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“ සේ ස ෝර, කටුක, භයානක සිංසාරසේ භිය දැක, සේ ආත්මභාවසේම සසර 

දුකින් එසෙර වීමට අධිෂ්ඨාන කරමින්, වීර්ය වඩමින්, නිවන් මෙ පුරන, 'දක්ෂ', 

ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක් සේ අහිිංසක වයයාමය උපකාරයක්ම සේවා, 

ශක්තියක්ම සේවා, මාර්ෙයක්ම සේවා. 

ෙම ෙමන්ට වැටසහන රමාණයට ෙම ෙමන්ස  ජීවිෙ වලට ෙලපාෙනිත්වා, 

අර්ථ සහෝ වයාකරණ වැරදි ඇසෙොත් ඔබ සනොකළ වරදකට ඔබ සනොෙැස වා, 

අනුනටද අනුකේපා සකසර්වා, වැරදි නැසෙොත් නිවැරදි සදය නිවැරදි සලස 

දකීවා. සමහි සටහන් හැම අර්ථයක් තුළින්ම ඔබ සැමට යහපෙක් සේවා, ෙමා 

ෙමාටම පිහිටසකොට ෙනිත්වා.. “ 

 

යෑයි උන්වහන්ස ේ ඒ සපොත් සපළ ඇරඹුසේ ලියා ඇත්තාහ.  



3 
 

01. බුදුන්සෙන්ම කමටහන් ලබාෙන්න 
 

 ේබුද්ධ ශා නයක් මුණගැසී තිසෙන සෙවැනි දුර්ලභ අව ්ථාවක, ගිහි පැවිදි අපි වඩාත් උත් හගන්සන් 

ශා නය ආරක්ෂා කරගැනීෙට  හ ශා නසේ ෙර කරග ා ගැනීෙටය. 

පිරිත, ධර්ෙ සද්ශනා, දානෙය පිිංකේ, විහාර නඩත්තුව,  ිංවර්ධනය, දහේ පා ල්, ආගමික උත් ව,  ොජ 

ස ේවා,  ොජ ස ේවා කටයුතු නි ා දවස ේ නිදි සනොලො අවිසේකසයන් සිටින විට ඔෙට දැසනන සවසහ  ඔෙ 

දකින්සන් ශා නසේ ෙර කරග ා ගැනීෙ නි ා ඇතිසවන සවසහ ක් සල ය. සෙය වැරදි අර්ථකථනයකි. 

 ේබුද්ධ ශා නය යනු ඔෙට ෙරක් දැසනන සදයක් විය සනොහැක. එය ඔෙව ෙසරන් නිදහ ් කරන, 

 ැනසිල්ල ලොසදන සදයකි. අපි අදිටන් කරගතයුත්සත් ශා නසේ ෙර දැරීෙට සනොව, ශා නසේ 

 ැහැල්ලුව දැරීෙටය. ශා න ප්රතිපදාසේ සයසදන විට ඔෙට සවසහ ක් ෙරක් දැසන් නේ ඔෙ, ඔෙ ඉදිරිසේෙ 

ප්රශ්නාර්ථයක් තොගත යුතුය. ෙග සනොෙග ගැන සිතීෙට ඔෙ නිහතොනී විය යුතුය. එසහත් ඔෙ 

ස ොයන්සන් ඔසේ ජීවිතයට  ැපයක් නේ,  තුටක් නේ, ඔෙට සවසහ  සෙන්ෙ ෙර දැසනනු ඇත. ෙන්ද ඔෙ 

නැති යෙක් ස ොයන නි ාය. අපි සෙෞද්ධයන් විය යුත්සත්ද, පැවිදි විය යුත්සත්ද ශා නසේ  ැහැල්ලුව දැරීෙ 

 ඳහාය. ශා න ප්රතිපදාසේ සයදීසේදී අපට ෙරක්, සවසහ ක් දැසන්නේ එය අපට අවශ්ය සනොෙැත. 

ගිහි පැවිදි අප නිවැරැදි සල  ආමි  ප්රතිපදාසේ සයසදන විට, සලොේතුරු බුදු මිඳුන්ට ෙසහේශාක්ය ලීලාසවන් 

ආමි සයන් පූජා පවත්වන විට, එහි ආනි ිංශ වශසයන් පූජා පවත්වන්නාට සිේප ය ගලාසගන එන්සන්ය. 

එය ආශ්චර්යයක් සනොසේ. බුදු ෙලය,  ේො  ේබුදුරජානන් වහන්ස ේ සකසරහි ඔෙ තුළ ඇති ශර්ද්ධාව ඔෙට 

ලැසෙන දිට්ඨධේෙසේදනීය කු ල විපාකයකි. සෙෙ ස ෞභාග්යය  ොජසේ අපට නිතර දකින්න පුළුවන්. 

නමුත් කු ල විපාකයක් වශසයන් ස ෞභාග්යය ලැසෙනවිට අප පටලවා ගන්නවා. ඔෙට සේ ස ෞභාග්යසේ 

විපාකය ලැසෙන්සන්, සලොේතුරා බුදු  මිඳුන් සකසරහි තව තවත් ශ්රද්ධාව වඩවාසගන උන්වහන්ස ේ 

සද්ශනා කළ ශීල  ොධි ප්රඥා ොර්ගසේ ඉදිරියටෙ විශ්වා සයන් වඩින්න. ස ෞභාග්යය තුළින් ඔෙට 

විශ්වා යක් ලොසදන්සන් සේ සදය කසළොත් සේ සදය ලැසෙනවා කීෙ පිණි යි. එවිට ඔෙ දක්ෂ විය යුතුයි. 

ආමි සයන් ප්රතිපත්තියට නැඹුරු සවන්න. නමුත් අප ස ෞභාග්යය ෙදාගැනීෙට ආමි ය තුළ සිරසවනවා. 

එවිට තව තවත් සිේප ය ගලාසගන එනවා. අව ානසේ එෙ සිේප ය විසින් අපව ග්රහනයකට ගන්නවා. 

එවිට ඔෙ ශීල,  ොධි, ප්රඥා නිවන් ෙසග් ඉදිරියට සනොයා, ඔෙ  ැපයි කියා සිතූ තැන නවාතැන් ගන්නවා. 

පදිිංචි සවනවා. සෙහි වැරැද්දක් ඔෙට සපසනන්සන් නැහැ. ඔෙ දැන් ස ෞභාග්යය ලැබීසෙන් ෙත්සවලා. ඔෙට 

දුර සපසනන්සන් නැහැ. ඔෙ දකින්සන් ළඟ පෙණයි. ඈත තිසෙන ප්රඥා ොර්ගය ඔෙට සපසනන්සන් නැහැ. 

සෙොකද ඔෙ පසුප ටයි ගෙන් කරන්සන්. අසලෝකයට පිටුපාමින්, අඳුසර් අතපතගාමින් අපි සෙොනවද සේ 

ස ොයන්සන්. නැති  තුටක්, ස ෞභාග්යයක් ස ොයනවා. ඔෙ ස ොයමින් යන  තුට, ස ෞභාග්යසේ මිේෙ, 

සීොව,  ෑහීෙ, සනො ැහීෙ තිසෙන්සන් ඔෙ ළඟෙය. සේවාසේ තීරකයා, විනිශ්චයකරුවා ඔසේ ඇති සවමින් 

නැතිවන සිතෙය. එසහත් ඔෙ සලෝකය තුළ කිසිදා හමුසනොවන  තුට ස ොයනවා.  ැප ස ොයනවා. 

ඔෙට ලැබීෙටත්, අතහැරීෙටත් සදකටෙ ෙඟ කියන්සන් සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ සකසරහි ඇති 

ශ්රද්ධාවයි. ඔෙ සෙහිදී දක්ෂ සවන්න අවශ්යයි. කුෙකටද? ලැබීෙ අතහැර ඔෙට සිේප ය ලාභ ත්කාර 

ලොදීෙට ෙඟ සපන්වූ සලොේතුරා බුදු  මිඳුන් දැකීෙට. සලොේතුරා බුදු මිඳුන් උන්වහන්ස ේව දකින්නට, ඔෙට 

අව ්ථාව  ල ාදී තිබියදී, ඔෙ නැති  තුටක් ස ොයමින්, නිදිෙරා සවසහස නවා. විඩාසවන් අවිසේකසයන් 

සිටින ඔෙ ඔසෙන් අ න්න, සේ සෙොසහොසත් ඔෙ ස ොයන්සන් එෙ නැති  තුටෙ සන්ද? කියලා. 

සියලුෙ ෙනුෂ්යයන් විසි හතර පැසේෙ සවසහස න්සන් කුෙක්  ඳහාද? ඔවුන් ඒ සවසහස න්සන් අයිති 

කරගැනීෙ  ඳහාය. වැඩිකර ගැනීෙ  ඳහාය. සෙොනවා අයිතිකර ගැනීෙ  ඳහාද? 
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 ැප,  තුට, වගකීේ, නායකත්වය වැඩිකර ගැනීෙටය. අයිතිකර ගැනීෙටය. මිනි ා පෙණක් සනොව, තිරි න් 

 තාද අරගල කරන්සන්, සවසහස න්සන්,  ැරි රන්සන්  ැප ස වීෙ  ඳහාය. සදවිසයෝද දිේය සලෝකවල 

ෙැ සගන දිේය  ැප, දිේය ඕජාව විඳින්සන්  ැපයට ඇති කැෙැත්ත නි ාය.  ැපය නිත්ය යෑයි සගන  ැප 

පසුප ෙ හඹායැෙ නි ා ඔවුන් නිරතුරුවෙ රැ ්කරන්සන්ද තන්හාවෙය. තන්හාව තුළින් ජනිතවන්සන්ද 

අකු ලයක්ෙය.  ත්වයින්ට  ැප ස වීෙ  ඳහා යන සේ අ ාර්ථක ගෙසන්දී තෙන් සනොදැනුවත්වෙ  තර 

අපායට වැටී අනන්ත දුක් විඳිමින්  ැරි  ැරීෙට සිදුවනු ඇත. ේරහ්ෙ සලෝකවල ජීවත්වන මිත්ය දෘශ්ඨික, 

සතරුවන්  රණ සනොගිය ේරහ්ෙසයෝද නැවත  තර අපායට වැටී දුක්විඳීසේ  ්වභාවය ඇත. ේරහ්ෙසලෝක 

වල සිටින  ේයක්දෘෂ්ඨික ේරහ්ෙයන් හැර අන් සියලු  ත්වයන්ට  ැපය ස ොයායන ගෙසන්දී අත්වනුසේ 

එකෙ ඉරණෙකි. 

දිේය  ැප සකටිය.  තර අපාසේ දුක ඉතා දීර්ඝය. දිේය සලෝකසේ සදවියන් නිරතුරුවෙ අනන්ත කාෙ 

 ේපත් විඳිමින්, එෙ කාෙ  ේපත් වලට තව තවත් සලොල් සවමින්, අධික ආශාසවන් කාෙය පසුප  හඹායැෙ 

නි ාත්, නිරතුරුව තන්හාව වැඩීෙ නි ාත් අකු ල රැ ්කර ගනී. සේ සහේතුසවන් දිේය  ැප ඉක්ෙනින් පිරිහී 

යයි. සදවියන් නැවත  තර අපායට වැටීසේ ඉඩකට ඉතාෙ වැඩිය. එසහයින් දිේය  ැප සකටිය.  තර අපාසේ 

ජීවත්වන  ත්ත්වයා, ඔහු විඳින දුක නි ාෙ නිරතුරුව වවරය, ක්සරෝධය  හිතව ජීවත් සේ. එතුළින්  ෑෙ 

සෙොසහොතකෙ එෙ  ත්වයන් රැ ්කරන්සන් අකු ලයක්ෙය. සේ සහේතුසවන් අකු ල් වැඩිවී, සේ  ත්වයා 

දුසකන් දුකටෙ පත්සේ.  තර අපාසේ සකොට ්කරුවන් ෙවටෙ පත්සේ. ේරහ්ෙ සලෝකසේ ජීවත්වන 

ේරහ්ෙයාද තො විඳින  ොධි  ැපය අනිත්ය යෑයි දකින සෙොසහොසත්ෙ අරිහත්වයට පත්වීෙට හැකියාව 

තිබියදී,  ොධි  ැපය අනිත්ය යෑයි දකිමින් එහි  තුට ස ොයන නි ා, අරිහත්වයට තො විසින්ෙ සදොරගුළු 

දොගනී. 

ේරහ්ෙ සලෝකසේ, ේරහ්ෙ තලවල මිත්යදෘෂ්ඨික ේරහ්ෙයන්ද ඇත. ඒ මිනි  ්ජීවිත වලදී ශීලය,  ොධිය 

උපරිෙ ෙට්ටමින් වැඩීෙ නි ා ේරහ්ෙ  ැප ලෙයි. නමුත්  ේො  ේබුද්ධ ශා නය තුළ සතරුවන්  රණ 

සනොගිය පිරි කි. සෙෞද්ධයින් සනොසේ. සේ ේරහ්ෙයන් ප්රඥාව වඩවාසගන සනොෙැත. ඔවුන් සිටින්සන් 

අවිද්යාව තුළය. එවැනි ේරහ්ෙයන් නැවත  තර අපායට වැසට්. එසහත් ශීලය,  ොධිය උපරිෙ ෙට්ටමින් 

වැඩීසේ ආනි ිං  නි ා ඒ අයට කල්ප ගණන් ේරහ්ෙ  ැප ලැබිය හැකිය. කවදාසහෝ දව ක සතරුවන් 

මුණගැසී, සතරුවන්  රණ සගො ,් ප්රඥාව වැඩී, ස ෝවාන් ඵලයට පත්ව, ේරහ්ෙ සලෝකය තුළෙ නිවීසේ 

ෙඟට පත්වීෙට සේ අයට හැකියාව ඇත. එසතක් ඔවුනද නැති  තුටක් සලෝකය තුළ ස ොයන පිරි ක්ෙය. ඒ 

අය මිනි ් ජීවිතවලදී අතහැරීෙ පුරුදුසකොට ඇත. එසහත් ඔවුන් අතහැරීෙ පුරුදුසකොට ඇත්සත් ප්රඥාව නි ා 

සනොව  ොධි  ැපයට ඇති සලොල්වීෙ, තෘෂ්ණාව නි ාය. සියලුෙ  ැප අතහැරියත්  ොධි  ැපය නිත්ය ෙවට 

ඇති විශ්වා ය නි ාය. 

 ැප ස ොයන සියලු  ත්වසයෝ සේ යන්සන් කිසිදා තෘප්තිෙත් සනොවන ගෙනකය. ඔසේ කුටිය සද  ෙලන්න. 

එහි සුවපහසු පුටු,සේ , ඇඳ, ඇතිරිලි, පාපි ්නා, පල ්, සර්ඩිසයෝ, ආහාර පාන, කිරිපිටි, සෙසහත් 

තිසෙනවාද? සේ සියල්ල තිසෙන්සන් තෙන්සග් ආත්ෙ ගරුත්වය,  ැප  ඳහාය.ඒ කියන්සන් නිරතුරුවෙ 

ඔෙ සිටින්සන් සදවැනිසයක්  ෙඟෙයි. හුසදකලාව නේ සනොසේ. ඔෙෙ සිතන්න, තුන් සිවුරත් පාත්රයත් 

කියන සීොසවන් සකොච්චර දුර ්වද ඔෙ ඉන්සන්. එපෙණටෙ තන්හාව ඔසේ හුසදකලාව ෙකන හිතවතා 

සවලා. 

 ක්විති රජ පදවියද, රාජ රාජ ෙහාොත්ය පදවිද  ිං ාරසේ ලො ඇති අපි , එෙ රජශ්රීය තළුෙරමින් ර විඳ 

ඇති අපි. වර්තොනසේදී අනවසෙෝධය නි ා සනොවිඳපු ර ,  ැප ස ොයමින් තරගයක සයදී සිටිමු.  ිං ාරසේ 

ඔෙ  ක්විති රජ පදවිය ලද සෙොසහොසත්දීද එෙ  ක්විති රජ පදවිසයන් චුතවන සෙොසහොසත්දීද, ඔෙ එෙ 

 ැපසයන්  ෑහීෙකට පත්සනොවුණි. ඒ නි ාෙ තන්හාසවන් ගැසටමින් ඔෙ නැවත නැවත   ර  ැප ස ොයන 

ගෙනටෙ වැටුණි. සේ ඔෙ යන්සන් එෙ ොර්ගසේය. සේ ොර්ගයට ඔෙව දැේසේ අන් කිසිසවකු සනොව, 
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අවිද්යාසවන් පිරි ඔසේ සිතෙය. කෑදර, ගුණෙකු, අවිචාරවත්, පිංචකාෙය ස ොයාසගන අයාසල් යන ඔෙසග් 

ඇති සවමින් නැතිසවන සිතෙය. සේ කෑදරකෙ නි ාෙ ඔෙව රැසගන පැමිණි දුර තව රැසගන යැෙට නියමිත 

දුර, ඉලක්කේ වලින් ප්රකාශ කළ සනොහැක. ඔෙ කේරුන් වුවද ඔෙ සේ සවසහස න්සන්  ැප ස වීෙ  ඳහා 

සනොසේද? ඔෙ සේ පුවත්පත අතට ගත්සත්ද ඔය සිත ඔෙට අණ කළ නි ා සන්ද? ඒ සිත දැන් තිසෙනවාද? 

එය අනිත්ය වී සගොසිනි. ඒ සිත ඔෙට අයිති සදයක් සනොසවයි සන්ද? ඔෙට ආගන්තුකසයක් සන්ද? එසහත් 

අතීතසේ යේ සෙොසහොතක එෙ සිත නිත්ය යෑයි සිතා, ඔසේ යෑයි සිතා, සිත ක්රියාත්ෙක කළා සන්ද? ඒ තුළින් 

ඔෙ කු ලයක් සහෝ අකු ලයක් රැ  ්කළා සන්ද? සේ සදකෙ ඔෙට රැසගන යන්සන් ෙවයට සන්ද? එස ේ නේ 

අනිත්ය වශසයන් සනොදකින  ෑෙ සිතක්ෙ ඔෙව  ිං ාරයට රැසගන යනවා සන්ද? 

ඔෙ නිවන් අරමුණ කරා යන නිවීසේ සෙසහයුසේ, යේ  න්ධි ථ්ානයකදී ඔෙසග් ඉදිරියට සලොේතුරා බුදු 

 මිඳුන් වඩිනවා. එය  ්ථිරයි. නියතයි. එසහෙ උන්වහන්ස ේ වැඩෙ කරලා ඔෙට නිවන් ෙසේ ඉතිරි දුර 

 ේපූර්ණ කරන්න කෙටහනක් සදනවා. එය සදන්සන් සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේෙයි. උන්වහන්ස ේ 

ඔෙට සදන කෙටහන තෙයි ඇතිවුණ සිත අනිත්යයි කියලා දකින්න කියන කෙටහන. ශා ්තෘන් වහන්ස ේ 

සදන කෙටහනක් නි ා එය දැඩි සල  ඔෙට දැසනනවා. අවසෙෝධ සවනවා. ඒ සෙොසහොසත්ෙ ඔෙ සලොේතුරා 

බුදුරජාණන් වහන්ස ේව දැකපු සිත අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. උන්වහන්ස ේසග් රූපකාය, උන්වහන්ස ේසග් 

කෙටහන, සේ සියල්ල අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. ඔෙට වැසඩන ප්රඥාව තුළ එය එස ේ වනවාෙයි. සෙහිදී 

ඔෙ සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ කියලා දකින්සන් ඔෙ තුළ වැසඩන ප්රඥාවයි. ප්රඥාවත් සලොේතුරා 

බුදුරජාණන් වහන්ස ේත් කියන්සන් සදකක් සනොව එකක්ය යන්න ඔෙට සෙහිදී සහොඳින් අවසෙෝධ වනවා. 

අපි හිතන්සන් නැහැ බුදුරජාණන් වහන්ස ේත් ප්රඥාවත් කියන්සන් එකක් ෙව. එසහත් ඔෙ නිවීසේ 

සෙසහයුසේ ක්රියාත්ෙක භාවයට පත්වීසේදී ඔෙට සේ යථාර්ථය අවසෙෝධ වනවා. අද සලොේතුරා 

බුදුරජාණන් වහන්ස ේ වැඩසිටිනවානේ ඔෙට සදන කෙටහනත් ඔය කෙටහනෙ විය යුතුය. zඇතිවුණ සිත 

අනිත්ය වශසයන් දකින්නZ එය තන්හාසවන් සතත්සකොට ක්රියාත්ෙක භාවයට පත්වීෙට ඉඩ සනොසදන්න. 

ඔෙ සෙසතක් කසළේද, කරමින් සිටින්සන්ද ඇතිවන සිත තන්හාසවන් සතත්කර ක්රියාත්ෙකභාවයට 

පත්කිරීෙය. 

ෙලන්න ඔෙ සෙොනතරේ වා නාවන්තද කියලා. සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ පිරිණිවී ව ර සදදහ  ්

හයසියයක් ඉක්ෙගියද, ඔෙ දක්ෂ නේ ඔෙට පුළුවන් උන්වහන්ස ේසගන් කෙටහන් ලොගන්න. 

උන්වහන්ස ේව දකින්න. උන්වහන්ස ේසගන් ආරක්ෂාව ලොගන්න. උන්වහන්ස ේ  ැනසුණු ධර්ෙ ොර්ගසේ 

 ැනසීෙ ලොගන්න. 

අසූහාරදහ ක් පහන්ද, ෙල්ද, හඳුන්කූරුද, පිරිකරද පූජාකර ඔෙ දකින්සන් දිේය, ෙනුෂ්ය  ශර්ීක 

 ිංඥාවන්ෙය. 

එෙ  ිංඥා භවගාමීය. එසහත් ඔෙ එෙ සිත අනිත්ය වශසයන් දැකීසෙන් ඔෙ දකින්සන් ධර්ෙයයි. ඔෙ 

දකින්සන් සලෝකසේ  ැෙෑ  ්වභාවයයි. හැෙැයි ඔෙ තුළ තවෙ එෙ ශක්තිය සෙෝදුවී නැති නේ, ඔෙ කළ 

යුත්සත් ඉහත පිිංකේවල සයසදමින්, ඔෙ තුළ ඉහත ශක්තිය වර්ධනය කර ගැනීෙය. එසහත් ඔෙ එකතැන 

පල්සවන, එකතැන පදිිංචිසවන සෙෞද්ධසයක් සනොවිය යුතුය. අත්විඳිමින්, අත්දකිමින්, අවසෙෝධය කරා යන 

සෙෞද්ධසයක් විය යුතුය. පෘථග්ජන  ත්වයා කල්ෙැරීෙට ඉතාෙත් ප්රියය. අතීතය පුරාවට කසළේද කල් 

ෙැරීෙය. ෙහුතරයක් සෙෞද්ධසයෝ වර්තොනසේදීද වෙත්රී බුදුරජාණන් වහන්ස ේසග් ශා නසේදී 

උන්වහන්ස ේසගන් ධර්ෙය අ ා, නිවන් දැකීෙට ෙලාසපොසරොත්තු සවති. ප්රාර්ථනා කරති. ඔෙ ගිහි සහෝ 

පැවිදි වුවද සෙස ේ ප්රාර්ථනා කිරීසේදී ඔෙ දකින්සන් වෙත්රී බුදුන් සනොව, අවිද්යාවයි. ඔෙ ප්රාර්ථනා 

කරන්සන් අවිද්යාවයි. නමුත් වෙත්රී බුදුන්සග් ශා නසේදී උන්වහන්ස ේසගන් ධර්ෙය අ ා නිවන් දකින්න 

යෑයි ඔෙට අණකරන ඔසේ සිත අනිත්ය ෙව දැකීසෙන් ඔෙ දකින්සන් වෙත්රී බුදුරජාණන් වහන්ස ේෙයි. 
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උන්වහන්ස ේ සද්ශනා කරන ධර්ෙයෙයි. ෙලන්න ධර්ෙසේ ආශ්චර්යය. අද සේ සෙොසහොසත්දී ඔෙට පුළුවන් 

වෙත්රී බුදු මිඳුන් විසින් සද්ශනා කරන ධර්ෙය දකින්න. අත්විඳින්න. එසහත් ඔෙ තුළ ඇති අවිද්යාව නි ා, 

ඔෙ දුක් විඳිමින් කල්ප ගණනක්   ර ඈතට යන්න යනවා. අවිද්යාව විසින්  ත්වයාව සෙොනතරේ 

මුලාකරනවාද ෙලන්න. වෙත්රී බුදු මිඳුන්වත්, උන්වහන්ස ේ සද්ශනාකරන ධර්ෙයත් සේ සෙොසහොසත් 

දකින්න අව ථ්ාව තිබියදී, භවයට කෑදර අසප් සිත, අපිව දුකටෙ ඇදසගන යනවා. වෙත්රී බුදු මිඳුන්ව 

සපන්වනේ කියා අපිට අවිද්යාව සපන්වනවා. 

ඔෙ දක්ෂසවන්න නිරතුරුවෙ ඇතිවන සිත අනිත්ය වශසයන් දකින්න. සිත ඔෙට අයත් සදයක් සනොවන ෙව 

දකින්න. ඔෙට ආගන්තුකසයක් ෙව දකින්න. සිත ඔසේ දුක් සදන මිතුරා ෙව දකින්න. ඔෙ සෙස ේ දකිද්දී ඔෙ 

තුළ වැසඩන්සන්  තර  තිපට්ඨානයයි. ඔෙ අවසෙෝධ කරන්සන් පිංචඋපාදාන ්කන්ධයයි. 

පටිච්ච මුප්පාදයයි.  ප්ත සෙොඡ්ජිංග ධර්ෙථාවයනුයි. ඔෙ සේ කිසිවක් ස ොයා යා යුතු නැත. හැදෑරිය යුතුද 

නැත. ඇතිවන සිත අනිත්ය වශසයන් දැකීසේදී ඉහත ධර්ෙතාවන් ඔෙ තුළ අයා සයන් සතොරව වැසඩනු 

ඇත. ඔෙට අවසෙෝධවනු ඇත. සිසත් අනිත්යභාවය සනොදකින්නා, සේ ධර්ෙථාවන් ස ොයාසගන කෙටහන් 

පිංති සද්ශනා පසුප  යා යුතුය. ඔහු සේ ස ොයන්සන් තො තුළ තිසෙන සදයකි. සියල්ල ස වීෙ අතහැර ඔෙ 

සේ  තර ෙහා ධාතූන්සගන්  ක ව්ුණ, සදති ් කුණපය ක්රියාත්ෙකභාවයට පත්කරන, ඇතිවී නැතිවී යන 

සිත ගැන පෙණක් ස ොයන්න. දකින්න. ඒ ඔෙ ස ොයන්සන්ද, දකින්සන්ද ධර්ෙයයි. 

ඔෙට කතරගෙට යැෙට අවශ්යනේ ඔෙ කළ යුත්සත් ෙ ් නැවතුෙට සගො  ්කතරගෙ ෙ යකට සගොඩවී, 

ටිකට්පතක් ලොගැනීෙය. එවිට ෙ ය ඔෙව කතරගෙට රැසගනයනු ඇත. කතරගෙට යන ගෙසන්දී ඔෙ 

වටපිටාව සහොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් ගියසහොත් ඔෙට කළුතර සෙෝ  මිඳුන්ද, ගාල්ල වරායද, 

හේෙන්සතොට ලුණු සල්වායද, ති ්  ෙහ ෑ  මිඳුන්ද දැකිය හැකිය. ඔෙ ෙ  ් රථයට සගොඩ සනොවී ෙ  ්

නැවතුසේ සිටින අයසගන්, එසහත් නැතිනේ ොර්ග සිතියෙකින් කළුතර සෙෝ  මිඳුන් ගැන, ලුණු සල්වාය, 

වරාය, මුහුද ගැන වි ්තර සතොරතුරු ඒවාසේ  ව්භාවය ඇසීෙට ගියසහොත්, ස වීෙට ගියසහොත් ඔෙට ෙ ය 

වැරදී අතරෙිං වීෙට සිදුවනු ඇත. සෙපරිද්සදන් ඔෙ සිත සද  ෙලාසිටින්න. එවිට  තර  තිපට්ඨානයද 

පටිච්ච මුප්පාය, පිංචඋපාදාන ්කන්ධය,  ප්ත සෙොඡ්ජිංග ධර්ෙයන් සපසණනු ඇත. දකිනු ඇත. අවසෙෝධය 

ලෙනු ඇත. 

සේවා ස ොයා ටියුෂන් සනොයා යුතුය. 

සිත සද  ෙලන්න. සිත යනු අනිත්යයයි. සලෝකයයි. සුන්දරත්වයයි. අසුන්දර ෙවයි.  ැපයි. දුකයි. 

වෙත්රයයි.ක්සරෝධයයි.භවයයි. නිවීෙයි. සකොටින්ෙ සිත යනු සලෝකසේ නිර්ොණකරුවායි. 

සිත යනු දුක් සගොඩකි.එසහත් ඔහු ඔෙසග් පරෙ මිතුරාය. ඔෙට  ැනසිලිෙ  ්සතපලන සුරතලාය. හරි ෙග 

ව ා වැරදි ෙඟ සපන්වන විංචාකරුවාය. එස ේෙ ඔෙසග් ගැලවුේකරුවාය. එනි ා අවසෙෝධසයන් සිත 

හඳුනාගන්න. සිත ඔසේ කලණ මිතුරා කරගන්න. එය කළ හැක්සක් සිත අතහැරීසෙන්ය. සිත අතහැරීසේදී 

සලෝකයද ඔෙට ෙඟහැසරනු ඇත. 

 ැප අනිත්ය වන ෙව දුක දන්නා නි ා,  ැප අ ලෙ දුක ගැවස මින් සිටියි.  ැපය දන්නා සදයත්, දුක දන්නා 

සදයත් ඔෙ සනොදන්සන්  ැපත් දුකත් සදකෙ ඇති කසළේ ඔෙට ආගන්තුක, ඔෙට අයිති නැති සිතක් නි ාය. 

ඔෙ සිත ගැන දන්සන් නැහැ. සිත ගැන ෙලන්සන් නැහැ. දිනපතා කණ්ණාඩි සේ ය ළඟට ගිහින් හි , රැේල, 

ඇ , කන, දිව, දත්, මුහුණ, කුරුළෑ,  ෙ ෙලනවා. අඩුපාඩු තිබුසණොත් විටමින් සෙොනවා. ක්රීේ ගානවා. ො 

තුළ ො ෙලනවා. ල  ්න කරනවා. නමුත් සිත ගැන ෙලන්සන් නැහැ. ඔෙ,  ැප ස යාන සිත, ල ් න 

ස ොයන සිතසද  ප්රඥාසේ කැඩපතින් ෙලන්න. ඔෙ දකින්සන් ඔෙව සනොව, ෙහා සේගයක් පෙණක්ය. 
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02. රීකන්ඩිෂන් කරනු සවනුවට අවසබෝධසයන් දකිමු සේ කය 
 

ඔෙ රසට් සතොසට්  ිංචාරය කසළොත් ඔෙට හැෙතැනකෙ දකින්න ලැසෙන සදයක් තෙයි රූපලාවන්ය 

ආයතන. අතීතසේ අපි ගෙක නගරයක ඇති ොෙර්  ාප්පුවක් මි  සෙවැනි ආයතන දැක නැහැ. රූපය 

වර්ණවත් කරන රූපලාවන්ය ආයතන, ගුවන් විදුලි ආයතනවල, රූපවාහිනී ස ේවාවල රූපලාවන්ය 

වැඩ ටහන් ඔෙසග් රූපය වර්ණවත් කිරීෙ  ඳහා, ප්රභාශ්වර කිරීෙ  ඳහා සෙොනතරේ වැඩ ටහන් 

කරනවාද. සේවා සෙසහයවන හැඩකාර පිිංවත් සනෝනාෙහත්වරුන් සෙොනතරේ ආත්ෙ අභිොනයකින්ද සේ 

රූපයට උරුෙ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ ආදිය මුදවපු කිරිවලින්, සයෝගට් වලින්, පිපිඤ්ඤා, කැරට්, බිත්තර 

සුදු ෙදවලින්, ක්රීේ, සජල්, ඩයි වර්ගවලින් පරාජයට පත්කරන්න උත් හගන්සන්. ශරීරසේ සදති  ්

කුණපයෙ ල  ්න කරන්න, රැළිවැටීෙ නවත්වන්න, කාන්තිෙත් කරන්න, ඇති සරෝෙ නැති කරන්න, නැති 

සරෝෙ ඇති කරන්න, සුදු සක ් කළු කරන්න, කළු සක ් නා නා වර්ණ ගන්වන්න…… 

ෙලන්නසකෝ, ආශ්චර්යෙත් ක්රියාන්විතයක් සේක. 

සේ ක්රියාන්විතසේ රූපසේ හැඩගන්වලා, ඔපවත් කරලා, සෙෝ ්තර විලාසිතා, විසිතුරු ොල, වළලු, මුදු 

පළන්දලා සේ කය අිංග  ේපූර්ණ කරලා ගත්තහෙ සෙොන තරේ හැඩද. සෙවැනි හැඩකාර පිිංවත් සනෝනා 

ෙහත්වරුන් වය ් සේදයකින් සතොරව වර්තොනසේ වැහි වැහැලා. සේ අය “රීකන්ඩිශන්” කරපු තෙ කය 

දරාසගන ෙහත් අභිොනසයන් යුතුව කාලය ගත කළත් ඔෙ දන්නවාද ඒ අය සෙොනතරේ බියකින්ද 

ජීවත්සවන්සන් කියලා. තො කෘත්රිෙව  ක ්කරගත් ශරීර  ්වභාවය, හැඩය, වර්ණය අහිමිසේය කියලා. 

සේ අහිමිවීෙ වැළැක්වීෙ  ඳහා සෙොනතරේ සේ අය දුක්විඳිනවද, ෙහන්සි ගන්නවද.. ඒ සවසහ  සන්ද 

දිසනන් දින ඉහළ යන රූපවාහිනී රූපලාවන්ය වැඩ ටහන්, රූපලාවන්යාගාර, විලාසිතා, ඇඳුේ ොලිගා, 

විසිතුරු පළඳනා යන ක්සෂත්ර වල දැවැන්ත වර්ධනය. සේ පිබිදීෙට සහේතුව සලෝකයා තුළ රූපයටත්, එහි 

හැඩය, වර්ණය, කාන්තිය, රිද්ෙය, ලාලිත්යය අහිමි සේය, අඩුසේය කියන බිය නි ාෙ ඇති වූවකි. 

වය ් සේදයකින් සතොරව සලෝකයා එහි ගිලනුන් ෙවට පත්වී ඇත. ඔවුන් සේ ස ොයන්සන් නැති සදයකි. 

අනිත්ය ෙවට පත්වන සදයකි, එසහයින් ඔවුනට හිමි දුකෙ පෙණකි. රූපලාවන්යාගාර, රූපලාවන්ය 

වැඩ ටහන්, මුදවපු කිරි පිපිඤ්ඤා, කැරට්, බිත්තර සුදුෙද සේ දුසක්, අවිද්යාසේ  ිංසේ්තයන්ය. 

සිහිවටනයන්ය. 

යසෙක් සේවාසේ ස ේවාව ස ොයාසගන යන්සන් නේ සහේ අ රණසයකි. දුසකන් මිදීෙ පිණි  දුක ඇති කළ 

ොරයාෙ ස ොයායැෙකි. ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ දුක නැතිකරගැනීෙ පිණි  ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ දුකෙ 

ස ොයායැෙකි. රූපසේ ආශ්වාදය පෙණක්ෙ කථාකරන අවිද්යාසේ හඬවල් ඔෙව සේ ගාල් කරන්සන් දුසකන් 

දුකටෙය. දුසකන් නිවීෙට,  ැනසීෙට සනොසේ. ඔෙට සේ ජීවිතසේ නිවීෙ,  ැනසීෙ අවශ්ය නේ ඔෙ සේ 

අවිද්යාසේ හඬට  වන් සනොදිය යුතුයි. එහි වහසලක් සගොදුරක් සනොවිය යුතුව. ධර්ෙ ොර්ගසේ ගෙන් කරන 

පිිංවත් ෙහත්ෙ ෙහත්මීන්, අනන්ත අප්රොනව ඔෙට මුණගැසී ඇත. ඒ අය ශරීරය අ ව්ාභාවික සල  

හැඩසනොගැන්වූ,  ්වභාවය විකෘති කරසනොගත් උදවියයි. සුදුවත් දරාසගන, සෙොසහොෙ  ිංවර ප්ර න්න, 

ශාන්ත  ්වභාවසයන්  ොජසේ ජීවත් සවනවා. සේ අය දැකපුවහෙ සකසනකුට හිසතන්න පුළුවන් දිේය 

සලෝකසේ දිේය දිේයාිංගනාවනුත් සේ වසග්ෙ ඇතිය කියලා. ඔවුන් ඒ තරෙටෙ ප්ර න්න සුන්දර නි ා. ඒ 

අයසග් රූපලාවන්ය තෙයි බුදු ගුණ භාවනාව, වෙත්රී භාවනාව, දාන ශීල ප්රතිපදාව. රූපය කියන්සන් 

ෙරණයක්. රූපය කියන්සන් ේයාධියක්, රූපය කියන්සන් ඉපදීෙක්. එසහෙ සදයකට සෙෝ ත්ර හැඩතල, 

රිද්ෙ දෙනවා කියන්සන් ෙරණයකට, ඉපදීෙකට, ේයාධියකට සෙෝ ්තර, හැඩතල, රිද්ෙ දැමීෙක්. ෙලන්න 

අපි සෙොනතරේ අදක්ෂද? හැෙැයි ඉතින් සේ ගැන පුදුෙ සවන්න සදයක් නැහැ. අවුරුදු 80ක් ජීවත් සවලා 

සගදර ආත්තේො මිය ගියහෙ සගදර  ාලය ෙැද්සද තිසෙන ඇසග් මිනී සපට්ටිය වසට්ට පාට පාට විදුලි බුබුලු 
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වැල් දෙනවා. අත්තේොසග් ඉදුණු අවපැහැගැනුණු සකොණ්ඩය, රැලි වැටුණු අතපය, ඉදුමුණු මුහුණ ලයිට් 

එළියට ල  ්නට සප්නවා. සගදර අය කියනවා, ආච්චි ෙැරුණත් මුහුණ හරි ල ් නයි. මුහුසණ් සිනා රැල්ලක් 

තිසෙනවා කියලා. ෙලන්න අපි ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ ආශ්වාදය කරන හැටි. 

සුදු සවන හි සක ව්ලට වර්ණ දානවා කියන්සන්, 

රැළි වැසටන  ෙට, ඇහි ෙැෙට, නියසපොත්තට රූප ලාවන්ය කරනවා කියන්සන් ෙරණයකට, ේයාධියකට 

 ාත්තු කරනවා කිරීෙක්. ඔෙ හිතලා ෙලන්න, පතිකුළයට යන පිිංවත් ෙනාලියක් සපරවරු 10 ට සපෝරුවට 

නගින්න තිසෙනවා නේ, රූපලාවන්ය ශිල්පියා ඇයව හැඩකරන්න ගන්සන්, ඒ කියන්සන් ඇයසග් ජාති, 

ජරා, ේයාධි, ෙරණ වහන්න,  ඟවන්න, යටගහන්න පටන්ගන්සන් පාන්දර තුසන් හතසර් පටන්. ඒ විතරක් 

සනොසවයි. පතිනියසග් ශරීරය නිසවන්නට, ප්ර න්න සවන්න, කාන්තිෙත් සවන්න අවශ්ය උපසද ් 

පිළිපැදීෙ ඊට ො යට පෙණ සපර සිටයි ඇය ආරේභ කරන්සන්. සෙොකක්ද සේ උත් හය. ජාති, ජරා, ේයාධි, 

ෙරණ සනොසපන්වීසේ උත් හයයි. හැෙැයි සෙතනදී ෙනාලියට වෙත්රිය වැඩීෙ ගැනත් කියලා සදනවා. 

සිත  න්සුන්ව තොගන්න… 

ෙලන්නසකො රූපසේ ආදීනවය  ෙඟින් ආශ්වාදය තළු ෙරමින් වොරන ොරයා සෙතැනදී වෙත්රිය ගැනත් 

කියලා සදනවා. 

ෙඟුල් සගදර අමුත්සතෝ ෙැද්සද් දහවල් කාලය ලිංසවද්දී සවසහ , සතසහට්ටුව, අවිසේකය, දහඩිය කඳුළු 

සහේතුසවන් ෙනාලියසග්  ඟවපු ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ පවුඩර් දියසවලා නැවත සපසනන්නට පටන් 

ගන්නවා. නැවත දහවල් කෑසෙන් ප ්ස ේ රූපලාවන්ය ශිල්පියා ෙනොලියසග් ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ 

පවුඩර් ක්රීේවලින් ව ාදෙනවා. හැෙැයි ඉතින් පිිංවත් ෙනාලිය ෙනාල ෙහත්ෙයාසග් නිව ට ගියහෙ, යට 

ගැසූ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ ඔක්සකොෙ සප්න්න ගන්නවා. සේවා දැකලා ෙනොලයා, ෙනොලිය කේපා 

සවනවද? නැහැ. සගදර සගනාපු ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ සකොටෙ ගන්නවා. ො තුළ ඇය ඉන්නවා, ඇය තුළ 

ො ඉන්නවා කියා සිතා අපි ලුණුයි ෙතුයි කාල හරි ජීවත්සවමු යි ගිවි  ගන්නවා. ඒ කියන්සන් සේ දුක අපි 

 ැපයක්ෙ කරගමුයි කියන එකයි. “ෙසග් ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ ඔෙ ගන්න. ඔසේ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ 

ෙට සදන්න.” තිසයන දුක ෙදිවට අනුන්සග් දුකත් තොසග් කරගන්නවා. විවාහය නාෙසයන් සිද්දවුසන් එක 

 ැපයක් උසද ා දුක් සගොඩක් අයිතිකර ගැනීෙකි. ඒ කියන්සන් ඇත්තටෙ ඒ සගනාසේ ෙනාලියක් සනොසවයි. 

දුකක්. දුකට අයිති සදයක්. 

සේ සියලු දුක් කන්දරාව කුෙක් නි ාද හටගත්සත්. රූපය ෙසග් කරගැනීෙ නි ා. සෙොකක්ද රූපය කියන්සන්. 

ඔෙ පිිංවත්  ්වාමීන්වහන්ස ේ නෙක්සේවා, පිිංවත් පුරුෂසයක්,  ්ත්රියක් සේවා ඔසේ කය. උදාහරණයට 

ගන්න. කුෙක් නි ාද සේ කය පවතින්සන්. ආහාරය නි ාෙයි. ජලය, සෙසහත් නි ාෙයි. කුෙකින්ද සේ කය 

 ැදී පවතින්සන්. පඨවි, ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ කියන  තර ෙහා ධාතූන්සග් තද  ව්භාවය, වැගිසරන  ්

වභාවය, උණුසුේ  ්වභාවය, වායු  ්වභාවය. ඉහත  ව්භාවසේ ධාතූන් හතරකින් තෙයි සේ කය නිර්ොණය 

වී තිසෙන්සන්. සේ ධාතූන් සවන් සවන් වශසයන් ශරීරසේ සකොතැනකවත් නැහැ. සේක පඨවිය, ආසපෝ, 

සත්සජෝ,වාසයෝ කියලා සවන් සවන් වශසයන් ගන්න ෙැහැ. ඔෙට උදාහරණයක් කියන්නේ. ඔෙසග් ශරීරසේ 

තැනකින් ෙ  ්කැෙැල්ලක් කඩලා ගත්සතොත් එෙ ෙ  ්කැෙැල්ල තුළ පඨවි, ආසපෝ සත්සජෝ වාසයෝ ධාතූන් 

සියල්ලෙ තිසෙනවා. එහි තද ගතිය පඨවි ධාතුව. එහි තිසෙන රුධිරය ආසපෝ ධාතුව. එහි තිසෙන උණුසුෙ 

සත්සජෝ ධාතුව, පීඩනය තිසෙනවා, එෙනි ා රුධිරය ගලනවා, ඒ වාසයෝ ධාතුව. 

ඒ කියන්සන් ෙ  ්කැෙැල්ල තුළ ධාතු සකොට ් හතරෙ තිසෙනවා. නමුත් අප  ාොන්ය ේයවහාරසේදී ෙ  ්

කැෙැල්ලට කියන්සන් පඨවි ධාතුව කියලයි. නමුත් දැන් ඔෙට වැටසහනවා ඇති ෙ  ්කැෙැල්ල තුළ පඨවි 

ධාතුව පෙණක් සනොව, එකිසනකට මුහුවුණු අසනකුත් ධාතු සකොට ් තුනත් තිබුණු ෙව. 
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ඔෙ මුත්රා සකෝප්පයක් ගන්න. අපි  ාොන්ය ේයවහාරසේදී මුත්රා කියන්සන් ආසපෝ ධාතුවට, නමුත් මුත්රා 

වල සියුේ කුඩු  ව්භාවයක් තිසෙනවා. ඒ තෙයි පඨවිය. උණුසුේ  ව්භාවයක් තිසෙනවා. ඒ තෙයි සත්සජෝ 

ධාතුව. වැගිසරන  ්වභාවයක් තිසෙනවා. ඒ තෙයි ආසපෝ ධාතුව, සපන බුබුලු නගින  ව්භාවයක් තිසෙනවා. 

ඒ වාසයෝ ධාතුව. සේ කියන්සන් මුත්රා වල ධාතු සකොට ් හතරෙ අන්තර්ගතව තිබුණ ෙවයි. අධ්යාත්මික 

සහෝ භාහිර යේ රූපයක් සවසතොත්  ෑෙ රූපයක්ෙ  ්වභාවය ඉහත පරිදිෙය. නමුත් සෙහිදී කථාකරන්සන් 

අධ්යාත්මික රූපය ගැනය. ඔෙසග් කය ගැනය. දැන් ඔෙට පැහැදිලිය. කය යනු රූපයකි. රූපය  ෑදී තිබුසණ් 

පඨවි, ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ ධාතූන්සගනි. සේ ධාතු සකොට ් හතර නිතරෙ සවන ්සවමින් පවතින්නකි. 

රූපය අනිත්යභාවය වශසයන් අපි දකින්සන් සේ සවන ්වීෙයි. ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වශසයන් දකින්සන් 

සේ සවන ්වීෙයි. සලෝකසේ සේගවත්ෙ ක්රියාවලිය රූපය අනිත්යභාවයට පත්වන සේගයයි. සලෝකය 

තාක්ෂණික වශසයන් සෙොන තරේ දියුණු වුවද, රූපය අනිත්යභාවයට පත්වන සේගය දැකීෙ පිණි  

ජායාරූපයකට ගැනීෙට සිතීෙ පවා සෙෝඩකෙකි. ෙන්ද සලෝකසේ ප්රසේගකාරීෙ සදය රූපය 

අනිත්යභාවයට පත්වන සේගය නි ාය. එය සේ ෙ  ්ඇහැට දැකිය සනොහැකිය. ප්රඥාසේ ඇසින් පෙණක් 

දැකිය හැක්කකි. ඒ සේගය යසෙක් ප්රඥාසවන් දකීද, සහේ තෙ කයද සේගසයන් අනිත්යභාවයට පත්වන 

රූපයක් ස ේ දකියි. අවසෙෝධසයන්ෙ කලකිසර්. රූපසයන් නිදහ ් සේ. 

රූපසේ අනිත්යභාවය අවසෙෝධකරගත් භික්ෂුවට තෙ ප්රඥාසේ ඇසින් ෙහා ගල්කුළක් එක සෙොසහොතකින් 

අනිත්යසයන් සියුේභාවයට පත්සකොට සුළසග් පාවී යන වාසයෝ ධාතුවක් ෙවට දැකිය හැකිය. ෙහා 

 ද්ධන්නත ගල්කුළක් සුළඟ පාවී යන දුෙක් ස ේ දකිමින් ඒ අවසෙෝධය ලැබුසේ රූපසේ අනිත්යභාවයට 

පත්වන සේගසේ ප්රසේගයයි. සේ අනිත්යසේ ප්රසේගය දකින්නා රූපයට ඇති කැෙැත්සතන් මිදී නි ්

 රණය ලැබීෙ ඒකාන්තය. 

ඉහත අකාරසයන්  තර ෙහා ධාතූන් අනිත්යභාවයට පත්වන විට, එකිසනක  ේෙන්ධව පවතින  තර ෙහා 

ධාතූන් අතර සියුේ අවකාශධාතුවක්  ක ්සේ. සේ අවකාශ ධාතුව දැකිය හැක්සක් ප්රඥාසවන් පෙණක්ෙය. 

ෙ  ්ඇ ට සේ අවකාශ ධාතුව සනොසපසන්.  ාොන්යසයන් අවකාශ ධාතුව වශසයන් හදුන්වනුසේ කන් සිදුර, 

නා ් සිදුර, නාභිය වැනි අවකාශයන්ය. එසහත් එය ප්රාථමික දැනීෙකි.  ැෙෑ ඇතිවී නැති වී යන අවකාශ 

ධාතුව නිර්ොනය වන්සන් එකෙවිට පවතින්නාවූ  තර ෙහා ධාතූන්සග් ප්රසේගසයන් ඇතිවීෙ නැතිවීෙ වන 

විට ඇතිවන හිඩැ ය. එෙ අවකාශය කවදාහරි අපි ප්රඥාසේ ඇසින්ෙ දැකිය යුත්තකි. 

ඔෙට  රළ උදාහරණයක් සපන්වන්නේ. ඔෙ සේ යක් ළඟට යන්න. සේ  ලෑල්ලට අඩියක් පෙණ උඩින් 

ඔසේ අත්ල තොගන්න. එක ඇඟිල්ලක් දික් කරන්න. දැන් එෙ ඇඟිල්ල සේගසයන් සේ  ලෑල්ලට ගැටීෙට 

 ල ව්මින් ඉහළට ගන්න. ඉතා සේගසයන් සෙය කරන්න. ඔෙට සපසන්වී හැෙ සෙොසහොතකට ඔසේ 

ඇඟිල්ල සේ  ලෑල්සල් වදිනෙව. නමුත් ඇඟිල්ල ඉහළට යනවිට සේ  ලෑල්සල් වදින්සන් නැහැ. සේගවත් 

ෙව නි ා ඔෙට සෙය දකිනන්ට ෙැහැ. අවකාශ ධාතුවත් ඔය වසග්ෙයි.  තරෙහා ධාතූන්සග් සේගවත් 

ඇතිවීෙ, නැතිවීෙ නි ා ඇතිවන අවකාශය ෙ  ්ඇහැට සපසනන්සන් නැහැ. දැන් ඔෙට පැහැදිලියි පඨවි, 

ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ කියන ධාතූන් හතරත්, එෙ ධාතූන්සග් සේගවත් සවන ්වීෙත් නි ා හටගන්නා 

අවකාශ ධාතුවත්. 

එසහෙ නේ ඔෙ ෙෙය, ෙසග්ය කියලා හැඩකරන, ල ් න කරන ඔෙ කය අයිති කාටද? ඔෙටද? නැහැ. එහි 

 ැෙෑ අයිතිකරු තෙයි  ව්භාවධර්ෙය. සකොසහොෙද සේ කය අයිති  ්වභාවධර්ෙයට යෑයි කියන්සන්. සේ 

කයත්,  ්වභාවධර්ෙසේෙ සකොට ක් නි ා සේ කය හැදිලා තිසෙන, පඨවි, ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ 

ධාතූන්සගන්ෙයි  ්වභාවධර්ෙය හැදිලා තිසෙන්සන්. 

ඒ කියන්සන් ඉර, හඳ, තරු, වලාකුලු, ෙහසපොසළොව, ග ් වැල්, සදවියා, ේරහ්ෙයා, නිරි තා…. සේ සියල්ල 

හැදිලා තිසෙන්සන් හතරෙහා ධාතූන්සගන්ෙයි. දැන් ඔෙට වැටසහනවා  ව්භාවධර්ෙය හැදිලා තිසෙන්සන් 
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 තරෙහා ධාතූන්සගන් කියලා. සේ  ව්භාවධර්ෙසේ  ැෙෑෙ අයිතිකාරයා තෙයි අනිත්යය. දැන් සෙන්න සේ 

විදිහට ඔෙ ඔසේ කය අයිති  ්වභාවධර්ෙයට කියලා ඔෙට ඔප්පුකරගන්න. 

ඔෙ සෙසහෙ සිතන්න. සේ හාමුදුරුසවෝ අපවත්සවනවා. හාමුදුරුසවෝ අපවත්වුණහෙ දායකසයෝ සෙොකද 

කරන්සන්. හාමුදුරුවන්සග් සිරුර ආදාහනය කරනවා. ගිණිතියනවා. හාමුදුරුවන්සග් සිරුර ගිනිගන්නසකොට 

එෙ ගිනි දළුවලට ඔෙ හාමුදුරුසවෝ කියලා කියන්සන් නෑ. ඔෙ කියන්සන් සත්සජෝ ධාතුව කියලා. සේ 

හාමුදුරුවන්සග් සිරුර බුර බුරා ගිනිගනිද්දී, සේ ගින්න ඇවිසලන්සන් ශරීරසේ තිසෙන සතල් වලට.  ෙ 

ෙතුපිටට සතල් උනමින් ගිනිගන්නා විට එෙ සතල් වලට ඔෙ හාමුදුරුසවෝ කියලා කියන්සන් නැහැ. ඔෙ 

කියන්සන් ආසපෝ ධාතුව කියලා. සේ හාමුදුරුවන්සග් සිරුර දැවී අහ ට නගින දුෙට “හාමුදුරුසවෝ” 

කියන්සන් නැහැ. ඔෙ එෙ දුෙට කියන්සන් වාසයෝ ධාතුව කියලා. හාමුදුරුවන්සග් සිරුර දැවිලා ඉතිරිවන අළු 

වලට, ඇට කැෙැලිවලට ඔෙ හාමුදුරුසවෝ කියලා කියන්සන් නැහැ. ඔෙ කියන්සන් පඨවි ධාතුව කියලා. 

ඔන්න එසහෙනේ දකින්න හාමුදුරුසවෝ දරාසගන සිටි කය අයිති කාටද, එෙ ශරීරය අව ානසේදී එකතුවුසන් 

සකොහාටද?  ව්භාවධර්ෙයටෙයි. පඨවි, ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ  ්වභාවයටෙයි. එසහනේ හාමුදුරුවන් 

හැටියටත් ගින්න, සතල්, දුෙ, ඇටකටු, අළු වශසයන් අපි දකින්සනත් අනිත්යභාවයෙයි.  තරෙහා ධාතුසේ 

විවිධත්වයයි. ඔසේ ජීවිතයට සෙය ගලපාසගන අවසෙෝධය ලෙන්න ෙලන්න.  ්වභාව ධර්ෙයට අයිති සදය, 

අනිත්යයට අයිති සදය, ගින්නට, දුෙට, අළුවලට, සතලට අයිති සදය ෙසග් කරසගන, අසප් කරසගන  ්

වාමියා, බිරිඳ කරසගන, අේො, තාත්තා කරසගන දුක්විඳිනා අවා නාවන්තසයෝ අපි. සෙහි වඩා පුදුෙ විය 

යුත්සත් සෙය සනොසේ. සේ කය ෙසග් කරසගන, සේ කය නි ා සෙොනතරේ අකු ල් අපි රැ ්කරගන්නවාද. 

සේ කයට ආත්ෙගරුත්වය ලොසදන්න, මුල්තැන සදන්න, කැපී සපසනන්න,  ැප සදන්න, සිත කය වචනය 

කියන තුන්සදොරින් සෙොන තරේ අකු ල් රැ ක්රසගන  තර අපායට වැටුනාද? ඒ වැටුසන් තොට අයිති නැති 

 ්වභාවධර්ෙයට, අනිත්යයට අයිති සදයක් ෙසග් කරගැනීෙ නි ා සන්ද. 

සේ කථාසේ මුලින්  ඳහන් කළ පිිංවත් ෙනාලියත්, ෙනාලයත් රූපලාවන්ය ස ොයා යන පිිංවත් පිරි ත් ජාති, 

ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලින් මිදීෙට සයෝගට්, බිත්තර සුදුෙද, මුදවපු කිරි, පිපිඤ්ඤා, කැරට්  රණ යන පිිංවතුන් 

හිතන්න උත් හගන්න තෙන් සේ  ර න්සන්,  ැප සදන්සන්,  ැප සදන්සන් තොට අයිති නැති 

ගින්දරට,දුෙට, අලුවලට, සතල්වලට අයිති සදයක්ෙය කියලා. ඒ නි ා ඔෙ දක්ෂ සවන්න ඔය කය රැකගැනීෙ, 

සපෝෂණය කිරීෙ උසද ා අකු ල් සිදු සනොකරගන්න. ඇයි ඔෙ ගින්දරට, සතලට, දුේවලට, අලු වලට අයත් 

සදයක් ෙසග් කරගැනීෙට නි ා අපාගතසවන්සන්. ඉහත  ්වභාවය නිතර සෙසනහිකර අවසෙෝධය 

ලොගැනීෙට උත් හගන්න. දැන් ඔෙ දන්නවා ඔෙ ඔය ෙසග් කරසගන සපෝෂණය කරන්සන්, මුහුණ 

ස ෝදවන්සන්, නාවන්සන්, ඇඟ ස ෝදවන්සන්, සෙසහත් සදන්සන්, නායකයා, ඇෙැති,  භාපති, සල්කේ, 

උතුේ ෙහනායක, උතුේ අනුනායක පදවි ලොසදන්සන් ගින්දරට, දුෙට, සතලට, අලුවලට අයිති සදයකටය. 

එසහෙනේ ඔෙ ඔය ඔසේ ඇ , කන, නා ය, දිව, හි සක ්, නිය, දත්,  ෙ, ෙ  ්කියලා දැක්සකත් ගින්දර, 

දුෙ, සතල්, අලු හැටියට දැක්සකත් එකිසනකට සවන ් ධාතුවල සවන ්වීෙයි. අනිත්යභාවයයි. ඔතනින් ඔය 

අනිත්ය ක්රියාවලිය නවතින්සන් නැහැ.  තර ෙහා ධාතූන්සගන්, ඒ කියන්සන් නිය, දත්, ෙ ,්  ේ වශසයන් 

තිබූ  ව්භාවය අනිත්ය භාවයට පත්වී ගින්දර, දුෙ, අළු, සතල් ෙවට පත්වූවාස ේෙ සේ ගින්දර, දුෙද, 

සතල්ද,අලුද ජාති ජරා ේයාධි ෙරණවලට පත්වීෙ නි ා අනිත්යභාවයට පත්වනවා. ෙන්ද ඒවාත්  තර 

ෙහාධාතූන්සගන්  ැදි රූපයක් නි ා. 

ඔෙසග් ඔය කය ගින්දර, දුෙ, අළු, සතල් ෙවට පත්වූවා ස ේෙ ගින්දර ගින්දර  ව්භාවසයන්ෙ, දුෙ දුෙ  ්

වභාවසයන්ෙ, සතල් සතල්  ්වභාවසයන්ෙ, අළු අළු  ව්භාවසයන්ෙ පවතින්සන් නැහැ. රූපසේ 

අනිත්යභාවය නි ා ඒවාත් සවන ්සවනවා. සේවා ජලවාශ්ප ෙවට, සුළඟ ෙවට, වලාකුලු ෙවට, වැ ් , 

පින්න, වලාකුලු, අළු දුවීලි, ජලය ෙවට, ග  ් සකොළන් සේවායින් යෑසපන සපෝෂණය වන ෙත් ය්යින් 

 ත්වයින් ෙවට පත්සවනවා. එසහෙනේ ඉහත  ව්භාවයට පත්වූසේ ඔසේ කයෙ සන්ද? ඔෙ රූපලාවන්ය 
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කළ සයෝගට්, බිත්තර සුදුෙද, පිපිඤ්ඤා, පවුඩර්, ක්රීේවලින් වවවර්ණ කරපු ඔෙසග්ෙ ශරීරය සන්ද? ඔෙ 

ෙහ පාසර් ගෙන්කරන විට ඔෙට ඉතා දුගඳහෙන ක ලසගොඩක් හමුවුනාය හිතන්න. ඔෙ ක ල සගොඩ 

කියන්සන් සෙොකද්ද? කවදාහරි අතීතසේ දව ක ෙනුශ්යසයක්, නැතිනේ තවත්  ත්වසයක්, ෙසග් කියලා 

දරාසගන සිටපු කයක්ෙයි. ඒ ධාතූන්සග් සවන ්වීෙෙයි. ඒ ශරීරයට අතීතසේ එෙ පුද්ගලයා රූපලාවන්ය 

කරන්න ඇති. රන්, රිදී, පළඳවන්න ඇති. 

ඔෙ ඔය ෙහා  ාගරය සද  ෙලන්න. ඔය ෙහා  ාගරසේ තිසෙන  ෑෙ ජල බින්දුවක්ෙ  ත්වයාසග් සනතින් 

ගලාගිය කඳුළු, රුධිරය, දහදිය. සේ ශරීරය ගිනිගනිද්දී ඇතිවූ දුෙ ජල වාෂ්ප ෙවට පත්වී ඒවායින් වලාකුළු 

 ැදී ඇතිවූ වැ ් . ෙහා  ාගරසේ හැෙ දියබිඳක්ෙ මීට සපර ෙනුශය් ශරීරයක්ෙයි. අපි මුහුදු වතුර වශසයන් 

දකින්සන්  තර ෙහා ධාතුසේ විවිධත්වය, රූපසේ අනිත්යය. සලෝකසේ සුරූපීෙ ශිල්පියා සහෝ ශිල්පිනිය, ඒ 

සුරුපීභාවය තිබියදීෙ මියගියසහොත්, ඒ සිරුර පුච්චාදැමුවසහොත්, එෙ කයත් ඔය වැ ් ටෙ, ඔය ජලයටෙ, ඔය 

ප ටෙ, ඔය වාතයටෙ, ඒවායින් වැසඩන ගහසකොළ,  තා සිේපාවටෙ එකතුසවනවා. එසහෙනේ සේ කසේ 

සවන ්වීසේ  ්වභාවසයන්ෙ සන්ද වැ ් , හිරුඑලිය, ජලය, වාතය…. සකොටින්ෙ සේ  ව්භාවධර්ෙය හැදිලා 

තිසෙන්සන්. 

ඔසේ සල් නෑකෙ නි ා ඔෙ අේො, තාත්තා, නිංගී, ෙල්ලී, ොො, නැන්දා, ආච්චි සීයා වශසයන් හදුන්වනවා 

වසග්ෙ වැ ් , ජලය ෙහසපොසළොව, ගහසකොළ ඔසේ සල් ඥාතීන්ෙයි. ඇයි ඒවාත් අතීතසේ ඔසේ කයින්, 

ෙසින්,සලයින්, ගින්සනන්, දුසෙන්, අලුවලින් ඇතිවූ නි ා. ෙලන්නසකො ෙනුශ්ය කය. ඒ කියන්සන් ඇ , 

කන, නා ය, ශරීරය කියන ධාතු  ්වභාවය සවන ්වී වලාකුලු, ජලය, ප ්, ෙහා  ාගර, ගහසකොළ, 

කැලික ල ෙවට පත්වුණා. එෙ  ්වභාවයන් නැවත නැවතත් සවන ්සවමින් ආරේභයක්, අව ානයක් 

සනොසපනසනන චක්රයක් ස ේ ඇදීසගන යනවා. එස ේනේ වැ ් , වලාකුලු, ගින්දර, ෙහසපොසළොව ඔෙට 

අයිති නැහැ වසග්ෙ, ඔසේ අේො, තාත්තා,  සහෝදරයා, ඥාතියා, දරුවා, ඔෙට අයිතිද? සේ සියල්ල  තර 

ෙහා ධාතූන්සග් විවිධත්වයි. සෙ විවිධත්වය ඇතිවූසේ අනිත්යභාවය නි ාෙයි. එසහෙනේ සේ කය අයිති 

 තර ෙහා ධාතූන්ටයි.  තර ෙහාධාතූන් අයිත්  ව්භාවධර්ෙයටයි.  ව්භාවධර්ෙය අයිති අනිත්යයටයි. 

අනිත්යවූ සදයක් කුෙක් නි ා ඔෙ ඔසේ කරගන්නද. ඉහත  ව්භාවය අවසෙෝධසයන් වඩන්න, දකින්න, එවිට 

ඔෙට අවසෙෝධසයන් කලකිසර්වී. සේ රූපය ගැන කලකිරීෙ නි ා රූපය ඔෙට අතහැසර්වී. අතහැරීෙ තුළ 

ඔෙ ලෙන්සන් නිදහ ්වීෙයි. සලෝකසේ උතුේෙ ආර්ය නිදහ යි. 
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03. කය දුවවා වැඩක් සේද සෙ නෙර කරනු බැරිනේ 
 

සලොේතුරු බුදුරජාණන් වහන්ස ේ සද්ශනා කරනවා කරුණු හතරක් සනොදැනීෙ අවිද්යාවය කියලා. සේ 

කරුණු හතර තෙයි දුක, දුක ඇතිවීෙට සහේතුව, දුක නැතිකිරීෙ, දුක නැතිකිරීසේ ොර්ගය. සෙන්න සේ 

චතුරාර්ය  ත්යය සනොදැනීෙ නි ා  ත්වයා ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණවලට අයත් සේ කය නිසරෝගීභාවයට 

පත්කිරීෙ උසද ා අප්රොණ සවසහ ක් ගන්නවා. රටපුරා තිසෙන ක්රීඩාිංගණ, කායවර්ධන ෙධ්ය ්ථාන, 

ජනොධ්යවල, ක්රීඩාගාර, ෙහපාසර් සදප  ඇති තණතීරුවල පිිංවත් සනෝනා ෙහත්වරුන් දුවනවා, 

ඇවිදිනවා, ේයායාෙ කරනවා ඔෙ දකිනවා ඇති. කුෙක්  ඳහාද? 

ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලක්වාගන්න. සලෝකසේ සේගසයන්ෙ දුවන  තා තෙයි චීටා. සේ  තුනුත් ළො 

කාලසේදී මියයනවා, තරුණ කාලසේදී මියයනවා, ෙධ්යෙ වයස ේදිත් මියයනවා. ජාති ජරා ේයාධි ෙරණ 

වලට නිරතුරුවෙ පත්සවනවා. සලෝකසේ වැඩිෙ ේයයාෙ කරන  තා තෙයි වඳුරා. එයා හැෙ නිසේශයකෙ 

අත්සතන් අත්තට, ගසහන් ගහට පනිමින් ෙහා ේයායාෙයක සයසදනවා. ඒ වඳුසරොත් ළො කාලසේදී, තරුණ 

කාලසේදී, ෙධ්යෙ වයස දි ෙැසරනවා. නිරතුරුවෙ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලට ලක්සවනවා. සේ නි ා 

දිවීෙ තුළින්වත්, ේයායාෙ තුළින්වත් ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලක්වාගන්න ෙැහැ සන්ද? අසප් සේ දිවීෙ 

නතරකළ දව ටයි අපි ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලින් අත්මිසදන්සන්. කාසග් දිවීෙද? රූපයට තන්හාසවන් 

දුවන සිත, උපාදානසයන් අල්ලාගන්නා සිත දිවීසෙන් නතරකළසහොත් එතැනයි දුසක් සකළවර. 

