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"තේ ත ෝර, කටුක, භයානක වංවාරතේ භිය දැක, තේ ආත්මභාලතේම වවර දුකින් එතෙර
වීමට අධි්ඨාන කරමින්, වීර්ය ලඩමින්, නිලන් මඟ පුරන, 'දක්', ගිහි පැවිදි උතුමන්ට
පමණක් තේ අහිංවක ලයායාමය, උපකාරයක්ම තේලා, ක්තියක්ම තේලා,මාර්ගයක්ම

තේලා.
ෙම ෙමන්ට ලැටතශන ප්රමාණයට ෙම ෙමන්ත ීවවිෙ ලට ගපාගනිත්ලා, අර්ථ තශෝ
ලයාකරණ ලැරදි ඇතේත් න තන්ක ලරදකට න තන්ගැත ලා, අනුන්ටද අනුකේපා
තකතර්ලා, ලැරදි නැතේත් නිලැරදි තදය නිලැරදි තව දකීලා. තමහි වටශන් ශැම අර්ථයක්
තුළින්ම න වැමට යශපෙක්ම තේලා! ෙමා ෙමාටම පිහිටතක්ට ගනිත්ලා... "
ඹයි උන්වන්සේ ඒ සඳොත් සඳශ ඇයඹුසේ ලිඹා ඇත්තාව.
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සරොව්තුයා බුදුයජානන්වන්සේ දිනක් භවා ංඝයත්නඹ පිරියාසගන භගධ ජනඳදසේ චාරිරාසව්
දිනා. භගධ ජනඳදසේ සඵොසවෝභ භසවේලාරය සර ීවත්සන කදදන්ත ්ාව්භාඹා සේ දිනර
විලාර ඹාගඹරද සුදානේ සමිනුයි සිටිසේ. සභභ කදදන්ත ්ාව්භාඹාද අඹත් විලාර උඹසන් සරොකු
ගඹන් 700ක් සගොන් නාේඵන් 700ක් තරුා ැ්සිඹන් 700ක් එළුන් 700ක් ඵැදළුන් 700ක් ඹාගඹ
වා රණුර තිබුාා. ඹාගඹ ඳත්න ්ාව්භඹන්සප රභුබාඹ භසවේලාරයබාඹ අනු ඹාගඹද ගන්න
තුන් රභාාඹ ැඩිසනා. කදදන්ත ්ාව්භාඹා කිඹන්සන් සඵොසවෝභ රභ ්ාව්භාසඹක්. ඒ සාාභයි
ඹාගඹ සභතයේ රුාය සර ංවිධානඹ තිබුසේ. සේ ඹාගඹ ඳැැත්වීභ වා සිව්දිලාසන් ඳැමිණි
මිතයාද්්ටිර ඵමුාන් 500 සදසනක් කදදන්ත ්ාව්භාඹාසගන් නගන්තුර ත්රාය රඵමින්
ඹාගසඹන් අනතුරු රැසඵන ඳඬුරු රබාත්රයරද ගිජු උඹසන් නැතී සිටිඹා. තභන්සප ැඳඹ
උසදා, තභන්සප තුද උසදා අහංර තුන් අමු අමුසව් භයාදභ එභ තුන්සප භයණීඹ අසෝනා
තුළින් එභ තුන්සගන් ගරාඹන උණුසුේ රුධියඹ තුළින් විමුක්තිඹ ක්ාත්රයගැනීභ සේ
ැභසදනාසපභ ඵරාසඳොසයොත්තු වුාා. මිතයාද්්ටිර ඵමුාන්සප ඳැැත්භ උසදාභ එදා භාජසේ
පුයා තිබු සභභ කුරිරු ත් ඝාතන ඹාගඹන් සවේතුසන් රක්ගාන් තුන් ඉතාභත් කුරිරු නරායඹද
ීවවිත පුජරශා.
කදදන්ත ්ාව්භාඹාසප අතීත කුරඹක් සාාසදෝ සේ කුරිරු ඹාගඹද සඳයාතු සරොව්තුයා බුදුයජාාන්
වන්සේ ඵැවැදකින්න ඹන දව්ගාසාන් ඹන ගේ ැසිඹන් භග සරොව්තුයා බුදුයජාාන් වන්සේ
ඵැවැදකින්න ගිඹා. ඹාගඹ ඳැැත්වීභ වා ඳැමිණි සිටි ඵමුාන් 500 සදනාභ සරශවරමින් සිටිසේ
අහංර තුන් 3500ක් සදනාසප සඵලි රඩු, භන්න, පිහඹ ලින් රඳරා ගරාඹන රුධියඹ දැරරා
තුටුසන්න. රැසඵන ඳඬුරු දැරරා තුටුසන්න. සේ ඵමුාන්සප විසයෝධඹ භැදයි කදදන්ත
්ාව්භාඹා බුදුයජාාන් වන්සේ ඵැවැදකින්න ගිසේ. එතැනදි ්ාව්භාඹාද බුදුයජාාන් වන්සේ
සේලනා රයනා ගිහ පිංතුන්රාද සභසරො ඳයසරො ලසඹන් ඹවඳත රාසදන උතුේභ ඹාගඹ
කුභක්ද කිඹරා. ඹේ පිංසතක් වදතින්භ සතරුන් යා පිහදරා භවා ංඝයත්නඹද සිව්ඳසඹන් ඇඳ
උඳ්ථාන රයරා ඳංචශීරඹ භාදාන සරා ීවත්සනා නේ, එඹ තභයි සේ සරෝරසේ ඔඵසප
විමුක්තිඹ උසදා ඇති සරොකුභ ඹාගඹ කිඹරා. සේ උතුේ ඹාගඹ ඹේ ගිහපිංසතක් සිදුරසශොත් තුන්
භැසයන්සන් නැවැ. තුන්ද හංාක් සන්සන් නැවැ. තුන්ද හංාකිරීභ සාා අඳාගතන මිසාසුන්
ඇතිසන්සන් නැවැ. සේැසා කුරිරු නදර්ලඹන් භාජසේ ටිනාරේ ඵද ඳත්සන්සන් නැවැ කිඹරා.
සරොව්තුයා බුදුයජාාන් වන්සේසප උතුේ ධර්භඹ ශ්රාඹ රයරා කදදන්ත ්ාව්භාඹා උතුේ
සතරුන් යා පිහටිඹා. ශීරසේ ටිනාරභ සවොඳින් වඳුනාගත්තා. ඒ සභොසවොසත්භ කුරිරු ඹාගඹද
සුදානේ සරොද තිබු තුන් 3500 සදනාභ සාදව් සරොද වැරිඹා. සතරුන් යා සාාභ රැ්වීභද තිබු
භවා අකුල් රන්දක් ැශකී ගිඹා. ඹාගඹ සිදුකිරීභද ඳැමිණි ඵමුාන් 500 සදනා බුදුයජානන්වන්සේද
සදෝාඳසයෝඳාඹ රයමින් විසිරී ගිඹා. අහංර තුන් 3500 සදසනකුසප භයණීඹ අසෝනාන්සගන්
එභ තුන්සප උණුසුේ රුධියසඹන් ව කදදන්ත ්ාව්භාඹාසප ඳඬුරු ලින් ත්තිතිභත් වීභද
ඵරාසඳොසයොත්තු සිටි ඵමුාන් 500 සදන සේ සභොසවොසත් බසේ සරොතැනර සිටීද ඹන්න සවේතුපර
ධර්භඹන්ද අනු පිංත් ඔඵ සිතා ඵරන්න ඕසන්. ර්තභානසේ ඹාගඹන් වා සඵල්ර රැසඳන
එළුසක්, කුකුසරක් සරා සභභ ඵමුාන් ඉන්න පුළුන්. රවුරුන් සවෝ ඹාගඹක් සිදුරයන්සන් තභන්සප
ඳැැත්භ නයක්ා ව විමුක්තිඹ උසදාභයි. ඹාගඹක් කිඹන්සන් තිරින් තුන් බිලිදීභ ඳභාක්
සන්සන් නැවැ. භනු්ඹයින් බිල්දීභද ඹාගඹක් සනා. භනුයයින් බිලිසදන ඹාගඹන් සරෝරසේ
වැභදාභත් ඳැතුනා. ඒාද අපි ඹාගඹන් සනොසයි යුේධඹ කිඹරා. ඹාගසේ නාභසඹන් සරරුාත්
යුේධසේ නාභසඹන් සරරුාත් සේායින් තය අඳාසේ උඳතරද ඔටුණු ඳරන විමුක්තිඹක් විනා
එරභ සිතුවිල්රර ැඳඹක් උසදා ඔටුණු ඳශන විමුක්තිඹක් නේ සේායින් රැසඵන්සන් නැවැ. අපිද
භතර ඇති රාරසේ අසති යසදත් 1971, 1983, 1989 සභැසා ඹාගඹන් කිහඳඹක් ඳැතුනා. උතුසර්
රල්නඹ නමින් දලර ගානාක් දිගු ව ඹාගඹක් ඳැතුනා. සභභ ඹාගඹන් ීදදී මිසාසුන් ද දව් ගානක්
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මිඹ ගිඹා. භයා දැමුාා. සල් ඳැවැඹද රැභති ශීරසඹන් පිරිහුණු මිසා්සු සභැසා ඹාගඹන් තුලින්
ඵරාසඳොසයොත්තු වුසේ විමුක්තිඹයි.
සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාසන් ශීරසඹන් සතොය පිංත් ඔඵ ඵරාසඳොසයොත්තු න විමුක්තිඹ හුදු
භඹාක්භ ඵ ඉවත ෑභ ඹාගඹරදීභ සවොඳින් ඔතිපු වුාා. ඉවත යුේධඹ නැභති ඹාගසේදී , ඹාග භමිඹරදී
ීවවිතඹ පජා රශ දන්රරුසකුසප නැත උඳතක් භික්ෂුක් තභ උතුේ ේධිසේදී අයමුණු සරොද
ඵරනා. භික්ෂුද අයමුණු සන්සන් දැැන්ත ර්ඳසඹකුසප සරොදක්. එභ ර්ඳඹා භත ර්ඳසඹක්.
සභභ ර්ඳඹාසප ලරීයසේ රභාාඹ සවොඳින් ැඩුනු සරසල් රර රභාාඹද භානයි. සභභ ර්ඳඹා
භවා සඳොසශොද ඵේධ සරා ගිලිරයි සිටින්සන්. භවා සඳොසශොසන් ඉවශද සභභ ර්ඳඹාසප ර
සරොද නදී තුනර ඳභා භතුවී තිසඵනා. ර්ඳඹාසප ලරීයසේ අග සරොද භව සඳොසශොද ගිලිරයි
තිසඵන්සන්. සේ ර්ඳඹාද තිසඹන්සන් සරොටි මුහුාක්. ඒ කිඹන්සන් සරොටිසඹකුසප මුහුාක් ර්ඳ
ඇඟක් හත භවා සඳොසශොද ගිලුණු ත්සඹක්. සේ අරුභපුදුභ භත ත්ඹා සඳොසශොද ඵේධසරයි
සිටින්සන්. එඹද එවා සභවා ඹන්න ඵැවැ. තභ භමිඹ සරසයහ දැඩි ත්්ාාසන් භවා සඳොසශොසව් අයිතිඹ
උසදා භවා සඳොසශො භසප ඹැයි උඳාදානඹ සරොද සගන විනාලරාරී ඹාගඹක් කිරීසේදී රැ්සරොදගත්
ඵරත් අකුල් සවේතුසන් ව මිඹඹන සභොසවොසත් භුමිඹ සරසයහ ඇතිරයගත් උඳාදානඹ සවේතුසන්
ඔහු ත්්ාාසන් ඵැඳුා භමිඹ තුශදභ ගල් ව භත ත්සඹක් සර උඳත රඵා තිසඵනා. දැන් ඔහු
සඳොසශොද ඵේධසරා සඳොසශො භසප සරොදසගන වයසඹන් ීවත් සනා. ඔන්න විමුක්තිසේ
නාභසඹන් ඔහු රැබ උතුේ විමුක්තිසේ තයභ. දුල්ශීර බාඹ තුළින් විමුක්තිඹ සොඹා ඹන ජාති නගේ
සේදඹකින් සතොය රාදවුද ඉවත රායාඹ සවො ඳාඩභක් සනා.
තුන් බිලිදීසභන් සිදුරයන ඹාගඹරදී වුද යුේධසේ නාභසඹන් සරසයන ඹාගඹරදී වුද සේාද ප්රිඹ
භනුයයින් සේභ අභනුයයින්ද සිටිනා. සභභ ඹාගඹන් සභසවඹන භනුයයින්සප ීවවිත දුල්ශීරබාඹ
සාාභ අභනුයයින්සප ්රවාඹද නතුසරයි සඵොසවෝ විද තිසඵන්සන්. සේ අඹද සායතුරුභ සල්
ඳැවැඹද රැභති සල් යඹද රැභති අභනුය සරොද් උඳරාය රයනා. ත තත් විනාලරාරී
තත්ත්ඹන්ද සගෝ ත තත් අකුල් රැ්සරොද තය අඳාසේ තභ පිරිය ජනතාසප ජනගවාඹ,
ැඩිරයගැනීභද සභැසා විභ අභනුය සරොද් තභා ද සායතුරුභ සිටිඹදී එභ මිසාසුන්ද ප්ඹ
සවේතුසන් ර් සන ැභ සිතක්භ අකුල් ැසඩන දිලාදභයි ර්සන්සන්. කදදන්ත
්ාව්භාඹාසප ඹාගඹද ඳැමිා හ් අතින් වැරී ගිඹ ඵමුාන් 500 සදනාත් ඉවත අර්ථඹන්ද අඹත්
අඹභයි. සතරුන් යාඹාසභන් සිල්ත් වීසභන් සතොය රයන කුභන රදයුත්තරදී වුද ඒායින් තුටු
න්සන් අකුරඹද රැභති මිතයාද්්ටිර ඵරසව්ගඹන් ඳභාක්භ ඵ සවොඳින් සිහතඵගන්න. එැසා
මිතයාද්්ටිර ඵරසව්ගඹන්සප නර්ර්ාදඹ ඔඵ ඵරාසඳොසයොත්තුන්සන් නේ, ත තත් අකුල්
රැ්රයගැනීසේ දිලාද එභ නර්ර්ාදඹන් ක්රිඹාත්භර සව්වි.
භික්ෂුක් උතුේ භාධිසඹන් ඳසුසනසරොද, එභ භික්ෂුද සයෞද්ර සරේතසඹක් දර්ලනඹ සනා. සභසභ
සරේතඹා ඹ අවුරුදු 25 ක් ඳභා තරුාසඹකුසප ්රඳසඹන් යුක්ත අසඹක්. සරොද රලිභක්
ඳභාක් ඇ සිටි සභසභ සරේතඹාසප ලරීයඹ සායායායි තිබුසා. සේ සරේතඹා යුේධඹරදී භැරුේරාපු
න්නේධ තරුාසඹක්. සේ සරේතඹා තභ ලරීයඹ පුයාභ හසේ සිද සදඳතුර දක්ාභ රුධියඹ තයසගනයි
සිටිසේ. සේ සරේත තරුාඹා රුධියඹද රුධියසේ ඳැවැඹද රුධියසේ සුද සඵොසවෝභ රැභැත්තක්
දක්නා. එඹ ඔහුසප සඳය ීවවිතසේ යුේධසේදී ඇති රයගත් වයඹ සාාභ ඇතිරයගත් විර්තිබාඹක්.
තභ විරුේධ ඳාර්ලසේ රුධියඹ දැකීභ වා රුධියඹ වැලීභ වා ඇතිරයගත් ේසව්ලසේ රතිපරඹයි. ඔහු
තුළින් සේ දි්න්සන්. භික්ෂුද සේ සරේතඹා දර්ලනඹ න විද ඔහු සිටිසේ වයක් භ් රඩඹක් අර. එභ
වයක් භ් ගාත්ර තැරී තිසඵන රුධියඹ සභභ සරේතඹාසප අසත් තයාසගන තභ ලරීයඹ පුයාභ
තයගන්නා. රුධියඹ දැකීභද රුධියඹ තයගැනීභද දැඩි නලාක් සේ සරේතඹාද තිසඵනා. සභොහු භ්
රඩ අර ගැසමින් තුන් භයා ඹාග සඳොශල්රද ඇවිදිමින් මිසාසුන් භයා ඹාග සඳොශර
ඇවිදිමින් තුන්සප ගරාඹන රුධියසඹන් තභ අකුරසේ විඳාරඹ ංසිා ගන්නා. ඉවත රායාසඹන්
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පිංත් ඔඵද සවොඳින් ැදසවනා ඇති තුන් භයා තුන්ද හංා රයන මිසාසුන් භයා ඹාගරදී ඒාද
ප්රිඹරයන ඒාද නශීර්ාද රයන ඒා සාා ැනසන විර්ති අභනුයයින්සප ැඵෑභ ්බාඹ.
භනුයඹාසප දුල්ශීරබාඹ ැඩිසන්න ැඩිසන්න සරෝරසේ ඹාගඹන්, ඒ කිඹන්සන් ඝාතනඹන්
ැඩිසනා. එැසා සරෝරසේ සභැසා විර්ති අභනුයයින්සප ්රවනඹද ීඝ්රසඹන් ැඩිසනා.
දුල්ශීරබාඹ තුළින් සඳය ීවවිතසේදී සේ පින්ත් තරුාඹා සොඹා ගිඹ විමුක්තිඹ රුධිය පිඳාසිත සරේ ත
ීවවිතඹරද ඳදනභ ර්සරොද දී තිසඵනා. ර්තභානසේදී ජාති නගේ සේදඹකින් සතොය කිනේ
තයාතියභර සරසනක් වුද දුල්ශීරබාසඹන් යුතු සිදුරයන ඹාගඹන් සාා ඉවත අරායසේ දුර
රැරෑසයන බසේ උඳත් භයණින් භතු ර්වීභ අසාාර්ඹ නු ඇත. සරෝරඹ, සේ අවිහංා ාභඹ
ගැන රථා රයමින් ගාද ගාදා ඉදිරිඹද ඹන්සන් භනුයඹා තුර භ්ග ංාා ර්සන ඳරියඹක්
රයාඹ. එදාද සේ මුළු සරෝරඹභ එරභ ඹාග භමිඹක් නු ඇත. භනුයඹා දුල්ශීරබාසඹන් ත තත්
ලක්තිභත් සන්සන් සේ අනාගත ඹාග භුමිසේ රෲයත්ඹ ත තත් තීව්ර රයගැනීභ වාභඹ.
ඉක්භන්රයගැනීභ වාඹ.
භනුය භාජසේ ීවත් න ර්රසඹන් ඵැවැයව මිසා්සු යතු ඳැවැඹද වරි රැභතියි. රුධියඹ දකින්න
රුධියඹ විඳින්න වරි රැභතියි. භයණීඹ සව්දනාසන් දඟරන සතකුසප දිවා ඵරරා තුටුසන්න වරිභ
රැභතියි. එභ තාසප භයණීඹ අසෝනා අවර මිහයක් විඳින්න ඒ භනුයයින් රැභතියි. ඒ ඹ ඳදං සරා
තිසඵන්සන් අකුරඹද. සරසනක් සඵොදු ගීතඹක් නදය ගීතඹක් යවිඳිනා සප සේ අඹ අහංර
තිරින් සතකුසප භයණීඹ අසෝනා අවර එැසාභ තුදක් රඵනා. ශීරසඹන් ඵැවැයව මිසාසුන්සප
සිත ඉල්රන කුණු යඹ ඒ අඹ අත්විඳින්සන් සඵොසවෝභ රැභැත්සතන්.
භික්ෂුද භතරයි එක්තයා ගභර භනුයසඹක් සිටිඹා. සභොහු තභයි ඒ ගසේ තිසඵන කුකුල් සගොවිඳරර
කුකුල්ලු භයන්සන්. සේ පුේගරඹා භයා කුකුරන්ද සවො ඉල්ලුභක් සශසඳොරක් තිබුාා. සේ
භනුයඹා, කුකුල්ලු දවඹක් ඳභා සඳොසවොය උයඹරද දභරා එහ රද ඵඳිනා. දැන් ඔහු එභ කුකුල්ලු
හත සඳොසවොය උයඹ සඳොසශොසව් ගනා. කුකුල්ලු භැසයන්සන් ලරීයසේ භ් තැලිරා සවොඳින් යත් ඳැවැ
ගැන්විරා. පිවාටු ගරරා කුකුශා සවොඳින් සුේද රශාද ඳසු කුකුරාසප භ සවොඳින් තැලුන සාා කුකුල්
භද සවො ඉල්ලුභක් තිසඵනා. ඌසයක් භයපුවභ ඌයසප රුධියඹ අයසගන සවොඳින් යත්ඳැවැ සන්න
භ්ර තයනා. යතු ඳැවැඹද දුල්ශීර මිසාසුන්සප සවො රැභැත්තක් තිසඵනා. මිසාසුන් සභැසා යතු
ඳැවැසඹන් යුත් භ් රද "නැවුේ භ්" කිඹරා කිඹනා. ඔඵද ඒ නැවුේබාඹ රඵරා සදන්න මිඹගිඹ
තා අරභාා ව අභතය දුරක් විඳිනා.
සරෝරඹ ත්්ාාසන් දුල්ශීරබාසඹන් ඉදිරිඹද ඹනසරොද නවායර යඹ ීදනබාඹද ඳත් සනා.
අනාගතසේ ඹේ දර සේ සරෝරසේ යත්භ නවායඹ ඵද ඳත්සන්සන් කුයක්රන් ැසා රටුර
යඹක් ඇති නවායඹක් ඵ ධර්භසේ වන් සනා. ර්තභානසේ පිංත් ඔඵසප දි පිනන යත්භ
නවායඹ අයි්ක්රීේ දරතිඳන් සප එදාද යත්භ නවායඹ න්සන් කුයක්රන්. එදාද ඔඵ අයි්ක්රීේ
එරක් අනුබ රශත් එහ යඹ වරිභ රටුරයි. භනුයඹාසප ත්්ාාසව් ැඩිවීභ සාාභ නවායසේ ඇති
රණීතබාඹ යත්බාඹ ්රභානුකර ීදනබාඹද ඳත්වීසගන ඹනා. භනුයඹාසප ත්්ාා සාාභ
සිදුරයන ඳාරිරිර විනාලඹන් ැඩි අ්ානු වා සඹොදන සඳොසවොය ර්මිනාලර  වි සවේතුසන් භව
සඳොසශොසව් ්බාවිර ය ඕජා භැරී ඹනා. ය ඕජා භැරුා භවා සඳොසශො භත උඳේදන ෑභ
නවායඹක්භ යසඹන් හනබාඹද ඳත්වීසගන ඹනා. අනාගතසේදී සේ සවේතුසන් භව සඳොසශො භත
උඳේදන ෑභ නවායඹක්භ ය ගැන්වීභද ර්තීභ යරායරඹන් සඹදීභද සරෝරඹාද සිදුසව්වි. එඹ
දැනදභත් ඵහුර ලසඹන් සිදුසනා.
