඇති ජන්දරාගය තවත් 
වැඩිෙවනවා. ඒ එම ෙචෝදනා අභියස ඇය තව තවත් 
හුෙදකලා වූ නිසයි. ෙමන්න ෙම් මෙනෝභාවෙයන් තමයි සිය 
කැමැත්ෙතන්ම ෙතාන්ඩුව ෙගලට දමාගන්ෙනත්. ෙතාණ් ඩුව 
ෙගලට දාගන්ෙනත් සිය ෙපම්වතා සිටින ෙලෝකයට යැෙම් 
තෘෂ්ණාෙවන්. නමුත් ෙබල්ලට ෙතාණ් ඩුව හිරෙවනෙකාට, එක්  
�ණයකින් මියයන්ෙන් නැහැ. ඇය දඟලලා උග�රැ දණ් ඩ 
කඩාෙගන ඕෙන් මියයන්න. 

ෙතාණ් ඩුව ෙබල්ලට දමා පහළට පැනීමත්, අවසන් හුස් ම 
ෙපාද නික් මීමත් අතර තිෙබන කාල පරාසය ත�ළ ඇය 
අත්විඳින්ෙන් මරණීය දරැණු ෙව්දනාවක් . එම දැඩි මරණ 
ෙව්දනාෙව්දී ඇයට මියගිය සිය ෙපම්වතා පිළිබඳව තෘෂ්ණාවක්  
ෙනාෙවයි සකස් ෙවන්ෙන්. මරණීය ෙව්දනාෙවන් ෙතාණ් ඩුෙව් 
එල්ලී වියරැෙවන් දඟලනෙකාට තමා ෙකෙරහිම තමාට 
ද්ෙව්ශයක�යි සකස් ෙවන්ෙන්. තමාව එතැනට ඇද දැමූ තමාට 
ෛවර කළ ඥාතීන්, ගම්වැසියන් ගැන ද්ෙව්ශයක�යි 
සකස් ෙවන්ෙන්. ඒ ෙවලාවට මල් වට් ටි, සුදුමල් ගස් , සුරංගනා 
ෙලාවක සිටිනවා යෑයි සිත� තම ෙපම්වතා මතක් ෙවන්ෙන් 
නැහැ. තමා කරගත් ෙමෝහ මූලික ක්රියාව නිසා, තමා ත�ළම 
තමා ෙකෙරහි ඇති වන්නාවූ ද්ෙව්ශය ෙබාෙහාම භයානක 
අක�සලයක් . ෙමන්න ෙම් ද්ෙව්ශ සහගත අවසාන චුති සිත 
නිසාමයි මරණින් මත� ඇය නිරෙය් ගිනිජාලාව මත උපත 
ලබන්නට ඇත්ෙත්. 
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ඉහත පිළිත�ර සමග දැන් පිංවත් ඔබ දැන් ඔබ මුළින් අනුමාන 
කළ පිළිත�ර හරිදැයි ගලපා බලන්න. පිංවත් ඔබ ෙමවැනි 
ෙයෞවන වයෙස් අෙයක�ෙග් මරණයකදී හුඟක්  ෙව්ලාවට ඒ අය 
සුගතගාමි ජීවිත ලබන බවයි විශ්වාස කරන්ෙන්. එම සිත�විල්ල 
ඔබ ත�ළ ඇතිවන්ෙන් මැෙරන අයෙග්ත්, මැෙරන්න භාවිතා 
කරන ක්රමෙව්දෙය්ත්, මරණයට ෙහ්ත�වන අහිංසකභාවයත් 
නිසාමයි. නමුත් ෙමම සිද්ධිෙයන් පිංවත් ඔබට ෙහාඳින් 
පැහැදිලියි එම මතය නිවැරදි ෙනාවන බව. 

භි�ුව එම දියණිය ස් ථිර වශෙයන්ම නිරෙය් ගිනිදැල් මත 
අපාදුක්  විඳින බව දැනගත් පසුව ෙමවැනි දරැණු, වියරැ අපා 
දුකක්  අත්විඳීමට ෙහ්ත�වූ, එවැනි දුකකට වැටීමට ෙහ්ත�වූ 
කරැණු ඇෙග් ජීවිතයට ඇත�ළු වූෙය්, ඇය අතීතෙය් ක�මන 
අක�සල කර්මයක්  කළ නිසාද යන්න දැනගැනීමට ඇයෙග් ෙපර 
ජීවිතය, ඒ කියන්ෙන් පාසල් දියණියක් ව ඉපදීමට ෙපර ජීවිතය 
ක�මක්  ද කියලා අරමුණු කර බලනවා. 

එෙහම අරමුණු කර බලන්න භි�ුවට අවශ්ය වුෙණ් ඇය 
පාසල් දියණියක් ව ඉපදුණු ජීවිතෙය්දී, ඇයට ඉතා දරැණු 
ආකාරෙය් අක�සල කර්මයන් තම ජීවිතය ත�ළින් විපාක දීමට 
සිදුවීම නිසයි. පළෙවනි කාරණය තමයි දුප්පත් පවුලක ඉපදීම, 
ක�ඩා කාලෙය්දීම තම පියා සියදිවි නසාගැනීම නිසා අහිමිවීම, 
ඒ කියන්ෙන් පිය ෙසෙනහස අහිමිවීම, පාසල් වයෙස්දීම මවද 
විෙද්ශගත වීම නිසා මව් ෙසෙනහසද අහිමිවීම, ලාබාල 
වයෙස්දීම ෙප්ර්ම සම්බන්ධතාවක්  ඇති කරගැනීම, ෙකටි 
කලකින් එම ෙපම්වතාද සියදිවි නසාගැනීම, සමාජෙයන්, 
ඥාතීන්ෙගන්, ග�රැවරැන්ෙගන් ෙචෝදනා අපවාද 
එල්ලවීම,අවසානෙය්දී තමාෙග් ජීවිතය තමා අතින්ම නැති 
කරගැනීම පිණිස කරැණු කාරණා සකස් වීම ආදී ෙම් සියලු 
කාරණා අහම්බෙයන් ඇයෙග් ජීවිතයට පැමිණි ෙද්වල් 
ෙනාෙව්. 
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ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා සත්වයා 
කර්මය දායාද ෙකාටෙගන උපදී කියලා. කර්මය 
මෙග්ෙකාටෙගන ජීවත්ෙවයි කියලා. ෙම් කාරණෙයන් ඉතා 
පැහැදිලිsයි, ඉහත ඇය මුහුණදුන් සියලු ජීවිත බාධක ඇෙග් 
ෙපර ජීවිත වල සිදුවූ අක�සලයන් බවට. ඒ නිසාමයි භි�ුව 
ඇයෙග් ෙපර ජීවිතය අරමුණු කර බලන්ෙන්. භි�ුවට අරමුණු 
ෙවන්ෙන් ඇය ෙපර ජීවිතෙය්දී භ�ත ස් වභාවෙය් සත්වෙයක්  
ෙලස උපත ලබා සිටි බවයි. භි�ුවට ඉතා ෙහාඳින්ම සමාධිය 
ත�ළදී දර්ශනය ෙවනවා, අඩි 2 ක්  පමණ දිගැති ශරීරයක්  ඇති 
ක�ඩා ෙබෝනික් කක�ෙග් ස් වරෑපය සහිත ෙකාණ් ඩය කරල් 
ෙදකකට ඉතා ෙහාඳින් ෙගාතා බැඳ ඇති ගැහැණු ළමා 
රෑපයක්  හිස්  අවකාශෙය් පාෙවමිනුයි ෙමම භ�ත ගැහැණු 
දරැවා සිටින්ෙන්. ඇය ඇස, කණ, නාසය, දිව, මන, කය 
කියන ආයතන හය සහිත සත්ත්වෙයක් . නමුත් ෙදපා බිම 
තබාෙගන ෙනාෙව් ඇය සිටින්ෙන්. භ�ත ස් වභාවෙය්ම පාෙවන 
ළමා ගැහැණු ස් වරෑපෙය් සත්ත්වෙයක් . එම භ�ත ස් වභාවෙය් 
සිඟිති දැරිය අරමුණුවීෙමන් පසුව භි�ුව ඇෙග් ඊටත් ෙපර 
ජීවිතය අරමුණු කර බලනවා. ෙමාකද ෙමෙතක්  භි�ුවට 
අරමුණු වුෙණ් නැහැ ඇය අතීතෙය් කරන ලද අක�සල් 
විපාකය ක�මක් ද කියලා. එම නිසාමයි භ�ත ස් වභාවයට ෙපර 
ජීවිතය අරමුණු කර බලන්ෙන්. 

එම අවස් ථාෙව් උත�ම් සමාධිෙය්දී භි�ුවට අරමුණු ෙවනවා 
වයස අවුරැදු හෙත් පමණ ගැහැණු දැරියක් . දැන් පිංවත් ඔබ 
ෙහාඳින් සිතන්න ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඇය අපාෙය් ගිණිදළු අතර 
දුක්  විඳින නිරි සෙතක් . ඊට ෙපර ජීවිතය භ�ත ස් වභාවෙය් 
පාෙවන ළදැරියක් . ඊටත් ෙපර ජීවිතෙය්දී ඇය වයස අවුරැදු 7 
ක පමණ වන මනුෂ්ය දියණියක් . තවමත් මුළින් සඳහන් කළ 
විපාකයන්ට ෙහ්ත�වූ බරපතළ අක�සල කර්මය ෙහළිවුෙණ් 
නැහැ. ෙමම දියණියෙග් ජීවිත 4 ක්  අරමුණුෙවලාත්..... 
නැවතත් භි�ුව අරමුණුකර බලනවා වයස අවුරැදු 7 පමණ 
දැරියක් ව සිට මියයැමට ෙපර ජීවිතෙය්දී ඇය ලබා තිබූ ජීවිතය 
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ක�මක් ද කියලා. ඒ කියන්ෙන් ඇය පිළිබඳව 5 වැනි 
ආත්මභාවයත්.. අන්න එතැනදී තමයි භි�ුවට ඉහත සියදිවි 
නසාගැනීමට ෙහ්ත� සකස් වූ, ෙදමාපියන් අහිමිවීමට ෙහ්ත� 
සකස් වූ, ෙපම්වතා සියදිවි නසාගැනීමට ෙහ්ත� සකස් වූ අක�සල් 
කර්මය අරමුණු ෙවන්ෙන්. 

ඇෙග් එම ජීවිතෙය්දී වයස අවුරැදු 25ක පමණ කාන්තාවක්  
ෙලසින් භි�ුවට අරමුණු ෙවනවා. සමාධිෙය්දී දුටු එම 
කාන්තාවත් දරැ ගැබක්  ක�ෙස් දරාෙගන සිටින කාන්තාවක් . 
ඇය සිය දෑතින් ක�ස මිරිකමින් තම ක�ෙස් සිටින දරැවා ගබ්සා 
කරනවා. භි�ුවට ෙහාඳින් දර්ශනය ෙවනවා ඇය ගර්භාෂය 
දෑතින් ෙපාඩි කරන ආකාරය. ෙමතැන තමයි ෙම් දරැණු 
අක�සලෙය් ආරම්භය. 

දැන් අපි එතැන ඉඳලා පහළට එමු. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
කාන්තාවක් ව ඉපිද තමාෙග්ම ක�ෙස් ඇතිවූ කලල රෑපය 
ගබ්සාකර, මරා දමනවා. එම අක�සලය නිසා නැවත මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය්ම මිනිස්  දියණියක් ව ඉපිද වයස අවුරැදු 7 දී පමණ 
අඩු වයසින් මියයනවා. වයස අවුරැදු 7 දී අඩු ආයුෂින් 
මියයැෙම්දී ශක් තිමත් ක�සල් අක�සල් සිතක්  සකස්  ෙනාවීම 
නිසාම භ�ත ස් වභාවෙය් පාෙවන භ�ත දැරියක් ව ඉපෙදනවා. එම 
භ�ත දැරිය ක�මක්  ෙහෝ පිනක්  අනුෙමෝදන්ව නැවත දුප්පත් 
මව්ක�සක දැරියක් ව උපත ලබනවා. ෙම් ලැබූ උපත තමයි 
පාසල් දැරියක්  ෙලසින් දිවිනසාගත් දියණිය. 

ඉහත සටහෙන් ජීවිත 5ක්  පිළිබඳ කථාවක්  කියෙවනවා. ඒ 
කියන්ෙන් ෙමයට ජීවිත 4 කට ෙපර ඇය ලැබූ ඒ කාන්තා 
ජීවිතෙය්දී තමාෙග් දරැගැබ තමා විසින්ම විනාශකර මරාදැමීම 
නිසා එහි අක�සල් විපාකය, ප්රාණඝාත අක�සලය ජීවිත 4 ක්  
පසුවටත් විපාක ෙදමින් පැමිණ අවසානෙය් එම අක�සලය 
විසින්ම ඇතිකරන විපාක ෙහ්ත�ෙවන් ඇයව නිරෙය් ගිණිදළු 
මතට ඇද දමනවා. තමෙග් ක�ෙස් සිටින හයක්  හතරක්  
ෙනාදන්නා ෙල් කැටි දරැවා තමා විසින්ම ගබ්සා කිරීමට 
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ගැලෙපන ආකාරයටමයි ඇයට කර්මය විපාකෙදන්ෙන් 
අක�සලෙය් ප්රතිබිම්භයමයි. විපාකෙය් ෙවනසක්  නැහැ. සම්බුදු 
වදන ඉතා ෙහාඳින් අර්ථවත් ෙවනවා. තම ක�ස උන් දරැවා 
මරාදැමීම නිසා ඊළඟ ජීවිතෙය්දී වයස අවුරැදු 7 තරම් අඩු 
ආයුෂින් මිය යනවා. නැවත භ�ත ස් වභාවෙය් සත්වෙයක් ව 
උපදිනවා. ඊළඟට ෙම් රෙට් දුෂ්කර ෙපෙදසක දුප්පත් අම්මා 
ෙකෙනක�ෙග් මව් ක�ෙස් ඉපෙදනවා. පුංචි කාෙලම තාත්තා 
සියදිවි නසා ගන්නවා. අම්මා ඈත්ෙවනවා. ෙපම්වතාද 
දිවිනසා ගන්නවා. සමාජෙය් අපවාද, ෙචෝදනා නැෙගනවා. 
අවසානෙය් තමාත් සියදිවි නසාෙගන අපාෙය් ගිණිදළු මත 
අක�සල් විපාකය විඳිනවා. බලන්න, ෙමයට ජීවිත 4 කට ෙපර 
තම දරැගැෙබ් සිටි දරැවා මරාදැමුවා වෙග්ම පියාත්, 
ෙපම්වතාත්, අවසානෙය් තමාත් සියදිවිනසා ගන්නා 
ඉරණමකට ලක් ෙවනවා. ෙම් සිදුවීම් වල දුක පීඩනය තමා 
විසින් දරාගන්නවා. 

දැන් පිංවත් ඔබට ෙප්නවාද අක�සල් විපාකවල බරපතළභාවය. 
එය විපාක ෙදමින් පැමිෙණන දුර. පිංවත් ඔබ ජීවත්වන 
සමාජෙය් ගබ්සාව කියන අති අමානුෂික මනුෂ්ය ඝාතනය 
නීතිගත කරන්න කියලා රාවයන් ඇෙසනවා ෙන්ද? ගබ්සාවක්  
සිදුකරන ආයතන අප්රමාණව රට ත�ළ ක්රයාත්මක ෙවනවා 
ෙන්ද? ෙම්වා නැති කරන්න පුළුවන් ෙද්වල් ෙනාෙව්. 
මාරයාෙග් ෙලෝකෙය් කාමෙය්, රාගෙය් අස් වැන්න තමයි ෙම් 
ගබ්සාව. මනුෂ්යයාෙග් සිත කාමෙයන් රාගෙයන් මත්ෙවන්න 
මත්ෙවන්න අස් වැන්න බහුල ෙවනවා. සක්රිය ෙවනවා. ඒකයි 
ෙම්වා ෙලෝක ධර්මයන් කියලා සටහන් කෙළ්. ෙමම සටහන 
කියවන ඔබ හික් ෙමන්න. ජීවිතෙය් කවදාවක් වත් ඉහත 
අක�සලය සිදුෙනාකරන බවට සිතාගන්න. අසම්මත දරැගැබක්  
ඔබට ලැබුෙණාත් එය මරා ෙනාදමන්න. ෙලෝකයා අවමන් 
කරපුවාෙව්. නින්දා කරපුවාෙව්. ගල් ගැසුවාෙව්. ෙතරැවන් 
ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් එම දරැවා ඔබ හදාවඩාගන්න. එම 
දරැවාට ෛමත්රය කරන්න. එෙහම කෙළාත් ඔබට 
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ෙලෝකයාෙගන් අපවාද නින්දා පැමිෙණ්වී. නමුත් එෙස් 
කිරීෙමන් ඔබව නිරයට ෙනාවැෙටන බවට ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සහතිකයක්  ෙදනවා. 

පිංවත් ඔබ ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙපන්වූ පාර 
අමතකෙකාට, ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇති විශ්වාසෙයන් ෙතාරව, 
ෙලෝකයාෙගන් නැෙගන අපවාද නින්දා වලට බිෙයන් එම 
දරැගැබ මරාදැමුෙවාත් යම් දවසක නිරෙය් වියරැ ගිනිදැල් මතට 
පතිතවන බවට ෙහාඳම උදාහරණය ඉහත සටහන ත�ළ 
තිෙබනවා. කැමති ෙද් ඔබ ෙතෝරාගන්න. ශීලෙය් අර්ථය 
ජීවිතයට එකත�ෙකාටෙගන ඉහත අවදානමින් පිංවත් ඔබ 
මිෙදන්න. ෙතරැවන් ෙකෙරහි ඇතිකරගන්නා අචල ශ්රද්ධාවත්, 
දන්දීම ත�ළින් ඇතිකරගන්නා අත්හැරීෙම් ශක් තිෙයන් ෙමන්ම 
ෙම් සියල්ල ත�ළින් ෙමෝදුවන ෛමත්රී ශක් තිෙයන් ඉහත සතර 
අපාෙය් අවදානමින් ඔබව මුදවන ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙපන්වාදුන් මාර්ගයට පිංවත් ඔබ 
පියනගන්න. 
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ෙබෞද්ධ පිංවත�න්ෙග් ජනප්රය පැනය 
(මස් මාංශ අනුභවය - 1) 

 

වර්තමාන සමාජය ත�ළ ෙබෞද්ධ ජනතාවට ගැටලුවක් 
තිෙයනවා. ඒ තමයි මාංශ, නිර්මාංශ ප්රශ්නය. ෙම් ප්රශ්නය දැඩි 
දෘෂ්ඨියකයට ෙගන සමහර පිංවත�න් තම මතයට විරැද්ධ 
කාණ්ඩයට එෙරහිව හැසිෙරනවා. ෙකාෙහාම වුණත් සත්ව 
හිංසාවත්, සත්ව ඝාතනයත් නැවතිලා, මස් අනුභවය නිසා 
සෑෙදන සමහරක් ෙරෝගවලිනුත් ෙතාරෙවලා, සමාජෙය් ෛමත්ර 
කරැණාව නිෙරෝගීභාවය පිරී ඉතිරී ගිෙයාත්, එය ෙමාන තරම් 
සුන්දර ෙදයක්ද. 

එවැනි පරිසරයකදී ඔබට වටලප්පමක්, ෙක්ක් කැබැල්ලක්, 
කට්ලට් එකක් අනුභව කරන්න පුළුවන් බිෙයන් සැෙකන් 
ෙතාරව. 

ඒ වෙග්ම රෙට් සිටින හරක්, එළුෙවෝ, ඌෙරා, ක�ක�ෙලෝ 
ගහණය වැඩිෙවලා ඒ ෙහ්ත�ෙවන් හටගත් ෙරෝග කාරක 
වසංගතයන් මිනිස් ප්රජාව විනාශෙකාට දමන්නත් පුළුවන්. 
ෙමවැනි සමාජයක් සිහිනයක් මිස යථාර්ථයක්නම් ෙවන්න බෑ. 

ෙලෝකය ෙගාඩනැගිලා තිෙබන්ෙන් ෙහ්ත� ධර්මතාවයන් අනුව. 
ඒ නිසා පැවැත්ම සකස්ෙවන්ෙන් ෙමෝහ මූලික ෙලෝකය තව 
තවත් පුළුල් ෙවන දිශාවටමය. අවිද්යාව ත�ළම උපන් 
අධ්යාපනය තම සුවච කීකරැ ෙගෝලයන් හැඩගස්වන්ෙන්ද, 
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අවිද්යා ග�රැක�ලෙය් ස්ථිර පැවැත්ම උෙදසාය. ෙමතැනදී 
තිරිසන් සත්ත්වයාද, මනුෂ්යයාද යන්න ප්රශ්නයක් ෙනාෙව්. 
වැදගත් වන්ෙන් තම ග�රැක�ලෙය් පැවැත්මයි. සංවර්ධනයයි. 
අවිද්යා ග�රැක�ලෙය් ඉලක්කය, අරමුණු යනු උපදින හැම 
මනුෂ්යෙයක�ම මරණින් මත�, මිථ්යාදෘෂ්ඨික මනුෂ්යෙයක්, 
ෙප්ර්තෙයක්, තිරිසන් සෙතක්, නිරිසෙතක්, අසුරෙයක් කිරීමය. 
ෙමෙතක් ඔවුන්ෙග් ප්රගති වාර්තාව, ඉලක්ක ඉක්මවා 
අනෙප්ක්ෂිත ප්රගතියක් වාර්තාෙකාට ඇත. 

සැබෑ ධර්ම මාර්ගය ෙකාන්වී යන අනාගතෙය්දී, අවිද්යා 
ග�රැක�ලෙය් සැලසුම්කරැවන්, ෙලෝකය සැලසුම් කරන්ෙන් 
මනුෂ්යයාත්, තිරිසන් සතාත් සත්වයින් ෙදෙදෙනක් වශෙයන් 
සිතා ෙනාව, එක සත්වෙයක් වශෙයන් සලකමින්ය. 
බුද්ෙධෝපත්ති කාලයක ලබන මනුෂ්යය ජීවිතයත්, තිරිසන් 
සත්වයාත් අතර ෙවනස ඔවුන් ෙනාහඳුනයි. එෙහයින් අනාගත 
ෙලෝකෙය් උපදින මනුෂ්යයා තිරිසන් සතාෙස්ම, තම අම්මා, 
තාත්තා, පුතා, දුව ෙනාහඳුනන පිරිසක් වනු ඇත. ඔවුන් 
හඳුනනු ඇත්ෙත් තිරිසන් සත්තවයා ෙස්ම කාමය, අහාර සහ 
ආරක්ෂාව පමණක්ම වනු ඇත. ෙම් බිහිවන ෙලෝකය අවිද්යා 
ග�රැක�ලෙය් ඉලක්කගත ෙලෝකයයි. ඔවුන් එම ෙලෝකයට 
"නිදහස් ෙලෝකය" යන නම්බුනාමයද පටබඳිනු ඇත. 

එවිට ඔබ සීමා මායිම් නැති "නිදහස් ෙලෝකෙය්" නිදහෙස් 
ජීවත්වන මිනිසුන්ය. සිරිත් විරිත්, චාරිත්ර අවශ්ය නැත. ඒවායින් 
නිදහස්ය. අවිද්යා ග�රැක�ලෙය් ෙම් ඊනියා නිදහස යනු ඔබව 
සතර අපායට ෙව්ගෙයන් පියමංකරවන නිදහසයි. දුක තීව්ර 
කරවන මාර්ගෙය් නිදහසයි. අනාගත ෙලෝකෙය් කවදාහරි දිනක 
සිදුවන කල්ප විනාශයන්, ෙලෝක විනාශයන් හා ඊට ෙපර 
සිදුවන විකෘතිය යනු, ග�ණධර්ම පිරිහී ගිය, එකිෙනකා 
ඇනෙකාටාගන්නා පිරිසක් විය යුත�ය. තන්හා, මාන, 
දිට්ටිෙයන් පිරී ගිය පිරිසක් විය යුත�ය. රාග, ද්ෙව්ශ, 
ෙමෝහෙයන් පිරිහී ගිය පිරිසක් විය යුත�ය. අවිද්යා ග�රැක�ලය 
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ෙම් ෙගාඩනගමින් පවතින්ෙන් එම සමාජ පසුබිමයි. අවිද්යා 
ග�රැක�ලය යනු ෙමෝහෙයන් බරිත, sෙලෝකය සැපය" "ෙලෝකය 
නිත්යය" යන මුලාෙවන් ඇතිවන මනුෂ්ය සිතමය. ඒ සිත 
නිසා අපි සැෙවාම ෙම් ග�රැක�ලෙය් ඒජන්තවරැය. 
සාමාජිකෙයෝය. එෙහයින් සද්ධර්මය පවතින වර්තමානය ඔබ 
කළ යුත්ෙත් අනාගතෙය්දී බිහිවන විෂම, දුක පිරි ෙලෝකෙයන් 
ඉක්මනින්ම නිදහස්වීමය. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඔබට විවරව ඇති 
එම නිදහස්වීම අහුරන එක් මාර්ගයකි ෙම් මාංශ නිර්මාංශ 
ප්රශ්නය. 

සැබැවින්ම ෙම් ප්රශ්නය සුන්දරය. ශීලය පැත්ෙතන්, කැපී 
ෙපනීෙමන් ඉහළය. ඉලක්කගත පිරිෙස් ආකර්ශයනය ප්රබලය. 
එෙහත් කණගාටුෙවන් වුවද කිව යුත්ෙත් ඔබ අල්ලාෙගන 
සිටිනුෙය් සම්මා සම්බුද්ධ ෙද්ශනාවට පටහැනි අන්තයක් 
බවය. ආමගන්ධ යනු මස් මාළු වල පිළීගඳ ෙනාව, තම 
ෙකෙළස්වල ගඳ බව ආමගන්ධ සුත්රෙය්දී ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් පැහැදිලිව ෙද්ශනා කර ඇත. ඔබ තවමත් 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට වදාළ ධර්මයන් 
ෙනාපිළිගන්ෙන් නම්, ඊට විරැද්ධ අර්ථයන් සපයන්ෙන් නම්, 
තවමත් ඔබ ෙතරැවන් සරණ ෙනාගිය අෙයකි. 

භික්ෂුව ෙම් සටහන ලියන ෙමාෙහාෙත් වැඩසිටින්ෙන් 
හම්බන්ෙතාට දිස්ත්රික්කෙය් ක�ටියකයි. ෙම් ප්රෙද්ශෙය් විශාල 
වශෙයන් හරක් ගාල් ඇත. එක් රංචුවක හරක�න් සියය ෙදසීය 
සිටිනවා. ෙම් හරක් වැව් පිටිවල, ෙවල් ලියැදිවල රංචු 
වශෙයන් හැසිෙරනෙකාට, එක රංචුවට වැතිරී 
ගිමන්හරිනෙකාට, ෙම් පාෙර් එහා ෙමහා යන ෙද්ශීය, විෙද්ශීය 
සංචාරකයන් ඒ දර්ශනය දැකලා හරි තෘප්තියක් ලබනවා. 
ආශ්වාදයක් ලබනවා. වාහන නවතාෙගන බලා සිටිනවා. 
නමුත් ඔබ ෙම් දැකලා තෘප්තිමත් වන, ආශ්වාදය ලබන 
දර්ශනය යටින්, ඔබට ෙනාෙපෙනන ෙඛ්දවාචකයක් 
තිෙබනවා. ඔය හරක් රංචුවල වයසට ගිය එළෙදනුන් සහ 
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සාමාන්ය තරැණ වයස ඉක්මවූ පිරිමි සත�න් නැහැ. රංචුෙව් 
ෙබෝවීම උෙදසා පිරිමි සත�න් ෙදත�න්ෙදෙනක් විතරයි 
සිටින්ෙන්. ඔය හරක් රංචුවල ඔබ දකින්ෙන් තරැණ, මධ්යම 
වයෙස් පසුවන එළෙදනුන් සහ පැටවුන් පමණයි. වැඩිහිටි, 
පැටවුන් ෙනාලබන එළෙදනුන් සහ පිරිමි සත�න් මසට 
වික�ණනවා. හැබැයි සමහර ෙකෙනක් එෙහම ෙනාකරනවාත් 
ෙවන්න පුළුවන්. 

බලන්න ඔබ ආශ්වාදය ලබන දර්ශනය යට ෙමානතරම් 
දුක්ඛිත කථාවක් සැඟවිලා තිෙබනවාද කියලා. ඔබ ඔය දැකලා 
ආශ්වාදය ලබන හැම සෙතක්ම වෙග් අනාගතෙය් දවසක 
මසට විකිෙණනවා. ෙමන්න ෙම් සිද්ධියට සමානයි ඔය මස් 
මාංශ ප්රශ්නයත්. බාහිරින් ෙම් ප්රශ්නය ෙහාඳ ඉල්ලුමක් ඇති, 
ආකර්ශනීය, ජනප්රිය මාතෘකාවක් වුවද, ෙම් මස් මාංශ ප්රශ්නය 
ත�ළ, ඔබට ෙනාෙපෙනන අති භයානක ෙඛ්දවාචකයක් සැඟවී 
පවතිනවා. ඒ ෙඛ්දවාචකය තමයි, සතර අපාෙයන් ඔබ නිදහස 
ලබන තීරණාත්මක ධර්මතාවය වන, සක්කාය දිට්ඨිය, 
මමත්වෙය් දැඩිභාවය, ෙම් මස් මාංශ ප්රශ්නය නිසා, �ය වීෙම් 
පැත්තට ෙනාෙගාස්, වර්ධනය වීෙම් ස්වභාවයට පත්වීමයි. 
"මම නිර්මාංශයි" "මම සිල්වත්", sඅෙනක් අය දුසිල්වත්" 
"මෙග් ක�ස සුසාන භ�මියක් ෙනාෙව්" ෙම් ආදී දෘෂ්ඨීන් නිසා 
තණ්හාවත්, මාන්නයත්, තමා ෙකෙරහි නිරත�රැවම වර්ධනය 
කරගන්නවා. ධර්ම මාර්ගයට පටහැනි දෘෂ්ඨීන් මෙග් 
කරගන්නවා. ෙම්වා ත�ළින් වැෙඩන්ෙන් මමත්වෙය් 
දැඩිභාවයමයි. ඔබ නිහතමානීව ෙහාඳින් සිතන්න. ඔබට 
ෙත්රැම් ගන්න බැරි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඔබ දක්ෂයි. 
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ෛමත්රය අනුභවකර 
මස්  මාංශ ෙනාකෑෙමන් පලක්  ෙව්ද? 

(මස් මාංශ අනුභවය - 2) 
 

එක් තරා ගිහි පිංවෙතක්  භි�ුවෙගන් ඇහුවා 'හාමුදුරැෙවෝ මස්  
මාංශ අනුභවය ගැන ඔබ වහන්ෙස් දරන අදහස ෙමාකක් ද?' 
කියලා. එම පිංවතාට භි�ුව දුන්න පිළිත�ර ෙමහි සඳහන් 
කරනවා. ඔබ ගිහි පිංවෙතක්  නිසයි භි�ුව ෙමෙහම පිළිත�රක්  
ෙදන්ෙන්. හැබැයි ෙම් පිළිත�ර සමාජෙය් සැමටම එකඟ නැහැ. 
එම පුද්ගලයා ලබා ඇති ධර්මාවෙබෝධය මත, පිළිත�ෙර් 
ස් වභාවය ෙවනස්  ෙවනවා. භි�ුව ගිහි කාලෙය්දී පැවිදිවීමට 
ෙපරාත�ව වසර 5ක්  පමණ මස්  මාලු අනුභව කෙළ් නැහැ. ඒ 
කාලෙය් මස්  මාලු අනුභව කරනෙකාට ඒ සතා මැවිලා 
ෙපෙනනවා. උදාහරණයක්  කීෙවාත්, ක�ක�ල් මස්  අනුභව 
කරනෙකාට ක�ක�ලා මැවිලා ෙපෙනනවා. ඒ නිසා මස්  මාලු 
අනුභවෙයන් වැළකී සිටිෙය් ෙබාෙහාම කැමැත්ෙතන්. හැබැයි 
මාංශ අනුභව කරන අය විෙව්චනය කරන්න ගිෙය් නැහැ. 
නිර්මාංශ බව ෙලෝකයට ෙපන්වීමට ගිෙය් නැහැ. කෑමට ගත්ත 
ආහාර පිඟාෙන් මස්  මාලු ෙබදලා තිබ්ෙබාත්, එය පිඟාෙන් 
පැත්තකට කර ආහාර අනුභව කළා. ගිහි කාලෙය්දී, මහා 
සංඝරත්නය උෙදසා දන්ෙදන අවස් ථාවලදී දානයට මස්  මාංශ 
පූජා කළා. නිර්මාංශ වුවද ඒ ෙහ්ත�ෙවන් දෘෂ්ටියක්  ෙහෝ 
අන්යයන්ෙග් කැමැත්ත ෙහළා දැක් ෙක් නැහැ. 
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භි�ුව පැවිදිවීෙමන් යම් කලකට පසුව ෙම් තත්ත්වය ෙවනස්  
වුණා. ෙම් ෙමාෙහාෙත් ෙම් ප්රශ්නය අසන්ෙන් පිංවත් ගිහි 
මහත්තෙයක් . කවුරැන් ෙහෝ ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන්කිරීමට 
අවතීර්ණ වනවිට මුලින්ම සිටින්ෙන් පෘතග්ජන ස් වභාවෙය්. 
ෙදවැනිව ෙසෝවාන් මාර්ගය ත�ළ. ෙම් ප්රශ්න අහන පිංවතා 
ඉහත ස් වභාවය නිෙයෝජනය කරන නිර්මාංශ පුද්ගලෙයක් . 
එෙහම ස් වභාවෙය් අෙයක�ට අපි අවවාද කෙළාත් 'ඔබ මස්  
මාලු බිත්තර අනුභව කළ යුත�යි. ඒවා ෙනාකෑම වැරදියි' කියලා 
, අපි එම පිංවතාට කරන්ෙන් ෙලාක� වරදක් . ඔහු ෙකෙරහි 
අනුකම්පාෙවන් ෙතාරවීමක් මයි. ඒ වෙග්ම එම පිංවතා, තමා 
නිර්මාංශව ජීවත්ෙවමින් , අනුනට ද ඒ ගැන ෙද්ශනා කිරීම, 
ෙපළඹවීම වරදක්  නැහැ. ෙමාකද තවම ඒ පිංවත�න්ෙග් 
ස් වභාවය ෙසෝවාන් මාර්ගෙය් ෙපරට යන ස් වභාවයයි. 
අනාගතෙය් යම් දිෙනක ෙම් පිංවත�න් ෙසෝවාන් ඵලය 
අවෙබෝධ කරගැනීමට නම් ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාව, 
ආර්යකාන්ත ශීලය තම ජීවිතවලට ගලපාගැනීම අත්යවශ්ය 
සාධකයක්  ෙවනවා. 

තමාට සිෙතනවා නම්, මස්  මාංශ අනුභව ෙනාකිරීම නිසා 
තමා ත�ළ ෛමත්රය කරැණාව වර්ධනය වන බව, එම පිංවතා 
නිර්මාංශව සිටීම වරදක්  යෑයි භි�ුව ෙමානව ෙහ්ත�වක්  
නිසාවත් කියන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙමතැනදී නිර්මාංශභාවය 
රකින පිංවත�න් සමහෙරක් ෙගන් ෙනාදැනුවත්භාවය නිසා 
ෙලාක� වරදක්  ෙවනවා. තමාට නිර්මාංශ වීමට අවශ්යනම්, එය 
කළ යුත්ෙත් තමා ත�ළ ෛමත්රය කරැණාව වැනි ධර්මයන් තව 
තවත් ශක් තිමත් කරගැනීමටත්, ඒ ත�ළින් ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
අචල ශ්රද්ධාව, ශීලය ශක් තිමත් කරගැනීෙම්ත් 
පරමාර්ථෙයන්මය. එෙස් ෙනාමැතිව, තමා වර්ණනා කරගැනීම 
උෙදසා අනුන්ව ෙහළාදැකීමට ෙනාෙව්. ෙමතැනදී ඔබ ත�ළ 
වැෙඩන්ෙන් ෛමත්රිය කරැණාව ෙනාෙව්. තමා ෙකෙරහි 
මාන්නය, තන්හාව, දිට් ඨ§යයි. ෙම් නිසා ඔබ විරැද්ධ මතය 
සමග ගැෙටනවා. එතෙකාට ඔෙබ් ෛමත්රියට ෙමාකද 
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ෙවන්ෙන්. සියලු සත්වෙයෝ සුවපත් ෙව්වා කියන සම්බුදු 
වදනට ෙමාකද ෙවන්ෙන්. ඔබ තිරිසන් සත�න්ව සුවපත් 
කරගැනීමට ගිහින්, තිරිසන් ෙලෝකෙයන් මිදී, ෙම් බුද්ෙධාපාද 
කාලෙය් උත�ම් මිනිසත් බවක්  ලැබූ පිංවත් මනුෂ්යයන්ව, ගිහි 
පැවිදි උත�මන්ව විෙව්චනය කරනවා. ගැෙටනවා. තිරිසන් 
සත�න්ෙග් නිදහස උෙදසා ෙපනී සිටින ඔබ, උත�ම් 
මනුෂ්යයාෙග් නිදහස සීමා කරනවා. ෙමවැනි තත්ත්වයක්  ත�ළ 
ඔබ ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් ෙකෙස් නම් ෙපරට යන්නද? 

ඔබට ෙලෝකය හදන්න බැහැ. ෙලෝකයාව දුෙකන් මුදවන්නත් 
බැහැ. තිරිසන් ෙලෝකෙය් සෙතක�ව ඉපදීමට ෙහ්ත�ව, එම 
කර්මය කර්මඵලයන් විඳීම වළක් වන්න අපිට බැහැ. ඔබ 
නිර්මාංශව සිටිමින් ඉන් ලබන ශක් තිය, තන්හාව මාන්නය සහ 
දිට් ඨියට හීන කිරීමට ඉඩෙනාදී ධර්ම මාර්ගෙය් ෙපරට යන්න. 
ෙමයින් අදහස්  ෙවන්ෙන් නැහැ, මස්  මාංශ අනුභව කරන 
අයට ධර්ම මාර්ගෙය් ඉදිරියට යන්න බැහැය කියලා. මස්  
මාංශවලට ඇලුන ෙකෙනක�ට වඩා, ෙව්ගවත් ගමනක්  
දෘෂ්ටිගත ෙනාවූ නිර්මාංශ ෙකෙනක�ට ධර්ම මාර්ගෙය් 
තිෙබනවා. ඒ වෙග් ම දෘෂ්ටිගත නිර්මාංශ පුද්ගලෙයක�ට වඩා, 
මස්  මාංශ අනුභව කරන මධ්යස් ථ පුද්ගලෙයක�ෙග් ධර්ම 
මාර්ගෙය් ගමන ෙව්ගවත් ෙවන්න පුළුවන්. ෙමය බලපාන්ෙන් 
පුද්ගලයාෙග් ඇලීෙම් ගැටීෙම් ස් වභාවය මතයි. 

පිංවත් ඔබ වැරදි අර්ථකථන ගන්න එපා. මස්  මාංශ කෑමත්, 
ෙනාකෑමත්, ධර්මාවෙබෝsධය ලැබීමත් අතර සම්බන්ධයක්  
තිෙබනවා කියලා. භි�ුව ෙම් සටහන පුරාවට කියන්න 
උත්සහ කෙළ්, ෙසෝවාන් මාර්ගය ත�ළ ගමන් කරන පිංවත�න් 
අහිංසක සත�න් ෙකෙරහි ෙමන්ම, මස්  මාංශ අනුභව කරන 
මනුෂ්යයන් ෙකෙරහිත් ෛමත්රය කරැණාව ෙපරදැරි කරෙගන 
කටයුත� කළෙහාත්, ඔෙබ් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන ඉක් මන් වන 
බව පමණයි. 
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පිංවත් ඔබ මස්  මාංශ අතහැරීම ත�ළින්, ඊට වඩා ශක් තිමත් 
යමක්  අල්ලාගන්ෙන් නම්, මස්  මාංශ සම්බන්ධෙයන් කළ ඒ 
අතහැරීම දුක පිණිසම ෙහ්ත�වන්ෙන්ය. භි�ුව ෙමහිදී පැහැදිලි 
කරන්ෙන් මස්  මාංශ කැපද, අකැපද කියන කාරණය ෙනාෙව්. 
භි�ුවට ෙම් සම්බන්ධව මතයක්  නැහැ. මතයක්  කියන්ෙන් 
දෘෂ්ටියක් . සියල්ල අනිත්යවූ ෙලෝකෙය් එක මතයක ඉන්න 
කාටවත්ම බැහැ. අපි යමක්  දැඩිව අල්ලාගත්තානම් එතැන 
තිෙයන්ෙන් අවිද්යාවයි. 

