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08.භතු ිංාසර් ඔසේ භශකන් නුනින් දැක්සකෝ ද්කභකි ........................................................................ 16
09.ඔසේ ඊශඟ ආ්භසේ නිභැවුම්කරු ඔඵභඹ................................................................................................. 18
10.භැසයන සභොසවොස් සභොකද සන්සන් ..................................................................................................... 20
11. කශයාණ මිත්රඹකු සනොභැතිනම් තනි සටීභ් ටියි................................................................................... 21
12.සවොයකභ සුළුසන් තැකුට සරසවසද එඹ ඳරසදන විට ............................................................................ 23
13.සරෝකඹ අාධායණඹක්භයි ඔඵට ාධායණඹ ඔඵ තුශභයි .......................................................................... 25
14.අසවෝ! තිරින් අඳාඹ ................................................................................................................................ 27
15.අතවැරීභක ආයම්බඹ ව අල්රාගැනීභක අානඹ (දමයන් සදවිඹා 1 ) ...................................................... 31
16. සරෝධසේ කළු ඳැවැඹ ව ශීරසේ යන් ඳැවැඹ (දමයන් සදවිඹා 2) ............................................................. 34
17.කශණ මිතුරුඵස අගඹ නිභක් සනොස ..................................................................................................... 37
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01. නිමාලක් නැති තොලක අදට ලඩා තශොඳ තශටක් තකොයි ද?
සරෝකඹ සනොනතින ගභනක ඹනා. සරෝකඹාසේ සම් ගභන දැනුසභන්, වැකිඹාසන්සගන්, නතභ
සොඹාගැනීම් ලින් ඳරිපර්ණ එකක්. ඳසුකයන ෑභ කඩ ඉභක්භ අලු් සදඹක් සරෝකඹට ඉදිරිඳ්
කයනා. සරෝකඹාට ඉදිරිඳ් කයන තාක්ෂණසේ ප්රගතිඹ තුළින් ජනතාට ප්රසඹෝජනඹක්, ඳවසුක්
තාකාලික උදාකයනා. නමු් ඒ ඳවසු තුළින් ඉතිරිසන විස කඹ භනුයඹා සඹොමුකයගන්සන් ත
ත් අවිස කී දිලාන්ටභයි. තාක්ෂණඹ භායඹා ලසඹන් වඳුනාසගන තාක්ෂණඹ නිාභ ඔඵට රැසඵන
කාරසේ ඉතිරිඹ භායඹාට එසයහි තභ ධර්භ භාර්ගඹ ලක්තිභ් කිරීභට සඹොමුකය ගැනීභට අපි දක්ෂවිඹ
යුතුයි.
එක ඳර්සේණාගායඹක භනුයඹාසේ ආයුකාරඹ ැඩිකයගැනීභට ඇත. වැකිඹා ෂධලින්
සොඹනවිට ත් විදයාගායඹක භ් පිණි ඇති කයන තුන් ඉක්භනින් තය සකොට භැරීභට අලය
රභස දඹන් සොඹනා. සම් කිසසක් භනුයඹා භයණින් ඳසු ඌසයක්, වයසකක්, එළුසක්, ඵැටළුසක්,
කුකුසරක් සන්සන් ඇයිද? කිඹරා සොඹන්සන් නැවැ. මීට ඩා සයෝගඹක්, මීට ඩා වයඹක් සරෝකඹ
තුශ තිසඵනාද? අවිදයා නිාභ භනුයා තභා විසන් සොඹා ගන්නා රභස දඹන් තුළින් තභාභ අනාගත
බඹන්හිදී අඩු ආයුසඹන් තිරින් තුන් සරා භැරුම් කනා.
ර්තභාන සරෝකඹට දැනුසම් කීර්තිඹ නිා ප්රඥාා සභෝදුසන්සන් නැවැ. අලු් සොඹාගැනීම් ඉදිරිඳ්
කයන භව්රුන් සරෝකඹාසේ ම්භානඹට, සගෞයඹට ඳාත්රසනා. ඹම් භව්භසඹක් ඹම් සදඹක් තභ
ඳර්සේණ තුළින් සොඹාසගන ඔහුට ඒ වා ම්භාන සගෞය දක්න විට ත භව්භසඹක් එභ
සොඹාගැනීභ ඊට් ඩා ගුණා්භක ත්ඹට උ්කය ඔහුද ම්භානඹට ඳාත්රසනා. සොඹාගැනීම්
ලින්ද නිභාක් සනොභැති, සොඹාගන්නන්සගන්ද නිභාක් සනොභැති සරෝකඹක් තුශ අපි් අදට ඩා
සවො සවටක් ඵරාසඳොසයෝතුසන් සභොකක් සවෝ සදඹක් සොඹනා.
සරෝකසේ කරඵරකාරී ්බාඹ ගැන ඵැලීසම්දී සම් සොඹන කිසසකුට තභා සොඹන සදඹ වමුවී
සනොභැති ඵයි සඳසනන්සන්. ඒකයි සම් සඳයර සඳයරා ත් සොඹන්සන්. සරො තුයා බුදුයජාණන්
වන්සේ සරෝකඹ සඳයර සඳයරා සවීභ සනුට තභාසේ ජීවිතඹ තුළින්භ සරෝකඹ දකින වැටි ඉදිරිඳ්
කශා. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සරෝකසේ ඳවශ වීභට සඳයාතු දමදි විමුක්තිඹ සොඹන
කණ්ඩාඹම් 62 ක් සටිඹා. සම් අඹ එසේ සභසේ අඹ සනොස . විලාර ශ්රාක පිරි් ස ඳසඹන් ශ්රික,
යජසටුරු ඇසුරු කයපු කණ්ඩාඹම්. සම් වැභ සදඹකින්භ සරෝකඹට ප්රකාල කසශේ තභ ශ්රාකයින්ට
ප්රකාලකසල් කයන්න ඵැරිසදඹක්භයි. භවරු තභ ශ්රාකයින් වයකුන් ඵල්රන් සභන් වැසරීභට
උගන්නා එඹ ඔවුන් විමුක්ති භාර්ගඹ සර වැඳින්වා. ත් භවරු නිර්්ත්ර ජී් සමින් ජරසේ
ඵැ ජී් සමින් අ ස ස සරමින් සටිමින් තභ විමුක්ති භාර්ගඹ රැසඵනා ඵ විල්ා කශා.
ත් භවරු දියතරඹක, බ්රව්භ තරඹක සත පිහිසට ා. එඹ විමුක්තිඹ වැටිඹට දැක්කා. සම් කිසභ
කණ්ඩාඹභක් ැඵෑ අානඹක් දකින්න පුළුන් සදඹක් සනොස සරෝකඹට ඉදිරිඳ් කසශේ. කයර
ඉයඹක් කයන්න ඵැරි සදඹක්භයි. සම්ා තුළින් විමුක්තිඹක් සනොස සේලනා වුසණ්. සයගතවීභක්.
නැතීභක් නම් සනොස , සරෝකඹාසේ ගභන ත් විකෘතිඹක් වීභයි සේධවුසණ්.
ආසරෝකඹ සනොදැක්ක මිනි්සු අඳුය ර්ණනා කයන්සන් සගොඩක් ර්නට, වැඟීම්ඵයයි. සභැනි
මිනි්සුන්සගන් පිරුණු සරෝකඹකභ බිහිව සරො තුයා බුදුයජාණන්වන්සේ කයන්න ඵැරි සේල්, කයරා
ඉයඹක් කයන්න ඵැරි සේල්, කයරා ැඩක් නැති සේල් කයන්නඹ කිඹරා කිසදාක සේලනා කසශේ

නැවැ. බුදුයජාණන්වන්සේ ඳැවැදිළි සේලනා කයනා, “සම් සරෝක ධාතු සඵොසවොභ ිංකීර්ණයි.
සරෝකඹ සොඹන්න ඹන්න, එඹ සන් කයන්න ඹන්න එඳා” කිඹරා. එඹ නිල්පර ක්රිඹාක්. සරෝකඹ
කිඹන්සන් ්බාසඹන්භ සන්සන තැනක්. එහි අඳට සන් කයන්න සදඹක් නැවැ. සභොකද අපි්
සන් සනා. අපි සන්සනසකොට අපි ගැන සොඹන්න සකසනක් නැවැ. අපි සන් සනා
කිඹන්සන් අපි් ජයා, යාධි ම භයණ රට රක්සනා. සරෝකඹ සන් කයන්න ඹන ගභසන්
සකොතැනකදී සවෝ අපි් භයණඹට ඳ්සනා. එසවභ මිඹගිහින් අපි අබයකාල සප්රේතයින්, විදයාගාය
සප්රේතයින් සරා උඳත රඵයි. ඔසඵන් ඳ්සේ ත භව්තසඹක් ඔසේ තනතුයට ඳ්ස වී. ඒ් සප්රේතසඹක්
වුණ ඔඵ අයණ සනා. සරෝකඹ් අපි් ෑභ නිසම්ඹක සන් සනා. සරෝක ධාතු නැභති විඹ
සරො තුයා ඵදුයජාණන් වන්සේ නභකසේ ම්භා ම්බුේධ ඥාාණඹට ඳභණක් විඹසන සදඹක්. ඒ නිා
මුළු සරෝකධාතුභ අභතක කයරා සම් නාභ රඳ සදකට සරෝකඹ සගන් සඳන්නුා. ඵැරි සදයින්
රක්රා පුළුන් සදඹ සේලණා කශා. සරෝකඹ කදා් තෘ්ණා ඳ්සේ සරෝකඹ තුශ දුනා.
සරෝකසේ අානඹ සොඹන්න දි සගෝ අානඹ තඵා ආයම්බඹ් සනොදැක ිංස ගඹට, භයණඹට
ඳ්වු සදවිඹන් අතීතසේ සටිඹා. සම් කවුරු් අානසේ ැනසුසන් බුදුයජාණන් වන්සේ සසන්භයි.
සම් සරො තුයා අසරිභ් ධර්භඹ පිිං් ඔඵට සරෝකඹ විනිවිද දැකිඹ වැකි ධර්භඹක්. ඒ සරෝකඹ විනිවිද
දකින්සන් විදයාගාය ඳර්සේණාගාය තුශදී සනොවු ඳිංචනීයණඹන් ඹටඳ් සනොව ඔඵසේ ප්රබා්ය සත
තුළින්භඹ.

02. ප්රඥාාත ඇසිනන්ඇඅ්දදුු ඇතො තුරාඇර්මමත ඇශචර්මයය
භ් ඇසන් දකිනා සරෝකඹ සභෝවඹයි. ප්රඥාාස ඇසන් දකිනා සරෝකඹ ඹාාර්ාඹයි. ශීරසේ්
භාධි මසේ් පරසඹන් උඳදින ප්රඥාාස ඇ, භිංමුරා ව සරෝකසඹන් ඔේඵට බ නිසයෝධඹ සදට ඳාය
සඳන්න ආසරෝකඹයි.
භික්ෂු භාධි මසඹන් ඳසුන විට අයමුණු සනොකයභ ඒ ආසරෝකඹ ඔ්සේ අපරු දර්ලනඹක් දර්ලනඹ විඹ.
එඹ පිටක්ර ජීවීන් පිරිකසේ කිඹරයි භික්ෂු අනුභාන කයන්සන්. ඒ කිඹන්සන් එඹ පිටක්ර
දර්ලනඹක්. භික්ෂුට දර්ලනඹ න තැන සඵොසවෝභ ආසරෝක් ්ාානඹක්. අක්කය දවඹක ඳභණ භුමි
ප්රසේලඹක් දර්ලනඹ වුණා. ගවසකොශ කිසක් සඳසනන්නට තිබුසණ් නැවැ. ැඩි උ සනොව සකටි
සගොඩනැගිලි කිහිඳඹක් තිබුණා. සම්ා සඳට්ටි වැඩඹටයි තිබුසණ්. කෘත්රිභ ද්රයලින් තනපු ඵකුයි
සඳනුසණ්. එභ ්ාානඹ ශභා උදයානඹක්, ශභා ඳාරක් සේ තැනක්. කළු ව සුදු ඳැවැති අඟුටුමිටි
ශභයින් 25 ක් ඳභණ එතැන සටිඹා. සම් වැභ දරුසක්භ උඳරිභ අඩි 2 ක් ඳභණ උ ඇති. සඹලුභ දරුන්
සේව ප්රභාණසඹන් එක සේ. සම් දරුන් සඵොසවොභ කඩිය ස ග් ඉරිඹ දැක්වුා. ෑභ දරුසක්භ
එක භාන ර්ණ් ඇඳුම් ඇසගන සටිඹා. තද දම් ඳැවැති සකටි කලිභක්, යතු ඳැවැඹට හුරු සයෝ
ඳැවැති උඩුකඹ ඵැනිඹභක්. එඹ භවත නසරන් සගතු ඇඳුභකි. එහි සකොටුසන් සකොටු හිදැ් ඇත.
ඵැනිඹසම් ඳසුඳ සගතු ඳටි සදකක් වයවට එල්සරමින් තිබිණි. සඹලුභ අඟුටුමිටි ශභයින් එකභ
්බාසේ ඇඳුම් සභෝ්තය දයාසගන සටිඹව. ්වීටර් භවන සයදි ර්ගසේ ැනි සයදිලිනි සකටි කලිභ
නිර්භාණඹ වී තිබුසණ්. එභ ඒකාකාරී ඇඳුභ්, දරුන් සඹලුසදනා එකභ ප්රභාණසේ වීභ්, ඔවුන්සේ
කඩියබාඹ් නිා එඹ අපරු චිත්රඹක්.
සභභ දරුන් භග එක ැඩිහිටිසඹක් සටිඹා. ඔහු අඩි 4 ක ඳභණ අසඹක්. ඔහු ගැන එතයම් ඳැවැදුලි
චිත්රඹක් ඇඳුසණ් නැවැ. සම් ්ාානඹට ඹාඵද ඳායක් තිබුණා. එඹ අඩි 30 ක ඳභණ ඳායක්. එභ ඳාසර්
අලිසඹක් ගභන් කශා. ඒ ැඩුණු අලිඹාසේ උ අඩි 5ක් ඳභණ ඇති. එභ තා හීරෑ කශ කුරු අලිසඹක්
සේ. සම් අලිඹාසේ එක කන් සඳ්තක සකශය ටාඳතක් සේ සභොනය පිල් කශමක් තිබුණා.
සභොනසයක් පිර විහිදාසගන සටින ආකායඹට එභ පිර විහිදිරයි අලිඹාසේ කසන් සඳති අගට මුහුසරා
තිබුසණ්. එඹ ්ාබාවික පිහිටීභක් වැටිඹටයි භික්ෂු දැක්සක්. සම් අලිඹා භග එක ප්රභු භව්තසඹක්
ඇවිදසගන ඹනා. ඔහු සුදු ජාතිකසඹක් සගයි. ඔහුසේ උ අඩි 4 1/2 ක් විතය ඇති. ඔහු සවොඳින් ැඩුණු
ඹ අවුරුදු 55 ක සේ භව්තසඹක්. සභොහු සකෝට් එකක්, දිගු කලිභක් ව ප්රභුන් ඳශඳින සතෝපපිඹක්
ඳැශසගන සටිඹා. සභොහු සඵොසවොභ තැන්ඳ් ප්රභු ලීරාසනුයි අලිඹා ඳසුඳ ගභන් කසශේ. අලිඹා භග
ඇ්සගො සකු් ගභන් කශා. ඔහු කළු ජාතිකසඹක් සගයි. ඔහු් අඩි 4 ක් ඳභණ උ ඇති. සභොහු ගැන
සන භතකඹක් නැවැ. සභොවුන් සඹලුසදනාභ ප්රභාණසඹන් මිටි භනුයයින්. වැඵැයි සම් අඹ සඵොසවොභ
කඩියයි. ඒ සේභ සඳෞරු්සඹන් ඉවශයි. ගවසකොශ නැති කෘත්රිභ නිර්භාණඹ කශ නගයඹක්,
ඳරියඹක් සගයි එභ ඳරියඹ භික්ෂුට දර්ලනඹ වුසණ්.
ඉවත අඟුටුමිටි ශභා පිරි ඉවත ්ාානසේ රැඳී සටිඹදී ත් ශභා අඟුටුමිටි පිරික් උදයානඹට ඇතුළුවීභ
වා ාවනඹකින් ඵසමින් සටිසඹෝඹ. එභ ාවනඹ නතා තිබුසණ් උදයානඹට ඹා තිබ අලිඹා ගභන්
කශ භාර්ගසේඹ. එභ භාර්ගඹ ගුන් ඳාඹක්, අධි මස ගී භාර්ගඹක් සේ තැන ඉතාභ් පිරිසදු, භැදුණු කෘත්රිභ
භාර්ගඹකි. එභ අඟුටුමිටි ශභා පිරි ඳැමිණි ාවනසේ වැඩඹ අමුතුඹ. සක් ැයසලි වා වදන
අටඳට්ටම් කඩුක වැඩඹ තිබුණා.
භික්ෂු ඉවතින් භාධි මඹ තුශදී දකින්සන් පිටක්ර ජීවීන් පිරික් ඵ භික්ෂුට සවොටභ ඳැවැදුළියි.
සරො තුයා බුදුජාණන්වන්සේ සේලනාසකොට දාශ අප්රභාණ සරෝක ධාතුන්සගන් එකක ජී්න
භනුයයින් පිරික්. එඹ විනාඩිඹක් ැනි සකටි කරකදී දර්ලනඹ වී භැකීසගෝ අන් සයි. සම් සකටි
කාර ඳයාඹ තුශ භික්ෂු අ්දුටු දර්ලනඹයි සභහි ටවන් තැබුස . සභභ කායණඹ සකනකුසේ වායඹට
විස චනඹට රක්වීභට් පුළුන්. ප්රතිචායඹ කුභක්වුද එඹ භික්ෂුට අදාශන්සන් නැවැ. සම් ධර්භ

භාර්ගසේ ගභන් කිරීසම්දී උතුම් භාධි මඹ තුළින් ඹභක් දැක්කද එඹ භික්ෂු ටවන් තඵන්සන් පිිං් ඔඵට
උතුම් ේධර්භසේ අසරිඹ ගැන නැැත නැත සතන්නයි. එසේ නැති පිටක්ර ගැන ඳර්සේණ
කයන්නට සනොස . සරෝකසේ සේ්සඹන් රකන තාක්ෂණඹ විසන් සනොදැක්කාව සරෝකඹ, ප්රඥාාස
ඇසන් අ්දකින සරො තුයා ධර්භසේ ආල්චර්ඹඹ ගැන කිඹන්නයි. භික්ෂුට අලය ේධර්භඹ සකසයහි
ඔඵසේ විල්ාඹ එක දලභඹකින් සවෝ ැඩි කයන්න ඳභණයි.
සරෝකඹ සඵොසවොභ අනතුරුදාඹකයි. සභොකද ඔඵ සීභා ඉක්භා පිටක්ර සරෝකඹන් සකසයහි
උඳාදානඹ ක්සකොට ගතසවෝ , පිිං් ඔඵ ධර්භඹක් සනොභැති මිායාදෘ්ඨික පිටක්රක
අඟුටුමිට්සටක් සරා, අඟුටුමිටි තිරින් සතක් සරා ඉඳදීසම් අධානභ තිසඵනා. සරෝකඹ
තාක්ෂණඹට විදයාට සරොල්සන්න, සරොල්සන්න පිටක්ර ජීවීන්සේ ගවනඹ ැඩි සන්න පුළුන්.
දැනුභ වයවා සරෝකඹ තුළින් ඔඵ සකොතැනින් එසතයවීභට ගිඹ් දුකභයි. මිායාදෘ්ඨිකබාඹභයි උරුභඹ
න්සන්. ේධර්භඹ තුළින් ඔඵ සරෝකසඹන් එසතයට ඹන්න. තඵන පිඹයක් ඳාා ැඳඹභයි
අයිතිසන්සන්. සභසරො ඇති සශ්රේ්මතභ ඵරඹ, ශීර භාධි ම ප්රඥාා ඵරඹයි. එභ ඵරඹට නනෑභ
භනුයසඹක්, සදවිසඹක්, බ්රව්භසඹක් අඹ්ඹ. ඒ සලේ්ර්ම ඵරඹට අභිසඹෝග කසශෝ ඔහු අභිසඹෝග
කයන්සන් ඔහුටභඹ. භන්ද, ඵර් අකුරඹන් ඔහු එන සඳයභග ඵරා සටිනා ඵැවිනි.

03. ඔබත් අමනක් අයත් අෙර නැතිනේ මලනවක්, දුමකන් පි
උ මයක්

වවර කෙර වදා

පිිං් ඔඵ වැභවිටභ සගදය සටින අසනක් අඹට ඩා සන් සකසනක් සන්න. ඳිංති කාභයසේ,
කාර්ඹාරසේ, ගසම්, යසට්.... සටින අනයඹන්ට ඩා සන් සකසනක් සන්න. දන් දීසම්දී, ශිල් ආයක්ෂා
කිරීසම්දී, බානා කිරීසම්දී අසනක් අඹට ඩා සන් සකසනක් සන්න. සම් කිඹන්සන් කැපී සඳසනන
සකසනක් සන්න කිඹන කායණා සනසභයි. 'සන් කිඹරා සභතැනදී කිඹන්සන් අර්ාසඹන්
ධර්භසඹන් ගුණා්භක සකසනක් සන්න කිඹරයි. සභොකද සරො තුයා බුදුයජාණන්වන්සේ තභ නිඹ
භතට ඳ් ්ල්ඳඹක් අයසගන සේලනා කයනා, සඳොසශොස තිසඵන ඳ් ප්රභාණඹට ාස්පක්ෂ
නිඹසසල් තිසඵන ඳ් ප්රභාණඹ සකොඳභණක් ද, සම් සසන ්ඹන්ට ාස්පක්ෂ භයණින් භතු
සුගතිගාමීන ්්ඹන් ද ප්රභාණසඹන් ඒ සගයි කිඹරා.
පිිං් ඔඵට, බුදුයජාණන් වන්සේසේ නිඹසසරහි ඇති ඳ් ටිසකන් එක ැලි කැටඹක් සන්න අලය
නම්, ඔඵට අනිාර්ඹසඹන්භ අසනක් අඹට ඩා සන් සකසනක් සන්න සනා. පිිං් ඔඵ් අසනක්
සඹල්රන්භ සේ වුසණෝ ඔඵට් සුගතිඹ අහිමිස වි. සම් රැබ උතුම් අ්ාා ගිලිහී ඹාවී.
යක් භික්ෂු ් තුන්භාඹ එක්තයා ගම්භානඹකට ආන්න කුටිඹක ැඩ සටිඹා. භාඹකටභ එක් දිනක්
ඳභණයි ගසම් සගදයකට පිණ්ඩඳාතඹ සඵදන්න සඹදී තිසඵන්සන්. සක් සඳෝඹ දිනඹ ආ් ඒ අඹ
තභන්සේ දිනඹට පිටින් සන් දිනඹක අතිසර්ක දානඹක් සඵදන්සන් නැවැ. නමු් සම් ගසම් එක්තයා
භැදිවිසේ කාන්තාක් හිටිඹා, ඇඹ තභ දානඹ සඹදී ඇති දිනඹට අභතය භාඹකට වතය ඳ්තාක්,
ඳායට ඇවි් සගදය උඹන කෑභට වදාග් සභොකක්වරි සඳොඩි සදඹක් සවෝ පජා කයනා. ගසම් කාට්
නැති රක්ෂණඹක් භික්ෂු ඇසගන් දුටුා. ඒ කිඹන්සන් ගසම් සඹල්රන්ට ඩා ඇඹ සන් සකසනක්.
නමු් ්කාරසේ අන් භාසේදී ඇඹ ඒ පුරුේද අතවැය දැමුා. සභොකද ගසම් අසනක් පිිංතුන්
කිසසක් එසවභ සනොකයන නිා. ඒ කිඹන්සන් ඇඹ් අසනක් සඹල්රන් සේභ වුණා. එභ නිා පිිං්
ඔඵ් අසනක් වැසභෝභ ැඩකයන කාරටවනට, ඒ අඹසේ චර්ඹාටභ ැසටන්න එඳා. දාන, ශීර,
බානා භාර්ගසේ ගුණා්භකබාසඹන් සඳයට ඹන්න දක්ෂ සන්න. සභොකද, ඔඵ තුළින්භයි ඔසේ
ැනසීභ්, දුක් සදකභ ක්සන්සන්. පිිං් ඔඵ ශ්රේධාසන්, සගෞයසඹන්, කර්භපර විල්ාසඹන්
සඵදන එක ඵ් වැන්දක, භාදන් ආයක්ෂා කයන එක සල්ඳදඹක් තුශ සදවිසඹක්, දියාිංගනාක්
දකින්න ඔඵ දක්ෂ සන්න. එක සභොසවොතක් අනිතය ිංඥාා ැීමසම්දී, එභ අනිතය ිංඥාා තුළින් යවතන්
වන්සේ නභක් දකින්න දක්ෂ සන්න. එසවභයි ඔඵ වීර්ඹඹ ක්සකොටගත යු්ස්, සම් භාර්ගසේ
සඳයට ඹන්න. අනුන් ආදර්ලඹට අයසගන සනොස , තභා තුළින්භ දුසක් අමිහිරි ඵ දැකරයි එසේ කශ
යු්ස්. අනුන් කයන සේල් කයන්න ගිහිල්ර තභයි අපි ිංායසේ තභ් දුක තුශභ සටින්සන්.
සරො තුයා බුදුයජාණන්වන්සේ කිඹපු සදඹභ කයන්න. උන්වන්සේ දකින්න කිඹපු ආකායඹටභ
දකින්න.

04. වංවාරත කීලරක් නම් ඔබ ඔෙැනම මිහිදන්ල ස්ද ද?
සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ ජීභාන ැඩසටින කාරසේ එක්තයා ්තු ම්ඳ් ඇති ශ්රීක
ඵමුසණක් ජී් වුණා. සම් ඵමුණාට කාට් ඇතිසනොන විදිසවේ අලාක් ඇති වුණා. ඒ ආලා තභයි
තභන් භැරුණාට ඳසු කිසභ ්සඹක් ශ සනොදැම බිභක තභාසේ සේවඹ මිහිදන් කශ යුතුයි කිඹන
ආලා.
ඵමුණා මිායාදෘ්ඨික සකසනක් වු් භයණානු්තිඹ කිඹන කායණඹ ඩරා තිසඵන සකසනක්. ඒ
කිඹන්සන් තභා භැසයනාඹ කිඹර දන්න සකසනක්. සතරුන් සකසයහි ේධාසන් සතොය
භයණානු්තිඹ ැීමභ නිාභ ිංාය බිඹ උසදා සනොස සම් ඵමුණාට භයණානු්තිඹ ැඩුසන්
භයණඹ තුළිනු් ආල්ාදඹක් සවීසම් අයමුණ ඇතියි භයණානු්තිඹ ැඩිරා තිබුසණ්. භයණඹට සඳය
භයණඹ ආල්ාදඹක් කයගන්න භනුයසඹෝ නනෑ තයම් භාජසේ සටිනා. භයණඹ ආල්ාදඹක්
කයගන්නා තැන්තා භැරිරා ඉඳසදනාඹ කිඹන කායණඹ දකින්සන් නැවැ. එඹා භයණඹ කිඹන
කායණඹ දකින්සන් නැවැ. එඹා භයණඹ කිඹන කායණඹ ශඟ නතිනා. සම්කභ බුදුයජාණන් වන්සේ
'විබ තන්වා' කිඹරා කිඹනා. නැත උඳතක් නැවැඹ කිඹන විල්ාඹයි ඔහු තුශ තිසඵන්සන්. ඔහු
සතනා භයණින් ඳ්සේ සඹල්ර ඉයයි කිඹරා. ඒ නිාභ ඔහු භයණඹ ආල්ාදඹක් කයසගනභයි
භැසයන්න වදන්සන්.
භික්ෂු දන්න එක්තයා භව්තසඹක් සටිඹා ඒ භව්භඹා තභා භැසයන්නට සඳයාතු මිනී සඳට්ටිඹක්
සගදයට සගන් තිඹාග්ත. ඔහු වැභදාභ සම් මිනී සඳට්ටිසේ නිදාගන්නා. ඔහු බීභ්යි හුඟාක්
සරාට සටින්සන්. ඔහුට භයණඹ ආල්ාදඹක්. භයණින් භතු නැත උඳදිනාඹ කිඹර ඔහු දන්සන්
නැවැ. ඔහු භැසයන්න කැභතියි. ඔහු සතනා භයණින් ඳ්සේ සම් දුක් සගොඩ ඉයයි කිඹරා.
භික්ෂු දන්න ත් භව්භසඹක් සටිඹා. ඔහු තභන්සේ ඥාාතීන්ට භයණඹට සඳයාතු කිඹා තිබුණා
භයණඹට ඳසු තභාට ඳාිංශුකරඹක්, භතක ඵණක්, දානඹක් සදන්න එඳාඹ කිඹර. ඔහු ෑභ සරාස භ
කි ස 'භැසයනකම් සවොට කාර බීර ඇරා, ඳැරරා, ජී් සන්න. සඹල්ර භැසයනකම් ඳභණයි
භයණින් ඳසු කිසක් නැවැ'ඹ කිඹරා. සම් අඹ භයණඹ ආල්ාදඹක් කය ගන්න අඹ. භයණඹ තභයි සම්
අඹසේ විමුක්තිඹ. භැරිර නැත ඉඳසදනාඹ කිඹන විල්ාඹ සම් අඹට නැවැ. භයණින් ඳසු සඹල්ර
ඉයයි කිඹන විල්ාඹ ඔවුනට තිසඵන්සන් ඉවත ඵමුණ් සම් දෘ්çඹ තිබුණ සකසනක්. ඵමුණා
තභන්සේ සේකඹනු් අයසගන මීට සඳය කිසසකු ශ සනොදැම බිම් කඩක් සොඹමින් කැරඹ පීයමින්
ගිඹා. සඵොසවෝභ දුයක් කැරසේ ඇවිදරා විලාර ගක් ඹට ඹම් ්ාානඹක් ඵමුණා රකුණු කශා. ටපිට
සවොඳින් නිරීක්ෂණඹ කශා. ඵමුණාට සවොටභ විල්ායි තභා රකුණු කශ තැන අතීතසේ කිසකු ශ
සනොදැම තැනක්ඹ කිඹර. ඵමුණා තභ සේකඹන්ට අණ කශා තභා රකුණු කශ ්ාානසේ ශක්
වායන්න කිඹරා. ඵමුණා සරෝකඹක් දිනාග්තා සේ තුටකින් සටිසේ. ඔහු තභ ඥාාතීන් සේකයින්
දැනු් කශා. තභා භැරුණාට ඳසු සම් සශේභ ශදභන්න කිඹරා. තභා භයණින් ඳසු සම් ශ ඇතුසල්
භාදානසේ ැතසඳන ආකායඹ සම් ඵමුණා සහිඳ් කශා. ඵමුණාසේ සේකඹන් මිනීශ වායමින්
සටිඹදී සභතැනට සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ ැඩභ කයනා.
බුදුයජාණන් වන්සේ ඵමුණාසගන් විභනා 'ඵමුණ, ඔඵ ඔඹ කුභක්ද කයන්සන් කිඹරා. ඒ සරාස
ඵමුණා කිඹනා භභ සම් ක රු් සනොකශ ැඩක් කයන්න ඹන්සන්. භභ භැරුණාට ඳ්සේ භසේ
සේවඹ මීට සඳය කිසසකු ශ සනොදැම තැනක ශ දැමීභට භට ආලාක් ඇති වුණා. භට සවොටභ
විල්ායි සම් ්ාානසේ මීට සඳය ශදභා නැවැ'ඹ කිඹරා. ඒ සරාස බුදුයජාණන් වන්සේ පුර්ස
නිාානු්ති ඥාාණසඹන් අතීතඹ ඵරා සේලණා කයනා ඵමුණ ඔඵ සම් රකුණු කය ඇති ්ාානසේ
අතීතසේ ඔඵභ දවතුන්දා් ායඹක් භැරිර ශ දභරා තිසඵනාඹ කිඹරා. බුදුයජාණන් වන්සේ
ඵමුණාට දුන් සම් පිළිතුය ඵමුණාට සතාගන්න් ඵැරි ගිඹා. බුදුයජාණන් වන්සේසේ භවා කරුණා
ගුණඹ අභිඹ ඵමුණා නුනින් සභසනහි කයන්න ඳටන් ග්තා. බුදුයජාණන් වන්සේ සේලණා කය
දාර ිංායසේ ගැඹුය ස්රුම්ග්ත ඵමුණා තභාසේ ශදරු භසනෝ බාඹට භච්චල් කයමින් සතරුන්

යණ පිහිටිඹා. තභාභ අතීත බඹන්හිදී දවතුන්දව් ායඹක් මිහිදන් වුණ බිම්කඩභ කභටවනක් කය
ගනිමින් ඵමුණා ේධර්භඹ ශ්රණඹකය තභාසේ අනාගත බගභන උඳරිභ ආ්භබා වතකට සීභාසකොට
ග්තා.
පිිං් ඔඵ නුනින් දකින්න ඔඵ සදඳා තඵාසගන සටින ඔඹ බිම් තීරු භත ඔඵ අතීතසේ සකොච්චය දව්
ායඹක් මිහිදන්සරා ඇතිද කිඹරා.

05.ඔතේ අතීෙ භල ගමතන් කැඩපෙක් ඔබ ඉදිරිත සෙ
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා මුළු දමදි තිසඵන සකෝටු කැඵලි එක සගොඩක් ගරා ඒ ෑභ
සකෝටු කැඵැල්රක්භ ඔසේ ඇඟිල්සල් ප්රභාණඹට කඩන්න කිඹනා. දැන් සම් සකෝටු කැඵැල්ර, සකෝටු
කැඵැල්ර අයින් කයන්න කිඹනා. සම් භසේ සම් ජීවිස් අම්භා, සම් භසේ අම්භාසේ අම්භා, ලසඹන්
ඔසේ ඳයපුය දිඹසනොවී තිබිඹදීභ සකොටු කැඵලි ප්රභාණඹ ඉය සනා කිඹරා. සභසේ භැසයමින්
ඉඳසදමින් ඳැමිණි ගභසන්දී භනාඳ සදයින් සන්වීභට සදුසරා, අභනාඳ සදඹ භග එක්වීභට සදුසරා
සනතින් ගරාගිඹ කඳුළු භවා ාගයසේ ජරඹට ැඩියි කිඹරා බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා. සම්
භව සඳොශස ඇති ඳ් සඹල්රභ සයළු සගඩි තයභට ගුලි කයන්න කිඹරා. එසවභ ගුලි කයරා එක් සයළු
සගඩි ප්රභාණසේ ඳ් ගුලිඹ ගුලිඹ අයින් කයන්න කිඹනා. සම් භසේ සගවී ගිඹ එක කල්ඳඹක්. සම් භසේ
සගවී ගිඹ සදැනි කල්ඳඹ, සම් භසේ සගවී ගිඹ තුන්සනි කල්ඳඹ කිඹරා. සයළු සගඩි ප්රභාණසේ ඳ්
ගුලි ඉය සනා. ඒ් තභා සගාසගන ඳැමිණි කල්ඳ ප්රභාණඹ ඉය සන්සන නැවැ කිඹරා.
සම් ිංාසර් ගැඹුය පිිංතුන්රා කභටවනක් කයගන්න. සම්ා නුණින් සභසනහි කයමින් ිංාය බිඹ
ක් කයගන්න. ප්රඥාා කිඹන කායණඹ ආසරෝක පුජා තුළින්, විදුලි ඳන්දම් පජා තුළින් ඇති න්සන්
නැවැ. ඔඵ තුශ ප්රඥාා සභෝදුසන්න නම් කරයාණ මිත්ර ආශ්රඹ රැසඵන්න නන. ේධර්භ ශ්රණඹ
සේධසන්න නන. ශ්රණඹ කශා ව ේධර්භඹ නුණින් සභසනහිකයන්න නන. එවිටයි පිිං් ඔඵ තුශ
ප්රඥාා ඇතිසන්සන්.
සම් නුණින් සභසනහි කිරීභ කිඹන කායණසඹන් ර්තභානසේ පිිංතුන්රා හුඟක් ඵැවැයයි සටින්සන්.
නුණින් සභසනහිකිරීභ හීන න විට අපි සභෝවඹ සදටයි ගභන් කයන්සන්. ඔඵ ිංායසේ සගා
ඳැමිණි දුය ේධර්භ ශ්රණඹ ඔ්සේ භතුකය ගන්න. විස කී සටින ස රාට තභා ිංායසේ රඵා ඇති
ජීවිත නුණින් සහිකයන්න. සදහිර ් උදයානසේ ඇති තුන් ඔසේ අතීත බ ගභසන් කැඩඳතක්
සර දකින්න. අතීතසේ ඔඵ ක්විති යාජ ම්ඳ්, ලර දිය ම්ඳ්, භනුසරො ධන කුස ය ම්ඳ්
රඵරා තුටු වුන වැටි නුණින් දකින්න. එභ ැඳඹන්සගන් තෘ්පතිභ් බාඹට ඳ් සනොව නිාභ නැත
කල්ඳ ගණන් තය අඳාඹන්හි ඉඳදිරා සම්, සම් සොටු ගිනි අඟුරු, සරෝදිඹ, තණ සකොශ,
පුන්නක්කු...... දුකභ අනුබ කය ජී් වුණ අතීතඹ සහිඳ් කයන්න. බුදුයජාණන් වන්සේයි කරයාණ
මිත්රඹ ලසඹන් අඳට සම් ිංාය බිඹ භතුකය සඳන්න්සන්. පිිං් ඔඵ සම් අතීත ිංාය ගභන නුණින්
සභසනහි කයන්න දක්ෂ වුසවෝ ඔඵට දැසන්වි සම් තිරින් සරෝකසේ ජී්සන ෑභ සතක්භ, සම්
සප්රේත සරෝකසේ ජී්සන ෑභ ්සඹක්භ, ඔඵසේ ඥාතියසඹක්ඹ කිඹරා. සම් සුගතිසේ දිය, බ්රව්භ,
භනුය සරෝකර ජී්න ෑභ ්සඹක්භ ඔඵසේ අතීත ඥාාතියසඹක්ඹ කිඹරා. බුදුයජාණන්
වන්සේ ්ාමීන් වන්සේරාට ප්රකාල කයනා අවිදයා නිා ඉඳසදමින් භැසයමින් ඳැමිණි ගභසන්දී
යජරු හි ගා දභේදී ගුයපු රුධි මයඹද භවා ාගයසේ ජරඹට ැඩිඹ කිඹරා. ග සඹෝනිසේ, ඵැටළු
සඹෝනිසේ, ඌරු සඹෝනිසේ ඉඳදිරා හිගා දභේදී ගරාගිඹ රුධි මයඹ භවා ාගයසේ ජරඹට ැඩිඹ කිඹරා.
භවා ාගයඹ ඳයදන තයම් රුධි මයඹ අඳ ිංායසේ සවශා තිසඵනා. ඉඳසදමින් භැසයන ්බාඹ
අන් සනොන සදඹක්. නිදව් සන්නභයි නසන් කිඹරා. බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා.
අසන්පිඬු සටුතුභාට, විලාඛා උඳාකට, නකුරභාතාට බුදුයජාණන් වන්සේ වමුන මුල්භ දැක්සම්දීභ
ිංාය බිඹ නුණින් සභසනහි කිරීභ තුළින්භයි සෝාන් පරඹට ඳ්සන්සන්. පිිං් ඔඵට සතන්න
පුළුන් ඒ අඹට සගොඩාක් ඳායමී ලක්තිඹ ැඩිඹ කිඹරා. එභ අදව ේධාස දුර්රතාඹක් සවේතුසන්
ක්සන විචිකිච්චාස ්බාඹක් වැටිඹට දකිමින් ඵැවැය කය දභන්න. සරෝකඹ සතන විදිවට
සතන්න ඔඵ සඳශසමන්න එඳා. සරෝකඹ ඹන්සන් දුක දිලාටයි. සරෝකඹභ කභටවනක් කයසගන
සරෝකසඹන් මිසදන දිලාට එන්න.
රඳඹ සකසයහි තිසඵන තෘ්ණා රඳඹ ඇසුරු කයමින් රභානුකර හීන කයගන්න. රඳඹට රඳසේ
්බාසඹන් තිසඵන්ට වැය රඳඹ සකසයහි ඇති තෘ්ණා අතවරින්න. ඔඵ අතවරින සදඹ අල්රා ගන්න
නන තයම් සරෝකඹා සටිනා. ඔඵ සරෝකසඹන් හි්වුණාඹ කිඹරා සරෝකඹට ඳාඩුක් නැවැ.

06.අර්මමත කාය අති දී්මඝයි
සරෝකඹට වැභදාභ් සඳයවැයල් සදකක් තිසඵනා. එක සඳයවැයක් තභයි ධර්භසේ සඳයවැය. අසනක්
එක තභයි අධර්භසේ සඳයවැය. සරෝකසේ වැභදාභ් අධර්භසේ සඳයවැය දිග ැඩියි. ධර්භසේ සඳයවැය
වැභදාභ් දිගින් අඩුයි.
ධර්භාසඵෝධඹ වා ඇතින බුේසධෝ්ඳාද කාරර ආයු් හුඟක් අඩුයි. අධර්භසේ කාරඹ, අති
දීර්ඝයි. කාලයඳ බුදුයජාණන් වන්සේසේ කාරසේ භනුයඹාසේ ඳයභායු අවුරුදු විස දවක්. සගෞතභ
බුදුයජාණන් වන්සේසේ කාරසේ ඳයභායු අවුරුදු එකසඹ වි්යි. දැන් ඔඵ නුණින් දකින්න. කාලයඳ
බුදුයජාණන් වන්සේ පිරිනින්ඳාරා අවුරුදු රක්ෂඹක් ගිඹාට ඳ්සද අස්ප සගෞතභ බුදුයජාණන්
වන්සේ ම්භා ම්බුේධ්ඹට ඳ්සන්සන්?
ඳයභායු අවුරුදු විසදාවක්, ඳයභායු අවුරුදු එකසඹ වි්ක් ඵට රභානුකර අඩුසන්න අභ තයමින්
අවුරුදු රක්ෂ දවඹක්් ගතසන්න නසන්. ඒ අවුරුදු රක්ෂ දවඹභ ඳාසවේ අබුේසධෝ්ඳාද කාරඹ. ඒ
කිඹන්සන් භායඹාසේ කාරඹ. භායඹා විසන් සරෝකඹ ඳාරනඹ කයන කාරඹ. කාලයඳ බුදුයජාණන්
වන්සේ පිරිනින්ඳාරා අභ ලසඹන් අවුරුදු රක්ෂ දවඹකට ඳසුයි සගෞතභ බුදුයජාණන් වන්සේ
ඳවශ සන්සන්. ඒ සේභයි සගෞතභ ම්භා ම්බුේධ ලානඹ ත ටික කාරඹකින් අතුරුදන්සරා,
නැත වභත්රී බුදුයජාණන් වන්සේසේ ලානඹ ඇති න්සන් ත් අවුරුදු රක්ෂ විස ඳවක්් ඈතට
ගිහිල්රයි.
අබුේසධෝ්ඳ්ති කාරරදී, තය අඳාසේ ්ඹාසග්, භනුයඹාසග් අතය සනක් නැවැ.
සුගතිසඹ් දුගතිසඹ් සන ඇතිසකොට සදන්සන් ශීරඹ විසන්. අබුේසධෝ්ඳ්ති කාරරදී ධර්භඹ
ඵට ඳ්සන්සන් දු්ශීර බාඹයි. දු්ශීරබාඹ නිා, භනුයඹාසේ්, සදවිඹාසේ් තිසඵන
ගුණා්භකබාඹ හීන කයනා. භනුය්ඹට ටිනාකභක් රඵාසදන්සන් බුේසධෝඳාද කාරඹයි.
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා භනුය ජීවිතඹක් රැබීභ ඉතාභ දුර්රබ සදඹක් වැටිඹට. එඹ කණ
කැ්ඵෑසක් විඹ සදුසයන් අව ඵරනා සේ දුර්රබ සදඹක්ඹ කිඹරා.
එසේනම් පිිං් ඔඵ නුණින් දකින්න නසන්, සභතැනදී බුදුයජාණන් වන්සේ කණ කැ්ඵෑසක් විඹ
සදුසයන් අව ඵරනා සේ, භනුය ජීවිතඹක් රැබීභ දුර්රබ සදඹක් ඵ කිඹන්සන් සම් උතුම්
බුේසධෝ්ඳාද කාරඹක, උතුම් සඵෞේධසඹක් ලසඹන් ඉඳදීභයි. මිතයාදෘ්ටිකබාඹට ඳ්වී ඉඳදීභ,
අබුේසධෝ්ඳ්ති කාරර භනුය ජීවිත රඵා ඉඳදීභ, දුර්රබ භනුය ජීවිතඹක් ඵට ඳ්න්සන් නැවැ.
පිිං් ඔඵ නුණින් සභසනහි කිරීභ තුළින්භ සම් තයඹ දකින්නට නසන්. ඔඵ සම් තයඹ දකින්නට
අදක්ෂ වුසවෝ, සම් රැබ උතුම් සඵෞේධ ජීවිතසේ ටිනාකභ ඔඵ භතුසකොට ගන්සන් නැවැ. සම්
සරෝකධාතු තුශ ජී්සන වැභ භනුයසඹක්ටභ ඩා ඔඵ සම් බුේසධෝ්ඳාද කාරඹ තුශ රැබ භනුය
උඳත සශ්රේ්ම සනා. කණකැ්ඵෑසක් විඹ සදුරින් අව දකිනාඹ කිඹන අතිලයින් දුර්රබ ඉරක්කඹ
ඔඵ පුයාසගන සටිනා. ඒකයි භික්ෂු ඔඵට කිඹන්සන් ඔඵ රැබ සම් උඳත, කාරඹ, දීඳඹ, සේලඹ, කුරඹ,
භ කිඹන කායණා ඵරා රැබ උඳතක්ඹ කිඹරා. පිිං් ඔඵ සම් උතුම් ධර්භතාඹන් සුඳයාගනිමින් රැබ
සම් උඳත අර්ා් කයගන්න දක්ෂ සන්න නසන්.
අපි සතා ඉන්නා වභත්රී බුදයජාණන් වන්සේ ත අවුරුදු ඳන්දවකින් ඳවශසනාඹ කිඹරා.
සභැනි අදව් අමලික ශ්රේධා වැටිඹටයි ගැසනන්සන්. ඔඵභ ඳෑනක් සකොශඹක් අයසගන කාරඹ
පිළිඵ තීයණඹකට එන්න.
බුදුයජාණන් වනසේ ජීභාන ැඩසටි කාරසේ ඳයභායු අවුරුදු 120 යි. ර්තභානසේ භනුයඹාසේ
ඳයභායු අවුරුදු වැ්තෑට විතය ඵැවැරා තිසඵනා. ඒ කිඹන්සන් ය සදදව් ඳන්සඹඹක කාරඹ
සගවී ඹේදී ඳයභායු අවුරුදු ඳනවකින් භනුයඹාසේ ආයු අඩුසරා තිසඵනා. වභත්රී බුදුයජාණන්

වන්සේ ඳවරන්සන් භනුයසේ ආයු අවුරුදු අස දවක් දක්ා ඉවශ නැගපු කාරඹකදියි. එසේනම්
ඔඵභ ගණන් වදා ඵරන්න, අවුරුදු සදදව් ඳන්සඹඹකට ආයු අවුරුදු ඳනවක් අඩුැඩි වීභක් සේධ
සනා නම් භනුයඹාසේ ආයු අවුරුදු අසදවක් දක්ා ඉවශ ඹන්න අභ ලසඹන් ත අවුරුදු රක්ෂ
විස ඳවකට් ැඩිඹ ඹනා. පිිං් ඔඵ නිැයදිභ ගණන් වදා ඵැලුසවෝ සභභ කාරඹ මීට ඩා්
ැඩිවිඹ වැකි ඵ ඔඵට ස්රුම් ඹනු ඇත.