සරොවුතුයා බුදුයජාාන්වන්සේ අපගඤ්ඤ සුත්රසේදී සේලනාරයනා සේ සරෝරඹ දිගුරරක් ඇෑසභන්
කිසිඹේ රාරඹර ැනසිරා විනාලසරා ගිහල්රා ඒ විනාලවුනාවු සරෝරඹ නැත වදගන්නා කිඹරා.
සභසේ වදගන්නාව නැවුේ සරෝරසේ භවසඳොසශො සාසන්නාව කිරි භත වදගන්නාව සඹොදඹ ඳරිේසදන්
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සඹොදඹක් වදගන්නා. එභ සඹොදඹ ර්ාත් යත් සුගන්ධත් සඹොදඹක්. සවොඳින් සාඳදනු රැබ
ගිසතල් සඬරු ඹේ සේද එභ ය සඳොසශො එැසා ඳැවැඹක් ගන්නා කිඹරා. එභ සඹොදඹ මී දඹක් සේ
මිහරියි. මුලින්භ සරො ඇතිසන ත්යින් සේ සඹොදඹ කුභක් විඹවැකිදැයි සිතා ඇඟිල්සරන් සඹොදඹ දි
ගා ඵරනා. ඔහු එභ යඹද ප්රිඹ සනා. ඔහුසප සිතද සභභ යඹ පිශඵ ත්්ාා ඵැගන්නා. මුල්
අ්ථාසව් ඇඟිල්සරන් සගන යවිඳි සභභ ය සඳොසශො එහ යඹ සරසයහ එභ ත්යින් ඇතිරයගත්
ත්්ාා ැඩිවීභ සාාභ එභ සඹොදඹ හත ය සඳොසශො රැඵලි රඩාසගන රෑභද ඳදන් ගන්නා. සේ
සවේතුසන් යසඳොසශො අතුරුදවන් සරා ඹනා. මින් අනතුරු බිේ ඳඳඩේ නැභති යත් ර්ාත්
සුගන්ධත් වතු විසලේඹ භව සඳොසශොසව් ඳවශසනා. ගිසතල්, සඬරු ඹේ සේ ඳැවැඹක් ගනීද එැසා
ඳැවැඹක් එභ වතුර තිබුාා. එඹ මීදඹක් සේ යත් නවායඹක්. එභ වතු විසලේඹද භනුයයිසප අධි
ත්්ාා සාාභ ර්සරොදගත් සරෝබ ේසව්ල සවේතුසන්භ අතුරුදවන් වී ඹනා. ඉන් අනතුරු
ඵදාරතා නභැති ඳරා විසලේඹ භව සඳොසශොසව් වදගන්නා. එඹද ගිසතල් ඳැවැති සඵොසවෝභ යත්
සුගන්ධත් නවායඹක්. එභ නවායඹද ත්්ාාසන් භුක්තිවිඳීභද ඹාභ සාාභ අතුරුදවන්වී ඹනා.
මීශඟද කුඩු නැති දවයිඹා නැති සුත් ඇල්වල් විසලේඹක් භවසඳොසශොසව් ඳවශ සනා. සභභ
ඇල්වල් විසලේඹ උසේ රුසව් ඳවශ වී ් රුසව් අ්නු රඵා සදනා. එභ සුත් ඇල්වල්
විසලේඹද තේවාසන් අයිතිරයගැනීභද ඹාභ සාා අතිරික්ත සතොග රැ්රයගැනීභද ඹාභ සාාභ සභභ
ඇල් වල්ර අ්නු රැබීසේ රාරඹ ්රභනකර දීර්ඝ සනා. සරෝරඹ නැත වදගැසාසේදී ය
සඳොසශොසව් ඕජා සාාභ ්බාවිර භතුවී ඳැමිණි සේ සිඹළුභ නවාය භනුයඹාසප ත්්ාා සාාභ
අතුරුදවන් ගිඹාඹ කිඹරා සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා. සරොව්තුයා
බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද දාශ ඉවත ධර්භඹද අනු භනුයඹාසප අධි ත්්ාා සාාභ
ර්තභානසේ ඔඵ ඔඹ ඳඹ ගාසගන සිටින භවසඳොසශොසව් ය ඕජා සිඹඹද අනකින්භ විනාලවී සගෝ
අන්. ඒ සාාභ සඳොසශොසව් වදගන්නාව ෑභ සබෝගඹක්භ රණීතබාසඹන් ීදනවී, රටුර යඹන් ඵද
ඳත්සනා. ඒ සාාභයි ර්තීභ යරායර නවාය සා්ඳාදන ක්සත්රසේ දිසනන් දිනභ ජනප්රිඹ සන්සන්.
සේ සිඹල්ර භනුයඹාසප ත්්ාාසව් රතිපරඹන්ඹ. දුල්ශීරබාඹ සාාභ භනුයඹාසප නයු ීදනබාඹද
ඳත්සන්න ඕසන්. දිසනන් දින ඉවශ ඹන භනුය ත් හංාන් සාාභ භනුයඹා සයෝගිබාඹන්ද
ඳත්සන්න ඕසන්. සේා සවේතුපරධර්භඹන්. භනුයඹාසප ත්්ාා සාාභ ය සඳොසශො භයාසගන
ජනප්රිඹ සන ර්තිභ යරායරඹන් භනුයඹා සයෝගීන් ඵද ඳත්රයවීසේ සරොන්ත්රාත්තු සවොඳින්
බායසගන තිසඵනා. සේා භනුයාසප අකුල් විසින්භ භතුසරොදසදන රනතාන්ඹ.
සරෝරසේ දියුණුද ඳත්සන ර්තීභ යරායර සා්ඳාදන නවාය කිසේත්රසේ දියුණුක් ඵද සරෝරඹා
උදේ ඇනුද ධර්භානුකර එඹ විභීඝසේදී භනුයඹාසප රර්භඹ විඳාර දීසේ භායඵරඹක් ඵ ඔඵද
සඳසනනු ඇත. භනුයඹන්සප ත්්ාා සාාභ සිදුසන ඳාරිරිර විනාලඹන් ැඩි අ්නු වා
සඳොසවොය ර්මිනාලර ර්තීභ  වි සවේතුසන් භවා සඳොසශොසව් ්බාවිර ය ඕජා භැරීඹනා.
භනුයඹා තුශ සරෝබ, දිසව්, සභෝව, අකුරඹන් ැඩිසනසරොද ඒාද විඳාර දීභද සුදුසු ඳරියඹක්
තභයි ඉදිරිඹද බිහන්සන්. සේ ර්තීභ ය්රායරඹන්සප බාවිතසේ අධිබාඹ සාාභ සයෝගීන් ඵද නයු
ීදනබාඹද ඳත්සන භනුයයින් ඊද විරල්ඳඹක් ලසඹන් සොඹාසගන ඹන්සන්ද ත තත් අකුල්භ
රැ්සන ්රභසව්දඹන්ඹ. භවා සඳොසශොසව් ය ඕජා භනුයඹාසපභ ත්්ාා විසින් භයා දභේදී
භනුයඹා දි පිනවීභද උත්ාවගන්සන් අහංර තුන්සප භ්භාංල ලින්ඹ. ර්තභානසේ ජාතයන්තය
නවාය සෂේත්රසේ ඳුයන්සප, වයකුන්සප, එළුන්සප අමුරුධියඹ ව එභ රුධියසඹන් සාඳදන
නවායර්ග රද විසලේ ඉල්ලුභක් ඇතිසමින්
ඳතී. එභ තිරින් තා ඳාපිටින් සිටිඹදීභ, එභ
තාසප ලරීයසේ අඹඹන් රඳා ඉත්සරොද "නැවුේ භ්" නවායඹද ගැනීභ, නැවුේ ත් රුධියඹ
නවායඹද ගැනීභ සරෝරසේ දියුණුසමින් ඳතින නවාය යදාකි. ත්්ාා සාාභ භව සඳොසශොසව් ය
ඕජා භනුයඹා භයා දැමුසව් ඹේ සේද අනාගතසේදී භ් භාංල වා ත්්ාාසන් එභ භ් භාංල
අධිරසර ඳරිසබෝජනඹද ගැනීසභන් ඉල්ලුභද අනු ැඳයුභද අලය සාා අනාගතසේදී භද ගැසනන
තිරින් තුන්ද ඉක්භසාන් භද ගැසනන තිරින් තුන්ද ඉක්භසාන් භද ර්සරොද ගැනීභ වා
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ර්තීභ සඵසවත් ර්ග, එන්යිභ ර්ග රඵාදීභ සවේතුසන් අනාගතසේදී ත් භ් භාංල රද යඹ හනවී
ඹනු ඇත.
භනුයඹාසප ත්්ාා සවේතුසන්  වි සඹොදා භව සඳොසශොසව් ය ඕජා භය දැමුා සේභ භ්
භාංලරද ඇති ත්්ාා සාාභ භද වදන තුන්ද ර්තිභ සඵසවත් ර්ග දීසභන් එභ භ් භාංලර
යඹද භයා දැම ඳසු අනාගතසේදී භනුයඹාද ඉතිරින්සන් භනුයඹාසපභ සල් සඵොන්නද මිනී භ්
රන්නද ඇතින නලායි. සරෝරසේ සබෝජනගායර බිහන් අළුත් නැවුේ නවාය ට්සදෝරුර යදා
ත්ඹාසප රර්භඹන් රැ්කිරීසභත් රර්භඹන් විඳාරදීසේත් රැඩඳතක්භඹ. තිරින් තා ීවත් සිටිඹදීභ
ඳා පිටින් සිටිඹදීභ එභ තාසප ලරීයසඹන් සඳෝාසඹන් යසඹන් ැඩි සරොදක් උණු උණුසව් රඳා
ඉත් සරොද ගැනීසේදී ඳා ගැසවන එභ තාසප රුධියඹ එරතුසරොද ගැනීසේදී විඳින සව්දනා එභ තා
අතීතසේ රශ අකුරඹන් වීඳාරදිභක්ඹ. එභ තා පීඩාද ඳත්රයන දුල්ශීර භනුයඹා විඳාරඹ පිණි
අළුත් අකුරඹක් රැ්රයගනී. ශීරසඹන් රභාදබාඹද ඳත්සන භනුයයින් තුළින් රුධියඹ දකින්න
නැවුේ භාසි රන්න අමු රුධියඹ සඵොන්න සේ ඇතිසමින් ඳතින රැභැත්ත භනුයඹා තුශ අනාගතසේ
"භ්ග ංාා" ඇතිවීසේ අනතුරු වැඟවීභයි. දුල්ශීරබාඹ සාා තිරින් තාසප නැවුේ භ් රන්න
නැවුේ රුධියඹ උණු උණුසව්භ සඵොන්න භනුයඹා තුශ ඇතිසන සේ නලා සාාභ ත් ඝාතන ව
ත් හංාන්සප අතිලඹ බිඹරරු අකුල් විඳාරඹන් සාාභ අනාගතසේදී භනුයඹාද භනුයඹාසපභ
සල් සඵොන්නද මිනීභ් රන්නද ඇති නලාන් ර්සරොද සදනු ඇත.
සේා සවේතුපර ධර්භතාඹන්ඹ. තුන් භයා තුන්ද හංා රයන භනුයයින් ඒ සාාභ අකුල්
රැ්රයගන්නා අතය තුන් සනොභයා තුන්ද හංා සනොරයන ඹවඳත් භනුයඹන් ඒා රයන දුල්ශීර ඹ
සරසයහ ේසව්ලඹ යාඳාදඹ ඇතිරයසගන අකුල් රැ්රයගසාති. තුන් භයා තුන් සනොභයා සිඹළුභ
සදනාභ භායඹා ඉතා සියුේ සර අකුරසේ ්රවාඹද නතුසරොදසගන ඇත. ඉවත ඳාර්ල සදසරන්
පින්ත් ඔඵ කුභන ඳාර්ලඹර සිටිඹද ඔඵ ත තත් අදානභ රයාභ ඹනු ඇත. සරෝරසේ දිසනන් දිනභ
ගභන් රයන්සන් විර්තිඹ රයාඹ. දුල්ශීරබාසේ පරඹන් තුළින් සේ භතුවී ඳැමිසාන්සන් අබුේසධෝත්ඳාද
රාරඹර ඇයඹුභ නන්නඹ කිඹරා වඟන රරරුන්සප වඬ ඵ ඔඵ වඳුනාගත යුතුයි. සරොව්තුයා
බුදුයජාාන්වන්සේ නභක් සරෝරසේ උඳත රඵන සරොද ඳ්භව ඵැලුේ ඵරරයි උඳත රඵන්සන්.
බුදුයජාාන්වන්සේ උඳත රැබ "රාරඹ" නභැති අර්ථඹ සඵොසවෝභ සව්ගසඹන් විර්තිබාඹද
ඳත්සව්සගන ඹනා. සඵෝධිත්ඹන් වන්සේ එදා සුජාතා සිටු දිඹණිඹසප කිරිපිඬු දානඹ ශරා, තභ
ඳාත්රඹ ගංගානේ ගස ඳාරයරා අධි්ාානඹක් ඇතිරයගන්නා. තභා ේබුේධත්ඹද ඳත් සව් නේ "සේ
ඳාත්රඹ උඩුගංඵරා සේා" කිඹරා. සඵෝධිත්ඹන් වන්සේද එභ අධි්ාානඹ ඉටු න ඵද
ඵරාසඳොසයොත්තු ඇති රයරා ඳාත්රඹ උඩුගං ඵරා ගිඹා. නමුත් ර්තභානසේ පිංත් ඔඵ රැශණි ගස
අමතසල් සරොහරත්ත රසේලසඹන් උදඹ රාරඹද ඳාත්රඹක් ඳාරය වැරිසඹොත්, අසාාර්ඹසඹන්භ එභ
ඳාත්රඹ උඩුගංඵරාභයි ඹන්සන්. උසේ රාරඹද සභෝඹ රසදන් මුහුදු ජරඹ ගැලීභ සාා ගංගාසව් ජරඹ
උඩුදිලාදයි ඇදීඹන්සන්. ඉන්දිඹාසව් සව්ා ශ්රී රංරාසව් සව්ා සරොයි ගංගාසව්ත් ර්තභාන තත්ත්ඹ
ඔසවොභයි.
භනුයාඹාසප ත්්ාාසව් ඵරත්බාඹ සාාභ ඇතිව ඳාරිරිර විනාලඹන් සවේතුසන්භ ධර්භසේ
න්දිට්ඨිර ගුාඹ දයාගැනීසේ රැරගැනීසේ ලක්තිඹ "රාරසේ" විර්තිබාඹන් භග ීදනබාඹද
ඳත්වීසේ වැකිඹා මි, ධර්භසේ අර්ථඹන් අර්ථත් බාඹද ඳත්වීසේ ලක්තිඹ භනුයඹා තුළින්
්රභානුකර ගිලිීදඹන ඵද ර්තභාන "රාරඹ" විසින් පිංත් ඔඵද ාධර හත අනතුරුවඟා
තිසඵනා. සේ අනතුරුදාඹර ඵ දැකීසේදී පිංත් ඔඵසප ීවවිතඹද එරතු රයගත වැකි උතුේභ ේබුදු
චනඹ තභයි "අරභාදිබාඹ" කිඹන චනඹ. ඔඹ එරභ චනසේ අර්ථඹ තුශ ඉවත අනතුය ඳයාජඹ
කිරීසේ ලක්තිඹ ගැබ්සරා තිසඹනා. ධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාසේ නාභසඹන් භායඹා පිංත් ඔඵද
අත්දිගුසරොද සඳන්න "ඳැන්" එරද සතරුන් යාඹාසේ සිල් භාදේවිසේ දන්දීසේ ේධර්භඹ
ශ්රාඹ කිරීසේ තභා තභාද සවෝ තභා අනුනද රකුණු රඵා දීසේ භසනෝබාඹන්සගන් මිදී පිංත් ඔඵ
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ඉදිරිසේ ඇති ඇති බඹානර අනතුය නුණින් දැර අර්ථත් ශීර භාධි රාා භාර්ගසේ ගභන් රයන්න
අධි්ාානඹක් ඇතිරයගන්න. භික්ෂු පිංත් ඔඵද සේ දවන් තඵන්සන් ඔඵතුශ ංාය බඹ
ර්සරොද ගැනීභ වා ඳභාක් ඵ වන් රයනා. සභොරද භවය භනුයයින් රයසඳොත්සතකුද
තිසඵන බඹ තයේත් ඵඹක් ංායඹ සරසයහ නැවැ. ංායඹ සරසයහ එැසා ඵඹක් නැති පිංත්
්ාමින්වන්සේ නභ යක් භික්ෂුද වමුවුාා නයායඹරදී.
උන්වන්සේ භැදිවිසේ, රඩේ, ් ැඩි සජය්ා ්ාමීන්වන්සේ නභක්. උන්වන්සේද සඵොසවොභ
සගෞයාසඹන් න්දනා රයරා සතොයතුරු රථා රශා. උන්වන්සේ ජයාතන්තය ාභයාඳායරද
ේඵන්ධ ාභඹ උසදා සරෝරසේ දීර්ඝ ඳාගභන් ැඩිඹ ්ාමීන්වන්සේ නභක්. උන්වන්සේ රරාල
රශා සේ ද් ර නයායඹ රද දින්සන් ඍදිසඹන් ඹන්න අලය භාර්ගඹ දැනගැනීභද කිඹරා. ඒ
පිංත් ්ාමීන්වන්සේ ඍදිසඹන් දින වැටි සොඹමින් ඹනා. භික්ෂු විභසුා ඔඵවන්සේ ඇයි
ඍදිසඹන් දින වැටි සොඹන්සන් කිඹරා. උන්වන්සේ කිඹනා යුසයෝපීඹ ජාතිරඹන්ද ඍදිඹ සඳන්රා
භවිතරයන්න පුළුන් කිඹරා. ඉල්ලුභද අනු ැඳයුභක් ඉදිරිඳත් රයන්නයි සේ පිංත් ්ාමීන්වන්සේ
උත්ාවඹර සාඹැසරන්සන්. ඒත් සේ පිංත් ්ාමීන්වන්සේ දන්සන් නැවැ ඉල්රන්සනත් ඳඹන්සනත්
සදරභ රයන්සන් භායඹා ඵ. ඍදිසඹන් ඹන්සන් සරසේද ඹන්න සරසේ සතත් ඳැවිදි උතුභන් උසදා
සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද දාශ උතුේභ ඹාගඹ න රාතිසභෝක් ශීරසඹන්
ඳරිපුර්ාබාඹද ඳත්වී ඳංචනීයා ඹදඳත්ව සිල්ත් ීවවිතඹර ර්සන උතුේ භාධිභත් සිත
රසඹෝජනඹද සගන පිංත් ඔඵද අලයනේ රපී, අරපී ධයාන ර්සරොද ගැනීභදත්, ධර්භසේ
අර්ථත්භ භාර්ගඹන ධයානඹන්සපද අසාතය සභසනහ රයමින් විදර්ලනා ාානඹ දියුණු රයගැනීභදත්
භාර්ගඹ සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද තිසඵනා. උතුේ ඳැවිදි ීවවිතඹක් කිඹන්සන්
දුර්රබ සදඹක්.
භික්ෂු දන්නා සඵොසවෝභ පින්න්ත භවත්භසඹක් සිටිඹා. සභොහු ඹ 70ක් ඳභා විශ්රාමිර යජසේ
සාරධාරිසඹක්. ඒ භවත්භඹා ඳැවිදිවීභද අ්ථාකීඳඹරදීභ උත්ව රශද අාන සභොසවොසත් ඳැවිදිවීභ
භගවැය ගිඹා. සරසේ සවෝ අානසේ සේ භවත්භඹා ඳැවිදි සනා. නමුත් භා 3යි ඳැවිදි ීවවිතසේ
සිටිසේ. විසේලගත සිතිඅ දරුා ව බිරි ඳැමිා සභභ ්ාමින්වන්සේ සාද රැා උඳැදි
රයනා. ඔහුත් රැභැත්සතන්භයි උඳැදි සන්සන්. සේතයේ ඹද ගිහල්රත් විශ්රාමිර සාදව් ීවවිතඹක්
ගතරයරත් උතුේ චීයඹක් දයන්න පින තිබුසේ නැවැ. ංායසේ අඳ විසින් උතුේ ඳැවිේද රඵරා, රශාව
ැයදි ර විඳාරඹන් භයි අපි සේ දකින්සන්. ඉවත රායාඹන් තුළින් පින්ත් ්ාමීන්වන්සේරා තභා
පිළිඵ තභාභ සගෞයඹක් ඇතිරයගන්න ඕසන්. සේ සභොසවොසත් උතුේ අරිවත් ධජඹ දයන්නද තභ
විසින්භ ංායසේ සභොන තයේ කුල් ධර්භඹන්, ර්තභානසේ අපි අකුල් වා රසඹෝජනඹද
ගතසවොත් ඉන් ඇතිසන්නාව පරඹ ං්රායඹන්සප බිඹරරුබාඹ පිලිඵ අඳද ඳාඩභක් උගන්න
රභදවනක්භඹ. සේ උතුේ භනුයීවවිතඹ රඵරා උතුේ ඳැවිදි ීවවිතඹක් රඵරා ඹේ පිංසතක් ශීරසඹන්
දුර්රසනසරොද භික්ෂු එඹ දකින්සන් ං්රායඹන්සපභ බිඹරරු අසාතය ්බාඹ සරයි. ං්රාය
විසින්භ අඳ ඉවශද ඔරා තඵරා ං්රාය විසින්භ අඳ රඳාතඹද ඇද දභනා. ං්රායඹන්සප
අසාතයබාසේ පරඹ සුගතිඹ ව දුගතිඹ අතය ත්ත්ඹා සදෝරනඹ කිරීභයි.