භි�ුවෙග් පාත්රයට ක�මන තරාතිරෙම් දායකෙයක් , ආහාරයක්  
පූජා කළත් එය මස් , මාලු, එළවළු, බත් වශෙයන් භි�ුව වර්ග 
කරන්ෙන නැහැ. එය භි�ුවෙග් කය පවත්වාගැනීමට ලැබුණු 
ආහාරයක්  වශෙයනුයි භි�ුව දකින්ෙන්. භි�ුව අවෙබෝධෙයන් 
දකිනවා ක�මන ආහාරයක්  වුවත් අයිති වමනයට, රැධිරයට 
බව. ආහාරයත්, වමනයත්, රැධිරයත් අයිති සතර මහා ධාත�න්ට 
බව. ඕනෑම පිංවෙතක්  ධර්මාවෙබෝධෙයන් ෙපරට යනෙකාට, 
ඔබ ලබන අවෙබෝධය ත�ළින්ම ඔබට ෙම් ස් වභාවයන් 
පසක් ෙකාට ෙද්වී. නිරවුල්කර ෙද්වි. ධර්ම මාර්ගය 
උත්සහවන්තව වඩා, ඔබ සතර අපාෙයන් මිදුන අවස් ථාවක, 
ඔෙබ් වැෙඩන ප්රඥාව විසින්ම ෙම් ප්රශ්නය ඔබට විසඳලා ෙද්වි. 
ඒ පිළිබඳව අමුත�ෙවන් ආයාසයක්  ගැනීමට, අනුන්ෙග් උපෙදස්  
ගැනීමට ඔබට අවශ්ය නැහැ. නමුත් ඉන් ෙමහා ෙම් ප්රශ්නය 
ඇතිවීම සාධාරණයි. මන්ද ෙමවැනි ප්රශ්න ෛමත්රිෙය්, 
කරැණාෙව්, ශීලෙය් ෙව්ශෙයන් ඔබ ඉදිරියට එන, ඔබව සතර 
අපාෙයන් මිදීම වලක් වන, පමාකරන මාර බලෙව්ග ෙහයිනි. 
ඔබෙග් ජීවිතය ෛමත්රිය කරැණාෙවන් ශිලෙයන් ශක් තිමත් 
නම් ඔබ නිර්මාංශවීම ෙහ්ත�ෙවන් ඔබෙග් අදහසට විරැද්ධ අය 
සමග ගැටීෙම් ස් වභාවයට ඔබ යන්ෙන් නැහැ. එෙහම 
කෙළාත් එතැන ෛමත්රයක්  නැහැ. තිරිසන් ෙයෝනිෙය් ඉපෙදන 
සෙතක්  ඔබ මරණෙයන් ෙබ්රැවා කියලා, එම සතාෙග් කර්ම 
විපාකයන්ෙගන් ෙබ්රාගන්න ඔබට බැහැ. 
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ෙමෙස් ඔබ ඔෙබ් අදහස දිනවීමට, සීමාව ඉක් මවා දෘෂ්ටිගත 
වුෙණාත්, ඔබ මස්  මාලු බිත්තර කෑෙමන් වැලක�ණත්, ඵස් ස 
ආහාර, මෙනෝ සංෙච්තනා ආහාර, විඤ්ඤාණ ආහාර කියන 
ත�න් ආකාරය ආහාර බුදින අෙයක්  බවට පත්වුවෙහාත්, ඔබට 
ෙලෙහසිෙයන් පහසුෙවන් ෙපරට යා හැකිව ඇති ෙම් ධර්ම 
මාර්ගෙය් ඔබ ආපස් සටමයි ගමන් කරන්ෙන්. ඔබ කැමති මස්  
මාංශ අනුභවයට ද, නිර්මාංශව සිටීමටද, ඔබ ඔෙබ් 
ස් වභාවෙයන් සිටින්න. ලද ෙදයින් සත�ටුවන්න. 
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මස්  මාංශ අනුභව කරන ක�ස 
සුසානයක්  නම් 

(මස් මාංශ අනුභවය - 3) 
 

පිංවත් ඔබ ෙමෙහම හිතන්න. ෙමය සටහන් කරන භි�ුව දන් 
වළඳනවා. භි�ුවෙග් පාත්රෙය් තිෙබනවා පිසින ලද මාළු 
කැබැල්ලක් . දායක මහත්මෙයක්  ෙම් මාළු කෑල්ල දැක භි�ුවට 
කියනවා 'හාමුදුරැවෙන් ඔබ වහන්ෙස් ඔය මාළු වළඳන එක 
පාපයක්  ෙන්ද?' කියලා. ෙමන්න ෙම් ගැටලුවට භි�ුව දකින 
පිළිත�ර ධර්මයට අනුව ෙමහි සඳහන් කරනවා. 

භි�ුවෙග් පාත්රෙය් තිෙබන පිසින ලද මාළුවා, ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් ෙකාෙහ් හරි උපත ලබායි තිෙබන්ෙන්. සමහර 
විෙටක මනුෂ්යෙයක් , ෙදවිෙයක් , එෙස්ත් නැතිනම් නැවත 
මාළුෙවක්  ෙවලාද ඉපදිලා ඉන්න පුළුවන්. එය ධර්මතාවයක් . 
භි�ුව දකින්ෙන් පාත්රය ත�ළ තිෙබන්ෙන් සතර මහා 
ධාත�න්ෙගන් සැදුන මාළු නැමැති සංයුතිෙයන් හැඳින්ෙවන 
රෑපයක්  පමණයි. භි�ුව පරිප්පු, ෙපාෙළාස් , මැල්ලුම් 
දකින්ෙන් යම්ෙස්ද මාළු කැබැල්ලත් භි�ුව දකින්ෙන් එම 
අර්ථෙයන්මය. 

පිංවත් ඔබ මාළු කැබැල්ල ත�ළ මාළුෙවක්  දකිනවා නම්, මස්  
කැබැල්ල ත�ළ ක�ක�ෙලක්  දකිනවා නම් එය දැඩි ආත්මීය 
දෘෂ්ඨියකි. අපි ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය් වීර්යෙයන් ගමන් කරන්ෙන් 
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තමා ත�ළත් සත්ත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  නැහැය කියන කාරණය 
අවෙබෝධෙයන් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනුව දැකීමටය. 

එමනිසා භවෙය් ෙකාතැනක ෙහෝ නැවත උපත ලබා ජීවත්වන 
සත්ත්වයක�ෙග්, අතීත රෑපය මෙග් ෙකාටෙගන දෘෂ්ඨි 
කාන්තාරවල අතරමං වීම ඔබ නැවත නැවත උනන්දුෙවන් 
ෙමෙනහි කළ යුත� කරැණකි. භි�ුවෙග් පාත්රෙය් තිෙබන 
මාළුවා කව්රැන් ෙහෝ ධීවර මහෙතක්  විසින් මරන ලද 
මාළුෙවකි. එම මාළුව මරපු අයට එම සත්ව ඝාතන, සත්ව 
හිංසා අක�සලය අනිවාර්යෙයන්ම විපාක ෙදනු ඇත. ඔය 
ආකාරයට සත්ත� මරන අයමයි නැවත එය මාළු ෙවලා 
උපදින්ෙන්. පිංවත් ඔබ ඔය ෙනාදැනුවත් කම නිසා ෙපනී 
සිටින්ෙන්, ෙපර ජීවිතෙය් මාළු මරලා එහි කර්ම විපාකෙයන් 
ෙම් ජීවිතෙය් මාළුෙවක් ව ඉපදුනු සෙතක්  ෙවනුෙවන්. ඒ 
විදිහට මැරැම්කන්නයි ඒ සතා මාළුෙවක් ව ඉපෙදන්ෙන්. එම 
සතා දැළට හසු ෙනාවුනා නම්, ෙලාක� මාළුෙවක් ට අසුෙවලා, 
ෙගාදුරැෙවලා ජීවිතය පූජා කරාවී. සත්ත්වයාෙග් ක�සල් 
පාලනය කරන්න ඔබට මට බැහැ. ඒවා ධර්මතාවයන්. ෙහට 
පටන් රජය නීතියක්  පනවලා මුහුදු තීරෙය් මාළු ඇල්ලීම 
තහනම් කෙළාත් මුහුෙද් මාළු ගහනය ශීඝ්රෙයන් වැඩිෙව්වි. 
ෙතෝරැ, ෙමෝරැ, තල්මසුන් වැනි විශාල මාළු සුවෙස් සැපෙස් 
පහසුෙවන් එම මාළු ෙගාදුරැ කරගනීවි. පිංවත් ඔබ මාළු 
ෙනාඇල්ලුවත්, ෙපර කර්මය නිසා ආයුෂ අහවර වුණු මාළුවා, 
තව සෙතක් ට ෙගාදුරැ වී මියයාවී. 

පිංවත් ඔබට ඉන් පසුව සිදුවන්ෙන් ෙතෝරැ,ෙමෝරැ, තල්මසුන්ට 
නිර්මාංශ වීමට කියා බලකිරීමටයි. එය කළ හැකිද ෙනාහැකිද 
යන්න පිංවත් ඔබම තීරණය කරන්න. භි�ුව සමග විරසක 
ෙවන්න එපා. මම අතීත අක�සල් සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් තව 
ෙමාෙහාතකින් මාවත් කව්රැහරි මරාදමන්න පුළුවන්. එම නිසා 
ඉහත අදහසට පිංවත් ඔබ එකඟ නැතිනම්, එම අදහස අත්හැර 
දමන්න. 
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පිංවත් ඔබට නැවතත් මතක්  කරමි. ඔබ කැමතිනම් නිර්මාංශව 
ජීවත් ෙවන්න. කැමතිනම් මස්  මාංශ අනුභව කරන්න. ඔෙබ් 
කැමැත්තට පටහැනි අයව විෙව්චනය කරන්න යන්න එපා. 
එෙස් ෙකාට අක�සල් රැස් කරගන්න එපා. 

පිංවත�න්ලාෙග් ඉන්�ීය ධර්මයන්ෙග් වැඩීෙම් ස් වභාවය විවිධයි. 
ඒ නිසා දෘෂ්ඨි, මතවාද, පරස් පර අදහස්  ඇතිවීම ධර්මතාවයක් . 
එෙහම ෙනාවුෙනාත් තමයි පුදුමය. මතවාද දෘෂ්ඨි වලින් ගහන 
ෙලෝකෙය් පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් විවෘත ස් වභාවයට එන්න. 
ආත්මීය ස් වභාවෙයන් බැහැරව පටිච්ඡ සමුප්පන්නව ෙලෝකය 
දකින්න. දැලට හසුවී මැෙරන මාළුවා මනුෂ්යෙයක් , 
ෙදවිෙයක් ..... එෙස්ත් නැතිනම් නැවත තිsරිසන් ෙලෝකෙය්ම 
උපත ලබනවා. ඒ මාළුවාෙග් අතීත රෑපය බදාෙගන අපි 
සන්ඩුෙවනවා. 

ඊළඟ කාරණය තමයි, මස්  මාළු අනුභව කරන අයෙග් ක�ස 
සුසාන භ�මියක් ය කියලා නගන ෙචෝදනවා. ඒ කියන්ෙන් 
පිංවත�ෙන් නිර්මාංශව ජීවත්ෙවන පිංවත�න්ලාෙග් ක�ස, සුවඳ 
දුම් සුගන්ධය වහනය වන රත්තරං ග�හාවක් ද? මස්  මාළු 
කෑවත් ෙනාකෑවත් පිංවත�ෙන් ෙම් ක�ස සුසාන භ�මියක් ම 
තමයි. නිර්මාංශ පිංවතාෙග් ක�සත් ෙල්, සැරව, ෙම්දය, වමනය, 
අසූචි, මුත්ර ෙබාක� බඩවැල් වලින්මයි පිරිලා තිෙබන්ෙන්. 
නිර්මාංශ පිංවත�න් ඔබ සිතනවා නම් ඔබෙග් ක�ස සුසාන 
භ�මියක්  ෙනාෙව්ය, එය රත්තරං ග�හාවක් ය කියලා පිංවත් 
ඔබලාට කවදානම් සතර සතිපට් ඨාන ධර්මයක් , අසුභයක්  
පිළිබඳ දැනීමක්  සකස් ෙවන්නද? මන්ද ඔබ සුබ සංඥාෙවන්මයි 
ෙම් ජීවිතය දකින්ෙන්. ෙම් කය දකින්ෙන්. මෙග් ශරීරය 
පිරිසිදුයි කියන නිත්ය සංඥාවමයි ඔබට වැෙඩන්ෙන්. අක�සල් 
සංස් කාර ෙහ්ත�ෙවන් මියයන සත්වෙයක්  නිසා, පිංවත් ඔබ 
අහිමි කරගන්නා වූ ශාසනෙය් අර්ථය ෙමාන තරම් විශාලද. 

ෙලාව්ත�රා බුදු සමිඳුන් ෙද්ශනා කළ ධර්මය ඉක් මවා යන්න 
එපා. එෙස් වුවෙහාත් නිර්මාංශ වුවද, මස්  මාළු වලට කෑදර 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


37 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

වුවද එය ප්රමාදයක් මය. නිර්මාංශ වීම ත�ළත්, මස්  මාළු 
අනුභවය ත�ළත් නිත්ය සැප ආත්මීය වශෙයන් දෘෂ්ඨිගත 
ෙවන්න එපා. 

ෙකෙනක්  මාස්  මාළු කනවා ශරීරය නිෙරෝගී, ශක් තිමත් 
කරගන්න. තව ෙකෙනක්  නිර්මාංශ ෙවනවා ශරිරය නිෙරෝගී, 
ශක් තිමත් කරගන්න. ෙම් කාරණා ෙදෙක්දීම ඔබ ත�ල 
වැෙඩන්ෙන් ආත්මීය දෘෂ්ඨියක් . ෙම් සා ෙශ්ර්ෂ්ඨ බුදුදහමක්  
අභියස දෘෂ්ඨි කාන්තාරවල අතරමං ෙවන්න එපා. පිංවත් ඔබ 
කල්ප සියක් ෙකෝටි ගණනාවක සිට, මස්  මාංශ අනුභව කරලා 
ඇති. සිංහෙයෝ, ෙකාටි, කිඹුල්ලු, මාළු ෙවලා අනුන්ෙග් මස්  අපි 
ෙකාච්චර කන්න ඇතිද? ඔෙබ් මස්  අනුන් ෙකාච්චර කන්න 
ඇතිද? මස්  මාංශ නිසා දෘෂ්ඨිගත ෙවලා ෙකාච්චර සතර 
අපායන්ට වැෙටන්න ඇතිද? බත්, පරිප්පු, ෙපාෙළාස් , මැල්ලුම්, 
තණෙකාළ ෙමාන තරම් කන්දරාවක්  අතීතෙය් අපි කන්න 
ඇතිද? 

ඒත් අපි ෙදෙගාල්ලන්ටම තවම සුගතියක්  නම් ෙවලා නැහැ. 
මැෙරන ෙලඩෙවන නැවත ඉපෙදන ස් වභාවෙයන්මයි 
සිටින්ෙන්. ෙකෙනක්  මස්  මාංශ වලට කැමතියි. තව ෙකෙනක්  
මස්  මාංශ වලට අකමැතියි. කැමැත්තත් , අකමැත්තත් විඳීම 
කියන ධර්මතාවෙය් කාසිෙය් ෙදපැත්ත වෙග්. ෙම් ෙදපැත්ත 
ත�ළින්ම ඔබ අල්ලාගන්ෙන් සංස් කාරමයි. සංස් කාර ඔබව 
රැෙගන යන්ෙන් භවයටමයි. මාළු කැබැල්ලක් , පරිප්පු ෙහාද්දක්  
කරන විකාරයක හැටි බලන්නෙකෝ. මනුෂ්යයාව ඇද දමන 
මුලාව ෙදස බලන්නෙකෝ. එමනිසා මින්පසු මාළු කැබැල්ල 
ෙදස, පරිප්පු ව්යංජනය ෙදස ෙනාව, ඒවා ෙකෙරහි ඔබ ත�ළ 
සකස් ෙවන තෘෂ්ණාව ෙදස බලන්න. තෘෂ්ණාවමයි දුක සකස්  
කරන්ෙන්. ෙම් ලැබුණු උත�ම් ජීවිතෙය්දී ධර්මාවෙබෝධය, 
සම්මාදිට් ඨිය උෙදසා ගමන් කිරීමට අවශ්ය ජවය ශක් තිය 
ශරීරයට ලබාගැනීම උෙදසාම ආහාර අනුභව කරන්න. මාළු 
කැබැල්ල ත�ළ මාළුෙවක්  ෙනාව, පරිප්පු ව්යංජනය ත�ළ පරිප්පු 
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ෙනාව, ඒවා අසූචියක් , වමනයක් , මුත්රා ෙකෝප්පයක් , රැධිරය 
ෙකෝප්පයක්  වශෙයන් දකින්න. ආහාරය ක�මක්  වුවද එහි ඵලය 
ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය, අනිත්ය බව සිතමින්ම, දකිමින්ම 
ඒවා ආහාරයට ගන්න. නිත්ය සංඥා, සැප සංඥා, ආත්මීය සංඥා 
මාළු නිසා ඇතිවුවද, පරිප්පු නිසා ඇතිවුවද ඒවා පිළීගඳ ඇති 
ෙකෙළස් ම බව දකින්න. 
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මංශයට ඇලී, මාංශයට ගැටී 
තවත් මස්  ෙගාඩක්  දරාෙගනම ඉපෙදමුද? 

(මස් මාංශ අනුභවය - 4) 

 
ෙමය සටහන් කරන භි�ුව ෙහටත් උදෑසන පාත්රය රැෙගන 
ගමට පිණ් ඩපාතය වඩිනු ඇත. එහිදී පාත්රයට බත් ටිකක�යි 
ෙපාල් සම්ෙබෝල ස් වල්පයක�යි ලැබුෙණාත් ඇති. එය භි�ුවට 
ෙහාඳටම ප්රමාණවත් පහුවදා උදෑසන දක් වාම. එය භි�ුව 
දකින්ෙන් බත් ෙහෝ ෙපාල් සම්ෙබෝල හැටියට ෙනාෙව්. කය 
පවත්වා ගැනීමට ලැබුණු පිළික�ල සහිතවූ ආහාරයක්  ෙලසය. 

මස් , මාළු, බත්, පරිප්පු, ෙපාෙලාස් .... ෙම්වා මුලාවූ ෙලෝකයාට 
බඩ පිෙරන්න දෘෂ්ඨි සපයන මාර කෑම වට් ෙටෝරැවයි. 
මාරයාෙග් ෙව්ටර්ලා රිදී බන්ෙද්සියක තබා ඔබට පිළිගන්වන 
මාරයාෙග් කෑම වට් ෙටෝරැව, විඳීෙමන් බැහැරෙකාට 
ප්රත්යාෙව්�ාෙවන් ආහාරයට ගන්න. ප්රත්යාෙව්�ාව යනු ෙම් 
ශරීරයත්, ආහාරයත් ෙදකම පිළික�ල් බව දකිමින්, ධර්ම 
මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම උෙදසා කය පවත්වාගැනීම අරමුණු 
ෙකාට ආහාර ගැනීමයි. 

පිංවත් ඔබෙග් දිවට ඵස් සය වන ආහාරය මස්  මාංශ වුවද, 
පරිප්පු වුවද, රසය-ග�ණය පිං- පව් කියන සංඥාවන්ෙගන් මිදී 
අනිත්යයි කියන සංඥාෙවන් දකින්නට උත්සහ ගන්න. පිංවත් 
ඔබ ඒවා ෙකෙරහි ඒවා ෙකෙරහි ඇතිවන කැමැත්ත 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


40 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

අකමැත්ත ඔෙබ් කර ෙනාෙගන, ධම්මානුපස් සනාවට 
භාරෙදන්න. එවිට ඵස් සය නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා, 
දෘෂ්ඨිෙයන් කිළිටිවුන සිත විදර්ශනාෙවන් විනිවිද දකින්නට 
හැකිෙව්වි. 

ෙකාෙහාම ගත්තත් තිරිසන් සංඥා අනත�රැදායකයි. තිරිසන් 
ෙලෝකය යනු අක�සල කර්මයන්ෙග් මව්බිමයි. අක�සල් මව්බිෙම් 
ඉපෙදන සෑම තිරිසන් සෙතක් ම, ෙපර ජීවිතෙය් සත්ව 
ඝාතකෙයක් මයි. පාපකාරී ජීවිත ගතකළ එම සත්ත්වයින්ට තම 
අක�සල් සංස් කාර විපාක ෙදන ධර්මතාවය අපට නවත්වන්න 
බැහැ. අපි සංස් කාරවලින් මිෙදන දිශාවටම ගමන් කරමු. 
පිංවත් ඔබ ව්යාපාර, රැකීර�ා කරමින් පංචශීලය තම නිත්ය 
ශීලය හැටියට සමාදන්ව ජීවත්ෙවන්න. ශීලයක්  සමාදන් වීමට 
ෙපර එම ශීලෙය් ඇති වටිනාකම ෙමෙනහි ෙකාට ශීලය 
ෙකෙරහි ෙගෞරවය සකස් ෙකාට ගන්න. කිසිම අවස් ථාවක 
සිල්පදයක අර්ථයට අඩු තක් ෙස්රැවක්  ෙදන්න එපා. ඔබට 
සිෙතනවානම් අද දවෙස් අදාළ සිල්පදය කිට් ටුෙව්ය කියලා, 
සමාදන් වන ශිල්පද කිට් ටු කරගන්නවාට වඩා, ශීලයට ඇති 
ෙගෞරවෙයන්ම එම සිල්පදය සමාදන් ෙනාවී සිටීම ෙයෙහකි. 
නිර්මාංශ වීම ෙහෝ මාංශ අනුභවය සිsල්පදයක්  ෙනාවන බව 
විශ්වාස කරන්න. බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර වදාළ 
ධර්මය අකීකරැ ආකාරෙයන් ගලපා ෙනාගන්න. එෙස් 
වුවෙහාත් නිරත�රැවම දෘෂ්ඨි මතවාදවල හිමිකරැෙවක� වීමට 
ඔබට සිදුවනු ඇත. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මස්  මාංශ 
ෙවෙළඳාම, මිනිසුන් ඇත�ළු සත්ත්ව ෙවළඳාම, අවි ආයුධ 
ෙවළඳාම, සුරා ෙවළඳාම සහ වස විශ ෙවෙළඳාම මිච්ජා ආජීවය 
වශෙයන්. ඉහත කාරණෙය්" අනිවර්යෙයන්ම මස්  මාලු 
ෙවළඳාම මිච්ජා ආජීවයට අසුෙවනවා. ඒ ගැන කිසිම සැකයක්  
නැහැ. හංදිෙය් ෙහෝටලෙය් මුදලාලි මහත්මයා මස්  පීරිසයක් , 
මාලු පිරිසියක්  විකිණීෙම්දී, බුරියානි එකක්  ෙකාත්ත� ෙරාටියක්  
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විකිණීෙම්දී පවා මිච්ඡා ආර්වයක්  සිද්ධ ෙවනවා. නමුත් 
ව්යාපාර, රැකිර�ා කරන, වගකීම් බහුල පිංවත�න්ලාෙග් නිත්ය 
ශීලය පංචශීලයයි. එම නිසා ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළින් පංචශීලය 
අර්ථවත් කරගන්න. එවිට ඔබ ෙහෝටලයක, මාලු ලෑල්ලක, 
ශීතකරණයක බහා මස්  මංශ ෙවළඳාම කරන විට ශිල්පදයක්  
බිඳගැනීමක්  ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමාකද ඔබ සමාදන්ව සිටින්ෙන් 
පංචශීලයයි. නමුත් මිච්ඡා ආජීවයක්  ඔබ අතින් සිද්ධෙවනවා. 
එය බුදුරජාණන්-වහන්ෙස් ඔබට එපා යෑයි ෙද්ශනා කළ 
කාරණයක් . නමුත් ගිහි පිංවත�න් පංචශීලය සමාදන්වීෙම්දී 
මිච්ඡා ආජීව කියලා සිල්පදයක්  සමාදන් ෙවන්ෙන් නැහැ. 
පිංවත් ඔබ උපක්රමශීලීව ධර්මය ජීවිතයට ගලපාගන්න. 

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ධර්මය ෙද්ශනා කර ඇත්ෙත් සියලුම 
සත්ත්වයන් ෙකෙරහි මහා කරැණාෙවනි. අෙප් ඉන්�ිය 
ධර්මයන්ෙග් වැඩීෙම් ෙනාවැඩීෙම් ස් වභාවය විවිධයි. ඒ නිසා 
හැෙමෝටම එකම තැන සිට ධර්මය දකින්න බැහැ. ෙහෝටල් 
ව්යාපාරයක්  කරන ෙකෙනක�ට, මාළු ලෑල්ලක් , ශීතකරණයක 
මස්  මාළු ෙවෙළඳාම කරන පිරිසකට අපි කීෙවාත් ඔබ මස්  
මාංශ විකිණීෙමන් කරන්ෙන් මහා වරදක් , ඔබ මහා 
දුස් ශීලෙයක් , ඔබ අනිවාර්යෙයන්ම නිරයට යනවා කියලා, එය 
මහා ෙ�ෝහිකමක්  ෙවනවා. සම්බුදු වදනට පටහැනි ප්රකාශයක්  
ෙවනවා. එෙහම වුෙණාත් අෙන් ඒ අසරණ වන ෙබෞද්ධයන් 
අන්යාගම්වලට යාවී. මිථ්යාදෘෂ්ඨික භාවයට පත්ෙව්වි. ඒ නිසා 
ඒ අයට කියන්නට තිෙබන්ෙන් පිංවත් ඔබලා පංචශීලය නිත්ය 
ශීලය හැටියට සමාදන්ව, රැකෙගන ඔෙබ් ව්යාපාරය කරන්න 
කියලා. එවිට පුළුවන් ඔවුන්ටත් ෙම් ධර්මෙය් සුර�ිතභාවයක්  
ලබාගන්න. එතැන" ඔවුන් අතින් සිල්පදයක්  බිෙඳන්ෙන් 
නැහැ. තමන් සමාදන්වූ පංච ශීලයට අෙගෞරවයක්  ෙවන්ෙන් 
නැහැ. නමුත් එම පිංවත�න්ට ශක් තිය තිබුෙණාත් මස්  මාංශ 
විකිණීම මිච්ජා ආජීවයක්  නිසා, ඉන් මිදී ජීවත්ෙවනවා කියලා 
තීරණයක්  ගන්න, එය ඔහුෙග් ජයග්රහණයක් . 
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එෙහම ෙනාවුනා කියලා ඔහු දුස් ශීලෙයක්  ෙනාෙව්. ෙමාකද 
ඔහු ෙතරැවන් සරණ ගිය පංචශීලය ක ෙගන ජීවත්වන 
සිල්වෙතක්  නිසා. ඔහුද ධර්මය ත�ළ සුර�ිතභාවය ලැබූෙවක් . 
වගකීම්වලින් බැඳුන ගිහි පිංවත�න්ලාෙග් නිත්ය ශීලය 
පංචශීලය කියලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරන්ෙන්. ඒ 
නිසා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ඉක් මවා ෙගාස්  ෙතරැවන් සරණ 
ගිය පංචශීලය ආර�ා කරෙගන ජීවත්ෙවන මනුෂ්යෙයක�ට 
දුස් ශීලයි කියන ෙචෝදනාව නගන්න ෙහාඳ නැහැ. පිංවත් ඔහුට 
තවදුරටත් ධර්මය ගැන සිතමින් , ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාව 
ඇතිකරගනිමින්, ශීලෙයන් ශක් තිමත් ෙවමින් ඉදිරියට 
පැමිණීමට, ඒ පැමිණීම ත�ළින්ම මිච්ඡා ආජීවෙයන් මිදීමට 
අවශ්ය රැකවරණය සත්පුරැෂභාවෙයන් යුත�ව ලබාෙදන්නට 
අපි පාර ෙපන්විය යුත� ෙවනවා. 

අවසාන වශෙයන්ද කියමි. පිංවත් ඔබ කැමතිනම් නිර්මාංශව 
ජීවත්ෙවන්න. කැමතිනම් මස්  මාංශ අනුභව කරන්න. මස්  
මාංශ කෑම, ෙනාකෑම ෙකෙනක�ට ශීලයක්  ෙනාවන නමුත් මස්  
මාංශ කෑම, ෙනාකෑම නිසා ඔබ තණ් sහාව, මාන්නය, දිට් ඨි 
සකස්  ෙකාටගතෙහාත් එය බලවත් මෙනෝ කර්මයක්  බව 
ෙහාඳින් සිහිපත් කර ගතයුත� ෙවනවා. මස් , මාංශ, නිර්මාංශ 
ෙලෝකයට අයිති ෙද්වල්. ෙලෝකයට අයිති ෙද්වල් ෙලෝකෙය්ම 
තිබීමට ඉඩහැර, ෙලෝකයට ඔබ බැෙඳන, රෑපය ෙකෙරහි ඔබ 
ඇතිකරගන්නා, ඔබ ත�ළ සකස්  ෙවන තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදන්න. 
මස්  මාංශ ෙකෙරහි සකස්  වුවද, නිර්මාංශ ෙකෙරහි සකස්  
වුවද තෘෂ්ණාව යනු දුෙකහි නිර්මාණකරැවාම බව දකින්න. 
ඔබ දරාෙගන සිටින ශරීරය නැමැති මස්  ෙගාෙඩ් හිමිකාරීත්වය 
ඔබට ලබාෙදන්ෙන් සංස් කාර ෙකෙරහි සකස් ෙකාට ගන්නා 
තෘෂ්ණාව නිසාම බව දකින්න. 

තිරිසන් සත�න්ෙග් මස අතහැර, පරිප්පු ව්යංජනෙය් රස 
අතහැර ශêරය නැමැති ඔෙබ් මස්  ෙගාෙඩන් මිදීෙම් මාර්ගය 
දකින්න. 
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එවිට ෙමතැන ඇත්ෙත් මස් , මාළු, පරිප්පු ප්රශ්නයක්  ෙනාව 
ඒවා ෙකෙරහි ඇතිකරගන්නා ඇලීෙම් ගැටීෙම් ප්රශ්නයක්  බව 
ඔබ දකිනු ඇත. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙගන් ෙද්වදත්ත හිමියන් මස්  
මාංශ වැළඳීම තහනම් කරන ෙලස කළ ඉල්ලීෙම්දී 
බුදුරජාණන්වහන් ෙස් ෙද්ශනා කෙළ් කැමැති ෙකෙනක්  
තමන්ට පූජා කරන මස්  වැළඳුවාෙව්, කැමති ෙකෙනක්  
නිර්මාංශව පිණ් ඩපාතය වැළඳුවාෙව් යන්නයි. 

එතැනයි ඇලීෙම්, ගැටීෙම් ස් වභාවෙයන් මිදුණු උෙප්�ාව. 
මධ්යම ප්රතිපදාව. අපි ඒ සම්මා සම්බුදු වදන ඉක් මවා යා යුත� 
නැහැ. එෙහම වුෙණාත් අපිට කවදාකවත් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙකෙරහි, ධර්මරත්නය, සංඝරත්නය ෙකෙරහි අචල 
ශ්රද්ධාවට එන්න බැහැ. ෙලෝකය ෙලෝකෙය් ස් වභාවෙයන් 
තිබුණාෙව්. පිංවත් ඔබ ධර්මෙය් ස් වභාවයට එන්න. මස්  මාංශ 
නිසා, ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනුව නැවත මස්  ෙගාඩකට 
බැසගන්න, ඵස් ස ආහාර, මෙනෝසංෙ◌ච්තනා ආහාර, 
විඤ්ඤාණ ආහාර යන ආහාර 3 ක්  බුදින ධර්මෙය් රැකවරණය 
අහිමි කරගත් පිංවෙතක්  ෙවන්න එපා. අපි සියලුම ෙදනා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් දරැෙවෝ. එමනිසා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා කළ ධර්මෙය් ඇෙසන් ෙලෝකය 
දකින්න. තමාෙග් කැමැත්ත, අකමැත්ත තමාට අයිති නැති 
ෙකාට, අනුන්ෙග් කැමැත්ත අකමැත්ත ඔබ ඔෙබ් කරගන්න 
එපා. ඒ ඔබ ඔෙබ් කරගන්ෙන් දුකයි. 
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ඔබ නැවත නැවතත් 
‘අ’ යන්නම ඉෙගන ගන්ෙන්ද 

(භාවනාවට ෙපර පළමු ෙකාටස) 
 

භාවනාව වර්තමානෙය් ෙබාෙහෝ ජනප්රිය මාතෘකාවක් . වයස්  
ෙභ්දයකින් ෙතාරව ෙදස්  විෙදස්  පිංවත�න් විශාල පිරිසක්  ෙම් 
ජනප්රිය මාතෘකාව ත�ළින් සැනසුම ෙසායනවා. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ජීවමානව වැඩ සිටින කාලෙය් දඹදිව 
මිනිසාෙග් විමුක් තිය අරමුණු ෙකාට ෙගාඩනඟාගත් මිථ්යා 
දෘෂ්ඨී හැට ෙදකක්  තිබුණු බව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ෙම් සෑම දෘෂ්ඨීයක්  ඇති වූෙය්, 
වර්ධනය වුෙණ්, මනුෂ්යයාෙග් ජීවිතවල සංකීර්ණභාවය වැඩි 
වුණ නිසා. 

සංකීර්ණභාවය කියන්ෙන් දුක වැඩිවීම කියන කාරණයයි. 
වර්තමාන සමාජය ත�ළද මනුෂ්යයාෙග් ජීවිතවල 
සංකීර්ණභාවය වැඩිවන්න, වැඩිවන්න සකස්  වන විකෘති 
සමාජීය, අධ්යාත්මික, පාරිසරික ස් වභාවයන් ෙහ්ත�ෙවන් 
මනුෂ්යයා නිරත�රැවම අසහනයට පත්ෙවනවා. ෙම් 
අසහනෙයන් මිදීමටත්, පිංවත�න්ලා වැඩි වැඩිෙයන් භාවනාවට 
ෙයාමුෙවනවා. ඉහත කාරණය නිසා ඔබ භාවනාවට ෙයාමු 
වනවා නම්, එම ෙහ්ත�ව සකස් වීම සඳහා බලපෑ සාධකයන්, 
ගැන පිංවත් ඔබ භාවනා කිරීමට ෙපර දැනුවත් ෙවන්න 
අවශ්යයි. ජීවිතයට බලපාන අසහනය නැමති ඵලය සකස් වීමට 
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ෙහ්ත� කාරණා වූ ධර්මතාවය කමටහනක්  ෙකාට ගත්ෙතාත්, 
පමණක් මයි, භාවනාවක්  ත�ළින් ඔබට සාර්ථක ප්රතිඵල 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. අප ජීවත්වන සමාජය ඉෙබ් 
සංකීර්ණභාවයට පත්වන්ෙන් නැහැ. සමාජෙය් සංකීර්ණභාවය 
කියන්ෙන් මනුෂ්යයාෙග් අධිෙව්ගී සිත�විලිවල ඵලයකි. සඳ 
පායා ඇති එක් තරා සුන්දර රාත්රියකදී අජාසත්ත රජත�මාට 
සිතිවිල්ලක්  පහලෙවනවා.ෙම් සුන්දර රාත්රිය වඩාත් අර්ථවත් 
ෙවන්න නම්, ධර්ම සාකච්ඡාවක්  කෙළාත් ෙහාඳයි කියලා 
රජත�මා ඇමැතිවරැන් කැඳවලා විමසනවා. ඒ සුන්දර රාත්රිෙය් 
අර්ථවත් ධර්මයක්  කිනම් ශෘස් තෘවරයක�ෙගන් ඇසුෙවාත් 
යහපත් ෙව්විද කියලා. ඇමැතිවරැන් තම තමන්ෙග් මතයන් 
ප්රකාශය කරන අතෙර් එක සිහිනුවන තිෙබන ඇමැතිවරෙයක්  
ප්රකාශ කරනවා. මෙග් අඹ වනෙයහි ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ප්රමුඛ පන්සියයක්  ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලා වැඩ 
සිටිනවා. භාග්යවත�න් වහන්ෙස්, පිංවත් මහ රජත�මාෙග් ෙම් 
සුන්දර රාත්රිය අර්ථවත් කරගැනීමට උත�ම් හමුවක් ම ෙව්ය 
කියලා. 

ඇමැතිවරයාෙග් පැහැදිළි කිරීම ගැන රජත�මා සත�ටුෙවලා. තම 
පිරිවර සමග අඹ වනයට ගමන් කරනවා. අඹ වනය ත�ළට 
පැමිණීයත්, කිසිවක�ෙග් කිවිසුමක්  පමණක�දු හඬක්  
ෙනාඇෙසන නිසා රජත�මා බියට පත් ෙවනවා. තම 
ඇමැතිවරයා ෙම් රාත්රිෙය් තමා මරා දැමීම සඳහා සැලසුමක්  
කළාද කියලා. පන්සියක්  ෙදනා සිටින තැනක අඩු වශෙයන් 
ක�ඩා ෙහෝ ශබ්දයක්  නැෙඟන්න ඕෙන්. 'ඔබ මට වංචා කළා 
ෙන්ද?' කියලා රජත�මා විමසනවා. ඇමැතිවරයා ප්රකාශ 
කරනවා අර ෙපෙනන ශාලාෙව් බුදු රජාණන් වහන්ෙස් ප්රමුඛ 
මහා සංඝරත්නය වැඩ සිටිනවා කියලා. රජත�මා සත�ට ප්රකාශ 
කරනවා. පන්සියයක්  මහා සංඝරත්නය වැඩ සිටින ස් ථානයක්  
ෙකෙස් නම් ෙම්සා නිහඬතාවයක්  ඇති වන්නද කියලා. ෙම් 
උත�ම් නිහඬතාවය ඒ උත�ම් ජීවිතවල ෙගාඩනැඟ�ණු 
සරලභාවය නිසාම හටගත් ස් වභාවයක් . පංච නීවරණ ජීවිතය 
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ත�ළින් යටපත් ෙවන්න, යටපත් ෙවන්න ජීවිතය සරලභාවයට 
පත් ෙවනවා. ෙම් සියල්ල ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්. ෙම් ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන් දකිමින් ඕෙන් අපි භාවනාවට ෙයාමු වන්න. 
මනුෂ්යයා රෑපයක්  ෙකෙරහි ඇති කරගත්, තෘෂ්ණාව වැඩි 
වන්න, වැඩිවන්න ඒවා අයිතිකර ගැනීමට උපක්රම ෙයාදනවා. 
ෙවෙහස ගන්නවා. අර්බුද, ගැටලු, තරගය.... ෙම් ෙහ්ත� ෙන්ද, 
සමාජෙය් සංකීර්ණභාවය හැටියට අපි දකින්ෙන්. මනුෂ්යයා 
තෘෂ්ණාව පසු පස හඹා යන්න හඹා යන්න දුක වැඩි ෙවනවා. 
සැප ෙසායන්නයි හඹා යන්ෙන්, නමුත් සකස්  ෙවන දුක? 
අප්රමාණ කැපවීම් කරලා සැපයක්  ලැබුණත්, එය ෙබාෙහෝම 
ෙකටි ආශ්වාදයක් . ඒ ආශ්වාදය අභිබවා ජරා ව්යාධි, මරණ, 
ෙශෝක පරෙද්ව නැගී සිටිනවා. පිංවත් ඔබ සිහිනුවනින් 
බලන්න. ෙලෝකය ෙමානතරම් අසාධාරණද කියලා. ප්රශ්නය 
තිෙබන්ෙන් ෙමතරම් අසාධාරණ ෙලෝකයකට ඔබ ෙමතරම් 
ආදරය කරන්ෙන් ඇයිද කියලා. පිංවත් ඔබට යෙමක්  
අසාධාරණයක්  කරනෙකාට ඔහුෙගන් මිදීයාමටයි ඔබ උත්සාහ 
ගන්ෙන්. නමුත් ඔබ ෙමතනදි ෙලෝකෙය් ෙකාටස් කරැෙවක්  
ෙවමිනුයි විසඳුම් ෙසායන්න උත්සාහ ගන්ෙන්. ෙමය හරියට 
වැරැද්ද තමා ත�ළ තබාෙගන අනුන් ත�ළින් වැරැදි ෙසායනවා 
වෙග් වැඩක් . ඔබ ත�ළින්ම සකස්  ෙවන තෘෂ්ණාව විසින්මයි. 
ෙම් අසහනය අසාධාරණය සකස් ෙකාට තිෙබන්ෙන්. 

පිංවත් ඔබ ෙමාන භාවනා ක්රමෙව්දයකට ෙයාමු වුණත්, දුක 
සකස්  කර තෘෂ්ණාව පිළිබඳව නිරැත�ව අවදිෙයන් සිටින්න 
ඕෙන්. ෙමාකද පිංවත් ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී පුරැදු ෙවන්න 
භාවනා කරනවා ෙනාෙව්, අතීත සංසාරික භව ගමෙන්දී, 
පිංවත් ඔබ සැෙවාම සමථ භාවනාව පුරැදු පුහුණු ෙකාට, 
ධාන්යලාභීන්ව අහසින් ගමන් කළ, පිරිසක් මයි. අතීතෙය් 
ඔබලා රෑපී අරෑපී බ් රහ්මතලවල ඉපදිලා අප්රමාණ සමාධිෙය් 
ආශ්වාදය කල්ප ගණන් විඳි පිරිසක් මයි. පිංවත් ඔබත් මමත් 
මනුෂ්ය ජීවිතවලදී ෛමත්රි භාවනා වඩලා මරණින් මත� කල්ප 
ගණන් බ්රහ්ම සම්පත් ලැබූ පිරිසක් මයි. අපි සැමෙග්ම යථාර්ථය 
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ෙම්ක තමයි. අතීතෙය් සමාධි භාවනාවන්ෙග් ආශ්වාදෙය් 
අසිරිෙයන්, සමාධිෙය් ෙලෝකය ජයගත් ඔබට, තමා ත�ළම දුක 
සකස්  කිරීමට ෙහ්ත� වන තෘෂ්ණාව හඳුනාගැනීමට තවම 
පුළුවන් ෙවලා නැහැ. ඒ නිසාම පිංවත් ඔබ වර්තමානෙය් 
නැවතත්, ස් වාමීන් වහන්ෙස්නමකෙගන්, ග�රැවරෙයක් ෙගන්, 
පතෙපාතින්, ෙසායනවා. විමසනවා. ෙකාෙහාමද ආශ්වාස 
ප්රාශ්වාසයට හිත ෙයාමු කරන්ෙන්. ෙකාෙහාමද විචාර විතර්ක 
සංසිෙඳන්ෙන්. ෙකාෙහාමද හුස් ම ෙදස බලා සිටින්ෙන්. 
ක�මක් ද ධ්යාන කියන්ෙන් කියලා. බලන්නෙකෝ. අවාසනාවක 
මහත, අතීත භවයන්හිද රෑපි, අරෑපි බ්රහ්මඵල ස් පර්ශ කළ අපි, 
තෘෂ්ණාව ගැන, ෙනාතකා හැරීම නිසාම, ෙම් නිෙම්ෂෙය්ත් 
නැවතත් ආනාපානසති භාවනාව වඩන හැටි 'අ' යන්ෙන් සිට 
ෙසායනවා. 