07.තම් ාවනත අලවාන බැබලීමයි
සම් සභොසවොත ධර්භසේ අර්ාඹන් දී්පතිභ් ඵඵශන සභොසවොතක්. එඹ වරිඹටභ ට මුහුදු සයශට
සගෝ ඉය ඵැඹනා ඵරනවිට ඇතින ඉසර් දී්පතිඹ සේ. අතුරුදන්වීසම් ඇයඹුභයි අපිට දී්පතිසේ
ප්රබා්යබාඹ තුළින් භතක් කය සදන්සන්. ර්තභානසේද බුදුදවසම් අර්ාඹන් ජීභාන තිසඵන ඵැවින්
එභ අර්ාඹන් තුළින් ගුණා්භක ඳණිවිඩඹක් සරෝකඹාට රැසඵන නිා සරෝකසේ ඳතින අසනකු්
ආගම්ද ඒාසේ ගුණා්භකබාඹ ඉවශභට්ටභක ඳ්ාගැනීභට උ්ව ගන්නා. සභොකද බුදුදවසම්
ලක්තිභ් අර්ාඹන්ට මුහුණදීභට. එසේ සනොවුණසවෝ බුදුදවසම් අර්ාඹන් ඉදිරිසේ ඔවුන්සේ ආගම්
අර්ාශනය සනා. නමු් ඹම් දක බුදුදවසම් අර්ාඹන් ගිළිහී ගිසඹෝ, ඒ කිඹන්සන් ශ්රේධාසන්
සඳෝණඹ වුණ ශීරඹ අතුරුදන් ගිසඹෝ, අනය ආගම්රට තයග කිරීභට දවභක් සරෝකසේ නැති
ඹනා. ඒ සවේතු නිා මුළු සරෝකඹභ දාචායා්භක බිැටීභකට රක්සනා. ශීරඹ විකෘති වී ගිඹ
දුල්ශීර භාජඹකදි භනුයඹා ව තිරින් ්ඹා අතය සනක් නැවැ. එන් භාජඹක භනුය්ඹ
කිඹන කායණඹ දුර්රබ සදඹක් සන්සන් නැවැ.
එක් ධර්භ ාකච්ජාකදී භව්භසඹක් ප්රල්නඹක් ඇසුා භාජඹ එන්න එන්නභ පිරිහුණ් උතුම් ඹෑයි
ැරසකන භනුය ජනගවණඹ ශී්රසඹන් ැඩිසන්සන් සකොසවොභද කිඹරා. නමු් සභන් කරක
භනුයඹා දුල්ශීර සන්න, සන්න භනුය ජනගවණඹ ැඩිසනා. එඹ සවේතුපර ධර්භඹක්. භනුයඹා
ශීරසඹන් පිරිසවනසකොට භනුයඹා තිරින් තුන් භග ඩා් සරන්ගතුසනා. දැන් ඵල්සරක් ,
පසක්a, භාළුටැිංකිඹක් නැති සගදයක් නැති තයම්. ශ්රේධාසන් සඳෝණඹ වුණ ශීරඹ පිරිසවනවිට
භනුයඹා තිරින් තුන් භසේ කයගන්නා. දරුන් කයගන්නා. බිරි කයගන්නා. තිරින් තුන්
භග කාභසේ වැසසයන මිනිසුන් භාජසේ සටිනා. විසේල යටර සම් ත්්ඹ ැඩියි. ඒ සේභයි
භනුයඹා ශ්රේධාසන් පිරිසවනවිට සප්රේතඹා, ඹක්ෂඹා කිඹන ්යින් භග ඇසුය් හුඟක් ැඩිසනා.
යට පුයාභ සතොවිල්, සේාර, ා්තය කිඹන ්ාාන ස ගසඹන් ැඩිසනා. සම් වැභසදඹක් තුළින්භ
අභනුයයින්, භනුයයින් භග ම්ඵන්ධ සනා ැඩියි. භනුයඹා් තය අඳාසේ ්ඹන් අතය්
ඇසුය ැඩිසන්සන් ශ්රේධාසන් සතොය දුල්ශීර බාඹ නියි.
තය අඳාඹ් උතුම් භනුය ජීවිතඹ් අතය ඇති ඳයතයඹ සනොදකින නිා භනුයඹා් තය අඳාසේ
්ඹා් සන්කය දක්න ශිල්්බාඹ භනුයඹා තුළින් අතුරුදන්සමින්, භනුයඹා දුල්ශීර්
සනවිට, භනුය ජීවිතඹක් රැබීභ දුර්රබ කායණඹක් සන්සන් නැවැ. එවිට භනුය ජීවිතසේ ටිනාකභ
තිරින් තා සප්රේතඹා කිඹන තැන ආන්නඹටභ ැසටනා. එවිට භනුය ජීවිතඹක් රැබීභ
කනකැ්ඵෑසක් විඹසදුසයන් අව ඵරනා ාසේ දුර්රබ සදඹක් සනොස . භනුයඹා භැරිරා තිරින්
සතක්, සප්රේතසඹක් සනා සේභ තිරින් තුන් අභනුයයින් භැරිරා භනුයයින් ලසඹන්
ඉඳසදනා. භනුයඹාසේ දු්ශීරබාඹ නිා ැඩිලසඹන් තිරින් තුන් සප්රේතයින් ඇසුයට ඹාභ
සවේතුසන් සම් තය අඳාසේ ්යින් භැසයන සභොසවොස් භනුය උඳාදානඹක් ක්කයසගන
භනුයඹන් ලසඹන් උඳදිනා. සම් සවේතුසන් ස ගසඹන් භනුය ගවනඹ ඉවශ ඹනා. තිරින් තුන්
අභනුයයින් භැරිරා ස ගසඹන් භනුයයින් ලසඹන් ඉඳසදනා. නමු් එභ භනුයඹාසේ
ගුණා්භකබාඹක් නැවැ.
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා භනුයඹා දුල්ශීරබාඹට ඳ්සන ස ගසඹන්භ සදවිඹාද
දුල්ශීරබාඹට ඳ්සනා කිඹර. සභොකද භනුයඹාසේ දුල්ශීරබාඹ දැකර කාභඡන්දඹන්ට ්රිඹකයන
භාර්ගපරරාභී සනොන සදවිඹනු් භනුයඹාසේ ආදර්ලඹ රඵමින් දුල්ශීරබාඹට ඳ්සනා. සදවිඹන්ද
දුල්ශීරබාඹට ඳ්වීභ නිාභ සදවිඹන් තුශද සරෝබ, ේස ල, සභෝව අකුරඹන් ඵහුරවී සදවිඹන්ද භනුය
සරෝකසේ උඳදිනා. භනුය ජනගවණඹ ත ත ැඩිසනා. අබුේසධෝඳාද කාරර දියතරර
සදවිඹන්සේ ගවණඹ ශී්රසඹන් ඳවශ ඵසනා කිඹරා බුදුයජාණන්වන්සේ සේලනා කයනා. සම් ඳවශ
ඹන දියගවණඹ, භනුය සරෝකසේ ජනගවණඹටයි එකතුසන්සන්. දැන් සරෝකඹ එකභ අවුරක්.

පිිං් ඔඵ සම් ජීවිතසේදී අදක්ෂ වුසවෝ, ඔඵට් සම් අවුසල් සකොට්කරුසක් ඵට ඳ්සන්නට
සේධස වි. එදාට සරෝකසේ ධර්භඹ ඵට ඳ්න්සන් ඇනසකොටා ගැනීභ, භයාගැනීභ ව ඹට්සකොට
ගැනීභයි.
ශ්රේධාසන් සඳෝණඹ වුණ ශීරඹ අතුරුදන් ගිඹ භාජඹකදී ඔඵ වයකුන් එළුන් සේ කෑලි
කෑලිරට කඳා භයා දභාවී. මුන් සගෝනුන් සේ සඩිතඵා භයාදභාවි. ග්ර අතුරිකිලි කඳනා ාසේ
ඔඵසේ අතඳඹ කඳරා දභාවී. ගල්සගඩි හි භතට අතවැයරා ඳණපිටින් ඔසේ හි කුඩුකයාවී. අමු අමුස
ඔඵරා පුච්චරා භයාසගන කාවී. ජනගවණඹ ැඩිවීභ්, ්බාවික ම්ඳ් හීන ඹැභ් නිා ඵරකාමී
යුද සකෝරාවරරට භැදිවී ඔඵ භැරුම්කාවී. දුකභ, කඳුශභ විසඹෝභ උරුභ කයසදන දුල්ශීර භාජඹක්
අනාගතසේ ඔඵට උරුභකයසදන්සන් සම් තය ත්්ඹ නුණින් සභසනහි කයමින් අනාගත ිංාය බිඹ
ඇතිකයගන්න. අතීතසේ සගවුණ අබුේසධෝ්ඳාද කාරර ඔඵ වි ඇති දුක් සගොඩ නුණින්a දකින්න.
භැනවින් දැකීභ තුළින්භයි ඔඵ අසඵෝධසඹන් කරකිසයන්සන්. අසඵෝධසඹන් කරකිරීභ තුළින්භයි ඔඵ
සනොඇලීසම් අර්ාඹ භතුකයගන්සන්. සනොඇලීසම් අර්ාඹ තුළින්භයි පිිං් ඔඵ තුශ බසඹන් නිදව්
වීභට අලය ාධක ක්සන්සන්. නිදව් වීභ තුළින්භයි කදාවරි දක අපි නිවීභ ාක්ෂා් කය
ගන්සන්. එසවභනම් නිවීභට අලය ප්රධාන ාධකඹ ඵට ඳ්සන්සන් ිංාය බිඹ නුනින්, භැනවින්
දැකීභභයි.

08.මතු වංවාත්ම ඔතේ මෂකඳන් නුලනින් දැක්තකෝද දවචකමකි
ිංාය බඹ ඔඵ තුශ ඇති කය ගන්නා තයභටභ පිිං් ඔඵ තුශ බඹට ඇති තෘ්ණා සයුම් සනා.
සභතැනදී අපි උඳරභශීලී සන්න නසන්, ඇට වමුන ෑභ රඳඹක්භ කභටවනක් කයගන්න.
ැයවැලි ඇග්ත ඹාචක භව්භසඹක් භවඳායක ඉන්නා දැක්කවභ එභ ඹාචක භව්භඹා තුළින් තභා
දකින්න දක්ෂ සන්න නසන්. තභා සකොසතක් නම් ිංායසේ ැයවැලි ඇසගන, අපිරිසඳු, විසකයර
දභන සයොටි කැඵැල්රක්් නැති සභොන තයම් දුක් විරා ඇතිද? හිට සනක් නැති අගුපිල්ර,
සීතරට, උ්ණඹට වසුවී කීයක් නම් මිඹ ඹන්නට ඇතිද? සම් ජීවිතසේදී තය අඳාසඹන් මිදීභට අදක්ෂ
වුසවෝ, අනාගත ිංායසේ ත සකොසතක් ඹාචක ජීවිත ගතකයන්නට සදුස විද? නුනින් ඒ ඹාචක
ජීවිතඹ සභසනහි කයන්න. ඹාචක පිිංතා තුළින් තභා භතුසකොට ගන්න.
භශ මිනිඹක් දැක්සකෝ, ඒ භශමිනිඹ තුළින් තභා දකින්න උ්ව කයන්න. අතීතසේ තභා භැරි භැරී
සගොඩගැසුණු භශ කන් ප්රභාණඹ එක සගොඩක් කසශෝ, එඹ ගිච්ජකම ඳර්තසේ ්පයභාණඹ ඳයදන ඵ
නුණින් දකින්න. ඔඵ ඵල්සරො, ඵශල්ලු, වයක්, අලි ඇතුන් සරා භැරිරා සගොඩගැස භශකන්, එභ
භශකන් සගොඩ තුළින්භ දකින්න. සම් ජීවිතසේදී තය අඳාසඹන් මිසදන්නට ඵැරි වුසණෝ අනාගතසේ
සගොඩගැසීභට නිඹමිත භශකන් ප්රභාණඹ නුනින් දකින්න.
ඵල්සරක්, වයසකක්, ඌසයක් දැක්කවභ ඒ තා තුළින් තභා දකින්න. ඔඵ ිංායසේ සභැනි තුන්
සරා, අපි අනුන්සගන් සභොනතයම් ගුටිකාරා ඇ්ද? භවඳායර ාවනරට වසුවී සභොනතයම් නම්
භැරිරා ඹන්නට ඇතිද? අතීතසේ ගිණිකඳුරට වසුසරා, භමිකම්ඳාරට වසුසරා සකොච්චය නම්
ඳනපිටින් ැශලී ඹන්න ඇතිද? අතීතසේ සදුව කල්ඳ විනාලඹන්ට භැදිසරා සකොච්චය නම් පිච්චිරා
මිඹඹන්නට ඇතිද? අවුරුදු ගණනාක් බානා කය රඵාග්තාට ඩා ැඩි ිංාය බිඹක්, ඉවත
ධර්භතාඹන් නුනින් සභසනහි කිරීභ තුළින් ඔඵ තුශ ක් සනා. එවිට ඔඵ රඳඹන් සකසයහි
ඇසරන්සන් නැවැ. අනාගත බඹ සකසයහි ඵැසන්සන් නැවැ.
බ්රව්භඹා කිඹන රඳඹ, සදවිඹා කිඹන රඳඹ දැක්කභ, එභ බ්රව්භඹන් සදවිඹන් නැත තය අඳාඹට ැසටන
වැටි නුනින් දකිනා. රඳඹ සකසයහි කරකිරීභ ක් සන දිලාට ඔඵ රඳඹ නුනින් දකින්න
දක්ෂසන්න. ්ඹා ඵැඳිරා ඹන්සන් රඳඹටභයි. ඳිංචඋඳාදාන්කන්ධසේ මුල්භ උඳාදන්කන්ධඹ රඳ
උඳාදාන්කන්ධඹයි. රඳඹ සකසයහි ඔඵ ඇතිසකොට ගන්නා ඡන්දයාගඹ නිාභයි ස දනා, ිංඥාා,
ස්ච්තනා, විඤ්ඤාණ කිඹන ධර්භතාඹන් ඔඵ ඇතිකය ගන්සන්. රඳඹ සකසයහි ඔඵ අසඵෝධසඹන්
කරකිරීභ ඇතිකය ග්තා නම් ස දනා, ිංඥාා,ස තනා, විඤ්ඤාණ කිඹන ධර්භතාඹන් පිළිඵ ඔඵට
ප්රල්නඹක් භතුසන්සන් නැවැ.
යවතන් වන්සේට් ඇක් තිසඵනා. යවතන් වන්සේ් ඇසන් රඳ දකිනා. යවතන් වන්සේ
කසනන් ලේද අවනා. දකිනා, ඇසනා කිඹන්සන් ප්ඹ කිඹන කායණඹට. ප්ඹ කිඹන්සන්
කායණා 3ක එකතුයි කිඹරා බුදුයජාණන්වන්සේ සේලනා කයනා. සම් කායණා තුන තභයි
අධයා්මික රඳඹ, බාහිය රඳඹ ව විඤ්ඤාණඹ. සම් ධර්භතාඹන් තුන එකතු වුන තැනදී ප්ඹ
සේධසනා. ඒ කිඹන්සන් යවතන් වන්සේට් ්ඳර්ලඹ සව් ප්ඹ සදුසනා. නමු්
යවතන්වන්සේ ප්ඹ විඳීභට ප්සේ අනිතයබාඹ දකිනා. ඒ නිා යවතන්වන්සේ තුශ විඳීභක්
ඇතින්සන් නැවැ. විඳීභක් නැති නිාභ බඹට ඹන ඳිංචඋඳාදාන්කන්ධඹක් ක් සන්සන් නැවැ.
යවතන් වන්සේ චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධඹ රඵන සරාස ඥාාන දර්ලන තුළින් රඳසේ අනිතයබාඹ
අසඵෝධ කය ඇති නිා යවතන් වන්සේට ප්ඹ සේධසන සභොසවොස්භ නසන්භ රඳඹක් අනිතය
ලසඹන් දකින්න දක්ෂබාඹ රඵරයි තිසඵන්සන්. සභතැනදී පිිං් ඔඵට 'ම්භා ඥාාන' කිඹන ධර්භතාඹ
සගොඩාක් ැදග් සනා. බුදුයජාණන්වන්සේ 'ම්භාඥාාන' කිඹන චනඹ ඳනන්සන් ආර්ඹ

අ්මාිංගික භාර්ගසේ 9 ැනි අිංගඹ වැටිඹටයි. 10 ැනි අිංගඹ වැටිඹට 'ම්භා විමුක්තිඹ' ඳනනා.
එසවභනම් ඥාාණ දර්ලන කිඹන කායණඹ ඹම් භික්ෂුක් තුශ ැසඩන්සන් සරෝසකෝ්තය ආර්ඹ අ්මාිංගික
භාර්ගසේ භාර්ග අිංග අසටන් ඳරිපර්ණබාඹට ඳ්වීසභන් අනතුරුයි. ම්භා තිසඹන්, ම්භා
භාධි මසඹන් ඳරිපර්යණ භික්ෂු තුශයි. ම්භා ඥාාන ක් සන්සන් ම්භාඥාාන තුළින් අසඵෝධඹ
ක්සකොට දීරා, ම්භා විමුක්තිඹ ාක්ෂා්සකොට ගන්නා. සභතැනදී මුලින්භ ක් සන්සන් ම්භා
ඥාානඹයි. ම්භාඥාාන තුශනුයි භික්ෂුක් ම්භා විමුක්තිඹ ාක්ෂා් කයගන්සන්.
සභතැනදී චතුයාර්ඹ තයඹ අසඵෝධඹකට සභසවොතකට සඳයාතු ම්භාඥාාන තුළින් රඳසේ
අනිතයබාඹ තියුණු භාධි මසේ ඇසන් ප්රකට කය සඳන්නා. ඳරිපර්ණ ව භාධි මඹ තුශයි සම්
ම්භාඥාාන ක්කය සදන්සන්. යවතන් වන්සේ දකින රඳසේ අනිතයඹ්, අපි දකින රඳසේ
අනිතයඹ් ්බාඹන් සදකක්. අපි අනිතයයි කිඹරා දකින්සන් සකසනක් ඹට ඹනා, සරඩ සනා,
භැසයනා කිඹන කායණඹයි. පිිං් ඔඵ ඉදිරිසේ තිසඵන භල් කශම අනිතයයි කිඹරා ඔඵ දකින්සන් එභ
භල් ඳයසනා, සඳති ැසටනා, නයක් සනා, කුණුසනා... කිඹන කායණාන්. නමු් ම්භාඥාාන
තුළින් යවතන් වන්සේ රඳඹ දකින්සන් ස ගඹක් ලසඹන් ඳභණක්භයි.
පිිං් ඔඵ සභසවභ උදාවයණඹක් ගන්නසකෝ. නින් භග ඩන භික්ෂුක් ම්භාඥාාන තුළින්
පිදුරුතරාගර කන්ද දකිනා කිඹරා. එභ පිදුරුතරාගර කන්ද, එභ භික්ෂුට උතුම් භාධි මසඹන් දර්ලනඹ
සන්සන් ස ගසඹන් භ්රභනඹ න සුලිඹක් වැටිඹට. ඒ සුලිඹ ස ගසඹන් භ්රභනඹසරා ාතසේ ඳාවී ඹන
දවිල්රක් සරසන් අය අසඹෝභඹ පිදුරුතරාගර කන්ද දර්ලනඹ සන්සන් සභතැනදී එභ භික්ෂු තභන්ට
අයමුණුන ෑභ රඳඹකටභ අනිතය ිංඥාා, ස ගඹ ගරඳා ඵරනා. රඳඹ විනිවිද දකිනා. රඳසේ
හි්ඵ දකිනා.

09.ඔතේ ඊෂඟ ශ්දමත නිමැවුම්කරු ඔබමය
එක් තරුණ භව්තසඹක් භික්ෂුසගන් විභසුා යවතන් වන්සේ නභක් තභා ඉදිරිසේ සටින භනුයඹා
දකින්සන් සකොයි විදිවටද කිඹරා.
යවතන් වන්සේට එභ භනුයඹා ඵාහිය ්රඳසඹන් සඳසනනා. නමු් එභ ඵාහිය රඳ ිංඥාා
ඉක්භාගිඹ, අසඵෝධා්භක භනුය රඳඹ, ස ගඹක් වැටිඹටයි යවතන්වන්සේ දකින්සන්.
යවතන්වන්සේට පුළුන් භනුය රඳඹ දවිල්රක් කය දකින්න. රඳසේ අර්ාඹක් සනොභැති නිාභ
යවතන් වන්සේ රඳඹක් ප්ඹ න සභොසවොස්භ 'දැක්කාඹ' කිඹන තැන නතිනා. ඇසුනාඹ,
දැනුනාඹ කිඹන තැනභ නතිනා. යවතන් වන්සේ දක්ෂයි භවා බ්රව්භඹා කිඹන රඳඹ දකින්න. ලරඹා
කිඹන රඳඹ දැක්ක්, ක්විති යජ කිඹන රඳඹ දැක්ක් එභ රඳඹන් ප්ඹ ශඟදීභ අනිතය දකින්න.
සම් දක්ෂබාඹ යවතන් වන්සේට ඳභණක් රැසඵන්සන් ඥාාන දර්ලන තුළින් රඳසේ සුවිසලේෂී අසඵෝධඹ
ඔහු රඵන නිාභයි. සම් රඳසේ ස ගඹ ඥාාන දර්ලන තුළින් දකින සභොසවොස් රඳඹ සකසයහි
තෘ්ණාසන් ඵැවැයවී උතුම් ම්භා විමුක්තිඹ ාක්ෂා් කය ගන්නා. යවතන් වන්සේ දක්යි
ඳටිච්චමු්පඳාද ක්රිඹාලිඹ තුශ නනෑභ රඳඹක් විසුරුා දකින්න.
ඉවත කායණාන් භික්ෂු පිිං් ඔඵට ටවන් තැබුස රඳසේ අනිතයතාඹ දකිමින් ජී්වීසම් අගඹ
ඳන්නයි. භ් ඇසන් සඳසනන රඳසේ අනිතයබාඹ්, උතුම් ඥාාන දර්ලන තුළින් දකින රඳසේ
අනිතයබාඹ්, අවයි සඳොශයි සේ සන් වක්. පිිං් ඔඵ සම් සභොසවොස් භ් ඇසන් දකින
රඳසේ අනිතයබාඹ දකිමින් සටින්න. සභොකද ඔඵ ඵැඳුසන් ඵැඳීඹන්සන් රඳඹටභයි.
භික්ෂුට භතකයි භික්ෂු අනිතය ිංඥාාන් තී්ර ආකායසඹන් ඩන කාරසේදී සරෝකසේ සටි සුරපී
කුභරිඹක් රිඹ අනතුයට ඳ්වී මිඹගිඹ සේදජනකක ආකායඹ නුනින් දැක්කා. ඇඹසේ සුරපීබාඹ,
ප්රභබාසේ අානඹ සකොයිතයම් නම් සේදජනකද කිඹරා නුනින් සභසනහි කශා. ඇඹසේ මීශග ජීවිතඹ
කුභක් ස විද කිඹරා නුනින් සභසනහි කශා.
යාජය නාඹකසඹෝ භයාසගන භැසයන සඵෝම්ඵ කරුන් විසන් භයාදභනු රැබ සේදජනකක ආකායඹ
නුනින් දැක්කා. එභ රඳඹ සකසයහි එභ ප්රභබාඹන් සකසයහි අසඵෝධසඹන් කරකිරුණා. සභඹ
ටවන් තඵන භික්ෂු සඵෝම්ඵ අනතුයකට වසුවී තභාසේ ලරීයඹ කුඩුවී විසරී තිසඵනු භනසන් දැක්කා. එභ
කුරිරු භයණ නුනින් සභසනහි කශා. සම් සභොසවොත ගිලිහී ගිසඹෝ ත් එැනි කුරිරු භයණ රක්ෂ
ගණනක් හිමින ඵ නුනින් දැක්කා. ඒා තුළින් ිංායබිඹ ඇතිකයගැනීභ වා....
ධර්භ ාකච්ඡාකදී භව්තසඹක් ප්රල්නඹක් විභසුා යවතන් වන්සේට විඳීභ කිඹන කායණඹ තිසඵනා
සන්ද කිඹරා. යවතන් වන්සේට විඳීභ ඇතිසන කිඹන කායණඹ ැයදි කායණඹක්. යවතන් වන්සේ
තුශ විඳීභ ක්සන්සන් නැවැ. විඳීභ කිඹරා කිඹන්සන් ඇලීභ, ගැටීභ, උස්පක්ෂා කිඹන කායණා තුනට.
සම් කායණා තුන තුශභ තෘ්ණා ඵැසගන තිසඵනා. යවතන්වන්සේ කිඹන්සන් තෘ්aණා ක්ෂඹ
කයපු උ්තභසඹක්. යවතන් වන්සේ තුශ විඳීභ ක්සනා නම් එයින් අදව්සන්සන් ඔහු තෘ්ණා
නැතිකයර නැවැ. සභතනදී භවයක් පිිංතුන්රා ප්ඹ ව ස දනා කිඹන කායණා සදක ඳටරා
ගන්නා. යවතන් වන්සේ තුශ ප්ඹ සේධසනා. නමු් යවතන් වන්සේ ප්ඹ ශඟදීභ ප්සේ
අනිතයතාඹ දකිනා. විඳීභක් ක්වීභක් නැවැ.
එතසකොට එභ භව්භඹා නැත ප්රල්න කශා. යවතන් වන්සේට උ්ණඹ, ශීතරඹ, දැසනන්සන් නැතිද
කිඹර. ආවායඹක ති්ත, ඳැණිය දැසනන්සන් නැතිද කිඹරා. යවතන් වන්සේට උ්ණඹ, ශීතර
දැසනනා. ති්ත, ඳැණිය දැසනනා. එඹ විඳීභ සනොසයි ප්ඹයි. දැනුනා කිඹන තැන යවතන්
වන්සේ නතිනා. එඹ සඵොසවෝ සයුම් තැනක්. උ්ණඹ, ශීතර දැසනනා ති්ත ඳැණිය දැසනනා
ඒා සකසයහි ඇලීම්, ගැටීම්, උස්පක්ෂාන් ඇතිසන්සන් නැවැ. විදීම් ඇතිසනානම් ඉන් අර්ා්
සන්සන් තෘ්ණා ක්ෂඹ කයරා නැති ඵයි.

ය දැසනනා. නමු් යඹට ඵැසන්සන් නැවැ. ඒ කිඹන්සන් ඇලීම් ගැටීම් උස්පක්ෂාන් ක්කය
ගන්සන් නැවැ. එභ නිාභ යවතන් වන්සේ තුළින් විඳීම් කිඹන කායණඹ ප්රතික්සේඳ සනා. සම් නිායි
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලණා කයන්සන් යවතන් වන්සේ දැක්කාඹ, ඇසුනාඹ, දැනුනාඹ කිඹන තැන
නතයසනාඹ කිඹර. ඳැණිය දැසනනා. ඇලීභක් නැවැ. ති්ත ය දැසනනා. ගැටීභක් නැවැ.
ඳැණිය් ති්ත යඹ් දැසනනා උස්පක්ෂාක් නැවැ. ප්ඹ අනිතය ලසඹන් දැක්ක තැනදී විඳීභට
ඳැ්භක් නැවැ.

10.මැතරන තමොතශොත්ද තමොකද තලන්තන්
ධර්භ ාකච්ඡාක් සරාස දී භව්භසඹක් ප්රල්නඹක් විභසුා වාමුදුරුසන් භැසයන සභොසවොස්
කුභක්ද සන්සන් කිඹරා. භැසයන සභොසවොස් සන සදඹ කවුරුද තීයණඹ කයන්සන් කිඹරා.
භැසයන සභොසවොස් සන්සන් සභොකක්ද කිඹන කායණඹ අපිට ධර්භානුකර සවොට ඳැවැදිලියි. අපි
කවුරුන් සවෝ මිඹඹන සභොසවොස් අාන චුති සත ඇතිසන විට චුති සත කිඹන්සන් සම් රඳඹ
උඳසඹොගීකයසගන ක්සන අාන ඳිංච උඳාදාන්කන්ධඹට. චුතිසත ක්සන්සන්
භසනෝවිඤ්ඤාණඹක් වැටිඹට. කුභක් සවෝ ඵාහිය රඳඹක් අයමුණුසරයි ක්සන්සන්. තභන් කශාවු
ලක්තිභ් කුරඹක් සවෝ ලක්තිභ් අකුරඹක් සභහිදී අයමුණු සන්න පුළුන්. සභභ අාන චුති සතට
අදාශ ඊශග ප්රතින්ධි මඹ ක්සනා. ඉවත කායණඹ පිිං් ඔඵට සවොඳින් ස්රුම් ගන්න පිිං්
සගෞයණීඹ ්ාමීන් වන්සේ නභක් භික්ෂුට කියු කාා ප්රෘ්තිඹක් සභහි ටවන් තඵනා.
එක්තයා තරුණ භව්තසඹක් මුහුදු ඵඩ ප්රසේලසේ ජී්වුණා. ඒ භවතාසේ විසනෝදාිංලඹ භාළු ව
කකුළුන් ඇල්ලීභ. ෑභ උදෑනභ එභ තරුණ භව්භඹා මුහුදු සයශට ඹනා. භාළු ව කකුළුන්
අල්රන්න. සභසවභ කාරඹක් සම් කටයු්ස් නිඹසරනවිට සම් භව්භඹා වදිස අනතුයකට රක්සනා.
ඔහු දැඩිසේ ගිරන්සනා. ඔහු භයණාන්න ඵට ඳ්සනා. ඔහු සතනා තභා භැසයන්නයි ඹන්සන්
කිඹරා. නමු් ඔහුසේ ිංායසේ පිනට භැසයන්සන් නැවැ. ඒ තරුණ භව්භඹා කිඹනා තභා
භයණාන්න සච්ච සරාස තභා සන්ාසක සටි සයෝවසල් ාට්ටුස තිසඵන ෑභ සකොන්ක්රීට්
කණුක්භ ඒ භවතාට සඳනුසන් අඩු දික්කයසගන සටින විලාර කකුළුන් සේඹ කිඹර. දැන් ඔඵට භට
සකොන්ක්රීට් කණුක් සඳසනන්සන් සකොන්ක්රීට් කණුක් සේසන්. නමු් සම් භව්තාඹාට භයණාන්න
සරාස සකොන්ක්රීට් කණු සඹල්රභ සඳනිර තිසඵන්සන් අඬු දිේකයග් කකුළුන් සගයි. ඹම්
සවඹකින් සම් තරුණ භව්භඹා මිඹඳයසරො ගිඹානම් අනිාර්සඹන්භ සම් භව්භඹා නැත උඳත
රඵන්සන් කකුළු බි්තයඹක් තුශයි. උඳාදාන ඳච්චඹා බසෝ උඳාදනඹයි බඹ ක් කය සදන්සන්.
නමු් සම් භව්භඹා මිඹඳයසරො ගිඹානම් ඒ භව්භඹා කකුළුසක් උඳදියි කිඹරා සම් සරෝසක්
කිසසක් විල්ා කයන්සන නැවැ. නමු් සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ ධර්භඹ ඒ උතුම් ඹාාර්ාඹ
අපිට භැනවින් ඳැවැදිලිකය සදනා. ඉවත කාාසන් ඔඵට ඳැවැදිලි සනා. තභාසේ ඊශඟ උඳත
තීයණඹ කයන්සන් තභා තුළින්භඹ කිඹරා.

11.ඇකෂයාණඇමිරයකුඇතනොමැතිනම්ඇෙනිලඇිනීමම්දඇලියයි
භික්ෂුක් උතුම් භාධි මසඹන් ඳසුනවිට භනුය සරෝකඹ ආශ්රිත ජී්න දියිංගනාක් දර්ලනඹ
සනා. ඇඹ ාභානය දිය ්බාසඹන් යුක්තයි. ඇඹ ඳැශසගන සටිසේ සඵෝසවෝභ පිළිසශට තිබ
සුදු ාරිඹක්, අ් දිග සුදු වැට්ටඹක්. ඇඹ ඹන ඹන තැනට ඇඹට සිංවානඹක් සේ පුටුක් රැබිර
තිසඵනා. සම් පුටුස හිසගනභ තභයි ඇඹ ගභන් කයන්සන්. ඇඹට ආකාලසේ ඳාවීඹන්න පුළුන්. එභ
පුටු වරිඹට ඇඹට ඵේධසරා තිසඵනා සේයි සඳසනන්සන්. එභ භික්ෂු උතුම් භාධි මසඹන් අයමුණු
කයර ඵරනා ඇඹ සඳය ජීවිතසේ කසයක්ද කිඹරා. ඇඹ කාරඹකට සඳය සම් ගසම්භ ජී්වුණ
සඹෝෘේධ ශීර් උඳාසකාක්. ඇඹ ගිහිඋඳාසකාක් වැටිඹට සඵොසවෝභ දක්ෂයි ්ාමීන්
වන්සේරාට ආන ඳනන්නට. ඇඹසේ නිට ඹම් ්ාමීන් වනසේ නභක් ැඩිඹ්, ඇඹ
ආයණයඹට ගිඹ් සඵොසවෝභ සුඳවසු ්ාමීන් වන්සේරාට ැඩසටින්න සගෞයණීඹ සර ආන
ඳනර තිසඵනා. නමු් කශයාණ මිත්ර ඇසුය, ේධර්භ ශ්රණසේ දුර්රබාඹන් නිාභ ඇඹට ධර්භසේ
නිඹභ වයඹක් ජීවිතඹට රැබිර නැවැ. ඒ නිාභ ඇඹ භැසයන සරාස ඇඹ තභා සදුකශ භික්ෂුකට
ආන ඳැනවීසම් පිිංකභක් තභයි සහිසරා තිසඵන්සන්. එභ උඳාදානඹට අදාශ එභ පිනට විඳාක
වැටිඹට සිංවානඹක් ැනි පුටුක ාඩිවුණ ෘේධි මභ් බාඹ ඇති ාභානය දිය ්බාඹක් රැබිර
තිසඵනා. ඉවත කායණසඹනු් පිිං් ඔඵට ඳැවැදිලි සනා සකසනකුසේ ඊශඟ ජීවිතඹ තීයණඹ
න්සන් තභා තුළින්භඹ කිඹරා.
එක පිිං් භව්භසඹක් ප්රල්නඹක් විභසුා. ඊශඟ ජීවිතසේ අපි කවුරුන් සනාද කිඹර. කවුරුන්
විසන්ද තීයණඹ කයන්සන් කිඹරා. බුදුයජාණන් වන්සේ සඵොසවෝභ ඳැවැදිලි සේලනා කයනා
සදවිසඹක්, බ්රව්භසඹක්, භනුයසඹක් එසේ් නැතිනම් සන් අදෘයභාණ ඵරස ගඹක් සනොසයි ඊශඟ
ප්රතින්ධි මඹ තීයණඹ කයන්සන් කිඹරා. උඳාදානඹයි මීශඟ උඳත තීයණඹ කයන්සන් කිඹරා. උඳාදානඹ
ක් සන්සන් තෘ්ණා නිා. එසවභ නම් තභා තුශයි තීයකඹා සටින්සන්. එභ තීයකඹා අාන ඳිංච
උඳාදාන්කන්ධඹ න චුති සතයි. තභාභ තීයකඹා න සරොක තෘ්ණාස ඇති බඹානක බාඹ නිාභ
තය අඳාඹන්ට ැටී ඔඵභ විඳි දුක් කන්දයා නුණින් දකිමින් ිංාය බිඹ ඇතිකයගන්න. සම් ිංාය බිඹ
අපිට ඇති වසේ ධර්භඹ අධර්භඹ ගැන සනොද් නිාභයි. කශයු්ත සනොකශයු්ත ගැන සනොද් නිාභයි.
එසවභනම් කශයාණ මිත්ර ආශ්රඹ සනොරැබීභ, කශයාණ මිත්ර ආශ්රඹ ප්රතික්සේඳ කිරීභ සවේතුසන්භයි අපි සම්
විනාලඹට ැටිර තිසඵන්සන්. බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා සම් මුළු ලානඹභ යා ඳතින්සන්
කශයාණ මිත්ර ආශ්රඹ භතඹ කිඹරා. එසවභ නම් බ නිසයෝධසේ දුක නැති කිරීසම් ගභන යා ඳතින්සන්
කශයාණ මිත්ර ආශ්රඹ භතභයි. එභ නිාභ අඹු දරුන් ්තු සේඳශ රට තඵන විල්ාඹට ඩා ැඩි
විල්ාඹක් කශයාණ මිත්රඹා භතභ තඵන්න. කශයාණ මිත්ර ඇසුරින් සතොය ජීවිතඹ ගැන බිඹ ඇති
කයගන්න.
භික්ෂු මුණගැසීභට එක්තයා ප්රභ භව්භසඹක් ඳැමිණිඹා. එතුභා භග ත් තුන් සදසනක් ඳැමිණ සටිඹා.
ඉන් එක භව්භසඹක් අවුරුදු 65 ක විතය භව්භසඹක්. සම් භව්භඹා ධර්භසේ ගැඹුරු ප්රල්න කිහිඳඹක්භ
විභසුා. ඇ්තටභ භික්ෂු හිතුස නෑ එැනි ගැඹුරු ප්රල්න සභභ කණ්ඩාඹභ අාවි කිඹරා. භික්ෂුට් වරි
තුටක් ඇතිවුණා. ඒ සරාස භික්ෂු එභ ප්රභ භව්භඹසගන් විභසුා සම් සඹෝෘේධ භව්භඹා කවුද
කිඹරා. ඔහු සුදු යභක් කමිඹක් ඇසගන සටිසේ. ප්රභ භව්භඹා කිඹනා සම් සඹෝෘේධ භව්භඹා
භසේ කශයාණ මිත්රඹ කිඹරා. භට ටිකක් සක්න්ති ඹන ැඩක් වුණාභ භභ උඳසද් ගන්සන් සම්
භව්භඹාසගන් කිඹරා. ැඵෑභ කශයාණ මිත්රඹා කිඹන්සන් අඩුභ තයමින් සෝාන් පරඹට ඳ්ව
පිිංතායි. ඉන් ඳවශසකසනකුට ැඵෑ කශයාණ මිත්රසඹක් සන්නට තිසඵන ඉඩකඩ අඩුයි. නමු් ඔහුට්
පුළුන් සවො නයක කිඹරා සදන්න. ධර්භඹ අධර්භඹ කිඹර සදන්න, ැරුේසදන් මුද ගන්න. එභ නිා
තභා දක්ෂසන්න අලයයි තභා සකසයහිභ අනුකම්ඳාසන් ැඵෑභ කශයාණ මිත්රසඹක් සොඹා ගැනීභට
අඳවසුනම් ැඵෑභ කශයාණ මිත්රසඹකුසේ උඳසද් පිළිඳැදීභ ප්රල්නඹක් නම්, තභාට ඩා ධර්භඹ ගරු
කයන පිිංතුන්සේ අාද අනුලානා රඵන්න. තභන්ට ඩා ගුණධර්භලින් උ් සකසනක්භයි තභන්
නිතයභ ආශ්රඹට සතෝයා ගත යු්ස්. එසවභ සකසනක් නැතිනම් තභාට භාන ගුණධර්භ තිසඵන

සකසනක් ආශ්රඹට සතෝයාගන්න. එසවභ සකසනකු නැතිනම් හුදකරා තනි ජී් සන්න කිඹර
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා.