භනුයඹා තුළින් සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා ව ශීරසේ උතුේ වයඹන් ලක්තිභත් සනසරොද භනුයඹා
තුශ භනුයත්සේ ඕජා ලිඹරා ැසඩනා. භනුයත්සේ ඕජා කිඹන්සන් අසරෝබ අේසව්ල අසභෝව
ධර්භඹනුයි. සේ ඕජා භනුයඹා තුශ ැසඩනසරොද තභා තුළින් ඳංචනීයා තුනීබාඹද ඳත්වී, තභාත්
ාභරාමී සනා භාජඹත් ාභරාමී සනා. අධිර ත්්ාා සාාභ භනුයඹා භනුයත්සේ ඉඳදීභද
අලය ඕජා ැඳ සවීභද ඹන ගභසන්දී ීදනරයගන්නා. දැන් භනුයඹා තුශ ැසඩන්සන් සරෝබ
ේසව්ල සභෝව කිඹන අභනුය ඕජාක්. සේ භනුයත්ඹ ඳයාජඹසරොද ඹන ගභසන්දී භාජඹ ධර්භසේ
න්දිට්ඨිර ගුාඹද භායාන්තිර රවායඹක් එල්ර රයමිනුයි ඉදිරිඹද ඇසදන්සන්. අපි ශීරසඹන්
දුර්රසනසරොද බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද දාශ ගිහ ඳැවිදි උතුේ ශීරඹන්සප අර්ථඹන්
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දිඹරයවැරීසභන් එභ අර්ථඹන්ද සනොටිනා ටිනාරභක් රඵාදීසේ රනතාඹක් භාජඹ ඉදිරිසේ
තිසඵනා. ත්්ාා සාාභ භනුයඹා භව සඳොසශොසව් ය ඕජා විනාලසරොද දැමුා සේභ ත්්ාා
සාාභ භනුයඹා අශ්රේධා දුල්ශීරබාඹත් තුළින් ධර්භසේ න්දිට්ඨිරගුාඹ විනාලඹ රයා රැසගන
ඹනා. ත්්ාාසව් දාබාඹ සාාභ අානසේදී අපිද ංාය බිඹ ර්රයන ැඵෑ සරොව්තුයා ධර්භඹ
සනුද සරෝරඹ සුයතල් රයන "රීරන්ඩින්" ධර්භඹක් ඇසනු ඇත.
බුදුයජාාන්වන්සේ සඵොසවොභ ඳැවැදිලිභ සේලනා රයනා තථාගතඹන්වන්සේ ේධර්භඹ
සරෝරඹාද සේලනා රයන්සන් භනුයඹා සුයතල් කිරීභ වා සනො භනුයඹා විල්භඹද ඳත්කිරීභ
වා සනො රාබ ත්රාය ඵරාසඳොසයොත්තුද සනො තභා සභසේ ඹැයි සරෝරඹාද වඳුන්ාදීභද සනො
ත්ත්ඹාසප සභසරො ඳයසරො ඹවඳත වා ඳභාක්භඹ කිඹරා. භනුයඹා තුළින් ඕජා
ීදනසනසරොද නීච අභනුය සරෝරඹද අදාශ ිතත්තඹන් තභයි ර්සන්සන්. භික්ෂුද මුාගැසුණු
එර භවත්භසඹක් රරාලරසශේ වාමුදුරුසන් භාජඹ දකිනසරොද වරි ඵඹක් ඇතිසනා කිඹරා.
මිනීභැරුේ භංසරොල්රරෑේ දුා සවොයභැයරේ අසරෝබ අේසව්ල අසභෝව භනුය ඕජා භැරීඹන
භාජඹර ැඵෑ රැඩඳත දැන් පිංත් ඔඵද සඳසනනා. භනුයඹාසප ත්්ාා සාාභ භව සඳොසශොසව්
ය ඕජා භැරී සගෝ ර්තීභ යරායරඹන් තුළින් භනුයඹා දි පිනනා සේභ දුල්ශීරබාඹ අශ්රේධා
සවේතුසන් භනුයත්සේ ඕජා භැරීඹමින් ඇතින, නීය භනුය ීවවිතඹ ත්තිතිභත් රයගැනීභද
මිනීභැරුේ දුාඹ තාක්ාඹ සවොයභැයරේ නැභැති යරායරඹන් ජිවිතඹද එරතු රයගන්නා. සේ
සභොසවොසත් පිංත් ඔඵ සේ අදානභ නුණින් දකින්න දක්සන්න. පිංත් ඔඵ සරෝරසේ හුසදරරා
සන්න. ඒ හුසදරරා තුශ සිටිමින් සරෝරඹ දකින්න. අංර ඔඵද සිසතනා නේ සරෝරඹ තුශ ඔඵ
අමුත්සතක්ඹ කිඹරා දුරද ඇදී ඹන සරෝරඹාසගන් දුය් පිංත් ඔඵ ඉවත යබිඹ නුණින් සභසනහ
රයන්න. සේ සභොසවොසත් එඹ ඔඵද රයන්න තිසඹන අර්ථත්භ බානායි.
භික්ෂු පිංතුන්රාද සභොනභ සවේතුක් සාාත් නනාඳානති බානා අසුබ බානා ගැන කිඹරා
සදන්න උත්ාව රයන්සන් නැවැ. ඉවත බානාන් ැසඩන්න නේ තභා තුශ සුදුසු ඳරියඹක්
ර්සන්න ඕසන්. අන්න ඒ සුදුසු ඳරියඹ ඔඵ තුශ ර්සරොද සදන්සන් ංායසේ බිඹරරුබාඹ
නුණින් සභසනහ කිරීසභන්ඹ. සේ ංාය බිඹ සාාභයි භනුයඹා ශීරඹ තුශ ලක්තිභත් සන්සන්, ඒ
ලක්තිභත් ශීරඹභයි බානාරද අලය ංසිඳීභ ඔඵ තුශ ර්සරොද සදන්සන්. සවද දසේ, පින්ත්
ඔඵ සේ භාජඹද දරුසක් බිහරසශොත් ඒ දරුා ත ය 10කින් මුහුා සදන්සන් සභොන තයේ බිඹරරු
භාජඹරදද? භනුයඹාසප රුධියඹ භනුයඹා දකින්න රැභතිරයන භ්ග ංාා භනුයඹා තුශ
ර්සන භාජඹක්. එැසා භාජඹරද පිංත් ඔඵ සවද දරුසක් බිහරයනා කිඹන්සන් ඔඵ ඔසබ්
සරයින් ඳළිගන්නා කිඹන රායාාඹයි. දුල්ශීරබාඹ සාාභ භනුයඹා රයගත් අකුල් විඳාර දීසේදී
භනුයඹා තභා තභන්සගන්භ ඳළිගැනීසේ තැනද භාජඹ ඳැමිා තිසඵනා.
භික්ෂුක් උතුේ භාධිසඹන් අයමුණුසරොද ඵරනසරොද තභා තභන්සගන්භ ඳළිගත් අහංර පිරිමි ඳාැල්
දරුසක් දැක්රා. දවඹ වැවිරිදි සේ ඳාැල් දරුා ශභා සරේභ ේඵන්ධඹරද සදභාපිඹන් ාාතීන්
විසයෝධඹ ඳශකිරීභ සාා  බී දිවිනා ගන්නා. සේ දරුාද අකීරරුරභ විනා භැසයන්න සන කිසිභ
අලයතාඹක් තිබුසේ නැවැ. සරෝබ දිසව්ල සභෝව කිඹන අකුර ඕජාන් ශභා රාරසේදීභ ීවවිතඹ තුශ
ැඩීභ සාා ීවවිතඹ යවිඳින්න යරායරඹන් සර බාවිතඹද ගන්සන් ඳළිගැනීභ භයාගැනීභ
විනාලකිරීභ. එසවභ සනොසරොසශොත් ජිවීතඹද යඹක් නැවැ. ීවවිතසේ ැඵෑභ අහංර යඹක් ඇති
රයන ශ්රේධා ශීරඹ භැරිරා ගිහන්. ත්්ාා සාාභ සේ දරුා ීවවිතඹ නැතිරයගන්සන් සරෝරඹදභ
ඳාඩභක් උගන්න්න. අපි වරිභ දක්යි අපි ඉසගනසගන නැතු සරෝරඹාද ඳාඩේ උගන්න්න. ය
ඕජා භැරුා සඳොසශොසව් අපි මිහරිපර සොඹනා සප අපි භනුය ඕජා නැතිරයගත් ීවවිත තුළින්
ධර්භසේ අර්ථඹ සොඹනා. සේ  බී සිඹදිවිනාගත් අහංර දරුා නැත උඳත ර් රයගන්සන්
ස්ොයිරර් කුකුසරක් සරා. ීවවිතසේ ටිනාරභ ධර්භඹ තුළින් සනොදකින සේ අහංර දරුා දැන් දින
45ද යක් ීවවිතඹ නැතිරයගන්නා ස්ොයිරර් කුකුසරක් ඉඳදිරා. සේ දරුාද ං්රාය විසින් රඵාදුන්
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තෑපග සභොන තයේ ාධායාද? ං්රාය සවේතුසන් ර්සන විඤ්ඤාාඹ නැභති භැජික්රරුා, එර
සාසේඹකින් ඳාැල් දරුසක් ස්ොයිරර් කුකුල් ඳැදසක් රයනා. රැභැත්සතන්භ  බීරා භැරුා
දරුා දැන් සඵල්ර රඳාසගන දින 45රද යක් භැසයනා.
ේධර්භඹ න්දිට්ඨිර ඳතින සේ උතුේ අ්ථාසව් රැබ උතුේ භනුය ීවවිතඹ සභෝවඹ සාාභ ඹසභක්
භයාදභන්සන් නේ සරෝර ධර්භඹ විසින් සව්ගසඹන් ඉඳදිරා ඉක්භනද භැසයන ජිවිතසඹක් රඵා සදනා.
සේ සභොසවොසත් සඵෞේධඹා කිඹන ඳාද ඳාද සල්ඵරඹක් අරරා ධර්භසේ නාභසඹන් ැඳසඹන් පිරිණු
සරෝරඹක් අරරා ධර්භසේ නාභසඹන් ැඳසඹන් පිරිණු සරෝරඹක් ඔඵද සඳන්න ඔඹ විඤ්ඤාාඹ
නභැති භජික්රරුා පිංත් ඔඵ භභඹ භසපඹ කිඹරාභයි වඳුනාගන්සන්. ං්රායඹන්සප රු ගුා
සවේතුසන් ර්ව හ් සව්ගඹක් ඵ දකින්සන් නැවැ විා්ාාාඹ නභැති භජික්රරුා. යසට්
ීවත්සන සඵොසවෝභ රභ භවත්භසඹක් සිටිනා. ඒ භවත්භඹා තභන්සප අතැසි පිරිද සභසවභ
කිඹනා. "ඔඹ සඳොත් ර තිබුාාද අතීතසේ යවතන්වන්සේරා ඍදිසඹන් ැඩිඹාඹ කිඹරා ඕා සඵොරු.
මිසා්සු සරොසවොභද උඩින් ඹන්සන් කිඹරා ?" සේ රභ භවත්තඹා සඵොසවොභ විල්ාඹකින් රරාල
රයනා. සේ දවසන්භ ඉවත වන් රශ පින්ත් ්ාමින්වන්සේ යුසයෝපීඹ ජාතිරඹන් භවිතඹද
ඳත්කිරීභද ඍදිඹ සොඹනා. සේ පිංත් රභ භවත්භඹා ඍදි රාතිවාර්ඹ ේපර්ාසඹන්භ රතික්සේඳ
රයනා.
ඳංචනීයා තීව්ර බාඹද ඳත්ස්චච භනුයයින්සප සිසත් රසේ සගොසයෝසුබාඹ භනුයඹා සභොනතයේ
මිතයා ද්්ටිඹරද සරොටුරයනාද? එැසා රාභ්චඡන්දඹන්සගන් සගොයවැඩි ස්චච භනුයසඹෝ
සරසේනේ ඳංචනීයා ඹදඳත් ව රසේ සිසත් ැවැල්ලු අත්දකින්නද? විා්ාාාඹ නභැති ාවසිර
භජික්රරුා ඇති සදඹ නැතිසරොද සඳන්නා. නැතිසදඹ ඇතිසරොද සඳන්නා. ත්්ාාසව් නල්
ඳන්දු දිප සන්න දිප සන්න සේ භැජික් රරුා අළුත් අළුත් භැජික් සඳන්නනා. ඒ කිඹන්සන් භතාද
ද්්ටි පුයනා. සේ දවන් තඵන භික්ෂුදත් පිංත් ඔඵදත් ඍදි රාතිවාර්ඹ දක්න්න සනොවැකි ඵ
ඇත්ත. අඳද සනොවැකි කිඹරා අතීතසේ එභ ලක්තීන් සගොඩනගාගත් උතුභන්ද අසගෞය කිරීභ
මිතයාද්්ටිඹභ ැශ ගැනීභක් සනා. සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා තථාගත
සතසේ රඹත් සිසතහ නගාද සිතත් රසඹහ නගාද සුඛංාාත් රඝුංාාත් රසඹහ ඵවාතඵත්ද එරල්ීද
රඹ සාතැතින්භ සඳොසශොසන් අවද නගී කිඹරා.
උතුේ භාධිසේ නල්චර්ඹත් රාතිවාර්ඹන් බුදුයජාාන්වන්සේ සභසේ සේලනාසරොද තිබිඹදී
ඳංචනීයාඹන්සගන් රඹත්, සිතත් සදොන් ගාසාන් ඵයරයගත් භනුයයින් ඒ රාභ්චඡන්දඹන්සප ඵයද
සරසේ නේ උඩද එසන්නද? සේ ඳංචනීයාඹන්සප ඵය සාා භනුයඹා තය අඳාඹ නභැති
ඳවශදභයි ඇදිරා ඹන්සන්. ඹ් සේදඹකින් සතොය, රාභ්චඡන්දඹන්සප ඵය ීවවිතරද පිසයනා.
භික්ෂු වමුවීභද ඳැමිණි පිංත් භවත්භසඹක් මීද භා වඹරද සඳය රරාල රශා, තභාසප ාාති පුතා
සඵොසවෝභ කීරරුයි සවොඳින් පින් දවේ රදයුතු රයනා අධයාඳන රදයුතු රයනා කිඹරා. නමුත් ගිඹ
තිසේ දර එභ භවත්භඹා ඇවිත් කිඹනා "වාමුදුරුසන් භසප ාාති පුතා දැන් වරිභ අකීරරුයි.
අධයාඳන, ධර්භ රදයුතුරද වරිභ උදාීඝනයි. ඳැඹ ගාන් රාභයසේ සදොය ාසගන අන්තර්ජාරඹ
ඵරනා කිඹරා." සභැසා රායාඹරදි භික්ෂු වැටිඹද සදන්න පිළිතුයක් නැවැ. දුක් සදඹ ැඳඹක්
සරොද ගතසවොත් අසාතය සදඹ සාතය ලසඹන් ගතසවොත් අසුබ සදඹ සුබ ලසඹන් ගතසවොත් අනාත්භ
සදඹ නත්මීඹ ලසඹන් ගතසවොත් ඵරාසඳොසයොත්තු රඩවීභ මි අන් සදඹක් ඉතිරි සනොන ඵ
බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද තිසඵනා.
දිනක් බුදුයජාාන්වන්සේ පර්ායාභසේ ැඩසිටින විද විලාඛා උඳාසිරා සඵොසවොභ සතසවට්ටුසන්
දවල් රාරසේ බුදුයජාාන්වන්සේ ඵැවැදකින්න ඳැමිණිඹා. බුදුයජාාන්වන්සේ විලාඛාසගන්
විභනා සේ භවා දල් සරොසවේ සිදද ඳැමිණිසේ කිඹරා. විලාඛා උඳාසිරා කිඹනා, ඳසේනදී
සරොසොල් යජතුභා මුාගැසන්න ගිඹා, භද යාජරාරි රදයුත්තක් තිසඵනා යජතුභාද කිඹරා රය
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ගන්න. ඒත් එභ යාජරාරි රදයුත්ත යජතුභා භද අලය නරායඹද රයරා සදන්සන් නැවැ. අදත් භභ සේ
ය්තිඹාදු සරා සිටුභදුයද ඹනා කිඹරා. ඒ සරාසව් බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයන්සන්
"විලාඛා අපි රැභති සදඹ රැභති නරායඹද සිේධසන්සන් නැවැ. අපි රැභති සදඹ අපි රැභති
නරායඹදභ සිදුසව්ඹ කිඹරා ඵරාසඳොසයොත්තු වුසනොත් දුරක්භයි ර්සන්සන්" කිඹරා.
බුදුයජාාන්වන්සේ විලාඛාද සේලනා රසශේ නැවැ "ඔඵ ගිහන් යජතුභාද කිඹන්න ඔඵයි ලානසේ
අ්රදායිරා. එභ සාා සේ යාජරාරී රදයුත්ත රයරා සදන්න කිඹරා බුදුයජාාන්වන්සේ භතක්රශාඹ"
කිඹරා.
ේභා ේබුේධ මුවින් චනඹක් පිදවුසනොත් අර්ථඹක් සේලනා වුසනොත් එඹ අසාතය ංාාක් භතුසන
රාා ැසඩන දිලාදයි ඒ චනඹ සේලනා රසල්. එභ සාා ශ්රාරයින් ලසඹන් පිංත් ඔඵත් භාජඹ
තුශ සව්ගසඹන් ඳැතිරීඹන සතරුන් සරසයහ අශ්රේධා ව දු්ීඝරබාසේ අසාටු පරඹන් පිංත් ඔඵද
පීඩා රයන සරොද ඒා තුළින් රාා ැසඩන දුසරන් මිදීභද ඳාය සඳන්න අසාතය ංාාක්භයි ැදීභද
දක්සන්න ඕසන්. එසේ සනොවුනසවොත් අනුන් සාා තභන් අකුල් රැ් රය ගන්නා. ැයදි රයන
සරනාසප ැරැේද සාැයදි කිරීභද උත්වගන්න ගභන්භ ැරැේසදන් පිරිණු සරෝරසඹන් මිසදන දිලාද
සිතුවිලි ර්රය ගන්න. සිල්ත් වීභද උත්ව ගන්න. දුසිල්ත් සාා දුසිල්ත් වීසේ භායෑඹභ ඔඵ
නුණින් සභසනහ රයන්න. අඳද වැසභෝභ තුටු රයන්න ඵැවැ. ඹවඳත් සේල් රයරා රඵන තුද
පිනයි. පින ගැන සනොදන්නා මිසා්සු තුසදන් ඵැවැයසරා දුරද ඹනා. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා
ශීරඹ දානඹ සාාභයි පින නභැති උල්ඳත ර්සන්සන්. ඉවත රායාා තුසනන් ඵැවැයසන පිංතා
ීවවිතඹ ත්තිතිභත් කිරීභද කුණු යඹන්භයි සොඹන්සන්. ශීරසඹන් දුර්ර සන භනුයයින් සොඹන
කුණු යඹ සඵොසවෝභ රාබඹද රඵාසදන ්රභසව්දඹන් ඕනෑතයේ භාජඹ තුශ තිසඵනා. දු්ීඝරබාසේ
පරඹන් සාාභ න ්රභසව්දඹන් ඇතිසනා. සේ ්රභසව්දඹන් තුළින් ඔඵ ීවවිතඹ ත්තිතිභත්බාඹද
ඳත්රය ගැනීභද ගිඹසවොත් එහ අසාටුවිඳාරඹන් වැටිඹද මීශඟ ීවවිතසේදී ැඵෑභ කුණු යඹ යරයමින්
තළුභයමින් භුක්ති විඳීභද ඔඵද අ්ථා රැසඵනා. අතීත දු්ීඝරබාසේ සාා තිරින් සරෝරඹද ැටී
ැඵෑභ දු්ීඝරබාසේ පරඹ න කුණු යඹ භුක්තිවිඳින පිරික් භික්ෂුද වමුවුාා.
භික්ෂු ගභර පිේඩඳාතසේ ඩිනසරොද ඳායද මීදර් 25ක් ඳභා ඈතින් සරොකු වයසරක් භැරිරා සිටිඹා.
සදන දසේ පිේඩඳාතසේ ඩිනසරොද සභභ මිඹගිඹ වයරා සඵයඹක් සප ඉදිමී තිබුාා. භික්ෂු
ගභර පිේඩඳාතසේ ඩිනසරොද ඳායද මීදර් 25ක් ඳභා ඈතින් සරොකු වයසරක් භැරිරා සිටිඹා. සදන
දසේ පිේඩඳාතසේ ඩිනසරොද සභභ මිඹගිඹ වයරා සඵයඹක් සප ඉදිමී තිබුාා. තුන්ැසා දිනසේ
පිේඩඳාතසේ ඩිවිද, ඵල්රන් දරයසගන භැරුා තාසප භ් රඩාසගන රමින් සිටිඹා. සරොසවොභත්
තිඹක් ඹන්න රැබුසේ නැවැ. ඵල්රන් නරිඹන් රඵයසගොයින් විසින් සේ වයක් භශකුා
ේපුර්ාසඹන්භ රාර ඉය රශා. සේ ද් ටිසක් ඵල්රන්ද භගුල් සගදයක් සප. භගුල් සගදය භනාලිඹ
තභයි භැරි්චච වයක් කුා. ඒ අඹ සඵොසවෝභ රසඵෝධසඹන් කුණු භ් යවිරා තුටු වුාා. උසේ
ඳාන්දයභ එතැනද ඳැමිසාන සුදු සරොක්කු වයක් කුාද ැදුන ඳණුසෝ ව සාරභැ්න්
ේපුර්ාසඹන්භ රාරා ඉය රශා. තිඹක් ඹනසරොද එභ භශකුා තිබ ්ථානඹ භැ්සක්ත් නැති
තයභද සුේදසරා තිබුාා. ඵරන්න තිරින් සරෝරසේ භශකුාරද ඇති ටිනාරභ. පිංත් ඔඵ භනුය
ීවවිතසේදී තාක්ාඹ තුළින් කුණු රාභ යඹන් සොඹාසගෝ දු්ීඝරබාඹද ඳත්වුසවොත් එහ සවේතුපර
ධර්භඹන් ලසඹන් රඵන ීවවිතසේදී තිරින් සරෝරසේ ඉපිද සඵොසවෝභ රැභැත්සතන් භශකුණු
යවිඳීභද අ්ථා රැසබ්වි.
පිංත් ඔඵ තාක්ණිර සභරේ ඉදිරිසේ ාඩිසරා ඹේසේද ඇද භනද රාභ යඹ රඵා සදන්සන්
එසේභයි තිරින් තුන් භශකුනද වැටිරා භශකුා ශඟ ඳැරඳදිඹේසරා භශකුා යවිඳින්සන්. සේ
භශකුා රන තිරින් තුන් දිවා ඵරනසරොද ංාය බිඹ පිලිඵ සභොන තයේ ගැඹුරු රභදවනක් එහ
තිසඵනාද? එභ භශකුා දරයසගන රන තුන් දකිනසරොද භික්ෂු භතරඹද එන්සන් අයක්කු
සඵෝතරඹක් වයක්භ් රදගැ්භක් සේඹ භත තඵා එඹ ඳාවි්චිතරයන මිසාසුන් පිරික්භයි. අයක්කු
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සනුද කුණු සල් යඹත් රදගැ්භ සනුද කුණු භත්, සවේතුපර ධර්භඹන්ද අනු ං්රාය විසින්
රඵාදීරා තිසඹනා.
