සංසාරයක පරා වැරදණ තැන...
ශල, සමාධ, පරඥ යන නවම උෙදසා ඔබ යා යත මාරගයය. මන ෙතාර ඔබට නවම උෙදසා මාරගයක
ෙනාමැත. ෙම නවම උෙදසා මාරගය මස, ඵලයක නම ෙනාෙව. ෙම මාරගෙය ඔබ ගමනෙකාට ඵල
අවෙබාෝධ කරගත යතය. එෙස ෙනාවණෙහාත ඔබ තවත සංචාරකෙයක පමණක වන ඇත.
දව්, මනෂ්, සතර අපායද ඔෙබ සංචාරෙය නවාතැන වන ඇත. අතතෙය වැඩසට බදරජාණන
වහනෙසලාෙග ශාසන දස දහස ගණනකද අප සංචාරකයන ෙස ෙම ශල, සමාධ, පරඥ මාරගෙය
ගමන කරම පමණක කළ නසා වරතමානෙයදද මනෂ් ෙලාෝකය නමැත නවාතැනපෙළ තාවකාලක
නැවතමක සකසාෙගන ඇත. ශල, සමාධ, පරඥ මාරගය වඩමන එහ ඵලයක අවෙබාෝධ කරගැනමට
උතසක ෙනාවම තවමත ෙලාෝකය
තළ, දක තළ සංචාරය කරමට ෙහතවය.
ෙමෙස මාරගෙය ගමන කළද ඵලයක අවෙබාෝධ කරගැනමට අපට ෙනාහැක ව ඇතෙත අනනෙග
වරදන ෙනාව අපෙග වරදන. දනපතා ශලයන සමාදනව ජවතවන, මසකට වරක අධශලයන හ පහටා
ජවතවන ලක ගණනන යත ෙබෞදධ ජනතාව තමන ශල, සමාධ, පරඥ මාරගෙය ගමන කරමන ෙම
සංසාර භව ගමනන එෙතරවමට අපරමාණ කැපවම කළ ද එහ පරතඵල සාරථක බවක ෙනාෙපෙන.
කල්ාණ මතර ආශරෙයන ෙතාරව ධරම මාරගය වඩන සමහර'මෙග ශලය, මෙග සමාධය', යෑය
දෘෂටගත ෙව. තවත සමහර 'මා තළ ශලය සමාධය ඇතැය දෘෂටගත ෙව. ශලය, සමාධය වැඩම,
ආරකාකර ගැනම නසා ලැෙබන ආනශංස ෙහතෙවන ෙලාෝකයාෙගන තමනට ලාභසතකාර, වැඳම පදම, සවපසය ලැෙබන වට ඒවාට ඇලම ෙහතෙවන මළාවට පතෙව. මානනෙයන අගතයට යය.
තමා තළ ඇත ශලය නසා, සමාධය නසා ෙලාෝකයා, දායකයා, බරඳ, සවාමයා, ඥතයා තමනට ගරකළ
යතය, වනදනා කළ යතයෑය සතය. ශලයද, සමාධයද වැඩය යතෙත අලලා ගැනමට, මෙග කරගැනමට
ෙනාව අතදකමන, අවෙබාෝධය ලබමන අතහැරමටය. දෘෂටගත වම යන අලලා ගැනමක. නරතරවම
අනත්භාවයට පතවන ෙලාෝකය තළ අලලා ගැනමට කසවක ෙනාමැත බවධරම මාරගය වඩනනා
ෙතරමගත යතය. සංසාරයක පරාවට ශලය උෙදසා ෙම කය වැස සදෙරද පරමාණය ෙසම සමාධය
උෙදසා යටපත කරගත සතවල පරමාණය ෙමෙතකැය කයා ගණනකන කව ෙනාහැකකක. එවන
අතතයක පස කළ අප ෙම වටනා ජවතෙයද ද තවත සලෙරදපරමාණයක, යටපත කරගත සතවල
පරමාණයක අතතයට එකතෙකාට ඒවාෙය ආනභාවෙයන තවත උපතක කරා ගයෙහාත
අවාසනාවක.
ඔෙබ බලාෙපාෙරාතතව නැවතත දව් මනෂ් ෙලාෝකෙයආශචරයමත උපතක නම එවැනආශචරයමත
උපතක ලැබ, මනෂ් - දව් ෙලාෝකයකද සදධරමය අසා නවන අවෙබාෝධ කරගැනම නම ෙම
ආශචරයමත සතවලල මාරයා වසන ඔබට එළන ලබන රනන රදෙයන ෙගතතම කළ පාවඩයකම වය
යතය. ෙමවාට ඔබ වශවන ඇත. ජවමාන ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස වැඩ ෙනාසටයද, හැම
පනසලකම, ආරණ්යකම, ෙගදරකම, හැම හදවතකම ෙදතස මහා පරෂ ලකණෙයන ෙශාෝභාමත
බදරව ෙනත ගැෙටදද, ධරම රතනය නරතරවම ශරවණය කරමට ලැෙබදද, මහා සංඝරතනය
ජවමානව වැඩ සටන වටද, අප ශල සමාධ පරඥ මාරගෙය ගමන කර හද සංචාරකෙයක පමණක
ෙනාව, එහ ඵලයන අවෙබාෝධ කරගැනමට හැකවව ෙහාත එය අපෙගභාග්යක. එෙස ෙනාව, සමමා
සමබදධ ශාසනයත, සදධරම ශරවණයත, උතතරතර මනෂ් ජවතයත, කල්ාණමතර ෙසවනයත ලද
ෙම ආශචරයමත අවසථාවට වඩා අවසථාවක තවත උපතකද බලාෙපාෙරාතත
වම,
අෙපකා සහගතවම යන දෙක සටමන තවත දකකම පැතම වනා දකන එෙතරවම ෙනාෙව. සමමා
සමබදධ ශාසනයත, එහ සැබෑ පරතපදාවනත ෙමානතරම ෙවගයකන වකෘතභාවයට පතෙවමන
පවතනවාද යනන අපට ෙපෙනන කරණක.
ඔබ ෙතරවන සරණ ගය ෙබෞදධයක නම ශල, සමාධ පරඥ මාරගෙය ෙකාතැනක ෙහාෝ ඔබ සටනවා
යෑය ඔබ අනමාන කර ඇත. ෙමය ෙමම මාරගය වැඩෙමද ඔබට ඇතවන ශකතයක. නවෙම මාරගෙයද
ඔබට හමවන ශලය, සමාධය යන මංසනධ ෙදක ඔබව නරතරවම මළාවට පතකරවන මංසනධ
ෙදකක. ෙම මළාෙවන ඔබට ගැලවය හැෙකක ශලය, සමාධය වැඩෙමද ඒවාෙය අනත්භාවයද, ශල,

ව

සමාධය වැඩම තළන බලාෙපාෙරාතතවනෙන පරඥව වඩවාගනමන දක ෙදන සසරන එෙතරවම
සඳහා බව නරතරවම සහකරෙමන. ශලයද, සමාධයද නත් භාවෙයන අලලා ගනනාතාක ඔබට
පරඥව ෙනාවැෙඩ. මනද ඔබ ශලය තළද, සමාධය තළද නත්භාවයක දකමනද, එහ ආශවාදය
සැපයක ෙකාට දකමනද අලලාෙගන සටන ෙහයන. ශලයක හකමෙමන බලාෙපාෙරාතතවනෙන ඒ
තළන සතය සහ සහය දයණ කරගනමන සතය සහ සහය තළන චතත සමාධය ඇතකර ගැනමය.
චතත සමාධය ඇතකරගත පසව ඔබ කළ යතෙත තමන පසවනෙන පළවැනධ්ානෙයද, ෙදවැන,
ෙතවැන, චතරථක ධ්ානෙයද යනන ෙසවම ෙනාෙව. ෙසවමට උතසහ ගැනම ෙනාෙව. එෙස
ෙසායනනට ගෙයාත ඔබ ෙසායනෙන අසථර, අනත් ෙදයක. ධ්ානයද නරතරවම ෙවනසවන
ෙදයක. ෙවනසවම නසා දක ඇතකරවන ෙදයක. ෙම ෙහතෙවන මානසක ෙලඩන බවට පතකරන
ෙදයක. සථරභාවෙය ෙනාපවතන ෙදයක තවදරටත අප ෙසවමට ගෙයාත, ෙසායමන සටෙයාත
ෙම
සමබදධ ශාසනය තළදද අපට ධරමය දැකෙම මාරගය මගහැර යනඇත. සතර අපාෙයන මදෙම මඟ
අපට අතහැර යන ඇත. අතත සමබදධ ශාසනවලද කරන ලද ෙදයම වරතමානෙයද කළ
අවාසනාවනතෙයකම වන ඇත.
ශල, සමාධ, පරඥ මාරගය වැඩෙමද ශලය නැමැත තනමං සනධෙයද සමාධය ෙදසට යන ෙකළන
පාරද, දව්, මනෂ් ෙලාෝක සැප ෙදන දකණට හැෙරන පාරද, සතර අපායට වැෙටන වමට හැෙරන
පාරද ඔබට මණගැෙසන ඇත. ඔබ ෙමහද දක වය යතය, සමාධය ෙදසට යන ෙකළන පාෙර ඔෙබ
ගමනානතයට යැමට ඔබ අදක වවෙහාත, සැබෑ කල්ාණ මතරෙයෙකග උපෙදස ඔබට
අහමවවෙහාත ශලය නසා සතය සහය දයණකරගැනම ෙවනවට තමා රකන ශලය නසා ඇලම,
ගැටම ඇතකරගතෙහාත ඔබ නයත වශෙයනම ශල මංසනධෙයද සමාධය ෙදසට ඇත ෙකළන පාෙර
ෙනායා දකණට ෙහාෝ වමට හැෙරන ඇත. ඔබ දක ෙලස ශල මංසනධෙයද නවැරද මග ෙතාෝරාෙගන
සමාධය ෙදසට ඇත ෙකළන පාෙර ඉදරයට ගයෙහාත ඔබට සමාධ මංසනධයද මණගැෙසන
ඇත.
එහද තනමං සනධයක. සමාධ මංසනධෙයන ෙකළන පාර පරඥව ෙදසට, එනම ගමනානතයට යන
පාරය. දව්, මනෂ්, බරහම සැප ෙදන දකණට ඇත පාරද, සතර අපායට යන වමට හැෙරන පාරද ඇත.
ෙමහදද ඔබ පරඥව ෙදසට ඇත ෙකළන පාෙර ගමන කරමට දක වය යතය. මා තළ සමාධය ඇතැයද,
සමාධය තළ මා ඇතැයද සමාධය නත්භාවෙයන ගැනම නසා, සමාධය නසා ඇලම සහ ගැටම නසා
ගමනානතයට යැම පෙසක තබා ඔබ දකණට ෙහාෝ වමට හැෙරන ඇත. සමාධය තළ ඇත සංසඳම,
උෙපකාසහගත බව නසා මළාවට පතවනනන අපමණය.
තමා රකන ශලය සහ සමාධය නසා තමා තළ ෙලාෝකසවභාවයනට ඇත ඇලම සහ ගැටම ෙසම
උෙපකාව තළද ඇතෙත අනත් පළබදව ශන් දැනමක. ෙමහද ඔබ රකන ශලය, සමාධය නසා ඔබ
තළ වැෙඩනෙන ෙකෙලස ෙගාඩක. මමතවෙය අසවැනනක. තමා අනනට වඩා සලවෙතකය,
තමාෙග ශලය සමාධය ඉහළය, පරසදය යන මානනය, ඉහත ඇලම සහ ගැටමට ෙහතවය. ඒ ෙමනම
අවංක ෙනාවන ඕනෑම ෙකනකට දැනවතව ෙහාෝ ෙනාදැනවතව සැඟවසටය හැක තැනක ශලය සහ
සමාධය. ෙමවා තමන වසන තමන රවටවාගැනෙම ධරමතාවයනය. ඔබ සැබෑ ෙලස ශලය තළ,
සමාධය තළ හකමණ ෙකනක නම ඔබ තළන මානනය, ෙලාෝක ධරමයනට ගැෙටනසවභාවය අවම
වය යතය. ඔබ ගැන ඔබට සවයං පරකණයක කරෙමන ඔබෙග ශලෙය සමාධෙය සවභාවය ඔබටම
හඳනාගත හැකය. ඔබ සවයං පරකණයක කර ඔබෙග සවභාවය යම ෙමාෙහාතක අවෙබාෝධ
කරගතතද ඒ ෙමාෙහාෙත ඔබ ලද නගමනය ඊළඟ ෙමාෙහාෙත ධන ෙහාෝ සෘණ භාවයට පතවන ඇත.
මනද ශලය ෙහාෝ සමාධෙය සවභාවය නරතරවම අනත්භාවයටපතවන නසාය. එෙහයන තමා
ෙමතැන සටනවා යෑය සථර නගමනයකට පැමණමට කසෙවකට ෙනාහැකය. මනද, සථරභාවෙය
පවතන ෙදයක ෙලාෝකය තළ ෙනාමැත නසාය.
ඔබ තළ ඇත ෙලාෝක ධරමයනට ඇලෙම ගැටෙම සවභාවය සඟවාතැබමට සමාධයට ඇතෙත පදමාකර
හැකයාවක. මාරගඵල උනමාදය ඇතකරන පරධාන සතරා සමාධයය. සමාධය වැඩම නසා ඇතවන
සංහඳයාව නසා, 'තමා අනාගාමය, අරහතය', යන මළාවට පතව පංවත චරත අපරමාණය. ෙලාවතරා
බදරජාණන වහනෙසට මල පහන පජා ෙනාකරන පංවත චරත අපමණය. තමා හැෙමාෝටම වඩා

ෙශරෂඨය යන මෙනාෝභාවය තළ හැසෙරන චරත අපමණය. ෙම සමාධෙය ෙගාදරය. ඉතාමතම
පහසෙවන සමාධෙයද අනත්භාවය වඩමන, දකමන පරඥව ෙදසට යැමට ඔවනට හැකවවද සමාධ
සැපයට ඇලම නසා එහ නත්භාවයක දැකම නසා ඔවහ අතරමග නතරෙවත. සමහර පංවත භකන
වහනෙසලා දෑස අඩවනෙකාටෙගන සංසන ඉරයවෙවන දානශාලාෙව දානය වළඳත. දානශාලාෙව
සාමෙණර හමනමකෙගන කඩා වරදක වවද පරතචාරය ෙකනත යැමය. ෙමවා සමාධය තළ සැඟව
ඇත මාරෙයාෝය. අප පළබඳ අප සවයංපරකණ ෙනාකරෙමපරතඵලය. ඔබ සමපරණ කළ, ශලයත
සමාධයත අනත්බව දකමන ෙනාවැඩෙමපරතඵලයය. ෙලාෝක ධරමයනෙග අනත්භාවය
ෙනාදැනෙමපරතඵලයය. ෙමවැන පංවතන සමාධ මංසනධෙය සට පරඥව ෙදසට ඇත ෙකළන පාර
මඟහැර මංමළාවම ඒකානතය. තමා ෙකෙරහ තමා නහතමාන ෙනාවම මට ෙහතවය. අනනෙග වරද
දකන ඔබ, ඊට පරතචාර දකවන ඔබ, ඔබ තළ ඇත වරද ෙනාදැකම ෙමයට ෙහතවය. එෙස ඔබතළ
ඇත වරද ඔබ ෙනාදකනෙන ඔබ තළ ඇත මානනය නසාය. ෙමය සැගව තබෙණ සමාධය තළය.
නරතරවම ඔබ කැමතම අකමැතම සවභාවයන ෙසායා ෙගාස ඒවාට මහණෙදනන. අතදකනන.
අතවඳනන. ඒවාට ඇෙලනන ගැෙටනන ෙනායනන. ෙමෙස කරයාතමකෙවමන ඔෙබ ශලයත
සමාධයත නරතරවම සවයං පරකණයට ලකකරනන. එවට ඔබට පහසෙවන පරඥෙව මගට
අවතරණ ෙවනන පළවන.
ශලය සහ සමාධය ඔබ වසන ආරකා කරගතයත, වැඩය යත ෙදයක. ශලය ආරකාකරගත තරමට ඔබ
සලවත ෙව. සමාධය වැඩ තරමට ඔබෙග චතත සමාධය දයණෙව. එෙහත ඔබ සමාධ මංසනධෙයන
පරඥව ෙදසට ගමන කරෙමද ඔබ කළ යතෙත ආරකා කරම ෙහාෝ වැඩම
ෙනාෙව. අතහැරමය.
ශලය ආරකා කරම සහ සමාධය වැඩම නසා ඔබ ඇතකරගත චතත ඒකාගරතාව පරෙයාෝජනයට
ෙගන සෙත සවභාවය දැකමය. පංච උපාදානසකනධෙය ඇතවම නැතවම දැකමය. ඇත ෙවමන
නැතෙවමන ගලාෙගන යන සෙත සවභාවය දැකමය. දකමන තමාට අයත නැත ආගනතක සත
අතහැරමය. ශල සමාධ මාරගය වඩන වට ඔබ කෙළ ශලය ආරකා කරමය, සමාධය වැඩමය. ඒ තළන
චතත සමාධය ඇත කරගැනමය. ෙමෙස මංමලාවම වලන ෙතාරව සවෙස සමාධ මංසනධය පසෙකාට
පරඥව ෙදසට ඇත ෙකළන පාරට අවතරණ වමට ඔබ දක වවෙහාත ඉන ඔබබට ඔබට ආරකා
කරමට ෙහාෝ වැඩමට ෙදයක ෙනාමැත. ඔබ කළ යතෙත සමාධමත සතන සත ෙදස බැලමය. සත ෙදස
බලමන ඔබට ආගනතක, ඔබෙග වසඟෙය ෙනාපවතන, නරතරවම අනත්භාවයට පතවන ඔබෙග
අකරය කය කරයාතමකභාවයට පතකරවන සෙත සවභාවය දැකමය. දකමන ඔබට අයත ෙනාමැත
සත අතහැරමය. සතක අතහැෙරන ෙමාෙහාතක පාසා ඔබට කෙය වචනෙය කරයාතමභාකවය
අතහැෙරන ඇත. අතහැෙරන සෑම සතක පාසාම ඔබට අතහැෙරනෙන දකය. ජාත, ජරා, ව්ාධ මරණ
ඇතකරන ෙලාෝකයය. නරතරවම ඔබ තළන ඔබව සවයං පරකණයකට ලක කරනන. 'මම' කයන
චරතය හැම ෙමාෙහාතකම පරාජය කර දමනන. 'මෙග ශලය, මෙග සමාධය, මෙග පරතපදාව, මෙග
ශරදධාව'...... ෙමවායන ඔබ හසවනන. මම ගැන අඩෙවන කථාකරනන. මෙග හැකයාවන ගැන
අඩෙවන කථාකරනන. ඇත ෙවමන නැතෙවන සතක සකස ෙනාවවෙහාත ෙම
කය'මම'
මළකඳක බව සතනන. අනත් සංඥවම වඩනන. අනත්යට අයත ෙලාෝක ධරමයනට ෙනාඇල,
ෙනාගැට පරඥව ෙදසට ගමන කරමට ඔබ දරමතවනන.
ඔබට ෙහාඳ පැහැදළ උදාහරණයක ෙදනනම. ඔබ පටෙකාටෙවන බසයක නැග කතරගමට යනවා
යෑය සතනන. එවට ඔෙබ ගමනානතය කතරගම. එෙහත ඔබ බසරථෙය යන වට කළතර ෙබාෝධන
වහනෙස, ෛචත්රාජයා, කළගඟ.... එහ අසරය දැකලා ඔබ බසෙයන බැස ඉහත සවභාවයනට
ඇලලා කළතර නතරෙවනවා. පදංචෙවනවා. ඔබට පළවනද කතරගමට යනන. බැහැ ෙනද? ඔබ
කළතරට ඇලන නසා එහ නතරවණා. ෙමෙහම කළතර නතරෙවලා එහ අසරය වඳමන සටන වට
ඔබට සහය ඇතෙවනවා ඔබෙග ගමනානතය ගැන. එවට ඔබ කළතරට ඇත ආශාෙවන මදලා නැවත
කතරගම බසයක නැගලා ගාළපාෙර ඉදරයට යනවා. ෙමෙහම යනෙකාට ඔබ තසසමහාරාම
ෛචත්රාජයාණන වහනෙස, තසාවැව ආදය දැකම නසා නැවතත එම සවභාවයනට ආශාෙවන
තසසමහාරාමෙයන බසෙයන බසනවා. ඉහත සවභාවයනට ඇලම නසා ඔබ තසසමහාරාමෙය
නතරෙවනවා, පදංචෙවනවා. ඔබට පළවනද කතරගමට යනන? බැහැ. අතරමග යමක තනහාෙවන
අලලාගැනම නසා ගමනානතයට ෙනායා ඔබ අතරමඟ නැවතලා. නමත මාරගය පැහැදළව තෙබනවා.

අවශ් පරවාහන පහසකමත තෙබනවා. එෙහත ඔබ අතරමග සවභාවයනට ඇලම නසා, ඒවා අනත්
වශෙයන දැක ඇතහැරමට අදක නසා ඔබ පරමාදයට පතෙවලා. එෙහම වම සවභාවකය. කළතරදද,
තසසමහාරාමෙයදද ඔබ වඳනෙන සමබද පහසය. ඔබ තළන රසවනෙන කසල සතය. එෙහත ඒවා
අයත ෙලාෝකයටය. අප ෙම කථාකරනෙන ෙලාෝකෙයන එෙතරවම සඳහා වැඩපළෙවලය. ෙහාඳය ඔබට
තසසමහාරාමෙයද නැවත ගමනානතය පළබඳව සතය සහය ඇතෙවලා ඔබ කතරගම බසයකට ෙගාඩ
වෙනාත, කතරගමට තව ෙබාෙහාම ෙකට දරය තෙබනෙන. නමත අදක, හැමෙදයටම ඇෙලන
පංවතන ෙම ෙකටදර ෙගවාදමා ගමනානතයට ෙනායා අතරමග පදංච ෙවනවා. ෙමය පෘතගජන
සවභාවයය. ෙමම සවභාවෙයන ඔබට මදයහැෙකක පරඥව වඩවාගැනමට උපකාර ධරමයන වන,
නරතරවම අනත්භාවයට පතවන ශලය සහ සමාධය අනත් වශෙයන දකමන, අතවඳමන,
අවෙබාෝධය ලබමන අතහැරමය. එෙස ෙනාවඩනනා නවන මෙගන ඈතට ගය ෙලාෝකය තළ
සැරසරනෙනක වම අරමයක ෙනාෙව. අතරමග ෙනානැවත ෙපරටම යනන. හමෙවන කසෙවක,
කසවක මමතවෙයන නත්භාවෙයන ෙනාගනන. ඔබට ගමනානතය මණගැෙසන ඇත.
සැබෑෙලසම නවනමෙග හෙකමනනාට අතහැරම යන, අතහැරෙම සමාව යන ආරණ්, පනසල,
කටය. සවපසය..... ෙම ආද ෙභෞතක සමපත අතහැරම පමණක ෙනාව, ඒවාෙයන මනන සමාවක,
කඩලලක ෙනාව, ෙම ඉහළට ගනනා හසම ෙපාද නැවත නාසෙයන පහළට එන වට ෙම ජවතය
මරණයට, වනාශයට පතෙවනවාය යන සමාව මතකෙය තබාගනන. නරතරවම නාසෙයන
හසමෙපාදක ශරරයට ආශවාසය කරෙමද එම හසමෙපාද ශරරෙයන පටකරන ෙමෙහාෙතද මරණය
සදෙවය යන ෙලාෝකෙය සැබෑම ධරමයට අනව ඔබ සතනන පරදෙවනන. 'මම' වශෙයන
හඳනවාගනනා ෙම ආශචරයවත මනසාට ෙම ෙලාෝකය තළහසමක ඉහළට ෙගන එය නැවත
ෙහලන තරමවත කාලයක නත්භාවෙයන අයත නැත බව අවෙබාෝධෙයන දකනන. ආශවාස කරන
හසම ෙපාද පරාශවාස කරන ෙමාෙහාතදකවාමත, නත්භාවෙය ෙනාපවතන'මම' මමතවෙයන
ෙනාගනන. 'මෙග ශලය, මෙග සමාධය, මෙග වනය, මෙග පරතපදාව, මෙග ෙජ්ෂඨතවය' ආශවාස
පරාශවාස කරනා හසමෙපාදක තරම ෙවලාවක තරමවත නත්භාවෙය ෙනාපවතන අරාජක
ධරමතාවයන බව පංවත අප නරතරවම දකම. එෙස දකමන ශල, සමාධ මාරගය සවෙස මංමලාවම
වලන ෙතාරව පසෙකාට, ෙලාෝකයට අයත දක මෙග කරෙගන දක වඳන ෙලාෝකෙයන මදම
පණස
ඔබට අයත නැත ෙලාෝකය ඔෙබ කරෙදන, අවද්ාෙවන ෙතමණ, ඇතෙවමන නැතෙවන, ඔබට
ආගනතක සත අවෙබාෝධෙයන දකමන අතහරනන. ඔබට අතහැෙරන අතහැෙරන සතක පාසා,
ෙලාෝකය අතහැරමට අවශ්පරඥව ඔබ තළ වැෙඩන ඇත.
ඔබ ෙමාන ෙදයකට ඇලනද එම ඇලෙමසවභාවය තළ ගැටමද ඇත. ඔබ ෙමෙහම සතනන. යෙමක
ශලයට ඇෙලනවා, 'මා තළ ශලය තෙබනවා. ශලය තළ මා සටනවා' කයලා දකමන, තමා ඉහළයය
අන්යන පහතෙකාට දකනවා. දසශල ෙකාට දකනවා. ඔහ මාළ ෙනාකනවා පමණක ෙනාෙවය, මාළ
අනභව කරන, මාළ වකණන, මාළ වයන, මාළ අලලන, මාළ ඇත කරන අය සමගත ගැෙටනවා. ඒ
වතරක ෙනාෙවය මාළ දැලක, මාළ ෙබාෝටටවක දැකකත ගැෙටනවා. ඇය ෙම ගැටම? ශලය ෙකෙරහ
අනතවාදව ඇලම නසාය ෙම ගැටම ඇත වෙණ. එෙහමනම පංවත ඔබ මහෙලාකවට ආරකා කරන
ශලය තළ ඇලමත ගැටමත ෙදකම ෙදාෝෙර ගලා යනවා. ඒ කයනෙන ඔබ නවෙම මඟ ෙදසට යනවා
ෙනාෙවය. භවයට අවශ් සංසකාර
රසකරනෙනක බවට පතෙවනවා. සමාධය ෙකෙරහ ඇලෙමද තමා තළ සමාධය තෙබන නසා
අන්යන සනාෙසනෙකාට, හඬනෙකාට ශබද නඟනෙකාට, ශබදෙයන බණ පදයක පරත පදයක
කයනෙකාට ඒ හඬට ගැෙටනවා. ඇය ෙම ගැටම...? තමා සමාධයට ඇලම නසය. ෙහාඳන දකනන ශල
සමාධ ෙවශෙයනත අපට නවනමග අවහරෙකාට, භවමග වවෘත කර ෙදනෙනද මාරයාමය. මාර
ධරමයන ෙහාඳන අවෙබාෝධෙයන හඳනාෙගනකළ්ාණ මතර ඇසරකන නව සැනෙසනන.

පහතට

ෙකාෙහාමද...? ෙකරාෝධෙයඅසවැනන
ෙකරාෝධය යන ෛමතරයට වඩා ෙලාෝකය තළ පැතරපවතනා සතතව සවභාවයක. මහ ෙපෙළාෙව පස
අහරක ෙදාෝතට ගතෙහාත, එම පස මටත මහ ෙපාෙළාෙව පසත අතර ඇත පරතරයයමෙසද
ෙලාෝකය
තළ ෛමතරය සහ ෙකරාෝධෙය සවභාවය එෙසමය. මනෂ් ෙලාෝකෙයසතතවයා ෙබෞදධ ෙහාෝ
අෙබෞදධ වවද යම ෙහාෝ ආචාරධරමපදධතයකන හෙකමන නසා, දයණ සතෙම ශකතයක ඇත නසා
සහ දයණ කණඩායම හැඟමක ඇත නසා ෙකරාෝධෙය සවභාවය දැඩව පරකට ෙනාවවද තරසන
ෙලාෝකෙය, ෙපරත ෙලාෝකෙය, නරෙය ජවතවන සතතවයා තළ නරතරව වැෙඩනෙන ෛවරය
සහ
ෙකරාෝධයය. ෙකරාෝධය, ෛවරය යන ඔවනෙග කරම වපාකයය. වපාකය නැමැත ඵලය ඔවනට
ලැෙබනෙන ෙකරාෝධය සහ ෛවරය නසාය. අප කැමැත ෙදයම, අප පරද කළ ෙදයම අපට ලබාදම
ෙලාෝක ධරමෙය සවභාවයය. ඔය තරසන, ෙපරත නරෙය දක වඳන සතතවයන එම ෙලාෝක වල
කලප
ගණන දක වඳනෙන තමන නසා ෙනාව, අනන නසා කරගත අකසල නසාය. ඔබ ෙහාඳන සතා
බලනන. ෙකෙනක ඔබට ඔරවා බැලෙවාත, බැනෙනාත, ගැහෙවාත මදපංච කමක කෙළාත, තමාෙග
ෙදයක ෙසාරාගතෙතාත, ඔබව වෙවචනය කෙළාත, ඔබට වඩා ඉහළට යනවා දැෙකකාත.... ෙමෙහම
ෙවනෙකාට ඔබ ඔහෙග ෙදය ඔෙබ කරෙගන, ඔහෙග කරයාව ඔෙබ කරෙගන ඔබ තළ ෛවරය
ෙකරාෝධය ඇතකරගනනවා. බලනනෙකාෝ අනන තළ ඇතව ෙදයක නසා, අනන වසන කළ කරයාවක
නසා ඔබ වසන ඔබ තළ ෛවරය ෙකරාෝධය ඇත කරගතතා වෙගම එම පාපධරමයන නසා
එහ
වපාකයන හැටයට තරසන, ෙපරත, නරෙය අවාසනාවනත ජවත ලබනවා. ඔබ කැමත කෙළ
ෙකරාෝධය ෛවරය නම සංසාරෙය එයම ලැබම නයතයක. ෙමාකද ඔබ කැමත කළ ෙදය නසා.
එෙහම නම ඔය සතර අපාෙය දක වඳන සෑම සතවෙයකම ඔතැනට වැටෙන අනනෙග ෙදය තමාෙග
කරගැනමට යැම නසාමය.
මා තළත මා නැත කළ, අනන තළ මා දැකම ෙම අවාසනාෙව ෙහතවය.
ඔය සතර අපාෙය දක වඳන සෑම සතවෙයකම ඔබ මම වෙගම වටනා මනෂ් ජවත ගතකළ
මනෂ්යනමය. මමවත, මෙගවත ෙනාවන"මම" ආරකා කරගැනමට, ආතම ෙගෞරවය රකගැනමට
ෙගාස, අපාදක වඳන අවාසනාවනතයනය. ෙම ලැබණ මනෂ් ජවතෙයද ඇත කරගතෙකරාෝධය
ෛවරය මරණන මත ෙපරත ෙලාෝකෙය දැඩ ෙලසදකවඳන ෙපරතයන ෙදෙදෙනකෙග අතශය දකඛත
සවභාවය පහත සඳහන කරම.
භකවක සමාධෙයන පසෙවදද ෙපරතයන ෙදෙදෙනක දරශනය වය. භකවෙග සමාධමත සතට,
ඕලාරක සවභාවෙයන මනෂ් රපෙයනම සට ෙපරතයන ෙදෙදනා දරශනය වය. ෙදෙදනාම මනෂ්
ෙලාෝකෙයද තමන හැඳ පැළඳ දග කලසම සහ කමස වලන සැරස සටන ආකාරෙයනම සටයහ.
ෙදෙදනාෙගන එක අෙයක සටෙය දැඩ වයර සවභාවෙයනය. අෙනක ෙපරතයා ෙවතන අහංසක
බවක දසවය. වයර සවභාවෙයන යත ෙපරතයා තමා ඉදරෙය සට අෙනකෙපරතයාෙග ෙගල
ෙපෙදසන වයරෙවන ෙමන දෑතනම අලලාගතෙතය. ෙගල ෙපෙදස දෑතන අලලාෙගන වයර
සවභාෙයන තමාෙග හෙස අෙනකාෙග හස ගසාගතෙතය. ෙම වයරෙවසවභාවය ඉතාමත බහසනය.
එය එතරමම ෙවගවතය. ෙපරතයන ෙදෙදනා හෙසදක ගසාගත ෙවගය නසා හස ෙදකම කඩවය.
ෙමහද අහංසක සවභාවෙයන යත ෙපරතයා හස කඩව මය යන ෙමාෙහාෙත"අෙන මෙග දෙව"
යනෙවන ශබදෙයන වලාප හඬක නැගය. ෙදෙදනාම ලැබ ෙපරත ජවතෙයද අකසලය වපාක ද
චතවය. ඒ සැනනම නැවත එපරදෙදනම ෙපරත ෙලාෝකෙයම පරතසනධය
ලබය. නැවතත
ෙපරෙසම කරම වපාකය වපාක ද නැවත නැවත මැෙරමන ඉපෙදමන කලප ගණන ෙම වයර මරණය
දක අතවඳය. ෙපරත ෙලාෝකෙයදද තමා මනෂ් ජවතෙයද වැඩ ෛවරය, ෙකරාෝධය නසා හස
කඩපටටම කරෙගන මයයන ෙමාෙහාෙතදඑක අයකට මතකයට ආෙව මනෂ් ෙලාෝකෙයද තමා
උපාදානය කරගත "මෙග දව" නැමැත සංඥවය.
ෙමාවන ෙදෙදනා ෙපරත ෙලාෝකෙය උපත ලබනෙනද, ෙමෙලස එකට මණගැෙසනෙනද තමන කළ

කරමය නසාය. ෙමහ මහා අවාසනාව වනෙය ෙමෙසෙපරත ෙලාෝකෙය පරතසනධය ලබා හෙසගඩ
ෙදක වයරෙවන ගසාෙගන මරාෙගන නැවත ෙපරත ෙලාෝකෙයම පරතසනධය ලබා ෙදෙදනා
නැවත
හමවන ෙමෙහාෙත ෙදෙදනාටම තමන මට ෙපරෙපරත ෙලාෝකෙය ඉපැදණ බව ෙහාෝ හස
ෙගඩ ෙදක
ගසාගනමන මය ගය බවට සංඥවක දැෙනනෙන නැත බවය. එෙහත ෙදෙදනා නැවත මණගැෙසදද
ෛවරෙය සංඥව මතව වපාකය කරයාතමකෙවය.
මනෂ් ෙලාෝකෙය ෛවරය ෙකරාෝධය වැඩම නසා ෙපරත ෙලාෝකෙය දක වඳනඅවාසනාවනතයන
ෙදෙදෙනකෙග කථාවය ෙමය.
ඔවන ෙදෙදනා මණගැෙසන ආතමයක පාසාම ඔවන තළ වැෙඩනෙන ෛවරය ෙකරාෝධය පමණක.
මරණ ෙෙචතනාව පමණක. එෙහයන ඔවන ෙදෙදනා සෑම නෙමෂයකදම ෙපරත ෙලාෝකෙයද
රසකරනෙන අකසලයකමය. නරතරවම රසකරන පරපණ නැසෙම අකසලය නසා ඔවන නැවත
නැවත මට වඩා දරණ වපාක වඳමන නරයට වැෙටනවා ඒකානතය. කලප සයක ෙකාෝට ගණනක
ගයද ඔවනට එයන ගැලවමක සතම වහළවක. මනෂ් ෙලාෝකෙයආශචරයමත මනෂ්ෙයකව
ඉපද "මම" කයන සංඥව රකගැනමට ෙගාස ෙමවැන දකක උරමකර ගැනමට ඔබත කැමතද?
ඔබ අකමැත නම ෙම ෙමාෙහාෙතම ඔබ ෛවරෙයන ෙකරාෝධෙයනමෙදනන උතසහගනන. අනනෙග
ෙදය ඔබ ඔෙබ කර ෙනාගනන. අනනෙග හෙත හටගත, ඔහටවත අයත නැත සතක ඔබ ඔෙබ කර
ෙනාගනන. ෙකරාෝධය ෛවරය සහත සත ඔබ ඔබට අයත නැත අනත්යට අයත ෙදයක බව සතනන.
ඔබට අපා දක ෙදන පාප මතෙරක, ආගනතකෙයක ඔබ ඔෙබ කර ෙනාගනන. නපර වසකර
සරපෙයක දැක ඔබ මඟහැර යනවා ෙස ඔබද නපර, වසකර සත ඇතවන කළ ඒවාට පැමණ
ෙලසනම යනනට ඉඩහරනන. සත ඔෙබ කරෙනාගනන. ඇතව සෙත නපර බව, වසකර බව
දකනන. ඇතෙවමන නැතෙවන සත සතෙයන සහෙයන යතව ඔබ ඔෙබ කළ්ාණ මතරෙයක බවට
පතකරගැනමට ෙවෙහස ගනන.
අප දැන බලම ඉහත ෙපරතයන ෙදෙදනා ෙමානවෙගකරමයක මනෂ් ෙලාෝකෙයද කළ නසාද ෙමම
දකඛත වපාකයට මහණදමට සදවෙය කයලා. ඉහත භකව අනමාන කරනවා (නමත සථරවම
කයනන දනෙන නැහැ) ෙමහද හමවන අහංසක සවභාවෙයන යත ෙපරතයා මනෂ් ෙලාෝකෙයද
වවාහයක කරෙගන බරඳ සහ
එක දරෙවක සමඟ ලසසන පවල ජවතයක ගතකළ ෙකෙනක. එකම දරවා සරතල දයණයක. ෙමම
සවාමපරෂයා බරඳට සහ දයණයට දැඩෙස ආදරය කළ අෙයක. අවාසනාවකට ඔහෙග ලසසන
අහංසක පවල ජවතයට අසමමත ෙපරමවනතෙයක හරෙසවනවා ෙවනන පළවන. ෙමම අසමමත
ෙපරමවනතයා බරඳට ඇත තනහාව නසා සවාමපරෂයා මරාදමා බරඳව තමන අයතකරගතතා වමටද
පළවන. අසමමත ෙපමවතා අතන ෙම සවාමපරෂයා මයයන ෙමාෙහාෙත අවසාන සංඥව උපාදානය
ෙලසන මතවෙය"අෙන මෙග දව" යන සංඥවය. ඔහට දැෙනනනට ඇත මෙග දව අනාථ ෙවය,
අසරණ ෙවය කයන හැඟම. ඒ නසා ඇතව ෛවරය. ෙම සයලලම ඇතවෙන තනහාව නසාමය.
තමාෙග ෙලයන උපන අහංසක සනදර දයණය, තමා මැෙරන ෙමාෙහාෙත, වෙශෂෙයනම බරඳ ද
අසමමත ෙපරමයක බැඳ ඒ ෙහතෙවන තමාව මරාදැෙමන ෙමාෙහාෙතද, සරතල දයණයව මතකයට
ඒම ඕනෑම පෙයකට ෙපාද ධරමතාවක. අවසානෙයද යම ෙහතවක නසා අසමමතෙපරමවනතයාද
කවරන අතන ෙහාෝ මැරමකනනට
ඇත. එෙස ෙනාමැතනම නතය ඉදරෙය වරදකර ව
දඬවම ලබා මරාදමනනට ඇත. ෙදෙදනා තළම එකෙනකා ෙකෙරහ, අෙනකා (අනන නසා)
ඇතකරගත ෛවරය ෙකරාෝධය ෙහතෙවන ෙපරත ෙලාෝකෙය උපත ලබා ෛවරෙයදරණ
සවභාවය
නසා හස ෙගඩ ෙදක වයරෙවන එකට ගසාගනමන වපාකයන වඳ. ෙමහද අහංසක ෙපරතයාව වයර
වැටණ ෙපරතයා වසන අලලාෙගන ඔහෙග හස තමාෙග හෙසහ ගසාෙගන ෙපාඩෙකාට දමා
මයයන
ෙමාෙහාෙත "අෙන මෙග දෙව" යෑය අහංසක ෙපරතයාෙගන අෙඳාෝනාවක නැෙගනෙන(එම හඬ
ඉතාම අසරණ හඬක. ෙවදනාතමක හඬක) තමා මනෂ් ෙලාෝකෙයද දව ෙලසන කැමැතෙතන
ආශාෙවන උපාදානය කරගත සංඥෙව බලවතභාවය නසාය.
ඔබ දැන ෙහාඳ සහෙයන යතව දකනන. ෙමහ එන අසමමත ෙපමවතා කයන චරතය තමා තළ අනසත

බරඳක ෙකෙරහ හටගත තනහාෙව සත අනත් වශෙයන දැකකා නම, ඒ පාපකාර සත තමා වසඟයට,
තමාෙග කර ෙනාගතතානම වරතමානෙයද ඔහට ෙම දක වඳනනට සදවනෙන නැහැ ෙනද?
තමා තළ ඇතව එක සතක, ෙමාෙහාතකන නැතව යන එක සතක අනත් වශෙයන දකනට තබ
ෙනාහැකයාව නසා, ඒ සත තනහාෙවන ෙතතෙකාට කරයාතමක භාවයට පතකරම නසා, කලප
ගණනාවක අපාදක වඳන අවාසනාවනතෙයක වවා ෙනද? සතක කයනෙන ෙමාෙහාතකන,
නෙමෂයකන ෙවනස ෙවන ෙදයක වවත, අනත්භාවයට පතෙවන ෙදයක වවත එම සතට පළවන
ඔබව කලප ගණනක දක වඳන සතවෙයක බවට පතකරන සංසකාරයන රසකර ෙදනනත. සත යන
දක කයනෙනත, ෙලාෝකය කයනෙනත ඒ නසාමය. ඇතව නැතව යන එක සතක අනත් වශෙයන
ෙනාදකන වාරයක පාසාම ඔබ එම සත නසා දකද ෙලාෝකයද අයතකරගනනවා. සතක අනත්
වශෙයන දකන ෙමාෙහාතක පාසාම ඔබ දකද ෙලාෝකයද අතහැර දමනවා.

ෙවසක ෙතාරණන එහා ෙදයක දකම!
වෙශෂ ෙවසක ලපය –01
(පංවත ඔබ ෙවනෙවන ෙම ලප මාලාව ලය සවාමනවහනෙස2600 සමබදධතව ජයනතය සැමර
ඉකත වසෙර ෙවසක දනය දා එය නමත කරගනමන ලයන ලද දරඝ ලපයක ෙව. එය ඉතා දග
සටහනක. ෙමම ෙවසක මාසය පරා වෙශෂ ලපයක ෙලසන ෙකාටස වශෙයන එය පළකරමට
තරණය කෙළම. ෙම එම සටහෙන පළම ෙකාටසය)

අප

අද ෙවසක පරපසෙළාසවක ෙපාෙහාය
දවස. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස සමමා
සමබදධතවය අවෙබාෝධ කර වසර ෙදදහස හයසයයක සපෙරනපරවෘතතයක ඇෙසනවා. භකෂව ෙම
ෙමාෙහාෙත වැඩසටනෙන මනස වාසෙයන දරස ව හදකලා කටයක නසා බාහර සමාජෙය කරයාවන
ගැන දනෙන නැහැ. අද වැන දවසක ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස සමමාසමබදධ ඥනෙයන
පරපරණ ව චතරාරයය සත්ය ධරමයය අවෙබාෝධ ෙකාට වදාෙළ. එවන අරථවත දනයක ධරමෙය
අරථය ෙහාඳන ජවතයට ගලපාගනන ඕෙන. ධරමය කයල කයනෙන චතරාරය සත් ධරමය,
පටචචසමපපාදය, සතරසතපටඨානය, පංචඋපාදානසකනධය, සපතෙබාඡජංග ධරමයන, භව
නෙරාෝධය උෙදසා පකෂ ෙවනනාව සතතස ෙබාෝධපාකෂක ධරමයනමය. ඔෙබ ජවතය තළන අද
දවෙස ෙම ධරමතාවන තනහා, දටඨ, මානනෙයන ෙතාරව වැෙඩන අවෙබාෝධ වන දශාවට ජවත වණා
නම අද දවෙස පංවත ඔබ සැබැවනම ෙලාවතරා බදරජාණන සරණ ගය ෙකෙනක ෙවනවා. ෙමම
අරථවත මාරගෙයන බාහරව ෙවසක ෙතාරණ, ෙවසක කඩ, දනසල, සැරසල, නාට් සංදරශන වැන
ෙදවල තළන ඔබ සැනසනානම, ඒවා වැෙටනෙන ශාසනෙය නාමෙයන ෙකෙරන සලලර ෙවෙළඳාම
ගනයටම බව කව යතය. නමත ෙමවා පරතෙකෂප කරනන කාටවත බැහැ.
තමනත සතට ෙවලා අනනවත සතටකරම තමය ෙමවාෙය අරමණ. ජවතයටම පනසලකට ෙගාස
ශලයක සමාදන ෙනාව මනෂ්ෙයක හදසසෙය මැෙරන ෙමාෙහාතකතමන නැරඹවා ව ෙවසක
ෙතාරණක ෙනක වරණ වදල බබල වලන ඒකාෙලාෝක ව බදසමඳනෙග රපය සහයට නැගලා, එම
පණ් සතවලල නසාම සගතගාම ජවතයක ලබනන පලවන. නමත ෙමවා භවෙය ලබනනා ව සලලර
සැපයනමය. අපට තෙබනෙන එකෙනකට ෙවනස ව ඉනදය ධරමයනෙගසවභාවයන. ඒ නසා
අරථෙයන වවධ ව කරයාකාරකම සමාජය තළ පැවතම ධරමතාවකමය. එම ධරමතාවය ඇලෙමන,
ගැටෙමන ෙතාරව උෙපකෂාෙවන යතව දකමන ධරමෙය සැබෑඅරථය තළට පැමණමට පංවත ඔබ
දකෂ වය යතය. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කරනවා මහෙපාළෙවන පස මටක අතට
අරෙගන, මහ ෙපාළෙව තෙබන ඉතර පස සමග උපමාකරලා "මහෙණන, මයයන සතවයනෙගන
සගතගාම ජවත ලබනෙන ෙම අෙත තෙබනපස පරමාණයටය" කයලා. මහ ෙපාළෙව තෙබන පස
තරමටම සතවයා දගතගාම ජවතවලට වැෙටනෙන කයලා. ෙමම සමමා සමබදධ වචනයට අනව අප
උතසාහ ගනන ඕෙන සමාජය තළ සදවන ෙදය අරථවතද නැතද යනන ෙසවමට ෙනාෙව. ෙලාවතරා
බදරජාණන වහනෙසෙග අෙත තෙබනපස මෙටන
එක පස කැටයක ෙවනවාය කයන උතසාහයටය එනන ඕෙන.
ෙලාෝකය කයනෙන හාස්යක. සතවයාෙග ෙමාෝහය වැඩවනන, වැඩවනන වකට ජවනකා
වැඩෙවනවා. හාස් රසය තව තව වැඩෙවනන. ෙලාෝකය සංකරණය කයනෙන, ෙලාෝකය ලසසනය
කයනෙන, බලා ඉවරයක කරනන බැහැය කයනෙන ඔෙබ සත ෙම සයලලටම වඩා ෙවගවතය
කාරණයය. රපය සැම වටම තෙබනෙන රපෙයසවභාවෙයන. රපය ෙකෙරහ ඇත ඡනද රාගය
නසාම ඔබමය රපයට අෙනකවධ වටනාකම ෙදනෙන. ඉහත අරථය පංවත ඔබට ෙහාදන
වැටෙහනන සදස කතා පරවෘතතයක ෙමහ සටහන කරනවා.
භකෂව වැඩ සට පරෙදශයක එක දායක ෙගදරක වෙයාෝවෘදධඅමමා ෙකෙනක සටයා. භකෂව ෙම
නවසට හත අට වතාවකම පණඩපාතය සදහා වැඩම කරලා තෙයනවා. ෙම හැම වතාවකම භකෂවට
ෙපෙනනවා නවෙස කාමරයක සට බතතය අලලමන ඉතා අපහසවකන අමමා ෙකෙනක ඇවත

කයන

පටවක වාඩෙවනවා. ඇයට වයස අවරද අස පහක පමණ ඇත. ටකක මහත ශරරයක තෙබනවා.
ෙහාඳන පරසද ෙවලා ඉනන පාටක ෙපෙනනෙන නැහැ. තමනෙගම දරවා සටයත එම අමමාව අතන
අලලලා හාමදරෙවා වැඩම කරමට ෙපර පටෙව වාඩ කරනෙනවත නැහැ. එයාම බතතය අලලාෙගන
එනෙන. ෙකාටනම ඒ අමමා දැන එම නවැසයනට එපා ෙවලා. අඩම තරමන එම නවැසයන
හාමදරවනට පජා කරන ආහාරයකවත එම අමමාට අත ගසවනෙන නැහැ. වෙයාෝවෘදධභාවය නසාම,
ජරා ව්ාධ ලකණ නසාම හැෙමාෝටම එපා ෙවලා සට ෙමඅමමා මය යනවා. ෙම අමමා මැරණාට
පෙසස භකෂවක අරමණ ෙකාට බලනවා ෙමඅමමා කමන ආකාරෙය නැවත උපතකට ගයාද කයලා.
ඒ ෙවලාෙව භකෂවට අරමණ ෙවනවා මයගය අමමාෙග රපසවභාවෙයනම යත පාෙවන භත
රපයක. ෙවනසකට තබෙණ ෙකාෙණඩ කරල ෙදකකට ෙගාතලා බැඳලා තබණා. ළමා වයෙස
ගැහැණ දරෙවකෙග වෙග. භකෂව ඉදරෙය ඇය පාෙවනවා. හරස අතටය පාෙවනෙන. ෙමය භවෙය
තවත උපතක. ඇස, කණ, නාසය, දව, මනස, කය ඇයට තෙබනවා. අපට වෙගම ෙම භත සතවයාට
බාහර රප ඵසසය වෙමන පංච උපාදානසකනධය සකස ෙවනවා. මය යන අවසථාෙව ශකතමත
කසල අකසල නමතතක සකස ෙනාවම නසා ෙමවැන භත සවභාවෙය ජාතයක සකස ෙවනන
පළවන. ෙමනන ෙමවැන අයට තමය පාංශකල පංකම, සත දවෙස බණ පංකම වටනෙන. ෙමවැන
පනකන කසල අකසල නමතතක ශකතමත කරවලා ඊළඟ උපතට ඇය පැන ගනනවා. ෙමම භත
සවභාවය හරයට නදාෙගන ඇහැරන දරෙවක වෙග. තද නනෙදන අවද වණ ගමන දරවා පයව
සහෙයන ෙනාෙව ඉනෙන. මහණට වතර ටකක ඉසසාම ෙහාඳන අවද ෙවනවා. ශකතමත කසල
අකසල චතතයක මය යන ෙමාෙහාෙත සකස ෙනාව නසා භත සවභාවයට පත ෙමම සතවයාටත
පාංශකල පංකම, සත දවෙස පංකම හරයට අඩ නනෙද පසෙවන දරෙවකට වතර ටකක මහණට
ඉසම වැනය. අසහෙයන මයයාම, නනෙදද මයයාම, කෂණකව සදවන අනතර මරණ වලද ෙමනම
ළමා මරණ වලදද ඉහත සවභාවයක සකස වය හැකය.
ෙමම මව මයෙගාස දන තෙනද තමය භකෂවට ෙමම මවෙග භත සවභාවෙය උපත සමාධෙයද
දරශනය වෙණ. ඒ අසරණ මෑණයන ෙවනෙවන ෙමය සටහන තබන භකවද නරතරවම පං
අනෙමාෝදන කළා. මරණෙය භමදාන කටයත අහවරෙවලා දනකට පසව ඇයව භකවක සමාධෙයන
අරමණ ෙකාට බලදද භකවට දරශනය ෙවනව කඩා ගැහැණ දරෙවක. ඒ කයනෙන ඇය මව කසක
බළඳයක ෙලස උපත ලැබ බවය. ෙමතැනද උපත කයල සටහන කෙළ මවෙග ගරභාෂ කටයට
බැසගත බවය. භකව ෙම ඔබට පැහැදල කරමන එනෙන ෙලාෝකයහාස්යකෙවනෙන ෙකාෙහාමද
කයලා. දැන කවද ෙම මැරණ වෙයාෝවෘධඅමමා. වයස අවරද අසපහක වන, හැෙමාෝටම එපාෙවලා
කරදරයක ෙවලා හටප, හර හැට පරසද භාවයකවත ෙනාතබණ, ශරරෙයන ෙතල ෙබෙහත ගඳ හමප,
ජරා ව්ාධයට පතව අෙයක. ෙම අමමා කළා ව කසල අකසල ෙහතෙවන සකස වණ වඤඤණ ධාතව
මලන භත සතවෙයක හැටයට බැසගතතා. භත සතවයා තළ සකස වනසංසකාර ධරමයන ෙහතෙවන
සකසව වඤඤණ ධාතව ඉන චත ව මව කසක බළඳයකව බැසගතතා.
දැන ෙම බළඳය බැසගත මව කස හම තැනැතතය දන වස අටක ගයාට පෙසස දැන ගනනවා තමනෙග
කෙස දරගැබක ඇතවණාය කයලා. ෙම සබ ආරංචය දැනගත ෙමාෙහාෙතම ඇය ෙම බව දැනම
ෙදනෙන තමනෙග සැමයාට. සැමයා එවට ෙමාකද කරනෙන. ෙමෙලාෝ සහයක ෙනාමැතව බරඳව
සපගනනවා. වාසනාවනත දරපැටෙයක, සරතල දරපැටෙයක, ලසසන දරපැටෙයක ඔයා මට
ෙදනන කයලා. එදා ඉඳන භාරහාර ෙවනවා, ෙබබසට මහනවා, ෙකාටට හදනවා, ලසසන සසනද
ඇතරල, මල පස ෙරදමය ෙසායනෙන. දරවා නළවනන ෙතාටල ෙගනවා, ෙසලලම බඩ එකත
කරනවා. වැදගත ෙරාෝහලක දරපරසතය කරමට සහන දකනවා. ෙම සයලල කරනෙන කවරන
උෙදසාද? දව්ෙලාෝකෙයන පහළ ව දව්ාංගනාවක උෙදසාද? නැහැ. මට මාසයකට ෙපර මය පරෙළාව
ගය අර වෙයාෝවෘධ ආචචෙග සංසකාරධරමයන ෙහතෙවනසකසවණ දරගැබය ෙම බහ
ෙවනන
යනෙන. එදා එම ආචචව අතන අලලවා වාඩකරනනවත ෙකෙනක හටෙය නැහැ. ඒ තරමටම ඇයව
ජරා, ව්ාධ නසාම ෙකානකරලා. වරතමානෙය ඇයව නළවනන ෙතාටල හදනවා. පරසත කරනන
වැදගත ෙරාෝහල ෙසායනවා. සසනදම ෙරදපළ ෙසායනවා. ෙමකම ෙනද ෙලාෝකය කයනෙන?
එෙහමනම ෙලාෝකය කයනෙන හාස්යක ෙනාෙවද? වඤඤණය නමැත මැජකකරවා සංසකාර
ධරමයනෙග ශකතෙයන නපදවන අෙනකවධ රපයන ෙකෙරහ ඡනද රාගෙයන අපද වඤඤණයට
බැඳ යනවා. මැජකකරෙවක එක ෙමාෙහාතක පරවෙයක දෑතට ෙගන සද ෙරද කඩකන එම සතාව

වසා, ෙමාෙහාතකන ෙරදකඩ ඉවත කරනවා. එවට එතන ඉනෙන ගරෙවක. මැජකකරවා ගරවාව
ෙරදකඩකන වසනවා. ෙමාෙහාතකන එම ෙරදකඩ ඉවත කරනවා. එවට එතන ඉනෙන හාෙවක.
හාවාව ෙරද කඩකන වසනවා. මැජක කරවා තම මැජක යෂඨෙයන යමක කරනවා. දැන එතන
ඉනෙන ෙබාෝනෙකකක. මැජක කරවා තම මැජක යෂඨය උපෙයාෝග ෙකාටෙගන ෙපරකෂකයා
මළාෙකාට රසෙස රපයන මවයද සංසකාරධරමයන නමැත යෂඨය උපෙයාෝග කරෙගනවඤඤණය
නමැත මැජකකරවාද එකෙනකට ෙවනස රප නපදවය. ෙරාෝහෙල ෙලඩ ඇෙඳදකවඳන ෙරාෝගන ඔබ
දැක තෙබනවාද? නාස සදරවලට බට දමල. මඛයට බට දමල. මතරා මාරගයට බටයක දමල.
ෙසලයන, රධරය ෙදනවා. මරණාසනනව ෙලඩා ඇෙඳ වැතරලා සටනවා. ඥතනටත ෙම ෙරාෝගනව
එපාෙවලා. උපසථායකයනටත ෙම ෙරාෝගනව එපා ෙවලා. සමහර ෙමවැන ෙරාෝගන දහා බලනනත
බයය. ඒත ෙම ෙරාෝගයා මැරලා නැවතමව කසක උපතක ලැබෙවාත ෙමාන සැලකලද?.... ෙමානතරම
ආදරයකද ඔහ ෙලාෝකයාෙගන ලබනෙන. ෙමක ෙනද ෙලාෝකය කයනෙන. පසගය ජවතෙයද තරසන
ෙලාෝෙක හරක කළෙය ඉපදලා, අල කලෙය ඉපදලා, කකල කලෙය ඉපදලා ෙම ජවතෙය මනෂ්ෙයාෝ
ෙවචච අය භකවකට අරමණෙවලා තෙබනවා. රපය ෙකෙරහ ඇත ඡනදරාගය සතවයාව ෙමාන
තරම හාස්යක බවට පතෙකාට තෙබනවාද. රපය ෙකෙරහ ඇත ඡනදරාගය ෙම තරම සතවයාව
හාස්යට පතෙකාට තබයදත අප තවම ෙවසක දනෙයවත රපයට ඇත ඡනද රාගෙයන මදමට
කැමැතතක දකවනෙන නැහැ. එදාටත රප ෙසාය ෙසායා යනවා.
ෙතාරණ, ෙවසක කඩ, සැරසල, භකත ගත, නාට් සංදරශන, වදල බබල.... ෙමවා ෙසාය ෙසායා යන
තරමට රෙසවන සංසකාර ධරමයන ඔබට භවෙය කැමැත කැමැත රප උපදදවලා ෙදනවා. ෙවසක
දනෙය රාතරෙය අගනගරය යම ෙස චමතකාරජනක ද, ඔබටත භවෙය චමතකාරජනක උපත
සකසකර ෙදනවා. පකනෙග ෙලාෝකය, මාළනෙග ෙලාෝකය ෙමානතරමචමතකාරජනකද කයලා
බලනනෙකාෝ. වෙවක සෙතන ෙමවා සතනන. ෙමවා තමය කමටහන.
ෙම ෙලාෝකෙය උපත ලබන සෑම සතවෙයකම ජරා, ව්ාධ, මරණ කයන කාරණා තන ෙදාෝතන
දරාෙගනමය උපත ලබනෙන. නමත රපය ෙකෙරහ ඇත ජනද රාගය නසා ඔබට ෙම යථාරථය
ෙපෙනනෙන නැහැ. ඉපදණ අලත කඩා බළඳකෙග සරතලභාවය, අසරණභාවය හමෙව ඇතවන
ආදරය නසා ෙම දරවාෙග ජවතය තළ ඇත ජරා, ව්ාධ, මරණ ලකණ සැඟවලය තෙයනෙන. නමත
පංවත ඔබ සතෙයන සහෙයන යතව ෙම පංච රපය ෙදස බැලෙවාත එම රපය තළ සැඟව ඇත ජරා,
ව්ාධ, මරණ කයන කාරණා හඳනාගනන පළවන. සතය, සහය නැත තැනද ඔබ දරවාට ආදරය
කරනවාය කයනෙන, රකවරණය ෙදනවාය කයනෙන ෙම ජරා, ව්ාධ, මරණ ලකණ වසන කරමට,
යටපත කරමට, පරාජය කරමට ගනනා ව උතසාහයකමය. ෙම උතසාහෙයද අප කවරත
තාවකාලකව දනවත අවසානෙයද පරාජය වන එකමය සදධෙවනෙන.
අප ෙම පංච බළඳ රපයට ෙමාන තරම ඡනද රාගයක ඇතකරෙගන තෙබනවාද කයලා කයනවා නම
සමාජෙය මතයක පරකාශ ෙවනවා, බළඳ දරවාෙග සත පරභාශවරය කයලා. ෙනාකලටය කයලා. ෙම
පංච රපයට ඇත තෘෂණාව නසාමය ෙමවැන මාර සත වැඩහටයන තළ ඇතෙවනෙන.
වැඩහටයකෙග සත යම ෙසද කඩා බළෙඳකෙග සතවලද රාග, දෙවෂ, ෙමාෝහ අකසල මලයනෙගන
සංසාරක පරද, ඉව ඔෙසස වැඩලය තෙබනෙන. තමා කැමත උපාදානයන අහම ෙවනෙකාට ළදරවා
කයල ෙවනසක නැහැ. දෙවෂය සකස ෙවනවා. දරෙවක නව මාසයක මව කස ගරභාෂය මෙග
කරෙගනය ජවතෙවනෙන. අපට ෙපනනට ෙම දරවා නව මාසයක අතපය වකට කරෙගන ෙම ෙල
සැරව පරණ බැලම ෙබාෝලයක වන අවකාශය තළ ෙතරෙපමන දක වඳනව ෙනද කයලා, ඒ අප හතන
හැට. නමත ෙම ළදරවා ගරභාෂය තල ජවතෙවනෙන ෙමක මෙග
නවස, ෙමක මෙග
කාමරය, ෙමක මෙග තැන කයන උපාදානය සකස ෙකාටෙගන කැමැතෙතනමය. එයාට දකක
දැෙනනෙන නැහැ. අපට ෙපෙනන දක ළදරවා සැපක හැටයටමය දකනෙන. ළදරවා මව කස
තෘෂණාෙවන යතව උපාදානය ෙකාට ඇත නසා තමය අමමා ෙකෙනක දරවා බහකරන ෙවලාෙව
මහා ෙවගයකන කෑෙමාර ෙදමන ෙලාෝකයාට බහෙවනෙන. දරවාෙග වෙරාෝධයය එයා පරකාශ
කරනෙන. මෙග තැනන මාව මදාගතතාය කයන වෙරාෝධය. ෙමතන තෙබනෙන දෙවෂයක ෛවරයක
ෙනාෙවද? ඒ කයනෙන දරෙවක ඉපෙදනෙකාටම දෙවෂය ෛවරය සකස කරෙගනමය උපදනෙන.
ඉන පෙසස බලනන දරවා අමමාෙග උණසම උපාදානය ෙකාටගනනවා, තෘෂණාෙවනම. දැන

අමමාෙග උණසම, පයයර සැපය කයල මව කරට උපාදානය ඇත කරෙගනය සටනෙන. අමමාෙග
තරෙල සටන ෙම දරවා යෙමක අතට ගනන හැදෙවාත මහා ෙවගයකන කෑෙමාරගහනවා. මහණ
රත කර ගනනවා. ෙම පංච සෙත සැඟව ඇතදෙවෂය, ෛවරය, රාගයමය ෙම හැසරම වලට ෙහතව.
ඒ නසාම පංච සත පරභාෂවරය කයන කාරණය, පංච දරවනෙග රපයන ෙකෙරහ අෙප ඇත ඡනද
රාගය නසාම සකස ෙකාටගත ෙමාෝහ මලක අදහසක. එම නසා කමන රපයකට ඔබ බැඳනත ඒ බැඳ
ඇතෙත මාරයාටය කයන කාරණයය අදවන දනයක ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස අවෙබාෝධෙකාට
ගතෙත.

ෙනාවටනා "වටනාකමට" ෙනාරවෙටනන.....
වෙශෂ ෙවසක දන ලපයII
ධරම සාකචජාවක අතරතර එක තරණ මවක භකෂවෙගන වමසවා 'හමදරවෙන, මට කඩා දරෙවක
සටනවා. දරවාෙග කටයතත කරමන, සැමයාෙග කටයතත කරමන, ෙගදර ෙදාර කටයතත කරමන
මම ෙකාෙහාමද ෙමධරමය තළ ජවතෙවනෙන කයලා ෙම පරශනය පංවත ඔබටත අදාළ පරශනයක
බව ඔබටත වැටෙහනවා ඇත. භකව ඇයට දනන පළතර තමය 'දැන ඔබ බැඳමවලට බැඳලය
සටනෙන. ඒ නසා බැඳණ බැඳම ගැන දක ෙවනන එපා. බැඳණ බැඳම උෙදසා ඔෙබන වයයත යතකම
ෙකාටසක තෙබනවා නම ඒවා ෙනාපරෙහලා ඉට කරනන. කරනනා ව හැම යතකමකම කසලයක
ෙස දකනන. බැඳනා ව හැම බැඳමක ෙකෙරහම ඇලෙමන ගැටෙමන ෙතාරව උෙපකෂාෙවනම
බලනන. බැඳනාව බැඳම වලන ඔබ ලබන අතදැකම අලත බැඳම ඇතකර ෙනාගැනමට කමටහන
ෙකාට ගනන. කර දරෙවක ඇත මවකට වවද තමා දකෂනම නවෙස සටමනම ගහ පංවතනලාට
සමාදන වය හැක උපරම ශලයක සමාදන වය හැක ෙහයන ශලයට උපරම වටනාකමක ෙදමන
කටයත කරනන. තණහා, මානන, දටඨනෙගන ෙතාරව ඉහත කාරණා ඉටකරන ගමන ඔබට
තාවකාලක සැපයක යෑය දැෙණනා එකම සතවලලක ෙහාෝ අවෙබාෝධෙයන යතව අනත්ය දකමන
අතහැරමට දනපතා පරදවනන. ෙම කරණ කාරණා දනපතා ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාෙවන ඔෙබ
ජවතය තළන වැෙඩන වට තවත නකල මාතාවක, වශාකාවක වමට අවශ් ධරමතාවයනය ඔබ
තළන කරයාතමක ෙවනෙන.
අද වැන ෙවසක පරපෙසාෙලාසවක දනයක ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස අවෙබාෝධෙකාට වදාළ
චතරාරය සත්ය ධරමෙය මලම ආරය සත්ය වන දක ඇතෙවන ෙහතව තමය තෘෂණාව. කමක
ෙකෙරහද තෘෂණාව සකස ෙවනෙන රපය ෙකෙරහ. රපය ෙකෙරහ ඇත කරගනනා තෘෂණාව
නසාමය සතවයා ෙමසා භවගමෙන දකට පතෙවනෙන. තෘෂණාෙවන මදෙම මාරගයය ආරය
අෂඨාංගක මාරගය. ඉහත එකදර මවට ෙදන ලද පළතර තළ එම චරයාවන ජවතය තළන කරයාතමක
කෙළාත ආරය අෂඨාංගක මාරගයම ඒ තළන ආවරණය ෙවනවා. ගහ ජවතයකට ෙමානතරම
වටනාකමකද ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙගධරමය තළන ලබාද තෙබනෙන.
රපයන ෙකෙරහ චනදරාගය ඔබ තළ වැඩෙවනෙකාට බරඳ, සැමයා, දරවන, සමපත ෙකෙරහ දැඩ
තෘෂණාවක සකෙසවනෙකාට ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනාෙකාට වදාළ පහත ධරම
කාරණය සහයට ගනන. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස තමන වහනෙස වඩන පාර හරහා දවයන
කඩරලක ෙපනවලා ආනනද සවාමන වහනෙසට ෙදශනා කරනවා'ආනනද ෙම කඩරෙල සටන සෑම
කඩෙයකම අතතෙය සකවතරජ ෙවලා ඉඳල තෙබනවා' කයලා. තරසන ෙලාෝකෙය කඩයාතසකවතරජ
ෙවලා ඉඳලා තෙබනවා නම පංවත ඔබ සංසාරෙය ක වතාවක නම සකවත රජ ෙවලා ඉනන ඇතද? ඒ
සකවත රාජශරය අතවඳනන ඇතද? සකවත රජ ෙකෙනකට තම පන බලෙයනම පහලෙවන
පංචකල්ාණෙයන යත සතර රතනය, අහසන ගමන කරන ඇත රතනය, අහසන ගමන කරන අජානය
අශව රතනය, මහෙපාළෙව ඇත ඕනෑම සමපතක සෘදධයකන දැකය හැක පෙරාෝහත රතනය.
අනතඃපර බෙසාෝවරන හරහා ලැෙබන දහසක පතන.....ෙමසා අසරමත ව සමපත පංවත ඔබ
සංසාරෙයද ලබල තෙබනවා. ෙමෙලාව ජවතවන සෑම කානතාවකම අතත සංසාරෙය සකවත
රජවරනෙග පංචකල්ාණෙයන බබලන සතර රතනය ෙලස ඒ අසරය වඳලා තෙබනවා. සකවත
රජවරනට දාව අසරමත පතන ලැබ මවවරන ෙවලා ඉඳලා තෙබනවා. සෘදධමත ඇතන, අසන පට
ගමන බමන ගහන තෙබනවා. අතතෙය පංවත ඔබ ලැබ ෙම අසරමත සමපත, රාජශරය සමග ගලපා
බලනෙකාට ෙම ජවතෙයද ඔබ ලබාඇතෙත ෙමාන තටට ෙදෙක ෙදයකද. අතතෙය සකවත
රජෙකෙනක හැටයට පංචකල්ාණෙයන බබලන සතර රතනයක බරඳ කරෙගන සට ඔබ ඒ අසරමත
සතරරතනයත වරතමානෙය ඔෙබ බරඳත සංසනදනය ෙකාට බලනන. අතතෙය සකවත රජවරනෙග
අසරමත සතරරතනයක ව පංවත ඔබ වරතමානෙය ඔබ බැඳ ජවතවන සවාමපරෂයා ෙදස බලනන.
ෙමාන ෙනාවටනා ෙදයක ෙකෙරහද ඔබ ෙම බැඳ සටනෙන. අතත ජවතෙයද සෘදධමත ඇතන පටන,
සෘදධමත අජානය අසන පටන මෙහශාක් ලලාෙවන අහසන ගමන ගය ඔබ ෙම ජවතෙයද යානාවක
ෙකාට ගත ඔය යකඩ ෙගාඩ ෙමාන තටට ෙදෙක ෙදයකද? අතතෙය සකවතරජවරන එම රාජ්

ඇමතවරන ෙලස සට පංවත ඔබ ෙම ජවතෙයද බලය යෑය අතවඳනෙන බයම
ෙනද? බය
සකස ෙවන තැන සකෙසවනෙන අකසලම ෙනද? අතතෙය ඔබ ලැබ රාජ්යන යටත කරගැනමට
සමත අසරමත ෙයාෝධ
බල, ෙයාෝධ ශකතය ඇත පතන හා සසඳා බලනෙකාට ෙම ජවතෙයද ඔබ
ලැබ දරවන කවරනද? අතතෙය පංවත ඔබ ලැබ සමපත සමග සස ¹ බැලෙමද ෙමාන 'ෙනාවටනා
වටනාකමකද' ෙම ජවතෙය ඔබ ලබා තෙබනෙන. පංවත ඔබ කැමත වණත අකමැත වණත ෙමය
තමය ඔෙබ ජවතෙය යථාරතය. ඒ නසා ධරමය ෙකෙරහ ශරදධාෙවන ෙම ඇතත ගැන සතනන. එවට
ඔබට දැෙනව ෙම ෙලාෝකෙය ෙදවෙයක, මනෂ්ෙයක හැටයට වඳනන යම සැපයක සමපතක
තෙබනවානම ඒ සෑම සමපතකම අතතෙය ඔබ අතවඳලා අතදැකලා තෙබනවාය කයලා. සයල
සැපයන අතවනදත පංවත ඔබට බැරවණා ඒවා ෙකෙරහ ඇත තෘෂණාෙවන මෙදනන. සකවත
රජවරයා තරසන ෙලාෝකෙය කඩෙයක බවටපතවෙණත, ඔබ නැවත සාමාන් මනෂ්ෙයක බවට
පතවෙණත ෙම අසමත තෘෂණාව නසාමය. පංවත ඔබ ෙම තාක සංසාරෙය ෙලාෝකය තළවනදාව
අසරය ෙහාඳටම පරමාණවත. දැන ෙලාෝකෙයන මෙදන මාවතට එනන බලනන. ඒ කයනෙන දෙකන
මෙදනන. පංවත ඔබ රපය ෙකෙරහ ඇත තෘෂණාවය පරහන කළ යතෙත ෙම දෙකන මදමට. එම
නසා පංවත ඔබ සතර, පරෂ ෙභදයකන ෙතාරව අතතෙය ඔබඅතවනදා ව අසරමත සැපයන,
මෙහශාක් ජවත ගැන සහපත ෙකාට ෙම ජවතෙයද ඔබ බැඳ ඇත රපයන සමග අතත රපයන
සංසනදනයෙකාට ෙම ජවතෙයද ඔබ ලබා ඇත අවම ෙනාවටනා සැපයන සහ බැඳ ඇත රප ෙකෙරහ
අවෙබාෝධෙයන කලකරම ඇත කරගනන. අවෙබාෝධෙයන කලකරම කයනෙන ගැටමනම ෙනාෙව.
ඒක ෙහාඳන ෙතරම ගනන ඕෙන. ගැටම සකෙසවන තැනදම ඇලමත තෙබනවා. ෙමාකද තමන
ගැෙටනෙන යම දෘෂඨයක ෙකෙරහ ඇලම නසාමය. ගහ ජවතය තළ අවෙබාෝධෙයන කලකෙරන
තැනැතතා තමා බැඳ ඇත බැඳම ෙකෙරහ අවෙබාෝධෙයන කලකෙරමන එම බැඳම උෙදසා තමාෙගන
වය යත යතකම ඉටකරමන, උෙපකෂාව තළය ජවතෙවනෙන. ෙම උෙපකෂාව තළද පංවත
ඔබ
තළන ෙමෙතක ෙනාකළාව කසල සදෙවනවා. ඔබ අවෙබාෝධෙයන කලකරෙම නාමෙයන ගැටම
සකෙසකාට ගතෙහාත ෙනාකළාව අකසල ජවතය තළන සදෙවව. ෙපෙනනවාෙනද බරපතළ
ෙවනසකම ෙදක. ෙනාදැනවතභාවය නසාම සමාජය තළ අපරමාණ පරස අවෙබාෝධෙයන කලකරම,
ගැටෙම සවභාවයක ෙලසට පතෙකාටෙගන අකසල සදකරගනනවා. ෙමවැන අනවනකම නසා
පහසෙවන ලැබය හැක ධරමෙය සැබෑ පළසරණ අප වසනම ඈත ෙකාට ගනනවා. ෙම අවදානෙමන
පංවත ඔබට මදමට අවකාශ ලැෙබනෙන තණහා, මානන, දටඨනෙගන ෙතාරව ධරමය ජවතයට
ගලපා ගැනෙමනමය.
කමක නසා පංවත ඔබ තණහාව ඇතකරගනනද? මානනය ඇතකරගනත ද? දෘෂඨන
ඇතකරගනනනද? ෙම ඇස නසා මානනය ඇතකරගනනද? ෙමාකකද ෙම ඇස කයල කයනෙන.
ෙලඩෙවන ෙදයක, නරෙකවන ෙදයක, වයසට යන ෙදයක, සද එන, කබ, කඳළ, සැරව එන ෙදයක.
අනධ වන ෙදයක. ඔය ඇස මනසන ගලවල අතට ගනනෙකා. මස ගලයක වතරමය. නහරවල
එලලන, රධරය තැවරණ, දගඳ, කණෙවන ඇසක ෙමක. ෙමතැන තෙබනවාද තණහාවක
ඇතකරගනන ෙදයක. ෙමතන තෙබනවාද මානනය ඇතකරගනන ෙදයක. ෙමතන තෙබනවාද
දෘෂඨයක ඇත කරගනන ෙදයක. නැහැ. පංවත ඔබෙග ඇස ගැන පමණක ෙනාෙව අෙනක
සෑම
ෙලාක, කඩා, ලසසන, අවලසසන මනෂ්යනටත ෙමය ගලපා දකනන. සතර අපාෙය ජවතවන
සතවයාෙග ඇසත, ෙදවයාෙග, බරහමයාෙග ඇසත ඉහත සවභාවෙයම බව දකනන. ඇස ෙකෙරහ
අවෙබාෝධෙයන කලකෙරනන.
දැන පංවත ඔබ කන ෙදස බලනන. ෙමාකකද ෙම කන කයල කයනෙන ෙලඩෙවන ෙදයක, නරක
ෙවන ෙදයක, වයසට යන ෙදයක, කලාදර බැෙඳනවා, සැරව පෙරනවා, මසදළ එනව, බහර භාවයට
පතෙවනවා. ඔය කන ගලවල අතට ගනනෙකා. මස ෙගාබයක වතරය. රධරය, නහරවැල තැවරණ
කණෙවන ෙදයක, කන තළ තෙබනවාද තණහාවක, මානනයක, දටඨයක ඇත කරගනන ෙදයක.
නැහැ. පංච කාෙල සසනද සරතලභාවෙයන පැවත කනෙපත වෙයාෝවෘධ ෙවනෙකාට ෙගාෙරාෝස
කලලක බවට පතෙවලා. ජරා, ව්ාධ, මරණ කයන හමකර ෙමවා අයත කරෙගන.
පංවත ඔබ නාසය ෙදස බලනන. නාසය ෙලඩෙවන ෙදයක, වයසට යන, මැෙරන ෙදයක, නාස කහර
ෙදක තළ ෙරාෝම කප පරල, ෙසාට මස දළ, ෙසම, ෙල පනස, දය පනස නාසෙය ෙකාටස කරවන.

ෙසමපරතකෂාව හැෙදන ෙකාට, පනස හැෙදන ෙකාට නාසය පරතකරයා දකවනෙන ෙමාන තරම
කරර ආකාරයටද? ඔය නාසය මනසන ගලවල අතට ගනනෙකාෝ. සදර ෙදකක සහත මස ෙගාබයක
පමණමය. මස අයත කණවමටය. නල මැසසනටය. දැන ඔබ හතනන නාසය නසා තනහාව,
මානනය, දටඨය ඇත කරගනන ෙහතවක තෙබනවාද? නැහැ.
පංවත ඔබ දව ෙදස බලනන. දව ෙලඩෙවන, වයසට යන, මැෙරන ෙදයක. දෙව මැලයම බැෙඳනවා.
කණෙකල බැෙඳනවා. ෙගඩ, බබල එනවා, එක උදයක කට ෙනාමැදෙදාත දෙව දගඳ ඔබට දැනලා
ඇත. ෙම දව මනසන ගලවල අතට ගනනෙකාෝ. රධරය තැවරණ, නහරවැල තැවරණ, මස ෙගාබයක
පමණකමය. ෙම කණෙවන මස ෙගාබයත හරෙකක, එළෙවක, ඌෙරෙකග දව නමැත මස ෙගාබයත
අතර ෙවනසක තෙබනවාද? නැහැ. එකම සවභාවයමය. වෙයාෝවෘධ භාවයට පතෙවනෙකාට ඔය දවට
දැෙනන රසය ෙනාදැන යනවා. ඔබ ජවතව සටයදම දව මැෙරනවා. ෙමවන දවක ෙකෙරහ තනහාව,
මානනය, දටඨය කමක සදහා ඇත කරගනනද?
පංවත ඔෙබ මනස ෙදස බලනන. වෙරක රාග, දෙවෂ, ෙමාෝහ කයන සතවල වලන පරලා. තවත
වෙටක අෙලාෝභ, අදෙවශ, අෙමාෝහ සතවලවලන පරලා. හරයටම සළඟ වෙග. ඇතෙවන ඇලම ගැටම
ෙහතෙවන ෙමාෙහාතන ෙමාෙහාතකසල අකසල සත ෙවනස ෙවනව. සගතගාම කසල, අපායගාම
අකසල සකස ෙකාට ෙදනවා. වෙරක ඔබව සතට කරවනවා. තවත වෙරක ඔබව හඬවනවා. දක සැප
මස සංඥවන ෙවදනාවන නරතරවම සකස ෙකාට ෙදනවා. ඔබ වෙයාෝවෘධභාවයට පතෙවනෙකාට
මනෙස තැනපතව ඇත ධරම රප මැකයනවා. ඒ කයනෙන මතකය මැෙරනවා. ෙමවන මනසක නසා
තණහාව, මානනය, දටඨය ඇතකරෙගන ඇත. ඵලය ෙමාකකද?
දැන පංවත ඔබ කය ෙදස බලනන. ෙමක ෙලඩෙවන, වයසට යන, මැෙරණ කයක. ආහාරෙයන,
ජලෙයන, ඖෂධවලන යෑෙපන කයක. ආශවාසෙයන, පරාශවාසෙයන රෙකන කයක. කබ, කදළ,
දහඩය, ෙසම, ෙසාට, අසච, මතරා, නරතරවම පටකරන කයක. පරසඳ ෙනාකෙළාත ගඳ ගහන
කණෙවන, පණෙවා ගසන කයක. ෙමතන ආඩමබර ෙවනන ෙදයක තෙබනවාද? මම කයල
තණහාව, මානනය, දටඨයක ඇත කරගනන ෙදයක තෙබනවාද? නැහැ.
දැන පංවත ඔබ ආයතන හැටයට ඇස, කන, නාසය, දව, මනස, කය ගැන බැලවා. ෙමවාෙය ගත යත
කසම ෙදයක තබෙණ නැහැ. තබෙණ ජරා, ව්ාධ, මරණමය. මළඟට ඔබ සතර මහා ධාතන හැටයට
ෙම ශරරය අරෙගන බලනන. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස සතර සතපටඨාන සතරෙයද ෙදශනා
කරනවා ගව ඝාතකෙයක එළෙදෙනක මස කරල හතරමං හංදයක එම එළෙදනව මස, ෙබාක, කට,
සම වශෙයන ෙවන ෙකාට තබා වකණනවා වාෙග පංවත ඔෙබ ශරරයත පඨව, ආෙපාෝ, ෙතෙජාෝ,
වාෙයාෝ වශෙයන ෙවන ෙවන වශෙයන ෙකාටස කර බලනන කයල. ඔෙබ ශරරෙය තදසවභාවෙයන
තෙබන මස. ෙබාක බඩවැල ආදය ෙවනමත, ශරරය තළ දයර සවභාවෙයන තෙබන ෙසම, ෙසාට,
රධරය, මතර, ෙමදය ආදය ෙවනමත ශරරෙය පඨව, ආෙපාෝ, වාෙයාෝ ධාතන සමග මසව පවතන
ෙතෙජාෝ සවභාවයත ශරරඅභ්නතරය පරා තෙබන වාෙයාෝ සවභාවයත ෙවන වශෙයන
අරෙගන
බලනන. පංවත ඔබ ඔෙබ ශරරය නරමාණය ව තෙබන සතර මහාධාතන ගැන ෙකාෙතක බැලවත
එතන තෙයනෙන මසට අයත, මස වනවද ගය, ගඳගහන, කණෙවන, පණෙවා ගහන ෙදයකමය. ෙම
සතර මහ ධාතන නසා තණහාව, මානනය, දටඨය ඇත කරගැනෙම ෙතරමක තෙබනවාද? නැහැ.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙම ශරරය ෙකාටසතස ෙදකකටෙවනකරලෙපනවලා තෙබනවා.
ෙදතස කණපයන හැටයට. ෙකස, ෙලාම, නය, දත, සම, මස, නහර.......... ආද වශෙයන. ෙම එකන
එක ෙවන වශෙයන අරෙගන බලනන. ෙම ශරරය ෙකාටස තස ෙදකකට ෙවන කරල අවයව හැටයට
බලනන. ෙම ෙකාටස තෙසදක තළම තෙබනෙන
ජරා, ව්ධ, මරණම ෙනද? ඒ කයනෙන
කණවම, ගඳ ගැසම, වනාශවම පමණකම ෙනද? ෙම එකකවත තෙබනවාද මම කයල. තණහාව,
මානනය, දටඨය ඇත කරගනන ෙහතවක. නැහැ.
ආයතන හැටයට බැලවත, සතර මහාධාතන හැටයට බැලවත, ෙදතස කණපයන හැටයට බැලවත
ෙමතන තෙබනෙන පංවත ඔබ මෙග කරෙගන ජවතවන අනත්, දකඛ, අනාතමභාවයට අයත

ෙදයකම ෙනද? යමක අනත්ය නම, යමක දක නම, යමක අනාතම නම එම ෙදය පංවත ඔබ නත්ය,
සැපය, ආතමය කයල ගතෙහාත එතන සකස වය යතෙත දකම ෙනද? ඇස සැපය කයල ගතෙහාත,
ඇස නත්ය කයල ගතෙහාත, ඇස තළ ආතමයක තෙබ කයල ගතෙහාත ඔබ ලහබඳනෙන නැත
ෙදයක පසපස ෙනද? සතර මහා ධාතවත, ෙදතස කණපයත නත්ය, සැපය, ආතමය කයල ඔබ
ගතෙහාත එය මලාවකම ෙනද? අවද්ාව නසාම සකස ව සකකායදටඨය නසාම අනත්ය, දකඛ,
අනාතමභාවයට පතවන ෙම ඔෙබ රපය ඔබෙග ශරරය නත්, සැප, ආතමභාවෙයන ගැනම නසා
ෙනද දක සකස ෙවනෙන. ඒ නසා පංවතන, අදවන උතම ෙවසක පර පෙසාෙළාසවක ෙපාෙහාය
දනක ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස අවෙබාෝධෙකාට වදාල චතරාරය සත්ය ධරමයනෙග මලම
ආරයය සත්ය වන දකඛ සත්ය පංවත ඔබ තළනම දකනන පළවන ෙනද? සතර මහ ධාතෙවන
සැදන, ආහාරෙයන යෑෙපන, ආශවාස පරාශවාසෙයන රෙකන රපය ෙකෙරහ ඇතකරගනනා
තෘෂණාව නසාම ෙනද ෙම දක සකස ෙවනෙන. රහතන වහනෙස නමකට දක නැහැ ෙනද? නමත
රහතන වහනෙසටත ඇසක තෙබනවා. එම ඇෙසන රප දකනවා. රහතන වහනෙසටත කනක
තෙබනවා. එම කෙනන ශබද ඇෙසනවා. අෙනක ආයතනත එෙසමය. නමත රහතන වහනෙසට
දකක සකස ෙවනෙන නැහැ. රහතන වහනෙසෙග ආධ්ාතමක රපයත, බාහර රපයත,
වඤඤණයත, පසසය වන ෙමාෙහාෙතදම රහතන වහනෙස පසසය අනත් වශෙයන දකනවා. ඒ
දැකෙම ශකතය රහතන වහනෙසට තෙබනෙන රහතන වහනෙස භව නෙරාෝධය සාකෂාත
කරගනනා ෙමාෙහාෙත උතමව සමාධ තලයකද රපෙය අනත්භාවය ඥනදරශන තළන
අවෙබාෝධතවයට පතව ඇත නසා. රහතනවහනෙස පසසය අනත් වශෙයන දකන නසා වඳමක සකස
ෙවනෙන නැහැ. වඳමක සකස ෙනාවන තැනක හඳනාගැනමක, ෙෙචතනාවක, බැසගැනමට
වඤඤණයක සකෙසවනෙන නැහැ. හද දැකකාය, ඇසණාය කයන කාරණය පමණය. නමත පංවත
ඔබ පසසය නත්භාවෙයන ගැනම නසා රපය ෙකෙරහ ඇලම, ගැටම, උෙපකෂාවන සකස
කරගනනවා. එෙහමනම පංවතන, දකත, දකට ෙහතව වන තෘෂණාවත ඔබ තළනම ෙනද සකස
ෙවනෙන. තෘෂණාවත දකත ඔබ තළනම නම සකස ෙවනෙන තෘෂණාව නැත කරගත යතෙතත
ඔබම ෙනද? තෘෂණාව නැතකරෙම මාරගය වන ආරය අෂඨාංගක මාරගෙය ගමන කළයතෙතත
ෙනද? එෙහමනම පංවතන, චතරාරය සත්ෙය ෙම ආරය සත්යන හතරම ඔබ තළනම ෙනද
අවෙබාෝධ කරගත යතෙත. ෙම භව නෙරාෝධය සාකෂාතෙකාට ෙදන චතරාරය සත්ය ධරමයන
සයලලම ඔබ තළනම ෙනද දැකය යතෙත? ෙදවෙයක, බරහමෙයක ෙදන ෙදයක ෙනාෙව ෙනද?
ෛමතර ෙබාෝධසතවයන ෙදන ෙදයක ෙනාෙව ෙනද? ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙගධරම
මාරගයම ජවතයට සතෙයන සහෙයන යතව එකතකර ගතෙහාත ඔබ ධරමෙය ෙකාටසකරෙවක
ෙවනවා ෙනද? බලනන ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනාෙකාට වදාල උතම ධරමය
ෙමානතරම සරලභාවයට පතකර, තමා තලනම ධරමය දැකමට ධරමය අවෙබාෝධකර ගැනමට හැක
ආකාරයට ෙදශනාෙකාට තෙබනවාද. ගහ පංවතනට තමා තළනම ධරමය අවෙබාෝධකර ගැනමට. ඒ
කයනෙන සතර අපාෙයන මදමට අවශ් කාරණා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනාකර තබයද පංවත
ෙමානතරම නම තැන තැනවල රසතයාද ෙවනවාද? ධරමෙය වරද ෙනාෙව, ධරමය ගලපා ගැනෙම
වරදය. සඳය යත සකකාය දටඨය වැෙඩනවා නම, එතැන වැෙඩනෙන අධරමයය. දක දැකෙමන, දක
හඳනා ගැනෙමන, සැප ෙසවම ෙනාෙව, ඔබ කළ යතෙත. දක, සැප ෙදකම අනත්භාවයට පතවන
ධරමතාවයන බව අවෙබාෝධ කරගැනමය.
චනදරාගෙයන මෙග කරගත රපයන නසා මහෙමරක වන දකක ජවතය තළන දරාෙගන සටන
පංවත ඔබ එම බෙරන නදහසවමට පංවත ඔබ තළනම ඇත කරගත යතෙත එකම එක කාරණයක. ඒ
රපයන ෙකෙරහ ඇත තෘෂණාෙවන මදම පමණකමය. ෙම උතම ධරමය පංවත ඔබ ජවතවන පංබෙම
නරතරවම මහා සංඝරතනය ෙවතන ඔබට ඇෙස.

ඔබ

ඔබ

ගයක කවයක මමණන ෙවනවට...
වෙශෂ ෙවසක දන ලපය-III
(පංවත ඔබ ෙවනෙවන ෙම ලප මාලාව ලය සවාමනවහනෙස2600 සමබදධතව ජයනතය සැමර
ඉකත වසෙර ෙවසක දනය දා එය නමත කරගනමන ලයන ලද දරඝ ලපයක ෙව. එය ඉතා දග
සටහනක. ෙමම ෙවසක මාසය පරා වෙශෂ ලපයක ෙලසන ෙකාටස වශෙයන එය පළකරමට
තරණය කෙළම. ෙම එම සටහෙන ෙතවැන ෙකාටසය)
මහරහතන වැඩ මඟ ඔෙසස ලප මාලාෙව පළම ෙකාටෙස ලප15 ක එකතෙවන සැදණ 'අතහැරම 1'
ෙපාෙතහ පටපත ඉකමනනම පට පළාතවල ෙබදාහැරමට අප අදහස කරෙගන සටයද, ෙලාෝකය අෙප
වසඟෙය ෙනාපවතනෙනය යනධරමතාව පසක කරෙදමන සැලසම කළ පරද එය සදකළ ෙනාහැක
වය. ෙම ලප මාලාව කයවන ඔබද එය ෙතරම ගනමන ඒ සමබනධෙයන අප ෙකෙරහ ගැටමක
ඇතකර ෙනාගනනා බව අප ඉඳරාම දනම. ෙම ෙමාෙහාත වන වට ඒ සයලල කාලයාට භාරය. එෙහත
ධරම දානයක ෙලසන එය හැක ඉකමනන ඔබ අතට පතකරමට අප වරයය කරම. ෙපාතහල
හම 'දවයන' අෙලව නෙයාෝජතයන සහ ෙතාෝරාගත සථාන කහපයකන පමණක පට පළාතවල
ෙබදාහැරම සදකරමට අප අදහස කරම. ෙමහ පළම ෙපාත2000 දන 5 ක තළ ෙකාළඹ සථාන4 කද
(ෙකාළඹ 13 බලමැනඩල පාෙර පහට උපාල පවතපත පරධාන කරයාලය, ෙකාළඹ ෙකාටව රගල
සනමාහල අසල පහට උපාල පවතපත දැනවම කාරයාලය, ෙකාළඹ 4 වන පාෙර පහට 'වර හවස
බලඩරස' සහ මරදාන ඇස. මහනද මාවෙත පහට සරය පරකාශකෙයාෝ ෙවතන) වකණ අවසන වය.
ඉන ඉපැය මදල සහ ඉදරෙයද ෙපාත වකණෙමන ලැෙබන ලාභයක ෙවනම පළමෙවනම කඩමබගල
ආරණ් ෙසනාසනෙය භාවනානෙයාෝග සවාමනවහනෙසලා ෙවනෙවන කට පහසකම සැලසම
පණස ෙයදවමට කටයත සදනමව පවත. ඉතර මදලක ෙව නම එයද ශාසන අභවෘදධය අනගරහය
පණසම ෙයාදම. ෙම කටයත සයලල සදවනෙන කළතර'සදහම වජය පදනම' මගන. ඒ සමබනධෙයන
වැඩ වසතර වමසමට ඔබට අවශ් නම 034 - 2226149 සහ 0714464335 දරකථන අංක වවෘතව පවත.
උතම ව උපසමපදා ශලය දවහමෙයන ආරකා කරගනනා ෙගෞරවනය සවාමනවහනෙසලා ජවතව
සටන තාකකල ශාසනය ජවමානව පවත. ශාසනය ජවමානව පවතන තරාවට ධරමෙය සංදඨ§ක වද
අකාලක වද ගණයන පංවත ඔබට ඔබෙගම ජවතය තළන අතදකනන උතම අවසථාවක තෙබනවා.
පංවත ඔබ උතසහගත යතෙත එම ෙකට කාලෙයන උපරම පරෙයාෝජනය ඔෙබ ජවතයට ලබා
ගැනමටය. පංවත ඔබ නවෙසදද, කාරයාලෙයදද වෙවකව සටන සෑම ෙමාෙහාතකම සතෙයන
සහෙයන යතව ඔබෙග ඇස ෙදස බලනන. ඇසට ෙපෙනන රප ෙදස බලනන. ඇසත රපත අනත්ය
ෙනද? ඇෙසත, ඇසන දකන රපවලත නත්භාවයක නැහැ ෙනද? ඒ අනත්ය ෙමෙනහ කරනන.
ඇසටත රපයටත තෙබන ජනදරාගෙයන මෙදන දශාවටම අවෙබාෝධය ලබනන. පංවත ඔබ කන ෙදස
බලනන. කනට ඇෙසන ශබදයන ෙහාඳන අසනන. ෙම සෑම ශබදයකම හටගනෙන රපයකන ෙනද?
කනත ශබදයත අනත්ය ෙනද? කනත කනට ඇෙසන ශබදෙයත නත්භාවයක නැහැ ෙනද? ඒ
අනත්ය ෙමෙනහ කරනන. කනටත, ශබදයටත තෙබන ජනදරාගෙයන මෙදන දශාවට අවෙබාෝධය
ලබනන.
පංවත ඔබ නාසය ෙදස බලනන. නාසයට දැෙනන ගඳ සවඳ ගැන ෙහාඳන ෙමෙනහ කරනන. ෙම සෑම
ගඳ සවඳකම ඇතවනෙන රපයකන ෙනද? ෙම සෑම ගඳ සවඳකම අනත්ය ෙනද? නාසෙයත
ගඳසවෙඳත නත්භාවයක නැහැ ෙනද? ඒ අනත්ය ෙමෙනහ කරනන. නාසයටත ගඳසවඳටත ඇත
ජනද රාගෙයන මෙදන දශාවට අවෙබාෝධය ලබනන.
පනවත ඔබ ඔෙබ දව ෙදස බලනන. දවට දැෙනන රසයන ගැන දකනන. ෙම සෑම රසයකම
ඇතවනෙන රපයක නසාම ෙනද? ෙම සෑම රසයකම අනත්ය ෙනද? දවත, දවට දැෙනන රසෙයත
නත්භාවයක නැහැ ෙනද? ඒ අනත්ය ෙමෙනහ කරනන. දවටත රසයටත ඇත ජනද රාගෙයන
මෙදන දශාවටම අවෙබාෝධය ලබාගනන.

අප

පංවත ඔබ මනස ගැන දකනන. මනෙස ඇත වන සතවල ෙදස බලනන. ෙම සෑම සතවලලකම
ඇතවෙන රපයක නසා ෙනද? ෙම ඇතවණා ව සෑම සතවලලකම අනත්ය ෙනද? මනසත මනෙස
ඇතවන සතවලත නත්භාවයක නැහැ ෙනද? ෙම අනත්ය ෙමෙනහ කරනන. මනසටත, ධරම
රපයනටත ඇත ජනදරාගෙයන මෙදන දශාවටම අවෙබාෝධය ලබනන.
පංවත ඔබ කය ගැන දකනන. කයට දැෙනන පහස ෙදස බලනන. කයට දැනනා ව සෑම පහසකම ඇත
වෙණ රපයක නසා ෙනද? ෙම ඇත වණා ව සෑම පහසකම අනත්ය ෙනද? කයත, කයට දැෙනන
පහසත නත් භාවෙයන නැහැ ෙනද? ෙම අනත්ය ෙමෙනහ කරනන. කයටත කයට දැෙනන
පහසටත ඇත ජනදරාගෙයන මෙදන දශාවටම අවෙබාෝධය ලබනන.
මළනම ඔබෙග ඇස, කන, නාසය, දව, මනස, කය ගැන අනත්ය දකනවා වෙගම කරමෙයන ඔබ
කැමත, අකමැත සතර පරෂ රපයනෙග ද ඉහත ආකාරෙයනම අනත් සවභාවය දකනන. පංවත
ඔබෙග වෙවක කාලය දකට ෙහතවන, ඔබ කැමැත අකමැත රපයන ෙකෙරහ තෘෂණාව වැෙඩන
දශාවට ෙනාව, පංවත ඔබෙග වෙවකය නවෙම මඟටශකතයක වන තෘෂණාව සෙඳන දශාවට
ෙයාමකරනන. පංවත ඔබ මළනම රපයන ෙකෙරහ ඇලෙම ගැටෙමසවභාවෙයන මෙදමන
උෙපකාෙවන රපය දැකමට පහණවනන. දැනම උෙපකාව ද අතහැරමට ඉකමන ෙනාවනන.
කලබලකාර බවද, ෙවගවත බවද එම සතවල වල අනත්භාවය දකමන උෙපකාව තළට ගනන.
ෙයාෝගාවචරෙයක වමට ෙපර ඔබ මළනම යහපත, සනදර ෙපෞරෂයකන යත මනෂ්ෙයක වනන.
යතකම දනන, යතකම ඉටකරන ගහ පංවෙතක වනන. පංවත ඔෙබ ජවතය කසල ධරමයනෙගන
පරවාගනන. ෙම කසල, භව නෙරාෝධය සඳහාම යෑය ෙෙචතනාවන සකසකරගනන. පංවත ඔබ ධරමය
අවෙබාෝධකර ගනමන ෙපරට යනෙන පංවත ඔබ තළම සකසවනනා ව අධරමය'ෙකෙලස' පරාජය
කරමන බව ෙහාඳන මතකෙය තබාගනන. ඒ නසා පංවත ඔබ ඔබට අවංකෙවනන. ඔබ ඔබට වංක ව
ඔබ ෙකාෙතක ෙලාෝකයට අවංක වමට ගයතඅරථයක ෙනාමැත බව වටහාගනන. ෙමාෝහෙය ෙකට
සැපයත, අවෙබාෝධෙය නදහසත අතර ඇත අෙයාෝමය ෙවනස සතෙයන සහෙයන යතව නරතරවම
ෙමෙනහ කරමට පරදෙවනන. වසර 2600 සමමාසමබදධ ජයනතය උතසවශරෙයන අද ෙවසක
දනෙය සමරණ ඔබ, වසර ෙදදහස හයසයවැන සමමා සමබදධ ජයනතයක අනාගතෙයද නැවත
සැමරන වාරයක පැමණයදාට......... එදාට පංවත ඔබ කමන ෙලාෝකයක, කමන සතවෙයක ෙලස උපත
ලබා සටය හැකදැය ෙමෙනහ කරනන. ෙපර බදධශාසනෙය2600 වැන සමමා සමබදධ ජයනතය
මහත උතසවශරෙයන සැමර උදවය වරතමානෙය ලක කයක සතර අපාෙය දකවඳනවා ඇතද? ඒ
නසා පංවත ඔබ ධරමය අරථය තළට එනන. අදවන උතම ෙවසක දනෙය වදල බබල, චතර බකට,
ෙවසක කඩ බලනවා වෙගම දකට ෙහතවන තෘෂණාව ෙදසත බලනන. එයමය දෙක අරථය. දකන
මදෙම අරථය ධරමයය. ධරමය යන අනත්ය. මළන පංවත ඔබ රපෙය අනත්භාවය ගැන බැලවා
වෙගම රපය ඇසරන සකෙසවනනා ව පංච උපාදනසකනධෙය අනත්භාවය ෙදසත බැලය යතය.
අධ්ාතමක රපයත, බාහර රපයත, වඥණයත කයන කාරණා තන එකතවන තැන සකසවන ඵසස,
ෙවදනා, සංඥ, සංඛාර, වඥන කයන ධරමතාවයනෙග අනත්භාවයන එදෙනදා ජවතෙය කටයත
කරන ගමන ඔබට ලැෙබන වෙවක අවසථාවනහද ෙබාෙහාම පහසෙවන වඩනන පළවන. පංවත
ගහපංවතනලාට සරළ ආකාරෙයන පංච උපාදානසකනධෙය අනත්භාවය දැකමට, ඒ පළබඳ මලක
දැනම ලබාගැනමට පහත ආකාරයට ඔබ ෙමෙනහ කරනන.
ඇස අනත්ය, රපය අනත්ය
ඇස නසා හටගතතා ව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
ඇස නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
ඇස නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
ඇස නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය

ඇස නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
ඇස අනත්ය, රපය අනත්ය
ඇසත රපයත වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය
කන අනත්ය, ශබදය අනත්ය
කන නසා හටගතතාව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
කන නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
කන නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
කන නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය
කන නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
කන අනත්ය, ශබදය අනත්ය
කනත ශබදයත වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය

නාසය අනත්ය, ගඳසවඳ අනත්ය
නාසය නසා හටගතතාව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
නාසය නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
නාසය නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
නාසය නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය
නාසය නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
නාසය අනත්ය, ගඳ සවද අනත්ය
නාසයත ගඳසවඳත වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය

දව අනත්ය, රසය අනත්ය
දව නසා හටගතතාව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
දව නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
දව නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
දව නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය
දව නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
දව අනත්ය, රසය අනත්ය
දවත, රසයත, වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය
මනස අනත්ය, සතවල අනත්ය
මනස නසා හටගතතාව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
මනස නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
මනස නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
මනස නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය
මනස නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
මනස අනත්ය, සතවල අනත්ය
මනසත සතවලත වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය
කය අනත්ය, පහස අනත්ය
කය නසා හටගතතාව යම ඵසසයක ෙවද එය අනත්ය
කය නසා හටගතතාව යම වඳමක ෙවද එය අනත්ය
කය නසා හටගතතාව යම හඳනාගැනමක ෙවද එය අනත්ය
කය නසා හටගතතාව යම ෙෙචතනාවක ෙවද එය අනත්ය

කය නසා හටගතතා ව යම වඥණයක ෙවද එය අනත්ය
කය අනත්ය, පහස අනත්ය
කයත පහසත වඥණයත ඵසසෙයන හටගනනා ව පංච උපාදානසකනධයම අනත්ය
නාම රප ධරමෙයාෝ අනත්ය
පංච උපාදානසකනධයමය ෙලාෝකය කයනෙන. අතතෙය, වරතමානෙය දැකකාව රපයන ගලපමන
එම රපයන ඇසරන සකසවන නරතරවම අනත්භාවයට පතවන ඉහත ධරමතාවයන මනසන
දකනන, ෙමෙනහ කරනන, සඡධායනා කරනන, මමණනන.
ෙම කමක කළත පංවත ඔබ ධරමරතනය ෙකෙරහ ෙගෞරවෙයන නම එය කරනෙන එය
ඔෙබ
ෙමෙලාව පරෙලාව යහපත පණසම ෙහතෙවව. පංවත ඔබට භාවනාවක ෙලස ෙමම ධරමය වැඩමට
අවකාශය අඩනම ඔබ ගයක, කවයක, මමණනවා ෙවනවට අරථය දකමන ෙගෞරවෙයන ඉහත
ධරමය හඬනගා කවද එය ඔබට යහපතක පණසමය ෙහතෙවනෙන. ෙම ෙලාෝක ධාතව තළ ඇත පරම
සත්යය, ඔබ හඬනගා කයනෙන කයලා ෙදවයන ඔබට සාධකාර ෙදව.

ෙම උතමම බදධ පජාවය
වෙශෂ ෙවසක දන ලපය

–IV

(පංවත ඔබ ෙවනෙවන ෙම ලප මාලාව ලය සවාමනවහනෙස2600 සමබදධතව ජයනතය සැමර
ඉකත වසෙර ෙවසක දනය දා එය නමත කරගනමන ලයන ලද දරඝ ලපයක ෙව. එය ඉතා දග
සටහනක. ෙමම ෙවසක මාසය පරා වෙශෂ ලපයක ෙලසන ෙකාටස වශෙයන එය පළකරමට
තරණය කෙළම. ෙම එම සටහෙන අවසන ෙකාටසය)

අප

පංවත ඔබ අනත්ය, අනත්ය කයලා ෙමෙනහ කරන වාරයක පාසා ඔබ ධරමාවෙබාෝධෙය දශාවටමය
ගමන කරනෙන. නත් සංඥවක ගනනා ෙමාෙහාෙතම ඔබ භවයට, මාරයාෙග ෙලාෝකයටමය
ඇදයනෙන. ෙලාවතරා සමමා සමබදරජාණන වහනෙස අදවන උතම ෙවසක දනයක නවාදැම
ගමන, ආදරශයට ගනමන පංවත ඔබත භව ගමන නවා දැමම සඳහා මලක අඩතාලම වන සකකාය
දටටය ජවතෙයන පරාජය කර දැමමට ෙපර සටහනවල දකවා ඇත පරද ෙතරවන ෙකෙරහ අචල
ශරදධාවත, ශලෙය ආරයකානතභාවයත, ෙනකකමමය උෙදසා දනදමත, පංවත ඔබ ඇසර කරන
ෙගෞරවනය සවාමන වහනෙසලාෙග අවවාද අනශාසනා පරද පංච උපාදානසකනධෙය අනත්භාවය
දැකමටත අද වන උතම ෙවසක දනයක පංවත ඔබ අධෂඨානය ඇතකර ගනන.
ෙමෙතක ෙගවාෙගන පැමණ භව ගමන පරාවට පංවත ඔබ ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසට
පජාකරන ලද උතමම බදධ පජාව එය ෙවව. ෙමය පළණ ව ඉවත ලන පජාවක ෙනාව අවෙබාෝධය
ලබා තමාම නව යන පජාවක. භව ගමන අවලවා ගනනා පජාවනෙගන මද භව ගමන නවාගනනා
සැබෑම සමබදධ පජාව සමබද පයාණන පරනවන මංචකෙය සැතෙපන ෙමාෙහාෙතත ශරාවක
ඔෙබන බලාෙපාෙරාතත ව මහා කරණා ගණෙයන යත අවසාන අවවාදය බවද පංවත ඔබ සහපත
ෙකාට ගත යතය. ඒ අසරමත ව ශාසතෘන වහනෙසෙග පරනරවානයද මංගල්යක බවට පතෙවනෙන
උනවහනෙසෙග මහා කරණාෙවන යතව කළ අවසාන අවවාදෙයඅරථය පංවත ඔබ ජවතය තළන
හැක තරමන අවෙබාෝධ ෙකාට ගැනෙමනමය. අවම වශෙයන මාරගඵලලාභ ෙදවෙයක, දව්ාංගනාවක
ෙලස මළඟ භවෙය උපත සකස ෙකාට ගැනමට පංවත ඔබට බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කර
වදාළ
උතම ශර සදධරමය ඇසෙරන කරන ලද ඉහත සටහන ඔබට මාරගයකම, ආෙලාෝකයකම ෙවවා. ෙම
මාරගයද, ආෙලාෝකයද වවර වනෙන දෙකන මදම උෙදසා ඔබ තළ සකෙසවන වරයෙය තරමට බව
සහපත ෙකාට ගත යතය. ඔබ තළ වරයය ඇත. එෙහත එම වරයය කරයාතමක වනෙන වැරද
දශාවටය. මාරයා නැමත පාපමතරයාෙග ඇසර නසා වරයය ඔබව දක ෙදසට ෙමෙහයවය. රපය
ෙකෙරහ ජනදරාගෙයන ඇල භවෙය දක ෙදසට ඔබව ෙමෙහයවමට අෙයාෝමයශකතයක ෙස ඔබ
තළන සකෙසවන වරයය කරයාකරය.
ඔබ පංච උපාදානසකනධෙය අනත් භාවය වැඩමත සමඟම, රපෙය යථා සවභාවය ගැන අවෙබාෝධය
ලබන තරමටම, වරයය කල්ාණ මතරෙයක ෙලසන ඔබ තළන නැග සටන ඇත. පංවත ඔෙබ
කැමැතත කමකද, එම කැමැතත උෙදසා වරයය උපකාරවන ඇත. එම නසා ඉහත සඳහන කළ
පංචඋපාදානසකනධෙය දක ෙකෙරහ ඇතකර ගනනා දැනෙමන, ඉන ඔබබට ෙගාස අනමාන
අවෙබාෝධෙයන, සතර අපාෙයන මදම පණස සකකායදටටය නැතකරගැනම සඳහාම කැමැතත ඇතකර
ගනන. ෙමතැනද වරයය සකසවනෙන පංචඋපාදානසකනධයක හැටයටමය. නමත ඒ උපාදානය භව
නෙරාෝධයට මාරගය වවර කරගැනම උෙදසා ඇතකර ගනනා වදමකමය. ෙමෙස ඔබ ඇතකර ගනනා
වරයය තණහාව, මානනය, දටටය නසා අපෙත යාමට ඉඩ ෙනාෙදනන. ෙලාෝකයාෙගන ලකණ,
පරසාදය, අනකමපාව ලබාගැනමට ෙනාව ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසවරණනා කළ
ශරාවකෙයක, සදවත දරන උපාසක උපාසකාවක වමට වරයය උපකාර ෙකාටගනන. ඉනදයයන
හයට අරමණ වන සයලල ගැනම සතම ෙමාෙහාතක නතරෙකාට සතණ අරමණ සයලෙලම අනත්
බව දකනන. ෙමවැන අවසථාවක ඔබ තළ ඇතවන කණක සංහඳයාව නැවත නැවත වඳමට කැමත
ෙවනන. වෙවකව, රපෙය වඳමට කැමත සතට රපෙය අනත් බව ෙමෙනහ කරවනන.

භව

පංවත ගහ ජවතයක ගත කරන ඔබ රාතර නද පැදරට, සයනයට ගයාට පෙසස රපයන ෙකෙරහ වඳම
සකස ෙකාට ෙදන අකසල වතරකයනට අවසථාව ෙනාද දනෙය උදෑසන සට රාතරයදකවා ඔබගත
ආහාර ගැන සතනන. උෙද පානදරම ෙත එකක බවවා, නැවත උෙදට ඉඳආපප, පාන ආහාරයට
ගතතා. උෙද දහයට නැවත ෙත එකක බවවා. දහවල බත ව්ංජන සමඟ ආහාර ගතතා. සවස ෙත
බවවා. නැවත රාතරයට ආහාර ගතතා. ඔබ ගතතාව ආහාරයන සහපත කරලා ඒවාෙය පරසදභාවය,
ගණාතමකභාවය ගැන සහපත කරල දැන ඔබ සතනන උෙද සට ගත ඉහත ආහාරවලට දැන ෙමාකද
ෙවලා තෙබනෙන කයල. රාතර නද පැදරට යනෙකාට දනය පරාවට ගතත ආහාරවලට ෙමාකද ෙවලා
තෙබනෙන. ආමාශෙය වමනය බවට පතෙවලා, අසච, මතරා බවට පතෙවලා. ෙසම, ෙසාට, ෙමදය
බවට පතෙවලා. රධරය බවට පතෙවලා. අවසානෙයද ආයෂ, වරණය, සැපය බලය බවට පතෙවලා.
ඔබ දනය පරාවට ෙවෙහස මහනස ව රකයා, ව්ාපාර, ෙගාවතැන කටයත ෙම ආහාරය උෙදසා ෙනද?
පංවත ඔබ ශල පද බඳගනමන ෙම ෙවෙහෙසනෙන කමක උෙදසාද? වමනය, අසච, මතරා, ෙසම,
ෙසාට, රධරය කයන කසළ ෙගාඩක නපදවම උෙදසා ෙනාෙවද? ෙම සයලලෙගම අවසාන ඵලය
ආයෂ, වරණය, සැපය, බලය, කයන කාරණා සයලලමත අනත් භාවයට පතවන තාවකාලක ෙදවල
ෙනද? ෙමවා අනත්භාවයට පතවන නසා දකම ෙනද සකස ෙවනෙන. යමක අනත් නම, යමක දක
නම එතැන මෙග යෑය ආතමභාවෙයන ගැනමට ෙදයක නැහැ ෙනද? උෙද ඉඳන කරන හපනකම
රාතරයට ෙමෙනහ කරනන, අනත් සංඥව වැෙඩන ආකාරයටම.
ආහාරයත, ආහාරෙයන ෙපාෝෂණය වන කයත, ඉහත කාරණා ෙදෙකම අතර ඵලයනත තම ජවතය
තළනම දකනන. කටට, දවට, රසම ෙසායන ඔබ ෙම රාතරෙය එම රසෙය යථා සවභාවය නවණන
දකනන. දකමනම නනදට යනන. එය ඔබට සවදාය නනදක ෙව. ෙහට උදාවන දනයද සහනවණන
යතව ආහාරය ගැන දකන දවසක ෙවව. නද පැදෙරදම ඔබ මයගයෙහාත එය ඔබට සවදාය
මරණයකම ෙවව. ඉහත ආකාරයට ඔබ සතනන පරද වෙනාත, ෙකාතැනකදවත ඔබට එය නරකක
නම ෙවනෙන නැහැ. ෙමාකද ඔබ හතනෙන, ෙමෙනහ කරනෙන ධරමයම නසා. රපෙය
අනත්භාවයම නසා. ආහාරය ඉහත ආකාරයට ෙමානතරම පළකලභාවයට, අනත්භාවයට පතවන
ෙදයක වනත පංවත ඔබට පළවන ආහාරයටත යම වටනාකමක ෙදනන. එය කරනන පළවන
පරත්ාෙවකාෙවන ආහාරය පරහරණය කෙළාත පමණය. ඒ කයනෙන අනත්භාවයට පතවන
ආයෂ, වරණය, සැපය, බලය උෙදසා ෙනාෙවය ෙම ආහාරය ගනෙන, ෙමවා ෙකෙරහ ජනද රාගය
ඇතකර ෙගන ෙනාෙවය ආහාර ගනෙන, ෙම බරහමචාර ජවතය පවතවාගැනමට ශල, සමාධ, පරඥ
මාරගෙය ගමන කරමට අවශ් වැය වනාව ශකතය යළ ලබාගැනමට, අලතන ශකතය උපදවා
ගැනමට.... අරමණකරෙගනය ආහාර ගනෙන'කයන කාරණය ජවතයට එකත කර ගැනෙමන
ෙනාවටනා ආහාරයක වටනා අරමණක උෙදසා පරෙයාෝජනයට ගැනමට පංවත ඔබට පළවන.
ඉහත ආකාරයට පංවත ඔබ ආහාරය ගැන සෑම රාතරයකම ෙමෙනහ කෙළාත ආහාරය ෙකෙරහ ඇත
තෘෂණාෙවන මෙදන දශාවටම ඔබ ගමන කරාව. තෘෂණාෙවන මෙදන මාරගය වන ආරය අෂඨාංගක
මාරගෙය ගමන කරම උෙදසා පමණක කය පවතවා ගැනෙම අරමණ ඇතවය ආහාර ගනෙන.
තෘෂණාව නසා ආහාරෙය ඇතවමත, තෘෂණාව පරහාණය කරෙමන ආහාරෙය නෙරාෝධයත, තෘෂණාව
පරහන කරෙම මාරගය ආරය අෂඨාංගක මාරගය බවත පංවත ඔබ අවෙබාෝධෙකාට ගතෙහාත ඔබ ඒ
කාරණෙයනම සමමා දටටයට පතෙවනවා කයන සහතකය, සමමාදටට සතරෙයද සාරපතත
මෙහාෝතතමයන වහනෙස පංවත ඔබට සහතකයක ෙදනවා. ෙමම සහතකය ෙදස වෙදස සපර
සපෙවදනෙග කටට ෙකළ උනනා, මැෙරන ෙලඩෙවන වයසට යන කයක ෙමාෙහාතක රසවත
කර
වමනය, අසච, මතර බවට පතෙවන ආහාර වෙටටාෝර උෙදසා ෙදන, දකට ෙහතවන සහතකයක
ෙනාව, දකන මදෙම සහතකයය. තළ මර මරා ඇස ෙලාක කරමන නළල රළගනවමන, තමා තළ
තෙබනනාව තෘෂණාව යන කාරණය ආහාරෙය ඇත රසයක ෙලස ෙමාෝහ මලකව ගැනම නසා
ඇතකර ගනනා ආහාර ෙකෙරහ වන කෑදරභාවය ලබන ජවතෙයද ආමාශගත පණවන, නරක ව
ආහාර මත සෑෙදන පණවන ෙලස ආහරෙය බැසෙගනම ජවතවමට අවශ් උපතක එවැන අයට සාදා
දමට හැකය.
පංවත ඔබ කය ෙපාෝෂණය කරනා ආහාරය, රපෙය නෙරාෝධය උෙදසාම පරෙයාෝජනයට ගනන. අතත
භවයන හද සශරක දව්තලවල ඉපද සත සත රසයනෙගන රසවත ව දව් ඕජාව රස ෙස වඳ ඇත

පංවත ඔබ, එම රසයනෙගන ෙනාසෑහන ඔබ ෙම වටනා ෙමාෙහාෙත ධරමෙය රසය ෙයාදාගනමන
ෙකෙලස රස හනවන දශාවට කරයාතමක වනන. එවට පංවත ඔබට ආහාරය වටනා ෙදයක, රසවත
ෙදයක වශෙයන ෙනාව ෙහතන නසා සකස ව ෙදයක බව වැටෙහන
ඇත.
පංවත ඔබ ෙමවැන ධරමයන තළන ජවතය සකකාය දටටය සෙඳන දශාවටම අවෙබාෝධය කරා යැමට
උතසක ෙවනන. නරතරවම තණහාව, මානනය, දටටය කයන මාර ධරමයනෙගන පරසසම ෙවනන.
තමා ෙකෙරහ, 'මම කයන දැඩ සංඥවක මතවන සැණන එය අනත් වශෙයන දකනන පරදෙවනන.
පංච උපාදානසකනධෙය අනත්භාවය වැඩෙමද ඔබ තළන ඔබට දැකය හැක උතම ලකණය
නහතමානකම බව ෙහාඳන මතක තබාගනන.

එම ලකණය ඔබ තළන වද්මන ෙනාෙව නම පංවත ඔබ තණහා, මානන, දටට නැමැත මාර
ධරමයනෙග ගරහණයට අස ව ඇත බව සථරය. මහා කරණා ගණෙයන ඔබව ෙසායා වැඩමෙකාට
ඔබට නවැරදවමට මාරගය කයාදමට වරතමානෙය ජවමාන බදරජාණන වහනෙස ෙනාමැත. ඒ නසා
සතර අපාෙය දක ගැන දකමන ඔබ ඔබම නවැරද වය යතය. ශාසනෙය පරඥව අතන අගතැනපත
සාරපතත මෙහාෝතතමයන වහනෙස වරක සංහනාදයක කරනවා'භාග්වතන වහනස. මම හරයට
ෙරාඩ රහැක ෙරාඩ දරෙවක වෙග' කයලා. ෙම උතම නහතමානකම ධරමෙය අසවැනනමය.
අද වැන උතම ෙවසක දනයක ෙලාවතරා බදරජාණනවහනෙසව දකනන, ධරමාවෙබාෝධෙය
වටනාකම හඳනාගනන. පංවත ඔබ අප ෙකෙරහ මහා කරණාෙවන සමමා සමබදධ ඥනය
අවෙබාෝධකරගත තැන පටන පරනරවානය දකවාම සතවයාට ෙතරවන ෙකෙරහ අචලශරදධාවම,
ශලෙය වටනාකමම ෙනකකමම උෙදසා දනදෙම වටනාකමම, පංච උපාදානසකනධෙය අනත්
භාවය දැකෙම වටනාකමම ගහ ජවත ගතකරන පංවතනලාට ෙදශනා කරමන සතර අපාෙයන
එෙතරවෙම මාරගයම, භව ගමෙන සනාථ වන මරගයම කයාදන එවන තවත අසරමත
ශාසතෘනවහනෙස නමක තවත වසර ලක ගණනකට පහළ ෙනාවන
බව, ෙලාෝකයාට
මණ ෙනාගැෙසන බව අප සහනවණන දැනගත යතය. එෙහයන පංවත ඔබ ඉදරෙය ෙම ෙමාෙහාෙත
ඇත අභෙයාෝගය ජය ෙනාගතෙහාත ෙතරවන ෙනාමැත ෙලාවක ඉබාගාෙතයන මථ්ාදෘෂටකයන
ෙලස මනෂ් ජවතයක ලැබවද දක වඳන ඇත. ශලෙයන මනෂ්, ගලහන ෙලාවක, හර ඔතප ෙදක
නැතවන ෙලාවක මනෂ්යාත, තරසන සතාත ෙදෙදනක ෙනාව එකම කළයක වන ඇත. ෙම
අවදානෙමන පංවත ඔබට මදය හැකවනෙන ෙම ජවතය තළදම සතර අපාෙයන මදම සඳහා ඔබ දක
වවෙහාත පමණකම වන ඇත. ගහ පංවතන උෙදසා එම ගහ බැඳම සමඟ කටයත කරමන සතර
අපාෙයන මදමට අවශ් කරණ කාරණා භකවට ලැබණ වෙවක කාලයනහද ෙමෙස සටහන තබන
ලද.
සතර අපාෙයන මදම යන ෙසාෝවාන ඵලයය. ඉහත සටහන වල අඩපාඩ තබය හැකය. එවැන අඩපාඩ
තබණෙහාත ඒවා ගැන වතරකයන සකස කර ගනෙන නැතව ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස
ෙදශනාෙකාට වදාළ සතර ධරමම පරශලනය කර අඩපාඩ සකසකරගනන. ෙමාකද බදරජාණන
වහනෙසමය සයලලම දනෙන. අප අඩපාඩ සහතමය. ෙම ආකාරෙයන සතනන පරද වෙණාත
පමණකමය පංවත ඔබ තව තවත බදරජාණන වහනෙසෙග, ධරම රතනෙය, සංඝ රතනෙය සරණ
ෙසායනෙන. එෙස ෙනාව මම සයලම දනනවායෑය කයන මෙනාෝභාවය ඔබව බදරජාණන
වහනෙසෙගන තව තවත දරසකරන දශාවටමය ෙමෙහය වනෙන. ෙලාවතරා බදරජාණන
වහනෙසෙගන, ධරමරතනෙයන, සංඝරතනෙයන දරස ෙවනවාය කයනෙන මාරයාට ළංෙවනවාය
කයන කාරණයය. ෙමම අභෙයාෝගය පරාජය කළ හැෙකක ඔබ තළ ඇතවනතණහාව, මානනය,
දටටය කයන කාරණා මාර ධරමයන බව නවැරදව හැඳනෙගන එම කසළ ධරමයන ඔබ තළන පරාජය
කර දැමෙම මාරගයට පැමණෙමනය. ෙම මාරගෙයද පංවත ඔබ මලනම මමතවෙය දැඩභාවය ඒ
කයනෙන සකකාය දටටය සඳදමා සතර අපාෙයන නදහස වන ඇත. ෙම නදහස සැබෑම භවගමෙන
නදහසවම ෙනාවන අතර ෙගෞතම සමමා සමබදධ ශාසනය අවරට යන ෙම ෙමාෙහාෙත සෑබෑම
නදහසවම උෙදසා ඔබ ලබන නදහස වන ඇත. මන ඉදරයට පංවත ඔබ මාරගඵලලාභ ෙදවෙයක,
දව්ාංගනාවකම ෙලස දව්තල වල සශරක සැපයන වඳ මත දනක සවෙස ධරමෙය ඉතර අවෙබාෝධයන
ලබා, දව්තලයකදම - බරහමතලයකදම නව යන ඇත.

මයගය ඥතයාට ඔබ සැබැවනම හතවතද?
එෙහමනම කයවනන...
"අතහැරම 2" අවසාන ෙකාටස
පවෙල සාමාජකෙයක මය ගයාහම සතදවෙස, තනමාෙස, අවරදෙද ෙම ආද වශෙයන ධරම ෙදශනා
සාංඝක දානමය පංකම සදකරම සමාජෙය පවතන චාරතරයක. වරතමානෙය ෙමම චාරතරෙය
ගණාතමක බව පරහම ෙමෙලාව පරෙලාව සැමෙදනාෙගම අවාසනාවක. අප හතම ෙගදර සවාම
පරෂයා මැරල ගහන ෙපරතෙයක ෙවලා ඉපදනාය කයලා. ඇය ඔහ ෙපරතෙයක ෙවලා ඉපදෙන.
මැෙරන ෙමාෙහාෙත ඔහෙග බරඳ දරවන ෙගෙදාරඉඩකඩම ෙකෙරහ තණහාව ඇතවණ නසය ඊට
ආශාෙවන කැමැතෙතන ෙගදරට ෙපරතෙයක ෙලස උපාදානය ලැබවා. හැබය ඔහ ජවතව සටයද
කසල දහමද වැඩ අෙයක. ඒත මයයන ෙමාෙහාෙත එම පංකමක සහකළා
නම, සහවණා නම
නයත වශෙයනම ඔහට සගතගාම ජවතයක ලබනන තබණා. ඔහට බරඳ, දරවන, ෙගෙදාර ෙකෙරහ
ඇත ව උපාදානය නසා බැඳම නසා කසල සත යටපතව තණහාෙවන ෙතතවණ සතක සකස වණ
නසා තමා කැමත ව, ආශා කළ පරදම බරඳ දරවන සටන නවෙසම ෙපරතෙයක ෙලසපරතසංධය
ලැබවා. ඔහ කැමත ව සවභාවය ඔහට ලැබණා. ඔබ හතනවා ද ෙම ෙපරත ජවතය ඔහට දකක කයලා.
නැහැ. ඔහට දකක නැහැ. ඔහ සැපයක කයලාමය ෙම ෙපරත ජවතය වඳනෙන. ඔහ කැමත ව
පරාරථනා කළ ෙදයය ඔහට ලැබෙණ. ඔහට අවශ් නම ඔහ පහණෙකාට තබණා නම ඔහ කළ කසල
කරමයක සහයට නගාෙගන ෙමෙනහ ෙකාට සගතයක ලබනන අවසථාව තබණා. නමත ඔහ කැමත
තැන ඔහට ලැබණා.
දැන ෙගදර ෙපරතෙයක ෙවලා ඉනන සවාම පරෂයාට පං ෙදනන සතදවෙස ෙහාෝතනමාෙස
කරනවා. නමත ඥතන කසෙවක දනෙන නැහැ මළගය තැනැතතා ෙකාෙහ ඉපදනාද කයලා. නමත
ඔහ ඉපදලා ඉනෙන ෙගදරමය. දැන ෙගදර ධරම ෙදශනා පංකමට සදානම. පංකමට මහා පරසකට
ආරාධනා කරලා. ෙගදර ඇතෙල, වතෙත පටෙය හැම තැනම ඥතන, හතවතන. ෙම අයට සංගරහ
කරනන මළතැනෙගය කෑම බම හැෙදනවා, කටලට බදනවා, මාළ මස උයනවා. කෑම ෙමසය පළෙවල
ෙවනවා. සමහර කාඩ ෙසලලෙම, තවත සමහර ආගය ෙතාරතර කථා කරනවා. තව සමහරනෙග
දරකථන නාද ෙවනවා. පංච දරෙවා හඬනවා. දැන සවාමන වහනෙස වැඩම කරල ධරම ෙදශනය
පවතවනවා. ෙගදර මළතැනෙගය, කාමරවල, වතෙත පටෙය කලබල. දැන ඔබ ෙහාඳන හතනන.
පංෙදනන බලාෙපාෙරාතත ෙවනෙපරතයා ෙගදරම සටනවා. ඉහත සවභාවෙයන ඔබ පංකම කෙළාත
ෙම ෙපරතයා බණ දවෙස සවස පටනම දැඩෙලස කලබලෙවලය, ගැෙටන සෙතනය සටනෙන. මෙග
ෙගදරට මනසස එනවා. මෙග බරඳ සමග මනසස කතා කරනවා, හනෙහනවා. මෙග වතෙත මනසස.
ෙගදර කාමරවල මනසස. මෙග බරඳ මට අහමෙවයද? කවරහර උදරාගනද? මෙග බරඳ ෙම ෙමාකද
කරනෙන. මම මහනසෙවලා හරහමබ කළ මදල වයදම කරනවා, මනසසනට කනන ෙදනවා.
ෙමෙහම සතමන තනහාෙවන චංචල සවභාවෙයන ෙග පරා දවනවා. ඇවත ඉනන මනසස සලල,
රනරද ගනව කයල එයා අලමාරය මරකරනවා. මනසස ෙගනා තෑග පාරසල මරකරනවා. එයා මහා
බයකන පසෙවනෙන. තමාෙග යෑය උපාදානය ෙකාට ගත ෙදය අනන පරහරණය කරනෙකාට එයාට
ධරමෙදශනයට සවනදල පංගනන සතක, චතත වෙවකයක නැහැ. ෙපරතයා තනහාෙවන බෙයන
අනධෙවලය ෙම ෙමාෙහාත ගත කරනෙන. ධරම ෙදශනය සවාමනවහනෙස හමාර කරල පංදනනත
ෙපරතයා ඒ වගකවත දනෙන නැහැ. ඔහ ෙපරත සවභාවෙයන තමා උපාදානය කරගත ෙදය
රකගැනම උෙදසාය මළ කාලයම වැය කෙළ. ඔහ තළන තවතවත අකසල රසකර ගැනමක පමණමය
සද වෙණ.
ඔබ ෙමෙහම සතනන. ඔෙබ ෙගදර සාදයක
තෙබනවා. කෑම ෙමසය ආහාරවලන පරලා. ඔෙබ
ෙගදර සටන කඩා දරවා ෙමවැන අවසථාවක ෙමාකද
කරනෙන. සමවයෙස දරවන සමග ෙසලලම

පංකම

කරනවා, හැෙමාෝම අෙත සරතල ෙවනවා. එයා ආහාර ගැන සතනෙන නැහැ. ෙමෙහම දඟලලා ආහාර
ෙනාෙගෙනම නදාගනනවා. රසවත කෑම ෙමසයක තබණත දරවා නදාගනෙන බඩගනෙන. ඔබ
උපායශල ෙනාවනෙහාත, ෙපරත ආතමයක ලැබ පං ගනන පළවන අෙයකටත අර දරවා කෑම
ෙනාෙගන බඩගනෙන නදාගනනා පරදෙදනම පං ගැනම අහමෙවනවා. ෙමහද ඔබ දකෂ ෙවනන
ඕෙන ෙපරතයාෙග සත කලබල ෙනාවන ෙනාගැෙටන සවභාවයක පරසරය තළ නරමාණය
කරනන. සාදයක කයනෙන එකක. පංකමක කයනෙන තව එකක. ෙම ෙදෙක අරමණ ෙදකක
තෙබනෙන. සාදයකන වැෙඩනෙන කාමය. පංකමකන වැෙඩනෙන කසලයක. වරතමානෙය
ධරමෙදශනයය පාටයය ෙදකම එකටය ගනෙන. ධරමශරවණය කරන පංවතනට ධරමය
ඇෙසනෙනත ආහාරවල සංඥව සමගමය. ෙම ෙදක ඔබ පටලවා ගනන එපා. පංකමක සදකරමට
අවශ්නම සදධරමයට ගරකරන අවශ්ම පංවත ඥතන, හතවතන කහපෙදනාට පමණක ආරාධනා
කරනන. වතත පෙරනන ෙනාෙව. ෙගදර සාලය පෙරනන. ඥතනට සංගරහ කරමට අවශ්
ආහාරපාන සවස හය ෙවනෙකාට සදානමෙකාට අවසන කරනන. කසල වැෙඩන සංඥවන මස,
අනත් ධරමයන වැෙඩන සංඥවන මස කාම සංඥවලන ඔබ මෙදනන. නවස වතත ෙහාඳන පරසද
ෙකාට සමබද පහන දලවා, මල, සවදඳම අලවා නවස වතත පටය බදමැදරක කරගනන. සවාමන
වහනෙසෙග ෙදපා ෙදාෝවනය කරමටෙගාක අතතක වයාගනන. ෙගාක අතතක භාවතාෙකාට පහන
පැලක සාදා නැවම පහනක දලවනන. සවඳ දම අලලනන. ෙම පහන ආෙලාෝකය ෙම ඝන අනදකාරය
දරව ආෙලාෝකය පතරවනනාෙස මෙග ඥතන පං මදව අඳෙර සටනම ෙම පහන ආෙලාෝකය ෙස
පෙනන ආෙලාෝකමවත ෙවවා කයල පරාරථනා කරනන. ෙම ආෙලාෝකයයම ෙස අනත්භාවයට
පතෙවද ෙමෙලසනම මෙග මය ගය ඥතනට ද අනත් සංඥවක දැෙනවා කයල ඔබ අනත් වඩනන.
ඔබ සතනන යනන එපා ෙගාක අතතක කපනවා කයනෙන ෙපාලවලලක වනාශ කරමක කයල.
සමහර එෙහම හතලා ෙම වටනා සරත සමාජෙයන අහම කරනවා. ෙපාලවලලක අපට මල කරනන
පළවන රපයල පනසයයක කයලා. එෙහත සමාජයට එකතව තබ වටනා සරත මල කරනන බැහැ.
අප අදකෂෙවලා තෙබනවා වරතමානෙය රපයල පනසයයකට වටනා ගණධරම මල කරනන. ෙගාක
අතතක තළ පවතර බව, නැවම බව, ෙසෞභාග්ය වතරක ෙනෙමය වෙශෂෙයනම අද අෙප ෙගදර
පංකමක තෙබනවාය කයන සංඥව තෙබනවා. ෙමවාෙයන අෙප සතද ඥතයාෙග සතද නසල
ෙවනවා. සමාධමත ෙවනවා. ඔබ ෙගාක අතතක ෙකෙරහ ෙපාලවලලකය යන සංඥව ඇත
කරගතෙතාත, ෙලාෝභ සතක ඇත කරගතෙතාත එවැන සතකන අනනට ෙදනන පනක රෙසවයද
කයලා හතනන බෑ. යෙමක තළ ෙගාක අතතක, ෙපාලවලලක, ෙපාල ගසක පමණක ෙනාව ෙපාල
වතතම මෙග ෙකාට ගැනම නසා ඒවා තළ නත්ව වටනාකමක ඇතැය දැකම නසා ෙපාලවතෙතම
ෙපරතෙයකව ඉපදම ෙලාෝක සවභාවයම පවතනවා.
ඉහත ආකාරයට ඔෙබ නවස වතත පටය ආගමක පරසරයක, චතත සමාධය වැෙඩන පරසරයක ෙලස
සකෙසකාට ෙගන ඥතයාට පංදමට ඔබ උපකරමශල වය යතය. ෙගදර බාහර කරයාකාරකම අවම
වන තරමට ඥත ෙපරතයාෙග සත පංකම ෙකෙරහ රඳවා තබාගත හැකය. එෙස ෙනාවනෙහාත කෑම
ෙමසයක ෙගදරක තබයද කසගනෙන නදාගත දරවා ෙස පංකම සදකළද ඥතයා පංෙනාෙගනම පංකම
අහවරවන ඇත. එෙහයන ඥතයාෙග සත ඇෙලන ගැෙටන සවභාෙයන ෙතාරව පං ගැනමට අවශ්
පරසරය නරමාණය ෙකාට ඥත ෙපරතයාට ඔබ පරෙලාවන උපකාර කරනන.
වරතමාන සමාජෙය අප උතසහ ගනෙන ජවතව සටන වට සතර අපාෙයන මදමට අවශ් කසල දහම
වැඩම ෙනාව, අනනෙග පං අවශ් ෙනාවන සගතයක ඉපදමට පහණ වම ෙනාව, මයගය පස
අනනෙග පෙනන යෑෙපන අවාසනාවනතෙයක වශෙයන ජවතවමටය, මය යැමටය. සමහර මය
යනෙන හතදවෙස තනමාෙස පංකමවලට මදල ෙවනෙකාට
තබාය. ෙමෙස පංවත ඔබ
ජවතව සටයදම මෙග ඥතයා මරණෙයන මත මාව අසරණ කරාව යන සංඥව ඇත කරෙගන හමාරය.
වරතමානෙය ඔබ තළ"මය ගය පස මෙග ඥතයා මට පංෙදය, ඥතනෙගන පං ගනම" වැන සංඥ
තෙබනවානම ඒවායන වාහාම ඉවත වනන, මෙදනන. එම සංඥ තළන ඉවත වම යන ෙපරත
ෙලාෝකෙයන ඔබ යමපරමාණයට මදනා වනෙනය. සෑම ෙමාෙහාතකම ඔබ ඔබ ෙකෙරහ, ඔබ කරන
ලද පංකම ෙකෙරහ වශවාසය තබනන. තමා රක ශලයන ෙකෙරහ වශවාසය තබනන. ෙම උතතම
ධරම මාරගය ඔබට වවර කළ ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස, ධරමරතනය, සංඝරතනය ෙකෙරහ
වශවාසය තබනන, සහකරනන, ෙමෙනහ කරනන. ඉනත ඔබබට ෙගාස ෙම සයලල ෙකෙරහ අනත්

සංඥව පරද කරමට ඔබ උතසහවනත වනන. අනනෙගන ෙනායෑෙපන, සතර අපාෙයන මදන,
ධරමෙය ආෙලාෝකෙය හමකරෙවක ෙලස ෙමඋතමමනෂ් ජවතෙයන ඔබඅධෂඨානය ඇතකරගනන.

'සතර අපාෙයන මෙදම' - 1 ෙකාටස
කතාව දගගැසෙනාත...
පංච කතා, ෙලාක කතා කයා සවභාවයන ෙදකක ෙලාෝකෙය
පවත. පංච වවද ෙලාක වවද කතාව
සකසවනෙන ඇත ව නැතව යන සතක ෙහතෙවනය. එම සතට ඇලෙම ගැටෙමසවභාවය මත කතාව
පංච ෙහාෝ ෙලාක බවටපතෙවය. එක සතක නසා මනෂ්ෙයන සනාෙසය, හඬය, අෙපකා සහගත
ෙවය. සමහරවට තමා වසනම තමාෙග ජවතය සයදව නසාගැනම දකවා, ඇත ව සත තනහාෙවන
ෙතතව නසා තව තව සත පරමපරාවන ඇත කරෙදය. සනාසම පංච කතාවක. දව නසාගැනම ෙලාක
කතාවක. ෙදකටම මලාරමභය වෙය ඇත ව නැතව ගය සතක. ඒ සතට ඇලම නසා හටගත සත
පරමපරාවකන. සකසවණ සතට ඇත වණ ඇලෙම, ගැටෙම සවභාවය මත කතාව ෙලාක, කඩා වය.
මනෂ්ෙයක කලප ගණන සතර අපාෙය දක වඳනෙනද, සගතවල සැප වඳනෙනද තෘෂණාෙවන
ෙතතවණ සතක නසාය.
බලනන අවද්ාෙවන ෙතතවණ එක සතක කලප ගණන ඔබට දක උරම කරන දග කතාවක, ෙලාක
කතාවක කයනන ඔබව රෙගන යන හැට.
ඔය සතර අපාෙය ජවතවන අනනත දක වඳන සතවයන ඒ දකට වැටෙණ කවදාහර දවසක තමා තළ
ඇත වණ රාගෙයන, දෙවශෙයන, ෙමාෝහෙයන ෙතතවණ සතක නසාය. එෙසනම ෙමවැන
අතභයංකර දකක කලප ගණන දගට ඇෙදමන ෙගවනෙන තමනට අයත ෙනාමැත, ආගනතක, ඇතව
නැතව ගය රාග, දෙවශ, ෙමාෝහෙයන ෙතත ව සතක නසා වම අභාග්යක. පංච සතක ඇත කළ දග
කතාවක එය.
නමත ඔබ අතහැරම, සෙත අනත් බව දකනනට පරද කර තබ, ඇලම ගැටම සහත සත ඔබව දගකතා
ෙගාතන සංචාරකෙයක කරවන බවට ඔබ ත=ළ අවෙබාෝධාතමක සංඥවක වඩාෙගන තබණා නම
ෙහාෝ
ෙලාෝකෙයන දෙකන මෙදනවා යනන අවංක සහගත වශවාසයකන ඔබ නවෙම මාරගයට අවතරණව
සටයා නම යම තරණාතමක ෙමාෙහාතක"ඥන දරශනයන සඵල කරමන, ඇත ව නැත ව යන එක
සතක ඔබට නවෙම ආශචරයමත සැහැලලවත, නදහසත ඔබට උදාකරන ඇත.
කතාව නමාෙකාට ඔබව ෙලාෝකෙයන නවාදමනෙනද සතක ෙසම, ෙලාෝකයාට වවෘත ෙකාට ෙලාක
කතා ෙගාතනෙන ද ඔය ඔබෙග ආගනතකයාමය. සහ නවණන ධරම වනය ෙදක තළ ජවතෙවමන
සතය සහ සහය ඇත කරගනමන ෙම ආගනතකයා හඳනාෙගන සැනසම ලබනන ඔබ උතසාහගනන.
සමාජය ෙදස බැලෙමද අප දකන සයලලම ද දග කතාය. හැම කතාවකම දගගැසමට ෙහතව අවද්ාව
ශකතමතවමය. තරණෙයක තරණයක ෙදස බැලෙවාත එය අවසන වනෙන වවාහයකන. දර
මණබරනෙගන. පවල නමැත බනධනෙයන. ඒවා උපාදානය කරෙගන මයගය පස සතර අපාෙයන.
එෙස ෙනාවනෙනනම සගතෙයන.
ෙකෙනක තවෙකෙනක ෙදස ඔරවා බැලවෙහාත, ශරරෙය හැපනෙහාත, අතවැරදදක වෙණාත එය
අවසනවනෙන මනමරමට වසර ගණන සර දඬවම වඳෙමන. කලප ගණන අපාදක වඳෙමන. සංහල
පංවෙතක දවඩ පංවතකෙග ඇෙඟ හැපනෙහාත, නැතනම දවඩ පංවෙතක සංහල පංවතකෙග ඇෙඟ
හැපම අවසන වනෙන ජාතන ෙදකක අතර මහා යදධයකන. වනාශයකන. මෙග රට, මෙග ජාතය
කයන උපාදානය නසා සකස වණ මහා ෛවරයකන.
රට නසා ෙහාෝ ජාතය නසා ෙහාෝ ඇත වෙය ෛවරය නම පරතඵලයදකකමය. මයගෙය ෛවර
සතකනනම උරමය සතර අපායමය.
යම පංවෙතක සමමා සමබදධ ශාසනෙය පැවදවෙවාත, එම පැවදද අවසන වනෙන දැනම, කරතය,

ලාභ සතකාර, නසාය. පනසල, කැලය, කටය, ශලය, සමාධය, මාරගඵල, ෙරඩෙයාෝව, රපවාහනය,
ධරම පරචාරය.... ෙමවා සයලල මෙග කරෙගනය. ෙකාටනම සවභාවධරමෙයසවභාවය අරථ
කර, අවෙබාෝධ කර වදාළ සමබදධ ෙදශනය ද ඔහ ඔහෙග ෙකාටගන. ෙම ෙපාෙත සටහන කර ඇත
එකම කරණකවත ෙම සටහන තබන භකවට අයත ෙදයක ෙනාෙව. භකෂව අතන සදවෙය
ෙලාෝකෙය සවභාවය එම සවභාවය පළබඳ අවෙබාෝධය ලබමන ලත අතදැකමසටහන
තැබම
පමණකමය.
භකවට ෙම කරණ කසවක අයත නැත. ඒවා අයත ෙලාෝකයටය. ෙලාෝකය අයත දකටය. අනත්යටය.
ෙම කරණ මෙග කරගතෙහාත ඒ ඔහ අයතකරගනෙන ෙලාෝකයය. දකය. අනත්ය.
බලනනෙකාෝ ඇත ව නැතව යන සතක සකසකර දන සත පරමපරාවක දග කතාවලසවභාවය. ෙම
හැම දග කතාවකම පංච කතාවක බවට, නවණ කාතාවක බවට පතකරගැනමට හැකයාව තබයද
ඇතවන සතට ඇලම, ගැටම ෙහතෙවන සත තෘෂණාෙවන ෙතත කරම ෙහතෙවන, සත මෙග
කරගැනම ෙහතෙවන අතහැරෙමන නවම ෙදසට යැම ෙනාව, අලලාගැනෙමන දගකතා බවට
පරවරතනය කරගනනවා. අවද්ාෙවන මද ෙලාෙකයන මදමට ඔබත වරයය වඩනන.

එෙකකාෝ මරණය නැත නම සතර අපාෙයන මදම
සතර අපාෙයන මෙදම 2 ෙකාටස (i)
පසගය කාලවකවානවල වැඩසටය ෙගෞරවණය සවාමන වහනෙසලාත වරතමානෙය වැඩසටන
ෙගෞවරණය සවාමන වහනෙසලාත වසන කරෙගන ගය ධරමෙදශණාමය, ෙබාෝධවනදනාමය පංකම
හරහා අතවශාල තරණ පරසක ධරම මාරගෙය ෙපරට එනවා පංවතනලා දකනන ඇත. එම තරණ
පරස දහා දැකකහම වරතමානෙය පැවදභාවයට පතව උතම ජවත ගතකරන තරණ සවාමන
වහනෙසලා දැකකහම සදධරමයට සමාජය තළ ෙමානතරම ෙදයක කරගනන පළවනද කයලා
සෙතනවා, තරණ පංවතනලාට. නමත ෙම එක එක කාලවලද මතව එන ධරමෙයපරෙබාෝධය
කාලයකද දරවලෙවලා යනවා. ෙමය සටහන තබන භකෂවත ගහ කාලෙයද එවැන ෙගෞවරණය
සවාමන වහනෙසලාෙග පංකම තළන ධරම මාරගය ශකතමත කරගත අෙයක. භකෂව ෙමහ සටහන
තබනන හදනෙන සවාමන වහනෙසලා හරහා ඇතකරගනනා ධරමපරෙබාෝධය ජවතය තළන
වැඩදයණ කරෙගන ජවතෙය ෙකාටසක කරගනන අප දකෂෙවනන ඕන කයලා. රලලක
නැෙගනෙකාට රලලත සමග ෙබාෙහාෝමඋෙෙද්ාගෙයන ගහෙගන යනවා. රලල අහවරෙවනෙකාට
නැවත සපරද තැනට එනවා. සතර එරදපාද ධරමයනට අයත ඡනදය, වරයය, චතතය, වමංසා කයන
කාරණාවලන චතතය කයන ධරමතාවය පංවත ඔබට ෙමහද වැදගත ෙවනවා. ෙමතනද චතතය
කයනෙන අධෂඨානයට. ෙබාෝධසතවයන වහනෙස ජයශරමහා ෙබාෝධ මලෙය වාඩෙවලා මෙග සම,
මස, ඇට, නහර, වයෙලවා. සමමා සමෙබාෝධය අවෙබාෝධ කර ගැනෙමන ෙතාරව ෙනානැගටමය කයල
චතතයක ඇතකරගනනවා. බලනන අරමණ නැතනම මරණය තමය එම චතතෙය අරථය. ෙම චතතය
කයන කාරණය පංවත ඔබත ධරම මාරගෙය ශකතය උෙදසා ජවතයට එකතෙකාට ගනන. ධරම
මාරගෙය රලලත සමග ෙපරට ගහලලා රලල නැවතන තැනද ආපස හටප තැනට එනෙන ඔබ තළ
චතතයක ඇතකරෙනාගත නසාමය.
ඔබ ෙම ලප මාලාවම උදාහරණයට ගනන ෙකාෝ. පංච ෙහාෝ
පරෙබාෝදයක ධරමයට කැමත පංවතනලා තළ ෙම ලප ෙකෙරහ
ඇතෙවලා ඇත. නමත පංවත ඔබ වටහාගනන ඕෙන ෙම ෙකට
පරෙබාෝදය අනත් ෙදයක
බව. ෙහට අනදදා ෙම ලප ෙපළ
අහවරෙවනෙකාට නැගන පරෙබාෝදය අහවරෙවනවා. නමත පංවත
ඔබ නැවතය යත නැහැ. ඔබ බලාෙපාෙරාතතවක ෙනාෙවචතතයක
ඇත කරගනන. ඔබ ෙමෙතක බලාෙපාෙරාතත පමණය ඇත
කරෙගන තෙබනෙන. බලාෙපාෙරාතත කයනෙන ෙවනස
ෙවන
ෙදයක. තරණ කාලයමය ධරමය සවෙස වැඩමට සදස කාලය. ජවතය ආයෂ, වරණය, සැපය, බලය
කයන කාරණාවලන ජවසමපනන වන කාලවකවානව. ෙමම කාලෙයද තමය 'පටභානය' කයන
නවනන ෙමෙනහ කරෙම ශකතය ජවතය තළන ෙමාෝදෙවනෙන. ෙම කාලය දෘෂඨන ෙගන ෙතාරව
වවෘතව ෙලාෝකය දකන කාලයක. ඒ නසා පංවත ඔබ අසවැනන ඇත ෙවලාෙවම උපකරමශලව
අසවැනන ෙනලාගනන දකෂෙවනන ඕෙන. අසවැනන නැත වණාට ගස ෙකාෙතක ෙසලවවද
වැෙටනෙන අත, ෙකාළ, රකලමය. අත, ෙකාළ, රකල යන ෙලාෝභ, දෙවෂ, ෙමාෝහය.
වරතමානෙය තරණ කාලය වැඩෙයනම කැපෙවනෙන අධ්ාපනය, රකයාව, ආදරය වැන
කාරණයනටය. ෙමවාෙයපරථඵලය ෙලාෝභ, දෙවෂ, ෙමාෝහ අකසල වලන ජවතය පරයාමය. අධ්ාපනය
ලබනන. රකයාව කරනන. ආදරය කරනන. ෙමවා කරන ගමන ධරම මාරගෙයත ෙපරට ෙනාකඩවා
ගමන කරනන. ෙවනසවන බලාෙපාෙරාතත අභබවා ගය ෙනාෙවනසවන චතතයක ඇත කරගනන.
බලාෙපාෙරාතතවලට වටනාකමක ෙදනන එපා. බලාෙපාෙරාතතවලට බැහැ කවදාකවත ධරම
මාරගෙයද ඔබට ජයගරහණයක ලබා ෙදනන. බලාෙපාෙරාතත නරතරවම ඔබව රවටනවා. කාමෙය
ආශවාදය උෙදසා ඇතෙවන තෘෂණාෙව බලවතභාවය නසාම බලාෙපාෙරාතත පසබසනවා. පසබසන
තැනදම ඔබ තවත නැවම බලාෙපාෙරාතත ඇතකරගනනවා. එයත හද බලාෙපාෙරාතතවකමය. ඔබ
බලාෙපාෙරාතතවලන ජවතය හසකරනන. එවට ජවතය එකතැනක නවතනවා. ඒ නැවතන තැන
ඉඳලා චතතයක අධෂඨාණයක ඇත කරගනන එෙකකාෝ මරණය නැතනම සතර අපාෙයන මදමය

කයලා. එය ෙබාෙහාෝමශකතමත තැනක. එවැන ශකතමත චතතයකද ඔබ රලල නැවතන තැනද,
අසනපයක වණ තැනද, ව්ාපාරය බඳ වැටණ තැනද, රකයාව අහමවන තැනද ආපස හැෙරනෙන
නැහැ. ෙමාකද ඔබ දක ගැන දැන ෙගනමය දකන මදම ෙදසට ගමන කරනෙන. ෙමතනද ඔබ තළ
ශරදධාව සකෙසවලා තෙබනන අවශ්ය. සදධරමය සැකයකන ෙතාරව පළගැනමට, ජවතයට
එකතකර ගැනමට ශකතය ඔබ තළ තබය යතය.
ෙබාෙහාෝමසදධාවනතඑක තරණ මහතමෙයක භකෂවට පරකාශ කළා හාමදරවෙන මා තළ
තරණ
කාලෙයදම බලාෙපාෙරාතතවක තබණා මම වවාහ ෙවනෙන නැහැය කයලා. නමත ෙමාකෙකදාෝ
ෙහතවක නසා මට ෙපමවතයක මණගැසණා. එවට අප බලාෙපාෙරාතතවක ඇතකරගතතා වවාහ
ෙනාව ධරම මාරගෙය ගමන කරනවා කයලා. නමත හමදරවෙන ෙමාකෙකදාෝ ෙහතවක නසා අප
වවාහ වණා. ඊට පෙසස අප බලාෙපාෙරාතත වණා දරවන හදනෙන නැහැ කයල. නමත ෙමාකෙකදාෝ
ෙහතවක නසා දරෙවක හැදවා. දැන දරවා ෙපාඩය. දැන අප බලාෙපාෙරාතත ෙවනෙන දරවා
ෙලාකවනාම එයාවත පැවද කරල අපත පැවද ෙවනන. අෙන හාමදරවෙන අෙප ෙම
බලාෙපාෙරාතතව ඉටකරගනන පලනෙවයද කයල ඒ මහතමය අහනවා. සත්කනම එය
ඉටෙවනෙන නැහැ. ෙමාකද එය හෙදක බලාෙපාෙරාතතවක පමණකමය. ඔබ කළ යතෙත ෙවනස
ෙවන බලාෙපාෙරාතතවලන බැහැර ෙවලා ෙනාෙවනසවන චතතයක සකෙසකාට
ගනන. පංවත ඔබ ගහ බැඳම වලට බැඳ ඇත නසා පැවදෙවනනටම අවශ් නැහැ. ගහජවතය තළ
සටමනම එෙකකාෝ මරණය එෙකකාෝ සතර අපාෙයන මදම කයනචතතයසකස ෙකාට ගනන. ඊට අදාළ
ධරමතාවයන ජවතය තළන කරයාතමක කරනන.
එෙස ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාව සකෙසකාට ගතෙහාත ඔබ ෙලාෝකෙය ෙලාකමධනවෙතක,
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස වරණනා කළ ධනවතා, ෙපාෙහාසතා තමය ෙතරවන ෙකෙරහ
ශරදධාව සකස ෙකාටගත පංවතා. ඔබට ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙග දරෙවක ෙවනන
අවශ්නම ඔබ ඔය ධනවත භාවයට තමය පතෙවනන ඕෙන. වරතමාන සමාජෙය ධනවතා
ෙපාෙහාසතා කයන මථ්ා මමම ඔබ බැහැර කරනන. ඔබ ෙම සැබෑ ධනවතභාවය හදනාගතෙහාත
සමාජෙය සැප ලබා ගැනම උෙදසා පවතන තරඟකාර මනෂ් ෙපාරයට ඔබ හවලෙවනෙන නැහැ.
ඔෙබ ෙපාෙහාසතභාවය කයනෙනඉලකකම වලන මනන ෙදයක
ෙනාෙව. ධරමෙය අරථය
තළන මනන ෙදයක බව ෙතරම ගනනවා. ඉලකකෙම වටනාකම ෙනාවටනාබව ඔබ දකනවා. ඔබට
ෙලාෝකය යන දශාව වැඩක නැහැ. ධරමෙය අරථයන වැෙඩන දශාවය වැදගත ෙවනෙන. ඒ දශාව
වැෙටනෙන තමා තමාට හරහැරයක නැත, කාටවතම හරහැරයක නැත. ආරයඅශඨාංගක මාරගය
ෙදසටය. දැන ඔබට පළවන ශකතමත චතතයක ඇත කරගනන. බලාෙපාෙරාතතවක ෙනාෙව.
බලාෙපාෙරාතතව තළ සැකය වචකචචාව සැඟවලා තෙබනවා. පංවත ඔබ දැන සමමාදටඨය
සකෙසකාට ෙගන මාරගය තළ සටනෙන. ආපසසට යැමක නැහැ. ෙම ෙමාෙහාෙත ඇත කරගතතා ව
එෙකකාෝ මරණය නැතනම සතරඅපාෙයන මදම කයන චතතය ඔබ පසෙකාට පැමණයා ව භවගමෙන
ඇතකරගත ශකතමත චතතය ෙවනවා. පංවත ඔබට ෙම ෙද කරනන ෙමවරත ශකතය ෙනාමැතනම
ඔබ ෙමවරත පරාජය ෙවව. එම නසා සැබෑම සැපය උෙදසා ධරමෙය සැබෑම ෙපාෙහාසත භාවය
ජවතයට එකත කර ගනන.
භකවක ධරම සාකචඡාවකට සහභාගවමට ධරමාසනයට වඩනවට එහ පැමණ සට සදවත දැර
සයලම පංවතනලා එක මයර සවරයකන සාද....සාද....සාද යන හඬන සංඝරතනයට ෙගෞරව දැකවවා.
ඒ හඬ ෙබාෙහාෝම ශරදධාෙවන පරණ මහර හඬක. ෙගාඩාක නවන හඬක. සතර, පරෂ
ෙදපකෂෙයනම ඇෙසනෙකාට එය දව්ෙලාෝකෙය ෙදවයනෙග හඬකද කයල සෙතනවා. ෙකාටනම ඒ
සෑම සැදැහැවෙතකම එම ෙමාෙහාෙත සටනෙන මනෂ් සංඥවලන මදලය. දව් සංඥ තමය ඒ අයට
සකස ෙවනෙන. එකතරා භකවක දවසක රාතර සමාධමත සතන පසෙවනෙකාට දව් ෙශරාත
ඔෙසස භකවට දව්තලයකන සාද....සාද....සාද කයන හඬ ඇසල තෙබනවා. ඒ දව් හඬත ෙම
මනෂ්ය සවරයත එකම සවභාවයමය. නමත එකතරා රයකද භකවට තවත අපර දව් ෙශරාතයක
ඇසණා. දව් තලයක තන ෙදවෙයෙකග හඬන. එම ෙදවයාෙග හඬ වෙන
අනත්ය....අනත්ය....අනත්ය කයලා. බලනන මලන සඳහන කළ ෙදවයාට වඩා ෙකාචචරනම ඉදර
දැකමකද ෙම ෙදවැන ෙදවයාට තෙබනෙන. සමහරවට එම ෙදවයා මාරගඵලලාභ ෙදවෙයක

ෙවනනත පළවන. ඒ නසාම ෙවනට ඇත සාද....සාද....සාද කයන ෙහŒ අරථය ඉකමවා ගහලලා
අනත්ය....අනත්ය....අනත්ය කයන හඬ ෙබාෙහාෝම ගැඹර සංහදන මෙනාෝභාවයකන
සඡජායනය කරනෙන. භකව පංවත ඔබට මතක කරනෙන පංවත ඔබත ධරම මාරගෙය අඩයක
ඉදරයට තබනන. වරතමානෙය හඟක තරණ පරස, ගහපංවතනලා පංකමවලද සඡජායනය කරන
සාද....සාද....සාද කයන සඡජායන ෙහŒ අරථෙයන අඩයක ෙපරට තබලා අරථවතව
අනත්ය....අනත්ය....අනත්ය කයන සඡජායනයට පරද ෙවනන. සාද....සාද කයලා බදරජාණන
වහනෙසට වනදනා කරලා පමණක පරමාණවත නැහැ. බදරජාණන වහනෙස තළන ධරමෙය අරථය
ෙහවත අනත්ය දකනන. එවටය සැබවනම බදරජාණන වහනෙස වනදනා කළා ෙවනෙන. අනත්ය
කයන වචනය පාවචච කරනන, සඡජායනා කරනන සමාජෙය හඟක බයය. ඔබ අනත්ය කයන
වචනය ෙමෙනහ කරනන සඡජායනා කරනන බයය කයනෙන ඔබ ධරමයට බයය කයන කාරණයය.
ෙම දරවලතාවයන දරස කරමන අරථවත තැනට ජවතය ගනන. ඔබ දකන සවාමන වහනෙසත
අනත් නම, කරන පංකමද අනත්නම, පංකම නසා සකෙසවන ෙවදනා, සංඥ, සංඛාර, වඤඤණ
ධරමතාවයනත අනත් නම ඒ අරථයය අෙප සෙත මතෙවනන ඕෙන. ෙමවැන චතතයක ඔබ තළන
සකස ෙකාට ගතෙහාත එයත සතර අපාෙයන නදහස වමට හඟක උපකාර ෙවව.
අනත්ය ගැන කතාකරනන හඟෙදෙනක බයය. අනත්ය කයල හතවාම නැතෙවනවාය කයන අදහස
තමය සමහර පංවතන ඇතකරෙගන තෙබනෙන. සතතකනම අනත්ය ගැන සතෙවාත යමක
නැතෙවනවා. ඒ නැතෙවනෙන දකය, දක ඇතවමට ෙහතවය. ෙම සයලල ඇතකරන ෙමාෝහයය. ඒ
තළය ඔබ මතකරගනෙන ආරය අශඨාංගක මාරගය. අනත්යය කයන අරථය තළ චතරාරය සත්
ධරමයන සැඟව තෙබනවා. අනත්ය කයන ධරමය ඔෙබ ජවතෙයන මතකර ෙනාගනනා තාකකල
චතරාරය සත්ය ධරමයන ඔෙබන වසන ෙවලය තෙබනෙන. ඔබට අනත්ෙය අරථය දකනන
තෙබනෙන අනත්ය තළනමය. ෙවනෙසවන ෙදයක තළ සටමනම ෙවනස වන බව දකනනය
තෙබනෙන. සටමක ෙවගවත වන තරමට අනත්ය ෙවගවත. ඒ ෙවගවත භාවයය ඔබව සංකරණ
ෙකාට තෙබනෙන. එතනදය පංවත ඔබට සමාධය උපකාරෙවනෙන. අනත්ෙය සැබෑම ෙවගය ඔබ
සමාධය තළනය හඳනාගනෙන. ඒ නසාමය පංවත ඔබට සමාධය සකසවමට ෙහතවන ශරදධාව,
ශලය ගැන ෙම තරම සටහන තබනෙන.
ෙම සටහන තබන භකව පළබඳව පංවත ඔබලා යම කටසටහනක සෙත ඇඳෙගන තෙබනවානම ඒ
තැනට එනනට භකවට උපකාරවෙව ශලයය. එය උතකෘෂඨභාවෙයන රකකා ව ශලයක.
අසනපයකට පැරසටෙමාෝල ෙපතතක ළඟ තබාගතෙත නැහැ. පානය කෙල සවමතරා මාතරා
මාතරාවක. නමත වරතමානෙය අවශ් ඖෂධ ළඟතබාෙගන පරහරණය කරනවා අවශ්තාවයනට
අනව. අදාළ නවන මාරගය වඩන කාලෙය සමහරදාට මහණ ෙසාෝදාගනන සබන කැබැලලක තබෙණ
නැහැ. ඒක ඉවරෙවලා. ඒත දායකමහතතෙයක සබන කෑලලක පජා කරන ෙතක කටන ඉලලෙව
නැහැ. සබන පාවචච ෙනාකර හටයා. නමත කමන ෙහතවක නසාද දනෙන නැහැ වරතමානෙය
වැඩසටන සෑම කටයකම සබනකැට පහ හයක තෙබනවා භාජනයක දමලා. දැන භකවට හෙතනවා
අතතෙය භකවට එවැන හඟපාඩ කට ලැබෙණ භකවට අදාල කාරණා පරපරණ කරගනන කයලා.
ෙනාලැබමත ජයගරහණයක කරගනනට. නවෙම ෙමෙහයෙම ෙයෙදන කාලෙයද භකවට ෙහාඳන
දැනනා ශරරය ෙබාෙහාෝ දරවලය, කෘශ ෙවලා, මරණය ෙබාෙහාෝම ළඟය කයල. එෙහත භකවට
ආහාර ඖෂධ වල වටනාකමක තබෙණ නැහැ. ජවතය අතහැරන වටද ආහාර ඖෂධ හෙදක
බාධාවක පමණකමය

ජවතය යන ඉලකකම ෙගාඩකද?
'සතර අපාෙයන මෙදම' 2 ෙකාටස (II)
භකෂවට පනවතකෙගන දැනගනන ලැබණා. තමනෙග ෙපමවතයෙග කකෙල ඇතවණ තවාලයක
අසබ සංඥවට ලකකරලා, ෙපමවතයෙග ශරරයම තවාලයක ෙකාට දැකලා, තම ෙපමවතය ෙකෙරහ
කලකරම සකසකරෙගන ඇයෙග ආශරවාදය ඇතවම අලත පැවදභාවයට පතවණ පංවත තරණෙයක
ගැන.
ෙමවැන කථා තළ තෙබනෙන ජවතෙයන පලායාමක ෙනාෙව. ජවතෙය සැබෑම අරථය ෙසායායැමක.
පංවත ඔබ බයෙවනන එපා ඔෙබ ෙපමවතා, ෙපමවතය ඔබට අහමෙවය කයලා. ෙපමවතාෙග ජවතය
ෙපමවතය වසන කමටහනක කරගනන. ෙපමවතයෙග ජවතය ෙපමවතා කමටහනක කරගනන.
ෙදෙදනා, ෙදෙදනාට වවෘත වනන. ෙම ගඳගසන ජවතය රසගලාවක ෙනෙවය. තවාලයක ගඩවක
ෙලස දකනන. ගහ ජවතය තළ සටමන ඔබලාට පළවන ධරමෙය අරථය ජවතයට එකතකරගනන.
පැවදෙවනන පළවන නම එය වඩාත ෙහාඳය. ඒත ෙකායම අවසථාවකවත ඉකමන පැවදද(පැවදද
සඳහා කලබල වම) භකව අනමත කරනෙන නැහැ. දකයා අදකෙයක වය යත නැහැ. හරයාකාරව
අනත් සංඥව වඩප ෙකනා ඉකමන ෙවනෙන නැහැ. ඔහ ගැන කවරවත බය වයයතත නැහැ.
ෙමාකද ඔහ ධරමෙය රකවරණය තළය සටනෙන. වඩාත ගණාතමක පැවදදක උෙදසා ඉවසම අප
තළ තබය යතය.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙග කාලෙය ෙබාෙහාම ආදරශමත ෙපමයවලක
හටයා.
ඒ තමය පපඵල සහ භදධකාපලානා. ෙකාෝටපත බමණ පවල ෙදකක තරණ දරෙවාෝ. ෙදමාපයන
පපඵලට ෙකාෙතක වවාහ ෙයාෝජනා ෙගනාවත ඒවාට කැමත වෙනම
නැහැ. කැමැතත තබෙණ
පැවදදට. ෙදමාපයන දැඩ තරණයක ගනනවා, පපඵල වවාහ ෙනාවෙනාත අප මැෙරනවා කයලා.
පපඵලට සදධ ෙවනවා ෙදමාපයනට අවනත ෙවනන. පපඵලෙග මනාලය තමය භදධකාපලානා
තරණය. ඇයත පැවදවෙම අරමණනම වවාහය මඟහැරය තරණයක. ෙදෙදනා සමමතයකට එනවා,
චතතයක ඇතකරගනනවා අප වවාහ ෙවම. ෙදමාපයන මයගයාට පස ෙදෙදනාම පැවද ෙවමය
කයලා. ෙලාක උතසවයක අරෙගන ෙදෙදනාම වවාහ ෙවනවා. ෙලාෝකයා සතාෙගන සටනෙන කම
සැප වඳනවා කයලා. නමත ෙම තරණ ෙපමවතන ඇතකරගත චතතය බෙඳනන දනෙන නැහැ.
ෙදමාපයන මයයනතරම බරහමචාර ජවතයක ගත කළා. ෙදෙදනා ෙදෙදනාව සපරශ කෙළවත නැහැ.
ෙම පපඵල තමය මහාකාශ්ප මහරහතන වහනෙස. භදධකාපලානා තමය භදදකාපලානා රහත
ෙතරණන වහනෙස. ෙම චරත පංවත තරණ ඔබ ආදරශ කරගත යතෙත උපකරමශලව, කමසැප
ෙකෙරහ ඇත කැමැතෙතන මෙදනන. ජවතය තළන ඔබ චතතයක ඇත කරගනන. ෙම සතය මම
බරහමචාරව ජවත ෙවනවා කයලා. ෙම සතය මම දනදෙමන ජවත ෙවනවා කයලා. ෙම සතය මම
අධසල ආරකාකරමන ජවතෙවනවාය කයලා. ෙම සතය මම ශකතමතව ෙතරවනෙග ගණයන
සහකරමන ජවතෙවනවා කයලා. ෙම හැම චරයාවකනම ඔබ තළන සදවනෙන ෙනකකමමයකමය.
ෙම ෙනකකමම සතමය ඔබට උපකාරෙවනෙන පංච උපාදානසකනධෙය අනත්භාවය දැකමට.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස නනද හාමදරවනටපරකාශ කරනවා'නනද මම ඔබව ෙම ජවතෙයද
පමණක ෙනෙවය ඔබ ජනපද කල්ාණයෙගන ෙබරාගතෙත කයලා. ෙපර ආතමභවයක නනද ඔබ
ෙකාටළෙවක ෙවලා මම ඔෙබසවාමයා ෙවලා මා ළඟ ඔබ ෙසවය කරමන, මෙග ගැල අදමන සටයද
ෙකාටළ ෙදනක ෙවලා උපත ලබා සට ජනපදකල්ාණය ඔබට ෙබාර කයලා ෙපාළඹවලා කැලයට
අරෙගන යනන හැදවා. එදත මමය ඔබව ෙබරාගතෙත. තවත ආතම භවයක නනද ඔබ උෙෘෙරක
ෙවලා ජනපදකල්ාණයෙග නවෙස ඉපදලා ඇය ඔබට ෙහාඳට ආහාර දලා, ෙලාකමහත කරලා ජනපද
කල්ාණයෙග වවාහය දවෙස ඔබව මරාෙගන මසට ගතතා ඔය ජනපදකල්ාණයම. සංසාරයක බැඳම,
උපාදානය.
උපාදානය නැමැත එළෙදනෙග තණ බරලෙලන වැගෙරන කර තමය භවය. භවය නමැත කර ජාතය

නමැත පෙසගාෝ රසයන උපදදනවා. නමාවක නැහැ. නැවතමක නැහැ. අතතය ෙගාළෙවලා.
වරතමානය කථාකරනවා. ෙම ජවතෙයද අප ආශචරයමත මනෂ්ෙයාෝ. ලකණ ෙගාඩක දලා තමනම
පරගතවාරතාවක සකස කරගනනවා. එහ බදධාගමට ලකණ නැහැ. ආරථක වද්ාවටය ලකණ
වැඩපර දලා තෙයනෙන. දැන ජවතය ඉලකකම ෙගාඩක. ඔබ ෙමතැන සට සතනන නනද
හාමදරෙවාෝ ගැන. ජනපද කල්ාණ ගැන. ඔබෙග නවෙස සාලය තළ, වදර අලමාරෙය දළෙසමන
තෙබන ඔබෙග මංගල ජායාරපෙය, ඔබ ළඟම සටනා ෙයෙහළය, ෙම ෙමාෙහාෙත සනාෙසමන ඔබට
සමප ව සටයත ඇය නසා සංසාරෙය ඔබ ෙකාෙතක දක වඳනනට ඇතද? ඔබ නසා ඇය ෙකාෙතක දක
වඳනනට ඇතද? ෙම ජවතෙය ඔබෙග ෙයෙහළය ව ඇය, ෙම ජවතෙය පමණකම ඔබෙග ෙයෙහළය
ෙනාව බවද ඉහත කරණ වලනම වටහාගනන.
ජවතය ඉදරෙය ඇතෙත ෙමවැන'ෙනාවටනා' වටනාකමක නම ඔබ ජවතෙය අරථය මනනනට
ඉලකකමවලට ඉඩ ෙනාෙදනන. ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාව, දානය, ශලය ජවතෙය වටනාකම කර
ගනන. ඔබ කැමැත, ජවතෙය අගට ඉලකකම එකත කරගැනමට නම ඔබ ඒ ජවතයට එකත
කරගනෙන දකමය. ඔබට ලැෙබන ෙදය, එකත කරන ෙදය දානය උෙදසා අතහරනෙන නම ඒ ඔබ
අතහරනෙනද දකමය.
ඊෙය පංවත තරණෙයක පැමණයා භකව මණගැෙසනනට. ඔහ වවාහකෙයක. ඔහ භකවට
කයනවා, 'හාමදරවෙන, මම අමාරෙවන හමබ කරලා ඉතර කරගත රපයල ලක ෙදකක මා ළඟ
තෙබනවා. ඒෙකන ෙගදරට අලමාරයක ගනන ඕෙන. ඉතර මදල සමපරණෙයන ලබන මාෙස
පංකමට වැයකරනවා' කයලා. බලනන, අමාරෙවන හමබකරලා ඉතර කරප ෙදයට ඔහ සැබෑ
වටනාකමක දනනා. ඔබ දක ෙවනන, ෙවෙහස මහනස ෙවලා හමබ කළාව මදලට ෙලාෝකෙය
ඇත
සැබෑම වටනාකම ෙදනන. දක උපදන ෙදවල ෙකෙරහ වැය කරලා එම මදල අපෙත හරනන එපා. ඔබ
ළඟ තෙබන මදල සරකතව තැනපත කළා කයනෙන දානය තළට, පංකම තළට බැංකගත කරමය.
ඉහත තරණ මහතාද තමනට අවශ් පරමාණය නවසට අවශ් භාණඩය සඳහා වැයකර ඉතරය
සරකතව තැනපත කළා. දානය නැමැත බැංකකරණය ෙකෙරහ අවශවාසෙයන, බෙයන ෙතාරව
තැනපත කරනන. ගහ පංවතනලාටය ෙම සටහන ලයනෙන. පංවතනලා දානය ෙකෙරහ, දන දම
ෙකෙරහ පරමාදයට පතවනෙන නම, දනදමට ෙලාෝභ නම ඔහ ෙහාෝ ඇය නරතරවතමනටත, තම
පවෙල අයටත ෙරාෝගභාවයන අනවාරයෙයනම බලාෙපාෙරාතත වය
යතය. ෙමාකද දානය
තළනමය මනෂ්යාට ආයශ, වරණය, සැපය, බලය ලැෙබනෙන. ඔබ ෙම ජවතෙයද දනදමට මැළ
නම, ෙපර ජවතෙය දනදම හනනම තමය නරතරවම පංවතනලාට ෙලඩ ෙරාෝග වැළෙඳනෙන. තමන
හමබකරන ෙදයන යම පරමාණයක තෘෂණාෙවන ෙතාරව, කරමය කරමඵල වශවාසෙයන යතව
දනදමට යෙමක ෙලාෝභ නම අනවාරයෙයනම ඔහට ෙහාෝ ඇයට දනදමට වැය ෙනාකළ මදලට වඩා
ඉතා වැඩ මදලක ෙබෙහත සඳහා, ෙරාෝහල ගාසත සඳහා වැය කරමට සදවන
ඇත. දනදමට අකමැත
ෙකනාට ෙබෙහත ෛවද් ගාසත සඳහා ඊට වඩා වැඩ මදලක වැය කරමට සදවම ෙහතඵල
ධරමයකමය. ෙලෞකක සැපෙය රහස දානයය. ෙම සැපය ඔබ උපෙයාෝග කරගත යතෙත සතර
අපාෙයන මදම උෙදසාම, ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාවත ශලයත පරපරණ කරගැනම සඳහාය. ඉනදය
ධරමයන දයණ කරගැනම සඳහාමය. එෙස ෙනාවෙනාත පංවත ඔබ උපකරමශලව ජවතය තළට
මතෙකාටගත සැපය තවත හද සංසකාරයකම ව වපාක දෙමන අනතරව අනත් ව යන ඇත. දනදම
නසා ඔබට නෙරාෝගභාවයද, එම නෙරාෝගභාවය නසාම සවෙසධරම මාරගෙයගමන කරමට හැකයාව
ලැෙබන අතර දන ෙනාදම නසා ෙරාෝගභාවයද, ෙරාෝගභාවයන නසාම ධරම මාරගෙයන දරසවමද සද
ෙව.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙග කාලෙය ජවතවණ අනාගාම උපාසක උපාසකා ෙදපලක වන
උගග ගෘහපතත, ෙවළකනඨක නනදා මාතාවත නරතරවම මහා සංඝරතනයට දන පජා කළා.
ෙවළකනඨක නනදා මාතාව පරනැම දානයනෙග එක ආශචරයමත කාරණයක තබණා. ඒ තමය ඇය
දනදමට ෙපරාතවත සතටෙවනවා, දානෙයන පසවත සතටෙවනවා. දානය පජාකරන ෙවලාෙවත
සතටෙවනවා. ෙමය ඇය සත ආශචරයමත කාරණයක. ගහ අනාගාම උවැස උවැසයනත දානය
උතමෙකාට සැලකවා. පනසලද, ආරණ්යද කයන ෙභදයකන ෙතාරව, නරතරවම මහාසංඝරතනය
අරමණ කරෙගන, මහා සංඝරතනයටම පජා කරන දානයමය මහතඵල මහානසංස ෙවනෙන.

පංවත ඔබ ඉදරෙය ඇත අනතර නවණන දකනන. ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාව ඇතකර
ෙනාගතෙතාත මථ්ාදෘෂඨකභාවයට පතෙවනවා. ශලපද ආරකා කර ෙනාගතෙතාත නැවත දව්,
බරහම, මනෂ් ජවතයක ලැෙබනෙන නැහැ. දන ෙනාදනෙනාත ආයෂ, වරණය, සැපය, බලෙයන
හන ජවත ලැෙබනවා.
ෛමතරය ෙනාවැඩෙවාත ලසසන, රමත, පරසනන රපයක නැවත ෙනාලැෙබනවා. ෙම සා බයකර
අභෙයාෝගයක ෙසවණැලල අෙප ජවතවලට වැට තබයද අප හතනෙන, මලතැන ෙදනෙන රකයාවට.
ව්පාරයට ෙනාගෙයාත ආදායම ෙනාලැෙබය. මල මදල ෙනාමැතවෙනාත සමාජ තතතවයක
ෙනාලැෙබය. වවාහයක ෙනාවෙනාත පරමපරාව නැතෙවය. ෙමනන ෙම වෙග සරල, ෙබාළඳ ෙකට
අෙපකාවනටය අප මලතැන ෙදනෙන. අප ජවතෙවනෙන අනතරත අනතරන ගැලවෙම මාරගයත
අතර ෙමානතරම පරතරයකද. ගහ පංවත ඔබට ෙමෙලාව පරෙලාව ෙදකම යහපත ෙකාටගනන
නම
ෙහතඵල ධරමයන නසා සකෙසවන ඉහත කාරණා ෙදකටම මලතැන දයයත ෙවනවා. ඔබ ඉදරෙය
ඇත අනතර නවණන ෙමෙනහ කරල දක නැමත ඉපදෙමන මදෙම මාරගයටම අවතරණ ෙවනන.
අපට සැඟවලා තෙබන ඉහත කාරණා ගැන ඔබ සතනන ගතෙතාත එය ෙහාඳපරෙවශයක ෙවව
ශකතමත චතතයක ඇතකර ගනන.

සමබද සරණ වකණනවද මාරයට?
"සතර අපාෙයන මෙදම" 2 ෙකාටස (III)
දායක මහතමෙයක භකවෙගන වමසවා "හාමදරවෙන මම නතරම දන ෙදන අෙයක. මමත අවද්ාව
තළද සටනෙන" කයලා. පංවත ඔබ දන දන පමණන අවද්ාෙවන මෙදනෙන නැහැ. අවද්ාව
කයනෙන චතරාරයසත්ය ෙනාදැනම. ඒ කයනෙන දක, දක ඇතවමට ෙහතව, දක නැත කරම, දක
නැත කරෙම මාරගය කයන කාරණා හතර ෙනාදැනමය අවද්ාව. ඔබ ෙලාෝකය දකය කයන කාරණය
ෙනාදනනා නසය ඇසත, ඇසට ෙපෙනන රපත තළන සැප ෙසායනෙන. කනත කනට ඇෙසන
ශබදත තළන සැප ෙසායනෙන.....අෙනක ආයතනත එෙසමය. ඔබ ෙමවා දකක හැටයට ෙනාෙව
දකනෙන. සැපයක හැටයටය. එෙහම නම පංවත ඔබ පජා කරන දානයන දක බවට පතෙවන සැප
අයත කරගනන ෙදන දානයන බවටය පතෙවනෙන. සැප බලාෙපාෙරාතතෙවන ෙදන දානයන
අවද්ාව තළටමය අයත ෙවනෙන. ෙලාෝකය දකය කයල දැකලා, දකට ඔබව බැඳ තබන තෘෂණාව අඩ
කර ගැනම සඳහා ෙදන දානයමය අවද්ාෙවන බැහැරට ඔබව තලල කරනෙන. මල මදල, ආහාරපාන
පමණක ෙනාෙව ඔබ දන දය යතව ඇතෙත. ඒවා තළන දක උපදදවන තෘෂණාවය ඔබ තළන දනදය
යතෙත.
තෘෂණාව දන ෙදන ෙකනාමය දානෙය සැබෑම අරථය ජවතයට එකත කර ගනෙන. එම නසා දන
දෙමද ගහ පංවතනලා ශකතමත චතතයක ඇත කරගනන තෘෂණාෙවන මදම උෙදසාමය දන ෙදනෙන
කයලා.
භකව වැඩ සටන කටයට පැමණ මහතමෙයක භකවෙගන ඇහවා "හාමදරවෙන කටයට ෙවලා
තනවම ෙමාකද කරනෙන" කයලා. භකව පරකාශ කළා කටයට ෙවලා වෙවකෙයන වැඩ සටනවා
කයලා. ඒ ෙවලාෙව ඔහ කයනවා "ඔෙහාම සටයම ජවෙත කසම ෙතරමක නැහැෙන හාමදරවෙන"
කයලා. භකව පරකාශ කළා ජවෙත ෙකාෙහතම ෙතරමක නැත හනදය මහතතෙයාෝ ෙමෙහට ෙවලා
වෙවකෙයන වැඩ ඉනෙන කයලා. ෙම මහතමයාට වෙවකය කයන එකපරශණයක. ෙමාහ භකව
තළන දකනට කැමත අවෙවක, කාරය බහල, කරයාශල චරතයක. අනනෙග වෙවකය දැකලා
තමනෙග සෙත වෙවකය නැත කරගනනවා. අනවශ් ෙගාඩාක සතවල සතලා අකසලත රසකර
ගනනවා. ඇසත මට අයත නැතනම, ඇසට බැෙඳන රපත මට අයත නැතනම දව, කන, නාසය, මනස,
කය මට අයත නැතනම, ඒවාට බැෙඳන භාහර රපත මට අයත නැතනම කමක සඳහා අවෙවක
ෙවනනද? ෙවෙහස ෙවලා කමක අයතෙකාට ගනනද? මම කයා සටහන කළ නාමරප ධරමයනෙග
ෙහතෙවන හටගත ඵලය සලායතන නම එතැන ද ෙහතඵල ධරමතාවක මස සතවෙයක පදගලෙයක
නැතනම, ෙම අවෙවකය කවරන උෙදසා කමක ෙසායනනද? යෙමක එෙස ෙසායනෙනනම ඒ
ඔහ
ෙසායනෙන රවටමමය. ඇෙසත ෙතරමක නැතනම, කෙනත ෙතරමක නැතනම ජවතෙයත
ෙතරමක තෙයනන බැහැෙන. ෙතරමක නැත ජවතය ඔබට ෙතරම ෙකාට ෙදනෙන සදධරමයය.
වෙවකව නාම රප ධරමයන ෙදස බලනන. එවට ඔබට වැටෙහව අවෙවකෙයන අයත කරගනන
ෙදයක ෙමතැන නැහැය කයලා. එම නසා පංවත ඔබ සවාමන වහනෙස නමක මණගැසනහම
සැමවටම ධරම කාරණයකමය කථාබහ කරනෙන කයල චතතයක ඇත කරගනන.
සත වෙවකභාවයට පතෙවනෙකාට අවෙවකභාවය සකස කරන ෙහත ඔබට වැටෙහනන
පටන
ගනනවා. සත අවෙවක ෙවනෙන රපය, ෙවදනාව, සංඥව, සංසකාර, වඤඤණ නත්භාවෙයන
ගැනම නසාමය. අනත් ෙදය නත්භාවෙයන ගතතාහම ඔබව පටලවනවා. ඔබ නැත ෙදයක
තෙබනවාය කයල ගනනවා. දැන ඔබ අවෙවකය. ඔබට කරනන, ෙසායනන, බලනන, කයනන
ෙගාඩාක ෙදවල තෙබනවා. ෙලාෝකය නැවතලා තෙබනෙන. ඒත පංවත ඔබ දවනවා. ෙවගයට ෙහාඳ
වටනාකමක තෙබනවා අවද්ාෙවද. "අවද්ා පචජයා සංඛාරා" අවද්ාවය සංසකාර සකෙසකාට
ෙදනෙන. ඔබ ෙවගවතය කයනෙන ෙවගෙයන සංසකාර රසකරනවාය කයන කාරණයය. නමත ඔබ
වෙවකව සතනන ගතෙතාත රපෙය, ෙවදනාෙව...........අනත්භාවය සංසකාර නෙරාෝධය ෙදසටය
ඔබ
ගමන කරනෙන. බලනන අවෙවකයත වෙවකයත අතර තෙබන පරතරය. රපය නත්භාවෙයන

ගැනම නසා නැත ෙදයක ෙසවම නසා අවෙවකයත, රපය ෙවදනාව........අනත්භාවෙයන ගැනම
නසා ෙසවමට ෙදයක නැත නසා වෙවකයත ලැබය හැකය. වෙවකභාවය ඔෙබන දරෙසවනෙන
ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාෙවන දරසවම නසය. ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාවට පැමණ ෙකනා ජවතය
අවෙවක වමට ඇත ