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“ සේසස ෝර, කටුක, භයානකසසහසාරසේසභියසදැක, සේසආත්මභාවසේමසසසරස

දුකින්සඑසෙරසවීමටසඅධිෂ්ඨානසකරමින්, වීර්යසවඩමින්, නිවන්සමගසපුරන, 'දක්ෂ', 

ගිහිස පැවිදිස උතුමන්ටස පමණක්ස සේස අහිහසකස වයයාමය උපකාරයක්මස සේවා, 

ශක්තියක්මසසේවා, මාර්ගයක්මසසේවා. 

ෙමසෙමන්ටසවැටසහනසප්රමාණයටසෙමසෙමන්ස සජීවිෙසවලටසගලපාගනිත්වා, 

අර්ථසසහෝසවයාකරණසවැරදිසඇසේත්සඔසසසන්කළසවරදකටසඔසසසන්ගැස වා, 

අනුනටදස අනුකේපාස සකසර්වා, වැරදිස නැසේත්ස නිවැරදිස සදයස නිවැරදිස සලසස

දකීවා. සමහිසසටහන්සහැමසඅර්ථයක්සතුළින්මසඔසසසැමටසයහපෙක්සසේවා, ෙමාස

ෙමාටමසපිහිටසක්ටසගනිත්වා.. “ 

 

යෑයි උන්වහයන්නසේ ඒ නපොත් නපළ ඇරඹුනම් ලියා ඇත්තාහය. 
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01. කතාව දිග්ගැසුනනොත් 
 

පංචි කතා, නලොකු කතා කියා ස්වභාවයන් නදකක් නලෝකනේ පවතී. පංචි වුවද නලොකු වුවද කතාව 
සකසව්න්නන් ඇති වී නැතිවී යන සිතක් නහයේතුනවන්ය. එම සිතට ඇලීනම් ගැටීනම් ස්වභාවය මත කතාව පංචි 

නහයෝ නලොකු බවට පත්නවයි. එක සිතක් නිසා මනුෂ්යනයන් සිනානසයි, හයඬයි, අනේක්ෂා සහයගත නවයි. 

සමහයරවිට තමා විසින්ම තමානග් ජීවිතය සියදිවි නසාගැනීම දක්වා, ඇති ූ  සිත තන්හයානවන් නතත්ූ  නිසා 
තව තව සිත් පරම්පරාවන් ඇති කරනදයි. සිනාසීම පංචි කතාවකි. දිවි නසාගැනීම නලොකු කතාවකි. නදකටම 

මූලාරම්භය ූ නේ ඇති වී නැතිව ගිය සිතකි. ඒ සිතට ඇලීම නිසා හයටගත් සිත් පරම්පරාවකිනි. සකස්වුණ 

සිතට ඇති වුණ ඇලීනම්, ගැටීනම් ස්වභාවය මත කතාව නලොකු, කුඩා විය. මනුෂ්යනයක් කල්ප ගණන් සතර 

අපානේ දුක් විඳින්නන්ද, සුගතිවල සැප විඳින්නන්ද තෘෂ්්ණානවන් නතත්වුණු සිතක් නිසාය. 

බලන්න අවිදයානවන් නතත්වුණ එක සිතක් කල්ප ගණන් ඔබට දුක උරුම කරන දිග කතාවක්, නලොකු 
කතාවක් කියන්න ඔබව රැනගන යන හයැටි. 

ඔය සතර අපානේ ජීවත්වන අනන්ත දුක් විඳින සත්වයන් ඒ දුකට වැටුනේ කවදාහයරි දවසක තමා තුළ ඇති 

වුණ රාගනයන්, ද්නව්ශනයන්, නමෝහයනයන් නතත්වුණ සිතක් නිසාය. එනසේනම් නමවැනි අතිභයංකර දුකක් 

කල්ප ගණන් දිගට ඇනදමින් නගවන්නන් තමන්ට අයත් නනොමැති, ආගන්තුක, ඇතිව නැතිව ගිය රාග, 

ද්නව්ශ, නමෝහයනයන් නතත් ූ  සිතක් නිසා වීම අභාගයයකි. පංචි සිතක් ඇති කළ දිග කතාවකි එය. 

නමුත් ඔබ අතහයැරීම, සිනත් අනිතය බව දකින්නට පරුදු කර තිී, ඇලීම ගැටීම සහත සිත ඔබව දිගකතා 
නගොතන සංචාරකනයක් කරවන බවට ඔබ තුළ අවනබෝධාත්මක සංඥාවක් වඩානගන තිබුණා නම් නහයෝ 

නලෝකනයන් දුනකන් මිනදනවා යන්න අවංක සහයගත විශ්වාසයකින් ඔබ නිවීනම් මාර්ගයට අවතීර්ණව 

සිටියා නම් යම් තීරණාත්මක නමොනහයොතක “ඥාන දර්ශනයන් සඵල කරමින්, ඇති වී නැති වී යන එක සිතක් 

ඔබට නිවීනම් ආශ්චර්යමත් සැහයැල්ලුවත්, නිදහයසත් ඔබට උදාකරනු ඇත. 

කතාව නිමානකොට ඔබව නලෝකනයන් නිවාදමන්නන්ද සිතක් නසේම, නලෝකයාට විවෘත නකොට නලොකු කතා 
නගොතන්නන් ද ඔය ඔබනග් ආගන්තුකයාමය. සිහ නුවණින් ධර්ම විනය නදක තුළ ජීවත්නවමින් සතිය සහය 

සිහය ඇති කරගනිමින් නම් ආගන්තුකයා හයඳුනානගන සැනසීම ලබන්න ඔබ උත්සාහයගන්න. 

සමාජය නදස බැලීනම්දී අප දකින සියල්ලම ද දිග කතාය. හයැම කතාවක්ම දිග්ගැසීමට නහයේතුව අවිදයාව 

ශක්තිමත්වීමය. තරුණනයක් තරුණියක් නදස බැලුනවොත් එය අවසන් වන්නන් විවාහයයකිනි. දරු 

මුණුබුරන්නගනි. පවුල නමැති බන්ධනනයනි. ඒවා උපාදානය කරනගන මියගිය පසු සතර අපානයනි. එනසේ 

නනොවන්නන් නම් සුගතිනයනි. 

නකනනක් තවනකනනක් නදස ඔරවා බැලුවනහයොත්, ශරීරනේ හයැපනනහයොත්, අත්වැරැද්දක් වුනණොත් එය 

අවසන්වන්නන් මිනීමරුමට වසර ගණන් සිර දඬුවම් විඳීනමනි. කල්ප ගණන් අපාදුක් විඳීනමනි. සිංහයල 

පංවනතක් ද්රවිඩ පංවතකුනග් ඇන  හයැපනනහයොත්, නැතිනම් ද්රවිඩ පංවනතක් සිංහයල පංවතකුනග් ඇන  හයැපීම 

අවසන් වන්නන් ජාතින් නදකක් අතර මහයා යුද්aධයකිනි. විනාශයකිනි. මනග් රට, මනග් ජාතිය කියන 
උපාදානය නිසා සකස් වුණ මහයා රවරයකිනි. 

රට නිසා නහයෝ ජාතිය නිසා නහයෝ ඇති ූ නේ රවරය නම් ප්රතිඵලය දුකක්මය. මියගිනේ රවර සිතකින්නම් 

උරුමය සතර අපායමය. 

යම් පංවනතක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනනේ පැවිදිවුනවොත්, එම පැවිද්ද අවසන් වන්නන් දැනුම, කීර්තිය, ලාභ 

සත්කාර, නිසාය. පන්සල, කැලය, කුටිය, ශීලය, සමාධිය, මාර්ගඵල, නර්ඩිනයෝව, රූපවාහනිය, ධර්ම 
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ප්රචාරය…. නම්වා සියල්ල මනග් කරනගනය. නකොටින්ම ස්වභාවධර්මනේ ස්වභාවය අර්ථ කර, අවනබෝධ කර 
වදාළ සම්බුද්ධ නද්ශනය ද ඔහු ඔහුනග් නකොටගනී. නම් නපොනත් සටහයන් කර ඇති එකම කරුණක්වත් නම් 

සටහයන් තබන භික්ෂුවට අයත් නදයක් නනොනව්. භික්ෂුව අතින් සිදුූ නේ නලෝකනේ ස්වභාවය එම සව්භාවය 

පළිබඳ අවනබෝධය ලබමින් ලත් අත්දැකීම් සටහයන් තැීම පමණක්මය. 

භික්ෂුවට නම් කරුණු කිසිවක් අයිති නැත. ඒවා අයිති නලෝකයටයි. නලෝකය අයිති දුකටය. අනිතයයටය. නම් 

කරුණු මනග් කරගතනහයොත් ඒ ඔහු අයිතිකරගන්නන් නලෝකයයි. දුකයි. අනිතයයි. 

බලන්නනකෝ ඇති වී නැතිවී යන සිතක් සකසක්ර දුන් සිත් පරම්පරාවක දිග කතාවල ස්වභාවය. නම් හයැම 

දිග කතාවක්ම පංචි කතාවක් බවට, නිවුණ කාතාවක් බවට පත්කරගැනීමට හයැකියාව තිබියදී ඇතිවන සිතට 

ඇලීම, ගැටීම නහයේතුනවන් සිත තෘෂ්්ණානවන් නතත් කිරීම නහයේතුනවන්, සිත මනග් කරගැනීම නහයේතුනවන් 

අත්හයැරීනමන් නිවීම නදසට යැම නනොව, අල්ලාගැනීනමන් දිගකතා බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. 
අවිදයානවන් මිදී නලොක්නයන් මිදීමට ඔබත් වීර්යය වඩන්න.  
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02. එක්නකෝ මරණය නැති නම් සතර අපානයන් මිදීම 
 

පසුගිය කාලවකවානුවල වැඩසිටිය නගෞරවණීය ස්වාමීන් වහයන්නසේලාත් වර්තමානනේ වැඩසිටින 

නගෞවරණීය සව්ාමීන් වහයන්නසේලාත් විසින් කරනගන ගිය ධර්මනද්ශණාමය, නබෝධිවන්දනාමය පංකම් 

හයරහයා අතිවිශාල තරුණ පරිසක් ධර්ම මාර්ගනේ නපරට එනවා පංවතුන්ලා දකින්න ඇති. එම තරුණ පරිස 

දිහයා දැක්කහයම වර්තමානනේ පැවිදිභාවයට පත්වී උතුම් ජීවිත ගතකරන තරුණ ස්වාමීන් වහයන්නසේලා 

දැක්කහයම සද්ධර්මයට සමාජය තුළ නමොනතරම් නදයක් කරගන්න පළුවන්ද කියලා සිනතනවා, තරුණ 

පංවතුන්ලාට. නමුත් නම් එක එක කාලවලදී මතුවී එන ධර්මනේ ප්රනබෝධය කාලයකදී දුර්වලනවලා යනවා. 

නමය සටහයන් තබන භික්ෂුවත් ගිහ කාලනේදී එවැනි නගෞවරණීය ස්වාමීන් වහයන්නසේලානග් පංකම් තුළින් 

ධර්ම මාර්ගය ශක්තිමත් කරගත් අනයක්. භික්ෂුව නමහ සටහයන් තබන්න හයදන්නන් ස්වාමින් වහයන්නසේලා 

හයරහයා ඇතිකරගන්නා ධර්ම ප්රනබෝධය ජීවිතය තුළින් වැඩිදියුණු කරනගන ජීවිතනේ නකොටසක් කරගන්න 

අප දක්ෂ්නවන්න ඕන කියලා. රැල්ලක් නැනගනනකොට රැල්ලත් සමග නබොනහයෝම උද්නයෝගනයන් ගහයනගන 

යනවා. රැල්ල අහයවරනවනනකොට නැවත සුපරුදු තැනට එනවා. සතර එර්දිපාද ධර්මයන්ට අයත් ඡන්දය, 

වීර්යය, චිත්තය, විමංසා කියන කාරණාවලින් චිත්තය කියන ධර්මතාවය පංවත් ඔබට නමහදී වැදගත් 

නවනවා. නමතනදී චිත්තය කියන්නන අධිෂ්්ඨානයට. නබෝධිසත්වයන් වහයන්නසේ ජයශ්රීමහයා නබෝධි මූලනේ 

වාඩිනවලා මනග් සම්, මස්, ඇට, නහයර, වියනල්වා. සම්මා සම්නබෝධිය අවනබෝධ කර ගැනීනමන් නතොරව 

නනොනැගිටිමිය කියල චිත්තයක් ඇතිකරගන්නවා. බලන්න අරමුණ නැතිනම් මරණය තමයි එම චිත්තනේ 

අර්ථය. නම් චිත්තය කියන කාරණය පංවත් ඔබත් ධර්ම මාර්ගනේ ශක්තිය උනදසා ජීවිතයට එකතුනකොට 

ගන්න. ධර්ම මාර්ගනේ රැල්ලත් සමග නපරට ගිහල්ලා රැල්ල නැවතුන තැනදී ආපසු හටප තැනට එන්නන 

ඔබ තුළ චිත්තයක් ඇතිකරනනොගත් නිසාමයි. 

ඔබ නම් ලිප මාලාවම උදාහයරණයට ගන්න නකෝ. පංචි නහයෝ ප්රනබෝදයක් ධර්මයට කැමති පංවතුන්ලා තුළ 

නම් ලිප නකනරහ ඇතිනවලා ඇති. නමුත් පංවත් ඔබ වටහයාගන්න ඕනන නම් නකටි ප්රනබෝදය අනිතය නදයක් 

බව. නහයට අනිද්දා නම් ලිප නපළ අහයවරනවනනකොට නැගුන ප්රනබෝදය අහයවරනවනවා. නමුත් පංවත් ඔබ 

නැවතිය යුතු නැහයැ. ඔබ බලානපොනරොත්තුවක් නනොනව් චිත්තයක් ඇති කරගන්න. ඔබ නමනතක් 

බලානපොනරොත්තු පමණයි ඇති කරනගන තිනබන්නන්. බලානපොනරොත්තු කියන්නන් නවනස් නවන නදයක්. 

තරුණ කාලයමයි ධර්මය සුවනසේ වැඩීමට සුදුසු කාලය. ජීවිතය ආයුෂ්, වර්ණය, සැපය, බලය කියන 

කාරණාවලින් ජවසම්පන්න වන කාලවකවානුව. නමම කාලනේදී තමයි ‘පටිභානය’ කියන නුවනින් 

නමනනහ කිරීනම් ශක්තිය ජීවිතය තුළින් නමෝදුනවන්නන්. නම් කාලය දෘෂ්්ඨීන් නගන් නතොරව විවෘතව 

නලෝකය දකින කාලයක්. ඒ නිසා පංවත් ඔබ අස්වැන්න ඇති නවලානව්ම උපක්රමශීලීව අස්වැන්න 

නනලාගන්න දක්ෂ්නවන්න ඕනන්. අසව්ැන්න නැති වුණාට ගස නකොනතක් නසලවුවද වැනටන්නන් අතු, 

නකොළ, රිකිලිමය. අතු, නකොළ, රිකිලි යනු නලෝභ, ද්නව්ෂ්, නමෝහයයි. 

වර්තමානනේ තරුණ කාලය වැඩිනයන්ම කැපනවන්නන් අධයාපනය, රැකියාව, ආදරය වැනි කාරණයන්ටය. 

නම්වානේ ප්රථිඵඵලය නලෝභ, ද්නව්ෂ්, නමෝහය අකුසල් වලින් ජීවිතය පරීයාමයි. අධයාපනය ලබන්න. රැකියාව 

කරන්න. ආදරය කරන්න. නම්වා කරන ගමන් ධර්ම මාර්ගනයත් නපරට නනොකඩවා ගමන් කරන්න. 

නවනස්වන බලානපොනරොත්තු අභිබවා ගිය නනොනවනස්වන චිත්තයක් ඇති කරගන්න. බලානපොනරොත්තුවලට 

වටිනාකමක් නදන්න එපා. බලානපොනරොත්තුවලට බැහයැ කවදාකවත් ධර්ම මාර්ගනේදී ඔබට ජයග්රහයණයක් 

ලබා නදන්න. බලානපොනරොත්තු නිරතුරුවම ඔබව රවටනවා. කාමනේ ආශ්වාදය උනදසා ඇතිනවන 

තෘෂ්්ණානව් බලවත්භාවය නිසාම බලානපොනරොත්තු පසුබසිනවා. පසුබසින තැනදිම ඔබ තවත් නැවුම් 

බලානපොනරොත්තු ඇතිකරගන්නවා. එයත් හුදු බලානපොනරොත්තුවක්මයි. ඔබ බලානපොනරොත්තුවලින් ජීවිතය 

හසක්රන්න. එවිට ජීවිතය එකතැනක නවතිනවා. ඒ නැවතුන තැන ඉඳලා චිත්තයක් අධිෂ්්ඨාණයක් ඇති 

කරගන්න එක්නකෝ මරණය නැතිනම් සතර අපානයන් මිදීමය කියලා. එය නබොනහයෝම ශක්තිමත් තැනක්. 
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එවැනි ශක්තිමත් චිත්තයකදී ඔබ රැල්ල නැවතුන තැනදි, අසනීපයක් වුණ තැනදි, වයාපාරය බිඳ වැටුණ 

තැනදි, රැකියාව අහමිවුන තැනදී ආපසු හයැනරන්නන නැහයැ. නමොකද ඔබ දුක ගැන දැන නගනමයි දුකින් මිදීම 

නදසට ගමන් කරන්නන්. නමතනදි ඔබ තුළ ශ්රද්ධාව සකස්නවලා තිනබන්න අවශයයි. සද්ධර්මය සැකයකින් 

නතොරව පළිගැනීමට, ජීවිතයට එකතුකර ගැනීමට ශක්තිය ඔබ තුළ තිබිය යුතුයි. 

නබොනහයෝම සද්ධාවන්ත එක් තරුණ මහයත්මනයක් භික්ෂුවට ප්රකාශ කළා හයාමුදුරුවනන් මා තුළ තරුණ 

කාලනේදීම බලානපොනරොත්තුවක් තිබුණා මම විවාහය නවන්නන නැහයැය කියලා. නමුත් නමොකක්නදෝ නහයේතුවක් 

නිසා මට නපම්වතියක් මුණගැසුණා. එවිට අප බලානපොනරොත්තුවක් ඇතිකරගත්තා විවාහය නනොවී ධර්ම 

මාර්ගනේ ගමන් කරනවා කියලා. නමුත් හයමුදුරුවනන් නමොකක්නදෝ නහයේතුවක් නිසා අප විවාහය වුණා. ඊට 

පස්නස අප බලානපොනරොත්තු වුණා දරුවන් හයදන්නන නැහයැ කියල. නමුත් නමොකක්නදෝ නහයේතුවක් නිසා 

දරුනවක් හයැදුවා. දැන් දරුවා නපොඩියි. දැන් අප බලානපොනරොත්තු නවන්නන දරුවා නලොකුවුනාම එයාවත් 

පැවිදි කරල අපත් පැවිදි නවන්න. අනන් හයාමුදුරුවනන් අනේ නම් බලානපොනරොත්තුව ඉටුකරගන්න 

පලුන්නවයිද කියල ඒ මහයත්මය අහයනවා. සතයකින්ම එය ඉටුනවන්නන නැහයැ. නමොකද එය හුනදක් 

බලානපොනරොත්තුවක් පමණක්මයි. ඔබ කළ යුත්නත් නවනස් නවන බලානපොනරොත්තුවලින් බැහයැර නවලා 

නනොනවනස්වන චිත්තයක් සකසන්කොට ගන්න. පංවත් ඔබ ගිහ බැඳීම් වලට බැඳී ඇති නිසා පැවිදිනවන්නටම 

අවශය නැහයැ. ගිහජීවිතය තුළ සිටිමින්ම එක්නකෝ මරණය එක්නකෝ සතර අපානයන් මිදීම කියන චිත්තය 

සකස ්නකොට ගන්න. ඊට අදාළ ධර්මතාවයන් ජීවිතය තුළින් ක්රියාත්මක කරන්න. 

එනසේ නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව සකස්නකොට ගතනහයොත් ඔබ නලෝකනේ නලොකුම ධනවනතක්, නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ වර්ණනා කළ ධනවතා, නපොනහයොසතා තමයි නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව සකස ්

නකොටගත් පංවතා. ඔබට නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් දරුනවක් නවන්න අවශයනම් ඔබ ඔය ධනවත් 

භාවයට තමයි පත්නවන්න ඕනන්. වර්තමාන සමාජනේ ධනවතා නපොනහයොසතා කියන මිථයා මිම්ම ඔබ බැහයැර 

කරන්න. ඔබ නම් සැබෑ ධනවත්භාවය හයදුනාගතනහයොත් සමාජනේ සැප ලබා ගැනීම උනදසා පවතින 

තර කාරී මනුෂ්ය නපොරයට ඔබ හයවුල්නවන්නන නැහයැ. ඔන  නපොනහයොසත්භාවය කියන්නන් ඉලක්කම් වලින් 

මනින නදයක් නනොනව්. ධර්මනේ අර්ථය තුළින් මනින නදයක් බව නත්රුම් ගන්නවා. ඉලක්කනම් වටිනාකම් 

නනොවටිනාබව ඔබ දකිනවා. ඔබට නලෝකය යන දිශාව වැඩක් නැහයැ. ධර්මනේ අර්ථයන් වැනඩන දිශාවයි 

වැදගත් නවන්නන්. ඒ දිශාව වැනටන්නන තමා තමාට හරිහයැරයක් නැති, කාටවත්ම හරිහයැරයක් නැති. 

ආර්යඅශඨ්ාංගික මාර්ගය නදසටයි. දැන් ඔබට පළුවන් ශක්තිමත් චිත්තයක් ඇති කරගන්න. 

බලානපොනරොත්තුවක් නනොනව්. බලානපොනරොත්තුව තුළ සැකය විචිකිච්චාව සැ විලා තිනබනවා. පංවත් ඔබ 

දැන් සම්මාදිට්ඨිsය සකසන්කොට නගන මාර්ගය තුළ සිටින්නන්. ආපස්සට යැමක් නැහයැ. නම් නමොනහයොනත් 

ඇති කරගත්තා ූ  එක්නකෝ මරණය නැතිනම් සතරඅපානයන් මිදීම කියන චිත්තය ඔබ පසුනකොට පැමිණියා 

ූ  භවගමනන් ඇතිකරගත් ශක්තිමත් චිත්තය නවනවා. පංවත් ඔබට නම් නද් කරන්න නමවරත් ශක්තිය 

නනොමැතිනම් ඔබ නමවරත් පරාජය නව්වි. එම නිසා සැබෑම සැපය උනදසා ධර්මනේ සැබෑම නපොනහයොසත් 

භාවය ජීවිතයට එකතු කර ගන්න. 

භික්ෂුවක් ධර්ම සාකච්ඡාවකට සහයභාගිවීමට ධර්මාසනයට වඩිනවිට එහ පැමිණ සිටි සුදුවත් දැරූ සියලුම 

පංවතුන්ලා එක මියුරු සව්රයකින් සාදු….සාදු….සාදු යන හයඬින් සංඝරත්නයට නගෞරව දැක්වුවා. ඒ හයඬ 

නබොනහයෝම ශ්රද්ධානවන් පරුණු මිහරි හයඬක්. නගොඩාක් නිවුනු හයඬක්. ස්ත්රී, පරුෂ් නදපක්ෂ්නයන්ම 

ඇනසනනකොට එය දිවයනලෝකනේ නදවියන්නග් හයඬක්ද කියල සිනතනවා. නකොටින්ම ඒ සෑම 

සැදැහයැවනතක්ම එම නමොනහයොනත් සිටින්නන් මනුෂ්ය සංඥාවලින් මිදිලයි. දිවය සංඥා තමයි ඒ අයට සකස ්

නවන්නන්. එක්තරා භික්ෂුවක් දවසක් රාත්රී සමාධිමත් සිතින් පසුනවනනකොට දිවය නශ්රොaත ඔසන්සේ භික්ෂුවට 

දිවයතලයකින් සාදු….සාදු….සාදු කියන හයඬ ඇසිල තිනබනවා. ඒ දිවය හයඬත් නම් මනුෂ්යය ස්වරයත් එකම 

ස්වභාවයමයි. නමුත් එක්තරා රැයකදි භික්ෂුවට තවත් අපූරු දිවය නශ්රොතයක් ඇසුණා. දිවය තලයක තනි 

නදවිනයක්නග් හයඬින්. එම නදවියානග් හයඬ වුනන් අනිතයයි….අනිතයයි….අනිතයයි කියලා. බලන්න මුලින් 
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සඳහයන් කළ නදවියාට වඩා නකොච්චරනම් ඉදිරි දැක්මක්ද නම් නදවැනි නදවියාට තිනබන්නන්. සමහයරවිට එම 

නදවියා මාර්ගඵලලාභී නදවිනයක් නවන්නත් පළුවන්. ඒ නිසාම නවන්ට ඇති සාදු….සාදු….සාදු කියන අර්ථය 

ඉක්මවා ගිහල්ලා අනිතයයි….අනිතයයි….අනිතයයි කියන හයඬ නබොනහයෝම ගැඹුරු සංහදුන මනනෝභාවයකින් 

සඡ්ජායනය කරන්නන්. භික්ෂුව පංවත් ඔබට මතක් කරන්නන් පංවත් ඔබත් ධර්ම මාර්ගනේ අඩියක් ඉදිරියට 

තබන්න. වර්තමානනේ හු ක් තරුණ පරිස්, ගිහපංවතුන්ලා පංකම්වලදි සඡ්ජායනය කරන සාදු….සාදු….සාදු 

කියන සඡ්ජායන අර්ථනයන් අඩියක් නපරට තබලා අර්ථවත්ව අනිතයයි….අනිතයයි….අනිතයයි කියන 

සඡ්ජායනයට පරුදු නවන්න. සාදු….සාදු කියලා බුදුරජාණන් වහයන්නසේට වන්දනා කරලා පමණක් ප්රමාණවත් 

නැහයැ. බුදුරජාණන් වහයන්නසේ තුළින් ධර්මනේ අර්ථය නහයවත් අනිතයය දකින්න. එවිටයි සැබවින්ම 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ වන්දනා කළා නවන්නන්. අනිතයය කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න, සඡ්ජායනා 

කරන්න සමාජනේ හු ක් බයයි. ඔබ අනිතයය කියන වචනය නමනනහ කරන්න සඡ්ජායනා කරන්න බයයි 

කියන්නන් ඔබ ධර්මයට බයයි කියන කාරණයයි. නම් දුර්වලතාවයන් දුරස් කරමින් අර්ථවත් තැනට ජීවිතය 

ගන්න. ඔබ දකින සව්ාමීන් වහයන්නසේත් අනිතය නම්, කරන පංකමද අනිතයනම්, පංකම නිසා සකසන්වන 

නව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ ධර්මතාවයනුත් අනිතය නම් ඒ අර්ථයයි අනේ සිනත් මතුනවන්න ඕනන්. 

නමවැනි චිත්තයක් ඔබ තුළින් සකස් නකොට ගතනහයොත් එයත් සතර අපානයන් නිදහයස් වීමට හු ක් උපකාරී 

නව්වි. 

අනිතයය ගැන කතාකරන්න හු නදනනක් බියයි. අනිතයය කියල හතුවාම නැතිනවනවාය කියන අදහයස 

තමයි සමහයර පංවතුන් ඇතිකරනගන තිනබන්නන්. සත්තකින්ම අනිතයය ගැන සිතුනවොත් යමක් 

නැතිනවනවා. ඒ නැතිනවන්නන් දුකයි, දුක ඇතිවීමට නහයේතුවයි. නම් සියල්ල ඇතිකරන නමෝහයයයි. ඒ තුළයි 

ඔබ මතුකරගන්නන් ආර්ය අශ්ඨාංගික මාර්ගය. අනිතයයයි කියන අර්ථය තුළ චතුරාර්ය සතය ධර්මයන් 

සැ වී තිනබනවා. අනිතයය කියන ධර්මය ඔන  ජීවිතනයන් මතුකර නනොගන්නා තාක්කල් චතුරාර්ය සතයය 

ධර්මයන් ඔනබන් වසන් නවලයි තිනබන්නන්. ඔබට අනිතයනේ අර්ථය දකින්න තිනබන්නන් අනිතයය 

තුළින්මයි. නවනසන්වන නදයක් තුළ සිටිමින්ම නවනස් වන බව දකින්නයි තිනබන්නන්. සිටීමක් නව්ගවත් 

වන තරමට අනිතයය නව්ගවත්. ඒ නව්ගවත් භාවයයි ඔබව සංකීර්ණ නකොට තිනබන්නන්. එතනදියි පංවත් 

ඔබට සමාධිය උපකාරීනවන්නන්. අනිතයනේ සැබෑම නව්ගය ඔබ සමාධිය තුළිනුයි හයඳුනාගන්නන්. ඒ 

නිසාමයි පංවත් ඔබට සමාධිය සකස්වීමට නහයේතුවන ශ්රද්ධාව, ශීලය ගැන නම් තරම් සටහයන් තබන්නන්. 

නම් සටහයන් තබන භික්ෂුව පළිබඳව පංවත් ඔබලා යම් කටුසටහයනක් සිනත් ඇඳනගන තිනබනවානම් ඒ තැනට 

එන්නට භික්ෂුවට උපකාරීූ නව් ශීලයයි. එය උත්කෘෂ්්ඨභාවනයන් රැක්කා ූ  ශීලයක්. අසනීපයකට 

පැරසිටනමෝල් නපත්තක් ළ  තබාගත්නත් නැහයැ. පානය කනල් ස්වමුත්රා මාත්රා මාත්රාවක්. නමුත් 

වර්තමානනේ අවශය ෂෂ්ධ ළ තබානගන පරිහයරණය කරනවා අවශයතාවයන්ට අනුව. අදාළ නිවන් 

මාර්ගය වඩන කාලනේ සමහයරදාට මුහුණ නසෝදාගන්න සබන් කැබැල්ලක් තිබුනේ නැහයැ. ඒක ඉවරනවලා. 

ඒත් දායකමහයත්තනයක් සබන් කෑල්ලක් පජා කරන නතක් කටින් ඉල්ලුනව් නැහයැ. සබන් පාවිච්චි නනොකර 

හටියා. නමුත් කුමන නහයේතුවක් නිසාද දන්නන නැහයැ වර්තමානනේ වැඩසිටින සෑම කුටියකම සබන්කැට පහය 

හයයක් තිනබනවා භාජනයක දමලා. දැන් භික්ෂුවට හනතනවා අතීතනේ භික්ෂුවට එවැනි හ පා ක කුටි ලැබුනේ 

භික්ෂුවට අදාල කාරණා පරිපූර්ණ කරගන්න කියලා. නනොලැීමත් ජයග්රහයණයක් කරගන්නට. නිවීනම් 

නමනහයයුනම් නයනදන කාලනේදී භික්ෂුවට නහයොඳින් දැනුනා ශරීරය නබොනහයෝ දුර්වලයි, කෘශ නවලා, මරණය 

නබොනහයෝම ළ ය කියල. එනහයත් භික්ෂුවට ආහයාර ෂෂ්ධ වල වටිනාකමක් තිබුනේ නැහයැ. ජීවිතය අතහයැරුන 

විටද ආහයාර ෂෂ්ධ හුනදක් බාධාවක් පමණක්මයි.  
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03. ජීවිතය යනු ඉලක්කම් නගොඩක්ද? 
 

භික්ෂුවට පන්වතකුනගන් දැනගන්න ලැබුණා. තමන්නග් නපම්වතියනග් කකුනල් ඇතිවුණ තුවාලයක් අසුබ 

සංඥාවට ලක්කරලා, නපම්වතියනග් ශරීරයම තුවාලයක් නකොට දැකලා, තම නපම්වතිය නකනරහ කලකිරීම 
සකසක්රනගන ඇයනග් ආශිර්වාදය ඇතිවම අලුත පැවිදිභාවයට පත්වුණ පංවත් තරුණනයක් ගැන. 

නමවැනි කථා තුළ තිනබන්නන් ජීවිතනයන් පලායාමක් නනොනව්. ජීවිතනේ සැබෑම අර්ථය නසොයායැමක්. 

පංවත් ඔබ බියනවන්න එපා ඔන  නපම්වතා, නපම්වතිය ඔබට අහමිනවයි කියලා. නපම්වතානග් ජීවිතය 

නපම්වතිය විසින් කමටහයනක් කරගන්න. නපම්වතියනග් ජීවිතය නපම්වතා කමටහයනක් කරගන්න. නදනදනා, 
නදනදනාට විවෘත වන්න. නම් ගඳගසන ජීවිතය රසගුලාවක් නනනවයි. තුවාලයක් ග කවක් නලස දකින්න. ගිහ 

ජීවිතය තුළ සිටිමින් ඔබලාට පළුවන් ධර්මනේ අර්ථය ජීවිතයට එකතුකරගන්න. පැවිදිනවන්න පළුවන් නම් 

එය වඩාත් නහයොඳයි. ඒත් නකොයිම අවස්ථාවකවත් ඉක්මන් පැවිද්ද (පැවිද්ද සඳහයා කලබල වීම) භික්ෂුව 

අනුමත කරන්නන් නැහයැ. දක්ෂයා අදක්ෂනයක් විය යුතු නැහයැ. හයරියාකාරව අනිතය සංඥාව වඩප නකනා 

ඉක්මන් නවන්නන් නැහයැ. ඔහු ගැන කව්රුවත් බිය වියයුතුත් නැහයැ. නමොකද ඔහු ධර්මනේ රැකවරණය තුළයි 

සිටින්නන්. වඩාත් ගුණාත්මක පැවිද්දක් උනදසා ඉවසීම අප තුළ තිබිය යුතුයි. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් කාලනේ නබොනහයොම ආදර්ශමත් නපම්යුවලක් හටියා. ඒ තමයි පේඵලී 

සහය භද්ධකාපලානා. නකෝටිපති බමුණු පවුල් නදකක තරුණ දරුනවෝ. නදමාපයන් පේඵලීට නකොනතක් විවාහය 

නයෝජනා නගනාවත් ඒවාට කැමති වුනන්ම නැහයැ. කැමැත්ත තිබුනේ පැවිද්දට. නදමාපයන් දැඩි තීරණයක් 

ගන්නවා, පේඵලී විවාහය නනොවුනනොත් අප මැනරනවා කියලා. පේඵලීට සිද්ධ නවනවා නදමාපයන්ට අවනත 
නවන්න. පේඵලීනග් මනාලිය තමයි භද්ධකාපලානා තරුණිය. ඇයත් පැවිදිවීනම් අරමුණින්ම විවාහයය 

ම හයැරිය තරුණියක්. නදනදනා සම්මුතියකට එනවා, චිත්තයක් ඇතිකරගන්නවා අප විවාහය නවමු. 
නදමාපයන් මියගියාට පසු නදනදනාම පැවිදි නවමුය කියලා. නලොකු උත්සවයක් අරනගන නදනදනාම විවාහය 

නවනවා. නලෝකයා සිතානගන සිටින්නන් කම් සැප විඳිනවා කියලා. නමුත් නම් තරුණ නපම්වතුන් 

ඇතිකරගත් චිත්තය බිනඳන්න දුන්නන් නැහයැ. නදමාපයන් මියයනතුරුම බ්රහය්මචාරී ජීවිතයක් ගත කළා. 

නදනදනා නදනදනාව ස්පර්ශ කනළේවත් නැහයැ. නම් පේඵලී තමයි මහයාකාශයප මහයරහයතන් වහයන්නසේ. 

භද්ධකාපලානා තමයි භද්දකාපලානා රහයත් නතරණින් වහයන්නසේ. නම් චරිත පංවත් තරුණ ඔබ ආදර්ශ 

කරගත යුත්නත් උපක්රමශීලීව, කම්සැප නකනරහ ඇති කැමැත්නතන් මිනදන්න. ජීවිතය තුළින් ඔබ චිත්තයක් 
ඇති කරගන්න. නම් සතිය මම බ්රහයම්චාරීව ජීවත් නවනවා කියලා. නම් සතිය මම දන්දීනමන් ජීවත් නවනවා 

කියලා. නම් සතිය මම අධිසිල් ආරක්ෂාකරමින් ජීවත්නවනවාය කියලා. නම් සතිය මම ශක්තිමත්ව 

නතරුවන්නග් ගුණයන් සිහකරමින් ජීවත්නවනවා කියලා. නම් හයැම චර්යාවකින්ම ඔබ තුළින් සිදුවන්නන් 

නනක්කම්මයක්මයි. නම් නනක්කම්ම සිතමයි ඔබට උපකාරීනවන්නන් පංච උපාදානස්කන්ධනේ 

අනිතයභාවය දැකීමට. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නන්ද හයාමුදුරුවන්ට ප්රකාශ කරනවා ‘නන්ද මම ඔබව නම් ජීවිතනේදී 
පමණක් නනනවයි ඔබ ජනපද කලයාණියනගන් න රාගත්නත් කියලා. නපර ආත්මභවයක නන්ද ඔබ 

නකොටළුනවක් නවලා මම ඔන  ස්වාමියා නවලා මා ළ  ඔබ නසේවය කරමින්, මනග් ගැල අදිමින් සිටියදී 
නකොටළු නදනක් නවලා උපත ලබා සිටි ජනපදකලයාණිය ඔබට නබොරු කියලා නපොළඹවලා කැලයට 

අරනගන යන්න හයැදුවා. එදත් මමයි ඔබව න රාගත්නත්. තවත් ආත්ම භවයක නන්ද ඔබ ඌනරක් නවලා 

ජනපදකලයාණියනග් නිවනසේ ඉපදිලා ඇය ඔබට නහයොඳට ආහයාර දීලා, නලොකුමහයත් කරලා ජනපද 

කලයාණියනග් විවාහයය දවනසේ ඔබව මරානගන මසට ගත්තා ඔය ජනපදකලයාණියම. සංසාරයක බැඳීම, 
උපාදානය. 
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උපාදානය නැමැති එළනදනනග් තණ බුරුල්නලන් වැගිනරන කිරි තමයි භවය. භවය නමැති කිරි ජාතිය 

නමැති පස්නගෝ රසයන් උපද්දනවා. නිමාවක් නැහයැ. නැවතීමක් නැහයැ. අතීතය නගොළුනවලා. වර්තමානය 

කථාකරනවා. නම් ජීවිතනේදී අප ආශ්චර්යමත් මනුෂ්යනයෝ. ලකුණු නගොඩක් දීලා තමන්ම ප්රගතිවාර්තාවක් 

සකස ්කරගන්නවා. එහ බුද්ධාගමට ලකුණු නැහයැ. ආර්ථිඵක විදයාවටයි ලකුණු වැඩිපර දීලා තිනයන්නන්. 

දැන් ජීවිතය ඉලක්කම් නගොඩක්. ඔබ නමතැන සිට සිතන්න නන්ද හයාමුදුරුනවෝ ගැන. ජනපද කලයාණි ගැන. 

ඔබනග් නිවනසේ සාලය තුළ, වීදුරු අල්මාරිනේ දිළිනසමින් තිනබන ඔබනග් මංගල ජායාරූපනේ, ඔබ ළ ම 

සිටිනා නයනහයළිය, නම් නමොනහයොනත් සිනානසමින් ඔබට සමීප වී සිටියත් ඇය නිසා සංසාරනේ ඔබ නකොනතක් 

දුක් විඳින්නට ඇතිද? ඔබ නිසා ඇය නකොනතක් දුක් විඳින්නට ඇතිද? නම් ජීවිතනේ ඔබනග් නයනහයළිය ූ  

ඇය, නම් ජීවිතනේ පමණක්ම ඔබනග් නයනහයළිය නනොූ  බවද ඉහයත කරුණු වලින්ම වටහයාගන්න. 

ජීවිතය ඉදිරිනේ ඇත්නත් නමවැනි ‘නනොවටිනා’ වටිනාකමක් නම් ඔබ ජීවිතනේ අර්ථය මනින්නට 

ඉලක්කම්වලට ඉඩ නනොනදන්න. නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව, දානය, ශීලය ජීවිතනේ වටිනාකම් කර ගන්න. 

ඔබ කැමැති, ජීවිතනේ අගට ඉලක්කම් එකතු කරගැනීමට නම් ඔබ ඒ ජීවිතයට එකතු කරගන්නන් දුකමය. 

ඔබට ලැනබන නදය, එකතු කරන නදය දානය උනදසා අතහයරින්නන් නම් ඒ ඔබ අතහයරින්නන්ද දුකමය. 

ඊනේ පංවත් තරුණනයක් පැමිණියා භික්ෂුව මුණගැනසන්නට. ඔහු විවාහයකනයක්. ඔහු භික්ෂුවට කියනවා, 

‘හයාමුදුරුවනන්, මම අමාරුනවන් හයම්බ කරලා ඉතිරි කරගත් රුපයල් ලක්ෂ නදකක් මා ළ  තිනබනවා. 

ඒනකන් නගදරට අල්මාරියක් ගන්න ඕනන්. ඉතිරි මුදල සම්පූර්ණනයන් ලබන මානස පංකමට වැයකරනවා’ 

කියලා. බලන්න, අමාරුනවන් හයම්බකරලා ඉතිරි කරප නදයට ඔහු සැබෑ වටිනාකමක් දුන්නා. ඔබ දක්ෂ 

නවන්න, නවනහයස මහයන්සි නවලා හයම්බ කළාූ  මුදලට නලෝකනේ ඇති සැබෑම වටිනාකම නදන්න. දුක් 
උපදින නද්වල් නකනරහ වැය කරලා එම මුදල් අපනත් හයරින්න එපා. ඔබ ළ  තිනබන මුදල සුරක්ෂිතව 

තැන්පත් කළා කියන්නන් දානය තුළට, පංකම් තුළට බැංකුගත කිරීමයි. ඉහයත තරුණ මහයතාද තමන්ට 

අවශය ප්රමාණය නිවසට අවශය භාේඩය සඳහයා වැයකර ඉතිරිය සුරක්ෂිතව තැන්පත් කළා. දානය නැමැති 

බැංකුකරණය නකනරහ අවිශ්වාසනයන්, බිනයන් නතොරව තැන්පත් කරන්න. ගිහ පංවතුන්ලාටයි නම් සටහයන 

ලියන්නන්. පංවතුන්ලා දානය නකනරහ, දන් දීම නකනරහ ප්රමාදයට පත්වන්නන් නම්, දන්දීමට නලෝභ නම් 

ඔහු නහයෝ ඇය නිරතුරුව තමන්ටත්, තම පවුනල් අයටත් නරෝගීභාවයන් අනිවාර්යනයන්ම බලානපොනරොත්තු 

විය යුතුය. නමොකද දානය තුළින්මයි මනුෂ්යයාට ආයුශ, වර්ණය, සැපය, බලය ලැනබන්නන්. ඔබ නම් 

ජීවිතනේදී දන්දීමට මැළි නම්, නපර ජීවිතනේ දන්දීම හීනනම් තමයි නිරතුරුවම පංවතුන්ලාට නලඩ නරෝග 

වැළනඳන්නන්. තමන් හයම්බකරන නදයින් යම් ප්රමාණයක් තෘෂ්්ණානවන් නතොරව, කර්මය කර්මඵල 
විශ්වාසනයන් යුතුව දන්දීමට යනමක් නලෝභ නම් අනිවාර්යනයන්ම ඔහුට නහයෝ ඇයට දන්දීමට වැය නනොකළ 

මුදලට වඩා ඉතා වැඩි මුදලක් නබනහයත් සඳහයා, නරෝහයල් ගාසත්ු සඳහයා වැය කිරීමට සිදුවනු ඇත. දන්දීමට 
අකමැති නකනාට නබනහයත් රවදය ගාස්තු සඳහයා ඊට වඩා වැඩි මුදලක් වැය කිරීමට සිදුවීම නහයේතුඵල 

ධර්මයක්මය. නලෞකික සැපනේ රහයස දානයයි. නම් සැපය ඔබ උපනයෝගී කරගත යුත්නත් සතර අපානයන් 

මිදීම උනදසාම, නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාවත් ශීලයත් පරිපූර්ණ කරගැනීම සඳහයාය. ඉන්්රීය ධර්මයන් දියුණු 

කරගැනීම සඳහයාමය. එනසේ නනොවුනනොත් පංවත් ඔබ උපක්රමශීලීව ජීවිතය තුළට මතුනකොටගත් සැපය තවත් 

හුදු සංසක්ාරයක්ම වී විපාක දීනමන් අනතුරුව අනිතය වී යනු ඇත. දන්දීම නිසා ඔබට නීනරෝගීභාවයද, එම 
නිනරෝගීභාවය නිසාම සුවනසේ ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් කිරීමට හයැකියාව ලැනබන අතර දන් නනොදීම නිසා 

නරෝගීභාවයද, නරෝගීභාවයන් නිසාම ධර්ම මාර්ගනයන් දුරස්වීමද සිදු නව්. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් කාලනේ ජීවත්වුණ අනාගාමී උපාසක උපාසිකා නදපලක් වන උග්ග 

ගෘහයපතිත්, නව්ළුකන්ඨකී නන්දා මාතාවත් නිරතුරුවම මහයා සංඝරත්නයට දන් පූජා කළා. නව්ළුකන්ඨකී 
නන්දා මාතාව පරිනැමූ දානයන්නග් එක් ආශ්චර්යමත් කාරණයක් තිබුණා. ඒ තමයි ඇය දන්දීමට 

නපරාතුවත් සතුටුනවනවා, දානනයන් පසුවත් සතුටුනවනවා. දානය පූජාකරන නව්ලානවත් සතුටුනවනවා. 
නමය ඇය සතු ආශ්චර්යමත් කාරණයක්. ගිහ අනාගාමී උවැසි උවැසියනුත් දානය උතුම්නකොට සැලකුවා. 
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පන්සලද, ආරණයයද කියන නදදයකින් නතොරව, නිරතුරුවම මහයාසංඝරත්නය අරමුණු කරනගන, මහයා 
සංඝරත්නයටම පූජා කරන දානයමයි මහයත්ඵල මහයානිසංස නවන්නන්. 

පංවත් ඔබ ඉදිරිනේ ඇති අනතුර නුවණින් දකින්න. නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව ඇතිකර නනොගත්නතොත් 

මිථයාදෘෂ්්ඨිකභාවයට පත්නවනවා. ශිල්පද ආරක්ෂා කර නනොගත්නතොත් නැවත දිවය, බ්රහයම්, මනුෂ්ය ජීවිතයක් 

ලැනබන්නන් නැහයැ. දන් නනොදුන්නනොත් ආයුෂ්, වර්ණය, සැපය, බලනයන් හීන ජීවිත ලැනබනවා. 

රමත්රිය නනොවැ කනවොත් ලසස්න, රූමත්, ප්රසන්න රූපයක් නැවත නනොලැනබනවා. නම් සා බියකරු 

අභිනයෝගයක නසවණැල්ල අනේ ජීවිතවලට වැටී තිබියදී අප හතන්නන්, මුල්තැන නදන්නන් රැකියාවට. 
වයපාරයට නනොගිනයොත් ආදායම නනොලැනබයි. මිල මුදල් නනොමැතිවුනනොත් සමාජ තත්ත්වයක් 

නනොලැනබයි. විවාහයයක් නනොවුනනොත් පරම්පරාව නැතිනවයි. නමන්න නම් වනග් සරල, නබොළඳ නකටි 
අනේක්ෂාවන්ටයි අප මුල්තැන නදන්නන්. අප ජීවත්නවන්නන් අනතුරත් අනතුරින් ගැලවීනම් මාර්ගයත් අතර 

නමොනතරම් පරතරයක්ද. ගිහ පංවත් ඔබට නමනලොව පරනලොව නදකම යහයපත් නකොට ගන්න නම් නහයේතුඵල 

ධර්මයන් නිසා සකසන්වන ඉහයත කාරණා නදකටම මුල්තැන දියයුතු නවනවා. ඔබ ඉදිරිනේ ඇති අනතුර 

නුවණින් නමනනහ කරල දුක නැමති ඉපදීනමන් මිදීනම් මාර්ගයටම අවතීර්ණ නවන්න. අපට සැ විලා 

තිනබන ඉහයත කාරණා ගැන ඔබ සිතන්න ගත්නතොත් එය නහයොඳ ප්රනව්ශයක් නව්වි ශක්තිමත් චිත්තයක් 

ඇතිකර ගන්න.  
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04. සම්බුදු සරණ විකුණනවද මාරයට? 
 

දායක මහයත්මනයක් භික්ෂුවනගන් විමසුවා “හයාමුදුරුවනන් මම නිතරම දන් නදන අනයක්. මමත් අවිදයාව තුළද 

සිටින්නන්” කියලා. පංවත් ඔබ දන් දුන් පමණින් අවිදයානවන් මිනදන්නන් නැහයැ. අවිදයාව කියන්නන 

චතුරාර්යසතයය නනොදැනීම. ඒ කියන්නන දුක, දුක ඇතිවීමට නහයේතුව, දුක නැති කිරීම, දුක නැති කිරීනම් 

මාර්ගය කියන කාරණා හයතර නනොදැනීමයි අවිදයාව. ඔබ නලෝකය දුකයි කියන කාරණය නනොදන්නා නිසයි 

ඇසත්, ඇසට නපනනන රූපත් තුළින් සැප නසොයන්නන්. කනත් කනට ඇනසන ශ දත් තුළින් සැප 

නසොයන්නන්…..අනනක් ආයතනත් එනසේමයි. ඔබ නම්වා දුකක් හයැටියට නනොනව් දකින්නන්. සැපයක් 

හයැටියටයි. එනහයම නම් පංවත් ඔබ පජා කරන දානයන් දුක් බවට පත්නවන සැප අයිති කරගන්න නදන 

දානයන් බවටයි පත්නවන්නන්. සැප බලානපොනරොත්තුනවන් නදන දානයන් අවිදයාව තුළටමයි අයිති 

නවන්නන්. නලෝකය දුකයි කියල දැකලා, දුකට ඔබව බැඳ තබන තෘෂ්්ණාව අ ක කර ගැනීම සඳහයා නදන 

දානයමයි අවිදයානවන් බැහයැරට ඔබව තල්ලු කරන්නන්. මිල මුදල්, ආහයාරපාන පමණක් නනොනව් ඔබ දන් 

දිය යුතුව ඇත්නත්. ඒවා තුළින් දුක උපද්දවන තෘෂ්්ණාවයි ඔබ තුළින් දන්දිය යුත්නත්. 

තෘෂ්්ණාව දන් නදන නකනාමයි දානනේ සැබෑම අර්ථය ජීවිතයට එකතු කර ගන්නන්. එම නිසා දන් දීනම්දී 

ගිහ පංවතුන්ලා ශක්තිමත් චිත්තයක් ඇති කරගන්න තෘෂ්්ණානවන් මිදීම උනදසාමයි දන් නදන්නන් කියලා. 

භික්ෂුව වැඩ සිටින කුටියට පැමිණි මහයත්මනයක් භික්ෂුවනගන් ඇහුවා “හයාමුදුරුවනන් කුටියට නවලා තනිවම 

නමොකද කරන්නන්” කියලා. භික්ෂුව ප්රකාශ කළා කුටියට නවලා විනව්කනයන් වැඩ සිටිනවා කියලා. ඒ 

නවලානව් ඔහු කියනවා “ඔනහයොම සිටියම ජීවිනත් කිසිම නත්රුමක් නැහයැනන් හයාමුදුරුවනන්” කියලා. භික්ෂුව 

ප්රකාශ කළා ජීවිනත් නකොනහයත්ම නත්රුමක් නැති හන්දයි මහයත්තනයෝ නමනහයට නවලා විනව්කනයන් වැඩ 

ඉන්නන් කියලා. නම් මහයත්මයාට විනව්කය කියන එක ප්රශ්ණයක්. නමොහු භික්ෂුව තුළින් දකින්ට කැමති 

අවිනව්කී, කාර්ය බහුල, ක්රියාශීලී චරිතයක්. අනුනනග් විනව්කය දැකලා තමන්නග් සිනත් විනව්කය නැති 

කරගන්නවා. අනවශය නගොඩාක් සිතුවිලි සිතලා අකුසලුත් රුස්කර ගන්නවා. ඇසත් මට අයිති නැත්නම්, 

ඇසට බැනඳන රූපත් මට අයිති නැත්නම් දිව, කන, නාසය, මනස, කය මට අයිති නැත්නම්, ඒවාට බැනඳන 

භාහර රූපත් මට අයිති නැතිනම් කුමක් සඳහයා අවිනව්කී නවන්නද? නවනහයස නවලා කුමක් අයිතිනකොට 

ගන්නද? මම කියා සටහයන් කළ නාමරූප ධර්මයන්නග් නහයේතුනවන් හයටගත් ඵලය සලායතන නම් එතැන ද 

නහයේතුඵල ධර්මතාවක් මිස සත්වනයක් පද්ගලනයක් නැතිනම්, නම් අවිනව්කය කවුරුන් උනදසා කුමක් 

නසොයන්නද? යනමක් එනසේ නසොයන්නන් නම් ඒ ඔහු නසොයන්නන් රැවටීමමය. ඇනසත් නත්රුමක් නැත්නම්, 

කනනත් නත්රුමක් නැතිනම් ජීවිතනයත් නත්රුමක් තිනයන්න බැහයැනන්. නත්රුමක් නැති ජීවිතය ඔබට 

නත්රුම් නකොට නදන්නන් සද්ධර්මයයි. විනව්කීව නාම රූප ධර්මයන් නදස බලන්න. එවිට ඔබට වැටනහයේවි 

අවිනව්කනයන් අයිති කරගන්න නදයක් නමතැන නැහයැයි කියලා. එම නිසා පංවත් ඔබ ස්වාමීන් වහයන්නසේ 

නමක් මුණගැසුනහයම සැමවිටම ධර්ම කාරණයක්මයි කථාබහය කරන්නන කියල චිත්තයක් ඇති කරගන්න. 

සිත විනව්කීභාවයට පත්නවනනකොට අවිනව්කීභාවය සකස් කරන නහයේතු ඔබට වැටනහයන්න පටන් ගන්නවා. 

සිත අවිනව්කී නවන්නන් රූපය, නව්දනාව, සංඥාව, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ නිතයභාවනයන් ගැනීම නිසාමයි. 

අනිතය නදය නිතයභාවනයන් ගත්තාහයම ඔබව පටලවනවා. ඔබ නැති නදයක් තිනබනවාය කියල ගන්නවා. 

දැන් ඔබ අවිනව්කියි. ඔබට කරන්න, නසොයන්න, බලන්න, කියන්න නගොඩාක් නද්වල් තිනබනවා. නලෝකය 

නැවතිලා තිනබන්නන්. ඒත් පංවත් ඔබ දුවනවා. නව්ගයට නහයොඳ වටිනාකමක් තිනබනවා අවිදයානව්දී. “අවිදයා 

පච්ජයා සංඛාරා” අවිදයාවයි සංසක්ාර සකස්නකොට නදන්නන්. ඔබ නව්ගවත්ය කියන්නන් නව්ගනයන් 

සංසක්ාර රැස්කරනවාය කියන කාරණයයි. නමුත් ඔබ විනව්කීව සිතන්න ගත්නතොත් රූපනේ, 

නව්දනානව්………..අනිතයභාවය සංසක්ාර නිනරෝධය නදසටයි ඔබ ගමන් කරන්නන්. බලන්න අවිනව්කයත් 
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විනව්කයත් අතර තිනබන පරතරය. රූපය නිතයභාවනයන් ගැනීම නිසා නැති නදයක් නසවීම නිසා 

අවිනව්කයත්, රූපය නව්දනාව……..අනිතයභාවනයන් ගැනීම නිසා නසවීමට නදයක් නැති නිසා විනව්කයත් 

ලැබිය හයැකිය. විනව්කීභාවය ඔනබන් දුරස්නවන්නන් නතරුවන් නකනරහ සද්ධානවන් දුරස්වීම නිසයි. 

නතරුවන් නකනරහ සද්ධාවට පැමිණි නකනා ජීවිතය අවිනව්කී වීමට ඇති නහයේතු නසොයනවා. කලයාණමිත්ර 

ආශ්රය, සද්ධර්මශ්රවණය, නයෝනිනසෝ මනසිකාරය තුළින්මයි සද්ධාව සකස්නවන්නන්. නම් උතුම් සද්ධාව 

ගැන සටහයන් තබන නකොට භික්ෂුවට අතීතනේ සිදුවීම් නපළක් මතකයට එනවා. භික්ෂුවනග් තාත්තා නදවියන් 

නකනරහ නබොනහයෝම ලැදි නකනනක්. භික්ෂුවට මතකයි ළමා කාලනේ තාත්තා සෑම වසරකම නදනවොල් 

ම කවක් කරලා නද්ව දානයක් නදනවා. ඒ වනග්ම සෑම මසකම කඩවර පජාවක් තියනවා නිවනසේ පටුපස්නසේ. 

ඒ කාලනේ ළමනයකු හයැටියට සද්ධාව කියන්නන් කුමක්ද කියලා මම හයඳුනානගන තිබුනේ නැහයැ. මනග් 

තාත්තා හයඳුනානගන තිබුනණත් නැහයැ. ඒ නිසාම මට මතකයි නම් දෑත්වලින් මම අනන්තවත් හයාල්මැස්නසෝ 

පච්චලා, හයරක් සම් පච්චලා තිනබනවා පජාවන්ට. නමුත් නම් නමොනහයොනත් භික්ෂුවට ඒ අතීතය මතකයට 

එනනකොට භික්ෂුව පැහයැදිලිව දන්නවා එදා ගිහනයක් හයැටියට මම තුළ සහය තාත්තා තුළ තිබුනේ අමූලිකා 

සද්ධාවයි කියලා. අමූලිකා සද්ධාව තිබුණ නිසයි නතරුවන් නකනරහ විශ්වාසනයන් බැහයැරව නද්ව 

විශ්වාසයන්ට බැහයැගත්නත්. අමුලිකා සද්ධාව නිසාමයි හයාල්මැස්නසො පච්චුනව්, හයරක් සම් කැබලි පච්චුනව්, 

පජාවන්ට බුලත් තටු හයදලා, ගණන් කරලා මල් තැබුනව්. ඉහයත සටහයන තැබුනව් පංවත් ඔබට සද්ධානව් සහය 

අමූලිකා සද්ධානව් නවනස හයඳුනාගන්නයි. 

පංවත් ඔබ නතරුවන් වඳින, දන් නදන, සිල් රකින නකනනක් නවන්න පළුවන්. නමුත් ඔබ ජීවිතය ඉදිරියට 

රැකියානව්, වයාපාරනේ, නරෝගීභාවයන් වැනි අභිනයෝගයන් එනනකොට නතරුවන් නකනරහ විශ්වාසනයන් 

බැහයැරව හයාල්මැස්නසෝ පච්චන්න, හයරක් සම් පච්චන්න, පලතුරු වට්ටි තබන්න නද්ව අමනුෂ්ය ඇදහලි 

ඔසන්සේ ඒවාට විසඳුම් බලානපොනරොත්තු නවනවා නම් පංවත් ඔබ නියත වශනයන්ම දැනගත යුතුයි ඔබ තුළ 

තවම තිනබන්නන් අමූලිකා සද්ධාව කියලා (නමෝහයය මුසු සද්ධාව) නමුත් භික්ෂුවට තරුණ කාලනේදීම යම් 

නහයේතුවක් නිසාම නම් අමූලිකා සද්ධාව තමා තුළින් හයඳුනාගන්න හයැකිවුණා. කලයාණ මිත්ර ඇසුර, 

සද්ධර්මශ්රවණය නිසාම, ඇසුවා ූ  ධර්මය නුවණින් නමනනහ කිරීම නිසාම…. 

පංවත් ඔබ ධර්මය ඇසීනමන් පමණක් ඵලක් නැහයැ. එම ධර්මය නුවණින් නමනනහ කරන්න. අපනග් ආයුෂ්ය 

නබොනහයෝම නව්ගනයන් නගවී යනවා. මරණය නබොනහයෝම ඉක්මනට ළ ානවන්න පළුවන්. එම නිසා රැකියාව, 

වයාපාරය, විවාහයය නනොනව් වන්දනීය මරණයකට හමිකරුනවක් නවන්න. මුළාවට එක වචනයකින්වත්, 

හයැඟීමකින්වත්, සිතුවිල්ලකින්වත් බැනඳන්න එපා. ආදරය කරන්න එපා. බිය ඇතිකරගන්න. අමූලිකා 

සද්ධාවමයි සංසාරනේ ඔබට මිථයාදෘෂ්්ඨිකභාවය ඇතිනකොට නදන්නන්. නමය බියකරු නලෝකයක්. චපල 

නලෝකයක්. මිනීමරු නලෝකයක්. මනුෂ්යයා තුළ සකසන්වන පංචඋපාදානස්කන්ධය ඒ තරමටම බියකරුයි, 

විෂ්මයි. භික්ෂුවට මුණගැසුණ එක් කට්ටඩි මහයත්මනයක් භික්ෂූවට ප්රකාශ කළා තමා දන්නා මන්ත්ර ගුරුකම් 

ශාසත්්රය තුළින් තමාට මිනිනසක් මරන්න, විනාශ කරන්න පළුවන් කියලා. ඔහු සපථ කළා තමා එවැනි 

ගුරුකම් කරලා තිනබනවා කියලා. ඔහු උදම් ඇනුවා. ධර්මනේ අර්ථය නනොදත් මුළාූ  නලෝකයාට 

මනුෂ්යනයක් මැරීම මදුරුනවක් මැරීම වනග් සරල නදයක්. ධර්මනයන් බැහයැර වුණ සිතකට ජීවිතයක 

වටිනාකම තබා තමානග් ජීවිතනේ වටිනාකමවත් නත්නරන්නන නැහයැ. තමානග් ජීවිතයට ලබාදී ඇති 

නනොවටිනා ලංසුවමයි අනුන්නග් ජීවිතවලටත් ලබා නදන්නන්. පංවත් ඔබලා සද්ධර්මය ශ්රවණය කරන 

පංවතුන්ලා වශනයන් සෑම නමොනහයොතකම සමාජය තුළ තිනබන අන්තරායකාරී ධර්මයන් හයඳුනාගන්න. 

සද්ධර්මය නකනරහ සද්ධාවට පැමිණි නකනා දක්ෂනවනවා තමානග් රැකියාව අහමිවුණත්, තමානග් වයාපාරය 

පා ක වුණත්, තමාට නරෝගයක් හයැදුනත් මනග්ම නහයොඳටයි කියලා හයඳුනාගන්න. නම් බිඳවැටීම් තුළින් මම 

අත්දැක්නක් නලෝක ස්වභාවයයි. අනිතයධර්මනේ අර්ථයයි කියලා. අනිතය නවන නද්වල් නකනරහ, බිනඳන 

වැනටන නද්වල් නකනරහ බැඳීනමන් මිදිලා තව තවත් ධර්මාවනබෝධය නදසට එනවා. එනහයම නකනා තව 
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තවත් උත්සාහයනයන්, වීර්නයන් යුතුව වැටුණ නදය නගොඩනගා ගැනීමට උත්සාහය ගන්නවා වනග්ම ධර්මය 

තුළින්මයි සැනසීම නසොයන්නන්. 

වර්තමාන සමාජනේ නව්ගනයන්ම ජනප්රිය නවන අංශයක් තමයි යන්ත්ර මන්ත්ර, ගුරුකම් ක්නෂ්ේත්රය. නම් 

අංශනේ දියුණුව, භාවිතය වැඩිනවන්න වැඩිනවන්න ධර්මනේ භාවිතය හීනනවනවා. එය ධර්මතාවයක්. 

සද්ධර්මනේ සැබෑ ආයුකාලය නබොනහයෝම නකටියි කියලා හය වන අනතුරු හයැ වීමක්. කර්මය කර්මඵල 

විශ්වාසනයන් බැහයැරව නලෝකය ගමන් කරනවිට මිථයාදෘෂ්්ඨිකභාවනේ නගොදුරක් බවටයි ඔබව 

පත්නවන්නන්. නමුත් අවාසනානව් මහයත කියන්නන් නමෝහයය නිසාම නම් මනුෂ්යයා මුදල් වියදම් කරලයි 

මිථයාදෘෂ්්ඨිකභාවයට පත්නවන්නන්. උතුම් සද්ධර්මය ප්රතික්නෂ්ේප කරලා, සල්ලිවලට මිථයාදෘෂ්්ඨීකභාවය 

ගන්නවා. බලන්න මාර ධර්ම නමොනතරම් සියුම්ද කියලා. ඔන  ඇස් වහයලා ඔන  මුදල්වලින් ඔබටම 

මිථයාදෘෂ්්ඨීකභාවය විකුණනවා. නප්රේතයන්නග් නලෝකය, යක්ෂයන්නග් නලෝකය, නීච අමනුෂ්යයන්නග් 

නලෝකය හයරිම බියකරුයි, හයරිම පළුල්. නබොනහයෝම සංකීර්ණයි. ඔවුන්නග් ධර්මය අධර්මයයි, විනාශයයි, 

ද්නව්ෂ්යයි. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ වැනි උතුම් ශාස්තෘන්වහයන්නසේ නමකනග් සරණ අහමිනකොට 

නගන තාවකාලික දියුණුවක් උනදසා සිහන දකිමින් අමනුෂ්යයන් සරණ යාම පංවත් මිනිසුනන් ඔන  ජීවිතය 

ඔබම මාරයාට විකිණීමකි. 

නම් නලෝකනේ ඇති නමෝහයය, නලෝකය තුළ සැ ව ඇති ඇත්ත නමන්ම නම් මස් ඇසට නනොනපනනනා 

නලෝකය ආදියද නලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ නද්ශනානකොට වදාළ ධර්මනේ සතයතාවය 

අත්දැකීනමන්ම උතුම් සමාධිය තුළින්මයි දැකිය හයැක්නක්. මස් ඇනසන් දකින නලෝකනේ චිත්රය නනොව, 

පනනන් සහය පනවන් පරුණු සත්වයන්නග් නලෝකනේ අපූරු චමත්කාරජනක නමන්ම දුක්මුසු භව ගමනන් 

නවාතැන්පළවල් සමාධිය තුළින් යම් භික්ෂුවක් අත්දකිනනකොට මිනිසුන් වශනයන් අප නමොනතරම් නබොළඳ 

වැරදි ඔස්නසේ නලෝකය ග්රහයණයනකොට තිනබනවාද කියලා පැහයැදිලිනවනවා. නදවියන්නග් පද පජා 

තිනයනනකොට කප මහයත්වරු කන්නලව් කරනවා ඔබ අසා ඇති. ඒ අය නමනහයම කන්නලව් කරනවා. “හයරක් 

රැලට, නමොනර රැලට, මැණික් ගට දිවැස් නහයළන නදවියන්” කියලා. අප එතනකොට සිතන්නන් නම් නදවියන් 

හයරක් රැලට දිවැස් නහයළනවා කිsයලා. පංවත් ඔබම සිතන්නනකෝ නගොම නගොනේ, මුත්රා නගොනේ, මඩ නානගන 

ගාල්කරල තිනබන හයරක්ගාලට, එම සතුන්ට පන් කරල ඉපදුන නදවිනයක් දිවැස් නහයලයිද? නගොපලු දරුනවක් 

වනග්. නම් නගොම නගොනේ, හයරක් මුත්රානගොනේ නදවියන් වැඩ සිටියිද? නමුත් නම් කථානව් සැ වුණ ඇත්තක් 

තිනබනවා. ඒ ඇත්ත පංවත් ඔබට දකින්න පළුවන් සමාධිය තුළින් පමණයි. දිනක් භික්ෂුවක් සමාධිනයන් 

වැඩසිටිනනකොට භික්ෂුවට දිවය මීගවයන් 12 ක් පමණ සමන්විත දිවය හයරක් රංචුවක් දර්ශනය වුණා. නමතන 

නලොකු නදනුන් 6 ක් සහය පැටවුන් වශනයන් තමයි ඉතිරි අය සිටිනේ. නම් දිවය මී නදනුන් රංචුව 

මනුෂ්යනලෝකය ඇසුරුනකොට ජීවත්නවන දිවය හයරක් රංචුවක්. නම් මී නදනුන් ආයුෂ්, වර්ණ, සැපනයන් හු ක් 

පරිලා. නම් සතුන් නබොනහයෝම පරිසිදු, ශරීරය පෂ්්ඨීමත්, නතල් පැහයැනයන් දිලිනසන, නරෝම ගහයන ශරීරයක් 

තිනබන්නන්. කිරිබුරුල්ල නබොනහයෝම නලොකුයි, තන ප ක නලොකුම ප්රමාණනේ නකනසල් නගඩියක් වනග්, 

කිරිවලින් තන බුරුල පරිලා. එම දිවය මීහයරක් රංචුව දකිනනකොට එය නසෞභාගයනේ සංනක්තයක් වනග්. නම් 

දිවය හයරක් රංචුව පාරක් දිනග් ගමන් කරන ස්වභාවනයනුයි භික්ෂුවට දර්ශනය නවලා තිනබන්නන්. ඔබනග් 

මස ්ඇසට නනොනපනනන ඇත්තක් නමතන තිනබනවා. හයරක් රංචුවට දිනවස් නහයළන නදවිනයක් සිටිනවා. ඒ 

ගනම් සිටින නගොම, මුත්රා නගොනේ ද ලන හයරක් නනොනව්. ඉහයත සඳහයන් කළ පනනන් වැඩි එනහයත් දිවය හයරක් 

බවට භවනේ උපත සකස්නකොට ගත් ඉහයත හයරක් රැල්වලටය. බලන්න අන්ධ විශ්වාසයත් සතයයත් අතර 

තිනබන නවනස නකොපමණද කියලා. ඉහයත දිවය මීගව රංචුව භවනේ තවත් එක් නවාතැන් පලක්. නමවැනි 

අනතුරුදායක භව ගමනක් ඉදිරිනේ පංවත් ඔබ නදවියන්නග් මුහුණ නදස නනොනව් බැලිය යුත්නත් 

නතරුවන්නග් ගුණ නදසයි. 
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පංවත් ඔබ ඔන  ජීවිතය සෑම විටම පර්නේෂ්ණාගාරයක් කරගන්න. නමොන පර්නේෂ්ණාගාරයක්ද? ධර්ම 

පර්නේෂ්ණාගාරයක්. පංවත් ඔබ ඇනසන, දකින, සිනතන සෑම නදයක්ම නුවණින් පර්නේෂ්ණය කරන්න. 

ධර්මය අධර්මය නතෝරාන රා ගන්න. සසර අවධානමට එනරහව සැමවිටම විමසිලිමත් වන්න. සැපයට 

එනරහව අන්තරාකාරී ධර්මයන්නගන් මිදීමට නපරාතුව එම අන්තරාකාරී ධර්මයන් තමා තුළ තිනබනවාය 

කියන කාරණය ඔබ පළිගන්න අවශයයි. නබොනහයෝ නව්ලාවට අපට වරදින තැන ඔතැනමයි. සියලුම අකුසල් 

මූලයන් අප තුළ වැනඩනවා. නමුත් අප දක්ෂ නැහයැ ඒ බව හයඳුනාගන්න. හයඳුනාගන්න අයත් ඒවා වසන් 

කරනගනයි ධර්ම මාර්ගනේ නපරට යන්න උත්සාහයගන්නන්. නමනසේ වන්නන් ඔබ තුළින් ඔබ ධර්ම 

පර්නේෂ්ණයක් නනොකරන නිසා. භික්ෂුව ගිහ කාලනේ නහයොඳින්ම හයඳුනාගත්තා තමා තුළ ඇති රාග, ද්නව්ෂ්, 

නමෝහය අකුසලයන්. ඒ ගැන කියන්න භික්ෂුවට 

ලැඡ්ජාවක් නැහයැ. නමොකද එම හයඳුනාගැනීමමයි භික්ෂුවට නම් තැනට එන්න පාර එළිනපනහයළි කර දුන්නන්. 

ගිහ කාලනේ තමා තුළ තිබූ රාගය තුළින්මයි, රාගනේ තුච්ජ බව හයඳුනාගත්නත්. තමා තුළ තිබූ ද්නව්ෂ්නේ 

තුච්ජ බව තුළින් තමයි ද්නව්ෂ්ය හයඳුනාගත්නත්. තමා තුළ තිබූ නමෝහයය තුළින්මයි නමෝහයනේ අඳුර 

හයඳුනාගත්නත්. නලෝකයා නදස බලලා ඉනගනගන්න නදයක් තමාට තිබුනේ නැහයැ. සියලුම අන්තරාකාරී 

ධර්මයන් තමා තුළම අ ක වැඩි වශනයන් තිබුණා. තමා තුළින් තමාට එදා ඒ අකුසල මූලයන් හයඳුනාගත හයැකි 

ූ නේ තමානග් ජීවිතය පර්නේෂ්ණාගාරයක් කරගත්තා නිසා. අනුන් උනදසා පර්නේෂ්ණ කරන්න නනොනව්. 

අවංකවම තමානග් නිවැරදිභාව උනදසා තමා නමවැනි පර්නේෂ්ණයක් කිරීමට නයොමුූ නේ මුළින්ම තමා තුළ 

ඉහයත අකුසල මූලයන් ඇති බව හයඳුනාගත් නිසයි. භික්ෂුව එදා නලෝකයාට අවංකනවන්න නනොනව් ගිනේ. තමා 

තමාට අවංකවීමටයි. ඒ අවංකභාවය තුළ සිට තමා නදස නුවනින් බලනවිටයි ජීවිතය තුළ තිබූ අකුසල 

මූලයන් හයඳුනාගත්නත්. නම් හයඳුනාගැනීම භික්ෂුවට එදා නලොකු වටිනාකමක් වුණා. ඒ නිසාමයි තමා තුළ 

අකුසල මූළයන් තිනබන බව දැනගත්නත්. නදවැනිව, ඒවානේ අන්තරාකාරී බව දැක්නක්. නතවැනිව, ඒවා 

උපක්රමශීලීව නැතිකරගැනීනම් මාර්ගයට අවතීර්ණ ූ නේ. භික්ෂුව ගිහ ජීවිතනේදී තමා තුළ රාගය, ද්නව්ෂ්ය, 

නමෝහයය තිනබන බව නලෝකයාට නපන්වන්න ලැඡ්ජා වුනේ නැහයැ. තමා නලෝකයාට විවෘත වුණා. ඒ 

විවෘතභාවය තුළින්ම තමා තමාව ලැඡ්ජාවට පත්කරගත්තා. පංවත් ඔබත් ඔබනග් ජීවිතය හයැකිතාක් 

නලෝකයාට විවෘත කරන්න. නලෝකයාට සැ වීම තුළ වැනඩන්නන් සක්කාය දිට්ඨීයම බව හයඳුනාගන්න. නම් 

සක්කාය දිට්ඨීයමයි ඔබ තුළ ඇති රාග, ද්නව්ෂ් නමෝහය අකුසල ධර්මයන් නලෝකයානගන් වසන්නකොට 

තබාගන්න උපකාරීවන්නන්. මනග් ආරක්ෂාව උනදසා, මනග් පැවැත්ම උනදසා, මම කව්ද කියලා නලෝකයාට 

නපන්වීම උනදසා…… 

කාවද නම් පම්බාතබන්න හයදන්නන්?  
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05. ග්රහයයන්නග් ග්රහයණයට හයසු ූ  අසරණයන්ට 
 

නම් දවසව්ල භික්ෂුව වැඩ සිටින කුටිය අවට තිනබන පළු ගස් කැලනේ පළු නගඩි හයට අරනගන මුළු පළුයායම 

කහය පාටින් නපනනන්නන්. නවසක් මාසනේ නසෞමය නද්ශගුණයත් එක්ක සෑම සතා සිව්පානවක්ටම 

නහයොඳහයැටි ආහයාර තිනබනවා. භික්ෂුවනග් කුටිය වනට් තිනබන වැලිමළුව නිතරම අපවිත්ර නවලා තිනබන්නන්. 

වැලි නපොළවට වැනටන පළුනගඩි කන්න හයරක් නිතරම වැලි මළුවට එනවා. හයරක් කුර සටහයන්වලින් 

වැලිනපොළව අපවිත්ර නවලා. දැන් නවලාව උදෑසන හයයට විතර ඇති. භික්ෂුව කුටිනේ බිම අතුගාන නකොට හයරක් 

කීපනදනනක්ම වැලිමළුනව් පළුනගඩි කනවා. වැලි මළුව නහයොඳටම අපවිත්ර නවලා. හයරක් ටික දැක්ක ගමන් 

භික්ෂුවට එක පාරටම කියවුනේ ‘පනත් කරදර නනොකර ඉක්මනට කාලා යන්න’ කියලා. කාටද නම් ‘පනත්’ 

කියලා කියවුනේ? මිදුනල් සිටි හයරකුන්ට. නම් හයරක් සංසාරනේ නකොච්චර නම් මා සම  එකම අම්මානග්, 

තාත්තානග් දරුනවෝ නවලා ඉන්න ඇතිද? සංසාරනේ නහයේතුඵල ධර්මයක් නිසාම ඉපදිලා එක ප ානන් බත් 

කන්නට ඇතිද? එකට ගුලිනවලා නකොච්චර නම් දුකට හයඬන්නට ඇතිද? සතුටට සිනානවන්න ඇතිද? ඔබත් 

මමත් අතර තිනබන නවනස පනත්, සංස්කාරයන්නග් නවනස පමණයි. නම් දැක්ම තුළ ඉඳනගන තමයි මහයා 

සංඝරත්නනේ කරුණාව, රමත්රිය නලෝකයට පැතිනරන්නන්. සෑම සත්වනයක් නකනරහම ‘මම නලෝකය 

හයඳුනාගත්තාය, ඔබ නලෝකය හයඳුනා නනොගත්තාය’ කියන අනුකම්පාව මත සිටිමිනුයි මහයා සංඝරත්නය 

නලෝකය දකින්නන්. නම් අනුකම්පාව සකස්නවන්නන් සසර දිග, සසර ගැඹුර, සසර දුක ගැන අවනබෝධය 
තුළිනුයි. 

නම් සටහයන් තබන නව්ලානව් භික්ෂුවට මතකයට එනවා එක්තරා ආරණයයකදී තරුණ සාමනේර හමිනමකට 

‘පනත්’ කියන වචනනයන් ඇමතුවාය කියලා එක් ගුණවන්ත වැඩිහටි ස්වාමීන්වහයන්නසේ නමක් අවවාද කළ 

කාරණය. නම් සියල්ලම තුළ අප දකින්නන් නලෝකයයි. නලෝකය වසානගන පැතිනරන විවිධත්වයයි. සංඝ 

සමාජනේ පැවැත්ම උනදසාම තමාට වඩා පැවිද්නදන් අ ක ස්වාමීන්වහයන්නසේ නමකට ‘ආයුෂ්්මතුන්’ නමින් 

හයැඳින්වීම නිවැරදි බව භික්ෂුවත් පළිගන්නවා. පසුව එම වරද භික්ෂුව නිවැරදි කරගත්තා. එනහයත් නමොකක්නදෝ 

නහයේතුවක් නිසාම ඉන් ඔ බට ගිය කරුණාවක්, රමත්රියක් මහයා සංඝරත්නනේ ජීවිතය තුළ තිනබනවා. 

තමන්නග් කුටිනේ වැලිමළුව අපවිත්ර කරන එළනදනත් දරුනවක් හයැටියට දකින්න නවන දවසක් අපට ඉදිරියට 

එනවා. අන්න එතැනට යන්නයි පංවත් ඔබ නම් ධර්ම මාර්ගනේ නපරට යන්නන්. නමුත් පංවත් ඔබම 

සිතන්න, අවංකවම ඔබට පළුවන්ද යාබද නිවනසේ සිටින අසල්වැසියාව මිතුනරක් හයැටියට දකින්න? ඔබට 
එය එනහයම දකින්න බැරිනම් මුලින්ම ඔබ එතැනින් පටන්ගන්න. අසල්වැසියාව මිතුනරක් බවට 

පත්කරගන්න. අසල්වැසියා නමොනතරම් අකීකරු වුවද ඒ අකීකරු බනව් තරමටම ඔබ උනේක්ෂාව තුළට 

එන්න. පංවත් ඔබ නම් නවනහයනසන්නන් ඔබ උනදසා මිස අනුන් උනදසා නනොනව්. අනුන්නග් අකීකරුභාවය 

ඔබ, ඔන  ජයග්රහයණය සඳහයා උපනයෝගී කරගන්න. 

අද නැකත් දවසක්. ඒ කියන්නන් සුබ දවසක්. භික්ෂුව උදෑසන පේඩපාතය වඩිනනකොට, නමෝටර් රථයක් 
නව්ගය බාලනකොට භික්ෂුව අසලින් ගමන් කළා. භික්ෂුව එනදස බලනනකොට එය මංගල රථයක්. මලින් 

සරසලා. එහ මනමාල මහයත්තනයක් සිටියා. නැකත් බලලා, ඒ කියන්නන් සුබ දවසක් බලලා ‘දුකක්’ 
කැන්දානගන නගදරට එන්නයි නම් යන්නන්. භික්ෂුව එය දුකක් හයැටියට දැක්කත් එම මනමාල මහයත්තයා අද 

දවස දකින්නන් ජීවිතනේ ලස්සනම, වැදගත්ම දිනය හයැටියටයි. 

සම්බුදු දහයනම්දී නැකත් කියන කාරණය ප්රතිනක්ෂේප නවනවා. යනමක් නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධානවන් නම් 

ජීවත්නවන්නන්, ශිලයට ජීවිතය තුළින් වටිනාකමක් ලබානදමින් නම් ජීවත්නවන්නන් එම පංවතාට සෑම 

දවසක්ම සුබ දවසක්, සෑම නමොනහයොතක්ම සුබ නමොනහයොතක් කියලයි බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා 

කරන්නන්. එමනිසා පංවත් ඔබ සුබ නැකත් නසොයන්න හයඳහයන අරනගන නැකත් බලන්න, සල්ලි වියදම් 

කරන්න අවශය නැහයැ. ඔබ නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධානවන්, ශීලනයන් පරිසිඳු නම් ඔන  ජීවිතයම නැකතක්. 
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හයැම දවසක්ම ඔබට සුබ දවසක් බවට පත්නවනවා. නලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ ජීවමානව වැඩසිටියදී 

ඔය රාහු කියන අසුරිඳු තමන්නග් බලපළුවන්කාරකමින් හරු, ඒ කියන්නන් සූර්යාව ගිලගත්තා. මුළු 
නලෝකයම කළුවර වුණා. ඒ නවලානව් හරුට අධිපති නදවිනයක් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් ගුණ 

සිහපත් කළා. බුදුරජාණන් වහයන්නසේ සරණ ගියා. බුදුරජාණන් වහයන්නසේට දිවය නශ්රොත ඥානය ඔසන්සේ ඇසුනා 

හරුනදවියන් තමන්නගන් පහට ආරක්ෂාව යදින බව. ඒ නවලානව් බුදුරජාණන් වහයන්නසේ රාහු අසුරිඳුට ප්රකාශ 

කරනවා, ‘මා සරණ ගිය, මා දහයම් පත් හරු මුදව¾ කියලා. ඒ නමොනහයොනත්ම නවව්ලමින් රාහු අසුරිඳු හරු 
නදවියන්ව තම ග්රහයණනයන් මුදවා නව්පචිතති අසුරිඳු නවත පළායනවා. නව්පචිතති අසුරිඳු රාහුනගන් අහයනවා 

‘ඇයි ඔබ හරුව ග්රහයණනයන් මුදවා පළා පැමිණිනේ’ කියලා. ඒ නවලානව් රාහු කියනවා ‘එනසේ හරු නදවියන් 

මුදවා පළානනොගියා නම් සම්බුද්ධ ආඥාව ඉටු නනොකිරීම නිසා මනග් හස සත්කඩකට පපරාවි’ කියලා. 
බලන්න බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් සරණ හයමුනව් රාහු පළාගිය ආකාරය. නමුත් බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

නකනරහ ශ්රද්ධානව් ඇති හීනභාවය නිසාම අප රාහුට බනේ, නසනසුරුට බනේ, නක්තුට බනේ නමොනතරම් පද 

පූජා, බලි නතොවිල්, යන්ත්ර මන්ත්ර කරනවාද? 

නම් සටහයන් තබන භික්ෂුවනග් ජීවිතනේ සෑම නමොනහයොතක්ම සුබ නමොනහයොතක්, සෑම දවසක්ම සුබ දවසක්. 
නක්න්දර නැකත් බලලා නහයම නනොනවයි. ඒවා අතහයැරලා සැබෑම නතරුවන් සරනේ සිත පහටවප නිසා. 

ජීවිතය ඉදිරියට කුමන කාරණයක් පැමිණියද එය භික්ෂුව දකින්නන් සංස්කාරයන්නග් ඵලයක් වශනයන්මයි. 

ඒ කියන්නන් මා විසින්ම, නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව සිදුනකොටගත් කුසල් සහය අකුසල්වල ඵලයන් 

හයැටියටයි. නමතැන රාහු නහයෝ නසනසුරු නැහයැ. අනේ අකුසල්වල බලවත්භාවය නිසාම, නතරුවන් සරණින් 

බැහයැරට ගිය නිසාම, රාහු නසනසුරු නක්තු බනලන්ම අප අනේ හස මතට දාගන්නවා. දැන් ඉතින් ජීවිතයම 

අපළයක්, හූනියමක්, එනහයම නැතිනම් නකොඩිවිනයක්. නතරුවන් සරණ අහමිකරගත් තැනදී ජීවිතයම ප්රශ්න 

නගොඩක් තමයි. 

තමන්ට තිනබන ප්රශ්න නගොඩ මදිවට, තව ප්රශ්න නගොඩක් කරගහයගන්න ගිය මනමාල මහයත්තයාව භික්ෂුවට 

මතකයට නැනගනනකොට අතීතනේ සිදුූ  සිද්ධියක් මතකයට පැමිණියා. එදා භික්ෂුව ගිහනයක්. වයස අවුරුදු 

30ක් පමණ ඇති. එදා මම සතිඅන්ත පවත්පතක මංගල දැන්වීමක් පළකළා. විවාහයයක් සඳහයා. එම දැන්වීනම් 

එකතැනක නමනහයම සඳහයන් කළා. ‘නිහයඬ විවාහයයකට, ආගම දහයමට කැමැති යුවතියක් නසොයයි’ කියලා. 

සති නදකක් පමණ යනනකොට විශාල පළිතුරු ලිප ගණනක් ලැබුණා. ඉන් නතෝරාගත් ලිsප කිහපයකින් 

එකකට පළිතුරු යෑව්වා. මා එහ සඳහයන් කනළේ, කිසිම විවාහය උත්සවයක් ගන්නන් නැහයැ. විවාහයය ලියාපදිංචි 
කරලා අප අනුරාධපරයට නහයෝ කතරගමට ගිහල්ලා ආගමික කටයුතු කරලා ජීවිතය පටන්ගමු කියලා. ලිපය 

අදාළ තැනැත්තියට යවලා සතියකට විතර පස්නසේ මට පළිතුරු ලිපයක් ලැබුණා ඇයනගන්. එය දීර්ඝ 

ලිපයක්. එහ මුලින්ම නමනහයම සඳහයන් කර තිබුණා. ‘ඔබ මහයා චපල පරිමිනයක්. ඔබ තරුණියකනග් 

බලානපොනරොත්තු හයඳුනන්නන් නැහයැ. ගැහයැණු දරුනවක් වැඩිවියට පත්වුණ දවනසේ ඇය බලානපොනරොත්තුවක් 

ඇතිකරගන්නවා. ඒ තමයි ඇයනග් උතුම්ම බලානපොනරොත්තුව. ජීවිතනේ එකම සිහනය. ඒ සිහනය තමයි, 

කවදාහයරි දවසක නෑදෑනයෝ වටකරනගන මඟුල් සාරි ඇඳලා, නපෝරුවට නැගලා, මුදු මාරුකරලා….. නම් 
සුන්දර සිහනය හයැමදාකම දරානගනයි තරුණියක් ජීවත්නවන්නන්. තරුණියකනග් එම සිහනය නනොහයඳුනන 

මනුෂ්යනයක් ඔබ. ඔබ උත්සහයගත්නත් තරුණියකනග් එම සිහනය මරාදමන්නයි. ඔබනගන් නමයට පළිතුරු 

ලිපයක්වත් බලානපොනරොත්තු නනොවන්නන් යෑයි ඇය සඳහයන් කර තිබුණා. නම් ලිපය කියවලා අහයවරනවන 

විට මාව තුෂ්්ණිම්භූත වුණා. ඇත්තටම මම නත්රුම්ගත්තා තරුණියකනග් විවාහය උත්සවයක් නමැති ඒ 

සුන්දර සිහනය බිඳදමන්නයි මම උත්සහය ගත්නත් කියලා. ඇයත් මමත් අතර අහයසයි නපොනළොවයි වනග් 

පරතරයක් ඇති බවයි මම දැක්නක්. අහයසයි නපොනළොවයි කවදාකවත් එකතුනවන්නන් නැහයැ. ඒ නිසාමයි ඇය 

පළිතුරු ලිපයක්වත් එවන්න එපාය කියලා සටහයන් කර තිබුනේ. නම් ලිපය කියවලා කරුණු නුවණින් 

නමනනහ කරනනකොට අවංකවම මට සතුටක් ඇතිවුණා. නලෝකය සිතනවාට වඩා මම නමොනතරම් දුරස්වද 

සිතන්නන් කියලා. නලෝකයාට වඩා දුරස් ආකාරයට හතන්න මා තුළ තිබුණා ූ  දක්ෂභාවය නිසාමයි නම් 
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නමොනහයොනත් මා නලෝකයානගන් නගොඩාක් දුරස් තැනක ජීවත්වන්නන්. නමුත් මට නහයොඳටම විශ්වාසයි නම් 

නමොනහයොනත් ඇය ජීවත්ව සිටිනවා නම් දරුවන් කිහපනදනනකුනග් මවක් හයැටියට මහයා දුක් කන්දරාවක් 

දරානගන ජීවත්නවනවා ඇතිය කියලා. එදා ඒ මුල් ලිපනයන් සිදුූ  හයමුවීම, නවන්වීමක් බවට පත්ූ නේ රාහු 

නිසා නහයෝ නසනසුරු නක්තු නිසා නනොව, සංසක්ාර ධර්මයන් නිසාමයි. මනග් තිබුණු කුසල් විසින් ඒ අකුසල් 

වළක්වා දැම්මා. මට නම් නමොනහයොනත් ඉන්න තැනට එන්න බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නකනරහ මා තුළ තිබූ 

ශ්රද්ධාවමයි එදා මාව නම් අනතුරුවලින් න රුනව්. මනග් අතීත ජීවිතනේ නමවැනි අනතුරු කිහපයකින්ම 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් සරණ විසින් මාව න රානගන තිනබනවා. නම් ඉන්න තැනට එන්න…. ඒ 
කියන්නන් නම් සියල්ල අහයම්බයක් නනොනව්. සංස්කාරයන්නග් ප්රතිඵලයන්මයි. 

නම් නවලානව් මට නැවතත් මතකයට එනවා අද හමිදිරිනේ පේඩපාතය වඩිනනකොට මංගල රථනේ ගමන් 

කළ මනමාල මහයත්තයාව. ‘අනන් මනමාල මහයත්තනයෝ, ඔබට ලැබුණ මනමාලියත් ඉහයත ආකාරනයන්ම 

උපාදානය බලවත් මනමාලියක් වුනණෝතින් ඔබටත් නදවියන්නග්ම පහටයි’ 

නමතැනදී ‘නදවියන්නග්ම පහටය’ කියලා කීනව් පනත් කවදානම් ඔබට ගැලනවන්න පළුවන්ද කියන 
කාරණයයි. ගිහ පංවතුන්ලා මිතයදෘශ්ඨික සම්මුතීන්නගන් බැහයැරනවලා නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධානවන් 

ජීවිතය පටන්ගතනහයොත් එම ජීවිත නමොනතරම් නම් ශක්තිමත් සැනසිලිදායක තැනකට රැනගන යන්න 

පළුවන්ද. බලානපොනරොත්තු කන්දක් නගොඩගසානගන එම බලානපොනරොත්තු කන්දටම යටවී නමනලෝ සිහයක් 

නැතිව ජීවත්නවන මිනිස්සුන්ට ම  නනොම  කියානදන උතුම් ධර්මයක හමිකාරීත්වයට පංවත් ඔබ සුදුසුයි. 

කළයාණ මිත්ර ඇසුරම නසොයන්න. සද්ධර්ම ශ්රවණය සිදුකරන්න. ඇනසන්නා ූ  ධර්මය නුවණින් නමනනහ 

කරන්න. එය ඔන  ගමනක ආරම්භය වනු ඇත. 

  

  



18 
 

06. දුක මරන්න නැතිනම් ඔබ මැරුණත් දුක නනොමැනරයි 
 

භික්ෂුවට ඇනසනවා සර සර ගාන හයඬක්. ඒ හයඬ නිතරම ඇනසන්නන් කුටිය අසල ගැවනසන තලනගොයානගන්. 

එම සතා නිතරම වියළි නකොළ වැටුණු නපොළවට ඉව කරමින් කෑම නසොයනවා. නපොළව හයාරන සෑම 

තැනකින්ම අනිවාර්නයන්ම ගැඩවිල් පණුනවක්, පත්තෑනයක්, නගෝනුස්නසක් ඩැහයැගන්නවා. තලනගොයා නම් 

සෑම සනතක්ම මරානගන කන්නන් මරණීය න ච්තනාවක් ඇතිකරනගනමයි. නම් තලනගොයා තුළත් 

මනුසස්යාට වනග්ම පංචඋපාදන්ස්කන්ධයක් සකස්නවනවා. නමුත් නම් සතා නම් ධර්මතාවයන් ගැන දන්නන් 

නැහයැ. ඔහු ප්රමාදයට පත්නවලා. කුමක් නිසාද නම් ප්රමාදභාවය සකස්වුනේ. නපර ජීවිතනේ ශීලනේ 

දුර්වලතාවය නිසාමයි. නම් සතාට කර්මය කරමඵල විශ්වාසය නැහයැ. නමුත් මරණීය න ච්තනාව සකස් 

නවනවා. තලනගොයා ගිල දමන සෑම සනතක් පාසාම තලනගොයාට ප්රාණඝාත අකුසලය සිද්ධනවනවා. ඒ 

වනග්මයි තලනගොයාට නගොදුරුවී මියයන සෑම සනතක්ටම එම සතා කළාූ  අකුසලයක් විපාක නදනවා. 

නකනනක් අකුසල් සංස්කාරයන් උපද්දවා ගන්නනකොට තව නකනනක් අකුසල් සංසක්ාර නගවනවා. නම්කට 

තමයි නලෝකය කියන්නන්. නකනනක් උපද්දවනවා තව නකනනක් නගවනවා. කඳුළ සිනහයව නදෝලනය වන 

නලොවක අප සැපම නසොයනවා. 

නම් තලනගොයාම නපර ජීවිතනේ මනුෂ්යනයක් වශනයන් ඉපදිලා සිටියදී නත්රුම් නනොගත් නදය තලනගොනයක් 

නවලා නකනසේනම් නත්රුම් ගන්නද? නම් තලනගොයා තව කල්ප ගණනාවක්ම අකුසල් කරමින්ද කළාූ  

අකුසල්වලට විපාක විඳිමින්ද භවනේ ගමන් කරනු ඇත. නම් තලනගොයානග් ජීවිතය තුළ සැ වී ඇති 

භවගමනන් අන්තරාකාරී බව ඔබ නුවණින් නමනනහ කිරීමට දක්ෂ් වුවනහයොත් එය ඔබට නම් ජීවිතනේදීම 

සතර අපානයන් මිදීමට අවනබෝධය සකස් කරනු ඇත. 

පංවතුන්ලා මුලින්ම කරන්නට යන්නන් භාවනා කිරීම. ඔතනදී තමයි අප වරද්දගන්නන්. මුල්ම කාරණය 

නලසින් නතරුවන් නකනරහ සද්ධාව ඇතිකරගන්න. නදවැනිව ශීලයක් ආරක්ෂ්ා කරගන්න. නම් කාරණා 

නදක පරිපූර්ණ නැතිව විදර්ශණා භාවනාවක්, සමථ භාවනාවක් වැනඩන්නන් නැහයැ. නිසියාකාරව නතරුවන් 

නකනරහ සද්ධාව තූළින්, ශීලය තුළින් පංවත් ඔබ පරිසිදුභාවයට පත්නවලා ඕනන් භාවනාවකට 

නයොමුනවන්න. ඔබ තුළ ඒ පරිසිදුභාවය සකස්නවලා නැතිනම් භාවනාවක් වැනඩන්නන් නැහයැ. භාවනාව 

නාමනයන් සක්කායදිට්ඨියමයි, මාන්නයමයි වැනඩන්නන්. 

නමතැන ප්රශ්නය නවලා තිනබන්නන් පංවත් ඔබ නතරුවන් නකනරහ සද්ධානව් පහටීම කියන කාරණය 

නිවැරුදි අර්ථය නත්රුම් අරනගන නැහයැ. භික්ෂුව දන්න භාවනා උපනද්ශක මහයත්මනයක් සිටියා. ඔහු විශාල 

පරිසකට භාවනා පංති පවත්වන භාවනා ගුරුවරනයක්. නම් භාවනා ගුරුවරයා බාහරට නනොනපනනන්න 

උදරය හයරහයා සුදු නූලක් (ආරක්ෂ්ාවක්) දමානගනයි සිටින්නන්. භික්ෂුව ඔහුනගන් ඇසුවා ඇයි ඔබ ඔය ශරීරයට 

සුදු නූලක් දමානගන ඉන්නන් කියලා. නම් භාවනා ගුරුවරයා කියනවා ‘මට හයරියට සතුරු කරදර තිනබනවා. 

ඒකට ආරක්ෂාවක් කරලයි නම් නූල දැම්නම්’ කියලා. බලන්න නම් භාවනා ගුරුවරයා අ කම වශනයන් 

නතරුවන් නකනරහ සද්ධාවවත් ඇතිනකනනක් නනොනව්. නමොහු රැවටීම තුළයි ජීවත්නවන්නන්. අවංකවම 

නමොහු දන්නන් නැහයැ නමොහු තුළ සද්ධාව පහටල නැහයැ කියන එකවත්. එය හයරිම අවාසනාවක්. ඔහුත් 

රැවටිලා තම නගෝලයනුත් රවට්ටලා. සසර නමතුවක් කලක් අපට වැරදුන නලොකුම තැන තමයි නතරුවන් 

නකනරහ සද්ධානව් සැබෑම අර්ථය හයඳුනා නනොගත් කාරණය. යනමක් අනයශීලවෘත වලට ගරුකරනවා නම්, 

මිථයාදෘෂ්්ටික මාර්ගය ඔස්නසේ ආරක්ෂ්ාව බලානපොනරොත්තු නවනවානම්, නතරුවන්නග් ගුණයන් නකනරහ 

විචිකිච්චාව ඇතිකරනගන තිනබනවා නම්,ඔවුන් ගිහපැවිදි කවුරුන් වුවද තවමත් නතරුවන් නකනරහ 

සද්ධාවට පැමිණ නැති බව, තමා නකනරහ අනුකම්පානවන් තමාම පළිගත යුතුය. ඔබ තුළ ඇත්නත් 

අමූලිකාසද්ධාවකි. නමෝහයය මුසු, නිරතුරුවම අභිනයෝග හයමුනව් නවනස්වන සද්ධාවකි. සමාජය පරා යන්ත්ර 

මන්ත්ර, හයදිහූනියම්, නක්න්ද්ර, ගුරුකම් වයාපාරයක් කරගනිමින් ජීවත්නවන, ඒවානේ ප්රතිලාභයක් ලබන ලක්ෂ 
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කීයක් ඉන්නවාද? ඒ සෑම නදනනක්ම ඉහයත අභිනයෝගය තුළ ජීවත්වන බව සද්ධර්මනේ නාමනයන් සටහයන් 

කළ යුතුව ඇත. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කර වදාළ සුත්රනද්ශනා කියවීනමන් ඉහයත කාරණය ගැන නිවරැදි 

වැටහීමක් ලබාගත හයැකිය. නමුත් නම් නිවරැදි භාවයට පත්වීම නලෝකනේ ඇති දුර්ලභම නදයක් වනු ඇත. 

නම් උතුම් ශාසනයක් මුණගැසුණ නමොනහයොනත් එවන් දුර්ලභ මනුෂ්යනයක් වීමට පංවත් ඔබත් උත්සහය 

ගන්න. නතරුවන් නකනරහ සද්ධාවට පැමිණීමට පංවත් ඔබ අනය ශීලවෘතයන් නකනරහ, මිථයාදෘෂ්්ටික 

ක්රමනව්දය නකනරහ ඇති බැඳීම් වලින් වහයා වහයා මිනදන්න. නතරුවන් නකනරහ විශ්වාසනයන්, ශිල්වත් 

භාවනයන්, රමත්රීනයන්, දානය තුළින්ම, සතුරු කරදර ම හයරවා ගන්න. ජීවිතය ඉදිරියට පැමිනණන ප්රශ්න 

කම්කනටොළු සංස්කාරයන්නග්ම සව්භාවයක් හයැටියට දැකීමටත්, ඒවාම කමටහයන් නකොටනගන නලෝකය 

නකනරහ අවනබෝධනයන් කලකිරීමටත් උත්සහයගන්න. නමය සටහයන් තබන භික්ෂුවට ගිහ ජීවිතනේදී විඳීමට 

සිදුවුණ ප්රශ්න, බලානපොනරොත්තු කඩවීම්, දුක් කම්කනටොළුවල ජයග්රාහී ඵලය නම් භික්ෂූත්වය බව ඔබට 

සිහපත් කරමි. ප්රශ්න අනේ ජීවිතය ඉදිරියට එන්නන් එම ප්රශ්න අනේ ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් කරගන්නමයි. 

එම නිසා ප්රශ්ණ තුළින් ධර්මනේ යථාර්ථය දකින්න. ජීවිතය කියන්නන් පළිතුරු නසොයා නනොගත් ප්රශ්නයක්. 

එනහයමනම් ප්රශ්නවලින් මිනදන්න ඔබට බැහයැ. ජාතිය නකටිකරගන්න දිශාවටයි ඔබ ගමන් කරන්නන්. 

ජීවිතය ඉදිරියට පැමිsණි ප්රශ්න නිසා නම් භික්ෂුව ගිහ ජීවිතනේදී නකොච්චරනම් නලෝකයට නහයොනරන් තනිවම 

හයඬලා ඇතිද? පැය ගණන්, දවස් ගණන් හස කකියන තුරාවට කල්පනා කරලා ඇතිද? නද්වාල නකෝවිල් 

වලට නකොච්චර යන්න ඇතිද? නම්වා සටහයන් තබන්න භික්ෂූවට ලැඡ්ජාවක් නැහයැ. නමුත් නම් කිසිවකින් 

ප්රශ්නයට පළිතුරක් නනොලැනබනනකොට මම අවසානනේ ගිනේ නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ හයමුවට. 

උන්වහයන්නසේ නද්ශනා කර වදාළ ධර්මරත්නය හයමුවට. එතැනදියි මම අවනබෝධකර ගත්නත් දුක 

කියන්නන්ත්, සැප කියන්නනත් මට අයිති නදයක් නනොවන බව. මනග් වස නේ තබාගත හයැකි නදයක් 

නනොවන බව. නහයේතුවක් නිසා සකස් නවන නදයක් බව. තෘෂ්්ණාවමයි නහයේතුවුනේ දුකට. රූපයට ඇති 

තෘෂ්්ණානවන් මිනදන්න. දුක එතනකොට මැරිල යාවි. තෘෂ්්ණාව නනොමැරුනණොත් ඔබ මැරුණත් දුක ඔන  

පසුපසින් ඒවි. දුක ඇති තැන තෘෂ්්ණාවයි ඔබ අවනබෝධ කරගත යුත්නත්. දුක කියන්නන් අවනබෝධ කිරීනමන් 

පමණක් නැති කළ හයැකි නදයක්මයි.  
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07. සංස්කාරයන්ට අනුව ජීවිතය නනොදැක්නකොත් 
 

පංවත් ඔබ සැනවොම පංකම් කිරීම සදහයා නබොනහයෝම කැපවීනමන් කටයුතු කරනවා. නමුත් සමාජනේ 

ජීවත්වන තවත් පරිසක් සිටිනවා ඒ අය පංකම් කිරීම නකනරහ එතරම් නවනහයසක් ගන්නන් නැහයැ. එම 

පංවතුන් කල්පනා කරනවා අප කාටවත් වැරදි කරන්නන් නැහයැ. අප පව් වැඩ කරන්නන නැහයැ. එම නිසා 

අපට පං කිරීනම් අවශයතාවයක් නැහයැ කියලා. එනහයම කියන ගමන් ඒ අය ප්රකාශ කරනවා පව් කරන අයයි 

පංකළ යුත්නත් කියලා. මතුපටින් නම් අදහයස් බැලුවහයම එකිනනකට නබොනහයෝම නහයොඳින් ගැලනපනවා. නමුත් 

නමවැනි දෘෂ්්ඨි තුළ සැගවී ඇති සතුරා තමයි මිතයාදෘෂ්්ඨිය. පංවත් ඔන  ජීවිතය නදස නහයොඳින් හයැරී බලන්න. 

යහයපත් අම්මා, තාත්තලාට දාව නබෞද්ධ පරිසරයක ඉපදිලා ඔබට හයතරුකම් කරන දෘෂ්්ඨීන් වලට යටවීම 

තුළින් නම් මනුෂ්ය ජීවිතයට ඔබ නමොනතරම් සතුරු කමක්ද සිදුකර ගන්නන්. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශණා කරනවා සියලු සංස්කාරනයෝ අනිතයයි කියලා. සංසක්ාරනයෝ 

කියන්නන් අවිදයාව නහයේතුනවන් සකස් නවන්නාූ  කාය, වචී, මනනෝ සංස්කාර. කයින්, වචනනයන්, මනසින් 

සිදුනවන්නාවු කුසල් සහය අකුසල්. ඒ කියන්නන් පංවතුන් සිදුකළා වුද සිදුකරගන්නාූ ද සියළුම කුසල් සහය 

අකුසල් සංස්කාර විපාකදී අවසන් වන බවයි. අති බහුතරයක් මිතයදෘෂ්්ඨික මිනිසුන් ජීවත්වන නලොවක 

පංවත් ඔබට නම් අර්ථවත් නබෞද්ධනයක් නලස ජීවිතයක් ලැබුනේ කුසල් සංස්කාරයන් නිසා. ඇස් අන්ධ, 

කන් බිහරි, දිව නගොළු, අංග විකල මිනිසුන්නගන් ගහයන නලොවක අංග සම්පූර්ණ මනුෂ්ය ශරීරයක් ලැබුනේ 

කුසල් සංස්කාරයන් නිසා. විරූපී මිනිසුන් ජීවත් වන නලොවක පංවත් ඔබට අනුන්නග් සිත් වස  කරන 

රූපයක් ලැබුනේ, නරෝගී මිනිසුන් බහුල නලෝකයක පංවත් ඔබට නිනරෝගී ජීවිතයක් ලැබුනේ අතීත කුසල් 

සංසක්ාර නිසා. පංවත් ඔබට යහයපත් සමාජ තත්වයක්, යහයපත් නදමාපයන්, ඥාතීන්, බිරිදක්, සැමිනයක්, 

දරුනවක් ලැබුනේ අතීත කුසල් සංස්කාර නිසා. පංවත් ඔබ මනග් නකොටනගන සතුටු නවන සියල්ල ඔබට 

අතීතනේ රැසක්ළාූ  සංස්කාරයන්නග් ප්රතිඵලයි. නම් ඇස ඔබට ලැබුනේ කුසල් සංස්කාරයක් නිසා. දැන් 

ක්රමක්රමනයන් ඔය ඇස නගවී යනවා. නම් මුළු ශරීරනේම ස්වභාවය එයයි. නම් අංගසම්පූර්ණ ශරීරය ඔබට 

ලැබුනන් කුසල් සංස්කාරයන් නිසා. සංස්කාරයන්නග් ස්වභාවය අනිතයයයි. එම නිසා ගිහ පංවත් ඔබ නැවත 

නැවත රැස්කළ යුතුයි. පංවත් ඔබට යහයපත් බිරිඳක් ලැබිලා තිනබනවා. ඇය ඔබට නබොනහයෝම කීකරුයි. දුක 

සැප නබදා ගනිමින් ජීවත් නවනවා. නම් බිරිඳ ඔබට ලැබුනේ කුසල් සංස්කාරයක් නිසා. නහයොඳයි ඔබට 

නිරතුරුවම පීඩානදන වධක භාර්යාවක් ලැබුනේනම් බිරිඳනගන් ලැනබන සතුට තිනබනවාද? නැහයැ. 

එනහයනම් ඔබට රේ කනවන්න, නපොලීසි යන්න, දික්කසාද නවන්න… ප්රශ්ණ නගොඩක් මුණගැනසනවා. එය 

අකුසල් සංස්කාර නිසා සිදුවන්නක්. නම් දුක සහය සැප නදකටම නහයේතුව අතීත කුසල් සහය අකුසල් 

සංසක්ාරයන්මයි. එනසේ නැතිව හයඳහයනන් වරදවත්, කප මහයතානග් වරදවත් නනොනව්. ඔබම අතීතනේ 

රැසක්ළාූ  කුසල් අකුසල් වල ප්රතිඵලයි. 

ඔබට සැප ලබානදන කුසල් සංසක්ාරයන් නමන්ම දුක ලබානදන අකුසල් සංස්කාරයන්ද විපාක දී අවසන් 

නවනවා. ඔබ නම් ජීවිතනේදී සැප ලබනවාය කියන්නන් ඔබම රැස්කරප නදය නගනවනවාය කියන 

කාරණයයි. එම සැප ලබන්න ලබන්න ඒවා (කුසල් සංස්කාරයන්) ක්ෂයවී යනවා. ක්ෂය වන නදය ඔබ නැවත 

නැවත රැස්කළ යුතුයි. එනසේ නැතිවුවනහයොත් නැවත ලබන ජීවිතනේදී ඔබ හීන, දීන භාවයට පත්නවනවා. 

එබැවින් “අප පව් කරන්නන් නැති නිසා පං කරන්න අවශය නැහයැ” ය කියන මුසාවාදය, මිතයාදෘෂ්්ඨිය ගැන 

පංවත් ඔබ පනරස්සම් වන්න. නැවත නැවත පංකම් සිදුකරමින් නගවී යන කුසල් සංස්කාරයන් තව තව වඩවා 

ගන්න. පංවත් ඔබ අත්විඳින්නා ූ  අකුසල් සංස්කාරයන්නග් විපාකයන්ද, දුකද නැවත නැවත පංකම් 

සිදුකරමින් රැසක්රන්නාූ  කුසල් සංස්කාරයන්නග් ශක්තිනයන් යටපත් කර නැගී සිටින්න. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරනවා, නම් නමොනහයොනත් පංවත් ඔබනග් දෑසින් කඳුලක් ගලනවා 

නම්, ඒ ඔබ නපර ජීවිතනේදී අනුන්නග් ජීවිතයකට කඳුලක් දුන් නිසාමයි කියලා. ඔබ නම් නමොනහයොනත්දී 
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සතුටින් සිනානසන්නන් නම් ඒ නපර ජීවිතනේදී ඔබ අනුන්ට සතුටක් දුන් නිසාමයි කියලා. එනසේ නම් පංවත් 

ඔබනග් සිනහයවටත් කඳුලටත් නහයේතුව ඔබනග් අතීත සංස්කාරනයන්නග් ඵලයයි. නමනසේ විනව්කීව, නහයේතුඵල 

ධර්මයන්ට අනුව ජීවිතය දකින්න. නම් දැකීම ඔබට අතයවශයයි, ධර්මය නකනරහ අචල සද්ධාව සකස්කර 

ගන්න. නම් ධර්මතාවයන් ගැන විශ්වාසයක් නැති මනුෂ්යයා නැවත මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබූවත් මිතයදෘෂ්්ඨික 

භාවයට පත්නවනවා. ඊට අමතරව කර්මය කර්මඵල ගැන විශ්වාසයක් නැති නිසා, දානය නකනරහ ඇති 

උදාසීනභාවය නිසා දුේපත්නවලයි උපත ලබන්නන්. නමනහයම උපතක් සකසක්රගත් මනුෂ්යනයක් ගැනයි 

පහයත සටහයන. 

නමොහු මධයම පංතික ජීවිතයක් ගතකළ මහයත්මනයක්. විවාහයනවලා දරු මුණුබුරන් සිටියා. නමොහු කවදාවත් 

සිල් සමාදන්වුනේ නැහයැ. දන් නදන්න ගිනේ නැහයැ. නමොහුනග් දර්ශණය වුනන් “මම වැරදි කරන්නන් නැහයැ. 

එම නිසා මට පං කිරීමට අවශයතාවයක් නැහයැ” කියන එකයි. නම් නකනා මනුෂ්යයන්ට උපකාර කළා. ඒත් 

කර්මය කර්මඵල ගැන විශ්වාසනයන් නනොනවයි. එම නිසා ඔහු කළ යහයපත් නද්වල් හුදු ඒ නමොනහයොනත් සතුට 

ලැබූ ක්රියාවන් පමණක් වුණා. නම් මනුෂ්යයා අවුරුදු 65 ක් පමණ ජීවත්වී මියයනවා. නමොහුනග් මරණින් 

පසුව භික්ෂුවක් උතුම් සමාධිනයන් අරමුණුකර බලනවා නමොහු කිනම් තැනක නැවත උපත සකස්කරගත්තාද 

කියලා. එවිට භික්ෂුවට දර්ශනය වන්නන් දුේපත් පැල්පතක උපත ලබා සිටින කළු පැහයැති දරුනවක්. 

නපනුනමන් භික්ෂුව අනුමාන කනළේ ඒ ද්රවිඩ දරුනවක් බවයි. ඒ කියන්නන් නම් මනුෂ්යයා තමන් 

අකීකරුභාවනයන් ගත් දෘෂ්්ඨිය නිසා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අහමිකරගත් බවයි. දැන් නමොහු 

මිතයාදෘෂ්්ඨිකභාවයට පත්වී අවසන්. නම් විනාශනයන් නමොහු කවදා නගොඩ එන්නද? එය දැන් සිහනයක් 

පමණයි. නම් සා අර්ථවත් වටිනා දහයමක හමිකරුනවක්ව ඉපදිලා, තම තමන්ට ඕනෑ ආකාරයට ධර්මය 

ගලපාගැනීමට යාම නිසා නමොහු සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය අහමිකර ගත්තා. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේ අවනබෝධනයන් නද්ශනාකර වදාළ ධර්මය පංවත් ඔබ විසින් ඔන  දෘෂ්්ඨීන්ට අනුව අර්ථ දක්වන්න 

යන්න එපා. එනහයම වුනණොත් එහ විපාකය ඔබට ශාසනය අහමිවී මිතයාදෘෂ්්ඨිකභාවයට පත්වීමයි. 

පංවත් ඔබට නපනනනවා ශාසනනේ අර්ථයන් නබනහයොම නව්ගනයන් අතුරුදන් නවමින් යන ස්වභාවය. 

ධර්මනේ සන්දිට්ඨික ගුණය ගැන වර්තමානනේ නබොනහයොම අ කනවනුයි කථා කරන්නන්. ධර්මනේ අර්ථය වන 

චතුරාර්ය සතයය ධර්මනේ මුල්ම ආර්ය සතයය වන “දුක” නවනුවට “සැප” කියන කාරණය දකින්න කැමැති 

ප්රවණතාවක් සමාජය තුළ තිනබනවා. නම් ප්රවණතාවය වැඩිනවන්න වැඩිනවන්න අප නමොකක්ද නලෝකය 

තුළ දකින්නන්? ඒ මිතයාදෘෂ්්ඨිකභාවය වැඩිවීම. නතරුවන් නකනරහ සද්ධානවන් නතොරව දෘෂ්්ඨීන්, මතවාද 

කරපන්නාගත් නබෞද්ධයන්නග් වැඩිවීම. නම්වා කම්පාවිය යුතු නද්වල් නනොනව්. නහයේතුඵල ධර්මයන්මය. 

ධර්මනේ සැබෑ අර්ථයට පටුපාන සම්බුද්ධ නද්ශනාවන් වැරදි ආකාරයට අර්ථ දක්වන කිසිම ගිහ පැවිදි 

පංවතකුට නම් ජීවිතනයන් පසු ශාසනනේ රැකවරණය උරුමනවන්නන් නැහයැ. මිතයදෘෂ්්ඨිකභාවනේ අඳුර රැඳි 

භව ගින්දරයි උරුම නවන්නන්. පංවත් ඔබ ධර්මනේ අර්ථනයන් ඈත්නවන්න ඈත්නවන්න නලෝකනේ 

මිතයාදෘෂ්්ඨිකභාවය වැඩිනවනවා. නතරුවන් නකනරහ සද්ධානවන් යුත් නබෞද්ධයන් අ කනවනවා. සමහයර 

පංවතුන් නබොනහයෝම නව්දනානවන් කථා කරනවා සිංහයල නබෞද්ධ අම්මලා දරුවන් උපරිම දරුවන් නදනදනයි 

හයදන්නන්. මුස්ලිම් ද්රවිඩ අම්මලා දරුවන් නගොඩක් හයදනවා කියලා. නම් නහයේතුනවන් නබෞද්ධයන් අ කවීනගන 

යනවා කියලා. පංවත් ඔබ කලබල නවන්න එපා. නම්වා නහයේතුඵල ධර්මයන්. ඔය සෑම ද්රවිඩ, මුසල්ිම් අම්මා 

නකනනකුනග්ම කුනසේ උපදින්නන්, නම් උතුම් සද්ධර්මනේ අර්ථයන්ට පටුපෑ දෘෂ්්ඨි, මතවදා නිසා ශාසනය 

අහමිකරගත් නබෞද්ධයන්මයි. ඉහයත කරුණු කාරණා පංවත් ඔබ ධර්මානුකූලව නනොසිතා, දෘෂ්්ඨිගතව 

සිතන්නට ගිනයොත්, ඒ නහයේතුනවන් ද්නව්ෂ්ය සකස්කර ගතනහයොත් පංවත් ඔබටද මීළ  උරුමය එවැනි 

මව්කුසක් වීමට පළුවන්. 

නලෝකය නලෝකනේ ස්වභාවනයන් පවතීවී. පංවත් ඔබ ධර්මනේ ස්වභාවයට එන්න. ඔබ නතරුවන් සරණ ගිය 

උපාසක, උපාසිකාවක් නවන්න. කර්මය කර්මඵල විශ්වාසනයන් ජීවිතය දකින්න. එවිට ඔබට පළුවන් 

සිංහයල, නදමළ, මුසල්ිම්, නබෞද්ධ, ක්රිස්තියානි සෑම මව්කුසක්ම දුක බව දකින්න. නලෝකය අනතුරුදායකයි. 
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නබොනහයෝම පනරසස්නමන් පරිහයරණය කරන්න. නලෝකය යනු පංචඋපාදානස්කන්ධයම බව දකින්න. නම් 

නමොනහයොනත් ජාතිය සිංහයල, ආගම බුද්ධාගම සහත උේපැන්න සහයතික හමි ඔබ එහ අර්ථයන් නනොගැලනපන 

ආකාරයට දෘෂ්්ඨිගත වුවනහයොත් ඔබ මියනගොස ් හයරියටම මාස 9 කට පසු ජාතිය ආගම හන්දු, මුසල්ිම්, 

ක්රිස්තියානි යෑයි සඳහයන් උේපැන්න සහයතිකයක හමිකරුනවක් වීමට ඔබට හයැකිය. නම් සියල්ල 

සංසක්ාරයන්නග් නහයේතුඵල ධර්මයන්ය. නකොතැනකවත් වරදක් නනොමැත. ඔබට වැරදුණිද ධර්මයට 

වරදින්නන් නැත. ධර්මයට නබෞද්ධ, ක්රිස්තියානි, හන්දු, මුසල්ිම් නදදයක් නනොමැත. සංස්කාරයන්නග් 

ස්වභාවය මත තීන්දුව ලබාදීම ධර්මනේ අර්ථයයි. එනහයත් නම් උතුම් නමොනහයොනත් පංවත් නබෞද්ධ ඔබට අන් 

සියල්ලන්ටම වඩා ආශ්චර්යමත් භාගයයක් ඇත. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ඥාණනයන් තුන් නලෝකය 

අවනබෝධනකොට වදාල උතුම් ශාස්තෘන්වහයන්නසේ නමකනග් ශ්රී සද්ධර්මනේ උරුමය ලැීමයි. 

මුළු නලෝකයම එක නගොඩකට දමා ඔබ බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් නගොඩට විත් නලෝකය දකින්න. 

නලෝකය විසින් දකින නලෝකය හු ාක් සංකීර්ණයි. එම නලෝකය තුළ නබෞද්ධ, හන්දු, ක්රිස්තියානි, මුසල්ිම්…. 

පං, පව්, නහයොඳ, නරක, සාමය, යුද්ධය….. නම් සියල්ලම තිනබනවා. බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරන 

නලෝකය මීට වඩා හු ාක් සරළයි. චතුරාර්ය සතය ධර්මය ගත්තත්, පටිච්ජසමුේපාද ධර්මය ගත්තත් අවිදයාව 

විසින් සංකීර්ණභාවයට පත්කර ඇති නලෝකය නබොනහයෝම සරළ තැනකට නගනනනවා. තෘෂ්්ණාව කියන 

එකම කාරණය නිසා නලෝකය අල්ලාගන්නා ස්වභාවයත්, තෘෂ්්ණාව කියන එකම කාරණය ප්රහයානය 

කිරීනමන් නලෝකනයන් මිනදන ස්වභාවයත් නබොනහයෝම අර්ථවත්ව නද්ශනා කර තිනබනවා. පංවත් ඔබ 

තෘෂ්්ණාව කියන කාරණනයන් මුළු නලෝකයටම බැඳී සිටියත්, එම නලෝකය කියන සංකීර්ණ කාරණය 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ ඔබ තුළින්ම සකස්නවන රූප, නව්දනා සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ කියනා කරුණු පහය 

තුළට නග්නවා. මුළු නලෝකනේම ක්රියාකාරීත්වය පංචඋපාදානස්කන්ධය තුළට නග්නවා.  
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08. නපර ආත්මනේ නතර කළ තැනින් අරඹන්න 
 

ධර්මය නම් සා සරළව පංවත් ඔබට නද්ශනා කළ බුදුරජාණන් වහයන්නසේ, ඇට්නට්රියා වනයක වැඩසිටිමින්, 

තම අතට බිම වැටී තිබූ ඇට්නට්රියා නකොළ අහුරක් නගන නද්ශනා කරනවා ‘මහයනණනි මම අවනබෝධ කරගත් 

ධර්මය නම් ඇට්නට්රියා වනනේම ඇති නකොළවලට සමාන බවත්, මා විසින් නද්ශනා කළ ධර්මය මනග් නම් 
අනත් ඇති නකොළ ප්රමාණය තරම් බවත්. එනසේ නම් බුදුරජාණන් වහයන්නසේ අවනබෝධ කළ ධර්මනයන් නමොන 

තරම් සුළු ප්රමාණයක්ද නලෝකයාට නද්ශනාකර ඇත්නත්. පංවත් ඔබට නිවීනම් මාර්ගයට පමණක් අදාළ පංචි 

ධර්මයක් නම් තරම් සරළව නද්ශනා කරලත්, එම ධර්මය නාසා අනේ ඇත්නතෝ නම් සා දෘෂ්්ඨි මතවාද 
ශීලවෘතවල පැටනලනවා නම් බුදුරජාණන් වහයන්නසේ අවනබෝධනකොට වදාළ ධර්මනයන් අඩක් නහයෝ අපට 

නද්ශනා කළා නම් අප සියල්ලන් නමොන විනාශයක් සිදුකරගනීද? බුදුරජාණන් වහයන්නසේලා සතු මහයාකරුණා 

ඥානය නිසාමයි නලෝකයාට භවනිනරෝධයට අවශය කරුණු කාරණා පමණක් නද්ශනා කරන්නන්. ඉකුත් 

(සතිනේ) සටහයනන් නපර සඳහයන් කළ “පව් නනොකරනවා නම් පංකරන්න අවශය නැහයැ” දෘෂ්්ඨිය ගැනීම නිසා 
ඔහු නම් නමොනහයොනත් සිටින්නන් මිතයාදෘෂ්්ඨික මනුෂ්ය ජීවිතයක. නමොහුට නම් ජීවිතනේදී දැනීමක්වත් නැහයැ 

නමොහු නපර ජීවිතනේදී නබෞද්ධනයක් කියලා. තමා විසින් තමාටම කරගන්නා ූ  මීට වඩා විනාශයක් 

තිනබනවාද? නම් සා විනාශයක් තමා තමාටම කරගන්නන් “මම” කියලා නගොඩනගාගන්නා සක්කාය දිට්ඨිය 
නිසා. අප්රමාණ දුනකන් පරි අප්රමාණ ගහයනයකින් පරි සතර අපාය අභිබවා නම් උතුම් මනුෂ්ය ජීවිතය ලැීමට 

නපර ජීවිතනේ අප්රමාණ පංකම් කළ පංවතුනන්… නමොනහයොතක් විනව්කීව සිතන්න. පංවත් ඔබ ගිය ජීවිතනේදී 

නතර කළ තැනක් තිනබනවා. ඒ නතර කළ තැන නබොනහයෝම පාරිශුද්ධ තැනක්. පාරිශුද්ධයි කීනව් දානනයන්, 

ශීලනයන්, සද්ධානවන් පාරිශූද්ධ නිසා. දැන් ඔබ නමනනහ කරන්න නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව, පංවත් ඔබ 
අනුමාන කරන්න ඔබ ගිය ජීවිතනේදී මනුෂ්යනයක්ය කියලා. සිංහයල නබෞද්ධනයක්මය කියලා. පංවත් ඔබ 

මනසින් සිහපත් කරන්න සුදු වත් දරානගන වයස අවුරුදු අසුපහයක්, අනුවක් නවනතුරු ශිල් සමාදන්ව 
සමාදන් ූ  ශීලය ආරක්ෂාකරගත් හයැටි. 

පංවත් ඔබ නමනනහ කරන්න මහයා සංඝරත්නනේ අවවාද, අනුශාසනා ලබප හයැටි. දන් පජාකළ හයැටි. නම් 
කුසල් සංසක්ාරයන් සිදුකරමින් ඔබ කුමක්ද ප්රර්ථනා කරන්න ඇත්නත්. නම් ධර්මද්වීපනේම උපත ලබන්න 

කියලයි. නම් ධර්මද්වීපනේම උපාසක උපාසිකාවක් නව්වා කියන පැතුමයි. පංවත් ඔබ දක්ෂනවන්න, තරුණ 

මහයලු සැනවොම ඒ යටගියා ූ  මතකය නැවත මතුනකොටගන්න. එවිට පංවත් ඔබට නතර කළ තැනින් නැවත 

පටන් ගන්න පළුවන්. එනසේ නනොවුනනහයොත් පංවත් ඔබලා උත්සාහයගන්නන් මුල ඉඳන් නැවත අලුතින් පටන් 

ගන්න. තරුණනයක් තරුණිනයක් නම් ඔහු නහයෝ ඇය සිතනවා වයසට යන්න ඕනන් සිල් සමාදන් නවන්න, 

දන්නදන්න, ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් කරන්න කියලා. එම වැරදි අදහයසට ඉඩනදන්න එපා. තරුණ කාලනේදීම 

සුදු වත් දරාගත් උපාසක උපාසිකාවක් නවන්න. එනහයම වුනණොත් පමණයි ඔබ නම් ජීවිතනේදී ප්රමාදී 

නනොවුණා නවන්නන්. පංවත් ඔබ තරනේම විශ්වාස කරන්න අතීත ජීවිතනේදී ඔබ දෘෂ්්ඨි මතවාදයන්නග් 

ග්රහයණයට නතු ූ  නබෞද්ධනයක් නනොවන බව. එනසේ වුවානම් නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ඔබ මිතයාදෘෂ්්ඨික 

භාවනයන් තමයි උපත ලබන්නන්. එම නිසා පංවත් ඔබ තුළින්ම ඔබ සහයතිකයක් ලබන්න. ගිය ජීවිතනේදී 

ඔබ නතරුවන් සරණ ගිය නබෞද්ධනයක්මය කියලා. ඔන  පහට රැකනගන පැමිණි සද්ධර්මනේ උරුමය, 

අසත්පරුෂ් ආශ්රය අකීකරුභාවය නිසා දෘෂ්්ඨිමතවාදවල, අනයශීලවෘතවල සිරනකොට දමන්න එපා. එය ඔබ 
විසින්ම නගොඩනගා ගත් නදය ඔබ විසින්ම විනාශ කර දැමුවා නවනවා. 

ඉහයත සටහයන අර්ථවත් නවන්න පහයත සටහයන ඔබට උපකාරනව්වි. 

නම් රනට් ජීවත්වන ප්රභු  කාන්තාවක් සිටිනවා. ඇය ධනනයන් බලනයන් අනූනයි. ඇය මනහයේශාඛය 

කාන්තාවක්. භික්ෂුවක් උතුම් සමාධිනයන් අරමුණුකර බලනවා ඇයනග් නපර ජීවිතය ගැන. එවිට භික්ෂුවට 

දර්ශනය නවන්නන් ඇය ගිය ජීවිතනේදී මනුෂ්ය නලෝකනේම කාන්තාවක් බවයි. භික්ෂුවට ඇයව දර්ශනය වී 
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ඇත්නත් ඇය ගිය ජීවිතනේදී මහයලු වයනසේදී ද, තරුණ වයනසේදී ද සුදු වත් දරාගත් කාන්තාවක් බවයි. ඒ 

කියන්නන් ඇය තරුණියක්ව සිටි අවධිනේ පටන් මියයන තුරාවට ශීලයම ජීවිතය කරගත් කාන්තාවක් බවයි. 

දැන් පංවත් ඔබ නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ඇයනග් නම් ජීවිතය දකින්න. නම් ජීවිතනේදී ඇයට මනහයේශාඛය 

භාවය ලැබුනේ අන් කවුරුත් දුන් නිසා නනොව නපර ජීවිතනේ ශීලනේ ආනිසංස ධර්මයන් නිසාමයි. 

නදවිනයක්, බ්රහය්මනයක් එනසේත් නැතිනම් ඇයනග් ස්වාමිපරුෂ්යා ඇයට දුන් මනහයේශාඛය භාවයක් නනොනව්. 
ඇයම කර්මය කර්මඵල විශව්ාසනයන් ආරක්ෂා කළා ූ  ශිලනේ බලයයි. ගිය ජීවිතනේදී ඇය විසින්ම රැසක්ළ 

කුසල් සංස්කාර සුවනසේ නම් ජීවිතනේ අත්විඳින මනහයේශාඛය ඇය නම් ජීවිතනේ හයරි අඩක් පමණ නම් දක්වා 

පැමිණියද ගිය ජීවිතනේ නතර කළ තැනින් නම් දක්වා තම ජීවිතය පටන්ගත් බවක් දකින්නට නැත. ඇයනග් 

මනහයේශාඛය භාවය නිසාම ගිය ජීවිතනේදී ශීලනේ ආනුභාවනයන් ලැබූ කුසල් සංස්කාර විඳිනවා පමණක්මය. 

ගිය ජීවිතනේදී දිවි පරදුවට තබා රැකි ශීලය නනක්කම්මය උනදසා නනොව භවනේ සැප උනදසා න ච්තනා 

සකසක්ර නගන එහ ඵලයක් නම් ජීවිතනේදී ලැබ ප්රමාදීභාවයට පත්ව භවනේ අනතුරුදායක බව ඇය දැන් 

අත්විඳින්නීය. කුසල් සංස්කාරයන්නග් අනතුරුදායක බව ඇය දැන් අත්විඳින්නීය. 

නැවතත් සටහයන් කරමි සංස්කාරනයෝ අනතුරුදායකයි ප්රනව්ශනමන් පරිහයරණය කරන්න. ම  නනොම  

නිවැරදිව හයඳුනාගන්න. නහයේතුඵල ධර්මයන් නනොදකිමින් පංවත් ඔබ කුසල් සංස්කාරයන් පරිහයරණය 

කනළොත් එම කුසල් සංස්කාරයන්ම ඔබව සතර අපායට වැටීමටත් පාර නපන්නාවි. ඉහයත කාරණය නුවණින් 

නමනනහ කර පංවත් ඔබ ඔන  පංවත් ජීවිතනේ ධනය, බලය, රූපය නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ගලපා 
බලන්න. ඒවා සකසව්ීමට බලපෑ නහයේතූන් ධර්මානුකූලව හයඳුනාගන්න. ගිය ජීවිතනේ පංවත් ඔබ නතර කළ 

තැනින් නම් ජීවිතය පටන් ගන්න. ගිය ජීවිතනේ පංවත් ඔබ නතර කනළේ සුදුවත් දරානගනමයි. එනසේ නම් නම් 

ජීවිතනේදී තරුණ විනේදීවත් පංවත් ඔබ සුදුවත් දරාගත් උපාසක උපාසිකාවක් නවන්න. ඔබට නම් උතුම් 

මනුෂ්ය ජීවිතය ලබාදීමට උපකාරී වු ධර්මයට ගරුකරන්න. පංවත් ඔබ හතන්නන් ඔන  පරම්පරානවන්, 

නදමාපයන්නගන්, නද්පල නිසා, අධයාපනය නිසා, ලබාගත් නිලතල නිසයි නම් සශ්රික භාවය ලැබුනේ 

කියලා. ඔය සමහයරු කියන්නන් කවුරුත් නිසා නනොනවයි මමයි දහයදුක් විඳනගන අධයාපනය හයදාරල නම් 

තැනට පැමිණිනේ කියලා. පංවත් ඔබ දුක්විඳල තමයි ඔය තැනට ආනව්. එය සම්පූර්ණ සතයයක්. නමුත් නම් 

සියල්ලටම ඔබට, මට නනොනපනනන ධර්මතාවයක් තිනබනවා. නහයේතුඵල ධර්මයක්. ඒ නපර ජීවිතනේදී ඔබ 
විසින් සකස්නකොටගත් කුසල් සංස්කාරයන්නග් ශක්තියයි. එම නිසා පංවත් ඔබ නතරුවන් නකනරහ 

කෘතගුණ දක්වන්න. ශීලය, දානය නකනරහ කෘතගුණ දක්වන්න. කෘතනව්දී මනුෂ්යනයක් නවන්න. 

මිථයදෘෂ්්ඨියට, දුෂ්්ශීලභාවයට, මසුරු බවට ඔන  ජීවිතය තුළින් ඉඩකඩ සලසා ඔන  ජීවිතයට ඔබ 
නද්රෝහනවන්න එපා. ගුණමකු නවන්න එපා. ධර්ම මාර්ගය අර්ථවත්ව වඩමින් අතීතනේ ඔබ රැස්කළාවු කුසල් 

සංසක්ාරයන්නග් උපරිම ඵලය නනලාගත් ඥානවන්ත උත්තමනයක් නවන්න. නම් භව ගමනන් සතර 

අපායන්හ කවදාකවත් අතරමං නනොවන්න. නමන්න නම් උතුම් අරමුණ උනදසාමයි නම් ජීවිතය පංවතුන්ලාට 

ලැබුනේ. එම නිසා අතීත මතකය මතක් කරනගන ප්රමාදී නනොවී අප්රමාදී නවන්න. කුසල් අකුසල් සියලුම 

සංසක්ාරනයෝ අනිතය බවම සිතන්න. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරනවා නම් ජීවිතනේදීම 

නිවන් අවනබෝධනයන් සැනසීම සඳහයා, සතර අපානයන් මිදීම සඳහයා පංවත් ඔබ කාරණා හයතරකින් සම්පූර්ණ 

විය යුතුය කියලා. එම කාරණා හයතර තමයි සද්ධාව, වීර්යය, හරි ඔතේ කියන්නන්. හරි ඔතේ කියන්නන් 

ශීලය. පංවත් ඔබ ලැඡ්ජා බය නදක සකස්නකොට ගන්න ඕනන්. නැවත තිරිසන්, නප්රේත, අසුර, නිරයට 
නනොවැනටන්න. නමතනදී තමයි ඔබ තුළ අනයෝමය වීර්යය සකස්කරගත යුත්නත්. එනසේ නනොමැතිව පංවත් 

ඔබ කාමච්ඡන්දයට යටවී ‘මට පාරමී මදි’, එනසේත් නනොමැතිනම් ‘නලෝභ, ද්නව්ශ, නමෝහය අ ක ූ  ත්රිනහයේතුක 

ප්රතිසංධියක් ලබා ගන්න තව නගොඩාක් සසර යන්න තිනබනවා’ නමවැනි කථා සද්ධාව වීර්යය මඳබනව් 
ප්රතිඵලයක් මිස නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් අර්ථ දැක්වීම නම් නනොනව්. නමුත් බුද්ධකාලීන සමහයර 

සිදුවීම් තිනබනවා නපර අදහයස් සනාථ කර දක්වන්න. නමහදී අප නිහයතමානීව දකින්න ඕනන් අප තුළ 

සද්ධාව, වීර්යය, හරි ඔතේ හීන නිසාමයි ඉහයත නිදහයසට කාරණා නසොයන්නන් කියලා. අප විසින් නිදහයස 

උනදසා නපළගසව්න ඉහයත කාරණා අනේ නකනලස්වල දිග පළල මිස ධර්මනේ සන්දිඨික ගුණනේ වරදක් 

නම් නනොනව්. හස ගිනිගත්නතක් එම ගින්න නිවන්න නවනහයස ගන්නන් යම්නසේද නම් භවගින්නනන් මිදීමට 
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එපමණටම නවනහයස ගන්න යෑයි බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරන්නන්, භවනේ තව දුරටත් සැරිසැරීම 
අනතුරුදායක බව කියාදීමටය. එම සිතුවිල්ල තුළ ඇති දුක් ගින්දර නකනරහ බිය ඇති කරගන්න. ධර්මය 

නකනරහ විශ්වාසය ඇතිනකොට ගන්න. ඔබ තුළ නැති වීර්යය එවිට ඇති නව්වි සිත නැමති මාරධර්මය විනිවිද 

දැකීමට. 
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09. පං පව් එනවා අප පසු පස්නසේ – I 
 

භික්ෂුව නමම ලිපය සටහයන් කරන්නට වසර නදකකට පමණ නපර හයඳුනාගත් පවුලක් හටියා. නම් පවුනල් 

සාමාජිකයන් සංඝයා නකනරහ නබොනහයොම නගෞරවය ඇති පනට දහයමට ලැදි අයයි. නම් පවුනල් එකම පරිමි 

දරුවාට වයස අවුරදු 15 ක් පමණ වන පාසල් විනේදී රිය අනතුරකින් මරණයට පත්නවනවා. ගාලුපානර් 

ගමන් කළ නගරාන්තර සුනඛෝපනභෝගී බස් රථයක නැගී තම ඥාති නිවසකට යමින් සිටියදීයි නමම අනතුර 

සිදුවන්නන්. අධික තුවාල සහතව දරුවා බස්රථය තුළදීම මියයනවා. නම් අනතුර සිදුවී හයරියටම අවුරුද්දයි 

මාස අටකට පසු දිනක භික්ෂුව සමාධිනයන් පසුවන විටක නම් දරුවාව අරමුණු කර බලනවා. එවිට භික්ෂුවට 

අරමුණු ූ  දර්ශනය නමහ සටහයන් කරනවා. 

මුලින්ම භික්ෂුවට අරමුණු වන්නන් නම් දරුවා නපර ජීවිතනේදී උපත ලබා සිටි ස්වභාවය. නම් දරුවානග් නපර 

භවය දර්ශනය වන්නන් වයස අවුරුදු 70 ක් පමණ පරිමි අනයක්. ඔහු හයැඳනගන සිටින්නන් සරමක් සහය කර 

නැති කමිසයක් වැනි ඇඳුමක්. නම් කමිසය නබොත්තම් කාස මහයප එකක් නනොනවයි. ඔබ දැකලා ඇති පැරණි 

මනුෂ්යනයෝ උ කකයට අඳින ඇඳුමක් තිනබනවා පැත්නතන් ගැට නදකක් දාලා තමයි එය අඳින්නන්. නමවැනි 

ඇඳුම් ප්රභූ පරිස් එනහයම නැතිනම් වැදගත් පරිස් අඳින්නන් නැහයැ. ඒ අයනග් නසේවක පරිස්, අතවැසි පරිස් තමයි 

එවැනි ඒවා අඳින්නන්. ඒ කියන්නන් ප්රභූ පරිස් වලට නසේවය කරන අය. රිය අනතුරින් මිය ගිය දරුවාද නපර 

ජීවිතනේ නමවැනි ප්රභූ පවුලකට නසේවය කළ නකනනක්. ඔහු වයස අවුරුදු 70 ක වයස් සීමාව ඉක්මවා 

ගිහල්ලා මියගියාට පසුව ලැබූ ප්රතිසන්ධිය තමයි නම් දරුවා. 

දැන් ඔබට වැටනහයනවා ඇති නම් හයදිසි අනතුරින් මිය ගිය දරුවා නපර ජීවිතනේදී කවුරුන්ද කියලා. මීළ ට 

භික්ෂුව අරමුණු කර බැලුනව් හයදිසි අනතුරින් මිය ගිය පසු නම් දරුවා නකොතැනක උපත ලැබුනව්ද යන්නයි. 

නමොහු උපත ලබන්නන්, නම් මනුෂ්යයන් ඇසුනර්ම ජීවත්නවන ප්රාථමික නදවිනයක් හයැටියටයි. ප්රාථමික 

නදවිනයක් යෑයි කීනව් නම් අය දිවයතලවල ජීවත් නවන මනහයේෂ්ාඛය නදවිවරු නනොවන නිසයි. මනුෂ්ය 

නලෝකය තුළ යම් යම් උපාදානයන් නකනරහ තෘෂ්්ණාව සකස් කරනගන මනුෂ්යයන් ඇසුනර්ම ජීවත්නවන 

දිවය ස්වභාවයක්. නම් නදවියානග් ඇඳුනම් ස්වභාවය දැක්කම භික්ෂුවට හතුනා නමොහුව බබා නදවියන් යෑයි 

හයඳුන්වන්න. 

වයස අවුරුදු 15 ක් පමණ නපනුමැති සාමානය මහයත දරුනවකුනග් රූපයක් සහත දණහස ප්රමාණයට දිගැති 

සුදු කලිසමක් සහය නකොලරය නනොමැති කර පළල් සුදු කමිසයක් හයැඳනගන සිටියා. සුදු හස් වැස්මක් 

පැළඳනගන සිටියා. 

නම් ඇඳුම් කට්ටලනේ ඉහයත ස්වභාවය දකිනනකොට භික්ෂුවට මතක් වුනේ උපාධි ප්රදානනොත්සවයකදී උපාධි 

ලබන්නකුනග් සව්භාවය. නවනසකට තිබුනේ කලිසනම් නකටි බව විතරයි. නම් අනතුරින් මියගිය දරුවානග් 

අම්මාත් නකොළඹ ප්රධාන පාසලක ගුරුවරියක්. නම් දරුවාත් නකොළඹ ප්රධාන පාසලක අධයාපනය හයදාළ 

ශිෂ්යනයක්. නම් සියල්ල සමග සසඳනනකොට නම් දරුවා මියයන නමොනහයොනත්, තමන් අනාගතනේදී නහයොඳින් 

ඉනගනනගන උපාධිධාරිනයක් නවනවාය යන නලසින් ඇතිකරනගන තිබූ උපාදානය මතුවී, ඒ උපාදානයට 

අදාළව එම දිවය සව්භාවනේ රුව ගුණ සකස ්ූ වාද විය හයැකිය. නම් දරුවානග් නපර ජීවිතයත්, මතු ජීවිතයත් 

ගැන අරමුණු කර බලද්දී භික්ෂුවට නම් දරුවා නමවැනි කුරිරු ආකාරයට වයස අවුරදු 15 කදී පමණ හයදිසි 

අනතුරකින් මියයැමට නහයේතුවුණ කර්ම විපාකය කුමක්ද යන්න දර්ශනය වුණා. භික්ෂුවට දර්ශනය වුනේ 

නබොනහයොම තියුණු මුවහයත තිනබන කැත්තක්. ඒ ගම්වල මිනිසුන් කැළෑ එළිකරන්න ගන්න නබොනහයොම තියුණු 

මුවහයත සහත කැත්තක්. ඒ මුවහයත සහත කැත්නතන් තැඹිලි පැහයැයට හුරු සර්පනයක් කෑලි කෑලි වලට 

කපනවා. නමන්න නම් සර්පයා කෑලි කෑලි වලට කපා දමා මැරූ කර්ම විපාකය තමයි දරුවා නම් ජීවිතනේදී 

රිය අනතුරකින් මරණයට පත්කර දමන්නන්. 



27 
 

ඔබ දැන් නම් භික්ෂුව සටහයන් කළ උතුම් සමාධිය තුළදී අත්දුටු සන්දිට්ටික ධර්මය ඔන  නුවණින් නහයොඳින් 

ගලපාගන්නා ඕනන්. නමොකද නම් හුදු කථාවක් විතරක් නනනවයි. ඔබට අවංකවම නම් සසර දුක නිමාකර 

ගැනීමට අවශයනම් ඊට අවශය කමටහයනක් නම් කථාව තුළ අන්තර්ගතව තිනබනවා. ඒ විතරක් නනොනවයි. 

ඔබට නම් දුකින් පරි සංසාරනයන් එනතර වීමට අවශය නම් ඔබ තුළ ඇති කරගත යුත්නත්, මුලින්ම සංසාරය 

පළිබඳව බියයි. සංසාරනේ බිය නනොදකින්නා සංසාරය, මනග් කරගන්නවා. සංසාරය බිරිඳ, දුව, පතා 

කරගන්නවා. ආශ්වාදයන්මයි දකින්නන්. ඒ නිසා ඉහයත කථා ප්රවෘත්තිය ඔබට සසර බිය ඇති කර ගැනීමට 

හු ාක් උපකාරී නවනවා. 

දැන් බලන්න නම් හයදිස්සි අනතුරින් මිය ගිය 15 හයැවිරිදි ප්රධාන පාසලක අධයාපනය ලද නම් දරුවා නපර 

ජීවිතනේ උපත ලබලා සිටිනේ ප්රභූ පවුලක නමනහයකරුනවක් හයැටියට. නම් නමනහයකරුවා වයස අවු 70 පමණ 

ජීවත්නවලා මියගියාට පසුව තවත් අම්මා නකනනකුනග් මව්කුනසේ පනතක් හයැටියට උපත ලබනවා. දැන් 

බලන්නනකෝ නම් අම්මා, තාත්තා මනග් පනත් කියලා අප්රමාණ නසනනහයසක් දැක්වුනව් කාටද? ඔහු නපර 

ජීව්තනේ කවුරුනවලාද සිටිනේ. අවුරුදු 70 පමණ වයසක මනුෂ්යනයක් තමයි මැරිල නම් නැවත ප්රතිසංධිය 

ලැබුනව්. ඔබ එනහයම නම් නදවියනන් නම් නළවලා තිනබන්නන් නපෝෂ්ණය කරලා තිනබන්නන් කාවද? ඔබට 

සිනතන්නන් නැද්ද අනන් මම නළවලා තිනබන්නන් නපෝෂ්ණය කරලා තිනබන්නන් අර වයසක මනුෂ්යයාව 

කියලා. ඒ ප්රභු  පවුනල් නසේවය කරප නමනහයකාර මනුෂ්යයාව කියලා. නම් විදියට පංවතුනන් ඔන  

ඔනඩොක්කුනව් සුරතල් වන ඔය දරුවා නපර ජීවිතනේ කවුරුන් නවන්න ඇතිද? නවන නකොනහයේ හයරි ජීවත්ව 

සිටිය වයසක සීයා නකනනක්, වයසක ආච්චී නකනනක් සමහයරවිට නදවිනයක්, තිරිසන් සනතක්, නප්රේතනයක් 

නවන්න පළුවන්. එනහයමනම් ඔබ ඔය මනග් දරුවා…මනග් දරුවා කියලා නළවන්නන් සුරතල් කරන්නන් 

කාවද? ඔබ ඔය සුරතල් කරන්නන් නමෝහයය, මුලාව, අනවනබෝධය. නමනහයම කීවාම පංවත් ඔබ ගිය ජීවිතනේ 

සිටි නකනාව නම් ජීවිතනේ ඉපදුනාය කියන ආත්ම සංඥාව ගන්න යන්න එපා. අවිදයාව නිසා සකස් වුණා ූ  

සංසක්ාර නහයේතුනවන් හයටගන්නා ූ  ධර්මතාවයක්ය යන්න නහයේතුඵල ධර්මතාවයන් අනුව දකින්න උත්සහය 

ගන්න. 

නම් රනට් ජීවත්නවච්ච නබොනහයෝම ප්රභූනපනළේ මහයත්මනයක් සිටියා. ඔහු මියගිහල්ලා උපත ලබන්නනන් 

ඌනරක් නවලා. එතනකොට ඒ ඌරු අම්මනග් තන්ප කවල එල්ලිලා කිරි උරා නබොන්නන් කවනරක්ද? 

ඌරුපැටිනයක් බව ඇත්ත. ඒ ඌරු පැටියා ගිය ජීවිනත් අර ප්රභු  මනුෂ්යයා. පංවතුනන් මනුෂ්යයා ශීලනයන් 

ඈත් නවන්න ඈත්නවන්න ඒ අය ඊළග උපනත්දී තිරිසන් අම්මලානග් පැටවුන් නලස ඉපදීනම් ප්රතිශතය 

ඉතාමත් වැඩියි. මනුෂ්යයා අතින් මනුෂ්ය ඝාතන, සත්ව ඝාතන, ඒවාට අනුබලදීම් සිදුවීම වැඩිවන්න 

වැඩිවන්න, එවැනි අකුසල් කරන අය ඊට සුදුසු විපාකයන් විඳීම සඳහයා උපදින්නන් නබලි කැපම් කා මසට 

මියයන හයරක්, ඌරු, එළු, කුකුල් කුලවලමයි. දැන් අප නැවතත් අද දරුවානග් කථාවට යමු…. 

නමහ ඉහයත සඳහයන් කළා නම් දරුවා හයදිසි අනතුරකින් ළමා විනේදීම කුරිරු ආකාරනයන් මියයැමට බලපාන 

ලද නපර ජීවිතනේ කරන ලද කර්මය, නමන්න නම් නහයේතුව ඔබට නගොඩක් වැදගත් නවනවා. 

පසුගිය ජීවිතනේදී අර ප්රභූ පවුලට නසේවය කළ මනුෂ්යයා තියුණු කැත්තකින් තැඹිලි පාටට හුරු සර්පනයක්ව 

කෑලි කපා මරා දමනවා. ගිය ජීවිතනේදී නමොහු එම සර්පයා කෑලි කපා මරා දමන්නන් යම්නසේද, ඒ 

ආකාරනයන්ම නම් ජීවිතනේදී නම් දරුවා සුනඛෝපනභෝගී බස් රිනේ ගැටුනම්දී, ශරීරය බිඳී මියයනවා. බලන්න 

එතනකොට සර්පනයක් මරා දැමීනම් අකුසලය නමොන තරම් බලවත් වුණාද කියලා. 

නමතැනදී බලවත් නවන්නන න ච්තනාව. නමොකද නම් සර්පයානග් වර්ණය නදස බලන විට නම් සර්පයා 

දරුණු විෂ්කුරු සර්පනයක් නනනමයි. අහංසක ගැරඬිනයක්, පඹුනරක් වනග් සර්පනයක්. නමොහුට තිබුණා 

අවශය නම් ඒ සර්පයාව නනොමරා නකෝටුවකින් අරනගන ඈතට විසිකර දමන්න. නමුත් නම් මනුෂ්යා තුළ 

ඇතිූ  නක්රෝධ, රවරී න ච්තනාව නිසා අර අහංසක සර්පයා කෑලි කපලා මරා දමනවා. ඒ සර්පයා තියුණු 
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කැත්නතන් කෑලි කැපී යනවිට ද ලනවා දැකලා, ඒ මනුෂ්යයා අප්රමාන තෘේතියක් ලබන්න ඇති. අද 

සමාජනේ නමොනතරම් නම් මනුෂ්යනයෝ, දරුනවෝ ඉන්නවද සතුනට හංසා කරලා සතුටුනවන. හූනනක්නග් 

වලිගය කඩල දමලා, ඒ කැ කණු වලිගය ද ලන හයැටි බලලා සතුටුනවන….. 

නමතැනදි අප කාලකන්නි සතුටක් ලබන බව ඇත්ත. නමුත් ඒවානේ විපාක පසු කලකදී ඒවනේ විපාක, අනේ 

ශරීරය කෑලි කැඩී යන විපාකයන් නලසින් නගවන්න අපට සිද්ධනවනවා. නම් විදිහයට කර්මය කර්මඵල ගලපා 

බලනනකොට, වර්තමාන සමාජනේ සිදුනවන්නා ූ  අධික වාහයන අනතුරු නිසා, ආයුධවලින් කපා නකොටා 

ගැනීම් නිසා මියයන, තුවාල ලබන, අතපය අහමිවන මිනිසුන් දරුවන් නකොපමණද? නරෝහයල් වල හයදිසි 

අනතුරු වාට්ටුවල ප්රතිකාර ලබන දහයස ්ගණනක් නරෝගීන් නම් කුමක්ද අත්විඳින්නන්? නපර සංසාරනේ තමා 

විසින්ම කළාූ  සත්ව ඝාතනයක්, සත්ව හංසාවක අකුසල් විපාකයක්. 

අප රියදුරන්නග් නව්ගය වැඩිය කියලා නදොස් කියනවා. ීමත්ව රිය පදවනවා කියල නදොස් කියනවා. මාර්ග 

නීති පළිපදින්නන් නැතිය කියලා නදොස් කියනවා. නම්වාත් නහයේතු තමයි. නමවැනි නහයේතු,නච ්තනා මනුෂ්යයා 

තුළ සකස ්නවන්නන් තවත් අයකුට අදාල අකුසල් විපාකදීමට අවශය පරිසරය සකසක්ර දීම සඳහයාමයි. එක් 

අනයක් මුදල් හයම්බකිරීමට ඇති ආශාව නිසා නව්ගනයන් රිය පදවනනකොට, තවත් අනයක් ීමත්ව රිය 

පදවනනකොට, ඒ තුළින් අලුත් කර්මයන් සකස් කරගනිද්දී, තමානග් ශීලය බිඳගනිද්දී, ශීලනයන් 

ප්රමාදභාවයට පත්නවද්දී, තවත් පද්ගලනයක් ඒ ශීලනයන් ප්රමාදභාවයට පත්ූ  මනුෂ්යයානග් ක්රියාවක් 

නහයේතුනවන්, තමා සංසාරනේ කරන ලද එවැනිම කර්මයක අකුසල් විපාකය අත්විඳිනවා. තමන් කරනා 

අකුසල් විපාකදීම සඳහයා, අකුසල් කරන අය නනොදැන නමුත්, එකිනනකාට උපකාර කරගන්නවා. නම් 

එකිනනකාට උපකාර කරගැනීම තමයි වර්තමානනේ සමාජය තුළදී අප දකින්නන්. එක් පද්ගලනයකුට අතීත 

අකුසල කර්මයන් විපාක නදනනකොට තවත් පද්ගලනයක් අලුතින් අකුසල් කර්ම සකස්කර ගන්නවා. ඇයි 

නම්? සම්මා දිට්ඨියට නනොපැමිණි මනුෂ්යයාට නැවත නැවත දුක සකස් කර දීමට. 

නම් පහයනළොස ්හයැවිරිදි දරුවාට තමා නපර ජීවිතනේදී කරන ලද ප්රාණඝාත අකුසල් කර්මය විපාක දීම සඳහයා 

කවුද උපකාර කනළේ? තමන් ගමන්ගත් සුනඛෝපනභෝගී බස් රථනේ රියදුරා. ඔහු ශීලනයන් ප්රමාදභාවයට පත්ූ  

නිසා, සතිය සිහය ගිලිහී ගිහන් අනතුරුදායක නව්ගයකින් බස් රථය පැදවීම තමයි දරුවානග් මරණයට 

නහයේතුවුනේ. එම රියදුරා ශීලයක පහටි අනයක් නම් ඔහු තුළ සතිය සිහය තිබිය යුතුයි. හරි ඔතේ නදක තිබිය 

යුතුයි. එනහයමනම් ඔහු දන්නවා නව්ගය කුමක්ද, සීමාව කුමක්ද කියලා. එනසේනම් මුදල් හයම්බකිරීමට ඇති 

තෘෂ්්ණාව නිසා අනතුරුදායක නව්ගයකින් ඔහු තම බස්රථය පදවන්නන් නැහයැ. ඔබ සතිනයන් සිහනයන් 

නතොරවීම නිසා, ඔබ පදවන වාහයනයට ගැටී, යටවී නකනනක් මියගියනහයොත් එනසේත් නැතිනම් ජීවිත කාලය 

පරාවට අ බගාතනයකු බවට පත්වුවනහයොත්, දරුපවුලක් අනාථ වුවනහයොත් ඔබට පළුවන්ද තමා නහයේතුනවන් 

සිදුූ  එම විපත අමතක කර දමන්න. නකොච්චර අමතක කරදමන්න හයැදුවත් ඒවා මතකයට එනවා. ඒ නිසාම 

තමන් ීමත් භාවයට වැනටන්න ඉඩ තිනබනවා. තව තව අකුසල් වැඩිකරගන්නවා. තමන් කවදාහයරි මියයන 

නමොනහයොනත්දී නම් සිදුවීම් මතකයට එනවා. අවිදයානවන් ඔද්දල්වුණු සිත හයරි දක්ෂයි, මැනරන නමොනහයොනත්දී 

නමවැනි බලවත් අකුසල් කර්මයන් ඔබට මතක්කර නදන්න. එවිට ඔබ ගැනටන සිතිනුයි මියයන්නන්. 

ගැනටන සිතින් මියයන නකනා දුගතිවලයි උේපත්තිය ලබන්නන් කියලා නලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ 

නද්ශනා කරනවා. බලන්නනකෝ ඔබ අධික නව්ගනයන් රිය පදවලා වැඩිපර මගීන් දසනදනනක් 

පටවාගතනහයොත් ඔබ රුපයල් දාහයක් වැඩිපර හයම්බකර ගනීවී. ඒත් ඒ රුපයල් දහයසට තෘෂ්්ණානවන් ඔබ 

රැසක්රගන්නා අකුසලය විසින් ඔබව කල්ප ගණනක් දිගු දුකක් උරුමකර නදනවා. ඔබ නව්ගනයන් රිය 

පදවලා පැයක් කලින් ඔන  ගමනාන්තයට පැමිණිනයොත්, ඔබ ඒ පැය විනව්ක ගනීවී. ඒත් ඒ නව්ගය නිසා 

ඔබ අතින් අනතුරක් සිදුවුවනහයොත්, එහ අකුසල් විපාකය නහයේතුනවන් ඔබට කල්ප ගණනාවක් සතර අපායවල 

අවිනව්කීව ප්රමදවීමට සිදුරනවනවා. මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබුවත් එය අල්පායුෂ් සහත, නරෝගී ජීවිතයක්ම තමයි 

ලබන්නන්. ඔබ නයෝනිනසෝ මනිසකාරනයන් යුතුව ඇස් නදක ඇරලා බැලුවනහයොත්, කන් නයොමලා 
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බැලුවනහයොත් ඔබට නම් අත්දැකීම් සමාජය පරාවටම දකින්න අහයන්න පළුවන්. නමොනතරම් මිනිසුන්, දරුවන්, 

අ ක ආයුෂ්නයන් මිය යනවද? නමොනතරම් මිනිසස්ු නරෝගාබාධයන්නගන් නපනළනවද? ඊට සමගාමීව අනිත් 

පැත්තත් අප දකිමු. නමොනතරම් මිනිසස්ු සත්ව ඝාතන කරනවාද? නමොන තරම් මිනිසස්ු සත්ව හංසා 

කරනවාද? බලන්න නදපැත්ත සැසඳිලා යන විදිහය. නම් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකර වදාල 

නහයේතුඵළ ධර්මයන්මයි.  



30 
 

10. පං පව් එනවා අප පසු පස්නසේ II 
 

නම් ලිපය ලියන අවසථ්ානව් භික්ෂුව වැඩසිටින්නන් රජරට ප්රනද්ශනේ ආරණයයකය. භික්ෂුව වැඩසිටින ගල් 

කන්නද් ඉහයළ කුටියට ගල් කන්ද පාමුල පහටි වැව නහයොඳට නපනනනවා. ඉනඩෝර කාලය නිසා වැව හු ක් 

හඳිලා. ඊනේ රාත්රී 8.00 පමණ මුළු කඳුවැටියම නදෝංකාර නදමින් නවඩි හයඬක් ඇසුනා. නමය නම් ප්රනද්ශයට 

සාමානය සිද්ධියක්. පපාසයට ජලය නසොයානගන එන වන සතුනට දඩයක්කරුවන් නවඩි තියනවා. මුළු 

රාත්රිය පරාම වැනව් මාළු දැල් එලලා වැව නබොර කරනවා, මාළු කලබල කරලා දැනල් පැටනලන්න. මීට සති 
තුනකට පමණ නපරතුව දවසක ආරණයනේ ඈත කුටියක වැඩසිටින ස්වාමීන් වහයන්නසේ නමක් පේඩපාතය 

සදහයා උනද් 8.00 දාන ශාලාවට වඩිනනකොට උන්වහයන්නසේ වඩින කැලෑව මැද අඩි පානර් නවඩි වැදුණු වල් 

ඌනරකු නදනදනනකු විසින් හයම ගහයනවා, මස ් කරනවාලු. ස්වාමීන් වහයන්නසේ නම් සථ්ානය පසුකරන 

නකොටත් නම් නදනදනා නනොදැක්කා වානග් සතාව මස් කරනවාලු. හයාමුදුරුනවෝ නිහයඬවම වැඩම කලා දාන 

ශාලාවට. නම් වල් ඌරා මස් කරලා සතියක් මස ්කාවි. එනහයම නැතිනම් එම මස් විකුණලා වැඩිම උනනොත් 

රුපයල් නදතුන් දාහයක් ලබාගනීවි. සතියක් කටට රහයට කෑම උනදසා. ඔබ රුපයල් නදතුන්දාහයක් හයම්බ 

කරගැනීම උනදසා ඔය එක කුරිරු සත්ව ඝාතනය නිසා රැස්කරගන්නා අකුසලය ඔවුනට ඊළ  උපත සලසල 

නදන්නන් නිරනේ අප්රමාණ දුක් නදන තැනක. සතියක නදකක කාලයකට නනොනව් කල්ප ගනනාවකට. 

තිරිසන් නයෝනියක උපත ලැබුවත් මනුෂ්යනයක් අතින් මැරුම් කන්නම නවනවා. මීට වසර නදකකට විතර 

නපරාතුව නම් ආරණයනේම වැඩසිටිය අවසථ්ානව් නම් අසල නවල්යායක ඇතින්නක් නවඩිතබා මරා දමලා 

තිබුණා. නහයේතුව නකනසල් වගාවක් පාළු කරන්න ආප නිසා. ඇය බඩදරු ඇතින්නක්. නවඩි වැදීම නිසා ඇතිූ  

නව්දනානව්දී ඇය කුනසේ සිටි නනොනම්රූ අලිපැටවාද බිහ කරලා. අලි අම්මයි දරුවයි නදන්නම මැරිලා. 

බලන්න සංසානර් කරප නමොන කර්ම විපාකයක්ද? නම් සත්තු නදන්න අත්විඳින්නන්. අප නමවැනි තැනකදි 
දකින්නන් නවඩිති බ මනුෂ්යයා කරගත්ත අකුසල් විපාක පමණයි. එනහයම දකිනවානම් එතනදි අප 

අසම්පූර්ණයි. නමතන නපර අකුසලයක් විපාකදීමත් අලුත් අකුසලයන් සිදුකරගැනීමත් කියන ස්වභාවයන් 

නදකම තිනබනවා. නම් නදපාර්ශවනේම දුකට නහයේතුනවන්නන් ශීලනයන් ප්රමාදභාවයට පත්වීමයි. ඇතින්න 

නවඩිති බ අසරණ මනුෂ්යයා ශීලනයන් ප්රමාද භාවයට පත්ූ  නකනනක්. ඒ නිසාම ඔහු තුළ කළයුත්ත 

නනොකළයුත්ත කුමක්ද කියලා අවනබෝධයක් තිබිල නැහයැ. රුපයල් පන්දාහයකවත් වටිනාකමක් නැති 

නකනසල් වගාවක් උනදසා කල්ප ගණනාවක් නිරනේ දුක්විඳීමට සිදුවන කුරිරු සත්වඝාතන නදකක් 

සිදුකරගත්තා. නම් සත්ව ඝාතන නදක සිද්ධකරප අසරණ මනුෂ්යයා මැනරන නමොනහයොනත් තමන්නග් නලයින් 

උපන් දරුවා අමතක නවන්න පළුවන්. ඒත් නම් කුරිරු සත්ව ඝාතනය නම් මාරයා විසින්ම ඔහුට මතක් 

කරනදනවා. ඒ තරමට අකුසල් න ච්තනාව බලවත්. 

යම් අවසථ්ාවක් තිනබනවා සත්වඝාතන අකුසලය බලවත් නනොවන. පසුගිය සතිනේ දවසක භික්ෂුව 

ආරණයනේ පහයළ තිනබන කුටි නේළිනේ ආලින්දනේ තිබුණ නකොස්ස අතට ගත්තා ආලින්දය අතුගාන්න. 

නකොස්ස තිබුණ තැනින් ගන්නනකොට භික්ෂුව දැක්කා නකොස්ස යට දරණ ගසානගන සිටින සර්පනයක්. එම 

සත්වයා නපොළනව් සීතලත් නකොහුනගොනේ රස්නයටත් මැදිව දරණ ගසානගන සිටියා. භික්ෂුව අසල සිටි 

කැපකරු මහයත්මනයකුට කථාකරලා කීවා ‘මහයත්තනයෝ නමතන සර්පනයක් සිටිනවා එයාව කැලයට 

විසිකරන්න’ කියළා. එම කැපකරු සර්පයාව දැකලා කියනවා ‘හයාමුදුරුවනන් නම් සර්පය නම් ප්රනද්ශනේ 

ජීවත්වන විෂ්කුරු සර්ප විනශේෂ් වලින් එක සර්ප වර්ගයක්’ කියලා. කැපකරු භික්ෂුවට කීවා නම් සර්පයා 

ඉදිරියට පැනලා දෂ්්ට කරනවා ඒ නිසා මෑත්ව සිටින්න කියලා. දිග ලී නකෝටුවක් අරනගන සර්පයාව කැලයට 

විසිකළා. නකෝටුනවන් විසි කරන හයැම වතාවකම ඒ සර්පයා ඉදිරියට පනිනවා. ඒ එම සර්පයා සංසානරදි 

පහුණු කරප රවරය, නක්රෝධය, වයාපාදය. එම ගතිය එම සතාට අම්මා තාත්තානගන් ආව නනොනව්. එයාම 
සසර වඩප නදය. නම් සර්පයා විසි කරන ගමන් ආරක්ෂක අංශයට සම්බන්ධ නම් කැපකරු භික්ෂුවට කියනවා 

හයාමුදුරුවනන් මීට නපර නම් ස්ථානයට නුදුරින් නම් වර්ගනේම විෂ්කුරු සර්පයන් හයතර නදනනක් සිටියා. ඒ 

අය මම මරාදැම්මා කියලා. 
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භික්ෂුව දන්න තරමින් නමොහු සත්ව ඝාතන කරන නකනනක් නනොනව්. ඒ නිසා භික්ෂුව ඔහුනගන් ඇසුවා ඇයි 

ඔබ එම සර්පයන් මැරුනව් කියලා. එවිට ඔහු කියනවා නමහ වැඩසිටින ස්වාමීන් වහයන්නසේලාට, ගිහ 
පංවතුන්ට දෂ්්ට කරයි කියලා. ඒ අයට නරකක් නපරක් කරයි කියලයි මම ඒ සර්පයින්ව මැරුනව් කියලා. 

නම් සර්පයින්ව මැරුව නකනා නම් ආරණයනේ ජීවත්වන අනයක් නනොනව්. නමොහු අතින් සත්වඝාතනයක් 

සිද්ධනවනවා, සිල්පද බිනඳනවා නක්රෝධය, රවරය, වයාපාද සිතක් සකස් නවනවා. ඒ සිත සකස්වී 

අනිතයභාවයට පත්නවනනකොටම නහයෝ ඊට නපරාතුව රමත්රී සහයගත සිතකුත් සකස්නවනවා. ‘අනන් සව්ාමීන් 

වහයන්නසේලාට දෂ්්ටකරයි, උන්වහයන්නසේලා අපවත්නවයි, නරෝගීනවයි, ගිහපංවතුන්ලාට දෂ්්ටකරයි’….. 

බලන්න අර අකුසල් සත්වඝාතන සිතත් සම ම නමොහු තුළ බලවත් රමත්රී සහයගත සිතකුත් සකස්වුණා. 

නමන්න නමවැනි අවස්ථාවක අර සත්වඝාතන අකුසලනේ විපාකය හීනනවන්න පළුවන්. දැන් අප නැවතත් 

ඉකුත් සතිනේ පළූ  කථානව් මුලට යමු. එහ නමම පහයනළොස් හයැවිරිදි දරුවා නපර ජීවිතනේදී ප්රභූ පවුනල් 

අතවැසිනයක් නලස කැත්ත, පහය, උදැල්නල් වැඩකරමින් සිටින විට කැත්නතන් ගසා මරාදමන්නන් අහංසක 
ස්වභාවනේ සනතක්. ඔහුට ඕනතරම් අවස්ථාව තිනබන්න ඇති එම සතාව ම හයැර යන්න. එනහයම නැතිනම් 

නකෝටුවකින් අරනගන විසිකරන්න. එනහයත ඔහු තුළ සකස්ූ  සත්වඝාතන න ච්තනානව් බලවත්භාවය නිසා 

ඔහු මහයා අකුසලයක් සිදුකරගත්තා. මරණයට පත්නවන සතා නලොකු සනතක් වුවද කුඩා සනතක් වුවද 

මරණීය න ච්තනාව බලවත් නම් අකුසලය විපාකදීනම් ශක්තිය වැඩිනවනවා. ඒ නිසාමයි නපරභවනේ 

අහංසක සර්පයා කැත්නතන් කෑලි කපා මරාදැමීනම් අකුසල් විපාකය හයැටියට නම් ජීවිතනේදී එම දරුවා 

බසර්ථයක ගමන් කරමින් සිටියදී අනතුරට ලක්වී, ශරීරය බිඳී, අකාලනේ මිය යන්නට සිදුවන්නන්. නපර 
භවනේදී සර්පනයක් මරාදැමීනම් අකුසලය නම් තරම් භයානක නලස විපාක නද්නම් ඔබ නම් ගැන නහයොඳ 

අවනබෝධයකින් කටයුතු කරන්න ඕනන්. නමොකද සමාජනේ සමහයර පංවතුන්නග් මතයක් තිනබනවා 

කුහුඹුනවක්, මදුරුනවක් වනග් සනතක් මැරුණහයම, එම සතුනට නව්දනා දුන්නම එම ක්රියාවන් තමන්ට 
විපාකදීම පණිස සකස් නවන්නන නැහයැය කියලා. 

වියළි කලාපනේ ප්රනද්ශවල විශාල රංචු වශනයන් ගවයන් සිටිනවා. නම් ගවයන්නග් අයිතිය තහයවුරු කිරීම 

සඳහයා හයරක් හමිකරුනග් නම හයංව කගසා තිනබනවා. ගවයානග් නබල්ල ළඟින් පටන්නගන වලිගය ළ ට 

යනකම්ම පච්චලා, නලොකු අකුරු නකොටලා. නම්වා කරන මනුෂ්යයන්ට දැනනන්නන්වත් නැහයැ, තමානග් 
නමම ක්රියානවන් එම සතා අත්විඳින නව්දනාව. නමවැනි අකුසල් සිදුකරන අය අහයම්නබන් නහයෝ මනුෂ්ය 

ජීවිතයක් නැවත ලැබුනවොත් වතුර නක්තලය නපරළිලා, ගෑස් ටැංකිය පපරලා, නබෝම්බයකට පළිසස්ිලා මුළු 
ශරීරයම පච්චිච්ච ස්වභාවයට පත්නවනවා. ඒ දුනකන්ම මැරිලා නිරයන්ට වැනටනවා. සමහයරු තමා විසින්ම 

තමානග් ශරීරයට ගිනි තබානගන මියයන්නන් නමවැනි සත්ව හංසාවන් නිසා. 

පංවත් ඔබට, ඔබ නිසා, ඔබ අතින් සත්ව ඝාතනයක්, සත්ව හංසාවක් සිදුනව් යෑයි අනුමාන කරනවා නම් ඒ 

ස්ථානය, අවස්ථාව මගහයැර යන්න. සතා මදුරුනවක් වුවත් කමක් නැහයැ. ඔබ සවස අඳුර වැටීනගන එනනකොට 
එහ පහයළිනේ වාඩිනවලා සිටිනවා. එවැනි තැනකදී ඔබට මදුරුනවෝ දෂ්්ටකරන නිසා මදුරුනවෝ මරන්න 

සිද්ධනවනවා නම් ඔබ මදුරු ද රයක් පත්තුකර ගන්න. මදුරු දැලක් භාවිතයට ගන්න. එවැනි නදයක් 

කරන්න බැරිනම් එම ස්ථානය ම හයැර යන්න. මදුරුවාට පහයරදීනමන් ඔබ ලබන තාවකාලික ආශ්වාදනේ, 
දීර්ඝ කාලීන කටුක ආදීනවයක් තිනබන බව දකින්න. ඔබට පීඩා කරන නලොකු කුඩා කුමන වර්ගනේ සනතක් 

හයමුවුවද එම සතා මාරයා බව දැනගන්න. රූපය යම් තැනකද එතැන මාරයා ඇත කියලා නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරනවා. ඒ කියන්නන් එම සතා නිසා ඔබට කල්ප ගණනක දුකක් සතර 

අපානේ විඳින්න සිදුනවන්න පළුවන්. මාරයානගන් මිනදන්න, න නරන්න නන්ද ඔබ නම් හයැම පංකමක්ම 
කරන්නන්. එම නිසා තිරිසන් සත්ත්ව නව්ශනයන් ඔබ ඉදිරියට එන මාර උගුනලන් ඔබ න නරන්න. එම මාර 

උගුල ඔබ මගහයැර යන්න. එවිට ඔබ මගහයැර යන්නන් දුකයි. දුක මගහයැර යැමට දක්ෂ නකනාමයි කවදාහයරි 

දුක අවනබෝධ කරගන්නන්. නම් සඳහයා ඔබට ජවය ශක්තිය ලබානදන්නන් ශීලයයි. එනහයයින් ජීවිතය පරදුවට 

තබා සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න. ශීලය උනදසා පරදුවට තබන ඔන  ජීවිතයත් අනිතයයට අයිති නදයක්, දුකට 
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අයිති නදයක්. අනිතයයට, දුකට අයිති ඔන  ජීවිතය පරදුවට තබා ඔබ ආරක්ෂා කරගන්නා ශීලය අයිති දුකින් 

මිදීනම් මාර්ගයට. ඒ කියන්නන් සතර අපානයන් මිදීනම් ඒකායන මාර්ගයට. 

අතිසුන්දර වුවද අතිකටුක වුවද විවිධත්වනයන් ගහයන තිරිසන් නලෝකය නදස බලන්න. දිය නගොඩ නදනකහම 

ජීවත්නවන එම තිරිසන් නලෝකය යනු නපර ජීවිතනේදී ශිල්පද බිඳගත්තවුන්නග් නලෝකයයි. සිල්පද ගරු 

නනොකළ අයනග් නලෝකය වන තිරිසන් නලෝකනේ සුන්දරත්වය, විසිතුරුභාවය යනු නපර බවයන්හදී දන්දීනම් 
කුසල විපාකයයි. එහ කටුකභාවය යනු බිඳගත් සිල්පද වල අධිභාවයයි. විවිධත්වය යනු අකුසල් 

න ච්තනාවන්නග් සංකීර්ණ භාවයයි. 

බලන්න. ජීවිතය කියන්නන්, තිරිසන් සත්ත්ව ජීවිතයක් කියන්නන් නමොනතරම් මංමුලාවක්ද, ඇස් 
බැන්දුමක්ද කියලා. තියුණු අකුසල් විපාකයක් විසිතුරු දවටනයක ඔතලා තිනබනවා වනග් එයත් හයරියට 

ඔන  ප්රාණඝාතයට අනුබල නදන, සිල්පද බිඳගැනීමට අනුබල නදන සිත වනග්මයි. සිල්පද බිඳගැනීම තුළ 
සැපයක් ලබනවා. ඒ සැපය නමැති විසිතුරු දවටනය ඔතා ඇති අකුසල් විපාකය ඔබ දකින්නන් නැහයැ. ඒ 

තරමටම දවටනය විසිතුරුයි. 

පංවත් ඔබ ශීලයට ගරුනනොකරන සිතක්, ප්රාණ ඝාතයට, සත්ව හංසාවට අනුබල නදන සිතක් සකස් 

නවනනකොටම දකින්න සිතක් කියන්නන් දුකක්ය කියලා, දුකක් කියන්නන් සිතක්ය කියලා. එවිට එම සිත 
අනිතයනවලා යාවී. එනසේ නනොවුණනහයොත් එම කමටහයනම නිවීසැනසිල්නල් නැවත නැවත නමනනහ 

කරන්න. එනහයම නමනනහ කරනනකොට ඔන  සිනත් සමාධිමත් බවක් හයටගනීවී. ඒ ශීලනේ ආනිසංශයයි. 

නලෝකය දුක බව දකින ඇසයි. නම් සමාධිමත් සිත ඔබට සකස්වුනේ පැය ගණනාවක් එරමිනියා 

නගොතානගන භාවනා කරලා නනොනවයි. සිත නදස බලානගන හඳීනමනුයි. සකස්වන ප්රාණඝාතයට අනුබල 

නදන සිත, දුක පණිස නහයේතුනවන බව දැකලයි. ඒ දුකට උරුම සිත ඔබ නවතින් අතහයැනරනනකොට, ඒ සිත 
නැවත නැවත දුක බව නමනනහ කරන විට ශක්තිමත් වන ශීලය නිසාම සමාධිය සකස් වුණා. පංවත් ඔබ 

සමාධිය නසොයානගන යන්න අවශය නැහයැ. උතුම් ශීලනයන් ඔබ පරිපූර්ණ නවන්න. අවංක බවට පත්නවන්න. 

ඒ පරිපූර්ණ බව තුළම සමාධිය පහටනවා. 

භික්ෂුව නමහ සටහයන් කරන තරම් එය ඉක්මන් නනොවන්න පළුවන්. නමුත් ඔබ තුළ සංසාරික දුකින් 

අත්මිනදන්න අවංකවම උවමානව, වීර්යය තිනබනවා නම් ඔබට එය පහයසු නදයක් නව්වි. 

දැන් අප නැවතත් කථානව් මුලට යමු. ඉකුත් නකොටනසේ කථාකළ රිය අනතුරින් මියගිය 15 හයැවිරිදි දරුවා 

මියයැනමන් අනතුරුව ලැබූ ජීවිතය තමයි ළමා ස්වභාවනේ දිවය ජීවිතය. එම ළමා දිවය ජීවිතනයන් රුව, 
ස්වභාවය එම ලිපනේ මුලදී සටහයන් කළා. නමම දිවය සව්භාවය මනුෂ්ය නලෝකනේම යම් යම් නද්වල් 

උපාදානය කර ලබන දිවය ස්වභාවයක්. 15 හයැවිරිදි දරුනවක් නමවැනි අකාරුණික ආකාරයට මියයනනකොට 

ඔහුට බලවත් අකුසල් න ච්තනාවක් සකස්නවන්නන් නැහයැ. පහයත උදාහයරණනයන් ඔබට එය වටහයාගන්න 

පහයසුනව්වි. 

වැඩිහටි අනයකුට තවත් වැඩිහටි අනයක් පහයර නදනවා. පහයරදීමත් සම ම පහයරකෑමට ලක්නවන්නා තුළ 

නක්රෝධය, රවරය, ද්නව්ශය, පළිගැනීම…. නමවැනි අකුසල් සිත් රාශියක් සකස්නවනවා. එනහයත් නපොඩි 

ළමනයකුට පහයරක් ගැසුවනහයොත් එම දරුවා රිනදනවා කියලා බනේ කෑගසාවි, හයඬන්න පටන්ගනීවී. එතැනදී 
දරුවාට නබොනහයොම අසරණ අහංසක න ච්තනාවක් සකස්නවන්නන්. නම් රිය අනතුරින් මියයන දරුවාට 

අවසන් චුතිසිත නලස සකස්නවන්න ඇත්නත් නබොනහයොම අහංසක මධයසථ් සිතක්. ඒ නිසාම ඔහුට එම ළමා 

දිවය ස්වභාවය ලැනබන්නට ඇති. ඔහු එම දිවය ස්වභාවය තුළ සිටිමින්ම තමා නපර ජීවිතනේදී කැමති කළ 

නදමාපයන්, නිවස, අධයාපනය ලද පාසල, ඥාති මිත්රයින් තම දිවය සිතින් ස්පර්ශකරමින් සතුටුනවනවා ඇති. 
ආශ්වාදය ලබනවා ඇති. නදමාපයන් කරන පංකම් නදස බලා සතුටුනවනවා ඇති. ඔහු ස්වභාවයන් සම  

ගැනටනවාත් ඇති. නකනසේ වුවද, නම් හයදිසි රිය අනතුරින් මියගිය දරුවා වාසනාවන්ත දරුනවක්. නමොකද නම් 
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නමොනහයොනත් සතර අපායට වැනටන්නන් නැතිව නමවැනි දිවය සව්භාවයක් ලබාගැනීම භාගයයක්. හයැබැයි, 
වර්ණනා කළයුතු භාගයයක් නම් නනොනවයි. 

නම් සටහයන නමතැනින් නවත්වනවා. ජීවිත තුනක කථාවක් නමතැන තිනබනවා. නම් ජීවිත තුනක කථාව 

ඔබ ඔන  ජීවිතනේ යහයපත් උනදසා ගලපාගන්න. 

මල්, ගසව්ල තිබලා වැඩක් නැහයැ. ඒ මල් නනලලා බුදු සමිඳුට පූජා කරන්න. මල් පූජා කළාය කියලා එහ 

සැබෑ අර්ථය සිද්ධනවන්නන් නැහයැ. ඒ මල් පරනවන බව සිතලා, දැකලා එය අනිතය බව ඔන  ජීවිතයටත් 

ගලපාගන්න. ඉහයත සටහයනද ඔබ කියවලා එය ඔන  ජීවිතයට ගලපානගන එම කුසලය ‘බබා නදවියන්ටත්’ 
අනුනමෝදන් කරන්න. 
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11. හයැංගි හයැංගි නවස් බැන්දත් 
 

භික්ෂුව නම් ලිපය ලියන නමොනහයොනත් වැඩසිටින්නන් අනුරාධපර දිස්ත්රික්කනේ කැලෑබද ආරණයයක. විශාල 

කඳුවැටි කිහපයකින් වටව ඇති රමණිය බිමක්. උස් ගල් කන්නද් නැනගනහරට මුහුණලා භික්ෂුව වැඩසිටින 

කුටිය තිනබන්නන්. කඳුමුදුනන් සිට බලනනකොට කඳුපාමුල දර්ශනීය වැව, අතුරු කඳුවැටි, කුඹුරුයාය, අක්කර 

දසදහයස ් ගණනක විහදුන වනනපත, පක්ෂීන්, වන සතුන් සැබෑම ආරණයයක ලක්ෂණ සියල්ලම නමහ 

තිනබනවා. භික්ෂුව නම් ආසනය මත වාඩිනවලා නම් පරිසරය නදස බලනනකොට නමනහයම සිතුණා. නම් 

නමොනහයොනත් චමත්කාර ජනක පරිසරයක් නම් වටපටනව් තිබුණත් අතීතනේ නම් ස්ථානය මහයා කටුක 

කාන්තාරයක්ව තිනබන්නට ඇති. ජලනයන් පරී ඉතිරී ගිය මුහුදක්, ගංගාවක් නලස තිනබන්නට ඇති. සශ්රික 

නගරයක්ව තිනබන්නට ඇති. භූමිකම්පාවලින්, සුළි සුළංවලින් නපරළී විනාශවී ගිය බිමක්ව තිනබන්නට 

ඇති. සුසාන භූමියක්ව තිනබන්න ඇති. බුදුරජාණන් වහයන්නසේලා, රහයතන් වහයන්නසේලා වැඩ සිටි තැනක්ව 
තිනබන්ට ඇති. බලන්න අතීත රූපයන්නග් තිනබන විවිධත්වය. ඒ කියන්නන් අනිතයභාවය. ඒ වනග්මයි 

අනාගතනේ හයට ගත්තාූ  රූපයත්. වර්තමානය කියලා කියද්දීම ඒ වර්තමානය අතීතයට එකතුවී අහයවරයි. 

ඒ තරම්ම නව්ගනයන් නලෝකය නගවිල යනවා. නගවීයන නව්ගනයන්ම නලෝකය ලියලනවා. අනේ ජීවිතත් 

එනලසමයි. අද මනුෂ්යනයකුව සිටින නකනා නහයට නිරයට වැනටනවා, නදවිනයක් නවනවා, බ්රහයම්නයක් 

නවනවා, තිරිසනනක් නවනවා. එක තැනක් නගවීයනනකොට තව තැනක් දළුලනවා. නමන්න නම් විදියට 
මනුෂ්ය ජීවිතය නගවී ගිහන් නිරයට වැටුණ අවාසනාවන්තනයක් ගැන කථාවක් තමයි භික්ෂුව දැන් නමහ 

සටහයන් තබන්නන්. නම් කථාවත් ඔබට උතුම් ශීලනේ වටිනාකම කියානදන කථාවක් නව්වි. 

අද නලෝකය නසොයන්නන් සරල නද්වල්, පහයසු නද්වල්, ක්ෂණික නද්වල්. තරගකාරී නලෝකනේ අවිනව්කනයන් 

මිදී විනව්කය අත්කරගැනීම සඳහයායි නම් නද්වල් නලෝකය නසොයන්නන්. නම් ලබාගන්නා ූ  විනව්කය ඔවුන් 

නයොදන්නන් ජීවිතනේ නැවත අයිතිකරගන්නා ූ  අවිනව්කය උනදසාමයි. 

වාර්ෂිකව දන් නදන පංවතුන් ආරණයවලට එනවා. දානය ඉවරනවලා සමහයරක් පංවතුන් යන්නන් ‘අම්නමෝ 

නම් අවුරුද්නද දානන ඉවරයි’ එනහයම නැතිනම් හයත්දවනසේ, තුන්මානසේ, අවුරුද්නද් දානන ඉවරයි දැන් ඉතින් 
දාන ඕනන් නැහයැ කියලා. පසනළොසව්ක නපොනහයොය දවසට ශිල් සමාදන් වන සමහයරක් පංවතුන් හයවසට ශීලය 

පවාරණය කරලා පන්සනලන් පටනවන්නන් ‘අම්නමෝ ඒ බැඳීනමන් නිදහයස් වුණා’ය කියන සැහයැල්ලුනවන්. 

භාවනා වැඩසටහයනට සහයභාගී වන සමහයර පංවතුන් වැඩසටහයනින් නැගිට යන්නන් ‘නම් මානසට, නම් සතියට 

නම් නහයොඳටම ඇති’ය කියලා. පංවතුන්ලා දාන, ශිල, භාවනා කටයුතුවල නයනදන්නන් කවුරුහයරි තරහය නවයි, 
එයාව නමොනහයොතක් රවටලා යාළුකරගන්න ඕනන් කියන හයැඟීනමන් වනග්. කාවද නම් රවට්ටන්නන්. කවුද 

රවට්ටන්නන්. රැවනටන්නන් රැවනටන නමොනහයොතක් පාසා ඔබට මිතුරුනවන්නන් කවුරුන්ද? ඔබට මිතුරු 
නවන්නන් දුක. දුක උපද්දවන මාරයා. 

ධර්මය සරල කරන්න, ක්ෂණික කරන්න ගිහල්ලා දුක මිතුනරක් කරගන්නවා. ධර්මය කියන්නන් සරල 

කරන්න පළුවන් නදයක් නනොනව්. ධර්මය කියන්නන් අනිතයයි. කුමන අනිතය භාවයද? රූපනේ අනිතයයි. 
නමොකක්ද රූපනේ අනිතය භාවයට පත්වීනම් සව්භාවය. මස ්ඇසට නනොනපනනන ප්රඥානව් ඇනසන් පමණක් 

දකින ප්රනව්ශයයි. එය දකින මාර්ගය නලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් සම්මා සම්බුද්ධ 

ඥානනයන් අවනබෝධ කර ඔබට නද්ශනාකර තිනබනවා. එකම මාර්ගයයි ඇත්නත්. එහ නකටි මාර්ග, සරල 

මාර්ග, ක්ෂණික මාර්ග නැහයැ. ඔබ කවුරුන් නහයෝ නව්වා රූපය අනිතය භාවයට පත්නවන නව්ගය ප්රඥානවන් 

අවනබෝධ කර නගන රූපයට ඇති ජන්ද රාගනයන් මිනදන තැනදියි රූපය ඇසුරුනකොට සකසන්වන 

පංචඋපාදානස්කන්ධනේම යථා සව්භාවය ඔබ අවනබෝධ කර ගන්නන්. 

භික්ෂුව දැන් නමහ සටහයන් කරන කථාවට මුල පරණ පංවතාත් ධර්මය සරල මාර්ග ඔස්නසේ ජීවිතයට 

ගලපාගත් අනයක්. නම් ගලපා ගැනීම නිසා දුක ඔහුට මිතුරුවුණ හයැටියි නම් කථානව් අර්ථය පරාම 
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තිනබන්නන්. දුකට මිතුරුවී දුක් විඳින ඔහුට නම් කථාව දැන් වැඩක්, අර්ථයක් නැහයැ. ඔබ කැමති නම් ඔබ 
සතුටුනම් නම් කථාව ඔන  ජීවිතයට ගලපාගන්න. දුක නමැති පරම සතුරා ඔබ ඇසුනර්ම ඔබ තුළම සැ ව 

සිටින බව ඔබ දකින්න. ඔබ සමාදන් වන ශිලය සරල කරන, ක්ෂණික කරන, ශිල්පද සැහයැල්ලූ කරන සතුරා 
ඔබ තුළින් ඔබ හයඳුනාගන්න. ඔබව දුකට ඇදදමන පාපමිත්රනයක් නසේ ඔහුව බැහයැර කරන්න. රූපය 

අනිතයභාවයට පත්නවන නව්ගනයන්ම රූපය ඇසුරුනකොට සකස්නවන සිතද අනිතයභාවයට පත්නවනවා. 

නමහදී ඔබ දකින්නන් රූපනේ හයට ගැනීම සහය විනාශවීනම් ස්වභාවයයි. එවන් ප්රඥානව් ඇසින් පමණක් දැකිය 

හයැකි අති සියුම් ධර්මතාවයක් අප සරල කරන්න, ක්ෂණික කරන්න යනවා නම්, ඒ උත්සාහයනේ තරමටම අප 
තුළ නමෝහයයද තිනබන බව අප අවනබෝධ කරගත යුතුයි. නලෝකනේ නකටි කරන්න පළුවන් නදයක් අපට 

නැහයැ. ඒ තරම්ම නලෝකය නකටියි. ක්ෂණිකයි. ඒ නිසාමයි නම් නමොනහයොනත් මනුෂ්ය ජීවිතයක් ගතකරන 

නකනා මියනගොස ්ඊළ  තත්පරනේ, සංසක්ාර ධර්මයන් නහයේතුනවන් නිරනේ තිරිසනනක්ව උපත ලබන්නන්. 
නම් නමොනහයොනත් මනුෂ්ය ජීවිතයක් ගතකරන නකනා මියනගොස ්ඊළ  තත්පරනේ බ්රහය්ම නලෝකනේ උපත 

ලබන්නන්ත්…. 

නමයින් ඔබ නත්රුම් ගන්න රූපයත්, රූපයක් ඇසුරින් සකසව්න සිනත් ප්රනව්ගකාරී බවත්. අවිදයානව් මහයත 
නිසාම අප නම් ධර්මථාවයන් සරල කරන්නට යනවා. බුද්ධ වන්දනාව නකටි කරන්න යනවා. සිල්පදවල 

අර්ථය හීන කරන්න යනවා. දානය ක්ෂණික කරන්න යනවා. නමනසේ කිරීනමන් ඔබ ලබන විනව්කය, සැපය, 

ලාභය ‘බඩකට පරා’ අත්විඳින තවත් අවාසනාවන්ත මනුෂ්යයකුනග් කථාව දැන් සටහයන් තබනවා. 

නම් කථාවට සම්බන්ධ මහයත්මයා මියයනනකොට වයස අවුරුදු 80ක් විතර ඇති. ඔහු ජීවත්ූ  ගම් ප්රනද්ශනේ 

වැදගත් යෑයි සම්මත ජීවිතයක් ගතකරලා, විවාහයක දුවා දරුවන් සිටිය පනයක්. නමොහු මියයැමට නපර වසර 

5 ක පමණ කාලයක පටන් නරෝගීවයි සිටිනේ. අවසාන කාලනේ නලඩ ඇනඳේම පසුනවලා මියයනවා. සුපරුදු 

පරිදි දරුනවෝ ඥාතීන් එකතුනවලා ‘නබොනහයොම ජයට’ මරණනේ කටයුතු සිදුකරනවා. සැරසිලි, බැනර, 

ගුණකථන, වියහයදම් නබොනහයොමයි. දින හයනත්ම රාත්රී සතුටු සාද…. 

නම්වායින් අ කවක් පා කවක් නනොතිබුණ නිසයි ‘මරණය ජයට ගත්තාය’ කියලා සඳහයන් කනළේ. පාංශකූලය 
අවස්ථානව් ප්රනද්ශනේ නායක ස්වාමීන්වහයන්නසේලා කිහපනමක්ම මියගිය පංවතා ගැන නබොනහයොම වටිනා 

ගුණකථන, අනුශාසනා පැවැත් ූ වා. ඇත්නතන්ම ඒ මියගිය මහයත්මයානග් ජීවිතය නදස බලන ඕනෑම 
නකනනකුට ඔහු වැරදි කරප නකනනක්ය කියලා නපනනන්නන් නැහයැ. නම් සටහයන් කරන භික්ෂුවත් දැනනගන 

සිටිනේ නැහයැ, මියගිය මහයත්තයා වැරදි කරප නකනනක්ය කියලා. එදා අපට තිබුණු අවම අවනබෝධය තුළ 

අප හයැනමෝම එදා අවංකවම හතුවා මියගිය නකනා සුගතිගාමී උපතක් ලබන්නට ඇතිය කියන හයැඟීම. 

වර්තමානනේ ගිහ පැවිදි අප හයැනමෝම නමන්න නම් අවම අවනබෝධය තුළ හඳනගන තමයි හයැනමෝනගම ජීවිත 

නදස බලන්නන්. ඒ දැක්නමන් තමයි අප යමක් විග්රහය කරන්නන්. නම් කථානව් අග නකොටස ඔබ කියවනනකොට 

ඔබට දැනන්වී ධර්මනේත්, අධර්මනේත් පරතරය නකොපමණද කියලා. අනේ අවම දැනුනම්ත්, සැබෑම 
අවනබෝධනේත් පරතරය නකොපමණද කියලා. 

නමය ඔන  නහයෝ මනග් වරද නනොනවයි. අවනබෝධනේත් අනවනබෝධනේත් ඇති නවනසයි. අනේ තිනබන අවම 

දැනුම තුළ ඉඳනගනයි අප එදා නම් මරණය විග්රහය කනළේ. ඔහු සුගතිගාමී උපතක් ලබන්නට ඇතැයි අනුමාන 

කනළේ. නමුත් නමොහු මිය නගොස් වසර හයයකට පමණ පස්නසේ දවසක භික්ෂුව මියගිය පංවතාව සමාධිනේදී 

අරමුණු කර බලනවා. ඔහු කුමන ස්ථානයක නැවත උපත ලැබුවාද කියලා. නමය උතුම් සමාධිනේදියි 

දකින්නන් භික්ෂුවට දර්ශනය නවනවා ජලය පරුණු ස්ථානයක්. නම් ජලය කළුම කළු පාටයි. කළුය කියල 

කියන්නන් පැහයැපත්a කළු වර්ණයක් නනොනව්. ඔබ දැකලා තිනබනවානන් කුණු කාණු කුණු පල්නවලා ජලය 

පරුණාහයාම හයැනදන අප්රසන්න කළු පැහයැය. න නර් වැනව් ජලය පල්වුණාහයම තිනබන කළු පැහයැය. නමන්න 

නම් කුණු කළු පැහයැති ජල තටාකය ඔබ හතන්න යනමක් ගින්දනරන් රත්කරනවාය කියලා. එවිට නමොකද 

නවන්නන්. එම කුණු ජලය රත්නවනවා. තව තව උෂ්්ණත්වය වැඩිකරමින් ගින්දර වැඩිකර රත්කරන විට 

මුලින්ම ජලනයන් දුම් දමනවා. නදවනුව ජලය උතුරන විට කඩල ඇට තරමට බුබුළු දමනවා. තව තව එම 
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ජලය රත්කරන විට නනල්ලි නගඩි තරමට ජලනේ බුබුළු මතුනවනවා. තවත් ගින්දර දමලා රත්කරනවිට 

නදහනගඩි තරමට බුබුළු දමමින් ජලය නටනවා. තව තව කුණු ජලය රත්නවනවිට නබලිනගඩි තරමට බුබුළු 

දමමින් ජලය නටනවා. දැන් ඔබ මනසින් දකින්න, කුණු කළුපාට ජලතටාකයක් තිනබනවා. එය නබලි නගඩි 

තරමට බුබුළු දමමින් උතුරන නලෝදිය හයැලියක් වනග් නපනනනවා. නපර සදහයන් කළ මිය ගිය මහයත්මයාව 

අරමුණු කරනවිට භික්ෂුවට දකින්න ලැනබන දර්ශනයයි ඔය සඳහයන් කනළේ. ඒ කියන්නන් ඔහු නිරනේ 

පැනහයනවා. බලන්නනකෝ අනේ අවම දැනුමයි නලෝකාවනබෝධයයි අතර තිනබන පරතරය. අප සුගතියකට 

නයොමු කළ මනුෂ්යයා නිරනේ අන්ත දුකක් අත් විඳිනවා. 

නම් සිද්ධිය දැක්කට පස්නස භික්ෂුවට ප්රතයක්ෂ් වශනයන් විශ්වාසයි නම් ස්වභාවය ඇත්තය කියලා. මන්ද 

නමය උත්තරීතර සමාධිය තුළින් දකින්නා ූ  නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ ප්රතයක්ෂ් වශනයන් අවනබෝධ 

කර නද්ශනා කළ ධර්මතාවයක්. භික්ෂුවට අවශය වුණා නසොයාබලන්න මියගිය පංවතා ගිහ ජීවිතනේ 

ගතකරප සව්භාවය. ඔහුනග් සමාජයට ප්රකට ූ  ජීවන චර්යාවත්, සමාජයට ප්රකට නනොවුණ ජීවන චර්යාවත් 

ගැන නසොයල බැලුවා. භික්ෂුවට දැනගන්න ලැනබනවා ඉතාමත් සතය මාර්ගවලින් ඔහු තුළ පහයත සඳහයන් 

සමාජයට ප්රකට නනොූ  චර්යාවන් තිබුණ කියලා. ඒවායින් නම් බලවත් අකුසල විපාකයට නහයේතුවුණ වැරැදි 

කිහපයක්ම තිබුණා. කාමය වරදවා හයැසිරීම. එක් අවස්ථාවක නබොනහයෝම විකෘති කාම ආශාවක් නමොහුට 

තිබිල තිනබනවා. අප්රකටව නමොහු තුළ ඊර්ෂ්ාව, අනුන්නග් දියුණුවට ඇති අකමැත්තත් තිබිල තිනබනවා. ඒ 

නිසාම නමොහු යන්ත්ර මන්ත්ර, හයදිහූනියම් කරල තිනබනවා. නමන්න නම් කරුණු ටික ස්ථිඵර වශනයන්ම නමොහු 

තුළ තිබුණ බවට විශ්වාස කටයුතු මාර්ගවලින් දැන ගත්තාම නමොහු නම් නමොනහයොනත් නිරනේ නලෝදිය තුළ 

තැම්නබමින් විඳින දුක ගැන පදුම වුනේ නැහයැ. ඔබනග් පංවත් ජීවිතවලට ගලපාගන්න පැති කිහපයක් නමහ 

තිනබනවා. නමහ වඩාත්ම වැදගත් වන්නන් ප්රකට අප්රකට කියන කථාවයි. අද සමාජනේ හු නදනනක් 

සමාජය ඉදිරිනේ නහයොඳ වැඩ ප්රකටව කරනවා. නරක වැඩ අප්රසිද්ධිනේ කරනවා. බිරිඳත් සමග ප්රසිද්ධිනේ 

ආශ්රය කරනවා. බිරිඳ නනොවන කාන්තාවන් සමග අප්රසිද්ධිනේ ආශ්රය කරනවා. මඟුල් නගදර කෑම නම්සය 

ප්රධාන ශාලානව් තිනබනවා. අරක්කු නම්සය අප්රකට ශාලාවක තිනබනවා. බණ නගදර, පරිත් නගදර, දානන 

නගදර පංකම ප්රධාන ශාලානව් තිනබනවා. අරක්කු නබොන ඒවා කාමරනේ, පsළිකන්නන් අප්රකටව තිනබනවා. 
රැකියානවන් වැටුේ ගන්න එක විවෘතව කරනවා. අල්ලස් ගන්න එක අප්රකටව කරනවා. සිනා නවන එක 

ප්රකටව කරනවා. රවර කරන එක අප්රකටව කරනවා. අපට හයරි සතුටුයි නලෝකයානගන් වහයංනවලා 

වැරැද්දක් කලාය කියළා. කවුරුවත් දැක්නක නැහයැ බියනවන්න නදයක් නැහයැය කියලා. නම් මියගිය 

මහයත්මයාත් එනහයම හතප නකනනක්. ගිහ පංවතා ගැන පදුම නවන්න නදයක් නැහයැ. අනේ පංවත් සනහයෝදර 

සමහයරක් ස්වාමීන්වහයන්නසේලා පවා දහයවල් දානය ප්රකටව ගන්නවා. රාත්රියට සුළුනවන් යමක් අප්රකටව 

ගන්නවා, දකියි කියලා. කවුරු දකියි කියලද? නලෝකයා දකියි කියලා. අප නලෝකයාට බිය විය යුතු නැහයැ. 

අප බිය විය යුත්නත් ජූරියට……… 

කව්ද නම් ජූරිය? 
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12. බලන්න ඊර්ෂ්යානව් රවරනේ ර  
 

කාමනේ ආශ්වාදයට ඔබ තුළ ඇති කැමත්ත නිසා නහයේතුඵල ධර්මයන් අනුව සකස්නවන ජූරි සභිකයන් පස් 

නදනනක් සිටිනවා. නම් අය එකම නමොනහයොතක එක නේලිනේ ඉඳනගන ඉන්නන නැහයැ. එක් අනයක් 

නහයේතුනවනුයි අනනක් ජූරි සභිකයා සකස ් නවන්නන්. ඵලය සකස්නවනවිට නහයේතුව මැකිල යනවා. නම් 

ධර්මතාවය නැවත නැවත සිද්ධනවනවා. නම් ජූරි සභිකනයෝ පස්නදනා නවන කවුරුවත් නනොනව්. පස්ස, 

නව්දනා, සංඥා, සංස්කාර, විඤ්ඤාණ කියන පස් නදනයි. නම් පස්නදනාම බිහනවන්නන් රූපය නකනරහ ඔබ 

තුළ ඇති ජන්දරාගය නිසා. යම් රූපයක් ස්පර්ෂ්ය නිසා, ඔබ ප්රකටව නහයෝ අප්රකටව යම් විඳීමක් 

ඇතිකරගත්තානම් ඒ විඳීම නහයේතුනවන් සකස්නවන හයඳුනාගැනීමත්, න ච්තනාවත්, විඤ්ඤාණයත් අනුනනග් 

නදයක් නනොනව්. නහයේතුව තුළින්ම සකස ්කරගන්නා ධර්මතාවයන්. නම්වා අප්රසිද්ධිනේ කරන්න, ස වන්න 

බැහයැ. නමොකද? ස වන්න ස වන්න, අප්රසිද්ධිනේ වැරදි කරන්න, කරන්න ඔබ තුළ සකස්නවන 

නච ්තනාවන්නග් සව්භාවය බලවත් නවනවා. න ච්තනානව් ස්වභාවය නහයේතුනවනුයි විඤ්ඤාණය නමැති 

ඵලය සකසන්වන්නන්. මිය ගිය පංවත් මහයත්මනයක් අප්රකටව, අප්රසිද්ධිනේ කරන ලද බලවත් අකුසල් කර්ම 

නහයේතුනවන් සකස් වුණ බලවත් අකුසල් න ච්තනාවන් නිසයි ඊට අදාළව සකස්වුණ විඤ්ඤාණය නිරය වැනි 

අති භයානක උපතකට බැසගන්නන්. ඒ බැසගත් නමොනහයොනත් පටන් එම නිරි සතාට තම අධයාත්මික 

රූපයත්, බාහර රූපයත්, විඤ්ඤාණයත්, ස්පර්ශය නහයේතුනවන් නැවත නැවත සිත් සකස් නවනවා. දැන් ඔබට 

නහයොඳින් නත්රුම් යනවානන් නලෝකයට නහයොනරන් යමක් කළත් ධර්මයට නහයොනරන් යමක් කරන්න බැහයැය 

කියලා. සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය නලෝකනේ පැවතියත් එය අතුරුදහයන්ව ගියත් පංචඋපාදානස්කන්ධය 

කියන ධර්මය සත්වයා තුළ සකස්නවනවා. එය අවනබෝධකර ගන්නන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයකදි පමණයි. 

ඔබ සිතන්නවත් අකමැති කුරිරු නව්දනාවක් නිරනේ විඳින නම් නිරිසතා එම දුකට පත්ූ නව් ශීලය ආරක්ෂා 

නනොකර ගැනීනම් නහයේතුනවන්මයි. ඔබට වැටනහයනවාද උතුම් ශීලනේ ඇති වැදගත්කම. කඳුළ කියන්නන් 

ශිල්පදයක බිඳවැටීම. කඳුළ දැකලා දුක්නවලා ඵලක් නැහයැ. බිඳුන ශීලයයි ඔබ පරියම් කර ගත යුත්නත්. එවිට 

කඳුළු පසුබසීවි. 

භික්ෂුව නපර සටහයන් කළ ගිනියම් ූ  ජලනේ නැනගන්නා ූ  උතුරන ජල බුබුළු දකින විට, මතකයට නැනගන 

විට භික්ෂුවට මැවී නපනනන්නන් මනුෂ්යයානග් සහය අනනකුත් සත්වයින්නග් ඊර්ෂ්යාව නිසා, රවරය නක්රෝධය 

නිසා ඇතිනවන්නාූ  බිහසුණු, බියකරු, පපරණ ස්වභාවයයි. නම් අකුසල් මූලයන් නිසාමයි මනුෂ්යයා යන්ත්ර, 

මන්ත්ර, හයදි හූනියම් වැනි තිරස්චීන ධර්මයන් නවතට නයොමුනවන්නන්. අකුසල මූලයන් නහයොඳින් වැනඩන 

රසායනික නපොනහයොර නම්වා. අනුනනග් දියුණුව දකින්නට අකමැති නකනා අවසානනේදී තමන්නග් දියුණුව, 

සැපය කල්ප ගණනාවක් වලකාගන්නවා. අනුනට නිදහයනසේ හයැනදන්න නදන්න, වැනඩන්න නදන්න. ඒ නදස 

බලා සතුටු නවන්න. ඒ සතුට ඔන  සැපය උනදසාම නහයේතුනව්වි. 

එක මනුෂ්යනයක් ජීවත්වුණා නබොනහයෝම ඈත දුරබැහයැර ගම් ප්රනද්ශයක. සමාජනේ නහයොඳින් ජීවත් වන 

දරුමුණුපරන් ඇති තාත්තා නකනනක්. නමොහු මියයන විට අවුරුදු අනූවක් විතර ඇති. නමොහු නබොනහයෝම 

නහයොඳන් ගනම් ජීවත්වුණ නකනනක්. ගනම් පන්සලට උපකාර කළා, උදව්කළා. නමුත් නමොහුනග් අවාසනාවට 

නමොහු මියයාමට වසර තුනකට නපරාතුව නම් පද්ගලයා ගනම් පන්සල සමග කුමක් නහයෝ නහයේතුවක් නිසා 

අමනාප නවනවා. නහයේතුව කුමක්ද කියන්න භික්ෂුව දන්නන නැහයැ. එදා පටන් නම් වයසක මනුෂ්යයා නමොකද 

කරන්නන් හයාමුදුරුවන්ට බණිනවා. පන්සලට බණිනවා. හයාමුදුරුවන්ට එනරහව නපොලිසියට නබොරු පැමිණිලි 

කරනවා. පදුමාකාර රවරයක් ඇතිකරගත්තා. නම් රවරය, ඊර්ෂ්යාව නිසාම ඔහු ශීලනයන් පරිහුණා. එක 

ශිල්පදයක් ගිලිනහයනනකොට අනනක් ශිල්පදත් ගිලිනහයන්න පටන් ගත්තා. නම් නහයේතුව නිසාම වයස අවුරුදු 

අනූවක් වුනත් නමොහු තුළ කාම සිතුවිලි ඇතිවුණා. තමානග් වැඩිහටිබව නිසා තමානග් නදපතුළ ළ  වැඳ 

වැටුණ කාන්තාවකනග් පවා අතින් අල්ලන්නට තරම් නමොහු තුළ ශිල්පදවල හීනභාවයක් ඇතිවුනා. 
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ඊර්ෂ්යානවන් දැනවමින් සිටියදීම නමොහු මියයනවා. භික්ෂුව අරමුණු කර බලනවා උතුම් සමාධිය තුළදී නමොහු 

මරණින් පසු නකොනහයේ නැවත උපත ලැබුවද කියලා.භික්ෂුවට දර්ශණය නවන්නන් උතුම් සමාධිය තුළදී 

කිඹුනලකුනග් කුසක්. ඒ කියන්නන නමොහු කිඹුල් බිත්තරයක එනහයම නැතිනම් කිඹුල් කුසක ප්රතිසන්ධිය 

ලබලා. බලන්න සසර භයානකම. නම් තත්පරනේ මනුෂ්යනයක් වශනයන් සිටි නකනා ඊළ  නිනම්ශනේදී 

කිඹුල් කුසකට බැසගන්නවා. අසාධාරණයි කියන්න පළුවන්ද නලෝකධර්මය. එනහයම කියන්න බැහයැ. 

සාධාරණ තැන එයාට හමිකරදුන්නා. කිඹුලා කියන්නන් රවරනයන්ම, නක්රෝධනයන්ම පසුනවන නපරු 

සනතක්. නම් සතා දකින නකනා තුළ අපලක්, බියක්, තැතිගැනීමක් ඇතිනවනවා. නම් සතා සතුන් 

මරානගනමයි කන්නන්. තමානග් පැටවාත් තමා මරානගන කනවා. වර්ණය, හයැඩය, හයැසිරීම හයරි 

අප්රියජනකයි. 

භික්ෂුව එක අවස්ථාවක රුහුණු ප්රනද්ශනේ නපෞරාණික ආරණයයක වැඩසිටින විට එහ දැඩි නිය යක් 

පැවතියා. වැව් හනඳන කාලයට වැව්වල සිටින කිඹුලන් කැනල් ගල් ගුහයා තුළට ඇනදනවා දහයවල් කාලයට. 

රාත්රි කාලනේ කිඹුලන් ආහයාර නසොයානගන කැලනේ වැව් පටිවලට ඇවිදිනවා. භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිය 

නදොරකඩ බාග බිත්ති බැඳප ඉස්නතෝේපවක් තිනබනවා. දිනක් රාත්රි 12.00 පමණ එම කුටිය ඉදිරිපස කැලෑ 

ප්රනද්ශනයන් නව්ගවත් හයඬකින් සනතක් පඹිනවා ඇහුණා. භික්ෂුව මුලින්ම හතුනව් අලිනයක් නවන්න ඇතිය 

කියලා. නැවත නැවතත් නව්ගනයන් පඹීනම් හයඬ ඇසුණා. ඒත් සතා නේන්නන නැහයැ. පස්නස බලනවිට අඩි 

හයතක් පමණ දිග නහයොඳින් වැ කණු කිඹුනලක්. කුටිනේ ඉදිරිපස බාග බිත්ති සහත ඉසන්තෝේපව තුළට ඇවිල්ල 

යන්න බැරිව නක්න්තිනයන් පඹිනවා. පස්නස භික්ෂුව උගුර පාදනවිට කිඹුලා භාග බිත්තියට ශරීරය නකලින් 

කරලා බිත්තිය උඩින් කැලයට පැන්නා. නම් කිඹුලා කටින් පඹින නව්ගනයන්ම වලිගයනුත් ගහයනවා. 

කිඹුලානග් නපරුම ස්වභාවය භික්ෂුව දැක්නක් ඒ නවලානව්. පදුම රවරී, නක්රෝධ ස්වභාවයක් නම් සතා තුළ 

තිනබන්නන්. අප කියන්නන් සමහයර මිනිස්සු ඊරිසියානවන් පපරනවා කියලා. ඒ පපරීනම් උච්ජභාවය තමයි 

ඔය සතුන් තුළින් අප දකින්නන්. 

පංවත් ඔබ නහයොඳින් සිතන්න ඔබ ඊරිසියා සහයගත සිතක්, නක්රෝධ සිතක් සකස ්කරගන්නවා කියන්නන් නිරනේ 

ගිනියම් ජලනේ පැනහයන උපතක්, කිඹුල් කුලනේ සත්ව උපතක් ඔබ ප්රාර්ථනා කරනවා කියන එකයි. දැන් 

බලන්න වයස අවුරුදු අනූනව් මනුෂ්යයා පන්සලට රවරකරලා, හයාමුදුරුවන්ට රවරකරලා, ඊර්ෂ්යා කළා. 

එනහයම කළාය කියල පන්සලට හයාමුදුරුවන්ට අලාභයක් පා කවක් වුණාද? එක දශමයක අ කවක් පා කවක් ඒ 

අයට වුනේ නැහයැ. එතනකොට නම් පද්ගලයා කාටද රවරකරලා, ඊරිසියා කරලා තිනබන්නන්? තමාටමයි. 

එනහයමනම් ඔබ සිතන්න ඔන  සිනත් ඊර්ෂ්යාවක්, නක්රෝධයක් සකස ්නවනවා නම් එය ඔන  භව ගිණුනම් ඉතිරි 

කිරීම සඳහයාමයි. අනුන්නග් ගිණුම්වලට නම්වා බැරනවන්නන් නැහයැ. හයැබැයි තමන් අදක්ෂ නම් අනුන් නිසා 

තමනුත් දුකට වැනටන්න පළුවන්. පන්සලට, හයාමුදුරුවන්ට රවර කළා කියන්නන් නතරුවන්ට රවර කළා 

හයා සමානයි. ඒ අකුසල් සව්භාවය බලවත් නිසාමයි නමොහු ජීවිතය තුළදී කරනගන තිබූ කුසල් යටපත්වී ගිනේ. 

ඔහු තුළ සකස ්ූ  එක සිතක් නම් විනාශකාරී සිතුවිලි පරම්පරාවක් බවට පත්ූ නේ. ඒ නිසා රවරී සිතක්, 

ඊර්ෂ්යා සහයගත, නක්රෝධ සිතක් ඇතිවන සැනින්ම අවනබෝධනයන් එය සිඳ දමන්න. ඒවා අකුසල විතර්කයක් 

වශනයන් වැනඩන්න නදන්න එපා. 

නම් සටහයන පරාවටම මනුෂ්ය නලෝකනේ ජීවත් ූ  දීර්ඝායුෂ් ලබප මනුෂ්යයන් නදනදනනක් මරණින් මතු 

මනුෂ්ය භාවනයන් පහයළට වැටුණු සැටි ඔබට පසක් නවන්න ඇති. ශීලනයන් පරිහුණු මිනිස්සු දීර්ඝායුෂ් 

ලබන්නන් ඔවුන්නග් අවාසනාවට. නමොකද වැඩිපර ජීවත්වන නමොනහයොතක් පාසා ඔවුන් අතින් සිදුවන්නන් 

අකුසලයන්. එනහයයින් මද ආයුෂ් ඇති මිනිසුන් ක්රමානුකූලව බිහවන නලොවක ඔබ දීර්ඝායුෂ්නයන් උපරිම 

ඵලය නනලාගන්න. එය ඔබට කරගත හයැක්නක් වැඩිපර ජීවත්වන සෑම නිනම්ෂ්යකම ශීලනේ ශක්තිය ඔබනග් 

ජීවිතයට එකතුකර ගැනීනමනි. ශීලය නනොමැති ජීවිතයක මරණය දුකක් නිරතුරුවම නමනනහ කරන්න. 

ශිල්පද ගරුකරන සිතට ඔබ නමස්කාර කරන්න. මන්ද ඔබව දුනකන් මුදවන්නන් එම සිත වන නිසාය. ඔබ 
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කැපවීනමන් යුතුව දිවි පරදුවට තබා ආරක්ෂාකරගත යුත්නත් උපන් රටවත්, ජාතියවත්, ආගමවත් නනොනව්. 

සසරදුනකන් ඔබව මුදවන, ඊට මග විවරකරනදන, ශීල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට ඔබට දිරිනදන සිතයි. එයමයි 

ඔබට සැප පණිස නහයේතුනවන්නන්. ඉහයත මියගිය පංවතුන් නදනදනාම ජීවත්ව සිටියදී තම ගම් ප්රනද්ශවලදී 

උපන් රට නවනුනවන්, ජාතිය නවනුනවන්, ආගම නවනුනවන්, එහ ආරක්ෂාව නවනුනවන් නපළපාලි ගිය අය. 

ඒත් දැන් නමොන රටක්ද, ජාතියක්ද, ආගමක්ද එක් අනයක් නිරිසත්ව ජාතිනේ, අනනක් නකනා කිඹුල් ජාතිනේ. 

නම් නදනදනාටම රටක් ආගමක් නැහයැ. බලන්න සැපයක් නකොට අල්ලාගත් මුලාවක මහයත. දන් නදන පංවත් 

දායක පංවතුන් ආරණයවලට පැමිණියහයම, අනපන් අහයනවා ‘හයාමුදුරුවනන් නම් කැලයට නවලා නමොකද 

කරන්නන්’ කියලා. කැනල් නමොනව රකින්නද? ගමට නගරයට ගිහන් රට ජාතිය ආගම රකින්න කියලයි නම් 

කියන්නන්. පංවතුන් එනහයම කියනවිට සිහන් සිනාවක් මිස නවන නදයක් නම් පහයළ නවන්නන නැහයැ. 

ඇත්නතන්ම පංවතුනන් අප කැනල්ට නවලා රටත්, ජාතියත්, ආගමත් ආරක්ෂා කරන එක තමයි කරන්නන්. 

දිවිහමිනයන්ම. රට කියන්නන් ශීලය. ජාතිය කියන්නන් සමාධිය. ආගම කියන්නන් ප්රඥාව. නම් තුන 

ආරක්ෂාකර ගන්න ඕනෑම නකනනක් නැවත නනොඑන්නම නලෝකනයන් එනතරට යනවා. මීට වඩා 

ආරක්ෂාවක් නකොහන්ද? 

විනව්කීව සිතන්න. කලබල නවන්න එපා. දුකක්, දුකට නහයේතුවත්, දුනකන් මිදීමත් ඔබ තුළම නන්ද 

තිනයන්නන්. සිත නගොඩාක් දුර යන්න නදන්න එපා. දෑස් නදක පයානගන නාසය අගට ඔන  සිත නයොමු 

කරන්න. දැන් ඔබට දැනන්වි ජීවිතය කියන්නන් කුමක්ද කියලා. ජීවිතය අයිති කුමකටද කියලා. දැන් ඔබට 

නව්ගනයන් හුසම් ගන්න හනත්වි. ඔබ නව්ගවත් නවන්න එපා. ස්වභාවිකවම හුස්ම ගන්න. හුස්ම පටකරන්න. 

නහයොඳින් ඒ බව දකින්න. පංවත් ඔබට සමාදන්ූ  ශිල්පදයක් බිඳීමට කරුණු සකස්වුනණොත්, ඔන  සිතට 

ඊර්ෂ්යා සහයගත, රවරසහයගත සිතක් සකස් නවන බව දැනුනනොත් නමොනහයොතක් ආශ්වාස ප්රශ්වාස නදසට 

නහයොඳින් සිත නයොමුකරන්න. ඔන  සිත නිශ්චල නව්වි. දැන් ඔබට පළුවන් නහයොඳ නරක දකින්නට. කුසලය 

අකුසලය දකින්නට හයඳුනාගන්නට. ඔබ දුසිල්වත් වීනම් විපාකයන් දැක උපක්රමශිලී වන්න ශිල්පද ආරක්ෂා 

කරගැනීමට. සමහයර ගිහ පංවතුන් අපට හයමුවුණාම කියනවා ‘අනන් හයාමුදුරුවනන් ශිල්පද සියල්ලම 

රැකගන්න අපහයසුයිනන්. ශිල්පද එකක් නදකක් නම් බිනඳනවා’ කියලා. නම්ක හු  නදනනකුට තිනබන 

ප්රශ්නයක්. පංවත් ඔබ නකොනහයොම උත්සහය ගත්තත් ශිල්පදයක් බිනදන ස්වභාවයක් තිනබනවා නම් එය කර්ම 

විපාකයක් නිසා සිදුවන්නක්. නමතනදි ඔබ දුසශ්ිලභාවනේ විපාක දකිමින් ශිල්පද ආරක්ෂාකර ගැනීමට 

වීර්යවන්ත නවන්න ඕන. ඒ වනග්මයි ශීලනයන් ඔබ දුර්වලනම් ශිල්පද රැකීමට අපහයසුනම් ඔබ ශීලය 

ගරුකරන අයට ශිල්පද නහයොඳින් රකින අයට ගරුකරන්න පරුදුනවන්න ඕන. 

සමහයර පංවතුන් ඉන්නවා තමා ශිල්පද රකින්නන නැහයැ, නමුත් ශීලවන්තව ජීවත්නවන නකනාට අනගෞරව 

කරනවා, සිනානසනවා. අතීතනේ අප අතින් සිදුූ  නමවැනි පහයත් නපනළේ වැරදි නිසා තමයි ශිල්පද 

රැකගැනීමට සමහයරුනට අපහයසු නවන්නන්. තමාට ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට අපහයසුනම් අවම වශනයන් 

ශිල්පද ආරක්ෂාකරන අයට ගරුකරන්න පරුදු නවන්න. එයම ඔබට ආශිර්වාදයක් නව්වි, ශීලය තුළ 

පහටන්න. ඔබ තුළින් ශිල්පද ගිලිනහයනනකොට ඔනබන් ගිලිනහයන්නන් සුගතියයි. නම් කථානව් සඳහයන් කළ 

අවාසනාවන්ත මිනිසුන් නදනදනා දුගතියට වැටුනේ ඔවුන් අතින් ශීලය ගිලිහුණු නිසාමයි. නම් දුනකන් 

පරුණු කථාව ඔබ ඔන  සැපය පණිස නුවණින් ගලපාගන්න දක්ෂනවන්න. ඒ නමෝදුනකොට ගත් දක්ෂභාවය 

සතර අපානයන් මිදීම සඳහයාම නපරට රැනගන යන්න. නැවත නැවතත් නහයොඳින් අවධානය නයොමුකරන්න. 

ඉහයත කථානව් මනුෂ්යයින් නදනදනාම මරණින් පසු දුගතියට වැටුනේ කාමය වරදවා හයැසිරිනම් 

න ච්තනාවන් බලවත් වීම, එක නහයේතුවක් ූ  නිසාමය. තේපරයක ආශ්වාදයක් උනදසා කල්ප ගණනාවක් 

දුකට අතවනන නමවන් වැරදි ගැන ඔබ නහයොඳ අවධානනයන් පසු නවන්න. අකුසලයක් සිදුවන වැරදි කාම 

සිතුවිල්ලක් ඇතිවුනණොත් එය නිවා දමන්න. ඔබට පළුවන් බුදුගුණ සංඥාවක් සිතට ගන්න. රමත්රි 

සංඥාවක්, අසුභ සංඥාවක්, සතර අපාය නකනරහ බියක්……… එවැනි ධර්ම මනසිකාරයකට සිත නයොමු 

නනොවනවානම් නවනත් බාහර ක්රියාකාරී කමකට සිත නයොදවන්න. එවිට ඔබට දැනන්වි ඒ කාම සිතුවිල්ල 
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අනිතයවී යනවා. එතැන තිනබන්නන් විදර්ශනාව. චතුරාර්ය සතය ධර්මය. බලන්න සකස්ූ  එක සිතක් ඔබ 

අදක්ෂ වුවනහයොත් ඔබව සතර අපායටත් ඔබ දක්ෂ වුවනහයොත් ධර්මාවනබෝධය නදසටත් නයොමුකරනවා.  
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13. සත්තයි, ආනේ කිසිදවසක වරදින්නන් නැහයැ 
 

සිත නැවතිලා. ඇසට රූප නේනවා. කනට ශ ද ඇනසනවා. ඒත් ඒවා නිසා විතර්ක සකස් නවන්නන් නැහයැ. 

දැස් ඇරනගන සිටින්නන්. පරිසරය නපනනන්නන් නැවතිලා තිනයනවා වානග්. දැස් වසාගනිද්දී පරිසරය මැකී 

යනවා. එතැනදී හස් බවක් නපනනන්නන්. කාලය ගලානගන යනවා. සංසක්ාර නගවීනගන යනවා. වන 

නපනත් දැඩි නිහයඬතාවය නිහයඬ සිත තව තවත් නිවා දමනවා. අරමුණක් නැහයැ. බලානපොනරොත්තුවක් 

තිනබනවා. ඒ මරණය. කානග්වත් කැමැත්තට එය සිද්ධ නවන්නන් නැහයැ. අතීත සංස්කාර ශක්තිය මරණනේ 

ආධිපතයය දරානගන සිටින්නන්. එය ස්වාභාවික මරණයක් නවන්න පලුවන්. මරා දැමීමක් නවන්නත් 

පලුවන්. නකොනහයොම වුණත් නවන්න තිනයන නදයයි සිද්ධ නවන්නන්. මරණය අස්වාභාවික නවන්න නවන්න, 

මරණනේ සුන්දරත්වය වැඩි නවනවා. නමොකද, සංසක්ාරයන්නග් විෂ්ම, නගොරහයැඩිභාවයයි අත්දකින්නන්. 

සංසක්ාර කියන්නන් නබොනහයෝම සාධාරණ ධර්මතාවයක්. එයානගන් කාටවත් වරදක් නැහයැ. නහයොඳට නහයොඳයි. 

නරකට නරකයි. වඩාත්ම ශක්තිමත් කුසලය නහයෝ අකුසලය මතුනකොට ගන්නවා. 

පන්වත් ඔබ සිතන්නනකෝ, නම් ජීවිතනේදී මිච්ඡා ආජීවනේ නයනදන නකනනක් ඉන්නවා. ඔහුනග් වයාපාරය 

මත්වතුර නවළඳාම. නමොහු නබොනහයොම සුනඛෝපනභෝගී ජීවිතයක් ගත කරන්නන්. ආදායම දිනනන් දිනම ඉහයළ 

යනවා. නම් මහයතා දන් දීමත් කරනවා. නම් මහයතා මිය ගිහන් නැවත මනුෂ්යනයක්ව ඉපැදුනනොත්, ඔහු ලාබාල 

තරුණ වයනසේ පටන්. මත්වතුර ීමට ඇ බැහ නවනවා. මුළු ජීවිතයම මහයා න බද්නදක් නවනවා. ගිය 

ජීවිතනේදී අනුන් මත් කළාවු වරදට, සංසක්ාර නබොනහයොම සාධාරණව නිවැරදි නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව 

විපාකය සලස්වනවා. ඔහු ගිය ජීවිතනේදී කළාවු දන්දීම්වලට, රැකගත්තාවු ඉතිරි සිල්පදවලට මනුෂ්ය 

ජීවිතයක් ලබා දුන්නා. අනුන්ට මත්වතුර නවළඳාම් නකොට මත්කිරීම නහයේතුනවන් න බද්නදක් බවට පත්වුණා. 

පන්වත් ඔබත් විනව්කීව සිතන්න. සිත දිව්නවොත් නවතාගන්න පලුවන්ද? සසර ගැන බිය ඇතිකර ගන්න. 

බිය අබියස සිත තැන්පත් නව්වි. නැතිව සිත තැන්පත් කරන්න බැහයැ. මුහුදු රැළ වානග් බිනඳනවා. 

සකසන්වනවා. බැරි නදයක් නැහයැ වුවමනාවක් තිනයනවා නම්. වුවමනාව සකස්නකොට ගන්නන සසර බිය 

දැනුන නකනායි. ඔන  ජීවිතය තුළට මනසින් කිමිනදන්න. ඔබ නම් නමොනහයොනත් මිය ගිනයොත් නකබඳු 

උපතකට ඔබ වැනටයිද? උපාදානය නිසා…. භවය කුමක් නව්විද? සිතන්න. ශිල් පද බිඳුන ඒවා මතක් 

නවනවාද? නගෞරවනයන් රැකගත් සිල්පද මතක් නවනවාද? නලෝභ ද්නව්ෂ් නමෝහය අකුසලයන්නග් ස්වභාවය 

නකොනහයොමද? ලකුණු වැඩි සුගතියටද? දුගතියටද? පලුවන්ද ඔය රැකනගන සිටින ‘මනග් නගොඩ’ නමොනහයොතින් 

අතහයරින්න? මැනරනවා කියන්නන් හනා නවනවා කතා කරනවා, විහළු කරනවා වානග් නලනහයසි වැඩක් 

නනොනවයි. ඇලීම්, ගැටීම්, උනේක්ෂ්ාවන් සියල්ල අහමි නවන්නයි යන්නන්. නම්වානේ ග්රහයණනයන් බැහයැරව 

යන්නයි හයදන්නන්. අහමි නවන්නයි හයදන්නන්. භික්ෂුවට නම් නමොනහයොනත් මතක් නවනවා තනතුරක් අහමි ූ  

තැනකදී නද්ශපාලනඥයකුනග් දැසට කඳුළු නැඟී ආකාරය. ඒ කඳුළු උණුසුම් වුනේ තෘෂ්්ණානවන්. ඔහු 

තනතුරු දැරූ මනහයේශාකය කාලනේ නහයළු සතුටු කඳුළු උණුසුම් වුනේ තෘෂ්්ණානවන්මයි. එකම කඳුළ දුක 

සැප වශනයන් මහයා පරතරයකින් වර්ගීකරණය කරනවා. දුක සැප නදක සැම නමොනහයොතකදීම නදකක් 

වශනයන් ගත්ත අප කාලය ළ දී පරදිනවා. දැන් මහයලුයි. දැන් වයසයි. කාලය නව්ගනයන් ඉදිරියට යනවා. 

ඔබත් දුවනවා. නමුත් සැම නමොනහයොතකම කාලය නව්ගවත්. ඒ අනේ තෘෂ්්ණානව් බලවත් භාවය නිසා. නිශ්චිත 

ඉලක්කයකින් සෑහීමක් නැහයැ. ඒ නිසා සෑම නමොනහයොතකදීම අප කාලයට පරදිනවා. ඒ කියන්නන් කාලය 

මදිනවනවා. නැති නදයක් ඇතැයි කියලා ගත්නතොත්, අපට නසොයන්න නවනවා. නමුත් නවනහයස පමණයි. අප 

පරදිනවා. නමොකද? අප නැති නදයකුයි නසොයන්නන. ඵස්සය නහයේතුනවන් සකසන්වන සිතිවිලි අයානල් යන්න 

නදන්න එපා. ධර්මනේ ග්රහයණයට යටත් නකොට ගන්න. සිතනවා නම් නගොඩක් නද්වල් සිතන්න පලුවන්. ඒත් 

ඒ සිතිවිලි මට අයිති නැහයැ. මනග් සිතිවිලි මට අයිති නැති නම්, අනුන්නග් සිතිවිලි නකනසේ මට අයිති 

නවන්නද? එනහයම සිතනනකොට නලොකු නිදහයසක් දැනනනවා. එම නිදහයස ළ  ඔබ නවතින්න. එවිට ඔබට 
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දැනන්වි කාලය නව්ගනයන් ගලානගන යනවා. එනහයත් ඔබ නැවතිලා. ඔබ නැවතුන තැනදී කාලයට කරන්න 

නදයක් නැහයැ. නලෝකය දුවනවා. ඔබ නැවතිලා. සිතිවිලි නැවතුන තැනදී ඔබ නවතිනවා. ඒ කියන්නන් ඔබට 

නම් නව්ගය නවතාගන්න පලුවන්. 

අප නිදහයස විනව්කය උනදසා නකොපමණ නද්වල් කරනවාද? විනව්කය ගත කිරීම සඳහයා නකොතරම් වියදම් 

කරනවාද? නමුත් එක සිතිවිල්ලක් නවතා ගැනීම තුළ නමොන තරම් නිදහයසක් ලබන්න පළුවන්ද? අප 

විනව්කය කියලා නහයොඳට කාලා ීලා නිදානගන විනනෝද නවලා පංචනීවරණ තීව්ර නවලා. තව තවත් 

නකනළස්වළ සිරගත වීමකුයි කරගන්නන්. දුක නිසා සැප නසොයනවා. සැප නැවතත් දුකකටම ඇද දමනවා. 

ඒ නිසාමයි නැවත නැවත සැපය නසොයන්නන්. නැවත නැවත සැපය නසොයන්න නවන්නන්. 

අප නමොන නද් කරන්නනත් සැප බලානපොනරොත්තුව. දුකක් බලානපොනරොත්තුව අප කිසිවක් කරන්නන් නැහයැ. 

අප ගින්දරට අත දමන්නන් නැහයැ. අත පච්නචන දුක නිසා. සැප බලානපොනරොත්තුනවන් සියල්ල සිදු කළත් 

එහ ප්රතිඵලය දුකමයි. 

භික්ෂුව හයඳුනන එක් භික්ෂුවක් සිටිනවා. තෘෂ්්ණාව මරා දමලයි සිටින්නන්. උන්වහයන්නසේ සිතන කිසිම 

සිතිවිල්ලකින් දුකක් සකස් නවන්නන් නැහයැ. සැනසිල්ලක්මයි ලබන්නන්. ජීවිතය කියන්නන් හයරිම 

පරස්පරයක්. සැපය කියලා කුමක් ඇල්ලුවාද, කුමකට බැඳුනද, එතැන දුක් නගොඩක්. ඉතින් අනේ තිනබන 

විනශේෂ්ත්වය දුක බාහරට නපන්වන්න යන්නන් නැහයැ. සිනානවන්, කතානවන් දුක නහයොඳින් වසා ගන්නවා. 

එතැනදී ඉපැනදන්නන් තෘෂ්්ණාව දුක නිසා දුක වර්ධනය නවනවා. දුකට කියන තවත් නමක් කියන්න 

කිව්නවොත් භික්ෂුව කියන්නන් සැපය කියලයි. නමොකද එය ඒ තරමටම සමීපයි දුකට. ඇත්නත් ආශ්වාදයක 

නකටි පරතරය පමණමයි. ඒ පරතරය එක සිතිවිල්ලක පරතරය නවන්න පලුවන්. නමතැන දුක ගැන 

කතාකරන්නන් මනුෂ්ය නලෝකයට සානේක්ෂ්ව. දිවයතලවල සැපනේ ආශ්වාදය මනුෂ්ය නලෝකයට 

සානේක්ෂ්ව පන නිසා ඉතා ඉහයළයි. දුක සැප කියන්නන් අවසානයක් දකින්න පලුවන් සමීකරණයක් 

නනොනව්. ඔබ පැටනලන සංකීර්ණ සමීකරණයකි. 

දුක සැප කියන නදකම මිරිඟුවක් නම්, පංවත් ඔබ මුනවක් කියන අසරණ චරිතනයන් මිනදන්න. සරණක් 

ඇති පන්වනතක් නවන්න. සරණක් ඇති පද්ගලයා ඉන්නන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක පමණයි. ඔහු සරණ 

නකොට ගත් සද්ධර්මය ජීවිතයට දරානගනයි ජීවිතය නදස බලන්නන්. ඔහු මිරිඟුවත් යථාර්ථයත් නුවණින් 

හයඳුනා ගන්නවා. නබොරුවත් මුළාවත් පස්නසේ දුවන්නන් නැහයැ. ඇත්ත ඇති තැන නවතිනවා. දුක කියන 

කාරණයට ප්රතික්රියා දක්වනවා නවනුවට ඔහු දුක ඇතිවීමට නහයේතුවයි නසොයන්නන්. තෘෂ්්ණාව නිසාමයි 

අකුසල් රැසන්වන්නන කියලා ඔහු දකිනවා. ඔහු දුක ගැන සිතීම නවතා දසකුසල් ගැන සිතීමට පටන් 

ගන්නවා. දුකට අප හයැනමෝම අකැමැතියි. ඒ නිසයි අවම වශනයන් දුනකන් පලායන්න උත්සාහය ගන්නන්. 

දුනකන් පලා යන මනුෂ්යා අතිනර්ක දුක් සකස්නකොට ගන්නවා. දුක කියන්නන් අකුසල්වල ඵලයක් කියලා 

නත්රුම් නනොගන්නා නිසාම… 

නම් නලෝක ධාතුව තුළ අතිශය කෘරතර දුක් විඳින සත්ත්වයින් සිටිනවා. ඔවුන් සිටින්නන් අවීචිය කියන 

නිරනේ. ඔබත් මමත් අතීතනේ යම් දවසක නම් දුකත් විඳලා තිනයනවා. මනුෂ්යයා වැරදි කරන්නන් වැරැද්දට 

ධර්මානුකූලව ලැනබන දඬුවම් නනොදකින නිසාමයි. නම් නනොදන්නා භාවය ඇති කරන්නන් නමෝහයය විසින්. 

ධර්ම මාර්ගය තුළ නිවැරදිව දාන, ශීල භාවනා කටයුතු කරන ගිහ පන්වතුන් හයට රැකියා වයාපාර ආදිනේදී 

ප්රශ්න මතුනවනවා වැඩියි. නමය ධර්මනේ ආශ්චර්යයක් බව, තමන් ධර්ම මාර්ගනේ සිටින බවට තමන්ට 

ලැනබන සහයතිකයක් බව නත්රුම් ගත යුතුයි. ධර්මය තුළ හයැසිනරන නකොට ඔබ ඉදිරියට ප්රශ්න එන්නන් 

ධර්මය පැත්තට තව අඩියක් ඉදිරියට තබන්නටයි. නමුත් නම් තත්ත්වය නිවැරදිව හයඳුනා නනොගත් ශ්රද්ධාව 

අ ක පන්වතුන් නමතැනදී ධර්මය සමග කලකිනරනවා. ගැනටනවා. ධර්මය සැමවිටම සන්දිට්ඨික ගුණනයන් 

යුක්තයි. උත්සාහයනේ කැපවීනම් තරමට ප්රතිඵල ලබානදනවා. ඒ නිසා ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් කරන පන්වත් 

ඔබ හයැමවිටම නපරළුන එක නහයොඳයි කියලා දකින්න ඕනි. එනසේ දකිමින්මයි නිවැරදි පැත්තට නැවත 
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නපරලාගන්න ඕනි. නපරළීමත්, නැවත නිවැරදි පැත්තට හයරවා ගැනීමත් අතර ඇති වයායාමය ඔබ තුළ 

ඉන්ද්රිය ධර්මයන්නග් තීව්ර භාවයමයි සකස ් නකොට නදන්නන්. නගොඩනැනගනවාට වඩා වැනටනවාට ඔබ 

කැමැති නවන්න. නගොඩ නැනගන නදය වැනටන ස්වභාවනයන් යුක්ත බව එවිටයි නුවණින් දකින්නන්. ඒ 

දැකීමයි ධර්මය කියන්නන්. යමක් නුවණින් දකින පන්වතුන් තුළ ප්රඥාව නහයමිහට නමෝදු නවනවා. විදර්ශනාව 

ප්රගුණ කිරීම තුළින්මයි ඔබ එම ගුණය වඩාගත යුත්නත්. නමම සටහයන් තබන භික්ෂුව ප්රශ්න ගැටලු තුළින් 

ජීවිතය, ධර්මය දුටු නකනනක්. ප්රශ්න දැඩිව මතු වු නව්ලාවක භික්ෂුව ගිහ කාලනේ සිතා තිනබනවා ඇයි මම 

ඉපැදුනන් කියලා. එනසේ අතීතනේ සිතුනන් ධර්මය නනොදන්නාකම නිසාමයි. වර්තමානනේ නමතරම් සුන්දර 

ජීවිතයක උරුමය සැ විලා තිබුනේ ඒ අතීත අසුන්දර ජීවිතය තුළයි. ඒ අසුන්දර අතීත ජීවිත කතාව තුළ ඒ 

සෑම ප්රශ්නයක්ම භික්ෂුවනග් ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් නවනවා, අවාසානනේදී. ගිහ ජීවිතනේදී භික්ෂුවට ඉහයත 

ප්රශ්න නනොපැමිණියානම්, භික්ෂුව මීට වඩා නවනස් තැනක ඉන්න තිබුණා. නමුත් එය එනසේ නවන්න බැහයැ. 

සංසක්ාරයන් නිවැරදි තැනට ප්රශ්න මැදින් අවනබෝධය සකස් කරමින් රැනගන එනවා. එනහයම නම් 

භික්ෂුවනග් ගිහ ජීවිතනේදී ප්රශ්න ඇතිවුනන් නහයේතුවක් නිසාමයි. භික්ෂුවට නම් නමොනහයොනත් ඉන්න තැනට 

එන්න අවශය පාර කැපීම සඳහයාමයි. දැන් ඔබට අවශය පළිතුර පැහයැදිලිව තිනබනවා. ඔබ ඉදිරියට එන ප්රශ්න 

කැමැත්නතන් පළිගන්න කියලා භික්ෂුව කියන කාරණය ඔබට දැන් පැහයැදිලියි. ප්රශ්න හයා ගැනටන්න එපා. 

ප්රශ්න සුහයදව පළිගන්න. ප්රශ්න නිසා ඇතිවන අතුරු ඵලයන්ට සුහයදව ආචාර කරන්න. නම්වා ඔබ නසොයා 

එන්නන් නහයේතුවක් නිසාමයි. එම නිසා ඔබ නසොයා එන කිසිවක් ප්රතික්නෂ්ේප නනොකරන්න. ඔවුන් සතුරු 

නව්ශනයන් පැමිණියත් ඔබනග් මිතුරන් බව සිතන්න. දුක සහය සැප ඔබ අතීතනේ කළාවු සංස්කාරයන්නග් 

නිවුන් දරුවන්. 

ඔබ ඉදිරිනේ එන ප්රශ්න දුක් පීඩා නින්දා අපහයාස අතරින් ඒකට මුහුණ නදමින් සද්ධර්මය පැත්නතන්ම අඩියක් 

ඉදිරියට තබන්න ඔබ දක්ෂ් නවන්න. පන්වත් ඔබ යාචක මහයත්මනයක් නවලා මැනරන්න පලුවන්. ඒත් ඔබ 

හස ් අතින් නනොනව් මැනරන්නන්. සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්රඥා කියන ඉන්ද්රිය ධර්මයන් වඩානගනයි 

සුගතියට ගමන් කරන්නන්. ඒ ඉන්ද්රිය ධර්මයන්මයි මතු භවයක අනයෝමය ශක්තියක් වී නැඟී සිටින්නන් 

ධර්මාවනබෝධය පණිස. නවනස් වන නලෝකය ඉදිරිනේ ඔබ නනොනවනස්වන පද්ගලනයක් නවන්න. 

නනොනවනස් වන පද්ගලයා යනු ඇලීම් ගැටීම්වලින් නතොරව උනේක්ෂ්ාව තුළ ජීවත්නවන පද්ගලයායි. දැන් 

ඔබ තවදුරටත් මිරිඟුවක් පටුපස දුවන්නන් නැහයැ. නමොකද, ඔබ දැන් අසරණ පද්ගලනයක් නනොනව්. සරණ 

ඇති පන්වනතක්. 

නව්ලාව සවස 5.30 යි. පරිසරය ඉතා සීතලයි. නවනනත් සනතකුනග් නහයෝ ශ දයක් නැහයැ, කුරුල්ලන්නග් 

හයඬ මිසක්. දඩයම්කරුවන්නග් නසවනැලි කැලය තුළින් මැවී නනොනපනී යනවා. සතුන් නැත්නත් ඒ 

නහයේතුනවන්. නල් රසට මස ්රසට ගිජු නවච්ච මනුෂ්යනයෝ දඬුනල්න්, මුගටියන් සැපයක් හයැටියටයි දකින්නන්. 

මසට ඇති තෘෂ්්ණාව නිසා. මනුෂ්යයානග් දිවට දැනනන මස් රසය මගින් වනනේ සතුන්ව සීමා කරනවා. 

තනිනවච්චි වළිකුකුනලක් නිතරම කෑගසනවා ඇනසනවා. එයානග් වළිකුකුල් පවුලත් විනාශයට නගොදුරු 

නවලා. නලෝකය ඉපැනදනවා. මැනරනවා. මරප අය මැරුම් කනවා. අරුමයක් පදුමයක් නැහයැ. නමයයි 

නලෝකය. නලෝකය නලෝකනේ ස්වභාවනයන් ගලානගන යනවා. සංස්කාරනයෝ සංසක්ාරයන්නග් 

ස්වභාවනයන් දුකත් සැපත් ජීවිතයත් මරණයත් නබදා නදනවා. භික්ෂුව ලියනවා. පන්වත් ඔබ කියවනවා. 

භික්ෂුව ලියන්නන් අවනබෝධයකින්. පන්වත් ඔබ කියවන්නන් අවනබෝධය ලබාගන්න. පන්වත් ඔබ කියවන 

කරුණු නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් ධර්මය සමග නහයොඳින් ගළපන්න. ආර්ය අෂ්්ඨාංගික මාර්ගනේ 

ඵලයයි පන්වත් ඔබට නම් සටහයන් තබන්නන්. …………………… පංවතුනි .ප්රඥාව අවධිනකොට ගන්න.  
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14. නදමාපයන් නවනුනවන් දරුවන්ට දරුවන් නවනුනවන් නදමාපයන්ට 
 

නම් සටහයනන් තැනක සඳහයන් කළා, නම් නලෝකධාතුනව් කෲරතර දුක් විඳින සත්ත්වයන් පළිබඳව. 

ආනන්තරිය පාපකර්ම කියන බලවත් අකුසල් නහයේතුනවනුයි, අවීචි මහයා නිරනේ නිරිසතුන්නග් දුක නම් තරම් 

තියුණු. අවීචි මහයා නිරනේ දුක්විඳින එක නිරිසනතක් සිටිනවා. ඔහු නද්වදත්ත. අකුසලය, ජීවිතය නකොටගත් 

නකනනක්. ජීවිතය පළිගැනීම, ද්නව්ෂ්ය උනදසාම නමනහයයූ  නකනනක්. දුර නනොබලා, ළ  පමණක් බලප 

නකනනක්. අකුසල් සංසක්ාරයන්නග් උල්පතක්. ඒ උල්පනතන් නිරතුරුව දුක වැගිනරනවා. වැගිනරන්නන් 

ජලය, කඳුළු නනොනව් ගින්දරයි. එය නලෝකධාතුනව් අතිශය නව්දනාකාරී දුකක්. ඔබත්, මමත් දිවා රාත්රී 

නදනකහම නමනනහ කළ යුතුූ  දුකක්. නම් උතුම් නමොනහයොනත් සතර අපානයන් නනොමිදුනනහයොත් අපටත් 

අනාගතනේ උරුමූ  දුකක්. 

භික්ෂුවක්, උතුම් සාමාධිය තුළින් නද්වදත්තව අරමුණු නකොට බලනවා. නද්වදත්ත අවීචි මහය නිරනේ සිටයි 

භික්ෂුවට දර්ශනය නවන්නන්. නම් නිරිසතානග් නබල්නලන් ඉහයළ නකොටස් පමණයි, භික්ෂුවට නපනනන්නන්. 

හස මු ක ූ  මිනිස ්මුහුණක්. කිඹුල් කටක්. ඒ කියන්නන් කිඹුල් කටක් සහත මිනිස් මුහුණක්. මනුෂ්යානග් 

ස්වභාවනයන්ම සිටිනවා. අඩියක් පමණ දිග, අ ල් 8 ක් පමණ පළල කිඹුල් කටකුයි තිනබන්නන්. නම් 

නිරිසත්ත්වයා සෑම නිනම්ෂ්යකදීම ශරීරය තුළින් නැනගන නලොකු කළනගඩියක ප්රමාණනේ ගිනි ජාලාවක් 

කිඹුල් කනටන් පටකරනවා. අප නාසනයන් ශරීරය තුළට ගන්නා වාතය නැවත නාසනයන් පටකරනවා 

වානග්, නම් නිරිසතා කිඹුල් මුඛනයන් සෑම තත්පරයකදීම කළනගඩියක ප්රමාණනේ ගිනි ජාලාවක් පරිසරයට 

මුදා හයරිනවා. අප හුසම් රැල්ලක් ශරීරය තුළට ගන්න නකොට මුළු ශරීරයටම එය දැනනමින් ප්රනබෝධයට 

පත්නවනවා. එනමුත්, නම් නද්වදත්ත නිරිසතාට, අකුසලය තුළින් උපන්නාූ  ගිනි ජාලාව, ශරීර අභයන්තරය 

දවමින්, මුඛය ඇතුළතද පළිස්නසමිනුයි පටනවන්නන්. නමය නැවත නැවත සිද්ධ නවනවා, නකොටින්ම ඔහුනග් 

ප්රශ්වාසය සිදුනවනනන් ගිනි ජාලාවකින්. ගිනි ජාලාව මුඛනයන් පටනවන නමොනහයොනත් නම් නිරිසතා දැඩි 

මරණීය නව්දනාවකට පත්නවනවා. එය එම නිරිසතානග් මුහුනේ විදයමානනවන තියුණු ඉරියව්වලින් 

නහයොඳින් නපනනනවා. නම් නිරිසතාට කිඹුල් කටක් පහටා තිනබන්නන් වැඩි ගින්දර ප්රමාණයක් පටකිරීමට 

සහය, වැඩි අවකාශයක් මුඛය පළිසස්ීනම් නව්දනාව දැනනන්න. නමොහුට මනුෂ්යයකුට තරම් කුඩා කටක් 

තිබුණානම්, කුඩා ගින්දරක් තමයි පටනවන්නන්. පළිසන්සන්නන් කුඩා අවකාශයක්. අකුසලනේ බලවත් 

භාවය නිසා, වැඩිපරම වචනනයන් කරගත් අකුසල් නිසානදෝ, මුඛය වැඩි දුකක් විඳීමට අවශය හයැඩයට පහටා 

තිනයනවා. නමොහු ඈනුමක් අරින්න වානග් නව්දනානවන් කිඹුල්කට නහයොඳින් විවෘත කරනවා. ඒ එක්කම 

පටනවන්නන් ගින්දර ජාලාව. නද්වදත්ත නම් නමොනහයොනත්ත්, තවත් කල්ප ගණනාවකුත් නම් කෲරතර දුක 

විඳීවි. වාසනාවන්ත පරිසක් අතර ඉපැදුන අවාසනාවන්ත මනුෂ්යනයකි නද්වදත්ත. 

පන්වත් ඔබත්, ධර්මනේ සන්දිට්ඨික ගුණය පවතින නම් උතුම් අවස්ථානව් ඉපැදුන අවාසනාවන්තනයක් 

නවන්න එපා. නම් අවීචි මහය නිරයට අයත් අකුසල් වලින් එකක් තමයි නදමාපයන් මැරීම. මව්පයන් ඝාතනය 

නනොකළත්, වර්තමාන සමාජනේ නදමාපයන්ට මානසිකව මරණීය නව්දනාවන් නදනවා. මහයළු නිවාස, 

නදමාපයන් නනොසලකා හයැරීම, නසේවකයන් නලස වැඩ ගැනීම, සමාජය තුළ හු ක් සිද්ධ නවනවා. නම් 

අකුසල් අවීචි මහය නිරයට අයත් නැතිවුණාට, නම්වානේ විපාක නබොනහයොම බලවත්. මවනගන් ීප කිරි 

නවනුනවන් ඔබ මවට නපරළා කෘතනව්දී නනොවුණනහයොත් අනිවාර්යනයන්ම කිරි නවනුවට ගින්දර නබොන්න 

නවනවා. අම්මා නකනනකුනග් රුධිරය කිරි බවට පත්වුනේ, කරුණාව නිසාමයි. එවන් ‘කරුණාවක්’ ඔබ 

මහයලු මඩමක ගාල් කරනවා නම්, නනොසලකා හයරිනවා නම්, නසේවිකාවක් හයැටියට දකිනවා නම්, අම්මා 

තාත්තා පච්නචන නව්දනානව් දුක්ගිනි වලින් ඔබත් කවදාහයරි දවසක පච්නචනවාමයි. සංස්කාරනයෝ 

නබොනහයෝම බියකරු බව නැවත මතක් කරනවා. අඹුදරුවන් සමග පවුල් ජීවිතයක් ගතකරන ඔබ, අම්මා 

තාත්තාට දිය යුතු තැන, නකොතැනද කියලා සිතන්න යන්න එපා. ඔබ ඔය තැනට පැමිණිනේ අම්මා තාත්තා 
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නිසා කියලා හතන්න දක්ෂ් නවන්න. අම්මා නකනනක්, තාත්තා නකනනක් කියන්නන් ඉල්ලමක්. ඔබනග් 

සැපයට අවශය කළමනා ලබානදන ඉල්ලමක්. ඔබ දක්ෂ් නවන්න ඒ ඉල්ලම සුවනසේ ගරමින්, භවනේ සැපයට 

අවශය කලමනා එකතුකර ගන්න. වැඩිකාලයක් ඒ ඉල්ලම පවතින්නන් නැහයැ. එය මැරිලා යනවා. ඒ නිසා 

ඔබ ඉක්මන් නවන්න. ඔතැනයි සැබෑම සැපය උපදවන මැණික් දියමන්ති තිනයන්නන්. අප මහයනපොළව 

හයාරලා මැණික් පතලක් බැස්නසොත්, සැම නමොනහයොතකම දුකමයි සකස් නවන්නන. මැණික් ලැනබන්න 

ලැනබන්න තෘෂ්්ණාව සහය බියමයි සකස් නවන්නන. සතර අපායට යන මාර්ගයයි සකස් නවන්නන. ඒත් අම්මා 

තාත්තා කියන ඉල්ලම ගරන්න ගරන්න පන සහය කුසලයමයි සකස් නවන්නන. මව්පය උපස්ථානය තුළ නම් 

නලෝකධාතුනව් ඉහයළම නලෞකික සැපය වන ශක්රයා වීනම් අවස්ථාව සැ වී තිනබන බව නලොව්තුරා 

බුදුරජානන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරනවා. 

අම්මා තාත්තාට බැරි අවස්ථාවක් පැමිණිනයොත්, ඒ නදමාපයන්නග් අසූචි මුත්රා ටිකක් ඔන  දෑනත් 

නනොගෑවුනණොත්, ඔබ අම්මා තාත්තාට ණය නනොූ  දරුනවක් නවන්නන් නැහයැ. අම්මා තාත්තා නමැති මැණික් 

ඉල්ලම හයඳුනා නනොගත් අන්ධනයක් නවනවා ඔබ. එවැනි අන්ධ භාවයට පත්ූ  දරුවන්නග් නදමාපයන් තමයි 

වැඩිහටි නිවාසවල සිටින්නන්. අම්මා නකනනකුනග් අසූචි මුත්රා කියන්නන් ඉතා සුන්දර නදයක්. ඒ අසූචිවල, 

මුත්රාවල ඔබව ශක්ර නදවියා බවට පත්කිරීමට අවශය කුසල් සැ විලා තිනබනවා. භවනේ සැප නමැති මැණික් 

නසොයන්නා, අම්මා තාත්තා නමැති ඉල්ලම සුවනසේ ගරා ගන්නවා. නම් භික්ෂුව ගිහ කාලනේදී, අම්මා කියන 

ඉල්ලනමන් ඇතිතාක් මැණික් ගරාගත් දරුනවකි. අම්මා නැමැති ඉල්ලනමන් ගරාගත් කුසල් ශක්තිය තමයි, 

අනයෝමය ශක්තියක් නවමින්, භික්ෂුව නම් නමොනහයොනත් ඉන්නා තැනට ඔසවා තබන්නට මාර්ගය ූ නේ. ඒ 

නිසයි අත්දැකීනමන්ම කීනව් අම්මානග් අසූචී මුත්රා, හයරිම සුන්දරයි ආශ්වාදනීයයි කියලා. ඒ සුන්දරත්වයයි 

ධර්මනේ සැබෑ සුන්දරත්වයට අවශය කුසල් සංසක්ාර නමෝදුකර දුන්නන. නම් දෑත් වල අම්මානග් මුත්ර බැරල් 

ගණනක් තැවරිලා ඇති. අම්මානග් මුත්ර අසූචී තැවැරුණු නරදි ‘අප්රමාණ ප්රමාණයක්’ නම් දෑත් වලින් පරිසිදු 

නකොට ඇති. ඒ දෑත් වලින්මයි, ඔබට නම් සටහයන් ලියන්නන්. ඒ නිසාමයි නම් සටහයන් පංවත් ඔබට අර්ථවත් 

යෑයි හයැඟුනා නම් අර්ථවත් ූ නේ. සුන්දර යෑයි හයැඟුනා නම් සුන්දර වුනේ. 

නම්වා නහයේතු ඵල ධර්මයන්. අම්මානග් ජීවිතය දුනකන් හීන නකොට ජීවත් කිරීම තුළින්, ලබාගත් ජීවිතනේ 

සුන්දර අසිරියයි, භික්ෂුව නම් නමොනහයොනත් අත්විඳින්නන්. භික්ෂුව අතීතනේදී අම්මා නමැති කුසල් ඉල්ලම 

සුවනසේ ගරා ගත්නත් සක්නදව් සැප. සක්විති රජ සැප, බලානපොනරොත්තුනවන් නනොනව්. තවත් නම් භවනේ 

මව්කුසක ප්රතිසන්ධිය එපාය කියන බලානපොනරොත්තුනවන්මයි. අම්මා කියන්නන් නමවැනි දුකක් නම්, තවත් 

එවැනි අම්මා නකනනක් එපාය කියන බලානපොනරොත්තුනවන්. අම්මා තුළින්මයි අම්මා කවුද යන්න 

ධර්මානුකූලව විනිවිද දකින්න පළුවන් වුනේ. ‘අම්මා’ කියන රූපය, ගුණය නකනරහ ඇතිනකොටගත් 

ආශ්වාදය නහයේතුනවන් මතුවුණාූ , ආදීනවය දෑසින් දකිමින්ය, දැතින් ස්පර්ශ කරමින්ය, අම්මා ගැන 

නිස්සරණ සිතිවිලි සකස ් නකොට ගත්නත්. අම්මානග් ජීවිතය කමටහයනක් කරගත්තා වනග්ම, ඇයට 

මතක්නකොට දුන්නන්, ‘අම්නම, ඔය ඇස අනිතයයයි’ කියලා, ‘අතීතනේ ඔයාට තිබුණ ලස්සන සුන්දර රූපය 

වැහයැරිලා, නරෝගී නවලා, අසරණ නවලා….’ කියන කාරණයයි. අනිතය සංඥාවන් වැනඩන දිශාවටයි සියල්ල 

කියා දුන්නන්. ඇය නබොනහයොම සාවධානව අසානගන සිටියා. දරුනවක් වශනයන්, මවක් නපූ  කිරිවල 

වටිනාකම නගවා හයමාර කළා, අම්මා ජීවත්ව සිටියදීම. මවට තිබූ ණයකාරත්වනයන් මිනදන නකොට, 

අනයෝමය ශක්තියක් නලසින් ජීවිතය තුළින් ධර්මය නමෝදු නවන්න පටන් ගත්තා. අම්මා කියන අර්ථයට 

නමොන තරම් නදයක් කරන්න පළුවන්ද? නම් ජීවිතනේදී ඔන  සතුට ඔන  අම්මා තාත්තා උනදසා කැප 

කරන්න. ඔවුන් සතුටු නවනවා දකිමින් ඔබ ජීවත් නවන්න. මනග් අම්මා නරෝගීභාවය නිසා කනස්සල්නලන් 

නව්දනානවන් පසුනවන නව්ලාවන්හදී මම කනළේ නපොඩි දරුවකු නලසින් ඇනග් පයයුරු වලින් කිරි උරා ී මයි. 

ඔබට එකපාරටම නම් නදය අදහයගන්නට, සිතාගන්නට බැරිනව්වි. ඒත් එනහයම කිරීමට නහයේතුව ඇයි කියා 

කියන්නම්. 
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ඒ පයවුරුවල කිරි තිබුනේ නැහයැ. ඒවා වැහයැරිලා, වනයෝවෘධ නවලා, අසරණ නවලා තිබුණා. ඒත් මට අපලක් 

දැනුනේ නැහයැ. ඇය පරා හයත් වසරක් අංශභාගය නරෝගනයන් නපනළමින් සිටියා. ඇයට වචන කතාකිරීමට, 

ඇවිදීමට පළුවන් කමක් තිබුනේ නැහයැ. ඒත් ඇය නිහයඬව, ඇයනග් ජීවිතය අනිතයභාවයට පත්කරවමින්, 

මට අනිතයනේ අර්ථය, ඇනග් ජීවිතය තුළින්ම කියා දුන්නා. නමවන් ගුණයක් හයඬනවා දකින්න, දැස්වල 

කඳුළු තිනබනවා දකින්න මම කැමැති වුනේ නැහයැ. මට අවශය වුනේ ඇයව හනස්සන්නයි. ඒකයි මට 

අවුරුදු 40 වයනසේදී මම ඇයනග් පයයුරුවලින් කිරි උරානබොමින් ඇයව හනැස්සුනව්. මම නපොඩි දරුවකු බවට 

පත්නවමින්, තවමත් සිටින්නන් එදා ඈ වටා කිරි සුවඳට දැවටුනු පංචි පතුම බව දැනනන්නට සලස්වමින් 

ඇයව සතුටට පත්කළා. පංචි වයනසේදී මා ඇනගන් ඈත් නනොවී ඈ ළ ම රැඳුනන් යම්නසේද, දැනුත් ඇනගන් 

ඈත්ව නැති බව, ඇයව ඈත් කර නනොමැති බව මම ඇයට හයැන න්න සැලැස්සුනව් එනහයමයි. අම්මා 

දරුවකුනග් හයැසිරීනමන් තුටුවන්නන් නකොනහයොමද කියන ඉව මට තිබුණා. අම්මාව සතුටට පත්කළාූ , ඇයට 

නදෝමනස්ස සහයගත සිතක් නැනගනු නවනුවට ඇයව සිනහයගැන්ූ  කුසලයයි මා නම් නමොනහයොනත් සතුටින් 

නගවන්නන්. 

අම්මානග් කඳුළක මහයා වටිනාකමක් තිනබනවා. අම්මානගන් බිව් කිරි උගුරක යම් නසේ මනුෂ්යත්වයක් කැටිවී 

තිබුණාද, අම්මානග් කඳුළුත් මනුෂ්යත්වනයන්මයි ඉපැදිලා තිනයන්නන. අම්මා නකනනක් හයඬනවා 

කියන්නන්, මනුෂ්යත්වය හයඬනවා කියන කාරණයයි. ඒ නිසා අම්මානග් දැස්වලට කඳුළක් උනන්න මම 

ඉඩදුන්නන් නැහයැ, කවදාවත් දන්නා තරමින්. මට මතකයි අම්මා මියයාමට අවුරුදු හයතකට නපරාතුව දිනයක, 

රාත්රී නරෝහයනල් දැඩි සත්කාර ඒකකනේ රවදය මහයත්වරුන් ප්රකාශ කළා, ‘නරෝගියානග් හයෘද ස්පන්දනය ඉතා 

දුර්වලයි. තව නමොනහයොතකින් අම්මා මියයයි. ඒ නිසා අනනක් දරුවන්ට අවශය නම් බලලා යන්න කියන්න’ 

කියලා. මට මතකයි, එදා මුළු රාත්රියම දැඩි සත්කාර ඒකකනේ ආලින්දනේ පටුවක් මත වාඩිවී මම සතය 

ක්රියාවක් සිදුකළා. සංසාරනේ නමනතක් පැමිණි ගමනන්දී මා කළා ූ  කුසල්වල බලනයන්, නම් ජීවිතනේදී මා 

සිදුකර ගන්නා ූ  කුසල්වල බලනයන්, මා අනාගතනේදී කිරීමට බලානපොනරොත්තු නවන්නාූ  කුසල්වල 

බලනයන්, අම්මාට ජීවිතය ලැන වා කියලා. ‘ඒ කුසල් කිසිවක් මට එපා, ඒවා අම්මාටම අයිති නව්වා’ කියලා. 