භික්ෂු ඈත ගභර කුටිඹර ැඩ සිටිඹා. එභ ගසේ එශළු ගාසන් ීවත්සන පිංතුන් හටිසේ. භික්ෂු
එභ ගසේ සගපිළිසලින් පිේඩඳාතසේ ැඩිඹා. එර සාරද ැඩභසරොද සිටිඹදී එභ සාසේ පිංත්
භක් පීරිසිඹර තඵාගත් කිරිඵත් රැඵලි සදරක් භික්ෂුද පජා කිරීභද රැසගන ඳැමිණිඹා. ඇඹ එර
කිරිඵත් රැඵැල්රක් පජා රශ ඳසු භික්ෂු "රභාාත් භෑණිසඹෝ කිඹරා" ඇත ැසුා. ඒ සරාසව් සේ
භෑණිඹන් කිඹනා "ඹක්ඹාද සන්රයපු සදඹ අඳ නැත ගන්සන් නැවැ කිඹරා." එසවභ කිඹන
සරොදභ භික්ෂු දැනගත්තා ඇඹ අනයඹ නගමිර භක්ඹ කිඹරා. ඒ සරාසව් භික්ෂු සඵොසවෝභ
රැභැත්සතන් සදැසා කිරිඵත් රැඵැල්රත් පිළිගත්තා. එභ භ දයා නගමිර ටිනාරභ තුශ ඇඹ භික්ෂු
දැක්සක් ඹක්ඹා වැටිඹද. ඹක්ඹාදයි ඇඹ කිරිඵත් රැඵලි සදර සන් රසශේ. ඒරයි ඹක්ඹාද සන්
රශ සදඹ නැත ගන්සන් නැවැ කිඹරා කිව්සව්. ඒ සරාසව් භික්ෂු ඳාත්තයසේ පිඹන වරා ඇඹද පිං
සදන්න "අභිාදන ීඝලි්" කිඹන චන සදර පිදසරරුා ඳභායි. එභ භ කීා "අපිද පිං එඳාඹ"
කිඹරා. භික්ෂු ඒ සරාසව් ඇඹද කිව්ා "සදවිඹන්සප පිහදයි" කිඹරා. එසවභ කිඹන සරොද ඇඹ
තුටුවුනා. සිනාසුනා. භික්ෂුද අලය වුසේ සරසේ සවෝ එභ භෑණිඹන් තුටු රයන්න. භික්ෂු ඒ සදඹ
රශා. භික්ෂු සදවි පිහදයි කිව්ා කිඹරා භික්ෂුසප භික්ෂූත්ඹද කිසිභ වාසාඹක් වුසේ නැවැ. ඇඹ
භික්ෂු සරසයහ වයඹක් සක්න්තිඹක් ර්සරොද ගත්තානේ භික්ෂු දන්නා ඇඹද ඉන් අත්න
අකුරසේ තයභ. ඒ සාාභයි භික්ෂු ඇඹද උඳරායවුසේ. ඇඹ තුටුසරොද පිදත් වුසේ. උතුේ
සිල්ත්බාඹ ඔඵ අදානසභන් මුදනා සපභ අනයන්ද අදානසභන් මුදනා. නමුත් ඉන් ඳසු
භික්ෂු ඇඹසප සාද ැඩිසේ නැවැ. අනය නගමිර පිංතුන්රා සගොඩාක් රැභැත්සතන් භික්ෂුද
පිේඩඳාතඹ පජා රයරා තිසඵනා සනත් ගේභානරදී.
තත් යක් භික්ෂු ගේභානඹර ීවත්සනසරොද එභ ගසේ අතීතසේ සිද ර්සරොද තිබ දානඹ
රඵාගැනීසේ ්රභසේදී ගසේ වැසභෝදභ දානඹ දීසේ අ්ථා රැබී තිබුසේ නැවැ. එභ සාා දානඹ
සනොභැති පිංතුන්රා අභනාඳසඹන් සිටිසේ. ගේර ඳැසතන ේරදාඹ සන් රයන්න අපි ඹන්සන්
නැවැ. තිසඵන ්රභඹ තුශ වැකිනේ ගසේ ඉන්නා. එභ ්රභඹ ගැදළු වගත නේ ගසභන් පිදවී ඹනා.
දක් එභ ගසේ පිේඩඳාතසේ ඩිනසරොද සඵෞේධ රාන්තාන් සදසදසනක් භික්ෂු ඩින ඳාසර්
අසනක් ඳැත්සතන් ැද දිඹ නෑභද ඹනා. භික්ෂු බිභ ඵරාසගනයි ැඩිසේ. ඉන් එර රාන්තාක්
අසනක් රාන්තාද කිඹනා "දානඹ ැයදිරාත් අසති සගදයද නසොත් ඵල්රා ලිවනා" කිඹරා.
භික්ෂු ඒ සරාසව් සත්රුේ ගත්තා සේ රාන්තා හුඟාක් සක්න්තිසඹන් ඉන්සන් කිඹරා. නමුත් භික්ෂු
ගසභන් පිදසන්න සඳයාතු එභ රාන්තාසප සාද පිේඩඳාතඹ රඵාගැනීභ වා ැඩිඹා. ඇඹ
සාා තුශද සගෝ ඵත් සගනත් පජා රශා. භික්ෂු ඇඹද පිං අනුසභෝදන් රශා. එසවත් ඇඹ අත්සදර
එක්සරොද ැසගන සිටිසේත් නැවැ. ඇඹ භික්ෂු වායඹද ගත්තා කිඹරා භික්ෂුද සිතුනා. භික්ෂු
සඵොසවෝභ රරුාාසන් පිං අනුසභෝදන් රයරා රඩුල්සරන් පිදවුාා. ඒ සගදය ඵල්රා එදා ඵැරා
සිටිසේ නැවැ. සාදැල්සල් නලින්දසේ සිටිඹා. ඒත් ඒ ඵල්රා භික්ෂුද බිරුසව්ත් නැවැ. ඒ සරාසව්
භික්ෂුද සිතුනා සගදය පිංත් සනෝනා තයේ සගදය වදන ඵල්රා ැය නැවැඹ කිඹරා. භික්ෂු ඇඹසප
සදඳා අරදභ ැඩිඹත් ඇඹසප ේසව්ල වගත සිතිවිළි සාාභ ඇඹද රැබුණු අථාසන් රසඹෝජනඹක්
ගත්සත් නැවැ. එසවත් භික්ෂු තභන්ද රැබුණු අ්ථාසන් රසඹෝජන ගත්තා. සගදය අසොත් ඵල්රා
සරවනා කිඹරා අදාශ රාන්තා කිඹනා ඇසිරාත්, ඇඹද වභත්රිඹ රශා.
පිංත් ඔඵ ඳරි්ේ න්න. දු්ීඝරබාඹ සාාභ, ර්සන ේසව්ලඹ වරිභ බඹානරයි. අඳද රැසඵන
ටිනා අ්ථාන් අඳද අහමිරයනා. ේසව්ලඹ ර්සන්සන්භ ක්රාඹ දිට්ඨිඹ සාාභයි.
සරෝරඹාසගන් රතිචාය රංලා ැඩිසන්න ැඩිසන්න අසති ීවවිත රද සව්ගසඹන් ක්රාඹ දිට්ඨිඹ
රාන්දුසනා. සේ අදානභ සායතුරුභ භනුයඹා ධර්භානුකර ීවවිතඹ සද ඵැලීසේ අ්ථා
අතඳසුසරොද දභනා. එභ සාා අපි සායතුරුභ දක්සන්න ඕසන් අපිද රැබුණු අ්ථාසන් උඳරිභ
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ධර්භානුකර රසඹෝජනඹ ගන්න. එසේ සනොවුනසවොත් ජිවිතසේ අසාතයබාඹ සාා එැසා අ්ථාක්
ඔඵද නැත සනොරැසඵන්න පුළුන්. බුදුයජාාන්වන්සේ භික්ෂූන් වන්සේරාද සේලනා රයනා
ගභර පිේඩඳාතසේ වැසිසයනසරොද ගිහ පිංතුන්රා භග රදයුතු රයන සරොද ව සප වැසිසයන්න
කිඹරා. ව රදාත් එරභ තැනර නැතිරා සිටින්සන් නැවැ. ව වැභදාභත් වද නැසගනහරින්
භතුසරා, ඵදහරින් ඵැඹනා. එභ ගභන තුශ සරොතනරත් නතින්සන් නැවැ. බුදුයජාාන්වන්සේ
භික්ෂුන් වන්සේරදත් ඔඵරා ව සප සන්න කිඹන්සන් ඒ අර්ථසඹන්. ව කිසිභ තැනර නැතිරා
ඇලිරා රභාදසරා ඉන්සන් නැවැ. නැතත් බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා. ගැඹුරු රඳාතඹක්
සද ඵරන නරායඹදභයි ගිහ ඵැඳීේ සද ඵැලිඹ යුත්සත්. ීඝභා ඉක්භා ගිඹාව ගිහ ඵැඳීේ භික්ෂූත්සේ
අර්ථඹන්ද භායාන්තිර වාසා ඳමුණුනා. බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා තභාසප අේභා තාත්තා
සාාත් සඵොරුක් සනොකී භික්ෂුන් වන්සේරා ගිහ පිංතුන්සප රාබ ත්රාය සාා සඵොරු කිඹනා
කිඹරා. ඒ සාාභයි බුදුයජාාන්වන්සේ සායතුරුභ සේලනාරයන්සන් නමිඹද දාඹාද සනොවී සාතයභ
ධර්භඹද දාඹදසන්න කිඹරා. ඔඵරා නමිඹද දාඹාද වුසාොත් ඔඵරාද ඳභාක් සනොසව් ඔඵරාසප
ලා්තෲන්වන්සේ සරසයහත් ගිහ පිංතුන් රරකිසර්වි ගයවාවී කිඹරා.
සභඹ දවන් තඵන භික්ෂු ෑභ සභොසවොතරභ සිතන්සන් තභා රයන ක්රිඹාන් තුළින් තභා සිතන
සිතිවිලි තුළින් සරොවුතුයා බුදුයජාාන්වන්සේද අසගෞයඹක් සව්විද කිඹරා. අපි අසති උතුේ
ලා්තෲන්වන්සේද දක්න ර්තසව්දිත්ඹ. ඊසේ උසේ රුසව් උන්වන්සේසපභ උත්ාවසඹන් ඳාය
සොඹාසගන තරුා 30 විඹැති ාභසේය ්ාමින්ව්සේ නභක් ැඩභ රශා. උන්වන්සේ සඵොසවෝ
ප්රිඹභනාඳ ්ාමින් වන්සේ නභක්. සගොඩාක් ඈත රසේලඹර ඳන්රර සිදයි ැඩභ රසශේ.
උන්වන්සේ කිඹනා තභාද රැරඹද සගෝ බානා රයන්න රැභතියි කිඹරා. භික්ෂු
උන්වන්සේසගන් ඇසුා ඔඵ වන්සේ දැන් ගත රයන ඳන්ල් ීවවිතඹ සවොඳින් ධර්භානුකර
ගතරයනාද කිඹරා. ඒ පිංත් ්ාමීන්වන්සේ කිඹනා ඳන්සල් දවේ ඳාැල්, දාඹර පිංතුන්සප
පිංරේ ැසා සේල්රද භැදිවී, ඇලීේ ගැටීේ භැදයි ීවත්සන්සන් කිඹරා. සේ පිංත් ්ාමීන්වන්සේ
තභාසප නාඹර ්ාමීන්වන්සේදත් සඵොසවෝභ ගරුරයන සරසනක්. තභන් වන්සේරා සදනාභ
ඳභාක්ලු ඳන්සල් සිටින්සන්. ඒ සරාසව් එභ තරුා ්ාමින් වන්සේසප ත්පුරුබාඹ සාාභ
උන්වන්සේද භික්ෂු අාද රසශේ. ඔඵ වන්සේ මුලින්භ සවො ඳන්ල් ්ාමීන් වන්සේ නභක්
සන්න. බුදුයජාාන්වන්සේ සරසයහ සවොඳින් ශ්රේධා ඇති රයගන්න. සවොඳින් සිල්ඳද නයක්ා රය
ගන්න. එවිද ඔඵ සවො ඳන්ල් වාමුදුරුනභක් සව්වි. දවේ ඳාැල් රදයුතු දාඹර පින්තුන්රාසප
රදයුතු ඇලීසේ ගැටීසේ ්බාසඹන් සතොය සිදු රයන්න. සඹෝ්ධ නාඹර ්ාමීන්වන්සේදත්
සවොඳින් ගරු රයන්න. ගිහ පිංතුන්රා ැසොභ ඔඵ වන්සේසප සිල්ත් බාඹ දැරරා ඒ තුළින්
ර්සන වැසිරීභ දැරරා දැන් අසති සඳොඩි වාමුදුරුසෝ වරිභ සවොයි කිඹන තැනද මුලින්භ එන්න.
ඔඵවන්සේද ප්රිඹ උඳදන ෑභ රඳඹක්භ අසාතය ලඹසන් දැකීභද උත්ාව ගැනීභද දක්සන්න.
එවිද පිංත් ඔඵ වන්සේද පුළුන් ඔඵ වන්සේ දක්නේ ඳන්රභ නයායඹක් ඵද ඳත්සරොද
ගන්නද, ඳන්රර ැඩසිටින තරුා ාභසේය ්ාමින්වන්සේ නභරද ඳන්ර තුළින් ලක්තිභත් වී
රැරඹද ඹන භාර්ගඹයි සභහ දවන් තැබුසව්. ඳන්සල් ැඩසිටිමින් ශීරඹදභයි ීවවිතසඹන් මුල්තැන දිඹ
යුත්සත්. ශීරසඹන් ඳරිපර්ාබාඹභයි රැශඹද සගෝ අර්ථත් භාධිඹ ැඩීභද උඳරාරීසන්සන්. වැභ
සරාසව්භ රඹ භෑත් රයසගන රඳාතඹ සද ඵරනා ාසප ගිහ පිංතුන්රා භග රදයුතු රයන්න.
රැරසේත් ඳන්සල්ත් සනොසව් සාවීසේ අර්ථඹ තිසඵන්සන්. ඒා සරසයහ ඇතිරයගන්නා ඇලීසේ
ගැටීසේ උසතික්ාසව් සාසයෝධඹ තුශභඹ. සේ අසඵෝධඹ රඵන්න රැශසේ හුසදරරාබාඹ හුඟාක්භ
රසඹෝජනත් සනා. සරොවුතුයා බුදුයජාාන්වන්සේ ්ාමීන්වන්සේරා තුළින් සිදුව ැරැේසදන්
ැරැේද වඳුනාසගන එභ ැයදි නැත සිදුසනොවීභද විනඹ රායාා එකින් එර ඳාන්සන් ධර්භසේ
න්දිට්ඨිර ගුාඹ ැඩිපුය එරභ දක් සවෝ සරෝරඹ තුශ ඳතින්න. සේ සභොසවොසත් ඔඵ අපි රඵන සේ
ේධර්භසේ රැරයාඹ බුදුයජාාන්වන්සේ විනඹ රායාා ඳැාවීභ තුශභ ඇති ව සුයක්ෂිතබාඹභයි.
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එභ සාා රාතිසභෝක් ශීරඹ නයක්ාසරොදසගන ීවත්සන ෑභ ්ාමීන්වන්සේනභක්භ එභ උතුේ
ශීරඹ රැරගැනීභ උසදා විර්ඹඹ ඩන ්ාමින්වන්සේරා ෑභ සදසනක්භ ධර්භසේ ංදිට්ඨිර ගුාඹ
සේ දක්ා නයක්ාවීභද අපිත් දාඹර වුනාඹ කිඹරා තුටුසන්න පුළුන්.
සේ සවේතු සාාභ ේධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාඹ ීවභාන තිසඵන ෑභ සභොසවොතරභ එඹ සභසතක්
රැරගැනීසේ සගෞයඹ හමින්සන් පිංත් ්ාමීන් වන්සේරාදභයි. දිනරද ගිහ පිංතුන්රා රක්
ගානක් "්ාක්ඛාසතෝ බගතා ධේසභෝ න්දිට්ඨිසරෝ" කිඹරා ධර්භසේ ගුාඹන් න්දනාරයන
සභොසවොතක් ඳාාභ ේධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාඹ නයක්ාසරොද සගන සිටින රාතිසභෝක් ශීරසඹන්
ඳරිපර්ා එභ ශීරසේ ඳරිපර්ාබාඹද ඳත්වීභද විර්ඹඹ ඩන පිංත්
්ාමීන් වන්සේරාද මුළු
සඵෞේධ සරෝරඹාසපභ නශීර්ාදඹ රැසඵනා. ේධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාඹ නයක්ා රයගැනීසේ
මුයසේතාවුන් වන්සේරා භවා ංඝ යත්නඹභයි. සිංවර ජාතිඹ ඳැතුසනොත් ලානඹ සුයක්ෂිත
සනාඹ රායාඹ අර්ථවියහත රායාඹකි. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාත් ශීරඹත් සිංවර භනුයඹා
තුළින් අර්ථත් වුසනොත් ඳභාක් සිංවර ජාතිඹද ඳතීවි ඹැයි එභ අර්ථඹ අඳ සාැයදි රය ගත යුතුඹ.
සිංවර ජාතිඹ සාා ේබුේධ ලානඹ නයක්ා සනා සනො සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාත් ශීරඹත්
නයක්ාරය ගන්නා තයභද සිංවර ජාතිඹ නයරලාන ඵ අඳ සිහසරොද ගත යුතුඹ. ඹේ සවඹකින්
සිංවර ජනතා සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාසන් ශීරසඹන් පිරිීදභද ඳත්වුසවොත් ජාතිඹ නය්ෂිත
සනොන ඵ, පිරිීදභද ඳත්න ර්තභාන ාධර තුළින් අපි සත්රුේ ගත යුතුයි. සවේතුපර ධර්භඹන් තුළින්
ර්න සායතුරු අසාතයතා ධර්භතාඹන් සිහනුණින් දකින්න නේ සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාත්
ශීරඹත් අතයලය සනා. සරොවුතුයා බුදුයජාාන්වන්සේසප භවා රාරුණිර ගුාඹ සාාභ සේා
ඳරිපුර්ා සේලනාසරොද ඇති ධර්භවිනඹ ඹේ දර සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාත් ශීරසඹන්
දුර්රතාඹදත් ඳත්වීභ සාාභ අතුරුදවන් වී ඹන ඵ සඵොසවෝභ ඳැවැදිලි බුදුයජාාන්වන්සේ
සේලනා රයනා.
සවේතුපර ධර්භඹන් සාාභ අතුරුදවන් වී ඹන උතුේ ේධර්භඹ එරභ දිනර සවෝ ැඩිපුය නයක්ාවීභද
ගිහ ඳැවිදි සේදඹකින් සතොය ශ්රේධාසන් ශීරසඹන් ඳරිපර්ා ීවත්වීභ සේ සභොසවොසත්
බුදුයජාාන්වන්සේ උසදා පිංත් සශ්රේ්ාභ පජා සනා. ලා්තෲන්වන්සේ උසදා එභ යුතුරභ
ඉටුරයන ෑභ පිංසතක්භ එහ නසාං සවේතුසන්භ ධර්භාසඵෝධඹ දිලාදයි ගභන් රයන්සන්.
බුදුයජාාන්වන්සේසප භවා රරුාා ගුාසේ අර්ථඹ ගිහ සව්ා ඳැවිදි සව්ා අසති ීවවිතඹද
එරතුසන්සන් සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාත් සිල්ත් ීවවිතඹත් තුළින්භයි. සරොවුතුයා
බුදුයජාාන්වන්සේ ායා ංසඛයඹ රල්ඳ රක් ගානාක් ද ඳායමීධර්භඹන් ඳරිපුර්ා සරොද
අසඵෝධසරොද දාශ උතුේ ේභා ේබුේධ ගුාඹද පිංත් ඔසබ් ර්තසව්දීබාඹ ශ්රේධාත් ශීරඹත්
ීවවිතඹද එරතු රයගැනීභ තුළින්භ දක්න්න. භනුයඹා ශ්රේධාසනුත් ශීරසඹනුත් ඈත්සනසරොද
භනුයඹාසප ඵය ැඩිසනා. සභතැනදි ඵය කිඹරා කිඹන්සන් සිසත් ඵය ගතිඹ. සේ ඵය ර්රයන්සන්
ඳංචනීයාසඹන්භයි. ඳංචනීයාසඹන්සප ඵය ැඩිසන්න ැඩිසන්න ඳංච උඳාදාන්රන්ධඹද
ත්්ාාසන් ඵැසනාඹ කිඹන රායාඹයි ඳැවැදිලි සන්සන්. ශීරඹ තුළින් භනුයඹා ර්රයගන්නා
ාභධිභත්බාසේදී ඳංචනීයා ැවැල්ලුබාඹද ඳත්සනා. ඒ සාා භනුයඹාසප රසේ ඵය
ැවැල්ලුසනා.
ාභධිභත්බාඹ තුශ පිංත් ඔඵ රඵන ැවැල්ලුබාසේදීත් ඔඵ ඵැඳීඹන්සන් ඳංච
උඳාදාන්රන්ධඹදභයි. ඒ කිඹන්සන් සදැසා දසේදී ධයාන ැඳඹද ඔඵ ඵැඳීඹනා. සේ භාධිඹ තුශදී
ර්සන විඳීසේ ැඳඹ සව්දනාසව් නල්ාදඹයි ඇති තැන නදීනඹක් තිසඵනා. නල්ාදඹත්
නදීනඹත් වඳුනාගත් තැනැත්තා සා්යාඹ සොඹාසගන ඹනා. ශීරඹ තුළින් ර්සරොදගත් භාධි
ැඳඹ විදර්ලනාද සඹොමුරයරා භාධි ැඳඹත් ඳංච උඳාදාන්රන්ධඹක් ඵ දැරරා භාධි ැඳසේ
අසාතයතාඹ දකිමින් විදර්ලනා නුා ඩාගන්නා. බ සාසයෝධඹ දක්ාභ ගභන්රයන ැඩ පිළිසර
තභා තුළින්භයි අසඵෝධසරොදගත යුත්සත්. තැන් තැන්ර සොඹන්න අලය නැවැ. දපිද ඵරන්න
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අලය නැවැ. දුර කිඹන රායාඹ තභා තුශභයි තිසඵන්සන්. ඳංච උඳාදාන්රන්ධඹ කිඹන රායාඹ
තභා තුශභයි ර් න්සන්. දුරද ඵැඳීඹන ඳංච උඳාදාන්රන්ධඹ ඔඵ තුළින්භයි ඔඵ
අසඵෝධසරොදගත යුත්සත්. තභා තුළින් ඳංච උඳාදාන්රන්ධසේ අසාතයතාඹ අසඵෝධරයගැනීභද
නේ මුලින්භ පිංත් ඔඵ භාධි ැඳසේ විඳීභ අසාතය ඵ නුණින් සභසනහ රශ යුතුභයි.