  

http://maharahathunwadimagaosse.org/


48 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

 
 
 
 
 

අතීත ශක් තීන් අවෙබෝධෙයන් 
ආෙයෝජනයට ගන්න 

(භාවනාවට ෙපර ෙදවන ෙකාටස) 
 

අතීත භව කාන්තාරෙය් ඔබ අයිති ෙකාටගත්, ෙද් ගැන නැවත 
නැවත කමටහනක්  ෙකාට ෙමෙනහි කරන්න. ඔබ අතීතෙය් 
ධ්යානලාභීන් ෙලස, අහසින් ගමන් කළ හැටි, දියමත ගමන් 
කළ හැටි, ෛමත්ර ධ්යාන ලබා මනුෂ්යයින් ෙදවියන් බ්රහ්මයින් 
වසඟයට ගත් හැටි, ෙමෙනහි කරන්න. ෙම් අතීත භවයන්හිදී 
ඔබ කළ ෙද්වල් ගැනයි ෙමෙනහි කරන්ෙන්. අතීතෙය් එෙහව් 
අසිරිමත් ෙකෙනක්  ඔබ, ආත්ම විශ්වාසය, ආත්ම ශක් තිය 
ෙම්වා ෙමෙනහි කරමින් වර්ධනය කරගන්න. ඔබ කවුද කියන 
කාරණය අතිෙශෝක් තිෙයන් ෙතාරව ඔබ දකින්න. ඔබ අතීත 
භවයන්හිදී නවත්වපු තැන ෙමෙනහි කරන්න. ඔබ ත�ළ 
සැඟවුණු අෙයෝමය ශක් තිය ෙමෙනහි කරමින් මත� ෙකාට 
ගන්න. පිංවත් ඔබට සුනීතට ෙසෝපාකට, කිසාෙගෝතමියට පිහිට 
වූවා ෙස් ඔබව ආශ්චර්යමත් ෙපළහර මත�ෙකාට දී සත්ය පසක්  
ෙකාට ෙදන්න. වර්තමානෙය් ජීවමාන ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණාන් 
වහන්ෙස් නමක්  නැහැ. ඒ නිසා ඔබ කවුද කියන කාරණය ඔබ 
ත�ළින්ම මත� ෙකාට ගන්න. මාන්නෙයන් ෙතාර වූ අෙයෝමය 
ආත්මශක් තියත් ඔබ ත�ළින්ම මත� ෙකාටෙගන, භාවනාවට 
ෙයාමු ෙවන්න. සමාධිෙය් ආශ්වාදය උෙදසා ෙනාව, 
ෙව්දනාෙව් නිෙරෝධය සඳහා ඉලක් කය ෙයාමු කරන්න. 
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අතීතෙය් ඔබ දිග්විජය කළ ධ්යාන ඵලයන් ගැන නැවත 
වර්තමානෙය් ෙමාෙහාතක්  ෙහෝ, තෘෂ්ණාව ඇති 
ෙනාකරගන්න. එවැනි සිත�විල්ලක්  සකස්  ෙවන ෙමාෙහාතක 
සත�රා තෘෂ්ණාව නිසා අරමුණු වන, සෑම රෑපයක් ම අනිත්ය 
සංඥාෙවන්ම ෙමෙනහි කරන්න. ෙකාතැනකවත් තෘෂ්ණාවට 
ඉඩක්  සකස්  කරන්න එපා. තෘෂ්ණාවට ඉඩක්  සකස්  කෙළාත් 
එහි ඵලය, දුකම බව දකින්න. අතීත භවයන්හිදී රෑපී අරෑපී 
බ්රහ්මතල ස් පර්ශ කිරීමට සමත් ධ්යාන ශක් තිය ඔබ ලැබූවත් 
එම සංස් කාරෙයෝ අනිත්ය බව ෙම් ෙමාෙහාෙත් ඔෙබ් ජීවිතය 
ත�ළින් දකින්න. 

යමක්  අනිත්ය නම්, එය දුකයි ෙන්ද? එෙස්නම් එම දුක පසුපස 
පරණ පුරැද්දට නැවත ෙනායන්න. ෙමය සටහන් කරන භි�ුව 
එක තත්පරයකදී ෙහෝ ධ්යාන අවස් ථාවක්  පිළිබඳ තෘෂ්ණාවක්  
සකස් ෙකාට ෙනාගත් බව කියමි. අනිත්යභාවයට පත්වන 
ධ්යානයන්, ධ්යාන ස් වභාවෙයන්ම තිෙබ්වී. නැතිෙව්වී. ඔබ ඒ 
දුක කරට ගන්න යන්න එපා. දුක ප්රෙයෝජනයට ෙගන සැබෑම 
සැපය ලබාෙදන මාර්ගයට අවතීර්ණ වන්න. පිංවත් ඔබ 
භාවනාවට ෙයාමුෙවන්ෙන් හුදු කායික මානසික විෙව්කයක්  
සකස් ෙකාට ගැනීමට නම් ඉහත අදහස්  ඔබට 
ෙනාගැලෙපනවා ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් එවැනි පිංවත�න් 
සිතන්න ඕෙන්, අනිත්යභාවයට පත්ෙවන විෙව්කයක්  උෙදසා, 
අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සමාධියක්  පසුපස යැම අර්ථයක්  
ෙනාවන බව. 

සමාජය සංකීර්ණභාවයට පත්කර ඇත්ෙත් තෘෂ්ණාව විසින්මයි. 
එම සංකීර්ණභාවෙයන් ඔබ ත�ළ සකස් ෙවන මානසික 
පීඩනෙයන් මිදීම සඳහා, ඔබ සමාධි භාවනාවක්  ෙකෙරහි 
තෘෂ්ණාව සකස් ෙකාටෙගන භාවනාවට ෙයාමුෙවනවා. එය 
ෙබාෙහාම ෙහාඳ ෙදයක් . නමුත් ෙමතැනදි ඔබ ද� නම්, ඔබ 
ත�ළ ඇතිවන මානසික පීඩනය සකස්  කෙළත් තෘෂ්ණාවයි, ඉන් 
මිදීමට සමාධිභාවනාවන් ෙකෙරහි සකස්  වුෙණත් 
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තෘෂ්ණාවමයි කියලා හිතන්න, ඒ ඔබ දකින්ෙන් තෘෂ්ණාෙවන් 
මිදීෙම් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයයි. ඔබ එක සිතිවිල්ලක්  
නුවනින් සකස් ෙකාටගත් සැනින්, අර්ථවත් ෙලස මාර්ගයට 
අවතීර්ණ ෙවනවා. ෙමාකද ඔබ අතීතෙය් රෑපී, අරෑපී සංඥා 
ස් පර්ශ කර අත්දැකීම් තිෙයන නිසා. ඒවා අනිත්යයි කියන 
සංඥාව මත�කරගැනීමට ඔබට අපහසු නැහැ. එෙස් 
ෙනාවුනෙහාත් ඔබ අතීත භවයන්හිදී පටලවාගත් ෙස්, ෙමවරද 
පටලවාගනු ඇත. භාවනා කිරීමට කැමැත්ත අත්යවශ්යය. 
එෙහත් ඔබෙග් සිත සමාධිමත් භාවයට පත්වූ සැනින්, එම 
කැමැත්ත අනිත්ය සංඥාවට ෙයාමුකිරීමට ඔබ ද� විය යුත�ය. 
කැමැත්ෙතත්, අකමැත්ෙතත් අනිත්යභාවය ඔබ විදර්ශනාවට 
ලක් කළ යුත�ය. ඒ නිසා අනිත්යභාවයට පත්ෙවන සමාධිමත් 
සිත උපෙයෝගිකරෙගන ප්රඥාෙව් ඇත්ත ෙසායායැමයි ඔබ කළ 
යුත්ෙත්. ඔබ අතීතෙය් ෙනාකළ එකම ෙදයත් එයමයි. එම 
නිසා අතීතෙය් ෙනාකළ එකම ෙදය වර්තමානෙය් කරන්න. 
තමා තමාව කමටහනක්  කරගන්න. 

දුර බලන්න අවශ්ය නැහැ. ළඟ බලන්න අවශ්යත් නැහැ. තමා 
තමා ෙදස බලන්න. ෙමාකද ඔබ ෙගාඩනගාගත් ෙලෝකය 
තිෙබන්ෙන් තමා ත�ළ නිසා. තෘෂ්ණාව නිසා තමා ත�ළ තමා 
සකස් ෙකාටෙගන ඇති ෙලෝකය ෙදස බලන්න. ඒ ෙලෝකය ත�ළ 
ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස, කය තිෙබනවා. ඒ ෙලෝකය ත�ළ 
ඉර, හඳ, තරැ, අම්මා, තාත්තා, දරැවා සිටිනවා. ඔබ ෙම් 
සියල්ල මෙග් ෙලෝකය ත�ළ බැඳෙගන සිටින්ෙන් තෘෂ්ණාව 
නැමැති යදමින්. තෘෂ්ණාව නැමැති සංසාරයක්  පුරාවට 
ශක් තිමත්ව වැඩුණු යදම ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ගමන්කර 
සිඳ දමා ගතෙහාත් ඔබට ඉහත ෙලෝකය අතහැෙරනවා. 

නමුත් රහතන් වහන්ෙස්ටත් ඇසක් , කනක් , දිවක් , නාසයක් , 
මනසක් , කයක්  තිෙබනවා. අහස, ෙපාෙළාව, අම්මා, තාත්තා 
ඉන්නවා. නමුත් ෙම්වා මෙග් කරගත් තෘෂ්ණාව �යෙවලා. 
ෙලෝකයට අයිති දුෙකන් නිදහස්  ෙවලා. ඔබ භාවනා කිරීමට 
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ෙපර, දුකත්, දුකට ෙහ්ත�වත් ෙවන්ෙකාට හඳුනාගන්න. ෙම් 
ෙදවල් ෙමෙනහි කරන්න පිංවත් ඔබට එරමිනියා ෙගාතාෙගන 
ඉන්න අවශ්යම නැහැ. විෙව්ක සෑම ෙමාෙහාතකම ෙම් 
කාරණා ගැන ෙමෙනහි කරන්න. 
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සිත තැන්පත් ෙනාවීමත් 
භාවනාවට ආෙයෝජනයක්  කරගන්න 

(භාවනාවට ෙපර ෙතවන ෙකාටස) 
 

ආනාපාන සති භාවනාව කරන්න සුදුසු ඉරියව්වකින් 
වාඩිවුනාට පස් ෙස් පිංවත�න් විශාල පිරිසකට තිෙබන ප්රශ්නයක්  
තමයි ආශ්වාස ප්රශ්වාසෙය් සිත ෙනාපිහිටා භාහිර අරමුණක්  
ඔස් ෙස් සිත දිවයැම. ෙමතැනදී ඔබ ෙනාසන්සුන් ෙවන්න 
පුළුවන්. අලසෙවන්න පුළුවන්. භාවනාව ෙකෙරහි උදාසීන 
ෙවන්න පුළුවන්. ෙම් සියල්ල ඔබ ත�ළ සකස් ෙවන්ෙන් පංච 
නීවරණ වශෙයන්. අරමුණු ෙව්ගෙයන් සකස්  ෙවනවාය 
කියන්ෙන්, ඔබ ත�ළ ඇලීම් ගැටීම්වල ස් වභාවය වැඩිය කියන 
කාරණයයි. 

ෙමතැනදී ඔබ ඇෙලන්ෙන් ෙහෝ ගැෙටන්ෙන් රෑපයකට. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා සිත 
මාරයාය කියලා. එෙහම නම් ඔබ ද� ෙවන්න ඕෙන් 
තැනපත්භාවෙයන් ෙතාර ඔෙබ් සිත මාරයා වශෙයන් දකින්න. 
දැන් ෙම් මාරයා තමයි ඔබට බාධා කරන්ෙන්, සිත 
සමාධිමත්භාවයට පත්වන්නට ඉඩ ෙනාදී. ෙම් හඳුනාගැනීම 
ඔබ කළාට පස් ෙස් ආනාපානසති භාවනාෙවන් සිත බැහැර 
කරලා විෙව්කීව, ෙව්ගවත් සිතිවිලි ෙදස බලා සිටින්න. 
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ඔබට ධර්ම මාර්ගෙය් අවෙබෝධය කරා යැම වැළැක් වීමට 
මාරයා උපක්රමශීලී ෙවනෙකාට ඔබ ද� ෙවන්න ඕෙන් 
මාරයාට වඩා උපක්රමශීලී වීමට. මාරයාට මාර ධර්මෙයන්ම 
විරැද්ධ දිශාවට යැමට මාර සිත රැවැට් ටීමට ඔබ ද� විය 
යුත�යි. විෙව්කීව වාඩිෙවලා ෙව්ගෙයන් අරමුණු ගලාෙගන එන 
සැටි බලා සිටින්න. ඒවාෙය් ඇතිවීමත්, වැනසීමත්, එම සිතිවිලි 
සකස් ෙවන ෙව්ගවත්භාවයත් දකිමින් ඔබ ඔබට ෙචෝදනා 
කරගන්න. ගැෙටන්න එපා. ඔබ තව තව ප්රෙබෝධමත්ව සිතිවිලි 
ෙදස බලන්න. සිතිවිලි සකස් වීෙම් ෙව්ගවත්භාවය කියන්ෙන් 
මාරයාෙග් ෙව්ගය බව දකින්න. ෙම් ෙව්ගවත්භාවෙය් ෙව්ගයට 
සමාන ෙව්ගයකින් මාරයාෙග් ෙලෝකෙය් නැවත උපතකට 
අවශ්ය සංස් කාර ධර්මයන් තමන් රැස් ෙකාට ගන්නා බව 
දකින්න. ඔෙබ් සිතිවිලි ඇලීම්, ගැටීම් ඔස් ෙස් ෙව්ගවත් 
ෙවනවාය කියන්ෙන් අනාගත දුක්  උෙදසා ෙව්ගවත්ව සංස් කාර 
රැස් කිරීම බව දකින්න. ඔබ මුලින්ම භාවනාවට වාඩි වුෙණ් 
ආනාපාන සති භාවනාව කරන්නයි. සිත තැන්පත් කරගන්න 
බැරිව ගියා. නමුත් ඔෙබ් ද�භාවය නිසා දැන් ක�මක් ද 
සිද්ධෙවන්ෙන්. ධම්මානුපස් සනාවයි, ෙව්දනානුපස් සනාවයි, 
චිත්තානුපස් සනාවයි වැෙඩන්ෙන්. 

ඔබ සිෙත් සකස් ෙවන ෙගාරහැඩි චංචල සිතිවිලි ෙදස බලා 
සිටියදී එම සිතිවිලිවල චපල බව, රාගික බව, තෘෂ්ණාධික බව, 
ෛමත්රසහගත බව. ෙම්වා ෙදයාකාරයක සිතිවිලි. ඒවාෙය් 
ඇතිවීම, නැතිවීම දකිනෙකාට ඔබ ත�ළ වැෙඩන්ෙන් 
විදර්ශනාවයි. ඔබ විනිවිද දකිනවා, සිත විමර්ශනයට 
ලක් කරනවා. ෙමෙහම තමයි ඔබ මාර ධර්මයන්ට පහරදිය 
යුත්ෙත්. 

මුලින්ම ඔබ ආනාපාන සති භාවනාව කරන්න ගිහින් පංච 
නීවරණ නිසා එයට අවස් ථාව ලැබුෙණ් නැහැ. ඔබ ද� වුණා 
එම බාධකය වඩාත් ඉහළ ජයග්රහණයක්  කරා ඔසවා ගන්න. ඒ 
කියන්ෙන් විදර්ශනාවට සිත ෙයාමුකරන්න. ෙම් ද�භාවය ඔබ 
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ලබන්න නම්, සිත කියන්ෙන් මාරයාය කියන කාරණය 
කමටහනක්  ෙලස ජීවිතයට එකත�කරගන්න ඕෙන්. එෙහම 
එකත�කර ගතෙහාත් ඔබට පුළුවන් භාවනාවට එෙරහිව එන 
පංච නීවරණයන් ෙලෙහසිෙයන් යටපත්ෙකාට දමන්න. 

ඔබ උදාහරණයක්  හැටියට හිතන්න, භාවනාව කියන්ෙන් 
ක්රීඩාවක් ය කියලා. ඔෙබ් ප්රතිවාදියා තමයි මාරයා. ප්රතිවාදියා 
නිරත�රැවම උපක්රම ෙයාදන්ෙන් ඔබව පරාජයෙකාට, තමා 
ජයගන්න. ෙමතැනදී ප්රතිවාදියා ඔබට එල්ල කරන උපක්රමය 
තමයි පංච නීවරණ. පංචනීවරණ වලින් මාරයා ඔබට දමා 
ගසද්දී, ඔබට තිෙබන්ෙන් සංසුන් ඉරියව්ෙවන් මාරයාෙග් 
ඉරියව් ෙදස බලා සිටීම පමණයි. ඔෙබ් දැවීයැම ගැන ඔබ 
සිතන්න එපා. පරාජය ජයග්රහණය ගැන ඔබ සිතිය යුත� නැහැ. 
ෙමාකද පරාජයත්, ජයග්රහණයත් යන ෙදකම අනිත්යභාවයට 
පත්වන ධර්මතාවයන්. ඒවා අයිති මාරයාටයි. ඔබ ෙම් උත්සහ 
ගන්ෙන් ජය පරාජය ෙදකින්ම මිදී අවෙබෝධෙයන් නිදහස 
ලබාගැනීමටය. අවෙබෝධෙයන් නිදහස්  වීම යනු ධර්මෙය් 
අර්ථයයි. 

ඔබ ෙම් ක්රමෙව්දය ෙයාදාගනිමින් ආර�ා ෙවන තරමට, 
මාරායාට හතිවැෙටන බව ඔබ දැනගත යුත�ය. පිංවත් ඔබ 
ෙව්ගවත්ව ඇතිවන අරමුණු ෙදස, ඒවා ඇතිවීම, නැතිවීම ෙදස 
බලා සිටින්න. මද සිනහ පහළකරමින් දකින්න. ප්රෙබෝධමත්ව 
දකින්න. මාර ධර්මයන් ෙහ්ත�ෙවන් ෙමාෙහාතක්  ෙහෝ කම්පා 
ෙනාවන්න. පසුතැවිලි ෙනාවන්න. ෙකෙළස්  විඩාවට 
පත්ෙකාට, තැන්පත් සිතක්  සකස් ෙකාටෙගන නැවත අවශ්ය 
භාවනාවට ෙයාමුවන්න. 

ෙමානම ෙහ්ත�වකින්වත් ෙමය ෙමෙස් වියයුත�යි කියා දෘෂ්ටිගත 
වන්න එපා. කාලසටහන් සාදාෙගන භාවනාවට ෙයාමුෙවන්න 
එපා. සියලු සංස් කාරෙයෝ අනිත්යයි කියමින්, දකිමින් 
භාවනාවට ෙයාමුවන්න. පිංවත් ඔබ භාවනා කරන විට 
ඉදිරියට එන පංච නීවරණයන්ෙග් ස් වභාවය මත ඔෙබ් 
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ක්රමෙව්දයන් ෙවනස්  කරගැනීමට ද� ෙවන්න. එෙහම 
ක්රමෙව්දයන් ෙවනස්  කරගැනීමට ඔබ අද� වුවෙහාත් ඔබ 
ත�ළ ඇතිවන ගැටලුවලදී ඔබ ගැෙටනවා. එය හරිම 
අවාසනාවක් . ඔබ ෙම් ඇලීම හැටියටත්, ගැටීම හැටියටත් 
අත්දකින්ෙන් ධම්මානුලපස් සනාවයි. ෙව්දනානුපස් සනාවයි. 
නමුත් ඔබ ෙම් උත�ම් විදර්ශනා දැක් ම අතහැරලා, මගහැරලා 
ධර්මයත් සමග ගැෙටන දිශාවට ෙයාමුෙවනවා. ධර්මය ඔබට 
ස් පර්ශ ෙවන්ෙන් ගැෙටන්න ෙනෙවයි. අවෙබෝධ කරගන්නයි. 

ෙමය සටහන් තබන භි�ුව ලැබූ යම් අවෙබෝධයක්  ෙවත්නම්, 
ඒ අවෙබෝධයට මෙහෝපකාරී වූෙය් සිෙත් ඇතිවූ ඇලීම්, ගැටීම් 
ස් වභාවයන්ෙග් තීව්රභාවයන්මය. මාරධර්මයන් නිසා භි�ුවෙග් 
සිෙත් ඇති වූ ඇලීෙම්, ගැටීෙම් ස් වභාවයන් ෙදස 
ධර්මානුක�ලව විදර්ශනා ඥානෙයන් බලමින් එම ඇලීම් ගැටීම් 
මෙග් කර ෙනාෙගන, ඒවාෙය් නිර්මාතෘවරයා ෙදසටම එල්ල 
කිරීමට භි�ුව ද� විය .එම ක්රියාවලිය ෙකාෙතක්  සු�ම, ද� 
ආකාරයට භි�ුව කළාද කිවෙහාත් අවසානෙය්දී, මාරයාෙග්ම 
ඇලීෙම් ගැටීෙම් ස් වභාවය තීව් රවී, මාරයා අමතක ෙනාවන 
පාඩමක්  භි�ුව ෙවතින් ඉෙගන ගත්ෙත්ය. ඔහු දැන් බියට 
පත්වී හමාරය. ඔහු බියට පත්කෙළ් ඔහුෙග් ධර්මතාවයන් මෙග් 
කර ෙනාෙගන, ඔහුටම ෙපරළා යෑවීම නිසාය. ෙපරලා ගැසීම 
ෙනාෙව්. ෙපරළා යෑවීම නිසය. ෙපරලා ගැසීම යනු මාරයා 
සත�ටුවන ෙදයයි. ෙමාකද එතැන ඇත්ෙත් ගැටීමයි, 
ව්යාපාදයයි. මාර ධර්මයන් පැමිණි විලසින්ම ෙපරළා යෑවීම 
මාරයා ගැෙටන ස් වභාවයයි. මාරයා පීඩාවට පත්කරන 
ස් වභාවයයි. 
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අක�සලය යටපත් කරන්න 
අමනුෂ්යයා අනිත්ය ෙලස දකින්න 

(භාවනාවට ෙපර සිව්වන ෙකාටස) 
 

භි�ුව හමුවීමට පැමිණි වෙයෝවෘද්ධ යුවලක්  ප්රකාශ කෙළ් 
තමන් තරැණ කාලෙය් කර්මය, කර්මඵලය ගැන ෙනාදැනීම 
නිසා, විවාහ වූ අලුත අනවශ්ය පිළිසිඳගැනීමක්  යෑයි සිතා, 
දරැෙවක්  ගබ්සා ෙකරෑ බවත්, එම සිද්ධිය දැන් නිරත�රැවම 
මතකයට නැෙගන බවත්ය. 

එවිට භි�ුව ප්රකාශ කෙළ්, එම සිද්ධිය ඔබලාෙග් මනසට 
නිතර පැමිෙණනවා නම් එය භයානක බවයි. ෙමාකද යම් 
දවසක තමන් මියයන ෙමාෙහාෙත්, එවැනි ප්රබල අක�සලයක්  
මතකයට පැමිණීෙම් ප්රවණතාව වැඩි නිසා. භි�ුව එම 
වෙයෝවෘද්ධ ෙදපළට ප්රකාශ කෙළ්, ඔබ ෙදපළ වර්තමානෙය් 
ෙහාඳින් ෙතරැවන් සරණ පිහිටා ශිල්පද ආර�ාකරෙගන 
ජීවත්වන නිසා, එම ශක් තිය උපෙයෝගී කරෙගන අතීත 
අක�සලය යටපත්ෙකාට දමන ෙලසයි. 

එෙහත් එම යුවල ප්රකාශ කරනවා, ෙකාෙතක්  අමතක කරන්න 
උත්සාහ කළත් එය මතකයට එනවා කියලා. එවිට භි�ුව 
ප්රකාශ කෙළ්, එෙස්නම් ඔබලා එම අක�සලය යටපත් කිරීම 
සඳහා ඊට වඩා ශක් තිමත් ක�සලයක්  සිදුකරගන්නා ෙලසයි. 
ඔබ ෙදෙදනා ළමා ෙරෝහලට ෙගාස්  එහි ෙන්වාසිකව 
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ප්රතිකාරගන්නා මරණාසන්න තත්ත්වෙය් දරැවන් 
කිහිපෙදෙනක්  වරින් වර ෙතෝරාෙගන, එම දරැවන් මරණෙයන් 
ෙබ්රාගැනීමට අවශ්ය ෙබෙහත්, ප්රතිකාර, සියලු වියහියදම් 
දරන්න කියලා. ඔෙබ් උත්සාහෙයන් එම දරැවන් මරණෙයන් 
ෙබ්රාගත්තාට පසුව, තමන් මරණයට පත්වීමට ගිය දරැෙවක්  
ෙබ්රාගත්තාය කියලා ඔබ ත�ළ ඇතිවන ශක් තිමත් ක�සල් සිත 
ප්රෙයෝජනයට ෙගන, දරැෙවක්  ගබ්සා කළාය කියලා ඔෙබ් 
මතකයට නැෙගන අතීතෙය් සිදුවූ කර්මය යටපත් කර අමතක 
කර දමන්නය කියලා. 

ෙච්තනාවයි කර්මයට මුල්ෙවන්ෙන්. අතීත අක�සල් කර්මය, 
වර්තමාන ක�සල් කර්මෙයන් යටපත් කළාය කියනා 
ෙ◌ච්තනාව ඇතිකරගැනීමට ඔබ ද� ෙවන්න කියලා. එවැනි 
මරණාසන්න දරැවන් මරණෙයන් ෙබ්රාෙගන ඔබ අදාළ පිංකම 
කළාට පස් ෙසත්, ඔබලා අතින් සිදුවූ එම අක�සලය නැවත, 
නැවත මතකයට ගන්නවා නම් ඒ ඔෙබ් අද�භාවයයි. එම 
නිසා අතීත අක�සල්, වර්තමාන ක�සල් ධර්මයන්ෙගන් 
යටපත්ෙකාට නැගී සිටීමට ඔබ ද� විය යුත�යි. සෑම විටම 
ෙ◌ච්තනාෙව් හැඩරැව අනුවයි විඤ්ඤාණය සකස් ෙවන්ෙන් 
කියන කාරණය පැහැදිලි කරෙදන්නයි ඉහත කාරණය සඳහන් 
කෙළ්. 

සමහර පිංවත�න් සිටිනවා අතීතෙය් තමන් අතින් සිදුවූ වැරදි 
ගැන පසුතැෙවන අය. අතීතෙය් කළ වැරදි ගැන 
පසුතැවීෙමන් තව තවත් අක�සල්මයි සිදුවන්ෙන්. එනිසා ඔබ 
ද�ෙවන්න, හැකිතාක්  ක�සල් සිදුකරමින් අතීත අක�සල් 
යටපත්ෙකාට දමන්න. ෙමතැනදී ආනන්තරීය පාපකර්ම 
ඇත�ළුව යටපත් කිරීමට ෙනාහැකි අක�සල් තිෙබනවා. ඔබ 
අතින් සිදුවූ ක�මන අක�සල් කර්ම තිබුණද, දැනුවත්ව ෙහෝ 
අනවෙබෝධය නිසා ඇති වූ වරදවල් තිබුණද, ෙවච්ච ෙද් ගැන, 
අතීතයට ගිය ෙද් ගැන පසුතැවිලි ෙනාවී වර්තමානෙය් 
නිවැරදිව ජීවත්ෙවන්න ද�ෙවන්න. 
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භාවනා කිරීමට ෙයාමුවන පිංවත�න් අතීතෙය් සිදුවූ සිදුවීම්, 
ක්රියාකාරකම් නිරත�රැවම මතකයට ගලාඒෙමන් සිත 
විසිෙරනවා. පිංවත් ඔබ ශීලෙයන් ශක් තිමත් නම්, ඒ කියන්ෙන් 
ඔබ ත�ළ ඉන්�ිය සංවරය තිෙබනවා. හිරි ඔතප් ෙදක 
තිෙබනවා. ෙමතැනදි 'හිරි ඔතප්' කියන්ෙන් ඔබ සතර අපායට 
වැෙටන්නට තිෙබන ලැඡ්ජා බය ෙදක. භාවනාවක්  සාර්ථක 
කරගැනීමට ඉහත කාරණය අත්යවශ්ය ෙවනවා. ෙමතැනින් 
තමයි සංසාර බය සකස් කර ෙදන්ෙන්, භවෙයන් ගැලවිලා 
යන්නට. සතර අපාෙය් නැවත උපතක්  ලැබුෙවාත්, එය 
ෙමානතරම් දුකක් ද, ලැ-ජාවක් ද, ක�මන ගැලවීමක් ද? 

ෙම් දුක ගැන නුවණින් ෙමෙනහි කරමින් අසංවර ඔෙබ් සිත 
භාවනාවට ෙපර නිශ්චල කරගන්න. අතීතෙය් ඔබ හරෙකක් , 
ඌෙරක්  ෙලස ඉපදිලා, අනුන් ඔබව මරාෙගන කෑ හැටි, 
ෙප්ර්තයින් හැටියට උපත ලබලා, නිර්වස් ත්රව, ක�සට අහරක්  
නැතිව, ශරීරය ක�ණුෙවලා, වනෙවලා.... , ඉඩකඩම්වලට 
තෘෂ්ණාෙවන් බැඳිලා, මරණින් මත� එම ඉඩෙම්ම ගල් 
ෙප්ර්තයින්, බහිරවයින්, භ�ත ෙගම්බන් ෙලස ඔබත් මමත් ගත 
කළ ජීවිත ගැන ෙමෙනහි කරන්න. නිරයට වැටී, ගින්දර, 
ෙලෝදිය, ගිනි අඟ�රැ මතින් ඔබව දැවුණු පිච්චුණු හැටි ෙමෙනහි 
කරන්න. ෙම්වා ගැන ඔබ ලැජ්ජාෙවන්න එපා. එෙහම 
ලැජ්ජාවක්  ඔබට සකස් වුණෙහාත් එයට කියන වචනය, 
ලැජ්ජාව ෙනාව ‘සක් කාය දිට් ටිය’ බව ෙහාඳින් නුවණින් 
දකින්න. යෙමක්  ත�ළ සක් කාය දිට් ටිය සකස් ෙවනවා නම් ඔහු 
ෙහෝ ඇය, තවම මාරයාෙග් අත්සන් සහිත සතර අපාෙය් බදු 
ගිවිසුම අහවර ෙනාකළ ෙකෙනක්  බව සිතන්න. සතර අපාෙය් 
අයිතිය පිළිබඳ බදු ගිවිසුම පස්  අවුරැදු ෙහෝ අනූනව අවුරැදු 
බදු ගිවිසුම් ෙනාව, කල්ප ගණන් දීර්ඝ කාලයක්  සඳහා ලියන 
බදු ගිවිසුම්ය. එහි ‘බදුෙදන්නා’ වශෙයන් මාරයාත්, ‘බදුගන්නා’ 
වශෙයන් ඔබත් අත්සන් ෙකාට ඇත. ෙමය තවත් නිරවුල් 
වශෙයන් කියනවා නම්, මාරයා වශෙයන් ඔබ ත�ළ ඇති ජන්ද 
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රාගයත්, එම ජන්ද රාගය නිසා ඔබ ත�ළ ඇතිවන සක් කාය 
දිට් ටිය බදුකරැ වශෙයනුත් දැක් විය හැකිය. 

සතර අපාෙය් සත්ත්වයා විඳින දුක ගැන අවෙබෝධයකින් 
ෙතාරව, සතර අපාෙයන් මිදීම යනු ප්රශ්නාර්ථයකි. තිරිසන්, 
ෙප්ර්ත, නිරය, අසුර ෙලෝකෙය් දුක්  විඳින සෑම සත්වෙයක් ම, 
ෙපර ජීවිතයකදී ඔබත් මමත් වැනි මනුෂ්යෙයක් ම බව සිහිපත් 
කරගන්න. ඔබ තිරිසන් සෙතක්  දුටුවෙහාත් එම තිරිසන් 
සතාෙග් රෑපය ත�ළින් දුසිල්වත් මනුෂ්යෙයක�ෙග් රෑපයක්  
සිතින් මවාගන්න ද�ෙවන්න. ඔබ ෙප්ර්තයක�ෙග් රෑපයක්  
දුටුවෙහාත්, මසුරැබවින් යුත් මිනිසක�ෙග් රෑපයක්  එම රෑපය 
ත�ළින් මත�කරගැනීමට ද�ෙවන්න. 

ෙම්වා භාවනාව ක්රමවත්ව වඩවා ගැනීමට අවශ්ය උපක්රමය. 
ෙම් උපක්රම මාරයාට එෙරහිවමය. සමාජෙයන් ආශ්වාදය 
නැමැති සුදු පිරැවටෙයන්, මාරයා, සතර අපාය ඔෙබන් 
වසන්ෙකාට, සතර අපාෙය් ජීවත්වන ෙප්ර්ත රෑප, අමනුෂ්ය රෑප 
ෙපන්වා ඔබව ෙනාමග යවනෙකාට, එම සුදුපිරැවටය විනිවිද 
සතර අපාෙය් අනත�ර දැකීමට ඔබ ද� විය යුත�ය. සමාධි 
භාවනාෙව්දී ඔබට හමුෙවන අමනුෂ්ය රෑප, රෑපෙය් අනිත්ය 
දකිමින්, ඇති වූ ස් වභාවෙයන්ම අනිත්යභාවයට පත්වීමට 
ඉඩහරින්න. එම අමනුෂ්ය රෑපයන් ෙකෙරහි ආශ්වාදයක්  
සකස් ෙකාටගන්න එපා. සමහර පිංවත�න් එම අමනුෂ්ය රෑප 
දැකගැනීමට හැකිවීම ආශ්වාදයක්  ෙලසින් ෙගන එම 
ආශ්වාදෙය් බැඳී,සතර අපාෙය් ජීවත්ෙවන සත්වෙයක්  නිසා 
භාවනාෙව් සැබෑ අර්ථය අහිමිකරගන්නවා. 

භාවනා කරන විට ඔබට දර්ශනය වන අමනුෂ්ය රෑප, ෙබාෙහෝ 
අවස් ථාවල ඔබ ෙනාදන්නා වූ අතීත ජීවිතවල ඥාති ෙප්ර්තයින්. 
ඔබ එම ෙප්ර්තයින් කවුරැන්දැයි කියා ෙනාදන්නවා වුණත් එම 
ෙප්ර්තයින් ඔබව දන්නවා. ඒ අය සතර අපාෙය් ජීවත්වන පිං 
මඳ පිනට අකමැති පිරිසක් . ඒ පිනට අකමැති ෙප්ර්තයින් 
කැමති නැහැ ඔබ භාවනා කරනවට. ඔබ සතර අපාෙයන් 
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මිෙදනවට. එම ෙප්රත පිරිස්  උත්සාහගන්ෙන් තම ඥාති පිරිසත් 
තමන්ෙග් ෙගාඩටම ඈඳාගන්නයි. ඔබ ඒ අයෙගන් මිදී 
සුගතියට යනවට ඒ අය කැමති නැහැ. එම නිසා ෙමවැනි 
අමනුෂ්ය රෑප මාරයා වශෙයන් හඳුනාෙගන, අනිත්ය දැකීමට 
ඔබ ද� විය යුත�යි. එෙස් ෙනාවුන ෙහාත් එම අමනුෂ්ය පිරිස්  
නැවත නැවත විවිධ ෙප්ර්තයන් ඔබ ඉදිරියට පමුණුවනු ඇත. 
ෙමම ක්රියාවන් ධර්මය ෙනාදන්නා අමනුෂ්යයන්ෙග් 
අසත්පුරැෂභාවයන්ය. පිංවත් ඔබ ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නම් 
අමනුෂ්යෙයක�ට ඔබට කළහැකි ෙදයක්  ෙනාමැති බවට 
ධර්මෙය් නාමෙයන් ඔබ ත�ළ විශ්වාසයක්  තිබිය යුත�ය. හැබැයි 
එම ශීලය තණ් හා, මාන්න, දිට් ට් වලින් අපිරිසිදු ෙනාවිය යුත�ය. 
ෙමවැනි කරැණු නිරාකරණය කරගැනීමට අදාළ පිංවතා ත�ළ 
නිහතමානීකම අත්යවශ්යෙයන් තිබිය යුත�ය. 
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භවය යනු කඳුළු සාගරයකැයි 
නුවණින් දකින දා.. 

(භාවනාවට ෙපර පස්වන ෙකාටස) 
 

සමාධිය ගැන කථා කිරීෙම්දී ෙකාතැනකින් ෙහෝ මත�වී එන්ෙන් 
ශීලෙය්ම ශක් තියයි. ශීලෙය් දුර්වලභාවය නිසාමයි සතර අපාය 
නිර්මාණය වී තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙහ්ත�ව නිසාම පිංවත් ඔබ 
භාවනාවට ෙපර ශීලය ගැනත්, සතර අපාය ගැනත් 
පූර්වකෘත්යයක්  ෙලස මතක්  කරන්න. 

ෙම් ෙලෝකෙය් යම් මනුෂ්යෙයක් , ෙදවිෙයක් , බ්රහ්මෙයක්  
චත�රාර්ය සත්ය, අරහත් ඥානය අවෙබෝධ කරගැනීමට 
ෙමාෙහාතකට ෙපරාත�ව ඉහළ සමාධි තලයකදී තම 
අනුදැනුමකින් ෙතාරවම පූර්ෙව් නිවාසානුස් සති ඥානය 
ඇතිෙවනවා. ඒ කියන්ෙන් ෙපර ආත්මභාවය දැකීෙම් ඥානයයි. 
තමා ඉපදී සිටි ෙපර ආත්මභාවයන් දැකීෙම් ඥානය. තමා ඉපදී 
සිටි ෙපර ආත්මභාවයන් සිහිවීෙම් ඥානය. එම ඥානය ත�ළින් 
අරමුණු ෙවනවා. අතීත භවයන්හිදී තමා තිරිසන් සත�න් 
වශෙයන් ඉපදී හරක�න්, ඌරන්, එළුවන්, ක�ක�ලන් වශෙයන් 
ඉපදී මිනිසුන් තමාව මරාෙගන කන හැටි, හිස ගසා දමන 
හැටි, මනුෂ්ය ජීවිතවල ඉපදිලා රාජ දඬුවම් නිසා අත පය හිස 
කපා දමා ලා අනත�රැවලට ලක් ෙවලා ශරීරය ක�ඩුෙවලා, යුද්ධ 
වලට මැදිෙවලා කපා ෙකාටාෙගන මියගිය හැටි. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


62 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

භවය කියන්ෙන් ෙල් සාගරයක් ය, කඳුළු සාගරයක් ය කියන 
කාරණය ෙම් ඥාන දර්ශනය ත�ළින් දකිනවා. ෙමන්න ෙම් 
අතීත බිහිසුණු කථාව පූර්ෙව් නිවාසානුස් සති ඥානය ත�ළින් 
අරමුණුෙවද්දී තමයි ඔහු ත�ළ සප්ත ෙබෝඡ්ජග ධර්ම සකස්  
ෙවන්ෙන්. සංසාරය පුරාවට අත්විඳි අතිබිහිසුණු ෙඛ්දවාචකය 
අරමුණු ෙවනෙකාට ඔහු ත�ළ සංසාර ගමෙන් ෙමෙතක්  තමා 
ත�ළ ඇති ෙනාවුණ සති, ධර්මවිජය, වීර්ය, ප්රීති, පස් සද්ධි, 
සමාධි, උෙප්�ා ධර්මයන් ඇතිෙවනවා. අතීත භවයන් හිදී 
අත්විඳි අති බිහිසුණු දුක අරමුණු ෙවනෙකාට තමයි භව 
නිෙරෝධය සා�ාත් කිරීමට අවශ්ය වීර්යය සකස් ෙකාට 
ෙදන්ෙන්. නමුත් ෙම් ෙමාෙහාෙත් තමා ත�ළ වැෙඩන්ෙන් 
පූර්ෙව් නිවාසානුස් සති ඥානය කියලා ඔහුට දැනීමක්  නැහැ. එම 
ඥානය ලැෙබයි කියලා බලාෙපාෙරාත්ත� වුෙණත් නැහැ. පූර්ෙව් 
නිවාසානුස් සති ඥානය ගැන ඔහුට ෙපර දැනීමක්  තිබුෙණත් 
නැහැ. එකම අරමුණයි ඒ ෙමාෙහාෙත් තිෙබන්ෙන්. ඒ භව 
නිෙරෝධය පමණමයි. 'ඇලීමකින් ගැටීමකින් ෙතාරව අවසාන 
හුස් ම පිටෙව්වා' කියන කාරණය. ඔහු ත�ළ ඇලීම් ගැටීම්වලින් 
ෙතාර උෙප්�ාව කියන මට් ටමට සිත සමාධිමත්වයි 
පවතින්ෙන්. සතිය සිහිය, අරමුණ ෙකෙරහි ෙහාඳින් විවෘතව 
පවතිනවා. 

ෙම් ෙමාෙහාත ෙවන ෙකාට ඔබ පැහැදිලි තීරණයකට ඇවිත් 
සිටින්ෙන්. එක් ෙකෝ භව නිෙරෝධය, නැතිනම් මරණය කියන 
කාරණයයි. ෙම් තීරණෙය්දීම ඔහුට සියයට අනූවකින් භවය 
අතහැරිලා. නමුත් ක�මක් ෙදෝ තැනකින් තවමත් බැඳීමක්  
පවතිනවා කියලා ඔහුට දැෙනනවා. ක�මක් ෙදෝ ක�ඩා රැහැනකින් 
ඔහුෙග් ජීවිතය ෙලෝකයට බැඳී තිෙබනවාය කියලා. ෙම් 
ෙමාෙහාෙත්දී ඔහුට ශක් තිමත් විශ්වාසයක්  සකස්  ෙවනවා. ෙම් 
ව්යායාමෙය්දී දානය නැතිවීම ෙහෝ ෙවනත් භාහිර අනත�රකින් 
ජීවිතය නැතිවුෙණාත් මරණයට තත්ත්පරයකට ෙහෝ ෙපරාත�ව 
නියත වශෙයන්ම භව නිෙරෝධය සා�ාත් කරගන්නා බවට. 
ෙම් විශ්වාසය ෙගාඩනගන්ෙන් ඔහු ත�ළ සකස් ෙවන සති 
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ධම්මවිජය ෙබාඡ්ජංගයයි. ෙමතැනදී තමයි අෙයෝමය වීර්යය 
සකස් ෙකාට ෙදන්ෙන්. ෙම් වීර්යය ත�ළින් සිද්ධ කරන්ෙන් 
භවයට බැඳී ඇති තෘෂ්ණාව සිඳ දැමීමට ඔහුව ෙමෙහයවීමයි. 
ඔහු මනුෂ්ය ෙලෝකය ත�ළ දිව්ය තල, බ්රහ්ම තලවල ස් ථිර වූ 
නිත්ය සැපයක්  ෙනාමැති බව ඉතාමත් සියුම්ව නැවත, නැවත 
ෙමෙනහිෙකාට බලනවා. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ෙකෝටි 
ප්රෙකෝටිපතියන් රජවරැ සිටුවරැ ජනනායක වරැ කලාකරැවන් 
ෙදස්  විෙදස්  වශෙයන් ඥාති ෙනාඥාති වශෙයන් ජරා ව්යාධි 
මරණයන්ට පත් වී අසරණව මියයන හැටි විදර්ශනා නුවණින් 
විනිවිද දකිමින් ඉතා සියුම් ආකාරයට ෙමෙනහි කරනවා. 
අතීත භවයන්හිදී තමාද ෙම් සැප අත්විඳ දුකට වැටුණ අන්දම 
සිහිකරනවා. ෙමෙහම දකිමින් මනුෂ්ය ෙලෝකය ත�ළ 
ඉඳිකටුත�ඩක තරම්වත් උපාදානයක්  සකස්  ෙනාවන තැනට 
සතිය සිහිය ෙයාමුෙකාට බලනවා. ෙමාකද මනුෂ්ය ෙලෝකය 
ෙකෙරහි ඉඳිකටු ත�ඩක තරම්වත් තෘෂ්ණාවක්  සකස්  වුෙනාත් 
ඊට අදාළ උපාදානය සකස් ෙවන නිසා. තමා ත�ළින්ම මනුෂ්ය 
ෙලෝකය ෙකෙරහි ඉඳිකටු ත�ඩක තරම්වත් උපාදානයක්  නැතැයි 
කයලා අවෙබෝධෙයන් ප්රත්ය�ව දකිනවා. 