12.තශොරකම සුළුතලන් ෙැකුලට තතශිනද එය පතදන විට
දැන් ස රා  වඹට ඳභණ ඇති. භැටි කුටිසේ ඉදිරිඳ තිසඵන රෑලි ඵිංකුස ාඩිසරා භික්ෂු සම්
ටවන තඵන විට භික්ෂුට ඈතින් ඇසනා අලිසඹක් අතු බිඳින ස ග් ලේදඹක්. අලිඹා අතු බිඳිමින්
කුරුභානම් අල්රන්සන ඇඳිරි ැටුනාට ඳසු ගභට ඹන්න. උසේට දාඹක භව්රුන් පිිංඩඳාත භඩුස දී
කිඹනා ඇසනා ඊසේ යාත්රිසේ භසේ ට්ටක්කා ගා, ඵඩ ඉරිඟු ගා ඉයයි කිඹරා. සභොකද අලිඹා
ඒා විනාල කයරා.
අලිඹා කිඹන තා එඹාසේ ඵර්බාඹ නිාභ සගොඩක් අකුල් සේධ කයගන්නා. සවොයකභට
පුරුදුසච්ච අලිඹා ගැන කතා භවය ගම්භානරදී භික්ෂුට ඇසර තිසඵනා. සවොසයක් ඹම් සේද
ගාක් වානිකයන්න ගාක් සොයකම් කයන්න ැරසුම් කයන්සන් ඒ ආකායඹටභ සඵොසවෝභ සයුම්
උඳරභ ල් අලින් සඹොදා ගන්නා. තභා කයන්සන් සොයකභක්ඹ කිඹන ස්ච්තනා සම් තාට ඳවර
සනා. ඒ තා ඒ වා උඳරභ සඹොදනා. නමු් සම් තා කර්භඹ කර්භපර විල්ාඹ ගැන දන්සන්
නැවැ. කර්භඹ කර්භපර විල්ාඹ සම් තා සනොදන්නා වුනාට අනුනට පීඩාකිරීසම්, සොයකම් කිරීසම්
අකුරසේ විඳාකඹන් අනාගතසේ විඳාක පිණි එභ තාට ක්සනා.
භික්ෂුක් උතුම් භාධි මසඹන් ඳසුන විට සප්රේත අලිඹන් කිහිඳ ආකායඹකින් දුක්විඳිනා දැක තිසඵනා.
සප්රේත තුනසේ සරෝකසේ අභානුකක, ස දනා්භක, කටුක අකුල් විඳාකඹන් අ්විඳින සතක් තභයි
සප්රේත අලිඹා කිඹන්සන්. අලිඹා තභාට තිසඵන ඵර්බාඹ නිා, අකීකරුබාඹ නිා තභ ලක්තිසඹන්
ැසභෝභ ඹට්කය සගනයි ජී්සන්සන්. එභ නිාභ එඹාට සදුන අකුල් ැඩියි. තභාසේ ඳාඩුස
ැරියමින් ජී්න අලින් කැරසේ සටිනා. ඒ ඵ් වන් කයන්න නන. ගම් සනොදින ල් අලින්
භවය කැරෑර ජී්සනා. ඒ අඹ භනුයාඹට බිඹයි. ඒ් ඵහුතයඹක් අලින් ගම්භානරට ැදී
ගාන් විනාල කයනා.
භික්ෂුකට එක්තයා යාත්රිඹකදී උතුම් භාධි මසඹන් ඳසුනවිට විලාර නාන්තයඹක් දර්ලනඹ සනා. සම්
නාන්තයසේ සකොශ ඳැවැඹක් නැවැ. ඔඵ දැකර ඇති සවේන් ගාට කැරඹ ගිනි තැබීසභන් ඳසු දැවීගිඹ
සවේනක ්බාඹ. භික්ෂුට උතුම් භාධි මඹ තුළින් සම් මුළු විලාර නාන්තයඹභ සඳසනන්සන් කිසභ
ගක සකොශඳැවැති සකොශඹක් නැති දැවීගිඹ නාන්තයඹක් සරසන්. සම් සකොශ ඳැවැඹක් නැති දැවීගිඹ
නාන්තයසේ සප්රේත අලි යිංචුක් සටිනා. සම් සප්රේත අලි සවොැැල් දිගු කයමින් විඹලි ග් ඉ කයනා.
කිසභ ගක අනුබ කිරීභට සකොශඹක් නැවැ. කුට අවයක් සනොභැති ැවැරුණු ලරීයඹකි. සභභ සප්රේත
අලි කුගින්සනන් දුක්විඳිනා. ඉසඩෝයඹට දැවීගිඹ නාන්තයසේ ආවායඹක් නැවැ. ජරඹ බික් නැවැ.
භික්ෂු සම් දර්ලනඹ තභාසේ නුනින් රකා ඵැලුා. කුභක්ද සම් සේධසන්සන් කිඹරා. එවිට භික්ෂු
ඳැමිණි නිගභනඹ ඳවත වන් කයනා.
භික්ෂුට සභතනදී දර්ලනඹ සන්සන් සවොඳින් ගවසකොශ තිසඵන ශ්රීක කැරෑක්. නමු් සම් සප්රේත
අලිඹන් සේ අකුල් විඳාකඹ නිා එභ අකුල් විඳාකඹ විඳීභට ඒ සප්රේත අලින්ට සකොශඳාට ග්
සඳසනන්සන් දය ඉඳල් සේ. ඒ අකුරසේ විඳාකඹ. ඵරන්න සඳය භනුය සරෝකසේ තිරින් කුරසේ
අලි ජීවිතර ඉඳදිරා මිනිසුන්සේ ගාන් විනාල කිරීභ නිාභ, තභ ඵරපුළුන්කායකම් සඳන්වීභ නිාභ,
භයණින් භතු සප්රේත සරෝකසේ සප්රේත අලිසඹක් සරා. මුළු සකොශ ඳැවැති කැරඹභ එභ සප්රේත අලිඹාට
සඳසනන්සන් දැවී ගිඹ කැරඹක් සගයි. කුට ආවායඹක් නැවැ. ලරීයඹ ැවැරිරා ඇට භතුසරා. දුක්ත
ජීවිත සප්රේත අලිඹන් ැටිඹට ගතකයනා. ඵරන්න ිංායඹ සකොයිතයම් නම් බිඹකරුද කිඹරා.
භනුයඹන් වැටිඹට ඔඵ අනුන්සේ සේල් සොයකම් කසශෝ එහි විඳාකඹක් වැටිඹට භයණින් භතු ඔඵ
සප්රේත සරෝකඹට ැටුසණෝ සප්රේත සරෝකසේදී ඔඵට සඳනි සඳනී ඔඵ ඉදිරිසේ ආවායඹක් තිසඵනා. ඔඵ
එභ ආවායඹ අනුබ කිරීභට ැයසනවිට එභ ආවායඹ අතුරුදවන් සනා. ආවාය පිරුණු පිඟාන ඔඵට
සඳසනන්සන් හි් පිඟානක් සේ, තුය පිරුණු වීදුරු ඔඵට සඳසනන්සන් හි් වීදුරුක් සගයි. සවොඳින්

ජරඹ තිසඵන දිඹ කඩි්සතන් ඳැන් සඳොදක් සදෝතට ගන්න වදනවිටභ එභ දිඹ කඩි්ත අතුරුදවන්
සනා. අන්තු සදඹ සොයකම් කිරීභ නිාභ එහි විඳාකඹන් වැටිඹට කුගින්සනන් පිඳාසඹන්
ැවැරුණු ලරීයසඹන් සප්රේත සරෝකසේදී දුක්විඳිනා. තිරින් සතක් ඔඵසේ ගාන් විනාලකයන විට
එභ ගා විනාලකයන තිරින් තා ක්කය ගන්නා අනාගත අකුල් දැක ඔඵ අන්තු සදඹ සොයකම්
කිරීභට බිඹ ඇතිකය ගන්න.
ර්තභාන භාජසේ සඵොසවෝභ ප්රඵර ආකායසඹන් සොයකම් සේධසනා. සම් අඹ ස්රුම් ගත යුතුයි
සප්රේත සරෝකඹට තභන් ැටුනාට ඳසු සප්රේත සරෝකසේදී භඟුල් සගදයකට ගිඹ් ඵඩගින්සනයි සගදය
එන්න සන්සන් කිඹරා. අනුන්සේ සේල් අතුරුදවන් කශා සේ ඔඵසේ සේල්ද අතුරුදවන් සනා.
අන්තු සදඹක් සොයකම් කිරීභට ඔඵට සත ක්න විටභ ඒාසේ දරුණු ආදින දැක ිංායබිඹ
ඇතිකයගන්න. ර්තභාන ගිහි භාජඹ තුශ සොයකභ කිඹන කායණසේ ඵයඳතරකභ ගැන සඵොසවෝභ අඩු
රන්සුක් සදන්සන්. එඹ ඒ තයභටභ ාභානය සරා. නමු් සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ
සොයකසභන් ැශකීභ ඉවශභ සල් ඳදඹක් වැටිඹට උඳම්ඳදා භික්ෂු ප්රාතිසභෝක්ෂඹ ශීරඹට ඇතුශ් කය
තිසඵනා. එසේ අන්තු සදඹ සොයකම් කිරීභට එසයහි ප්රාතිසභෝක්ඹට එකතු කයන්සන් සොයකසම්
විඳාකඹන් බුදුයජාණන් වන්සේ නුනින් දැකරාභයි.
බුදුයජාණන් වන්සේ ඹම් විනඹ කායණාක් සේලනා කශා නම්, එභ විනඹ කායණා දුර්ර කයගැනීසභන්
රැසඵන විඳාකඹන් කදා් අඩුක් සන්සන් නැවැ. බුදුයජාණන් වන්සේසේ ඳැනවීම් කදා්
කාරඹට අනු සන් සන්සන් නැවැ. අපි ධර්භසඹන් ඵැවැය ඹනසකොට, අස්ප හිත යට්ටාසගන අමුතු
ආයක්ෂාක් සරසන් විනඹ කායණාන් ලිහිල් කිරීභට ගන්නා ව උ්ාවඹක් භාජසේ තිසඵනා. නමු්
බුදුයජාණන් වන්සේ අතීතසේ ඹම් විනඹ කායණාක් ඳැනවා නම්, එභ විනඹ කායණා දුර්ර
කයගැනීභ තුශ, රැසඵන ආදීනඹ අද් එදාසභන්භයි. විනඹ කායණා ලිහිල් කයග්තාට එහි ආදීනඹන්
නම් ලිහිල් න්සන් නැවැ.

13.තෝකය අවාරාරණයක්මයි ඔබට වාරාරණය ඔබ තුෂමයි
අජා්ත යජතුභා එක්තයා  ඇති යාත්රිඹක තභන්සේ ඇභැති භණ්ඩරඹ කැර විභසීභක් කයනා සම්
ඳාඹාරා තිසඵන සුන්දය යාත්රිසේ භට සුන්දය ධර්භඹක් ඇසීභට ඇ්නම් එඹ විලාර වනඹක් කිඹරා.
ඇභැතිරුන් තභ තභන් ගරු කයන ලා්තෘරුන්සේ නම් කිඹනා. එක ඇභැතියසඹක් කිඹනා
නිඝන්මනාාපු්ත අවල් තැන ැඩ සටිනා අපි එතනට ඹමු කිඹශා. ත ඇභැතියසඹක් කිඹනා
ිංජඹ සඵල්රට්මපු්ත අවල් තැන ැඩසටිනා අපි එතනට ගිසඹෝ සුන්දය ධර්භඹක් අවන්න
පුළුන්ඹ කිඹරා. සම් සරාස සභතන සටිඹ සතරුන් යණගිඹ සකෝභායබච්ච කිඹන ඇභැතියඹා
කිඹනා තභාසේ අම උඹසන් බුදුයජාණන් වන්සේ ප්රමුඛ ඳන්සඹඹක් භව යවතන් වන්සේරා
ැඩසටිනා යජතුභා එතනට ඳැමිණිසඹෝ සම් සුන්දය යාත්රිසේ සුන්දය ධර්භඹක් අවන්න පුළුන්ඹ
කිඹරා.
යජතුභා තභ බිසෝරු පිරිය භග බුදුයජාණන් වන්සේ ඵැවැදකින්න භවා යාත්රිසේ අම නඹට ඹනා.
බුදුයජාණන් වන්සේ අජා්ත යජතුභාට සඵොසවෝභ සුන්දය ධර්භඹක් සේලනා කයනා. ධර්භ සේලනා
අානසේදී අජා්ත යජතුභා බුදුයජාණන් වන්සේට න්දනා කයරා යජභැදුයට නික්සභනා.
අජා්ත යජතුභා බුදුයජාණන් වන්සේ වමුසන්න ඵැවැයට ගිඹ ඳසු බුදුයජාණන් වන්සේ භවයවතන්
වන්සේරාට ප්රකාල කයනා සම් අජා්ත තභන්සේ තා්තා ඝාතනඹ කය සනොතිබුණා නම් ඒ
කිඹන්සන් ආනන්තරිඹ ඳාඳකර්භඹ සදුසකොටසගන සනොතිබුණා නම් සම් ධර්භ භණ්ඩරසේදීභ සෝාන්
පරඹට ඳ්සනා කිඹරා.
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කය දාශ, ඵයඳතර අකුල් ලක්තිභ් කුල් තුළින් ඹටඳ් කයගන්න
ඵැවැඹ කිඹන කායණඹ සභයින් ඳැවැදිලිසනා. ඳාඳකාරී ආශ්රඹ නිාභ ඵර් අකුල් සදුකයග්
අජා්ත යජතුභා ඳසුකාරසේදී ්පුරු ආශ්රඹ නිාභ අප්රභාණ කුල් සදුකය ගන්නා. ඳශමුැනි ධර්භ
ිංඝාඹනා ඳ්න්න පර්ණ යාජය අනුග්රවඹ රඵාසදන්සන් අජා්ත යජතුභා. එදා අජා්ත යජතුභා
එැනි යාජය අනුග්රවඹක් ඳශමුැනි ධර්භ ිංඝාඹනාට සනොදක්න්න ර්තභානසේ ලානසේ අර්ාඹ්
අතුරුදන් සගෝ තිසඵන්න පුළුන්. සම්ා ඵර් කුල් සදුකයග්ත් ඵර් අකුල්ර විඳාකඹන්
භනඹ කයන්න ඒා සවේතුසන්සන් නැවැ.
ර්තභානසේ ඵර් අකුල් අපි විග්රව කයන්සන් සඵොසවෝභ යර විදිවට. ර්තභානසේ පිතෘ ඝාතක
යජසකසනක් සරෝකසේ ජී්සනානම් අපි ඔහුට අනුලානා කයන්සන් ඔඵ ර්තභානසේ කයන
ඵර් කුල් සවේතුසන් එභ අතීත පිතෘ ඝාතක අකුරඹ ඹටඳ්න ඵ ඒ්තුගැන්වීභටයි.
බුදුයජාණන් වන්සේ ඹභක් සේලනා කය තිසඵනා නම් සදඳායක් ඒ ගැන සතන්න අලය නැවැ.
ඒ නිාභ සොයකසම් ඵර් ආදීනඹන් දැකරා බුදුයජාණන් වන්සේ තයඳායාර්කාන්ට සොයකභ
ඳනන්සන්. ඉකු් ලිපිඹක වන් කශ, ගා ඳාළු කයමින් සොයකසම් ඹන තිරින් තා භයණින් භතු
සප්රේත අලිසඹක් උඳත රඵා විඳින දුක්ත සප්රේත අලි ජීවිතඹ කභටවනක් කයසගන ිංාය බිඹ
ඇතිකයගන්න. තිරින් සතක් සොයකසම් ගිහිල්රා එැනි කුරිරු විඳාක භයණින් භතු අ්විඳිනා නම්
කර්භඹ කර්භපර විල්ාඹ වඳුනන භනුය ඔඵ අන්තු සදඹ සොයකම් කසශෝ ඳයසරො ජීවිතසේදී
ඔඵට විඳීභට සදුන ස දනාන් සහිඳ් කය ගන්න. ඒ තුළින් ිංාය බිඹ ඇතිකයගන්න. ඹසභක් ඹභක්
සොයකම් කයන්සන් ධනඹක් තිසඵන සකසනක්සගන්. ධනඹ තිසඵනාඹ කිඹන්සන් පිසනන් ලක්තිභ්
සකසනක්. ඹසභක් සොයකම් කයනාඹ කිඹන්සන්, පිනයි ඔහු සොයකම් කයන්සන්. ඹසභක් පින
සොයකම් කසශෝ ඳ සඵොසවොභ ඵර් සනා.
සරෝකඹ නියතුරුභ ගභන් කයන්සන් දුක සදට. තෘ්aණා නිාභ භනුයඹාසේ ඳිංචඋඳාදන්කන්ධඹ
නියතුරුභ ගිනිගන්නා. සම් ගිනි ගැනීභ නිාභ භාජඹ් ගිනිගන්නා. ඔඵ් සම් සරෝකසේ
ාභාජිතකයින් වුසණෝ ඔඵ් සම් ගින්සනන් පිච්සචනා. ඒ කිඹන්සන් සරෝබ, ේස ල,සභෝව අකුරඹන්
රැ්කයගනීවි. යට ජාතිඹ උසදා වැ නැගු්, කාභඹන් උසදා වැනැගු් සම් ඔඵට ඇසන්සන්

භනුයඹාසේ ඳිංචඋඳාදන්කන්ධඹ ඇවිසරන වැයි. අවිදයා නිා තභනු් ඇවිලී අනුනු් අවුළුන
භනුයඹාසේ සදෝිංකායඹයි.
වැ ස ග් න තයභට අකුරසේ ප්රභාණඹ ස ග්සනා. අකුරඹ ස ග්සනාඹ කිඹන්සන්
තය අඳාඹට පිරි් ඵරඹ ැඳයීසම් ස ගඹ ැඩිසනා. අවිදයා නැභති භඩ සගොසවොරුස එරී කුල්
ිං්කාය නැභති අ්ාරුසන් භසඩන් සගොඩ ඒභට දඟරන සභෝවඵරිත සරෝකසේ ක්රිඹාන්විතඹයි ඔඵ
ඉදිරිසේ සදුසමින් ඳතින්සන්.
සරෝකඹ ඹන දිලාකට ගිඹාසදන්. පිිං් ඔඵ ධර්භ භාර්ගඹට එන්න. සකොයිභ සභොසවොතක් ඔඵ
සරෝකසඹන් ාධායණඹ ඵරාසඳොසයෝතුසන්න එඳා. සරෝකඹ කිඹන්සන් සඵොසවෝභ අාධායණ
තැනක් නිාභයි සදුව් කුභායඹා යජැඳ අලුඹභ සවළුE සකශපිඩක්සේ ඉතරා අාධායණ සරෝකඹට
ාධායණඹ භතුකයදීභට ධර්භ භාර්ගඹට ඳැමිසණන්සන්. 'උඳාදාන ඳච්ඡඹා බසෝ' කිඹන ධර්භතාඹ
ඹටස් පින් කයපු භනුයඹා භයණින් භතු දුගතිඹට ැසටනා නම් ඳ කයපු භනුයඹා සුගතිඹට ඹනා
නම් සභොකක්ද සරෝකසේ ඇති ාධායණ්ඹ. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සුශැඟිල්සල් දැසටමින්
ඳැමිණි යාහුර පුතනුන්ට ැඵෑභ දාඹාද කය දුන්සන් අාධායණ සරෝකසඹන් මිදී ැඵෑභ ාධායණඹ
භතුකයසදන ධර්භ භාර්ගඹක්. කල්ඳ ගණනාක ඳටන් තභා ඳසුඳසන් අසඹෝභඹ ලක්තිඹක් සමින්
ඳැමිණි ඹසලෝධයාට බුදුයජාණන් වන්සේ භතුකය දුන්සන් අාධායණ සරෝකසඹන් මිදී ැඵෑභ
ාධායණඹ භතුකයගන්නා භාර්ගඹයි.

14.අතශෝ! තිරිවන් අපාය
පිිං් ඔසේ දෑ් ඉදිරිසේ ජී්න තිරින් තුන් තය අඳාසේ සකොට් කරුන්. තය අඳාසඹන් එකක්
තභයි තිරින් සරෝකඹ. තිරින් සරෝකඹ ්ඹාට සඵොසවෝභ දුක්සදන ්ාානඹක්. සම් ෑභ තිරින්
සතකුභ සඳය බඹක භනුය ජීවිතඹක් ගතකය සදු කයග් කාඹ, චී, භසනෝ අකුරඹන් සවේතුසන්
තිරින් සරෝකඹට ැටුනු අඹ. භයණ බිඹ, කාභඹ, වයඹ, කුගින්න තිරින් තුන්සේ ජීවිතඹයි. සඳය
භනුයයින් ඉපිද අනුනට දුන් භයණ භිඹ, ජීවිත භිඹ, අනුනසේ ආයු, ර්ණඹ, ැඳඹ, ඵරඹ උදුයාගැනීභ
ැරක්වීභ භගවැරීභ සවේතුසන් අ්ව කර්භ විඳාකඹන්ඹ. ශීරඹක් ආයක්ෂා සනොකිරීසම්, දන් සනොදීසම්,
වභත්රී බුදුගුණ බානාක් සනොැීමසම් විඳාකසේ ්බාඹ තිරින් සරෝකසේ ඉපිද අනුනට අහිමි කශ
සදඹභ තභන්ටද ඒ ආකායසඹන්භ අහිමි එකභ දුක ස්සේ විඳීභට සදුවීභඹ. තිරින් ජීවිතසේaදී සම්
තුන් ඹම් තාකාලික ැඳඹක්, ආල්ාදඹක්, ආවායඹ නිා කාභඹ නිා රැබුද සභොවුන් එඹ බුක්ති
විඳීසම්දීභ එභ ැඳඹ නිා ක් සන්සන්ද ඵයඳතර අකුරඹකි. ිංාරික ලසඹන් දුසක්
ිංර්ධනඹකි. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ තය අඳාසේ දුක දීර්ඝ ඵ සේලනා කය දාසශේ ඉවත
සවේතු නිායි.
භික්ෂු සභහි ටවන් කයන්සන් ඉවත තිරින් සරෝකසේ කාාක් සනොස . ඊට වා් ඳසන්භ සන්
තය අඳාඹටභ අයිති සප්රේත තිරින් සරෝකසේ කාාකි. සප්රේත තිරින් සරෝකඹද ්ඹා අනන්ත දුක්
විඳින ්ාානඹකි. තිරින් තුන් සර ජී් න තුන් භයණින් භතු සප්රේත තුන් සර ඉඳදීභට සවේතු
කිහිඳඹක් භික්ෂු අනුභාන කයයි.
විසලේසඹන් එඹට ඵරඳාන්සන් තභ කණ්ඩාඹභ, රැර සකසයහි ඇති ඡනද යාගඹයි තෘ්ණායි. ඒ නිා
ක්ව උඳාධානඹයි. සදැනි සවේතු තභාට අවාය, කරුණා, ආයක්ෂා දක්න තභ ්ාමිඹා සකසයහි
ඇති ඡන්ද යාගඹයි, තෘ්ණායි. ්ාමිඹා ඹනු තුන් ඇති දැඩි කයන භනුයඹාඹ. කැරසේ ජී්න
තුන් මුල් සවේතු නිා භයණින් භතු සප්රේත තුන් සර සප්රේත සරෝකසේ උඳත රඵන අතය මිනිසුන්
ඇසුසර් ැසඩන තුන් සදැනි සවේතු නිා සප්රේත තුන් සර එභ සරෝකසේ උඳත රඵනු ඇත.
භික්ෂු එක්තයා ආයණයඹක ැඩසටිඹදී එභ ආයණයසේ ඵශලුන් න සදසනක් දාන ලාරා ආශ්රිත ඇති
දැඩිසමින් සටිඹව. දෑ් අන්ධ තුන් කිහිඳසදසනක් ද සම් අතය විඹ. සම් ෑභ ස්ක්භ සටිසේ නාඹක
්ාමීන් වන්සේසේ කරුණා, වභත්රී විඳිමින්ඹ. ඵශලුන් ්රිඹකයන ආවාය සුරබ තිබිණි. වැඵයි
භවය දිනර ඵශලුන්සේ මුත්රා හිත ඳාපිස, ඇතිරිලි සේදීභට සභහිදී සදුවිඹ. සභභ ඵශලුන්සේ සවො
ගතිගුණ ැඩිපුය තිබිණි. ්ාමීන් වන්සේරා වැය සම් තුනට සන් රැකයණඹක් සනොතිබිණි.
සගෞයණීඹ උඳම්ඳදා ්ාමීන් වන්සේරාසේ විනඹ ම්ඵන්ධ ගැටලුද සභහිදී ඇති සනොවුණා සනොස .
දිනක් හිමිදිරි උදෑන ඳවට ඳභණ භික්ෂු තභ කුටිසේ සට දාන ලාරාස ''ත'' කිරීභට දාන ලාරාට
ඳැමිසණනවිට දාන ලාරාස පිටත ආලින්දසේ විකය තිබ තුයකයාභඹ හිත සේසම් තැටිඹ භත
අඩිඹක් ඳභණ උැති අළු ඳැවැති ඵශසරක් සටසගන සටිසේඹ. භික්ෂු මුලින් හිතුස සම් ආයණයසේ
සටින ඵශසරක් කිඹරාඹ. භික්ෂු ජර සේභට කිට්ටුන විට ඵශරා අතුරුදන් විඹ. අතුරුදන් වීභ් භග
සභොහු සප්රේත ඵශසරක් සර භික්ෂු වඳුනාග්තාඹ. සම් සප්රේත ඵශරා කසයක්ද ඹන්න භික්ෂුට අනුභාන
කශ වැකි සතොයතුයක් ඳසු රැබිණි.
සභභ ආයණයසේ ඇති දැඩිසන ඵශලන් න සදනාසේ රැසල් මීට සඳය සඵොසවෝභ සුයතල් ඵශසරක් සට
ඇත. එභ ඵශරා සගෞයණීඹ සරොකු ්ාමීන් වන්සේසේ ඳසුඳ නිතයභ ඳැමිසණන උන්වන්සේසගන්
සනොභද කරුණා රද සතකි. සම් ඵශරා මීට සඳය මිඹසගෝ තිබිණි. සම් ඵශරා මිඹගිඹ අ්ාාස
නාඹක ්ාමීන් වන්සේසේ ් කරුණා නිාභ උන්වන්සේසේ සනතට කදුළු භතු කිරීභට භ්වී
ඇත. ඳසු ඵශරා සගෞයණීඹ ආකායඹට ශදභා තිබිණි. භික්ෂු අනුභාන කයන්සන් එභ මිඹ ගිඹ ඵශරා
තභ ්ාමිඹා, රැශ, ්ාානඹ සකසයහි ඇතිකයග් ඡන්ද යාගඹ තෘ්ණා නිා එභ ්ාානඹභ උඳාදානඹ
කය සගන සප්රේත ඵශසරක් සර උඳත රඵන්නට ඇතිඵයි. සම් සප්රේත ඵශරා කවුරු් ඇසන්

සනොදැක්කාට සම් සභොසවොස්ද එභ ආයණයසේ සම්ඹ භත තිසඵන ආවාය ඉ කයමින් ජී්න
අසනක් ඵශලන් භග ගැසසමින් අතීතසේදී සේභ නාඹක ්ාමීන් වන්සේ ශඟ දැසටමින් සටිනු
ඇත. එසව් එඹ දකින සකසනක් නැත. ඹම් දිනඹක සගෞයණීඹ ්ාමීන් වන්සේ භාධි මඹ ඩා
සනොසඳසනන සරෝකඹ ප්රඥාා ඇසන් දුටුසෝ ජීවිතසේ කිසභ දිනඹක තිරින් සතකුට සරන්ගතු
සනොනු ඇත. භන්ද එභ සරන්ගතු ඵ භතුබඹක එභ තිරින් තුනට සප්රේත සරෝකඹට ැටීභට ඳාය
සඳන්න නිාඹ. එභ අයණ තුන් තභ ්ාමීඹා සකසයහි තිසඵන ඡන්දයාගඹ නිා තභ ්ාමිඹා ව
්ාානසේ ගසේභ සප්රේත සතකු ඉඳසදනු ඇත.
ඉවත ඵශරා සේභ නාසී ැඩ සටින විට සප්රේත ඵල්රන්, මීවයකුන්, මුන්, ළිකුකුශන්, ගම් කුකුශන්
භික්ෂුට දර්ලනඹවී ඇත. ඉවත තුන් අතරින් අනුස දනීඹ සප්රේත සතකු ගැන ටවනක් පිිං් ඔඵට
ඉවත කරුණු නාා කයගැනීභ දවා තඵමි. සම් සප්රේතතා භික්ෂුට දර්ලනඹ ව අතිලඹ දුක්ත ජීවිතඹක්
ගතකයන සප්රේත අලිසඹකි. භික්ෂු රුහුණු පුයයසේ කැරෑඵද ආයණයඹක ැඩසටින විට යාත්රී භාධි මඹන්
ඳසුසේදී සභභ ආයණයසේ විලාර ගල් ඳර්තඹ ඹට පිහිටි බුදුභැදුය ඉදිරිසඹන් සභභ සප්රේත අලිඹා
සඵොසවෝභ සමින් ගු්පත, අර ්බාසඹන් ගභන් කයනා භික්ෂුට දර්ලනඹ විඹ. සභභ සප්රේත අලිඹා
කල ඳැවැති භානය අලින්ට ඩා උසන් අඩු ඳශල් ්බාඹක් ගන්නා අලිසඹකුසේ ්රඳඹට භාන
රඳඹකි. සභසේ සප්රේත අලිඹා විනාඩි සදකක් ඳභණ ඉදිරිඹට ගභන් කයමින් සනොසඳනී ගිසේඹ. සම් සේධි මඹ
සභතනින් නිභාවිඹ. නැත තිඹකට ඳභණ ඳසු යාත්රීසේ භික්ෂු භාධි මසඹන් ඳසුන විට භික්ෂුට
සභැනි දර්ලනඹක් දක්නට රැබිණි. සභභ ආයණයසේ ජරඹ පිරී තිසඵන නිතය ල්අලින් ්නානඹ කයන
ැක් තිසේ. සභභ ැස ල් අලි සදසදසනක් සවො වැටිඹට තුටුසමින් තුය විදිමින් ්නානඹ
කයමින් සටිඹව. ඉවත ජීභාන අලි සදසදනා ජරසේ තුටුසමින් සටින සභොසවොස් සඳය දවන් කර
සප්රේත අලිඹාද විවායඹ ඳැ්සතන් සමින් සමින් ඳැමිණ ජීභාන අලි සදසදනා ජර ක්රීඩා කයන ැට
ඵැ්සේඹ. ගු්පත ්බාසඹන් ඳැමිණි සප්රේත අලිඹා වැඩරුසන් භික්ෂු ඳැවැදිලි සප්රේත අලිඹා වඳුනා
ග්ස්ඹ. සප්රේත අලිඹා ැට ඵැ්සේ ජීභාන අලින් සදසදනාසේ තුටුසමින් ජරසේ ්නානඹ
කිරීභටඹ. එසව් අබාගයඹකි කර්භසේ විඳාකදීභ ඒ සභොසවොස් ඇයිණණි. සප්රේත අලිඹා ැට ඵැ
ජරසේ සඳයළීභට නිදාගැනීභට, උ්ව කයන විටභ එඹ ැරකිණි. සප්රේත අලිඹා ජරසේ සටසගනඹ. සප්රේත
අලිඹා භව් ස දනාකින් භනඹ කිරීභට ඳටන් ග්ස්ඹ. සභොහු භනඹ කයන්සන් දැඩි ස දනාකින්,
අඳවසු තාඹකින්ඹ. කු වකුරමින් භව් ස දනාකින් භනඹ කයයි. භනඹ කල ඳැවැතිඹ, වරිඹට
තුය පීල්රකින් ජරඹ ැක්සකසයන සේ දැඩි සර භනඹ කයයි. කල ඳැවැති භනඹ භික්ෂු
වඳුනාග්ස් සල් භනඹ සරයි. දැඩි අඳවසුකින් සල් භනඹ කශ සප්රේත අලිඹා දිඹ නෑභට ානා
සනොභැති ැසන් සගොඩට සමින් සමින් ස දනාසන් ඳැමිණ සනොසඳනී ගිසේඹ. සම් සේධි මදාභඹ
සප්රේත අලිඹාසේ දින චර්ඹා විඹ යුතුඹ. සඳය කයන රද කර්භඹක් නිා සභභ සප්රේත අලිඹාට භවයවිට
කල්ඳ ගණනාක් සභොසරසන් තභා කැභති සදඹක් ්ඳර් කිරීභට ඹැසම්දී සම් ආකායසඹන් සල් භනඹ
සගෝ ලරීයඹ ස දනාට ඳ් එභ ආ්ාදඹ රැබීසම් වැකිඹා අකුල් කර්භ ඵරඹ නිා අහිමිවීඹෑයි
භික්ෂු අනුභාන කයයි. ඉවත අ්ාාස දීද සප්රේත අලිඹා සඵොසවෝභ කැභ්සතන් ැට ඵැ්සේ ජීභාන
ල් අලි සදසදනා ැ ජරසේ තුටුන තුට තභන්ද විදීභටඹ. එසව් එඹ සේදාචකඹක් විඹ.
අපි ඵරමු අනුභාන ලසඹන් සභොන සේ අකුරඹක් සම් තා අතින් සන්න ඇතිද කිඹරා. ඊට සඳය සම්
සප්රේත අලිඹා කවුරුන්ද කිඹර සවොඹර ඵරමු. සම් ආයණයඹ නියතය ල් අලින් ගැසන ්ාානඹක්.
සභහි එක අලිසඹක් ඉදර තිසඵනා සඵොසවෝභ කාරඹක් නාඹක වාමුදුරුන්ට සඵොසවෝභ කීකරු
සගදයක හුයතරඹට වදන ඵල්සරක් ඹම්සේ තභ ්ාමිඹාට කීකරුද ්ාමිඹාසේ අණ පිළිඳදීද එඹට
භාන ආකායසඹන් සභභ ල් අලිඹා නාඹක ්ාමීන් වන්සේට කීකරු සට ඇත. සභභ කීකරු බාඹ
ඇතිකයසගන ඇ්ස් ල් අලිඹා ්රිඹකයන ය් ආවාය දීභ නිාඹ. සභසේ සටින අතය තුය භික්ෂු අා
තිබු ඳරිදි අර න රැවැඵකදී එභ ල් අලිඹා අ්ැයදීභකින් සදුව සඩි ප්රවායඹකින් මිඹසගෝ ඇත.
අලිඹා මිඹඹන සභොසවොස් රැසරන් ව තභ ර්ගඹාසගන් මිදී සටි සභභ ල් අලිඹාට නාඹක ් ාමීන්
වන්සේ් සභභ ආයණයඹ් වැය සන කුභක් සහිසයිද තභ රැසරනු් කැරෑසනු් මිදිරා තභා්
ආයණයසේ ාභාජිතකසඹක් සර ජී් ව සභභ අලිඹාට භැසයන සභොසවොස් ්ාානඹ ව නාඹක
්ාමීන් වන්සේ ගැන ඇතිව ඡන්ද යාගඹ තෘ්ණා නිා එහිභ සප්රේත අලිසඹක් සර උඳත රඵන්නට

ඇතැයි භික්ෂු අනුභාන කයයි. දැන් සම් සප්රේත අලිඹා මිඹඹාභට සඳය ල් අලිසඹකු සර වැසුරුණ
ආකායසඹන්භ සප්රේත අලිසඹකු සර ආයණයඹ භමිසේ නියතුරුභ ගැසසමින් තභ සප්රේත ජීවිතඹ
ගතකයනු ඇත.
සඳය ල් අලිසඹක් සර ජී්වීසම්දී භික්ෂුන්සේ ඳරිවයණඹ දවා ැ ජරඹ සඵොයකිරීභ, අඳවිත්ර කිරීභ,
උඳාක උඳාසකාන්ට ජරඹ ඳරිවයණඹ ැරක්වීභ, බිඹ ගැන්වීභ ැනි සවේතන් නිා සභභ කර්භ
විඳාකඹ විදීභට සදුවා විඹ වැකිඹ. භන්ද සම් ල් අලිඹා නිා බිඹට ඳ්ව පිිං් න්දනාකරුන්
සඵොසවෝ විඹ වැකිඹ.
සදැනි ඵරමු සප්රේත අලිඹා විඳින දැඩිභ කර්භ විඳාකඹ සල් භන දැමීභ ගැන. සභඹ ාභානය සල්
භනඹක් සනොස . සගොජ සගොජ ගාමින් දභන සල් භනඹකි. සභැනි කර්භ විඳාකඹක් විඳීභට සවේතුව
කායණඹ ලසඹන් භික්ෂු අනුභාන කයන්සන් ාිංක ක සේල් සම් ල් අලිඹා කෑභඹ. භික්ෂු සභයින්
අදව් කයනුසේ ආයණයඹ භමිසේ ඇති ගව සකොශ සනොසයි. ඳාලි ාකය ප්රකාල කය දාඹකයින් භව්
ේධාසන් භවා ිංඝය්නඹට පුජා කයන රද දානඹයි. සම් ල් අලිඹා කාරඹක් නාඹක ්ාමීන්
වන්සේ ඇතුළු පිිං් ගිහි කැඳකරුන්සේ සුයතරා සමින් ආයණයසේ ැඩ සටින ිංඝඹා උසදා
පජාකශ ආවායඹන්සගන් දිනඳතා නියතුරුභ ිංග්රව රැබ සතකි. ඉවත කාරඹ තුශ ිංඝය්නඹ උසදා
දාඹකයින් පජාකශ ආවායඳාන සකොසතක් සභභ තාට සදන්නට ඇතිද? ්ාමීන් වන්සේරාසේ දානඹට
තිසඵන ඳශතුරු, කැවිලි, සම් තාට ආවායඹට දීභ නිා ිංඝය්නඹට ඒා ැශදීසම් අ්ාා
අහිමිසන්නට ඇතිද?
ිංඝය්නඹ ඹනු සභසරො උතුම්භ පිරියි. එක්තයා අ්ාාක සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ
සේලණා කයන්සන් බුදුයජාණන් වන්සේ අයමුණුකය කයන පුජාට ඩා භවා ිංඝය්නඹ අයමුණුකය
සගන කයන පුජා භව්පර භවානිලිංල අ්න ඵයි. ඒ නිා සගෝතමිඹ සම් චීයඹ භවා ිංඝය්නඹ
අයමුණු කයසගනභ පුජා කයගන්නඹ කිඹරා භවා ප්රජාඳතී කිරි භෑණිඹන්ට භවා ිංඝය්නසේ ඵර
කදම්ඵඹ ගැන සිංවනාද කයනා. භවා ිංඝය්නඹ ඹනු සම් ජාති, ජයා, යධි ම, භයණ ලින් ගවන සම්
සරෝකසඹන් එසතයව පිරික්භඹ. සනොඑසේනම් එභ භාර්ගසේ ජඹග්රවණඹ කයා ගභන් කයන පිරික්භඹ.
උන්වන්සේරා සරෝකධාතුභ අනිතයසේ ස ගසඹන් සයුම්කය ප්රඥාාසන් තභ සදෝතට ග් පිරික්භඹ.
සම් ඳමවි ධාතු අනිතයසේ ස ගසඹන් සයුම් කය අසඹෝභඹ ඳමවි ධාතුට අභිසඹෝග කශ පිරික් භඹ.
එන් භවා ඵරාසඳොසයෝතුකින් ඳරිපර්ණ ිංඝය්නඹ අයමුණු සකොට ඉභව් ේධාසන් යුතු ඳාලි
ාකය ප්රකාල කයමින් ාිංක ක ලසඹන් පුජා කයන ආවායඳාන භවා ිංඝය්නසේ අලයතා
පුයාගැනීභට සඳයාතු තිරින් තුනට ආවායඹට දීභ එභ අහිිංක තුනට කයන අාධායණඹක් නා
නිැකඹ.
සභහිදී ඔඵට සභැනි ප්රල්නඹක් භතුවීභට ඉඩ ඇත. තභා කන්සන් ාිංක ක සදඹක් ඵ ල් අලිඹාට
සච්තනාක් සනොභැති නිා අකුරඹක් න්සන් සකසේද කිඹර. එඹ සභසේ අඳ ස්රුම් ගත යුතුඹ.
අලිඹා දාන ලාරා ඉදිරිඹට එන්සන් දානඹට ිංඥාා සදන සගඩිසේ වැට. එභ තා එන්සන් "වාමුදුරුසෝ
ශදන සේල් භට් සදන්න" කිඹන සච්තනා එභ තා තුශ ඇති නිාඹ. සභහිදී කර්භඹ කර්භපරඹ
ැටහීභක් සනොභැති තිරින් තා අයණසඹකි. එභ අහිිංක තුන් එභ අයණබාසඹන් මුදාලීභට අඳ
දක්ෂ විඹ යුතුඹ. අපි අදක්ෂ වුසවෝ අයණ තුන් ය අනන්ත දුක්රට මුහුණ සදනු ඇත. එසේ නම්
අඳ ඔවුනට දක්ා ඇ්ස් කරුණාස නාභසඹන් අකාරුණික ඵකි. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ
ඳාරිස්රයයිඹ නසේදී ඳාරිසරයයිඹ ඇතාසගන් උඳ්ාානඹක් රඵා එභ ඇතාට සුගතිඹකට ඹැභට
අ්ාා රා ැඵෑභ ් කරුණා දැක්වා මි ඇතාට ආවායඳාන රඵාදී උඳ්ාානඹ කිරීභට
සගෝ එභ තාට දුගතිඹට ඹැභට කරුණු කායණා ක්කය දුන්සන් නැත. ැඵෑභ ් කරුණා
කුභක්ද ඹන්න සඵොසවෝභ නියවුල් සරෝකඹාට ආදර්ලසඹන් සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සඳන්ා
දාරව. සභභ ආදර්ලඹ ඩා්භ ටින්සන් නින් භඟ ඩනා පිිංතුන්ටභඹ. එසේ සනොවුණසවෝ ය
කර අකුල් නිා දන් සනොදීභ, ශීරඹක් ආයක්ෂා සනොකිරීභ, වභත්රිඹ සනොැීමභ ැනි එභ අකුල් නිා

තය අඳාඹට ැටුණු තුන් නිා ඔඵ ඔසේ තය අඳාසඹන් මිදීභට ඇති අ්ාා අහිමිකය ගන්නා
ඇත.
සභහිදී විසලේසඹන් ගිහි පිිංතුන්ට අධායණඹ කයන්සන් පිිං් ඔඵ අයණ තුනට දක්න කරුණා
වභත්රිඹ දක්න්න එඳාඹ කිඹර සනොස . අයණ තුනට ආවායඳාන රුකයණඹ ැරසීභ පිිං ැසඩන
තභා තුශ වභත්රිඹ ැසඩන ක්රිඹාක්. එසව් සභභ තුන් ඔඵ ඔසේ කයසනොගන්න. ඔසේ දු පුතා
කයසනොගන්න. ඔසේ නිදන කාභයසේ, ාරසේ, ඔසඩොක්කුස සුයතරා කයසනොගන්න. සභැනි ඵැදීම්
සවේතුසන් එභ තුන් මිඹඹාභට ඳසු සප්රේත තුන් සර ඔසේ නිදන කාභයඹ, නි, ඔසඩොක්කු
උඳාදානඹකයසගන නැත ඉඳසදනු ඇත. සම් න විට් ඔඵ සීභා ඉක්භා සුයතරඹට ැදු තුන් මිඹ
සගෝ සප්රේත තුන් සර ඔඵසේ නිසේ වැසසයනා ඇත. ඹනසේ නිදනා ඇත. ඔසඩොක්කුස
නිදනා ඇත. ඔසේ කෑභ සම්සේ ආවාය දි ගානා ඇත. එසව් ඔඵ සම් කිසක් සනොදනී සනොදකී.
භන්ද ඔඵ දකින්සන් දෑසන් සඳසනන සරෝකඹ ඳභණක් නිාඹ. ඉවත සප්රේත අලිඹා විඳින දුක ත්
සතකුට සනොදීභට අපි ගඵරාගතයුතු සමු. ඔඵ සභසවභ සතන්න සරෝකසේ ආගම් තිසඵනා ඒා
අදවන පිරි් ඹාඥාාකයමින් තුටු සතින් අහිිංක තුන් ආගමික පුජා උසදා භ් දවා, සුඵ කටයුතු
දවා භයණා. ඒ අඹ ඹාඥාාකයමින්, තුටුසතින් එභ තුන් භැරුාඹ කිඹරා ඔවුනට පුළුන්ද එභ
ප්රණඝාත අකුරසඹන් මිසදන්න. එහි කර්භ විඳාකඹන්සගන් මිසදන්න. සනොදන්නා කභ කර්භ
විඳාකඹන්සගන් මිදීභට සවේතුක් සනොස . සනොදන්නා කභ ඹනු අවිදයායි. අවිදයාස අාන පරඹ
සලෝක, ඳරිසේ, දුඛය, සදෝභන්ඹන්භඹ. කවුරුන් වුද දුගතිඹක උඳත රැබ විට තභා කයා ඇදී එන්සන්
කයන රද අකුල් විඳාකඹන්ටභ ඵ අඳ සහිතඵාගත යුතුඹ. ඉවත සප්රේත අලිඹා ද එහි ජීභාන
ිංසක්තඹකි.

15.අෙශැරීමක ශරම්භය වශ අල්ාගැනීමක අලවානය (දඹරන් තදවියා 1 )
භික්ෂු සඵොසවෝභ කරයාණ මිත්රබාසඹන් ඇසුරු කයන ්ාමීන්වන්සේ නභකසේ සවෝදය
්ාමීන්වන්සේ නභක් තරුණ ඹසේ ඳැවිදිසරා ඉතා සල්් ඳැවිදි ජීවිතඹක් ගතකයමින් ැඩ සටිඹා.
උන්වන්සේ ඳසුගිඹ ය වතයක ඳභණ කාරඹ තුශදී ැඩ සටිසේ දකුණු ඳශාස් හුදකරා කුඩා
ආයණයඹක. භික්ෂුට කදාක් උන්වන්සේ මුණගැහිර නැවැ. උන්වන්සේ තුන්ස ය් ඳාත්රඹ්
ඳභණක්භයි දැරුස . භික්ෂුට යක් දැනගන්න රැබුණා උන්වන්සේ එක් අනඹක් ඳභණයි ඳාවිච්චි
කයන්සන් ඒ එකභ අනඹ ඇසගන ඳැන් ඳවසුසරා, ඒ අනඹ ස රාසගන තභයි නැත ඳරිවයණඹ
කයන්සන් කිඹරා.
උන්වන්සේ සදැනි අනඹක් සවෝ නානකඩඹක් ඳාවිච්චි කයන්සන් නැවැ. සභභ පිිං්
්ාමීන්වන්සේසේ අතවැරීභ උන්වන්සේ යකින ධුතාිංගඹක් ලසඹනුයි උන්වන්සේ අර්ා
දක්න්සන්. සම් අතවැරීභ භික්ෂු විස චනඹ කයන්සන් නැවැ. ඳන්සන් නැවැ. සභොකද ඹම්
්ාමීන්වන්සේ නභක් සීභා ඉක්භරා අතයලයභ සදඹ හි්කයන්න, අතවරින්න ඹනානම් එසවභ
කශයුතුයි සතනා නම් ඒ ගැන සදයක් සතා ඵැලිඹ යුතුයි. එසේ සනොභැති නම් ගුරුයසඹකුසගන්
කරයාණ මිත්රසඹකුසගන් ගුරුවරුකම් ගත යුතුයි. ධුතාිංගඹක් රැකීසම්දී අපි දන්නා එඹ ධුතාිංගඹක් ඵට
ඳ්සන්සන් එහි ්බාඹ තභා ඳභණක් දැනගැනීසභන් ඳභණඹ කිඹරා. භික්ෂුන් වන්සේසේ
තුන්සවුයට නානකඩඹ අයිතිසනොවුණ් පිිං් ්ාමීන්වන්සේ නභකට නානකඩඹ් අතවැරීභට
සසතනා නම් එඹ අතවැරීභට ඩා අල්රා ගැනීභක්. කුභක් අල්රා ගැනීභක්ද? „භභ‟, „භසේ ශීරඹ‟,
„භසේ අතවැරීභ‟…. ් ආයාධනා සදු සේදී නානකඩඹක් විනඹානුකර භික්ෂුකසේ ඳරිවයණඹට
රැසඵනා.
ඉතා කුඩා නානකඩඹ අතවැයරා විලාර සදඹක් අල්රා ගන්නා. සම්ා තභන් ඹම් ඹම් තැන්ර නාතැන්
ගන්නා සයුම් සකසර් ධර්භඹන්. සභඹ ටවන් කයන භික්ෂුද වැභදාභ් තුන් සවුයට අභතය
නානකඩඹක් ඳාවිච්චි කයනා. කුඩා සදඹක් අතවැරීසම් ස ලසඹන් එන භවාසදඹක් අල්රාගැනීසම්
්බාඹ සභභ සේධීන්සගන් අපි අසඵෝධ කයගත යුතුයි.
ඉවතින් වන් කශ භික්ෂුසේ අදවයි. නමු් එභ පිිං් භික්ෂුසේ අදව මීට ඩා සන් සන්න
පුලුන්. උන්වන්සේට සගෞය කයමිනුයි ඳවත ටවන තඵන්සන්.
සභතැනදී භික්ෂු කීභට උ්ාව දයන්සන් නානකඩඹ අතවැරීභ ගැන සනොස . එැනි අතවැරීභක් කිරීභට
වධර්ඹක්, වීර්ඹඹක්, කැඳකිරීභක් කිරීභට වැකිඹා ඇති, ඉතා සවොඳින් ශීරඹ ආයක්ෂාකයග් සම් පිිං්
තරුණ ්ාමීන්වන්සේ, ඔඹ අතවැරීභ්, රැකග් ශීරඹ් තණ්වා, භාන්නඹ දෘ්ටීන්ට ඹට්
ක්රිඹා්භක සනොකශානම් එහි ටිනාකභ ගැනයි. තභා තුශ අධි ම්මානසඹන් සගොඩනගාග් ශීරසේ
ලක්තිඹ, දියාඹන නානකඩඹ සභන්භ ඒ නානකඩඹ දටා ගන්නා ලරීයසේ අනිතයබාඹ්, නානකඩඹ්
අතවරින්නඹෑයි අණකයන සස් අනිතයඵ් දුටුානම් නැත සර් නානකඩඹක් දටාගැනීභට
අලය සනොන ්බාඹකට ඹාභට පුළුන්කභ තිබුණා විඹ වැකියි.
සම් „භභ‟ කිඹන ද්ටිඹ නිා වටගන්නා භාන්නසේ අහිිංක ්බාඹන්ඹ. ඵඵාහිය සකනකුට
වඳුනාගැනීභට සනොවැකි තයභට සම් ධර්භතාඹන් සයුම්ඹ. නිවීසම් අයමුණ ජඹගැනීභ උසදා ඔඵ තුශ
සභෝදුන තරුණ ජඹ පිිං් ඔඵරාසේ ිංාරික පුරුදුඹ. සම් සුන්දය භනුය ජීවිතඹ රැබුස ම්භා
ම්බුදු ලානඹ පිරිනීවීඹාභට සඳයාතු සම් ජීවිතසේදීභ අභ ලසඹන් තය අඳාසඹන් මිදී නින්
භාර්ගඹට අතීර්ණවීභ වාභඹ. සභඹ ඔඵට රැසඵන අාන අ්ාා වීභටද පුළුන. එසවයින්
නිවීසම් භග උසදා ඔසේ තරුණ ජඹ සඹදිඹ යු්ස් භාය ඵරස ගඹන්සේ ග්රවණසඹන් මිසදමින්ඹ.
කශයාණමිත්ර ආශ්රඹ භගින්භඹ.

සභසේ හුදකරා ැඩසටි ්ාමීන්වන්සේ තභ කුඩා ආයණයසේ ැඩසටිඹදී දිනක් යාත්රී ඹනඹ කය
ැතපී හිමිදිරිසේ අදින විට ඹනසේ අතුයා තිබ සකොට්ටඹ ඹටට ධාතන් වන්සේරා කීඳනභක් ැඩභ
කය තිබුණි. සම් ධාතන් වන්සේරා ැඩභ කිරීභ නිා සභභ ්ාමීන් වන්සේට තභ කුඩා ආයණයසේ
එභ ධාතන් වන්සේරා නිධන් කය වචතයඹ යජාඹාණන් වන්සේ නභක් ඉදිකිරීභට සත ඳවශවිඹ.
දාඹක පිරිද ඊට සඵොසවෝභ ේධාසන් ඉදිරිඳ් විඹ. පිිං් ්ාමීන්වන්සේසේ ැතසඳන සකොට්ටඹ
ඹටට ධාතන් වන්සේරා ැඩභකිරීභ නිා දාඹකයින් තුශ ්ාමීන් වන්සේට සගෞයඹ ැඩිවිඹ.
ආයණය පිහිටි න භැද ගල් කුශ භතට සඵොසවෝභ භවන්සසඹන් ගල්, ැලි සගනැවි් සගොඩ ගා තිබුණි.
වචතයසේ ැඩකටයුතු ඳවසුකය ගැනීභ පිණි ්ාමීන් වන්සේ ඳවසුසන් ම්ඵන්ධ කය ගැනීභ
වා ව ඉදිකිරීම් කටයුතු ම්ඵන්ධීකයණඹ කය ගැනීභ වා දාඹක පිරි විසන් සලියුරර්
දුයකානඹක්ද පජාකයන රදි. නානකඩඹ් අ්වැය දභා සටි පිිං් ්ාමීන්වන්සේ සම් සඹල්ර
අකභැ්සතන් පිළිග්ව. තරුණ ්ාමීන්සේද ගල් ැලි කය භත අදිමින් සඵොසවෝභ සසව
භවන්සසඹන් කටයුතු කශව. හුදකරා ්රිඹකශ, ධුතාිංග ැඩු ්ාමීන් වන්සේසේ සම් සන
අවම්ඵඹක් සනොස . භන්දභායඹා අපි එඹාසේ දැරට වසුකයගැනීභ දවා එඹාසේ නාතැන්ඳරල්ර
ශීරඹ, භාධි මඹ ැනි ඔටුනු ඳශාසගන න්ාසගන සටින්සන් සුදුසු ස රාස දී සගොදුරු කයගැනීභටඹ.
ගුරු ඇසුයකින් සතොය නින් භග ැීමභ භායඹාට කයන ආශිර්ාදඹක්භඹ. අපි සය ැඩිඹ යු්ස්
නියතුරුභ ශීරඹ, භාධි මඹ නාතැන්ඳරර සනොනැතී ඒා නිා දාඹක පිරි්ලින් රැසඵන ධනා්භක
ප්රතිචාය අතවරිමින් සඹල්රභ කභටවනක් කයසගන ප්රඥාා සදට ගභනාන්තඹට ඹාභටඹ.
වචතයසේ ැඩකටයුතුරට පිිං් ්ාමීන්වන්සේ දුයකානඹ බාවිතාකිරීභ නිා එහි ඵැටරිඹ
ආසයෝඳණඹ කයගැනීභට සදුවිඹ. ආයණයඹට විදුලි ඵරඹ සනොතිබිණි. උන්වන්සේ ැඩ සටිසේ
රන්තෑරුම් එළිසඹනි. දුයකානසේ ඵැටරි „චාඡ්‟කය ගැනීභට ආයණය අරභ පිහිටි නිට ට ැඩභ
කිරීභට උන්වන්සේට සදුවිඹ. එක්තයා දිනඹක අදාශ නිසේ සට ඵැටරිඹ ආසයෝඳණඹ කයසගන තභ
කුටිඹට ඩින විට  6ට ඳභණ කැරෑ භාර්ගසේ අතයභග ්ාානඹකදී උන්වන්සේට ල් අලිසඹක්
ඳවයදී තිබිණි. එඹ ඉතා දැඩි දරුණු ඳවයදීභකි. ඳවයදීසභන් උන්වන්සේ අඳ් වුණා. ඒ ඵ දාඹක පිරි
දැනග්ස් ඳසුදා උදෑන 9.00 ට ඳභණඹ. ගම්භානඹකට ඇතුළුන්නට සගෝ ගම්ැසඹන්සේ පීඩාට
රක් ඳරාඹමින් සටිඹදී ්ාමීන්වන්සේ මුණගැසුනු, විඹරුැටී සටි අලිඹා විසන් එසතක් මුළු රැඹක්
පුයාභ දැඩිසර ඳවයදීභට රක්කය තිබ සේවඹ කැරසේ ගල් කුරක් ඳාමුර තිබිණි. ඒ ශ්රී සේවඹ දැඩිසර
කුඩුවී තැලී නයක්වී තිබිණි. සේවඹ එක් දිනක් සවෝ තඵාගැනීභට සනොවැකි නිා එදිනභ  එභ කුඩා
ආයණයඹ භමිසේදීභ අදාවනඹ කය තිබිණි.
උන්වන්සේ අඳ්වීභට දින කිහිඳඹකට සඳය සසව භවන්ස වී වචතයඹ කර්භාන්තඹට ඇේද ැලි,
කලුගල් ඒ ඒ තැන්ර නිසොල්භන් තිබිණි. ශ්රී සේවඹ දැවී ා තරඹට එකතු වු අළු, දුවිලි එභ ැලි
සගොඩටභ නැත එකතු විඹ. ල්අලි ප්රවායසේදී උන්වන්සේසේ ලරීයසඹන් ගරාගිඹ රුධි මයඹ ඳට එකතු
වී ඳසේභ සකොටක් ඵට ඳ්විඹ. සලියුරර් දුයකානඹ අලිඳාදඹට ඳෑගී කුඩුඳට්ටම් වී ඳසේභ සකොටක්
ඵට එකතු විඹ. ශ්රී සේවඹ දැවී ඉතිරි ව බ්භාසලේ ඳාත්රසේ ඵවා භව සඳොශස තැන්ඳ් විඹ. සම්
සඹල්ර සද තිසඹන්, සහිසඹන් ඵරන විට අපි දකින්නසන් රඳසේ අනිතයබාඹයි. අනිතයබාසේ
ස ගඹයි.
ඉවතින් භික්ෂු ටවන් කශ සතොයතුරු සඹල්රභ භික්ෂු දෑසන් සනොදුටුණී නමු් කශයණමිත්ර ්ාමීන්
වන්සේ එභ ආදාවනඹට ැඩභ කය ඳැමිණි ඳසු උන්වන්සේසගන් දැනග් සේධීන් භග ගරඳා කශ
ටවනකි. සම් පිිං් ්ාමීන් වන්සේ අඳ්වීසභන් ඳසු උන්වන්සේ අඳ් වු ස දනා්භක
්බාඹ රකා නිතිඳතා පිිං අනුසභෝදන් කිරීම් සදුවිඹ. උන්වන්සේ සනුසන් දාන භාන පිිංකම්
සදුවිඹ.
අඳ්වීභ සදු වී වරිඹටභ දින වතකින් යාත්රිසේ භික්ෂුක් භාධි මසඹන් ඳසුසන විට අඩි 10 ඳභණ උැති
භවා ේධන්ත ලරීයඹක් ඇති මිනි් රුක් දර්ලනඹ විඹ. සම් සප්රේත මිනිාසේ ලරීයසේ උඩුකඹට ඇඳුභක්

සනොතිබිණි. සභොහු සප්රේත සරෝකසේ උඳත රද සප්රේත සරෝකඹ අභිඵාගිඹ „භසවේලාකය‟ සප්රේත උඳතකි. සම්
භසවේලාඛයඵ නිා සභොහුට අසනක් සප්රේතයින් අභිඵා ඹන විලාර ලරීයඹක්, සඳෞරු්ඹක් රැබී
තිබිණි. සභොහුට තිබුසණ් කළු ඳැවැති ලරීයඹකි. සම් අපරු සප්රේත ේධන්තඹාසේ දෑ් සදකින් සුදු ඳැවැති
දී්පතිභ් ආසරෝක සදකක් විහිසදමින් තිබිණ. සභොහු දර්ලනඹ වී විනාඩි සදකකින් ඳභණ සනොසඳනී
ගිසේඹ. සප්රේතඹාසේ භසවේලාඛය ේධන්ත සඳනුභ්, දෑ් ලින් ආසරෝකඹ විහිසදන ්බාඹ් නිා
භික්ෂු තුශ, සම් අලිඹා ඳවයදීසභන් අඳ්ව ්ාමීන්වන්සේසේ නැැත උඳතදැයි ැකඹක් ඇතිවිඹ.
එඹ ැක කිරීභක් ඳභණි. ඉවත ්බාඹ නිා භික්ෂු ද නැත නැත පිිංදීභ සදුකසශේඹ. අඳ් වී
වරිඹටභ දින 11කින් උසේ ඳාන්දය ඳවට ඳභණ භික්ෂු භාධි මසඹන් ඳසුන විට එභ ්ාමීන්වන්සේ
අයමුණු කසශේඹ. ඒ සභොසවොස්භ දිය තරඹක ැඩසටින අපරු සුන්දය සදවිසඹක් දර්ලනඹ විඹ. එභ
සදවිඹා දියබාසඹන් සටිසේ එයමිනිඹ සගොතාසගන සටින ඉරිඹ සනි. ඉතාභ් නි්කරිංක ැඩ
සටිසේඹ. ර්න හුරුබුහුටි නිකරැල් තරුණ සඳනුභක් දි්විඹ. පිරිය සදවිඹන් සවෝ දියාිංගනාන්
කිසක් සනොදුටුස ඹ. එභ සදවිඹා දමයන් ඳැවැති ඔටුන්නක් ඳැශ සටිසේඹ. එභ ඔටුන්සන්
හි්ආයණසේ කන් සඳති සදඳ යවුම් ආකායඹට දම යන් ඳාටින් කැටඹම් කශ යවුම් සදකක් ඔටුන්නට
ම්ඵන්ධවී තිබිණි. එභ සදවිඹාසේ ලරීයසේ උඩු සකොට ම්පර්ණසඹන්භ දමයන් ඳැවැසඹන් යු්
ආබයණ ලින් ැදි ඇඳුභකින් ැයසී තිබිණි. සභඹ ස් නැට්ටුන් උඩුකඹට ඳශඳින ආබයණ හිත
ැට්ටඹ සේඹ. සදවිඹාසේ ලරීයසේ ර්ණඹද, ඳැශ සටින ආබයණර ර්ණඹද දමයන් ඳැවැතිඹ.
ලරීයඹ්, ආබයණ් සන් ලසඹන් ගත සනොවැකිඹ. දමයන් ඳැවැති ලරීයසේභ ලිඹන රද ඇඳුම්
ආබයණඹන් සේඹ. දමයන් ඳැවැඹ වැය සන් ඳැවැඹක් සදවිඹා තුශ සනොවීඹ. සම් සදවිඹාට නභක්
තඵන්න ඹෑයි ඹසභක් භික්ෂුට කීසෝ සදවිඹාට නභ තඵන්සන් „දමයන් සදවිඹා‟ කිඹාඹ. දමයන්
කුට්ටිඹකින් ලිඹන රද සදවිසඹක් සේඹ.

16.ඇතරෝරත ඇකළුඇපැශැයඇවශඇලයත ඇරන්ඇපැශැයඇඇඹදඹරන්ඇතදවියාඇ
භික්ෂුට ඳශමු අ්ාාස දී “දර්ලනඹ ව ේධන්ත සප්රේත ්බාඹ්, සදැනි දර්ලනඹ ව ශ්රීක දිය
්බාඹ් කවුරුන්ද ඹන්න දැන් විභා ඵරමු. භික්ෂු සම් කරුණ ඳවත විග්රව කයනු රඵන්සන්
අනුභානඹන් ලසඹනි. එඹ පිළිගැනීභ සවෝ ප්රතිසක්ෂේඳ කිරීභ ඔඵට බායඹ. අලයන්සන් සරෝකසේ
්බාඹ ගැන ඔඵ ඹභක් ඉසගනගැනීභඹ.
අලි ප්රවායඹට රක් ව ්ාමීන්වන්සේ එභ ප්රවායඹට රක් ඇ්ස්  6 ට ඳභණඹ. ක්ෂණික ඇති ව
අලි ප්රවායසේදී ්ාමීන්වන්සේ තුශ බිඹ, සරෝධඹ හිත ගැසටන සතක් අාන චුති සත සරසන්
ැකසන්නට ඇත. අලිඹා සභභ සරුය ඳාඳන්දුකට ගන්නාක් සභන් සවොැසඹන් ව ඳාදලින්
ගමින් ඹම් දුයක් සගනසගෝ ඇත. උන්වන්සේ ඳශමු ඳවයදීසම්දීභ ක්ෂණික අඳ් වී සවෝ සහි මුර්ජා
වී නැත. ඳවයකමින් සරෝධඹ, බිඹ, වයඹ සසතන් අ්විඳිමින් සට අඳ්වීභ සදුවී ඇතැයි භික්ෂු
අනුභාන කයයි. සභසර දීර්ඝ ස රාක් දුක දයමින් සදුන ස දනා්භක, බිඹජනක අඳ්වීභකදී
උන්වන්සේට තභා ැඩූ ශීරඹ ගැන සභසනහි කිරීභට සුදුසු සහිඹක් ැීම සනොභැත. සම් සවේතුසන්
ගැටුණු සතකින් අඳ් ව උන්වන්සේ ඉවත සප්රේත සරෝකඹ අභිඵා ගිඹ ේධන්ත සප්රේතඹා සර උඳත
රඵන්නට ඇතැයි භික්ෂු අනුභාන කයයි. ශ්රික දිය ්බාඹක් රඵාගැනීභට තයම් කුල් ජීවිතඹ තුශ
රැ්සකොටසගන තිබුණද, අන අනස්පක්ෂිත කුරිරු ප්රවායඹ නිා එභ කුල් ඹටඳ් වී අකුල් සතක්භ
ක්වීභ අරුභඹක් සනොවිඹ යුතුඹ. සම් අකුල් සස් ්බාඹට ගැරසඳන සප්රේත සරෝකසේ උඳතක්
රැබුද, ඳැවිදි ජීවිතසේදී කශ කුල් නිා, ඒාසේ ලක්තිඹ නිා ඇ් සදසකන් ආසරෝකඹ විහිසදන
්බාඹක් හිත ශ්රික සප්රේත ජීවිතඹක් ඇතිවිඹ. සප්රේතඹාසේ ඇ්සදසකන් ආසරෝකඹ විහිසදන්සන් සඳය
භික්ෂු ජීවිතසේ අනුනට දවම් සදසීභ, ප්රඥාා ඩාගැනීභට උඳකාය කිරීභ ැනි ලක්තිභ් කුර කර්භර
ආනිිංඹන් විඳාක දීභ සවේතුසන් ඹෑයි භික්ෂු විල්ා කයයි.
තභාට දුන් ලක්තිභ් පිිං අනුසභෝදන්වීභ නිා එභ ශ්රීක සප්රේත ්බාසඹන් මිදී, එභ ්ාමීන්වන්සේ
කුරිරු සර අඳ්න අ්ාාස දී ඹටඳ් වී ගිඹ කුල් විඳාකඹන්ට ගැරසඳන ශ්රික දිය ්බාඹක්
රඵන්නට ඇත.
සභභ ශ්රික දිය ්බාඹ උන්වන්සේ රැබුස ැඩූ ශීරසේ ආනිිං නිාභඹ. සම් දමයන් සදවිඹා
ශීරසේ උ්කෘ්ම ප්රතිපරඹකි. සම් ටවසන් මුරදී භික්ෂු වන් කශ අයුරින්, තුන් සවුය වැය
නානකඩඹක්් උන්වන්සේ ඳරිවයණඹ සනොකසශේ තභන්සේ උ්කෘ්ම ශීරඹ ධතාිංගඹක් සර
ආයක්ෂා කය ගැනීභටඹ. සභඹ සුන්දය දිය ්බාඹක් වුද බසේ නාතැන්ඳරක්භඹ. ජාති, ජයා, යාධි ම,
භයණ රට සතෝතැන්නකි. එසව් සරො තුයා බුදුමිඳුන් පිරිනිවීභ සදුවී ය 2550 ක් ඉකු් ගිඹ
සභැනි කාරකානුක තභ භික්ෂු ජීවිතඹ සභන් ශ්රික දිය ්බාඹක් කයා සභසවඹවීභට වැකිවීභ
භවා ජඹග්රවණඹකි. විජඹග්රවණඹකි. ගිහි ඳැවිදි ැසොභ ආදර්ලඹට ගතයු්තකි. ස ඳඹ රැ්කිරීභ,
සගොඩගාගැනීභ, අතවැයගැනීභට සනොවැකිවීභ සවේතුසන් රාබ ්කායරට ගිජුවීභ සවේතුසන්,
අඳ්වීසභන් ඳසු භික්ෂු සප්රේතඹන් සර ජී්න පිරි් ආයණය ආශ්රිත භික්ෂුට දර්ලනඹ වී ඇත.
එසවයින් ඉවත දමයන් සදවිඹා කාරඹට අනුරපී ජඹග්රාහී උඳතකි. නමු් ප්රල්නඹ තිසඵන්සන් ඹම්
සවඹකින් මුල් ේදන්ත සප්රේත උඳතින් මිදීභට සනොවැකිවානම් තය අඳාසේ දිගින් දිගටභ රැඳී සටීභට
තයම් අදානභක් හිත තැනකට ඳ්වීභඹ. එසව් අනුසභෝදන් කයන රද කුල්ර ලක්තිඹ නිා තය
අඳාසේ උඳතින් මිදින. කරයාණ මිත්ර ඇසුයකින්, ගුරුය ඇසුයකින් සතොය තභා තුශ ඳතිනා ඹෑයි
විල්ා කයන අධි මඅසඵෝධා්භක ත්්ඹන් ගැන ැයදි ැටහීම් ඇතිකයගැනීභ නිා සභැනි
ත්්ඹන්ට තභන් ඳ්වීභ ්ාබාවිකඹ. හුසදකරා සභන්භ, ඳැවිදි ජීවිතසේ රැසඵන ැඳ් දුක් ඔඵ
ඇලීභට, ගැටීභට සවෝ උස්පක්ෂාවීභට ඹා යුතු නැත. ඔඵ දැකිඹ යු්ස් ඉවත ධර්භතාර අ්ථියබාඹයි.
නාසී, එකරා, හුසදකරා ප්රතිඳදාට ඔඵ සඹොමුවීභ ඔඵ දැඩි සර කම්ඳාට ඳ්න සේධි මඹක්. විඹරු
ැසටන ්බාඹක්. රඳඹට ඇති ඇලීභ්, ගැටීභ්, උස්පක්ෂා් භාය ධර්භසේ ලේදසකෝඹයි. ඔඵ

සභසතක් සේබාකතඹක් සර රැක්සක් භාය ලේදසකෝසේ අර්ාඹයි. නාසී, නිවීසම් ප්රතිඳදා ඹනු
ඉවත අර්ාසේ විරුේධාර්ාඹයි. පිිං් ඔඵ එභ අර්ාඹට විරුේධ ඹනවිට භායඹාසේ කිපීභ ාධායණඹ.
එසව් භායඹා කිසඳන්සන් භනුයඹා කිසඳන ආකායඹට සනොස . උඳරභශීලීඹ. භායඹා ැඩිපුය
සනාසන්සන් ැඩිපුය කිපුන සරාටඹ. සභඹ වඳුනාගැනීභට දු්කය, අතිබඹානක චරිත ්බාඹකි.
සභහිදී ඔඵ දුකද ැඳද, තැනද සනොතැනද, වභත්රිඹද වයඹද ඳටරාගනී. අර්ාඹන් සන් දකියි.
පිිං් ්ාමීන්වන්සේ ැතසඳන සකොට්ටඹ ඹටට ැඩිඹ ධාතන්වන්සේරාද, වචතය කර්භාන්තඹද,
සලියුරර් දුයකානඹද හුසදකරා ැඩසටි නාසී ්ාමීන්වන්සේට භායඹා රඵාදුන් බ තෑගිඹ. සභභ
බතෑගි ඳාර්ල් එඳා සනොකිඹා රඵාගැනීභ භාය ධර්භසේ ්බාඹයි. එඳා කීභට ඔඵට සත සනොසදන්සන්
සම්ා ඳාර්ල් කය ඇති විසතුරු දටනඹන් නිාභඹ. දටනඹ නිර්භාණඹ කයන්සන් භාය දරුන්ඹ.
තණ්වා, යතී, යඟා සුරුපී යුතිඹන් තිසදනාසේ ඇ්සකොණින් ප්රකාල න කාභසේ, රඳසේ, ආල්ාදසේ
වින්දනඹට ඔඵ මුශානා ඇත. සභභ තණ්වා, යතී, යඟා භාය දරුන් තිසදනා සයක නිළිඹන් සේද,
සයක නාටිකාිංගනාන් සේද, ත් සයක සයෝගිසඹක්, මිනි් දුක් සරද ඔඵ ඉදිරිඹට එනු ඇත. සම්
චරිතඹන් එභ දරුන්සේ රැඡ්ජා නැතිකභඹ. තණ්වාට, යාගඹට, යතිඹට රැඡ්ජාක් නැති ඵ ඔඵද
සවොඳින්භ දන්නා කරුණකි. ඔඵ රඳඹ අසඵෝධකයගන්නා තාක් කල් භායදරුන්සේ ග්රවණසඹන් ඔඵට
මිදීභට සනොවැකිඹ. ඹම් සභොසවොතක පිිං් ඔඵ රඳඹ අසඵෝධකයගතසවෝ භාය දරුන්ට න්සන් ඔඵ
ඉදිරිසඹන් ඳරා ඹැභට ඳභණක්භඹ.
ඉවත අඳ් ව පිිං් ්ාමීන්වන්සේටද ඳසුකාලීන සලියුරර් දුයකානඹක් ඳරිවයණඹට ගැනීභට
තයම් ඳරියඹක් නිර්භාණඹ කසශේ ඉවත භාය ධර්භඹන්භඹ. එසව් උන්වන්සේ තභ ජීවිතඹ තුළින්
ආයක්ෂාකයග් ශීරඹද තණ්වා, භාන්නඹ විසන් ග්රවණඹට ගන්නා රද ්බාඹක් දක්නට තිබිණි.
එසව් උන්වන්සේසේ ඳයසරො ැඳඹ වා එභ ශීරඹ කරයාණමිත්රසඹක් සේ උඳකාය කසශේ ඹෑයි
භික්ෂු විල්ා කයයි.
සම් කාා පුත සභහි ටවන් කසශේ පිිං් ගිහි ඳැවිදි ඔඵට, ශීරසේ අගඹ, ශීරසේ ෘේධි මභ්බාඹ
ඳැවැදිළිකය සඳන්වීභටඹ. ශීරඹ ෘේධි මඹක් න්සන් එඹ ඔඵ සරෞකික ැඳසේ ඉවශටභ ඔාතඵන
ඵැවිනි. ඔඵ් ශ්රික දියතරඹක දමයන් කැටඹමින් කශ සුන්දය සදවිසඹක් වීභට ජීවිතඹ තුළින් උතුම්
ශීරඹක් ආයක්ෂා කයගන්න. ආර්ඹකාන්ත ශීරඹක් සර එඹ ආයක්ෂාකයගන්න. තය අඳාසඹන් මිදී ඔඵ
කැභති කාරඹකදී නිවී ැනසී ඹන්න.
සම් කාාස වන් එභ ේදන්ත සප්රේතඹාට තද කළු ඳැවැති ලරීය ර්ණඹක් රැබී තිබුසණ් කුරිරු අලි
ප්රවායසේදී ඇති ව දැඩි සරෝධඹ නිාභ විඹ යුතුඹ. දිය ්බාසේදී එභ සදවිඹාට දමයන් ඳැවැඹ
රැබුසණ් ඹටඳ්වී තිබ ශීරසේ ආනිිං නිාභ විඹ යුතුඹ. සරෝධසේ කළු ඳැවැඹ්, ශීරසේ දමයන්
ඳැවැඹ් පිිං් ඔඵට කිඹාසදන ඳාඩභ අතිවිශි්ටඹ.
සම් කාා පුත කිඹා ඔඵද ඔඵ කැභති ර්ණඹ සතෝයාගන්න. ඊට අනුරපී ජීවිතඹ ක්රිඹා්භක කයන්න.
ඔඵ තුශ නියතුරුභ යාග, ේස , සභෝව ැසඩන්සන් නම් ඒ තුළින් ැසඩන්සන් ්පසර්තානු්තිඹයි. ඔඵ
තුළින් දානඹ, ශීරඹ, වභත්රිඹ නියතුරුභ ැසඩන්සන් නම් ඒ තුළින් ැසඩන්සන් සේානු්තිඹයි.
සරො තුයා බුදුයජාණන්වන්සේ සේලනා කය දාශ එභ ධර්භඹ ඉවත ්ාමීන්වන්සේ අඳ්වීසභන්
ඳසු රැබ ජීවිත සදසකන් ඉතා නිැයදි අ්දැකීභට ඔඵට වැකිඹ. එසවයින් සතරුන් සකසයහි අචර
ශ්රේධාසන් යුතු සරො තුයා බුදුමිඳුන් සේලනා කය දාශ ්පුරු ධර්භඹන් ජීවිතඹ තුළින් ැීමභට
උ්ාව ගන්න. ර්තභාන භාජඹ තුශ ඳතින දැඩි තයගකාරී්ඹ, ිංකීර්ණ ඵ නිා අනස්පක්ෂිත
ආකායසඹන් ඔඵ මිඹගිඹද, ජීවිතඹ තුශදී ඔඵ රැ්කයග් දාන, ශීර, බානා ර ලක්තිඹ පින, කුරඹ
කුභන අභිසඹෝගඹක් වමුස වුද ඔඵට ය පිහිටට ඳැමිසණන ඵ, ඔඵ අතවැය සනොඹන ඵ සම්
සේධි මසඹන් ඳැවැදිළිනු ඇත. බ ගභන නිභාකයගන්නාතුරු ඔඵට ය පිහිටට සටින එකභ කරයාණ
මිතුයා සතරුන් යණ විනා අන් කුභන යණක්ද? පිහිටක්ද?

සතරුන් යණ නැභැති පුණය සකස් ඔඵ දානඹ, ශීරඹ, වභත්රිසේ බීජඹන් අඩු ැඩි ඵකින් සතොය
පුයාගතසවෝ එහි නිඹත ශ්රික අ්ැන්න ආයුල, ර්ණ, ැඳඹ, ඵරඹ නු ඇත. ඉවත කරුණු
ඳැවැදිලිකයසගන ඔඵ ප්රඥාා ඩාගත යුතුඹ. සරො තරු බුදුයජාණන්වන්සේ සතරුන් සකසයහි
ේධා, දානඹ, ශීරඹ, වභත්රිඹ නියතුරුභ ජීවිතඹ තුළින් ඩන්න කිඹරයි සේලනා කය දාසශේ, ඉවත
ධර්භතාඹන් ඔඵට තය අඳාසඹන් මිදීභ ාක්ෂා් කයසදන ධර්භතාඹන් නිාඹ. මුලින්භ ඔඵ තය
අඳාසඹන් මිසදන්න. ඒ වා ඉවත ධර්භඹන් ඔසේ ජීවිතසේ වවුල්කරුා කයගන්න. සකොට් කරුසක්
කයගන්න. සතරුන් සකසයහි ශ්රේධා, දානඹ, ශීරඹ, වභත්රිඹ ජීවිතඹ තුළින් ඩන විට පිිං් ගිහි ඳැවිදි
ඔඵ විසලේසඹන් අධානසඹන් ඉන්න නසන්. භාය ධර්භඹන් පිළිඵ තණ්වා, භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ ෑභ
විටභ ඔසේ සම් පිරිසදු ක්රිඹාන් අඳවිත්ර කයනා. ඒාසේ ලක්තිඹ හීන කයනා.
ක්කාඹ දිට්ඨිඹ නැභැති භභ්සේ දැඩිබාඹ භාය දරුන් ඔඵට ඳරන්දන කටු ඔටුන්නක්. ඔඵ භව්
උජාරුසන් එභ කටු ඔටුන්න ඳශසගන තභා් තභාටභ අයිති නැති, නියතුරුභ අනිතයබාඹට
සරෝකඹක යජකම් කයනා. ඉවත වන් කශ අලි ප්රවායසඹන් අඳ් ව පිිං් ්ාමීන්වන්සේ
අඳ්වීසභන් අනතුරු ේධන්ත සප්රේත උඳතකට ැසටන්සන් උන්වන්සේ තය අඳාසඹන් සනොමිදී
සටි නිාඹ. දැඩි සර ශීරඹක් ආයක්ෂාකයසගන ජීවි්වු් තය අඳාසඹන් මිදීසම් භග වය්කසශේ
තණ්වා, භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ නැභැති භාය මීකයණඹට උන්වන්සේ සනොදැනු්බාසඹන් එකඟවී සටි
නිාභඹෑයි භික්ෂු අනුභාන කයයි. එසව් පිිං් ඔඵ ශීර, භාධි ම, ප්රඥාා භාර්ගසේ ඉදිරිඹට ගිඹද, දාන ශීර
බානා භාර්ගසේ ඉදිරිඹට ගිඹද ඔඵ සසවවී රඵාගන්නා එහි ප්රතිපරඹන් කිලිටි කයන, හීන කයන,
තණ්වා භාන්නඹ දිට්ඨිසේ තයඅඳාඹගාමී දුකටභ අයිති ඳාඳ මිතුයන් ඔඵ ඔසේ කරයාණ මිතුයන් කය
සනොගන්න. ඔසේ ජීවිතඹ තුශ ඔඵ ඔවුනට අ්ාාක් සනොසදන්න. එැනි සතක් භතුව ැනින් එභ සත
ඔසේ සනොස ඹෑයි අතවැය දභන්න. එභ සත දුකට අයිති ඵ සතන්න. තය අඳාඹට අයිති ඵ සතන්න.
ඳාඳමිතුයන්ට ඔසේ ගෘවසේ නාතැන් සනොසදන්න.

17.කෂණ මිතුරුබත අගය නිමක් තනොත
සම් ටවන ලිඹන සභොසවොස් භික්ෂු ැඩ සටින්සන් අගනුයට ආන්න පිහිටි ආයණයඹක. සම්
ආයණය බිසම් ඳුයන් 15 ක ඳභණ යිංචුක් සටිනා.  ඇඳිරි ැටීසගන එනවිට භික්ෂු දුටුා, සම්
ඳුරු රැශ යාත්රිඹ ගතකිරීභ වා සතෝයාසගන තිබුසණ්, භික්ෂු ැඩ සටින කුටිඹට ඉවළින් තිසඵන විලාර
ග් කිහිඳඹ.  ඇඳිරි ැටීසගන එනවිට්, සම් තුන් සකොශ කමින් වැසසයන ලේදඹ ඇසුණා. දැන්
යාත්රී 8 ඳභණ සරා. ඳැඹ සදකක ඳභණ කාරඹක සට සභසවට සවොටභ හිනා. තද සුශඟ් භග
විදුලි සකොටනා. අව ස ගසඹන් සගොයනා. සම් සඹලු සදුවීම් සදුවු්, ගසේ ඳුයන් සටින ඵක්්
ඇසන්නට නැවැ. ඒ තයභටභ සම් සදුවීම් වමුස ඳුයන් නිවැයි. පුිංචි ඳැට ඵසේ එල්රාග් ඳුරු
අම්භරා සම් යිංචුස සටිඹා. සීතර නිා, සගයවිල්ර නිා පුිංචි ඳැටසක්් කෑගන්සන් නැවැ. සම්
තුන් තුටින් සම් දුක විඳිනා සගයි. භනුය දරුසක්, ැඩිහිටිසඹක් සම් හින ැ්ට, සීතරට, විදුලි
සකටිල්රට වසුවුසනෝ සභොනතයම් එඹට එසයහි ප්රතික්රිඹා දක්යිද? ඒ් ඒ තුනට ඒ දුක ගැන කිසභ
වැඟීභක් නැවැ. ප්රතිචායඹක් නැවැ.
ඒ තයභටභ සම් තිරින් තුන්ට දුක ඳ්තිඹන් සරා.
දීර්ඝ කාරඹක් තය අඳාසේ ඉරා, ඒ තුන්ට දුක හුරුයි. දුක ැසඳන් බායගන්නා. සම් තයම්
සගොයමින්, විදුලි සකොටමින්, සුශඟ වභමින් ැස සනවිට් දුකක් සනොදැසනන සම් තුනට ිංායඹ
සකොසතක් දුය සයිද?
ඒ තුන් දුක කිඹන චනසේ ැඵෑ අර්ාඹ දන්සන් නැවැ. ඒ නිාභ කල්ඳ ගණනාක් ගිඹද සම් තුනට
සුගතිසේ ැඳ ඇති දිය භනුය උඳතක් සදුන්සන් නැවැ. නමු් භනුය දරුසක්ට සම් ්බාඹ නැවැ.
ැ්කදී, ශීතරකදී ක්ෂණික ප්රතිචාය දක්නා. ඒ අඹට දුක දැසනනා. එසවභ දැසනන්සන් දුක
පිළිඵ වැඟීභක් ඇති නිා. සම් තිරින් ්් ජීවිත්, ඔඵසේ උතුම් භනුය ජීවිතඹ් ිංන්දනඹ
කයරා ඵරන්න. භනුයඹා දුක වඳුනාගැනීසම්, අසඵෝධකයගැනීසම් වැකිඹා අතින් සභොනතයම්
ඉදිරිසඹන්ද සටින්සන් කිඹරා. ය දුක ගැන ැටහීභක් ඇතිකයග් නිාභයි ඔඵට සම් පුණයන්ත
භනුය ජීවිත රැබිරා තිසඵන්සන්. නමු් වැභ භනුයඹාටභ් සම් වැකිඹා රැබී සනොභැති ඵ අපි
අ්දැකීම් තුළින්භ ස්රුම්ගන්න නසන්. දිනක් භික්ෂු වමුට සඵොසවොභ ැඳට වැදුණු, සුයතල් සරොකු
තරුණ ඇල්සේන් ඵල්සරක් භග ඳැමිණි සනෝනා සකසනක් සභසවභ ප්රල්නඹක් ඇසුා. „වාමුදුරුසන්
භට ප්රල්නඹක් තිසඵනා. ඔඵ වන්සේසගන් පිළිතුයක් ඵරාසඳොසයෝතුසනා‟ කිඹරා. භික්ෂු සතුා
ධර්භඹ ගැන ප්රල්නඹක් සන්නඇතිඹ කිඹරා. „වාමුදුරුසන් සම් භසේ සුයතල් ඵල්රා ඊශඟ ආ්භසේදී
භසේ දරුසක් කයගන්න භට නසන්. ඒක කයගන්සන් සකොසවොභද?‟ ප්රල්නඹ ඇඹ ඇසුස කිසභ
චකිතඹකින් සතොයයි. ඇඹට දිඹයුතු එකභ පිළිතුය නම් „රඵන ආ්භසේ සම් ඵල්රා ඔසේ දරුසක්
කයගන්න ඉඩක් නැවැ. වැඵැයි ඊශඟ උඳස්දී ඔඵ සුනඛඹකුසේ කුසේ ඵැල්ලි ඳැටසක්  ඉඳසදන්න
සවොටභ ඉඩ තිසඵනා. සම් සුනඛ ිංඥාා ඔඵ සතින් ඉ් කය සනොග්සතෝ…..‟ කිඹරා.
ඵරන්න සම් බුේසධෝ්ඳාද කාරඹකදී රැබ භනුය ජීවිතඹ්, තිරින් සඹෝනිසේ උඳත රද සතකු් අතය
තිසඵන ඳයතයඹ දකින්න දක්ෂ නැවැ. ඇඹ භාජසේ ඉවශ තරසේ න භාජ ත්්ඹක් හිමි
කාන්තාක්. තභා ය කශ භවා පුණය ලක්තිඹකින් රඵාග් සම් මිනි්ඵ දක්ෂබාසඹන්
කශභනාකයණඹ කිරීභට ඇති සනොවැකිඹා නිාභයි ්්ඹා තය අඳාඹට ැසටන්සන්. සම්
දක්ෂබාඹ භතුකය සදන්සන් කශයාණමිත්ර ආශ්රඹ භගින්භයි. ර්තභාන භාජසේ අලු්භ විරාසතා තභයි
භවය පිිංතුන් කශයාණමිත්රයින් සර ඇසුරු කයන්සන් තිරින් තුන් වීභ. භනුයඹන්ට ඩා තිරින්
තුන් සවො ඹෑයි කිඹා තිරින් සඹෝනිසේ තුන් කශයාණ මිත්රඹන් සර ඇසුරු කිරීභ.