සේ දිවීෙ තුළ, ේයයාෙ තුළ කුෙක්ද  ැඟවිලා තිසයන්සන්. අවිද්යාසේ සේගයයි. ඔෙ සේ දුවන්සන් තව තවත් 

අවිද්යාව සද ටයි. සලෝකය සද ටයි. දුක සද ටයි. ඔෙ සේ නිසරෝගි කරන්න හදන්සන් සලඩට උරුෙ කයක්

. ඔෙ ඔය ෙ ප්ිඩු වලින් පුරවන්න හදන්සන් සලඩට උරුෙ රැළිවැසටන කයක්. දිවීසෙන්, ේයායාෙය ෙඟින් 

ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලින් සේ කය මුදාගත්ත සලෝකසේ යසෙක් සිටියාද? සිටිනවාද? නැහැෙයි. සේ 

කය ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලට සතෝතැන්නක්ෙයි කියලා දැකලා, රූපයට ඇති ඡන්දරාගසයන් මිදුන 

තැනැත්තන්ෙයි දුසකන් අත්මිදුසණ්. නමුත් පෘතග්ජන  ත්වයා රූපසේ ආදිනවය, ආදීනවයක් හැටියට 

සනොදකින නි ා ඔහු ජාති, ජාරා, ේයාධි, ෙරණ හමුසේ කේපා සවනවා.  ලිත සවනවා. බිය සවනවා. ෙට ල ්

 න අහිමිසවයි, ෙසග් ල  ්න නැතිසවයි, ෙසග් නිසරෝගීකෙ නැතිසවයි කියලා. ශරීරය සකට්ටු සකනා, 

ශරීරය ෙහත්කරසගන  තුටු සවනවා. ශරීරය ෙහතසකනා ශරීරය සකට්ටු කරසගන  තුටු සවනවා. ශරීරසේ 

සේදය වැඩි සකනා, සේදය අඩුකරසගන  තුටු සවන්න හදනවා. විටමින් ඌනතාව සහවත් ඒවා අඩුසකනා 

විටමින් පාවිච්චි කරලා  තුටු සවන්න හදනවා. සේ සියල්ල තුළ තිසෙන්සන් කුෙක්ද? 

වැඩිසදය අඩුකර ගන්නවා. අඩුසදය වැඩිකර ගන්නවා. සකසනක් අඩුසදය උපාදාන කරනසකොට, තව 

සකසනක් වැඩිසදය උපාදානය කරගන්නවා. සකොතැනද සෙහි සීොව, කවුද සේ සීොව තීරණය කරන්සන්. 

තීරකයා තෙයි පෘතග්ජන සිත. අඩුවැඩි කරගනිමින් ෙරණය කියන සීො ඉරට අපි ස ේන්දුසවලා, අපි ඒ සීො 

ඉර පසුකරන්සන් අතෘප්තිසයන්. සෙොකද ඉහත  ව්භාවයන්ට අප පත්වන්සන් ෙැසරයි කියලා හිතලා 

සනොසවයි. ො තුළ නිසරෝගීෙව තිසෙනවාය, නිසරෝගීෙව තුළ ො ඉන්නවාය කියලා ඇති කරගත් උපාදානය 

නි ා, ඒ උපාදානය කරගත් සදය බිඳවැටීසෙන් ඇතිවන අතෘප්තිය, ෙරණ භය, ගැටීෙ….. 

සෙන්න සේ ගැටීසේදී ඔසේ පිහිටට ඔය ේයායාෙවත්, ශරීර ශක්තියවත්, විටමින් සිරප්වත් ඔසේ පිහිටට 

එන්සන් නැහැ. ඉහත සියල්ල ඔෙට උරුෙකර දුන්සන් දුකක්ෙයි. නමුත් ඔෙ ජීවිත කාලය තුළදී පුqරුදු පුහුණු 

කසළේ කාය ශක්තිසේ, ේයායාෙසේ, නිත්යභාවය නේ ඔසේ ෙරණ සෙොසහොසත්දී එෙ  ිංඥාවන් ඔෙට 

ඇතිවුසනොත්, අව ාන කැෙැත්ත – උපාදානය ඉහත  ව්භාවයන්ට ඇලීගියා නේ, ඔසේ මීළඟ උපත 

චීටාසවකුසග් සහෝ වැඳිරියකසග් කුස ේ වීෙටද පුළුවන්. ෙන්ද ඔසේ කැෙැත්ත පරිදිෙ, ඔෙ උපාදානය කරගත් 

පරිදිෙ සුවස ේ දිවීෙටත්, සුවස ේ ේයායාෙ කිරීෙටත් ඔෙට ලැසෙන නි ාය. 
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භික්ෂුවක්  ොධිසයන් පසුවන එක්තරා අව ්ථාවකදී සෙන්න සෙසහෙ දර්ශනයක් දැක්කා. ආකාශය තුළ, ඒ 

කියන්සන් ෙහසපොසළොසේ සිට මීටර 200 ක් පෙණ ඉහළ විසි සදසනකුසග් පෙණ කණ්ඩායෙක්, වැල්පාලේ 

ඔන්චිල්ලා වැනි උපකරණ ෙත ජිේනා ්ටික් වැනි ක්රීඩාවක නිරතසවනවා. සේ අය කිසිෙ බියක් සනොෙැතිව 

මීටර 200 ක් පෙණ ඉහළ සිට සෙොසහොෙ රිද්ෙයානුකූලව බීෙට පතිත සවනවා. නැවත ඉහළට යනවා. ෙහා 

අන්තරාකාරී ක්රීඩාවක් ඉතාෙත් සුවස ේ සනොබියව කරනවා. ආකාශසේ දැමූ ලණු පාලෙක් වැනි සදයක් ෙත 

පිනුේ, කරණේ ග නවා. සේ අය ප්සර්ත සලෝකයට  ේෙන්ධ පිරි ක් සනොසේ. ෙනුෂ්ය  ව්භාවසේ සහොඳ 

අඟ ප ඟ  හිත සුදු පැහැති දිග  හ සකොට කලි ේ වසග්ෙ ටී-ෂර්ට වලින්  ැරසී සිටි පිරි ක්. භික්ෂුව 

හඳුනාගත්සත් සේ අය සද්ව  ්වභාවසේ පිරි ක් හැටියටයි. ඒ අය සපර ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදී උපාදානය කරගත් 

ක්රීඩාව, ේයායාෙය සෙතැනදිත් උපාදානය කරසගන. ඒවාට කැෙති පිරි  ඒකරාශි සවලා. හැෙැයි සේ අය 

 ශර්ික සද්ව පිරි ක් සනොසවයි. ප්සර්ත සලෝකයට වඩා ටිකක් ඉහළ  ව්භාවසේ සද්ව සකොට්ඨාශයක්. සේ 

අය තුළ ආසලෝකෙත් ෙව, ප්රභාශ්වර ෙව තිබුසණ් නැහැ. ගුප්ත  ්වභාවය ඒ අයසග්  ව්රූපසේ තිබුණා. ඔෙ 

යෙක් උපාදාන කරගතසතොත් එය ෙතුභවයටත් ඔෙ අරසගන යන හැටි පැහැදිලියි සන්ද? සහේතුඵල 

ධර්ෙයන්ට අනුව විග්රහ කිරීෙක් පෙණයි භික්ෂුව සෙහි  ඳහන් කසළේ. ඔෙ සවනදා වසග්ෙ දුවන්න, ේයායාෙ 

කරන්න ෙසග් කය, ෙසග් ශක්තිය, ෙසග් නිසරෝගීකෙ ෙසග් ල ් න, සපෞරුශත්වය, හැඩය නිත්යයි කියන 

දෘශ්ටීන්ට යට සනොවී. ඉහත සියල්ල ඔසේ ව ඟසේ පත්වාගැනීෙට සනොහැකිය යන අවසෙෝධය තුළ සිටිමින්

… 

නමුත් සෙය කරන්න සල්සි නැහැ. ඔසේ ඔය ොර සිත නිරතුරුවෙ සේවාසේ නිත්යභාවය පැත්තටෙ ඔෙව 

රැසගන යනවා. අතීතසේ තිබූ මිත්යාදෘශ්ටික ශීල වෘතයන්සගන් එකක් තෙයි ශරීරයට දුක් දීසෙන්  ැප 

ලොගැනීෙ කියන දෘශ්ටිය. නිගන්ඨයන් වැනි පිරි ් ආ න ප්රතික්සෂප සකොට, උල්  හිත  ථ්ානවල 

ඇවිදිමින්, නිදාගනිමින් ශරීරයට දුක් දුන්නා. කුෙක් උසද ාද?  ැප උසද ා. අතීත කර්ෙ සගවීෙ උසද ා. 

වර්තොනසේ ඔය දුවන ේයායාෙ කරන අය සද  ෙලපුවහෙ සකසනකුට සිසතන්න පුළුවන් අතීතසේ 

නිගන්ඨ දෘශ්ටිසේ නව ප්රසේශයක්ද සේ කියලත්. සෙොකද සේ අයත් අනාගත  ැප උසද ායි සේ දුක් 

විඳින්සන්. ඔෙ සේ සදති  ් කුණපය කුෙන  ිංඥාවකින් නිත්යභාවසයන් අල්ලාගත්තද ඒ තුළින් ඔෙ 

විඳින්සන් දුකක්ෙය. ඔෙ සකොතරේ ෙහන්සිවී ශරීරසේ ෙ ප්ිඩු, සපනුෙ ල ් න කරගත්තද ඔෙට 

ස ේප්රතිශය්ාවක්, උණක්, අ නීපයක් හැදුනසහොත්  තියක් ේයයාෙසයන් සතොරවූ විට ශරීරය නැවතත් 

‘සජොල් වීෙට’ පටන් ගනී. හැඩය සවන ්වී යයි. සෙොනතරේ දුවලා, ේයායාෙ කරලා, නිසරෝගීව තොගත්තද 

හදිසිසේ ෙඟුල් සගදරකට, උත් වයකට, උත් ව කාලය පැමිණියහෙ ඔන්න නැවතත් සීනි, පිෂ්ඨය, සේදය 

වැඩිසවලාය. ඔෙ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ සෙොන පැත්සතන් යටගැහුවද ඒවා දිය යට ඇති රෙර් සෙෝලයක් 

සෙන් ග්රහණසයන් මිදුණු  ැනින් නැවත ෙතුවී එයි. 

සේවාට ප්රතිකාර කියන පිිංවත් වවද්යවරුන්, ේයායාෙ කරවන ෙහත්වරුන් ඔෙතුෙන්ලාට වවද්ය 

උපසද ්, ේයායාෙ උපසද ් සද්වී. ඒ ෙහත්වරුන් ඔෙලාට උපසද ් සදන්සන් ඔවුන්සග් කයත් ඉහත  ්

වභාවසේෙ තිබියදීෙය. ඔවුන්ද ඉහත  ්වභාවසයන් මිදී නැත. ඔවුනට අ නීපයක් වුවසහොත් ඔවුන්ද තවත් 

වවද්යවරයකු සවතට සගො  ් ප්රතිකාර ගත යුතුය. එසහත් සේ අ නීපයට සහොඳෙ ප්රතිකාරය වදාළ 

උත්තෙයා තෙයි සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ. මුලින්ෙ උන්වහන්ස ේ අනුනට සෙසහත් කියන්නට සපර 

තෙන් ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලින් මිදුනාහ. උන්වහන්ස ේ තෙ ශ්රාවකයන්ට අනුදැන වදාසල් තුන් 

සිවුරත්, පාත්රයත්, උපරිෙය ආහාර සේල් සදකකින් යෑපීෙත්ය. උන්වහන්ස ේසග් ශ්රී මුෙසයන් නිතරෙ 

සද්ශනාකළ වදනක් වූසේ දිනකට එක් සේලක් පෙණක් වැළඳීෙ ශරීරයට පුදුොකාර  ැහැල්ලුවක් දනවන 

ෙවයි. ඔෙ දිව  ිංවර කරගන්න. ර යට ඇති කැෙැත්සතන් මිසදන්න. ආහාරසේ අශූභය වඩන්න. එවිට 

ආයා යකින් සතොරවෙ ඔසේ කය යේ ප්රොණයකට නිසරෝගී සේවි. ප්ර න්න සේවි. හැඩසේවී. ර යට ඇති 



14 
 

ගිජුභාවය ඔෙ අතහැරිසයොත් ඔෙට යේ පෙණකට සරෝගීෙව ෙගහැසර්වී. අතහැරීෙ තුළ ඇති  ැහැල්ලු සුවය 

අත්විඳීෙට ඔෙට හැකිසේවි. 

ප්රඥාවන්ත පුද්ගලයා උත් හගන්න ඕසන් දීර්ඝ කාලයක් ආයුෂ විඳින්න සනොසේ. හැකිතාක් ඉක්ෙනින් සේ 

ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණවලින් මිදීෙටය. නැවත උපතකින් මිදීෙටය. එය අර්ථවත් කරගන්න ෙැරිනේ   ර 

සකටිකර ගැනීෙටය. සේ සදසකන් සකොයික කරගත්තත් ො තුළ නිත්යවූ නිසරෝගීෙව, ල  ්න, හැඩය 

තිසෙනවාය කියන අවිද්යාසවන් මිසදන්න ඕසන්. 

හැෙැයි  ෙහරු සෙන්න සෙසහෙත් ප්රකාශ කරනවා. තෙන් ේයායාෙ කළත් අනිත්යය වඩමින් තෙයි 

කරන්සන් කියලා. හැෙැයි ඉතින් සේ ධර්ෙයත් ොර ධර්ෙයක්ෙ තෙයි. හරියට දිේයසලෝක, ෙනුශය් සලෝක 

 ැප සකළවර නිවන් ප්රාර්ථනා කරන්න කියලා කියන ොර ධර්ෙය වසග්. දිේය සලෝක, ෙනුෂ්ය සලෝක  ැප 

සකළවර නිවන ගැන විශ්වා යක් තියන්න ෙෑ. සෙය  ව්භාවයන් සදකක්. දිේයසලෝක, ෙනුශ්ය සලෝක 

කියන්සන් අල්ලා ගැනීෙක්. නිවීෙ කියන්සන් අතහැරීෙක්. අල්ලා ගැනීෙක් සකළවර අතහැරීෙක් ගැන 

විශ්වා ය තැබීෙ සනොවිය හැක්කක්.  ිං ාරය පුරාවට කල්ප සකෝටි ගණනක් අපිව සේ දුර ගෙන ඇවිද්දුසේ 

ඔය ොර වදන් අපි අසප් කරගත් නි ා. 

සේ සදසකන් එක  ව්භාවයකට අපි එන්න ඕසන්. එක්සකෝ අල්ලා ගැනීෙ, එක්සකෝ අතහැරීෙ. 

පෘතග්ජනයා පුදුොකාර කෑදරකෙකිනුයි තෙන් කැෙති සදය උපාදානය කරගන්සන්. ෙනුශය්යා ජීවිතසේදී 

මුලින්ෙ උපාදානය කරගන්සන් සෙොකක්ද? තෙ ෙෑනියන්සග් ගර්භාෂයයි. ෙේකු සේ ගර්භාෂසේ ඇතිවන 

ප්රති න්ධි චිත්තය ළදරුසවක් වශසයන් කලල රූපය අල්ලාසගන වැඩීසේදී සේ ළදරුවා ගර්භාෂය ෙසග්ය 

කියලා අල්ලා ගන්නවා. සේ ගර්භාෂය තුළ දරුවා සෙොනතරේ දුකක්ද විඳින්සන්. ෙැලුේ සෙෝලයක් වසග් 

ආවරණයකට ෙැදිසවලා, අතපය වකුටු කරසගන  ැරව, රුධිරය, සේදය, අසුචි, මුත්රා, සෙොකු ෙඩවැල්, 

වෙනය, දිරවූ සනොදිරවූ ආහාර…. සෙොනතරේ ජරා සගොඩක් ෙැද්සදද. ෙෑණියන්සග් කු  තුළ ක්රියාත්ෙක 

වන වාසයෝ ධාතුවට සහවත් වාතයට, සත්සජෝ ධාතුවට සහවත් ර ්නයට, ආසපෝ ධාතුව සහවත් දියර 

වර්ගවලින් පීඩනයට ලක්සවමින්. සේ දරුවා වැසඩන්සන්. සෙවැනි අවිචාරවත් පරි රයක් ෙැද සේ දරුවා 

ගර්භාෂසේ වැඩුණත් ඔහු අකෙැත්සතන් සනසවයි ගර්භාෂය තුළ සිටින්සන්. ඔහු දුකක් හැටියට හිතලා 

සනසෙයි ගර්භාෂය තූළ සිටින්සන්. සේ දරුවා ගර්භාෂය ෙසග් කියලා අල්ලාසගනයි සෙහි පදිිංචිසවලා 

සිටින්සන්. තන්හාව නි ා හටගත් උපාදානසේ ෙලවත් ෙව නි ා ෙැ ගත් තැන ෙසග් කියලා අල්ලා 

ගන්නවා. ෙසග් කරගන්නවා.  ැපයක්ෙ හැටියට දකිනවා. සේ විදිහට නව ො යක් ඇවෑසෙන් සේ දරුවා 

සලෝකයට බිහිකරන්න සෙොන තරේ සවසහ ක් ගන්න සවනවද? අේො, දරුවාව සේ උපාදානසයන් 

ගලවාගන්න සෙොනතරේ අහිිං ක සේදනාවක් විඳිනවාද? සෙොන තරේ තටෙන්න ඕනිද? ශක්තියක් 

වැයකරන්න ඕසනද? ඇයි සේ අේො සෙතරේ දුකක් විඳින්සන්? දරුවා තො උපාදානය කරගත්, ෙසග් 

කරගත් ගර්භාෂය අතහැරීෙට ඇති අකෙැත්ත නි ා. එය ෙසග් කර අල්ලාසගන සිටින නි ා. ෙසග් තැනින් 

මිදීෙට ඇති අකැෙැත්ත නි ා. අව ානසේදී ෙවත් දරුවත් අතර  ටනක් තෙයි සිද්ධසවන්සන්. දරුවා 

ගර්භාෂය අල්ලාසගන සිටීෙට ප්රයත්න දරනවා. ෙව දරුවාව එලියට ගන්න ප්රයත්නය දරනවා. දරුවා තුළ 

ගර්භාෂ කුටියට ඇති උපාදනයත්, ෙවට දරුවා දැකීෙට, අයිතිකර ගැනීෙට ඇති උපාදානයත් අතර  ටනින් 

ශක්තිය වැඩි ෙව දිනනවා. ෙවට සේ ශක්තිය සනොෙැතිනේ වවද්යවරයා  ැත්කෙකින් ෙලහත්කාරසයන් 

දරුවා එලියට ගන්නවා. දරුවා ෙේකු  ගර්භාෂ කුටිය උපාදාන කරසගන එහි රැසඳන්නට හදනවා. අේො 

‘ෙසග් දරුවාය’ යන උපාදානසයන් දරුවාව සදෝතට ගන්න අයිති කරගන්න හදනවා. වවද්යවරයා තෙ 

වෘත්තිය උපාදාන කරසගන දරුවා  ැත්කෙකින් එලියට ගන්නවා. සහදිය තෙ වෘත්aතිය උපාදනය කරසගන 

දරුවා උපද්රව රහිතව සලෝකයට ගන්නට උපකාර කරනවා. සේ  තර සදනා තුළෙ ක්රියාත්ෙකවන්සන් 

උපාදානයෙයි. තෙ තෙන් කැෙැත්සතන් අල්ලාගත් සදය තෙයි සේ  ැපයක් හැටියට දකින්සන්. 
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දරුවා සේ විදිහට සලෝකයට බිහිසවනසකොට සෙරිහන් දීසගන, හඬාසගන තෙයි බිහිසවන්සන්. සෙොකක්ද 

සේ කෑගැසීෙ, හැඟීෙ. ෙසග් තැන, නව ො යක් ො පදිිංචිවී සිටි තැන ෙට අහිමිවුනාය, අහිමි කළාය යන 

සේදනාසවන්, ෙසයන්, අ රණ භාවසයන් තෙයි ඔය කෑගහන්සන්. තොසග් අකැෙැත්සතන් අේො  හ 

වවද්යවරයා එකතුවී උදුරාගත් නි ා තෙයි ඔය කෑග න්සන්. විසරෝධය දක්වන්සන්. ෙසග් තැන 

අහිමිවුනාය කියලා දරුවා කෑගහනසකොට ඒ හඬ අහලා අේොට  තුටුසිනා පහළ සවනවා.  තුටු කඳුළු 

 ලනවා. ෙට දරුවා ලැබුණා කියලා. 

අහිමිවීෙ නි ා දුකත්, ලැබීෙ තුළ  තුටත් තෙයි සදසදනාෙ විඳින්සන්. හැෙැයි සේ විඳීසේ  ව්භාවයන් 

සෙොසහොතකින් අනිත්යභාවයට පත්සවනවා. සේ දරුවා ගර්භාෂසේ උපාදානසයන් මිදිලා සලෝකයට 

බිහිවුනාට ප ්ස ේ සෙොකද සවන්සන්. අේොසග් උණුසුෙ, අේොසග් පියයුරු උපාදානය කරගන්නවා. ඔන්න 

දැන් හිටපු තැනට වඩා සෙතන  ැප හැටියට දරුවා අල්ලා ගන්නවා. ෙේ උණුසුෙත්, පියයුරුත් ෙසග් තැන 

හැටියට උපාදානය කරසගන ඒ සදක ෙසග් කියලා ආශ්වාදය කරනවා. ඔන්න දැන් ෙවසග් උණුසුසෙන්, 

ෙවසග් පියයුරුවලින් දරුවා ඉවත් කරන්න හැදුසවොත් දරුවා කෑග නවා. විසරෝධය දක්වනවා. සෙන්න 

ෙලන්න දැන් ෙේ උණුසුෙත්, පියයුරුත් උපාදාන කරගන්න  ව්භාවය. ගර්භාෂසේ විඳීෙ අනිත්යභාවයට 

පත්වුනා. තවත් විඳීෙක් අල්ලා ගත්තා. සේ විඳීසේ  ්වභාවය අනිත්යභාවයට පත්සවමින් ක්රෙසයන් 

තාත්තාව, සතොටිල්ල, ළදරු පා ල, පා ල, විශ්වවිද්යාලය, රැකියාව, නිව , බිරිඳ, දරුවා, මුණුපුරා ආදී 

වශසයන් එකක් අතහැසරද්දී තව රූපයක්  ැපයි කියලා ක්රොනුකූලව ෙසග් කරගන්නවා.  
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04. ආචාර සවඩිමුර නැති යුද වීරයා වන්න 
 

වර්තොනසේදී ඔෙ සුසෙෝපසභෝගී නිව ක නවීන ගෘහ භාණ්ඩ තොසගන සුසිනිඳු ඇඳ ඇතිරිලි, සිනිඳු ඇඳුේ 

ආයිත්තේ පරිහණය කරසගන ජීවත්වුණත්, ලක්ෂ ගණන් වටිනා වාහන, රන් රිදී පාවිච්චි කර ඔය කය 

කලඑළි කළත්, අතීතසේ දව ක අපි හැසෙෝෙ  ැරව, රුධිරය, සේදය, අසූචි, මුත්ර, සෙොකු ෙඩවැල්, වෙනය, 

දිරවූ, සනොදිරවූ ආහාර වැනි ජරාසගොඩක් ෙැද, ෙැලුේ සෙෝලයක් වැනි ආවරණයක් ෙැද වකුටුවී, අප්ර න්න 

අමිහිරි ගර්භාෂ කුටියක් ෙසග් සකොටසගන එයට ඇලී, ඉන් මිදීෙට අකෙැතිව වා ය කරපු සකසනක්ෙයි. 

සෙවැනි ගර්භාෂ සකෝටි කීයක් අතීතසේදී අපි අසප් කරසගන ඇතිද? අවා නාව සෙය සනොසේ. සෙතරේ 

ගර්භාෂවලට රිිංගාසගන ෙහා දුකක්, කැෙැත්සතන් වින්ද අපි වර්තොනසේදීද උත් හ කරන්සන් ඔසේ 

ගර්භාෂසයන් එවැනි දුක් විඳින  ත්වසයක් උපද්දවා ගැනීෙටය. ඔය කැෙැත්ත ඔෙ තුළ තිසෙන තාක්කල් 

ගර්භාෂය ෙසග් කරගත් දරුවන් ද, දරුවන් ෙසග් කරගත් ෙවුවරුන්, පියවරුන්ද වීෙ මි    රින් මිසදන්න 

නේ ෙැහැ. 

ඔසේ ෙවුකුසින් දරුවකු සලෝකයට බිහිවුණ  ැනින්, ඔෙත් ඔසේ  ව්ාමීපුරුෂයාත් මුළින්ෙ සෙොකද 

කරන්සන්. නෙක් හදනවා, වා ගෙ, මුලකුරු  ෙග උප්පැන්න  හතිකය  ෙගෙ… ඇයි සේ උප්පැන්න 

 හතිකය? ෙයයි සේ දරුවා අහිමි සේය කියලා. සවන සකසනක් අයිතිකරගනීය කියලා. ඒ නි ා රජසේ 

සපොසත් නීත්යනුකූලව ලියාපදිිංචි කරනවා. ප්රශ්නයක් වුසණොත් උ ාවියට ගිහින්හරි අයිතිකර ගන්නවා 

කියලා. නමුත් ඔෙ සිතන්සන් නැහැ සේ දරුවා සකොසහේ සිටද ආසේ කියලා.  ෙහර විට ගිය ජීවිතසේදී සේ 

දරුවා අන්ය ආගෙක, අන්ය ජාතියක සවන්න පුළුවන්, යාචකසයක් වශසයන් ජීවත්වුණ සකසනක් 

සවන්නත් පුළුවන්. කුල වශසයන්  ොජසේ පීඩනයට පත්වුණ සකසනක් සවන්නත් පුළුවන්. තිරි න් 

 සතක් සවන්නත් පුළුවන්. ප්සර්තසයක් සවන්නත් පුළුවන්, යක්ෂසයක් සවන්නත් පුළුවන්. සදවිසයක් 

සවන්නත් පුළුවන්. ේරහ්ෙසයක් සවන්නත් පුළුවන්. සෙස ේ සිටි  ත්වසයක් එතැනින් චුතව ෙේකුස ේ 

ප්රති න්ධිය ඇතිවූවා සවන්න පුළුවන්. සේ දරුවා සපර ආත්ෙ භවසේ ඔසේෙ අේො, තාත්තා, ඥාතිසයක් 

සවන්නත් පුළුවන්. ඒත් ඔෙ දන්සන් නැහැ ඔෙ සේ නළවන්සන් සපර ආත්ෙයක ඔසේ අේො, තාත්තා, 

එසහෙ නැතිනේ අන්ය ආගෙක, අන්ය ජාතියක සකසනක්, ප්සර්තසයක්, සදවිසයක්… කියන  ේමුතිසයන් 

හැඳින්වුණ  ත්වසයක්ය කියලා. සේ තෙයි උපාදානසේ ෙලවත් ෙව. නිර්ලඡ්ජිත ෙව. උපාදානසේ ස ළුව, 

තන්හාසේ දුහුල්  ළුසවන් අපි ව ාගන්නවා. 

ඔෙ සෙසහෙ සිතන්න. ඔෙ යුද කාලසේ ක්රියාන්විතසේ ස ේවය කරන හමුදා නිලධාරිසයක්ය කියලා. ඔෙ 

රට, ජාතිය, ආගෙ, රැකියාව නාෙසයන් යුද්ධ කරනවා. ඔසේ අතින් මිනිසුන් ෙැසරනවා. අපි හිතමු ඒ මිය 

යන මිනිසුන් ද්රවිඩ ජාතික සනොෙඟ ගිය අය කියලා. ඔෙට ඒ අය සකසරහි අනුකේපාවක් ඇතිසවනවා, 

සේදනාවක් ඇතිසවනවා. ඒ අයසග් සදොපියන් ඥාතියන් සකසරහි දුකක් ඇතිසවනවා. සෙවැනි සිත් 

පරේපරාවක් ඔෙ තුළ ඇතිසවමින් නැතිසවන සෙොසහොතක ඔෙද යුද බිසේදී මියයනවා. සෙවැනි මියයැෙකදී 

ඔෙ නැවත අේො සකසනකුසග් කුස ේ පිළිසිඳ ගැනීෙට ඉඩකඩ ඕනෑතරේ තිසයනවා. ඒ ආකාරයකට ඔෙ 

තුළ ඇති වූ උපාදානය නි ා, ඔෙ ද්රවිඩ ෙවකසග් කුස ේ ප්රති න්ධිය ලෙනවා. දරුවකු සල  සලෝකයට 

බිහිසවනවා. ඔෙ දැන් අලුත්  ේමුතිය තුළ අභිසශේක ලෙන්සන් යාපනසේ ද්රවිඩ පවුලක ද්රවිඩ නෙක්, 

වා ගෙක්  හිත ද්රවිඩ දරුසවක් සල යි. එෙ දරුවා යාපනසේ සලොකු ෙහත්වී ද වැනි වියට පැමිණියහෙ 

ද්රවිඩ කණ්ඩායසේ ළො ස ොල්දාදුසවක් වශසයන් රාජ්ය හමුදාවට එසරහිව  ටන් වදිනවා. ෙලන්න 

සෙොනතරේ මුළාවක්ද? ව ර 11ක කාලයක් තුළ සිිංහල හමුදා නිලධාරිසයක් වශසයනුත්, ද්රවිඩ 

ස ොල්දාදුසවක් සල ත් භූමිකා සදකකට පණ දුන්නා. සේ භූමිකාව සෙතැනින් නවතින්සන් නැහැ. නැවත 

නැවත උපාදානයක් නි ාෙ භවය කරා යනවා. ඔෙ වර්තොන ජීවිතසේදී ෙහත් අභිොනසයන් යුතුව ෙෙ 
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සිිංහල සෙෞද්ධසයක් කියලා උදේ ඇනුවද ඔෙ සපර ආතෙසේ අන්ය අගෙක, අන්ය ජාතියක සවන්න 

පුළුවන්. සේ ජීවිතසයන් පසු නැවත ඔෙ අන්ය ආගෙක, අන්ය ජාතියක වන ෙවුකු ක උප්පත්තිය ලෙන්න 

පුළුවන්. නමුත් අපි අල්ලාගත් සද් තුළ ‘ෙෙ’ ඉන්නවාය කියලා දකිනවා. දැන් ඔෙට පැහැදිලිසවන්න ඕසන් 

කල්ප සියක් සකෝටි ගණනක ඈත පටන් අපි ෙැසරමින් ඉපසදමින් පැමිණීසේ ගෙසන්දී ඔෙ සේ සලෝකසේ 

හැෙ ෙනුෂ්යසයකුට, සදවිසයකුට, තිරි න්  සතකුටෙ, ප්සර්තසයකුටෙ, තිරි සනකුටෙ, ේරහ්ෙසයකුටෙ 

සල් ඥාතිසයක් වී සිටිය ෙව.  ේමුතිය තුළ සවන් වශසයන් හඳුනාගත්තත් සියලුසදනාෙ ඔසේ සල් 

ඥාතීන්ෙයි. නමුත් සලෝකය තවෙත් වර්ගවාදීව යුද්ධ කරනවා. ඒ අය දන්සන් නැහැ යුද්ධය තිසෙන්සන් යුද 

බිසේ සනොසේ කියලා. ඒත් ඒ අය හිතනවා යුද්ධය තිසෙන්සන් යුද බිසේය කියලා. නමුත් යුද්ධය තිසෙන්සන්, 

යුද්ධසේ මූල බීජයන් හටගන්සන් අවිද්යා  හගත ෙනුෂ්ය සිසත්. සිසත් තෙයි යුද්ධය හටගන්සන්. කුෙක් 

නි ාද? තන්හාව නි ා හටගන්නා උපාදානය සහේතුසවන්. ඒක නි ා කවුරුහරි හිතනවානේ සලෝකසේ 

යුද්ධය නතර කළ හැකිය කියලා, එය මිත්යාවක්ෙයි. යුද්ධ නතර කරන්න ෙැහැ. ඉවරකරන්නත් ෙැහැ. 

හැෙැයි තාවකාලිකව වැඩි ෙලසයන් යටපත් කර තෙන්න පුළුවන්. එයත් තාවකාලිකයි. යුද්ධය නතර කළ 

හැක්සක් මිනිසුන් ෙැරීසෙන්, දෘෂ්ටින් ෙැරීසෙන් සනොසේ, මිනි ා තුළ අවිද්යාව ෙරාදැමීසෙන් පෙණක්ෙයි. 

අවිද්යාව මියගිය තැන උපදින්සන් විද්යාවයි. ඒ කියන්සන් ප්රඥාවයි. ප්රඥාව යනු සලෝකසේ විශාලෙ 

යුද්ධසයන් ලෙනා ජයග්රහණයයි. ඒ ජයග්රහණසේ ජය ලෙන්නා  වුදිය පිරීේ, රාත්රි සභෝජන 

 ිංග්රහයන්, ජාතික සකොඩි එ වීේ, රතිඤ්ඤා පත්තුකිරීේ, ආචාර සවඩිමුර සනොෙැත. ඇයි? ඒ ඔහු යුද්ධය 

අව න් කළ සකසනකි. ඔහු නැවත රූපයක් ෙසග් කරසගන එයට ඇලීෙට සහෝ ගැටීෙට සනොයයි. රූපයක් 

උසද ා යුද්ධ සනොකරයි. රණ්ඩු සනොකරයි. ඔහු අවසෙෝධසයන් හඳුනනවා රූපයක් යනු අනිත්යයක්ය 

කියලා. ඔහු යුද්ධ භූමිය පෙණක් සනොසේ. යුද ආයුධ, යුද ආයුධ කර්ොන්ත ශාලා ස ේෙ යුද ස ේනාවද 

සුණුවිසුණුසකොට දො අව න්ය. ඔහු සේ සියල්ල විනාශසකොට දැමුසේ ආයුධ පාවිච්චි කර සනොසේ.  තිය 

සිහිය නැෙැති ආයුධය පෙණක් පාවිච්චි කිරීසෙනි. ඔහු සේ ජයග්රහණය ලොගන්සන් තව තව ොයිේ 

අල්ලාගැනීසෙන් සනොව, අතහැරීසෙන්ය. දැන් ඔෙට වැටසහන්න ඕසන් සගදර යුද්ධයත්, ගසේ යුද්ධයත්, 

රසට් යුද්ධයත් හටගන්සන් කුෙක් සහෝ උපාදානය කරගත් නි ාය කියලා. උපාදානය කරගත් සදය 

අතහරින්න. එවිට යුද්ධය නවතිනවා. ඒත් ඔෙ එයට කැෙති නැහැ. සෙොකද ඔෙ උපාදානය කරගත් සදය 

ෙසග්ය, එය නිත්යය කියලා දකින නි ා. ඔෙ උපාදානය කරගත් සදය රට සවන්න පුළුවන්, ජාතිය, ආගෙ, 

ආත්ෙගරුත්වය, රැකියාව, තොසග් පැවැත්ෙ, නායකත්වය, සේ අනිත්යවූ ධර්ෙතාවයන් තෙයි ඔසේ  ක ්

වීෙට සහේතූන් සවන්සන්. 

සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ සද්ශනා කරනවා තන්හාව නි ාය උපාදානය  ක ් සවන්සන් කියලා. සේ 

උපාදානය තෙයි ඔෙව ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ කරා රැසගන යන්සන්. ඒ නි ා ඔෙ ඔය දිවීෙ, ේයායාෙ කිරීෙ, 

ශරීරය හැදීෙ සෙොසහොතකට නතර කරලා, එසහෙ නැතිනේ ඒවා කරන ගෙන් විසේකීව සිතන්න සෙොකක්ද 

සේ කය….. ෙ ,් නහර, ඇට, රුධිරය, අසූචි, මුත්රා, සෙොකු ෙඩවැල්, ස ේ, ස ොටු… සෙහි හදන්න සදයක් 

තිසෙනවාද? සේවාසේ සෙොනවා හදන්නද? ජරාවක්ෙයි. පිළිකුලක්ෙයි තිසෙන්සන්. සෙය හදන්න සනොසේ 

තිසෙන්සන්, අතහරින්නයි. ඔෙ උසද්ට කසට් තිසෙන කුණුසකළ ෙසග් සනොසේ කියලා ඉවතට දෙනවා. 

ඇස ේ තිසෙන කෙ, ශරීරසේ පිරුණු අසූචී, මුත්රා ෙසග් සනොසේ කියලා ඉවතට දෙනවා. ශරීරසේ පිරුණු 

වාතය ෙසග් සනොසේය කියලා එලියට දෙනවා. ශරීරසේ පිටවන දහදිය ෙසග් සනොසේය කියලා පි දෙනවා. 

අන්න ඒ වසග් ඔෙ තුළ තිසෙන්නාවූ, ‘ො තුළ  ත්වසයක් පුද්ගලසයක් ඉන්නවාය. ඔහුව නිසරෝගී කරන්න 

ඕනෑය. ඔහුසග් ෙ ප්ිඩු ක්රෙවත් කරන්න ඕනෑය’ කියන අවිද්යා  හගත සිත ඔෙ ඔසේ සනොසේය කියලා 

ඉවතට දෙන්න. ො තුළ ‘ෙෙ’ සිටියි. ො තුළ ආත්ෙයක් තිසේය යන දෘෂ්ටීන්සගන් මිසදන්න. ඔෙට ලැඡ්ජා 

නැතිද, හිරිකිතයක් අපුලක් නැතිද ෙළ කුණකට, ෙළ කඳකට අතීතසේ ප්සර්තසයකු, තිරි නකු, තිරි න් 

 තකුව ඔෙ ඔසේ කරගන්න. ‘ෙෙ’ කියලා හඳුන්වාගන්න. ඔෙට ලැඡ්ජයි සන්ද? 
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තාෙත් ඔෙට ලැඡ්ජාවක් සනොදැසනන්සන් නේ ඔෙ සේ  ටහන නැවත නැවත කියවන්න. සේ ඔෙ 

කියවන්සන් ඔසේ රූපසයන් නිදහ ්වීසේ ොර්ගයයි. නිවීසේ ොර්ගයයි. සේ ගැන සිතලා  තුටු සනොවී, ඇති 

වූ  තුටත් අනිත්ය ෙවෙ දකින්න. ඇතිවූ, නැතිවගිය සිත අනිත්ය වශසයන් දැක නිවීසේ ෙඟට අවතීර්ණ 

වන්න. 

කසේ  ව්භාවය සහොඳින් දකින්න. ඔෙ දැකලා තිසෙනවාද ල  ්න කුකුසලක්ව. නා නා වර්ණ පිහාටු වලින් 

කුකුලා අලිංකාරයි. දකින්න ප්රිය උපදවන රූපයක් එයාට තිසෙනවා. සේ ල ් න කුකුලාව ෙ  ්කඩයට 

සගනිහින් පිහාටු ස ේරෙ ගලවලා, සුද්ද කරලා, යකඩ සකොක්කක, එසහත් නැතිනේ වීදුරු ශීතකරණයක 

විකිණීෙ  ඳහා තො තිසෙනවා ඔෙ දැකලා ඇති. උසග් දැන් තිසෙන්සන්  ෙ පෙණයි. ල ් න පිහාටු නැහැ. 

දැන් ඔෙ ඔසේ කය සද  ෙලන්න. ඔෙ හුසදකලාව ෙනසින් සහෝ හැෙැහින් ඔසේ කය නිරුවත් කරන්න. 

කැඩපතක් ඉදිරිසේ සිට දකිනවා ස ේ ඔසේ කය සද  ෙලන්න. අර කුකුල් ෙ ් කසේ එල්ලලා තිසෙන 

හෙගහපු කුකුළාසග් කයත් ඔසේ කයත් අතර සවන ක් තිසෙනවාද? ඔසේ කයත් හෙගහපු කුකුසලක් 

වසග්ෙයි. ඔෙ ෙෙත්වසයන් පිරුණු ඔසේ සිත ලැඡ්ජාවට පත්කරන්න. සිත අපහසුවට පත්කරන්න. ොන්නය 

බිඳ දෙන්න. කුකුලාව ල ් න කසළේ උසග් ල ් න පිහාටු වසග්ෙ ඔෙවත් ල  ්න කරලා සපන්වනසන් ඔසේ 

ඇඳුේ පැළදුේ, ආභරණ, සුවඳ විලවුන්. අර කුකුල් කය ොහිර සද් විසින් අලිංකාර කරනවා. ඔෙ යථාර්ථසයන් 

ඈත් කරනවා. අවිද්යාසවන් අන්ධ කරනවා සේ සවසළඳසපොළ කියන්සන් අවිද්යාව විකුණන තැනට. 

සවසළඳසපොසළේ මුදලාලිලා අවිද්යාව පැකට් කරලා, සෙෝතල් කරලා, සපට්ටි කරලා, ල  ්න සල්ෙල් 

අලවලා, රූපවාහිනී දැන්වීේ දෙලා, සලොකු සෙෝේ ප්රදර්ශනය කරලා, විදුලි බුබුලු දෙලා අසලවි කරනවා. 

සේ මිනි ්සු උසද් ඉඳලා රෑ සවනකේ කර්ොන්තශාලා වල, වැඩබිේ වල රැකියා කරන්සන් සේ අවිද්යාව මිලදී 

ගන්න  ල්ලි ස ොයන්නයි. එක පැත්තකින් ඔවුන්ට අවිද්යාව නිෂ්පාදනය කරනවා. තව පැත්තකින් ඔවුන් 

අවිද්යාව මිලදී ගන්නවා.  ොජසේ ඇති නැති  ්වභාවය ෙත සේ නිෂ්පාදනසේ  හ මිලදී ගැනීසේ 

ගුණාත්ෙකභාවයන් අඩුවැඩි සවනවා. සලෝකය භාණ්ඩ  හ ස ේවා අිංශසයන් දියුණු සවනවා කියන්සන් 

අවිද්යා දියුණු සවනවා කියන එකයි. අවිද්යා නිෂ්පාදනය  හ මිලදී ගැනීෙ ඉහළ යනවා කියන එකයි. 

ඔෙ දැන් නිවී  ැනසිල්සල් සිතන්න ඔෙත් අවිද්යාසේ දා සයක්ද? පිිංවත් ඔෙ ශරීරසේ නිසරෝගීෙවට, දිවීෙට, 

ේයායාෙ කිරීෙට වැයකරන කාලය සේ කය අවසෙෝධ කරගැනීෙට වැයකරන්න. ඔෙට අයිති නැති 

ආගන්තුක සිත, ඔසේ යටතට ගන්න.  තිය සිහිය උපද්දවාගන්න. දුවන්න, ේයායාෙ කරන්න කියන සිත ඔෙ 

අතහරින්න. එවිට දිවීෙ, ේයායාෙ ඔෙට අතහැසර්වී. දිව  ිංවරව තොසගන නිසරෝගී වන්න. නිසරෝගී ශරීරයක් 

ඇති අසයක් වන්න, එහි අනිත්යය දකිමින්ෙ. 

නිසරෝගී කය සලෝකයට ප්රදර්ශනය කිරීෙට සනොව,   ර ගෙනින් එසතරවීෙ  ඳහා ප්රසයෝජනයට ගන්න. 

නිවීසේ සදොරටුවට පිවිසීෙට ඔසේ නිසරෝගී කය වාහනයක් කරගන්න. ඔෙ නැවත සේගසයන් දුවන චීටාසවක්

, සිරුරට සෙොසහෝ ේයායාේ සදන වඳුසරක්, ේයායාේ  රඹ ආදිය උපාදානය කිරීසෙන් ඉපැදුණු අහස ේ 

ජිේනා ්ටික් කරනා ප්සර්තසයක් සනොවීෙට වගෙලාගන්න.  
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05. සරොයිලර්  ජීවිෙය 
 

අවිද්යාව තෙයි සලෝකසේ ක්රියාකාරිත්වය. ක්රියාකාරිත්වය කියන්සන් පැවැත්ෙ, විකාශනය, විනාශය, 

ඉපැදීෙ කියන ගලායැෙ. සවනත් වචන වලින් ප්රකාශ වුවද සෙහි අර්ථය ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණෙය. 

සලෝකසේ ක්රියාකාරිත්වය අවිද්යාව නේ, සලෝකය දියුණු සවනවාය කියන්සන් අවිද්යාසේ දියුණුවයි. 

අවිද්යාසේ දියුණුව ෙනින මිනුේදණ්ඩ වනුසේ වත්සපොසහො ත්කේ, ලොගත් දැනුෙ, උපාධි, දරන තනතුරු. 

සකොටින්ෙ අයිතිකරගත් සද්වල් වල ප්රගතිය, විශාලත්වය, ප්රොණය අනුව දියුණුසේ  ව්භාවය තීරණය 

සවයි. සද්ශපාලනඥයකු ෙනින මිනුේදණ්ඩ ඔහු ලොගන්නා ෙනාප ජන්ද  ිංඛ්යාවයි. වවද්යවරයා ෙනින 

මිනුේ දණ්ඩ ඔහු සවත ගලාඑන සරෝගීන්  ිංඛ්යාවයි. පාතාල නායකයා ෙනින මිනුේ දණ්ඩ ඔහු  තු පිරිවර, 

ආයුධ ප්රොණය  හ ඔහු කරන විනාශසේ ප්රොණයයි. බුද්ධිෙතා ෙනින මිනුේ දණ්ඩ ඔහු ලොගත් උපාධි 

 හතික ප්රොණයයි. තො කැෙැතිසදය දැඩි තෘෂ්ණාවකින් අල්ලාසගන අල්ලාගත් ක්සෂේත්රය තුළ ශක්

තිෙත්භාවසයන් සියල්ල උපාදානය කරගන්නා පුද්ගලයා යනු දියුණු පුද්ගලයාය. සේ දියුණුව කියන තැනට 

පැමිණීෙට තෙයි හැසෙෝසග්ෙ උත් ාහය. වැඩි වැඩිසයන් අයිති කරගන්න. වැඩි වැඩිසයන් අයිති 

කරගැනීෙට යන ගෙසන්දී හැසෙෝටෙ එකෙ  ්ථානයකට එන්න ෙැහැ. පුද්ගල ශක්තිෙත්භාවය ෙත, සපර 

 ිං ාරික කු ල් අකු ල් ෙත අයිති කරගැනීසේ විවිධත්වයන් පවතිනවා.  ොජය තුළ තිසෙන 

තරගකාරීත්වය වශසයන් අප දකින්සන් තො අයිතිකරගත් සදය තව වැඩි කරගැනීෙට දරන ප්රයත්නයයි. 

අයිති සනොකරගත් සදය අයිති කරගැනීෙට යැෙයි. සේ තරගය  ඳහා ඔෙ අවතීර්ණ වූ විට ඔෙට සගොඩාක් 

අකු ල් සිද්ධ සවනවා.  ෙහරවිට ඔෙ කර්ොන්තශාලාවක්, ේයාපාරයක්, සගොවිපළක් කරන පිිංවසතක් 

සවන්න පුළුවන්. ඔෙ වැඩි ලාභයක් ලෙන්න අවශය් නේ, තව සකසනක්ව ඔෙ සීො කරන්න ඕසන්. ඔෙ තව 

සකනකුසග් සදයක් ලැබීෙක් සීොකිරීසෙනුයි, කප්පාදු කිරීසෙනුයි ඔෙට වැඩි සදයක් ලොගත හැක්සක්. ඒ 

තුළිනුයි ඔෙට අවිද්යාසේ මිනුේ දඬු වලින් දියුණුයි කියන ජය කණුවට එන්න පුළුවන්. භික්ෂුවට අවශ්ය 

වන්සන් පිිංවත් ඔෙ ඔසේ දියුණුව  ඳහා අනික් පුද්ගලයාසග් අයිතිය සීොකිරීෙට යාෙ තුළ ඔෙ 

අයිතිකරගන්නා අකු ල්වල ප්රොණය ගැන ඔෙසග් අවධානය සයොමුකිරීෙය. එස ේ සනොෙැතිව ඔෙට 

ආර්ථික විද්යාව ගැන කියාදීෙට සනොසේ. භික්ෂුව දන්නා එකෙ ආර්ථික විද්යාව අඩුකිරීෙය. අඩුකිරීෙ තුළින් 

නැති කිරීෙය. 

එකතු කිරීෙ තුළින් රැ ්කිරීෙත්, රැ ක්ිරීෙ තුළින් විනාශයත් ධර්ෙසේ අර්ථය සනොසේ. සලෝකසේ අර්ථය යනු 

දුකයි. දුක හැර සවන අර්ථයක් සලෝකසේ නැහැ. ඇයි සලෝකය දුක? තෙ ව ඟසේ පවත්වාගතහැකි කිසිවක් 

සලෝකය තුළ සනොෙැති නි ා. 

අවිද්යාව විසින් ඔෙට සපන්වන සලෝකසේ දියුණුව යන මිනුේ දඬු අත්කරගැනීෙ  ඳහා ඔෙ යන ගෙසන්දී 

ස ේවකයාසග්, පාක්ෂිකයාසග් නිදහ , වැටුප, අයිතීන් සීො කිරීෙට යැෙ නි ා ඔෙ සනොදැනුවත්වෙ අයිsති 

කරගන්නා අකු ල් සලෝකය දියුණුසවන්න දියුණුසවන්න ප්රොණාත්ෙකව ඉහළ යයි. ඒවාසේ කර්ෙ 

විපාකයන් සගවීසේ අව ්ථාවද එයට  ාසප්ක්ෂව ඉහළ යයි. ඔෙ තිරි න් සලෝකය සද  ෙලන්න. කිසිෙ 

 තකු, පක්ෂියකු, ොළුවකු මුළු රැය පුරා සුවස ේ නිදාගැනීෙක් නැත. ඔෙ නිවස ේ රාත්රියට සුවස ේ නිදාසගන 

අලුයෙ අවදි සේ. සෙවැනි නින්දක් ලොගැනීෙට තිරි න් සලෝකසේ  ත්වයන්ට වා නාව සනොෙැත. එෙ 

 තුන් ග ක සකොළයක්, අත්තක් වැටුණද සවනත්  තකුසග් ශේදයක් ඇසුණද තිගැ ස්ී බිසයන් ඇහැසර්. 

සුවස ේ නිදන්නට සේ  ත්වයන්ට සනොහැක්සක් කර්ෙ විපාකයක් නි ා විය යුතුය. කළ කර්ෙය විය යුත්සත් 

අනුන්සග් නිදහ  සිොකිරීෙයි. අනුන්ව බියගැන්වීෙයි. තොසග් ෙලසයන් අනුන්ව ෙැඩපවත්වා තැබීෙයි. 

සකොටින්ෙ නිදහ  පැහැරගැනීෙයි. එහි විපාකයන් සල  මිනි ් ජීවිතසයන් චුතව තිරි න් ආත්ෙසේ ඉපිද එෙ 

කර්ෙ විපාකයන් සගවයි. සලෝකසේ ජීවත්වන  ත්වයා අකු ල් සද ටෙය. තොට රැ ක්රගැනීෙ  ඳහා 

අනුන්සගන් උදුරාගැනීෙටය. සේ උදුරාගැනීෙ කරන්සන් සෙොසහෝෙ නේබුකාර ක්රෙයටය. ලාභය, 
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ගුණාත්ෙකභාවය, අතිකාල, ආයතනසේ දියුණුව වැනි ල  ්න වදන්, සල්ෙල සෙයට අලවා ඇත.  ොජසේ 

සවසළඳසපොසළේ පැවැත්ෙ උසද ා ඉහත සද්වල් අත්යවශ්යය. ඒ පිළිෙඳව තර්කයක් සනොෙැත. සේවා නැති 

කළ සනොහැකි සලෝක  ්වභාවයන්ය. එසහත් සෙහි කථාකරන්සන් අවිචාරසයන් සේවා අයිති කරගැනීෙ 

 ේෙන්ධවය. සේවා අවිචාරවත්ව අයිති කරගැනීෙට යැෙ නි ා ෙනුෂ්යයා අතින් රැ ව්න අකු ල් 

ප්රොණයත්, අකු ල් රැ ්කිරීෙ වැඩිවන්න, වැඩිවන්න අකු ල් විපාකදීසේ  ව්භාවයද වැඩිවනවා. සේ  ත්ව 

ප්රජාවසග් අකු ල් විපාකදීසේ  ව්භාවසේ තියුණුෙව ඔෙට සලෝකය සද  ෙලා වටහාගන්න. අතීතසේ 

කුකුසළක් අවුරුද්දක් ජීවත්වුණාට ප ්ස ේ තෙයි එෙ  තාව ෙ ට ෙැරුසේ. එයා අවුරුද්දක් ජීවිතය වින්දා. 

ඊට ප ්ස ේ සේ කුකුළාසග් ජීවත්වීසේ අයිතිය ක්රොනුකූලව කුකුළාට අහිමිවුණා. ොස න් ො ය ජීවත්වීසේ 

අයිතිය ේසරොයිලර් කුකුළාට අයිතිසවමින් දැන් ේසරොයිලර් කුකුසළක්ව ො  සදකකටත් අඩු කලකින් ෙ ට 

ෙරණවා. ො  සදකකටත් අඩු කාලයයි ජීවත්වීෙට අයිතිය ලැසෙන්සන්. ඇයි සේ?  ත්වයාසග් කර්ෙය 

විපාකදීසේ සේගය එන්න එන්න වැඩිසවනවා. 

අතීතසේ ව රකට එක වතාවක් සෙල්ල කපාසගන ෙැරුණු කුකුසළක් වර්තොනසේ ව රකට හය වතාවක් 

සෙල්ල කපාසගන ෙැසරනවා. ඒ කියන්සන් කර්ෙ විපාක විඳිනවා. සලෝකය අවිද්යාසවන් දියුණුවට 

යනසකොට සේ ේසරොයිලර් කකුලා  ති සදකකින් ෙරා ෙ ට ගන්න තාක්ෂණයක් ඇතිසේවී. සලෝකය එය 

තාක්ෂණසේ,  ත්ව නිෂ්පාදන ක්සෂේත්රසේ දියුණුවක් ආශ්චර්යයක් සල  දකීවී. සෙෙ තාක්ෂණය 

ස ොයාගත් විද්යාඥයන්ට උපාධි  හතික පිරිනොවී. හැෙැයි ඉතින් කකුළන්සග් පැත්සතන් කර්ෙ විපාක දීසේ 

සේගයයි සපසනන්සන්. කුකුළා වැඩි වාරගණනක් ෙැරේ කන වාරයක් පා ාෙ කුකුළාව ෙැරීෙට හවුල්වන 

මිනි ාද රැ ්කරන ප්රාණඝාත අකු ල් ප්රොණය සේගවත් සවනවා. ඔන්න දැන් ඔෙ ෙලන්න සෙතන 

දියුණුභාවයට පත්වුසන් කුෙක්ද? අවිද්යාවයි.  ත්වයාසග් දුකයි. කුකුළා ෙරණ වාර ගණන වැඩි සවනවා. 

මිනි ාසග් ප්රාණඝාත අකු ල් ප්රොණයත් වැඩිසවනවා. 

 ත්ව සලෝකසේ ේසරොයිලර් කුකුසලක් සවලා ඉපසදන්සන්ත්, ෙ ට හදන  තකු සල  ඉපසදන්සන්ත් කර්ෙ 

විපාකයක් නි ාෙයි. අපි සෙොනතරේ අනුකේපා කරලා වෙත්රිය නි ා කුකුල් ෙ ් සනොකෑවත් ේසරොයිලර් 

කකුලාසග් අකු ල් විඳීසේ  ්වභාවය නවත්වන්න අපට ෙැහැ. ෙ  ්කසේ ෙ  ් ඳහා කූඩුකරලා තිසෙන 

ේසරොයිලර් කුකුසලක් ‘අසන් සේ  තා ෙරන්න සදන්න සහොඳ නෑ’ කියලා  ත්ව කරුණාව ඇතිකරසගන 

මුදල් සගවා එෙ  තා සගදර සගනවිත් හැදුසවොත්  තා ටික දව ක් ජීවත්සවලා ෙැරිලා යනවා. ෙැරිලා ගිහින් 

නැවතත් බිත්තරයක් තුළෙ උපත ලොවී, ේසරොයිලර් සකසනක් සවලාෙ. ඔෙ ඒ  තාව ෙරණසයන් සේරුවා 

කියලා ඒ  තාසග් කර්ෙ විපාකසයන් සේරාගන්න ෙැහැ.  තර අපාසේෙ ඉපසදමින්, ජීවත්වීසේ කාලය 

සීොකරගනිමින්, ෙැරුේකමින් විපාකයන් සගවනවා. 

ඔෙ හිතන්න ඔය කුකුළු සගොවිපළවල, කුකුල්ෙ ් සතොගයට ෙරණ කඩවල, ේසරොයිලර්  තුන් ෙරන මිනි ්

සු ඉන්නවා. සේ එක ෙනු ් සයක් දව කට  තුන් 500 ක් විතර සෙල්ල කපා ෙරාදෙනවා. සෙසහෙ 

ෙලනසකොට ඒ ෙනු  ්යා ජීවිතකාලය තුළ සෙොනතරේ නේ  තුන් ෙරන්න ඇතිද?  ෙහර අන්ය ආගේ වල 

මිනිසුන් සිටිනවා, ඒ අය දිනපතා ආහාර  ඳහා කුකුල්ලු ෙරණවා. අනුන් ෙරන ෙ  ඒ අය පාවිච්චිකරන්සන් 

නැහැ. සේ විදිහට ෙලනසකොට දිනකට ේසරොයිලර් 25,000ක් ෙරණවා කියලා හිතමුසකෝ. ඒ හැෙ  සතක්ෙ 

ෙරන්සන ෙනුෂ්යසයක්. එසහෙ නේ සේ කර්ෙ විපාකය නි ා සේ ෙනුෂ්යසයක් ෙැරිලා ගිහින් දිේයසලෝසක් 

උපදිනවාද? නැහැ. බිත්තරයක් ඇතුසළේෙයි උපදින්සන්. ඇයි? කුකුල්  ිංඥාව කැෙති නි ා. කර්ෙය විපාක 

දීෙට අවශ්ය නි ා. සගවන්නට තිසෙන අකු ල් ප්රොණය වැඩි සවන්න වැඩි සවන්න, විපාක දීසේ අව ්

ථාවත් වැඩිකරනවා. සේ විපාක දීසේ වැඩිභාවය තෙයි වර්තොනසේ සේ  ත්ව සලෝකසේ අඩු ආයුෂින් ෙ  ්

පිණි   ක ්වීසේ තාක්ෂණය ඉදිරියට යන්සන්. හැකි තරේ ර ායනිකයන්, ආහාර, සෙසහත් සපොවලා ඉක්

ෙනට සලොකුකරලා ඉක්ෙනට ෙරනවා. නැවත උපදින්න. අතීතසේ කරපු ෙහා අකු ල් කඳු සගවීෙට අව ්

ථාව උදාකරගන්න. ඔෙ ේසරොයිලර් කුකුසලක් කියන්සන් අතීතසේ කුකුල් ෙරන්සනක්ෙයි. ඔය පෘෂ්ඨිෙත් 
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එළුසවක්, ඌසරක් හරක් නාේසෙක් කියන්සන් සපර ආත්ෙභාව වල හරක් ෙරන්සනක්ෙයි. ඔවුන් එෙ මිනි  ්

ජීවිත වලදී එළුවන්, ඌරන්, හරකුන් දහ  ්ගණනින් ෙැරූ අය. ඔෙ ෙරණයට කැපවූ  සතක් නිදහ  ්කළා 

කියලා එෙ  තා ෙරණසයන් මුදවන්න, එෙ අකු ල් කන්සදන් මුදවන්න ෙෑ. ඔවුන් ඒවා සගවිය යුතුෙයි. ඔෙ 

කළ යුත්සත්  තුන් ෙරණසයන් මුදවාගැනීෙට යැෙ සනොසේ. හැකිතාක් ඉක්ෙනින් සේ විෂෙ සලෝක  ්

වභාවය හඳුනාසගන නැවත ඔෙ කුකුසලක්, එළුසවක්, ඌසරක්, හරසකක් සනොවන්නටය. ඒ කියන්සන් 

 තර අපාසයන් මිදුණු සකසනක් ෙවට පත්වීෙට උත් හකිරීෙය. 

දිනකට ේසරොයිලර් විසිපන්දහ ් ගණනින් ෙරපු මිනිසුන්ෙයි එය නැවත ේසරොයිලර් කුකුළන් සවලා 

උපදින්සන්. ඒ උපදින්සන් ෙැරුේකන්නෙයි. නිදහස ේ මියයන්න සනොසේ. නිදහස ේ සග් මිදුලක ඇහිඳසගන 

කන්න සනොසේ. නිදහස ේ හිරු එළිසේ, සුළසේ පහ  විඳින්න සනොසේ. නිදහස ේ තෙ වර්ගයා  ෙග 

 තුටුසවන්න සනොසේ. සේ  ත්වයන් කළ කර්ෙයන් ඔය සගවන්සන්. අසප් වෙත්රියට කරුණාවට ඒ 

කර්ෙසයන් ඒ අයව මුදවන්න. ආහාර තාක්ෂණසේ දියුණුසවන් නිපදවන  ෑෙ ස ොස ේජ ් එකක් පා ාෙ මීට් 

සෙෝල් එකක් පා ාෙ  ක ්කළ,  ක  ්සනොකළ ෙ  ්කැෙැල්ලක් පා ාෙ එෙ  තුන් ෙරාදරමූ මිනිසුන්ට 

නැවත කල්ප ගණන් තිරි න් සලෝකසේ ඉපද ස ොස ේජ ්, මීට්සෙෝල්  ්සවන්න සිදුසවනවා. 

ඔය ෙ ට ඇතිකරන  තුන් ගැන ඔෙ සහොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. ඒ  තුන් ෙරුේකන තුරුෙ සීමිත ඉඩ 

ප්රොණයකයි ජීවත්සවන්සන්. ඒ  තුන්ට ඇවිදීසේ ඉඩකට සීොකරලයි තිසෙන්සන්. ශක්තිය කැලරි 

වැයවන නි ා ෙ  ්ෙර අඩුසේය කියලා. දැන් අලුත්ෙ ේසරොයිලර් කුකුළන් ඇතිකීරීසේ තාක්ෂණය තෙයි 

විශාල කූඩුවල රාක්ක සපට්ටි තනා, එෙ කුඩා සපට්ටිසේ කුකුලා ඇති කිරීෙ. කුකුලාසග් ප්රොණයට තැනූ 

එෙ සපට්ටිසේ එෙ  තාසග් හි  එළියට දැමීෙට ප්රොණවත් කවුළුවක් තිසෙනවා. ෙ ට ගන්නාතුරු ඒ 

කුකුළා ජීවත්සවන්සන් එෙ සපට්ටිය ඇතුසළේ. සපට්ටිසේ ඇති කුඩා කවුළුව ඉදිරිසේ ජලය  හ ආහාර පටියක් 

තිසෙනවා. සපට්ටිසේ කුඩා කවුළුසවන් සහොට එළියට දෙලා, ජලය  හ ආහාර අරසගන සපට්ටිය  ැපය 

කරසගන එයා එහි ජීවත්සවනවා. සේ ක්රෙසයන් ෙ  ්ෙර වැඩිසවනවලු. සෙෙ  තා කූඩුසේ සිටියත්, සෙෙ 

සපට්ටිසේ සිටියත් ො  එකහොසරන් ෙරා ෙ  ්කරනවා. එසහත් සේ ක්රෙය යටසත් සේ  තාට එෙ සකටි 

කාලය තුළ ඇවිදීසේ නිදහ ත් නැතිසවලයි ෙැරුේකන්න සවන්සන්. සලෝකයා සේවා හඳුන්වන්සන් 

තාක්ෂණසේ නව ස ොයාගැනීේ දියුණු වශසයන්. මිනි ාට  ත්තු ෙරන්න කියලා සයොමුකරන්සනත් 

අවිද්යා හගත සිතෙයි. එෙ අකු ල් නි ා ෙරණින් ෙතු තිරි න් සලෝකසේ ඉපදුනහෙ එෙ තිරි න්  තාව ඉක්

ෙනටෙ ශරීර ෙර වැඩි කරලා ෙ ට ගන්න ක්රෙය කියලා සදන්සනත් අවිද්යා  හගත සිතෙයි. සලෝකය 

දියුණුසවනසකොට  ත්වයාසග් අකු ල් ප්රොණය වැඩි සවනවා. ආයුෂ අඩු සවනවා. මියයැසේ සේගය, 

ඉපදීසේ සේගය වැඩිසවනවා. තිරි න්  ත්වයකුසග් ඉපදීසේ වාර ගණන වැඩිසවනවා කියන්සන් එෙ  තුන් 

හි  කපාගන්නා වාර ගණන වැඩි සවනවාය කියන එකයි. 

එක්තරා ඌරු සගොවිපලක ෙ  ්පිණි  විශාල චීන ඌරන් ඇතිකරන්සන් අඩි හතසර් දිග පළල, භාග බිත්ති 

ෙැඳපු කුඩා කුටිවලයි. එෙ  තුන්සග් සලෝකය තෙයි අර කුඩා කුටිය. ඒ  තුන්ට ඇවිදින්න සදන්සන් නැහැ. 

ෙ  ්ෙර අඩුසවනවාය කියලා. ආහාර ජලය ඖෂධ සදනවා පෙණයි.  ෙහර ඌරන් ශරීර ෙර වැඩි නි ා පැත්ත 

වැටිලයි ඉන්සන්. ෙ  ්ෙර වැඩි නි ා පැත්ත වැටිලා ඉන්න කුකුසළක්, ඌසරක්, එළුසවක්, හරසකක් දැක්

කහෙ එෙ  තාසග් අයිතිකරු සෙොනතරේ  තුටක් ලෙනවද. සෙොකක්ද සේ ලෙන  තුට, ෙතු ආත්ෙ දහ  ්

ගණනක තොත් තිරි න්  තකුව ඉපිද සේ දුක  හතික කරගැනීසේ අවිද්යාසේ  තුටයි. සෙ සෙෝඩ 

 ල්ලිකාර ෙනුෂ්යයාසග් ඇ  ් අවිද්යාසවන් වහලයි තිසයන්සන්. එයා දකින්සන් වැඩි යෙක් 

අයිතිකරගැනීසේ අවිද්යාසේ සිහිනය පෙණයි. ඒ සිහින සුන්දර තරෙටෙ, එෙ සිහිනසයන් ෙැිංකු ගිණුසේ 

ඉලක්කේ ගණන වැඩිවන තරෙටෙ, එහි විපාකයන් භයානයකය. අවිද්යාසවන් දෑ ් අන්ධ වුණු සේ 

 ල්ලිකාර ෙහත්තයා සෙොසහොතක්වත් සිතන්සන් නැහැ සේ ෙ  ්ෙර වැඩි නි ා පැත්ත වැටිලා ඉන්න තිරි න් 

 තා අතීතසේදී ඔහුටත් වඩා  ල්ලිකාර ෙහත්තසයක්ය කියලා.  
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06. සෑම ෙරාතිරමකම පාලකයන් සවෙ කරුණාසවනි 
 

ේසරොයිලර් කුකුළන් සිය දව ් හතළි  ්පහක ජීවිත කාලය තුළ කුඩා කූඩුවකට සකොටුවී සිට නිසි වය  ්වැඩුණු 

පසු හි  ග ාදැමීෙට ලක්වීසේදී අදාළ  ත්වයන් කර්ෙ විපාක සදකක් සගවනවා. එකක් ප්රාණඝාත 

අකු ලය. ඒ සහේතුසවන් හි  ගැසුේ කනවා. අනික් අකු ලය තෙන්සග් දියුණුව උසද ා අනුන්සග් ජීවිතය 

සීොකිරීෙයි. එහි විපාක හැටියට තිරි න් සලෝකසේ ඉපදුණද, ස සු තිරි න්  තුන්ට සෙන් ඇවිදීසේ 

නිදහ ක් නැතිව, කුඩා සපට්ටියක, කුඩා කූඩුවක ජීවිතය සගවනවා ෙැරේ කන තුරුෙ…. 

සෙන්න සේ සදවැනි  ්වභාවය ගැන ඔෙ ප්රසේශේ සවන්න ඕසන්. සෙෞද්ධ ජනතාව  ත්ව ඝාතනය කරනවා 

හුඟාක් අඩුයි. නමුත් සෙහි සදවැනිව  ඳහන් කළ අනුන්සග් නිදහ  සීොකිරීසේ අකු ලය නේ සෙෞද්ධ 

ජනතාව අතින් සෙොසහෝවිට සිද්ධ සවනවා. සෙොසහොෙ ධනවත්, සගොඩක් පින්දහේ කරන අයසගනුත්, 

 ාොන්ය අයසගනුත් ේයාපාර, වැවිලි, කර්ොන්තශාලා හිමියන් අතිනුත් සේ අකු ලය සිදුවීෙට හුඟාක් 

ඉඩකඩ තිසෙනවා. එච්චර අවශ්ය නැහැ, තෙ සගදර ස ේවය කරන සෙසහකාර දරුවා නි ා ඔෙට සේ 

අකු ලය සිදුසවන්න පුළුවන්. නිදහ  සීො කිරීෙ, වැටුප් අඩුසවන් දීෙ, සීොවකින් සතොරව වැඩ ගැනීෙ 

සෙොනෙ ආකාරයට සහෝ සූරාකෑෙ සෙොසහොෙ භයානක සදයක්. සලෝකය දියුණුසවන තරෙටෙ සෙෙ 

අකු ලය සදෝසර්ගලා යමින් මිනි ා අතින් සිදුසවනවා. සේ අකු ලය නි ා එහි විපාකයක් හැටියට 

 ත්වයාසග් නිදහ  සීො සවනවා. කූඩු ජීවිතයකට  ත්වයා සයොමුසවනවා. ගසේ, නගරසේ අඩිසයන් අඩිය 

සගවල් තැනීෙ නි ා මිනි ාසග් නිදහ  සීොසවලා. එදා ෙනුෂ්යයාට තිබුණ ඇවිදීසේ, ස ල්ලේ කිරීසේ 

නිදහ  අද සගදරසදොසර් නැහැ. සපට්ටිසේ කුකුළා වසග් අපිත් සකොටුසවලා, කූඩුසවලා. සලොකු සගදරක් 

හදාගන්නවා. සලොකු තාප්පයක්, සලොකු සග්ට්ටුවක් දොගන්නවා. සග් ඇතුසළේ ෙැද මිදුලක් හදා ගන්නවා. 

ඕක තෙයි වර්තොනසේ මිදුල, එළිෙහන. අසප් මියගිය ආච්චිලා, සීයලා, ඔය වර්තොනසේ නිවස ේ ෙැද මිදුල 

දැක්සකොත් සිනාස ේවි. සෙොකද ඒ  ා විශාල සගමිදුල් ඒ කාලවල සගදරකට තිබුණා. වර්තොන සලෝකය 

 ක ස්වන්සන  ත්වයාසග් කර්ෙ විපාක සගවීෙට සුදුසු  ව්භාවසයන්ෙයි. 

වර්තොනසේ සෙොසහොෙ ගරු ගාේභීර, නේබුකාර නිවා   ිංකල්පය තෙයි තට්ටු විසිපසහේ තිසහේ තට්ටු නිවා  

ක්රෙය. සේ දැවැන්ත නිවා   ිංකීර්ණ අහ  උ ට විරාජොනව වැජසඹන්සන් හරිෙ  ාඩේභරසයන්. එසහත් 

අප සේ දකින්සන් අවිදාසේ බියකරු  තුරාවෙයි. සේ  තුරා අහ  උ ට නැගී සිට සලෝකයාට කියන්සන්, 

‘ඔෙත් සෙතැනට, සේ උ ට එන්න’ කියා. ඔෙත් ඔසේ තනි තට්ටුව තට්ටු සදකට උ ්කරගන්න කියලා. 

අවිද්යාසේ ගසඩොලින්, ඔසේ සලෝකය විශාල කරගන්න, උ ්කරගන්න කියා. අවිද්යාසේ ොරයා ඔෙට සදන 

පණිවුඩයට සලෝකයාසග් ප්රතිචාරය පැහැදිලියි. දැන් හැසෙෝසග්ෙ ආශාව, තරගය සකොන්ක්රීට් වනාන්තර 

ඉදිකර ඒවා ෙසග් කරගැනීෙයි. 

සේ අතිදැවැන්ත නිවා   ිංකීර්ණවල ජීවත්වන පිිංවත් ෙහත්වරු අධිසුසෙෝපසභෝගී ජීවිත ගතකරන, 

සෙොසහොෙ ධනවත් අයයි. සපර  ිං ාරසේ කරපු ෙහා කු ල් විපාකයක් නි ාෙයි සෙවැනි විශාල නිවා  වල 

සුසෙෝපසභෝගී ජීවිත ලැසෙන්සන්. ඒ ගැන තර්කයක් නැහැ. නමුත් සේ කු ල් විපාකය යටින් සියුේ අකු ල් 

විපාකයක් ක්රියාත්ෙක සවනවා. අර සපට්ටිය තුළ වැසඩන ේසරොයිලර් කුකුළාටත් ඇති තරේ කෑෙ, ජලය, 

සෙසහත් ලැසෙනවා. නමුත් ඒ  තාසග් නිදහ  සිොසවලා. දැන් ඔෙ සද  ඔෙ අවිංකව ෙලන්න. ඔෙට 

සත්සරන්සන් නැතිද ඔෙ සෙොන තරේ සුසෙෝපසභෝගී ජීවිතයක් ගතකළත් ඔසේ නිදහ  සීොසවලා කියලා. 

ඔසේ ආච්චිලා, සීයලා ගතකළ නිදහ  ්සලෝකයට අනුව ඔසේ ජීවිත සිොසවලා සන්ද තිසෙන්සන්? නිදහ  ්

සලෝකය හමුසේ ඔෙ සපට්ටියක් තුළ ජීවත්වන  සතක් වසග් සන්ද? 

ඔෙ උඩුෙහල් තලසේ සිට ජසන්ලය හැර පරි රය සද  ෙලනසකොට ෙට සපසනන්සන් කුකුළා සපට්ටිසේ 

කුඩා කවුළුසවන් හි  එළියට දො සලෝකය සද  ෙලනවා වසගයි. ඔෙට නිදහ ් සලෝකය  ප්ර්ශ කරන්න 
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නේ, නිදහස ේ හු ේ ගන්න නේ ඔෙ  තිඅන්තසේ නුවරඑළියට, ගෙකට, අඩුෙ වශසයන් විසේකීව 

ක්රීඩාිංගණයකටවත් යා යුතුයි. නැවතත් කියමි, ඔෙතුෙන්ලා  ැෙෑෙ   ර පින්කළ පිරි ක්ෙය. ඒ පින 

නි ාෙය ඔෙට  ශර්ීක භාවය. එසහත් සපර ආත්ෙවල ඔෙ, තෙන් යටසත් සිටි ස ේවකයන්සග් නිදහ  

සීොකර තො වැඩි ප්රතිලාභ අත්කරගැනීෙට යැෙ නි ා සෙෙ අකු ලය ඔෙ සිදුසකොට ඇත. එෙනි ා සේ 

ජීවිතසේදී ඔෙ යටසත්, ඔෙසගන් යෑසපන පිරි ් වලට  ාධාරණව  ලකන්න. ඔෙ හේෙකරන මිල මුදල් 

වලින් සනොෙසුරුව දාන, ොන, පිිංකේ කරනවා වසග්ෙ සනොසපසනන පැත්ත ගැනත් අවධානය 

ඇතිකරගන්න. එස ේ සනොවුණසහොත් ඔෙ කරනා පිිංකේ නි ා ෙතු   ර සකෝටිගණන් වටිනා නිවා  භාග්යය 

ලැබුණද, එය අර රාක්ක සපට්ටිසේ ේසරොයිලර් කුකුළාසග් ජීවිතය වසග් සීොසවලානේ එය අවා නාවකි. 

සේ සලෝකය යමින් පවතින්සන් යායුතු ගෙනකි. සලෝකය කවදත් ගිසේ මුළාව සද ටය. අපි කිසිවකුට 

 ටන්සකොට සලෝකය නිවැරැදි කළ සනොහැක. නිවැරැදිකිරීෙට  ථ්ිරවූ , නිත්යවූ සදයක් සලෝකය තුළ 

සනොෙැත,  ්ථිර සනොවන සදයක් යසෙක් සකස ේ සවන ් කරන්නද, එය  ව්භාවසයන්ෙ සවන ්සවමින් 

පවතී. ඝනභාවයත්, දියර  ්වභාවයත්, උණුසුේ  ්වභාවයත්, වායු  ව්භාවයත් පදෙට මුසුව හතසරන් එකකට 

සිඳුවා නිර්ොණය වූ සලෝකයක්, රූපයක් සලෝකය සල  අල්වාදීෙ අවිද්යාසේ  ්වභාවයයි. 

මිනි ා සේ හති දොසගන, බුල්සඩෝ ර් දොසගන චිකන් ගුන්යා,  ත්ව කුර සරෝගය යෑයි කියමින්  තුන් 

ලක්ෂ ගණනින් ෙරා දෙන්සන්ද ෙ ,් බිත්තර, කිරි, සචොකලට්, විනාශ කරන්සන්ද රූපය ජාති, ජරා, ේයාධි, 

ෙරණවලට ලක්වීෙ මිනි ාට සවන ්කළ සනොහැකි නි ාය. එය  ්වභාවසයන් පීඩා විඳිය යුතුය. ඔය  තුන් 

ලක්ෂ ගණනින් විනාශකරන මිනිසුන් අතින් සිදුවන අකු ල කර්ෙයන් ඊළඟ ජීවිතසේදී සගවීෙට පරි ර 

සලෝකය තුළ නිර්ොණය විය යුතුය. ෙරණ බිසයන්, වවරසයන්, ක්සරෝධසයන් මියයන  තුන්ද, එෙ 

අකු ල් නි ා නැවත කර්ෙ සගවීෙට අවශ්ය සල  සලෝකය නිර්ොණය විය යුතුය. නිර්ොපකයා අවිද්යාවයි. 

අවිද්යාව ඌරාසග් ෙ  ්ඌරාසග් පිසට් තො කපනවා ස ේය. සහේතුඵල ධර්ෙයන්ට අනුව ෙැසරන්නටද, 

ෙරන්නටද ඔහුසග් කර්ෙ විපාකයන් විඳීෙට අවශය් ොරාන්තික සරෝග, ොරාන්තික යුද්ධ නිර්ොණය කරයි. 

සේ ොරාන්තික යුද්ධ, ොරාන්තික සරෝග නිර්ොණය කරන්සන්ද අවිද්යා හගත සිත විසින්ෙය. ොරාන්තික 

යුද්ධ, ොරාන්තික සරෝග යනු අහේෙයන් සනොසේ. සද්ව සකෝපයන් සනොසේ. සහේතුඵල ධර්ෙයන්ය. සේවා 

සලෝකය අවිද්යාසවන් දියුණුවන්න දියුණුවන්න,  ත්වයා රැ ක්රන්නාවූ අකු ල් විපාකදීෙට  ක ්වන්නා 

වූ සලෝකධර්ෙතාවයන්ය. එහිදී යුද්ධයක් යනු, ොරාන්තික සරෝග යනු අතීතසේ ඔෙ කළ කර්ෙවිපාකයන්සග් 

කැඩපතක්ෙය. ඔෙ ඒ කැඩපත සද  අවිද්යාසවන් සතොරව ෙැලුසවොත් ඔෙ දකින්සන් සපර ආත්ෙභවවල ඔෙ 

කළ අකු ල්වල  ව්භාවයන්ය. දැන් ඔෙට වැටසහනවාද සලෝකය සේ වන විට ගෙන් කරන්සන් සෙොන 

දිශාවටද කියලා. ඔෙ විසින් ඇතිකළ සහේතූන්ට විපාකයන්  ක ්වීෙට සුදුසු  ්වභාවය සද ට, පරි රයක් 

සද ට. 

 ෑෙ  ත්වසයක් තුළින්ෙ රැ ස්වන්සන් තනණහාධික චිත්ත පරේපරාවක් නේ තරගකාරීත්වය, 

අයිතිකරගැනීෙ නෙැති අවිද්යාසේ ශේදසකෝෂය නේ එෙද සේ සනොදැනුවත්වෙ ඇදී යන්සන් ේසරොයිලර් 

කුකුළකුසග් තත්ත්වයට පත්කරන දිශාවටෙය. ඒ තරෙටෙ මිනි ා ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලට සේගසයන් 

ලක්සවනවාය, සගොදුරුසවනවාය. තාප්ප, සග්ට්ටු දැමූ කූඩුවලට සකොටුසවනවාය. සරෝග බිය, ෙරණ බිය, ජල 

බිය, යුද බිය වැඩිසවනවාය. උපතත් ෙරණයත් අතර කාලපරතරය සකටිසවනවාය. නැවත ඉපදීෙ, ෙරණය 

සේගවත් වනවාය. සේ සේගය කියන්සන් දුකයි. සහේතුව ඔෙ අවිද්යාසවන් සතත්කළ සිත ඔෙව අකු ලසේ 

සයදවීෙයි. ඵලය ඉපැදීෙ, ෙරණය සේගවත්වී දුක පසුප  තරගකාරීව හඹායැඹයි. සේ  ව්භාවය ඔෙෙ 

නිර්ොණය කරගත් සදයක්. 

සේ  ව්භාවයන් ගැන හිතලා ඔෙ බිය ඇතිකරගන්න. ඇයි සෙසහෙ සවන්සන්? ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ 

තිසෙන්සන් විඳවන්නටද, අවසෙෝධ කරන්නටද? 
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සේ බුද්සධෝපත්ති කාලයක, ඔෙ සේ උතුේ ෙනුෂ්යත්වයක් ලැෙ උපත ලැබුසේ නැවත  තර අපාසේ 

වැසටන්නද? ඔසේ අේෙට, තාත්තාට, ඔසේ බිරිඳට, දරුවාට ඔෙව සේරන්න ෙැහැ සේ ෙහා දුසකන්. 

ඒ නි ා ඔෙ දක්ෂසවන්න. සියල්ලෙ, සියල්ලන්වෙ සපෝෂණය කරන ගෙන් ඔෙ කරන ේයාපාරය, විවාහ 

ජීවිතය, සදොපියන් සපෝෂණය කරන ගෙන් එෙ ෙැඳීේවලට ොධාවක් සනොවන සල  සේ දුසකන් 

ගැලසවන්න. ඔෙ පැවිදිසවන්නෙ අවශ්ය නැහැ. ඔෙ කය ෙහණ සනොකරාට කෙක් නැහැ. සිත ෙහණ 

කරගන්න. පැවිදි කරගන්න. එස ේ සනොවුණසහොත් ඔෙත්, ඔෙසග් යෑයි අල්ලාගත් සියල්සලෝෙත්  තර 

අපායට, දුකට වැසට්වී. ේසරොයිලර් සකසනක් සේවි. ෙහා ගෙනක්, ෙහා දුකක්, ෙහා විනාශයක් වළක්

වාගැනීෙට ඔෙ කළ යුත්සත් විසිරුණු,  ලිත වුණු ඔෙ සිසත්  ව්භාවය සෙොසහෝෙ නිවි ැනසිල්සල් 

අවසෙෝධකරගැනීෙයි. කලෙලසවන්න, ඉක්ෙන්සවන්න, යෙක් අල්ලාගන්න උත් ාහගන්න එපා. 

අල්ලාගත් සද්වල් අනිත්ය දකිමින් පරිහරණය කරන්න. ඔෙ බිරිඳ  ෙඟ නිදන  යනසේ සිටියදීත් ජීවිතය 

විඳින්න. එසහත් ඒ විඳීෙ අනිත්යෙව දකින්න. නැවත නැවතත්, නැවත නැවතත්, නැවත නැවතත් එකෙ සද් 

සිදුසවන්සන් ඊසේ දවස ේ සිදුවූසදය අනිත්ය නි ා ෙවද දකින්න. සෙෙ  ටහන තැබුසේ පැවිදි උතුෙන්  ඳහා 

සනොව ගිහි පිිංවතුන්  ඳහාය. ඒ නි ා ඔෙ ගිහි ජීවිතසේ ෙැඳීේ  ෙඟ ජීවත්සවමින්, දුවා දරුවන්, ේයාපාර, 

රැකී රක්ෂා නඩත්තු කරමින් නිරතුරුව සතරුවන් සකසරහි ශර්ද්ධාවත්, ආර්යකාන්ත ශීලයක් සල  ශීලය 

ආරක්ෂා කිරීෙත්, ඒ කියන්සන් තො අතින් සනොදැනුවත්ව සහෝ සිල්පදයක් කැඩුණසහොත් ඒ වහාෙ එෙ 

වැරැද්ද නිවැරදි කරගැනීෙ. ඒ ආකාරසයන් අවිංකව ශීලයක් ආරක්ෂා කිරීෙත්, ඔෙ ඇසුරුකරන, ඔෙට අයිති 

 ෑෙ සදයක්ෙ අනිත්ය වශසයන් දකිමින්, ෙසග් ආච්චි, සීයා, අේො, තාත්තා රැ ්කරපු, හේෙකරපු හැෙ 

සදයක්ෙ තියලයි ෙැරුසණ්. කිසිවක් අරසගන ගිසේ නැහැ. ඒ වසග්ේ සේ කිසිවක් ෙට අයිති නැහැ. ෙෙ සේ 

සියල්ල දාලෙයි මියයන්සන්. සේ වසග් ජීවිතසේ අනිත්යය දකින්න. අතීතසේ මියගිය ඔසේ පරේපරාසේ 

වැඩිහිටියන්  ෙඟ ඔසේ ජීවිතය  ිං න්දනය කරන්න. සෙෙ  ටහසන් තිසෙන ේසරොයිලර් කුකුළා, ඌරා, 

එළුවා, හරකා ගැන නිතර සෙසනහි කරන්න. ඔෙ එවැනි  සතක් වුසවොත් ඔෙ විඳින දුක සෙසනහි කරන්න. 

අතීත  ිං ාරසේ ඔෙ එවැනි  තුන්වී හි  ්ගැසුේකෑ  ව්භාවය, සේදනාව, ෙරණබිය ෙනසින් දකින්න. සේ 

විදිහට ො  3 ක් ඔෙ ඔසේ සිත පුරුදු පුහුණු කරන්න. ඔසේ ජීවිතය  ිංකීර්ණෙසවන් මිසද්වි. ඔෙට දැසන්වි 

ජීවිතසේ අවසෙෝධ කරගැනීෙ පිණි  සගොඩක් සද්වල් සනොෙැතිෙව. ජීවිතය ෙහා සගොඩක් සල  දැනුණද 

ඔෙට අවසෙෝධ කරගැනීෙට ඇත්සත් එකක් පෙණක් ෙව ඔෙට දැසන්වි. සිත සේවා, කය සේවා ඒ අනිත්යය 

පෙණක්ෙයි. සේ අවසෙොධය, සලෝකසේ අවසෙෝධය ලැබීෙට ඇති දුෂ්කරෙ  ්වභාවය වුවද, ඔෙ තුළ සහේතු 

 හිතව සලෝකය දුකය යන දැක්ෙ ඇතිකරගතසහොත්, ඔෙට සේ දුක අවසෙෝධ කරගැනීෙ දුෂ්කර කාර්යයක් 

සනොවනු ඇත. ඔෙත් සේ ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදී ඔය ආකාරසයන් ගිහි ජීවිත ගතකරමින්, කේ  ැප අත්විඳිමින්, 

 තර අපාසයන් මිදී නැවත ේසරොයිලර් කුකුසළක්, ෙ ට ෙරණ  සතක් වීසේ සේදනාත්ෙක අනතුසරන් 

ගැලසවන්න.  තර අපාසයන් මිසදන්න. 

ඉහත  ටහන භික්ෂුව සහේතුඵල අනුව දකිමින්  ටහන් කළා පෙණි. එෙැවින් වඩාත් වටින්සන් සදො ් පසරො ් 

ස වීෙ සනොව, එවැනි  ව්භාවයක් සලෝකසේ තිසේය යන්න හඳුනාගනිමින් අවසෙෝධය ලැබීෙය. ෙන්ද සෙහි 

 ඳහන් සපට්ටිසේ ජීවත්වන, ේසරොයිලර්  සතක් අතිවිඳින නිදහස ේ  ්වභාවයත්, වර්තොන සුසෙෝපසභෝගී 

නිවා   ිංකල්පයන් නි ා මිනි ා අත්විඳින නිදහස ේ  ව්භාවයත් එකට  ිං න්දනය කිරීෙ සකනකුට 

ප්රශ්නයක් වීෙට පුළුවන. ඔෙ සකසල ්වලින් සගොසරෝසු වූ සිතකින් සනොව, නිසකසල ්, සකසල ් වලින් 

තුනීවූ සිතකින්, සියුේව සේ කරුණ දකින්න උත් ාහ ගන්න. සපර ෙහා කු ල් සිදුකරගත්තත්, තෙන් තුළින් 

සිදුවූ සියුේ අකු ල් විපාකයක්ෙයි සෙයට සහේතුව විය යුතුව තිසෙන්සන්. 

 ෙහර පිිංවත් පිරි  ලක්ෂ ගණන් වියදේ කරමින්, ෙහා දාන පිිංකේ, ශීල පිිංකේ කරනවා. නමුත් ඒ අය තෙ 

ස ේවකයන්ට, අඩුවැටුප්, නිදහ  සීොකිරීේ කරනවා. සේ සහේතුසවන් ඒ අය පිිංකේ කිරීසේ ආනි ිංශය නි ා 

 ශර්ීක ජීවිතත්, අනුන්සග් නිදහ  සීොකිරීේ පාපයට තොටද ෙතු   ර, සීොවන් තුළට සකොටුවූ ජීවිත 
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සගවන්න සිදුවීෙ සෙහි කර්ෙ විපාකයක් සවන්න පුළුවන්. භික්ෂුව සෙහි කරන  ටහන සියයට සියයක් 

නිවැරැදි සනොවන්නට පුළුවන්. එසහත් ඔෙ එය සියයට සියයක්ෙ වැරැදි යෑයි වටහාගතසහොත් එය ඔසේ 

අවා නාවක් වනු ඇත. 

හැකිතරේ දානොන පිිංකේ කරනවා වසග්ෙ ඔසේ ස ේවකයන්ටද  ්වාමියකු සල  ඔෙ නිරතුරුවෙ අවිංක 

සවන්න. ඔෙ ලෙන  තුටින් යේ ප්රොණයක් සහෝ ඔසේ ස ේවකයාද ලෙනවා දකින ඔෙ අවිංකව කැෙැති 

සවන්න. ඔසේ දක්ෂභාවසයන් ඔෙසග් ස ේවකයාවද ඔෙ යහපසත් සයොදවන්න. වවරය, ක්සරෝධය, 

සූරාකෑෙ වැනි  ව්භාවයන්සගන් තුනීවූ සිත කු ල් වැඩීෙට  ශර්ීක සපොසළොවක් ෙව නිතරෙ සිතන්න. 

වැසඩන කු ල් නිරතුරුවෙ නිවීෙ උසද ා උත්තෙ පාරමීධර්ෙයක් සේවායි දකිමින් නිවීසේ ෙඟෙ ශක්තිෙත් 

කිරීෙට උත් හවත් සවන්න. ේයාපාරික ඔසේ ශේදසකෝෂසේ ලාභය යන වචනය සවනුවට සෙදාදීෙ, නිවීෙ 

යන වචන ඔෙ භාවිතයට ගන්න. එය ඔෙ  ිං ාරයක් පුරාවට සනොලැබූ වර්තොන ජීවිතසේ ලැබූ සලොකුෙ 

ලාභය වනු ඇත. එෙ ලාභය ඔෙට නැවත ජාති, ජරා, ෙරණ, ේයාධිවලින් ඔෙට කළ අලාභය අව න් කරනු 

ඇත.  
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07. සයුරු සැසපහි සේ සේ සා සදෝසා 
 

 තර අපාය කියන වචනය ඇස නවිට, එහි තත්ත්වය විඳින දුක අ න විෂ ෙනුෂ්යයා තුළ හටහන්සන් බියක්

, තැතිගැනීෙක්. සේ තැතිගැනීෙ, බිය නි ාෙ  ෙහරු  තර අපාය කියන වචනය තෙ ෙතක සකෝෂසයන් 

අයින් කර දෙනවා. එය තහනේ වචනයක් හැටියට. ඇ  ්වලට සපනි සපනී තිරි න් සලෝකසේ  ත්වසයෝ දුක් 

විඳිනවා දකිනසකොටත්, ෙනුෂ්යසයෝ සිතනවා, අපි තිරි න් සලෝකසේ උපත සනොලෙනවා කියලා. 

ෙනුෂ්යයාට එසහෙ හිතන්න පුරුදු කළහෙ සේ සිත නැෙැති පාප මිත්රයාට, මිත්රද්සරෝහියට හරිෙ සල්සියි 

ඔෙව, තිරි න් සලෝකසේ උපතට අවශය් සහේතූන් ඔෙ තුළින්  ක  ්කරන්න. තිරි න් සලෝකසේ නි රු 

උපතකට අවශ්ය ගැලසපන, අකු ල් වලින්  රු ජීවිතයක් සෙසලොවදී ඔෙට ලොසදන්න.  තර අපාසයන් 

අසප් ඇ ට සපසනන සලෝකය තෙයි තිරි න් සලෝකය.  තර අපායට අයත් ප්සර්ත, අසුර  හ නිරය දැකීෙට 

සනොහැකි වුවත් ඔෙට නිරය ගැන, ප්සර්ත සලෝකය ගැන දැනීෙක් තිසෙනවා. එසහත් ඔෙට සේ ප්රකාශ 

කරන්නට යන්සන් එතරේ  ඳහනක් සනොවන  තර අපායට අයත් අසුර සලෝකය ගැනයි. 

ඒ අසුර සලෝකයට අසප් අවධානය අඩුයි. එසහත් ප්සර්ත සලෝකයට  ාසප්ක්ෂව අසුර සලෝකය 

විශාලත්වසයන් වැඩි විය යුතුය. සලෝකසේ භූමි ප්රොණසයන් හතසරන් තුනක් ව ාසගන පැතිර තිසෙන 

ෙහා  ාගරය ආශර්ිතව තෙයි අසුර සලෝකය  ථ්ානගතසවලා තිසෙන්සන්. සේ ෙහා  ාගරය තෙයි 

අසුරයන්සග් නිජබිෙ.  ත්වසයක් සේ අසුර සලෝකසේ උපතක් ලෙන්සන් ඇයි? ෙහා  ාගරයට තිසෙන 

කැෙැත්ත, ඡන්ද රාගය, උපාදානය නි ා ෙරණසයන් ෙතු අසුර සලෝකසේ උපත ලො ෙහා  ාගරයට 

ෙැ ගන්නවා. 

ඔෙ දන්නවා, ශ්රී ලිංකාසේ මුහුදුකරය කියලා රට වසට් ප්රසද්ශය හඳුන්වනවා. සලෝකසේ අනිකුත් රටවල 

මුහුදු ආශ්රිත ප්රසද්ශ ඔෙ මීට ගලපාගන්න. සෙන්න සේ සලෝකසේ මුහුදු ආශර්ිතව සවස න ජනයා මුහුද 

තෙන්සග් ජීවිතය කරසගනයි ජීවත් වන්සන්. ඒ අය නිවසින් එළියට ෙැ  ්ත්, ජසන්ලසයන් එළිය ෙැලුවත් 

ඔවුන් දකින්සන්, සපසනන්සන් මුහුදයි. මුහුසද් සඝෝශාව, සුළඟ, මුහුදු රල සේ අය වැසිකිළියට යන්සනත් 

මුහුදට, ස ල්ලේ කරන්සන්, විසනෝද සවන්සන් මුහුදු සවරසළේ. නැතිනේ ෙහ මුහුසද්. ඒ අයසග් ජීවිතයෙ ෙහ 

මුහුදයි. සේ මුහුද ආශර්ිත මිනි ස්ු යෑසපන්සන් ධීවර කර්ොන්තසයන්. අසප් රසට් පෙණක් සනොසේ මුළු 

සලෝකසේෙ  ෙහරු උසද් ඉඳන් රාත්රි වනතුරු, බිලී පිති දොසගන ොළු අල්ලනවා. තවත්  ෙහරු ජීවිතය 

ගැනත් සනොසිතා මුහුද ෙසග් කරසගන, ෙසග් ආත්ෙය කරසගන කුඩා සතප්පෙකින් ෙහ මුහුසද් ොළු දැල් 

එලනවා. තවත්  ෙහරු  ව  තෙ සෙෝට්ටු වලින් මුහුදු ගියහෙ ආපසු සගොඩබිෙට පැමිසණන්සන් පසුදා 

අලුයෙ. තවත්  ෙහරු ෙහුදින ධීවර යාත්රා වලින් මුහුදු ගියහෙ ආපසු පැමිසණන්සන්  ති, ො  

ගණනාවකින්. තවත්  ෙහරු නැේ වලින් මුහුදු ගිහින් ෙසුන් අල්ලා ටින් වලට අසුරා තවත් ො  ගණනක 

ගෙනක සයසදනවා. ඒ තෙයි පුළුල්ෙ තාක්ෂණය. 

සේ හැෙ ධීවර කාර්මික ෙහත්ෙසයක්ෙ ෙහ මුහුද උපාදානය කරගත් අයයි. සේ අයසග් ජීවිතයත් ෙහ මුහුදයි. 

බිරිඳත් දරුවනුත් ෙහ මුහුදයි.  තුටත් ෙලාසපොසරොත්තුවත් ෙහ මුහුදයි.  ාගරය ඔවුන්සග් ආත්ෙයයි. සේ 

ආත්ෙය තුළින් තෙන්ට  ැප ලැසේයෑයි ඔවුන් ෙලාසපොසරොත්තු සවනවා. සේ ආකාරසයන් ඔවුන් ෙහා 

 ාගරය උපාදාන කරසගන සගොඩබිෙට රැසගන පැමිසණන්සන් ප්රාණඝාතසේ අ ්වැන්නයි. ප්රාණඝාතසේ 

අ ව්ැන්න යනු ඔවුන් සගොඩබිෙට සගසනන ෙරා දැමූ ෙසුන් සටොන් ගණනයි. කුඩා ෙසුන් පෙණක් සනොසේ. 

කැ ්ෙෑවුන්, විශාල සෙෝරුන්, තල්ෙසුන්, මුහුදු කූඩැල්ලන්, සපොකිරි ් න්… සේවා තෙයි මුහුද උපාදානය 

කරගත් මිනිසුන්සග් ප්රාණඝාතසේ අ ්වැන්න. 

සලෝකසේ තවත් පිරි ක් සිටිනවා, ඒ අය ෙහා  ාගරය උපාදානය කරගන්සන් සවනත්  ිංඥාවකින්. ඒ අය 

විසනෝදය උසද ා,  තුට උසද ා, විසේකය උසද ා, ක්රීඩාව උසද ා, අධ්යාපනය උසද ා ෙහා  ාගරය 
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උපාදානය කරගන්නවා. අපි සේ අයට කියනවා සද ්, විසද ්  ිංචාරකයන් කියලා. සුන්දර මුහුදු සවරළ 

තිසෙන රටවල ඉතාෙත් දියුණු ආකාරසයන් පැතිරුණු ේයාපාරයක් සේක.  ිංචාරයකයන්  ැතපුේ ද  දහ  ්

ගණනක් දුර කතර සගවාසගන රට රටවල  ිංචාරයට යනවා. ොලදිවයින කියන රටට ව රකට ලක්ෂ 

ගණනක  ිංචාරකයන් පිරි ක් පැමිසණනවා. කුෙකටද? ෙහා  ාගරය උපාදානය කරගන්න. අසප් රටත් 

එසහෙෙයි. සලෝකසේ සකොසහ පිහිටියත්  ිංචරක සහෝටලයක ෙහා  ාගරයට මුහුණදාපු කාෙර සගොඩබිෙට 

මුහුණදාපු කාෙර වලට වඩා මිසලන් අධිකයි. සෙය  ිංචාරකයන් මුහුද උපාදානය කරපු නි ා ඇතිවූවක්. සේ 

අය මුහුසද් නාමින්, කිමිසදමින්, ඔරු සෙෝට්ටු පදිමින්, සනොසයකුත් ජල ක්රීඩා කරමින් ෙහා  ාගරය තුළ 

 තුට ස ොයනවා. සවරසළේ ෙහා අවුකාශ්ඨකසේ හිරු එළිය තපිනවා. මුහුද ඒ අයසග් ජීවිතසේ සකොට ක් 

වසග්. ලුණු වතුර, ලවන  ව්භාවය ඒ අය  ්පර්ශ කරන්සන් දැඩි කැෙැත්තකින්. තන්හාවකින්. අසප් රසට් 

සුන්දර  ිංචාරක මුහුදු තීරසේදී සේ  ්වභාවය ඔෙට දකින්න පුළුවන්. ඒ අයසග් ජීවිතයෙ ෙහ මුහුදයි. ඒ 

අයසග් ආහාරය ෙහ මුහුදයි. ඒ අයසග් ඇ  ඉල්ලන්සන් මුහුසද් සුන්දරත්වයයි. කන ඉල්ලන්සන් රළ 

සපරසළන සඝෝෂාවයි. නා ය ඉල්ලන්සන් පිලී ගඳයි. දිව ඉල්ලන්සන් මුහුදු ආහාරයන්සග් ර යයි. ශරීරය 

ඉල්ලන්සන් මුහුදු ජලසේ ලවන  ව්භාවයයි. ෙන  ඉල්ලන්සන් ඉහත සියල්ල තව ෙදි, තව ෙදි කියන 

ඉල්ලීෙයි. කය නැෙැති ගුහාසේ  ැඟවී සිටින සිත නැෙැති ඔෙසග් පාප මිත්රයා ඔෙව සේ මුළා කරන්සන් 

මුහුද ෙසග් ආත්ෙයයි.  ැපයයි. සලෝකයයි කියාය. 

තව පිරි ක් සලෝකසේ සිටිනවා. ඒ අය ෙහ මුහුසද් විශාල ෙඟී  හ භාණ්ඩ ප්රවාහන නැේවල ස ේවකයන් 

 හ  ිංචරකයන්. නැේ වලට  ිංඥා ලොසදන ප්රදීපාගාර ස ේවකයන්. තවත් ෙටහිර රටවල පිරි ක් සිටිනවා 

ඔවුන් සිය රැකියාසවන් විශ්රාෙ ලෙන විට හිමිවන සියලු දීෙනා එකතුකර කුඩා රුවල් නැවක් මිලටසගන 

රටින් රටට සතොටින් සතොටට යාත්රා කරමින් ජීවිතසේ ඉතිරි කාලය සගවා දෙනවා. සේ සියලු ආකාර වල 

අය සගොඩබිෙකට පය සනොතො එක දිගට ො  ගණන් යාත්රාකිරීෙ තුළයි ජීවත්වන්සන්. ඔවුන් විසනෝද 

සවනවා,  තුටු සවනවා. සහොඳට කනවා, සහොඳට සෙොනවා, තො සිටින්සන් ෙහා  ාගරය ෙැද සිර කුටියකයි 

කියලා ඒ අයට සත්සරන්සන් නැහැ. ෙහ මුහුද සකසරහි තිසෙන තන්හාසේ  ව්භාවය නි ා සේ සිර කුටිය ඒ 

අය දකින්සන් සිහින ොලිගාවක් හැටියට. අපි හරියටෙ සනොදන්නා නමුත් අහලා තිසෙන විදිහට සේ අය නැව 

ගිලුනත් ෙෑන් චූන් ගහනවලු  ැපයි,  ැපයි කියලා. ෙහා  ාගරසේ ෙැරුණත්  ැපයි කියන  ිංඥාසවන්. සේ 

අයසග් ජීවිතය කියන්සන් ෙත්වීෙ, ඉන්ද්රියන් පිනවීෙ පෙණෙයි. සේ අය මුහුද ෙසග් කරසගන, මුහුද 

ආත්ෙය කරසගන, ඒ ආත්ෙය තුළ  ැප ඇතැයි ස ොයනවා. 

සලෝකසේ තවත් පිරි ක් සිටිනවා. ඒ අය තෙයි කිමිදුේකරුවන්. ගසේශකයන්. ඒ අයත් මුහුද තුළ  ැප 

ස ොයනවා.  ේපත් ස ොයනවා. ඔක්සිජන් ටැිංකියක් කසර් එල්ලාසගන එහි ෙර දරාසගන, ගැඹුරු බියකරු 

මුහුසද් කිමිසදමින්, ඒවා  ැප හැටියට දකිමින් මුහුසද්  ැඟවුණු අසිරිය, ධනය, සනොසපසනන සලෝකය 

ස ොයනවා. සේ අයට මුහුසද් ලවන  ්වභාවය, මුහුදු ගැඹුසර් භියකරු  ව්භාවය සෙොසහොෙ සුළු සදයක්. 

සෙොකද ෙහ මුහුද සකසරහි තෙන්නා වූ උපාදානය ඊට වඩා ෙලවත් නි ා. සේ පිරි ත් මුහුද ආත්ෙය සකොට 

දකිමින් එහි  ැප ස ොයන පිරි ක්ෙයි. ෙහා මුහුද ආශර්ිතව සවස න සකෝටි ප්රසකෝටි ගණනක් ෙත් ය්යන්, 

කැ ්ෙෑවන්, ලිහිණියන් වැනි පක්ෂීන්… සේ අයත් මුහුද උපාදනය කරගත් පිරි ක්ෙයි. සේ අය තෙ 

පිංස්ච්න්ද්රය පිනවන්සන් ෙහා මුහුසදන් ලොගන්නා ආහාරසයන්. ඒ අයසග් ජීවිතය ෙහ මුහුදයි. සේ  ෑෙ 

 තකුෙ ෙහ මුහුද තුළ  ැප ස ොයනවා. ෙහ මුහුද ෙසග්ය කියලා දකිනවා. ෙහ මුහුද ෙසග් ආත්ෙය හැටියට 

දකිනවා. 

ඉහත  ටහන් කරපු ආකාරසයන් ධීවර කර්ොන්තය නි ා අධ්යාපනික, ගසේෂණාත්ෙක  හ ජීවත්වීෙ 

උසද ා මුහුද උපාදනය කරගත් ෙනුෂ්යන් වසග්ෙ තිරි න්  තුනුත් ගණනින් ෙහා විශාල  ිංඛ්යාවක්. 

සෙන්න සේ මුහුද උපාදානය කරගත්, මුහුද ෙසග් කරගත්, මුහුද තුළ  ැප ස ොයන ඉහත  ත්වයන් කවදා 

හරි දව ක ෙැසරන සෙොසහොසත්, තො ජීවත් වන කාලසේදී තන්හාසවන් ෙැඳී සිටි ෙහා  ාගරය සකසරහි 
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කැෙැත්තක්, උපාදානයක්, ඡන්දරාගයක්, ෙතුවුණා නේ ඔහු අසුර සලෝකසේ ඉපදීෙට ඇති ඉඩ ඉතාෙත් 

වැඩියි. සේ වසග්  ාගරය උපාදානය කර ජීවත්සවලා අසුර සලෝකයට ෙැ ගත්තට ප ්ස ේ එෙ අසුරයන්ට 

පුළුවන් ෙහා  ාගරය ෙසග් කරසගන ජීවත්සවන්න.  ාගරය කළඹන්න, පිහිනන්න, කිමිසදන්න. ඒ ඔහු 

අසප්ක්ෂා කළ කැෙැත්ත අල්ලාගැනීෙ නි ා ඒ අසුරයන් අසුර ජීවිතය දුකක් සකොට දකින්සන් නැහැ. සෙොකද 

එයා සපර ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදීත් මුහුද, ජලය, එහි ලවන  ව්භාවය, හිරු රශ්මිය, මුහුදු සුළඟ, බියකරු ෙව 

දුකක් හැටියට දැක්සක් නැහැ. උතුේ ෙනුෂ්ය ජීවිතයක් ලැබී තිසෙද්දිත් ඉහත කරුණු  ැපක් කර ගත්ත 

සකනා අසුර සලෝකය කියන  තර අපායට වැටුණහෙ එෙ  ්වභාවය දුකක් හැටියට දකියිද? නැහැ. ඔහු ලැබූ 

ෙහා  ැපක් හැටියටයි එය දකින්සන්. 

පුිංචි දරුසවක් තෙන්සග් මුත්රා අසූචි  ෙග ස ල්ලේ කරනවා වසග්, අසුරසයොත් ෙහා  ාගරසේ  ෑෙ දුක්ෙ 

සදෝෙන ් යක්ෙ ෙහා  ැපයක්a සකොටසගන ප්රීතිසවනවා. ෙහා  ාගරසේ ආධිපත්යය පතුරවනවා. ෙහා 

 ාගරසේ අයිතිය, ප්රසද්ශ සවනුසවන් ගැසටනවා.  ටන්කරනවා. ෙනුෂ්යසයෝ සේ මුහුදු ප්රසද්ශය අසප්, 

සවන අයට සෙහි ෙසුන් අල්ලන්න ෙැහැ. සේ සවරළ අසප් සහෝටලසේ. සවන අයට සෙහි එන්න ෙැහැ වැනි 

අසුර  ිංඥාවල ෙැ සගන සිටින නි ා අසුර සලෝකසේදී ඒ සද්වල් වඩා පුළුල්ව සිද්ධසවනවා. 

ඔෙ හිතන්න කිමිදුේකරුවකු යේ ස ේද ෙහ මුහුද තුළ ක්රියා කරන්සන් කියලා. ඔහු දිය ෙතුපිටත් පිහිනනවා. 

දිය යටත් කිමිසදනවා. ගැඹුරු දිසයත් කිමිසදනවා. සෙන්න සේ කිමිදුේකරුවා වසග් අසුරසයොත් ෙහ යුසර් 

කිමිසදමින් පිංචකාෙය විඳිනවා. මුහුද සවනුසවන් තෙ වර්ගය  ෙඟ  ටන් වදිනවා. මුහුසද්  ැප ස ොයනවා. 

එය තෙයි අසුර සලෝකසේ  ්වභාවය. ොළුසවක් යේ ස ේද මුහුද දිය  ැපැයි කියමින් එහි වා ය කරන්සන් 

පිහිනමින්, කිමිසදමින්, හැඩතල ෙවමින්,  තුටු සවමින්…. ොළුවාට එය  ැපයක් වුවද එය තිරි න් 

සලෝකයයි. තව කුඩා ොළු සිය දහ  ් ගනනින් ආහාරයට ගනිමින් තව කර්ෙ රැ ක්රන එකයි. ොළුවා 

කරන්සන් අව ානසේදී කාසග් හරි දැලකට අසුසවලා ජීවිතය පූජාකරනව. අසුරයන් තෘෂ්ණාසවන් ෙහ 

 ාගරය අල්ලාසගන මුහුද සෙදාගැනීෙට අයිතිකරගැනීෙට වවරය, ක්සරෝධය, තණ්හාව වඩමින් 

අව ානසේ විනාශසවලා තව තව දුකින් දුකට වැසටනවා. 

භික්ෂුවක්  ොධිසයන් පසුවනවිට ෙහා  ාගරසේ මුහුදු ජලය ෙත කිමිසදමින්,  තුටු වන  ත්වයන් 

කිහිපසදසනක් දුටුවා. භික්ෂුව සේ අය හඳුනාගනු ලැබුසේ අසුරයන් හැටියටයි. හැෙැයි සේ අසුරයන් 

කිහිපසදනා සෙොසහොෙ සත්ජාන්විත, පිරුණු ෙනුෂ්ය  ව්භාවසේ ශරීරයක්  හිත සෙොසහොෙ ශක්තිෙත් පිරි ක්

. සේ අය තනිකරෙ කිරි පැහැසයන් යුක්තයි. ෙනුෂ්ය හි ට වඩා සලොකු හි ක් ඔවුනට තිබුණා. සේ අසුරයන් 

ඉතා ප්රීතිසයන් ජලසේ කිමිසදමින්, ජලය ෙතුපිටට එමින් විසනෝද වුණා. සේ සියල්සලන් සපසනන්සන් 

භික්ෂුවට දර්ශනය වූ අසුරයන් කිහිපසදනා අසුර නායකයන් ෙවයි. සෙොකද ඒ අය අසුර සලෝකසේ 

ජීවත්වුණත් දුක් විඳින ෙවක් සපනුසණ් නැහැ. ඒ අයසග් සියුේ කසේ පිරුණු  ්වභාවසේ විරුපී ෙවක් 

සපනුසන් නැහැ. 

 ෙහර විට සේ සදය සවන්සන් සෙන්න සේ විදිහට කියලා භික්ෂුව අනුොන කරනවා. ඒත් නිවැරැදිවෙ 

කියන්න නේ දන්සන් නහැ. 

ඔය මුහුදට ආ ා කරන සකෝටිපති ේයාපාරිකයන්,  ිංචාරකයන් ඉන්නවා. සේ අය සගොඩාක්  ොජ ස ේවය, 

දාන ොන වැනි ක්රියාවල සයසදනවා. සේවා තුළින් ඔවුන් තුළ කු ල් වැසඩනවා. නමුත් සේ සකෝටිපතියන් 

ෙැසරන සෙොසහොසත් ඔවුන් තුළ ඇතිවන්සන් ඉහත  ොජ ස ේවා, අනුනට කළ උපකාර පිළිෙඳ ෙතකය 

සනොසවයි.  ාගරය සකසරහි උපාදානයක්. අසන් ෙට නැවත මුහුදු  ැප අහිමිසේය කියා බියක්. ඒ  ැපය 

සකසරහි ආශාවක්. 
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අසනක සේ  ෙහරක් සකෝටිපතියන්,  ිංචාරකයන් මිත්යාදෘෂ්ටිකයන් වීෙ නි ා, පිිං පේ පිළිෙඳ විශ්වා යක් 

සනොෙැති නි ා දානසේ ආනිශිං  පරසලොවදී ලැසෙතැයි විශ්වායක් සනොෙැති නි ා ඒ අයට සේවා ෙතක් 

සවන්සන් නැහැ. ෙතකයට එන්සන් තෙන් කරපු, තෙන් කැෙති වූ සදය පිළිෙඳ අල්ලාගැනීෙක්. සේ සහේතුව 

නි ා සේ අය ෙරණින් ෙතු තෙන් කැෙති වූ ෙහ මුහුසද්ෙ අසුරසයක් සල  උපත ලෙන්න සෙොසහෝ ඉඩක් 

තිසෙනවා. සෙන්න සේ අය අසුර සලෝකයට සලෝකසේදී භික්ෂුවට දර්ශනය වූ පරිදි සත්ජාන්විත 

සපෞරුෂත්වසයන් යුත් අසුර නායකයන්, ප්රාසද්ශීය නායකයන් වශසයන් උපත ලෙනත් ඉඩ තිසෙනවා. 

ඔෙ සෙසහෙ සිතන්න, එක ධීවර මුදලාලි සකසනක් ඉන්නවා ඔහු අදහන්සන් ක්රි ්තියානි ආගෙ. එසහෙ 

නැතිනේ මු ්ලිේ ආගෙ. ඒ ගැන කිසිෙ ගැටලුවක් නැහැ. ඒ එෙ ෙහත්වරුන්සග් නිදහ යි. එවැනි ආගේ භක්

තිකසයක්ට ධීවර කර්ොන්තය ප්රතික්සෂේප කර්ොන්තයක් සවන්සන් නැහැ කියලා භික්ෂුවක් හිතනවා. 

වැරැදි නේ  ොසවන්න ඕසන්. නමුත් බුදු දහෙ පැත්සතන් ධීවර කර්ොන්තය ප්රතික්සෂේප කර්ොන්තයක්. 

අපි සෙසහෙ හිතමු. ඔය ධීවර මුදලාලිට ට්සරොලර් යාත්රා දහයක් තිසෙනවා කියලා. දිනපතා සහොඳින් 

කාලගුණය පවතිනසකොට සේ යාත්රා දියඹට සගො  ්විශාල ොළු අ ව්ැන්නක් සගොඩබිෙට සගසනනවා. සේ 

අ ව්ැන්න තෙයි සෙෞද්ධ ජනතාවත් ආහාරයට ගන්සන්.  ව්ාමීන්වහන්ස ේලාට පූජා කසළොත් වළඳන්සන්. 

ඉහත එක යාත්රාවකින් ොළු දහ  ්ගණන් ෙරලා සගොඩට සගසනන්සන්. එතසකොට දිනකට යාත්රා දහයකින් 

සෙොන තරේ ොළු කන්දරාවක් ෙරා දෙනවාද? එතසකොට සේ මුදලාලිලා ජීවිත කාලය තුළ සෙොන තරේ ොළු 

කන්දරාවක් ෙරා දැමීෙට හවුල් සවනවාද? සේ මුදලාලි උදයට මුහුදුසවරළට ඇවිත්  තුටුසවන්සන් ොළු අ ්

වැන්න දැකලා. ෙලලා. අ ්වැන්න වැඩිසවන්න වැඩිසවන්න මුදලාලිසග්, ස ේවකයන්සග්,  තුට සිනහව 

ෙලාසපොසරොත්තු වැඩිසවනවා.  ෙහරදාට ෙැරුණු ොළුන්සග් කු  තුළ සලෝකයට බිහි සනොවූ නමුත් ජීවී 

පැටවුනුන් සකෝටි ගණනක් ඉන්න පුළුවන්. සෙෙ ොළු පැටවුත් ෙැසරනවා. සෙවැනි පිරි ් ජීවිත කාලයක් 

පුරාවට රැ ්කරගන්නා අකු ල් ප්රොණය ඉලක්කේ වලින් ප්රකාශ කරන්න ෙැහැ. සෙවැනි අකු ල් නි ාත් 

සෙොසහෝෙ දුර්වල, විරූපී අසුරයන් වශසයන් වසග්ෙ මුහුදු පතුසළේ ගල් ප්සර්තයන් වශසයන්ද ඉපැදීසේ 

ප්රවණතාව ඉතාෙත් වැඩිය. මුහුදු පතුසළේ සිටින සේ ගල් ප්සර්තයන් ගලක්, සකොරල් පරයක්, මුහුදු ශාකයක් 

වශසයනුයි සිටිනුසේ. සේ ප්සර්තයන් පහළ සවන්සන් ගල තුළයි, සකොරල් පරය තුළයි. විශාල මුහුදු ශාක 

නිධි තුළයි. සේවා තෙන්සග් නිවා  කරසගන, භවන කරසගන සේ අය ජීවත්සවනවා. තො තන්හාසවන් 

අල්ලාගත් මුහුද මුරකරන්සන්, ෙලාගන්සන් ෙසග්  ිංඥාසවන් අයිතිසේ තොසගන සිටින්සන් සේ නිව  තුළ 

සිටයි. සේ ගල් ප්සර්තයන් දිනකට සදතුන්වරක් හි  ගසලන් ෙතුසකොට මුහුසද් වටපිටාව සහොඳින්, 

තෘෂ්ණාසවන් නිරීක්ෂණය කරනවා. කවුරු හරි ඇවිත්ද, සවනත් සකසනක් අයිති කරසගනද කියලා. මුහුද 

පතුසල් ඇති ධන නිධාන, ගිළුන නැේ, ෙත් ය්  ේපත ෙලලා නැවත එයා ගල්සවනවා. මිනි ්සු සේ ධන 

නිධාන ගන්න එසහෙ නැතිනේ, නිරීක්ෂණය කරන්න මුහුදු පතුළට ගිසයොත්, ඔන්න සේ අය පීඩා කරනවා. 

ෙය කරනවා. සේවාට තෙයි මිනි ස්ු සහොල්ෙන් කියන්සන්. සේ සහේතූන් නි ා වවරය, ක්සරෝධය, තෘෂ්ණාව 

තව තව වැඩි සවනවා. සේ  ත්වයන් තවත් දුසකන් දුකටෙ යනවා. අසුර සලෝකසයන් ප්සර්ත සලෝකයට, 

ප්සර්ත සලෝකසයන් නිරයට වැටී කල්ප ගණන් දුක් විඳිනවා. 

දැන් ඔෙ සිතන්න, ඔෙත් ෙහා  ාගරය ජීවිකාව උසද ා, විසනෝදය උසද ා, අල්ලාගත් තෘෂ්ණාසවන් 

උපාදානය කරගත් අසයක් නේ ෙහා  ාගරසේ ප්රාණඝාත අ ්වැන්න සගොඩබිෙට සගසනන අසයක් නේ, 

 තර අපායට අයත්වන අසුර සලෝකසේ  ව්භාවයත්, අසුර සලෝකසේ ප්රති න්ධියකට අවශ්ය කරන 

සහේතූන් ගැනත් අවධානය සයොමු කරන්න. අසුර සලෝකසේ ප්රති න්ධියක් ලැබුසවොත් ඔෙට කල්ප 

ගණනාවකින් සගොඩ ඒෙට සනොහැකි ෙව දකින්න. ලවන ර යට ඇති අනවශ්ය ආ ාවන්සගන් මිසදන්න. 

බියකරු ෙහ මුහුදට ඇති තෘෂ්ණාසවන් මිසදන්න. එස ේ සනොවුණසහොත් ඔෙෙ, ඔෙ කැෙති වූ පරිදිෙ කල්ප 

ගණනක් ලුණු ර යත්, ලවන ජලයත්, පිලී ගඳත්, ගැඹුරු සනොගැඹුරු  යුරත්, එහි ඇති ධන නිධානත් ඔසේ 

කරසගන ජීවත් සවන්න පුළුවන්. ඔෙට අයිති නැති, ඔෙසග් ව ඟසේ පවත්වාගැනීෙට සනොහැකි සදයක් 

ඔෙට දුක පිණි ෙ සහේතුවන සදයක් අවිද්යාව නි ා ඔසේ කරසගන,  ැපයක් කරසගන දුක් විඳින්න ඔෙට 
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සිදුසේවි. ෙහා  ාගරයට කැෙති වන හැෙ සෙොසහොතකෙ ඔෙ අසුර සලෝකයට යැෙට ෙඟ එළිසපසහළි 

කරගන්නවා වීෙ සනොවැලැක්විය හැකි කරුණකි. ෙහා  ාගරයට ඇති කැෙැත්සතන්, තෘෂ්ණාසවන් මිදී අසුර 

සලෝකයට යන ොර්ගය ඔෙ ව ා දෙන්න. ලැබූ ෙනුශ්ය ජීවිතය  තර අපාසයන් මුදාසගන ඔෙත් සලොේතුරු 

සුවය අත්විඳින්න. 

ෙහා  ාගරසේ ඇති බියකරු ෙව බියකරු ෙවක්ෙ සලසින් දකින්න. ෙහා  ාගරසේ ඇති පාළුව, ස වණක් 

සනොෙැති හිරු රශ්මිය, ලවන  ව්භාවය, පිළිකුලක් ස ේෙ දකින්න. ඒවා ඔසේ කරසනොගන්න. ෙහා  ාගරය 

 ත්වයාට අකු ලසේ අ ්වැන්න පෙණක්ෙ උරුෙසකොට සදන ඒ අකු ල් සහේතුසවන් අසුර සලෝකසේ දුකෙ 

උරුෙ කරසදන ොර  ාගරයක් ෙවට දකින්න ඔෙ දක්ෂසවන්න. ෙහා  ාගරයට ඇති කැෙැත්සතන් මිදී අසුර 

සලෝකසයන් මිසදන්න.  
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08. සරේෙ සලෝකසේ මනාලිය 
 

තරුණියකසග් ජීවිතසේ සුන්දරෙ ෙලාසපොසරොත්තුව සෙොකක්ද කියල ඇසුසවොත් සදවරක් සනොසිතාෙ 

ලැසෙන පිළිතුර තෙයි විවාහය. තරුණියකසග් ෙසනෝරාජ්යය තුළ සහොඳ පවුල් පසුබිෙක්, සහොඳ ෙනාලසයක්

, සලොකු විවාහ උත් වයක්, සපෝරුව චාරිත්ර… සේවාට තිසෙන්සන් සලොකු කැෙැත්තක්. සෙවැනි සුන්දර 

ෙලාසපොසරොත්තු, ජීවිතය  ෙඟ ෙැඳුන ෙලාසපොසරොත්තු, ජීවිතය ජීවත් කරපු ෙලාසපොසරොත්තු… විවාහය 

යනු ජීවිතයයි, ජීවිතය යනු විවාහයයි, විවාහය ෙසග් ආත්ෙයයි කියල තොසගන තිසෙන ෙලාසපොසරොත්තු 

බිඳුන විටදී, සදදරා ගිය විටදී, අහිමිවී ගිය විටදී, තවසකකු විසින් බිඳදැමූවිටදී අහිිං ක යුවතියකසග් සිසත් 

ඇතිසවන පීඩනය සකොසතක්ද? එෙ ෙලාසපොසරොත්තු අහිිං ක යුවතියකසග් සිසත් ඇතිසකොට එය 

විනාශසකොට දැමූ විටදී, සුන්දරෙ සිහිනය ෙරාදැමූ විටදී, ඇය තුළ කුෙන ෙසනෝභාවයන් ඇතිසවයිද? සෙවැනි 

ෙසනෝභාවයන් තුළදී ඇය මිය ගියසහොත්, දිවින ාගතසහොත්, ෙරාදැමුවසහොත්, ඇයට පරසලොවදී කුෙක් 

සවයිද? ඔෙ සිතනවාද ඇය තෙ ආත්ෙය කරගත්ත ෙලාසපොසරොත්තුව ඇයට අතහැරී සිත නිරුද්ධ සවයි 

කියල. ඇය සගොඩනැගූ සිහින ොලිගා, එකතු කළ රන් රිදී ආභරණ, තැන්පත්කරගත් වැටුප් මුදල්, සතෝරාගත් 

ෙඟුල්  ාරි … සේ සියල්ල උසද ා ඒවා අරමුණුසකොටගත් තෘෂ්ණාව, උපාදානය ඇයට අතහැරී සිත නිරුද්ධ 

සවයි කියලා. එය සනොවන සදයක්ෙයි. එසහෙනේ කුෙක්ද සිද්ධසවන්න පුළුවන්. 

භික්ෂුවක්  ොධිය තුළ සිටින විට සෙවැනි දර්ශනයක් දැකගත හැකිවිය. සෙය ප්සර්ත සලෝකසේ 

ප්සර්තියකසග් දර්ශනයක්. හැසිරීසේ රටාවකි. ඇය කර්ෙ විපාක සගවන දර්ශනයකි. තෙන් අල්ලාගත් 

උපාදානසේ ෙලවත් ෙව නි ා ඇය විඳිනා දුසක්  ්භාවයකි. 

සරේතිය වය  අවුරුදු විසි පහක පෙණ තරුණියකි. ඇය  ැරසී සිටිසේ ෙගුල් දව ට ෙනාලියක් පළඳින සුදු 

 ාරියක්  හිත ෙඟුල් ඇඳුෙකිනි. ඇය ඉතාෙත් කළු පැහැති, කිසිඳු ප්ර න්නභාවයක් සනොසපසනන, ගුප්ත 

මුහුණක්  හිත ෙනාලියකි. ෙනාලියක් ස ේ හැඳපැළඳසගන ඇවිද්දත් ඇය ඇවිදින ෙළමිනියක් වසග්ය. 

ෙළමිනියක මුහුසණ්  ව්භාවය ඇයට තිබිණි. ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී තරුණියක් මියගියහෙ ඇයසග් සිරුර සපට්

ටිසේ ෙහා තැන්පත් කරන්සන් ඇයව ෙනාලියක් ස ේ හැඩගන්වාය. එසහත් එෙ සද්හය දින සදකක් පෙණ 

ගතවන විට කළුපැහැ ගැන්සේ. ඉහත ප්සර්ත ෙනාලියසග්  ව්භාවයද එස ේෙය. ඇය ෙනාලියක් ස ේ  ැරසී 

ෙල් සපොකුරක්ද අතැතිව සරේත සලෝකසේ ඇවිදින්නීය. නමුත් සරේතියසග් කය සියුේ  ව්භාවසයන් යුක්ත 

නි ා ඔෙසග් ෙ ් ඇ ට සනොසපසනයි.  ාොධිෙත් සිතට ඇයසග් සියුේ කය දර්ශනය සවයි. භික්ෂුවට ඇය 

දර්ශනය වන සෙොසහොසත් ඇය සිටිසේ ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ෙඟුල් සගදරක  ව්භාවසේ  ථ්ානයකය. 

 ෙහරවිට එය සහෝටලයක උත් ව ශාලාවක් වීෙටද පුළුවන. එසහත් එය ඉහළ  ව්භාවසේ ෙඟුල් 

උත් වයකි. භික්ෂුවට හැඟී ගිසේ සරේතිය තොව කවුරුන් සහෝ විවාහ කරගනී යෑයි විශ්වා සයන්, විවාහයට 

දැඩි කැෙැත්සතන් ඇවිදින ෙවයි. සරේත ෙනාලියට විවාහවීෙට දැඩි වුවෙනාවක් තිසෙන ෙව සපනිණි. ඇය 

ෙඟුල් ශාලාසේ වාඩිවී සිටින අමුත්තන් අතර ඉඳගනිමින් ශාලාසේ ඇවිදිමින් සිටිනවා භික්ෂුවට දර්ශනය විය. 

ඇය හරිෙ අවා නාවන්තියකි. ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී තොගත් විවාහය පිළිෙඳ ෙලාසපොසරොත්තුව සරේත 

සලෝකසේදීද ඇයට අතහැරී සනොෙැත. භික්ෂුවට හඳුනාගැනීෙට ලැබුණ සේ ප්සර්ත ෙනාලිය අර විවාහ 

උත් වයට ඇවිත් සිටි පිරිමින් හා විවාහය ෙලාසපොසරොත්තු වන ෙවයි. සෙය ප්සර්තියසග් උපාදානය පිළිෙඳ 

අහිිං කත්වය කියාපාන දුක්මුසු අව ථ්ාවකි. ප්සර්ත සලෝකසේ සිටියද උපාදානසේ ෙලවත් ෙව නි ා සහෝ 

ඇයසග් කර්ෙ විපාකය නි ා ඇය විවාහයට ෙලාසපොසරොත්තු වන්සන ෙනුෂ්ය පුසතක් වීෙටද පුළුවන. සෙෙ 

කර්ෙ විපාකය ඇයට ලැබුසණ්  ෙහරවිට අනුන්සග් විවාහයක් සක්ලෙක් කියා, සෙොරු කියා, විංචාසකොට 

කඩාකප්පල් කිරීෙ නි ාද විය හැකිය. එස ේත් සනොෙැතිනේ තොසග් විවාහ සිහිනය තවසකක් ෙරාදැමූ නි ාද 

විය හැකිය. සකොටින්ෙ ඇයට සෙ විරූපී  ව්භාවය ලැබුසණ් ෙැසරන සෙොසහොසත්දී සෙන්ෙ ජීවත්ව සිටියදී 

වවරය, ක්සරෝධය, ඊර්ෂ්යාව වැඩීෙ නි ා ෙව නේ  ක්සුදක් ස ේ පැහැදිලිය. තො මියයන සෙොසහොසත් 
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තොසග් විවාහය විනාශ කළ අය සකසරහි වවරය ක්සරෝධය ඇති කරගත් නි ා ඔහු සකසරහි වවරසයන් 

සියදිවි න ාගත් නි ා මියගිය පසු විරූපී ප්සර්තියක් වූවාද විය හැකියි. 

සකස ේ සහෝ ඇය ෙනාලියක් වීසේ සිහිනය දරාසගන ෙඟුල්  ාරියකින් හැට්ටයකින්  ැරසීසගන සුසදෝ සුදු 

ෙල් කලඹක් අතින් සගන ඇය තවෙත් ප්සර්ත සලෝකසේ  රන්නීය. ප්සර්ත සලෝකසේ  රණ සේ ප්සර්ත 

ෙනාලිය  හකරුසවක් ස ොයන්නීsය. ඇය කළු පැහැතිය, උ  අඩි 5′ 5″ පෙණි, ආගෙ මිථය්ාදෘෂ්ඨිකය, 

ජාතිය ප්සර්ත ජාතියයි, කුළය  තර අපායයි. ඔෙ කැෙතිනේ ඇයට  හකරු වීෙට ඇය කළා ස ේෙ අකු ල 

කර්ෙ සිදුසකොට සරේත සලෝකසේදී ඇයව හමුවන්න. ඔෙ ඇයට ෙඟුල්  ාරි, ෙල්කලඹ ස විය යුතු නැත. ෙන්ද 

ඇය ඒවා හැඳපැළඳසගනෙ ක්ෂණික විවාහයක් ෙලාසපොසරොත්තුසවන් ප්සර්ත සලෝකසේ  රන්නීය. ෙනුෂ්ය 

සලෝකසේ සිදු වූවාස ේ සනොව, විශ්වා ය අසග් සකොට  ලකමි. අවිද්යාසවන් අන්ධ, කාෙසයන් ෙරිත ෙනුෂ්ය 

සලෝකසේ ෙනුෂ්යයකු ඉහත සයෝජනාවටද කැෙති වුවසහොත් භික්ෂුව පුදුෙ වන්සන් නැත. පුදුෙ වන්සන් 

සෙයට කිසිවකු කැෙති සනොවුණසහොත්ය. 

දැන් ඔෙට පැහැදිලිද ෙනොලිසයෝ ඉන්සන ෙනුෂ්ය සලෝකසේ විතරක් සනොසේය කියලා? සුදු ෙඟුල්  ාරියක් 

හැට්ටයක් ඇඳසගන සුදු ෙල් කලඹක් අතැතිව ප්සර්ත සලෝකසේ  රණ සේ ෙනාලිය ෙනුෂ්ය අපට කියන්සන් 

සහොඳ පාඩෙක්, දුර්ලභ පාඩෙක්, ඇඟ කිළිසපොලා යන පාඩෙක්. ෙනුෂ්ය දියණියක් ෙගුල් ඇඳුෙ අඳින්සන් 

ජීවිතසේදී එකෙ දව යි. ඒත් සරේත සලෝකසේදී ඇය කල්ප ගණනක් ෙඟුල් ඇඳුෙ ඇඟලාසගනෙ ඇයසග් 

කර්ෙ විපාකය නි ා  හකරුසවක් සනොෙැතිව දුක් විඳිනවා. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ෙනුෂ්ය දුසවක්, පුසතක් 

විවාහයක් හරි සනොගිසයොත් විවාහය ප්රොද වුසණොත් අවුරුදු හැටක් ජීවත්සවලා ෙැරිල යයි. ඒත් සේ ප්සර්ත 

ෙනාලියට තව කල්ප ගණනක් ෙඟුල් ඇඳුෙ දරාසගනෙ ෙනොලසයක් ස ොයා යන්න සිද්ධ සේවි. එයාසග් 

කර්ෙ විපාකය නි ා එයාට කවදාකවත් ෙනොලසයක් ලැසෙන්සන නැහැ. සේ සහේතුසවන් ඇය තුළ තව තව 

වැසඩන්සන් වවරය, ක්සරෝධය, ඊර්ෂ්යාව, රාගය, කාෙය ආදී සද්ය. සේවා දරුණු අකු ල් ධර්ෙයන්ෙයි. 

සෙන්න සේ අකු ල් නි ා ඇය තව තව විරූපීභාවයට පත්සවමින් ගැසටමින් අව ානසේ නිරසේ ගිනිදලු 

ෙතටෙ වැසටනවා. ෙලන්නසකො අනුන් කළ සදයක් නි ා වවර කරලා , ක්සරෝධ කරලා, ඊර්ෂ්යා කරල 

අනුන් නි ා ප්සර්ත සලෝකසේ දුක් විඳිනා දියණිය. අනුන් ෙලාසපොසරොත්තු නැති කළා කියල අනුන් ඔසේ 

සිහින බිඳදැේෙ කියල ඔෙ ඒ අයට වවර කරන්න, ක්සරෝධ කරන්න යන්න එපා. සෙොකද ෙලාසපොසරොත්තු 

ඔෙට අයිති නැති නි ා. ඔෙට අයිති නැති ෙලාසපොසරොත්තුවක්, ඔසේ ව ඟසේ සනොපවතින 

ෙලාසපොසරොත්තුවක් ඔසේ කරසගන ඔෙ ඇයි දුක් විඳින්සන්. ෙලාසපොසරොත්තු තෙයි අපව ජීවත් කරවන්සන්. 

එක ෙලාසපොසරොත්තුවක් බිඳ වැසටනසකොට තව ෙලාසපොසරොත්තුවක් ඇතිසවනවා. ෙලාසපොසරොත්තු තෙයි 

ජීවිතය. අපි ෙලාසපොසරොත්තු ප ්ස ේ දුවනවා, ඒවා අසප් කරසගන. අපිට වැටසහන්සන් නැහැ 

ෙලාසපොසරොත්තුව මිරිඟුවක් කියලා. ෙලාසපොසරොත්තුව කියන මිරිඟුව ප ්ස ේ දුවලා අර සරේත ෙනාලියට 

සවලා තිසෙන අලකලිංචිය ඔෙ දැක්කා සන්ද? 

 ති අන්ත පුවත්පත්වල  ෑෙ භාෂාවකින්ෙ ෙිංගල සයෝජනා කී දාහක් පළසවනවද,  ෑෙ භාෂාවකින්ෙ. මිනි ්

සු වන්දනාසේ ගිහිල්ල, රැකියාවට ගිහිල්ල, දුේරිසේ, ෙ ර්ථසේ සෙොන තරේ ෙැඳීේ ඇතිකරගන්නවද. සේ 

ෙැඳීේ වල සෙොනතරේ විංචා හගත සද්වල්  ැඟවිලා තිසෙනවාද. ප්සරොaඩාවන්, මුළා කිරීේ, සනොෙඟ යෑවීේ 

තිසෙනවාද. තොසග් කැෙැත්ත උසද ා, තොසග්  ැප උසද ා, තොසග් පැවැත්ෙ උසද ා මිනි ා සේ 

සනොෙඟ යෑවීේ කරන්සන් හරිෙ කැෙැත්සතන්. 

සේ ෙසග්ෙ  සහෝදරියක්, සේ ෙසග්ෙ  සහෝදරසයක් කියන හැඟීෙ  ොජයට නැහැ. සේ සහේතුව නි ාෙ 

 ොජය වවරසයන්, සරෝධසයන් පිරිලා. කඳුළින් සතමී ගිය විවාහ  හතිකය ගිනි අවුළුවාසගන එෙ 

ගින්සනන්ෙ තමුන් දැවී යන්සන්, සේ සරෝධය නි ාෙයි. ෙඟුල්  ාරිය ොල්කය ෙතට දො, ෙඟුල්  ාරියෙ 

සගලට සතොණ්ඩුවක් වී මියයන්සන් සේ වවරය, සරෝධය නි ාෙයි. ඔෙ බුද්ධිෙත් වන්න. ඔසේ  තුට 

උසද ා තවසකක් වවරසයන් සරෝධසයන් විනාශ සනොකරන්න. අහිිං කයන්සග් අහිිං කභාවය ඔෙ ඔසේ 
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අවිචාරවත් ෙසේ සගොදුරක් කර සනොගන්න. අහිිං ක ඔෙද සෙවැනි අවිචාරෙත් අසයකුසගන් පීඩාවට 

පත්වුවද, ඔහු නි ා ඔෙ වවර සරෝධය ඇතිකර සනොගන්න. ඔෙ එක දුකක් නි ා දුක් සගොඩක උරුෙක්

කාරසයක්, උරුෙක්කාරියක් සනොවන්න. ඔෙ තවෙ රොද නැහැ. ඔෙට තවෙ සවලාව තිසෙනවා නිවැරැදි 

සවන්න. නිවැරැදි තැනට එන්න. එසහත් අර සරේත සලෝකසේ සරේත ෙනොලියට නේ දැන් රොදයි. ඇයට 

දැන්  රණක් නැහැ. අහිිං කාවිය දුසකන් දුකටෙ යනවා. ඇයට නිවැරැදි සවන්න දැන් කිසිෙ අව ්ථාවක් 

නැහැ. අසන් සේ අහිිං කාවිය මිය යන සෙොසහොසත් සිතට ආපු වවරය ක්සරෝධය අනිත්යයයි කියලා 

දැකගත්තා නේ, සේ සිත ෙසග් සනොසේය කියලා දැකගත්තානේ, එවැනි දැනීෙක් සනොෙැති වූ නි ා ෙැසරන 

සෙොසහොසත් සියලු  ත්වසයෝ සුවපත්සේවා, නිදුක් සේවා, නිසරෝගී සේවා කියලා හිතුවානේ… එස ේත් 

නැතිනේ සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේසග් බුදු ගුණයක් සිහියට නගාගත්තා නේ, බුදු රුව සිහියට 

නගාගත්තා නේ, එස ේත් නැතිනේ ක ාවත් චීවරයක් නගාගත් භික්ෂුවක් ෙතකයට නගාගත්තා නේ 

සදවියසන් ඔය ප්සර්ත දුසකන් ඇය ගැලවිලා හිමිවන්සන් සුගතියක්ෙයි. ෙලන්නසකෝ  තියයි සිහියයි ඇයට 

සනොතිබුණ නි ා, ඇය  ද්ධර්ෙය ශ්රවණය සනොකළ නි ා, බුදු ගුණ සනොවැඩූ නි ා, වෙත්රිය සනොවැඩූ 

නි ා ඇයව  න න්නට ආසේ වවරයයි, සරෝධයයි, කැෙැත්ත පිළිෙඳ උපාදානයයි. යහපත අතහැරුණු 

කල අල්ලාගත්සත් අයහපතෙයි. 

භික්ෂුව සේ  ටහන ලියන සෙොසහොසත් වැඩ සිටින්සන් කැලෑෙද ආරණ්යයක. එෙ ආරණ්යසේ දන් පිරි ට 

දානය උයන්නට සලොකු ශාලාවක් හදලා තිසෙනවා. අලුත් ශාලාවක්. සුදු තීන්ත ගාලා හරි සවසහ  ෙහන්සි 

සවලා දායකසයෝ සෙය හදලා තිසෙන්සන්. සිසෙන්ති සකොට්ටයක් කැලය ෙැද්සදන් කිසලෝමීටර සදකක් 

පෙණ ඔ වාසගන ඇවිත් සේ අලුතින් හදපු ශාලාසේ සුදු බිත්ති සියල්සල්ෙ දුරකථන අිංක ලියලා. එෙ අිංක 

යටින් පිරිමි ගැහැණු අයසග් නෙ ලියලා. සේ නෙ ධන තව නෙක් ලියලා, සගදර ලිපිනයත් ලියලා, වාහනසේ 

අිංකයත් ලියලා, පි ් න්සකොටුසේ කාෙරයකවත් සෙසහෙ ලියලා නැතිව ඇති. සෙොනවද අපි සේ දාන උයන 

ශාලාසේ බිත්ති පුරා දකින්සන්. ෙනුෂ්යයාසග් කාෙසේ ආශ්වාදය විඳින  ්වභාවය, සෙය විකෘතියක්. නිශ්චල 

සනොවූ, තැන්පත් සනොවූ, විසිරුණු සිතක කැඩපතක්. පිිංවත් දරුවසන් ඔෙලා තරුණ කාලසේදීෙ සේ ෙඟ 

එළිසපසහලි කරගන්සන් යහපතට නේ සනොසේ, අයහපතටෙයි. අඟුරු කැෙලි වලින් සුදු බිත්තිසේ ඔෙ සේ 

තෙන  ටහන්, සේ රසේශයඅනාගතසේදී ඔෙව ෙලාසපොසරොත්තු කඩවීෙ නි ා වවරසයන් සරෝධසේ පිරී 

ගිය සිතකින් සරේත සලෝකයට වැටුන සරේත ෙනාලියට අත්වූ දුක්•ත ඉරණෙටෙ පත්කරවනු ඇත. එසහයින් 

ඔෙ රසවශේසවන්න. කාෙය අනතුරු  හිතයි. කාෙ ෙලාසපොසරොත්තු බිඳ වැසටන සෙොසහොසත් ඒ හි ත්ැන 

පුරවන්සන් වවරය  හ සරෝධය විසින්ෙය. ඒවා කාෙසේ ආදීනවයන්ය. කාෙය උසද ා ඔසේ 

ෙලාසපොසරොත්තු ඔෙ අල්ලාගතත්ද, බිඳවැටුණද එහි ප්රතිඵලය ක්සරෝධයයි. වවරයයි. එසහයින් ඔෙ කළ 

යුත්සත් අවසෙෝධසයන් අතහැරීෙයි. ක්රෙසයන් ඒ අතහැරීෙ පුහුණුවීෙයි. ජීවිතයට හුරුකරවීෙයි.  තර 

අපායට සනොවැසටනවාය කියන විශ්වා ය ජීවිතයට පුරුදු කිරීෙයි. වවරසේ සරෝධසේ සිතුවිල්ල සවනුවට 

වෙත්රී සිතිවිලි නිතර සෙසනහි කිරීෙයි. තෙ ප්රතිවාදියාසග් රුව සවනුවට, තො දුකට පත් කළ පුද්ගලයාසග් 

රුව සවනුවට, ඔෙ සලොේතුරා බුදු  මිඳුන්සග් රුව ගුණ සිහිකිරීෙයි. ධර්ෙ රත්නසේ,  ිංඝරත්නසේ අනන්ත 

වූ ගුණ සිහිකිරීෙයි. සෙසනහි කිරීෙයි.  තර අපාසේ දුක සවනුවට, සුගතියකට උපතක් ලොගැනීෙට ඔෙට 

ඔෙ අනුකේපා  හගත වීෙයි. ඔෙ මි  සවන කවුරුන් ඔෙට අනුකේපා කරන්නද? 
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09. දැසවන සමක් – නිසවන මෙක් 
 

ඔෙසග්  ෙ කියන්සන සෙොනතරේ සුන්දර ල  ්න සදයක්ද.  ත්වයා තුළ තොසග් අශ්වාදය උසද ා ඉතා 

 ිංසේදී “සෙවලෙක්”  ෙ. සද්ශගුණික කලාපයන් අනුව  සේ පැහැය සවන ් සවනවා.  ෙහරුන්සග්  ෙ 

සුදුයි, රතුපාටයි, කහ පාටයි, සරෝ  පාටයි, කළු පාටයි, තසළළුයි. සේ විවිධ වර්ගසයන් යුත්  ෙ ප්රභාෂ්වරව 

පවතින්සන් තරුණ කාලසේදිෙයි. අපි  ෙ දකින්සන්  ෙ හැටියටෙයි. 

ඉන් එහා දැක්ෙක් අපට නැහැ. ෙසග්  ෙ රතුසවලා, ඉදිමිලා, ෙසග්  ෙ කළු සවලා, ෙසග්  ෙ පැලිල, ෙසග් 

 සේ බිබිලි, තුවාල, අළුහේ, කෙර දෙලා, ෙසග්  ෙ පිච්චිලා කියන වචන අපි නිතර භාවිතා කරනව.  ෙ 

ෙසග් කියල විතරයි අපි දන්සන. කය නැෙති ජරාව පිරවු ොරයාසග් තෑගි පාර් ලය අසප්ෙ කැෙැත්ත ෙත 

 ක ක්රගත් තෑගි පාර් ලය ල ් නට හිත වශීවන ආකාරයට සිනිදු සියුෙැලි සල  පාර් ල් කර තිසෙන්සන 

 සෙන්.  සේ ඇති සවන ඉහත  ඳහන් කළ බිබිලි, පැලීේ… කියන්සන කිපීේ  හ උරණවීේ. ඇයි සේ 

උරණසවන්සන්. කිසපන්සන්. සහේතූන් නි ා ඇතිසවන්නාවු ඵලයක් තෙයි සේ උරණවීේ, කිපීsේ.  ෙ, 

තෙන්ට එසරහි  ව්භාවයන් සහේතුසවන් ප්රතික්රියා දක්වනවා.  ෙ යනුසවන් අප ආෙන්ත්රණය කරන 

පඨවි, ආසපෝ, සත්සජෝ, වාසයෝ ධාතූන් එකිසනක ගැසටනවා, කිසපනවා. තද  ව්භාවය, දියර  ව්භාවය, 

උෂ්ණ  ්වභාවය, වායු  ව්භාවය ආදිය කිසපන්නාසග්  ව්රුපය අනුව තුවාල, සගඩි ආදිය දියර වශසයන්, 

උෂ්ණය වශසයන්, වායුව වශසයන් පිටටදෙනවා. 

ඔසේ ඔය ල ් න  ෙට උණුවතුර වැටුසණොත්  ෙට සෙොකද සවන්සන්.  ෙ රතු සවනවා,  ෙ පුපුරු දෙනවා. 

සේවා සත්සජෝ ධාතුසව ක්රියාකාරිත්වය.  සෙන් දුෙ, ර ්නය පිටසවනවා. බුබුළු ෙතුසවනවා. සේවා වාසේ 

ධාතුසේ ක්රියාකාරිත්වය.  සේ දිය බුබුළු තුවාල හටගන්නවා. සේවා පඨවි ධාතුසේ ක්රියාකාරිත්වය. දිය 

බුබුළු වල දිය පිසරනවා. තුවාල වලින්  ැරව ගලනවා. සේවා ආසපෝ ධාතුසේ ක්රියාකාරිත්වය. ධාතූන් 

හතරෙ එකටෙයි පවතින්සන්. නමුත් සෙහි සවන්වශසයන් දැක්වූසේ වැඩි ප්රතිශතයක් තිසෙන ධාතුව නි ා. 

දිය බුබුසල වැඩි ප්රතිශතයක් තිසෙන්සන් ආසපෝ ධාතුව. ෙලන්න ඔසේ ල ් න  ෙට උණුවතුර ටිකක් 

වැටුණු  ැනින්  ෙ ආකාර ගණනාවකින් ප්රතික්රියා දැක්වුවා. කාටද පුළුවන් සේ ප්රතික්රියාව ඇතිසවන්න 

එපා කියල නවත්වන්න. කාටවත්ෙ ෙැහැ. ඇයි?  ෙ ෙසග් සනොවන නි ා.  තර ෙහා ධාතූන් නිරතුරුවෙ 

සවන ්වන  ව්භාවසයන් යුක්ත නි ා.  ෙ නැෙති රූපය පඨවි ධාතුව වැඩි ප්රතිශතයක් තිසෙන  ව්භාවයක්

. උණුවතුර කියන්සන සත්සජෝ ධාතුව වැඩි  ව්භාවයක්. සදසදනා අතර  ෙෙරතාවය නැතිවුන නි ා සදසදනා 

ගැසටනවා. කිසපනවා. සේ ගැටීෙ තෙයි පිsළි ස්ුෙ වශසයන් අපි දකින්සන්.  ෙ කියන පඨවි ධාතුව ක්

ෂණයකින් දියබුබුලු,  ැරව, තුවාල, ෙවට සවන ් වුණා. එක විනාඩි දහයක් යන්සන් නැහැ සේ සවන  සිද්ධ 

සවන්න. රූපය සවන ් වීසේ සේගයයි අපි සේ දකින්සන්. දියබුබුලු,  ැරව, තුවාල ෙවට පත් වුසේ  ෙයි. 

නමුත් අපි කවුරුවත් දියබුබුලට,  ැරවට, තුවාලයට  ෙ කියල කියන්සන නැහැ. අප සලෝකය අපට උගන්වපු 

 ේමුති නාෙයනුයි භාවිතා කරන්සන. සේ  ේමුතිය නි ා යථාර්තසයන් අසප් අවසෙෝධය ව ා දෙනවා. අපිට 

හිතන්න ඉඩ සදන්සන නැහැ. හිතන්න ප්රසේශයක් ලොසදන්සන් නැහැ. උණුවතුර වැටීෙට සපර තිබූ සුන්දර 

 ෙ, උණුවතුර වැටුණු  ැනින් දියබුබුලක්, තු=වාලයක්,  ැරව ෙවට සවන ් වීෙට ෙලපෑ සේගය සෙොකක්ද 

කියල හදුනාගන්න. ඒ  ෙ දියබුබුල, තුවාලය,  ැරව වශසයන් දකින්න ඔසේ ඔය ෙ  ්ඇහැ දන්සන නැහැ, 

දක්ෂ නැහැ. 

ඔෙ සේ දකින සදය, රූපය අනිත්යභාවයට පත්වන සේගය වශසයන්ෙ දකින්න. එය ඔෙ සිතට පැහැදිලි කර 

සදන්න. ඔෙ සේ දකින්සන සලෝකසයන් නිවී යාෙට අවශ්ය කෙටහනක් ෙව අවසෙෝධ කරගන්න. සේ ඔෙ 

දකින්සන උතුේ  ේබුද්ධ සද්ශනාව ෙව අවසෙෝධ කරගන්න. 

අපි සේ දැක්සක රූපය ගැන. දැන් අපි ෙලමු සේදනාව ගැන හිතලා. 
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 ෙ උණුවතුසරන් පිළි ්ස නසකොට ඔෙට සෙොනතරේ දැවිල්ලක් පිච්චීෙක් දැනුණද? ඔෙ හඬයි, ඔෙ 

කෑග යි, දුකට පත්සවයි, වවද්යවරුන් ස ොයාසගන යයි, සරෝහල් ගතසවයි. දැන් ඔෙ හිතන්න  ෙට 

උණුවතුර වැටීෙට සෙොසහොතකට සපර ඔෙ සෙොනතරේ  තුටින්ද  ැහැල්ලුසවන්ද සිටිසේ. ඔෙ හිනාසවලා, 

ඔසේ ල ් න  ෙ ගැන වශී සවලා ඔෙ සිටිසේ . නමුත් උණුවතුර ටික  ෙට වැසටන සෙොසහොසත්ෙ, 

තප්පරයක් ගිසේ නැහැ සේදනාසේ අනිත්යයභාවය ඔෙට දැනුණා.  තුට සවනුවට දුක,  ැහැල්ලුව සවනුවට 

සේදනාව, පිච්චීෙ දැනුණා. බිය දැනුණා. තප්පරයක් ගිසේ නැහැ. විඳීසේ අනිත්යභාවය ඔෙට දැනුනා, ඔෙ 

දැක්කා. එසහත් සෙය විඳීසේ අනිත්යභාවය වශසයන් අවසෙෝධසකොට ගන්න ඔෙ දක්ෂසවන්සන නැහැ. ඔෙ 

දකින්සන් සේක ෙසග් කර්ෙය, සේක ෙසග් සවලාව, සනො ැලකිල්ල, වතුර උණුකල ලිසප් වරද, උණු වතුර 

භාජනසේ වරද… වැරදිකාරසයො සගොඩයි. එයා ඊළගට උත් හ ගන්සන උණු වතුසරන්, ගින්දසරන් 

ප්රසේ ේ වන්න. සේදනාසේ අනිත්යභාවය සේකයි කියල දැකලා,  ැපසේදනාවක සිට දුක්සේදනාවක් 

ඇතිවීෙට ගතවන කාලය තප්පරයකටත් වඩා අඩුය යන්න අවසෙෝධය ලෙන්සන නැහැ. සේ විඳීෙ 

උරුෙවුසේ ෙසග් සනොවන ශරිරයක්  ෙක් ෙසග් කරගැනීෙ නි ාය කියල දකින්න දක්ෂ නැහැ. ඔෙසග්  ෙ 

පිලි ්සීෙට සපරාතුව තිබු  ැප සේදනාව  ෙට උණුවතුර වැටීසෙන් පසුව ඔෙට දැනුණ දැඩි දුක් සේදනාව, 

සේදනාසේ අනිත්යභාවය පිළිෙදව උතුේෙ කෙටහනක් ෙව දකින්න ඔෙ දක්ෂ නැහැ. සේ සේදනාව 

ඇතිවුසණ්  ්පර්ශය නි ාය කියන සහේතුව දකින්න ඔෙ උත් හා ගත්සත් නැහැ. ශරීරය කියන අධ්යාත්මික 

රූපයත්, උණුවතුර කියන ොහිර රූපයත්, විඥානයත්  ප්ර්ශය වීෙ නි ා සේ විඳීසේ  ව්භාවය  ක ව්ුනාය 

කියලා ඔෙ දකින්සන් නැහැ. 

ඔෙසග්  ෙට උණුවතුර වැටුණ සෙොසහොසත්ෙ දැනුණා වූ උණුවතුර වැටුනාය කියන හඳුනාගැනීෙ 

තත්පරයකින් සවන ්වී පිළි ස්ුනාය කියන හඳුනාගැනීෙ ඇතිසවනවා. එය අනිත්යවී දැවිල්ලය කියන 

හඳුනාගැනීෙ, එය අනිත්යවී  ෙ රතුපාට සවලාය කියන හඳුනාගැනීෙ ඇතිසවනවා. එය අනිත්ය වී  හ 

ඉදිමුණාය කියන හඳුනාගැනීෙ ඇතිසවනවා. එය අනිත්යවී  සෙහි දිය බුබුළු දැේොය කියන හඳුනාගැනීෙ 

ඇතිසවනවා. එයද අනිත්යය වී පිළි ස්ුන  ෙට ඇල්වතුර, ගිසතල්, ෙටර්, සෙසහත් දැේොය කියන 

හඳුනාගැනීෙ ඇතිසවනවා. ඒවාද අනිත්ය භාවයට පත්වී වවද්යවරයා, සරෝහල, සෙසහත්, තුවාල  ැරව සේ 

ආදී වශසයන් පැය කාලක් ඇතුළත සෙොන තරේ හඳුනාගැනීේ ඇතිවී නැතිවී ගියාද? සේ ඇතිව, නැතිව ගිසේ 

හඳුනාගැනීේ. එක හඳුනාගැනීෙක් අනිත්ය වී යන්සන් තව හඳුනාගැනීෙක්  ක ් කරවමින්. ඔෙට සේලාවක් 

සදන්සන් නැහැ අවසෙෝධයක් ලෙන්නට. සේ තෙයි හඳුනාගැනීෙ අනිත්යභාවයට පත්වන සේගය. ඉහත 

හඳුනාගැනීේ සියල්ලෙ පැය කාලක් ඇතුළත ඇතිසවලා නැතිසවලා ඉවරයි. 

ඔන්න ඊළඟට ස්ච්තනාවන් ගැන ෙලමු. හඳුනාගැනීෙ කියන සහේතුව නි ා ස්ච්තනාව  ක  ්සවන්සන්, ” 

අසන් ෙසග්  ෙ පිච්චුසන් අහවලා නි ා. අහවලා තෙයි වතුර ෙසග්  ෙට වත්කසළේ. ඔහු ලිසප් ගල් වැරදි 

විදිහට තිේෙ නි යි, ඔහු උණුවතුර භාජනය අතහැරිය නි යි ොව පිච්චුසන්. ඔහු උවෙනාසවන්ෙයි ොව 

පිච්චුසේ. ඔහුට සත් හදන්න, කෑෙ හදන්න, උප ්ථාන කරන්න ගිය නි යි ොව පිච්චුසන්. ෙට උණුවතුර 

වැටුසණ්. ෙෙ  නීපසවලා එයාටත් සහොඳ වැඩක් කරන්නේ…” සේ ආකාරයට ඔෙ පිළි ්සුනාට පසුව 

ස්ච්තනාවන් ඇතිකරගන්නවා. සේ ස්ච්තනාවල තිසෙන්සන් වවරය, ක්සරෝධය, ඊර්ෂ්යාව, පළිගැනීෙ.. 

එස ේ නැතිනේ ඔෙ සෙස ේ සිතනවා. “අසන් ෙෙ අනුන්ට උප ්ථානයක් කරන්න ගිහිල්ලා, අනුන්ට සත් 

හදන්න, කෑෙ හදන්න ගිහිල්ලා ොව පිළි ්සුසන්. සේක සලොකු පිනක්. ෙට දිේය ෙනුෂ්ය  ැප ලැසෙයි. ෙට 

මිනි ස්ු ප්ර ිංශා කරයි. ෙසග් ගුණවත්භාවයට මිනි ස්ු ගරුකරයි. අසන් ෙෙ පිළි ස්ුණු සේලාසේ මිනි ්සු 

ෙට සගොඩක් උදේකළා. එයා ළඟ සනොසිටියානේ මීට වඩා ොව පිච්සචනවා. අසන් ොව පිච්චුන සේලාසේ ෙට 

අහවල්ලු සගොඩක් ෙසග් දුක  ැප ෙැලුවා. සදවියන් ෙට උදේකළා” 
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සේ විදිසහේ කු ල් ස්ච්තනාවන් ඇතිකරගන්නවා. සේ සදආකාරසේෙ සච්්තනාවන්සගන් අතිවුසන් කු ල් 

 හ අකු ල්  ිං ක්ාරයන්ෙයි. එස ේ සනොෙැති නේ ඔෙ ඔසේ  ෙ පිළි ්සීෙ ගැන උසප්ක්ෂා  හගත සවන්න 

පුළුවන්. “සෙොනවා කරන්නද සවච්චි සද් වුණා. දැන් ඉතින් පසර ් ේ සවන්න ඕසන්. උණුවතුසරන් 

ගින්දරින් ඈත් සවලා ඉන්න ඕසන්. පිච්චුණු තුවාල කැළල් ටික ඉක්ෙනින් සහොඳකරගන්න ඕසන්. එස ේ 

සනොවුණසහොත්  ෙ කැතසේවී” 

එයා උසප්ක්ෂාසවන් යුතුව නැවත සෙවැනි සදයක් සනොවන්න ඇතිවූ තුවාල කැළල් සනොෙැතිව  නීප 

කරගන්න උත් හ ගන්නවා. තරෙක් අඩු  ව්භාවසයන් වුව, සේ උසප්ක්ෂාව තුළ තිසෙන්සන්ත් ඇලීෙ, 

ගැටීෙෙයි. එස ේ සනොෙැතිව අවසෙෝධය සනොසේ. එයා උත් හ ගන්සන් එයාසග් කය උණුවතුරින් ආරක්ෂා 

කරගන්න. තුවාල කැළැල් ෙකාගන්න. සේ ආකාරසයන් එකිසනකට සවන ්වූ සච්්තනාවන්සගන් ඔෙ 

සෙොකක්ද දකින්සන්. සච්්ච්තනාසේ අනිත්යභාවයයි. අනිත්යභාවසේ සේගයයි. සේ අනිත්යභාවයට පත්වන 

ස්ච්තනාවන් ඔෙට කු ල් අකු ල් කර්ෙ රැ ක්රලා දීලයි අනිත්යවී යන්සන්. සේ කර්ෙ විපාකයන් 

සහේතුසවන්, නැවත ප්රති න්ධියකට, ඉපදීෙකට, නැවත නාෙ රූපයකට ෙැ ගැනීෙට අවශය් විඥානයන් 

 ක ස්වනවා. 

දැන් ඔෙ ෙලන්නසකෝ ඔසේ ඔය ල ් න  ෙට උණුවතුර ටිකක් වැටුණු සෙොසහොසත් තවත් ඉපදීෙකට, 

කයකට ෙැ ගැනීෙට අවශ්ය  ාධක ඔෙ  ක ්කරගන්නවා. ඒ ඔසේ අදක්ෂභාවය නි යි. නමුත් ඔෙ  ්

පර්ශය නි ා හටගත් සේදනාව අනිත්ය ෙව දුටුවානේ සේ සේදනාව අනිත්ය ෙව හඳුනාගත්තා නේ, සේ නාෙ 

රූප සදසකන් මිදීෙට, නිසරෝධයට ොර්ගය  ක ක්රගන්න ඔෙට තිබුණා. ඒත් ඔෙ  ප්ර්ශය අනිත්යයි 

කියලා දකින්න දක්ෂ වුසන් නැහැ. මුලින්ෙ ශරීරයට  ප්ර්ශ වුසන් උණුවතුර. ඊළඟට ඇල් ජලය. ෙටර්, 

ගිසතල්, බිත්තර  ාරු, සකෝොරිකා ඉ ්ෙ, ෙටහිර ඖෂධ….. වවද්යවරයාසග්, සහද ස ොයුරියසග්, උප ්

ථායකයාසග් දෑසත්  ්පර්ශය. සෙවැනි එකිසනකට සවන්වූ  ්පර්ශයන් නි යි ඔෙ  ැප, දුක්, උසප්ක්ෂා විඳීේ 

ලැබුසේ.  ැප, දුක්, උසප්ක්ෂා සලසින් විඳීේ සවන ් වූසේ  ප්ර්ශසේ අනිත්යභාවය නි ාෙයි. සේදනාවද 

අනිත්යය භාවයට පත්වන නි යි. සිනිඳු දෑතක් තුවාලය පිරිෙදින විට දැසනන  ැප සේදනාව, එෙ සිනිඳු 

දෑතින්ෙ දැවිල්ල සෙසහත් තුවාලයට දැමූවිට දුක් සේදනවාන් ෙවට පත්සවනවා. සහේතුව  ්පර්ශසේ 

අනිත්යභාවයයි. සේ  ටහන භික්ෂුවක් ලැබූ අත්දැකීෙක් සහේතුසවනුයි  ටහන් කසළේ. 

සේ  ටහන තෙන දිනසේ උසද්වරුසේ තෙන්සග් කළ්යාණ මිත්ර  ව්ාමීන්වහන්ස ේ නෙක් සරෝගී වීෙ නි ා 

පැන් පහසුව වීෙ පිණි  සලොකු භාජනයකට උණුවතුර  ක ක්ර තිබුණා. භාජනය සලොකුයි. එහි කට ළඟට 

පිසරන්න උතුරන උණුපැන් පිරිලයි තිබුසණ්. භික්ෂූන්වහන්ස ේලා සදනෙක් සේ උතුරන පැන් හැලිය ඒ 

භාජනසේ රවුේ ආධාරක සදසකන් ඔ වා, ගිලන්  ව්ාමීන්වහන්ස ේ පැන් පහසුසවන ඊට යාෙද  ථ්ානයකට 

ඔ වාසගන ගියා. ඒ සෙොසහොසත් එක් භික්ෂුවක් උණුපැන් හැලිය ඔ වාසගන යමින් සිටි ආධාරකය 

(හැඬලය) ගැළවී, උණු පැන් හැලිය එෙ භික්ෂුවසග් සදපා ෙතට හැලුනා. එෙ භික්ෂුව පිලි ස්ීෙ නි ා 

ඉවත්සවන්න උත් හ කළත්, උණුවතුර අවට විසිරී තිබීෙ නි ා නැවත නැවත පා තෙන්ට සිද්ධ වුසන් උණු 

ජලය ෙතටෙයි. ඒ වන විටත් බුබුලු නිංවමින් උතුරමින් තිබූ උණුජලය සදපා ෙතට වැසටද්දී සකසනකුට 

සිතන්න පුළුවන් සදපා දිය බුබුලු වලින් පිසර්වී කියලා. ඒත් එක දිය බුබුලක්වත් ආසේ නැහැ. ඒත් සදපා තද 

රතුපාට වුණා. ඉදිමුණා. ඒ වුනත් පසුවදා එයද නැතිව ගියා. 

 ැෙැවින්ෙ සෙතැනදී ආශ්චර්යයක් සිද්ධසවලා තිසයනවා. ඔය සිදුවීෙ සවන්න විනාඩි දහයකට විතර 

සපරාතුව එෙ භික්ෂුව දැකලා තිසෙනවා ඔය  ්ථානසේ දිේය ආසලෝකයක් ෙතුවී නැතිව යනවා. සේ දිේය 

ආසලෝක  ිංඥාව විසින් භික්ෂුවට සපන්නුේ කරලා තිසෙන්සන් සේ  ්ථානසයන් ඉවත්ව යන්න කියලා. ඒත් 

තෙන් කළ්යාණමිත්ර  ්වාමීන්වහන්ස ේ නෙකට කරන උප ්ථානයක් නි ා, සෙතැනින් යායුතු යෑයි තෙන්ට 

ඇතිවූ සිත එෙ භික්ෂුව විසින් අනිත්ය වශසයන් දැක අතහැරලා. ඇයි දන්නවද සදවියන් ආසලෝකයක් 
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වශසයන් සපනී සිටිසේ. පිිංවත් සදවියන් දුටුවා සෙෙ  ථ්ානසේ දැඩි අෙනුෂ්ය ෙලසේගයක් ක්රියාත්ෙක වන 

ෙව. ඒ ක්රියාත්ෙක වූ ොර අෙනුෂ්ය ෙලසේගය තෙ කුරිරු අරමුණ සකස ේ සහෝ ඉටුකරගත්තා. ඒ උණුවතුර 

හැලිසේ හැඬලය කඩා දො බුබුලු දෙන උණුවතුර භික්ෂුවසග් සදපා ෙතට දැමීසෙන්. ඒ ක්ෂණසයන් අර දිේය 

ෙලසේගය ක්රියාත්ෙකවී එෙ උතුරන උණුපැන් යේ පෙණකට සිසිල් කළා ස ේෙ භික්ෂුවසග් අතහැරීසේ 

පුරුද්ද නි ා නටන උණුවතුරත් භික්ෂුවසග් සිත අතහැරීෙ ඉදිරිසේ පරාජයට පත්වුණා. සේවා එෙ භික්ෂුවසග් 

ජයග්රහණයන් සනොසේ. ධර්ෙසේ ජයග්රහණයක්. ධර්ෙසේ ආශ්චර්යයක්. හැෙැයි ඉහතින්  ටහන් කසළේ 

භික්ෂුව අනුොන කළ සදයක්. එය වැරදි සවන්නත් පුළුවන්. සකස ේ සවතත් භික්ෂුවසග් සදපා ෙතට 

උණුවතුර වැටී පිළි ස්ුසන් තෙන්   ර කළ කර්ෙ ෙලයක් නි ාෙයි. ඒක නේ සනොසවන්න විදිහක් නැහැ. 

අපිෙ කරපු සදයක් තෙයි අපට සිද්ධසවන්සන්. සෙවැනි සිද්ධි වලින් අපිට තව එක සදයක් පැහැදිලි සවනවා. 

කැළෑවල, ආරණ්ය වල නිවන් ෙඟ වඩන,  ැෙෑ සල ෙ අතහැරීෙ තුළ ප්රතිපදාව වඩන භික්ෂූන්සග් 

ආරක්ෂාව උසද ා කැලෑ තුළ” මිත්යදෘෂ්ඨික ෙලසේග  ෙග  ේයක්දෘෂ්ඨික ෙලසේග ගැසටනවා. 

 ේයදෘෂ්ඨික ෙලසේග නිතරෙ සපනීසිටින්සන්, මිථය්දෘෂ්ඨික, පිනට අකෙැති, කුරිරු ෙලසේග වලින් 

භික්ෂූන් ආරක්ෂා කරගැනීෙටය.සේ කුරිරු ෙලසේග භික්ෂූන්ට යේ කරදරයක්, විපතක් අත්වැරැද්දක් 

සවනතුරුෙ ෙලාසගන සිටිනවා, ඒ අත්වැරැද්ද ෙහා විනාශයක් ෙවට පත්කරන්න. එසහත් සේ පාපකාරී 

ෙලසේග, භික්ෂූන්සග් සිත අතහැරීසේ ක්රියාවලිය ඉදිරිසේ පසු සනොෙලාෙ පලායනවා. නැවත නැවත 

පීඩාකරනවා. අතහැරීසේ ක්රියාවලිය ඉදිරිසේ  ේයක්දෘෂ්ඨික ෙලසේග භික්ෂූන්සග් ආරක්ෂාව උසද ා 

නිරතුරුව සපනිසිටිනවා. උපකාර කරනවා. සදවියන්ද  තුටුසවනවා. අනුසෙොදන් සවනවා. 
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10. නිල මැස්සයි ඔබයි සදන්නම දැන් සමයි 
 

ෙෙ කියන්සන් සෙොන තරේ පුිංචි වචනයක්ද. එක වසග්ෙ අකුරු සදකයි. ස්මි පුිංචි අකුරු සදක  ත්වයාට 

සෙොන තරේ දුක් සගොන්නක් උරුෙ කර දීෙට සහේතූ සවලා තිසයනවාද. ඔෙ අදක්ෂ වුවසහොත් තව සකොසතක් 

නේ දුක් ෙතුවට ඔෙට උරුෙසකොට සද්විද? 

ෙැසරමින්, ඉපසදමින්, කැසඩමින්, බිසදමින්, ඇතිසවමින්, නැතිසවමින් ස්මි පැමිණි දුර සකොපෙණක්ද? ෙෙ 

කියන බීජසයන් ලැබුණු අ ව්ැන්න තෙයි ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ. ෙෙ වගා කරමින් අ ව්ැන්න සනලනවා 

අපි. සේක ෙහා අ ත් පුරුෂ වගාවක්. අලාභදායක වගාවක්. ලැසෙන අ ව්ැන්න ජාති,ජරා,ේයධි,ෙරණෙයි. 

ඒ කියන්සන දුකයි. ෙෙ කියන සකනාට, ෙසග් කියන සකනාට කවල, සපොවල, සපෝෂණය කරල, 

තාන්නොන්න, කීර්ති ප්රශිං ා ලොදීලා. පුේෙල, ගරුගාේභීර කරල… 

සේවාසයන් ලැසෙන අ ව්ැන්න තෙයි දුක. සේ දුක ඔෙ පසුපසින් ස වනැල්ලක්ස ේ පන්නනසකොට ඔන්න 

සරෝහල්, ඹෘෂධ, ජ්සයතිෂය, සද්වාල, සෙෝධි පුජා සහොයාසගන අපි යනවා. ඉවරයක් නැහැ. ස්මිවා දිසනන් 

දින ජනප්රිය සවනවා. සපෝලිේ දිග සවනවා. ෙෙ කියන ෙර සපොදිය හි  ෙත තො සගන ඒ ෙර නි ාෙ 

සහේෙත්ව, ෙසරන් නිදහ ් සවන්න හදනවා. පුළුවන්ද එය ඔෙට කරන්න? ෙැහැෙයි. සෙොකද තොෙයි සේ් 

ෙර සපොදිය කසර් තො සගන සිටින්සන්. තොසග් කැෙැත්සතන්ෙයි. අනුන් ෙසලන් පටවපු සදයක් සනොසේ. 

ෙෙ කැෙැත්සතන් ෙෙ පටවාගත් ෙර සපොදියයි. සගොසනක් ෙත, බූරුසවක් ෙත, ෙර පටවන්සන් අනුන්. ඒත් 

සේ් ෙර ඔෙෙ පටවාගත් ෙරක්. ෙසග් ඇ , කණ, දිව, නා ය, ශරීරය, ෙන  ෙසග් කරගත්තාට පසුව ඒවාට 

 ්පර්ශවන ොහිර රූපත් ෙසග් සවනවාෙයි. ෙට අයිති නැති අධ්යත්මික ආයතන හය ෙසග් කරගත්තා 

සවනුවට ෙට අයිති නැති ොහිර රූපත් ෙසග් කරගන්නාව. ෙසග් අේො, තාත්තා, බිරිද, දරුවා,  සහෝදරයා, 

ෙසග් නිව , රැකියාව, ේයාපාරය, වාහනය…. සෙොන ෙරක්ද සේ ඔෙ දරාසගන සිටින්සන්. තව තවත් 

වැඩිකරගන්න හදන්සන්. 

සෙොකක්ද සේ ඇහැ කියන්සන්. ඔෙ සිතාසගන සිටින්සන් හරිෙ සුන්දර ෙටසිළුටු සදයක්ය කියලා. ඒකයි ඔෙ 

ඇ ්සදකට පණ වසග් ආදරය කරන්සන්. ඇ   ැපයක් සකොට දකින්සන්. ඇ  නි ා  ැප ලැසෙතැයි 

සිතන්සන්. සෙොකක්ද සේ ඇහැ? ඔෙ ෙනසින් ඔසේ එක ඇ ක්, ඔසේෙ ඇඟිලි තුඩු වලින් ගලවා උගුල්ලා 

ඔසේ දෑතට ගන්න. ඇස ේ සුන්දරත්වය, අසිරිය ඔෙට දැන් සපසනනවාද? ෙ  ්සගොඩක්, සලොඳ සගොඩක්, 

හරියට සුදු හෙ රඹුටන් ෙදයක් වසග් රතුපාට ෙ ට ඇලිලා සල් නහර එල්සලනවා. සල්,  ැරව, කඳුලු 

ගලනවා. ඔෙට සේ සුන්දර ඇ  අසත් තොගන්නවත් අපුලක් දැසන්වී. ඔෙට ඔසේෙ ඇ  දුගඳ ෙව වැටසහේවී. 

පිළිකුළක් ෙවට පත්සේවී. සෙොසහොතින් සෙොසහොත ඔසේ අත්ල ෙත තිසෙන ඇ  ගඳ ගහනවා. කුණු සවනවා, 

නිල ෙැ  ්න් වහනවා. ඔෙට දැන් දැසනන්න ඕනි, අසන් සේ ඇ  නේ ෙසග් සනොසේය කියලා. සේ ඇ  තුළ 

ෙෙ නැහැය කියලා. සේ ඇ  තුළ ආත්ෙයක් නැහැය කියලා. සේ ඇ  අයිති කුණු ෙ ව්ලට, දුගඳට, නිලෙැ ්

 න්ට, සල්, නහර, කදුළු, කෙ වලට කියල ඔෙට සත්සරන්න ඔසන් සලෝකසේ ජනප්රියෙ නළුසවක් නිළියක් 

තෙන්සග් ෙන ක්ාන්ත ඇ  ්සදක නි ා සලෝකසේ සකෝටි ප්රසකෝටි ගණන් ප්සර්ක්ෂකයන් පි ්සු වට්ටනවා, 

කාෙසයන් රාගසයන් ෙත්කරනවා. සේ ඇ ් වලට වශී වුණු ප්සර්ක්ෂකයන් එක  තියකදී සකෝටි ගණනක් 

සේ ඇ ව්ල ර ය ලෙන්න, ආශ්වාදය විඳින්න සිනො ශාලාවලට, රූපවාහිනියට එකතු සවනවා. ඒ සුරූපී 

නිළියකසග්, නළුවකුසග් ල  ්න ඇ ්සදකත් ඉහත  ව්භාවෙයි. ඒ සුන්දර පිිංවත් නළුසවක්, නිළියක් 

 ිං ාරික කු ලයක් ෙතුසවලා තුණුරුවන්  රණ ගිහිල්ලා, ධර්ෙය අවසෙෝධ සවලා, ො නි ා ෙසග් රූපය 

නි ා රාගසයන්, කාෙසයන් අන්ධ භාවයට පත්වුණ ඇ ් ඇති රසිකයන්ට ෙසග් රූපසේ  ැෙෑ  ව්භාවය ගැන 

දැනුවත් කරන්න අවශය්යි කියලා, තොට ප්රියකළ රසිකයන් සකෝටි ගණනක් යේ  ථ්ානයකට කැඳවලා, 

zඔෙලා සේ තරේ කාලයක් රාගසයන්, කාෙසයන්, ආදරසයන් ෙැඳුණ සේ ඇ  ්සදක ෙසග් සනොසවයි, එයි 
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 ැෙෑ සුන්දරත්වය දැන් ඔෙලා දැකගන්න කියලා ඒ ඇ ් සදක තෙ ඇඟිලිතුඩු වලින් උගුල්ලා රසිකයන්ට 

දිගු කසළොත් එකෙ රසිකසයක්වත් ඔය ෙ  ්ගුළිය, සලොඳ ගුලිය, සල්, නහර, කඳුලු, කෙ ගුලිය තෙ අතට තො 

දකින්නවත් කැෙති සවන්සන් නේ නැහැෙයි. කුණුසවන ෙ  ්සලොඳය තෙයි අහවලාසග් ඇ  ්සදක කියලා 

අපි ආදරසේ කසළේ කියන හැඟීසෙන් තෙන්ෙ ලැඡ්ජාවට පත්සේවි. ඔෙ ඔය එළවළු ොළු ගන්න සවළඳ 

සපොසළේ තිසෙනවා හරක් ෙ ් විකුණන ෙ  ්කඩ. හරක් ෙ  ්විකුණන විට එෙ ෙ  ්අයිති  තාසග් හි  ෙ  ්

කසේ ප්රදර්ශනයට තො තිසෙනවා. වර්තොනසේ එය එස ේ සවනවාද කියන්න භික්ෂුව නිවැරදිවෙ දන්සන් 

නැහැ. ඒ ෙරණයට පත්කළ ගවයාසග් හි  සකොටස ේ තිසෙන ඇ  ්සදක ඔෙ ෙලන්න. එය ෙහා අනුසේදනීය 

දර්ශනයක්. ඇ  විශාල සවලා, කළුඉිංගිරියාව උඩ ගිහිල්ලා, ඇ  ඉදිමිලා, කඳුලු පිරිලා, ඒ කඳුලු මිදිලා. ඔෙ 

සේ  තාසග් ඇ ් සදක උගුල්ලා ඔසේ අතට ගත්තත්, අර සුන්දර පින්වත් නළුවාසග් , නිළියසග්  ්

වභාවයෙයි. සවන  තිසෙන්සන් සලොකු කුඩා ෙව පෙණකි. දැන් ඔෙට සත්සරනවාද ඇ  කියන්සන් කුෙක්ද 

කියලා. සේ ඇ  තද භාවසයන්, දියර  ්වභාවසයන්, වායු  ව්භාවසයන්, උණුසුේ  ්වභාවසයන්  ෑදුණු 

රූපයක් පෙණක්ෙ ෙවයි. තද  ්වභාවසයන් තෙයි සේ ඇ  හැඩ ගන්වලා තිසෙන්සන්. දියර  ව්භාවසයන් 

තෙයි ඇස ේ කාන්තිය, දීප්තිය ඇතිකරලා තිසෙන්සන්. වායු  ්වභාවසයන් තෙයි ඇ  පුේෙලා තො 

තිසෙන්සන්. උණුසුෙ තෙයි ඇ  ප්රකෘතිෙත්ව තො තිසෙන්සන්. උණුසුෙ අනිත්ය භාවයට පත්සවන 

සෙොසහොසත්ෙ ඇ  විකෘති සවනවා, කුණු සවනවා, නරක් සවනවා, සලඩ සවනවා, ඇස ේ නගන එනවා, සුද 

එනවා, කෙ කඳුළු එනවා,  ැරව සල් එනවා. 

ඇ  ෙැරි ෙැරී උපදින රූපයක්. එෙ රූපසේ ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ තෙයි ඉහත  ඳහන් කසළේ. සේවා 

දකිනවිට අපි කේපා සවනවා. දුක් සවනවා. වවද්යවරු ස ොයාසගන යනවා. ඇයි ? සේ ඇ ් සදසක් දුකින් 

මිසදන්න. ඇ  උපදින තාක්කල්ෙ ඔෙට ඇස ේ ඇතිවන ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලින් මිසදන්න ෙැහැ. ඇ  

කියන්සන් ෙ ් සගොඩක්. ඒක කුණු සවනවා. වැගිසරනවා. ගඳ ගහනවා. එය ෙස ේ  ්වභාවයයි. යසෙක් ෙ ට 

ආදරය කරනවා නේ ඔහු කුණුවීෙට, දුර්ගන්ධයට, වැගිරීෙට කැෙතිසවන්න ඕසන්. දැන් ඔෙට තව තවත් 

වැටසහන්න ඕසන් ඇ  කියන්සන් සෙොකක්ද කියලා. 

ෙ  ් සගොඩක්, සල් නහර සගොඩක්. සෙහි හැඩගන්වන්න, පසර ් ේ කරන්න, නලවන්න සදයක් නැහැ. 

පඨවිසේ සියුේ භාවය, වාසයෝ ධාතුසේ පිරුණුෙව විසින් ආසපෝ ධාතුසේ දිළිස න දිය  ව්භාවය විසින් 

සත්සජෝ ධාතුසේ උණුසුෙ, ප්රකෘතිෙත්භාවය විසින් ල ් නට හැඩගන්වලා දිගැටි, රවුේ, සියුේව ඉපදුනු 

රූපයක් ඇ . 

සේ කුණු ඇ  නි ා ඔෙ සෙොනතරේ රූප ෙසග් කරගත්තාද? ඔෙ විවාහක නේ ඔෙ සිතන්න යේ දව ක ඔෙ 

ඔය ඇස න් රූපයක් දැක්කා. ඔෙෙ නිශ්චය කළා එය ල  ්නයි, සුන්දරයි කියලා. රූපය නි ා  ක ්වුණු 

සිත් පරේපරාව, zඑයා ල ් නයි, එයා හැඩයි, එයා ෙට ගැලසපනවා. එයා උ යි, සකොණ්සඩ දිගයි….. අන්න 

ඔෙ ඒ රූපයට ෙැසඳනවා. ඔෙ ඒ රූපය අයිති කරගන්න කැෙති සවනවා. ඇ  නි ා හටගන්නාවූ කැෙැත්තට 

ඔෙ ඇසලනවා. තන්හාවක් ඇතිකරගන්නවා. ඇයසග් රූපය ෙසග් කරගන්න හදනවා. දැන් සෙොකක්ද සේ 

ෙසග් කරගන්න හදන්සන්. ඇ  නි ා හටගත්තාවූ කැෙැත්ත. දැන් ඇ  කියන්සන් සෙොකක්ද? අර ඇඟිලි තුඩු 

වලින් උගුල්ලලා ඔසේ අත්ලට ගත් ෙ ් ගුලියයි. ඒ ඇ  නි ා ඔෙ දැන් අයිතිකරගන්න යන්සන් කාවද? 

තවත් රූපයක්. ඒ කියන්සන් තවත් කුණුසවන ෙ  ්සගොඩක්. ඇස ේ  ව්භාවයත්, ඇ  කැෙතිවූ රූපසේ  ්

වභාවයත් යන සදකෙ කුණුසවන ෙ ට, කුණුසවන සලයට, ජාති, ජරා, ේයාධි, ෙරණ වලට අයිති සදයක්ෙයි. 

සෙසහෙ සදයක් තෙයි ඔෙ නැකත් ෙලලා, සපෝරුවට නැගලා, දෑඟිලි ෙැඳලා,ජයෙිංගල ගාථා කියලා 

භාරගන්සන්. ෙසග් කරගන්සන්. ෙසග් කරගැනීසේ තෘශ්ණාසේ ෙලවත් භාවය නි ා ඔෙ  ෑහිෙකට 

පත්වුසණ් නැහැ. ඉහත චාරිත්ර වලින් පෙණක් ඇය ඔසේ කරගැනීෙ ගැන. ඔෙ තුළ බියක් ඇතිවුණා, ඇය 

ඔෙට අහිමිසේය කියලා. ඇයව ඔෙසගන් කවුරුහරි උදුරගනී කියලා. ඇය ඔෙව අතහැරලා යාවී කියලා. ඒ 

නි ා ඔෙ ඇයව රජසේ ලියාපදිිංචි සපොසත් ලියලා,  ාක්ෂිකාරසයෝ සදසදසනක්  ෙඟ අත් න් කරලයි 
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අරසගන එන්සන්. ඇය අහිමිසේය කියන උපාදානසේ ෙලවත්කෙ නි ා ඇයසග් අයිතිය ශක්තිෙත් කරන්න 

ඕසන්, නිත්යානුකූල කරගන්න ඕසන්, කේරුහරි සෙයාව ෙසගන් උදුරාගත්සතොත් ෙට උ ාවි ගිහින් හරි 

සෙයාව ලොගන්න පුළුවන්, නීතිsය ඉදිරිසේ ෙැඳුණු නි ා සෙයා ොව දාලා යන්සන් නැහැ…… 

සකොසහොෙ ෙැඳීෙක්ද ෙැඳගත්සත්, අල්ලාගත්සත්, උපාදානයකර ගත්සත්? 

ෙ  ්ඇ ක් නි ා, තවත් ෙ  ්සගොඩකට කරගත්ත ෙැඳීෙක්…… 

ඇස ේ කැෙැත්ත නි ා තෙන් තවත් ෙරක් කරට ගත්තා. සේ ෙර වැඩී කියලා, සේ ඇතිය කියලා  ෑහිෙකට 

පත්සවනවාද? නැහැ.  ෑහීෙක් නැහැ.  ිං ාරයක් පුරාවට සගොන්නු සවලා, බූරුසවෝ සවලා, අලි ඇතුන් සවලා 

ඇද්ද ෙරත්  ෙග ගනිද්දී, ප්සර්තසයො, නිරි තුන්, තිරි න්  තුන් සවලා වින්ද දුක්  ෙග ගනිද්දී, සදවිසයෝ 

ෙනුෂ්යසයො සවලා ෙසග් සකොටගත් රූප ජාති, ජරා, ේයධි, ෙරණ  ෙග ගනිද්දි, අසන් සේ  සහේට ගත්ත බිරිඳ, 

 ැමියා සෙොන ෙරක්ද කියලයි ඔෙට දැසනන්සන. සේ රූපය ඔෙට තවත්  තර අපායක, ෙනුෂ්ය, දිේය 

සලෝකයක දුක  හ ෙර දැරිෙට උරුෙයක්  ක ්කරසදන සකසනක්ය කියල දකින්සන නැහැ. සේ අයට සේ 

ෙර ෙදි. සේ  ැහැල්ලුව දරාගන්න ෙැහැ.  ිං ාරසේ ඇද්ද ෙර  ෙග   දන සකොට ඔන්න සදන්නාට 

හිසතනවා අසන් අසප් ජීවිසත් කිසි පිරිච්ච ෙවක් නැහැ, පාළුයි වසග්. ෙලන්නසකො අසප් සලොකු අක්කල, 

සලොකු අයියල දරුසවො එක්ක සකොච්චර  න්සතෝෂසයන්ද ඉන්සන කියලා. ෙර වැඩිසවන වැඩිසවන තරෙටයි 

ඒසගොල්සලෝ ජීවිතසේ පිරිච්ච ෙවක් දකින්සන. දැන් සේ ජීවිතසේ පිරිච්ච ෙවක් ඇති කරගන්න හදන්සන්. ඒ 

අය ෙරට කියන්සන්, දුකට කියන්සන් පිරුණු ෙව කියලා. ෙරක් දුකක් නැතිනේ පාළුයි කියලා. සෙොනතරේ 

 ානුකේපිත වචන පෙැඳුේද. සේ ොරයාසග් ශේද සකෝෂසේ වචන හරිෙ සුන්දරයි. තාරුණ්යසේ හදවත් සේ 

වචන වලට හරිෙ සලන්ගතුයි. සේ වචන සලෝදිසයන් හින්දපු චතුෙධුරක් වසගයි. පැහැය, ර ය, ගුණය 

සියල්ලෙ තිසෙනවා. හැෙැයි අනුභව කසළොත් පිච්සචනවාෙයි. දුකටපත්සවනවාෙයි. සේ පිච්චිල්ල 

 ත්වයාටනේ ගාණක් නැහැ. සෙොකද ෙෙ හැදිලා තිසෙන්සන් සත්සජෝ ධාතුවක් උපසයෝගී වීසෙන් නි ා. ඔය 

ගින්න, ඔය පිච්චීෙ ජීවිතසේෙ සකොට ක්,  ාොජිකසයක්. අනවසෙෝධය නි ා ගින්නත්, උණුසුෙත් ෙසග් 

කර ගන්නවා. ෙවකසග් උණුසුෙ, පියකුසග් උණුසුෙ, බිරිඳ,  ැමියාසග් උණුසුෙ, දරුවාසග් උණසුෙ, 

සපේවතාසග් සපේවතියසග් උණුසුෙ සේ උණුසුසෙන් රත්සවන්න ෙෙ හරිෙ රුසිසයක්. රූපය නිර්ොණය 

සවන්න දායකවුණ සත්සජෝ ධාතුව ෙසග් කරගන්නවා. ෙසග් ව ඟසේ පවත්වා ගතහැකි සදයක් හැටියට 

ගන්නවා. දකින්සන් නැහැ, දන්සන් නැහැ සේ රූපසේ විඥානය පහව ගියාට ප ්ස ේ සේ ෙෙ ෙළකඳක් 

සවනවා කියලා. ඇතිසවමින් නැතිසවමින් ගලාසගන පැමිණි රූපය ෙෙ තුළ ෙැ ගත්තාවූ විඥානය පහව 

යනසකොට සත්සජෝ ධාතුව පහව යනවා. ඒ කියන්සන් උණුසුෙ නැතිසවලා යනවා. පරිප්පු ේයාිංජනයක් රත් 

සනොකසළොත් පසුවදා උදයට එය පිළුණු සවනවා වසග් රූපසයන් සත්සජෝ ධාතුව තුනී සවනසකොට සේ රූපය 

කුණු සවනවා, පිළුණු සවනවා. උණුසුෙ නැති නි ා. පඨවි, ආසපෝ, වාසයෝ ධාතූන් අධික්රියාකාරිත්වයට 

පත්සවනවා. වාසයෝ ධාතුව විසින් පඨවිය ඉදිමීෙට පත්කරනවා. ආසපෝ ධාතුව විසින් පඨවිය කුණු කරනවා. 

සෙොන හිරිකිතියක්ද, සෙොන අපුලක්ද? 

සේ ගාේභීර ෙෙ කුණුසවන, ඉදිසෙන ෙළකුණ ඔෙෙයි. ඔසේ ෙව, පියා,  ැමියා, බිරිඳ, දරුවා, සපේවතා, 

සපේවතියෙයි. 

හැෙැයි උණු ෙ දැන් නැහැ. තිසෙන්සන් සීතලක්, දුගඳක් පෙණයි. ඔෙ ඔහුසග් ඇයසග් උණුසුෙට ප්රියකළා 

ස ේ දැන් එෙ ෙළකුසණ් සීතලට, දුගඳට ප්රියකරන, එය උපාදානය කරගත් පිරි කුත් සිටිනවා. එෙ  ්

වභාවයෙ ෙසග් කරගන්න පිරි කුත් සිටිනවා. ඒ තෙයි නිල ෙැ ්ස ෝ. ඔෙ උණුසුේ කය  ැපයක් කරගත්තා. 

නිලෙැ ස් ෝ ශීතල කය  ැපයක් කරසගන එයට සලොල්සවනවා. ජීවත්ව සිටියදී ඔෙ ෙසග් කරගත් ෙව, පියා, 

බිරිඳ,  ැමියා, දරුවා, සපේවතා, සපේවතියසග් ඇ , කණ, නා ය, දිව, ශරීරය  ැපයක් කරගත්තා ස ේෙ එෙ 

රූපය ෙළකඳක් ෙවට පත්වුණ සෙොසහොසත් ඒ ඇ , කණ, නා ය, දිව, ශරීරයෙ කෙරයින්, නරියන් වැනි 
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කුණු ෙ ට සලොල්  තුන් තළු ෙර ෙරා, වොර වොරා ර  ෙලනවා.  ැපයක් සකොට ගන්නවා. රූපය ඔෙ 

නුවනින් දකින්න. ඔෙ කර තිසෙන්සන් අර තිරි න්  තුන් කළ සදයෙ සන්ද? 

තිරි න්  තුන් කන ෙ  ්කැෙැල්ලක් පා ා, හැසපන ෙ  ්කට්ටක් පා ා, කු  පිසරන සෙොසහොතක් පා ා, දුගඳ 

හෙන ෙ  ්කැෙැල්ලක් පා ා පිනවූසේ, පිනවුසන් තිරි න්  තාසග් ඇ , දිව, කන, ශරීරය, නා යෙයි. ඔහු 

සහෝ ඇය ජීවත්ව සිටියදී ඔෙත් කසළේ ඔහුසගන් සහෝ ඇයසගන් ඔය ටික පිනවීෙ පෙණෙයි. ෙලනසකොට ජීව 

ෙ ට සලොල්වූ ඔෙත්, අර කුණු ෙ ට සලොල්වූ තිරි න්  තාත් අතර ඇති සවන  කුෙක්ද? දැන් අපි හිතන්න 

ඕසන් අපි අර තිරි න්  තාසග්, ෙ ට සලොල් වූ  තාසග්  ව්භාවසයන් ඉදිරියට යන්න ඕසන කියාලා. 

සත්සජෝ ධාතුසවන් උණුසුේ කරපු ෙෙ – ෙසග් කියන ෙ  අපි ර  ෙලනවා. රූපය අපි ර  ෙලනවා. ආසපෝ 

ධාතුසවන් සීතල කරපු ෙළකුණ තිරි න්  තා ර  ෙලනවා. සවන  එපෙණයි. රූපය අනිත්ය ෙව දකින්න. 

රූපය තුළ ෙෙ නැහැ කියලා දකින්න. ඇ  නි ා දුකට පත් සනොවන්න. ප්රඥාසේ ඇස න් ඔෙ විඳින දුක 

දකින්න. ඇ  නි ා, ආයතන හය නි ා සලෝකසේෙ ෙර ඔ වාසගන යන අදක්ෂසයක් සනොසවන්න. 

සෙෝහසේ  ළුපිලි වලින් සුන්දර සල  ආවරණය කර ඇති ආයතන හය වසග්ෙ ොහිර රූපයනුත් නිරතුරුව 

ප්රඥාසවන් නිරුවත් කර ෙලන්න. ලැඡ්ජාසවන්න එපා, බිය සවන්න එපා. එසහෙ සවන්න නියත වශසයන්ෙ 

ඔතන  ත්වසයක් පුද්ගලසයක් නැහැෙයි.  
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11. කුලියට ෙත් එළිය කුමට? 
 

අපි කතාවට කියනවා, ෙනූෂ්යයා ආසලෝකයට කැෙතියි එසහත් අඳුරට අකෙැතියි කියලා. නමුත් ඒක එසහෙ 

සවන්න ෙැහැ. ආසලෝකයට කැෙති ෙනුෂ්යයාට නිඳි ඇඳට, නිදි පැදුරට ගියහෙ තෙ කැෙැත්සතන්ෙ විදුලි 

පහන් නිවාදො අඳුර ෙසග් කරගන්නවා. අඳුරට කැෙති සවනවා. ආසලෝකයට අනිත්යභාවයට පත්වී, අඳුර 

ඇතිසවනවා වසග්ෙ මිනි ා සේ  ්වභාවයන් සදකටෙ ඇසලන්සන් තෙ සිතුවිලිද අනිත්යභාවයට පත්වන 

නි ා. ආසලෝකයට කැෙතිවූ සිත අනිත්යභාවයට පත්වී, අඳුරට කැෙතිවූ සිත ඇතිසවනවා. කල්ප ගණන් අපි 

දිේයසලෝක වල, ෙනුෂ්ය සලෝකසේ,  තර අපාසේ ආසලෝකයත් අඳුරත් අතර සදෝලනය සවමින් ගලාසගන 

පැමිණි ගෙනක් සේක. සේ නි ා සේ සදයාකාරසේ කැෙැත්ත තවෙත් අපට තිසෙනවා. නමුත් ෙනුෂ්යයා 

අඳුරට වඩා ආසලෝකයට කැෙතියි. ඒ නි ාෙයි විදුලි ෙලාගාර, තාප ෙලාගාර ආදී ෙලශක්ති මූලයන් 

ස ොයමින් ප්රවර්ධනය කරන්සන්. සේ  ව්භාවයන්සගන් මිනි ා ලොගන්නා ආසලෝකය මිනි ා කුලියට ගත් 

සදයක්. තො අඳුරින් මිසදන්න, සතල් වලින් ජලසයන්, ගල් අඟුරු වලින් නිපදවූ ආසලෝකය කුලිsයට, මිලට 

ගන්නවා. ඒ කියන්සන් සතල් වලින්, ජලසයන්, තාපසයන්, ආසලෝකය ලොගැනීෙට මිනි ා ෙහත් 

අභිොනසයන් උදේඅනන තාක්ෂණසයන් මිනි ාට හැකියාව ලැබුණත් ඔෙ තවෙ දක්ෂ නැහැ තෙ සිත තුළින් 

ආසලෝකය නිපදවාසගන, ප්රඥාසේ ආසලෝකසයන් සලෝකය දකින්න. 

ඔෙ ආසලෝකය “ආසලෝකය” විදිහටත්, අඳුර “අඳුර” හැටියටත් විදුලිය “විදුලිය” හැටියටත්, ජලය “ජලය

” හැටියටත් මි  සහේතුඵල ධර්ෙතාවයන් අනුව සේවා දකින්න උත් හ ගන්සන් නැහැ. ජලය නැෙැති 

ආසපෝධාතුව උපසයෝගීකරසගන, එහි ඇති පඨවි ධාතුවත්, වාසයෝ ධාතුවත් ආධාර කරසගන විදුලිය නෙැති 

සත්සජෝ ධාතුව නිපදවනවා. ආසලෝකය වශසයන් අපි දකින්සන් ජලය  හ විදුලිෙලසේ අනිත්යතාවයයි. ඒ 

කියන්සන් රූපසේ අනිත්යතාවයයි. ගල් අඟුරු නෙැති පඨවි ධාතුව උපසයෝගී කරසගන එහි ඇති වාසයෝ  හ 

සත්සජෝ ධාතුව ආධාර කරසගන විදුලිය නිපදවනවා. විදුලිය තුළින් ආසලෝකය නිපදවනවා. ගල් අඟුරු 

තාපය, විදුලිය, ආසලෝකය වශසයන් අපි දැක්සක් රූපසේ සවන ්වීෙයි. රූපය සවන ්වීසේ ප්රසේගයයි. 

රූපය තුළ ඇති ෙ  ්ඇ ට සනොසපසනන  තර ෙහා ධාතූන්සග් සේගවත් ක්රියාකාරීත්වයයි. සවන ්වීෙයි. 

සේ ක්රියාකාරීත්වය සවන ්වීෙ ඔෙ ඔසේ ජීවිතයට ගලපාගන්න. සේ ශරීරය නෙැති රූපය, 

ක්රියාකාරීත්වයට පත්කරන සිත නැෙැති ශක්ති විසශේෂසයන් ප්රභාශ්වර ප්රඥාසේ ආසලෝකය උපදවා 

ගැනීෙට උත් හවන්ත වන්න. ඔෙ පිරිනිවී යනසතක්ෙ අනිත්යභාවයට පත්සනොවන ප්රඥාසේ ආසලෝකය 

ඇතිකර ගැනීෙට ඔෙට තාප ෙලාගාර, විදුලි ෙලාගාර, සගොඩනැගීෙට අවශය් සනොෙැත. සකෝටි ප්රසකෝටි 

ගණන් ධන ක්න්දය අවශ්ය සනොෙැත. සිසෙන්ති, සලෝහ, ගල් අඟුරු, ජලය, ඩී ල් සටොන් ගණනින් අවශ්ය 

සනොෙැත. ඉිංජිසන්රු උපාධි  හතිකයක් අවශ්ය සනොෙැත. සවෝල්ට් 33000ට බිය විය යුතු නැත. අවශය් 

වන්සන් සිසෙන්ති, ගල් අඟුරු, ජලය ආදිය නිරතුරුවෙ අනිත්යභාවයට පත්වන රූපයන් ෙව අවසෙෝධ 

කරගැනීෙයි. සේ සියලු රූපයන්ට එකිසනකට සවන ්වූ ප්රතිශතසයන් යුත්  තරෙහා ධාතූන්සගන් 

නිර්ොණයවූ  ව්භාවයන් ෙව අවසෙෝධ කර ගැනීෙය. එවිට ඔෙට ෙෙය, ෙසග්ය, අනුන්ය, අනුන්සග්ය යන 

 ත්ව පුද්ගල  ිංඥාවන් ඉවත්ව යනු ඇත. ඔෙ තුළද, අනුන් තුළද  ත්වසයක් පුද්ගලසයක් සනොෙැති ෙව 

අවසෙෝධසයන් දකිනවිට, රාගය ද්සේශය කුෙක් නි ා පවතින්නද? කවුරුන් නි ා පවතින්නද? සෙෝහය 

විසින්  ිං ාරයක් පුරාවට කරන ලද ෙහා සනොෙඟ යෑවීෙ අව න්වුණු කල්හී, අවිද්යාසේ අඳුරයි. අවිද්යාසේ 

අඳුර පහවීෙත්  ෙඟ ඔෙ ලෙන නිදහ ,  ැහැල්ලුව, නිවීෙ සෙසතක් ඔෙ දරා සිsටි රාග, ද්සේශ, සෙෝහ ෙර 

 ැහැල්ලු වීසේ, නිසරෝධය වීසේ නිදහ හි.  ලකුණකුදු සනොතො, රාග, ද්සේශ, සෙෝහ, ඇතිවන සිත  ෙඟ 

නිසරෝධයවී යන්සන් රූපසේ අනිත්යභාවය මි   ත්ව පුද්ගල  ිංඥාවක් තෙන් තුළ හටසනොගන්නා නි ාෙය. 