ෙදවැනිව ඔහු දිව්ය තලවල සශ්රික බව අත්විඳින ෙදවියන්, 
දිව්යාංගනාවන් ගැන ෙමෙනහි කරනවා. දිව්ය සැපෙය් අනිත්ය 
බව, සශ්රික ෙදවියන් දිව්යාංගනාවන් කල්ප ගණන් දිව්යතලවල 
ජීවත් වුවද එම පින අහවර ෙවනෙකාට ඔවුන් අත්විඳින දුක 
ෙව්දනාව, දිව්යෙලෝකවලින් පිං අහවර වී චුතවන ෙදවිවරැන් 
නගන අෙඳෝනා විලාපයන් නුවණින් සිහිකරනවා. දිව්ය සළු 
කිළිටි ෙවලා පැහැපත් ප්රභාශ්වර දඹරන් පැහැ දිව්ය ශරීර 
දහඩිෙයන් ෙතත් ෙවලා, අවපැහැගැන්විලා ෙන්කවර්ණ 
සළුපිළි, ෙන්කවර්ණ මානික්යයන් ඔබ්බවපු ඔටුණු දුර්වර්ණව 
යන හැටි, කාමච්ජන්දයන්ෙගන් ප්රමාදභාවයට පත්ව සිටි 
ෙදවියන් දිව්යතලවලින් චුත වන ෙමාෙහාෙත් ගැෙටන සිෙතන් 
නැවත සතර අපායන්ට වැෙටන හැටි නුවනින් ෙමෙනහි 
කරනවා. ෙමෙස් ෙමෙනහි කරමින් දිව්යතල ෙකෙරහි ඇති 
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උපාදානය නැතිෙකාට ගන්නවා. අවසානෙය්දී දිව්යතලවල 
සශ්රික ෙදවියන්, ශක්ර ෙදවියන්, සුජම්පතී බිසව අරමුණට 
ගන්නවා. ඔවුන් විඳින්නා වූ අප්රමාණ සශ්රිකභාවය නුවනින් 
දකිමින් ඒවාද අනිත්යභාවයට පත්වී එම ශක්රෙදවියන්ද, එම 
පිරිසද නැවත සතර අපායට වැෙටන අයුරැ ෙමෙනහි 
කරනවා. නැවත නැවත ඉතා සියුම්ව බලනවා ඉඳිකටු ත�ඩක 
තරම්වත් ඉඩක්  ෙකෙරහි තෘෂ්ණාවක්  තමා ත�ළ දිව්ය තල 
ෙකෙරහි බැඳීමක්  සකස් ෙවනවාද කියලා. ෙමාකද දිව්ය 
සැපෙය් අග්රම සැපය වන ශක්රයා කියන සැපය ෙකෙරහි 
අල්ෙපෙනති ත�ඩක තරම්වත් තෘෂ්ණාවක්  තිබුෙණාත් ඒ 
ෙකෙරහි උපාදානය සකස් වීමට පුළුවන් නිසා. 

ෙම් ෙද්වල් ඔහුට ෙපළඹවීමකින් ෙතාරව තමා ත�ළ වැෙඩන 
සතිය සිහිය විසිනුයි සිදුකරන්ෙන් . වීර්යය සතියට උපකාර 
කරනවා. ෙම් සිද්ධිය ෙමෙනහි කරනෙකාට ධර්මවිජය 
ෙබාජ්ජංගයමයි. වැෙඩන්ෙන්. පස් සධිය, සමාධිය සියල්ල 
විනිවිද දැකීමට උපකාරී ෙවනවා. ඊට භාහිර ෙදයක්  ඔහුට ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් නැහැ. ෙමාකද නිවීම කියන අරමුණ ෙකෙරහි 
සතිය බලවත්. 

ඔහු මනුෂ්ය ෙලෝකය දිව්යතල ෙකෙරහි අල්ෙපෙනති ත�ඩක 
තරම්වත් උපාදානයක්  තමා ත�ළ ෙනාමැති බව අවෙබෝධකරගත් 
පසු මනුෂ්ය දිව්යතල ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණෙයන්ම 
ඔහුෙගන් �ය ෙවලා සප්ත ෙබාඡ්ජංග ධර්ම හරහා වැෙඩන 
ප්රඥාව විසින් තමාට ඒ බව තහවුරැෙකාට ෙදනවා. ෙම්වා 
සියල්ල ෙහ්ත�ඵල ධර්මතාවයන්. 

ඊළඟට ඔහු බ්රහ්ම තල පීර පීරා බලනවා. රෑපී අරෑපී 
මාර්ගඵලලාභී බ්රහ්මයින් වැඩ සිටින ෙම් ෙකායියම් බ්රහ්ම 
ෙලෝකයක ෙහෝ ස් ථිර, නිත්ය වූ සැපයක්  තිෙබනවාද කියලා. 
එකලාව එරමිනියා ෙගාතාෙගන සමාධිය වඩන මාර්ගඵල ලාභී 
බ්රහ්මයින් ගැන ෙමෙනහි කරනවා. ඉතා සියුම් මීදුමක්  ෙස් 
ශරීරයක්  සහිතව එරමිනියා ෙගාතාෙගන සමාධිය වඩන අරැපී 
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බ්රහ්මයින් ෙමෙනහි කරනවා. අරෑපී බ්රහ්මයන්ෙග් කය, 
ඝනභාවෙයන් ෙතාර සියුම් මීදුමකින් වෙගයි හැදිලා 
තිෙබන්ෙන්. රෑපයක්  නැහැ කීවාට රෑපය තිෙබනවා සැඟවිලා. 
සමාධි සැපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව නිසා සමාධිය නිත්ය, 
ස් ථිරභාවෙයන් දකින බ්රහ්මයින්ෙග් අවිද්යා සහගත සිත ඔහු 
නුවණින් ෙමෙනහි කරනවා. බ්රහ්මයා ෙම් සා සමාධිෙයන් 
පරිපූර්ණ වුවත්, තෘෂ්ණාව සත්වයාට අත්කරෙදන ප්රමාදීභාවය 
දකිමින් ආර්ය ආෂ්ඨාංගික මාර්ගෙයන් බැහැර වූ සත්ත්වයාෙග් 
ප්රමාදය දකිමින් බ්රහ්මතල ෙකෙරහි ඇති කැමැත්ෙතන් 
මිෙදනවා. සතර අපාෙයන් ෙනාමිදුණු රෑපී, අරෑපී බ්රහ්ම 
තලවල බ්රහ්මයින් බ්රහ්ම සැප අනිත්ය වී නැවැත සතර අපායට 
වැෙටන අයුරැ ඔහු නුවණින් දකිනවා. 

අවසානෙය් ඔහු බ්රහ්මයා කියන සැපය ෙකෙරහි අරමුණු 
කරනවා. මහා බ්රහ්මයා ෙම් ෙලෝක ධාත�ෙව් ෙලාක�ම සැපය 
ෙලසින් හැඳින්වුවත් ඔහුද අවිද්යාව ත�ළ ජීවත්වන්ෙනක්  බව 
ෙමෙනහි කරනවා. අවිද්යාව යම් තැනකද එතැන දුක බව 
දකිනවා. මහා බ්රහ්මයාද සතර අපාෙයන් මිදී ෙනාමැතිනම් 
බ්රහ්ම සැප අවසන්වීෙමන් පසු සතර අපායට වැටීෙම් 
අවදානෙමන් ඔහු මිදී නැති බව නුවණින් දකිනවා. ෙමෙස් 
දකිමින් මහා බ්රහ්මයා කියන සැපය ෙකෙරහි ඇති 
තෘෂ්ණාෙවන්ද මිෙදනවා. නමුත් නැවත නැවත සියුම්ව 
අවධානය ෙයාමු කරනවා අල්ෙපෙනති ත�ඩක තරම්වත් 
තෘෂ්ණාවක්  බ්රහ්ම තල ෙකෙරහි තිෙබනවාද කියලා. ස් ථිර 
වශෙයන් නිත්ය වශෙයන් බ්රහ්ම තලවල සැපයක්  ෙනාමැති 
බව අවෙබෝධෙයන් දකිමින් බ්රහ්මතල ෙකෙරහි ඇති 
තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදද්දී භි�ුවෙග් සිත පිහිටන්න ෙවන තැනක්  
ෙම් ෙලෝක ධාත�ව ත�ළ නැහැ. ෙමාකද මනුෂ්ය, දිව්ය, බ්රහ්මතල 
ෙකෙරහි ඇති ජන්දරාගය අවෙබෝධෙයන්ම සිඳුන නිසා. ඒ සිත 
පිහිටන්ෙන් ෙලෝකෙයන් මිදුන නිවීම ත�ළයි. භව නිෙරෝධය 
ත�ළයි. භි�ුවෙග් ඉහත නිවීෙම් ෙමෙහයුම සිදුවන මුළු රාත්රිය 
පුරාවට එම භි�ුව පුද්ගලික අරමුණුවලින් මිදිලයි ඉන්ෙන්. 
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ෙකාටින්ම භි�ුවට තමා ගැන දැනීමක්  නැහැ. අනිත්ය කියන 
ධර්මය හැර ෙවන ධර්මතාවයක්  ෙමෙනහි ෙවන්ෙන් නැහැ. 
භව නිෙරෝධය නැතෙහාත් මරණය කියන කාරණා ෙදක 
අතරයි භි�ුවෙග් සිත ෙදෝලනය ෙවන්ෙන්. ෙම් ඉහත අර්ථය 
තමයි, චිත්තය තමයි අරමුණ සා�ාත්ෙකාට ෙදන්ෙන්. 

ජීවිතය අතහැරලා භව නිෙරෝධය කියන අරමුණ පසුපස සප්ත 
ෙබෝඡ්ජíග ධර්මයන් වැෙඩද්දී මාරයා බියට පත්ෙවනවා. 
ෙමාකද භි�ුව භව නිෙරෝධය නැතිනම් මරණය කියන 
කාරණය ස් ථිර අධිෂ්ඨානයක්  හැටියටයි සපථ කරෙගන 
සිටින්ෙන්. මන්ද තමා ත�ළින්ම සකස් ෙවන 
පංචඋපාදානස් කන්ධය සමගයි තමා ගනුෙදනු කරන්ෙන්. ජූරිය, 
විනිශ්චය තමා ත�ළමයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා වංකෙවලා 
ෙමතැනදී මාරධර්මයන් පරාජය කරන්න බැහැ. තමා දන්නවා 
තමා කරන්ෙන් ෙබාරැවක්  බව. ෙමතැන තමයි වර්තමානෙය් 
ෙබාෙහා ෙදෙනක්  වරද්දගන්නා තැන. එම නිසා අවංකභාවය 
ඇත්තවශෙයන්ම තිබිය යුත�යි. ෙමය සටහන් කරන භි�ුවටත් 
පිංවත් ඔබටත් භව නිෙරෝධය සා�ාත් කර ගැනීමට නම් 
නිවීෙම් ෙමෙහයුෙම් අවසාන අදියෙර්දී 'භව නිෙරෝධය, 
නැතිනම් මරණය' කියන අධිෂ්ඨානයට ස් ථිරවම එන්න 
ෙවනවා. 

භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාත් ෙනාදන්නවාට භි�ුව ත�ළින් ඉහත 
වැඩුෙණ් නිවීම උෙදසා අත්යවශ්ය සත්තිස් ෙබෝධිපාර්ශ්වික 
ධර්මයන්ය. නිවීම උෙදසා අරමුණ ශක් තිමත් නම්, අවංකභාවය 
තිෙබ්නම් රෑපෙය් අනිත්යභාවය ඉහළ සමාධිතලයකදී ඔබ 
අවෙබෝධ කර ඇතිනම් ෙමම ධර්මතාවයන් ෙහ්ත�ෙවන් 
ආයාසයකින් ෙතාරවම ෙහ්ත�ඵල ධර්මතාවයන්ට අනුව 
සත්තිස් ෙබෝධිපාර්ශ්වික ධර්මයන් ඔබ ත�ළ වැෙඩමින් ඔබව ෙම් 
ෙඝෝර කටුක භයානක සංසාරෙයන් එෙතර කරවනු ඇත. 
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දැකිය යතු්ෙත් සසර බියමය 
(භාවනාවට ෙපර සයවන ෙකාටස) 

 

ෙම් ධර්ම මාර්ගෙය්දී ඔබ යම් අවෙබෝධයක්  ලබනවා නම්, ඒ 
සෑම අවෙබෝධයක් ම ලබනුෙය් ඔබ ෙනාදැනුවත්ව ෙනාෙව්. 
සෑම අවෙබෝධයක් ම ලැෙබනුෙය් ඥාන දර්ශනයන් සමගින්ය. 
ඥාන දර්ශන යනු උත�ම් සමාධි ඵලයකදී දර්ශනයන් දකිමින් 
ලබන්නාවූ අවෙබෝධඥානයයි. ෙමම ඥාන දර්ශනයන් යෙමක්  
ජීවිතෙය් දකින්ෙන් එක්  අවස් ථාවකදී පමණි. එම අවස් ථාෙව්දී 
භි�ුව එම ඥානය පිළිබඳව අවෙබෝධය ලබා අවසන්ය. ඉන් 
අනත�රැව ඕනෑම අවස් ථාවක එම ඥාන දර්ශනය සිහියට 
නගාගත හැකිය. ඒ ජීවිතෙය් ෙකාටසක්  බවට පත්වී අවසන්ය. 
ෙම් නිවීෙම් ෙමෙහයුෙම්දී භි�ුවක්  ත�ළ කාම, රෑපී, අරෑපි 
භවාත්රය පිළිබඳ අනිත්ය සංඥාවන් සතරසතිපට් ඨාන 
ධර්මතාවයන් වශෙයන්මයි වැෙඩන්ෙන්. 

මනුෂ්ය ෙලෝකය, දිව්යතල, බ්රහ්මතල මනසින් පීර පීරා 
බලනෙකාට මුලින්ම රෑපෙය් අසුභයමයි, මරණානුස් සතියමයි, 
සත්වයාෙග් ජරා, ව්යාධි, මරණ ල�ණමයි ෙපෙනන්ෙන්. 
මිනිස්  රෑප, ස් ත්රී පුරැෂ රෑප, විවෘත ෙකාට මනසින් බලමිනුයි 
නුවණින් ෙමෙනහි කරන්ෙන්. ඕනෑම මිනිස්  රෑපයක්  පමණක්  
ෙනාව, දිව්ය, බ්රහ්ම රෑපයක්  පවා අට් ඨික සංඥාෙවන් දකින්න. 
අට් ඨික සංඥාව විනිවිදෙගාස්  දුහුවිල්ලක් , ගින්දරක් , සුළඟක්  
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ෙලස රෑපෙය් අනිත්යභාවය දකින්න එම භි�ුව ත�ළ විදර්ශනා 
ඥානය වැඩිලයි තිෙයන්ෙන්. 

අරමුණු වන සෑම රෑපයක් ම විදර්ශනා ඥානෙයන් විනිවිද 
දකිමින්, එම රෑපයට ඇති ජන්ද රාගෙයන් මිෙදමින් ඉදිරියට 
යැම පමණයි භි�ුවට තිෙබන්ෙන්. රෑපවාහිනී දර්ශන පථයක 
රෑප එකක්  පසුපස, එකක්  එන්ෙන් යම් ෙස්ද, ෙනාකඩවා 
රෑපත්, එම රෑප විදර්ශන ඥානෙයන් විනිවිද දකිමින් ලබන්නා 
වූ අවෙබෝධාත්මක ඥානයත් සමගින් ඉදිරියට ගමන් කරනවා. 
ෙම් ක්රියාන්විතය පුරාවට සිදුවන්ෙන් පංච උපාදානස් කන්ධය 
නැමැති මාරයාට කාය, චිත්ත, ධම්ම, ෙව්දනා කියන සතර 
ධර්මයන් උපෙයෝගීෙකාටෙගන, තෘෂ්ණාෙව් සළුෙවන් 
වසාෙගන සිටින, අනිත්යෙය් යථාර්ථය විනිවිද දකිමින්, රෑපයට 
ඇති තෘෂ්ණාෙවන් මිදීමය.රෑපය ඇසුරින් සකස් ෙවන 
පංචඋපාදානස් කන්ධයට ඇති ජන්දරාගෙයන් මිදීමය. 

සතර සතිපට් ඨාන ධර්මතාවයන් උපෙයෝගී කරෙගන රෑපෙය් 
අනිත්යභාවය විදර්ශනාවට ලක් කිරීෙම්දී සිදුවන ආශ්චර්යමත් 
සිදුවීම නම්, පිංවත් ඔබෙග් අවංක වූ භව නිsෙරෝධෙය් අරමුණු 
සා�ාත් කරදීම සඳහා සප්තෙබාඡ්ජංග ධර්මයන් බලමුළු 
හතක්  ෙලසින් එකම දිශාවට අනුපිළිෙවළට ආධාරයට 
පැමිෙණන්නා ෙස්, තමා ත�ළින්ම ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන් අනුව 
ෙමෝදුවීමය. ෙම් ධර්මතාවයන් ෙමානවාද යන්න ඒ 
ෙමාෙහාෙත් සිතීමට, දැකීමට යැම ඔබට අයත් කාර්යයක්  
ෙනාෙව්. ෙමාකද සිතන්නට එහි නිත්ය වූ ෙදයක්  ෙනාමැති 
නිසාය. සප්තෙබාජ්ජංගයන්ට ඇලුෙනාත් එයද ආශ්වාදයක් මය. 
වැෙඩන සප්තෙබාඡ්ජංගයන්ෙග්ද අනිත්යභාවය දකිමින්, 
තමාෙග් පිහිටට පැමිණි සහය බලමුළුද විදර්ශනා ඥානෙයන්ම 
නිරැවත්ෙකාට දැකිය යුත�ය. එෙස් ෙනාවුනෙහාත් සප්ත 
ෙබාඡ්ජංග ධර්මයනුත් මාරයා වනවා එකාන්තය. මන්ද පිංවත් 
ඔබ ෙම් අවෙබෝධකිරීමට යන්ෙන් ධර්මයයි. ධර්මෙය් 
ස් වභාවයන් ෙදකක්  ෙනාමැත. ධර්මෙය් කාලීන ෙහෝ අතීත 
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කියා ෙදයක්  නැත. ධර්මෙය් ගැඹුරැ ෙහෝ ෙනාගැඹුරැ කියා 
ෙදකක්  නැත. ධර්මය යනු එකම අර්ථයකි. එම අර්ථය නම් 
අනිත්යයයි. එෙස් නම් සප්ත ෙබාජ්ජංග ධර්මයද අනිත්ය විය 
යුත�මය. මන්ද ෙම්වාද ධර්මයන් නිසාය. පිංවත් ඔබ ඉහත 
ධර්මතාවයන් අවෙබෝධ කරගතෙහාත් එම ධර්මතාවයන් 
ආයාසයකින් ෙතාරවම ඔබට අත්විඳීමට පුළුවන. එයද 
ධර්මතාවයක් මය. ෙම් සියලු ධර්මතාවයන්ෙග් වඩාත් 
ආශ්චර්යමත් සිදුවීම වන්ෙන්, පංච උපාදානස් කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය අවෙබෝධ කරගැනීමට උපකාරී වූ සතර 
සතිපට් ඨාන ධර්මයනුත්, එම ධර්මතාවය ෙහ්ත�ෙවන් වැඩුණු 
සප්ත ෙබාඡ්ජංග ධර්මයනුත් අනිත්ය වශෙයන් අවෙබෝධ ෙවද්දී 
ඔහු චත�රාර්ය සත්ය අවෙබෝධය ලැබීමය. 

සතර සතිපට් ඨාන ධර්මයන්ද, සප්තෙබාඡ්ජංග ධර්මයන්ද, 
භි�ුව ත�ළ වැෙඩන්ෙන් පංචඋපාදානස් කන්ධය ෙලසින්මය. 
භි�ුව නැවත ආපසු හැරී බලන විට ඉහත ධර්මයන් සියල්ලම 
පංච උපාදනස් කන්ධෙය්ම අර්ථය බව මැනවින් ප්රකට ෙවයි. 
පංචඋපාදානස් කන්ධය යනු ෙලෝකය බවත්, 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙයන් ෙතාර ෙලෝකයක්  ෙනාමැති බවත් 
පැහැදිළිය. 

ඉහතින් සඳහන් කළ අත්දැකීම කාෙග් වුවද එය ඔබෙග්ද, 
මෙග්ද නිවීෙම් මගට ශක් තියක්  වනු ඒකාන්තය. ඉක�ත් 
ලිපිවලදී භි�ුව කියන්නට උත්සාහ කෙළ් සතර අපාෙය් බිය 
ෙහාඳින් දැන භවය ෙකෙරහි බියක්  සකස් ෙකාට ගන්නා 
ෙලසය. සසර බිය ෙනාදකින්නා කවදාකවත් සසරින් 
ෙනාගැලෙවන්ෙනකි. සතර අපායට බිය පිංවතාමයි ශීලය ත�ළ 
ශක් තිමත් ෙවන්ෙන්. ශීලය ත�ළ ශක් තිමත් වූ පිංවතා ත�ළයි 
සමාධිය සකස් ෙවන්ෙන්. සමාධිමත් පිංවතා ත�ළයි ප්රඥාව 
සකස් ෙවන්ෙන්. 
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භාවනාවට ෙපර ෙම් ගැනත් සිතන්න. 
සතර අපා දුක්  ෙනාවින්ද 

කව්රැනම් ෙලාෙව් සිටිත්ද? 
(භාවනාවට ෙපර සත්වන ෙකාටස) 

 

වර්තමානෙය් ඔබට ඇෙසන දකින ෙද්වල් ත�ළ සංසාරෙය් බිය 
වසා දමලයි තිෙබන්ෙන්. ඕනෑම මනුෂ්යෙයක්  මියගියහම 
නැවත උපදින්ෙන් දිව්යෙලෝකෙය්මයි, මනුෂ්යයන් අතරමයි 
කියන දැක් ම සමාජෙය් මුල් බැසෙගන තිෙබන්ෙන්. එෙස්ත් 
නැතිනම් සුදු ඇඳුමක්  ඇඳෙගන තම මියගිය ඥාතියාව 
සිහිෙනන් දැක් කාය කියන දවල් ෙහෝ රාත්ර සිහිනයකට ෙම් 
උත�ම් ෙහ්ත�ඵල ධර්මෙය් අර්ථය හීනෙකාට තිෙබනවා. 

අවමංගල්ය නිවස ඉදිරිපිට එල්ලා ඇති 'නිවන් සැප ලැෙබ්වා' 
කියලා සඳහන් බැනර දකිනෙකාට, නිවන් අවෙබෝධය කියන 
කාරණය සමාජය විසින් ෙමානතරම් සුළුෙකාට, ලඝූෙකාට 
දකිනවාද යන්න පැහැදිළියි. සමාජෙය් බහුතරයක්  පිංවත�න් 
තම ඥාතිවරෙයක්  මියගිහයම, පංශ�ක�ල පිංකෙමන්, එෙස්ත් 
නැතිනම් හත් දවෙස් පිංකෙමන් තම මියගිය ඥාතියාට 
ආශ්චර්යමත් උපතක්  ලබාදීමට උත්සාහ කරනවා. ෙම් 
කටයුත්ත වැඩිපුරම සිද්ධෙවන්ෙන් මළෙගදර ග�ණකථනය 
කරන මහත්වරැන් අතින්. පිංවත් ඔබ, ඔබෙග් මියගිය 
ඥාතිවරෙයක්  සුදු ඇඳුමක්  ඇඳෙගන ඔබ ඉදිරිෙය් සිහිනෙයන් 
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ෙපනී සිටියෙහාත් ෙමාන තරම් ආශ්වාදයකින් ද ඒ පිළිබඳව 
කථා කරන්ෙන්. එක පැත්තකින් එය ඇත්ෙතන්ම සිහිනයක් . 
අෙනක්  පැත්ෙතන්, සුදු ඇඳුමක්  ඇඳෙගන සිටියත්, ඉහත 
ස් වභාවය පරදත්ත රෑප ජීවී ෙප්ර්තෙයක්  ෙහෝ ෙප්ර්තියක් . ඒ 
කියන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිදී ෙනාමැති සත්ත්වෙයක් . 
ෙමාකක්  ගැන සත�ටුෙවන්නද? පරදත්ත රෑප ජීවී ෙප්ර්තෙයක් , 
ෙප්ර්තියක්  ගැන අප සත�ටු ෙවනවානම්, එෙස් සත�ටුවන 
ෙකනාට ෙප්රත සංඥාෙවන් ඔබ්බට යන්නට අපහසු ෙවනවා. ඒ 
නිසා පිංවත් ඔබ භාවනාවට ෙපර, සතර අපාය කියන 
කාරණය ෙහාඳින් ෙවන්ෙකාට හඳුනාගන්න. එෙස් හඳුනාගත් 
ෙකනායි, ඒ මායිෙමන් මිෙදන මාර්ගයට එන්ෙන්. ඉහත 
සටහන සම්පූර්ණෙයන් ෙවන්කෙළ් සතර අපාය ගැනත්, කාම, 
රෑපී, අරෑපී භවාත්රය ගැනත් දැනීමක්  සකස් කර ගැනීම භාවනා 
කරන ෙකෙනක් ට අවශ්යම කරැණක්  බව පැහැදිළි 
කරෙදන්නයි. ඉහත කාරණා ෙදක විනිවිද දකින 
ෙයෝගාවචරයායි, ඉන් මිෙදන දිශාවට ගමන් කරන්ෙන්. 

ෙදවැනි කාරණය නම් භාවනා කිරීමට ෙපර සක් කාය දිට් ඨිය 
ගැන ෙහාඳින් දැනගැනීමයි. ෙම් කාරණෙය් අර්ථය ෙනාදැන 
භාවනා කිරීෙම් ෙත්රැමක්  නැහැ. ෙමහි ෙකටිම අර්ථය, 
මමත්වෙය් දැඩි ස් වභාවය යන්නයි. සංසාරයක්  පුරාවට 
කැටිෙකාට ගලාෙගන පැමිණි, තන්හා මාන්න දිශ්ටීන්ෙග් රැව 
ග�ණයයි. 

එක පිංවතියකට භි�ුව සඳහන් කළා, ඔබත් මමත් අෙනක�ත් 
පිංවත�නුත් සංසාරෙය් සශ්රික දිව්යතල, රෑපී, අරෑපී බ්රහ්ම තල 
වල කල්ප ගණන් සැප විඳ ඇති බව. ඇය ගත් කටටම ප්රකාශ 
කෙළ්, ඇත්තටම හාමුදුරැවෙන් මම එෙහම ඉඳලා තිෙබනවාද? 
කියලා. භි�ුව ප්රකාශ කෙළ්, බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් 
ධර්මයට අනුව, එය එෙස්මයි කියලා. ඒ අවස් ථාෙව් ඇය 
දැඩිෙලස සත�ට ප්රකාශ කළා. නැවත භි�ුව ප්රකාශ කළා, ඔබත් 
මමත් කල්ප ගණන් සතර අපාෙය්, තිරිසන්, ෙප්ර්ත නිරෙය් 
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ෙමන්ම අසුරයන් වශෙයන්ද ඉපිද ඇති බව. ඒ ෙමාෙහාෙත් 
ඇය දැඩි ෙනාරිස් සුම් ස් වභාවෙයන් ප්රකාශ කෙළ්, තමා සතර 
අපාෙය් කිසිවිටකත් ෙනාසිටි බවයි. බලන්න මුල් කාරණෙය්දී 
ඇය සත�ටු වුණා. ෙදවැනි කාරණෙය්දී ඇය දැඩි විෙරෝධයක්  
දැක් වුවා. ෙම් අවස් ථා ෙදෙක්දීම, ඇය ත�ළ ඇති සක් කාය 
දිට් ඨිෙය් ල�ණයි ප්රකාශ වුෙණ්. 

සමහර පිංවත�න් සිටිනවා, අපි සතර අපාය ගැන 
කථාකරනවාටත් අකමැතියි. ඒ අකමැත්ත ත�ළ තිෙබන්ෙන් 
සක් කාය දිට් ඨියමයි. ෙම් සටහන් කරන භි�ුව වැඩිෙයන්ම 
කැමති, සතර අපාය ගැන කථා කරන්නයි. ෙමාකද සතර 
අපාය ෙකෙරහි ඇතිවූ බියමයි, ෙම් සටහන ලියන්න අවශ්ය 
අවෙබෝධය භි�ුවට ලබාදුන්ෙන්. භි�ුව අභිමානෙයන් 
කියනවා, අතීත බවයන්හිදී මා සතර අපායන් හී සෑම බිම් 
අඟලක් ම ස් පර්ශ කළ අෙයක් මය කියලා. පිංවත් ඔබ ධර්මය 
ෙනාදැන ෙකෙස් නම් ධර්මය අවෙබෝධ කරගන්නද? 

පිංවත් ඔබ නිහතමානී ෙවන්න. යම් පිංවෙතක�ට 
සිෙතනවානම්, තමා සතර අපාෙය් ඉපදී නැතැයි කියලා, ඔහු 
ෙමෝහෙය් ආගාධය ත�ළ සිටින ෙකෙනක්  බව සිහිකරන්න. එම 
සිතිවිල්ෙලන් ඔබ මිදුෙනාත්, එය ෙම් ජීවිතෙය්දී ඔබ සිත� 
උත�ම්ම සිතිවිල්ල ෙවනවා. කරැණු හරියාකාරව ෙනාදැන 
භාවනා කිරීම, සක් කාය දිට් ඨිය වැඩීමට ෙහාඳ ෙතෝතැන්නක්  
ෙවනවා. ෙම් කාරණය ගැන පෙරස් සම් ෙනාවුණෙහාත්, 
භවනාෙව් නාමෙයන් අපි වඩවාෙගන ඇත්ෙත් මමත්වෙය් 
දැඩිභාවයම ෙහවත් සක් කාය දිට් ඨියමයි. 

භාවනාව ත�ළින් සිදුවන්ෙන් යමක්  අල්ලාගැනීම ෙනාව, 
අල්ලාෙගන ඇති ෙදය අතහැරීමය. අල්ලාගත් ෙද්වල් 
අතහැෙරන්න, අතහැෙරන්න ඔබ ත�ළ සකස් ෙවන්න ඕනා 
නිහතමානී බවමයි. මමත්වය අඩුෙවන්න ඕෙන්. ෙම් ගැන 
ෙහාඳ අවෙබෝධයක්  භාවනාවට ෙපර ඔබට තිෙබන්නට ඕෙන්. 
පිංවත් ඔබ මමත්වෙය් දැඩිභාවෙයන් ගන්ෙන් රෑපයයි. 
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ෙව්දනාවයි. සංඥාවයි. ෙ◌ච්තනාවයි. විඥාණයයි. එම නිසා 
භාවනා කරන පිංවතා නිරත�රවම ස් වයං පරී�ණයක්  කරන්න 
ඕෙන්, ඉහත ධර්මතාවයන් ෙකෙරහි ඔෙබ් තෘෂ්ණාව 
අඩුෙවනවාද කියලා. 

මීළඟට භාවනා කිරීමට ෙපර පට් ච්ඡ සමුප්පාද ධර්මය ගැන 
ෙහාඳන් දැනුවත් විය යුත� ෙවනවා. ෙලාව්ත�රැ සම්මා සමබුදු 
ඥාණයන් අවෙබෝධෙකාට සත්වයාෙග් බව දුක නිවීම සඳහා 
අර්ථවත්ව, ක්රමනුක�ලව ෙද්ශනාකර ඇති පට් ච්ඡසමුප්පාද 
ධර්මය, අවිද්යාෙව් පටන් ෙහ්ත�ඵල ධර්මයන්ට අනුව ජාති, 
ජරා, ව්යාධි, මරණ දක් වා සත්වයාෙග් භව ගමන ෙහාඳින් 
පැහැදිළිෙකාට තිෙබනවා. 

ෙමතැනදී අවිද්යාව සකස් වීමට ෙහ්ත�ව මුළින්ම ඔබ 
දැනගතයුත�යි. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරනවා, අවිද්යාව සකස් ෙවන්ෙන් පංච නීවරණ ධර්මයන් 
නිසාය කියලා. පංච නීවරණයන් ඇතිෙවන්න ෙහ්ත�ව කාය, 
වාග්, මෙනෝ අක�සලයන්ය කියලා. ෙම් සියල්ලටම ෙහ්ත�ව 
ෙයෝනිෙසෝ මනසිකාරය කියලයි බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කරන්ෙන්. ෙම්වා නැතිකරගැනීමට නම්, කළ්යාණ මිත්ර ආශ්රය, 
සද්ධර්ම ශ්රවණය අවශ්ය ෙවනවා. අවිද්යාෙව් පටන්, ෙහ්ත�ඵල 
ධර්මයන්ට අනුව සකස් ෙවන සෑම ධර්මතාවයක් ම, එක හා 
සමාන වටිනාකමින් දකින්න ෙවනවා. ෙමාකද එක 
ධර්මතාවයක්  ෙහ්ත�ෙවනුයි අෙනක සකස් ෙවන්ෙන්. එම නිසා 
අපට අවශ්ය ආකාරයට එක ධර්මතාවයක්  ෙහෝ ෙදකක්  ෙවන්ව 
අරෙගන ප්රතිඵල දකින්න යන්න එපා. බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනාෙකට වදාල පරිදි මුල මැද අග වශෙයන් අර්ථවත්ව 
දැකීමට ඔබ උත්සහ ගතයුත�යි. අවිද්යාව අමතකෙකාට ෙවන 
කිසිම ධර්මථාවයක නිෙරෝධයක්  ගැන සිතීම පවා අර්ථ විරහිත 
ක්රියාවක්  ෙවනවා. පටිච්ඡසමුප්පාදය ෙනාදැන කරන භාවනව 
කවදාවත් ඔබට නිවීෙම් ඉලක් කය සඳහා ෙයාමුකර ගැනීමට 
අපහසු ෙවනවා. භාවනාව ත�ළින් අපි සැෙවාම අරමුණු 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


74 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

කරන්ෙන් චත�රාර්ය සත්යය අවෙබෝධය, ඒ කියන්ෙන් 
අවිද්යාෙව් නිෙරෝධයයි. එෙහමනම් දුක ක�මක් ද? දුකට ෙහ්ත�ව 
ක�මක් ද? කියන කාරණය තමයි පටිච්ඡසමුප්පාද ධර්මෙය් 
අන්තර්ගතය. 

ෙමතැනදී විෙශ්ෂෙයන්ම එක කාරණයක්  ගැන සඳහන් 
කරනවා. ඒ තමයි උපාදානය කියන කාරණය. උපාදානයයි 
භවය සකස් කර ෙදන්ෙන්. ෙම් කාරණය භාවනා කරන, 
ෙනාකරන කාට වුවද හුඟාක්  වටිනවා. ෙමාකද භාවනාව 
කළත්, පිංකම් සිදුකළත් අපි ත�ළ ෙබාෙහෝ ෙවලාවට 
වැෙඩන්ෙන් තන්හා, මාන්න, දිට් ඨි කියන කාරණාමයි. ෙම් 
කාරණා නිවැරදි කරගන්න පට් ච්ජසමුප්පාද සමුදය, නිෙරෝධය 
ක්රියාවලිය ජීවිතෙය් ෙකාටසක්  බවට පත්කරගන්න. ඔබ 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් වන්දනා කරන අවස් ථා වලදී භාවනාවට 
ෙපරාත�ව දිනපතා පටිච්ඡ සමුප්පාද ධර්මෙය් අර්ථය දකිමින් 
සඡ්ජායනා කරන්න. ෙමෙනහි කරන්න. භාවනා කරන 
පිංවෙතක�ට සුවඳ දුම්, සුවඳමල් පූජාකරනවාට වඩා එය 
ෙගාඩක්  උපකාරී ෙව්වී. ෙමාකද ඔබ යමක්  පූජා කිරීමට 
ෙපරාත�ව, එම පූජාව අර්ථවත් ෙවන්න නම්, ඔබ ඒවා පූජා 
කරන්ෙන් ක�මන ග�ණයන්ටද, ඥාණයන්ටද කියන අවෙබෝධය 
ඔබත�ළ තිබිය යුත� ෙවනවා. එම අවෙබෝධය මත සිටිමින් 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් වන්දනා කිරීම තමයි වඩාත් අර්ථවත් 
ෙවන්ෙන්. එෙස් කිරීමට පිංවත් ඔබට අපහසුනම්, සුපුරැදු පරිදි 
වන්දනා කටයුත� සිදුකරගන්න. කවදාවත් ඒවා අපෙත් යන්ෙන් 
නැහැ. 
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ෛමත්ර භාවනාව කියන්ෙන්ද අතහැරීමකි 
(භාවනාවට ෙපර අටවන ෙකාටස) 

 

භාවනා කරන ෙබාෙහෝ ෙදෙනක්  උපාදානය කියන කාරණෙය් 
බරපතළ බව ෙනාසිතන බව ෙපෙනනවා. උපාදානෙය් තිෙබන 
අනත�ර ෙත්රැම් ගැනීමට පිංවත් ඔබ සියුම්ව ඔෙබ් ජීවිතය 
ෙදස බැලිය යුත�ෙවනවා. 

ඔබ පසෙළාස් වක ෙපාෙහාය දවස ගැන සිතන්නෙකෝ. ල� 
කීයක්  පිංවත�න් එදාට සිල්සමාදන් ෙවනවාද? විහාරස් ථානවල. 
නමුත් ෙම් පිරිෙසන් කීෙයන් කීෙදනාටද පුළුවන් පසුදා උදෑසන 
දක් වා සිල් පවාරනය ෙනාෙකාට විහාරස් ථානෙය්ම නවතින්න. 
සවස හතර වනවිට ෙගදර පිළිබඳ උපාදානය සකස් ෙවනවා. 
පිංවත් ඔබට පුළුවන්ද එක දවසක්  ෙගදර අතහැරලා පිට 
ප්රෙද්ශයකට ෙගාස්  ඉන්න. ඔබට පුළුවන්ද සතියක්  ඔෙබ් 
ඥාතීන්ෙගන්, ෙගදරින්, ව්යපාරෙයන් මිදිලා වන්දනාගමනක්  
යන්න. භාවනා වැඩසටහනකට යන්න. උත්තරය 'බැහැ'නම් 
ඔබ සිතන්න ක් ෂණිකව ඔබ මියගියෙහාත් ෙකෙස්නම් ඉහත 
උපාදානයන් අතහැරගන්නද? කියලා. ඔතැනට තමයි, භවය 
සකස් කරන උපාදානය කියන්ෙන්. 

වර්තමානෙය් වෙයාවෘද්ධ අම්මලා තාත්තලා හුඟෙදෙනක�ට 
බැහැ නිවසින් බැහැරව දින ෙදක ත�නක්  ගතකරන්න. ෙගදර 
මතක් ෙවනවා. දරැමුණුපුරන් මතක් ෙවනවා. 'මෙග් තැන' 
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මතක් ෙවනවා. එම නිසා භාවනා කිරීමට ෙපර උපාදානෙය් 
හැඩරැව ෙහාඳින් හඳුනාගන්න. හැකිතාක්  පිංකම් උෙදසා 
තමන් අර්ථවත් ෙලස දකින බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මෙය් 
අර්ථයම කියන ග�රැවරැන් ෙවතට යන්න. එම ස් ථාන 
ෙසායායන්න. දරැමුණුපුරන් විසින් හැකිතාක්  තම ෙදමාපියන්, 
ආච්චිලා, සීයලා නිවසින් බාහිර පිංකම් සදහා ෙයාමුකරවන්න. 
ෙගදර අතහැර සතියක්  ෙදකක්  ගතකිරීමට පුරැදුකරන්න. 
නමුත් පිංවත් ඔබට ඉහත කාරණා ෙකෙරහි බලවත් 
තෘෂ්ණාවක්  නැතිනම් විෙව්කීව නිවෙස්ම තම භාවනා කටයුත� 
සිදුකරගන්න. එය වඩාත් ඔබට පහසුෙව්වි. 

සෑම විටම ඔබෙග් උපාදානය , ආර්යඅෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් 
'සම්මා වායාෙමෝ' අර්ථය දිශාවට ෙයාමුකරගන්න ද�ෙවන්න. 
පටිච්චසමුප්පාද ධර්මෙය් උපාදානය ගැන ෙමහි විෙශ්ෂෙයන් 
සඳහන් කළද අෙනක�ත් සියලුම ධර්මතාවයන් එක හා සමාන 
වැදගත් බව සලකන්න. දුක ඇතිවීමට ෙහ්ත�වත් දුක නිරැද්ධ 
වීමට ෙහ්ත�වත් ෙහ්ත�ඵලධර්මයන්ට අනුව දකින්න 
උත්සහගන්න. ෙමෙහම දකිනවිට 'අතීතෙය් මම සිටියාය. 
අනාගතෙය් මම සිටින්ෙන්ය, වර්තමානෙය් මම සිටිමි' යන 
ආත්මීය කාරණය ඔෙබන් බැහැරෙව්වි. ෙමතැනදී තමයි 
සක් කාය දිට් ඨ§ය ඔෙබන් ගැලවිලා යන්ෙන්. සක් කාය දිට් ඨිය 
ඔබ ත�ළින් ෙපෝෂණය ෙවන්ෙන් නිත්ය වූ ස් ථිර වූ පාලනය කළ 
හැකි පුද්ගලෙයක්  ආත්මයක්  ඉන්නවාය කියන කාරණය නිසා. 
ෙම් මුසාවාදෙයන් ඔබ මිෙදන්න ඕෙන්. සතර අපාෙයන් 
ෙනාමිදුන පිංවතා තවම ශීලෙයන් පරිපූර්ණ නැතිය කියන්ෙන් 
ඉහත කාරණය නිසා. භාවනා කිරීමට ෙපර ඇත්ත දැනගන්න. 
වැරැදි නිවරැදිකරගන්න. 

අවිද්යාපච්චයා සංඛාරා, සංඛාර නිසයි විඤ්ඤාණය 
සකස් ෙවන්ෙන්. විඤ්ඤාණය ෙහ්ත�ෙවනුයි නාමරෑම 
සකස් ෙවන්ෙන්. නාමරෑප ෙහ්ත�ෙවනුයි සලායතන 
සකස් ෙවන්ෙන්. මමය කියල ඔබ ෙගාඩනඟාගත් පුද්ගල 
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සංඥාව පියවෙරන් පියවර ඔතනයි තිෙබන්ෙන්. එම නිසා ෙවඩි 
තැබීමට ෙපර නිවැරැදි ඉලක් කය සාදාගන්න. එෙස් 
ෙනාවුණෙහාත් විරැද්ධවාදීන් වැඩිවීම පමණයි සිදුවන්ෙන්. එම 
නිසා දුක ඇතිවීමට ෙහ්ත�වන ක්රියාවලියන් දුක් ඛ නිෙරෝධයට 
ෙහ්ත�ෙවන ක්රියාවලියන් ගැන නිරත�රැවම භාවනාවක්  
වශෙයන් ෙමෙනහිකරන්න. 