භික්ෂු වමුවීභද ඳැමිණි භවත්භසඹක් භික්ෂුද රරාල රසශේ, තභා දීර්ඝ රාරඹර ඳදන් බානාරයන
ඵත් තභා ැඩිසඹන්භ සඹසදන්සන් ක්භන් බානාසව් ඵත්ඹ. දිනක් තභා ක්භන්බානාසව් සඹදී
සිටින විද සිත සවොඳින් භාධිභත් ඇති අ්ථාර ක්භන තුශ සිටිඹදීභ තභාසප ලරීයඹ ඇතිසමින්
නැතිවී ඹන නරායඹ ඉතාභත් සවොඳින් අයමුණු ව ඵත් ඒ සභොසවොසත්භ තභාසප ඇ් සදර රඳුලින් ඵය
තභා වඬා ැටුන ඵත් රරාල රශා. සභැසා අ්ථාරදී අපි දකින්සන් විදර්ලනාභඹ අසඵෝධඹක්
සනොසව්. එභ භවත්භඹා විදර්ලනාභඹ අසඵෝධඹක් රැබුා නේ රඳුළු රමින් වඬන්සන් නැවැ. සභතැනදී
ඒ භවත්භඹ රඵන්සන් භාධිසේ විඳීසේ ැඳඹ. සභඹ නල්ාදඹක්. ංකීර්ා ව ීවවිත ගයන ගිහ පිංතුන්
ඳංචසායාඹන් ඹදඳත් සරොද රඵන භාධිසේ සේ ැවැල්ලුද සායතුරුභ රැසදනා. ඔඵ දක්
සන්න ඕසන් භාධිසේ නල්ාදඹ උසදා ර්සන ෑභ සිතක්භ විදර්ලනාද රක්සරොද එභ සිසත්
අසාතය දකින්නද.
භාධිසේ ැඵෑභ නල්චර්ඹඹ තභ ීවවිත තුශද අර්ථත්භ එරතුසරොද ගන්සන් ේභා ේබුේධ
ලානඹරදී සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ වැරුණුසරොද එරභ උත්තභඹයි. ඒ තභයි
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන් වන්සේ. ේභා ේබුේධ ලානඹර යවතන් වන්සේරා සදසදසනක්
සිටිනා. ඉන් නල්චර්ඹභත්භ භවයවතන් වන්සේ තභයි උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන් වන්සේ. අසනක්
යවතන්වන්සේ තභයි රාාවිමුක්ත භවයවතන් වන්සේ. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන් වන්සේසප
්බාඹ බුදුයජාාන්වන්සේ සභසේ සේලනා රයනා. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන් වන්සේ
රඳභාඳත්තීන් ඉක්භා අරඳය ව ඹේ ලාන්තවිසභෝක් සරසනක් සත්නේ ඒ විසභෝක්ඹන්
නාභරයින් ්ඳර්ල සරොද සසයි. ඔහු විසින් චතුයාර්ඹ තය රාාසන් දැර අසඵෝධසරොද නශ්රසඹෝ
ක්ඹ රයන රද සති. සභයින් ඳැවැදිලිසන්සන් උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන් වන්සේ ඹනු රඳාචය
අරඳාචය ධයානඹන් හත චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධසරොදගත් උත්තභඹා උබසතෝබාගවිමුක්ත
යවතන් වන්සේ ඵයි. රඳාචය අරඳාචය ලාන්තවිසභෝක්ඹන් නාභරයින් ්ඳර්ල කිරීභ සවේතුසන්
උන්වන්සේද ඍධි රාතිවාර්ඹ ඳෑසේ ලක්තිඹ ාසපභ අසනකුත් මිසා් දැක්භ ඉක්භාගිඹ දිැ්
නුණින් සරෝරඹ දැකීසේ ලක්තිඹ රැසඵනා.
ර්තභාන භාජසේ අපි රවුරුත් යවතන්වන්සේ ඹැයි කියූ ඳභණින් භනසින් දකින්සන් ඝ්දි රාතිවාර්ඹ
හත දිැ් නුා හත උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේභයි. ේභා ේබුේධ ලානඹර සිටින
සදැසා යවතන්වන්සේ තභයි රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ. රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේසප
්බාඹ ගැන සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සභසේ සේලනා රයනා. සේ ලානසේ ඇතැේ
පුේගරසඹක් රඳභාඳත්තීන් ඉක්භා අරඳව ඹේ ලාන්තවිසභෝක් සරසනක් සත්ද ඒ භාඳත්තීන්
නාභරයින් ්ඳර්ල සරොද සනොසසයි. එසවත් ඔහු රාාසන් චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධසරොද
නස්රසඹෝ ක්ඹ රයන රද සයි. සේ පුේගරඹා රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ ඹැයි කිඹමි. රාාවිමුක්ත
යවතන්වන්සේ ඹනු චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධසරොදත් රඳාචය අරඳාචය භාඳත්තීන්රද
භැදීභද සනොවැකි යවතන්වන්සේයි. අරඳාචය භාඳත්තීන්රද භැදීභද සනොවැකි සාාභ
උන්වන්සේද ඝ්දි රාතිවාර්ඹඳෑසේ ව මිසා් ඇ ඉක්භා ගිඹාව දිැ් නුා ඇතිරයගැනීසේ
වැකිඹාක් සනොභැති ඵ සුීඝභ සූත්රසේදී බුදුයජාාන්වන්සේ ඳැවැදිලි සේලනා සරොද ඇත.
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේත් රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේත් ඹන සදසදනාභ චතුයාර්ඹ තය
අසඵෝධසරොදගත් යවතන්වන්සේරාභඹ.
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භික්ෂුද මුාගැසුන භවත්භසඹක් රරාල රශා "වාමුදුරුසන් ධර්භඹ න්දිට්ඨිර ඳතින ර්තභානසේ
ඝ්දි රාතිවාර්ඹ හත භවයවතන්වන්සේරා සරෝරසේ ැඩ ඉන්නද" කිඹරා. සේ භවත්භඹ අවන්සන්
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේරා සරෝරසේ සේ සභොසවොසත් ැඩ සිටිනද කිඹරා. උඳේඳදා
්ාමීන්වන්සේරා රාතිසභෝක් ශීරඹ දිවිහමිසඹන් නයක්ාසරොද සගන ේධර්භසේ ංදිට්ඨිර ගුාඹ
නයක්ාසරොද සගන තිසඵනතාක් යවතන්වන්සේරාසගන් භාර්ගපරරාභී උතුභන්සගන් සරෝරඹ හ්
සනොසව්ඹ කිඹරා සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා. එසවභ නේ යවතන්වන්සේරා
සරෝරසේ නැවැයි කිඹරා රාදත්භ රරාල රයන්න ඵැවැ. එසවභ රරාල රයන සභොසවොසත්භ ධර්භසේ
ංදිට්ඨිර ගුාඹ අභිසඹෝගඹද
රක්සනා. නමුත් සවේතුපර ධර්භඹන්ද අනු ගරඳා ඵරනසරොද
ර්තභානසඹත් අනාගතසේදීත් සගෞතභ ේභාේබුේධ ලානඹ තුශදී උබසතෝබාගවිමුක්ත
යවතන්වන්සේරා ඳවශ සනොන ඵයි භික්ෂු දකින්සන්. එඹ භික්ෂුසප අදව ඳභායි. ඕනෑභ
පිංසතකුද එභ අදවද සන් අදවක් රරල රයන්න පුළුන්. ඝ්දිඹ කිඹන්සන් වැසභෝදභ ඩා
ඉවළින් ඉදිරිසඹන් සිටිනාඹ කිඹන අර්ථඹයි. සේ අර්ථඹ තුශභ තිසඵනා ඝ්දිඹ තිසඵන අඹද අසනක්
අඹද ඩා අතීත කුල් ලක්තිඹ ැඩිඹ කිඹන රායාඹ. අසනක් ඹද ඩා කුල් ලක්තිඹ ැඩි සාායි ඔහු
සිඹල්රන්දභ ැඩ උඩින් සිටින්සන්. ඉදිරිසඹන් සිටින්සන්. එසවභ නේ අපි පිළිගන්න අලයයි
රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේද ඩා උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේද අතීත ාංාරිර කුල්
ලක්තිඹ ැඩිඵ. ේභා ේබුේධ ලානඹක් තුශදී ඹසභක් අයවත්බාඹද ඳත්සන්සන් අතීත ංායසේ
ඈත දුයර සිද තභා අනාගත ේභා ේබුේධ ලානඹරදී යවතන්වන්සේ නභක් සනාඹ කිඹර
ඇතිරයගත් රැභැත්ත සාාභයි. අතීත ේභා ේබුේධ ලානරදී ඝ්දිසඹන් ඩින උබසතෝබාගවිමුක්ත
යවතන්වන්සේරා දෑසින් දැරරා උන්වන්සේරාද සිව්ඳසඹන් ඇඳ උඳ්ථාන රයරා සරසනක්
රර්ථනා රයනා "භභත් ේභා ේබුේධ ලානඹරදී උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේනභක්
සනාඹ" කිඹරා.
ඒ උතුේ අයමුා උසදාභ අලය කුල් ධර්භඹන් දියුණුසරොද ගන්නා . ංායසේ ඈත දුයර ඳදන්
කුල් ධර්භඹන් දියුණුසරොදසගන ඳැමිණි සාාභ බුදුයජාාන්වන්සේ නභක් මුාගැසුණු සභොසවොතර
ේභා ේබුේධ ලානඹක් මුාගැසුණු සභොසවොතර ර්සරොදගත් අතීත කුල් ධර්භඹන්සප ඵරත්
බාඹ සාාභ චතුයාර්ඹ තයඹ අසඵෝධසරොදගන්සන් උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභරසප
ගුාඹන් හතයි. එසවභ සන්සන් උන්වන්සේසප කුල් ලක්තිඹ ැඩියි. සරොව්තුයා
බුදුයජාාන්වන්සේ ාරිපුත්ත භවයවතන්වන්සේද අ්රශ්රාර තනතුය පිරිනභපු අ්ථාසව් එහ
ැඩසිටිඹ ඳ්තපජන ්ාමීන්වන්සේරා අතය රථාඵවක් ඇති උනා බුදුයජාාන්වන්සේ මුහුා ඵරර
තනතුරු සදනාඹ කිඹරා. සරොේඩඤ්ඤ භවයවතන්වන්සේදයි අ්රශ්රාර තනතුය දිඹ යුත්සත් කිඹරා.
උන්වන්සේයි මුල්භ අ්රශ්රාරඹා ඵද ඳත්වුසන් කිඹරා. බුදුයජාාන්වන්සේ සභභ
්ාමීන්වන්සේරාසප සිතුවිල්ර නුණින් දැරරා සේලනා රයනා සරොේඩඤ්ඤ භවයවතන්වන්සේ
අතීත
ේභා ේබුේධ ලානඹරදී එභ බුදුයජාාන්වන්සේ වමුසහ රථභසඹන් චතුයාර්ඹ
තයඹධර්භඹ අසඵෝධසරොදගත් ්ාමීන්වන්සේ දැරරා "භභත් අනාගත ේභා ේබුේධ
ලානඹරදී බුදුයජාාන්වන්සේ නභක් වමුසව් මුල්භ නර්ඹ ශ්රාරඹා සනා" ඹ කිඹන රැභැත්ත ඇති
රයසගන ඊද අදාශ කුල් ධර්භඹන් දියුණුසරොදසගනයි ඳැමිණිසේ. ඒ සායි භසප ලානසේ මුල්භ
නර්ඹ ශ්රාරඹා සරොේඩඤ්ඤ භවයවතන්වන්සේ ඵද ඳත්වුසන්. එඹ සවේතුපර ධර්භඹක්. ාරිපුත්ත
භවයවතන්වන්සේ අතීත ේභා ේබුේධ ලානඹරදී පිඹභතුයා බුදුයජාාන්වන්සේ උන්වන්සේසප
අ්රශ්රාරඹාාන් වන්සේරා සදනභ ඇතුළු ඳන්සිඹඹක් භවයවතන්වන්සේරද තිඹක් පුයාද සු
දුමින් පරලින් උඳ්ථානඹන් ඳත්ා එභ බුදුයජාාන්වන්සේසප අ්රශ්රාරඹාන්වන්සේසප
නල්චර්ඹන් දැර අනාගත ේභා ේබුේධ ලානඹරදී ේභා ේබුදුයසඹකුසප අ්රශ්රාර සමියි ඇති
රයගත් අධි්ාානඹද අදාශ කුල් ධර්භඹන් පිරීභ සායි ාරිපුත්ත භවයවතන් භසප අ්රශ්රාර තනතුය
රැබුසව්. එසේ සනොභැති බුදුයජාාන්වන්සේ මුහුා ඵරර හතත්රේ ඵරර තනතුරු සදනා
සනොසව්ඹ කිඹරා සේලනා රශා. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේසප වැකිඹාන් රාාවිමුක්ත
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යවතන්වන්සේද ඩා ඉදිරිසඹන් ඉවළින් සිටින්සන් අතීත කුල් ධර්භඹන්සප ව අධි්ාානඹන්සප
ැඩිබාඹ සාාභයි. රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ ුෂ්ර විදර්ලර ලසඹනුත් වඳුන්නා. ුෂ්ර
විදර්ලර කිඹන චනසේ අර්ථඹ තුශභ තිසඵනා රටුර ඵක්. එතැසාන්භ ඳැවැදිළි සනා
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේද රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේද ාසතික් කුල් ලක්තිඹ
ැඩිඵ. නමුත් සේ යවතන්වන්සේරා සදසදනාභ චතුයාර්ඹ තයඹ ධර්භඹන් අසඵෝධසරොද ගැනීභ
වා අලය කුරසඹන් ඳරිපුර්ායි සිටින්සන්.
සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ ැඩසිටිඹ රාරසේ ැඩසිටිඹ චක්ඛුඳාර භවයවතන්වන්සේ කිඹරා
රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේනභක්. උන්න්සේ බුදුයජාාන්වන්සේ සරසයහ ශ්රේධා ර්සරොද
සගන තභ වීර්ඹසඹන්භ ධර්භාසඵෝධඹ උසදාභ ීවවිතඹ භයාඹද දභනා. ීවවිතඹ භයාඹද දභරයි
ධර්භාසඵෝධඹ ාක්ාත්සරොදගන්සන්. උන්වන්සේ ීවවිතඹ භයාඹද දැේභත් අතීත කුල්
ං්රායඹන්සප ඵරත්බාඹ සාාභ උන්වන්සේද ීවවිතඹත් ධර්භාසඵෝධඹත් සදරභ රැසඵනා.
ධර්භාසඵෝධඹ රැසඵන සභොසවොසත්භ උන්වන්සේසප ඇ් සදර අන්ධසනා. සභැසා වීර්ඹන්ත
්ාමීන්වන්සේරාසප ඳාරිුෂේධ භික්ෂු ීවවිතඹ දැරරා දියතරඹද අධිඳති ල්ර සේවිඹ ඳා යක්
උන්වන්සේද උඳරාය පිණි භනුය සව්ලඹක් භාසගන ඳැමිා උඳරායසනා. සභැසා
්ාමීන්වන්සේරා සරසයහ ඳවදින ගිහ පිංතුන් තභන් අධි්ාානඹක් ඇතිරයගන්නා "භභත්
රදාවරි දර රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභක් සනා" ඹ කිඹරා චක්ඛුඳාර භවයවතන්වන්සේ
සප. ඒ උසදා කුල්
ධර්භඹන් දියුණුසරොද ගන්නා. එැසා අධි්ාානඹක් ඇතිරයගත් ඹ එභ කුල් ලක්තිභත් වී ේභා
ේබුේධ ලානඹක් මුාගැසුණුවිද රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේනභක් ඵදයි ඳත්සන්සන්. එඹ එසේ
න්සන් ඔහු රර්ථනාරයසගන ඳැමිණි උඳාදානඹ සාාභයි. ඉවත රායාාන් නුණින් සභසනහ කිරීසේදී
පිංත් ඔඵ සත්රුේගන්න දක්සන්න අලයයි ඔඵරාද අතීත ංාය ගභන පුයාද මුාගැසුා ේභා
ේබුේධ ලාන රක් ගානරදී පිංත් ඔඵරාත් භභත් උබසතෝබාගවිමුක්ත රාාවිමුක්ත
යවතන්වන්සේනභක් සමියි සරොතයේ නේ අධි්ාානඹන් ඇතිරයසගන ඇතිද කිඹරා. ඒ උසදා
සභොනතයේ නේ කුල් ධර්භඹන් දියුණුසරොද සගන ඳැමිසාන්න ඇතිද කිඹරා.
පිංත් ඔඵ දක්සන්න ඒ අතීත ඉරක්රඹ සියුේ භතුසරොදගන්න. පිංත් ඔඵද සායතුරුභ
යවතන්වන්සේ ගැන සිතනා නේ උන්වන්සේරාසප ගුාඹන් ගැන සිතනා නේ උන්වන්සේරාසප
ගුාඹන් ගැන දැසනනා නේ යවතන්වන්සේ කිඹන චනසේ අර්ථඹද රැභැත්තක් ඇතිසනානේ
සාඹත ලසඹන්භ අතීතසේ අසාතය වී ගිඹ විඤ්ඤාාඹන් තුශ යවතන්වන්සේ නභක් සමියි කිඹන
ඡන්දඹ ඔඵ තුශ ර් වී තිබුාාභඹ. ඔඵ විිතකි්චඡාද ඳත්සන්න එඳා. වි්ත න්න සවේතුපර
ධර්භඹන්ද . පිංත් ඔඵ අතීතසේ නැතුන තැන ශ්රේධා විර්ඹඹ හරිඔතති ධර්භඹන් තුළින්
භතුසරොදගන්නා ඒ තැන සඵොසවොභ ලක්තිභත් තැනක්. නමුත් උඳාදානඹ සවේතුසන් බඹ
ර්සනාඹ කිඹන ධර්භතාඹ සාා අතීත බඹන්ීද දී අපි මිතයාද්්ටිරබාඹන්ද ඳත්වීභ සාා තය
අඳාඹන්ද ැටීභ සාා අතීත ඉරක්රඹන් අපි තුළින් භැකීසගෝ තිසඵන්සන් ඒ සායි. භවය පිංතුන්
යවතන්වන්සේ කිඹන චනඹ ඇසනසරොදත් එහ අර්ථඹන්ද විරුේධසන්සන් පිංත් ඔඵතුශ
සවේතුපර ධර්භඹන් සාාභ ර්සන සභැසා විභ අදව් සායි. එභ අදව් විසර්ර සරොද දැමීභද
සවොභ රභදවන ශ්රේධා විර්ඹඹ හරිඔතති කිඹන රායාාන් ීවවිතඹද එරතුසරොද ගැනීභ සනා.
භික්ෂු ඉවත දවන් රශා ර්තභානසේ සවෝ අනාගතසේ නැත සේ සගෞතභ ේභා ේබුේධ ලානඹ
තුශ උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේරා ඳවශවීභද ඉඩරඩ සවේතුපර ධර්භඹන්ද අනු නැතිඹ
කිඹරා. බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ ධර්භසේ අසාතයයි කිඹන අර්ථඹ පිහදරා ඉවත
රායාඹ නුණින් සවේතුපර ධර්භඹන්ද අනු සභසනහ රයන්න දක් සන්න ඕසන්. දැන් සේ
ඳතින්සන් ලානසේ අර්ථඹන් ගිලිසවමින් ඹන රාරඹ. ලානසේ අර්ථඹන් ගිලිීද ඹන සාාභ භනුයඹා
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ගභන් රයන්සන් අකුරඹ සදද. ධර්භඹද දාඹදවිභ ඳසර තඵා භනුයඹා නමිඹභ දාඹාද සරොදගත්
රාරඹ. සරෝසරසේ සභැසා විර්තීන් ර්සන්සන් උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේරා නැත
සේ ලානසේ ඳවශ සනොන ඵ අඳද දැනුේ සදන්න. සගෞතභ ේභා ේබුේධ ලානසේ
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභක් සන්න රාර්ථනා රයසගන ඳැමිණි සරසනක් සිටිඹා නේ ඒ
ඹ දැන් ඳවශ වී අන්. දැන් සරෝරඹ අයිති රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේරාද. සේ සභොසවොසත්
සරෝරසේ සථේයාදී බුදුදවභ ඳතින යදර උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභක් ැඩසිටිනා නේ
උන්වන්සේ රදාත් තභන්සප ඍධිභත්බාඹ සරෝරඹාද ඟාසගන සිටින්සන් නැවැ. සරොව්තුයා
බුදුයජාාන්වන්සේරාද ඳභාක් ීඝභා ව භවාරරුාා ගුාඹ ඊද සදැසා පිහදන්සන්
යවතන්වන්සේරාදයි. එභ රරුාාගුාඹ යවතන්වන්සේද පිහදන්සන් තභා සේ සඝෝය රටුර
බඹානර ංායසඹන් එසතය වුාා කිඹන "සාදව" තුශ සිටිමින් දුසරන් සනොමිදුනාව ත්ඹා සරසයහ
රරුාාකින්භයි. සරෝබ ේසව්ල සභෝව අකුරඹන් ීවවිතඹ සරොදගත් ත්ඹා සරසයහ අනුරේඳාසන්
යුතුයි සරෝරඹ සරසයහ යවතන්වන්සේසප රරුාා ර්සන්සන්. අපි විල්ා රයනා
යවතන්වන්සේසප භසනෝබාඹ එසේ නේ ර්තභානසේ ඍධි රතිවාර්ඹ හත උබසතෝබාගවිමුක්ත
යවතන්වන්සේ නභක් සරෝරසේ ැඩසිටිනා නේ රදාත් සරෝරඹාසප හත සු පිණි තභ ඍධි
රතිවාර්ඹ ලක්තිඹ සරෝරඹාද ංසරොද සගන සිටින්සන් නැවැ. සභතැනදි පිංත් ඔඵ ැයදි අර්ථඹක්
ගන්න එඳා ඍධි රතිවාර්ඹ හත යවතන්වන්සේ තභන්සප නභ, තභන් රවුද කිඹරා සඳන්න්න
සනොසව්. ඍධිසඹන් ඩින්සන් කුභන රාබ ත්රාය වමුසව්ත් උන්වන්සේ සරෝරඹාද සනොඇසරන
ඵද විල්ාඹ උන්වන්සේ තුශ තිසඵනා. එභ සාා උන්වන්සේ ඍධිසඹන් ඩින්සන් ේධර්භසේ
න්දිට්ඨිර ගුාසේ නල්චර්ඹඹ සරෝරඹද සඳන්න්නයි. උන්වන්සේ සරොසවේ සවෝ රැරඹකින් අවද
ඳැන නැගිරා සරෝරඹදභ ධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාසේ අසිරිඹ දැනගන්නද ඍධිසඹන් ගභන්රයරා තත්
රැරඹරද ඵැරා සනොසඳනී ඹනා. රව්ද සේ උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේ කිඹරා සරෝරඹාද
සවළිසන්සන් නැවැ. නමුත් උතුේ ශ්රී ේබුේධ ධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාඹ මුළු තුන් සරෝරඹභ දෑසින්
දකිනා. එභ නල්චර්ඹඹ දැකීභ සරෝරසේභ ේබුේධ ධර්භසේ ඵැඵලීභක් සව්වි. ඍධිසඹන් ඩින
යවතන්වන්සේ දැර සඵෞේධ සරෝරඹභ පිබිසේවි. භනුයඹා ත තත් ේධර්භසේ අර්ථසඹන්
න්නේධසව්වි. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේනභක් සේ සරෝරසේ සේ සභොසවොසත් ැඩසිටිනා
නේ ඒ උතුේ ධර්භලක්තිඹ අයා සරෝරඹාද රරුාාසන් රඵාදීභද භැලි සන්සන් නැවැ. එඹ
යවතන්වන්සේරාසප රරුාා ගුාසේ ධර්භතාඹක්. එයින් ඳැවැදිළින්සන් සේ සභොසවොසත්
උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේරා සරෝරසේ ැඩ සනොසිටින ඵයි.