 තිය  හ සිහිසයන් යුතුව රූපය සද  ෙැලීසේදී ඔෙ අවසෙෝධසයන් ලෙන ප්රඥාසේ ආසලෝකය අනිත්ය 

වන සදයක් නේ සනොසේ. තො පිරිනිවීයනසතක්ෙ ප්රඥාසේ ආසලෝකය ඔසේ ඇතිවන නැතිවන සිසත් 
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ආසලෝකය වනු ඇත. සලෝකසේ පවතින අනිත්යභාවයට පත්සනොවන ප්රඥාසේ ආසලෝකය ගැන සේ 

 ටහන භික්ෂුව තැබුසේ එක් වනවාසී භික්ෂුවක් දර්ශනීය ආසලෝක  ිංදර්ශනයක් ගැන ඔෙව දැනුවත් 

කරන්නටය. ඒ තුළින් ඔෙටත් සේ නිවන් ෙඟ වැඩීෙට ශක්තිය, උනන්දුව තීේර කිරීෙටය. සේ ආසලෝක 

 ිංදර්ශනය ප්රඥාසේ ආසලෝකයක් නේ සනොසේ. අනිත්යයට අයිති ආසලෝක  ිංදර්ශනයකි. ප්රඥාසේ 

ආසලෝකය සවනුසවන්, එයට උපහාර වශසයන් සදවියන් දක්වන්නට සයදුණු අතිශය රෙණීය ආසලෝක 

පූජාවකි. 

සේලාව එක්තරා හිමිදිරි උදෑ නක පහ පසුවී විනාඩි පහසළොවක් පෙණය. භික්ෂූන් වහන්ස ේ නෙක් උතුරු 

ප්රසද්ශයට මුහුණලාසගන තෙ කුටිසේ සිට දානශාලාවට වඩිමින් සිටියහ. ක්ෂණසයන් උතුරු සද  

ආකා සයන් සුදු පැහැති, කිරි පැහැති විශාල ආසලෝක ධාරාවක් භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණ එෙ ආසලෝක ගුලි 

ඇතිසවමින් නැතිසවමින් විනාඩි සදක තුනක පෙණ කාලයක්  ිංදර්ශනයක් පැවැත්වීය. සෙෙ ආසලෝක 

 ිංදර්ශනය ඉහත භික්ෂුව මුල්වරට දුටුවකි. සියල්ල සිදුවූසේ ආකාශය තුළදීය. ආසලෝක ගුලි වශසයන්, 

සර්ො වශසයන් ඉතා සේගවත්  ිංදර්ශන විලා යක් භික්ෂුව දුටුසේය. සේ චෙත්කාර, ආශ්චර්යය සද  භික්ෂුව 

සෙොසහොතක් නැවතී ෙලා සිටියදී  ිංදර්ශනය තවත් ප්රසේගකාරී විය. එවිට භික්ෂුව නියත වශසයන්ෙ සෙය 

සදවියන්සග් ආසලෝක  ිංදර්ශනයක් ෙව අවසෙෝධ කරසගන සදවියන්ට කෘතගුණ දැක්වීෙ පිණි  අනිත්ය 

 ිංඥාව ගැන ධර්ෙ සද්ශනයක් ඉතා සකටිසයන් කරන ලදී. 

“සේ ආසලෝකය අනිත්යයි. ඔය දිේයශර්ීයන් අනිත්යයි. ඔය ඔෙලා අතිවිඳින දිේය  තුටත් අනිත්යයි. ඔය 

දිේය ඇ , කණ, නා ය, දිව, ශරීරය, ෙන  අනිත්යයි. ඔය ආශ්වාදයට ඇසලන්න එපා. ඔෙලාසග් ඔය 

අනිත්යවූ ආසලෝකසයන්, නිත්ය වූ ආසලෝකයට පූජා පැවැත්වීෙ සනසවයි ඔෙ කළයුත්සත්. ඒ නිත්ය වූ 

ආසලෝකසේ උරුෙක්කරුවන් වීෙයි” 

ඔය අත්දැකීෙ එතැනින් අහවර වුණා. සියල්ල සිදුවී අව න්වීෙට විනාඩි තුනක් පෙණ යන්න ඇති. දිේය 

ආසලෝකය සදවියාට ලැසෙන්සන් පින නි ා. ඔය පින අහවරසවලා යද්දී ඔය ආසලෝකය අහවරසවලා යනවා. 

ඒ නි ා ඔෙ ආසලෝකයට සලොල්සවන්න එපා. ආසලෝකයට කියන්සන් රූපයක්ෙයි. සත්සජො ධාතුසේ 

ප්රතිශතය වැඩි ආසලෝකසේ  ව්භාවය අනිත්යයයි. පිිං අහවර සවලා සදවියන්සග් දිේය ආසලෝකය අව න් 

සවනසකොට ඔය සදවිවරුන්ද හඬනවා, සශෝකසවනවා, දුක්සවනවා. අනත්යවූ ආසලෝකයට සලොල්වීසෙන් 

දුක පෙණයි උරුෙවන්සන්. ඒ නි ා ඔෙ  තර ෙහා ධාතූන්සගන්  ැදි ආසලෝකය, රූපසේ අනිත්යෙව දකිමින් 

අතහරින්න. ආසලෝකසේ අනිත්යභාවය අඳුර ෙවත්, අඳුසර් අනිත්යභාවය ආසලෝකය ෙවත් දකිමින්, අඳුරත් 

ආසලෝකයත් අතහරිමින් පිරිනිවීයනසතක්ෙ නිත්යභාවසේ පවතින ප්රඥාසේ ආසලෝකය ඔෙ තුළ 

ඇතිකරගන්න. ප්රඥාසේ ආසලෝකසයන් ප්රභාශ්වර වූ සිසතන් සලෝකය සද  ෙලන්න. එවිට ඔෙට 

නිරතුරුවෙ අනිත්යභාවයට පත්වන රූපයන් මි   ත්වසයක් පුද්ගලසයක් හමුසනොවනු ඇත.  ත්වසයක් 

පුද්ගලසයක් සනොෙැති කල, රාගය ද්සේශය කුෙක්  ඳහා, කා  ඳහා පවතින්නක්ද? ඒවා නිසරෝධයවී යනු 

ඇත. රාග, ද්සේශ, සෙෝහයන්සගන් නිරුද්ධවූ සිත හරියටෙ සුදු පිරුවටයක් ස ේෙය. කිසිදු කිලුටු ෙවක් 

සනොෙැති සුදු පිරුවටය නිරතුරුව ප්රභාශ්වරය. ආසලෝකෙත්ය. රාග ද්සේශ සෙෝහයන්සගන් නිසරෝධයවූ සුදු 

පිරුවටයක් වැනි සිතක් නැවත කිලිටිවන  ්වභාවසේ සනොපවතී. ෙන්ද කිලුටු වීෙට නිත්යවූ,  ථ්ිර වූ, “ෙසග්

” යෑයි සිතක් සනොෙැති සහයිනි. ඒ ෙව තො අවසෙෝධසයන් හඳුනාගත් ෙැවින් ො තුළ ෙෙ නැතැයි 

ප්රත්යක්ෂසකොට දක්නා ලද සහයිනි.  
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12. සේ සලොව පිරිසදුම ොක්ෂණයයි 
 

තාක්ෂණසයන් දියුණුවට පත්වූ සලෝකයා “තාක්ෂණය නි ා සලෝකය විශ්ව ගේොනයක්වී, සලෝකසේ 

පාලනය මිනි ා විසින් සිදුකරනවා” යන විශ්වා යට පැමිණ ඇත. සේ ොයව තුළ සලෝකයා සෙොනතරේ 

මුලාවට පත්වී ඇතිදැයි යන්න ගැන ඔෙට අවසෙෝධයක් ලො ගත හැක්සක් ධර්ෙය අවසෙෝධ 

කරගැනීසෙන්ෙය. සලෝකයා  තුටුවන, සලෝකයා ජීවත්වන, සලෝකයා පාලනය කරන ඊනියා තාක්ෂණය, 

ක්රියාත්ෙකවන්සන් ෙලශක්තිය ෙඟිනි. ෙලශක්තිය හිඟවුණු දිනයක, ෙලශක්තිය නැතිවුණු දිනයක 

තාක්ෂණසේ පිහිසටන් ජීවත්වන සලෝකයා පත්වන්සන් ෙහා අර්බුදයකටය. තාක්ෂණය යනු අවිද්යාවයි. 

තාක්ෂණය යනු අ ්වාභාවිකත්වයයි. එවන්වූ තාක්ෂණසයන් පරිපූර්ණවන සලෝකය, ආධ්යාත්මික වශසයන් 

පිරිහීෙ සලෝක  ්වාභාවයයි. තාක්ෂණසේ දියුණුව යනු අවිද්යාසේ දියුණුවයි. වර්තොනසේ සලෝකය සද  

ෙැලීසේදී අපි දකින්සන් අවිද්යාසවන් ඉතිරීයන තාක්ෂණසයන් දියුණු සලෝකයකි. සලෝකසේ ගුණාත්ෙක 

ෙව, දියුණුව ෙනින මිනුේ දණ්ඩ තාක්ෂණයයි. ෙලශක්තිය නැතිවුණු දව ක ඇනහිටින තාක්ෂණයක්,  ්

වාභාවික කාලගුණික සද්ශගුණික තත්ත්වයකදී ඇනහිටින තාක්ෂණයක්, සද්වත්වසයන්  ලකන ඊනියා 

දියුණුවකින් මුලාවූ සලෝකයාට, සලොේතුරු බුදුරජාණන් වහන්ස ේ මීට ව ර සදදහ  ්පන්සියයකට සපර 

සද්ශනාසකොට වදාළ ධර්ෙය විසින් අන්ධභාවසේ සවලීසිටින ඔවුන්සග් ළදරු ෙව සහළිකරවනු ලෙයි. 

සලෝකය තාක්ෂණසයන් පිරීයාෙ යනු  තර අපායද පිරීයාෙයි. තාක්ෂණ අවිද්යාසවන් මුලාවන  ත්වයා ගාල් 

කරන සවේ අඩවිය  තර අපායයි. 

සලෝකසේ  ැෙෑ තාක්ෂණය දකින්නනේ,  ප්ර්ශ කරන්නනේ ඔෙ දැකිය යුත්සත් සලොේතුරා ධර්ෙයයි. එය 

ෙලශක්තිය නැතිවුණ දිනයක අතරෙිංවන, අක්රියවන තාක්ෂණයක් සනොසේ. සපොේඩ වැරදුණු විට ෙහා 

විනාශයන් වන තාක්ෂණයක් සනොසේ. අතුරු ආොධ ඇතිවන තාක්ෂණයක් සනොසේ. එය ඉතාෙ පිරිසිදු 

තාක්ෂණයයි. 

සලෝකසේ තාක්ෂණසයන් දියුණුෙ ආයතනය සෙොකද්ද කියා ඇසුසවොත් ඔෙ කියාවී ඇෙරිකාසේ නා ා 

ආයතනය කියලා. නමුත් ඔෙ වැරදියි. සලෝකසේ අවිද්යාසවන් සතොර,  ව්ාභාවිකත්වසයන් පිරිපුන්, දියුණුෙ 

තාක්ෂණය තිසෙන්සන් නිවන් ෙඟ වඩන භික්ෂුව තුළය. අරිහත් උතුෙන් තුළය. එෙ භික්ෂුව එෙ 

තාක්ෂණසේ උපරිෙ ඵලය, උපරිෙ සීොව දකින්සන් නිවන් අව ාන සෙසහයුසේදීය. ඒ තාක්ෂණ 

පාරාදී යකි.  ැෙෑෙ විශ්ව ගේොනය ඔෙ දකින්සන් සෙහිදීය. සෙෙ තාක්ෂණය ෙලශක්තිසයන් ක්රියාත්ෙක 

වන “රූකඩ තාක්ෂණයක්” සනොසේ. එය ක්රියාත්ෙකවන්සන් ඔෙසග් නිර්වාණ ප්රඥාව ෙගිනි. සෙහිදී ඔෙ 

දකින සලෝකය ඇෙරිකාසේ නා ා ආයතනයට කල්ප ගණනාවක් සිය තාක්ෂණය දියුණු කරමින් ගියද දැකිය 

සනොහැකිය. ඔවුන්සග් සලෝකය ප්රාථමික ළදරු පන්තියකි. ඔෙ සනොදැනුවත්කෙ නි ා එහි සිරකරුවන්ව 

සිටියි. 

නිවන් ෙඟ වඩන භික්ෂුව අව න් නිවීසේ සෙසහයුසේදී  ඳ, අඟහරු සහෝ සවනත් ග්රහසලෝක සනොව, 

දිේයසලෝකයද, ේරහ්ෙ සලෝකයද ඇතුළුව මුළු තුන් සලෝකයෙ දකිමින් අවසෙෝධය ලෙයි. සේවාට ෙලශක්

තිය අවශ්ය සනොසේ. නිවන් ෙඟ වඩනා භික්ෂුවට තෙ  ොධිය උපරිෙ ෙට්ටෙකදී කිසිදු ෙලශක්තියකින් 

සතොරව ෙහා ඝණ අන්ධකාර රාත්රියකදී තෙ කුටිය ආසලෝකෙත්කර දැකිය හැකිය. නිවන් ෙඟ අව ාන 

සෙසහයුසේදී ඔෙට ඔෙසග්ෙ ප්රඥාව විසින්, ඔෙ පැමිණි  ිං ාර ගෙසන් ඈත දුරක් දක්වා සපන්වනු ඇත. 

සෙය හරියටෙ රූපවාහිනිය ඉදිරිපිට රූප දකිනවා ස ේය. එකක් පසුප  එකක් පැමිසණ්. ඔෙට ඇත්සත් දකින 

රූප ඔ ස් ේ  ිං ාරසේ භය දැකීෙ පෙණකි.  ිං ාරසේ  ්වභාවය දැකීෙ පෙණකි. එතැනදී දිේය සලෝකවල 

ඉපිද ඔෙ විඳින ලද  ැප  ේපත් ඔෙ දකිනු ඇත. ප්සර්ත සලෝකවල ඉපිද ස ේ ස ොටු ර  කර කර කමින් 

ගතකළ  ව්භාවයන් ඔෙ දකිනු ඇත. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ඉපිද ඔෙ විඳි කාෙ  ේපත්ද, දුක් සේදනාවන්ද ඔෙ 
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දකිනු ඇත. ඔෙ යුද්ධසයන්,  තුරන්සගන් ෙැරුේකනවා, සේදනා විඳිනවා, අේෙගාතයන් වනවා, අන්ධසයක් 

බිහිරි පුද්ගලසයක් සෙන්ෙ අිංගවිකලව ගතකළ ජීවිත සපසනනු ඇත. තිරි න් සලෝකවල ඉපිද හරකුන්, 

ඌරන්, කුකුළන්, එළුවන්, ෙත්ය යින් සල  අනුන්සග් අහරකට ඔෙව ෙරාසගන කනවා ඔෙ දකිනු ඇත. 

ෙරණ සේදනාසවන් ඔෙ ළසතෝනි සදනවා ඔෙට සපසනනු ඇත. සෙසල   ිං ාරසේ භය,  ිං ාරසේ දුර, 

 ිං ාරසේ ගැඹුර සිනොපටයක් ඔ ්ස ේ සෙන් ඔෙට දර්ශනය වනු ඇත. 

සේවා ඔෙට පහළවන ඥානයන්ය. ඔෙට සේ ඥානයන් පහළවන්සන්, අවසෙෝධවන්සන් ජීවිතසේ එක් අව ්

ථාවක පෙණකි. ඉන් පසුව ඔෙට එෙ ඥානය ආවර්ජනය කළ හැක. එනේ නැවත නැවත සෙසනහි කළ හැක. 

ෙන්ද ඔෙ එෙ   ර  ්වභාවය අවසෙෝධකර ඇති නි ාය. ෙලන්න, සලොේතුරා බුදු  මිඳුන් සද්ශනා කළ 

තාක්ෂණය. එකෙ එක ෙලශක්තියක්වත් සනොෙැතිව, එකෙ එක සෙොත්තෙක්වත් තද සනොසකොට, 

කැෙරාශිල්පීන් ශේදාගාර සනොෙැතිව, කල්ප ගණනක් ඈත   ර ඔෙට දකින්න පුළුවන්. ඒත් ෙලන්න අපි 

සෙොනතරේ දුර්වලද කියලා. සෙවැනි උතුේ ධර්ෙයක් තියාසගන අපි ධර්ෙය ඉසගනගන්න සවේ අඩවිසේ පිටු 

සපරළනවා. ධර්ෙය සුරකින්න තාක්ෂණසේ පිහිට ස ොයනවා. සලොකුෙ අවා නාව, ධර්ෙය පිළිගන්න 

තාක්ෂණය  ෙඟ ගලපා එෙගින් ධර්ෙය  නාථ කිරීෙට යැෙයි. අවිද්යාවක ෙහත…… 

නවීන තාක්ෂණය මිනි ාසග් ආයුකාලය දීර්ඝකරගැනීෙට, ස ෞඛ්ය තත්ත්වය නැිංවීෙට, අධ්යපනය 

ගුණාත්ෙකභාවයට පත්කිරීෙට උපකාරවී ඇති ෙව ඔෙට සිසතන්න පුළුවන්. සෙෙ භික්ෂුවද එය අනුෙත 

කරනවා. එසහත් ඔෙ තාක්ෂණික සලෝකසේ වැඩිපුර පැයක් ජීවත්සවනවා කියන්සන්, වැඩිපුර පැයක් දුක් 

විඳිනවා කියන එකයි. ඔෙ වැඩිදුර යෙක් ඉසගනගන්නවා කියන්සන්, වැඩිපුර අවිද්යාව ඉසගනගන්නවා 

කියන එකයි. ඔෙ සෙොන ආගෙකට අයත්වුවද හිතට එකඟව දකින්න. ඔෙව සලඩකරන සරෝග කාරකයත්, 

ඔසේ සලසේ සුවකරන ඖෂධයත, ඔෙව ෙරාදෙන ෙරුවාත් යන තුන්සදනාෙ නවීන තාක්ෂණයයි. ඔෙ  ැෙෑ 

තාක්ෂණය හඳුනාසගන සරෝගයත්, සරෝගකාරකයත්, ෙරුවාත් යන තිසදනාෙ පරාජයකර සලොේතුරා 

තාක්ෂණසේ  ැෙෑ හිමිකරුසවක් වන්න. ෙලශක්තිසයන් සතොරව සලෝකය දිනන්න. දකින්න. 

සලෝකය තාක්ෂණික අතින් දියුණුසවන්න දියුණුසවන්න සලෝකය ආධ්යාත්මික අතින් පිරිසහනවා. 

ආධ්යාත්මික අතින් පිරිසහන සලෝකය විසින් සලොව  ව්භාවය,  ව්භාවධර්ෙය තෙන් යටතට, තෙන්සග් 

පාලනය යටතට ගන්න හදනවා. සේ තරගසයන් කවදාහරි දව ක සලෝකයා අන්ත පරාජයකට පත්සවනවා. 

එෙ පරාජය සලෝකයා ලෙන්සන් ෙහා විනාශයකුත්  ෙඟෙයි. එෙ ෙහා විනාශය වනසතක් නිරතුරුවෙ අතුරු 

විනාශයන් සලෝකසේ සිදුවනවා. සලෝකසේ  ව්භාවය සවන ් කළහැකි ජගසතක් සෙසතක් තුන්සලෝකසේෙ 

පහළවී නැහැ. අනාගතසේදීත් එය එස ේෙයි. අවිද්යාසවන් සපසළන  ත්වයා සිතනවා සලෝකසේ  ්වභාවය 

තෙන්ට සවන ් කළ හැකිය, පාලනය කළ හැකිය කියලා. සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේලාටවත් ෙැහැ 

සලෝකසේ  ව්භාවය සවන ්කරන්න. උන්වහන්ස ේලාට පුළුවන් සලෝකසේ  ්වභාවය අවසෙෝධසයන් 

හඳුනාසගන සලෝකසයන් එසතරවන්න, පාලනය සනොකළහැකි සලෝකසේ  ්වභාවය පාලනය කළ හැකි තෙ 

සිසතන් අවසෙෝධ කරගන්නයි. කුෙක්ද උන්වහන්ස ේලා අවසෙෝධ කරගත්සත් ? 

ආයා යක් සගන සලෝකසේ සවන ්කළ යුතු කිසිෙ සදයක් සනොෙැති ෙවයි. ෙන්ද නිරන්තරසයන්ෙ, 

ආයා යකින් සතොරවෙ සලෝකය සවන ්වන සහයිනි. ෙහසපොසළොවද, අවකාශයද, අේයාවකාශයද ඔෙට 

ජයගතහැක්සක් ඒවා සවන ්කිරීසෙන් සනොව, නිරතුරුවෙ ඒවා සවන ්වන ෙව අවසෙෝධ කරගැනීසෙන්ය. 

සලෝකසේ  ව්භාවය සවන ්කිරීෙට යන්නාට හමුවනුසේ අවිද්යාවය. සලෝකය නිරතුරුවෙ සවන ්වන  ්

වභාවසයන් යුක්තෙව අවසෙෝධසයන් දකින්නාට හමුවනුසේ විද්යාවය. 

සලෝකසේ  ැෙෑෙ විද්යාඥයා සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේය. උන්වහන්ස ේසග්  ැෙෑ ශර්ාවක 

පුතුනුවන්ය. උන්වහන්ස ේලා සෙොනතරේ තාක්ෂණසයන් දියුණුද කියනවානේ, උන්වහන්ස ේලාට ඇ ් 

පියාගත්  ැනින් මුළු සලෝකයෙ නිරුද්ධසකොට දැකිය හැකිය. විශ්වය යනු ෙහා සේගයකට හසුවුණ හි ් 
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අවකාශයක් පෙණක් ෙව උන්වහන්ස ේලා දනියි. සෙෙ සේගය සෙොනතරේ ප්රසේගකාරීද කියනවානේ, එෙ 

සේගය තුළ දකින්සන් හි ේව පෙණක්ෙය. ඒ හි ේව තුළ අයිතිකරගැනීෙට, සවන ්කිරීෙට, දියුණුකිරීෙට, 

 ිංවර්ධයන කිරීෙට, අලුතින් ස ොයාගැනීෙට කිසිවක්ෙ නැත. තාක්ෂණසයන් සලෝකය ජයගන්නට 

සවරදරන සලෝකයාද, එෙ සේගසේ රූකඩ පෙණක්ෙය. සලොව ප්රසේගකාරීෙ සේගය රූපය අනිත්යභාවයට 

පත්වන සේගයයි. එය අවිද්යාව ස ොයා යන විද්යාඥයින්ට දැකිය සනොහැක්කකි. එහි දැකිය හැක්සක් විද්යාව 

ස ොයාගිය බුදු පුතුන්ට පෙණක්ෙය. විද්යාඥයන්ද බුදු පුතකු වීෙට දක්ෂ වුවසහොත් ඔහුටද සේ  ැෙෑ විද්යාසේ 

හිමිකරුසවක් විය හැකිය. සෙය කාසග්වත් බූදලයක් සනොසේ. සේ සලෝකසේ  ව්භාවයයි. ඔෙටද ෙටද එහි 

හිමිකරුවන් විය හැකිය. සලොේතුරා බුදුරජාණන්වහන්ස ේ අප සකසරහි අනුකේපාසවන්, ෙහා කරුණාසවන් 

සේ ෙඟ සහළිකළ ශා ්තෲන් වහන්ස ේය. තුන් සිේරත්, පාත්රයත් දරමින්, කැලසේ හුසදකලා කුටියක, 

ආරණ්යයක වැඩසිටින බුදුපුතුන් සලෝකය විනිවිද දකින, සලෝකය කේපාකරවන, සලෝකයට සනොගැසටන 

සලෝකය ඉක්ෙවාගිය  ැෙෑෙ විද්යාඥයන්ය. ෙලශක්තිසයන් සතොරව සලෝකය දකින උතුෙන්ය. 

උන්වහන්ස ේලා  තිසයන් සිහිසයන් යුතුව  ්වභාවධර්ෙය සද  ප්රඥාසේ ඇසින් ෙලමින් ධර්ෙ විනය සදක 

ආරක්ෂා කරගනිමින් අවසෙෝධය ලෙන උතුෙන්ය. සේවා සහේතුඵල ධර්ෙයන්ය.  තිය සිහිය සහේතුසවන් 

විනය නැෙැති ඵලයද,  ව්භාවධර්ෙසේ යථා ව්භාවය සෙන්ෙ එහි අනිත්යෙවද දැකීසෙන් ධර්ෙය නැෙැතිs 

ඵලයද ඔෙට අවසෙෝධවනු ඇත.  තිය සිහිය නැතිවීසෙන් අවිචාරයද,  ්වභාවධර්ෙය නිත්යභාවසයන් 

ගතසහොත් අධර්ෙයද යන ඵලයන් ඔෙට ලැසෙනු ඇත. ඔසේ දක්ෂතාවයන් ෙත කැෙති ොවතක් 

සතෝරාගැනීෙට ඔෙට නිදහ  ඇත. 
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13. අසන් ඔබ එවන් පාලකයකු සේ නේ 
 

පාලකසයක් සවන්න අපි සෙොනතරේ කැෙතිද? පිංති කාෙරයක සේවා, වැඩබිෙක, ආයතනයක, පන් ලක, 

ගෙක, නගරයක, රටක පාලකයා, නායකයා සවන්න අකෙැති සකසනක් සනොෙැත. ඔෙ ඔසෙන් අහල 

ෙලන්නසකො නායකසයක් සවන්න ඔෙ අකෙැතිද කියලා. ඔෙ දැනටෙත් නායකසයක් සවන්න පුළුවන්. 

මිනි ා තරග කරන්සන්ද,  ටන් වදින්සන්ද, අනුනට කැපිලි සකටිලි දෙන්සන්ද නායකත්වයට පාර  ක ් 

කර ගැනීෙටය. නැතිනේ නායකත්වය ආරක්ෂා කරගැනීෙටය. 

වවරය, ක්සරෝධය,  ැකය නායකත්වය ස ොයා යන ගෙසන් අතුරු ඵලයක්ය. නායකත්වය ස වීෙ මිනි ාට 

පෙණක් උරුෙ සදයක් සනොසේ.  ෑෙ  ත්වසයකුටෙ සපොදුය.  ත්වයා ෙහා අකු ල් ප්රොණයක් රැ  ්

කරගන්සන් සේ නායකත්වයට ඇති ගිජුභාවය නි ාය. සෙවැනි අකු ල් රැ ක්රමින් ඔෙ සේ පාලනය කිරීෙට 

යන්සන් කවුරුන්වද? අනුන්ෙය. අනුන්ව පාලනය කිරීෙට යන ඔෙ සෙොසහොතක්වත් සිතුවාද තොට තොවත් 

පාලනය කර ගැනීෙට සනොහැකි සලෝකයක තොට අනුන්ව පාලනය කිරීෙට සනොහැකි ෙව. කවුද ඔෙට සේ 

අවසෙෝධය ලැබීෙ වලක්වන්සන්. තන්හාවයි. අනන්ත අප්රොණ අකු ල් සිදුකරගනිමින්, විවිධ  ටකපට 

උපක්රෙ සයොදමින්, මු ාෙ ් සදොඩවමින්, නැතිගුණ සපන්වමින් ඔෙද පාලනය මුවහත් කරගන්නවා. 

ෙලය උසද ා සෙොනතරේ ගහෙරා ගන්නවාද, පාවාදීේ කරනවාද, කුලල් කාගන්නවාද, අනුනට ෙඩ 

ග නවාද? ෙලයට ඇති කෑදරකෙ, ගිජුෙව නි ාෙ තළුෙරමින් ඉහත චර්යාවන් සිදුකිරීෙ ෙලය ලොගැනීෙට 

කළයුතු චාරිත්රයක් ෙවට පත්සවලා. සේ හැෙ සදයෙ සේ අය  තුටින්ෙයි කරන්සන්. තිසෙන  ැප ආරක්ෂා 

කරගන්න, ඇති  ැප වැඩිකරගන්න, නැති  ැප ඇතිකරගන්න සලෝකය ප ්ස  දුවනවා. දුක් විඳිමින්  ැප 

ස ොයනවා. වර්තොනසේ ස ොයන  ැප ලැබිලා නැහැ. ඒ නි ා අනාගතය තුළ ස ොයනවා. ඔවුන් දන්සන 

නැහැ අනාගතය කියල කියන්සන වර්තොනයටෙයි කියලා. වර්තොනයෙයි අතීතය වූසේත් කියලා. සේ 

අයට හති දැසනන්සන නැහැ. විඩාවක්, නිදිෙතක් දැසනන්සන නැහැ.  ැප ස වීෙට, ආරක්ෂා කරගැනීෙට, 

වැඩිකර ගැනීෙට ඇති තන්හාව නි ා. 

තන්හාව කියන්සන් සහොඳ දක්ෂ ෙැහුේකාරියක්. ඇය විසිහතර පැසේෙ ඉඳිකටුවයි, නූලයි අත තොසගනයි 

සිටිනුසේ. ඉන්ද්රියයන්ට ප ් යවන හැෙ කැෙැත්තක්ෙ තද ෙැ ්ෙකින් ෙ න්න. දක්ෂ ෙැහුේකාරියසග් සේ 

සවලීෙ කල්ප ගණනාවකට කැසඩන්සන් නැහැ. කැෙැත්සතන්ෙ   ර ෙන්ධන වලට සකොටුසවන 

 ත්වයාට, සේ තන්හාසේ ෙැහුේකාරිය අතදිගහැර උදේකරනවා. කුෙක්  ඳහාද? ඔෙව ෙවය  ෙඟ 

ෙන්දන්න, උපාදානය කරවන්න. අපිට හිසතනවා සලෝකසේ දක්ෂෙ ෙැහුේෙහන දරුසවෝ ඉන්සන් 

කටුනායක පැත්සත් කියලා. ඒත් ඒක මුලාවක්. ඒ අය ෙහන ෙැහුේ අවුරුද්දකින්, සදකකින් නැතිනේ 

පහකින් දිරලා යනවා. ගැලවිලා යනවා. ඒත් තන්හාසේ ෙැහුේකාරිය ෙහන ෙැහුෙ, ග න සවළුෙ කල්ප 

ගණනාවකට කැසඩන්සන් නැහැ. ඇයට විඩාවක්, නිදිෙතක්, සවසහ ක් නැහැ. හැෙ තත්පරයකෙ ඔෙ 

ඉදිරිසේ ඇය සීරුසවන් සිටිනවා. ඔෙට ප ් ය වන  ෑෙ රූපයක්  ෙඟෙ ඔෙව සේදනාව විඳීෙට  ල ව්නවා. 

ඇලීේ, ගැටීේ, උසප්ක්ෂා වශසයන්. 

ඔෙ කවදාහරි නිවීෙ ලෙන්සන් තන්හාසේ ෙැහුේකාරිය හඳුනාසගන ඇයසගන් මිදුනුදාටය. එසතක් ඔෙ 

කු ල් අකු ල් පිsරුණු ෙඟක නායකයින්ද, පාලකයින්ද වීසේ සදොළදුක  ිංසිඳුවාගැනීෙට අකු ල්ෙ 

කරග ාගනිමින් ගෙන් කරයි. 

තිරි න් සලෝකසේ  තුන්  හ පක්ෂීන් සද  ඔෙ සහොඳින් ෙලන්න. ඔය තිරි න්  තුන් කිසිසවක් රාත්රියට 

සහෝa දවාලට එක දිගට පැයක් නිදාගන්සන් නැහැ. ඒ  තුන්ට නිදාගන්න වා නාවක් නැහැ. පිනක් නැහැ. 

ග ක අත්තක් ස ලවුසනොත්, සකොළයක් වැටුසනොත්, තවත්  සතකුසග් හඬක් ඇසුසනොත්….. සේ 
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ආකාරයට නිරතුරුව බියට පත්වී නින්ද කැසඩනවා. තිරි න්  තුන් මුළු රැයෙ නිදාගන්සන් ෙසයන්. සෙය 

අහේෙයක් සනොසේ. කර්ෙ විපාකයක්ෙයි. කර්ෙය තෙයි සපර ජාතිවල මිනි  ්ආත්ෙ වල ඉපැදිලා සලොකු 

කුඩා පාලකසයෝ සවන්න ගිහින් කරපු අකු ල්. මිනි ්සු බියගන්වලා, පීඩනයට පත්කරලා, මුලාකරලා, අතීත 

භවවල කරපු අකු ල් ෙරණින් ෙතු විපාක සදන්සන් ඔය විදිහට. සලොකු කුඩා පාලකයන්, නායකයන් මියගිය 

පසු පාිංශකූල සපොසල්දී අනුශා නා, සද්ශනා, ගුණකථා, ෙැනර, සශෝක ප්රකාශ,  ැරසිලි වලින් ඔවුන්ව 

නිවන් දැක්වුවද  ැෙෑ යථාර්ථය කටුකය. ඔෙ සහොඳින් නිරීක්ෂණය කර ෙලන්න. තිරි න්  ත්ව ප්රජාසේ 

නායකත්වය සවනුසවන් එෙ  තුන් වියරුසවන් ගැසටන හැටි. වියරුව ෙරාගනිමින් නායකත්වයට 

 ටන්වදින විලා ය. සේ සියල්ල එෙ  තුන්සග්  ිං ාරික හුරුපුරුදුය. 

ශ්රී  ද්ධර්ෙය පවතින අව ්ථාවක, වා නාවන්ත ෙනුෂ්ය විලා යක් ලො, නායකත්වයට ඇති ගිජුභාවය 

නි ා, අනන්ත අප්රොණ අකු ල් සිදුකර තිරි න් ආත්ෙයක් ලැබූ පසු, නැවතනේ කල්ප ගණනාවකට 

සුගතිගාමී ජීවිතයක් නේ ලැබිය සනොහැකිය. ෙන්ද තිරි න්  ත්ව ප්රජාව තුළ ඇති වවරය නි ා දුසකන් 

දුක කරාෙ, තිරි න් සලෝකසයන් නිරය කරාෙ ඇදී යාෙ එෙ  ව්භාවය නි ාය. ෙලන්නසකො සේ තරේ වටිනා 

ෙනුෂ්ය ජීවිතයක් ලෙපු ඔෙ, අනුන්ව පාලනය කරන්න ගිහිල්ලා කල්ප ගණන් අපාදුක් විඳින  ත්වයන් ෙවට 

පත්සවනවා. සෙොන තරේ අවා නාවක්ද. 

හැෙැයි  ෙහරු ඉන්නවා, සපර පිිං නි ාෙ ආයා යකින් සතොරවෙ නායකත්වය, ප්රධානත්වය ලැසෙනා අය. 

ඒ අය ෙදාගැනීෙකින්, තෘෂ්ණාවකින් සතොරවෙ නායකත්වය දරනවා. ෙහුතරසේ අකෙැත්සතන් 

නායකත්වය අතහරිනවා. ඔහු තෙන්ට ලැබූ අව ්ථාව නි ා කු ලයක් රැ ්කරගන්න දක්ෂ සවනවා. ඔෙෙ 

සිතන්න. ඔෙ ෙදාගත්සතොත් ඔෙට උරුෙවන්සන්  තර අපායෙය. ඔෙ අතහැරිසයොත්, ෙධ්ය ථ්වූසවොත් ඔෙට 

සුගතිය උරුෙසවනවා. 

සේ සලෝකසේ  ැෙෑෙ ශ්සර්ෂ්ඨෙ පාලකයා තෙයි, සෙසලොව තොට පාලනය කිරීෙට තරේ සදයක් සනොෙැති 

ෙව දකින තැනැත්තා. ඔහු ඉන්සන්  ේො  ේබුද්ධ ශා නයක පෙණයි. ඒ තෙයි අරිහත් උත්තෙයා. 

උන්වහන්ස ේ තො තුළ තො නැතැයි දකිනවා. ෙෙ තුළ  ත්වසයක් පුද්ගලසයක් නැතැයි දකිනවා. කුෙක්ද 

එසහනේ සෙතැන තිසෙන්සන්. සේගයක්. ඇතිසවමින් නැතිසවන රූපයක්  හ සිතක් පෙණක් ෙව දකිනවා. 

ප ් ය නි ා හටගන්නා සේදනාව  ත්වයාව ක්රියාකාරීත්වයට පත්කරනවා. ඇතිවුනාවූ ප ් යද, 

සේදනාවද අනිත්ය ෙව උනවහන්ස ේ අවසෙෝධසයන් දකිනවා. පාලනය කිරීෙට යෙක් සනොෙැති තැන 

පාලකසයක් අවශය් නැහැ. දැන් ෙලන්න පාලනය කිරීෙට කිසිවක්ෙ සනොෙැති තැනක, පාලකසයෝ සවන්න 

ගිහිල්ලා මිනි ස්ු සෙොන තරේ සෙෝහයකද සවලී සිටින්සන්. අසන් සදවියසන් අවිද්යාව සෙොනතරේ 

අ ාධාරණයක්ද සේ  තවයාට කරන්සන්. 

පාලකයන්. ප්රධානීන්, නායකයන් සවන්න සවරදරන ඔෙට සලෝකසේ ශස්ර්ෂ්ඨෙ පාලකයා සවන්න ෙඟක් 

තිසයනවා. ඔෙ සේ ෙඟ දිනාගත්සතොත් එෙ ජයග්රහණය නැවැත උදුරාගන්න සේ තුන්සලෝකසේෙ 

කිසිසවකුටත් ෙැහැ. ඔෙට කරන්න තිසෙන්සන් සුළු සදයයි. 

“සිසත් පාලනසයන් ඔෙ මිසදන්න. සිත පෙණක් ඔසේ පාලනයට යටත්කරගන්න” 

සෙසතක් කල් ඔෙ ක්රියාත්ෙක වූසේ ඔෙට අයිති නැති සිත ඔෙට අණකළ ෙග ඔ ස් ේය. ඔෙ සේ 

සෙොසහොසත්ෙ ඔසේ සිතට නිසයෝග කරන්න. “දැඩිව” නිසයෝග කරන්න. 

“සිත ඔෙ සෙතුවක් කාලයක් ඔෙට අවශ්ය ආකාරයට ොව ක්රියාත්ෙක කළා.  තර අපායට, දිේය සලෝක, 

ෙනුෂ්ය සලෝකවල ගාල්කළා. කල්ප ගණන්  ිං ාරසේ ඇවිද්දුවා. සෙතුවක් කල් ෙෙ අවිද්යාව නි ා ඔෙට 

රැවටුණා. මින්ෙතු ඔෙ කියන සද් කරන්සන් නැහැ. ෙෙ කියන සදය ඔෙ කළ යුතුයි” 
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ඔෙට පුළුවන් නේ සේ තීරණය ක්රියාත්ෙක කරන්න, ඔෙ තෙයි සේ සලෝව ශස්ර්ෂ්ඨතෙ පාලකයා. ඔෙට 

අයිති නැති, ආගන්තුක සිතක්, ඔෙව ෙවසේ සිරකරුසවක් කරසගන සිටින අ ාධාරණසයන් ඔෙව 

මුදාගන්නා ශස්ර්ෂ්ඨෙ පාලකයා ඔෙ සවනවා. 

ඔය ඇතිවන නැතිවන සිත ඔසේ පාලනයට ගතසහොත්, ඔෙට පුළුවන්කෙ ලැසෙනවා මුළු විශ්වසේෙ පාලනය 

ඔෙ අතට ගන්න. රටක්, නරගයක්, ගෙක්, ආයතනයක්, පන් ලක්, ආරණ්යයක් සනොසේ මුළු විශ්වයෙ. 

ඔසේ නිවන් සෙසහයුසේදී  ොධිසේ උපරිෙ තලයකට පැමිසණන විටක, ප්රඥාව විසින් මුළු විශ්වයෙ 

අනිත්යභාවසේ සේගසයන් සියුේසකොට ඔෙ ඔසේ සදෝතට ගන්නවා. රූපය අනිත්යභාවයට පත්සවන සේගය 

තුළින් විශ්වය යනු තෙ දෑතට ගතහැකි හි ස්දයක්ය යන්න ඔෙ දකිනවා. ප්රඥාසවන් ඔෙ විශ්වය ඔසේ 

ග්රහණයට ගන්නවා. සෙසතක් විශ්වසේ පාලනයට යටත්වූ ඔෙ, විශ්වය යනු අතිදැවැන්ත සේගයට හසුවන, 

 තරෙහා ධාතූන්සග්  ්වභාවයක් ෙව අවසෙෝධසයන් දකිනවා. සෙසතක් විශ්වය සලසින් ඔෙ දකිමින් සිටිසේ 

ප ් ය නි ා හටගන්නා සේදනාවක් ෙව දකිනවා. ඔෙට දැසනනවා ඔෙ සලෝකසයන් එසතරවුනාය කියලා. 

 ොධිසේ උපරිෙ තලයකදී ඔෙට වැසඩන ප්රඥාව තුළිනුයි විශ්වසේ පාලනය ඔෙට ලොසදන්සන්. ඔෙ 

කවදාවත් හිතන්න එපා සෙොන ධ්යානසේදීද ඔෙට සේ ඥාණයන් ලැෙසන්සන් කියලා. එසහෙ හිතුසවොත් 

ඒවා සකසළ ් ධර්ෙයන්. එස ේ වුවසහොත් නිවීෙ ඔසෙන් ඈතට යනවා. සේවා ධර්ෙසේ ආශ්චර්යයන්. 

සහේතුඵල ධර්ෙයන්. සහේතුව තෙයි  ැෙෑ ෙධ්යෙ ප්රතිපදාසේ හික්මීෙ. තුන් සිවුරත් පාත්රයත් හැර ඉතිරි 

සියල්ල අතහැරීෙ. අත්හැරීසෙන් අර්ථවත්වූ නිවන් ෙඟ අව න් සෙසහයුසේදී, අතහැරීසේ උපරිෙය නි ාෙ 

තීේරර වන ප්රඥාව විසින් ඔෙට සේ ගුණයන් ලොසදයි. ජීවිතසේ එක්වරක් පෙණක් සේ ඥානදර්ශනයන් 

පහළසේ. ඔෙට ඒවා නැවත නැවත ආවර්ජනය කර දැකිය හැකිය. එසහත් දැන් ඔෙට සේවා අවශ්ය නැත. 

එය තවත් සිදුවීෙක් පෙණක්ෙය. සියල්ල අයිති අනිත්යයටය. සිදුවූ එකෙ සදය ඔෙ ප්රොදසයන් මිදීෙ 

පෙණකි. අප්රොදීව කළයුත්ත කරගත්තා පෙණකි. 

ෙනුෂ්ය සලෝකසේ අනුන්සග් පාලකසයෝ සවන්න ගිහින්,  තර අපායට වැසටන තෙන්සග සිත පාලනය 

කරසගන සලෝකසයන්ෙ එසතරසවන්න. සලෝකයෙ ප්රඥාසවන් සියුේකර ඔසේ දෑතට ගන්න.  ැෙෑ 

පාලකසයක් වන්න. නැවත සලෝකයට සනොඑනා සලසින්ෙ සලෝකසයන්  හමුලින්ෙ මිදීයන්න.  ැනසිල්සල් 

නිවීයන්න.  තිසයන් සිහිසයන් යුතුව,  ව්භාවධර්ෙය සද  ෙලන්න. එවිට ධර්ෙයද, විනයද යන සදකෙ ඔෙ 

සකසරන් ආරක්ෂාවනු ඇත. ධර්ෙය  හ විනය පතසපොතින් ස ොයා සනොයන්න. නමුත් දැනුෙ ලැබීෙටනේ 

ඔෙ පතසපොත නිරතුරුව පරිහරණය කරන්න. 
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14. අභිසයෝෙය අවසබෝධයක් කරෙන්න 
 

සෙෙ ආත්ෙභාවසේදීෙ නිවීෙ උසද ා වනවාසීව ෙගවඩන භික්ෂුව කැලයට ඇතුළු වීසේදීෙ උපද්රවයන් 

ෙඟහැසර්වායි අධිෂ්ඨානය කළද,  ද්ධර්ෙසයන් ඈත්වූ මිනිසුන්සග්  ාොජීය, පාරි රික විකෘතිභාවයන් නි ා 

ඔෙ ඉදිරියට අභිසයෝගයන් පැමිණිය හැකිය. 

 තුනට අයත් කැලෑ ොයිේ බිේ මිනිසුන් වගාවන්  ඳහා සයොදාගැනීෙ,  තුනට සවඩි තැබීෙ නි ා තුවාල ලත් 

 තුන්, දඩයේ කිරීෙ, අලිසවඩි පත්තුකිරීෙ, ෙරුවැල් ඇටවීෙ වැනි සහේතූන් නි ා බියට පත්  තුන්  ෙහර 

අව ්ථාවල කැලය තුළ විකෘති, කලෙලකාරී සල  හැසිසරති. 

සේවා පාලනය කිරීෙට ධර්ෙයට සනොහැකිය. සෙොකද සේවා සලෝකසේ  ව්භාවය සහයිනි. එසහත් 

අත්හැරීසේ තිසෙන ෙහානුභාවය නි ාෙ සෙවැනි විකෘති  තුන් පවා භික්ෂුවසගන් ෙගහැසරනවා. 

දිනක් භික්ෂුවක් කැලෑෙද ගුරුපාරක පිණ්ඩපාතසය වඩිනවා. සෙෙ කැලසේ නිතරෙ හැසිසරන තනි 

අලිසයක් සිටිනවා. සෙෙ තනියා මීට ො  කිහිපයකට සපර සගොවියන් සදසදසනක් ෙරාදැමූ  සතක්. සවන 

අලින් සේ සපසදස ේ නැහැ. සේ තනියා පෙණයි කැලසේ සිටින්සන්. ඒ නි ා සෙයා  ැරයි. 

භික්ෂුව උදය කාලසේ කැලය ෙැදින් ගුරුපාසර් පිණ්ඩපාසත් වඩින විට සපසනනවා, පාර පුරා අතු කඩා 

දෙලා, ග  ්පතුරු ගහලා පාරට දෙලා හරියට වුවෙනාසවන්ෙ පාර අපවිත්ර කරලා වසග්. තනියා සක්න්ති 

ගිය  ව්භාවසයන්ෙ හැසිරී ඇතිෙව සහොඳටෙ පැහැදිලියි. භික්ෂුව සහොඳින්ෙ දන්නවා දැන් ඉදිරිසේ තනියා 

ඉන්නවා කියලා. සේලාව සපරවරු 6.30ට ඇති. අලි ගඳත් දැසනනවා. ගුරුපාර ෙඩකරලා. සපසර්දා රාත්රිසේ 

වැ ්  තිබුණා. ඔෙ දන්නවාද සේ සවලාසේ භික්ෂුව සෙොකද කසළේ කියලා. හැෙැයි තවෙ භික්ෂුවට තනියා 

මුණගැසුසන් නැහැ. භික්ෂුවත් පැමිණි විලසින්ෙ ඉදිරියට වඩිනවා. ගෙට යන්න එපැයි පිණ්ඩපාතය 

ස ොයාගන්න. ගෙට යැෙට කිසලෝ මීටර 2ක් පෙණ දුරක් තිසෙනවා. භික්ෂුව ඉදිරියටෙ වඩිනවා. තනියා ෙග 

දිගටෙ අතුකඩා දෙලා, සපොත්ත අනුභව කරන්න ග  ්පතුරුගහලා. භික්ෂුව සෙොසහොතක් නවතිනවා. කුෙක් 

 ඳහාද? තො ඉදිරිසේ ඇති අභිසයෝගය ජයග්රහණයකට පරිවර්තනය කරගන්න. භික්ෂුව ෙනසින් දකිනවා, 

තනියා තෙන් ඉදිරියට වියරුසවන් එනවා. ඇවිත් සහොඬවැසලන් භික්ෂුව අඹරවලා ගන්නවා. අරසගන තනියා 

වියරුසවන්ෙ භික්ෂුවව සපොසලොසේ ග නවා. භික්ෂුවසග් හි ට තනියා තෙ ඉදිරි පාදය තො පාගනවා. හි  

කුඩුසවනවා. සේ සියල්ල භික්ෂුව ෙනසිනුයි දකින්සන්. භික්ෂුව දැසනන දැසනන සේදනාව තොට අයත් 

සදයක් සනොවන ෙව දකිනවා. කුඩුසවන බිසඳන කය තොට අයත් නැති ෙව දකිනවා. භික්ෂුව දකිනවා තෙ 

අව ාන හු ේ සපොද ශරීරසයන් පිටසවනවා. භික්ෂුව නුවනින් ෙලනවා ඇතිවූ අව ාන සිත නැවත 

ප්රති න්ධියක්  හිත සිතක්ද කියලා. භික්ෂුව දකිනවා අව න් සිසත් කිසිෙ උපාදානයක්, තණ්හාවක්, 

කැෙැත්තක් නැතිය කියලා. භික්ෂුව අවසෙෝධ කරගන්නවා කැෙැත්තක්, තණ්හාවක් සනොෙැතිනේ නැවත 

උපාදානයක්, ෙැ ගැනීෙක් සනොෙැති ෙව. ෙලන්න නිවන් ෙඟ වඩන භික්ෂුවක් ජීවිතයට අභිසයෝගයක 

ස වනැල්ල වැටුණු සෙොසහොතකදී තො විසින්ෙ ජීවිතය ෙරාදැමීෙට  ල ව්ලා අවසෙෝධය ලෙලා නැවැත 

ජීවිතයට ස ේන්දු වුණා. ෙලන්න සලොේතුරු ධර්ෙසේ විශිෂ්ට ෙව. අතහැරීසේ ආශ්චර්යය. 

ද  දහ ග්ණනින් ෙහ රහතන් වහන්ස ේලා අතීතසේ බිහිවූසේ සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ සෙවැනි 

කෙටහන් බුදු පුතුන්ට දුන් නි ාය. සෙෙ සිදුවීසේදී භික්ෂුව තුළ වැඩුසන්  තර  තිපට්ඨානයයි. 

සෙවැනි සිදුවීේ භික්ෂුව ඉදිරියට එන ආශිර්වාදයන්ය. ඔෙ දක්ෂ විය යුතුයි ඔසේ නිවීෙ උසද ා සේවා 

ගලපාගැනීෙට. 

තනි අලියාට පෙණක් සනොව අනිකුත් අභිසයෝගවලදීත්….. 
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භික්ෂුවසග් දක්ෂභාවය නි ාෙ අභිසයෝගය ඉදිරිසේ ජීවිතය අතහැසරනසකොට, ඉදිරිසේ අනිවාර්සයන්ෙ 

ඇතැයි කියලා අනුොන කළ තනියා දකින්න සිටිසේ නැත. තනියාට භික්ෂුවසග් ඉව දැසනන සීොසේ ඉන්න 

ෙැහැ. එයාට දැසනනවා භික්ෂුවසග් අතහැරීසෙන් කේපාවන සලෝක  ව්භාවය. සියල්ල ඔෙ අතහරින්න. 

ඔෙට සේ සියල්ල ලැසෙනවා. එසහත් සේ සියල්ල ඔෙට ලැසෙනවිට සේ කිසිවක් ඔෙට අවශ්ය සනොසේ. 

ෙන්ද සේ සියල්ල අනිත්ය ෙව ඔෙ අවසෙෝධසයන් දකිනවා. ඔෙද ඔසේ වා නාවත් භික්ෂු ජීවිතය ඉදිරියට 

අභිසයෝග පතිත වන විට පලා සනොයන්න, බිය සනොවන්න. යටත් සනොවන්න. පිරිත් සපොත අතට සනොගන්න. 

බුදු ගුණ සනොසිතන්න. ඔෙත් අභිසයෝගයත්, ප්රතිඵලයත් ඔසේ සනොසේ යෑයි දකින්න. එවිට ඔෙ දකින්සන් 

 ැෙෑෙ බුදුගුණයයි. 

ඔසේ ජීවිතය ඔෙෙ සලඩ කරන්න, අිංශභාග සරෝගිසයක් කරන්න, පිළිකා, ලියුසක්මියා, වකුගඩු සරෝගිසයක් 

කරන්න. ෙග සතොසට්දී ඔෙව වාහනයකට යටවී ශරීරය කුඩුසවනවා දකින්න. ඔෙ වය ට ගිහින් සලඬ ඇසඳේ 

අේෙගාතසයක් සල  දුක්විඳිනවා දකින්න. ඔෙට  ලකන්නට සකසනක් සනොෙැතිව අසූචි ෙළමුත්රා ෙත 

ඔෙ වැටී සිටිනා හැටි දකින්න. ඔෙ ෙනසින් මියයන්න. 

ඔසේ සිසත්  ්වභාවය අධ්යයනය කරන්න. සේ සියලු කෙටහන් තුළින් ඔෙ තුළ වැසඩන්සන්  තර  තිපට්

ඨානය ෙව අවසෙෝධසයන් දකින්න. ෙරණය ෙනසින් අත්දකිමින්, අත්විඳිමින් නැවත උපාදනයක් නැති 

අව ානයක් කරා යැෙට සිත පුහුණු කරන්න. අභිසයෝගය- අවසෙෝධයක් කරගන්න. ඔෙද නිවන් ෙඟට 

අවතීර්ණ වන්න. නිර්වින්දන, අලිසවඩි, ඇත්සගොේවන්, සහන්ඩුව සනොෙැතිව  ද්ධන්ත කුළසේ අලි ඇතුන් 

දෙනය වන ආශ්චර්යවත් ධර්ෙසේ උරුෙක්කරුසවක් සවන්න. හැෙැයි ඒ අලි දෙනය කිරීෙට නේ සනොසේ. 

අලි දෙනය කිරීෙට ඔෙ තුළ ඇතිවන සිත හා කැෙැත්ත දෙනය කරගැනීෙටය. කැෙැත්ත අතහැර දැමීෙටය. 

කැෙැත්ත යනු ඔෙට අයත් සදයක් සනොවන ෙව දකින්න. අනිත්යභාවයට පත්වන සිත ඔෙට සදන අනිත්යවූ 

නිසයෝගයක් පෙණක්ෙ සලසින් එය දකින්න. සිත අතහැරුණු කල, කැෙැත්තද ඔෙට අතහැසරනු ඇත. සේ 

සෙොසහොසත්ත් ඔෙ යේ කැෙැත්තකින් පසුසවනවා නේ ඔෙ සියුේව නිරීක්ෂණය කර ෙලන්න. ඔසේ 

අනිත්යභාවයට පත්වන, ඔෙට අයිති නැත. සිත සන්ද ඒ කැෙැත්තට ඔෙව සපොළඹවන්සන්. භවය කරා ඔෙව 

කැඳවාසගන යන අවිචාරවත් සිත අවසෙෝධසයන් හඳුනාසගන කැෙැත්සතන් මිසදන්න. 
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15. ඔබත් ඔරසලෝසු කටුවක්ද? 
 

ඔෙ සෙොසහොතක් සිතන්න. අපි අවිද්යාව නි ා සෙොනතරේ වැරදි දෘෂ්ඨිවල ඉන්නවාද කියලා. ඔෙට 

සිසතන්සන්ෙ “දැන් ශා නසයන් ව ර සදදහ ් පන්සීයක් සගවිලා අව න්, දැන් ශා නය අතුරුදන් වන 

යුගය, ධර්ෙය අවසෙෝධකර ගැනීෙට සේ වකවානුසේ සනොහැකියි. පිනක් දහෙක් කරසගන, පාරමී  ේපූර්ණ 

කර ගැනීෙයි කළ යුත්සත්” කියලා. 

සේ සියලුෙ දෘෂ්ඨීන් අවිද්යාව නි ා ඇතිවන ඒවාය.  ොජය සද  ෙැලීසේදී අපි දකින්සන් විකෘති  ්

වභාවයන්ය. අනාගතසේදී ඇතිවන විකෘති  ව්භාවය ගැන සකොස ොල් රජතුොසග් සිහින වි ්තර කිරීසේදී 

සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ ෙනාව සපන්වා දී ඇත. වර්තොනසේ අපි කවි ෙණ, විරිදු ෙණ, කාලීන 

ෙණ, සදපිට කැසපන වචන සයොදන ෙණ ආදිය අ න්සනමු. අනාගතසේදී අපට සින්දුසවන් ෙණ කියන  ්

වභාවය දැකිය හැකිය.  ්වාමීන්වහන්ස ේ ධර්ො නසේ සිට ධර්ෙගීතය ගායනා කරන විට ඒ අ ළ සිටින 

 ිංගීත කණ්ඩායෙ එෙ ධර්ෙ ගීතයට  ිංගීතය  පයනු ඇත. සේවා ජනතාව අතර, විසශේෂසයන්ෙ තරුණ 

පරපුර අතර, ඉතා ජනප්රියභාවයට පත්සේ. ජනතාව, තරුණ පරපුර ධර්ෙයට සයොමු කිරීෙ  ඳහා පාලකයන් 

ද, ොධ්යය ද තව තවත් ධර්ෙ ගීත ප්රචලිත කරනු ඇත. සේවාට ඔෙ කලෙල විය යුතු නැත. සේවා සලෝකසේ 

 ්වභාවයන්ය. අපි කලෙල වියයුත්සත් සෙස ේ සනොවුනසහොත්ය. 

අපි කළ යුත්සත් සලෝකසේ සෙෙ  ්වභාවය හඳුනාසගන සලෝකසයන් මිදීයැෙට සවර දැරීෙය. සලෝකසේ  ්

වභාවය අපට සවන ් කළ සනොහැකිය. ඔෙ සේවාට ගැටුනසහොත් ඔෙ ගැසටන්සන් ධර්ෙය  ෙඟය. සලෝක 

 ්වභාය  ෙඟය. අප කළ යුත්සත් ගැටීෙ සනොව අවසෙෝධ කරගැනීෙය. ඔෙ අතීතයද, අනාගතයද අතහැරිය 

යුතුය. වර්තොනය තුළ පෙණක් ජීවත්විය යුතුය. නිවන් ෙඟ වඩන්නා යනු වර්තොනය තුළ ජීවත් සවන්නාය. 

සහටක් ගැන ෙලාසපොසරොත්තුවක්, ඊසේ ගැන පසුතැවීෙක් ඔහුට නැත. වර්තොනය තුළද ඔහු දැකිය යුත්සත් 

සෙොසහොතකින් අතීතයට යන, සෙොසහොතකට සපර අනාගතය වූසේ වර්තොනය ෙවයි. එස ේනේ වර්තොනය 

ද ොයාවකි, මුලාවකි. එය නිරතුරුවෙ සවන ් සවයි. කාලය සවන ්වීෙ අවසෙෝධසයන් දකින්නා 

කාල ටහන්වලින් ඉවත්සේ. කාල ටහන් පාවිච්චි කළ හැක්සක් එකිසනකට සවන ් විෂයන්ටය. එසහත් 

විශ්වය තුළ ඇත්සත් එකෙ විෂයකි. එකෙ පාඩෙකි. එය නේ අනිත්යයයි. 

ඔෙ ජීවත්වන්සන් ද අනිත්යය තුළය. එසහත් ඔෙ එය සනොදනී. අනිත්යභාවය නි ා ඇතිවන දුක නැති 

කරගැනීෙ  ඳහා ඔෙ සවසහස ේ. ඔෙ තුළ ඇති තරගකාරීත්වයද, සේගයද, අනිත්යභාවය නි ා ඇතිවන දුක 

අව න් කරගැනීෙ  ඳහා ඔෙ ගන්නා ේයයාෙසේ ප්රතිඵලයකි. ජීවත්වීෙ යනුසවන් ඔෙ කරන්සන් ඔය 

කාර්යයයි. අසෙෞද්ධ පිිංවතුන්ටද, සියලු  ත්වයාටෙද සෙය සපොදුය. ඔෙ සිනාස න්සන්  තුටට යෑයි ඔෙට 

සිසතනු ඇත. නැත. ඔෙ සිනාස න්සන් දුක නැතිකර ගැනීෙ  ඳහාය. ඔෙ ආහාර ගන්සන් කය පිනවා 

ගැනීෙට සනොව කු ගිනි දුක නැතිකර ගැනීෙය. ඔෙ ඖෂධ ගන්සන් ශරීරය  තුටු කිරීෙට සනොව ෙරණසයන් 

සේරීෙටය. ඔෙ ශරීරසේ සුවඳවිලවුන් තවරා ගන්සන් ශරීරසයන් හෙන දුගඳ දුරුකර ගැනීෙ ය. ඔෙ හි සක  ්

කළුකර ගන්සන්ද සුදු හි සක ් නි ා ඇති වන දුක නැති කර ගැනීෙටය. ෙලන්නසකෝ “ෙෙ, ෙසග්” යෑයි 

ඔෙ සගොඩග ාසගන සිටින දුක් කන්දක විශාලත්වය. 

සහොඳයි ඔෙ සෙසහෙ සිතන්නසකෝ. ඔෙ පන් ලට ගිහින් බුදුන්වඳින්සන් අපායට, දුකට වැසටයි කියලා 

ෙයට. එතැනදී ඔෙ සෙොකද කරන්සන්. දිේයසලෝක, ෙනුෂ්ය සලෝක ප්රර්ථනා කරනවා. ෙලන්න ඔෙ දුසක් 

සිටිමින් දුකෙ ප්රාර්ථනා කරනවා. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ජීවත්සවමින් එෙ දුකෙ ප්රාර්ථනා කරනවා. 

අනිත්යභාවයට පත්සවන දිේයසලෝක දුකෙ ප්රාර්ථනා කරනවා. පිිංකේ කරලා දුකෙ ප්රාර්ථනා කරනවා. 

පෘතග්ජන  ත්වයා අගමුල පැටළුණ නූල් සෙෝලයක් වසග් යෑයි සලොේතුරා බුදු මිඳුන් සද්ශනා කසළේ සේ 

නි ාය. හැෙැයි ඔෙ නිවී ැනසිල්සල් වීර්යසයන්  තිසයන් සේ නූල්සෙෝලසේ පැටළුෙ ලිහාගතසහොත්, ඔෙට 
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එහි අගක් මුලක් ෙැදක් සහොඳට දකින්න පුළුවන්. සලහාගන්න පුළුවන්කෙ තිබීයදීෙයි ඔෙ සේ පැටලී 

සිටින්සන්. ඔෙ සේ නූල්සෙොලසේ පැටලිල්ල ලිහාගතසහොත් ඔෙ නූල්සෙෝලය නැවත ෙදාගන්සන් නේ 

නැහැ. සෙොකද ඔෙ අවසෙෝධසයන් දන්නවා නූල්සෙෝලය පැටළුේ  ්වභාවසයන් යුක්ත ෙව. සේ පැටළුෙ 

ලිහාගන්න ඔෙට කාලය ප්රශ්නයක් නැහැ. හැෙැයි ඔෙට නිහතොනීකෙ තිසෙන්න ඕසන්. නිවන් ෙඟ 

නිවීසේ ශේදසකෝෂසේ “අ”යන්න නිහතොනී කෙයි. නිහතොනීකෙ සනොෙැති කිසිසවකුට නිවීසේ 

ප්රතිපදාසේ දශෙයක්වත් ඉදිරියට යා සනොහැකිය. භික්ෂුව ගිහි කාලසේදී සකොතැනින්ද, කවුරුන්සගන්ද 

යෙක් ඉසගනගැනීෙට හැකි…. ඒ  ැෙසදනාටෙ  වන්දුන්සන්ය. ජාතිය, ආගෙ, වය , තරාතිරෙ, 

සනොෙැලූසේය. ගතයුත්ත ගත්සත්ය. අත්හලයුත්ත අත්හැරිසේය. වරක් භික්ෂුව ගිහිකාලසේදී ප්රධාන 

නගරයක ගෙන්කරන විට යාචක ෙනුෂ්යසයන් දැඩි සේදනාවකින් සපසළමින්, තෙ ගුදොර්ගසයන් ඉවතට 

පැමිණි අඟල් හයක් පෙණැති ශරීර අවයවයක් ශරීරය තුළට ඔෙනවා දුටුසේය. එය අර්ශ  ්සරෝගසේ දරුණු 

අව ්ථාවකි. සේ යාචක පිිංවතාසගන්ද භික්ෂුව නිවීෙට අවශය් කලෙනා ස ොයාගත්සත්ය. කුඩා දරුසවක්

සගන් ඔෙට යෙක් ඉසගනීෙට හැකිනේ ඔෙ එය ඉසගනගත යුතුය. එය කළහැක්සක් නිහතොනීකෙ 

තිබුසනොත්ය. නිවීසේ ෙඟ උසද ා ඔෙට ෙවුකු  පිළිසිඳ වැසඩන කලල රූපය තුළින් ලැබිය හැකි අවසෙෝධය, 

ෙහා පඬිවරසයක්සගන් ලැබිය සනොහැකිය. ෙන්ද ෙහා පඬිවරයා පිළිෙඳව ඔෙට නිවැරදිව අවසෙෝධය 

ලොගන්නට නේ ඔහුසග් කලල අව ්ථාවට, බිළිඳු අව ්ථාවට යායුතු සහයිනි. සේ දැකගැනීෙට ඔෙ තුළ 

නිහතොනීකෙ තිබිය යුතුය. 

තො ශිල්වත් ෙවත්, භාවනාසවන් ඉහළ තත්ත්වයක සිටින ෙවත් සිතමින්, ෙහා  ිංඝරත්නයට සනොවඳින 

පිිංවතුන්ද සිටියි. ධර්ෙය දැනීෙට නේ අවෙ වශසයන් ඔහු තුළ සතරුවන් සකසරහි අචල ශර්ද්ධාවක් තිබිය 

යුතුය.  ෙහරවිට ශීල,  ොධි, භාවනා ොන්නය නි ා ෙහා  ිංඝරත්නයට සනොවඳින පිිංවතුන් සිටින්සන් 

මිත්යාදෘෂ්ඨික භාවසේ වීෙටද ඉඩ ඇත. සේවා නිහතොනී සනොවීසේ ප්රතිඵලයයි. ෙහා ිංඝරත්නයට නෙ ්

කාර කිරීෙට එෙ පිිංවතුන්ට හි  සනොනැසෙන්සන් ඒ පිිංවතුන්සග් හි  ොන්නසයන් ෙරව ඇති නි ාය. 

අබුද්සධෝපත්ති කාලසේදීත් පස ේබුදුවරු සලොව පහළවී ධර්ෙය අවසෙෝධ කරසගන නිවන් දකිති. 

උන්වහන්ස ේලා ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ෙේකු ක උපත ලො ගන්සන්  ිං ාරසේ පුරණ ලද පාරමී ශක්තිය 

අධ්යාත්ෙය තුළ දරාසගනයි.  ිං ාරසේ පුරණ ලද අනිත්ය ිංඥාසේ ඉව උන්වහන්ස ේලාසග් අධ්යාත්ෙය තුළ 

 ැඟවී තිසෙනවා. උන්වහන්ස ේලා තනිවෙ, හුසදකලාසේ වනගතව ධර්ෙය අවසෙෝකර ගන්නවා. හැෙැයි 

අවසෙෝධකරගත් ධර්ෙය පස ේ බුදුවරු විසින් ජනතාවට සද්ශනා කරන්න යන්සන් නැහැ. ඒ 

උන්වහන්ස ේලාට සද්ශනා කිරීසේ ශක්තිය, අවසෙෝධය නැති නි ා සනොසවයි. ධර්ෙය අවසෙෝධය ලැබුවා 

කියන්සන් එහි  ්වභාවය දැක්කා කියන එකයි. ධර්ෙසේ  ්වභාවය දැක්කා නේ එය සද්ශනා කරන්න 

ෙැරිසවන්න ෙැහැ. ඔෙ පිටසකොටුවට ගියානේ ඔෙ දන්නවා ෙ න්ැවතුෙ, දුේරියපළ, සෙෝ මිඳුන් සකොතැනද 

සිටින්සන් කියලා පිටසකොටුසේ  ව්භාවය ගැන කියන්න. ඔෙට එය කියන්නට ෙැරිනේ ඔෙ නියත 

වශසයන්ෙ පිටසකොටුවට ගිහින් නැහැ. පස ේබුදුවරු තො අවසෙෝධකරගත් ධර්ෙය අනුනට සද්ශනා 

සනොකරන්සන් ධර්ෙය අවසෙෝධයට තො, ධර්ෙයට ගරුකිරීෙටවත් විශෙවූ, පාපකාරී, මිත්යාදෘෂ්ඨික 

අබුද්සධෝත්පාද කාලයකදී සකසනකු සනොෙැතිවීෙයි. පස ේබුදුවරු එවැනි කාලයකදී එවැනි මිනි  ්

 ොජයකට ධර්ෙය සද්ශනා කිරීෙට ගියසහොත් එෙ  ොජය පස ේබුදුහිමිට “පි ්ස ක්” යෑයි පරිභව කරනු 

ඇත. පහරසදනු ඇත. සෙවැනි සහේතූන් නි ා මිනි ා රැ ්කරගන්නා අකු ල්වල ප්රොණය උන්වහන්ස ේලා 

සහොඳින්ෙ දනියි. ඒ නි ා පස ේබුදුරජාණන් වහන්ස ේලා වනසේ හුසදකලාසේ වැඩසිටිමින් පිරිනිවීයති. 

උන්වහන්ස ේලා මිනි ාට සද්ශනා කිරීෙට සනොයන්සන් ඔවුන් සකසරහි ඇති කරුණාව, වෙත්රිය නි ාෙය. 

සෙවැනි විශෙ කාලවලදීත් පස ේබුදුවරු ධර්ෙය අවසෙෝධ කරගන්සන් නේ, ධර්ෙය අවසෙෝධ කරගැනීෙට 

කාලය ප්රශ්නයක් සනොසේ. ප්රශ්නය ඇත්සත් ධර්ෙය අවසෙෝධකර ගැනීෙට ඔෙ කාලයට භාරදීෙයි. කාලය 

තුළ ඇත්සත්ද සවන ්වීෙ, සගවීයාෙ පෙණක්ෙය. අතීතයද, වර්තොනයද, අනාගතයද නිරතුරුවෙ සවන ්

වන, අනිත්යයට පත්වන  ව්භාවයන්ය. සෙතුවක් කලක්  ිං ාරසේදී කාලය විසින් ඔෙව රවටා ඇත. ඔෙව 
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රැවටීෙට කාලයට උදේ කසළේ අවිද්යාවයි. නිත්යභාවසේ නැති අනාගතයකට, ධර්ොවසෙෝධය ලැබීෙ භාර 

කරන පෘතග්ජන  ත්වයා දිය පිපා සයන් මිරිඟුව පසුප  දිවයන මුසවක් ස ේ නැති අනාගතයක් පසුප  

දිවයයි. ඔහු දිවයන සේගසයන්ෙ ඔහු ස ොයන අනාගතයද අවිද්යාව විසින් ඉදිරියට දුවවනු ඇත. සේ 

අවිද්යාසවන් ඔෙ සනොමිදුසනොත් දිවීෙත්, හතිදැමීෙත්, දුකත් හැර ඔෙට අනාගතයක් හමුසනොවනු ඇත. කල්ප 

ගණනක සිට අනාගතයට දිවයමින් හතිදෙමින් සේ සෙොසහොසත් ඔෙ සිටින්සන්ද එෙ  ව්භාවසේෙය. සේ 

සෙොසහොසත්ද ඔෙ නිවන්ෙඟ වැඩීෙ කල්දො ඇත.  ෙහරු වෙත්රී බුදු මිඳුන් දැක නිවන් දැකීෙ පිණි  

කල්ප ගණනක් අනාගතයට සගො ් ඇත. නැති අනාගතයක් ඉලක්ක කරමින්, ධර්ෙය අවසෙෝධකර ගැනීෙට 

ඔෙ ලැබූ සේ උතුේ අව ්ථාව අපසත් හැරීෙකි ඔෙ සේ කරමින් සිටින්සන්. 

අවසෙෝධය අතින් ඔෙ සෙතැනැයි සිටින්සන් කියලා අධිතක්ස ේරුවකට එන්න එපා. සෙොකද ඔෙ සෙතැනයි 

ඉන්සන් කියලා කියන්න  ්ථිර, සවන ් සනොවන තැනක් සලෝකසේ නැහැ. ඔෙට, ෙෙ සෙතැන සිටිනවාය 

කියලා රැඳීසිටින්න ෙැහැ. ඔෙට එසහෙ සිසතනවානේ ඔෙ සිටින්සන් අන්තිෙයාටයි. ඔෙට ප්රථෙයා සවන්න 

නේ, ඔෙට දැසනන්න ඕසන් ඔෙ සිටින්සන් අනිත්යය තුළයි කියලා.  ථ්ිර තැනක් නැති සලෝකසේ ඔෙ කළ 

යුත්සත්  ථ්ිර තැන් ස වීෙට සනොව අ ථ්ිර සලෝකසයන් මිදීයැෙය. කාලය තුළ අතීත, අනාගත වර්තොන 

වශසයන්  ්ථිර යෙක් සනොෙැත. කාලය යනු අනිත්යයයි. එනි ා කාලය, සේලාව ඔෙ අත්හරින්න. එවිට 

අතීත, අනාගත, වර්තොන තුන් කාලයෙ ඔෙට අතහැසර්වි. ඔෙට එස ේ දකින්නට ෙැරිනේ ඔෙ සිතන්න, 

 ිං ාර ගෙන්ෙසග් ඔෙ ගතකරන සේ සෙොසහොත සහොඳෙ කාලය ෙව. ධර්ෙය අවසෙෝධකරගැනීෙ පිණි  

සෙවැනි කාලයක් තව කල්ප ගණනාවකට ඔෙට සනොලැසේවි. ඉක්ෙනින් හිතන්න. වර්තොනය අතීතයට 

යනවා. අනාගතය වර්තොනය සවනවා. ඔෙ නැති අනාගතයක් දකිමින් දුක  ෙඟ සපරටෙ යනවා. 

අනාගතය, අනාගතය…. කියලා ොරයා ඔෙට සලොකු කැරට් අලයක් දික්කරනවා. දුක  ැපක් කරගත්ත,  ැප 

ෙලාසපොසරොත්තුවක් කරගත්ත අපි සේ යන්සන් නැති අනාගතයක් ස ොයාසගන. 
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16. නාලාගිරි අදත් වඩියි 
 

නාලාගිරි ඇතා කීවෙ ඔෙට දැසනන්සන් බියක්. රා සපොවල සවරිෙතින් සලොේතුරා බුදුරජාණන් ඉදිරියට වියරු 

 ්වභාවසයන් පැමිණි නාලාගිරි ඇත් රජු ගැන ඔෙ සහොඳට අහල තිසෙනවා. ඔෙ විශ්වා  කරයිද දන්සන 

නැහැ සෙහි  ටහන් කරන සදය. අදත් පුළුවන් අතීතසේ බුදු මිදුන් අභිය  දනනැමූ ඒ නාලාගිරි ඇත්රජුව 

දකින්න. හැෙයි ඔෙ නාලාගිරි ඇත්රජුව දකින්න නේ අතහැරීසේ උපරිෙය තුළ ප්රතිප්රදාසේ සයසදන භික්

ෂුවක් සවන්න ඕසන්. ඒ කියන්සන  ැෙෑ ෙධ්යෙ ප්රතිප්රදාසේ සයසදන භික්ෂුවක්. 

භික්ෂුවක් ෙදුල්ල දි ත්්රික්කයට අයත් රක්ෂිතයක සගොදුරු ගසෙන් කිසලොමීටර් එකාහාොරක් පෙණ ඈතින් 

වනසේ හුදකලා කුටියක වැඩසිටියා. කුටියට වඩින්ට තිසෙන්සන් අලිෙිංකඩ ඔ ස් ේය. භික්ෂුව වැඩසිටිය 

කුටිය සගමිදුලින් තෙයි අලිෙිංකඩ වැටී තිබුසන්. භික්ෂුව සේ කුටියට පැමිණි ප්රථෙ දිනසේෙ රාත්රී දහය 

සවනසකොට අලි තුන්සදසනක් කුටිය පිටිප  පැය භාගයක් පෙණ අතු බිඳිමින් ආහාර සගන අලිෙිංකඩ ඔ ්

ස ේ ගෙට වැදුනා. පසුදා උදෑ න භික්ෂුව පිණ්ඩපාතය වඩිනසකොට භික්ෂුවට සප්නවා ගසේ කුඹුරු කීපයක්ෙ 

අලි විනාශකර තිබීෙ නි ා මිනිසුන් පත්ව සිටි සේදනාව. භික්ෂුව සේ සෙොසහොත වන විටත් කරණීය සෙත්ත 

සූත්රය හැර සවන කිසිෙ සූත්රයක් කටපාඩමින්  ඡ්ජායනා කිරීෙට සනොදැන සිටිසේය. පිරිත් සපොතක්ද 

භාවිතා සනොකසළේය. නිවීෙ උසද ා යන ගෙසන්දී ඒවා අවශ්ය සනොවන ෙව භික්ෂුව දැනසිටිසේය. එසහත් 

එක්තරා ආරණ්යයකදී හමුවූ  ්වාමීන් වහන්ස ේ නෙක් භික්ෂුවට නාලාගිරි ගාථාව  හ අිංගුලිොල පිරිත ද, 

කඳ පිරිතද ලියා තොගන්න යෑයි කීව නි ා භික්ෂුව තනිරූල් පිටුවක එෙ ගාථාව ලියා තො තිබිණි. 

එහි නාලාගිරි ගාථාව සෙසල   ටහන් සකොට තිබිණි. 

”ො කුඤ්ජර නාග ො සදෝ – දුක්ෙිං හි කුඤ්ජර නාග ො සදෝ 

නහිනාග හත  ් කුඤ්ජර සුගති සහෝති – ඉසතෝ පරිං ගසතෝ” 

ඉහත ගාථාව නිවැරදි දැයි භික්ෂුව තවෙත්  ්ථිරව සනොදනී. එසහත් භික්ෂුව භාවිතා කසළේ ගාථාසේ ඉහත පද 

හතර පෙණකි. භික්ෂුව ආශ්චර්යයක් ෙලාසපොසරොත්තු සනොවිණ. අවශ්යවූසේ තො සවනුසවන් සනොව, 

තෙන්ට පිණ්ඩපාතය පූජා කරන දුප්පත් දායකයන් සවනුසවන් තාවකාලිකව සහෝ යහපතක් කිරීෙටයි. 

ප්රතිඵලය කුෙක් සේදැයි භික්ෂුව සනොසිතුසේය. සනොදත්සත්ය. ඊට අමුතු ආයා යක්ද, සවසහ ක්ද 

සනොගත්සත්ය. දිනකට ඉහත ගාථාව විසිප ් වතාවක් පෙණ ශේද නගමින්  ඡ්ජායනා කළහ. දින සදකක් 

සෙස ේ ගාථාව  ඡ්ජායනය කිරීසේදී…. අරුෙයකි¾ භික්ෂුව  ොධිසයන් පසුසවද්දී කැළසයන් ෙතුවන ඇත් 

රුවක් සපණිනි. ඇසතක් සනොව ඔහු ප්රතාපවත් ඇත් රසජකි. දිළිස න ප්රභාෂ්වර කලු පැහැසයන් යුත් 

ශරීරය  ොන්ය ඇසතකුට වඩා පලලින් යුක්තිය. එය හරියට සපරහැසර් යන ඇසතකුට ඇඳුේ ආයිත්තේ 

ඇන්දවූ පසු පලලට සපසනනවා ස ේය. දිග ඇත්දළ යුගළකි. එහි සකළවර සදකට රන්වන් සකොපු දො ඇත. 

හිස ේ ඉදිරි සකොට  ආභාරණවලින්  ර ා ඇත. ඇත්රජුසග් ඇ ් සදසකන් ඉතා තියුණු දීප්තිෙත් සුදුපැහැති 

ආසලෝකධාරා සදකක් විහිසද්. එෙ ආසලෝකය ඉතා තියුණුය. ඉහත ගාථාව  ඡ්ජායනා කරන විට සෙෙ 

ඇත්රුව දිනකට හතර ප ් වතාවක් භික්ෂුවට  ොධිසේදී දි ස්ේ. ෙලන්න ධර්ෙසේ ආශ්චර්යය. ඔෙ දක්ෂ 

නේ මීට ව ර 2500 කට සපර ජීවත්වූ නාලාගිරි ඇත් රජුවද වර්තොනසේදී දැකිය හැකිය. 

සේ ඇත් රජු දර්ශනය වීෙත්  ෙඟෙ, භික්ෂුව එෙ කුටිසේ වැඩ සිටි ො  සදක පුරාවට ගෙට පැමිණි අලි ගෙට 

තො, කුටිය අ ලටවත් පැමිණිසේ නැත. භික්ෂුව කුටිය අතහැර ගිය පසු කුෙක් වූවාද යන්න භික්ෂුව සනොදනී. 

සෙය භික්ෂුවසග් ආශ්චර්යයක් සනොව, ධර්ෙසේ ආශ්චර්යයකි. අතහැරීසේ ක්රියාවලිසේ ආශ්චර්යයකි. 
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සෙහිදී සිදුවන සදය පුදුොකාරය. භික්ෂුවට සේ දිේය ඇත්රජු  ොධිසේදී සපසනනවා ස ේෙ, අලින්ටද සේ 

ඇත්රජු දර්ශනය සේ. ඇත්රජුසග් සත්ජ ් දෑ ්වලින් විහිසදන ප්රභාශ්වර ආසලෝක ධාරා සදක නි ා කැසල් 

අලි බියට පත්සේ.  ද්ධන්ත කුලසේ ඇසතකු දැක පලායන අලින් ස ේ ඉහත ගාථාව භාවිතා කිරීසේදී, 

 ඡ්ජායනා කිරීසේදී අලි ෙඟහැර යන්සන් නාලාගිරි ඇත්රජු දිේය ආත්ෙභාවයක සිට බුදු අණින් යුත් ඉහත 

ගාථාසවන් කරන ආරාධනයත්  ෙඟ වඩින නි ාය. සලොේතුරා බුදු මිඳුන් අභිය  දණගැසූ නාලාගිරි ඇත්රජු, 

බුද්ධ අණින් සේ සෙොසහොසත්ද අර්ථවත්ව, නිවැරදිව නිවන් ෙඟ වඩනා බුදු පුතුන් ආරක්ෂා කිරීෙට සපනී 

සිටියි. බුදු පුතුන්සග් අණට දර්ශනය සේ. හැෙැයි ගාථාව  ඡ්ජායනා කළ පෙණින් එය කළ සනොහැක. ගාථාව 

භාවිතා කරන්නා තුළ අතහැරීෙ උපරිෙසයන් තිබිය යුතුය. ඉහත කුටිය පරිහරණය කරන විට භික්ෂුවට තුන් 

සිවුරත් පාත්රයත් හැර අන්සදයක් එහි සනොතිබිණි. අතහැරීසේ උපරිෙය තුළ නාලාගිරි ගාථාසේ 

 ාර්ථකත්වය ඔෙත් අත්විඳින්න. 

භික්ෂුව සේ ලියන සෙොසහොසත්ද ඉහත ගාථාව නිවැරදි දැයි සනොදත්සත්ය. ඒ එෙ ගාථාවද භික්ෂුව අතහැර 

දැමූ නි ාය. එහි නිවැරදිභාවය ස වීෙට, එහි පද අඩුදැයි ස වීෙට උන්වහන්ස ේට සේ සෙොසහොසත්ද අවශය් 

සනොසේ. එය අතහැරීසේ  ව්භාවසේ උපරිෙයයි. භික්ෂුව සෙෙ ගාථාසේ නිවැරදිභාවය ස වීෙට ගියා නේ 

උන්වහන්ස ේට සේ ගාථාසවන් ප්රාතිහාර්යයක් දැකිය සනොහැක. ෙන්ද එස ේනේ උන්වහන්ස ේ ගාථාව තුළ 

නිත්යභාවයක් දකින නි ාය.  ෙහරවිට සේ කියවන ඔෙට ගාථාසේ පද අඩු ෙවට, වැරදි ඇති ෙවට 

විචිකිඡ්ජාවක් ඇතිවිය හැකිය. එය අතහැරීසේ  ව්භාවය සනොසේ. අල්ලාගැනීසේ  ව්භාවයයි. 

ඔෙ යෙක් ස ොයන්සන් නේ ස වීෙට නිත්ය යෙක් තිබිය යුතුය. වැරදි ස ොය ස ොයා සිටීෙ දුර්වලතාවයකි. 

ලැබුණ සද් ගලපාගැනීෙට ඔෙ දක්ෂ විය යුතුය. ගාථාව, පිරිත යනු අනිත්ය පද සපළකි. එෙ අනිත්ය දකිමින් 

එය භාවිතා කිරීෙ ප්රථිඵලදායකය. භික්ෂුව දන්නා නිවීසේ ප්රතිපදාව සෙයයි. එසහත් ඔෙ ආමි ය තුළ 

බුදුරජාණන්වහන්ස ේට පූජා පවත්වන පිිංවසතකු නේ ගාථා පිරිත් වල අර්ථ වශසයන් දැක  ඡ්ජායනා කිරීෙ 

අත්යවශ්යය. ප්රතිඵලදායකය. සලෞකික ජීවිතය යහපත්ව හැඩග ව්ාගැනීෙට උපකාරී සේ. ඉහත ොර්ග 

සදක ඔෙ පටලවා සනොගන්න. 

සලොේතුරා බුදු මිඳුන් නාලාගිරි හ ත්ිරාජයාට සද්ශනා කළ ඉහත ගාථාව, උපරිෙ ෙට්ටමින් ප්රතිඵල සපන්වූ 

අව ්ථාවක් සල  භික්ෂුව ඉහත අව ථ්ාව දකියි. බුදුරජාණන් වහන්ස ේ යේ අරමුණකින් ඉහත ගාථාව 

නාලාගිරි හ ත්ියාට සද්ශනා කළාද, ඉන් ප්රතිඵල ලැබුවාද, භික්ෂුවටත් එය එස ේෙ සිදුවිය. බුදු වදසන් 

ආශ්චර්යය සෙයයි.  ත්යතාවය සෙයයි. එය අත්විඳිය හැක්සක් අතහැරීෙ තුළෙ පෙණි. භික්ෂුව ඔෙට 

නැවතත් කියයි. ඔසේ අවසෙෝධය  ඳහාෙ”…. 

භික්ෂුව ඉහත කුටිසේ වැඩසිටින ො  සදකක කාලය තුළදී හුණු මිශර් සදොසල් ජලය පාවිච්චි කිරීෙ නි ා 

මුත්රොර්ගසේ ආොධ වලින්ද, ආහාර ෙදකෙ නි ා සල් වල සීනි හිඟවීසේ ක්ලාන්තසයන්ද පීඩා වින්සද්ය. 

එසහත් ඒ  ෑෙ පීඩාවක්ෙ ජයග්රහණයක් කරගැනීෙට භික්ෂුවට හැකිවිය. එෙ පීඩාවන් නිවන් ෙඟට 

ආශිර්වාදයක් කරගත්සත්ය. නාලාගිරි හ ත්ිරාජයා දර්ශනය කරගැනීෙද එෙ ආශිර්වාදසේ ප්රතිඵලයකි. 

ඇතිසවන්නාවූ  ව්භාවික තත්ත්වයන්ට මුහුණ සදනවා විනා, නිවීෙ උසද ා උවෙනාසවන් දුක් විඳිය යුතුය 

යන වැරදි ෙතයට ඔෙ සනොඑන්න. සෙෙ අර්ථයන් ඔෙ වැරදි අයුරින් ක්රියාත්ෙක කසළොත් ඔෙ ොනසික 

සරෝගිසයක් වීෙටද ඉඩකඩ ඇත. එසහයින් ඔෙ නිරතුරුවෙ ෙඟවැඩූ කල්යාණමිත්රයකුසගන් 

ගුරුවරසයකුසගන් අවශය් උපසද ් ලොගන්න. ඔෙ සෙය කියවා නාලාගිරි හ ත්ිරාජයා දකින්නට 

ආශාසවන්, ඉහත ගාථාව සකොසතක්  ඡ්ජායනය කළද, ඔෙට ප්රතිඵල සනොලැසෙනු ඇත. ආශාසවන් 

අල්ලාගත් තැන ධර්ෙසේ ප්රතිඵල ශූන්ය සේ. ආශාව අතහැරුණු කළ ධර්ෙසේ ප්රතිඵල උදාසේ. ආශාව 

අතහැසරන්සන් ප්රඥාව වැඩීසෙන් පෙණක්ෙය. ප්රඥාව වැඩීසේ ජලය වන්සන්ද, සපොසහොර වන්සන්ද  තර 

 තිපට්ඨානයයි.  තර තිපට්ඨානසයන් ඔෙ ලෙන ඵලය අනිත්යයයි. අනිත්යය අවසෙෝධසයන් ඔෙට 
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සලොේතුරා බුදු මිඳුන්වද, නාලාගිරි හ ත්ිරාජයාවද, ඔෙවද,  තර  තිපට්ඨානයද සලෝකයද අතහැසරනු 

ඇත. 

සේ සියල්ල සෙස ේ සිදුසවද්දී ගේවැසියන් සිතුසේ භික්ෂුව ෙන්ත්ර ගුරුකේ දන්නවා කියාය. ෙන්ද භික්ෂුව 

ගෙට වඩින්නට ගත් කාලසේ පටන් අලින් ගේ සනොවැදුණු ෙැවිණි. මිනිසුන්සග් සේ ෙතයන් නිවැරදි කිරීෙට 

භික්ෂුවට අවශ්ය සනොවීය. අනුන්සග් සිත් තුළ ඇතිවන සිතිවිලි භික්ෂුවට අදාළ සනොසේ. නමුත් සෙස ේ 

ගතසවද්දී එක් තරුණසයක් භික්ෂුව මුණගැසීෙට පැමිණ තො හමුදාවට ෙැඳීෙට යන නි ා ආරක්ෂාවට 

යන්ත්රයක්  ක ් කරසදන සෙන් ඉල්ලා සිටිසේය. එහිදී භික්ෂුව එෙ තරුණයාට සෙස ේ ප්රකාශ කසළේය. 

පුසත්, ො දන්සන් එකෙ ආරක්ෂාවයි. ඒ තෙයි තුණුරුවන්සග් ආරක්ෂාව. සවන ආරක්ෂාවක් කරන්න ෙෙ 

දන්සන් නැහැ” 

සලෝකසේ ඔෙව සුරැසකන ශ්සර්ෂ්ඨෙ ආරක්ෂාව සෙොකක්ද කියලා ඔෙ දන්නවාද? 

ඔෙ සියල්ල අතහරින්න. ඔෙට ආරක්ෂා කරන්න, ආරක්ෂාසවන්න කිසිවක්ෙ නැහැ.  ත්වසයක් 

පුද්ගලසයක් නැති තැනකට කුෙන ආරක්ෂාවක්ද? කාසගන් ආරක්ෂාවක්ද? කුෙක් ආරක්ෂාකිරීෙක්ද? 

සෙසලොව සුරක්ෂිත එකෙ පුද්ගලයා ධර්ෙය අවසෙෝධකරගත් උත්තෙයාය. 

පිිංවත් අසයක් වරක් භික්ෂුවසගන් ඇහුවා ”ඇයි ඔෙවහන්ස ේ පිරිත් කටපාඩසෙන් සනොදන්සන්, පිරිත් 

සපොතක් භාවිතා සනොකරන්සන්?” කියලා. එවිට භික්ෂුව ලොදුන් පිළිතුර තෙයි, ඔෙ භික්ෂුවසග් සිත, කය, 

වචනය ක්රියාත්ෙක වන  ්වරූපය දකින්න. ඒ ඔෙ දකින්සන් පිරිවානා සපොත් වහන්ස ේය කියලා. පිරිත් 

තිසෙන්සන්  ඡ්ජායනා කිරීෙට, ශ්රවණය කිරීෙට පෙණක් සනොසේ. එහි හරය,  ාරය, අර්ථය ජීවිතයට 

එකතු කරගැනීෙටය. ඔෙත් දක්ෂසවන්න, ඔෙසග් ජීවිතය පිරිත්සපොතක් කරගන්න. එවිට ඔසේ ආරක්ෂාවට 

යන්ත්ර, ෙන්ත්ර, ගුරුකේ අවශ්ය සනොවනු ඇත. 
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17. සේ කැඩපතින් ඔසේ මුහුණත් බලන්න 
 

 ත්වයා හිරිකිතයකින් සතොරව සෙොන තරේ අකු ල සිදුකරගන්නවාද? මිනිසුන් පිංච සීලය පවා කඩ කරමින් 

පේ සිදුකරගන්සන් හරියට ෙලපත්රයක් අරසගන වසග්. සේ අයට සේවා කරන්න ලැඡ්ජාවක් බියක් නැහැ. 

විසශේෂසයන්  ත්ව ඝාතනය, කාෙය වරදවා හැසිරීෙ ෙහා දුක් සගනසදන අකු ල්. හුඟක් සවලාවට අසනක් 

වැරදි සිදුසවන්සනත් සේ වැරදි සදක නි යි. නියත වශසයන්ෙ සේ වැරදි වල සයසදන අය ඒවාසේ විපාක 

වශසයන් ප්සර්ත, භූත ආත්ෙ වල ඉපැසදනවාෙය. මීට අෙතරව, තන්හාව ප්සර්ත සලෝකයට ඉතා සහොඳ 

සුදුසුකෙකි. 

සද්පළ, අඹුදරුවන් ගැන ඔෙ තුළ ඇති තණ්හාව, ඒවාට ඇති ආශාව අතහැරීෙට ෙැරිකෙ, ඔෙ පිිං කළද ප්සර්ත 

ආත්ෙ වලට වැටීෙට අතිශයින්ෙ සහේතුසේ. දිේය, ේරහ්ෙ සලෝක  ිංඥාවන් දැකිය හැක්සක් ප්රභාශ්වර 

ආසලෝක  හිතවය. ඒ අය ආසලෝකෙත්ය. එසහත් ප්සර්ත සලෝකසේ  ිංඥා නිරතුරුවෙ අඳුරුය. විකෘතිය. 

ගුප්තය. තැතිගත්  ව්භාවසයන් යුක්තය. කිසිදු ප්සර්තයකුසග්  ව්රූපසේ  තුටු  ්වභායක් දැකිය 

සනොහැකිය. ෙහා ප්රශ්නාර්ථයකට ෙැදිවී සිටින්නා ස ේ වික්ෂිප්ත ගුප්ත  ්වරූපයක් දර්ශනය සේ. 

එකිසනකාට සවන ්වූ විකෘති  ්වභාවයන්සග් මුහුණු ප්සර්තයන්ට ඇත. මුහුසණ්  ෑෙ දශෙයක්ෙ විකෘතිය. 

 ෙහර මුහුණු පැතැලිය. දිගය. රවුේය. ඇ , කණ, නා ය, නළල, හි  ඇත්සත් විකෘති  ්වභාවයන්සගන් 

යුතුවය. ප්සර්තයා යනු විකෘති නිර්ොණයකි. ප්සර්තයාට තිසෙන්සන් ඕලාරික කයකි.  ොධිය වඩන්නාට 

එෙ ඕලාරික කය සියුේ ඝණ  ව්භාවසයන් දැකිය හැකිය. ප්සර්තයාසග් ඕලාරික කය තුළ ෙනුෂ්යයාට, 

සදවියාට, ේරහ්ෙයාට ස ේෙ ආයතන හය පිහිටා ඇත. 

එසහයින් ප්සර්තයාටද සිත් ඇතිසේ. ප්සර්තයා අනිත්යභාවයට පත්සවන  තර ෙහා ධාතූන්සගන්  ක ව්ුණ, 

ඕලාරික කයක්ද, ඇතිසවමින් නැතිසවන සිතක්ද ඇති  ත්වසයකි. ප්සර්ත සලෝකසේ ප්සර්තසයෝ  හ 

ප්සර්තිසයෝ සදසකොට්ඨා යෙ සිටිති. සේ අය නිරතුරුවෙ අඳුර  හ ගුප්ත භාවය තුළ ජීවත්වන නි ා ඒ අයට 

නිතරෙ ෙය  හ ගැටීෙ තුළ ජීවත්වීෙට සිදුසේ. එය අතීත කර්ෙසේ ප්රතිඵලයකි. ෙය  හ ගැටීෙ තුළ 

නිරතුරුවෙ ජීවත්වීෙ නි ා, ප්සර්තයාසග් සිත වවරය, ක්සරෝධය, තණ්හාව වැනි අකු ල් ධර්ෙසයන්ගන් 

පිරී පවතී. ප්සර්ත සලෝකසේ ජීවත්වන  ෑෙ තත්පරයකදීෙ ඔහු රැ ක්රන්සන් අකු ල්ය. කු ල් අකු ල් ගැන 

ප්සර්තයාට හැඟීෙක් සනොෙැත. එය ඔහුසග් කර්ෙයයි. දිේය, මිනිs  ්ආත්ෙවල ඉපිද, කරගත් කර්ෙයන් 

සහේතුසවන් ප්සර්ත සලෝකයට ෙැ ගන්නා ප්සර්තසයෝ විවිධ  ්වභාවයන්සගන් යුක්තය. 

භික්ෂුවට හමුවූ ප්සර්තයන්සග්  ්වභාවය හරිෙ අපූරුය. එක් ප්සර්තියකසග් මුෙය සනොෙැත. සතොල් එකට 

ඇලී සගො ය්. ඒ සපර  ිං ාරසේ දන් සනොදීෙ  හ අනුන්ව දන් සනොදීෙට සපළඹවීසේ කර්ෙ විපාක නි ා විය 

යුතුය. තවත් ප්සර්තසයක්සග් ඇ ව්ලින් ගින්දර නිකුත්සේ. ඇ ් නිරතුරුවෙ ගිනි ගනී. අනුන්සග් ජයග්රහණ, 

දියුණුව ඉවසීෙට සනොහැකිව කළ අකු ල් නි ා සෙස ේ වූවා කිය හැකිය. 

තවත් ප්සර්තසයක්සග් ඇ  ්වලින් සුදු ආසලෝක සදකක් නිකුත් සේ. ෙල්ෙ සදකක් ස ේය. අධික තණ්හාව 

නි ා ප්සර්ත සලෝකයට ෙැ ගත්තද, අනුනට ධර්ෙය කියාදීෙ, අධ්යාපනය ලොදීෙ වැනි සහේතූන් නි ා ඇ ්

වලින් ආසලෝකය නිකුත්වනවා වියහැකිය. තවත් අව ්ථාවක විකෘති සනොවූ ශරීරයක්  හිත, හි  මුඩුකරන 

ලද, රවුේ පැහැපත් මුහුණක්  හිත, සිවුරක් දරාගත් භික්ෂු ප්සර්තසයක් ආරණ්ය බිෙකදී දුටුසේය. සපර 

ආත්ෙසේ ඔහු භික්ෂුවක් විය හැකිය. සිවුප යට අධික තණ්හාව සහේතුසවන් ප්සර්ත සලෝකයට ෙැ ගත්තද, 

කරන ලද පිිං  හ ආමි  පූජාවන් නි ා විකෘති සනොවූ ශරීරයක් ලැබුවා විය හැකිය. සෙෙ ආරණ්ය භූමිසේදීෙ 

සුදු ජාතික ප්සර්තසයක් හමුවිය. ඔහු විසද්ශීය ෙටහිර ජාතික  ව්රූපසයන්ෙ යුක්ත විය. ඔහුද විකෘති  ්

වභායක් සනොෙැති ශරීරයක් ඇති ප්සර්තසයක් සවයි. ඔහු  ෙහරවිට ගිහි භාවසයන් ආරණ්යසේ සිටි 

විසද්ශිකසයක් සහෝ සෙෙ ඉඩේවල අතීත අයිතිකාර විසද්ශිකසයක් වීෙට පුළුවන්. එසහත් එෙ සුදු ජාතික 
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ප්සර්තයා කරන ලද පිිං සහේතුසවන් විකෘති සනොවූ ප්සර්ත ආත්ෙයක් ලැබුවද අව ාන චුති සිසත් ඇතිවූ තණ්

හාව නි ා ප්සර්ත සලෝකයට ෙැ ගත්තා විය හැකිය. 

ප්සර්තයන් නිතරෙ කපුටන් ස ේ කණ්ඩායේ වශසයන් සිටීෙට ප්රිය කරන පිරි කි. ඔවුන් දර්ශනය වීසේදී 

 ෙහරවිට සිය ගණන් සිනො පටයක් ස ේ දර්ශනය සේ. 

ප්සර්ත සලෝකසේ ෙහා අරුෙය  ත්ව ප්සර්තයන්ද සිටීෙයි. එක් ආරණ්ය බිෙක භික්ෂුව වැඩසිටියදී ප්සර්ත 

සහෝ භූත  ව්භාවසේ මීහරකුන් තුන්සදසනක් දුටුසේය. තුන්සදනාසග්ෙ පැහැය ලා දුඹුරු පාටය. කිසිදු 

විකෘතිභාවයක් සනොෙැතිය.  ාොන්ය මීහරක්  ව්භාවසේය. එක සප්ලියට සේ භූත මීහරක් තුන්සදනා හි  

ස ොලවමින් සිටියහ. සෙොවුනසග් කටවල් ඇලී තිබිණි. භික්ෂුව සේ ගැන ස ොයා ෙලන විට දැනගන්නට 

ලැබුසණ් එෙ ආරණ්ය පිහිටුවීෙට සපර එෙ ආරණ්ය පිහිටි කැළය, ෙ  ් ඳහා සහොර හරක්  හ මී හරක් ෙරණ 

ප්රසිද්ධ  ්ථානයක්ව තිබූ ෙවයි. ඒ මීට ව ර 50කට සපරදීය. අතීතසේ සහොර හරක් ෙැරූ මිනිසුන්, ඒ අය 

කරන ලද ප්රාණඝාත අකු ලය නි ා භූත මී හරක් සල  උපත ලො ඇතැයි අනුොන කළ හැකිය. 

ෙලන්නසකෝ කර්ෙය පසුපසින් එන  ්වභාවය. ඔෙ ආ ා කළ  ව්රූපසයන්ෙ කර්ෙය ඔෙට විපාක සදනවා. 

භූත මීහරකුන්සග් කටවල් ඇලී තිබුසණ් ඔවුනට ආහාර සනොලැබීෙටය. එයද කර්ෙසේ විපාකයකි. ඔය භූත 

ආත්ෙසයන් මිසදන සතක් එෙ භූත මීහරක් නිරාහාරව දුක් විඳී. සේ ආකාරසයන් භූත කුකුලන්ද, වනගත කුටි 

වලදී භූත මුවන්ද දර්ශනය වී ඇත. සේ සියල්ලන්ෙ සපර මිනි ් ආත්ෙ වල ඉපිද  ත්ව ඝාතනය කර හරක්, මී 

හරක්, කුකුළන්, මුවන් ෙරා ෙ  ්කමින් ජීවත් වූ  තුටු වූ මිනිසුන්ය. ඔවුනට ඔවුන් කළ කර්ෙය අනුරූපීව 

ප්රති න්ධිය ලැබී ඇත. ඔවුන් විසින් කැෙැති කළ සදය ඔවුනට ලැබී ඇත. තො කෑෙට ආ ා කළ ෙ  

තොසග්ෙ ෙ  ෙවට පත්වී ඇත. ප්සර්ත සලෝකසේ ජීවත්වන කිසිසවක් උරණ සනොවිය යුතුය. ෙන්ද තෙන් 

කැෙැති කළ සදය තෙන්ට දැන් ලැබී ඇත. 

ප්සර්තයන්සග් සලෝකයට වඩා ප්සර්තියන්සග් සලෝකය හිරිකිතය. භික්ෂුවට දර්ශනය වූ එක් ප්සර්තියක් 

කාෙය වරදවා හැසිරීසේ වරදට ප්සර්ත සලෝකයට වැටුණු කුණු ප්සර්තියක්ය. ඇය කාෙය උසද ා අඩ 

නිරුවත්ව ජීවත් සේ. ශරීරය හරිෙ අපුලය. මුහුණ විරූපීය. ශරීරය කුෂ්ඨ පිරී ඇත. ෙලන්න අප්ර න්නය. 

මිනි  ් ත්්රියකසග්  ්වරූපසයන්ෙ අඟප ඟ දර්ශනය සවයි. සපර ආත්ෙසේ කාෙසේ වරදවා හැසිරීෙ නි ා 

ඇයට ලැබී තිබුසණ්, දැකීෙට අප්ර න්න ශරීර  ්වභාවයක්ය. ඇය කාෙය යදිමින්, කාෙය ස ොය ස ොයා 

ඇවිදී. ඇයසග් අකු ල් කර්ෙය නි ා ඇයට කාෙය සනොලැසේ. ඇය කාෙය යදින්සන් එනි ාය. සෙවැනි කාෙ 

ප්සර්තියක් ෙනුෂ්ය සලෝකසේ  ්ත්රියක් සල  ජීවත්වීසේදී ලැඡ්ජාවක් බියකින් සතොරව වරසද් ෙැඳීෙට 

ක්රියා කිරීසේ පාපසයන් සෙෙ ප්සර්ත ආත්ෙය ලැබී ඇත. මිනි  ්සලෝකසේ ස ේෙ ප්සර්ත සලෝකසේදීද සෙෙ 

ප්සර්තිසයෝ ෙහා අකු ල් සිදුකරගනී. ෙැය සෙෙ භික්ෂුවසගන්ද කාෙය යෑද්දාය. එෙ සිත ඇයට ඇතිසවද්දීෙ 

ඇය පිච්චී ගියාය. නිරසේ ගිනිදැල් ෙතටෙ ඇය වැටුණි. භික්ෂුව ඒ ෙව දැන ගත්සත් ඇය ලසතෝනි සදමින් 

අතුරුදන්වූ නි ාය. ෙලන්න සහොඳ සිහි බුද්ධිසයන්. සෙෙ ප්සර්තිය මිනි  ්සලෝකසේ ඉපදිලා  ත්්රියක් සල  

කාෙය වරදවා හැසිරිලා, ප්සර්තියක් සවලා ප්සර්ත සලෝකසේද කාෙය වරදවා හැසිරිලා නිරසේ ගිනිදැල් ෙතට 

වැටී පිච්සචනවා. සෙොන අභාග්යයක්ද. සෙය එෙ ප්සර්තියසග් කථාව පෙණක් සනොව ඔෙසග්ද කථාව විය 

හැකිය. 

සේ රසට් සෙොනතරේ ගණිකා නිවා  තිසෙනවාද? සෙොන තරේ වැරදි කාෙ ස ේවනයන් සිදුවනවාද….. ඔෙ 

එසහෙ සනොසවන්න පුළුවන්. නමුත් එසහෙ කරන අයසග් අනාගත ප්රතිඵල තොෙ ලියන විභාගසේ 

ප්රතිඵල තෙයි. 

නවීන තාක්ෂණික සලෝකසේ ොධ්ය ොරයින් අහිිං ක ඔෙට දිගුකරන ප්සර්ත සලෝකසේ දෑත, ඔෙ 

සිහිබුද්ධිසයන් අතහරින්න. ඔෙත් ොධ්ය දරුවනුත් සුවස ේ  ැනස න්න. 
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තවත් අපූරු ප්සර්තියක් ගැන  ටහනක් තෙමි. ඇයසග් මුහුණ විරූපී සනොෙැත. එය ෙැලූේ සෙෝලයක් වසග් 

රවුේය. මිටි ෙහත ප්සර්තියකි. ඇය පැහැපත්ය. ඇයට ෙැරලයක  ව්භාවසේ තර ශරීරයක් විය. ඇය සිටිසේ 

ඇඳුෙක් ඇඟලාසගනය. දෑත් සදපා ෙරවා සරෝගය  ෑදුනු අයකුසග් සෙන් ෙහතය. සේවා කර්ෙසේ විපාකයි. 

ඇය සෙෙ භික්ෂුවට දර්ශනය වන සෙොසහොසත් සිටිසේ ෙැද සපරදිග රැකියාවකට සගො  ්එනවිට රැසගන එන 

ආකාරසේ විශාල ප්රොණසේ සූට් සක් ් එකක්  හ සුවඳ විලවුන් සෙෝතල් සදකක් අසත් තොසගනය. එක 

අතක සූට්සක් යද, අසනක් අසත් කුඩා සුවඳ විලවුන් සෙෝතල් සදකද විය .සෙෙ ප්සර්තිය සුවඳ විලවුන් 

සෙෝතල් සදක දිගු කරමින් කාෙය යදී. “ඩුොයි” සූට් සක් යද ඇය අසත්ය. ඇය නියත වශසයන්ෙ ෙනුෂ්ය 

සලෝකසේ ඉපිද, විසද්ශ රැකියාවකට ෙැද සපරදිග සගො ් පැමිණ දැඩි සල  කාෙය වරදවා හැසිරීසේ අකු ල 

විපාකසයන්, මිනි  ්සලොව ජීවත් වන විට තිබූ “ෙැද සපරදිග ”  ිංඥාව  ෙඟෙ ප්සර්තාත්ෙයක් ලද කාෙ 

ප්සර්තියකි. වර්තොන  ොජය සද  ෙැලීසේදී සේවා සිදුවිය සනොහැකි සද්වල් යෑයි ෙැහැර කරලිය සනොහැක. 

සෙහි  ටහන් තැබුසේ භික්ෂුවක්  ොධිය තුළදී දුටු  ත්ය සිද්ධීන්ය. 

ප්සර්තයන්සග් සලෝකය අඳුරුය. බිය, තැතිගැන්ෙ නි ා කලෙලකාරීය. ඔවුනුත් ස ොයමින් ඇවිදින්සන් 

කාෙයයි. ඔවුන්ද යන්සන් ෙනුෂ්ය සලෝකසේ, දිේය සලෝකසේ අතීතසේ ජීවත්වීසේදී ඔවුන්ට තිබූ  ිංඥා 

විඳීේ, ර  වින්දන  ඳහාය. එසහත් ඔවුනට අකු ල් ෙලය නි ා ලැසෙන්සන් දුකෙය. කර්ෙය  හ විපාකය 

ඉතා සහොඳින් ගැලසපන සල  සලෝකය නිර්ොණය වී ඇත. ෙනුෂ්ය සලොකසේදී  ත්්රියක් සල  කාෙය 

වරදවා හැසිරීසෙන්  තුටුසේ. එහි විපාක සල  කාෙ ප්සර්තියක්ව ඉපිද, කාෙ පිපා ය තිබුණිද එය 

 ිංසිඳුවාගැනීෙට සනොහැකිව දුකට පත්සේ. එෙ නි ාය ප්සර්තිය සුවඳ විලවුන් දිගුකරමින්, ඩුොයි ෙෑගය 

සපන්වමින් කාෙය යදින්සන් කර්ෙය  හ විපාකය සහොඳින් ගැලසපන නි ාය. නෑනා ෙ ස්ිනා විවාහය 

වසග්ය. සේ හැෙ සිද්ධියකින්ෙ නැවත නැවත ඔප්පුවන්සන් සලොේතුරා ධර්ෙසේ  ත්යතාවයි. 

ඔෙද සලොේතුරා ෙඟ නිවැරැදිව හඳුනාගන්න. ඔෙ සියල්ල අතහරින්න. එවිට සියල්ල ලැසේවි. සියල්ලෙ ඔෙට 

ලැසෙන විට ඒ කිසිවක් ඔෙට අවශ්ය සනොසේ. ෙන්ද ඔෙ සියල්ලෙ අනිත්ය වශසයන් අවසෙෝධ කර ඇති 

නි ාය. අතහැරීසෙන් ලැසෙන සේ සුන්දර අත්දැකීෙ ඔෙ ඔසේත් අත්දැකීෙ කරගන්න. ෙව ගින්සනන් නිවී 

යන්න. 

භික්ෂුව සේ  ටහන් තෙන්සන් ඔසේ තෘප්තිය  ඳහා සනොසේ. අවසෙෝධය  ඳහාය. සේ සඝෝර, කටුක, 

භයානක  ිං ාරය  ත්වයා දුක ස ොයාසගන යන ගෙසන් කැඩපතකි. දයාෙර පිිංවත සේ කැඩපතින් ඔෙ 

ඔසේ මුහුණ ෙලන්න. ඔෙට සපසනන්සන් ඔසේෙ මුහුණ නේ ඔෙ  තුටුසවන්න. ඔෙට සපනුසණ් 

සපසර්තයකුසග් සපසර්තියකසග් මුහුණ නේ ඔෙ වහාෙ අප්රොදීවන්න. ප්රොදය දුකට සහේතුවනු ඇත. 

භික්ෂුවට වරක් දර්ශනය වූ කිසියේ ප්සර්තසයක් ප්සර්තියක් නැවත දර්ශනය වී සනොෙැත.  ෙහර විට පිිං 

ගැනීෙට හැකි ප්සර්තයන් සෙස ේ දර්ශනය වී පිිං අනුසෙෝදන්ව ප්සර්ත සලෝකසයන් චුතවනවාදැයි භික්ෂුව 

සනොදනී. 

ප්සර්තයින්සග් ආධ්යාත්ෙය තුළ යටපත්වී ගිය කු ල ශක්තියක් ඇත. එෙ යටපත්වූ කු ල් ශක්තිය යේ අව ්

ථා වලදී ෙතුකර ගැනීෙට ප්සර්තයාටද හැකිය. තණ්හාසවන්, රැ ක්රමින්, සගොඩග ාගනිමින්, දිවා රාත්රී 

නිදි සනොලො ඔෙ සවසහස න්සන්ද ඉහත නුවරට නෑගේ යැෙ  ඳහාෙය. ඔෙට පුළුවන් ඔෙ ගැන  ව්යිං 

පරීක්ෂණයක් කරගන්න.  ොජසේ හුඟ සදසනකුට තිසෙන ප්රශ්නයක් තෙයි පිනක් කරගන්න තිසෙන 

අවිසේකය. විසේකය නැති නි ා  ෙහරු සපොසහොය දව ට පන් ලට යන්සන් නැහැ. සගදර බුදුන් වඳින්සන් 

නැහැ. සපෝයට සිල්  ොදන් වන අේෙලා තාත්තලා සගදර දරුවන්සග් ප්රශ්න සලඩසරෝග ඇතිවුසණොත්, 

මුණුබුරා අ නීප වුසණොත්, ෙලාගන්න සකසනක් නැති වුසණොත් සිල්ගන්න එන්සන් නැහැ. රජකාරී, 

වගකීේ, ේයාපාර නි ා හටගත් අවිසේකසයන් තෙන්සග් සගදර තිසෙන පිිංකෙට සනොයන අයත් ඉන්නවා. 

තණ්හාව ෙදාගැනීෙ හැර සවන සෙොකුත් සෙහි නැහැ. පිිංකසෙන් ලැසෙන පිනට වඩා  ැපයක් ඔවුන් 
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ස ොයනවා. සේ අය හදිසිසේ මියගියසහොත් ඔෙ හිතනවාද විසේකසයන් පණ යාවි කියලා. පණ යන්සන් 

අවිසේකසයන්ෙයි. ඒ කියන්සන් ගැසටන සිසතන්ෙයි. ප්රතිඵලය ප්රති න්ධිය  තර අපායයි. ඔෙට ෙැරිනේ 

දින කීපයක් ඔසේ සද්පළ, ේයාපාර, අඹු  ැමියන්, දුවා දරුවන්, වගකීේ අතහැර නිදහස ේ දුර ෙැහැරක, 

වන්දනාවක, හුසදකලාසේ යන්න සේවායින් මිදිලා. සේවා අතහැරලා දින කිහිපයක් හුදසකලාසේ සිටින්න. 

ඔෙ  ්ථිර වශසයන් දැනගන්න ඔෙ මියයන සෙොසහොසත්ත් ඔෙට ෙැරිසවනවා සේවා අතහැරගන්න. ෙැසරන 

සෙොසහොත අති සේගවත්ෙ සිත් ඇතිසවන නැතිසවන සෙොසහොතක්. ඔෙව කේපනය වන සෙොසහොතක්. ඔෙ 

සූදානේ සනොවී සිටිසයොත් ගැසටන සිත ඊළඟ ප්රති න්ධිය අල්ලා ගන්සන් ප්සර්ත සලෝකයෙය. පිිං කළා 

කියා වැඩක් නැත. අතහැරීෙ පුරුදු සකොට තිබිය යුතුය. ෙැසරන සෙොසහොසත් ඇතිවන තණ්හා සිතිවිලි 

අතහැරීෙට අවසෙෝධය තිසෙන්නට ඕනෑය. භික්ෂුව දුටු ප්සර්ත සලෝකසේ භික්ෂුව එවැනි චරිතයකි. පිිං කිරීෙ 

නි ා විකෘති සනොවූ ප්සර්ත ශරීරයත්, තණ්හාව නි ා ප්සර්ත ජීවිතයත් ඔහුට ලැබී ඇත. ප්සර්ත සලෝකයට 

තණ්හාව ෙැ ගත්තද කළ පිිංකේ නි ා ල  ්න ශරීරයක් ලැබීය. 

එක් ෙහත්ෙසයක් භික්ෂුවට තෙන් ගැන සෙස ේ ප්රකාශයක් කසළේය. “ ව්ාමීන් වහන්  ෙෙ දැන් ේයාපාර 

වලින් නිදහ ් සවලා සගොඩක් විසේකසයන් ඉන්සන්. හැෙ  තියකෙ වන්දනාසේ යනවා. දඹදිව වන්දනා 

කිරීෙට කිහිප වතාවක්ෙ ගියා. බුරුෙය, තායිලන්තය යන රටවලටත් වන්දනාසේ ගියා. තව රටවල් හුඟකට 

යන්න ෙලාසපොසරොත්තුසවන් සිටිනවා. එහි සෙෞද්ධ සිද්ධ ථ්ාන වඳින්න  ව්ාමින් වහන්ස ේ ෙට ආශිර්වාද 

කරන්න. “එෙ රටවලට යන්න ලැසෙවා” කියලා” භික්ෂුවට ඔහු ප්රකාශ කළා. ෙලන්නසකෝ එෙ 

ෙහත්ෙයා පිිංකේ කරගැනීෙ  ඳහා ේයාපාර අතහැරලා කරන පිිංකේ වල  ව්රූපය. ඔහු ේයාපාරිකසයක් 

කියලා තැනින් මිදිලා ඔහු  ිංචාරකසයක් සවලා. අපූරු සතෝරාගැනීෙක්. සේකට තෙයි සෙෝහය කියන්සන්. 

ඔහු භික්ෂුවසගන් විෙසුවා සෙවැනි පිිංකේ කිරීසෙන් ලැසෙන විපාක සෙොනවාද කියලා. භික්ෂුව සෙසහෙ 

කිේවා “ඔෙ ෙලාසපොසරොත්තු තොසගන සිටින්සන් තව හුඟක් සෙෞද්ධ රටවලට  ිංචාරසේ යන්න. පිිං 

කරගැනීෙ  ඳහා. ඔෙ මියයන විට සෙෙ ෙලාසපොසරොත්තුව සිහිවුසනොත් ඔෙ නියත වශසයන්ෙ  ිංචාරක 

පක්ෂිසයක් සවනවා. සෙොකද ඔෙ කැෙති  ිංචාරයට නි ා. ඔසේ කැෙැත්ත පරසලොවදී  ථ්ිරවෙ ඔෙට 

ලැසෙනවා. ඔෙ මියයන සෙොසහොසත් ඔෙ ඔය වන්දනාසේ සගො  ්කරගත්ත ෙහා පිිංකෙක් ඔසේ ෙතකයට 

ආසවොත් ඔෙ  ථ්ිර වශසයන්ෙ  ශර්ීක මිනි  ්සහෝ දිේය ආත්ෙයක් ලෙනවා. ඔෙ මියයන සෙොසහොසත් ඔසේ 

සිසත් ඇතිවන හැෙ සිතිවිල්ලකෙ අනිත්ය වශසයන් දැක්සකොත් ඒ දකින්සන් ධර්ෙය නි ා නියත වශසයන් 

ඔෙ ොර්ගඵල ලාභී සදවියන් ෙඹුන් අතර උපතක් ලෙනවා. ඔෙ මියයන සෙොසහොසත් ඔය ගිය වන්දනා ගෙන්, 

කළ පිිංකේ ෙතක් සනොවී ඔෙට සපර අතහැරදැමූ ේයාපාර සද්පළ, ව ්තුව ෙතක්වුසවොත් ඔෙ  ථ්ිර 

වශසයන්ෙ ප්සර්ත සලෝකසේ උපතක් ලෙනව. භික්ෂුව ඔහුට අනුශා නා කළා, ඔෙ දක්ෂසවන්න ඔෙ 

කැෙැති සදය සතෝරාගන්න කියලා. භික්ෂුව දන්සන් නැහැ ඔහු සෙොන සදයට කැෙැති වුණාද කියලා. හැෙැයි 

එක සදයක් නේ දන්නවා. එදායින් ප ්ස ේ ඔහු භික්ෂුව  ෙග අෙනාප ෙව. සේක තෙයි සලෝකසේ  ව්භාවය. 

හුඟක් අය කැෙැති සෙොරු කියලා හරි ඔහුව ඔ වා තෙනවාට. ඔවුන් යන ගෙනට ලකුණු සදනවාට.  
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18. යක්ෂයා සනොව ධර්මය දකින්න 
 

භව ගෙසන් නවාතැන් පළවල  ව්භාවය විවිධත්වසයන් පිරී පවතී. සේ විවිධත්වය සගොඩනැගී ඇත්සත් 

 ත්වයා කරන ලද කු ල් අකු ල් ෙතය. දිේය, ෙනුෂ්ය, ප්සර්ත සලෝකයන් සෙන්ෙ, යක්ෂයන්සග් සලෝකයද 

අපූරුය. 

යක්ෂයන්ද සේ ෙනුෂ්ය සලෝකය තුළෙ ජීවත්වන පිරි කි. යක්කු, යක්ෂණියන් වශසයන් සදසකොට ක් ඇති 

ෙව අ ා ඇතත් භික්ෂුව දැක ඇත්සත් යකුන් පෙණක්ය. යක්ෂණියන් දර්ශනය වී සනොෙැත. 

යකුන්සග් සලෝකය පැහැදිලිව සකොට ් සදකකි.  ේයදෘෂ්ටික යකුන්  හ මිත්යාදෘෂ්ටික යකුන් වශසයනි. 

 ේයදෘෂ්ටික යකුන් වැඩි වශසයන් පන් ල්, ආරණ්ය, පැරණි පුදබිේ, කැලසේ හුසදකලා භික්ෂූන් ව න 

ප්රසද්ශ අ ලද, මිත්යාදෘෂ්ටික යකුන් ස ොසහොන්, අඳුරු ගුහා, ගල්සලන්, කැලසේ අඳුරු ප්රසද්ශ, දිය අගල්, 

නාන සතොටවල් ආදිය ආශ්රසේද ජීවත් සවයි. 

යකුන් අඳුරට ප්රියය. ඒ ඔවුන්සග් සපර කර්ෙය නි ාය. ඔවුන්ද ඕලාරික කයක්  හිත, එෙ කය ඇසුරුසකොට 

ආයතන හය පිහිටි  ත්වසයකි. යක්ෂයාද  තර ෙහා ධාතූන්සගන්  ැදුන ඕලාරික කයක්  හිත, නිරතුරුවෙ 

ඇතිවන නැතිවන සිතක්  හිත  ත්වසයකි. 

භික්ෂුවක් එක්තරා කැලෑෙද ආරණ්යයක කුටියක වැඩ සිටියදී රාත්රී දහයට පෙණ  ොධිය තුළ පසුවන විට 

එකවරෙ එෙ භික්ෂුව ඉදිරියට අඩි 6ක් පෙණ උ ැති  ද්ධන්ත ශරීරයක්  හිත ෙනුෂ්ය ශරීරසේ  ව්භාවසයන් 

යුත් යසකක් දර්ශනය විය. යකාසග්  ්වභාවය, හැඩය හරියටෙ කළු ජාතික සෙොක්සිිං ශූරයකු වැනිය. තද කළු 

පැහැති ශරීරයකි. ශරීරසේ උඩ සකොට  නිරාවරණය වී ඇත. යට සකොට  දනහි  දක්වා ඇඳුෙකින් වැසී ඇත. 

අත්වල සලොකු වළලු තිබිණි. සකොණ්ඩය හි  පිසරන්නට සගල සතක් වැඩී තිබුසණ්ය. හැෙැයි කසට් දළ 

එසහෙ තිබුසණ් නැත. භික්ෂුව එයට සපර යසකක් දැක තිබුසණ් නැත. යකා පිටුප  තව පිරිවරක්ද ඉන්නවා 

සපසනයි. ස වනැලි වශසයනුයි පිරිවර සපසනන්සන්. ඕලාරිකව. ෙහයකා සහොඳට ප්රතාපවත් ෙනුෂ්යසයක් 

වසග් භික්ෂුව ඉදිරිසේ සිටිනවා. විනාඩි 5ක් පෙණ භික්ෂුව යකා සද  ෙලා සිටිසේය. යකා ස ලසවන්සන් 

නැහැ. එකෙ ඉරියේසවන් භික්ෂුව සද  ෙලා සිටිනවා. භික්ෂුවට වඳින්සනත් නැහැ. භික්ෂුව බියට පත්කිරීසේ 

වුවෙනාවකුත් නැහැ. භික්ෂුවට අසගෞරවයක් කරන්සනත් නැහැ. යකා භික්ෂුව සද  අනිමි  සලෝචනසයන් 

වසග් ෙලා සිටිනවා. භික්ෂුව එවිට යකාට පිිං දුන්සන්ය. යක්ෂ රූපය දර්ශනසයන් සනොසපනී ගිසේය. ඒ යක්ෂ 

රූපය නැවත භික්ෂුවට දර්ශනය සනොවිණි. ඔහු  ේයදෘෂ්ටික යසකකි. ඔහුසග් ජීවිතය යසකක් වුවද එය අඳුරු 

නැත. දුකක්ද නැත. සෙොසහොෙ සත්ජ ,් ප්රතාපවත්, සපෞරුෂවත්  ව්භාවයකුයි තිසෙන්සන්. ඒවා ලැබී 

තිසෙන්සන් සපර ජාතිසේ කරන ලද පිිංකේ නි ාය. නමුත් සපර මිනි  ්ආත්ෙයක ඉපිද ෙැසරන සෙොසහොසත් 

අව න් චුති සිත වවරයක්, ක්සරොධයක්, යෙක් ආරක්ෂා කිරීසේ කැෙැත්තක්  ෙඟ ඇතිවූ නි ා යක්ෂ 

ආත්ෙයක ඉපැදිලා. ඒත් ඔහු දුකක් සනොසවයි විඳින්සන්. ඔහු සත්ජ  ්  හිතව යෙක් ආරක්ෂා කරන 

 ේයදෘෂ්ටික යසකක්. 

භික්ෂුවට පසුව දැනගන්න ලැබුණා සෙෙ ආරණ්යසේ ව ර 40 කට පෙණ සපර අපවත් වූ නායක හිමිනෙ 

සෙෙ ආරණ්යයට ඉතාෙත් ආදරය කළ, එය ආරක්ෂා කිරීෙට ජීවිත පරිත්යාගසයන් කටයුතු කළ ෙවක්. එෙ 

නායක හිමිසග් ආත්ෙ ගරුත්වය  ේෙන්ධසයන් ඇතිවූ ප්රශ්නයක් නි ා තො විසින්ෙ ආරණ්යසේ තෙ 

කුටිසේදී සගල වැලලාසගන අපවත් වූ ෙවක්. සෙන්න සේ නායක හිsමිනෙ තෙයි ෙහා යක්ෂසයක් සවලා 

සෙෙ ආරණ්ය කුටිසේදී රාත්රිසේ භික්ෂුවට දර්ශනය වූසේ. හැෙැයි එෙ භික්ෂුව අපවත් වීෙට සපරාතුව 

සහොඳින් සීලය ආරක්ෂා කර ගත් නි ා, අපවත්වීසෙන් පසු  ේයාදෘෂ්ටික ප්රතාපවත් යක්ෂ ආත්ෙයක් 

ලැබුසේය. අපවත් වන සෙොසහොසත් තොසග් කැෙැත්ත වූසේ ආරණ්යය ආරක්ෂා කර ගැනීෙය. ඒ 
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කැෙැත්තට අනුරූපීවෙ ඊළඟ ප්රති න්ධිය නිර්ොණය විය. තොසග් කැෙැත්ත තොට ලැබිණි. භික්ෂුව 

 ොධිය තුළින් එෙ යක්ෂයා දර්ශනය කර ගැනීෙට උත් ාහ කළද සෙෙ යක්ෂයා එදායින් පසුව භික්ෂුවට 

දර්ශනය වීෙට සනොලැබුසණ්ය. ඔහු නියත වශසයන්ෙ භික්ෂුවසග් පින් අනුසෙෝදන්ව ඒ ක්ෂණසයන්ෙ යක්ෂ 

ආත්ෙසයන් මිදුන ෙව පසුව භික්ෂුව  ාධක  හිතව  ්ථිරව දැනගත්සත්ය. එය භික්ෂුව විසින් සකස ේ 

දැනගත්සත් දැයි සේ සෙොසහොසත්  ටහන් සනොකරමි.  ැෙැවින්ෙ සෙොහුට යක්ෂසයක් යෑයි කීෙ වැරදිය. 

සෙොහු යක්ෂ ස ේනාධිපතිසයකි. සෙොහු භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණ ඇත්සත් සහේතු සදකක්  හිතවය. සගෞරව 

කිරීෙට  හ පින් ගැනීෙටය. භික්ෂුවසග් භික්ෂු ජීවිතසේදී ඉතාෙත් සලන්ගතුව සගෞරවනීය සල  භික්ෂුවට 

සගෞරව කළ  ත්වයා සෙෙ යක්ෂ ස ේනාධිපතියාය. සෙෙ දර්ශනය වීෙ  හ එහිදී භික්ෂුව අත්දුටු සද් 

 ේෙන්ධසයන් නැවත සෙස ේ කියමි. 

ඔෙ සියල්ල අත්හරින්න. එවිට ඔෙට සියල්ලෙ ලැසේවි. සියල්ලෙ ඔෙට ලැසෙන විට ඒ කිසිවක් ඔෙට අවශ්ය 

සනොසේ. ෙන්ද ඔෙ සියල්ලෙ අනිත්ය වශසයන් අවසෙෝධ කර ඇති නි ාය. 

ඉහතින්  දහන් කසළේ  ේයදෘෂ්ටික යක්ෂ ස ේනාධිපතිසයක් ගැනය. සේ සෙොසහොසත් ඔහු යක්ෂ ආත්ෙසයන් 

මිදී ෙනුෂ්ය, දිේය සලෝකයක සහෝ එස ේත් නැතිනේ සියදිවි න ාගැනීෙට සපර දුෂ්කර ආරණ්යක භික්ෂුවක් 

සල  ප්රජාව යේ ප්රොණයකට වඩා තිබීෙ සහේතුසවන්, භික්ෂුවසග් අතහැරීසේ  ව්භාවයද දුටු නි ා ප්රඥාව 

ෙතුවී ේරහ්ෙසලෝකයට ගියා වීෙටද පුළුවන. සේ ගැන භික්ෂුව  ථ්ිරවෙ සනොදනී, අනුොන කළා පෙණි. 

සකස ේ සහෝ ඔහු සුගතිගාමී විය. 

මිථය්ාදෘෂ්ටික යකුන්සග්  ්වභාවය ඉහත යක්ෂ ස ේනාධිපතියාසග් ශරීර  ව්භාවයට වඩා සවන ්ය. එකෙ 

එක අව ්ථාවක මිත්යාදෘෂ්ටික යසකක් සවනත් ආරණ්ය භූමියකදී දර්ශනය විය. එෙ යකා ඉහත යක්ෂ 

ස ේනාධිපතියාට වඩා උ ය. ශරීරය කළු පැහැතිය. ඇ  ්සදක සදොඩේ සගඩි සදකක් ස ේ විශාලය. ඇ ් රතුය. 

සකොණ්ඩය අවුල්ව කැරළි සල  සගල දක්වා වැඩී ඇත. ෙහා සරෞද්ර සපනුෙකින් යුක්තය. සෙෙ යකා 

තනිපිංගලසේ භික්ෂුව ඉදිරිසේ දර්ශනය විය. සහේ තැතිගත් විලා සයන් නිස ොල්ෙසන් භික්ෂුව සද  ෙලා සිට 

අතුරුදන් විණි. ඔහුසග් සරෞද්ර සපනුෙ නි ා ඔහු මිත්යාදෘශ්ටික යක්ෂසයක් ෙව අනුොන කරමි. සෙොහුද 

උඩුකය නිරාවරණය කරසගන සිටිසේය. දණහි  දක්වා සරදිකඩකින් වැසී තිබිණි. සෙෙ යක්ෂයන් කළු 

පැහැසයන් යුක්ත වන්සන් සපර   ර ක්සරෝධය, වවරය වැඩූ නි ාෙය. තො වැඩූ සදය, තො කැෙති කළ 

සදය තොටෙ ලැසේ. සලෝක ධර්ෙය එයයි. 

ඉහත ආරණ්යසේදීෙ භික්ෂුවකට පැහැපත් වර්ණසයන් යුත් යසකක් දර්ශනය විය. එෙ යකාට පැහැපත් 

සිරුරක් තිබුණත් එය එල්ලාවැසටන තරොරු සිරුරකි. විශාල ෙඩසගඩියක්  හිත ශරීරසේ උඩකය 

නිරාවරණව තිබුණු අතර දණහි  දක්වා සරදි කඩක් තිබිණි. හි සක් අවුල්ව වැඩී තිබුණු අතර අ රණ  ්

වරූපයක් ඔහුසගන් පළවිය. ඔහු යක්ෂ ආත්ෙයක ඉපැදුනද පැහැපත් ශරීරයක් ලැබුසේ සකස ේදැයි භික්ෂුව 

සනොදනී.  ෙහර ආමි  පින්කේ කිරීෙ නි ා ප්ර න්න ශරීර පැහැයත්, අව ාන චුති සිත ක්සරෝධය, වවරය 

ඇතිවීෙ නි ා යක්ෂ ආත්ෙයත් ලැබුණා විය හැකිය. 

යක්ෂයනුත් කණ්ඩායේ වශසයන් සිටීෙට ප්රිය පිරි කි. ඒවාසේ නායකයන් ඇත. මිත්යාදෘෂ්ටික යකුන්, 

ප්රතිපදාසේ සයසදන භික්ෂූන්ට දැඩි සල  පීඩා කිරීෙට උත් ාහ කරයි. භික්ෂුව දක්ෂ සවන්න ඕසන් 

අතහැරීසේ ශක්තිය තුළින් සේ පාපකාරී ෙලසේග පරාජය කරන්න. අදක්ෂ වුසණොත් කුටිය අතහැර යන්න 

සවන්සන්ය. භික්ෂුව ෙලවත් අව ්ථාවල, භික්ෂුවට සිේප ය  පයන දායකයන් සෙෙ මිත්යාදෘෂ්ටික යකුන් 

ග්රහණයට ගන්සන්ය. ඔවුන්ව සලඩ කරන්සන්ය. බිය ගන්වන්සන්ය. සේ හැෙ සදයටෙ සනොවරදින ඖෂධය 

සලොේතුරා බුදු  මිඳුන් සද්ශනා කර තිසේ. ඒ තෙයි ඇතිවන සිත අනිත්ය වශසයන් දකින්න. එවිට ඔෙ 

දකින්සන් යක්ෂයා සනොව, ධර්ෙයයි. 
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භික්ෂුව සෙොනෙ අව ්ථාවකදීවත් සදවියන්, ෙඹුන්, ප්සර්තයන්, යක්ෂයන් දකින්නට ආ  කසළේ නැත. සෙෙ 

සියල්ලෙ අහේෙසයන් දර්ශනය වූ සද්වල්ය. සේ කිසිවක් සකසරහි භික්ෂුව ඇලුසන්ද, ගැටුසන්ද නැත. සේ 

 ටහන් කියවා ඔෙ සදවියන් ප්සර්තයන් යක්ෂයන් දැකීෙට ආ ා සනොකරන්න. ෙන්ද දැකීෙට  ත්වසයක් 

සලෝකසේ සනොෙැති නි ාය. ඉහත සියලුෙ  ත්වයන්ට තිබුසණ්  තර ෙහා ධාතූන්සගන්  ැදුණු 

අනිත්යභාවයට පත්වන ඕලාරික කයක්  හ අනිත්යභාවයට පත්වන සිතක් පෙණි. එහි  ථ්ිර  ත්වසයක් 

සනොසිටිසේය. සෙහි තිබුසණ් ප ් ය නි ා හටගන්නා සේදනාව පෙණක්ෙය.  ත්වසයක් පුද්ගලසයක් හමු 

සනොසේ. එනි ා ඔෙ දිේය, ෙඹුන්, ප්සර්ත, යක්ෂයන් ස ොයා සනොයන්න. එෙ රූප දකින්න ඇති ආශාව, 

දකින්න යෑයි කියන සිත අනිත්ය වශසයන් දැක අතහරින්න. එවිට ඔෙ ස ොයාසගන ඔෙ සනොසිතූ අයුරින් ඒ 

අය ඔෙ ඉදිරියට එනු ඇත. 

ඔෙ සේ  ටහන තැබූ භික්ෂුව කවුරුන්ද යන්න ස වීෙට සවසහ  සනොවන්න. ඔෙ ඔෙ ගැන ස ොයන්න. සේ 

භික්ෂුවද කිසිදා අනුන් ස ොයා ගිය සකනකු සනොවන ෙව තරසේ සිහි තොගන්න. භික්ෂුව ස ේසේ තොසග්ෙ 

 ්වභාවය ෙවත් තොසග්  ව්භාවය ගැන ස වීසේදී භික්ෂුවට අවසෙෝධ වූසේ සලෝකසේෙ  ්වභාවය ෙවත් 

ඔෙද දකින්න. තොත්, සලෝකයත් සදකෙ නිර්ොණය කර දුන්සන් ඇතිසවමින් නැතිසවන සිත ෙවත්, සිත 

අනිත්ය වශසයන් අවසෙෝධ කර නිරුද්ධ කළ සෙොසහොසත් සලෝකසයන් තො නිවී යන ෙවත් දකින්න. 

සෙසනහි කරන්න. අප්රොදීව සුන්දර දහෙක හිමිකරුසවක් වන්න. 

නැවත නැවතත් කියමි. ඔෙ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔෙට සියල්ලෙ ලැසේවි. ඔෙට සියල්ලෙ ලැසෙන 

විට ඒ කිsසිවක් ඔෙට අවශ්ය සනොසේ. ෙන්ද ඔෙ සියල්ලෙ අනිත්ය වශසයන් අවසෙෝධ කර ඇති නි ාය.  
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19. සහොඳ ෙැන් සසොයමින් යනවා සවනුවට 
 

නිවන් ෙග වඩන ඔෙට ෙහා කැලසේ හුසදකලාව සිටියද බියක්, තනිකෙක්, තැතිගැනීෙක්, දැසනන්සන 

නැහැ. ෙන්ද, භික්ෂුව තො තුල තො සිටින ෙව සනොදකින නි ා, බියසවන්න තැතිගන්න  ත්වසයක් 

පුද්ගලසයක් දකින්සන් නැහැ. අනුන්සග් සද්වල් ඔෙ ඔසේ කරගන්න යන්සන් නැහැ. කැලසේ අතරෙගදී 

ඔෙට ෙනුෂ්යසයක්, දඩයක්කරුසවක්,  සතක් මුණගැසුනද එය ඔසේ සනොවන ෙැවින් ඔෙ ඒ පුද්ගලයා සහෝ 

 තාසග් හැසිරීේ ඉරියේ අතහරිනව. ඔෙ තුළට ගන්සන් නැහැ. ඔෙ නිවන් ෙඟවඩන විට සෙොනෙ අව ්

ථාවකදීවත් සදවැනිසයක් සහෝ සදවැනිසයක්සග් උපකාරය ස ොයන්න යන්න එපා. ඔෙ සදවැනිසයක්සග් 

උපකාරසයන් කැලය තුළ සිටියාට වැඩක් ප්රතිඵලයක් නැහැ. ඔෙ සදවැනිසයක්සග් උපකාරය ස ොයයි නේ 

ඒ ස ොයන්සන් ඔෙසග් ආරක්ෂාවට. ඒ කියන්සන් ඔෙ තුළ ආරක්ෂා කරගන්න  ත්වසයක් ඉන්නවා කියන 

එකයි. 

සිත ඔෙව මුලාකරන සෙවැනි සියුේ තැන් ඔෙ පරාජය කරන්න. සකොතරේ  තා  ර්පයා සිටියද, සෙොනෙ 

අව ්ථාවකදීවත් සදවැනිසයක් ගැන සනොසිතා ඔෙ තනියෙ කැලයට ඇතුළු සවන්න. කුටිය ස ොයාසගන 

අඩිපාසර් ඔෙෙ යන්න. බියක් තැතිගැනීෙක් දැනුණසහොත් ඒ සිත අනිත්ය වශසයන් දකින්න. එවිට බිය 

ඉවත්සවලා යාවී. කය, සිත අතහැරදා ඔෙ යන සේ ගෙසන් ඔෙට ොධා කරන්න කාටවත්ෙ ෙැහැ. එය 

අතහැරීෙ තුළ ඔෙ ලෙන ප්රතිලාභයක්. 

භික්ෂුවක් කැලෑ ෙඟක් ඔ ස් ේ කුටියක් ස ොයාසගන තනිවෙ වඩින විට එෙ කුඩා කුටිසේ ො  තුනකින් 

පෙණ භික්ෂුවක් වැඩ සිටලා නැහැ. දුෂ්කර කුටියක්. සෙහි භික්ෂුව ගත කසළේ දින හතක් පෙණයි. විසද්ශීය 

භික්ෂූන්වහන්ස ේ නෙක් වැඩිය නි ා ඉවත්ව ගියා. භික්ෂුව කුටියට වැඩිවිට කුටිසේ ඇතුළත හතසරන් 

පිංගුවක් පෙණ සකොට ක් අඩියක් පෙණ උ ට තුඹ  ්ෙැඳලා. එහි ලෑලි ඇඳක් තිබුණා. ඒ ඇසඳේ කකුල් 

සදකකුත් තුඹ ට ෙැඳිලයි තිබුසණ්. තුඹ  තිබියදීෙ භික්ෂුව සුවස ේ රැය පහන් කළා. පසුව දා ගසේ ගිහි 

දරුවන් තිසදසනක් ඇවිත් තුඹ  ඉවත් කළා. 

සෙවැනි අභිසයෝග වලට කියන්සන් නිවන් ෙඟ කලෙනා කියලයි. කය අතහැරීසේ ප්රතිපදාසේ සයසදන 

භික්ෂුවට සේවා හුඟාක් ප්රසයෝජනවත්. හැෙැයි ඔෙ තුඹ  දැකලා ගැටුනානේ, නයයි ෙයයි සදකෙ සිත ඔසේ 

ළඟට සග්නවා. තුඹ  දුටු සිත භික්ෂුව අතහැරිය නි ා නයයි ෙයයි සදකෙ ඔෙට අතහැරුණා. ඔෙ තුඹ  දුටු 

සිට නිත්ය වශසයන් ගත්තා නේ නැති  ර්පයිනුත් සිටිනවා ඔෙට සප්නවා. 

ඔෙ නිවීෙ  ඳහා ප්රතිපදාසේ සයසදන විට  ැලසුේ ඔ ස් ේ, සපර සූදානේ වීේ ඔ ස් ේ සපරට යන්න එපා. ඒ 

ඔෙ රවටන ොර ෙලයක්.  ැලැ ්ෙක් හදන්සන් යෙක් සගොඩනගන්නයි. ඔෙ සේ යන්සන් සලෝකසේ හි  ්ෙව 

දකින්නයි.  ැලසුේ අතහරින්න. ඉදිරියට හමුවන තත්ත්වයට,  ව්භාවයට මුහුණ සදන්න. 

භික්ෂුවකට දුෂ්කර ආරණ්යයකදී වය  අවුරුදු 80 ක පෙණ වසයෝවෘද්ධ, ඉතා ගුණයහපත්,  ත්පුරුෂ 

භික්ෂුවක් මුණගැසුණා. උන්වහන්ස ේ භික්ෂු ජීවිතසයන් ව ර 40 ක් ෙ ගතකරලා තිසෙන්සන් චාරිකාසේ 

වඩිමින්. ව ් කාලසේ පෙණයි එක තැනක වැඩ ඉඳලා තිසෙන්සන්. උන්වහන්ස ේ ගතකර තිබූ ප්රතිපදාව 

නි ා භික්ෂුව සිතුවා උන්වහන්ස ේ සහොඳ අවසෙෝධාත්ෙක භික්ෂුවක් සවන්න ඇතිය කියලා. භික්ෂුව 

උන්වහන්ස ේසගන් ඇසුවා ඇයි ඔෙ වහන්ස ේ එක  ්ථානයක් අල්ලාසගන සනොයිඳ සේ ආකාරසයන් 

චාරිකාසේ හැසිරුසණ් කියලා. එවිට උන්වහන්ස ේ කියනවා, ෙට අවශය් වුණා ෙෙ ආ ා කළා ෙෙ ඉපදුන 

රට දැක ෙලාගන්න. ඒකයි ෙෙ චාරිකාසේ හැසිරුසන් කියලා. එෙ වචන ටික උන්වහන්ස ේසග් මුවින් 

පිටසවනසකොට භික්ෂුව උන්වහන්ස ේ තුළ දැක්සක් පුිංචි  ාෙසන්ර හිමිනෙක්. 

ෙලන්න සෙොන අපරාධයක්ද කරසගන තිසෙන්සන්,  ිංචාරකසයක් ෙවට පත්සවලා. 
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අසප් සිත අපව නිරතුරුවෙ රවට්ටනවා. ඔෙ අධිෂ්ඨානයක ඉන්න ඕසන් සිත වැසඩන සුදුසුෙ හුසදකලා  ්

ථානයක් අරමුණ ජයගන්නා සතක් ඇසුරු කරන්න. සිත ඔෙව  ිංචාරකසයක් කරන්න උපසද ් සද්වී. ඔෙව 

ආරණ්යසයන් ආරණ්යයට ඇවිද්දවාවී. ඔෙ ප්රසේශේවන්න. ඔෙ යා යුතු ඊළඟ තැන  ැලසුේ කරන්න 

යන්න එපා. ඔෙට ඒවා අදාළ නැහැ. ඔෙට තිසෙන්සන් සහොඳින් නිවන් ෙඟ වැඩීෙට සිත වැසඩන  ථ්ානයක 

රැසඳන්නයි. ඉතිරි සියල්ල ඔෙ අතහරින්න. කලෙල සවන්න, ආයා යක් ගන්න එපා. ඊට වඩා සුදුසු ඔෙට 

යායුතු තැනක් සේ නේ,  ිංඥා ෙඟින් සනොසිතූ ආකාරයට ඔෙට ඒවා දැසන්වී. ඔෙට තිසෙන්සන් අතහැරීෙ 

පෙණයි. නිවීෙ දක්වා ෙඟ ඔෙට ප්රඥාව විසින් මුණග ව්ාවී. ඔෙව රැසගනයාවී. එස ේ සනොවුණ සහොත් 

තෘෂ්ණාව විසින් ඔෙව  ිංචාරකසයක් කරාවී. 

ඔෙ සහොඳ තැන් ස ොයමින් යන්න එපා.  ෑෙ තැනකෙ ඔෙ සහොඳින් ඉන්න. ඔෙ ඇසුරට සහොඳ මිනිසුන් 

ස ොයමින් යන්න එපා.  ැසවොෙ  ෙඟ සහොඳින් ඉන්න පුරුදුසවන්න. සලෝකසේ සහොඳයි, නරකයි තිසෙනවා 

මි  සහොඳ පෙණක් ඔෙට ස ොයාගත සනොහැකි ෙව දකින්න. ඔෙ සහොඳ පෙණක් ස ොයන්සන් නේ, ඔෙට 

ස ොයමින් සිටිනවා හැර ජීවිතසේ සවන කාර්යයක් සනොෙැති වනු ඇත. ෙන්ද ඔෙ ස ොයන්සන් සනොෙැති 

සදයක් සහයිනි. ඔෙ අතහැරීසේ උපරිෙය තුළ නිවන් ෙඟ වඩන්සනක් නේ ඔෙ සකොතැනකට ගියද 

ආරණ්යයක් සේවා, පන් ලක් සේවා එතැන කැළඹුන තැනක් විය හැක. ප්රතිපදාසේ සයසදන භික්ෂුවට ොර 

ෙලසේග බියය. ඒ නි ා තෙ ෙලසකොටුවට පැමිණි ධර්ෙසේ ෙලය පලවාහැරීෙට පරි රය ඇති කරයි. 

සලෝකය තුළ අධර්ෙ ෙලසේග වල ශක්තිය වැඩිය. ඔෙ ධර්ෙය අවසෙෝධ කරගැනීෙට යන ගෙන ෙදි පුිංචිකේ, 

සචෝදනා, පරීක්ෂා කිරීේ, සනො ලකා හැරීේ, පීඩන, ොධා වලින් පිරුණු ගෙනකි. ඔෙ සේවා ඔසේ ගෙනට 

ආශිර්වාදයක් කරගත යුතුය. ෙන්ද සේ සියල්ලෙ සලෝකසේ පවතින ධර්ෙතාවයන් වීෙය. ඕනෑෙ පරි රයකදී 

ඔෙ “සහොඳින් ඉන්න” දක්ෂ සවන්න. 
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20. සහිසයන් බලන්න දහම ඔබ අසලමය 
 

ඔෙ ජීවත් වන්සන් ධර්ෙ නිසක්තනයක. ධර්ෙ කාන්තාරයක සනොසවයි. එසහත් ඔෙ ධර්ෙය ස ොයනවා. 

 ැෙැවින්ෙ ඔෙ ස ොයනවානේ ස විය යුත්සත්  ැඟවුණ සදයක්. සනොසපසනන සදයක්…. 

ඉන්ද්රියන් හයටෙ ප ් ය වන ොයිසේ ධර්ෙය තිබියදී ඔෙ එය දකින්සන් නැහැ. ආසලෝකය තුළ සිටිමින් 

ඔෙ ආසලෝකය ස ොයනවා. සෙොකද ඔසේ දෑ ් අවිද්යාසවන් වැසිලා. ඔෙ ධර්ෙය ස ොයන්සන් නේ සලොේතුරා 

බුදුරජාණන් වහන්ස ේ වැඩිය ෙඟ යන්න. උන්වහන්ස ේ ගිය ෙග අධ්යයනය කරන්න.  ාර ිංඛ්ය කල්ප 

ලක්ෂ ගණනක් සපරුේ පුරා පැමිණියද සිද්ධාර්ථ කුෙරාට වය  අවුරුදු 29 වන සතක් එතුො ඉලක්ක 

කරසගන පැමිණි පාරමී ගෙසන් අරමුණ ගැන දැනීෙක් හැඟීෙක් සනොදැනින. කුෙරාට සෙෙ  ිං ාරික ඉව 

ෙතුවී එන්සන්  තර සපරනිමිති දැකීෙත්  ෙඟය. එසතක් කුෙරා ගතකසළේ සිය පියා විසින් නිර්ොණය කරන 

ලද,  ැලසුේ කරන ලද දුක නැති  ොජ පරි රය තුළ සකළිසලොල් ජීවිතයක්ය. ධර්ෙය ස ොයාසගන ගිහි 

ජීවිතසයන් නික්මුණ කුෙරා මුලින්ෙ කසළේ සියල්ලෙ අතහැරීෙය. යසශෝධරාව, රාහුල කුෙරු, රාජ  ේපත් 

සියල්ලෙ අතහැරිසේය. ප්රථෙ අදියර එය විය. සියල්ල අතහැරලා කැලයටයි ගිසේ. පරි රයට,  ්

වභාවධර්ෙයට ගිහින් සෙොකද කසළේ? 

කුෙරුන්ට කියවීෙට ධර්ෙ පු ්තක සහෝ භාවනා පිංති, ධර්ෙ සද්ශනා, ධර්ෙ  ාකච්ජා…. සේවා තිබුණාද? 

ත්රිපිටකය තිබුණාද? සලෝකසේ සතරුවන් පහළ සවලා තිබුසණ් නැහැ. 

සෙවැනි පරි රයක කුෙරා ගිය ෙඟ කුෙක්ද? ඔෙ නිවී ැනසිල්සල් සිතන්න. සිතමින් අවසෙෝධය ලෙන්න. 

කුෙරා කැලයට සගො  ්ෙලාසගන සිටියා පරි රය,  ව්භාවධර්ෙය සද . ඇතිසවන නැතිසවන සිතිවිලි සද . 

සවන ෙලන්න දකින්න සදයක් කැලසේ තිබුසණ් නැහැ. කුෙරා දැක්කා උදයට හිරු පායනවා.  ව ට හිරු 

ෙැ  යනවා. රාත්රියට  ඳ පායනවා. උසද්ට  ඳ ෙැ යනවා. වැ ්  වහිනවා. පායනවා. පින්න, සීතල, සුළඟ, 

වලාකුළු, සද්දුණු එනවා යනවා. නියඟය එනවා, ගිංවතුර එනවා. එකෙ සද් නැවත නැවත සිදුවනවා. ග ව්ල 

දලුලනවා, සකොළ ෙවට පත්සවනවා, වියෑසළනවා, වැසටනවා, නැවැත නැවැත ඒ සද්ෙ සිද්ධසවනවා. ෙල් 

එනවා, සගඩි හැසදනවා, ඒවා ඉසදනවා, බිෙට වැසටනවා, පැළසවනවා, පැළය ග ක් සවනවා, එකෙ සදය 

නැවත නැවතත් සවනවා. හි  රැවුල කපනවා. එය නැවත නැවත සිද්ධ සවනවා. කු ගිනි දැසනනවා. ආහාර 

ගන්නවා. එය නැවත නැවත සිදුසවනවා. ශරීරසේ හැෙ  ව්භාවයක්ෙ, පරි රසේ හැෙ  ව්භාවයක්ෙ නිත්ය 

භාවසේ සනොපැවතී අනිත්යභාවයට පත්සවනවා. සෙෝ ත් කුෙරුන් කැලසේ සිටිමින් දකින්න ඇත්සත් ඔය 

 ්වභාවයයි. සවන දකින්න සදයක් කැලසේ නැහැ. එසහෙ නේ ඉහත පරා ය තුළ ධර්ෙසේ අර්ථය තිසෙන්න 

ඕසන්. සියල්ල අතහැරීෙ තුළ සෙෝ ත් කුෙරුන්සග්  ැහැල්ලු, නිසකසල ් සිත නිරතුරුවෙ  ොධිෙත්ව 

තිබීෙ නි ා ඉහත  ්වභාවයන් ඉතා සහොඳින් සෙෝ ත් කුෙරුන්ට සපසනන්නට, දැසනන්නට ඇත. සෙෝ ත් 

කුෙරුන්  ේො  ේබුද්ධ පදවිය අවසෙෝධ කරගන්නා සෙොසහොත දක්වාෙ උන්වහන්ස ේ අවසෙෝධය ලැබුසේ 

 ්වභාවධර්ෙය, පරි රය තුළින්ෙය. 

 ්වභාවධර්ෙයත්, තොසග් කයත්, සිතත් සද  අත්හැරීසෙන්  ොධිෙත් වූ සිතින් ෙැලීසේදී, අනිත්ය හැර 

සවනත්  ්වභාවයක් සෙහි සනොෙැති ෙව උන්වහන්ස ේ දකින්නට ඇත. ඔය ෙඟ තෙයි අපසග් ශා ත්ෲන් 

වහන්ස ේa නිවීෙ  ඳහා ගිය ෙඟ. අබුද්සධෝත්පාද කාලවලදී පහලවන පස ේ බුදුරජාණන් වහන්ස ේලාද 

ධර්ෙය අවසෙෝධ කරගන්සන් ඉහත බුදුෙඟ අනුගෙනය කරමින්ය. ඔසේ අනිත්යභාවයට පත්වන සිත ඔෙට 

සදන  ැප, සකටි, දුර, කල්ෙරණ ොර්ග සිසත් අනිත්ය ෙව දකිමින් අතහරින්න.  ැෙෑ ෙදුෙඟ ඔෙ ගෙන් 

කරන්න. කිරි ග කට ඇනීසේදී යේස ේ කිරි වෑසහේද, ඉහත බුදුෙඟ ඔෙ ගතසහොත් නිවීෙ ඒකාන්තය. ෙන්ද 

එය සෙෝ තුන් වැඩි ෙඟ නි ාය. ධර්ෙ විනය සදක යනුසවන් සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ හැඳින්වූසේද 

ඉහත ොර්ගයෙය. ධර්ෙය යනු  ්වභාවධර්ෙයයි. විනය යනු  තියයි, සිහියයි. එහි අර්ථය z තිසයන් සිහිසයන් 
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යුතුව  ව්භාවධර්ෙය සද  ෙලන්න යන්නයි. ශා නය තුළ මුල් දශක සදක තුළදී, විනය පැනවීෙකින් සතොරව 

 ිංඝරත්නය හික්මුසණ් උන්වහන්ස ේලා  තිසයන් යුක්තව  ව්භාවධර්ෙය සද  ෙැලීෙ නි ාය. එහි 

ප්රතිඵලය ධර්ොවසෙෝධයයි. පසු කාලීනව  ිංඝරත්නය  තිසයන් සතොරව  ව්භාවධර්ෙය සද  ෙැලීෙ නි ා 

 තිය සිහිය ඇති කිරීෙට විනය පැනවීෙට බුදුරජාණන් වහන්ස ේට සිදුවිය. 

ඔෙ දක්ෂසවන්න  තිසයන් සිහිසයන් යුතුව  ්වභාවධර්ෙය සද  ෙලන්න. එවිට ඔෙ දකින්සන් ධර්ෙසේ  ්

වභාවයයි. ධර්ෙසේ  ්වභාවය, සවන සදයක් සනොසේ. අනිත්යය පෙණෙයි.  ්වභාව ධර්ෙයත්, ඔෙත් සදකක් 

සනොව එකකි. සදකෙ නිර්ොණය වී ඇත්සත් ඝණ, ද්රව, උණුසුේ, වායු ධාතූන්සගන්ය. සේවාසේ  ්වභාවය 

අනිත්යයයි.  ්වභාවධර්ෙයත් ඔසේ කයත් සදකෙ ඉහත ධාතූන්සගන්  ැදි නිර්ොනයන්ය. ඇ ට 

සනොසපසනන, ප්රඥාසවන් පෙණක් දැකිය හැකි ප්රසේගකාරීව අනිත්යභාවයට පත්වන ඉහත ධාතූන්, 

අනිත්යතාවයට පත්වන වාරයක් පා ාෙ අවකාශ ධාතුවක්ද ඇතිකරවයි. එෙ අවකාශ ධාතුවද ධාතූන් 

ඇතිවන නැතිවන සෙොසහොතක් පා ාෙ අනිත්යභාවයට පත්සේ. සේ සියල්ලෙ ශීල,  ොධි, ෙඟ ඉක්

ෙවාසගො  ්ප්රඥාසවන් දකින ධර්ෙසයෝය.  ව්භාවධර්ෙය සල ත්, කය සල ත් අපි දකින්සන් විවිධත්වසයන් 

යුතු හැඩයන්, වර්ණයන්,  ව්භාවයන් සලසින් එකිසනකට සවන ් ධාතු සකොට ් හතර පෙණකි. 

ඇස ේ අවිද්යාව නි ා එකිසනක  ේමුති නාෙයකින් හඳුන්වාගනී. එසහයින් ඔෙ  ව්භාවධර්ෙයත් කයත් 

එකසගොඩකට දෙන්න. සේවා ක්රියාත්ෙකභාවයට පත්වන සිත සද  ෙලන්න. සිත තුළද ඔෙ දකින්සන් 

අනිත්ය  ව්භාවය පෙණක්ෙය. 

ොහිර රූපත් අේයන්තර ආයතනත්, විඤ්ඤාණයත් ප ් ය වීසෙන්  ක ්සවන ආගන්තුක සිත අයිති 

අනිත්යයටය. එසහයින් සේ සියලු ධර්ෙසයෝ අනිත්ය ධර්ෙසයෝය. 

ඔෙ කළයුත්සත් සේ සියල්ල සද   තිසයන්, සිහිසයන් යුක්තව ෙලා සිටීෙෙ පෙණකි. එවිට ඔෙ තුළ 

නිරායා සයන්ෙ වැසඩන්සන්  තර  ති පට්ඨානයයි.  තර  තිපට්ඨානය නිවන් ෙසේ නිවීසේ තීරක 

ෙලසේගයයි. කාය, චිත්ත, ධේෙ, සේදනා යනු සලෝකයයි.  තර  තිපට්ඨානය අවසෙෝධසයන් දැකීෙ යනු 

ධර්ොවසෙෝධයයි. සලෝකාවසෙෝධයයි. 

ඔෙ සියල්ල අතහරින්න. අනිත්ය වූ රූපය සද  අනිත්යවූ සිසතන් ෙලාසිටින්න. එවිට ඔෙට සියල්ල ලැසේවි. 

ඒ සියල්ල ඔෙට ලැසෙන විට ඒ කිසිවක් ඔෙට අවශ්ය සනොසේ. ෙන්ද ඔෙ සියල්ලෙ අනිත්ය වශසයන් 

අවසෙෝධ කර ඇති නි ාය.  
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21. අපාසේ උපෙක් 
 

ප්රාණ ඝාතය කරමින් හරකුන් ෙරණ ලද මිනිස ක් ෙරණින් පසු එෙ කර්ෙ විපාකය සගවන දර්ශනයක් සෙහි 

 ටහන් කරමි. 

සෙය නිරසේ දර්ශනයකි. හැෙැයි එහි ගිනි දළු සනොවීය. තිබුසණ් අඩි 10 ක පෙණ උ  සකොටයකි. එහි 

හරසකක් දිසග්ලි සකොට ෙැඳ තිබිණි. ක්ෂණයකින් හරකා දිසග්ලිකර ෙැඳ තිබුණු සකොටසේ මුදුනත 

නිරි සතක් ප්රති න්ධිය ලැබීය. එෙ නිරි තාව භික්ෂුව  ොධිසේදී දුටුසේ මිනි කුසග් රූපකාය  හිතවය. 

නිරි තාසග් ඕලාරික කය භික්ෂුවට ඝන  ව්රූපසයන් දර්ශනය විය. 

විපාකය විඳීෙ පිණි  නිරසේ එෙ සකොටසේ මුහුණත ෙදාසගන  තුටින් එෙ  තා පහළ වූ  ැනින්, හරකා 

සද  ෙලන එෙ නිරි තා  තුටු සිනා පහළ කරනවා. ෙන්ද ඒ සෙොසහොසත් හරකා  ැපක් හැටියටයි නිරි තා 

දකින්සන්. එසහත් නිසේෂයකින් සකොටසේ ෙැඳ තිබූ හරකා තියුණු උල්  හිත ත්රිශූලයක් වැනි කැසපන 

ආයුධ සදකක් අත් සදසක් ඇති සයෝධ යෙපල්සලක් ෙවට පත්විය. හරකා ඉදිරි ගාත් සදක ඔ වා යෙ 

පල්සලක් ෙවට පත්සවද්දී නිරි තා ෙරහඬින් කෑග යි. තියුණු ආයුධ සදකින් සකොටසේ මුදුනත එල්ලී සිටින 

නිරි තා දැඩි සල  ඇනුේ කයි. නිරි තා බිෙට පැනීෙට උත් හ කළද එෙ උත් ාහය ේයර්ථ විය. ෙන්ද 

නිරි තා කනුසේ ඇලී තිබුණු  ්වභාවයක් භික්ෂුවට දර්ශනය විය. යෙපල්ලා අත තිබූ ආයුධ සදකින් ඇනීෙ 

නි ා සලෝකසේ  ත්වසයකුට විඳිය හැකි දරුණුෙ සේදනාව විඳිමින් නිරි තා ලසතෝනි සදනවිට තවත් යෙ 

පල්ලන් සදසදසනක් ආරක්ෂකයන් ස ේ ඊට නුදුරින් ෙලාසිටිසේය. යෙපල්ලාසග්  ්වභාවය අඩි 7 ක් පෙණ 

උ ැති කළු පැහැති කාපිරි මිනිස ක් ස ේ සතොල්, ඇ ් සලොකු සරෞද්ර, උඩුකය නිරාවරණය වී ඇති, සරදි 

කඩක් දනහි  සතක් දැරූ අසයකි. එෙ නිරසේ දර්ශනය එතැකින් නිො වුවද, භික්ෂුව සිතන්සන් සෙෙ 

නිරි තා සේදනාසවන් මියසගො  ්නැවතත් එෙ සකොටසේෙ ඉපැසදමින්, නැවත නැවතත් එෙ විපාකයෙ 

කල්ප ගණනාවක් විඳින ෙවයි. 

නිරි තා සකොටය ෙත පහළවී එහි ෙැඳ තිබූ හරකා දකිද්දී නිරි තා  තුටට පත්විය. ඒ සෙොසහොසත්ෙ කර්ෙය 

විපාක දීෙ ඇරසේ. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ හරසකක් ෙරන්සන් යේ ස ේද, ආයුධ උපසයෝගී කරසගන එෙ ආයුධ 

වලින්ෙ හරකාට අනිමින්, කපමින් ඌව ෙ ් කරන්සන් යේ ස ේද, එෙ නිරි තාවද හරක් සේශසයන් සපනීසිටි 

යෙපල්ලා විසින් ආයුධ සදකින් ඇන ෙරා දෙනු ලෙයි. සෙස ේ කල්ප ගණනාවක් නැවත ඉපැසදමින්, නැවත 

ෙැරුේ කයි. කර්ෙ විපාකය සගසවන සතක් දුක ෙරපතළය. සෙහිදී නිරි  තා විඳින සේදනාව නි ා ඇතිවන 

සිත් වවරය, ක්සරෝධය, ගැටීෙ පදනේ කරගත් ඒවාය. එසහයින් නිරසේ දුක තව තවත් වැඩිසවමින් දුසකන් 

දුකටෙ ඇදී යයි. 

 තුන් සේදනාත්ෙකව ෙරා දෙන,  තුනට දුක් සදන ඔෙත්, සේ ක්රියාවන් කිරීෙට සපර සෙොසහොතක් 

සිතන්න. ඔෙ අනුනට සදන දුක කෲර වද හිිං ා සපොලියත්  ෙඟෙ ඔෙට ලැසේවි. සලෝක ධර්ෙය එතරේෙ 

 ාධාරණය. ඔෙ කැෙති කළ සදය, ඔෙ ආ ා කළ සදය ඔෙට ලොසදයි. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ සිටියදී තො 

කැෙති කසළේ, තෙන් උසද ා සහෝ අනුන් උසද ා හරක් ෙැරීෙටයි. සෙය ඔෙට විසනෝදයක්,  තුටක් වූවාටද 

 ැක නැත.  

ඔහු නිරසේ නිරි සතක් සල  ගවයා ෙැඳ සිටි කණුසේ මුදුනත පහළවන සෙොසහොසත්, කණුසේ ෙැඳ සිටි 

ගවයා දැක  තුටට පත්සවන්සන්, සපර ආත්ෙසේ තො කැෙැති කළ ෙතක  ිංඥා නි ාය. ඒ නිසේෂසේදී 

නිරි තා ලෙන  තුට කර්ෙ විපාකයට සපර ෙතකය අවධිකිරීෙක් වැනිය. 

ප්රාණඝාතයට සිත ඇතිවන සෙොසහොසත්ෙ එෙ සිත අනිත්ය වශසයන් දකින්න. එවැනි සිත්  ිං ාරසේ ඔෙට 

ෙහා දුක් කන්දරාවක් උරුෙ සකොට දුන් ෙව දකින්න.  
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උතුේ ෙනුෂ්යසයක් සල  ඉපිද, ප්සර්ත සලෝකයට, නිරයට යැෙට ලැඡ්ජාව ෙය ඇතිකරගන්න. නිතර සෙෙ 

කර්ෙ විපාකයන් ෙනසින් අත්දකින්න. අප්රොදීව ක්රියාත්ෙක සවන්න.  



71 
 

22. ආශාසේ වියරුව – කැමැත්සත් මරලසෙෝනිය 
 

ෙනුෂ්ය සලෝකසේ නිලතලවලට නිතර සද්ශන පැවැත්වීෙට,  මිති –  ොගේ, සද්ශපාලන පදවි  ඳහා 

තන්හාසවන් ක්රියාකරන පිිංවතුනට දැනගැනීෙ පිණි  ප්සර්ත සලෝකසේ රැ ව්ීෙක  ්වභාවය  ටහන් කරමි. 

සෙෙ රැ ව්ීෙට ප්සර්තසයෝ සියයකට වැඩි  ිංඛ්යාවක්  හභාගි වූහ. සේ අතර සිවුරු දරාගත්, හි  මුඩු කළ 

ප්සර්ත භික්ෂූන්ද විය. සේ සියලු සදනාෙ තරුණ  හ ෙැදිවිසේ ප්සර්තසයෝ  හ ප්සර්ත භික්ෂූන්ය. ෙනුෂ්ය 

සලෝකසේ අයුරින් භික්ෂූන් ඉදිරි සපළ ආ නවල සනොසිටිසේය. ප්සර්ත භික්ෂූන් සිටිසේ ප්සර්තයන්  ෙඟ 

කලවසේ අසුන් සගනය.  ෙහර ප්සර්ත භික්ෂූන් පසුප ෙ සප්ලිසේද අසුන්සගන සිටිසේය. ප්සර්ත සලෝකසේ 

සතරුවන් ගැන හැඟීෙක් නැති නි ා, ප්සර්ත සලෝකසේදී භික්ෂු ප්සර්තයා ද  ොන්ය ප්සර්තසයක්ෙය. 

සේ අය එකට රැ ව්ී ප්සර්ත රැ ව්ීෙ පවත්වයි. සේ රැ ව්ීෙ එකෙ ගාලසගෝට්ටියකි. හැසෙෝෙ නායකයන් වීෙට, 

හැසෙෝෙ සද්ශන පැවැත්වීෙට, තෙ ෙතය දිනවීෙට උත් ාහ ගනී. අසයකුට නිදහස ේ කතා කිරීෙට අසනකා 

ඉඩ සනොසද්. කිසිවකු තෘප්තියට පත් සනොසේ. කිසිවකුත්  තුටට පත්සනොවී,  ැසවොෙ දුක සේදනාව, 

ෙලාසපොසරොත්තු කඩවීේ උරුෙ කරගනිමින් රැ ව්ීෙ කඩාකප්පල් සේ. එකිසනකාට ෙැණ වදිමින් විසිර යති. 

සපර ආත්ෙවල අනුනට අව ්ථාව සනොදී ෙලකාෙසයන් නිලතල දැරූ, නිලතලවලට සලෝභ කළ ගිහි පැවිදි 

පිිංවතුන් කරගන්නා ලද කර්ෙ වල විපාකයන් විඳගන්නා අයුරු අපූරුයි සන්ද? සෙෙ කර්ෙය විඳින 

ප්සර්තයන් තෙ ප්සර්ත ජීවිතය පුරාවට කරන්සන් රැ ව්ීේ තැබීෙ  හ රැ ව්ීේ කඩාපල්වීෙ නි ා දුකට 

පත්වීෙය. සපර අකු ල් ශක්තිය නි ා සේ අයට කිසිදාක ප්සර්ත රැ ්වීේ  ාර්ථක කර ගත සනොහැක. රැ ව්ීේ 

කඩාකප්පල් වූ විට ප්සර්තයන් එකිසනකාට වවරසයන්, ක්සරෝධසයන් ෙැණ වදිමින්, ඇනසකොටා ගනිමින්, 

දත්මිටිකමින් සීසීකඩව විසිර යයි. තෙන් නායකයා වීෙට ඇති ආශාව නි ාෙ ප්සර්ත සලෝකසේදී ද සේ අය 

ෙහා අකු ල් රැ ක්රසගන තව තවත් දුකට ඇදී යයි. ප්සර්ත සලෝකසේ ගත කරන  ෑෙ නිසේෂයකදීෙ ඔවුන් 

රැ ක්රන්සන් අකු ලයකි. එසහයින් ඔවුනට   ර කල්ප ගණනාවකින් සුගතියක උපත ලැබීෙට 

සනොහැකිය. 

ඔෙ ගත කරන ඔය වටිනා ෙනුෂ්ය ජීවිතය ඔෙසග් අදක්ෂභාවය නි ා  තර අපායට වැටුසණොත් ඔසේ 

අනාගතයද අඳුරින් අඳුරටෙය. ඔෙ භුක්තිවිඳින සෙොන සදයවත් තන්හාසවන් සතොරව භුක්ති විඳින්න. 

අනුන්සග් අකෙැත්සතන් භුක්ති සනොවිඳින්න. ෙලහත්කාරසයන්, සෙොරුසවන්, නැති ගුණ සපන්වමින්, 

තොට වඩා සුදුසු අය සිටියදී ඔෙ එය අයිති කරගැනීෙට සනොයන්න. ඔෙ අසීමිත තන්හාසවන් සේවා අයිති 

කරගැනීෙට ගියසහොත් ප්සර්ත සලෝකසේ ප්සර්ත රැ ව්ීේ අිංශසේ ඉපිද, නිතිපතා ඉහත ප්සර්තයන් විඳින දුක 

විඳිය හැකිය. ප්සර්ත රැ ්වීේ කඩාකප්පල් වී ගිය විට ප්සර්තයන් හැසිසරන්සන් හි  ගිනිගත් පුද්ගලයන්, 

වියරුසවන් දඟලන්නා ස ේය. එය ඔවුනසග් තන්හාසේ  ්වභාවයයි. ආශාසේ වියරුවයි. කැෙැත්සත් 

ෙරලසතෝනියයි. 

සලොේතුරු බුදුරජාණන් වහන්ස ේසග් ධර්ෙය සේ සද්වල් සෙොනතරේ පැහැදිලිව සද්ශනා කර තිsසෙනවාද. 

සේ සියල්ල අත්දැකීසෙන් අත්දකිද්දී සලෝක  ව්භාවයන් පිළිෙඳ ඥාන දර්ශනයන් පහළවන සකොට ඔෙටත් 

දැසන්වි ඔෙ  ැෙෑ බුදු පුසතක්ය කියලා. 
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23. සයනසේ සරේතිය 
 

අෙනුෂ්යයන්සග් සලෝකය හරිෙ විවිධත්වසයන් යුතුය. විවිධත්වය වශසයන් අපි දකින්සන් නිරතුරුවෙ 

සවන ්වන  ්වභාවසයන් යුතු අනිත්යයයි. භික්ෂුවක් එක් අව ථ්ාවක  ොධිසයන් පසුවන විට සගදරක 

වා ය කරන ප්සර්තියක් දුටුවා. ඇය වය  25 පෙණ තරුණියකසග්  ව්භාවසයන් යුතු ෙවයි භික්ෂුවට 

හැඟුසණ්. ඇය අවිවාහක ෙවක්ද හැඟුණා. භික්ෂුව මුලින් දුටුසේ නිවස ේ නිදන කාෙරය. ඒ නිදන කාෙරය 

සෙොසහොෙ පිළිසවළට තිබුණා. එහි ගුප්ත ෙවකුත් තිබුණා. නිදන කාෙරසේ කිසිසවක් සිටිසේ නැහැ. හරිෙ 

පාළුවටයි සපනුසණ්. භික්ෂුවට දැනුසන් සෙය ඇය ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදී පරිහරණය කළ කාෙරය කියලා. නිදන 

කාෙරසේ  යනය කළුපාට ඇඳ ඇතිරිල්ලක් එලා සකොට්ටයක්  හිතව පිළිසවළට තිබුණා. කිසිසවක් 

කාෙරසේ නැහැ. හරිෙ නිශ්චලයි. 

නමුත් එකපාරටෙ අර  යනසේ එලලා තිබූ ඇඳ ඇතිරිල්ල ෙෑත් කරසගන තෙ  ව්රූපය ඝන භාවයට 

පත්කරගනිමින් තරුණ ප්සර්තිය ඇසඳන් නැඟිට කාෙරසයන් එළියට ගියා. ක්ෂණයකින් නැවත කාෙරයට 

ආවා. ඇඳ ඇතිරිල්ල සපොරවාසගන ඇය නැවත නිදාගත්තා. එසහත් දැන් ඇසඳේ කිසිසවක් නැහැ. ඇඳ 

ඇතිරිල්ලත් සහොඳට පිළිසවළට නැවත තිසෙනවා. ඒ කියන්සන් ප්සර්තිය ඇඳ ඇතිරිල්ල යට සිsටිනවා. 

කිසිවකුට සපසනන්සන් නැහැ. දකින්න ෙැහැ. කවුරුවත් හිතන්සන් නැහැ ඇඳ ඇතිරිල්ල යට සරේතියක් 

ඉන්නවා කියලා. ෙලන්න ඇය උපාදානය කරගත්  ්ථානය. ඔෙට හිතන්න පුළුවන්ද? 

ඔෙ නිවස ේ කාෙරසේ  යනසේ ඇඳ ඇතිරිල්ල යට ප්සර්තියක්, සරේතියක්  ැතපී ඉන්නවා කියලා. ඉහත 

භික්ෂුවට ඇය ඝන  ව්භාවසයන් දර්ශනය වූ නි ා සේ ප්සර්තිය දැකගැනීෙට හැකිවුණා. ගවුෙක් ඇඳසගනයි 

සිටිසේ. තරුණියක් වුණත් ඇය ෙලානික, සරෝගී  ව්භාවසයන් යුත් සරේතියක්. භික්ෂුව ඇය දැක ඇත්සත් 

ෙලානික, ෙලමිනියක් ඇවිදින  ්වරූපසයන්. මුහුසණ් බිය මුසු හැඟීෙක් තිබුණා. ෙසග් තැන, ෙසග්  ථ්ානය 

අහිමිසේය කියන හැඟීෙකින් වසග් ෙහත් තන්හා  හගත සිතකින් ඇය කාෙරසයන් එළියට ගිය  ැනින්ෙ 

නැවත කාෙරයට පැමිණ,  යනසේ ඇඳ ඇතිරිල්ල ඇතුළට සගො  ් ඇයසග් ඝන කසේ  ව්රූපය 

නැතිකරගත්තා. ඇය ෙනුෂ්ය ජීවිතසේ එෙ නිවස ේ ජීවත් වූ තරුණියක්. ඇය සරෝගීව මියයන සෙොසහොසත් 

තෙන් අල්ලාගත් තැන සරේතියක්සල  නැවතත් ප්රති න්ධිය ලෙන්නට ඇතැයි සිතන්නට පුළුවන්. 

ෙලන්නසකෝ වා නාවන්ත ෙනුෂ්ය දියණියකසග් අවා නාවන්ත නැවත උපත සෙොන දුකක්ද කියලා. කවදා 

 ැනසිල්ලක්, ගැලවීෙක් ලෙයිද කියලා. සේ සරේතිය ඇඳට නැඟ ඇඳ ඇතිරිල්ල යටට යන්සන් ඉසඩෝරය දැඩි 

කාලයක වතුර වලක් දැක මී හරසකක් යේ ස ේ තෘෂ්ණාවකින් එෙ වතුර වළට ෙසීද එෙ  ්වරූපසේ 

කැෙැත්තකිනුයි. එසල  ඇය ඇඳ ඇතිරිල්ල යටට සගො ් නිදා ගනී. එය ඇය ගත් උපාදානසේ ෙලවත්කෙයි. 

සේවා පාඩෙට සගන ඔෙත්  ත්්රී පුරුෂ වය ් සේදකින් සතොරව කු ල් දහේ වඩා ජීවිතසයන් අතහැරීෙ 

පුරුදුකර සෙවැනි දුක් සදන  තර අපාසයන් මිසදන්නට අවශ්ය කරුණු කාරණා ජීවිතයට එකතුකර ගන්න. 

සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ සද්ශනාකර වදාළා, සේ   රින් ගැලවීයන්න නේ ඔෙ මුලින්ෙ සේ   ර 

දුක්•ත ෙව, බියකරු ෙව, විශෙ ෙව දකින්න ඕසන් කියලා. සෙෙ අත්දැකීේවල  ව්භාවය අවසෙෝධසයන් 

හඳුනාසගන සලෝකසයන් මිසදන්න ඔෙත් වීරිය වඩන්න. නිරතුරුව ඔෙ සෙොන පිිංකේ සිදුකළත් සෙොන 

ශීලයක් ආරක්ෂා කළත් අතහැරීෙ පුරුදු කරන්න. තොසග් අඹුදරුවන්, සග් සදොර, ඉඩකඩේ, ේයාපාර, 

යානවාහන, තොසග් නිදන කාෙරය,  යනය පවා ෙසග් කර සනොගන්න. ඒවා පරිහරණය කරන්න. භුක්ති 

විඳින්න. ඔසේ  ැප උසද ාද, අන්යයන්සග්  ැප  තුට උසද ාද, ශා නය උසද ාද සයොදවන්න. ඔෙද 

 තුටුසවන ගෙන් ඒවා අනිත්ය ෙවත් zෙසග් අච්චී සීයා, ෙසග් අේො තාත්තා සේ සියල්ල දෙලයි, තියලයි 

මියගිසේ. කිසිවක් රැසගන ගිසේ නැහැ. ෙෙ ද සේ කිසිවක් අරසගන යන්සන් නැහැ කියලා, ඉහත සද්වල් 

වලට ඇති ෙැඳීෙ අල්ලාගැනීෙ අතහැර ඒවා භුක්ති විඳීෙට පුරුදුසවන්න.  
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ඔෙ ඒවා ෙසග් කර අල්ලාගත්තා යනු, තෘෂ්ණාසවන් ෙැඳුනා යනු, අතහැරගැනීෙට ෙැරි වූවාය යනු 

අවා නාවන්ත උපතක් නැවත ඔෙ ඔසේ කරගැනීෙකි.  
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24. සිංසාරයක් පුරා වැරැදුණු ෙැන 
 

ශීල,  ොධි, ප්රඥා යනු නිවීෙ උසද ා ඔෙ යා යුතු ොර්ගයයි. මින් සතොර ඔෙට නිවීෙ උසද ා ොර්ගයක් 

සනොෙැත. සේ නිවීෙ උසද ා ොර්ගය මි , ඵලයක් නේ සනොසේ. සේ ොර්ගසේ ඔෙ ගෙන්සකොට ඵල 

අවසෙෝධ කරගත යුතුය. එස ේ සනොවුණසහොත් ඔෙ තවත්  ිංචාරකසයක් පෙණක් වනු ඇත. 

දිේය, ෙනුෂ්ය,  තර අපායද ඔසේ  ිංචාරසේ නවාතැන් වනු ඇත. අතීතසය වැඩසිටි බුදුරජාණන් 

වහන්ස ේලාසග් ශා න ද  දහ  ්ගණනකදී අප  ිංචාරකයන් ස ේ සේ ශීල,  ොධි, ප්රඥා ොර්ගසේ ගෙන් 

කිරීෙ පෙණක් කළ නි ා වර්තොනසේදීද ෙනුෂ්ය සලෝකය නෙැති නවාතැන්පසළේ තාවකාලික නැවතුෙක් 

 ක ාසගන ඇත. ශීල,  ොධි, ප්රඥා ොර්ගය වඩමින් එහි ඵලයක් අවසෙෝධ කරගැනීෙට උත්සුක සනොවීෙ 

තවෙත් සලෝකය තුළ, දුක තුළ  ිංචාරය කිරීෙට සහේතුවයි. 

සෙස ේ ොර්ගසේ ගෙන් කළද ඵලයක් අවසෙෝධ කරගැනීෙට අපට සනොහැකි වී ඇත්සත් අනුන්සග් වරදින් 

සනොව අපසග් වරදිනි. දිනපතා ශීලයන්  ොදන්ව ජීවත්වන, ෙ කට වරක් අධිශීලයන් හී පිහිටා ජීවත්වන 

ලක්ෂ ගණනින් යුත් සෙෞද්ධ ජනතාව තෙන් ශීල,  ොධි, ප්රඥා ොර්ගසේ ගෙන් කරමින් සේ  ිං ාර භව 

ගෙනින් එසතරවීෙට අප්රොණ කැපවීේ කළ ද එහි ප්රතිඵල  ාර්ථක ෙවක් සනොසපසන්. 

කල්යාණ මිත්ර ආශර්සයන් සතොරව ධර්ෙ ොර්ගය වඩන  ෙහරු ‘ෙසග් ශීලය, ෙසග්  ොධිය’, යෑයි 

දෘෂ්ටිගත සේ. තවත්  ෙහරු ‘ො තුළ ශීලය  ොධිය ඇතැයි දෘෂ්ටිගත සේ. ශීලය,  ොධිය වැඩීෙ, 

ආරක්ෂාකර ගැනීෙ නි ා ලැසෙන ආනිශිං  සහේතුසවන් සලෝකයාසගන් තෙනට ලාභ ත්කාර, වැඳුේ – පිදුේ, 

සිේප ය ලැසෙන විට ඒවාට ඇලීෙ සහේතුසවන් මුළාවට පත්සේ. ොන්නසයන් අගතියට යයි. තො තුළ ඇති 

ශීලය නි ා,  ොධිය නි ා සලෝකයා, දායකයා, බිරිඳ,  ්වාමියා, ඥාතියා තෙන්ට ගරුකළ යුතුය, වන්දනා 

කළ යුතුයෑයි සිතයි. ශීලයද,  ොධියද වැඩිය යුත්සත් අල්ලා ගැනීෙට, ෙසග් කරගැනීෙට සනොව අත්දකිමින්, 

අවසෙෝධය ලෙමින් අතහැරීෙටය. දෘෂ්ටිගත වීෙ යනු අල්ලා ගැනීෙකි. නිරතුරුවෙ අනිත්යභාවයට පත්වන 

සලෝකය තුළ අල්ලා ගැනීෙට කිසිවක් සනොෙැති ෙව ධර්ෙ ොර්ගය වඩන්නා සත්රුේගත යුතුය.  ිං ාරයක් 

පුරාවට ශීලය උසද ා සේ කය වැසූ සුදුසරදි ප්රොණය ස ේෙ  ොධිය උසද ා යටපත් කරගත් සිතුවිලි 

ප්රොණය සෙසතකැයි කියා ගණනකින් කිව සනොහැක්කකි. එවන් අතීතයක් පසු කළ අපි සේ වටිනා 

ජීවිතසේදී ද තවත් සිල්සරදි ප්රොණයක්, යටපත් කරගත් සිතිවිලි ප්රොණයක් අතීතයට එකතුසකොට 

ඒවාසේ ආනුභාවසයන් තවත් උපතක් කරා ගියසහොත් අවා නාවකි. 

ඔසේ ෙලාසපොසරොත්තුව නැවතත් දිේය ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ආශ්චර්යෙත් උපතක් නේ එවැනි ආශ්චර්යෙත් 

උපතක් ලැෙ, ෙනුෂ්ය – දිේය සලෝකයකදී  ද්ධර්ෙය අ ා නිවන් අවසෙෝධ කරගැනීෙ නේ සේ ආශ්චර්යෙත් 

සිතිවිල්ල ොරයා විසින් ඔෙට එළනු ලෙන රනින් රිදිසයන් සගත්තේ කළ පාවඩයක්ෙ විය යුතුය. සේවාට 

ඔෙ වශීවනු ඇත. ජීවොන සලොේතුරා බුදුරජාණන් වහන්ස ේ වැඩ සනොසිටියද, හැෙ පන් ලකෙ, 

ආරණ්යයකෙ, සගදරකෙ, හැෙ හදවතකෙ සදති  ්ෙහා පුරුෂ ලක්ෂණසයන් සශෝභාෙත් වූ බුදුරුව සනත 

ගැසටද්දී, ධර්ෙ රත්නය නිරතුරුවෙ ශර්වණය කිරීෙට ලැසෙද්දී, ෙහා  ිංඝරත්නය ජීවොනව වැඩ සිටින 

විටදී, අප ශීල  ොධි ප්රඥා ොර්ගසේ ගෙන් කර හුදු  ිංචාරකසයක් පෙණක් සනොවී, එහි ඵලයන් අවසෙෝධ 

කරගැනීෙට හැකිවුව සහොත් එය අපසග් භාග්යයකි. එස ේ සනොවී,  ේො  ේබුද්ධ ශා නයත්,  ද්ධර්ෙ 

ශ්රවණයත්, උත්තරීතර ෙනුෂ්ය ජීවිතයත්, කල්යාණමිත්ර ස ේවනයත් ලද සේ ආශ්චර්යෙත් අව ්ථාවට වඩා 

අව ්ථාවක් තවත් උපතකදී ෙලාසපොසරොත්තු වීෙ, අසප්ක්ෂා  හගතවීෙ යනු දුසක් සිටිමින් තවත් දුකක්ෙ 

පැතීෙ විනා දුකින් එසතරවීෙ සනොසේ.  ේො  ේබුද්ධ ශා නයත්, එහි  ැෙෑ ප්රතිපදාවනුත් සෙොනතරේ 

සේගයකින් විකෘතිභාවයට පත්සවමින් පවතිනවාද යන්න අපට සපසනන කරුණකි. 



75 
 

ඔෙ සතරුවන්  රණ ගිය සෙෞද්ධයකු නේ ශීල,  ොධි ප්රඥා ොර්ගසේ සකොතැනක සහෝ ඔෙ සිටිනවා යෑයි 

ඔෙ අනුොන කර ඇත. සෙය සෙෙ ොර්ගය වැඩීසේදී ඔෙට ඇතිවන ශක්තියකි. නිවීසේ ොර්ගසේදී ඔෙට 

හමුවන ශීලය,  ොධිය යන ෙිං න්ධි සදක ඔෙව නිරතුරුවෙ මුළාවට පත්කරවන ෙිං න්ධි සදකකි. සේ 

මුළාසවන් ඔෙට ගැලවිය හැක්සක් ශීලය,  ොධිය වැඩීසේදී ඒවාසේ අනිත්යභාවයද, ශිල,  ොධිය වැඩීෙ 

තුළින් ෙලාසපොසරොත්තුවන්සන් ප්රඥාව වඩවාගනිමින් දුක් සදන   රින් එසතරවීෙ  ඳහා ෙව නිරතුරුවෙ 

සිහිකිරීසෙනි. ශීලයද,  ොධියද නිත්ය භාවසයන් අල්ලා ගන්නාතාක් ඔෙට ප්රඥාව සනොවැසේ. ෙන්ද ඔෙ 

ශීලය තුළද,  ොධිය තුළද නිත්යභාවයක් දකිමින්ද, එහි ආශ්වාදය  ැපයක් සකොට දකිමින්ද අල්ලාසගන 

සිටින සහයිනි. ශීලයක හික්මීසෙන් ෙලාසපොසරොත්තුවන්සන් ඒ තුළින්  තිය  හ සිහිය දියුණු කරගනිමින් 

 තිය  හ සිහිය තුළින් චිත්ත  ොධිය ඇතිකර ගැනීෙය. චිත්ත  ොධිය ඇතිකරගත් පසුව ඔෙ කළ යුත්සත් 

තෙන් පසුවන්සන් පළවැනි ධ්යානසේද, සදවැනි, සතවැනි, චතුර්ථක් ධ්යානසේද යන්න ස වීෙ සනොසේ. 

ස වීෙට උත්a හ ගැනීෙ සනොසේ. එස ේ ස ොයන්නට ගිසයොත් ඔෙ ස ොයන්සන් අ ථ්ිර, අනිත්ය සදයකි. 

ධ්යානයද නිරතුරුවෙ සවන ්වන සදයකි. සවන ්වීෙ නි ා දුක ඇතිකරවන සදයකි. සේ සහේතුසවන් 

ොනසික සලඩුන් ෙවට පත්කරන සදයකි.  ්ථිරභාවසේ සනොපවතින සදයක් තවදුරටත් අප ස වීෙට 

ගිසයොත්, ස ොයමින් සිටිසයොත් සේ  ේබුද්ධ ශා නය තුළදීද අපට ධර්ෙය දැකීසේ ොර්ගය ෙගහැරී යනුඇත. 

 තර අපාසයන් මිදීසේ ෙඟ අපට අතහැරී යනු ඇත. අතීත  ේබුද්ධ ශා නවලද කරන ලද සදයෙ 

වර්තොනසේදී කළ අවා නාවන්තසයක්ෙ වනු ඇත. 

ශීල,  ොධි, ප්රඥා ොර්ගය වැඩීසේදී ශීලය නැෙැති තුන්ෙිං  න්ධිසේදී  ොධිය සද ට යන සකළින් පාරද, 

දිේය, ෙනුෂ්ය සලෝක  ැප සදන දකුණට හැසරන පාරද,  තර අපායට වැසටන වෙට හැසරන පාරද ඔෙට 

මුණගැස නු ඇත. ඔෙ සෙහිදී දක්ෂ විය යුතුය,  ොධිය සද ට යන සකළින් පාසර් ඔසේ ගෙනාන්තයට 

යැෙට ඔෙ අදක්ෂ වුවසහොත්,  ැෙෑ කල්යාණ මිත්රසයක්සග් උපසද ් ඔෙට අහිමිවුවසහොත් ශීලය නි ා  තිය 

සිහිය දියුණුකරගැනීෙ සවනුවට තො රකින ශීලය නි ා ඇලීෙ, ගැටීෙ ඇතිකරගතසහොත් ඔෙ නියත 

වශසයන්ෙ ශීල ෙිං න්ධිසේදී  ොධිය සද ට ඇති සකළින් පාසර් සනොයා දකුණට සහෝ වෙට හැසරනු ඇත. 

ඔෙ දක්ෂ සල  ශීල ෙිං න්ධිසේදී නිවැරැදි ෙග සතෝරාසගන  ොධිය සද ට ඇති සකළින් පාසර් ඉදිරියට 

ගියසහොත් ඔෙට  ොධි ෙිං න්ධියද මුණගැස නු ඇත. 

එහිද තුන්ෙිං  න්ධියකි.  ොධි ෙිං න්ධිසයන් සකළින් පාර ප්රඥාව සද ට, එනේ ගෙනාන්තයට යන පාරය. 

දිේය, ෙනුෂ්ය, ේරහ්ෙ  ැප සදන දකුණට ඇති පාරද,  තර අපායට යන වෙට හැසරන පාරද ඇත. සෙහිදීද 

ඔෙ ප්රඥාව සද ට ඇති සකළින් පාසර් ගෙන් කිරීෙට දක්ෂ විය යුතුය. ො තුළ  ොධිය ඇතැයිද,  ොධිය 

තුළ ො ඇතැයිද  ොධිය නිත්යභාවසයන් ගැනීෙ නි ා,  ොධිය නි ා ඇලීෙ  හ ගැටීෙ නි ා ගෙනාන්තයට 

යැෙ පස ක තො ඔෙ දකුණට සහෝ වෙට හැසරනු ඇත.  ොධිය තුළ ඇති  ිංසිඳීෙ, උසප්ක්ෂා හගත ෙව 

නි ා මුළාවට පත්වන්නන් අපෙණය. 

තො රකින ශීලය  හ  ොධිය නි ා තො තුළ සලෝක  ව්භාවයන්ට ඇති ඇල්ෙ  හ ගැටීෙ ස ේෙ උසප්ක්ෂාව 

තුළද ඇත්සත් අනිත්ය පිළිෙදව ශුන්ය දැනීෙකි. සෙහිදී ඔෙ රකින ශීලය,  ොධිය නි ා ඔෙ තුළ වැසඩන්සන් 

සකසල ් සගොඩකි. ෙෙත්වසේ අ ව්ැන්නකි. තො අනුනට වඩා සිල්වසතක්ය, තොසග් ශීලය  ොධිය 

ඉහළය, පිරිසිදුය යන ොන්නය, ඉහත ඇල්ෙ  හ ගැටීෙට සහේතුවයි. ඒ සෙන්ෙ අවිංක සනොවන ඕනෑෙ 

සකනකුට දැනුවත්ව සහෝ සනොදැනුවත්ව  ැඟවීසිටිය හැකි තැනකි ශීලය  හ  ොධිය. සේවා තෙන් විසින් 

තෙන් රවටවාගැනීසේ ධර්ෙතාවයන්ය. ඔෙ  ැෙෑ සල  ශීලය තුළ,  ොධිය තුළ හික්මුණ සකනකු නේ ඔෙ 

තුළින් ොන්නය, සලෝක ධර්ෙයන්ට ගැසටන  ්වභාවය අවෙ විය යුතුය. ඔෙ ගැන ඔෙට  ්වයිං පරීක්ෂණයක් 

කිරීසෙන් ඔෙසග් ශීලසේ  ොධිසේ  ව්භාවය ඔෙටෙ හඳුනාගත හැකිය. ඔෙ  ව්යිං පරීක්ෂණයක් කර 

ඔෙසග්  ්වභාවය යේ සෙොසහොතක අවසෙෝධ කරගත්තද ඒ සෙොසහොසත් ඔෙ ලද නිගෙනය ඊළඟ 

සෙොසහොසත් ධන සහෝ  ෘණ භාවයට පත්වනු ඇත. ෙන්ද ශීලය සහෝ  ොධිසේ  ්වභාවය නිරතුරුවෙ 
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අනිත්යභාවයට පත්වන නි ාය. එසහයින් තො සෙතැන සිටිනවා යෑයි  ථ්ිර නිගෙනයකට පැමිණීෙට 

කිසිසවක්ට සනොහැකිය. ෙන්ද,  ්ථිරභාවසේ පවතින සදයක් සලෝකය තුළ සනොෙැති නි ාය. 

ඔෙ තුළ ඇති සලෝක ධර්ෙයන්ට ඇලීසේ ගැටීසේ  ව්භාවය  ඟවාතැබීෙට  ොධියට ඇත්සත් පුදුොකර 

හැකියාවකි. ොර්ගඵල උන්ොදය ඇතිකරන ප්රධාන  තුරා  ොධියයි.  ොධිය වැඩීෙ නි ා ඇතිවන 

 ිංහිඳියාව නි ා, ‘තො අනාගාමීය, අරිහත්ය’, යන මුළාවට පත්වූ පිිංවත් චරිත අප්රොණය. සලොේතුරා 

බුදුරජාණන් වහන්ස ේට ෙල් පහන් පූජා සනොකරන පිිංවත් චරිත අපෙණය. තො හැසෙෝටෙ වඩා ශස්ර්ෂ්ඨය 

යන ෙසනෝභාවය තුළ හැසිසරන චරිත අපෙණය. සේ  ොධිසේ සගොදුරුය. ඉතාෙත්ෙ පහසුසවන්  ොධිසේද 

අනිත්යභාවය වඩමින්, දකිමින් ප්රඥාව සද ට යැෙට ඔවුනට හැකිවුවද  ොධි  ැපයට ඇලීෙ නි ා එහි 

නිත්යභාවයක් දැකීෙ නි ා ඔවුහු අතරෙග නතරසවති.  ෙහර පිිංවත් භික්ෂූන් වහන්ස ේලා දෑ ් 

අඩවන්සකොටසගන  ිංසුන් ඉරියේසවන් දානශාලාසේ දානය වළඳති. දානශාලාසේ  ාෙසණ්ර 

හිමිනෙකසගන් කුඩා වරදක් වුවද ප්රතිචාරය සක්න්ති යැෙය. සේවා  ොධිය තුළ  ැඟවී ඇති ොරසයෝය. 

අප පිළිෙඳ අපි  ව්යිංපරීක්ෂණ සනොකිරීසේ ප්රතිඵලයි. ඔෙ  ේපූර්ණ කළ, ශීලයත්  ොධියත් අනිත්යෙව 

දකිමින් සනොවැඩීසේ ප්රතිඵලයයි. සලෝක ධර්ෙයන්සග් අනිත්යභාවය සනොදැනීසේ ප්රතිඵලයයි. සෙවැනි 

පිිංවතුන්  ොධි ෙිං න්ධිසේ සිට ප්රඥාව සද ට ඇති සකළින් පාර ෙඟහැර ෙිංමුළාවීෙ ඒකාන්තය. තො 

සකසරහි තො නිහතොනී සනොවීෙ මීට සහේතුවයි. අනුන්සග් වරද දකින ඔෙ, ඊට ප්රතිචාර දක්වන ඔෙ, ඔෙ 

තුළ ඇති වරද සනොදැකීෙ සෙයට සහේතුවයි. එස ේ ඔෙතුළ ඇති වරද ඔෙ සනොදකින්සන් ඔෙ තුළ ඇති ොන්නය 

නි ාය. සෙය  ැගවී තිබුසණ්  ොධිය තුළය. 

නිරතුරුවෙ ඔෙ කැෙතිෙ අකෙැතිෙ  ්වභාවයන් ස ොයා සගො  ් ඒවාට මුහුණසදන්න. අත්දකින්න. 

අත්විඳින්න. ඒවාට ඇසලන්න ගැසටන්න සනොයන්න. සෙස ේ ක්රියාත්ෙකසවමින් ඔසේ ශීලයත්  ොධියත් 

නිරතුරුවෙ  ්වයිං පරීක්ෂණයට ලක්කරන්න. එවිට ඔෙට පහසුසවන් ප්රඥාසේ ෙගට අවතීර්ණ සවන්න 

පුළුවන්. 

ශීලය  හ  ොධිය ඔෙ විසින් ආරක්ෂා කරගතයුතු, වැඩිය යුතු සදයකි. ශීලය ආරක්ෂාකරගත් තරෙට ඔෙ 

සිල්වත් සේ.  ොධිය වැඩූ තරෙට ඔෙසග් චිත්ත  ොධිය දියුණුසේ. එසහත් ඔෙ  ොධි ෙිං න්ධිසයන් 

ප්රඥාව සද ට ගෙන් කිරීසේදී ඔෙ කළ යුත්සත් ආරක්ෂා කිරීෙ සහෝ වැඩීෙ සනොසේ. අතහැරීෙය. ශීලය 

ආරක්ෂා කිරීෙ  හ  ොධිය වැඩීෙ නි ා ඔෙ ඇතිකරගත් චිත්ත ඒකාග්රතාව ප්රසයෝජනයට සගන සිසත්  ්

වභාවය දැකීෙය. පිංච උපාදාන ්කන්ධසේ ඇතිවීෙ නැතිවීෙ දැකීෙය. ඇති සවමින් නැතිසවමින් ගලාසගන 

යන සිසත්  ්වභාවය දැකීෙය. දකිමින් තොට අයත් නැති ආගන්තුක සිත් අතහැරීෙය. ශීල  ොධි ොර්ගය 

වඩන විට ඔෙ කසළේ ශීලය ආරක්ෂා කිරීෙය,  ොධිය වැඩීෙය. ඒ තුළින් චිත්ත  ොධිය ඇති කරගැනීෙය. 