මීළඟ කාරණය පිංවත් ඔබ භාවනා කිරීමට ෙපර යහපත් 
මනුෂ්යෙයක්  විය යුත�යි. ෙම් සටහන ලියන්ෙන් ගිහි පිංවත�න් 
සඳහාය. ෙදමාපියන්ට, ඥාතීන්ට ගරැකරන මනුෂ්යෙයක්  විය 
යුත�යි. සංඝයා වහන්ෙස්ලාට ගරැකරන මනුෂ්යෙයක්  විය 
යුත�යි. සමාජෙය් යුත�කම් දන්නා, යුත�කම් ඉටුකරන 
මනුෂ්යෙයක්  වන්න. මන්ද යුත�කම් යනු ඔබ ලබාගත් 
අයිතිවාසිකම්වලට කරන ෙගවීමයි. පිංවත් ඔබ ෙලෝකය 
අතහැරීම පිණිස භාවනා කිරීමට ෙපර පහත කාරණා ඔබෙග් 
ජීවිතය ත�ළින් කළ හැකිදැයි විමසාබලන්න. 

ඔබ සිතන්න ඔබ ෙකාළඹින් බස් රථයක නැගලා කතරගම 
යනවා කියලා. ෙසනග පිරැණු බස් රථය ෙමාරටුsෙව් 
බස් නැවත�ෙම් නවත්තපුවාම ක�ඩා දරැෙවක්  වඩාගත් 
අම්මාෙකෙනක්  එෙස්ත් නැතිනම් ඉතා වෙයෝවෘද්ධ 
ආච්චිෙකෙනක්  බසයට නගිනවා. ෙදපාරක්  ෙනාසිතා ඔබෙග් 
ගමනාන්තයට තව ඇති දුරගැන ෙනාසිතා ඔබ කැමත්ත 
සකස් ෙවනවාද ෙසනග පිරී ඇති බසෙය් ඔබෙග් ආසනය 
ඇයට ෙහෝ ඔහුට පරිත්යග කරන්න. ඔබට ෙමය කරන්න 
බැරිනම්, ඔබට එවැනි පරාර්ථකාමී සිතක්  තවම සකස්  
කරගන්න බැරිනම්, ඔබ ෙකෙස්නම් ෙලෝකය අතහරින්නද? 
පාෙර් දුවයන බසයක ප්රෙව්ශ පත්රයක්  මිලදීගැනීම නිසා පැය 
කීපයකට ලැබුණු ආසනය අතහැරීමට ෙනාහැකිනම් 
භාවනාකිරීමට ෙපර ෙමවැනි පුංචි අතහැරීමක්  ජීවිතය ත�ළින් 
ක්රියාත්මක කරන්න පුරැදුවන්න. තමා ලබන සැප පහසුව 
තාවකාලිකව ෙහෝ අනුන් උෙදසා පරිත්යාග කිරීමට 
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අකමැතිනම් ෙකෙස් ෙම් නාමරෑම ධර්මයන් අතහැරීමට 
ෙයාමුවන්නද? අවම වශෙයන් ෛමත්රභාවනාව අර්ථවත් 
කරගැනීමට ෙයාමුවන්නද. 

ෛමත්රභාවනාව කියන්ෙන් අතහැරීමක් . ක�මක් ද 
අතහැෙරන්ෙන් ෙක්රෝධය, ද්ෙව්ශය, ව්යාපාදය. ෙම්වා 
අත්හැෙරද්දී ඔබ ත�ළ අන්ය මිනිසුන් ෙකෙරහි කරැණාවක්  
සකස් විය යුත�යි. එෙහම සකස්  වුෙණාත් බස් රථෙය් ආසනය 
පරිත්යග කිරීම ෙබාෙහාම සුළුෙදයක් . එෙහම ෙනාෙවනවානම් 
ෛමත්රෙය් නාමෙයන් ඔබ ත�ළ වැඩී ඇත්ෙත් සක් කාය 
දිට් ඨියයි. 
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කමටහන මගහැර කවරනම් භාවනාවක් ද? 
(භාවනාවට ෙපර නවවන ෙකාටස) 

 

ඔබ දවෙස් පැය විසිහතෙරන්ම පැය විසි ෙදකක් ම නිත්ය 
සංඥාවන් වඩල නිත්ය සංඥාවන් සමග ජීවත්ෙවලා පැය ෙදකක්  
පමණක්  අනිත්ය සංඥාවට ෙයාමුෙවලා භාවනාවක්  කරලා 
ෙකෙස් නම් ෙම් කාරණා ෙදක සමබර කරගන්නද? 

තරාදිෙය එක පැත්තකට පැය විසිෙදකක්  අෙනක්  පැත්තට 
පැය ෙදකක්  දැම්ෙමාත් ඔබට ෙත්ෙරවි එහි පරතරය. 

එම නිසා විෙශ්ෂෙයන්ම විදර්ශනා භාවනා කිරීමට කැමති 
පිංවත�න්ලා දවෙස් සෑම කාර්යක් ෂම කමටහනක්  කරගැනීමට 
ද� විය යුත�යි. වැසිකිළි කැසිකිළි කිරීෙම්දී ඔබට පුළුවන් 
ආහාරෙය් අනිත්ය බව දකින්න. ඔබ සුවඳවත් කරන පිරිසිදු 
කරන ශරීරෙය් අනිත්ය භව දකින්න. ඔබ නින්දට යන 
ෙවලාවට ඔබට පුළුවන් ෙගවුන දිනය පුරාවට ඔබ සිදුකළ 
ක්රියාවන්ෙග් අනිත්ය ස් වභාවය දකින්න. ක�මන ඉරියව්වකින් 
සිටියත් ඔබ ඇස අරමුණුකරෙගන 'ඇස අනිත්යයි, 
අනිත්යයි.......' වශෙයන් දකිමින් සිටින්න. එවිට ඔබට පුළුවන් 
බාහිර රෑපයන්ෙගන් ඇස හුෙදකලා කර ගන්න. එෙහම දිගින් 
දිගටම දකින්න. එවිට ඔබට වැටෙහනවා ඇසත් බාහිර රෑපත් 
ඔබට අයිති නැති ස් වභාවය. කන, නාසය, දිව, මනස, කය 
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යන අෙනක්  ආයතන ගැනත් එෙස් දකින්න. ෙමය කිරීම 
සඳහා ඔබ එරමිනියා ෙගාතාෙගන සිටින්නම අවශ්ය නැහැ. 

බස්  රථය ත�ළ වාඩිෙවලා යන විට ඔෙබ් ඇස බාහිර රෑප 
ෙකෙරහි දුවනවානම්, මනෙස් ෙව්ගවත්ව සිත�විලි ඇති 
ෙවනවා නම් ඔබට ඉහත අරමුණු දකින්න පුළුවන්. භාවනා 
කිරීෙමන් අර්ථයක්  ලැබීමට නම් ඔබ ජීවිතෙය් ලැෙබන සෑම 
අවස් ථාවකදීම සෑම අත්දැකීමකදීම ඒවා කමටහනක්  කර 
ගැනීමට ද�විය යුත�යි. 

පිංවත් ඔබට උදාහරණයක්  පැහැදිලි කරන්නම්. භි�ුව ගිහි 
කාලෙය් ප්රධාන නගරයක පයින් ගමන් කළා. මහපාර අයිෙන් 
වෙයෝවෘද්ධ යාචක කාන්තාවක්  හිටියා. ඇය අසල අතින් තල්ලු 
කරන කරත්තයක්  තිබුණා. ඒ අසලම බල්ෙලක්  සිටියා. ෙම් 
වෙයෝවෘද්ධ කෘශ කාන්තාව ෙදකට නැවිලා බුදු අම්ෙමෝ 
කියමින් විලාප නගමින් තම ග�ද මාර්ගෙයන් එළියට ඇවිත් 
තිෙබන අඟල් හයක්  පමණ දිගැති ආනමාළු ෙගඩියක 
ප්රමාණෙය් මස්  දඟරයක්  ශරීරය ඇත�ළට ඔබනවා. ෙමය 
අර්ශස්  ෙරෝගෙය් දරැණුම අවස් ථාවක් . ප්රසිද්ධිෙය් පාර අයිෙන් 
ෙම් සිද්ධිය සිද්ධ වුෙණ්. ඒ වෙයෝවෘද්ධ යාචක අම්මාට 
ෙත්රැමක්  නැහැ අවට පරිසරය ගැන, මිනිස් සු ඉන්නවාය 
දකිනවාය කියන කාරණය. ඇයෙග් ෙව්දනාව විසින් ඇයට 
ඉහත කාරණය ඇයට අමතක කරලා. මිනිසුන් සිය ගණනින් 
ඒ අසල පාර ෙදපැත්ෙත් ගමන් කළත් එකම මනුෂ්යෙයක් වත් 
ඒ සිද්ධිය ෙදස බලන්ෙන් නැහැ. ෙමාකද එය ඒ තරමටම 
අපුල අපුල, බියගන්වන දර්ශනයක් . නමුත් ගිහිෙයක්  වශෙයන් 
එදා ෙම් භි�ුව ඒ කාන්තාවෙග් සෑම ඉරියව්වක්  ෙදසම මා 
ෙහාඳින් බලාෙගන ගියා පමණක්  ෙනාව ආපසු හැරී නැවත ඒ 
දර්ශනය ෙදස නුවනින් බැලුවා. ඒ ෙවලාෙව් ගිහිෙයක්  
වශෙයන් මම ඒ දර්ශනය ත�ළ කාය, චිත්ත, ධම්ම, ෙව්දනා 
කියන ධර්මතාවයන් දැක් කා. අසුභය මරණානුස් සතිය දැක් කා. 
සංස් කාර ධර්මයන්ෙග් අමිහිරි උමත� ප්රතිඵල දැක් කා. 
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ෙමවැනි දර්ශනයක්  සිදුවීමක්  දකින්න අපුලනම් අමිහිරිනම් ඔහු 
ෙකෙස්නම් භාවනාෙවන් ප්රතිඵල ලබන්නද? ෙම් ඔබ දකින්ෙන් 
ඔෙබ් ශරීරෙය් ස් වභාවයයි. අතීතෙය් ඔබද අත් විඳි 
ස් වභාවයයි. අනාගතෙය්දී රෑපයට උරැම අවස් ථාවයි. 
අනුනෙග් දුක ඔබ ඔෙබ් ජීවිතයට ගලපා බලන්න ද�ෙවන්න. 
එම දුගී යාචක මව ත�ළින් ඔබ ඔබව දකින්න ද�ෙවන්න. 
ඇසට ෙපෙනන, කනට ඇෙසන, මනසට දැෙනන ධර්මය 
මගහැරයැෙමන් වළකින්න. 

පිංවත් ඔබ ෙම් ආකාරයට දිනය පුරාවට දකින සිදුවන සියලු 
ක්රියාකාරකම් කමටහනක්  හැටියට හැකිතාක්  දකින්න 
උත්සහගන්න. එෙහම කෙළාත් ඔබට පුළුවන් ෙවනවා ෙපර 
සඳහන් කළ නිත්ය, අනිත්ය සංඥා කිරාබැලූ තරාදිය යම් 
ප්රමාණයකට සමබර කර ගන්න. ෙමෙහම පුහුණුවක් 
ලැබුෙවාත් ඔබ විෙව්කීව භාවනාවට ෙයාමුවුනාට පස් ෙස් 
පංචනීවරණ වලින් ඔෙබ් මාර්ගය අවහිරවීම හුඟක්  දුරට 
අඩුකරගැනීමට හැකියාව තිෙබනවා. ෙමාකද රෑපයක්  අභියස 
එය අනිත්යයි කියන කාරණය දකින්න දැන් ඔබ පුහුණුවක්  
ලබා ඇති නිසා. එය අවෙබෝධයක්  ෙනාෙව් මාර්ගය වැඩීමට 
ලැෙබන පිටුවහලක්  ෙව්වී. 

මීළඟට භාවනා කිරීමට ෙපර ඔබ විසින් අවධාරණය කළ යුත� 
විෙශ්ෂ ෙදයක්  තමා දසක�සල් කියන කාරණෙය් අර්ථය. 
විෙශ්ෂෙයන්ම සුදුවත් දරාගත් පිංවත�න්ලා ෙම් කාරණෙය්දී 
දුර්වලතාවයන් දකිනවා. එම පිංවත�න්ලා අවංකවම තම ශීලය 
ගැන විශ්වාසයකින් පසුෙවන්ෙන්. එම විශ්වාසය ත�ළ 
පංචශීලය එෙස්ත් නැතිනම් ආජීව අට් ඨමක ශීලය සමාදන් 
ෙවනවා. ඔබ සමාදන් කළ ඉහත ශීලයන් ෙදක ත�ළම දසක�සල් 
වලට අදාළ වන කාරණා හතක් ම ආවරණයෙවලා තිෙබනවා. 
කෙයන් සිදුවන්නාවු අක�සල් ත�නක්  වචනෙයන් සිදුවන්නාවු 
අක�සල් හතරක්  ඔෙබන් වැළෙකනවා. නමුත් පිංවත�නි වඩාත්ම 
ප්රබල මනසින් සිදුෙවන්නාවු අක�සල් ත�න ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, 
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ෙමෝහ කියන කාරණා ත�න නිරත�රැවම අපි මගහැෙරනවා. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා මෙනෝ 
කර්මයන්මයි බලවත් කියලා. පිංවත් ඔබ සත�න් මරන්ෙන නැති 
ෙවන්න පුළුවන්, ෙබාරැ ෙනාකියන්න පුළුවන්, ඇතිවන පුංචි 
ප්රශ්නයක්  හමුෙව් �ණිකව ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ අක�සලය 
ෛචතිසිකයන් සකස් කර ගන්නවා. ෙම් කාරණය භාවනාවට 
ෙබාෙහෝම අනත�රැදායක තත්ත්වයක් . ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ 
නමින් ෙපනීසිටින්ෙන්, ෙම් කාරණ ත�නම සකස්  ෙවන්ෙන් 
රෑපයට ඇති තෘෂ්ණාව නිසාමයි. මමත්වෙය් දැඩිභාවය නිසා 
ඉහත ස් වභාවය වැඩිෙවනවා. ෙමහි වඩාත් භයානක කාරණා 
තීව්ර ෙවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා කායකර්ම, වචීකර්ම යටපත්කර 
මෙනෝ කර්ම නැගී සිටින බව. 

සමාජෙය්දී අපිට ෙපෙනනවා සමහරක්  පිංවත�න්ලා පුංචි 
ප්රශ්නයකදී එෙහමත් නැතිනම් ධර්ම අවවාදයකදී ස් වාමීන් 
වාහන්ෙස්ලාෙගන් වුණත් පිළිගැනීමට මැලිවන්ෙන් නැහැ. 
අවදානම සකස්  කර ෙදන්ෙන් දසක�සල් කියන ජීවිතයට එකත� 
කර ෙනාගැනීම නිසා. 
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ඔබ ඔය ද්ෙව්ශ කරන්ෙන් 
ඔබෙග්ම ෙමෝහයට ෙනාෙව්ද? 

(භාවනාවට ෙපර අවසාන ෙකාටස) 
 

පිංවතියක්  භි�ුවට ප්රකාශ කළා "ස් වාමීන්වහන්ස, මම දිනකට 
සිය වතාවක්  ඉතිපිෙසෝ භගවා පාඨය සිහිපත් කරනවා. දැනට 
සිහිපත්ෙකාට ඇති වාර ගණන පනස්  දහසකට වැඩියි" යෑයි 
ප්රකාශ කළා. 

එවිට භි�ුව ප්රකාශ කෙළ් "එය ෙබාෙහාම වටිනවා. ඔබ 
ෙමෙනහි කරන්ෙන් බුදුරජානන් වහන්ෙස්ෙග් උත�ම් ග�ණයක් . 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් උත�ම් ග�ණයක්  යෙමක්  එක 
ෙමාෙහාතක්  නමුත් සිහිපත් කරනවා නම්, එය තමාෙග් සැපය 
සඳහාමයි ෙහ්ත�ෙවන්ෙන්. 

නමුත් ඔබ ෙමෙස් ෙමෙනහි කරනගමන් ද� ෙවන්ෙන් ඕෙන්, 
ෙමතැනින් ඉදිරියට යන්න. ෙමාකද එම බුදුග�ණය සිහිපත් 
කරන වාර ගණන වැඩි කරගැනීම කියන තෘෂ්ණාව ත�ළ 
අවදානමක්  තිෙබනවා. ඔබ ෙමතැනදි හිතන්න ඕෙන් 
බුදුග�ණෙය් අර්ථය ගැන. ඇයි බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ඉහත 
ග�ණයන්ෙගන් පරිපූර්ණ වූෙය්? උන්වහන්ෙස් ෙලෝභ ද්ෙව්ෂ 
ෙමෝහ අවෙබෝධෙයන් ප්රහීන කළ නිසා. 
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එෙහම නම් වඩාත් අර්ථවත් ෙවන්ෙන් බුදුග�ණ ෙමෙනහි කරන 
ගමන්ම, සෑම උදෑසනකම ඔබට පුළුවන් නම් "අද දවෙස් මට 
ෙලෝභ සිතක්  ඇති ෙනාෙව්වා! ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ සිතක්  ඇති 
ෙනාෙව්වා කියලා වීර්යෙයන් යුත�ව ඒ සඳහා උත්සහගන්න, ඒ 
තමයි සෑම බුදුග�ණයක්  ෙකෙරහිම ඔබ කරන උත�ම්ම පූජාව 
ෙවන්ෙන්. එවිටයි ඔබ සිහිකරන බුදු ග�ණය අර්ථවත් ෙවන්ෙන්. 
එවැනි පූජාවක්  ත�ළින් වාර ල� ගණනක්  බුදු ග�ණ 
සිහිකරනවාය කියන ෙලෝභ සිතිවිල්ල පරාජය ෙකාට, 
අෙලෝභය නමැති ක�සල් සිතිවිල්ල ඇතිකරගන්න පුළුවන් 
ෙවනවා. ෙමාකද බුදුග�ණ ල� ගණනින් සඡ්ජායනය කළත් 
අර්ථවත් ප්රතිඵලයක්  නැහැ. අපි දවෙස් නිතරම ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, 
ෙමෝහ සිතිවිලි සකස් කරගන්නවා නම්, අවසානෙය්දී අපි මුලා 
වුණා පමණයි. එනිසා ධර්ම මාර්ගෙය් අර්ථවත් දිශාවටම 
ගමන් කරන්න. ෙලෝභ, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ කියන අක�සල මූලයන්, 
සැපෙය් සත�රන් බව, භාවනාවට බාධාවක්  බව, භාවනා 
කිරීමට ෙපර හඳුනාගන්න. 

ෙම් ෙමාෙහාෙත් තවත් එක්  කාරණාවක්  මතකයට එනවා. 
එක් තරා වෙයෝවෘද්ධ කැපකරැ මහත්තෙයක්  භි�ුවට ප්රශ්නයක්  
ෙයාමුකළා. "මම නිතරම භි�ූන් වහන්ෙස්ලාව බස්  වලට 
නග්ගවන්න, ෙබෙහත් අරන්ෙදන්න යනවා. මම ෙම් කටයුත� 
කරන්ෙන් ෙබාෙහාම ෙගෞරවෙයන්. ෙම් කටයුත�වලට මම 
පාරට ඇවිත් ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාව වඩම්වෙගන යන්න 
වාහනවලට අත දික් කළාට වාහන නවත්වන්ෙන් නැති 
ෙවලාවල් තිෙබනවා. සමහර බස් රථ නතර කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙම් ෙවලාවට මට හුඟක්  ෙක්න්ති යනවා. සමහර දායක පිරිස්  
තම නියමිත දිනෙය්දී දානය අරෙගන එන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
ෙවලාවටත් මට ෙක්න්ති යවනා. මම ඒ මිනිස් සුන්ට බණිනවා. 
මම ෙම් ෙක්න්ති යනවා, ද්ෙව්ශය සකස් කරගන්ෙන් 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලා ෙවනුෙවන් නිසා එම ෙක්න්ති ගැනීම 
අක�සලයක්  ෙවන්ෙන් නැහැ ෙන්ද?s කියලා. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


85 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ෙම් කැපකරැ මහත්තයා අවංකවම සිතාෙගන සිටින්ෙන් 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාෙග් අවශ්යතාවයන් වලදී, අන්යයන් සමග 
ෙක්න්ති ගැනීම, අන්යයන්ට ද්ෙව්ශ කිරීම අක�සලයක්  සිදුවන 
කාරණයක්  ෙනාෙවයි කියලා. ඒ විදිහට ෙහෝ 
ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලා ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටීම ක�සලයක්  කියලා. 
බලන්න ෙමෝහය කියන කාරණෙය් බරපතලකම. 

ඒ ෙමාෙහාෙත් ඒ කැපකරැ මහත්තයාට භි�ුව ෙකටිෙයන් 
ප්රකාශ කෙළ් "මහත්තෙයෝ, භි�ුවක්  උෙදසා ෙනෙමයි, 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් උෙදසා ෙහෝ ඔබ අන්යයන් සමග 
ද්ෙව්ශයක්  ඇතිකරගත්ෙතාත් එය ද්ෙව්ශයක් මයි" කියලා. එය 
අක�සලයක් මය කියලා. 

ෙම් කැපකරැ මහත්තයා ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලාට ෙබාෙහාම 
ෙගෞරව කරන, නිතර බුදුග�ණ භාවනාව කරන පිංවෙතක්  
නිසයි උදාහරණයක්  වශෙයන් ෙමය සටහන් කෙළ්. ඔබත් 
ෙබාෙහාම පෙරස් සමින්... 

ෙලෝභ, ද්ෙව්ශ, ෙමෝහ සක් කාය දිට් ඨිෙය් ගජ මිත�රන්මයි. 

එමනිසා පිංවත් ඔබ පන්සල, ආරණ්යය, පිංකම.... ෙම් කිසිවක්  
ෙහ්ත�ෙවන් ෙලෝභ ද්ෙව්ෂ ෙමෝහ අක�සල් සිතිවිලි සකස්  
කරගන්න එපා. ඒවාද අක�සල්මයි. ඔබ එෙස් ද්ෙව්ශය ඇති 
කරගන්නවා නම්, ඒ ඔබ ද්ෙව්ශ කරන්ෙන් ඔබ ත�ළම ඇති 
ෙමෝහයට බව සිතන්න . ද්ෙව්ශයත්, ෙමෝහයත් ඔෙබ්ම නම් 
ප්රතිඵලද ඔෙබ්ම බව සිතන්න. 

පිංවත් ඔබ, ඉහතින් සඳහන් කළ කරැණු ජීවිතය ත�ළින් 
ක්රියාත්මක කරන අෙයක්  නම්, ඔබට බාධාවකින් ෙතාරව චිත්ත 
සමාධිය සකස් ෙකාටෙගන අනිත්ය ධර්මයන් වැඩීමට හැකියාව 
ලැෙබතැයි ඔබටම දැෙනනු ඇත. ඉහත කාරණා, සද්ධර්ම 
ශ්රවණයත්, ශීල සමාධි ප්රඥා විමුක් ති මාර්ගය ගැන සාකච්ජාවත්, 
කල්යාණමිත්ර ඇසුරත් ත�ළින් අර්ථවත් කරගැනීමත් උෙදසා, 
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නිවන් අවෙබෝධෙයන් සැනෙසන්නට ලැබුණු ෙම් උත�ම් 
ෙමාෙහාෙත් පිංවත් ඔබ වීර්යය වඩන්න. 
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හිංසාෙව් රාත්රය 
 

අද ජනවාරි පළවැනිදා. වසරක්  ෙගවිල වසරක්  ලැබුව දවස. 
වසරක්  ෙගවී ගියාය කියන්ෙන අපි කාටත් ජීවත්ෙවන්න 
තිෙබන කාලෙයන් වසරක්  අඩු වුණාය කියන එක. ඒ 
කියන්ෙන මරණයට වසරකින් ළංවුණාය කියන කාරණය. ෙම් 
ෙකායි පැත්ෙතන් බැලුවත් අවංකවම සත�ටුෙවන්න ෙදයක්  
ෙමතැන නැහැ. 

නමුත් ෙගවීගිය වසෙර් පිංවත් ඔබ අප්රමාදීව ධර්ම මාර්ගෙය් 
ගමන් කළානම් ලැබුවාවූ වසෙර් ඊටත් වඩා ශක් තිමත්ව ධර්ම 
මාර්ගෙය් ගමන් කරනවාය කියන අධිෂ්ඨානය ඔබ ත�ළ ඇති 
වුණා නම් එතන තිෙබන්ෙන අර්ථවත් සත�ටක් . ඒ වෙග්මයි 
ෙගවීගිය වසෙර්දී දාන, ශීල, භාවනා කටයුත�වලදී ප්රමාදභාවයට 
පත්වුණා, නව වසෙර්දී මා අප්රමාදීව කටයුත� කරනවාය කියන 
අධිෂ්ඨානයද සත�ටට ෙහ්ත�වක් මයි. 

වසරක්  ලැබුව අවස් ථාවක පිංවත් ඔබට ජීවිතෙය් තැබිය හැකි 
ෙලාක�ම බලාෙපාෙරාත්ත�ව තමයි ෙම් වසර ත�ළදී මා සතර 
අපාෙයන් නිදහස්  වීමට උපරිම උත්සාහයක නියෑෙළනවාය 
කියන බලාෙපාෙරාත්ත�ව. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කරනවා පැවිදි පක් ෂය විසින් ගිහි ප�යට, 
ෙදමාපියන් විසින් දරැවන්ට, ග�රැවරැන් විසින් ශිෂ්යයන්ට, 
ෙකනක� විසින් තව ෙකනක�ට සමාදන් කරවිය හැකි උත�ම්ම 
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ත්යාගය, දායාදය සතරඅපාෙයන් මිදීෙම් මාර්ගය පහදාදීමය, 
සමාදන් කරවීමය කියලා. නව වසරක්  ආරම්භෙය්දී බුලත් 
අතකින්, කැවිලි පිඟානකින්, ෙක්ක්  ෙගඩියකින්, සුබ 
පැතීමකින්, හුවමාරැ කරගන්නා ඥාතිත්වය, ස් වාමිත්වය, 
ෙසෙනහස, හිතවත්කම ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා ෙකාටවදාළ සැබෑ ඥාති සංග්රහය සමග ෙමානතරම් 
නම් ප්රාථමික දැක් මක් ද? සුබ අලුත් අවුරැද්දක්  ෙව්වා කියල 
කරන ශ�භාශිංසනය ත�ළ ෛමත්රය, මනුෂ්යත්වය මුසුෙවලා 
තිෙබන බව ඇත්ත. ඒ ඇත්ෙත් තරමටම එම ශ�භාශිංසනය ත�ළ 
අවිද්යාවද සැඟවී තිෙබන බව ඇත්තම කාරණයකි. 

අවිද්යාව කියල කිව්ෙව් විද්යාෙවන් ෙතාර භාවයයි. ඒ 
කියන්ෙන ඇත්ත ඇතිසැටිෙයන් ෙනාදැකීමයි. දුක සැප 
මාරැෙකාට ෙගන දැකීමයි. ජාති, ජරා, ව්යධි, මරණ වලට තව 
තව ළංවන ෙමාෙහාෙත් 'සුබ නව වසරක්  ෙව්වා' කියනවා 
ෙවනුවට 'ලැබුවාවූ නව වසර, සතර අපාෙයන් නිදහස්  ෙවන 
වසරක්  ෙව්වා' කියල ප්රාර්ථනා කෙළාත් එතන තිෙබනවා ජාති, 
ජරා, ව්යධි, මරණවලින් මිදීමට ඔබ ගන්නාවූ උත�ම් 
උත්සාහයක් . එෙහත් පිංවත් ඔබ ෙමවැනි අර්ථවත් සුබ 
පැතීමක්  කරන්න ලැඡ්ජයි. අර්ථවත් ෙදයින් අයින් ෙවලා 
අනර්ථවත් ෙදය ළංකර ගන්නවා. 'බුදුසරණයි' 'ෙතරැවන් 
සරණයි' කියලා කියනවා. නමුත් ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනානාෙකාට වදාළ ධර්ම මාර්ගය ගැන කියන්න 
ලැඡ්ජා ෙවනවා. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සරණගියා 
යෑයි කියන්ෙන අර්ථවත් ආකාරෙයන් ධර්ම මාර්ගෙය් ගමන් 
කරනවාය කියන කාරණයයි. පිංවත් ඔබ සතර අපාෙයන් 
නිදහස්  වීම සඳහා සමාදන් විය යුත� ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල 
ශ්රද්ධාව, ශීලෙය් පරිපූර්ණත්වය, පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දැකීම කියන අර්ථයන් මහා සංඝ රත්නය විසින් 
නිරත�රැවම ඇෙසන ෙමාෙහාතක, අපි ෙමානතරම් 
දුර්වලතාවයකින්ද ජීවිතය සැලසුම් කරගන්ෙන්. අප්රමාණ සැප 
ලැබිය හැකි මාර්ගයක්  ඇස් පනාපිට තිබියදී අති දීර්ඝ දුකක්  
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උෙදසා ෙකටි සැපයමයි අපි ෙසායන්ෙන්. ෙලාව පහළවූ 
ෙශ්රෂ්ඨ ශාස් තෘන් වහන්ෙස්නමකෙග් ඉගැන්වීම්වල අර්ථයන් 
ලිහිල් භාවයට පත්ෙකාට ආගන්ත�ක වටිනාකම් අෙප් 
කරගැනීම අභාග්යයක් . ෙමතැනදී පිංවත් ඔබ සිතන්න අවශ්ය 
නැහැ අපට මාර්ගය කියලෙදන ග�රැවරැ ෙකාතැනද ඉන්ෙන 
කියලා. ඇෙසන සම්බුදු ධර්මයයි ඔබ ඔෙබ් මාර්ගය කරගත 
යුත්ෙත්. ග�රැවරැන්ෙග් පුංචි ෙහෝ දුර්වලතාවයක්  දකීනම් එයද 
මාර්ගය වැඩීෙම්දී කමටහනක්  ෙකාට ගැනීමට ඔබ ද�විය 
යුත�ය. 

ෙලෝක තත්ත්වයන්ට ඇලීෙම්, ගැටීෙම් ස් වභාවයන්ට යන්ෙන් 
නැතිව සමාජය, මනුෂ්යයා, ව්යාක�ල ෙවන්න ෙවන්න ඇතිවන 
සමාජ විකෘතිය ධර්මෙය් අර්ථය වශෙයන්මයි අපි දැකිය 
යුත්ෙත්. ෙලෝක ධර්මයන් ෙකෙරහි ඇලීමත් ගැටීමත් 
සකස් ෙවන සිතක ඔබ ෙනාදකින එකම ෙදය අනිත්යයයි. ඒ 
කියන්ෙන් ධර්මෙය් අර්ථය ෙනාදැනීමයි. ධර්මෙය් අර්ථය 
ෙනාදකින්නා තමා අත්දකින ෙලෝක ධර්මතාවයන් හමුෙව් 
ඇලීමත් ගැටීමත් අතර ෙදෝලනය ෙවමින් ධර්මෙය් ස් වභාවය 
අවෙබෝධ ෙකාටගැනීම මගහැර නිත්යවූ සැපයක් ම ෙසායනවා. 
ෙමතැනදී තමයි සමාජ ව්යාක�ලභාවය විකෘතිභාවය සකස්  
ෙවන්ෙන්. අසීමිත ඇලීම්, අසීමිත ගැටීම්, අසීමිත 
උෙප්ක් ෂාවන්ෙග් එකත�වක්  ෙවනවා ෙලෝකය. 

ඵලය ෙලෝකය ත�ළදී දුටුවත්, ෙහ්ත�ව සකස් වූෙය් ධර්මය 
ෙනාදත් මිනිස්  සන්තානය ත�ළම ෙන්ද? කැෙඩන, බිෙඳන, 
විසිෙරන සම්මුති ෙලෝකෙය් අර්ථය සකස් ෙවන්ෙන් නාමරෑප 
ෙදක නමැති 'පුංචි ෙලෝකෙය්' ෙහ්ත�ඵල ධර්මතාවයන් නිසාම 
ෙන්ද? ඒ නිසා පිංවත් ඔබ ධර්ම මාර්ගයට එන්න. මාර්ගෙය් 
හික් ෙමන්න. එවිට ඔබ දකින ෙලෝකය යහපත් ෙව්වි. ඔබ 
ෙලෝකය ත�ළ සුර�ිත ෙව්වි. ඔබ ෙලෝකෙයන් නිවීයාවී. ඉහත 
කරැණු සියල්ලම සකස්  වුෙණ් ඔබ ත�ළින්ම ෙන්ද? කැෙඩන, 
බිෙඳන, විසිෙරන සම්මුති ෙලෝකයත්, නාමරෑප නමැති මම 
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කියන 'පුංචි ෙලෝකයත්', අනිත්යෙය් අර්ථෙයන්ම සකස්  වුණ 
ෙද්වල්ය. අර්ථය අනිත්යවූ කල්හී යමක්  නිත්ය භාවයක්  
ෙසායයිනම් ඔහු ෙසායන ෙදය කවදාවත් හමුෙනාවනු ඇත. 
ඔබද මමද සසර ෙමෙතක්  පැමිණිෙය් එම නිෂ්ඵල ගමනයි. 

පිංවත් ඔබ ලැබූ ෙම් ජීවිතයද සැප ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාව 
නිසා සකස්  ෙකාට ගත් ජීවිතයකි. පිංවත් ඔබම තීරණය 
කරන්න ඔබ ධර්මෙයන් ෙකාතරම් දුරස් ෙවලාද ඉන්ෙන 
කියලා. ෙම් දුරස් ථභාවය අවම කරගන්න ඔබ විසින් ඇති 
කරගන්නා අධිෂ්ඨානය ක්රියාත්මක භාවයට පත්ෙවද්දී ඔබ ත�ළ 
ශ්රද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්රඥා කියන ධර්මතාවයන් වැෙඩන්න 
ඕෙන් එකිෙනකට අඩු වැඩි භාවෙයන් ෙතාරව. ෙමන්න ෙම් 
'අඩු වැඩි භාවයකින් ෙතාරව' කියන ස් වභාවය සමජෙය් හුඟ 
ෙදනක�ෙගන් ගිලිහී ෙගාස්  තිෙබනවා. ප්රඥාව වැෙඩන 
ආකාරයට ෙනාෙව් ශ්රද්sධා, වීර්යය, සති, සමාධි කියන කාරණා 
ජීවිතයට එකත� කරගන්ෙන්. විදර්ශනා ඥානය වැෙඩන 
දිශාවටමයි පිංවත් ඔබ ඉහත කාරණය සතිෙයන්, සිහිෙයන් 
යුත�ව ජීවිතයට ගලපා ගතයුත්ෙත්. මමත්වය වැෙඩන දිශාවට 
ෙනාෙව්. වසරක උදාවක්  සමරන ෙමාෙහාතක ෙමවැනි 
ධර්මයක්  ගැන පිංවත් ඔබ නැවත නැවත සිතනවානම්,ෙමවැනි 
ධර්මයකට මුල්තැන ෙදනවානම් එම වසර ෙමාන තරම් 
සංහිදීමට පත්වූ වසරක්  ෙව්විද? අර්ථවත් ෙලසම ෙතරැවන් 
සරණගිය වසරක්  ෙවනවා ෙන්ද? පිංවත් ඔබ ගත්තාවූ 
තීරණෙයන් සැනෙසන්ෙන් ඔබම ෙන්ද? දුෙකන් මිෙදන 
දිශාවට යන්ෙන් ඔබම ෙන්ද? එෙස් ෙනාවුණ කල්හි ඔබ යන 
දිශාව ගැන පහත සටහන තබමි. 

ජනවාරි පළෙවනිදා කියනෙකාටම සිහියට නැෙගන්ෙන් 
ෙදසැම්බර් 31 දා රාත්රියයි. ෙම් රාත්රිෙය් භික් ෂුව වැඩසිටිෙය් 
අගනුවරට ආසන්න ආරණ්යයකය. රාත්රි 12.00 ෙවලාවට 
ආසන්න ෙවද්දී පුපුරා ගිය රතිඤ්ඤා පිපුරැම් හඬ ෙමානතරම් 
ෙව්ගවත්ද කියලා පිංවත් ඔබටත් ඇෙසන්නට ඇති.ෙම් 
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රතිඤ්ඤා පිපුරැම් හෙඬ් ෙදෝංකාරය කියන්ෙන් අවිද්යාෙව් 
හඬයි. ඔබ හිතල බලන්න මීට වසර විසිපහකට ෙපරාත�ව 
ඉඳල වසරින් වසර ෙම් හඬ වැඩි වුණා මිසක්  අඩුවුෙන් නැහැ. 
අනාගතෙය් කවදාකවත් ෙම් හඬ අඩු ෙවන්ෙණ් නැහැ, වැඩි 
ෙවනවා මිසක් . ෙම්වා ෙලෝක ධර්මතාවයන්. මනුෂ්යයා 
ධර්මෙයන් පිරිෙහන්න පිරිෙහන්න ෙනාවටිනා වටිනාකම් 
අර්ථවත් ෙවනවා. ශිලෙය්, සමාධිෙය්, ප්රඥාෙව් නිහඬභාවයට 
එෙරහි ස් වභාවයන් තමයි සකස්  ෙවන්ෙන. ෙඝෝෂාව යම් 
තැනක තිෙබනවානම් එතන ශිලයක් ,සමාධියක්  තිෙබන්න 
විදිහක්  නැහැ. ෙම් ෙදක නැති තැන ප්රඥාව ගැන කථාකරල 
ෙත්රැමක්  නැහැ. ආයිමත් අපි එන්ෙන් අවිද්යාව කියන 
තැනටමයි. ෙලෝකෙය් තිෙබන සැබෑම නිහඬතාවය අත්විදින්න 
පුළුවන් ෙඝෝෂාව ත�ළදීයි. ෙදසැම්බර් 31 රාත්රිෙය් භික් ෂුව 
සයනය මත වැතිරී ඒ සැබෑම නිහඬතාවය අත්වින්දා ෙහාඳ 
හැටියට. පරිසරය ෙඝෝෂාකාරී ෙවන්න ෙවන්න තමන්ෙග් සිෙත් 
නිහඬභාවය ෙහාදින් දැෙනනවා, ෙපෙනනවා. පුපුරන රතිඤ්ඤා 
හඬින් ෙදදරැම්කන පරිසරය, නිහඬ සිතින් අත්දකිද්දි 
අවිද්යාෙව් ෙඝෝෂාවත්, විද්යාෙව් නිහඬතාවයත් සක් සුදක්  ෙස් 
පැහැදිලි ෙවනවා. අර්ථවත් ෙවනවා. එවිට දුකක් , සැපක්  
ෙනාෙව් සිතට දැෙනන්ෙන්. අවදානෙමන් මිදුණාවූ නිදහෙස් 
සුවයයි. ෙමවන් අසිරිමත් මාර්ගයක්  පිංවත් ඔෙබ් ඇස් පනාපිට 
තිබියදී ශිලෙය්, සමාධිෙය්, ප්රඥාෙව් උත�ම් නිහඬතාවෙය් අර්ථය 
රතිඤ්ඤාෙව් හඬින් විනාශෙකාට දමනවා. 