කශයාණ මිත්ර තුන් ගැන කාා කිරීසම්දී සගල්ර ඇති කයන සුයතල් විසතුරු භාළු ගැනද භතකඹ අදි
විඹ. ඔක්සජන් නර ක්රිඹා්භක න භාළු ටැිංකි නිා රට විරාසතාක් සේ එකතුවී තිසේ. භවයවිට
සගදය පිහිටි කෘත්රිභ භැද මිදුසල් ඇති සඳොකුසණ් භාළු ඇති කයයි. සගදය පිිං් සනෝනා භව්භඹා භාළු
ටැිංකිඹ ඉදිරිපිට වාන්ස පුටු තඵාසගන විස කඹ ගතකයන්සන් භාළුන්සේ වැසරීම්යටා සද ඵරමිනුයි.
පිිං් සනෝනා භව්රු දසේ ැඩි ස රාක් භාළු ටැිංකිසේ චභ්කායඹ නයමයි. සභඹ භාජසේ
ඳැතීරීසගන ඹන අලු් „බානාකි‟. සම් බානාට අපි „භාළු ටැිංකි බානා‟ ඹෑයි කිඹමු. සම් බානා
කිරීම් නිා අධි මක රුධි මය පීඩනඹ, භානසක යාධීන් අඩුන ඵ වදය භතඹක් සර ඔවුන් දක්යි. එඹ
ඔවුන් තයසේ විල්ා කයයි. ඒ නිාභ විස ක කාරසේ „භාළු ටැිංකි බානා‟ කයයි. ැඵැවින්භ සභඹ
බානාකි. ඒ කිඹන්සන් ැීමභකි. නමු් ැසඩන්සන් තිරින් ්් ිංඥාායි. භාළුන් පිළිඵ
කැභැ්තයි. ඡන්ද යාගඹයි. ඒ කිඹන්සන් ඔඵ සනොදැනු්බාසඹන් ඩන්සන් තය අඳාඹයි. එහි භාළු
බි්තයඹක ප්රතින්ධි මඹයි. දව් ගණනින් විඹදම් කයරා, විසතුරු භාළු සුයතරඹට වදරා, රුධි මය පීඩනඹ,
භානසක යාධීන් අඩු කයගන්න ගිහිල්රා ඔඵ ැසටන්නාව අගාධඹක ගැඹුය සකොඳභණක් ද? සම් පිිං්
සනෝනා භව්රුන්, තභන්ට නිසයෝගීබාඹට ඳාය සඳන්න, කශයාණමිත්රයින් ලසඹන් රකන්සන්
තිරින් සඹෝනිසේ භාළුන්ඹ. එභ කශයාණමිත්රඹා තිරින් සඹෝනිඹට ඹැභට ඔඵට ඳාය කිඹාසදනු නිඹතඹ.
„කශයාණ මිත්රඹා‟ ඹන්සනහි අරුා ඳා අඳ නිැයදි වඳුනාගත යුතු ඇත. කශයාණමිත්රඹා ඹනු කල්ඳ
සඹගණනක් ඔඵට දුක්සදන, තය අඳාසඹන් ඔඵ මුදාගැනීභට භාර්ගඹ ඳවදා සදන උ්තභඹාඹ. ඔහු
අවිදයාස අඳුසයන් ඔඵ දුය්සකොට, ප්රඥාාස ආසරෝකඹ සදට සඹොමුකයයි. සභැනි කශයාණමිත්රසඹක්
ඔඵ සොඹාගැනීභට නම්, මුළින්භ ඔඵ ඔඵට කශයාණමිත්රසඹක් විඹ යුතුඹ. ඔඵ ඔඵට කශයාණමිත්රසඹකු
න්සන් ඵාහිය කශයාණමිත්රඹකු ආශ්රඹ කිරීභට, සොඹාගැනීභට සඳයාතු එැනි ්පුරු
කශයාණමිත්රසඹකු ඇසුරු කිරීභ රක්න ඔඵ තුශ ඇති භාන්නඹ ඳයාජඹ කය නිවතභානීකභ
ඇතිකයගැනීභ තුළින්ඹ. ඔඵ තුශ ඇති අවිංකායකභ, භාන්නඹ ඳයාජඹ සනොසකොට, ඔඵ නිවතභානී
සනොවුනසවෝ ්පුරු කශයාණමිත්රයින් සඹ ගණනක් ඔඵට මුණගැසුනද, ඔඵ ඔඵසේ භතාද,
දෘ්ඨිර ඳැටලී ත ත අකුල් රැ්කය ගන්නා විනා, ඹවඳත කයා ධර්භ භාර්ගසේ ගභන් සනොකයයි.
ැඵෑ කශයාණමිත්රඹා භතාදඹක, දෘ්ඨිඹක එල්ලීග් අඹකු සනොස . ඔහු ම්භා ම්බුේධ ඥාාණසඹන්
අසඵෝධකය දාශ ශ්රී ේධර්භඹ, එකභ භාර්ගඹ කයග්සතකි. එඹ දෘ්ඨි භතාද නැති විෘත ධර්භඹකි.
භික්ෂුසේ භික්ෂු ජීවිතඹ තුශදී, සම් අවිංකායබාඹ නිා සභොන තයම් ගිහි ඳැවිදි පිරික් අකුල්
කයගන්නා දැකරා තිසඵනාද. චනසඹන් කිඹන්නට අකභැති අකුල් කයසගන සටිනාද. භික්ෂු සම්
සභොසවොස් ඹම් අසඵෝධා්භක ්බාඹක සටිනා නම් එහි මුල්භ සගෞයඹ හිමින්සන් භික්ෂු තුශ
සගොඩනගාග් නිවතභානීකභටභයි. එභ නිවතභානීකභ භික්ෂු ඇතිකයග්ස් ේධර්භ ශ්රණඹ
නිාභයි. ඒ තුළින් ැඩුනු සතරුන් සකසයහි ව ශ්රේධා නිාභයි. ිංාරික ැඩූ පුරුදු නිාභයි. ඒ
නිවතභානීකභ භික්ෂුට සනොතිබුණානම් භික්ෂු තභ තයඅඳාසඹන්් මිදී සනොභැති අයණසඹකි.
මුළින්භ භික්ෂු, භික්ෂුට ්පුරුසඹක් වුණා. සදැනු ්පුරු ආශ්රඹ සොඹාසගන ගිඹා. ාධු.. ාධු..
ඒ නිවතභානීබාඹට භාසේ නභ්කායඹ ස ා..
සතරුන් නභ්කායඹ කශාට අනතුරු භා නභ්කායඹ කයන්සන් ඒ නිවතභානීබාඹටභඹ. නමු් ඔඵ
අදක්ෂනම් ිංාරික පුරුදු හිඟ නම් සම් ප්රතිඳදා තුශ ැසඩන්සන් අවිංකායකභභඹ. සම්
අානාන්තබාසඹන් ඔඵ ව වා මිදිඹ යුතුඹ.

18.තම් බිහිසුණු ිනර දඬුලමින් නිදශවච තනොවුන තශෝද
භික්ෂු ඉදිරිඹට ඳැමිණි එක් පිිං් භව්භසඹක්, තභා තුශ සතරුන් සකසයහි ඇති ශ්රේධා ගැන
වි්තයඹක් ඉදිරිඳ් කශා. „වාමුදුරුසන් භා තුශ ඇති ශ්රේධා නිා අලිසඹක් ඉදිරිඹට වුණ් ඹන්න භට
පුළුන්‟ කිඹරා. තභා තුශ ඩාග් ශ්රේධා භභ්ඹ, භාන්නඹ තුළින් සභොනතයම් අඳවිත්රබාඹට
ඳ්කයසගන තිසඵනාද?
සභඹ සභෝව මලික ශ්රේධාකි. ඔඵ සතරුන් සකසයහි ශ්රේධා ඇතිකයගන්සන් අලි ඉදිරිඹට ඹැභට
සනොස . අලිඹා ඉදිරිඹට ඹන්නඹ කිඹරා අඳ සභසවඹන සත අනිතය ලසඹන් දැකීභට පුරුදුවීභටඹ.
අලි ඉදිරිඹට ඹැභට නම් ඔඵ කශ යු්ස් ්සෝදයානඹට සගෝ ඇ්සගො කු වීභට අදාශ
ඳාමභාරාක් වැදෑරීභඹ. සතරුන් යණ ඹන්සන් ධර්භ භාර්ගසේ ඉදිරිඹට ඹැභටඹ. වීයඹන් වීභට
සනොස . ඔඵ වීයසඹක් කිරීභට වදන්සන් භායඹාභඹ. වීය්ඹ ඔඵට ආසයෝඳනඹ කය ක්කාඹ දිට්ඨිඹ
සඳෝණඹ කිරීභ භායධර්භඹයි. භික්ෂු එභ පිිං් භව්භඹාට කිඹා සටිසේ „භව්තසඹෝ, සත නැත
ඔැනි ප්රකාලඹක් ප්රකාල කයන්න වදනසකොට, තභා තභාටභ සටොක්කක් ඇනගන්න‟ කිඹායි. සභඹ „වයක්
සතක්‟ ඹෑයි සතන සරයි. ඹම් සවඹකින් එභ භවතා, ඔඵ සභෝව මලික ශ්රේධා දයාසගන ල් අලිසඹක්
ඉදිරිඹට ගිඹානම් එඹ ඔහුසේ විනාලඹ වීභටද ඉඩ තිබිණි. දැඩි වීර්ඹසඹන් ධර්භ භාර්ගසේ ඉදිරිඹටභ ඹැභට
උ්ව කයන පිිංතුන්, භායඹා එභ ගභනින් ආඳ්ට වයන්සන් තන්වා, භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ කිඹන
ධර්භතාඹන් වයවාභඹ.
ඔඵ සම් බ ගභනින් නිදව් සනාට භායඹා අකභැතිඹ. සම් ඵ ඔඵ සවොඳින් ස්රුම්සගන තන්වා,
භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ කිඹන අ්පුරු ධර්භඹන් ඳයාජඹට ඳ්කශසවෝ, සරෝකඹ නැභැති භායඹාසේ හිය
සගදරින් නිදව් වීභට ඔඵට වැකිඹ. ඔඵ රඵන එභ නිදව, ජීවිතාන්තඹ දක්ා රැබ සය දඬුභකින්
නිදව් වීභට ඩා රක්ෂ ායඹක නිදව්වීභකි. කල්ඳ සඹක් සකෝටි, ප්රසකෝටි ගණනක සට අතීතසේදී
සගන රද, අනාගතසේදී සගාදැමීභට නිඹමිත අති බිහිසුනු සය දඬුභකින් නිදව්වීභක්ඹ.
වි්තිකරුා්, ඳැමිණිලිකරුා්, ැයදිකරුා්, විනිසුරුයඹා්, විනිසුරුකරුා්, අළුසගෝසුා්,
ඔඵභ ව සරොක, නිදව්වීභ ඳසක තඵා, ඵන්ධනාගායගත සටීභ ැඳඹක්සකොට දකින, සයකරුකුසේ
භසනෝබාසඹන් මිදීභට කාරඹයි සම්. ම්භා ම්බුේධ භාර්ගඹයි සම්. සයකාය භසනෝබාඹ ඔඵ තුශ
ඇතිකයන්සන් තන්වා, භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ විසන්භඹ. භභ්සේ දැඩිබාඹ නිාභඹ. ඔඵට රිදුම්සදන සම්
බ තුාරඹ, සුඳ් කයගැනීභ වා සසවසන ෑභ සභොසවොතකභ, සුඳ්සමින් ඹන තුාරඹ භත
භායඹා විසන් තන්වා, භාන්නඹ, දිට්ඨිඹ නැභැති ඉවත විබීජ තඵයි. තුාරසේ ස දනා භතට , භාය
දරුන්සේ සයුභැලි ඇඟිලි තුඩු ලින් රැසඵන ඳව, ැඳඹ නිාභ ඔඵ ඒ විබීජඹන්ට කැභතිඹ. ්රිඹඹ.
සම් ඳව, ැඳඹ අනිතය ලසඹන් දැකීභට අඳ ප්රභාදසන්සන් විඳීභට ඇති ජන්දයාගඹ නිාභඹ.
තුරඹ්, ස දනා් ඔඵසේභඹ. ප්රල්නඹ න්සන් එඹ ඔඩුදුා ගන්සන් ඔඵ විසන්භ වීභඹ. ඔඩුදිවීභ ඹනු
කුණුවීභයි. සම් කුණුව අධයා්භඹ අයිති තය අඳාඹටඹ.
භික්ෂු ඉවත ටවන ටවන් කසශේ අදක්ෂබාඹ නිා තය අඳාඹට ැටුණු භනුයසඹක් පිළිඵ කරුණු
වන් කයන්නටඹ. එක්තයා භව්භසඹක් සටිඹා, ඔහු ඳදිිංචි සටිසේ ගම්ඳව දි්ත්රික්කසඹයි. ඔහු දක්ෂ
පිහිනුම්කරුසක්. නියතුරුභ ගැඹුරු දිසේ පිහිනන්න දක්ෂයි. ඔහු ගැන දන්න කිසසක් සතන්න නැතු
ඇති සභොහු කදාක් දිසේ ගිලී මිඹ ඹයි කිඹරා. අපි සනොසතන සේල්, සවේතුපර ධර්භඹන් නිාභ
සදුන සරෝකසේ සම් භව්භඹා මුහුසේ පිහිනීභට සගෝ ජරසේ ගිලී මිඹඹනා. ඵරන්න ්ාêය
ලක්තිභ්බාසඹන් ගන්නා ව සරෝකඹ, „භභ‟ සභොසවොතින් බිඳී විසය ගිඹ ්බාඹ.
පිහිනුම් දක්ෂසඹක්ඹ කිඹන සනොබිසන විල්ාඹ, සභොසවොතකින් බිඳී ගිඹා. සභොහුසේ කකුසල් සකන්ඩ
සඳයළීභ සවේතුසන්. සභොහු සගොඩාක් පිිං දවම් කයග්ත අසඹක් සනොසයි. විසනෝදශීලී ජී්ව අසඹක්.

සම් භයණඹ සදුසරා භා 4කට විතය ඳ්සේ සම් මිඹගිඹ භව්භඹා අයමුණුසකොට සටිඹදී භික්ෂු ඉදිරිඹට
ඳාසන ්බාසේ මිනි් රුක් ඳැමිණිඹා. සම් ්ඹාට තිබුසණ් සඵොසවෝභ සයුම් කඹක්.
සඳොසශොසන් මීටය 3ක් ඳභණ උසනුයි භික්ෂු ඔහු දැක්සක්. ඳාසන ්බාසේ ්්සඹක්. මිනි්
රුක්. වරිඹට භත ්බාඹක් සේ. සම් මිනි් කඹක් හිත සයුම් ්්ඹාසේ මුහුසණ් ්බාඹ
ඔඵට වි්තය කයනා. ඔඵ සභසවභ සතන්න. ඔඵ ඹසභකුසේ සඵල්ර මිරිකනා. එතසකොට ඔහුසේ
මසන් ්බාඹ ඔඵට භතකද? ඇ් සරොකුසරා, උඩගිහිල්රා, නශර රැළිසරා…. භයණබිඹ රැඳුණ
මුහුණක් සන්ද ඔඵ දකින්සන්. සභන්න සම් ්බාසේ භයණභිඹ රැඳුණු, ඇ් සරොකුවී ගිඹ, නශර
රැළිැටුණු ්බාඹක් තභයි සම් භත ්ඹාට තිබුසණ් . සභොහු තු්නිම්භත සටිසේ වරිඹට භියාන්ත
සරා සේ. ඔඵ එඹ සභසවභ සතන්නසකෝ. භනුයසඹකුසේ හිට සඳොල්රකින් ගැසුසවෝ ඔහුට
සභොසවොතක් ඹනතුරු සතාගන්න ඵැවැ සන්ද සභොකක්ද වුසණ් කිඹරා. සභැනි ්බාඹකුයි සම් භත
්්ඹා තුශ දි්වුසණ්. විනාඩි 2කින් ඳභණ එභ භත ්්ඹා දර්ලනසඹන් සනොසඳනී ගිඹා.
භික්ෂු භාධි මසඹන් ඳසුසන විට දුටු එභ භත ්්ඹා ගැන තැසඵන ඳවත ටවන අනුභාන
ලසඹනුයි ගරඳා ටවන් කයන්සන්.
තභා තුශ තිබු පිහිනීසම් වැකිඹා නිා දිසේ ගිලී මිඹඹන සභොසවොස් සභොහුට හිතාගන්න් ඵැරිසරා
තිසඵනා තභාට සභොකද වුසණ් කිඹරා. තභාසේ වැකිඹාන් ගැන නිතයබාසඹන්, ්ථියබාසඹන්
භභ්සේ දැඩිබාසඹන් ගන්න අඹට එභ වැකිඹාන් යදිනවිට ඳයදිනවිට විලාර තැතිගැනීභක්
වටගන්නා. ජරඹ තුශ ජීවිතඹ් භයණඹ් අතය ටනක් කයන විට ලක්තිභ් කුල් සවෝ අකුල්
සතක් ඳවර න අ්ාා අඩුයි. භැසයන සභොසවොස් ලක්තිභ් කුල්, අකුල් චි්තඹක් ක් සනොවුන
නිා ඳාසන භත ්බාසේ ්සඹක් සර තභන් මිඹගිඹ නි ආශ්රිත ජී් සනා. සභඹ බසේ
උඳතක්. සභභ ්ඹාට ආඹතන වඹ පිහිටා තිසඵනා. සභඹ බසේ උඳතක්. සභභ ්ඹාට ආඹතන
වඹ පිහිටා තිසඵනා. ඒා ඵාහිය රඳ භග ඳ් වී ඳිංච උඳාදාන්කන්දඹ ක් සනා. භවරු
සභඹට අන්තර්බඹ කිඹරා කිඹනා. අන්තර්බඹ බුදුදවභ ප්රතික්සේඳ කයනා. බසේ උඳතක් න
සභඹ භත ්බාසේ ්ඹාට තභයි ඳාිංලකර පින්කභ, ් දසේ පින්කභ හුඟාක් ටින්සන්.
නිදාසගන ඇවැරුණු දරුසකුසේ මුහුණට තුය ටිකක් ඉහිනසකොට දරුා අදිසනා සේ ඳාිංලකර
පින්කසම් සවෝ ් දසේ පින්කසභන් ලක්තිභ් චි්තඹක් ක් සකොටසගන සභොහු නැත උඳතකට
ඹනා.

19.ශරක්ාවීතම් අරුෙ
ඔඵ සභොන තයාතියභක සකසනක් වු්, ඔඵසේ ආයක්ෂා උසදා ඔඵ සභොනතයම් උනන්දු සනාද?
අපිට භගසතොට ගභන් කයන භවයවිටක සඳසනනා ස ගසඹන් ධානඹ න අධි මස ගී ාවන.
න්නේධ බටඹන්, නවීන අවිආයුධ… සම්ා විලාර ආයක්ෂක රභ උඳසඹෝගී කයසගන ආයක්ෂා සොඹන
්බාඹ.
තභ ආයක්ෂා උසදා, දරුඳවුසල්, යාඳායසේ, තනතුසර් ආයක්ෂා උසදා භනුයඹා සදවිඹන් යණ
ඹනා. ග්රව තායකා, සජෝතියඹ, මිායාදෘ්ටික සේලකඹන් යණඹනා. ඹභකින් පිහිටක් රැසඵයි කිඹරා
විල්ාඹක් තිසඵනා නම් භවා කලුගල් ඳර්තඹක් ඹටින් සකෝටු කැඵැල්රක් ගවර වරි පිහිට
ඵරාසඳොසයෝතු සනා. සම් අිංලසඹන් ඉතාභ් ප්රාාමික ඇදහිලි විල්ාඹන් ඇති භාජසේ භවරු
ක්රිඹාකයනා. සම් ආයණයසේ පිහිටි කඳුගැටඹ මුදුසන් සට ඈත ඳරියඹ සද යාත්රිසේ ඵරනවිට සඹ
ගණනාක් විදුලි ආසරෝක ඇට සඳසනනා. ඈත කඳුගැට සායා දැල්සන සම් ෑභ ආසරෝකඹක්භ
දැල්ව මිනිසුන් සොඹන්සන් ආයක්ෂායි. ්ඹා කාභඹට ඇති කැභැ්ත නිා එඹ අ්විඳීභට ජී්වීභ
වායි ආයක්ෂා සොඹන්සන්. ැඩි කරක් ජී්සන්න, ැඩිපුය ඇට, කනට, නාඹට, දිට, භනට,
කඹට ආවාය- ආල්ාදඹ අයිති කයසදන්න.
සම් ැසොභ ආයක්ෂා සන්සන් „භභ‟ සඳෝණඹ කිරීභ වාඹ. අනිතයබාඹට ඳ්සන සදඹක් ආයක්ෂා
කිරීභට අපි ගන්නා ව සසව නිා කදාවරි දිනක අඳ දුකට ඳ්න්සන්ඹ. අඳ ඳායක සතොටක ගභන්
කිරීසම්දී ස්පනා පිිං් ඔඵ ඹන ස ගඹ. සම් ස ගසේ තයභටභ තභන්සේ ජීවිතඹ තුශ ඵරඳ්න
තෘ්ණා ද ස ග්. ඇට, කනට, නාඹට, දිට, කඹට, භනට ආල්ාදඹ අයිති කයගැනීසම් ්බාඹ
භනින මිනුම් දණ්ඩ තභයි සම් ස ගඹ. ඒ නිා ඔඵ ස ග් නම් ඔඵට සඵොරු කයන්න ඵැවැ. ඔඵ
සගොඩාක් සේල් රැකගන්න, රඵාගන්න, අයිති කයගන්න ඹන සකසනක්භයි. සම් ස ගඹ පිිං් ඔඵට
පුදුභ ආල්ාදඹක් දනනා. „අනික් අඹට ඩා භභ ඉවළින් „ කිඹරා දැසනනා. සම් ැඳ ත ත
විඳින්න, ත ත ඉවශට ඹන්න, ත ත ආයක්ෂා සන්න අලයයි කිඹරා දැසනනා. සභැනි
අදව්ලින් ඔඵ භ්සරයි ඉන්සන්. ආල්ාදසේ තුට මි කාභසේ ආදීනඹන් හිතන්න ඔඵරාට
විස කඹක් නැවැ. සභඹ භනුය ්බාඹයි. සභභ භනුය ්බාඹ තුන් කාරඹටභ සඳොදුයි. ඒ නිා
ඉවත ්බාඹන් සන් කයන්න භසතක් නැවැ. ඔඵ නාඹකසඹක්, ඳාරකසඹක්, විධාඹකසඹක්
සන්සන්, සඳය ිංාරික රැ්කශ පිිං නිාභයි. ඔඵ පින නිා ඔඹ තැනට ඳ්වු්, පිසනන් රැබ
ජීවිතඹ, එහි ශ්රිකබාඹ ඔඵ විනාලඹ කයා රැසගන ඹන්න පුළුන්. ඉන් මිසදන්න නම් ධර්භානුකර
ජීවිතඹකට ඔඵ සඹොමුසන්න සනා.
ධර්භානුකර ජීවිතඹක් වා පිිං් ඔඵ ගකීම්, යාඳාය, තනතුරු, අතවැරිඹ යුතු නැවැ. තභාට ඳැසයන
ගකීම් නිැයදි ඉටුකයමින් තභා සභසරො ඳයසරො සදසකහිදීභ ආයක්ෂා සන්සන් සකසේද කිඹරා
සතීභ ැදග් සනා. එඹට ඉතා ප්රතයක්ෂ භාර්ගඹ සරො තුයා බුදුමිඳුන් සේලනා කය තිසඵනා. ඹසභක්
සතරුන් සකසයහි අචර ශ්රේධා, ශීරඹ, දන්දීභ, වභත්රිඹ තභ ජීවිතඹ තුළින් ැඩුසවෝ එඹට ඩා
ආයක්ෂාක් සභසරො, ඳයසරො ලසඹන් නැවැඹ කිඹරා. ඔඵ නියතුරුභ ඳශසනිඹා වීභට අයුතු
ආකායසඹන් උ්ව සනොගන්න. නියතුරුභ ජඹග්රාවකසඹක් වීභට උ්ව ගන්න. එවිට ඔඵ අතින් න
අකුල් අඩුසනා. ඔඵ ධර්භඹ විල්ාසකොට අවිචායසඹන් ඳශසනිඹා වීභට උ්ව සනොසකොට,
ජඹග්රාවකසඹක් ඳභණක් වීභට උ්ව කසශෝ කදාවරි දක ධර්භඹ විසන් ඔඵ ඳශසනි තැනට
ඔා තඵනාභඹ. ඔඵට ඒ තැන හිමි නම්, සම් ආකායසඹන් ඔඵ හික්මීභට නම්, අර්ා් සර සතරුන්
සකසයහි ශ්රේධාසන් යුක්ත විඹ යුතුඹ. ශීරඹ, දන්දීභ, වභත්රිඹ ඔඵ ජීවිතඹ තුළින් ැඩිඹ යුතුඹ. එවිට
ඔඵට එභ ධර්භතාඹන් ඔසේ ආයක්ෂා පිණි සවොභ වකරුා කයගැනීභට ඔඵ දක්ෂ නු ඇත.

ඔඵ කවුරුන් වුද, ඹම් තැනකදී ඔඵ ආයක්ෂා වා නම්, අනතුයකින් සේරුණා නම්, ඒ ඔඵ ආයක්ෂා වසේ
ඔඵ ැඩූ සතරුන් සකසයහි ශ්රේධා, දාන, ශීර, වභත්රිසේ ලක්තිඹ නිාභඹ. නමු් ඔඵ සතන්සන් ඔඵ
ආයක්ෂා වසේ, අනතුරින් සේරුසණ් තභාට සඹොදා සටින ආයක්ෂක විධි මවිධාන, එසේ් නැතිනම් සන්
ඵාහිය සවේතුක් නිාඹ කිඹරා, එඹ තයඹක් සනොස . ඔඵ දැකරා තිසඵනා, අවරා තිසඵනා විලාර
ආයක්ෂක ශලු දභාසගන සටිඹ් එක සභොසවොතකින් සඵෝම්ඵකරුසක් සම් සඹල්ර විනාල කයසගන
තභනු් විනාල සනා. ඒ කිඹන්සන් සභොන තයම් ආයක්ෂක ඳවුරු තිබුණද ප්රවායකඹා උඳරභශීලී නම්,
භයාසගන භැසයන අසඹක් නම් ආයක්ෂක උඳරභ අාර්ාක ඵයි.
සකෝටි ගණන් මුදල් විඹදම් කය කයන ආයක්ෂක රභ අාර්ාක නම් අපි ඵරමු සරො ාර්ාකභ ආයක්ෂා
රඵන්සන් සකොසවොභද කිඹරා. ඒ වා ඔඵ ඔඵ තුළින් අිංකභ සතරුන් සකසයහි විල්ාඹ තඵමින්
දානඹ, ශීරඹ, වභත්රිඹ ජීවිතඹට පුරුදු කයගන්න සනා. ඔඵ නියතුරුභ දන්සදන සකසනක් නම්,
ශීරඹක පිහිටා එභ ශීරඹ ආයක්ෂා කයන අසඹක් නම් ්්ඹ සකසයහි සභ් ඩන අසඹක් නම් ඔසේ
ආයක්ෂා ගැන ඔඵ බිඹ සන්න අලය නැවැ. වැඵැයි ඉතින් ිංාරික ඹම් අකුර කර්භඹක් විඳාක
සදන්න තිසඵනා නම් ඔඵ එඹට මුහුණසදන්න සනා. ඔඵ දක්ෂ නම් එතැනදී් ඔඵට විඳාකඹන්සේ
්බාඹ හීන කිරීභට භවයවිට ඔඵට අ්ාා තිසඵනා.
දැන් අපි ඵරමු දන්දීභ, ශීරඹ, වභත්රිඹ ඩන සකනා ඒ තුළින් ආයක්ෂා රඵන්සන් සකොසවොභද කිඹරා.
ඔඵ එඹ සම් විදිවට ගරඳාගන්න අලයයි. ඔඵ දන්සදනා නම්, ශීරඹක් ආයක්ෂා කයගන්නා නම්,
වභත්රිඹ ඩනා නම් නියතුරුභ ඔඵ කයන සම් පිිංකම් සද භයදෘ්ඨික සදවිඹන්, භයදෘ්ඨික
ඹක්ෂඹන් ඵරාසගන සටිනා. ඒ අඹ ඔඵ කයන පිිංකම් දැකරා තුටුසනා. එභ පිිං අනුසභෝදන් සනා.
දිනඳතා නැත නැත සභඹ සදුනසකොට ඉවත දිය ඵරස ග, විසලේසඹන්භ භයදෘ්ඨික ඹක්ෂ
ඵරස ග පිිං අනුසභෝදන් තභ ලක්තිඹ ද ර්ධනඹ කයගන්නා. භයදෘ්ඨික ඹක්ෂ ඵරස ග ඹනු සඳය
ජීවිතර යට ජාතිඹ ආගභ උඳාදානඹ කයසගන මිඹසගෝ, යට ජාතිඹ ආගභ රැකීභට උඳකාරීන
භසනෝබාඹන් දයාග් ඵරස ගඹක් ඵඳු සකොට්මාඹකි. සම් අඹ සඳය ජීවිතරදී යට, ජාතිඹ, ආගභ
උසදා දිවි සදැනිසකොට කැඳවුණ, ටන් කශ ගිහි ඳැවිදි භනුයඹන්ඹ. සම් අඹද ඔඵට ්රිඹ සති. ඔවුන්
ඔඵට ්රිඹන්සන් ඔඵ සතරුන් යණ ගිඹ, දාන ශීර බානා භාර්ගඹ ඩන අසඹකු නිාඹ. ඔඵට
සනොසඳනුනාට දැන් සම් ඵරස ග නියතුරුභ ඔඵ ඳසුඳසන් ගභන් කයයි. ඔඵ නිසේ සටිඹද,
කාර්ඹාරසේ සටිඹද, ාවනඹක ගභන් කශද, යුදබිභක සටිඹද සම් ඵරස ග ඔඵ ටා ඔඵට
සනොසඳසනන්නට සටියි. ඔඵ් භග ගභන් කයයි. අදානම් අ්ාාකදී භැදිව් ඔඵ අනතුරුලින්
ගරාගනියි. සම් ඵරස ග, ඔඵ ාවනඹක ගභන් කයේදී එභ ාවනඹ තුශ ගභන් කයයි. සඵෝම්ඵකරුසක්
ාවනඹට ඳැන්නසවෝ ඔහුසේ ඉරක්කඹ යේදයි. ඉරක්කඹ යදන ඳරිදි ඔහු ඉක්භන් කයයි.
එක්සකෝ ප්රභාද කයයි. ඔඵ සනොදන්නාට සභභ ඵරස ග තුයා ඉරක්කඹ ැරැේදීභට ඔඵසේ ාවනසේ
ඇක්සල්ටයඹට ඵයදී ස ගඹ ැඩිකයයි. අනතුරින් ඔඵ ගැරසයි. එසව් ආයක්ෂාට සටි අඹ, එසේ්
නැතිනම් භවභග සටි අඹ අනතුයට ඳ්ස . භයදෘ්ඨික දිය ඹක්ෂ ඵරස ග සභසර ඔඵ ආයක්ෂා
කයයි. සම් ආයක්ෂා ඔඵට රැබුසණ් ඔඵ සතරුන් යණගිඹ, දාන ශීර බානා භාර්ගඹ ඩන අඹකු
නිාඹ. ඔඵ ආයක්ෂා කසශේ පිනට කැභති, පිිං කයන අඹට කැභැති යට, ජාතිඹ, ආගභ උඳාදානඹ කයග්
භයදෘ්ඨික දිය ඹක්ෂ ඵරස ගඹ. ඒ නිා ඔඵ් යට, ජාතිඹ, ආගභ උසදා ජීවිතඹ කැඳකයන සකසනක්
නම්, සරෝකසේ ඇති ැඵෑභ ආයක්ෂක රභසඹන් ආයක්ෂා සන්න දක්ෂ සන්න. සම් ආයක්ෂක රභසේ ඇති
සුවිසලේෂී රක්ෂණඹ න්සන් මින් ආයක්ෂාන්සන් ඔඵසේ සභසරො ජීවිතඹ ඳභණක් සනො ඳයසරො
ජීවිතඹ ද ඉන් ආයක්ෂා න නිාඹ. භයණින් භතු තය අඳාඹ නභැති අණක් ගුණක් සනොභැති
ත්ර්තාදසඹන් ද ඔඵ ආයක්ෂා කයගැනීභට ඉවත ප්රතිඳදා සවේතු නු ඇත.
ඒ නිා යට ජාතිඹ ආගභ නාභසඹන් ඇට, කනට, නාඹට, දිට, කඹට, භනට ආවාය සවොඹන පිිං්
ඔඵ යට ජාතිසේ නාභසඹන් ැඵෑ සරභ ධර්භසේ හික්සභන්න. ධර්භඹ ඔසේ ැඵෑ ආයක්ෂකඹා ඵ

සවොඳින් සහිසේ තඵාගන්න. ැඵැවින්භ ඔඵ සතරුන් යණ ගිඹ අසඹක් නම්, යට ජාතිඹ සුයකින අසඹක්
නම් සභසරො සේභ ඳයසරො ද ජඹගැනීභ ඔඵසේ අයමුණ විඹ යුතුඹ.

20.උතුත්ම රවචඇෙලාදයටඇලඩාඇභයානකඇරවචඇෙලාදයක්ඇඇඔබඇඉදිරිත ඇසෙ
තාකාලික යට තුශ ඳැති ත්ර්තාදඹ ඳයාජඹ කිරීභ සවේතුසන් යට පුයා එල්රා තිබ ඵැනර්, සතොයණ,
සඳෝ්ටර්, දැන්වීම්, පිද සගෞය ම්භාන, ඳැ්වු ආචාය, ඇතිවු සඝෝා, පුපුයාගිඹ යතිඤ්ඤා වැ, සද
ඵැලීසම්දී ය 30 ක් තයම් කාරඹක් භ්ත ජනතා පීඩාට ඳ්කශ ත්ර්තාදඹ ඳයාජඹට ඳ්කිරීභ
සවේතුසන් ජනතා සභඳභණ තුටක් රැබුානම්, ඔඵට කල්ඳ ගණන් දුක, ස දනා, ම්සල්ච්ජ්ඹ,
අවිචායඹ, ගින්දය, සඹොධි මඹ භග දුක්විඳීභට ැරැ්ව අතීතසේ ඔඵ විඳි තය අඳාසේ ත්ර්තාදඹ ඔඵ
ඳයාජඹ කශසවෝ සභොනතයම් තුටක් රඵයිද?
ය 35 ක ඳභණ කාරඹක් ඳභණක් ඔඵ විඳි භයණ බිඹ නැතිවීභ සවේතුසන් සම් තයම් තුටුසනා නම්,
යුේධසේ දුක සම් තයම් කටුක සර දැනී තිබුනා නම් ඒ ැඵවින්භ ඔඵ තය අඳාසේ ඇති දුක ගැන
සනොදන්නා නිාභයි.
උතුසර් යුේධසඹන් දිනන්න තයම්් උ්ාවඹක් තය අඳාසඹන් මිදීභ වා සනොගන්සන් යට්,
ජාතිඹ්, ම්බුේධ ලානඹ් ඔසේ ග්රවණසේ තඵාගත වැකි සදඹක් ඵ සනොදන්නා නිාභයි. ඔඵ්
ඔසේ ඳාරනසේ තඵාගත සනොවැකිඹ. යුේධඹක ජඹ ඳයාජඹ වැභදාභ නිතයබාසේ තඵාගත වැකි සදඹක්ද
සනොස භඹ. භනුයඹා තළින්භ අවුළුා ගන්නා යුද ගිනි භනුයඹා විසන්භ නිාදභයි. නි්ඳාදකඹා් එභ
නි්ඳාදනසඹන් දුකට ඳ්න්නා්, විනාලකයගන්නා්, නිා දභන්නා් භනුයඹාභඹ. සම්ා උසදා
ඔඵරා රැ්කයගන්නා අකුල් අපි ඳසුඳසන් සණැල්රක් සේ විඳාකසදමින් ඳැමිසණනාභඹ.
යුදබිභකදී ඔඵට ඹම් අනතුයක් සදුවුසනෝ ඔඵසේ උඳකායඹට යජඹක් ඇත, වදයසේා ඇත,
සනොසඹක් භාජසේා ආඹතන ඇත. එසව් තය අඳාඹට ැසටන ්්ඹාට ඒ දුක ස දනා,
කුගින්න විඳීභට සදුන්සන් තනිභඹ. කඳුළු පිදැමීභට, සල් පිදැමීභට, සඵසව් දැමීභට, සුදුක්
විචාරීභට තය අඳාසේ ්්ඹාට කිසසක් සනොභැත. සවේ තනිභ අඳා දුක් විඳිඹ යුතුඹ.
භනුය සරෝකසේ ත්ර්තාදඹට ඩා තය අඳාසේ ත්ර්තාදඹ අති බිහිසුණුඹ, තියුණුඹ, අතිදීර්ඝඹ. ඔඵ
ැඵෑ ජඹග්රාවකසඹක් න්සන් අනාගතසේ ඹම් දිනඹක නැත ඇතින යුේධඹක් ජඹගැනීසභන් සනො
නියතුරුභ ඔඵට අත නන තය අඳාසේ යුේධසඹන් ඔඵ ජඹගතසවෝ ඳභණක්භඹ.
භනුයඹා යුේධඹ කයේදී භායඹා ාභඹට අත නයි. භනුයඹා ාභඹ උදාකයගනිේදී භායඹා යුේධඹට අත
නයි. යුේධඹ් ාභඹ් සදකභ භායඹාසේඹ. සම් සදක අතය ඳයතයඹ භනුයසඹකුසේ සතක්
අනිතයබාඹට ඳ්වී ත සතක් වටගැනීභට ගන්නා සකටි කාරඹයි. ඒ කාරඹ තුශ ඔහු යුද ඇඳුභ ගරා
සුසදෝ සුදු ජාතික ඇඳුභ ඇඟරාගනී. සම් ඇඳුම් සදකභ භායඹාසේභඹ. භායඹාසේ සම් විකට ඇඳුම්
තයගලින් මිදී තය අඳාසේ ත්ර්ත්රාදසඹන් මිදීසම් භග සරො තුයා බුදුමිඳුන් සඵොසවොභ ඳැවැදිලි
සේලනා කය ඇත.
සතරුන් සකසයහි අචර ශ්රේධා, සතරුන් ගුණ අර්ා ලසඹන් දැනසගන එභ ගුණඹන් සකසයහි
ඇතිකයගන්නා විල්ාඹ „ජීවිතසේ එකභ ැනසීභ සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේඹ‟ කිඹන විල්ාඹ.
ය දුකින් මිදීසම් එකභ භාර්ගඹ ධර්භය්නඹ කිඹන විල්ාඹ, ිංඝය්නසේ අනන්තව ගණඹන් පිළිඵ
විල්ාඹ, සතරුන් සකසයහි ශ්රේධා තිසඵන සකනා තභන්සේ ජීවිතඹට කුභන ප්රල්නඹක් කයදයඹක්
ඳැමිණිඹද සතරුන් සකසයහි විල්ාඹ ඳළුදුකයගන්සන් නැවැ. ඔඵ සතන්න ඔසේ රුපිඹල් දාවක්
නැතිවුණාඹ කිඹර. එවිට ඔඵ සතනා නම් „භසේ රුපිඹල් දාවක් නැතිවුසණ් භභ සතරුන් යණ සගෝ
ඇති නිාභයි. නැතිනම් රුපිඹල් දවදාවක ඳාඩුක් සන්න තිබුණා‟ ඹ කිඹරා. „භට තනතුය ඳභණක්
අහිමිවුසණ් සතරුන් යණ ඹන නිාභයි. නැතිනම් භට ජීවිතඹ් අහිමිසන්න තිබුණා‟ ඹ කිඹරා. සම්
ආකායසඹන් ඔඵසේ ජීවිතඹට කුභන අභිසඹෝගඹක් ඳැමිණිඹද සතරුන් යණ පිළිඵද විල්ාඹ
තභන්සේ ජීවිතසේ එකභ යණ විල්ාඹ කයගන්න. ධර්භසේ න්දිට්ඨික ගණඹ පිළිඵ නියතුරුභ ඔඵ

විල්ාඹ තඵන්න. ඊට එසයහි අදව් ප්රකාල සනොකයන්න. සම් ජීවිතසේදීභ ධර්භඹ අසඵෝධ
කයගැනීභට, තය අඳාසඹන් මිදීභට සනොවැකිඹ කිඹන මිායා භතලින් මිසදන්න. සරො තුයා
බුදුයජාණන් වන්සේ „ධර්භඹ න්දිට්මකයි‟ ලසඹන් සේලණාකය ඇති නිා එභ න්දිට්මක ගුණඹ
සකසයහි අචර විල්ාඹ තඵා ධර්භ භාර්ගසේ සඳයට ඹන්න. බුදුයජාණන් වන්සේසේ උතුම් සේලනා
ඉක්භා ඹැභට, ැකඹන් ඇතිකිරීභට ඉවල්න භායඳාක්ෂික සතුවිලිලින් ඔඵ මිසදන්න. භවා
ිංඝය්නඹ ඹනු ආර්ඹ අ්මාිංගික භාර්ගසේ චතුයාර්ඹ තයඹ අසඵෝධ කයගැනීභ උසදා ගභන් කයනා
පිරික් ඵ දකින්න. භවාිංඝය්නඹට උඳසද් දීභට අාද අනුලානා කිරීභට පිිං් ගිහි ඔඵ උ්ාව
සනොගන්න. නියතුරුභ අතීතසේ ැඩසටිඹාවු ගුණසඹන් ඥාානසඹන් ඳරිපුර්ණවු භවා ිංඝය්නසේ එභ
ගුණඹන් ඥාානඹන් දකිමින් සහිකයමින් ර්තභාන භවාිංඝය්නඹ සකසයහි විල්ාඹ ඇතිකයගන්න.
සදැනි ඔඵ ශීරඹ ආර්ඹකාන්ත ශීරඹක් සර ආයක්කයගන්න. තභා අතින් සල්ඳදඹක් බිඳුසනෝ ඒ
සභොසවොස්භ එභ සල්ඳදඹ නිැරුදිකයගැනීභ, ආර්ඹකාන්තශීරඹ ආයක්ෂා කයන පිිංතාසේ රක්ෂණඹක්.
ඔහු තභා අතින් ව යද සවළිකිරීභට භැළිසන්සන් නැවැ. ආර්ඹකාන්ත ශීරඹ යකින සකනා තභාසේ
ආ්භ ගරු්ඹට ඩා තභා තය අඳාසඹන් මිදීභට කැභති සනා. සල්ඳදඹක් බිදභා රඵන
තාකාලික අ්පුරු ආල්ාදඹට ඩා තය අඳාඹට ැටුසනෝ එහිදී රඵන දීර්ඝ විඳාකඹන් ගැන
සභසනහි කයනා. නිතයභ ඔසේ ඇට සඳසනන තිරින් සරෝකසේ තුන් විඳින දුක භට නම් එඳා ඹයි
සතනා. සීරසඹන් රැසඵන්නා ව ආනිලිංර අනිතයබාඹ නුණින් දැකීභ ආර්ඹකාන්ත සීරසේ අර්ාඹ
සනා.
සතනු ඔඵ තනතුරු, නාඹක්ඹ සම් ආදී ලසඹන් රැ්සකොටසගන ඇති ”භසේ සගොඩ” සම්ා භසේ
ඟසේ තඵාගත සනොවැකි සේල් ඵ සතීභට පුරුදු විඹ යුතුයි. අතීතසේ සම් යසට් සටි ෑභ
ඳාරකසඹක්ටභ, නාඹකසඹක්ටභ, විධාඹකසඹක්ටභ එභ තනතුරු අහිමි වු ආකායඹ, ජනතා ප්රතිචායඹන්
හීනවී ගිඹ ආකායඹ, සයෝගවී දුක් වි මිඹගිඹ ආකායඹ සහිකිරීභට පුරුදු විඹ යුතුඹ. සම්ාසේ අනිතය
්බාඹ දැකීභට උ්ාව කශ යුතුඹ. දැන් ඔඵට ප්රල්නඹක් භතුනු ඇත „වාමුදුරුසෝ කිඹන්සන් සම්ා
අතවරින්නද?‟ කිඹරා. නැත. තය අඳාසේ ත්ර්තාදසඹන් මිදීභට ඔඵ කිසක් අතවැරිඹ යුතු නැත.
තනතුරු, බිරි, දරුන් සේඳශ අතවැරිඹ යුතු නැත. ඔඵ සනදාට ඩා සතරුන් සකසයහි විල්ාසඹන්
තභ ගකීම් ඉටුකශ යුතුඹ. සනදාට ඩා ගකීම් යුතුකම් ඉටුකිරීසම්දී ජම්ඳන්න විඹ යුතුඹ. ඔඵ
භාජසේ ජී්න උේසඹෝගිභ්භ ජම්ඳන්නභ පුේගරඹා ඵට ඳ්විඹ යුතුඹ. ඔඵ තුශ සගොඩනැසගන
ආ්භ විල්ාඹ නිා ඔඵ ආ්භඅභිභානඹකින් යුතු කටයුතු කයනු ඇත. සභඹ හුසදක් භාන්නඹ සවෝ
අවිංකායකභක් සනොස . එඹ ධර්භ භාර්ගඹ ැීමසම්දී ඇතින නිවතභානී ආ්භ ලක්තිඹකි. සම්
නිවතභානී ඵ භභ්සේ දැඩිබාඹ නැභති භවා කළුගර සදුරු වී නැසගන සයුම් ජරධායාන්ඹ. සම්
සයුම් දිඹ දවය භවා ජර ප්රාවඹක් ඵට ඔඵට ඳ්කයගත වැක්සක් තභා, භසේ කයසගන තිසඵන සඹල්ර
අනිතය ඵ දකිමින් ජී් වීසභන්ඹ. දැන් ඔඵට ස්සයනා ඇති තය අඳාසේ ත්ර්තාදසඹන් මිදීසම්
භාර්ගඹ, ඔඹ යසට් කයපු යුේධඹ ජඹගැනීභට ඩා සභොනතයම් ඳවසුද කිඹරා. මිනි්සු භැසයන්සන නැවැ.
අිංගවිකර සන්සන් නැවැ. සකෝටි ප්රසකෝටි ගණන් මුදල් අවි ආයුධ ැටු්පරට විඹදම් සන්සන් නැවැ.
ඵිංකර් තනන්න, ාවන ඳරීක්ෂා කයන්න අලය සන්සන් නැවැ. වයඹ සරෝධඹ ඇතිසන්සන් නැවැ.
සම් සඹල්ර නැතිසේදී ඔඵ තුශ ඇතිසන එක සදඹක් තිසඵනා. ඒ තභයි තිඹ ව සහිඹ.
සහිබුේධි මසඹන් යුතු ඔඵ ැඵෑ භග ැඵෑ ජඹග්රවණඹ සතෝයාගන්න දක්ෂ සන්න.

21.ඔය කඩුල් පැනගන්න සයි බැරි?
අඳ භවා පීඩාක් සරසන් ග් උතුසර් ඳැැති දලක තුනක ත්ර්තාදඹට ඩා තය අඳාසේ කල්ඳ ගණන්
පීඩා විඳින තය අඳාසේ „ත්ර්තාදඹ‟ සභොන තයම් බඹානක වු් මිනිසුන් ඒ අතිබඹානක ත්්ඹ
ගැන සනොසතීභ භවා අානාක්. තය අඳාසඹන් මිදීසම් ැඵෑ භග ධර්භඹ විසන් සවොඳින් එළි සඳසවළි
කය සඳන්ා දී තිබිඹදී් තය අඳාසේ ත්ර්තාදසඹන් සනොමිදුනු අානාන්ත භව්භසඹකුසේ
සනොසඳසනන සරෝකසේ කාාක් භික්ෂු සභහිදී ටවන් කයනා. ඔඵසේ හිතසු පිණි. තය අඳාසේ
මිදීසම් ඔසේ උ්වඹට ලක්තිඹක්, වධර්ඹඹක් රඵාගැනීභ උසදා.
දිනක් භික්ෂු සවොසයො ඳතාන ප්රසේලසේ සඳෞයාණික නගත ආයණයඹක ැඩසටිඹා. එක්තයා දිනක
යාත්රිසේ භාධි මසඹන් ඳසුසේදී, යසට් තනතුයක් දැර භව්භසඹක් සයෝගී සට මිඹසගෝ, තය අඳාඹට
අයිති සප්රේත සරෝකසේ සප්රේත ජීවිතඹක උඳත රඵා සටින අයුරු දර්ලනඹ වුණා. සම් සප්රේත භව්භඹාසේ
රඳඹ විකෘති ්බාඹක් තිබුසණ් නැවැ. ඔහු භනුය සරෝකසේ සටිඹදී තිබ රඳසේ ්බාඹ හිතභයි
සප්රේත සරෝකසේ් සටිසේ. ඔහු එහි දුක් විඳින ඵක් ඵාහිය සඳනුසන් නැවැ. ගු්පත ්බාඹක් මුහුසණ්
තිබුණා. ඇඳුම්, ආවාය ලින් හිඟ ඵක් සඳනුසන් නැවැ. විරපී ඵක්ද තිබුසණ් නැවැ. භනුය සරෝකසේ
ජී් සටිඹදී සගදයට අඳින යභ ව කමිඹක් හිතභ තභයි සප්රේත සරෝකසේද සටිසේ. අපි සභොහුට
„සප්රේත ඇභැතියඹා‟ ඹැයි කිඹමු.
සම් සප්රේත ඇභැතියඹා භික්ෂුට දර්ලනඹ න විට, සවොඳින් නඩ්තු කයන රද සගමිදුරක් අයිසන් ව
කාණුක තඵා තිබ, ලීසඹන් තැන ඇඳි සදකක් හිත පුටුක තභයි ාඩිසරා සටිසේ. සවොඳින් සහිඹට
ගන්න. සභඹ කුණු කාණුක් සනොස . තණසකොර හිත අරිංකාය සගමිදුසල් කඳන රද කාණුකි.
කාණු ඳතුර භතරා ්බාඹක් සනොග් නිා සම් පුටු කිසභ අ්ාාක භඵය තිබුසණ් නැත.
නියතුරුභ පුටුස කකුල් වතසයන් තුනක් ඳභණයි සඳොසශොස ගැටී තිබුසණ්. ඉතිරි කකුර සඳොසශොස
සනොගැසටන භඵය සනොභැති ්බාඹ නිා සප්රේත ඇභැතියඹා ඵයසන, ඵයසන ඳැ්තට පුටු
ඇරසයි. සභොනභ අ්ාාක් සප්රේත ඇභැතිතුභාට පුටුස සුඳවසුසන් හිසගන සටීභට අ්ාාක්
සනොභැත.
සභසේ අඳවසුසන් හිසගන සටින සප්රේත ඇභැතියඹා අශ සඳෝලිභකි. එහි සප්රේතසඹෝ ව සප්රේතිසඹෝ
ව්සදසනක් ඳභණ තභ ායඹ එනසතක් ඵරා සටිති. ඔවුන් එකිසනකා සප්රේත ඇභැති වමුට සගෝ
සභොනාසදෝ කිඹයි. සප්රේත ඇභැතියඹා සභොනාසදෝ ලිඹයි. ඔහුසේ ැසේභ ලිඹන එකඹ. ඒ කිඹන්සන්
ලියුම් සදන එකඹ. සම් අ්ාාස දී සභතැනට සප්රේතිඹන් සදසදසනකු අලුසතන් එක්ස . එක් සප්රේතිඹක්
ඹ අවුරුදු 65 ක ඳභණ ඹක් සඳසනන ාරිඹක් ඇග් තැනැ්තිඹකි. අසනක් සප්රේතිඹ ඹ අවුරුදු
30 ක ඳභණ සඳනුභක් ඇති, අසනක් සප්රේතිඹසේ දිඹණිඹ න් ්බාසඹකිනුයි භික්ෂු වඳුනාග්ස්. සම්
ඹක සප්රේතිඹ සඳෝලිසම් සනොසටභ, සප්රේත ඇභැතියඹා ශඟට ඳැමිණ භවා ස දනා්භක අසෝනාක්
තඵන්නට ඳටන් ග්තා. ඇඹ තභ ඇඟිලි ලින් තභ දෑ් විෘත කය සභන්න සම් විදිවට අසෝනා තැබුා.
„අසන් භභ ලියුභ අයසගන නගය බාට ගිඹා කණ්ණාඩි කුට්ටභ ගන්න. නගය බාසන් කිඹනා භසේ
කට ගයි, ඒ නිා කණ්ණාඩි සදන්න ඵෑ කිඹරා. කණ්ණාඩි සදන්න නම් කසට් ග නැති කයසගන
එන්නඹ කිඹරා. අසන් භසේ ඇ් අන්ධවීසගන එනා. භට කණ්ණාඩිඹක් රඵාසදන්න‟ කිඹරා සප්රේතිඹ,
සප්රේත ඇභැතියඹා ඉදිරිසේ දුක්ඵය, ස දනා්භක සරසන් වැා ැසටනා. ඔඵ හිතන්නසකෝ, ඔසේ දෑ්
අන්ධවීසගන එනා නම් ඔඵට සභොනාසේ දුකක්, ස දනාක් දැසනයිද? ඒ භිඹ තභයි සප්රේතිඹට තිබුසණ්.
ඇඹසේ කාාසන් සඳසනන්සන් ඇඹ ඊට සඳය් සප්රේත ඇභැති ගාට ඇවි් ලියුම් අයන් ගිහින් තිසඹනා
කණ්ණාඩි ගන්න. ඒ් කටග නිා ඇඹට කණ්ණාඩි රැබිරා නැවැ. සම් සේධි මඹ සනසකොට් ්පසර්ත
භ භග ඳැමිණි අවුරුදු 30 ක ඳභණ සඳනුභැති උ, කළු, හීන්දෑරි සප්රේත දු සඳෝලිසම් සටිඹා තභ ායඹ
ඳැමිසණන තුරු. ඇඹ වරිභ ගු්පතයි. ඒ දර්ලනඹ එතැනින් සනොසඳනී ගිඹා.

අපි දැන් කර්භඹ කර්භපර රට අනු සම් සේධි මඹ ගරඳා ඵරමු. සම් ගැරපීභ භික්ෂු කයන්සන්
අනුභානසඹන්. ඔඵ භික්ෂුසේ අනුභානඹ ැයදි ඹෑයි දකිනානම් ඔසේ අදවට භික්ෂු ඉඩසදනා.
භනුය සරෝකසේ දයන රද ඇභැති ැඳඹට ඇතිව තෘ්ණා නිා, ැඳ රඵන්න, ැඳ අයිතිකයගන්න
තිබ තෘ්ණා නිා, වින්ද ැඳසඹන් සනොෑහුන නිා, භැසයණ සභොසවොස් ඒා සකසයහි ඇතිකයග්
ඡන්දයාගඹ නිා ඔහු කැභති කශ ආකායඹට සප්රේත සරෝකසේ සප්රේත ඇභැතිසඹක් සර උඳත රැබුා. සම්
ඇභැතියඹා භනුය සරෝකසේ ජී් සටින විට ජනතාට ඳරිතයාගසඹන්, භාජ සේඹ – දන්දීම් ආදිඹ
කශ නිා සප්රේත සරෝකසේ ආවාය, ඇඳුම් ඳැශඳුම් ලින් අඩුක් සනොභැති, විරපී සනොව ලරීයඹක් හිත
ඉඳදුනා. විරපී සනොව ලරීයඹක් රැබීභට විසලේ සවේතුක් සභොහු සරෝධඹ වයඹ ැඩිසඹන් ඩපු අසඹක්
සනොවීභයි. සභොහු භනුය සරෝකසේදී දන්දුන්සන්, භාජ සේඹ කසශේ කර්භඹ කර්භපර විල්ාසඹන්
සනොස . සේලඳාරන ප්රසඹෝජනඹන් වායි. නියතුරුභ හිස් ක්රිඹා්භක වුසණ් තභ සේලඳාරන
අනාගතඹ ලක්තිභ් කයගැනීභයි. කශයාණමිත්ර ඇසුයක් සනොභැතිකභ නිා, ැඳ වාභ සවේතු
කයගැනීභට තිබ සේල් දුක වාභයි ප්රාර්ානා කසශේ.
සම් සප්රේත ඇභැතියඹාට ර්න සගමිදුරක් තිබුණ්, ඔහුට උරුභසරා තිබුසණ් කාණුක තැබ, භඵය
සනොව පුටුක්. සභොහුසේ සප්රේත ජීවිත කාරඹ පුයාභ, සභොහුට අය ර්න සගමිදුසල් භඵය පුටුක
ඉගන්න රැසඵන්සන් නැවැ. එඹ කර්භ විඳාකඹක්. කර්භඹ තභයි තභා ඇභැතිකම් දැර කාරසේ
ගිහිඳැවිදි ශිල්තුන්ට, ගුණතුන්ට ගරු සනොකිරීභ, ඔවුන් ඳවශ අසුන්ර ඩිසකොට තභා උ් අසුන්ර
ාඩිවී සටීභ. ශිල්තුන් ගරු සනොකය ඔවුන් ඉදිරිසේ යාජ ස්ජසන් වැසරීභ ආදිඹ. වැඵැයි සම්
ඇභැතියඹා එක යදක් කයරා නැවැ. ඒ තභයි අනුනට, විරුේධාදීන්ට අඳවා, අභන්, චරිත ඝාතන
කයරා නැවැ. එසවභ කයරා තිබුණානම්, සප්රේත ඇභැති පුටු, පිහිටා තිසඵන කාණු කුණු කාණුක්, අසචි
කාණුක් සන්න තිබුණාඹෑයි භික්ෂු අනුභාන කයනා. ර්තභානසේ සේලඳාරනසේ එල්රකයගන්නා
භඩ ප්රවාය, චරිත ඝාතන, අඳවා සද ඵැලීසම්දී එැනි සේ කිරීභට සඳය සදයක් හිතාඵැලිඹ යුතුයි
ඒාසේ විඳාකඹන් ගැන. ඒ නිා පිිං් ඔඵරාසේ සඳය පිනට රැබුණු ඔඹ නිර-ඵර, යාජ ස්ජ්, තභාට
ඩා ගුණඹන්, ශීරඹන් ඩන ගිහි ඳැවිදි පිිංතුන් ඉදිරිසේ ඳසය්මින් ඳරිවයණඹ කයන්න ගඵරා
ගන්න.ඹම් සවඹකින් ඔඹ සප්රේත ඇභැති පුටු කාණුසන් ඔා ඔඹ ර්න සගමිදුසල් තැබුසෝ කර්භ
විඳාකඹ නිා පුටු ගිනි ගැනීභටද වැකිඹ. ඒ නිාභයි ඔඹ සප්රේත ඇභැති තභ සප්රේත ජීවිතඹ පුයාභ කාණුක
තැබ භඵය සනොව අසුනක හිමිකරුසක් වුසණ්. සභඹ වරිඹට මුත්රා අශුචි සගොසේ කැභ්සතන් දඟරන
පුිංචි ශදරුසක් සේ. එතැනින් සගොඩට එන්න එඹාට දැනුභක් අසඵෝධඹක් නැවැ. ශදරුා එඹ ැඳක්
කයසගනයි දකින්සන්.
ඔඵ අවර ඇති භවරු සේලඳාරනසේදී කිඹනා „භභ භැරුණ් සකොශ ඳාටයි, නිල්ඳාටයි, යතුඳාටයි. භභ
කැපුසෝ සකොශ ඳාටයි ජාති ජාති් නිල් ඳාටයි‟ සම් සේ සේලඳාරනඹ සභෝවසඹන් උඳාදානඹ කයග්
පිරික් යසට් සටිනා. තභන් භැරුන් සකොශ, නිල් ඳාටයි කිඹන අඹ භැරුණ් එභ ඳාටභ තභයි. භික්ෂුට
දර්ලනඹසරා තිසඵනා ඔඹ සකොශ, නිල් කමි ඇදපු සප්රේතසඹෝ. ඔඹ කණ්ණාඩි ඉල්රා වැා ැසටන
සප්රේතිඹ් ඔඹ „භභ භැරුණ් සකොශ ඳාටයි, නිල්ඳාටයි‟ කිඹපු ජාතිසේ සප්රේතිඹක් තභයි. ඇඹසේ කර්භ
විඳාකඹ තභයි භනුය සරෝකසේ ජී්සනවිට ඇඹ සේලඳාරන ඳක්ෂඹක ප්රාසේශීඹ ිංවිධාඹක රිඹක්
සර කටයුතු කයන්න ඇති. ඔඵ දැකරා ඇති ඇභැති රුන්සේ අනුග්රවසඹන් කණ්ණාඩි සඵදාසදනා.
සම්ා සඵදාසදන්සන් ප්රාසේශීඹ ිංවිධාඹකයින්සේ රැයි්තුරට. සම් විදිඹට කණ්ණාඩි සදන අ්ාාක
ශීල්්, ගුණ් සකසනක් අිංකභ තභන්සේ සඳනීභ අඩුනිා කණ්ණාඩි සදකක් ගන්න එනා.
එතසකොට අය ප්රාසේශීඹ සේලඳාරන ිංවිධායිකා කිඹනා ඔඹා අඳට ඡන්සදදීර නැවැ, සඳශඳාලි ඹන්න
ඇවි් නැවැ, ඒ නිා කණ්ණාඩි සදන්න ඵැවැ කිඹරා. ඔඵ අවර ඇති අිංකභ එැනි අඹට කණ්ණාඩි
සදන්සන් නැවැ, දරුසක් ඳාරකට ඇතුල්කය සදන්සන් නැවැ, යක්ෂාක් සදන්සන් නැවැ. සභන්න සම්
ැයදිර කර්භ විඳාක තභයි අය සප්රේතිඹ අ්විඳින්සන්. අතයඅලය සදඹක් උසදා තභා ශඟට එන
සකනාට, තභන් සනුසන් යුතුකම් ඉටුසනොකශ ඵ සඳන්නා අලයතාඹ ඉටුසනොකය සටිනා.

කණ්ණාඩි සදකක් ගන්නයි සප්රේතිඹ නගය බාට ඹන්සන්. කර්භානුරඳ ක්වුණු ්බාඹක් අනු
සප්රේතසරෝකසේ නගය බා කිඹනා ඔසේ කටග නිා කණ්ණාඩි සදන්න ඵැවැඹ කිඹරා. එඹ වරිඹටභ
ඡන්ද දාඹකඹාට ඡන්දඹ සනොදුන් නිා කණ්ණාඩි සදන්න ඵැවැ කිඹනා සේ. සප්රේතිඹසේ කසට්
දුර්ගන්ධඹ සනොඹන්සන් ඇඹ භනුයසරෝකසේ සේලඳාරනඹ කශ කාරසේ අනුනට මුාාද, සඵොරු
සඳොසයොන්දු, භඩ ප්රවාය, චරිත ඝාතන කශ නිා. එඹ තභයි කර්භ විඳාකසේ ්බාඹ. ඡන්දඹ සනොදීභ
සවේතුක් කයගනිමින් ජනතා උභනාන් ඉත දභන සේලඳාරන සක්ෂේත්රසේ නිඹෑසරන්නන්ට සභඹ
සවො ඳාඩභක්. සම් සප්රේතිඹ තභ සප්රේත ජීවිත කාරඹ තුශදීභ, සම් විදිවට කණ්ණාඩි සනොරැබීසම්
ස දනාසන්, ඒ දුක අ්විඳිමින් සඳය කර්භසේ විඳාක විඳිනා. වැභ ත්ඳයඹකභ සප්රේතිඹ තුශ
ැසඩන්සන් වයඹ, සරෝධඹ. සම් සවේතුසන් ඇඹ ත ත අකුල් සදුකයසගන අානසේ
ැසටන්සන් නියඹට.
සප්රේත භ භග ඳැමිණි ඉතා කළු, හීන්දෑරි, ාරිඹක් ඇග් තරුණ සප්රේත දිඹණිඹ සඳෝලිභට ඳැමිණිසේ
සප්රේත ඇභැතියඹා වමුවීභටඹ. භික්ෂු ඇඹ වඳුනාග්ස් සඳය භනුය ජීවිතසේදී භැති ඇභැතිරුන්
ඇසුරු කශ කාන්තාක් සරඹ. ර්තභානසේදීද සභැනි කාන්තාන් භැති ඇභැතිතුභන්රා ගැසන
තැන්ර ඔඵ දැක ඇත. තභාසේ ඇභැති ම්ඵන්ධකම් නිා සම් අඹ ගාම්භීයඹ. අවිංකායඹ. ඔඹ භවය අඹ
සතන්සන් „සරොක්කට ැඩිඹ අයඹා ඉදිමිරා‟ කිඹරා. සභන්න සම් ආකායඹ උැගුවුණු සකසනක් විඹ යුතුයි
ඔඹ තරුණ සප්රේතිඹ. සඳය ජීවිතසේ සේලඳාරනඥායින් ඇසුරු කශ පුරුේදට සප්රේත සරෝකසේදීද සප්රේත
ඇභැති භග මිත්රවීභට ඇඹ උ්වගනී. එසව් ඇඹසේ කළු ්බාඹ නිා සප්රේත ඇභැතිද ඇඹ භායිම්
සනොකයයි. සම් සදසදනා සඳය භනුය ජීවිතසේදී එකට මුණගැසුණු අඹ සනොස . ඇඹ කළුභ කළු
සප්රේතිඹක් වසේ සඳය ජීවිතසේ අවිංකාය අනුන් ඳව්සකොට ැරකීභ නිා විඹ යුතුඹ. ඇඹ සප්රේත සරෝකඹ
තුශදී හිමි, ඵරාසඳොසයෝතු කඩවීභ ව දුකභඹ. ඇඹ තුශ ැසඩන්සන්ද වයඹ ව සරෝධඹයි.
අානසේ නියඹට ැටීභයි. ඉවත කාාසන් කිඹසන තය අඳාසේ අතිබිහිසුණු ත්ර්තාදසඹන් මිදීභට
ඔඵ තභ ප්රභාද සනොභැත. එඹ භනුය සරෝකසේ යුේධ දිනනාක් සභන් අඳවසුද නැත. එසව්
සභොකක්සදෝ පුිංචි කඩුල්රක් ඔඵ ඉදිරිසේ භාර්ගඹ අහුයා ඇත. එභ පුිංචි කඩුල්ර ඔඵ ිංකීර්ණව
සරෝකසේ සයකරුසක් කය ඇත. එභ පුිංචි කඩුල්ර සන කිසසක් සනො „භභ‟ ඹ. භභ්සේ
දැඩිබාඹභඹ. භභ්සේ දැඩිබාඹ ඹනු තය අඳාසේ හිය වීභයි.

22.තෝකය අයිති කාටද?
භික්ෂුක් දකුණු ප්රසේලසේ ආයණයඹක ැඩසටින විට න්දනාස ඳැමිණි භැදිවිසේ දාඹක භව්භසඹක්
ප්රල්නඹක් ඇසුා „වාමුදුරුසන් සරෝකඹ අයිති සදවිඹන්ටද? බ්රව්භඹාටද?‟ කිඹරා. එවිට භික්ෂු ඔහුසගන්
විභසුා „භව්භඹා සභොකද සම් සරෝකසේ භැවුම්කරු සොඹන්සන්?‟ කිඹරා. එතසකොට ඒ භව්භඹා
කිඹනා „වාමුදුරුසන්, ජීවිස් භතක තිසඵන දසේ ඳටන්භ භභ ප්රල්නඹක් භගයි ජී් වුසණ්. ෑභ
සේාරඹකටභ ගිඹා, ෑභ ඳන්රකටභ ගිඹා. ප්රල්න ැඩිවුණා මික් අඩුක් නම් සදුවුසණ් නැවැ‟ඹ
කිඹරා. „කිඹරා කිඹරා දැන් භසේ ප්රල්න කිඹන්න සනසකසනක් නැවැ. ඒ නිා භභ ඔඵ වන්සේසගන්
විභන්සන්? කාසගන්ද භභ පිළියණක් ඳතන්සන්?‟ කිඹා ඔහු විභසුා. වරිභ ආස ගශීලී ඵකින්
නැසගන ප්රල්නඹක්.
කාටද භභ සම් දුක පිළිඵ අනඩු කිඹන්සන්? කවුද සරෝකසේ අයිතිකරු? කවුද සම් දුක භට දුන්සන්?
සම් පිිං් භව්භඹා අන ප්රල්නඹයි.
භික්ෂු ඇසුා ඔඵ ඇයි සම් පුදබිභට ඳැමිණිසේ කිඹරා. ඔහු කිඹනා සඵෝධීන් වන්සේට
වචතයයාජඹාණන් වන්සේට බායඹක් න්න කිඹරා. ඒ සරාස භික්ෂු ප්රකාල කශා „භව්භසඹෝ,
සරෝකඹ ක රු් භැවුස නැවැ. ඔඵතුභාසේ ප්රල්න සන ක රු් ඇතිකසශේ් නැවැ. ඔඵ විසන්භ
ය කයන රද අකුල් සවේතුසන් ඔඵ රඵන පරඹ තභයි ඔඹ ඵරාසඳොසයෝතු කඩවීභ‟ කිඹරා. සම්
ප්රල්නඹ භාජසේ හුඟ සදසනකුට තිසඵනා. භවය දරුසො සදභාපිඹන්ට සචෝදනා කයනා. සදභාපිසඹෝ
දරුන්ට සචෝදනා කයනා, බිරි ්ාමි පුරුඹාට සචෝදනා කයනා. භවරු යජඹට සචොදනා කයනා.
ඔඵ නිාඹ භට සම් දුක කිඹරා. අතීතසේ ඹම් දක අනුන් නිාභ තභයි ඔඵ සම් දුකට සවේතුනම්
ක්කයග්ස්. තභන්සේ ැඳඹ උසදා ත් සකසනකුට පීඩාකිරීසභන් ඔඵ රඵපු ැඳඹ
සනැල්aරක්සේ ඳසුඳසන් එනා විඳාක පිණි. ඔඵ සභසවභ සතන්න. පිිං් අම්භා සකසනකුයි
තා්තා සකසනකුයි සටිනා. සම් සදසදනාභ කළුඳැවැතියි. ඒ කිඹන්සන් සම් ඳැවැඹ කළුයි. සම්
සදසදනාට දරුසක් උඳදිනා දරුාසේ ඳැවැඹ් කළුයි. සම් දැරුා ශභා ඹට ඳැමිසණන සකොට
සදභාපිඹන් සකසයහි ේස ලඹක් ඇතිකයගන්නා ඔඹ සදසදනා නිා භභ් කළුවුණාඹ කිඹරා. සභතැනදී
දරුා කළුඳැවැති වුසණ් අම්භා තා්තාට කළු ඳැවැති භක් තිබුණ නිා. එහි ජාන ඵරඳෑම් සවේතුසන්.
නමු් එැනි කළුඳැවැති භක් ඇති අම්භා සකසනකුසේ භ කුකට දරුා ඵැ ගන්සන් දරුා සඳය
ජීවිතසේ කයන රද අකුර කර්භඹක් නිා. ඊට විඳාක ලසඹන්. සඳය ජීවිතසේදී දරුා ේස ලඹ ඩන්න
ඇති. ඳයවුණ භල් බුදුමිඳුන්ට පුජාකයන්න ඇති. සභැනි සවේතන් නිා අර්න ඉඳැදීභට සවේතු
ක්සමින් භ කළු ඳැවැති සදභාපිඹන්ට දා ඉඳදුණා. සම්ක සදභාපිඹන්සේ යද සනොස . තභාසේ
කර්භ විඳාකඹ. සුදු ඳැවැති අම්භා සකසනක්ට දා සුදු ඳැවැති ර්න දරුසක් උඳදිනා. එභ අම්භාසේ
භ කුට දරුා ඵැගන්සන් කුර විඳාකඹක් ලසඹන් ර්ණ් භක් ඇති ර්න දරුසක් සර
උඳදින්න සවේතු ක්වී තිබුණ නිා. ඒ සවේතු වභත්රිඹ ැීමභ, සල්තුන්ට ගරුකිරීභ, සු භල්
පුජාකිරීභ. ආන ැලි භළු ඇභදීභ. සභැනි කුල් විඳාකඹන් ඉ්භතුවී එභ ැඳ විඳාක ක් සනා.
එතසකොට සම් ්බාඹන් ක් වුසණ් ඔඵ කයග්ත කුල් අකුල් නිා මික් අම්භා තා්තා නිා
සනොස . අම්භා තා්තා සඳොසවෝ ්කම් ඇති නිාභ සනොස දරුා සඳොසවෝ සන්සන්. එභ
දරුා එැනි ශ්රික ජීවිතඹක් රැබීභට සඳය ජීවිතසේ ම්පර්ණ කයග් කුල් තිබුණ නිායි. ඊට
අනුරපී සඳොසවෝ සදභාපිඹන්ට දා දරුා උඳදින්සන්. සදභාපිඹන් දු්පඳ් වුණාඹ කිඹරා භාජසේ
සඳොසවෝ අඹ භග ිංන්දනඹ කයරා දු්පඳ් සදභාපිඹන්ට සචෝදනා කයරා පරක් නැවැ „අම්භා
තා්තා නිා භභ දුක්විඳිනා‟ කිඹරා. ඔඵට ැඳ රඵන්න සඳය පිිං අභ නියි ඔඵ දු්පඳ් භ කුක
ප්රතින්ධි මඹ රඵන්සන්. එභ නිා එභ අහිිංක සදභාපිඹන්ට සචෝදනා කිරීභ, දුක්දීභ ත ත් අකුල්
ක්කයගැනීභක්. තභන්ට රැබුණ සදඹ තභන්භයි රඵාග්ස් කිඹරා ධර්භානුකර ජීවිතඹට
ගරඳාගන්න දක්ෂසන්න. අඩු තැන, ැයදුන තැන ඵරරා නිැයදි කයගන්න.

ඔසේ ඔඹ දුක සන ක රු් භැ ා සනොස . සරෝකඹ සදවිඹන්ට්, බ්රව්භඹන්ට් අයිති සදඹක්
සනොස . සභොකද සදවිසඹෝ, බ්රව්භසඹෝ් ඹම් සභොසවොතක තභ දිය බ්රව්භ ජීවිත ලින් චුත ඹනා.
තභා් තභාට අයිති නැති විට ඒ අඹ සකොසවොභද සරෝකසේ භැවුම්කරුන් හිමිකරුන් සන්සන්.
එසවභ නම් කාටද සරෝකඹ ඇ්තටභ අයිති?
සරෝකඹ අයිති තය භවා ධාතන්ටඹ. ඳමවි, අසඳෝ, ස්සජෝ, ාසඹෝ ඉවත ්බාඹන් වතය ද සරෝකසේ
හිමිකරුන්ඹ. නියතුරුභ භවා ප්රස ගකාරී ස ගඹකින් අනිතයබාඹට ඳ්සන තයභවා ධාතු
ක්රිඹා්භක බාඹට ඳ්කයන ක්රිඹාකරුසක් ද සටිනා. ඒ තභා විඤ්ඤාණ ධාතු. සම් විඤ්ඤාණ
ධාතුට ඵැගැනීභට නම් අතයලයසඹන්භ රඳඹක් අලයසනා. විඤ්ඤාණඹට ඵැ ගැනීසභන්
අනතුරු ක්සන නාභ රඳඹන්සේ ්බාඹන් ස ගඹක්භ ඳභණයි. ඒ ස ගඹ ඹනු අනිතයබාඹයි.
එසේ නම් සම් සරෝකධාතු තුශ ඳයභ හිමිකරු අන් කිසසක් සනො අනිතයඹයි.

23.ොක්ණයට තනොතපතනනඇප්රඥාාත ඇවිදයාල
භික්ෂුක් එක්තයා කැශෑඵද ආයණයඹක ැඩ සටිඹදී, භාධි මසඹන් ඳසුන විට විඤ්ඤාණ ධාතුස
ප්රස ගකාරී ඵ පිිං් ඔඵට භැනවින් අසඵෝධ කයගැනීභට වැකි ධර්භතාඹක් දර්ලනඹ වුණා. ඒ තභයි
නඳඳාතික උඳත රඵන ඹක්ෂඹකුසේ ඉඳදීභ, එසේ් නැතිනම් ඳවශවීභ.
පිිං් ඔඵ භකට දරුසක් බිහින වැටි, තිරින් සතක් විසන් ඳැටසක් බිහිකයන ැටි. කිකිළිසඹක්
බි්තය දභන වැටි දන්නා. නමු් සම් ජීවිතඹ ක්වීභ වා මුල් සවේතුකායණඹ ව ිං්කාය
සවේතුසන්, කර්භ ලක්තිඹ, විඤ්ඤාණඹ සකොයි ආකායසඹන් ද නඳඳාතික බ්රව්භසඹක්, සදවිසඹක්,
ඹක්ෂසඹක්, සප්රේතසඹක්, තිරින් සතක් උඳදින්සන්, භ කු ඇති කරර රඳඹට සකොසවොභද විඤ්ඤාණඹ
ඵැගන්සන් කිඹරා දැකරා නැවැ. එඹ පිඹවි ඇසන් දකින්න් ඵැවැ. අවිදයාක්භ ව ඳෘතේජන සරෝකඹ
විසන් „විදයා‟ සරසන් වඳුන්න සදඹට් ඵැවැ. ප්රඥාාස විදයාසන් ඳභණයි එඹ දැකිඹ වැක්සක්.
භාධි මඹ ප්රගුණ කශ සතකින් ඳභණක් දැකිඹ වැකි විඹක්භයි. සභොකක්ද සම් විඤ්ඤාණඹ කිඹන්සන්? එහි
වැඩඹ, ර්ණඹ, ්රඳඹ වැසරීම් යටා සභොකක්ද? අපි සම්ාට පිළිතුරු දකින්න වරි කැභතියි.
සම්ා නිාභ සනොසඹක් දෘ්ඨිර ඵැසන්න් වරිභ කැභතියි. සම්ා ගැන සනොදැනීභ නිා සදුකයගන්නා
අකුල්ද අප්රභාණයි. ඹක්ෂඹාසේ නඳඳාතික ඳවශවීසම්දී භික්ෂුට මුළින්භ දර්ලනඹ වුසණ් ස ගසඹන්
භ්රභනඹ න සුශිං සුළිඹක්. සභඹ වරිඹට දිඹ සුළිඹක ්බාසඹන් ස ගසඹන් භ්රභනඹ වුණා. සඳොසශොස
සට අඩි 6ක් ඳභණ ඉවළින් සභභ සුළිඹ ඇති වුසණ්. සම් සුශිං සුළිසේ ස ගඹ, ප්රස ගඹ කිසදු ඹන්ත්රඹකින්
භැනිඹ සනොවැකි තයම් අති ප්රස ගකාරියි. සභභ ස ගඹ විසන් ඹක්ෂ රඳඹ නිර්භාණඹ වුණා. දැන් භික්ෂු
ඉදිරිසේ සදුව ස ග් ක්රිඹාලිඹ නිභාවී කළු ඳැවැති ඹක්ෂ රඳසේ ක සකොට ඳැවැදිළි දර්ලනඹ වුණා.
සඹල්ර සදුවීභට ත්ඳය දවඹකට ඩා ගිසේ නැවැ. සම් ස ගඹ ඔඵ භාධි මඹ තුළින්භ දැකිඹ යු්තක් .
සභහිදී භික්ෂුට දර්ලනඹ වසේ නඳඳාතික උඳත රද ඹක්ෂඹාසේ ක සකොට ඳභණයි. සඵල්සරන් ඉවශ
සකොට ඒ සභොසවොස් ඳවශවුසණ් නැවැ. කළු ඳැවැති අඩි 7ක් ඳභණ උැති වැඩි දැඩි ඹක්ෂ රඳසේ කඹ
ව භන ඳවශවීභ,ඉඳදීභ එභ සභොසවොස් සදුව ද, ඇ, කන දි, නාඹ ඒ සභොසවොස් ඳවශවුසණ්
නැවැ. සම් ඹක්ෂඹාසේ සඳනුසභන් භික්ෂු අනුභාන කසශේ සභොහු භයදෘ්ීකක ඹක්ෂසඹක් ඵයි. භික්ෂු
අනුභාන කසශේ සප්රේත ජීවිතඹක් ගතකයමින් සටි පිිංගැනීභට වැකි සප්රේතසඹක්. භික්ෂූන්වන්සේරා නිතිඳතා
අනුසභෝදන් කශ පිිං අනුසභෝදන් සප්රේත ජීවිතසඹන් අතමිදී, ආයණය ආයක්ෂක භයදෘ්ීකක ඹක්ෂසඹක්
සර උඳත රද ඵයි. සප්රේතඹාසේ සස් ඇති ව අාන චුති සත, ඊට කැභති උඳාදානඹ තුශ ඵැග්තා.
න ඹක්ෂ ප්රතිිංධි මඹ ක් සන සභොසවොස් එභ සත අනිතයබාඹට ඳ්සනා සභොකද එභ සත
ක්රිඹා්භක වී අන්. ඒ ක්රිඹා්භක බාඹභ තභයි භික්ෂු දැක්සක් එභ චුතිසත ක්රිඹා්භක බාඹට ඳ්වී
අනිතයනවිට ඹක්ෂඹාසේ කඹ සවෝ භන ඵාහිය රඳ භග ඳ්වීසභන් නැත නැත ස් ක්
සනා භික්ෂු භාධි මසඹන් සභතනදි අ්දැක්සක් නඳඳාතික ්සඹක් භයණඹට ඳ්සන විට ක්
වුණ අාන සත ඊට උඳාදානඹ වු කර්භඹට අනුරපී ක් වුණ කර්භලක්තිඹ „ිං්කාය ඳච්චඹා
විඤ්ඤාණා‟ කිඹන ධර්භතාඹට අනුයි සම් උඳත ක් වුසණ්.
දැන් සභොහු ජීභාන ඹක්ෂසඹක්. සභතනදි භික්ෂුට ඉතාභ් ඳැවැදිලි අයමුණුවුණා විඤ්ඤාණ ධාතු
වැඩඹක් ර්ණඹක් ඇති රඳඹක් සනොස . විඤ්ඤාණ ධාතු ලසඹන් භික්ෂු දැක්සක් අති ප්රස ගකාරී
ස ගඹක් ඳභණකි. ස ගඹ නිාභ එතන ලක්තිඹක් ගැේසරා තිසඵනා වරිඹටභ සුශිංසුළිඹක් සේ
ස ගසඹන් භ්රභණඹ සමින් ඹක්ෂ රඳඹ නිර්භාණඹ වුණා. සම් සභොසවොස් සම් සේධි මඹ භතකඹට එනවිට
භික්ෂුට සනවාක් ඳවශසනා. සභොකද සභතන ගතයුතු චන්ද යාගසඹන් උඳාදානඹකයග් කිසක්
තිබුසණ් නැවැ. ස ගඹක් ඳභණක්භයි තිබුසණ්. සම් ස ගඹ කිඹන්සන් අනිතයඹ. සම් අනිතයඹ දකින
පිිංතා විඤ්ඤාණඹට ඵැසන්සන් නැවැ. ඔහු අසඵෝධසඹන් දන්නා ඵැසන සදඹක් එතන නැවැ
කිඹරා. අල්රාගන්න ්ථිය්ඹක් එහි නැවැ කිඹශා. විඤ්ඤාණඹ කිඹන්සන් වීදුරු සඳට්ටිඹක් තුශ,
ගල්ගුවාක් තුශ, සීල් කයපු සඳට්ටිඹක් තුශ, සදුයක් නැති කාභයඹක් තුශ සකොටුකයන්න සයකයන්න
පුළුන් සදඹක් සනොස . විඤ්ඤාණඹ කිඹන්සන් ධාතුක්. එහි එකභ ්බාඹ ස ගසඹන් අනිතයබාඹට

ඳ්වීභයි. එතසකොට ඳමවි, ආසඳෝ, ස්සජෝ, ාසඹෝ තය භවා ධාතුස ්බාඹන් ස ගසඹන්
අනිතයබාඹට ඳ්වීභයි. සම් ධාතන් අනිතයබාඹට ඳ්වීසම් ස ගඹ තුශ, අකාල ධාතුකු් එහි ක්
සනා. සම් අකාල ධාතු තුළින් විඤ්ඤාණ ධාතු නනෑභ රඳඹක් විනිවිද ගභන් කයනා. අඩි 100ක්
ඝන කභැති සරෝව කුට්ටි ලින් තැන සදුරු සනොභැති කාභයඹක් තුශට නිසම්ලඹකින් ගභන් කිරීභට
විඤ්ඤාණ ධාතුට වැකිඹ. සභොකද සරෝව කුට්ටිඹද නියතුරුභ අනිතයසේ ස ගඹට නතු තිසඵන නිා.
අස්ප භාජසේ භවය පිිංතුන් විසලේසඹන්භ ඹන්ත්ර, භන්ත්ර, ගුරුකම් කයන අඹසේ භතඹක් තිසඵනා
සප්රේතසඹක් , ඹක්ෂසඹක් සඵෝතරඹක සය කය තැබිඹ වැකිඹ කිඹරා. සතොවිරඹක් නටරා, රුපිඹල් දව්
ගණනක් විඹදම් කයරා අභනුයඹන් සයසකරුා කිඹරා කට සීල් කයන රද සඵෝතල් මුහුදට දභනා
ඔඵ දැකර් ඇති.
අභනුයසඹක් කිඹන්සන් ඇ, කන, නාඹ, දි, භන , ලරීයඹ කිඹන ඉන්ද්රිඹන් වසඹන් ඳරිපර්ණ
්සඹක්. එභ ලරීයසේ ඝණබාඹක් නැවැ. සයුම් ලරීයඹකුයි තිසඵන්සන්. සම් ඉන්ද්රිඹන් ඵාහිය රඳ
භග ප්ඹ වීසභන් අභනුයයින්සග් ඳිංච උඳාදාන්කන්ධඹ ක් සනා. අභනුයඹා තුශ් කාඹ
ිං්කාය, චී ිං්කාය, භසනෝ ිං්කාය සේධසනා. සභැනි අභනුයසඹක් සඵෝතරඹක් තුශ
සයසකරුසෝ අනිාර්ඹසඹන්භ කාඹ ිං්කාය, ආල්ා-ප්රල්ා සනොභැතිවීසභන් පීඩා විඳිමින්
මිඹඹනා. එසවභ මිඹගිඹා කිඹරා අාන ලසඹන් එභ අභනුයඹා තුශ ක්සන චුති සත
විඤ්ඤාණඹ සඵෝතරඹ තුශ සයවී තිසඵන්සන් නැවැ. සඵෝතරඹ කිඹන්සන් තය භවා ධාතන්සගන් ැදුන
රඳඹක්. එහි ්බාඹ ස ගසඹන් අනිතයබාඹට ඳ්වීභයි. ඒ අනිතයසේ ස ගඹ තුළින් විඤ්ඤාණ
ධාතු ගභන් කයනා, උඳාදානඹ ක් වුණ ඵැගැනීභ සත. සභැනි අ්ාාක අභනු්ඹා තභා
සඵෝතරසේ සයකිරීභට කටයුතු කශ පුේගරඹන් සකසයහි ේස ලඹක් ක් කයගැනීභ නිා, ඩා නපුරු
සයෞද්රව සප්රේත ඹක්ෂ ජීවිතඹක් රඵන්න පුළුන්. එභ අඹසගන් ඳළිගැනීභ උසදා. ඒක නිා සන්න ඇති
ඹන්ත්ර, භන්ත්ර ගුරුකම් කයන අඹ්, එභ මිායාදෘ්ීකක සේාන් රඵන අඹ්, දියුණුක් සනොභැති,
පීඩාකාරී ජීවිත ගතකයන්සන්. සම්ා තභාසේ සභෝවඹ නිා සදුන ත්්ඹන්. සභතැනදී ඩා්
ඵයඳතශ ත්්ඹ නම් එැනි අභනුයසඹක් සඵෝතරඹක් තුශ සයසකොට භයාදැමීසම්දී ඵයඳතශ
අකුරඹක්ද සදු වීභයි.
පිිං් ඔඵ සභසවභ සතන්න. ඇභරිකාස ජී්න ශ්රීරාිංකිකසඹක් සටිනා. සභොහු රැකිඹා වා
ඇභරිකාස ජී්සන්සන් සභොහුසේ බිරි, දරුසෝ ජී් සන්සන් ශ්රීරිංකාස . විලාර සේඳරක්ද
භ යසට් සභොහුට තිසඵනා. සභොහු වදි්ස අනතුයකින් ඇභරිකාසදී මිඹඹනා. මිඹඹන සභොසවොස්
සභොහු තුශ ඇතින්සන් බිරි, දරුන්, සේඳර සකසයහි චන්ද යාගඹක්. කුල් සතක් භතුවුසණ් නැවැ.
දීර්ඝ කාරඹක් විසේලගත සටි නිා කශ පිිංකම් තිබුසණ් නැවැ. ශීරඹක පිහිටිසඹ් නැවැ. එභ නිාභ
තෘ්ණාසන් සත් වුණ සත සප්රේත ප්රතිිංධි මඹක් රඵනා. තභන්සේ බිරි, දරුන් , සේඳර හිත
නිසේභ සම් ජීවිත භාරු ත්පඳය දවඹක් තුශ සදුසරා ඉයයි. ත්පඳය දවඹකට සඳය ඇභරිකාස සටි
භනුයඹා ඊශඟ නිසම්සේදී ශ්රී රිංකාස තභ නිසේ සප්රේතසඹක්. ඇභරිකාස භැරුණා කිඹරා ඳාය, භග,
දිලා සොඹාගන්න අඳවසුවුසන් නැවැ. එඹ තභයි විඤ්ඤාණ ධාතුස ප්රස ගකාරී විනිවිද ගභන් කිරීසම්
ලක්තිඹ. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ විඤ්ඤාණඹ භැජිතක්කරුසක් ඹෑයි උඳභාකය ඇ්ස්
සභොනතයම් අර්ාඹකින්ද? සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ නභකට වැය අන් කසයක් සභභ භැජිතක්කරු
වඳුනාගන්නද?
චතුයාර්ඹ තය ධර්භඹන් සර, ඳටිච්ච මු්පඳාද ධර්භඹන් සර උන්වන්සේ සේලනා කය දාශ එභ
භැජිතක් කරු නිසයෝධඹ කිරීසම් භාර්ගඹ සභොනතයම් නියවුල්ද ඳැවැදිලිද අසඵෝදා්භකද. ඇට
සනොසඳසනන උඳකයණඹකට වසුසනොසන විඤ්ඤාණ ධාතුස සයුම් ක්රිඹාකාරී්ඹ සරෝකසේ
නිර්භාණකරුාඹ. සභොහුසේ සක්ෂභබාඹ සරො තුයා ම්භා ම්බුේධ ගුණසඹන් අසඵෝධකය සරෝකඹාට
ඳවදා දුන්නා මි සන ක රුන් සකසේ නම් වඳුනාගන්නද? සභභ ඉවත සකටි ටවන විඤ්ඤාණ
ධාතුස ප්රස ගකාරී අනිතයබාඹ වඳුනාගැනීභට ඔඵට ප්රසඹෝජන් ස වි. සභභ ටවසන් මුලින්
වන් කශ නඳඳාතික ඹක්ෂඹාසේ උඳස්දී එභ ඹක්ෂඹාසේ ඉඳදීභ සදුවසේ සඵල්සරන් ඳවශ සකොට්

ඳභණි. එසේ වසේ ඇයිද ඹන්න භික්ෂු සනොදනී. එඹ අඳට දැනගත වැක්සක් සරො තුයා බුදුයජාණන්
වන්සේ නභකසගන් ඳභණි. අපි සකසේ නම් කිඹන්නද?

24.ඇදිලය තෝතක වැපයි. එ්ද?
අවිදයා ඳැ්තට සරෝකඹ ඵය සන්නට ඵය සන්නට සරෝකඹා ඵය සන්සන් තන්වා සදටයි.
අවිදයාස දරුා තභයි තන්වා. අවිදයාස ඵය නිා තන්වාස සගොඩ ැඳ සරයි ්ඹා දකින්සන්. ඒ
නිා ්ඹා නියතුරුභ පිිංකම් කයමින් ප්රාර්ානා කයන්සන් දිය සරෝක, භනුය සරෝක ැඳභයි.
සභොකද ැඳඹට ඇති තන්වා නිා අවිදයා විසන් ඔඵ නියතුරුභ දැනු් කයනා, සරෝකඹ තුශ ැඳ
තිසඵනා කිඹරා. ඔඵ ඉදිරිඹට ඳදනා ැඳ ්ඳර්ල කයන්න.
භනුය සරෝකසේ ැඳ ගැන ඔඵට අ්දැකීම් තිසඵනාසන්. දුක් කන්දක් විසතුරු දටනඹක ඔතා,
විසතුරු ඇඳුම් ආයි්තම්, සු විරවුන්, ඹාන ාවන, සගල් සදොයල්, ඳා දරුන් භඟ ැඳඹෑයි
සනාසමින් කයගාසගන ඹන භනුය සරෝකසේ ැඳ, ඔඵ අ්දකිනා සඵොසවොභ කැභැ්සතන්.
සම් කිඹන්න ඹන්සන් දිය සරෝක ැඳ ගැනයි. සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා එක
දු්පඳ් භනුයසඹක් සටිනා, ඔහුට තිසඵන්සන් දියාගිඹ ඳැල්ඳතක්. එහි වශසඹන් අව සඳසනනා.
බිරි වරිඹට දය ඉඳරක් සේ. අසවේනිඹ නිාභ විරපි සරා. ධානය භල්සල් අඩිසේ ධානය ටිකක්
තිසඵනා. සම් භනුයඹාට තිසඵන්සන් ඔඹ ටික ඳභණයි. සම් භනුයඹාට ඳැවිදිසන්න සතක් ආ්, සම්
දියාගිඹ ඳැර්, විරපී බිරි්, හි් ධානය භල්ර් අතවැරීභට ඔහුට සනොවැකිඹ කිඹරා. ඵරන්නසකෝ
තන්වාස ්බාඹ.
අනසඵෝධඹ නිාභ, කෑදය ස් ඇති පිළුණු වී ඹන ආවාය බුදින, සදති් කුණඳඹකින් යුතු කඹක් දයන,
දවිලි අවු ැස ලින් පීඩා විඳිමින් ැඳ සොඹන අපි, ආවාය නිදි විස කඹ සනොරඵා ැඳ සොඹන අපි, සත
සත ම්ඳ් ඳවශන දිය සරෝකඹට ගිඹසවෝ කුභකින් කුභක් සයිද?
දිය සරෝකඹ කිඹන්සන් කාභ පුයඹක්. එහිදී සත සත ම්ඳ් ඔඵට රැසඵනා. ඒ සඹල්ර ඔඵට
රැසඵන්සන් දිය නජා ලසඹන්. ඔඵ කශ පිිං ර ප්රභාණඹට ඔඵ ඉඳසදන දිය තර ර ඳිංති සදදඹක්,
ඳිංති ඳයතයඹක් තිසඵනා. සම් සදදඹ නිා සදවිඹනු් ගැසටමින් අකුල් කයගන්නා. අතීතසේ කශ
කුල් අනු තභයි ඔඵට ැඳ රැසඵන්සන්. ඔඵ සභසවභ හිතන්න. භනුයසඹක් ඉන්නා... ඔහු දු්පඳ්,
උසේ සට යාත්රිඹ නතුරු ඔහු කුලී ැඩක් කයරා කීඹක් වරි සොඹාසගන සගෝ ඵතුයි ඳරි්පපුයි කාරා
ජී්සනා. ත භනුයසඹක් ඉන්නා, ඔහු සවො යජසේ රැකිඹාක් කයරා සවො ැටුඳක් අයසගන
අයසකනාට ඩා සවො ජීවිතඹක් ගතකයනා. ත භනුයසඹක් ඉන්නා ඔහු සකෝටිඳතිසඹක්. ඔහු
තරුඳසවේ සවෝටරඹකට සගෝ අන්වසල් ාඩිවී ස ටර්යසඹක් පිළිගන්න ආවාය ට්සටෝරුට
ඇඟිල්ර තඵනා. සභොසවොතකින් සරෝකසේ ය්භ ආවාය ස රක් ඔහුසේ සම්ඹට එනා. ඵරන්න
සම් තුන්සදනාභ භනුය සරෝකසේ ඉඳැදුණ භනුයසඹෝ. නමු් ිංායසේ කශ කුල් අකුල් නිා ැඳ
රැබීසම් ඳයතයඹක්, සීභාක් තිසඵනා. මිනිසුන් ද සදසනක් ගතසවෝ එභ දසදනාට රැබීසම්
්බාඹන් ද ආකායඹක් සනා. දිය සරෝකසඹ් සම් සේභයි. අය සකෝටිඳති යාඳාරිකඹා ආවාය
ට්සටෝරුස ඇති තභා කැභැති ආවාය ර්ගඹට ඇඟිල්ර තැබ ැනින් තභන් කැභතිභ ආවායඹ
රැසඵනා සේ සදවිඹන්ට ඹම් ැඳක් අලය ඹෑයි සත ැනින් එභ ැඳසඹන් සදවිඹා තෘ්පතිභ්
සනා.
සුපිරි සශරකට සගෝ සකසනක් රුපිඹල් සදසීඹක් සගරා අයි්ක්රීම් එකක් කනා. ත දු්පඳ්
අසඹක් ගසම් කසේට ගිහින් රුපිඹල් දවසේ අයි්ඳරම් එකක් කනා. සදසදනාභ භනුයසඹෝ. සදසදනාභ
කන්සන් අයි් ක්රීම්. නමු් සදසදනා රඵනා යසේ ්බාඹන් සන්. ඒ සදසදනාසේ රැබීසම්
විවිධ්ඹයි. පිිංකය ඇති ්බාඹන්ට අනු සදවිඹන් දිය නජාසන් තෘ්පතිභ් සනා. සදවිඹන්ට
තිසඵන්සන් නරාරික කඹක්. එභ නරාරික කඹ ඝන බාඹට ඳ්කයගැනීභට දිය සරෝකර සදවිඹන්ට
පුළුන් සේභ, භාධි මසඹන් ඳරිපර්ණ, ප්රඥාා ඩන භික්ෂුටද නරාරික බාසඹන් මුදා ඝන
්බාසඹන් සදවිඹන් දර්ලනඹ සයි. නරාරික කඹක් තිබුණද සදවිඹන්ට ආඹතන වඹක් (රාඹතන)

භනුයඹාට සේභ නරාරික කඹ ඇසුරුසකොටසගන පිහිටා ඇත. එසවයින් භනුයඹාට සේභ නියතුරුභ
ඇතිසමින් නැතිසන ස් සදවිඹාටද වටගනී. කාභ සරෝකඹක ැඳ විවයණඹ කයන සදවිඹාද තය භවා
ධාතන්සගන් නිර්භානඹ ව, අනිතය නරාරික කඹක්ද, නියතුරුභ ඇතිසමින් නැතිවී ඹන සතක්ද ඇති
්සඹකි. සදවිඹන් තුශද ්සඹක් පුේගරසඹක් නැ්ස්ඹ. සදවිඹන් ැඳ විඳිනා ඹනු, ක්රිඹා්භක
සනා ඹනු ්ඳර්ලඹ නිා ඇතින ස දනාක් ඳභණක්භඹ. භනුයයින් ලසඹන් භවා පිිංකම් කයමින්
ඔඵ ඹන්නට ප්රාර්ානා කයනා සුයපුයඹ ඔතැනඹ. දිය සරෝක ර දිය ැඳඹ රැසඵන්සන් දිය නජා
සරසන්ඹ. දිය නජා ඹනු සුන්දය අ්දැකීභකි. සදවිඹන් සභභ දිය නජා අතවැරීභ උඳරිභසඹන් පර්ණ
කශ භික්ෂුටද, නින් අසඵෝධඹ රඵාග් භික්ෂුටද අතයලයභ අ්ාාරදී රඵාසදයි.
ඔඵ සභසවභ සතන්න. භික්ෂුක් හුසදකරා නසේ කුටිඹක ැඩ සටින විට ආවාය භද ඵ නිා සල් ර
සීනි අඩුවී අනීඳ සනා. සභඹ සදුන්සන් යාත්රිසේදී. භික්ෂු දැඩි ස දනාට ඳ්සනා. කුටිඹ තුශ
ගිරන්ඳක් ාදා ගැනීභට සීනි ස්සකොර් නැවැ. අ්වැරීසම් උඳරිභඹ නිා. භික්ෂු සභොකද
කයන්සන්. රිදුම් සදන, කරන්තසඹන් අප්රාණික න කඹ් සත් භසේ සනොසයි. භට අඹ් සදඹක්
සනොස කිඹරා අතවරිනා. සරෝකසේ සශ්රේ්මභ අතවැරීභ ප්රතිඳදාස සඹසදන භික්ෂුක් සත කඹ
අතවරින සභොසවොස් සරෝකඹ කම්ඳා සනා. සරෝකඹ නිරුේධ සනා. එඹ දිය සරෝක රට
දැසනනා. සදවිඹන් සොඹනා සභොකක්ද වුසණ්a කිඹරා. සදවිඹන් දකිනා අල් තැන ැඩසටින
භික්ෂුසේ අතවැරීභයි සම් දැනුසන් කිඹරා. ඒ සභොසවොස්භ දිය නජා සදවිඹන් එභ භික්ෂුට භාධි මඹ
තුළින් රඵාසදනා. දිය නජා භික්ෂු විඳින්සන් භනසන්. සීනි අලය නම් භික්ෂුසේ සදෝතට යන්න්
ඳාට සීනි අහුයක් රැසඵනා. අත යන් සේ දිලිsසන භික්ෂු භනසන් එඹ විඳිනා. ශනා. පිසඹවි
සහිසඹන් අධි මසේදී සනොසයි සභඹ සන්සන්. භාධි මගත නින්සේදියි. භික්ෂු ඳැඹ කිහිඳඹකින්
අධි මන්සන් ලරීයසේ තිබ සයෝගී ඵ දුරුවී පර්ණ සුඹ රැබීසභන්. සභොකද ලරීයඹට අලය තිබ සීනි
ප්රභාණඹ දිය නජා ලසඹන් භික්ෂුසේ ලරීයඹට රැබුණු නිා. වැඵැයි සදවිඹන් නජා සදන්සන් සත
කඹ අතවැරිසඹෝ ඳභණයි කිඹරයි භික්ෂු සතන්සන්. ප්රඥාා සවොඳින් ැීමසභන් ඳභණයි, අිංකභ කඹ,
සත අතවැරිඹ වැක්සක්. එසවභ වුසණෝ තභයි එභ කම්ඳනඹ දිය සරෝකඹට දැසනන්සන්.
දිය සරෝකසේ නියතුරුභ ඡ්ජාඹනා කයන වැ, විසටක පිරි් වසේ ්බාසඹන්ද ත් ස රාන්ට
සකෝවිල් ර පජා තඵනසකොට ලේද පජාස දී සරොකු නරාකින් නැසගන වසේ ්බාසඹන්ද
ඇසනා. නසඹ හුසදකරා කුටි රදී සභභ වැ යාත්රී ඹාභසේදී සවොඳින් ඇසඹ වැකිඹ. මුහුද ගිංගා දිඹ
ඇලි අර අපි ාඩිවී සටිඹදී සභොනතයම් මිහිරි රිේභඹන් අඳට ඇසනාද. කැරඹක යාත්රිඹට සුශඟ ඇති
සරාට අපරු ිංගීතඹන් භැසනා. සම්ා කවුරු් කයන, ඹන සේල් සනොස . ඳ්ඹ නිා
ඇතින ස දනාන්. කාභ සරෝකඹක් වුද පිනැති සදවිඹන් ජී්න නිා එභ පිිං භහිභඹ නිාභ
සභැනි ඡ්ජාඹනා, ිංගීත රිේභ ්බාඹන් දියතරර රැ සදනා. අය ගස a මුහුසේ දිඹ ඇල්සල්
රිේaභඹ සේ. පිසන් ආල්චර්ඹඹ නිාභ සදවිඹන් ආ කයන වැ රිේභඹ, ඒ සභොසවොස්භ ඇතිසරා
සදවිඹන් තෘ්පතිභ් සනා. දැන් ඔඵ සතන්නසකෝ සභැනි කාභ සරෝකඹක ඔඵ උඳත රැබුසෝ සභභ
කාභසඹන් ඔඵට අ්මිසදන්න පුළුන් සයිද?
ඔඵ භනුය සරෝකසේ පිිංකම් කය රැබ දිය කාභ ම්ඳත නිාභ පිරිහීභට ඳ්වී නැත තය අඳාඹට
ැටීසම් ඉඩකඩ ඉතාභ් ැඩිඹ. දිය සරෝකර බුේධ ය්නඹද, ිංඝ ය්නඹද ැඩ සටින්සන් නැත.
නමු් ධර්භය්නඹ ැඩ සටියි. එසව් ධර්භඹ භතුකය සඳන්වීභට බුේධ ය්නඹද, ිංඝ ය්නඹද ැඩ
සනොසටින නිා සදවිසඹෝ අනාාසඹෝඹ. එසව් සදවිඹන් දක්ෂ නම් ිංඝ ය්නඹ ැඩසටින භනුය
සරෝකඹට ඳැමිණ ේධර්භඹ ශ්රණඹ කය අසඵෝධඹ රැබිඹ වැකිඹ.
භික්ෂුක් කැරසේ හුසදකරා කුටිඹක ැඩ සටින විට යාත්රිසේ ඳැමිණි දියාිංගනාක් ගැන ඔඵට
කිඹන්නම්. එක් යාත්රිඹක භික්ෂුක් භාධි මසඹන් ඳසුන විට දියාිංගනාක් දර්ලනඹ විඹ. ඇඹ සටිසේ
ඳාසමින්ඹ. ැඩි ඉවශක සනොස . ඇඹසේ ්බාඹ අති සුන්දයඹ. ඇඹ සහින්ඹ. දිගැටිඹ. දිග සක්ල
කරාඳඹකින් යුක්තඹ. එඹ ඳාදාන්තඹ දක්ා දිගඹ. ඇඹ ප්රබාල්ය සුදු ඳැවැතිඹ. ඳැවැදිලි සුදු රාකුශක

ඳාටඹ. ඇඹසේ සයුම් ඝන කඹ ප්රබා්ය සුදු ඳැවැසඹන් යුක්ත විඹ. වරිඹට ලරීයඹට හියසන සුදු දිග
ගවුභක් ඇසටිඹා සේඹ. ඇඹසේ ලරීයසේ සදඳා ප්රසේලඹ සහින් වී සගෝ තිබිණි. ඇඹ භික්ෂු ඉදිරිසේ
තයභක ඉවළින් රුිංගරඹක් ඳාසනා සේ ඳාසමින් සටිඹාඹ. සභැනි රඳ දර්ලනඹ වීසම්දී භික්ෂුසේ
්බාඹ සම් ආකායඹට පිිං දීභඹ. "සභභ භික්ෂුසගන් ඔඵට ඹම් කුරඹක්, පිනක් ගතවැකි නම් එඹ
භික්ෂුසේ ඹෑයි සනොසතා ඔසේ ඹෑයි සතා ඔඵ අනුසභෝදන් වී සුඳ් සන්න" භික්ෂු සභසේ සතවිට ඇඹ
නැති ගිඹා.
සදැනි දසේ යාත්රිසේ් ඇඹ සඳය දින සේභ දර්ලනඹ වුණා සඳයදින සටි ් රඳසඹන්භ. එදාද භික්ෂු
සඳයසේභ පිිං දුන්නා. ඇඹ නැත් සනොසඳනී ගිඹා. භැඹ සභසේ දර්ලනඹ වුද භික්ෂුට ඇඹ ගැන
කුතුවරඹක්, ඇඹ දැකීසම් කැභැ්තක් සනොතිබිණි. ඇඹ ගැන භතකඹද, අධානඹක්ද සනොතිබිණි.
සනොසත සභොසවොතක ඇඹ දර්ලනඹ නා ඳභණි. සම් න විට භික්ෂු සටිසේ දිය සරෝක ිංඥාාලින්
මිදීඹ. දිය සරෝකඹ්, එහි ජී්න සදවිඹනු් අසචිසගොඩක් භත ජී්න ඳණුකැශක් සර භික්ෂු
අසඵෝධසඹන් දැනසටිසේඹ. එනිා දියාිංගනා භික්ෂුට ත් අනිතයබාඹට ඳ්න රඳඹක්
ඳභණක් විඹ. සභසේ ඳසුසේදී තුන්ැනි දින යාත්රිසේ ඇඹ සඳයසේභ දර්ලනඹ විඹ. තුන්ැනි දිනසේදී
භික්ෂු ඇඹට සඳයසේභ පිිං දුන්සන්ඹ. ඇඹ සනොසඳනී ගිඹාඹ. ඇඹ ඳැමිණි විට විනාඩි දවඹක ඳභණ
කාරඹක් භික්ෂු ඉදිරිසේ ඳාසමින් සටින්නීඹ. වතයැනි දිනසේදී ඇඹ සඳය ්බාසඹන්භ භික්ෂුට
දර්ලනඹ විඹ. භික්ෂු දැන් ඇඹ ගැන අසඵෝධඹ රඵා අන්ඹ. ඇඹට දින තුනක් පිිං දුන්නද ඇඹට පිිං
අනුසභෝදන් වසේ නැත. ඇඹට භික්ෂු දුන් පිිං අනුසභෝදන් වානම් ඳශසනි දිනඹට ඩා සදැනි දිනසේදී
ප්රබාල්ය විඹ යුතුඹ. ඇඹසේ දියශ්රීඹ ධනා්භක ඵක් විදයාභාන විඹ යුතුඹ. එසව් එඹ එසේ සනොවිණ.
ඇඹ මුල් දිනසේ දර්ලනඹ ව ්රඳසඹන්භ වතයැනි දිනසේදීද දර්ලනඹ විඹ. සභයින් ඳැවැදිලින්සන්
ඇඹට පිිං අනුසභෝදන් සනොව ඵයි. සභභ දියාිංගනා අනුන්සේ පිිං අලය නැති, පිසනන් පිරුණු ශ්රීක
දිය සරෝකසේ ැඩ න දියාිංගනාක් ඵයි. ඇඹට භික්ෂු දුන් පිිං අලය නැත. ඇඹට අලය භික්ෂු
දකිමින් තුටු වීභටඹ. නැතසවෝ භික්ෂුට ගරු කිරීභට, නභ්කාය කිරීභටද විඹ වැකිඹ. සම් සදකින්
කුභක් වාද ඹන්න භික්ෂුට ඇඹසේ ඉරිඹ ලින් දැනගත සනොවැකි විඹ. ඇඹ තුටින් ප්රසභෝදසඹන්
සටින ඵ ඳභණක් භික්ෂු වඳුනාග්ස්ඹ. වතයැනි දිනසේදී භික්ෂු ඇඹට සභසේ අාද කසශේඹ. "ඔඵ
සභොකක්ද සම් කයන්සන්. ඔඵ විහිළුක් කයනාද? ඔඵ ක ද? භවය විට ඔඵ භික්ෂුසේ මිඹ ගිඹ භවුද
දන්සන් නැවැ. සන දියාිංගනාක්ද දන්සන් නැවැ. සම් භික්ෂු සවට අඳ් සන්න පුළුන්. එසවභ
වුසණෝ ඔඵට භික්ෂු දැකරා තුටුසන්න පුළුන් කභක් නැවැ. ඔඵට පිිං අලය වුද සදන්න
සකසනකු් නැවැ. ඔඵ ඔඹ දිය ැඳ අන් වුණාභ අයණ ස වි. නැත තය අඳාඹට ැසට්වි. එදාට
ඔඵ සේයාගන්න කවුරු් නැවැ. ඒ නිා ඔඵ සම් පිිං අනුසභෝදන් සරා ැඳ් සන්න. තය
අඳාසඹන් මිසදන්න. සම් භික්ෂු සේභ අනිතය ඩන්න" කිඹරා භික්ෂු අනුසභෝදනාක් කශා. සභසේ
අාද කශ ද ඇඹ ඳ්ැනි දිනසේ යාත්රිසේද සඳය ්බාසඹන්භ භික්ෂු ඉදිරිසේ ඳාසමින් සටිඹාඹ.
ඇඹට පිිං අනලය ඵ දැන් ්ථියඹ. ඇඹට දිඹ යු්ස් පිිං සනො, ප්රඥාා ැීමභට ිංඥාාක් ඵ භික්ෂුට
අසඵෝධ විඹ. භන්ද අනුන්සේ පිිං අනලය, භවා පිනැති දියාිංගනාක් නිාඹ. ඇඹ ය ප්රඥාා ඩා
ඇත. එසව් දිය සරෝකසේ කාභ ම්ඳ් භැද සකළිසරොල් දිවිඹක් ගතකයන නිා ප්රඥාා ඹටඳ්වී
ැඟවී සගෝ තිසේ. භික්ෂු දියාිංගනාසේ ැඟවී තිබ ප්රඥාා භතුකය දීභට ඇඹ සභසේ දැනු්
කසශේඹ.
"පුස් ඔඵට සම් භික්ෂු කාාකයන අාන අ්ාා. ඔඵට සදන අාන අාදඹ. දින වතයක්භ භික්ෂු
ඔඵට පිිං දුන්නා. ඔඵ ඒා අනුසභෝදන් වසේ නැවැ. ඔඵ බාගයන්තිඹක්. ඔඵ සම් භික්ෂු සද සවොඳින්
ඵරන්න. භික්ෂු ඳරිවයණඹ කයන තුන් සවුය සද සවොඳින් ඵරන්න. එක ස සරන් ඳභණක්
පිණ්ඩඳාතසඹන් ඹෑසඳන සම් ඳාත්රඹ සද සවොඳින් ඵරන්න. සම් ඹනඹ, සම් කුටිඹ සද ඵරන්න.
භික්ෂුසේ ප්රතිඳදා සද ඵරන්න. භික්ෂුසේ අතවැරීභ සද ඵරන්න. සම් භික්ෂු අනිතය ඩන්සන් ඹම්
සේද ඔඵද ඔඹ දිය ැඳ, දිය නජා, දිය ලරීයඹ, ඔඹ රඳඹ අනිතය ඵ දකින්න. ඔඹ ඇ, කන, නාඹ,
දි, නරාරික ලරීයඹ, සත අනිතය ඵ දකින්න. කදාවරි දිනඹක ඔඹ දිය ැඳ අනිතයබාඹට ඳ්වී ඔඵ
දිය සරෝකසඹන් චුතස වි. දිය ැඳ අහිමි න ඵ දැකරා ඔඵ එදාට වැාැසට්වී. ඔඵ ඔඹ ැසඳන්

මිදිරා තය අඳාඹට ැසට්වී. පුස් ඔඵ ඔඹ විඳින සත ඔසේ සනොසයි කිඹරා අතවරින්න. ඔඹ
්ර්¨ණවිංසඹක් ඵඳු කඹ ඔඵට අයිති නැති අනිතයඹට අඹ් සදඹක් ඹෑයි කිඹරා අතවරින්න. සඹල්ර
අනිතය ඵ දකින්න. සම් භික්ෂු ඔඵ දකින අනිතය ිංඥාාසන්භ ඔඵ භික්ෂු සද ඵරන්න. සම් භික්ෂුද
භැසයන, සරඩ සන, ඹට ඹන ්බාසඹන් යුක්ත ඵ දකින්න. සම් භික්ෂු සද නැැත නැත
ඵරන්න. ඔඵ අසඵෝධඹ රඵන්න. ධර්භඹ දැක්ක සකසනක් සන්න. ඔඵ සෝාන් පරඹට ඳ්සන්න.
දිය සරෝකසඹන්, තය අඳාසඹන් මිසදන්න. බ්රව්භ සරෝකඹට සගෝ කල්ඳ ගණනක් වුද ගතකයන්න.
ඒකට ප්රල්නඹක් නැවැ. සභොකද කදා් ඔඵ නැත තය අඳාඹට ැසටන්සන් නැවැ. භික්ෂුට අලය
ඔඵ තය අඳාසඹන් මුදන්න පුස්. භසග පුස් භික්ෂු කිඹන සදඹ ඔඵ අන්න" භික්ෂු යාත්රිසේ ඳැඹ
කාරක් ඳභණ ඉවත ඵණ ලේද නගරා සේලනා කශා. එදායින් ඳසු නැත එභ දියාිංගනා
සනොඳැමිණිඹාඹ. සනොදුටුස ඹ. ඇඹට කුභක් වසේ දැයි භික්ෂු සනොදනී. එසව් ඇඹ ය ප්රඥාා ඩා
පුරු දියාිංගනාක් නිා භික්ෂු විසන් සේලනා කයන රද අනිතය ිංඥාා ඒ සභොසවොස්භ අසඵෝධ
වීසභන් ඇඹ දිය ආ්භබාසඹන් මිදී බ්රව්භ සරෝකසේ උඳතක් රඵන්නට ඇතැයි භික්ෂු අනුභාන කයයි.
එසව් එඹ නිැයදි සනොදනිමි.
භික්ෂුට දියාිංගනා දර්ලනඹ න්සන් භාධි මඹ තුශ සටිඹදීඹ. එසව් ඇඹට ඵණ කිඹන විට ඇඹ භඟ
කාා කයන විට භාධි මඹ නැතින නිා ඇඹ දර්ලනඹ සනොස . එසව් ඇඹ එහි සටින ඵ භික්ෂු දනී.
එභ දියාිංගනාසේ සුකුභාර ඵ, ැවැල්ලු, රාලිතයඹ, රිේභඹ සකොසතක්ද කිසවෝ ඇඹ ඳෘතේජන
්බාසේ සකසනකුට කාභසේ ඳායාදීඹකි. දිය සරෝකඹ ඹනු එැනි කාභ ඳායාදීඹකි. සභැනි කාභ
සරෝකඹක් ඔඵ නියතුරුභ ප්රාර්ානා කයන්සන් නම් එඹ භවා මුරාකි. දිය ැඳ නියතුරුභ ඔඵට
අකුල් රැ්කය සදන්නකි. භන්ද ඔඵ තුශ බඹට ඇති කැභැ්ත නිා නියතුරුභ තන්වාසන් සත පිsරී
ඳතී. දිය ැඳ විඳීභ ඹනු සභභ කාභ සරෝකඹ තන්වාසන් ඵදාගැනීභයි. ය විඳීභයි. ඒ තන්වා නිා
ඇතින අකුල් ලින් ඔඵ නැත තය අඳාඹට ගාල් කයයි. එසව් සභභ දියාිංගනා මිනි් ආ්භ
ර ඉපිද ප්රඥාා ඩා තිබුණු නිා රැබුණු අ්ාාසන් ප්රසඹෝජනඹ ගැනීභට ඇඹට භවයවිට වැකිවිඹ.
ඔඵද කුභන පිිංකභ කශද එභ පිිංකම්ර අනිතය ්බාඹ, අනිතය ිංඥාා ැීමභට යශ සවෝ
පුරුදුසන්න. දිනකට ඔඵ ඳැඹ කාරක් අනිතය ිංඥාා ැඩුසෝ එඹ ඔසේ ආධයා්භඹ තුශ තැන්ඳ්
සරා කදාවරි දක ඔඵට ය දුකින් ගැරසන්න උඳකාය සනා.
ඉවත දියාිංගනා් අතීත ඵ ර පිිංකම් කයරා අනිතය ිංඥාා යශ සවෝ ඩා තිබ නියි පිිංකම්
නිා දිය ැඳ්, අනිතය ිංඥාා ැීමභ නිා (රැබුණා නම්) බ්රව්භ ැඳ් රැබුසණ්. දිය සරෝකර ැඩ
සටින සදවිරු තුශ භනුය සරෝකසේදී ඩන රද ප්රඥාා ඇත. එසව් දිය සරෝකසේ කාභ ම්ඳ් නිා
ප්රඥාා ඹටඳ් ස . සභභ දියාිංගනාද භික්ෂු ඉදිරිඹට ඳැමිණිසේ තුටුවීභ වාඹ. එසව් භික්ෂු ඇඹට
සුදුසුභ කභටවනින් ඹටඳ් තිබ ප්රඥාා භතුකය දුන්නාඹෑයි අනුභාන කයමි. සම් ෑභ සදඹක්භ ධර්භසේ
ආල්චර්ඹඹන්ඹ. භික්ෂුසේ ආල්චර්ඹඹක් සනොස . ඔඵ් සඹල්ර අතවරින්න. එවිට ඔඵට සඹල්ර රැසේවී.
සඹල්රභ ඔඵට රැසඵන විට ඒ කිසක් ඔඵට අලය සනොස . භන්ද ඔඵ සඹල්රභ අනිතය ලසඹන්
අසඵෝධකය ඇති නිාඹ.
ඔඵ රක්ෂ ගණන් ධනඹ කාරඹ විඹදම් කය පිිංකම් සදුකයමින් ප්රාර්ානා කයන සර ්ථියභ ඔඵ භවා
ැඳ හිත සදවිසඹක්, දියාිංගනාක් වුසනෝ සභැනි සුකුභාර දිය කුභායඹන්, කුභරිඹන් ඔඵ
කුල්භ් කයාවී. ඔඵ පි්සු ට්ටාවී. අානසේ ඔඵට හිමින්සන් බසේ පි්න්සකොටු න තය
අඳාඹභඹ. ර්තභානසේද බසේ පි්න් සකොටුස දුක්විඳින්සන් අතීතසේ අනන්ත අප්රභාණ දිය භනුය
ැඳ විඳි සකළිසරොල් දිය දියාිංගනාන්ඹ. එදා දිය නජා, යාජ සබෝජන ැශ» ඔවුන් අද තය අඳාසේ
සම්, සොටු, භශමුත්රා, ගින්දය, පුන්නක්කු, තණසකොර අනුඵ කයයි. සභඹ නිභා සනොන චරඹකි. ඳටන්
ගැන්භක්, අානඹක් සනොභැත. ඔඵට ඇ්ස් සට් ඹැභ ඳභණකි. ඔඵට මින් ගැරවීභට නම් චරඹභ
නිා දැමිඹ යුතුඹ. ඔඵභ අවුලුාගන්නා ගින්න කදාසවෝ දිනඹක ඔඵභ නිාගත යුතුඹ. එඹ සන අඹකුට
කශ සනොවැක්කකි. භන්ද ගිණි අවුලුන්සන් ඔඵභ නිාඹ. ඔඵභ අවුලුාගන්නා ගින්නකින් ඔඵභ දැසන
අිංක එසක් සභෝවඵරිත ්ඹා ඳෘතේජන ්ඹාඹ.

ඔඵට ඉවත කාා කිඹන විට හිසතන්නට ඇති අසන් භට් සම් අ්දැකීභ රඵන්නට ඇ්නම් කිඹරා.
ඔඵ එසවභ සතුසෝ ඔඵට සභභ අ්දැකීභ කදා් රඵන්න ඵැවැ. ඔඵට එභ අ්දැකීභ රඵන්න නම්
ඇතිව එභ සකසර් සත අනිතය ලසඹන් දැකරා අතවරින්නට නසන්. එවිට ඔඵට දියාිංගනාක් සනො
දියසරෝකඹභ දැකිඹ වැකිඹ. එසව් ඔඵ ජඹග්රාවකසඹක් න්සන් දියාිංගනාක්, දිය සරෝකඹ
දැකීසභන් සනො දිය සරෝකඹභ අතවැරීසභන්ඹ. දිය ැඳ දකින, ඳතන සත තිසඵනතාක් ඔඵට දිය
සරෝකඹ අ්වර සනොවැක. ඔඵ එහි ඳදිිංචිකරුසකි, ාභාජිතකසඹකි. කුළිඹ, ාභාජිතක්ඹ ඉයවුනු
තැන, සන තැනක් සොඹා ඹා යුතුඹ. අලු් තැන සොඹාගන්සන්ද ඔඵ විසන්භඹ. සම් සභොසවොස් ඔඵ
ඉන්නා තැන සතෝයාගන්සන්ද ඔඵභඹ. ඔඵභ සතෝයාගන්නා ජිතවිතඹට සභොනතයම් ප්රල්න තිබුණද ඔඵ
සනොගැසටන්න. ඔඵ ගැටුසණෝ ඔසේභ සතෝයාගැනීභට ඔඵ කයන සද්රෝහිකභකි.
මිනිසුන්සගන් සඹඹට සඹඹක්භ සයෝගී න්සන් ඉන්ද්රිඹන් වඹ පිනවීභට ඹැභ නිාඹ. දිට, කඹට ය
ඳව සොඹන්නට ඹැභ නිාඹ. දිඹැඩිඹා, අිංලබාගඹ, සකොසර්ටසයෝල්, ලිිංගික සයෝග, සම් සයෝග.....
රිඹ අනතුයකින් අිංගවිකර න සයෝගිඹාට එසේ වසේ රිඹදුයා භ්තුය බීභ නිාඹ, නැතිනම් අධි මක ස ගඹ
නිාඹ. එසේ් නැතිනම් ඳදිකඹාසේ සනොැරකිල්ර නිාඹ. සම් සඹල්ර තුශ තිසඵන්සන් තන්වාඹ. අපි
ස ගසඹන් ඹන්සන් ඹභක් ඉක්භනින් ්ඳර්ල කිරීභටඹ. ැඩිපුය අයිතිකය ගැනීභටඹ. ඳශසනිඹා වීභටඹ.
සඹල්ර තුශ තන්වායි තිසඵන්සන්. ැඳ සවීසම් සභසවයුභ නිා මිනිා දුකට ඳ්වී සයෝගීබාඹට
ඳ්වී අයණනා සේභ, දිය සරෝකසේ සදවිඹන්ද දියාිංගනාන්ද ැඳ ඳසුඳ වමා ඹැභ නිා
භනුයඹන් සේභ පිරිහීභට ඳ්වී දුකට ඇද ැසට්. ඔඵ ඳතන ආල්චර්ඹභ් දිය ැඳ ගැන ඔඵ විස කී
නැත සතාඵරන්න. දිය සරෝක ඹනු සගොභ පිඩකි. සදවිඹන් ඹනු එඹ අනුබ කයමින් ඳෘ්ටිභ් න
ඳණු කැශයි. සගොභ කමින් තුටුසමින් ඳනුා සවොඳින් ැඩුනු ඳසු සගොභ තලිඹ ඉයස . ඳනුන්ට
සදුන්සන් ත් සතකුසේ සගොදුයක් වීභට ඳභණි. දිය ැඳත ඉවත ්බාඹභඹ. එසව් දිය
සරෝකසේද ශීරසඹන් ඳරිපර්ණ, භතු ඳායමී ධර්භඹන් ඩන භසවේලාඛය සදවිරු සටිති. ඒ අඹ තභන්
පුහුණු කයන රද ශීරසේ ආනුබාසඹන් සත, කඹ, චනඹ හික්භාසගන සුදුසු කාරඹ ඳැමිසණන තුරු
හික්මීසභන් යුතු දිය සරෝකසේ දිය ැඳ අනුබ කයති. සභභ සදවිරු තුශ තිසඵන හික්මීභද
තන්වාකි. එභ තන්වා නම් භතු ය ඵරාසඳොසයෝතු න ප්රාර්ානායි. කැභැ්තයි. ඳායමී අයමුණයි.

25.වැපතයන් එශා ගිය නිදශවචවීමක හිමිකරුතලකි ඔබ
විඤ්ඤාණධාතුස ආධි මඳතයඹට නතුවී ජී්න සරෝකසේ ඵහුතයඹක් ජනතා අදවන ආගම්ර
සදවිඹන් බ්රව්භඹන් තභන්සේ ගැරවුම්කරුන් සර දකිනා. එභ පිිංතුන් එසවභ කිඹන එක
ාධායණයි. සභොකද එභ ආගම්ර ලා්තෘරුන් ආගම් නාඹක උතුභන් පජක උතුභන් බ්රව්භ දිය
ිංඥාාලින් ඔේඵට ගිඹ පිිං් පිරික් සනොස . ඒ නිා ඒ අඹ දිය ැඳ රපී අරපී බ්රව්භ ැඳ උඳාදානඹ
සකොටග්තා. ඉන් ඔේඵට ඹන්න ඒාසේ අනිතය දකින්න එභ පිිංතුන්ට සවේතු ක් උසන් නැවැ. ඉවත
ැඳ සකසයහි ඇති කයග් ඡන්දයාගඹ නිා එභ පිිංතුන් දියතර බ්රව්භතරර සකොටුවුණා හියවුණා. එහි
ප්රතිපරඹ නැත බඹක් ක්වීභයි. ඒ කිඹන්සන් ජාති, ජයා, යාධි ම, භයණ ර හිමිකරුන් වීභ.
සරෝකසේ ඹම් පුරුසඹක්, ්ත්රිඹක් සදවිසඹක් ශඟට බ්රව්භසඹක් ශඟට ඹන්න ප්රාර්ානා කයනා නම් ඔහු
ප්රාර්ානා කයන්සන් ජාති, ජයා, ඹාධි ම, භයණලින් යු් බඹක්. සභහි බඹානක කභ න්සන් සභොවුනට
රැසඵන්සන් මිායදෘ්ටික බඹක් වීභයි. අඳ සඵෝධි ම්ඹන් වන්සේද ිංායසේ අනන්ත් මිාය
දෘ්ටික ඉඳදිරා තිසඵනා. සම් ඹාාර්ාඹ සරො තුයා බුදුයජාණන්වන්සේ ම්භා ම්බුේධ ඥාානසඹන්
දැක්ක නියි දෘ්ටින් වැටගණනාක් තිබුණ ඉන්දිඹාස සම් ෑභ දෘ්ටිඹකටභ එහි නිර්භාතෘරුන්ට
කරුණා, වභත්රීඹ දැක්වුස . අඳට් කරුණා, වභත්රීඹ දක්න්න උගැන්නුස . සම්ා සරෝකසේ
්බාඹ. සරෝකසේ ඵහුතයඹක් පිිංතුන් දියතර, බ්රව්භතර උඳාදානඹ කයගැනීභ ාධායණයි. භන්ද
දිය, බ්රව්භ ිංඥාාලින් ඔේඵට ගිඹ සරෝකඹ එභ පිිංතුන් සනොදැක්ක නිා. ඒක එභ පිිංතුන්සේ යදක්
සනොස . එඹ් ජඹග්රවණඹක්. නමු් සම් ජඹග්රවණසේ ආල්ාදඹ සකරය න්සන් දුසකන්. ඒ ඔවුන්
තය අඳාසඹන් සනොමිදී ඇති නිා.
භනුයඹා ආශ්රිත ජී්න තයඅඳාසඹන් සනොමිදුනු සදවිරු භික්ෂුන්ට අයමුණුවී ඇත. සම් දියතර
බ්රව්භතරලින් නතින කාාක්. ඉන් ඔේඵට ගිඹ දර්ලනඹක් සම්ාසේ නැවැ. සරො තුයා බුදුයජාණන්
වන්සේ සම් දියතර බ්රව්භතර ඉක්භා සගෝ සරෝකසඹන් එසතයන භාර්ගඹ සේලනා කශ
ලා්තෘන්වන්සේ නභක්. සගෞතභ සඵෝධී්ඹන් වන්සේ ජඹශ්රීභා සඵෝධි මමරසේදී ඔඹ දියතර
බ්රව්භතර ැඳඹන්ට මුරාවුසණ් නැවැ. ර්ති භායඹාසේ භාය දරුන් සනොඑක් කාභාභිනන්දන රැඟුම්
දර්ලන ඉදිරිඳ් කයමින් සභභ දියතර බ්රව්භතර ශ්රික ඵ ැඳඹ ගැන විසතුරු සඳන්නුද උන්වන්සේ
ඒාට මුරාවුසණ් නැවැ. උන්වන්සේ ෑභ දිය, බ්රව්භ තරඹක්භ ප්රඥාාසන් පීය පීයා ඵැලුා. ඹම්තැනක
සවෝ ඉඳිකටු තුඩක් ගැසීභට තයම්් ප්රභාණසේ නිතය ැඳඹක් තිසඵනාද කිඹරා. උන්වන්සේ
ප්රඥාාස ඥාානදර්ලනඹන් රඵමින් අසඵෝධ කශා සම් සඹල්ර අනිතය ඵ. ජාති, ජයා, යාධි ම, භයණර
සතෝතැන්නක් ඵ. සඹලු සරෝකඹන්සේ අනිතයබාඹ ප්රඥාාසන් අසඵෝධ කය සම්ාට ඇති
කැභැ්සතන් මිසදන විට සත පිහිටන්න උන්වන්සේට සන තැනක් තිබුසණ් නැවැ. ඒ සත නැතුසන්
සරෝකසඹන් එසයහි වුණ නින අසඵෝධඹ තුශභඹ.
ඉවත ටවනට උඳකාය ලසඹන් භික්ෂුක් භාධි මසඹන් ඳසුසන විට දුටු දර්ලනඹක් සභහි ටවන්
තඵනා. භික්ෂුක් සිංවයාජඹට ඹාඵද ආයණයඹකට ඳැමිණි සදැනි දින යාත්රිසේ භාධි මසඹන් ඳසුසේදී
භික්ෂු ඉදිරිසේ වැඩිදැඩි අඩි වඹාභායක් ඳභණ උැති සවොඳින් භ්පිඬු තදින් පිහිටි ස්ජ් හිත යාඹාභ
කශ ලරීයඹක් සේ ලක්තිභ් ලරීයඹක් හිත දියරඳඹක් දර්ලනඹ වුණා. සුදු අ්සකොට කමිඹක් ව සුදු
යභක් ඇසගන සටිඹා. ප්රබා්ය, දිලිසන සුදු ඳැවැඹක් ඇඳුසම් තිබුණා. රා කව ඳැවැති ප්රන්න
භනඵදනා රඳඹක්. ඔහු භික්ෂු සද සනොසල්වී ෘජු විනාඩි තුනක් ඳභණ නිවැ ඵරාසට සනොසඳනී
ගිඹා. සම් දියරඳඹ කාසේද කිඹන්න භික්ෂු දන්සන් නැවැ. නමු් එකක් විල්ායි. සම් කන්දට
ආයණයඹට අධි මඳති අල්ස්පලාඛය සදවිසඹක් ඵ. භික්ෂු සම් ආයණයඹට ආගන්තුක නිා් සභැනි දිය
්බාඹන් මීට සඳය ආයණයසේ කිසසක් දැක සනොතිබු නිා් සභභ දියඵරඹ කසයක්ද ඹන්න
භික්ෂු දන්සන් නැවැ.
තිඹක් ඳභණ ගත සේදී උදෑන 4.30 ට ඳභණ භික්ෂු පිටුඳ විලාර ආසරෝකඹක් වැටිඹට ද දිය
ආසරෝකඹක් ඳැමිණිඹා. සභභ ආසරෝකඹ ඵ් යාඹ ඉදිරි ප්රධාන විදුලි රාම්පු තයම් විලාර ආසරෝකඹක්.

එසව් සභොසවොතකින් සභභ ආසරෝකඹ අතුරුදන්වීභ නිා සභභ ආසරෝක ලසඹන්ද ඳැමිණිසේ ඉවත
දිය්බාඹභ ඵ භික්ෂු අනුභාන කයයි. අලය විටක භනුය ්රඳසේ සයුම් ්බාඹනු් අලය
විටක ආසරෝකඹක ්බාඹනු් සඳනී සටීභට සභභ සදවිරුන්ට වැකිඹා ඇතැයි ඉවත සේධි මසඹන්
භික්ෂු අනුභාන කයයි.
ඉවත ආයණයසේ ති සදකක් ඳභණ ැඩසටිඹදී දිනක් දවල් දානඹ පජා කශ පිරි පිිංඅනුසභෝදන්
කිරීභට අලය අඹසේ නම් සකොශ කැඵැල්රක ටවන් කශ නාඹක ්ාමීන් වන්සේ අතට දුන්නා. සභහි
වන් සනා මිඹගිඹ අම්භා, තා්තාසේ නම් ව වීදිඹඵණ්ඩාය සනවිතුභාට පිිං පිණියි කිඹරා.
අන්න ඒ අ්ාාස භික්ෂු සොඹර ඵැලුා කවුද සම් වීදිඹඵණ්ඩාය සනවිතුභා කිඹරා. සම් ආයණයසේ
පිහිටි ගල්ඳර්තසේ තභයි අතීතසේ වීදිඹඵණ්ඩාය සනවිතුභා තභ සවේාඵරඇණි භග ඳරා ඇවි්
කවුරු ඵැසගන තිසඵන්සන්. සම් ගසම් භවරු එභ සවේා බටයින්සගන් ඳැසතන අඹ. ඒ නිා
සභොවුන් ර්තභානසේදී් සනවිතුභා සහි කයරා පිිං සදනා. සම් කරුණු ටික ඇසනවිට භික්ෂු
අනුභාන කශා ඉවත ප්රතාඳ් දිය ්බාඹ ව දිය ආසරෝකඹ වීදිඹඵණ්ඩාය සනවිතුභාසේ
ඳයසරො දිය ජීවිතඹ ඵ. එභ සනවිතුභා ජී් සටි ්රඳසේ රඳඹට භාන ප්රතාඳ් රඳඹක්
හිත භයදෘ්ටික අල්ස්පලාඛය සදවිසඹක් සර ආයණයඹ පිහිටි කඳුඳිංතිඹ උඳාදානඹ කයසගන
ජී්සනා විඹ වැකියි.
දැන් අපි ඵරමු සම් දිය ්බාඹ ඇයි සම් කඳුගැටඹ උඳාදානඹ කයසගන සභහි ආයක්ෂක සදවිසඹක්
ලසඹන් ජී්සන්සන් කිඹරා. එඹට් අනුභාන ලසඹන් සවේතුක් භික්ෂුට දැනගන්නට රැබුණා. ඒ
තභයි සම් කඳුඳිංතිසේ ඹම් ආයක්ෂිත ්ාානඹක ආබයණ හිත නිධානඹක් ඇතැයි කිඹන විල්ාඹ. සභඹ
ඇ්තක් නම් සභභ ආබයණ නිදන් කයන්නට ඇ්ස් ඳයාජඹවීභකදී සවෝ ඳරාඹාභකදී ඒසේ
ආයක්ෂාට වීභට පුළුන. භැසයන සභොසවොස්දී ඒා සකසයහි ඇතිව ජන්දයාගඹන් නිා සනවිතුභා
භයණින් භතු ආයක්ෂක සදවිසඹක් සර සභභ කඳුඳිංතිඹ උඳාදානඹ කය උඳත රැබුාද විඹ වැකියි.
දිය ජීවිත ගත කශද සම් සඹල්සරෝභ ජාති, ජයා, යාධි ම, භයණ භග සරෝකඹ තුශභ ජී්න්සන්ඹ.
භවයවිටක සම් අඹ ඔඵට සරෞකික ලසඹන් උඳකායඹන් කශ වැකිඹ. නමු් සම් කිසසකුට අන්
අසඹකුට යදුකින් මිදීභ වා පිහිට විඹ සනොවැක. භන්ද තභාද බඹ උඳාදානඹ කයසගන ජී් න
නිාඹ.
ඉවත දිය ්බාඹන් ශ්රික දියසරෝකර ජී්න දිය ්බාඹන් සනොස . ඹම් ඹම් කැභැ්තන්
සකසයහි චන්දයාගඹ ඇතිකයසගන ඒා නිතයබාසඹන් ගැනීභ නිා භනුය සරෝකසේභ භනුයඹන්
ඇසුසර් පිරිසදුබාසඹන් ජී්න සදවිරුන්ඹ. සරො තුරු බුදුයජාණන් වන්සේසේ ධර්භඹ සරෝකඹාට
්ථීය ැඳ ඇති තැනක් සම් සරෝකධාතු තුශ නැතැයි ඳැවැදිලි සේලනා කය ඇත. සවේතුපර ධර්භඹන්
නිා ක් වුණ නියතුරුභ අනිතයබාඹට ඳ්සන සරෝකඹ උන්වන්සේ ප්රඥාාස අසඵෝධසඹන්
අභිඵා ගිඹව. කදාවරි දිනඹක ඔඵ් භභ් අස්පක්ෂා කයන නිවීභ තුශද ඇ්ස් ැඳඹක් සනො
නිදව්වීභක්භඹ. නිදව රඵන්සන් දුක ව ැඳඹ ඹන සදකින්භඹ. සරො තුයා ම්භාම්බුේධ ඥාානසඹන්
අසඵෝධ කය දාශ සම් ඹාාර්ාඹ අන් දෘ්ටින් භග සකසේනම් න්නද? ගරඳන්නද? ඉවත දෘ්ටින්
තය අඳාඹල් ඉක්භා සනොගිඹ ්බාඹක්ඹ. එසව් සම් ටවන කිඹන ඔඵ ැඵෑභ
ානාන්තසඹකි, දක්ෂසඹකි. තය අඳාසඹන් මිදීසම් භාත පිිං් ඔඵරාට තභ විෘතඹ. භවයවිට
පිිං් ඔඵ දැනටභ් අසඵෝධා්භක තය අඳාසඹන් එසතයව දක්ෂසඹක් වීභටද එභ භාර්ගසේ ගභන්
කයන අසඹක් වීභටද පුළුන. ැඵවින්භ ඔඵ එසේනම් සකෝටි ප්රසකෝටි ගණන් මිනිසුන් අදවන සදවිඹන්
බ්රව්භඹන්ට ඩා ඔඵ ැඳුම් පිදුම් රැබීභට සුදු්සකි. අනයඹන්ට භාර්ගඹ කිඹාදීභට ැඵෑභ සරො තුරු
බුේධ චනඹභ, අර්ාඹභ කිඹාසදන කශයාණ මිත්රසඹක් වීභට සුදු්සකි.

26.ඵය ගැන දුක්වීම පතවක ෙබා තශේතුල ගැන තවොයන්න
සඵෞේධසඹක් ස ා අසඵෞේධසඹක් ස ා සකසනක් මිඹඹැසභන් අනතුරු සදවිසඹක් බ්රව්භසඹක් සර
රඵන උඳත බ නිසයෝධඹට ඇති භාර්ගඹ සර පිළිගන්නා නම් ඔවුනට රින් ගැරවීභට ඇති දුය ද
අසීභාන්තිකඹ. භන්ද ඔවුන් භනුය සරෝකසේ භනුයඹන් ලසඹන් ජී් වුද තය අඳාසඹන් ඔේඵට
සත පිහිටුවීභට අසඳොසවෝ නිාඹ. ඒ් සම් ෑභ පිිංසතක්භ ජී්න සරෝකඹ තුශ ධර්භඹ
න්දි්ඨික ඇත. භාර්ගපර රාභී සදවිඹන් භාර්ගපරරාභීන් බ්රව්භඹන් වීභට භාර්ගඹ විෘත ඇත. නමු්
ඵහුතයඹක් අතයභග නාතැන්සඳොශර තාකාලික ැඳඹන්ට මුරාවී නාතැන්සගන ඇත. පිිං් ඔඵ
කුභන ජාතිඹක ආගභක වුද ධර්භ භාර්ගසේ නාතැන් සගන සනොසගන අිංකභ වීර්ඹසඹන්,
තිසඹන්, සහිසඹන් හිරිඔත්ප සදක හිත සඳයට ඹන්න, ඔඵට සඵොසවෝ සේ වමුනු ඇත. සඵොසවෝ
සේල් ඹෑයි වන් කසශේ රඳ, ස දනා, ිංඥාා, ිංඛාය, විඤ්ඤාණ ඹන සඹල්රන්භඹ. සත ක්ණසඹන්
අනිතයවී ගිඹද අනිතයවු සත තුශ සම් ”සරොකු සගොඩ” ක්රිඹා්භක තිබිණි. බඹ වා භග විඹදම් ඉතිරි
කය සදන්සන් සම් ක්රිඹා්භක බාඹයි. ඇති සමින් නැති සන එක සතකට ඔඵට භවාදුකක් සවෝ
භවාැඳක් උරුභකය දීසම් වැකිඹා ඇත. ඔඵ කැභැති සදඹ ඔසේ කැභැති ඳරිදි සතෝයාගැනීභට ඔඵට
වැකිඹ. සම් කැභැ්ත අකැභැ්ත සදක සේභ ඒ සදක අඩු තැන ඇති උස්පක්ෂා තුශ ද ඇ්ස්
අනිතයබාඹට ඳ්සන දුකක් සවෝ ැඳඹක් ඵ අසඵෝධකය ගතසවෝ ඔඵට ඉවත සඹල්ර
අසඵෝධසඹන් අතවැසයනු ඇත. භන්ද ඔඵ සගොඩභ, දුසක් නිර්භාණකරුන් සර අසඵෝධසඹන්
වඳුනාග් නිාඹ.
සම් සයහි ඔඵ් භභ් ඳැමිණි දුය ඉරක්කම්ලින් ටවන් කශ සනොවැක්කකි. එසව් ඔඵ් භට්
දැසනන්සන් අපි සම් ජීවිතසේදී් සඳය ජීවිතසේදී් ඳභණක් ඳැමිණි ගභනඹ. බසේ දුය ගැඹුය ාදභන
භාය අ්ඵැන්ඳුසභන් අඳ මිදිඹ යුතුඹ. නිවීභ ගැන තය අඳාසඹන් මිදීභ ගැන ධර්භඹ ඇසන, ැඵෑභ
ේධර්භඹ ම්බුේධ චනඹභ ඇසන සම් තීයණා්භක අ්ාාස පිිං් ඔඵ වීර්ඹඹ කශ යු්ස්
සරො තුයා බුදුමි`දුන් දැක නින් දැකීභට සනොස . නින් අසඵෝධකය අභ ලසඹන් තය අඳාසඹන්
මිදී සරො තුයා බුදුමි`දුන් දැකීභටඹ. සභැනි ලාන ඳරිවානිඹක් කයාඹන යුගඹක බුදුන් දැක නින්
දැකීභ ඹනු භාය ධර්භඹකි. පිිං් ඔඵ දුසකන් දුකට ඹැභකි. සම් රැබු ජීවිතසේදී එහි දුක ැඳ ඔඵ විසන්භ
නිර්භාණඹ කයග් එකකි. නිර්භාණඹ දුකනම් නිර්භාණඹ කළු නම් එහි ැඵෑ නිර්භාඳකඹා සොඹා පිළිඹම්
කයනා මි ත් පිට්තයඹකුට නියඳයාසේ සචෝදනා සනොකයන්න. පරඹ ගැන දුක්වීභ ඳසක තඵා
සවේතු ගැන සොඹා ඵැලීසභන් ඔඵට සම් ත්්සඹන් මිදිඹ වැකිඹ. සම් සභොසවොස් ඔඵ ජීවිතඹ තුළින්
අ්විඳින රඳසේ අඳැවැඹ, අල්ස්පලාඛයබාඹ, ්සඳොසවෝකසම් අඩු සම්ා ගැන දුක්වීභ ඳසක
තඵා සම්ා සම් ජීවිතසේ සනොරැබීභට සවේතු් ඒා රැබීභට භාර්ගඹ් සොඹා ඵරන්න. ඔඵ කැභති ැඳ
රැබීසම් භාර්ගඹ රඵන්න නම් සනොරැබීභට සවේතුන්නාව අකුරඹන් ජීවිතසඹන් අතවරින්න. සඵොසවෝභ
නියවුල් ඔඵට සභඹ සතෝයාගන්න පුළුන්.
බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනාකය දාශ ධර්භඹ තුශ ඔඵ ජීවිතසේ ැඩිභ වුසවෝ අවුරුදු 100ක්
ජී්සයි. එඹ තභයි උඳරිභඹ. බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා සම් ගන්නාවු හු්භ සඳොද ඉවශට
අයසගන පිටකයන සභොසවොස් භයණඹ සදුවිඹ වැකි ඵ. එඹ තභයි අභඹ. ඒ නිා ඔඵට ජී්වීභට ඇති
සකටි කාරසේදී සඵොසවෝභ ඉසීසභන් ජීවිතඹ නිැයදි භගට ගන්න. ඊශඟ සුගතිගාමී ජීවිතඹ වා සම්
සකටි කාරඹ කශභනාකයණඹ කයගන්න. තභා සඳය ජීවිතසේ කයග් සදඹට තභා ර්තභානසේ වය
කයන්න ඹන්න එඳා. සම් ජීවිතසේ ඔඵට රැබුණු දුර්ර රඳඹ, අධයාඳනඹ, රැකිඹා, විාවඹ, භාජ
ත්්ඹ ගැන නැත නැත දුක්වීභ ඳසක තඵා දානඹ, ශීරඹ, වභත්රීඹ සතරුන්ර ගුණ ගැනභ
සතන්න. සනොරැබ සදඹ රඵාගැනීසම් භාර්ගඹට අතීර්ණන්න. ඉ් වීභට ඉතිරි ඇති ඉතිරි
සකටිකාරඹ අවුරුදු රක්ෂ ගණනින් ආයු විඳින ශ්රික ප්රබා්ය ආයු, ැඳ, ර්ණ, ඵරසඹන් අනන
සදවිසඹක් දියිංගනාක් වීභ උසදා කැඳකයන්න. සම් ජීවිතසේදී ඔඵට අර්ාාන්විත සර සඹදිඹ වැකි
ැඵෑභ රාබදායි යාඳායඹ එඹ ඵ වඳුනාගන්න. පිිංකම් සදුකයමින් සේානු්තිඹ ඩන්න. ඔඵභ ැටුණු
සශන් ඔඵභ සගොඩඑන්න. ේස ලසේ, සභෝවසේ උදැල්සරන් එභ ශ ත ත ගැඹුරු සනොකයගන්න.

දානඹ, ශීරඹ, වභත්රීසඹන් එභ ශ පුයා ්උ්වසඹන් ඔඵභ සශන් සගොඩවී සුගතිසේ සුයපුයඹට
සගොඩදින්න. වැඵැයි ඔඵ සඹලු ඹඉසුරින් පිරි සදවිසඹක් දියිංගනාක් සර ශ්රි දියතරඹ උඳත
රැබුද එභ දියතරසේභ ජී්සන භසවේලාඛය සදවිරුන් දියිංගනාන්සේ රඳශ්රිඹ අසරිඹ ප්රබා්ය
බාඹ දැක එතැනදී ද ඔඵට හීනභානඹ, ේස ලඹ ඇතිවීභ ්බාඹක්භඹ.
අතීතසේ භනුයඹන් සර බුදුයජාණන් වන්සේරාට භවයවතන් වන්සේරාට සඹතින් ස ඳඹ
පජාකය සල් ආයක්ෂා කයරා වභත්රිඹ ඩර එභ පිසනන් සදවිසඹක් ව අප්රභාණ පිසනන් පිරි සදවිසඹක්
දියතර සසයි. ඔවුනසේ ශ්රිකබාඹට ශිංවීභට ර්තභානසේ සවෝ අනාගතසේදී එභ දියතර උඳත
රඵන කිසකුට සනොවැකිඹ. භන්ද අතීතසේ කශ අතිදුර්රබ පිිංකම් සදුකයගැනීභට බුදුයජාණන් වන්සේ
ද, භවයවතන්වන්සේරාද අපිට වමුසනොන නිාඹ. එසව් ඔඵ දක්ෂ නම් තිඹ සහිඹ තියුණුනම් ඔඵට
ප්රතිවාර්ඹඹන් සදුකයගත වැකිඹ. සම් ඹාාර්ාඹන් ඔඵ අසඵෝධකය සනොගතසවෝ සුගතිඹද ඔඵට දුක් විඹ
වැකිඹ. සභොකද ඔඵ භනුයසඹක් සර උඳත රඵා තිසඵන්සන් සුගතිඹට අඹ් ා්ාානඹකඹ.
එසවයින් සභතැන ඇ්ස් සුගතිසේ ඔඵ ඉඳසදන තැන ප්රල්නඹක් සනොස . සකොතනක ඉඳදුනද එතැන
දුකඹ කිඹන ප්රල්නඹඹ. කුභන අඩුඳාඩු ජීවිතඹ තුශ තිබුණද ඔඵ දුකට වැන්න එඳා. වැන්න වැන්න
දුකභයි ත් ැඩින්සන් දුසක් හිතතා තභයි කඳුශ. කඳුශ තභයි දුසක් ටිනාකභ ැඩි කය සදන්සන්.
ඔඵ වැනා ඳසුතැසනා කිඹන්සන් දුක පිළිගන්නා කිඹන එකයි. දුකට ටිනාකභක් සදනා කිඹන
එකයි. තුට් සම් සේභ තභයි. තුසට්දී් ැඳසේදී් ඔඵ සවශන්සන් තුටු කඳුළු ඇලීභ් ගැටීභ්
සදකටභ සවේතු තෘ්ණා නිාභ එකභ ්බාසේ කඳුළු ඔඵ දුකට් ැඳට් සදකටභ සවශනා.
සභයින් ඔඵ ස්රුම් ගන්න දුක් ැඳ් අතය තිසඵන ඳයතයඹ මීඳ ඵ සකොතයම් සකටිද කිඹරා.
සතක් අනිතයබාඹට ඳ්සන ස ගඹ ඹම්සේ ප්රස ගකාරීද දුක ව ැඳඹ අතය ඳයතයඹ එතයම්භ
සකටිඹ.
සම් නිාභයි පිිං් ඔඵ නිතයභ දුක් ව ැඳස දනාන් අතය සදෝරනඹ න්සන්. සම් සකටි ඵ ඔඵට
තාකාලික ඇතිකයගන්න පුළුන් භාර්ගඹ ධර්භඹ තශ තිසඵනා. ඔසේ ජීවිතඹ තුළින් කුල් දවම්
සදුකයගැනීසභන් දාන, ශීර, බානා පිිංකම් සදුකය ගැනීසභන් සම් ආකායසඹන් දුක් ැඳ් අතය
තිසඵන ඳයතයඹ ැඩිකයසගන ැඳ ැඩිසඹන් විඳින පිරික් තභයි ශ්රික දියතරර ජී්න සදවිඹන්
දියිංගනාන්. ඒ අතීතසේ ධර්භානුකර ජීවිත ගත කයරා එහි ප්රතිපරඹ ලසඹන් දියතරර ඉඳදිරා
තාකාලික දුක ඇතිකයසගන ජී්න පිරික්. දුසකන් මිදිර නැවැ. දුක ජීවිතසඹන් ඈ්කයසගන
ැඳභයි අ්විඳින්සන්. සම් අ්ාා තාකාලිකයි. පිිං් භනුය ජීවිත ගතකයන ඔඵ දක්ෂනම් ඔඵට
පුළුන් සම් තාකාලික ැඳඹ නින් අසඵෝධ කයගන්නා සතක් ්ථිය ැඳඹක් ඵට ඳ්කය ගන්න. ඒ
ඔඵ භාර්ගපරරාභී සදවිසඹක් දියිංගනාක් ඵට ඳ්වුසවෝ. ඊට අදාශ ධර්භඹන් ැඩුසෝ.
එභ නිා දුකට ඳසුතැසන වැන රතසන ඔඵ දුකට ඳඬුරු ඵඳින, සකොඩි එල්රන ඔඵ ඔසේ ජීවිතසඹන්
අර්ා් සරට දුක දුරුකය ගැනීභට ඈ්කය ගැනීභට සසවවිඹ යුතුයි. ශ්රික සදවිසඹක් වීභට සඳය
ඔවුන් භනුය සරෝකසේදී ජීවිතසඹන් ැඩූ ැඵෑභ ධර්භ ප්රතිඳදා නුනින් වඳුනාගන්න. අතීතසේ කුල්
දවම් සදුකයසගන ශ්රික දිය ජීවිත ගතකයන භසවේලාඛය සදවිරුන් පිිං් ඔඵරා දුසකන් වනඹ
රැබීභට පජා ට්ටි ඔාසගන ඹනවිට ඳඬුරු ඵඳිනවිට සනාසනා මි අන්කුභක් කයන්නද? පිනභ
තභයි ැඳඹ. එඹ ජීවිතසේ සකොටක් කයගන්න. කර්භඹ, කර්භපර විල්ාසඹන් සතරුන් සකසයහි
ශ්රේධාසන් තෘ්ණාසන් සතොය ඔඵ පජා කයන දානස රක ඔඵට ආයු, ර්ණඹ, ැඳඹ, ඵරඹ
සභසරො ඳයසරො ලසඹන් රැසඵන ඵ සභසනහි කයන්න. එසව් ඔඵ කාභඹ උසදා තෘ්ණාසන්
ගිර දභන ආවායස රක ැඟවී ඇ්ස් සප්රේතසඹක්භ ඵ දකින්න. ඔඵභ කැභති සදඹ සතෝයාගන්න.
වැඵැයි ඔඵ ැරැදි සදඹ සතෝයාගතසවෝ භතු ජීවිතසේදී ඔඵ සප්රේතසඹක් සනොස . අවම්සඵන්්
භනුයසඹක් ඉඳදුනසවෝ දුකට වැන්සනක් වීභටද ඳඬුරු ඵඳින, සකොඩි එල්රන භනුයසඹකුවීභ
අනිාර්ඹ ඵ දකින්න. ඳඬුරු් සකොඩිඹ් කඳුශ් තුශ ැඟවුණ ිංාරික අකුල් පිළිඵ ඹාාර්ාඹ ඹම්
සභොසවොතක ඔඵ සවළිකයගනීද ඒ සවළිකයගන්සන් ැඳ රැබීසම් ැඵෑභ භාර්ගඹයි.

27.පඬුර තබල්තල් බැඳගන්න ලයත තකොඩිය අෙට ගන්න
සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනාකය තිසඵන්සන් දුකට සවේතු න කාභඹන් සකසයහි ඇති
තෘ්ණා රාභකයි, තුච්ඡයි කිඹශා. සම් කාභඹන්සගන් ආල්ාදඹන්සගන් දුය්සන්න කිඹරයි
බුදුයජාණන් වන්සේ ඔඵරාට සේලනා කයන්සන්.
සම් ආල්ාදඹට ඇති සරොල් බාඹ නිාභයි ්ඹා අප්රභාණ අකුල් සදුකයගන්සන්. ඒ අකුල්ර
ප්රතිපරඹ තභයි කායික භානසක ඔඵ අ්විඳින දුක ඳසුතැවීභ. සභඹ වඳුනාගතසවෝ ඔඵරාට සේාර
ගාසණ් ඳඬුරු ඵඳින්න, බායවාය සන්න ඹන්න අලය නැවැ.
ර්තභානසේ භවයක් පජනීඹ සඵෝධීන් වන්සේරාසේ සඵෝධි ම අතු බායවාය වා ඵැපු ඳඬුරුලින්
පිරිරා, එල්රපු සකොඩිලින් පිරිරා, සේාරර් එසවභයි. ඔසේ ජීවිතඹට ඵරඳාන ප්රල්න ඔඵ
සවේතුපරධර්භඹන්ට අනු ගරඳාගතසවෝ ඔඵ නැත පජනීඹ සඵෝධීන්වන්සේරාසේ සඵෝ අතුර
ඳඬුරු එල්රන්සන් නැවැ. ඔඵට ඳඬුයක් ඵඳින්න අලයනම් ඊට සුදුසුභ තැන ඔසේභ අත සවෝ සඵල්රයි.
සභොකද ඔඵ එසවභ ඵැගතසවෝ ඔඵට නියතුරුභ සහිඹ පිහිටනා. ඔඵ එඹ දකින, දකින සභොසවොතක්
ඳාාභ. ඔඵ තුළින් අකුරඹන් සේධසන්න ඹනවිට එඹ ශක්ා ගැනීභට, කශ අකුල් නැත
සනොකිරීභට, සනොකශ කුල් සදුකයගැනීභට… සභොකද ඔඵ ඳඬුරු ඵඳින්සන් ඔඵට තිසඵන ප්රල්නඹක්
විාගන්න බායඹක් සරටයි. ඔඹ ප්රල්න ඇති වුසණ් අතීතසේ ඔඵ අකුල් නිාභයි. ඒ නිා අනුන්ට
බායසරා ැඩක් නැවැ. තභා තභාට බායසන්න නසන්. ඳා සන්න නසන්. අකුරසඹන් දුරුසරා
කුල් ඩනාඹ කිඹරා. ඒ භාර්ගඹ තුශයි ක්රිඹා්භක සන්න නසන්. එවිටයි ඔඵට අකුල් ඹටඳ් සරා
කුල් ඉ්භතු කයගන්න පුළුන්කභ රැසඵන්සන්. ඳ ඹටඳ් කයරා පින භතුකයගන්න පුළුන්.
සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ සේලනා කයනා පින කිඹරා කිඹන්සන් ැඳඹට කිඹන ත නභක්ඹ
කිඹරා. ැඳඹ හීනයි කිඹන්සන් පින හීනයි කිඹන එකයි. ඉසීභ තිසඵනානම් ස්රුම් ගැනීභට ඉතාභ්
ඳවසු මීකයණඹක් සම්ක. ඉසීභ නැති තැනදී ඔඵ ඔඵසගන්භ ඳළිගන්නා. එඹ් දිට්මදම්භ ස දනීඹ
අකුර විඳාකඹක්. ඔඵ අතීතසේ කයන අකුල්රට ඔඵ විසන්භ ැයදි දෘ්ටීන් ඇතිකයසගන කායික
භානසක දඬුම් විඳිනා. සන් සකසනක් ඔඵට දඬුම් කයනා සනොස .
ඔඵ ඔඹ සේාර ගාසණ් පිළියණ සොඹා ය්තිඹාදුන්සන් සඳය ජීවිතසේදී ඔඵ අනුනසේ
ඵරාසඳොසයෝතු කඩකයරා තිසඵන නිා සන්න පුළුන්. අනුනසේ ඵරාසඳොසයෝතු කඩකයරා අනුන්
අතයභිං කශ නිා සන්න පුළුන්. ඔසේ භසවේලාඛයබාසඹන් අනුනට පීඩාකිරීසම් අකුරසේ
ප්රතිබිම්ඵඹ තභයි ඔඵ අ්විඳින්සන්. ප්රතිබිම්ඵඹ කිඹන්සන් ඔඵභ සවේතුසන් ැදුනක්. සම් ෑභ සදඹක්භ
ධර්භානුකර ඵැලුවභ, ඔඵට සසතන්න නසන්, ැඳ සවෝ දුක ගැන සත සතා සටීභ සනො, සම්
සදසකන්භ මිදිඹ යුතුඹ කිඹරා. මිදීසම් භාර්ගඹට අතීර්ණ වීභඹ කිඹරා. දුක, ැඳ දකින, භනින, කියන,
ගණන් වදන භභ්සේ දැඩිබාසඹන් මිදීභඹ කිඹරා.
සයදි කැඵැල්රක ඵැග් රුපිඹල් සදසක් කාසඹකින්, සඳෝපලින් ඹායඹකින් භාග් සකොඩිඹකින්,
සේාරසේ ත්රිශරඹ භත ගැටගන ඳඬුයකින්, දුකින් මිදීභට වැකි ඵට ඔඵ තුශ ඇති දෘ්ටිඹ, විචිකිච්ජා,
සතරුන් සකසයහි ඇති ශ්රේධා තුළින්භ ඔඵ නැතිකයගත යුතුඹ. සතරුන් සත ජීවිතඹ පජාකය,
ශීරසේ සකොඩිඹ ඔසේ අතට සගන, කර්භඹ කර්භපර විල්ාසඹන් වැකිතාක් ඳඬුරු දන්සදමින්, දුකට
වැනා කඳුළු වභත්රිසඹන් පිදාසගන, ැඳ රඵන ැඵෑභ භාර්ගඹට අතීර්ණ සන්න. මුරාව
සරෝකසඹන් මිදී, තය අඳාසඹන් නිදව්ව භනුයසඹක්, සදවිසඹක් න්න ඔඵ් වීර්ඹඹ ඩන්න.

28.මවච මාළුල තනොතලයි තකතෂවචල පිළි ගතඳන් මිතදන්න
සරො තුයා බුදුයජාණන් වන්සේ ජීභාන ැඩසටි කාරකානුස දී සභන්, ම්බුදු ඵණ ඳදඹක් අා,
ධර්භඹ දැකීසම්, අසඵෝධකයගැනීසම් ්බාඹට ඳ්වීභට භ්, පිනක් හිත පිිංතුන් ර්තභානසේ
වියශඹ. එසවයින් නිවීසම් භග සඳයට ඹා යු්ස් වභත්රිඹ, කරුණා, ජීවිතඹ තුශ ඩාසගන, ඒ තුළින්
සතරුන් සකසයහි ශ්රේධා, දානඹ , ශීරඹ ඩමින් උ්වසඹන්භ වීභ ඒකාන්තඹ.
ඒ වීර්ඹඹසඹන් ඹන ගභසන් ඔඵට ඹම් න්ධි ම්ාානඹකදී භ් භාිංලද, නිර්භාිංලද ඹන්න සනො ඉවත
්බාඹන් සදකටභ ඇලීසභන්, ගැටීසභන්, උස්පක්ෂාසන් මිදී භ්භාිංල හිත රඳසඹන් දවටභ මිදී,
ඉඳදීභ නිරුේධ කයගැනීභ එකභ අයමුණ විඹ යුතු ඹෑයි ඔඵ දකිනා ඇත. එඹ කශ වැක්සක් ඉවත තුන්
ආකායසේ ඵැඳීභ, භ් භාළු සකසයහි නැතිකයග්දාකභඹ. එසතක් කුකුසරක්, වයසකක්, ඌසයක්,
එළුසක්, භාළුසක් සනුසන් ටන් කයන ඔඵ, එභ තුන්සේ නිදව කැභති වුද, ඔඵ භයණින් ඳසු
තිරින් සඹෝනිසේ ඉඳදීසම් ්බාසඹන් තභ මිදී සනොභැති ඵ සභසනහි කශ යුතුඹ.
තිරින් සරෝකසේ නනෑභ සතකු එභ ්බාසේ උඳතක් රඵන්සන්, එභ තුන් සඳය භනුය
ආ්භබාර ඉඳද කයගන්නා රද අනන්ත අප්රභාණ ් ඝාතන නිාභඹ. භට භැසයන තිරින්
සතක් ඹනු සඳය බඹක ඳානාතිඳාතා ස යභණී ශික්ෂාඳදඹ දැඩි සර කැඩූ භනුයයින්භඹ. භ්
භාිංලසඹන් ැරකීභ භගින් එැනි කර්භ විඳාකඹනසගන් එභ තුන් ගරාගැනීභට ඔඵට වැකිඹෑයි ඔඵ
සතනානම් එඹ මුරාකි.
ගසඹක්, එශසදනක් උදාවයණඹකට ගන්න. පිිං් ඔඵ සඵොසවොභ ශ්රේධාසන් කරුණාසන් භ් භඩුට
ගිහින්, එභ තා නිදව් කයසගන ඇවි් ්තකට නැ්නම් ග රැරකට දානා. ඒ සභොසවොස් ඳටන් ඒ
තා සභොකද කයන්සන්. තභ ර්ගඹා සඵෝකයනා. ඒ කිඹන්සන් මුරාව සරෝකඹට දුක ඳැට ගනා.
පිිං් ඔඵ ඔඹ නිදව් කසශේ ත ත භයණඹට ඳැටවු නිඳදන්සනක්. ඔවුන් නිඳදයි. ඔඵට තිසඵන්සන්
නිදව් කිරීභඹ. සම් ඳය්ඳයඹට තභයි අපි සභෝවඹ කිඹන්සන්. අපිභ ිංර්ධනඹට දාඹක සමින් අඳභ
සීභාකයනා. සභෝවසඹන් මිදුනු දිනක තභයි ඔඵට සම් ධර්භතාඹ ැටසවන්සන්.
පිිං් ඔඵට, තා නිදව් කශ පින රැසඵනා. ඔඵ තුශ වභත්රිඹ කරුණා ැසඩනා. එඹ නැසතයි
කිඹරා භික්ෂු කිඹන්සන් නැවැ. භවයවිට ඔඵ ඔසේ අඳරඹකටඹ කිඹරා සන්න පුළුන් තුන් නිදව්
කයන්න ඇ්ස්. නමු් තිරින් සතකුට, භනුයසඹකු අඳරසඹන් මුදා දීර්ඝායු සදන්න ඵැවැ.
සභතැනදී ඔඵ අඳරසඹන් මුදන්සන් තිරින් තා සනසයි. එභ ක්රිඹා නිා ඔඵ තුශ ඇතිකයගන්නා
කුල් සතයි. එභ ලක්තිභ් කුල් සත නිා අකුල් කර්භඹන් ඹටඳ් සනා. ඵරන්න, පිිං් ඔඵ
තුළින්භ එභ කුල් සත භතුකය ගැනීභට්, ඔඵට තිරින් ්් ිංඥාාක් ඊට වවුල්කයගන්න අලය
වුණා. භික්ෂු සම් කරුණු ඔඵට දක්න්සන්, පිිං් ඔඵට සම් තිරින් ්් ිංඥාාලින් ඉ් සන්න
කිඹරයි. ැඵැවින්භ ඔඵ විසන් ැඩිඹ යු්ස් දිය බ්රව්භ ිංඥාායි.
පිිං් ඔඵ අහිිංක තිරින් තුන් භයණින් මුදාගන්න. එැනි පිිංකම් ලින් රකින්න කිඹා කිඹනා
සනොස . නමු් ඩා ැදග් සන්සන් රැබ සම් බුේසධෝ්ඳාද කාරසේ, තභා සයගත සටිඹදී, අනුන්
නිදව් කිරීභට ඹැභ සනොස . තභා තය අඳාසඹන් නිදව් වීභට සයදැරීභයි. ඊට අලය ලක්තිඹ ැඟවී
ඇ්ස් තිරින් තා තුශ සනො, ඔඵ තුශභඹ.
ප්රභාදීබාඹකට ඳ්වී අපි තිරින් සඹෝනිඹක, උඳතකට ැටුසනෝ, අපි නිදව් කයගැනීභට කිසසක්
සනොභැත. ඒ දුක අඳභ විඳිඹ යුතුඹ.

ඉවතින් වන් කසශේ වයක් එළුසෝ ගැන. ඔඵ භාළු ගැන සතන්න. පිටසකොටු සතොග භාළු
සශසඳොරට ඹන්න. ද දව් ගණනින්, රක්ෂ ගණනින් මිඹගිඹ භාළුසෝ ඔඵට දකින්නට පුළුන්. සඳොඩි
භාළු අසුසන කාරරදී, දැල් රට ද දව් ගණනිනුයි භාළු අහුසරා මිඹඹන්සන්. සම් සේ භාළු
සතොග ප්රභාණසඹන් දකිනසකොට මිනි්සුන්ට සසතනද „සම් සභොන අඳයාධඹක්ද?‟ කිඹරා. එසවභ
සසතන්සන් නැවැ. „සම් භාළුා් සඳය ආ්භඹක භනුයසඹක්, දැන් සම් තිරින් සඹෝනිසේ ඉඳදිරා‟
කිඹරා වැඟීභක් ඇතිසන්සන් නැවැ. ඒ භාළුන්සේ කර්භ විඳාකඹයි. ඔවුන් ද දව් ගණනින් මුහුද
භතුපිටට භතුවී එන්සන් භැසයන්නභඹ. ඔවුන්සේ ආයු එඳභණඹ. සම් භාළු සඹෝනිසේ භසුන් සඳය
ජීවිතර කශ කර්භ විඳාකඹන්ඹ. සවේතුපර ධර්භඹන්ඹ. වාල්භැ්ාසේ ඳටන් ෑභ භාළුසක්භ කු
පුයාගන්සන් තභන්ට ඩා කුඩා භාළු සඹ දව්ගණනින් ගිර දභාඹ. ඔඵ ඔඹ භයණසඹන් මුදන්නට
වදන භාළුාද භාිංල බක්ෂකසඹකි. කිසරෝ දවඹක් ඵරැති සකරල්සරක් ඔඹ තැනට එන්න, කුඩා භාළු
රක්ෂ ගණනක් ගිර දභන්න ඇත. ඒ කිඹන්සන් ප්රාණඝාත අකුල් රක්ෂ ගණනක් ඒ තා අතින් සේධ
සරා. අපි හිතමු ඉවත සකශල්රා මුහුසදන් අල්රාසගන ඳැමිසණනසකොටභ නිර්භාිංල ඔඵ එඹ දැකරා
එභ සකශල්රා නැත මුහුදට නිදව් කශා කිඹරා. ඒ නිදව් කශ සභොසවොස් ඳටන්භ ඒ තා
කයන්සන් ප්රාණඝාතඹභයි. කුඩා භාළුන් දව් ගණනින් ගිශ දභනා. කුඩා භාළුන් එභ සකශල්රාසේ
කු තුශ භැසයන්සන් ඒ ඔවුන්සේ කර්භ විඳාකඹ නියි. විඳාක දීභට ඇති ්බාඹ නිා. සම්කට තභයි
සරෝකඹ කිඹන්සන්. ඉඳසදන, කැසඩන බිසන, විසසයන ්බාඹ.
එක් සකශල්සරකුසේ කු තුශ දිනකට ත් කුඩා භාළු ජීවිත ද දව් ගණනක් කැඩිරා බිඳිරා විසරිරා
ඹන ප්රභාණඹට ඩා, සඹ ගුණඹකින් එභ සකශල්රා නැත නැත බි්තය භගින් ඳැටවු, ර්ගඹා
සඵෝකයනා. සම් තුන් ැඵැවින්භ අකුල් නිධි ම. දිනඳතා ලිඹරන, දළුරන අකුල් නිධි ම. සම් භයණ දුකට
සවේතු තභාභඹ. ඒ දුක සන් කයන්න භනුය අඳට ඵැවැ. ලිඹරන අකුල් නිධි ම නැභැති සවේතු තිසඵන
තාක්කල්, භයණ දුක නැභැති පරඹ නිඹතඹ. අවිදයා විසන් අසඹක් භාළු සඹෝනිඹට ඇද දභේදී, අවිදයා
විසන්භ ත අසඹක් භාළුා සේයාගැනීභ උසදා සභසවඹයි. සම් සදකටභ සවේතු ඔඵ අවිදයාසන්
නිදව් සනොවීභයි. ඔඵ කශ යු්ස් ම්භා දිට්ටිඹ ඇතිකයගැනීභ මි, භාය ධර්භඹන්ට රැටී (භාජසේ
බාවිතා න චනසඹන්භ කිඹන්සන් නම්) භායඹාට „කසේ ඹැභ‟ සනොස . ඒ කිඹන්සන් ඔඵට අයිති
සනොභැති සතට රැටී තය අඳාඹට සනොඹන්න කිඹරයි.
ඔඵට ඔසේ ්බාසඹන් සටීභට සනොවැත. ඔඵ සටින්සන් අවිදයාවගත සස් ්බාඹටඹ. භන්ද සත
ඔසේ ක්රිඹාකරුාඹ. ඔඵ ඔසේ ්බාඹට සටිනා ඹනු, ඔඵ අවිදයාවගත සස් ්බාසේ සටීභයි. ඔඵ
වීර්ඹඹ කශ යු්ස් ධර්භසේ ්බාඹට ඳැමිණීභටඹ. එවිට සතද ධර්භසේ ්බාඹට ඳැමිසණනු ඇත.
සම් තැනට ඳැමිසණන තාක් ඔඵ ඔඹ අවිදයාවගත සත සනොසඹක් ජන්රිඹ දෘ්ීකන් ර සයකරුසක්
කයනු ඇත. එසවයින් භ්, භාළු, බි්තය, කයර කැඵැල්රකට ඇලීසභන්, ගැටීසභන්, උස්පක්ෂාසන් ඔඵ
යකින උතුම් ශීරඹ, භාධි මඹ, තන්වාසන් භාන්නසඹන් දිට්ටිසඹන් කිළිටි කිරීභට භායඹාට ඉඩ
සනොසදන්න.
භික්ෂු ඉවත ටවන ්රුස ලිඹන විට භික්ෂුට සඳසනනා, කුටිඹ අළින් යතු ඳැවැ එශසදනක්
කැරඹ තුශට ඹනා. ඇඹ ඹන්සන සඵොසවොභ අභාරුසන්. කකුරක් සකොයගමින්. භවයවිට ාවනඹක
ගැටිරා සන්න පුළුන්. ඇඹ සවොටභ සකට්ටු සරා. ආවාය සනොරැබීසභන් සන්න ඇති. ඇඹ ඳසුඳසන්
ති සදකක් ඳභණ ඹැති සුරුබුහුටි සු ඳැටසක් ගභන් කයනා. ඒ ඇඹසේ ඳැටා. සකොය ගමින්
ඹන භ ැ්සඹ ඳසුඳසන් ඳැටාද තුටින් ඹනා. භසේ ස දනා එඹාට දැසනන්සන් නැවැ. භ
ැ්සඹ ඳැටා් අයසගන භවා අදානම් ගභනක් ඹන්සන්. ඇඹට ස්රුභක් නැවැ යාත්රී අඳුය ැසටනවිට
ඳැටා් භග කැරඹට ඹැභ නුසුදුසුයි කිඹරා. නපුරු සතකුට සගොදුරුසන්න පුළුන් කිඹරා. භ
ැ්සඹ සයෝගී ත්්ඹ ැඩිවී කැරසේ අතයභිං ස විඹ කිඹරා. සම්ා ගැන කිසභ වැඟීභක් භ
ැ්සඹට නැවැ. ඳැටා භග කැරඹ තුශට ගිඹා. භ ැ්සඹසේ අනසඵෝධඹ නිා සදසදනාසේභ
විනාලඹ කැරඹ තුශදී සේධසන්න පුළුන්. ඳැටාට කයන්න සදඹක් නැවැ. එඹා භ උණුසුභට, භ
කියට ඇති ජන්දයාගඹ නිා, අදනභ කයා කැභැ්සතන් ගභන් කයනා.

සම් සේධි මඹ අඳට් සවො ඳාඩභක්. අඳ වැභ විටභ අනුගභනඹ කශ යු්ස්, ආදර්ලඹට ගත යු්ස් අඳ
තය අඳාසේ අදානභ කයා රැසගන ඹන සඳයගභන්කරුසක් සනොස . නිැයදි භාර්ගඹට අඳ
සභසවඹන කශයාණ මිත්රසඹක්භඹ. ඒ කශයාණ මිත්රඹා අන් ක රු් සනො සරො තුයා බුදුයජාණන්
වන්සේභඹ. උන්වන්සේ අඳට දාසශේ පිළී ග ඇ්ස් භ් භාිංල ර සනො, ශීරඹක් සනොයකින,
භාධි මඹක් සනොඩන භනුයඹා තුශ ඇති සකසශ්ර ඵයි. ඔඵ භ් භාිංල අනුබ සනොසකොට සටිඹද,
ඔසේ සත සකසශ් ලින් ඵරිතනම්, ැඵැවින්භ ඔඵ තුශ පිළීග ඇත. ඔඵ භ් භාිංල අනුබ කශද සත
සකසශ් ලින් පිරිසදු කිරීභට සසව න්සන් නම් ඒ ඔඵ සසවන්සන් පිළී ගට එසයහිඹ.
භාළු ඹනු භාළුඹ. භ් ඹනු භ්ඹ. බි්තය ඹනු බි්තයඹ. සම්ා ය අනු, ගුණ අනු, ර්ගඹ, වැඩරු,
ප්රභාණඹ, පිිං ඳ අනු ර්ග කයන්සන් ඔසේ සතභඹ. සම් විඹන් පිළිඵ ඔඵ ිංකීර්ණබාඹට
ඳ්කයන්සන් ඔඵසේ සතඹ. සම් ිංකීර්ණබාඹ නිාභ, සනොසඹක් දෘ්ඨි භතාදර ඔඵ සයකරුසක්
සයි. ඉවත සයකාය ඵවින් ඔඵ නිදව්වීභට නම් අවිදයාවගත සත ඔඵ අසඵෝධ කයගත යුතුඹ.

