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“ සේස ස ෝර, කටුක, භයානකස සහසාරසේස භියස දැක, සේස ආත්මභාවසේමස සසරස
දුකින්සඑසෙරසවීමටසඅධිෂ්ඨානසකරමින්, වීර්යසවඩමින්, නිවන්සමගසපුරන, 'දක්ෂ',
ගිහිස පැවිදිස උතුමන්ටස පමණක්ස සේස අහිහසකස වයයාමය උපකාරයක්මස සේවා,
ශක්තියක්මසසේවා, මාර්ගයක්මසසේවා.

ෙමස ෙමන්ටස වැටසහනස ප්රමාණයටස ෙමස ෙමන්ස ස ීවවිෙස වලටස ගලපාගනිත්වා,
අර්ථසසහෝසවයාකරණසවැරදිසඇසේත්සඔසසසන්කළසවරදකටසඔසසසන්ගැස වා,
අනුනටදස අනුකේපාස සකසර්වා, වැරදිස නැසේත්ස නිවැරදිස සදයස නිවැරදිස සලසස
දකීවා. සමහිසසටහන්සහැමසඅර්ථයක්සතුළින්මසඔසසසැමටසයහපෙක්සසේවා, ෙමාස
ෙමාටමසපිහිටසක්ටසගනිත්වා.. “
යෑයි උන්වහන්මසේ ඒ මපොත් මපෙ ඇරඹුමේ ලියා ඇත්තාහ.
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01. මේ දුකම කියන දහමක්ද? දුමකන් මිමදන දහමක්ද?
ධර්මයට අසව පංවත් ඔබ නිවැරදිමවන්න. ධර්මය පංවත් ඔබට නිරතුරුවම කථාකරන්මන් වඩාත්
සැපයකට බවට ඔසවා තබන්න. ඒ ශී ය, දානය, ශ්රේධාව නැමැති සැපම උපාදානය ඔස්මසේ ක්රමාසූල ව
ඔබව ‘පංච උපාදනස්කන්ධම අනිතයභාවය දැීම’ කියන අවමබෝධයට මයොමු කිරීම පණිසයි. සේධර්මය
මකොතැනින් ගත්තත් මහේතුඵ ධර්මයන්මයි සකස්කර මදන්මන්. ඔබ මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව, ශී ය,
දානය නැමැති ධර්මතාවයන් ඔමේ ජීවිතය තුළින් අවංකවම ක්රියාත්මක කරනමකොට එම මහේන්න්ම
ශ්ක්තිමත්භාවය විසින්ම පංච උපාදානස්කන්ධම අනිතයභාවය ඔබ තුළින් වැමඩනවා. පංවත් ඔබ
සියල් ටම මපර පංච උපාදනස්කන්ධම අනිතයභාවය වැීමමට යන්න එපා. මමය මාර්ගයක්. එහි මු මැද
අග වශ්මයන් ක්රමාණුූල ව මපරට යා ුතතුයි. ඔබ කක්මන් වුමණොත් ධර්මය මකමරහි ක කිමර්වී. එමසේ
නැතමහොත් මනොමයක් දෘෂ්්ඨී මතවාදව සිරකරුමවක් ම වි. ඔබ සැප බන්නට කැමැතිනේ මුළින්ම
‘සැපය’ කියන කාරණය මහොඳින් සිහිසවණින් හුරනාගන්න. විමශ්ේෂ්මයන් තරුණ පංවතුන් පංවතියන්
මමොකක්ද ‘සැපය’ කිය ා උපාදානය කරමගන සිටින්මන්. ඔබ ඔය ‘සැපය’ යෑයි අල් ාමගන සිටින්මන්
ම ෝකම සැබෑම සැපය සමග සසඳා බ නමකොට කතාමත් රාථමික සැපයක්. ම ෝකම සත්වයා අත්විඳින
සැබෑම සැපය යේදවසක ඔය ඇස්වලින් දැක්මකොත් ඔබ සිතාවී සැබැවින්ම ඔබ ඇස් ඇති අන්ධමයක් කිය ා.
පංවත් ඔබ උදාහරණයකට මේ මසෂ්ය ම ෝකම ජීවත්මවන මහොඳම ූපප සුන්දියය ගන්නමකෝ. ූපපවාීනනි
කැමරා සිය ගණනකින් ම ෝකයාට මපන්වන ඇයම සුූපපී ූපපය ගන්නමකෝ. පංවතුනි, දිවය ම ෝකව
කන්මන් මදවියන් දිවයාංගනාවන් විතරක් මනමමයි. දිවය තිියසන් සතුසත් කන්නවා. දිවයම ෝකම උපත
ද දිවය අජානීය අශ්්වයන් සිටිනවා. ික්ෂුවක් සමාධිමයන් පසුවන විට දිවය ත යක දිවය අජානීය අශ්්ව
විමානයක් දර්ශ්නය මවනවා. දිවය අජානීය අශ්්වයන් හතරමදමනක් එහි සිටියා. එම දිවය අශ්්වයකුම උස
අඩි 7ක් පමණ ඇති. දිවය අශ්්වයාම වර්ණය තනිකරම මසෂ්ය ම ෝකම සිටින මමොනරකුම ෛවවර්ණ
පැහැයට සමානයි. මකොෙ, නිල් පැහැයන්මගන් අ ංකෘතයි. ඔබ සිතන්න, මමොනර පල් කෙඹ විසිපහක්
පමණ එකතු කර ා මිටියක් බැන්දා කිය ා. අන්න ඒ රමාණම , හැඩම වල්ගයක් දිවය අශ්්වයාට
තිමබනවා. එම වලිගය මුලින් පට උඩ අතට මනර ා තමයි පහෙට වැමටන ස්වභාවමයන් තිමබන්මන්. එය
මබොමහොම ගාේභීර මපෞරුෂ්යක් තිමබන වල්ග පහිටීමක්. එම දිවය අශ්්වයාම පට උඩ මකොුර නාරටිය
දිගටම අඩියක් පමණ දිග මරෝම මමොනර පල් පැහැයට පහතට වැටී තිමබනවා. මමම අශ්්වයින් ආුතෂ්, වර්ණ,
සැප බ මයන් අනූන දිවය අශ්්වයන්. පංවතුමන් ික්ෂුව සමග විරසක මවන්න එපා. පංවත් ඔබට ධර්ම
මාර්ගම සැබෑ සැපය ගැන කියන්නයි මමය සටහන් කරන්මන්. පංවත් ඔබ සැපැයි කියා අල් ාගන්නා ූපප
සුන්දියයම ූපපශ්රීයට වඩා අසිියමත් සුන්දරත්වයක්. ඒ දිවය අජානීය අශ්්වයා තුෙත් තිමේ නේ…..
මේ දිවය ම ෝකම තිියසන් සමතක් ගැනයි කථා කමෙේ. දිවය ම ෝකම තිියසන් දිවය සත්වයාත් මසෂ්ය
ම ෝකම අපට වඩා ූපපශ්රීමයන් කහළින් සිටිනවා. ඒත් පංවත් ඔබ ැජාජාමවන්න එපා. ඔබත් සැබැවින්ම
පංවත්. ඔබට ඔය ූපපය ැුදමේ මපර පන නිසාමයි. නමුත් ඔබ ඔය ූපපමයන් මත්මනොවී ධර්මය සිතන්න
දක්ෂ මවන්න. ‘අර දිවය අශ්්වයා මට වඩා ස්සනයි’ කිය ා. එතමකොට ඔබට පුළුවන්, නිතරම කිලුටු මවන,
නිතරම මසෝදන, මේ ූපපය ගැන ක කිිය ා, සැබැවින්ම කා යකට කිලුටු මනොමවන, වඩාත් ස්සන දිවය
ූපපයක් මකමරහි උපාදානය සකස් කරගන්න. අවංකවම ඔබට එමහම අවශ්යනේ ඔමේ ූපපම ජරා, වයාධි,
මරණ වසාදමන ූපප ාවනයාගාරමයන්, බාබර් සාප්පුමවන් මිදි ා ශ්රේධා, ශී , දානය නැමැති සැබැවින්ම
ඔබව වර්ණවත් කරන මාර්ගම මුල් අදියරට එන්න. එතැනදී තරුණ ගිහි පංවතුන් ාට ුදදුරජාණන්
වහන්මසේ මේශ්නා කරන සෑබෑ සැපය මකමරහි විශ්්වාසයක්, දැීමක් ඇති මවනවා. තමා සිටින්මන් මු ාවක
බව දැමනනවා. ඒ කියන්මන් ශ්රේධාම ීජජය ඔබ තුෙ සකස් මවනවා. මුළින්ම හිමින් සීරුම ඔතනට එන්න.
ශ්රේධාව තමයි මමම ොව මශ්රේෂ්්මතම ධනය. ඒ මශ්රේෂ්්ම ධනම හිමිකාියත්වය බාගන්න. එවිට නිතැනින්ම
මහේතුඵ ධර්මයන්ට අසව සැප ැීජමේ සැබෑම මාර්ගය ඔබ මසොයාමගන යාවි.
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පංවත් ඔබට සැබෑ සැපය ගැන අවමබෝධයක් ැීජම පණිස, එය ධර්ම මාර්ගය පටන් ගැනීමේ ගමනට
අමයෝමය ශ්ක්තියක්වීම පණිස, මේ ම ෝක ධාතුව තුෙ මවමසන වර්ණමයන්, සැපමයන්, බ මයන්,
ූපපමයන් ආඪ්ය කාන්තාව ගැන සඳහනක් තබනවා. මේ ූපපශ්රීමයන් බබ න නන් විසිතුරු මුතු, මැණික්,
රන් ආභරණව වටිනාකම දකිනවිට පංවත් ඔබට සිමත්වි ඔමේ ඔය මඩනිේ කලිසම, මකොන්ඩ මමෝස්තරය,
කමිමේෂ්න් කරාුද, මා වෙලු, රනින් සෑදූ ආභරණ මමොනතරේ අඩු ංසුම මනොවටිනා මේවල් ද කිය ා.
ඔබ සැපයි කිය ා විශ්්වාස කරන සැපයත්, ස්සනත්, ම ො තුරා ධර්මය තුළින් ගිහිපංවතුන් ා ඔසවා තබන
සැබෑ සැපයත් අතර පරතරය ඔබ මහොඳින් අත්දකින්න. ඔබ කහත ඇුරේ ආභරණ අයිතිකරගන්න
මමොනතරේ ැයීරක්ෂ්ා වයාපාර කර ා මුදල් හේබකරගන්න දුක්විඳින්න ඕනද? පවුමක රන්මා යක් ගන්න
වර්තමානම තරුණයකුට, තරුණිමයකුට මමොනතරේ ශ්රමය වගුරවන්න ඕමනද? ඊට අවශ්ය මුදල්
හේබකරගන්න, වර්තමාන සමාජම ඒවා ආරක්ෂා කරගන්න මමොනතරේ මවමහසක් ගන්න ඕමනද? රන්
මා යක් දමාමගන අද බියකින් මතොරව මහපාරක යන්න පුළුවන්ද? ඔබ සැපය කිය ා කියන්මන් ඔය කරදර
පීඩා ැයසක් ැයුරණු දුකට මන්ද?
නමුත් ධර්මම ගිහි පංවතුන් ාට මේශ්නා කරන සැපය තුෙ ඇති මශ්රේෂ්්මම ම ෞකික සැපය බන කාන්තාව
මසෂ්ය කාන්තාවක් මනොව දිවය කාන්තාවකි. ඇය අන් කවුරුත් මනොව මුළු දිවයත යන්ටම අධිපති ශ්ක්ර
මදවියන්ම අගබිසව සුජේපතී දිවයාංගනාවයි. ඇය වැනි අසිියමත් සැපමයන් ආඪ්ය දිවයාංගනාවක්
දිවයත යක තවත් සිටිය මනොහැකිය. මේ සුජේපතී දිවයාංගනාව සමාධිම ඇසින් දුටු ික්ෂුවක් ඇයම
ූපපශ්රීය පහත ආකාරයට දක්වන දි.
ික්ෂුවට සමාධිමයන් ඇය දර්ශ්නය මවේදී ඇය අඩි 6ක් පමණ උස දිවයාංගනාවකි. කන්දියාස
නාටයංගනාවක් සාියය අඳින ආකාරම මමෝස්තරයට සාියයක් ඇය පැෙ දමගන සිටියාය. එම සාියය නිල්,
මකොෙ, දේ, අළු පැහැමයන් ුතත් වර්ණවලින් මිශ්රව දිලිමසන ස්වභාම සාියයකි. වැ මිට අස ට අත දිග
කහත වර්ණවලින් සමන්විත හැේටයක් ඇය ඇඳ සිටියාය. මමම සාියම සහ හැේටම එකම තැන කහත
වර්ණ මිශ්රවීමකින් දැකිය හැකිය. සාියයත් හැේටයත් අතියන් ශ්රීරය බාහිරට මකොතැනකවත් නිරාවරණය වී
මනොමැත. ඇය සාියයට උඩින් අඟල් හතරක් පමණ පෙ බඳපටියක් පැෙඳමගන ඇත. බඳපටිම කදිියපස
දිදු න මැණිකකින් සාදන ද රවුේ හැඩම ආභරණයකි. බඳ පටිය වමේටද මුතුමැණික් ඔේබවා ඇත.
ඇයම හිසමකස් වැටිය දණහිස දක්වා දිගය. එය මහොඳින් මගොතා පහෙට දමා තිබිණ. හිමසේ, උසින් අඩු
ඔටුන්නකි. එය අමත් පෙඳින මප්රස් මුේමේ හැඩයට තැනූ සුදු මැණික් එේබූය ඔටුන්නකි. ඇම මග මා
හතක්, දහයක් අතර ගණනක් ඇත. මේ සෑම මා යක්ම ඇයම ක වා රමේශ්යට දිගය. මේ සෑම මා යක්ම
කහත සිුතේ මුතුමැණික් සහ රනින් මගත්තේ කර ඇත. මේ මා සියල් අතර එක සුවිමශ්ේෂ් ූය මා යක්
ඇත. එය එතුමියම නාබිය රමේශ්යට දිගැති මා යකි. එහි අග සුදු පැහැති මදොඩේ මගඩියක රමාණම
මැණිකකි. එම මැණිමකන් මවොේ 100 ක රමාණම බල්බයකින් නිකුත් වන ආම ෝකධාරාවක් නිකුත් ම .
මකොටින්ම ඇය දීප්තිමත් දැල්මවන බල්බයක් මග එල් ාගත් දිවයාංගනාවක් මසේය. නමුත් එම ආම ෝකය
විහිමදන්මන් ඇම මග බැඳි මා යක ඇති සුදු පැහැති මැණිකකිනි. ඇය මේසා ආභරණින් ූපපශ්රීමයන්
අග ැයජිනක් වුවද ඇය නිරහංකාර තැන්පත් ගති ඇති මපෞරුෂ්මයන් පරීගිය දිවයාංගනාවකි. සමහර
දිවයාංගනාවන්ම ඇති මකළිම ොල් බව, ූපපශ්රීම ඇති ියේමය, ාලිතයය වැනි දඟකාර චියත ක්ෂණ
ඇයට නැත. ඇය තැන්පත් මමහේශ්ාඛ්ය මද දුවකි.
පංවත් ඔබ කහත සටහන පළිගත්තද මනොපළිගත්තද එය මේ ම ෝකම ධර්මය තුළින් ගිහිපංවතුන් ාට
ැබිය හැකි සැබෑම සැපය පළිබඳව මනස අවදිකරවන අත්දැීමකි. ික්ෂුව පංවත් ඔබට එමසේ සඳහන් කෙද
මේ නිමේෂ්ම ත් ඒ සුන්දර සුජේපති මද දුවම ූපපය ික්ෂුව දකින්මන් ඇට සැකිල් ක් මකොටය. ධර්මම
සැබෑ අර්ථය එතැනය. එමහත් පංවත් ඔබ ක බ විය ුතතු නැත. මේ අතිසුන්දර දිවයාංගනාවට කහත
සශ්රිකභාවය ැුදමේ මහන්සිමව ා ැයීරක්ෂා, වයාපාර කර ා මනොම . අේමා, තාත්තා, ස්වාමිපුරුෂ්යාම
දෑවැේදට මනොම . මේ සියලු සේපත් ඇයට ැුදමේ ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ගිහි පංවතුන් ාට
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ඇඟිල් දිගුකර මපන්වන ධර්ම මාර්ගම ගමන් කිරීම තුළින්ය. ශ්රේධාව, ශී ය, දානය, මේවතාසස්සතිය
කහත සැපය ඔබට මපන්වන මාර්ගයයි. පංවත් ඔබ කන් බැහැරව මබොරුවට මමොනතරේ දඟ නවාද
තුේටුමදමක් සැපයක් මසොයන්න.
බ න්නමකෝ මමොනතරේ අසිියමත් සැපයකටද ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ඔබ ාට පාර මපන්වන්මන්. ඇයි අප
‘ධර්මය දුක ගැන, මරණය ගැන, අනිතය ගැන පමණක්මයි කියන්මන්’ කිය ා ධර්මමයන් ඈතට යන්මන්.
ධර්මය මකමරහි ක කිමරන්මන්. පංවත් ඔබ සැපය හැටියට දකින අවුරුදු 10 ක පමණ නවමයොවුන් තරුණ
කා යක් තිීජ ජරා, වයාධි, මරණයන්ට පත්වන ඔය “දුක” ස්සන ූපපය මකමරහි ඇති කැමැත්මතන් මිදී
“සැප” ස්සන ූපපයක හිමිකාියත්වය බාගැනීමට ඔබත් කැමතිමවන්න මුලින්ම.
එක පංවත් පවු ක මහත්මමයක් ික්ෂුවමගන් ඇසුවා ‘හාමුදුරුවමන් අප ශී ය ගැනම සිතමින්, අනිතය
සංඥාාව දකිමින්ම ජීවත් වුමණොත් අමප් දරු පවු ට සහ ක දසාව, ඒ මගොල් න්ම අනාගතය අුරරු මවනවා
මන්ද කිය ා. බ න්න ඒ මහත්මයා ධර්මය මමොනතරේ වැරදි අන්තයකින් ද අල් ාමගන කන්මන කියො.
තමන් ජීවත්වීමට මනොදන්නාකමින් ඇතිවන ආදීනව ධර්මම ගිණුමට බැරකරනවා. ශ්රේධාව අඩුකම,
විචිකිච්චාමවන් සිතුවිලි. පිය ා, පංචනීවරණයන්මගන් සිත වැඩි ා. ඒ මහත්මයා ශී ය ගැන අනිතයය ගැන
කතා කෙත්, අවම වශ්මයන් ශී ය තුෙවත් ඔහු නැතිය කියන එක කහත කාරණයන්මගන් පැහැදිලි මවනවා.
සෑම පවු කටම ආදායමක් වියදමක් කියන කාරණයක් තිමබනවා. මකොමතක් ආදායේ ැුදවත් වියදම ඊට
වැඩිනේ ජීවන රශ්්න ඇතිවීම අනිවාර්යයි. මමය ධර්මම වරදක්, ශී ම , අනිතය සංඥාාම වරදක් මනොම .
එම මහත්මයා ැීජමේ තරමට වියදේ කිරීමට මනොදන්නා කමේ වරදයි. නමුත් අශ්රේධාව නිසා එම වරද
පටවන්මන්ත් ධර්මයට. මුළිsන්ම පංවත් ඔබ අවංක මවන්න, ධර්මමයන් මතොරව ජීවත් මවමින් ඔබ විඳින
දුක සවනින් දකින්න. දුක දකින මකනායි සැප ඇති මාර්ගයට අවතීර්ණ මවන්මන්. දුකය කියමින් ධර්මයට
ඔබ ේම ශ් කමෙොත්, සැක කමෙොත් ඔබට අහිමිවන්මන් සැබෑම සැපයයි.
අවංකව ධර්ම මාර්ගම ගමන් කරන කිසිම මකමනකුට ‘මට වැරදුනාය’ කිය කියන්න තැනක් නැහැ.
අතීත අකුසල් සංස්කාර මහේතුමවන් යේ තැනකදී වැරදුමනොත් එය මහේතුඵ ධර්මයන්ට අසව ජයග්රාීනව
ජීවිතයට ග පාගන්නවා. මමය තමයි ශ්රේධාව නැමති පරම ධනම
ක්ෂණය. මමන්න මේ ධනම
හිමිකාරීත්වය මුලින්ම ඔබට බාගැනීම සඳහාමයි මේ සටහන තැුදම . මේ ධනම හිමිකාරීත්වය මුලින්ම
ඔබ අයිතිකරගන්න. එවිට රුපයල්, ශ්ත ඔමේ ජීවිතම මදවැනි තැනට වැමේවි. ශ්රේධාව ඇති පුේග යාට
ජීවිතය කියන කාරණම දීත් මරණය කියන කාරණම දීත් ජයග්රාීන අවසානයක්මයි ැමබන්මන්. එම නිසා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ධර්මය දුක ගැන කථාකරන දහමක් මනොව දුක අිකබවා සැප අයිතිකරගන්නා
දහමක්. අවශ්යනේ දුකත් සැපත් මදකින්ම මිදීයන දහමක්.
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02. දුක සැප මපරමෙන සංස්කාර
වැස්ස මබොමහෝම හයිමයන් වහිනවා. තුන් බිත්ති කුටිම කදිියපස එල් ා ඇති පැරණි සි ර අතියන් මීදුමත්,
වහ ම කුමේරය අතියන් වැහි බිුරත් කුටියට වැමටනවා. පියසරය මීදුමින් වැසි ා. හැබැයි සුෙඟ තවම
නැහැ. මව ාව පස්වරු 5.30 යි. දියසීරාව නිසා කුටිම බිම සිමමන්තිය මතත්මව ා. පාවහන්වලින් මතොර
නිර්වස්ත්ර මදපා, මතතබියත සිමමන්ති මපොමෙොම ගැමටන විට සීත ක් දැමනනවා. මේ වැස්ස, සීත ,
දියසීරාව, මීදුම හියම අසරණයි. සරණක් ඇති ජීවිතයක් කදිියම මේවා කුමක් නේ පීඩාවක් කරන්නද…
න්තෑරුේ එළිමයන් ෑලි ඇඳ මත වාඩිවී මේ සටහන තබනමකොට ික්ෂුවම සිත පුදුමාකාර සැනසීමකින්
පිය ා. මේ ටික සටහන් වුමේ වැස්ස නිසා. ඒ නිසාම ික්ෂුව වැස්සට ආශිර්වාද කරනවා. ික්ෂුවට මතකය
මත්ර මත්රී ගාථාව එක් රහතන් වහන්මසේ නමක් උදාන වාකයයක් රකාශ් කරනවා ‘වැස්ස ඔබ ඇති තරේ
වහින්න. මගොරවා මගොරවා වහින්න. වැස්සට බැහැ මාව අපහසුවට පත්කරන්න. මම කුටිය මහොඳින් මසවිලි
කර යි තිමබන්මන්’ කිය ා. වැස්සට ගුලිමව ා, වකුටුමව ා වැස්සට බැණ බැණ කන්නවා මවසවට
උන්වහන්මසේ වැස්සට ආශිර්වාද කො. අප වැස්සට මකොච්චර කි වත් වහින්න එපා කිය ා වැස්ස එය
අහන්මන් නැහැ. වැස්සට ඇතිවන තුරාවට එය වහිනවා. වැස්ස වහිනතාක් පියසරය, කුටිය හිියකිමඩන්,
මීදුමමන්, දියසීරාමවන් ආක්රමණය කරනවා.
මේ වැස්සට මතමුමණොත් වැඩිම වුමණොත් උණක්, මසේරතිශ්යාවක් හැමදයි. ඊට වඩා හැමදන ම ඩක් නැහැ.
මකොත්තමල්ලි ටිකක් තේබ ා වෙඳ ා, බටහිර මබමහත් මපත්තක්, කර ක් වෙඳ ා එය සනීප මව ා යාවී.
නමුත් ඇස නිසා ඇති වන මකමෙස් වැස්සට, කණ නිසා ඇති මවන මකමෙස් වැස්සට නාසය, දිව, මනස,
කය නිසා ඇතිවන මකමෙස් වැස්සට පංවත් ඔබ මතමුමණොත් මමම ොව, පරම ොව මදමක්දීම අප දුකට
වැමටනවා. අර අතීත රහතන් වහන්මසේ සිංහනාද කරන්මන් ‘මම කුටිය මහොඳින් මසවිලි කර යි
තිමබන්මන්. වැස්ස ඇති තරේ වහින්න’ කිය ා.
ආධයාත්මික ූපපයත්, භාහිර ූපපයත්, විඥාානයත් මේ කාරණා තුන එකතුවන ඵස්සය ෙඟදීම උන්වහන්මසේ
අනිතයය දකිනවා. ඵස්සය අනිතයයයි කිය ා අවමබෝධමයන් දකින තැනදී විීමමක් සකස්මවන්මන් නැහැ.
කන් මමහා අප සැමවොම ඵස්සය නිතය වශ්මයන් මගන පංච උපාදානස්කන්ධය සකස්කරගන්නවා. ඒ
මකමෙස් වැස්සට මතමමනවා. විීමම කියන මසවිලි මනොකෙ වහ ය අපව බරපතෙ ආකාරයට
මකමෙස්වලින් මතමමනවා. මමහි ඵ ය තමයි සංස්කාරයන්ම බ වත් මරෝගාතුරභාවය. සංස්කාර
මහේතුමවන් හටගන්නා මරෝගාබාධ මබමහත්මපති, කරල්, සිරප් වෙඳ ා නේ සනීපකරගන්න බැහැ. කල්ප
ගණන් මිථයදෘෂ්්ිකකභාවය, දුප්පත් බව, කුසගින්න, විූපප බව, ගින්දර, ගිනි අඟුරු, ම ෝදිය මත මදි නැතිව
දුක් අසභව කර යි අවසන් මවන්මන්. දුකත් සැපත් මදකම සංස්කාරයන්ම ඵ යක් මයි. එම නිසා දුක,
සැප මදකම අප සම සිතින් පළිගත ුතතුයි. අප සූදානේ සැප සතුටින් පළිමගන, දුක අසතුටින් රතිමක්ෂේප
කිරීමට නේ අපට කවදාකවත් ධර්මය මකමරහි ශ්රේධාවට පැමිමණන්නට බැහැ. අනිතය සංඥාාවන්මගන්
මසවිලි මනොකරන ද ඇස නිසාමයි, කණ නිසාමයි, නාසය නිසාමයි, දිව නිසාමයි, කය නිසාමයි, මනස
නිසාමයි දුකත් සැපත් මදකම අපට උරුමකර මදන්මන්. අතීතම වැඩ සිටිය රහතන්වහන්මසේ ‘වැස්ස
ඇතිතාක් වහින්න. මාම කුටිය මහොඳින් මසවිලි කර යි තිමබන්මන්’ කිය ා සිංහනාද කරන්මන්,
උන්වහන්මසේම කුටියට වැසිදිය මනොවැමටන නිසා මනොව මීදුම, සීත මනොඑන නිසාම මනොව
උන්වහන්මසේ ‘දැක්කාය’ කියන තැනදීම, ‘ඇසුනාය’ කියන තැනදීම ‘දැසනාය’ කියන තැනදීම ඵස්සය
අනිතය වශ්මයන් දැීම පණිස අවමබෝධමයන් සේපූර්ණ උත්තමයකු නිසාය. ‘මම’ කියන පුේග යා
මහේතුඵ ධර්මයන්මගන් සකස් ූය ඵ යක් ම ස අවමබෝධ කරගනිේදී, මහේන්න් නිසා සකස් ූය ඵ යක් තුෙ
සත්වමයක්, පුේග මයක් වශ්මයන් අර්ථයක් මනොමපමනේදී කුමක් නිසා, ක රුන් උමදසා තෘෂ්්ණාවක්
සකස්මවන්නද?
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පංවත් ඔබ දෑස් මහොඳින් විවර කර බ න්න. ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මනස යන ආයතන නිසා සකස් ූය
මකමෙස් වැස්සට මතමුණු සත්වයන්ම ම ෝකයයි ඔබ කදිියම දර්ශ්නය වන්මන්. ධාරානිපාත වර්ෂ්ාවක්
ගහමකොෙ මපරො, ඇ මදොෙ ගංගා මදමගොඩ ත ා, පස්කුර නායමගොස් මහා විනාශ්ක් කරන්නා මසේ ඇස
නිසා සකස් ූය මකමෙස්ව බරපතෙභාවය නිසාම මමොනතරේ දුක් මගොඩක් සත්වයා විඳිනවාද. අප එක
මමොමහොතක්වත් ඇස, කන, නාසය, දිව, කය, මනස නිසා වන දුක් ගැන මමමනහි කරනවාද, කථාකරනවාද.
ඇස, කණ, නාසය, දිව, කය, මනස නිසා මකමෙස් වැස්සට හසුවුණ අයමයි ඔය සිරමගවල්ව , මරෝහල්ව ,
ුතධ භූමිව , ගිහිමගවල්ව , මගමතොමේ අපට මුණගැමසන්මන්. ස්වභාවධර්මම
වැස්මසන්
මනොමතමමන්න අප උපක්රම මයදුවාට, තෘෂ්්ණාම මකම ස් වැස්මසන් අප නිරතුරුවම මතමමනවා. අප
ම ඩමවනවා. මනොදැසවත්කම නිසාම අසාධය මරෝීනන් බවට පත්මවනවා. එමහම මරෝීනන්ට මබමහත්
කියන්මනත් තවත් අසාධය මරෝගිමයක්මයි. ඒ නිසා මරෝගියා සහ ෛවදයවරයා මදමදනාම හුඟක් මව ාවට
විනාශ්ය කරාම පයවර තබනවා.
එක තාත්තා මකමනක් සිටියා, ඒ තාත්තා දරුවන්ට මබොමහොම ආදමරයි. ඔහු රජම මසේවකමයක්. මමොහු
ශී ය ගැන එතරේ තැකුව මකමනක් මනමවයි. මාරයා විසින් සමාජය තුෙ එ ා ඇති තරගකාරීත්වය නැමැති
දැෙට හසුමව ා සිටි අමයක් මමොහු. යමක් අයිති කර ගැනීමට යන ගමමන්දී මමොහු මබොමහෝම ම ගවත්.
මකොටින්ම මමොහුට දවමසේ පැය 24ම වුණත් කටුතතු සඳහා රමාණවත් මදි. මමොහු තමන්ම දරුමවක්
මවසමවන් මබොමහොම මහන්සිමයන් නිවසක් හැදුවා. නිවමසේ වැඩකටුතතු අඩක් නිමාකර තිබියදී මමොහු
මියයනවා. අප දන්න ස්වාමීන් වහන්මසේ නමක් සමාධිය තුළින් අරමුණු කර බ නවා මමොහු මරණින් මතු
මකොතැනක කපදි ා සිටිනවාද කිය ා. එවිට එම ස්වාමීන්වහන්මසේට අරමුණුමවනවා මුල් ග ක් දෑතින්
අල් ාමගන සිටි බහිරව ස්වභාවම මරේතමයක්. ඔහු එරමිනියාමගොතාමගන, මුල්ග බදාමගන කන්නවා
වමගයි දර්ශ්නය මව ා තිමබන්මන්. අප භහිරවයා යසමවන් හුරන්වන සත්වමයක්.
මේ කාරණම දී ික්ෂුව හුරනාමගන ඇත්මත්, වැඩ අවසන් මනොූය නිවමසේ උපාදානය නිසා කහත උපත
සකස්කරගත් බවයි. දැන් කතින් මුල්ග මම මකොටමගන බහිරව ම ෝකම ජීවත්මවනවා. මේ මුල්ග
නිශ්්චිත වශ්මයන් එම නිවමසේම මුල්ග ද කියන්න ික්ෂුව දන්මන් නැහැ. බ න්න, නිවස නැමැති ූපපය
නිසා සකස් ූය තෘෂ්්ණාව මහේතුමවන් ඇතිූය මකමෙස් වැස්සට හසුව ඔහුව ගසාමගන මගොස් ඊෙඟ භවම
රතිසන්ධිය සකස්කර දුන්තැන. ‘උපාදාන පච්ජයාිය භමවෝ’….. ඔබ කදිියම ඇති භයානකම අනතුරු
සවණින් හුරනා මනොගත්මතොත් ඔබට දුකම උරුමකර මදන ධර්මතාවය. මේ මහත්මයා මනමසේ සකස්ූය
මකමෙස් වැස්සට හසුවීම නිසා සකස්කරගත් දුක කල්ප ගණනාවක් විය හැකියි මන්ද?
වර්තමාන සමාජම ජීවත්මවන හුඟ මදනකුට තමන්ම කටුතතුව ට දවමසේ පැය 24 ත් මදි. ඒ මදිබව
නිසාම සමහරු රාත්රිම නින්මදන් ගණන් හදනවා. දරුවන්ට, බිියඳට ආදරය කරනවා. මාරයා විසින් එ න
ද තරගකාරීත්වම දැ ට හසුවී දුවන්නන් වාමල් දුවන චර්යාමවන් මිමදන්න. විම ීව මකම ස් වැස්ස
ගැන සිතන්න. සමාජය ම ගමයන් ම ෞකික වශ්මයන් සංවර්ධනය මවනවා. විසිතුරුභාවමයන්,
ගෘහනිර්මාණ ශිල්පමයන් එකිමනක අිකබවා දැකුේකළු නිවාස කදිමවනවා. ඔබම සුන්දර නිවස යේ මසේ
දැකුේකලුද, විසිතුරුද ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා ඔබම සිත ඊටත් වඩා විසිතුරුයි කිය ා.
මමොකද ඔබ තුෙ ඇති තෘෂ්්ණාම දිග පෙ නිසාමයි ඔය වැනි විසිතුරු නිවසක් නිර්මාණය වුමේ කිය ා.
කහත වැකිය සටහන් කරනමකොටම ික්ෂුවට හිනාවක් ඇති වුණා. ික්ෂුව මේ මව ාම වැඩ සිටින කුටිය
කැ ම ඇති මැටිගැසූ කුඩා පැෙක්. රජමගදර කන්න රජතුමාට වඩා නික්මල්ෂී සැනසිල් ක් ික්ෂුව මේ
මමොමහොමත් අත්විඳිනවා. තෘෂ්්ණාව ක්ෂය වුණ තැන නිස්සරණය, සැහැල්ලුව මිස දුක සැප එහි මකොයින්ද?
වැස්ස, සුෙඟ, සීත මීදුම එනවා. යනවා. ඒත් ඒ කිසිවකින් පීඩා විඳින්න පුේග මයක් මමතැන නැහැ. ඵස්ස
පච්ජයා ම දනා….. ඵස්සය නිසා සකස් ූය විීමමත්, ඵස්සයත්, විීමමත් අනිතයධර්මයන්මයි. මමොන තරේ සරෙ
සමීකරණයක්ද. විසිතුරුභාවය වැඩිවන්න වැඩිවන්න, තෘෂ්්ණාව වැඩිවන බව ඔබ මත්රුේගන්න ඕනා.
තෘෂ්්ණාව වැඩිවන්න වැඩිවන්න දුකයි වැඩිවන්මන්. දුක කියන්මන් අවිදයාව නිසා අපට ැයස්මවන්නාූය
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සංස්කාරයි. සංස්කාරයන් නිදහමසේ භුක්තිවිීමමට අභය භූමියක් මවමිසයි ම ෝකය පවතින්මන්. කුසල් සහ
අකුසල් සංස්කාරයන්ට බාධාකරන්න මකමනක් ම ෝකම නැහැ.
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03. මට අවශ්ය ූයම ුදදුරජාණන් වහන්මසේව තෘප්තිමත් කිරීම පමණි
සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයක ‘ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක’ කිය ා රහතන්වහන්මසේ ා වැඩසිටිනවා. අතීතම වැඩසිටියාූය
චක්කුපා මහරහතන් වහන්මසේ එවැනි ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ නමක්. සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයක
අවසාන කා වකවාසව දී චතුරාර්යසතයය අවමබෝධය කරන රහතන්වහන්මසේ ා මමවැනි ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක
ගණයට වැටීම ස්වභාවයක්. මමවැනි අයට ුදදුරජාණන්වහන්මසේම , මහරහතන්වහන්මසේ ාම ඇසුර,
දර්ශ්නය ැීජමක් නැහැ. ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ යස මුලින්ම මතරුවන් මකමරහි අච ශ්රේධාවට
පැමිණ, ආර්යඅෂ්්මාංගික මාර්ගය, සිය මාර්ගය කරගනිමින්, ම ෝකය මකමරහි, නාමූපපධර්මයන් මකමරහි
දැඩි ක කිරීේ සකස් කරමගන තම ජීවිත අත්දැීේ තුළින්ම, ස්මවෝත්සාහමයන්ම ජීවිත පියතයාගමයන්
නිවීමේ මාර්ගම සිටින මකමනක්. ම ෝකය මකමරහි ඔහුම ක කිරීම මකොතරේද කියනවානේ මමොහු
ජීවිතය අතහියනවා චතුරාර්යසතයය අවමබෝධය උමදසා. මමොහුම අරමුණ ක ක්කය නිවීම, අවමබෝධය
පමණක්මයි. ජීවිතය මකමරහි ඇල්මක් නැහැ. ධර්මය මකමරහි විශ්්වාසය තිුතණුයි. මමොහු අවංකවම
සූදානේ ජීවිතය මරණයට දමා, මැමරන මමොමහොමත් මහෝ බන අවමබෝධය තුෙ ම ෝකමයන් නිවීයන්න.
මතරුවන් මකමරහි අච ශ්රේධාව නිසාම මමොහු තුෙ මේ විශ්්වාසය සකස්මව යි තිමයන්මන්. එයත්
ධර්මතාවයක්. ජීවිතයට ආශ්ාවකුත් නැහැ. මරණයට කැමත්තකුත් නැහැ. ජීවිතයත් මරණයත් මදකම
අතහැරුණු තැන නිවීම කියන අවමබෝධය සකස් මවනවාය කියන දැඩි විශ්්වාසය තිමබනවා. ජීවිතය
අතහැර තිමබන්මන් මරණයට. ජීවිතය බැසමගන තිමබන්මන් මරණයට. නිවීමේ අරමුණ එතරේ රබ යි.
ශුෂ්්ක විදර්ශ්කට අවසාන මමොමහොමත්දී මරණය මපමනනවා. නමුත් අබමල් මර්ණුවක තරේවත් මරණයට
බියක් නැහැ. මමතැනදි ේවන්ධ සටනක් පවතින්මන් ම ෝකය සහ අවමබෝධය අතර. ඒ කියන්මන් මාරයා
සහ නිවීම අතර. මාරයා ම ෝකය මදසට අදිනවා. ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක, නිවීම මදසට හඹාමගන යනවා. මේ නිහඬ
ේවන්ධ සටනින් මරණය අතහැරී ඔහු අවමබෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. චක්කුපා මහරහතන්වහන්මසේ
තමාම දෑස් මදක අන්ධමවන බව මහොඳටම දැන දැන නිවීම උමදසා දෑස් මදකම අතහියනවා. වීර්ය සකස්
මවනවා. අධිෂ්්මාණය තීව්රරකරමින්…. නාමූපප ධර්ම විනිවිද දකිමිසයි මමමහුතම ක්රියාත්මක මවන්මන්.
ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ නිවන් අවමබෝධය උමදසා ජීවිතය අතහැියයත්, මරණය මපනි මපනී නිවීම
මදසටම යනවා. අවසන් මමොමහොමත් උන්වහන්මසේ තුෙ පුේග සංඥාාව ීනනමමව ා සිුතේ නූල්පටක් වන්
මදයකිසයි ම ෝකයට බැඳි ා තිමබන්මන්. ඒ මමෝහය නැමති නූල්පටින්…. උන්වහන්මසේ තුෙ මමෝදුූය
ඡන්දය, වීර්යය, චිත්තය විනිවිද දැීම නිසාම චතුරාර්යසතය අවමබෝධය සාක්ෂාත් කරගන්නවා. ඒ
අවමබෝධය බන මමොමහොමත්ම ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ බ ාමපොමරොත්තු රහිතවම නැවත
ජීවිතයට මගොඩමවනවා. අවමබෝධයයි ජීවිතයයි මදකම ැබි ා.
මරණයට අතහැරපු ජීවිතය ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේට නැවත ැමබන්මන් සංස්කාරයන්ම
බ වත්භාවය නිසා. මාරයා මමතැනදී දැඩි මවමහසක් ගන්නවා ‘ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක’ ධර්මාවමබෝධය බනවාත්
සමගම මරණයට තල්ලු කර දමන්න. මමොකද මාරයා දන්නවා මමොහු ජීවත් වුමණොත් තමන් අවමබෝධ
කරගත් ධර්මය ම ෝකයාට මේශ්නා කරයි කිය ා. එය මාරයාට දැඩි තර්ජනයක්. නමුත් මාරයාම
අිකමයෝගය එතනදිත් පරාජය මවන්මන් ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේම අතීත සංස්කාරයන්ම
බ වත්භාවය නිසා. කුසල් සහ අකුසල් සංස්කාරයන්ම බ වත්භාවයට මාරයා එතැනදී නැවත පරාජය
මවනවා. මකොන්ඩඤ්ඤ මහරහතන් වහන්මසේ අතීත සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයකදී ඇතිකරගත් උපාදානයක්
තිුදණා. ‘මගෞතම සේමා සේුදේධ ශ්ාසනම මුල්ම මහරහත් වහන්මසේ මම මවනවා’ය කිය ා. අමනකුත්
සෑම ික්ෂු, ික්ෂුණී, උපාසක, උපාසිකා සි වනක් පියසම එවැනි අතීත උපාදානයන් සකස් කරමගන ඊට
අදාෙ කුසල්ධර්මයන් වඩවාමගන තමයි මගෞතම සේමාසේුදේධ ශ්ාසනයට බැසගත්මත්. ඒ වම ම ශුෂ්්ක
විදර්ශ්ක රහතන් වහන්මසේ කියන්මනත් අතීත ශ්ාසනයක කපදි ා, එම ශ්ාසනය අතුරුදන්වීමට ආසන්න
කා යක දැඩි ම ස වීර්ය වඩා ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ නමක් බවට පත්ූය රහතන් වහන්මසේ නමක්
එහිදී දැක ‘මමත් අනාගත සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයකදී ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන්වහන්මසේ නමක් මවනවා’ය
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කියන උපාදානය ඇති කරමගන ඊට අදාෙ කුසල් පියපූර්ණ කරමගන පැමිණි අමයක්. එම නිසා තමාම ම
දැඩි වීර්යමයන් ශුෂ්්ක විදර්ශ්ක රහතන් වහන්මසේනමක් බවට පත්වුවද, උන්වහන්මසේ ා තුෙ අතීත
ශ්ක්තිමත් කුසල් සහ අකුසල් සංස්කාර සැඟවී තිමබනවා. චක්ඛුපා මහරහතන්වහන්මසේ විසින් මරණයට
දැමූ එතුමන්ම ජීවිතය, අවමබෝධයට පත්වීමත් සමගින්ම මරණයට යා මනොදී නැවත බාමදන්මන් කුසල්
සංස්කාර විසිසයි. නමුත් උන්වහන්මසේම දෑස් මදක අන්ධභාවයට පත්කරගන්මන් අකුසල් සංස්කාර
විසින්. මදයාකාරයක් වන සංස්කාර උන්වහන්මසේට විපාකයන් ස ස්ව ා දුන්මන් එමහමයි.
සංස්කාරයන්ම විපාකයන්ට එමරහිව යන්න මාරයාටත් මනොහැකි බව කහත කාරණමයන් පැහැදිළි
මවනවා. නමුත් සංස්කාර ැයස්කර ගැනීමට ඔබට උපකාරී මවන්මන්ත් මාරයාම බව ඔබ සිහිතබා ගත ුතතුයි.
මාරයා අකමැත්මතන් මහෝ කුසල් සංස්කාර ැයස්කරගැනීමට ඔබට උපකාර කරන්මන් ඔබව ම ෝකය තුෙ
සිරකර තබාගැනීමට මිස, භවමයන් එමතරවීමට අවස්ථාව බාදීමට මනොම . රහතන්වහන්මසේ යස
මාරයාට අිකමයෝග කෙ උත්තමමයක් වන්මන් මාර ධර්මය, මාර සැඩපහර විනාශ්කර දමා, මු ාකර දමා
සේමාසේුදේධ විෂ්යට අවතීර්ණ වන මහයිනි. මාරයාම සැපය නැමති මු ාව උපමයෝීන කරමගන මපර ා
මාරයාවම පරාජය කිරීමයි. දුකත්, සැපත් නැමති මාරයා විසින්ම මපෝෂ්ණය කෙ ධර්මතාවයන් මදක,
මු ාමවන් මතොරව නිවැයදිව හුරනාමගන දුකත්, සැපත් උපමයෝීන කරමගන දුමකන්, සැමපන්,
උමප්ක්ෂාමවන් මිදී නිවීම සාක්ෂාත් කරගැනීම දක්ෂයාම දක්ෂභාවයමයි.
මහත්මමයක් ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරන අතරතුර රශ්්නයක් මයොමු කො. ‘ස්වාමීන්වහන්ස මරෝහමල්
වාේටුව සමහර මරෝීනන් සිටිනවා දින ගණනාවක් ම දනාමවන් පණ අදින. ආහාරයක් නැහැ. නාසයට,
මුඛ්යට, මුත්රාමාර්ගයට බටදම ා. සමහරු මහා හයිමයන් මකඳිියගානවා. හිතාගන්න බැිය දුකක් මේ මරෝීනන්
විඳින්මන්. මමවැනි මරෝීනන් නිසා තම ඥාාතීසත් මහාදුකක් විඳිනවා. මමවැනි මරෝීනමයක් දැක්කහම
ෛවදයවරමයක් වශ්මයන් මට හිමතනවා අමන් මේ මරෝගියා මැරුමනොත් මහොඳයි කිය ා. ස්වාමීන්වහන්ස,
මමමහම සිමතන එක මට පවක්ද’ කිය ා. දින ගණනාවක් මරෝහල් ඇඳක දුක්විඳින මරෝගිමයක් දැක ා අප
සිතනවා නේ මේ මසෂ්යයා මැමරන එක මහොඳයි කිය ා, එමහම සිතන්මනත් එම මරෝගියා මකමරහි ඇති
අසකේපාව කරුණාව නිසා. ඒ අසකේපාව කියන්මන් දැඩිම ස මමෝහය මුසුූය අසකේපාවක්. පංවත් ඔබ
ධර්මාසූල ව ඒ ජීවිතය මදස බ න්මන් නැහැ. මේ මරෝගියා දින ගණනාවක් පණ අදිමින් මේ මගවන්මන්
තමා විසින් අතීතම කෙ අකුසල් සංස්කාරයන්ම ඵ යයි. ේම ශ්ය සකස්කර ගනිමින්, අසනම සැපයට
ඊර්ෂ්ාකරමින්, සත්ව හිංසාවන් කරමින්, මදමාපයන්ට ඇපඋපස්ථාන මනොකරමින්, මරෝීනන්ට පඩාකරමින්
අතීත ජීවිතම තමා විසින්ම සතුමටන් සිනාමසමින් කෙ අකුසල් විපාකයන් තමයි ඔය මරෝීන පුේග යා ඇඳ
මත ම දනාමවන් අත්විඳින්මන්. ඔහු විසින්ම කරගත් මදයයි ඔහු අත්විඳින්මන්. ඔතැන කිසිම
අසාධාරණයක් නැහැ. ‘අමන් ප ’ කියන්න මදයක් නැහැ. ධර්මාසූල ව බ නවිට ම ෝකම සර්ව
සාධාරණූය විපාකයක් ඔහු විඳින්මන්. පංවත් ඔබ සිතනවා නේ එය අසාධාරණයක් කිය ා, ධර්මමයන්
බාහිරවයි ඔබ සිතන්මන්. අකුසල් සංස්කාරයන්ම බියකරු බව, විෂ්ම බව, අපු බව, දුක්ත බව මමවැනි
මරෝීනන් තුළින් දකින්නට ඔබ දක්ෂමවන්න. හැකිතාක් එවැනි මරෝීනන්ට උපස්ථාන, උපකාර කරන ගමන්
ඔබට එවැනි උපතක් එපායෑයි ක කිරීම සකස්කරගන්න. එම මරෝගියාට මගවීමට අකුස යක් ඇත්නේ එය
සති ගණනාවක් මහෝ විම ීව ඔහුට මගවාදමා මියයන්න කඩපහසුකේ ස සන්න. සෑම තප්පරයකදීම
පංවත් ඔබ මේ දුක්ත සංස්කාර මකමරහි ක කිරීම සකස්කර ගන්න.
වර්තමාන ම ෝකම සාකච්ඡාවට බුරන් මවනවා, දැඩි දුක්විඳින මරෝීනන්ට මාරාන්තික ඖෂ්ධ එන්නත් කර
කක්මනින් මරණයට පත්කිරීම සේබන්ධව. ෛමත්රිය ම වා, ේම ශ්ය ම වා, කුමන මහේතුවක් මුල්කරමගන
මහෝ මරණාසන්නව දුක්විඳින මරෝගිමයකුට බම න් මාරාන්තික ඖෂ්ධ එන්නත් කර අස්වාභාවික ම ස
මරණයට පත්කිරීමට මසෂ්ය ාාතනයක්මයි. මරෝගියා දුක්විඳින්මන් ඔහු විසින්කරගත් අතීත අකුස යක්
නිසාමයි. ඔබ ඔය උත්සහ ගන්මන් ‘අකුස යට’මාරාන්තික මබමහතක් එන්නත් කර මරා දැමීමටය. අකුසල්
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සංස්කාරමයෝ මරාදැමීමට ඔබට මනොහැකිය. ඔබ එය සිදුකෙ මහොත් මසෂ්ය ාාතන අකුස ය විසින් ඔබට
විපාකය ස ස්වස ඇත.
ම ො තුරා ධර්මයට අසව ූපපය යස මාරයාය. ඒ කියන්මන් මරෝගියා ම ස ඇමඳේ සිටින්මන් මාරයා යෑයි
දකින්න. අසකේපාව ෛමත්රිය නැමති මාරධර්ම උපමයෝීන කරමගන මාරයා ඔය උත්සහ කරන්මන් ඔබම
දුක්මගොඩ වැඩිකිරීමටයි. මකමනක් අකුස ම මයොදවා එහි විපාක ම ස ඔහු දුක්විඳින විට, ඔහු ඒ අකුසල්
සංස්කාර මගවීමේ විපාකය තුළින් තවත් පියසක් අකුස ම මයදවීම මාරයාම සිියතයි. මාරයාම මේ
මදපටකාේටු ක්රියාවලිය සවනින් හුරනාගන්න. මේ විෂ්ම සංස්කාර මකමරහි ක කිරීම ඇති කරගන්න.
ඔමේ ඇසට හමුවන සෑම සත්ව ූපපයක්ම සංස්කාරයන්ම ඵ යක් බව දකින්න. සංස්කාරයන්මගන් මතොර
ම ෝකයක්, ම ෝකමයන් මතොර සංස්කාරයක් නැති බව දකින්න. එවිට ඔබට මපමන්වි මාරයාත් සංස්කාරත්
එකම කාසිම මදපැත්ත බව.
මේ සංස්කාර අප තුළින් සකස් මවන්මන් අවිදයාව නිසාමයි. චතුරාර්යසතයය මනොදැනීම… ම ෝකය සැපයක්
හැටියට ගැනීම… මමහි ඵ ය තමයි සක්කායදිේිකය, මමත්වම දැඩිභාවය.
පංවත් ඔබට වසන්මවමින් ඔබ තුෙම සැඟවී සිටින භයානක සතුමරක් සිටිනවා. ඔබ මකොමහොම බැලුවත් ඔබ
තුෙ මේ සතුරා සිටිනවාය කිය ා හුරනාගන්න බැහැ. මේ සතුරා තුළිසයි ඔබ ම ෝකය දකින්මන්. එම නිසා
ඔමබන් සතුරා වසන්මව යි සිටින්මන්. මේ වසන්වීම මමොනතරේ සිුතේ ද කියනවා නේ ඔබත් සතුරාත්
මදමදමනකු නම ඔබම වශ්මයන්මයි ඔබට මපමනන්මන්. පංවත් ඔබ දක්ෂනේ මේ සතුරා ඔමබන් මවන්කර
හුරනාගන්න පුළුවන්. හුරනාගන්න පුළුවන් විතරක් මනොමවයි, මමොහුව ජීවිතමයන් මනරපාදමන්නත් ඔබට
පුළුවන්. ඒ සඳහා ඔබ ක යාණ මිත්ර ආශ්රය, සේධර්ම ශ්රවණය කියන කාරණා ජීවිතයට එකතුකරගත ුතතුයි.
මමතනදි තමයි තමා තුෙ මමවැනි සතුමරක් සිටින බව ඔබ දකින්මන්. පංවත් ඔබ ඔබත් සතුරාවත් මවන්කර
හුරනාගන්න. මේ සතුරා තමයි සක්කායදිේිකය. සක්කායදිේිකය නැමති සතුරා පංවත් ඔබට අතදිගහැර
සංස්කාර ැයස්කරගැනීමට උපකාරී මවනවා.
දැන් විශ්්වවිදයා ව , පාසල්ව ෙමයි අපට මුණගැහුණම අහන්මන් ‘ස්වාමීන්වහන්ස, පංතිමය අමනක්
ෙමයින් මහොඳින් පාඩේ කරනවිට වැඩිමයන් කුණු ගන්නවිට මට හිය ඊර්ශ්යාවක් ඇතිමවනවා. මේක මම
අධයාපන කටුතතුව ටත් බාධාවක් මවනවා. මේකට මමොකද කරන්මන්’ කිය ා. පාසල් විම දීම
තරඟකාරීත්වය නිසා දරුවන්ම ජීවිත සක්කායදිේිකමයන් පමරනවා. මේ මමත්වම දැඩිභාවය සකස්
මවන්මන් ැයකියාව, විවාහය, අවසන් ක ක්කය කරමගනයි. අේමා තාත්තාත් දරුවන්ම සක්කායදිේිකයට
මපොමහොර දමනවා. දරුවන්ට මපොමහොර දමන්මන් තමන් තුෙත් අස්වැන්නට කැමත්ත තිමබන නිසා.
මමොකක්ද මේ සමාජය බ ාමපොමරොත්තුවන අස්වැන්න? ම ෝභ, ේම ෂ්, මමෝහ අකුස මූ යන්.
මේ සටහන ලියන ික්ෂුවටත් ගිහි ජීවිතයක් තිුදණා. මම ෙමා, තරුණ කා ම මම අේමා තාත්තා
බ ාමපොමරොත්තු වුමණත් කහත අස්වැන්නමයි. ඒත් අේමා තාත්තා කියපු මදය මම නේ කමෙේ නැහැ.
මදමාපයන් මමමහම ීම අවංකවම අපට ඇති ආදරය නිසා. මදමාපයන් සැප හැටියට දකින්මන් ඔතැනයි.
ඒ පංවතුන්ට කන්එහාට ධර්මානූූල දැක්මක් තිුදමේ නැහැ. නමුත් මමොකක්මදෝ සංස්කාර කුසල්
ශ්ක්තියක් නිසා මදමාපයන්ට නැති කවක් ජීවිතය ගැන මට තිුදණා. මදමාපයන් ඒ ගැන අතෘප්තිමයන්
හිටිම .ඒත් මට අවශ්ය වුමේ මදමාපයන්ම මමෝහය තෘප්තිමත් කිරීම මනමමයි. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ
තෘප්තිමත් කිරීම පමණයි මට අවශ්ය වුම . ුදදුරජාණන් වහන්මසේ උමදසා යමක් අතහියන්න පංවත් ඔබ
බියමවන්න එපා. මමොකද අතහියන්න යමක් ඔබට තිමබනවා නේ ඒ මදය ඔබට ැුදමේ සේධර්මය
නිසාමයි. ඒ නිසා පංවත් ඔබට ැුදණු මදය සේධර්මය උමදසාම අතහැර, භවම මමමතක් මනො ද එකම
මදය අයිතිකරගන්න. ජීවිතම කතිියව ඇති මකටි කා ය, සතර අපාමයන් එමතර වීම සඳහා කැපකර,
අකුසල් සංස්කාර මහේතුමවන් සකස් වන කල්ප ගණනාවක අතිශ්ය දුක්, විනාශ්කාරී ස්වභාවයන් සවනින්
මමමනහිකර, ව ක්වා ගැනීමට දක්ෂවන්න. ජීවිතම හිස් බව දකිමින්ම ජීවත්වන්න. සිහිසවන තිමබන
අේමා තාත්තා මදප ක් තම දරුවාම අධයාපනය උමදසා වැයකරන වසර 15 ක පමණ කා ය එම දරුවාට
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සතර අපාමයන් මිදීමේ ධර්මතාවයන් රගුණ කිරීම උමදසා කැප කෙමහොත් ඔමේ දරුවාට ඔබ සැබෑම
කෙයාණ මිත්රමයක් වනවා. එම දරුවා ම ෝකයාමගන්, රශ්්න, දුක් , කේකමටොලුවලින් පීඩාවන් බන
දරුමවක් මනොව, මද බඹුන්මගන් වැදුේ පදුේ බන දරුමවක් මවනවා. ම කිමරහි වන්දිය මගූය දරුමවක්
මවනවා. එපමණක් මනොව උපියම භව හතකට ජාතිය සීමාකරගත් මාර්ගඵ ාභී මදවිමයක් දිවයාංගනාවක්
මවනවා. මාර්ගඵ ාභී මදවියන් දිවයාංගනාවන්ම ඇසුර බන පංවමතක් මවනවා. පංවත් මදමාපයන්
දරුවන් මයොමු කිරීමට බ ාමපොමරොත්තුවන දුක මදසත්, ධර්මම මපන්වාමදන සැබෑම සැපය මදසත්
සවණින් බ න්න. දරුවන් මේ විශ්ම, දුෂ්්ශී , අන්තරාකාරී සමාජම අතරමං කරන්න එපා. පංවත් ඔමේ
දරුවා සැබෑම පංවත් දරුමවක් නිසයි මේ මමොමහොමත් ඔමේ කුමසන් ධර්මය සන්දිේිකකව තිමබන මේ බිමට
බැසගත්මත්. දරුවා ැබූ ඒ උතුේ අවස්ථාම දී දරුවාට මනොමග මනොව, ධර්මම සැබෑම මග කියාදී,
ුදදුසමිුරන් තම රාහු පුතසවන්ට මග මපන් ූයම යේ දිශ්ාවකට ද, පංවත් ඔබත් ඔමේ දරුවාට දුමකන්
මතොර සැපමයන්ම සපරුණු දිශ්ාව මපන්වා මදන්න. එතැනදී ඔබ සැබෑ මබෞේධ අේමා මකමනක්, තාත්තා
මකමනක් මවන්මන්….
