ේමේ ලේලොව ලපිරිසිදුම ලතොක්ෂණයය
තොක්ෂණේයන් ලදියුණුවට ලපත්වූ ලේලොෝකයො ල"තොක්ෂණය ලනිසො ලේලොෝකය ලවිශ්ව ලගමේමොනයක්ව, ල
ේලොෝකේයේ ලපොලනය ලමිනිසො ලවිසින් ලසිදුකරනවො" ලයන ලවිශ්වොසයට ලපැමිණ ලඇත. ලේමේ ලමොයව ලතුළ ල
ේලොෝකයො ලේමොනතරමේ ලමුලොවට ලපත්ව ලඇතිදැය ලයන්න ලගැන ලඔබට ලඅවේබොෝධයක් ලලබො ලගත ලහැේක්ක් ල
ධර්මය ලඅවේබොෝධ ලකරගැනීමේමන්මය. ලේලොෝකයො ලසතුටුවන, ලේලොෝකයො ලජීවත්වන, ලේලොෝකයො ලපොලනය ල
කරන ලඊනියො ලතොක්ෂණය, ලක්රියොත්මකවන්ේන් ලබලශක්තිය ලමඟිනි. ලබලශක්තිය ලහිඟවුණු ලදිනයක, ල
බලශක්තිය ලනැතිවුණු ලදිනයක ලතොක්ෂණේයේ ලපිහිේටන් ලජීවත්වන ලේලොෝකයො ලපත්වන්ේන් ලමහො ල
අර්බුදයකටය. ලතොක්ෂණය ලයනු ලඅවිද්යොවය. ලතොක්ෂණය ලයනු ලඅස්වොභොවිකත්වයය. ලඑවන්වූ ල
තොක්ෂණේයන් ලපරිපූර්ණවන ලේලොෝකය, ලආධ්යොත්මික ලවශේයන් ලපිරිහීම ලේලොෝක ලස්වොභොවයය. ල
තොක්ෂණේයේ ලදියුණුව ලයනු ලඅවිද්යොේවේ ලදියුණුවය. ලවර්තමොනේයේ ලේලොෝකය ලේදස ලබැලීමේමේදී ලඅපි ල
දකින්ේන් ලඅවිද්යොේවන් ලඉතිරීයන ලතොක්ෂණේයන් ලදියුණු ලේලොෝකයකි. ලේලොෝකේයේ ලගුණොත්මක ලබව, ල
දියුණුව ලමනින ලමිනුමේ ලදණ්ඩ ලතොක්ෂණයය. ලබලශක්තිය ලනැතිවුණු ලදවසක ලඇනහිටින ලතොක්ෂණයක්, ල
ස්වොභොවික ලකොලගුණික ලේදේශගුණික ලතත්ත්වයකදී ලඇනහිටින ලතොක්ෂණයක්, ලේදේවත්වේයන් ල
සලකන ලඊනියො ලදියුණුවකින් ලමුලොවූ ලේලොෝකයොට, ලේලොවේතුරු ලබුදුරජොණන් ලවහන්ේස් ලමීට ලවසර ල
ේදදහස් ලපන්සියයකට ලේපර ලේදේශනොේකොට ලවදොළ ලධර්මය ලවිසින් ලඅන්ධභොවේයේ ලේවලීමසිටින ල
ඔවුන්ේගේ ලළදරු ලබව ලේහළිකරවනු ලලබය. ලේලොෝකය ලතොක්ෂණේයන් ලපිරීයොම ලයනු ලසතර ලඅපොයද ල
පිරීයොමය. ලතොක්ෂණ ලඅවිද්යොේවන් ලමුලොවන ලසත්වයො ලගොල් ලකරන ලේවබ් ලඅඩවිය ලසතර ලඅපොයය.
ේලොෝකේයේ ලසැබෑ ලතොක්ෂණය ලදකින්නනමේ, ලස්පර්ශ ලකරන්නනමේ ලඔබ ලදැකිය ලයුත්ේත් ලේලොවේතුරො ල
ධර්මයය. ලඑය ලබලශක්තිය ලනැතිවුණ ලදිනයක ලඅතරමංවන, ලඅක්රියවන ලතොක්ෂණයක් ලේනොේවේ. ල
ේපොඩ්ඩ ලවැරදුණු ලවිට ලමහො ලවිනොශයන් ලවන ලතොක්ෂණයක් ලේනොේවේ. ලඅතුරු ලආබොධ ලඇතිවන ල
තොක්ෂණයක් ලේනොේවේ. ලඑය ලඉතොම ලපිරිසිදු ලතොක්ෂණයය.
ේලොෝකේයේ ලතොක්ෂණේයන් ලදියුණුම ලආයතනය ලේමොකදේද ලකියො ලඇසුවේවොත් ලඔබ ලකියොව ලඇමරිකොේවේ ල
නොසො ලආයතනය ලකියලො. ලනමුත් ලඔබ ලවැරදිය. ලේලොෝකේයේ ලඅවිද්යොේවන් ලේතොර, ලස්වොභොවිකත්වේයන් ල
පිරිපුන්, ලදියුණුම ලතොක්ෂණය ලතිේබන්ේන් ලනිවන් ලමඟ ලවඩන ලභික්ෂුව ලතුළය. ලඅරිහත් ලඋතුමන් ලතුළය. ල
එම ලභික්ෂුව ලඑම ලතොක්ෂණේයේ ලඋපරිම ලඵලය, ලඋපරිම ලසීමොව ලදකින්ේන් ලනිවන් ලඅවසොන ල
ේමේහයුේමේදීය. ලඒ ලතොක්ෂණ ලපොරොදීසයකි. ලසැබෑම ලවිශ්ව ලගමේමොනය ලඔබ ලදකින්ේන් ලේමහිදීය. ලේමම ල
තොක්ෂණය ලබලශක්තිේයන් ලක්රියොත්මක ලවන ල"රූකඩ ලතොක්ෂණයක්" ලේනොේවේ. ලඑය ල
ක්රියොත්මකවන්ේන් ලඔබේගේ ලනිර්වොණ ලප්රඥාව ලමගිනි. ලේමහිදී ලඔබ ලදකින ලේලොෝකය ලඇමරිකොේවේ ල
නොසො ලආයතනයට ලකල්ප ලගණනොවක් ලසිය ලතොක්ෂණය ලදියුණු ලකරමින් ලගියද ලදැකිය ලේනොහැකිය. ල
ඔවුන්ේගේ ලේලොෝකය ලප්රොථමික ලළදරු ලපන්තියකි. ලඔබ ලේනොදැනුවත්කම ලනිසො ලඑහි ලසිරකරුවන්ව ල
සිටිය.
නිවන් ලමඟ ලවඩන ලභික්ෂුව ලඅවසන් ලනිවේමේ ලේමේහයුේමේදී ලසඳ, ලඅඟහරු ලේහොෝ ලේවනත් ලගේරහේලොෝක ල
ේනොව, ලදිව්යේලොෝකයද, ලබ්රහ්ම ලේලොෝකයද ලඇතුළුව ලමුළු ලතුන් ලේලොෝකයම ලදකිමින් ලඅවේබොෝධය ලලබය. ල
ේමේවොට ලබලශක්තිය ලඅවශ්ය ලේනොේවේ. ලනිවන් ලමඟ ලවඩනො ලභික්ෂුවට ලතම ලසමොධිය ලඋපරිම ලමට්ටමකදී ල
කිසිදු ලබලශක්තියකින් ලේතොරව ලමහො ලඝණ ලඅන්ධකොර ලරොත්රියකදී ලතම ලකුටිය ලආේලොෝකමත්කර ල
දැකිය ලහැකිය. ලනිවන් ලමඟ ලඅවසොන ලේමේහයුේමේදී ලඔබට ලඔබේගේම ලප්රඥාව ලවිසින්, ලඔබ ලපැමිණි ල
සංසොර ලගමේන් ලඈත ලදුරක් ලදක්වො ලේපන්වනු ලඇත. ලේමය ලහරියටම ලරූපවොහිනිය ලඉදිරිපිට ලරූප ල

දකිනවො ලේස්ය. ලඑකක් ලපසුවපස ලඑකක් ලපැමිේණ්. ලඔබට ලඇත්ේත් ලදකින ලරූප ලඔේස්ස් ලසංසොරේයේ ලභය ල
දැකීම ලපමණකි. ලසංසොරේයේ ලස්වභොවය ලදැකීම ලපමණකි. ලඑතැනදී ලදිව්ය ලේලොෝකවල ලඉපිද ලඔබ ලවිඳින ලලද ල
සැප ලසමේපත් ලඔබ ලදකිනු ලඇත. ලේප්ර්ත ලේලොෝකවල ලඉපිද ලේසමේ ලේසොටු ලරස ලකර ලකර ලකමින් ලගතකළ ල
ස්වභොවයන් ලඔබ ලදකිනු ලඇත. ලමනුෂ්ය ලේලොෝකේයේ ලඉපිද ලඔබ ලවිඳි ලකොම ලසමේපත්ද, ලදුක් ලේවේදනොවන්ද ලඔබ ල
දකිනු ලඇත. ලඔබ ලයුදේධේයන්, ලසතුරන්ේගන් ලමැරුමේකනවො, ලේවේදනො ලවිඳිනවො, ලඅබ්බගොතයන් ලවනවො, ල
අන්ධේයක් ලබිහිරි ලපුදේගලේයක් ලේමන්ම ලඅංගවිකලව ලගතකළ ලජීවිත ලේපේනනු ලඇත. ලතිරිසන් ල
ේලොෝකවල ලඉපිද ලහරකුන්, ලඌරන්, ලකු=කුළන්, ලඑළුවන්, ලමත්යසයන් ලේලස ලඅනුන්ේගේ ලඅහරකට ලඔබව ල
මරොේගන ලකනවො ලඔබ ලදකිනු ලඇත. ලමරණ ලේවේදනොේවන් ලඔබ ලළේතොෝනි ලේදනවො ලඔබට ලේපේනනු ල
ඇත. ලේමේලස ලසංසොරේයේ ලභය, ලසංසොරේයේ ලදුර, ලසංසොරේයේ ලගැඹුර ලසිනමොපටයක් ලඔේස්ස් ලේමන් ලඔබට ල
දර්ශනය ලවනු ලඇත.
ේමේවො ලඔබට ලපහළවන ලඥානයන්ය. ලඔබට ලේමේ ලඥානයන් ලපහළවන්ේන්, ලඅවේබොෝධවන්ේන් ලජීවිතේයේ ල
එක් ලඅවස්ථොවක ලපමණකි. ලඉන් ලපසුවව ලඔබට ලඑම ලඥානය ලආවර්ජනය ලකළ ලහැක. ලඑනමේ ලනැවත ල
නැවත ලේමේනහි ලකළ ලහැක. ලමන්ද ලඔබ ලඑම ලසසර ලස්වභොවය ලඅවේබොෝධකර ලඇති ලනිසොය. ලබලන්න, ල
ේලොවේතුරො ලබුදු ලසමිඳුන් ලේදේශනො ලකළ ලතොක්ෂණය. ලඑකම ලඑක ලබලශක්තියක්වත් ලේනොමැතිව, ලඑකම ල
එක ලේබොත්තමක්වත් ලතද ලේනොේකොට, ලකැමරොශිල්පීන් ලශබ්දොගොර ලේනොමැතිව, ලකල්ප ලගණනක් ලඈත ල
සසර ලඔබට ලදකින්න ලපුළුවන්. ලඒත් ලබලන්න ලඅපි ලේමොනතරමේ ලදුර්වලද ලකියලො. ලේමවැනි ලඋතුමේ ල
ධර්මයක් ලතියොේගන ලඅපි ලධර්මය ලඉේගනගන්න ලේවබ් ලඅඩවිේයේ ලපිටු ලේපරළනවො. ලධර්මය ලසුවරකින්න ල
තොක්ෂණේයේ ලපිහිට ලේසොයනවො. ලේලොකුම ලඅවොසනොව, ලධර්මය ලපිළිගන්න ලතොක්ෂණය ලසමඟ ලගලපො ල
එමගින් ලධර්මය ලසනොථ ලකිරීමට ලයැමය. ලඅවිද්යොවක ලමහත......
නවන ලතොක්ෂණය ලමිනිසොේගේ ලආයුකොලය ලදීර්ඝකරගැනීමමට, ලේසෞඛ්ය ලතත්ත්වය ලනැංවමට, ල
අධ්යපනය ලගුණොත්මකභොවයට ලපත්කිරීමට ලඋපකොරව ලඇති ලබව ලඔබට ලසිේතන්න ලපුළුවන්. ලේමම ල
භික්ෂුවද ලඑය ලඅනුමත ලකරනවො. ලඑේහත් ලඔබ ලතොක්ෂණික ලේලොෝකේයේ ලවැඩිපුර ලපැයක් ලජීවත්ේවනවො ල
කියන්ේන්, ලවැඩිපුර ලපැයක් ලදුක් ලවිඳිනවො ලකියන ලඑකය. ලඔබ ලවැඩිදුර ලයමක් ලඉේගනගන්නවො ල
කියන්ේන්, ලවැඩිපුර ලඅවිද්යොව ලඉේගනගන්නවො ලකියන ලඑකය. ලඔබ ලේමොන ලආගමකට ලඅයත්වුවද ල
හිතට ලඑකඟව ලදකින්න. ලඔබව ලේලඩකරන ලේරොෝග ලකොරකයත්, ලඔේබ් ලේලේඩ් ලසුවවකරන ලඖෂධයත, ල
ඔබව ලමරොදමන ලමරුවොත් ලයන ලතුන්ේදනොම ලනවන ලතොක්ෂණයය. ලඔබ ලසැබෑ ලතොක්ෂණය ලහඳුනොේගන ල
ේරොෝගයත්, ලේරොෝගකොරකයත්, ලමරුවොත් ලයන ලතිේදනොම ලපරොජයකර ලේලොවේතුරො ලතොක්ෂණේයේ ලසැබෑ ල
හිමිකරුේවක් ලවන්න. ලබලශක්තිේයන් ලේතොරව ලේලොෝකය ලදිනන්න. ලදකින්න.
ේලොෝකය ලතොක්ෂණික ලඅතින් ලදියුණුේවන්න ලදියුණුේවන්න ලේලොෝකය ලආධ්යොත්මික ලඅතින් ලපිරිේහනවො. ල
ආධ්යොත්මික ලඅතින් ලපිරිේහන ලේලොෝකය ලවිසින් ලේලොව ලස්වභොවය, ලස්වභොවධර්මය ලතමන් ලයටතට, ල
තමන්ේගේ ලපොලනය ලයටතට ලගන්න ලහදනවො. ලේමේ ලතරගේයන් ලකවදොහරි ලදවසක ලේලොෝකයො ලඅන්ත ල
පරොජයකට ලපත්ේවනවො. ලඑම ලපරොජය ලේලොෝකයො ලලබන්ේන් ලමහො ලවිනොශයකුත් ලසමඟමය. ලඑම ලමහො ල
විනොශය ලවනේතක් ලනිරතුරුවම ලඅතුරු ලවිනොශයන් ලේලොෝකේයේ ලසිදුවනවො. ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ල
ේවනස් ලකළහැකි ලජගේතක් ලේමේතක් ලතුන්ේලොෝකේයේම ලපහළව ලනැහැ. ලඅනොගතේයේදීත් ලඑය ල
එේස්මය. ලඅවිද්යොේවන් ලේපේළන ලසත්වයො ලසිතනවො ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ලතමන්ට ලේවනස් ලකළ ල
හැකිය, ලපොලනය ලකළ ලහැකිය ලකියලො. ලේලොවේතුරො ලබුදුරජොණන් ලවහන්ේස්ලොටවත් ලබැහැ ලේලොෝකේයේ ල
ස්වභොවය ලේවනස්කරන්න. ලඋන්වහන්ේස්ලොට ලපුළුවන් ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ලඅවේබොෝධේයන් ල
හඳුනොේගන ලේලොෝකේයන් ලඑේතරවන්න, ලපොලනය ලේනොකළහැකි ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ලපොලනය ල

කළ ලහැකි ලතම ලසිේතන් ලඅවේබොෝධ ලකරගන්නය. ලකුමක්ද ලඋන්වහන්ේස්ලො ලඅවේබොෝධ ලකරගත්ේත් ල?
ආයොසයක් ලේගන ලේලොෝකේයේ ලේවනස්කළ ලයුතු ලකිසිම ලේදයක් ලේනොමැති ලබවය. ලමන්ද ල
නිරන්තරේයන්ම, ලආයොසයකින් ලේතොරවම ලේලොෝකය ලේවනස්වන ලේහයනි. ලමහේපොේළොවද, ල
අවකොශයද, ලඅභ්යොවකොශයද ලඔබට ලජයගතහැේක්ක් ලඒවො ලේවනස්කිරීේමන් ලේනොව, ලනිරතුරුවම ල
ඒවො ලේවනස්වන ලබව ලඅවේබොෝධ ලකරගැනීමේමන්ය. ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ලේවනස්කිරීමට ලයන්නොට ල
හමුවනුේයේ ලඅවිද්යොවය. ලේලොෝකය ලනිරතුරුවම ලේවනස්වන ලස්වභොවේයන් ලයුක්තබව ලඅවේබොෝධේයන් ල
දකින්නොට ලහමුවනුේයේ ලවිද්යොවය.
ේලොෝකේයේ ලසැබෑම ලවිද්යොඥයො ලේලොවේතුරො ලබුදුරජොණන් ලවහන්ේස්ය. ලඋන්වහන්ේස්ේගේ ලසැබෑ ල
ශ්රොවක ලපුතුනුවන්ය. ලඋන්වහන්ේස්ලො ලේමොනතරමේ ලතොක්ෂණේයන් ලදියුණුද ලකියනවොනමේ, ල
උන්වහන්ේස්ලොට ලඇස් ලපියොගත් ලසැනින් ලමුළු ලේලොෝකයම ලනිරුදේධේකොට ලදැකිය ලහැකිය. ලවිශ්වය ලයනු ල
මහො ලේවේගයකට ලහසුවවුණ ලහිස් ලඅවකොශයක් ලපමණක් ලබව ලඋන්වහන්ේස්ලො ලදනිය. ලේමම ලේවේගය ල
ේමොනතරමේ ලප්රේවේගකොරීද ලකියනවොනමේ, ලඑම ලේවේගය ලතුළ ලදකින්ේන් ලහිස්බව ලපමණක්මය. ලඒ ල
හිස්බව ලතුළ ලඅයතිකරගැනීමමට, ලේවනස්කිරීමට, ලදියුණුකිරීමට, ලසංවර්ධයන ලකිරීමට, ලඅලුතින් ල
ේසොයොගැනීමමට ලකිසිවක්ම ලනැත. ලතොක්ෂණේයන් ලේලොෝකය ලජයගන්නට ලේවරදරන ලේලොෝකයොද, ලඑම ල
ේවේගේයේ ලරූකඩ ලපමණක්මය. ලේලොව ලප්රේවේගකොරීම ලේවේගය ලරූපය ලඅනිත්යභොවයට ලපත්වන ල
ේවේගයය. ලඑය ලඅවිද්යොව ලේසොයො ලයන ලවිද්යොඥයන්ට ලදැකිය ලේනොහැක්කකි. ලඑහි ලදැකිය ලහැේක්ක් ල
විද්යොව ලේසොයොගිය ලබුදු ලපුතුන්ට ලපමණක්මය. ලවිද්යොඥයන්ද ලබුදු ලපුතකු ලවමට ලදක්ෂ ලවුවේහොත් ලඔහුටද ල
ේමේ ලසැබෑ ලවිද්යොේවේ ලහිමිකරුේවක් ලවිය ලහැකිය. ලේමය ලකොේගේවත් ලබූදලයක් ලේනොේවේ. ලේමේ ලේලොෝකේයේ ල
ස්වභොවයය. ලඔබටද ලමටද ලඑහි ලහිමිකරුවන් ලවිය ලහැකිය. ලේලොවේතුරො ලබුදුරජොණන්වහන්ේස් ලඅප ල
ේකේරහි ලඅනුකමේපොේවන්, ලමහො ලකරුණොේවන් ලේමේ ලමඟ ලේහළිකළ ලශොස්තෲන් ලවහන්ේස්ය. ලතුන් ල
සිවේරත්, ලපොත්රයත් ලදරමින්, ලකැලේයේ ලහුේදකලො ලකුටියක, ලආරණ්යයක ලවැඩසිටින ලබුදුපුතුන් ලේලොෝකය ල
විනිවිද ලදකින, ලේලොෝකය ලකමේපොකරවන, ලේලොෝකයට ලේනොගැේටන ලේලොෝකය ලඉක්මවොගිය ලසැබෑම ල
විද්යොඥයන්ය. ලබලශක්තිේයන් ලේතොරව ලේලොෝකය ලදකින ලඋතුමන්ය. ලඋන්වහන්ේස්ලො ලසතිේයන් ල
සිහිේයන් ලයුතුව ලස්වභොවධර්මය ලේදස ලප්රඥාේවේ ලඇසින් ලබලමින් ලධර්ම ලවිනය ලේදක ලආරක්ෂො ල
කරගනිමින් ලඅවේබොෝධය ලලබන ලඋතුමන්ය. ලේමේවො ලේහ්තුඵල ලධර්මයන්ය. ලසතිය ලසිහිය ලේහ්තුේවන් ල
විනය ලනැමැති ලඵලයද, ලස්වභොවධර්මේයේ ලයථොස්වභොවය ලේමන්ම ලඑහි ලඅනිත්යබවද ලදැකීේමන් ල
ධර්මය ලනැමැති ලඵලයද ලඔබට ලඅවේබොෝධවනු ලඇත. ලසතිය ලසිහිය ලනැතිවේමන් ලඅවිචොරයද, ල
ස්වභොවධර්මය ලනිත්යභොවේයන් ලගතේහොත් ලඅධර්මයද ලයන ලඵලයන් ලඔබට ලලැේබනු ලඇත. ලඔේබ් ල
දක්ෂතොවයන් ලමත ලකැමති ලමොවතක් ලේතොෝරොගැනීමමට ලඔබට ලනිදහස ලඇත.

අේන් ලඔබ ලඑවන් ලපොලකයකු ලේවේ ලනමේ
පොලකේයක් ලේවන්න ලඅපි ලේමොනතරමේ ලකැමතිද? ලපංති ලකොමරයක ලේවේවො, ලවැඩබිමක, ලආයතනයක, ල
පන්සලක, ලගමක, ලනගරයක, ලරටක ලපොලකයො, ලනොයකයො ලේවන්න ලඅකමැති ලේකේනක් ලේනොමැත. ල
ඔබ ලඔේබන් ලඅහල ලබලන්නේකො ලනොයකේයක් ලේවන්න ලඔබ ලඅකමැතිද ලකියලො. ලඔබ ලදැනටමත් ල
නොයකේයක් ලේවන්න ලපුළුවන්. ලමිනිසො ලතරග ලකරන්ේන්ද, ලසටන් ලවදින්ේන්ද, ලඅනුනට ලකැපිල ල
ේකටිල ලදමන්ේන්ද ලනොයකත්වයට ලපොර ලසකස් ලකර ලගැනීමමටය. ලනැතිනමේ ලනොයකත්වය ලආරක්ෂො ල
කරගැනීමමටය.
ෛවරය, ලේක්රොෝධය, ලසැකය ලනොයකත්වය ලේසොයො ලයන ලගමේන් ලඅතුරු ලඵලයක්ය. ලනොයකත්වය ල
ේසවම ලමිනිසොට ලපමණක් ලඋරුම ලේදයක් ලේනොේවේ. ලසෑම ලසත්වේයකුටම ලේපොදුය. ලසත්වයො ලමහො ල
අකුසල් ලප්රමොණයක් ලරැස් ලකරගන්ේන් ලේමේ ලනොයකත්වයට ලඇති ලගිජුභොවය ලනිසොය. ලේමවැනි ල
අකුසල් ලරැස්කරමින් ලඔබ ලේමේ ලපොලනය ලකිරීමට ලයන්ේන් ලකවුරුන්වද? ලඅනුන්මය. ලඅනුන්ව ලපොලනය ල
කිරීමට ලයන ලඔබ ලේමොේහොතක්වත් ලසිතුවොද ලතමොට ලතමොවත් ලපොලනය ලකර ලගැනීමමට ලේනොහැකි ල
ේලොෝකයක ලතමොට ලඅනුන්ව ලපොලනය ලකිරීමට ලේනොහැකි ලබව. ලකවුද ලඔබට ලේමේ ලඅවේබොෝධය ලලැබීම ල
වලක්වන්ේන්. ලතන්හොවය. ලඅනන්ත ලඅප්රමොණ ලඅකුසල් ලසිදුකරගනිමින්, ලවිවිධ ලසටකපට ලඋපක්රම ල
ේයොදමින්, ලමුසොබස් ලේදොඩවමින්, ලනැතිගුණ ලේපන්වමින් ලඔබද ලපොලනය ලමුවහත් ලකරගන්නවො.
බලය ලඋේදසො ලේමොනතරමේ ලගහමරො ලගන්නවොද, ලපොවොදීමේ ලකරනවොද, ලකුලල් ලකොගන්නවොද, ලඅනුනට ල
මඩ ලගසනවොද? ලබලයට ලඇති ලකෑදරකම, ලගිජුබව ලනිසොම ලතළුමරමින් ලඉහත ලචර්යොවන් ලසිදුකිරීම ල
බලය ලලබොගැනීමමට ලකළයුතු ලචොරිත්රයක් ලබවට ලපත්ේවලො. ලේමේ ලහැම ලේදයම ලේමේ ලඅය ලසතුටින්මය ල
කරන්ේන්. ලතිේබන ලසැප ලආරක්ෂො ලකරගන්න, ලඇති ලසැප ලවැඩිකරගන්න, ලනැති ලසැප ලඇතිකරගන්න ල
ේලොෝකය ලපේස්ස ලදුවනවො. ලදුක් ලවිඳිමින් ලසැප ලේසොයනවො. ලවර්තමොනේයේ ලේසොයන ලසැප ලලැබිලො ලනැහැ. ල
ඒ ලනිසො ලඅනොගතය ලතුළ ලේසොයනවො. ලඔවුන් ලදන්ේන ලනැහැ ලඅනොගතය ලකියල ලකියන්ේන ල
වර්තමොනයටමය ලකියලො. ලවර්තමොනයමය ලඅතීතය ලවූේවේත් ලකියලො. ලේමේ ලඅයට ලහති ලදැේනන්ේන ල
නැහැ. ලවිඩොවක්, ලනිදිමතක් ලදැේනන්ේන ලනැහැ. ලසැප ලේසවමට, ලආරක්ෂො ලකරගැනීමමට, ලවැඩිකර ල
ගැනීමමට ලඇති ලතන්හොව ලනිසො.
තන්හොව ලකියන්ේන් ලේහොඳ ලදක්ෂ ලමැහුමේකොරියක්. ලඇය ලවිසිහතර ලපැේයේම ලඉඳිකටුවය, ලනූලය ලඅත ල
තබොේගනය ලසිටිනුේයේ. ලඉන්ද්රියයන්ට ලපස්සයවන ලහැම ලකැමැත්තක්ම ලතද ලමැස්මකින් ලමසන්න. ලදක්ෂ ල
මැහුමේකොරියේගේ ලේමේ ලේවලීමම ලකල්ප ලගණනොවකට ලකැේඩන්ේන් ලනැහැ. ලකැමැත්ේතන්ම ලසසර ල
බන්ධන ලවලට ලේකොටුේවන ලසත්වයොට, ලේමේ ලතන්හොේවේ ලමැහුමේකොරිය ලඅතදිගහැර ලඋදවේකරනවො. ල
කුමක් ලසඳහොද? ලඔබව ලබවය ලසමඟ ලබන්දන්න, ලඋපොදොනය ලකරවන්න. ලඅපිට ලහිේතනවො ලේලොෝකේයේ ල
දක්ෂම ලමැහුමේමහන ලදරුේවොෝ ලඉන්ේන් ලකටුනොයක ලපැත්ේත් ලකියලො. ලඒත් ලඒක ලමුලොවක්. ලඒ ලඅය ලමහන ල
මැහුමේ ලඅවුරුදේදකින්, ලේදකකින් ලනැතිනමේ ලපහකින් ලදිරලො ලයනවො. ලගැලවිලො ලයනවො. ලඒත් ලතන්හොේවේ ල
මැහුමේකොරිය ලමහන ලමැහුම, ලගසන ලේවළුම ලකල්ප ලගණනොවකට ලකැේඩන්ේන් ලනැහැ. ලඇයට ල
විඩොවක්, ලනිදිමතක්, ලේවේහසක් ලනැහැ. ලහැම ලතත්පරයකම ලඔබ ලඉදිරිේයේ ලඇය ලසීරුේවන් ලසිටිනවො. ල
ඔබට ලපස්සය ලවන ලසෑම ලරූපයක් ලසමඟම ලඔබව ලේවේදනොව ලවිඳීමට ලසලස්වනවො. ලඇලීමමේ, ලගැටීමේ, ල
උේප්ක්ෂො ලවශේයන්.
ඔබ ලකවදොහරි ලනිවම ලලබන්ේන් ලතන්හොේවේ ලමැහුමේකොරිය ලහඳුනොේගන ලඇයේගන් ලමිදුනුදොටය. ල
එේතක් ලඔබ ලකුසල් ලඅකුසල් ලපිරුණු ලමඟක ලනොයකයන්ද, ලපොලකයන්ද ලවේමේ ලේදොළදුක ල

සංසිඳුවොගැනීමමට ලඅකුසල්ම ලකරගසොගනිමින් ලගමන් ලකරය.
තිරිසන් ලේලොෝකේයේ ලසතුන් ලසහ ලපක්ෂීන් ලේදස ලඔබ ලේහොඳින් ලබලන්න. ලඔය ලතිරිසන් ලසතුන් ලකිසිේවක් ල
රොත්රියට ලේහොෝ ලදවොලට ලඑක ලදිගට ලපැයක් ලනිදොගන්ේන් ලනැහැ. ලඒ ලසතුන්ට ලනිදොගන්න ලවොසනොවක් ල
නැහැ. ලපිනක් ලනැහැ. ලගසක ලඅත්තක් ලේසලවුේනොත්, ලේකොළයක් ලවැටුේනොත්, ලතවත් ලසේතකුේගේ ල
හඬක් ලඇසුවේනොත්..... ලේමේ ලආකොරයට ලනිරතුරුව ලබියට ලපත්ව ලනින්ද ලකැේඩනවො. ලතිරිසන් ලසතුන් ලමුළු ල
රැයම ලනිදොගන්ේන් ලබේයන්. ලේමය ලඅහමේබයක් ලේනොේවේ. ලකර්ම ලවිපොකයක්මය. ලකර්මය ලතමය ලේපර ල
ජොතිවල ලමිනිස් ලආත්ම ලවල ලඉපැදිලො ලේලොකු ලකුඩො ලපොලකේයොෝ ලේවන්න ලගිහින් ලකරපු ලඅකුසල්. ලමිනිස්සුව ල
බියගන්වලො, ලපීඩනයට ලපත්කරලො, ලමුලොකරලො, ලඅතීත ලභවවල ලකරපු ලඅකුසල් ලමරණින් ලමතු ලවිපොක ල
ේදන්ේන් ලඔය ලවිදිහට. ලේලොකු ලකුඩො ලපොලකයන්, ලනොයකයන් ලමියගිය ලපසුව ලපොංශකූල ලේපොේල්දී ල
අනුශොසනො, ලේදේශනො, ලගුණකථො, ලබැනර, ලේශොෝක ලප්රකොශ, ලසැරසිල ලවලන් ලඔවුන්ව ලනිවන් ලදැක්වුවද ල
සැබෑ ලයථොර්ථය ලකටුකය. ලඔබ ලේහොඳින් ලනිරීක්ෂණය ලකර ලබලන්න. ලතිරිසන් ලසත්ව ලප්රජොේවේ ල
නොයකත්වය ලේවනුේවන් ලඑම ලසතුන් ලවියරුේවන් ලගැේටන ලහැටි. ලවියරුව ලමරොගනිමින් ල
නොයකත්වයට ලසටන්වදින ලවිලොසය. ලේමේ ලසියල්ල ලඑම ලසතුන්ේගේ ලසංසොරික ලහුරුපුරුදුය.
ශ්රී ලසදේධර්මය ලපවතින ලඅවස්ථොවක, ලවොසනොවන්ත ලමනුෂ්ය ලවිලොසයක් ලලබො, ලනොයකත්වයට ලඇති ල
ගිජුභොවය ලනිසො, ලඅනන්ත ලඅප්රමොණ ලඅකුසල් ලසිදුකර ලතිරිසන් ලආත්මයක් ලලැබූ ලපසුව, ලනැවතනමේ ල
කල්ප ලගණනොවකට ලසුවගතිගොමී ලජීවිතයක් ලනමේ ලලැබිය ලේනොහැකිය. ලමන්ද ලතිරිසන් ලසත්ව ලප්රජොව ල
තුළ ලඇති ලෛවරය ලනිසො ලදුේකන් ලදුක ලකරොම, ලතිරිසන් ලේලොෝකේයන් ලනිරය ලකරොම ලඇදී ලයොම ලඑම ල
ස්වභොවය ලනිසොය. ලබලන්නේකො ලේමේ ලතරමේ ලවටිනො ලමනුෂ්ය ලජීවිතයක් ලලබපු ලඔබ, ලඅනුන්ව ලපොලනය ල
කරන්න ලගිහිල්ලො ලකල්ප ලගණන් ලඅපොදුක් ලවිඳින ලසත්වයන් ලබවට ලපත්ේවනවො. ලේමොන ලතරමේ ල
අවොසනොවක්ද.
හැබැය ලසමහරු ලඉන්නවො, ලේපර ලපිං ලනිසොම ලආයොසයකින් ලේතොරවම ලනොයකත්වය, ලප්රධොනත්වය ල
ලැේබනො ලඅය. ලඒ ලඅය ලබදොගැනීමමකින්, ලතෘෂ්ණොවකින් ලේතොරවම ලනොයකත්වය ලදරනවො. ලබහුතරේයේ ල
අකමැත්ේතන් ලනොයකත්වය ලඅතහරිනවො. ලඔහු ලතමන්ට ලලැබූ ලඅවස්ථොව ලනිසො ලකුසලයක් ල
රැස්කරගන්න ලදක්ෂ ලේවනවො. ලඔබම ලසිතන්න. ලඔබ ලබදොගත්ේතොත් ලඔබට ලඋරුමවන්ේන් ලසතර ල
අපොයමය. ලඔබ ලඅතහැරිේයොත්, ලමධ්යස්ථවූේවොත් ලඔබට ලසුවගතිය ලඋරුමේවනවො.
ේමේ ලේලොෝකේයේ ලසැබෑම ලේශ්ර්ෂ්ඨම ලපොලකයො ලතමය, ලේමේලොව ලතමොට ලපොලනය ලකිරීමට ලතරමේ ල
ේදයක් ලේනොමැති ලබව ලදකින ලතැනැත්තො. ලඔහු ලඉන්ේන් ලසමේමො ලසමේබුදේධ ලශොසනයක ලපමණය. ලඒ ල
තමය ලඅරිහත් ලඋත්තමයො. ලඋන්වහන්ේස් ලතමො ලතුළ ලතමො ලනැතැය ලදකිනවො. ලමම ලතුළ ලසත්වේයක් ල
පුදේගලේයක් ලනැතැය ලදකිනවො. ලකුමක්ද ලඑේහනමේ ලේමතැන ලතිේබන්ේන්. ලේවේගයක්. ලඇතිේවමින් ල
නැතිේවන ලරූපයක් ලසහ ලසිතක් ලපමණක් ලබව ලදකිනවො. ලපස්සය ලනිසො ලහටගන්නො ලේවේදනොව ල
සත්වයොව ලක්රියොකොරීත්වයට ලපත්කරනවො. ලඇතිවුනොවූ ලපස්සයද, ලේවේදනොවද ලඅනිත්ය ලබව ල
උනවහන්ේස් ලඅවේබොෝධේයන් ලදකිනවො. ලපොලනය ලකිරීමට ලයමක් ලේනොමැති ලතැන ලපොලකේයක් ල
අවශ්ය ලනැහැ. ලදැන් ලබලන්න ලපොලනය ලකිරීමට ලකිසිවක්ම ලේනොමැති ලතැනක, ලපොලකේයොෝ ලේවන්න ල
ගිහිල්ලො ලමිනිස්සුව ලේමොන ලතරමේ ලේමොෝහයකද ලේවලීම ලසිටින්ේන්. ලඅේන් ලේදවියේන් ලඅවිµ ව ලේමොනතරමේ ල
අසොධොරණයක්ද ලේමේ ලසතවයොට ලකරන්ේන්.
පොලකයන්. ලප්රධොනීමන්, ලනොයකයන් ලේවන්න ලේවරදරන ලඔබට ලේලොෝකේයේ ලේශ්ර්ෂ්ඨම ලපොලකයො ල

ේවන්න ලමඟක් ලතිේයනවො. ලඔබ ලේමේ ලමඟ ලදිනොගත්ේතොත් ලඑම ලජයගේරහණය ලනැවැත ලඋදුරොගන්න ල
ේමේ ලතුන්ේලොෝකේයේම ලකිසිේවකුටත් ලබැහැ. ලඔබට ලකරන්න ලතිේබන්ේන් ලසුවළු ලේදයය.
"සිේත් ලපොලනේයන් ලඔබ ලමිේදන්න. ලසිත ලපමණක් ලඔේබ් ලපොලනයට ලයටත්කරගන්න"
ේමේතක් ලකල් ලඔබ ලක්රියොත්මක ලවූේයේ ලඔබට ලඅයති ලනැති ලසිත ලඔබට ලඅණකළ ලමග ලඔේස්ස්ය. ලඔබ ලේමේ ල
ේමොේහොේත්ම ලඔේබ් ලසිතට ලනිේයොෝග ලකරන්න. ල"දැඩිව" ලනිේයොෝග ලකරන්න.
"සිත ලඔබ ලේමතුවක් ලකොලයක් ලඔබට ලඅවශ්ය ලආකොරයට ලමොව ලක්රියොත්මක ලකළො. ලසතර ලඅපොයට, ලදිව්ය ල
ේලොෝක, ලමනුෂ්ය ලේලොෝකවල ලගොල්කළො. ලකල්ප ලගණන් ලසංසොරේයේ ලඇවිදේදුවො. ලේමතුවක් ලකල් ලමම ල
අවිදේයොව ලනිසො ලඔබට ලරැවටුණො. ලමින්මතු ලඔබ ලකියන ලේදේ ලකරන්ේන් ලනැහැ. ලමම ලකියන ලේදය ලඔබ ල
කළ ලයුතුය"
ඔබට ලපුළුවන් ලනමේ ලේමේ ලතීරණය ලක්රියොත්මක ලකරන්න, ලඔබ ලතමය ලේමේ ලේලොෝව ලේශ්ර්ෂ්ඨතම ල
පොලකයො. ලඔබට ලඅයති ලනැති, ලආගන්තුක ලසිතක්, ලඔබව ලබවේයේ ලසිරකරුේවක් ලකරේගන ලසිටින ල
අසොධොරණේයන් ලඔබව ලමුදොගන්නො ලේශ්ර්ෂ්ඨම ලපොලකයො ලඔබ ලේවනවො.
ඔය ලඇතිවන ලනැතිවන ලසිත ලඔේබ් ලපොලනයට ලගතේහොත්, ලඔබට ලපුළුවන්කම ලලැේබනවො ලමුළු ල
විශ්වේයේම ලපොලනය ලඔබ ලඅතට ලගන්න. ලරටක්, ලනරගයක්, ලගමක්, ලආයතනයක්, ලපන්සලක්, ල
ආරණ්යයක් ලේනොේවේ ලමුළු ලවිශ්වයම. ලඔේබ් ලනිවන් ලේමේහයුේමේදී ලසමොධිේයේ ලඋපරිම ලතලයකට ල
පැමිේණන ලවිටක, ලප්රඥාව ලවිසින් ලමුළු ලවිශ්වයම ලඅනිත්යභොවේයේ ලේවේගේයන් ලසියුමේේකොට ලඔබ ලඔේබ් ල
ේදොෝතට ලගන්නවො. ලරූපය ලඅනිත්යභොවයට ලපත්ේවන ලේවේගය ලතුළින් ලවිශ්වය ලයනු ලතම ලදෑතට ලගතහැකි ල
හිේස්දයක්ය ලයන්න ලඔබ ලදකිනවො. ලප්රඥාේවන් ලඔබ ලවිශ්වය ලඔේබ් ලගේරහණයට ලගන්නවො. ලේමේතක් ල
විශ්වේයේ ලපොලනයට ලයටත්වූ ලඔබ, ලවිශ්වය ලයනු ලඅතිදැවැන්ත ලේවේගයට ලහසුවවන, ලසතරමහො ල
ධොතූන්ේගේ ලස්වභොවයක් ලබව ලඅවේබොෝධේයන් ලදකිනවො. ලේමේතක් ලවිශ්වය ලේලසින් ලඔබ ලදකිමින් ල
සිටිේයේ ලපස්සය ලනිසො ලහටගන්නො ලේවේදනොවක් ලබව ලදකිනවො. ලඔබට ලදැේනනවො ලඔබ ලේලොෝකේයන් ල
එේතරවුනොය ලකියලො. ලසමොධිේයේ ලඋපරිම ලතලයකදී ලඔබට ලවැේඩන ලප්රඥාව ලතුළිනුය ලවිශ්වේයේ ල
පොලනය ලඔබට ලලබොේදන්ේන්. ලඔබ ලකවදොවත් ලහිතන්න ලඑපො ලේමොන ලධ්යොනේයේදීද ලඔබට ලේමේ ල
ඥාණයන් ලලැබේන්ේන් ලකියලො. ලඑේහම ලහිතුේවොත් ලඒවො ලේකේළස් ලධර්මයන්. ලඑේස් ලවුවේහොත් ල
නිවම ලඔේබන් ලඈතට ලයනවො. ලේමේවො ලධර්මේයේ ලආශ්චර්යයන්. ලේහ්තුඵල ලධර්මයන්. ලේහ්තුව ලතමය ල
සැබෑ ලමධ්යම ලප්රතිපදොේවේ ලහික්මීම. ලතුන් ලසිවුරත් ලපොත්රයත් ලහැර ලඉතිරි ලසියල්ල ලඅතහැරීම. ල
අත්හැරීේමන් ලඅර්ථවත්වූ ලනිවන් ලමඟ ලඅවසන් ලේමේහයුේමේදී, ලඅතහැරීේමේ ලඋපරිමය ලනිසොම ලතීවේරර ල
වන ලප්රඥාව ලවිසින් ලඔබට ලේමේ ලගුණයන් ලලබොේදය. ලජීවිතේයේ ලඑක්වරක් ලපමණක් ලේමේ ල
ඥානදර්ශනයන් ලපහළේවේ. ලඔබට ලඒවො ලනැවත ලනැවත ලආවර්ජනය ලකර ලදැකිය ලහැකිය. ලඑේහත් ලදැන් ල
ඔබට ලේමේවො ලඅවශ්ය ලනැත. ලඑය ලතවත් ලසිදුවමක් ලපමණක්මය. ලසියල්ල ලඅයති ලඅනිත්යයටය. ලසිදුවූ ල
එකම ලේදය ලඔබ ලප්රමොදේයන් ලමිදීම ලපමණකි. ලඅප්රමොදීව ලකළයුත්ත ලකරගත්තො ලපමණකි.
මනුෂ්ය ලේලොෝකේයේ ලඅනුන්ේගේ ලපොලකේයොෝ ලේවන්න ලගිහින්, ලසතර ලඅපොයට ලවැේටන ලතමන්ේග ලසිත ල
පොලනය ලකරේගන ලේලොෝකේයන්ම ලඑේතරේවන්න. ලේලොෝකයම ලප්රඥාේවන් ලසියුමේකර ලඔේබ් ලදෑතට ල
ගන්න. ලසැබෑ ලපොලකේයක් ලවන්න. ලනැවත ලේලොෝකයට ලේනොඑනො ලේලසින්ම ලේලොෝකේයන් ල
සහමුලන්ම ලමිදීයන්න. ලසැනසිල්ේල් ලනිවයන්න. ලසතිේයන් ලසිහිේයන් ලයුතුව, ලස්වභොවධර්මය ලේදස ල

බලන්න. ලඑවිට ලධර්මයද, ලවිනයද ලයන ලේදකම ලඔබ ලේකේරන් ලආරක්ෂොවනු ලඇත. ලධර්මය ලසහ ලවිනය ල
පතේපොතින් ලේසොයො ලේනොයන්න. ලනමුත් ලදැනුම ලලැබීමටනමේ ලඔබ ලපතේපොත ලනිරතුරුව ලපරිහරණය ල
කරන්න.