පිංවත් ඔබ කල්පනා කරන්න වසර සුබ ෙවන්න කියලා. ඔබ 
ෙකාෙතක්  රතිඤ්ඤා පත්ත�කළත් වසර සුබෙවලා තිෙබනවාද? 
දවසින් දවස ෙක්රෝධය, ෛවරය, දුෂ්ශීලභාවය මහා 
ෙව්ගයකිනුයි සමාජෙය් ඉහළ යන්ෙන්. රතිඤ්ඤා පිපුරැම්හෙඬ් 
ෙදෝංකාරය යම් ෙස් ෙව්ගවත්ද දුෂ්ශීලභාවෙය් වර්ධනයත් 
සමාජය ත�ළ ෙව්ගවත් ෙවලා. ශ්රාවකයා ශාස් තෘන්වහන්ෙස් 
හඳුනන්ෙන් නැහැ. ෙගෝලයා ග�රැවරයා හඳුනන්ෙන් නැහැ. 
දරැවන් ෙදමාපියන් හඳුනන්ෙන් නැහැ. පාලකයා ඇත්ත 
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යුක් තිය හඳුනන්ෙන් නැහැ. පිරිහිෙම් ෙදසටමයි සමාජය ගමන් 
කරන්ෙන්. ඒ කියන්ෙන් ෙකාෙතක්  රතිඤ්ඤා පත්ත�කළත් වසර 
සුබෙවලා නැහැ. ෙකාෙහාමද වසර සුබෙවන්ෙන මනුෂ්යයා 
විසින් ෙමානතරම් අක�සල් කන්දරාවක්  සිදුකරෙගනද? 
ෙමානතරම් සත්ව ඝාතන, සත්ව හිංසාවන් සිදුකරෙගනද? 
වසරක්  උදාෙවන්ෙන්. ෙදසැම්බර් 31 ෙවනිදා රත්රෙය් රතිඤ්ඤා 
පත්ත� කරන ඔබ ෙමානම ෙහ්ත�වක්  නිසාවත් සිතන්ෙන නැහැ 
ඔබ පත්ත�කරන රතිඤ්ඤා නිසා බරපතළ සත්ව ඝාතන, සත්ව 
හිංසාවන් සිදුෙවනවා කියලා. ෙමාකද ඔබ දකින්ෙන ඇෙසන් 
ෙපෙනන ෙලෝකය පමණයි. ගස් , ගල්, මනුශ්යෙයෝ, ෙගවල් 
ෙදාරවල් ඔබට ෙපෙනන ෙලෝකය.ඒ ෙලෝකය ත�ළ ඔබ නිවැරැදි 
කරැෙවක්  බව ඇත්ත. නමුත් පිංවත් ඔබ තරගයට පරිසරය 
ෙදදරැම් කවමින් පුපුරායන රතිඤ්ඤා හඩින් ෙමානතරම් ඔබට 
ෙනාෙපෙනන අමනුෂ්යයන් මියයනවා ඇත්ද? ෙකාෙතක්  ඔබට 
ෙනාෙපෙනන අමනුෂ්යයන් ත�වාල ලබනවා ඇත්ද?ෙමම ෙප්ර්ත, 
භ�ත අමනුෂ්යයන් ෙම් රාත්රිෙය් අත්විදින්නාවු පීඩනය නිසා 
ඔවුනෙග් සිත ත�ළ සකස් ෙවන්නාවූ ෛවරය, ෙක්රෝධය නව 
වසෙර් අසුබ ත�ටුපඬුරක්  ෙස් ෙලෝකයාට ලැෙබනවා. ගස් වල 
වැඩසිටින රැක්  ෙදවිවරැ භ�ම්මාටු ෙදවිවරැ වැනි ෙකාටස්  ෙම් 
බිහිසුණු රතිඤ්ඤා හඬින් ෙමානතරම් කම්පාෙවනවා ඇත්ද. ඒ 
ෙදවිවරැන්ෙග් සිත ත�ළත් ද්ෙව්ශය, ෛවරය, ෙක්රෝධය සකස්  
ෙවනවා. ෙම් ද්ෙව්ශයත් නව වසරක්  උදාෙවද්දී ඔබ ලබන අසුබ 
පලිදැරීමක් මයි. එම රාත්රිෙය්දී රතිඤ්ඤා හඬට බිෙයන් දුවන 
තිරිසන් සත�න් ෙකාෙතක්  නම් සිටිනවාද? මරබෙයන් 
ගැෙහමින් සැඟෙවන්න දිවයන ඒ සිත් ත�ළ ද්ෙව්ශය,ෛවරය 
සකස්  ෙවනවා. ෙම් ද්ෙව්ශයත් නව වසෙර් ෙලෝකයා ලබන 
අසුබ පඬුරක් මයි. රතිඤ්ඤා කරලක්  පුපුරා යනෙකාට එම 
හඬට, ගින්දරට පිළිස් සී ෙදදරැම් කෑමට ශරීරය පුපුරා ෙගාස්  
ෙමානතරම් ක�ඩා කෘමි සත�න් මියයනවා ඇතිද? ෙම් 
විනාශවන සත�න්ෙග් සිෙත් සකස් ෙවන ද්ෙව්ශයත් නව වසෙර් 
ඔබ ලබන අසුබ ෙනාසත�ටු පඬුරක් මය. ගස් වල, කැදැලිවල 
ජීවත්ෙවන ක�රැල්ලන්, ක�ඩා පැටවුන්, ෙමෝරන බිත්තර 
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ෙමානතරම් විනාශෙවලා යනවා ඇතිද? ඔය ෙදදරැම් කෑෙම් 
හඬට. එම ක�රැල්ලන් බියට පත්වී අන්සත�න්ෙග් ෙගාදුරැ බවට 
පත්ෙවනවා ඇතිද? ෙම් සත�න්ෙග් සිත්ත�ළ සකස් වන ද්ෙව්ශයද 
නව වසර උදාෙව්දී ඔබ ලබන අසුබ අසත�ටු පඬුරක් මය. ඉහත 
ෙකාටස්  අසහනයට, අපහසුතාවට, මරණයට, මරණීය 
ෙව්දනාවන්ට, හිංසාවට පත්වීෙමන් සකස් වන්නාවූ අක�සල් 
කන්ද කරගසාෙගන තමයි නව වසරක්  උදාෙවන්ෙන්. ෙම් 
අමානුෂික ෙඛ්දවාචකය පිංවත් ඔබට ෙනාෙපෙනන්ෙන් 
අවිද්යාෙව් හඬ බලවත් වීම නිසාය. පිංවත් ඔබට මාර සිතක්  
ඇතිෙවන්න පුළුවන්, රතිඤ්ඤා පත්ත�කළාම සත�න්ව 
මරාදැමීෙම්, හිංසාකිරීෙම් ෙ◌ච්තනාවක්  ඔබ ත�ළ නැතිය කියලා. 
ඒ සිතිවිල්ල නිවැරදි ෙවන්න පුළුවන්. නමුත් මියයන, ත�වාල 
ලබන, හිංසනයට පත්ෙවන, එම සත්වයන්ෙග් සිෙත් නැෙගන 
ද්ෙව්ශය, ෛවරය, ෙක්රෝධය සුබ පිරිත් ෙද්ශනාවක්  ෙස් ෙනාව, 
අසුබ වියරැ අෙඳෝනාවක්  ෙස් වායු ෙගෝලයට එකත�වනවා 
නියතය. බිෙයන්, ෛවරී ෙ◌ච්තනාවන් සකස්  ෙකාටෙගන 
මියයන අමනුෂ්යයන්, තිරිසන් සත�න් වඩාත් නපුරැ වියරැ 
අමනුෂ්යයන් බවට පත්ව නැවත උපත ලබා, තමන්ෙග් ෙපර 
ජීවිතෙය් විනාශයට ෙහ්ත�වූ රතිඤ්ඤා පත්ත�කළ 
මනුෂ්යයන්ෙගන් පළිගැනීෙම් සිත් සකස් ෙකාට ගැනීෙම් 
ස් වභාවයද පිංවත් ඔබ ෙත්රැම් ගත යුත�ය. සමාජය දිෙනන් 
දිනම ෛවරය, ෙක්රෝධය, ද්ෙව්ශය වැෙඩන දිශාවටමද 
මනුෂ්යයා වියරැ ස් වභාවයටම පත්වීමටද ෙහ්ත� ඉහත කාරණා 
ත�ළද සැඟව තිබීමට පුළුවන. ෙම් සිද්ධීන් ෙදස බැලීෙම්දී ඔබට 
වැටෙහනවාද අවිද්යාසහගත ක්රයාවන් ඔබව ෙමානතරම් 
විනාශය කරා, දුක කරා රැෙගන යනවාද කියලා. 

පන්සෙල් ගන්ඨාරය නාද කරනෙකාට, ෙහ්විසියක හඬ 
ඇෙසනෙකාට, මඟ�ල් ෙබර හඬ ඇෙසනෙකාට ෙමානතරම් 
සංහිඳීමක් , සංයමයක්  එම හෙඬ් තිෙබනවාද. එම හඬින් 
ඉහතින් දැක් වූ විනාශයන්, අක�සලයන් සිදුෙවනවාද? ක�ඩා 
කිරිදරැෙවක්  නම් පීඩා විඳින්න පුළුවන්. පිංවත් ඔබට ශබ්ද 
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පූජාවක්  කිරීමට අවශ්ය නම් පමණක්  31 දා මධ්යම රාත්රියට 
පන්සෙල් ඝාන්ඨාරය නාද කරන්න ගමටම ඇෙසන්නට. මඟ�ල් 
ෙබරයක්  නාද කරන්න. ෙමය සමාජයට නුහුරැ ෙදයක්  බව 
ඇත්ත. එෙහත් ඔබ ත�ළින් නරකක්  වරදක්  නම් ෙවනත් 
සත්වයක�ට සිද්ධෙවන්ෙන් නැහැ. ෙදවියන් අමනුෂ්යයන් පවා 
ෙම් හඬට ප්රිය ෙවනවා. තිරිසන් සත�න් පවා ෙම් හඬ විඳිනවා. 
හැෙමෝෙගම ආශිර්වාදෙයන් තමයි වසරක්  උදාෙවන්ෙන්. සශ්රික 
දිව්යතල වල සිටින ෙදවියන් පවා ඔබට ආශිර්වාද කරනවා. 
කාටද ෙම් ආශිර්වාද කරන්ෙන්? ශීලයට. පිංවත් ඔබ ශීලෙයන් 
හික් මුණ නිසයි, රතිඤ්ඤා පත්ත�කිරීෙමන් සත්ව ඝාතන, සත්ව 
හිංසා සිදුෙවනවාය කියන යථාර්ථය දැක් ෙක්. සිල්පද ආර�ා 
කරන්න උත්සාහගත් නිසයි ඔබ එම වැරදි ක්රයෙවන් 
වැළක�ෙණ්. ශීලයට වටිනාකමක්  ෙදමින් තමයි එතෙකාට ඔබ 
නව වසර අරඹන්ෙන්. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
ෙද්ශනා කළ නිසයි ඔබ සත්ව හිංසාෙවන් වැළක�ෙන්. ශීලයට 
වටිනාකමක්  ෙදනවිටම ඔබ ෙතරැවන් සරෙණ් පිහිටලා. 
රතිඤ්ඤා පත්ත�කිරීෙමන් සත�නට මරණීය දුක, හිංසනය 
සිදුෙවනවාය, මම එම සත�නට අභය දානය ෙදනවාය කියලා 
හිතනෙකාටම ඔබ ත�ළ ක�සල් ෙ◌ච්තනාවක්  සකස් ෙවලා. නව 
වසර පිංවත් ඔබ අරඹන්ෙන් සතර අපාෙයන් මිදීෙම් සාධක 
සියල්ලම ෙදෝතින් දරාෙගනමයි. පුංචි ෙදයකින්, ෙමාන තරම් 
නම් ෙවනසක්  සිදුකරන්න පුළුවන්ද. ෙම් පුංචි ෙදය ෙවනස්  
කරගැනීමට ෙනාහැකිවීෙමන්, ඔබ සසර ෙමානතරම් නම් 
දුරගමනකට වැෙටන්න ඉඩ තිෙබනවාද? 
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ෙදවියනද් වඳින පින් බිමයි ෙම් 
 

පිංවත් භික්ෂුන් වහන්ෙස් විසින් ෙම් ලිපිය අප අතට පත්කෙළ් 
2011 වසර අගදීය. ඒ වන විට මායාවරැන්ෙග් දින දසුන ඈඳා 
ගනිමින් 2012 වසෙර් සිදුවිය. 

හැකි ෙලෝක විනාශයක් ගැන සැකයක්, බියක්, මතවවාදයක් 
ෙලෝකයා ත�ළ විය. ෙම් ගැන අහම්බෙයන් දැනගන්නට ලැබුණු 
උන්වහන්ෙස්, එය ධර්මයට ගලපමින්, ධර්මය ත�ළ වන 
රැකවරණය සඳහන් කරමින් තැබූ ෙමම සටහන, එම 
වකවානුෙවන් වසර කිහිපයක් ෙගවී ඇති අද සිට ආපසු හැරී 
බැලීෙම්දී, එම ධර්ම කරැණුවල ගැලපීම පිලිබඳ පිංවත් ඔබට 
අදහසක් ගතහැකි සාධයකයක් යැයි සිතමු. 

භි�ුව ෙම් ෙමාෙහාෙත් වැඩ සිටින ක�ටියට පැමිණි ආගන්ත�ක 
වැඩිහිටි ස් වාමීන්වහන්ෙස් නමක්  ප්රකාශ කළා වසර 2012දී 
ෙලෝකෙය් සිදුවන යම් අසහනකාරී තත්ත්වයක්  සම්බන්ධෙයන් 
ෙලෝකයා කතාබහ කරන බව. පිංවත් උන්වහන්ෙස්ද ඒ ගැන 
රෙට් ෙලෝෙක් කතාකරන මතවාද කිහිපයක් ම ප්රකාශ කළා. 
භි�ුවට ෙම් ගැන කිසිදු දැනීමක්  නැහැ. ඔය වෙග් 
කිහිපෙදෙනක්  කියපු ෙද්වල් අසා තිෙබනවා පමණයි. ෙම් 
සිද්ධිය ෙමතැනින් අහවර වුණා. එය හුෙදක්  පිළිසඳරක්  
පමණක්  වුණා. එක් තරා භි�ුවක්  ඉහත සිතිවිල්ල සිතමින් සිට 
අරමුණු වලින් බැහැරව හුෙදකලා ක�ටිෙය් සමාධිමත්ව 
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වැඩසිටින විට භි�ුවට ඇෙසනවා “අප � ලංකා මාතා… 
නෙමෝ නෙමෝ නෙමෝ නෙමෝ මාතා… � ලංකා ජාතික ගීය 
(සම්පූර්ණෙයන්ම)” 

ෙමය ගැෙයන්ෙන් පිරිමි සහ කාන්තා කටහඬින්. භි�ුව 
අරමුණු ෙනාකරම, ෙම් ඇෙසන්ෙන් දිව්ය ෙශ්රාsත හඬ. ඒ 
කියන්ෙන් ෙදවියන්ෙග් හඬ. 

එම ගීතෙය් හඬ සමග සංගීත රාවය එකදිගට භි�ුවට 
ඇෙසන්නට පටන්ගත්තා. ෙව්ලාව අලුයම 1ට පමණ ඇති. 
වනගත මුළු ප්රෙද්ශයම දැඩි නිහඬතාවක තිබුණා. භි�ුවට 
දැනුෙණ් භි�ුව ෙමාෙහාතකට ෙපර සිතමින් සිටි සිතිවිල්ල. 
2012 වසර ෙකෙරහි ෙදවියන්ෙග් ප්රතිචාරය තමයි දිව්ය ෙශ්රාsත 
ත�ළින් ඇෙසන්ෙන්. භි�ුව ලැබූ ෙම් අත්දැකීම පිංවත් ඔබට 
ෙමහි සටහන් කරන්ෙන් ෙලෝකයා සමඟ සසඳා බලනෙකාට 
පිංවත් ඔබ ෙමානතරම් වාසනාවන්තද කියලා ඔබට 
දැනගන්නයි. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සුගතිය වශෙයන් හඳුන්වන 
ලද ස�ක දිව්යතල වල ෙදවියන් පවා ෙම් ෙබෞද්ධ රෙට් උත�ම් 
පිංවත�න්ලා ෙවනුෙවන් ආශිර්වාද කරනවා. ලක්  මාතාවට 
යහපතක්  ෙව්වා, සුර�ිත ෙව්වා කියලා. පිංවත් ඔබ ෙහාඳින් 
දැනගන්න ඕෙන් සුගති භ�මිවල වැඩසිටින මාර්ගඵල ලාභී 
ෙනාවන ස�ක ෙදවිවවරැන්, දිව්යාංගනාවන් කියන්ෙන් කවුද 
කියලා. පායාසී කියන සූත්රෙය්දී ක�මාර කාශ්යප මහරහතන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා ස�ක දිව්යතල වල වැඩසිටින 
ෙදවියන් හැමවිටම මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් මනුෂ්යයාට ෙයාදුන් 
සියයක්  ඈතින් ඉන්ෙන් කියලා. එම ෙදවියන් මනුෂ්යයාට 
ෙයාදුන් සියයක්  ඈතින් ඉන්ෙන් මනුෂ්ය ගඳ ෙදවියන්ට 
ඉවසන්නට බැරි නිසා. ෙමතැනදී මනුෂ්යයාෙග් ගඳ කියලා 
කියන්ෙන් මනුෂ්යයාෙග් දහඩිය ගඳ ෙනාෙවයි. මනුෂ්යයාෙග් 
දුසිල්වත්භාවෙය් ගඳ, අසත්පුරැෂභාවෙය් දුගඳ, තෘෂ්ණාෙව් 
අපුල දුගඳ ඉවසන්න, දරන්න ෙදවියන්ට බැරි නිසයි ෙදවියන් 
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නිරත�රැවම මනුෂ්යයාට වඩා ෙයාදුන් සියයක්  ඈතින් 
වැඩසිටින්ෙන්. නමුත් ශීලෙයන්, සමාධිෙයන්, ප්රඥාෙවන් පිරිසිදු 
පිංවත් මනුෂ්යයන් ළඟට ෙදවියන් එනවා. ෙදවියන් එම 
පිංවත�න්ට ආශිර්වාද කරනවා. පිංවත් ඔබට, මට මනුෂ්ය 
ෙලෝකෙය් සිට ස�ක දිව් යතල වලට ඇති දුර ෙයාදුන් ල� 
ගණනක්  වුවද ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට 
වදාළ උත�ම් ධර්ම මාර්ගය ත�ළ එම දිව්ය තලවල හඬ ෙගදර 
තිෙබන ග�වන් විදුලිෙය් හඬ තරමටම අපට සමීපෙකාට දී 
තිෙබනවා. ෙම් සම්මා සම්බුදු ඥානෙය් උත�ම් ආශ්චර්යයි. 
සමාධිෙය් ආශ්චර්යෙයන් අත්දකින ෙලෝකය විදර්ශනාෙව් 
අවෙබෝධෙයන් අනිත්ය, දුක් ඛ, අනාත්ම වශෙයන් දකිමින් 
ෙලෝකෙයන් මිෙදන මාර්ගයක්  ෙබෞද්ධ අපට උරැමකර දී 
තිෙබනවා. 

ෙම් ආශ්චර්යය දකිද්දී, ඇෙසද්දී, කියවද්දී ෙතරැවන් 
ෙකෙරහිමයි පිංවත් ඔබ ශ්රද්ධාව සකස් ෙකාට ගතයුත්ෙත්. 
පිංවත් ඔබටත් ෙම් සම්බුදු උණුසුම උරැමයි. මාර්ගය ත�ළ 
නිවැරැදිව ගමන්කෙළාත් මනුෂ්යයින්ට ෙයාදුන් සියයක්  ඈතින් 
වැඩසිටින ෙදවියන්, දිව්යාංගනාවන් කියන්ෙන් අතීත මනුෂ්ය 
ජීවිත වල ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙව්, දානෙය්, ශීලෙය් 
ඵලයයි. මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් ක�ණුකසළ, අපුල, ෙග් ෙදාර 
ඉඩකඩම්, සැමියා, බිරිඳ, දූ දරැවන්, කීර්ති ප්රශංශා, නිලතල 
වලට ඇති ජන්ද රාගෙය් විෂ තාවකාලිකව මරාදැමූ උත�ම් 
ශිල්වත�න්ෙග් සුගති භ�මියයි ස�ක දිව්ය තල කියන්ෙන්. ෙමවන් 
සුගති භ�මිවල වැඩසිටින ෙදවියන් ෙම් පුණ්යදීපයට 
ෙසෞභාග්යයක්  ෙව්වා කියලා දිව්ය සංගීතෙයන් ආශිර්වාද 
කරනවා. බලන්න පිංවත් ඔබ ෙනාදකින, පිංවත් ඔබ 
ෙනාසිතන, කහවණු – ෙඩාලර්, රියාල් පසුපස් ෙස් හඹායන 
බැංක� ගිණුෙම් ඉලක් කම් ෙප්ළිය වැඩිකරගැනීම උෙදසාම 
ෙවෙහෙසන පිංවත් ඔබ අමතක කළා වූ මතකයක්  ෙදවියන්ට 
තිෙබනවා. ෙදවිවරැ දන්නවා තමන්ට ෙමවන් අසිරිමත් දිව්ය 
සැපයක්  ලබාගැනීමට උපකාර වූ සද්ධර්මය අවංකවම, 
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විවෘතවම, තවමත් බබළන්ෙන් ෙම් ධර්මද්වීපෙය්ය කියලා. 
නමුත් ෙම් ධර්මද්වීපෙය් උත�ම් මනුෂ්යයින් හැටියට ඉපදිලා 
පිංවත් අපි මුදලට, කීර්තියට, ෙද්පළට වැඳවැෙටමින් ඒවා 
මත්ෙත්ම අෙප් උත�ම් ෙබෞද්ධකම දුර්වල කරගත්තත් ඒ සශ්රික 
ෙදවියන් සද්ධර්මය ෙහ්ත�ෙවන් ලබාගත් ඒ ස�ක දිව්ය�ය 
අත්විඳිමින්ම ඒ සද්ධර්මය තවමත් බැබෙළන ෙම් පිංබිමට, � 
ලංකා මාතාවට 'නෙමෝ නෙමෝ මාතා' කියලා නමස් කාර 
කරනවා ගීතෙයන්. ෙම් උත�ම් රට රැෙක්වා, චිරාත් කාලයක්  
දිෙන්වා! කියලා. 

ෙදවියන් එෙහම ෙම් උත�ම් රටට චිරාත් කාලයක්  දිෙන්වා 
කියලා ආශිර්වාද කරන්ෙන් ඔබ අප ෙමන් ක�ණුකසළ ෙලෞකික 
සම්පත් බලාෙපාෙරාත්ත�ෙවන් ෙනාව ෙම් උත�ම් සද්ධර්මෙය් 
ආර�ාව, ෙම් උත�ම් ධර්මය එක දිනක්  ෙහෝ වැඩිපුර ආර�ාවී 
පවතීවා කියන සත්පුරැෂභාවෙයන්මයි. ෙදවිවරැ ෙහාඳින් 
දන්නවා තමන් යම් දවසක දිව්ය සැප අහවර වී දිව්ය තල 
වලින් චුතවුවෙහාත් නැවත ෙදවිෙයක්  වීමටනම් සම්මා 
සම්බුද්ධ ශාසනය අත�රැදහන් ෙනාවී පවතින්න ඕෙන්ය 
කියලා. ඒ වෙග්ම පිංවත් ෙදවියන් දන්නවා ෙම් ෙගෞතම 
ශාසනය අවසන් ෙමාෙහාත දක් වා රැෙකන්ෙන් ෙම් උත�ම් පින් 
බිෙම්මයි කියලා. 

සශ්රික දිව්යතල වල සිටින ෙදවියන්ෙග් අම්මා කියන්ෙන් 
සද්ධර්මයට. සද්ධර්මය නැමැති අම්මාෙගන් තමයි, එහි 
ඵලෙයන් තමයි දිව්ය සම්පත් ෙදවියන්ට ලැෙබන්ෙන්. බලන්න 
සද්ධර්මයට ෙදවියන් ෙමානතරම් කෘතග�ණ සලකනවාද 
කියලා. නමුත් උත�ම් සුගතිභ�මියක්  වන ෙම් මනුෂ්ය ෙලෝකෙය් 
උරැමය ලැබූ ඔබ දවසකට එක පැයක්  සද්ධර්මය ෙවනුෙවන් 
කැපෙවනවාද? ඔබ ලබන ආදායෙමන් අවම වශෙයන් සියයට 
දහයක්  වත් කර්මය, කරමඵල විශ්වාසෙයන්, තෘෂ්ණාෙවන් 
ෙතාරව දන් ෙදනවාද? අවම වශෙයන් පංචශීලය නිතිපතා 
ආර�ා කරගන්න උත්සහ ගන්නවාද? ෙලෝකයාට ෙනාෙව්, 
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අවම වශෙයන් තම සැමියා, බිරිඳට, එෙස්ත් නැතිනම් 
අසල්වැසියාටවත් ෛමත්රිය වඩනවාද? පිංවත් ඔෙබ්ම හදවතට 
තට් ටුකර ඔබම අසන්න. උත්තරය ‘නැහැ’ නම් පිංවත් ඔබ 
අසත්පුරැෂෙයක්  බව ඔබම දකින්න නිහතමානී ෙවන්න. 
ෙමාකද ඔබට ෙම් මනුෂ්ය ජීවිතය ලබාගන්න උපකාරවූ උත�ම් 
ධර්මයන්ට ඔබ කෘතෙව්දී ෙනාවන නිසා. පිංවත් ඔබට 
ෙදවියන් ෙනාෙපනුණාට ෙදවියන්ට ඔබව ෙපෙනන බව 
සිතන්න. උපක්රමශීලීව එෙහම සිතාවත් වහ වහා නිවැරදි 
ෙවන්න. ෙලෝකයාව රවට් ටන්න අපිට පුළුවන් ෙවන්න පුළුවන්. 
එෙහත් ෙලෝක ධර්මතාවයන් රවට් ටන්න අපට බැහැ. ඒ 
වෙග්මයි. මනුෂ්යයින්ව රවට් ටන්න අපට පුළුවන්, නමුත් සශ්රක 
දිව්යතල වල ෙදවියන් රවට් ටන්න අපට බැහැ. අප ෙහාඳින් 
මතක තබාගන්න ඕෙන්, සත�ටින් සිනාෙසමින් ෙලෝකයාට 
වහන්ෙවමින් අපි ෙකාෙතක්  වැරදි කළත්, එම දුසිල්වත්භාවෙය් 
විපාකයන් නිසා මරණින් මත� නිරයට වැටුෙණාත් නිරෙය්දී 
ඔබට මුණගැෙසන යම රජුත් සශ්රික දිව්ය තලයකට සිටින 
ෙදවිෙකෙනක් ම බව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කර ඇති බව මනුෂ්ය ෙලෝකෙය්දී සියල්ල ඔබ මුදලට ගත්තත් 
යමරජු ඉදිරිෙය් ඔබ නිරිසෙතක්  බව සිහිතබාගත යුත�ය. උපරිම 
අවුරැදු 80ක ජීවිතයක්  උෙදසා, තාවකාලික තනත�රක්  උෙදසා 
ඇයි ෙදයියෙන් ෙම් උත�ම් සද්ධර්මෙයන් බැහැරට ෙගාස්  
නිරයට වැෙටන්ෙන්. ෙමෙලාව පරෙලාව ෙදෙක්දීම ඔබ 
අනාර�ිත ෙවනවා. 

ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ධර්මය අර්ථය ත�ළ ෙම් 
ජීවිතය දැකිය යුත්ෙත් නාසෙයන් ඉහළට ගත් ආශ්වාස ෙපාද 
නාසෙයන් පිටවන ෙමාෙහාෙත් ෙම් ජීවිතෙය් මරණය සිදුෙව්ය 
කියන අර්ථයයි. නමුත් ෙලෝකය පවතිනවා, සංස් කාරකයන්ට 
නිජබිමක්  ෙවමින්. ඒ නිසා කිසිවක්  අපට අවශ්ය විදිහට 
සිදුවන්ෙන් නැහැ. ෙලෝකෙය් නිරත�රැවම අත�රැ විනාශයන් 
සිදුෙවමින් පවතිනවා. සතර මහා ධාත�ෙව් කිපීම නිසා 
විනාශයන් සිදුෙවන්න පුළුවන්. පස් ස, ෙව්දනා, සංඥා, 
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සංස් කාර, විඤ්ඤාණ කියන පංච උපාදානස් කන්ධය 
නිත්යභාවෙයන්, ආත්මීය භාවෙයන් ගැනීම නිසා ෙදවියන්ෙග්, 
මනුෂ්යයන්ෙග්, අමනුෂ්යයන්ෙග් වියරැභාවය, 
තෘෂ්ණාධිකභාවය නිසා විනාශයන් සිදුෙවන්න පුළුවන්. ෙම් 
ආකාරෙය් විනාශයක්  වළක් වන්න ෙදවියන්ට බැහැ. ෙමාකද 
විනාශය කියන්ෙන් ධර්මය. ඒ කියන්ෙන් අනිත්යය. 
මාර්ගඵලලාභී ෙනාවන ෙදවියනුත් ෙම් ධර්මථාවයන්ට යටයි. 
නමුත් සුගතිභ�මි වල වැඩසිටින මෙහ්ශාඛ්ය ෙදවියන්ට පුළුවන් 
පිංවත�න්ට උපකාර කරන්න. ෙමාකද ඒ අය සුර�ිත නිසා. ඒ 
සුර�ිතභාවය ෙදවියන් ලබාගන්ෙන් ධර්මය ත�ළින්. ඉරවල් 
හතක්  පායා කල්ප විනාශයක්  සිදුවන ෙමාෙහාෙත්ත් මාර්ගඵල 
ලැබූ ෙදවියන්, දිව්යාංගනාවන් සුර�ිතයි කියලා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා. ෙම් උත�ම් ෙමාෙහාෙත් දිව්යතල 
වල වැඩසිටින ෙදවිවරැන් 'අප � ලංකා මාතා නෙමෝ නෙමෝ 
මාතා' කියලා ෙම් ෙබාදු ෙද්ශයට ආශිර්වාද කරන්ෙන් 'අප 
සුර�ිතයි, පිංවත් මනුෂ්ය ඔබත් � සද්ධර්මය ත�ළින් සුර�ිත 
ෙවන්න' කියන කාරණය මතක්  කරන්නයි. බලන්න ධර්මෙය් 
සුර�ිතභාවෙයන් සිංහනාද කරන ෙදවිවරැ. ඒ ෙදවියන් 
සිංහනාද කරන්ෙන් කල්ප විනාශයක්  පැමිණියත් අප 
සුර�ිතයි කියලා. නමුත් ෙම් උත�ම් සද්ධර්මය ජීවමානව 
පවතින ෙම් ධර්මද්වීපෙය් මනුෂ්ය අපි සුනාමියක්  එයි, 
මිසයිලයක්  එයි, භ�මිකම්පාවක්  එයි කියලා හැංෙගන්න බංකර් 
හදනවා. ශාන්තිකර්ම කරනවා. ෙද්වාල පස් ෙස් දුවනවා. තවත් 
සරළව පැහැදිලි කරනවා නම් අපි ෙතරැවන් ෙකෙරහි 
ශ්රද්ධාෙවන්, ශීලෙයන්, දානෙයන් දුර්වලයි කියන කාරණයයි. 

පිංවත් ඔබට බියක්  සකස්  ෙවනවා නම් ඔබ කළ යුත්ෙත් 
බංකර් තැනීම, යන්ත්ර මත්ර, ශාන්තිකර්ම කිරීම ෙනාව, 
සුර�ිතභාවය සඳහා අවශ්ය ශ්රද්ධාව, ශීලය, දානය කියන 
බංකර ත�න ශක් තිමත්ව ජීවිතය ත�ළින් ෙගාඩනගා ගැනීමය. 
කල්ප විනාශයකදීවත් එම බංකර බිඳින්න බැරිබවට ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සහතිකයක්  ෙදනවා.  
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අවසාන අවස්ථාව 
 

අද ෙවසක්  පුරපසෙළාස් වක ෙපාෙහාය දවස. ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සම්මා සම්බුද්ධත්වය අවෙබෝධකර වසර 
ෙදදහස්  හයසියයක්  සපිෙරන ප්රවෘත්තියක්  ඇෙසනවා. භික් ෂුව 
ෙම් ෙමාෙහාෙත් වැඩසිටින්ෙන් මිනිස්  වාසෙයන් දුරස් වූ 
හුදකලා ක�ටියක නිසා බාහිර සමාජෙය් ක්රියාවන් ගැන දන්ෙන 
නැහැ. අද වැනි දවසක ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
සම්මාසම්බුද්ධ ඥානෙයන් පරිපූර්ණවූ චත�රාර්ය සත්ය ධර්මයයි 
අවෙබෝධ ෙකාට වදාෙළ් එවන් අර්ථවත් දිනයක ධර්මෙය් 
අර්ථය ෙහාඳින් ජීවිතයට ගලපාගන්න ඕෙන්. ධර්මය කියල 
කියන්ෙන චත�රාර්ය සත්ය ධර්මය, පටිච්චසමුප්පාදය, 
සතරසතිපට් ඨානය, පංච උපාදානස් කන්ධය, සප්තෙබාඡ්ජංග 
ධර්මයන්, භව නිෙරෝධය උෙදසා පක් ෂෙවන්නාවු සත්තිස්  
ෙබෝධිපාක් ෂික ධර්මයන්මයි. ඔෙබ් ජීවිතය ත�ළින් අද දවෙස් 
ෙම් ධර්මතාවයන් තන්හා, දිට් ට, මාන්නෙයන් ෙතාරව වැෙඩන 
අවෙබෝධවන දිශාවට ජීවත් වුනා නම් අද දවෙස් පිංවත් ඔබ 
සැබැවින්ම ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් සරණගිය ෙකෙනක්  
ෙවනවා. ෙමම අර්ථවත් මාර්ගෙයන් බාහිරව ෙවසක්  ෙතාරණ් , 
ෙවසක්  ක�ඩු, දන්සල්, සැරසිලි, නාට්ය සංදර්ශන වැනි ෙද්වල් 
ත�ළින් ඔබ සැනසුනානම්, ඒවා වැෙටන්ෙන් ශාසනෙය් 
නාමෙයන් ෙකෙරන සිල්ලර ෙවළදාම් ගණයටම බව කිවයුත�යි. 
නමුත් ෙම්වා ප්රතික් ෙෂ්ප කරන්න කාටවත් බැහැ. තමනුත් 
සත�ටුෙවලා අනුන්වත් සත�ටුකිරීම තමයි ෙම්වාෙය් අරමුණ. 
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ජීවිතයටම පන්සලකට ෙගාස්  ශීලයක්  සමාදන්ෙනාවූ 
මනුෂ්යෙයක්  හදිස් සිෙය් මැෙරන ෙමාෙහාතක තමන් 
නැරඹුවාවූ ෙවසක්  ෙතාරණක ෙන්ක වර්ණ විදුලි බුබුලු වලින් 
ඒකාෙලෝක වු බුදුසමිඳුන්ෙග් රෑපය සිහියට නැගිලා, එම පුණ්ය 
සිත�විල්ල නිසාම සුගතිගාමී ජීවිතයක්  ලබන්න පුළුවන්. නමුත් 
ෙම්වා භවෙය් ලබන්නාවු සිල්ලර සැපයන්මයි. අපට 
තිෙබන්ෙන් එකිෙනකට ෙවනස්  වු ඉන්�ීයධර්මයන්ෙග් 
ස් වභාවයන් . ඒ නිසා අර්ථෙයන් විවිධවූ ක්රයාකාරකම් සමාජය 
ත�ළ පැවතීම ධර්මතාවයක් මයි. එම ධර්මථාවය ඇලීෙමන්, 
ගැටීෙමන් ෙතාරව උෙප්ක් ෂාෙවන් යුත�ව දකිමින් ධර්මෙය් 
සැබෑ අර්ථය ත�ළට පැමිණීමට පිංවත් ඔබ දක් ෂ විය යුත�ය. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා කරනවා 
මහෙපාළෙවන් පස්  මිටක්  අතට අරෙගන, මහ ෙපාළෙව් 
තිෙබන ඉතිරි පස්  සමග උපමා කරලා 'මහෙණනි, මියයන 
සත්වයන්ෙගන් සුගතිගාමී ජීවිත ලබන්ෙන් ෙම් අෙත් තිෙබන 
පස්  ප්රමාණයටයි' කියලා. මහ ෙපාළෙව් තිෙබන පස්  තරමටම 
සත්වයා දුගතිගාමී ජීවිත වලට වැෙටන්ෙන් කියලා. ෙමම 
සම්මා සම්බුද්ධ වචනයට අනුව අපි උත්සහ ගන්න ඕෙන් 
සමාජය ත�ළ සිදුවන ෙදය අර්ථවත්ද නැතිද යන්න ෙසවීමට 
ෙනාෙව්. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ෙග් අෙත් තිෙබන 
පස්  මිෙටන් එක්  පස්  කැටයක්  ෙවනවාය කියන උත්සාහයටයි 
එන්න ඕෙන්. 

ෙලෝකය කියන්ෙන් හාස්යයක් . සත්වයාෙග් ෙමෝහය වැඩිවන්න 
වැඩිවන්න විකට ජවනිකා වැඩිෙවනවා. හාස්ය රසය තව තව 
වැඩිෙවන්න. ෙලෝකය සංකීර්ණයි කියන්ෙන්, ෙලෝකය 
ලස් සනයි කියන්ෙන්, බලා ඉවරයක්  කරන්න බැහැය කියන්ෙන් 
ඔෙබ් සිත ෙම් සියල්ලටම වඩා ෙව්ගවත්ය කියන කාරණයයි. 
රෑපය සැම විටම තිෙබන්ෙන් රෑපෙය් ස්වභාවෙයන්. රෑපය 
ෙකෙරහි ඇති ඡන්දරාගය නිසාම ඔබමයි රෑපයට අෙන්කවිධ 
වටිනාකම් ෙදන්ෙන්. ඉහත අර්ථය පිංවත් ඔබට ෙහාඳින් 
වැටෙහන්න සුදුසු කතා ප්රවෘත්තියක්  ෙමහි සටහන් කරනවා. 
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භික් ෂුව වැඩසිටි ප්රෙද්ශයක එක දායක ෙගදරක වෙයෝවෘද්ධ 
අම්මා ෙකෙනක්  සිටියා. භික් ෂුව ෙම් නිවසට හත් අට 
වතාවක් ම පිණ් ඩපාතය සඳහා වැඩම කරලා තිෙයනවා. ෙම් 
හැම වතාවකම භික් ෂුවට ෙපෙනනවා නිවෙස් කාමරයක සිට 
බිත්තිය අල්ලමින් ඉතා අපහසුවකින් අම්මා ෙකෙනක්  ඇවිත් 
පුටුවක වාඩිෙවනවා. ඇයට වයස අවුරැදු අසූ පහක්  පමණ 
ඇති. ටිකක්  මහත ශරීරයක්  තිෙබනවා. ෙහාඳින් පිරිසිදු ෙවලා 
ඉන්න පාටක්  ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග්ම දරැවා සිටියත් 
එම අම්මාව අතින් අල්ලලා හාමුදුරැෙවා වැඩම කිරීමට ෙපර 
පුටුෙව් වාඩි කරන්ෙන්වත් නැහැ. එයාම බිත්තිය අල්ලාෙගන 
එන්ෙන්. ෙකාටින්ම ඒ අම්මා දැන් එම නිවැසියන්ට එපා 
ෙවලා. අඩුම තරමින් එම නිවැසියන් හාමුදුරැවන්ට පූජා කරන 
ආහාරයක් වත් එම අම්මාට අත ගස් වන්ෙන් නැහැ. 
වෙයෝවෘද්ධභාවය නිසාම, ජරා ව්යාධි ල�ණ නිසාම 
හැෙමෝටම එපා ෙවලා සිටි ෙම් අම්මා මිය යනවා. ෙම් අම්මා 
මැරැණාට පස් ෙස භික් ෂුවක්  අරමුණු ෙකාට බලනවා ෙම් 
අම්මා ක�මන ආකාරෙය් නැවත උපතකට ගියාද කියලා. ඒ 
ෙවලාෙව් භික් ෂුවට අරමුණු ෙවනවා මියගිය අම්මාෙග් රෑප 
ස් වභාවෙයන්ම යුත් පාෙවන භ�ත රෑපයක් . ෙවනසකට 
තිබුෙණ් ෙකාණ් ෙඩ් කරල් ෙදකකට ෙගාතලා බැඳලා තිබුණා. 
ළමා වයෙස් ගැහැණු දරැෙවක�ෙග් වෙග්. භික් ෂුව ඉදිරිෙය් ඇය 
පාෙවනවා. හරස්  අතටයි පාෙවන්ෙන්. ෙමය භවෙය් තවත් 
උපතක් . ඇස, කණ, නාසය, දිව, මනස, කය ඇයට තිෙබනවා. 
අපට වෙග්ම ෙම් භ�ත සත්වයාට බාහිර රෑප ඵස් සය වීෙමන් 
පංච උපාදානස් කන්ධය සකස්  ෙවනවා. මිය යන අවස් ථාෙව් 
ශක් තිමත් ක�සල් අක�සල් නිමිත්තක්  සකස්  ෙනාවීම නිසා 
ෙමවැනි භ�ත ස් වභාවෙය් ජාතියක්  සකස්  ෙවන්න පුළුවන්. 
ෙමන්න ෙමවැනි අයට තමයි පාංශක�ල පිංකම, සත් දවෙස් 
බණ පිංකම වටින්ෙන්. ෙමවැනි පිනකින් ක�සල් අක�සල් 
නිමිත්තක්  ශක් තිමත් කරවලා ඊළඟ උපතට ඇය පැන 
ගන්නවා. ෙමම භ�ත ස් වභාවය හරියට නිදාෙගන ඇහැරැන 
දරැෙවක්  වෙග්. තද නින්ෙදන් අවදිවුණ ගමන් දරැවා පියවි 
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සිහිෙයන් ෙනාෙව් ඉන්ෙන්. මුහුණට වත�ර ටිකක්  ඉස් සාම 
ෙහාඳින් අවදි ෙවනවා. ශක් තිමත් ක�සල් අක�සල් චිත්තයක්  මිය 
යන ෙමාෙහාෙත් සකස්  ෙනාවූ නිසා භ�ත ස් වභාවයට පත් 
ෙමම සත්වයාටත් පාංශක�ල පිංකම, සත් දවෙස් පිංකම හරියට 
අඩ නින්ෙද් පසුෙවන දරැෙවක�ට වත�ර ටිකක්  මුහුණට ඉසීම 
වැනිය. අසිහිෙයන් මියයාම, නින්ෙද්දී මියයාම, ක් ෂණිකව 
සිදුවන අනත�රැ මරණ වලදී ෙමන්ම ළමා මරණ වලදීද ඉහත 
ස් වභාවයක්  සකස්  විය හැකියි. ෙමන්න ෙමවැනි යට තමයි 
පාංශක�ල පිංකම, සත් දවෙස් බණ පිංකම වටින්ෙන්. ෙමවැනි 
පිනකින් ක�සල් අක�සල් නිමිත්තක් ශක්තිමත් කරවලා ඊළඟ 
උපතට ඇය පැන ගන්නවා. 