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04. පංවත් ඔබත් මමතැනට එන්න
‘පංවත් ඔබත් මමතැනට එන්න’ කිය ා කියපුවාහම ඔබට හිමතන්න පුළුවන් මකොතැනටද මේ එන්න
කියන්මන කිය ා. ික්ෂුව ඔබට මේ එන්න කියන්මන් ම ෝකම සුන්දරම තැනට. මමතන ඔමේ තැනකුත්
මනොම . ඔමේ මනොවන තැනකුත් මනොම . මේ මමොමහොමත් විම කය බන තැනයි. මහට මමතැනින්
නික්ම යාුතතුයි. ආපසු හැරී බැලීමක් නැත. මහට තැන නැවුේ වුවත් විම කම මවනසක් නේ නැත. තැනත්
මනොතැනත් මදතැනම ධර්මම ස්වභාවමයන්මයි තිමබන්මන්. ඔබට එන්න කිය ා ආරාධනා කරන්මන්
මමතැනට.
මමතැන පුේග මයක් සිටිනවා. ඔහු ම ෝකය සමග තැවිය ා නැහැ. ම ෝකයට මුහුමව ා නැහැ. ම ෝකම
මනොතැවරුස මේ සුන්දර මිනිස්සු ජීවත්වන්මන් සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයක, මේ සුන්දර ආර්ය අෂ්්මාංගික
මාර්ගම අර්ථය තුෙ පමණක්මය. වචනම පියසමාප්ත අර්ථමයන්ම නිදහස තිමබන තැනක් මමතැන.
‘නිදහස් කිය ා ීම සීමා, මායිේ, වැටකඩුලු, පඹුරුපත්වලින් මකොටුකරගත් නිදහසක් මනොම .
මගොඩගසාගත් වස්තුව, මේප , ඥාාතීන් ‘මම ’ කරගත් තෘෂ්්ණාමවන් බැුරණු නිදහස ද මනොම . මේ සියල්
මකමරහි ඇලීේ, ගැටීේ, උමප්ක්ෂාවන් අවමබෝධමයන් අතහැිය නිදහසයි.
මමමහම සටහන් තබපුවහම ඔබට බිය සිමතන්න පුළුවන්, ික්ෂුව මේ ඔබට එන්න කියන්මන් මමොකුත්ම
නැති මුඩු තැනකටද කිය ා. එමහම හිතන්න එපා. මමතැන කරත් තිමබනවා. හඳත් තිමබනවා. ආම ෝකය
අුරරත් තිමබනවා. අේමා, තාත්තා කන්නවා. කැපකරු, දායක පියස් කන්නවා. නැත්මත් මේවා මකමරහි ඇති
තෘෂ්්ණාව පමණක්මය. එනිසා සියල් අහිමිවනවාය කිය ා, පංවත් ඔබ බියමවන්න එපා. අහිමිමවන්මන්
දුකට මහේතුවන තෘෂ්්ණාව පමණයි. බ න්නමකෝ, ම ෝකය තිබියදී තෘෂ්්ණාව දියමව ා. තෘෂ්්ණාව කියන
එකම කරුමණසයි ම ෝකයට බැුරමන්. ‘නිදහස් කිය ා ීම මමතැනයි. ම ෝකය තිමබනවා. බැීමේ නැහැ.
ඇස තිමබනවා. ඇස නිසා බැීමේ නැහැ. ඔබම සිතන්නමකෝ ඒ සිත මමොන තරේ විම ී, නිස්ක ංක
සිතක්ද? ඒකයි පංවත් ඔබටත් අරාධනා කමෙේ, ‘මමතැනට එන්න’ කිය ා.
ස්සන මාර්ගයක් තිමබනවා. මමතැනට එන එක තමයි මේ ම ෝමක් සුන්දරම මාර්ගය. සැපයටම මහේතුවන
මාර්ගය. විම කය දිසාවට, සර භාවම දිශ්ාවට, නිවීමේ දිශ්ාවට ඔබව ැයමගන යන මාර්ගය. ඒ උතුේ
මාර්ගය ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගයමයි. වැලි, කළුගල්, සිමමන්ති, මකොන්ක්රීේ වලින් මිදුණු, ම යින් මසින්
සැදුණු ජීවිතයට අර්ථය මගමනන මාර්ගයයි. මේ මාර්ගය දිම ඔබත් මපරට එන්න. එතැනදී ඔබ මුළින්ම
දකින්මන් ‘දුක’ කියන කාරණයයි. ‘දුක’ කියන කාරණය මතින් ඔබ ගමන්කරන විට, ඔබ දකිනවා දුකට
මහේතුව තෘෂ්්ණාව කියන කාරණයයි කිය ා. තෘෂ්්ණාව නැති කමෙොත් දුක නැතිමවනවාය කියන කාරණය
තමයි ඔමේ ගමමන් ආරේභය. පංවත් ඔබ මමතැනට එනමකොට දාන, ශී , භාවනා මාර්ගය ජීවිතම
මකොටසක් කරගත්ත අමයක්. මේ ආරේභයත් සමග ඔබ දුමකන් මිමදන දිශ්ාවටමයි ගමන් කරන්මන්. තමා
ක රුන් උමදසාවත් වයාපාදය, මක්න්තිය, ේම ශ්ය සකස්කරගන්මන් නැහැ. එයා දකිනවා වයාපාදය
තමාටත්, අසන්ටත් දුක පණිසයි පවතින්මන් කිය ා. තමාම මක්න්තියවත් තමාට අයිති නැතිමකොට එයා
කවදාකවත් අසන්ම මක්න්තියක් තමාම කරගන්න යන්මන් නැහැ. ඒ නිසා ඔහු නිරතුරුවම මනසින්
සිදුවන මමනෝකර්ම ගැන අවධිමයසයිs සිටින්මන්. අසනට වයාපාදය කිරීම තමා, තමාට කරගන්නා දරුණු
පළිගැනීමක් බව ඔහු දකිනවා. වයාපාදයට ඔහු බියමවනවා. සතර අපාය වයාපාදම රතිඵ යක් බව ඔහු
දකිනවා. වයාපාදය, ේම ශ්ය කියන අකුස මූ යන් නිසාම මමමතක් නිවන් මාර්ගය දුරස්ූය බව ඔහු
දකිනවා. තමා තුළින් ඇති කරගන්නා ූය වයාපාදය තමාවම රමාදභාවයට පත්කරනවා.
ඒ නිසාම තමා කාටවත් හිංසාවක් කරන්න යන්මන් නැහැ. තමන් දකිනවා හිංසාවක් කමෙොත් තමාත්
අසසත් දුකට වැමටනවා කිය ා. හිංසාවට තමන් අකමැතිමසේම සියලු සත්වමයෝත් හිංසාවට ප්රිය මනොවන
බව ඔහු දකිනවා. මතරුවන් ගුණයන් ගැනමයි ඔහු මමමනහි කරන්මන්. අසේධාව කියන්මන් තමා තමාට
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කරගන්නා ම ොකුම හිංසාවයි කිය ා ඔහු දකිනවා. එම නිසාම මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව තව තවත්
අර්ථවත් කරමගන එය අච ශ්රේධාවක් බවට බ ගන්වාමගන මුලින්ම තමා තමාට ෛමත්රී කරගන්නවා.
මනක්කේමයටමයි සිත මයොමුවන්මන්. ම ෝභ සිතක් පැමිණිමයොත්, ේම ශ් සිතක්, මමෝහ සිතක්
පැමිණිමයොත් එහි ආදීනව දැක ා ඒවා අතහැර දමනවා. ම ෝභය, අම ෝභය බවට පියවර්තනය කරගන්න
ඔහු දැන් දක්ෂයි. ේම ශ්ය ෛමත්රියක් බවටත්, මමෝහය අමමෝහය බවටත් පියවර්තනය කරගන්න ඔහු තුෙ
දක්ෂතාවය තිමබනවා. එයා දකිනවා මේ ජීවිතය තමාට අයිති නැතිනේ, එය උමදසා කුමකට අකුසල්
ැයස්කරගන්නවාද කිය ා. මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව නිසාම, මමොහු සැබෑම සැපය මනක්ඛ්ේමය බව
දකිනවා. සැබෑම සැපයට ඇති කැමැත්ත නිසාම, සැපයට බාධාකරන සක්ඛ්ායදිේික, විචිකිච්ජා,
සී ේබතපරාමාස කියන බැීමේ සිමඳන දිශ්ාවටමයි ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්මන. මමතැනයි මනක්ඛ්ේමම
සැබෑම ආරේභය. ඔහු දක්ෂයි ”මම”කියන දුක්මගොඩ බිමතබා පටිච්චසමුප්පන්නව ජීවිතය මදස බ න්න. තව
කදිියයට එනවිට කාම, රාග, පටිා, මමෝහ කියන කාරණාත් ඔහුට බිම තබන්න සිේධමවනවා. මනක්ඛ්ේමම
සැබෑම අර්ථය ශ්ක්තිමත් වන්මන් පංච උපාදනස්කන්ධම අනිතය දැීම අවමබෝධය තුළින්ම බව ඔහු දැන්
දන්නවා.
මේ වන විට වචනය මබොමහෝම සංවරයි එයාම . එයා දන්නවා වගීමකින් මතොර එක වචනයක් භවගමමන්
මහා විනාශ්යක් කරනවා කිය ා. දුකක් අත්කරමදනවා කිය ා. සෑම වචනයක්ම මුවින් පටකරන්මන් දැඩි
විනයකින්. මබොරුව ඔහුම තහනේ වචනයක්. එයා අසනට ප්රිය වචනමයන්මයි කථාකරන්මන්. ඒවම විෂ්
නැහැ, මංමු ාකිරීේ නැහැ. වචනය ඔහු උපමයෝීනකර ගන්මන් ශී ම , දානම , භාවනාම ආනිශ්ංශ් ගැන
කථා කිරීමටයි. යහපතක්මයි ඔහු මුවින් රකාශ්කරන්මන්. නිවන් මාර්ගයට අදාෙ ධර්මයක්මයි ඔහු
සිතන්මන්. එයා කවදාකවත් ම ෝකය, පංචඋපාදනස්කන්ධය සැපය කියන මබොරුව කියන්මන නැහැ. එයා
බාහිර, අධයත්මික ූපපය තුෙ සැප තිමබනවාය කියන මබොරුව කියන්මන නැහැ. අප මේ ජීවිතම දී කියන
ම ොකුම මබොරුව තමයි ‘ම ෝකය සැපය’ කියන මබොරුව. ඔහු එය කවදාකවත් කියන්මන් නැහැ.
මතරුවන්ම අගුණයක් ඔහු කියන්මන් නැහැ. කර්මය කර්මඵ යන්ම විශ්්වාසය ගැනමයි ඔහු
කථාකරන්මන්. ම පය ගුණයන් ඔහු නිරතුරුවම සිතනවා. අසනට කියනවා.
කමයන් සිදුවන වැරදි එයා කරන්මන් නැහැ. රාණාගාතය, මසොරකම, වැරදි කාමමසේවනය, සුරාපානය
ජීවිතයට අපු මේවල්. ජීවිතයට දුගඳ මේවල් හැටියටයි දකින්මන්. එයා මේ විෂ්මාචාරවලින් මිමදනවා
පමණක් මනොම අසනටත් ඒවාම ආදීනව කියනවා වම ම ඒවාම මයමදන මසෂ්යයින්මගන් දුරස්
මවනවා. පවට ඔහු බයයි. එයා කමයන් යහපත් ක්රියාවක්මයි සිදුකරන්මන්. මේ වයසට යන ම ඩ මවන,
මැමරන කය නිසා අකුසල් සිදුකරගන්මන් නැහැ. සේධර්ම ශ්රවණය, දානය, ශී ය, භාවනාව උමදසාමයි කය
රමයෝජනයට ගන්මන්. එයා අසනම ජීවිතව ට හානි මනොකරනවා වම ම තමාම ජීවිතයටත්
හානිකරගන්මන නැහැ. එයා දන්නවා සංස්කාර නිසාමයි සත්වයා මැමරමින් උපදිමින් ගමන්කරන්මන්
කිය ා. එයා මුලින්ම සක්කායදිේික, විචිකිච්චා, ශී ේබතපරාමාස සංමයෝජන ධර්මයන් දුරුකර ා ජීවිත
හතකට උපත සීමාකරගන්නවා.
එයා අන්සතු මදයක් මම කරගන්මන් නැහැ. මේ ඇස මම මනොම . ඒ නිසා එයා ඇස මම කරගන්මන්
නැහැ. මේ ූපපය මම මනොම . ඒ නිසා ූපපය මම කරගන්මන් නැහැ. මේ මනස මම මනොම ඒ නිසා
මනමසේ ඇති මවන සිතුවිලි මම කරගන්මන නැහැ. ඇස නිසා සකස්මවන ඵස්ස, ම දනා, සංඥාා, සංසඛ්ාර,
විඤ්ඤාණ තමාට අයත් මනොවන මේවල් බවයි දකින්මන. අන්සතු මදය තමාම කරමගන දුක්විඳින්මන
නැහැ. ඒවාට බැීම යන්මන නැහැ. ඒවාමයන් මත්භාවයට පත්මවන්මන නැහැ. එයා මහොඳින් දන්නවා ජීවිතය
මත්කරන මේවල් මමොනවද කිය ා. සත්වයා නිරතුරුවම රාග, ේම ෂ්, මමෝහ ධර්මයන්මගන් මත්මවනවා.
මේ මත්වීම නිසා සත්වයා කල්ප ගණන් දුකට පත්මවනවා. එක සිතුවිල් ක් නිසා දුමකන්මයි මත්මවන්මන්.
ඒ නිසා එයා නිහතමානී මවනවා. මාන්නයට පත්මවන්මන නැහැ. එයා මිදු අතුගෑවත් එය අතුගාන්මන්
තමාම සිමත් ඇති කුණු අතුගානවා කියන අදහසින්. එයා වැසිකිළියත් මසේදුවත් එය මසෝදන්මන් තමාම
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සිමත් රාග, ේම ෂ්, මමෝහ සිතුවිලි මසෝදාහියනවා කියන අදහසින්. පියසිදුභාවයට එයා හිය ප්රියයි. යමමක්
ජීවත්මවන පියසරය අපියසිදු නේ එයින් මපමනන්මන් ඔහුම සිමත් ඇති පියසිදුභාවයයි. බාහිර පියසරය
පියසිදු මවන්න පියසිදු මවන්න තමාම සිතත් පියසිදු මවනවා, තැන්පත් මවනවා. මේ මහේතුව නිසාම
නිහතමානීභාවය ඇතිමවනවා. නිහතමානී මකනා රාග, ේම ෂ්, මමෝහ ධර්මයන්මගන් මත්මවන්මන නැහැ.
ඔහු තාවකාලික සැපයක් උමදසා දීර්ාකාලීන දුකකට පාර මපන්වන මමෝහය දුරුකරමින් යන මකමනක්.
කමයන් සිදුවන රාණාාත, අදත්තාදාන, කාමය වරදවා හැසිරීම, සුරාපානය තුළින් දිවිහිමිමයන් මවන්වන
ඔහු දන්නවා ම ෝභ, ේම ෂ්, මමෝහ නිසාමයි අකුස මයන් සත්වයා මත්මවන්මන කිය ා. ඒ නිසාමයි
පරපණත්, තමපණත් නසන්මන් දුක්මදන්මන් කිය ා. දුක පණිස මහේතුමවන අන්සතු වස්තුව වම ම
දුකමදන සක්කායදිේිකය, විචිකිච්ජාව, සී ේබතපරාමාස සංමයෝජන ධර්මයන් මම
කරමගන
ජීවත්මවන්මන කියො. ඒ නිසා මමොහු යහපත් සිහිය මත්කරන්නාූය කමයන් සිදුවන සියලු වැරදිවලින්
මිමදනවා.
පංවත් ඔබ මීෙඟට සේමා ආජීවමයහි මයමදනවා. වැරදි මවමෙඳාේ වලින් යෑමපන්මන නැහැ. මස් මාංශ්,
සුරාව, වස – විස, මවඩිමබමහත්, මසෂ්යයන් ඇතුළු සතුන් මවෙඳාම මිච්චා මවෙඳාම හැටියට ගැමනනවා.
ඔබ ශ්ක්තිමත්ව මේ මාර්ගම ගමන් කරන විට ඔබ කවදාකවත් තමා විකුණන්මනත් නැති තමා
විකිමනන්මන්ත් නැති තත්වයට පත්මවන්න ඕමන්. මවමෙඳ භාේඩයක ස්වභාවමයන් ඔබ මිමදන්න ඕමන්.
සෑම විටම තමාම ජීවිතය ග පාගන්මන් ධර්ම විනයත් සමගයි. මේ සඳහා ඔබට උපකාරීමවන්මන් ශී යයි.
ගිහිපංවතුන් ාට නේ පංචශී ය ශ්ක්තිමත්භාවයට පත්මවන්න ඕමන්. සාමමන්ර ස්වාමීන් වහන්මසේ නමකට
දස ශී යත් මසේයා 75 ත් තම උතුේ ශී ය වශ්මයන් ආරක්ෂා කර ගන්න ඕමන්. උපසේපදා ස්වාමීන්වහන්මසේ
නමකට රාතිමමෝක්ෂ ශී ය තම ශී ය මවනවා. විනය කාරණා අප නිවැයදිව දැනමගන සිටිය ුතතුයි. එමසේ
මනොවුනමහොත් අපත් විකුණන විකිමණන මකමනක් බවටයි පත්මවන්මන්. රාතිමමෝක්ෂ ශී ය තුළින්මයි
අපව මේ අවදානමමන් මුදවා මදන්මන්. ශී ය ගිලිීන ගිය තැනදි අප වැරදි ආජීවයන්ට මයොමුමවනවා. සෑම
විටම අමප් ක ක්කය ගැන අවධානය මයොමුවිය ුතතුයි. එමසේ මනොවුන තැන කාම, භව, දිේික, ශී ,
උපාදනව සිරකරුවන් මවන්න පුළුවන්. මේවා නිවන් මග මසොයා යන පංවතුන්ට මිච්ජාආජීවයක්මයි.
ශී ය ඔබට පහසු බවක්මයි, සර බවක්මයි ඇති කරන්මන්.
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05. මේ මුළු ම ෝකයම ඔහුට කමටහනක් ූය මමව මකි
ික්ෂුවට මතකයි, ික්ෂුව උපසේපදා විනය කර්මයට සහභාීනවී පැමිණි පසු ආරණයම වැඩ සිටි සාමමන්ර
හිමිනමක් විමසුවා ‘ඔබ වහන්මසේ ඊම උපසේපදා වුණාමන්. දැන් ඔබ වහන්මසේ ම ොක්මකක් මන්ද?’
කිය ා. ඒ දරුවා උපසේපදාව කියන අර්ථය දුටු චිත්රයයි ඒ රකාශ්කමෙේ. ඒ මමොමහොමත් ික්ෂුව කි ම
‘දරුමවෝ, උපසේපදා පංකමමන් පස්මසේ මම තව කුඩා වුණා’ ය කිය යි. සරෙ වුණාය කිය යි. නිහතමානී
වුණාය කිය යි. උපසේපදා විනය කර්මමයන් පස්මසේ මට මවච්චි මදයයි මම රකාශ් කමෙේ. ඒත්, ඒ දරුවා
ඒක මත්රුේ ගත්මත් නැහැ. ශී ය තුෙට යන්න යන්න ඔහු නිමවනවා. එය ශී ම ආශ්්චර්යයක්. සිල්පද
රකිනවාය කියන්මන් ජීවිතයට පහසුවක්මයි. ික්ෂුව මේ මමොමහොමත් කන්න සරෙ භාවය ශී ම ඵ යක්.
මමතනට එන මකනා අවමබෝධමයන් දන්නවා තමා තුෙ විකුණන්නවත්, විකිමණන්නවත් මදයක් මනොමැති
බව. අප විකුණන්මන් ම ෝභ, ේම ෂ්. මමෝහ අකුසල් මූ යන් තුළින් මගොඩගසාගත් ‘මම කුණුමගොඩ’මයි.
එමහම කුණුමගොඩක් නැති තැන ඔහු නිදහස් පංවමතක්.
පංවත් ඔබ සේමා වායාමමෝ කියන යහපත් වයායාමයක මයමදන මකමනක් මවනවා. යහපත් වයායාමය
කියන්මන් කුසල් ධර්මයන් දිුතණුකරගැනීමත්, අකුසල් දුරුකර ගැනීමත් කියන කාරණයයි. අකුසල්
රහානය කරන පංවතා කුස ය තුෙටමයි ජීවිතය ැයමගන යන්මන්. එයා කුසල් අකුසල් මහොඳින් හුරනනවා.
ඒ මදමක් ඵ විපාකයන් මහොඳින් හුරනනවා. දැන් මමොහු දිේමධේමම දනීයව කුස ම ඵ යන් භුක්තිවිඳින
මකමනක්. ජීවිතයට සැනසිල්
ැමබන්න ැමබන්න තව තවත් කුස ය දිශ්ාවටමයි ඔහු ඇදීයන්මන්.
මමොහු ම ෝකය තකන්මන් නැහැ. සන්දිේිකකව ධර්මම ගුණයන් අත්විඳිනවා. මමොහු ආපසු හැරීබ න්මන්
යමක් කමගනගැනීමට පමණක්මයි. පසුතැවීමට මනොම . මමොහු මබොමහෝම ක්රියාශීලියි. හැබැයි අධිම ීන
නැහැ. ශී ය විසින් මමොහුව තැන්පත්මකොට තිමබන්මන්. ඔබ දැන් දන්නවා කුසල් අකුසල් මදකම
සංස්කාරයන් බව. සංස්කාරයන්ම ස්වභාවය අනිතය බව. මේ දැක්ම නිසාම ඔබ උත්සාහගන්නවා කුසල්
අකුසල් මදමකන්ම මිමදන්නට. ඔබ කල්පනා කරනවා කුමක් නිසාද කුසල් අකුසල් සිේධමවන්මන් කිය ා.
ූපපය මකමරහි ඇති ඡන්දරාගය නිසාමයි අප කුසල් අකුසල් සිදුකරන්මන්. එයා සවනින් මමමනහි කරනවා
ූපපම අනිතයබව. දැන් එයා වයායාමයක මයමදන්මන් දුක පණිස මහේතුවන මේවල් අයිතිකරගන්න
මනොම . දුමකන් මිමදන දිශ්ාවටයි ඔහු මයොමුවී සිටින්මන්. ඔහු තෘෂ්්ණාව ක ක්ක කරමගන,
පංචඋපාදානස්කන්ධම අනිතයභාවය දකින්නයි උත්සාහගන්මන්. එතනමයි එයාම සේමා වායාමය.
කුසල්, අකුසල් ව ඵ ය භවයමයි කිය ා ඔහුට දැන් මපමනනවා. ඔහු සිත, කය, වචනය මමමහයවන්මන්
ධර්මය තුළින් යමක් කමගනගැනීමේ දිශ්ාවටමයි. ූපපය කාමය සඳහා මනොව, ක්රීඩාව සඳහා මනොව
අවමබෝධය සඳහාය කියන කාරණය ඔහු දකිනවා.
ඔහු තුෙ සේමා සතිය යහපත් සිහිය ඇතිමවනවා. මමොහු මහොඳ නරක මතෝරාමේරා ගන්නවා. ධර්මය
අධර්මය හුරනා ගන්නවා. විනයට අසව ඇවත දැක ඒවා පියසිදුකර ගන්නවා. මග මනොමග මත්රුේ
ගන්නවා. නවාතැන් මපොෙවල් නැති නිවන් මාර්ගය දැන් ඔහු මහොඳින් හුරනනවා. එයා දන්නවා ‘ුදේධං
සරණං ගච්ඡාමි’ කියන සරණාගමනම ඇති අර්ථය. එයා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ තුළින් ුදදුරජාණන්
වහන්මසේම ූපපය මනමමයි දකින්මන්, උතුේ සේමා සේුදේධ ඤාණයයි. එයා දන්නවා ධර්මම අර්ථය
අනිතයයි කිය ා. සංාරත්නය කියන්මන් විමුක්ති ඤාණදර්ශ්නව ඵ යයි කිය ා. එයා කවදාකවත්
මපොත්ත මසොයාමගන යන්මන් නැහැ. එයා මසොයාමගන යන්මන් අරටුවයි. එයා දැන් අරටුව හුරනනවා. කාම
ූපපී, අූපපී භවාත්රයන් පළිබඳ මුොවන් දැන් ඔහුමගන් කවත්මව ා. ඔහු ඒ සඳහා සක්කාය දිේම§ය,
විචිකිච්ජාව, සී ේබත පරාමාස ධර්මයන් ජීවිතමයන් සිුතේකර දමනවා, සවනින් මමමනහි කරමින්. ඔහු
නිවැරදිව දන්නවා ඔහු කදිියම කාම, රාග, පටිා පළිමබෝධයසත් තිමබනවා කිය ා. කෙයාණ මිත්ර ඇසුර
බමින් මමොහු ස්වයංක්රීයව ධර්මම ශ්ක්තිමයන්ම කදිියයට යන්මන්. මමොහුට හදිසියක් නැහැ, මමොහු
දන්නවා කක්මන්කාර බවත් සිතිවිල් ක්ය කිය ා. ඒ සිතුවිල් ත් අනිතය වශ්මයන් දකිේදී ඔහු දකින්මන්
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ධර්මම අර්ථයයි කිය ා. වාද විවාද සිත ඇතුමෙේ තිමබනවා. ඒවා විසමඳන්මන් ධර්මාසූල ව, නිවැරදි
දිසාවටමයි. මමොහු ආපසු හැමරන්මන් නැහැ. සේමා සතිම සැබෑම ආශ්්චර්ය ඒකයි. ඔබ මේ මමොමහොමත්
මමොන මේවල් අයිතිකරමගන සිටියත් අවසානම ඒවා මතක සටහන් පමණක්මයි. ඒ මතක සටහන්
මහේතුමවන් තවත් උපතකටයි ඔබ බැසගන්මන් කිය ා ඔහු දන්නවා. මමොහු කය දකින්මන් සතර මහා ධාතුන්
වශ්මයන්, මදතිස් කුණුපයන් වශ්මයන්, ආයතන වශ්මයන්, පංචඋපාදානස්කන්ධ වශ්මයන්. මමොහු ම දනාව
දකින්මන් ඇලීේ, ගැටීේ, උමප්ක්ෂාවන් හැටියට. විීමම නැතිතැන මනස විසිතුරුයි. එහි ාණ ූපප සටහන්
නැහැ. ූපප සටහන් ඇුරනද ඒවා කතා කක්මනින් මැීයන සටහන්. එමහයින් එතැන ගැටලු නැහැ. ගැටලු
ඇත්මත් තෘෂ්්ණාම තීන්ත විසින් ූපප ාණ කර අඳින තැනදීය. තෘෂ්්ණාම තීන්ත දියවුන තැනදී ාණ
චිත්රයක් නැත. එමහයින් සිත නිරතුරුවම රභාෂ්්වරයි. ඒ රභාෂ්්වර සිතිසයි ඔහු දැන් ම ෝකය බ න්මන්. මේ
මුළු ම ෝකයම ඔහුට කමටහනක් ූය මමව මකි. එම සිත ඔබ මමේ ඔබාගත්තද එහි මඩ තැවරී නැත.
තැවමරන ස්වභාවමයන් ුතත් තෘෂ්්ණාම
ාටු එහි නැත. දායක මහත්මමයක් මහත්මියක් මමොනතරේ
ම න්ගතුකේ පෑවද, පංවත් ඔවුන් සහ බැීමමක් නැත. මන්ද බැීමම ඇතිකරන්නාූය තෘෂ්්ණාම මැවුේකාියයව
මරාදමා ඇති මහයිනි. දැන් ඔබ ම ෝකයට ණයකාරමයකු මනොම .
මුල් අදියමර්දී ඔහු දුකට මහේතුවන සක්කාය දිේිකය, විචිකි ජාව, සී ේබත පරාමාස යන සංමයෝජන
ධර්මයසත්, මදවැසව කාම, රාා, පටිා මමෝහ ධර්මයසත් මහොඳින් හුරනන අමයකි. මමොහු දැන් එක මදයක්
කරමින් තව මදයක් හිතන අමයක් මනොම . එක මදයක් කරමින් තව මදයක් කථාකරන අමයන් මනොම .
කෙ ුතත්ත මනොකෙ ුතත්ත වටහාමගන කරන අමයකි. තමාම අරමුණු මමොහු තමා විසින්ම පාවා මනොගනී.
මමොහුම ගමන රසන්නය. ධර්මම හැඩත මපන්නන්මනකි. සිතුවිලි විම ීභාවයට පත්ූයමවකි. මමොහු
ඇවතක් වුවමහොත් වහ වහා නිවැරදිවනවා, දුසිල්වතුන් මග හැර යනවා, නපුරු අවදානේ තැන් මග හැර
යනවා, ශී යට ඇති කැමැත්ත නිසාම… ම ෝකයක් තනිවුනාය කිය මමොහු තකන්මන නැහැ. මමොකද
නැතිමවන්න මකමනක් මමතන නැහැ. ස්ථිරව ැයමඳන්න පුළුවන් මකමනකුත් ම ෝකම නැහැ. සි පසය
පියහරණම දී මමොහු මන්දගාමීයි. ඔහු දන්නවා ම ගය තමාව මගොදුරක් කරගනීවි කිය ා. ාභ සත්කාර
සර්පමයක් වශ්මයන් දකින්මන්. උවමනා එපාකේ මගොඩාක් මගොඩගසා ගන්මන් නැහැ. ද මදයින්
සතුටුමවනවා. කන්ද්රිය සංවරය කතා දිුතණුයි. උමේ, දවල්, රාත්රී වශ්මයන් මමොහු කා ය දකින්මන නැහැ.
මමොහු දන්නවා මේ මමොමහොත උතුේම මමොමහොතයි කිය ා. එය මගවී යනවා ැුදවාූය මමොමහොත
රමයෝජනයට ගන්නවාය කිය ා. මමොහු ම ෝකයාමගන් සේමාන මගෞරව බ ාමපොමරොත්තු මවන්මන නැහැ.
ඔහු දන්නවා නිමකම ස් ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේම සේමාන මගෞරවයට තමන් පාත්රවී ඇති බව.
ඔහු සංීර්ණව ජාති, ජරා, වයාධි, මරණ අිකභවාගිය අමයක්. නිරතුරුවම ම ෝකය වසඟ කරන දුක කියන
කාරණම අර්ථය මහළිකරගත් මකමනක් මවනවා.
සමාධිමත් භාවම ආරේභය ආශ්්වාස රශ්්වාසම දිග භාවය, මකටි භාවය, විචාර විතක්ක, ප්රීතිය සැපය
පසුකරමින් සිත උමප්ක්ෂාව කියන ඇලීේ ගැටීේ වලින් මතොර ස්වභාවයට පත්මවනවා. උමප්ක්ෂාව කියන
තැන මබොමහෝම සුන්දර පැහැදිලි නමයශීලී තැනක්. විදර්ශ්නාව මදසට හිත මමමහයවීමට අවශ්යනේ දැන්
සිත සුදානේ. ඔහු මුලින්ම තමා උමප්ක්ෂාව දක්වා පැමිණි ආශ්්වාස රශ්්වාසම දිග, මකටි භාවය, විචාර
විතර්ක, ප්රීතිය සැපය අනිතයූය හැටි විදර්ශ්නාමවන් දකිනවා. ඔහු ඒවාට ඇති ඇලීමමන් මිමදනවා. සෑම
ූපපයක්ම අිකයස අනිතය සංඥාාව කස්මතුමවනවා සිත තුළින්ම. කැමත්තයි අතහැමරන්මන් අවමබෝධයයි
බන්මන්. සතර මහා ධාතුම සැබෑම ම ගය, විඤ්ඤාණ ධාතුම සැබෑම ම ගය ඔහු තම අවමබෝධ පථයට
හසුකර ගන්නවා. සිත උමප්ක්ෂාව කියන නමයශීලී තැනදී අවශ්යනේ මමොහු ුතන්පපාතඥාානය, පුර්ම
නිවාසාසස්සති ඥාානය, දිවය චක්ඛු ඥාානය, දිවය මශ්රොaත ඥාානය ඔස්මසේ සිත ැයමගන යනවා. මස් ඇමසන්
මනොදැක්ක ම ෝකය සමාධිම ඇමසන් දකිනවා. සිත රළු බවට පත්කරන පංචනීවරණයන්ම ග්රහණමයන්
මිදුන සිත රභාෂ්්වරයි. ආම ෝකය තුළිසයි මමොහු ම ෝකය දකින්මන්. සේමා සමාධිය ම ෝකම මබොරුව
නිමශ්ේධ කර සතයාවමබෝධය අත්දැීේ තුළින්ම ඔබට පසක්කර මදනවා. එවිට ඔබ තුෙ පැටලිලි ස්වභාවයන්
නැත. ඔබ ඇත්ත ඇතිහැටිමයන් දී. සේමා සමාධිම අසිියමත් ස්වභාවයක් මමහි සටහන් තබමි.
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ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේ මමොමහොමත් සමාධිමයන් දර්ශ්නයකර මගන ඇත. ම ො තුරා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ පියනිවන්පා අවසානය. නමුත් මේ ික්ෂුව ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ දකින්මන්
පුර්ම නිවාසාසස්සති ඥාානය තුළින්ය. එම ික්ෂුව මීට වසර මදදහස් පන්සියයකට මපර කා ම දඹදිවදී
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ජීවමානව දැක තිමබන්න පුළුවන්. එමසේත් නැතිනේ ශ්රී ංකාවට වැඩමකෙ
අවස්ථාවක ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ජීවමානව දැක තිමබන්න පුළුවන්. එමසේත් නැතිනේ දිවය ත යක
මදවිමයක් ම ස කපද සිට ුදදුරජාණන් වහන්මසේව ජීවමානව දැක තිමබන්නට ඇත. ඒ අතීත දර්ශ්ණය
පුර්ම නිවාසාසස්සති ඥාානය ඔස්මසේ අරමුණු මනොකරම ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ එම ික්ෂුවට
දර්ශ්නය වී ඇත.
ම ෝකම ඇත්ත ඇතිසැටිමයන් මපන්වීම සේමා සමාධිම ස්වභාවයයි. ඒ ඇත්ත කදිියම කුමන ූපපයක්
දුටුවද එම ූපපය දිනමයන් මනසින් මැීයන්මන් අනිතය සංඥාාව කස්මතුවීමත් සමගින්මය. ශ්ාස්තෘන්
වහන්මසේම ූපපය කදිියම වුවද විීමම නිරුේaධවී මගොස්ය. සේමා සමාධිය ඔබව ම ෝකමයන් එමතර කරන
දැක්මයි. අනිතයම සිුතේ ම ගය රඥාාම දැ ට හසුකරගන්නා දැක්මයි.
ික්ෂුව පංවත් ඔබටත් එන්න කිය ා ආරාධනා කරන්මන් මමතැනට. අතුරු නවාතැන්ප වල් ව
සිටිනවාට වඩා මමතැන මමොන තරේ ආරක්ෂාකාරී තැනක්ද.

නැවතී

පුේග මයක් සිටිනවා ඔහු ම ෝකය සමග තැවරී නැහැ. ම ෝකය සමග මුහුමව ා නැහැ. ම ෝකය කිය ා
ීම නාමූපප ධර්මයන්ට. ම ෝකයට මනොතැවරුන, ඔබටත් මටත් පාර කියන මේ සුන්දර මිනිසා
ජීවත්වන්මන් සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයක. මේ සුන්දර ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගම ඵ ය තුෙ පමණක්මයි.
දැන් ම ාව සවස 5.00 පමණ ඇති. කුරුල් න්ම හඬ මබොමහෝම ම ගවත්. මේ කුටිය අවට කැ ෑමරොමේ
කුරුල් න් සියගනනක් සිටිනවා. විවිධ වර්ග ව , හැඩව , වර්ණව ට අයිති. මේ කුරුල් න් නගන විවිධ
ශ්ේද කිචිබිචිය හියම මිහිියයි. ඒ මිහිිය පක්ෂි චර්යාවන් නරඹන්න ඔබ හියම කැමතියි. සමහරවිට එය ඔමේ
විමනෝදාංශ්යක්. නමුත් මේ කුරුල් න්ම මිහිිය නාදය ික්ෂුවට ඇමසන්මන් අමඳෝනාවක් වම . නිකං
අමඳෝනාවක් මනම . තිියසන් අපා දුමක් අමඳෝනාවක් වමගයි. ඔය කුරුල්ම ෝ අතුපතර ියංග ියංගා
මසොයන්මන් ගස්ව සිටින පණුවන්, ද ඹුවන්, කෘමීන්. ඒවා ඔවුනම රසවත්ම ආහාරයයි. ඔය ස්සන
පාට පාට සුන්දර එක කුරුල්ම ක් දිනකට අවමවශ්මයන් පණුවන් පනස් මදමනක් පමණ ගි දමනවා.
රාණාාත අකුස ම මතෝතැන්නක් පක්ෂි ජීවිතය. පණුවන් මහොමටන් අල් ාමගන එම මහොමටන් මදතුන්
වරක් අතුව ට තේටු කරනවා පණුවා මැමරන්න. පණුවා මැරුණ පසුයි එය ගි දමන්මන්. එම පක්ෂියා තුෙ
සත්ව ාාතන, සත්ව හිංසා කියන ම ච්තනා සියල් සකස්මව ා තිමබන්මන්. කර්මය කර්මඵ විශ්්වාසය
තමයි නැත්මත් පක්ෂියා තුෙ. මේ පෂීන් කියන්මන් අකුසල් නිධි. එම පෂීන් මිය යන මව ාම එම පෂීන්ට
මතක් මවන්මන් පණුවන්ම රසය ඒ උපාදානයට අසව එම පක්ෂියා මරණින් මතු පණු කු යක, ද ඹු, කෘමි
කු යකයි උපත බන්මන් මබොමහෝවිට. එමසේ වුණමහොත් එයා කර්ම ඵ ය කුරුල් කුටම මගොදුරු මවන්න
පුළුවන්. බ න්න සුන්දර කුරුළු ජීවිතයක් තුෙ මමොනතරේ අසුන්දර කථාවක් සැඟවි ා තිමබනවාද කිය .
මමවන් සුන්දර කුරුලු ීනතයක් තුෙ මමොනතරේ අමිහිිය අමඳෝනාවක් සැඟවී තිමබනවාද කිය . මමවැනි
අසුන්දර, අමිහිිය කුරුලු ම ෝකය විමනෝදාංශ්යක් කරගත්ත අප විමනෝදාංශ්යක් කරගන්මන් මමෝහයයි.
කමටහනක් කරගත ුතතුමදය විමනෝදාංශ්යක් කරගන්නවා. මමෝහය විමනෝදාංශ්යක් කරගත්තාූය
ම ෝකයාට අමමෝහම සැබෑම මග විවර කරමදන්මන්ද උතුේ ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගයමය. සත්තු මරන
මිනිස්සුන්ව පළිකුල් කරන අප සත්තු මරන කුරුල් න්ව විමනෝදාංශ්යක් කරගන්නවා. පෂීන් යස අපාම
යන කුරුල් න්ය. මන්ද ඒ සතුන් ඒ තරමටම ආහාරය සඳහා රණාාතය සිේධකරගන්නවා. ඇසට මපමනන
මදයින් එහාට දකින්න. ඒ දැක්ම රඥාාවයි.
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06. ඔබ ඔය සුරතල් කරන්මන් සතර අපායයි
කතාම ම න්ගතුභාවමයන් සතුන් ඇති කිරීමමන් සිදුවන භායනක අනතුර නේ ජ භීතිකාවත්, මැමල්ියයා,
බරවා, වැනි මරෝගවත් මනොම . ඒවා ෛවදය රතිකාර ගැනීමමන් සුවපත් විය හැකිය. සතුන් ඇති කිරීමමන්
සිදුවන්නා ූය භයානකම අනතුර ගැන ඔබ අවධානමයන් සිටිය ුතතුය.
ඔබ සිතන්න ඔබ කතා ආදරමයන් ඇති දැඩි කරපු සමතක් මියයනවා. මියගිහින් ඔබ ඇසුමර්ම මරේත සමතක්
ම ස උපදිනවා ඔබ මනොදන්නවාට මේ මරේත සතා ඔබ ඇසුමර්ම ඔමේ නිවමසේම කඩමේම ජීවත්මවනවා.
මමවැනි අවස්ථාවකදී ඔබ ද වයසට යැම නිසා මවනත් මරෝීන තත්ත්වයක් නිසා හදිසි අනතුරක් නිසා මරණීය
තත්ත්වයට පත්මවනවා. අපට කියන්න බැහැ අප මකොමහොම මකොයි මමොමහොමත් මැමරයිද කිය ා. සමහරු
කන්නවා මහොඳින් ජීවත්මව ා මැමරන මමොමහොමත් අසිහිමයන්, ම දනාමවන් මියයනවා. මමවැනි
අවස්ථාවක තමාම මානසික තත්ත්වය බිඳ වැටි යි තිමබන්මන්. එවැනි විටක තමා අිකබවා ඔය අමසෂ්ය
බ ම ග කස්මතු මවනවා. ඒ අය මසෂ්යයාම දුර්ව මමනෝභාවයට මපනී සිටිනවා. මමවැනි අවස්ථාවක
ඔබට ඔය මරේත සුරතල් සතාව දර්ශ්නය වුවමහොත් ඔබ සුරතල් කෙ, ආදරය කෙ එම සතා මකමරහි ඡන්ද
රාගය ඇතිවී තමාත් එම මරේත සතාම ම ෝකම කපදීම සිදුවිය හැකියි. ජීවිතම දී කාය, වචී, මමනෝ කුස
කර්මයන් පුරුදු පුහුණු කර මනොතිුදණ මහොත් අප මැමරන මමොමහොමත් අධයත්මිකව වැටි අසරණමවන
විට අප කදිියයට එන ඕනෑම ප්රිය ූපපයක් අල් ාගන්නවා, උපාදානය කර ගන්නවා. අප ද එහිම
බැසගන්නවා. මතරුවන් මකමරහි සේධාව මනොමැති නිසා, සේධර්මය ශ්රවණය මනොකිරීම නිසා ක යාණමිත්ර
මසේවනය මනොකෙ නිසා සතර අපාය මමොකක්ද කිය ාවත් මේ අය දන්මන නැහැ. තමා කදිියම මපනී සිටින
මරේත සුරත ා, ජීවමානව සිටි සුරත ා වශ්මයසයි මේ අය හුරනාගන්මන්. අවසානම ස්වාමියා මරේතමයක්
ම සත් ඔහුම මරේත ම ෝකම සුරත ා මරේත සතාත් මබොමහෝම සමීපව මරේත ම ෝකම ජීවත්මවනවා.
සතුන් මකමරහි තෘෂ්්ණාව ඇතිකරගත් පංවතුන් තමාත්, එම අසරණ සතුන්වත් දුමකන් දුකට පත්කරනවා.
කහත ස්වභාවයන් අවමබෝධකරමගන සතුන් ඇති කිරීම මදපාර්ශ්්වයටම යහපත් මවනවා. එමසේ මනොවුන
මහොත් සතර අපාය තව තව පරීම හැර මවනත් විකල්පයක් නැහැ. ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේද ික්ෂුන්
වහන්මසේ ාට තම පාත්රය මසෝදා කතිියවන කුරල් වතුරටික පවා සතුන් මනොමැති ජ ම පා කර හියන්න යෑයි
අසදැන වදාමෙේ, සතුන් ඇති දැඩි කිරීමට මනොහැකි ආකාරයට විනය නීති පැනූයම ගිහි පැවිදි සැමටම කහත
සතුන් පලිමබෝධයක් වන නිසාමය. අද සමතකුට කෑමට යමක් දැේමමොත් එම සතා නැවත ඔබ මසොයා එස
ඇත. මමය නැවත නැවත සිදුවීමේදී සතා ඔමේ හිතවතා, සුරත ා වීම අනිවාර්යය. සතාම හිතවත්භාවය
නිසා, අසරණ භාවය නිසා ඔබ එම සතාට ආහාර බාමදයි. මමහිදී සිදුවන්මන් තෘෂ්්ණාව මත ඇති වන
ගසමදසවකි. එම ගසමදස ඔබව මු ාකරස විනා සතයවමබෝධය සදහා නේ උපකාර මනොකරයි. මරේත
අලියාම කරණම සේබන්ධමයන් කහත සටහන තැුදම ික්ෂුව එය ග පාගත් ආකාරයටය. ඔබට එය වැරදි
යෑයි හැමේ නේ පංවත් ඔබට කැමති ආකාරයට එය ග පාගත හැකිය. පංවත් ඔබ මකමසේ ග පාගත්ත ද
සීමාව කක්මවා ගිය සතුන් මකමරහි බැීමම ඔමේත් සුරත ාම ත් දුක පණිසම මහේතුම . සුරත ා
මකොමහොමත් සිටින්මන් සතර අපාම ය. එමහත් ඔබ උතුේ මසෂ්ය ජීවිතයකය. මේ මදක ඔබ පට වා
මනොගතුතතුය. තමාවත් තමාට අයිති නැතිමකොට සතර අපාම සමතකු තමාම කරගැනීමට යැම
අනතුරුදායක බව මමමනහි කරන්න. ඔමේ මසවමන් වැමඩන සුරත ා කුමන සමතකු වුවද එම සතා මපර
ජාතියක මසෂ්යමයක් බව මහොඳින් සිහිකරන්න. එම මසෂ්යයා තිියසන් සත්වමයක් ම ස සතර අපායට
වැටුමේ මපර මසෂ්ය ජීවිතම දී තිියසන් සත්ව සංඥාා වැඩු නිසා වීම එක මහේතුවක් විය හැකිය. මසෂ්ය
ජීවිතය රපාතයට මහ න මමවැනි මහේන්න්මගන් ඔබ අත්මිමදන්න. තිියසන් සත්වම ෝකය විවිධත්වමයන්
පරී ඇත. මේ විවිධත්වය යස එම සතුන් මගවන කර්ම සහ කර්ම විපාකයන්ම ස් වභාවයයි. මමහි
පර්ම ෂ්ණ කිරීමට, ඇති දැඩි කිරීමට, සුරතල් කිරීමට මදයක් මනොමැත.
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ඔබ සුරතල් කරන්මන් නේ ඒ ඔබ සුරතල් කරන්මන් සතර අපාම කර්ම විපාකයකි. ඔබ දක්ෂමයක් වන්මන්
සතර අපාම දුක තිියසන් සත්වම ෝකම දුක දැක එය කමටහනක් කර මගන සතර අපාමයන් එමතර
වීමමන්ය. එමසේ මනොමකොට සතර අපාය සුරතල් කිරීමමන් මනොම .
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07. මේ දුකම දැයි සිහිමයන් බ න්න
වනගත ආරණයව හුදක ා වනවාසී කුටිව වැඩසිටින ස්වාමීන් වහන්මසේ ා ගත කරන්මන් සමහරවිට
දුෂ්්කර ජීවිතයකි. මමය සටහන් තබන ම ාම ික්ෂුව වැඩසිටින්මන් රුහුණු රමේශ්ම වනගත
ආරණයයකය. මේ වන විට මාස කිහිපයකින් මමමහට වැසි නැහැ. පියමභෝජනයට ගන්න තිමබන වැ
මදකම හිඳි ා. ඒ හිීමගිය වැම ඇති සුළු වතුර රමාණම අලින් නානවා, සත්තු වතුර මබොනවා, කිඹුල්ලුත්
බැසමගන කන්නවා. ලුණු ගතිය වැඩිනිසා මාළුත් මැිය උඩ පාමවනවා. ඒ කියන්මන් දිමනන් දින හිමඳන
සීමිත ජ රමාණයට අපවිත්ර දෑ මිශ්රමවනව වැඩියි. මමම ජ ය තමයි ‘පල්ටර්’ කර සැමවොම වෙඳන්මන්.
ඒ උනත් මේ ජ ය පියසිදුයි. අපු ක් දැමනන්මන් නැහැ. සමහර වියළි ක ාපම ආරණයව ජ ය හිඟ
නිසා ශ්ාරීියක අවශ්යතා සඳහාද ජ ය මසොයා ගන්මන් ගල් ව කින්, මපොකුණකින්. මබොමහෝම තෘප්තියකින්
තමයි පංවත් ස්වාමීන් වහන්මසේ ා මමමහම, අවම පහසුකේ වලිසත් මතොරව තම නිවීමේ රතිපදාම
මයමදන්මන්. අමප් පංවත් දායක මහත්වරුන් මමවැනි ික්ෂුන්මගන් අසන රශ්්ණයක් තමයි ‘ඔබ
වහන්මසේ ා කැ යට මව ා දුක්විඳින්මන් ඇයි’ කිය ා. ික්ෂුවට මත්මරන්මන නැහැ ඇයි ඒ පංවතුන්
මමමහම අහන්මන් කිය ා. කැමල් ජීවත්වන විට සතියකට වරක් තමයි හිස ැයවු බාන්මන්. ික්ෂුව දරා
සිටින්මන් දුඹුරු පාට චීවරය. වියළි පියසරය නිසා ශ්රීරම වියළි ස්වභාවයක් තමයි දරන්මන්. මේ
ස්වභාවයන් දැක්කම ගිහි පංවතුන් සිතනවා ික්ෂුන් වහන්මසේ ා දුක්විඳිනවා කිය .
එක් අවස්ථාවක ික්ෂුවට මතකයි මිනිස් වාසමයන් හුඟාක් ඈත ආරණයයක වැඩසිටියදී කුටිම සිට දානයට
පංඩපාත ශ්ා ාවට කැ ය මැදින් වඩින විට වන්දනාම පැමිණි නඩයක පංවත් වයස අවුරුදු මදොෙහක්
පමණ දැියයක් පාත්රය එල් ාමගන පැමිමණන ික්ෂුව දැක ා තමන්ම මවමගන් අහනවා ‘මමොමකේද
අේමේ ඒ කිය ා’ ඒ කියන්මන් ‘අමුතු සමතක්’ හැටියට තමයි ඒ පංවත් දැියය ික්ෂුවව දැක්මක්. ඒ කථාව
ඇමසේදී මට හිය නිරාමිස සතුටක් දැසණා. මට හිතුනා ික්ෂුව මේ ම ෝකයට අයිති නැති මකමනක්ය
කිය ා. ික්ෂුව මේ ම ෝකම හැමමෝටම වඩා මවනස් මකමනක්ය කිය ා. මකොයිහැටි මවතත් ඔබ
කවදාකවත් ික්ෂුන් වහන්මසේ නමකමගන් එමහම අසන්න එපා. එමහම සිතන්න එපා. මමොකද එය මේ
ම ෝකම තිමබන ම ොකුම මුසාවාදය මවනවා. මමය සටහන් තබන ික්ෂුව මමොනම කටුක පියසරයකදීවත්
කවදාකවත් කැ ම අසතුටින් කඳ ා නැහැ. පංවත් වනවාසී ස්වාමීන් වහන්මසේ ා මබොමහෝම තෘප්තියකින්,
නිදහසකින්, හුදක ාවකින් තමයි කැ ම නිවන් මග වඩන්මන්. දුකක් මකොතැනද මේ හුදක ාව තුෙ.
මමතනදි පංවත් ගිහිපංවතුන් පට වාමගන තිමබන්මන් දුක සහ සැපම ස්වභාවය. තමන් මගවල් මදොරවල්,
කඩකඩේ, දරුමල් න්, ඥාාතීන්, නි ත , තනතුරු වැනි මහා දුක් මගොඩකට මැදිමව ා. මේ සියල්ම න්ම
මිදී නිදහස්ව නිස්සරණ ජීවිත ගත කරන ික්ෂුන් වහන්මසේ ාමගන් පංවතුන් අසනවා ‘ඇයි දුක් විඳින්මන්?’
කිය ා. අප කිසිම දුකක් විඳින්මන් නැහැ. මබොමහෝම සැනසිල්මල් තමයි මමහි ජීවත් මවන්මන්. අතහැරීම
තුෙ ික්ෂුන් වහන්මසේ ා බන සැපය, සංහිීමම පංවත් ඔබ ාට සිතාගන්නවත් සමහරවිට බැියමවයි. ඔබත්
ජීවිතම බැීමේ අඩු අමයක්නේ ඔබට මේ සැපය දැනී ඇත. එමසේ මනොවුන අය ික්ෂුන් වහන්මසේ ා මකමරහි
ආදරමයන් කහත රශ්්ණය අහන්මන්.
හැබැයි මමයත් සටහන් කරන්න ඕමන්. වනවාසීව ආරණයගතව වැඩසිටියත් යමක් මකමරහි තෘෂ්්ණාවක්
ඇතිකරමගනනේ ජීවත්මවන්මන් ඒ ජීවිතව ටද සැපයක් නැහැ. දුක තමයි තිමබන්මන්. මමොකද කැ ම
පියසරයට, වනසතුනට, ඇෙමදො ට, පුරාවස්තුව ට තේහාමවන් මේවාට ඇලි මේවා මසොයන්න,
ගම ෂ්ණය කරන්න, ආරක්ෂා කරන්න මවමහමසන ස්වාමීන් වහන්මසේ ාත් වැඩ සිටින්න පුළුවන්. හැබැයි
සැබෑ ආර්යඅෂ්්මාංගික මාර්ගය තුෙ ගමන් කරන ස්වාමීන් වහන්මසේ ාට කිසිම දුකක් වනවාසී ජීවිතය තුෙ
නැහැ.
ගිහි පංවතුන් නිතරම තම වසඟම තබාගත මනොහැකි ඇසත්, කනත්, නාසයත්, දිවත්, මනසත්, කයත් මම
කරමගන ඒවාට ආහාර මසොයන්න මවමහමසනවා. ඔබට දැමනන්මන් නැහැ ඇසත් ඇසට මදන ආහාරත්
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අනිතයබව. අමනක් ආයතන පහත් එමසේමයි. ඒවාට බාමදන ආහාරත් අනිතයවන මේවල්මයි. මේ නිසාම
ඔබ නැවත නැවතත් මවමහමසනවා මේවාම කුස ගින්න නිවන්න. මේ ගින්දර අවුළුවන්මන් අධයාත්මික
බාහිර ූපප මදකත් විඤ්ඤාණයත් මහේතුමවන් සකස්මවන ඵස්සය නිසාමයි. මේ ඵස්සය වුමන් ගින්දරත්
පදුරුත් බව මනොදැන ඔබ ඵස්සය මහේතුමවන් සකස්වුන ම දනාව මම කරගන්නවා. නමුත් ඔබ මම
කරමගන තිමබන්මන් ගිනි මගොඩක්. ඔබ ඒ ගිනි මගොඩවල් නිසාම වර්තමානම තැමවනවා, දුේදමනවා,
රත්මවනවා, ගිනිගන්නවා. වර්තමානය කිය ා සටහන් කරනවිටම ඒ සදහන්කෙ වර්තමානය අතීතයට
මගොස් කවරයි. මේ අත්ඳකින්මන් ූපපය අනිතයභාවයට පත්මවන ම ගයයි. මේ ම ගය
පංචඋපාදානස්කන්ධයටම මපොදුයි.මේ අනිතය ස්වභාවම යථාර්ථය තමයි වනවාසී ික්ෂුන් අත්දකින්මන්.
මමයින් අදහස් මවන්මන නැහැ වනවාසී ික්ෂුන්වහන්මසේ ා අන්ධ, මගොළු, බිහිියයි කිය ා. උන්වහන්මසේ ා
ආශ්්වාදම මකටිබව දැක ා, ආදීනවම දිගුබව වියරුබව දැක ා කාමම නිස්සරණයමයි මසොයන්මන්.
ූපපම නිස්සරණයමයි මසොයන්මන්. මමතන තිමයන්මන් ප ායාම මනොම . මගහැරීම මනොම .
අවමබෝධමයන් අතහැරීමයි. අතහැරීමමන් නිදහස්වීමයි.
මේ මමොමහොමත් ික්ෂුව අත්දැීමට ැුදණු සිේධියක් මතක්වුණා. දිනක් ික්ෂුව කැ ම කුටියක සිට
පේඩපාතය මසොයා ගමට වඩින්නට පටත්වුණා. හිමිදිියම කුටිමයන් එළියට බහිනවිට වැසිවසින කුණක්
මපමනන්ට තිුදමේ නැහැ. දැන් ික්ෂුව කුටිමයන් එළියට බැහැ කිම ෝමීටර් මදකක් පමණ ඇවිදින්
තිමබනවා පේඩපාතය මසොයන්න. කිම ෝමීටර් කා ක් යන්න හේබවුමන් නැහැ කැ ය මැදදිම මහා
වැස්සක් වසින්න පටන් ගත්තා. ැුදණු අිකමයෝගම දී ික්ෂුව අධිෂ්්මානයක් ඇතිකරගත්තා අමනෝරා
වැස්සක් වැස්සද වැස්මසන් මිදීමට මසවනකට මනොයනවා කිය ා. දැන් වැස්මසන් සිවුර, ශ්රීරය,
පාත්රතවිකය මහොඳටම මතමි ා. මගවල් කිහිපයකට වැඩමකර ා අවශ්ය ආහාර මසොයාගත්තා. සමහර දායක
පංවතුන් ඇසුවා හාමුදුරුවමන් කුඩයක් මදන්නද කිය ා. සමහරු කුඩයක් කහ ම මදන්න උත්සහ කො.