භාජසඹන් ඹේ ඹේ අ්ථාරදී ඇසන්න රැසඵනා, අවල් තැන වාමුදුරුසරසනක් සිටිඹා,
අතුරුදවන් වුනාඹ කිඹරා. පිංතුන්රා සඵොසවෝභ ඳැවැදිලි දැනගන්න ඕසන් යවතන්වන්සේරා
කිඹන්සන්, භනුයා රල්නාර්ථ තුශද සගොනුරයමින් විල්භඹද ඳත් රයන සරසනක් සනොන ඵ.
යවතන්වන්සේ කිඹන්සන් වි්ත චරිතඹ සරෝරඹා විල්භඹද ඳත් සනොරයන උතුසභක් ඵ බුේධිභත්
සත්රුේගන්න ඕසන්. ඹසභක් විල්භඹද ඳත් රයන්සන් නේ ඔහු සරසර් හත පුේගරසඹක්භඹ.
යවතන්වන්සේ ඹනු සරෝරඹා විල්භඹද ඳත්රයන සරසනක් සනො සරෝරඹාද තයාසඵෝධඹ
උසදාභ සාර්යාජ රදයුතු රයන උතුසභකි. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේරා ර්තභානසේ
ඳවශ සනොවීභද සවේතු සදරක් දැක්විඹ වැකිඹ. ඳශසසා රායාඹ තභයි එැසා අධිර තියර්ථනා හත
කුල් ලක්තිසඹන් ැඩි උතුභන් සගෞතභ ේභා ේබුේධ ලානඹ තුශ ඳවශ වී අන්. සදැසා රායාඹ
තභයි ඍධිසඹන් ඩින යවතන්වන්සේනභක් දැකීභද ර්තභාන සරෝරඹා තුශ කුල් ලක්තිඹ නැවැ.
නැත එැසා නල්චර්ඹභත් දර්ලනඹක් දැරරා අර්ථත් ලාසාර පිබිදීභක් ඇතිවීභද "අසාතයයි" කිඹන
අර්ථඹ තුශ සිදුසන්න අ්ථාක් නැවැ. සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ
ධර්භඹන්ද අනු සරෝරඹ දැන් ගභන් රයන්සන් භනුයඹාද ඳයභායු 10ක් න භනුයඹා තුශ
දුල්ශීරබාඹ සඵොසවෝභ සවොඳින් භාර්ගඹ සුේද ඳවිත්ර රයනා ගභනාන්තඹද ඉක්භසාන් රඟාවීභද.
කුණුසන්න නයක්සන සිව්ඳඹ සගොඩගාසගන දියාඹන ඹරඩ සගොඩල් භසප සරොදසගන ගයා
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ැසදන සරොන්ක්රීට් සගොඩල් සිහන භාළිගාසරොදසගන අපි ඹන සේ ඉදිරි ගභන තුශ ේධර්භසේ
අර්ථඹන් ලක්තිභත් සන එැසා උතුේ දසුන් අපිද නැත මුන්ගසන්සන් නැවැ. අන්න දකින්න
රැසඵන්සන් ධර්භසේ අර්ථඹන් ීදන න භැජික් දර්ලන්ඹන්භයි. නමුත් පිංත් ඔඵ තභත් කුල්
පුර්ාඹසරොද තිසඵනා. රාාවිමුක්ත යවතන්න්සේ නභක් සන්න. ත සඵොසවෝභ සරටි රාරඹරදී
සරෝරසඹන් එභ ලක්තිඹත් අතුරුදවන් ඹාවි. එභ සාා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ
"අරභාදවීභ" කිඹන චනසේ ැඵෑභ අර්ථසේ ටිනාරභ ර්තභානසේ ීවත්න ගිහ ඳැවිදි පිංත්
ඔඵදභයි, බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද ඇත්සත්. උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභක්
වීභද දැන් පිංත් ඔඵ රභාදයි. අරභාදී රාාවිමුක්ත යවතන්න්සේනභක් සන්න විර්ඹඹ ඩන්න.
සවේතුපර ධර්භඹන්ද අනු ගරඳරයි භික්ෂු ඉවත දවන තැබුසව්. රැභති පිංසතකුද එභ අදව
පිලිගන්නත් පුළුන් රැභති නභ සනොපිළිගන්නත් පුළුන්. ඉවත රායාඹ ඹේ පිංසතක් පිළිගත්තාඹ
කිඹන්සන් එභ පිංතා ව වා අරභාදවීබාඹද ඳත්වී ධර්භසේ න්දිට්ඨිර ගුාසඹන් උඳරිභ
රසඹෝජනඹ ගැනීභයි. එඹ සේ සභොසවොසත් අඳ ඉදිරිසේ ඇති අනතුය සාැයදි වඳුනා ගැනීභක් සනා.
ඹේ පිංසතක් ඉවත රායාඹ පිලිගැනීසභන් සතොය අනාගතසේදී යවතන්වන්සේරා ඍධිසඹන් අවසින්
ඩිනා දැකීභද සඳරුේපුයමින් සිටිසඹොත්, එභ පිංතාද අනාගතසේ ඳවශසන රාඹරේදරඹන්සප
සරෝරසේ ල්භත්වීභදයි සිදුන්සන්. රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ ඳංචඋඳාදනරන්ධසේ අසාතයබාඹ
පිලිඵ අසඵෝධඹ රඵමින් චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධඹ සරොදගන්නා උතුසභක්. උන්වන්සේදත් රථභ
ධයාන, ේවිතීඹ ධයාන, ත්තීඹ ධයාන චතුර්ථ ධයාන රද භැදීසේ වැකිඹා තිසඵන්න පුළුන්. නමුත්
උන්වන්සේරා ධයාන ැඳඹද ඩා අසාතය ංාා තුශභ ීවත්වීභද රැභති ඵක් සඳසනනා. ඉවත
තයන ධයානතරඹන් ඉක්භාසගෝ නරාානඤ්චාඹතනඹද ඳභාක් භැදීභද වැකිඹා ඇති
රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේනභක් ගැන සේ දවන තඵන භික්ෂු සවොඳින් දන්නා. එභ රරුා
සඵොසවෝභ විල්ාසඹන් සභහ දවන් තඵන්සන් ඉවත රායාාන් තුළින් සඳසනනා රාාවිමුක්ත
යවතන්වන්සේරා තුශත් වැකිඹාන් අතින් සන්රේ තිසඵනා කිඹරා. එභ රායාඹ ගැන ඳැවැදිළි
ැදීදභක් පිංත් ඔඵද අංගුත්තය සාරාසේ රාාවිමුක්ත සූත්රඹ ඇසුසයන් රඵාගැනීභද පුළුන්. ඕනෑේ
පුේගරසඹකුද වුද තභ කුල් ලක්තිඹ භත තයන ධයානඹ දක්ා භැදීභද වැකිනේ ඔහුද තූතඳඳාත
ාානඹ, පුර්සව්සාාාන්සුති ාානඹ දිඹ චක්ඛු ාානඹ දිඹ සශ්රෝත ාානඹ තභන්සප දක්තාඹ භත
ර්සරොද ගැනීභද වැකිඵ බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා. එසේ නේ රාාවිමුක්ත
යවතන්වන්සේරා අතයද ඉවත ාානඹන් ර්සරොදගත් උතුභන් සිටින්නද පුළුන්. නමුත් ෑභ
රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ නභරද එභ දක්බාඹ සනොභැති ඵ සුීඝභ සූත්රසේදී ව කීදාගිරි සූත්රසේදී
සඵොසවෝභ ඳැවැදිළි සේලනා රයනා. ඍධි රාතිවාර්ඹ කිඹන රායාඹ සඵෞේධසඹකුදභ ඳභාක්
ීඝභාවක් සනොසව්. සතරුන් යා සනොගිඹ හභාරසේ සිටින ඍෂි යසඹකුද සේ සභොසවොසත්
ඍධිභතබාඹ තිසඵන්නද පුළුන්. සතරුන් ඳවශ වීභද සඳයාතුත් රඳාචය අරඳාචය ධයාන
ර්සරොද ගත් නරායරාශාභ, උේදරයාභපුත්ර ැසා ගුරුරුන් සිටිඹා. ඒ ගුරුරුන්සප ර්යයින් දව්
ගාසාන් හටිඹා. ශීරඹ ව භාධිඹ කිඹන රායාා සදර බුදුයජාාන්වන්සේ ඳවශ වීභද සඳයාතු
දමදි භාජසේ ක්රිඹාත්භර තිබුාා. සතරුන් යා සනොගිඹ පිංතුන් රා ශීරඹ ව භාධිඹ
යාසරොදසගන ර්සරොද ගන්නා රඳාචය ව අරඳාචය ධයාන ව ඍධි රාතිවාර්ඹ ඳෑසේ
ලක්තිඹ සරෞකිර නල්ාදසේ විඳීභක් වැටිඹදයි ගැසනන්සන්. ඍධිසඹන් ඹෑසේ වැකිඹා ඒ අඹද
තිබුාත් සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා සනොභැති සාාභ තය අඳාසඹන්ත් එභ පිංතුන් මිදිරා නැවැ.
සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා ඇතිරයගත් පිංතුන්භයි විදීසේ නල්ාදසේ අසාතයබාඹ නුණින් දකින්න
දක්සන්සන්. එභ සාා, උබසතෝබාගවිමුක්ත යවතන්වන්සේසප විදර්ලනා ාානසේ විසාවිද ගිඹ උතුේ
ඍධි රාතිවාර්ඹ ඳෑසේ ලක්තිඹත්, සතරුන් යා සනොගිඹ පිංතුන් ශීරඹ ව භාධිඹ තුළින්
ර්සරොදගත් සරෞකිර රඳාචය ව අරඳාචය ධයාන ලක්තිඹත් ර්සරොදගන්නා, ඍධිසඹන්
ඹෑසේ වැකිඹාත් අතය ඇති ඳයතයඹ පිංත් ඔඵ නුණින් වඳුනාගන්න ඕසන්. එභ සාා ර්තභානසේදීද
සතරුන් යා සනොගිඹ රඳාචය ව අරඳාචය ධයාන ර්සරොදගත් ඍධිසඹන් ඹෑසේ වැකිඹා
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ඇති පිංතුන් සිටින්නද පුළුන්. නමුත් ඒ අඹ රාා සනොභැති සාාභ විඳීසේ නල්ාදසඹන් භත්වුණු
සරසර් හත පිංතුන්. භාධි ලක්තිඹ සාාභ ඳංචනීයාඹන් ඹදඳත් වී තිසඵනා ඳභායි. භාධිඹ
තුළින් ඳංචනීයා ඹදඳත් සරොදසගන සිටීභ සාාභ, විඳීසේ නල්ාදඹ සාතයබාසඹන් ගැනීභත් භාධි
ැඳඹද ඇලීභත් සවේතුසන් සරෝරඹාද තභ ඍධි ලක්තිඹ සඳන්වීභද ඹනාද ඩා අරඳාචය ධයාන
ැඳසේ නල්ාදඹ විඳීභභයි, ඔහුද එරභ ැඳඹසරොද දකින්සන්. සගෞතභ ේභා ේබුේධ ලානසේ
උඳරිභ පරඹ සනරාගත් පුේගරඹා කිඹන්සන් චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධ රශ උත්තභඹාදයි. නර්ඹ
අ්දාංගිර භාර්ගසේ ගභන් කිරීසභන් අපි එභ පරඹදයි රඟාසන්සන්. පිංත් ඔඵ නර්ඹ අ් දාංගිර
භාර්ගසේ ගභන් සරොද ේධානුාරී, සොන්පරඹ, ර්දාගාමීපරඹ, අනාගාමිපරඹ කිඹන එභ භාර්ගඹන්
අසඵෝධඹන් ්ඳර්ල රයමිනුයි ගභනාන්තඹ න රාාවිමුක්ත යවතන්වන්සේ කිඹන අසඵෝධඹද
ඳත්න්සන්. එභ සාා අපි හතන්න ඕසන් අඳද සේ ගභන ඹන්ද වීර්ඹඹ සපභ ඉීඝභත් තිසඵන්න
ඕසන්ඹ කිඹරා. වීර්ඹඹ සරනාද ඉීඝභ සනොභැති නේ ඔහු සේ ධර්භ භාර්ගඹ තුශදී භභත්සේ
දැඩිබාඹභයි ර්සරොද ගන්සන්. ඉීඝභ තිසඵන පිංතාද වීර්ඹඹ සනොභැති නේ ඔහු සේ ධර්භ
භාර්ගසේදී ඳංචනීයාභයි තීව්ර සරොද ගන්සන්. එභ සාා සභභ ගභන සිහනුණින් සතොය ගිඹසවොත්
අනතුරුදාඹර ගභනක් සනා. එභ සාා ඔඵ සේ ධර්භ භාර්ගසේ ගභන රරයාාමිත්ර නශ්රඹ තුළින්භයි
ඉදිරිඹද ඹන්න ඕසන්.
එතසරොද අපි රාද රරයාාමිත්රඹා සරොදන්සන්. සභඹ දවන් තඵන භික්ෂු රරයාාමිත්රඹා
සරොදන්සන් සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේයි. පිංතුන්රාද දැන් හසතන්න පුළුන් සරොව්තුයා
බුදුයජාාන්වන්සේ දැන් පිරිසාන්ඳාරා සන්ද කිඹරා. ඒ සාාභයි ේධර්භඹ පිරිීදඹමින් ඳතින
සභැසා රාරඹරදී ඇතින හඩැ් බුදුයජාාන්වන්සේ නුණින් දැරරා පිරිණින්ඳෑභද සඳයාතු
සේලනා රයන්සන් බුදුයජාාන්වන්සේසප ඇෑසභන් ධර්භ විනඹ සදර ලා්ත්න්වන්සේ වැටිඹද
දකින්න කිඹරා. ඒ කිඹන්සන් ලා්ත්න්වන්සේ තභත් ීවභාන සිටිනා. පින්ත් ඔඵසප කුල්
ලක්තිඹ සාාභ ඔඵද ීවභාන සිටින ධර්භ විනඹ සදර රරයාාමිත්රඹා රයගැනීභද පුළුන්. සභන්න සේ
ැඵෑභ රරයාාමිත්රඹා ඔඵද රඵාසදන මුල්භ ගුරු උඳසේලඹ තභයි පිංත් ඔඵ සේ ීවවිතඹ තුශදීභ
චතුයාර්ඹ තයඹ අසඵෝධරයගැනීභද නේ ඔඵද අලය න්සන් රායාා තුනක් ඳභාක් ඵයි.
ඵරන්නසරෝ සේ භාර්ගඹ දිපවිජඹ සරොද දාශ ැඵෑභ රරයාාමිත්රඹානන් වන්සේ අඳ භංමුරා
රයන්සන් නැතු අපි බිඹද ඳත්රයන්සන් නැතු අපි ඳදරන්සන් නැතු සඵොසවෝභ යශ සේලනා
රයනා සේ ීවවිතඹ තුශදීභ චතුයාර්ඹ තයඹ අසඵෝධ රයගැනීභද පිංත් ඔඵද අලය ශ්රේධා වීර්ඹඹ
හරිඔතති කිඹන රයාා තුනඹ කිඹරා. ඵරන්නසරෝ මුළු නර්ඹඅ්දාංගිර භාර්ගඹභ ඉවත තුන තුළින්
සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ අඳද සඳන්නා. දැන් සේ උතුේ ගුරු උඳසේලඹ ලා්ත්න්වන්සේ
රඵා සදන උඳසේලඹක් සාා විසව්චනඹකින් සතොය පිළිගන්න ඕසන්. පිංත් ඔඵ සේ උතුේ ේබුදු දන
ැරසඹන් සතොය පිළිගැනීභද සුදානේ නේ ඒ සූදානභ තුශභ ඔඵ තුශ ර්සන්සන්
බුදුයජාාන්වන්සේ සරසයහ ශ්රේධායි. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාකින් සතොය ඹසභක් ේභා
දිට්ඨිඹක් ර්සනා ඹැයි සිතනා නේ එඹ මුරාක්භයි. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාකින් සතොය
ඕනෑභ පිංසතක් තුශ ර්සන තිඹ, මි්චඡා තිඹක් සනා. සේා තුළින් සාවීසේ භාර්ගඹද
අනතුයක් ව ක්රාඹදිට්ඨිඹභයි ර්සන්සන්. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා කිඹන රායාඹ සේ
සරෝරසේ සශ්රේ්ාභ ධනඹ කිඹරයි බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයන්සන්. ශ්රේධා කිඹන ධනසඹන්භයි
ඔඵද සාවීසේ භාර්ගසේ සදොයටු වි්තසරොදගත වැකිසන්සන්.
පිංත් ඔඵද තභත් සාවීසේ භාර්ගසේ සදොයටු වි්ත වී නැතිනේ ඔඵ මුලින්භ ශ්රේධාසව් ඹතුය
සොඹාසගන ඹනසරොද පිංත් ඔඵ රසව්ලේ න්න ඕසන්. නරායතී ශ්රේධා කිඹන යාජ ඹතුයත්,
අමලිරා ශ්රේධා කිඹන යාජ ඹතුයත් සදරභ සරෝරඹ තුශ තිසඵනා. සේ ඹතුරු සදර සාැයදි වඳුනා
ගැනීසේ ලක්තිඹ ඔඵද තිසඵන්න ඕසන්. අමලිරා ශ්රේධා කිඹන ඹතුය සභෝවඹ මුහුරයරයි වදරා
තිසඹන්සන්. එඹ අභිසඹෝගඹක් හත අ්ථාරදී දිඹසරා ඹනා. නරායතී ශ්රේධා
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බුදුයජාාන්වන්සේසප ගුාඹන් සරසයහ අසඵෝධසඹන් ැඵෑභ විල්ාසඹන් වැදිරා තිසඵන්සන්. ඒ
විල්ාඹ රදාත් අභිසඹෝග වමුසව් ඔඵද අතවැසයන්සන් නැවැ. නරායතී ශ්රේධා ර්සරොදගත්
තැනැත්තා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ ධර්භසඹන් ඵැවැයද ඹන්සන් නැවැ. එභ ගුාඹන්
පිළිඵ අතිලසඹෝක්තිඹකින් සනොසව් ඔහුද තිසඹන්සන්. ැඵෑභ අසඵෝධඹක්. විල්ාඹක්. සභඹ
දවන් තඵන භික්ෂු බුදුයාජාාන්වන්සේසප ගුාඹන්භයි ාානඹන්භයි සායතුරුභ දැක්සක්.
බුදුයාජාාන්වන්සේ තුළින්භයි ධර්භයත්නසේත් ංඝයත්නසේත් නල්චර්ඹ දැක්සක්. පිංත් ඔඵ
බුදුයජාාන්වන්සේ සරසයහ උතුේ ශ්රේධා ර්සරොදගත් ැණින් එහ පරඹ වැටිඹද ධර්භයත්නඹත්
ංඝයත්නඹත් සරසයහ ශ්රේධා ර්සනා. බුදුයජාාන්වන්සේසප ධර්භ ලක්තිඹ අසඹෝභඹ
ලක්තිඹක්. එභ ලක්තිඹ තුශ සිටිමිනුයි අපි ීවවිතඹ දකින්න ඕසන්. බුදුයජාාන්වන්සේසප අසඹෝභඹ භවා
රරුාා ගුාසේ නල්චර්ඹභත් බාඹභයි භික්ෂු වැභ සභොසවොසත්භ දැක්සක්. එභ භවා රරුාා ගුාසේ
රැරයාඹ තුශ සිටිමින්භයි භික්ෂු සාන් භාර්ගසේ භ පිඹයක්භ තැබුසව්. භික්ෂු වැභ සභොසවොතරභ
දැක්සක් සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේ උතුේ ේධර්භඹ සේලනා රසශේ භා උසදාභයි කිඹරා.
මුලින්භ ඔඵ බුදුයජාාන්වන්සේ ඔසබ් රයගත යුතුයි. ඔසබ් නයරරඹා රයගත යුතුයි. භික්ෂුසප ගිහ
ීවවිතසඹදීත් ඳැවිදි ීවවිතසේදීත් ැඳ දුක් භික්ෂු දැක්සක් ධර්භසේ රැඩඳතක් වැටිඹද.
බුදුයජාාන්වන්සේසප ධර්භඹත් භික්ෂුසප ීවවිතඹත් අතය සනක් දැක්සක් නැවැ. ඒ සවේතුසන්භයි
ීවවිතඹත් ධර්භඹත් එරක්භ වසේ. ීවවිතඹත් ධර්භඹත් එරක්භ ස්චච තැනරදි ධර්භඹ සොඹා ඹන්න
භික්ෂුද අලය වුසේ නැවැ. ීවවිතඹ තුළින්භ ධර්භඹ දැක්රා. ධර්භඹ තුළින් ීවවිතඹ දැක්රා. සේ තයේ
යශ තැනරද භික්ෂු සගනාසව් සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා සාාභයි. සේ ශ්රේධා සවේතුසන්භ භික්ෂු
තුළින්භ භික්ෂු රරයාා මිත්රඹා භතුසරොද ගත්තා. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාසව් නල්චර්ඹභත්භ තැන
තභයි තභා තුළින්භ තභා රරයාා මිත්රඹා භතුසරොද ගැනීභ. දැන් තභා සුයක්ෂිත පුේගරසඹක්. ඔහු දැන්
සරෝරඹ ඳසුඳ ධර්භඹ සොඹමින් ඉඵාගාසත් ඹන්සන් නැවැ. බුදුයජාාන්වන්සේ තභ ශ්රාරඹන්සගන්
ඵරාසඳොසයොත්තුවුන ැඵෑභ ඉරක්රඹ පිලිඵ සිහසඹන් ඔහු සායතුරුභ න්නේධයි. සේ සිහඹ නභැති
න්නේධ නයක්ා සායතුරුභ සාවීසේ භාර්ගසේ තුරු සේනාන් න ඳංචනීයාඹන්සගන් ඹදඳත් ව
සිත බුදුයජාාන්වන්සේසප ගුාඹන් ගැනභයි සිහඳත් රයන්සන්. සරෝරසේ සශ්රේ්ාභ ධනත්බාඹ
න ශ්රේධා අචර ශ්රේධා ඵද ඳත්රයගැනීභදයි දැන් ඔහු සසවසන්සන්. ඔහු සවොඳින්භ දන්නා
සාවීසේ භාර්ගසේ මුල්භ සුදුසුරභ ශ්රේධා ඵ. ඔහු භාධිඹ ගැන රාා ගැන සිතන්න රරඵරසන්සන්
නැවැ. එසවභ සිතන්න කිඹරා බුදුයජාාන්වන්සේ තභ කිඹරා නැවැ. නර්ඹ අ්දාංගිර භාර්ගසේ
මුල්භ පිඹය ේභා දිට්ඨිඹයි. මුලින්භ සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාද මුල් තැන සදන්න. අපි ඳශසසා
පිඹය ැරසඹන් විිතකි්චඡාසන් පිරිසිදු සරොදයි සදැසා පිඹයද ඹායුත්සත්. සතරුන්සප ගුාඹන් එහ
ැඵෑභ අර්ථඹත් නුණින් දකිනසරොද ශ්රේධා අඳ තුශ අචර ශ්රේධාක් ඵද ැසඩන්සන් රාාත්
සියුේ සභෝදුරයසගනයි. ශ්රේධා සවේතුසන් ඔඵතුශ රාා ැසඩනා කිඹන්සන් රාා ර්වීභද
සවේතුරායාා න වීර්ඹඹ ති භාධි ධර්භඹනුත් පිංත් ඔඵ තුශ සභෝදුසනාඹ කිඹන රායාඹයි.
සභැසා සභොසවොතර පිංත් ඔඵ ත තත් බුදුයජාාන්වන්සේසප රරුාා ගුාසේ සාදභයි මීඳ
විඹ යුත්සත්.
බුදුයජාාන්වන්සේසප භවාරරුාා ගුාඹ අඳසප බ අයාබාඹ සාවීභ උසදාභයි. උන්වන්සේ
ය පුයාද ඳායමීධර්භඹන් පුයමින් ර්සරොද ගත් ඒ භවා රරුාා ගුාසේ සාද ඹසභක්
ඳත්වුසවොත් ධර්භසේ පරඹන්භයි ඔහු ඵරාසඳොසයොත්තු විඹ යුත්සත්. භික්ෂු සභැසා ්බාඹක් තුශදී
සායතුරුභ සිතුසව් බුදුයජාාන්වන්සේ ංායඹක් පුයාද භභ උසදා සභොන තයේ රැඳවීභක් රශාද
රායාඹ. වැභ සරාරභ බුදුයජාාන්වන්සේ කිඹරා කිඹනසරොද සිදුවත් කුභායඹා කිඹන තැසාන්
නතිනා. සිදුවත් කුභායඹා කිඹන තැනද එන්න සඵෝධිත්ඹන් වන්සේ සභොන තයේ නේ රැඳවීේ සිදු
රශාද?
දීඳංරය
බුදුයජාාන්වන්සේ
අභිමු
සුසේධ
තාඳඹන්
වැටිඹද
දීඳංරය
බුදුයජාාන්වන්සේසගන් එර ඵා ඳදඹක් ශ්රාඹ රයරා සාන් අසඵෝධඹ රඵන්න එදා සුසේධ
තාඳඹන්ද අ්ථා තිබුාා. සුසේධ තාඳඹන්ද තභාසප සාවීසේ රැභැත්ත අතවරිනා භභ තසාභ
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සාන් අසඵෝධ රයගන්සන් නැවැ. තත් සිඹක් සරෝටි ගානක් අයා ත්යින්ද සාන් භාර්ගඹ
භතුසරොද දීරයි පිරිසාවී ඹන්සන් කිඹරා. එදා සුසේධ තාඳඹන් නත්භාර්ථරාමී සනොවී ඳයාර්ථරාමී
තීයාඹක් අයසගන සේ අති බඹානර ංාය ගභනද ඵැ්සේ ඔඵ උසදාභයි කිඹරයි ඔඵ සිතන්න පුරුදු
සන්න ඕසන්. එදා සුසේධ තාඳඹන් එැසා තීයාඹක් සනොගන්න අඳද සගෞතභ ේභා ේබුේධ
ලානඹක් මුාගැසන්සන් නැවැ. එසවභ වුාානේ ඔඵත් භභත් බිහසුණු මිතයාද්්ටිර සරෝරසේ තය
අඳාසේ සරොද්රරුසක් සේ සභොසවොසත්. දීඳංරය බුදුයජාාන්වන්සේසගන් සගෞතභ ේභා
ේබුේධත්ඹ කිඹන සාඹත වියාඹ රඵාගත් තැන් ඳදන් රල්ඳ රක් කීඹක් නේ දඳායමී ධර්භඹන්
පුයමින් ංායසේ ැරිැරුද? සේ ඇති දීර්ඝ රාරඹ පුයාද තභ ඇ් ගර ගරා රැභැත්සතන්භ
දන්සදනා. භවා ාගයසේ ජරඹ ඳයදන තයභද ලරීය භාංල දන්සදනා. සේ ාංාරිර ඳායමී ගභන
තුශදී ක්විති යජඳදවිඹක් යදක් යාජයක් බික් බිරික් දරුසක් තනතුයක් ්තුක් සේඳශක් රැබුද ඒ
සිඹල්ර රැභැත්සතන් දන් සදනා. තභාසප රැභැත්ත ඔඵ අපි උසදාභ රැඳරයනා. අපිද ධර්භ
භාර්ගසේ වි්ත සරොද දීභ උසදා සිඹල්ර රඳරයනා. පිංත් ඔඵ සිතන්න දක්සන්න ඕසන් ඔඵ
වාභයි සඵෝධිත්ඹන් සේා රැඳවීේ රසශේ කිඹරා. රල්ඳඹක් කිඹන්සන් සභොන තයේ දුයක්ද?
බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා රල්ඳඹක් වැඳින්වීභද සභැසා උඳභාක්. සඹොදුනක් දිග
සඹොදුනක් ඳශර සඹොදුනක් උ සඳට්ටිඹක් ගන්න. සභතැනදි සඹොදුනක් කිඹන්සන් ැතපුේ වතක් ඳභා
රභාාඹක් ඵ ඔඵ සිහරයගත යුතුයි. සේා විලාර සඳට්ටිඹරද අඵ ඇද පුයරා ය 100ද තාක්
එර අඵ ඇදඹ ඵැගින් ඉත් රසශොත් ඹේ දරද එභ අඵ ඇද රභාාඹ ඉය සන්සන් රල්ඳඹත්
එතයේ දුයයි කිඹරා. ඇසවභ නේ පිංත් ඔඵ නුණින් සභසනහ රශ යුතුයි පිංත් ඔඵ උසදාභයි ඔඵද
සේ ධර්භසේ ැනසිල්ර රඵාදීභ උසදාභ සඵෝධිත්ඹන්වන්සේ එැසා රල්ඳ රක් කීඹක්
රැඳරශාද කිඹන රායාඹ. සභැසා සිතාගැනීභදත් සනොවැකි ඇති දීර්ඝ රැඳවීභක් ඔඵ සනුසන්
ඔඵසප සදභාපිඹන්, ාාතීන්, දරුන් විරා නැවැ. ඒ අඹ ඔඵ සනුසන් උඳරිභ ය 50ක් දුක් විඳින්න
ඇති. ඒ ය 50ත් දුක් විඳින්සන් භසප පුතා, දු කිඹන ස්චතනාසන්. සභැසා භවසභයක් සප
රැඳවීභක් ඔඵ සනුසන් සිදුරශ අේභා සරසනක් තාත්තා සරසනක් ාාතියසඹක් සිටිනා. නමුත් ඒ
රතාඳත් ාාතියඹාසප අේභාසප තාත්තසප රු ගුා ැඵවින්භ ඔඵ දකින්සන් නැවැ.
බුදුයජාාන්වන්සේ කිඹන තැසාන් නතින්සන් නැති දීඳංරය බුදුයජාාන්වන්සේසප ඳාද මරඹදභ
ඹන්න. ඒ අතීත රාර ඳයාඹ තුශ ශ්රේධා ර්රය ගැනීභද අලය භවා ගුා රන්දයාක් ැඟ වී
තිසඵනා. සභැසා අතීත ඳායමී ගභනක් ඳරිපර්ා රයරා සිදුවත් කුභායඹා වැටිඹද ඉඳදිරා සභොන තයේ
අසිරිඹක්ද වින්සේ. අනාගත ක්විති යජරසේ අසිරිඹ දායාසගන යජ ඳවුරර උඳත රඵරා යභය සුයභය සුබ
භාලිගාර අසන්ර ැඳ ඳවසු රඵරා ඹසෝදයා ැසා පිංත් රභත් බික් යාහුර ැසා පිනැති පුතකු
රඵරා සේ ෑභ ේඳතක්භ හමිදිරිසේ ඉතරන සරශ පිඩක් සේ ඉත දභරා ගිහ සගදරින් සාක්මිරා
නගත සනා. පිංත් ඔඵද පුළුන්ද ඔසබ් සප සදොය අතවැයරා යාඳායඹ අතවැයරා දුා දරුන්
අතවැයරා එක් දිනක් විසව්කී සිටින්න. නමුත් සිදුවත් කුභරුන් සභන් ඹ ඉසුරු අත්වැයදභා ඹන්සන්
ඔඵත් භභත් සේ සභොසවොසත් රඵන ේධර්භසේ ැනසිල්ර රඵාදීභ වාභයි. එතැන් ඳදන් වඹ යක්
පුයාද ගුරුයසඹක් ාාතිසඹක් හතසතක් සනොභැති අධි්ාානඹ ඳභාක් එරභ හතතා සරොදසගන
දුර තුළින් දුර ජඹගැනීභද වැකිඹ ඹන විල්ාසඹන් ලරීයඹද දුන් අරභාා දුක් සභසරො කිසිභ
්ව්භසඹකු සදවිසඹකු භනුයසඹකු සභඹද ැඩිසඹන් වි නැති ඵ ඳසු රාරඹරදී බුදුයජාාන්වන්සේ
සේලනා රයනා.
සේ දු්රය ක්රිඹා රයන රාරසේදී භවය දිනර භභ ැශඳුසව් එර මුං ඇදඹර ඳභායි. තත් භවයදාද
එර වල් ඇදඹක් ඳභායි. ඊද ඩා සදඹක් භභ ගත්සත් නැවැ. භභ විල්ා රශා දුර තුළිනුයි දුර
ජඹගන්න පුළුන් සන්සන් කිඹරා. ඒ රාරසේ භසප උදයඹ කිඹරා පිදසරොන්ද කිඹරා සදරක් තිබුසේ
නැවැ. ඒ සදරභ එරද ඇලිරයි තිබුසේ. නමුත් අතීත ඳායමී ලක්තිඹ සාා ීවවිතඹ රැකිරයි තිබුසේ. භද
භවය දිනර ඇවිදින්න ඳන තිබුසේ නැවැ. භභ ඵඩගාසගන ග ගාල් රද ගිහල්රා සගොඳළු දරුන්
22

ඉත්සනතුරු ඉරා එශසදනුන්සප තන පුඩු රද රදතඵාසගන කිරි උයා බීා. එභ එශසදනුන් ඳයින්
ගන විද ඒ ඳා ඳවයල් ැදී රරන්තඹ දභා දින ගාන් ැටීසිටිඹා. නැත සිහඹ එනවිද ග ගාසල් ැටී
තිබ සු ඳැදවුන් දභන රවඳාද අසූිත භභ අනුබ රශා. සු ඳැදවුන්සප රවඳාද අසූිත අනුබ රයන
සරොද භද අපුරක් දුගක් දැනුසන් නැවැ. භභ රැභැත්සතන්භයි අනුබ රසශේ. යජ ඳවුරර ක්විති යජ
තනතුසර් උරුභඹ දයාසගන ඉඳදිරත් සිදුවත් කුභරුන්ද වයක් ඳැදවුන්සප රවඳාද අසූිත ශනසරොදත්
අපුරක් දුගක් සනොදැනුසන් ඔඵත් භභත් සරසයහ අනුරේඳාසන්භයි. ඔඵත් භභත් සේ සභොසවොසත්
රඵන ේධර්භසේ ැනසිල්ර රඵාදීභ වාභයි.
ඳසු උන්වන්සේ දැනගන්නා දුර තුළින් දුර ජඹගන්න ඵැවැඹ කිඹන රායාඹ. උන්වන්සේ භධයභ
රතිඳදා සතෝයාගන්සන් ඉන් අනතුරුයි. ඉන් අනතුරු සුජාත සිටුදිඹණිඹසප කිරිපිඬු දානඹ ශරා
ජඹ ශ්රී භවා සඵෝධිමරසේ සඵෝධිත්යින් ාඩිසන්සන් "සේ ලරීයඹ සල් ේ භ් නවය විඹසල්ා ම භා
ේභා ේසඵෝධිඹ අසඵෝධසඹන් සතොය සනොනැගිටිමි" ඹ කිඹන අධි්ාානසඹන්. ඵරන්න පිංත් ඔඵත්
භභත් උසදා සඵෝධිත්ඹන් වන්සේ තභ ීවවිතඹ භයාඹද දභනා, ීවවිතඹ අතවරිනා, උතුේ ේභා
ේභා ේබුේධත්ඹ සනුසන්. පිංත් ඔඵදත් භදත් සේ ේභා ේබුේධ ලාසන් අසිරිඹ රඵාසදන්න
සඵෝධිත්ඹන් කී තාක් නේ ීවවිතඹ භයාඹද දභන්න ඇතිද? උන්වන්සේසප අතීත ඳායමී ලක්තිසේ
කුල් ං්රායඹන්සප ඵරත්බාඹ සාාභ ේභා ේබුේධ ාානඹත් ීවවිතඹත් සදරභ දිනාගන්නා.
ඔඵත් භභත් උසදා සභන් අසිරිභත් රැඳවීේ රශ තත් උත්තභසඹක් ගැන සරසේ නේ සිතන්නද?
පිංත් ඔසබ් අේභා තාත්තා පුතා දු ාාතියඹා ැඩිභ උසනොත් අවුරුදු 50ක් දුක්විඳින්න ඇති. එත් ඒ දුක්
වින්සේ ඔඵද අධයාඳනසේ රැකිඹාසව් සගදය සදොසර් විාව ීවවිසත් ටිනාරභ කිඹාසදන්නභයි ඒ
කිඹන්සන් දුරද ඳාය කිඹාසදන්නභයි. එසවත් රල්ඳ රක් ගානක් පුයාද භවා ාගයඹ සල් ධාතුසන්
පුයපු භවා සඳොසශො ලරීය භාංලලින් ැසු ඔඵ සනුසන් භවා දුක් රන්දයාක් වින්ද අේභා
සරසනක් තාත්තා සරසනක් ාාතියසඹක් ඉන්නා සේ සරෝරසේ ඉන්නා. ඒ උතුේ අේභා තාත්තසප
භවා රරුාා ගුාසේ සාදභයි අඳ සේන්දුසන්න ඕසන්. ඒ උතුේ රරුාාගුාඹ තුශයි අසති අයා
බාඹද යාක් තිසඵන්සන්. සඵෝධිත්ඹන් වන්සේ සරොව්තුයා ේසඵෝධිඹ අසඵෝධසරොදසගන
වතලි් ඳ් යක් පුයාද උන්වන්සේ තභ සිරිඳතුල්ර රයගැද දිඹඳට්දා භතුසන තුයාද සඹොදුන්
සිඹ දව් ගාන් සදඳයින්භ ැඩභසරොද අයා ත්ඹන් සොඹාසගන ගිසේ ේධර්භසේ ැනසිල්ර
රඵාදීභදයි.
ාය ංසඛයඹ රල්ඳ රක් ගානාක් පුයාද රැ්රශ ඳායමී ධර්භඹන්සප පරඹ න ේභා ේසඵෝධිඹ
වතලි් ඳ් යකින් සාභාරයරා පිරිසාන් භංචරසේ ැතපිරා උන්වන්සේ සේලනාරයන්සන් "සිඹළු
ං්රායසඹෝ අසාතයයි" කිඹන ධර්භතාඹයි. සේ අසාතයයි කිඹරා සේලනා රයන්සන් හ ගිසා ගත්සතක්
ඒ ගින්දය සාන්න ඹේ සසවක්ද ගන්සන් ඊද ඩා සසවක් සගන සේ බගින්දය සාාගන්න කිඹන
අාන චනඹයි ේබුදු මුවින් පිදසන්සන්. උන්වන්සේ සේලනා රසශේ නැවැ පිංතුන්රාද තට්ටු
සදසක් සගදයක් වදාසගන සවො රැකිඹාඹක් යාඳායඹක් රයසගන විාවඹක් සරා දරුන් දරු
මුනුපුයන් වදාසගන ීවත්සන්න එඹ ැඳඹක්ඹ කිඹරා. උන්වන්සේ සේලනා රසශේ නැවැ කිසිදු දිඹ
්ව්භ තරඹර එර දලභඹක් සවෝ සාතය ්ිරය ැඳඹක් තිසඵනා කිඹරා. ඇයි බාගයතුන්වන්සේ
එසවභ සේලනා සනොරසශේ?
අසන් සේ ත්ඹා සේ සරටි ැඳඹද මුරාවී රල්ඳ ගාන් න අබුේසධෝත්ඳාද රාරර භංමුරාද ඳත් වී
දුක්විඳියි කිඹන භවා රරුාාසන්භයි. ඔඵ උසදා සභන් අසිරිභත් භවාරරුාා ගුාඹ රසඹහ
දයාසගන ැඩසිටිඹ උතුේ ලා්ත්න්වන්සේසප භවා රරුාා ගුාසේ සාද ඔඵ රංසන්න.
උන්වන්සේ රැභතිවුසන් නැවැ ත්ඹා බසේ දුසරන් දුරද ඹනා දකින්න. එන් අසිරිභත්
ලා්ත්න්වන්සේ නභරසප රැරයාසඹන් ඔඵ දුය්සන්න එඳා ම ඒ අසඹෝභඹ චරිතඹ පුයා
ඵරනසරොද රල්ඳ ගානාක් පිර ඳායමීධර්භඹන්සප පරඹ රාා වැටිඹද ීවවිතඹද එරතුසරොදගත්
නදර්ලඹභයි අපිද ැදගත් සන්සන්. සේ ඳායමී ලක්තිසේ පරඹ තුළින් තභයි භවාීඝවනාද සූත්රසේ
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සේලනාරයන බුදුයජාාන්වන්සේ සරෝරඹාද සිංවනාද රයන තථාගත ඵරඹන් ර්සන්සන්.
බුදුයජාාන්වන්සේ තු ව උතුේ ාානඹන් ගැන නුණින් සභසනහ රයන්න. ත්ඹාසප සඳය ීවවිතඹ
දැකීසේ පුර්සව්සාාානු්ති ාානඹ, ත්ඹාසප භයණින් ඳසු ීවවිතඹ දැකීසේ තූතඳඳාත ාානඹ, දිය
චක්ඛු ාානඹ, දිය සශ්රෝත ාානඹ, ත්ඹාසප නශ්රඹන් ක්ඹ ව ඵ දැනගන්නා ාානඹ, ඹභර
රාතිවාර්ඹ ඳෑසේ ාානඹ, ත්ඹාසප ධයාන විසභොක් භාධි භාඳත්තීන්සප ්බාඹ දැනගැනීසේ
ාානඹ, නශ්ර සනොභැති ස්චසතෝවිමුක්තිඹත් ාානඹවිමුක්තිඹත් රතයක්සරොද ඊද ඳැමිා ාඹ කිරීසේ
ාානඹ කිඹන සේ උතුේ ේභාේබුේධ ාානඹන්සප නල්චර්ඹත් බාඹ සායතුරුභ සිහඳත්රයන්න.
ඔඵ සනුසන්භ පිර ඳායමී ලක්තිසේ පරඹ වැටිඹද සේ උතුේ ාානඹන් දකින්න.
සභැසා උතුේ ාානඹන්සගන් ඳරිපර්ා ව ලා්ත්න්වන්සේසප භවා රරුාා ගුාසේ සා ඔසබ්
ීවවිතසේ එරභ රැරයාඹ සරොද ගන්න. සභන් අසිරිභත් රැඳවීේ ඔඵ සනුසන් රශ
බුදුයජාාන්වන්සේද පිංත් ඔසබ් ීවවිතඹ පජාරයන්න. බුදුයජාාන්වන්සේද සේ ීවවිතඹ අයිති ඵ
සිතන්න. සේ සිතුවිල්රක් ඳාා ඔඵ ඇතිරයගන්සන් නරායතී ශ්රේධාද අලය ගුාාංගයි. ඒ පිරිසිදු
නරායතී ශ්රේධා ර්වුන තැනදී එහ සවේතුපර ධර්භඹන් සාාභ ඔඵතුශ මීශඟද ැසඩන්සන් වීර්ඹඹයි.