ෙමම මව මියෙගාස්  දින ත�ෙන්දී තමයි භික් ෂුවට ෙමම මවෙග් 
භ�ත ස් වභාවෙය් උපත සමාධිෙය්දී දර්ශනය වුෙන්. ඒ අසරණ 
මෑණියන් ෙවනුෙවන් ෙමය සටහන් තබන භි�ුවද නිරත�රැවම 
පිං අනුෙමෝදන් කළා. මරණෙය් භ�මිදාන කටයුත� අහවරෙවලා 
දිනකට පසුව ඇයව භි�ුවක්  සමාධිෙයන් අරමුණු ෙකාට 
බලද්දි භි�ුවට දර්ශනය ෙවනව ක�ඩා ගැහැණු දරැෙවක් . ඒ 
කියන්ෙන ඇය මව් ක�සක බිළඳියක්  ෙලස උපත ලැබූ බවයි. 
ෙමතැනදී උපත කියල සටහන් කෙළ් මවෙග් ගර්භාෂ ක�ටියට 
බැසගත් බවයි. භි�ුව ෙම් ඔබට පැහැදිලි කරමින් එන්ෙන් 
ෙලෝකය හාස්යයක්  ෙවන්ෙන ෙකාෙහාමද කියලා. දැන් කවුද 
ෙම් මැරැණ වෙයෝවෘද්ධ අම්මා. වයස අවුරැදු අසූපහක්  වන, 
හැෙමෝටම එපාෙවලා කරදරයක්  ෙවලා හිටපු, හරි හැටි පිරිසිදු 
භාවයක් වත් ෙනාතිබුණ, ශරීරෙයන් ෙතල් ෙබෙහත් ගඳ හමපු, 
ජරා ව්යාධියට පත්වූ අෙයක් . ෙම් අම්මා කළාවූ ක�සල් අක�සල් 
ෙහ්ත�ෙවන් සකස් වුන විඤ්ඤාණ ධාත�ව මුලින් භ�ත සත්වෙයක්  
හැටියට බැසගත්තා. භ�ත සත්වයා ත�ළ සකස්  වුන සංස් කාර 
ධර්මයන් ෙහ්ත�ෙවන් සකස් වූ විඤ්ඤාණ ධාත�ව ඉන් චුත වී 
මව්ක�සක බිළිඳියක් ව බැසගත්තා. 
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දැන් ෙම් බිළිඳිය බැසගත් මව්ක�ස හිමි තැනැත්තිය දින විසි 
අටක්  ගියාට පස් ෙස දැන ගන්නවා තමන්ෙග් ක�ෙස් දරැගැබක්  
ඇති වුණාය කියලා. ෙම් සුබ ආරංචිය දැනගත් ෙමාෙහාෙත්ම 
ඇය ෙම් බව දැනුම් ෙදන්ෙන තමන්ෙග් සැමියාට. සැමියා එවිට 
ෙමාකද කරන්ෙන්. ෙමෙලෝ සිහියක්  ෙනාමැතිව බිරිඳව 
සිපගන්නවා. වාසනාවන්ත දරැපැටිෙයක් , සුරතල් 
දරැපැටිෙයක් , ලස් සන දරැපැටිෙයක්  ඔයා මට ෙදන්න කියලා. 
එදා ඉඳන් භාරහාර ෙවනවා, ෙබ්බි සූට්  මහනවා, ෙකාට් ට 
හදනවා, ලස් සන සුසිනිදු ඇතිරිලි,මල් පීස්  ෙරදිමයි 
ෙසායන්ෙන්. දරැවා නළවන්න ෙතාටිලි ෙග්නවා, ෙසල්ලම් බඩු 
එකත� කරනවා. වැදගත් ෙරෝහලක දරැ ප්රසූතිය කිරීමට සිහින 
දකිනවා. ෙම් සියල්ල කරන්ෙන් කවුරැන් උෙදසාද? 
දිව්යෙලෝකෙයන් පහළවූ දිව්යාංගනාවක්  උෙදසාද? නැහැ. මීට 
මාසයකට ෙපර මිය පරෙලාව ගිය අර වෙයෝවෘද්ධ ආච්චිෙග් 
සංස් කාර ධර්මයන් ෙහ්ත�ෙවන් සකස්  වුන දරැගැබයි ෙම් බිහි 
ෙවන්න යන්ෙන්. එදා එම ආච්චිව අතින් අල්ලවා 
වාඩිකරන්නවත් ෙකෙනක්  හිටිෙය නැහැ. ඒ තරමටම ඇයව 
ජරා, ව්යාධි නිසාම ෙකාන්කරලා. වර්තමානෙය් ඇයව 
නලවන්න ෙතාටිලි හදනවා. ප්රසූත කරන්න වැදගත් ෙරෝහල් 
ෙසායනවා. සුසිනිදුම ෙරදිපිළි ෙසායනවා. ෙම්කම ෙන්ද 
ෙලෝකය කියන්ෙන්? එෙහමනම් ෙලෝකය කියන්ෙන හාස්යයක්  
ෙනාෙව්ද? විඤ්ඤාණය නැමති මැජික් කරැවා සංස් කාර 
ධර්මයන්ෙග් ශක් තිෙයන් නිපදවන අෙන්කවිධ රෑපයන් 
ෙකෙරහි ඡන්දරාගෙයන් අපිද විඤ්ඤාණයට බැඳී යනවා. 
මැජික් කරැෙවක්  එක ෙමාෙහාතක පරවිෙයක්  දෑතට ෙගන සුදු 
ෙරදි කඩකින් එම සතාව වසා, ෙමාෙහාතකින් ෙරදිකඩ ඉවත් 
කරනවා. එවිට එතන ඉන්ෙන් ගිරෙවක් . මැජික් කරැවා ගිරවාව 
ෙරදිකඩකින් වසනවා. ෙමාෙහාතකින් එම ෙරදිකඩ ඉවත් 
කරනවා. එවිට එතන ඉන්ෙන් හාෙවක් . හාවාව ෙරදි කඩකින් 
වසනවා. මැජික් කරැවා තම මැජික්  යෂ්ටිෙයන් යමක්  කරනවා. 
දැන් එතන ඉන්ෙන් ෙබෝනික් ෙකක් . මැජික් කරැවා තම මැජික්  
යෂ්ටිය උපෙයෝගී ෙකාටෙගන ෙප්ර්ක් ෂකයා මුලාෙකාට රිසිෙස් 
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රෑපයන් මවයිද සංස් කාරධර්මයන් නැමති යෂ්ටිය උපෙයෝගී 
කරෙගන විඤ්ඤාණය නැමති මැජික් කරැවාද එකිෙනකට 
ෙවනස්  රෑප නිපදවයි. ෙරාහෙල් ෙලඩ ඇෙඳ් දුක් විඳින ෙරෝගීන් 
ඔබ දැක තිෙබනවාද? නාස්  සිදුරැවලට බට දමල. මුඛයට බට 
දමල. මුත්රා මාර්ගයට බටයක්  දමල. ෙස්ලයින්,රැධිරය ෙදනවා. 
මරණාසන්නව ෙලඩා ඇෙඳ් වැතිරිලා සිටිනවා. ඥාතීන්ටත් ෙම් 
ෙරෝගීන්ව එපාෙවලා. උපස් ථායකයින්ටත් ෙම් ෙරෝගීන්ව එපා 
ෙවලා. සමහරැ ෙමවැනි ෙරෝගීන් දිහා බලන්නත් බයයි. ඒත් 
ෙම් ෙරෝගියා මැරිලා නැවත මව් ක�සක උපතක්  ලැබුෙවාත් 
ෙමාන සැලකිලිද?… ෙමානතරම් ආදරයක් ද ඔහු 
ෙලෝකයාෙගන් ලබන්ෙන. ෙම්ක ෙන්ද ෙලෝකය කියන්ෙන්. 
පසුගිය ජීවිතෙය්දී තිරිසන් ෙලෝෙක් හරක්  ක�ළෙය් ඉපදිලා,අලි 
ක�ළෙය් ඉපදිලා, ක�ක�ල් ක�ළෙය් ඉපදිලා ෙම් ජීවිතෙය් 
මනුෂ්යෙයෝ ෙවච්ච අය භි�ුවකට අරමුණුෙවලා තිෙබනවා. 
රෑපය ෙකෙරහි ඇති ඡන්දරාගය සත්වයාව ෙමාන තරම් 
හාස්යයක්  බවට පත්ෙකාට තිෙබනවාද. රෑපය ෙකෙරහි ඇති 
ජන්දරාගය ෙම් තරම් සත්වයාව හාස්යයට පත්ෙකාට තිබියදීත් 
අපි තවම ෙවසක්  දිනෙය්වත් රෑපයට ඇති ජන්දරාගෙයන් 
මිදීමට කැමත්තක්  දක් වන්ෙන නැහැ. එදාටත් රෑප ෙසාය 
ෙසායා යනවා. 

ෙතාරණ් , ෙවසක්  ක�ඩු, සැරසිලි, භක් ති ගීත, නාට්ය සංදර්ශන, 
විදුලි බුබුලු… ෙම්වා ෙසාය ෙසායා යන තරමට රැස් ෙවන 
සංස් කාර ධර්මයන් ඔබට භවෙය් කැමැති කැමැති රෑප 
උපද්දවලා ෙදනවා. ෙවසක්  දිනෙය් රාත්රිෙය් අගනගරය යම් 
ෙස් චමත්කාරජනකද, ඔබටත් භවෙය් චමත්කාරජනක උපත් 
සකස් කර ෙදනවා. ප�ීන්ෙග් ෙලෝකය, මාළුන්ෙග් ෙලෝකය 
ෙමානතරම් චමත්කාරජනකද කියලා බලන්නෙකෝ. විෙව්කී 
සිෙතන් ෙම්වා සිතන්න. ෙම්වා තමයි කමටහන්. 

ෙම් ෙලෝකෙය් උපත ලබන සෑම සත්වෙයක් ම ජරා, ව්යාධි, 
මරණ කියන කාරණා ත�න ෙදෝතින් දරාෙගනමයි උපත 
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ලබන්ෙන්. නමුත් රෑපය ෙකෙරහි ඇති ඡන්දරාගය නිසා ඔබට 
ෙම් යථාර්ථය ෙපෙනන්ෙන් නැහැ. ඉපදුණ අලුත ක�ඩා 
බිළිඳක�ෙග් සුරතල්භාවය, අසරණභාවය හමුෙව් ඇතිවන 
ආදරය නිසා ෙම් දරැවාෙග් ජීවිතය ත�ළ ඇති ජරා, ව්යාධි, 
මරණ ල�ණ සැඟවිලයි තිෙයන්ෙන්. නමුත් පිංවත් ඔබ 
සතිෙයන් සිහිෙයන් යුත�ව ෙම් පුංචි රෑපය ෙදස බැලුෙවාත් 
එම රෑපය ත�ළ සැඟවී ඇති ජරා, ව්යාධි, මරණ කියන කාරණා 
හඳුනාගන්න පුළුවන්. සතිය, සිහිය නැති තැනදී ඔබ දරැවාට 
ආදරය කරනවාය කියන්ෙන්, රැකවරණය ෙදනවාය කියන්ෙන් 
ෙම් ජරා, ව්යාධි, මරණ ල�ණ වසන් කිරීමට, යටපත් කිරීමට, 
පරාජය කිරීමට ගන්නා වූ උත්සහයක් මයි. ෙම් උත්සහෙය්දී අප 
කව්රැත් තාවකාලිකව දිනුවත් අවසානෙය්දී පරාජය වන 
එකමයි සිද්ධෙවන්ෙන්. 

භව නිෙරෝධය යනු ඵස්සය අනිත්ය වශෙයන් අවෙබෝධ කර 
රෑපයට ඇති ඇලීමත්, ගැටීමත්, උෙප්ක්ෂාවත් කියන කාරණා 
ත�ෙනන්ම නිදහස්වීමය. 

අපි ෙම් පුංචි බිළඳු රෑපයට ෙමාන තරම් ඡන්දරාගයක්  
ඇතිකරෙගන තිෙබනවාද කියලා කියනවා නම් සමාජෙය් 
මතයක්  ප්රකාශ ෙවනවා, බිළිඳු දරැවාෙග් සිත ප්රභාශ්වරයි 
කියලා. ෙනාකිලිටියි කියලා. ෙම් පුංචි රෑපයට ඇති තෘෂ්ණාව 
නිසාමයි ෙමවැනි මාර සිත් වැඩිහිටියන් ත�ළ ඇතිෙවන්ෙන්. 
වැඩිහිටියක�ෙග් සිත යම් ෙස්ද ක�ඩා බිළිෙදක�ෙග් සිත�විලිද රාග, 
ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ අක�සල මූලයන්ෙගන් සංසාරික පුරැදු, ඉව 
ඔස් ෙස් වැඩිලයි තිෙබන්ෙන. තමා කැමති උපාදානයන් අහිමි 
ෙවනෙකාට ළදරැවා කියල ෙවනසක්  නැහැ. ද්ෙව්ෂය සකස්  
ෙවනවා. දරැෙවක්  නව මාසයක්  මව් ක�ස ගර්භාෂය මෙග් 
කරෙගනයි ජීවත් ෙවන්ෙන. අපිට ෙපනුනට ෙම් දරැවා නව 
මාසයක්  අතපය වක�ටු කරෙගන ෙම් ෙල් සැරව පිරැණු බැලුම් 
ෙබෝලයක්  වන් අවකාශය ත�ල ෙතරෙපමින් දුක්  විඳිනවා ෙන්ද 
කියලා, ඒ අපි හිතන හැටි. නමුත් ෙම් ළදරැවා ගර්භාෂය ත�ල 
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ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙම්ක මෙග් නිවස, ෙම්ක මෙග් කාමරය, ෙම්ක 
මෙග් තැන කියන උපාදානය සකස්  ෙකාටෙගන 
කැමත්ෙතන්මයි. එයාට දුකක්  දැෙනන්ෙන නැහැ. අපිට 
ෙපෙනන දුක ළදරැවා සැපක්  හැටියටමයි දකින්ෙන. ළදරැවා 
මව් ක�ස තෘෂ්ණාෙවන් යුත�ව උපාදානය ෙකාට ඇති නිසා 
තමයි අම්මා ෙකෙනක්  දරැවා බිහිකරන ෙවලාෙව මහා 
ෙව්ගයකින් කෑෙමාර ෙදමින් ෙලෝකයාට බිහිෙවන්ෙන. 
දරැවාෙග් විෙරෝධයයි එයා ප්රකාශ කරන්ෙන්. මෙග් තැනින් 
මාව මුදාගත්තාය කියන විෙරෝධය. ෙමතන තිෙබන්ෙන 
ද්ෙව්ෂයක්  ෛවරයක්  ෙනාෙව්ද? ඒ කියන්ෙන දරැෙවක්  
ඉපෙදනෙකාටම ද්ෙව්ෂය ෛවරය සකස්  කරෙගනමයි 
උපදින්ෙන්. ඉන් පස් ෙස බලන්න දරැවා අම්මාෙග් උණුසුම 
උපාදානය ෙකාටගන්නවා, තෘෂ්ණාෙවන්ම. දැන් අම්මාෙග් 
උණුසුම, පියයුරැ සැපයි කියල මව් කිරට උපාදානය ඇති 
කරෙගනයි සිටින්ෙන්. අම්මාෙග් ත�රැෙල් සිටින ෙම් දරැවා 
යෙමක්  අතට ගන්න හැදුෙවාත් මහා ෙව්ගයකින් 
කෑෙමාරගහනවා. මුහුණ රත� කර ගන්නවා. ෙම් පුංචි සිෙත් 
සැඟවී ඇති ද්ෙව්ෂය, ෛවරය,රාගයමයි ෙම් හැසිරීම් වලට 
ෙහ්ත�ව. ඒ නිසාම පුංචි සිත ප්රභාෂ්වරයි කියන කාරණය, පුංචි 
දරැවන්ෙග් රෑපයන් ෙකෙරහි අෙප් ඇති ඡන්දරාගය නිසාම 
සකස්  ෙකාටගත් ෙමෝහ මූලික අදහසක් . එම නිසා ක�මන 
රෑපයකට ඔබ බැඳුනත් ඒ බැඳී ඇත්ෙත් මාරයාටය කියන 
කාරණයයි අදවන් දිනයක ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
අවෙබෝධෙකාට ගත්ෙත්. ධර්ම සාකච්ජාවක්  අතරත�ර එක 
තරැණ මවක්  භික් ෂුවෙගන් විමසුවා 'හමුදුරැවෙන්, මට ක�ඩා 
දරැෙවක්  සිටිනවා. දරැවාෙග් කටයුත�ත් කරමින්, සැමියාෙග් 
කටයුත�ත් කරමින්, ෙගදර ෙදාර කටයුත�ත් කරමින් මම 
ෙකාෙහාමද ෙම් ධර්මය ත�ළ ජීවත්ෙවන්ෙන' කියලා ෙම් 
ප්රශ්නය පිංවත් ඔබටත් අදාළ ප්රශ්නයක්  බව ඔබටත් 
වැටෙහනවා ඇති. භි�ුව ඇයට දුන්න පිළිත�ර තමයි 'දැන් ඔබ 
බැඳීම්වලට බැඳිලයි සිටින්ෙන්. ඒ නිසා බැඳුණු බැඳීම් ගැන 
දුක්  ෙවන්න එපා. බැඳුණු බැඳීම් උෙදසා ඔෙබන් වියයුත� 
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යුත�කම් ෙකාටසක්  තිෙබනවා නම් ඒවා ෙනාපිරිෙහලා ඉටු 
කරන්න. කරන්නා වූ හැම යුත�කමක් ම ක�සලයක්  ෙස් දකින්න. 
බැඳුනා වූ හැම බැඳීමක්  ෙකෙරහිම ඇලීෙමන් ගැටීෙමන් 
ෙතාරව උෙප්ක් ෂාෙවන්ම බලන්න. බැඳුනාවූ බැඳීම් වලින් ඔබ 
ලබන අත්දැකීම් අලුත් බැඳීම් ඇතිකර ෙනාගැනීමට කමටහන් 
ෙකාට ගන්න. කිරි දරැෙවක්  ඇති මවකට වුවද තමා දක් ෂනම් 
නිවෙස් සිටිමින්ම ගිහි පිංවත�න්ලාට සමාදන් විය හැකි උපරිම 
ශීලයක්  සමාදන් විය හැකි ෙහයින් ශීලයට උපරිම වටිනාකමක්  
ෙදමින් කටයුත� කරන්න. තණ් හා, මාන්න, දිට් ඨින්ෙගන් 
ෙතාරව ඉහත කාරණා ඉටුකරන ගමන් ඔබට තාවකාලික 
සැපයක්  යෑයි දැෙණනා එකම සිත�විල්ලක්  ෙහෝ අවෙබෝධෙයන් 
යුත�ව අනිත්යය දකිමින් අත්හැරීමට දිනපතා පුරැදුවන්න. ෙම් 
කරැණු කාරණා දිනපතා ෙතරැවන් ෙකෙරහි ශ්රද්ධාෙවන් ඔෙබ් 
ජීවිතය ත�ළින් වැෙඩන විට තවත් නක�ල මාතාවක් , විශාකාවක්  
වීමට අවශ්ය ධර්මතාවයනුයි ඔබ ත�ළින් ක්රියාත්මක ෙවන්ෙන්. 

අද වැනි ෙවසක්  පුරපෙසාෙලාස් වක දිනයක ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අවෙබෝධෙකාට වදාළ චත�රාර්ය සත්යය 
ධර්මෙය් මුල්ම ආර්ය සත්යය වන දුක ඇතිෙවන ෙහ්ත�ව තමයි 
තෘෂ්ණාව. ක�මක්  ෙකෙරහිද තෘෂ්ණාව සකස්  ෙවන්ෙන රෑපය 
ෙකෙරහි. රෑපය ෙකෙරහි ඇති කරගන්නා තෘෂ්ණාව නිසාමයි 
සත්වයා ෙම්සා භවගමෙන් දුකට පත්ෙවන්ෙන්. තෘෂ්ණාෙවන් 
මිදීෙම් මාර්ගයයි ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය. ඉහත එක් දරැ 
මවට ෙදන ලද පිළිත�ර ත�ළ එම චර්යාවන් ජීවිතය ත�ළින් 
ක්රියාත්මක කෙළාත් ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගයම ඒ ත�ළින් 
ආවරණය ෙවනවා. ගිහි ජීවිතයකට ෙමානතරම් වටිනාකමක් ද 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්මය ත�ළින් ලබාදී 
තිෙබන්ෙන්. 

රෑපයන් ෙකෙරහි චන්දරාගය ඔබ ත�ළ වැඩිෙවනෙකාට බිරිඳ, 
සැමියා, දරැවන්, සම්පත් ෙකෙරහි දැඩි තෘෂ්ණාවක්  
සකස් ෙවනෙකාට ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් 
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ෙද්ශනාෙකාට වදාළ පහත ධර්ම කාරණය සිහියට ගන්න. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් තමන් වහන්ෙස් වඩින පාර 
හරහා දිවයන කඩිරැලක්  ෙපන්වලා ආනන්ද ස් වාමින් 
වහන්ෙස්ට ෙද්ශනා කරනවා 'ආනන්ද ෙම් කඩිරැෙල් සිටින 
සෑම කඩිෙයක් ම අතීතෙය් සක් විතිරජ ෙවලා ඉඳල තිෙබනවා' 
කියලා. තිරිසන් ෙලෝකෙය් කඩියාත් සක් විතිරජ ෙවලා ඉඳලා 
තිෙබනවා නම් පිංවත් ඔබ සංසාරෙය් කී වතාවක්  නම් සක් විති 
රජ ෙවලා ඉන්න ඇතිද? ඒ සක් විති රාජශ්රිය අත්විඳින්න 
ඇතිද? සක් විති රජ ෙකෙනක�ට තම පින් බලෙයන්ම 
පහලෙවන පංචකල්යාණෙයන් යුත� ස් ත්රී රත්නය, අහසින් 
ගමන් කරන ඇත් රත්නය, අහසින් ගමන් කරන අජානීය අශ්ව 
රත්නය, මහෙපාළෙව් ඇති ඕනෑම සම්පතක්  සෘද්ධියකින් දැකිය 
හැකි පුෙරෝහිත රත්නය. අන්තඃපුර බිෙසෝවරැන් හරහා ලැෙබන 
දහසක්  පුත�න්… ෙම්සා අසිරිමත් වූ සම්පත් පිංවත් ඔබ 
සංසාරෙය්දී ලබල තිෙබනවා. ෙමෙලාව ජීවත්වන සෑම 
කාන්තාවක් ම අතීත සංසාරෙය් සක් විති රජවරැන්ෙග් 
පංචකල්යාණෙයන් බබලන ස් ත්රී රත්නය ෙලස ඒ අසිරිය විඳලා 
තිෙබනවා. සක් විති රජවරැන්ට දාව අසිරිමත් පුත�න් ලැබූ 
මව්වරැන් ෙවලා ඉඳලා තිෙබනවා. සෘද්ධිමත් ඇත�න්, අසුන් 
පිට ගමන් බිමන් ගිහින් තිෙබනවා. අතීතෙය් පිංවත් ඔබ ලැබූ 
ෙම් අසිරිමත් සම්පත්, රාජශ්රිය සමග ගලපා බලනෙකාට ෙම් 
ජීවිතෙය්දී ඔබ ලබා ඇත්ෙත් ෙමාන ත�ට් ටු ෙදෙක් ෙදයක් ද. 
අතීතෙය් සක් විති රජෙකෙනක්  හැටියට පංචකල්යාණෙයන් 
බබලන ස් ත්රී රත්නයක්  බිරිඳ කරෙගන සිටි ඔබ ඒ අසිරිමත් 
ස් ත්රීරත්නයත් වර්තමානෙය් ඔෙබ් බිරිඳත් සංසන්දනය ෙකාට 
බලන්න. අතීතෙය් සක් විති රජවරැන්ෙග් අසිරිමත් 
ස් ත්රීරත්නයක්  වූ පිංවත් ඔබ වර්තමානෙය් ඔබ බැඳී ජීවත්වන 
ස් වාමිපුරැෂයා ෙදස බලන්න. ෙමාන ෙනාවටිනා ෙදයක්  
ෙකෙරහිද ඔබ ෙම් බැඳී සිටින්ෙන්. අතීත ජීවිතෙය්දී සෘද්ධිමත් 
ඇත�න් පිටින්, සෘද්ධිමත් අජානීය අසුන් පිටින් මෙහ්ශාක්ය 
ලීලාෙවන් අහසින් ගමන් ගිය ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී යානාවක්  
ෙකාට ගත් ඔය යකඩ ෙගාඩ ෙමාන ත�ට් ටු ෙදෙක් ෙදයක් ද? 
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අතීතෙය් සක් විතිරජවරැන් එම රාජ්ය ඇමතිවරැන් ෙලස සිටි 
පිංවත් ඔබ ෙම් ජීවිතෙය්දී බලය යෑයි අත්විඳින්ෙන් බියම 
ෙන්ද? බිය සකස්  ෙවන තැන සකස් ෙවන්ෙන් අක�සලම ෙන්ද? 
අතීතෙය් ඔබ ලැබූ රාජ්යයන් යටත් කරගැනීමට සමත් 
අසිරිමත් ෙයෝධ බල, ෙයෝධ ශක් තිය ඇති පුත�න් හා සසඳා 
බලනෙකාට ෙම් ජීවිතෙය්දී ඔබ ලැබූ දරැවන් කවුරැන්ද? 
අතීතෙය් පිංවත් ඔබ ලැබූ සම්පත් සමග සසඳා බැලීෙම්දී 
ෙමාන ‘ෙනාවටිනා වටිනාකමක් ද’ ෙම් ජීවිතෙය් ඔබ ලබා 
තිෙබන්ෙන්. පිංවත් ඔබ කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ෙමය 
තමයි ඔෙබ් ජීවිතෙය් යථාර්තය. ඒ නිසා ධර්මය ෙකෙරහි 
ශ්රද්ධාෙවන් ෙම් ඇත්ත ගැන සිතන්න. එවිට ඔබට දැෙන්වි ෙම් 
ෙලෝකෙය් ෙදවිෙයක් , මනුෂ්යෙයක්  හැටියට විඳින්න යම් 
සැපයක්  සම්පතක්  තිෙබනවානම් ඒ සෑම සම්පතක් ම අතීතෙය් 
ඔබ අත්විඳලා අත්දැකලා තිෙබනවාය කියලා. සියලු සැපයන් 
අත්වින්දත් පිංවත් ඔබට බැරිවුණා ඒවා ෙකෙරහි ඇති 
තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදන්න. සක් විති රජවරයා තිරිසන් ෙලෝකෙය් 
කඩිෙයක්  බවට පත්වුෙණත්, ඔබ නැවත සාමාන්ය 
මනුෂ්යෙයක්  බවට පත්වුෙණත් ෙම් අසීමිත තෘෂ්ණාව 
නිසාමයි. පිංවත් ඔබ ෙම් තාක්  සංසාරෙය් ෙලෝකය ත�ළ වින්දාවූ 
අසිරිය ෙහාඳටම ප්රමාණවත්. දැන් ෙලෝකෙයන් මිෙදන මාවතට 
එන්න බලන්න. ඒ කියන්ෙන් දුෙකන් මිෙදන්න. පිංවත් ඔබ 
රෑපය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාවයි ප්රහීන කළ යුත්ෙත් ෙම් 
දුෙකන් මිදීමට. එම නිසා පිංවත් ඔබ ස් ත්රි, පුරැෂ ෙභ්දයකින් 
ෙතාරව අතීතෙය් ඔබ අත්වින්දා වූ අසිරිමත් සැපයන්, 
මෙහ්ශාක්ය ජීවිත ගැන සිහිපත් ෙකාට ෙම් ජීවිතෙය්දී ඔබ බැඳී 
ඇති රෑපයන් සමග අතීත රෑපයන් සංසන්දනයෙකාට ෙම් 
ජීවිතෙය්දී ඔබ ලබා ඇති අවම ෙනාවටිනා සැපයන් සහ බැඳී 
ඇති රෑප ෙකෙරහි අවෙබෝධෙයන් කලකිරීම ඇති කරගන්න. 
අවෙබෝධෙයන් කලකිරීම කියන්ෙන් ගැටීම නම් ෙනාෙව්. ඒක 
ෙහාඳින් ෙත්රැම් ගන්න ඕෙන්. ගැටීම සකස් ෙවන තැනදීම 
ඇලීමත් තිෙබනවා. ෙමාකද තමන් ගැෙටන්ෙන් යම් දෘෂ්ඨියක්  
ෙකෙරහි ඇලීම නිසාමයි. ගිහි ජීවිතය ත�ළ අවෙබෝධෙයන් 
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කලකිෙරන තැනැත්තා තමා බැඳී ඇති බැඳීම් ෙකෙරහි 
අවෙබෝධෙයන් කලකිෙරමින් එම බැඳීම් උෙදසා තමාෙගන් විය 
යුත� යුත�කම් ඉටුකරමින්, උෙප්ක් ෂාව ත�ළයි ජීවත්ෙවන්ෙන්. ෙම් 
උෙප්ක් ෂාව ත�ළදී පිංවත් ඔබ ත�ළින් ෙමෙතක්  ෙනාකළාවූ 
ක�සල් සිදුෙවනවා. ඔබ අවෙබෝධෙයන් කලකිරීෙම් නාමෙයන් 
ගැටීම් සකස් ෙකාට ගතෙහාත් ෙනාකළාවූ අක�සල් ජීවිතය 
ත�ළින් සිදුෙව්වි. ෙපෙනනවාෙන්ද බරපතළ ෙවනස් කම් ෙදක. 
ෙනාදැනුවත්භාවය නිසාම සමාජය ත�ළ අප්රමාණ පිරිස්  
අවෙබෝධෙයන් කලකිරීම, ගැටීෙම් ස් වභාවයක්  ෙලසට 
පත්ෙකාටෙගන අක�සල් සිදුකරගන්නවා. ෙමවැනි අනුවනකම් 
නිසා පහසුෙවන් ලැබිය හැකි ධර්මෙය් සැබෑ පිළිසරණ අප 
විසින්ම ඈත් ෙකාට ගන්නවා. ෙම් අවදානෙමන් පිංවත් ඔබට 
මිදීමට අවකාශ ලැෙබන්ෙන් තණ් හා, මාන්න, දිට් ඨීන්ෙගන් 
ෙතාරව ධර්මය ජීවිතයට ගලපා ගැනීෙමන්මයි. 

ක�මක්  නිසා පිංවත් ඔබ තණ් හාව ඇතිකරගන්නද? මාන්නය 
ඇතිකරගන්ත ද? දෘෂ්ඨින් ඇතිකරගන්නනද? ෙම් ඇස නිසා 
මාන්නය ඇතිකරගන්නද? ෙමාකක් ද ෙම් ඇස කියල 
කියන්ෙන්. ෙලඩෙවන ෙදයක් , නරක් ෙවන ෙදයක් , වයසට යන 
ෙදයක් , සුද එන, කබ, කඳුළු, සැරව එන ෙදයක් . අන්ධ වන 
ෙදයක් . ඔය ඇස මනසින් ගලවල අතට ගන්නෙකා. මස්  
ග�ලියක්  විතරමයි. නහරවල් එල්ලුන, රැධිරය තැවරැණ, දුගඳ, 
ක�ණුෙවන ඇසක්  ෙම්ක. ෙමතැන තිෙබනවාද තණ් හාවක්  
ඇතිකරගන්න ෙදයක් . ෙමතන තිෙබනවාද මාන්නය 
ඇතිකරගන්න ෙදයක් . ෙමතන තිෙබනවාද දෘෂ්ඨියක්  ඇති 
කරගන්න ෙදයක් . නැහැ. පිංවත් ඔබෙග් ඇස ගැන පමණක්  
ෙනාෙව් අෙනක්  සෑම ෙලාක�, ක�ඩා, ලස් සන, අවලස් සන 
මනුෂ්යයින්ටත් ෙමය ගලපා දකින්න. සතර අපාෙය් ජීවත්වන 
සත්වයාෙග් ඇසත්, ෙදවියාෙග්, බ්රහ්මයාෙග් ඇසත් ඉහත 
ස් වභාවෙය්ම බව දකින්න. ඇස ෙකෙරහි අවෙබෝධෙයන් 
කලකිෙරන්න. 
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දැන් පිංවත් ඔබ කන ෙදස බලන්න. ෙමාකක් ද ෙම් කන කියල 
කියන්ෙන් ෙලඩෙවන ෙදයක් , නරක්  ෙවන ෙදයක් , වයසට 
යන ෙදයක් , කලාදුරැ බැෙඳනවා, සැරව පිෙරනවා, මස් දළු 
එනව, බිහිරි භාවයට පත්ෙවනවා. ඔය කන ගලවල අතට 
ගන්නෙකා. මස්  ෙගාබයක්  විතරයි. රැධිරය, නහරවැල් 
තැවරැණ ක�ණුෙවන ෙදයක් , කන ත�ළ තිෙබනවාද තණ් හාවක් , 
මාන්නයක් , දිට් ඨියක්  ඇති කරගන්න ෙදයක් . නැහැ. පුංචි 
කාෙල් සුසිනිදු සුරතල්භාවෙයන් පැවති කන්ෙපති වෙයෝවෘධ 
ෙවනෙකාට ෙගාෙරෝසු ක�ල්ලක්  බවට පත්ෙවලා. ජරා, ව්යාධි, 
මරණ කියන හිමිකරැ ෙම්වා අයිති කරෙගන. 

පිංවත් ඔබ නාසය ෙදස බලන්න. නාසය ෙලඩෙවන ෙදයක් , 
වයසට යන, මැෙරන ෙදයක් , නාස්  ක�හර ෙදක ත�ළ ෙරෝම ක�ප 
පිරිල, ෙසාටු මස්  දළු, ෙසම, ෙල් පීනස, දිය පීනස නාසෙය් 
ෙකාටස්  කරැවන්. ෙසම්ප්රතික් ෂාව හැෙදන ෙකාට, පීනස 
හැෙදන ෙකාට නාසය ප්රතික්රියා දක් වන්ෙන ෙමාන තරම් 
ක�රිරැ ආකාරයටද? ඔය නාසය මනසින් ගලවල අතට 
ගන්නෙකෝ. සිදුරැ ෙදකක්  සහිත මස්  ෙගාබයක්  පමණමයි. මස 
අයිති ක�ණුවීමටයි. නිල මැස් සන්ටයි. දැන් ඔබ හිතන්න නාසය 
නිසා තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය ඇති කරගන්න ෙහ්ත�වක්  
තිෙබනවාද? නැහැ. 

පිංවත් ඔබ දිව ෙදස බලන්න. දිව ෙලඩෙවන, වයසට යන, 
මැෙරන ෙදයක් . දිෙව් මැලියම් බැෙඳනවා. ක�ණුෙකල 
බැෙඳනවා. ෙගඩි, බිබිලි එනවා, එක උදයක කට ෙනාමැද්ෙදාත් 
දිෙව් දුගඳ ඔබට දැනිලා ඇති. ෙම් දිව මනසින් ගලවල අතට 
ගන්නෙකෝ. රැධිරය තැවරැණ, නහරවැල් තැවරැණ, මස්  
ෙගාබයක්  පමණක් මයි. ෙම් ක�ණුෙවන මස්  ෙගාබයත් 
හරෙකක් , එළුෙවක් , ඌෙරක් ෙග් දිව නමැති මස්  ෙගාබයත් 
අතර ෙවනසක්  තිෙබනවාද? නැහැ. එකම ස් වභාවයමයි. 
වෙයෝවෘධ භාවයට පත්ෙවනෙකාට ඔය දිවට දැෙනන රසය 
ෙනාදැනී යනවා. ඔබ ජීවත්ව සිටියදීම දිව මැෙරනවා. ෙමවන් 
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දිවක්  ෙකෙරහි තන්හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය ක�මක්  සදහා ඇති 
කරගන්නද? 

පිංවත් ඔෙබ් මනස ෙදස බලන්න. වෙරක රාග, ද්ෙව්ෂ, ෙමෝහ 
කියන සිත�විලි වලින් පිරිලා. තවත් විෙටක අෙලෝභ, අද්ෙව්ශ, 
අෙමෝහ සිත�විලිවලින් පිරිලා. හරියටම සුළඟ වෙග්. ඇතිෙවන 
ඇලීම් ගැටීම් ෙහ්ත�ෙවන් ෙමාෙහාතින් ෙමාෙහාත ක�සල් 
අක�සල් සිත් ෙවනස්  ෙවනව. සුගතිගාමී ක�සල්, අපායගාමී 
අක�සල් සකස්  ෙකාට ෙදනවා. වෙරක ඔබව සත�ටු කරවනවා. 
තවත් වෙරක ඔබව හඬවනවා. දුක සැප මුසු සංඥාවන් 
ෙව්දනාවන් නිරත�රැවම සකස්  ෙකාට ෙදනවා. ඔබ 
වෙයෝවෘධභාවයට පත්ෙවනෙකාට මනෙස් තැන්පත්ව ඇති 
ධර්ම රෑප මැකීයනවා. ඒ කියන්ෙන් මතකය මැෙරනවා. 
ෙමවන් මනසක්  නිසා තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය 
ඇතිකරෙගන ඇත. ඵලය ෙමාකක් ද? 

දැන් පිංවත් ඔබ කය ෙදස බලන්න. ෙම්ක ෙලඩෙවන, වයසට 
යන, මැෙරණ කයක් . ආහාරෙයන්, ජලෙයන්, ඖෂධවලින් 
යෑෙපන කයක් . ආශ්වාසෙයන්, ප්රාශ්වාසෙයන් රැෙකන කයක් . 
කබ, කදුළු, දහඩිය, ෙසම්, ෙසාටු, අසූචි, මුත්රා, නිරත�රැවම 
පිටකරන කයක් . පිරිසිඳු ෙනාකෙළාත් ගඳ ගහන ක�ණුෙවන, 
පණුෙවා ගසන කයක් . ෙමතන ආඩම්බර ෙවන්න ෙදයක්  
තිෙබනවාද? මම කියල තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨියක්  ඇති 
කරගන්න ෙදයක්  තිෙබනවාද? නැහැ. 

දැන් පිංවත් ඔබ ආයතන හැටියට ඇස, කන, නාසය, දිව, 
මනස, කය ගැන බැලුවා. ෙම්වාෙය් ගත යුත� කිසිම ෙදයක්  
තිබුෙණ් නැහැ. තිබුෙණ් ජරා, ව්යාධි, මරණමයි. මීළඟට ඔබ 
සතර මහා ධාත�න් හැටියට ෙම් ශරීරය අරෙගන බලන්න. 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් සතර සතිපට් ඨාන සූත්රෙය්දී 
ෙද්ශනා කරනවා ගව ඝාතකෙයක්  එළෙදෙනක්  මස්  කරල 
හතරමං හංදියක එම එළෙදනව මස් , ෙබාක�, කටු, සම් 
වශෙයන් ෙවන් ෙකාට තබා වික�ණනවා වාෙග් පිංවත් ඔෙබ් 
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ශරීරයත් පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ වශෙයන් ෙවන් ෙවන් 
වශෙයන් ෙකාටස්  කර බලන්න කියල. ඔෙබ් ශරීරෙය් තද 
ස් වභාවෙයන් තිෙබන මස් . ෙබාක� බඩවැල් ආදිය ෙවනමත්, 
ශරීරය ත�ළ දියර ස් වභාවෙයන් තිෙබන ෙසම්, ෙසාටු, රැධිරය, 
මුත්ර, ෙම්දය ආදිය ෙවනමත් ශරීරෙය් පඨවි, ආෙපෝ, වාෙයෝ 
ධාත�න් සමග මුසුවී පවතින ෙත්ෙජෝ ස් වභාවයත් ශරීර 
අභ්යන්තරය පුරා තිෙබන වාෙයෝ ස් වභාවයත් ෙවන් වශෙයන් 
අරෙගන බලන්න. පිංවත් ඔබ ඔෙබ් ශරීරය නිර්මාණය වී 
තිෙබන සතර මහාධාත�න් ගැන ෙකාෙතක්  බැලුවත් එතන 
තිෙයන්ෙන් මසට අයත්, මස විනිවිද ගිය, ගඳගහන, 
ක�ණුෙවන, පණුෙවා ගහන ෙදයක් මයි. ෙම් සතර මහ ධාත�න් 
නිසා තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය ඇති කරගැනීෙම් ෙත්රැමක්  
තිෙබනවාද? නැහැ. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙම් 
ශරීරය ෙකාටස්  තිස්  ෙදකකට ෙවන්කරල ෙපන්වලා 
තිෙබනවා. ෙදතිස්  ක�ණුපයන් හැටියට. ෙකස් , ෙලාම්, නිය, 
දත්, සම්, මස් , නහර… ආදී වශෙයන්. ෙම් එකින් එක ෙවන් 
වශෙයන් අරෙගන බලන්න. ෙම් ශරීරය ෙකාටස්  තිස්  ෙදකකට 
ෙවන් කරල අවයව හැටියට බලන්න. ෙම් ෙකාටස්  තිස් ෙදක 
ත�ළම තිෙබන්ෙන් ජරා, ව්යධි, මරණම ෙන්ද? ඒ කියන්ෙන් 
ක�ණුවීම, ගඳ ගැසීම, විනාශවීම පමණක් ම ෙන්ද? ෙම් 
එකකවත් තිෙබනවාද මම කියල. තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ඨිය 
ඇති කරගන්න ෙහ්ත�වක් . නැහැ. 

ආයතන හැටියට බැලුවත්, සතර මහාධාත�න් හැටියට බැලුවත්, 
ෙදතිස්  ක�ණුපයන් හැටියට බැලුවත් ෙමතන තිෙබන්ෙන් 
පිංවත් ඔබ මෙග් කරෙගන ජීවත්වන අනිත්ය, දුක් ඛ, 
අනාත්මභාවයට අයත් ෙදයක් ම ෙන්ද? යමක්  අනිත්යය නම්, 
යමක්  දුක නම්, යමක්  අනාත්ම නම් එම ෙදය පිංවත් ඔබ 
නිත්යයි, සැපයි, ආත්මයි කියල ගතෙහාත් එතන සකස්  විය 
යුත්ෙත් දුකම ෙන්ද? ඇස සැපයි කියල ගතෙහාත්, ඇස 
නිත්යයි කියල ගතෙහාත්, ඇස ත�ළ ආත්මයක්  තිෙබ් කියල 
ගතෙහාත් ඔබ ලුහුබඳින්ෙන් නැති ෙදයක්  පසුපස ෙන්ද? සතර 
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මහා ධාත�වත්, ෙදතිස්  ක�ණපයත් නිත්යයි, සැපයි, ආත්මයි 
කියල ඔබ ගතෙහාත් එය මුලාවක් ම ෙන්ද? අවිද්යාව නිසාම 
සකස්  වු සක් කායදිට් ඨිය නිසාම අනිත්යය, දුක් ඛ, 
අනාත්මභාවයට පත්වන ෙම් ඔෙබ් රෑපය ඔබෙග් ශරීරය 
නිත්ය, සැප, ආත්මභාවෙයන් ගැනීම නිසා ෙන්ද දුක සකස්  
ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා පිංවත�නි, අදවන් උත�ම් ෙවසක්  පුර 
පෙසාෙළාස් වක ෙපාෙහාය දිනක ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස් අවෙබෝධෙකාට වදාල චත�රාර්ය සත්යය ධර්මයන්ෙග් 
මුල්ම ආර්යය සත්යය වන දුක් ඛ සත්යය පිංවත් ඔබ ත�ළින්ම 
දකින්න පුළුවන් ෙන්ද? සතර මහ ධාත�ෙවන් සැදුන, 
ආහාරෙයන් යෑෙපන, ආශ්වාස ප්රාශ්වාසෙයන් රැෙකන රෑපය 
ෙකෙරහි ඇතිකරගන්නා තෘෂ්ණාව නිසාම ෙන්ද ෙම් දුක 
සකස්  ෙවන්ෙන්. රහතන් වහන්ෙස් නමකට දුක නැහැ ෙන්ද? 
නමුත් රහතන් වහන්ෙස්ටත් ඇසක්  තිෙබනවා. එම ඇෙසන් 
රෑප දකිනවා. රහතන් වහන්ෙස්ටත් කනක්  තිෙබනවා. එම 
කෙනන් ශබ්ද ඇෙසනවා. අෙනක්  ආයතනත් එෙස්මයි. නමුත් 
රහතන්වහන්ෙස්ට දුකක්  සකස්  ෙවන්ෙන් නැහැ. රහතන් 
වහන්ෙස්ෙග් ආධ්යාත්මික රෑපයත්, බාහිර රෑපයත්, 
විඤ්ඤාණයත්, පස් සය වන ෙමාෙහාෙත්දීම රහතන් වහන්ෙස් 
පස් සය අනිත්ය වශෙයන් දකිනවා. ඒ දැකීෙම් ශක් තිය රහතන් 
වහන්ෙස්ට තිෙබන්ෙන් රහතන් වහන්ෙස් භව නිෙරෝධය 
සාක් ෂාත් කරගන්නා ෙමාෙහාෙත් උත�ම්වූ සමාධි තලයකදී 
රෑපෙය් අනිත්යභාවය ඥානදර්ශන ත�ළින් අවෙබෝධත්වයට 
පත්වී ඇති නිසා. රහතන්වහන්ෙස් පස් සය අනිත්ය වශෙයන් 
දකින නිසා විඳීමක්  සකස්  ෙවන්ෙන නැහැ. විඳීමක්  සකස්  
ෙනාවන තැනක හඳුනාගැනීමක් , ෙච◌්තනාවක් , බැසගැනීමට 
විඤ්ඤාණයක්  සකස් ෙවන්ෙන නැහැ. හුදු දැක් කාය, ඇසුණාය 
කියන කාරණය පමණයි. නමුත් පිංවත් ඔබ පස් සය 
නිත්යභාවෙයන් ගැනීම නිසා රෑපය ෙකෙරහි ඇලීම්, ගැටීම්, 
උෙප්ක් ෂාවන් සකස්  කරගන්නවා. එෙහමනම් පිංවත�නි, දුකත්, 
දුකට ෙහ්ත�ව වන තෘෂ්ණාවත් ඔබ ත�ළින්ම ෙන්ද සකස්  
ෙවන්ෙන්. තෘෂ්ණාවත් දුකත් ඔබ ත�ළින්ම නම් සකස්  ෙවන්ෙන් 
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තෘෂ්ණාව නැති කරගත යුත්ෙත්ත් ඔබම ෙන්ද? තෘෂ්ණාව 
නැතිකිරීෙම් මාර්ගය වන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ගමන් 
කළයුත්ෙත්ත් ඔබම ෙන්ද? එෙහමනම් පිංවත�නි, චත�රාර්ය 
සත්යෙය් ෙම් ආර්ය සත්යයන් හතරම ඔබ ත�ළින්ම ෙන්ද 
අවෙබෝධ කරගත යුත්ෙත්. ෙම් භව නිෙරෝධය සාක් ෂාත්ෙකාට 
ෙදන චත�රාර්ය සත්යය ධර්මයන් සියල්ලම ඔබ ත�ළිsන්ම ෙන්ද 
දැකිය යුත්ෙත්? ෙදවිෙයක් , බ්රහ්මෙයක්  ෙදන ෙදයක්  ෙනාෙව් 
ෙන්ද? ෛමත්රි ෙබෝධිසත්වයන් ෙදන ෙදයක්  ෙනාෙව් ෙන්ද? 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග් ධර්ම මාර්ගයම ජීවිතයට 
සතිෙයන් සිහිෙයන් යුත�ව එකත�කර ගතෙහාත් ඔබ ධර්මෙය් 
ෙකාටස් කරැෙවක්  ෙවනවා ෙන්ද? බලන්න ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට වදාල උත�ම් ධර්මය 
ෙමානතරම් සරලභාවයට පත්කර, තමා ත�ලින්ම ධර්මය දැකීමට 
ධර්මය අවෙබෝධකර ගැනීමට හැකි ආකාරයට ෙද්ශනාෙකාට 
තිෙබනවාද. ගිහි පිංවත�න්ට තමා ත�ළින්ම ධර්මය අවෙබෝධකර 
ගැනීමට. ඒ කියන්ෙන සතර අපාෙයන් මිදීමට අවශ් ය කාරණා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාකර තිබියදී පිංවත් ඔබ 
ෙමානතරම් නම් තැන් තැන්වල රස් තියාදු ෙවනවාද? ධර්මෙය් 
වරද ෙනාෙව්, ධර්මය ගලපා ගැනීෙම් වරදයි. සිඳිය යුත� 
සක් කාය දිට් ඨිය වැෙඩනවා නම්, එතැන වැෙඩන්ෙන් 
අධර්මයයි. දුක දැකීෙමන්, දුක හඳුනා ගැනීෙමන්, සැප ෙසවීම 
ෙනාෙව්, ඔබ කළ යුත්ෙත්. දුක, සැප ෙදකම අනිත්යභාවයට 
පත්වන ධර්මතාවයන් බව අවෙබෝධ කරගැනීමයි. 

චන්දරාගෙයන් මෙග් කරගත් රෑපයන් නිසා මහෙමරක්  වන් 
දුකක්  ජීවිතය ත�ළින් දරාෙගන සිටින පිංවත් ඔබ එම බෙරන් 
නිදහස් වීමට පිංවත් ඔබ ත�ළින්ම ඇති කරගත යුත්ෙත් එකම 
එක කාරණයකි. ඒ රෑපයන් ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාෙවන් මිදීම 
පමණක් මය. ෙම් උත�ම් ධර්මය පිංවත් ඔබ ජීවත්වන පිංබිෙම් 
නිරත�රැවම මහා සංඝරත්නය ෙවතින් ඔබට ඇෙස්. 
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උත�ම් වූ උපසම්පදා ශීලය දිවිහිමිෙයන් ආර�ා කරගන්නා 
ෙගෞරවනීය ස් වාමීන්වහන්ෙස්ලා ජීවත්ව සිටින තාක් කල් 
ශාසනය ජීවමානව පවතී. ශාසනය ජීවමානව පවතින ත�රාවට 
ධර්මෙය් සංදිට්ඨික වූද අකාලික වූද ග�ණයන් පිංවත් ඔබට 
ඔබෙග්ම ජීවිතය ත�ළින් අත්දකින්න උත�ම් අවස් ථාවක්  
තිෙබනවා. පිංවත් ඔබ උත්සහගත යුත්ෙත් එම ෙකටි 
කාලෙයන් උපරිම ප්රෙයෝජනය ඔෙබ් ජීවිතයට ලබා ගැනීමටයි. 
පිංවත් ඔබ නිවෙස්දීද, කාර්යාලෙය්දීද විෙව්කීව සිටින සෑම 
ෙමාෙහාතකම සතිෙයන් සිහිෙයන් යුත�ව ඔබෙග් ඇස ෙදස 
බලන්න. ඇසට ෙපෙනන රෑප ෙදස බලන්න. ඇසත් රෑපත් 
අනිත්යයි ෙන්ද? ඇෙසත්, ඇසින් දකින රෑපවලත් 
නිත්යභාවයක්  නැහැ ෙන්ද? ඒ අනිත්යය ෙමෙනහි කරන්න. 
ඇසටත් රෑපයටත් තිෙබන ජන්දරාගෙයන් මිෙදන දිශාවටම 
අවෙබෝධය ලබන්න. පිංවත් ඔබ කන ෙදස බලන්න. කනට 
ඇෙසන ශබ්දයන් ෙහාඳින් අසන්න. ෙම් සෑම ශබ්දයක් ම 
හටගන්ෙන් රෑපයකින් ෙන්ද? කනත් ශබ්දයත් අනිත්යයි ෙන්ද? 
කනත් කනට ඇෙසන ශබ්දෙයත් නිත්යභාවයක්  නැහැ ෙන්ද? 
ඒ අනිත්යය ෙමෙනහි කරන්න. කනටත්, ශබ්දයටත් තිෙබන 
ජන්දරාගෙයන් මිෙදන දිශාවට අවෙබෝධය ලබන්න. 

පිංවත් ඔබ නාසය ෙදස බලන්න. නාසයට දැෙනන ගඳ සුවඳ 
ගැන ෙහාඳින් ෙමෙනහි කරන්න. ෙම් සෑම ගඳ සුවඳක් ම 
ඇතිවන්ෙන් රෑපයකින් ෙන්ද? ෙම් සෑම ගඳ සුවඳක් ම 
අනිත්යයි ෙන්ද? නාසෙය්ත් ගඳසුවෙඳ්ත් නිත්යභාවයක්  නැහැ 
ෙන්ද? ඒ අනිත්යය ෙමෙනහි කරන්න. නාසයටත් ගඳසුවඳටත් 
ඇති ජන්ද රාගෙයන් මිෙදන දිශාවට අවෙබෝධය ලබන්න. 

පින්වත් ඔබ ඔෙබ් දිව ෙදස බලන්න. දිවට දැෙනන රසයන් 
ගැන දකින්න. ෙම් සෑම රසයක් ම ඇතිවන්ෙන් රෑපයක්  නිසාම 
ෙන්ද? ෙම් සෑම රසයක් ම අනිත්යයි ෙන්ද? දිවත්, දිවට දැෙනන 
රසෙය්ත් නිත්යභාවයක්  නැහැ ෙන්ද? ඒ අනිත්යය ෙමෙනහි 
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කරන්න. දිවටත් රසයටත් ඇති ජන්ද රාගෙයන් මිෙදන 
දිශාවටම අවෙබෝධය ලබාගන්න. 

පිංවත් ඔබ මනස ගැන දකින්න. මනෙස් ඇති වන සිතිවිලි 
ෙදස බලන්න. ෙම් සෑම සිතිවිල්ලක් ම ඇතිවුෙන් රෑපයක්  නිසා 
ෙන්ද? ෙම් ඇතිවුණා වූ සෑම සිතිවිල්ලක් ම අනිත්යයි ෙන්ද? 
මනසත් මනෙස් ඇතිවන සිතිවිලිත් නිත්යභාවයක්  නැහැ 
ෙන්ද? ෙම් අනිත්යය ෙමෙනහි කරන්න. මනසටත්, ධර්ම 
රෑපයන්ටත් ඇති ජන්දරාගෙයන් මිෙදන දිශාවටම අවෙබෝධය 
ලබන්න. 

පිංවත් ඔබ කය ගැන දකින්න. කයට දැෙනන පහස ෙදස 
බලන්න. කයට දැනුනා වූ සෑම පහසක් ම ඇති වුෙණ් රෑපයක්  
නිසා ෙන්ද? ෙම් ඇති වුණා වූ සෑම පහසක් ම අනිත්යයි ෙන්ද? 
කයත්, කයට දැෙනන පහසත් නිත්ය භාවෙයන් නැහැ ෙන්ද? 
ෙම් අනිත්යය ෙමෙනහි කරන්න. කයටත් කයට දැෙනන 
පහසටත් ඇති ජන්දරාගෙයන් මිෙදන දිශාවටම අවෙබෝධය 
ලබන්න. 

මුළින්ම ඔබෙග් ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස, කය ගැන 
අනිත්යය දකිනවා වෙග්ම ක්රමෙයන් ඔබ කැමති, අකමැති ස් ත්ර 
පුරැෂ රෑපයන්ෙග් ද ඉහත ආකාරෙයන්ම අනිත්ය ස් වභාවය 
දකින්න. පිංවත් ඔබෙග් විෙව්ක කාලය දුකට ෙහ්ත�වන, ඔබ 
කැමැති අකමැති රෑපයන් ෙකෙරහි තෘෂ්ණාව වැෙඩන දිශාවට 
ෙනාව, පිංවත් ඔබෙග් විෙව්කය නිවීෙම් මඟට ශක් තියක්  වන 
තෘෂ්ණාව සිෙඳන දිශාවට ෙයාමුකරන්න. පිංවත් ඔබ මුළින්ම 
රෑපයන් ෙකෙරහි ඇලීෙම් ගැටීෙම් ස් වභාවෙයන් මිෙදමින් 
උෙප්�ාෙවන් රෑපය දැකීමට පුහුණුවන්න. දැන්ම උෙප්�ාව ද 
අතහැරීමට ඉක් මන් ෙනාවන්න. කලබලකාරී බවද, ෙව්ගවත් 
බවද එම සිතිවිලි වල අනිත්යභාවය දකිමින් උෙප්�ාව ත�ළට 
ගන්න. ෙයෝගාවචරෙයක්  වීමට ෙපර ඔබ මුළින්ම යහපත්, 
සුන්දර ෙපෞරැෂයකින් යුත් මනුෂ්යෙයක්  වන්න. යුත�කම් දන්න, 
යුත�කම් ඉටුකරන ගිහි පිංවෙතක්  වන්න. පිංවත් ඔෙබ් ජීවිතය 
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ක�සල් ධර්මයන්ෙගන් පුරවාගන්න. ෙම් ක�සල්, භව නිෙරෝධය 
සඳහාම යෑයි ෙ◌ච්තනාවන් සකස් කර ගන්න. පිංවත් ඔබ 
ධර්මය අවෙබෝධකර ගනිමින් ෙපරට යන්ෙන් පිංවත් ඔබ ත�ළම 
සකස් වන්නා වූ අධර්මය 'ෙකෙලස්' පරාජය කරමින් බව 
ෙහාඳින් මතකෙය් තබාගන්න. ඒ නිසා පිංවත් ඔබ ඔබට 
අවංකෙවන්න. ඔබ ඔබට වංක වී ඔබ ෙකාෙතක්  ෙලෝකයට 
අවංක වීමට ගියත් අර්ථයක්  ෙනාමැති බව වටහාගන්න. 
ෙමෝහෙය් ෙකටි සැපයත්, අවෙබෝධෙය් නිදහසත් අතර ඇති 
අෙයෝමය ෙවනස සතිෙයන් සිහිෙයන් යුත�ව නිරත�රැවම 
ෙමෙනහි කිරීමට පුරැදුෙවන්න. වසර 2600 සම්මාසම්බුද්ධ 
ජයන්තිය උත්සව�ෙයන් අද ෙවසක්  දිනෙය් සමරණ ඔබ, 
වසර ෙදදහස්  හයසියවැනි සම්මා සම්බුද්ධ ජයන්තියක්  
අනාගතෙය්දී නැවත සැමරන වාරයක්  පැමිණයදාට… එදාට 
පිංවත් ඔබ ක�මන ෙලෝකයක, ක�මන සත්වෙයක්  ෙලස උපත 
ලබා සිටිය හැකිදැයි ෙමෙනහි කරන්න. ෙපර බුද්ධශාසනෙය් 
2600 වැනි සම්මා සම්බුද්ධ ජයන්තිය මහත් උත්සව�ෙයන් 
සැමරෑ උදවිය වර්තමානෙය් ල� කීයක්  සතර අපාෙය් 
දුක් විඳිනවා ඇතිද? ඒ නිසා පිංවත් ඔබ ධර්මය අර්ථය ත�ළට 
එන්න. අදවන් උත�ම් ෙවසක්  දිනෙය් විදුලි බුබුලු, චිත්ර බකට් , 
ෙවසක්  ක�ඩු බලනවා වෙග්ම දුකට ෙහ්ත�වන තෘෂ්ණාව ෙදසත් 
බලන්න. එයමයි දුෙක් අර්ථය. දුකින් මිදීෙම් අර්ථය ධර්මයයි. 
ධර්මය යනු අනිත්යයි. මුළින් පිංවත් ඔබ රෑපෙය් අනිත්යභාවය 
ගැන බැලුවා වෙග්ම රෑපය ඇසුරින් සකස් ෙවන්නා වූ පංච 
උපාදනස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය ෙදසත් බැලිය යුත�යි. 
අධ්යාත්මික රෑපයත්, බාහිර රෑපයත්, විඥාණයත් කියන කාරණා 
ත�න එකත�වන තැන සකස් වන ඵස් ස, ෙව්දනා, සංඥා, සංඛාර, 
විඥාන කියන ධර්මතාවයන්ෙග් අනිත්යභාවයන් එදිෙනදා 
ජීවිතෙය් කටයුත� කරන ගමන් ඔබට ලැෙබන විෙව්ක 
අවස් ථාවන්හීදී ෙබාෙහාම පහසුෙවන් වඩන්න පුළුවන්. පිංවත් 
ගිහිපිංවත�න්ලාට සරළ ආකාරෙයන් පංච උපාදානස් කන්ධෙය් 
අනිත්යභාවය දැකීමට, ඒ පිළිබඳ මූලික දැනුම ලබාගැනීමට 
පහත ආකාරයට ඔබ ෙමෙනහි කරන්න. 

http://maharahathunwadimagaosse.org/


121 
www.maharahathunwadimagaosse.org 

ඇස අනිත්යයි, රෑපය අනිත්යයි 

ඇස නිසා හටගත්තා වූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

ඇස නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

ඇස නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

ඇස නිසා හටගත්තාවූ යම්ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

ඇස නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

ඇස අනිත්යයි, රෑපය අනිත්යයි 

ඇසත් රෑපයත් විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත්යයි 

නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

කන අනිත්යයි, ශබ්දය අනිත්යයි 

කන නිසා හටගත්තාවූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කන නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කන නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කන නිසා හටගත්තාවූ යම් ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කන නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කන අනිත්යයි, ශබ්දය අනිත්යයි 

කනත් ශබ්දයත් විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත්යයි 
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නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

නාසය අනිත්යයි, ගඳසුවඳ අනිත්යයි 

නාසය නිසා හටගත්තාවූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

නාසය නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

නාසය නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය 
අනිත්යයි 

නාසය නිසා හටගත්තාවූ යම් ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

නාසය නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

නාසය අනිත්යයි, ගඳ සුවද අනිත්යයි 

නාසයත් ගඳසුවඳත් විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත්යයි 

නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

දිව අනිත්යයි, රසය අනිත්යයි 

දිව නිසා හටගත්තාවූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

දිව නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

දිව නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

දිව නිසා හටගත්තාවූ යම් ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

දිව නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 
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දිව අනිත්යයි, රසය අනිත්යයි 

දිවත්, රසයත්, විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත්යයි 

නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

මනස අනිත්යයි, සිතිවිලි අනිත්යයි 

මනස නිසා හටගත්තාවූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

මනස නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

මනස නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය 
අනිත්යයි 

මනස නිසා හටගත්තාවූ යම් ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

මනස නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

මනස අනිත්යයි, සිතිවිලි අනිත්යයි 

මනසත් සිතිවිලිත් විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත් යයි 

නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

කය අනිත්යයි, පහස අනිත්යයි 

කය නිසා හටගත්තාවූ යම් ඵස් සයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කය නිසා හටගත්තාවූ යම් විඳීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 
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කය නිසා හටගත්තාවූ යම් හඳුනාගැනීමක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කය නිසා හටගත්තාවූ යම් ෙච◌්තනාවක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කය නිසා හටගත්තා වූ යම් විඥාණයක්  ෙව්ද එය අනිත්යයි 

කය අනිත්යයි, පහස අනිත්යයි 

කයත් පහසත් විඥාණයත් ඵස් සෙයන් හටගන්නා වූ පංච 
උපාදානස් කන්ධයම අනිත්යයි 

නාම රෑප ධර්මෙයෝ අනිත්යයි 

 

පංච උපාදානස් කන්ධයමයි ෙලෝකය කියන්ෙන්. අතීතෙය්, 
වර්තමානෙය් දැක් කාවූ රෑපයන් ගලපමින් එම රෑපයන් ඇසුරින් 
සකස් වුන නිරත�රැවම අනිත්යභාවයට පත්වුන ඉහත 
ධර්මතාවයන් මනසින් දකින්න, ෙමෙනහි කරන්න, සඡ්ජායනා 
කරන්න, මුමුණන්න. 

ෙම් ක�මක්  කළත් පිංවත් ඔබ ධර්මරත්නය ෙකෙරහි 
ෙගෞරවෙයන් නම් එය කරන්ෙන් එය ඔෙබ් ෙමෙලාව 
පරෙලාව යහපත පිණිසම ෙහ්ත�ෙව්වි. පිංවත් ඔබට භාවනාවක්  
ෙලස ෙමම ධර්මය වැඩීමට අවකාශය අඩුනම් ඔබ ගීයක් , 
කවියක් , මුමුණනවා ෙවනුවට අර්ථය දකිමින් ෙගෞරවෙයන් 
ඉහත ධර්මය හඬනගා කීවද එය ඔබට යහපතක්  පිණිසමයි 
ෙහ්ත�ෙවන්ෙන්. ෙම් ෙලෝක ධාත�ව ත�ළ ඇති පරම සත්යයයි, 
ඔබ හඬනගා කියන්ෙන් කියලා ෙදවියන් ඔබට සාධුකාර ෙද්වී. 
පිංවත් ඔබ අනිත්යයි, අනිත්යයි කියලා ෙමෙනහි කරන 
වාරයක්  පාසා ඔබ ධර්මාවෙබෝධෙය් දිශාවටමයි ගමන් 
කරන්ෙන්. නිත්ය සංඥාවක්  ගන්නා ෙමාෙහාෙත්ම ඔබ භවයට, 
මාරයාෙග් ෙලෝකයටමයි ඇදීයන්ෙන්. ෙලාව්ත�රා සම්මා 
සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙස් අදවන් උත�ම් ෙවසක්  දිනයක 
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නිවාදැමූ භව ගමන, ආදර්ශයට ගනිමින් පිංවත් ඔබත් භව 
ගමන නිවා දැමීම සඳහා මූලික අඩිතාලම වන සක් කාය දිට් ටිය 
ජීවිතෙයන් පරාජය කර දැමීමට ෙපර සටහන්වල දක් වා ඇති 
පරිදි ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල ශ්රද්ධාවත්, ශීලෙය් 
ආර්යකාන්තභාවයත්, ෙනක් කම්මය උෙදසා දන්දීමත්, පිංවත් 
ඔබ ඇසුරැ කරන ෙගෞරවනීය ස් වාමීන් වහන්ෙස්ලාෙග් අවවාද 
අනුශාසනා පරිදි පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය 
දැකීමටත් අද වන් උත�ම් ෙවසක්  දිනයක පිංවත් ඔබ 
අධිෂ්ඨානය ඇතිකර ගන්න. 

ෙමෙතක්  ෙගවාෙගන පැමිණි භව ගමන පුරාවට පිංවත් ඔබ 
ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ට පුජාකරන ලද උත�ම්ම බුද්ධ 
පුජාව එය ෙව්වි. ෙමය පිළුණු වී ඉවත ලන පුජාවක්  ෙනාව 
අවෙබෝධය ලබා තමාම නිවී යන පූජාවකි. භව ගමන අවුලවා 
ගන්නා පුජාවන්ෙගන් මිදී භව ගමන නිවාගන්නා සැබෑම 
සම්බුද්ධ පුජාව සම්බුදු පියාණන් පිරිනිවන් මංචකෙය් 
සැතෙපන ෙමාෙහාෙත්ත් ශ්රාවක ඔෙබන් බලාෙපාෙරාත්ත� වූ 
මහා කරැණා ග�ණෙයන් යුත් අවසාන අවවාදය බවද පිංවත් 
ඔබ සිහිපත් ෙකාට ගත යුත�ය. ඒ අසිරිමත් වු ශාස් තෘන් 
වහන්ෙස්ෙග් පරිනිර්වානයද මංගල්යයක්  බවට පත්ෙවන්ෙන් 
උන්වහන්ෙස්ෙග් මහා කරැණාෙවන් යුත�ව කළ අවසාන 
අවවාදෙය් අර්ථය පිංවත් ඔබ ජීවිතය ත�ළින් හැකි තරමින් 
අවෙබෝධ ෙකාට ගැනීෙමන්මය. අවම වශෙයන් මාර්ගඵලලාභී 
ෙදවිෙයක් , දිව්යාංගනාවක්  ෙලස මීළඟ භවෙය් උපත සකස්  
ෙකාට ගැනීමට පිංවත් ඔබට බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනා 
කර වදාළ උත�ම් � සද්ධර්මය ඇසුෙරන් කරන ලද ඉහත 
සටහන් ඔබට මාර්ගයක් ම, ආෙලෝකයක් ම ෙව්වා. ෙම් මාර්ගයද, 
ආෙලෝකයද විවර වන්ෙන් දුෙකන් මිදීම උෙදසා ඔබ ත�ළ 
සකස් ෙවන වීර්යෙය් තරමට බව සිහිපත් ෙකාට ගත යුත�ය. 
ඔබ ත�ළ වීර්යය ඇත. එෙහත් එම වීර්යය ක්රයාත්මක වන්ෙන් 
වැරදි දිශාවටය. මාරයා නැමති පාපමිත්රයාෙග් ඇසුර නිසා 
වීර්යය ඔබව දුක ෙදසට ෙමෙහයවයි. රෑපය ෙකෙරහි 
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ජන්දරාගෙයන් ඇලී භවෙය් දුක ෙදසට ඔබව ෙමෙහයවීමට 
අෙයෝමය ශක් තියක්  ෙස් ඔබ ත�ළින් සකස් ෙවන වීර්යය 
ක්රියාකරයි. 

ඔබ පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්ය භාවය වැඩීමත් සමඟම, 
රෑපෙය් යථා ස් වභාවය ගැන අවෙබෝධය ලබන තරමටම, 
වීර්යය කල්යාණ මිත්රෙයක්  ෙලසින් ඔබ ත�ළින් නැගී සිටිනු 
ඇත. පිංවත් ඔෙබ් කැමැත්ත ක�මක් ද, එම කැමැත්ත උෙදසා 
වීර්යය උපකාරීවනු ඇත. එම නිසා ඉහත සඳහන් කළ 
පංචඋපාදානස් කන්ධෙය් දුක ෙකෙරහි ඇතිකර ගන්නා 
දැනුෙමන්, ඉන් ඔබ්බට ෙගාස්  අනුමාන අවෙබෝධෙයන් , සතර 
අපාෙයන් මිදීම පිණිස සක් කායදිට් ටිය නැතිකරගැනීම සඳහාම 
කැමැත්ත ඇතිකර ගන්න. ෙමතැනදී වීර්යය සකස් වන්ෙන් 
පංචඋපාදානස් කන්ධයක්  හැටියටමයි. නමුත් ඒ උපාදානය භව 
නිෙරෝධයට මාර්ගය විවර කරගැනීම උෙදසා ඇතිකර ගන්නා 
විදීමක් මයි. ෙමෙස් ඔබ ඇතිකර ගන්නා වීර්යය තණ් හාව, 
මාන්නය, දිට් ටිය නිසා අපෙත් යාමට ඉඩ ෙනාෙදන්න. 
ෙලෝකයාෙගන් ලක�ණු, ප්රසාදය, අනුකම්පාව ලබාගැනීමට 
ෙනාව ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස් වර්ණනා කළ 
ශ්රාවකෙයක් , සුදුවත් දරන උපාසක උපාසිකාවක්  වීමට වීර්යය 
උපකාරී ෙකාටගන්න. ඉන්�ියයන් හයට අරමුණු වන සියල්ල 
ගැනම සිතීම ෙමාෙහාතක්  නතරෙකාට සිත�ණු අරමුණු 
සියල්ෙල්ම අනිත්ය බව දකින්න. ෙමවැනි අවස් ථාවක ඔබ ත�ළ 
ඇතිවන �ණික සංහිඳියාව නැවත නැවත විඳීමට කැමති 
ෙවන්න. විෙව්කීව, රෑපෙය් විඳීමට කැමති සිතට රෑපෙය් 
අනිත්ය බව ෙමෙනහි කරවන්න. 

පිංවත් ගිහි ජීවිතයක්  ගත කරන ඔබ රාත්රී නිදි පැදුරට, 
සයනයට ගියාට පස් ෙස් රෑපයන් ෙකෙරහි විඳීම සකස්  ෙකාට 
ෙදන අක�සල් විතර්කයන්ට අවස් ථාව ෙනාදී දිනෙය් උදෑසන 
සිට රාත්රිය දක් වා ඔබගත් ආහාර ගැන සිතන්න. උෙද් 
පාන්දරම ෙත් එකක්  බිව්වා, නැවත උෙද්ට ඉඳිආප්ප, පාන් 
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ආහාරයට ගත්තා. උෙද් දහයට නැවත ෙත් එකක්  බිව්වා. 
දහවල් බත් ව්යංජන සමඟ ආහාර ගත්තා. සවස ෙත් බිව්වා. 
නැවත රාත්රියට ආහාර ගත්තා. ඔබ ගත්තාවු ආහාරයන් 
සිහිපත් කරලා ඒවාෙය් පිරිසිදුභාවය, ග�ණාත්මකභාවය ගැන 
සිහිපත් කරල දැන් ඔබ සිතන්න උෙද් සිට ගත් ඉහත 
ආහාරවලට දැන් ෙමාකද ෙවලා තිෙබන්ෙන කියල. රාත්රි නිදි 
පැදුරට යනෙකාට දිනය පුරාවට ගත්ත ආහාරවලට ෙමාකද 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ආමාශෙය් වමනය බවට පත්ෙවලා, අසුචි, 
මුත්රා බවට පත්ෙවලා. ෙසම්, ෙසාටු, ෙම්දය බවට පත්ෙවලා. 
රැධිරය බවට පත්ෙවලා. අවසානෙය්දී ආයුෂ, වර්ණය, සැපය 
බලය බවට පත්ෙවලා. ඔබ දිනය පුරාවට ෙවෙහස මහන්සි වී 
රැකියා, ව්යාපාර, ෙගාවිතැන් කටයුත� ෙම් ආහාරය උෙදසා 
ෙන්ද? පිංවත් ඔබ ශිල් පද බිඳගනිමින් ෙම් ෙවෙහෙසන්ෙන් 
ක�මක්  උෙදසාද? වමනය, අසුචි, මුත්රා, ෙසම්, ෙසාටු, රැධිරය 
කියන කසළ ෙගාඩක්  නිපදවීම උෙදසා ෙනාෙව්ද? ෙම් 
සියල්ලෙග්ම අවසාන ඵලය ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, බලය, 
කියන කාරණා සියල්ලමත් අනිත්ය භාවයට පත්වන 
තාවකාලික ෙද්වල් ෙන්ද? ෙම්වා අනිත්යභාවයට පත්වන නිසා 
දුකම ෙන්ද සකස්  ෙවන්ෙන්. යමක්  අනිත්ය නම්, යමක්  දුක 
නම් එතැන මෙග් යෑයි ආත්මභාවෙයන් ගැනීමට ෙදයක්  නැහැ 
ෙන්ද? උෙද් ඉඳන් කරන හපන්කම් රාත්රයට ෙමෙනහි කරන්න, 
අනිත්ය සංඥාව වැෙඩන ආකාරයටම. 

ආහාරයත්, ආහාරෙයන් ෙපෝෂණය වන කයත්, ඉහත කාරණා 
ෙදෙක්ම අත�රැ ඵලයනුත් තම ජීවිතය ත�ළින්ම දකින්න. කටට, 
දිවට, රසම ෙසායන ඔබ ෙම් රාත්රිෙය් එම රසෙය් යථා 
ස් වභාවය නුවණින් දකින්න. දකිමින්ම නින්දට යන්න. එය 
ඔබට සුවදායී නින්දක්  ෙව්. ෙහට උදාවන දිනයද සිහිනුවණින් 
යුත�ව ආහාරය ගැන දකින දවසක්  ෙව්වි. නිදි පැදුෙර්දීම ඔබ 
මියගියෙහාත් එය ඔබට සුවදායී මරණයක් ම ෙව්වි. ඉහත 
ආකාරයට ඔබ සිතන්න පුරැදු වුෙනාත්, ෙකාතැනකදීවත් ඔබට 
එය නරකක්  නම් ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙමාකද ඔබ හිතන්ෙන්, 
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ෙමෙනහි කරන්ෙන් ධර්මයම නිසා. රෑපෙය් අනිත්යභාවයම 
නිසා. ආහාරය ඉහත ආකාරයට ෙමානතරම් පිළික�ල්භාවයට, 
අනිත්යභාවයට පත්වන ෙදයක්  වුනත් පිංවත් ඔබට පුළුවන් 
ආහාරයටත් යම් වටිනාකමක්  ෙදන්න. එය කරන්න පුළුවන් 
ප්රත්යාෙව්�ාෙවන් ආහාරය පරිහරණය කෙළාත් පමණයි. ඒ 
කියන්ෙන් අනිත්යභාවයට පත්වන ආයුෂ, වර්ණය, සැපය, 
බලය උෙදසා ෙනාෙවයි ෙම් ආහාරය ගන්ෙන්, ෙම්වා ෙකෙරහි 
ජන්ද රාගය ඇතිකර ෙගන ෙනාෙවයි ආහාර ගන්ෙන්, ෙම් 
බ්රහ්මචාරී ජීවිතය පවත්වාගැනිමට ශීල, සමාධි, ප්රඥා මාර්ගෙය් 
ගමන් කිරීමට අවශ්ය වැය වුනාවූ ශක් තිය යළි ලබාගැනීමට, 
අලූතින් ශක් තිය උපදවා ගැනීමට, අරමුණු කරෙගනයි ආහාර 
ගන්ෙන් කියන කාරණය ජීවිතයට එකත� කර ගැනීෙමන් 
ෙනාවටිනා ආහාරයක්  වටිනා අරමුණක්  උෙදසා ප්රෙයෝජනයට 
ගැනීමට පිංවත් ඔබට පුළුවන්. 

ඉහත ආකාරයට පිංවත් ඔබ ආහාරය ගැන සෑම රාත්රියකම 
ෙමෙනහි කෙළාත් ආහාරය ෙකෙරහි ඇති තෘෂ්ණාෙවන් 
මිෙදන දිශාවටම ඔබ ගමන් කරාවි. තෘෂ්ණාෙවන් මිෙදන 
මාර්ගය වන ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගෙය් ගමන් කිරීම උෙදසා 
පමණක්  කය පවත්වා ගැනීෙම් අරමුණ ඇතිවයි ආහාර 
ගන්ෙන්. තෘෂ්ණාව නිසා ආහාරෙය් ඇතිවීමත්, තෘෂ්ණාව 
ප්රහාණය කිරීෙමන් ආහාරෙය් නිෙරෝධයත්, තෘෂ්ණාව ප්රහීන 
කිරීෙම් මාර්ගය ආර්ය අෂ්ඨාංගික මාර්ගය බවත් පිංවත් ඔබ 
අවෙබෝධෙකාට ගතෙහාත් ඔබ ඒ කාරණෙයන්ම සම්මා 
දිට් ටියට පත්ෙවනවා කියන සහතිකය, සම්මාදිට් ටි සූත්රෙය්දී 
සාරිපුත්ත මෙහෝත්තමයන් වහන්ෙස් පිංවත් ඔබට සහතිකයක්  
ෙදනවා. ෙමම සහතිකය ෙදස්  විෙදස්  සුපිරි සූපෙව්දීන්ෙග් 
කටට ෙකළ උනනා, මැෙරන ෙලඩෙවන වයසට යන කයක්  
ෙමාෙහාතක්  රසවත් කර වමනය, අසුචි, මුත්ර බවට පත්ෙවන 
ආහාර වට් ෙටෝරැ උෙදසා ෙදන, දුකට ෙහ්ත�වන සහතකියක්  
ෙනාව, දුකින් මිදීෙම් සහතිකයයි. තළු මර මරා ඇස්  ෙලාක� 
කරමින් නළල රැළිගන්වමින්, තමා ත�ළ තිෙබන්නාවූ තෘෂ්ණාව 
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යන කාරණය ආහාරෙය් ඇති රසයක්  ෙලස ෙමෝහ මූලිකව 
ගැනීම නිසා ඇතිකර ගන්නා ආහාර ෙකෙරහි වන 
කෑදරභාවය ලබන ජීවිතෙය්දී ආමාශගත පණුවන්, නරක්  වූ 
ආහාර මත සෑෙදන පණුවන් ෙලස ආහරෙය් බැසෙගනම 
ජීවත්වීමට අවශ්ය උපතක්  එවැනි අයට සාදා දීමට හැකිය. 

පිංවත් ඔබ කය ෙපෝෂණය කරනා ආහාරය, රෑපෙය් නිෙරෝධය 
උෙදසාම ප්රෙයෝජනයට ගන්න. අතීත භවයන් හීදී සශ්රික 
දිව්යතලවල ඉපිද සිත� සිත� රසයන්ෙගන් රසවත් වූ දිව්ය ඕජාව 
රිසි ෙස් විඳ ඇති පිංවත් ඔබ, එම රසයන්ෙගන් ෙනාසෑහුනු 
ඔබ ෙම් වටිනා ෙමාෙහාෙත් ධර්මෙය් රසය ෙයාදාගනිමින් 
ෙකෙලස්  රස හීනවන දිශාවට ක්රියාත්මක වන්න. එවිට පිංවත් 
ඔබට ආහාරය වටිනා ෙදයක් , රසවත් ෙදයක්  වශෙයන් ෙනාව 
ෙහ්ත�න් නිසා සකස්  වූ ෙදයක්  බව වැටෙහනු ඇත. 

පිංවත් ඔබ ෙමවැනි ධර්මයන් ත�ළින් ජීවිතය සක් කාය දට් ටිය 
සිෙඳන දිශාවටම අවෙබෝධය කරා යැමට උත්සුක ෙවන්න. 
නිරත�රැවම තණ් හාව, මාන්නය, දිට් ටිය කියන මාර 
ධර්මයන්ෙගන් පරිස් සම් ෙවන්න. තමා ෙකෙරහි, 'මම' කියන 
දැඩි සංඥාවක්  මත�වන සැණින් එය අනිත්ය වශෙයන් දකින්න 
පුරැදුෙවන්න. පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්යභාවය වැඩීෙම්දී 
ඔබ ත�ළින් ඔබට දැකිය හැකි උත�ම් ල�ණය නිහතමානීකම 
බව ෙහාඳින් මතක තබාගන්න. 

එම ල�ණය ඔබ ත�ළින් විද්යමන ෙනාෙව් නම් පිංවත් ඔබ 
තණ් හා, මාන්න, දිට් ටි නැමැති මාර ධර්මයන්ෙග් ග්රහණයට 
අසු වී ඇති බව ස් ථිරය. මහා කරැණා ග�ණෙයන් ඔබව ෙසායා 
වැඩමෙකාට ඔබට නිවැරදිවීමට මාර්ගය කියාදීමට 
වර්තමානෙය් ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙනාමැත. ඒ 
නිසා සතර අපාෙය් දුක ගැන දකිමින් ඔබ ඔබම නිවැරදි විය 
යුත�ය. ශාසනෙය් ප්රඥාව අතින් අගතැන්පත් සාරිපුත්ත 
මෙහෝත්තමයන් වහන්ෙස් වරක්  සිංහනාදයක්  කරනවා 
'භාග්යවත�න් වහන්ස. මම හරියට ෙරාඩී රැහැක ෙරාඩී 
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දරැෙවක්  වෙග්' කියලා. ෙම් උත�ම් නිහතමානීකම ධර්මෙය් 
අස් වැන්නමයි. 

අද වැනි උත�ම් ෙවසක්  දිනයක ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන්වහන්ෙස්ව දකින්න, ධර්මාවෙබෝධෙය් වටිනාකම 
හඳුනාගන්න. පිංවත් ඔබ අපි ෙකෙරහි මහා කරැණාෙවන් 
සම්මා සම්බුද්ධ ඥානය අවෙබෝධකරගත් තැන් පටන් 
පරිනිර්වානය දක් වාම සත්වයාට ෙතරැවන් ෙකෙරහි අචල 
ශ්රද්ධාවම, ශීලෙය් වටිනාකමම ෙනක් කම්ම උෙදසා දන්දීෙම් 
වටිනාකමම, පංච උපාදානස් කන්ධෙය් අනිත්ය භාවය දැකීෙම් 
වටිනාකමම ගිහි ජීවිත ගතකරන පිංවත�න්ලාට ෙද්ශනා 
කරමින් සතර අපාෙයන් එෙතරවීෙම් මාර්ගයම, භව ගමෙන් 
සනාථ වන මර්ගයම කියාදුන් එවන් තවත් අසිරිමත් 
ශාස් තෘන්වහන්ෙස් නමක්  තවත් වසර ල� ගණනකට පහළ 
ෙනාවන බව, ෙලෝකයාට මුණ ෙනාගැෙසන බව අපි 
සිහිනුවණින් දැනගත යුත�ය. එෙහයින් පිංවත් ඔබ ඉදිරිෙය් ෙම් 
ෙමාෙහාෙත් ඇති අභිෙයෝගය ජය ෙනාගතෙහාත් ෙතරැවන් 
ෙනාමැති ෙලාවක ඉබාගාෙත් යන මිථ්යාදෘෂ්ටිකයන් ෙලස 
මනුෂ්ය ජීවිතයක්  ලැබුවද දුක්  විඳිනු ඇත. ශීලෙයන් මනුෂ්ය, 
ගිලිහුනු ෙලාවක, හිරි ඔතප් ෙදක නැතිවුන ෙලාවක 
මනුෂ්යයාත්, තිරිසන් සතාත් ෙදෙදනක� ෙනාව එකම ක�ළයක්  
වනු ඇත. ෙම් අවදානෙමන් පිංවත් ඔබට මිදිය හැකිවන්ෙන් 
ෙම් ජීවිතය ත�ළදීම සතර අපාෙයන් මිදීම සඳහා ඔබ ද� 
වුවෙහාත් පමණක් ම වනු ඇත. ගිහි පිංවත�න් උෙදසා එම ගිහි 
බැඳීම් සමඟ කටයුත� කරමින් සතර අපාෙයන් මිදීමට අවශ්ය 
කරැණු කාරණා භි�ුවට ලැබුණු විෙව්ක කාලයන්හීදී ෙමෙස් 
සටහන් තබන ලදී. 

සතර අපාෙයන් මිදීම යනු ෙසෝවාන් ඵලයයි. ඉහත සටහන් 
වල අඩුපාඩු තිබිය හැකිය. එවැනි අඩුපාඩු තිබුණෙහාත් ඒවා 
ගැන විතර්කයන් සකස්  කර ගන්ෙන් නැතිව ෙලාව්ත�රා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙද්ශනාෙකාට වදාළ සූත්ර ධර්මම 
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පරිශීලනය කර අඩුපාඩු සකස් කරගන්න. ෙමාකද බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්මයි සියල්ලම දන්ෙන්. අපි අඩුපාඩු සහිතමයි. ෙම් 
ආකාරෙයන් සිතන්න පුරැදු වුෙණාත් පමණක් මයි පිංවත් ඔබ 
තව තවත් බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙග්, ධර්ම රත්නෙය්, සංඝ 
රත්නෙය් සරණ ෙසායන්ෙන්. එෙස් ෙනාවී මම සියලුම 
දන්නවායැයි කියන මෙනෝභාවය ඔබව බුදුරජාණන් 
වහන්ෙස්ෙගන් තව තවත් දුරස් කරන දිශාවටමයි ෙමෙහය 
වන්ෙන්. ෙලාව්ත�රා බුදුරජාණන් වහන්ෙස්ෙගන්, 
ධර්මරත්නෙයන්, සංඝරත්නෙයන් දුරස්  ෙවනවාය කියන්ෙන් 
මාරයාට ළංෙවනවාය කියන කාරණයයි. ෙමම අභිෙයෝගය 
පරාජය කළ හැක් ෙක් ඔබ ත�ළ ඇතිවන තණ් හාව, මාන්නය, 
දිට් ටිය කියන කාරණා මාර ධර්මයන් බව නිවැරදිව 
හැඳිනෙගන එම කසළ ධර්මයන් ඔබ ත�ළින් පරාජය කර 
දැමීෙම් මාර්ගයට පැමිණීෙමන්ය. ෙම් මාර්ගෙය්දී පිංවත් ඔබ 
මුලින්ම මමත්වෙය් දැඩිභාවය ඒ කියන්ෙන් සක් කාය දිට් ටිය 
සිඳදමා සතර අපාෙයන් නිදහස්  වනු ඇත. ෙම් නිදහස සැබෑම 
භවගමෙන් නිදහස් වීම ෙනාවන අතර ෙගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ 
ශාසනය අවරට යන ෙම් ෙමාෙහාෙත් සෑබෑම නිදහස් වීම 
උෙදසා ඔබ ලබන නිදහස වනු ඇත. මින් ඉදිරියට පිංවත් ඔබ 
මාර්ගඵලලාභී ෙදවිෙයක් , දිව්යාංගනාවක් ම ෙලස දිව්යතල වල 
ස�ක සැපයන් විඳ මත� දිනක සුවෙස් ධර්මෙය් ඉතිරි 
අවෙබෝධයන් ලබා, දිව්යතලයකදීම – බ්රහ්මතලයකදීම නිවී යනු 
ඇත. 
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