නවන කරන්න නදයක්, කියන්න නදයක් තිබුනේ නැහයැ. දැඩි සත්කාර ඒකකනේ මවට සවිකර තිබූ හයෘද 

ස්පන්දන යන්ත්රය දැඩි අක්රමවත් ආකාරයකටයි සටහයන් නිකුත් කනළේ. මරණය නපනි නපනී අම්මාට ජීවිතය 

ලැබුණා. නමුත් අංශභාග නරෝගිනයක් හයැටියට දරුනවක් හයැටියට සතය ක්රියා කළ නිසා නනොනව් ඇයට ජීවිතය 

ලැබුනේ. එය ඇයනග් සංස්කාර වල ස්වභාවයයි. එම නදය එනහයම නවන්න තිබුණා. මන්ද, මනග් කුසල් 

සංසක්ාර වල බලවත් භාවය නිසා. එදා පටන් වසර හයතක් පමණ ඇය මට කමටහයනක් වුණා, වර්තමානනේ 

භික්ෂුව සිටින තැනට එන්න. මට හයැම නව්ලාවකම දකින්න දක්ෂ්භාවය තිබුණා, අම්මා නලඩවුනේ මා 

උනදසාමයි කියලා. නමොකද, අම්මා නිනරෝගිව ගතකල වසර හයැට හයතනර්දීම. ඇනගන් මම ඉනගන ගත්නක් 

නලෝකය ගැන, ජීවිතය ගැන පමණයි. එනහයත් අම්මා නරෝගීව සිටි හයත් වසර තුළ මම ඇයනගන් ඉනගන 

ගත්නත්, ධර්මය ගැන. අනිතය ගැන. නම් කාරණය සටහයන් කිරීම තුළින් භික්ෂුව පන්වතුන් හයට කියන්න 

උත්සාහය කරන්නන්, ජීවිතය ඉදිරියට පැමිනණන නහයොඳ නරක නදකම සමසිතින් පළිනගන ඒවා නිසා 

පැමිනණන අභිනයෝග ජයග්රහයණය උනදසාම නයොමුකරන්න, දක්ෂ් නවන්න කියලයි. 

අම්මා සතුටින් තියලා අම්මා සිනහයනවනනකොට, ඒ සිනහයව මම දැක්නක් මල් වැස්සක් වානග්. ඒ මල් වැස්සට 

මනග් සිතිවිලි නතනමද්දී, පදුමාකාර මනුෂ්යත්වයකින් මනග් ජීවිතය පරුණා. ඒ මනුෂ්යත්වය පරවාගත් 

සිතින් නලෝකය නදස බලනනකොට, මම නලෝකයාව දැක්නක් දැඩි අසරණභාවයකින්. නම් අසරණභාවය මා 

තුළ දැඩි බියක් ඇතිකළා. ඒ බිය තමයි ගිහ ජීවිතනයන් මාව දුරස්කනළේ. නලෝකනයන් ඈත් කනළේ. මම 

සරණක් නසොයා යැමට නපළඹ ූ නේ, මනග් ධර්ම ගමනට ආශිර්වාදයක් ූ නේ අම්මානග් මුවින් නික්මුණු ඒ 

මල් වැස්සමයි, 



47 
 

අම්මාට මා ආදරය කරුණාව දැක් ූ නේ අම්මා නමැති අර්ථය නකනරහ ඇති බැඳීමකින් උපාදානයකින් 

නනොව, ‘අම්මා’ කියන අර්ථය නකනරහ ඇති මනග් තෘෂ්්ණාව ක්ෂ්ය කර ගැනීම පණිසමයි, ලාභ සත්කාර 

වලින් නතොරව ඒ ඉල්ලම ගරා ගත්නත්. අම්මානග් කය නදස අනිතය සංඥානවන් බැලුවා, එම කය නව්ගනයන් 

ජරා, වයාධි, වලට පත්ව අවසානයක් කරා ගිනේ නැහයැ. මන්ද, ඇයනග් අකුසල් සංසක්ාර වල විපාක නගවීමට 

කාලය ලබාදීමට. අම්මා නමැති අර්ථයද දරුවා නමැති අර්ථයද අපව නලෝකයට බැඳ තබන මහයා කාම 

වස්තුවක් බවට වන අවනබෝධයත්, අවනබෝධනයන්ම ඉන් කලකිනරන මාර්ගයත් අම්මා තුළ සැ වී තිබිණ. 

අම්මා යන අර්ථය දරුවාටද, දරුවා යන අර්ථය අම්මාටද, දුකක්ම බව අම්මා තුළින්මයි දැක්නක. ඇය තුළින් 

මා දැක්නක් ජීවත් වීමට ඇති ආසාව නනොව, ජීවිතනයන් මිනදන්න ඇති කැමැත්තයි. නරෝගී අම්මා තුළ සැ වි 

තිී, උපස්ථානය නිසාම මට එය හයමුවිය. එය මව්පය උපස්ථානනේ අග්රම ඵලයයි. අම්මානග් ඇතිවීමත් 

අම්මානග් නැතිවීමත්, තෘෂ්්ණාව නිසාම හයටනගන, තෘෂ්්ණාව ක්ෂ්ය කර ගැනීනම් ආර්ය අෂ්්ඨාංගික මාර්ගය 

තුළින්ම දැකගත්තා. අම්මා නකනරහ ඇති තෘෂ්්ණානවන් මිනදන ස්වභාවය අම්මා තුළිsන්ම දැකගත්තා. 

තම නදමාපයන්ට බ්රහය්මයින්ට නමන් උපස්ථාන කරන දරුනවෝ සමාජනේ අප්රමාණව සිටින බව අප දැක 

තිනබනවා. ඒ වානග්ම දරුවන් නදමාපයන්ට උපස්ථාන කිරීනමන් හුදු පන පමනක් බලානපොනරොත්තු නනොවී, 

ධර්මනේ නලෝනකෝත්තර සුවයට අවශය ප්රඥාව, නදමාපයන්නග් නරෝගී වනයෝවෘධ අසරණ ජීවිත විනිවිද 

දකිමින්, ඒ දැක්ම තුළින්ම සකස ්නකොට ගන්න. 

සතර සතිපට්ඨාන ධර්මනේ නබොනහයෝම නහයොඳින් වැනඩන නතෝතැන්නක්, වනයෝවෘධ නදමාපයන්නග් ජීවිත. 

නදමාපයන්ට අනිතය සංඥාව කියානදනවා වානග්ම, පන්වත් ඔබත් ඒ අවනබෝධය නහයමින් සීරුනව් 

ලබාගන්න. නම් පැමිණි භව ගමනන්දී, පන්වතුන් අම්මලා නවනුනවන් නහයලූ කඳුළු, මහයා සාගරනේ ජලයට 

වැඩියි කියලා බුදුරජාණන් වහයනනසේ නද්ශනා කරනවා. ඔබ අතීතනේ අම්මලා ලක්ෂ් ගණනකට උපස්ථාන 

නකොට ඇති, ඒත් ඒවා හුදු නගවීයන සංස්කාර පමණක්මයි. තමන් අනිතය වන සංසක්ාර රැස්කරන ගමන්, 

සංසක්ාරයන්නග් අනිතය බව දකිමින්ම දුනකන් මිනදන මාර්ගයට අවතීර්ණ නවන්න. 

ඒ වානග්මයි නදමාපයනුත් දරුවන් සමග කටයුතු කිරීනම්දී නබොනහයෝම පරිස්සම් නවන්න අවශයයයි. සෑම 

නව්ලානව්ම අම්මා තාත්තා, සිතන්න ඕන, නදමාපයන් නිසා දරුවන්ට අකුසල් සිද්ධ නවනවාය කියන 

කාරණය. නිකං අකුසල් නනොනව්. ආනන්තරිය පාපකර්මය සිදුනවන්න පළුවන්. වර්තමානනේ දරුවන් 

නදමාපයන්නගන් නද්පළ ලියා ගත්තාට පසුව ඒ අය නදමාපයන්ට නනොසැලකීම නිසා, දරුවන්ට එනරහව 

නීතිය ඉදිරියට යන නදමාපයන් ඉන්නවා, නද්වාල ගානන් නපොල් ගසන නදමාපයන් ඉන්නවා. දරුවන්නග් 

තැනට නදමාපයන් වැනටන්න නහයොඳ නැහයැ. නදමාපයන්ට දරුවන්නගන් වැරැද්දක් නවනවා නම්, එය නිවැරදි 

කිරීමට බැරිනම්, එය ඔබනග් අකුසල් සංස්කාර විපාක නදනවාය කියලා සිතන ගමන්ම, දරුවන්ට නහයොඳින් 

කරුණු දක්වන්න උත්සාහය ගන්න. ඔන  නලයින් උපන්, ඔන  රුධිරය කිරිකර නපූ  ඔන  දරුවා, තව තව 

නදමාපයන් සමග ගැනටන ස්වභාවයට යන්න නදන්න එපා. පන්වත් නදමාපයන් දරුවන් සමග ගැනටනවා 

කියන්නන්, දරුවන් නිරයට නයොමුකිරීමට පාර කපනවාය කියන කාරණයයි. දරුවා ඔබට වරදක් කළත්, 

දරුවානග් සැපය උනදසා, ඔබ අහයක බලානගන ඉන්න කියලා නිවැරදි කරන්නට බැරිනම්, දරුවානගන් ඈත්වී 

ජීවත් නවන්න. 

ගුණවත් අම්මා තාත්තා කියන්නන් ගින්දරක්. ධර්මය නනොදත් දරුනවෝ නමය ගින්දරක් බව නනොදැන, 

නදමාපයන්ට එනරහව සිතන සෑම සිතිවිල්ලකින්මව ජීවිතය පච්චා ගන්නවා. ඒවානේ බරපතළ බව, මතු 

භවයන්හදී, විපාක පණිස පැමිනේවි. නම් විෂ්ම දුෂ්්ශීල සමාජ වටපටාව නිසා නනොම  ගිය ඔන  දරුවා, 

නදමාපයන් සමග ගැනටන දිශාවට නයොමු නනොකරනගන, දරුවන් නකනරහ අනුකම්පානවන් කටයුතු 

කරන්න. සමහයර දරුනවො සිටිනවා, උපදිනනකොටම අම්මා මිය යනවා. ඉපැදිලා අවුරුද්දකින් නහයෝ නදකකින් 

අම්මා තාත්තා මිය යනවා. අම්මානග් තාත්තානග් උණුසුම ලබන්න පන නැහයැ. අනාථ ළමා නිවසක ආදරය 
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නනොලබා ජීවත් නවනවා. සමහයර දරුවන් ඉපැදුන දිනනේම නදමාපයන් මහයම  දමායනවා. තිරිසන් සතුන් 

දිහයා බැලුනවොත්, නගොවිනපොළ කුකුළු පැටනවක් බිත්තරනයන් එළියට එන්නනම මව් කිකිළිය නැතිව, කෘත්රිම 

විදුලි ආනලෝකනේ උණුසුනමන්. තිරිසන් නලෝකනේ ඉපැදුනත් අම්මා නකනනකුනග් නසනනහයස ආදරය 

රැකවරණය ලබන්න පන නැහයැ. නම් නපර ජීවිතවල නදමාපයන්ට නනොසලකප දරුනවෝ, නදමාපයන්නග් සිත 

රිදවප දරුනවෝ. සංස්කාරයන්නග් සාධාරණත්වය නමොන තරම් යුක්ති සහයගතද? නම් කාමුක අමිහරි නලෝක 

ස්වභාවය දැකලා, නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව ජීවිතය තුළින් වඩවා ගන්න. පංචශීලය ඔන  දරුවා යෑයි සිතා 

ආරක්ෂ්ා කරගන්න. ශීලය නමැති දරුවා ඔබ කවදාවත් දුකට පත්කරන්නන් නැහයැ. ඔබට බැරි අවස්ථාවක 

උපස්ථාන නනොකර ඉන්නන් නැහයැ. ජීවත් වන විටත්, මැනරන නමොනහයොනතත්, මරණින් පසුවත්, ඔබට යහයපත 

පණිසමයි නහයේතු නවන්නන. ශීලය නමැති උතුම් දරුවා, පන්වත් ඔබට නලෝක සව්භාවනේ රුදුරු බව දැකීමට 

අවශය සමාධිමත් සිතක්, සකස්නකොට නද්වි. ඒ සමාධිමත් සිත තුළ සකසව්න්නාූ  විදර්ශනා දැක්ම, ඔබ තුළ 

අම්මා, තාත්තා, දුව, පතා, කියන්නන් දුකටම අයිති නදයක් බව පසක් නකොට නද්වි. නම්වානේ නිස්සරණය 

තුළමයි සැනසිල්ල ලැනබන්නන. අම්මා තාත්තා කියන සාධකය තුළ නලෝනකෝත්තර සැපය ලැීමට ඇති 

මාර්ගයත්, ශක්රයා වීමට ඇති මාර්ගයත්, අවීචි මහයා නිරයට වැටීමටත් ඇති මාර්ගයත්, සැ වී තිනබනවා. 

පන්වත් දරුවන් දක්ෂ් විය යුතුයි නුවනින් සුගතියට යන මාර්ගයම, නදමාපයන් තුළින් පාදා ගැනීමට. 

නදමාපයන් තුළින් දරුවන් සුගතියට යන මාර්ගය පාදාගතනහයොත්, එය නදමාපයන්ටද සුගතියට යාමට 

මාර්ගයක් නවනවා. එනසේ නනොවී එක පාර්ශ්වයක් ගැනටන දිශාව ගිනයොත්, ඉල්ලීම් ඉල්ලන දිශාවට ගිනයොත්, 

එය නදනගොල්ලන්ටම විනාශයක් නවනවා. නම් අවදානනමන් මිනදන මාර්ගය නලොව්තුරා බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේ නකනනක් පමණයි කියලා නදන්නන්, ආදරය කරලාවත්, ද්නව්ෂ් කරලාවත්, ඔබට නම් අවදානනමන් 

මිනදන්න බැහයැ කියලා. ආදරනයන්, ද්නව්ෂ්නයන් මිනදන නමොනහයොතයි, නිස්සරණනේ මිදීම කියන්නන. 

ඵස්සය නිනරෝධනයනුයි විඳීම් නැතිනවන්නන්. පන්වත් ඔබට වැටනහයේවි නගොඩනැගීමටත්, බිඳදැමීමටත් නනොව 

මිදීමමයි සැනසිල්ලට නහයේතු නවන්නන කියලා. නනතු අගින් කඳුළක් රූටා වැනටද්දී ඒ කඳුළ හයරි උණුසුම්. 

කඳුළ උණුසුම් කරන්නන් තෘෂ්්ණාව විසින්. සිත නව්ගවත් වන තරමට, කඳුළු උණුසුම් නවනවා. නකනනකුනග් 

ඇනසන් කඳුළක් රූරා වැනටද්දී, ඔහු විඳින දුක නහයෝ සැපයක් පළිබඳව නහයෝ කවාවක් බාහරට නපනනනවා. 

නමුත් දුකක් නහයෝ සැපක් වුවත්, කඳුළු නනොනහයලා සිටීමට අම්මා නකනනකුට පළුවන්. අම්මාට ඒ තරම් 

දරාගැනීනම් ශක්තියක් තිනබනවා. ඒ නිසා අම්මා නත්රුම් ගැනීම අපහයසුයි. ඒ නත්රුම් ගැනීම අපහයසු නවන 

තරමටම, අප අතින් අකුසල් සිදුනවන්නට පළුවන්. අම්මානග් නදනනතින් ගලන්නන් කදුළු නනොව ආදරයයි. 

නලෝකය ශක්තිමත් කරන, නලෝකනේ යථාර්ථය වසාදමන ආදරයයි. නිමාවක් නනොවන භව ගමනන්, මග 

වියදම අම්මානග් ආදරයයි.  
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15. සමාධිනයන් දුටු අකුසල් කන්දක් 
 

ආරාණයවාසී භික්ෂුවක් සවස නදකට පමණ සමාධිනයන් පසුනවනනකොට සද්ධන්ත අමනුෂ්යනයක් දර්ශනය 

විය. නම් අමනුෂ්යයා භික්ෂුවට දර්ශනය ූ නේ ඔහුනග් ඉ ටිනයන් පහයළ නකොටස පමණි. ඒ කියන්නන් කකුල් 

නදක පමණකි. කකුල් නදනක් උස අඩි විස්සක් පමණ ඇති. කකුල් නදක ශක්තිමත් මිනිසකුනග් සව්භාවනයන් 

යුත් අතර ඇල්නසේෂ්න් බල්ලකුනග් ඇන  ඇති දිග නරෝමයන් නසේ දැඩි කළු පැහයැති නරෝමවලින් කකුල් නදක 

පරී තිබිණි. මහයා බියකරු රූපයකි. නමම අමනුෂ්යයානග් ඉ ටිනයන් පහයළ නකොටස දර්ශනය නනොවුනේ ඇයි 

ද? යන්න භික්ෂුව නනොදනී. නමවැනි අතිශය බියකරු අමනුෂ්යයන් අකුසල් කඳු වනග්ය. අතීතනේ කරන ලද 

පාපකර්මවල බලවත් බව නිසා නමොහුට නම් බියකරු බව, සද්ධන්ත බව ලැී ඇත. නමොහු නැවත නැවත 
කරන ලද අකුසල නහයේතුනවන් නමම බියකරු බව සද්දන්ත බව වැඩිවනු ඇතැයි භික්ෂුව අනුමාන කරයි. 

නම් ආරණය බිම්වල කරක් ගසමින් ආරණයයත් එහ වැඩ සිටින භික්ෂූන්වත් පීඩනයට පත්කිරීම, විකෘති 

මනනෝභාවයන් ඇතිකිරීම, ධර්ම ශක්තිනයන් හීන භික්ෂූන්, කැපකරුවන් ග්රහයණයට ගැනීනමන් ඔවුන් හයරහයා 

ආරණයය අපරිසිදු අවුල් සහයගත ස්වභාවයන්ට පත්කිරීම නමම අමනුෂ්යයන්නග් කැමැත්තය. නමම 

අමනුෂ්යයානග් නද්හය විලාශය දුටුවිට නමොහුනගන් ගැලවීමට ශක්තිමත් ශීලයකින් හක්මීම ඇතිකරගත් 

භික්ෂුවකට මිස ඉන් පහයළ අයකුට නම් නනොහයැකිය. නමවැනි විශම බලනව්ගවල බලපෑම නිසා එක්නකෝ නලඩ 

නරෝග, මානසික දුර්වලතා, කලකිරීම් ද චංචල මනනෝභාවයන් නිසා ගැනටන සව්භාවයන්, අපරිසිදුකම වැනි 
නම්වා සිදුවීම පදුමයක් නනොනව්. පදුමය වන්නන් නමනසේ සිදුනනොවුණා නම්ය. නමොකද නම් නිරිසතා එතරම්ම 

බියකරුය. නම් මිතයදෘෂ්්ඨික බලනව්ග ශාසනය රැනකනවාට විරුද්ධය. වර්තමානනේ ශාසනනේ ඇති 

සංඝරත්නනේ අ කව නිසා සුදුසු නුසුදුසු පsරිසද මහයණ පැවිදි නවයි. පැවිද්දට සුදුසු පංවත් පරිසද පැවිදිවීනමන් 

පසුව අතහයැරීම පනසක තබා රැස් කිරීමට නපළනේ. ශීල, සමාධි භික්ෂු දැනුම මාන්නය වපරාගනී. නම්වා නම් 

විෂ්ම බලනව්ගවලට මහයා ශක්තියකි. නමම විෂ්ම බලනව්ග ආරණයම ඉලක්ක කරගන්නන් සැබෑ සම්බුද්ධ 

ප්රතිපදාව මරා දැමීමටය. 

නමම සටහයන තැබුනව් ඔබට නනොනපනනන නලෝකනේ බියකරු ජීවිතයක ස්වභාවය දැනගැනීමටය. ඒ තුළින් 

ඔබට පාඩමක් ඉනගන ගැනීමටය. නම් සද්ධන්ත අමනුෂ්යයා කවදාහයරි දවසක ඔබ නසේම මිනිසකු නලස 

මනුනලොව ජීවත් ූ නවකි. එම ජීවිතනේදී වැඩූ අකුසල් නිසා නමම ආත්මය ලැී ඇත. නමම ආත්මය තුළදීම 

නමොහු රැසක්රන්නන් බියකරු අකුසල්මය. නමොහු කුසල් හයඳුනන්නන් නැත. නම් ආකාරනයන් භික්ෂූන්ව දුකට 

පීඩනයට නහයළීනමන්, සංඝනදද ඇති කිරීමට පරිසරය සකස් කිරීනමන් නමොහු අතින් ආනන්තරීය පාපකර්මය 
ද සිදුවිය හයැකිය. දැන් හතන්න නමම අමනුෂ්යයාට සංසාරය නමොනතරම් දුරනවයිද විෂ්ම නවයිද කියලා. ඒ 

වනග්ම නමවැනි අසරණයන්ට අනුකම්පා කරලා නමය කියවලා පංවත් භික්ෂුන් වහයන්නසේලා ද අවනබෝධකර 

ගන්න ඕනන් භික්ෂූත්වය තුළ ශීල, සමාධි, දැනුම මාන්නනයන් නතොරව සැබෑ අතහයැරීනම් භික්ෂු ප්රතිපදාව තුළ 

හක්නමන්න. එනසේ නනොවුණනහයොත් එක පැත්තකින් එම බිහසුණු අමනුෂ්ය බලනව්ගවලට තවතවත් අකුසල් 

රැසක්ර ගැනීමට අවස්ථාව ලබා නදන අතර ඔබද දුර්වල පංවත් භික්ෂුවක් නලස කවදාහයරි දවසක නම් බියකරු 

අමනුෂ්යයානග් පරිවර සමාජිකනයක් වීමටද ඉඩකඩ නැතිවා නනොනව්ය යන්න ඔබ සිහකළ යුතුය. 

ඔන  කුටිය අවට පරිසරය, ආරණය පරිසරය, චීවරය, අඳනය, ශරීරය, වැසිකිළිය, නියනපොතුටික පවා 

පරිසිදුව තබාගන්න. අවුල්නවන්න නදන්න එපා. පරණූ  නදය, නරක්ූ  නදය, අනවශය නදය රැස්නකොට 

තබන්න එපා. විනාශකර දමන්න. අපරිසිදු සතුන් ඇති කිරීනමන් වළකින්න. බුදු පහයන, බුදු කුටිය අපරිසිදු 
නවන්න නදන්න එපා. අඳුරු නවන්න නදන්න එපා. නම්වා අපරිසිදුයි කියන්නන් සිත අපරිසිදු නිසාය. අන්තවාදී 

නනොවී, සැබෑනලස නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකර වදාළ සුන්දර භික්ෂුවක් වීමට අවශය 

ගුණධර්ම ඔබ තුළද වගාකරනගන ඔබ සැනනසනවා නසේම විෂ්ම අමනුෂ්ය බලනව්ගවලටද උපකාරවී 

ඔවුන්නග් අකුසල් වැඩි නනොකිරීමට ඔබ දක්ෂනවන්න. 
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නම් ගමනන්දී නිවීනම් මග අවහර කිරීමට මාර බලනව්ග, බියකරු අමනුෂ්ය බලනව්ග ශීල්වත් නව්ෂ්නයන්ද, 

අසරණ නව්ෂ්නයන්ද, ගුරු නගෝල නව්ෂ්නයන්ද, ඔහුනග් ගැලවුම් කරු නව්ෂ්නයන්ද ඔබ ඉදිරියට එනු ඇත. 

දැනුම පාේඩිතය නව්ෂ්නයන්ද, ලාභ සත්කාර නව්ෂ්නයන්ද ඔබ ඉදිරියට එනු ඇත. නම්වා නිවන් මග 
බාලකරන සියුම් ධර්මතාවන්ය. නමම බලනව්ග නකනරහ නනොඇලී නපරට යැම සංකීර්ණය. නමොකද ඉහයළ 

බලනව්ග පසුපස නපර සදහයන් කළ පරිදි සද්ධන්ත විෂ්ම මිතය, දෘෂ්්ඨික අමනුෂ්ය බලපෑම් දැඩිනලස තිනබන 
නිසාය. නමොන පැත්නතන් බැලුවත් මාර බලනව්ග අපට දැල එලා ඇත. නමනසේ මාර බලනව්ගවලට ඔබ 

අසුවන්නන් තවමත් ඔබ මාරසිත් අනිතය වශනයන් දැක අතහයැරීමට අදක්ෂ නිසාය. නමය සටහයන් කරන 

භික්ෂුව නමම සද්ධන්ත අමනුෂ්යයානග් අඩ රුව දුටු නමොනහයොනත්දීම, එම සිත අතහයැරදැමීය. දුටුනව් රූපයකි. 
එහ සව්භාවය අනිතයය. එපමණකින්ම එය අවසන්ය. ඔබට පාඩමක් ඉනගන ගැනීමට පමණක් සිද්ධිය 

සටහයන් තබන ලදි. නමවැනි විෂ්ම, බියකරු, සද්ධන්ත අමුනුෂ්යයන්නගන් ගහයණ, නනොනපනනන නලෝකනේ 

වියරු සව්භාවය දැක, ඔබ අනුනට රමත්රිය කරුණාව දැක්වීමට නපර මුලින්ම තමන්ට කරුණාව දක්වන්න. 

සැබෑ පරාර්ථය උනදසා වර්තමානනේ ඔබ ආත්මාර්ථාකමී නවන්න. ඔබ නමහදී අත්මාර්ථකාමී විය යුත්නත් 

කලයාණ මිත්රයකු ගුරුවරයකුනග් උපනදස් මත මිස අවිචාරනයන් නනොනව්. නමොකද මාර බලනව්ග ඔන  

ආත්මාර්ථකාමී බවද තවත් ඇලීමකට ගැටීමකට නයොමුනකොට ඔබව අසරණ කරන නිසාය. ඉහයත 

ස්වභාවයන් ඔබ නිවන් මග වැඩීනම්දී අවනබෝධ නනොකරගතනහයොත් ඔබ ද, ඔහු ද නැවත නැවත ඉපනදනු 
මැනරනු ඇත. 
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16. ගස් නගින නදවියකු වී කුමට 
 

භික්ෂුවට පසුගිය කාලවකවානුනව්දී අවස්ථා කිහපයකදීම පංවතුන් තම නිවනසේ, විහයාරස්ථානනේ පැවති 
පංකම්වලදී ලබාගත් ඡයාරූපවල දිවය ආනලෝකයන් තිනබන බව ප්රකාශ කළා. එම ඡයාරූප නගනත් 

නපන්වුවා. ඇත්තටම ඒවා දිවය ආනලෝක ද කියන්න භික්ෂුව දන්නන නැහයැ. යම් පංවනතක් එම ආනලෝක 

නියත වශනයන්ම දිවය ආනලෝකයක්ය කියලා හතලා ඒ තුළින් සතුටට පත්නවනවා නම් තව තව පංකම් 

කරගැනීමට, සිදු කරගැනීමට නයොමු නවනවා නම් නතරුවන් නකනරහ වඩ වඩාත් ශ්රද්ධාව ඇති කරගන්නවා 
නම් නියත වශනයන්ම ඒවා දිවය ආනලෝකයන් යෑයි සිතුවට කමක් නැහයැ. 

දායක නගදරක පසුගිය වසරක කඨින පංකමක් තිබුණා. එදා දවස එම නගදර බුදුමැදුරක් වනග්. කඨින වස්ත්රය 

නසසු පූජා ද්රවය සමග නබොනහයෝම ලස්සනට තැන්පත් කරලා නබොනහයෝම ශ්රද්ධානවන් පංකම සංවිධානය 

කරලා තිනබන්නන්. එදා රාත්රිනේ කඨින නපරහයැර පටන් ගැනීමට නපර ස්වාමීන් වහයන්නසේලා එම නිවසට 

වැඩම කරලා පරිත් සඡ්ජායනයක් පවත්වලා තිනබනවා. නම් අවස්ථානව් ගන්න සෑම ඡයාරූපයකම දිවය 

ආනලෝකයන් තිනබන බවත් එම දායක පරිස ප්රකාශ කළා. නම් දිවය ආනලෝකය නදස බැලුවහයම පංවතුනට 

ඉනගන ගන්න වටිනා පාඩමක් තිනබනවා. එම පාඩම පංවතුන්ලාට නගොඩාක් වටින නිසා නමහ සටහයන් 

තබනවා. අප පන්සලක් උදාහයරණයට ගතනහයොත් පන්සලට අයත් සතර නේරුවක් තිනබනවා. නම් සතර 

නේරුනව් දායක පරිස්වල සිව්පසනයන් තමයි පන්සල නපෝෂ්ණය නවන්නන්. සතර නේරුනව් වනයෝවෘද්ධ 

උපාසක මෑණිවරු පයවරු නබොනහයෝ නව්ලාවට පන්සල උපාධානය කරනගන තමයි ජීවත් නවන්නන්. ඒ 

අයනග් ජීවිතයම පන්සල තමයි. පසනළොසව්ක නපෝය දවසට සිල් සමාදන් නවන්න යනවා. නිරතුරුවම 

පංකම් සිදුකරනවා. සෑම දවසකම සවසට නබෝධි පූජාවට පන්සලට යනවා. පන්සල ජීවිතනයන් නකොටසක් 

නවලා. ඉහයත සදහයන් ආකාරයට පන්සල සමග දැඩි උපාදානයක් සකස් කරගත් පංවතුන්ලා මියයන 

නමොනහයොනත් තමන් ජීවිතනයන් නකොටසක් බවට පත්කරගත් පන්සල නකනරහ ඡන්ද රාගයක් සකසව්ීම නිසා 

එම පන්සල් භූමිනේම අල්නේශාඛය දිවය ස්වභාවයන් බවට පත්නවලා පන්සල් වත්නත් කිරි ගසක් 

උපාදානයකරනගන ජීවත්නවනවා. නුග ගසක, නබලි ගසක, රුක්අත්තන ගසක, බුදු මැදුරක ආනලෝකවත් 
නදවිනයක් දිවයංගනාවක් වශනයන් ජීවත් නවනවා. 

බලන්න ජීවිත කාලය තුළදීම පන්සල මනග් කරනගන පංකම් කරලා එම පනනන් අවසානනේදී ගසකට 

නැගගත් නදවිනයක් බවට පත්නවනවා. පංකම් කරල කරලා අවසානනේදී අපට නවන්නන් ආනලෝකයක් 

විහදානගන ගසට නැගලා ඉන්නනම් ඒක හයරිම අවාසනාවක්. නම් අය ඉහයත ආකාරනේ ආනලෝකමත් 

නදවිනයක් නවලා නපර ජීවිතනේදී මනුෂ්යනයෝ වශනයන් පන්සනල් පංකම් කරලා සතුටු වුණා වනග් දැන් 

අනුන් කරන පංකම් නදස බලලා සතුටුනවනවා. කඨින නපරහයැරක් තිනබන නවලාවට නම් අයත් ඒ 

අවස්ථාවට එනවා. නිවසක පරිත් පංකමක් සිද්ධනවන නවලාවට නම් අයත් එම අවස්ථාවට එනවා. නිවසක 

පරිත් පංකමක්, සාංඝිකදානමය පංකමක් තිනබන අවසථ්ාවල නිවස පරිසිදුනම් එම දිවය සව්භාවනයන් එම 
පංකම් අවස්ථාවට පැමිණිලා සතුටට පත්නවනවා. පංකම අහයවර වුනාහයම නැවත පන්සල් වත්නත් කිරිගහයට 

යනවා. දැන් නම් දිවය ආනලෝක වශනයන් ඔබලානග් පංකම් නපොළවලදී දකින්නන් කවුද? පටස්තර කවුරුවත් 
නනොනව්. ඔන ම පන්සනල් හයැම කටයුත්තකදීම කැපවීනමන් කටයුතු කළ මියගිය උපාසක 

උපාසිකාවන්මයි. ඔබලානග් මියගිය වැඩිහටි ඥාතීන්මයි. නම් දිවය ස්වභාවයන් නමොනතරම් පංකම් දැකල 

සතුටු වුවත් නම් අයට නම් දිවය ස්වභාවනයන් ඔ බට යන්න දියුණුවට පත්නවන්න තිනබන අවස්ථාව අ කයි. 

නමොකද නම් අය පන්සල උපාදානට කරනගන ඉන්නන්. ඒ උපාදානය නිතයූ  සැපයක් හයැටියට ඒ අය 

අරනගන තිනබන්නන්. ඒ නිසා ආමිසය පැත්තම දකිමින් වඩමින් සිටිනවා. ඇයි නපර මනුෂ්ය ජීවිතනේදී 

පන්සල මනග් කරගැනීම නහයේතුනවන් ආමිසනයන් ඔ බට නනොගිය නිසා. 

නමනහයම දිවය සව්භාවනයන් පංකම් දැකලා සතුටුනවනවා වනග්ම පන්සනල් තමන් අකමැති නදයක් 

සිද්ධනවනවා දකිනනකොට ගැනටන ස්වභාවයට පත්නවනවා. නපර මනුෂ්ය ජීවිතනේදී පන්සනල් එයා කැමති 
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කළ නදයක්, නගොඩනගප නදයක් අයින් කරනවා නම්, නවනස් කරනවා නම්, ගිහ පැවිදි යනමක් ධර්ම විනයට 

පටහයැනි යමක් කරනවා නම් නම් දිවය ස්වභාවයන් එම ක්රියාවන් දැකලා ගැනටනවා, නක්රෝධ කරනවා, රවර 

සිත් සකසක්ර ගන්නවා. ඒ නහයේතුව නිසා එම අල්නේශාඛය දිවය ස්වභාවනයන් මිදිල යක්ෂ, නප්රේත වැනි 
ස්වභාවයන්ට වැටීනම් අවධානම තිනබනවා. තමන් උපාදානය කරනගන ජීවත්නවන පන්සනල් තමන් 

අකමැති නද් සිද්ධ නවනනකොට රවරය නක්රෝධය සකස් නවනවා. බලන්න නමොනතරම් අපරාධයක් ද කියලා 

තමන් කරප පංකම්වලින් රැස්කරගත් පං අපනත් හයරිනවා. නමනහයම නවන්නන් අදක්ෂභාවය නිසා. පංකම් 

කරනවා වනග්ම ඒවා තුළින් රැස්වන කුසලය නිවැරදි ඉලක්කය කරා නයොමුකරන්නත් ඔබ දක්ෂනවන්න 

ඕනන්. එනහයම නනොවුනනොත් පංකම් කරලා අවසානනේදී පන්සනල් තිනබන කිරි ගසකට නැගල ඉන්න තමයි 

අපට සිද්ධනවන්නන්. හයරියට නපොල්ගස් නගින මනුෂ්යනයෝ වනග්. හයැබැයි ඉතින් බැටරි කෑලි තුනක නටොච් 

එළියක් වනග් ආනලෝකයක් නම් තිනබනවා. ඔය ආනලෝකය නවන්නත් පළුවන් ඔබ ඔය පංකම් කරන 

ස්ථානවලදී ගන්නා ජායාරූපවල තිනබන්නන්. කිසිම නහයේතුවක් නිසාවත් පංවත් ඔබ ඔය ආනලෝකයක් 

නකනරහ බැනඳන්ට එපා. එවැනි දිවය ස්වභාවයක් නකනරහ චන්දරාගය ඇති කරගන්න එපා. එනහයම 

කැමත්තක් ඔය වැනි ප්රාථමික දිවය ස්වභාවයන් නකනරහ ඔබ ඇති කරගතනහයොත් ඔබ සිදුකරගත් පංකම් ඔබ 

විසින්ම අපනත් හයැරියා නවනවා. 

නමන්න නම් කාරණය නත්රුම් ගත්ත නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නබොනහයෝම වටිනා ධර්මයක් 

මහයානාම ශාඛය කුමරුට නද්ශනාකරනවා. නම් ධර්මය නබොනහයෝම උපක්රමශීලී ධර්මයක්. මහයානාම කුමාරය 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ හයමුවට ඇවිත් ‘සව්ාමිනි, භාගයවතුන් වහයන්ස ගිහ ජීවිත ගතකරන අප කුමන 
විහයරණයකින් ගත කළ යුතුද කියලා ප්රශ්නයක් අසනවා. 

එවිට භාගයවතුන් වහයන්නසේ ‘මහයානාම ඔබ නම් විදිහයට හක්නමන්න. බුද්ධානුසස්තිය 

වඩන්න,ධම්මානුසස්තිය , සංඝානුසස්තිය වඩන්න. මහයානාම ඔබ ශීලානුස්සතිය වඩන්න, තයගානුස්සතිය 

වඩන්න’ කියලා නද්ශනා කරලා අවසානනේ පවසා සිටිනවා ‘මහයානාම ඔබ නද්වානුස්සතිය වඩන්න’ කියලා. 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරන්නන් ‘නදවිනයක් නවන්න ඔබ කැමති නවන්න. නදවිනයක් නවන්න 

අවශය ධර්මතාවයන් දැන ගන්න. නිරතුරුවම තුසිතය, යාමය, නිම්මාණරතිය, තාවතිංසය, පරනිම්මිතය 
වැනි අප්රමාණ සැප ඇති දිවයතල නකනරහ කැමත්ත ඇති කරගන්න. ඒවාට යන්න කැමති නවන්න. ඒවානේ 

වැඩසිටින නදවියන් දිවයංගනාවන් විඳින අප්රමාණ සැප මනසින් දකින්න. එම සැපයට ඔබ නලොල්නවන්න. 

නම් දිවයතල නකනරහ උපාදානය සකස්නකොට ගන්න’…. යනුනවන්. 

නම් ධර්මය ඔබට ඇනසන නකොට ඔබට සිනතන්න පළුවන් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ දිවයතල 

වර්ණනා කරලා තිනබනවා කියලා. නමතන දිවයතල වර්ණනා කිරීමක් නනොනවයි සිද්ධනවන්නන්. 

නබොනහයෝම උපක්රමශීලී නලස ඔබව සතර අපානයන් එනතර කරවීනම් ධර්මයකුයි බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

නද්ශනා කරන්නන්. මුලින්ම ඔබට දිවයතල නකනරහ එම දිවය සැපයන් නකනරහ ජන්දරාගය තෘෂ්්ණාව ඇති 

කරවනවා. එනහයම ඔබ තුළ දිවයතල නකනරහ කැමත්ත ඇති වුණාට පස්නසේ ඔබ නමොකද කරන්නන්. ඒ 

කැමැත්ත උපාදානය කරනගන ඔබ වැඩි වැඩිනයන් නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව වැඩි දියුණු කරගන්නවා. 

වැඩි වැඩිනයන් සිල්පද ආරක්ෂා කරගන්නවා. වැඩි වැඩිනයන් දන්නදනවා. ඒවානේ ආනිශංසයන් දකිනවා. 

නම් ධර්මතාවයන් වැඩි වැඩිනයන් ඔබ වඩන්නන් ඇයි? ඉහයත සශ්රීක දිවයතලයක සැපවිඳින්න. නමුත් 

පංවතුනි ඔබ නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව, ශීලය, දානය ඔන  ජීවිතනයන් වැඩි වශනයන් වඩවා ගන්න නකොට 
ඔබ නනොදැනුවත්වම ඔබව නසෝවාන් ඵලයට පත්නවනවා. ඒ කියන්නන් සතර අපානයන් මිදුණ නකනනක් 

බවට පත්නවලා ඔබ මාර්ගඵලලාභී නදවිනකනනක් වශනයනුයි එම දිවයතලවල උපත ලබන්නන්. දැන් ඔබට 

වැටනහයනවා ඔබට බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්වානුස්සතිය වඩන්නය කියලා කීනව් නමන්න නම් ජයග්රාහී 

තැනට ඔබව ඔසවා තබන්න. එතනකොට නම් නද්වානුස්සතිය වඩන්න කියන්නන් පන්සනල්, ආරාණයනේ 

ජීවත්වන ප්රාථමික අල්නේශාඛය නදවිනයක් නවන්න ප්රාර්ථනා කරන්න නනොනව්. සශ්රීක දිවයතලවල 

මනහයේශාඛය නදවිනයක් දිවයංගනාවක් නවන්න ප්රාර්ථනා කරන්න. පන්සනල් රුක්නදවිනයක්, ආරක්ෂක 
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නදවිනයක් නවන්න හතන්නවත් එපා. ඒවා ප්රාථමික තත්වයන්. පන්සල ඇසුරු කරනගන අවශය 

ගුණධර්මයන්, කුසල් ධර්මයන් වඩන්න. පන්සල තමයි කුසලධර්මයන් දියුණු කරගන්නා මධයසථ්ානය. 

නමොනම නහයේතුවක් නිසාවත් ඔබ පන්සනලන් ඈත්නවන්න එපා. පන්සනලන් ඈත්නවනවා කියන්නන් ඔබ 

සතර අපානයන් මිදීනම් මාර්ගනයන් දුරස් නවනවා කියන එකයි. සතර අපානයන් මිදීම සඳහයා පංවත් ඔබට 

අතයවශය නකනරන නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව, ශීලය, දානය කියන සාධක ඔබ තුළින් වැනඩන්නන් 
පන්සල ඇසුරින්. 

නමම කරුණු ගිහ ජීවිත ගතකරන පවුල් බැඳීම්වලට බැඳුන පංවතුන් උනදසායි සටහයන් කනළේ. 

සමහයර ගිහ පංවතුන්නග් ස්වභාවයක් තිනබනවා අප දැන් භාවනා කරන්නන්, සමාධිය වඩන්නන්…. ඒ නිසා 
පන්සල් යන්න ඕනන් නැහයැය කියලා. නම් අධිතක්නසේරුව නිසා තමා තමාටම වරදකුයි කරගන්නන්. 

පන්සනල් තිනබන්නා ූ  නමොනයම්ම නහයෝ වරදක් නිසා ඔබ තුළ ගැනටන සිතක් නම් තිනබන්නන්, ඒ 
කියන්නන් ඔබ ශීලනයන් පරිපූර්ණ නැහයැ. ශීලනයන් දුර්වලයි. ඔබ ශීලනයන් පරිපූර්ණ නම් අනුන්නග් ශීලය 

ගැන ගැනටන්න යන්නන් නැහයැ. ගැනටන්න නහයොඳ නැහයැ. 

පසුගිය දවසක භික්ෂුවට ගිහ පංවනතක් මුණගැසුණා. ඔහු පන්සනල් ඇසුරට නනොයන නකනනක්. ඔහු 

සිතානගන සිටිනවා තමන් මාර්ගඵලලාභී පද්ගලනයක්ය කියලා. නමුත් ඔහු තුළින් එවැනි කිසිම ලක්ෂණයක් 

විදයාමාන නවන්නන් නැහයැ. ඔහුට තිනබන්නන් පන්සල ගැන නමවැනි මතයක්. 

‘පන්සනල් කරන්නන් නගොඩනැගිලි හයදන එකයි. පංකම් කරන එකයි. ආධාර එකතු කරන එකයි’ කියලා. 
දැන් බලන්න නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාවට පැමිණි නකනනක් අකමැතිනවයිද සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයක් 

ඇතිනවලා වසර 2600ක් වැනි කාලයක් නගවී ගිය නමොනහයොතක නභෞතික පැත්නතන් නහයෝ පන්සල නම් 
ආකාරනයන් නහයෝ දියුණුවක් ලබනවට. නම්ක නම් ජීවිතනේදී නිවන් අවනබෝධ කරගැනීමට යන මාර්ගය 

නනොනව්. සතර අපානයන් මිදීම කරා යන මාර්ගයයි. විහයාරස්ථානයක ඉදිනකරන සෑම විහයාරාංගයක් පාසාම, 
සංවිධානය වන සෑම පංකමක් පාසාම ඒවාට නමොනතරම් පංවතුන්ලා මුදලින් ශ්රමනයන් දායක නවලා 

දන්දීනම් ශක්තිය ඇති කරගන්නවාද. දන්දීම තුළින්මයි ඔබ තුළ තන්හයාව නැති නවන්නන්. දන්දීනමන් අප 

කුමක්ද පරුදු කරන්නන්. අතහයැරීමයි. නම් ජීවිතනේදී නහයෝ සසර කවදාහයරි දවසක ඔබ නම් ඇස මනග් 

නනොනව්ය කියලා අවනබෝධනයන් අතහයරින්න ඕනන්. නම් කන, නාසය, දිව, මනස, කය මනග් නනොනව්ය 

කියලා අවනබෝධනයන් අතහයරින්න ඕනන්. ඇස නිසා සකස් නවන්නා ූ  නව්දනාව, හයඳුනා ගැනීම, 

න ච්තනාව, විඤ්ඤාණය අනිතයයි කියලා ඔබට අවනබෝධනයන් අතහයැනරන්න ඕනන්. අනිකුත් ආයතනයන් 

බාහර රූපයන් සමග ඵසස්ය වීනමන් සකස ්වන පංචඋපාදානස්කන්ධයම අනිතය බව අවනබෝධනයන් දැන 

ඒවාට ඇති තෘෂ්්ණානවන් මිනදන්න ඕනන්. නම් අතහයැරීම තමයි ඔබ දන්දීනමන් පරුදු කරන්නන්. දැන් ඔබ 

බලන්න සසර දුකින් එනතරවීම සඳහයා ගිහපංවතුන්ලාට දානය නමොන තරම් වටිනවාද කියලා. ඒ නිසා 

නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාව ඇති කිසිනවකුට කියන්න පළුවන්ද ශාසනනේ පැවැත්ම උනදසා පරිතයාග කරන 

එක රුපයලක්වත් අනවශය නදයක්ය කියලා. සෑනදන එක නගොඩනැගිල්ලක්වත් අනවශය ඉදිකිරීමක්ය 

කියලා. 

ඔබ අනනක්නකනා ගැන හතන්න යන්න එපා. ඔබ පරිතයාග කරන නදය පරිතයාග කරන්න. පරිතයාගය 

කරන්නා කුමක් කරනවාද යන්න ඔබ නහයොයන්න යන්න අවශය නැහයැ. ඔබ සැබැවින්ම යමක් දන් දුන්නා 

නම් ඒ දන් දුන්න නද් ගැන නසොයන්න යන්නන් නැහයැ. නමොකද එය දැන් ඔබට අයිති නැති නිසා. ඔබ ඒ නදය 

සහයමුළින්ම අත්හයැරිය නිසා. ඔබට දැන් අයිති දන්දීම පමණක් මිස පසු විපරම් නනොවන නිසා. ඔබ නම් 

අතහයැරීනම් සැහයැල්ලුව, සතුට භු ක්ති විඳින්නන් නැතිව, ලැබුණ සැපයට පටුපාලා, දන් දුන්න නදයට නවච්චි 
නදය නහයොයන්න ගිහල්ලා නැති අකුසලයක් රැසක්රගන්නවා. 

දන්දීම කළ යුත්නත් සමාජනේ යමක් ඇති පංවතුන්ලා පමණක් නනොනව්. අද සශ්රිකභාවයක් ඇතිව යනමක් 

ජීවත්නවන්නන් , සසර තමන් දුන් දානනේ කුසල් ආනිශංස නිසා. සමාජනේ සශ්රීම පංවතුන්ලා වනග්ම, 
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සශ්රීකභාවනයන් අ ක පංවතුන්ලාත් දැඩි නලස දන් නදන්න පරුදුනවන්න ඕනන්. අප සමාජනේදී දකින්නන් 

දුේපත් අය දන් නදනවාට වඩා ඒ අය පරුදුනවලා තිනබන්නන් අනුන් දන් නදන නදය ලබන්නන් බවට 

පත්වීමයි. නමය ඔබ ඔබටම කරගන්න අසාධාරණයක්. අනුන්නගන් ලැබුණු නදය වුණත් කමක් නැහයැ, 
ලැබුණු නදයින් සුළු නකොටසක් නහයෝ කර්මය කර්මඵල විශ්වාසනයන් දන් නදන්න. දිනකට රුපයල් දාහයක් 

හයම්බකරන පංවතා දිනකට රුපයල් සීයක් දානය සඳහයා නවන්කරනවා නම්. දිනකට රුපයල් සියයක් 

හයම්බකරන පංවතා එයින් රුපයල් දහයයක් දිනක දානය සඳහයා නවන්කරන්න. නමහ කුසල් විපාකය ඔබට 

ලැනබන්නන් දන් නදන මුදනල් ප්රමාණය මත නනොනව්. ඔබ තුළ සකස් කරගන්නා ූ  න ච්තනාව, ශ්රද්ධාව 
මතයි. 

පංවත් මහයත්මනයක් දිනක් භික්ෂුවට නමවැනි කථාවක් පැවසුවා. ‘අනේ නගදරට දිනක් හයාමුදුරුනමක් වැඩියා 

ආධාර පත්රිකාවක් විකුණන්න. ටිකට් එකක් රුපයල් විසිපහයයි. ගිලන් භික්ෂූන්ට උපස්ථාන කරන්නය කියලා’ 

නම්ක අහයප අර පංවත් මහයත්මයා, හයාමුදුරුවන්ට නදෝෂ්ානරෝපනය කරලා එලවානගන. ඒ මහයත්මයා ඒ කළ 
ක්රියාව ගැන උදම් අනනවා. 

සැබැවින්ම අදාළ හයාමුදුරුනවෝ කනළේ විනය විනරෝධී ක්රියාවක්. ඒ නහයේතුනවන් පංවත් මහයත්මයා කරගත්නතත් 

අකුසල්සහයගත ක්රියාවක්. ඔබ නිරතුරුවම සමාජය හයදන්න යන්න එපා. ශාසනය අතුරුදන්නවන්න 

නබොනහයෝම ළ යි. නම් නකටි කාලනේ, නම් නකටි ජීවිතය තුළ ඔබ සනාථ නවන්න. නනොහයැදුණු අයනගන් 

හයැදුණු දුසිල්වත් නලෝකය ඉදිරිනේ ඔබ හයැදුණු නකනනක් නවන්න. සිල්වනතක් නවන්න. මුදල් වංචාකරන 

නලෝකය ඉදිරිනේ ඔබ සැබෑම දානපතිනයක් නවන්න. නලෝකයා වංචා කරනවාය කියලා ඔබ ඇයි ප්රමාද 

නවන්නන්. ලබන්නා ගැන නනොසිතා ඔන  පං නපොදිය අර්ථවත් නලස වැඩිකරගන්නා ක්රමය ගැන සිතන්න. 

ඔබට හයැකියාවක් තිනබනවා නම් රුපයල් විසිපහයක් වියදම් කරලා ආධාර පත්රයක් ගන්න, එය සංඝයා උනදසා 

කළ පූජාවක්ය කියලා සතුටුනවන්න. එනහයම බැරිනම්, නබොනහයොම සුහයදව කථාකරලා, මුදල් නැතිබව එම 

හයාමුදුරුවන්ට ප්රකාශ කරලා පටත්කර හයරින්න. සතර අපානයන් නනොමිදුන මනුෂ්යයා, සැමවිටම අනයයන් 
සතර අපායට වැනටන ස්වභාවනේ කටයුතුමයි සිද්ධකරන්නන්. ඒ අය මාරයානග් වස නේ සිටින පරිස. 

මාරයානග් කැමැත්තයි ඒ අය අතින් සිද්ධනවන්නන්. ඒ අය මාරයානග් තුරුළට ගියනදන්. පංවත් ඔබ නම් 

යථාර්ථය අවනබෝධ කරනගනයි කටයුතු කළ යුත්නත්. 
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17. දානය මහයත්ඵල මහයානිසංශ වීමට 
 

ඔබව දන්දීනමන් වළක්වන්න කවුරුන් නහයෝ සිටී නම්, ඒ මව්පයන් නව්වා, බිරිඳ නව්වා, දරුවන් නව්වා, 

ඥාතීන්නව්වා, හතවනතක් නව්වා ඔහු ඔබනග් ඥාතිනයක් නහයෝ හතවනතක් නනොවන බව තරනේ සිහ 

තබාගන්න. එවැනි අය මගහයරින්න. එවැනි අයනගන් දුරස්වන්න. යනමක් නතරුවන් නකනරහ සද්ධාව 

වැනඩන, සිල්පද ආරක්ෂානවන,දන්දීමට නපළනඹන ක්රියාවන්ට අනුබල නදන්නන් නම් ඔහු ඔන  ළ ම 

ඥාතියා කරගන්න. සිදුකරන ක්රියාව නමෝහයනයන් මිදී නලෞකික සම්මා දිට්ටියට අනුව සිදුකරගන්න. ඔබ 

නිරතුරුවම තැන්පත් කළ නදය නනොව පරිතයාග කළ නදය ගැන නමනනහ කරන්න. විශාඛා උපාසිකාව වරක් 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනගන් වර අටක් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ අනුව දිවි ඇති තුරා සංඝයා හයට වැසි 

සළුනදන්නට, ආගන්තුක බත් නදන්නට, ගමික බත් නදන්නට, ගිලන් භික්ෂුවට බත් නදන්නට, 

ගිලානනෝපස්ථායක බත් නදන්නට, ගිලන් නබනහයත් නදන්නට, නිති කැඳ නදන්නට, නමනහයණ ස නට දියසළු 

නදන්නට කැමත්නතමියි විශාඛාව එම වර අට ඉල්ලා සිටිනවා. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නබොනහයෝම 

නගෞරවනයන් විශාඛා උපසිකාවනග් නම් ඉල්ලීමට කැමත්ත නදනවා. බලන්න විශාඛා උපාසිකාව උතුම් 

නසෝවාන් ඵලයට පත් උපාසිකාවක්. පංවත් ඔබත් එම අවනබෝධයට පැමිණීමට නම් ඔබ කාවද අනුගමනය 

කළ යුත්නත්? ආදර්ශයට ගත යුත්නත්? විශාඛා උපාසිකාව ගැන අනන්පඬු සිටුතුමා ගැන නකුලමතා, නකුල 

පතා ගැන නිරතුරුවම ඔබ සිතන්න, මනසින් දකින්න. එම උතුමන් දානයට ලබාදුන් වටිනාකම් නකොනතක්ද 

කියලා. 

විශාඛා උපාසිකාව ලබාගත් වර අට ගැන ඔබ නමොනහයොතක් සිතන්නනකෝ. ඔබ නම් කරුණු අනටන් කීයක් 

ඔන  ජීවිතය තුළින් ක්රියාත්මක කරනවාද? නිතිපතා නනනවයි මසකට වතාවක්වත්… අවුරුද්දට වතාවක්….. 

ඔබ මහයා සංඝරත්නයට දන් නදන නකනනක්ද? වැසිසළුවක් පූජාකරන නකනනක්ද? මහයා සංඝරත්නය 

උනදසා අනනකුත් උපස්ථානයන් සිදුකරන නකනනක්ද? ඔබ ඔන  හයෘද සාක්ෂියට තට්ටුකරල අහයන්න. 

පළිතුර ‘ඔව්’ වුණත් සෑහීමකට පත්නවන්න එපා. ඔබ ඔබට ලකුණු නදන්න යන්න එපා. ඔබ තවමත් ප්රමාද 

බව දකින්න. අප්රමාදී වීමට ඔබ උත්සාහය ගන්න. බැංකුනපොනත් ඔබ රැස්නකොට තබන නදය අනුන්නග් නකටි 

ලාමක නකටි සැපයන් උනදසා බවත්, රැස ්නනොනකොට දන්නදන නදය ඔබට ආශ්චර්යමත් සැපයක් උනදසාම 

බවත් දකින්න. සශ්රික නද්වානුස්සතිය වඩන්න. ඉහයත පංකම් නිතිපතා, සතිපතා, මාස්පතා ඔබනග් ආදායමට 

ගැළනපන ආකාරයට කිරීමට උත්සාහය ගන්න. ලැනබන සෑම අවස්ථාවක්ම අපනත් නනොහයරින්න. අනුන්නග් 

ශීලය, සමාධිය ගැන නනොනසොයන්න. සෑම විටම භික්ෂු, භික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා සිව්වනක් පරිස 

වශනයන්ම දකින්න. නම්වා පං උල්පත් බව දකින්න. උල්පනත් ගැඹුර නනොගැඹුර උස්පහයත් බව නනොනසොයා 

ඔබනග් සංසාරික දුක් පපාසය සංසිඳවා ගැනීමට අවශය ජලය ගැන පමණක් සිතන්න. ඔබනග් දුක් පපාසය 

සංසිඳවා ගැනීමට ජලය ලැනබනවා නම් උල්පත ගැන නසවීම නමෝහයය නිසාම සිදුවන්නකි. දෘෂ්්ටීන්නගන් 

මිදී නහයේතුඵල ධර්මයන්ට විවෘත වන්න. අතීතනේ වැඩ සිටියා වු අනන්ත ූ  ගුණනයන් ඥානනයන් යුත් භික්ෂු 

භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා සමූහයයම අරමුණු කරගන්න. 

මසකට එක වතාවක් එළනඹන පසනළොස්වක නපෝය දිනය ඔබ ඔබනග්ත්, ඔබනග් පවුනල්ත් පංකම් දිනය 

බවට පත්කරගන්න. පන්සල නව්වා, ඔබනග් නිවස නව්වා, එදින සතර අපානයන් එනතරවීමම අරමුණුනකොට 

දාන, ශීල, භාවනා කටයුතු සිදුකරගන්න. දරුවන් බිරිඳ දැසි දස්සන්වත් හයවුල්කරගන්න. ඒ අය අකමැති නම් 

ඔබ තනිවම නම් වයායාමනේ නිරතවන්න. සතර අපාය යනු කුමක්ද? එහ සත්වයා විඳින දුක කුමක්ද? එහ 

ආයුෂ් නමොනතරම් දීර්ඝද? සතර අපායට වැටුණ නකනාට එයින් මිදීම නමොනතරම් අපහයසුද…….? නම්වා 

සකච්ඡා කරන්න. ඔබ ලැ-ජානවන්න එපා. මාන්නයට පත්නවන්නත් එපා ‘අනන් අප ආනයත් තිරිසනනක්, 

නප්රේතනයක්, නිරිසනතක් නවන්නන් නැහයැ’ කියලා. එනහයම කියන සිතමයි ඔබව සතර අපායට ඇදදමන්න 

අවශය පාර කපන්නන්. අනන් මම තවම සතර අපානයන් මිදිල නැතැයි කියලා දකින්න නිහයතමානී නවන්න. 
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සැබවින්ම ඔබ සතර අපානයන් මිදිලා නනොමැතිනම් සක්කාය දිට්ටිය ඉහය වහයා ගිය, සතිනයන් නැතිනම් 

මාසනයන් මාර්ගඵල ලාභීන් බවට පත්කරන ක්රමනව්දයන් සිහබුද්ධිනයන් හයඳුනාගනිමින් ම හයරින්න. 

නහයේතුඵල ධර්මයන් ගළපමින් ඔබ, ඔබ ගැනම විමසා බලන්න. නමෝහයනයන් මිනදන්න. අවනබෝධය යනු 

අනුන් නදන නදයක් නනොව තමා තමා තුළින්ම දැනුවත්භාවනයන් ලබන්නක් බව නහයොඳින් සිහතබා ගන්න. 

පසනළොස්වක නපොනහයොය දවනසේ ඔබ පවුනල් සියලුනදනාම, එනසේත් නැතිනම් පන්සනල් සිල්සමාදන් නවන 

සියලුනදනාම සතර අපානේ බියකරුභාවයත් එයින් මිදීනම් මාර්ගයත් සාකච්ජා කනළොත්, ඒ ගැන අවධානය 

නයොමුකනළොත් ඔබට පළුවන් මානසේ ඉතිරි දවස් විසිනවනේම එම ශක්තිය තුළ, මාර්ගය තුළ ජීවත්නවන්න. 

නම් සටහයන පරාවට සතර අපානයන් මිදීම සඳහයා ඔබට තයාගානුස්සතිය වැඩීම ගැනයි සඳහයන් කරන්නන්. 

භික්ෂු භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා නහයෝ දුගී මගී යාචක, බලූ කපටු එනසේත් නැතිනම් නදවියන්, අමනුෂ්යයින් 

නම් කවුරුන් විෂ්නයහ නව්වා නලෝභකම අතහයැරීම උනදසාම දන්නදන්න. තෘෂ්්ණාව ක්ෂ්ය කිරීම උනදසාම 

දන්නදන්න. දන්දීමට කාලසටහයන් සාදා නනොගන්න. පානර් ගමනක් යන විට පේඩපානත් වඩින භික්ෂුවක් 

දැක්නකොත් සද්ධානවන් යමක් පූජාකරන්න. දුර ගමනක් ඔබ යන විට බසනේදී ම  නතොනට්දී හයමුවන 

භික්ෂුවකට අවශය බිස්කට් එකක්, ගිලන්පස එකක් ගැන විමසීමට සිතක් ඇතිකරගන්න. අනුන් කරනවාද 

නනොකරනවාද යන්න ඔබ නනොසිතන්න. ලැනබන පංචි අවස්ථාවකින් පවා උපරිම තයාගානුස්සතිය වැඩීනම් 

අවස්ථාව ලබාගැනීමට දක්ෂනවන්න. දන්නදන්නන් අනුන් සඳහයා නනොව, අනුන්නග් කුස පරවීම සඳහයා නනොව, 

තමානග්ම සැපය සඳහයාය යන්න සිතන්න. ඔබ ප්රාර්ථනා කරන්න, වීර්යනයන් අවස්ථාව උදාකරගන්න. කළ 

පංකම්, දුන් දානයන් නැවත නැවත නදන්න, නැවත නැවත නමනනහ කරන්න. මට දානය පූජාකර ගැනීම 

සඳහයා තව තව සව්ාමීන් වහයන්නසේලා මුණ ගැනසේවා. උපාසක උපාසිකාවන් මුණ ගැනසේවා. තව තව පන්සල් 

ආරණය විහයාරාංග ඉදිනව්වා. තව තව පංකම් සිදුනව්වා. කියා ප්රාර්ථනා කරන්න. කුමක් සඳහයාද? ඒවා උනදසා 

පරිතයාගයන් සිදුකර තයාගානුස්සතිය වැඩීම පණිස. නම් සැම ඔබ ඔන  සතුට කරගන්න. නම් සැම යනු 

නද්වානුස්සතිය හයැර නවන කුමක්ද? දන් දීම තුළින් ඔබ ඇතිකරගන්නා අතහයැරීනම් ශක්තිය සක්කායදිට්ටිය 

ක්ෂය කිරීනම් මාර්ගයම මිස නවන කුමක්ද? බිරිඳනගන්, සැමියානගන්, දූ පතුන්නගන්, වස්තුව නද්පලවලින් 

ඔබ ලබන බැඳීම, සක්කායදිට්ටිය තව තව ඝනභාවයට පත්කිරීම සඳහයාම බව ඔබම දකින්න. 

සතර අපානයන් මිදීම උනදසා ගිහ බැඳීම්වලට යටත්ව ජීවත්වන ගිහ පංවතුන් උනදසා දානනේ ඇති 

වටිනාකම සටහයන් කිරීමයි නම් ලිපනේ අරමුණ වුනේ. ගිහ ජීවිතය තුළදී නහයොඳින් දන් දුන්නත් එම දානමය 

පංකම් නලොව්තුරා සම්මාසම්බුද්ධ නද්ශනාවන්ට අනුකූලව ගළපා ගැනීමට අදක්ෂ නම් පරනලොව දුකට පත්වීම 

වැළැක්විය නනොහයැක. 

ඒ ගැන උදාහයරණයක් වශනයන් වැදගත් මහයත්මනයකුනග් කථාවක් දැන් නමහ සටහයන් තබනවා. නමම කථා 

ප්රවෘත්තිය ඔබට වැදගත් නව්වි. පහයත කථානවන් කියනවන්නන් ඔබ අදක්ෂනම් දන් දුන්නා, පංකම් 

සිදුකරගත්තාය කියලා ඊළ  ප්රතිසන්ධිය සුගතියක් නවනවාමයෑයි ඔබට සහයතිකයක් ලැනබන්නන නැතිය 

කියන කාරණයයි . 

එක මහයත්තනයක් සිටියා. ඔහු දක්ෂ වයාපාරිකනයක්. නබොනහයෝම පංචි තැනකින් පටන් ගත්නත්. අවසානනේදී 

නකෝටිපතිනයක් වුණා. ඉඩකඩම්, වයපාර ඔහු සතුවුණා. නබොනහයෝම නහයොඳ බිරිඳක් දරු මුණුපරන් සිටියා. 

කවදාකවත් සිල් සමාදන් නවන්න පන්සලකට ගිනේ නැහයැ. නමුත් නහයොඳින් සිල් පද ආරාක්ෂා කරනගන ජීවත් 

වුණා. තමා විසින් සදාගත්තාූ  කාලසටහයනකට අනුව නහයොඳින් වියදම් කර භික්ෂුන්වහයන්නසේලාට, උපාසක 

උපාසිකාවන්ට දන් දුන්නා. එම කාලසටහයනනන් පට දන් නදන්න ගිනේ නැහයැ. කලයාණ මිත්ර ඇසුර සද්ධර්ම 

ශ්රවණය නබොනහයෝම අ කනවනුයි ඔහුට ලැබුනේ. එනහයම අ ක වුණත් නහයොඳින් දන් දුන්නා. පන්සල් ආරණය 

සඳහයා මුදල් පරිතයාග කළා. අවශය විහයාරාංග ඉදිකළා. නමොහු තමන්නග් වයපාරයට ඉඩකඩම්වලට නගොඩාක් 

බැඳිලයි සිටිනේ. නමොකද නම් හයැම නදයක්ම අසාධාරණනයන් නනොව තමන්නග්ම දහයදිය මහයන්සිනයන්මයි 

හයම්බකරගත්නත්. නම් පංවත් මහයත්මයා හයැනමෝටම ප්රිය කාටවත් කරදරයක් නැති හුදකලා වැදගත් ජීවිතයක් 
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ගත කරලා වයස අවුරුදු හයැත්තෑනව් සීමාවට පැමිණීමට නපර මිය ගියා. දුක්විඳලා, නරෝග පඩාදියට ලක්නවලා 

නනොනව්. ඔහුට හමිවුනේ ක්ෂණික මරණයක්. නම් මරණය ගැන ඔහුනග් බිරිඳට, දරුවන්ට, ඥාතීන්ට, 

හතමිතුරන්ට කිසිම විදිහයක බියක් තිබුනණ නැහයැ. කුහුඹිනයකුටවත් වරදක් නනොකළ නමොහුට සුගතිනේ නදොර 

හයැර, නවන නදොරක් නනොඇනරන බව පාංශකූලයට පැමිණි නගෞවරණීය සංඝරත්නය අනුශාසනා කළා. ඉහයත 

සියලුනදනාම තමන් ධර්මය දන්නා ආකාරයට නහයේතුඵල ගළපමින් මියගිය පංවත් මහයත්මයාව සුගතියටම 

නම් කළා. මියගිය පංවතාට පං පණිස හයත් දවනසේ, තුන්මානසේ අවුරුද්නද් සාංඝික දානමය පංකම් නබොනහයෝම 

සශ්රික ආකාරයට පජාකළා. තව තව පංකම් සිදුකරනු ලැබුවා. අනේ මිය ගිය ඥාතියා නදවිනයක්ය කියන 

සංඥාව හයැර නවන සංඥාවක් කිසිනවකුට තිබුනේ නැහයැ. 