ික්ෂුව රකාශ් කො මහත්මමයෝ එළියට බසිනවිට වැසි වසියි කිය ා සිතුම නැති නිසා කුඩය මගනාම
නැහැ. දැන් කතින් මහොඳටම මතමි නිසා කුඩයක් අවශ්ය නැහැ. මමමහමම කුටියට වඩිනවාය කිය . ඒත්
ඒ සේධාවන්ත පංවතුන්ට එය ම ොකු දුකක් වුනා. ඒ මමොමහොමත් වැස්සට මතමී සිටි ික්ෂුව දුටුවානේ ඔබ
සිතන්මන් අමන් මේ හාමුදුරුමවෝ වුවමනාමවන් දුක්විඳිනව කිය . මගෞරවණීය, වන්දනීය නායක ස්වාමීන්
වහන්මසේ ා පවා සමහරවිට රකාශ් කරනවා කැමල්ට යන්මන් දුක්විඳින්නද කිය ා. කැමල් වනවාසී ජීවිත
දුකක් මනොවන්මන් මකොමහොමද කිය ික්ෂුව ඔබට පහදා මදන්නේ. ඔබ දන්නවද බ ාමපොමරොත්තු මනොවු
ආකාරයට කඩාවැටුණු මහ වැස්මස මතමි මතමි මතත බියත මව ා වඩින ික්ෂුව මමොනතරේ සන්හිීමමකින්ද
වඩින්මන කිය ා. ඔබට දැන් රශ්්ණයක් මතුමවන්න පුළුවන් ික්ෂුවට මමොමෙේ අමාරුවක්ද කිය ා. ඇයි
හාමුදුරුමවො කියනවා වැස්මස මහොඳටම මතමි වඩින්මන් සංහිීමමකින් සැපයකින් කිය ා. සතයකින්ම එය
ම ෝකම මශ්ේ රෂ්්මම සැපයක් ආර්යයන් වහන්මසේ ා පමණක්. අත්විඳින සංහිීමමක්. ම ෝකයට මහොරා
බන සංහිීමමක් සැපයක්. නමුත් මදවියන්, බ්රහ්මයන් පමණක් දකිනා සැපයක්. ඔබ දන්නවාද ික්ෂුව එම
සංහිීමම සැපය බන්මන් මකොමහොමද කිය ා. මහා වැස්මසේ මතතබියත මවච්ච ශ්රීරය සිවුර බාහිියන්
මපසනද ික්ෂුවට ශ්රීරම එක මරෝම ූලපයකටවත් ශීත ක් දැසමන නැහැ. දැමනන්මන් නැහැ. ික්ෂුවට
වහිනවද මතමි ද කිය මත්රුමක් නැහැ. ඇයි දන්නවද ම ො තුරා සේමා සේුදදුරජාණන් වහන්මසේ
මේශ්නාකර වදා රතිරදාම ආශ්්චර්ය රාතිහාර්යන් නිසා. ික්ෂුව කුටිමයන් පටමව ා වැස්ස පටන්ගත්
මමොමහොමත්ම මත්මජෝ මනසිකාරයට සමවැදි යි වැඩිම . ික්ෂුව මුළු ශ්රීරම ම මත්මජෝ ධාතුම
ක්රියාකාරීත්වය සිමතන් වැඩිකරගන්නවා. හියයට දැඩි ම ස උමණන් මපම න අමයක් වම ශ්රීරය එවිට
උණුසුේ මවනවා. මේ උණුසුමට වැස්ස මකමසේනේ දුකක් මදන්නද? මමවැනි විටක වැස්ස නවත්වන්න
කාටවත් බැහැ. එය ම ෝක ස්වභාවයක්. ම ෝක ස්වභාවයන් වෙක්වන්න නිවන් මග වඩන්නන්ට බැහැ.
නමුත් එම ස්වභාවයන් අවමබෝධමයන් හුරනාමගන ඒවාම මනොඇලී මනොගැටී කන්න ික්ෂුවට පුළුවන්
මවන්න ඕමන්. ආර්යයන් වහන්මසේ කියන්මන් වැස්සත් උෂ්්ණත්වයත් ජයගත්ත මකමනක්. ම ොව
බ සේපන්න පමවි, ආමපෝ, මත්මජෝ, වාමයෝ ධාන්න් විනිවිද දුටු මකමනක්. උන්වහන්මසේ ා දන්නවා
සතරමහා ධාතුව තමන්ට අවශ්ය ආකාරයට ග පාගන්න, මපර ාගන්න. ඇයි සතරමහා ධාතුම ස්වභාවය
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අවමබෝධකර අවසන් නිසා. නිරතුරුවම මවනස්භාවයට පත්මවන සතරමහා ධාන්න් රඥාාව අවමබෝධය
හමුම අසරණමයක්මය.
දැන් ඔබ මමය ඔමේ ජීවිතයට ග පාගන්න. වනවාසී ික්ෂුන් දුක්විඳින පියසක් මනොම ය කිය දැනගන්න.
සැබෑ ුදදුපුතුනට පුළුවන් අවශ්ය අවස්ථාවක මත්මජෝ ධාතුම ක්රියාකාරීත්වය සිතින් වැඩිකර ශ්රීරය
උණුසුේ කරන්න, ශ්රීරය ගිනි තබාගන්න, ශ්රීරය අළු දූවිලි හැටියට දකින්න. මුළු ම ෝකයම මත්මජෝ
ධාතුමවන් ගිනිඅවුළුවා මුළු විශ්්වයම, දස දිශ්ාවම ගිනිමගොඩක්, අළු මගොඩක් ම ස දකින්න. අමනක් ධාන්න්ද
කහත ආකාරයට අවශ්ය අවස්ථාම දී ක්රියාකාරීත්වය අඩු වැඩි කිරීමේ ශ්ක්තිය ආර්යන් වහන්මසේට
තිමබනවා. එම නිසා පංවත් ඔබ මනොදැසවත්භාවය නිසා වනවාසී, ආරණයවාසී ික්ෂුන් දුක්විඳිනවාය
කියනවානේ එය ම ෝකම තිමබන ම ොකුම මුසාවාදය වස ඇත. එම නිසා ඔබට වඩා දසමයකින් හිය ශී ,
සමාධි, රඥාා මාර්ගම කදිියමයන් සිටින පන්සල් ම වා ආරණයය ම වා පැවිදි උතුමමකුට සහතික දීමට
ඔබ කක්මන් මනොවන්න. එය ඔබ ාම සැපය පණිසම මහේතුමවනවා ඇත. පංවත් ඔබ ාද කෙුතත්මත්
සතරමහා ධාතුම ස්වභාවය අවමබෝධමයන් හුරනාමගන අධික ශීත ද දැඩි රශ්්ණයක් බවට පත්කෙහැකි
ාණ දැඩි ස්වභාවය දියරයක් බවට පත්කෙහැකි ඇතිමවමින් නැතිමවන සිමත් හැකියාවන් දිුතණුකෙ
රඥාාමවන් හුරනා ගැනීමය.
මාර්ගය ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නාකර ඇත. එම ධර්මය අත්දැීමට අප සැමවොම පංකර
ඇත්මතමු. මග වැඩු ගුරුවරමයකුම , කෙයාණ මිත්රමයකුම ඇසුරකින් මතොරව කහත ස්වභාවයන් ඔබ
අත්දැීමට ගිමයොත් කායික මානසික මරෝගිමයක් වීමේ කඩකඩ වර්තමාන සමාජම කතා වැඩිබව
සිහිතබාගන්න. කහත සටහන තබන ික්ෂුවද කුඩයක් පාවිච්චි මනොකර වැස්මසේ වැඩිය මුල්ම අවස්ථාව
මමන්ම අවසාන අවස්ථාවද එයම බව මහොඳින් මතක තබාගන්න. ඊට මහේතුව වුම ද කුටිමයන් පටවන
මමොමහොමත් වැසි කුණු මනොතිුදණු නිසාය. යේ මහයකින් වැසි කුණු තිුදනානේ ික්ෂුව අනිවාර්මයන්ම
කුඩය සමගයි වඩින්මන්. මමොකද මේ ආශ්්චර්යමත් රතිපදාවන් අවමබෝධය බා අතහැරදැමීම සඳහා මිස
ම ෝකයාමගන් කුණු බාගැනීමට මනොවන නිසාය. තමා කවුද යස අවමබෝධමයන් හුරනාගත් පසු තමා
තමාටද අතහැමරස ඇත. මන්ද තමා තුෙද ඇත්මත් මහේතුඵ ධර්මයන්මගන් සකස්වුවක් මිස සත්වමයක්
ඔහු මනොදකින නිසාය. සෑම ුදදුපුමතකුම පන්ස ක වැඩසිටියද, ආරණයයවාසීව වැඩසිටියද තෘෂ්්ණාමවන්,
චන්ද රාගමයන් යමක් අල් ා මනොමගන ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගම ගමන් කරන්මන් නේ උන්වහන්මසේ
බන්මන් සංහිීමමක්මය, සැපයක්මය.
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08. ආදීනව මනොමපමනන ආශ්්වාදයද ආදරය?
තාරුණයය කියන්මන් මබොමහෝම සුන්දර තැනක්. ස්සන, කඩවසේ, ාලිතයය, ියේමය, රභාෂ්්වරබව
තාරුණයයත් එක්ක ජීවිතයට එකතුමවන ධර්මතාවයන්. ශ්රීරය තුෙ කුළුුරමල් නිපදවන මහෝමමෝන
ක්රියාකාරීත්වය නිසා සතරමහා ධාතුව මහොඳින් දීප්තිමත්ව හැඩවැඩ මවන කා යක් මේ තාරුණයය.
ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කරනවා ‘මහමණනි, ූපපම ආශ්්වාදයක් තිමබනවා. මම ූපපම
ආශ්්වාදයක් නැහැ කියන්මන් නැහැ’ කිය ා.
ූපපම ආශ්්වාදය තමයි නව මයොවුන් දරුමවකුම , දැියවියකම ූපපම
ාලිතයය, හැඩය, රභාෂ්්වරබව.
මමතන ආශ්්වාදයක් තිමබනවා. ඒ නිසාමයි සත්වයා මේ තාරුණයමයන් ුතත් ූපපයට බැීමයන්මන්. ඒ ූපපය
තුෙ බැසගන්මන්. මමන්න මේ ූපපම ආශ්්වාදයට මත්මවන අප ූපපම ආශ්්වාදය වම ම ූපපම
ආදීනවයකුත් තිමබන බව අමතක කරනවා. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කරනවා ූපපම ආදීනවය
තමයි ඔය රභාෂ්්වර කාන්තිමත් ූපපය ක්රමාණුූල ව වමයෝවෘේධභාවයට පත්වීම කිය ා.
වයස හැට පියණු විට ූපපය වැහැරී මහල්ම ක් මැහැල් ක් බවට පත්මවනවා. ූපපම ආශ්්වාදය කියන්මන්
මබොමහෝම මකටිකා යක් පවතින මදයක්. නමුත් එහි ආදීනව මබොමහෝම දිගයි. තාරුණයය නිසා අප
ඇතිකරගන්නා රාග, ේම ෂ්, මමෝහ සිතුවිලි නිසා ආදීනවය කියන කාරණය කල්ප ගණනාවක් දිග මවන්න
පුළුවන්.
තාරුණයය සමග අත්වැල්බැඳගන්න ධර්මතාවයක් තමයි ආදරය. තාරුණයයත් ආදරයත් එකතුමවච්ච
තැනදී ආශ්්වාදමයන් මත්වීම නිසාම ආදීනවය දැීමේ හැකියාව අන්ධමවනවා. මේ අන්ධභාවය නිසා
ඇතිකරගන්නා අනතුරු මහේතුමවන් අහිමිකරගත් ජීවිත, විනාශ්කරගත් ජීවිත මකොපමණද?
තම ජීවිත තුෙ රාග, ේම ශ්, මමෝහ අකුස මූ යන් ශ්ක්තිමත් කරගන්න සමාජයක් අප කදිියම තිමබනවා.
මමය ධර්මම කැඩපතක්. ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කරනවා ක්රමාණුූල ව මසෂ්යයාම
ආුතෂ් පියීනමට පත්මවනවා කිය ා. ඒ කියන්මන් අනාගතම දී මසෂ්යයම පරමාුතෂ් අවුරුදු 10 ක් බවට
පත්මවනවාය කිය . එම කා ම දී වයස අවුරුදු 05 වනවිට මසෂ්යමයක් විවාහ මවනවා. වයස අවුරුදු 07
වන විට දරු මුණුපුරන් බ මැිය යනවා. මමොකද පරමාුතෂ් වසර 10 යි. මමන්න මේ තැනට ම ෝකය
දැන් යමින් පවතිනවා. අප මේ රමේ ම ෝමක සිේධමවන සිදුවීේ මදස කේමු ට අත තබාමගන බ ා
සිටින්මන් අදහාගන්න බැරුව වම . ඒත් මේ අරුමයක් මනමවයි. සේමා සේුදේධ මුවින් මේශ්ණා කෙ
ම ෝකම ගමන් මාර්ගයම තමයි.
මසෂ්යයාම ආුතෂ් මකටිමවන්න, මකටිමවන්න වර්තමානම මසෂ්ය චර්යාවන්ද මකටි මවනවා. අද
කා ම දරුමවක් වයස අවුරුදු 7, 8 වනවිට වැඩිවියට පත්මවනවා. ඒ කියන්මන් ාබා වයමසේදීම දරුවන්
වැඩිහිටියන් බවට පත්මවනවා. ාබා වයමසේදීම වැඩිහිටිභාවයට අදා මාසෂික අවශ්යතාවයන්ට ඒ අය
බැීම යනවා. ෙමා වයමසේදීම විරුේධ ලිංගිකයන් සමග ආදරයට හා ඒ හා සමාන බැීමේව ට ඇදීයනවා.
දරුමවක් තුළින් වැඩිහිටිමයක් මමන්ම, එහි අමනක් පැත්ත හැටියට වැඩිහිටිමයක් තුළින් තරුණමයක්
දැීමට ඔබට සිේධමවයි. මේවා ආුතෂ් පරීීනමත් සමග ඇතිමවන මහේතුඵ ධර්මයන්. මමය වැඩිහිටි පරපුරට
එක්තරා අිකමයෝගයක් මවන්න පුළුවන්. නමුත් සේුදදු ධර්මයට අසව ග පා බ නවිට මමතන කිසිම
අිකමයෝගයක් නැහැ. ම ෝකය යාුතතු ගමන හැඩවැඩ මවමින් යනවා. නමුත් මේ ගමන දැක ා සතුටුමවන්ට
ඔබට බැහැ. ඔබ කුමන මවමහසක් ගත්තද මේ ගමන නවත්වන්නත් ඔබට බැහැ. මේවා මහේතුඵ
ධර්මයන්ය.
මීට වසර මදදහස් පන්සියයකට මපර අවුරුදු 160 ක් ආුත වැෙඳූ බක්කු මහරහතන් වහන්මසේ වැඩසිටියා.
ඒත් ඒවා දුර් භ පාරමී ශ්ක්තීන් නිසා සකස්ූය ඵ යන්. එදා මසෂ්යයාම පරමාුතෂ් පැවතිම අවුරුදු 120
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යි. නමුත් මේ මමොමහොමත් වසර මදදහස් පන්සියයක් මගවුන තැනදි මසෂ්යයාම පරමාුතෂ් අවුරුදු 65ක්
දක්වා පමණ අඩුමව ා. ඒ කියන්මන් මසෂ්යමයකුම ආුතෂ් අඩකට සමාන රමාණයකින් අඩුමව ා. ඒ සා
ආුතෂ්යක් අඩුවන්නට ගතූය කා ය ම ෝකය අස්වාභාවිකත්වය කාර්මීකරණය මදෝරග ා ගිය ුතගයක්
මනොමවයි. සර ස්වභාවිකත්වය තුෙ ම ෝකය පැවති කා යක්. නමුත් ඔබ වර්තමානය අනාගතය තුෙ
දකින්මන් අතිශ්ය අස්වාභාවික කාර්මීකරණය මදෝරගා ා ගිය ම ෝකයක්. රසකාරක, කෘමිනාශ්ක,
වල්නාශ්ක…. මත ැයුරණු ම ෝකයක්. ඒ මහේතුව නිසාම මසෂ්යයාම ආුතෂ් අතීතයට වඩා මහාම ගයකින්
ීනනමවනවා. වර්තමාන ම ෝකය ගමන් කරන දැඩි කාර්මීකරණය, කෘතිම ආහාරකරණය මදස බ නවිට
තව වසර එක්දහස් පන්සියයක් ගිය තැනදි මසෂ්යයාම පරමාුතෂ් අවුරුදු 10 කියන තැනට පත්වීමේ
හැකියාව කාටවත්ම බැහැර කරන්න බැහැ. මමොකද මගවීගිය වසර මදදහස් පන්සියයට වඩා අතිශ්ය වයාූල
එක්දහස් පන්සියයක් කදිියම එෙමඹන්මන්.
අප තරුණ කා ම දී ආදරය කියන හැඟීමක් අප තුෙ සකස් වුමන් අවුරුදු 20 පසුවුණාට පසුව. ඒත් අප
ආදරය ගැන කතාකරන්න බය වුණා ැ-ජා වුණා. නමුත් වර්තමානම අවුqරුදු 15 වනවිට ආදරය කර
ආදරමයන් පරාජයමව ා මුහුදට, ගඟට පැන , වසීජ ජීවිත නැති කරගන්න මකොමතක් තරුණ ජීවිත මේ
සමාජම ඇතිද? තමාට ූය ආසාධාරණය වසාමගන ජීවත්වන චියත සමාජම මකොමතක් ඇතිද? මේවාම
ගණන් හි
වැඩිවීමක් මිස අඩුවීමක් සිතීම විහිළුවකි.
ම ෝකය යමක් සුන්දරයි කිය දැක්කහම අප ඒ සුන්දරත්වයට ැයවැමටනවා. ඔබ සිතන්මන් ඒ සුන්දරත්වය
ම ෝකයට අයිති මදයක් කිය ා. ඒ සුන්දරත්වය ම ෝකයට අයිති මදයක් මනොව ඔබ තුළින්ම එම ූපපය
මකමරහි ඔබ සකස් කරගන්නාූය ඡන්ද රාගය නිසාම ඔබ තුෙ සකස්කරගත් සිතුවිලි සමුදායකි. මමන්න
මමතනදී ඔබ ැයවටීමට ක්මවනවා. මමොකද අසන් නිසා ඔබ තුළින්ම සකස්කරගත් මහොඳයි කියන මිේමක්,
සීමාවක් තුෙ සිට ම ෝකයාට පුේග යාට බැීමයනවා. ූපපය නිසා තෘෂ්්ණාමවන් බැුරණ සිතට පුදුමාකාර
හැකියාවක් තිමබනවා ඇුරමකින් වසා තිමබන කසෙ මගොඩක් රත්රං මගොඩක් කර ා දකින්න. මසෂ්යයාම
ආුතෂ් පියමහන්න පියමහන්න මසෂ්යයා සූදානේ නැහැ තමාම ආුතෂ් අඩුමවනවාය යන්න පළිගන්න. එය
සේධර්මය මකමරහි ඇති දුරස්ථභාවය නිසාම සිදුවන්නක්. එවැනි අය යමමක් අවුරුදු 50 – 60 ක් ජීවත්මව ා
මැරුමනොත් එම මරණයට කියන්මන් අකල් මරණයක්, හදිසි මරණයක් කිය ා. ධර්මම යථාර්ථය,
සංස්කාරධර්මයන්ම ක්රියාකාරීත්වය පළිගන්න සූදානේ නැහැ. තවත් පැත්තකින් මසෂ්යයාම ආුතෂ්
පියමහනවාය කියන කාරණය පළිගන්න සූදානේ නැති නිසා අවුරුදු 50 – 60 දී ආදරය මසොයන කාමය
මසොයන වැඩිහිටියන්ම සමාජයක් බිහිමවනවා. මමොකද මේ අය දකින්මන් තවම පරමාුතෂ් අවුරුදු 120 ක්
පමණය කිය ා. මේ අය අවුරුදු 65 න් මියයාමේ බ ාමපොමරොත්තුමවන් මනොම සැ සුේ සකස් කරන්මන්.
මරණය ජීවිතමයන් මගොඩාක් ඈතට දමනවා. ඒ කියන්මන් ධර්මමයන් ඈතට යනවා. පුළුවන් තරේ මරණය
ජීවිතය කිේටුවට ගන්න. එවිට ඔබ ධර්මයට සමීප මවනවා. මකමනක් ධර්මමයන් මහොඳටම දුරස් වුමණොත්
ඔහු හිතන්මන් නැහැ තමන් මැමරනවාය කිය . මරණය ගැන හිතන්න බය මකනා කමේම ධර්මමයන් ඈතට
යනවා. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කෙ ධර්මය තුෙ සිට ම ෝකය දකින්න.
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09. මරණ බිමයන් මතොර මරණයක් උමදසා
වර්තමානම කුමක්ද ම ෝකය තුෙ සිේධ මවන්මන්? සිදුමවමින් පවතින අප අකමැති මේවල් නැවත්විය
මනොහැකිද? එමසේත් මනොමැතිනේ මේ ම ෝකධර්මතාවයන්ද?
මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව සකස්කර ගන්න. එතමකොට ඔබ ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ධර්මමයන්
බැහැරමවන්මන නැහැ. ඔබ ම ෝකය දැක කේපාමවන්මන නැහැ. කපදීම තිුදණ නේ දුක තිමබනවා. ඒ
දුක මන්ද අප අත්විඳින්මන්. මසෂ්යයා මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාමවන් ශී මයන් ඒවාම අර්ථමයන්
ඈත්මවනවිට ඒ මහේතුමවසයි ආුතෂ්ය පියීනමට පත්මවන්මන්. එමහමනේ අප පළිගන්න ඕමන් අප තුළින්
කහත අර්ථයන් අර්ථවත්ව ක්රියාත්මක මනොවන බව. සමාජය තුළින් ඇමසන්නාූය ආදරම විරාහම හඬ,
ෙමා තරුණ පියස් සීමාවන් කක්මවා චර්යාවන්ට මයොමුවීමේ හඬ, වැඩිහිටියන් මමෝස්තරකරණයන්ට
මයොමුවීමේ රවනතාවය යස ආුතෂ් පියීනමත් සමග ම ෝකය තුෙ ඇති වන විකෘතීන්ය. මේවා මහේතුඵ
ධර්මයන්ය. මහේතුව ම ෝකයා ධර්මමයන් ඈත්වීමයි. ශී යට වටිනාකමක් මනොමදන ජනතාවක් බිහිවීමයි.
මමය මබෞේධ ජනතාවට පමණක් වන අනතුරක් මනොම . දුෂ්්ශී භාවය නිසා මුළු ම ෝකයාම මුහුණ මදන
අනතුරකි. දැන් අපට මේ ධර්මතාවයන් නිවැැයදිකරගන්න බැහැ. මිනිසා විසින් සිදුකරන අකුසල් බහු
බැවින් ඒවා විපාක දීමට සුදුසු ම ෝකයක් අප කදිියපට ඇති මවන්මන්. කිියසප්පයාම පටන් මසෂ්යයා
කයින්, වචනමයන්, මනසින් සිදුකරගන්නාූය අකුසල් කන්දරාව මකොමතක්ද? දරුමවක් දරුගැමේ සිටියදීත්,
දරුවා ෙදරු පාස ට, පාස ට යැමේදීත්, දරුවා ැයකියාවට, විවාහයට, විවාහමයන් අනතුරුව දරුමුණුපුරන්
බ ාගැනීම දක්වා ම ෝභ, ේම ශ්, මමෝහ කියන අකුස යන් මකොමතක් ඔබ අතින් සිේධමවනවාද? සමාජය
තුෙ තිමබන තරගකාරීත්වය නිසාම දරුමවක් නිසා මදමාපයන්ට, මදමාපයන් නිසා දරුමවක්ට සැනමසන්න
පුළුවන් ම ෝකයක් කදිියම දී බිහිමවයිද? මමය අසුබවාදීව සෘනාත්මකව ම ෝකය දකිනවා මනොම .
මමෝහමයන් මතොරව සතිමයන් සිහිමයන් ම ෝකය දැීමේ ක්රමයයි මමහි සටහන් කරන්මන්.
සමහර පංවතුන් ා දුක විඳිනවා. ඒත් දුක මහළිකරගන්න, විවෘතකර දකින්න කැමති නැහැ. ඊට එකම
මහේතුව අකුසල් විපාකව බ වත් භාවයයි. අනතුමරන් මිමදන දිශ්ාවට යන්න කඩමදන්මන නැහැ.
අනතුරුව ට කැමැත්මතන් බැසගන්නවා. රමේ ම ෝකම සිදුමවන සිදුවීේ දැක ා බිය ඇතිකරගන්න.
එතනදී තමයි ඔබ දුක දැක්කා, දුක හුරනාගත්තා මවන්මන්. දුක දුකක් බව හුරනා මනොමගන අපට බැහැ
දුමකන් මිමදන දිශ්ාවට යන්න. එක තප්පරයක්වත් සතුටුමව ා බ න්න පුළුවන් ම ෝකයක් මනොම අප
කදිියපට තිමබන්මන්. මකටි ආශ්්වාද සතුටු සිතින් පළිගත්මතොත් දීර්ාූය ආදීනවයන් පසුපසින් එන බව
දකින්න. වර්තමානයට වඩා අනාගත ම ෝකය විනාශ්කාරී ම ෝකයක් මවනවා. මිනිසා ශී මයන් පියමහන්න
පියමහන්න විම ීව යමක් සිතිමේ ශ්ක්තිය මසෂ්යයාට නැතිව යනවා. පංවත් ඔබ ක බ මනොවී
විම කමයන් ම ෝකය දකින්න. ක බ කාරී බව සහ කක්මන්කාරී බව ආශ්්වාදම ම නිවුන් දරුමවෝය.
ඔවුන් හුරුුදහුටිය, දඟකාරය. එමහත් ආදීනවය අමපන් වසන්කර දුමකන් අපව මු ාවට පත්කරයි.
නිස්සරණය අමත් දුියන් තිබියදීම විම ීව, සිහිුදේධිමයන්, කවසීමමන් එම මකටිදුර පයමං මනොමකොට
මකමෙස් පියණු ම ෝකයාමගන්, මාරයාමගන් කුණු රසංශ්ා බ ාමපොමරොත්තුමවන් අප ගිහිජීවිතම දීද,
පැවිදිජීවිතම දීද, පැවිදිමවේදීද කක්මන්කාරී වුමනොත් ධර්මවිනය කක්මවා කටුතතු කමෙොත් එය කාමයන්
උමදසා ආශ්්වාදයක් වනවා විනා නිස්සරණය උමදසා මාර්ගයක් නේ මනොවන්මන්ය. අප වීරවරයන්
වියුතත්මත් තරගය අවසානම දීය. තරගය ආරේභම දීම වීරයන් වීමට ගියමහොත් ඒ ‘අධිබ ාමපොමරොත්තු’
සහ මනොකවසීම විසින්ම අපම
ැබියහැකි ජයග්රහණයන් සහ දක්ෂතාවයන් මරාදමස ඇත.
සැබවින්ම ඔබ ා දක්ෂයන්ය. අදක්ෂයන්ට එම දක්ෂභාවය විනාශ්කර දැමීමට කඩ මනොදීමට පංවත්
ඔබතුමන් ා වගබ ා ගත ුතතුය. අදක්ෂයාද දක්ෂමයක් බවට පත්කරගත හැක්මක් එවැනි ආදර්ශ්යන්මගන්ය.
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අපතුෙ දක්ෂභාවය සැඟවී තිුදණිද අප සියල්ම ෝම මු ාූය සත්වයන්ය. අප අතර ඇති එකම මවනස මු ාම
අඩු වැඩිභාවය පමණි. එමහයින් කිසිමවකුටවත් වරද පැටවීම මනොකෙ ුතතුය. වැරදි කරන ම ෝකය
කැඩපතක් කරමගන ඔබ ඔමේ වැරදි හුරනාමගන නිවැරදි වියුතතුය. ම ෝකය විම ීව නිවැරදිව
හුරනාගතමහොත් ඔබ ම ෝකයට ැයවමටන්මන් නැත. එමතක් ඔබ ම ෝකය රවේටන්මන්ය. අවසානම අප
සියල්ම ෝම රුවටී ඇත්මතමු.
ඔබ නිරතුරුවම සිතත් එක්ක කථාකරන්න. සිතත් එක්ක තර්ක කරන්නන. කුමක් ගැනද කථාකරන්මන්
දුක ගැන, දුමකන් මිදීම ගැන. සැපය ඔමබන් දුරස්කරන සැබෑම සතුරා තෘෂ්්ණාව හුරනාගන්න. කාමයන්ට
කැමති සිත ආශ්්වාදයම මසොයන සිත සතුමරක් ම ස දකින්න. ඇමසන් ම ෝකය ඈත්කරන්න. කමනන්
ම ෝකය ඈත්කරන්න. මනසින් සිතුවිලි ඈත්කරන්න. මේ ඔමබන් ඈත් ූයම තෘෂ්්ණාවයි. ඔබව වීරමයක්
කරන තෘෂ්්ණාව ඈත්කරන්න. එවිට ඔබට පුළුවන් නිහතමානීත්වම පහිමටන් පීඩාවකින් මතොරව ම ෝකය
කදිියම මදමක් මකොෙයට වැමටන්න. දැන් තමයි මමොනම තරගයක් වුව ඇරඹීමට මහොඳම මව ාව. හැබැයි
මමතනදී කතාකරන්මන් භවමයන් එමතරවීමේ තරගය ගැන. තෘෂ්්ණාමවන් බැීමයන ක , ආශ්්වාදය
උමදසාම ඇදීයන සිත මහොඳින් හුරනාගන්න. එවිට අපට පුළුවන් වීරමයක් මනොවී ජයග්රහකමයක් මවන්න.
එමතක් අප ජයග්රහණයක් මනො ැබූ වීරයන් වස ඇත.
කක්මන් මනොවී පංවත් ඔබ ෙඟ දකින්න. කක්මන් තීරණ දුමකන් දුකටමයි අපව පත්කරන්මන්. ූපපයන්
මකමරහි ඇතිකරගන්නා තෘෂ්්ණාම තරමට අවිම කය වැඩිමවනවා. මමොමහොතක් විම ීව සිතන්න ඔබ
ඔබට අසකේපා කරගන්න. ඔබ මේ හේබ කරන්මන් කාටද? ඔබ මේ මවමහමසන්මන් කවුරුන් උමදසාද?
මහට උමේට ඔබට කුමක්මවයිද කියන සහතිකය තිමබනවාද? සංස්කාර මහේතුමවන් සකස්වුණාූය
විඤ්ඤාණය නැමති ‘මකොක්මක්’ එල් ා ඇති ූපපයක් මේක. සංස්කාර මහේතුමවන්ම මකොක්ක රතික්රියා
දැක්වුව තැනදී ූපපය වැමටන්මන් මහ මපොෙවට. ඊට වඩාමදයක් මමතැන නැහැ. මමමහම සිතීම ජීවිතමයන්
ප ායැමක් මනොම . ප ායන ජීවිතය සැබෑම අරමුණක් උමදසා මප ගැස්වීමකි. මේ ගැන සිතන්න විම ී
මනසක් තිමබන්න අවශ්යයි.
සිත විම කයට කැමති නැහැ. අනිතය අරමුණක්, ධර්ම අරමුණක් මමමනහිකරන්න සිත මැලිකරනවා. ඒ
නිසයි ගිහිපැවිදි අප මගොඩාක් වගීේ කරපන්නාගත්මත්. පන්ස කට ගියත් ආරණයයකට ගියත්
සිල්සමාදන් මවන්න ගියත් එතන යමක් හදන්න යමක් කරන්න තමයි වඩාත් කැමති. මේවා වැරදි කිය ා
කියනවා මනොම . මීටත් වඩා නිවැරුදි මදයක් ධර්මය තුෙ තිමබනවාය කියන කාරණයයි මේ අවධාරණය
කරන්මන්. සිත විම කයට අකමැති මවන්මන් පංචනීවරණයන්ට සිත කැමති නිසා. පංචනීවරණයන්මයි
ම ෝකම යථාර්තය ඔමබන් වසන්කර තබන්මන්. මේ සතුරාම ස්වභාවය ඔබව මු ාවට පත්කිරීමයි.
මපෞරුෂ්ත්වය මහේතුමවන්, විමශ්ේෂ් කුස තා මහේතුමවන් සමහරවිට මේ මමොකුත්ම මනොමැතිව තමා තුෙ
අධිවිශ්්වාසයක්, මාන්නයක් මගොඩනගාගන්නවා. කාමච්ඡන්දයන් අපට උපකාරකරනවා අලුත් සැ සුේ
ක්රමම දයන් උපක්රම තුළින් ඔබව දැසවත් කරන්න. මේවා ක්රියාත්මක භාවයට පත්කිරීමට යැමේදී ඇති වන
ජය පරාජයන්හිදී තමයි ඔබ පීඩාවට පත්මවන්මන්. දැන් ඔබ අවිම ී මසෂ්යමයක්. ඒ අවදානම තුෙ
සිටිමින්ම ධර්ම මේශ්නා අහනවා. පංකේකරනවා. භාවනාකරනවා. නමුත් ඒවාම රතිඵ ධනාත්මක
නැහැ. නමුත් ඔබ කැමති නැහැ පළිගන්න ඔබ දුර්ව යි කිය ා. ඔබ කැමති කාමච්ඡන්දයන් තුළින්ම
තෘප්තිමත්වන පරාසයක් තුෙ ධර්මයන් ජීවිතයට එකතුකරගන්න. මමතනදී අප ැයවටීමට ක්මවනවා.
මමොනමදයක් ගැන අතීතම වර්තමානම සිතුවද ඒ හැම සිතුවිල් ක්ම හිස්මදයක් පමණක්මයි.
සංස්කාරමගොඩක් තවත් සංස්කාර මගොඩවල් නිසා තව තවත් සංස්කාර ැයස්කරගන්නවා. සෑම විතර්කයක්ම
භවගමන දි කරගන්නවා.
අවිදයාව විසින් මගොඩනගාදුන් සේමුති ම ෝකය ඇස, කන, නාසය, දිව, මනස, කය සමගයි බැීම පවතින්මන්.
ඇස, කන යස හිස්මදයක්ය යන්න අප දකින්න දක්ෂ වුවමහොත් ඇමසන් දකින සේමුති ම ෝකය හිස්මදයක්ය
යන්න ඔබ අවමබෝධකරගන්නවා. ඇමසන් ම ෝකය බැහැර කරමින් එතමකොට ඇස ඇමසේ ස්වභාවමයන්
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පවතීවි. කමනන් ම ෝකය බැහැර කරන්න. එවිට කන කමන් ස්වභාවමයන් පවතීවි. නාසය, දිව, මනස,
කමයන් ම ෝකය බැහැර කරන්න. එවිට ඒවා ඒවාම ස්වභාවමයන් පවතීවි.දැන් ඔබ ම ෝකමයන් මිදුන
මසෂ්යමයක්. මමතන තමයි නිදහස්ම තැන. ම ෝකයාට බැීමයනවිටයි දුකට ඔබ බැීමයන්මන්. මේතැන
අවමබෝධමයන් දකින්නයි ඔබ අරමාණව මවමහමසන්මන්. නමුත් මේ පුංචි මදය මහමමරක්වම
දැමනන්මන් තෘෂ්්ණාව කියන එකම කාරණය නිසාමයි. මමන්න මේ තෘෂ්්ණාව නිසාමයි දරුවන් සිතන්මන්
තමන් වැඩිහිටියන්ය කිය ා. වැඩිහිටියන් සිතන්මන් තවම තමන් තරුණයි කිය ා. ූපපය මකමරහි ඡන්ද
රාගය නිසාම ජීවිතව ට වැඩි වටිනාකමක් අධිතක්මසේරුවක් මදනවා. මේ අධිවටිනාකම ජීවිතයට බාමදන
කිසිමවකුටත් සුවපහසු මරණයකටනේ යන්න බැහැ. මමොකද ඔහු මේ ජීවිතය මැමරනවාය කිය දකින්න
සිතන්න කැමති නැහැ. මරණය කියන්මන් අප කතාකරනවා, සිනාමවනවා වම ම මහසි පහසු මදයක්,
විමනෝදකාමී මදයක් මනොමවයි. ශී මයන් අප පියපූර්ණ නැතිනේ මරණය කාටත් මරණ දන්ඩනයක් බවට
පත්මවනවා. මරණය කියන්මන් තමන් මම මකොට අල් ාගත් සියල් අත්හැරදැමීමට සිදුවන අවස්ථාවක්.
මාර සිත ඔබට භවම වැඩිදුකක් කරා ඇදදැමීමට අකුසල් සිත් මතුකර දක්වනවිට ශී මයන් පියපූර්ණ
මකනාමයි එම මාර අකුසල් සිත් යටපත්කර සුගතියට අවශ්ය කුසල් සිත් මතුකර ගැනීමට දක්ෂ මවන්මන්.
මසෂ්යමයකුම අවසාන මමොමහොත මබොමහෝම සංීර්ණ අවස්ථාවක්. මරණයට ඔබ සුදානේවී
මනොසිටිමයොත් ඔබ අසරණ භාවයට පත්මවනවා.
දායක මහත්මමයක් සුනාමි අවස්ථාම දී මුහුණදුන් සිේධියක් මමහි සදහන් මවනවා. මමම දායක මහත්මයා
මවද මහත්මමයක්. මමොහු පන්සල් යන දානය පුජාකරන මබෞේධ මහත්මමයක්. වර්තමාන සමාජය
‘මබෞේධයා’ කිය සඳහන් කරන තැන හිටපු මහත්මමයක්. සුනාමි අවස්ථාම දී සුනාමියට හසුවී විනාශ් වු
දුේියම සිටි මගිමයක්. දුේියය මුහුදු වතුමරන් පිය ා මමොහු වතුමර් ගිලුන මව ාම මමොහුට එකපාරටම
සිතුවිලි සකස්මව ා තිමබන්මන් ධර්මය මබොරුයි කිය ා. ුදදුරජාණන් වහන්මසේම සරණක් නැහැය
කිය ා. බ න්න මරණීය අිකමයෝගය කදිියම දී ධර්මයත් රතිමක්ෂේප කො. මේකට තමයි අමූලිකා සේධාව
කියන්මන්. ජීවිතය කදිියම අිකමයෝගයක මසවනැල් , මරණම මසවනැල් වැමටනවිට ධර්මයත්
ුදදුරජාණන් වහන්මසේවත් රතිමක්ෂේප කරනවා. මමෝහය මුසු ශ්රේධාව, මුල් ශ්ක්තිමත් මනොවු සේaධාව
අිකමයෝග කදිියම මවනස්මවනවා. ඒකයි ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නාකරන්මන් ශ්රේධාව කියන කාරණය
මේ ම ෝකම මශ්රේෂ්්මම ධනයයි කිය ා. මතරුවන් මකමරහි ගුණයන් දැන පැහැමදන ආකාරවතී ශ්රේධාව
කවදාකවත් ඔබව මු ාකරන්මන් නැහැ. ඔබ තුළින් මවනස් මවන්මන නැහැ. එම පංවත් මවද මහත්මයා
කියනවා මදවැනි රෙපහරට ඔහුව යටවුන මව ාම අතීතම සිදුවු සුදුවීේ ම ගමයන් සිතට ග ාමගන
පැමිණියා කිය ා. අතීතම තමා සමග රන්ඩුවුන මිනිස්සු තමා කරගත් ම ොභ, ේම ශ්, මමෝහ අකුසල් මැවී
මපමනන්නට පටන් අරමගන. බ න්න පෙමුව මුහුදු රෙට යටවුන මව ාම එම අිකමයෝගය කදිියම
ශ්රේධාව අහිමිකරගත්තා. මදවැනි රෙපහමරදි ශ්රේධාව අහිමිකරගැනීම නිසාම සකස්ූය මිතයදෘෂ්්ිකකභාවය
නිසාම අකුසල් සිත්, ම ෝභ, ේම ශ්, මමෝහ සිත් සකස්මවන්න පටන් ගත්තා. නමුත් මමොකක්මදෝ
වාසනාවකට එම මවදමහත්මයා ජීවිතය මේරාගත්තා. ඔහුම කියනවා ඒ මව ාම මම ජීවිතය නැතිවුනා
නේ මහාදුකකටයි තමා ඇදවැමටන්මන කිය ා. වර්තමානම මේ මවදමහත්මයා අමුලිකා සේධාම ත්,
ආකාරවතී සේධාම ත් මවනස මහොඳින් හදුනාගත් මහත්මමයක්. නමුත් අතීතම ඔහුට තිීජ තිුදමේ
මතරුවන්ම ගුණයන් මහොඳින් දැන ඇතිකරගත් ආකාරවතී සේධාවමනොව අමුලිකාසේධාවයි. මේ ගැන
පංවත් ඔබ මහොඳින් අවධානය මයොමුකරන්න. මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව තුෙ මනොපහිටිමයොත්
මිතයදෘෂ්්ිකක භාවයමයි උරුමමවන්මන්.
එම නිසා තමා තමාවම රවටාගැනීමේ සංසාරබිය දැක ා, ම ෝකය පත්වීමගන එන විකෘතිභාවය දැක ා එම
වයසනමයන් මිදීම උමදසාම මතරුවන්ම ගුණයන් ඥාාණයන් මහොඳින් දැන පැහැදීමමන් ඇතිකරගන්නා
සේධාවයි පංවත් ඔබව සැපයට ඔසවා තබන්මන්. මහාම ගයකින් මසෂ්ය ආුතෂ් ීනනභාවයට පත්මවමින්
විකෘතිභාවමයන් ුතත් පියසරයක් ම ෝකය තුෙ මගොඩනැමගන මමවන් මමොමහොතක තරුණ වැඩිහිටි
සැමවොම ශ්රේධර්මය තුළින්ම ජීවිතයට සැනසීම මසොයන්න උනන්දු ූයමවොත් මකටි ආශ්්වාදයක් උමදසා
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අත්විඳින දීර්ා කාලීන ආදීනවයන් මවසවට කාමයන්ම නිස්සරණය මදසටම පයවර තැීජමට ඔබට
හැකිවස ඇත. මරණ බිමයන් මතොර මරණයක හිමිකරුමවක් වියහැකිය. එමසේ මනොවුනමහොත් ඔමේ
මරණයද මරණ දඩුවමක්ම වස ඇත. රජයන්හි අවිහිංසක රතිපත්තීන් නිසා මරණීය දේඩනය රමේ නීති
පේධතිමයන් කවත්කෙද ඔබ වැරදිකරනවානේ ධර්මම නීතිය තුළින් මරණය දඩුවමක්ම වස ඇත.
මරණයට බිය ඇතිකරගන්න. බිමයන් මතොර මරණයක් උමදසා සේධර්මය ජීවිතයකර ගන්න. වර්තමාන
සමාජම මිනිසුන් මැමරන මමොමහොමත් සමහරු අසිහිමයන් මැමරන්මන්. තවත් සමහරු අකාරුණිකව
මැමරන්මන්. තවත් සමහරු කයිකව, මානසිකව මහා පීඩාවන්ට පත්මවමින් මැමරන්මන්. පංවත් ඔබ මේවා
කමටහනක් කරගන්න. හඩමින් මමම ොවට බිහිවුන ඔබට පුළුවන්නේ සිනාමසමින් සාදුකාරමදමින්
මියයන්න. මහේතුඵ ධර්මයන් නිසා ඔබ ඊෙඟට
බන ජීවිතය සතුමටන්, සිනාමසමින්මයි,
සාදුකාරමදමින්මයි උපත බන්මන්. මන්ද ඔබ ම කුසකට බැසගැනීමමන් මතොරවම ඕපපාතිකව සශ්රික
මදවියන් අතර මාර්ගඵ ාභී මදවියන් අතරම උපත බන මහයින්. දේඩනමයන් මතොර මරණයක්
උමදසාත්, හැඬීමමන්මතොර උපතක් උමදසාත් පංවත් ඔබ වහා වහා සේධර්මය තුෙට මප ගැමසන්න.
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10. ගුරුකමේ රඟ
කම ක ික්ෂුව මසෂ්ය වාසමයන් මදක් ඈතින් වැසි වනාන්තර ක්ෂණ සහිත ූය කුඩා ආරණයයක වැඩ
සිටියා. මමම කුඩා ආරණයම මාස 15 කින් කිසිමවක් වැඩ කද නැහැ. පාළුවට ගිහින් තිුදණ ස්ථානයක්.
කහත කා ය තුෙ එක ස්වාමීන්වහන්මසේ නමක් සති මදකක් පමණ වැඩ කඳ ා කවත්ව ගිහින් තිමබනවා. මීට
මාස පහෙවකට මපරාතුව මමහි තනිවම වැඩසිටි වමයෝවෘේධ ස්වාමීන් වහන්මසේ අපවත්වීම නිසයි මේ
ආරණයය පාළුවට ගිහින් තිමබන්මන්. අපවත්වීමට මපර උන්වහන්මසේ වසර දහනවයක් හුදක ාව මමහි
වැඩ කද ා තිමබනවා, මන්වාසික කැපකරුමවක්වත් මනොමැතිව. කැ ම සැබෑම ආරණයය ක්ෂණ සහිත
හුදක ාව රජයන, ූලඩැල් න් ගහන පියසරයක මමම ආරණයය පහිටියත් එහි දීර්ා කා යක් වැඩසිටිය
ස්වාමීන් වහන්මසේ ගුරුකේ, යන්ත්ර මන්ත්ර, මතල් මබමහත් මේවා තමයි කර ා තිමබන්මන්. ික්ෂුවකට
අමගෞරව කරනවා මනොම . යේ පංවමතක් එමහම හිතනවානේ මට සමාව අවසර ැමබන්න ඕමන්.
මමවැනි ඔබට පාඩමකට ගත හැකි සිේධියක් ඔබ හමුම තබන්මන් ඔබම යහපත පණිසයි. ජීවතුන් අතර
මනොමැති කිසිමවකුට අමගෞරව කිරීමට මනොම . මමවැනි සිදුවීේ වසන් කෙමහොත් එය ජීවත්ව සිටින අයට
කරන අමගෞරවයක් වනවා ඇත.
මමම ික්ෂුවට මාසික ස ාක දානය ගමේ දායක පවුල් උමේම ආරණයයට මගන ගිහින් පුජා කර ා
තිමබනවා. මබොමහෝම දුරබැහැරව සිට යන්ත්ර මන්ත්ර ගුරුකේ සදහා ජනතාව මමහි පැමිණ තිමබනවා. වසර
දහනවයක් තුෙ මේ ික්ෂුව මමහි තනිවම වැඩ කද ා තිමබන්මන්, කිසිමවකුට මමම ික්ෂුව සමග දීර්ාව
කටුතතු කිරීමට මනොහැකි මක්න්ති යන ස්වභාවයක් තිමබන නිසා. මේ මහේතුමවන් ශිෂ්යමයක්
කැපකරුමවක් කද ා නැහැ. මමමහම කටුතතු කර ා තමයි අපවත්මව ා තිමබන්මන්. අපවත් වුණාට
පස්මසේ දායක පියස කුඩා කුටිම අල්මාියය විවෘත කර ා තිමබනවා. එහි පාවිච්චි මනොකෙ සිවුරු 46 ක්
තිබි ා තිමබනවා. කල් කකුත් මවච්ච බිස්කේ පැකේ, මත් මකොෙ පැකේ තිබි තිමබනවා. කහත සියල්ම න්
කියමවන්මන් මක්රෝධය, ෛවරය සහිත ම ෝභී චියතයක ස්වභාවය තිුදණ බවයි. දැන් කතින් ඔය කතාව
ඔතනින් කවරයි. මේ කථාම මදවැනි මකොටස පටන් ගන්මන් එම ික්ෂුව අපවත්වී අවුරුේදයි මාස තුනකට
පසුව පාළුවට ගිය ආරණයයට ික්ෂුව වැඩම කොට පසුවයි.
ික්ෂුව මේ ආරණයයට පැමිණ තුන්වන දිනම දී රාත්රී 10.00 ට පමණ සමාධිමයන් පසුමවනවිට ික්ෂුව
කදිියම බියකරු උල් නිකටක් සහිත විූපපී සිහින් දිග උල් දත් සහිත මරේතමයක් දිස්විය. මේ මරේතයා
වියරුමවන් දැඩි ම ගමයන් දත්මිටිකමින් මරෞද්රම ස බ මින් ික්ෂුව කදිියම සිටිම ය. දත් මිටි කන
මරේතයා දුටු විට “දරුමවෝ ඔබ කර ා තිමබන පව මදිවටද තවත් ප කරගහන්මන්. යන්න පුමත් යන්න”
කිය ා ික්ෂුව ආමන්ත්රණය කො. මරේතයා මනොමපනී ගියා. විනාඩි තුනක් පමණ මරේතයා දත්මිටි කමින්
සිටියා. මමතනින් මේ සිේධිය කවරයි. තවත් සතියකින් පමණ රාත්රියක මේ මරේතයා නැවත දර්ශ්නය වුණා.
හැබැයි මපර දැක්මේදී තිුද මරෞද්ර දත්මිටි කෑම, බියකරු මපසම නැතිව උල් දත් සහිත මුඛ්ය අයාමගන
ික්ෂුව මදස බ ාසිට විනාඩි මදකකින් පමණ මනොමපනී ගියා. මපර සතිම දැක්කට වඩා මරේතයා සන්සුන්
වී ඇති ස්වභාවයක් දුටුවා. මේ සිේධියත් මමතනින් කවරයි.
තවත් දින කිහිපයක් ගතවන විට රාත්රීම ික්ෂුව සමාධිමයන් පසුවන විට ික්ෂුව කදිියයට අඩි හයක් පමණ
උස හැඩි දැඩි කළුම කළු මරේතමයක් මපනී සිටියා. මේ මරේතයා කර රවුේ දනහිස දක්වා දිග පැරණි කස්මකෝ
මහත්වරු අඳින ආර්යසිංහ ඇුරමක් සුදු සරමක් සමග පැෙඳමගන සිටිම . මමොහු රතාපවත් මරේතමයක්.
ස්වූපපමයන් හියයට උස මහත, කළු පැරණි ගුරුමහත්මමයක් වම මයි. ඇස්මදක හිය ම ොකුයි. ඇසිපය
ගහන්මන් නැහැ. මමොහු ඇස් ම ොකු කරමින් උරහිස් මදක මාරුමවන් මාරුවට උස් පහත් කරමින් මබල්
මදපැත්තට මසො වමින් නිතර ගැස්මසන ස්වභාවමයන් ික්ෂුව මදස බ ා සිටියා. මේ මරේතයාම ස්වභාවය
අසව මන්ද ුදේධික මරේතමයක්. මරේතයාම සෑම කියය වකම මන්දුදේධික ස්වභාවය තිුදණා. අසරණ
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බැගෑපත් ස්වභාවයක් දැක්වුවා. ික්ෂුව මේ මරේතයාට පං දුන්නා. විනාඩි තුනක් පමණ දර්ශ්නය වී මරේතයා
මනොමපනී ගියා. මේ සිේධියත් මමතනින් කවරවුණා.
දැන් ික්ෂුවට රශ්්නයක්, අවස්ථා තුනකදී දර්ශ්නය ූය මේ මරේතයන් මදමදනා කවුද කියන එක. මේ වනවිට
ික්ෂුව දැනසිටිම නැහැ, වසර 19ක් මමහි වැඩ සිට අපවත්ූය ික්ෂුව පළිබඳව. එම ික්ෂුව මකොමහොම
මකමනක්ද? ඇවතුේ පැවතුේ මකමසේද? කිය ා. මමොකද මේ ගමේ අය මේ ආරණයයට පැමිණිම නැහැ.
මිනිසුන් තුෙ ද අමසෂ්ය බියක් තිමබන බව ික්ෂුවට දැසණා. මමමහම වැඩසිටිනමකොට දිනක් ගමේ
තරුණයන් මදමදමනක් ික්ෂුව ගමට පේඩපාතය වැීමමට මපර හිමිදිියම ම දානය ැයමගන කුටියට
පැමිණියා. එම තරුණයන් මදමදනා රකාශ් කෙ, මමම ආරණයම වසර 19ක් වැඩසිට ික්ෂුවම මතොරතුරු
තමයි මේ කතාම මුලින්ම සටහන් කමෙේ. වසර 19 ක්, මක්න්ති යන ස්වභාවමයන් ගුරුකේ, මවදකේ කෙ,
ම ෝභී ස්වභාවයක් තිබූ, අපවත්ූය ික්ෂුවම මතොරතුරු එම තරුණයන් මදමදනා සඳහන් කරනවිට, ික්ෂුව
නිසැකමයන්ම සිතුවා, කහත සටහන් කෙ පියදි දත්මිටි කමින්, මරෞද්ර ම ස දර්ශ්නය ූය මරේතයා මවන
ක රුවත් මනොව, මක්රෝධය වැූ, මමම ස්ථානය තේහාමවන් උපාදානය කරගත් ඒ අපවත්ූය ික්ෂුවම බව.
ගිහි පංවතුන්ම උපස්ථාන බමින්, සි පසය බමින්, ගුරුකේ – මවදකේ කරමින්, නිරතුරුවම
මක්න්තියන ස්වභාවම අමයක් ූය මේ ික්ෂුව මරණින් මතු, එහිම නැවත මරේතමයක් ම ස උපත බා
ඇතැයි ික්ෂුව අසමාන කො. මමොහු වැනි වියරු ස්වභාවම මරේතමයක් මමහි සිටින නිසාමයි, මේ ස්ථානය
අවුරුේදයි මාස 3 ක් පාළුවට මගොස් තිුදමේ. මමය සටහන් තබන ික්ෂුව කදිියයට ද, මේ මරේතයා මරෞද්ර
ස්වභාවමයන් පැමිණිම ික්ෂුව බියගැන්වීමට විය හැකිය. එය මරේතයාම උපාදානම බ වත්බවයි.
අසරණකමයි.
තමා වසර 19ක් ‘මම ’ මකොටමගන, ගහමකොෙ වවාමගන, ඔසු උයන් තනාමගන, තේහාමවන් ද මක්රෝධය
සහිතව ද ගත කෙ ජීවිතය නිසා සහ ඒ සියල් මකමරහි පැවැති ජන්දරාගය නිසා කහත වියරු මරේ ත උපත
සිදුූයවා විය හැකිය.
මදවැනිව ික්ෂුව කදිියයට පැමිණි මරෞද්ර භාවය අඩු දමනය වු මරේතයා මේ වියරු ස්වභාවමයන් මිදුමන් වියරු
ස්වභාවමයන් ුතත් රථම දර්ශ්නම දුටු මරේතයාට සහ අපවත් වු ික්ෂුවට පං නිරතුරුවම අසමමෝදන් කෙ
නිසා විය ුතතුය. කහත වියරු මරේතයා දර්ශ්නය වුවාට පසුව ික්ෂුව එම මරේතයා මකමරහි අසකේපාමවන්
තම දුක්ත මරේත ආත්මමයන් යේ සහනයක් බාගැනීම සදහා, මරේත ජීවිතය කන් කහෙ තැනකට මගන ඒම
සදහා නිරතුරුවම පං අසමමෝදන් කමෙේය. මමම ආරණයය පහිටි ගේමානය මත් දළු මනෙන, වගා කරන
ජනතාව බහු ගමකි. කවදාකවත් දානයක් දීමට අපහසු පියස් මමහි සිටියහ. මමවැනි පේඩපාත ගමනකදී
ික්ෂුව තුෙ ඇතිවන ෛමත්රීය ශ්ක්තිය අති රබ ය. ගිහි පංවතුන්ම ද සේධාව ද අධිකය. මේ මදකම
එකතුවීමමන් ැයස්මවන පන කුටියට ගිය විගස අපවත්වු ික්ෂුව සහ වියරු මරේතයා අරමුණු කරමගන
අසමමෝදන් කමෙේය. අවුරුේදයි මාස තුනක් පාළුවට ගිය මමම ආරණයයට අමසෂ්ය පීඩාවක් ඇමතොත් එම
අමසෂ්යයින් සතුටු කර සංායාම පියහරණයට සුදුසු ස්ථානයක් බවට පත්වීමට ික්ෂුව මමමසේ ක්රියා
කමෙේය. ‘ික්ෂුව වඩන සැබෑ මධයම රතිපදාව මදස බ න්න. ික්ෂුවම අත්හැරීමේ ශ්ක්තිය මදස බ න්න.
ඒවා දකිමින් ඔබද ඔය නපුරු මරෞද්ර ගති අත්හියන්න. මේ පං දැක සතුටු මවන්න’ මේ මරේතයා මසෂ්ය
ජීවිතම දී පං ගැන කුසල් ගැන දන්න අමයක්. නමුත් ඒවා යටපත් මව ා මක්රෝධය, ෛවරය වම ම ස්ථානය
පළිබද තේහාව නිසාම. ගුරුකේ කිරීම නිසා ඇතිවන පළිගැනීමේ ස්වභාවය නිසාම මේ දරුණු මරේත
තත්ත්වයට වැමටන්න ඇත්මත්. නමුත් දිගටම ික්ෂුව එහි මන්වාසිකව වැඩසිටිමින් ික්ෂුවම සර ෛමත්රී
සහගත ඇවතුේ පැවතුේ දකින විට, පං මදන විට මරේතයාට තමා අතීතම වඩපු යහපත් මේවල් මතු මවන්න
ඇති. ඒ නිසාමයි මරේතයා අදියර මදකකදී උසස් භාවයන් බාගත්මත්.
දැන් අප බ මු තුන්වැනිව සුදු ආියයසිංහ ඇුරමක් ඇඳපු, කලු, උස මහත මරේතයා කවුද කිය ා අසමාන
වශ්මයන්. මුලින්ම දර්ශ්නයවු මරෞද්ර මරේතයා මදවැනි වර මබොමහෝම දමනය වු ස්වභාවමයන් දර්ශ්නය වුණා.
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ික්ෂුව නැවත නැවත පං දීම නිසා මරේත ස්වභාවය අදියමරන් අදියර උසස්වී පමනන් කහෙ මරේතමයක් ම ස
සශ්රීකභාවය ැුදවා. මේ සශ්රීක බව ැුදව මරේතයා තමයි තුන් වන වරට දර්ශ්නය වු ආියයසිංහ ඇුරම
දමාගත් දැන් අප බ මු තුන් වැනිව සුදු ආියය සිංහ ඇුරමක් ඇඳපු, කළු, උස මහත මරේතයා කවුද කිය ා,
අසමාන වශ්මයන්. මුලින්ම දර්ශ්නය වු මරෞද්ර මරේතයා මදවන වර මබොමහෝම දමනය වු ස්වභාවමයන්
දර්ශ්නය වුණා. ික්ෂුව නැවත නැවත පංදීම නිසා මරේත ස්වභාවය අදියමරන් අදියර උසස් වී පමනන් කහෙ
මරේතමයක් ම ස සශ්රීකභාවය ැුදවා. මේ සශ්රික බව ැුදව මරේතයා තමයි තුන්වන වරට දර්ශ්නය වු ආියය
සිංහ අුරම දමාගත් මන්දුදේධික මරේතයා. මේ තුන් ආකාරමයන් වියන් වර දර්ශ්නය ූයම අන් කවුරුත්
මනොව වසර දහනවයක් ආරණයම සිට අපවත් වු ික්ෂුව බවට අසමාන කරනවා.
කහත සිේධිය හරහා මතුවන මේ කථාව ඔබට මගොඩාක් වටිනවා. ඇයි මේ මරේතයා පංගැනීමමන් පසුවත්
මන්දුදේධික මරේතමයක් වුමේ කිය ා. ඇයි මේ මරේතයා තද කළු පැහැති ශ්රීරයක් ැුදම කිය ා. අපවත්
වුණ ික්ෂුව නිතර ගුරුකේ කිරීම නිසාත් ස්වභාවමයන් පහිටි මක්න්ති යන ස්වභාවය නිසාත් ඇති වුණ ෛවරී
බව, මක්රෝධය නිසාමයි. එහි අකුසල් විපාක නිසයි මේ කළු පැහැය ැමබන්මන්. මේ වඩපු මක්රෝධය නිසාමයි
මුල් අවස්ථාම දී කිසිදු බියකින්, චකිතයකින් මතොරව ික්ෂුව කදිියයට දත්මිටි කමින් වියරුමවන්
පැමිමණන්න ශ්ක්තිය ැුදමේ.