ේමන්න ලේලොව ලසුවන්දරම ලවචන ලේපළ
මනුෂ්යේයකුට, ලේදවියකුට, ලබ්රහ්මයකුට ලේමේලොවදී ලඅසන්නට ලලැේබන ලේශ්ර්ෂ්ඨම, ලඋතුමේම ල
අත්දැකීම ලකුමක්ද ලකියලො ලඔබ ලදන්නවොද? ලේමේ ලකියන්න ලයන ලවචන ලේපළ ලවිශ්වේයේ ලඔබට ලඅසන්නට ල
ලැේබන ලසුවන්දරම ලවචන ලේපළය. ලේමේ ලවචන ලේපේළේ ලඅර්ථය ලඉක්මවො ලගිය ලසුවන්දරත්වයක් ලේමේ ල
විශ්වේයේ ලේකොතැනකවත් ලේනොමැත. ලේමේ ලවචන ලේපේළේ ලසුවන්දරත්වයක් ලඔබ ලදකින්න ලනමේ ලඔබ ල
නිවන් ලමග ලවඩන ලේකේනක්ම ලේවන්න ලඕනේන්. ලඔබ ලතුළ ලදැන් ලකුතුහලයක් ලතිේබනවො ලේන්ද ලඒ ල
සුවන්දර ලවචන ලේපළ ලකුමක්ද ලකියලො ලදැනගන්න. ලඒ ලේමයය.
"ඔබ ලසියල්ල ලඅතහරින්න. ලඑවිට ලඔබට ලසියල්ලම ලලැේබ්ව. ලඔබට ලේමේ ලසියල්ලම ලලැේබදේදී, ලේමේ ල
කිසිවක් ලඔබට ලඅවශ්ය ලේනොේවේ. ලමන්ද ලේමේ ලසියල්ල ලඅනිත්ය ලවශේයන් ලඔබ ලඅවේබොෝධ ලකර ලඇති ල
නිසොය"
ඔබ ලේමම ලවචන ලේපළ ලනිතරනිතර ලසිහිකරන්න. ලඑවිට ලඔබට ලසිේත්ව ලේමේ ලමඟ ලගමන් ලකරන්න. ල
බලන්න ලේලොෝකේයේ ලසැබෑම ලයථොර්ථය ලතිේයන්ේන් ලේකොතැනද ලකියලො. ලසත්වයො ලයන්ේන් ලේමොන ල
මුලොවක් ලපසුවපසද? ලසත්වයො ලසුවන්දරය ලකියලො ලදකින්ේන් ලකුමක්ද?
පුළුවන් ලතරමේ ලරැස්කරන්න. ලේගොඩගසොගන්න. ලඅවසොනේයේ ලසියල්ලම ලදමො ලමැරිලො ලයන්න. ලදමලො ල
යන ලේදේවල් ලමමය, ලමේගේය ලකියලො ලරැස්කරන්න ලගිහිල්ලො ලරැස්කරපු ලඅකුසල් ලනිසො ලසතර ලඅපොේයේ ල
බින්න ලබහින්න.
දරුවන්ට, ලබිරිඳට ලරැස්කරලො ලඅකුසල් ලපුරවොේගන ලමැරිලො ලඅපොගතවන්න ලමිනිසො ලහරිම ලදක්ෂය.
බලන්න.... ලඅත්හැරීමත්, ලරැස්කිරීමත් ලඅහසය ලේපොේළොවය ලවේගේ ලේවනස් ලසමීකරණ ලේදකක්. ලඑතරමේ ල
පරතරයක් ලතිබියදීත් ලඑහි ලේවනස ලඔබ ලදකින්ේන් ලනැහැ. ලඔබ ලතුළ ලතිේබන ලඅවිද්යොව, ලතන්හොව ලනිසො ල
දරොේගන ලසිටින ලබර ලේකොපමණද ලයන්න ලඔබට ලදැේනන්ේන් ලනැහැ. ලඔබ ලමුළු ලවිශ්වේයේම ලබර ල
දරොේගනය ලසිටින්ේන්. ලවිශ්වේයේ ලබේරන් ලඔබ ලනිදහස් ලවන්න. ලඑවිට ලඔබ ලේලොව ලනිදහස්ම ලපුදේලගයො ල
ේවනවො. ල"මම, ලමේගේ ල, ලඅපි, ලඅේප්" ලකියලො ලකල්ප ලේකොෝටි ලගණනක ලසිට ලවපුරපු, ලපුරවපු ලබර ලකද ලඔබ ල
දරොේගනය ලසිටින්ේන්. ලඔබ ලතුළ ල"මම ලමේගේ" ලකියලො ලේකේනක් ලේනොමැති ලබවට ලඔබ ලප්රඥාේවන් ල
දකින ලේමොේහොේත්, ලේමේ ලබර ලකද ලඔේබන් ලගිලේහනවො. ලේමේ ලබර ලඔේබන් ලගිලහීයොේමේදී ලඑය ලඔබට ල
ේහොඳින් ලදැේනනවො. ලඔබට ලදැේනනවො, ලේත්ේරනවො ලමහො ලේවනසක් ලජීවිතය ලතුළ ලසිදුවූ ලබව. ලඔබ ල
නුවනින් ලබලනවො, ලේමේනහි ලකරනවො, ලඔබ ලඅවේබොෝධය ලලබනවො, ලඔබ ලතුළින් ලරොගය, ලදේේවේෂය, ල
ේමොෝහය ලනැතිවගිය ලබව. ලඒ ලේකේළස් ලධර්මයන් ලනැතිවේගොස් ලතිබුේණ් ලඒවො ලතිබූ ලබවට ලසලකුණකුදු ල
ේනොතබොමය. ලඑයය ලආශ්චර්යය ලධර්මේයේ.
ඔබ ලසිතන්න ලඅවුරුදු ලදහස් ලගණනක් ලපැරණි ලගසක් ලතිේයනවො ලකියලො. ලඔබ ලබුල්ේඩොෝසර ලකිහිපයක් ල

ේයොදලො ලඒ ලගස ලමුලන්ම ලඋදුරනවො. ලඔබ ලේකොතරමේ ලේවේහසගත්තත් ලඔබට ලබෑ ලදශමයක ල
ප්රමොණේයේ ලේහොෝ ලමුල් ලකැබැල්ලක් ලේපොේළොේවේ ලේනොසිටන ලේලස ලඑම ලගස ලඉවත්කරන්න. ලේමොන ල
ආකොරයක් ලේයොදො ලගස ලඉවත් ලකළද ලපුංචි ලමුල් ලකැබැල්ලක් ලේහොෝ ලේපොේළොේවේ ලතිේබනවො. ලනමුත් ල
නිවන් ලමඟ ලඅවසන් ලේමේහයුේමේදී ලභික්ෂුව ලතුළින් ලරොගය, ලදේේවේෂය, ලේමොෝහය ලනිවයන්ේන් ලඒවො ල
කිසිකේලකත් ලභික්ෂුව ලතුළ ලතිබූ ලබවට ලසලකුණකුදු ලේනොතබොමය. ලඉතිරි ලේනොකරය.
එවිට ලඔබට ලදැේනේනවො ලඔබ ලේමේතක් ලදරොේගන ලසිටි ලබර ලඔබට ලඅයති ලේදයක් ලේනොව, ලේලොෝකයට ල
අයති ලේදයක් ලබව. ලතමන්ට ලඅයත් ලනැති ලබරක් ලතමන්ේගේ ලකරගනිමින්, ලකරගසොේගන ලයන ල
ේමොෝහබරිත ලපෘතගේජන ලතත්ත්වේයන් ලමිදීමට ලහැකිවම ලගැන ලඔබට ලසතුටක් ලදැේනන්ේන් ලනැහැ. ල
දැේනන්ේන් ලකළයුත්ත ලකරගත්තොය ලකියන ලහැඟීමය. ලඔබ ලේමහිදී ලප්රීති ලවොක්ය ලප්රකොශ ලකරන්න ල
යන්ේන් ලනැහැ. ලේමොකද ලඔබ ලජයගේරහණයක් ලේනොේවේ ලලැබුේවේ. ලදිනුමේ ලකණුවක් ලේනොේවේ ලඔබ ලපසුව ල
කේළේ. ලතව ලේකේනක් ලපරොජය ලකළො ලේනොේවේ. ලඔබ ලපළේවනියො ලවුනො ලේනොේවේ. ලේමේ ලේලොෝකේයේ ල
පවතින ලස්වභොවය, ලයථොර්ථය ලහඳුනොගත්තො, ලඅවේබොෝධකරගත්තො ලපමණක්මය.
ේලොෝකේයේ ලේමම ලවිජයගේරහණය, ලජයගේරහණය ලේනොසමරනු ලලබන, ලේලොව ලේශ්ර්ෂ්ඨම, ල
නිහතමොනීමකම ලේදොෝේර් ලගලොයන ලජයගේරහණයය.
ඔබ ලේමහිදී ලකිසිවක් ලලබො ලනැත. ලසියල්ල ලඅතහැරුණො ලපමණමය. ලඑය ලජයගේරහණයක් ලේනොව ල
නිදහස්වමකි. ලඑේහත් ලඔබ ලබර ලදරොේගන ලසිටින ලේලොෝකයො ලඅතර, ලඔවුන්ේගේ ලසිවේපසය ලලබමින්, ල
යෑේපමින් ලේලොෝකේයේ ලබේරන් ලසැහැල්ලු ලවන ලනිදහස ල"නිදහේස්" ලඅත්දකිනු ලඇත. ලඔබ ලලබන ලඒ ල
උතුමේ ලනිදහස ලඔබට ලමිස ලේවනත් ලබොහිර ලේකේනකුට ලේනොදැේනනු ලඇත. ලමන්ද ලමනුෂ්යයො ලදරොේගන ල
සිටින ලබර ලනිසො, ලඅනුන්ේගේ ලසැහැල්ලුවද, ලනිදහසද ලඔහු, ලඔහුට ලබරක් ලකරගන්නො ලබැවිනි. ලබර ල
දරොගත් ලමිනිසුවන් ලඅනුන්ේගේ ලසැහැල්ලුව, ලතමන්ට ලබරක් ලකරගැනීමම ලපෘතගේජන ලසිරිතය. ලේමේ ල
ස්වභොවය ලනිසො ලසත්වයො ලේනොදැනුවත්ව ලකරගන්නො ලඅකුසල් ලප්රමොණය ලඅති ලවිශොලය.
ේලොෝකේයේ ලබේරන් ලඔබ ලනිදහස්වන්න. ලනිදහේස් ලසැහැල්ලු ලබව ලගැන ලඔබ ලේලොෝකයොට ලකියොේදන්න. ල
ේලොෝකයත්, ලසිේත් ලස්වභොවයත් ලඅනිත්ය ලපමණක්ම ලබව ලදකින්න. ලසිත ලඅනිත්ය ලබව ලඅවේබොෝධකර ල
ගන්න. ලඑවිට ලආයොසයකින් ලේතොරවම ලේලොෝකේයේ ලස්වභොවය ලඔබට ලඅවේබොෝධේවේව. ලසිත ල
අතහරුණවිට, ලඔබට ලේලොෝකයද ලඅතහැේරනු ලඇත.

ඇත් ලසවිය ලපරදන ලඅතහැරීේමේ ලඅවිය
නිවන් ලමඟ ලවඩනො ලභික්ෂුවකට ලහුේදකලොේවේ ලඋපරිමය ලලැබිය ලහැේක්ක් ලවනය ලතුළදීය. ලේගොදුරු ල
ගේමන් ලකිේලොෝමීටර් ලඑකක්, ලේදකක් ලේහොෝ ලතුනක් ලඈතින්, ලදිය ලඅගලක් ලසමීපේයේ ලඇති ලකුටියකවන ල
හුේදකලොව ලවචනේයේ ලපරිසමොප්ත ලඅර්ථේයන්ම ලහුේදකලොවය. ලරක්ෂිත ලතුළ ලඇති ලහුේදකලො ලකුටි ල
වලට ලයන ලඅඩිපොර ලඅල ලඇතුන් ලගමන් ලකරන ලඅලමංකඩය. ලඑේහයන් ලේමවැනි ලකුටි ලඅසල ලරොත්රියට ල
නිතර ලඅලන් ලගැවේස්. ලවනේයේ ලඅල ලඇතුනුත් ලනිවන් ලමඟ ලවඩන ලභික්ෂුවත් ලඅතර ලඇත්ේත් ලපුදුමොකර ල
සබඳතොවකි. ලඅල ලඇතුන් ලභික්ෂුවේගේ ලඉව, ලසුවවඳ ලහඳුනන්නොේස්ය. ලේදේගොල්ේලොෝම ලේදේගොල්ලන්ට ල
හිංසො ලපීඩො ලකරේනොගනිති. ලනිදහසට ලගරු ලකරති. ලනමුත් ලකැලේයේ ලආධිපත්යය ලේමන්ම ලඅලමංකඩවල ල
ආධිපත්යය ලේපන්වම ලඅලන්ේගේ ලසිරිතය. ලේමවැනි ලඅවස්ථොවල ලවනගත ලභික්ෂූන් ලෛමත්රිය ලවඩමින්, ල
බුදුගුණ ලවඩමින්, ලඅංගුලමොල ලපිරිත, ලනොලොගිරි ලගොථොව ලවැනි ලආරක්ෂක ලවිධි ලඅනුගමනය ලකරමින් ල
ඇතිවිය ලහැකි ලඋපද්රවයන්ේගන් ලමිේදය. ලඉහත ලභොවිතයන් ලඑක් ලඑක් ලභික්ෂුවේගේ ලඅවේබොෝධය ලමත ල
ේවනස්ය. ලනිරතුරුවම ලකැලයට ලඇතුළුවන ලවිට ලඅප ලකරන්ේන් ලනපුරු ලසතුන් ලමුණේනොගැේස්වො ල
යන්න ලතමොේගේ ලආධ්යොත්මික ලශක්තිය ලඋපේයොෝගී ලකරගනිමින් ලඅධිෂ්ඨොනය ලකිරීමය. ලඔබ ලඉහළ ල
ආධ්යොත්මික ලශක්තියකින් ලපරිපූර්ණනමේ ලඔබට ලඅනිවොර්යේයන්ම ලනපුරු ලසතුන් ලමඟහැරී ලයනු ලඇත. ල
ේමේවො ලේහ්තුඵල ලධර්මයන්ය. ලආශ්චර්යයන් ලේනොේවේ. ලේහ්තුව ලතමො ලතුළ ලඇති ලආධ්යොත්මික ල
ශක්තියය. ලසමහර ලවිට ලඔබ ලවඩින ලඅඩිපොේර් ලඒ ලේමොේහොේත් ලකඩො ලදැමූ ලඅතු ලේකොළ ලපොර ලපුරො ලවැටී ල
ඇත. ලඒ ලේමොේහොේත් ලදැමූ ලඅල ලේබටි ලඇත. ලඅල ලගඳ ලතදින් ලනහයට ලදැේනනු ලඇත. ලඑේහත් ලඔබට ලඅලන් ල
මඟහැරී ලේගොස් ලඇත. ලඔබ ලදක්ෂ ලවිය ලයුත්ේත් ලේමවැනි ලක්රමයකට ලනපුරු ලසතුන් ලමඟහැරයැමටය. ල
අත්හැරීම ලතුළින් ලඔබ ලලබන්නොවූ ලආධ්යොත්මික ලශක්තිය ලඅතිප්රබලය. ලඑවැනි ලශක්තියකින් ලඔබ ල
අධිෂ්ඨොන ලකළේහොත් ලඔබට ලේනොේත්රුණද ලේපොේළොවද, ලපරිසරයද, ලනපුරු ලසතුන්ද ලකමේපොවට ල
පත්ේවය. ලඑය ලධර්මේයේ ලබලයය. ලතිරිසන් ලේලොෝකේයේ ලසතුන්ේගන් ලධර්මේයේ ලබලය ලේහොඳින් ලදැේනන ල
සතුන් ලඅල ලඇතුන්ය. ලඒ ලඅයට ලේතරුවන්ේගේ ලඉව ලේහොඳින් ලදැේන්. ලඑය ලඅනන්ත ලකොලයක් ල
පොරමේපරිකව ලවනේයේ ලවැඩ ලසිටින ලධර්මය ලඅවේබොෝධය ලලැබූ ලභික්ෂූන් ලසමඟ ලගැවසීේමන් ලඑම ලසතුන් ල
ලැබූ ලආභොසයය. ලවනවොසී ලභික්ෂූන් ලදස ලදහස් ලගණනින් ලඅතීතේයේ ලවනේයේ ලවැඩසිටිේයේය. ලඅල ලඇතුන්ද ල
එම ලපරිසරේයේම ලේකොටසකි. ලඑේහයන් ලභික්ෂුවේගේ ලගුණ ලසුවවඳ ලේහොඳින් ලහඳුනය.
ඇතුන්ේගේ ලකුංච ලනොදය ලකුමන ලේහ්තුවක් ලනිසො ලකරන්ේන් ලදැය ලේමේ ලභික්ෂුව ලේනොදනීම. ලනමුත් ලඑය ලසුවබ ල
නිමිත්තකි. ලකුංච ලනොදය ලකරන ලඇතුන් ලතුළ ලඒ ලේමොේහොේත් ලඇත්ේත් ලගොමේභීරත්වය, ලේපෞරුෂත්වය, ල
අදීනත්වය, ලනොයකත්වය ලවැනි ලේෙච්තනොය. ලභික්ෂුවක් ලවැඩ ලසිටි ලකුටිය ලසමීපයට ලරොත්රී ලයොමේයේ ල
පැමිණි ලතනි ලඅලේයක් ලකුටිේයේ ලපිටුපස ලඑක් ලේකොනක ලසිට ලමහො ලහඬින් ලකුංචනොද ලකේළේය. ලතවත් ල
ේමොේහොතකින් ලඑම ලඅලයො ලකුටිේයේ ලඅනික් ලේකොනට ලේගොස් ලේදවැනි ලවතොවටද ලමහො ලශබ්දයකින් ල
කුංචනොද ලකේළේය. ලමීට ලේපර ලඅල ලඇතුන් ලකුංචනොද ලකරනවො ලභික්ෂුව ලඅසො ලේනොතිබුණු ලනිසො ලභික්ෂුව ල
සිතුේවේ ලඅලයො ලේක්න්තිේයන් ලවියරුවැටී ලකෑගසන ලබවය. ලකුංචනොදය ලමහො ලහඬකින් ලහක් ලපිඹින්නො ල
ස්වරූපේයන් ලේකේරන්නකි. ලසිහින් ලපිඹීමකින් ලපටන් ලගන්නො ලහඬ ලක්රමේයන් ලවැඩිව ලමහො ල
ේදොෝංකොරයකින් ලඅවසන්ේවේ. ලප්රේදේශයම ලේදොෝංකොර ලේදය. ලකුංචනොදය ලපටන්ේගන ලඅවසන්වමට ල

තප්පර ලගණනොවක් ලගතේවේ. ලඅවසන් ලේවේගවත් ලහඬට ලප්රේදේශයම ලසලතේවය. ලතවමත් ලකුංචනොදය ල
යනු ලඑය ලදැය ලකියන්නට ලභික්ෂුව ලේනොදනීම. ලඑේහත් ලඑය ලකුංචනොදය ලයෑය ලඅනුමොන ලකරමි.
අලයො ලමහො ලරත්රිේයේ ලේමේලස ලේදවරක් ලකුංචනොද ලපවත්වදේදී ලභික්ෂුව ලසිටිේයේ ලේදොර ලජේනල් ල
ේනොමැති, ලපරිසරයට ලනිරොවරණය ලවූ ලවනේයේ ලකුටියකය. ලඉදිරිපස ලබිත්තිය ලේනොමැති ලනිසො ලලණුවක ල
එල්ලන ලලද ලපරණ ලසිවුරකින් ලඉදිරිපස ලආවරණය ලකර ලතිබුණි. ලසැබැවින්ම ලභික්ෂුව ලසිතුේවේ ලඅලයො ල
වියරු ලවැටී ලඇති ලබවකි. ලඅලයො ලේවේගේයන් ලකුටිය ලසමීපේයේ ලසැරිසරන ලහඬ ලභික්ෂුවට ලේහොඳින් ලඇේස්. ල
ේකොටින්ම ලඅලයො ලකලබල ලස්වභොවයක් ලදැක්වය. ලරොත්රී ලඝන ලඅඳුර ලසහ ලනිහඬභොවය ලනිසො ලඅලයොේගේ ල
හැසිරීේමේ ලස්වොභොවය ලේහොඳින් ලභික්ෂුවට ලදැේන්. ලදැන් ලේමේ ලජවනිකොවට ලපැය ලභොගයක් ලපමණ ල
ේගොස්ය. ලේමවැනි ලවිටක ලදක්ෂ ලභික්ෂුවකට ලකළ ලහැේක්ක් ලඑකම ලඑක ලේදයකි. ලභික්ෂුවට ලේමම ලසිදුවම ල
අභිේයොෝගයකි. ලඑේහත් ලඑම ලඅභිේයොෝගය ලජයගේරහණයකට ලහරවොගැනීමමට ලඑය ලආශිර්වොදයක් ල
කරගැනීමමට ලභික්ෂුව ලදක්ෂ ලවිය ලයුතුය. ලභික්ෂුව ලකලබලවූ ලඅලයො ලගැන ලසිතීම ලඅතහැර, ලේමේ ලසිතත් ලේමේ ල
කයත් ලමේගේ ලේනොේවේ ලයෑය ලඅතහැරදමො ලේකොට්ටයට ලහිසතබොගත්ේත්ය. ලසිත ලඅතහැරදැමූ ලනිසො ල
කේයේ ලකිසිම ලක්රියොකොරීත්වයක් ලේනොමැත. ලේලොව ලේශ්ෙෝරෂ්ඨම ලඅතහැරීම ලභික්ෂුව ලඅධිෂ්ඨොන ලකරන ල
ේමොේහොේත්ම ලපරිසරය ලමහ ලේපොේළොව ලකමේපොවනු ලඇත. ලදිව්ය ලේලොෝක, ලබ්රහ්ම ලේලොෝක ලවලටද ලේමේ ල
අතහැරීම ලදැේනනු ලඇත. ලඑහි ලදිව්ය, ලබ්රහ්ම ලවැසියන්ද ලසිදුවූේයේ ලකුමක්දැය ලබලනු ලඇත.
"ඔබ ලසියල්ල ලඅතහරින්න. ලඑවිට ලඔබට ලසියල්ලම ලලැේබ්ව" ලකියන්ේන් ලේමේ ලනිසොය. ලඔබ ලසියල්ල ල
අත්හළ ලේමොේහොේත් ලඔබට ලවිශ්වය ලකමේපොකරවන්න ලපුළුවන්. ලඑය ලඔබට ලතවත් ලසිදුවමක් ලපමණකි. ල
හපන්කමක් ලේහොෝ ලආඩමේබරකමක් ලේනොේවේ. ලඔබ ලවිශ්වොස ලකරන්න. ලභික්ෂුව ලතම ලසිත ලඅතහැරදැමූ ල
ේමොේහොේත් ලඑේතක් ලපැය ලභොගයකට ලවැඩි ලකොලයක් ලකුටිය ලඅසල ලකලබල ලස්වරූපේයන් ලහැසිරුණු ල
තනි ලඅලයො ලආගිය ලඅතක් ලේසොයොගැනීමමට ලේනොහැකිවිය. ලතනි ලඅලයො ලඅතුරුදන්ව ලපැය ලේදකකට ල
පමණ ලපසුවව ලනැවත ලඑම ලඅලමංකඩ ලඔේස්ස්ම ලවනය ලතුළට ලනිහඬව ලයනවො ලඇසිණි. ලභික්ෂුවේගේ ල
අතහැරීේමේ ලශක්තිේයේ ලබලය ලතනියොටද ලදැනිණ.
ඉහත ලසිදේධිය ලවන ලවිට ලභික්ෂුව ලකරණීයේමත්ත ලසූත්රය ලහැර ලේවන ලකිසිම ලසූත්රයක් ලකටපොඩමින් ල
ේනොදැන ලසිටිේයේය. ලපිරිත් ලේපොතක්ද ලභොවිත ලේනොකේළේය. ලසැබෑම ලමධ්යම ලප්රතිපදොව ලඅර්ථගන්වන ල
තුන් ලසිවුරත්, ලපොත්රයත් ලපමණක් ලකුටිේයේ ලතිබුණි. ලබලන්න ලනිවන් ලමඟ ලවැඩිය ලයුතු ලභික්ෂුවක් ලේමේ ල
ජීවිතය ලතුළදීම ලනිවම ලසොක්ෂොත් ලකරගැනීමමට ලයොයුතු ලමඟ. ලකැලය ලතුළට ලවඩිනවිටම ලජීවිතය ල
අතහැරලො. ල"කැලේයේ ලඅල ලඇතුළු ලනපුරු ලසතුන් ලසිටිනවො. ලජීවිතයට ලඅනතුරක් ලේවය. ලකැලේයේ ල
යක්කු ලයක්ෂණිේයොෝ ලඉන්නවො. ලඒ ලඅය ලබියගන්වොව, ලකරදර ලකරොව, ලආරක්ෂොවකට ලපිරිත් ලේපොතක් ල
ේගනියන්න ලඕනනි. ලකන්ද ලපිරිත ලදැනගන්න ලඕනේන." ලේමවැනි ලසංඥා ලඔබට ලතිේබන්න ලබැහැ. ලේමේ ලසංඥා ල
ඔබට ලතිේබනවො ලනමේ ලඔබ ලකැලයට ලහුේදකලොේවන්න ලයන්නත් ලඑපො. ලඔබ ලශක්තිමත් ලවනතුරු ල
ඉවසන්න. ලමඟවැඩු ලකල්යොණ ලමිත්රයන්ේගන් ලඋපේදස් ලගන්න. ලඔබ ලකැලයට ලයොයුත්ේත් ලමම ල
අතහැරීමට ලමිස ලමම ලආරක්ෂො ලකරගැනීමමට, ලේනොේවේ.

ඔබ ලතුළ ලඅේයොෝමය ලආත්ම ලශක්තියක් ලතිේබන්ේන ලඕනේන්. ලඑම ලශක්තිය ලඔබට ලේදන්ේන් ලඔේබ් ල
පරිපූර්ණවූ ලශීලය ලසහ ලසමොධිය ලතුළින්. ලනමුත් ලඔබ ලේමේ ලවන ලවිට ලශීලය, ලසමොධිය ලකරගසොේගන ල
සිටින්ේන් ලනැහැ. ලඒවත් ලබිමින් ලතබනවො. ලේමොකද ලඒවේයේ ලස්වභොවයත් ලඅනිත්ය ලනිසො. ලදැන් ලඔබට ල
වැේඩන්ේන් ලප්රඥාවය. ලඔබට ලවැේඩන ලප්රඥාව ලඔබ ලදකින ලඅලයොද, ලයක්ෂේයොෝද, ලයක්ෂණිේයොෝද ල
ඇේසන ලශබ්ද ලසහ ලේදොෝංකරද, ලඔබට ලේපේනන ලේදවිේයොෝද, ලබ්රහ්මේයොෝද ලඔබ ලදකිනුේයේ ලරූපයක් ල
පමණක්ම ලබවය. ලරූපේයේ ලස්වභොවය ලඅනිත්යය. ලභික්ෂුවද, ලඅලයොද, ලකැලයද ලනිරතුරුම ලේවනස් ලවන ල
සතර ලමහො ලධොතූන්ේගේ ලනිර්මොණේයොෝය. ලඅපි ලභික්ෂුව, ලඅලයො, ලකැලය ලවශේයන් ලදකින්ේන් ල
එකිේනකට ලේවනස් ලසතර ලමහො ලධොතූන්ය. ලේමේ ලසියල්ල ලඅනිත්යභොවේයේ ලරූකඩේයොෝය. ලඑහි ලයේමක් ල
හඳුන්වන ලසමේමුතියක් ලතිබුණද ලඒ ලතුළ ලසත්වේයක් ලපුදේගලේයක් ලනැතිබව ලඔබ ලදනීම. ලඑහි ලඇත්ේත් ල
අනිත්ය ලපමණකි. ලනැතිේදයකට ලඇලීමම, ලගැටීම ලඋේප්ක්ෂොසහගතවම ලදැන් ලඔේබන් ලගිලහීේගොස්ය. ල
ඔබ ලදුටු ලේදේ ලදුටු ලබවත්, ලඇසුවණ ලේදේ ලඇසුවණ ලබවත් ලපමණය ලදකින්ේන්. ලඒවො ලගැන ලසිතන්න ලේදයක් ල
නැහැ. ලේමොකද ලඒවො ලඅනිත්යයට ලඅයති ලනිසො.

"අතහැරිම" 13 ේකොටස
හිංසොේවේ රොත්රිය
(නව වසරට ධොර්මික ප්රේවේශයක් සඳහො
ේකේරන ආරොධනය)
අද ජනවොරි පළවැනිදො. වසරක් ේගවිල වසරක් ලැබුව දවස. වසරක් ේගවගියොය කියන්ේන අපි
කොටත් ජීවත්ේවන්න තිේබන කොලේයන් වසරක් අඩු වුණොය කියන එක. ඒ කියන්ේන මරණයට
වසරකින් ලංවණොය කියන කොරණය. ේමේ ේකොය පැත්ේතන් බැලුවත් අවංකවම සතුටු ේවන්න
ේදයක් ේමතැන නැහැ. නමුත් ේගවගිය වසේර් පිංවත් ඔබ අප්රමොදීව ධර්ම මොර්ගේයේ ගමන්
කළොනමේ ලැබුවො වූ වසේර් ඊටත් වඩො ශක්තිමත්ව ධර්ම මොර්ගේයේ ගමන් කරනවොය කියන
අධිෂ්ඨොනය ඔබ තුළ ඇතිවුණොනමේ එතන තිේබන්ේන අර්ථවත් සතුටක්. ඒ වේගේමය ේගවගිය
වසේර්දී දොන, ශීල, භොවනො කටයුතුවලදී ප්රමොදභොවයට පත්වුණො, නව වසේර්දී මො අප්රමොදීව
කටයුතු කරනවොය කියන අධිෂ්ඨොනයද සතුටට ේහ්තුවක්මය. වසරක් ලැබුව අවස්ථොවක පිංවත්
ඔබට ජීවිතේයේ තැබිය හැකි ේලොකුම බලොේපොේරොත්තුව තමය ේමේ වසර තුළදී මො සතර අපොේයන්
නිදහස් වමට උපරිම උත්සොහයක නියෑේළනවොය කියන බලොේපොේරොත්තුව. ේලොවේතුරො
බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො කරනවො පැවිදි පක්ෂය විසින් ගිහි පක්ෂයට, ේදමොපියන් විසින්
දරුවන්ට, ගුරුවරුන් විසින් ශිෂ්යයන්ට, ේකනකු විසින් තව ේකනකුට සමොදන් කරවිය හැකි
උතුමේම ත්යොගය, දොයොදය සතර අපොේයන් මිදීේමේ මොර්ගය පහදොදීමය, සමොදන් කරවමය කියලො.
නව වසරක් ආරමේභේයේදී බුලත් අතකින්, කැවිල පිඟොනකින්, ේක්ක් ේගඩියකින්, සුවබ පැතීමකින්,
හුවමොරු කරගන්නො ඥාතිත්වය, ස්වොමිත්වය, ේසේනහස, හිතවත්කම ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්
වහන්ේස් ේදේශනොේකොටවදොල සැබෑ ඥාති සංගේරහය සමග ේමොනතරමේ නමේ ප්රොථමිකදැක්මක්ද?
සුවබ අලුත් අවුරුදේදක් ේවේවො කියල කරන ශභොශිංසනය තුළ ෛමත්රිය, මනුෂ්යත්වය මුසුවේවලො
තිේබන බව ඇත්ත. ඒ ඇත්ේත් තරමටම එම ශභොශිංසනය තුළ අවිද්යොවද සැඟව තිේබන බව
ඇත්තම කොරණයකි. අවිද්යොව කියල කිවේේවේ විද්යොේවන් ේතොරභොවයය. ඒ කියන්ේන ඇත්ත
ඇතිසැටිේයන් ේනොදැකීමය. දුක සැප මොරුේකොට ේගන දැකීමය. ජොති, ජරො, ව්යොධි, මරණ වලට
තව තව ළංවන ේමොේහොේත් සුවබ නව වසරක් ේවේවො කියනවො ේවනුවට ලැබුවො වූ නව වසර,
සතර අපොේයන් නිදහස් ේවන වසරක් ේවේවො කියල ප්රොර්ථනො කේළොත් එතන තිේබනවො ජොති,
ජරො, ව්යධි, මරණ වලන් මිදීමට ඔබ ගන්නො වු උතුමේ උත්සොහයක්. එේහත් පිංවත් ඔබ ේමවැනි
අර්ථවත් සුවබ පැතීමක් කරන්න ලැජජය.
අර්ථවත් ේදයන් අයන් ේවලො අනර්ථවත් ේදය ළංකර ගන්නවො. බුදුසරණය, ේතරුවන් සරණය
කියලො කියනව. නමුත් ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනොනොේකොට වදොළ ධර්මමොර්ගය
ගැන කියන්න ලැ-ජො ේවනවො. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් සරණ ගියො යෑය කියන්ේන්
අර්ථවත් ආකොරේයන් ධර්ම මොර්ගේයේ ගමන් කරනවොය කියන කොරණයය. පිංවත් ඔබ සතර
අපොේයන් නිදහස් වම සඳහො සමොදන් විය යුතු ේතරුවන් ේකේරහි අචල ශ්රදේධොව, ශීලේයේ
පරිපූර්ණත්වය, පංච උපොදොනස්කන්ධේයේ අනිත්ය භොවය දැකීම කියන අර්ථයන් මහො සංඝරත්නය
විසින් නිරතුරුවම ඇේසන ේමොේහොතක, අපි ේමොනතරමේ දුර්වලතොවකින්ද ජීවිතය සැලසුවමේ
කරගන්ේන්. අප්රමොණ සැප ලැබිය හැකි මොර්ගයක් ඇස්පනොපිට තිබියදී අති දීර්ඝ දුකක් උේදසො

ේකටි සැපයමය අපි ේසොයන්ේන්. ේලොව පහළ වූ ේශ්ර්ෂ්ඨ ශොස්තෘන් වහන්ේස් නමකේගේ
ඉගැන්වමේවල අර්ථයන් ලහිල් භොවයට පත්ේකොට ආගන්තුක වටිනොකමේ අේප් කරගැනීමම
අභොග්යයකි. ේමතැනදී පිංවත් ඔබ සිතන්න අවශ්ය නැහැ අපට මොර්ගය කියල ේදන ගුරුවරු
ේකොතැනද ඉන්ේන කියලො. ඇේසන සමේබුදු ධර්මයය ඔබ ඔේබ් මොර්ගය කරගත යුත්ේත්.
ගුරුවරුන්ේගේ පුංචි ේහොෝ දුර්වලතොවක් දකීනමේ එයද මොර්ගය වැඩේමේදී කමටහනක් ේකොට
ගැනීමමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. ේලොෝක තත්ත්වයන්ට ඇලීමේමේ, ගැටීේමේ ස්වභොවයන්ට යන්ේන්
නැතිව සමොජය, මනුෂ්යයො, ව්යොකූල ේවන්න ේවන්න ඇතිවන සමොජ විකෘතිය ධර්මේයේ අර්ථය
වශේයන්මය අපි දැකිය යුත්ේත්. ේලොෝක ධර්මයන් ේකේරහි ඇලීමමත් ගැටීමත් සකේස්වන සිතක
ඔබ ේනොදකින එකම ේදය අනිත්යයය. ඒ කියන්ේන් ධර්මේයේ අර්ථය ේනොදැනීමමය. ධර්මේයේ
අර්ථය ේනොදකින්නො තමො අත්දකින ේලොෝකධර්මතොවන් හමුේවේ ඇලීමමත් ගැටීමත් අතර ේදොෝලනය
ේවමින් ධර්මේයේ ස්වභොවය අවේබොෝධ ේකොටගැනීමම මගහැරනිත්ය වූ සැපයක්ම ේසොයනවො.
ේමතැනදී තමය සමොජ ව්යොකූලභොවය විකෘතිභොවය සකස් ේවන්ේන්. අසීමිත ඇලීමමේ, අසීමිත
ගැටීමේ, අසීමිත උේප්ක්ෂොවන්ේගේ එකතුවක් ේවනවො ේලොෝකය. ඵලය ේලොෝකය තුළදී දුටුවත්,
ේහ්තුව සකස් වූේයේ ධර්මය ේනොදත් මිනිස්සන්තොනය තුළම
ේන්ද? කැේඩන, බිේඳන,
විසිේරන සමේමුති ේලොෝකේයේඅර්ථය සකේස්වන්ේන් නොමරූප ේදක නැමැති"පුංචි ේලොෝකේයේ"
ේහ්තුඵල ධර්මතොවන් නිසොම ේන්ද? ඒ නිසො පිංවත් ඔබ ධර්ම මොර්ගයට එන්න. මොර්ගේයේ
හිේක්මන්න. එවිට ඔබ දකින ේලොෝකය යහපත් ේවේවි. ඔබ ේලොෝකය තුළ සුවරක්ෂිත ේවේවි. ඔබ
ේලොෝකේයන් නිව යොවි. ඉහත කරුණු සියල්ලම සකස් වුේණ් ඔබ තුළින්ම ේන්ද? කැේඩන,
බිේඳන, විසිේරන සමේමුති ේලොෝකයත්, නොමරූප නමැති මම කියන "පුංචි ේලොෝකයත්", අනිත්යේයේ
අර්ථේයන්ම සකස්වුණු ේදේවල්ය. අර්ථය අනිත්ය වූ කල්හි යමක් නිත්ය භොවයක් ේසොයය නමේ ඔහු
ේසොයන ේදය කවදොවත් හමු ේනොවනු ඇත.
ඔබද මමද සසර ේමේතක් පැමිණිේයේ එම නිෂ්ඵල ගමනය. පිංවත් ඔබ ලැබූ ේමේ ජීවිතයද සැප
ේකේරහි ඇති තෘෂ්ණොව නිසො සකස් ේකොට ගත් ජීවිතයකි. පිංවත් ඔබම තීරණය කරන්න ඔබ
ධර්මේයන් ේකොතරමේ දුරස් ේවලොද ඉන්ේන කියලො. ේමේ දුරස්භොවය අවම කරගන්න ඔබ විසින්
ඇති කරගන්නො අධිෂ්ඨොනය ක්රියොත්මක භොවයට පත්ේවදේදී ඔබ තුළ ශ්රදේධො, වර්ය, සති, සමොධි,
ප්රඥා කියන ධර්මතොවන් වැේඩන්න ඕනේන් එකිේනකට අඩු වැඩි භොවේයන් ේතොරව. ේමන්න
ේමේ "අඩු වැඩි භොවයකින් ේතොරව" කියන ස්වභොවය සමජේයේ හුඟ ේදනකුේගන් ගිලහී ේගොස්
තිේබනවො. ප්රඥාව වැේඩන ආකොරයට ේනොේවේශ්රදේධො, වර්යය, සති, සමොධි කියන කොරණො
ජීවිතයට එකතු කර ගන්ේන්. විදර්ශනො ඥානය වැේඩන දිශොවටමය පිංවත් ඔබ ඉහත කොරණය
සතිේයන්, සිහිේයන් යුතුව ජීවිතයට ගලපොගත යුත්ේත්. මමත්වය වැේඩන දිශොවට ේනොේවේ.
වසරක උදොවක් සමරන ේමොේහොතක ේමවැනි ධර්මයක් ගැන පිංවත් ඔබ නැවත නැවත
සිතනවොනමේ, ේමවැනි ධර්මයකට මුල්තැන ේදනවොනමේ එම වසර ේමොන තරමේ සංහිඳීමට පත් වූ
වසරක් ේවේවිද? අර්ථවත් ේලසම ේතරුවන් සරණගිය වසරක් ේවනවො ේන්ද? පිංවත් ඔබ ගත්තො
වූ තීරණේයන් සැනේසන්ේන් ඔබම ේන්ද? දුේකන් මිේදන දිශොවට යන්ේන් ඔබම ේන්ද? එේස්
ේනොවුණ කල්හි ඔබ යන දිශොව ගැන පහත සටහන තබමි.
ජනවොරි පළේවනිදො කියනේකොටම සිහියට නැේඟන්ේන් ේදසැමේබර්31 දො රොත්රියය. ේමේ
රොත්රිේයේ භික්ෂුව වැඩසිටිේයේ අගනුවරට ආසන්න ආරණ්යයකය. රොත්රි 12.00 ේවලොවට
ආසන්න ේවදේදී පුපුරො ගිය රතිඤඤ පිපුරුමේ හඬ ේමොනතරමේ ේවේගවත්ද කියලො පිංවත් ඔබටත්
ඇේසන්නට ඇති. ේමේ රතිඤඤ පිපුරුමේ ේහŒ ේදොෝංකොරය කියන්ේන් අවිද්යොේවේ
හඬය. ඔබ

හිතල බලන්න මීට වසර විසිපහකට ේපරොතුව ඉඳල වසරින් වසර ේමේ හඬ වැඩිවුණො මිසක්
අඩුවුේණ් නැහැ. අනොගතේයේ කවදොකවත් ේමේ හඬ අඩුේවන්ේන් නැහැ, වැඩිේවනවො මිසක්.
ේමේවො ේලොෝකධර්මතොවන්. මනුෂ්යයො ධර්මේයන් පිරිේහන්න පිරිේහන්න ේනොවටිනො වටිනොකමේ
අර්ථවත් ේවනවො.
ශීලේයේ, සමොධිේයේ, ප්රඥාේවේ නිහඬ භොවයට එේරහි ස්වභොවයන් තමය සකස් ේවන්ේන.
ේඝොෝෂොව යමේ තැනක තිේබනවොනමේ එතන ශීලයක්, සමොධියක් තිේබන්න විදිහක් නැහැ. ේමේ
ේදක නැති තැන ප්රඥාව ගැන කථොකරල ේත්රුමක් නැහැ. ආයමත් අපි එන්ේන් අවිද්යොව කියන
තැනටමය. ේලොෝකේයේ තිේබන සැබෑම නිහඬතොවඅත්විඳින්න පුළුවන් ේඝොෝෂොව තුළදීය. ේදසැමේබර්
31 රොත්රිේයේ භික්ෂුව සයනය මත වැතිරී ඒ සැබෑම නිහඬතොව අත්වින්දො ේහොඳ හැටියට. පරිසරය
ේඝොෝෂොකොරී ේවන්න ේවන්න තමන්ේගේ සිේත් නිහඬභොවය ේහොඳින් දැේනනවො, ේපේනනවො.
පුපුරණ රතිඤඤ හඬින් ේදදරුමේකන පරිසරය, නිහඬ සිතින් අත්දකිදේදි අවිද්යොේවේ ේඝොෝෂොවත්,
විද්යොේවේ නිහඬතොවත් සක්සුවදක් ේස් පැහැදිළි ේවනවො. අර්ථවත් ේවනවො. එවිට දුකක්, සැපක්
ේනොේවේ සිතට දැේනන්ේන්. අවදොනේමන් මිදුනො වූ නිදහේස් සුවවයය. ේමවන් අසිරිමත් මොර්ගයක්
පිංවත් ඔේබ් ඇස්පනොපිට තිබියදී ශීලේයේ, සමොධිේයේ, ප්රඥාේවේ උතුමේ නිහඬතොවේයේ අර්ථය
රතිඤඤේවේ හඬින් විනොශේකොට දමනවො.
පිංවත් ඔබ කල්පනො කරන්න වසර සුවබේවන්න කියලො ඔබ ේකොේතක් රතිඤඤ පත්තුකළත් වසර
සුවබේවලො තිේබනවොද? දවසින් දවස ේක්රොෝධය, ෛවරය, දුෂ්ශීල භොවය මහො ේවේගයකිනුය
සමොජේයේ ඉහළ යන්ේන්. රතිඤඤ පිපුරුමේ ේහ ේදොෝංකොරය යමේ ේස් ේවේගවත්දදුෂ්ශීල භොවේයේ
වර්ධනයත් සමොජය තුළ ේවේගවත් ේවලො. ශ්රොවකයො ශොස්තෘන් වහන්ේස් හඳුනන්ේන් නැහැ.
ගුරුවරයො ේගොෝලයො හඳුනන්ේන නැහැ. ේදමොපියන් දරුවන් හඳුනන්ේන නැහැ. පොලකයො ඇත්ත
යුක්තිය හඳුනන්ේන් නැහැ. පිරිහීේමේ ේදසටමය සමොජය ගමන් කරන්ේන්. ඒ කියන්ේන්
ේකොේතක් රතිඤඤ පත්තුකළත් වසර සුවබේවලො නැහැ. ේකොේහොමද වසර සුවබේවන්ේන
මනුෂ්යයො විසින් ේමොනතරමේ අකුසල් කන්දරොවක් සිදුකරේගනද? ේමොනතරමේ සත්ව ඝොතන,
සත්ව හිංසොවන් සිදුකරේගනද? වසරක් උදොේවන්ේන්.
ේදසැමේබර් 31 ේවනිදො රොත්රිේයේ රතිඤඤ පත්තු කරන ඔබ ේමොනම ේහ්තුවක් නිසොවත්
සිතන්ේන නැහැ ඔබ පත්තුකරන රතිඤඤ නිසො බරපතළ සත්ව ඝොතන, සත්ව හිංසොවන්
සිදුේවනවො කියලො. ේමොකද ඔබ දකින්ේන ඇේසන් ේපේනන ේලොෝකය පමණය. ගස්, ගල්,
මනුෂ්යේයොෝ, ේගවල් ේදොරවල් ඔබට ේපේනන ේලොෝකය. ඒ ේලොෝකය තුළ ඔබ නිවැරුදි කරුේවක්
බව ඇත්ත. නමුත් පිංවත් ඔබ තරගයට පරිසරය ේදදරුමේ කවමින් පුපුරොයන රතිඤඤ හඬින්
ේමොනතරමේ ඔබට ේනොේපේනන අමනුෂ්යයන් මියයනවො ඇත්ද? ේකොේතක් ඔබට ේනොේපේනන
අමනුෂ්යයන් තුවොල ලබනවො ඇත්ද? ේමම ේප්ර්ත, භත අමනුෂ්යයන් ේමේ රොත්රිේයේ අත්විඳින්නො
පීඩනය නිසො ඔවුනේගේ සිත තුළ සකේස්වන්නො වූ ෛවරය, ේක්රොෝධය නව වසේර් අසුවබ තුටු
පඬරක් ේස් ේලොෝකයොට ලැේබනවො. ගස්වල වැඩසිටින රුේක්දවිවරු භමේමොටු ේදවිවරු වැනි
ේකොටස් ේමේ බිහිසුවණු රතිඤඤ හඬින් ේමොනතරමේකමේපොේවනවොඇත්ද. ඒ ේදවිවරුන්ේගේ සිත
තුළත් දේේවේශය, ෛවරය, ේක්රොෝධය සකේස්වනවො. ේමේ දේේවේශයත් නව වසරක් උදොේවදේදී
ඔබ
ලබන අසුවබ තුටු පඬරක්මය. එම රොත්රිේයේදී රතිඤඤ හඬට බිේයන් දුවන තිරිසන් සතුන්
ේකොේතක් නමේ සිටිනවොද? මරබේයන් ගැේහමින් සැඟේවන්න දිවයන ඒ සිත් තුළ දේේවේශය,
ෛවරය සකේස්වනවො. ේමේ දේේවේශයත් නව වසේර් ේලොෝකයො ලබන අසුවබ තුටු පඬරක්මය.
රතිඤඤ කරලක් පුපුරො යනේකොට එම හඬට, ගින්දරට පිළිස්සී ේදදරුමේ කෑමට ශරීරය පුපුරො

වූ

ේගොස් ේමොනතරමේ කුඩො කෘමි සතුන් මියයනවො ඇතිද? ේමේ විනොශවන සතුන්ේගේ සිේත්
සකේස්වන දේේවේශයත් නව වසේර් ඔබ ලබන අසුවබ තුටු පඬරක්මය.
ගස්වල, කැදැලවල ජීවත්ේවන කුරුල්ලන්, කුඩො පැටවුන්, ේමොෝරන බිත්තර ේමොනතරමේ
විනොශේවලො යනවො ඇතිද? ඔය ේදදරුමේ කෑේමේ හඬට. එම කුරුල්ලන් බියට පත්ව අන් සතුන්ේගේ
ේගොදුරු බවට පත්ේවනවො ඇතිද? ේමේ සතුන්ේගේ සිත් තුළ සකස්වනදේේවේශයද නව වසර උදොේවේදී
ඔබ ලබන අසුවබ තුටු පඬරක්මය. ඉහත ේකොටස් අසහනයට, අපහසුවතොවට, මරණයට, මරණීය
ේවේදනොවන්ට, හිංසොවට පත්වේමන් සකස්වන්නො වූ අකුසල් කන්ද කරගසොේගන තමය නව
වසරක් උදොේවන්ේන්. ේමේ අමොනුෂක ේෙ€දවොචකය පිංවත් ඔබට ේනොේපේනන්ේන් අවිද්යොේවේ
හඬ බලවත් වම නිසොය. පිංවත් ඔබට මොර සිතක් ඇතිේවන්න පුළුවන්, රතිඤඤ පත්තුකළොම
සතුන්ව මරොදැමීේමේ, හිංසොකිරීේමේ ේෙච්තනොවක් ඔබ තුළ නැතිය කියලො. ඒ සිතිවිල්ල නිවැරදි
ේවන්න පුළුවන්. නමුත් මියයන, තුවොල ලබන, හිංසනයට පත්ේවන, එම සත්වයන්ේගේ සිේත්
නැේගන දේේවේශය, ෛවරය, ේක්රොෝධය සුවබ පිරිත් ේදේශනොවක් ේස් ේනොව, අසුවබ වියරු
අේඳොෝනොවක් ේස් වොයු ේගොෝලයට එකතු වනවො නියතය. බිේයන්, ෛවරී ේෙච්තනොවන් සකස්
ේකොටේගන මියයන අමනුෂ්යයන්, තිරිසන් සතුන් වඩොත් නපුරු වියරු අමනුෂ්යයන් බවට පත්ව
නැවත උපත ලබො, තමන්ේගේ ේපර ජීවිතේයේ විනොශයට ේහ්තුවූ රතිඤඤපත්තු කළ
මනුෂ්යයන්ේගන් පළිගැනීමේමේ සිත් සකේස්කොට ගැනීමේමේ ස්වභොවයද පිංවත් ඔබ ේත්රුමේ ගත
යුතුය. සමොජය දිේනන් දිනම ෛවරය, ේක්රොෝධය, දේේවේශය වැේඩන දිශොවටමද මනුෂ්යයො වියරු
ස්වභොවයටම පත්වමටද ේහ්තු ඉහත කොරණො තුළද සැඟව තිබීමට පුළුවන. ේමේ සිදේධන් ේදස
බැලීමේමේදී ඔබට වැටේහනවොද අවිද්යො සහගත ක්රියොවන් ඔබව ේමොනතරමේ විනොශය කරො දුක
කරො රැේගන යනවොද කියලො.
පන්සේල් ඝන්ඨොරය නොද කරනේකොට, ේහ්විසියක හඬ ඇේසනේකොට, මඟල් ේබර හඬ
ඇේසනේකොට ේමොනතරමේ සංහිඳීමක්, සංයමයක් එම ේහŒ තිේබනවොද. එම හඬින් ඉහතින්
දැක්වූ විනොශයන්, අකුසලයන් සිදු ේවනවොද? කුඩො කිරි දරුේවක් නමේ පීඩො විඳින්න පුළුවන්.
පිංවත් ඔබට ශබ්ද පූජොවක් කිරීමට අවශ්ය නමේ පමණක් 31 දො මධ්යම රොත්රියට පන්සේල්
ඝන්ඨොරය නොද කරන්න ගමටම ඇේසන්නට. මඟල් ේබරයක් නොද කරන්න. ේමය සමොජයට
නුහුරු ේදයක් බව ඇත්ත. එේහත් ඔබ තුළින් නරකක් වරදක් නමේ ේවනත් සත්වයකුට
සිදේධේවන්ේන් නැහැ. ේදවියන් අමනුෂ්යයන් පවො ේමේ හඬට ප්රිය ේවනවො. තිරිසන් සතුන් පවො
ේමේ හඬ විඳිනවො. හැේමොෝේගම ආශිර්වොදේයන් තමය වසරක් උදොේවන්ේන්. සශ්රීක දිව්යතල වල
සිටින ේදවියන් පවො ඔබට ආශිර්වොද කරනවො. කොටද ේමේ ආශිර්වොද කරන්ේන්? ශීලයට. පිංවත්
ඔබ ශීලේයන් හික්මුන නිසය, රතිඤඤ පත්තු කිරීේමන් සත්ව ඝොතන, සත්ව හිංසො සිදුේවනවොය
කියන යථොර්ථය දැේක්ක්. ශිල්පද ආරක්ෂො කරන්න උත්සොහ ගත් නිසය ඔබ එම වැරදි ක්රියේවන්
වැළකුේන්. ශීලයට වටිනොකමක් ේදමින් තමය එතේකොට ඔබ නව වසර අරඹන්ේන්. ේලොවේතුරො
බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො කළ නිසය ඔබ සත්ව හිංසොේවන් වැළකුේන්. ශීලයට
වටිනොකමක් ේදනවිටම ඔබ ේතරුවන් සරේණ් පිහිටලො. රතිඤඤ පත්තු කිරීේමන් සතුනට
මරණීය දුක, හිංසනය සිදුේවනවොය, මම එම සතුනට අභය දොනය ේදනවොය කියලො
හිතනේකොටම ඔබ තුළ කුසල් ේෙච්තනොවක් සකස් ේවලො. නව වසර පිංවත් ඔබ අරඹන්ේන්
සතර අපොේයන් මිදීේමේ සොධක සියල්ලම ේදොෝතින් දරොේගනමය. පුංචි ේදයකින්, ේමොන තරමේ නමේ
ේවනසක් සිදුකරන්න පුළුවන්ද. ේමේ පුංචි ේදය ේවනස් කර ගැනීමමට ේනොහැකිවේමන්, ඔබ සසර
ේමොනතරමේ නමේ දුර ගමනකට වැේටන්න ඉඩ තිේබනවොද.

(ේමහි පළවන්ේන් ඉකුත් වසේර් ජනවොරි මස පළමුවැනිදො ේමමස්වොමීන්වහන්ේස් විසින් ලයන
ලද ලපියකි. අද ඔබ අතට පත්වන්ේන් එම ලපිේයේ පළමු අර්ධයය. එහි අේනක් අර්ධය ලබන
සතිේයේ බලොේපොේරොත්තුවන්න)

බුදු සිතක උපදිනො සිතිවිල්ලක්
ඔේබ් සිත තුළත් උපදවොගන්න
නව වසරට ධොර්මික ප්රේවේශයක් සඳහො ේකේරන ආරොධනයII
අතහැරීම 14 ේකොටස
ඉකුත් ේකොටසින් සඳහන් කේළේ ේදසැමේබර්31 දො රොත්රිේයේ නගරේයේ ේමන්ම ගේමේත්
ඇසට
ේපේනන, කනට ඇේසන පැත්ත. සොමොන්ය ස්වභොවය. මීට වඩො ේවනස් ස්වභොවයකුත් වර්තමොන
සමොජය තුළ වර්ධනය ේවනවො. ේහොෝටල්වල ේපෞදේගලකව ේවන්කරගත් ස්ථොනවල නව
වසර
උදොව සමරන අයට අවුරුදු උදොේවන්ේන් අඳුේර්. ප්රඥාේවේ ආේලොෝකයක් ේමේ අයට
ේකොේහොමටවත් නැහැ. ජල විදුලේයේදී තොප බලොගොරේයේ ආේලොෝකය පමණය තිේබන්ේන්. එම
ආේලොෝකයත් නිවො දමො, අඳුේර් තමය අවුරුදු උදොවට අවතීර්ණ ේවන්ේන්. ඒේකන්ම ේපේනනවො
අවිද්යො සහගත සිත, ආේලොෝකයට ඇති අකමැත්ත, ආේලොෝකය නිවොදමො අඳුරට කැමතිවන්ේන්
අනුශය වශේයන් ඉතිරිේවලො තිේබන හිරි ඔතප් ේදකත් ඒ රොත්රිේයේ නැති කරගන්න. හිරි ඔතප්
ේදක නැතිවුණ තැන තවත් නැතිේවන්න ේදයක් තිේබනවොද?
වසරක ආරමේභය ේමේ අය විසින් පටන්ගන්ේන් ශීලයට සෘණොත්මක අගයක් ේදමින්. ශීලේයන්
ගිළිහුණ ජීවිතයක ේලොෝභ, දේේවේෂ, ේමොෝහ අකුසල මූලයන් සරුසොර ේලස වැේඩනවො. ේමවන්
සිත්වලන් ලබන්නොවූ වසරට කුමන ආධ්යොත්මික ශොන්තියක්ද? ේභෞතික දියුණුවක් නමේ
සැලේස්ව. ඒ බව සමොජේයන් ේහොඳින් ේපේනනවො සැකයකින් ේතොරවම. එේහත් එය සතුටු
වියහැකි කොරණයක් නමේ ේනොේවේ.
පරේලොව යහපත ගැන බලනේකොට ලබන්නොවූ වසේර් අවම වශේයන් පංච ශීලයවත්
රැකගැනීමමට අධිෂ්ඨොනයක් ඇතිකර ේනොගන්නො තැනැත්තො තමො තමොටවත් උපකොරයක් කර
ේනොගත් තැනැත්ේතක් ේවනවො. ඔහු ේකේස් අනුනට උපකොර කරන්නද? ේකේස් නමේ අනුනට
ආශිර්වොද කරන්නද? ඔහු ේකේස් නමේ ධර්මේයේ අර්ථයක් අත්දකින්නද? ධර්මේයේ අර්ථයන්
අත්ේනොදකින තැනැත්තො රොත්රී12 ට අවදි ව සිටියත් ේමේලොව පරේලොව ේදේක් එම ඔහු
ප්රමොදිභොවයට පත්ේවනවො. ේමේ අේයොෝනිේසොෝ මනසිකොරේයන් යුතුව ඔබ සිදුකරන්නො වූ
ක්රියොවන් නිසො ඔබට පැහැදිලව, විවරව තිේබන ධර්ම මොර්ගය ඔබ විසින්ම වසොගන්නවො. ඔබ
ේමේ ජීවිතේයේ සශ්රීකභොවය ලබන්න, ේපර ජීවිතේයේදී ේමොනතරමේ දොනමය, ශීලමය පිංකමේ
සිදුකරේගන තිේබන්න ඕනේනද? අතීත භවයන්හීදී මනුෂ්ය ජීවිතවල ඉපදී සිදුකරගත් කුසල්
විපොකවල සැපය ේමේ ජීවිතේයේදී අත්විඳිනේකොට ඔබ ඒසශ්රීකභොවය, මේහ්ශොක්යභොවය,
ේසෞභොග්යමත් ජීවිතය අත්විඳින්ේන් පිංවත් ඔබට අතීතේයේ උපකොරවූ දොනයට, ශීලයට ේමේ
ජීවිතේයේද සෘණොත්මක අගයක් ලබොේදමින් ේන්ද? ේමේ සෘණොත්මක බව ේන්ද වර්තමොන
සමොජේයේ ඇේසන අවිද්යොේවේ කන්බිහිරි කරවන
හඬ, ශීලයමය පිංවත් ඔබට උපකොර වූේයේ
ේමේ උතුමේ මනුෂ්ය ජීවිතය ලබන්නට. දොනයමය ඔබට උපකොර වූේයේ ේමේ උතුමේ මනුෂ්ය ජීවිතේයේ
ආයුෂ, වර්ණ, සැපය, බලය ලබන්නට. ඒ නිසො කෘතේවේදීව පිංවත් ඔබ සත්පුරුෂභොවේයන් යුතුව
ඔබට උපකොරවූ ධර්මතොවයන් ගරුකරන්න. ඒවොම ජීවිතේයේ වටිනොකමේ බවට පත්කරගන්න.
ේතරුවන් ේකේරහි ශ්රදේධොේවන්, කර්මය කර්මඵල පිළිබඳ විශ්වොසේයන් පිංවත් ඔබ ශීලමය,
දොනමය පිංකමේ උදොේවන සෑම නව වසරකම ඔබට මුණගැේසන කළ්යොණ මිත්රයො කරගන්න.
ඔබට සුවබපතන හිතවතො කරගන්න. ඒ කළ්යොණ මිත්රයො ඔබට සුවබ පැතුේවොත් පමණක්මය ඔබ

ලැබූ උතුමේ මනුෂ්ය ජීවිතය සුවබ ජීවිතයක් ේවන්ේන්. ලැබුවො වූ නව වසර සුවබ වසරක් ේවන්ේන්.
ේමේ කළ්යොණ මිත්රයො ඔබ තුළමය සැඟව සිටින්ේන. ේමොහු සැඟව සිටින්ේන් ේලොෝභ, දේේවේෂ,
ේමොෝහ නැමැති මොර ධර්මයන්ට බිේයන. එේස්ත් නැතිනමේ මොර ධර්මයන් ේකේරහි ඇතිකරගත්
ඡන්දරොගය නිසො ඔබට සැඟේවමින්. පිංවත් ඔබ දක්ෂේවන්න ඕනේන් ේමේ බිේයන් ඔේබ්
කළ්යොණමිත්රයො මුදවොගන්න. ඉස්මතු ේකොටගන්න. එය කරන්න පුළුවන් ේතරුවන් ේකේරහි
ශ්රදේධොව, කර්මය, කර්මඵල පිළිබඳ විශ්වොසය ඔබ තුළ ඇතිකර ගැනීමම තුළින්. ේමේ කොරණො
ේදේක් අර්ථේයන් ඔබ සන්නදේධ ේවනේකොට ඔේබ්කළ්යොණ මිත්රයොශක්තිමත් භොවේයන්
නැඟීසිටිනවො. ඔබව කුසල් මොවතට ේයොමුකරනවො. සතර අපොේයන් මිදීේමේ මොවතට ඔබව
ේයොමුකරනවො. භික්ෂුව ේමේ ේදේවල් සටහන් කළත් ේමේවොඅර්ථවත්ව ක්රියොත්මකවම ේබොේහොම
දුර්වලය. ඒ නිසො ඔබ අනුන් ගැන සිතන්න එපො. ඔබ තනි තනිව ඉහත සටහන ජීවිතයට
ගලපොගන්න. ේලොෝකය, ේලොෝකේයේ ස්වභොවේයන් පවතීව. පිංවත් ඔබ ේලොෝකේයන් මිදීේමේ
ස්වභොවයට එන්න. ේලොෝකේයන් මිදීේමේ ස්වභොවයට සැමවිට තිේබන්ේන් අඩු ේපොෝලම බව ඔබ
සිතන්න ඕනේන්. ේසනඟ වැඩි, පිරිස වැඩි ේපොෝලම හැමදොමත් ේලොෝකේයේ පැවතීම ේදසටය
තිේබන්ේන්. ඒ කියන්ේන් දුක ේදසට, මොරයොේගේ ේලොෝකේයේ ව්යවහොර මුදල් තමය දුක, සමොජය
අලුත් වටිනොකමේ හැටියට ේසොයොගන්නො, ක්රියොත්මක කරන ේදේවල අවසොන ප්රතිඵලය දුකය.
ඇය පිංවත් ඔබට බැරි ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්වහන්ේස්ේගේ සිේත් ඇතිවූ සිතිවිල්ලක් ජීවිතේයේ
තීරණොත්මක අවස්ථොවක, ජීවිතේයේ සුවබ අවස්ථොවක ඔේබ් සිතුවිල්ලක් කරගන්න. ඇය ඔබට බැරි
අතීතේයේ වැඩසිටියොවූ රහතන්වහන්ේස් නමකේගේ සිේතහි ඇතිවූ සිතිවිල්ලක් ඔේබ් සිතිවිල්ලක්
කරගන්න. එවන් උත්තමයකුේගේ සිේතහි ඇතිවූ සිතිවිල්ලක් අපිට සිතන්න බැහැය කියමුේකොෝ.
එේහමනමේ ගිහි ජීවිත ගතකළ අේන්පිඬ සිටුතුමන්, විශොඛොව වැනි ධර්මේයන් ජීවිතය ජයගත්
පිංවතුන්ේගේ සිේතහි ඇතිවූ සිතිවිල්ලක් ඔබ ඔේබ් සිතිවිල්ලක් කරගන්න. එේහම සිතනේකොට
ේමොනතරමේ සැනසිල්ලක්ද ජීවිතයට. ේමවැනි ශ්රදේධොේවන් සකේස්වන සිතිවිල්ලකට පුළුවන්
ඔබට අප්රමොණ සැපයක් ේමේලොව පරේලොව වශේයන් ලබොේදන්න. පිංවත් ඔබ ේදසැමේබර් 31
රොත්රිේයේ රතිඤඤවක් පත්තුකරලො ඔබම එහි පිපිරුමට බිේයන් ඈතට දුවනවො. නැතිනමේ
රතිඤඤ කරල ඈතට විසිකරනවො.
රතිඤඤව පත්තුේවනේකොට එහි පිපිරුමේ හඬට බිේයන් ඔබම ඔේබ් කන්ේදක වසොගන්නවො. ඒ
කියන්ේන් ඔබම එම ක්රියොේවන් පීඩොවට පත්ේවනවො. ඔබ පීඩොවට පත්ේවමින් අන්ය
සත්වයන්වත් පීඩොවට පත්කරනවො. අවසොනේයේදී එකම රොත්රිේයේදී සියල්ේලොෝම පීඩොවට
පත්ේවලො. රතිඤඤව පත්තුකරන ේකනො තුළ සතුටක් ඇතිේවනවො තමය. එම සතුටත්
කොමච්ඡන්දයන් ගණයටය වැේටන්ේන්. කොමච්ඡන්දයන් කියලො කිවේේවේ පංචනීමවරණේයන් එක
ධර්මතොවයක් මොරයො විසින් සත්වයො සතර අපොේයන් එේතරවම වැළැක්වම සඳහො දමන
මරේතොණ්ඩුව තමය කොමච්ඡන්දය කියන්ේන්. නව වසරක උදොවට පිංවතුන්ලො
ේනොදැනුවත්භොවය නිසොම මොරයොේගේ මරේතොණ්ඩුවක් සියතින්ම ේගලට දමොේගන.
ේතරුවන් සරණ ගිය පිංවත් ඔබ ජීවිතේයේ සෑම විේශ්ෂ අවස්ථොවකදීම ජීවිතය පටන්ගන්න ඕනේන්
ේතරුවන් ගුණය ේකේරහි හිත පිහිටුවලො. ශීලේයේ අර්ථේයහි සිත පිහිටුවලො. එතැනය ඔේබ්
ජයගේරොහී ගමනක ඇරඹුම. ආගන්තුකව පැමිේණන වටිනොකමේ ඉදිරිේයේ පිංවත් ඔබට ඔේබ්
ේබෞදේධකම අමතක ේවනවො. "සතිය සිහිය අඩුය" තරගයට වැටීමටය කැමති, තරගේයන් මිදීමට
කැමති නැහැ. තරගයට වැටුණු ේකනොට ජය පරොජය ේදේකන් එකක් උරුමය. තරගේයන් මිදුන

ේකනො ේමේ ේදේකන්ම මිදීේමේ මොර්ගයටය අවතීර්ණේවන්ේන්. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස්
ේදේශනො කරනවො සත්වයො නිරතුරුවම ේයොෝනිේසොෝ මනසිකොරය නැතිවම ේහ්තුේවන්
භවආශ්රවයන් වැේඩන දිශොවටය ගමන්කරන්ේන් කියලො අන්යයන්ටත්, තමන්ටත්
පීඩොේගනේදන ේනොකළයුතු ේදය, දුරුකළයුතු ේදය, මගහැර යොයුතු ේදයන් මිේදන්නට වර්යය
ේනොමැතිනමේ ේභෞතික වශේයන් ඔහු ේකොේතක් දියුණු වුවද අඥාණවත් පෘථගේජනභොවේයේ
පරොජයමය ඔහුට හිමිවන්ේන්. ේනොවටිනො සැපයක් උේදසො ඔහු වටිනො අර්ථයක්
අහිමිකරගන්නවො. රතිඤඤවක ආේලොෝකයට, හඬට මුලොව එය විඳීමට යොේමන් රැස්වන අකුසල්
ේහ්තුේවන්, නිරේයේ දිලේසන ගිනි ජොලොවකට වැටුණේහොත් කවදො ේකේළස නමේ ේගොඩඑන්නද?
එදොට ඔේබ් කඳුළු පිසදැමීමට, දුක නැතිකිරීමට කිසිේවක් ේනොමැත. රතිඤඤවකට ඔේබ්
ඇඟිල්ලක් පිළිස්සුවේණොත් ඔබ ේමොනතරමේ ේවේදනොවක් විඳිනවොද? එේහමනමේ නිරේයේ ගිනිජොලො
තුළ සත්වයො විඳින ේවේදනොව ඔබම සිහිේකොට ගන්න. ේමම දුක ඔබට මට නුහුරු ේදයක්
ේනොේවේ. ඒ සංසොරික පුරුදේද නිසො තමය අපි තවමත් ගින්දරට, අඳුරට කැමති. දක්ෂයො ගින්දරත්,
අඳුරත් නිවැරදිව හඳුනොේගන, ගින්දරත් අඳුරත් උරුම සතර අපොේයන් මිදීේමේ මොවතටය
ගමන්කරන්ේන්. පිංවත් ඔබ ජීවිතේයේ සෑම සිහිකටයුතු අවස්ථොවකදීම සිල්පදයක් රැකීේමන්
ලබන අප්රමොදීභොවය ජීවිතයට ලබොේදන්න. දොනයක් පූජොකර ගැනීමේමන් ඔබ ලබන නිර්ේලොෝභී
සතුටම ජීවිතයට ලබොේදන්න. ේතරුවන් ේකේරහි ශ්රදේධොේවන් ඔබ ඇතිකරගන්නො ආත්ම
විශ්වොසයම ඔේබ් ජීවිතයට ලබොේදන්න. මීට විරුදේධ මොර්ගේයේ ගමන් ේකොට ඔබ ඔේබන්
පළිගන්න එපො. ේපර ජීවිතවලදී ඔබ ඔේබ්ම ශක්තිේයන් ේගොඩනගොගත් කුසල් ශක්තිය
අකුසලේයේ දුකින් යටපත් ේවන්න ේදන්න එපො.
වසරක් උදොේවන්ේන් වසරක අවසොනයද, මරණයද ේදොෝතින් දරොේගනය. නමුත් මරණය
ේනොදකින ඔබ වසේර් ආරමේභයප්රීතිේයන් සමරය. ඉපදී දින 365 කින් මැේරන අවුරුදේදක
ආරමේභය උේදසො භවයට යන අකුසල් රැස්කර ගැනීමමට ගැන අපි අවධොනය ේයොමුකළ යුතුය.
වසරක උදොව ළංේවනේකොට සමොජය හුඟක් කතොකරන්ේන්ත්, ජනතොව දැනුවත් කරන්ේන්ත්
අනතුරු හඟවන්ේන්ත් ආරක්ෂොකොරී ේලස රතිඤඤ පත්තුකරන ේලසය. ේමහිදී ආරක්ෂොව යනු
ශරීරයට ගිනි අනතුරුවලන් වළක්වො ගැනීමේමේ ආරක්ෂොවය. අතපය පිළිස්සුවන ේහොත් එය
සතියකින්, මොසයකින් සනීමපේවේවි. එේහත් ේමහි අකුසල් ස්වභොවයන් ගැන අවධොනය ේයොමු
ේනොකර නැවත නැවත එම ක්රියොවන් කිරීේමන් මරණින් මතු නිරේයේ ගිනි ජොලොවකට
වැටුණේහොත් කල්ප ගණන් එම දුක ඔබට විඳීමට සිදුවනු ඇත.
පිංවත් ඔබ වසරක් උදොේවන ේමොේහොේත්පන්සේල්, නිවේස්, බුදුකුටිේයේ පහන් ආේලොෝකයදල්වො
දස දිසොවටම ෛමත්රිය පතුරවමින් ේපේනන ේනොේපේනන සියලු සත්වයන්ට ෛමත්රිය ේකොට
වසර ආරමේභකරන්න. එවිට ේදවියන් අමනුෂ්යයන් පවො ඔබට ප්රිය ේවේවි. එය ඔබට ේමේලොව
පරේලොව ේදකටම යහපත පිණිස ේවේවි. අත් පිළිේස්සන්ේන් වත්, ඇස් අන්ධවන්ේන් වත්,
අපොගතේවය කියලොවත් බියක් ඇතිේවන්ේන් නැහැ. සමේබුදු වදනක් ක්රියොත්මක කළොය කියන
ආත්ම තෘප්තියමය ඇතිවන්ේන්. එම ආත්මතෘප්තිය, සතර අපොේයන් ඔබ්බට ඔබව ඔසවො
තැබීමට වසර පුරොවට ඔබට මොර්ගය ේපන්වොේදේව. අපිට කියන්න පුළුවන්ද ේලොෝකය පුරොවට
ඇතිේවමින් පවතින ේදේශගුණික විපර්යොසයන් ේහ්තුේවන් අේප් ජීවිත කුමන ේමොේහොතක
විනොශව යයද කියලො. ඒ අවදොනම ජයගැනීමම උේදසොය ඔබ ක්රියොකළ යුත්ේත්. ඔබ නිරතුරුවම,
ජීවත්වමය අභිේයොෝගයක් හැටියට දකින්ේන්. ඔබ අභිේයොෝගයක් හැටියට දැකිය යුත්ේත් උපතය.
ේමේ අභිේයොෝගේයන් මිේදන්නඋත්සහගන්නො පිංවතො උපරිම වශේයන් ජීවිත හතකට එය සීමොකර

ගන්නවො. ේමන්න ේමේ ජයගේරහණය අත්කරගත් පුදේගලයොය"ජීවිතය ජයගත්තො"ය කියන
තැනැත්තො. එතැතින් ේමහො ජීවිතයක ේමොන ජයක්ද?
සමොජය මනින මිනුමේ දඬවලන්, සමොජ වටිනොකමේවලන් ජීවිතය ජයගත්තොය කියන සමහරක්
නොයකයන්. ප්රභ පුදේගලයන් ගැන ඔබ සිහි නුවනින් බලන්නේකොෝ. පිංවත් එම පිරිස් වෘත්තිේයන්,
ව්යොපොරේයන්, දැනුේමන්, වත්ේපොේහොසත් කමේවලන් ජයගන්න බව ඇත්ත. ඒත් ඒ ජය ඔවුන්
ලබොගන්ේන් ශ්රදේධොව, ශීලය යන ධර්මයන් උගසට තියලො. ඊළඟ ජීවිතේයේදී ේමේ අයට ලැබුවො වූ
මේහ්ශොක්යභොවය නැමැති මුදලත්, ඊට අදොළ ේපොලයත් ේදකම ේගවන්න ේවනවො. ේපර මනුෂ්ය
ජීවිතවල ඉපැදිලො, ශ්රදේධොවත් ශීලයත් උගසට තබො ජීවිත ජයගන්න අය තමය ඔය ේප්ර්ත,
තිරිසන් නිරේයේ උපත ලබො දුක නැමැති මුදලත්, ේපොළියත් ේදකම සිය කැමැත්ේතන්ම ේගවමින්
ඉන්ේන්. ඔේබ් ඔය ඇස් ඉදිරිපිටම ඉන්න තිරිසන් සතුන් කියන්ේන් ේපර ජීවිතවල ේහොඳ
ේහොඳ
මනුෂ්යේයොෝම තමය. ේහොඳට හමේබකරලො, ේදේපළ රැස්කරලො, පංචකොම සමේපත් රිසිේස්
භක්තිවිඳලො. ශ්රදේධොව ශීලය දොනය කියන දුකින් මිේදන දිශොවට ඔබට පිහිටේවන ධර්මයන්
අමතකකරපු මනුෂ්යේයොෝ. ේමන්න ේමේ ගැන සිතන ේකනොය සසර බිය ඇතිකර ගන්ේන්. බහු
මතවොද, දෘෂ්ඨ, විචිකිච්ඡොව සකස්කර ගන්ේන් නැහැ. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො
කළ මොර්ගයටම අවතීර්ණ ේවනවො. සමොජේයේ ගුරුවරුන් අප්රමොණව සිටිනවො. අප්රමොණ
පතේපොත තිේබනවො. ේමේවො ේලොෝකේයේ පැවතිය යුතු ස්වභොවයන්. විවිධත්වය කියන්ේන්
අනිත්යයය.
අනිත්යය තිේබන්ේන් ගැේටන්න ේනොේවේ. මගහැරයන්න ේනොේවේ. අවේබොෝධේකොට ගැනීමමටය.
පිංවත් ඔබට අවේබොෝධය කරොයැමට පහසුවම මොර්ගය ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්වහන්ේස් තමොේගේ
එකම ගුරුවරයො බවට පත්ේකොට ගැනීමමය. උන්වහන්ේස්ම ේදේශනොේකොට වදොළ සූත්ර, විනය,
ධර්මයන්ම පතේපොත කරගැනීමමය. අතීතේයේ වැඩසිටියොවූ උතුමේ රහතන්වහන්ේස්ලොේගේම,
අර්හත් භික්ෂූන්වහන්ේස්ලොේගේම, මොර්ගඵලලොභී උපොසක උපොසිකොවන්ේගේම ජීවිත පරමොදර්ශී
ේකොටේගන ජීවිතය සකස්කර ගැනීමමය. ඉහත කොරණොවමය මුල්ේවන්ේන්. මුල වරදේදවො
ගතේහොත්, මැද අග දෘෂ්ඨ කොන්තොරවල අතරමං ේවන්න පුළුවන්. බුදේේධොෝත්පොද කොලයක අවසොන
ේහොෝරො කිහිපේයේ ජීවත් වන ඔබතර්ක විතර්ක කරමින්, හරි වැරදි ේසොයමින් තව තවත් සක්කොය
දෘෂ්ඨය වැේඩන දිශොවට යැම ේනොේවේ කළ යුත්ේත්. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස්ේගේසමේමො
සමේබුදේධ ඥානේයන් ේමේ සංකීර්ණවූ ේලොෝකය ඉතොමත් සරල ේකොට ේදේශනො කර තිේබන ධර්ම
මොර්ගේයේම ගමන් කිරීමය. ඔේබ් ජීවිතේයේ එළේඹන සෑම වැදගත් අවස්ථොවකදීම බුදේධොනුස්සතිය,
ධමේමොනුස්සතිය, සංඝොනුස්සතිය, ශීලොනුස්සතිය, ත්යොගොනුස්සතිය, ේදේවතොනුස්සතිය, කියන
මහොනොම ශොක්යකුමරුන් උේදසො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනොේකොට වදොළධර්මය සිහිපත්කර
ගන්නවො නමේ, ඒ අනුව ජීවත්ේවනවො නමේ, සක්කොයදිට්ඨය හීනේවන දිශොවට ඉහත ධර්මයන්
ජීවිතයට එකතුකර ගැනීමමට ඔබ දක්ෂ නමේ භව ගමේන් උපදීම ජීවිත7 ක් තුළදී බව නිේරොෝධය
සොක්ෂොත් කරගැනීමමටත්, එේතක් ආයුෂ, වර්ණ, සැප, බලේයන් සශ්රීක මොර්ගඵලලොභී ේදවිේයක්,
දිව්යොංගනොවක් ේලස දිව්ය අසිරිය අත්විඳීමට ඔබට හැකිවනු ඇත. ේමේ සහතිකය ඔබට
ලබොේදන්ේන් ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස්මය. භව ගමනින් දුකම උරුම ේකොටේගන
සක්කොයදිඨ§ටිේයේ කුණු හැව, මමත්වේයේ දැඩිභොවය, නොමරූප ධර්මයන්ේගේ අනිත්යභොවය
දකිමින්ම ේමේනහි කරමින්ම, ගලවොදමන්න.
අතහැරීමම පුරුදුකරමින්, හැකිතොක් දන්ේදමින් ඊට ශක්තිය ලබොගන්න. එළේඹන (ඊළඟ)

ේදසැමේබර් 31 රොත්රිය සතර අපො දුේකන් මිේදන අවිහිංසොේවේ රොත්රියක් කරගන්න. මොර පුේතක්
දුේවක් ේනොව සමේබුදු ඇකයට පියනගන පුේතක් දුේවක් ේවන්න. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්
වහන්ේස්ේගේත්, ධර්මේයේත් ශක්තිය පිංවත් ඔබට යොයුතු ඉදිරි මඟ පිළිබඳ සතිය සිහිය පිංවත් ඔබ
තුළින්ම මතු කරේදනු ඇත. එම සතිය සිහිය විසින්ම ඔබට භව දුකම උරුමේකොට ේදන
සක්කොයදිට්ඨය, විචිකිච්ඡො, ශීලබ්බතපරොමොස කියන බිහිසුවණු රතිඤඤවන් පුේස්වඩිල්ලක් බවට
ඔබ තුළින්ම පත්කරනු ඇත. ේමේ වන විටත් පිංවත් ඔබ සතර අපොේයන් මිදී ඇතැය ඔබ තුළ
විශ්වොසයක් ඇේතොත් එම විශ්වොසය සක්කොය දිට්ඨ, විචිකිච්ඡො, ශිලබ්බතපරොමොස කියන
ධර්මතොවයන් සමඟ නැවත නැවත ගළපො බලන්න. ඔබ නිහතමොනීම ේවන්න. එම
නිහතමොනීමභොවය යනු ඔබ විසින් ඔබ උේදසොම ඇතිකරගන්නො කළ්යොණ මිත්රභොවයකි, අතීතේයේ
සෑම බුදේේධොෝත්පොද කොලයකදීම අපට වැරදුණු එකම තැන ඔතන බව ේමේනහි කරන්න. "මම"
ේදවැනි තැනට දමො, බුදුරජොණන්වහනේස් ේදේශනොේකොට වදොළධර්ම මොර්ගයම මුල් තැනට
ගන්න. එවිට "මම" ධර්මේයේ හිමිකරු, අයතිකරු කියන මමත්වේයේ දැඩිභොවේයේ ේනොව, මමද
ධර්මේයේම ේකොටසක්ය යන නිහතමොනීමභොවය ඔබ තුළ ඇතිවනු
ඇත. සොරිපුත්ත
මේහොෝත්තමයන්වහන්ේස් වරක් සිංහනොදයක් කරනවො"මම හරියට හරක් රැළක සිටින අඟ
කැඩිච්චි ේගොේනක් වේගය" කියලො. ඒ කියන්ේන් අඟ කැඩිච්චි ේගොනො සැමවිටම රැේල්
පැත්තකට ේවලො සිටින්ේන්. නොයකයො ේවන්න, පළමුවැනියො ේවන්න එන්ේන් නැහැ.
සිංහේසයේවන් සිංහනොද කරන්න පුළුවන් නිහතමොනීමභොවය ජීවිතය තුළින් ඇතිකරගත්
උත්තමයොටමය. ේමේ යථොර්ථය සමග ඔේබ් ජීවිතය ේහොඳින් ගළපො බලන්න. එයම පිංවත් ඔේබ්
ජීවිතයට කමටහනක් ේවේවි මග ේනොමග වටහො ගැනීමමට.