නමනහයම කාලයක් ගියාට පස්නසේ දිනක් රාත්රියක භික්ෂුවක් සමාධිනයන් පසුනවන විට නම් මියගිය පංවත් 

මහයත්මයාව අරමුණුනවනවා. ඒ අරමුණු නවන්නන් නප්රේත නලෝකනයදි. මනුෂ්ය නලෝකනේ ජීවත්ව සිටියදී තිබූ 

ශරීර ප්රමාණය සහතවමයි. මනුෂ්ය ජීවිතනේ සිටියදී ඔහු ප්රිය කළ ඇඳුමක් තිබුණා. විනශේෂ් ගමනකදී පළඳින 

එම ඇඳුම් කට්ටලය සහතවයි නමොහු හටිනේ. නමම මියගිය මහයත්තයාට අයිතිව තිබුණා නකෝටි පහයක පමණ 

ඉඩමක්. නම් ඉඩනම් නමොහු එහයාට නමහයාට ඇවිදිනවා. නමොහු ඇවිදින්නන් නබොනහයොම දුක්මුසු විලාසයකින්. 

ටිකක් කුදු ගැහලා, හස පහයතට නහයලානගන, අත් නදක පහයළට දමානගන ‘අනන් නම්වට නමොකද වුනණ’ 

කියන්න වනග් හයැඟීමක්, ඉරියව්වක් සහතව තමයි ඇවිදින්නන්. ශරීරය දුර්වල නැහයැ. ඇඳුම නබොනහයොම 

පරිසිදුයි. නමුත් සිත දුකට පත්නවලා. තෘෂ්්ණාව නිසාම. නමොහු ඉන්න ඉරියව්නවන් නපනනන්නන්, නමොහු තුළ 

බියක් තිනයනවා නම් නද්පළ නැතිනවයි, විනාශනවයි, නවන කාටහයරි අයිතිනවයි කියලා. බලන්න නපර 

ආත්මනේදි නකොච්චර දන් දුන්න, නමොන තරම් පං කරගත්ත මනුෂ්යනයක්ද, නමොනතරම් සිල්වත් ජීවිතයක් 

ගතකරප මනුෂ්යනයක්ද. ඒත් ඒවායින් ඔහු ප්රනයෝජනයක් ගත්තද? 

මියයන නවලානව් නම් පංවත් මනුෂ්යයා තමා දුන්න දානයක්, තමානග් සිල්වත් ජීවිතය, ඒ ජීවිතය තුළින් කළ 

පංකම් සිහයට නගාගත්තා නම්, ඒ පංකම් අරමුණු කරගත්තා නම්, ඒ පංකම් සිදුකරගැනීමට මාර්ගය නද්ශනා 

කර වදාළ නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග්, ධර්මරත්නනේ, සංඝරත්නනේ ගුණයන් සිහයට ගත්තා නම්, 

එනසේ කිරීමට දක්ෂභාවය ඔහු තුළ තිබුණා නම්, ඇතිකරගත් කැමත්තට අනුව. නමොහු සශ්රීක දිවය තලයක, 

මනහයේශාඛය නදවිනයක් වශනයන්මයි, එනසේත් නැතිනම් සශ්රීක මනුෂ්ය ජීවිතයක්මයි නැවතත් ලබන්නන්. 

නමුත් නම් අවාසනාවන්ත මනුෂ්යයා සද්ධර්ම ශ්රවණය අ කනවන් කළ නිසාත්, කලයාණ මිත්ර නසේවනය හ  

වු නිසාත් මියයන නමොනහයොනත් තමන් කළ පංකම්, ගත කළ සිල්වත් ජීවිතය යටපත්වී මතකයට පැමිණිනේ 

ඉඩකඩම් නද්පල. නද්පල නකනරහ තිsබූ තෘෂ්්ණානව් බලවත් භාවය නිසා සැනසීමට නහයේතුවන නද්වල් නනොව 

වැනසීමට නහයේතුනවන ධර්මතාවයත් තමයි මතුනවලා පැමිණිනේ. ඒ නිසාම නමොහු නප්රේත ජීවිතයකට වැටුණා. 

නමුත් බලන්න නද්පල නකනරහ ඇතිකරගත් දැඩි ජන්ද රාගය නිසා නප්රේත ජීවිතයකට වැටුණත් නමොහු 

මනුෂ්ය ජීවිතනේදී දුන්න දානයන්නග් ආනිසංස එම නප්රේත ජීවිතනේදීත් නමොහුට සැප විපාකයන් ලබාදුන්නා. 

නප්රේත ජීවිතනේදීත් නමොහුට නහයොඳ පරිසිදු වස්ත්ර ලැබිලා තිනබනවා. නහයොඳ නිනරෝගි ස්වභාවනේ ශරීරයක් 

ලැබිලා තිනබනවා. ඇතිකරනගන තිනබන තෘෂ්්ණාව නිසා ඔහුනග් සිතට නම් දැනනන්නන් දැඩි පීඩාවක්, 

දුකක්. ඒ නිසා නමොහුනග් ඉරියව්වල තිනබන්නන් දැඩි අතෘේතිමත් ස්වභාවයක්. එම පංවත් වයාපාරික 

මහයත්මයා මනුෂ්යනයක් වශනයන් ජීවත්ව සිටියදී සමාජය ඔහුව හයැඳින්ූ නේ සිල්වත් මනුෂ්යනයක් හයැටියටයි. 

දානපතිනයක් හයැටියටයි. නවනහයස මහයන්සි වී ධනය ඉපයු වයපාරිකනයක් හයැටියටයි. නමුත් ඔහුනග් බාහර 

ස්වරූපය, ඇවතුම් පැවතුම් තුළින් නලෝකයා ඔහුව එනසේ හයඳුනාගත්තත් ඔහුනග් සිත වැඩී තිබුනේ ඉන් 

ඔ බට ගිය දිශාවකට. ඒ තමයි නද්පල නකනරහ තිබූ අසීමිත ජන්ද රාගය. එයට අදාලව ප්රතිසන්ධිය සකස් 

වුණා. සුගතියක සැප විඳීමට අවශය පරිසරය ඔහු ජීවිතය තුළින් නගොඩනගානගන තිබුණත්, සද්ධර්ම 

ශ්රවණය, කලයාණ මිත්ර නසේවනය, බහුශ්රැතභාවය නනොමැති වීම නහයේතුනවන්ම සැපක් නලස අල්ලා ගත්නත් 

දුකක්මයි. 
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දැන් නම් අමනුෂ්ය නලෝකනේ නප්රේතනයක් නලස ජීවත්වන නමොහු පරදත්තරුප ජීවි ස්වභාවයට අයත් 

නප්රේතනයක්. ඔහුට අවශය නම් පළුවන් පං ලබාගන්න. නමුත් නමොහු පං ගන්නන් නැහයැ. නමොකද උපාදානය 

කරගත් නදය නකනරහ තිනබන දැඩි තෘෂ්්ණාව නිසා. නමවැනි අනයක් අරමුණු කර ඔබ නමෝනතරම් සශ්රික 

ආකාරයට සාංඝිකදානමය පංකම් සිදුකළත් නම් නප්රේත සත්වයා පං ගන්නන් නැහයැ. ඔබ අනුනමොදන් කරන 

පන සුදුසු නවනත් අමනුෂ්යනයක් නවනතොත් ඔවුන් එය අනුනමෝදන්නව්වි. එනසේ නනොවුන නහයොත් ඔබලාට සැප 

පණිස එම පං නහයේතුනව්වි. 

නමවැනි උපාදානය බලවත්නකොට ගත් පරදත්තරූප ජීවි සත්ව නකොටස් වලටද එම උපාදානය බිඳ පන් 

අනුනමෝදන් කිරීමට ඔබට හයැකියාව තිනබනවා ඔබද දක්ෂ නම්. නමොකද ඒ අය නපර මනුෂ්ය ජීවිතනේදී පරුදු 

පහුණු කරප වඩප ගුණධර්ම තිනබනවා ඒ අය තුළ යටපත් නවලා. ඔබ දක්ෂ නවන්න ඕනන ඒවා මතුකර 

ගන්න පළුවන් ආකාරයට පංකම් සිදුකරන්න. ඒ අයට අනිතය සංඥාවක් වැටනහයන ආකාරයට පංකම් 

සිදුකරන්න. භික්ෂුව නම් ටික සඳහයන් කනළේ මියගිය අයනග් ස්වභාවයන් අප අනේ කරගත යුතුනිසා නනොනව්. 

මියගිය අයකු ගැන සිත සිතා ජීවත්විය යුතු නිසාද නනොනව්. එවැනි විෂ්යන් ඔබ අදාළ කරගත යුතු නැහයැ. 

නමුත් ඔබ නම් ධර්ම මාර්ගනේ නිවරැදිව ගමන් නනොකනළොත් ඔබට මුණ ගැනසන අනතුරු ගැන අවනබෝධය 

ලබාදීමටයි නමම කරුණු සටහයන් තැබුනව්. ඒ වනග්ම නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ පංවත් ඔබලාට 

නද්ශනාකරනවා මියගිය ඥාතීන් උනදසා ජීවත්ව සිටින ඔබ පංනපත් අනුනමෝදන් කිරීම යුතුකමක්ය කියලා. 

නම් කථාව ඔබ කියවන විට ඔබට වැටනහයන්න ඇති ඔබ දන්දිය යුත්නත් තන්හයාව, මාන්නය, දිට්ටිය 

නනොවැනඩන ආකාරයට, ඒවා ක්ෂයනවන ආකාරයට බව. දන්දීම තුළින් ඉහයත අකුසල ධර්මයන් වැනඩනවා 

නම් එම දානය අර්ථවත් නවන්නන නැහයැ. නමුත් එය අපනත් නනොයන බව ඔබ ඉහයත කථාව අනුසාරනයන් 

ඔබ නහයොඳින් නත්රුම් ගත යුතුයි. 

ගිහ ජීවිත ගතකරන පංවත් ඔබලා මූලිකත්වය නදන්නන් තමානග් වයාපාරයට, නග්නදොර වතුපටිවලට, 

දරුවන්ට, බිරිඳට. ඒවාට නිසි තැන නදන්න. නමුත් ඔබ ප්රධානත්වය නදන්න අවශය සතර අපානයන් මිනදමි 

කියන අරමුණට. තිරිසන් නප්රේත ජීවිතයක් ලැබුණත් ඔබට දරුනවක් බිරිඳක් ලැනබයි. එනහයත් ධර්මය දැකීනම් 

අයිතිය ඔබට එහදී අහමිනවනවා. ධර්මය දැකීනම් වරම ඔබට ලැනබන්නන් නම් ජීවිතනේදීමයි. ධර්මය දැකීම 

යනු සතර අපානයන් එනතර වීමයි.  
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18. අකුසලයට නපොකුරු ගසන්නට ඉඩ නනොනදන්න 
 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ චූලකර්ම විභංග සුත්රනේදී සුභ මානවකයාට නබොනහයෝම ලස්සන ධර්මයක් 

නද්ශනාකරනවා. සුභ මානවකයා නම් නලෝකනේ සත්වයා කර්මය දායාද නකොට කර්මය මනග් නකොටනගන 

පවතීය කියලා. සුභ මානවකයා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනගන් අහයන එක ප්රශ්නයක් තමයි භාගයවතුන් 

වහයන්ස( නම් නලෝකනේ ජීවත්වන මනුෂ්යයන් සමහයරු දීර්ඝායුෂ් ලබමින් ජීවත්නවනවා. තවත් නකනනක් 

හීන ආයුෂ් සහතව මිය පරනලොව යනවා. ස්වාමිනී භාගයවතුන් වහයන්ස, නමනහයම වීමට නහයේතුව කුමක්ද 

කියලා. ඊට පළිතුරු වශනයන් තමයි බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකරන්නන් සුභ නම් නලෝකනේ උපදින 

සත්වයා කර්මය දායාද නකොට කර්මය මනග් නකොට පවතීය කියලා. එනහයම කියලා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

නද්ශනාකරනවා ‘සුභ, නපර ජීවිතනේ යනමක් සත්ව හංසා අකුසලය සිදු කරා නම් ඔහු මරණින් මතු නිරනේ 

දුකට වැනටනවා. යම් නහයයකින් මනුෂ්ය නලෝකනේ මනුෂ්යනයක් නලස උපතක් ලැබුවා නම් ඔහු නරෝගීභාවය 

ඇතිව උපත ලබනවා කියලා. ඒ වනග්ම නපර ජීවිතනේදී සත්වයාට රමත්රිය කරුණාව දැක්වීම නහයේතුනවන් 

ඔහු මරණින් මතු මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබුවත් නිනරෝගීභාවය ලබනවා කියලා. 

එතනකොට බලන්න යනමක් නම් සමාජනේ නිනරෝගීව ජීවත්වන්නත් තව නකනනක් නරෝගීව ජීවත්නවන්නනත් 

නහයේතුඵල ධර්මයක් නිසා. ප්රධාන වන්නන් සතුනට හංසාකිරීමත් රමත්රිය කරුණාව දැක්වීමත් කියන 

කාරණා. වර්තමානනේ සමාජය නදස බැලීනම්දී මනුෂ්යයා පමණක් නනොනව් ඔබ ජීවත් වන පරිසරයත් නරෝගී 

බවට පත් නවලා. නමතනින් පරිසරය අප පැත්තකින් තියලා මනුෂ්යයා ගැන බලමු. සමහයරු නරෝගී බවට 

පත්නවන්නන් මව්කුනසේදීම. මව්කුස පළිසිඳනගන මානසන් නදනකන් දරුගැබ කළලය නරෝගී බවට 

පත්නවනවා. මව් කුනසේ සිටියදීම නපර කළ සත්ව හංසා කර්මයන් විපාක නදනවා. සමහයර දරුවන් නලෝකයට 

බිහවන නමොනහයොනත්ම නනොනම්රූ දරුඋපතක් හයැටියටයි නලොවට බිහවන්නන්. තවත් ළදරුවන් නනොනයක් 

ආබාධ ඉන්ද්රියන්නග් අ කපා ක සහතව නලොවට බිහනවනවා. නමනලොව එළිය දැකප දවනසේ පටන් නම් ළදරුවන් 

නරෝහයනල් දැඩිසත්කාර ඒකකයක නනොනම්රූ ළදරු ඒකකවළ, සති, මාස, අවුරුදු ගණන් දුක්විඳිනවා. රනට් 

ප්රධාන ළමා නරෝහයලකට එනසේත් නැතිනම් ළමා වාට්ටුවකට යන්න. නමොනතරම් දරුනවෝ නනොනයක් වයස් 

සීමාවල සිතාගන්නවත් බැරි නරෝගවලින් පීඩා විඳිනවාද? සමහයර ළදරුවන්ට මාරාන්තික නරෝග, තවත් තවත් 

දරුවන්ට අර්ධ මාරාන්තික නරෝග. නාසයට මුඛයට බට දමලා, උදරයට බට ගහයලා….. ඔබ නම්වා 

දකිනනකොට, ඔබ නම්වා අත්දකිනනකොට ඔබට දරන්න බැහයැ නම් නපොඩි දරුවන් විඳින නව්දනාව. 

නපොඩිදරුවන් විතරක් නනොනව් නම් දරුවන් නිසා ඒ නදමාපයන්, සනහයෝදර සනහයෝදරියන්, ඥාතීන් නම් 

හයැනමෝමත් දුනක් නකොටස් කරුවන් නවලා. මිනිස් ජීවිතයක උපත ලැබුවත් නරෝගී දරුවන් නිසා අපා දුක්විඳින 

නදමාපයන් නමොනතරම් සමාජනේ සිටිනවාද? නම් දුක ඔබට අහයම්නබන් ලැබුණ නදයක් නම් නනොනව්. 

අපලයක් නිසා, නද්වනකෝපයක් නිසා, රනට් රවදය අංශනේ දුර්වලතාවක් නිසා ලැබුණු නද්වල් නනොනව්. 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකරනවා කර්මය සත්වයා දායාද නකොටනගන පවතීය කියග. නරෝගී දරුවන් 

නිසා එම නදමාපයන්ද විඳින්නන් දුකක් නම් එයත් නදමාපයන්නග් සංසාරික කර්මයක දායාදයක්මය. නමය 

නදමාපයන්ට අහයම්නබන් ලැබුණ වගකීමක් දුකක් නනොනව්. නපර ජීවිතනේදී සත්ව හංසාව අකුසලය කරගත් 

මනුෂ්යනයක් මරණනයන් මතු නැවත මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලබන්නන් නම් ඔහුට සුදුසු මව්කුස නලස 

නතෝරාගන්නන් ද ඊට අදාළ අකුසල් සිදුකරනගන ඇති මවකනග් මව්කුසක්මයි. නම්වා කාටවත් නවනස් කළ 

නනොහයැකි නලෝක ධර්මයන්. දරුවා නිසා අම්මා තාත්තා දුක් විඳිනවාත්, අම්මා තාත්තා නිසා දරුවා දුක් 

විඳිනවාත් නනොනව්. තම තමන් කරගත් අකුසල් නිසා තමන් හයවුනල් එම අකුසල් විපාක අත්විඳනවා පමණි. 

ඔබ නමනහයම හතන්නනකෝ. ඔන  නගදර නදොරකඩට බල්නලක් එනවා. නගදර අම්මයි තාත්තයි කියනවා 

පනත් ඔය බල්ලට ගහයල එලවන්න කියලා. පතා නහයොඳ ගලක් නහයෝ නපොලු කැබැල්ලක් අරනගන බල්ලට 

ගහයනවා. අර අහංසක බල්ලා කකුල ඔසවා නගන නල් නපරානගන දුවනවා. දැන් බලන්න නම් සත්ව හංසාවට 

කී නදනනක් හයවුල්වුණාද? බල්ලාට ගැහුනව දරුවා තමයි. නමුත් ගහයන්න අණ කනළේ නදමාපයන්. අකුසලය 
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වැඩි දරුවට. මරණින් මතු නමන්න නමවැනි අකුසල් තිනබන දරුවන් එවැනිම අකුසල් සහත නදමාපයන්නග් 

මව් කුසවල ඉපදිලා දරුවා නරෝගීභාවයට පත්නවලා නදමාපයන්නග් අකුසලය විපාක දීමට අවස්ථාව 

සලසව්නවා. දැන් නම් තුන්නදනාම විඳින්නන් තමන් කරගත් කර්මයක විපාකයක්මයි. භික්ෂුවට සමහයර 

අවස්ථාවල ඇහල තිනබනවා නරෝගී දරුවන් ඉන්න අම්මලා කියනවා ‘මනග් කරුනමටයි නම් දරුවා ලැබුනේ’ 

කියලා. අන්න එවැනි අම්මලානග් අදහයස සර්වසාධාරණයි. 

අවිදයාසහයගත නලෝකය හයැඩගැසිලා තිනබන්නන් සත්වයා දුක නදසටම තල්ලුකර දමන ස්වභාවයටයි. ඔබ 

විසින්ම කරගන්නා ලද අකුසලයන් විපාක නදන විට නලෝකනේ ස්වභාවය සකස් වී තිනබන්නන් ඒ විපාකනේ 

අමිහරි නව්දනාව නිසා සත්වයා තව තවත් අකුසල කර ගන්න දිශාවටම නමනහයය වීමටයි. ඔබ නමතනදි 

පරිස්සම් නවන්න ඕනන්. එනසේ නනොවුනණොත් තව තව අකුසල කර්මයන් ඔබත් අනුනුත් දායාද කර ගැනීමයි 

සිද්ධනවන්නන්. ඔබ අතින් උපස්ථානය ලබන නරෝගී වැඩිහටිනයක්, දරුනවක් සිටිනවා නම් ඒ අයනග් 

ක්රියාකාරකම් නිසා නිරතුරුවම ඔබට ද්නව්ෂ්ය, පළිගැනීම, පළිකුල, නනොසලකාහයැරීම වැනි න ච්තනාවන් 

සකස ්නවන්න පළුවන්. එය සව්භාවයක්. නමවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ දක්ෂනවන්න ඕනන් නලොව්තුරා ධර්මය 

ජීවිතයට ගලපා ගන්න. ද්නව්ෂ්ය ඔබ ඔන  කර ගත්නතොත් ඔබ ඔන  කර ගන්නන් මහයා ගිනි නගොඩක්මයි. ඒ 

ඔබ විසින්ම අවුලුවාගත් ගිනිනගොනඩන්ම ඔබට සසර අප්රමාණ කාලයක් පච්නචන්නට සිදුනව්වි. 

ඉහයත සදහයන් කනළේ දරුවන්නග් නරෝගීභාවය ගැනයි. තරුණ වැඩිහටියන්නග් නරෝගීභාවය ගැන දකිනනකොට 

මහයා නරෝහයලකට, කුඩා නරෝහයලකට ඔබ නගොඩ වැදුනණොත් ලක්ෂගණනක් ජනතාව නරෝගීන්. නිනරෝගීභාවය 

නගොඩක් අ කයි. වයසට නනොගැළනපන නරෝග, මාරාන්තික නරෝග, අනයයන්නග් පළිකුලට භාජනය වන 

නරෝග, අනුනට ප්රකාශ කිරීමට නනොහයැකි නරෝග….. සංසාරනේ සත්ව හංසාවට අදාළව ඒවා විපාක දීමට සුදුසු 

ආකාරයට නලඩ නරෝග හයැනදනවා. හයැබයි පාරිසරික නහයේතූන් නිසාත්, සෘතු බලපෑම් නිසාත් නරෝගීන් 

ස්වභාවයන් ඇතිනවනවා. ඒත් එම නරෝග දීර්ඝකාලීන නිදන්ගත නරෝග බවට පත්නවන ස්වභාවය අ ක බවද 

ඔබ වටහයාගත යුතුව ඇත. අකුසල කර්මයන් විපාකනදන නරෝගීන්නග් ස්වභාවය පැහයැදිලිව හයඳුනාගන්න 

පළුවන්. ඔබ සිනතන් මවාගන්නනකෝ නරෝහයනල් ඇනඳේ නිරතුරුවම අනඳෝනා තබන නරෝගිනයක්. නාසයට, 

මුඛයට, උදරයට බට ඇතුළත් කර නව්දනාව විඳින නරෝගිනයක්. දෑත් නදපා ඇඳ හයතර නකොනේ බැඳ දමා ඇති 

නරෝගිනයක්, අසිහනයන් දිනගණන් දුක්විඳන නරෝගිනයක්, ජලය ආහයාර රස බැලීමට වාසනාව නනොමැති 

නරෝගිනයක්. අත පය වාරු නැති අංගවිකල අංශභාග නරෝගිනයක්. භික්ෂුවට නම් නමවැනි නරෝගීන් 

දකිනනකොට සද්ධර්මය නකනරහමයි නගෞරවය ඇතිනවන්නන්. නමොනතරම් පැහයැදිලිව නලෝක ස්වභාවය 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකර තිනබනවාද. ඔබ සත්වයින්ට සංසාරනේදී දුක් දුන්නා. හංසා 

කළා. ඒ දුකමයි, හංසාවමයි ඔබ ඔය අත්විඳින්නන්. 

වර්තමානනේ මනුෂ්යයා නමොනතරම් නම් සත්ව හංසාව සිදුකරනවාද? සමහයරු සත්ව හංසාව සිද්ධකරන්නන් 

නමෝස්තරයක් හයැටියට. තවත් සමහයරු සත්ව හංසාව සිදුකරන්නන් වයපාරයක් හයැටියට. සමහයරු 

විනනෝදයටත් සත්ව හංසානව් නයනදනවා. 

හු නදනනක් නම් නද්වල් කරන්නන් විපාකය ගැන අනවනබෝධය නිසා. භික්ෂුව දිනක් ආරණයයක වැඩ සිටින 

විට කුටිය ඉදිsරිනයන් ළමයින් කීපනදනනක් කැළය නදසට යනවා දැක්කා. නම් අය නපොලිතීන් බෑග් එකක 

යමක් දමානගනයි එම ප්රනද්ශයට ගිනේ. භික්ෂුවට දැනුනේ නැහයැ බෑගනේ නමොනවද තිබුනේ කියලා. පසුවදා 

භික්ෂුව එම දරුවන් ගිය මාර්ගනේ වඩින විට සාමානය කලුගලක් ළ  නගොළුනබල්ලන් විස්සක් පමණ 

කලුගනල් ගහයල මරල. අර නෂ්ොපන් බෑගනේ දමානගන ගිහන් තිනබන්නන් ගස්වල එල්ලිලා හටප 

නගොළුනබල්නලෝ. ඒ නගොළුනබල්ලන්නග කටුව ගනල් වැදිල කු කනවනව දැකලා ඒ දරුවන් සතුටුනවනවා. 

නමතන සත්ව හංසාවකින් එහයාට ගියප සත්ව ඝාතනයකුයි සිද්ධනවන්නන්. කුරුල්ලන්ට ගල්වලින් ගහයනවා. 

මාළුන්ට ගල්වලින් ගහයල තුවාල කරනවා. සමනළයන්නග පයාපත් කඩනවා. නමනහයම දරුනවො සමාජනේ 

ඕනතරම් සිටිනවා. වියළි කලාපනේ ප්රනද්ශවල සත්ව හංසාව නගොඩක් වැඩියි. නගොවිතැන් විනාශ කරන්න 
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එන අලින්ට නහයේන රකින අට්ටාලය මත සිට එම සතුන්නග් ඇ ට නලෝදිය වනග් උණුවතුර හයලනවා. නගෝනි 

ගිනිතියලා අලින්නග් පට මතට දමනවා. අට්ටාලය මත සිට නලොකු යකඩ ඇණ ලෑලි මත ගහයලා අලි එන 

මංකඩවල තියනවා කකුල්වල ඇනනන්න. නම්වා විපාක දීලා අහයවරකරන්න පළුවන් අකුසල් කර්ම 

නනොනව්. නමවැනි බරපතළ සත්ව හංසා අකුසල් කිරීමට නපරාතුව ඔබ නම්වා ධර්මානුකූලව ගළපාගන්න 

දක්ෂනවන්න ඕන. 

ඔබ නමනහයම හතන්න. ගම්පහය දිස්ත්රික්කනේ නගොවි මහයත්මනයක් තම කුඹුර අසව්ද්දනවා. ඔහු කවදාකවත් 

අසව්නු රැකගැනීම උනදසා පැල් රකින්නන් නැහයැ. නතල්, නබනහයත්, නපොනහයොර, නයොදලා නබොනහයෝම විනව්කීව 

ඉන්නන්. වතුර හයැරවීම වැනි කටයුතු පමණයි කළ යුත්නත්. නමුත් වියළි කලාපනේ නගොවි මහයත්මනයක් ීජ 

වැපරුව දවනසේ පටන් අස්වැන්න නනළාගන්නා දවස දක්වාම නිදිවරානගන වැස්නස පන්නන දුක්ඳින්න ඕනන් 

අසව්ැන්න රැකගන්න. එළිනවනතුරු නින්දක් නැහයැ අසව්ැන්න ගන්නා පරාවටම. නහයොඳින් ඔබ දකින්න. 

ගම්පහය නගොවි මහයත්මයත් වියළි කලාපනේ නගොවිමහයත්මයත් කරන්නන් එකම නගොවිතැන. නමුත් නදනදනාට 

විඳීමට සිද්ධනවන්නාූ  දුනක් ස්වභාවය එකිනනකට නවනස්. නමය කර්ම විපාකයක් නිසා සිදුනවන්නක්. 

වියළි කලාපනේ පංවත් නගොවි මහයතාට තමන්නග් අස්වැන්න රැකගැනීමට ජීවිතය පරදුවට තබා 

නවනහයසවීමට සිදුවී ඇත්නත් ඔහු නපර ජීවිතවලදී අනුනනග් අස්වැන්න විනාශ කිරීනම් අකුසලය 

සිද්ධකරන්න ඇති නිසා. මනුෂ්යනයක් හයැටියට නහයෝ එහ කර්ම විපාකය තමයි ඔහු නම් ජීවිතනේදී 

අත්විඳින්නන්. දුෂ්්කර පළාතක ඉපදුනේ, දුෂ්්කර ජීවිතයක් ලැබුනේ…. නම් නපර කර්ම විපාක. නම් ස්වභාවය 

හයඳුනාගන්න නකනා කවදාකවත් අතීතනේ කළා ූ  අකුසල කර්මයන් නැවත කරන්න නපළනඹන්නන් නැහයැ. 

නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව ගළපමින් ඔබ ජීවිතය විග්රහය කර ගන්න දක්ෂනවන්න. පංවත් ඔබ නම් ජීවිතනේදී 

දුෂ්්කර වියළි කලාපනේ නගොවි මහයනතක් වශනයන් ජීවත්වුවද නපර ජීවිතවලදී ඔබත් අලිනයක්, හයරනකක්, 

වල් ඌනරක්, පක්ෂිනයක්, වැනි සනතක් නවලා අනන්තවත් අනුනනග් අස්වැන්න විනාශ කරන්න ඇති. සසර 

ඔබ කරප ඒ අකුසල් විපාකයන් ඔබම වර්තමානනේදී අත්විඳිනවා. නම්වා ඔබ ධර්මානුකූලව ගලපා 

නනොගත්නතොත් ඔබ තව තව අකුසල්මයි සිද්ධකරගන්නන්. එම නිසා සත්ව හංසාවන්ට යන්නන නැතුව 

උපක්රමශීලීව වන සතුන්නගන් ඔන  වගාවන් ආරක්ෂා කර ගන්න. 

ඔබට නැවතත් මතක් කරනවා, නලෝකව පවතින්නන් ඔබව නිරතුරුවම අකුසලය නදසට නයොමුකරන 

ස්වභාවයක. ඔන  දක්ෂභාවය නිසා පමණක්මයි කුසලය නදසට ගමන් කළ හයැකිනවන්නන්. සමහයරවිට නමම 

සටහයන කියවනනකොට ඔබට හනතන්න පළුවන් අලිනයක් නකොනහයොමද මනුෂ්යනයක් නවන්නන් කියලා. එයත් 

කුසලභාවනේ ප්රතිඵලයක්. නම් ඒ ගැන උදාහයරණයක්.. 

නම් රනට් ජීවත් වන ප්රභූ නපනළේ වයාපාරික මහයත්මනයක් ඉන්නවා ඔහු නබොනහයෝම නිහයතමානී, චාම්, ධාර්මික 

ජීවිතයක් ගත කරන මහයත්මනයක්. එක්තරා භික්ෂුවක් නම් පංවත් මහයත්මයානග් නපර ජීවිතය උතුම් 

සමාධිකයකදි අරමුණු කර බලද්දී අරමුණු නවන්නන් අලිනයක්. ඒ කියන්නන් නම් මහයත්මයා නපර ජීවිතනේදී 

අලිනයක්. හයැබැයි වල් අලියකුනග් ස්වභාවයක් නනොනව් නපනනන්නන්, හලෑ අලිනයක්නග් සව්භාවය. 

සිද්ධසථ්ාන, රජමහයාවිහයාර, නද්වාල ආශ්රිතව සහය පද්ගලිකව අලි ඇතිකරන වැදගත් මහයත්වරුන්නග් භාරනේ 

ජීවත් වන, ආගමික නපරහයැරවලට නිරතුරුවම සම්බන්ධ වන ආගමික පරිසරයක හයැනදන අලි ඇතුන් 

මරණින් මතු වැදගත් ශීලාචාර නබෞද්ධ පවුල්වල මනුෂ්යයින් වශනයන් ඉපදීනම් ඉඩකඩ හු ාක් වැඩියි. 

එනහයම අය මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබුවහයම ධර්මයට හු ාක් ලැදියි. නලෝකයට හයරි කීකරුයි. විනය ගරුකයි. 

තමන් නමොනතරම් මනහයේශෘඛය නකනනක් වුවත් ඔහු හතන්නන් හු ාක් නිහයතමානීව. නම් ගති ලක්ෂණ තමා 

සිටි නපර හලෑ අලි ජීවිත චර්යාවට හු ාක් කිට්ටුයි. දැන් ඔබත් වර්තමානනේ විඳින්නට සිදුව ඇති ජීවිතය 

ගැන ඔන  අතීත භව චර්යාවන්ට අනුව ගළපාගන්න. ඉහයත කථාව අනුසාරනයන් වියළි කලාපනේ නගොවි 

මහයතා හතන්න නපර භවයක මා හයැසිරුණු ආකාරය නිසාමයි මට නමවැනි නද් නවන්නන් කියලා. මනග් 

අසව්ැන්න භවනබෝග සතුන් විනාශ කරන්න එන්නන් මමත් නපර ජීවිතවලදී තිරිසන් සනතක් නවලා 
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මනුෂ්යයින්නග් භවනබෝග විනාශකරප නිසාමයි කියලා. එවිට ඔබට හයරිම පහයසුයි සසර කරප අකුසල් විපාක 

ලබන ගමන් අලුතින් අකුසල් ඇති නනොවන ආකාරයට කටයුතු කරන්න?  
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19. නගොනා පසු පස නඟුල එන්නා නසේ 
 

සත්ව හංසාවට අදාළවයි නම් සටහයන ලියන්නන්. වර්තමානනේ රැකියාවක්, වයාපාරයක්, නමෝස්තරයක් 
හයැටියටත් සත්ව හංසාව කරන විශාල පරිසක් සිටිනවා. නබොනහයෝම ඉහයළ නශ්රේණිනේ සමහයරක් බල්ලන් 

ඇතිකරන මහයත්වරුන් බැල්ලිය පැටව් ලැබුවට පස්නසේ බලුපැටියට සතියක් නවනනකොට පශු රවදය මහයතා 

ල ට බලුපැටව් රැනගනවිත් එම සතුන්නග් වලිගය කපාදමනවා. එය කරන්නන් නමෝස්තරයකට. කුකුළු 

නගොවිනපොළවල්වල කුකුළු පැටව් කුඩා කාලනේදීම එම සතුන්නග් නහයොට නකටිනවන්න කපා දමනවා. ඌරු 

නගොවිනපොළවල්වල ඊරිය පැටව් ගැසුවම පස්නසේ ඌරු පැටවුන්නග් දත් ගලවා දමනවා. ඊරියනග් තනප ක 

ආසාදනය නවන නිසා. නම්වා මහයාපරිමානනයන් සිද්ධනවන්නාූ  සත්ව හංසාවන්. නමතනදී හංසාවට 

ලක්නවන්නන් කුඩා වයනසේ සතුන්. නම් තිරිසන් සතුන් කුඩා වයනසේම හංසාවට ලක්නවන්නන්ත් එම 

සතුන්නග් කර්ම විපාකයක් නිසා. නකනනක් අකුසල් විපාකයන් අත්විඳින විට තව නකනනක් අකුසල 

කර්මයන් 

රැසක්රනවා. නම්ක තමයි මාරයානග් ආර්ථීක විදයාව. ඉල්ලුම, සැපයුම නබොනහයෝම සමතුලිතව සිදුනවනවා. 
නමවැනි ළදරු වයනසේ සතුනට හංසා කරන උදවිය මරණින් මතු මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබුනවොත් ළදරු 

කාලනේදීම නරෝගීන් බවට පත්නවනවා. උපතින්ම ළදරු ශරීරනේ අ පස , ඉන්ද්රියන් අ කයි, විකෘතියි. කුසල් 
වනග්ම අකුසල්ද විපාකදීනම්දී නබොනහයෝම සාධාරණවයි ඒවා සිද්ධනවන්නන්. නම්ක අසාධාරණයි කියලා 

ඇෆිල් (අභියාචනා) කරන්න අවශය නැහයැ. ඒ තරමට නලෝකධර්මය සාධාරණයි. හයැබැයි ඔබ ධර්මය 

නනොදන්නා නිසා හයැම නවලානව්ම නමම තීන්දු අසාධාරණ හයැටියටයි දකින්නන්. නදවියන් අප දිහයා බලන්නන 

නැහයැ. ධර්මනේ පළිසරණක් අපට නැහයැ කියලයි ඔබ දකින්නන්. ධර්මය කියන්නන කුමක්ද? අනිතය, දුක්ඛ, 

අනාත්ම සව්භාවය. නම් ස්වභාවයට පළුවන්ද ඔබට පළිසරණ නවන්න. නමතැන නිතය ූ , සැපූ , ආත්මූ  
ස්වභාවයක් තිනබනවාද. ධර්මයට බැහයැ ඔබට පළිසරණ නවන්න. ඔබ ධර්මය පළිසරණ නකොට ගන්න. 

නකොනහයොමද ඔබ ධර්මය පළිසරණ කර ගන්නන්. ධර්මනේ ස්වභාවය ූ  අනිතය, දුඛය, අනාත්ම සව්භාවය 

අවනබෝධනකොට ගැනීම උනදසා ශීල, සමාධි, ප්රඥා මාර්ගයට අවතීරණ නවන්න. නමතැනදියි සත්වයා ජාති, 

ජරා, වයාධි, මරණවලින් මිදීනම් චතුරාර්ය සතය ධර්මයම නුවනින් දකින්නන්. එනහයම නුවනින් දකින නකනා 

දුකට ශාපකරන්නන් නැහයැ. නදවියන්ට නදොස්තබන්නන් නැහයැ. ධර්මයට නිගරුකරන්නන් නැහයැ. දුකත්, දුකට 

නහයේතුවත්, දුකින් මිදීමත් අරමුණු නකොට නගන ආර්ය අෂ්්ඨාංගික මාර්ගයම සිය එකම මාර්ගය නකොට 

ගන්නවා. දුකට එකම නහයේතුව අලියාවත්, බලුපැටියාවත්, නරෝගී දරුවාවත් නනොව තෘෂ්්ණාවම බව 

අවනබෝධකර ගන්නවා. 

සත්ව හංසාව ගැන කථා කරන විට ගෘහය ආශ්රිතව ඇති දැඩිනවන ගවයන්, බල්ලන්, බළලුන්, පක්ෂීන් වැනි 

සතුනුත් ගෘහයය තුළ ජීවත්නවන කෘමීන් වැනි සතුන් මනුෂ්යයන් අතින් අනන්තවත් පීඩාවට ලක්නවනවා. 

තිරිසන් සනතක් යනු සතර අපානේ සාමාජිකනයක්. ඒ කියන්නන් මාරයානග් වස නේ ජීවත්වන්නනක්. 

පංවත් ඔබ තුළ අකුසල් මූලයන් නරෝපනය කිරීමට මාරයා නමම තිරිසන් සතුන්ව තමයි උපනයෝගී 

කරගන්නන්. තිරිසන් සතා යනු මාරයානග් සුරතලායි. පංවත් ඔබව සතර අපායට බිලිබාගැනීම සඳහයා මාර 

බිලි කටුවට අමුණන ඇම වන්නන් තිරිසන් සත්වයායි. එනහයයින් ගින්දනරන් යම් නසේද ඔබ පරිස්සම් වන්නන්, 
තිරිසන් සතුන්නගන් ඔබ ඊටද වඩා පරිස්සම් නවන්න ඕනන්. 

ගින්දරට පච්චුනත් පච්චිච්ච නව්දනාව පමණයි. සතුනට හංසා කනළොත් සතර අපානේම දුක ඔබට උරුම 

නවනවා. මනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබුනවොත් නරෝගී පද්ගලනයක් වශනයනුයි ඔබට ජීවත්නවන්න ලැනබන්නන්. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ නද්ශනා කර වදාළ ධර්ම මාර්ගනේ ඔබ ගමන් කනළොත් ශ්රද්ධානවන්, 

ශීලනයන්, රමත්රීනයන් පරිපූර්ණ මනුෂ්යනයක් බවට ඔබ පත්වුවනහයොත් ඔබට හයැකියාව තිනබනවා තිරිසන් 

සතාව උපනයොගී කරනගන කුසල් මූලයන් වැනඩන ස්වභාවයට ඔන  ජීවිතය නගන යන්න. ඔන  නගදර 
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නදොරකඩට බල්නලක් එනවා. නදමාපයන් දරුවට කියනවා පනත් ඔය බල්ලව හරිහයැර නනොකර 

එලවලදමන්න කියලා. එතනදී ඔබ තුළ රමත්රී සිතිවිල්ලකුත් ඇතිනවලා. එනහයමත් නැතිනම් ඔබ කියනවා 

පනත් ඔය බල්ලට කෑම ටිකක් කන්න දීල කෑම කෑවට පස්නසේ හරිහයැර නනොකර එලවලා දමන්න කියළා. 

එතනදි රමත්රී සිතුවිල්ලක් වනග්ම තයාග සිතුවිල්ලකුත් ඇති වුණා. සතුන් සම්බන්ධව ක්රියාත්මකවීමට 

නපරාතුව ඔබ ඉවසිලිමත් නවන්න සත්ව හංසාවට හරිඔතේ නදක ඇතිකරගන්න. 

සත්ව හංසාව කියන නදය පංවත් ඔබ හතනවාට වඩා නබොනහයෝම සියුම් නදයක්. නම් සියුම් බව මනුෂ්යයාට 

නත්රුම් ගන්න බැරි නිසාමයි නරෝගීභාවනයන් නතොර මනුෂ්යනයක් වර්තමාන නලෝකනේ නසොයාගැනීමට 

විරල. නිනරෝගී පංවතුන්ලා සමාජනේ ඉන්නවා. ඒ අය අත්විඳින්නන් සංසාරනේ තමන්ම කරගත්ත කුසල් 

විපාකයන්. සත්ව හංසාව නිසා සත්වයාට විඳින්නට සිදුවන කර්ම විපාකයන්නග් සියුම්භාවය ඉතාමත් 

මැනවින් ප්රකට නවන කථාවක් භික්ෂුව දැන් ඔබනග් අවනබෝධය සඳහයා නමහ සටහයන් කරනවා. නම් කථාව 

කියවලා ඔබම තීරණය කරන්න කරන්න සත්ව හංසාව යනු නමොනතරම් සියුම්ව ඔබ අතින් සිදුවිය 

හයැක්කක්ද ඒවානේ අකුසල විපාකයන් නමොනතරම් සියුම් ගුේත ආකාරයට ඔබට විපාක පණිස 

සකසන්වනවාද කියලා. නම් කථාව කියවලා ඔබ සත්වහංසාවන් සිදුකිරීනමන් අත්විඳින්නට වන අකුසල් 

විපාකයන් නහයොඳින් හයඳුනානගන ඔබද මින් මතුවට සතුන් ඇතිකරනවා නම් එම සතුනට හංසාවක් පීඩාවක් 

ඇති නනොවන ආකාරයට එය කරන්න. සතුන්නගන් හයරිහයම්බ කරගන්න. ආදායම් ලබාගන්න. සතුන්ව 

නහයොඳින් නපෝෂ්ණය කරමින්, රමත්රිය කරුණාව දක්වමින්ම. 

ධර්මයට නබොනහයොම ලැදි මැදිවිනේ විවාහයක යුවලක් ජීවත්නවනවා. නම් නදපළට දරුවන් නැහයැ. ඒ නිසා 

නබොනහයොම නිදහයස ්ජීවිතයක් තමයි ගතකරන්නන්. ප්රධාන නගරයක වයාපාරික ස්ථානයක් පවත්වානගන 

යමින් ආදායම් ලබනවා. නම් වයාපාරික ස්ථානය පවත්වානගන යන්නන් බිරිඳ විසින්. සැමියා අතයවශය 

අවස්ථාවකදී තමයි වයාපාර කටයුතු වලට හයවුල් නවන්නන්. ඒ කියන්නන් ඇය සහයජනයන්ම වයාපාරික 

හයැකියාව තිනබන කාන්තාවක්. 

නමුත් නම් පංවත් කාන්තාවනග් ජීවිතයට බලපාන එක්තරා ප්රශ්නයක් තිනබනවා. එය ගුේත ස්වභාවනේ 

ප්රශ්නයක්. ඇය සමහයරක් අවස්ථාවල තැතිගත් අයුරක් නපන්වනවා. සමහයර අවස්ථාවල ඇයනග් පසුපස 

අමනුෂ්ය බලනව්ගයක් තිනබන බව ඇය පවසනවා. නම් නහයේතුනවන් ඇය පීඩා විඳිනවා. වයාපාරය කරන 

අවස්ථානව් නබොනහයෝම නහයොඳින් කටයුතු කරන ඇය නගදර පැමිණිනවනල් පටන් නක්න්ති ගන්නවා. සැමියා 

පන්සලකට යැමට, භික්ෂුවක් හයමුවීමට යන්න හයදනවිට ඇය අකමැති නවනවා. බියනවනවා. බිරිඳනග් නමම 

ස්වභාවය නහයොඳින් දන්න ස්වාමිපරුෂ්යා ඇයත් සම  නබොනහයෝම අවනබෝධනයනුයි කටයුතු කරන්නන්. ඇය 

සිතනවා තමන්නග් මියගිය පයා ඇය නකනරහ ආදරනයන් ඇය පසුපස සිටින බව. නම් නහයේතුව නිසාම ඇය 

පීඩනයට පත්නවලා. සමහයර අවසථ්ාවල තැතිගත්, ගුේත සව්භාවයක් ඇය තුළින් දර්ශනය නවනවා. නමුත් 
ඇය නතරුවන් නකනරහ ශ්රද්ධාවයි. ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීමට උත්සහයගන්නවා. නපොත පත කියවීනමන් 

ධර්මය ගැන නහයොඳ දැනීමක් තිනබනවා. නම් ගුණාංගයන් තිබුණත් ඉහයත ප්රශ්නනයන් ඇය පීඩා විඳිනවා. නමම 

නදපළ ඉදිරි කාලනේදී සිය නගවල් වයාපාර විකුණා දමා අනගාරිකව ජීවත්වීමටද බලානපොනරොත්තුනවන් 

පසුවනවා. නම් පසුබිනම් සිදුවීම් නහයොඳින් ගලපා බලනනකොට නබොනහයොම ශ්රද්ධාසම්පන්න යුවලක් නලසයි නම් 

නදපල නපනනන්නන්. 

නමුත් ඇයට සථ්ීරව සිතාගන්න බැරි පීඩනයක් ඇය තුළ තිනබනවා. ඒ පීඩනය නිසා ඇය මානසිකව සමහයර 

අවස්ථාවල දුකට පත්නවනවා. ඇය නම් පීඩනයට පත්නවන්නන් ඇය පසුපස අමනුෂ්ය බලනව්ගයක් සිටින 

නිසාවත්, ඇයනග් ශරීරය තුළ අමනුෂ්ය බලනව්ගයක් සිටින නිසාවත් නනොනව්. ඇයනග් දුර්වල මනනෝභාවය 

නිසයි. ඇය දක්ෂ නැහයැ මම නතරුවන් සරණ ගිය, ශීලයක හක්නමන, නිරතුරුව දන්නදන අනයක් හයැටියට 
දකින්න. එම දැක්ම විශ්වාසයක් බවට නපරළාගන්න. නම් විශ්වාසය තුළින් ඇය ශක්තිමත් මනනොභාවයක් 

නගොඩනගාගත් සැනින් ඇයට හයැකියාව තිනබනවා නම දුර්වලතාවනයන් අත්මිනදන්න. ඇයට නම් නිවැරදි 

මනනෝභාවය සකසක්ර ගැනීමට ම  අහුරන්නන් නපර ජීවිතනේදී ඇය විසින් කරන ලද කර්ම විපාකයක්. 
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එක්තරා භික්ෂුවක් නම් සිද්ධියට අදාළ කාන්තාවනග් නපර ජීවිතය සමාධිනයන් අරමුණුකර බලනවා. උතුම් 

සමාධිය තුළදී ඇයනග් නපර ජීවිතයත්, වර්තමාන කර්ම විපාකයට අදාළ නපර ජීවිතනේදී කරන ලද කර්මයත් 
භික්ෂුවට දර්ශනය නවනවා. 

භික්ෂුවට දර්ශනය නවන්නන් මීහයරක් කිහපනදනනක් සහය කාන්තාවක්. එම කාන්තාවනග් හයඬ නම් විදිහයට 

ඇනසනවා. 

‘මනග් වැඩ කරප සල්ලි නදන්න’ 

ඔතැනින් දර්ශනය නිමයි. 

දැන් භික්ෂුව නමම දර්ශනය ඇයනග් නපර ජීවිතයට ගලපනවා, ඇය නපර ජීවිතනේ කවනරක්ද? ඇය කළ 
අකුසල් විපාකය කුමක්ද යන්න දැනගැනීමට. නමන්න නම් ගැලපීම ඔබට නගොඩාක් වටිනවා. නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ මහයාකරුණානවන් නද්ශනා නකොටවදාළ ‘කර්මය ඔබ දායාදනකොට පවතීය’ යන 
ධර්මය නැවත නැවත ශ්රද්ධානවන් යුතුව ආවර්ජනය කිරීමට. 

නපර ජීවිතනේදී ඇය මනුෂ්ය කන්තාවක්. ඇයනග් ආදායම් මාර්ගය ූ නේ මීහයරකුන්ව කුඹුරු වැඩ සඳහයා 

කුළියට දීම. ඒ කුඹුරු වැඩට නයදූ  මීහයරකුන්නග් ගාස්තුව තමයි කුඹුරු හමිකරුනගන් ඉල්ලන්නන්. දැන් 

නමම සිද්ධිය පැති කිහපයකින් බලමු. 

පළමු කරුණ නපර ජීවිතනේදී ද ඇය වයාපාරික කාන්තාවක්. නපර ජීවිතය කියන්නන් මීට අවුරුදු 50 කට 
නපරාතුව. අඩසියවසකට නපරාතුව වර්තමානය වනග් විවිධ වයාපාර තිබුනේ නැහයැ. වර්තමාන සමාජනේ 

තිනබන සංකීර්ණභාවය තිබුනේ නැහයැ. ප්රධාන වයාපාරය, ආදයම් මාර්ගය තමයි කෘෂිකර්මය. එය අතීතනේ 
නගෞරවණීය වයාපාරයක්. නපර ජීවිතනයදී නමම කාන්තාව මීහයරකුන්ව කෘෂිකර්ම කටයුතු වලට දීනමන් 

ආදයම ලැබුවා. නම් ජීවිතනේදීත් ඇයට නපර සංසාරික පරුද්ද නිසාම නවීන තාක්ෂණික ආම්පන්න 

විකිණීනම් වයාපාරයක් තනියම කරනගන යැමට ශක්තිය ලැබුණා. සමාජනේදී ඔබ දැකලා ඇති සමහයර 

කාන්තානවෝ වයාපාර නක්ෂේත්රනේදී ඉතාමත් දක්ෂ ආකාරයට කටයුතු කරනවා. නම්වා පංවතුනි සංසාරික පරුදු. 

එවැනි පරුදු නැති අය කනේකට ගිහන් බ කවක් ගන්නනත් නබොනහයොම ලැඡ්ජානවන්. ඔබලානග් ජීවන 

ක්රියාකාරකම් සමග නම්වා ඔබවිසින්ම ගලපාගන්න ඕනා. 

නදවැනි කාරණය තමයි ඇය නපර ජීවිතනේදී කළ වයාපාරය නිසා ඇතිකරගත් අකුසලනේ ස්වභාවය. ඇය 

මීහයරකුන්ව කුඹුරු වැඩට නයොදවා ආදායම ලබාගත්තත් ඇය සත්ත්ව ඝාතනයට නම් නයොමුනවලා නැහයැ. 

ඒක අතීතනේ මනුෂ්යයා තුළ තිබූ සත්ව කරුණාව. වර්තමානනේ මීහයරකුන්ව කුඹුරු වැඩට නයොදාගන්නවා 

ඉතාම අ කයි. නමුත් නමයට වසර 50කට නපර සමාජනේ කෘෂිකර්මනේ ප්රධානම බලනව්ගය තමයි මීහයරකා. 

කුඹුර, පස නපරලන නමොනහයොනත් පටන් අස්වැන්න කමනත් පාගන නමොනහයොත දක්වාම මීහයරකා තමයි 
නගොවිතැනට උදව්නවන්නන්. නමම සතුනනගන් මිනිස්සු වැඩ ගන්නන් හු ක්ම අකාරුණික විදිහයට. උනද් 

ඉඳලා සවස්නවනකම් නගුලක මීහයරක් නදනදනනක් බැඳලා ගන්න වැඩ ප්රමාණය නකොපමණක්ද? හයරියට 

යන්ත්රයක් වනග්. නගොවි මහයත්තයා ආහයාර ගන්න නවලාවට පමණයි මීහයරකාට නිදහයසක් ලැනබන්නන්. ඒත් 

නගුනලන් එම සතාව ලිහයන්නන් නැහයැ. නගුල කනර් තියානගනම මීහයරකා විනව්ක ගන්නවා. මහය නපොනළොනව් 

පස නපරළානගන, කඩාබිඳදමානගන යන්න නමොන තරම් ජවයකින් මීහයරකා විසින් නගුල අදින්න ඕනන්ද? 

නපොේඩ බැරිවුනණොත් වැනදන නකෝටු පහයර, එහ ශ දය භික්ෂුවට නම් සටහයන ලියන නමොනහයොනත්ත් 

දැනනනවා. ‘අනන් මට සනීප නැහයැ. මනග් දණිස් රිනදනවා. මනග් හස කකියනවා. දැන් අවුරශ්මිය වැඩියි. 

මට බඩගිනියි. පපාසයි…….’ මී හයරකට පළුවන් ද නමොනතරම් වුවමනා වුණත් නම්වා කියන්න. දවස පරාවට 

තම ශරීර ශක්තිනයන් නගුල ඇදලා නපොනළොනව් පස නපරළලා සවස් වරුනව් ඕවිනට් තණනකොල ටික කාලා 

නිදාගන්නවා. නහයට උදනේ නැවතත් සුපරුදු රාජකාරියමයි… 

මීහයරක් හමියා ආදායම ලබනවා. 
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අප හතනවා නම්ක ධාර්මික රැකියාවක් කියලා. ඔබම හතන්න, මනුෂ්යනයෝ නදනදනනක් නගුලක බැඳලා 

කුඹුරට දැම්නමොත් පස නපරළන්න එම නදනදනා විඳින්නා ූ  මානසික, කායික හංසනය ගණනය කළ හයැකිද? 
නම් අනුසාරනයන් මී හයරකා අත්විඳින්නා ූ  හංසනය ඔබම තීරණය කරන්න. නමන්න නම් සත්ව හංසාව නිසා 

මීහයරකා නගල මත තබා බැඳි නගුල මී හයරකා පසුපසින් ගමන් කරන්නන් නමොනතරමක් ද එම සතාව 

කායිකව, මානසිකව හංසාවට ලක්කනළේ නකොපමණක් ද ඒ තරමටම එම හයරක් අයිතිකාර කාන්තාවට 

ආදායම ලැබුණි. ඇය එම සත්ව හංසනනයන් ඉපනයන ආදායනමන් සතුටු ූ වාය. එහ කර්ම විපාකය හයැටියට 

කාන්තාවක් නලසට උපත ලැබූ නමම ජීවිතනේදී ඇය අමනුෂ්යනයක් යෑයි සිතා සිටින මානසිකත්වය ඇය 

පසුපස පැමිනණමින් ඇයට අකුසල් විපාක විඳීමට සලස්වනවා. බලන්න නලෝක ධර්මය නමොනතරම් 

සාධාරණද කියලා. මීහයරකානග් නගනල් බැඳි නගුල එම සතා පසුපස පැමිනණමින් එම සතුන්ව කායික, 

මානසික හංසාවට ලක්කනළේ යම්නසේද, එහ කර්ම විපාකය හයැටියට නම් මනුෂ්ය ජීවිතනේදී අදාළ කාන්තාවට 

තමා විසින්ම මනසින් අරමුණු කරගත්තා ූ  අමනුෂ්ය හයැඟීමක් ඇය පසුපස පැමිනණමින් ඇයව කායිකව, 
මානසිකව පීඩාවට පත්කරනවා. දැන් ඔබට නත්නරනවා ඇති සත්ව හංසාව කියන අකුසලය නමොන තරම් 

සියුම් ආකාරනයන් ඔබ අතින් සිදුවිය හයැකිද කියලා. ඒ වනග්ම එම සත්ව හංසාවන්නග් අකුසල් ස්වභාවය 

එම හංසනනේ සව්භාවයට අනුරූපී ආකාරයටමයි විපාක දීමට සලස්වන්නන් කියලා. 
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20. හංසානව් ආදීනව තවදුරටත් 
 

නම් සටහයන ලියන නමොනහයොනත් භික්ෂුව වැඩසිටින කඳු මුඳුනන් කුටියට වැව් පටිය නහයොඳට නපනනනවා. නම් 

නවලානව් මීහයරක් 75 ක පමණ රංචුවක් තණ උලා කනවා. වැනව් සිටින කිඹුලා ජලනයන් මතුනවලා යටයන 

නිසා වැව් දියට බැසීමට බනයන් වතුර එකතුවී ඇති කුඩා දිය කඩිති වල සමහයර සතුන් විනව්ක ගන්නවා. නම් 

සත්තු රැළ භික්ෂුවට නපනනන්නන් මාරනසේනාවක් හයැටියට. නමුත් නම් මීහයරක් රංචුනව් හමිකරු නම් සතුන් 

දකින්නන් නසෞභාගයනේ උල්පතක් හයැටියට. නම් සතුන්නගන් කිරි නදොවන්නන නැහයැ. පැටවුනට 

කිරිනබොන්න නදනවා. නව්ගනයන් පැටියා නලොකුවීමට. නම් අය වැනඩන්නන් මස් සඳහයාමයි. නම් සතුන් රැළ 

නිසා කීනදනනක් නම් අපාගතනවනවාද? පරම්පරා කීයක් අපාගත නවන්න ඇතිද? තව පරම්පරා කීයක් 

අපාගත කරයිද? පරිස්සමින් 3/4 තිරිසන් නලෝකය ඔබව සතර අපායට ඇද දමන මාරදූතයන්මයි. 

ඒ වනග්මයි සමාජනේදී ඔබ දැකලා ඇති සමහයර පංවත් සත්ව කරුණාව තිනබන මනුෂ්යනයො සිටිනවා. 

සතුනට හයරිම ආදනරයි. නගොනනක් කරත්තනය බැඳල තමයි ජීවත්නවන්නන්. සතා කරන්නන් බර අදින එකයි. 

සවසට නගදර ගිහල්ල සතානග් දණහනසේ නතල්ගාන මනුෂ්යනයෝ ඉන්නවා. බරපටවානගන කන්දක් 

නගිනවිට තමානග් ශක්තිය නයොදලා කරත්නත් තල්ලු කරල සහයනයෝගය නදන මනුෂ්යනයෝ ඉන්නවා. තමන් 

නබදාගන්න බත්ප ානනන් බත් කටක් සතාට නදන මනුෂ්යනයෝ ඉන්නවා. එවැනි අයටත් සත්ව හංසාව 

අදාළයි. ඒත් ඔවුන් තුළ කරුණාව, රමත්රිය සහයගත ක්රියාකාරකම් නිසා ඒවා විපාකදීනම් ස්වභාවය බරපතළ 

නැහයැ. නකනසේ නවතත් සතුන්නගන් ඈත්වී ජීවත්වන එක ඔබට හු ාක් යහයපත්. 

මනුෂ්යයා අතින් පමණක් නනොනවයි සත්ව හංසාව සිදුනවන්නන්. තිරිසන් සතා අතින් තිරිසන් සතාව හංසාවට 

ලක්නවනවා. නප්රේතයා විසින් නප්රේතයාව හංසාවට ලක්කරනවා. යක්ෂයින් විසින් අමණුෂ්යයින්ව හංසාවට 

ලක්කරනවා. නදවියන් විසින්ද නදවියන්ව මානසික හංසාවට ලක්කරනවා. රාගය, ද්නව්ෂ්ය, නමෝහයය ප්රහීන 
නනොකළ සත්වයා අතින් අනනකා හංසාවට ලක්වීම අරුමයක් නනොනව්. අමුනුෂ්යයින් අතින් හංසනය සිදුවන 

අවස්ථාවක් ඔබනග් අවනබෝධය සදහයා නමහ සටහයන් කරනවා. 

භික්ෂුවක් උතුරුමැද පළානත් ආරණයයක වැඩසිටින අවස්ථාවක රාත්රී දහයයට පමණ සමාධිනයන් පසුනවන 

විටක භික්ෂුවට නපනනනවා කුටිනේ පසුපස නකළවනර් සුදු සායක් සුදු හයැට්ටයක් හයැඳි ප්රාථමික මට්ටනම් 

දිවයස්වභාවයක්. වයස අවුරුදු 45 වනග් වයස ්මට්ටමක කාන්තා ස්වභාවයක් ඇයට තිබුණා. සමහයරවිටක 

ඇය පරදත්තරූපජීවී නප්රේතනයක් වීමටද හයැකියි. නකොනහයොමහයරි ඇය පන්වත් තැනත්තියක්. හයැබයි ඇනග් සම 

නම් තලඑලළු පැහයැයක් තිබුනේ. එයින් අනුමාන කරන්න පළුවන් ඇය නක්රෝධ සහත චරිතයක් බව. ඇය 

කුටිය නකළවරට නවලා නබොනහයෝම සන්සුන් ඉරියව්නවන් භික්ෂුව නදස බලාසිටිනවා. ඇය භික්ෂුව නදස 

බලමින් යම් ආසව්ාදයක් ලබනවා. ඔබ දැකලා ඇති තරුණ, මධයම, මහයළු වයනසේ උපාසක මහයත්වරු 

ඉන්නවා දායිකාවන් ඉන්නවා ස්වාමීන් වහයන්නසේලානග් ඉරියව් චර්යාවන් ප්රියකරන, කැමති කරන, ඒවා 
දැකලා යම් අහංසක ආශ්වාදයක් ලබන. වින්දනයක් ලබන. ඇය නමවැනි සව්භාවනේ උපාදානයක් සකස් 

කරනගන මියගිය මැදිවිනේ උපාසිකාවක් නවන්න පළුවන් ගිය ජීවිතනේදී. නම් ජීවිතනේදී ප්රාථමික දිවය නහයෝ 

ඉහයළ නප්රේත ජීවිතයක් ලබලා ආරණයය තුළම ජීවත්නවමින් ස්වාමීන්වහයන්නසේලා උපාදානය කරනගන 

සිටිනවා. භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිය නකලවරට වී බලාසිටි සුදු ඇඳුම ඇදගත් නම් තැනැත්තිය නබෝනහයෝම 

සංවරයි. රාගය ද්නව්ශය නපනනන්නට නැහයැ ඇයනග් ස්වභාවනේ. නම් විදියට ඇය භික්ෂුව නදස 

නිවිසැනසිල්නල් බලාසිටිනවිට තවත් නප්රේතනයක් ඇයට නබොනහයෝම සමීපව ඇය ඉදිරිනයන් ගමන් කළා. ඒ 

නප්රේතයා නකට්ටු හීන්දෑරි නප්රේතනයක්. නම් නප්රේතයා අර නප්රේත කාන්තාව ඉදිරිනයන් ගමන් කරනවිටම අර සුදු 

ඇඳුම් ඇඳනගන භික්ෂුව නදස බලා සිටි නප්රේතියනග් අවදානය බිඳුණා. ඇය ක්ෂණනයන් ක්රියාත්මක වුණා. ඔබ 

දැකලා තිනබනවාද නිනවස්වල ස්වාමිපරුෂ්යා අතින් බරපතළ වැරැද්දක් වුණාම බිරිඳට නක්න්ති යනවා. 

එනහයම නක්න්ති ගියාහයම බිරිඳ අත්නදක මිටි නමොලවලා නව්ගනයන් සව්ාමිපරුෂ්යානග් පප නපනදසට පහයර 

නදනවා. කාන්තානවෝ හු ක් නවලාවට තව නකනනකුට ක්ෂණික ආනව්ගයකදී පහයර නදන්නන ඔය 
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ඉරියව්නවන්. නමන්න නම් ඉරියව්නවන්ම අර නප්රේතිය තමානග් ඉදිරිනයන් ගමන් කළ තමානග් අවධානය 

කැ කව නප්රේතයාට පහයර දුන්නා. තමන් කැමති ආශ්වාදයට බාධා කළ සැනින් නක්න්තිය සකස ්වුණා. ඒ 

ආනව්ගනයන්ම නප්රේතයාට නනොසෑනහයන්න ගැහුවා. එතැනින් නම් නදනදනාම නනොනපනී ගියා. හයැබැයි ඉතින් 

සුදු ඇඳුම ඇඳනගන සිටිය නප්රේතියනගන් නප්රේතයා නනොසෑනහයන්න ගුටිකෑවා. නම් නදනදනාම නප්රේතයෑයි 

හයැඳින්වුවද නපර ජීවිතනේ ආරණය, පන්සල් ඇසුනර් සිටි උපාසක උපාසිකාවන්. නමුත් තමන් කළ පංකම් 
වලට වඩා තමන් ප්රියකළ නවනත් නද්වල් නකනරහ චන්දරාගය සකස් කරගත් නිසා ආරණයය පන්සල් 

ආශ්රිතව ජීවත්වන ඉහයළ තලනේ නප්රේත නකොටසක් බවට පත්වුණා නවන්න පළුවන්. 

පංවත් ඔබලා නම් සතර අපානේ චරිත නහයොඳින් අධයයනය කරන්න ඕනන්. එනහයම නහයොඳින් නමම අමනුෂ්ය 

චරිත ගැන අවධානය නයොමු කනළොත්, නහයේතුඵල ධර්මයන් ගලපා බැලුනවොත් පංවත් ඔබ තුළ යම් අ කපා ක 
තිනයනවානම් ඒවා නිවැරැදි කරගන්න පළුවන්. නම් ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් කරන ස්වාමීන් වහයන්නසේලා 

පන්සනල් නව්වා, ආරණයය නව්වා තමන්නග් ජීවිත තුළින් ක්රියාත්මක කරන ධර්ම ප්රතිපදාව නිසාම 

උන්වහයන්නසේලා නබොනහයෝම ප්රිය මනාපයි. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නකනරහ අප්රමාණ සද්ධානවන් 

ශීල, සමාධි, ප්රඥා මාර්ගනේ ගමන් කරන ඕනෑම නගෞරවණීය ස්වාමීන් වහයන්නසේනමක්ව දැකීමම ප්රියයි. 