මරේතයා මන්දුදේධික මරේතමයක් වුමේ ඇයි? මේ කථාම ඔබට වැදගත්ම පාඩම ඇත්මත් මමතනය. මේ
ටික කියන්නයි මේ සටහන ඔබට ලි ම . මියගිය ික්ෂුව වසර දහනවයක් පුරාවට කමෙේ ගුරුකේ, යන්ත්ර
මන්ත්ර, මවදකේ වැනි ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ තිරශ්්වීන (තිියසන්) ධර්මයන් ම ස රතික්මෂ්ේප කෙ
මේවල්මයි. මමොහු මේවා කමෙේ උපසේරදා ික්ෂුවක් ම ස දායකයන් සේධාමවන් මදන සි පසය බමින්.
මමම අකුස කර්මම විපාකය හැටියටයි මන්දුදේධික මරේත ස්වභාවය බන්මන්.
සමාජය මදස මහොඳින් දෑස්හැර බ න්න. මමොනතරේ යන්ත්ර මන්ත්ර, ගුරුකේ ගිහි පැවිදි මදපාර්ශ්්වයම
කරනවද? මිනිසුන් අතරට මේ ුදදුරජාණන් වහන්මසේ විසින් එපා කියන ද තිරශ්්වීන ධර්මයන් පතුරවා
හියනවාද? ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ යමක් එපා යයි මේශ්නා කොනේ ඒ මේශ්නා කමෙේ මහේතුවක්
ඇතිවය. එයින් ඇතිවන ඵ ය ගැන අවමබෝධමයන්ම දත් මහයිනි. රඥාාම ආම ෝකය වසා අවිදයාම
අුරමරන් ජනතාව අන්ධ කිරීම මහේතුමවන් මර්ණින් මතු ැමබන ඵ ය නේ මසෂ්ය, මරේත, තිියසන් ජීවිතයක්
ැුදවත් මන්දුදේධිකව කපදීමයි.
කහත මන්දුදේධික මරේතයාද තම මරේත ජීවිතය උසස් තත්ත්වයට පත්වුවද මන්දුදේධික ස්වභාවයක් ැුදම
අතීතම කෙ ගුරුකේ යන්ත්ර මන්ත්රව කර්ම විපාකයක් නිසා වීමට මහොඳටම කඩකඩ ඇත. රශ්්නය
ඇත්මත් මමතැනය. මමොහු තමා විසින් කෙ අකුස කර්මයන්ට දුක් විීමම සාධාරණය. මමොහු නිසා තව
ීදාහක් මමම තිරශ්්වීන ධර්මයන් විශ්්වාස කර ඒවා සරණමගොස් ඇතිද? තමා මරණින් මතු මන්දුදේධික
ජීවිතයක් බනවා මසේම අසනටද එම ස්වභාවය හිමිකර දීම අවාසනාවකි. වර්තමාන සමාජම ෛවදය
විදයාව මකොමතක් දිුතණු වුවද මන්දුදේධික දරුඋපත් වැඩිය. මමවැනි දරුවන් නිසා මදමාපයන් විඳින
ම දනාවන්, සමාජ පීඩනය අති විශ්ා ය.
කහත සටහන කියවන ඔබට එය විශ්්වාස නේ ඔබ මකමරහි අසන් මකමරහි අසකේපාමවන් මමම තිරශ්්වීන
ධර්මයන්මගන් ඈත්මවන්න. ඒවා විශ්්වාස මනොකරන්න. එකම විශ්්වාසය, සරණ, මතරුවන් මකමරහි
ඇතිකරගන්න. කන් මතොර විශ්්වාසයක් ඇතැයි මනොසිතන්න. අුරනක, අංජනමක, ගුරුකමක,
මකොඩිවිනයක, ජීවංකෙ මත ක සරණයැම යස මතුභවයක ඔබ කැමැත්මතන්ම මන්දුදේධික ජීවිතයක්
ැීජම බව මහොඳින් වටහාගන්න. ඔමේම කැමැත්මතන් ඔබ මන්ද ුදේධිකමයක් මනොවීමට කහත තිරශ්්වීන
ධර්මයන්ට ඔබම වැටබඳින්න. ඔබ රශ්්න පීඩා දුක් කේකමටොලු වලින් දැම නේ මතරුවන් මකමරහි
විශ්්වාසය තබමින් නිරතුරුවම ශී යක පහිටා එය ආරක්ෂා කරමින් දන්මදමින් ම ෝකයට ෛමත්රිය වඩන්න.
ඔමේ ජීවිතම රශ්්න ගැටලු වැඩිවන්න වැඩිවන්න කහත ධර්ම රතිරදාම වැඩි වැඩිමයන් මයමදන්න.
අකුස ය පැරදවිය හැක්මක් කුස මයන්ම බව සිතන්න. කුසල්මගොඩ වැඩිකරමගන අකුසල් මබ ීනන
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කරගන්න. තමා දුක්විඳින්මන් තමාම සංසාරම කරන ද ‘හපන්කේ’ නිසා බව සිතන්න. රතිඵ ය දුක නේ
දුකට අයිති මදය මනොකරන්න.
සාස්තර කියස ැමේ, යන්ත්ර මන්ත්ර, ගුරුකේ, අංජනේ, මකොඩිවින, වශීගුරුකේ මබෝේගසාමගන ඔබ
එනතුරු ආදායම මසොයාගැනීමට බ ා සිටින ”මන්දුදේධිකයන් නිපදවන්නන්ට” ඔබ මනොැයවමටන්න.
යමමක් මේ වන විටත් තමාම පවුමල් අමයක් මන්දුදේධික ස්වභාවමයන් මපමෙේ නේ ඒ අයම සුවය පතා
මේ තිරශ්්වීන ධර්මයන් පසුපස මනොයන්න. තමාට මමවැනි මන්දුදේධික භාවයක් ැුදමේ මපර භවව
මමවැනි තිරශ්්වීන ධර්මයන් පසුපස යැම නිසා බව සිතන්න. සුදුසුකේ ත් ෛවදය රතිකාර සහ
පංදහේව ම මයමදන්න. මමමසේ මයමදමින් තමා අතින් අතීත භවයන්හිදී කරන ද කහත වැරදි ක්රියාවන්ට
තමාම තමාමගන් සමාව ගන්න. ඒවා මකමරහි ඇලීමට ගැටීමට මනොයන්න. ඒවාම ස්වභාවමයන් ඒවාට
ම ෝකම පැවතීමට කඩහියන්න. ඔබ ඔමේ ස්වභාවමයන් ජීවත් මවන්න. රඥාාම ආම ෝකය වාසා දමන
අවිදය ම සිතුවිලිවලින් මිමදන්න. රඥාාම ආම ෝකය ැමබන සේුදදු වදන්ම ජීවිතයට ංකරගන්න.
ම ෝකයට මනොඇලී මනොගැටී ම ෝකමයන් එමතරවන්න. තේහාව, ෛවරය, මක්රෝධය, ඔබ තුළින්
වැමඩන්මන් නේ මීෙඟට ඔබ බන උපත ද තේහාවට, මක්රෝධයට, ෛවරයටම අයිති උපතක් බව මහොඳින්
මමමනහි කරන්න. කහත මරෞද්ර මරේතයා ඔබ මේව දුතමයක් කරගන්න දක්ෂ මවන්න.
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11. මරේතාසස්සතියද? මේවතාසස්සතියද?
වර්තමානම මසෂ්යයාම ආුතෂ් රමාණය අවුරුදු 75 පමණ මවනවා. මේ මකටි ආුතකා ය මසෂ්යමයක්
මගවන්මන් මුලින්ම තමන්ම මදමාපයන්ම මගදර. ආවාහ විවාහ වුණාට පස් මසේ තමන්ම මගදරක.
වැඩිමහලු වියට පත්වුනාම තමන්ම දරුවන්ම මගදරක. සමහරු ජීවිත කා යම අසනට අයිති කුලී
මගදරක ජීවත්මවනවා. තවත් සමහරු මහලු නිවාසයක්, වැඩිහිටි නිවාසයක් තම අවසාන කා ම දී නිවස
කර ගන්නවා. මේ මකොතැනක ජීවත් වුවද පංවතුනි ඔබ මසෂ්ය ජීවිතය වසර 75 ක් වැනි මකටි කා යක්
තමයි ගත කරන්මන්. මේ කා ය මකටිය කි ම දිවය, බ්රහ්ම සතර අපාය සමග සසඳ ා. කහත ම ෝකව
ආුතෂ් බ න විට මසෂ්යයාම ආුතෂ් හියම අල්පයි. මේ මමොමහොමත් ම ෝකම දිුතණු අති නවීන
විදයාගාරව විදයාඥායින් මබොමහෝම මවමහමසනවා මසෂ්යයාම ආුත කා ය වැඩිකර ගැනීමට
ක්රමම දයක් මසොයාගැනීමට වැඩිපුර වසර පහක් දහයක් මසෂ්ය ආුතෂ් වැඩිකර මදන්න. එමහත් අවාසනාව
කියන්මන් මේ විදයාඥායින්ට සිතාගන්නවත් බැිය විදිහට ෙමා, තරුණ, වැඩිහිටි මසෂ්යයන් සිය ගණනින්,
දසදහස් ගණනින් මාරන්තික මරෝග, ස්වාභාවික විපත් වියන් වර මතුමවමින් අසරණ ම ස මරාදමනවා.
මේ වියන් වර මතුමවන ස්වාභාවික විපත් වසංගත මරෝග හමුම කහත විදයාඥායින් හියම අසරණයි. මේ
අසරණභාවයට ඔවුන් පත්මවන්මන් පතමපොමත් දැසමමන් සියල් දැනගත්තත් ධර්මය මනොදකින
නිසාමය.මේ අයම ඇති අවිදයාම පුළුල් දැනීේ සේභාරය නිසා හිතනවා මසෂ්යමයක් යස
ජීවවිදයාත්මකව ඇතිවුන සත්වමයක් පමණක්ය කිය ා. කන් එහා කර්මයක්, කර්මඵ ය ගැන, මහේතුඵ
ධර්මයක් ගැන ඒ අයට දැසමක් නැහැ. ඒ නිසා මේ අය නිරතුරුවම උත්සාහගන්නවා තමා උපාදානය
කරගත් තම දැසම උපමයෝගිකරමගන ඇතිකරගත් මමත්වම දැඩිභාවය නිසාම මිනිහාම ජාති, ජරා,
වයාධි, මරණ පා නය කරන්න. මේ උත්සාහය නිරර්ථක උත්සාහයක්.
හැබැයි මසෂ්යයින් හැටියට අපට සතුටුමවන්න පුළුවන්. මන්ද, සතර අපාම සත්වයා විඳින දුක, ම දනාව,
කටුක බව සමග සස¹ බ න මකොට මසෂ්යයා යස සැපවිඳින පියසක්මය. අනාථ කඳවුරක කැඳ උගුරක්
පමණක් ැීජ ජීවත් වන මසෂ්යයාද විඳින්මන් සැපයක්මය. අවිදයාම ක්රමම දයන් විසින් පුහුණුකරන ද
කහත විදයාඥායින් ආචාර්ය, මහාචාර්ය මහත්වරුන් සත්වයා සතර අපාම විඳින දුක් ම දනා දකින්මන් නේ,
අවිදයාව නිසා සතර අපාම තමා උපදින බව දන්මන් නේ ඔය පර්ම ෂ්ණ සියල් නවතා දමා සතර
අපාමයන් මිදීමේ ආර්ය පර්ම ෂ්ණම මයමදනවා නියතය.
ික්ෂුව කහත සටහන් කමෙේ පසුගිය වස් කා ම දී ික්ෂුව වැඩ සිටිය රුහුණු රමේශ්ම කැ ෑබද ආරණයය
භූමිම දී ික්ෂුවට දර්ශ්නය ූය මරේත සන්නිපාතයක් ගැන ඔබව දැසවත් කිරීමටය. ික්ෂුවම ික්ෂු
ජීවිතම දීම වැඩිම මරේතයින් රමාණයක් දර්ශ්නය වුන කා ය මමයයි. මමය මකටි මසෂ්ය ජීවිතය තුළින්
බන මරේත ජීවිතම දීර්ා බව කියන කථාවක්. ික්ෂුව සමාධිමයන් පසුවන විට මරේතයින් සියය, මදසියය
දර්ශ්නය වුනා. මේ සෑම මරේතමයක්ම කතාමත් විකෘති මරේතයින්. එක්මකනකුට එක්මකමනක් විකෘතියි.
විකෘති මුහුණු, විකෘති හිස් මරේත ම ෝකම අත්විඳින ආදීනවයන්ම විවිධත්වය මහොඳින් දකින්න පුළුවන්.
මේ හැම මරේතමයක්ම උඩු කයට ඇුරමක් නැතිවයි සිටිම . යටි කය වසාමගන සිටිමයත් මකටි සමරොේ
කැබැල් කින්. පනක් දහමක්. දැක , ැබි , නැති එවැනි සංඥාා සහුරු ඒ නිසාම අනන්ත දුක්විඳින විකෘති,
අවිචාරවත් මරේත සන්නිපාතයක්. මේ මරේතයන්ම පං මද අසරණභාවය දැක ා මේ අය අරමුණු කර ා පං
අසමමෝදන් කො.
ික්ෂුව මසොයා බැලුවා මේ තරේ අසරණ මරේත සන්නිපාතයක් එම රමේශ්ම සිටින්මන් ඇයි කිය ා. මේ
අවස්ථාම ක යණමිත්ර ස්වාමීන්වහන්මසේ නමකමගන් පහත මතොරතුරු දැන ගන්නට ැුදනා. මේ යා
වමනෝදයානය ආශ්රිත රමේශ් අතීතම සශ්රික මගොවිබිේ සහිත ජනාීර්ණ ජනාවාස සහිත රමේශ්යක්.
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බැමිනිතියාසාය පැමිණි මව ාම මේවාම ජීවත්ූය ජනතාව. ඒ දුෂ්්ට බමුණා විසින් ඒ අයම මගොවිබිේ
කුියරු ම ස විනාශ් කර ා ජනතාව අමු අමුම ාාතනයකර තිමබනවා. කන්පසුව මමම රමේශ් කැ යට
ගිහිල් ා. මේ අවාසනාවන්ත ම ස මැියච්ච මිනිස්සුන්ට පනක් අසමමෝදන් කරන්න මකමනක් කතුරුමව ා
නැහැ. තමන්ම මගොවිබිේ, දුවා දරුවන් මකමරහි ඇතිකරගත් ඡන්දරාගය, ආක්රමණිකයන් මකමරහි
ඇතිකරගත් ෛවරය, මක්රෝධය සමග අවසන් හුස්ම මහ ා තිමබනවා. ඔබම හිතන්නමකෝ, තමන්ම
නිජභූමිම මගොවිතැන් කරමගන ජීවත්වුන ගේවැසියන් ආක්රමණිකයන් සියල් විනාශ්කරදමා ගිනිබත්
කරනවිට හදවමත් ඇතිවන ෛවරය, මක්රෝධය, තෘෂ්්ණාම ගිනිදලු මගවල් මදොරවල් භවමබෝග ගිනිමගන
නැමගන ගිනිදලුව ට වඩා රබ යි මන්ද? ගේබිේ මකත්වතු දවා අළු කෙ ගින්න මමොමහොතකින් නිවී ගියද
ඒ අය මැමරන මමොමහොමත් හදවමත් අවුළුවාගත් ෛවරම , මක්රෝධම ගින්න තවමත් මනොකඩවාම ඒ අයව
පීඩාවට පත්කරනවා. නිවී යන ගින්නක් උමදසා ුදර ුදරා නැමගන දුක්ගින්නක් ‘මම ’ කරගන්නවා. කහත
අවාසනාවන්ත මරේතයින් ම ස උපත බා තිමබන්මන් අතීතම මේ ගේ බිේව ජීවත්වුන මිනිස්සු කිය ා
ික්ෂුව අසමාන කරනවා. ආහාර, ඇුරේ අමහේනිය නිසා කණ දවටාගත් සරේ කැබැල් පටින්ම මරේත
ම ෝකම උපදින්න ඇත්මත් ඒ නිසා විය ුතතුය. කැ ම දඩයමේ යන, මීවද, ඖෂ්ධ මසොයන්න කැමල්ට
වදින මිනිස්සු මනොමයක් මහේන්න්මගන් මියයනවා. මමවැනි මිනිස්සුද මැමරන්මන් ෛවරමයන් බිමයන් නිසා
විකෘති ස්වභාවයන් පහිටන්න පුළුවන්. ික්ෂුවට දර්ශ්නය ූය මරේතම ෝකම මරේතයින්මගන් කතාමත් අපු ම
මරේතයින් මේ මරේත සන්නිපාතයතුෙ සිටියා. එය විකෘතිම ම ෝකයක්. එක මරේතමයක් ික්ෂුව කදිියම වැඩි
ම ාවක් දර්ශ්නය වුණා. ික්ෂුව ඔහුමගන් ඇසුවාම ඔබ කවුද කිය ා මේ මරේතයා මගොතගසන
ස්වභාවමයන් වචන පටකරන්න උත්සාහ කො. ික්ෂුවට මත්රුමේ ‘කථාකරන්න බැහැ’ කියනවා වම .
එමහම කියන විටම දැක්මක් එම මරේතයාම උඩුමතො සහ යටිමතො කට වමේම කුණුමව ා හියයට
මහොියදා වම කට කුණුමවච්ච මරේතමයක්. මේ මරේතයාට කවුරුන් මබමහත් කරන්නද? කවුරුන් සුවදුක්
විචාරන්නද? කටකුණුමවච්ච ම දනාව විඳිමින් කර්ම විපාක මගවනවා.
වචනය සංවර කර මනොගත් නිසා මුසාවාද, පසුනාවාච, පරුෂ්වචන, සේපර ාප භාවිතාකෙ නිසා අසනට
දුන් දුක තමන් මරේත ම ෝකම විඳිනවා. මේ කථාව කියව ා ඔබ දැන් හිතන්න ඕමන් මේ මරේතයා විඳින
දුක ගැන මනොම . ඒ ගැන හිත ා වැඩක් නැහැ. ඔහුව මගොඩගන්න ඔබට බැහැ. තමා කැමැත්මතන්ම සකස්
කරගත් මහේන්න් නිසා ැුදණු ඵ ය තමා මරේතයා විඳින්මන්. මේ දුක අහ ඔබ කල්පනාකරන්න ඕමන්
ඔමේ වචනයත් සංවරද කිය ා. සමහර පංවතුන්ම දිව හියයට දැලිපහියක් වම . සමාජම සෑම
මක්ෂේත්රයකම තමාම පැවතීම, බ ය, ආත්මගරුත්වය උමදසා මේ දැලිපහිමයන් මමොනතරේ අහිංසක ජීවිත
ියදවනවද? ැයවටීමට ක්කරනවාද? විමශ්ේෂ්මයන් මේශ්පා නම දී එමහම…..
සමහර දිනව ික්ෂුව උමේට පේඩපාමත් වඩිනවිට මගවල්ව ක්රියාත්මක කර ඇති මර්ඩිමයොම
මබොමහෝම ම ගවත්ව අදහස් රකාශ් කරනවා ඇමසනවා. ඒ හඬවල්ව ඇති තිුතණු, ම ගවත්, රහාරාත්මක
බව ඇමසනවිට එම හඬවල් අයිති අයිතිකරුවන් මමොනතරේ මේවල් ඡන්දරාගමයන් අයිතිකරමගන
තිමබනවාද? තව අයිති කරගැනීමට බ ාමපොමරොත්තු මවනවාද? ඒවා ැයකගැනීමට උත්සාහ ගන්නවාද
කිය මපමනනවා. ඔබ අසන්ව හදන්න යන්න එපා. මේ අවිචාරවත් දුක්මදන මරේතම ෝකය ගැන සිත ා
බිය ඇතිකරගන්න. ඔබ තනි තනිවම නිවැැයදිමවන්න. ඔමේ කටින් පටමවන වචනයකින් තව මකමනක්ව
ියදවන්මන්, මු ාකරන්මන් නැහැය කිය ා. එම විශ්්වාසය තුෙ ජීවත්වන්න. එවිට ඔබ ඔබටම ලියාගන්නා
සහතිකයක් ඔබ ෙඟ තිමබනවා. කට කුණුමවච්ච මරේත උපතක් ඔබ මනො බනවා කිය ා. මේ ආරණයම දී
දර්ශ්නය වු මරේතයින් අතර තව විමශ්ේෂ් මරේත පියසක් සිටියා. ඒ ික්ෂු සහ ික්ෂුණී ස්වූපපම මරේතයන්. මේ
අය අතර විමේශීය ජාතික ික්ෂු ික්ෂුණී මරේතයන් සිටියා. දර්ශ්නය වුන එක මරේත ික්ෂුණියක් හිස
සේපූර්ණමයන්ම මුඩුකර සිටිම . නමුත් හියයට හිස මැද හිසමකස් මරොදක් කතිියකර තිමබනවා. එක අතකට
මිට මමො වා ගන්න පුළුවන් රමාණම එම මකස් මරොද මගොත ා තිමබන්මන්. සි රු මකොටට මපරවු මරේත
ික්ෂුණින් විමේශීය අය බව මහොඳින් හුරනාගත්තා. මේ මරේත ික්ෂු ික්ෂුණීන් විකෘති මේහයන් සහිත අය
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මනොම . මේ අයට විකෘති ශ්ාරීියක ක්ෂණ මනො ැුදමන් යමක් මකමරහි ඇති කරගත් ඡන්ද රාගය නිසා
මරේත ම ෝකයට බැසගත්තත් තමන් විසින් කරන ද පුද පුජාව කුසල් විපාකයන් ක්රියාත්මක වීම නිසා
විකෘති ස්වභාවමයන් මතොර මප්රත ස්වභාවයක් ැමබන්න ඇතැයි ික්ෂුව අසමාන කරනවා. මේ ික්ෂුණී
මරේතයින් හියම කඩිසරයි. ඒමකන්ම මපමනනවා මමොවුන් යමක් නිතයභාවමයන් මගන එය අයිති
කරගැනීමට අධික්රියාත්මක භාවමයන් කටුතතු කර ඇති බව.
කහත ආරණය පුරාවිදයාත්මක සාධක අසව රකාශ් මවනවා අතීතම විමේශීය ික්ෂු ික්ෂුණීන්ම
අධයාපනයට කැපවී තිබූ බව. ඔබට මප්නවා මන්ද ගිහි පැවිදි මයදයකින් මතොරව මේශීය විමේශීය මයදයකින්
මතොරව අප ගිහින් පදිංචිමවන ස්ථානයක් තමයි කිය ා මරේත ම ෝකය. විමේශීය රටවලින් ඇවිල් ත්
මහණකම මනොම කර තිමබන්මන්. ුදේධාසස්සතිය, ධේමාසස්සතිය, සංාාසස්සතිය, මනොම වඩ
තිමබන්මන් ‘මරේතාසස්සතිය’ යි. මමොවුන් අතහැරීම මනොම කර තිමබන්මන්. මමොවුන් මේ අල් ාමගන
කන්මන් කුමක්ද? ආරණයයද, පන්ස ද, කඩකඩේද, සි පසයද, පූජාවස්තුද මේවා මනොම . මේවාට
වර්තමානම අයිතිකරුවන් සිටිනවා, බ ධාරීන් සිටිනවා. එමසේ නේ මමොවුන් මේ වසර එක්දාහස් තුන්සීයක්
වැනි අතීතයක සිට මම කර අල් ාමගන මබොමහෝම කඩිසරකමින් මරේත ම ෝකම ජීවත්වන්මන් ූපපය
මකමරහි තමා තුෙ ඇති වු ඡන්දරාගයයි. ූපපය මකමරහි ඇති ඇල්මයි. ූපපයට ඇති විීමම ආත්මයක්
කරමගන චීවරයක් දරාමගන මරේත ම ෝකම ජීවත්මවනවා. මේ අයට මවමහස බවක් මපමනන්මන් නැහැ.
මමතැනින් මිමදන්න අවශ්ය බවක් මපමනන්මන නැහැ. ඒක හියයට මේ වම මදයක්. පටමකොටුම යාචක
අේමා මකමනක් කන්නවා. තම කුඩා දරුවත් සමග ජීවත්වන්මන් සිඟා කා ා. නිදාගන්මන් කඩ ප ක. ධනය
තිමබන මහත්මමයක් ඇවිල් ා මේ යාචක අේමාමගන් දරුවා හදාගන්න කල් නවා. පාසල් යව මහොඳට
උගන්වන්නේ, අනාගතය බාර ගන්නේ කිය ා. ඒත් ඒ යාචක අේමා දරුවා මදන්මන් නැහැ. ඒ යාචක අේමා
දන්මන් නැහැ දරුවා දුක්ය විඳින්මන් කිය ා. ඒ යාචක අේමාමගයි දරුවාමගයි කර්ම ශ්ක්තිය සැපය කර
අල් ාගත් උපාදනය. මරේත ික්ෂුණීන්ම ස්වභාවයත් එමසේමයි. මරේත ම ෝකම උපතක් යස කර්ම
විපාකය නිසා සකස්වන ඔබම කැමැත්තයි. එය හියයට මත් වතුර පානය කර කාමම වරදවා හැසිරීම
නිසා මාරාන්තික මරෝගයන්මගන් විනාශ්වන ජීවිත වම ඔවුන් සැපයක් කර අල් ා ගන්මන් දුකක්ය. මකටි
ආශ්්වාදයත් දීර්ා ආදීනවය යන මදකම තමාම විඳිය ුතතුය. මකටි ආශ්්වාදයට ඇති ඡන්දරාගය ඔබට දීර්ා
ආදීනවය වසන් කරයි. මත්වතුර මකමරහි තෘෂ්්ණාව ඇතිකරගත මහොත් ඔමේ විනාශ්යත්, ඹෘෂ්ධිය පානයක්
මකමරහි ඔබ තෘෂ්්ණාව ඇති කරගත මහොත් ඔමේ සැපයත් ඇතිකරයි. විනාශ්යත් සැපයත් මදකම ඇතිකර
ඇත්මත් තෘෂ්්ණාව විසින්මය. මේ මහේතුඵ ධර්මයන් ඔමේ ජීවිතයට ග පා ගැනීමට ඔබට හැකියාව
ැමබන්මන් ධර්මම හැසිරීම තුළින්මය. මරේත ම ෝකම විකෘති දුක් බව, විවිධත්වය යෑයි කියන්මන්
මසෂ්යයා විසින් කරගන්නා කාය, වචී, මමනෝ කර්මව විවිධත්වයයි. එහි ඵ යයි. මරේත ම ෝකම දුක යස
ඔබම අකුසල් කර්මයන්ම රතිබිේබයයි. එය හියයට කේනාඩිය කදිියයට මගොස් ඔබ දකින ඔබම ම
ූපපය වම ය. ඔබ ඔබටම වගකිව ුතතුය. ඔබ බියවිය ුතත්මත් මරේත ම ෝකම උපතකට මනොම . මරේත
ම ෝකම උපතකට මහේතුවන අකුස කර්මයන් සිදුකිරීමටය. ඔබ අතින් එවැනි අකුස කර්මයක්
සිදුමනොම නේ ඔබ සතර අපාමයන්ම නිදහස්වීමේ සුදුසුකම බයි. එය ඔබට ම ො තුරා ුදදුසමිුරන්
බාමදන සහතිකයයි. මසෂ්යම ෝකම දී ඔබ කාමයන් තුළින් මකටි ආශ්්වාදයක් මහෝ බන නමුත්
බහුතරයක් මරේතයින්ට මේ මකටි ආශ්්වාදයද අහිමිය. යේ මහෝ මකටි ආශ්්වාදයක් ැුදණද එය ඒේස්
මරෝගිමයක් සමග කාමම වරදවා හැසිරුණු අමයක් බන සැපය වම ය. ඒ මකටි ආශ්්වාදය උමදසා මුළු
ජීවිත කා යත්, පරම ොවත් එහි ආදීනවයන්මගන් වන්දි ැබිය ුතතුය. ආශ්්වාදය ැුදම විනාඩි 05
කා යක් වීමට පුළුවන. එහි ආදීනවය කල්ප ගණනාවක් දීර්ාවීමට පුළුවන. මේ මකටි සැපය සහ දීර්ා
ආදිනවය අවිදයාව නිසාම ඔබ ස්වකැමැත්මතන්ම මතෝරාගත්මතකි.
ඔබම කල්පනාකර බ න්න කහත සිදුවීේ ඔස්මසේ පසුගිය වසර 40ක පමණ කා ය තුෙදී උතුරු නැමගනහිර
ුතද ක ාපව ාාතනය වන ද සෑම ජාතියකම මිනිසුන් රමාණය මදස බ න විට මමොන තරේ අසරණ
මරේතයින්, මරේතියන්, යක්ෂයන් ඔය රමේශ්ව දුක්විඳිනවා ඇතිද? සරණක් පහිටක් මනොමැතිව ේම ෂ්ය,
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ෛවරය තව තවත් වඩමින්…. ජීවත්ව සිටින මසෂ්යයින් කන්න ෛවරය, ේම ෂ්යට වඩා මියගිය
මනොමපමනන ම ෝකම සත්වයින්ම ෛවරය, ේම ෂ්ය අධිකය. මන්ද ඔවුන්ම ෛවරය, ේම ෂ්ය
ඇවිමෙනවා මිස නිවීමට අවශ්ය සාධක සතර අපාම මනොමැති නිසාය. ඔවුනම දහම අධර්මයයි. ඔවුන්
දන්නා ගුණධර්මයක් නැත. ජීවත්ව සිටින මිනිසුන් සුත මුදිත කරනවා වම ම මනොමපමනන ම ෝකම
සිටින ෛවරය, ේම ෂ්ය වඩන සත්වයින්ද සුවපත්කිරීම වැඩදායකය. හැබයි මේවා කවරයක් කෙ මනොහැකි
වැඩය. මහොඳම මදය හැකි උපියම ශ්ක්තිය මයොදා ඔබ සතර අපාමයන් මිදීයාමය. එමහත් සෑම විටම ඔබ
මතෝරාගන්මන් මමහි කන පටය. තමා තමාට ෛමත්රිය කරගන්මන් නැතිව අසනට ෛමත්රිය කරගන්නට
යාමය. ඔබම ඇස රකෘති ස්වභාවමයන් තිුදණත් ඇමසේ සුද වර්ධනය මව ා නේ ඇස මපමනන්මන් නැත.
ධර්මය ම ෝකම පැවතුන ද ඔබ ධර්මම සරණ මනොයන්මන් නේ එයත් සුද වසාගත් ඔමේ රකෘති ඇස්
මදක වම ය. අප එයට අවිදයාම අන්ධභාවයයි කියමු. එමහත් ඔබ ජාති අන්ධමයක් මනොවන බව තරම
සිහිතබා ගත ුතතුය. සතිය නමැති සැත්කමේ කතුියන් අවිදයාම සුද කවත් කර සේධාව නැමති කාචයක්
ඇසට පැ ුරවමහොත් ඔබට නැවතත් විදයාම ආම ෝකය මදසට ගමන් කිරීමට හැකිවස ඇත. එමහත් එයද
නැවත මැමරන ඇසක් බව ඔබ දැනගත ුතතුය.
දැන් ඔබට වැටමහනවා ඇති ික්ෂුව මේ සටහන මු දී සඳහන් කෙ අවුරුදු හැත්තෑපහක් ජීවත්වන
මසෂ්යයාට වසර පහකින්, දහයකින් තම ආුතෂ් දීර්ාකරගැනීමට විදයාඥායින් මමොන පර්ම ෂ්ණ සිදු කෙ ද
ම ෝකයා කෙ ුතතු වඩාත්ම වටිනාම පර්ම ෂ්ණය නේ සතර අපාමයන් මිදීමේ පර්ම ෂ්ණය කිය . එමසේ
මනොවුනමහොත් මිනිසා වැඩිපුර ජීවත්වන සෑම තප්පරයකදීම ඔහු විසින් ැයස්කරගන්මන් සතර අපායට යාමට
අවශ්ය සාධකමයි. නවීන විදයාම නාමමයන් මකමරන අවිදයාම ක්රමම දයන් මසෂ්යයා දුක මදසටම ඇද
දමනවා. සතර අපායටම ගාල් කරනවා.
නවීන විදයාව කියන්මන්, තාක්ෂණය කියන්මන් සතර අපායට පියස් බ ය සපයන නිමයෝජිතමයෝ.
ඒජන්තවරු. හැබැයි අවසානම දී මේ නිමයෝජිතමයෝත්, මසේවාදායකමයෝත් සතර අපාම ම ගාල්මවනවා.
මසේවාදායකමයෝ මරේත ම ෝකම සමරොේ කැබැල් ක් හිය දවටමගන කන්න විට ඒජන්තවරු නිර්වස්ත්රව
මරේත ජීවිත ගතකරනවා. මසේවාදායකමයෝ තිියසන් ම ෝකම කිඹුම ක්ව කපමදනවිට ඒජන්තවරු කිඹු ා
ජීවත්වන ජ ාශ්ම ම මාළු මව ා කපදි ා කිඹු ාට මගොදුරු මවනවා. මමොකද කර්ම විපාක ඔය
මසෂ්යම ෝකම වම සන්මතෝෂ්මක්, අල් සක් දී මවනස්කරගන්න බැිය නිසා. එමහයින් කයින්
ක්රියාවක් කිරීමට මපර, වචනයක් රකාශ් කිරීමට මපර, මනසින් සිතුවිල් ක් සිතීමට මපර සතර අපාම දුක
ගැන මමොමහොතක් මමමනහි කරන්න. එවිට එම ක්රියාව නිවැයදි කරගන්න ඔබට පුළුවන්.
නිවැයදිකරගන්නා සෑම ක්රියාවක් පාසාම ඔබ පයවර තබන්මන් සතර අපායට විරුේධ දිශ්ාවටය. ඒ දිවය
මසෂ්ය බ්රහ්ම සුගතීන් මදසටය.
අප මහොඳින් කා ා, මහොඳින් කමගනමගන, මහොඳින් ජීවත්මව ා මහොඳින් මැිය යමු. මමය වර්තමාන
සමාජම ජනප්රිය සුන්දර සටන් පාමයක්. සටන් පාමයක් යස මුොවු සත්වයා තම මමෝහම ස්වභාවය
ම ෝකයාට හඬගෑමය. සටන් පාමය සුන්දර වුවද ධර්මමයන් මතොරව ජීවත්වන කහත පියස් ඇත්මතන්ම
මහොඳින් හේබකර ා, මහොඳින් කා ීජ , මහොඳින් ජීවත් වුණත් ඔබ මහොඳින් නිරීක්ෂණය කර ා බ න්න මේ
කවුරුවත්ම මහොඳින් මැමරන්මනනේ නැහැ. අමනක් සියල් අවංකවම මහොඳින් මකිය ා. හැබැයි රශ්්නය
මහොඳින් මැමරන්මන් නේ නැහැ. අන්න දුකට බයට පත්මව ා. ම ඩ, මරෝග, වයාධීන්න් හැදි ා. සිහි මුො
මව ා. තමාට තමාව කරදරයක් පීඩාවක් බවට පත්මව ා තමයි මේ අය මිය යන්මන්. මමමහම මැිය ා
නැවත උපදින තැන ගැන මමොනවා කථාකරන්නද? නමුත් ම ො තුරා ුදදුසමිුරන් මේශ්නාකරනවා යමමක්
ශී මයන් පියපූර්ණ නේ එම පංවතා සිහිමුොමවන් මතොරවයි මිය යන්මන් කිය . එයා ජීවත්ව සිටියදීම තමා
උපදින සුගතිභූමි දකිනවා. සතුටුමවනවා. සාධුකාර මදනවා. මේවා සටන් පාම මනොම . මහේතුඵ ධර්මම
මහේතුව ඵ ය පැහැදිලියි විවෘතයි. ම ෝකයා මතරුවන් මකමරහි සේධාමවන්, ශී මයන්, කර්මය කර්ම ඵ
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විශ්්වාසයන්මගන් ඈත්මවන්න ඈත්මවන්න ම ෝකම මිනිස් ජනගහණය ශීඝ්රමයන් වැඩිමවනවා. මමහි
සුවිමශ්ේෂ් ක්ෂණය තමයි ම ෝක ජනගහණය කහෙ යන විට මථේරවාදී මබෞේධ ජනතාවම සංඛ්යව
සීඝ්රමයන් පහෙ බසිනවා. ඒ කියන්මන් වැඩිවන හැම උපතක්ම සිදුවන්මන් හින්දු, මුස්ලිේ, ක්රිස්තියානි,
මහායාන ධර්මය අවිදයාව ධර්මය කරගත්ත ම කුසක් තුළින්. මමම ස බිහිවන ම ෝකයා නිරතුරුවම රාග,
ේම ෂ්, මමෝහමයන් මව ාගත් කායික, මානසික, ස්වාභාවික වයසනයන්මගන් පීඩාවිඳින, කන්ද්රියන්
පනවීමට මවමහමසන ජනතාවක් මවනවා. ඒක ම ෝක ධර්මතාවයක්. ම ෝකය නිරතුරුවම සකස්මවන්මන්
දුක මදසට. සත්වයා විසින් අවිදයාව නිසා අකුසල් කිරීම වැඩි වන තරමට ඒවා විපාක දීමට සුදුසු ම ෝකයක්
කදිියම බිහිවන්මන්. මේ ගමන අවමබෝධ කර ගන්මන් සේමා සේුදදු රජාණන් වහන්මසේ නමක්මයි.
උන්වහන්මසේ පියනිවී ශ්ාසනය දුර්ව ව යන විට මාරපාක්ෂික ධර්ම, ම ෝකය ඩැහැගන්නවා. මේ
මමොමහොමත් සිදුමවමින් පවතින්මන් මේ ක්රියාදාමයයි. මේ මමොමහොමත් ක්රිස්තියානි, මුස්ලිේ, හින්දු, මහායාන
ආගේව විශ්ා රචාරාත්මක ගුණාත්මකභාවයක් බාහිියන් මපමනන්නට තිුදණද එම ගුණාත්මකභාවය
මායාවක්. මථරවාදී ුදදුදහමට සහ එහි කගැන්වීේව ට මුහුණ දීම සඳහා ඇතිකරගත් ආරක්ෂක ක්රමම දයක්.
අනාගතම දී නිවන අරමුණුකරගත් සැබෑ මථරවාදී ුදදු දහම ධර්ම විනය මදක මාරපාක්ෂික ධර්මව ට යට
වී යන විට කහත ආගේව ගුණාත්මක භාවයද පියීනයනවා. මමොකද ඒ පංවතුන්ට තරග කිරීමට,
අිකමයෝගයක් එල් වීමට නිවන අරමුණු කරගත් මනාව මහේතුඵ ධර්මයන් අසව මේශ්නා කර වදාෙ
ධර්මයක් ම ෝකම මනොමැති නිසා. මථරවාදී ුදදුදහම ම ෝකම පවතින නිසයි අනය ආගේව
ගුණාත්මකභාවයක් සඳහා ඒ අය ක්රියාත්මක මවන්මන්. කදිිය ම ෝකම ස්වභාවය සවනින් දැක ඔබද
ම ෝකමයන් එමතර වීමට අවශ්ය සාධක ජීවිතය තුළින් පියපූර්ණ කරගන්න. මතරුවන් මකමරහි සේධාව,
ශී ය, දන්දීම ජීවිතම මකොටසක් කරගන්න. ඔමේ දුවා, පුතා, බිියඳ, ම මදොර ඔබ ඔමේ ජීවිතම මකොටසක්
කරමගන ජීවත්වනවා වම ම ඒවාම සුබසාධනය උමදසා මවමහමසනවා වම ම එම කටුතතුද අ ස
මනොවී කටුකරමින් කහත මතරුවන් මකමරහි සේධාව, ශී ය, දන්දීම ඔමේ ජීවිතම මකොටසක් කරමගන
ජීවත්වන්න. අතීතම කෙ පංකේ නිරතුරුවම සෑම රාත්රියකම මමමනහි කරන්න. එම පංකේ ආරක්ෂා
කරගත්තා වු ශී යන් දුන්නාවු දානයන් පළිබඳ මතකයන් නිරතුරුවම අලුත් කරගන්න. ඔබ සිදුකෙ පංකේ
අමතකවයාමට කඩ මනොමදන්න. ජීවිතය තුළින් මේවාසස්සතිය වඩන්න. ඔබ මේ ගමන් කරන්මන් සතර
අපාමයන් මිමදන දිශ්ාවට බව සිහි කරන්න.
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12. තවත් පුතුන් කුමට පතන්
ික්ෂුව හමුවීමට පැමිණි තරුණ තාත්තා මකමනක් ික්ෂුවමගන් මබොමහෝම සංම දී රශ්්නයක් ඇහුවා.
‘හාමුදුරුවමන් මම කුඩා දරුමවක් කන්න තාත්ත මකමනක් දරුවාම වයස අවුරුදු 4යි. මේ පුංචි දරුවා හියම
දඟකාරයි. එයා එක මව ාවකට සන්ඩුකරනවා. තව මව ාවක මසල් ේ කරනවා. තවත් සමහර මව ාවට
අේමා සමග ගාථා කියමින් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ වන්දනා කරනවා. මේ දරුවා මසල් ේ කරන මව ාවට
නිතරම මම හාවා, මම මුවා, මම අලියා ආදී වශ්මයන් සතුන් අසකරණය කරමින් මසල් ේ කරනවා,
හැසිමරනවා’ මේ මහත්මයා අහනවා මම දරුවා සතුන් අසකරණය කරමින් මසල් ේ කිරීමට ප්රියවීම
මහේතුමවන් මම දරුවාට යේ රශ්්නයක් ම විද කිය ා. මේ මහත්මයාට තිමබන රශ්්නය තමයි යේ
මහයකින් දරුවා මියගියමහොත් එම දරුවා හාමවක්, මුමවක් මව ා උපත බයිද කියන කාරණය. මේ මහේතුව
නිසා දරුවාම අේමා දරුවා මම හාමවක් , මම මුමවක් කිය ා මසල් ේ කරනවිට ‘නැහැ මම පුතා
මදවිමයක්, දිවයාංගනාවක්’ කිය ා දරුවාම මමනෝභාවය මවනත් දිශ්ාවකට මයොමු කරනවලු. තම දෑමත්
නැෙමවන කුඩා බිළිදා තුළින් අනාගත ෛවදයවරමයක්, කංජිමන්රුවරමයක්, පරේපරාම ගැ වුේ
කරුමවක් බ ාමපොමරොත්තුවන අේම ා තාත්ත ා අතර කහත අේමා තාත්තා සුවිමශ්ේෂී මවනවා.
පංවත් ඔබ හාමවක් කියන තැනින් මුදව ා මදවිමයක් කියන තැනයි සිත පහිටුවන්න උත්සහ කරන්මන්. ඒ
කියන්මන් අනතුරකින් මුදව ා තවත් තවත් අනතුරකටයි ඔසවා තබන්මන්. ික්ෂුව දන්නා තරමින් මමවැනි
මදමාපයන්ට දාව උපදින දඟකාර හුරුුදහුටි ෙදරුමවක් තමන් ප්රියකරන සත්ව සංඥාාවක් සකස්මව ා
මියගියත් එම දරුවා කවදාකවත් තිියසන් ම ෝකම හාමවක්, මුමවක් මව ා උපත සකස් මවන්මන නැහැ.
දිවය ම ෝකම උපත දිවය හාමවක්, මුමවක්, අශ්්වමයක් ම ස උපතක් සකස්වීමට තමයි කඩකඩ වැඩිපුර
තිමබන්මන්. දිවයම ෝකම වැඩසිටින්මන් මදවියන් පමණක් මනොමවයි. ඒ ආකාරම දිවයමය සතුන්ද
සිටිනවා.
කහත රශ්්නම වඩා වැදගත් මේ වසම දරුවාට මපර ම පයන් මියගිය මහොත් ම පයන්ම අවසාන සිත
තෘෂ්්ණාව නිසා කුමක් උපාදානයමකොටමගන සකස්මවයිද කියන එකයි. මමොකද පංවත් ම පය මදප
දරුවා අනිතයයයි කිය ා දකිනවා වම ම දරුවාම අනාගත සුරක්ෂිතභාවයක් ගැනත් සිතනවා. එතනදී
බාහිරට රකට මනොවන උපාදනයක් ඇතුෙතින් මපමනනවා. මමන්න මේ රකට මනොවී සැඟවී තිමබන
උපාදානය මතුකරගන්න දක්ෂමවන්න අවශ්යයි. මමවැනි පංවත් මදමාපයන් ‘දරුවා මම ’ය කියන තැන
කඳමගනයි දරුවා සුගතියට ඔසවා තබන්න උත්සහ ගන්මන්.
මමතැනදී ඔබ දරුවා පටිච්චසමුපන්නව ගන්න. අවිදයා පච්චයා සංඛ්ාරා, සංඛ්ාර පච්චයා විඤ්ඤාණා,
විඤ්ඤාණ පච්චයා නාමූපපා…
සුරතල් දරුවා තුලින් මහේතුඵ ධර්මයන් දකින්න. මමතැනදී ඔබ නියත වශ්මයන් දකිනවා මහේතුන් නිසා
සකස්වුන, ඔබට අයිති නැති දරුවාව. බිියඳ ස්වාමිපුරුෂ්යා මතක් මවන විටත් එම ූපප පටිච්ච සමුප්පාදය
තුෙම විසුරුවා දකින්න. සත්වමයක් පුේග මයක් නැති මහේතුඵ ධර්මයක් දකිනවිට ‘මමය මම ය’ යන
දෘෂ්්ටිමයන් ඔබ බැහැරට යනවා. එමසේ මනොවන තාක්කල් ඔබ එම අනතුර තුෙ සිටිමින්මයි අනතුමරන්
මිමදන්න උත්සහ ගන්මන්. ඒ නිසා එම පංවත් මදප මේ මමොමහොමත් තම දරුවාට දිවය සංඥාාවක්
සකස්මකොට දීම අනතුර තුෙ සිටිමින්ම අනතුමරන් මිදීමේ මාර්ගය මසවීමක් මවනවා. ඒ නිසා පටිච්ච
සමුප්පන්නව දරුවාම ජීවිතය දකින්න. දරුවා මට අයිති නැති බව දකිමින් දරුවාට අවශ්ය යහපත් මාර්ගය
කිය ා මදන්න. නිතිපතා මල්කඩන්න, ුදදුපහන පත්තුකරන්න, ුදදුසමිදුන් වන්දනා කරන්න, වැඩිහිටියන්ට
ගරුකරන්න නිරතුරුවම දරුවාව හවුල් කරගන්න. මදමාපයන් ධර්ම මාර්ගය තුෙ දරුවන්ට ආදර්ශ්මත්
මවන්න. ෙමාවිම දඟකාරකේ උමප්ක්ෂාමවන් දකිමින් අනතුරුදායක භාවයන් සවනින් මමමනහිකරමින්,
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ැුදණු දරුවා මේ භව ගමමන් අවසාන දරුවා කරගන්න.මේ ස්වාමි පුරුෂ්යා මේ භව ගමමන් අවසාන
ස්වාමිපුරුෂ්යා කරගන්න. බිියඳ මේ භව ගමමන් අවසාන බිියඳ කරගන්න. දරුවාව කමටහනක් කරමගන
දරුවන්මගන් මිමදන්න. දැඩි චිත්තයක් ඇතිකරගන්න ‘භව ගමමන් අවසාන දරුවායි මා මේ දරන්මන්’
කිය ා.
මදමාපයන්ට අරමාණ සසර දුක සකස් කරමදන ම ොකුම කාම වස්තුව වන දරුවා මකමරහි තෘෂ්්ණාව ීනනව
ගිය ක ඔබ සමීපවසම ම ෝකමයන් මිදීයන දිශ්ාවටයි. දරුවා සමාජයට යහපත් දරුමවක් වශ්මයන් හදන
ගමන් ධර්මාවමබෝධය සඳහා දරුවාද උපකාරයක් කරගන්න. ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ දරුවාට
කියන්මන් මේවදූතමයක් කිය ා. ඒ කියන්මන් ඔබට භවමයන් මිදීයන්න පාර කියන මේවදූතමයක්.
භවමයන් මිදීයන්න පාර කියන්න ආපු මේවදූතමයක්ව ඔබ ඔබව භවයට බැඳ තබන වරපටක් බවට
පත්කරගන්නවා.
ික්ෂුවට කුඩා දරුමවක් දැක්කාම එම දරුවා තුළින් දුක් කන්දක් මපමනනවා. භවම මගොඩාක් ඈතදුරක්
මපමනනවා. දරුවාම මකළිම ොල්භාවය තුෙ සැඟවී ඇති අනතුරමයි මපමනන්මන්. තමන්ම දඟකාර
දරුවා සත්ව සංඥාාවන් සකස් කරමගන මසල් ේ කරනවිට එම දරුවා මියගියමහොත්, හාමවක්, මුමවක්
මව ා උපදියිද කියන කාරණය හිතන්න පුළුවන් දක්ෂ මදමාපයන්ට කහත කාරණා ජීවිතයට එකතුකර ගන්න
අපහසුවක් නැහැ. මමොකද ඔබ ධර්මය තුෙ සිටින නිසාමයි තම දරුවාවත් ධර්මය තුළින් දකින්මන්. පංවත්
ඔබ දරුවා මකමරහි ධර්මාසූල ව දකිනවිට කන් සකස් මවන කුසල් ශ්ක්තිය ඔබව ධර්මාවමබෝධය මදසටත්
එම කුසල්ශ්ක්තිය මහේතුමවන් දරුවාට දීර්ාාුතෂ්ත් අනිවාර්යමයන්ම හිමිමවනවා. සැබවින්ම ඔබ ා දක්ෂ
මදමාපයන්. මමවැනි සමහර මදමාපයන් හැමවිටම උත්සහකරන්මන් දරුවා පැවිදි කර ා මදමාපයන්
සැනමසන්නයි. සැනමසනවාය කියන කාරණම දී අප වඩවා ගන්මන් තෘෂ්්ණාවමයි. හැමවිටම ආශ්්වාදය
මනොව, ජීවිතයක යථාර්ථයම ධර්මාසූල ව දකින්න. එතැනදී තමයි ශ්ාසනයක අර්ථය ජීවිතයට එකතු කර
ගත්තා මවන්මන්. මම පුතා මේ උතුේ ශ්ාසනම පැවිදි උතුමන් වහන්මසේ නමක් හැටියට දකිනවාට වඩා
එම පුතාවම පටිච්චසමුප්පාද ධර්මය තුෙ විසුරුවා දකින්න දක්ෂ වුමණොත් ඔබම පුතා තුළින්ම ධර්මය
දැීමේ ශ්ක්තිය ඔබට තිමබනවා.
ික්ෂුවක් සමාධිමයන් වැඩසිටින විට දිවයත යක වැඩසිටින අජානීය අශ්්ව පැටිමයක් දර්ශ්නය මවනවා. අඩි
තුනක් පමණ උසැති මමම දිවය අශ්්ව පැටියා මකොෙ සහ නිල් පැහැමයන් ුතත් වර්ණමයන් ුතක්තයි. හියයටම
මමොනමරක්ම වර්ණය. මකොුරනාරටිය මදපසට මනරාගිය දිගැති මරෝම, මරෝමවලින් පරීගිය වලිගය…
මබොමහෝම දර්ශ්නීය දිවය අශ්්ව පැටිමයක්. මේ සටහන ලියනවිට මේ දිවය අශ්්ව පැටියා මපර ජීවිතම
‘අශ්්වයා මගෝන් ටික් ටික් ටික්’ කියන ෙමා උපාදානය දරාමගන මියගිය දරුමවක් මවන්න පුළුවන්. ික්ෂුව
ස්ථිරව ඒබව කියන්න දන්මන නැහැ. නමුත් ‘උපාදාන පච්චයා භමවෝ’ කියන ධර්මතාවය විසින් සත්වයා
මමවැනි උපත්ව සිරකරනවා. මේ කිසිවක් අපට හිත කවර කරන්න බැහැ. අවමබෝධමයන්මයි අවසන්
කර ගතුතත්මත්. තමන්ම දරුවා තමන්ට අයිති නැහැය කිය ා දකින තැනදි තමා තමාට අයිතිය කියන
තැනක් සකස් මවනවා. පටිච්චසමුප්පාද ධර්මයමයි මේ අවු අපට නිරවුල් කර මදන්මන්.
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13. මපොඩි කමට කෙත් ‘පව’ මපොඩි නැත පුතුමන්
වයස අවුරුදු 15ක පමණ පියමි දරුමවක් ික්ෂුවමගන් විමසුවා ‘හාමුදුරුවමන් මම ෛමත්රී භාවනාව, ුදදුගුණ
භාවනාව පුරුදු පුහුණු කරනවා. මට අනිතයභාවනාව ගැන කිය මදන්න’ කිය ා. ඒ මව ාම ික්ෂුව එම
දරුවාමගන් ඇසුම ‘ඔබ පැවිදිවීමේ අදහසක් තිමබනවාද?’ කිය . එවැනි අදහසක් මනොමැති බව රකාශ්
කෙ නිසා ික්ෂුව එම දරුවාට මතක් කමෙේ ‘ඔබ අනිතය සංඥාාව වඩන්න යන්න එපා. එය ඔමේ අධයපන
කටුතතුව ට බාධාවක් මවයි’ කිය . අනිතය සංඥාාව භාවනාවක් ම ද වඩන සිතක නිරතුරුවම ක කිරීේ
සකස් මවනවා. එවැනි ක කිරීමක් සකස් වුමණොත් එය ඔමේ අධයාපන කටුතතුව ටත් බාධාවක් ම වි. ඒ
නිසාම මදමාපයසත් දුකට පත් ම වි. එම නිසා නිතිපතා පංචශී ය ආරාක්ෂා කර ගනිමින් ෛමත්රී භාවනාව,
ුදදුගුණ භාවනාව වඩමින් මගදර වැඩිහිටියන් සමග ුදදුරජාණන් වහන්මසේ වන්දනා කරන්න. වැඩිහිටියන්ට
ගරු කිරීමට මපෙමඹන්න. මේ කාරණා තුළින් මතරුවන් මකමරහි සේධාව සකස්කර ගන්න. මේ මාර්ගය
මහොඳටම රමාණවත් ඔබම වයමසේ තරමට.
කහත කාරණාවන් සුව මසේ ඔබම ජීවිතය තුළින් වැමඩන විට අවශ්ය මව ාම දී අනිතය සංඥාාවන්
මතුමව ා ඒවි. අප මමමහම අනාගතය ගැන බ ාමපොමරොත්තු ඇතිකර ගත්තත් බ ාමපොමරොත්තු කියන්මන්
මායාවක්මයි. සියල් අනිතයවන නිසාමයි අප සිහිසවනින් ජීවිතය පියහරණය කෙ ුතත්මත්. එමසේ
මනොවුණමහොත් ධර්මයත්, අධයපනයත් යන මදකම අපමගන් බිඳ වැමටන්න පුළුවන්. ඒ නිසාම මේ
මදමාපයන්ද අසරණභාවයට පත් මවන්න පුළුවන්.
කහත ගුණදේ සමග මතරුවන් මකමරහි සේධාව ඇති කරමගන සංසුන් මනසක් පංවත් ෙමා ඔබ ඇති කර
ගතමහොත් එතැන කඳන් ඔබට පුළුවන් ගුරුවරුන්ට, මදමාපයන්ට, අීකරු සිතක් සකස්මවන විට, අධයපන
කටුතතුව ට අ ස කේමැලි සිතක් සකස් මවනවිට, සිත අනිතය වශ්මයන් දකිමින් එහි ආදීනව දකිමින්
අතහියන්න. එවිට ඔබ තුළින් ගුණාත්මක දරුමවකුත්, තමාට ගැ මපන පියදි අනිතය සංඥාාවත් ජීවිතයට
එකතු කරගත්තා මවනවා.
ෙමා ජීවිතය කියන්මන් කුසල් නිධියක්. මේ කුසල් නිධිය ගැන ෙමයින්ට හැීනමක් නැහැ. ඒ නිසාම දරුවන්
ෙමා කා ම දී අරමාණ අකුසල් සිේධ කර ගන්නවා. මේ ෙමා කුසල් නිධිය මදමාපයන් ගුරුවරුන්ට
ගරුකිරීම, සැ ීම නිසාම තව තවත් ශ්ක්තිමත් කරගන්න දරුවන්ට අවස්ථාව තිබියදී මනොදැසවත්භාවය
නිසාම දරුවන් ෙමා කා ම දී මගොඩාක් අකුසල් සිේධ කර ගන්නවා. වර්තමානම මනොදැසවත්භාවය
නිසාම දරුවන් මදමාපයන්ට මානසික පීඩාවන් ඇති කරනවා.
වර්තමානම ගුරුවරයා කියන්මන් දරුවන්ම රාණ ඇපයට යටත් පියසක් වම . මහොඳ නරක කිය
මදන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මදමාපයන්ම ගුරුවරුන්ම සිත ියදවන එක තරේ අකුස යක් තවත් නැහැ.
දරුවන් නිසා මානසික පීඩාවට පත් අේම ා, තාත්ත ා මකොමතක් අපට මුණගැසි තිමබනවාද?
රාහු පුංචි හාමුදුරුමවෝ හැමදාම උදයට වැලි මදෝතක් අතට අරමගන එය උඩ දම ා රර්ථනාවක් ඇතිකර
ගන්නවා “අද දවමසේ මේ වැලිකැට රමාණයට මට අවවාද අසශ්ාසනා ැමේවා” කිය ා. පුංචි සිතක සකස්
වුණ ම ොකු ගුණයක් අප දැක්මක් අතීත භවයන්හිදී මහා පාරමී ශ්ක්තියක් වඩවාමගන පැමිණි
දරුමවක්මගන්. ඒ දරුවායි රාහු මමහෝත්මයන් වහන්මසේ. එවැනි පංවත් දරුවන් පහ මවන්මන් කා ය,
ේවීපය, මේශ්ය, කු ය, මව කියන කාරණා ගුණාත්මකව පවතින සුදුසුම කා යක. එම නිසා පංවත් ෙමා ඔබ
සිතන්න ඕමන් ඔබත් මේ ජීවිමත් ම කුසට බැස ගත්මත්, උපත සකස්කර ගත්මත්, සුදුසු කා ය බ ාය
කියන කාරණය. මමොකද තවමත් මේ කා යයි, ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේම . තවමත් මේ ේවීපයයි,
සේධර්මය සුරක්ෂිතව පවතින. තවමත් මේ මේශ්යයි උතුේ මහ සංාරත්නය ජීවමානව වැඩසිටින. තවමත්
මේ කා යයි ම ෞකික සේමාදිේඨීය සකස් කරගත් ම කුසක ම පදවිය ැීජමට…..
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මපර ජීවිතම සුගතිම සිට සුදුසු කා ය බැලීමමන්ම ැබූ උපතක් මේක.