කුභක් සරසයහද ඔඵ විර්ඹඹ ඇති රයගන්සන්? බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ ධර්භ
භාර්ගසේ සඳයදභ විල්ාසඹන් යුතු ගභන් රයන්නයි. පිංත් ඔඵ වීර්ඹසඹන් සඳයද ඹන ගභසන්දී අධි
වීර්ඹසඹන් ඵැවැය සනා. ීදන වීර්ඹසඹනුත් ඵැවැය සනා. ඔඵ වැභ සභොසවොතරභ භාධය්ථබාඹ
තුශ සිටිමින් ඔහු නුණින් සභසනහ රයනා බුදුයජාාන්වන්සේ අපිද කුභක්ද සේලනාසරොද
තිසඵන්සන් කිඹරා. බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයන්සන් ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ තුන් නරායඹදභ
සභසනහ රයන්න කිඹරා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා. අතීත ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ
ර්තභාන ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ අනාගත ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ ලසඹන්.
සේ ලිපිඹ පුයාද වන් රශා සඵෝධිත්ඹන් ගැන. සඵෝධිත්ඹන් සප භතරඹ අපි දීඳංරය
බුදුයජාාන්වන්සේසප ඳාද මරඹ දක්ා අතීතඹද අයසගන ගිඹා. ඒ ඈත අතීතසේ ඳදන් සේ
සභොසවොසත් අති සගෞයසඹන් භතරඹද නැසගන බුදුයජාාන්වන්සේසප රඳරඹ උන්වන්සේසප
ගුාඹන් ාානඹන් සිඹල්රක්භ අතීත ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹන්භයි. සුසේධ තාඳඹන් වැටිඹද භඩ
ගුයර සාදාසගන දීඳංරය බුදුයජාාන්වන්සේද ඳාපි්නාක් ව ඒ සුසේධ තාඳඹන්සප රඳඹ අසාතය
වී ගිඹා. ඒ උතුේ ක්රිඹා තුළින් ර්වුාා ව සව්දනා ංාා ංඛාය විඤ්ඤාා සිඹල්රභ අසාතය වී ගිඹ
ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹන්භයි. ාය ංසඛයඹ රල්ඳ රක් ගානාක් පිරුා ව ද ඳායමී ධර්භ, වින්දා ව
ැඳ දුක්, රැබුා ව අසඵෝධඹන් අසාතයතාඹද ඳත් ව ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹන්භයි. අතීත ඳායමී
ලක්තිසඹන් ර්වුනාව සදති්භවා පුරු රක්ා ඒ නල්චර්ඹභත් බුදුයජාාන්වන්සේසප රඳරාඹ
අසාතයබාඹද ඳත් ව ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹක්භයි ාය ංසඛයඹ රල්ඳ රක් ගානාක් භභ ඔඵ
සනුසන්භ ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ සාතයබාසඹන් වින්දා ව සඵෝධිත්යින් වන්සේසපත් ේභා
ේබුේධ ාානසේ ගුාඹන්සගන් ඳංචඋඳාදාන්රන්ධසේ අසාතයබාඹ රතයක්සරොදගත්
බුදුයජාාන්වන්සේසගත් භතරඹ අතීත ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹන් ඳභාක්භ නේ ඔසබ් ීවවිතඹ භසප
ීවවිතඹ ගැන සභොන ඵරාසඳොසයොත්තු තඵා ගන්නද? භසපභ සරොදගත් සේ රඳඹ සරසයහ ත්්ාා
සවේතුසන්භ ර්සරොද ගත් විඳීේ සභොන තයේ නේ සරෝඩාක්ද? ායා ංසඛයඹ රල්ඳ රක්
ගානාක් මුළුල්සල් සඵෝධිත්යින් භවා ාගයසේ ජරඹ ඳයදා රුධියඹ දන්සදන සරොද, භවා
සඳොසශොසව් ඳ් ඳයදා ලරීය භාංල දන්සදනසරොද ර්සරොද ගත් විඳීේ වඳුනාගැනීේ ස්චතනාන්
විඤ්ඤානඹන් සිඹල්රභ අසාතයසේ අර්ථඹදභ අඹත් සේල්. ඔඵතුශ
ර්සන ර්තභාන
ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ තුළින් අතීත ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹසභසවහ රයනා. ඒ සභසනහ රයන
සභොසවොසත්භ ර්තභානඹත් අතීතඹද සගොසින්. සභසේ සභසනහ රයනසරොද තභා තුශ ර්සන්සන්
බිඹක්. අසාතය ව රඳඹන් සාතයබාසඹන් ගැනීසභන් ර්සන බිඹක්. සේ බිඹ ඔඵතුශ ත තත්
වීර්ඹඹ ර්සරොද සදනා. ධර්භ භාර්ගසේ සඳයද ඹන්න සේ වීර්ඹඹ ර්සරොද සදනා. ධර්භ
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භාර්ගසේ සඳයද ඹන්න සේ වීර්ඹඹ ඔඵතුශ ර්සන්සන් සතරුන් සරසයහ ඔඵ ඇති රයගත්
නරායතී ශ්රේධා සාාභයි. දැන් ඔඵතුශ සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා තුළින් වීර්ඹඹත් ර් සරයි
තිසඹන්සන්. මීශඟද ඔඵතුශ හරිඔතති කිඹන රායායි ර්සන්සන්. ඔඵතුශ හරිඔතති කිඹන
රායාායි ර්සන්සන්. ඔඵතුශ රැජ්ජා ඵඹ සදර නැතිරභ ර්සන්සන් අසාතය ව රඳඹන්
අසාතය ව සව්දනාන් භසප සරොද ගැනීභ සාාභයි. ඔහු සභසනහ සරොද ඵරනා කුභක් සාාද සේ
රැජ්ජා බඹ නැතිරභ ර්සන්සන් කිඹරා. රඳඹ සරසයහ ත්්ාා සාාභයි. රඳඹ සරසයහ
ත්්ාා නැති රයගැනීභ උසදා බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රශ භාර්ගඹ ඔහු නුණින් සභසනහ
රයනා. සේ න විද ඔහු තුශ ේභා දිට්ඨිඹ ැඩිරයි තිසඵන්සන්. ඒ ේභා දිට්ඨිඹ ැඩීසේ පරඹ
සවේතුසන්භ ඔහු දකිනා ේභා තිඹ ඇතිරයගැනීභද නේ ේභා ාචා ේභා රේභන්ත ේභා නීව
කිඹන ශීරඹද අඹත් අංගඹන් සවොඳින් ැසඩන්න අතයලයයි කිඹරා. ඔහු ශීරඹදභ ීවවිතඹ තුළින් මුල්
තැන සදනා. ශීරඹත් ීවවිතඹත් ඔහු සදරක් වැටිඹද සනසභයි දකින්සන්. ශීරඹභයි ඔහු ීවවිතඹ වැටිඹද
දකින්සන්. ඔහු ශීරසඹන් ලක්තිභත් සනසරොද ඔහු තුශ අයාඳාද අවිහංා සනක්ඛේභ ංරල්ඳඹන්
ලක්තිභත් ැසඩනා. සභන්න සේ තැනද පිංත් ඔඵ සපන්න තභයි සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ
ඔඵද සේ ීවවිතසේදීභ චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධ රය ගැනීභද නේ ශ්රේධා වීර්ඹඹ හරිඔතති කිඹන
රායාා තුනභයි අතයලය සන්සන් කිඹරා සේලනා රයන්සන්. ශීරසඹන් ඔඵ ඳරිපර්ා ස්චච තැනභයි
ඔඵ තුශ භාධිභත් සිතක් ර්සන්සන් ඒ භාධිභත් සිතභයි. පිංත් ඔඵද ඳංචඋඳාදාන්රන්ධසේ
අසාතය දුක්ඛ අනාත්භ ්බාඹ භතුසරොද සඳන්ා සදන්සන්. සඵොසවොභ සුසේ භංමුරා සනොවී පිංත්
ඔඵ තුළින්භ ධර්භාසඵෝධඹද ඹන භාර්ගඹ බුදුයජාාන්වන්සේ නභැති රරයාා මිත්රඹා ඔඵද ඳැවැදිලි
සරොදදී තිසඵනා. අඳ ැභ විදභ ධර්භසේ වැඩ රු අඳ තුශභ තඵාසගන භාජඹ තුශ ධර්භඹ
සොඹනා. අසති ාාතීන් ගුරුරුන් සායතුරුභ අඳද උගන්න්සන් ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ විඳින්න මිශ
රයන්න විකුාන්න. නමුත් බුදුයජාාන්වන්සේ නභැති ගුරුයඹා සායතුරුභ අඳද ශ්රේධා නැභති
විඹ උගන්න්සන් ඳංචඋඳාදාන්රන්ධසේ අසාතයබාඹ අසඵෝධසරොද ගැනීභදයි. පිංත් ඔඵතුශ
සාවීසේ භාර්ගඹද අතීර්ා වීභද වීර්ඹඹක් ර් සනොසනා නේ ඔඵ වා රශ යුත්සත් සතරුන්
සරසයහ ශ්රේධා ලක්තිභත් සරොද ගැනීභයි. සතරුන් සරසයහ ශ්රේධාසව් දුර්රබාඹ සාාභයි පිංත්
ඔඵ තුශ විර්ඹඹ ව ශීරඹ කිඹන රායාාන් දුර්ර සන්සන්. එභ සාා සිඹල්රදභ සඳයාතු සතරුන්
සරසයහ ශ්රේධාදභ මුල් තැන සදන්න. බුදුයජාාන්වන්සේ ධර්භයත්නඹ ංඝයත්නඹ පිලිඵ අචර
විල්ාඹ ඔඵ තුළින්භ භතුසන සභොසවොසත් ඊද ාසතික් ඔඵ තුශ වීර්ඹභයි ර්සන්සන්. එභ
වීර්ඹඹ තුශ පිංත් ඔඵ ශීරසේ ලක්තිඹභයි ීවවිතඹද එරතුසරොද ගන්සන්. සේ රායාා තුන පිංත් ඔඵ
ලක්තිභත් නරායඹද නර්ඹඅ්දාංගිර භාර්ගඹ තුශද ්ථානගත රයනා. බුදුයජාාන්වන්සේ අඳ ැභද
රරයාාමිත්රබාසඹන් යුතු සේලනා සරොද දාශ ශ්රේධා වීර්ඹඹ හරිඔතති කිඹන රායාාන් සාව්සේ
භාර්ගසේ රමුඛතාඹන් වැටිඹද අඳ ීවවිතඹද එරතු රයසනොගත්සතොත් දුර නැභැති වරාරිඹ භග අඳද
බාසේ ත සගොඩක් දුයක් ඹන්නභ සිදුසව්වි. අනාගත ඹාග භමිර අපි සනොවිඳිනා දුක්විඳීවි. එභ සාා
ශ්රේධා වීර්ඹඹ හරිඔතති කිඹන ධර්භතාඹන් තුළින්භ බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා සරොද දාශ ැඵෑභ
ධර්භ ඹාගඹ ඔසබ් ීවවිතදඹද එරතු සරොදගන්න.
මිසාසුන් භයා තුන් භයා හංාරයන ඹාගභමිර ඹාගරරුන්දත් වීර්ඹය කිඹන රායාඹ සවොඳින්
පිහදරා තිසඵනා. සරොටින්භ ඔවුනද ඇත්සත් අධිවීර්ඹයඹක්. සේ අධිවීර්ඹයඹක් ර්න්සන් රඳඹ
සරසයහ ඇතිසරොදගත් දැඩි ත්්ාා සවේතුසන්. රඳඹ ඇසුසයන් ර්සන ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹද
ඇති දැඩි ත්්ාා සවේතුසන්. මිසාසුන්සප තිරින් තුන්සප භයා අසෝනාන් තුළින් තභ ීවවිතඹද
තභ ාාති ර්ගඹාසප ර්ගඹාසප ීවවිතරද නයු ර්ාඹ ැඳඹ ඵරඹ සොඹන සේ අඹ වීර්ඹය විසින්
අකුරසඹන් අකුරඹදභයි ඇද දභන්සන්. සභොවුන්සප වීර්ඹය සඳෝාඹ වී ඇත්සත් අේධා
තුළින්භයි. අේධා තුළින් සඳෝාඹන වීර්ඹය ක්රිඹාත්භරබාසඹන් සඵොසවෝභ ඵරත් සනා.
ත්ඹා ංාරිර බ ගභසන්දී රල්ඳ ගාන් තය අඳාඹන්හ රභදබාඹද ඳත්රයන්සන්
අේධාසන් සඳෝාඹ වුන වීර්ඹයසේ සවේතුපර ධර්භඹන්භයි. අේධා තුළින් ර්සන
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මිතය්ඹාද්්ටිඹ සාා රඳඹ සාතයඹබාසඹන් ගැනීභ සාාභ අීඝමිත ඇලීේ ව ගැටීේ සදද ඔඵ
සඹොමුරයනා. එහ පරඹ දු්ීඝරබාඹභයි. දු්ීඝරබාසේ පරඹ තය අඳාඹභයි.
පින්ත් ඔඵ සඵොසවෝභ විසව්කී ඳරි්සභන් හතන්න ඕසන්. ඔඵ ඔඹ ඉටුරයන ගකීේ ඉටුකිරීභ උසදා
ගන්න වීර්ඹය අංරභ ේධාසන්ද අේධාසන්ද සඳෝාඹසරා තිසඹන්සන් කිඹරා. ර්තභාන
සරෝරසේ භනුයඹන් තුශ සඵොසවෝ විද ක්රිඹාත්භර න වීර්ඹය අේධා තුලින්භ ර්සරොදගත්
වීර්ඹයඹක්. අේධා තුලින්භ ර්සරොදගත් අධිවීර්ඹය සාාභ රභ ීවවිතඹක් ගතසරොද මිඹගිඹ
භවත්භසඹක් භයණින් භතු රැබ උඳත ගැන එක්තයා භික්ෂුක් භාධිසඹන් අයමුණු සරොද ඵරනා. එවිද
එභ යඹාඳාරිර රභ භවත්භඹා භයණින් භතු ඌරු කුරඹර උඳත රඵරා. සවොඳින් නුණින් ධර්භනුකුර
සභසනහ රයන්න. තභ රභත්ඹ නයක්ාසරොද ගැනීභ වා සිදුරශ ඹගඹන්සප පරඹයි සේ ඌරු
ීවවිතඹ. ඇයි සේ ඌරු කුරඹර ඉඳදුසන්? නැත නැත හංාද රක්සමින් භැරුේ රන්න.
බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනා රයනා තිරින් තුන්සරා උඳදින තුන් භැසයන සභොසවොසත් එභ
ත් ංාාභ එභ ත් යංතූ උඳදානඹ සරොද ගන්නා සාා නත්භ බා 500ඹර ඳභා එභ කුරසේභ
උඳදිනා කිඹරා. ඌයා භැසයන සරාසව් ඌරු යංතූභයි උඳාදානඹ සන්සන්. එභ සාා ඊරිඹරසප
කුරභ නැත රතින්ධිඹ ර්සරොද ගන්නා . ඒ කිඹන්සන් නැත නැත හංාද රක්සමින්
භැරුේ රන්න. ඕනෑභ ඌසයක් ්බාවිර ඹද සගෝ භැසයන්සන් නැවැ. භැරිරා ශදභන්සන් නැවැ.
හංාද රක් රයරාභයි භයන්සන්. තිරින් තුන්සගන් ැඩිසඹන්භ හංාද ඳත්සරොද භයා තා
තභයි ඌයා. හද සඳොලු ලින් ගවරභ තභයි ඌයා භයන්සන්. සඳොලු ලින් ලරීයඹද ගවරා භ තරනා.
ඳාපිටින් සිටිඹදීභ ඳා ගැසවන ගභන්භ සේ සයෝභ පුළු්නා.
සේ තුන් භැසයන්න සඳයාතු ඇයි සේ තයේ දවදුක් විඳින්සන්. අතීත බාඹන්ීදදී භනුයයින් රභන්
ලසඹන් ඉඳදිරා තභ නයු ර්ාඹ ැඳඹ ඵරඹ උසදා අශ්රේධාසව් විර්ඹසඹන් ඳත්පු මිසා් ඹාගඹන්
ත් ඹාගඹන් සාාභයි. රභ යාඳාරිර ීවවිතඹක් රඵරා එභ රභ බාඹ සාාභ සිඹළු ඹ ඉසුරු ේඳත්
රඵරා සුසඛෝඳසබෝගී ීවවිත ගත රයරා භැසයන සභොසවොසත් එර සාසේඹර රභාදඹකින් ඌරු කුරඹර
පිළිසිගන්නා. අශ්රේධා තුළින් ර්සන වීර්ඹඹ ගැන පිංත් ඔඵ සගොඩාක් ඳරි්ේ සන්න ඕසන්.
සේා කිඹරා සභඹ දවන් තැබ භික්ෂුද හංා කිරීභද සනොසව් සිතිඹ යුත්සත්. තභා තභාද
හංාරයගන්නා ව අශ්රේධාසව් විර්ඹසඹන් අරභාද මිදී සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා ර් ගැනීභයි.
සතරුන් සරසයහ ශ්රේධා ඔඵ තුශ ර්සන්සන් රරයාාමිත්ර ඇසුයත් ේධර්භශ්රාඹ කිරීභත්
තුළින්භයි. ශ්රාඹ රශා ව ේධර්භඹ නුණින් සභසනහ කිරීභ තුළින්භයි. වීර්ඹඹ කිඹන චනඹද
ැඵෑභ ටිනාරභ ැඵෑභ අර්ථඹ රඵාසදන්සන් ශ්රේධා විසින්. ශ්රේධාසව් අර්ථසඹන් සඳෝාඹ වුන
වීර්ඹඹ ඔසබ් වීර්ඹඹ ඔසබ් ඉරක්රඹ ර්සරොද සදන්සන් නර්ඹඅ්දාංගිර භාර්ගඹ තුශදභයි. ඒ සවේතු
සාාභයි සරොව්තුයා බුදුයජාාන්වන්සේ සේ ීවවිතඹ තුශදීභ ධර්භාසඵෝධසඹන් ැනීඝභද අලය නේ
ශ්රේධා වීර්ඹඹ හරිඔතති කිඹන රායාා තුනයි ඔඵ ැඩිඹ යුත්සත් කිඹරා සේලනා රයන්සන්. බානා
රයන පිංතුන්රාත් සේ රායාඹ සඵොසවෝභ සවොඳින් සිහඹද ගන්න ඕසන්. බුදුයජාාන්වන්සේ
ධර්භයත්නඹ ංඝයත්නඹ පිලිඵ කිඹවීසභන් වැදෑරීසභන් අපි රඵන දැනුභ ශ්රේධා සනොසව්. ශ්රේධා
ර්වීභද දැනුභ ඉවල් සනා. සේ දැනුභ ශ්රේධා ලඹසන් වඳුනාසගන බානාන්ද සඹොමුවුන
විලාර පිංතුන්රා පිරික් භාජසේ සිටිනා. ඹේ පිංසතක් බානා හුදු රායිර භානසිර සුඹක්
රඵාගැනීභ වා ඳභාක් නේ සිදු රයන්සන් ශ්රේධාසව් අලයතාඹක් භතු සන්සන් නැවැ. නමුත්
පිංත් ඔඵ ය දුසරන් එසතය වීභ වා චතුයාර්ඹ තය අසඵෝධඹ උසදා නේ බානා රයන්සන්
සතරුන් සරසයහ ශ්රේධායි ේභා දිට්ඨිඹ ඔඵ තුශ ර් රය සදන්සන්. ේභා දිට්ඨිසඹන් සතොය
ේභා තිඹක් ේභා භාධිඹක් ගැන සිතීභ විහළුක් සනා. සභතනදී ඔඵ උසතික්ා තුශ සිටිමින්
සරෝරඹ තුශ දුරත් ැඳත් අතය සදෝරනඹ වීභ ඳභාක්භයි සිදුන්සන්. සරෝරසඹන් මිදීභ සදද ගභන්
රයන්සන් නැවැ.
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සරෝරසඹන් මිදීභද නේ චතුයාර්ඹ තය ධර්භසේ මුල්භ නර්ඹ තය න ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ දුරඹ
කිඹන රායාඹ දුරද සවේතු සවේතු ත්්ාා කිඹන රායාඹ බානා රයන පිංතා දැනගන්න ඕසන්.
ත්්ාා රවාාඹ කිරීසේ භාර්ගඹයි බානා කිඹන රායාඹ තුළින් දැනගන්න ඕසන්. ඒ දැකීභ ඔඵ
තුශ ර්සරොද සදන්සන් සතරුන් සරසයහ ශ්රේධායි. ශ්රේධා තුළින් ර්සන
ඳංචඋඳාදාන්රන්ධඹ අසාතය කිඹන දැක්භ ඔඵ තුශ නැත්නේ බානා තුළිනුත් ඔඵ නල්ාදඹක්භයි
ඵරාසඳොසයොත්තු සන්සන්. සභතනදි ඔඵ සුසේ සාන්ද ඹන්නයි ලරීයඹ රන්නබාසඹන් ඳත්ාසගන
ඹන්නයි ාභජසේ වැසභෝදභ ප්රිඹ සන්නයි වභරී බානා ඩන්සන්. ගැදළුරාය ංකීර්ා
සිතිවිලිරද විසව්රඹක් රඵාදීභ උසදාඹ ඔඵ නනාඳානති බානා ඩන්සන්. භාජඹ සරසයහ ඇති
ගැටීේ ීදන රයගැනීභ උසදායි ඔඵ තය ති ඳට්ාාන ධර්භඹන් ඩන්සන්. සේ ෑභ ඉරක්රඹරභ
තිසඵන්සන් නල්ාදඹක්භයි. ඉරක්ර නල්ාදඹක් ඵද ඳත්න්සන් ස්චතනා අශ්රේධාසන් සඳෝාඹ
වුන සාාභයි. සතරුන් සරසයහ නරායතී ශ්රේධා තුළින් ඔඵ ඇතිරයගන්න ඉරක්රඹ නල්ාදඹ
නදීනඹ විසාවිද දකිමින් සා්යාඹ සදද ඔඵ සඹොමුරයනා. පින්ත් ඔඵ සේ ීවවිතසේදීභ උතුේ
ේධර්භසේ ැඵෑභ අර්ථඹ න නර්ඹඅ්දාංගිර භාර්ගඹ තුශද අර්ථත් රවිල්ද වීභද නේ
බුදුයජාාන්වන්සේසප ධර්භයත්නසේ ංඝයත්නසේ ැඵෑභ ගුාඹන් ඤාාඹන් පිලිඵ
ඇතිරයගන්නා නරායතී ශ්රේධා මලිරභ සුදුසුරභ න ඵ බුදුයජාාන්වන්සේ සේලනාසරොද දාශ
ධර්භඹ තුළින්භ සත්රුේ ගත යුතු සනා.
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