ඇවතුම් පැවතුම් සංවරයි. නදවිවරුවනග් පැහයැපත් ප්රභාශ්වර ස්වාමීන්වහයන්නසේලා වර්තමාන සමාජනේ 

වැඩසිටිනවා. එම ස්වභාවය කුසල් විපාකයන් නිසා ඇතිවන්නක්. එම නිසා පංවත් දාකය දායිකවන් 

නිරතුරුවම උත්සහයවන්ත නවන්න ඕනන් එම ස්වාමින් වහයන්නසේලානග් ශීල, සමාධි ප්රඥා ගුණයන්ට 

ගරුකරන්න කැමතිවන්න. එම ගුණයන් සිහකරන්න. එනසේ නැතිව එම පංවත් ස්වාමීන්වහයන්නසේලානග් 

රූපය නකනරහ, කටහයඬ නකනරහ, ප්රසන්නභාවය නකනරහ චන්ද රාගයක් ඇතිකරගතනහයොත් එය දුක 
පණිසයි නහයේතුනවන්නන්. පංවත් ස්වාමීන්වහයන්නසේ නමක් හයමුවට ඔබ යායුත්නත් ධර්මයක් අසා දැනනගන 

සතුටුනවන්න. පන්සලට යන්නන් දාන, ශීල, භාවනා මාර්ගනේ ගමන් කර සතුටුනවන්න. එනසේ නනොමැතිව 

නවනත් රූපයන්, ශ දයන්, ගන්ධයන්, සප්ර්ෂ්යන් නකනරහ චන්දරාගයක් සකස් කරගන්න ඔන  සිතට 
ඉඩනදන්න එපා. එනහයම උනනොත් එය හයරියට අසනීපයකට නබනහයත් ගන්න නරෝහයලට ගිහල්ලා තිබුණ 

අසනීපයට වඩා භයානක නරෝගයක් හයදානගන නගදර පැමිණි නකනනක් බවට පත්නවනවා. ඉහයත නප්රේතයත් 

නප්රේතියත් නපර ජීවිතනේදී පන්සලට ආරණයයට ගිහල්ල අවශය නදය නකනරහ නනොව අනවශය අවදානම් 

සහත නදය නකනරහ චන්දරාගය සකස් කරගත් නදනදනනක්. ඒ කැමත්ත නිසාම නම් ජීවිතනේදී 

භික්ෂුන්වහයන්නසේලා නදස බලාසිටිමින් ආශ්වාදය ලබනවා. නමම කථාව භික්ෂුව ඔබට මතක් කනළේ අමනුෂ්ය 

නලෝකනේ සත්ව හංසනය ගැන ඔබව දැනුවත් කරන්න. නප්රේතනලෝකනේ ජීවිතවල රාගය ද්නව්ශය නමෝහයය 

අධික නිසා හංසනයත් අධික බව සිහතබා ගත යුතුයි. ඇය සුදු ඇඳුමක් ඇඳනගන සිටියත් ඔබ සිහකරන්න. 

ඉහයත නප්රේතියනග් සිනත් සැ වී තිබුණ ද්නව්ශය. ඒ ද්නව්ශය නව්ගවත් වන්නන් රාගය නිසා. නම් කරුණු 

නදකම සකස ්නවන්නන් නමෝහයය නිසාමයි. රාගනේ හයා ද්නව්ශනේ තීව්ර බව තමයි ඇයනග් නව්ගවත් පහයරදීම 

තුළ දර්ශණයූ නේ. නිවරැදි නදය නිවරැදි ආකාරයට ගලපාගතනහයොත් අත්වන ඉරණම ගැන ඔබතුළ බියක් 

සකසක්ර ගන්න. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ අමූලිකාසද්ධාව වශනයන් නද්ශණා කරන්නන් ඉහයත 

ස්වභාවයයි. නම් සව්භාවය වර්තමාන සමාජනේ බහුල වශනයන් පවතින්න පළුවන්. අනිතය සංඥා නනොමැති 

බව නිසාමයි රූපය නකනරහ නමවැනි චන්දරාගය සකස් නවන්නන්. නමය ගිහ පැවිදි පංවත් හයැනමෝම නදවරක් 

සිතිය යුතු ප්රශ්නයක් බවට පත්කරගතනහයොත් එය යහයපත පණිසමයි නහයේතු නවන්නන්. අද වැනි සංකීර්ණ 

සමාජයක අනිතය සංඥා වැනඩනවා කියන එකත් දුර්ලභ නදයක්. නලෝකය සකස ් නවන්නන් රූපයට 

වටිනාකම් වැඩිකරමින්මයි. සැපයට තව නමක් කියන්න කීනවොත් නලෝකයානග් පළිතුර ”රූපයක්මයි”. 
රූපනේ නිනරෝධය තුළයි සැපය තිනබන්නන් කියලා ලැනබන පළිතුර දුර්ලභ නදයක්. 

දැන් නැවතත් මාතෘකාව සත්ව හංසාව නදසට හයැනරමු. සත්ව හංසාව ගැන කථාකරන විට අකුසල් බලවත්ව 

සකස ්නවන්නන් මනුෂ්යයා මනුෂ්යයාට කරන හංසාවන්ට. මනුෂ්ය ජීවිතයක් නමොන අ කපා කකම් යටනත් වුවද 

යනමක් ලබන්නන් නපර ජීවිතනේ කරගන්නා ලද පංකම් නිසාමය. විනශේෂ්නයන් අදවැනි බුද්නධෝද්පාද 

කාලයක නබෞද්ධනයක් නලස ලබන මනුෂ්ය ජීවිතය ආශ්චර්යමත් නදයක්මයි. නම් මනුෂ්ය ජීවිතය යනමක් 
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ලබන්නන් අති විශාල සතර අපාය අභිබවා ගිහන්. ඔහු සතර අපායට නනොවැටුනන් සතර අපානේ උපතකට 

අදාළව සකස ්නවන නලෝභය, ද්නව්ශය, නමෝහයය යම් ප්රමාණයකට අවම වීම නිසාමය. ඒ නිසා මනුෂ්යනයකුට 

හංසා කිරීම තිරිසන් සනතකුට හංසා කිරීමට වඩා බලවත් අකුසලයක් සිද්ධනවනවා. නමොකද ඔබ හංසනයට 

ලක්කරන්නන් සතර අපානයන් ඔ බට සිත පහටුවාගැනීමට ශක්තිය තිබූ නපර පනැති මනුෂ්යනයකුට වීමයි. 

සමාජනේ නමොන අංශයකින් බැලුවත් මනුෂ්යයා මනුෂ්යයාට හංසා කිරීනම් වර්ධනයක්මයි නපනනන්නන්. 

අවිදයාව නිසා සකස්නවන ‘නලෝකය සැපයි’ කියන මතය අයිති කරගැනීමට යාම නිසාමයි ඔබ අතින් මනුෂ්ය 
හංසනය සිදුනවන්නන්. හංසනය කියන්නන් ආදායම් මාර්ගයක්. රැකියාවක්. උසසව්ීමක්. ඉතිරියක්. 

හීනමානයක්. තාවකාලික ආරක්ෂාවක්. නකොටින්ම ඔන  පැවත්ම උනදසා අනයයන් හංසනයට ලක්කරනවා. 

වර්තමානනේ උපත ලබන මනුෂ්යයානග් අකුසල් සව්භාවය වැඩි නිසාමනදෝ හංසා කිරීමත් හංසාවට 

ලක්වීමත් ජීවිතනේ නකොටසක් බවට පත්නවලා. නමතනදී හංසනය නලස ගැනනන්නන් පහයරදීම තුවාල 

සිදුකිරීම වැනි කායික හංසනයන් පමණක් නනොනව්. මානසිකව හංසාවට පත්කිරීමත් ඔබට බලවත් අකුසල් 

පණිස නහයේතුනවනවා. රනට් නපොදු ප්රවාහයන නසේවය උදාහයරණයට ගන්න. එක දිනකට නකොන්නදොස්තර මහයතා 

රියදුරු මහයතා අතින් නමොනතරම් මනුෂ්ය හංසාවක් සිදුනවනවාද? අධිකව මගීන් පැටවීම නිසා, අධික නව්ගය, 

හීන නව්ගය, මගීන්ට බැනවැදීම්…. ඇයි නමනහයම නවන්නන්? වැඩිපර ආදායම් ලබන්න. හයවසට පංවත් බස් 

මුදලාලිව සතුටුකරන්න. තමනුත් වැඩිපර කීයක් හයරි තමානග් පැවත්ම, දරුපැටවුනනග් පැවත්ම සඳහයා නගදර 
අරනගන යන්න. තමානග් සතුට උනදසා අනුන්ව පීඩනයට ලක්කරනවා. නම්වා එකිනනකට බැඳිල 

තිනබන්නන් මාර බන්ධනනයන්. බස් හමිකරුට ඔබ ආදායම දුන්නනොත් තමයි ඔබනග් රැකියාව ආරක්ෂා 

නවන්නන්. හයැම නක්ෂේත්රයකම සව්භාවය ඔනහයොමයි. හරනගදරක්, පාසලක්, විශ්වවිදයාලයක්, නරෝහයලක්, 

ආරක්ෂක අංශ, පරිපාලන අංශ, ගෘහයනසේවකයින්…නම් හයැම තැනකම ඉහයත ස්වභාවය තිනයනවා. නම්වා 

නිවරැදි කරන්න, අවම කරන්න පළුවන් නද්වල් නනොනව්. නම්වානේ වර්ධනයක්මයි දිනනන් දින 

සිද්ධනවන්නන්. නමතැනදි පංවත් ඔබ දකින්න ඕනන්, අනයක් අකුසල් කර්ම විපාකයක් නගවන විට තව 
නකනනක් අකුසල් කර්ම සකස ්කරගන්න ආකාරය. වර්තමානනේ හංසනයට ලක්නවන්නන් නපර ජීවිත 

වලදී අනයයන්ව හංසනයට ලක්කළ පරිස්මයි. එම නිසා ඔබ නම්වා නිවරැදි කරන්න යන්න එපා. ඒවා 

නිශ්ඵල නද්වල්. හංසාව ගැන සඳහයන් නම් සති කිහපනේ පළූ  සටහයන් මාලානව් මුලදි සඳහයන් කළා 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ සුභමානවකයාට නද්ශණා කරනවා සුභ යනමක් නම් මනුෂ්ය ජීවිතනේදී 

නරෝගීව ඉපනද්නම්, නිරතුරුව නරෝගවලට නගොදුරු නවමින් ජීවත්නවයිනම් ඊට නහයේතුව නපර ජීවිතනේදී සත්ව 
හංසාව සිදු කිරීමය කියලා. බලන්න වර්තමානනේ මනුෂ්යනයෝ හයැනමෝම නරෝගීන්. නරෝහයල් නරෝගීන්නගන් 

පරිල, වසංගත නරෝග පැතිනරනවා. නම් අප දකින්නන් අප නපර ජීවිතවලදී කරන ලද සත්ව හංසානව් ඵලයත් 
නහයේතුවත් තමයි . මනුෂ්යයා අතින් සත්ව හංසාව වැඩිනවන්න වැඩිනවන්න අනාගත නලෝකනේ නරෝග සහය 

නරෝගීන් තව තව බහුල නවනවා. නම්වා නලෝක ධර්මයන්. වලක්වන්න බැහයැ. දක්ෂයාට තිනබන්නන් 

අවනබෝධය තුළින් නලෝකනයන් මිදීමට උත්සහය කිරීමයි. 

පංවත් ඔබ නරෝගීභාවයන්නගන් නතොර නිනරෝගී ජීවිතයක් ගතකරන අනයක් නම්, සංසාරික පරුද්ද නිසාම 
ඔබ නම් ජීවිතනේදීත් සත්ව හංසාවට අකමැති නකනනක්. ඔබ මනුෂ්යනයකු තබා තිරිසන් සනතකුටවත් හංසා 

කිරීමට නනොනපළනඹන නකනනක්. එනහයම අය ඕනන් තරම් සමාජනේ සිටිනවා. ජාති ආගම් න දයකින් 

නතොරව නිනරෝගීභාවය නිසාම ඔබ ඒ ලබන කායික මානසික තෘේතිය නහයේතු ඵලධර්මයන් සමග නහයොඳින් 

ගලපලා එම උතුම් ගුණයන් තව තව ශක්තිමත් කරනගන අනුනට හංසා නනොකර ශීලනයන් පරිපූර්ණ පංවත් 

මනුෂ්යනයක් වන්න ඔබත් නිරතුරුවම උත්සහයවන්ත වන්න. ශීලනයන් පරිපූර්ණභාවයට පත්නවත්ම ඉහයත 

නලෝකස්වභාවයන් හයඳුනාගත හයැකි සමාධියක් ඔබ තුළ ඇති නව්වි. ඔබ කලබල විය යුතු නැහයැ එම තැනට 

එන්නට. මන්ද ශීලනයන් ඔබ පරිපූර්ණ නවත්දී ඉන්ද්රිය සංවරය ඉන ම ඇතිනවන නිසා නලෝකයාට 

නනොදැනීම ඔබ නලෝකය ගැන සිතන්නට පටන් ගනිවී. ඔබ හතනනකොට ප්රනව්සම් නවන්න ඕනන් සමාජනේ 

පවතින දෘෂ්්ඨියට යට නනොවී නම්වා ගැන හතන්නට. නම් වනග් ප්රශ්ණයක් තමයි සත්ව කරුණානව් නාමනයන් 

සමාජනේ තිනබන මාංශ නිර්මාංශ ප්රශ්ණය. නම් ප්රශ්ණනේදී නහයේතුඵල ධර්මයන් නිවරැදිව ගලපා නනොගත් 
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පංවතුන් තිරිසන් සතුනට කරුණාව දක්වමින් මනුෂ්යයා නකනරහ වයපාදය සකස්කර ගන්නවා. පංවත් 

දායක පරිස් විසින් සංඝයා උනදසා කැප ආකාරයට දානයට මාංශයක් පූජා කළත් එය ප්රතයනව්ක්ෂ නකොට 

වළඳන ස්වාමීන් වහයන්නසේලාවත් සමහයර පංවතුන්ලා විනව්චනයන් එල්ල කරනවා අපට ඇනහයනවා. එම 

නිසා නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශණා කර වදාළ ධර්මයන්ට පටහයැනි ආකාරනේ ක්රියාවන්ට 

නපලනඹන්න එපා. එනහයම උනනොත් ඔබ ධර්මනේ නාමනයන් අධර්මය ක්රියාත්මක කරන නකනනක් නවන්න 

පළුවන්. නමය හයරිම අභාගයයක්. නම් පංචි ජීවිත කාලනේදී ඔබ අප හයැනමෝම හතන්න ඕනන් අප දන්න නද් 

හු ාක් අ කබව. එවිට අපට පළුවන් නලෝකනේ සියල්ල අවනබෝධනයන් අභිබවාගිය නලොව්තුරා බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේ නද්ශණා කළ ධර්මය නිහයතමානීව නිවරැදිව ජීවිතයට ගලපා ගන්න. එනහයමනම් ඔබ තනිතනිවම 

සත්ව හංසානවන් වැලනකන්න. එවිට එහ ඵලය වන නිනරෝගීබව අත්විඳින්නන් ඔබමය. නලෝකනේ ස්වභාවය 

අනිතයයයි. අනිතයනේ සව්භාවය නව්ගයයි. නම් නව්ගනයන් අනිතයභාවයට පත්නවන නලෝකය ඔබ 

අවනබෝධකර ගැනීමට නම් ඔබ නව්ගනයන් නතොර විය යුතුයි. ඔබද නව්ගවත් වුවනහයොත් නලෝකය ඔබට 

සංකීර්ණ නවයි. ඔබ නමනහයම හතන්නනකෝ… නව්ගනයන් ක්රියාත්මකවන යන්ත්රයක් ක්රියාත්මකවන 
ස්වභාවය ඔබට නිරීක්ෂණය කිරීමට අවශයනම් ඔබ නිනසෝලමනන් එම යන්ත්රය නදස බලාසිටිය යුතුය. එවිට 

ඔබට දැනගන්නට පළුවන් යන්ත්රය ක්රියාත්මක වන ආකාරය. එහ තිනබන නදෝෂ්. නමුත් ඔබ කලබල 

වුනණොත් ඔබට එම කටයුත්ත කරගන්න පළුවන් නවන්නන නැහයැ. සමහයරවිට ඔබනග් කලබලකාරී ස්වභාවය 

නිසා ඔබට අනතුරක් නවන්න පළුවන්. අන්න ඒ වනග් නම් නලෝකය නැමති නාමරූප නදක නදස, නම්වා 

අනිතයභාවයට පත්නවන නව්ගය නදස, ඔබද විනව්කීව බලාසිටින්න. ඔබ ඔබ නදස බලා සිටිය ස්වභාවනයන්ම 

අනයයන් නදසත් බලන්න. සතා සිව්පාවා නදසත් බලන්න. සතරමහයාධාතුනවන් සැදුන රූපයත්, රූපය ඇසුරු 

නකොට සකස් නවන නාමධර්මයනුත් දකින්න. ඔබට නවනසක් නපනනනවාද? ඔබය අනුන්ය, තිරිසන් සතාය 
කියලා තිනබනවා පංචි නවනසක්. එම නවනස තමයි න ච්තනාව නහයේතුනවන් සකස් වුණ විඤ්ඤාණනේ 

නවනස. ඔබ තුළ සකස්නවන එක සිතක් ධර්මානුකූලව ගලපාගැනීමට අදක්ෂවීම නිසාමයි නම් නවනස සකස් 

නවන්නන්. නමන්න නම් පංචි නවනස තමයි සුගතිය, දුගතිය කියලා සත්වයාව වර්ග කරන්නන්. නම් නවනස 

සකස ්නවන්න නහයේතුවුනන් ශිල්වත්භාවයත්, දුසශ්ීලභාවයත් නිසාමය. නම් ධර්මතාවය නුවනින් නත්රුම්නගන 
ශිල්පද ආරක්ෂා කරගන්න. සතර අපානයන් මිදුන පංවනතක් බවට ඔබ පත්වීමට නම් ඒ අවශය ධර්මතාවයන් 

සපරාගන්න. 

නිනරෝගීබව අතයඅවශය නදයක්. නරෝගීූ නවොත් නකොනහයොමද නම් ජීවිනත්දීවත් ශිල්පද ආරක්ෂා කර ගන්නන්. 

ඒ නිසා පංවත් ඔබ අනුන් ගැන නනොසිතා තමතමන් සතර අපානේ දුක දකිමින් සතර අපානයන් මිදීම අරමුණු 

කරමින්, එනතක් නිනරෝගී ජීවිතයක් ලබමින් සැනසීම පණිස සත්ව හංසානවන් වලකින්න. සශ්රික 

නසෞභාගයවත් නිනරෝගී මිනිනසකු, නදවිනයකු ලබන කායික මානසික සැපය අනිතය ූ වද එම සැපය 
ශිල්පදයක් තුළ සැ වී තිබූ නදයක් බව සිහකරමින් ශීලනයන් පරිපූර්ණ නවන්න. දුස්ශීලභාවය තුළ සැ වුන 

දුගතිනේ අඳුරු දුක විනිවිද ශීලනේ අනලෝකය ලබන්න පංවත් ඔබ දක්ෂ නවන්න. 
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21. රමත්රියත් පනරස්සමින්! 
 

පංවත් ඔබට නලෝකය සුන්දර නලස චමත්කාරජනක නලස නපනුන ද නලෝකය තුළ නක්රෝධය, ද්නව්ශය, 

වයාපාදය අති බහුලය. නලෝකය තුළ නක්රෝධය, ද්නව්ශය, වයාපාදය බහුලයි යනු මනුෂ්යයා තුළ 

සකසව්න්නාූ  අවිදයාසහයගත සිත නක්රෝධය, ද්නව්ශය, වයපාදය තුළින් අපවිත්රයි යන්නය. නලෝකය යනු 
සිතයි. සිතක් යනු දුකයි. නම් දුක වැඩිවශනයන් ඔබට සකස්කර නදන්නන් ද්නව්ශනයන් අපවිත්ර ූ  ඔබනග් 

සිතමය. එනහයයින් නලෝකය තුළ ද්නව්ශය, නක්රෝධය, වයාපාදය වර්ධනය නවනවා යනු මනුෂ්යයා තුළ එම 
අකුසල් මූලයන් සකසව්ීනම් ප්රවනතාවය වැඩිවීමයි. වරද ඇත්නත් අප තුළමය. එනහයත් අප අනුනට ආඬපාලි 

කියමින් සිටින්නනමු. අනුන් නිසා ඔබද ද්නව්ශය සකස්කරගනිමින් සිටින්නන්ය. 

සතර අපානේත්, මනුෂ්ය නලෝකනේත් සත්ත්වයා අත්විඳින අතිනව්දනාකාරී දුක්වලට ප්රධානම නහයේතුව 

ද්නව්ශයයි, නක්රෝධයයි, වයපාදයයි. නම් තුළින් ලබන්නාූ  විපාක අතිනව්දනාකාරීය. තියුණුය බිහසුණුය. 

රමත්රිය යම්නසේ ශාන්ත ද, ප්රණිත ද, මිහරි ද එහ විරුද්ධාර්තය ද්නව්ශයයි. රත්ූ  යකඩ තැටියකට ඔබ ජලය 
දැමුනවොත් ඒ ජලය යම්නසේ නව්ගනයන් පපරයිද ද්නව්ශනේ ස්වභාවයත් නව්ගනයන් පපරුගැසීමයි. නම් 

නව්ගනයන් පපරුගසන්නන් ද්නව්ශනයන් නතත්ූ  ඔබනග් සිත මිස අන්කවුරුත් නනොනව්. ඇයි නම් නව්ගය, 

ඇයි නම් පපරුගැසීම…. ඒ ඔබ තුළ නගොඩනගානගන ඇති මමත්වනේ දැඩිභාවයට කැළලක් ඇතිනව්ය යන 
හීනමානය නිසා එය නැති කර ගැනීමට ඔබ ගන්නාූ  නවනහයසයි. නම් නවනහයස දැඩිනවන තරමට ඔබ දැනගත 

යුතුයි ඔබ තුළ මමත්වනේ දැඩිභාවය වැඩිය කියලා. මමත්වනේ දැඩිභාවය වැඩිය කියලා කියන්නන් ඔබ 

“මම” කියන ආත්මීය භාවනයන් අල්ලානගන ඇති සියල්ල නකනරහ ඇතිකරනගන සිටින ජන්ද රාගනේ 
බලවත් බවයි. වර්තමාන සමාජනේ ජීවත්වන පංවතුන් සකස ්වුණ ද්නව්ශසහයගත සිත අති තියුණු ආකාරයට 

වර්ධනය කරගන්නවා. “මම” කියන නපොනහයොර ද්නව්ශය කියන කටුපඳුර නහයොඳ සැපට වර්ධනය කරනවා 

අතුරිකිලි දමලා. නම් කටුපඳුර වර්ධනය නවන්න, වර්ධනය නවන්න ඔබ කැමතියි. නමොකද ඔබ සිතන්නන් 

නම් කටුපඳුනර් විෂ්කටු ඇනනන්නන් අනුනටය කියළා, ඔන  ද්නව්ශයට ලක්නවන්නාටය කියළා. ඔන්න 
ඔතන තමයි අප වරද්දගන්නන්. අප දැනගත යුතුයි කටුපඳුරත් කටුපඳුනර් විෂ්කටුත් තමා තුළමයි වර්ධනය 

නවන්නන්, එම විෂ්කටුවලින් තමාමයි දුකට පත්නවන්නන් කියලා. තමා තුළම වැ කන විෂ්කටු පඳුනර් විෂ් 

තමයි ද්නව්ශය ඇතිනවන විට නක්රෝධය, වයාපාදය සකස් නවනවිට ඔබනග් ඉන්ද්රිsය ක්රියාකාරිත්වනේ නව්ගය 

තුළින් දර්ශනය නවන්නන්. ඔබ සමහයර නවලාවට ප්රකාශ කරන්නන් ‘නක්න්තිනයන් මාව නව්ව්ලනවා, මාව 

රතුවුණා, කළුවුණා, මාව ගිනිගන්නව වනග් වුණා, මට කවුරුවත් නපනුනන නැහයැ’ වනග් අදහයස.් නම්වා තමයි 
එහ ප්රතිඵලය. විෂ් ක්රියාත්මක නවනවා තමානග් පාලනය අභිබවායමින්. ඇත්ත වශනයන්ම ද්නව්ශය 

ඇතිවුණාම ඔබට නහයොඳ නරක, ලැඡ්ජාව බය, කුසල් අකුසල් නම් නමොකුත්ම නපනනන්නන නැහයැ. නමොකද 
ද්නව්ශය ඔබට සකස ්වුනේ මමත්වනේ දැඩිභාවය රැකගැනීම උනදසා ඔබ තුළ ඇති වුණ හීනමානනයන් 

නිසා. ඔබ සූදානම් ද්නව්ශය නිසා ඇනනකොටා ගන්න, මිනීමරාගන්න, සිරගත නවන්න. එය ඔබ සැපයක් 
වශනයන් දකින්නන්. ඔබ නත්රුම් ගන්නන් නැහයැ ඔබ තුළ යම් රූපයක් පස්සය වීම නිසා සකස් වුණ ද්නව්ශ 

සිත ඔබට දුකක් බව හයඳුනානගන එම සිනත් අනිතය බව දකින්න. එවිට ඒ සිත ඔනබන් බැහයැරට යාවි. නමවැනි 

සරල ධර්මයක් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ ඔබට නද්ශනාකර ඇතත් එහ ප්රතිඵලය ලබන්නන් ඉතා 

අල්ප බව දකින්නට පළුවන. ද්නව්ශය, නක්රෝධය, වයාපාදය නලෝකය තුළ මාරයාට අයත් ඉන්ද්රිsය ධර්මයන්. 
නම්වා අ කකරන්න නැති කරන්න ඔබට පළුවන්කමක් නැහයැ. නලෝකය තුළ ද්නව්ශය තිබිය යුතුය. ඔබ 

දක්ෂවිය යුතුයි එය ඔන  ජීවිතයට ආශිර්වාදයක් කරගන්නට. නලෝකය තුළ ද්නව්ශය තිබුනණොත් තමයි ඔබ 

තුළ ඇති රමත්රිය ඔබට දකින්නට පළුවන්, වඩන්න පළුවන්. නක්රෝධය, වයාපාදය නලෝකනේ තිබුනණොත් 

තමයි ඔබ තුළ ඇති කරුණාව මුදිතාව ඔබට දකින්ට පළුවන්. තව තව වඩන්න පළුවන්. ද්නව්ශනයන්, 

නක්රෝධනයන්, වයාපාදනයන් පරුණු නලොවක අප ඉපනදන්නන් නම් අකුසල මූලයන්නග් නිනරෝධය නදසට 
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ගමන් කිරීමට, අපට සංසාරික කුසල් ධර්මයන් සම්පූර්ණව ඇති නිසාමයි. බුද්නධෝත්පාද කාලයක ඇති දුකින් 

මිදීනම් අර්ථය අවනබෝධකර ගැනීමට ශක්තිය ඇති නිසාමයි. 

ද්නව්ශය හයදගැසම් කරගත් සුවිශාලූ  සතරඅපාය අභිබවා ඔබ නබෞද්ධ මව්කුසක උපත ලැබුනව් සසර පරුදු 

කළ රමත්රී ගුණධර්මයන් නිසාමයි. ප්රශ්නය තිනබන්නන් රමත්රිය අයිතිත් මාරයාට වීමයි. ද්නව්ශයත්, 
රමත්රියත් නදකම මාරයාට අයිති ධර්මයන්. ද්නව්ශනයන් තම වස යට ගන්න බැරිනකනා රමත්රිනයන් තම 

වස යට ගැනීමයි මාරයානග් අරමුණ. නමොකද මාරයානග් නගොදුරුබිම භවයයි. සත්වයාට චතුරාර්යසතයය 

අවනබෝධය නදසට යැමට නනොදී ඉන්නමහයා කුමන නහයෝ භවනේ නවාතැනක ඔබව නවතා ගැනීමයි මාරයානග් 

අනේක්ෂාව. ඒ නිසා චතුරාර්යසතයය අවනබෝධ කරන ආර්යඅෂ්්ඨාංගික මාර්ගනේ නපරට යන ඕනෑම 

පංවනතකුට රමත්රිය නැමති ඇම දමා අල්ලා ගැනීම මාරධර්මයයි. එනහයත් ඔබ රමත්රියට බියවිය යුතු නැත. 

රමත්රිය යනු භවනයන් නනොමිදී සිටින්නයෑයි මාරයා ඔබට නදන අල්ලසකි, සැපයකි. සැබවින්ම එය 

සැපයකි, මිහරකි, ආශ්වාදයකි. නකොටින්ම එය පාරමිතාවකි. එනහයත් ඔබ එක කරුණක් දැනගත යුතුව ඇත. 

මාරයා ඔබට අල්ලස ්නදන්නන් ඔබට ඇති ආදරය නිසා නනොව සුදුසු නව්ලානව් ඔබව නකොටුකර ගැනීනම් 

අනේක්ෂාව ඇතිවය. එය නම් ජීවිතනේදී නනොවීමට පළුවන. ලබන ජීවිතනේදී නනොවීමට පළුවන. අප 

හතන්නන් නම් ජීවිතයත් ලබන ජීවිතයත් ගැන පමණි. අප කාලය මනින්නන් අවුරුදුවලිනි. එනහයත් මාරයා 

කාලය මනින්නන් කල්ප වලිනි. මාරයාට අයත් නලෝකය තුළ නම් දිගු භවගමනන්දී අබුද්නධෝත්පාද කාල පසු 

කරන ඔබ රමත්රිය ගැන අසන්නටවත් නනොලැනබන අඳුරු කාල පසු කරනු ඇත. එනහයයින් ද්නව්ශය, 

නක්රෝධය, වයාපාදය නවනුවට රමත්රිය ඔබ ජීවිතයට පරුදු පහුණු කිරීම නනොව මාරයාට අයත් නලෝකනයන් 

මිදීයාම උනදසා රමත්රිය වැඩීමට ඔබ දක්ෂවිය යුතුය. සක්කාය දිට්ඨිය සිඳ දැමීම සඳහයා රමත්රිය වැඩීමට 

ඔබ දක්ෂ වියයුතුය. 

‘ඒනගොල්නලෝ නපරුයි, නරකයි, “මම” නහයොඳයි, රමත්රි සහයගතයි’ කියන මමත්වනේ දැඩිභාවය සිඳ දැමීම 

සදහයා ඔබ රමත්රිය වැඩිය යුතුය. පංවත් ඔබ ද්නව්ශනයන්, නක්රෝධනයන්, වයාපාදනයන් මිදිය යුත්නත් 

රමත්රිය මනග් කරගැනීමට නනොනව්. ද්නව්ශ සහයගත සිතත්, රමත්රි සහයගත සිතත් නහයේතුධර්මයන් නිසා 

සකස ් වී අනිතයභාවයට පත්වී යන බව සිතීමටය. එවිට ඔබට ද්නව්ශනයන් මිදී රමත්රිය නදසට නනොව 

ද්නව්ශනයනුත්, රමත්රිනයනුත් මිදී භව නිනරෝධය නදසට ගමන් කිරීමට හයැකිවනු ඇත. මාරයානග් අල්ලස් 

ප්රතික්නෂ්ේප කළ පංවත් නිවන් මග වඩන්නනක් වනු ඇත. සම්බුදු ඇකනේ උණුසුම නසොයා පයවර මනින බුදු 

පනතක් වනු ඇත ඔබ. නතරුවන් නකනරහ අචල ශ්රද්ධාවත්, ශීලනේ පරිපූර්ණභාවයත්, ද්නව්ශසහයගත සිතත්, 
රමත්රීසහයගත සිතත් අනිතයබව දැකීනම් දැක්මත් ඔබ තුළින් පරිපූර්ණ නම් එම දැක්ම තුළින්ම ඔබව සම්බුදු 

ඇකය මතට ඔසවනු ඇත. එය භව ගමනන් නිමාව නනොව භව ගමනන් නිමාව දැකීනම් මාර්ගනේ ආරම්භයයි. 

ඉතිරි දුර ගැන ඔබ බියවිය යුතු නැත. නමොකද ඔබ සම්බුදු ඇකනේ පළිසරණ ලබන නහයයිනි. කල්ප 

සියක්නකෝටි ගණනක් පරාවට ඔබ විසින්ම ඝනභාවයට පත්කළ මමත්වනේ දැඩිභාවය නැමති වරපටවලින් 

ඔබ දැන් මාරයානග් දෑත් නදපාවලට විලංගුදමා අහයවරය. මමත්වනේ දැඩිභාවනයන් දැන් ඔබ නිදහයස්ය. නම් 

නිදහයස් වීම ඔබ ලැබුනව් ද්නව්ශයට රවර කිරීනමන්වත් රමත්රීයට රමත්රී කිරීනමන්වත් නනොනව්. 

ද්නව්ශයත් රමත්රියත් අනිතයභාවයට පත්නවන සිතක් බව දැකීනමනි. නම් නමොනහයොනත් ඔබ ලබන්නන් 

දැක්මක් පමණකි. අවනබෝධයක් නනොනව්. නිරතුරුවම සිත නදස බලාසිටීනමන් ඔබට නම් අත්දැකීම ලද 

හයැකිය. 

පංවත් ඔබ රමත්රී භාවනාව පැය භාගයක් කිරීම සඳහයා සුදුසු ඉරියව්වකින් වාඩිවී රමත්රී භාවනාව කරන්න. 

නම් පැය භාගය අතරතුරදී ශාරීරික පීඩා නිසා, නව්දනාවන් නිසා, බාහර ශ ද නිසා ඔබ තුළ ද්නව්ශයක් සකස ්
විය හයැකිය. එය ඔබට ද්නව්ශ සහයගත සිතක් යන්න හයඳුනාගැනීමට බැරිතරමට සියුම් විය හයැකිය. අප එම 

සිතට ‘නක්න්තියක්’ කියළා කියමුනකෝ. එතනකොට බලන්නනකෝ රමත්රියත්, ද්නව්ශයත් අතර තිනබන 

පරතරය නකොතරම් නකටිද? නකතරම් සියුම්ද? නම් නදනදනා නමොනතරම් අසල්වාසීන් ද. රමත්රීසහයගත සිත 

අසලම නිතරම ද්නව්ශය කල්මරමින් සිටිනවා. නමොකද එයා දන්නවා ද්නව්ශයත් අනිතය බව. රමත්රිය දන්න 
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නදයක් ද්නව්ශය දන්න නදයක් ඔබ දන්නන් නැහයැ. නමොකද ඔබ සිටින්නන් අනයෝනිනසෝ මනසිකාරනයන්. 

අනයොනිනසෝ මනසිකාරය නිසාම ඔබ රමත්රියට වනග්ම ද්නව්ශයටත් ඇලිලයි සිටින්නන්. එක්නකෝ ගැටිලයි 

සිටින්නන්. ඉතාමත් නකටිූ  අල්පූ  බුද්නධෝත්පාද කාලවලදී රමත්රිනේ මිහරි ආශව්ාදනයන් ඔබව කුල්මත් 

නකොට තබා, අති දීර්ඝූ  අති බියකරුූ  අබුද්නධෝත්පාද කාලවලදී ඔබව ද්නව්ශනේ ග්රහයණයට ගැනීම 

මාරධර්මයයි. නම්වා ඔබ හයඳුනානනොගන්නාතාක් රමත්රිනේ නකටි ආශ්වාදයට වහයල්වී අති දීර්ඝ ආදීනවයන් 

අත්වීඳීමට ඔබට සිදුවනු ඇත. අතීතනේ ඇති ූ  සෑම බුද්නධෝත්පාද කාලයකදීම මාරයා යුහුසුළුවන්නන් ඔබට 

රමත්රිය ඉගැන්වීමටය. මාරයා ඔන  ගුරුවරයා නිසා ඔබ රමත්රිය ජීවිතයට එකතුකරගන්නන් ගුරුකුලනේ 

රුව ගුණ සහතවය. ඒ කියන්නන් සක්කායදිට්ඨීය, මමත්වනේ දැඩිභාවය සමගින්මය. නමන්න නම් 

මාරපාක්ෂික ධර්මය පරාජය කර ඔබ රමත්රිය වැඩිය යුත්නත් මුහුනේ ඔපය වැඩිකරගැනීමට, නල් ධාතුව 

පරිසිදුකර ගැනීමට, නදවියන්ට මනුෂ්යයන්ට ප්රියවීමට නනොව පංවත් ඔබ කාන්තිමත්, පරිසිදු, මාර්ගඵලලාභී 

නදවිනකනනක්, මාර්ගඵලලාභී මනුෂ්යනයක් වීමටය. සක්කාය දිට්ඨීය සිනඳන තැන ඔබ ලබන සතර 

අපානයන් මිදීනම් ජයග්රාහී ඉලක්කය අයිතිකර ගැනීමටය. නමම අර්ථය නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් 

ධර්මනේ අර්ථයයි, ඉලක්කයයි. නලෞකික ආනිශංස ලබාගැනීනම් අරමුණු තබාගනිමින් රමත්රිය වැඩීම 

නනොව, නලෝනකෝත්තර අරමුණු මුදුන්පමුණුවා ගැනීම උනදසා රමත්රිය වැඩීමට ඔබ දක්ෂනවන්න. එවිට සතර 

අපානයන් මිදීම වනග්ම, රමත්රිනේ නලෞකික ආනිශංස ධර්මයන් අත්විඳීනම්ත් භාගය ඔබට නම් ජීවිතනේදීම 

උදාවනු ඇත. හයැබැයි මාරයා නම් ක්රමයට කැමති නැහයැ. එයාට අවශය පංවත් ඔබව රමත්රීනේ නලෞකික 

ආනිශංස ධර්මයන්ට නලොල්කර නබෞද්ධයා කියන සැබෑ අර්ථය වන නිවන් මාර්ගනයන් ඔබව වලක්වන්න. 

නිවන් මාර්ගනේ නික්නල්ශී සුවය ඔබට අමතක කර, සනම් පැහයැපත් බව ඔබට මතක්කර නදන්නට, 

සතරසතිපට්ඨාන ධර්මතාවයන් නදසට නනොව නලෞකික රමත්රී සමාධිනේ ආශ්වාදනයන්, මිහනරන්, 

පැහයැනයන් ඔබව කුල්මත්කරවන්නට, තමා තුළ රමත්රී ගුණ ධර්මයන් දියුණු කරගැනීනම් දැඩි 

අභිලාෂ්නයන් ඔබ විසින් සිදුකරන දානමය පංකම්, අසරණසරණ පංකම්, සමාජනසේවා ක්රියාවන්, සත්ව 
හංසාවට එනරහවීම් නම් ආදී සෑම ක්රියාවකදීම ඔබ තුළ සක්කාය දිට්ඨීනේ නගොඩ වැඩිවන බව ඔබට 

දැනනනවානම් ඔබ ප්රනව්සම් වන්න. නම් බව හයඳුනාගන්න ඔබ නිහයතමානීනවන්න. ඔබ තුළ එම 

නිහයතමානීකම නැතිනම් පංවත් ඔබ මුලින්ම ඔබව අරමුණුකරනගන රමත්රිය වඩන්න එම නිහයතමානීකම 

ඇතිනව්වා කියලා. නමොකද ඔබට ඔබ නකනරහ රමත්රිය නැති නිසාමයි ධර්මනේ අර්ථවත් මග ඔබ 

අහුරාගත්නත්. 

පංවත් ඔබනග් ඇස ්ඉදිරිපට නපනනමින්, ඇනසමින් තිනබන ධර්මනේ අර්ථවත් මග ඔබ අහුරාගත්නත් නම් 
ජීවිතනේදී පමණක් නනොනව් අතීතනේ නලොව පහයළූ  සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහයන්නසේලා ලක්ෂ ගණනකනග් 

ශාසනවලදී ඔබ නම් අනුවනකම ම කළා. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේලා මුණගැසුන 

අවස්ථාවන්වලදීත් අනුවනකම් කළ අප ඒ නහයේතුනවන්ම භව ගමනන් ඉදිරියට පැමිණි අප නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නමක් පරිනිවී වසර නදදහයස් පන්සියයක් පසු කළ නමවැනි කාලයක අධර්මය 

බලවත්භාවයට පත්වීනම් ඉඟි නපනනන කාලයක, ඔබනග් අවිදයසහයගත, ඇති නවමින් නැති නවන සිත ඔබට 

නදන ඇගයීම් ගැන ප්රනව්සම් විය යුතුය. ඔබනග් ඔය මාරධර්මයන්ට යටූ  සිත ඔබට කියන ‘මම හයරි, මම 

වැරදියි, මමයි දන්නන්’ වැනි දෘෂ්්çන් ඔබ ‘මාර්ගය හයරි, මාර්ගය නිවරැදියි, බුදුරජාණන් වහයන්නසේයි දන්නන්’ 
ආදී වශනයන් නිවරැදි කරගැනීමට දක්ෂවිය යුතුය. එවිට ඔබට නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

අවනබෝධනයන් දැන නද්ශනාකර වදාළ සැබෑ මග වන ආර්යඅෂ්්ඨාංගික මාර්ගනේ ගමන් කර නිවරැදිභාවයට 

පත්වීමට ඔබට හයැකි වනු ඇත. නිරතුරුවම ඔබ සිතන්න පරුදු වුනණොත් ‘බුදුරජාණන් වහයන්නසේමයි සියල්ල 

දන්නන්’ කියලා ඒ නහයේතුව නිසාම ඔබ අවශයම යමක් දන්නා නකනනක් බව තහයවුරු නවනවා. සතර 
අපානයන් මිදීම උනදසා ඔබට සියුම් ධර්මයක් නමතැන තිනබනවා. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේමයි 

සියල්ල දන්නන් යෑයි විශව්ාස කරන තැනදී ඔබ තුළ නතරුවන් නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇතිවීමට 

නහයේතුනවනවා. සියල්ල දන්නා නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ මුල්තැනට පත්කර තමා නදවැනි වීමටත් 

තමන් නනොදන්නා බව දැනගැනීම නිසාත් තමා තුළ මමත්වනේ දැඩිභාවය සියුම් නවනවා. බුදුරජාණන් 
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වහයන්නසේ නකනරහ ශ්රද්ධාව නිසාම නතරුවන් නකනරහ විචිකිච්චාවත්, අනය ශීලවෘත නකනරහ විශ්වාසයත් 
ඇති නවන්නන නැහයැ. සතර අපානයන් මිදීයැම සදහයා නමය ඔබට නහයොඳ කමටහයනක් නව්වී. හයැබැයි නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේමයි සියල්ල දන්නන් කියලා ඔබ බුදුරජාණන් වහයන්නසේව “මනග්” කරගන්න යන්න 

එපා. ඔබ එනහයම කනළොත් මාරයා ඔන  කමටහයන නකනලසුවා නවනවා. “මනග් බුදුරජාණන් වහයන්නසේ” 
වශනයන් ආත්මීය භාවනයන් නනොනගන උන්වහයන්නසේ නද්ශනාකර වදාළ ධර්මය ඔබ ඔන  මාර්ගය කර 

ගන්න. පංවත් ඔබ සැමවිටම රූපය සතරමහයාධාතුනවන් සැදි රූපයක් මනග් කර නනොගැනීමටත් එම රූපය 

තුළින් සකස් නවන අනිතයභාවය තුළ සැ වී ඇති ධර්මය ගැන සිතීමටත් උත්සහයවත් විය යුතුය. නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනාකර වදාළ ධර්ම මාර්ගනේ ඔබ යම්නසේ අවනබෝධයක් ලබත් දී ඔබ බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේව දකින්නන් ආත්මීය වශනයන් නනොනව් නම් උතුම් අවනබෝධයට ඔබට මාර්ගය කියාදුන් ශාස්තෘන් 

වහයන්නසේ කියන නපෞර්ෂ්ත්වනයන්, නගෞරවනයන්. නමොකද අවනබෝධනයන් දශමයකින් නහයෝ ඉදිරියට ගියා 
කියන්නන් තෘෂ්්ණාව දශමනයන් නහයෝ ප්රහයාණය කළාය කියන කාරණයයි. සක්කායදිට්ඨීය නැති කළාය 

කියන්නන් තමා තුළ තිබූ මමත්වනේ දැඩිභාවය ප්රහයාණය කළා කියන එකයි. විචිකිච්චාව, අනයශීල වෘතයන් 

නකනරහ ඇති විශ්වාසය නැති කළාය කියලා කියන්නන් ඒ ගැන දැකීමට, නසවීමට, විශ්වාස කිරීමට ඇතිවී 

තිබු තෘෂ්්ණාව නැති ූ  බවයි. අවනබෝධය තුළින් ලැබු විශ්වාසය නිසා අවිශ්වාසය, දුක සකස් නවන නද්වල් 
නකනරහ ඇති තෘෂ්්ණානවන් ඔහු මිදුනා. ධර්ම මාර්ගනේ කුමන තැනකදිවත් අල්ලාගැනීමක් නැහයැ. 

අවනබෝධනයන් මිදීමක්මයි තිනබන්නන්.  
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22. මාරයා කුළුමීමකු නලසින් පැමිණිනේය 
 

නම් සටහයන් පරාවට භික්ෂුව ද්නව්ෂ්ය සහය මාරයා ගැන කරුණු සදහයන් කළා. නමහදී මාරයා යනු කවනරක්ද 

යන්න පංවත් ඔබ දැනගැනීමට කැමැත්නතන් ඇති. සමාජනේ නබොනහයෝම තියුණු මතවාදයන් තිනබනවා. 

මාරයා යනු සංකල්පයක් පමණයි. මාරයා කියලා නකනනක් නැහයැ. එනහයමත් නැතිනම් මාරයා යනු සිගරට්, 

අරක්කුයි….. ඔය වනග් අවිදයාව නිසා සකස්නවන ප්රාථමික අදහයස ් සමාජනේ තිනබනවා. නමවැනි 

අවිදයාසහයගත අදහයස ් ඇතිවන සිතටත් එම සිත සකස්වීමට නහයේතුනවන රූපයටත් මාරයා කියල තමයි 

ධර්මනේ සදහයන් නවන්නන්. ධර්මය නනොදන්නාකම නිසා නමවැනි අදහයස් අප ප්රකාශ කරනවානම් අපව 

වැනටන්නන් මාරයානග් මාධය ප්රකාශකයන් ගනයටයි. 

ප්රකාශකයා ඔබ වුවත් එම ප්රකාශය ඔබට සංසක්රණය කර නදන්නන් මාරයානග් නපෞද්ගලික සහයකාරියන් 

තුන්නදනාය. ඒ තන්හයා, රතී, රාගා යන මාර දූවරුන් තුන්නදනාය. නම් තිනදනා දිවයාංගනාවන්ය. නිරතුරුවම 

කැමති නව්ශයක් මාවාගැනීනම් හයැකියාව ඇත. ස්වභාවනයන්ම ප්රභාෂ්්වරය. සියුමැලිය. රිද්මය, ලාලිතයය 

එම දිවය ශරීරනේ ස්වභාවයයි. ඉදුණු ජම්නබෝල නගඩියක මදය යම්නසේ නරෝස පැහයැතිද, සුසිනිදු මල් 

නපත්තක්නසේ මටසිළුටු, නරෝස පැහයැති ශරීරයකි. නම් දිවය මාර රූමතියන්නග් කාර්යභාරය මාරයානග් 

ග්රහයණය තුළ සිටින ඔබ තුළ තේහයාව, මාන්නය, දිට්ඨිය නැමති අකුසල් ඇතිකිරීමය. නම් මාරධර්ම තුන ඔබ 

තුළ ඇතිවන්න, වර්ධනය වන්න වර්ධනය වන්න ඔබට දැනනන්නන් මහයත් ආශ්වාදයකි. නම් මාරධර්ම නිසා 

ඔබ දිට්ඨිකාන්තාරයක අතරමංවී සිටියත් ඔබට දැනනන්නන් ඔබ දිවය විමානයක සුරසැප විඳින බවකි. ඔබ 

ලබන නම් අවිදයානව් සැපය ඔබට ලබානදන්නන් නම් මාරදූවරුන් තිනදනාය. සුරූපී මාර දූතියන්නග් ඇඟිලි 

තු කවල පහයසින් ඔබ නමෝහයනයට පත්වී ඇත. ඔබ එම පහයසට ඇති නලොල්භාවය නිසා මාරදූතිනයෝ 

සංසක්රණය කර නදන ඕනෑම අවිදයාසහයගත ප්රකාශයක් තළු මරමරා ප්රකාශ කිරීමට කැමතිය. වර්තමානනේ 

ඇනසන ‘මාරයා කියල නකනනක් නලෝකනේ නැහයැ. මාරයා සංකල්පයක්’ වැනි අදහයස ් මාරදූතියන්නග් 

ග්රහයණයට නතුවීම නිසාම ප්රකාශවන අදහයස්ය. මාර දූතියන් විසින් සංසක්රණය කර නදන එම අවිදයාසහයගත 

ප්රකාශ නලෝකයට ප්රකාශ කිරීම නවනුනවන් පංවත් ඔබට ලැනබන නගවීම තේහයාව, මාන්නය, දිට්ඨියයි. 

පංවත් ඔබ නමම තුන් කාරණනයන් නපොනහයොසනතක් කිරීම මාර දූතියන්නග් අරමුණයි. නපොනහයොසත් නවන්න 

ඔබට නිරනේ අති දීර්ඝ කාලයක් පදිංචි වීනම් වරප්රසාදය කිසිදු අ කවකින් නතොරව ලැනබනු ඇත. 

එනහයයින් පංවත් ඔබ කුමන අදහයස් සමාජනයන් ඇසුණද එය නිතරම නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් 

ධර්මය සමග ගළපා බලන්න පරුදුනවන්න. බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් වචනයට පටහයැනිව එම අදහයස දුක 

පණිසම නහයේතුනවන කරුණක් බව අවනබෝධ කරනගන බැහයැර කරන්න. තර්ක කරන්න, ගැනටන්න යන්න 

එපා. එවිට ඔබත් නනොදැනුවත්ම වැනටන්නන් එම නගොඩටමය. තව තව නිහයඩ නවන්න. නිහයඬතාවය තුළින් 

දිට්ඨි කාන්තාරයක්ූ  නම් සිත ගැන අවනබෝධය ලබන්න. ඔබ ලබන අවනබෝධය සක්කාය දිට්ඨිය සිඳලීම 

සදහයාම නමනහයයවන්න. නලෝකයට නලෝකනේ ස්වභාවනයන් සිටීමට ඉඩහයැර ඔබ නලෝකනයන් මිනදන 

ස්වභාවයට පැමිනණන්න. පරිස මගහයැර ඔබ තනිවන්න. තනිූ  සිතට නනොඇනලන්න. ඇලීමට තරම් නිතයූ  

සිතක් නැති බව අනිතයූ  සිත නදස බලමින් නත්රුම්ගන්න. නමවිට ඔබව තේහයාව, මාන්නය, දිට්ඨිය නමැති 

මාර දූතියන්නග් සියුමැලි ඇඟිලි තු කවලින් කුල්මත් කරනු ඇත. කිතිකවනු ඇත. සුරතල් කරනු ඇත. පංවත් 

ඔබ ගන්නාූ  උත්සාහයය තන්හයාව, මාන්නය, දිට්ඨිය නැමති දුකට අයිති ධර්මතාවයන්නගන් කිලිටිවීමට 

නනොහයැකි වනනසේ දිවි නදවැනි නකොට වීර්යය වඩන්න. නලෝකයට, නලෝකයාට යන්නට හයැර ඔබ නවතින්න. 

යනමක් නැවතුනා යනු සිත හයඳුනාගත්තා යනුය. 

සමාජය තුළ මාරයා ගැන නමොන මතවාද තිබුණද, නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ අවනබෝධකර නද්ශනා 

කළ වදාළ ධර්මනේ සඳහයන් මාරයා ගැන දක්වන ලද අර්ථයන් ඔබට වර්තමානනේදීද ඒ උතුම් ධර්ම 

මාර්ගනේ අවංකභාවනයන්, වීර්යයනයන් යුතුව ගමන් කළනහයොත් අත්දැකීමට හයැකිය. ඔබ එවැනි අත්දැකීමක් 
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ලබද්දී ඔබ තුළ ජනිතවන්නන් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ දැඩි වීර්යනයන් යුතුව මාර පරාජය සිදුකර 

අවනබෝධකර වදාළ අති උත්තම ශ්රී සද්ධර්මනේ ශක්තියයි. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නමක් නලොව 

පහයළ නනොවන්නට නලෝකයා නකනසේ නම් නම් පාපකාරී, මිසදුටු, අධර්මය ආහයාරය ප්රීතිය කර ගත් මාරයා 

හයඳුනාගන්ටද? මාරයාට නගොදුරුවීම හයැර අන් නමොන පළිසරණක්ද? නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්ස. ඔබ 

වහයන්නසේට ධර්මය ගරුකරන තුන්නලෝකයානග්ම උත්මතම නමස්කාරය නව්වා නම් විෂ්ම මාරධර්මය 

අවනබෝධකර පරාජයකර නද්ශනා කළාට. 

නමවන් උතුම් ධර්මයක් සරණයන්නට අප නමොනතරම් භාගයවන්තද? ශාසන පරිහයානිය යනු, 

අබුද්නධෝත්පාද කාලයක් යනු සත්වයාට නමොනතරම් අඳුරු බියකරු විෂ්ම කාලපරිච්නච ්දයක් නව්විද? 

ධර්මය නගොදුරුකර ගැනීමට බලාසිටින අධර්මනේ මාර නසේනාව නලෝකනේ තනි බලය සියතට ගැනීමට 

නපරාතුව ඔබට මුණගැසුණ ධර්මනයන් ඔබ සනාථනවන්න. නදවැනිනයක් ගැන නනොසිතා ඔබ ලබන ඊළ  

උපත මාර්ග ඵලලාභී නදවිනයක්ම නවන්න. 

දැන් භික්ෂුව නමහ සදහයන් කරන්නන් සැබෑම මධයම ප්රතිප්රදාව තුළ එනම් තුන් සිවුරත් පාත්රයත් දරමින් දැඩි 

අධිෂ්්ඨානනයන් අවංකභාවනයන් නම් ධර්ම මාර්ගනේ ගමන්ගත් එක්තරා භික්ෂුවක් සමාධිනයන් පසුනවද්දී 

අත්දුටු මාරයානග් නිවට දීන ක්රියාවකි. නම් මාරයා යනු පරනිම්මිත වසවර්තිය නැමති දිවයතලනේ අධිපති 

වසවර්ති මාරදිවය පත්රයාය. භික්ෂුව රාත්රි 11.00 ට පමණ සමාධිනයන් පසුනවද්දී භික්ෂුව ඉදිරියට ඉතාමත් 

නව්ගනයන්, ජවනයන්, වියරුනවන් කුළුහයරක් රංචුවක් පැමිණියහය. නමම වියරු කුළුහයරක් රංචුව භික්ෂුවට මීටර් 

25ක් පමණ ඉදිරිනයන් ක්ෂ්ණයකින් පහයළවී භික්ෂුවනග් ඉදිරියට දිව ආහය. නම් සෑම කුළු හයරනකක්ම ඉතාමත් 

ජව සම්පන්න හයැඩිදැඩි සතුන්ය. නමනසේ නව්ගනයන් පඹිමින් භික්ෂුව ඉදිරියට දිව එමින් භික්ෂුවට මීටර් පහයක් 

පමණ තිබියදී නම් වියරු කුළුහයරක් රංචුව දකුණු පැත්තට හයැරී පලා ගියහය. නමම රංචුනව් අවසාන මීහයරකාත් 

භික්ෂුවට සමාධිනයන් නනොනපනීයාමත් සමගම එක ක්ෂ්ණයකින්ම භික්ෂුවට මීටර් විසිපහයකට පමණ 

ඉදිරිනයන් තනි කුළුහයරනකක් පහයළ විය. ඒ කුළු හයරනකක් නනොව හයරක් රනජකි. උස අඩි පහයක් පමණ ඇත. 

නහයොඳ පෂ්්ඨිමත් කුළුහයරනකකි. නමොහුට අං පහටිනේ නැත. නමම කුළු හයරකානග් සම නවල්වට් සමකි. එම 

සතානග් සම දිලිනසන ග්රීසව්ල ඇති කළු පැහයැයක් නගන තිබිණි. නමම ප්රතාපවත් කුළුහයරකානග් සම කඩ 

කැපූ සිවුරක්නසේ දිගැටි ආකාරයට අ නල් අ නල් ප්රමාණයට දිගට දහයසක්ඩ සිවුරක්නසේ සම නිර්මාණය වී 

තිබිණි. නමොහු ආයුෂ්, වර්ණය, සැපය, බලය උපරිම තලනේ කුළුහයරනකකි. නමම කුළුහයරකානග් නාසයට රිදී 

පැහයැති අ ල් හයයක් පමණ වට රවුමකින් යුත් වළල්ලක් දමා තිබිණි. එය මාපට ඇඟිල්ලක් තරම් මහයතය. 

දැන් ඔබ නමොනහයොතක් සිතන්න. නාසයට රිදී වළල්ලක් දැමූ දහයසක්ඩ චීවරයක් බදු නවල්වට් සමක් සහත 

නමම ප්රතාපවත් කුළුහයරකානග් සව්භාවය. ඔබ මනසින් නමනනහ කරන්න. ඉහයත ස්වභාවනේ ප්රතාපවත් නම් 

කුළුහයරකා භික්ෂුවට මීටර් 25 ක් ඉදිරිනයන් පහයළ ූ  තැනදීම නව්ගනයන් හස වරක් කරකවලා නබොනහයොම 

සෘජුව හස නකලින් කර භික්ෂුව නදස බලා සිටියා. ඔබ දැකලා ඇති මල්ලව නපොර තරගවලදී නබොනහයෝම 

හයැඩිදැඩි විනද්ශීය ක්රීඩකයන් ප්රතිවාදියා සිටින නව්දිකාවට නගොඩනවනනකොටම හස නබොනහයෝම ගාම්භීර 

ආකාරනයන් කරකවලා සෘජු බැල්මක් ප්රතිවාදියාට නහයළනවා. නමනහයම කරන්නන් ප්රතිවාදියාව තරගයට 

නපරදීම බියගන්වන්න. ඉහයත කුළුහයරකාද පහයළූ  නිනම්ෂ්නේම ගාම්භිර නලස නාසනේ රිදී වළල්ලක් පැළඳි, 

හස කරකවා නත්ජස්බව තව දැඩිකර නගන සමාධිනයන් පසුනවන භික්ෂුව නදසට වියරු බැල්මක් නහයළා 

නාසනේ කුහයර නදනකන් දුවිලි පැහයැ දුමක් පටකරමින් වියරුනවන් නමන් භික්ෂුව ඉදිරියට හයඹා පැමිණිනේය. 

හයරියටම භික්ෂුවට මීටර් පහයක් පමණ ඉදිරිනයන් නමම කුළුහයරක් රජුද දකුණු නදසට හයැරී පලා ගියහය. භික්ෂුව 

තවමත් සුපරුදු සමාධිය තුළය. දර්ශනය නිමූ  පසුව භික්ෂුව සමාධිනයන් අවදි විය. භික්ෂුවනග් මුහුණට සිහන් 

සිනාවක් නැගිණි. සිහන් සිනාවත් සමග නම් සිතුවිල්ල භික්ෂුවතුළ පහයළ විය. පරනිම්මිත වසවර්ති 

දිවයතලනේ වසවර්ති දිවය පත්රයා භික්ෂුව ඉදිරිනේ කුළුහයරනකක් වීමට තරම් දීන ූ වා නන්ද යන සිතුවිල්ල 

භික්ෂුවට පහයළ විය. භික්ෂුව බියගැන්වීම සදහයා කරන ලද නම් පරාජිත මාර ක්රියානව්දී භික්ෂුව බියගැන් වීමට 

මාරයාට අවශය විය. මාර දිවයපත්රයානග් නිවටභාවය යනු ඔහු තවමත් සිතන්නන් ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් 
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කරන ආර්යන් වහයන්නසේලා බිය ගැන්වීමට තමන්ට හයැකිය කියාය. නම් ආකාරනයන් මාරයා භික්ෂුව 

බියගැන්ූ නව් සමහයරවිට භික්ෂුව අවනබෝධ කළ යම් ධර්මයක්නව්ද එම ධර්මය නලෝකයාට නද්ශනාකිරීම 

වැලැක්වීමටය. බියගැන්වීමටය. එම අවස්ථානව් භික්ෂුව වැඩසිටිනේ නලොකු ප්රපාතයක් අසලම තිබූණු කදු 

බෑවුමක කුටියකය. භික්ෂුව නම් නමොනහයොනත් බියගන්වා ගැනීමට පළුවන් වුනණොත් කුළුමීමා එන 

නව්ගනයන්ම භික්ෂුව භාග බිත්ති බැඳ තිබූ එම කුටිනේ එළියට පැන ප්රපාතයට වැටී අපවත් කිරීමට හයැකියෑයි 

සිතුවාද විය හයැකියි. එනසේ ූ වානම් නම් සටහයන ඔබ අතට පත්නනොවන බව මාරයා දනී. එනහයත් මාරයාට 

සිදුූ නව් එහ අනනක් පැත්තය. භික්ෂුවනග් නරෝමකූපයකටවත් අනතුරක් කිරීමට මාරයාට නනොහයැකි විය. 

සමාධි සුවනයන් සිටි භික්ෂුවනග් සමාධිමත් සව්භාවය එක දශමයකින් නහයෝ හීන කිරීමට මාර පත්රයාට 

නනොහයැකි විය. නමම ශක්තිය භික්ෂුවනග් ආශ්චර්යයක් නනොව ධර්මනේ ආශ්චර්යයයි. ඔබද දක්ෂනම් නමම 

ආශ්චර්ය ඔබනග්ත් උරුමයයි. උතුම් සමාධිය තුළදී බිය යනු ශූනය නදයක් යන ධර්මතාවනේ සතයයයි. විචාර 

විතර්කයන්නගන් නතොර සන්සිදුණු සිනත් උනේක්ෂාසහයගත සව්භාවය ඔබව ඇලීම් ගැටීම්වලින් මුදවාලනවාය 

යන ධර්මයයි. නමම කථානව් මාරයා යනු පරනිම්මිත වසවර්තිය නැමති දිවයතලය අයිති වසවර්ති 

දිවයපත්රයාය. නමොහු ධර්මයට අකමැතිය. පංචකාමයටම නැඹුරු දිවය රනජකි. සමාධිමත් භික්ෂුව ඉදිරියට 

මුලින්ම වියරුනවන් දිවඑන කුළුහයරක් රංචුව මාර නසේනාවයි. වසවර්ති දිවයපත්රයා මුලින්ම භික්ෂුව 

බියගැන්වීමට එව්නව් මාර නසේනාවයි. නම් අයද නදවිවරුය. ඔවුනට අවශය ආකාරනේ නව්ශයක් මවාගැනීමට 

හයැකිය. භික්ෂුව බියගැන්වීනම් නම් නමනහයයුමට ඔවුන් කුළුහයරක් නව්ශනයන් පැමිණියහය. සමාධිමත් භික්ෂුවට 

මීටර් පහයක් තබා ඔවුන් දකුණට හයැරී පලාගිනේ සමාධිය තුළ සකස්නවන නික්නල්ශී ධර්ම ශක්තියට ළංවීමට 

ඔවුනට නනොහයැකි නිසාය. තම මාර නසේනාව භික්ෂුව අබියසට පැමිණ පලායනවිට එම කටයුත්ත වසවර්ති 

මාරපත්රයා භාරගත්හය. නදවනුව පහයළූ  නත්ජස් සහත ආයුෂ්, වර්ණ, සැප, බලනයන් පරිපූර්ණ දිලිනසන 

ස්වභාවනේ නලොම් සහත කුඵහයරක් රජු වසවර්ති දිවයපත්රයාය. මාර නසේනාවට නනොහයැකිූ  තැන මාරයා 

ඉදිරිපත් විය. නම් නත්ජස ්සහත කුළුහයරක් නව්ශය ගත් කුළුහයරකා දකිනවිටම නමොහු දිවය ඕජානවන් පරිපූර්ණ 

අයකු බව අවනබෝධ නව්. දහයස්කඩ සිවුරක්නසේ කැටයම් ූ  ඔහුනග් සනම් ප්රභාෂ්්වර ස්වභාවය නදවියකුට හයැර 

නවනකාට තිනබන්නද? භික්ෂුවක් සතු පරිපූර්ණ ශිලනේත් සමාධිනේත් නමම මාර පරිවර සහය මාරයාට 

මුහුණනදන අතර නමොවුන් මාරයා සහය මාරපරිවර බව හයදුනාගන්නන් ප්රඥාව විසින්මය. ශීලයත්, සමාධියත්, 

ප්රඥාවත් එකතුවුණ තැනදී ඇතිවන අනයෝමය ශක්තිය තුන් නලෝකයම තම ආධිපතයය තුළ රඳවානගන 

තිනබන මාරයාටද අභිනයෝග කළහයැකි බවට, මාරයා පරාජය කළ හයැකි බවට මීට වඩා උදාහයරණ කුමකටද? 

ඔබ නම් දකින්නන් ධර්මනේ සන්දිට්ඨික ගුණයයි. ධර්මනේ අකාලික ගුණයයි. ඔබ නමම සටහයන කියවා 

මුල්තැන දිය යුත්නත් මාරයාට නනොව ධර්මනේ සන්දිට්ඨික ගුණයටය.  
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23. මාරයා තවත් මුහුණකින් 
 

ඉකුත් ලිපනේ සටහයන් කළා මාරයා කුළුමීමකු නලසින් සමාධිය තුළ සිටින භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණි ආකාරය. 

නමම සටහයන් කියවා ඔබ නසවිය යුත්නත් නම් අත්දැකීම ලද භික්ෂුව නනොව, එම අත්දැකීම උරුමකර දුන් 
ධර්මනේ සන්දිට්ඨික ගුණයයි. ඔබ භික්ෂුව නසොයන්නන් නම් ඒ ඔබ නසොයන්නන් මාරයාමය. මන්ද නසවීම 

යනු මාර ධර්මයකි. නිරතුරුවම අනිතයභාවයට පත්වීම රූපනේ ස්වභාවයයි. රූපය අනිතයභාවයට පත්නව් 

නම් එහ ඔබට නසවීමට නදයක් නැත. ඔබ කළ යුත්නත් රූපයත් රූපය ඇසුනරන් සකස් නවන 

‘නසොයන්න’යෑයි කියන සිතත් අවනබෝධ කරගැනීමය. එනසේ අවනබෝධ කර ගැනීනම්දී ඔබ ද පරාජය 

කරන්නන් මාරයාම ය. එම භික්ෂුවනග් භික්ෂූ ජීවිතය තුළදී මීට නපර අවස්ථා නදකක කලු පැහයැති නගොනනක්, 
රතුපැහයැති නගොනනක් වශනයන් ද මාරයා භික්ෂුව ඉදිරියට සමාධිය තුළදී වියරු ස්වභාවනයන් පැමිණිනේය. 