ෙමා කා ය කියන්මන්, වැඩිවියට පත්වීමමන් පසු විපාක පණිස සකස්මවන, අකුසල් මගොඩක් සිේධමවන
කා ය. අේමා, තාත්තා, ගුණවත් ගුරුවරුන්ම , ගුණවත්භාවය නිසාමයි ඒ අකුසල් දරුවන්ට
සිේධමවන්මන්. මදමාපය ගුරුවරුන්ම ගුණයන් ඒ තරමටම මශ්රේෂ්්මයි. ෙමා කා ම දී අපට උගන්වපු
ගුරුවරු පන්ති කාමරම දී අධයපන කටුතතු අතපසු කෙහම ගහපු ම වැල් පාරවල් මේ මමොමහොමත්
මතකයට නැමගන විට ඒ ගුරුවරුන් උමදසා ගරුත්වයක්මයි සිත තුෙ සකස් මවන්මන්. මේ සටහන් කරන
සෑම අකුරක්ම ගුරුවරයාමගසයි කපදුමන්. ගමේ පන්සමල් ම ොකු ස්වාමීන් වහන්මසේ ෙගට ගිහිල් ා
මුලින්ම අකුරු කරන්නට ‘අ, ආ’ කමගන ගන්න දවමසේ අේමා, තාත්ත ා මකොමතක් නේ බ ාමපොමරොත්තු
දරුවන් තුළින් ඇතිකර ගන්නවාද? තමන්ම දරුවා මරෝහමල් ඇදක් මත සැත්කමක් කිරීම මහේතුමවන්
ජීවිතයත් මරණයත් අතර සටනක මයමදනවිට මේ දරුවාම තාත්තා පුතුට සමීපමව ා කියනවා ‘පුමත් ඔබ
මවසමවන් අපායට යන්න වුණත් මම ැහැස්තියි’ කිය ා. දරුවා මකමරහි ඇති ම න්ගතුභාවය නිසාම මේ
තාත්තාට අපාම ඇති ගිනි රස්නය අමතකව ගියා. ගින්දර මයෝධිය අමතක කරන්න පුළුවන් ශ්ක්තියක්
දරුවන් මවසමවන් අේමා, තාත්තා තුෙ තිමබනවා. මේ අමයෝමය ශ්ක්තියට අීකරුභාවමයන් ෙමා ඔබ
අිකමයෝග කරන්න නරකයි. ෙමා කා ම අප අතින් සිදුමවන වැරදි හුරනා ගැනීමට අපහසුයි. බරපතෙ
බවක් මනොහඟවාම ඒවා අපට මගහැරී යනවා. මේ අකුසල් විපාක පණිස සකස් මවන්මන් දරුවා වැඩිවියට
පත්වුණාට පස්මසේ.
කහත කාරණය සවනින් විමස ා දරුවන් තමන් තුෙ මදමාපයන්ට, ගුරුවරුන්ට අීකරු සිතක් පහෙ
වනවිට එය අනිතය වශ්මයන් දැක ා එම සිත අතහැර දැමීමට දක්ෂනේ, ඔබ ඔමේ ෙමා ජීවිතය
අකුස යන්මගන් ඈත් කර ගත් ජීවිතයක් බවට පත්කර ගත්තා මවනවා. මේ සටහන ලියන්මන් පාසල්
දරුමවක් ඇසුව රශ්්නයකට පළිතුරක් වශ්මයන්. එම නිසා දරුවන්ම ජීවිතයට අදාෙවයි මේ පළිතුර.
වැඩිහිටියන් මේ පළිතුර තමන්ම ජීවිතයට ග පා ගන්න එපා. දරුමවක් තුළින් අප මුලින්ම උත්සහ ගත
ුතත්මත් ඔහුට ම ෞකික සේමාදිේඨීය සකස්කර ගැනීමට අවශ්ය මාර්ගය සකස්කර මදන්න. අපට දරුවාට
කියන්න බැහැ ජාති, ජරා, වයධි, මරණ ගැන පංචඋපාදානස්කන්ධම අනිතයභාවය ගැන. කහත
කාරණාව ටයි දුකයි කිය ා කියන්මන් කිය ා. මමොකද එච්චර දුරක් හිතන්න එම දරුවන්ම කන්ද්රිය
ධර්මයන් වැඩි ා නැහැ. එම දරුවාම කන්ද්රිය ධර්මයන් ක්රමාසූල ව දිුතණු කරගන්න අප උපක්රමශීලී
මවන්න අවශ්යයි. එවිටයි අපට පුළුවන් මවන්මන් දරුවා තරුණ වියට පත්මවන විට ම ෞකික සේමා දිේඨීය
සකස්කර ගත් දරුමවක් බවට පත්කර ගන්න. මමතනදී දරුවා අධයපන කටුතතු මවසමවන් උදාසීන
අ සභාවයක් ඇතිකර ගතමහොත් එයයි ‘දුක’ ම සින් මත්රුේ ගතුතතු කරුණ. අධයපනය අඩා වුමණොත්
අනාගතම දී යහපත් පුරවැසිමයක් ශ්ක්තිමත් ආර්ථිකයක් සහිත ජීවිතයක් අහිමි මවනවා. මදවසව දකින්න
මේ ‘දුක’ කුමක් නිසාද සකස් මවන්මන් කිය ා. මදමාපයන්ට ගුරුවරුන්ට අීකරුභාවය නිසාමයි. එමහනේ
ඔබ කහත දුමකන් මිමදන්න මේ අීකරුභාවමයන් මිමදන්න ඕමන්. ඒ සදහා ඔබ ගමන් කෙ ුතත්මත්
මදමාපයන් ගුරුවරුන් මකමරහි ීකරුභාවය ඇති කර ගනිමින්. නිරතුරුවම උමේට මත්රුමක් ඇතිව
පංචශී ය සමාදන් මවමින් එම ශිල්පද ආරක්ෂා කර ගනිමින්. සවසට නිතිපතා මදමාපයන් සමග ම ො තුරා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේට මල් පහන් පුජා කරමින්, වන්දනා කරමින් මතරුවන් මකමරහි සේධාව සකස්
කරගන්නා මාර්ගය තුෙ ඔබ ගමන් කරන්න ඕමන්. පාසමල්, පංසමල් පංකේව ට ක්රියාත්මකව දායක
මවන්න ඕමන්. පුළුවන් ආකාරයට ෛමත්රී භාවනාව, ුදදුගුණ භාවනාව ජීවිතයට එකතු කරගන්න ඕමන්.
කහත කාරණා පංවත් ෙමා ඔබට පහසු ආකාරයට ජීවිතයට ෙංකර ගතමහොත් ඔබ තරුණ වියට පත් වනවිට
ධර්මම අවමබෝධාත්මක දිශ්ාවකට අවශ්ය කන්ද්රිය ධර්මයන් ඔබ තුෙ වැඩි යි පවතින්මන්.
ම ෞකික සේමා දිේඨීය සකස්කරගැනීමට අවශ්ය මතරුවන් මකමරහි විශ්්වාසය, කර්මය කර්ම ඵ මකමරහි
විශ්්වාසය, දානම ශී ම ආනිශ්ංස පළිබඳ විශ්්වාසය, අේමා තාත්තාම ගුණය පළිබඳ විශ්්වාසය, මරණින්
මතු උපදිනවාය කියන විශ්්වාසය ඔබ තුෙ සකස්මවනවා. ධර්ම මාර්ගය තුෙ ගමන් කිරීමමන් මදමාපයන්ට,
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ගුරුවරුන්ට ීකරුභාවයත්, ීකරුභාවය නිසාම ගුණාත්මක අධයාපනයකුත්, මේ සියල්
ම ෞකික සේමාදිේිකය සකස්කරගත් ගුණාත්මක වැඩිහිටිමයක් බවටත් ඔබ පත්මවනවා.

මහේතුමවන්

මමතැන කදන් ඔබට පුළුවන් ඔබට අවශ්ය ආකාරයට ධර්ම මාර්ගම මපරට යන්න. කහත මාර්ගම
හික්මීමමන් ඔබ මපරට පැමිණිමයොත් පමණයි තරුණ ජීවිතම දීම චතුරාර්ය සතයය ධර්මම සැබෑම අර්ථය
ඔබ ඔමේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න දක්ෂ මවන්න. එමසේ මනොවුණමහොත් පන, පව හුරනන්මන් නැති අනාගත
ම ෝකම සමාජිකමයක් මවන්න ඔබටත් සිදුම වි.
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14.

රඥාාම පහන් සිමෙන් ැයමයහි අුරර දුරුකරන්න

ික්ෂුවක් ධර්ම සාකච්ඡාවක් රාත්රිම පවත්වනවිට එක මහත්මමයක් නිතර නිතර ඔරම ෝසුව මදස බැලුවා.
එම පංවත් මහත්මයාම හැසිරීම තුළින් ික්ෂුව අදහස් කමෙේ ‘දැන් පරක්කු වුණා’ කියන කාරණයයි. දැන්
එම මහත්මයාට අවශ්ය මගදර ගිහින් නිදාගන්න. මේ වම රාත්රින් ක්ෂ ීයක් අමප් ජීවිත සමග මගවී යන්න
ඇතිද? මගවීගිය සෑම රාත්රියක්ම අවසන් ූයම එළිවීමමන්ය. නින්ද පමණක්මයි රාත්රිම අර්ථය වුමේ. දවල්
සහ රාත්රි කියන්මන් අප සාදාගත් සේමුතීන් මදකක් පමණයි. ධර්මවමබෝධයට දවල්ද, රාත්රියද කිය ා
මවනසක් නැහැ. ධර්මවමබෝධය ැබූ උතුමන් වහන්මසේ ා ධර්මය අවමබෝධ කරගන්මන් හුඟාක්ම කර
පෑයීමට රථම අළුයේ කා ම දී. ඒ කියන්මන් සංීර්ණ වු දවා ට වඩා රාත්රිම අවසන් යාමය
ධර්මාවමබෝධයට හිතකර නිසාමයි.
මාරයා මනොමයක් කාම සිතුවිලිවලින් ඔමේ රාත්රීය පුරවා තිමබන්මන්. කාමම මදොරගුළු විවරකර ගැනීමට
රාත්රියට අතවනන ඔබ, ධර්මයට හිතකර රාත්රියක් හැමදාමත් මාරයාට පාවා මදනවා. රාත්රිය සුන්දර මවන්මන්
ඇස නිදිමනොගන්වා මකම ස් නිදිගැන්වීමට ඔබ දක්ෂ වුවමහොත් පමණි. මකම ස් නිදිගැන්වු රාත්රියක සිතක
ඇතිවන අපුරු ධර්මම රටා නින්මේ හිස් අර්ථය අිකබවා ගිය, ම ෝකම හිස් අර්ථය පළිබඳ සිතුවිලි වලින්
ඔබව අවදි කරවනවා.
ික්ෂුවම ික්ෂු ජීවිතම සුන්දරම මමොමහොත එක්තරා රාත්රියක් ීමවොත් එය නිවැයදියි. ික්ෂුවකම ගිහි
ජීවිතම මගවාදැමු සමහර රාත්රීන් හියම තුච්චයි. ඒවා මාරයාටම අයිති රාත්රී කා යන්. මාරයාට අයිති රාත්රීන්
කමටහන් කරමගනයි ික්ෂුව මාරයාමගන් රාත්රිය උදුරාගත්මත්. කාමයන්ම නිරුවත හඹායන සුපුරුදු
අවිචාරවත් රාත්රියක, කාමයන් සකස්කර මදන සිමත් නිරුවත මහළි කරගැනීමට, ඒ අතීත අත්දැීේ
මගොඩාක් උපකාරීවුණා. රාත්රියක ඇති නිහැයායාව තුෙ සැඟවී ඇති ධර්මම රසය, නිදි මනො බා අවදිභාවය
තුළින්මයි ඔබ මතුකරගත ුතත්මත්. එවැනි සුන්දර රාත්රියක් ‘නිදිමතයි’ කිය ා ික්ෂුව එදා අතහැියයානේ
නින්ද විසින්ම මේ සටහන ලියන සුන්දර රාත්රියත් මගොරව මගොරවා නිදන රාත්රියක් බවට පත්මවනවා.
රාත්රිම නිහැයායාව මගොරහැඩි නින්දකට යට මනොකර පබිදුනාවු මනසකින් නින්මේ ආදීනව දකින්න. දීර්ා
නින්ද ඔබට කර ඇති විනාශ්ය සුළුපටු මනොවන බව ඔබට මපමනස ඇත.
මනොනිදා පහන් කරන රාත්රියකමයි ඔබත් මමත් කවදාහිය ධර්මය අවමබෝධ කරගන්මන්. ඒ නිසා නින්දට
මදන වටිනාකම මනොනින්දට දී මනොනිදන රාත්රියක පංවත් ඔබ ධර්මය අවමබෝධ කරගන්න. ික්ෂුව මේ
සටහන ලියනවිට ම ාව රාත්රි 1.30 යි. බදුල් මකොෙඹ මාර්ගම ගමන් කරනා බසයක් ම ගමයන් යනවා
ඈතින් ඇමසනවා. මේ මමොමහොමත් බසම ියයදුරු මහතා හැර අන් සියලුමදනාම නින්මේ පසුමවනවා ඇති.
ියයදුරු මහතාටත් නින්ද ගිමයොත් කුමක් ම විද? නින්ද නිසා ඔබ විතරක් මනොම සියල් න්ම විනාශ්යටයි
රමාදයටයි පත්මවන්මන්. මේ නිදිගත් රාත්රිම දී සුන්දර ූයද, අසුන්දර ූයද, බියජනක ූයද සිහින ඔබ දකිස
ඇත. එම සිහින නිසාම දිවා කා ම දී ඔබ ැුදවාට වඩා වැඩි සතුටක් බස ඇත. නමුත් ඔබ මේ දකින්මන්
එළිමවන සිහිනයකි. ඒත් පංවත් ඔබ මේ රාත්රිම දී සමාධිමත් සිතක් සකස් කර මගන අවදිමයන් පසුවුනානේ
ම ෝකම සුන්දර අසුන්දර මේ ඔබට සමාධිමයන් මපමනස ඇත. සුන්දර වු මදමාපයන්ද අසුන්දර වු
අමසෂ්යයින්ද ඔබට මපනී මනොමපනී යස ඇත. ඔබ මේ දකින්මන් එළිමවන සිහිනයක් මනොව නින්දට
වටිනාකමක් මදන ම ෝකයාට මනොමපමනන යථාර්ථයයි.
සමනෙ වැව ජ ාශ්ය මදසින් හමා එන සිහින් සුෙං ැයළි නින්දකට අවශ්ය සියලු පහසුකේ සැපුතවත්
පංචනීවරණ යටපත්ව ගිය සිත නින්දකට මැලිකමක් දක්වනවා. මනොනිදා පහන් කරන්න ීවාම ඔබ වැරදි
අර්ථමයන් ගන්න එපා. සෑම මසෂ්යමයකුටම නින්ද අවශ්යයි. නමුත් එය දීර්ා මගොරහැඩි නින්දක් මනොව
උපියම පැය පහකට සීමාවියුතතු නින්දක්. රාත්රිය මනොනිදා සිටීම මානසික මරෝීනන්ම ද ක්ෂණයක්.
එමහයින් ඔබ රම ශ්ේ විය ුතතුයි. අතයාඅවශ්ය මකටි නින්දකට ඔමේ ජීවිතම කඩ බාමදන්න. එමසේ
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මනොවුනමහොත් ඔබ මානසික මරෝගිමයක් විය හැකිය. ඔබ සිතන සෑම සිතුවිල් ක් තුෙම විඤ්ඥාාණය
බැසමගන ඇත. විඤ්ඥාාණය නැමති මැජික්කරුවා උපාසක, උපාසිකා කියන ූපපයක් නිර්මාණය කරස
ඇත. ධර්මම අර්ථය සෑම විටම අන්තයට මනොගිය මධයම රතිපදාව තුෙට මගොසවී ඇත. එමහත් ඔබ
ධර්මය අවමබෝධ කරගන්නා රාත්රිය නේ මනොනිදා පහන් කරස ඇත. එය ඔබ නිදිගත් භවගමමන් මනොනිදා
පහන් කෙ අර්ථවත්ම රාත්රිය වස ඇත. මේ කරුණු ඔබට සටහන් කරන්මන් ඔබ තුෙ වීර්යක්
ඇතිකරගනිමින් ධර්ම මාර්ගම මපරට යන්න අවශ්ය ශ්ක්තිය බාදීමටය. අතීතම වැඩසිටි රහතන්
වහන්මසේ ාමගන් සමහරක් රහතන් වහන්මසේ ා අවුරුදු පහක දහයක කා යක් කවදාකවත් නිදාමගන
නැහැ. ෛවදය මතයන් අසව නේ වර්තමානම කහත කරුණු රතික්මෂ්ේප මවන්නත් පුළුවන්. ජීවිතයට
අවශ්ය සැබෑම නින්ද, සැබෑම විම කය ජීවිතයට ැමබන්මන් සමාධිමත් සිමතන්මයි.
දහවල් කා යට ික්ෂුව වැඩසිටින කුටිය කදිියපට සමන වැව ජ ාශ්ය මහොඳින් මපමනනවා. ජ ාශ්ම ජ ය
හුඟාක් අඩුමව ා. ජ ය ග ායාමක් නැහැ. එකතැන නතරමව ා. මේ රාත්රීම ික්ෂුවම සිතත් ඒ වම මයි.
සිතුවිලිව ග ායාමක් නැහැ. සිතුවිල් ක් සකස් වුමණොත් එය ධර්ම මනසිකාරයක්මයි. පංචනීවරණයි
සිතුවිලි. කදිියයට තල්ලුකරන්මන්. පංචනීවරණ යටපත් වු සිතට ග ායන්න තල්ලුවක් ැමබන්මන් නැහැ.
පංචනීවරණයි සිත භවයට තල්ලුකරන්මන්. දීර්ා සුවදායක නින්දක් ඔබ බ ාමපොමරොත්තුවන්මන් මහට
දවසට වඩාත් වැඩි වටිනාකමක් අයිතිකර මදන්නටයි. ඔබ නිදාගන්මන්ද තෘෂ්්ණාව කමර්
තබාමගනය.මමවන් මමොමහොතක ඔබ නිදිපැදුමර්දී මියගිය මහොත් උපාදානය සකස්මවන්මන් මහට දවමසේ
මයොදාගත් වැඩරාජකාරීන්ටමය. බ ාමපොමරොත්තු සහගත නින්මේ ඇති මනොවටිනා කම දකිමින් අතීත,
අනාගත, වර්තමාන පංච උපාදානස්කන්ධම අනිතයබව දකිමින්ම බන නින්ද සුවදායිම නින්ද බව
ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කරනවා. එමහයින් සෑම රාත්රියකම සිත බ ාමපොමරොත්තුවලින්
හිස්කර නිදාගැනීමට පුහුණුවන්න. නාසය අගට සිත මයොමුකරමින් ආශ්්වාසය රශ්්වාසය දකිමින්ම නින්දට
යන්න. ධර්ම මාර්ගම ගමන් කරන මයෝගාවචර පංවත් ඔබට ථිනමිේදය පහවගිය මනොනින්මේ වටිනාකම
මහොඳින් වැටහි ා ඇති.
රාත්රීය ගැන කතාකරන විට රාත්රීය ආම ෝකවත් කරන පහන් ආම ෝක 28 ක් අටවිසි ුදදුරජාණන්
වහන්මසේ ා මවසමවන් ික්ෂුව වැඩසිටින කුටියට මපමනන මනොමපමනන මානම පත්තුමවනවා. මේ
සුන්දර මමොමහොමත් අටවිසි ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ා උමදසා දවමසේ 24 පැම ම පහන් ආම ෝක 28ක්
දල්වන අප අතීතම වැඩසිටියාවු ක්ෂ ගණනාවක් වු ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ා උමදසා පහන් ආම ෝක
දැල්වීමට ගියමහොත් එය මකමසේනේ අවසන් කරන්නද? සංසාරයක් පුරාවට ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ා
උමදසා අප දැල්ූය පහන් ආම ෝකයන් එක පඩක්මකොට ගතමහොත් එය සූර්යාම ආම ෝකය පරාද කරස
ඇත. සූර්යාම ආම ෝකය අිකබවා යාමට සමත් ආම ෝක පූජාවන් සංසාරයක් පුරාවට අතීත ුදදුරජාණන්
වහන්මසේ ා උමදසා පුජාකර ඇති අප මේ මමොමහොමත් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ා උමදසා පුජාකර ඇති අප
මේ මමොමහොමත් ුදදුජාණන් වහන්මසේ උමදසා දල්වන පහන් ආම ෝකය සඳ හිරු මනොමැති කළුවර ැයයක
නිවීගිය මහොත් අපට අන්ධකාරම අතපත ගෑමට සිදුවස ඇත. එයින් අදහස් වන්මන් දැල්වු සෑම පහන්
වැටියක්ම නිවී මගොස් ඇතිය යන්නයි. එමසේනේ පංවත් ඔබ දැන් මමතනින් නවතින්න. ම ො තුරා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ඔබ කදිියම තබා ඇති මාර්ගය පළිගන්න. සියලු සංස්කාරමයෝ අනිතයයයි කියන
සේුදදු වදනම ඔමේ ජීවිතය තුළින් අර්ථයක් මදමින් සංස්කාරයන්ම ශ්ක්තිය සංස්කාර නිමරෝධය උමදසාම
රමයෝජනයට ගන්න. සුදත්ත සිටුතුමා තම මිතුරාමගන් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ යාබද නගරයක
වැඩසිටිනවාය කියන වචනය ඇසුන සැනින් සඳ, හිරු මනොමැති ැයයක ආම ෝක කිරීමට සමත් සිමත්
රභාෂ්්වර භාවය තුළින් ආම ෝකය උපදවාමගන ාන අන්ධකාර රාත්රියක් ආම ෝකමත් කෙ ආකාරයට
පංචනීවරණ යටපත් වු සිමතන් මකම ස් අුරර විනිවිද යන රඥාාම ආම ෝකය තමා තුළින්ම නිපදවා
ගැනීමට දක්ෂමවන්න. අතීත සංසාරයක් පුරාවට ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ා උමදසා ඔබ දැල්වු පහන්
ආම ෝකයන්ම සංස්කාර ශ්ක්තිය ඔබම භවයට කැමති සිතට බම සැඟවී ඔබ තුෙ බ ාසිටින්මන්
මමෝදුවී විපාකදීමට සුදුසු පියසරයක් ඔබ තුෙ ඔබ මගොඩනගා ගන්නා තුරුය. රමාදය ඇත්මත් ඔබ තුෙමය.
මේ රමාදමයන් ඔබට අරමාදී භාවයට පත්කරන්මන් ශ්රේධාවත්, වීර්යත්, හිsියඔතප් කියන කාරණා
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පමණක්මය. අප මේ මමොමහොමත් රමාදයට පත්වුමනොත් අනාගතම ඇතිවන අුදේමධෝත්පාද කා ව දී
ඔබ මසෂ්ය ම ෝකම සිටියද, දිවය ම ෝකම සිටියද මතරුවන් කියන වචනය එහි අර්ථය අතුරුදහන් වස
ඇත. එදාට අපට සිදුවසම මිතයාදෘෂ්්ටික ධර්මයන්ට පහන් පත්තු කිරීමටය. අතීතම අුදේමධෝත්පාද
කා ව අප ගත කෙ මමවැනි මිතයාදෘෂ්්ටි භාවයන්ද ඒවාම ආභාෂ්යන්ද මමමතක් අපට ධර්මය අවමබෝධ
කරගැනීමේ මාර්ගමයන් බැහැරව තැීජමට මහේතුවනවාද වියහැකිය. මේ සියල් තුළින් අප දැකිය ුතත්මත්
භවම අනතුරුදායක බවයි. මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාමවන් මතරුවන් උමදසා ඔබ ජීවිතය අතහියන්න
බියමවන්න එපා. ජීවිතය මරණයට දමන්න. ඒ කියන්මන් ඔබ මකම ස් සිඳ දමන්න. ජීවිතය බැීම
තිමබන්මන් තෘෂ්්ණාව නිසාමයි. ඔතන තමයි අවමබෝධම මග සැඟවී තිමබන තැන. ඔය තැන ඔබ පහදා
ගත ුතතුමයි. ඔබ තවමත් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ උමදසා ජීවිතය අතහැරීමට සූදානේ නැතිනේ එහි මත්රුම
ඔබ තවම ුදදුරජාණන් වහන්මසේ කවුද කියන කාරණය තවම අවමබෝධකරමගන නැහැ. ඔබ තුෙ බියක්
තිමබනවා, සැකයක් තිමබනවා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කෙ ධර්ම මාර්ගය මකමරහි. මකොටින්ම
තවම සූදානේ මදිය කියන විචිකිච්චාව තිමබනවා. මේ කුමන ආකාරම සිතුවිල් ක් සකස් වුවද එය සිතක්
පමණක්ම බව දකින්න. ඊම දවමසේ ඔබට මක්න්තියක් ඇතිවුනානේ මේ මමොමහොමත් එම සිත තිමබනවාද?
එම සිත දැන් ඔබට අයිති නැහැ. මක්න්ති සිත අනිතය වී ගියා. නමුත් කන් සකස් වුන අකුස ය ඔබට විපාක
පණිස ඔබ පසුපසින්ම එනවා. මක්න්තිය ඔබට අයිති නැති වුණාට එහි අකුසල් විපාකය ඔබට අයිතියි.
අනිතයවන මේවල් නිතයභාවමයන් ගැනීම නිසාම භවගාමී සංස්කාරවලින් අපව පමරනවා. සංස්කාරයන්ම
බර දරාගන්න බැිය විඤ්ඥාාණය නිරතුරුවම ම ගවත් භාවමයන් ක්රියාත්මක මවන්මන්. සිතක් හුරනාගන්න
මපරාතුව තව තව සිතුවිලි සකස් මවනවා. මමතනදි අප උදාසීන මවනවා. වැ යන අතට මැස්ස ගහනවා
වම සිතට අයාමල් යන්න කඩමදනවා. දැන් සිත භවයට මතෝතැන්නක්. පංවත් ඔබ ම ො තුරා ුදදුරජාණන්
වහන්මසේ උමදසා දල්වන සෑම පහන් ආම ෝකයක් තුළින්ම ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ූපපකාය මනොව
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණා කර වදා ධර්මය දකින්න දක්ෂ මවන්න. පහමන් ආම ෝකයට ඔබ
බැුරමනොත් ඔබ ඒ බැමඳන්මන් භවයටය. එම පහමන් ආම ෝකය අනිතය යන දැක්ම ඔබ තුෙ
ඇතිකරගතමහොත් දැල්වුනාවු පහන් ආම ෝකය තුළින් ඔබ දකින්මන් ධර්මයයි. ආමිස පූජාවන් පැවත්වීමට
කැමත්තක් දක්වන සියලු පංවතුන් ා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ උමදසා කරන ආමිස පුජාවන් තුළින් අනිතය
සංඥාා මතුකර ගැනීමට දක්ෂ මවන්න.
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15. ශී ය සැබැවින්ම කුමක් උමදසාද?
ශී ය කියන්මන් මබොමහෝම ආකර්ෂ්ණීය මදයක්. සින් සින් සේපත්
දිේමදේමම දනීය කුසල් විපාකය.

ැමබන මදයක්. එය ශී ම

නමුත් ශී ය තුළින් ඇති වන හික්මීමක් තිමබනවා. ඒ හික්මීම මපෝෂ්ණය මව ා තිමබන්මන් මනක්ඛ්ේමය
තුළින්. මේ මනක්ඛ්ේම සිත විසින්, ශිල්පද ආරක්ෂා කරගැනීම නිසා දායක පියස්වලින් ැමබන සි පසය
විනයාසූල ව පා නයට යටත්කර ගන්නවා. එම හික්මීම නිසාම ික්ෂුන් දක්ෂමවනවා ශී ය, සමාධිය
උමදසාම තමා තුළින් මපෙගස්වා ගැනීමට. එම දක්ෂභාවය නැතිමකනා ශී ම දිේමදේමම දනීය කුසල්
විපාකයන් ැමබනවිට ශී ය නිසාම ශී මයන් පියමහනවා. ශී ම උතුේ හරයන් ආරක්ෂාකරමගන
ජීවත්මවන මගෞරවණීය ස්වාමීන්වහන්මසේ ා පන්ස ආරණයය මයදයකින් මතොරව අරමාණ සංඛ්යාවක්
මේ පන්බිමේ වැඩසිටිනවා. එය අප කාටත් සැනසීමක්. ශී මයන් පියපූර්ණ ික්ෂුව දක්ෂමවන්න ඕමන්. මුළු
ම ෝකයම තමාට ැුදණත් තමාම රමාණය මමොකක්ද කිය ා දැනගන්න. අපම රමාණය තමයි සතර
ියයන රමාණය. මේ මමොමහොමත් ික්ෂුව වැඩසිටින පැදුමර් රමාණය මම රමාණය කිය යි ික්ෂුව
සිතන්මන්. සුමඛ්ෝපමභෝීන භාවයන් අපට ැමබන්මන් පන නිසා. ජීවිතය තුළින් රකින ශී ම ආනිසංස
නිසා. මකොටින්ම මේවා සංස්කාර. සංස්කාරව ස්වභාවය අනිතයයි. අනිතයවන මේවල් අපට ැමබනවිට
අප ඒවාට බැුරමණොත් දුකටයි අප බැමඳන්මන්.
පන්වත් ඔබ මමමහම සිතන්න පුළුවන්. ම ෝකයාමගන් ැමබන සුමඛ්ෝපමභෝීන බව අප පියහරණය කොට
අප මේවාට ඇම න්මන් නැහැමන් කිය ා. අවංකවම ඔබ මනොඇම න මකමනක් මවන්න පුළුවන්. ඔබ
එවැනි සුවිමශ්ේෂී පුේග මයක් නේ ඔබ ධර්මයට පරමාදර්ශී පුේග මයක් මවන්න ඕමන්. එවැනි පරමාදර්ශී
පුේග මයක් කවදාකවත් තමා රමාදයට පත්මනොවුමණොත්, තමා අසගමනය කිරීමමන් අසන්ද රමාදයට
පත්ම ය යන්න සිතමින් කන් බැහැර මවනවා. මමතැනදී තමන්ම පහසු විවහරණයත් අනයයන් මකමරහි
ආදර්ශ්වත් භාවයත් මදකම සිදුමවනවා. මහාකශ්යප මහරහතන් වහන්මසේ ගතකෙ උතුේ චර්යාවන් තුළින්
කහත ආදර්ශ්යන් අමප් ජීවිතව ට මහොඳින් ගෙපාගන්න පුළුවන්. ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ වර්ණනා
කරනවා මහාකාශ්යප මහරහතන් වහන්මසේවම ආදර්ශ්යට ගන්න කිය ා.
ශ්ාසනික පියීනේ මැද ධර්ම විනය මදක දරාමගන සිටින්නාටමයි මහා සංාරත්නය කියන්මන්. මන්ද
උන්වහන්මසේ ා ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ කක්මවා යන්මන් නැහැ. ම ෝකයා මකමරහි හුදු
කරුණාව, අසකේපාව, ෛමත්රිය මහේතුමවන් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණාකර වදාෙ ධර්ම විනය
මාර්ගමයන් බැහැරට යනවානේ ඒ මමොමහොමත්දීම අප ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේම මහා කරුණා
ගුණය අිකමයෝගයට ක් කරනවා.
අප අසකේපාව වශ්මයන් දකින්මන් මමෝහය මුසු අසකේපාව. කන් මකමරන්මන් පුේග යා දුකට ඇද
දැමීමක්මයි. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ාම මහා කරුණාව සත්වයා දුමකන් බැහැරට ගැනීමයි. ම ො තුරා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ාම මහාකරුණාව නිසාම වැරදි කරන්නා එක වරම රතික්මෂ්ේප කරන්මන් නැහැ.
විනය කාරණා තුළින් නැවත නැවත පියසිදු භාවයට පත්මවන්න අවස්ථාව බාමදනවා. වැරදි කරන
ස්වභාවමයන් ුතත් සිතකුයි අප වැරදි මනොකරන ස්වභාවයකට පත්කරගන්න උත්සාහ ගන්මන්. එතැනදී
වැරදි ස්වභාවිකයි. නමුත් වැැයේද වැැයේද වශ්මයන් දකිමින් නිවැරදිවීමට අවශ්ය උවමනාව අප තුෙ තිබිය
ුතතුයි.
මගෞතම සේමා සේුදේධ ශ්ාසනම අග්ර දායිකාව වන විශ්ාඛ්ා උපාසිකාවම මහළිකිරීේ නිසා ික්ෂු,
ික්ෂුණීන්ට විනය කාරණා ීපයක්ම ුදදුරජාණන් වහන්මසේ පනවා තිමබනවා. මේ මහළිකිරීේ ඇය සිදුකමෙේ
ශ්ාසනය මකමරහි සැබෑම ගරුත්වය නිසා. මේ සියල් මතරුවන් මකමරහි අච ශ්රේධාව සකස්වුන
සන්තානව
ක්ෂණයක්මයි.
47

මේ ම ෝකමයන් රාතිමමෝක්ෂ ශී ය සේපූර්ණමයන්ම අතුරුදහන්ව යන්මන් මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව
ඇතිකරගත් අවසාන උපසේපදා ස්වාමීන්වහන්මසේ අපවත්වන මමොමහොමත්යි. කන් පසු ම ෝකම ඇත්මත්
ශී ය රතික්මෂ්ේප කෙ අර්ථමයන් ගිලිහුණු ුදදුදහමකි. සැබෑ ධර්මය අතුරුදන්ව මගොස්ය. චතුරාර්ය සතය
ධර්මම මුල්ම ආර්ය සතයය වන දුක මවසවට ‘ම ෝකය සැපය, එම සැප සුවමසේ විඳින්න. තරගකාරී
ම ෝකම ඔබත් මහොඳ තරගකරුවකු වන්න. අවසානම මැිය ා නිවන් දකින්න’ කියන ධර්මයක් එවිට
ඔබට ඇමසස ඇත. අප මේ ගාට ගාට යන්මන් ඔය තැනටය. අතීත සේමා සේුදේධ ශ්ාසන දහස් ගණනක්
අතුරුදහන් කරවීමට අපත් හවුල් මව ා ඇති. ඒත් මේ මගෞතම සේමා සමුුදේධ ශ්ාසනයට එක දිනයක් මහෝ
වැඩිපුර ආුතෂ් බාදීමට මම සිල්වත් මවනවාය කියන අධිෂ්්මානය අප එකිමනකා ඇතිකරගතමහොත් ඒ
කුස මයන්ම මතරුවන් මකමරහි අච ශ්රේධාවට ඔබ සමීපමවස ඇත. තුන් ම ෝකයටම අමිහිිය පණිවිඩයක්
වන ‘ශ්ාසන අතුරුදන්වීම’ තව තවත් ඈතට තල්ලූකරදමමින් උතුේ සිල්වත් ජීවිත ගතකරන උපසේපදා
ස්වාමීන් වහන්මසේ ා දහස් ගණනක් මේ මමොමහොමත් මේ උතුේ මේශ්ම ත් ම ෝකය තුෙත් වැඩසිටිනවා.
මමතැනින්මයි ශ්ාසනම අර්ථය සුැයකිව පවතින්මන්.
ගිහි පන්වත් මහත්මමයක් ික්ෂුවකමගන් විමසුවා හාමුදුරුවමන් ශී මයන් මතොරව ධර්මය දැීමේ මහෝ
ධර්මය අවමබෝධ කරගැනීමේ හැකියාව තිමබනවා ද කිය . යේ පන්වමතක් රකාශ් කරනවානේ ශී මයන්
මතොරව ධර්මය දැීමේ හැකියාවක් තිමබනවාය කිය එය මිතයාදෘෂ්්ටියක්. ඔහු මහෝ ඇය නිවන් මාර්ගය
වන ආර්යඅශ්්මාංගික මාර්ගයයි ඒ රතික්මෂ්ේප කරන්මන්. ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගය රතික්මෂ්ේප කෙ සැනින්
ඔහු මහෝ ඇය ුදදුරජාණන් වහන්මසේත්, උන්වහන්මසේ මේශ්නා කර වදාෙ ධර්මයත් යන මදකම රතිමක්ෂේප
කරනවා. ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගම දී කාරණා 3 ක්ම උතුේ ශී ය උමදසා ුදදුරජාණන් වහන්නමසේ මේශ්නා
කරනවා. ඒ කාරණා නේ සේමා වාචා, සේමා කේමන්ත, සේමා ආජීව කියන අංග තුනයි. මේ තුමනන්
මතොරව ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගයක් නැහැ. ශී ය තුළින්මයි සමාධිමත් සිතක් සකස්කර මදන්මන්.
සමාධිමත් සිතමයි ඔබව රඥාාව මදසට මයොමුකරන්මන්.
ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ ජීවමානව වැඩසිටින කා ම දී එක් ගාථාවක් ඇසූ පමණින් ධර්මය
අවමබෝධකරගත් උතුමන් සිටියා. ඒ මගෞතම සේමා සේුදේධ ශ්ාසනයම ක ක්කකර පැමිණි උතුමන්. ඒ අය
තම අතීත භවයන්හිදී ශී ය සේපූර්ණ කරමගනයි පැමිණ තිුදමේ. වර්තමානම දී අප එමහම මනොමවයි.
අතීත භවයන්හිදී වීර්යය මදභාවය නිසාම, ම ෞකික සැපයන් උමදසාමයි ශී ය ආරක්ෂාකරමගන
තිමබන්මන්. ඒ නිසා ඒවා කුසල් සංස්කාර හැටියට විපාක දී ා අවසන් මව ා. එම නිසා මවනත් අර්ථයන්
තුළින් මනමමයි, මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාවත්, ශී යත් තුළින්මයි ඔබ නිවීමේ මාර්ගය අර්ථවත් කරගත
ුතත්මත්. ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගම රඥාාව වැීමම උමදසාම ගැමනන සේමා සංකප්ප අංගය මපෝෂ්ණය
වන්මන්ද, වැමඩන්මන්ද, ශී ය තුළින්මය. ශී මයන් මතොරව අවයාපාද, අවිහිංසා, මනක්ඛ්ේම සංකප්පයක්
ගැන සිතීම විහිළුවකි. මේ මනක්ඛ්ේම සිතමයි, පංවත් ඔබට අතීත ශී යන්ම ශ්ක්තිය, අනිතය බව
අවමබෝධකර මදන්මන්.
ශී ය නැමැති සංස්කාර ධර්මම අනිතයභාවය අවමබෝධ කරගැනීමට පංවත් ඔබට මේ මමොමහොමත්
උපකාර වන්මන්ද ශී යයි. මේ උතුේ ශී ය තුළින්මයි ශී ම ද අනිතයභාවය ඔබට පසක් කරමදන
මනක්ඛ්ේම සිත සකස්මවන්මන්. ඒ නිසාම ශී ය කියන කාරණය, දස කුසල් කියන කාරණය දක්වාම
කදිියයට මගනයැමට පංවත් ඔබ දක්ෂමවන්න ඕමන්. ශී මයන් මතොරව බන සමාධිය මිච්ජා සමාධියක්මයි.
එය ඔබව ආර්ය අෂ්්මාංගික මාර්ගමයන් බැහැර කරනවා. ශී ය තුළින් විකසිතූය සේමා සමාධියමයි නිවීමේ
මාර්ගම අර්ථය මවන්මන්.
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16. වන්දනාවක සැඟවුණු රහස
මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව සකස්කරගත් ජීවිතයක් ගිහි ම වා පැවිදි ම වා කවදාවත් අසරණමවන්මන්
නැහැ. ඔහු ශ්ක්තිමත් මපෞරුෂ්ත්වයක් ඇතිකරගන්න මකමනක් මවනවා. මමොකද ඔහු ධර්මය තුළින්
ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ගුණයත් ඥාාණයත් දැක්ක මකමනක්. මේ ම ෝකධාතුව තුෙ ඇති අමයෝමය
ශ්ක්තිය සරණගිය මකමනක්. ඔහුට මපමනන්මන් සුගතියමයි. දුගතිය ඔහුට මපමනන්මන් නැහැ. ඔහු
කථාකරන්මන් ධර්මයමයි. අධර්මයක් කථාකරන්මන් නැහැ. මතරුවන්ම අමයෝමය ශ්ක්තිය සරණගිය
පංවතා, පංවතිය අසනම මුහුණ බ මින් කාමගන් මට සරණක් පහිටක් ැමබයිද මසොයමින් මනොයන බව
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා. තමාම මපෞරුෂ්ත්වමයන් ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ශ්ක්තිය
පසුපසින් ඔහු නැීන සිටිනවා. නිරතුරුව සුගතිය දකිමින් ජීවත්වන නිසා මමොහුට බියක් දැමනන්මන් නැහැ.
මතරුවන් මකමරහි ශ්ේධාමවන් බැහැරව ගිය කාට වුවද බිය සකස් මවනවා. එමහම මකනාමයි දකින දකින
මසෂ්යයාම දකින දකින මේව ූපපයන්ම මුහුණ බ මින් කාමගන් මට පහිටක් ැමබයිද මසොයමින් පහිට
මසොයා යන්මන්. පංවත් කෙයාණ මිත්රමයක් ඇසුරු කරමින් ධර්මය මදස බ මින් ජීවත් මවන්න. මමතනදී
ධර්මය කියන්මන් ූපප, ම දනා, සංඥාා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ ධර්මතාවයන්ම අනිතයභාවයයි. කාම මුහුණ
බැලුවත් ඔබට මපමනන්මන් ඔච්චරයි. ඔබ තුෙ සකස් මවන්මන්ද ඔච්චරයි. ඒ නිසා අසනම මුහුණ බැලීම
නවතා දමා අසනම මුහුණ බ න්න කිය අණ කරන ඔමේ සිත මදස බ න්න. එවිට ඔබට දැමන්වි
තමාම මුහුණවත් ඔබට අයිති නැති බව. එමහම එමක් අසනම මුහුණ බ ා මමොනවා අයිති කරගන්නද?
ික්ෂුව මේ මමොමහොමත් වැඩසිටින කුටිම සදුරුගමේ උපාසිකාවක් සිටිනවා. ඇය වමයෝවෘේධ කාන්තාවක්
ඇය තමයි ගමේ පන්සමල් රධාන උපාසිකාව. පසමෙොස්වක මපොමහොය දවසට සිල්සමාදන් වුණා. පියසට
මුද්රිත මකොෙව ඇති ුදදුගුණ භාවනාව ශ්ේද නග කියාමදන්මන් ඇයමයි. පසුගිය දිනයක ඇය දැඩි ම ස
මරෝගාතුරමව ා මරෝහමල් නවත්ත ා. මරෝහමල්දී ඇයට මගොඩාක් අසාධය මව ා ඇයට හුස්ම ගැනීමේ
අපහසුව ඇති මව ා. ඇය හිත ා තිමබන්මන් ඇය මැමරන්නයි යන්මන් කිය . ඒ තරමට ඇය
අසාධයමව ා. නමුත් මකොමහොමහිය ඇය මිය ගිම නැහැ. නියමිත දිනම දී ික්ෂුව ඇයම නිවසට
පංඩපාතයට වඩිනවිට ඇය කියනවා හාමුදුරුවමන් මැමරනවාය කියන කාරණය මේ තරේ ම දනාත්මක
මදයක් කිය තමා හිතුම නැහැය කිය ා. මැමරන්න යන මව ාම තමන්ට ආපු බය මට කියාගන්න
බැහැය කිය . ඇයට එම අසාධය අවස්ථාම දී තමා කරපු පංකමක් මතක්මව ා නැහැ. ම ෞකික බැදීේමයි
මතකයට ඇවිත් තිමබන්මන්. ඒවා දම යන්න බැහැය කියන බියමයි සකස්මව ා තිමබන්මන්. බ න්න
ඇය ගමේ පන්සමල් රධාන උපාසිකාව. අසනට ුදදුගුණ කියාදුන්නත් තමා අමූලිකා ශ්ේධාව තුෙයි කඳ
තිමබන්මන්. ඒ කියන්මන් මකොෙයක් බ ාමගන ුදදුගුණ රකාශ් කෙත් ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ,
ධර්මරත්නම , සංාරත්නම සැබෑ ගුණයත්, ඥාාණයත් මකමරහි විශ්්වාසය සකස්මව ා නැහැ. ඒ නිසාම
ශී මයන් පියපූර්ණත්වයට පත්මව ා නැහැ. මේ මහේතු මදක නිසාමයි මරණ මව ාම බිය සකස්මවන්මන්.
පංවත් ඔබ අසනම මුහුණු බ මින් යන්න එපා. මතරුවන්ම ගුණයන් මදස බ මින් කන්
සකස්මකොටගන්නා ශ්ක්තිමයන් මරණ බිය පරාජයකර දමන්න. මරණ බිය ඔමබන් බැහැර කරන්මන්
මදොස්තර මහත්තයාවත් ඖෂ්ධවත් මනොව මතරුවන් මකමරහි ඇතිකරගත් ශ්රේධාව විසින්මයි.
ික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිම සිට ගමට වඩින මබොරළු සහිත ගුරුපාමර් වඩිනවිට පාපැදි මදකකින් තරුණ
ුතවෙක් ික්ෂුව මසොයා පැමිණියා. එම මදපෙ මීට කිම ෝමීටර් 7ක් පමණ එහා ගමක බව රකාශ් කො. දැඩි
අ රශ්්මිමයන් සහ මතමහේටුමවන් පීඩා විඳිමින් සිටි මේ මදපෙ මාර්ගය අස ඇති දියකඩිත්තකින් දෑත්
මදපා මදෝවනය කරමගන වහ වහා පැමිණ මබොරළු මපොෙව මත පසඟ පහිටුවා දීර්ා ගාථා මපෙක් කියමින්
ික්ෂුවට වන්දනා කො. එය එමසේ මමමසේ වන්දනාවක් මනොව. හදවතින්ම කෙ වන්දනාවකි. අවංකව ික්ෂුව
ඔවුන් රකාශ් කෙ ගාථා මපෙ කට පාඩමින් කියන්න දන්මන නැහැ. මහ අ කාශ්්මකම මබොරළු ගුරු පාර
මත නෙ බිම තබා පසඟ පහිටුවා එම තරුණ මදපෙ වන්දනා කරනවිට ික්ෂුව සිතුම මමොවුන් මදමදනා
මමොනතරේ මගෞරවමයන්ද මේ වන්දනා කරන්මන් කිය ා. මමොවුන් මදමදනා ික්ෂුව මකමරහි යේ
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විශ්්වාසයක් මපරදැියවයි මේ වන්දනා කරන්මන්. ඔවුන් විශ්්වාස කරන්නාවු ඒ ගුණය ික්ෂුව තුෙ
මනොතිේබානේ ඒ වන්දනාව බන විටම ික්ෂුවම හිස පුපුරාවි කිය ික්ෂුවට සිතුනා. අප සිතමු ඒ මදපෙ
විශ්්වාස කො ික්ෂුව ශී මයන් පියපූර්ණ මකමනක්ය කිය . එමහම සිත ඒ අය කරන මගෞරවණීය
වන්දනාව බන ිකක්ෂූව ශී මයන් පියපූර්ණ නැතිනේ ඒ මගෞරවණිය වන්දනාව කදිියම ික්ෂුවම හිස
පුපුරා යාවි. මමතනදි ික්ෂුවම හිස පුපුරනවාය කියන්මන් හිස කෑලි කෑලිව ට කැීම යනවා මනොම හිස
මානසික වශ්මයන් අවුම න් අවු ටම පත්මවනවා. ඊටපස්මසේ තමා කරන්මන් මමොනවාද කිය තමා
දන්මන් නැහැ. කතා කෙ ුතතු මදය කතා කරන්මන් නැහැ. කතා මනොකෙ ුතතු මදය කතා කරනවා.
මකොටින්ම ඔහු මානසිකව අවුල් භාවයට පත් මවනවා. පප්ඵලී කියන බමුණු තරුණයා සියතින්ම සිවුරු
මපොරවාමගන ුදදුරජාණන් වහන්මසේ වැඩ සිටින ස්ථානය මසොයාමගන යනවා. ඔහුට ඈතින් මපමනනවා
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ වැඩසිටිනවා. මින් මපර ුදදුරජාණන් වහන්මසේ දැක මනොතිුදණ පප්ඵලී තරුණයා
තමා මසොයන උතුේ ශ්ාස්තෘන් වහන්මසේ රථම දැක්මමන්ම හුරනා ගන්නවා. ඒ හුරනාගත් මමොමහොමත් පටන්
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ උමදසාම මම පැවිේද ම වා කිය සියතින් පැවිදි භාවයට පත්වී සිටි තරුණයා බිම
දිගාවී මදොමහොත් මුදුන් තබා මහමපොෙව මත පසඟ පහිටුවා වන්දනා කරමින්මයි ුදදුරජාණන් සමීපයට
පැමිමණන්මන්. එමසේ පැමිණ පප්ඵලී තරුණයා ුදදුරජාණන් වහන්මසේට දක්වන මගෞරවය දැකපු
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා පප්ඵලී තරුණයා කරන ද මගෞරවණීය වන්දනාව මා සේමා
සේුදේධත්වය අවමබෝධ මනොමකොට ැුදවානේ මම හිස සත් කඩකට පුපුරා යාවි කිය . යේ ික්ෂුවක්
තමා තුළින් ඇතිකර ගත්තාවු ගුණයන් එම ගුණයන් උමදසා ගිහි පංවතුන් විශ්්වාසමයන් කරන්නාූය
වන්දනාවන් පූජනීය මදයක්. ඒ වම මයි අප මේ කාරණා මදක වරදවා ගතමහොත් එය ඒ තරමටම භයානක
මදයක් මවනවා. අපට වන්දනා කරන පංවතුන් බ ාමපොමරොත්තුවන ගුණයන් අප ෙඟ මනොමැතිනේ වැුරේ
බාගැනීමේදී අප පියස්සේ මවන්න ඕමන්. අප හැකිතාක් ශී මයන් ශ්ක්තිමත් මවමින් සුදානේ විය ුතතුයි.
ම ෝකයාමගන්
බන මගෞරවණීය වන්දනාවන් දරාගැනීමේ ශ්ක්තිය ඇතිකර ගැනීමට. එමසේ
මනොවුණමහොත් අමප් හිස අවුල්ම වි. එවැනි මගෞරවණීය වන්දනාවක් බන මමොමහොමත්දීවත් දස දිසාවට
ෛමත්රීය පතුරුවමින් ඒ අයට ආශීර්වාද කරන්න අප දක්ෂමවමු. එවිට අපට පුළුවන් අවදානමින් යේ
පමණකට මිමදන්න. වන්දනා කිරීමත්, වැුරේ බාගැනීමත් ඒ තරේ ම මහසි පහසු කටුතත්තක් මනොවන
බව සවණින් මමමනහි කරමු. ඒ වම මයි සමහර පංවතුන් ා සිටිනවා සිටමගන වඳිනවා, තවත් සමහර
පංවතුන් ා සිටිනවා මදකට නැවි ා වඳිනවා. ස්වාමීන් වහන්මසේ නමකට මනොවැඳම සිටිනවාට වඩා එමහම
වන්දනා කරන එකත් මහොඳයි. නමුත් මේ සියලු කාරණා සිේධමවන්මන් මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාව තවම
සකස් මනොවීමේ මහේතුවයි. නමුත් වර්තමානම මගොඩාක් පංවතුන් ා ස්වාමීන් වහන්මසේ ාට පසඟ
පහිටුව ා වන්දනා කරනවා. පංවතුන් ා ඒ වන්දනා කරන්මන් ඔබ තුෙ ඇතිකරගත් උතුේ ගුණයන්ටමයි.
ඔබ ඔබටම කරගන්නා කෙයාණමිත්ර භාවයක් එම වන්දනාවන් තුෙ සැඟවි ා තිමබනවා.
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17. මේ අකුස යට මපොළී මවන ම ෝකයයි
ගමක ජීවත්වන මැදි වයමසේ මහත්මමයක් ික්ෂුව මුණගැසීමට පැමිණ දුක්ගැනවිල් ක් කදිියපත් කො.
‘හාමුදුරුවමන් මම බිියඳට මාව රුස්සන්මන් නැහැ. මම කියන මදය අහන්මන් නැහැ. මේ ගැන
කල්පනාකර ාම දැන් මම
මතක හිටීමේ ශ්ක්තියත් අඩුමව යි තිමයන්මන්’ කිය ා. ික්ෂුව
බ ාමපොමරොත්තු වුමේ මේ මහත්මයා ික්ෂුව හමුවීමට පැමිණිම ධර්ම කාරණයක් දැනගන්නය කිය ා.
නමුත් කදිියපත් කමෙේ පවුල් රශ්්නයක්. දායක මහත්මයා මේ රශ්්නය කදිියපත් කර ා ඒ තුළින් සැනසීමක්
ැීජමටයි බ ාමපොමරොත්තු වුමේ. මමවැනි අවස්ථාවක විනය කාරණා ගැන සිත ඔහුව රතික්මෂ්ේප කිරීමට
අපට බැහැ. ික්ෂුවක් සෑමවිටම දායක පංවමතක් සතුටු කරන්න ඕමන් ධර්මය තුළින්මයි. ධර්මමයන් බාහිරව
මකමනක් සතුටු කිරීමේ අයිතියක් ික්ෂුවකට නැහැ. මමය සටහන් තබන ික්ෂුවට මතකයි කුඩා කා ම දී
මම අේමා-තාත්තා ම ඇතුමෙේ, වචනවලින් සන්ඩුමවනවා. එමහම මව ාවට පුංචි අපට හිය බයක්
දැමනනවා. නමුත් ටික මව ාවකින් මදමදනා යාළුමව ා. ඒ අතීතම ඇතිවුනාවු මදන්න මදමහල් න්ම
සන්ඩුව ස්වභාවය. නමුත් වර්තමානය මීට වඩා හුඟාක් මවනස්. උගත් සගත් මයදයකින් මතොරව දුප්පත්,
මපොමහොසත් මයදයකින් මතොරව පවුල් ජීවිතව සමීපභාවය දුරස්මව ා. වමරක පංවත් මහත්මමයක්
ික්ෂුවට රකාශ් කරනවා ‘මට මහොඳටම අසනීප වුණා. ඒත් බිියඳ මමොකද කිය වත් ඇසුම නැහැ. මම
තනිවම ගිහින් මබමහත් අරමගන පැමිණියා. දැන් සනීපයි. ඒත් බිියඳ තවම දන්මන් නැහැ මම අසනීපමයන්
සිටි බවක්වත්. එය ඇය දැන සිටියත් දන්න බවක් හඟවන්මනත් නැහැ’ කිය ා.
සමහර පංවතුන් ා ගිනියේ වු පවුල් ජීවිත උරුම කරගන්මන් සේධර්මමයන් ඈත්වීම නිසාමයි. ශී ය
තුළින්මයි ඔමේ සිමත් ඇතිවන මකම ස් ගිනි නිවා දමන්මන්. මමතනදි කක්මගියාවු මමනෝකර්ම කියන
කාරණය ගැන අවධානය මයොමුකරන්න ඕමන්. මමනෝකර්ම කියන්මන් ම ෝභ, ේම ෂ්, මමෝහ කියන
කාරණාවන්. මනසින් සිදුවන මේ අකුසල් තුන නිසාමයි මේ මකම ස් ගිනි ඇවිම න්මන්. ම ෝකය තුළින්
කවදාකවත් පංවත් ඔබට මේ රශ්්නව ට විසුරේ ැමබන්මන් නැහැ. මුළු මහත් සමාජයම අර්ුදදයකට
යව ා. එම අර්ුදදයන් තුළින් මතුවන සමාජ සංීර්ණතා නැවත නැවත ආදායේ උපදවන මාර්ග බවට පත්
කරගන්න සමාජයක් තුෙයි ඔබ ජීවත්මවන්මන්. මේක තමයි ධර්මමයන් මතොර ආර්ථීකයක දිුතණුව
කියන්මන්. මදන්නා මදමහල්ම ෝ රේඩු කරන විට අඩුම වශ්මයන් මදමදනාමගන් එක්මකනකුට වස
කුප්පයක් හිය විකුණ ා ආර්ථීකය දිවවීමටයි ම ෝකය බ ාමපොමරොත්තු වන්මන්. සමාජය තුෙ මමම
බිඳවැටීේ සිදුමනොවනවා නේ ආර්ථීකය තුෙ නව ආදායේ මාර්ග ඇතිමවන්මන් නැහැ. එම නිසා සමාජය
හැමවිටම ඔබ ාට අත දිගු කරන්මන් රශ්්න ඇතිවන දිශ්ාවටයි. අප සමාජමයන් ප ාගිම විසිතුරු ම සින්
මපමනන මමම ම ෝකය මහළිකරගැනීම නිසාමයි. මසෂ්යයා තුෙ විසිතුරුභාවය ඇතිකරවන්මන්ද
තෘෂ්්ණාමවන් බියත වු මසෂ්යයා තුෙම සකස් මවන පංචඋපාදානස්කන්ධය නිසාමයි. එම ම ෝකයාට
කඳිකටුතුඩක තරේවත් බැමඳන්න අප නැවත කැමති නැහැ. ආර්ථීකය විසින්ම අපව රේඩු කරන
පියසරයකට මයොමුකර ා අපටම වස විකුණ ා. අපටම ආුතධ විකුණනවා. අමප්ම ගුණකථන කිය ා
දිුතණුව මනින ම ෝකයක් තුෙයි පංවත් ඔබ ජීවත්මවන්මන්. වාසනාවට ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ධර්මය
තවමත් ජීවමානව තිමබනවා. මිතුරු මවසින් සිටින කුියරු ම ෝකම මවස්මුහුණ අපට හුරනාගන්න.
ම ෝකය කවදාකවත් මේ මමොමහොමත් පවතින ත්ත්වයට වඩා මහොඳමවන්මන් නැහැ. ඒ නිසා පංවත් ඔබ
ම ෝකය තුළින් විසුරේ බ ාමපොමරොත්තු මවන්න එපා. විසුරේ අනාගතයට භාර කරන්න එපා. පංවත් ඔබ
ධර්මම කැඩපතින් ම ෝකය හුරනාගන්න. එතැනයි රශ්්නයට ස්ථීර විසුරම තිමබන්මන්. ඔමේ
ස්වාමිපුරුෂ්යා, බිියඳ ඔබට අීකරු නේ ඔබ තවතවත් ඔහුට මහෝ ඇයට සමීපමවන්න. ඔබ අමනකාට
සමීපමවන්න සමීපමවන්න අමනකා තවත් ඈත් මවනවා නේ ඔබ තව තවත් සමීපමවන්න. අමනකා ඔබට
බැන්මනොත්, පහරක් ගැසුමවොත්, ඒත් ඔබ තව තවත් ඒ තැනැන්තා මහෝ තැනැත්තියට සමීපමවන්න. ඔබ
ආත්ම ගරුත්වය ගැන සිතන්න එපා. මමොකද ඔබ සමීපමවන්මන් ඔබම බිියඳට, ස්වාමිපුරුෂ්යාට මනොම
ධර්මයටයි. මමවැනි තැනකදී ඔබව අමනකාමගන් දුරස්කරන්මන් මමත්වම දැඩිභාවයයි. සැමියා බිියඳට
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සමීප වුණාය කිය ා ඔබ ාට ැමබන සුගතියක් නැහැ. ඔහුම මහෝ ඇයම අීකරුභාවය උපමයෝගි
කරමගන පංවත් ඔබ ධර්මයට සමීපමවන්න. ඔබ ාම පවුල් ජීවිතව අර්ුදද මතුමවනවා නේ ඒවා ඔබ ා
විසින්ම අතීතම කරන ද අකුසල් සංස්කාරව රතිඵ යන්මයි. අතීත භවයන්හිදී අසනම පවුල් ජීවිත
අවුල් කර ා, සැකම ීජජයන් ඇති කර ා, ඊර්ෂ්යා කර ා, එකිමනකාම ුතතුකම පැහැර හැර ා
ඇතිකරගත් අකුසල්ව මහේතුමවන්මයි මේ අර්ුදද මතුවී එන්මන්. වර්තමාන සමාජ පියසරය තුළින් එම
අකුසල් තව තවත් අකුසල් වැමඩන දිශ්ාවටමයි මයොමුකරන්මන්.
මමත්වම දැඩිභාවය නිසාමයි අකුසල් විපාක මදන අවස්ථාවන්හිදී අප දැඩිව ගැමටන්මන්. සිහි සවණින්
ධර්මාසූල ව ඔබ එය මත්රුේගත ුතතුයි. ඔබ විසින්ම කරගන්නා ද අතීත අකුසල් සංස්කාර මහේතුමවන්
ඔබ ා දුක්විඳින විට ඒවා තව තවත් අකුසල් බවට පත්කර මනොගැනීමට ඔබ ා දක්ෂ විය ුතතුය. එම නිසා
ඔබ ආත්මාර්ථකාමීවන්න නැවත බිියඳක්, ස්වාමී පුරුෂ්මයක්, විවාහයක් එපාය කියන අධිෂ්්මානයට එන්න.
එම අධිෂ්්මානය සප කරගැනීම සඳහා මේ ජීවිතම බැුරන බිියඳට ස්වාමිපුරුෂ්යාට මමොනතරේ බාධක
මාධයම වුවද තව තවත් සමීපව ුතතුකේ කටුකරන්න. මසෂ්යයා සිල්පද ව ට වටිනාකමක් මනොමදන
අනාගත සමාජම දී විවාහයක් යස ගිනි මගොඩක්ම වස ඇත. මේ ගිනි නිවීමට ඔබට මනොහැකිය. මන්ද
මේවා සංස්කාර ධර්මයන්ය. මසෂ්යයා අකුසල් කිරීම වැඩිවන්න වැඩිවන්න එම අකුසල් විපාකදීමට සුදුසු
ම ෝකයකුයි අප කදිියම බිහිවන්මන්. මසෂ්යයා කාමය වරදවා හැසිරීම වැඩි වන්න, එහි අකුසල් විපාක
මදන ම ෝකයයි කුරළු, අමඳෝනා අපචාර මැදින් මේ කෙ එලි බසින්මන්. ඔබට මේ මමොමහොමත් ැීජ ඇති
ස්වාමිපුරුෂ්යා, බිියඳ ඔබට ැබිය ුතතුම මකනාමය. කිසිදු අසාධාරණයක් ඔබට සිදුවී මනොමැත. එය මහොඳ
වුවද නරක වුවද එය ඔමේ ැීජමයි. මේ ැීජම ඔබට සකස් කරමදන්මන් අතීත කුස , අකුසල් සංස්කාරයන්
විසින්මය. ැුදණ මදයට මනොගැමටන්න. ගැමටන සිත හුරනාගන්න. ගැමටන සිතක් යස අකුසල්
සංස්කාරයක්ම බව දකිමින් කුසල් සංස්කාරයන්ම ජීවිතයට එකතු කරගන්න.
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා ූපපය කියන්මන් මාරයාය කිය ා. එමසේ නේ ඔබ කදිියම ඇති
ූපපය කාම වුවද එම ූපපය මාරයාමය. මාරයා නිරතුරුවම උත්සාහ ගන්මන් ඔබට අකුසල් ැයස්කර දීමටය.
ඔබ රම ශ්ේ විය ුතතුය. මාරයා පරාජය කෙ හැක්මක් ූපපය සමග ගැටීමමන් මනොව ූපපය අවමබෝධ කර
ගැනීමමන්මයි. ගැමටන තාක්, සේඩු මවනතාක් අප ගැමටන්මන් සේඩුමවන්මන් මාරයා සමගය.
මාරයාම බ වත්භාවය හමුම මාරයා සමග ගැටීමට යැම අසවණකමකි. මාරයා ගැටීම නැමැති මදයට
මබොමහෝම කැමතිය. මන්ද, මාරයාම ම ෝකම රා ධනය අකුස යම වන මහයිනි. එමහයින් ඔබට
ැුදණ බිියඳ ගැටීම උමදසා මනොව අවමබෝධය උමදසාම පියහරණය කරන්න. ඔහු මහෝ ඇය මක්න්ති
ගත්විට ඔබ සිනාමසමින් අධිෂ්්මානශීලීව මපරට යන්න.
සිටු මගදරට මස් සපයන මස් වැේදකුම හැඩිදැඩි ූපපයට කාමමයන් බැීම මස්වැේදා සමග කැ යට ප ාගිය
මසෝවන් ඵ යට පත් සිටු දියණියක් එම වැේදාට සුවච ීකරු බිියඳක්ව ඔහුම සියලු කටුතතු මනොපියමහ ා
කටුකරමින් ඔහුත් සමග දරුමල් න් හදාමගන ජීවත්මවමින්, අවසානම දී ම ො තුරා ුදදුරජාණන්
වහන්මසේම මහාකරුණා ගුණමයන් වැේදාත් දරු තිමදනාත් මසෝවන්ඵ ය අවමබෝධ කරගත් කථාවක් මේ
අවස්ථාම දී ික්ෂුවම මතකයට එනවා. අමප් ජීවිත ගිනි ගන්නා සියලුම අවුල් වියවුල් ගැටීේ ඇතිමවන්මන්
අප තුෙ ඇති සක්කායදිේිකය නිසාමය. අප මකොමතක් නිවැැයදි පාර්ශ්්වයන් වීමට උත්සාහ ගත්තද ගැටීම
සකස්මවන්මන් මමත්වම ඇති දැඩිභාවය නිසාමය. කහත සිටුදියණිය මමත්වම දැඩිභාවය නැති කෙ
තැනත්තියක් නිසා ගැටීමකින් මතොරව මස්වැේදාත් සමග සමගිමයන් පවුල් ජීවිතයක් ගත කිරීමට ශ්ක්තිය
ැබිණ. ඇයම එම ධර්ම ශ්ක්තිය නිසාම අවසානම පවුමල් සියලුමදනාම ධර්මය දැීමමන් සැනසීමට
පත්විය. මස්වැේදාත් දරුවසත් ශී ම පියපුර්ණත්වයට පත්විය. සක්කාය දිේිකය සිුරණු තැන, දැන් ඔබ
මාරයාව හුරනාමගන ඇත. දැන් ඔබ මාරයාම උගුල්ව ට අසුවන්මන් නැත. දැන් ඔබ ගමන් කරන්මන්
හුරනාගත් මාරයා අවමබෝධ කරගන්නා දිශ්ාවටය.
පවුල් රශ්්න ගැන සිහිපත් කිරීමේදී රශ්්නයට මපරාතුවත් රශ්්නයට පසුවත් ඇතිවන රධාන අනතුර තමයි
කාමම වරදවා හැසිරීම. මේ අනතුමර් භයානක බව දැක මයි සමගිමයන් අප ජීවත් මවන්න ඕමන්.
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කාමම වරදවා හැසිරීම අරමාණ දුක් විපාක වශ්මයන් මගන මදන අකුස යක්. වර්තමාන සමාජය මේ සිල්
පදයට මදන වටිනාකම මගොඩාක්ම අඩුමව ා. ශිල්පදයට මදන වටිනාකම අඩුමවන්න අඩුමවන්න එහි
දිේමධේම ම දනීය අකුසල් විපාක සමාජය තුළින් මහොඳටම මපමනනවා. වැරදි කාම සිතුවිල් ක්
සකස්මවන මමොමහොමත්ම ඇස් අන්ධමවනවා, කන් නැසීයනවා, මනස ම ගවත් මවනවා. දැන් මමතන
කන්මන් සිතුවිලි ම ගවත් මවච්ච ජාති අන්ධමයක්. ඔහුට හියවැැයේද මපමනන්මන් නැහැ. මහොඳ නරක
ඇමහන්මන් නැහැ.
අතීතම වැඩසිටිය කසිදාසී මහරහත් ික්ෂුණීන් වහන්මසේ ආත්ම භාව හතක් පුරාවට කාමම වරදවා
හැසිරීමේ වරද නිසා ගිනිගත් භවගමමන් ගිනියේ වු දුක්පීඩාවන් පුර්ම නිවාසස්සති ඥාානාමයන් දැක ා
රකාශ් කරනවා. උතුේඅියහත් උත්තමාවියකම මේ සිංහනාදය, කර්මය-කර්මඵ විශ්්වාසමයන් බැහැරව
ගිය වර්තමාන සමාජයට කාමම වරදවා හැසිරීම විමනෝදාංශ්යක් කරගත් සමාජයට වටිනා පාඩමක් ම වි.
කසිදාසී රහත් මතරණින් වහන්මසේ රකාශ් කරනවා මීට ආත්මභාව හයකට මපරාතුව මම පියමිමයක්. මේ
පරමිභාවය උපමයෝීනකරමගන කාමය වරදවා හැසිරීම නිසා මරණින් පසු කල්පයක් නිරම පැසුනා.
නිරමයන් ුතතමව ා එළිච්චිමයකුම කුමසේ පියමි එළුපැටවකුමව ා උපත ැුදවා. මේ එළු ජීවිතම දී මම
මියගිම පුරුෂ්ලිංගය කුණුමව ා. මම නැවත වැඳිියයකම කුස, වුරරු පැටවකුමව ා කපදුනා. මම පුංචි
කා ම ම ැයමල් නායක වුරරා මම පුරුෂ්ලිංගය හප කඩාගැනීම නිසාම දුකට පත්වී මරණයට පත්වුණා.
ඊෙඟට මම එෙමදනකුම කුමසේ වසුපැටමවක් මව ා උපත ැුදවා. වසුපැටවා තරුණ වයසට පැමිමණන
විට ලිංග බිමජෝධරණයට ක්වුණා. ඒ ආත්ම භාවම දී මම මියගිම පුරුෂ්ලිංගය පණුවන් ගස ා. මමම
වසු කු මයන් අනතුරුව මම මසෂ්ය අේමා මකනකුම කුස ජාති නපුංසකමයක්ව කපදුනා. කන් පසු භවම
මම කාන්තාවක්ව කපදුනා. එතනදීත් මම මම ම ස්වාමිපුරුෂ්යාම මදවැනි බිියඳට ඊර්ෂ්යා කො. ඒ
මහේතුමවන් මේ ජීවිතම දීත් මාව ස්වාමීපුරුෂ්යන් මදමදමනක්ම රතික්මෂ්ේප කො. බ න්න කාමය වරදවා
හැසිරීම නේ වරද මමොනතරේ නේ දුක් කන්දරාවක් අත්කර ා මදනවාද? ඕනෑම පියමිමයක් කාන්තාවක්
බවට පත්කිරීමේ ශ්ක්තිය කාමය වරදවා හැසිරීම කියන වරද තුෙ සැඟවී තිමබනවා. වර්තමාන ම ෝකම
පියමි ජනගහනය පරදවා කාන්තා ජනගහනය කහෙ යන්මන් කහත මහේතුඵ ධර්මය නිසාමයි.
ම ෝකය මදස මහොඳින් දෑස් හැර බ න්න. ඒ ඔබ දකින්මන් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කර වදාෙ
ධර්මයයි. මේ කැ ෑව වැඩසිටින විට අපට මපමනනවා, වුරරු රංුතව නායක වුරරා තම ැයමල් වැඳිියයකට
පියමි පැටමවක් කපදුමනොත් එම පියමි පැටවා මරාදැමීම උමදසා මමොනතරේ මවමහසක් ගන්නවාද කිය .
කාමය උමදසාම නායක වදුරා අකුස යන් ැයස්කර ගන්නාවිට වුරරු පැටියා කාමය වරදවා කෙ අකුස යක
විපාකය මගවනවා. ම ෝකය පුරා පැතිරීයන සමාජමරෝග ගත්තත් ඒේස් වැනි භයානක මරෝග ගත්තත් මේවා
කාමය වරදවා හැසිරීමේ දිේමධේමම දනීය විපාකයි. ම ෝකයා දුශ්්ශී මවන්න දුශ්්ශී මවන්න අනාගත
ම ෝකම උණ, මසේරතිශ්යාව, තරමට ඒේස් මරෝගය පැතිිය ා යාවී. මහාම ගයකින් පවුල් සබඳතා
බිඳවැටී යයි. මේ අප දකින්මන් සංස්කාරයන්ම ස්වභාවයයි. පංවත් ඔබ දැක ඇති ඒේස් මරෝීනන්ට දාව,
සමාජ මරෝීනන්ට දාව උපදින කුඩා දරුවන්. අප ඒ මරණයන් සමග සටන් කරන දරුවන් දකින විට අමන්
අමපොයි කිය ා කේමු ට අත ගසා ගන්නවා. මේ දරුවා එවැනි අන්තරාකාරී මරෝීන ම කුසක උපත ැුදම
ඔහු මපර ජීවිතව කරන ද කාමය වරදවා හැසිරීම නිසාමයි. කාමය වරදවා හැසිරීම වැඩිවීම නිසාම
කාන්තා පක්ෂම ගහනය සහ ජාති නපුංසකයන්ම ගහනයද වර්ධනය වස ඇත. වැරදි කාම සිතක්
සකස්මවන මමොමහොමත්දීම නිවැරදි කර්මය කර්මඵ ය විශ්්වාසමයන් ඔබ තුෙ ඇතිකරගන්න. ික්ෂුව මේ
සටහන තබන විට මන්මදෝත්සහගත බවක් ඇතිමවනවා. ම ෝකය නිවැැයදි කරන්න අපට බැහැ. ම ෝකය
දිහා බ
අප නිවැැයදි මවන්න ඕමන්. කාමය වරදවා හැසිරීම සේබන්ධව ික්ෂුවට ගිහි ජීවිතම මගොඩාක්
අත්දැීේ තිමබනවා. ඒ නිසා ික්ෂුව අත්දැීමමන්ම දන්නවා එය මමොනතරේ අවදානේ කාර්යයක්ද කියන
එක. මමතැනදි කාමය වරදවා හැසිරීම කියා කිුත ඒ කාමයන් තුළින්මයි කාමම නිමරෝධය මදසට පාර
මසොයාගත්මත්. මේ මමොමහොමත් ික්ෂුව ඒ අතීතය සිහියට නගාගැනීමට යනවිට ික්ෂුවට මපමනන්මන්
මැීගිය අතීතයක්. ජීවිතය තුළින් කො වු කුසල් මහෝ අකුසල් සංස්කාර මනසින් මැකි ා ගිහින්. එම නිසාම
ික්ෂුවට බියක් කිය මදයක් සකස්මවන්මන් නැහැ අතීතය ගැන සිත ා. අතීතයක්, අනාගතයක්,
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වර්තමානයක් නැහැ. විපාක පණිස සකස්මවන අතීත සංස්කාර ම ෝගුවක්නේ තිමබනවා. ඒකට තමයි
ජීවිතය කියන්මන්. සංස්කාර නැමති කන්ධන වලිසයි ජීවිතය දුවන්මන්. කන්ධන කතිියව තිමබන තාක් කල්
ජීවිතය දුවාවී. එමතක් දිරායාම පමණක්මයි ජීවිතයට බැඳි ා තිමබන්මන්.
වරක ශ්රීරම පමවිය කදිමමනවා. එම කදිමීමට ආමපෝ,මත්මජෝ,වාමයෝ ධාතුසත් සමහෝදරත්වමයන්
උපකාරීමවනවා. මේ හතර මදනා මබොමහෝම සමහෝදරත්වමයන් ජීවත්මවන්මන්. සතරමහා ධාතුවත්
හියයටම ධර්මමයන් ඈත් මවච්ච මසස්සමයක් වම නිතර කිමපනවා. කිපීම නිසාම රතුමවනවා, පුපුරනවා
අවසානම දී කුණු සැරව ඕජාව ම ස ග ා යනවා. අවසානම අලුත් හැඩයකින් අලුත් වටිනාකමකින්
සතරමහා ධාතුවටම එකතුමවනවා.
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18. මපොඩි මදයක් ආහාරයට ගන්න ම ොකු මදයක් දන්මදන්න
ික්ෂුව මසොයා පැමිණි එක් තරුණ මහත්මමයක්, තමා තාවකාලිකව පැවිේද ැීජමට බ ාමපොමරොත්තු
මවනවා, එය සුදුසුද කිය ා විමසුවා. ික්ෂුව රකාශ් කමෙේ මේ ශ්ාසනය තුෙ ‘තාවකාලික පැවිේද’ කිය ා
මදයක් මනොමැති බවයි. මතරුවන් මකමරහි සේධාම ීනනභාවය නිසාම සකස්මවන විනය කාරණා
රතිමක්ෂේප කිරීමේ දුර්ව තාවය මහේතුමවන් මමවැනි මේවල් සමාජම සිදුමවනවා මවන්න පුළුවන්. නමුත්
මතරුවන් මකමරහි සේධාවට පැමිණි මකනා කවදාකවත් ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ උතුේ රහතන්
වහන්මසේ ා දැූප කසාවත් චීවරය තාවකාලික අරමුණකින් දරන්මන නැහැ. එය මහා පාපකාරී ක්රියාවක්.
මකමනක් තාවකාලිකව පැවිේද බන්මන් සතියකින් එමසේත් නැතිනේ මාසයකින් නැවත මගදර යාමේ
බ ාමපොමරොත්තුමවන්. නැවත ඥාාතීන් සමග බිියඳ දරුවන් සමග කාමම ෝකය අත්විඳින මමනෝභාවමයන්.
ඔහු එම කාම සේපත් දින ීපයකට පමණයි පැත්තකින් තබ ා තිමබන්මන්. ඒත් ඒවා සිමතන් තිමබන්මන්
තමා ෙඟමයි. මමවැනි මකමනක් මහා සංාරත්නය මපරූය උතුේ චීවරයක් දැරීම චීවරයට දක්වන්නාූය
අමගෞරවයක්මයි. එවැනි අමගෞරවයක් දක්වන මකනකුට කවදාකවත් සංාරත්නම ගුණයන්, ඥාානයන්
පළිබඳ සේධාව සකස්කරගන්න බැහැ. මමොකද ඔහු සංායා දකින්මන් අඩු තක්මසේරුවකින්. එම නිසා ඔබ
තුෙ සේධාව ීනනභාවයට පත්මවන්නාූය තාවකාලික පැවිදි දිවියකට යන්න එපාය කිය ික්ෂුව ඔහුට මතක්
කො.
වැදගත් මදය කුමක් වුවත් සමාජය තුෙ ඕනෑතරේ මමවැනි මේවල් සිදුම වි. ඒකට තමයි ධර්මය කියන්මන්.
ධර්මය තිමබන්මන් ගැමටන්න මනොම . එම නිසා සමාජය තුෙ ඕනෑම මදයක් සිදුමවන්න මදන්න. ඒවා
නිවැැයදි කරන්න ඔබ යන්න එපා. ඔබ නිවැැයදි මවන්න. එම නිවැැයදිභාවය තුළින් සේධාව සකස් කරගන්න.
තම තමන් තනිවම ගැ මවන්න තිමබන අවස්ථාවක් මේක. අත්වැල් බැඳමගන ගිමයොත් රමාදී භාවයටයි
පත්මවන්මන්. පංවත් ඔබට අවශ්ය නේ ගිහි බැීමේ වලින් තාවකාලිකව කවත්මව ා ශී යක් තුෙ
ජීවත්මවන්න සුදුසු ගුරුවරමයක් යටමත් සුදුවත මහෝ සුදුසු පැහැයක් දරාගත් දසශී ම පහිටන්න. එවිට
ඔබට පුළුවන් අවශ්ය අවස්ථාවකදී ශී යන් පවාරනය කර ා නැවත සුදුසු ජීවිතයකට පැමිමණන්න. ඒ
ආකාරයට කටුතතු කමෙොත් ඔබ තුෙ වැමඩන මතරුවන් මකමරහි සේධාවට හානියක් මවන්මන් නැහැ.
අතීතම වැඩසිටියාවු අති උතුේ මහරහතන් වහන්මසේ ා දැූප උතුේ අියහත් ධජයට අමගෞරවයක් නේ
කරන්න එපා. චීවරයට පූජනීයත්වයක් බාමදන්මන් කාමය බිමින් තැුද සිරුරක්මයි, කාමය බිමින් තැීජමට
මවර වඩන සිරුරක්මයි විනයාසූල ව සැකසු චීවරයක් දැරීමට සුදුසු වන්මන්. උතුේ චීවරයට අමගෞරවයක්
කමෙොත් සංසාරම හුඟාක් ඈතට යන තුරාවට උතුේ පැවිදි ජීවිතයක් ැීජමේ වාසනාව අහිමිම වි.
සේමාසේුදේධ ශ්ාසනයක පැවිේද කියන්මන් මබොමහෝම දුර් භ මදයක්, පැවිදිවීම දුර් භ මදයක් බවට
පත්මවන්මන්. එම නිසා ගිහි ජීවිත ගතකරන පංවතුන් ා උතුේ චීවරයට බාදියුතතු මගෞරවය උතුේමකොට
ස කන්න ඕන.
එක දායක මහත්මමයක් ික්ෂුවමගන් විමසුවා ස්වාමීන් වහන්ස තනිවම වියදේ කර මදන දානයද හවුමල්
පුජාකර මදන දානයද ආනිසංස වැඩි කිය ා. මමහිදී අප සිතන්න අවශ්යයි දන්දීමේ මුලිකම පරමාර්ථය
තෘෂ්්ණාව අඩුකරගැනීම බව. දානයන් තුළින් අප දන්දිය ුතත්මත් අප තුෙ ඇති දුකට මහේතුමවන තෘෂ්්ණාවයි.
තනිවම පුජාකරන දානයන්ට වඩා හවුමල් පුජාකරන දානවලින් තෘෂ්්ණාව කියන කාරණමයන් ඔබ තවත්
බැහැරමවනවා. නමුත් හවුමල් මදන දානය පුජා කිරීමේදී අමප් පංවතුන් මේ කාරණය දැනගත ුතතුයි. ඒ
දානම අර්ථයන් සමඵ කරගැනීමට.
ඔබ සිතන්න මකමනක් දානයක් පුජාකරනවා මපෞේගලිකවම. එම දානය සඳහා ඔහුට රු 500 ක් වැය
මවනවා. මමොහුට සිමතනවා මින්පස්මසේ පියසක් හවුල් කරමගන දානය පුජාකරනවා කිය ා. මේ පංවත්
මහත්මයා තම හිතවතුන් තුන්මදමනක් දානයට හවුල්කර ගන්නවා. මේ හවුල්මවන පංවතුන් තුන්මදනා
රුපයල් 100 බැගින් රුපයල් 300ක් මදනවා. කතිිය රුපයල් 200 කහත දානය හිමි මහත්මයා මයොද ා දානය
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පුජකරනවා. තනි පුේග යා දානය පුජා කරන විට වැය කමෙේ රුපයල් 500 යි. පුේග යන් හතරමදමනක්
එකතුමව ා දානය පුජා කරන විටත් වැය කමෙේ රුපයල් 500යි. මමතනදී මමොකද සිේධ වුමේ. දානය හිමි
මහත්මයා රුපයල් 300 ක් කතිිය කරගත්තා පමණයි. මේ ආකාරයට පූජා කරන දානය හවුමල් පුජා කරන
දානයක් මවන්මන් නැහැ. එය අර්ථවත් හවුමල් පුජාකරන දානයක් බවට පත්මවන්මන් දානය හිමි පංවත්
මහත්මයා රුපයල් 500 ම දානයට මයොදවනවා නේ. හවු ට එකතුමවන පංවතුන් තුන් මදනාම රුපයල්
300 ත් එයට එකතුමවනවා නේ. එවිට දානයට රුපයල් 800 ක්ම වැය කරනවා. එතමකොට එය පරී කතිරීගිය
දානයක්. එම දානයයි හවුල් දානම ආනිසංස පක්ෂය වැඩිකර මදන්මන්. එමසේ මනොවුණමහොත් හවුල්
දානම නාමමයන් අප ඇති කරගන්මන් තෘෂ්්ණාවමයි.
දානය ගැන සටහන් කරනවිට ලුණු ඇඹුල් නිසා දුක්මවන මහත්මමයක් ගැන මතක් වුණා. ික්ෂුව වැඩසිටිය
කුටියක කැපකරු මහත්මමයක් ික්ෂුව උමේම ගි න්පස වැෙුරවාට පස්මසේ සහ දානය වැෙුරවාට පස්මසේ
ඇවිත් අහනවා ‘හාමුදුරුවමන් ගි න්පසට සීනි ඇතිද? වැඩිද? දානයට ලුණු වැඩිද? කිය ා. මේ සුපුරුදු දින
චර්යාව දින කිහිපයක්ම සිදුවුණා. ික්ෂුවටත් මත්රුණා ගි න්පසව සීනි හුඟාක් වැඩි බවකුත්. ඒත් ික්ෂුව
ඒ ගැන තැීමක් කමෙේ නැහැ. කැපකරු මහත්මයා නැවත දිනපතා එම විමසීම කරන නිසා ‘ඇයි
මහත්තමයෝ නිතරම සීනි ලුණු වැඩිද අඩුද කිය අහන්මන්’ කිය ා.
එතමකොට එම දායක මහත්මයා කියනවා ‘ස්වාමීන්වහන්ස, අප දානම ලුණු ඇඹුල් බ න්මන් නැහැ.
එමහම බැලුමවොත් ප සිේධමවනවා’ කිය ා. ඒ මහත්මයා පුරුදුමව ා තිමයන්මන් මහා සංාරත්නය
මකමරහි ඇති මගෞරවය වැඩි භාවය නිසාම ලුණු ඇඹුල් මනොබ න්න. ඒ මව ාම ික්ෂුව රකාශ් කො ඔබ
මගෞරවමයන් පූජාකරන දානම ලුණු ඇඹුල් අඩු වැඩි වුමණොත් මකොමහොමද ස්වාමීන් වහන්මසේ ා දානය
වෙඳන්මන්. ඔබ ඔය ඇති කරමගන තිමයන මගෞරවය මමෝහය මුසු මගෞරවයක්. පංවත් ඔබ දානම ලුණු
සීනි ගැන හැමදාම හාමුදුරුවන්මගන් විමසන්මන් ඔබ තුෙ සැකයක් ඇති නිසා. එම නිසා පංවත් ඔබ
ුදේධිමත් මවන්න, ම ො තුරු ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරන්මන් ම ච්තනාවයි කර්මයට මුල්වන්මන්
කිය ා. ඔබ දානයට පළිමය කරන ආහාරව ලුණු සීනි රස බ න්මන් ඔබ ආහාරයට ඇති කැමැත්ත
නිසාවත්, ඔබම කුසට ආහාරයක් පණිසවත් මනොම . ස්වාමීන්වහන්මසේ ාට දානය වැෙීමමට පහසුව
බාදීම පණිසයි. එවැනි ම ච්තනාවකින් ඔබ දානය පළිමය කරන ම ාවට අවශ්ය නේ ලුණු ඇඹුල්
බැලීමමන් ඔබ තුෙ ඇතිමවන්මන් ෛමත්රී සිතක්මයි. සංාරත්නය මකමරහි මගෞරවයක්මයි. එය කවදාකවත්
ඔබට අකුස යක් මවන්මන් නැහැ. මමවැනි පුංචි කාරණා ඔබ සිහිසවණින් විසඳාගතුතතු මවනවා. මමොකද
ආහාරය කියන්මන් දුකක්ම නිසා.
අප ආහාර ගන්න ගමන්, ගන්නා ූය ආහාරය අවමබෝධ කරගැනීමටත් උත්සාහ ගන්න ඕමන්. ආහාරය
අවමබෝධ කර ගැනීමමන්ම ඔබට සේමා දිේිකයට පත්වීමට හැකි බව සාියපුත්ත මහ රහතන් වහන්මසේ
මේශ්නා කරනවා. ආහාරයට ඇලීම මහේතුමවන් ආහාරව ම බිහිවන ගුල්ම ක්, ආමාශ්ගත පණුමවක් වීමේ
අවදානමද තිමයනවා. එමහයින් ආහාරය රමයෝජනයට ගතුතත්මත් තෘෂ්්ණාව ීනනකර ගැනීම සඳහාමය.
එමසේ තිබියදී ලුණු ඇඹුල් මනොබැලීම වැනි කාරණයක් උතුේ ධර්මකාරණයක් වශ්මයන් අල් ාමගන
සිටීමේදී ධර්මම සැබෑ අර්ථයන්මගන් ඈත්වීම පමණක්මයි සිේධ මවන්මන්. ලුණු ඇඹුල් බැලීමමන්ම
විචිකිච්ජාමවන් මිමදන්න. විචිකිච්ජාව නැති ූය සිතකමයි ධර්මයක් වැමඩන්මන්.
දන්දීම තුළින් ඔබට එහි ආනිසංස ම සින් ැමබන්මන් ආුතෂ්, වර්ණය, සැපය, බ යයි. ඔබ මමතැනදී දක්ෂ
මවන්න ඕමන් කහත ශ්ක්තිය ශ්රේධා, වීර්යය, සති, සමාධි රඥාා කියන කන්ද්රිය ධර්මයන් ශ්ක්තිමත් කරගැනීම
උමදසාම රමයෝජනයට ගන්නට. දානය ගැන කථාකර ා ශ්රේධාදී කන්ද්රිය ධර්මයන් කියන තැනටයි නැවත
පැමිණිම . එමහම නේ දානය කියන්මන් සතර අපාමයන් මිදීමේ මාර්ගයට ශ්ක්තිමත් සාධකයක්මයි. බතක්
දන් දීමමන් බන ශ්ක්තිමයසයි ඔබ කවදාහිය සිතක් දන් මදන්න ශ්ක්තිය බන්මන්. එමහයින් තෘෂ්්ණාව
ීනනවන දිශ්ාවටම දානම අර්ථයන් රමයෝජනයට ගන්න දක්ෂ මවන්න.
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ම ො තුරා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා, තයාගයට දුෂ්්කර මේ දන්මදන තැනැත්තා, මනාප මේ
බාගනී කිය ා. උතුේ මේ මදසම උතුේ මේ බාගනී, අග්ර මේ මදසම අග්ර මේ බාගනී, මශ්රේෂ්්ම මේ
මදසම මශ්රේෂ්්ම මේම බාගනී කිය ා. ම ෞකික සැප සේපත් බ ාමපොමරොත්තුව දන් මදන්නා සින් සින්
සේපත් බාගන්නා අතර එම ම ෞකික සැපසේපත් ව අනිතයභාවය සවණින් මමමනහි කිරීමට දක්ෂ
තැනැන්තා දානය තුළින්ම සතර අපාමයන් මිදීමද සාක්ෂාත් කරගනී.
තෘෂ්්ණාව මහේතුමවන්ම සකස්මවන ආහාරය නිසා මසෂ්යයා තුෙ සකස්වන පංචඋපාදානස්කන්ධම
අනතුරුදායක බව දැක යි ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරන්මන් පුත්ර මාංශ්ය අසභව කරනවා යන
හැඟීමමන් ආහාරය පියහරණය කරන්න කිය ා. දීර්ා කාන්තාර ගමනකදී මංමුොවට පත්ව ආහාර, ජ ය
නැතිවී කාන්තාරය මැද අතරමංවුවමහොත්, ජීවත්වීම උමදසාම තමාම එකම දරුවාම මාංශ්ය එම
මදමාපයන් අසභව කරන්මන් යේ අප්රියභාවයකින්ද, යේ අකමැත්තකින්ද තම ජීවිතම සැපය, මදය, ජවය
පණිස මනොවන්මන්ද ජීවිතය මේරාමගන කාන්තාරමයන් පටවීම සඳහාමය.
ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරන කහත කාරණම දී ආහාරය තුෙ සැඟවී ඇති අනතුරුදායක
බව මහොඳින් මපමනනවා. නමුත් වර්තමාන සමාජය තුෙ ආහාර මකමරහි ඇති ‘සුන්දරත්වය’ වැඩි මවන්න,
වැඩිමවන්න සමාජය කහත අනතුරු තුෙමයි ගමන් කරන්මන්. ආහාරය ඇතිවන්මන්ත් තෘෂ්්ණාව නිසාමය.
ඒ කියන්මන් ආහාරම අර්ථය දුකය කියන කාරණයයි. දුකට මහේතුමවන ආහාරය අප රමයෝජනයට
ගතුතත්මත් දුමකන් මිදීමේ මාර්ගය උමදසාමයි.
පංවත් ඔබ මපොඩි මදයක් ආහාරයට ගන්න. ම ොකු මදයක් දන් මදන්න. එවිට ඔමේ ගතත් සිතත් මදකම
පමර්වී. ඒ මතුමකොටගත් පරුණු සිතමයි, ඒ සිතුවිලි පරේපරාවමයි සතර අපාමයන් මිදීම උමදසාම ශ්ක්තිමත්
කරගත ුතත්මත්.
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19. පව පහුරුගාමින් මනොසිට කුස නිධිය මතුකරගන්න
මේ සටහන තබන ම ාම ික්ෂුවට මතක් මවනවා ික්ෂුව ගිහිකා ම ගමේ පුරාණ විහාරම වැඩසිටි
අපවත්වී වදාෙ මගෞරවනීය නායක ස්වාමීන් වහන්මසේව. උන්වහන්මසේ සෑම වසරකට වරක්ම තම කුටිය
හිස්කරනවා. එය සිේධකරන්මන් වාර්ෂිකව පැවැත්මවන දානමය පංකමට. කුටිම කතිියව තිබූ සෑම
පියකරක්ම පංකමට වඩින ස්වාමීන් වහන්මසේ ාට පූජා කරනවා. මට මතකයි ඒ ක්රියාව තුළින් උන්වහන්මසේ
පංකමට පස්මසේ ම ොකු ආශ්්වාදයක් බනවා. ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නාකර වදාෙ විනය
කාරණාව ට යටත්ව සිටිමින් තමන්ට ැමබන අතිියක්ත සි පසය ඒවා හිඟපාඩු ස්වාමීන්වහන්මසේ ාට
මබදා දීම විනය කාරණා ආරක්ෂා කරගැනීමමන් අපට මගොඩාක් උපකාරීමවනවා. නායක ස්වාමීන් වහන්මසේ
මට කිය ා තිමබනවා ැයස්මකොට තබාගැනීමට වඩා මබදා දීමමන් මහා සැපයක්, නිදහසක් ජීවිතයට
ැමබනවා කිය ා.
පැවිදිවීමට මපරාතුව වසර පහක් පමණ මම ගමේ පුරාණ විහාරස්ථානම දායක සභාම සභාපතිවරයා
හැටියට කටුතතු කො. ඒ කා ම නායක ස්වාමීන් වහන්මසේ මා මකමරහි ම ොකු විශ්්වාසයක්
ඇතිකරගත්තා. ඒ නිසාම පන්ස උපමයෝීනකරමගන මහා පංකේ රාශියක් සිදුකරගත්තා. කන් එක්
මගෞරවනීය පංකමක් තමයි ම ොකු පංකමක් සිදුකර ා කුඩා සාමමන්ර ස්වාමීන් වහන්මසේ ා එකමෙොස්
නමක් පැවිදි කිරීමේ පංකම. මේ මව ාම උන්වහන්මසේ ාමගන් ී නමක් පැවිදි භාවය තුෙ කන්නවාද
කියන්න ික්ෂුව දන්මන් නැහැ. නමුත් එම පංකම තුළින් ැුදණා ූය කුස ය මට ැුදණාය කියන විශ්්වාසය
මා තුෙ තිමබනවා. ම ෝකය උපමයෝගි කරමගන ැුදණු අවස්ථාව රමයෝජනයට මගන මම ම නිදහස් පාර
මසොයාමගන ගියා. මමතන තමයි ඔබ හුරනාගත ුතතු දක්ෂභාව තිමබන්මන්.
මේ කා ම දී මට මතකයි වයස අවුරුදු අසූවක් පමණ ූය වමයෝවෘේධ නායක ස්වාමීන් වහන්මසේ දැඩිම ස
ගි න් ූය අවස්ථාවක්. ගිහිමයක් හැටියට හියයටම අවුරුේදක කා යක් දවසක් හැර දවසක් සබන්ගා ඇඟ
අතුල්
උන්වහන්මසේව නාව තිමබනවා. ඒ සෑම දිනකම උන්වහන්මසේ සිවුරු අඳන මසෝද තිමබනවා.
උන්වහන්මසේට දානය වැෙීමමට දෑත් මව න අවස්ථාවන්හිදී උන්වහන්මසේට මා සියතින් දන් වෙඳව
තිමබනවා. අවශ්ය රතිකාර සඳහා ෛවදය මහත්වරුන් ෙඟට ැයමගන මගොස් තිමබනවා. නමුත් මේ
මමොමහොමත් උන්වහන්මසේ මමොන ම ෝමකක ක රුන් වශ්මයන් කන්නවද කියන්න ික්ෂුව දන්මන් නැහැ.
නමුත් උන්වහන්මසේට උපස්ථානය කිරීම තුළින් ැයස්වුණාූය කුස ය ික්ෂුවට ැුදණාය කියන විශ්්වාසය
වර්තමානම
ික්ෂුවට තිමබනවා. වමයෝවෘේධ නායක ස්වාමීන්වහන්මසේ පුංචි දරුමවක් වම
උන්වහන්මසේව නාවන්න එන තුරු තම උස ආසනම වාඩිවී ජමන් ම කවුළුමවන් බ ාසිටින දර්ශ්නය
මට තාම මතකයි. උන්වහන්මසේම ඒ බැල්ම තුෙ ආදරය, ැයකවරණය, ආරක්ෂාව, කරුණාව ගැේමව ා
තිුදණා. එහි දිේමදේමම දනීය කුස ය නිසාම ඒ හැම මදයක්ම ික්ෂුවට මේ මමොමහොමත් ම ෝකමයන්
ැමබනවා. ම ෝකම මශ්ේ රෂ්්මම ආමයෝජනයට ජීවිතය මයොදව එහි රති ාභයන් බන මකමනක් ික්ෂුව.
ික්ෂුවට මතකය ජීවිතම එක්තරා රාත්රියකදී විහාරස්ථානම අධිෂ්්මාන පූජාවක් සංවිධානය කො. සුරසිේධ
මගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්මසේ නමක් පංකමට වැඩමකමෙේ. පන්දහසක් පමණ ගිහිපංවතුන් ා මේ පංකමට
සහභාගි වුණා. රාත්රි 8.00 විහාරස්ථානම සියලුම විදුලි ආම ෝකයන් නිවීයනවිට පන්දහසක් පමණ
ගිහිපංවතුන් ාම දෑමත් පහන් මහෝ කටිපන්දමක් දැල්වුණා. ානාන්ධකාර රාත්රියක් පහන් ආම ෝක පහන්
දහසකින් ආම ෝකවත් මවනවිට එම පංකම සංවිධානය කරපු මම හිස් දෑතින් පන්දහසක් පහන් ආම ෝක
මදස බ ාසිටියා පමණක්මයි කමෙේ. මේ පංකම නිසාම ශිල්වත් පන්දහසක් පමණ පංවතුන් ාම හදවත්
තුෙ ඇතිවුණ අධිෂ්්මාන ශ්ක්තිය මා ම ෝකයාට මහොමරන් තනිවම අසමමෝදන් වුණා.මවමහස මහන්සි වී
පංකේ සංවිධනය කර අසන් පංකේ ව මයොදවා ඒ අයට මසොරා මා මම කුසල් පක්ෂ්ය ශ්ක්තිමත්
කරගත්තා. පංකේ හුදු ආශ්්වාදයක් කරගත්මත් නැහැ. අතීතම දැල්ූය පහන් ආම ෝක පහන් දහසක්
මමොමහොතකින් නිවීගියත් නිවීගිය පහන් ආම ෝක මදස බ මින් මා ඇතිකරගත්තා ූය අනිතයම ීජජය
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රඥාාම ආම ෝකයක් බවට පත්වී තවමත් මනොනිමී ික්ෂුව තුෙ දැල්මවනවා. පන්සමල් ම වා ආරණයම
ම වා ගිහිමගදර ම වා ඕනෑතරේ කුසල්නිධි තිමබනවා සැඟවි ා. මේවා මසොයාමගන ගිහිල් ා සුවමසේ
හරාගන්න. ම මඩක්, මහල්ම ක්, පංකමක් මදස ඔබ මනොබ ා යනවා කියන්මන් කුසල් නිධියක් මගහැර
යනවා කියන කාරණයයි. වසරක් එරමිණිය මගොතාමගන කායාසපස්සනා භාවනාව වැඩුවත් මනො ැමබන
අවමබෝධයක් දිනක් ම මඩක්, මහල්ම කුට උපස්ථාන කිරීමමන් ැීජමට හැකි බව ික්ෂුව අත්දැීමමන්
දන්නවා. නමුත් එකිමනකාම කන්ද්රිය ධර්මයන්ම ස්වභාවය අසව මමය මවනස් මවන්න පුළුවන්.
කායාසපස්සනාව කියන කාරණය, අසුභය කියන කාරණය ික්ෂුව වඩාත්ම අත්දැක්මක් ගිහි ජීවිතම දී
මරෝීනන්ට උපස්ථාන කිරීම තුළින්මයි. අවමබෝධයම අරමුණු කරගත් අවංක ම ච්තනාමවන් මරෝීනන්ට
උපස්ථානය කිරීමේදී කවදාකවත් මරෝගියාම අශූචි, මුත්ර ව ගඳක් අපු ක් දැසමන් නැහැ. කුස ම
ශ්ක්තිය විසින් අශූචි, මුත්රා ව දුගත් නිමශ්ේධ කරනවා. මේ සටහන අවසන් කරනවිට මේ මදයත් සඳහන්
කරන්න ඕන. තරුණ කා ම ආම ගශීලීභාවයන් නිසාම ස්වාමීන් වහන්මසේ සමග ගැටුමුත් එකක් මදකක්
ඇතිකරමගන තිමබනවා. ඒවාම අකුසල් විපාකත් සමහරවිටදී කදිියම දී විපාක මදන්න පුළුවන්.
ික්ෂුව මේ මමොමහොමත් වැඩ සිටින කුටිය අස නිතර ගැවසුණ, නමුත් හුඟ දවසක් මප්න්මන් නැතිව සිටි
වළිකිකිළි අේම ා මදන්මනක් ආමයමත් රංුතව සමග කුටිය සමීපයට එන්න පටන් අරමගන. මවනදාට නැති
කිචි, බිචි ගාන හඬ ඇසි බ නවිට එක වළිකිකිළි අේමා මකමනකුට කුඩා පැට හතර මදනයි. අමනක්
වළිකිකිළි අේමාට පැට එක්මකනයි. අලුත් සාමාජිකමයෝ පස් මදමනක් වළිකුකුල් රෑනට එකතුමව ා. මේ
පස්මදනාම ගැහැස සත්තු. වළිකුකුෙන්ම ත් පියමි ගහනය අඩුමවනවා වම . ඒ අයම ත් කාමම වරදවා
හැසිරීමේ ක්රියාවන් වැඩිමව ා ඇති. පුංචි පැට හතරමදමනක් කන්න වළිකිකිළි අේම ා මවනදාට වඩා
මබෝමහෝම කඩිසරයි. ම ගමයන් මපොෙව පහුරුගාමින් ආහාර මසොයනවා. මවනදාට තමාට පමණයි කෑම
මසොයන්න මවමහසුමේ. දැන් පස්මදනකුට කෑම මසොයන්න ඕමන්. කෑම මසොයන ගමන්ම පැට න්ම
ආරක්ෂාවත් බ න්න ඕනි. ඒ නිසා වළිකිකිළි අේමා තිුතණු අවධානයකින් නිතර පසුමවන්මන්. මවනදා තරේ
ික්ෂුව සමීපයට එන්මන්ත් නැහැ. ඒ තරමට ඇය පැට න්ම ආරක්ෂාව පළිබද අරමුණු මකමරහි
අවධානමයන් පසුමවන්මන්. ඒ තිුතණු අවධානයත් හියයට ශී මයන් මතොරව සකස්මවන මිථය සමාධියක්
වම . දුක ආරක්ෂා කරගැනීම උමදසායි. ඒ තිුතණු අවධානය මහේතුමවන්මන්. වළිකිකිළි අේමා වම ම
පැටවුණුත් මබොමහෝම උපක්රමශීලියි. පුංචි මහෝ අනතුරක කවක් දැසන සැණින් මේ වළිකිකිළි පැටවුන්
ම ගමයන් සැඟමවනවා.
කාමච්ඡන්දයන්ට යටූය මසෂ්ය සිතත් නිරතුරුවම සැඟවි ා තිමබන්මන්. ඔබට සමහරවිට මපමනනවා ඇති
සිත කාමයන්ටමයි දුවන්මන්. මබොමහෝම අීකරුයි. ධර්ම මනසිකාරයට කැමතිම නැහැ. මේ සැඟවුණා ූය
සිත මතුකරගැනීමට ධර්මවිජය මබොජ්ජංගය වඩන්න කිය ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා. ඒ
කියන්මන් සිත ධර්ම මාර්ගය සඳහා උපක්රමශීලීව සැඟවුණවිට සේධර්මයක් ශ්රවණය කරන්න. ධර්ම
සාකච්ජාවක මයමදන්න. ධර්ම මපොතක් කියවන්න. මතරුවන් වන්දනාවක මයමදන්න. එවිට යටපත්ව ගිය
සිත ධර්ම මාර්ගය තුෙට ධර්මය මකමරහි කැමත්ත තුෙට මයොමුම වි. ඒ මමෝදුවන සිතුවිල් තුළින් වීර්ය,
ප්රීතිය, පස්සේධිය, සකස්කර මේවි. දැන් ඔබට පුළුවන් සමාධි, උමප්ක්ෂා ධර්මයන්ට ක්රමාණුූල ව සිත
මයොමුකරන්න.
සිත අීකරු වන විට ඔබ උපක්රමශීලී වන්න. ධර්ම මනසිකාරයක්ම සිත තුළින් මතුමකොට ගන්න දක්ෂ
මවන්න. ඇසට ප්රිය, හුරුුදහුටි දකින ඕනෑම මකමනක් ආදරය කරන වළිකිකිළි අේමාම ජීවිතය තුෙ
සැඟවුණ අනතුරත් පංවත් ඔබ සවණින් මමමනහි කරන්න. වළිකිකිළි අේමා ම ගවත්ය කියන්මන් ඇය
ම ගමයන් සංස්කාර ැයස්කර ගන්නවාය කියන කාරණයයි. සෑම නිමේෂ්යකම ඇය තුෙ ැයස්මවන්මන්
ම ෝභ, ේම ෂ්, මමෝහ අකුස යන්මයි. ඇය සෑම නිමේෂ්යකම අනාගතභවය සඳහා අරමාණ අකුසල්
රමාණයක් ැයස්කරගන්නවා. ඇය කවදානේ ගැ මවන්නද? වළිකිකිළි අේමාම පවටම උපන් දරුමවො
පස්මදමනක්. කාමයන් උමදසා කාමයම ැයස්කරමින් භවම ම දනාත්මකව නිරම දුකට සියතින්ම පාර
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සකස් කර ගන්නවා. මසෂ්යයන් වන අපත් අනාගතම දීත් වනවදුලුව සංචාරය කර වළිකුකුෙන්ම
සුන්දරත්වය දැක සතුටුම වි. සුන්දර ඡායාූපප සිහිවටන ම ස ගනීවි. අවසානම දී අප මදමගොල් න්ම
එකම තැනයි කන්මන්. මපමනන සුන්දරත්වය තුළින් හුදු ආශ්්වාදයම මනොව අවමබෝධය බන්න.
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20. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්මන් සංස්කාරව ට බව දැනගන්න
ඊර්ෂ්යාව කියන වචනය සටහන් තබනමකොටම එහි තරමක පැටලිලි ස්වභාවයක් තිමයනවා. ඒ පැට ැවිල්
වම මයි ඊර්ෂ්යාව කියන වචනම අර්ථය අපව භවගමමන්දී පට වන්මන්. මමය කිය ා ගන්න දෘෂ්්ටිම
දැඩිභාවය නිසාම, ම ෝකයා අපව කක්මවා යනවාට අප කැමති නැහැ. හැකියාමවන්, දැසමමන්, ූපපමයන්,
වත්මපොමහොසත්කේවලින්, ගරුසත්කාරවලින්, එකිමනකා පරයා යනමකොට එතැන සකස්මවන්මන්
ඊර්ෂ්යාව කියන ධර්මතාවයයි. සංස්කාර කියන ධර්මතාවම අර්ථය මනොවැටමහන්න, මනොවැටමහන්න
මසෂ්යයා ඊර්ෂ්යාව මදසටමයි ගමන් කරන්මන්.
මේ ම ෝකම එක සුන්දර කාන්තාවක් ජීවත්මවනවා, ඇයම ශ්රීරම සුන්දරත්වය, ාලිතයය, ියේමය,
හැඩය, වර්ණය මේ මමොමහොමත් අතිශ්ය චමත්කාරජනකයි. ඒ ූපපය නිසාම ඇය ම ෝකම ජනප්රිය
කාන්තාවක්. ඇය මේ ූපපමයන් ම ෝකයාව හැඟීේවලින් අන්දමන්ද කරනවා. ඇය අනයාගමික
කාන්තාවක්. ඇයම මේ අසිියමත් ූපපය නිසාම ඇයට ඊර්ෂ්යා කරන අය අරමාණව ඇති.
ඒ අසිියමත් ූපපය නිසාම වර්තමානම ඇය සතර අපාය මදසටමයි මාර්ගය සකස්කරගන්මන්. එක් ික්ෂුවක්
උතුේ සමාධිම දී අරමුණුකර බ නවා, කහත ූපමත් කාන්තාව මපර ජීවිතමයදි කුමන අුතමර් ජීවිතයක්
ගතකරපු මකමනක්ද කිය ා.
එවිට එම ික්ෂුවට අරමුණුමව ා තිමයන්මන් වයස අවුරුුත 40ක පමණ පැහැපැත් කාන්තාවක්. ඇය තැඹිලි
පැහැති මරදි පටියකින් බැඳගත් තනපටයක් සහ කමන් සිට පහතට අඳින ද තැඹිලි පැහැති මරදිකඩකින්
සැරසී කඳ ා තිමබන්මන්. ඇයම ස්වූපපමයන් ික්ෂුව ඇයව හුරනාමගන තිමබන්මන් මේවදාසියක්
ම සිසයි.
කන්දියාස සමාජම මදවියන් උමදසාම කැපූය, ජීවිතය පූජා කෙ කාන්තාවන් සිටියා. ඒ අයම මුළු
ජීවිතයම මගවුමේ තමන් අදහන මදවියන් මවසමවන්, එම මදවියන්ට පූමජෝපහාර පැවැත්වීම උමදසායි.
ඇය මුළු ජීවිතය තුෙදීම කරන්මන් මදවියන්ව මලින් සැරසීමට මල් මා ා මගොතන එක. මේව මන්දිර පියසිදු
කරන කාර්යය. සුවඳහමන මුරුතැන්බත් පසින කාර්යය. සුවඳ දුමමන් මේවමන්දිර සුවඳවත් කරන කාර්යය.
මදවියන් උමදසාම ජීවිතය පූජා කරන්නී… ඇය මේවදාසියක්. තමා අදහන ආගමට අසව මදවියන්ට මලින්
ජූජා පැවැත්වීම නිසාම එහි විපාකයක් හැටියට මේ ජීවිතම දී අමබෞේධ පවු ක වුණත්, සුූපපී උපතක්
සකස්මකොටගත්තා. මේ ජීවිතම දී ඇයට නිල් මහමනල් ම ක් වැනි ශ්රීරයක්, ඇස් මදකක් ැුදමේ ඇය
ගිය ජීවිතම දී මදවියන්ට පූජා කෙ මල්ව අසිියමයන්මයි. එමහමනේ ඇයම ූපපයට අප ඊර්ෂ්යා කර ා
වැඩක් නැහැ. ඒවා මහේතුඵ ධර්මයන්. නමුත් එතැන තිමබන්මන් මිතයාදෘෂ්්ිකක ජීවිතයක්.
ඇයම සුන්දර ජීවිතය දකිනමකොට අපට මපමනන්මන් ඔබ දක්ෂනේ ඔබ පූජා කරන ම කින් මමොන තරේ
අසිියයක් බන්න පුළුවන්ද කිය ා. නමුත් මල් පූජා කරමින් මදවියන්ට සුවඳින් ජූමජෝපහාරයන්
පැවැත්වීමමන් බාගත් අසිියමත් ූපපය නිසාම, එම ූපපම ආශ්්වාදය නිසාම, ඇය දැන් අකුසල් වැමඩන
මාර්ගයකමයි ගමන්කරන්මන්. කහත කරුණ ඔබට සටහන් කමෙේ ඊර්ෂ්යාව කියන කාරණම ඇති අර්ථ
විරහිතබව ඔබට දැන ගන්නයි. ඔබ ඔය ඊර්ෂ්යා කරන්මන් අසන්ම කුසල් සංස්කාරධර්මයන්ටයි. අසන්
මපොමහොසත් මවන්මන්, බ වත් මවන්මන්, ූපමත්, උගත් මවන්මන් ඒ අය මපර ජීවිතම
ැයස්කරගත් කුසල් සංස්කාරධර්මයන් අසවමයි. යමමක් යමමකුම සංස්කාරව ට ඊර්ෂ්යාකරනවා
කියන්මන් ධර්මයට ඊර්ෂ්යා කරනවාය කියන කාරණයයි. ධර්මයට යමමක් ඊර්ෂ්යා කරනාවනේ ඔහු
තමාම ම හිස කළුග ක ගසාගන්නා අඥාාන පුේග මයක් මවනවා. පංවත් ඔබ කළුග ක ඔලුව
ගසාගත්මතොත් මමොකද මවන්මන්? මුහුණ මල් පැහැ මවනවා, දත් එළියට පනිනවා. මුහුණ කදිමි ා විකෘති
මවනවා. මේ සියල් ඊර්ෂ්යාම ඵ යයි.
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වරක් ික්ෂුවක් උතුේ සමාධිම පසුමවන මකොට රාත්රී කා ම දී, තම ජීවිතම පෙමු වරට යක්ෂණියක්
දර්ශ්නය මවනවා. ඇය මිතයාදෘෂ්්ිකක යක්ෂණියක්. ඇම මබල්ම න් උඩ මකොටස විතරයි දර්ශ්නය මව ා
තිමයන්මන්. ඇයම ස්වූපපය මමොනතරේ ිකයකරු ද කියනවානේ එම යක්ෂණියම කට මදපැත්මතන්
එළියට මනරපු අඟල් තුනක පමණ දෙ කැබැලි මදකකුත් ඇයට තිබි ා තිමයනවා. රත්පැහැ ගැන්වුණු
පුපුරණ මුහුණක් ඇයට තිමයන්මන්. හියයටම තමාම හිස තමාම කළුග ක ගසාගත්තා වැනි මුහුණක්. එම
ිකයකරු යක්ෂණිය දකිනමකොට, ික්ෂුව එම යක්ෂණිය තුළින් දැක ා තිමබනමන් ේම ෂ්ය, ඊර්ෂ්යාව ජීවිතය
කරගත් කාන්තාවක්. පංවත් ඔබ සිතන්න ඔබ තුළින් ඊර්ෂ්යාව සකස්මවනවා නේ ඔබ තුළින් ඔබ යක්ෂමයක්,
යක්ෂණියක් දකින්න දක්ෂමවන්න.මමොකද මේ කා කේණි ධර්මයන්මයි මේ යක්ෂණියට ඒ දුක
උරුමකරදුන්මන්. මේ යක්ෂණියම දෙ මදමකන් කියන්මන් ඊර්ෂ්යාම තිුතණුභාවය. යක්ෂණියම ජීවිතම
අකුසල් බ වත්භාවය නිසාම ඇයම යක්ෂ ජීවිතයට ආුතෂ්, වර්ණය, සැපය, බ ය වැඩිමව ා. ඒ වැඩිවීම
මහේතුමවන්මන් තව තවත් දුක වැඩිවීමටමයි. ඒ නිසා පංවත් ඔබ ඊර්ෂ්යා කරන්න එපා. ඊර්ෂ්යාව තුළින්
යක්ෂමයක් දකින්න.
සමහර ගේමානව පඬුසිඟාවඩිනමකොට මමොන තරේ දුප්පත් මසෂ්යමයෝ ජීවත්මවනවද කිය ා
මපමනනවා. කළුක් මසවිලි කෙ කුඩා වියච්චි බිත්ති හතර තුෙ පාන්, විස්මකෝතුවකින්, කැඳ උගුරකින්, ම
පියමහගන්න කුඩා කිියදරුවන්, අේම ා දකිනමකොට ‘අමන් පුමත්, මේ ජීවිතමයදී අසනට ඊර්ෂ්යා කරන්න
එපා’ය කිය ා කියන්න ික්ෂුවට හිමතනවා. ඒත් බියක් දැමනනවා, අමන් මේ දරුවන්ට එමහම ීමවොත්,
ික්ෂුව මකමරහි ේම ශ්යක් ඇතිකරමගන තව අකුසල් ැයස්කරගනියි කිය ා. අසනට ඊර්ෂ්යා කරන
මසෂ්යයා නැවත මසෂ්ය ජීවිතයක් ැුදමවොත් ඔහු අල්පමභෝීන සේපත් ඇති, අල්මප්ශ්ාඛ්ය දුර්වර්ණ
ජීවිතයක් බන බව ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා. බ න්න ඊර්ෂ්යාව තුෙ මමොනතරේ
අවදානමක් ද සැඟවි ා තිමයන්මන්. යමමක් අසනට ඊර්ෂ්යා කරන්මන් නේ, ඔහු ඊර්ෂ්යා කරන්මන්
තමාම ම සැපයට බව මහොඳින් සිතන්න. ඔබ අවමබෝධමයන්ම ඊර්ෂ්යාමවන් මිමදන්න. එවිට ඔබ උමප්ක්ෂාව
තුෙට පැමිමේවී. දැන් ඔබට පුළුවන් ෛමත්රියට සිත මයොමුකරන්න. ඊර්ෂ්යාවත්, ෛමත්රියත් කියන්මන් එක
සිතිවිල් ක් අතර ඇති පරතරය පමණයි. ඒ තරේ සර තැනක් ඔබ මගහියනවා. මේ එක සිතිවිල් ක
පරතරය ඔබව සුගතිම සිට දුගතියට ඇද දැමීමට මහොඳමටෝම රමාණවත් මවනවා. වර්තමාන අධයාපන
මක්ෂේත්රය තුෙ ඇති තරගාකාරීත්වය නිසා කුඩා වයමසේදීම දරුවන් තුෙ ඊර්ෂ්යාම ීජජයන් ඇතිමවනවා. ඒ
අනාගත සමාජම වයාූල බව කියන්නාූය මබොමහොම අනතුරුදායක රවනතාවයක්.
ුදදුරජාණන් වහනමසේ මේශ්නා කරනවා ගිය ජීවිතම මහණ බමුණන්මගන් කුස ය, අකුස ය ගැන,
කෙුතත්ත මනොකෙුතත්ත ගැන මනොඇසීමේ මහේතුව නිසාම මේ ජීවිතම දී අකුරු ශ්ාස්ත්රම අදක්ෂභාවයට
පැමිමණනවාය කිය ා. පුේග යකු අතින් කහත කාරණා සිදුමනොවන්මන් මාන්නය නිසාමයි. එමනිසා
නිහතමානීව උත්සහය තුළින් ඔබ අධයාපන කටුතතු කෙමහොත් ඔබට අසනට ඊර්ෂ්යා කරන්න අවශ්ය
මවන්මන් නැහැ. ඔබට ැබිය ුතත්ත ැමේවි. මතරුවන් මකමරහි විචිකිච්ඡාමවන් බැහැරමවන මමොමහොත
දක්වාම ඔබ තුෙ ඊර්ෂ්යාව සකස්මවනවා. මමොකද ධර්මාසූල ව ම ෝකය දකින්න තවම ඔබ ධර්මය
මකමරහි සැකමයන් බැහැරමනොවී ඇති නිසා.
ඔබ සක්කාය දිේිකය තුළිසයි ම ෝකය දකින්න උත්සහ ගන්මන්. මමතැනදී ඔබට ැමබන ඵ ය ම ෝභ,
ේම ෂ්, මමෝහ අකුස යන්මයි. සේධර්මම අසමර්ථයන්මගන් ම ෝකය බැහැරමවන්න, බැහැරමවන්න
මාරයාම අධිපතයයයි ම ෝකම පැතිමරන්මන්. ඒ සේධර්මමයන් බැහැරූය අනාගත ම ෝකයට අවශ්ය මාර
සමාජය තමයි වර්තමානම හියබිය ගැමහමින් මේ සකස් මවන්මන්.
පංවත් ඔබ සේධර්මය තුළින් අනාගතම බිහිමවන මේ විෂ්ම ම ෝකය හුරනාගන්න. මාරයාම
සැ සුේ පරාජයකර ඔබ ම ො තුරා ුදදුරජාණන්ම මහා කරුණා ගුණම මසවනට එන්න.
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21. ඔබ විමනෝදය ම ස දකින්මන් තෘෂ්්ණාම ගින්දරයි!
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා ‘පංවත් අසරුේධ, ුදදුරජාණන් වහන්මසේ දහේ මදසන්මන් ජනතාව
විශ්්මයට පත්කරන්නවත්, ජනතාව සුරතල් කරන්නවත්, ාභ සත්කාර බන්නටවත්, මා ගැන මමමසේ යෑයි
හුරනාගැනීමටවත් මනොම . ශ්රාවකයින්ම
මමම ොව, පරම ොව යහපත උමදසාමයි’ කිය ා.
ුදදුරජාණන්වහන්මසේම මහා කරුණාව මයොමුවන්මන් සත්වයාම මමම ොව පරම ොව ක ක්කමකොට
පමණක්මයි. මේ සා අසිියමත් ැයකවරණයක් ූය ම ො තුරා ුදදුරජාණන්වහන්මසේම මහා කරුණාගුණම
ැයකවරණය දරුමවක් උමදසා, බිියඳක්, ස්වාමිපුරුෂ්මයක්, තනතුරක්, මේප ක් උමදසා මගහියනවානේ එම
අසවණකමේ විපාකයන් ඔබට අනාගතම දී අවුරුදු ක්ෂ ගණනාවක් මගවන්නට සිදුම වි.
පංවත් ඔබට අයිති නැති දරුමවක්, බිියඳක්, ස්වාමිපුරුෂ්මයක් උමදසා ඔබට අයිති සේධර්මම ැයකවරණය
අහිමි කරගන්න එපා. මේ මකටි මසෂ්ය ජීවිතය, අතිදීර්ා දුමකන් මිදීම උමදසාම රමයෝජනයට ගන්න.
ුදදුරජාණන්වහන්මසේ සාරසංඛ් කල්ප ක්ෂ ගණනාවක් දස පාරමීධර්ම පරුම පංවත් ඔබ උමදසාමයි. ඇස්
ග ව ග වා දන්දුන්මන්, මහා සාගරම ජ ය පරදවා යන තරමට රුධිරය දන්දුන්මන්, මහ මපොමෙොම පස්
පරදවන තරමට ශ්රීර මාංශ් දන්දුන්මන් පංවත් ඔබ උමදසාමයි. හය අවුරුේදක් දුෂ්්කරක්රියා මකරුම ඔබ
උමදසාමයි. නමුත් පංවත් ඔබට ඇස්, මස්, මල් දන්මදන්න අවශ්යම නැහැ. ූපපය මකමරහි ඇති තෘෂ්්ණාව
නිසා ඔබ තුෙ සකස්මවන ම ෝභ, ේම ෂ්, මමෝහ අකුස යන් පමණක් ඔබ දන්මදන්න. එවිට අප
මබෝධිසත්වයාමණෝ ඔබ මවසමවන් දන් දුන් ඇස්, මස්, රුධිරය මවසමවන් ඔබ කෘතගුණ දැක්ූයවා මවනවා.
ඔබට ැුදණ මේ උතුේ අවස්ථාම දී එවන් අසිියමත් ශ්ාස්තෘන්වහන්මසේනමකට ණයකාරමයක් නේ
මවන්න එපා.
මාරයා සැඟවී බ ා සිටිනවා, ඔබට දරුවාම සුරතල් මපන්ව ා, බිියඳම , සැමියාම
මමවරත් ඔබව ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ණයකාරමයක් කරවන්නට.

ආදරය මපන්ව ා,

බැංකුවට ඔබ ණය වුමණොත් මේප රාජසන්තක කරාවී, ුදදුරජාණන් වහන්මසේට ඔබ ණය වුමණොත් භවම
සැපයම මාරසන්තක මවනවා. දුකින් බැහැරට මගමපන්ූය ඒ උතුේ ශ්ාස්aතෘන්වරයාණන් වහන්මසේට පංවත්
ඔබ නිරතුරුවම ඔමේ ජීවිතය තුළින් අම ෝභ, අේම ශ්, අමමෝහ සුවඳ කුසුේ පූජාකරන්න. ුදදුරජාණන්
වහන්මසේ ඒ මල් සුවඳ නිරතුරුවම වර්ණනා කො. ‘මේ ම ෝකම කිසිම මසෂ්යයකුට, මදවියකුට,
බ්රහ්මයකුට විඳින්නට තබා සිතන්නවත් බැිය අරමාණ ූය දුක් කන්දරාවක් සය අවුරුේදක් පුරා මම දුෂ්්කරක්රියා
කෙ කා ම දී වින්දා’ කිය ා ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා.
මේ හැම දුක්ගැහැටක්ම උන්වහන්මසේ කැමැත්මතන්ම දරාගත්මත් පංවත් ඔබ මේ මමොමහොමත් බන
සේධර්මම සැනසිල් ඔබට බාදීමටයි. එවන් අසිියමත් ශ්ාස්තෘන්වහන්මසේ නමක් මවසමවන් නිරතුරුවම
පංවත් ඔබ තුෙ අම ෝභ, අේම ෂ්, අමමෝහ සිතිවිලි ඇතිකරමගන ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ූපපකාය
සිමතන් මවාමගන ඒ පවිත්ර සිත ුදදුරජාණන් වහන්මසේට පූජා කරන්න. ුදදුරජාණන් වහන්මසේම උතුේ
ගුණයන්, ඥාානයන්ට නිරතුරුවම ඔබ මනසින් සමීපමවන්න. එවිට පංවත් ඔබ තුෙ ුදදුරජාණන් වහන්මසේ
මකමරහි අමයෝමය විශ්්වාසයක් සකස් ම වී.
ික්ෂුවට මතකයි අතීතම එක්තරා දවසක උදෑසන සුදු සරමක් සුදු කමිසයක් බෑගයක දමාමගන උදෑසන
5ට බසම නැග ා, කිසිම ඥාාතිමයක් හිතවමතක් මගන් මතොරව ික්ෂුව පැවිදිවීම සඳහා උපන් නිවසින් පටව
ගිය ආකාරය. එදා පටන් මේ මමොමහොත දක්වා ික්ෂුවට අමයෝමය ශ්ක්තිය වුමේ ුදදුරජාණන් වහන්මසේමයි.
ස්ථිර වාසස්ථානයක් මනොමැතිව තැන්තැන්ව ආරණයව හුමදක ා කුටිව ට ගිය ගමමන්දී සමහර
පංවතුන් ා ික්ෂුව හැඳින්ූයම ‘අහිගුන්මක ික්ෂුව’ කිය ා. මම ම කණට ඇසි ා තිමයනවා පංවතුන් ා
එමහම කියනවා. මා හුරනාගත්තා ඒ කථාකරන්මන් මාරයාය කිය ා. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මකමරහි
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ශ්රේධාව තුළින් ඒ මව ාම ික්ෂුව මාරයාව හුරනාමගනයි තිුදමේ. මාරයාට අවශ්ය වුමේ ‘අහිගුන්මක
හාමුදුරුමවෝ’ කියන නම පටබැඳ ා මා තුෙ ැජ්ජාව සකස් කර ා ආරණයයක, පන්ස ක ස්ථිර නිතය
පදිංචිකරුමවක් කරන්න. උතුේ පැවිේද
ැීජමට මපරාතුවම මාරයාම
එම අවකාශ්ය මම
බ ාමපොමරොත්තුවුණා. ික්ෂුවට, ස්ථිර නිතය තැනක් නැති ‘අහිගුේමක හාමුදුරුමවෝ’ කියනමකොට මට
සතුටක් ඇතිවුණා. ික්ෂුව කල්පනා කමෙේ, සාියපුත්ත මමහෝත්තමයාණන් වහන්මසේ, මහා කාශ්යප
මමහෝත්තමයාණන් වහන්මසේටත් ස්ථිර, නිතය තැනක් තිුදමේ නැහැ මන්ද කිය ා. ඒ කියන්මන්
උන්වහන්මසේ ාත් ‘අහිගුේමක’ ජීවිත ගතකමෙේ. ඒ උතුේ ජීවිතය මටත් ැීජම භාගයයක්මකොටයි ික්ෂුව
සැ කුම . ඒ ‘අහිගුේමක ික්ෂුව’ කියන නාමය ික්ෂුවට ැුදණු මගෞරව නාමයක් ම සයි ික්ෂුව මේ
මමොමහොමත්ත් දකින්මන්. ඒ ගතකෙ අහිගුේමකභාවයමයි මේ සටහන් ලියන්න අවශ්ය අවමබෝධය
බාදුන්මන්. මමොකද ික්ෂුවට පැවිදිමවන්න මපරාතුව කවදාකවත් ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නාමකොට
වදාෙ සූත්ර මපොතක් කියවා තිුදමේ නැහැ. කවදාවත් භාවනා පංතියකට ගිහින් තිුදමේ නැහැ. ජීවිමත්
කවදාවත් දහේ පාස කට ගිහින් තිුදමේ නැහැ. ික්ෂුව ගිහිකා ම අධයාපනය ැුදම ක්රිස්තියානි
පාස ක. එහි ුදදුදහම කගැන්වුම 7 වැනි මශ්රේණිමයන් පසුවයි. මමවැනි පසුබිමක් තුෙ ‘අහිගුේමක
හාමුදුරුමවෝ’ කියන අර්ථම ම ඵ යයි මේ ික්ෂුව. අහිගුේමක කියන වචනම අර්ථය මමතැනදී ික්ෂුව
දකින්මන් ‘අතහැරීම’ කියන අර්ථමයන්. ඔබ අතහැියය ුතත්මත් ූපපය මකමරහි ඇති තෘෂ්්ණාව පමණක්මයි.
එතැනදී ඔබට මුළු සේධර්මම ම ැයකවරණය ැමබනවා. සේධර්මම ැයකවරණය බාගත් තැනැත්තාට
මිනිස්, මද , බඹුන් තුන් ම ෝකම ම ගරු ුදහුමන් ැමබනවා. ‘ඔබ සියල් අතහියන්න. එවිට ඔබට සියල්
ැමබයි’ කියන අර්ථය ික්ෂුව නිරතුරුවම කියන්මන් කහත අත්දැීම නිසාමයි.
ික්ෂුවට කහත ශ්ක්තිය බාදුන්මන්, සසර පළිබඳ ඇතිකරගත් බිය විසින්මයි. මේ බිය සකස් කර දුන්මන්
මතරුවන් මකමරහි ඇතිකරගත් ශ්රේධාවයි.
සමාජය තුෙ පංවතුන් ා විමනෝදමවනමකොට, මසල් ේ කරන විට ික්ෂුවට හිය බයක් දැමනනවා, ඔබ ා
පළිබඳව. විමනෝදමවන්න මසල් ේ කරන්න පුළුවන් ම ෝකයක් මනොමවයි මේක. ම ෝකය නිරතුරුවම
ගිනිගන්නවා තෘෂ්්ණාමවන්. තෘෂ්්ණාම ගින්දරයි ඔබ විමනෝදය, මසල් ම හැටියට දකින්මන්.
මනොදන්නාකම නිසාම ගින්දරත්, විමනෝදයත් මසල් මක් මකොටගනිේදී පච්චීමට අදාෙ සංස්කාරයන්
අනාගත විපාකයන් පණිස සකස්මවනවා. පියස්සමමන් විමනෝදමවන්න. තෘෂ්්ණාව කියන්මන් ගින්දරක්.
අසනම විමනෝදය, මසල් ම ඔබ ගින්දරක් ම ස දකිමින් ඒ ගිනි නිවන දිශ්ාවට මයොමුමවන්න.
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22. ඔමේ භෂ්්මාවමශ්ේෂ් පූජනීයත්වයට පත්කරන්න
පංවත් මහත්මමයක් ික්ෂුවමගන් විමසුවා ‘හාමුදුරුවමන් කුස ය සහ පන කියන්මන් එකම කාරණයක්ද?’
කිය ා. මමය පංවතුන් ා නිතර ස්වාමීන්වහන්මසේ ාමගන් විමසන රශ්්නයක්. සාියපුත්ත
මමහෝත්තමයාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා, කුස ය කිය ා කියන්මන් කාරනා 10 කට කිය ා. එම
කාරනා දහය තමයි සතුන් මැරීමමන් වැෙීම, මසොරකේ කිරීමමන් වැෙීම, කාමය වරදවා හැසිරීමමන්
වැෙීම, මබොරුීමමන්, පසුනාවාචා, පරුෂ්ාවාචා, සේරප්ප ාපා ීමමන් වැෙීම, අනිකධයාව,
අවයාපාදය, සේමා දිේිකය යස කුස ය කිය ා. කහත කාරණා 10 ට තමයි සාියපුත්ත මමහෝත්තමයාණන්
වහන්මසේ කුස ය කිය ා කියන්මන්.
කුසල් මූ යන් හැටියට සාියපුත්ත මහරහතන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා අම ෝභ, අමදෝෂ්, අමමෝහය
කිය ා. මේ කාරණා දහය පංවත් ඔබට මේ ආකාරයට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කමයන් සිදුමවන්නා ූය කුසල් 3
යි, වචනමයන් සිදුමවන්නා ූය කුසල් හතරයි, මනසින් සිදුමවන්නා ූය කුසල් තුනයි කිය ා. කහත කාරණා 10
ට තමයි කුසල් කිය ා කියන්මන්.
එතමකොට පන කිය ා කියන්මන් කුමකටද? ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා පන යස යහපත්,
සිත්කළු, මන වඩන සැපයට කියන තවත් නමක්ය කිය ා. එමහමනේ පන කියන්මන් සැපයට කියන්නා ූය
තවත් නමක්. දැන් පංවත් ඔබට කුස ය කියන වචනම අර්ථයත්, පන කියන වචනම අර්ථයත් මහොඳින්
පැහැදිලියි. පන කියන කාරණයත්, කුස ය කියන කාරණයත් අර්ථයන් මදකක්. නමුත් මේ කාරණා මදක
මහේතුඵ අසව එකට සේබන්ධ මවනවා. ඒක මවන්මන් මමමහමයි. යමමක් කුසල් ධර්මයන් ජීවිතය තුළින්
වඩනමකොට, ඔහු තුෙ සැපය, ඒ කියන්මන් පන ඇතිමවනවා. යේ පංවමතක් සැපමයන් ජීවත්මවනවානේ
ඔහු ජීවත්මවන්මන් කුසල් ධර්මයන් ජීවිතය තුළින් සිදුකරගන්නා නිසාමයි. පංවත් ඔබ ධර්මාසූල ව
සැපමයන් ජීවත්මවනවාය යන්මනන් කියමවන්මන් ඔබ තුෙ කුස යත්, පනත් මදකම තිමබනවාය කියන
කාරණයයි. පංවතුන් වචන ව අර්ථයන් පසුපස හඹායැම හැකිතාක් අඩුකර අනිතය ධර්මය තුළින්ම විතර්ක
සකස්මකොට මදන සිත මදස බ න්න දක්ෂ මවන්න. එවිට ඔබට මපමන්වි ඔබ පළිතුර තුෙ සිටිමින්ම පළිතුරු
මසොයන බව.
පංවත් මසෂ්යමයක් ික්ෂුවමගන් විමසුවා ‘ස්වාමීන්වහන්ස, මසෂ්යයන් විසින් පූමජෝපහාර පවත්වන
ධාන්න්වහන්මසේ ා සෘේධිමයන් වඩින්මන් මකොමහොමද කිය ා. පංවත් ඔබ ධර්මරත්නය පළිබඳව අච
ශ්රේධාවක් ඇතිකර ගැනීමට අවශ්යනේ මමවැනි කාරණාවන් පළිබඳව ධර්මාසූල අර්ථය දැනගතුතතු
මවනවා. එමසේ මනොවුණමහොත් මමෝහය මුසු, අමූලිකා ශ්රේධාවයි අප තුෙ වැමඩන්මන්.
ධාන්න්වහන්මසේ නමක් කියන්මන් අතීතම වැඩසිටි උතුේ ආර්යයන් වහන්මසේ ාම ශ්රීරම මකොටසකට.
එය දන්ත ධාන්න් වහන්මසේ නමක් මවන්න පුළුවන්, නැතිනේ ශ්රීරම මවනත් අස්ථි කැබැල් ක් මවන්නත්
පුළුවන්. අස්ථි කැබැල් ක්, දතක් කිය ා කියන්මන් සතරමහා ධාතුමවන් සැදුස මදයක්. මේ උතුේ
ආර්යයන් වහන්මසේ ා කියන්මන්, ූපපම ආධිපතයය පතුරුවාමගන සිටින සතරමහා ධාතුව තම අවමබෝධ
ඥාානමයන් විනිවිද දැක්ක මකමනක්. සත්වයා ම ෝකයට බැඳ තබන පංච උපාදානස්කන්ධම මුල්ම
උපාදානස්කන්ධය වන ූපප උපාදානස්කන්ධය අවමබෝධ කරගත් තැනැත්තාමයි ූපපය මකමරහි ඇති
තෘෂ්්ණාමවන් මිමදන්මන්. ූපපය නැමැති සතරමහා ධාතුව අවමබෝධ කර ගත්තාූය රහතන්වහන්මසේ ඒ
අවමබෝධය බාගන්මන් නාමූපප ධර්මයන් උපමයෝීන කරමගනමය. රහතන් වහන්මසේ පියනිවීයන
මමොමහොමත් විඥා්ඥාාන ධාතුව රහතන් වහන්මසේ තුළින්ම පියනිවී ගියත්, මමම ොව කතිියූය මනොූය ශ්රීරය
මහවත් සතරමහා ධාතුව පූජනීයත්වයට පත්මවනවා. සතරමහා ධාතුව අවමබෝධ කරගත් නිසාමයි
උන්වහන්මසේම ූපපය පූජනීයත්වයට පත්මවන්මන්. එම නිසාම ධාන්න් වහන්මසේ ාට පූමජෝපහාර
දක්වන්න කියන කාරණය ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා.
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මේ කිසිම ධාන්න්වහන්මසේ නමකට සෘේධිමත්භාවයක් ඇතිකරමගන තැනින් තැනට වැඩම කරන්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. ධාන්න්වහන්මසේ නමකට සෘේධිමත්භාවයක් ඇතිවීමට නේ ධාන්න්වහන්මසේ තුෙ පංච
උපාදානස්කන්ධයක් සකස්මවන්න අවශ්යයි. පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස්මවන්න නේ සංස්කාර
මහේතුමවන් සකස් වුණ විඥා්ඥාානය ධාන්න්වහන්මසේ ා තුෙ බැසමගන තිමබන්න ඕමන්. ඒ මහේතුමවන්ම
නාමූපප ධර්ම සකස්මවන්න ඕමන්. ආයතන හය පහිටන්න ඕමන්. මේ කිසිවක් සකස් මනොවන
ධාන්න්වහන්මසේ නමක් මකමසේ නේ සෘේධිමයන් වඩින්නද? එය කවදාකවත් ධර්මාසූල ව සිදුවන මදයක්
මනොමවයි. ඒ අප අමූලිකා ශ්රේධාව නිසාම ධර්මම සැබෑ අර්ථමයන් දුරස්ව ම ෝකය දකින නිසාම
ඇතිකරගන්න අදහසක්.
නමුත් පංවතුන් ා අපට නිතර රකාශ් කරනවා. තම තමන්ම පූජනීය ස්ථාන ව ට ධාන්න්වහන්මසේ ා
වැඩියා කිය ා. ‘ගිය සතිම ධාන්න්වහන්මසේ ා මදනමයි වැඩසිටිම . අද බ නමකොට ධාතුකරඬුම
ධාන්න්වහන්මසේ ා හත්නමක් වැඩ සිටියා’ කිය ා. ඒ කියන්මන් ධාන්න්වහන්මසේ ා පස්නමක් වැඩිමව ා.
ඒ කියන්මන් මමතැන” සිේධමවන්මන් ධාන්න්වහන්මසේ ා සෘේධිමයන් වැීමමක් මනමමයි. සමයදෘෂ්්ිකක
මදවිවරු විසින් සුදුසු පූජනීය ස්ථානව ට ධාන්න්වහන්මසේ ා ැයමගන යනවා. අතීතම වැඩසිටියාූය
සාියපුත්ත මහරහතන් වහන්මසේම පටන් ඒ උතුේ ආර්යයන් වහන්මසේ ාම අවවාද අසශ්ාසනා ැබූ,
ශිෂ්යභාවය ැබූ නමුත් නිවන් අවමබෝධ කරගැනීමට මනොහැකිූය ක්ෂ ගණනාවක් ගිහි පැවිදි පංවතුන් ා
මේ මමොමහොමත් සශ්රික දිවයත ව මමහේශ්ාඛ්ය මදවිවරු ම ස වැඩසිටිනවා. ඒ මදවිවරු තමන් සතු
දිවයචක්කු තුළින් තමන්ම ගුරුවරයාම පූජනීය ධාන්න්වහන්මසේ ා වැඩසිටින්මන් මකොමහේද යන්න
දන්නවා. තම සත්පුරුෂ් ගුරුවරයාට ඇති මගෞරවය නිසාම එම ගුරුවරයාම පූජනීය ධාන්න්වහන්මසේ ාට
අවශ්ය පූමජෝපහාරයන් මනො ැමබනවා නේ, එම දුසිල්වතුන් සිටින ස්ථානව වැඩසිටිනවා නේ මදවිවරු
තම දිවයචක්කුවලින් එය දැක ා සුදුසු පූජනීය ස්ථානව ට, සිල්වතුන් අතරට එම ධාන්න්වහන්මසේ ා
ැයමගන මගොස් තබනවා. මමහේශ්ාඛ්ය මදවිවරු තම අතීත කෙයාණ මිත්රයන් වහන්මසේ ාට දක්වන මගෞරවය
තමයි පංවත් ඔබ ‘ධාන්න්වහන්මසේ ා සෘේධිමයන් වඩිනවා’ය යසමවන් දකින්මන්. කහත කාරණමයන්ම
පංවත් ඔබ දැනගන්න ඕනා, උතුේ ධාන්න්වහන්මසේ ාට ජූමජෝපහාර දක්වන්න කිය ා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ
මේශ්නාකර වදාෙ කරුණට මදවිවරු වර්තමානම ත් මමොනතරේ ගරුකරනවාද කියන මදය.
මේ මමොමහොමත් සමයාදෘෂ්්ිකක මදවිවරු උතුේ ධාන්න්වහන්මසේ ාට ගරුසත්කාර කරමින් පංවත් ඔබ ාට
මදන පණිවුඩයක් තිමබනවා. ඒ උතුේ පණිවුඩය ඔබට හුරනාගන්න පුළුවන්කම ැමබන්මන් අකාරවතී
ශ්රේධාව කියන මතරුවන්ම ගුණයන්, ඥාානයන් අර්ථමයන් දැක ඇතිකරගන්නා ූය ශ්රේධාව තුළින්මයි.
මමෝහය මුසු අමූලිකා ශ්රේධාමවන් නේ මනොමවයි. පංවත් මදවියන් ඔබට කියන පණිවුඩය තමයි, සේමා
සේුදේධ ශ්ාසනය ජීවමානව පවතින මේ මමොමහොමත් මහමපොමෙොවට පස්මවන, ගින්දරට අලුමවන, පංවත්
ඔබම ඔය ශ්රීරම ඇටකටු, ධාන්න්වහන්මසේ ා බවට පත්කර පූජනීයත්වයට පත්කරගන්න කියන
කාරණය. ධාන්න්වහන්මසේ තුළින් ඔබ දැකිය ුතතු අර්ථය ඔතැනයි තිමබන්මන්. පංවත් ඔබටත් පුළුවන් ඔය
ශ්රීරම තිමබන සෑම ඇට කැබැල් ක්ම පූජනීයත්වයට පත්කරගන්න. උතුේ ධාන්න්වහන්මසේ නමක් බවට
පත්කරගන්න. එය කරගත හැක්මක් උතුේ ධාන්න්වහන්මසේ ා වන්දනාකරන ගමන්ම, කන් ඔේබට මගොස්
ධාන්න්වහන්මසේත් අනිතයම ඵ යක්ය, ධාන්න්වහන්මසේත් අනිතයභාවයට පත්මවන සතරමහා ධාතු
මකොටසක්ය කියන කාරණය අවමබෝධ කරගැනීමට දක්ෂ වීමමන්ය. එම අවමබෝධය ැීජමට නේ පංවත් ඔබ
පෙමුමවන්ම පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් මනොමවන, ූපපයක් පමණක් වන උතුේ ධාන්න්වහන්මසේ ාට
සෘේධියක් ඇති මනොවන බව ධර්මාසූල ව මත්රුේගත ුතතුව ඇත. පංවත් ඔබත් ධර්මාවමබෝධමයන්
සැනමසන්න. එවිට ආයාසමයන් මතොරවම, ඔමේ ධාන්න්වහන්මසේ ාත් පූජනීයත්වයට පත්ම වි. එමතක්
අමප් භෂ්්මාවමශ්ේෂ්යන්ට ම ෝකය බියක්මයි දක්වන්මන්. ඒවාට ගරුකරන්මන් මරේතයන් යක්ෂයන්
පමණක්මය. පංවත් ඔබ සතර අපාමයන් මිදීමමන්මයි, තම භෂ්්මාවමශ්ේෂ් පූජනීයත්වයට පත්කර ගැනීමේ
මාර්ගයට අවතීර්ණ මවන්මන්. එම නිසා පංවත් ඔබ මබොමහෝම සිහිසවනින් ුතතුව අමූලිකා ශ්රේධාමවත්,
ආකාරවතී ශ්රේධාමවත් මවනස ක යාණමිත්ර ආශ්රය තුළින්ම හුරනාමගන, ශී මයන් පියපූර්ණමවමින්,
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නිරතුරුවම අනිතය සංඥාාවන් තුළින් ජීවිතය දකිමින් නිවැරදි මාර්ගය තුෙම අවමබෝධය කරායන්න.
කක්මන් මකටි මිථයාවන් පසුපස යන්න නේ එපා.
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා මසෂ්යයා අධිමාන්නය නිසාත්, මමෝහය නිසාත්, සිහිමු ාවීම
නිසාත්, මාර්ගඵ යන් රකාශ් කරනවා කිය ා. ුදදුරජාණන්වහන්මසේම කා ම සුනක්ඛ්ත්ත වැනි පැවිදි
අය පවා බලුව්රත, හරක් ව්රත, රකින නිර්වස්ත්ර මිතය දෘෂ්්ිකකයන්ව රහතන් වහන්මසේ ා හැටියට දැක්කා.
අනාගත සමාජය තුෙ ශ්ාසන විකෘතීන් සකස්වීම සඳහා මාර්ගඵ උන්මාදය කියන කාරණය මබොමහොම
ම ගමයන් පැතිරයන්න පුළුවන්. මමය ධර්මතාවක්. ඒ ඇමසන හඬ ශ්ාසනම අර්ථයන් අතුරුදන්වීමේ
කා ය ෙඟාවන බව පංවත් ඔබට කරන අනතුරු හැඟවීමක්. මේ සියලු අිකමයෝගයන් ධර්මාසූල ව දකිමින්
ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නාකර වදාෙ ධර්ම මාර්ගය තුළින්ම ගමන්මකොට ධර්මය දකින්න. ඔබ අර්ථවත්ව
ධර්මමාර්ගය තුෙ ගමන් කිරීමේදී පංවත් ඔබ තුළින් ක්රමාසූල ව මමත්වම දැඩිභාවය නැතිවීයාවි.
මාන්නය දියමවන රමාණයට නිහතමානී බව ඔබම ජීවිතය තුෙ ඇති ම වි. දැන් ඔබ ම ෝකය කදිියම
රදර්ශ්කමයක් මනොම , අවමබෝධමයන්ම එම සිත අනිතය බව දැීමට හැකි දක්ෂ වීර්යවන්තමයක්.
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23. අහසට මපොමෙොවට මදස් දී කුමකට?
මව ාව මපරවරු 8.00යි. ික්ෂුව පේඩපාතය වැඩම කර ා මපර ා කුටියට පැමිණි මමොමහොත. අහස
මහොඳමටෝම කළුකර ා තිුදමේ. දැන් වහිනවා. එක දිගටම මාස 2ක් මමම රමේශ්ම දැඩි පෑවිල් තිුදමේ.
ඒත් වැ ජ මයන් ගේවාසීන් කුඹුරු අස්වේද ා දැන් අස්වැන්න මනෙන කා ය. කුටිම කැපකරු
මහත්මයාත් මතක් කො කදිියම අස්වැන්න මනෙන නිසා දින 10 ක් පමණ කුටියට මනොපැමිමණන බව.
ඒත් මේ උදෑසන වහිනමකොට ික්ෂුවට සිහිපත් වුණා ඒ අය මමොනතරේ මානසික පීඩා විඳිනවා ඇතිද කිය ා.
පසුගිය දිනව වැසි නැතිව තිබි ා අස්වැන්න මනෙන අවස්ථාම වහිනමකොට මීට මපරත් මගොවි
මහත්වරුන් මබොමහොම ම දනාමවන් ික්ෂුවට රකාශ් කර තිමබනවා ‘හාමුදුරුවමන් අප මබොමහොම පංකේ
කෙත්, මහන්සිමව ා, ණය මව ා මගොවිතැන් කෙත් අවසන් මමොමහොමත්දී මමවැනි බාධක සිේධමවනවා’
කිය ා. කහත රශ්්නය ික්ෂුවට මයොමු කරපු මව ාම ික්ෂුව එම මගොවියාහට දුන් පළිතුර මමහි සටහන්
කරනවා. මක්නිසාද, එවැනි ස්වාභාවික විපත්වලින් ම දනාවට පත්මවන පංවත් ඔබට මමම කරුණු සවනින්
මමමනහි කිරීමට ශ්ක්තියක් ැීජම පණිස…
අප මගොඩාක් කැපවීේ කර ා, බ ාමපොමරොත්තු ඇතිකරමගන යමක් සිේධකර ා, ඒවාම රතිඵ වලින්
බන සිහින මාලිගා මනසින් මගොඩනග ා, ස්වභාවධර්මය නිසා ඒවා විනාශ් වී යනමකොට, දුර්ව
මවනමකොට අරමාණ ම දනාවට පත්මවනවා. මානසික මරෝීනන් බවට, සියදිවි නසාගන්නන් බවට
පත්මවනවා. ස්වභාවධර්මම සැබෑ මුහුණුවර ඔබ කදිියම ක්රියාත්මක වන විට ඔබ ඊට ඇලීම, ගැටීම
මහේතුමවන් ඔබත් ස්වභාවධර්මම ම මකොටස්කරුමවක් බවට පත්මවනවා. ස්වභාවධර්මම සැබෑම
ස්වභාවය අනිතයයයි. ඔබ දක්ෂමවන්න ඕමන් අනිතයවන ධර්මතාවයන් සමග ගැටීමට මනොයා අනිතය
ස්වභාවය අවමබෝධ කරගැනීමට. මමවැනි ධර්මයන් සමග ගැටුණු මගොවි මහත්තමයක් ම ො තුරා
ුදදුරජාණන්වහන්මසේ වැඩ සිටි සමම
ජීවත් වුණා. ඒ අවාසනාවන්ත මගොවි මහතාට
ුදදුරජාණන්වහන්මසේම මහා කරුණා ගුණය නිසා වාසනාව උදාවුණා.
මේ මගොවි මහතාට ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මුණ-මනොගැමසන්න, මේ මමොමහොමත්ත් ඔහු සතර අපාම
මකොතැනක මහෝ දුක්විඳින අවාසනාවන්තමයක් මවන්න කඩ තිුදණා. ඒත් භාගයවතුන්වහන්මසේ විසින්
පියනැමූ භාගයය නිසා මේ මමොමහොමත් මාර්ගඵ
ාභී මදවිමයක් හැටියට දිවය සැප විඳිනවා ඇති. සමහර
විට දිවයත යකදීම නිවන් අවමබෝධකර පියනිවීයන්නත් ඇති.
ම ො තුරා ුදදුසමිුරන් දිවැස් ඥාානමයන් දකිනවා, මේ බමුණාට මසෝවාන් ඵ යට පත්වීමට වාසනාව තිමබන
බව. මේ මිථය දෘෂ්්ිකක බමුණාට එම ශ්ක්තිය මමෝදුකරදීමට ුදදුරජාණන්වහන්මසේ කුඹුර සකස් කිරීමත්,
අස්වැන්න මනළීමත් අතර ගතවන කා යම උපමයෝීන කරගන්නවා. නගු මයොදා කුඹුර සාන අවස්ථාම ,
සී සාන අවස්ථාම , අස්වැන්න පැමසන කා ම මේ කුඹුර මැදින් ුදදුරජාණන්වහන්මසේ වඩින ගමන්
බමුණාමගන් විමසනවා ‘බමුණ, කුඹුර හානවා මන්ද? ‘ කිය ා. ‘සී සානවා මන්ද? ‘ කිය ා. ඊට වැඩි යමක්
කතා කරන්මන් නැහැ. බමුණත් එමහමයි කිය ා මකටිමයන් පළිතුරු මදනවා. ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මු
කඳ ාම දන්නවා බමුණාට මේ මගොයමේ අස්වැන්න ස්වභාවධර්මය නිසාම මන ාගන්න ැමබන්මන් නැහැ
කිය ා. නමුත් බමුණා මේ ටික දන්මන නැහැ. අස්වැන්න ගැන බ ාමපොමරොත්තු මගොඩනගාමගන ඔහු වී
අටුව පමරන විදිහ ගැන සිහින දකිමිසයි හිටිම . අස්වැන්න මනෙන දිනයට මපර දින මහා වැසි කඩාවැටී
මගොයම විනාශ්වී යනවා. එදා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මවනදා වම කුඹුරට වැඩිම නැහැ. බමුණාම
නිවසටමයි වැඩිම . බමුණා දැඩි මානසික පීඩනයකට පත්වී මගදර පැදුමර් ඇ වී හඬමින් සිටියා.
ම දනාමවන් මුසපත්වී සිටි බමුණා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ දැක ා මමොමහොතින් පයවි සිහිය ැුදවා. බමුණා
මිථයාදෘෂ්්ිකක වුණත් බ ාමපොමරොත්තු කඩවීමේ ම දනාමවන් ුදදු සමිුරන්ට මචෝදනා කමෙේ නැහැ. ‘ඔබ
වහන්මසේ වියන්වර මම කුඹුර මැදින් වැඩියා. ඔබවහන්මසේම ඇස්වහ කටවහ නිසයා මම මගොයම
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විනාශ් වුමේ’ කිය ා. මමොකද මබොමහෝ මබෞේධ පංවතුන් අතර සිටිනවා, සිල්වත් ස්වාමීන්වහන්මසේනමක්
උමේ පාන්දියන් දැක්කහම, එය අසුබ දසුනක් ම ස ස කන පංවතුන්. මමවැනි අය සමග බැලුවහම බමුණා
මිථයාදෘෂ්්ිකක වුවත් අතීතම පුහුණු කෙ යහපත් ගුණයන් තිුදණා.
මේ අවස්ථාම දී අප ආශ්ාමවන් බැීම සිටින සියලුම සංස්කාරයන්ම අනිතයභාවය පැහැදිළි කරදී
භාගයවතුන්වහන්මසේ විසින් බමුණාව මසෝවාන් ඵ ම පහිටුවනවා. අධික වර්ෂ්ාව නිසා මගොයමේ
අස්වැන්න විනාශ් වුණා. අප හිතමු එතැන වී ුදසල් මදසීයක් තිුදණා කිය ා. ඒ වී රමාණය මි කරන්න
පුළුවන් මමපමණයි කිය ා. නමුත් එම වටිනාකම මම මකොට නිතයභාවමයන් අල් ාගැනීම නිසා බමුණාට
අයිති වුමේ දුක මශ්ෝකයයි. සමහරවිට ුදදුරජාණන්වහන්මසේ බමුණාම මගදරට මනොවැඩියානේ, බමුණාට
පපුම අමාරුවක් හැදි ා මැමරන්නත් තිුදණා. ඒ සියල් මවන්න තිුදමේ අනිතය මේ නිතයභාවමයන්
ගැනීම නිසාමයි. වී ුදසල් මදසීය පළිබඳ තෘෂ්්ණාව සකස් කර ගන්නාතාක් බමුණාට හිමිවුමන් දුකමයි. ඒ
මකමරහි ඇති තෘෂ්්ණාව අතහැරුණු මමොමහොමත් බමුණාට සක්විති රජකමටත් වඩා මශ්රේෂ්්ම මසෝවාන් ඵ ය
අවමබෝධ කරගැනීමට හැකි වුණා. නිතයභාවමයන් යමක් අල් ාගතමහොත් දුකක්. එයම අවමබෝධමයන්
අතහැියයමහොත් ම ෝකම මශ්රේෂ්්මම සැපයක් උරුමමවනවා. කහත සිේධිය අසසාරමයන් පංවත් ඔබ
සිතන්න, පංවත් ඔබ මහන්සිමව ා, මගොවිතැන් කර ා, අස්වැන්න මනෙන අවස්ථාව එනමකොට එමසේත්
නැතිනේ මවනත් වයාපාර කටුතත්තක්, සුබ කටුතත්තක් මයමදන අවස්ථාවක ඒවාට කා ගුණමයන්, බාහිර
මහේන්න්මගන් බාධා පැමිණිමයොත් ඒවා නිසා පංවත් ඔබ කරපු පංකේ ව ට, මුණගැමසන
ස්වාමීන්වහන්මසේ ාට මදෝෂ්ාමරෝපනය කරන්න එපා. එම අකුස මයන් සංසාරම මීට වඩා දරුණු බාධක
ඔබ කදිියයට එන්න පුළුවන්. අමප් යමක් විනාශ් වුණා නේ, අ ාභ වුණා නේ ඊට වගකිව ුතත්මත් අ ව,
වැස්ස, සුෙඟ මනොම . ඒවාට මබොමහෝ මසයින් මහේතුමවන්මන් අතීතම ඔබ විසින්ම කො ූය අකුසල්
සංස්කාරයි. ඒවාම විපාක ස්වභාවධර්මය හරහා ඔබට ැමබන විට ඒවා අල් ාගැනීමට මනොමගොස්,
අතහැරදැමීමට උත්සහ ගන්න.
අතීත භවයන්හිදී වැස්සව ාහක මදවියන් ම ස කපදි ා, හිරුකිරණ උපාදානය කරගත් මදවියන් ම ස
කපදි ා පංච කාමයන් විීමම මහේතුමවන් අක ට වැසි වස්සව ා, නියං ඇති කර ා ම ෝකය පීඩාවට
පත්කර ා ඔබ ා විසින්ම කරගත් අකුසල් ඔබ ාට විපාක මදනවා මවන්න පුළුවන්. එමසේත් නැතිනේ අතීත
භවයන්හිදී ගංවතුර ආධාර වංචාකර ා, අසරණභාවයට පත්ූය අය පීඩාවට පත්කර ා ඒවම විපාකයන්
නිසා මේ ජීවිතම දී මේ විනාශ්යන් සිදුමවනවා ඇති. මේවා මහේතුඵ ධර්මයන්. වැස්මසන් විනාශ්යක්
වුමණොත් අප දකින්මන් මබංගා මබොක්මක් වාුත අවපාතයක්ය කියන කාරණය. නියඟයක් ආමවොත් කැෙෑ
විනාශ් කොය කියන කාරණය. හැමදාමත් ඔබ සිතන්මන් ඔය ටිකයි. මබංගා මබොක්මක් වාුත අවපාතය
ගැන මකොච්චර සිතුවත් එය අවසන් මවන්මන් නැහැ. මබංගා මබොක්ක තිමබනතාක් වාුත අවපාතයන්
ඇතිම වි. මේවා මහේතුඵ ධර්මයන්. අප ඒවා ගැන කථාකරාවී. ගංවතුරට නියඟයට ආධාර මේවි. පංවත්
ඔබ සිතන්න දක්ෂමවන්න ඕමන්, වර්තමානම දී පංවත් ඔබ මිනිස් ජීවිතයක් ැුදවත්, අතීත භවයන්හිදී ඔබ
වැස්සව ාහක මදවියන් ම ස කපද, වැසි ව ාකුළු උපාදානය කරමගන කල්ප ගණන් ජීවත්ූය පියසක් බව.
අතීතම වැසි ඇති කරපු ඔබ, මේ මමොමහොමත් වැස්සට ගංවතුරට මහේතු මහොයනවා. අතීතම අප ව ාකුළු
ව ට, හිරුකිරණට අධිගෘහිත මදවියන් ම ස කපදි ා, පංචනීවරන්ම ග්රහණයට යටමව ා, පංචකාම
සේපත් විීමම උමදසා අක ට වැසි වස්සව ා, ඔබ ාම ආශ්්වාදය උමදසා මසෂ්යයාව පීඩාවට පත්කර ා
සිදුකරමගන ඇති විපාක මනොදුන් අකුසල් කන්දරාව සමග සසඳා බ නමකොට වර්තමානම අප මේ
තරමින්වත් ගංවතුමරන්, නියඟමයන් මේරී සිටීම ගැන සතුටුමවන්න ඕමන්.
මබංගා මබොක්මක් වාුත අවපාතමයන් එහාට හිතන්න පුළුවන් උතුේ ධර්මයක් ුදදුරජාණන් වහන්මසේ අපට
උරුම කරදී තිමබනවා. ුදදුරජානන්වහන්මසේ එම බමුණාට මහේතුඵ ධර්මයන් ග පා දී ා බමුණාට හිතන්න
සැ ැස්වුවා. විම ීව. මගොඩක් මේවල් බමුණාට හිතන්න තිුදමේ නැහැ. රට, ජාතිය, ආගම, හඳහන, ග්රහ
අප , කා ගුණ වාර්තා…. මේවා බැහැර කො. ුදදුරජාණන්වහන්මසේම නික්මල්ශී ූපපකාය දකිනමකොටම
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බමුණාම දුක උපදවන සිsතුවිලි, චංච මකමෙස් සිතිවිලි යටපත් වුණා. විම ී මනසින් බමුණා සිතන්නට
ඇති. ‘මගොයම ඇති වුමේ මහේතුවක් නිසයි, වැස්ස ඇති වුමණත් මහේතුවක් නිසයි, මේ දුක ඇති වුමණත්
මහේතුවක් නිසාමයි’ කිය ා. දුකට මහේතු වුමේ අස්වැන්න මකමරහි ඇතිකරගත් තෘෂ්්ණාවයි. තෘෂ්්ණාව
බැහැරකර ා, දුමකන් මිමදනවාය කියන කියන කාරණය මමමනහි කරන මකොටම, බමුණාට වී ුදසල්
මදසීය මකමරහි වටිනාකම ඇත්හැමරන මකොටම ගිහි පංවමතකුට බාගත හැකි උතුේම වටිනාකමවන
මසෝවාන් ඵ ය බාගත්තා. ගංවතුරත්, අස්වැන්න විනාශ්යත් මදකම මමොන තරේ දක්ෂ ආකාරයට මමම
බමුණා තම ජයග්රහණය සඳහා උපමයෝීනකරගත්තාද. අවසානම බ නවිට ගංවතුර ගැලූමවත්, අස්වැන්න
විනාශ් වුමණත් බමුණාම පනටමයි.
ඕනෑම අිකමයෝගයක් උතුේව ධර්මම ජයග්රහණයක් කරා මමමහයවීමේ මාර්ගය අපට කගැන්ූයම
ම ො තුරා ුදදුරජාණන්වහන්මසේයි. එමනිසා පංවත් ඔබත් ඕනෑම විනාශ්යක් මහේතුඵ ධර්මයන් අසව ග පා
බ න්න. ඔබට මේවායින් පීඩවාක් වුමණොත්, ඔමේ මපර පනකටයි එය සිේධ වුමේ කිය ා දකින්න
දක්ෂමවන්න. විනාශ්ය මකමරහි ඇතිවන ගැටීමමන් දුක ඇතිකරගන්නවා මවසවට අවමබෝධමයන්ම දුමකන්
මිමදන දිශ්ාවටම යන්න. මමොකද අ ව, වැස්ස, සුෙඟ, අවපාත, වාුතපීඩන, භූමිකේපා, සුනාමි…. මේවා
සියල් ස්වභාවධර්මම ස්වභාවයන්මයි. මේ සියල් ම සකස්වී ඇත්මත් නිරතුරුවම මවනස් වන සතරමහා
ධාන්න්මගන්මය. මවනස්වන මදයක් අල් ාගැනීම දුකකි. දුක ඔබට සින්නක්කරව අයිති මදයක් මනොම .
ූපපය මකමරහි ඔබ ඇති කරගත්තාූය තෘෂ්්ණාම අඩුවැඩිභාවය මත දුක ඔබ තුෙ ඇති මවන ධර්මතාවයකි.
කහත බමුණාට දුක සකස් කමෙේද, දුමකන් මිමදන්නට උපකාරී ූයම ද වී ුදසල් මදසීය මකමරහි ඇතිකරගත්
තෘෂ්්ණාව සහ තෘෂ්්ණාමවන් බැහැරවීමයි. මමතැනදී පංවත් ඔබ අවධාරණය කරගත ුතත්මත් දුක ඇති ූයම
බමුණා තුෙය, දුකට මහේතුව තෘෂ්්ණාව ඇති ූයම ද බමුණා තුෙය, තෘෂ්්ණාව නැති ූයම ද බමුණා තුෙය. ඒ
සඳහා මනක්ඛ්ේම සංකල්පය ඇති ූයම ද බමුණා තුෙය යන්නයි.
චතුරාර්ය සතය ධර්මය නිරතුරුවම, ඔමේම ජීවිතය තුළින් ග පා බ මින් අවමබෝධයට පැමිමණන්න
උත්සහගන්න.
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24. ඔමේ ඔය මහන්සිය හිස් අතින් මැමරන්නද?
මේ ජීවන ගමමන්දී ඔමේ ක්රියාකාරකේ පැහැදිලිව මකොටස් මදකකට මබදාගන්න. එකක් ඔබම සැපය
උමදසා කරන ක්රියාවන්. අමනක අසන් උමදසා කරන ක්රියාවන් හැටියට. මමතැනදී අසන් උමදසා කරන
ක්රියාවන් හැටියට ගැමනන්මන් ැයකියා, වයාපාර, මගොවිතැන්, පවුල් ජීවිතය සහ සමාජීය ජීවිතය සමග බැුරණු
සියලුම වගීේ. මේ සියල් අසන් උමදසායි ඔබ කරන්මන් කිය ා දකින්න.
ඔබ උමදසා ඔබ සිදුකරගන්නා මේවල් මමොනවාද? මතරුවන් මකමරහි ශ්රේධාමවන්, කර්මය කර්මඵ
මකමරහි විශ්්වාසමයන් ඔබ සිදුකරගන්නා සියලුම කුසල් ධර්මයන් ඔබ උමදසා සිදුකර ගන්නා මේවල්
හැටියට දකින්න. මේ වගීේ මදක නිරතුරුවම පංවතුන් ා පට වාගන්නවා. මේ පට වාගැනීම නිසාම
ජීවිත කා යම අසන්ට මසේවය කර ා තමා හිස් අතින් මියයනවා.
තමා තමාටවත් අයිති නැතිමකොට අසන් මකමසේ තමාට අයිතිමවන්නද කියන ධර්මතාවය අවමබෝධ කර
ගැනීමට ඇති ඔබට, මමම ොව පරම ොව සැබෑම සැපය උදාවසම තම වගීම පට වා මනොගැනීමමන්
පමණක්මය. සත්වයා අරමාණ දුක් විඳින සතර අපායන් අිකබවා, මේ උතුේ මසෂ්ය ජීවිතය ඔබ ැුදම
මපර ජීවිතම කරන ද වයාපාර, මගොවිතැන්, ැයකිරක්ෂා නිසා මනොම . මපර ජීවිතම සිදුකරගත් කුසල්
සංස්කාරයන් නිසාමය. එමහයින් එවන් මහඟු අවස්ථාවක් ස සාදීම පළිබඳව පංවත් ඔබ කෘතගුණ සැ කිය
ුතත්මත් කුසල් ධර්මයන්ටමය.
‘මව ාව තිුදමණොත් පංසල් යනවා’ ‘නිවාඩු තිුදමණොත් සිල් සමාදන් මවනවා’ ‘වැඩ කවර වුමණොත් පංකමට
යනවා’…. වර්තමාන සමාජම මමවැනි වචන භාවිතය කතාමත් වැඩි මන්ද? එමහම රකාශ් කරන පංවතාම
කාර්යබහු ජීවිතයට වර්තමනා සමාජම ම ොකු වටිනාකමක් ැමබනවා. අපට ඇමහනවා සමාජම දී
කියනවා ‘අහව ාට දැන් වගීේ කටුතතු වැඩියි. ඒ නිසා පංකමට එන්මන් නැහැ. සිල්ගන්න යන්මන් නැහැ.
පංස ට එන්න ම ාවක් නැහැ’ වැනි අදහස් රකාශ්මවනවා. මමවැනි මනොවටිනා වටිනාකේ ඔබ ඔමේ
කරගත්මතොත් වටිනා මසෂ්ය ජීවිතය ඔමබන් ගිලිීන යන බව ඔබ සිහි තබාගන්න ඕමන්. මමවැනි අයට
මැමරන මමොමහොමත් මතකයට එන්මන් ැයකියාව, වයාපාරය, මගොවිබිම උපාදානයයි. ඊට පස්මසේ මරේත
ම ෝකම කපදි ා උපාදානය කරගත් තැනම දිගින් දිගට කන්න පුළුවන්. හැබැයි මසෂ්යමයක් හැටියට නේ
මනමමයි. මරේතමයක් හැටියටයි.
පංවත් ඔබට මේ කාරණය මහොඳින් පැහැදිලිමවන්න, ික්ෂුවක් සමාධිමයන් පසුවන විට දර්ශ්නය ූය මරේත
මහත්මයකුම කථා පුවතක් මමහි සටහන් කරනවා.
මේ මහත්මයා හිටපු මේශ්පා නඥාමයක්. සහජමයන්ම උරුම බ කාමී ගති ක්ෂණ මේ මහත්මයාට මසෂ්ය
ජීවිතම දී තිුදණා. මේ මහත්මයා හදිස්සිම මැරුණාට පස්මසේ උපත සකස්මවන්මන් මරේත ම ෝකම යි. ඒ
පරදත්ත ූපප ජීවී මරේත ස්වභාවයක්. මහොඳ ශ්ක්තිමත් කළු පැහැති ශ්රීරයක්, සුදුපාට සරමක් කැහිමපොට ගසා
ඇඳ ා, අත් සහිත සුදු මේස් බැනියමක් සරමට යටකර ඇඳ ා…. මබොමහොම කඩිසර මරේතමයක්. මමොහු දැන්
මරේත ම ෝකම සැියසරනවා. ඔහු හැසිමරන රමේශ්ය ගැන කියන්න ික්ෂුව දන්මන් නැහැ. සමහර විට
ඔහුම ම මැතිවරණ ආසනම මවන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ මරේත මේශ්පා නඥායා දුකකින් මනමමයි මරේත
ජීවිතය තුෙ සිටින්මන්. මසෂ්ය ජීවිතම දී මේශ්පා කමයක් වශ්මයන් ජනතා මසේවයක් ම සින් කොූය
‘දන්දීම’ නිසා.
එම යහපත් ක්රියාවන් මහේතුමවන් මමොහුට ආුතෂ්, සැප, බ ය වැඩි මරේත ජීවිතයක් ැබි ා තිමයන්මන්.
මසෂ්ය ජීවිතම දී තම මේශ්පා න භූමිකාව යේ මසේ සටන්කාමීව ගත කෙද, එවැනි සටන්කාමීත්වයකින්
‘මමයි චේඩියා’ කියන්න වාම ස්වභාවයකින් තමයි මමොහුව ික්ෂුවට දර්ශ්නය වී ඇත්මත්.
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මේ කථා පුවතින් පැහැදිලිමවනවා ඇති පංකේ කිරීමට, කුසල් දහේ වැීමමට, ශී යක් සමාදන්වීමට
විම කයක්, මව ාවක් මනොතිුදණ කාර්යබහු , අවිම ී මහත්වරුන් මරේත ම ෝකම ත් ගතකරන
කාර්යබහු ජීවිතම ස්වභාවය. මමොහු මරේත ම ෝකම ත් චේaඩියා වම මේශ්පා නය කරන්මන්
මසෂ්යයන් සමග මනමවයි. මරේත ම ෝකම ම සිටින මේශ්පා න මරේතයින් සමගයි. මසෂ්ය ම ෝකම
වම ම මරේත ම ෝකම ද සිටිනවා, මේශ්පා නය උපාදානය කරමගන මැිය ා නිල් පාට, මකො පාට,
රතුපාට කමිස ඇඳගත් මරේතයින්. ැයවු මකොේඩය වවාගත් මරේතයින්.
ඔබ අහ ා ඇති ‘මම මැරුණත් නිල්, මකො , රතු,…..’ ‘මාව කැපුවත් මම මල් නිල්පාටයි, මකොෙ, රතු…
පාටයි’ වැනි මේශ්පා නය උපාදානය කරගත් මේශ්පා න සාමාජිකයින්. මමවැනි අය තමයි මරණින් මතු,
මේශ්පා න මරේතයින් වශ්මයන් උපත බන්මන්. මේ අය සමග තමයි දැන් කහත මරේත මේශ්පා නඥායා
මේශ්පා නය කරන්මන්. මමොහු දැන් තමාට විරුේධ අනික් පාටව මරේතයින්ව තමන්ම මැතිවරණ
බ සීමාමවන් පන්නනවා ඇති. පහරමදනවා, බියගන්වනවා ඇති. දැන් මමොහු ගතකරන මරේත ජීවිතය තුෙ
අකුසල්මයි ැයස්මවන්මන්. ධර්මයක්, මහොඳක්, නරකක්, ශී යක් මමොහු දන්මන් නැහැ. ඒ නිසා දුමකන්
දුකටම ඇදීයාම පමණයි සිේධමවන්මන්. මේ කථාව කියව ා පංවත් ඔබට සිතුමණොත් රතු කර වැදුණත්
කමක් නැහැ, වැටුප් කැපුණත් කමක් නැහැ, නිවාඩු වැටුණත් කමක් නැහැ, ම ොක්කා බැන්නත් කමක්
නැහැ, බන පාර පැරදුනත් කමක් නැහැ මම මුල්තැන මදන්මන් මම ධර්ම මාර්ගයටයි’ කිය ා. පංකේ
කිරීම කුසල් දහේ කිරීම මයොදාගන්මන් අංක එකටයි කිය ා. කැමපන වැටුප මි කරන්න පුළුවන් වුණත්
වයාපාරම පාඩුව මි කරන්න පුළුවන් වුණත් මේවා මකමරහි තෘෂ්්ණාමවන් බැඳි ා සතර අපායට
වැටුමණොත් එම දුක රමාණය කරන්න බැහැයි කිය ා, එය ඔබ ැබූ භාගයයක්මයි.
මතරුවන් මකමරහිම, ශී ය දානය මකමරහිම විශ්්වාසය තබන්න. ඔබව සැබෑම සැපයට ඔසවා තබන
ැයකියාව, වයාපාරය, මගොවිතැන, මේශ්පා නය වන්මන් කුසල් දහේ බවම දකින්න.
සමාජම ජීවත්වන කාර්යබහු පංවතුන් ාට පසමෙොස්වක මපොමහොය දිනයට පංස කට යන්න
විම කයක් නැහැ. නමුත් ඒ පංවතාට කි මවොත් රාජකාිය මේටමමන් මාසයක් ඇමියකාවට එන්නය කිය ා,
ඔහු සිය පවු ත් සමගම එහි යන්න හදන්මන්. ඒ නිසා මමහි තිමබන්මන් කාර්යබහු බව මනොමවයි,
කාමච්ජන්දයන් මකමරහි ඇතිකරගත් දැඩි තෘෂ්්ණාවයි. ඔය තෘෂ්්ණාව තමයි ඊෙඟ භවම උපතට අදාෙ
උපාදානය සකස් කර මදන්මන්. මමතැනදී දුප්පත්, මපොමහොසත් කිය ා උපාදානම මවනසක් නැහැ.
ික්ෂුවක් සමාධිමයන් පසුමවනවිට අරමුණුමවනවා ික්ෂුව වැඩසිටින කුටියට ආසන්නව තිමබන කුඹුරු
යායක්. එම කුඹුරුයාය තුෙ අමුඩයක් හැඳගත් උස, සිහින්, වර්ණ සැප බ මයන් ීනන මරේතයින් මදමදමනක්
උදළු මදකක් කරතබාමගන සිටිනවා. අමුඩය ගසාමගන සිටින නිසා මේ මගොවි මරේතයින් මදමදනා මීට මපර
පරේපරාම සිට මියගිය මදමදමනක් විය ුතතුයි. සමහරවිට ඇුරේ පැෙුරේ දන් මනොදීම නිසා එහි අකුසල්
විපාකය වීමටද පුළුවන්. මමයත් තෘෂ්්ණාව නිසා සකස් කරගත් මරේත ජීවිත මදකක්. මපරදී සඳහන් කෙ
මකෝටිපති මේශ්පා කයා වම මනමමයි, දුප්පත් මගොවි මහත්වරු මදමදමනක්.
අපට මපමනනවා ගේමාන ව ජීවත්වන විට මිනිසුන් කා සටහන් සකස්කරමගනයි පංකේ කරන්මන්.
මහේන මකොටන කා යට, අස්වැන්න මනෙන කා යට ඒ පංවතුන් පංකේ, පන්ස , දානය, ස්වාමීන්වහන්මසේ
අමතක කරනවා. මනොදන්නකම නිසාම මදවැනි තැනටයි දමන්මන්. මුල් තැන අදාෙ මගොවිතැන්
කටුතත්තටයි මදන්මන්. කිසිම තර්කයක් නැහැ, එම පංවතුන් මගොවිතැන, එහි අස්වැන්න නිසයි
ජීවත්වන්මන් කියන එකට. එයට මුල්තැන මදන්න ඕමන්. නැතිනේ ඔවුසත් අපත් බඩගින්මන්. එමහත්
මමතැනදී ික්ෂුව සඳහන් කරන්මන් මගොවිතැනට මනමමයි දිවය ම ෝකයට යන්න ැුදණත්, පංකේ උමදසා
දිනකට, නැතිනේ මාසයකට වැයකරන කා ය අහිමි කරගන්න එපා. මමොකද ඒ මකටි කා යයි ඔබ ඔබ
මවසමවන් යමක් කරගන්නාූය කා ය බවට පත්මවන්මන්. සැබෑම සැපය උමදසා කරගන්නාූය
72

ආමයෝaජනය මවන්මන්. එම නිසා කටුතතු සැ සුේ කරනමකොට කුසල් දහේව ට මුල්තැන මදන්න. අනිත්
කටුතතු වීර්යමයන් ුතතුව කුස යට බාධාවක්, අඩුවක් මනොවන මසේ සිදුකරන්න.
දුකට මහේතුවන වී ුදසල් සියයක් මවසමවන් ඔබට ැබිය හැකි උතුේ දිවය සැපයක් අහිමි කරගන්න එපා. වී
ුදසල් සියයක් ඔමේ පරම ොව සුගතියත් කියන කාරණා මදකම සාර්ථක කරගන්න උත්සහ ගන්න. එමසේ
මනොවී ඔබත් අංක එක මගොවිතැනට දුන්මනොත් අදාෙ මගොවි මරේතයින් මදමදනා මමන් (වර්තමානම අමුඩ
නැති නිසා) මකොට කලිසේ ඇඳගත් මරේතයින් ම ස කපදීමට අවශ්ය උපාදානය, ඔබම තෘෂ්්ණාව විසින්
ඔබට සකස්කර මදස ඇත.
මේ භවම ඇති බියකරු බව නිසාමය ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරන්මන් තම හිස ගිණිගත්මතක් ඒ
ගින්න නිවන්න මවමහසගන්මන් යේමසේද, මේ භව ගින්න නිවාදැමීමට එවැනි මවමහසක් ගන්න’ කිය ා.
එම ගිනි නිමවන මාර්ගයට අවතීර්ණ මවන්න කිය ා. එමසේ මනොවුමනොත් වැස්මසන්, නියඟමයන්, සුෙඟින්
විනාශ්මවන අස්වැන්න මදස බ මින් පසුතැමවමින්ද, අවසානම මරේත ම ෝකම දී ඔබම මගොවිබිමේ
හිමිකරුවා වීමට ඔබට පුළුවන්. එමනිසා පංවත් ඔබ වයපාරයට, මගොවිතැනට, ැයකියාවට, කඩකඩේ, දූ
දරුවාට ඇති තෘෂ්්ණාවට වඩා වැඩි කැමැත්තක් පංකේ මකමරහි, කුසල් දහේ මකමරහි ඇතිකරගන්න.
මමොකද තෘෂ්්ණාව මහේතුමවසයි උපාදානය සකස්කර මදන්මන්. උපාදානයයි ඊෙඟ භවය සකස්කර
මදන්මන්.
තෘෂ්්ණාව මහේතුමවන් උපාදානය ඇතිමවනවා. පටිච්ජ සමුප්පන්නව උපාදානයයි ඊෙඟ භවය සකස් කර
මදන්මන්. කහත කාරණය මැනවින් මත්රුේ ගන්න පුළුවන් සිේධියක් පහත සඳහන් කරනවා. අප
නිරතුරුවම පටිච්ජසමුපාද ධර්මම අර්ථයන්ට පටින් මගොස් අමප් ජීවිතය දකිනවා. ඔබ සිතා සිටිනවා ඒ
දැක්ම ධර්මය එකඟයි කිය ා.
ික්ෂුව ධර්ම සාකච්ඡාවක් කරන අවස්ථාවක මැදිවිම කාන්තාවක් මබොමහොම සතුටින් උදේඇසවා ඇය
මැමරන්න බය නැහැ කිය ා. ‘හාමුදුරුවමන්, මම දැන් වුනත් මැමරන්න බය නැහැ. මම ඕනෑ තරේ පංකේ
කර ා තිමබන්මන්’ කිය ා. නමුත් ික්ෂුව ඇයම අදහස් තුළින් දැක්කා ඇය මමොනතරේ පංකේ කො
ීවත්, පංචඋපදානස්කන්ධම අනිතයභාවය වඩ ා නැහැ කිය ා. මමය සමාජම හුඟමදමනක් තුෙ
තිමබන දුර්ව කමක්. තමන් කරන පංකේ නිසාම පංචඋපාදනස්කන්ධම නිතයභාවය වැඩිකර ගන්නවා.
තමා මැමරන්න බය නැහැ කිය ා කියපු මැදිවිම පංවත් කාන්තාවද, තමා කරන පංකේ ගැන කියමින් තමයි
ික්ෂුව කදිියම උදේ ඇසම . ඇය ීවා ‘මම නිතරම දන්මදනවා, සිල් ආරක්ෂා කරනවා, සමාජ මසේවය
කරනවා’ කිය ා. ශී ය ගැන, දානය ගැන මතරුවන් ගැන ඇය දැනමගන සිටියත් දැනගත ුතතුම මදය, එනේ
දුක සකස් කරන තෘෂ්්ණාව ගැන ඇය දැනමගන හිටිම නැහැ.
තමා මැමරන්න බය නැහැ, පංකේ කර ා තිමබනවා කියපු එම කාන්තාවමගන් ික්ෂුව ඇසුවා ‘ඔබට දරුවන්
ී මදමනක් සිටිනවාද?’ කිය ා. ඇය ීවා තරුණ දුමවක් සහ පුමතක් සිටිනවාය කිය ා. පුතා තවම පාසල්
යනවා. ඇයම ස්වාමිපුරුෂ්යා මියගිහින්. ඇය වයාපාරයක් කරමින් මහොඳ ආර්ථික තත්ත්වයකින්
ජීවත්මවනවා. තම වයාපාරය වම ම දරුවන් උමදසාද ඇය මබොමහොම මවමහස මහන්සි මවනවා. දරුවන්
මදමදනාට ඇය තමාම ජීවිතයටත් වඩා ආදමරයි. මැමරන්න බය නැහැ කියපු ඇයමගන් ික්ෂුව මමමහම
මදයක් විමසුවා.
‘මමතැනට දැන් මහත්මමයක් එනවා කිය ා හිතන්න. ඒ මහත්මයා සතයවාදී වචන කථා කරන
මහත්තමයක්. ඒ මහත්මයා ඔබට කියනවා මම ඔබව මහට උමේම ඔබව ඇමියකාවට එක්කරමගන යනවා.
එහිදී මසෂ්යයකුට ැමබන උපියම සැපසේපත් දී මැමරන තුරාවටම ඔබව ැයකබ ාගන්නවා. හැබැයි මට
එහි ැයමගන යන්න හැකියාව තිමබන්මන් ඔබව විතරයි. දරු මදමදනා ැයමගන යැමට මට අවස්ථාවක් නැහැ.
ඒ අයව තිය යි යන්න මවන්මන්. මමොහු අවංකවමයි මේ රකාශ්ය කරන්මන්’
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ික්ෂුව ඇයමගන් විමසුවා ඔබ ඔහු සමග මහට උමේම ඇමියකාවට යන්න කැමති මවනවද? කිය ා. ඇය
ගත් කටටම ීම ‘මම දරුමවො මදන්නා දා ා මම මකොමහේවත් යන්මන් නැහැ’ කිය ා. මමන්න මමතැන
තමයි උපාදානය කියන්මන්. ඇය මුළින්ම උදේ ඇසවා මම පංකරනවා, දන්මදනවා, සමාජ මසේවය කරනවා,
සිල් ආරක්ෂා කරනවා. මම ඕනෑ මව ාවක මැමරන්න බය නැහැ’ කිය ා. නමුත් ඒවා සියල් යටපත්වී
තෘෂ්්ණාම බ වත්භාවය නිසා දරුවන් ගැන උපාදානය කස්මතු වුණා. කහත සතයවාදී මහත්මයා ඇයට
අඬගසන්මන් ඇමියකාම සුපිය සැපසේපත් සහිත ජීවිතයක් බාමදන්න. ඇය එම සැපය අතහැර තමා
සැපයක් කරගත්ත දරුවන් උපාදානය කරගත්තා. පංවත් ඔබ සිතන්න ඇය මේ මමොමහොමත් අසනීපයකින්,
අනතුරකින් ක්ෂණික මරණයකට පත්වුමනොත් ඇය දක්ෂමවයිද අවසන් මමොමහොමත් තමා කෙ පංකේ සිහියට
නගාමගන සුගතියක උපතකට යන්න. එය එමසේනේ පංකේ අමතකවී දරුවන් ගැන උපාදානය සකස්මවයිද?
පංවත් ඔබ මේ කාරණය ගැන මහොඳින් සිහියට ගන්න. මහ මපොමෙොම පස් ව ට සාමප්ක්ෂව අතට ගත් පස්
පඩක රමාණයයි නැවතත් සුගතිගාමී ජීවිත බන්මන් කිය ා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ උපමාවක් සහිතව
මපන්න ා මදනවා. මමන්න මේ රකාශ්ය තුෙ සැඟවුණු සතයය ඔබ සවණින් මමමනහි කෙුතතු මවනවා.
වර්තමාන සමාජම බහුතරයක් අරමාණ පංකේ කෙත්, එම පංවතුන් තම දූ දරුවන්, මේප , යානවාහන,
නි ත මකමරහි බැඳි යි ජීවත්මවන්මන්. දෘෂ්්ම මතවාද ව කිමිමදමින් ජීවත්මවන්මන්. ඔබ සතර
අපාමයන් මිදී මනොමැතිනේ, අවම වශ්මයන් ශී මයන්වත් පියපූර්ණ නැතිනේ ඔබ මමොනතරේ පංකේ කර
තිුදණත් ඔබ මියයන මමොමහොත හියම භයානකයි. තීරණාත්මකයි. සැබැවින්ම මරණම භයානක කම
ඇත්මත් සුනාමි, භූමිකේපා, මිසයි රහාරයක මනොම කහත සඳහන් ආකාරම අනවමබෝධයයි භයානක.
ඒ සඳහන් කෙ කාන්තාව තමා මරණයට බය නැහැ කිය ා උදේ ඇසවත් ඊෙඟ ජීවිතම මදවිමයක්
මසෂ්යමයක් මවනවාය කිය ා ීවත් එය මකමසේ නේ සිදුමවන්නද? ඇය එමසේ සිතාමගන කන්න පුළුවන්
නමුත් ක්ෂණික මරණයක් සිදුවුවමහොත්, ඇයට තමන් කෙ පංකේ අමතකවී තෘෂ්්ණාව වැඩි අරමුණ වන
දරුවන් මදප මතකයට ඇවිත් පරදත්තූපපජීවී මරේතියක් වීමටයි සිදුවන්මන්. නමුත් ඇය සුගතියකට සිත
පහිටුවා ගැනීමට අවශ්ය තරේ පං ජීවිතමයන් ැයස්කර තිමබනවා. නමුත් වැඩි තෘෂ්්ණාව සකස්මවන්මන්
සුගතිය කියන ූපපයට මනොම . දරුවන් මදප කියන ූපපයටයි. මැමරන මමොමහොමත් දිවය සංඥාාවක් මතුවී
මදවිමයක් ඇවිත් ඇයට දිවය ම ෝකයට එන්නයෑයි අඬගැසුවද (ඇමියකාවට මගොස් උපියම සැසේපත්
පියනැමීමට කරන ආරාධනය රතිමක්ෂේප කරන්නාක් මමන්) ඇය අල් ාගන්මන් මදවියන් මනොව දරු
මදමදනායි. බ න්න මනොදන්නාකම නිසා වන විනාශ්යක මහත. අප ‘දන්නවාය’ කියා සිටීමමන් වන
අත්වැැයේද, අපව කල්ප ගණනාවක් ඇද දමනවා. පංවත් ඔබ ගැන ඔබ අතිමශ්ෝක්තිමයන් සිතා සිටින්මන්
නේ මමොමහොතක් නිහතමානී මවන්න. මමොකද අතිමශ්ෝක්තිය කියන්මන් සක්කාය දිේිකම ෙඟම
ඥාාතිමයක්.
ඔබට පුළුවන් ඔබ සැබැවින්ම අවංක නේ ස්වයං පියක්ෂණයක මයමදන්න. ඔබ භාවනාවක් කරන ම ාවක,
රාත්රී නින්දට යන ම ාවක මමොමහොතකින් මනසින් මියයන්න. ඒ කියන්මන් මැමරන්න. ඔබ සිතන්මන්
මැමරනවාය කියන කාරණය මබමහොම ම මහසි කටුතත්තක් කිය ා. මරණය පහසු කටුතත්තක් මවන්මන්
ශී මයන් පියපූර්ණ මකමනකුට විතරයි. කන් මමහා මරණය අතිදුෂ්්කර කාරණයක්. එය සිනහමවනවා,
අඬනවා වම සර , ම මහසි මදයක් මනොමවයි. නමුත් ඔබ මමතැනදී මියයන්මන් මනසින්. ඔබ සැබැවින්ම
මියයැමට මපර මරණම ස්වභාවය අත්දැකිය ුතතුයි. එම ස්වභාවය දිනපතා සිදුකිරීමමන් එය ඔබට
මරණාසස්සති භාවනාවක් බවටද පත්ම . මසෂ්යයා සෑම මදයක්ම දන්නවා වුවද තමා මැමරනා බව
මනොදන්නාකම නිසා, මැිය නැවත කපමදන බව මනොසිතනවාය කියන මදයයි සමාජය මදස බැලූ විට අපට
මපමනන්මන්. එනිසා වරක් මදවරක් ඔබ මනසින් මියයන්න. ඔබ අවංකවම සිතන්න තව මමොමහොතකින්
ඔබ මියයාවී කිය ා. එවිට ඔබට දැමනනවා, මතකයට එනවා කුමන ූපපයක් මකමරහිද ඔමේ තෘෂ්්ණාව
බ වත් කිය ා. එය අඹුදරුවන්, යානවාහන, මේප , මතවාද, දෘෂ්්ිකයක් ම වා එය නිවැරදිව හුරනාමගන
ඒවාම අනිතයය නිරතුරුවම විදර්ශ්නාවට ක්කරන්න.
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25. ස්ථාවර සාමයක් උමදසා
සඳට යන්නට, අඟහරු ම ෝකයට යන්නට ඒවා අයිතිකර ගැනීමට, සුපිය මධයස්ථාන පහිටුවාමගන
අතිනවීන මරොකේ නිපදවන, දිුතණු යෑයි සේමත ම ෝකයාට ඒවාට මගොස් කංකුං මුගුණුවැන්න සිටුවීම
පණිස මගේබන් වුරරන් ඇති කිරීම පණිස පර්ම ෂ්ණ කරන ම ෝකයාට, සඳත් හිරුත් ග්රහම ෝකත්, මේ
නාමූපප ධර්මයන් තුළින් අර්ථවත්මකොට මපන්වා වදාෙ ම ො තුරා ුදදුරජාණන් වහන්මසේම ධර්මය
මකමසේ නේ හුරනාගන්නද?
දිුතණුම නාමමයන් විනාශ්ය මසොයාමගන යන ම ෝකයක්, විනාශ්මයන් අනතුරුව සාමය මසොයාමගන යන
ම ෝකයක් මිනිස් සිමත් සැබෑම ‘සාමය’ මකමසේ නේ හුරනාගන්නද?
මිනිස් සිමත් සැබෑම සාමය වන කාමච්ඡන්ද, වයාපාද, ථීනමිේධ, උේදච්ජ කුකුච්ඡ, විචිකිච්ඡා යන පංච
නීවරණ යටපත්ූය, මිදුනාූය සිමත් ඇතිවන සැබෑ ම සින්ම අර්ථවත් ‘ම ෝක සාමය’ මකමසේ නේ
හුරනාගන්නද?
පංචනීවරණයන් බහු ූය සිත විසින්, අනිතයූය ම ෝකය ග්රහණය කරගැනීමට ඔබව මමමහයවන විට,
පංචනීවරණ යටපත්ූය සිත පංවත් ඔබව හුමදක ාවටම, නිවීම උමදසාම, සැබෑම සාමය මදසටම මයොමු
කරයි. පංවත් ඔබ මකෝටි රමකෝටි ගණන් මුදල් වියදේ කරමගන, ම ෝක සාමය උමදසා, ම ෝකම , රමේ,
නගරම , ගමේ, නිවමසේ සාමය උමදසා ක්රියාකාරීවන අමයක් නේ, ඒ කිසිදු වියදමකින් මතොරව ම ො තුරා
ුදදුරජාණන්වහන්මසේ වදාෙ වටිනාකම ක ක්කමමන් කියා නිමකෙ මනොහැකි සාමම මග පංවත් ඔබට
විවෘත බව සිතන්න.
පංචනීවරණ යටපත්ූය සැබෑම සාමම සැපය අත්විඳින ඔබට ම ෝකය දැමනන්මන්, ම ෝකය මපමනන්මන්
සැබෑම සුන්දර තැනක් ම සටයි. පංවත් ඔබ ම ෝකම සුන්දරත්වය දකින්න මමොනතරේ මවමහස
ගන්නවද? මදස් විමදස් සංචාර, විමනෝද ගමන්, වන්දනා ගමන්, ම ෝකම සුන්දරත්වය මසොයාමගන යන
ගමමන්දී ඔබ සංචාරකමයක් බවට පත්මවනවා. නිකං සංචාරකමයක් මනොම . පංවත් ඔබ අසුන්දර
සංචාරකමයක් බවට පත්මවනවා. අසුන්දර සංචාරකමයක් කිය ා සටහන් කමෙේ ඔබ තවමත් සුන්දරත්වය
මසොයන නිසයි. ඔබ යමක් මසොයන්මන් ඔබට එය මනො ැීජ ඇති නිසයි. ඔබ තවම සුන්දරත්වමයන්
තෘප්තිමත් මනොවී ඇති නිසයි. නිරතුරුවම පංච නීවරණයන් වැමඩන මාර්ග ඔස්මසේම ම ෝකම සුන්දරත්වය
මසොයා යන ‘අසුන්දර මිනිසුන්’ අප.
අතීත භවගමමන්දී ඔබත් මමත් සක්විති රජමව ා, සක්විති රජුම ස්ත්රී රත්නය මව ා කපදි ා, අවුරුදු
84,000ක් එම සැප විඳ ත්, පංචනීවරණ ධර්මයන් නිසාම, සුන්දරත්වමයන් තෘප්තිමත් මනොූය පියසක් අප.
සක්විති රජකමමසත් තෘප්තිමත් මනොූය අප වර්තමානම රුපයල් 20ක් වියදේමකොට
ම ොතැයයියක් මි දීමගන ම ෝකම සුන්දරත්වය දකින්න සිහින මවනවා. තෘෂ්්ණාම දිග පෙ වන
කාමච්ඡන්දමයන් විසිරුණාූය සිත ම ෝකය තුෙ අයාමල් යන්නට ඔබට මබොමහොම මකටි, අධිම ීන කාපේ
මාර්ග මපන්වනවා. සතර අපාය නැමැති බිහිසුණු අනතුරු මුව අයා බ ා සිටියදී ඔබ මේ අධිම ීන මාර්ගම
ථීනමිේධමයන් අඩ නින්දට වැටුණු දෑසින් ගමන් කරනවා. බියක් දැමනන්මන් නැහැ. සිත විසිිය ා
කාමච්ඡන්දමයන් අයිතිකරගැනීමේ දිශ්ාවටමයි අවධානය මයොමුමව ා තිමබන්මන්. මගමතොට මුණගැමසන
සෑම රතු එළියකදීම ඔබට මමොමහොතක් නැවතී යන්න සිත සකස් මවන්මන් නැහැ. ඒ මකටි විරාමම දීත්
සිත වයාපාදමයන් නළියනවා. මේ යන ගමමන්දී ඔබට මග මනොමග කියාමදන සත්පුරුෂ්මයක්
මුණගැමසන්න පුළුවන්. ඒ සත්පුරුෂ්යා මදසත් ඔබ විචිකිච්ඡාමවන් බ න්මන් ඔබ තුෙ මහා ුතේධයක්,
හුරනාමනොගත් ුතේධයක් විසින් මනොමග මග බවට පත්කර කියාමදන දරුණු සතුරන් පස්මදමනක් ඔබ ඔමේ
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සැබෑම මිතුරන් කරමගන මකමසේ නේ ඔබ සාමම සැබෑ අරමුණු ජයග්රහණය කරගන්නද? සැබෑම සාමයට
එමරහිූය පංචනීවරණ නැමැති සතුරන් පස්මදනා ඔබ ඔමේ මිතුරන් කරමගන මකමසේනේ ඔබ සැබෑම සාමය
අත්විඳින්නද?
පංවතුනි, ම ෝකය සැබෑම සුන්දරයි. මේ ඇස සැබෑවටම සුන්දරයි. තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව මේ ඇස මදස
බ ේදී මේ ඇමසන් දකින ූපපය සැබෑම සුන්දරයි. තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව ූපපය මදස බ ේදී මේ කණ
සැබෑම සුන්දරයි. මේ කණ මදස තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව බ ේදී මේ කණින් ඇමසන ශ්ේද හියම සුන්දරයි.
මේ ශ්ේද තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව අසේදී මකොටින්ම මේ ූපපය සුන්දරයි. තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව ූපපය දකිේදී
තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව දකින ූපපය කමටහනක්මයි. ම ෝකම යථාර්ථය දැීමට මහේතුූය මමව මක්මයි.
මේ ඇස කමටහනකට විෂ්ය ූය ූපපයක්මයි මේ ඇස, ඇමසන් දුටු ූපපය. මේ ඇස නිසාමයි ම ෝකය දැක්මක්.
මේ කණ නිසාමයි ම ෝකය ඇසුමන්. මේ නාසය, දිව, මනස, කය නිසාමයි ම ෝකය දැසමේ. ම ෝකය
දකින, ම ෝකය ඇසුණ, ම ෝකය දැසණ නිසාමයි ම ෝකමයන් මිමදන දිශ්ාවට අපව මයොමුවුමන්. ම ෝකම
අනිතය, දුක්ඛ්, අනාත්ම ස්වභාවමයම අවමබෝධමකොට ගැනීමට හැකි වුමණොත් එම අවමබෝධය කරා යැමට
උපකාරීූය මමව ේ මකමසේනේ අසුන්දරයි කියන්නද?
සතර මහා ධාතුමවන් සැදුණු, නිරතුරුවම මවනස් වන, අසුන්දර ූය ූපපය අවමබෝධම සැබෑම සුන්දරත්වය
මදසට මයොමුකරගන්න. තෘෂ්්ණාමවන් මතොරව ූපපය දකින්න. එවිට ූපපය සැබෑම සුන්දරයි. තෘෂ්්ණාමවන්
මතොරව ඔබ ූපපය දැක්මකොත් ූපපය මකමරහි ඇලීමක්, ගැටීමක්, උමප්ක්ෂාවක් ඔබ තුෙ ඇති මනොම වී.
ූපපය, ූපපම ස්වභාවමයන්ම වන අනිතය ස්වභාවමයන්ම පවතීවි. ඒ අනිතය ස්වභාවය නැවත නැවත
දකිමින් ම ෝකම ඇත්ත දකිනා, තෘෂ්්ණාම බර බිම තැබූ සැබෑ සුන්දර මිනිමසක් මවන්න. ඒ සුන්දර
මිනිසුන්ට දැන් ම ෝකය දුකක් මනොව, දුක අවමබෝධ කරගැනීමට විෂ්යූය කමටහනකි. මමව මකි.
පංවත් ඔබ සෑමවිටම ූපපය විවෘතව දකින්න. ටිකක් මනොම , භාගයට මනමමයි, විවෘතවම ූපපම රසය,
හැඩය, වර්ණය, ස්පර්ශ්ය විඳින්න. අසිහිමයන් මනොම , සිහිමු ාමවන් මනොම . ූපපම ආශ්්වාදය තුළින්ම
ගිහි පංවතුන් ා ූපපම ආදීනවය රකට කරගන්න. පංවත් ඔබ ූපපය කදිියම උපක්රමශීලී වන්න. යේ
ූපපයක් විවෘතව, විනිවිද, විදර්ශ්නාමවන් මනොදකින නිසාමයි එම ූපපය මකමරහි නැවත, නැවත මකමෙස්
සකස් මවන්මන්. මමොනම ූපපයක්වත් බාමගට දකින්න එපා. එය විවෘතව අත්විඳ ා එම ූපපම නිසරු බව,
විීමමේ නිසරු බව අවමබෝධ කරගන්න. නිසරු ූපපය මකමරහි, විීමම මකමරහි ඔබ ඇතිකර ගන්නා
තෘෂ්්ණාම නිසරු බව වටහාගන්න.
තෘෂ්්ණාමවන් ගිනිගත් ඇස රඥාාම සිසිල්ධිමයන් නිවීයනමකොට ඇස නිසා සකස්මවන ඵස්ස, ම දනා,
සංඥාා, සංඛ්ාර, විඤ්ඤාණ ගිනි නිවී යන විට, ඇස ඔබට තවත් ූපපයක් පමණක්ම වස ඇති. ඇස ඇත.
තෘෂ්්ණාව නැත. තෘෂ්්ණාම ගිනිs නිවුන ඇස තවත් බාහිර ූපපයන් නිසා මකමසේ ගිනිsගන්නද? මිනිස් සිතක
සැබෑම සාමය, ම ෝක සාමය ඇත්මත් මමතැනය.
මේ ගින්න මනොනිමමන තාක්කල් සාමය යස ුතේධයට මපර ඇතිවන නිහඬතාවයක් පමණක් වස ඇත.
පංවත් ඔබම ම ූපපය තුළින් ධර්මය මතුමකොට ගැනීමට හැකියාව තිබියදී ඔබ ඒ හැකියාව, තෘෂ්්ණාව විසින්
වසාදම ා, සතර සතිපේමාන ධර්මය මපොත්වලින් මසොයනවා. මපොත් විවෘත කිරීමට මපරාතුව ඔමේම ශ්රීරය
ඔබට විවෘතකර ගන්න. ඔමේ ජීවිතය සර භාවයට පත්කර ගන්න. ඔබ විසින් මගොඩනගා ගන්නා
කෘත්රිමභාවය තුෙ බරත්, ජීවිතම සර භාවය තුෙ සැහැල්ලුවත් මුළින්ම අත්දකින්න. කෘතිමභාවම බර
යස මකමෙස්ව බරම බව දකින්න. සර භාවම සැහැල්ලුව යස නික්මල්ශී බවම බව දකින්න. මකමෙස්
යස අකුසල්මය. කෘත්රීමභාවම බරත්, මකමෙස්ව බරත් මදකටම මැදිවී ධර්මමයන් බැහැරව යන
මාර්ගමයන් බැහැරව යන මාර්ගය ඔමේ ජීවිතමයන් වසා දමන්න.
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අප මේ යන ගමමන්දී ම ෝකය තුෙදී තරගකාරීව නැීනසිටීමට, කැපී මපනීමට සිතුවිලි සමග මහා ුතේධයක්
මන්ද නිරතුරුවම කරන්මන්. කුසල් අකුසල් මනසිකාරවලින් සන්නේධව ුතද භූමිය තුෙ ඔබ සටන්වදිනවා
මන්ද? නිතය ූය ජයක්, පරාජයක් නැති ස්ථිර ූය දුකක් පමණක් ඇති ූපපය අයිතිමකොට ගැනීමේ ුතේධය
සැබෑම සාමයක් ඇතිකරගැනීමේ මාර්ගයට ඔබත් එන්න. මේ සැබෑ සාමයට එන ඔබට මුළු ම ෝකයම
අනතුරට ක්වුවද ඔබ තුෙ ඇති සාමයට අනතුරක් මනොවස ඇත. මුළු ම ෝකයම විනාශ්වුවත් ඔබට
මනොසැම න සාමයක් බාදුන්මන් ඇමියකාවවත්, රුසියාවවත්, චීනයවත් මනොව ම ො තුරු ුදදුරජාණන්
වහන්මසේම ධර්මයයි. ම ෝකය, ම ෝකයා මබොමහෝම අවදානේ ගමනකයි යන්මන්. ඒ නිසා අසන්ම දෑත්
අත්හැර ුදදුරජාණන්වහන්මසේ සරණ කරමගන පංවත් ඔබ තුෙ සැබෑ සාමය ඇතිකරගන්න. ඔබ
කාමච්ඡන්දයන් දලු න මිථයා සමාධිමයන් බැහැරව, සේමා සමාධියටම පැමිමණන්න.
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26. ඇයි ඔබ පංවන්ත නැතිද?
අද පසම ොස්වක මපොමහොය දවසක්. පේඩපාතය මබදන වමයෝවෘධ ම වරු කිහිප මදමනක් පැමිණියා
වන්දනා කරන්න. මින් එක් අේමා මකමනක් අප දන්න මබොමහොම සත්පුරුෂ් ස්වාමීන්වහන්මසේ නමකම
අේමා මකමනක්. මේ අේම ා දෑත් නෙමල් තබාමගන මබොමහොම හැඟීේබරව රකාශ් කමෙේ ‘අමප්
හාමුදුරුවමන් ඔබවහන්මසේ ා දැීමත් මහා පනක්’ ය කිය ා. ඒ මව ාම ික්ෂුව එම මෑණිවරුන්ට රකාශ්
කමෙේ ‘මෑණිවරු සිතනවා නේ මා දැීම පනක්ය කිය ා, මා කියනවා ඔබ ා වැනි මෑණිවරු දැීමත්
පනක්ය කිය ා. මමොකද අපව ම ෝකයට බිහිකමෙේ, මහොඳ නරක කිය ා දුන්මන් අේම ා, තාත්ත ා නිසා.
‘ුදේධං සරණං ගච්ඡාමි’ කිය ා ුදදුරජාණන්වහන්මසේම සරණ මුළින්ම පහිමට ම ම වරු, පයවරු. ඒ
නිසා මෑණිවරුනි අසන්ම පන ගැන සිතනවා වම ම වඩාත් වටිනවා තමා කවුද කියන කාරණය සිහිපත්
කරගැනීම. අප හැමමෝම අතින් ගිළිමහන කාරණයක් මේක. ඔමේ වටිනාකම ඔබ සිතන්මන් නැහැ. අසන්
මත්මතමයි යෑමපන්න හදන්මන්. මේ හැම අේමා මකමනක්ම, මේ හැම තාත්තා මකමනක්ම අතීත ුදේධ
ශ්ාසන ව දී තම ම කුසවල් වලින් බිහිකරපු දරුමවෝ රහතන් වහන්මසේ ා, අරහත් ික්ෂුණීන් වහන්මසේ ා
මව ා තිමබනවා. එවැනි ආශ්්චර්යමත් පනැති දරුමවෝ බිහිකරපු අේම ා වුණු අවස්ථාව දීත් ඔබ ා සිතුම
දරුවාම ආශ්්චර්යය පමණයි.
ඒ රහතන්වහන්මසේ ා සෘර්ධිමයන් වඩිනමකොට ‘අමන් මම පුතා, දුව’ කිය ාමයි සාධුකාර දුන්මන්. ඔබට
එදාත් සිතුමන් නැහැ එවන් උතුේ දරුවන් බිහිකරපු ඔබ මමොනතරේ වාසනාවන්තද, පංවන්තද කිය ා.
දරුවන්ව කර මත තබාමගන බර ඇේදා මිසක්, බර දරාගත් ඔබම ශ්ක්තිය ගැන හැම මමොමහොතකම ඔබට
අමතක වුණා.
මේ මමොමහොමත්ත් ඔබ කරන්මන් එයමයි.
එමනිසා එවැනි උතුේ දූවරු, පුතසවන් බන්නනට පංකෙ මෑණිවරුනි, ඔමේ පුතාම , දුවම ආශ්්චර්යයන්
දකිනවා වම ම, ඔබට අමතකව ඇති ඔමේ පංවත් බවත් දකින්න. එමහම මනොවුමනොත් දරුවන් ම ෝකමයන්
එමතරට යාවී. ඔබ ා මමවරත් අසරණ ම වි.
තම ඥාාතිවර්ගයා තුෙ අර්ථවත්ව චීවරයක් දරාගැනීමට පනැති දරුමවක් උපදින්මන් මහේතුඵ ධර්මයක්
නිසාමයි. එම ඵ ය අර්ථවත්ව මනොගන්න ඥාාති සමූහයාම දක්ෂමවන්න ඕනා. දරුවා මකමරහි ඇති
ඡන්දරාගය වැඩිමවනමකොට, දරුවා මවසමවන් මැමරන්න, නිරයට යන්න සූදානේ තාත්ත ා අේම ා
කන්නවා. දුරදිග මනොබ ා,කක්මනට ගන්න තීරණ කක්මනින්ම අපව දුකට කැඳවාමගන යනවා. දරුවා තරේ
කාම වස්තුවක් තවත් මේ ම ෝකය තුෙ නැහැ. සිදුහත් කුමාරයා එදින උපන් හුරුුදහුටි, පනැති රාහු
කුමාරයාම ශ්êරයවත් ස්පර්ශ් මනොකර ගිහිමගදියන් නික්ම ගිම දරුවා කියන කාම වස්තුම
අනතුරුදායක බව දන්නා නිසාමයි. බැුරමනොත් ගැ මවන්න බැිය බව දන්නා නිසාමයි. එම නිසා දරුවා
කියන කාම වස්තුව අප මබොමහොම පමරස්සමින් පියහරණය කරන්න ඕමන්. මමොකද එය ගින්දරටත් වඩා
අනතුරුදායක නිසා.
දරුවන් මකමරහි අප ඇතිකරගත් ඡන්ද රාගය නිසා සසර මමොනතරේ අප සතර අපායන්ීන දුක්විඳින්න
ඇතිද? මසෂ්ය අේමාත්, තිියසන් සත්ව අේමාත් කියන කාරණම දී ආදරම මවනසක් නැහැ. බ වත්
අකුසල් මහේතුමවන් තම දරුවන් මරාදමන මසෂ්ය අේම ා වම ම, තිියසන් සත්ව අේම ාත් කන්නවා.
ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා අේමා මකමනක් තම දරුවන් මවසමවන් සංසාරම මහෙපු කුරළු
මහා සාගරම ජ යටත් වඩා වැඩිය කිය ා. මේ සා කුරළු සාගරයක් දරුවන් මවසමවන් මහෙ ා මේ උතුේ
ජීවිතම දී එම කුරළු සාගරයට තවත් කුරළු බාල්දි හත අටක් එකතු කර ා ඔබ මියගියමහොත් එය
අවාසනාවක්මයි.
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පංවත් ඔබට පුළුවන්කම තිමබනවා මේ කුරළු සාගරයම මේ ජීවිතම දීම සින්දන්න. එය කෙ හැක්මක්
දරුවන් මකමරහි තව තව ඡන්දරාගය සකස් කරගැනීමමන් මනොම . දරුවා කියන කාම වස්තුම අනිතය
බව, දුක්ඛ්, අනාත්ම බව අවමබෝධ කරගැනීමමන්.
පංවත් මෑණියනි, මේ මමොමහොමත් මා ික්ෂුවක්, ඔබ දායිකාවක්. මේ මමොමහොමත් අමප් හමුවීම එමසේ වුවත්
අතීත සංසාරම මකොමතක් නේ මේ සටහන් ලියන ික්ෂුව ඔබට පුමතක් මව ා ඇතිද? ඔමේ සමහෝදරමයක්,
ඔමේ ස්වාමිපුරුෂ්යා මව ා කන්න ඇතිද? ඔමේ මුණුපුමරක්, ගුරුවරමයක් මව ා කන්න ඇතිද? ඔබ
වැඳිියයක් මව ා, ඒ වැඳිියයම පැටවා මම මව ා, මමොනතරේ ඔමේ ශ්රීරම මා එල් ාමගන අත්මතන්
අත්තට පනින්නට ඇතිද? ඔබ බැෙලියක් මව ා මම එම බැෙලියම පැටවා මව ා මමොන තරේ ඔබ මාව
කටින් එල් ාමගන තැන් තැන්ව ආරක්ෂාවට සඟවන්න ඇතිද? ඔබ කිකිළියක් මව ා මම ඔමේ පැටවා
මව ා ඔබ මමොන තරේ නේ පණුවන් ඇහිඳ ඇහිඳා මට කවන්නට ඇතිද? ඔබ එෙමදමනක් මව ා මම
ඔබම වසුපැටවා මව ා ඔබ මට තනුදරුලු වලින් මමොනතරේ කිිය මපොවන්නට ඇතිද? ඔබ කිඹුලියක්
මව ා, මම ඔමේ කිඹුල් පැටවා මව ා පුංචි කා ම දීම ඔබ මාව ී වතාවක් නේ මරාමගන කන්න ඇතිද?
ඔබ මරේතියක් මව ා, එම මරේතියම දරුවා මම මව ා ඔබ මට මමොනතරේ මසේ මසොටු කවන්න ඇතිද?
සෑම අේමා මකමනක්ම තාත්තා මකමනක්ම මමය තම ජීවිතයට ග පා දකින්න.
යථාර්ථය මමයනේ ඔබට සිමතන්මන් නැතිද දරුවා කියන කාම වස්තුම ඇති අනතුරුදායකබව.
අප මදමගොල්ම ෝ ගණුමදසවක් කරන්මන්. දරුවන් නිසා ම පයන් දුකට වැමටනවා. ඊෙඟට දරුවන්
මදමාපයන් මව ා තම දරුවන් උමදසා දුකට වැමටනවා. නිමාවක්, සීමාවක්, විරාමයක් නැවතීමක් නැහැ.
ඔමේත් මම ත් ඇස් වහ ා දුක ග ාමගන යනවා.
අප සූදානේ අමප්ම දෑසින් ග ාමගන ගිය කුරළු සාගරය මත කිමිදි කිමිදී අනතුරු අමතක කර ආශ්්වාදයම
මසොයන්න.
හිතන්න ම කුසක ඇති අපු භාවය. තවත් ගර්භාෂ් කුටියකට ියංගා මනොගන්න බවට ඔබ ඔබට සපථ
මවන්න. ජීවත්ව සිටින මදමාපයන්ට, දරුවන්ට ුතතුකේ මනොපියමහ ා කටුකරමින් නැවත ම කුසක් එපාය
කියන දිශ්ාවටම ගමන් කරන්න.
දරුවන්ට මදමාපයන් කියන්මන්ත් මහොඳ කමටහනක්. දරුවන්ට පුළුවන් මනසින් අනාගතයට යන්න.
තමසත් අනාගතම දී විවාහ මවනවා, දරුමුණුපුරන් හදනවා, වයසට යනවා… මේ දුක මටත් උරුමයි
කිය ා. මදමාපයන්ට පුළුවන් අතීතයට මනසින් යන්න. අපත් මේ දරුවන්ම වයමසේ සිටියා දැන් සියල්
අනිතයමව ා අමප් දුක, අමප් කුරළු, අමප් ශ්රමමයන්මයි දරුවන් ම ොකුමහත් වුමේ. අමප් ශ්ක්තිය
ක්ෂයමව ා යනමකොට දරුමවෝ ඒ ශ්ක්තිමයන් ම ොකුමහත් මවනවා.
ඔබට පුළුවන්නේ එමහම දකින්න, සංසාරයක් පුරාවට ඔබට අේමා, තාත්තා ූය සියල් න්ටම ුතතුකේ කටුකෙ
දරුමවක් මවනවා ඔබ.
දුකට කැමති අය දුක මදසටම ගියාම . දුකට අකමැති ඔබට පුළුවන්, මුළු ම ෝකයම එකම දිශ්ාවකට ගියත්
ඔබ තනියම ම ෝකම සැබෑම සැපය ඇති දිශ්ාවට යන්න. මේ යන ගමමන්දී මුළු ම ෝකමයන්ම ඔබ
මකොන්වුවත්, ඔබ බයමවන්න සැම න්න එපා. ක රු නැති වුණත් ඔබ ෙඟ ම ො තුරා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ
සිටිනවාය කියන විශ්්වාසය ඇතිකරගන්න. මුළු ම ෝකයම අත්හැර ා ඔබ ුදදුරජාණන්වහන්මසේම මගොඩට
එන්න. මුළු ම ෝකයම ඔමේ කරට අතදාමගන සිටියත් වැඩක් නැහැ, ුදදුරජාණන්වහන්මසේ ඔබ ෙඟ
නැතිනේ. ඔබ අනාථයන් අතර තවත් අනාථමයක් පමණයි. අනාථයින් අතර ඔබ සනාථ පුේග මයක්
මවන්න. අප හැම මව ාම ම ම ෝකයට බයයි. සමාජයට බයයි. ඒ අමප් අසරණභාවයට මහේතුව
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ සරණ මනොකරගන්නා නිසයි, ධර්මම ශ්ක්තිය හුරනා මනොගත් නිසයි.
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මේ සටහන් ලියන ික්ෂුව යේ දවසක ම ො තුරා ුදදුරජාණන්වහන්මසේ සරණ කරගත්තද, එදා පටන්
ම ෝකය කියන මදය තඹ මදොයිතුවකටවත් තැකුම නැහැ. ‘ුදදුරජාණන්වහන්මසේ’ කියන අමයෝමය
විශ්්වාසය හමුම ම ෝකය කියන්මන් හුදු මායාවක්, ැයවටීමක්, අසරණභාවයක් කියන කාරණයමයි
දැසමන්. මහටක් කියන කාරණය දැසමන් නැහැ. ැයයක් දවා ක් කියන කාරණය දැසමන් නැහැ. මේ
කහෙට ගන්නා හුස්ම ගන්නා හුස්ම මපොද පහෙට ගන්නා මමොමහොමත් මැමරයි කියන කාරණයයි දැක්මක්.
මේවා මහේතුඵ ධර්මයන්. උතුේ ධර්මම ආශ්්චර්යමයන් මගොඩනැමගන ඵ යක්. මේ සහ ශ්ක්තිමත් ධර්ම
මාර්ගයක් තිමබනමකොට ඇයි අප අසරණමවන්මන්, ම ෝකය බදාමගන.
උමේට පංච ශී ය සමාදන්මවන පංවත් මහත්මයා, හවසට මඟුල්මගදර ගිහින් අරක්කු මබොනවා. අරක්කු
ීජම ඇයි කිය ා ඇහුවහම ‘යාළුමවෝ තරහ මවයි කිය ා ීජවා’ කියනවා. බ න්න මමෝහම විශ්ා ත්වය.
පංචශී යවත් සමාදන් මනොූය මිතුරන්ම මිතුරුකම උමදසා, ඔබ මවසමවන්ම සාරසංඛ් කල්ප ක්ෂයක්
ඇස්, කස්, මස්, මල් දන්මදමින් කැපකිරීේ කෙ ුදදුරජාණන්වහන්මසේට පටුපානවා. ුදදුරජාණන්වහන්මසේම
සරණ අහිමි කරගන්නවා. අමන් ඔබ අසරණයි, බයයි, කෑදරයි…
ඔබට වටින්මන් ඔබව දුකින් මුදවාගැනීම උමදසා ඒ සා කැපකිරීේ කෙ ුදදුරජාණන්වහන්මසේද , නැතිනේ
මිතුරන්ද?
හිතවතාටත්, ඥාාතියාටත් වඩා පහෙ තැනක ඔබ ුදදුරජාණන්වහන්මසේව තැුදවමහොත්, ඒ මමොමහොමත්ම
ඔමේ සිත පහිටන්මන් සතර අපාම යි. මිතුරන් උමදසා නිරයට වැමටන අදක්ෂමයක් මවන්න එපා. ඔබ සැබෑ
ම සින්ම මතරුවන් සරණගිය පංවමතක් නේ, ඔබ තුෙ ආත්ම ශ්ක්තියක් සකස්මවන්න ඕමන් සමාජය තුෙ
දුස්ශී භාවය කදිියම සිල්වත්ව නැීන සිටින්න.
සෑම මමොමහොතකම සිතන්න ුදදුරජාණන්වහන්මසේ ඔබ මදස බ ා සිටිනවාය කිය ා. එවිට පංවත් ඔබට
පුළුවන් මිතුරන් සියයක් කදිියම වුවත් ඔමේ ශී යට අනතුරක් මවනවා නේ එම තැනින් කවත්ව යන්න.
එවිට යාළුමවෝ ඔබට බැන්නත්, පංවත් මදවියන් ඔබට සාධුකාරමේවි. ධර්ම මාර්ගය තුෙ ඔබ තව තවත්
ශ්ක්තිමත් ම වි. අසරණයන්මගන් මිදී සරණක් ැබූ අය අතරට යන මකමනක් ම වි.
සමාජය අනතුරුදායක නේ, ශිල්පද ඔබ ඔමේ සැබෑ මිතුරා බවට පත්කරගන්න. එවිට සිමත් සංසිීමමක්
ඇතිම වි. එම සංසිුරන සිත ඔබ කදිියම ඇති බියකරු යථාර්ථය මහොඳින් ග්රහණය කරමේවි. එවිටයි ඔබට
පුළුවන් ම ෝකයට ආදරය කරන සැබෑම ආදරවන්තමයක් වන්න. ආදරය කියන වචනයට සමාජය මගොඩාක්
අර්ථයන් මදනවා. ම ෝකය කියන කාරණය ගනිේදිත්, ‘ම ෝකය දුකය’ කියන කාරණය ගනිේදිත් සමාජය
ආදරයට මදන අර්ථකථන වැරදි නැහැ. ඒ නිසා ඒවා ම ෝකම ස්වභාවම ම තිුදණාම . ඒවා මවනස්
කරන්න අප කාටවත් බැහැ. ඒවා දුකට අයිති ම ෝකම ස්වභාවයයි. එම නිසා අනාගතම දී තව ඕනෑතරේ
ට-මහල් කදිම වි. එක්ටැේමගවල් කදිම වි. ජීවිත පූජාවන් සිදුම වි. සිහිමුොවන්ට පත්ම වි. මුසාබස් ව ට
තරුණ තරුණියන් විකිමේවි. කාමම ආදීනවය, නිස්සරණය මනොහුරනන්ම ම ෝකම ආශ්්වාදම
මකටිූය දුක් කුරළු සහ සතුටු කුරළු මහා සාගරම දිය පරයා යන තරමට දෑස් වලින් වැගිමර්වි. දුකටත්
සැපයටත් එකම කුරෙ මහෙන මු ාම ම ෝකය, තව තව සුන්දර අර්ථකථනයන් ආදරය ගැන සමාජයට
සපයාවි. ඒ අය ආදරවන්තයන්ම වීරයන්, වීරවියයන් ම වි. එම වීරයන්, වීරවියයන්ම තම ජීවිතම අවසන්
කා ම , අසරණභාවමයන්, අසනම ආදරය කල් ා ජීවත්මවයි. සමාජම මකොයි තරාතිරමේ සිටියත්
ඔතැනට තමයි අප යන්මන්. ආදරම නාමමයන් අප මබොරුවක්මයි කරන්මන්. ඔබට ආදරය මනොකරන
ඔබ, අසනට මකමසේ ආදරය කරන්නද? ඔබ ෙඟත් නැති මදයක් ඔබ මකමසේ නේ අසනට මදන්නද? නැති
බව මනොදන්නාකම නිසාම, ඇති බව සිතමින් තමසත්, අසසත් දුකට වැටීමයි අවසානම සිදුවන්මන්.
එවන් දුකට ම ෝකයකුයි අප කදිියම තිමබන්මන්. තමා තමාට ආදරය කරනවා කියන්මන් ආත්මාර්ථකාමීව
තමාම මගොඩ ම ොකු කරගන්නවා කියන කාරණය මනොමවයි. මුළින්ම තමා සුරක්ෂිතභාවයට පත්මවනවා.
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කුමක්ද මේ ම ෝකම තිමබන සැබෑම සුරක්ෂිතභාවය. මතරුවන් සරමේ පහිට ා, ශී යක් සමාදන්වීම
තරේ සුරක්ෂිතභාවයක් පංවත් ඔබට හමුවන්මන් නැහැ. මමතැනදි ගිහි පංවතුන් ා දස කුසල්ම ජීවිතයට
එකතුකරගන්න දක්ෂ මවන්න ඕමන්. කමයන්, වචනමයන් වන අකුසල් වම ම මනසින් අකුසල් වන ම ෝභ,
ේම ශ්, මමෝහ කියන කාරණා ගැන අවධානමයන් කන්න ඕමන්.
ම ො තුරා ුදදුරාණන්වහන්මසේ මහා සිහනාද සූත්රම දී මේශ්නා කරනවා, දුස්ශී භාවය නිසා අනාගතම දී
මසෂ්යයාම ආුතෂ් ක්රමාසූල ව මකටි මවමින් පරමාුතෂ් වසර 10 ක් වන බව. එදාට මසෂ්යයා තුෙ මෘග
සංඥාාවන් මතුමව ා, මිනිමසක් තවත් මිනිමහක්ව දකින්මන් මුමවක් හැටියට කිය ා. මේ මෘග සංඥාාවන්
නිසා මිනිසා තිුතණු අවි ආුතධ වලින් එකිමනකා මරාගන්නවා කිය ා.
ම ෝකය යේ දවසක මේ තැනට යා ුතතුමයි. ඒ නිසාමයි ම ෝභ, ේම ශ්, මමෝහ කියන කාරණා ම ෝකයට
අයිති ධර්මතාවයන් මවන්මන්. ඒවා ම ෝකය තුෙ තිබිය ුතතුයි. ඒවා නැති කරන්න ඔබට මට බැහැ. මේ
විෂ්ම ධර්මතාවය මත්රුේමගන පංවත් ඔබ ම ෝකයාම ම ෝභය තුෙ ඔබම ‘අම ෝභය’ දකින්න.
ම ෝකයාම ේම ශ්ය තුෙ ඔබම ෛමත්රිය දකින්න. ම ෝකයාම මමෝහය තුෙ ඔබම අමමෝහය දකින්න.
වැරදි කරන ම ෝකය තුෙ ‘ටිකක් නිවැරදි’ මකමනක් මවන්න උත්සහ ගන්න එපා. වඩාත් නිවැරදි මකනා
මවන්න උත්සහ ගන්න. මමතැනයි ම ො තුරා ධර්මය තිමබන්මන්. දුස්ශී භාවය විසින් යේ දවසක
මිනිසාම ආුතෂ් වසර දහයක් දක්වා අල්ප කරනවා වම ම, ශිල්වත්භාවය නිසා නැවත ක්රමාසූල ව,
ශී ම ශ්ක්තිමයන් මසෂ්යයා සකස් මවමින් අවුරුදු 80,000 ක් පරමාුතෂ් ඇති මිනිසුන්ම ම ෝකයක්
ක්රමාසූල ව බිහිමවනවා කිය ා කහත සූත්රම දී ුදදුරජාණන්වහන්මසේ මේශ්නා කරනවා. බ න්න
දුස්ශී භාවයත්, ශී යත් අතර අතර තිමබන පරතරය. පංවත් ඔබ, ආදරයත්, අනාදරයත් අතර තිමබන
පරතරය වශ්මයන්ද මමය දකින්න පුළුවන්. පරතරය මේ සා විශ්ා වුවද, මේ යථාර්ථය අවමබෝධයක්
කරගැනීම සඳහා මගොඩාක් මේවල් කිරීමට අවශ්ය නැහැ. එක සිතිවිල් යි මවනස් කරගත ුතත්මත්. ූපපය
සැපය කිය ා ගන්නාූය මිථයා සිතුවිල් . ම දනාව, සංඥාාව, සංස්කාර, විඤ්ඤාණය සැපය, නිතයය,
ආත්මීයය කිය ා ගන්නා ූය මිථයා සිතුවිල් මවනස් කරගැනීම පමණයි ඔබ කෙ ුතත්මත්. පංවත් ඔබ මේ
කාරණා පහට බැමඳන්මන් තෘෂ්්ණාව නිසාමයි. ‘තෘෂ්්ණාව’ කියන එකම කාරණය ගැන සවණින් සිතුවත්
ඔබට පුළුවන් මාර්ගයක් පාදාගන්න. මමන්න මේ මාර්ගය පාදාගන්න ශී ය මමහෝපකාරී මවනවා.
ඔබ සමාදන්ව ආරක්ෂා කරන සෑම ශිල්පදයක් පාසාම ඔබ කැමති මදයක් ඔබට අතහැමරනවා. ඔබ
දක්ෂමවන්න ඕන ශී ය විසින් බාදුන් දක්ෂභාවය වඩාත් අර්ථවත් කර ා අම ෝභ, අමේෂ්, අමමෝහ කියන
යථාර්ථයන් තුළින් ඔබ ැයස්කරගත් කුසල් සංස්කාර ආරක්ෂා කරගන්න. ඒ අවස්ථාව පංවත් ඔබට
බාමදන්මන් අනිතය සංඥාාවන් ජීවිතය තුළින් දැීමමන්. මමතැනදී පංවත් ඔබට සැබෑම සාමයත්, සැබෑම
ආදරයත් ම ෝකයාට දැක්වීමට හැකිම වි. තමන් ආදරය නාමමයන් කරන්මන් ම ෝභ, ේම ෂ්,මමෝහය ති ර
කරගැනීමනේ පංවත් ඔබ කාට ආදරය කෙත් එතැන සකස් මවන්මන් තෘෂ්්ණාවමයි.
තෘෂ්්ණාමවන් බැුරන මදය ඔමබන් ඈත්මවනවිට එතැන සකස් මවන්මන් ේම ෂ්යයි. තමන්ට අයිති නැති
මදයක් මකමරහි තෘෂ්්ණාමවන් බැමඳන්මන් මමෝහය නිසාමයි. අවසානම දී ආදරම නාමමයන් ඔබ
කරන්මන් අනාදරයයි. එම නිසා පංවත් ඔබ ම ෝකයාට ආදරය කිරීමට මපර දසකුසල් ධර්මයන් පංවත්
ඔමේ ජීවිතම සහකරු, සහකාියය කරගන්න. පංවත් ඔබට දැමන්වි සශ්රීක දිවයත යක මදවිමයක්
දිවයංගනාවක් ඔබ ෙඟ සිටිනවා වම . විසිතුරුභාවයත්, පවිතුරු භාවයත්, විශ්්වාසයත් ඔබට ඇතිම වි. ඔබට
තනිකමක් දැමනන්මන් නැහැ. බියක් සකස් මවන්මන් නැහැ. ‘මා අසරණයි’ කියන හැඟීමක් ඇතිමවන්මන්
නැහැ. ශී ම ශ්ක්තිය නිසාම සමාධිමත් සිතුවිලි ඇතිම වි. ඒ සමාධිමත් සිතුවිලි ආදරම ත් අනාදරම ත්
අතර මවනස ඔබට අත්දැීමමන් පසක්කරමේවි. දස කුසල් ඔමේ ජීවිතම සහකරු සහකාියය කරගැනීමට
ඔබ දක්ෂ වුවමහොත් ඔහු ඇය ඔබට පාවඩ එ සම සුගතිය මදසටමයි. පංවත් ඔබ මේ යන ගමමන්දී
ුදදුරජාණන් වහන්මසේ මේශ්ණාකරවදාෙ ධර්මයම මාර්ගය කරගන්න. ුදදුරජාණන් වහන්මසේ
මේශ්ණාකරවදාෙ සේභාශ්රව සූත්රය, අනාපාන සති සූත්රය, සතර සතිපේමාන සූත්රය තුෙ භව නිමරෝධයට
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අවශ්ය කරුණු කාරණා අන්තර්ගතව තිමබනවා. මහාසිහනාද සූත්රය, සප්තසූර්යගමන සූත්රය ජීවිතයට
එකතුකර ගැනීමමන් අනාගත සංසාර බිය මහොඳින් ඔබට ඇතිකරගන්න පුළුවන්. කහත සූත්ර පහ කියවන්න
කිය විමශ්ේෂ්මයන් සදහන් කමෙේ අමනක් සූත්ර වැඳගත් නැහැය කිය මනොම . සෑම සේුදදු වදනක්ම එක
හා සමානව වැදගත්. නමුත් කාර්යබහු ම ෝකම ඔබට සියලුම සේුදදුවදන් මේ සූත්ර පහ තුෙ කැටිවී
තිමබනවාය කිය ික්ෂුවට හිමතනවා. එය වැැයදිනේ සමාමවන්න. සාියපුත්ත මහරහතන් වහන්මසේටත්
වැරදුන තැන් ුදදුරජාණන් වහනමසේ නිවැැයදි කො. සාියපුත්ත මහරහතුන් වහන්මසේට වැරදුනානේ අප
කවුරුන්ද? එම නිසා අප අප ගැන අධිතක්මසේරුවකට එන්න මහොඳ නැහැ. සෑම විටම මනොදන්නා භාවය දැන
ගැනීමමන්මයි අපට දන්නා භාවයට පැමිණිය හැක්මක්. එමහම වුමණොත් පමණයි දන්නාභාවයට පැමිණ
මනොදන්නාභාවමයන් ම ෝකය තුෙ ජීවත් මවන්න හැකි මවන්මන්. මමන්න මමතනටයි අප හැමමෝම එන්න
උත්සහ ගන්න ඕමන්.
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