ේදවියන්ද වඳින පින් බිමය ේමේ.....
2012 විනොශයක් ගැන (සත්පුරුෂ) ඔබ බියවිය යුතු නැත
විේශ්ෂ ලපියකි.
භික්ෂුව ේමේ ේමොේහොේත් වැඩ සිටින කුටියට පැමිණිආගන්තුක වැඩිහිටි ස්වොමීන්වහන්ේස්
නමක්
ප්රකොශ කළො වසර 2012 දී ේලොෝකේයේ සිදුවනයමේ අසහනකොරීතත්ත්වයක්සමේබන්ධේයන්
ේලොෝකයො කතොබහ කරන බව. පිංවත් උන්වහන්ේස්ද ඒ ගැන රේට් ේලොෝේක් කතොකරන
මතවොද
කිහිපයක්ම ප්රකොශ කළො. භික්ෂුවට ේමේ ගැන කිසිදු දැනීමමක් නැහැ. ඔය වේගේ කිහිපේදේනක්
කියපු ේදේවල් අසො තිේබනවො පමණය. ේමේ සිදේධිය ේමතැනින් අහවර වුණො. එය හුේදක්
පිළිසඳරක් පමණක් වුණො. එක්තරො භික්ෂුවක් ඉහත සිතිවිල්ල සිතමින් සිට අරමුණු වලන්
බැහැරව හුේදකලො කුටිේයේ සමොධිමත්ව වැඩසිටින විට භික්ෂුවට ඇේසනවො'
අප ශ්රී ලංකො මොතො... නේමොෝ නේමොෝ නේමොෝ නේමොෝ මොතො... ශ්රී ලංකො ජොතික ගීය
(සමේපූර්ණේයන්ම)
ේමය ගැේයන්ේන් පිරිමි සහ කොන්තො කටහඬින්. භික්ෂුව අරමුණු ේනොකරම, ේමේ ඇේසන්ේන්
දිව්ය ේශ්රොත හඬ. ඒ කියන්ේන් ේදවියන්ේගේ
හඬ.
එම ගීතේයේ හඬ සමග සංගීත රොවය එකදිගට භික්ෂුවට ඇේසන්නට පටන්ගත්තො. ේවේලොව අලුයම
1 ට පමණ ඇති. වනගත මුළු ප්රේදේශයම දැඩි නිහඬතොවක තිබුණො. භික්ෂුවට දැනුේණ් භික්ෂුව
ේමොේහොතකට ේපර සිතමින් සිටි සිතිවිල්ල. 2012 වසර ේකේරහි ේදවියන්ේගේ ප්රතිචොරය තමය
දිව්ය ේශ්රොත තුළින් ඇේසන්ේන්. භික්ෂුව ලැබූ ේමේ අත්දැකීම පිංවත් ඔබට ේමහි සටහන්
කරන්ේන් ේලොෝකයො සමඟ සසඳො බලනේකොට පිංවත් ඔබ ේමොනතරමේ වොසනොවන්තද
කියලො
ඔබට දැනගන්නය.
ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් සුවගතිය වශේයන් හඳුන්වන ලද සශ්රීක දිව්යතල වල ේදවියන්
පවො ේමේ ේබෞදේධ රේට් උතුමේ පිංවතුන්ලො ේවනුේවන් ආශිර්වොද කරනවො. ලක් මොතොවට යහපතක්
ේවේවො, සුවරක්ෂිත ේවේවො කියලො. පිංවත් ඔබ ේහොඳින් දැනගන්න ඕනේන් සුවගති භමිවල වැඩසිටින
මොර්ගඵල ලොභී ේනොවන සශ්රීක ේදවිවවරුන්, දිව්යොංගනොවන් කියන්ේන් කවුද කියලො. පොයොසී
කියන සූත්රේයේදී කුමොර කොශ්යප මහරහතන් වහන්ේස් ේදේශනො කරනවොසශ්රීක දිව්යතල වල
වැඩසිටින ේදවියන් හැමවිටම මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ මනුෂ්යයොට ේයොදුන් සියයක් ඈතින් ඉන්ේන්
කියලො. එම ේදවියන් මනුෂ්යයොට ේයොදුන් සියයක් ඈතින් ඉන්ේන් මනුෂ්ය ගඳ ේදවියන්ට
ඉවසන්නට බැරි නිසො. ේමතැනදී මනුෂ්යයොේගේ ගඳ කියලො කියන්ේන් මනුෂ්යයොේගේ දහඩිය ගඳ
ේනොේවය. මනුෂ්යයොේගේ දුසිල්වත්භොවේයේ
ගඳ, අසත්පුරුෂභොවේයේ දුගඳ, තෘෂ්ණොේවේ අපුල
දුගඳ ඉවසන්න, දරන්න ේදවියන්ට බැරි නිසය ේදවියන් නිරතුරුවම මනුෂ්යයොට වඩො ේයොදුන්
සියයක් ඈතින් වැඩසිටින්ේන්. නමුත් ශීලේයන්, සමොධිේයන්, ප්රඥාේවන් පිරිසිදු පිංවත්
මනුෂ්යයන් ළඟට ේදවියන් එනවො. ේදවියන් එම පිංවතුන්ට ආශිර්වොද කරනවො. පිංවත් ඔබට, මට
මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ සිටසශ්රීක දිව්යතල වලට ඇති දුර ේයොදුන් ලක්ෂ ගණනක් වුවදේලොවේතුරො
බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනොේකොට වදොළ උතුමේධර්ම මොර්ගය තුළ එම දිව්ය තලවල හඬ ේගදර
තිේබන ගුවන් විදුලේයේ හඬ තරමටම අපට සමීපේකොට දී තිේබනවො. ේමේ සමේමො සමේබුදු ඥානේයේ

උතුමේ ආශ්චර්යය. සමොධිේයේ ආශ්චර්යේයන් අත්දකින ේලොෝකය විදර්ශනොේවේ අවේබොෝධේයන්
අනිත්ය, දුක්ඛ, අනොත්ම වශේයන් දකිමින් ේලොෝකේයන් මිේදන මොර්ගයක් ේබෞදේධ අපට උරුමකර
දී තිේබනවො.
ේමේ ආශ්චර්යය දකිදේදී, ඇේසදේදී, කියවදේදී ේතරුවන් ේකේරහිමය පිංවත් ඔබ ශ්රදේධොව
සකේස්කොට ගතයුත්ේත්. පිංවත් ඔබටත් ේමේ සමේබුදු උණුසුවම උරුමය. මොර්ගය තුළ නිවැරැදිව
ගමන්කේළොත් මනුෂ්යයන්ට ේයොදුන් සියයක් ඈතින් වැඩසිටින ේදවියන්, දිව්යොංගනොවන්
කියන්ේන් අතීත මනුෂ්ය ජීවිත වල ේතරුවන් ේකේරහි ශ්රදේධොේවේ, දොනේයේ, ශීලේයේ ඵලයය.
මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ කුණුකසළ, අපුල, ේගේ ේදොර ඉඩකඩමේ, සැමියො, බිරිඳ, ද දරුවන්, කීර්ති ප්රශංශො,
නිලතල වලට ඇති ජන්ද රොගේයේ විෂ තොවකොලකව මරොදැමූ උතුමේ ශිල්වතුන්ේගේ සුවගති භමියය
සශ්රීක දිව්ය තල කියන්ේන්. ේමවන් සුවගති භමිවල වැඩසිටින ේදවියන් ේමේ පුණ්යදීපයට
ේසෞභොග්යයක් ේවේවො කියලො දිව්ය සංගීතේයන් ආශිර්වොද කරනවො. බලන්න පිංවත් ඔබ
ේනොදකින, පිංවත් ඔබ ේනොසිතන, කහවණු - ේඩොලර්, රියොල් පසුවපේස්ස් හඹොයන බැංකු ගිණුේමේ
ඉලක්කමේ ේප්ළිය වැඩිකරගැනීමම උේදසොම ේවේහේසන පිංවත් ඔබ අමතක කළො වූ මතකයක්
ේදවියන්ට තිේබනවො. ේදවිවරු දන්නවො තමන්ට ේමවන් අසිරිමත් දිව්ය සැපයක් ලබොගැනීමමට
උපකොර වූ සදේධර්මය අවංකවම, විවෘතවම, තවමත් බබළන්ේන් ේමේ ධර්මදේවපේයේය කියලො.
නමුත් ේමේ ධර්මදේවපේයේ උතුමේ මනුෂ්යයන් හැටියට ඉපදිලො පිංවත් අපි මුදලට, කීර්තියට, ේදේපළට
වැඳවැේටමින් ඒවො මත්ේත්ම අේප් උතුමේ ේබෞදේධකම දුර්වල කරගත්තත් ඒසශ්රික ේදවියන්
සදේධර්මය ේහ්තුේවන් ලබොගත් ඒ සශ්රීක දිව්යශ්රීය අත්විඳිමින්ම ඒ සදේධර්මය තවමත් බැබේළන
ේමේ පිංබිමට, ශ්රී ලංකො මොතොවට '
නේමොෝ නේමොෝ මොතො' කියලො නමස්කොර කරනවො ගීතේයන්. ේමේ උතුමේ රට රැේක්වො, චිරොත්
කොලයක් දිේන්වො කියලො.
ේදවියන් එේහම ේමේ උතුමේ රටට චිරොත් කොලයක් දිේන්වො කියලො ආශිර්වොද කරන්ේන් ඔබ අප
ේමන් කුණුකසළ ේලෞකික සමේපත් බලොේපොේරොත්තුේවන් ේනොව ේමේඋතුමේ සදේධර්මේයේ
ආරක්ෂොව, ේමේ උතුමේ ධර්මය එක දිනක් ේහොෝ වැඩිපුර ආරක්ෂොව පවතීවො කියන
සත්පුරුෂභොවේයන්මය. ේදවිවරු ේහොඳින් දන්නවො තමන් යමේ දවසක දිව්ය සැප අහවර ව දිව්ය
තල වලන් චතවුවේහොත් නැවත ේදවිේයක් වමටනමේ සමේමො සමේබුදේධ ශොසනය අතුරුදහන්
ේනොව පවතින්න ඕනේන්ය කියලො. ඒ වේගේම පිංවත් ේදවියන් දන්නවො ේමේ ේගෞතම ශොසනය
අවසන් ේමොේහොත දක්වො රැේකන්ේන් ේමේ උතුමේපින් බිේමේමය
කියලො.
සශ්රික දිව්යතල වල සිටින ේදවියන්ේගේ අමේමො කියන්ේන් සදේධර්මයට. සදේධර්මය නැමැති
අමේමොේගන් තමය, එහි ඵලේයන් තමය දිව්ය සමේපත් ේදවියන්ට ලැේබන්ේන්. බලන්න
සදේධර්මයට ේදවියන් ේමොනතරමේ කෘතගුණ සලකනවොද කියලො. නමුත් උතුමේ සුවගතිභමියක් වන
ේමේ මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ උරුමය ලැබූ ඔබ දවසකට එක පැයක් සදේධර්මය ේවනුේවන්
කැපේවනවොද? ඔබ ලබන ආදොයේමන් අවම වශේයන් සියයට දහයක් වත් කර්මය, කරමඵල
විශ්වොසේයන්, තෘෂ්ණොේවන් ේතොරව දන් ේදනවොද? අවම වශේයන් පංචශීලය නිතිපතො ආරක්ෂො
කරගන්න උත්සහ ගන්නවොද? ේලොෝකයොට ේනොේවේ, අවම වශේයන් තම සැමියො, බිරිඳට, එේස්ත්
නැතිනමේ අසල්වැසියොටවත් ෛමත්රිය වඩනවොද? පිංවත් ඔේබ්ම හදවතට තට්ටුකර ඔබම
අසන්න.

උත්තරය '
නැහැ'
නමේ පිංවත් ඔබ අසත්පුරුෂේයක් බව ඔබම දකින්න නිහතමොනීම ේවන්න. ේමොකද ඔබට ේමේ
මනුෂ්ය ජීවිතය ලබොගන්න උපකොරවූ උතුමේ ධර්මයන්ට ඔබ කෘතේවේදී ේනොවන නිසො. පිංවත්
ඔබට ේදවියන් ේනොේපනුණොට ේදවියන්ට ඔබව ේපේනන බව සිතන්න. උපක්රමශීලීමව එේහම
සිතොවත් වහ වහො නිවැරදි ේවන්න. ේලොෝකයොව රවට්ටන්න අපිට පුළුවන් ේවන්න පුළුවන්.
එේහත් ේලොෝක ධර්මතොවයන් රවට්ටන්න අපට බැහැ. ඒ වේගේමය. මනුෂ්යයන්ව රවට්ටන්න
අපට පුළුවන්, නමුත් සශ්රික දිව්යතල වල ේදවියන් රවට්ටන්න අපට බැහැ. අප ේහොඳින් මතක
තබොගන්න ඕනේන්, සතුටින් සිනොේසමින් ේලොෝකයොට වහන්ේවමින් අපි ේකොේතක් වැරදි කළත්,
එම දුසිල්වත්භොවේයේ විපොකයන් නිසො මරණින් මතු නිරයට වැටුේණොත් නිරේයේදී
ඔබට
මුණගැේසන යම රජුත් සශ්රික දිව්ය තලයකට සිටින ේදවිේකේනක්ම බව ේලොවේතුරො
බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො කර ඇති බව මනුෂ්ය ේලොෝකේයේදීසියල්ල ඔබ මුදලට ගත්තත්
යමරජු ඉදිරිේයේ ඔබ නිරිසේතක් බව සිහිතබොගත යුතුය. උපරිම අවුරුදු 80 ක ජීවිතයක් උේදසො,
තොවකොලක තනතුරක් උේදසො ඇය ේදයයේන් ේමේ උතුමේ සදේධර්මේයන් බැහැරට ේගොස් නිරයට
වැේටන්ේන්. ේමේලොව පරේලොව ේදේක්දීම ඔබ අනොරක්ෂිත ේවනවො.
ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ධර්මය අර්ථය තුළ ේමේ ජීවිතය දැකිය යුත්ේත් නොසේයන්
ඉහළට ගත් ආශ්වොස ේපොද නොසේයන් පිටවන ේමොේහොේත් ේමේ ජීවිතේයේ මරණය සිදුේවේය
කියන අර්ථයය. නමුත් ේලොෝකය පවතිනවො, සංස්කොරකයන්ට නිජබිමක් ේවමින්. ඒ නිසො කිසිවක්
අපට අවශ්ය විදිහට සිදුවන්ේන් නැහැ. ේලොෝකේයේ නිරතුරුවම අතුරු විනොශයන් සිදුේවමින්
පවතිනවො. සතර මහො ධොතුේවේ කිපීම නිසො විනොශයන් සිදුේවන්න පුළුවන්. පස්ස, ේවේදනො, සංඥා,
සංස්කොර, විඤඤණ කියන පංච උපොදොනස්කන්ධය නිත්යභොවේයන්, ආත්මීය භොවේයන් ගැනීමම
නිසො ේදවියන්ේගේ, මනුෂ්යයන්ේගේ, අමනුෂ්යයන්ේගේ වියරුභොවය, තෘෂ්ණොධිකභොවය නිසො
විනොශයන් සිදුේවන්න පුළුවන්. ේමේ ආකොරේයේ විනොශයක් වළක්වන්න ේදවියන්ට බැහැ. ේමොකද
විනොශය කියන්ේන් ධර්මය. ඒ කියන්ේන් අනිත්යය. මොර්ගඵලලොභී ේනොවන ේදවියනුත් ේමේ
ධර්මථොවයන්ට යටය. නමුත් සුවගතිභමි වල වැඩසිටින මේහ්ශොඛ්ය ේදවියන්ට පුළුවන් පිංවතුන්ට
උපකොර කරන්න. ේමොකද ඒ අය සුවරක්ෂිත නිසො. ඒ සුවරක්ෂිතභොවය ේදවියන් ලබොගන්ේන් ධර්මය
තුළින්. ඉරවල් හතක් පොයො කල්ප විනොශයක් සිදුවන ේමොේහොේත්ත් මොර්ගඵල ලැබූ ේදවියන්,
දිව්යොංගනොවන් සුවරක්ෂිතය කියලො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො කරනවො. ේමේ උතුමේ
ේමොේහොේත් දිව්යතල වල වැඩසිටින ේදවිවරුන්'
අප ශ්රී ලංකො මොතො නේමොෝ නේමොෝ

මොතො'

කියලො ේමේ ේබොදු ේදේශයට ආශිර්වොද කරන්ේන්'
අප සුවරක්ෂිතය, පිංවත් මනුෂ්ය ඔබත් ශ්රී සදේධර්මය තුළින් සුවරක්ෂිත ේවන්න' කියන කොරණය
මතක් කරන්නය. බලන්න ධර්මේයේ සුවරක්ෂිතභොවේයන් සිංහනොද කරන ේදවිවරු. ඒ ේදවියන්
සිංහනොද කරන්ේන් කල්ප විනොශයක් පැමිණියත් අප සුවරක්ෂිතය කියලො. නමුත් ේමේ උතුමේ
සදේධර්මය ජීවමොනව පවතින ේමේ ධර්මදේවපේයේ මනුෂ්ය අපි සුවනොමියක් එය, මිසයලයක් එය,

භමිකමේපොවක් එය කියලො හැංේගන්න බංකර් හදනවො. ශොන්තිකර්ම කරනවො. ේදේවොල පේස්ස්
දුවනවො. තවත් සරළව පැහැදිල කරනවො නමේ අපි ේතරුවන් ේකේරහි ශ්රදේධොේවන්, ශීලේයන්,
දොනේයන් දුර්වලය කියන කොරණයය.
පිංවත් ඔබට බියක් සකස් ේවනවො නමේ ඔබ කළ යුත්ේත් බංකර් තැනීමම, යන්ත්ර මත්ර,
ශොන්තිකර්ම කිරීම ේනොව, සුවරක්ෂිතභොවය සඳහො අවශ්ය ශ්රදේධොව, ශීලය, දොනය කියන බංකර
තුන ශක්තිමත්ව ජීවිතය තුළින් ේගොඩනගො ගැනීමමය. කල්ප විනොශයකදීවත් එම බංකර බිඳින්න
බැරිබවට ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් සහතිකයක් ේදනවො.
(ේමහි ේදවැනි ේකොටස ලබන සතිේයේ පළ ේවේ)

දිව්ය තලවල ේකොේහොමද
අේප් රේට් ජොතික ගීය ඇේසන්ේන්

ේමේ ේමොේහොේත් සදේධර්මය සුවරක්ෂිත භමිේයේසුවරක්ෂිතභොවය උේදසො"අප ශ්රී ලංකො මොතො" කියලො
ආශිර්වොද කරන ේදවිවරුන් සමඟ පිංවත් ඔබ අත්වැල් බැඳගන්න. ේදවියන් සමඟ පිංවත් ඔබ
බැේඳන අත්වැල බැේඳන්ේන් පූජො වට්ටියකින්, පඬරකින්, භොරයකින් ේනොව ේතරුවන් ේකේරහි
ශ්රදේධොව, ශීලය, දොනය කියන මේහ්ශොඛ්ය ේදවියන් පවො වන්දනො කරන කොරණොවලන්. පිංවත්
ඔබ මිථ්යොදෘශ්ටික කොරණො වලන් බැහැරව ඉහත ආකොරයට සදේධර්මයට හිතැති ේදවියන් සමඟ
අත්වැලක් බැඳගත්ේතොත් මුළුේලොෝකයම විනොශව ගියත් පිංවතුන් සුවරක්ෂිත යෑය කියන කොරණය
ගැන ධර්මේයේ නොමේයන් ඔබ තුළ විශ්වොසයක් ඇතිකර ගන්න. ේදවිවරුන්ට පිංවත් ඔබත්
ශක්තියක් ේවන්න, ේමේ සදේධර්මය යමේ පමණ කොලයක් ේහොෝ ේමේ ධර්මදේවපේයේ ආරක්ෂොේකොට
තැබීම පිණිස. ඒ ශක්තිය ඔබට ලබොදිය හැේක්ක් ජීවිතයට ඉහත අර්ථයන් එකතුකර
ගැනීමේමන්ය. ඔබ ේමේ ආකොරයට ේපළගැසුවේණොත් මිථ්යොදෘශ්ටික ේලොෝකයොට
ේහ්තු-ඵල
ධර්මයන්ට අනුව කුමන විනොශයක් සිදුවුවද, පිංවත් ඔබ සුවරක්ෂිත ේවේවි. ේමේ උතුමේ සදේධර්මය තව
කොලයක් සුවරක්ෂිතව පවතීව. ේමේ උතුමේ සදේධර්මේයන් මනුෂ්යයන් ධර්මොවේබොෝධය ලබොවි. තව
තවත් සුවගති භමිවල ඉපේදේවි. රූපී බ්රහ්ම තලවල, සුවගතිභමි වල තව තව මොර්ගඵල ලොභී
ේදවියන් දිව්යොංගනොවන් බිහිේවේවි. පිංවත් ඔබ ධර්මය සමග ජීවත්ේවන්න. ඕනනෑම අභිේයොෝගයක්
හමුේවේ විනොශයක් හමුේවේ වුවද සුවරක්ෂිතව සිහි මුළො ේනොව ඊට මුහුණ ේදන්න. එේස් ේනොව ඔබ
මිථ්යොදෘශ්ටික ක්රමේවේදයන්ට ගිේයොත්, ඔබ දුසිල්වත් වුේවොත්, ේහ්තුඵල ධර්මයන්ට අනුව
ේවනත් දිශොවකට යන විනොශයක් ේහොෝ පැමිණ ඔබව විනොශ ව යොවි.
දුශ්ශීල භොවේයේ ේහ්තුඵල ධර්මයන් වළක්වන්නට ේදවියන්ට බැහැ. ේමේ ේමොේහොත, ේමේ
ධර්මදේවපේයේ උතුමේ ේමොේහොත බව සිතන්නට. එය රට ජොතිේයේ උතුමේ ේමොේහොත ේනොව, රට
ජොතිය සමඟ බැේඳන සදේධර්මේයේ උතුමේ ේමොේහොතය. ඒ උතුමේ ේමොේහොේත් වැරැදි ඉලක්ක
කරො
ේනොේගොස් සදේධර්මයම නිවැරැදි ඉලක්කය කරගන්න. එවිට රටත් ජොතියත් යමේ පමණකට ේහොෝ
රැේක්වි.
ේමේ සටහන කියවනවිට ශ්රදේධොව අඩු පිංවතකුට සැකයක් හිේතන්න පුළුවන් දිව්යතල වල
ේකොේහොමද අේප් රේට් ජොතික ගීය ඇේසන්ේන් කියලො. සමහර පිංවතුන්ලො කියනවේන්
දිව්යතලයත් අපොයත් ේදකම තිේයන්ේන් මනුෂ්ය ේලොෝකේයේම කියලො. එේහම සිතන ේලොෝකයට
ඉහත සිදේධිය විකොරයක් වමටද පුළුවන. නමුත් ේමේවො ඔබ ේදපො තබොේගන ජීවත්වන ේලොෝකය
තුළ සිදුවන සැබෑම ඇත්තය. හොස්කමේ ේනොේවේ. ේහ්තුඵල ධර්මයන්ය.
වරක් භික්ෂුවක් මිනිස් වොසේයන් සැතපුමේ 3 ක් පමණ දුරින් කුටියක වැඩසිටියදී, උේදේ
පින්ඩපොතයට ගමට ේගොස් නැවත කුටියට වඩින අතරමග දරුණු අමනුෂ්යයකුේගේ බියගැන්වමක්
භික්ෂුවේගේ කිසිදු ප්රතික්රියොවකින් ේතොරව අසොර්ථකභොවයට පත්විය. ඒ ේමොේහොේත්දීද එම
භික්ෂුවට දිව්ය ේශ්රොත ඔේස්ස් අපූරු සංගීත රොවයක් ඇසිණ.

එම දිව්ය සංගීතය වූේයේ"රණවිරුවකුේගේ අවසන් ගමනට, යන මහ ජනතො පො දවිල්ේලන්, තැළ
ේවළ සැනහී මියයන්ේනමේ ... මේගේ පරම පැතුම එයය (උඬගු ලයන් ේගොතො බඳින..... නමැති
සමේපූර්ණ ගීතයම) යන ගී හඬ සංගීතය සමඟින්ම, භික්ෂුව එම කුටිේයන් ඉවත්ව යනතුරුම
නිරතරුවම දිව්ය තලවලන් ඇේසන්නට විය.
ස්ත්රී සහ පුරුෂ කටහඬවල් ේදකකින් යුග ගීතයක් ගයන්නො ේස් ේබොේහොම මිහිරි සහ ගැඹුරු
හඬින් ඇේසන්නට විය. පිරිමි කටහඬ හරි ගැඹුරුය. සමොධිමත් හඬකින් යුක්තය. "තැළ, ේවළ
ේපොඩිව මියයන්නමේ" කියන පද ේපළ ගොයනො කරන්ේන් දැඩි අධිෂ්ඨොනශීලීමවය.
ේමතැනදි සශ්රීක දිව්යතලවල ේදවියන් රණවිරුවො නමින් හැඳින් වූේවේ තුවක්කු, යුද ටැංකි
සමඟින් ඉදිරියට යන ඔබ දකින රණවිරුවො ේනොව. ගීතය රචනො කළ, ගොයනො කළ පිංවත් ඔබ දුටු
රණවිරුවො ේනොව. ේමේ මිහිතලය මත සිටින සැබෑම ේකේළස් සතුරො පරොජය කිරීම සඳහො ජීවිත
පරිත්යොගේයන් වර්යය වඩන උපසමේපදො භික්ෂුව නැමැති රණවිරුවො උේදසොය. බලන්න පිංවත්,
ඔබ අපි ේමොනතරමේ ේබොළඳ ද කියලො. අපි රණවිරුවො කියන්ේන් කොටද? සශ්රික දිව්යතලවල
ේදවියන් රණවිරුවො වශේයන් සිංහනොද කරන්ේන් ේමේ උතුමේ අරිහත් ධජය දරොේගන සැබෑම
ේකේළස් යුදේධය කරන මහොසංඝරත්නයමය. රණවිරුවො කියන වචනයට ේමේ සැබෑම අර්ථය
ේදන්නට ේතරුවන් ේකේරහි අචල ශ්රදේධොව සහිත ේදවියන්ට, මනුෂ්යයකුට හැර ේවන කොට
පුළුවන්ද?
සිල්පද 227 කින් සන්නදේධ ශීලේයේ ශක්තිේයන් සකේස්කොටගත්, සමොධිේයේ පළිහ උපේයොෝගී
කරේගන, පංච නීමවරණ නමැති සතුරො පරොජයේකොට ප්රඥාේවේ ජයගේරහණය ේසොයොේගන යන
සැබෑම රණවිරුවො ේලසින් උපසමේපදො භික්ෂුවට ේදවියන් දක්වන කෘතේවේදීත්වය පිංවත්
ස්වොමීන්වහන්ස ඔබවහන්ේස්ලො ශක්තියක් කරගන්න.
ේදවියන්ට අනුව සැබෑම රණවිරුවො යනු සංස්කොර රැස්කරන රණවිරුවො ේනොව, සංස්කොරයන්ේගේ
නිේරොෝධය උේදසො ආර්ය අශ්ඨොංගික මොර්ගේයේ ගමන්කරනො රණවිරුවොය. එවැනි රණවිරුවොට
එේරහිව වන මනුෂ්ය, අමනුෂ්ය අභිේයොෝගයන් හමුේවේ, ඊට එේරහිව සටන්ේකොට තැළ, පෑගී,
ේපොඩිව, මියයන්නට සූදොනමේ කියලය ේදවියන් ේමේ ේමොේහොේත් ඒදිව්ය සංගීතේයන් සිංහනොද
කරන්ේන්. ේලොෝකේයේ ේමොනවොදේවන්ේන්. එේහත් අපි ේමොනවොද දන්ේන්. අපි ේනොදන්නවොය
කියලො ේලොෝකේයේ ේවන ේදේවල් අනුමොන කමින් බැහැර කේළොත් එය අපිට තිේබන අවස්ථොවක්
අපිම පැහැරහැරියො ේවනවො. පිංවත් ේදවිවරු ේමේ ේමොේහොේත් සිංහනොද කරනවො, අර්ථවත් ධර්ම
මොර්ගේයේ ගමන්කරන පිංවතුන් උේදසො. ඔබ ඉදිරියට එන අභිේයොෝග හමුේවේ ේදවියන් ඊට
එේරහිව සටන්ේකොට මියයන්න සූදොනමේ කියලො. ේදවියන් ශීලේයන් පරිපූර්ණ පිරිසක්. ඒ අය
ේබොරු කියන්ේන් නැහැ. අදොළ භික්ෂුවට කැළය මැද සිදුවූ එම අමනුෂ්ය සිදේධිේයේදී භික්ෂුව ේහොඳින්
අත්දුටුවො එම අමනුෂ්යයො පරොජය කළ ආකොරය. ඒ කියන්ේන් ේදවියන් ක්ෂණිකව ක්රියොත්මක
වුණො. මීට වඩො ේමොන ශක්තියක්ද ගිහි පැවිදි ධර්ම මොර්ගේයේ ගමන් කරන පිංවතුන්ලොට.
ශීලේයන් පරිපූර්ණ ගිහි පැවිදි උතුමන්ේගේ පහසුව විහරණය උේදසො ේදවියන් තැළ මියයන්නට
සූදොනමේව සිටියදී, අේප් උදවිය, කුණුේවන පළතුරු වට්ටියක් මත, ේපේර්ත ේලොෝකයට පොර
ේපන්වන සල්ල ේකොළයක් හිසමත තබොේගන ව්යොපොර, රැකියොව, විවොහය, තනතුරු ගැන ේකළ
හල හලො ේදේවොල වන්දනොේවේ යනවො. හිතන්න ඔය පූජො වට්ටිය බිම තබලො ේතරුවන් ගැන

සිතන්න. එේහම හිතන සැණින් සශ්රීක ේදවියන්, පිංවත් ඔබ ගැන සිතොව. ආශිර්වොද කරොව.
සිංහනොද කරොව. පිංවත් ඔබ සැබැවින්ම ේදවියන් අතරට යන ේකේනක් ේවේවි.
ේමේ මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ ශීලය, දොනය ජීවිතය තුළින් ක්රියොත්මක කරමින් ජීවත්වන මනුෂ්යයන්
සිටිනවො. ේමේ අය අර්ථවත් සංගීතයට කැමතිය. ඒ අය සංගීතය අත්විඳින්ේන් විතර්ක, සිහින
ේලොෝක ේගොඩනගොේගන මේනොෝ ේලොෝක වල ජීවත්වමට ේනොේවේ. ඔවුන් ගීතේයේ අර්ථය, සංගීතය
තුළින් නිරොමිස සතුටක් ලබනවො. එම අහිංසක සතුට නිසො ේමොහුේගේ ශීලයට බොධොවක් ේවන්ේන්
නැහැ. ශීලයත් රැකේගන අර්ථවත් සංගීතයත් උපොදොනය කරනවො. එේහම අය මැේරන
ේමොේහොේත් දිව්ය සංඥා සකස්වසශ්රීක දිව්යතලවල දිව්ය සිටින මේහ්ශොඛ්ය ේදවිවරුන්ව
සංගීතේයන් පිනවන සහොයක ේදවිවරු දිව්යොංගනොවන් ේලස උපත ලබනවො. ඒ අයේගේ මුළු දිව්ය
ජීවිතයම සංගීතයය. ේමන්න ේමවැනි දිව්ය දිව්යොංගනොවන් ේපර ජීවිතේයේදී සකස්කරගත් සංගීත
උපොදොනයන්ට අනුව, ඒ මතකයන් දිවැස් මඟින් මතුකරේගන දිව්ය ේසොෝත, දිව්ය චක්ඛ මඟින්
මනුෂ්යේලොෝකේයේ සංගීතයද අසමින් දකිමිනුය, දිව්ය තල වල සංගීතේයේ අසිරිය පතුරුවන්ේන්.
සිංහල ගීත ඇේසන්ේන් මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ පමණක්
ේනොේවේ. සැබෑම අර්ථයන්ට ගළපමින්
ේදවියන්ද සිංහල ගීත මියුරු හඬින් ගොයනො කරනවො සංගීතය සමඟින්ම.
ඉහත සටහන කියවො ඔබට විශ්වොසයක් සකස් වූවො නමේ, එම විශ්වොසය බුදුරජොණන් වහන්ේස්
ේකේරහිම ේයොමු කරන්න. ධර්ම රත්නය, සංඝ රත්නය ේකේරහිම ේයොමු කරන්න. ශීලය
ආර්යකොන්ත ශීලයක් වශේයන් ජීවිතයට එකතුකර ගන්න. තෘෂ්ණොේවන් ේතොරව දන් ේදන්න.
නිරතුරුවම අනිත්ය සංඥාවන් ජීවිතය තුළින් වඩන්න. ේමම ධර්මතොවයන් පිංවත් ඔබව ේමේ භව
ගමේන්දී අප්රමොදීභොවයට පත්කරොවි. හඬන ේදොඩන මිනිසුවන් අතර ඔබ සමොධිමත් මිනිේසකු
කරොවි. ඒ සමොධිමත් සිතම ඔබට විදර්ශනො ඥානය සකේස්කොට ේදේවි. දැන් පිංවත් ඔබ කල්ප
විනොශයකදී වුවද සුවරක්ෂිතය. ේමේ ේමොේහොේත්දිව්යතලවලට අධිපති ශක්ර ේදවියන්දේලොවේතුරො
බුදුරජොණන් වහන්ේස් අභිමුව ේසොෝවොන් ඵල අවේබොෝධ කරගත් දිව්ය නොයකේයකි. මනුෂ්ය
ේලොෝකේයේ වැඩ සිටින සියලුමසම්යදෘශ්ටිකයක්ෂයන්ට, යක්ෂ ේස්නොධිපතියන්ට අණේදන
මේහ්ශොඛ්ය සතරවරමේ ේදවිවරු ආටොනොටිය සූත්රේයේදී බුදුරජොණන් වහන්ේස්ට ප්රකොශ
කරනවො, අපි නෘත්ය සංගීතේයන් පිනොගිය, ඒවොේයේ සිත්අලවො වොසය කරන්ේන් කියලො. ේමේ
සතරවරමේ ේදවිවරු පිනවන දිව්ය බළමුළුවල හඬය ඔය ආකොරේයන් සංගීතය පතුරුවන්ේන්.
ආටොනොටිය සූත්රේයේදී ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් සතරවරමේ ේදවිවරුන්ේගේ ප්රකොශය
අනුමතේකොට වදොරනවො. භික්ෂු භික්ෂුණී, උපොසක උපොසිකො සිවේවනක් පිරිේස් පහසුව විහරණය
උේදසො සම්යදෘෂ්ටික දිව්ය, යක්ෂ බළමුළු නිරතුරුවම ආරක්ෂොව සපයනවො කියලො. ඉහත සටහන
තුළින් ේමේ ේමොේහොේත් ඒ යථොර්ථය සනොථ ේවනවො.

අභිේයොෝගය අවේබොෝධයක් කරගන්න
15 වැනි ේකොටස
ේමම ආත්මභොවේයේදීම නිවම උේදසො වනවොසීව මගවඩන භික්ෂුව කැලයට ඇතුළු වේමේදීම
උපද්රවයන් මඟහැේර්වොය අධිෂ්ඨොනය කළද, සදේධර්මේයන් ඈත්වූ මිනිසුවන්ේගේ සොමොජීය,
පොරිසරික විකෘතිභොවයන් නිසො ඔබ ඉදිරියට අභිේයොෝගයන් පැමිණිය හැකිය.
සතුනට අයත් කැලෑ මොයමේ බිමේ මිනිසුවන් වගොවන් සඳහො ේයොදොගැනීමම, සතුනට ේවඩි තැබීම නිසො
තුවොල ලත් සතුන්, දඩයමේ කිරීම, අලේවඩි පත්තුකිරීම, මරුවැල් ඇටවම වැනි ේහ්තූන් නිසො බියට
පත් සතුන් සමහර අවස්ථොවල කැලය තුළ විකෘති, කලබලකොරී ේලස හැසිේරති.
ේමේවො පොලනය කිරීමට ධර්මයට ේනොහැකිය. ේමොකද ේමේවො ේලොෝකේයේ ස්වභොවය ේහයනි.
එේහත් අත්හැරීේමේ තිේබන මහොනුභොවය නිසොම ේමවැනි විකෘති සතුන් පවො භික්ෂුවේගන්
මගහැේරනවො.
දිනක් භික්ෂුවක් කැලෑබද ගුරුපොරක පිණ්ඩපොතේය වඩිනවො. ේමම කැලේයේ නිතරම හැසිේරන
තනි අලේයක් සිටිනවො. ේමම තනියො මීට මොස කිහිපයකට ේපර ේගොවියන් ේදේදේනක් මරොදැමූ
සේතක්. ේවන අලන් ේමේ ේපේදේස් නැහැ. ේමේ තනියො පමණය කැලේයේ සිටින්ේන්. ඒ නිසො
ේමයො සැරය.
භික්ෂුව උදය කොලේයේ කැලය මැදින් ගුරුපොේර් පිණ්ඩපොේත් වඩින විට ේපේනනවො, පොර පුරො අතු
කඩො දමලො, ගස් පතුරු ගහලො පොරට දමලො හරියට වුවමනොේවන්ම පොර අපවිත්ර කරලො වේගේ.
තනියො ේක්න්ති ගිය ස්වභොවේයන්ම හැසිරී ඇතිබව ේහොඳටම පැහැදිලය. භික්ෂුව ේහොඳින්ම
දන්නවො දැන් ඉදිරිේයේ තනියො ඉන්නවො කියලො. ේවේලොව ේපරවරු 6.30 ට ඇති. අල ගඳත්
දැේනනවො. ගුරුපොර මඩකරලො. ේපේර්දො රොත්රිේයේ වැස්ස තිබුණො. ඔබ දන්නවොද ේමේ ේවලොේවේ
භික්ෂුව ේමොකද කේළේ කියලො. හැබැය තවම භික්ෂුවට තනියො මුණගැසුවේන් නැහැ. භික්ෂුවත්
පැමිණි විලසින්ම ඉදිරියට වඩිනවො. ගමට යන්න එපැය පිණ්ඩපොතය ේසොයොගන්න. ගමට යැමට
කිේලොෝ මීටර 2 ක් පමණ දුරක් තිේබනවො. භික්ෂුව ඉදිරියටම වඩිනවො. තනියො මග දිගටම අතුකඩො
දමලො, ේපොත්ත අනුභව කරන්න ගස් පතුරුගහලො. භික්ෂුව ේමොේහොතක් නවතිනවො. කුමක්
සඳහොද? තමො ඉදිරිේයේ ඇති අභිේයොෝගය ජයගේරහණයකට පරිවර්තනය කරගන්න. භික්ෂුව
මනසින් දකිනවො, තනියො තමන් ඉදිරියට වියරුේවන් එනවො. ඇවිත් ේහොඬවැේලන් භික්ෂුව
අඹරවලො ගන්නවො. අරේගන තනියො වියරුේවන්ම භික්ෂුවව ේපොේලොේවේ ගසනවො. භික්ෂුවේගේ
හිසට තනියො තම ඉදිරි පොදය තබො පොගනවො. හිස කුඩුේවනවො. ේමේ සියල්ල භික්ෂුව මනසිනුය
දකින්ේන්. භික්ෂුව දැේනන දැේනන ේවේදනොව තමොට අයත් ේදයක් ේනොවන බව දකිනවො.
කුඩුේවන බිේඳන කය තමොට අයත් නැති බව දකිනවො. භික්ෂුව දකිනවො තම අවසොන හුස්ම ේපොද
ශරීරේයන් පිටේවනවො. භික්ෂුව නුවනින් බලනවො ඇතිවූ අවසොන සිත නැවත ප්රතිසන්ධියක්
සහිත සිතක්ද කියලො. භික්ෂුව දකිනවො අවසන් සිේත් කිසිම උපොදොනයක්, තණ්හොවක්,
කැමැත්තක් නැතිය කියලො. භික්ෂුව අවේබොෝධ කරගන්නවො කැමැත්තක්, තණ්හොවක්
ේනොමැතිනමේ නැවත උපොදොනයක්, බැසගැනීමමක් ේනොමැති බව. බලන්න නිවන් මඟ වඩන
භික්ෂුවක් ජීවිතයට අභිේයොෝගයක ේසවනැල්ල වැටුණු ේමොේහොතකදී තමො විසින්ම ජීවිතය
මරොදැමීමට සලස්වලො අවේබොෝධය ලබලො නැවැත ජීවිතයට ේස්න්දු වුණො. බලන්න ේලොවේතුරු

ධර්මේයේ විශිෂ්ට බව. අතහැරීේමේ ආශ්චර්යය.
දස දහස්ගණනින් මහ රහතන් වහන්ේස්ලො අතීතේයේ බිහිවූේයේ ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්වහන්ේස්
ේමවැනි කමටහන් බුදු පුතුන්ට දුන් නිසොය. ේමම සිදුවේමේදී භික්ෂුව තුළ වැඩුේන් සතර
සතිපට්ඨොනයය.
ේමවැනි සිදුවමේ භික්ෂුව ඉදිරියට එන ආශිර්වොදයන්ය. ඔබ දක්ෂ විය යුතුය ඔේබ් නිවම උේදසො
ේමේවො ගලපොගැනීමමට.
තනි අලයොට පමණක් ේනොව අනිකුත් අභිේයොෝගවලදීත්.....
භික්ෂුවේගේ දක්ෂභොවය නිසොම අභිේයොෝගය ඉදිරිේයේ ජීවිතය අතහැේරනේකොට, ඉදිරිේයේ
අනිවොර්ේයන්ම ඇතැය කියලො අනුමොන කළ තනියො දකින්න සිටිේයේ නැත. තනියොට භික්ෂුවේගේ
ඉව දැේනන සීමොේවේ ඉන්න බැහැ. එයොට දැේනනවො භික්ෂුවේගේ අතහැරීේමන් කමේපොවන ේලොෝක
ස්වභොවය. සියල්ල ඔබ අතහරින්න. ඔබට ේමේ සියල්ල ලැේබනවො. එේහත් ේමේ සියල්ල ඔබට
ලැේබනවිට ේමේ කිසිවක් ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ේමේ සියල්ල අනිත්ය බව ඔබ
අවේබොෝධේයන් දකිනවො. ඔබද ඔේබ් වොසනොවත් භික්ෂු ජීවිතය ඉදිරියට අභිේයොෝග පතිත වන
විට
පලො ේනොයන්න, බිය ේනොවන්න. යටත් ේනොවන්න. පිරිත් ේපොත අතට ේනොගන්න. බුදු ගුණ
ේනොසිතන්න. ඔබත් අභිේයොෝගයත්, ප්රතිඵලයත් ඔේබ් ේනොේවේ යෑය දකින්න. එවිට ඔබ
දකින්ේන් සැබෑම බුදුගුණයය.
ඔේබ් ජීවිතය ඔබම ේලඩ කරන්න, අංශභොග ේරොෝගිේයක් කරන්න, පිළිකො, ලයුේක්මියො, වකුගඩු
ේරොෝගිේයක් කරන්න. මග ේතොේට්දී ඔබව වොහනයකට යටව ශරීරය කුඩුේවනවො දකින්න. ඔබ
වයසට ගිහින් ේලඬ ඇේඳ අබ්බගොතේයක් ේලස දුක්විඳිනවො දකින්න. ඔබට සලකන්නට
ේකේනක් ේනොමැතිව අසූචි මළමුත්රො මත ඔබ වැටී සිටිනො හැටි දකින්න. ඔබ මනසින්
මියයන්න.
ඔේබ් සිේත්ස්වභොවය අධ්යයනය කරන්න. ේමේ සියලු කමටහන් තුළින් ඔබ තුළ වැේඩන්ේන්
සතර සතිපට්ඨොනය බව අවේබොෝධේයන් දකින්න. මරණය මනසින් අත්දකිමින්, අත්විඳිමින්
නැවත උපොදනයක් නැති අවසොනයක් කරො යැමට සිත පුහුණු කරන්න. අභිේයොෝගයඅවේබොෝධයක් කරගන්න. ඔබද නිවන් මඟට අවතීර්ණ වන්න. නිර්වින්දන, අලේවඩි,
ඇත්ේගොවේවන්, ේහන්ඩුව ේනොමැතිව සදේධන්ත කුළේයේ අල ඇතුන් දමනය වන ආශ්චර්යවත්
ධර්මේයේ උරුමක්කරුේවක් ේවන්න. හැබැය ඒ අල දමනය කිරීමට නමේ ේනොේවේ. අල දමනය
කිරීමට ඔබ තුළ ඇතිවන සිත හො කැමැත්ත දමනය කරගැනීමමටය. කැමැත්ත අතහැර දැමීමටය.
කැමැත්ත යනු ඔබට අයත් ේදයක් ේනොවන බව දකින්න. අනිත්යභොවයට පත්වන සිත ඔබට ේදන
අනිත්යවූ නිේයොෝගයක් පමණක්ම ේලසින් එය දකින්න. සිත අතහැරුණු කල, කැමැත්තද ඔබට
අතහැේරනු ඇත. ේමේ ේමොේහොේත්ත් ඔබ යමේ කැමැත්තකින් පසුවේවනවො නමේ ඔබ සියුමේව
නිරීක්ෂණය කර බලන්න. ඔේබ් අනිත්යභොවයට පත්වන, ඔබට අයති නැත. සිත ේන්ද ඒ
කැමැත්තට ඔබව ේපොළඹවන්ේන්. භවය කරො ඔබව කැඳවොේගන යන අවිචොරවත් සිත

අවේබොෝධේයන් හඳුනොේගන කැමැත්ේතන් මිේදන්න.

ගමන ඉවරත් ේනොමැති
යන ගමනකුත් ේනොමැති තුන් කලට වහල් නිති
ඔබත් ඔරේලොෝසුව කටුවක්ද?
ඔබ ේමොේහොතක් සිතන්න. අපි අවිද්යොව නිසො ේමොනතරමේ වැරදි දෘෂ්ඨවල ඉන්නවොද කියලො.
ඔබට සිේතන්ේන්ම"දැන් ශොසනේයන් වසර ේදදහස් පන්සීයක් ේගවිලො අවසන්, දැන් ශොසනය
අතුරුදන් වන යුගය, ධර්මය අවේබොෝධකර ගැනීමමට ේමේ වකවොනුේවේ ේනොහැකිය. පිනක් දහමක්
කරේගන, පොරමී සමේපූර්ණ කර ගැනීමමය කළ යුත්ේත්" කියලො.
ේමේ සියලුම දෘෂ්ඨන් අවිද්යොව නිසො ඇතිවන ඒවොය. සමොජය ේදස බැලීමේමේදී අපි දකින්ේන් විකෘති
ස්වභොවයන්ය. අනොගතේයේදී ඇතිවන විකෘති ස්වභොවය ගැන ේකොේසොල් රජතුමොේගේ සිහින
විස්තර කිරීේමේදී ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් මනොව ේපන්වො දී ඇත. වර්තමොනේයේ අපි කවි
බණ, විරිදු බණ, කොලීමන බණ, ේදපිට කැේපන වචන ේයොදන බණ ආදිය අසන්ේනමු.
අනොගතේයේදී අපට සින්දුේවන් බණ කියන ස්වභොවය දැකිය හැකිය. ස්වොමීන්වහන්ේස්
ධර්මොසනේයේ සිට ධර්මගීතය ගොයනො කරන විට ඒ අසළ සිටින සංගීත කණ්ඩොයම එම ධර්ම
ගීතයට සංගීතය සපයනු ඇත. ේමේවො ජනතොව අතර, විේශ්ෂේයන්ම තරුණ පරපුර අතර, ඉතො
ජනප්රියභොවයට පත්ේවේ. ජනතොව, තරුණ පරපුර ධර්මයට ේයොමු කිරීම සඳහො පොලකයන්
ද,
මොධ්යය ද තව තවත් ධර්ම ගීත ප්රචලත කරනු ඇත. ේමේවොට ඔබ කලබල විය යුතු නැත. ේමේවො
ේලොෝකේයේ ස්වභොවයන්ය. අපි කලබල වියයුත්ේත් ේමේස් ේනොවුනේහොත්ය.
අපි කළ යුත්ේත් ේලොෝකේයේ ේමම ස්වභොවය හඳුනොේගන ේලොෝකේයන් මිදීයැමට ේවර
දැරීමය. ේලොෝකේයේ ස්වභොවය අපට ේවනස් කළ ේනොහැකිය. ඔබ ේමේවොට ගැටුනේහොත් ඔබ
ගැේටන්ේන් ධර්මය සමඟය. ේලොෝකස්වභොය සමඟය. අප කළ යුත්ේත් ගැටීම ේනොව අවේබොෝධ
කරගැනීමමය. ඔබ අතීතයද, අනොගතයද අතහැරිය යුතුය. වර්තමොනය තුළ පමණක් ජීවත්විය
යුතුය. නිවන් මඟ වඩන්නො යනු වර්තමොනය තුළ ජීවත් ේවන්නොය. ේහටක් ගැන
බලොේපොේරොත්තුවක්, ඊේයේ ගැන පසුවතැවමක් ඔහුට නැත. වර්තමොනය තුළද ඔහු දැකිය යුත්ේත්
ේමොේහොතකින් අතීතයට යන, ේමොේහොතකට ේපර අනොගතය වූේයේවර්තමොනය බවය.
එේස්නමේ වර්තමොනය ද මොයොවකි, මුලොවකි. එය නිරතුරුවම ේවනස් ේවය. කොලය ේවනස්වම
අවේබොෝධේයන් දකින්නො කොලසටහන්වලන් ඉවත්ේවේ. කොලසටහන් පොවිච්චි කළ හැේක්ක්
එකිේනකට ේවනස් විෂයන්ටය. එේහත් විශ්වය තුළ ඇත්ේත් එකම විෂයකි. එකම පොඩමකි. එය
නමේ අනිත්යයය.
ඔබ ජීවත්වන්ේන් ද අනිත්යය තුළය. එේහත් ඔබ එය ේනොදනීම. අනිත්යභොවය නිසො ඇතිවන දුක
නැති කරගැනීමම සඳහො ඔබ ේවේහේස්. ඔබ තුළ ඇති තරගකොරීත්වයද, ේවේගයද, අනිත්යභොවය
නිසො ඇතිවන දුක අවසන් කරගැනීමම සඳහො ඔබ ගන්නො ව්යයොමේයේ ප්රතිඵලයකි. ජීවත්වම
යනුේවන් ඔබ කරන්ේන් ඔය කොර්යයය. අේබෞදේධ පිංවතුන්ටද, සියලු සත්වයොටමද ේමය ේපොදුය.
ඔබ සිනොේසන්ේන් සතුටට යෑය ඔබට සිේතනු ඇත. නැත. ඔබ සිනොේසන්ේන් දුක නැතිකර
ගැනීමම සඳහොය. ඔබ ආහොර ගන්ේන් කය පිනවො ගැනීමමට ේනොව කුසගිනි දුක නැතිකර ගැනීමමය.
ඔබ ඖෂධ ගන්ේන් ශරීරය සතුටු කිරීමට ේනොව මරණේයන් ේබ්රීමටය. ඔබ ශරීරේයේ
සුවවඳවිලවුන් තවරො ගන්ේන් ශරීරේයන් හමන දුගඳ දුරුකර ගැනීමම
ය. ඔබ හිසේකස් කළුකර
ගන්ේන්ද සුවදු හිසේකස් නිසො ඇති වන දුක නැති කර ගැනීමමටය. බලන්නේකොෝ"මම, මේගේ" යෑය

ඔබ ේගොඩගසොේගන සිටින දුක් කන්දක විශොලත්වය.
ේහොඳය ඔබ ේමේහම සිතන්නේකොෝ. ඔබ පන්සලට ගිහින් බුදුන්වඳින්ේන් අපොයට, දුකට වැේටය
කියලො බයට. එතැනදී ඔබ ේමොකද කරන්ේන්. දිව්යේලොෝක, මනුෂ්ය ේලොෝකප්රර්ථනො කරනවො.
බලන්න ඔබ දුේක් සිටිමින් දුකම ප්රොර්ථනො කරනවො. මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ ජීවත්ේවමින් එම දුකම
ප්රොර්ථනො කරනවො. අනිත්යභොවයට පත්ේවන දිව්යේලොෝක දුකමප්රොර්ථනො කරනවො. පිංකමේ
කරලො දුකම ප්රොර්ථනො කරනවො. පෘතගේජන සත්වයො අගමුල පැටළුණ නූල් ේබොෝලයක් වේගේ යෑය
ේලොවේතුරො බුදුසමිඳුන් ේදේශනො කේළේ ේමේ නිසොය. හැබැය ඔබ නිවසැනසිල්ේල් වර්යේයන්
සතිේයන් ේමේ නූල්ේබොෝලේයේ පැටළුම ලහොගතේහොත්, ඔබට එහි අගක් මුලක් මැදක් ේහොඳට
දකින්න පුළුවන්. ේලහොගන්න පුළුවන්කම තිබීයදීමය ඔබ ේමේ පැටලීම සිටින්ේන්. ඔබ ේමේ
නූල්ේබොලේයේ පැටලල්ල ලහොගතේහොත් ඔබ නූල්ේබොෝලය නැවත බදොගන්ේන් නමේ නැහැ.
ේමොකද ඔබ අවේබොෝධේයන්දන්නවො නූල්ේබොෝලය පැටළුමේ ස්වභොවේයන් යුක්ත බව. ේමේ පැටළුම
ලහොගන්න ඔබට කොලය ප්රශ්නයක් නැහැ. හැබැය ඔබට නිහතමොනීමකම තිේබන්න ඕනේන්.
නිවන් මඟ නිවේමේ ශබ්දේකොෝෂේයේ"අ"යන්න නිහතමොනීම කමය. නිහතමොනීමකම ේනොමැති
කිසිේවකුට නිවේමේ ප්රතිපදොේවේ දශමයක්වත් ඉදිරියට යො ේනොහැකිය. භික්ෂුව ගිහි කොලේයේදී
ේකොතැනින්ද, කවුරුන්ේගන්ද යමක් ඉේගනගැනීමමට හැකි.... ඒ සැමේදනොටම සවන්දුන්ේන්ය.
ජොතිය, ආගම, වයස, තරොතිරම, ේනොබැලේවේය. ගතයුත්ත ගත්ේත්ය. අත්හලයුත්ත අත්හැරිේයේය.
වරක් භික්ෂුව ගිහිකොලේයේදී ප්රධොන නගරයක ගමන්කරන විට යොචක මනුෂ්යේයන් දැඩි
ේවේදනොවකින් ේපේළමින්, තම ගුදමොර්ගේයන් ඉවතට පැමිණි අඟල් හයක් පමණැති ශරීර
අවයවයක් ශරීරය තුළට ඔබනවො දුටුේවේය. එය අර්ශස් ේරොෝගේයේ දරුණු අවස්ථොවකි. ේමේ යොචක
පිංවතොේගන්ද භික්ෂුව නිවමට අවශ්ය කලමනො ේසොයොගත්ේත්ය. කුඩො දරුේවේක්ගන් ඔබට යමක්
ඉේගනීමමට හැකිනමේ ඔබ එය ඉේගනගත යුතුය. එය කළහැේක්ක් නිහතමොනීමකම තිබුේනොත්ය.
නිවේමේ මඟ උේදසො ඔබට මවුකුස පිළිසිඳ වැේඩන කලල රූපය තුළින් ලැබිය හැකි අවේබොෝධය,
මහො පඬිවරේයේක්ගන් ලැබිය ේනොහැකිය. මන්ද මහො පඬිවරයො පිළිබඳව ඔබට නිවැරදිව
අවේබොෝධය ලබොගන්නට නමේ ඔහුේගේ කලල අවස්ථොවට, බිළිඳු අවස්ථොවට යොයුතු ේහයනි. ේමේ
දැකගැනීමමට ඔබ තුළ නිහතමොනීමකම තිබිය යුතුය.
තමො ශිල්වත් බවත්, භොවනොේවන් ඉහළ තත්ත්වයක සිටින බවත් සිතමින්, මහො සංඝරත්නයට
ේනොවඳින පිංවතුන්ද සිටිය. ධර්මය දැනීමමට නමේ අවම වශේයන් ඔහු තුළ ේතරුවන් ේකේරහි
අචල ශ්රදේධොවක් තිබිය යුතුය. සමහරවිට ශීල, සමොධි, භොවනො මොන්නය නිසො මහො සංඝරත්නයට
ේනොවඳින පිංවතුන් සිටින්ේන් මිත්යොදෘෂ්ඨක භොවේයේ වමටද ඉඩ ඇත. ේමේවො නිහතමොනීම
ේනොවේමේප්රතිඵලයය. මහොසංඝරත්නයට නමස්කොර කිරීමට එම පිංවතුන්ට හිස
ේනොනැේමන්ේන් ඒ පිංවතුන්ේගේ හිස මොන්නේයන් බරව ඇති නිසොය. අබුදේේධොෝපත්ති කොලේයේදීත්
පේස්බුදුවරු ේලොව පහළව ධර්මය අවේබොෝධ කරේගන නිවන් දකිති. උන්වහන්ේස්ලො මනුෂ්ය
ේලොෝකේයේමවේකුසක උපත ලබොගන්ේන් සංසොරේයේ පුරණ ලද පොරමී ශක්තිය අධ්යොත්මය තුළ
දරොේගනය. සංසොරේයේ පුරණ ලද අනිත්යසංඥාේවේ ඉව උන්වහන්ේස්ලොේගේ අධ්යොත්මය තුළ සැඟව
තිේබනවො. උන්වහන්ේස්ලො තනිවම, හුේදකලොේවේ වනගතව ධර්මය අවේබොෝකරගන්නවො.
හැබැය අවේබොෝධකරගත් ධර්මය පේස් බුදුවරු විසින් ජනතොවට ේදේශනොකරන්න යන්ේන් නැහැ.
ඒ උන්වහන්ේස්ලොට ේදේශනො කිරීේමේශක්තිය, අවේබොෝධය නැති නිසො ේනොේවය. ධර්මය
අවේබොෝධය ලැබුවො කියන්ේන් එහි ස්වභොවය දැක්කො කියන එකය. ධර්මේයේ ස්වභොවය දැක්කො
නමේ එය ේදේශනො කරන්න බැරිේවන්න බැහැ. ඔබ පිටේකොටුවට ගියොනමේ ඔබ දන්නවො

බස්නැවතුම, දුමේරියපළ, ේබොෝසමිඳුන් ේකොතැනද සිටින්ේන් කියලො පිටේකොටුේවේ ස්වභොවය ගැන
කියන්න. ඔබට එය කියන්නට බැරිනමේ ඔබ නියත වශේයන්ම පිටේකොටුවට ගිහින් නැහැ.
පේස්බුදුවරු තමො අවේබොෝධකරගත්ධර්මය අනුනට ේදේශනො ේනොකරන්ේන් ධර්මය අවේබොෝධයට
තබො, ධර්මයට ගරුකිරීමටවත් විශමවූ, පොපකොරී, මිත්යොදෘෂ්ඨක අබුදේේධොෝත්පොද කොලයකදී
ේකේනකු ේනොමැතිවමය. පේස්බුදුවරු එවැනි කොලයකදී එවැනි මිනිස් සමොජයකට ධර්මය
ේදේශනො කිරීමට ගියේහොත් එම සමොජය පේස්බුදුහිමිට"පිේස්සක්" යෑය පරිභව කරනු ඇත.
පහරේදනු ඇත. ේමවැනි ේහ්තූන් නිසො මිනිසො රැස්කරගන්නො අකුසල්වල ප්රමොණය
උන්වහන්ේස්ලො ේහොඳින්ම දනිය. ඒ නිසො පේස්බුදුරජොණන් වහන්ේස්ලො වනේයේ හුේදකලොේවේ
වැඩසිටිමින් පිරිනිවයති. උන්වහන්ේස්ලො මිනිසොට ේදේශනො කිරීමට ේනොයන්ේන් ඔවුන්
ේකේරහි ඇති කරුණොව, ෛමත්රිය නිසොමය. ේමවැනි විශම කොලවලදීත් පේස්බුදුවරු ධර්මය
අවේබොෝධ කරගන්ේන් නමේ, ධර්මය අවේබොෝධ කරගැනීමමට කොලයප්රශ්නයක් ේනොේවේ.
ප්රශ්නය ඇත්ේත් ධර්මය අවේබොෝධකර ගැනීමමට ඔබ කොලයට භොරදීමය. කොලය තුළ ඇත්ේත්ද
ේවනස්වම, ේගවයොම පමණක්මය. අතීතයද, වර්තමොනයද, අනොගතයද නිරතුරුවම ේවනස්වන,
අනිත්යයට පත්වන ස්වභොවයන්ය. ේමතුවක් කලක් සංසොරේයේදී කොලය විසින් ඔබව රවටො ඇත.
ඔබව රැවටීමට කොලයට උදවේ කේළේ අවිද්යොවය. නිත්යභොවේයේ නැති අනොගතයකට,
ධර්මොවේබොෝධය ලැබීම භොර කරන පෘතගේජන සත්වයො දිය පිපොසේයන් මිරිඟව පසුවපස දිවයන
මුේවක් ේස් නැති අනොගතයක් පසුවපස දිවයය. ඔහු දිවයන ේවේගේයන්ම ඔහු ේසොයන අනොගතයද
අවිද්යොව විසින් ඉදිරියට දුවවනු ඇත. ේමේ අවිද්යොේවන් ඔබ ේනොමිදුේනොත් දිවමත්, හතිදැමීමත්,
දුකත් හැර ඔබට අනොගතයක් හමුේනොවනු ඇත. කල්ප ගණනක සිට අනොගතයට දිවයමින්
හතිදමමින් ේමේ ේමොේහොේත් ඔබ සිටින්ේන්දඑම ස්වභොවේයේමය. ේමේ ේමොේහොේත්ද ඔබ
නිවන්මඟ වැඩම කල්දමො ඇත. සමහරු ෛමත්රී බුදුසමිඳුන් දැක නිවන් දැකීම පිණිස කල්ප
ගණනක් අනොගතයට ේගොස් ඇත. නැති අනොගතයක් ඉලක්ක කරමින්, ධර්මය අවේබොෝධකර
ගැනීමමට ඔබ ලැබූ ේමේ උතුමේ අවස්ථොව අපේත් හැරීමකි ඔබ ේමේ කරමින් සිටින්ේන්.
අවේබොෝධය අතින් ඔබ ේමතැනැය සිටින්ේන් කියලො අධිතේක්ස්රුවකට එන්න එපො. ේමොකද ඔබ
ේමතැනය ඉන්ේන් කියලො කියන්න ස්ථර, ේවනස් ේනොවන තැනක් ේලොෝකේයේ
නැහැ. ඔබට,
මම ේමතැන සිටිනවොය කියලො රැඳීසිටින්න බැහැ. ඔබට එේහම සිේතනවොනමේ ඔබ සිටින්ේන්
අන්තිමයොටය. ඔබට ප්රථමයො ේවන්න නමේ, ඔබට දැේනන්න ඕනේන් ඔබ සිටින්ේන් අනිත්යය
තුළය කියලො. ස්ථර තැනක් නැති ේලොෝකේයේ ඔබ කළ යුත්ේත් ස්ථරතැන් ේසවමට ේනොව අස්ථර
ේලොෝකේයන් මිදීයැමය. කොලය තුළ අතීත, අනොගත වර්තමොන වශේයන් ස්ථර යමක් ේනොමැත.
කොලය යනු අනිත්යයය. එනිසො කොලය, ේවේලොව ඔබ අත්හරින්න. එවිට අතීත, අනොගත,
වර්තමොන තුන් කොලයම ඔබට අතහැේර්වි. ඔබට එේස් දකින්නට බැරිනමේ ඔබ සිතන්න, සංසොර
ගමන්මේගේ ඔබ ගතකරන ේමේ ේමොේහොත ේහොඳම කොලය බව. ධර්මය අවේබොෝධකරගැනීමම පිණිස
ේමවැනි කොලයක් තව කල්ප ගණනොවකට ඔබට ේනොලැේබ්වි. ඉක්මනින් හිතන්න. වර්තමොනය
අතීතයට යනවො. අනොගතය වර්තමොනය ේවනවො. ඔබ නැති අනොගතයක් දකිමින් දුක සමඟ
ේපරටම යනවො. අනොගතය, අනොගතය.... කියලො මොරයො ඔබට ේලොකු කැරට් අලයක්
දික්කරනවො. දුක සැපක් කරගත්ත, සැප බලොේපොේරොත්තුවක් කරගත්ත අපි ේමේයන්ේන්
නැති

නොලොගිරි අදත් වඩිය
නොලොගිරි ඇතො කීවම ඔබට දැේනන්ේන් බියක්. රො ේපොවල ේවරිමතින් ේලොවේතුරො බුදුරජොණන්
ඉදිරියට වියරු ස්වභොවේයන් පැමිණි නොලොගිරි ඇත් රජු ගැන ඔබ ේහොඳට අහල තිේබනවො. ඔබ
විශ්වොස කරයද දන්ේන නැහැ ේමහි සටහන් කරන ේදය. අදත් පුළුවන් අතීතේයේ බුදුසමිදුන්
අභියස දනනැමූ ඒ නොලොගිරි ඇත්රජුව දකින්න. හැබය ඔබ නොලොගිරි ඇත්රජුව දකින්න නමේ
අතහැරීේමේ උපරිමය තුළ ප්රතිප්රදොේවේ ේයේදන භික්ෂුවක් ේවන්න ඕනේන්. ඒ කියන්ේන සැබෑ
මධ්යම ප්රතිප්රදොේවේ ේයේදන භික්ෂුවක්.
භික්ෂුවක් බදුල්ල දිස්ත්රික්කයට අයත් රක්ෂිතයක ේගොදුරු ගේමන් කිේලොමීටර් එකොහොමොරක්
පමණ ඈතින් වනේයේ හුදකලො කුටියක වැඩසිටියො. කුටියට වඩින්ට තිේබන්ේන් අලමංකඩ
ඔේස්ස්ය. භික්ෂුව වැඩසිටිය කුටිය ේගමිදුලන් තමය අලමංකඩ වැටී තිබුේන්. භික්ෂුව ේමේ
කුටියට පැමිණි ප්රථම දිනේයේම රොත්රී දහය ේවනේකොට අල තුන්ේදේනක් කුටිය පිටිපස පැය
භොගයක් පමණ අතු බිඳිමින් ආහොර ේගන අලමංකඩ ඔේස්ස් ගමට වැදුනො. පසුවදො උදෑසන භික්ෂුව
පිණ්ඩපොතය වඩිනේකොට භික්ෂුවට ේප්නවො ගේමේ කුඹුරු කීපයක්ම අල විනොශකර තිබීම නිසො
මිනිසුවන් පත්ව සිටි ේවේදනොව. භික්ෂුව ේමේ ේමොේහොත වන විටත් කරණීය ේමත්ත සූත්රය
හැර
ේවන කිසිම සූත්රයක් කටපොඩමින් සඡජොයනො කිරීමට ේනොදැන සිටිේයේය. පිරිත් ේපොතක්ද
භොවිතො ේනොකේළේය. නිවම උේදසො යන ගමේන්දී ඒවො අවශ්ය ේනොවන බව භික්ෂුව
දැනසිටිේයේය. එේහත් එක්තරො ආරණ්යයකදී හමුවූ ස්වොමීන් වහන්ේස් නමක් භික්ෂුවට නොලොගිරි
ගොථොව සහ අංගුලමොල පිරිත ද, කඳ පිරිතද ලයො තබොගන්න යෑය කීව නිසො භික්ෂුව තනිරූල්
පිටුවක එම ගොථොව ලයො තබො තිබිණි.
එහි නොලොගිරි ගොථොව ේමේලස සටහන් ේකොට තිබිණි.
''මො කුඤජර නොග මොසේදොෝ
දුක්ඛං හි කුඤජර නොග මොසේදොෝ
නහිනොග හතස්ස කුඤජර සුවගති ේහොෝති
ඉේතොෝ පරං ගේතොෝ''
ඉහත ගොථොව නිවැරදි දැය භික්ෂුව තවමත් ස්ථරව ේනොදනීම. එේහත් භික්ෂුව භොවිතො කේළේ ගොථොේවේ
ඉහත පද හතර පමණකි. භික්ෂුව ආශ්චර්යයක් බලොේපොේරොත්තු ේනොවිණ. අවශ්යවූේයේ තමො
ේවනුේවන් ේනොව, තමන්ට පිණ්ඩපොතය පූජො කරන දුප්පත් දොයකයන් ේවනුේවන් තොවකොලකව
ේහොෝ යහපතක් කිරීමටය. ප්රතිඵලය කුමක් ේවේදැය භික්ෂුව ේනොසිතුේවේය. ේනොදත්ේත්ය. ඊට
අමුතු ආයොසයක්ද, ේවේහසක්ද ේනොගත්ේත්ය. දිනකට ඉහත ගොථොව විසිපස් වතොවක් පමණ
ශබ්ද නගමින් සඡජොයනො කළහ. දින ේදකක් ේමේස් ගොථොව සඡජොයනය කිරීේමේදී.... අරුමයකි¾
භික්ෂුව සමොධිේයන් පසුවේවදේදී කැළේයන් මතුවන ඇත් රුවක් ේපණිනි. ඇේතක් ේනොව ඔහු
ප්රතොපවත් ඇත් රේජකි. දිළිේසන ප්රභොෂ්වර කලු පැහැේයන් යුත් ශරීරය සමොන්ය ඇේතකුට
වඩො පලලන් යුක්තිය. එය හරියට ේපරහැේර් යන ඇේතකුට ඇඳුමේ ආයත්තමේ ඇන්දවූ පසුව පලලට

ේපේනනවො ේස්ය. දිග ඇත්දළ යුගළකි. එහි ේකළවර ේදකට රන්වන් ේකොපු දමො ඇත. හිේස් ඉදිරි
ේකොටස ආභොරණවලන් සරසො ඇත. ඇත්රජුේගේ ඇස් ේදේකන් ඉතො තියුණු දීප්තිමත් සුවදුපැහැති
ආේලොෝකධොරො ේදකක් විහිේදේ. එම ආේලොෝකය ඉතො තියුණුය. ඉහත ගොථොව සඡජොයනො කරන විට
ේමම ඇත්රුව දිනකට හතර පස් වතොවක් භික්ෂුවට සමොධිේයේදී දිේස්වේ. බලන්න ධර්මේයේ
ආශ්චර්යය. ඔබ දක්ෂ නමේ මීට වසර 2500 කට ේපර ජීවත්වූ නොලොගිරි ඇත් රජුවද වර්තමොනේයේදී
දැකිය හැකිය.
ේමේ ඇත් රජු දර්ශනය වමත් සමඟම, භික්ෂුව එම කුටිේයේ වැඩ සිටි මොස ේදක පුරොවට ගමට
පැමිණි අල ගමට තබො, කුටිය අසලටවත් පැමිණිේයේ නැත. භික්ෂුව කුටිය අතහැර ගිය පසුව කුමක්
වූවොද යන්න භික්ෂුව ේනොදනීම. ේමය භික්ෂුවේගේ ආශ්චර්යයක් ේනොව, ධර්මේයේ ආශ්චර්යයකි.
අතහැරීේමේ ක්රියොවලේයේ ආශ්චර්යයකි.
ේමහිදී සිදුවන ේදය පුදුමොකොරය. භික්ෂුවට ේමේ දිව්ය ඇත්රජු සමොධිේයේදී ේපේනනවො ේස්ම,
අලන්ටද ේමේ ඇත්රජු දර්ශනය ේවේ. ඇත්රජුේගේ ේත්ජස් දෑස්වලන් විහිේදනප්රභොශ්වර ආේලොෝක
ධොරො ේදක නිසො කැේල් අල බියට පත්ේවේ. සදේධන්ත කුලේයේ ඇේතකු දැක පලොයන අලන් ේස්
ඉහත ගොථොව භොවිතො කිරීේමේදී, සඡජොයනො කිරීේමේදී අල මඟහැර යන්ේන් නොලොගිරි ඇත්රජු දිව්ය
ආත්මභොවයක සිට බුදු අණින් යුත් ඉහත ගොථොේවන් කරන ආරොධනයත් සමඟ වඩින නිසොය.
ේලොවේතුරො බුදුසමිඳුන් අභියස දණගැසූ නොලොගිරි ඇත්රජු, බුදේධ අණින් ේමේ ේමොේහොේත්ද
අර්ථවත්ව, නිවැරදිව නිවන් මඟ වඩනො බුදු පුතුන් ආරක්ෂො කිරීමට ේපනීම සිටිය. බුදු පුතුන්ේගේ
අණට දර්ශනය ේවේ. හැබැය ගොථොව සඡජොයනො කළ පමණින් එය කළ ේනොහැක. ගොථොව භොවිතො
කරන්නො තුළ අතහැරීම උපරිමේයන් තිබිය යුතුය. ඉහත කුටිය පරිහරණය කරන විට භික්ෂුවට
තුන් සිවුරත් පොත්රයත් හැර අන්ේදයක් එහි ේනොතිබිණි. අතහැරීේමේ උපරිමය තුළ නොලොගිරි
ගොථොේවේ සොර්ථකත්වය ඔබත් අත්විඳින්න.
භික්ෂුව ේමේ ලයන ේමොේහොේත්ද ඉහත ගොථොව නිවැරදි දැය ේනොදත්ේත්ය. ඒ එම ගොථොවද භික්ෂුව
අතහැර දැමූ නිසොය. එහි නිවැරදිභොවය ේසවමට, එහි පද අඩුදැය ේසවමට උන්වහන්ේස්ට ේමේ
ේමොේහොේත්ද අවශ්ය ේනොේවේ. එය අතහැරීේමේ ස්වභොවේයේ උපරිමයය. භික්ෂුව ේමම ගොථොේවේ
නිවැරදිභොවය ේසවමට ගියො නමේ උන්වහන්ේස්ට ේමේ ගොථොේවන්ප්රොතිහොර්යයක් දැකිය
ේනොහැක. මන්ද එේස්නමේ උන්වහන්ේස් ගොථොව තුළ නිත්යභොවයක් දකින නිසොය. සමහරවිට ේමේ
කියවන ඔබට ගොථොේවේ පද අඩු බවට, වැරදි ඇති බවට විචිකිඡජොවක් ඇතිවිය හැකිය. එය
අතහැරීේමේ ස්වභොවය ේනොේවේ. අල්ලොගැනීමේමේ ස්වභොවයය.
ඔබ යමක් ේසොයන්ේන් නමේ ේසවමට නිත්ය යමක් තිබිය යුතුය. වැරදි ේසොය ේසොයො සිටීම
දුර්වලතොවයකි. ලැබුණ ේදේ ගලපොගැනීමමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. ගොථොව, පිරිත යනු අනිත්ය පද
ේපළකි. එම අනිත්ය දකිමින් එය භොවිතො කිරීම ප්රථඵලදොයකය. භික්ෂුව දන්නො නිවේමේ
ප්රතිපදොව ේමයය. එේහත් ඔබ ආමිසය තුළ බුදුරජොණන්වහන්ේස්ට පූජො පවත්වන පිංවේතකු
නමේ ගොථො පිරිත් වල අර්ථ වශේයන් දැක සඡජොයනො කිරීම අත්යවශ්යය. ප්රතිඵලදොයකය.
ේලෞකික ජීවිතය යහපත්ව හැඩගස්වොගැනීමමට උපකොරී ේවේ. ඉහත මොර්ග ේදක ඔබ පටලවො
ේනොගන්න.
ේලොවේතුරො බුදුසමිඳුන් නොලොගිරි හස්තිරොජයොට ේදේශනො කළ ඉහත ගොථොව, උපරිම මට්ටමින්

ප්රතිඵල ේපන්වූ අවස්ථොවක් ේලස භික්ෂුව ඉහත අවස්ථොව දකිය. බුදුරජොණන් වහන්ේස් යමේ
අරමුණකින් ඉහත ගොථොව නොලොගිරි හස්තියොට ේදේශනො කළොද, ඉන් ප්රතිඵල ලැබුවොද, භික්ෂුවටත්
එය එේස්ම සිදුවිය. බුදු වදේන් ආශ්චර්යය ේමයය. සත්යතොවය ේමයය. එය අත්විඳිය හැේක්ක්
අතහැරීම තුළම පමණි. භික්ෂුව ඔබට නැවතත් කියය. ඔේබ් අවේබොෝධය සඳහොම"....
භික්ෂුව ඉහත කුටිේයේ වැඩසිටින මොස ේදකක කොලය තුළදී හුණු මිශ්ර ේදොේල් ජලය පොවිච්චි
කිරීම නිසො මුත්රමොර්ගේයේ ආබොධ වලන්ද, ආහොර මදකම නිසො ේල් වල සීනි හිඟවේමේ
ක්ලොන්තේයන්ද පීඩො වින්ේදේය. එේහත් ඒ සෑම පීඩොවක්ම ජයගේරහණයක් කරගැනීමමට භික්ෂුවට
හැකිවිය. එම පීඩොවන් නිවන් මඟට ආශිර්වොදයක් කරගත්ේත්ය. නොලොගිරි හස්තිරොජයො දර්ශනය
කරගැනීමමද එම ආශිර්වොදේයේ ප්රතිඵලයකි. ඇතිේවන්නොවූ ස්වභොවික තත්ත්වයන්ට මුහුණ
ේදනවො විනො, නිවම උේදසො උවමනොේවන් දුක් විඳිය යුතුය යන වැරදි මතයට ඔබ ේනොඑන්න.
ේමම අර්ථයන් ඔබ වැරදි අයුරින් ක්රියොත්මක කේළොත් ඔබ මොනසික ේරොෝගිේයක් වමටද ඉඩකඩ
ඇත. එේහයන් ඔබ නිරතුරුවම මඟවැඩ කල්යොණමිත්රයකුේගන් ගුරුවරේයකුේගන් අවශ්ය
උපේදස් ලබොගන්න. ඔබ ේමය කියවො නොලොගිරි හස්තිරොජයො දකින්නට ආශොේවන්, ඉහත ගොථොව
ේකොේතක් සඡජොයනය කළද, ඔබට ප්රතිඵල ේනොලැේබනු ඇත. ආශොේවන් අල්ලොගත් තැන
ධර්මේයේ ප්රතිඵල ශන්ය ේවේ. ආශොව අතහැරුණු කළ ධර්මේයේ ප්රතිඵල උදොේවේ. ආශොව
අතහැේරන්ේන් ප්රඥාව වැඩේමන් පමණක්මය. ප්රඥාව වැඩේමේ ජලය වන්ේන්ද, ේපොේහොර
වන්ේන්ද සතර සතිපට්ඨොනයය. සතරසතිපට්ඨොනේයන් ඔබ ලබන ඵලය අනිත්යයය. අනිත්යය
අවේබොෝධේයන් ඔබට ේලොවේතුරො බුදුසමිඳුන්වද, නොලොගිරි හස්තිරොජයොවද, ඔබවද, සතර
සතිපට්ඨොනයද ේලොෝකයද අතහැේරනු ඇත.
ේමේ සියල්ල ේමේස් සිදුේවදේදී ගමේවැසියන් සිතුේවේ භික්ෂුවමන්ත්ර ගුරුකමේදන්නවො කියොය. මන්ද
භික්ෂුව ගමට වඩින්නට ගත් කොලේයේ පටන් අලන් ගමේ ේනොවැදුණු බැවිණි. මිනිසුවන්ේගේ ේමේ
මතයන් නිවැරදි කිරීමට භික්ෂුවට අවශ්ය ේනොවය. අනුන්ේගේ සිත් තුළ ඇතිවන සිතිවිල භික්ෂුවට
අදොළ ේනොේවේ. නමුත් ේමේස් ගතේවදේදී එක් තරුණේයක් භික්ෂුව මුණගැසීමට පැමිණ තමො
හමුදොවට බැඳීමට යන නිසො ආරක්ෂොවට යන්ත්රයක් සකස් කරේදන ේමන් ඉල්ලො සිටිේයේය. එහිදී
භික්ෂුව එම තරුණයොට ේමේස් ප්රකොශ කේළේය. පුේත්, මො දන්ේන් එකම ආරක්ෂොවය. ඒ තමය
තුණුරුවන්ේගේ ආරක්ෂොව. ේවන ආරක්ෂොවක් කරන්න මම දන්ේන් නැහැ''
ේලොෝකේයේ ඔබව සුවරැේකන ේශ්ර්ෂ්ඨමආරක්ෂොව ේමොකක්ද කියලො ඔබ දන්නවොද?
ඔබ සියල්ල අතහරින්න. ඔබට ආරක්ෂො කරන්න, ආරක්ෂොේවන්න කිසිවක්ම නැහැ. සත්වේයක්
පුදේගලේයක් නැති තැනකට කුමන ආරක්ෂොවක්ද? කොේගන් ආරක්ෂොවක්ද? කුමක්
ආරක්ෂොකිරීමක්ද? ේමේලොව සුවරක්ෂිත එකම පුදේගලයො ධර්මය අවේබොෝධකරගත්උත්තමයොය.
පිංවත් අේයක් වරක් භික්ෂුවේගන් ඇහුවො ''ඇය ඔබවහන්ේස් පිරිත් කටපොඩේමන් ේනොදන්ේන්,
පිරිත් ේපොතක් භොවිතො ේනොකරන්ේන්?'' කියලො. එවිට භික්ෂුව ලබොදුන් පිළිතුර තමය, ඔබ
භික්ෂුවේගේ සිත, කය, වචනය ක්රියොත්මක වන ස්වරූපය දකින්න. ඒ ඔබ දකින්ේන් පිරිවොනො
ේපොත් වහන්ේස්ය කියලො. පිරිත් තිේබන්ේන් සඡජොයනො කිරීමට, ශ්රවණය කිරීමට පමණක්
ේනොේවේ. එහි හරය, සොරය, අර්ථය ජීවිතයට එකතු කරගැනීමමටය. ඔබත් දක්ෂේවන්න, ඔබේගේ
ජීවිතය පිරිත්ේපොතක් කරගන්න. එවිට ඔේබ් ආරක්ෂොවට යන්ත්ර, මන්ත්ර, ගුරුකමේ අවශ්ය

ේනොවනු ඇත.

දිව්ය ේලොෝේක සැපය... ඒත්?
(අතහැරීම 02) 18 වැනි ේකොටස
අවිද්යොව පැත්තට ේලොෝකය බර ේවන්නට බර ේවන්නට ේලොෝකයො බරේවන්ේන් තන්හොව
ේදසටය. අවිද්යොේවේ දරුවො තමය තන්හොව. අවිද්යොේවේ බර නිසො තන්හොේවේ ේගොඩ සැප ේලසය
සත්වයො දකින්ේන්. ඒ නිසො සත්වයො නිරතුරුවම පිංකමේ කරමින් ප්රොර්ථනො කරන්ේන් දිව්ය
ේලොෝක, මනුෂ්ය ේලොෝක සැපමය. ේමොකද සැපයට ඇති තන්හොව නිසො අවිද්යොව විසින් ඔබව
නිරතුරුවම දැනුවත් කරනවො, ේලොෝකය තුළ සැප තිේබනවො කියලො. ඔබව ඉදිරියට පදවනවො සැප
ස්පර්ශ කරන්න.
මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ සැප ගැන ඔබටඅත්දැකීමේ තිේබනවොේන්. දුක් කන්දක් විසිතුරු දවටනයක
ඔතො, විසිතුරු ඇඳුමේ ආයත්තමේ, සුවවඳ විලවුන්, යොන වොහන, ේගවල් ේදොරවල්, පවො දරුවන් සමඟ
සැපයෑය සිනොේසමින් කරගසොේගන යන මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ
සැප, ඔබ අත්දකිනවො ේබොේහොම
කැමැත්ේතන්.
ේමේ කියන්න යන්ේන් දිව්ය ේලොෝක සැප ගැනය. ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනො
කරනවො එක දුප්පත් මනුෂ්යේයක් සිටිනවො, ඔහුට තිේබන්ේන් දිරොගිය පැල්පතක්. එහි
වහළේයන් අහස ේපේනනවො. බිරිඳ හරියට දර ඉපලක් වේගේ. අේහ්නිය නිසොම විරූපි ේවලො.
ධොන්ය මල්ේල් අඩිේයේ ධොන්ය ටිකක් තිේබනවො. ේමේ මනුෂ්යයොට තිේබන්ේන් ඔය ටික පමණය.
ේමේ මනුෂ්යයොට පැවිදිේවන්න සිතක් ආවත්, ේමේ දිරොගිය පැලත්, විරූපී බිරිඳත්, හිස් ධොන්ය මල්ලත්
අතහැරීමට ඔහුට ේනොහැකිය කියලො. බලන්නේකොෝ තන්හොේවේ ස්වභොවය.
අනවේබොෝධය නිසොම, කෑදර සිත් ඇතිව පිළුණු ව යන ආහොර බුදින, ේදතිස් කුණපයකින් යුතු
කයක් දරන, දවිල අවු වැසි වලන් පීඩො විඳිමින් සැප ේසොයන අපි, ආහොර නිදි විේවේකය ේනොලබො
සැප ේසොයන අපි, සිතූ සිතූ සමේපත් පහළවන දිව්ය ේලොෝකයට ගියේහොත් කුමකින් කුමක් ේවයද?
දිව්ය ේලොෝකය කියන්ේන් කොම පුරයක්. එහිදී සිතූ සිතූ සමේපත් ඔබට ලැේබනවො. ඒ සියල්ල ඔබට
ලැේබන්ේන් දිව්ය ඕනජොව වශේයන්. ඔබ කළ පිං වල ප්රමොණයට ඔබ ඉපේදන දිව්ය තල වල පංති
ේභදයක්, පංති පරතරයක් තිේබනවො. ේමේ ේභදය නිසො ේදවියනුත් ගැේටමින් අකුසල්
කරගන්නවො. අතීතේයේ කළ කුසල් අනුව තමය ඔබට සැප ලැේබන්ේන්. ඔබ ේමේහම හිතන්න.
මනුෂ්යේයක් ඉන්නවො... ඔහු දුප්පත්, උේදේ සිට රොත්රිය වනතුරු ඔහු කුලීම වැඩක් කරලො කීයක්
හරි ේසොයොේගන ේගොස් බතුය පරිප්පුය කොලො ජීවත්ේවනවො. තව මනුෂ්යේයක් ඉන්නවො, ඔහු
ේහොඳ රජේයේ රැකියොවක් කරලො ේහොඳ වැටුපක් අරේගන අරේකනොට වඩො ේහොඳ ජීවිතයක්
ගතකරනවො. තව මනුෂ්යේයක් ඉන්නවො ඔහු ේකොෝටිපතිේයක්. ඔහු තරුපේහ් ේහොෝටලයකට
ේගොස් අවන්හේල් වොඩිව ේවේටර්වරේයක් පිළිගන්වන ආහොරවේට්ටොෝරුවටඇඟිල්ල
තබනවො. ේමොේහොතකින් ේලොෝකේයේරසවත්ම ආහොරේවේලක් ඔහුේගේ ේමේසයට එනවො. බලන්න
ේමේ තුන්ේදනොම මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ ඉපැදුණ මනුෂ්යේයොෝ. නමුත් සංසොරේයේ කළ කුසල් අකුසල්
නිසො සැප ලැබීේමේ පරතරයක්, සීමොවක් තිේබනවො. මිනිසුවන් දස ේදේනක් ගතේහොත් එම

දසේදනොට ලැබීේමේ ස්වභොවයන් දස ආකොරයක් ේවනවො. දිව්ය ේලොෝකේයත් ේමේ වේගේමය. අර
ේකොෝටිපතිව්යොපොරිකයො ආහොර වේට්ටොෝරුේවේ ඇති තමො කැමැති ආහොර වර්ගයටඇඟිල්ල තැබූ
සැනින් තමන් කැමතිම ආහොරය ලැේබනවො වේගේ ේදවියන්ට යමේ සැපක් අවශ්ය යෑය සිතූ සැනින්
එම සැපේයන් ේදවියොව තෘප්තිමත් ේවනවො.
සුවපිරි ේවළඳසලකට ේගොස් ේකේනක් රුපියල් ේදසීයක් ේගවලො අයස්ක්රීමේ එකක් කනවො. තව
දුප්පත් අේයක් ගේමේ කේඩ්ට ගිහින් රුපියල් දහේයේ අයස්පලමේ එකක් කනවො. ේදේදනොම
මනුෂ්යේයොෝ. ේදේදනොම කන්ේනත් අයස් ක්රීමේ. නමුත් ේදේදනො ලබනො රසේයේ ස්වභොවයන්
ේවනස්. ඒ ේදේදනොේගේ ලැබීේමේ විවිධත්වයය. පිංකර ඇති ස්වභොවයන්ට අනුව ේදවියන් දිව්ය
ඕනජොේවන් තෘප්තිමත් ේවනවො. ේදවියන්ට තිේබන්ේන් ඕනලොරික කයක්. එම ඕනලොරික කය ඝන
භොවයට පත්කරගැනීමමට දිව්ය ේලොෝකවල ේදවියන්ට පුළුවන් වේගේම, සමොධිේයන් පරිපූර්ණ,
ප්රඥාව වඩන භික්ෂුවටද ඕනලොරික භොවේයන් මුදවො ඝන ස්වභොවේයන් ේදවියන් දර්ශනය ේවය.
ඕනලොරික කයක් තිබුණද ේදවියන්ට ආයතන හයක් (සලොයතන) මනුෂ්යයොට ේස්ම ඕනලොරික කය
ඇසුවරුේකොටේගන පිහිටො ඇත. එේහයන් මනුෂ්යයොට ේස්ම නිරතුරුවම ඇතිේවමින් නැතිේවන
සිත් ේදවියොටද හටගනීම. කොම ේලොෝකයක සැප විහරණය කරන ේදවියොද සතර මහො ධොතූන්ේගන්
නිර්මොනය වූ, අනිත්ය ඕනලොරික කයක්ද, නිරතුරුවම ඇතිේවමින් නැතිව යන සිතක්ද ඇති
සත්වේයකි. ේදවියන් තුළද සත්වේයක් පුදේගලේයක් නැත්ේත්ය. ේදවියන් සැප විඳිනවො යනු,
ක්රියොත්මක ේවනවො යනු ස්පර්ශය නිසො ඇතිවන ේවේදනොවක් පමණක්මය. මනුෂ්යයන්
වශේයන් මහො පිංකමේ කරමින් ඔබ යන්නට ප්රොර්ථනො කරනො සුවරපුරය ඔතැනය. දිව්ය ේලොෝක වල
දිව්ය සැපය ලැේබන්ේන් දිව්ය ඕනජොව ේලසින්ය. දිව්ය ඕනජොව යනු සුවන්දර අත්දැකීමකි. ේදවියන්
ේමම දිව්ය ඕනජොව අතහැරීම උපරිමේයන් පූර්ණ කළ භික්ෂුවටද, නිවන් අවේබොෝධය ලබොගත්
භික්ෂුවටද අත්යවශ්යම අවස්ථොවලදී ලබොේදය.
ඔබ ේමේහම සිතන්න. භික්ෂුවක් හුේදකලො වනේයේ කුටියක වැඩ සිටින විට ආහොර මද බව නිසො
ේල් වල සීනි අඩුව අසනීමප ේවනවො. ේමය සිදුවන්ේන් රොත්රිේයේදී. භික්ෂුව දැඩි ේවේදනොවට
පත්ේවනවො. කුටිය තුළ ගිලන්පසක් සොදො ගැනීමමට සීනි ේත්ේකොලවත් නැහැ. අත්හැරීේමේ
උපරිමය නිසො. භික්ෂුව ේමොකද කරන්ේන්. රිදුමේ ේදන, කලන්තේයන් අප්රොණික වන කයත් සිතත්
මේගේ ේනොේවය. මට අයත් ේදයක් ේනොේවේ කියලො අතහරිනවො. ේලොෝකේයේ ේශ්ර්ෂ්ඨම අතහැරීම
ප්රතිපදොේවේ ේයේදන භික්ෂුවක් සිත කය අතහරින ේමොේහොේත් ේලොෝකය කමේපො ේවනවො.
ේලොෝකය නිරුදේධ ේවනවො. එය දිව්ය ේලොෝක වලට දැේනනවො. ේදවියන් ේසොයනවො ේමොකක්ද
වුේණ් කියලො. ේදවියන් දකිනවො අසවල් තැන වැඩසිටින භික්ෂුවේගේ අතහැරීමය ේමේ දැනුේන්
කියලො. ඒ ේමොේහොේත්ම දිව්ය ඕනජොව ේදවියන් එම භික්ෂුවට සමොධිය තුළින් ලබොේදනවො. දිව්ය
ඕනජොව භික්ෂුව විඳින්ේන් මනසින්. සීනි අවශ්ය නමේ භික්ෂුවේගේ ේදොෝතටරන්වන් පොට සීනි අහුරක්
ලැේබනවො. අත රන් වේගේ දිලේසන භික්ෂුව මනසින් එය විඳිනවො. වළඳනවො. පිේයවි සිහිේයන්
අවධිේයේදී ේනොේවය ේමය ේවන්ේන්. සමොධිගත නින්ේදේදිය. භික්ෂුව පැය කිහිපයකින්
අවධිවන්ේන් ශරීරේයේ තිබූ ේරොෝගී බව දුරුවපූර්ණ සුවවය ලැබීේමන්. ේමොකද ශරීරයට අවශ්යව තිබූ
සීනි ප්රමොණය දිව්ය ඕනජොව වශේයන් භික්ෂුවේගේ ශරීරයට ලැබුණු නිසො. හැබැය ේදවියන් ඕනජොව
ේදන්ේන් සිත කය අතහැරිේයොත් පමණය කියලය භික්ෂුව සිතන්ේන්. ප්රඥාව ේහොඳින් වැඩේමන්
පමණය, අවංකවම කය, සිත අතහැරිය හැේක්ක්. එේහම වුේණොත් තමය එම කමේපනය දිව්ය
ේලොෝකයට දැේනන්ේන්.

දිව්ය ේලොෝකේයේ නිරතුරුවමසඡජොයනො කරන හඬ, විේටක පිරිත් හේඬ ස්වභොවේයන්ද තවත්
ේවේලොවන්ට ේකොෝවිල් වල පූජොව තබනේකොට ශබ්ද පූජොේවේදී ේලොකු නලොවකින් නැේගන හේඬ
ස්වභොවේයන්ද ඇේසනවො. වනේය හුේදකලො කුටි වලදී ේමම හඬ රොත්රී යොමේයේදී ේහොඳින් ඇසිය
හැකිය. මුහුද ගංගො දිය ඇල අසල අපි වොඩිව සිටියදී ේමොනතරමේ මිහිරි රිදේමයන් අපට ඇේසනවොද.
කැලයක රොත්රියට සුවළඟ ඇති ේවලොවට අපූරු සංගීතයන් මැේවනවො. ේමේවො කවුරුවත් කරන,
වයන ේදේවල් ේනොේවේ. පස්සය නිසො ඇතිවන ේවේදනොවන්. කොම ේලොෝකයක් වුවද පිනැති ේදවියන්
ජීවත්වන නිසො එම පිං මහිමය නිසොම ේමවැනි සඡජොයනො, සංගීත රිදේම ස්වභොවයන් දිව්යතලවල
රැවේේදනවො. අර ගේඟ මුහුේදේ දිය ඇල්ේල් රිදේමය වේගේ. පිේන් ආශ්චර්යය නිසොම ේදවියන් ආස
කරන හඬ රිදේමය, ඒ ේමොේහොේත්ම ඇතිේවලො ේදවියන් තෘප්තිමත් ේවනවො. දැන් ඔබ
සිතන්නේකොෝ ේමවැනි කොම ේලොෝකයක ඔබ උපත ලැබුේවොත් ේමම කොමේයන් ඔබට
අත්මිේදන්න පුළුවන් ේවයද?
ඔබ මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ පිංකමේ කර ලැබූ දිව්ය කොමසමේපත නිසොම පිරිහීමටපත්ව නැවත
සතර
අපොයට වැටීේමේ ඉඩකඩ ඉතොමත් වැඩිය. දිව්ය ේලොෝකවල බුදේධ රත්නයද, සංඝ රත්නයද වැඩ
සිටින්ේන් නැත. නමුත් ධර්මරත්නය වැඩ සිටිය. එේහත් ධර්මය මතුකර ේපන්වමට බුදේධ
රත්නයද, සංඝ රත්නයද වැඩ ේනොසිටින නිසො ේදවිේයොෝ අනොථේයොෝය. එේහත් ේදවියන් දක්ෂ නමේ
සංඝ රත්නය වැඩසිටින මනුෂ්ය ේලොෝකයට පැමිණ සදේධර්මයශ්රවණය කර අවේබොෝධය ලැබිය
හැකිය.
භික්ෂුවක් කැලේයේ හුේදකලො කුටියක වැඩ සිටින විට රොත්රිේයේ පැමිණි දිව්යොංගනොවක් ගැන ඔබට
කියන්නමේ. එක් රොත්රියක භික්ෂුවක් සමොධිේයන් පසුවවන විට දිව්යොංගනොවක් දර්ශනය විය. ඇය
සිටිේයේ පොේවමින්ය. වැඩි ඉහළක ේනොේවේ. ඇයේගේ ස්වභොවය අති සුවන්දරය. ඇය සිහින්ය.
දිගැටිය. දිග ේක්ශ කලොපයකින් යුක්තය. එය පොදොන්තය දක්වො දිගය. ඇය ප්රභොශ්වර සුවදු
පැහැතිය. පැහැදිල සුවදු වලොකුළක පොටය. ඇයේගේ සියුමේ ඝන කය ප්රභොෂ්වර සුවදු පැහැේයන්
යුක්ත විය. හරියට ශරීරයට හිරේවන සුවදු දිග ගවුමක් ඇඳසිටියො ේස්ය. ඇයේගේ ශරීරේයේ ේදපො
ප්රේදේශය සිහින් ව ේගොස් තිබිණි. ඇය භික්ෂුව ඉදිරිේයේ තරමක ඉහළින් සරුංගලයක් පොේවනවො
ේස් පොේවමින් සිටියොය. ේමවැනි රූප දර්ශනය වේමේදී භික්ෂුවේගේස්වභොවය ේමේ ආකොරයට
පිං
දීමය. "ේමම භික්ෂුවේගන් ඔබට යමේ කුසලයක්, පිනක් ගතහැකි නමේ එය භික්ෂුවේගේ යෑය
ේනොසිතො ඔේබ් යෑය සිතො ඔබ අනුේමොෝදන් ව සුවවපත්ේවන්න" භික්ෂුව ේමේස් සිතූවිට ඇය නැතිව
ගියො.
ේදවැනි දවේස් රොත්රිේයේත් ඇය ේපර දින ේස්මදර්ශනය වුණො ේපරදින සිටි ස්වරූපේයන්ම. එදොද
භික්ෂුව ේපරේස්ම පිං දුන්නො. ඇය නැවතත් ේනොේපනීම ගියො. මැය ේමේස් දර්ශනය වුවද භික්ෂුවට
ඇය ගැන කුතුහලයක්, ඇය දැකීේමේ කැමැත්තක් ේනොතිබිණි. ඇය ගැන මතකයද, අවධොනයක්ද
ේනොතිබිණි. ේනොසිතූ ේමොේහොතක ඇයදර්ශනය වනවො පමණි. ේමේ වන විට භික්ෂුව සිටිේයේ දිව්ය
ේලොෝක සංඥාවලන් මිදීය. දිව්ය ේලොෝකයත්, එහි ජීවත්වන ේදවියනුත් අසූචිේගොඩක් මත ජීවත්වන
පණුකැළක් ේලස භික්ෂුව අවේබොෝධේයන් දැනසිටිේයේය. එනිසො දිව්යොංගනොව භික්ෂුවට තවත්
අනිත්යභොවයට පත්වන රූපයක් පමණක් විය. ේමේස් පසුවේවදේදී තුන්වැනි දින රොත්රිේයේ
ඇය
ේපරේස්ම දර්ශනය විය. තුන්වැනි දිනේයේදී භික්ෂුව ඇයට ේපරේස්ම පිං දුන්ේන්ය. ඇය ේනොේපනීම
ගියොය. ඇය පැමිණි විට විනොඩි දහයක පමණ කොලයක් භික්ෂුව ඉදිරිේයේ පොේවමින් සිටින්නීමය.
හතරවැනි දිනේයේදී ඇය ේපර ස්වභොවේයන්ම භික්ෂුවට දර්ශනය විය. භික්ෂුව දැන් ඇය ගැන

අවේබොෝධය ලබො අවසන්ය. ඇයට දින තුනක් පිං දුන්නද ඇයට පිං අනුේමොෝදන් වූේයේ
නැත.
ඇයට භික්ෂුව දුන් පිං අනුේමොෝදන් වූවොනමේ පළේවනි දිනයට වඩො ේදවැනි දිනේයේදී ප්රභොශ්වර
විය යුතුය. ඇයේගේ දිව්යශ්රීය ධනොත්මක බවක් විද්යොමොන විය යුතුය. එේහත් එය එේස් ේනොවිණ.
ඇය මුල් දිනේයේ දර්ශනය වූ ස්වරූපේයන්ම හතරවැනි දිනේයේදීද දර්ශනය විය. ේමයන්
පැහැදිලවන්ේන් ඇයට පිං අනුේමොෝදන් ේනොවූ
බවය. ේමම දිව්යොංගනොව අනුන්ේගේ පිං අවශ්ය
නැති, පිේනන් පිරුණු සශ්රීක දිව්ය ේලොෝකේයේ වැඩ වසන දිව්යොංගනොවක් බවය. ඇයට භික්ෂුව දුන්
පිං අවශ්ය නැත. ඇයට අවශ්ය භික්ෂුව දකිමින් සතුටු වමටය. නැතේහොත් භික්ෂුවට ගරු කිරීමට,
නමස්කොර කිරීමටද විය හැකිය. ේමේ ේදකින් කුමක් සඳහොද යන්න භික්ෂුවට ඇයේගේ ඉරියවේ වලන්
දැනගත ේනොහැකි විය. ඇය සතුටින් ප්රේමොෝදේයන් සිටින බව පමණක් භික්ෂුව හඳුනොගත්ේත්ය.
හතරවැනි දිනේයේදී භික්ෂුව ඇයට ේමේස් අවවොද කේළේය. "ඔබ ේමොකක්ද ේමේ කරන්ේන්. ඔබ
විහිළුවක් කරනවොද? ඔබ කවේද? සමහර විට ඔබ භික්ෂුවේගේ මිය ගිය මවුද දන්ේන් නැහැ. ේවන
දිව්යොංගනොවක්ද දන්ේනත් නැහැ. ේමේ භික්ෂුව ේහට අපවත් ේවන්න පුළුවන්. එේහම වුේණොත්
ඔබට භික්ෂුව දැකලො සතුටුේවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔබට පිං අවශ්ය වුවද ේදන්න
ේකේනකුත් නැහැ. ඔබ ඔය දිව්ය සැප අවසන් වුණොම අසරණ ේවේවි. නැවත සතර අපොයට
වැේට්වි. එදොට ඔබව ේබ්රොගන්න කවුරුවත් නැහැ. ඒ නිසො ඔබ ේමේ පිං අනුේමොෝදන් ේවලො
සැපවත් ේවන්න. සතර අපොේයන් මිේදන්න. ේමේ භික්ෂුව ේස්ම අනිත්ය වඩන්න" කියලො භික්ෂුව
අනුේමොෝදනොවක් කළො. ේමේස් අවවොද කළ ද ඇය පස්වැනි දිනේයේ රොත්රිේයේද
ේපර
ස්වභොවේයන්ම භික්ෂුව ඉදිරිේයේ පොේවමින් සිටියොය. ඇයට පිං අනවශ්ය බව දැන් ස්ථරය. ඇයට
දිය යුත්ේත් පිං ේනොව, ප්රඥාව වැඩමට සංඥාවක් බව භික්ෂුවට අවේබොෝධ විය. මන්ද අනුන්ේගේ පිං
අනවශ්ය, මහො පිනැති දිව්යොංගනොවක් නිසොය. ඇය සසර ප්රඥාව වඩො ඇත. එේහත් දිව්ය
ේලොෝකේයේ කොමසමේපත් මැද ේකළිේලොල් දිවියක් ගතකරන නිසො ප්රඥාව යටපත්ව සැඟවේගොස්
තිේබ්. භික්ෂුව දිව්යොංගනොවේගේ සැඟව තිබූ ප්රඥාව මතුකර දීමට ඇයව ේමේස් දැනුවත් කේළේය.
"පුේත් ඔබට ේමේ භික්ෂුව කථොකරන අවසොන අවස්ථොව. ඔබට ේදන අවසොන අවවොදය. දින
හතරක්ම භික්ෂුව ඔබට පිං දුන්නො. ඔබ ඒවො අනුේමොෝදන් වූේයේ නැහැ. ඔබ භොග්යවන්තියක්. ඔබ
ේමේ භික්ෂුව ේදස ේහොඳින් බලන්න. භික්ෂුව පරිහරණය කරන තුන් සිවුර ේදස ේහොඳින් බලන්න.
එක ේවේේලන් පමණක් පිණ්ඩපොතේයන් යෑේපන ේමේ පොත්රය ේදස ේහොඳින් බලන්න. ේමේ
සයනය, ේමේ කුටිය ේදස බලන්න. භික්ෂුවේගේ ප්රතිපදොව ේදස බලන්න. භික්ෂුවේගේ අතහැරීම
ේදස බලන්න. ේමේ භික්ෂුව අනිත්ය වඩන්ේන් යමේ ේස්ද ඔබද ඔය දිව්ය
සැප, දිව්ය ඕනජොව,
දිව්ය ශරීරය, ඔය රූපය අනිත්ය බව දකින්න. ඔය ඇස, කන, නොසය, දිව, ඕනලොරික ශරීරය, සිත
අනිත්ය බව දකින්න. කවදොහරි දිනයක ඔය දිව්ය සැප අනිත්යභොවයට පත්ව ඔබ දිව්ය ේලොෝකේයන්
චතේවේවි. දිව්ය සැප අහිමි වන බව දැකලො ඔබ එදොට හඬොවැේට්ව. ඔබ ඔය සැේපන් මිදිලො සතර
අපොයට වැේට්ව. පුේත් ඔබ ඔය විඳින සිත ඔේබ් ේනොේවය කියලො අතහරින්න. ඔය
ස්වර්¨ණහංසියක් බඳු කය ඔබට අයති නැති අනිත්යයට අයත් ේදයක් යෑය කියලො අතහරින්න.
සියල්ල අනිත්ය බව දකින්න. ේමේ භික්ෂුව ඔබව දකින අනිත්ය සංඥාේවන්ම ඔබ භික්ෂුව ේදස
බලන්න. ේමේ භික්ෂුවද මැේරන, ේලඩ ේවන, වයසට යන ස්වභොවේයන් යුක්ත බව දකින්න. ේමේ
භික්ෂුව ේදස නැවැත නැවත බලන්න. ඔබ අවේබොෝධය ලබන්න. ධර්මය දැක්ක ේකේනක්
ේවන්න. ඔබ ේසොෝවොන් ඵලයට පත්ේවන්න. දිව්ය ේලොෝකේයන්, සතර අපොේයන් මිේදන්න. බ්රහ්ම
ේලොෝකයට ේගොස්කල්ප ගණනක් වුවද ගතකරන්න. ඒකට ප්රශ්නයක් නැහැ. ේමොකද කවදොවත්
ඔබ නැවත සතර අපොයට වැේටන්ේන් නැහැ. භික්ෂුවට අවශ්ය ඔබව සතර අපොේයන් මුදවන්න
පුේත්. මේග පුේත් භික්ෂුව කියන ේදය ඔබ අසන්න" භික්ෂුව රොත්රිේයේ පැය කොලක් පමණ ඉහත

බණ ශබ්ද නගලො ේදේශනො කළො. එදොයන් පසුව නැවත එම දිව්යොංගනොව ේනොපැමිණියොය.
ේනොදුටුේවේය. ඇයට කුමක් වූේයේ දැය භික්ෂුව ේනොදනීම. එේහත් ඇය සසර ප්රඥාව වඩො පුරුෂ
දිව්යොංගනොවක් නිසො භික්ෂුව විසින් ේදේශනො කරන ලද අනිත්ය සංඥාව ඒ ේමොේහොේත්ම අවේබොෝධ
වේමන් ඇය දිව්ය ආත්මභොවේයන් මිදී බ්රහ්ම ේලොෝකේයේ උපතක් ලබන්නට ඇතැය භික්ෂුව
අනුමොන කරය. එේහත් එය නිවැරදිව ේනොදනිමි.
භික්ෂුවට දිව්යොංගනොව දර්ශනය වන්ේන් සමොධිය තුළ සිටියදීය. එේහත් ඇයට බණ කියන විට
ඇය සමඟ කථො කරන විට සමොධිය නැතිවන නිසො ඇයව දර්ශනය ේනොේවේ. එේහත් ඇය එහි
සිටින බව භික්ෂුව දනීම. එම දිව්යොංගනොවේගේ සුවකුමොල බව, සැහැල්ලුව, ලොලත්යය, රිදේමය
ේකොේතක්ද කිවේහොත් ඇය පෘතගේජනස්වභොවේයේ ේකේනකුට කොමේයේ පොරොදීසයකි. දිව්ය
ේලොෝකය යනු එවැනි කොම පොරොදීසයකි. ේමවැනි කොම ේලොෝකයක් ඔබ නිරතුරුවමප්රොර්ථනො
කරන්ේන් නමේ එය මහො මුලොවකි. දිව්ය සැප නිරතුරුවම ඔබට අකුසල් රැස්කර ේදන්නකි. මන්ද
ඔබ තුළ භවයට ඇති කැමැත්ත නිසො නිරතුරුවම තන්හොේවන් සිත පිරී පවතී. දිව්ය සැප විඳීම යනු
ේමම කොම ේලොෝකය තන්හොේවන් බදොගැනීමමය. රස විඳීමය. ඒ තන්හොව නිසො ඇතිවන අකුසල්
වලන් ඔබව නැවත සතර අපොයට ගොල් කරය. එේහත් ේමම දිව්යොංගනොව මිනිස් ආත්ම වල ඉපිද
ප්රඥාව වඩො තිබුණු නිසො ලැබුණු අවස්ථොේවන් ප්රේයොෝජනය ගැනීමමට ඇයට සමහරවිට
හැකිවිය. ඔබද කුමන පිංකම කළද එම පිංකමේවල අනිත්ය ස්වභොවය, අනිත්ය සංඥාව වැඩමට
සරළව ේහොෝ පුරුදුේවන්න. දිනකට ඔබ පැය කොලක් අනිත්ය සංඥාව වැඩුේවොත් එය ඔේබ්
ආධ්යොත්මය තුළ තැන්පත් ේවලො කවදොහරි දවසක ඔබට සසර දුකින් ගැලේවන්න උපකොර
ේවනවො.
ඉහත දිව්යොංගනොවත් අතීත බව වල පිංකමේ කරලො අනිත්ය සංඥාව සරළව ේහොෝ වඩො තිබූ නිසය
පිංකමේ නිසො දිව්ය සැපත්, අනිත්ය සංඥාව වැඩම නිසො (ලැබුණො නමේ) බ්රහ්ම සැපත් ලැබුේණ්. දිව්ය
ේලොෝකවල වැඩ සිටින ේදවිවරු තුළ මනුෂ්ය ේලොෝකේයේදී වඩනලද ප්රඥාව ඇත. එේහත් දිව්ය
ේලොෝකේයේ කොමසමේපත් නිසො ප්රඥාව යටපත් ේවේ. ේමම දිව්යොංගනොවද භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණිේයේ
සතුටුවම සඳහොය. එේහත් භික්ෂුව ඇයට සුවදුසුවම කමටහනින් යටපත්ව තිබූ ප්රඥාව මතුකර
දුන්නොයෑය අනුමොන කරමි. ේමේ සෑම ේදයක්ම ධර්මේයේ ආශ්චර්යයන්ය. භික්ෂුවේගේ ආශ්චර්යයක්
ේනොේවේ. ඔබත් සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ල ලැේබ්ව. සියල්ලම ඔබට ලැේබන විට ඒ
කිසිවක් ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ඔබ සියල්ලම අනිත්ය වශේයන් අවේබොෝධකර ඇති නිසොය.
ඔබ ලක්ෂ ගණන් ධනය කොලය වියදමේ කර පිංකමේ සිදුකරමින් ප්රොර්ථනො කරන ේලස ස්ථරවම
ඔබ මහො සැප සහිත ේදවිේයක්, දිව්යොංගනොවක් වුේනොත් ේමවැනි සුවකුමොල දිව්ය කුමොරයන්,
කුමරියන් ඔබව කුල්මත් කරොව. ඔබව පිස්සුව වට්ටොව. අවසොනේයේ ඔබට හිමිවන්ේන් භවේයේ
පිස්සන්ේකොටුව වන සතර අපොයමය. වර්තමොනේයේද භවේයේ පිස්සන් ේකොටුේවේදුක්විඳින්ේන්
අතීතේයේ අනන්ත අප්රමොණ දිව්ය මනුෂ්ය සැප විඳි ේකළිේලොල් දිව්ය දිව්යොංගනොවන්ය. එදො දිව්ය
ඕනජොව, රොජ ේභොෝජන වැළ» ඔවුන් අද සතර අපොේයේ ේසමේ, ේසොටු, මළමුත්රො, ගින්දර, පුන්නක්කු,
තණේකොල අනුබව කරය. ේමය නිමො ේනොවන චක්රයකි. පටන් ගැන්මක්, අවසොනයක්
ේනොමැත. ඔබට ඇත්ේත් වේට් යැම පමණකි. ඔබට මින් ගැලවමට නමේ චක්රයම නිවො දැමිය
යුතුය. ඔබම අවුලුවොගන්නො ගින්න කවදොේහොෝ දිනයක ඔබම නිවොගත යුතුය. එය ේවන අයකුට
කළ ේනොහැක්කකි. මන්ද ගිණි අවුලුවන්ේන් ඔබම නිසොය. ඔබම අවුලුවොගන්නො ගින්නකින්
ඔබම දැේවන අංක එේක් ේමොෝහබරිතසත්වයො පෘතගේජනසත්වයොය.

ඔබට ඉහත කථොව කියවන විට හිේතන්නට ඇති අේන් මටත් ේමේ අත්දැකීම ලබන්නට ඇත්නමේ
කියලො. ඔබ එේහම සිතුේවොත් ඔබට ේමම අත්දැකීම කවදොවත් ලබන්න බැහැ. ඔබට එම
අත්දැකීම ලබන්න නමේ ඇතිවූ එම ේකේලස් සිත අනිත්ය වශේයන් දැකලො අතහරින්නට ඕනේන්.
එවිට ඔබට දිව්යොංගනොවක් ේනොව දිව්යේලොෝකයම දැකිය හැකිය. එේහත් ඔබ ජයගේරොහකේයක්
වන්ේන් දිව්යොංගනොවක්, දිව්ය ේලොෝකය දැකීේමන් ේනොව දිව්ය ේලොෝකයම අතහැරීේමන්ය. දිව්ය
සැප දකින, පතන සිත තිේබනතොක් ඔබට දිව්ය ේලොෝකය අත්හල ේනොහැක. ඔබ එහි
පදිංචිකරුේවකි, සොමොජකේයකි. කුළිය, සොමොජකත්වය ඉවරවුනු තැන, ේවන තැනක් ේසොයො යො
යුතුය. අලුත් තැන ේසොයොගන්ේන්ද ඔබ විසින්මය. ේමේ ේමොේහොේත් ඔබ ඉන්නො තැන
ේතොෝරොගන්ේන්ද ඔබමය. ඔබම ේතොෝරොගන්නො ජවිතයට ේමොනතරමේ ප්රශ්න තිබුණද ඔබ
ේනොගැේටන්න. ඔබ ගැටුේණොත් ඔේබ්ම ේතොෝරොගැනීමමට ඔබ කරන ේද්රොෝහිකමකි.
මිනිසුවන්ේගන් සියයට සියයක්ම ේරොෝගී වන්ේන්ඉන්ද්රියන් හය පිනවමට යැම නිසොය. දිවට, කයට
රස පහස ේසොයන්නට යැම නිසොය. දියවැඩියොව, අංශභොගය, ේකොේලස්ටේරොෝල්, ලංගික ේරොෝග,
සේමේ ේරොෝග.....
රිය අනතුරකින් අංගවිකල වන ේරොෝගියොට එේස් වූේයේ රියදුරො මත්වතුර බීම නිසොය, නැතිනමේ
අධික ේවේගය නිසොය. එේස්ත් නැතිනමේ පදිකයොේගේ ේනොසැලකිල්ල නිසොය. ේමේ සියල්ල තුළ
තිේබන්ේන් තන්හොවය. අපි ේවේගේයන් යන්ේන් යමක් ඉක්මනින්ස්පර්ශ කිරීමටය. වැඩිපුර
අයතිකර ගැනීමමටය. පළේවනියො වමටය. සියල්ල තුළ තන්හොවය තිේබන්ේන්. සැප ේසවේමේ
ේමේහයුම නිසො මිනිසො දුකට පත්ව ේරොෝගීභොවයට පත්ව අසරණවනවො ේස්ම, දිව්ය ේලොෝකේයේ
ේදවියන්ද දිව්යොංගනොවන්ද සැප පසුවපස හඹො යැම නිසො මනුෂ්යයන් ේස්ම පිරිහීමට පත්ව දුකට
ඇද වැේට්. ඔබ පතන ආශ්චර්යමත් දිව්ය සැප ගැන ඔබ විේවේකීව නැවත සිතොබලන්න. දිව්ය
ේලොෝක යනු ේගොම පිඩකි. ේදවියන් යනු එය අනුභව කරමින් පෘෂ්ටිමත් වන පණු කැළය. ේගොම
කමින් සතුටුේවමින් පනුවො ේහොඳින් වැඩුනු පසුව ේගොම තලය ඉවරේවේ. පනුවන්ට සිදුවන්ේන්
තවත් සේතකුේගේ ේගොදුරක් වමට පමණි. දිව්ය සැපත ඉහත ස්වභොවයමය. එේහත් දිව්ය
ේලොෝකේයේද ශීලේයන් පරිපූර්ණ, මතු පොරමී ධර්මයන් වඩන මේහ්ශොඛ්ය ේදවිවරු සිටිති. ඒ අය
තමන් පුහුණු කරන ලද ශීලේයේ ආනුභොවේයන් සිත, කය, වචනය හික්මවොේගන සුවදුසුව කොලය
පැමිේණන තුරු හික්මීේමන් යුතුව දිව්ය ේලොෝකේයේ දිව්ය සැප අනුභව කරති. ේමම ේදවිවරු තුළ
තිේබන හික්මීමද තන්හොවකි. එම තන්හොව නමේ මතු සසර බලොේපොේරොත්තු වනප්රොර්ථනොවය.
කැමැත්තය. පොරමී අරමුණය.

ේමේ කැඩපතින් ඔේබ් මුහුණත් බලන්න

සත්වයො හිරිකිතයකින් ේතොරව ේමොන තරමේ අකුසල සිදුකරගන්නවොද? මිනිසුවන් පංච සීලය පවො
කඩ කරමින් පවේ සිදුකරගන්ේන් හරියට බලපත්රයක් අරේගන වේගේ. ේමේ අයට ේමේවො කරන්න
ලැඡජොවක් බියක් නැහැ. විේශ්ෂේයන් සත්ව ඝොතනය, කොමය වරදවො හැසිරීම මහො දුක්
ේගනේදන අකුසල්. හුඟක් ේවලොවට අේනක් වැරදි සිදුේවන්ේනත් ේමේ වැරදි ේදක නිසය. නියත
වශේයන්ම ේමේ වැරදි වල ේයේදන අය ඒවොේයේ විපොක වශේයන්ේප්ර්ත, භත ආත්ම වල
ඉපැේදනවොමය. මීට අමතරව, තන්හොව ේප්ර්ත ේලොෝකයට ඉතො ේහොඳ සුවදුසුවකමකි.
ේදේපළ, අඹුදරුවන් ගැන ඔබ තුළ ඇති තණ්හොව, ඒවොට ඇති ආශොව අතහැරීමට බැරිකම, ඔබ පිං
කළද ේප්ර්ත ආත්ම වලට වැටීමට අතිශයන්ම ේහ්තුේවේ. දිව්ය, බ්රහ්ම ේලොෝක සංඥාවන් දැකිය
හැේක්ක් ප්රභොශ්වර ආේලොෝක සහිතවය. ඒ අය ආේලොෝකමත්ය. එේහත් ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ
සංඥා
නිරතුරුවම අඳුරුය. විකෘතිය. ගුප්තය. තැතිගත් ස්වභොවේයන් යුක්තය. කිසිදු ේප්ර්තයකුේගේ
ස්වරූපේයේ සතුටු ස්වභොයක් දැකිය ේනොහැකිය. මහො ප්රශ්නොර්ථයකට මැදිව සිටින්නො ේස්
වික්ෂිප්ත ගුප්ත ස්වරූපයක් දර්ශනය ේවේ. එකිේනකොට ේවනස්වූ විකෘති ස්වභොවයන්ේගේ මුහුණු
ේප්ර්තයන්ට ඇත. මුහුේණ් සෑම දශමයක්ම විකෘතිය. සමහර මුහුණු පැතැලය. දිගය. රවුමේය.
ඇස, කණ, නොසය, නළල, හිස ඇත්ේත් විකෘති ස්වභොවයන්ේගන් යුතුවය. ේප්ර්තයො යනු විකෘති
නිර්මොණයකි. ේප්ර්තයොට තිේබන්ේන් ඕනලොරික කයකි. සමොධිය වඩන්නොට එම ඕනලොරික කය
සියුමේ ඝණ ස්වභොවේයන් දැකිය හැකිය. ේප්ර්තයොේගේ ඕනලොරික කය තුළ මනුෂ්යයොට, ේදවියොට,
බ්රහ්මයොට ේස්ම ආයතන හය පිහිටො ඇත.
එේහයන් ේප්ර්තයොටද සිත් ඇතිේවේ. ේප්ර්තයො අනිත්යභොවයට පත්ේවන සතර මහො ධොතූන්ේගන්
සකස්වුණ, ඕනලොරික කයක්ද, ඇතිේවමින් නැතිේවන සිතක්ද ඇති සත්වේයකි. ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ
ේප්ර්තේයොෝ සහ ේප්ර්තිේයොෝේදේකොට්ඨොසයම සිටිති. ේමේ අය නිරතුරුවම අඳුර සහ ගුප්ත භොවය
තුළ ජීවත්වන නිසො ඒ අයට නිතරම බය සහ ගැටීම තුළ ජීවත්වමට සිදුේවේ. එය අතීත කර්මේයේ
ප්රතිඵලයකි. බය සහ ගැටීම තුළ නිරතුරුවම ජීවත්වම නිසො, ේප්ර්තයොේගේ සිත ෛවරය,
ේක්රොෝධය, තණ්හොව වැනි අකුසල් ධර්මේයන්ගන් පිරී පවතී. ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ ජීවත්වන සෑම
තත්පරයකදීම ඔහු රැස්කරන්ේන් අකුසල්ය. කුසල් අකුසල් ගැන ේප්ර්තයොට හැඟීමක් ේනොමැත.
එය ඔහුේගේ කර්මයය. දිව්ය, මිනිස් ආත්මවල ඉපිද, කරගත් කර්මයන් ේහ්තුේවන් ේප්ර්ත
ේලොෝකයට බැසගන්නොේප්ර්තේයොෝ විවිධ ස්වභොවයන්ේගන් යුක්තය.
භික්ෂුවට හමුවූ ේප්ර්තයන්ේගේස්වභොවය හරිම අපූරුය. එක් ේප්ර්තියකේගේ මුඛය ේනොමැත.
ේතොල් එකට ඇලීම ේගොස්ය. ඒ ේපර සංසොරේයේ දන් ේනොදීම සහ අනුන්ව දන් ේනොදීමට
ේපළඹවේමේ කර්ම විපොක නිසො විය යුතුය. තවත් ේප්ර්තේයේක්ගේ ඇස්වලන් ගින්දර නිකුත්ේවේ.
ඇස් නිරතුරුවම ගිනි ගනීම. අනුන්ේගේ ජයගේරහණ, දියුණුව ඉවසීමට ේනොහැකිව කළ අකුසල්
නිසො ේමේස් වූවො කිය හැකිය.
තවත් ේප්ර්තේයේක්ගේ ඇස් වලන් සුවදු ආේලොෝක ේදකක් නිකුත් ේවේ. බල්බ ේදකක් ේස්ය. අධික
තණ්හොව නිසො ේප්ර්ත ේලොෝකයට බැසගත්තද, අනුනට ධර්මය කියොදීම, අධ්යොපනය ලබොදීම වැනි
ේහ්තූන් නිසො ඇස්වලන් ආේලොෝකය නිකුත්වනවො වියහැකිය. තවත් අවස්ථොවක විකෘති ේනොවූ
ශරීරයක් සහිත, හිස මුඩුකරන ලද, රවුමේ පැහැපත් මුහුණක් සහිත, සිවුරක් දරොගත් භික්ෂු

ේප්ර්තේයක් ආරණ්ය බිමකදී දුටුේවේය. ේපර ආත්මේයේ ඔහු භික්ෂුවක් විය හැකිය. සිවුපසයට
අධික තණ්හොව ේහ්තුේවන් ේප්ර්ත ේලොෝකයට බැසගත්තද, කරන ලද පිං සහ ආමිස පූජොවන්
නිසො විකෘති ේනොවූ ශරීරයක් ලැබුවො විය හැකිය. ේමම ආරණ්ය භමිේයේදීම සුවදු ජොතික
ේප්ර්තේයක් හමුවිය. ඔහු විේදේශීය බටහිර ජොතික ස්වරූපේයන්ම යුක්ත විය. ඔහුද විකෘති
ස්වභොයක් ේනොමැති ශරීරයක් ඇති ේප්ර්තේයක් ේවය. ඔහු සමහරවිට ගිහි භොවේයන්
ආරණ්යේයේ සිටි විේදේශිකේයක් ේහොෝ ේමමඉඩමේවල අතීත අයතිකොර විේදේශිකේයක් වමට පුළුවන්.
එේහත් එම සුවදු ජොතික ේප්ර්තයො කරන ලද පිං ේහ්තුේවන් විකෘති ේනොවූ ේප්ර්ත ආත්මයක්
ලැබුවද අවසොන චති සිේත් ඇතිවූ තණ්හොව නිසො ේප්ර්ත ේලොෝකයට බැසගත්තො විය හැකිය.
ේප්ර්තයන් නිතරම කපුටන් ේස් කණ්ඩොයමේ වශේයන් සිටීමටප්රිය කරන පිරිසකි. ඔවුන්
දර්ශනය වේමේදී සමහරවිට සිය ගණන් සිනමො පටයක් ේස් දර්ශනය
ේවේ.
ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ මහො අරුමය සත්ව ේප්ර්තයන්ද සිටීමය. එක් ආරණ්ය බිමක භික්ෂුව වැඩසිටියදී
ේප්ර්ත ේහොෝ භත ස්වභොවේයේ මීහරකුන්තුන්ේදේනක් දුටුේවේය. තුන්ේදනොේගේම පැහැය ලො දුඹුරු
පොටය. කිසිදු විකෘතිභොවයක් ේනොමැතිය. සොමොන්ය මීහරක් ස්වභොවේයේය. එක ේප්ලයට ේමේ භත
මීහරක් තුන්ේදනො හිස ේසොලවමින් සිටියහ. ේමොවුනේගේ කටවල් ඇලීම තිබිණි. භික්ෂුව ේමේ ගැන
ේසොයො බලන විට දැනගන්නට ලැබුේණ් එම ආරණ්ය පිහිටුවමට ේපර එම ආරණ්ය පිහිටි කැළය,
මස් සඳහො ේහොර හරක් සහ මී හරක් මරණ ප්රසිදේධ ස්ථොනයක්ව තිබූ බවය. ඒ මීට වසර 50 කට
ේපරදීය. අතීතේයේ ේහොර හරක් මැරූ මිනිසුවන්, ඒ අය කරන ලද ප්රොණඝොත අකුසලය නිසො භත මී
හරක් ේලස උපත ලබො ඇතැය අනුමොන කළ හැකිය. බලන්නේකොෝ කර්මය පසුවපසින්
එන
ස්වභොවය. ඔබ ආසො කළ ස්වරූපේයන්ම කර්මය ඔබට විපොක ේදනවො. භත මීහරකුන්ේගේ
කටවල් ඇලීම තිබුේණ් ඔවුනට ආහොර ේනොලැබීමටය. එයද කර්මේයේ විපොකයකි. ඔය භත
ආත්මේයන් මිේදන ේතක් එම භත මීහරක් නිරොහොරව දුක් විඳී. ේමේ ආකොරේයන් භත කුකුලන්ද,
වනගත කුටි වලදී භත මුවන්ද දර්ශනය ව ඇත. ේමේ සියල්ලන්ම ේපර මිනිස් ආත්ම වල ඉපිද
සත්ව ඝොතනය කර හරක්, මී හරක්, කුකුළන්, මුවන් මරො මස් කමින් ජීවත් වූ සතුටු වූ මිනිසුවන්ය.
ඔවුනට ඔවුන් කළ කර්මය අනුරූපීව ප්රතිසන්ධිය ලැබී ඇත. ඔවුන් විසින් කැමැති කළ ේදය
ඔවුනට ලැබී ඇත. තමො කෑමට ආසො කළ මස තමොේගේම මස බවට පත්ව ඇත. ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ
ජීවත්වන කිසිේවක් උරණ ේනොවිය යුතුය. මන්ද තමන් කැමැති කළ ේදය තමන්ට දැන් ලැබී ඇත.
ේප්ර්තයන්ේගේ ේලොෝකයට වඩො ේප්ර්තියන්ේගේ ේලොෝකය
හිරිකිතය. භික්ෂුවට දර්ශනය වූ
එක් ේප්ර්තියක් කොමය වරදවො හැසිරීේමේ වරදටේප්ර්ත ේලොෝකයට වැටුණු කුණු ේප්ර්තියක්ය. ඇය
කොමය උේදසො අඩ නිරුවත්ව ජීවත් ේවේ. ශරීරය හරිම අපුලය. මුහුණ විරූපීය. ශරීරය කුෂ්ඨ පිරී
ඇත. බලන්න අප්රසන්නය. මිනිස් ස්ත්රියකේගේ ස්වරූපේයන්ම අඟපසඟ දර්ශනය ේවය. ේපර
ආත්මේයේ කොමේයේ වරදවො හැසිරීම නිසො ඇයට ලැබී තිබුේණ්, දැකීමට අප්රසන්න ශරීර
ස්වභොවයක්ය. ඇය කොමය යදිමින්, කොමය ේසොය ේසොයො ඇවිදී. ඇයේගේ අකුසල් කර්මය නිසො
ඇයට කොමය ේනොලැේබ්. ඇය කොමය යදින්ේන් එනිසොය. ේමවැනි කොම ේප්ර්තියක් මනුෂ්ය
ේලොෝකේයේ ස්ත්රියක් ේලස ජීවත්වේමේදීලැඡජොවක් බියකින් ේතොරව වරේදේ බැඳීමට ක්රියො
පොපේයන් ේමම ේප්ර්ත ආත්මය ලැබී ඇත. මිනිස් ේලොෝකේයේ ේස්ම ේප්ර්ත ේලොෝකේයේදීද ේමම
ේප්ර්තිේයොෝ මහො අකුසල් සිදුකරගනීම. මැය ේමම භික්ෂුවේගන්ද කොමය යෑදේදොය. එම සිත ඇයට
ඇතිේවදේදීම ඇය පිච්ච ගියොය. නිරේයේ ගිනිදැල් මතටම ඇය වැටුණි. භික්ෂුව ඒ බව දැන ගත්ේත්
ඇය ලේතොෝනි ේදමින් අතුරුදන්වූ නිසොය. බලන්න ේහොඳ සිහි බුදේධිේයන්. ේමම ේප්ර්තිය මිනිස්

කිරීේමේ

ේලොෝකේයේ ඉපදිලො ස්ත්රියක් ේලස කොමය වරදවො හැසිරිලො, ේප්ර්තියක් ේවලො ේප්ර්ත ේලොෝකේයේද
කොමය වරදවො හැසිරිලො නිරේයේ ගිනිදැල් මතට වැටී පිච්ේචනවො. ේමොන අභොග්යයක්ද. ේමය එම
ේප්ර්තියේගේ කථොව පමණක් ේනොව ඔබේගේද කථොව විය හැකිය.
ේමේ රේට් ේමොනතරමේ ගණිකො නිවොස තිේබනවොද? ේමොන තරමේ වැරදි කොම ේස්වනයන්
සිදුවනවොද..... ඔබ එේහම ේනොේවන්න පුළුවන්. නමුත් එේහම කරන අයේගේ අනොගත ප්රතිඵල
තමොම ලයන විභොගේයේ ප්රතිඵල තමය.
නවන තොක්ෂණික ේලොෝකේයේ මොධ්ය මොරයන් අහිංසක ඔබට දිගුකරන ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ දෑත, ඔබ
සිහිබුදේධිේයන් අතහරින්න. ඔබත් මොධ්ය දරුවනුත් සුවවේස් සැනේසන්න.
තවත් අපූරු ේප්ර්තියක් ගැන සටහනක් තබමි. ඇයේගේ මුහුණ විරූපී ේනොමැත. එය බැලමේ
ේබොෝලයක් වේගේ රවුමේය. මිටි මහත ේප්ර්තියකි. ඇය පැහැපත්ය. ඇයට බැරලයක ස්වභොවේයේ තර
ශරීරයක් විය. ඇය සිටිේයේ ඇඳුමක් ඇඟලොේගනය. දෑත් ේදපො බරවො ේරොෝගය සෑදුනු අයකුේගේ
ේමන් මහතය. ේමේවො කර්මේයේ විපොකය. ඇය ේමම භික්ෂුවට දර්ශනය වන ේමොේහොේත් සිටිේයේ
මැද ේපරදිග රැකියොවකට ේගොස් එනවිට රැේගන එන ආකොරේයේ විශොලප්රමොණේයේ සූට් ේක්ස්
එකක් සහ සුවවඳ විලවුන් ේබොෝතල් ේදකක් අේත් තබොේගනය. එක අතක සූේට්ක්සයද, අේනක්
අේත් කුඩො සුවවඳ විලවුන් ේබොෝතල් ේදකද විය.ේමම ේප්ර්තිය සුවවඳ විලවුන් ේබොෝතල් ේදක දිගු
කරමින් කොමය යදී. "ඩුබොය" සූට් ේක්සයද ඇය අේත්ය. ඇය නියත වශේයන්ම මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ
ඉපිද, විේදේශ
රැකියොවකට මැද ේපරදිග ේගොස් පැමිණ දැඩි ේලස කොමය වරදවො හැසිරීේමේ අකුසල විපොකේයන්,
මිනිස් ේලොව ජීවත් වන විට තිබූ"මැද ේපරදිග " සංඥාව සමඟම ේප්ර්තොත්මයක් ලද කොම
ේප්ර්තියකි. වර්තමොන සමොජය ේදස බැලීමේමේදී ේමේවො සිදුවිය ේනොහැකි ේදේවල් යෑය බැහැර
කරලය ේනොහැක. ේමහි සටහන් තැබුේවේ භික්ෂුවක් සමොධිය තුළදී දුටු සත්ය සිදේධන්ය.
ේප්ර්තයන්ේගේ ේලොෝකය අඳුරුය. බිය, තැතිගැන්ම නිසො කලබලකොරීය. ඔවුනුත් ේසොයමින්
ඇවිදින්ේන් කොමයය. ඔවුන්ද යන්ේන් මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ, දිව්ය ේලොෝකේයේ අතීතේයේ ජීවත්වේමේදී
ඔවුන්ට තිබූ සංඥා විඳීමේ, රස වින්දන සඳහොය. එේහත් ඔවුනට අකුසල් බලය නිසො ලැේබන්ේන්
දුකමය. කර්මය සහ විපොකය ඉතො ේහොඳින් ගැලේපන ේලස ේලොෝකය නිර්මොණය ව ඇත. මනුෂ්ය
ේලොකේයේදීස්ත්රියක් ේලස කොමය වරදවො හැසිරීේමන් සතුටුේවේ. එහි විපොක ේලස කොම
ේප්ර්තියක්ව ඉපිද, කොම පිපොසය තිබුණිද එය සංසිඳුවොගැනීමමට ේනොහැකිව දුකට පත්ේවේ. එම
නිසොය ේප්ර්තිය සුවවඳ විලවුන් දිගුකරමින්, ඩුබොය බෑගය ේපන්වමින් කොමය යදින්ේන් කර්මය
සහ විපොකය ේහොඳින් ගැලේපන නිසොය. නෑනො මස්සිනො විවොහය වේගේය. ේමේ හැම සිදේධියකින්ම
නැවත නැවත ඔප්පුවන්ේන් ේලොවේතුරො ධර්මේයේසත්යතොවය.
ඔබද ේලොවේතුරො මඟ නිවැරැදිව හඳුනොගන්න. ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට සියල්ල ලැේබ්වි.
සියල්ලම ඔබට ලැේබන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ඔබ සියල්ලම අනිත්ය
වශේයන් අවේබොෝධ කර ඇති නිසොය. අතහැරීේමන් ලැේබන ේමේ සුවන්දර අත්දැකීම ඔබ ඔේබ්ත්
අත්දැකීම කරගන්න. බව ගින්ේනන් නිව යන්න.

භික්ෂුව ේමේ සටහන් තබන්ේන් ඔේබ් තෘප්තිය සඳහො ේනොේවේ. අවේබොෝධය සඳහොය. ේමේ ේඝොෝර,
කටුක, භයොනක සංසොරය සත්වයො දුක ේසොයොේගන යන ගමේන් කැඩපතකි. දයොබර පිංවත ේමේ
කැඩපතින් ඔබ ඔේබ් මුහුණ බලන්න. ඔබට ේපේනන්ේන් ඔේබ්ම මුහුණ නමේ ඔබ සතුටුේවන්න.
ඔබට ේපනුේණ් ේපේර්තයකුේගේ ේපේර්තියකේගේ මුහුණ නමේ ඔබ වහොම අප්රමොදීවන්න.
ප්රමොදය දුකට ේහ්තුවනු ඇත. භික්ෂුවට වරක් දර්ශනය වූ කිසියමේ ේප්ර්තේයක් ේප්ර්තියක්
නැවත දර්ශනය ව ේනොමැත. සමහර විට පිං ගැනීමමට හැකි ේප්ර්තයන් ේමේස් දර්ශනය ව පිං
අනුේමොෝදන්වේප්ර්ත ේලොෝකේයන් චතවනවොදැය භික්ෂුව
ේනොදනීම.
ේප්ර්තයන්ේගේ ආධ්යොත්මය තුළ යටපත්ව ගිය කුසල ශක්තියක්
ඇත. එම යටපත්වූ
කුසල් ශක්තිය යමේ අවස්ථො වලදී මතුකර ගැනීමමට ේප්ර්තයොටද හැකිය. තණ්හොේවන්,
රැස්කරමින්, ේගොඩගසොගනිමින්, දිවො රොත්රී නිදි ේනොලබො ඔබ ේවේහේසන්ේන්ද ඉහත නුවරට
නෑගමේ යැම සඳහොමය. ඔබට පුළුවන් ඔබ ගැන ස්වයං පරීක්ෂණයක් කරගන්න. සමොජේයේ හුඟ
ේදේනකුට තිේබන ප්රශ්නයක් තමය පිනක් කරගන්න තිේබන අවිේවේකය. විේවේකය නැති නිසො
සමහරු ේපොේහොය දවසට පන්සලට යන්ේන් නැහැ. ේගදර බුදුන් වඳින්ේන් නැහැ. ේපොෝයට සිල්
සමොදන් වන අමේමලො තොත්තලො ේගදර දරුවන්ේගේ ප්රශ්න ේලඩේරොෝග ඇතිවුේණොත්, මුණුබුරො
අසනීමප වුේණොත්, බලොගන්න ේකේනක් නැති වුේණොත් සිල්ගන්න එන්ේන් නැහැ. රජකොරී,
වගකීමේ, ව්යොපොර නිසො හටගත් අවිේවේකේයන් තමන්ේගේ ේගදර තිේබන පිංකමට ේනොයන අයත්
ඉන්නවො. තණ්හොව බදොගැනීමම හැර ේවන ේමොකුත් ේමහි නැහැ. පිංකේමන් ලැේබන පිනට වඩො
සැපයක් ඔවුන් ේසොයනවො. ේමේ අය හදිසිේයේ මියගියේහොත් ඔබ හිතනවොද විේවේකේයන් පණ
යොවි කියලො. පණ යන්ේන් අවිේවේකේයන්මය. ඒ කියන්ේන් ගැේටන සිේතන්මය. ප්රතිඵලය
ප්රතිසන්ධිය සතර අපොයය. ඔබට බැරිනමේ දින කීපයක් ඔේබ් ේදේපළ, ව්යොපොර, අඹු සැමියන්, දුවො
දරුවන්, වගකීමේ අතහැර නිදහේස් දුර බැහැරක, වන්දනොවක, හුේදකලොේවේ යන්න ේමේවොයන්
මිදිලො. ේමේවො අතහැරලො දින කිහිපයක් හුදේකලොේවේ සිටින්න. ඔබ ස්ථර වශේයන් දැනගන්න
ඔබ මියයන ේමොේහොේත්ත් ඔබට බැරිේවනවො ේමේවො අතහැරගන්න. මැේරන ේමොේහොත අති
ේවේගවත්ම සිත් ඇතිේවන නැතිේවන ේමොේහොතක්. ඔබව කමේපනය වන ේමොේහොතක්. ඔබ
සූදොනමේ ේනොව සිටිේයොත් ගැේටන සිත ඊළඟප්රතිසන්ධිය අල්ලො ගන්ේන් ේප්ර්ත ේලොෝකයමය.
පිං කළො කියො වැඩක් නැත. අතහැරීම පුරුදු ේකොට තිබිය යුතුය. මැේරන ේමොේහොේත් ඇතිවන
තණ්හො සිතිවිල අතහැරීමට අවේබොෝධය තිේබන්නට ඕනනෑය. භික්ෂුව දුටු ේප්ර්ත ේලොෝකේයේභික්ෂුව
එවැනි චරිතයකි. පිං කිරීම නිසො විකෘති ේනොවූ ේප්ර්ත ශරීරයත්, තණ්හොව නිසො ේප්ර්ත ජීවිතයත්
ඔහුට ලැබී ඇත. ේප්ර්ත ේලොෝකයටතණ්හොව බැසගත්තද කළ පිංකමේ නිසොලස්සන ශරීරයක්
ලැබීය.
එක් මහත්මේයක් භික්ෂුවට තමන් ගැන ේමේස් ප්රකොශයක් කේළේය. "ස්වොමීන් වහන්ස මම දැන්
ව්යොපොර වලන් නිදහස් ේවලො ේගොඩක් විේවේකේයන් ඉන්ේන්. හැම සතියකම වන්දනොේවේ
යනවො. දඹදිව වන්දනො කිරීමට කිහිප වතොවක්ම ගියො. බුරුමය, තොයලන්තය යන රටවලටත්
වන්දනොේවේ ගියො. තව රටවල් හුඟකට යන්න බලොේපොේරොත්තුේවන් සිටිනවො. එහි ේබෞදේධ
සිදේධස්ථොන වඳින්න ස්වොමින් වහන්ේස් මට ආශිර්වොද කරන්න. "එම රටවලට යන්න ලැේබවො"
කියලො" භික්ෂුවට ඔහු ප්රකොශ කළො. බලන්නේකොෝ එම මහත්මයො පිංකමේ කරගැනීමම සඳහොව්යොපොර
අතහැරලො කරන පිංකමේ වල ස්වරූපය. ඔහු ව්යොපොරිකේයක් කියලො තැනින් මිදිලො ඔහු
සංචොරකේයක් ේවලො. අපූරු ේතොෝරොගැනීමමක්. ේමේකට තමය ේමොෝහය කියන්ේන්. ඔහු
භික්ෂුවේගන් විමසුවවො ේමවැනි පිංකමේ කිරීේමන් ලැේබන විපොක ේමොනවොද කියලො. භික්ෂුව

ේමේහම කිවේවො "ඔබ බලොේපොේරොත්තු තබොේගන සිටින්ේන් තව හුඟක් ේබෞදේධ රටවලට
සංචොරේයේ යන්න. පිං කරගැනීමම සඳහො. ඔබ මියයන විට ේමම බලොේපොේරොත්තුව සිහිවුේනොත්
ඔබ නියත වශේයන්ම සංචොරක පක්ෂිේයක් ේවනවො. ේමොකද ඔබ කැමති සංචොරයට නිසො. ඔේබ්
කැමැත්ත පරේලොවදී ස්ථරවම ඔබට ලැේබනවො. ඔබ මියයන ේමොේහොේත් ඔබ ඔයවන්දනොේවේ
ේගොස් කරගත්ත මහො පිංකමක් ඔේබ් මතකයට ආේවොත් ඔබ ස්ථර වශේයන්මසශ්රීක මිනිස් ේහොෝ
දිව්ය ආත්මයක් ලබනවො. ඔබ මියයන ේමොේහොේත් ඔේබ් සිේත් ඇතිවන හැම සිතිවිල්ලකම
අනිත්ය වශේයන් දැේක්කොත් ඒ දකින්ේන් ධර්මය නිසො නියත වශේයන් ඔබ මොර්ගඵල ලොභී
ේදවියන් බඹුන් අතර උපතක් ලබනවො. ඔබ මියයන ේමොේහොේත් ඔය ගියවන්දනො ගමන්, කළ
පිංකමේ මතක් ේනොව ඔබට ේපර අතහැරදැමූ ව්යොපොර ේදේපළ, වස්තුව මතක්වුේවොත් ඔබ ස්ථර
වශේයන්ම ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ උපතක්
ලබනව. භික්ෂුව ඔහුට අනුශොසනො කළො, ඔබ
දක්ෂේවන්න ඔබ කැමැති ේදය ේතොෝරොගන්න කියලො. භික්ෂුව දන්ේන් නැහැ ඔහු ේමොන ේදයට
කැමැති වුණොද කියලො. හැබැය එක ේදයක් නමේ දන්නවො. එදොයන් පේස්ස් ඔහු භික්ෂුව සමග
අමනොප බව. ේමේක තමය ේලොෝකේයේ ස්වභොවය. හුඟක් අය කැමැති ේබොරු කියලො හරි ඔහුව
ඔසවො තබනවොට. ඔවුන් යන ගමනට ලකුණු ේදනවොට.

යක්ෂයො ේනොව ධර්මය දකින්න
19 වැනි ේකොටස
භව ගමේන් නවොතැන් පළවල ස්වභොවය විවිධත්වේයන් පිරී පවතී. ේමේ විවිධත්වය ේගොඩනැගී
ඇත්ේත් සත්වයො කරන ලද කුසල් අකුසල් මතය. දිව්ය, මනුෂ්ය, ේප්ර්ත ේලොෝකයන් ේමන්ම,
යක්ෂයන්ේගේ ේලොෝකයද අපූරුය.
යක්ෂයන්ද ේමේ මනුෂ්ය ේලොෝකය තුළම ජීවත්වන පිරිසකි. යක්කු, යක්ෂණියන් වශේයන්
ේදේකොටසක් ඇති බව අසො ඇතත් භික්ෂුව දැක ඇත්ේත් යකුන් පමණක්ය. යක්ෂණියන් දර්ශනය ව
ේනොමැත.
යකුන්ේගේ ේලොෝකය පැහැදිලව ේකොටස් ේදකකි. සම්යදෘෂ්ටික යකුන් සහ මිත්යොදෘෂ්ටික යකුන්
වශේයනි. සම්යදෘෂ්ටික යකුන් වැඩි වශේයන් පන්සල්, ආරණ්ය, පැරණි පුදබිමේ, කැලේයේ
හුේදකලො භික්ෂූන් වසන ප්රේදේශ අසලද, මිත්යොදෘෂ්ටික යකුන් ේසොේහොන්, අඳුරු ගුහො, ගල්ේලන්,
කැලේයේ අඳුරු ප්රේදේශ, දිය අගල්, නොන ේතොටවල් ආදිය ආශ්රේයේද ජීවත් ේවය.
යකුන් අඳුරට ප්රියය. ඒ ඔවුන්ේගේ ේපර කර්මය නිසොය. ඔවුන්ද ඕනලොරික කයක් සහිත, එම කය
ඇසුවරුේකොට ආයතන හය පිහිටි සත්වේයකි. යක්ෂයොද සතර මහො ධොතූන්ේගන් සැදුන ඕනලොරික
කයක් සහිත, නිරතුරුවම ඇතිවන නැතිවන සිතක් සහිත සත්වේයකි.
භික්ෂුවක් එක්තරො කැලෑබද ආරණ්යයක කුටියක වැඩ සිටියදී රොත්රී දහයට පමණ සමොධිය තුළ
පසුවවන විට එකවරම එම භික්ෂුව ඉදිරියට අඩි 6 ක් පමණ උසැති සදේධන්ත ශරීරයක් සහිත මනුෂ්ය
ශරීරේයේ ස්වභොවේයන් යුත් යේකක් දර්ශනය විය. යකොේගේ ස්වභොවය, හැඩය හරියටම කළු
ජොතික ේබොක්සිං ශරයකු වැනිය. තද කළු පැහැති ශරීරයකි. ශරීරේයේ උඩ ේකොටස නිරොවරණය ව
ඇත. යට ේකොටස දනහිස දක්වො ඇඳුමකින් වැසී ඇත. අත්වල ේලොකු වළලු තිබිණි. ේකොණ්ඩය
හිස පිේරන්නට ේගල ේතක් වැඩ තිබුේණ්ය. හැබැය කේට් දළ එේහම තිබුේණ් නැත. භික්ෂුව
එයට ේපර යේකක් දැක තිබුේණ් නැත. යකො පිටුපස තව පිරිවරක්ද ඉන්නවො ේපේනය.
ේසවනැල වශේයනුය පිරිවර ේපේනන්ේන්. ඕනලොරිකව. මහයකො ේහොඳට ප්රතොපවත්
මනුෂ්යේයක් වේගේ භික්ෂුව ඉදිරිේයේ සිටිනවො. විනොඩි 5 ක් පමණ භික්ෂුව යකො ේදස බලො සිටිේයේය.
යකො ේසලේවන්ේන් නැහැ. එකම ඉරියවේේවන් භික්ෂුව ේදස බලො සිටිනවො. භික්ෂුවට වඳින්ේනත්
නැහැ. භික්ෂුව බියට පත්කිරීේමේ වුවමනොවකුත් නැහැ. භික්ෂුවට අේගෞරවයක් කරන්ේනත් නැහැ.
යකො භික්ෂුව ේදස අනිමිස ේලොෝචනේයන් වේගේ බලො සිටිනවො. භික්ෂුව එවිට යකොට පිං දුන්ේන්ය.
යක්ෂ රූපය දර්ශනේයන් ේනොේපනීම ගිේයේය. ඒ යක්ෂ රූපය නැවත භික්ෂුවට දර්ශනය ේනොවිණි.
ඔහු සම්යදෘෂ්ටික යේකකි. ඔහුේගේ ජීවිතය යේකක් වුවද එය අඳුරු නැත. දුකක්ද නැත. ේබොේහොම
ේත්ජස්, ප්රතොපවත්, ේපෞරුෂවත් ස්වභොවයකුය තිේබන්ේන්. ඒවො ලැබී තිේබන්ේන් ේපර
ජොතිේයේ කරන ලද පිංකමේ නිසොය. නමුත් ේපර මිනිස් ආත්මයක ඉපිද මැේරන ේමොේහොේත්
අවසන් චති සිත ෛවරයක්, ේක්රොධයක්, යමක් ආරක්ෂො කිරීේමේ කැමැත්තක් සමඟ ඇතිවූ නිසො
යක්ෂ ආත්මයක ඉපැදිලො. ඒත් ඔහු දුකක් ේනොේවය විඳින්ේන්. ඔහු ේත්ජස් සහිතව යමක් ආරක්ෂො

කරන සම්යදෘෂ්ටික යේකක්.
භික්ෂුවට පසුවව දැනගන්න ලැබුණො ේමම ආරණ්යේයේ වසර40 කට පමණ ේපර අපවත් වූ නොයක
හිමිනම ේමම ආරණ්යයට ඉතොමත් ආදරය කළ, එය ආරක්ෂො කිරීමට ජීවිත පරිත්යොගේයන්
කටයුතු කළ බවක්. එම නොයක හිමිේගේ ආත්ම ගරුත්වය සමේබන්ධේයන් ඇතිවූ ප්රශ්නයක් නිසො
තමො විසින්ම ආරණ්යේයේ තම කුටිේයේදී ේගල වැලලොේගන අපවත් වූ බවක්. ේමන්න ේමේ නොයක
හිමිනම තමය මහො යක්ෂේයක් ේවලො ේමම ආරණ්ය කුටිේයේදී රොත්රිේයේ භික්ෂුවට දර්ශනය වූේයේ.
හැබැය එම භික්ෂුව අපවත් වමට ේපරොතුව ේහොඳින් සීලය ආරක්ෂො කර ගත් නිසො, අපවත්වේමන්
පසුව සම්යොදෘෂ්ටික ප්රතොපවත් යක්ෂ ආත්මයක් ලැබුේවේය. අපවත් වන ේමොේහොේත් තමොේගේ
කැමැත්ත වූේයේ ආරණ්යය ආරක්ෂො කර ගැනීමමය. ඒ කැමැත්තට අනුරූපීවම ඊළඟ ප්රතිසන්ධිය
නිර්මොණය විය. තමොේගේ කැමැත්ත තමොට ලැබිණි. භික්ෂුව සමොධිය තුළින් එම යක්ෂයො දර්ශනය
කර ගැනීමමට උත්සොහ කළද ේමම යක්ෂයො එදොයන් පසුවව භික්ෂුවට දර්ශනය වමට
ේනොලැබුේණ්ය. ඔහු නියත වශේයන්ම භික්ෂුවේගේ පින් අනුේමොෝදන්ව ඒ ක්ෂණේයන්මයක්ෂ
ආත්මේයන් මිදුන බව පසුවව භික්ෂුව සොධක සහිතව ස්ථරව දැනගත්ේත්ය. එය භික්ෂුව විසින්
ේකේස් දැනගත්ේත් දැය ේමේ ේමොේහොේත් සටහන්
ේනොකරමි. සැබැවින්ම ේමොහුට යක්ෂේයක්
යෑය කීම වැරදිය. ේමොහු යක්ෂ ේස්නොධිපතිේයකි. ේමොහු භික්ෂුව ඉදිරියට පැමිණ ඇත්ේත් ේහ්තු
ේදකක් සහිතවය. ේගෞරව කිරීමට සහ පින් ගැනීමමටය. භික්ෂුවේගේ භික්ෂු ජීවිතේයේදී ඉතොමත්
ේලන්ගතුව ේගෞරවනීමය ේලස භික්ෂුවට ේගෞරව කළ සත්වයො ේමම යක්ෂ ේස්නොධිපතියොය. ේමම
දර්ශනය වම සහ එහිදී භික්ෂුව අත්දුටු ේදේ සමේබන්ධේයන් නැවත ේමේස් කියමි.
ඔබ සියල්ල අත්හරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැේබ්වි. සියල්ලම ඔබට ලැේබන විට ඒ කිසිවක්
ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ඔබ සියල්ලම අනිත්ය වශේයන් අවේබොෝධ කර ඇති නිසොය.
ඉහතින් සදහන් කේළේ සම්යදෘෂ්ටික යක්ෂ ේස්නොධිපතිේයක් ගැනය. ේමේ ේමොේහොේත් ඔහු යක්ෂ
ආත්මේයන් මිදී මනුෂ්ය, දිව්ය ේලොෝකයක ේහොෝ එේස්ත් නැතිනමේ සියදිවි නසොගැනීමමට ේපර දුෂ්කර
ආරණ්යක භික්ෂුවක් ේලස ප්රජොව යමේ ප්රමොණයකට වඩො තිබීම ේහ්තුේවන්, භික්ෂුවේගේ
අතහැරීේමේ ස්වභොවයද දුටු නිසො ප්රඥාව මතුව බ්රහ්මේලොෝකයට ගියො වමටද පුළුවන. ේමේ ගැන
භික්ෂුව ස්ථරවම ේනොදනීම, අනුමොන කළො පමණි. ේකේස් ේහොෝ ඔහු සුවගතිගොමී විය.
මිථ්යොදෘෂ්ටික යකුන්ේගේ ස්වභොවය ඉහත යක්ෂ ේස්නොධිපතියොේගේ ශරීර ස්වභොවයට
වඩො
ේවනස්ය. එකම එක අවස්ථොවක මිත්යොදෘෂ්ටික යේකක් ේවනත් ආරණ්ය භමියකදී දර්ශනය විය.
එම යකො ඉහත යක්ෂ ේස්නොධිපතියොට වඩො උසය. ශරීරය කළු පැහැතිය. ඇස් ේදක ේදොඩමේ ේගඩි
ේදකක් ේස් විශොලය. ඇස් රතුය. ේකොණ්ඩය අවුල්ව කැරළි ේලස ේගල දක්වො වැඩ ඇත. මහො
ේරෞද්ර ේපනුමකින් යුක්තය. ේමම යකො තනිපංගලේමේ භික්ෂුව ඉදිරිේයේ දර්ශනය විය. ේහ් තැතිගත්
විලොසේයන් නිේසොල්මේන් භික්ෂුව ේදස බලො සිට අතුරුදන් විණි. ඔහුේගේ ේරෞද්ර ේපනුම නිසො
ඔහු මිත්යොදෘශ්ටික යක්ෂේයක් බව අනුමොන කරමි. ේමොහුද උඩුකය නිරොවරණය කරේගන
සිටිේයේය. දණහිස දක්වො ේරදිකඩකින් වැසී තිබිණි. ේමම යක්ෂයන් කළු පැහැේයන් යුක්ත
වන්ේන් ේපර සසර ේක්රොෝධය, ෛවරය වැඩ නිසොමය. තමො වැඩ ේදය, තමො කැමති කළ ේදය
තමොටම ලැේබ්. ේලොෝක ධර්මය එයය.
ඉහත ආරණ්යේයේදීම භික්ෂුවකට පැහැපත් වර්ණේයන් යුත් යේකක් දර්ශනය විය. එම යකොට

පැහැපත් සිරුරක් තිබුණත් එය එල්ලොවැේටන තරබොරු සිරුරකි. විශොල බඩේගඩියක් සහිත
ශරීරේයේ උඩකය නිරොවරණව තිබුණු අතර දණහිස දක්වො ේරදි කඩක් තිබිණි. හිසේක් අවුල්ව
වැඩ තිබුණු අතර අසරණ ස්වරූපයක් ඔහුේගන් පළවිය. ඔහු යක්ෂ ආත්මයක ඉපැදුනද පැහැපත්
ශරීරයක් ලැබුේවේ ේකේස්දැය භික්ෂුව ේනොදනීම. සමහර ආමිස පින්කමේ කිරීම නිසො ප්රසන්න ශරීර
පැහැයත්, අවසොන චති සිත ේක්රොෝධය, ෛවරය ඇතිවම නිසො යක්ෂ ආත්මයත් ලැබුණො විය
හැකිය.
යක්ෂයනුත් කණ්ඩොයමේ වශේයන් සිටීමට ප්රිය පිරිසකි. ඒවොේයේ නොයකයන් ඇත. මිත්යොදෘෂ්ටික
යකුන්, ප්රතිපදොේවේ ේයේදන භික්ෂූන්ට දැඩි ේලස පීඩො කිරීමට උත්සොහ කරය. භික්ෂුව දක්ෂ
ේවන්න ඕනේන් අතහැරීේමේ ශක්තිය තුළින් ේමේ පොපකොරී බලේවේග පරොජයකරන්න. අදක්ෂ
වුේණොත් කුටිය අතහැර යන්න ේවන්ේන්ය. භික්ෂුව බලවත් අවස්ථොවල, භික්ෂුවට සිවේපසය
සපයන දොයකයන් ේමම මිත්යොදෘෂ්ටික යකුන් ගේරහණයට ගන්ේන්ය. ඔවුන්ව ේලඩ කරන්ේන්ය.
බිය ගන්වන්ේන්ය. ේමේ හැම ේදයටම ේනොවරදින ඖෂධය ේලොවේතුරො බුදු සමිඳුන් ේදේශනො කර
තිේබ්. ඒ තමය ඇතිවන සිත අනිත්ය වශේයන් දකින්න. එවිට ඔබ දකින්ේන් යක්ෂයො ේනොව,
ධර්මයය.
භික්ෂුව ේමොනම අවස්ථොවකදීවත් ේදවියන්, බඹුන්, ේප්ර්තයන්, යක්ෂයන් දකින්නට ආස කේළේ
නැත. ේමම සියල්ලම අහමේබේයන් දර්ශනය වූ ේදේවල්ය. ේමේ කිසිවක් ේකේරහි භික්ෂුව ඇලුේන්ද,
ගැටුේන්ද නැත. ේමේ සටහන් කියවො ඔබ ේදවියන් ේප්ර්තයන් යක්ෂයන් දැකීමට ආසො
ේනොකරන්න. මන්ද දැකීමට සත්වේයක් ේලොෝකේයේ ේනොමැති නිසොය. ඉහත සියලුම සත්වයන්ට
තිබුේණ් සතර මහො ධොතූන්ේගන් සැදුණු අනිත්යභොවයට පත්වන ඕනලොරික කයක් සහ
අනිත්යභොවයට පත්වන සිතක් පමණි. එහි ස්ථර සත්වේයක් ේනොසිටිේයේය. ේමහි තිබුේණ් පස්සය
නිසො හටගන්නො ේවේදනොව පමණක්මය. සත්වේයක් පුදේගලේයක් හමු ේනොේවේ. එනිසො ඔබ දිව්ය,
බඹුන්, ේප්ර්ත, යක්ෂයන් ේසොයො ේනොයන්න. එම රූප දකින්න ඇති ආශොව, දකින්න යෑය කියන
සිත අනිත්ය වශේයන් දැක අතහරින්න. එවිට ඔබ ේසොයොේගන ඔබ ේනොසිතූ අයුරින් ඒ අය ඔබ
ඉදිරියට එනු ඇත.
ඔබ ේමේ සටහන තැබූ භික්ෂුව කවුරුන්ද යන්න ේසවමට ේවේහස ේනොවන්න. ඔබ ඔබ ගැන
ේසොයන්න. ේමේ භික්ෂුවද කිසිදො අනුන් ේසොයො ගිය ේකනකු ේනොවන බව තරේයේ සිහි තබොගන්න.
භික්ෂුව ේසවේේවේ තමොේගේමස්වභොවය බවත් තමොේගේ ස්වභොවය ගැන ේසවේමේදීභික්ෂුවට
අවේබොෝධ වූේයේ ේලොෝකේයේම ස්වභොවය බවත් ඔබද
දකින්න. තමොත්, ේලොෝකයත් ේදකම
නිර්මොණය කර දුන්ේන් ඇතිේවමින් නැතිේවන සිත බවත්, සිත අනිත්ය වශේයන් අවේබොෝධ
කර
නිරුදේධ කළ ේමොේහොේත් ේලොෝකේයන් තමො නිව යන බවත්දකින්න. ේමේනහි කරන්න.
අප්රමොදීව සුවන්දර දහමක හිමිකරුේවක් වන්න.
නැවත නැවතත් කියමි. ඔබ සියල්ල අතහරින්න. එවිට ඔබට සියල්ලම ලැේබ්වි. ඔබට සියල්ලම
ලැේබන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ඔබ සියල්ලම අනිත්ය වශේයන් අවේබොෝධ
කර ඇති නිසොය.

ේහොඳ තැන් ේසොයමින් යනවො ේවනුවට...
නිවන් මග වඩන ඔබට මහො කැලේයේ හුේදකලොව සිටියද බියක්, තනිකමක්, තැතිගැනීමමක්,
දැේනන්ේන නැහැ. මන්ද, භික්ෂුව තමො තුල තමො සිටින බව ේනොදකින නිසො, බියේවන්න
තැතිගන්න සත්වේයක් පුදේගලේයක් දකින්ේන් නැහැ. අනුන්ේගේ ේදේවල් ඔබ ඔේබ් කරගන්න
යන්ේන් නැහැ. කැලේයේ අතරමගදී ඔබට මනුෂ්යේයක්, දඩයක්කරුේවක්, සේතක් මුණගැසුවනද
එය ඔේබ් ේනොවන බැවින් ඔබ ඒ පුදේගලයො ේහොෝ සතොේගේ හැසිරීමේ ඉරියවේ අතහරිනව. ඔබ තුළට
ගන්ේන් නැහැ. ඔබ නිවන් මඟවඩන විට ේමොනම අවස්ථොවකදීවත් ේදවැනිේයක් ේහොෝ
ේදවැනිේයේක්ගේ උපකොරය ේසොයන්න යන්න එපො. ඔබ ේදවැනිේයේක්ගේ උපකොරේයන් කැලය
තුළ සිටියොට වැඩක් ප්රතිඵලයක් නැහැ. ඔබ ේදවැනිේයේක්ගේ උපකොරය ේසොයය නමේ ඒ
ේසොයන්ේන් ඔබේගේ ආරක්ෂොවට. ඒ කියන්ේන් ඔබ තුළ ආරක්ෂො කරගන්න සත්වේයක් ඉන්නවො
කියන එකය.
සිත ඔබව මුලොකරන ේමවැනි සියුමේ තැන් ඔබ පරොජය කරන්න. ේකොතරමේ සතො සර්පයො සිටියද,
ේමොනම අවස්ථොවකදීවත් ේදවැනිේයක් ගැන ේනොසිතො ඔබ තනියම කැලයට ඇතුළු ේවන්න.
කුටිය ේසොයොේගන අඩිපොේර් ඔබම යන්න. බියක් තැතිගැනීමමක් දැනුණේහොත් ඒ සිත අනිත්ය
වශේයන් දකින්න. එවිට බිය ඉවත්ේවලො යොව. කය, සිත අතහැරදො ඔබ යන ේමේ ගමේන් ඔබට
බොධො කරන්න කොටවත්ම බැහැ. එය අතහැරීම තුළ ඔබ ලබන ප්රතිලොභයක්.
භික්ෂුවක් කැලෑ මඟක් ඔේස්ස් කුටියක් ේසොයොේගන තනිවම වඩින විට එම කුඩො කුටිේයේ
තුනකින් පමණ භික්ෂුවක් වැඩ සිටලො නැහැ. දුෂ්කර කුටියක්. ේමහි භික්ෂුව ගත කේළේ දින හතක්
පමණය. විේදේශීය භික්ෂූන්වහන්ේස් නමක් වැඩිය නිසො ඉවත්ව ගියො. භික්ෂුව කුටියට වැඩිවිට
කුටිේයේ ඇතුළත හතේරන් පංගුවක් පමණ ේකොටසක් අඩියක් පමණ උසට තුඹස් බැඳලො. එහි
ලෑල ඇඳක් තිබුණො. ඒ ඇේඳ කකුල් ේදකකුත් තුඹසට බැඳිලය තිබුේණ්. තුඹස තිබියදීම භික්ෂුව
සුවවේස් රැය පහන් කළො. පසුවව දො ගේමේ ගිහි දරුවන් තිේදේනක් ඇවිත් තුඹස ඉවත් කළො.
ේමවැනි අභිේයොෝග වලට කියන්ේන් නිවන් මඟ කලමනො කියලය. කය අතහැරීේමේ ප්රතිපදොේවේ
ේයේදන භික්ෂුවට ේමේවො හුඟොක් ප්රේයොෝජනවත්. හැබැය ඔබ තුඹස දැකලො ගැටුනොනමේ, නයය
බයය ේදකම සිත ඔේබ් ළඟට ේගේනවො. තුඹස දුටු සිත භික්ෂුව අතහැරිය නිසො නයය බයය ේදකම
ඔබට අතහැරුණො. ඔබ තුඹස දුටු සිට නිත්ය වශේයන් ගත්තො නමේ නැති සර්පයනුත් සිටිනවො
ඔබට ේප්නවො.
ඔබ නිවම සඳහො ප්රතිපදොේවේ ේයේදන විට සැලසුවමේ ඔේස්ස්, ේපර සූදොනමේ වමේ ඔේස්ස් ේපරට
යන්න එපො. ඒ ඔබ රවටන මොර බලයක්. සැලැස්මක් හදන්ේන් යමක් ේගොඩනගන්නය. ඔබ ේමේ
යන්ේන් ේලොෝකේයේහිස් බව දකින්නය. සැලසුවමේ අතහරින්න. ඉදිරියට හමුවන තත්ත්වයට,
ස්වභොවයට මුහුණ ේදන්න.
භික්ෂුවකට දුෂ්කර ආරණ්යයකදී වයස අවුරුදු 80 ක පමණ වේයොෝවෘදේධ, ඉතො ගුණයහපත්,
සත්පුරුෂ භික්ෂුවක් මුණගැසුවණො. උන්වහන්ේස් භික්ෂු ජීවිතේයන් වසර40 ක් ම ගතකරලො
තිේබන්ේන් චොරිකොේවේ වඩිමින්. වස් කොලේයේ පමණය එක තැනක වැඩ ඉඳලො තිේබන්ේන්.
උන්වහන්ේස් ගතකර තිබූ ප්රතිපදොව නිසො භික්ෂුව සිතුවො උන්වහන්ේස් ේහොඳ අවේබොෝධොත්මක

මොස

භික්ෂුවක් ේවන්න ඇතිය කියලො. භික්ෂුව උන්වහන්ේස්ේගන් ඇසුවවො ඇය ඔබ වහන්ේස්
එක
ස්ථොනයක් අල්ලොේගන ේනොයඳ ේමේ ආකොරේයන් චොරිකොේවේ හැසිරුේණ් කියලො. එවිට
උන්වහන්ේස් කියනවො, මට අවශ්ය වුණො මම ආසො කළො මම ඉපදුන රට දැක බලොගන්න. ඒකය
මම චොරිකොේවේ හැසිරුේන් කියලො. එම වචන ටික උන්වහන්ේස්ේගේ මුවින් පිටේවනේකොට
භික්ෂුව උන්වහන්ේස් තුළ දැේක්ක් පුංචි සොමේන්ර හිමිනමක්.
බලන්න ේමොන අපරොධයක්ද කරේගන තිේබන්ේන්, සංචොරකේයක් බවට පත්ේවලො.
අේප් සිත අපව නිරතුරුවම රවට්ටනවො. ඔබ අධිෂ්ඨොනයක ඉන්න ඕනේන් සිත වැේඩන සුවදුසුවම
හුේදකලො ස්ථොනයක් අරමුණ ජයගන්නො ේතක් ඇසුවරු කරන්න. සිත ඔබව සංචොරකේයක්
කරන්න උපේදස් ේදේව. ඔබව ආරණ්යේයන් ආරණ්යයට ඇවිදේදවොව. ඔබ ප්රේවේශමේවන්න. ඔබ
යො යුතු ඊළඟ තැන සැලසුවමේ කරන්න යන්න එපො. ඔබට ඒවො අදොළ නැහැ. ඔබට තිේබන්ේන්
ේහොඳින් නිවන් මඟ වැඩමට සිත වැේඩන ස්ථොනයක රැේඳන්නය. ඉතිරි සියල්ල ඔබ අතහරින්න.
කලබල ේවන්න, ආයොසයක් ගන්න එපො. ඊට වඩො සුවදුසුව ඔබට යොයුතු තැනක් ේවේ නමේ, සංඥා
මඟින් ේනොසිතූ ආකොරයට ඔබට ඒවො දැේන්ව. ඔබට තිේබන්ේන් අතහැරීම පමණය. නිවම
දක්වො මඟ ඔබට ප්රඥාව විසින් මුණගස්වොව. ඔබව රැේගනයොව. එේස් ේනොවුණ ේහොත්
තෘෂ්ණොව විසින් ඔබව සංචොරකේයක් කරොව.
ඔබ ේහොඳ තැන් ේසොයමින් යන්න එපො. සෑම තැනකම ඔබ ේහොඳින් ඉන්න. ඔබ ඇසුවරට ේහොඳ
මිනිසුවන් ේසොයමින් යන්න එපො. සැේවොම සමඟ ේහොඳින් ඉන්න පුරුදුේවන්න. ේලොෝකේයේ ේහොඳය,
නරකය තිේබනවො මිස ේහොඳ පමණක් ඔබට ේසොයොගත ේනොහැකි බව දකින්න. ඔබ ේහොඳ
පමණක් ේසොයන්ේන් නමේ, ඔබට ේසොයමින් සිටිනවො හැර ජීවිතේයේ ේවන කොර්යයක් ේනොමැති
වනු ඇත. මන්ද ඔබ ේසොයන්ේන් ේනොමැති ේදයක් ේහයනි. ඔබ අතහැරීේමේ උපරිමය තුළ නිවන්
මඟ වඩන්ේනක් නමේ ඔබ ේකොතැනකට ගියද ආරණ්යයක් ේවේවො, පන්සලක් ේවේවො එතැන
කැළඹුන තැනක් විය හැක. ප්රතිපදොේවේ ේයේදන භික්ෂුවට මොර බලේවේග බියය. ඒ නිසො තම
බලේකොටුවට පැමිණි ධර්මේයේ බලය පලවොහැරීමට පරිසරය ඇති කරය. ේලොෝකය තුළ අධර්ම
බලේවේග වල ශක්තිය වැඩිය. ඔබ ධර්මය අවේබොෝධ කරගැනීමමට යන ගමන මදි පුංචිකමේ,
ේචොෝදනො, පරීක්ෂො කිරීමේ, ේනොසලකො හැරීමේ, පීඩන, බොධො වලන් පිරුණු ගමනකි. ඔබ ේමේවො ඔේබ්
ගමනට ආශිර්වොදයක් කරගත යුතුය. මන්ද ේමේ සියල්ලම ේලොෝකේයේ පවතින ධර්මතොවයන්
වමය. ඕනනෑම පරිසරයකදී ඔබ "ේහොඳින් ඉන්න" දක්ෂ ේවන්න.

සිහිේයන් බලන්න... දහම ඔබ අසලමය
ඔබ ජීවත් වන්ේන් ධර්ම නිේක්තනයක. ධර්ම කොන්තොරයක ේනොේවය. එේහත් ඔබ ධර්මය
ේසොයනවො. සැබැවින්ම ඔබ ේසොයනවොනමේ ේසවිය යුත්ේත් සැඟවුණ ේදයක්. ේනොේපේනන
ේදයක්....
ඉන්ද්රියන් හයටම පස්සය වන මොයේමේ ධර්මය තිබියදී ඔබ එය දකින්ේන් නැහැ. ආේලොෝකය තුළ
සිටිමින් ඔබ ආේලොෝකය ේසොයනවො. ේමොකද ඔේබ් දෑස් අවිද්යොේවන් වැසිලො. ඔබ ධර්මය
ේසොයන්ේන් නමේ ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් වැඩිය මඟ
යන්න. උන්වහන්ේස්
ගිය මග අධ්යයනය කරන්න. සොරසංඛ්ය කල්ප ලක්ෂ ගණනක් ේපරුමේ පුරො පැමිණියද සිදේධොර්ථ
කුමරොට වයස අවුරුදු 29 වන ේතක් එතුමො ඉලක්ක කරේගන පැමිණි පොරමී ගමේන් අරමුණ
ගැන දැනීමමක් හැඟීමක් ේනොදැනින. කුමරොට ේමම සංසොරික ඉව මතුව එන්ේන් සතර ේපරනිමිති
දැකීමත් සමඟය. එේතක් කුමරො ගතකේළේ සිය පියො විසින් නිර්මොණය කරන ලද, සැලසුවමේ කරන
ලද දුක නැති සමොජ පරිසරය තුළ ේකළිේලොල් ජීවිතයක්ය. ධර්මය ේසොයොේගන ගිහි ජීවිතේයන්
නික්මුණ කුමරො මුලන්ම කේළේ සියල්ලම අතහැරීමය. යේශොෝධරොව, රොහුල කුමරු, රොජ සමේපත්
සියල්ලම අතහැරිේයේය. ප්රථම අදියර එය විය. සියල්ල අතහැරලො කැලයටය ගිේයේ. පරිසරයට,
ස්වභොවධර්මයට ගිහින් ේමොකද කේළේ?
කුමරුන්ට කියවමට ධර්ම පුස්තක ේහොෝ භොවනො පංති, ධර්ම ේදේශනො, ධර්ම සොකච්ජො.... ේමේවො
තිබුණොද? ත්රිපිටකය තිබුණොද? ේලොෝකේයේ ේතරුවන් පහළ ේවලො තිබුේණ් නැහැ.
ේමවැනි පරිසරයක කුමරො ගිය මඟ කුමක්ද? ඔබ නිවසැනසිල්ේල් සිතන්න. සිතමින් අවේබොෝධය
ලබන්න. කුමරො කැලයට ේගොස් බලොේගන සිටියො පරිසරය, ස්වභොවධර්මය ේදස. ඇතිේවන
නැතිේවන සිතිවිල ේදස. ේවන බලන්න දකින්න ේදයක් කැලේයේ තිබුේණ් නැහැ. කුමරො දැක්කො
උදයට හිරු පොයනවො. සවසට හිරු බැස යනවො. රොත්රියට සඳ පොයනවො. උේදේට සඳ බැසයනවො.
වැස්ස වහිනවො. පොයනවො. පින්න, සීතල, සුවළඟ, වලොකුළු, ේදේදුණු එනවො යනවො. නියඟය එනවො,
ගංවතුර එනවො. එකම ේදේ නැවත නැවත සිදුවනවො. ගස්වල දලුලනවො, ේකොළ බවට පත්ේවනවො,
වියෑේළනවො, වැේටනවො, නැවැත නැවැත ඒ ේදේම සිදේධේවනවො. මල් එනවො, ේගඩි හැේදනවො,
ඒවො ඉේදනවො, බිමට වැේටනවො, පැළේවනවො, පැළය ගසක් ේවනවො, එකම ේදය නැවත
නැවතත් ේවනවො. හිස රැවුල කපනවො. එය නැවත නැවත සිදේධ ේවනවො. කුසගිනි දැේනනවො.
ආහොර ගන්නවො. එය නැවත නැවත සිදුේවනවො. ශරීරේයේ හැම ස්වභොවයක්ම, පරිසරේයේ හැම
ස්වභොවයක්ම නිත්ය භොවේයේ ේනොපැවතී අනිත්යභොවයට පත්ේවනවො. ේබොෝසත් කුමරුන් කැලේයේ
සිටිමින් දකින්න ඇත්ේත් ඔය ස්වභොවයය. ේවන දකින්න ේදයක් කැලේයේ නැහැ. එේහම නමේ
ඉහත පරොසය තුළ ධර්මේයේ අර්ථය තිේබන්න ඕනේන්. සියල්ල අතහැරීම තුළ ේබොෝසත් කුමරුන්ේගේ
සැහැල්ලු, නිේකේලස් සිත නිරතුරුවම සමොධිමත්ව තිබීම නිසො ඉහත ස්වභොවයන් ඉතො ේහොඳින්
ේබොෝසත් කුමරුන්ට ේපේනන්නට, දැේනන්නට ඇත. ේබොෝසත් කුමරුන් සමේමො සමේබුදේධ පදවිය
අවේබොෝධ කරගන්නො ේමොේහොත දක්වොම උන්වහන්ේස් අවේබොෝධය ලැබුේවේ ස්වභොවධර්මය,

පරිසරය තුළින්මය.
ස්වභොවධර්මයත්, තමොේගේ කයත්, සිතත් ේදස අත්හැරීේමන් සමොධිමත් වූ සිතින් බැලීමේමේදී,
අනිත්ය හැර ේවනත් ස්වභොවයක් ේමහි ේනොමැති බව උන්වහන්ේස් දකින්නට
ඇත. ඔය මඟ තමය අපේගේ ශොස්තෲන් වහන්ේස් නිවම සඳහො ගිය මඟ. අබුදේේධොෝත්පොද කොලවලදී
පහලවන පේස් බුදුරජොණන් වහන්ේස්ලොද ධර්මය අවේබොෝධ කරගන්ේන් ඉහත බුදුමඟ
අනුගමනය කරමින්ය. ඔේබ් අනිත්යභොවයට පත්වන සිත ඔබට ේදන සැප, ේකටි, දුර, කල්මරණ
මොර්ග සිේත් අනිත්ය බව දකිමින් අතහරින්න. සැබෑ බදුමඟ ඔබ ගමන් කරන්න. කිරි ගසකට
ඇනීමේමේදී යමේේස් කිරි වෑේහ්ද, ඉහත බුදුමඟ ඔබ ගතේහොත් නිවම ඒකොන්තය. මන්ද එය
ේබොෝසතුන් වැඩි මඟ නිසොය. ධර්ම විනය ේදක යනුේවන් ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස්
හැඳින්වූේයේද ඉහත මොර්ගයමය. ධර්මය යනු ස්වභොවධර්මයය. විනය යනු සතියය, සිහියය. එහි
අර්ථය සතිේයන් සිහිේයන් යුතුව ස්වභොවධර්මය ේදස බලන්න යන්නය. ශොසනය තුළ මුල් දශක
ේදක තුළදී, විනය පැනවමකින් ේතොරව සංඝරත්නය හික්මුේණ් උන්වහන්ේස්ලො සතිේයන්
යුක්තව ස්වභොවධර්මය ේදස බැලීමම නිසොය. එහි ප්රතිඵලය ධර්මොවේබොෝධයය. පසුව කොලීමනව
සංඝරත්නය සතිේයන් ේතොරව ස්වභොවධර්මය ේදස බැලීමම නිසො සතිය සිහිය ඇති කිරීමට විනය
පැනවමට බුදුරජොණන් වහන්ේස්ට සිදුවිය.
ඔබ දක්ෂේවන්න සතිේයන් සිහිේයන් යුතුව ස්වභොවධර්මය ේදස බලන්න. එවිට ඔබ දකින්ේන්
ධර්මේයේ ස්වභොවයය. ධර්මේයේ ස්වභොවය, ේවන ේදයක් ේනොේවේ. අනිත්යය පමණමය. ස්වභොව
ධර්මයත්, ඔබත් ේදකක් ේනොව එකකි. ේදකම නිර්මොණය ව ඇත්ේත් ඝණ, ද්රව, උණුසුවමේ, වොයු
ධොතූන්ේගන්ය. ේමේවොේයේස්වභොවය අනිත්යයය. ස්වභොවධර්මයත් ඔේබ් කයත් ේදකම ඉහත
ධොතූන්ේගන් සැදි නිර්මොනයන්ය. ඇසට ේනොේපේනන, ප්රඥාේවන් පමණක් දැකිය හැකි
ප්රේවේගකොරීව අනිත්යභොවයට පත්වන ඉහත ධොතූන්, අනිත්යතොවයට පත්වන වොරයක් පොසොම
අවකොශ ධොතුවක්ද ඇතිකරවය. එම අවකොශ ධොතුවද ධොතූන් ඇතිවන නැතිවන ේමොේහොතක්
පොසොම අනිත්යභොවයට පත්ේවේ. ේමේ සියල්ලම ශීල, සමොධි, මඟ ඉක්මවොේගොස් ප්රඥාේවන් දකින
ධර්මේයොෝය. ස්වභොවධර්මය ේලසත්, කය ේලසත් අපි දකින්ේන් විවිධත්වේයන් යුතු හැඩයන්,
වර්ණයන්, ස්වභොවයන් ේලසින් එකිේනකට ේවනස් ධොතු ේකොටස් හතර පමණකි.
ඇේස් අවිද්යොව නිසො එකිේනක සමේමුති නවයකින් හඳුන්වොගනීම. එේහයන් ඔබ ස්වභොවධර්මයත්
කයත් එකේගොඩකට දමන්න. ේමේවො ක්රියොත්මකභොවයට පත්වන සිත ේදස බලන්න. සිත තුළද
ඔබ දකින්ේන් අනිත්ය ස්වභොවය පමණක්මය.
බොහිර රූපත්, අභ්යන්තර ආයතනත්, සලොයතනත් පස්සයවේමන් සකස්වන ආගන්තුක සිත අයති
අනිත්යයටය. එේහයන් ේමේ සියලු ධර්මේයොෝ අනිත්යධර්මේයොෝය.
ඔබ කළයුත්ේත් ේමේ සියල්ල ේදස සතිේයන්, සිහිේයන් යුක්තව බලො සිටීමම පමණකි. එවිට ඔබ
තුළ නිරොයොසේයන්ම වැේඩන්ේන් සතර සති පට්ඨොනයය. සතර සතිපට්ඨොනය නිවන් මේඟ
නිවේමේ තීරක බලේවේගයය. කොය, චිත්ත, ධමේම, ේවේදනො යනු ේලොෝකයය. සතර සතිපට්ඨොනය
අවේබොෝධේයන් දැකීම යනු ධර්මොවේබොෝධයය. ේලොෝකොවේබොෝධයය.
ඔබ සියල්ල අතහරින්න. අනිත්ය වූ රූපය ේදස අනිත්යවූ සිේතන් බලොසිටින්න. එවිට ඔබට

සියල්ල ලැේබ්වි. ඒ සියල්ල ඔබට ලැේබන විට ඒ කිසිවක් ඔබට අවශ්ය ේනොේවේ. මන්ද ඔබ
සියල්ලම අනිත්ය වශේයන් අවේබොෝධ කර ඇති නිසොය.

අපොේයේ උපතක්
ප්රොණ ඝොතය කරමින් හරකුන් මරණ ලද මිනිේසක් මරණින් පසුව එම කර්ම විපොකය ේගවන
දර්ශනයක් ේමහි සටහන් කරමි.
ේමය නිරේයේ දර්ශනයකි. හැබැය එහි ගිනි දළු ේනොවය. තිබුේණ් අඩි 10 ක පමණ උස ේකොටයකි.
එහි හරේකක් දිේගේල ේකොට බැඳ තිබිණි. ක්ෂණයකින් හරකො දිේගේලකර බැඳ තිබුණු ේකොටේයේ
මුදුනත නිරිසේතක් ප්රතිසන්ධිය ලැබීය. එම නිරිසතොව භික්ෂුව සමොධිේයේදී දුටුේවේ මිනිසකුේගේ
රූපකොය සහිතවය. නිරිසතොේගේ ඕනලොරික කය භික්ෂුවට ඝන ස්වරූපේයන් දර්ශනය විය.
විපොකය විඳීම පිණිස නිරේයේ එම ේකොටේයේ මුහුණත බදොේගන සතුටින් එම සතො පහළ වූ
සැනින්, හරකො ේදස බලන එම නිරිසතො සතුටු සිනො පහළ කරනවො. මන්ද ඒ ේමොේහොේත් හරකො
සැපක් හැටියටය නිරිසතො දකින්ේන්. එේහත් නිේමේෂයකින් ේකොටේයේ බැඳ තිබූ හරකො තියුණු
උල්
සහිත ත්රිශලයක් වැනි කැේපන ආයුධ ේදකක් අත් ේදේක් ඇති ේයොෝධ යමපල්ේලක්
බවට
පත්විය. හරකො ඉදිරි ගොත් ේදක ඔසවො යම පල්ේලක් බවට පත්ේවදේදී නිරිසතො මරහඬින් කෑගසය.
තියුණු ආයුධ ේදකින් ේකොටේයේ මුදුනත එල්ලීම සිටින නිරිසතො දැඩි ේලස ඇනුමේ කය. නිරිසතො
බිමට පැනීමමට උත්සහ කළද එම උත්සොහය ව්යර්ථ විය. මන්ද නිරිසතො කනුේවේ ඇලීම තිබුණු
ස්වභොවයක් භික්ෂුවට දර්ශනය විය. යමපල්ලො අත තිබූ ආයුධ ේදකින් ඇනීමම නිසො ේලොෝකේයේ
සත්වේයකුට විඳිය හැකි දරුණුම ේවේදනොව විඳිමින් නිරිසතො ලේතොෝනි ේදනවිට තවත් යමපල්ලන්
ේදේදේනක් ආරක්ෂකයන් ේස් ඊට නුදුරින් බලොසිටිේයේය. යමපල්ලොේගේ ස්වභොවය අඩි7 ක් පමණ
උසැති කළු පැහැති කොපිරි මිනිේසක් ේස් ේතොල්, ඇස් ේලොකු ේරෞද්ර, උඩුකය නිරොවරණය ව ඇති,
ේරදි කඩක් දනහිස ේතක් දැරූ අේයකි. එම නිරේයේ දර්ශනය එතැකින් නිමො වුවද, භික්ෂුව
සිතන්ේන් ේමම නිරිසතො ේවේදනොේවන් මියේගොස් නැවතත් එම ේකොටේයේම ඉපැේදමින්, නැවත
නැවතත් එම විපොකයම කල්ප ගණනොවක් විඳින බවය.
නිරිසතො ේකොටය මත පහළව එහි බැඳ තිබූ හරකො දකිදේදී නිරිසතො සතුටට පත්විය. ඒ
ේමොේහොේත්මකර්මය විපොක දීම ඇරේඹ. මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ හරේකක් මරන්ේන් යමේ ේස්ද, ආයුධ
උපේයොෝගී කරේගන එම ආයුධ වලන්ම හරකොට අනිමින්, කපමින් ඌව මස් කරන්ේන් යමේ ේස්ද,
එම නිරිසතොවද හරක් ේවේශේයන් ේපනීමසිටි යමපල්ලො විසින් ආයුධ ේදකින් ඇන මරො දමනු
ලබය. ේමේස් කල්ප ගණනොවක් නැවත ඉපැේදමින්, නැවත මැරුමේ කය. කර්ම විපොකය ේගේවන
ේතක් දුක බරපතළය. ේමහිදී නිරි සතො විඳින ේවේදනොව නිසො ඇතිවන සිත් ෛවරය, ේක්රොෝධය,
ගැටීම පදනමේ කරගත් ඒවොය. එේහයන් නිරේයේ දුක තව තවත් වැඩිේවමින් දුේකන් දුකටම ඇදී
යය.
සතුන් ේවේදනොත්මකව මරො දමන, සතුනට දුක් ේදන ඔබත්, ේමේ ක්රියොවන් කිරීමට ේපර
ේමොේහොතක් සිතන්න. ඔබ අනුනට ේදන දුක කෲර වද හිංසො ේපොලයත් සමඟම ඔබට ලැේබ්වි.
ේලොෝක ධර්මය එතරමේම සොධොරණය. ඔබ කැමති කළ ේදය, ඔබ ආසො කළ ේදය ඔබට ලබොේදය.
මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ සිටියදී තමො කැමති කේළේ, තමන් උේදසො ේහොෝ අනුන් උේදසො හරක්

මැරීමටය. ේමය ඔබට විේනොෝදයක්, සතුටක් වූවොටද සැක නැත. ඔහු නිරේයේ නිරිසේතක් ේලස
ගවයො බැඳ සිටි කණුේවේ මුදුනත පහළවන ේමොේහොේත්, කණුේවේ බැඳ සිටි ගවයො දැක සතුටට
පත්ේවන්ේන්, ේපර ආත්මේයේ තමො කැමැති කළ මතක සංඥා නිසොය. ඒ නිේමේෂේයේදී නිරිසතො
ලබන සතුට කර්ම විපොකයට ේපර මතකය අවධිකිරීමක් වැනිය.
ප්රොණඝොතයට සිත ඇතිවන ේමොේහොේත්ම එම සිත අනිත්ය වශේයන් දකින්න. එවැනි සිත්
සංසොරේයේ ඔබට මහො දුක් කන්දරොවක් උරුම ේකොට දුන් බව දකින්න. උතුමේ මනුෂ්යේයක් ේලස
ඉපිද, ේප්ර්ත ේලොෝකයට, නිරයට යැමට ලැඡජොව බය ඇතිකරගන්න. නිතර ේමම කර්ම
විපොකයන් මනසින් අත්දකින්න. අප්රමොදීව ක්රියොත්මක ේවන්න.

නිවැරැදි කිරීමක්
ේමම තීරය යටේත් ඉකුත් සතිේයේ පළවූ"දහම ඔබ අසලමය" යන ලපිේයේ තැන් ේදකක් ේදොෝෂ
සහිතව පළව තිබිණි. ඒවො ේමේස් නිවැරැදි විය යුතුය.
"අේප් අවිද්යොව නිසො එකිේනක සමේමුති නමයකින් හඳුන්වොගනීම" ේලස පළවූ ේකොටස "ඇේස්
අවිද්යොව නිසො එකිේනක සමේමුති නොමයකින් හඳුන්වොගනීම" ේලසට නිවැරැදි විය යුතු අතර "බොහිර
රූපත්, අභ්යන්තර ආයතනත්, සලොයතන, පස්සය වේමන් සකේස්වන ආගන්තුක සිත අයති
අනිත්යයටය" යන වොක්යය "බොහිර රූපත් අභ්යන්තර ආයතනත්, විඤඤණයත් පස්සය වේමන්
සකේස්වන ආගන්තුක සිත අයති අනිත්යයටය" වශේයන්ද නිවැරැදි විය යුතු බව කරුණොේවන්
සලකන්න

ආශොේවේ වියරුව - කැමැත්ේත් මරලේතොෝනිය
මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ නිලතලවලට නිතර ේදේශන
පැවැත්වමට, සමිති - සමොගමේ, ේදේශපොලන පදවි
සඳහො තන්හොේවන් ක්රියොකරන පිංවතුනට
දැනගැනීමම පිණිස ේප්ර්ත ේලොෝකේයේරැස්වමක
ස්වභොවය සටහන් කරමි.
ේමම රැස්වමට ේප්ර්තේයොෝ සියයකට වැඩි
සංඛ්යොවක් සහභොගි වූහ. ේමේ අතර සිවුරු දරොගත්,
හිස මුඩු කළ ේප්ර්ත භික්ෂූන්ද විය. ේමේ සියලු
ේදනොම තරුණ සහ මැදිවිේයේ ේප්ර්තේයොෝ සහ
ේප්ර්ත භික්ෂූන්ය. මනුෂ්ය ේලොෝකේයේ අයුරින්
භික්ෂූන් ඉදිරි ේපළ ආසනවල ේනොසිටිේයේය. ේප්ර්ත භික්ෂූන් සිටිේයේේප්ර්තයන් සමඟ කලවේමේ
අසුවන් ේගනය. සමහර ේප්ර්ත භික්ෂූන් පසුවපසම ේප්ලේයේද අසුවන්ේගන සිටිේයේය. ේප්ර්ත
ේලොෝකේයේ ේතරුවන් ගැන හැඟීමක් නැති නිසො, ේප්ර්ත ේලොෝකේයේදීභික්ෂු ේප්ර්තයො දසමොන්ය
ේප්ර්තේයක්මය.
ේමේ අය එකට රැස්ව ේප්ර්ත රැස්වම පවත්වය. ේමේ රැස්වම එකම ගොලේගොෝට්ටියකි. හැේමොෝම
නොයකයන් වමට, හැේමොෝම ේදේශන පැවැත්වමට, තම මතය දිනවමට උත්සොහ ගනීම. අේයකුට
නිදහේස් කතො කිරීමට අේනකො ඉඩ ේනොේදේ. කිසිවකු තෘප්තියට පත් ේනොේවේ. කිසිවකුත් සතුටට
පත්ේනොව, සැේවොම දුක ේවේදනොව, බලොේපොේරොත්තු කඩවමේ උරුම කරගනිමින් රැස්වම
කඩොකප්පල් ේවේ. එකිේනකොට බැණ වදිමින් විසිර යති.
ේපර ආත්මවල අනුනට අවස්ථොව ේනොදී බලකොමේයන් නිලතල දැරූ, නිලතලවලට ේලොෝභ කළ
ගිහි පැවිදි පිංවතුන් කරගන්නො ලද කර්ම වල විපොකයන් විඳගන්නො අයුරු අපූරුය ේන්ද? ේමම
කර්මය විඳින ේප්ර්තයන් තම ේප්ර්ත ජීවිතය පුරොවට කරන්ේන් රැස්වමේ තැබීම සහ රැස්වමේ
කඩොපල්වම නිසො දුකට පත්වමය. ේපර අකුසල් ශක්තිය නිසො ේමේ අයට කිසිදොක ේප්ර්ත රැස්වමේ
සොර්ථක කර ගත ේනොහැක. රැස්වමේ කඩොකප්පල් වූ විට ේප්ර්තයන් එකිේනකොට ෛවරේයන්,
ේක්රොෝධේයන් බැණ වදිමින්, ඇනේකොටො ගනිමින්, දත්මිටිකමින් සීසීකඩව විසිර යය. තමන්
නොයකයො වමට ඇති ආශොව නිසොම ේප්ර්ත ේලොෝකේයේදී ද ේමේ අය මහො අකුසල් රැස්කරේගන තව
තවත් දුකට ඇදී යය. ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ ගත කරන සෑම නිේමේෂයකදීමඔවුන් රැස්කරන්ේන්
අකුසලයකි. එේහයන් ඔවුනට සසර කල්ප ගණනොවකින් සුවගතියක උපත ලැබීමට ේනොහැකිය.
ඔබ ගත කරන ඔය වටිනො මනුෂ්ය ජීවිතය ඔබේගේ අදක්ෂභොවය නිසො සතර අපොයට වැටුේණොත්
ඔේබ් අනොගතයද අඳුරින් අඳුරටමය. ඔබ භක්තිවිඳින ේමොන ේදයවත් තන්හොේවන් ේතොරව භක්ති
විඳින්න. අනුන්ේගේ අකමැත්ේතන් භක්ති ේනොවිඳින්න. බලහත්කොරේයන්, ේබොරුේවන්, නැති
ගුණ ේපන්වමින්, තමොට වඩො සුවදුසුව අය සිටියදී ඔබ එය අයති කරගැනීමමට ේනොයන්න. ඔබ
අසීමිත තන්හොේවන් ේමේවො අයති කරගැනීමමට ගියේහොත්ේප්ර්ත ේලොෝකේයේ ේප්ර්ත රැස්වමේ

අංශේයේ ඉපිද, නිතිපතො ඉහත ේප්ර්තයන් විඳින දුක විඳිය හැකිය. ේප්ර්ත රැස්වමේ කඩොකප්පල් ව
ගිය විට ේප්ර්තයන් හැසිේරන්ේන් හිස ගිනිගත් පුදේගලයන්, වියරුේවන් දඟලන්නො ේස්ය. එය
ඔවුනේගේ තන්හොේවේස්වභොවයය. ආශොේවේ වියරුවය. කැමැත්ේත් මරලේතොෝනියය.
ේලොවේතුරු බුදුරජොණන් වහන්ේස්ේගේධර්මය ේමේ ේදේවල් ේමොනතරමේ පැහැදිලව ේදේශනො කර
තිේබනවොද. ේමේ සියල්ල අත්දැකීේමන් අත්දකිදේදී ේලොෝක ස්වභොවයන් පිළිබඳඥානදර්ශනයන්
පහළවන ේකොට ඔබටත් දැේන්වි ඔබ සැබෑ බුදු පුේතක්ය කියලො.

සයනේයේ ේප්ර්තිය

අමනුෂ්යයන්ේගේ ේලොෝකය හරිම විවිධත්වේයන් යුතුය. විවිධත්වය වශේයන් අපි දකින්ේන්
නිරතුරුවම ේවනස්වන ස්වභොවේයන් යුතු අනිත්යයය. භික්ෂුවක් එක් අවස්ථොවක සමොධිේයන්
පසුවවන විට ේගදරක වොසය කරන ේප්ර්තියක් දුටුවො. ඇය වයස 25 පමණ තරුණියකේගේ
ස්වභොවේයන් යුතු බවය භික්ෂුවට හැඟේණ්. ඇය අවිවොහක බවක්ද හැඟණො. භික්ෂුව මුලන්
දුටුේවේ නිවේස් නිදන කොමරය. ඒ නිදන කොමරය ේබොේහොම පිළිේවළට තිබුණො. එහි ගුප්ත
බවකුත් තිබුණො. නිදන කොමරේයේ කිසිේවක් සිටිේයේ නැහැ. හරිම පොළුවටය ේපනුේණ්. භික්ෂුවට
දැනුේන් ේමය ඇය මනුෂ්ය ජීවිතේයේදී පරිහරණය කළ කොමරය කියලො. නිදන කොමරේයේ සයනය
කළුපොට ඇඳ ඇතිරිල්ලක් එලො ේකොට්ටයක් සහිතව පිළිේවළට තිබුණො. කිසිේවක් කොමරේයේ
නැහැ. හරිම නිශ්චලය.
නමුත් එකපොරටම අර සයනේයේ එලලො තිබූ ඇඳ ඇතිරිල්ල මෑත් කරේගන තම ස්වරූපය ඝන
භොවයට පත්කරගනිමින් තරුණ ේප්ර්තිය ඇේඳන් නැඟිට කොමරේයන් එළියට ගියො. ක්ෂණයකින්
නැවත කොමරයට ආවො. ඇඳ ඇතිරිල්ල ේපොරවොේගන ඇය නැවත නිදොගත්තො. එේහත් දැන් ඇේඳ
කිසිේවක් නැහැ. ඇඳ ඇතිරිල්ලත් ේහොඳට පිළිේවළට නැවත තිේබනවො. ඒ කියන්ේන් ේප්ර්තිය
ඇඳ ඇතිරිල්ල යට සිටිනවො. කිසිවකුට ේපේනන්ේන් නැහැ. දකින්න බැහැ. කවුරුවත් හිතන්ේන්
නැහැ ඇඳ ඇතිරිල්ල යට ේප්ර්තියක් ඉන්නවො කියලො. බලන්න ඇය උපොදොනය කරගත් ස්ථොනය.
ඔබට හිතන්න පුළුවන්ද?
ඔබ නිවේස් කොමරේයේ සයනේයේ ඇඳ ඇතිරිල්ල යට ේප්ර්තියක්, ේප්ර්තේයක් සැතපී ඉන්නවො
කියලො. ඉහත භික්ෂුවට ඇය ඝන ස්වභොවේයන් දර්ශනය වූ නිසො ේමේ ේප්ර්තිය දැකගැනීමමට
හැකිවුණො. ගවුමක් ඇඳේගනය සිටිේයේ. තරුණියක් වුණත් ඇය මලොනික, ේරොෝගීස්වභොවේයන්
යුත් ේප්ර්තියක්. භික්ෂුව ඇය දැක ඇත්ේත් මලොනික, මලමිනියක් ඇවිදින ස්වරූපේයන්. මුහුේණ්
බිය මුසුව හැඟීමක් තිබුණො. මේගේ තැන, මේගේ ස්ථොනය අහිමිේවේය කියන හැඟීමකින් වේගේ මහත්
තන්හො සහගත සිතකින් ඇය කොමරේයන් එළියට ගිය සැනින්ම නැවත කොමරයට පැමිණ,
සයනේයේ ඇඳ ඇතිරිල්ල ඇතුළට ේගොස් ඇයේගේ ඝන කේයේ ස්වරූපය නැතිකරගත්තො. ඇය මනුෂ්ය
ජීවිතේයේ එම නිවේස් ජීවත් වූ තරුණියක්. ඇය ේරොෝගීව මියයන ේමොේහොේත් තමන් අල්ලොගත්
තැන ේප්ර්තියක් ේලස නැවතත් ප්රතිසන්ධිය ලබන්නට ඇතැය සිතන්නට පුළුවන්. බලන්නේකොෝ
වොසනොවන්ත මනුෂ්ය දියණියකේගේ අවොසනොවන්ත නැවත උපත ේමොන දුකක්ද කියලො. කවදො
සැනසිල්ලක්, ගැලවමක් ලබයද කියලො. ේමේ ේප්ර්තිය ඇඳට නැඟ ඇඳ ඇතිරිල්ල යටට යන්ේන්
ඉේඩොෝරය දැඩි කොලයක වතුර වලක් දැක මී හරේකක් යමේ ේස් තෘෂ්ණොවකින් එම වතුර
වළට
බසීද එම ස්වරූපේයේ කැමැත්තකිනුය. එේලස ඇය ඇඳ ඇතිරිල්ල යටට ේගොස් නිදො ගනීම. එය ඇය
ගත් උපොදොනේයේ බලවත්කමය. ේමේවො පොඩමට ේගන ඔබත් ස්ත්රී පුරුෂ වයස් ේභදකින් ේතොරව
කුසල් දහමේ වඩො ජීවිතේයන් අතහැරීම පුරුදුකර ේමවැනි දුක් ේදන සතර අපොේයන් මිේදන්නට
අවශ්ය කරුණු කොරණො ජීවිතයට එකතුකර ගන්න.
ේලොවේතුරො බුදුරජොණන් වහන්ේස් ේදේශනොකර වදොළො, ේමේ සසරින් ගැලවයන්න නමේ ඔබ මුලන්ම
ේමේ සසර දුක්ත බව, බියකරු බව, විශම බව දකින්න ඕනේන් කියලො. ේමම අත්දැකීමේවල

ස්වභොවය අවේබොෝධේයන් හඳුනොේගන ේලොෝකේයන් මිේදන්නඔබත් වරියවඩන්න. නිරතුරුව ඔබ
ේමොන පිංකමේ සිදුකළත් ේමොන ශීලයක් ආරක්ෂො කළත් අතහැරීම පුරුදු කරන්න. තමොේගේ
අඹුදරුවන්, ේගේ ේදොර, ඉඩකඩමේ, ව්යොපොර, යොනවොහන, තමොේගේ නිදන කොමරය, සයනය පවො
මේගේ කර ේනොගන්න. ඒවො පරිහරණය කරන්න. භක්ති විඳින්න. ඔේබ් සැප උේදසොද,
අන්යයන්ේගේ සැප සතුට උේදසොද, ශොසනය උේදසොද ේයොදවන්න. ඔබද සතුටුේවන ගමන් ඒවො
අනිත්ය බවත් මේගේ අච්ච සීයො, මේගේ අමේමො තොත්තො ේමේ සියල්ල දමලය, තියලය මියගිේයේ.
කිසිවක් රැේගන ගිේයේ නැහැ. මම ද ේමේ කිසිවක් අරේගන යන්ේන් නැහැ කියලො, ඉහත ේදේවල්
වලට ඇති බැඳීම අල්ලොගැනීමම අතහැර ඒවො භක්ති විඳීමට පුරුදුේවන්න. ඔබ ඒවො මේගේ කර
අල්ලොගත්තො යනු, තෘෂ්ණොේවන් බැඳුනො යනු, අතහැරගැනීමමට බැරි වූවොය යනු අවොසනොවන්ත
උපතක් නැවත ඔබ ඔේබ් කරගැනීමමකි.