නමම නගොනුන්නග් ස්වභාවය හයරියට විනද්ශීය නගොන් නපොර තරගවලදී තරගවදින නගොනුන්නසේ පෘෂ්්ඨිමත් 

ජවසම්පන්න වියරු ගතියක් විය. නම් කරුණු භික්ෂුව ඔබට සඳහයන් කරන්නන් ඔබ තුළ ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් 

කිරීනම්දී ඇතිනවන බාධක බැඳීම්වලට එනරහව ඔබට වීර්ය ඇති කරගැනීනම් අරුත පැහයැදිලි කරනදන්ටය. 

මාරයානග් ඉහයත සව්භාවයන් ගැන අප පqදුමවිය යුතු නැත. අප පදුම වියයුත්නත් නමවැනි ධර්මයට එනරහව 
වියරුනවන් මාරයාට අප කැමැත්නතන්ම වස වීම ගැනයි. මාරයානග් වගකීම වන්නන් යනමක් ධර්මය 

අවනබෝධය කරා යයි ද ඔහුව එම ගමනින් ඉවත් කිරීමයි. යනමක් ධර්මය අවනබෝධකර ගනියි ද ඔහුට එම 

ධර්මය නලෝකයාට නද්ශනා කිරීමට අවස්ථාව අහමි කිරීමයි. නම්වා ජන්ම ගතිය. ඔබට නම්වා නවනස් කළ 

නනොහයැක. කළ හයැක්නක් ඔබ නම් මාර්ගනයන් නවනස්වීමය. 

ඉහයත සටහයනින් ඔබට වැටනහයනවා ඇති මාරයා යනු සංකල්පයක් යෑයි කියන මතය නමොන තරම් 

අවිදයානවන් පරුණු එකක් ද කියලා. මාරයා යනු නම් නලෝකනේ ක්රියාත්මක චරිතයකි. නමොහු නදවිනයකි. 

නමොහුනග් නසේනාව ද නදවිනයෝ ය. නමොවුන් ඔබට පයවි ඇනසන් දැකිය නනොහයැකිය. පංවත් ඔබ ශීලනයන් 

පරිපූර්ණව සමාධිනයන් පරිපූර්ණව ප්රඥාව නදසට ගමන් කිරීනම් දී උතුම් සමාධිනයන් පමණක් දැක ගත 

හයැක්කකි. පරිපූර්ණ ූ  සමාධිනේ ඇනසන් මාරයා සහය පරිවර ඔබට ද මුණගැනසනු ඇත. ඔබ අවංකව මාරයාට 

එනරහව ප්රඥාව අවනබෝධය කරා යන්නන් නම් පමණක්.. 

නමම සිද්ධිනයදී වසවර්ති දිවයපත්රයා කුළුහයරක් නව්ශයක් මවානගන තම ආධිපතයය රැකගැනීමට නපන්වීමට 

පැමිනණන්නන්ය. වසවර්ති දිවය පත්රයා කියන්නන් කාමය තුළ ඇලීගැලී ඉන්න නදවිනයක්. ඔහුට හරිඔතේ 

කියන නදයක් නැහයැ. ඔය නද්ම නන්ද සමහයර මනුෂ්යයන් කරන්නන්. නබොනහයෝම සුපරි පංතිනේ මනුෂ්යනයෝ 

තම බලය, සැපය, ආධිපතය රැකගැනීම සඳහයා නමොන නමොන නව්ශයන් මවාගන්නවාද? මිනීමැරීමට, 

වංචාකාරී ක්රියාවන් කිරීමට පැවිදි නව්ශයන් ගත් අය අතීතනේ නනොසිටිය ද, වර්තමානනේ නැති ද? අහංසක 
තරුණියන් මුලා කරගැනීමට ධර්මය නනොදන්නාකම නිසාම නමොන නමොන ආකාරනේ නව්ශයන් මවාගන්නා 

අය සමාජනේ සිටිනවාද? කාමයන්නගන් අන්ධ වුණ තැනදී නදවිනයෝ මනුෂ්යනයෝ කියලා නවනසක් නැහයැ. 

නම් ආකාරයට නහයේතුඵල ධර්මයන්ට අනුව නම් ධර්මය ගලපාගන්න උත්සහයගන්න. එනසේ නනොවුනනහයොත් 

නනොනයක් මතවාදයන් ඇති නව්වි. එය ඔබට දුක පණිසම තමයි නහයේතුනවන්නන්. පංවත් ඔබ නතරුවන් 

නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇතිකරගන්න. කුමක් නිසාද? නම් වියරු නලෝක සව්භාවයන් පරාජය කරන්න 
මාර්ගය ඔබට උදාකර දුන්නාට. 

භවයකරා දිනවන කාලසටහයන් ඔබ හයකුලාදමන්න. භවය අයිති මාරයාට. එනහයයින් ලැබුණු ජීවිතනයන් ධර්ම 

මාර්ගනේ උපරිම දුරක් යන්න. මහයාකරුණා සමාපත්ති ගුණනයන් යුතුව පරිනිවී යන නමොනහයොත දක්වාම 

නලෝකයාට දුනකන් මිනදන මාර්ගයම මහයාකරුණානවන් යුතුව නද්ශනා කර වදාළ සම්මා සම්බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේනග්, වචනනයන් කිව නනොහයැකි, අකුරකින් ලිවිය නනොහයැකි මහයාසයුර වැනි අපරිමිත ගුණ 

කදම්බයත්, පංචකාමයටම නලොල්ූ  නීච මාරයානග් ගුණමකුභාවයත්, පංවත් ඔබව දුකටම නහයළීම සඳහයා 
මාරයානග් පවිටු ක්රියාවනුත් සතිනයන් සිහනයන් යුතුව දකින්න. එවිට ඔබට දැනන්වි නලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
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වහයන්නසේ කියන්නන් නමොන ගුණකන්දක් ද, නමොන ගුණ සයුරක් ද කියලා. ඔබ දක්ෂනම් නමම අර්ථවත් 

අවනබෝධයම ප්රමාණවත්, නතරුවන් නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇති කරගන්න. නතරුවන් නකනරහ අචල 
සද්ධාව කියන්නන් සතර අපානයන් මිදීමට අවශය එක සුදුසුකමක්. මාරයානග් පවිටුභාවය ගැන හතලා 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නකනරහ, ධර්මරත්නය නකනරහ, සංඝරත්නය නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇති 
කරගන්න. 

භික්ෂුව නම් සටහයන ද්නව්ෂ්ය සහය මාරයා ගැන සඳහයන් කිරීමටයි සටහයන් කනළේ. මාරයා ගැන ඉහයත සඳහයන් 

කළා. ද්නව්ෂ්ය ගැන නම් කරුණු පංවත් ඔබට සඳහයන් කනළේ බස්රථයක වඩින විට මහයත්මනයක් සඳහයන් 

කළ අදහයසක් නිසා. භික්ෂුව කතරගම ප්රනද්ශයට වඩින්න නකොළඹ ප්රධාන බස්නැවතුනමන් කතරගම බසයට 

නගොඩවුණා. රත්මලාන ප්රනද්ශනේදී සුදු සරමක් හයා සුදු කමිසයක් ඇඳගත්ත මැදිවිනේ මහයත්මනයක් බසයට 

නැග බසනේ ඉතිරිවී තිබූ එකම ආසනය ූ  භික්ෂුව අසලම ආසනනේ වාඩිවුණා. නම් මහයත්මයා භික්ෂුව ළ  

වාඩි වුණ නව්ලානව් පටන්ම පාපවරුව නදස බලානගනමයි සිටිනේ. මුහුණ ඉදිරිපසට කරනගන සිටිනේම 

නැහයැ. භික්ෂුවට මුහුණ හයංගානගන වනග් අහයකබලානගනම සිටියා. බසර්ථය නත් පානය සඳහයා අතරමග නතර 

කළා. මගීන් බසනයන් බැස්සට පස්නසේ නම් අහයක බලානගන සිටි මහයත්මයා භික්ෂුවනගන් අහයනවා 

හයාමුදුරුවනන් ගිලන්පස එකක් නගනත් නදන්නද කියලා. ඔහු කතා කරන විටම ඔහුනග් මුවින් අරක්කු ගඳ 

නහයොඳින් වහයනය වුණා. ඒ නවලානව් තමයි භික්ෂුව දැනගත්නත් නමනතක් නවලා නම් මනුෂ්යයා 

අහයකබලානගන සිටිනේ ඇයි ද කියලා. අරක්කු ගඳ භික්ෂුවට දැනනයි කියලා තමයි නමොහු මුහුණ ස වානගන 

නමනතක් ඉඳලා තිනබන්නන්. භික්ෂුව කීවා ‘ගිලන්පස අවශය නවන්නන් නැහයැ මහයත්මනයෝ’ කියලා. නමුත් 
නම් මහයත්මයා බසර්ථනයන් බැහයැලා ගිහල්ලා සිසිල්ීම නබෝතලයක් නගනත් පූජා කළා. භික්ෂුව පංදීල එය 

වැළඳුවා. නත් පානය අවසන් කරලා නැවතත් බසය ගමන් ආරම්භ කළා. ඒත් නම් මහයත්මයා අහයක 

බලානගන සිටිනේ. එකවරම නමොහු භික්ෂුව නදසට හයැරී නබොනහයෝම නගෞරවනයන් ‘මම ටිකක් ීලා නිසයි නම් 

විදියට ඔබ වහයන්නසේට පටුපාල වාඩිනවලා ඉන්නන්’ කියලා නබොනහයෝම බැගෑපත්ව කීවා. ඒ නවලානව් භික්ෂුව 

විමසුවා නමොකද නම් උනද් පාන්දරම අරක්කු ීල කියලා. එවිට නම් මහයත්මයා ‘හයාමුදුරුවනන් මම මාතර 

ප්රනද්ශනේ පදිංචි අනයක්. මනග් රැකියාව කට්ටඬිකම්, ගුරුකම් කරන එක. මම රත්මලානට ඊනේ පැමිණියා 

නකනනකුට වැඩක් කරලා නදන්න. දැන් වැනේ ඉවරනවලා නගදර යන ගමන්. හයාමුදුරුවනන් මම පරුද්දක් 

වශනයන් වැඩක් භාරගන්නනකොටම මනග් ගණුනදනුකරුට මම කියනවා වැනේ ඉවර වුණාම මට නබොන්න 

අරක්කු අවශයයි කියලා. ඒ නිසා ගුරුකම් වැනේ ඉවර වුණ ගමන් ගාස්තුවත් අරක්කුත් නදකම ලැනබනවා’ 

කීවා. භික්ෂුව නමොහුනගන් ඇහුවා ‘මහයත්තනයෝ ඔය ගුරුකම්වලින් ප්රතිඵලයක් තිනබනවද?’ කියලා. නමොහු 

නබොනහයෝම උජාරුනවන් ඔහුනග් දක්ෂකම් ප්රකාශ කළා. ‘හයාමුදුරුවනන් මට අවශයනම් මනුෂ්යනයක්ව 
ජීවිතක්ෂයට පත්කරන්න අවශය ගුරුකම් මා ළ  තිනබනවා. ඒවා මම කරලත් තිනබනවා කීවා. ඒ නවලානව් 

භික්ෂුව ඔහුට කීවා ‘මහයත්තනයෝ ඔය රැකියාව මහයා පව්කාර වැඩක්නන්’ කියලා. ඒ අවස්ථානව් නම් මනුෂ්යයා 
කියනවා හයාමුදුරුවනන් මම ගුරුකම් කරලා මනුෂ්යනයක් නැති කරන්නන් තවත් මනුෂ්යනයකුට කරන 

උපකාරයක් වශනයන්ය කියලා. බලන්න නම් මනුෂ්යයා අදහයස ්කරන්නන් මනුෂ්යනයක් විනාශකර දමන්නන් 

තවත් මනුෂ්යනයකුට උපකාරයක් වශනයන්ය කියලා. නමොහු නම් ගැන උදම් අනනවා. බලන්න නම් 

මනුෂ්යයා මනුෂ්ය ඝාතනයක් සිද්ධකරන්න තරම් ද්නව්ෂ්යක් සිත තුළ සකසක්රනගන, එම ක්රියාව සත්පරුෂ් 

ක්රියාවක් හයැටියටත් දකිනවා. නමොහු කට්ටඬි ක්රියාවන් හයරහයා මනුෂ්යනයක්ව විනාශ කරන්නන්, දුකට 

පත්කරන්නන්, පළිගන්නන් රැකියාවක් වශනයන්, ආත්ම තෘේතියක් ලබාගැනීමක් වශනයන්. නම් 

කටයුත්නත්දී නමොහු පමණක් නනොනව්, නමොහුනග් නසේවාදායකයාද ඉහයත ක්රියාවන් සිදුකරන්නන් පළිගැනීමක් 

වශනයන්, තමානග් ආත්ම තෘේතිය සඳහයා. එතනකොට බලන්න ඉහයත ගුරුකම් වැඩ සිදුකරන අප්රමාණ පරිස් 

සහය ඔවුනනග් නසේවාදායකයන් ධර්මානුකූලව කුසල්, අකුසල් ද්නව්ෂ්ය සහය රමත්රිය ගලපා ගැනීමට 

නනොහයැකිවීම නිසා නමොනතරම් අකුසල් නම් ජීවිත තුළින් සිදුකරගන්නවාද? අනයයන්නග් ජීවිතවලට ද 

අකුසල් අයිතිකර නදනවා ද? ද්නව්ශයත් රමත්රියත් හයඳුනාගැනීමට නනොදන්නා මිනිසුන් කුසල් අකුසල් 

නකනසේනම් හයදුනාගන්න ද? නමුත් නම් ගැන හතන විට භික්ෂුවට දැනනන්නන් අනන් නමොනතරම් පහයසුනවන් 
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නම් නදක හයඳුනාගන්න පළුවන්ද කියලා. නම් බස් රථනේ භික්ෂුව ළ  අසුන්නගන පැමිණි අදාළ මහයත්මයා 

තුළ සංඝයා නකනරහ නගෞරවයක් තිනබනවා. ඒ නිසාමයි අරක්කු ගඳ හයාමුදුරුවන්ට දැනනයි කියලා මුහුණ 

වම් පැත්තට හයරවානගන සිටිනේ ගිලන්පසක් අවශය ද කියලා විමසුවා. හයාමුදුරුනවෝ අවශය නැහයැයි කියත්දිත් 

ඔහු සිසිල් ීම නබෝතලයක් නබොනහයෝම නගෞරවනයන් පජා කළා. පංනදනවිට දෑත් එක්කර සාදු කිව්වා. 

බලන්නනකෝ නකොච්චරනම් නතරුවන් නකනරහ නගෞරවයක්ද ඔහු තුළ තිබුනේ. නකනනකුට තර්ක කරන්න 

පළුවන් නමොහු තුළින් අනුනට විනාශය අත්නකොට නදන නිසා එම පව්වලින් ගැලනවන්න සංඝයාට නගෞරවය 

දක්වනවාය කියලා. 

ඉහයත කරුණු සියල්ල කැටි නකොට ගනිද්දී පංවත් ඔබට නමනහයම චරිතයක් නපනනනවා. රැකියාවක් වශනයන් 

ගුරුකම්, කට්ටඬිකම් කරනවා. ඒවා කිරීනම්දී නසේවාදායකයාට ඇති රමත්රිය නිසා ඔහුනග් විරුද්ධවාදියාව 

විනාශ කරනවා. නරෝගිS කරනවා. මරණීය දුකට පත්කරනවා. එවැනි නච ්තනා සකස් කර ගන්නවා. 

එමනච ්තනාම නසේවාදායකයා තුළත් ඇති කරනවා. නදවැනුව, එම පද්ගලයාම, තමන්නග් රමත්රියට ලක්ූ  

නසේවාදායකයා අතින්ම අරක්කු ඉල්ලානගන පානය කරනවා. නතවැනුව එම පද්ගලයාම බස් රථනේදී 

හයාමුදුරුවන්ට අරක්කු ගඳ දැනනයි කියලා, හයාමුදුරුවන්ට අපහයසුවක් දැනනයි කියලා මුහුණ ස වානගන 

සිටිනවා. ගිලන්පස අවශයද කියලා නබොනහයොම නගෞරවනයන් විමසනවා. අවශය නැතැයි කියද්දිත් නබොනහයොම 

නගෞරවනයන් ගිලන්පස පූජා කරනවා. පං නදනනකොට දෑත් එක්කර සාදුකාර දී අනුනමෝදන් නවනවා. නමොහුම 

සුදු සරමක්, සුදු කමිසයක් පැළඳ උපාසක ලීලානවන් ජීවත්නවනවා. දැන් බලන්න නමම චරිතය තුළ 

සකසව්ුණා ූ  සිත් නමොන තරම් විවිධද. එකිනනකට පරස්පරද, නම් පරස්පරතාව සකස් නවන්නන් අවිදයාව 

නිසාමයි. රූප විඳීමට ඇති තෘෂ්්ණාව නිසාම, නහයොඳ නරක නත්රුණත් නමොහු නහයොඳ නරක නසොයන්නන් 

අඳුනර්. ඒ නිසා නමොහු නහයොඳ කියලා නරක අතට ගන්නා අතරම නරක කියලා අතට ගන්නා නහයොඳ ද නරක 

නගොඩටම දමාගන්නවා. ඒ නිසා අවිදයාව නහයේතුනවන් සකස් නවන්නා ූ  සිතට ද නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන්වහයන්නසේ මාරයා කියලා නද්ශනා කරනවා. 

පංවත් ඔබ ඉහයත ගුරුකම් මහයත්මයානග් ක්රියාකාරකම් තුළ දැක්නක් එකිනනකට පරස්පර ක්රියාවන්නන්…. ඒ 
කිසිවක අර්ථයක් නැහයැ. සියල්ල මුලාව තුළමයි තිනබන්නන්. නම් මාර ක්රියාකාරකම් නමොහුට නිරයට හයැර 

නවන නකොනහයට නම් පාර නපන්වන්නද? දුකට පාර නපන්වන සිතට ද ‘මාරයා’ කියලා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

නද්ශනා කනළේ ද නම් නිසාමය. එනසේනම් දුකට පාර නපන්වන සිත සකස්වීමට නහයේතු ූ නේ රූපයක්මය. 

අධයාත්මික රූපයත්, බාහර රූපයත් නහයේතුනවන් දුකට පාර නපන්වන සිත සකස්වන නිසා රූපයද මාරයා 

යෑයි නලොව්තුරා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ නද්ශනා කර වදාළහය. නම්වා සංකල්ප නනොව, ඇසට නපනනන්නා ූ , 
සත්වයා නිරතුරුවම අත්විඳින්නා ූ  නලෝක ස්වභාවයන්ය. පැහයැදිළිව නලනහයසිනයන් කුසල් යනු නමොනවා 

ද, අකුසල් යනු නමොනවා ද, ද්නව්ෂ්ය රමත්රිනේ නවනස යනු කුමක් ද යන්න හයඳුනාගැනීමට නමතරම් 

සද්ධර්මය ඇනසන රනට් අවකාශ තිබුණ ද ඔබව පරස්පර මතවාදයන් තුළ නකොටුකර තබන්නන් මාරයානග් 

ග්රහයණය තුළ සකසන්වන සිත නිසාමය. නමහදී සිත යනු ඵනසේස, නව්දනා, සංඥා, සංස්කාර, විඥාන වශනයන් 
ඔබ දැනගත යුතුය. නම් පස්නදනාම මාරයානග් ග්රහයණයට නතුව ක්රියාත්මක වනුනේ ඔබ රූපනේ යථා 

ස්වභාවය හයඳුනානනොගන්නා නිසාමය. රූපය අවනබෝධකර ගත්තා යනු මාරයා අවනබෝධනයන් හයඳුනාගත්තා 

යනුය. නමතැනදී රූපයත් සිතත් මාරයානග් අවනබෝධනයන් නහයළිකරගැනීමට පංවත් ඔබට හයැකිය. නම් 

තැනට පැමිණීමට නපරාතුව පංවත් ඔබ නම් උතුම් ධර්මය අවනබෝධනයන් නද්ශනාකර වදාළ නලොව්තුරා 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නකනරහ අචල ශ්රද්ධාවට පැමිණිය යුතුය. ධර්ම රත්නය සංඝරත්නය නකනරහ අචල 

ශ්රද්ධාවට පැමිණිය යුතුය. මාරපාර්ශ්වික ධර්මයන් අවනබෝධනයන් හයඳුනාගැනීම සඳහයා නතරුවන්නග් 

මාර්නගෝපනද්ශකත්වය හයැර අන්කුමන සරණක් ද පහටක් ද යන විශ්වාසය තුළින් සතර අපානයන් ඔබව 

මිදීම වලක්වන නතරුවන් නකනරහ ඇති විචිකිච්චාවත්, අනය ශීලවෘතයන් නකනරහ ඇති විශ්වාසය කියන 
මාර බැඳීම් අවනබෝධනයන් මුළිනුපටා ගැනීමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. 
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24. ‘මම’නැමැති කුණු නගොඩට තවත් කසල එකතුවීමට ඉඩනනොනදන්න 
 

රූපය නදසත්, රූපය ඇසුරුනකොට සකස්නවන සිත නදසත් ඔබ සතිනයන් සිහනයන් යුක්තව බලා සිටින්න. 

ඇනසේ අනිතයභාවයත්, බාහර රූපයන්නග් අනිතයභාවයත්, රූපයත් විඥානයත් ඵසස්ය වීනමන් සකසන්වන 

නව්දනා, හයඳුනාගැනීම්, න ච්තනා, විඥානයන්නග් අනිතයභාවයත් දකින්න. ‘නම්වා අනිතයයයි නන්ද ‘ යන 
දැනීම ඔබ තුළ ඇති නවන විට මමත්වනේ දැඩිභාවය කියන සක්කාය දිට්ඨියද ඔබනගන් සිඳී යනු ඇත. සිල්පද 

ජීවිතය තුළින් ආරක්ෂා කරගැනීම නිසා ද ඔබ තුළ ඇති වන්නන්, ඔබ අතීතනේ කැමැති කළ මාරපාර්ශ්වික 

ධර්මයන්නග් අතහයැරීමකි. ශීලය තුළින් ඔබ තැන්පත්, නිහයඬ චරිතයක් බවට පත්නව්. ඒ නිහයඬභාවය තුළ ද 
තිනබන්නන් විඳීනම් සියුම්භාවයකි. නම්වා ධර්මානුකූලව ගලපාගැනීමට ඔබ දක්ෂ වුවනහයොත් එය ඔබනග් 

භාගයයකි. මන්ද, ඔබ ගන්නා ූ  සෑම උත්සහයයකදීම ඉහයත මාරපාර්ශ්වික ධර්ම ඔබට මාරයානග් සක්කාය 
දිට්ඨිය නැමැති කටුඔටුන්න පළන්දා නලෝකය තුළ අභිනශේක කිරීමට උත්සහයගන්නා නහයයිනි. එනහයයින් 

පංවත් ඔබ මමත්වනේ දැඩිභාවය ක්ෂයවන ආකාරයට දන්නදන්න. සිල් ආරක්ෂා කරන්න. රමත්රිය වඩන්න. 

සද්ධර්මය ශ්රවණය කරන්න. ධර්ම මාර්ගනේ නපරට යන්න. 

යම් තැනකදී ඉස්මතුවන්නන් ‘මම’ නම් වහයාම අඩියක් පසුපසට තබන්න. ‘මම’ කියන දෘෂ්්ටියට හයැම 
නමොනහයොතකම පරාජයම අත්කරනදන්න. ඒ ඔබ පරාජය කිරීමට උත්සහයගන්නන් සක්කාය දිට්ඨියයි. ඒ 

කියන්නන් සතර අපානේ උපතයි. 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කර වදාළ සතර අපානයන් මිදීනම් නම් උතුම් මාර්ගය පංවත් ගිහ 

පංවතුන්ලා උනදසාමයි නද්ශනා කරලා තිනබන්නන්. නමවැනි ගැඹුරු නලෝකාවනබෝධයක් ලබන සරල ධර්ම 

මාර්ගයක් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ හයැර නවන කව්රුනම් නද්ශනා කරන්නද? පංවත් ගිහ 

පංවතුන්ලාට ගිහ වගකීම්වල නයනදන ගමන් නමම ධර්ම මාර්ගය වඩන්නට පළුවන්. වයාපාරයක් , 

රැකියාවක්, නගොවිතැනක්, අධයාපන කටයුත්තක් කරන ගමන් සතර අපානයන් මිනදන ධර්මතාවයන් 

වඩන්න පළුවන්. විවාහය ජීවිතයක් ගතකරන ගමන්, බිරිඳ දරුවන් නඩත්තුකරන ගමන් එම වගකීම්ද 
නිවැරදිව ඉටුකරමින් සතර අපානයන් මිදීනම් ධර්මතාවයන් ඔබට පහුණු කරන්න පළුවන්. ඔබට ඒ වනග් 

නලෞකික ආශ්වාදයන් ලබමින්ම, ඒවා ප්රතික්ෂ්ප නනොකර සතර අපානයන් මිදීනම් ධර්මතාවයන් 

පහුණුකරන්න පළුවන්. ඒ කියන්නන් නසෝවාන් ඵලයට පත්වන්න පළුවන්. නමොන තරම් සුන්දර ධර්මයක් ද, 

අවස්ථාවක් ද නලොව්තුරා සම්මා සම්බුදුගුණනයන් අවනබෝධකරනගන පංවත් ඔබට ගැලනපන, ඔබව 
සැනනසන නලසින් නම් සා සරල කර නද්ශනා කර තිනබන්නන. නම් සරලභාවය නිසාම අප වැනනසන 

අවස්ථාවන් ද තිනබනවා. එනහයම නවන්නන් අප නම් ධර්ම මාර්ගය තවත් සරලකර ගැනීමට යැනමන්. 

අප එනහයම කරන්නන් අනේ තිනබන්නා ූ  අධිමානය නිසාමයි. නම් ගැඹුරු නලෝකාවනබෝධයන් පළිබඳව 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ යමක් නද්ශනා කර තිනබනවා නම්, පහයදා දියහයැකි සරලම අර්ථනයන් 
තමයි එම ධර්මය නද්ශනා කර තිනබන්නන්. අනේ තිනබන අධිමානය නිසා නතරුවන් නකනරහ අශ්රද්ධාව 

නිසා නලොව්තුරා සද්ධර්මය අනේ දෘෂ්්ටීන්ට අනුව තවත් සරළ කරගන්න හයදනවා. නමතැනදී ඔබත් ඔබනග් 

පරිසත් සැනසීමක් නනනවයි ලබන්නන්. මිතයා දෘෂ්්ටියක්මයි. 

නකටි කිරීමත්, දීර්ඝ කිරීමත් නදකම අයිති මාරධර්මයන්ට. ඔබ මධයම ප්රතිපදාව ඔන  මාර්ගය කරගන්න. 

ධර්මය සරල කරන්න අපට බැහයැ. වයසට යන ස්වභාවය සරල කරන්න පළුවන්ද? ඉර, හයඳ පායන එක සරල 

කරන්න පළුවන්ද? සතර සතිපට්ඨානය, පටිච්ඡසමුේපාදය, පංච උපාදානස්කන්ධය සරල කරන්න 

පළුවන්ද? 

නම්වා නලෝක ස්වභාවයන්. නම් නලෝක ස්වභාවයන් නලොව්තුරා සම්මාසම්බුද්ධ ඥානනයන් අවනබෝධකර 

සරල, සුගම ආකාරනයනුයි ඔබට නද්ශනා කර තිනබන්නන්. අපට තිනබන්නන් නලොව්තුරා 
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බුදුරජාණන්වහයන්නසේට, ධර්මරත්නයට, සංඝරත්නයට මුල්තැන දීලා, නම් උතුම් ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් 
කරලා අවනබෝධය ලබන එකයි. නම් ධර්ම මාර්ගනේ ගමන් කරලා අවංකවම සතර අපානයන් මිනදන්න 

කැමති පංවතුන්ලා, ධර්මය තුළින් ඔබට දීලා තිනබන ප්රතිලාභය ගැන නහයොඳට හතන්න ඕනන්. නම් සිතීම 
ඔබට නතරුවන් නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇතිකරගැනීමට නහයේතුවක් නවනවා. උදාහයරණයක් වශනයන් 

නමනහයම සිතන්නනකෝ. තරුණනයක් නහයෝ තරුණියක් සිටිනවා, ඔහු නහයෝ ඇය අවංකවම ධර්ම මාර්ගනේ 

ගමන්කරලා, නතරුවන් නකනරහ අචල ශ්රද්ධාව ඇතිකරනගන, ශීලනයන් පරිපූර්ණභාවයට පත්නවලා, 

පංචඋපාදානස්කන්ධනේ, එනහයම නැතිනම් සිනත් අනිතයභාවය දකිනවා. නම් ධර්මතාවයන් තුන 

සම්පූර්ණවීම නිසාම නමොවුන් තුළින් සක්කාය දිට්ඨිය, විචිකිච්ජාව, සීල බත පරාමාස කියන ධර්මතාවන් 

ප්රහීනය නවලා, සතර අපානයන් මිනදන අනයක් බවට පත්නවනවා. දැන් නම් තරුණයා නහයෝ තරුණිය 

නසෝවාන් ඵලය, අවනබෝධය ලැබූ නකනනක්. නමුත් ගිහ පංවනතක්. දැන් නමොහු හතනවා, මම විවාහයයක් 

නවන්න ඕනන් කියලා. ඔහු විවාහයනවනවා, දරුවන් හයදනවා, රැකියාවක් වයාපාරයක් කරනවා, දරුවන්වත් 

බිරිඳවත් ඔවුන් කැමතිනම් ධර්ම මාර්ගයට ගන්නවා. නසෝවාන් ඵලයට පත්ූ  ගිහ පංවතා තුළ කාම, රාග, 
පටිඝ තිනබනවා. නමුත් කිසිම අවස්ථාවක ඔහු නලොව්තුරා බුදුරාජාණන් වහයන්නසේනග් වචනය ඉක්මවා 

යන්නන් නැහයැ. සිල්පද බිඳගන්නන් නැහයැ. ඇසුරු කරන හයැමනදයක්ම අනිතයය කියන දැක්ම තුළ හඳිමින්, 

හයැම නදයක්ම ඇසුරු කරනවා. නමොහු රැනකන්නන් පංච ශීලනයන්, ආජීව අශ්ඨමක ශීලනයන්. එම නිසා 

විවාහයයක් වී කම්සැප විඳීම, මිල මුදල් රන් රිදී පරිහයරණය කිරීම වැනි නද්වල් වලින් මිනදන්න ඔහුට අවශය 

නැහයැ. ඔහු ගිහනයක් විසින් සමාදන් වියයුතු පංච ශීලනයන්, පරිපූර්ණභාවයට පත්නවලා. බලන්න පංවත් 

ඔබට නමොන තරම් සංවරයකින් යුතුව, කම්සැප විඳිමින්ම, නම් සතර අපානයන් මිදීනම් ධර්මය අත්විඳින්න 
පළුවන්ද. නමය නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් මහයාකරුණාව නිසාම ඔබනග්ත් කැමැත්තටත් නලෝක 

සතයයට අනුකූලවත් එකිනනක ගැලනපන ආකාරයට නද්ශනා කළ ධර්මයක් නන්ද? බුදුරජාණන් වහයන්නසේ 

ගැන සිතලා නනොනව්, පංවත් ඔබ ගැන සිතලාමයි නම් ධර්මය නද්ශනා කරලා තිනබන්නන්. 

කම්සැප විඳින්නත් පළුවන්, විකාලනේ ආහයාර ගන්නත් පළුවන්, නැටුම්, ගැයුම්, වැයුම්, ශරීරය ලසස්න 

කරන්නත්, සැප පහයසුකම් නදන්නත් පළුවන්. නම් සියල්ල අවනබෝධනයන් කරමින්, ගිහ පංවතුන්ට ශීලනයන් 

පරිපූර්ණභාවයට, ආර්යකාන්ත ශීලය තුළ පහටීමට මාර්ගයකුයි නමතැනදී ඔබට බුදුසමිඳුන් නද්ශනා කර 

තිනබන්නන්. බලන්න නමවැනි සරල අවස්ථාවක්, ධර්මයක් ඔබට මට ලබා දීලත්, සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන 
ලක්ෂ ගණනක් නගවී යන තුරුම අප නම් අවසථ්ාව ප්රනයෝජනයට අරනගන නැහයැ. නමුත් පංවත් ගිහ පංවතුන් 

එක නදයක් මතක තබාගන්න. අතීතනේ පැවැති ශාසනවලදී, අධිමානය නිසාම ‘මම නසෝවාන්’ කියන 
මිතයාවනබෝධය තුළනම් අප්රමාන වාරයක් ඔබත් මමත් ඉඳලා තිනබනවා. එය නත්රුම්ගන්න ඔබ නිහයතමානී 

නවන්න. නම් ධර්මමාර්ගනේදී ඔබට මුණගැනහයන පළමු කළයාණමිත්රයා ඒ නිහයතමානීභාවය කියන එක 

නහයොඳින් නත්රුම් ගන්න. එම කලයාණමිත්රයාව මුණගැසුනනොත් පමණයි, ඔබට නලොව්තුරා ධර්මය 
කලයාණමිත්රනයක් බවට පත්කරගන්න අවස්ථාව ලැනබන්නන්. නම් සව්භාවය ගලපාගැනීමට අදක්ෂවීම 

නිසාම, නමනතක් අනේ කලයාණමිත්රයා වී සිටිනේ මාරයාම බව තර්කයකින් නතොරව නත්රුම්ගැනීම ඔබනග්ම 

ජයග්රහයණයකි. පංවත් ඔබ ඔබනග් අධයාපනය, රැකියාව, වයාපාරය, ඥාතීන්, නග්නදොර උනදසා ඔබ තුළ ඇති 

කැමැත්ත, නම් ජීවිතනේදීම සතර අපානයන් මිදීම උනදසාද ඔබ ඇතිකරගන්න. ඔබ ලබන නම් අවනබෝධය 
ඔබට ඉහයත සැපයන් අර්ථවත් නලස විඳීනම් අවස්ථාවද සලසානදනු ඇත. නම් කරුණු කියවනනකොට ඔබට 

දැන් දැනනනවාද නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේට ඔබව නම් මාරග්රහයණනයන් ගලවා, නිවන් මාර්ගයට 
නයොමුකරන්න නමොනතරම් උවමනාවක් තිබුණාද කියලා. 

අම්මා, තාත්තා, බිරිඳ, දරුවා, ඥාතියා ඔබට පාර කියන්නන් භවයටමයි. භවයට පාර කියන එම ඥාතීන් 

ඔනබන් දුරස ්නනොනකොට, භව නිනරෝධය නදසට පාර නපන්වන නම් උතුම් ධර්ම මාර්ගය ඔබ ඔන  පරම 

ඥාතියා කරගත්නතොත් ඔබත්, ඔන  ඥාතීනුත් නමනලොව ලබන පරම සැනසීම එය වනු ඇත. 
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නමය කියවා ඔබ ඉක්මන් නනොවන්න. කලබල නනොවන්න. අවිශ්වාසයක් ඇතිකර නනොගන්න. ඔබ නිහයඬව 

සිතන්න. බැහයැය කියන අවිශ්වාසය බැහයැර කරන්න. විශ්වාසය ඔබ නකනරහ නනොව, පළමුනවන්ම නතරුවන් 
නකනරහ ඇති කරගන්න. බුදුරජාණන් වහයන්නසේට අංක එක නදන්න. ඔබ හයැකිතාක් පසුපසට යන්න. 

බුදුරජාණන්වහයන්නසේත් ඔබත් අතර ඇති පරතරය හයැකිතාක් දුරස්කරන්න. එම දුරස්භාවය 

බුදුරජාණන්වහයන්නසේනග් ඥානාවනබෝධයත්, ඔබනග් දැනීනම්ත් පරතරය බව දකින්න. ඒ දුරස්භාවය තුළින් 
ඔබ ඔබට නබොනහයෝ ඉදිරිනයන් සිටිනා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නකනරහ අප්රමාණ ශ්රද්ධාව ඇතිකරගන්න. ඔබ 

සම්බුදු ගුණම සිතන්න. ආශ්චර්යවත් සම්බුදු ඥානයන්ම මනසින් දකින්න. බුදුරජාණන්වහයන්නසේලාට 

පමණක් සාධාරණූ  මහයාකරුණා සමාපත්ති ඥානය, එයින් සැනසුණු නලෝකය ගැන සිතන්න. දැන් ඔබට 

දැනනනවාද, ඔබ බුදුරජාණන් වහයන්නසේ අනුදැන වදාල ධර්ම මාර්ගයට නකොපමණ ඈතින්ද සිටින්නන් 

කියලා. බුදුරජාණන්වහයන්නසේ නද්ශනාකර වදාල ධර්මනේ ගමන්නකොට විමුක්තිය සාක්ෂාත් කරගත් සැරියුත් 

මනහයෝත්තමයන් වහයන්නසේ, මුගලන් මනහයෝත්තමයන් වහයන්නසේනග් ගුණයන්ට ඥානයන්ට ඔබ තව 

නකොනතක් දුරින්ද සිටින්නන් කියලා. මුලින්ම නමම පරතරය නහයොඳින් සිහනුවනින් දැකලා, නතරුවන් 

නකනරහ ශ්රද්ධාව ඇතිකරගන්න. නම් ශ්රද්ධාව ඔබතුළ ඇතිවන්නන් නතරුවන්නග් අනයෝමය ගුණයත්, 

ඥාණයත්, ආශ්චර්යත් දැකලා, අහයලා, ඔබනග් ජීවිතය සමග සසඳලා. පංවත් ඔබ නිරවුල්ව ඔබත්, ධර්ම 

මාර්ගයත් අතර තිනබන පරතරනේ තරම දැකලා, එම පරතරය අවම කරගැනීමට, පරවාගැනීමට දැන් 

උත්සහයගන්න අවශයයි. නම් පරතරය ඔබ පරවන්නන් ශීලනයන්, දානනයන්, රමත්රිනයන්. සතර අපනයන් 

මිදීමට අවශය ඉහයත සාධක ඔබ අවංකව ජීවිතනයන් ක්රියාත්මක කරනවිට, ඔබත් ධර්ම මාර්ගයත් අතර ඇති 

පරතරය අවම නවනවා. ඉහයත සත්පරුෂ්ධර්මයන් ඔබතුළින් වැනඩනවිට ඔබව ධර්මනයන් දුරස්කළ, නලෝභ, 

ද්නව්ශ, නමෝහය, අකුසල මූලයන් ඔබට ක්රමානුකූලව අතහයැනරනවා. නම් අතහයැනරන්නන් අතීතනේ ඔබ කැමති 
කළ නද්වල්. ඔබ නම්වා ප්රනයෝජනයට ගත්නත් ඔන  මමත්වනේ දැඩිභාවය ශක්තිමත් කරගැනීමටයි. 

නලෝභකම ඔබ තුළ තිබුනේ වැඩි වැඩිනයන් සැප අයිතිකරගන්න රැස්කරගන්න. ද්නව්ෂ්ය ඔබ තුළ වැ කනන් 

මමත්වයට හමි ආත්මගරුත්වය ඇති කරගන්න. නමෝහයය ඔබ තුළින් වැ කනන් සැප නිතයයි කියන මුලාව 

නපෝෂ්ණය කරන්න. නම් විෂ්ම ධර්මයන් ඔබට අතහයැනරනවා කියන්නන් මමත්වනේ දැඩිභාවය ඔබ තුළින් 

සියුම් නවනවා කියන කාරණයයි. පංවත් ඔබ නම් ක්රියාන්විතනේ දිගින් දිගටම නයනදන්නන් අනුන් උනදසා 

නනොනව්. ඔබ උනදසා. ඔබ තවම නලෝකනේ ස්වභාවය ඉනගනනගන නැති නිසා අනුන්ට ඉගැන්වීමට 

නනොයන්න. නිදහයනසේ, සුවනසේ, නිහයඬව ඔබ සතර අපානයන් මිනදමි යන අරමුණ ජයගන්න. නලෝකයා 

අඬනබරගසමින් ධර්මය නසොයා නවනහයනසද්දී ඔබ නිවනසේම හුදකලාව අදාළ ප්රතිපදානව් නයනදමින් ධර්මය 

දකින්න. නිරතුරුවම සිත නදස විමසිලිමත් වන්න. ”මම” දැඩිනවන ”මම” ඉස්මතුනවන සෑම අවස්ථාවකදීම 

එම කැමැත්ත ඔබ දන්නදන්න. සතරඅපානේ බිය දකිමින්ම. ආහයාර නටොන් එකක් දන්නදනවාට වඩා ‘මම 

දානපතිනයක්ය’ යන ඔබට ඇති ූ  මමත්වනේ සිත දන්දීනමන් එනසේත් නැතිනම් අතහයැරීනමන් ඔබට විශාල 

අර්ථයක් වන බව දකින්න. ”මම” කියන කුණු නගොඩට තවත් කසල එකතුවීමට ඉඩනනොනදන්න. 

ඇස නැමති කුණු බඳුන ඉපදීම නිසා සකස්වුණාූ  නව්දනා, සංඥා, සංඛාර, විඤ්ඤාණ නැමති කුණුකන්දරාව 

වනග්ම අනනකුත් ආයතන පනහයන් ඉපනදන කුණුද උපකාරී ූ නේ මමත්වනේ දැඩිභාවය ඔබ තුළ තීව්ර කිරීම 

සඳහයාමය. සලායතනත් කුණුත් එකතුව ඔබට පැළ මාරයානග් කටු ඔටුන්න වන සක්කායදිට්ඨිය සියුම්වන 

ස්වභාවයට නිරතුරුවම කටයුතු කරමින් නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ පංවත් ගිහපංවතුන් උනදසාම 

නද්ශණා කර වදාල සතර අපානයන් මිදීනම් ධර්ම ප්රතිපදාව පංවත් ඔබනග් ජීවිත තුළින් ක්රියාත්මක කර 

නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ උනදසා ඔබ ඔන  යුතුකම ඉටුකරන්න. නම් ශාසන පරිහයානිsයක් ගැන ඉඟි 
ඇනසන කාලයක උතුම් මනුෂ්යනයක්ව නම් ධර්මද්වීපනේ ඔබ උපත ලැබුනව්ද නලොව්තුරා බුදුරජාණන් 

වහයන්නසේ උනදසා ඔන  යුතුකම ඉටුකිරීමට, නම් නගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය තුළ ලැනබන අවසාන 
අවස්ථාව ලබාගනිමින්ය. එම උතුම් අවස්ථාව ඔබ මගහයැරියා යනු සැපය ඔනබන් මගහයැරුනාය යන්න ඔබ 

නත්රුම් ගත යුතුය. නහයමින් උදානවන අතිදීර්ඝ අබුද්නධෝත්පාද කාලය මිනිසුන්නග් කාලයක් නනොව 

ධර්මනයන් නතොර මිනිස ්තිරිසනුන්නග් කාලයක් වනු ඒකාන්තය. එදාට මිනිසාද තිරිසන් සතාද ක්රියාත්මක 
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වන්නන් නදයාකාරයකට නනොව එකම ආකාරයටය. නම් කටුක අභිනයෝගනයන් ඔබට මිදිය හයැකිවන්නන් 

නායකනයක්, පාලකනයක්, නකෝටිපතිනයක්, උගනතක් නලස මියයානමන් නනොව සතර අපානයන් මිදුනු 
මනුෂ්යනයක් නලස මියයානමන් බව ඔබ නිහයතමානීව සිතිය යුතුව ඇත. 
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25. නලොව සුන්දරම මරණයට ඔබටද හමිකමක් ඇත 
 

ධර්මය තුළ ජීවත්වන පංවත් ඔබට, ඔබනග්ම ජීවිතය නදසට නහයොඳින් සිත නයොමුකරලා බැලුවනහයොත්, වැරැද්ද, 
නිවැරැද්ද නහයොඳින්ම නපනනනවා. ධර්මය කියලා කියන්නන් අනිතයයට. යමක් අනිතය යෑයි අප නුවනින් 

දකින නකොට, ඒ නකනරහ බිය සකස් නවනවා. නමොකද ඒ නවනස් වන නදයක්. නම් නවනස්වීම නනොදන්නා 

නකනා, සව්භාවනයන්ම නවනස් වන නදයක් නවනස් නනොවී පවත්වා ගැනීමට නවනහයස ගන්නවා. එතැනදියි 

දුක සකස් නවන්නන්. සද්ධර්මනයන් ඈත්වීම නිසා නිතය සංඥාවන් තුළින් රූප, නව්දනා, සංඥා, සංඛාර, 

විඤ්ඤාණ ධර්මයන් ගැනීනමන් වර්තමාන සමාජය නලෝභය, ද්නව්ෂ්ය, නමෝහයය තුළින් ඔද්දල් නවලයි 

තිනයන්නන්. විනාශය දැක දැකත්, විනාශය ගැන කථා කරමින්ම, එහ ආදීනව දකිමින්ම විනාශය නදසටමයි 
සැනවොම ගමන් කරන්නන්. 

තෘෂ්්ණාව, ඔබට ලසස්නට පාර නපන්වනවා තව නව්ගවත්ව ඉදිරියට යන්න. ද්නව්ෂ්ය ඔබට ඇති තරම් 

ආත්මශක්තිය ලබානදනවා, හරි ඔතේ හීන කරලා නදනවා, ඇති වන ඕනෑම බාධකයක් මැඩනගන ඉදිරියට 

යන්න. නමෝහයය ඔබට ආශිර්වාද කරනවා ‘නම් මාර්ගයමයි සැප ඇති මාර්ගය’ කියලා තව තවත් ඒත්තු 
ගන්වන්න. දුනක් කළයාණ මිත්රයන් තිනදනානග් ඇකනේ උණුසුමට තුරුල් වුණාම දැනනන නගොනරෝසු 

පහයසට ඔබ හයරිම කැමතියි. නම් කුණු සැපය විඳිමින්ම ඔබ පන්සල් යනවා. සිල් සමාදන් නවනවා. දානමානත් 

නදනවා. සද්ධර්මයත් ශ්රවණය කරනවා. ඒ කියන්නන් නමොකද්නදෝ බියකුත් තිනයනවා. සැබැවින්ම, ඒ බියත් 

සකස ්කරලා නදන්නන් නලෝභ, ද්නව්ශ, නමෝහයය විසින්මයි. 

තමන් කැමති කරන්නා ූ  කුණුසැපනේ ආරක්ෂාව උනදසා, අර්ථනයන් නතොරව ජීවිතනේ නකොනක් ධර්මනේ 
ගැට ගසනවා. තමා තමාවම රවටාගන්නවා. කුණු සැපනේ ආරක්ෂාව උනදසා ධර්මනේ රැකවරණය අනේක්ෂා 

කරනවා. 

නමය තමයි සැබෑම පෘතග්ජනභාවය. අනයෝනිනසෝමනසිකාරය. නලෝභ, ද්නව්ෂ්, නමෝහය අකුසල මූලයන්නග් 

වර්ධනය උනදසා, දියුණුව උනදසා ධර්මනේ පහට නසොයනවා. නලෝභ, ද්නව්ෂ්, නමෝහය අකුසල මූලයන්නග් 
මිදීම උනදසායි අප සද්ධර්මනේ සරණ නසවිය යුත්නත්. වර්තමාන සමාජය ගමන් කරන්නන් සද්ධර්මනේ 

අර්ථයට පරස්පර විනරෝධී ගමනකයි. මමත්වනේ දැඩිභාවය නැමැති, ඔබ හයඳුනා නනොගත් කුණු හයැව, සකස ්

නවන පංච උපාදානස්කන්ධයන්නගන් නවලී ඇති නිසා, සැබෑ මාර්ගය වැසී නනොමගටමයි පාර නපන්වන්නන්. 

වැරදි මාර්ගය ඔසන්සේම නිවැරදිවීමට යැනම් පංචි සිද්ධියක් පංවත් ඔබට නමහ සටහයන් තබනවා. 

නමය සටහයන් තබන භික්ෂුව හයමුවට ධර්මය අහයන්න එන ශ්රද්ධාවන්ත දරුනවක් ඉන්නවා. ඔහු විවාහයකනයක්. 

ළමා වයනසේ දරුවන් කිහපනදනනක් ඉන්නවා. නම් මහයත්මයා සද්ධර්මය නිසාම ජීවිතය නිවැරදි කරගත් 

අනයක්. දිනක් නම් මහයත්තයා කියනවා ‘දරුවන්නග් අකීකරුකම් නිසා, මනග් බිරිඳට හයරියට නක්න්ති යනවා. 

එයාට නකොච්චර කිව්වත් නක්න්තිගන්න එපා කියලා, නමොනහයොතකින් එය අමතක නවනවා. හයැබැයි මම 

කියලා කියලා දැන් හු ක් අ කනවනුයි නක්න්ති ගන්නන්’ කියලා. 

දවසක් ඒ නනෝනාට නක්න්ති ගිය නවලාවක මහයත්තයා උපක්රමයක් වශනයන් කියලා තිනයනවා ‘ඔයා 

නක්න්ති ගන්න නිසා ඔයානග් මුහුණ දැන් කැත නවලා. ඒ නිසා ඔයා නක්න්ති ගන්න එපා’ කියලා. ඒත් 

මහයත්තයා එනහයම කියප නවලානව් ඉඳලා ඒ නනෝනා කරන්නන් මිල ගණන් අධික, ලසස්න නවනවාය කියන 
ක්රීම් වර්ග අරනගන මුහුනේ ආනල්ප කරන කටයුත්තලු. 

බලන්න. වැරදි මාර්ගය ඔසන්සේමයි අප නිවැරදි නවන්න හයදන්නන්. 
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නලෝකය නිවැරදි කරන්න අපට බැහයැ. ඒ නිසා නලෝකය කමටහයනක් කරනගන පංවත් ඔබ නිවැරදි නවන්න. 

නලෝකය නිවැරදි කරන්න බැරි බව නුවණින් හයඳුනානගනම…. 

එවිටයි ඔබට පලුවන් නවන්නන් වඩාත් නිවැරදි තැන ඔබනග් සිත පහටුවාගන්න. වඩාත් නිවැරදි තැන තමයි 

සද්ධර්මය. 

‘අනිච්ජාවත සංඛාරා’ සියලු සංසක්ාරනයෝ අනිතයයි. ඔතැනම තිනබනවා, නලෝකය නිවැරදි කරන්නට බැරි 
බවට බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නදන සහයතිකය. පංවත් ඔබ ධර්මනේ අර්ථයට විවෘත නවන්න. එවිට එය 

සමාජයටත් ආදර්ශයක් නව්වි. සංස්කාරයන්නග් අනිතය බව තමයි නලෝකනේ තිනබන සංකීර්ණභාවයට, 

අධිනව්ගීභාවයට නහයේතුව. පංවත් ඔබ සෑම නමොනහයොතකම නමනනහ කරන්න ‘මම මැනරණවා’ය කියන 

කාරණය. නැවත මැරිලා ඉපනදනවාය කියන කාරණය. පාංශකූලය, හයත්දවනසේ, තුන්මානසේ පංකම්…. 

සාම්ප්රදායික මළනගදරක චාරිත්ර නවනුවට මිය යැමට නපරම ඔබ, මරණින් මතු සුරක්ෂිත පද්ගලයකු වන්න. 

එවිටයි ඔබට අවස්ථාව ලැනබන්නන් ඔබම රැස්කරප සංසක්ාර නහයේතුනවන් ලබන භවය අනුන්නග් පං 

නගොටුවකින් යැපීමට අවශය නනොවන තැනට පත්කරගන්න. 

නකනනක් මැරුණාට පසු ඔහුනග් මරණය ගැන කම්පා නනොවී, ජීවත්ව සිටින විට තමානග් මරණය ගැන 

සිතන්න. මරණයත් සමග ජීවත්නවන්න. එය හයරිම සුන්දර ඇත්දැකීමක්. මරණනේ සුන්දරම අත්දැකීම 

ලබන්නන් රහයතන්වහයන්නසේය. මරණය උන්වහයන්නසේට ආශිර්වාදයකි. මංගල කාරණාවකි. උන්වහයන්නසේ 

අවිදයාව අවසන් කර ඇත. ඒ උත්තමයා දුකත්, සැපත්, උනේක්ෂාවත් අනිතය බව ප්රතයක්ෂ නකොට ඇත. ඒ 

උත්තමයානග් මරණය හුදු ක්රියාවක් පමණක්මය. එය නම් නලෝකනේ ඇති සුන්දරම මරණයයි. මාර්ගඵලලාභී 

නදව් බඹුන් සාධුකාර නදන මරණයයි. අනනකුත් නදවිවරුන්ට නශෝක උපදවන මරණයයි. මාර පරිස 

අත්නපොළසන් නදන මරණයයි. මහයනපොනළොවට පස්වන ඇටකැබලිත් පූජණීයත්වයට පත්නවන මරණයයි. 

බලන්නනකෝ මරණයක තිනබන වටිනාකම. අප මරණය අ ක ලංසුනවන්, අසුබ ලංසුනවන් සැලකුවත්, 

බලන්න, මරණයක ඇති ගාම්භීරත්වය, නප්ර ෘඩත්වය. නකොටින්ම එය මරණයක් නනොව නිවී යැමකි. ඔබට 

මට නනොදැනුනාට, රහයතන්වහයන්නසේනග් මරණය අභියස නලෝක ධාතුව කම්පා නවයි. නලෝක ධාතුව 

කම්පාවන්නන්, රහයතන්වහයන්නසේ අවනබෝධ ඥාණනයන් නලෝක ධාතුව කම්පාකළ අනයකු නහයයිනි. අනයෝමය 

සතරමහයා ධාතුව විනිවිද දකිමින් අවනබෝධ කළ නහයයිනි. මුළු නලෝක ධාතුවම අනිතයාවනබෝධනයන් 

නහයළිනකොට නගන, මුලාව විනිවිද අවනබෝධය කරා ගිය නහයයිනි. ඔහුට නලෝකය තවත් හස් නදයක්, ඵලයක් 
නැති නදයක් පමණක්මය. 

නම් තරම් අර්ථවත් මරණයක් ධර්මය තුළ තිබියදී, තුේ ක කෑල්ලක නම ගම ලියා පරදත්තරූප ජීවී නප්රේත 

නප්රේතියන්ට පංනදමින් අප මරණයට නමොන තරම් අවනම්බුවක් ද, අනගෞරවයක් ද කරන්නන්. හතන්න. ඔය 

සාම්ප්රදායික තුේ ක කැබැල්ල බිමින් තියලා ‘මට නම් ඔය අනුන්නගන් පං ගන්න මරණයක් එපා’ය කියලා. 

ශ්රද්ධාව, වීර්යය මදභාවය නිසා එච්චර හතන්න බෑ කියමුනකෝ. ඉන් නමහයා බුදුරජාණන්වහයන්නසේ නද්ශනා 

කරනවා, ශීලනයන් පරිපූර්ණ පංවතා, පංවතිය මැනරන්නන් සිහනුවණින් සාධුකාර නදමින්ය කියලා. කවුද 

නම් ශීලනයන් පරිපූර්ණ පංවතා? ඒ සතර අපානයන් මිදුණ පංවතායි. මරණින් මතු ඔහු ලබන උපත නමොන 

තරම් නශ්රේෂ්්ඨ උපතක් නව්වි ද? ඇයි අප එවැනි මරණයකට සූදානම් නනොවන්නන්. 

නලොකු නහයෝටලයක තිනබන මඟුල් උත්සවයකට අඳින සාරිය ගැන හතනතරම්වත් අප මරණය ගැන 

හතන්නන් නැහයැ. ඒනකන් අදහයස් නවන්නන්, සාරිය ගැන ඔච්චර හතන්නන් සාරිය දවටගන්න ඔය කය, 
මරණයට පත්නවන කයක් කියලා නනොසිතනා එකමයි. පංවත් ඔබට මරණය අමිහරි අත්දැකීමක්. අනුන්නග් 

මරණය ගැන කථාකරන අප තමානග් මරණය ගැන සිතීමටත් බිය නවනවා. අසුන්දර මරණයක් අභියස ඇති 

අසුන්දර කථන්දරය වනග්ම සුන්දර මරණයක් අභියස ඇති සුන්දර නව ජීවිතය නමොන තරම් 

චමත්කාරජනකද? නලඩ ඇනඳේ ජීවත්වන අවුරුදු හයැත්තෑපනහයේ මහයළු පංවතා ද යදින්නන් ජීවිතයයි. ඔහු තුළ 
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ඇත්නත් ද ජරා, වයාධි, මරණ පමණක්මය. එනහයත් ඔහුනග් බලානපොනරොත්තුව ජීවීතයයි. ධර්මය සරණ කර 

නනොගත් පද්ගලයා නිරතුරුවම සැප – දුක පටලවාගනී. දුක, සැපයක් කරගන්නා ඔහු සැබෑ සැපයට 
බියනවයි. සැබෑ සැපයට අපතුළ බිය සකස ්කරන්නන් අකුසලයයි. 

පංවත් ඔබ, මරණයට වටිනාකමක් ලබාදීම උනදසාම, මරණින් මතු නහයේතුඵල ධර්මයන්නගන් සකස්නවන 

නව ජීවිතයට වඩාත් නහයොඳ වටිනාකමක් ලබාගැනීම පණිසම නම් සටහයන උපනයෝගි කරගන්න. නමය කියවා 

ඔබ තුළ ජවයක් සකසක්ර ගන්න. නලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් සිනත් ඇතිූ  සිතිවිල්ලක් ඔන  

සිනත් ඇතිකර ගන්න. රහයතන් වහයන්නසේනග්, රහයත් භික්ෂුණීන් වහයන්නසේ නමකනග් සිනත් ඇතිූ  සිතිවිල්ලක් 

ඔන  සිනත් ඇතිකරගන්න. මාර්ගඵලලාභී උපාසක, උපාසිකාවනග් සිනත් ඇතිූ  සිතිවිල්ලක් ඔන  සිනත් 
ඇතිකර ගන්න. 

නම් සටහයන් තබන නව්ලාව රාත්රී 1.30යි. නින්ද අහයලකවත් නැහයැ. පංච නීවරණ පළානගොසින්. සද්ධර්මයට 

ඇති හරිඔතේ නදක නිසා අදහයස් එනවා, නදෝනරගලානගන. භික්ෂුව ඒ අදහයස ් ඉදිරිනේ අනිතය සංඥාව 

තබන්නන් නැහයැ. පංවත් ඔබනග් යහයපත උනදසාම… පංවත් ඔබලාට නනොදන්නා යමක් දැනගැනීම 

උනදසාම…. නම් ගලා එන්නන් අදහයස් නනොව කරුණාවයි. නම් කරන්නන් සටහයනක් තැීම නනොව ධර්මනේ 

සංදිට්ඨික ගුණනේ අර්ථයයි. නම් මධයම රාත්රිය නගවී උදාවන අලුයම ආකාශය සිසාරා සියුම් සංගීත රාවයක් 

පැතිනරනවා. නහයොඳින් අවධානය නයොමු කරන විට ඒ දිවය සංගීතයයි. සංගීත හයඬ, ජයමංගල ගාථාවල සංගීත 

ස්වරයයි. සංගීත සව්රය නබොනහයොම පැහයැදිළියි. ඒ කියන්නන් නදවියන් ආයුෂ්, වර්ණය, සැපය, බලය ලැන වා 
කියලා සිල්වත් නලෝකයාට ප්රර්ථනා කරනවා. ආශිර්වාද කරනවා. නදවියන් ඒ ආකාරයට ආශිර්වාද කරනු 

ලබන දිවය සංගීත හයඬ ඇනසනවිට භික්ෂුවට නහයොඳටම විශ්වාසයි නම් නමොනහයොනත් භික්ෂුව අපවත් නනොනවන 

බව. අතීත සංසක්ාරයන් තව නගවීමට ඇති නිසයි නම් නමොනහයොනත් ජීවත්නවන්නන්. නමුත් මීළ  නිනම්ශනේ 

දිවය තල වලින් නශෝකී සංගීත රාවයක් භික්ෂුවනග් නශ්රොත වලට ඇසුණනහයොත් භික්ෂුව අනිවාර්යනයන්ම 

දන්නවා තමා දැන් මරණයට සූදානම් නවන්නන් කියලා. 

බලන්න නමොනතරම් ආශ්චර්යමත් ධර්මයක්ද ඔබ ඉදිරිනේ තිනබන්නන් කියලා. නමයයි ධර්මනේ සංදිට්ඨික 

ගුණය. තමා ජීවත්වන බවත්, තමා මැනරන නමොනහයොතත් දැනුවත්වයි ඔහු ජීවත්නවන්නන්. පංවත් ඔබ 

ශ්රද්ධානවන්, ශීලනයන්, තයාගනයන්, නද්වානුස්සතිනයන් පරිපූර්ණ නම් ඔබ මැනරණ නමොනහයොත නදවියන් 

දන්නවා. නදවියන් ඔබට පාවඩ එලනවා දිවය තලයකට. බලන්න. නමොන තරම් ආශ්චර්යමත් ධර්ම 

මාර්ගයක්ද? මරණය කියන කාරණය නමොන තරම් සුන්දර මංගලයයක්ද? පංවත් තරුණ ඔබ දෑඟිලි බැඳලා, 

අත්පැන් වත්කරලා, නපෝරුවට නැගලා, ජයමංගල ගාථා කියවලා මංගලයයක් කරගතනහයොත් ඒ බැඳුණු 

නමොනහයොනත් පටන් ඔබ නමොන දුක්කන්දරාවක්ද විඳින්නන්. ‘මම’ කියන දුක නවනුවට තව ‘මනග්’ කියන දුක් 

කීයක් කරගහයගන්න සිද්ධනවනවාද? පංවත් ඔබ බැනඳන සාම්ප්රදායික නමෝහය මූලික බැඳීම් මංගලයවලට 

වඩා බුදුරජාණන් වහයන්නසේ නද්ශනා කරන ධර්ම මාර්ගය ඔන  සහයකරු, සහයකාරිය කරගතනහයොත් එයයි 

සැපයම ඉතිරිය කරගත් සැබෑම මංගලයය. අප ‘මරණය මරණය’ යෑයි අනඳෝනා තැබුවද, ධර්මයට අනුව 
නමතැන මරණයක් නැහයැ. පද්ගලනයක් මැනරණ නිනම්ශනේම ඊළ  ප්රතිසන්ධිය සකසක්ර ගන්නවා. 

රැසක්ර ගන්නා ූ  සංස්කාරයන්ට අනුරූපීව. අප නමෝහයය නිසා කුණුනවන මළකුණක් එම්බාම් එනකන් 

සරසවලා, ඒකට මඟුල් ඇඳුම අන්දවලා අඬනවා, වඳිනවා, විලාප තබනවා. අප නම් විලාප තබන්නන් ඒ 
නමොනහයොනත් භවනේ නකොතැනක නහයෝ උපත ලබා ඇති සත්වනයක් නවනුනවන්. අන්න ඒ නිසාමයි 

බුදුරජාණන් වහයන්නසේ මළකුණකට වටිනාකමක් නනොදී මරණින් මතු ලබන භවය සැපවත්කර ගැනිම 

උනදසාම මාර්ගය කියා නදන්නන්. නමතැනදීත් අපට පැහයැදිළියි බුදුරජාණන් වහයන්නසේනග් ධර්මය මරණය 

ගැනම කථා කරන ධර්මයක් නනොව, මරණින් මතු සැපයටම මාර්ගය කථා කරන ධර්මයක් කියලා. පංවත් 

ඔබයි නමෝහය මූලිකව මරණයක් බදානගන ධර්මනේ නැති දුකක් උපදවා ගන්නන්, තෘෂ්්ණානව් දැඩිභාවය 

නිසාම…. 
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ශ්රද්ධාව අ ක පංවතුන් නිරතුරුවම මැසිවිලි නගනවා, සද්ධර්මයට එනරහව. ‘බුදුරජාණන් වහයන්නසේ දුක 

ගැනමයි කියන්නන්’ කියන කාරණය ‘ධර්මයට අනුව ගිනයොත් අපට අඹුදරුවන්, නද්පල තනතුර 

අත්හයරින්නයි නවන්නන්’ කියන කාරණය. නමුත් ගිහ පංවතුන්ලාට ධර්ම මාර්ගයට අදාළව ඉහයත කාරණා 

කිසිවක් අතහයරින්න යෑයි නකොතනකවත් නද්ශනා කරලා නැහයැ. පංචඋපාදානස්කන්ධනේ අනිතයභාවය 

දකිමින් ඉහයත සැප සම්පත් පරිහයරණය කරන්න කියලයි බුදුරජාණන් වහයන්නසේ ගිහ පංවතුන්ලාට නද්ශනා 

කරන්නන්. නමුත් පංවත් ඔබ අත්හයැරීමට ගන්නා උත්සහයනේ තරමටම දුක අ ක නවනවා කියන කාරණය 

ප්රකාශ නවනවා. පංවත් ඔබට, බුදුරජාණන් වහයන්නසේ මරණය ගැන නිතරම නමනනහ කරමින් ජීවත්නවන්න 

කියලා කියන්නන්, පංවත් ඔබට මරණය නපර සඳහයන් කළ පරිදි මංගලයයක් කරගන්න මිස හයඬමින් විලාප 

තබමින් කරන අවමංගලයයක් තත්ත්වයට පත්කර ගැනීමට නනොනව්. පංවත් ඔබ මරණයට නපර සූදානම් 

වුවනහයොත් පමණයි ඔබට මරණය මංගලයයක් කරගන්න අවකාශ ලැනබන්නන්. එම මරණය නැමැති 

මංගලයනේදී සශ්රික දිවයතල වල නදවියන්, දිවයාංගනාවන් ජයමංගල ගාථා සංගීත ස්වරය නගමින්ම ඔබව 

දිවය තලවලට පළිගන්නවා. නම් මනුෂ්ය නලෝකනේ කුණු, ජරා, වයාධි මරණ සැපය වනග්ද පංවතුනන් 

බුදුරජාණන්වහයන්නසේනග් ධර්මය තුළින් ඔබට නපන්වන ශ්රද්ධානව්, ශීලනේ, දානනේ පංචඋපාදන්ධනේ 
අනිතයභාවය දකිමින් ජීවත්වන සැපය. ධර්මනයන් පංවත් ඔබට කථාකරන්නන් ඉහයත මංගලයයක් වන 

මරණය නමුත් ශ්රද්ධාව අ ක පංවතුන් ‘මරණය’ නලස දකින්නන් නමොන තරම් නමෝහය මූලික දෘෂ්්ඨිගත 

මරණයක්ද? 