සෙස ේ ෙිංමුලාවීේ වලින් සතොරව සුවස ේ  ොධි ෙිං න්ධිය පසුසකොට ප්රඥාව සද ට ඇති සකළින් පාරට 

අවතීර්ණ වීෙට ඔෙ දක්ෂ වුවසහොත් ඉන් ඔේෙට ඔෙට ආරක්ෂා කිරීෙට සහෝ වැඩීෙට සදයක් සනොෙැත. ඔෙ 

කළ යුත්සත්  ොධිෙත් සිතින් සිත සද  ෙැලීෙය. සිත සද  ෙලමින් ඔෙට ආගන්තුක, ඔෙසග් ව ඟසේ 

සනොපවතින, නිරතුරුවෙ අනිත්යභාවයට පත්වන ඔෙසග් අක්රීය කය ක්රියාත්ෙකභාවයට පත්කරවන 

සිසත්  ව්භාවය දැකීෙය. දකිමින් ඔෙට අයිති සනොෙැති සිත අතහැරීෙය. සිතක් අත්හැසරන සෙොසහොතක් 

පා ා ඔෙට කසේ වචනසේ ක්රියාත්ෙභාකවය අතහැසරනු ඇත. අතහැසරන  ෑෙ සිතක් පා ාෙ ඔෙට 

අතහැසරන්සන් දුකයි. ජාති, ජරා, ේයාධි ෙරණ ඇතිකරන සලෝකයයි. නිරතුරුවෙ ඔෙ තුළින් ඔෙව  ්වයිං 

පරීක්ෂණයකට ලක් කරන්න. ‘ෙෙ’ කියන චරිතය හැෙ සෙොසහොතකෙ පරාජය කර දෙන්න. ‘ෙසග් ශීලය, 

ෙසග්  ොධිය, ෙසග් ප්රතිපදාව, ෙසග් ශර්ද්ධාව’ සේවායින් ඔෙ හි ව්න්න. ෙෙ ගැන අඩුසවන් 

කථාකරන්න. ෙසග් හැකියාවන් ගැන අඩුසවන් කථාකරන්න. ඇති සවමින් නැතිසවන සිතක්  ක  ්

සනොවුවසහොත් සේ කය ‘ෙෙ’ ෙළකඳක් ෙව සිතන්න. අනිත්ය  ිංඥාවෙ වඩන්න. අනිත්යයට අයිති සලෝක 

ධර්ෙයන්ට සනොඇලී, සනොගැටී ප්රඥාව සද ට ගෙන් කිරීෙට ඔෙ දිරිෙත්වන්න. 
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ඔෙට සහොඳ පැහැදිළි උදාහරණයක් සදන්නේ. ඔෙ පිටසකොටුසවන් ෙ යක නැග කතරගෙට යනවා යෑයි 

සිතන්න. එවිට ඔසේ ගෙනාන්තය කතරගෙ. එසහත් ඔෙ ෙ ර්ථසේ යන විට කළුතර සෙෝධීන් වහන්ස ේ, 

වචත්යරාජයා, කළුගඟ…. එහි අසිරිය දැකලා ඔෙ ෙ සයන් ෙැ  ඉහත  ්වභාවයන්ට ඇලිලා කළුතර 

නතරසවනවා. පදිිංචිසවනවා. ඔෙට පුළුවන්ද කතරගෙට යන්න. ෙැහැ සන්ද? ඔෙ කළුතරට ඇලුනු නි ා එහි 

නතරවුණා. සෙසහෙ කළුතර නතරසවලා එහි අසිරිය විඳිමින් සිටින විට ඔෙට සිහිය ඇතිසවනවා ඔෙසග් 

ගෙනාන්තය ගැන. එවිට ඔෙ කළුතරට ඇති ආශාසවන් මිදිලා නැවත කතරගෙ ෙ යක නැගලා ගාළුපාසර් 

ඉදිරියට යනවා. සෙසහෙ යනසකොට ඔෙ ති ් ෙහාරාෙ වචත්යරාජයාණන් වහන්ස ේ, ති ාවැව ආදිය 

දැකීෙ නි ා නැවතත් එෙ  ්වභාවයන්ට ආශාසවන් ති  ්ෙහාරාෙසයන් ෙ සයන් ෙසිනවා. ඉහත  ්

වභාවයන්ට ඇලීෙ නි ා ඔෙ ති ් ෙහාරාෙසේ නතරසවනවා, පදිිංචිසවනවා. ඔෙට පුළුවන්ද කතරගෙට 

යන්න? ෙැහැ. අතරෙග යෙක් තන්හාසවන් අල්ලාගැනීෙ නි ා ගෙනාන්තයට සනොයා ඔෙ අතරෙඟ 

නැවතිලා. නමුත් ොර්ගය පැහැදිළිව තිසෙනවා. අවශ්ය ප්රවාහන පහසුකෙත් තිසෙනවා. එසහත් ඔෙ 

අතරෙග  ව්භාවයන්ට ඇලීෙ නි ා, ඒවා අනිත්ය වශසයන් දැක ඇතහැරීෙට අදක්ෂ නි ා ඔෙ ප්රොදයට 

පත්සවලා. එසහෙ වීෙ  ්වභාවිකයි. කළුතරදීද, ති ් ෙහාරාෙසේදීද ඔෙ විඳින්සන්  ේබුදු පහ යි. ඔෙ තුළින් 

රැ ව්න්සන් කු ල් සිත්ය. එසහත් ඒවා අයිති සලෝකයටයි. අපි සේ කථාකරන්සන් සලෝකසයන් එසතරවීෙ 

 ඳහා වැඩපිළිසවලයි. සහොඳයි ඔෙට ති  ්ෙහාරාෙසේදී නැවත ගෙනාන්තය පිළිෙඳව  තිය සිහිය 

ඇතිසවලා ඔෙ කතරගෙ ෙ යකට සගොඩ වුසනොත්, කතරගෙට තව සෙොසහොෙ සකටි දුරයි තිසෙන්සන්. 

නමුත් අදක්ෂ, හැෙසදයටෙ ඇසලන පිිංවතුන් සේ සකටිදුර සගවාදො ගෙනාන්තයට සනොයා අතරෙග පදිිංචි 

සවනවා. සෙය පෘතග්ජන  ්වභාවයයි. සෙෙ  ව්භාවසයන් ඔෙට මිදියහැක්සක් ප්රඥාව වඩවාගැනීෙට 

උපකාර ධර්ෙයන් වන, නිරතුරුවෙ අනිත්යභාවයට පත්වන ශීලය  හ  ොධිය අනිත්ය වශසයන් දකිමින්, 

අත්විඳිෙන්, අවසෙෝධය ලෙමින් අතහැරීෙය. එස ේ සනොවඩන්නා නිවන් ෙසගන් ඈතට ගිය සලෝකය තුළ 

 ැරි රන්සනක් වීෙ අරුෙයක් සනොසේ. අතරෙග සනොනැවතී සපරටෙ යන්න. හමුසවන කිසිසවක්, කිසිවක් 

ෙෙත්වසයන් නිත්යභාවසයන් සනොගන්න. ඔෙට ගෙනාන්තය මුණගැස නු ඇත. 

 ැෙෑසල ෙ නිවන්ෙසග් හික්සෙන්නාට අතහැරීෙ යනු, අතහැරීසේ සීොව යනු ආරණ්ය, පන් ල, කුටිය. 

සිේප ය සේ ආදී සභෞතික  ේපත් අතහැරීෙ පෙණක් සනොව, ඒවාසයන් ෙනින සීොවක්, කඩුල්ලක් සනොව, 

සේ ඉහළට ගන්නා හු ේ සපොද නැවත නා සයන් පහළට එන විට සේ ජීවිතය ෙරණයට, විනාශයට 

පත්සවනවාය යන සීොව ෙතකසේ තොගන්න. නිරතුරුවෙ නා සයන් හු ේසපොදක් ශරීරයට ආශ්වා ය 

කිරීසේදී එෙ හු ්ෙසපොද ශරීරසයන් පිටකරන සෙසහොසත්දී ෙරණය සිදුසේය යන සලෝකසේ  ැෙෑෙ ධර්ෙයට 

අනුව ඔෙ සිතන්න පුරුදුසවන්න. ‘ෙෙ’ වශසයන් හඳුන්වාගන්නා සේ ආශ්චර්යවත් මිනි ාට සේ සලෝකය 

තුළ හු ේක් ඉහළට සගන එය නැවත පහතට සහලන තරේවත් කාලයක් නිත්යභාවසයන් අයිති නැති ෙව 

අවසෙෝධසයන් දකින්න. ආශ්වා  කරන හු ේ සපොද ප්රාශ්වා  කරන සෙොසහොත දක්වාෙත්, නිත්යභාවසේ 

සනොපවතින ‘ෙෙ’ ෙෙත්වසයන් සනොගන්න. ‘ෙසග් ශීලය, ෙසග්  ොධිය, ෙසග් විනය, ෙසග් ප්රතිපදාව, 

ෙසග් ජ්සයaෂ්ඨත්වය’ ආශ්වා  ප්රාශ්වා  කරනා හු ේසපොදක් තරේ සේලාවක් තරේවත් නිත්යභාවසේ 

සනොපවතින අරාජික ධර්ෙතාවයන් ෙව පිිංවත් අපි නිරතුරුවෙ දකිමු. එස ේ දකිමින් ශීල,  ොධි ොර්ගය 

සුවස ේ ෙිංමුලාවීේ වලින් සතොරව පසුසකොට, සලෝකයට අයිති දුක ෙසග් කරසගන දුක් විඳින සලෝකසයන් 

මිදීෙ පිණි  ඔෙට අයිති නැති සලෝකය ඔසේ කරසදන, අවිද්යාසවන් සතමුණ, ඇතිසවමින් නැතිසවන, ඔෙට 

ආගන්තුක සිත අවසෙෝධසයන් දකිමින් අතහරින්න. ඔෙට අතහැසරන අතහැසරන සිතක් පා ා, සලෝකය 

අතහැරීෙට අවශ්ය ප්රඥාව ඔෙ තුළ වැසඩනු ඇත. 

ඔෙ සෙොන සදයකට ඇලුනද එෙ ඇලීසේ  ්වභාවය තුළ ගැටීෙද ඇත. ඔෙ සෙසහෙ සිතන්න. යසෙක් ශීලයට 

ඇසලනවා, ‘ො තුළ ශීලය තිසෙනවා. ශීලය තුළ ො සිටිනවා’ කියලා දකිමින්, තො ඉහළයයි අන්යයන් 

පහත්සකොට දකිනවා. දු ්ශීල සකොට දකිනවා. ඔහු ොළු සනොකනවා පෙණක් සනොසවයි, ොළු අනුභව කරන, 
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ොළු විකුණන, ොළු වියන, ොළු අල්ලන, ොළු ඇති කරන අය  ෙගත් ගැසටනවා. ඒ විතරක් සනොසවයි ොළු 

දැලක්, ොළු සෙෝට්ටුවක් දැක්කත් ගැසටනවා. ඇයි සේ ගැටීෙ? ශීලය සකසරහි අන්තවාදීව ඇලීෙ නි ායි සේ 

ගැටීෙ ඇති වුසණ්. එසහෙනේ පිිංවත් ඔෙ ෙහසලොකුවට ආරක්ෂා කරන ශීලය තුළ ඇලීෙත් ගැටීෙත් සදකෙ 

සදෝසර ගලා යනවා. ඒ කියන්සන් ඔෙ නිවීසේ ෙඟ සද ට යනවා සනොසවයි. භවයට අවශ්ය  ිං ක්ාර 

රැ ක්රන්සනක් ෙවට පත්සවනවා.  ොධිය සකසරහි ඇලීසේදී තො තුළ  ොධිය තිසෙන නි ා අන්යයන් 

සිනාස නසකොට, හඬනසකොට ශේද නඟනසකොට, ශේදසයන් ෙණ පදයක් පිරිත් පදයක් කියනසකොට ඒ 

හඬට ගැසටනවා. ඇයි සේ ගැටීෙ…? තො  ොධියට ඇලීෙ නි යි. සහොඳින් දකින්න ශීල  ොධි සේශසයනුත් 

අපට නිවන්ෙග අවහිරසකොට, භවෙග විවෘත කර සදන්සන්ද ොරයාෙය. ොර ධර්ෙයන් සහොඳින් 

අවසෙෝධසයන් හඳුනාසගන කළ්යාණ මිත්ර ඇසුරකින් නිවී  ැනස න්න.  
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25. සකොසහොමද…? සරෝධසේ අස්වැන්න 
 

සරෝධය යනු වෙත්රීයට වඩා සලෝකය තුළ පැතිර පවත්නා  ත්ත්ව  ව්භාවයකි. ෙහ සපසළොසේ ප ් අහුරක් 

සදෝතට ගතසහොත්, එෙ ප ් මිටත් ෙහ සපොසළොසේ පසුත් අතර ඇති පරතරය යේස ේද සලෝකය තුළ වෙත්රීය 

 හ සරෝධසේ  ්වභාවය එස ේෙය. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ  ත්ත්වයා සෙෞද්ධ සහෝ අසෙෞද්ධ වුවද යේ සහෝ 

ආචාරධර්ෙ පද්ධතියකින් හික්සෙන නි ා, දියුණු සිතීසේ ශක්තියක් ඇති නි ා  හ දියුණු කණ්ඩායේ 

හැඟීෙක් ඇති නි ා ක්සරෝධසේ  ්වභාවය දැඩිව ප්රකට සනොවූවද තිරි න් සලෝකසේ, සරේත සලෝකසේ, 

නිරසේ ජීවත්වන  ත්ත්වයා තුළ නිරතුරුව වැසඩන්සන් වවරය  හ සරෝධයයි. සරෝධය, වවරය යනු 

ඔවුන්සග් කර්ෙ විපාකයයි. විපාකය නැෙැති ඵලය ඔවුනට ලැසෙන්සන් සරෝධය  හ වවරය නි ාය. අපි 

කැෙැති සදයෙ, අපි පුරුදු කළ සදයෙ අපට ලොදීෙ සලෝක ධර්ෙසේ  ්වභාවයයි. ඔය තිරි න්, සරේත නිරසේ 

දුක් විඳින  ත්ත්වයින් එෙ සලෝක වල කල්ප ගණන් දුක් විඳින්සන් තෙන් නි ා සනොව, අනුන් නි ා කරගත් 

අකු ල් නි ාය. ඔෙ සහොඳින් සිතා ෙලන්න. සකසනක් ඔෙට ඔරවා ෙැලුසවොත්, ෙැන්සනොත්, ගැහුසවොත් 

ෙදිපුිංචි කෙක් කසළොත්, තොසග් සදයක් ස ොරාගත්සතොත්, ඔෙව විසේචනය කසළොත්, ඔෙට වඩා ඉහළට 

යනවා දැක්සකොත්…. සෙසහෙ සවනසකොට ඔෙ ඔහුසග් සදය ඔසේ කරසගන, ඔහුසග් ක්රියාව ඔසේ කරසගන 

ඔෙ තුළ වවරය සරෝධය ඇතිකරගන්නවා. ෙලන්නසකෝ අනුන් තුළ ඇතිවූ සදයක් නි ා, අනුන් විසින් කළ 

ක්රියාවක් නි ා ඔෙ විසින් ඔෙ තුළ වවරය සරෝධය ඇති කරගත්තා වසග්ෙ එෙ පාප ධර්ෙයන් නි ා එහි 

විපාකයන් හැටියට තිරි න්, සරේත, නිරසේ අවා නාවන්ත ජීවිත ලෙනවා. ඔෙ කැෙති කසළේ සරෝධය 

වවරය නේ  ිං ාරසේ එයෙ ලැබීෙ නියතයක්. සෙොකද ඔෙ කැෙති කළ සදය නි ා. 

එසහෙ නේ ඔය  තර අපාසේ දුක් විඳින  ෑෙ  ත්වසයක්ෙ ඔතැනට වැටුසන් අනුන්සග් සදය තොසග් 

කරගැනීෙට යැෙ නි ාෙයි. 

ො තුළත් ො නැති කළ, අනුන් තුළ ො දැකීෙ සේ අවා නාසේ සහේතුවයි. 

ඔය  තර අපාසේ දුක් විඳින  ෑෙ  ත්වසයක්ෙ ඔෙ ෙෙ වසග්ෙ වටිනා ෙනුෂ්ය ජීවිත ගතකළ ෙනුෂ්යයන්ෙය. 

ෙෙවත්, ෙසග්වත් සනොවන “ෙෙ” ආරක්ෂා කරගැනීෙට, ආත්ෙ සගෞරවය රැකගැනීෙට සගො ,් අපාදුක් 

විඳින අවා නාවන්තයින්ය. සේ ලැබුණු ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදී ඇති කරගත් සරෝධය වවරය ෙරණින් ෙතු 

සරේත සලෝකසේ දැඩි සල  දුක්විඳින සරේතයින් සදසදසනකුසග් අතිශය දුක්ඛිත  ව්භාවය පහත  ඳහන් 

කරමි. 

භික්ෂුවක්  ොධිසයන් පසුසවද්දී සරේතයින් සදසදසනකු දර්ශනය විය. භික්ෂුවසග්  ොධිෙත් සිතට, ඕලාරික 

 ්වභාවසයන් ෙනුෂ්ය රූපසයන්ෙ සිටි සරේතයින් සදසදනා දර්ශනය විය. සදසදනාෙ ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී 

තෙන් හැඳ පැළඳි දිග කලි ේ  හ කමි  වලින්  ැරසී සිටින ආකාරසයන්ෙ සිටියහ. සදසදනාසගන් එක් 

අසයක් සිටිසේ දැඩි වියරු  ව්භාවසයන්ය. අසනක් සරේතයා සවතින් අහිිං ක ෙවක් දි ්විය. වියරු  ්

වභාවසයන් යුත් සරේතයා තො ඉදිරිසේ සිටි අසනක් සරේතයාසග් සගල සපසදසින් වියරුසවන් සෙන් දෑතින්ෙ 

අල්ලාගත්සත්ය. සගල සපසද  දෑතින් අල්ලාසගන වියරු  ව්භාසයන් තොසග් හිස ේ අසනකාසග් හි  

ග ාගත්සත්ය. සේ වියරුසේ  ව්භාවය ඉතාෙත් බිහිසුනුය. එය එතරේෙ සේගවත්ය. සරේතයින් සදසදනා හි ්

සදක ග ාගත් සේගය නි ා හි  ්සදකෙ කුඩුවිය. සෙහිදී අහිිං ක  ව්භාවසයන් යුත් සරේතයා හි  කුඩුවී මිය 

යන සෙොසහොසත් “අසන් ෙසග් දුසේ” යනුසවන් ශේදසයන් විලාප හඬක් නැගීය. සදසදනාෙ ලැබූ සරේත 

ජීවිතසේදී අකු ලය විපාක දී චුතවිය. ඒ  ැනින්ෙ නැවත එපරිද්සදන්ෙ සරේත සලෝකසේෙ රති න්ධිය ලෙයි. 

නැවතත් සපරස ේෙ කර්ෙ විපාකය විපාක දී නැවත නැවත ෙැසරමින් ඉපසදමින් කල්ප ගණන් සේ වියරු 

ෙරණීය දුක අත්විඳියි. ප්සර්ත සලෝකසේදීද තො ෙනුෂ්ය ජීවිතසේදී වැඩූ වවරය, ක්සරෝධය නි ා හි  
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කුඩුපට්ටේ කරසගන මියයන සෙොසහොසත්දී එක් අයකුට ෙතකයට ආසේ ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී තො 

උපාදානය කරගත් “ෙසග් දුව” නැෙැති  ිංඥාවයි. 

සෙොවුන් සදසදනා සරේත සලෝකසේ උපත ලෙන්සන්ද, සෙසල  එකට මුණගැස න්සන්ද තෙන් කළ කර්ෙය 

නි ාය. සෙහි ෙහා අවා නාව වනුසේ සෙස ේ සරේත සලෝකසේ රති න්ධිය ලො හි ්සගඩි සදක වියරුසවන් 

ග ාසගන ෙරාසගන නැවත සරේත සලෝකසේෙ රති න්ධිය ලො සදසදනා නැවත හමුවන සෙසහොසත් 
සදසදනාටෙ තෙන් මීට සපර සරේත සලෝකසේ ඉපැදුණු ෙව සහෝ හි  ්සගඩි සදක ග ාගනිමින් මිය ගිය ෙවට 

 ිංඥාවක් දැසනන්සන් නැති ෙවයි. එසහත් සදසදනා නැවත මුණගැස ද්දී වවරසේ  ිංඥාව ෙතුවී විපාකය 

ක්රියාත්ෙකසවයි. 

ෙනුෂ්ය සලෝකසේ වවරය ක්සරෝධය වැඩීෙ නි ා සරේත සලෝකසේ දුක් විඳින අවා නාවන්තයින් 

සදසදසනකුසග් කථාවයි සෙය. 

ඔවුන් සදසදනා මුණගැස න ආත්ෙයක් පා ාෙ ඔවුන් තුළ වැසඩන්සන් වවරය සරෝධය පෙණකි. ෙරණ 

සච්තනාව පෙණකි. එසහයින් ඔවුන් සදසදනා  ෑෙ නිසේෂයකදීෙ සරේත සලෝකසේදී රැ ක්රන්සන් 

අකු ලයක්ෙය. නිරතුරුවෙ රැ ක්රන පරපණ නැසීසේ අකු ලය නි ා ඔවුන් නැවත නැවත මීට වඩා දරුණු 

විපාක විඳිමින් නිරයට වැසටනවා ඒකාන්තය. කල්ප සියක් සකෝටි ගණනක් ගියද ඔවුනට එයින් ගැලවීෙක් 

සිතීෙ විහිළුවකි. ෙනුෂ්ය සලෝකසේ ආශ්චර්යෙත් ෙනුෂ්යසයක්ව ඉපිද “ෙෙ” කියන  ිංඥාව රැකගැනීෙට 

සගො  ්සෙවැනි දුකක් උරුෙකර ගැනීෙට ඔෙත් කැෙතිද? 

ඔෙ අකෙැති නේ සේ සෙොසහොසත්ෙ ඔෙ වවරසයන් ක්සරෝධසයන් මිසදන්න උත් හගන්න. අනුන්සග් 

සදය ඔෙ ඔසේ කර සනොගන්න. අනුන්සග් හිසත් හටගත්, ඔහුටවත් අයත් නැති සිතක් ඔෙ ඔසේ කර 

සනොගන්න. ක්සරෝධය වවරය  හිත සිත් ඔෙ ඔෙට අයිති නැති අනිත්යයට අයිති සදයක් ෙව සිතන්න. ඔෙට 

අපා දුක් සදන පාප මිතුසරක්, ආගන්තුකසයක් ඔෙ ඔසේ කර සනොගන්න. නපුරු වි කුරු  ර්පසයක් දැක 

ඔෙ ෙඟහැර යනවා ස ේ ඔෙද නපුරු, වි කුරු සිත් ඇතිවුන කළ ඒවාට පැමිණි සලසින්ෙ යන්නට ඉඩහරින්න. 

සිත ඔසේ කරසනොගන්න. ඇතිවූ සිසත් නපුරු ෙව, වි කුරු ෙව දකින්න. ඇතිසවමින් නැතිසවන සිත 

 තිසයන් සිහිසයන් යුතුව ඔෙ ඔසේ කළ්යාණ මිත්රසයක් ෙවට පත්කරගැනීෙට සවසහ  ගන්න. 

අපි දැන් ෙලමු ඉහත සරේතයින් සදසදනා සෙොනවසග් කර්ෙයක් ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී කළ නි ාද සෙෙ දුක්ඛිත 

විපාකයට මුහුණදීෙට සිදුවූසේ කියලා. ඉහත භික්ෂුව අනුොන කරනවා (නමුත්  ්ථිරවෙ කියන්න දන්සන් 

නැහැ) සෙහිදී හමුවන අහිිං ක  ව්භාවසයන් යුත් සරේතයා ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී විවාහයක් කරසගන බිරිඳ 

 හ එක් දරුසවකු  ෙඟ ල ් න පවුල් ජීවිතයක් ගතකළ සකසනක්. එකෙ දරුවා සුරතල් දියණියක්. සෙෙ 

 ්වාමිපුරුෂයා බිරිඳට  හ දියණියට දැඩිස ේ ආදරය කළ අසයක්. අවා නාවකට ඔහුසග් ල ් න අහිිං ක 

පවුල් ජීවිතයට අ ේෙත සරේෙවන්තසයක් හර ස්වනවා සවන්න පුළුවන්. සෙෙ අ ේෙත සරේෙවන්ත බිරිඳට 

ඇති තන්හාව නි ා  ්වාමිපුරුෂයා ෙරාදො බිරිඳව තෙන් අයිතිකරගත්තා වීෙටද පුළුවන්. අ ේෙත 

සපේවතයා අතින් සේ  ්වාමිපුරුෂයා මියයන සෙොසහොසත් අව ාන  ිංඥාව උපාදානය සලසින් ෙතුවූසේ 

“අසන් ෙසග් දුව” යන  ිංඥාවයි. ඔහුට දැසනන්නට ඇති ෙසග් දුව අනාථ සවයි, අ රණ සවයි කියන 

හැඟීෙ. ඒ නි ා ඇතිවූ වවරය. සේ සියල්ලෙ ඇතිවුසන් තන්හාව නි ාෙයි. තොසග් සලයින් උපන් අහිිං ක 

සුන්දර දියණිය, තො ෙැසරන සෙොසහොසත්, විසශේෂසයන්ෙ බිරිඳ ද අ ේෙත සරේෙයක ෙැඳී ඒ සහේතුසවන් 

තොව ෙරාදැසෙන සෙොසහොසත්දී, සුරතල් දියණියව ෙතකයට ඒෙ ඕනෑෙ පිසයකුට සපොදු ධර්ෙතාවකි. 

අව ානසේදී යේ සහේතුවක් නි ා අ ේෙත ප්සර්ෙවන්තයාද කේරුන් අතින් සහෝ ෙැරුේකන්නට ඇත. එස ේ 

සනොෙැතිනේ නිSතිය ඉදිරිසේ වරදකරු වී දඬුවේ ලො ෙරාදෙන්නට ඇත. සදසදනා තුළෙ එකිසනකා 

සකසරහි, අසනකා (අනුන් නි ා) ඇතිකරගත් වවරය ක්සරෝධය සහේතුසවන් ප්සර්ත සලෝකසේ උපත ලො 

වවරසේ දරුණු  ්වභාවය නි ා හි  ්සගඩි සදක වියරුසවන් එකට ග ාගනිමින් විපාකයන් විඳී. සෙහිදී 
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අහිිං ක සරේතයාව වියරු වැටුණු ප්සර්තයා විසින් අල්ලාසගන ඔහුසග් හි  තොසග් හිස හි ග ාසගන 

සපොඩිසකොට දො මියයන සෙොසහොසත් “අසන් ෙසග් දුසේ” යෑයි අහිිං ක සරේතයාසගන් අසඳෝනාවක් 

නැසගන්සන් (එෙ හඬ ඉතාෙ අ රණ හඬකි. සේදනාත්ෙක හඬකි) තො ෙනුෂ්ය සලෝකසේදී දුව සලසින් 

කැෙැත්සතන් ආශාසවන් උපාදානය කරගත්  ිංඥාසේ ෙලවත්භාවය නි ාය. 

ඔෙ දැන් සහොඳ සිහිසයන් යුතුව දකින්න. සෙහි එන අ ේෙත සපේවතා කියන චරිතය තො තුළ අන් තු 

බිරිඳක් සකසරහි හටගත් තන්හාසේ සිත අනිත්ය වශසයන් දැක්කා නේ, ඒ පාපකාරී සිත තො ව ඟයට, 

තොසග් කර සනොගත්තානේ වර්තොනසේදී ඔහුට සේ දුක විඳින්නට සිදුවන්සන් නැහැ සන්ද? 

තො තුළ ඇතිවූ එක සිතක්, සෙොසහොතකින් නැතිව යන එක සිතක් අනිත්ය වශසයන් දක්නට තිබූ 

සනොහැකියාව නි ා, ඒ සිත තන්හාසවන් සතත්සකොට ක්රියාත්ෙක භාවයට පත්කිරීෙ නි ා, කල්ප ගණනාවක් 

අපාදුක් විඳින අවා නාවන්තසයක් වූවා සන්ද? සිතක් කියන්සන් සෙොසහොතකින්, නිසේෂයකින් සවන  ්

සවන සදයක් වුවත්, අනිතය භාවයට පත්සවන සදයක් වුවත් එෙ සිතට පුළුවන් ඔෙව කල්ප ගණනක් දුක් 

විඳින  ත්වසයක් ෙවට පත්කරන  ිං ක්ාරයන් රැ ්කර සදන්නත්. සිත යනු දුක කියන්සනත්, සලෝකය 

කියන්සනත් ඒ නි ාෙයි. ඇතිවී නැතිවී යන එක සිතක් අනිතය වශසයන් සනොදකින වාරයක් පා ාෙ ඔෙ එෙ 

සිත නි ා දුකද සලෝකයද අයිතිකරගන්නවා. සිතක් අනිත්ය වශසයන් දකින සෙොසහොතක් පා ාෙ ඔෙ දුකද 

සලෝකයද අතහැර දෙනවා.  
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26. මියගිය ඥාතියාට ඔබ සැබැවින්ම හිෙවත්ද? 
 

පවුසල්  ාොජිකසයක් මිය ගියාහෙ  ත්දවස ේ, තුන්ොස ේ, අවුරුද්සද් සේ ආදී වශසයන් ධර්ෙ සද්ශනා 

 ාිංඝික දානෙය පිිංකේ සිදුකිරීෙ  ොජසේ පවතින චාරිත්රයක්. වර්තොනසේ සෙෙ චාරිත්රසේ ගුණාත්ෙක 

ෙව පිරිහීෙ සෙසලොව පරසලොව  ැෙසදනාසග්ෙ අවා නාවක්. අප හිතමු සගදර  ව්ාමි පුරුෂයා ෙැරිල ගිහින් 

ප්සර්තසයක් සවලා ඉපදුනාය කියලා. ඇයි ඔහු ප්සර්තසයක් සවලා ඉපදුසන්. ෙැසරන සෙොසහොසත් ඔහුසග් 

බිරිඳ දරුවන් සග්සදොර ඉඩකඩේ සකසරහි තණ්හාව ඇතිවුණ නි යි ඊට ආශාසවන් කැෙැත්සතන් සගදරට 

ප්සර්තසයක් සල  උපාදානය ලැබුවා. හැෙයි ඔහු ජීවත්ව සිටියදී කු ල් දහේද වැඩූ අසයක්. ඒත් මියයන 

සෙොසහොසත් එෙ පිිංකෙක් සිහිකළා නේ, සිහිවුණා නේ නියත වශසයන්ෙ ඔහුට සුගතිගාමී ජීවිතයක් ලෙන්න 

තිබුණා. ඔහුට බිරිඳ, දරුවන්, සග්සදොර සකසරහි ඇති වූ උපාදානය නි ා ෙැඳීේ නි ා කු ල් සිත් යටපත්ව 

තණ්හාසවන් සතත්වුණ සිතක්  ක  ් වුණ නි ා තො කැෙති වූ, ආශා කළ පරිදිෙ බිරිඳ දරුවන් සිටින 

නිවස ේෙ ප්සර්තසයක් සල  ප්රති ිංධිය ලැබුවා. ඔහු කැෙති වූ  ව්භාවය ඔහුට ලැබුණා. ඔෙ හිතනවා ද සේ 

ප්සර්ත ජීවිතය ඔහුට දුකක් කියලා. නැහැ. ඔහුට දුකක් නැහැ. ඔහු  ැපයක් කියලාෙයි සේ ප්සර්ත ජීවිතය 

විඳින්සන්. ඔහු කැෙති වූ ප්රාර්ථනා කළ සදයයි ඔහුට ලැබුසණ්. ඔහුට අවශ්ය නේ ඔහු පුහුණුසකොට තිබුණා 

නේ ඔහු කළ කු ල කර්ෙයක් සිහියට නගාසගන සෙසනහි සකොට සුගතියක් ලෙන්න අව ්ථාව තිබුණා. 

නමුත් ඔහු කැෙති තැන ඔහුට ලැබුණා. 

දැන් සගදර ප්සර්තසයක් සවලා ඉන්න  ්වාමි පුරුෂයාට පිිං සදන්න  ත්දවස ේ සහෝ තුන්ොස ේ පිිංකෙ 

කරනවා. නමුත් ඥාතීන් කිසිසවක් දන්සන නැහැ ෙළගිය තැනැත්තා සකොසහේ ඉපදුනාද කියලා. නමුත් ඔහු 

ඉපදිලා ඉන්සන සගදරෙයි. දැන් සගදර ධර්ෙ සද්ශනා පිිංකෙට සූදානේ. පිිංකෙට ෙහා පිරි කට ආරාධනා 

කරලා. සගදර ඇතුසල, වත්සත පිටිසය හැෙ තැනෙ ඥාතීන්, හිතවතුන්. සේ අයට  ිංග්රහ කරන්න 

මුළුතැන්සගයි කෑෙ බීෙ හැසදනවා, කට්ලට් ෙදිනවා, ොළු ෙ  ්උයනවා. කෑෙ සේ ය පිළිසවල සවනවා. 

 ෙහරු කාේ ස ල්ලසේ, තවත්  ෙහරු ආගිය සතොරතුරු කථා කරනවා. තව  ෙහරුන්සග් දුරකථන නාද 

සවනවා. පුිංචි දරුසවො හඬනවා. දැන්  ව්ාමින් වහන්ස ේ වැඩෙ කරල ධර්ෙ සද්ශනය පවත්වනවා. සගදර 

මුළුතැන්සගයි, කාෙරවල, වත්සත පිටිසේ කලෙල. දැන් ඔෙ සහොඳින් හිතන්න. පිිංසදන්න ෙලාසපොසරොත්තු 

සවන ප්සර්තයා සගදරෙ සිටිනවා. ඉහත  ්වභාවසයන් ඔෙ පිිංකේ කසළොත් සේ ප්සර්තයා ෙණ දවස   ව  

පටන්ෙ දැඩිසල  කලෙලසවලයි, ගැසටන සිසතනුයි සිටින්සන. ෙසග් සගදරට මිනි ්සු එනවා. ෙසග් බිරිඳ 

 ෙග මිනි ස්ු කතා කරනවා, හිනසහනවා. ෙසග් වත්සත් මිනි ස්ු. සගදර කාෙරවල මිනි ස්ු. ෙසග් බිරිඳ ෙට 

අහිමිසවයිද? කවුරුහරි උදුරාගනීද? ෙසග් බිරිඳ සේ සෙොකද කරන්සන්. ෙෙ ෙහන්සිසවලා හරිහේෙ කළ 

මුදල් වියදේ කරනවා, මිනි ්සුන්ට කන්න සදනවා. සෙසහෙ සිතමින් තන්හාසවන් චිංචල  ්වභාවසයන් සග් 

පුරා දුවනවා. ඇවිත් ඉන්න මිනි ස්ු  ල්ලි, රන්රිදී ගනිවී කියල එයා අල්ොරිය මුරකරනවා. මිනි ස්ු සගනා 

තෑගි පාර් ල් මුරකරනවා. එයා ෙහා බියකින් පසුසවන්සන. තොසග් යෑයි උපාදානය සකොට ගත් සදය අනුන් 

පරිහරණය කරනසකොට එයාට ධර්ෙසද්ශනයට  වන්දීල පිිංගන්න සිතක්, චිත්ත විසේකයක් නැහැ. 

ප්සර්තයා තන්හාසවන් බිසයන් අන්ධසවලයි සේ සෙොසහොත ගත කරන්සන්. ධර්ෙ සද්ශනය  ්

වාමින්වහන්ස ේ හොර කරල පිිංදුන්නත් ප්සර්තයා ඒ වගක්වත් දන්සන නැහැ. ඔහු ප්සර්ත  ්වභාවසයන් තො 

උපාදානය කරගත් සදය රැකගැනීෙ උසද ායි මුළු කාලයෙ වැය කසළේ. ඔහු තුළිsන් තවතවත් අකු ල් රැ ්

කර ගැනීෙක් පෙණෙයි සිදු වුසණ්. 

ඔෙ සෙසහෙ සිතන්න. ඔසේ සගදර  ාදයක් තිසෙනවා. කෑෙ සේ ය ආහාරවලින් පිරිලා. ඔසේ සගදර සිටින 

කුඩා දරුවා සෙවැනි අව ්ථාවක සෙොකද කරන්සන්.  ෙවයස ේ දරුවන්  ෙග ස ල්ලේ කරනවා, හැසෙෝෙ 

අසත් සුරතල් සවනවා. එයා ආහාර ගැන සිතන්සන් නැහැ. සෙසහෙ දඟලලා ආහාර සනොසගසනෙ 

නිදාගන්නවා. ර වත් කෑෙ සේ යක් තිබුණත් දරුවා නිදාගන්සන ෙඩගින්සන්. ඔෙ උපායශීලී 
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සනොවුනසහොත්, ප්සර්ත ආත්ෙයක් ලැබූ පිිං ගන්න පුළුවන් අසයකුටත් අර දරුවා කෑෙ සනොසගන ෙඩගින්සන් 

නිදාගන්නා පරිද්සදන්ෙ පිිං ගැනීෙ අහිමිසවනවා. සෙහිදී ඔෙ දක්ෂ සවන්න ඕසන් ප්සර්තයාසග් සිත කලෙල 

සනොවන සනොගැසටන  ව්භාවයක් පරි රය තුළ නිර්ොණය කරන්න.  ාදයක් කියන්සන එකක්. පිිංකෙක් 

කියන්සන තව එකක්. සේ සදසක් අරමුණු සදකක් තිසෙන්සන්.  ාදයකින් වැසඩන්සන කාෙය. පිිංකෙකින් 

වැසඩන්සන කු ලයක්. වර්තොනසේ ධර්ෙසද්ශනයයි පාටියයි සදකෙ එකටයි ගන්සන්. ධර්ෙශර්වණය 

කරන පිිංවතුන්ට ධර්ෙය ඇස න්සනත් ආහාරවල  ිංඥාව  ෙගෙයි. සේ සදක ඔෙ පටලවා ගන්න එපා. 

පිිංකෙක් සිදුකිරීෙට අවශ්යනේ  ද්ධර්ෙයට ගරුකරන අවශය්ෙ පිිංවත් ඥාතීන්, හිතවතුන් කිහිපසදනාට 

පෙණක් ආරාධනා කරන්න. වත්ත පිසරන්න සනොසේ. සගදර  ාලය පිසරන්න. ඥාතීන්ට  ිංග්රහ කිරීෙට 

අවශ්ය ආහාරපාන  ව  හය සවනසකොට සූදානේසකොට අව න් කරන්න. කු ල් වැසඩන  ිංඥාවන් මි , 

අනිත්ය ධර්ෙයන් වැසඩන  ිංඥාවන් මි  කාෙ  ිංඥාවලින් ඔෙ මිසදන්න. නිව  වත්ත සහොඳින් පිරිසිදු සකොට 

 ේබුදු පහන දල්වා, ෙල්, සුවදඳුේ අල්වා නිව  වත්ත පිටිය බුදුෙැදුරක් කරගන්න.  ව්ාමීන් වහන්ස ේසග් 

සදපා සදෝවනය කිරීෙට සගොක් අත්තක් වියාගන්න. සගොක් අත්තක් භාවිතාසකොට පහන් පැලක්  ාදා නැවුේ 

පහනක් දල්වන්න. සුවඳ දුේ අල්ලන්න. සේ පහන් ආසලෝකය සේ ඝන අන්දකාරය දුරුවී ආසලෝකය 

පතුරුවන්නාස ේ ෙසග් ඥාතීන් පිිං ෙදව අඳුසර් සිටීනේ සේ පහන් ආසලෝකය ස ේ පිසනන් ආසලෝකෙවත් 

සේවා කියල ප්රාර්ථනා කරන්න. සේ ආසලෝකය යේ ස ේ අනිත්යභාවයට පත්සේද සෙසලසින්ෙ ෙසග් මිය 

ගිය ඥාතීන්ට ද අනිත්ය  ිංඥාවක් දැසන්වා කියල ඔෙ අනිත්ය වඩන්න. ඔෙ සිතන්න යන්න එපා සගොක් 

අත්තක් කපනවා කියන්සන් සපොල්වල්ලක් විනාශ කිරීෙක් කියල.  ෙහරු එසහෙ හිතලා සේ වටිනා සිරිත් 

 ොජසයන් අහිමි කරනවා. සපොල්වල්ලක් අපිට මිල කරන්න පුළුවන් රුපියල් පන්සියයක් කියලා. එසහත් 

 ොජයට එකතුව තිබූ වටිනා සිරිත් මිල කරන්න ෙැහැ. අපි අදක්ෂසවලා තිසෙනවා වර්තොනසේ රුපියල් 

පන්සියයකට වටිනා ගුණධර්ෙ මිල කරන්න. සගොක් අත්තක් තුළ පිවිතුරු ෙව, නැවුේ ෙව, ස ෞභාග්යය 

විතරක් සනසෙයි විසශේෂසයන්ෙ අද අසප් සගදර පිිංකෙක් තිසෙනවාය කියන  ිංඥාව තිසෙනවා. සේවාසයන් 

අසප් සිත්ද ඥාතියාසග් සිත්ද නි ල සවනවා.  ොධිෙත් සවනවා. ඔෙ සගොක් අත්තක් සකසරහි සපොල්වල්ලක්

ය යන  ිංඥාව ඇති කරගත්සතොත්, සලෝභ සිතක් ඇති කරගත්සතොත් එවැනි සිතකින් අනුන්ට සදන්න පිනක් 

රැ ස්වයිද කියලා හිතන්න ෙෑ. යසෙක් තුළ සගොක් අත්තක්, සපොල්වල්ලක්, සපොල් ග ක් පෙණක් සනොව 

සපොල් වත්තෙ ෙසග් සකොට ගැනීෙ නි ා ඒවා තුළ නිත්යවූ වටිනාකෙක් ඇතැයි දැකීෙ නි ා සපොල්වත්සත්ෙ 

ප්සර්තසයක්ව ඉපදීෙ සලෝක  ව්භාවයෙ පවතිනවා. 

ඉහත ආකාරයට ඔසේ නිව  වත්ත පිටිය ආගමික පරි රයක්, චිත්ත  ොධිය වැසඩන පරි රයක් සල   ක ්

සකොට සගන ඥාතියාට පිිංදීෙට ඔෙ උපක්රෙශීලී විය යුතුය. සගදර ොහිර ක්රියාකාරකේ අවෙ වන තරෙට 

ඥාති ප්සර්තයාසග් සිත පිිංකෙ සකසරහි රඳවා තොගත හැකිය. එස ේ සනොවුනසහොත් කෑෙ සේ යක් සගදරක 

තිබියදී කු ගින්සන් නිදාගත් දරුවා ස ේ පිිංකෙ සිදුකළද ඥාතියා පිිංසනොසගනෙ පිිංකෙ අහවරවනු ඇත. 

එසහයින් ඥාතියාසග් සිත ඇසලන ගැසටන  ව්භාසයන් සතොරව පිිං ගැනීෙට අවශ්ය පරි රය නිර්ොණය 

සකොට ඥාති ප්සර්තයාට ඔෙ පරසලොවින් උපකාර කරන්න. 

වර්තොන  ොජසේ අපි උත් හ ගන්සන් ජීවත්ව සිටින විට  තර අපාසයන් මිදීෙට අවශය් කු ල් දහේ වැඩීෙ 

සනොව, අනුන්සග් පිිං අවශ්ය සනොවන සුගතියක ඉපදීෙට පුහුණු වීෙ සනොව, මියගිය පසු අනුන්සග් පිසනන් 

යෑසපන අවා නාවන්තසයක් වශසයන් ජීවත්වීෙටය, මිය යැෙටය.  ෙහරු මිය යන්සන් හත්දවස ේ 

තුන්ොස ේ පිිංකේවලට මුදල් සවන්සකොට තොය. සෙස ේ පිිංවත් ඔෙ ජීවත්ව සිටියදීෙ ෙසග් ඥාතියා 

ෙරණසයන් ෙතු ොව අ රණ කරාවී යන  ිංඥාව ඇති කරසගන හොරය. වර්තොනසේ ඔෙ තුළ “මිය ගිය 

පසු ෙසග් ඥාතියා ෙට පිිංසදයි, ඥාතීන්සගන් පිිං ගනිමි” වැනි  ිංඥා තිසෙනවානේ ඒවායින් වාහාෙ ඉවත් 

වන්න, මිසදන්න. එෙ  ිංඥා තුළින් ඉවත් වීෙ යනු ප්සර්ත සලෝකසයන් ඔෙ යේ ප්රොණයට මිදුනා 

වන්සන්ය.  ෑෙ සෙොසහොතකෙ ඔෙ ඔෙ සකසරහි, ඔෙ කරන ලද පිිංකේ සකසරහි විශ්වා ය තෙන්න. තො 

රැකි ශීලයන් සකසරහි විශ්වා ය තෙන්න. සේ උත්තෙ ධර්ෙ ොර්ගය ඔෙට විවර කළ සලොේතුරා බුදුරජාණන් 
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වහන්ස ේ, ධර්ෙරත්නය,  ිංඝරත්නය සකසරහි විශ්වා ය තෙන්න, සිහිකරන්න, සෙසනහි කරන්න. ඉනුත් 

ඔේෙට සගො  ්සේ සියල්ල සකසරහි අනිත්ය  ිංඥාව පුරුදු කිරීෙට ඔෙ උත් හවන්ත වන්න. අනුන්සගන් 

සනොයෑසපන,  තර අපාසයන් මිදුන, ධර්ෙසේ ආසලෝකසේ හිමිකරුසවක් සල  සේ උතුේ ෙනුෂ්ය 

ජීවිතසයන් ඔෙ අධිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න. 
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27. අවසාන සමසහයුම 
 

නිවන් අවසෙෝධය ලොගැනීෙ  ඳහා  ැෙෑ ෙධ්යෙ ප්රතිපදාසේ හික්සෙමින්, තුන් සිේරත්- පාත්රයත් දරමින් 

හුසදකලාව නිවන් සෙසහයුසේ සයසදන භික්ෂුව සලෝකසේ  ව්භාවය අවසෙෝධකර ගැනීෙ, එස ේ 

සනොෙැතිනේ නිවීෙ, එක ක්ෂණයකින් ලෙන අත්දැකීෙක් සනොසේ. 

එය සෙසහයුෙක අව ාන ප්රතිඵලයයි. 

සෙෙ සෙසහයුෙට යන කාලය ඔෙසග් දක්ෂතාව ෙත, ඔෙසග් අතහැරීෙ ෙත තීරණය වන්නකි. ඔෙ අව ාන 

නිවන් සෙසහයුෙට අවතීර්ණ වන්සන් අව ාන තීරණයක් අරසගනය. එෙ තීරණය “එක්සකෝ නිවීෙ, 

නැතිනේ ෙරණය” යන්නයි. සෙෙ අධිෂ්ඨානය ඔෙ ගතයුතු වන්සන් අවිංකවෙය. එෙ ෙලාසපොසරොත්තු 

සදසකන් සතොර සවන ෙලාසපොසරොත්තුවක් භික්ෂුවට සනොෙැත. තෙ අරමුණ  හ  ටන සලෝකයාට 

 ඟවමින් ක්රියාත්ෙක විය යුතුය. තුන් සිේරත්, පිණ්ඩපාතසයන් ලොගන්නා ආහාර සේලත් හැර, 

පැරසිටසෙෝල් සපත්තක්වත් කුටිය  මීපසේ සනොෙැත. “එක්සකෝ නිවීෙ, එක්සකෝ ෙරණය” නැෙැති 

අධිෂ්ඨානය පැහැදිලිය. අව න් සෙසහයුසේ සයසදන භික්ෂුව යුද බිසේ  ටන් කරන ස න්පතිසයක් වැනිය. 

ඔහු ස න්පතිසයක් වුවද පසුප   ැඟවී  ටන සෙසහයවන්සනක් සනොව, ෙහා  ිංග්රාෙයක,  ටන් 

සපරමුසණ්ෙ සිටින්සනකි. 

ඔෙ සෙස ේ සිතන්න. උතුරු – නැසගනහිර යුද සෙසහයුේ ඔෙට ෙතකයි සන්ද? විවිධ නේ වලින් සෙෙ 

සෙසහයුේ පටන් ගැනීෙට සපර, ස ේනාවිධායකයා කරන්සන් අවශ්ය යුද ආේපන්න සියල්ල රැ ්කරගන්නා 

එකයි. ආයුධ, ගුවන් යානා, සෙෝේෙ, කාලතුවක්කු, පාෙල හමුදා, මි යිල, යුද නැේ සේ සියල්ල යුද්ධය 

පටන්ගත්  ැනින්, සුදුසු තැන්වල සුදුසු ආකාරසයන් සයොදවලා  තුරු ෙලමුළු බිඳ දැමීෙයි කසළේ. යුද 

ගුවන්යානසයන් ගහන්න අවශ්ය තැන්වලට, යුද ගුවන් යානසයන් ගහනවා. මි යිලසයන් ගහන්න අවශ්ය 

තැනට මි යිලසයන් ගහනවා. සෙෝේෙ අවශ්ය තැනට සෙෝේෙ දෙනවා. 

සේ වසග්ෙ තෙයි සෙසහයුෙත්. අව න් නිවන් සෙසහයුෙට අවතීර්ණවූවාට පසු ඔෙ හරියටෙ ස න්පතිසයක් 

වසගයි. පරෙ  තුරා වන ඔෙව   රට ෙැඳ දෙන සිත ගැන අවධානසයන්ෙයි සිටින්සන්. සිතට එන  ෑෙ 

සිතිවිල්ලක්ෙ ඔෙ අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. ඇතිවන  ෑෙ සිතකටෙ ඔෙ පහරසදනවා. සෙොන ආයුධසයන් 

ද ඔෙ පහරසදන්සන්. “අනිත්යය” කියන ආයුධසයන්. අනිත්යසයන් පහරසදන විට ඔෙ තුළ වැසඩන්සන් 

හා අවසෙෝධවන්සන්  තර  තිපට්ඨානයයි. පටිච්ජ මුප්පාදයයි. චතුරාර්ය  ත්යයයි. පිංච උපාදාන ්

කන්ධයෙයි.  ප්ත සෙොඡ්ජිංග ධර්ෙථාවයනුයි. සේ ආයුධ ඔෙ අමුතුසවන් රැ ක්ළ යුතු නැහැ. ඔෙට වැසඩන 

ප්රඥාව තුළ සෙෙ ආයුධ ඔෙ තුළ රැ ්සවනවා. ඔෙ  ොධිසේ ඉහළෙ තලයකදී, ප්රඥාව විසින් ලොසදන 

ඥාන දර්ශනයන් නුවණින් යුතුව දකිමින් අවසෙෝධය ලෙනවා.  ෑෙ සිතක්ෙ අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. 

විවෘත සකොට ෙලනවා. අවසෙෝධය ලෙනවා. ප්රඥාසවන් මුවහත් සවමින් ඉදිරියට යනවා. සේ වන විට 

ආහාර, නින්ද, කසේ පහසුව ආදී සේ අවශය්තා ඔෙසගන් ගිලිහිලා. ඔෙ “එක්සකෝ නිවීෙ. නැතිනේ ෙරණය

” කියන අධිෂ්ඨානය කරාෙ යනවා. නිවන් සෙසහයුෙ දැඩිව ක්රියාකාරී සවන්සන් රාත්රී, උදය කාලයට. 

නින්ද එන්සන් නැහැ. නින්දත්, සනොනින්දත් අතර  ව්භාවයක් තිසෙන්සන්. ඇවිදිමින්, හිඳගනිමින්, 

 ැතසපමින්… සේ ආදී  ෑෙ ඉරියේවකදීෙ සිත තෙ පාලනසයන් ඉවතට යන්න සදන්සන් නැහැ. 

සේ වන විට ොරයා විවිධ උපක්රෙ සයොදනවා. තො ගිහි ජීවිතසේදී ආශා කළ රූප,ර ,හැඩ රුව ෙවලා 

සපන්නනවා. සුරුපී රූප කාය වල්, ේරහ්ෙ  ිංඥා.. ෙහා රාත්රිසේ සිතට සග්නවා. ඒත් දැන් ඔෙ දක්ෂයි 

ොරයා හඳුනාගන්න. ඔෙ සෙහිදී ොරයා රැසගන එන රූප “අසුභය” නැෙැති ආයුධසයන් සුනුවිසුණු කර 

දෙනවා. 
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අව ාන සෙසහයුසේදී ොරයා ඔෙට ඔෙ ආ ා කළ කාන්තා රුවක් සිහිගන්වනවා යෑයි සිතන්න.  ෙහරවිට 

ඇය සුරූපී නිළියක් විය හැකියි. එවිට ඔෙ එෙ රූපයට සෙසහෙ කරනවා. ෙනසින් ඇයව නිරුවත් කරනවා. 

ඇයසග් ශරීරය කපාසගන, විනිවිදයමින් ෙනසින් එය විවෘත කරනවා. ඇසග් ශරීරය තුළ තිසෙන  ේ, ෙ ,් 

සෙොකු, ෙඩවැල්, අසුචි, මුත්ර, රුධිරය, ස ේ, ස ොටු, වෙනය, ෙනසින් සපොලිතින් උරයක දො ඇසග් 

ඇට ැකිල්ල ෙත එල්ලනවා. සෙස ේ එල්ලා ඇයව ෙනසින් ඇවිද්දවනවා. පෘථග්ජන සිත කාෙයට 

ගාල්කරන සුරුපී රූපයක යථාර්ථය සහොඳින් දකිමින් ඇට ැකිල්ල තව තවත් ෙනසින් ඇවිද්දවනවා. 

ොරයාව කේපා කරවනවා. සේ වන විට ඔෙට අට්ඨික  ිංඥාව සහොඳින් අවසෙෝධසයන් වැටසහනවා. ඔෙට 

පුළුවන්කෙ තිසයනවා ඕනෑෙ රූපයක් අට්ඨික  ිංඥාසවන් දකින්න. එනි ා සලෝකසේ සුරුපීෙ රූපය සිතට 

අවාද, එය අත හරින  ්වභාවසේ ඔෙ සිටිනවා. සේ වන විට ොරයා දන්නවා ඔහුට ඔෙව අතහැසරන්නයි 

යන්සන් කියලා. 

ඔෙ ගිහි ජීවිතය තුළ සිටියදී ඔෙ ප්රිය කළ ෙනුෂ්ය සලෝකසේ  ්වභාවයන් පිළිෙඳ රූප දැන් ඔසේ සිතට 

එනවා. ඔෙ සේ සිතිවිලි විවෘතකර අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. ඔෙට සෙසහෙ සිතක් ඇතිවන්න පුළුවන්. සේ 

රසට් පාලකයා වුසණොත් ෙහා  ැපයක් ෙව. ඔෙ එස ේ සනොවන ෙව අනිත්ය වශසයන් දකිනවා. හිටපු 

පාලකයන් මියගිය අ රණ  ්වභාවය, අව ාන කාලසේදී ඔවුන් පත්වූ සරෝගී  ව්භාවය, ෙලය පිරීහී ගිය පසු 

ඔවුන් අත්විඳි ොනසික සේදනාවන්, ෙලය අහිමිවූ පසු ජනතාව ඔවුන්සගන් ඈත්වූ අයුරු. සෙෝේෙවලට අසුවී 

විනාශවී ගිය පාලකයන්. 

අනාගතසේ පාලකයන්ටද ඉහත  ව්භාවයන් සපොදුය යන්න ප්රඥාසවන් දකිනවා. සලෝකසේ ෙලවත්ෙ 

පාලකයා දක්වාද, සලෝකසේ විශාලෙ ධනපතියා දක්වාද, සලොව සුරූපීෙ කාන්තාව, පිරිමියා දක්වාද, අතීත-

අනාගත-වර්තොන වශසයන් දකිමින් අවසෙෝධය ලෙනවා. ඔෙට වැසඩන ප්රඥාව විසින් ඔෙට සේ 

අනිත්යාවසෙෝධය ලොසදමින් නිවන් සෙසහයුසේ සපරට යවනවා. සෙසහෙ ඔෙ අවසෙෝධය ලෙනසකොට 

ෙනුෂ්ය සලෝකයට ඇති කැෙැත්ත පිළිෙඳ  ිංඥා ඔසෙන් ෙැහැර සවනවා. ඔෙ තුළ සේ අවසෙෝධාත්ෙකව 

වැඩුසණ් ධේොනුප ් නාවයි.  තර  තිපට්ඨාන ධර්ෙතාවයන් වැඩීසෙන් මුවහත්වන ඔසේ ප්රඥාව විසින් 

ඔෙට සපසනන දිේය සලෝක, ේරහ්ෙ සලෝක අනිත්ය වශසයන් විනිවිද දකිනවා. සේ වන විට ඔහුට සදවිසයෝද, 

ේරහ්ෙසයෝද වඳිනා ෙව ඔහු  ොධිය තුළින් දකිනවා. සදවියන්ද, ේරහ්ෙයන්ද ඔහුට වඳින්සන් ඔහු සදවියන්ද 

ේරහ්ෙයන්ද ඉක්ෙවා ගිය සකසනක් නි ා ෙව ඔහු දැනගන්නවා. ඔහු එහිදී දිේය සලෝක, ේරහ්ෙ සලෝක 

ෙනසින් පීරමින් එහි නිත්යවූ  ැපයක් ඇතැයිද යන්න ස ොයනවා. ඔහු පැහැදිළිවෙ දකිනවා දිේය, ේරහ්ෙ 

 ැපද අනිත්ය ෙව. ඔහු සෙොසහොෙ සියුේව දිේය සලෝක නිරීක්ෂණය කරනවා. ෙනසින් ඔහු දකිනවා, කාෙ 

 ේපත් විඳින සදවියන්, දිේයාිංගනාවන්.  ැප පිරිහී, පිිං පිරිහී අපාගාමී වන සදවියන්, දිේය සලෝකසේ දිේය 

තලවල කළ පිිං වල  ව්භාවය නි ා ඇති පිංති පරතරය. දිේය  ැපයට ගිජුවී, දිේය සලෝකවලින් චුතවීෙට 

සිදුවූ විට සදවියන් සශෝකවන, හඬා වැසටන  ්වභාවය.  ක්සදේ රජුද පිරිහී නැවතත්  තර අපායට වැසටන 

 ්වභාවය ප්රඥාව තුළින් ඔහු දකිනවා. එවිට දිේය සලෝකයට ඇති කැෙැත්ත, ආශාව පිළිෙඳ  ිංඥා ඔහුසගන් 

ෙැහැරසවනවා. 

ඊළඟට ඔහු ේරහ්ෙ සලෝකයට සිත සෙසහයවමින් ෙලනවා. ඔහු දකිනවා ප්රභාශ්වර සුදු සිල් ඇඳුසෙන් 

 ැරසුණ, උතුරු  ළුවක් සපොරවාගත් ේරහ්ෙයන් එකලාව  ක්ෙසන් සයසදමින් එරමිනියා සගොතාසගන 

 ොධිය වඩන  ්වභාවය. ඒ අයත් දුක තුළ සිටිමින්  ැප ස ොයනවා. ේරහ්ෙයින්ද  ැපයි කියමින් විඳින්සන් 

අනිත්යභාවයට පත්වන  ොධි  ැපය ෙව ඔහු ප්රඥාසවන් දකිනවා. ේරහ්ෙ සලෝකසේ ඉහළෙ තලයක් 

තිසෙනවා, එහි ේරහ්ෙයින් කල්ප ගණන් එකෙ  ව්භාවසයන්, එකෙ ඉරියේසවන් එරමිණිය සගොතාසගන 

 ොධිය වඩනවා. ගල් රූප වසගයි. ඉඳිකටු තුඩක්වත් ගැසීෙට තරේ ඉඩක් සනොතො ේරහ්ෙ සලෝකය පීරා 

ෙලනවා එහි නිත්ය වූ කිනේ සහෝ  ැපයක් පවතිනවාද කියා. ේරහ්ෙ සලෝකසේ අනිත්ය  ව්භාවයද දැකීෙ 

නි ා එයට ඇති කැෙැත්ත  හ  ිංඥා ඔහුසගන් ඉවත් සවනවා. 
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සේ සියල්ලෙ රූපවාහිනී තිරයක රූප ඇතිසවමින් දිසවන ආකාරයට සපනි සපනී ඔහුට අවසෙෝධය 

ලොසදනවා. දැන් ඔෙ ආයා යක්, සවසහ ක් ගතයුතු නැහැ. ප්රඥාසඟ ත්රීේරභාවය නි ා සේ සියල්ල 

සිද්ධසවනවා. සෙය අත්විඳීසෙන්ෙ ඔෙ දැකීෙ ආශ්චර්යයක්.සේ සියල්ලෙ ඔෙට පහලසවන ඥානයන් විය 

යුතුය. සෙෙ ඥානයන් විසින් ෙනුෂ්ය, දිේය, ේරහ්ෙ සලෝකවල  ව්භාවය ඔෙට අවසෙෝධසකොට සදනු ඇත. 

නිවන් සෙසහයුසේ ඔෙ දැන් සිටින්සන් දිේය, ෙනුෂ්ය, ේරහ්ෙ සලෝකවලට ඇති කැෙැත්ත. ඒවාසේ 

ෙැ ගැනීෙට ඇති තෘෂ්ණාව  හමුලින්ෙ ඔසෙන් ඉවත්සවලාය. රූපවාහිනී තිරයක රූප පහලවන්නා ස ේ 

ඔහුට ඔහුසග් අතීත ජීවිතවල  ව්භාවයන්  තර අපායට වැටී විඳි දුක් පීඩාවන්, තිරි න්  තුන් සල  ඉපිද විඳි 

අනන්ත අප්රොන දුක්, අතීත ජීවිතවලදී ලැබූ රාජරාජ ෙහාොත්ය අනුභව කළ  ැප  ේපත්, දිේය  ැප…. 

සේවා ඔහුට දර්ශනය වනු ඇත. සේ ඔහු දකිමින් සිටින්සන් අව ාන දර්ශනසපළයි. දැන් ඔෙට සෙසතක් 

ජීවිතසේ සනොලද සදයක් දැසනනු ඇත. ෙහා සවන ක ඉවක් දැසනනවාය. සේ හැෙ අදියරකදීෙ ඔෙට  ප්ත 

සෙොඡ්ජිංග ධර්ෙ වැසඩනවාය. ඉහත ධර්ෙයන් වැසඩන්න වැසඩන්න ඔෙ තව තවත් ජව  ේපන්න වන්සන්ය. 

වීර්යසයන් සපරට යන්සන්ය. සෙසලොව ජීවත්වන  තවසයක් ඉලක්කය කරා හඹා යැසේ වීර්යය, සේගය, 

උපරිෙසයන් ක්රියාත්ෙකවන අව ථ්ාව තෙයි නිවන් සෙසහයුසේදී නිවීෙ උසද ා හඹා යැසේ  ව්භාවය. 

ෙරණයටවත් ඔහුව නවත්වන්න ෙැහැ. සෙොකද ඔහු සේ වන විට දන්නවා තෙන් සේ සෙසහයුසේදී 

ෙැරුණසහොත් තො ෙැසරන්සන් ධර්ෙය අවසෙෝධ කරගත් අරිහත් උත්තෙසයක් වශසයන් ෙව. ඔහුට සේ 

 ිංඥාව නිවසන් අව ාන සෙසහයුෙට අවතීර්ණවීසේදීෙ දැසනනවා. ඒකයි ඔහු “එක්සකෝ නිවීෙ, නැති නේ 

ෙරණය” කියන අධිෂ්ඨානයට දැඩිව එන්සන්. ඔහු දන්නවා සේ සදසකන් සකොයික සිදු වුණත් ඔහු   ර දුක 

නිවාගන්නා ෙව. එය ඔහු දකින්සන් ප්රඥාසඟ ත්රිවුරභාවය නි ාය. හැෙැයි ඔහු සද  ෙලා ොහිර 

කිසිසවකුටවත් ඒ ගැන සිතාගන්න ෙැහැ. සහොඳයි, එෙ භික්ෂුව නිවන් සෙසහයුසේදී හුසදකලා කුටිය තුළදීෙ 

අපවත්වුවසහොත් මිනිසුන් කියාවී එෙ භික්ෂුව ොනසික සරෝගිසයක්, ගුරුවරසයක්-පන් ලක්-ආරණ්යයක් 

සනොෙැති අනාථසයක්, අහිගුණ්ඨකසයක්… කියලා. සලෝකසේ  ්වභාවය සෙසහෙයි. සලෝකයා එසහෙ 

කිේවත් උන්වහන්ස ේ අපවත්වූසේ නැත. පිරිනිවන්පෑවාෙය. පිරිනිවීගියාෙය. එය දන්සන් පිරිනිවී ගිය 

උන්වහන්ස ේ පෙණක්ෙය. සලෝකයා කුෙන අදහ ක් දැරුවද උන්වහන්ස ේට ඉන් ඵලයක් සනොෙැත. 

සලෝකයාසග්  ්වභාවය අදහ  ්ප්රකාශ කිරීෙයි. උන්වහන්ස ේ ෙරණය වන විට ෙනුෂ්ය, දිේය, ේරහ්ෙ සලෝක 

 ිංඥා අනිත්ය වශසයන් අවසෙෝධකර එෙ සලෝකවලට ෙැසීෙට ඇති තෘෂ්ණාව නිරුද්ධ කරදො තිබුණ නි ා 

නැවත උපාදානයක් කරගැනීෙට තෘෂ්ණාවක් සනොෙැත. අව ාන සිතට අල්ලාගැනීෙට, ෙැ ගැනීෙට තැනක්

, කැෙැත්තක් සනොෙැති නේ එෙ සිත නිවී යැෙ  ව්භාවයයි. ආශ්චර්යෙත් ධර්ෙයක අව ාන ඵලය සලෝකය 

අතහැරීෙය. සලෝකසයන් මිදීෙය. සලෝකසයන් එසතරවීෙය. ඔෙට සලොව දරුණුතෙ යුධ බිසේ නිරායුධ 

ස න්පතිසයක් සල  සලෝකය ජයගන්න. ඔෙ දිග්විජය කළ සලෝකය, සගල එතුන  ර්පකුණක් ස ේ විසිකර 

දෙන්න. සලෝකය ෙදාගත් සලෝකයාට ඔෙ පරොදර්ශයක් වන්න. ෙදාගත් තැන, රැ ් කළ තැන, සගොඩ 

ග ාගත් තැන ඇත්සත්  ැපක් සනොව දුකක්ෙ ෙව දකින්න. එෙ දුසක් නිර්ොණකරු අනිසකකු සනොව, 

තොසග් සිතෙ ෙව දකින්න. නිර්ොණකරු ඔෙ නේ එහි ප්රදර්ශකයාද, ප්රතිචාර ලෙන්නාද, ප්රතිලාභ 

ලෙන්නාද ඔෙෙ විය යුතුය. දුක නිර්වානය කරන සිත අවසෙෝධසයන් හඳුනාසගන තන්හාව නිරුද්ධකර 

දුසකන් ඔෙ අත්මිසදන්න. නිවීසේ සෙසහයුසේ සයසදන විට ඔෙට දැසන්වී සේ අතහැරීෙ නි ා ඔෙව 

සරෝගිසයක් වන ෙව, ආහාර ෙද ෙව, සල් අඩුවීෙ, ක්ලාන්තය, ඇ ් සපනීෙ දුර්වල වීෙ, වළඳන කිවුල් ජලසේ 

හුණු මිශර්වීෙ නි ා ඇති වන වකුගඩු මුත්රා සරෝග, දත් මුල් දියවීෙ,  න්ධි සේදනා… ඔෙ සේ හැෙ සිතක්ෙ 

අතහරින්න. සේවායින් සතොරව ඔෙට කවදාකවත් නිවීෙ ලෙන්න ෙැහැ. කුණුසවන, ෙැසරන, ගඳගහන කය 

ෙරාදො ඔෙ නිවීයන්න. ෙැසරන කය අයිති  තරෙහා ධාතුර්න්ට නි ා එය කුණුසවමින්, ගඳග මින්,  තුන්ට 

අහරක් සවමින්  තරෙහා ධාතූන්ටෙ එකතුසේවි.  


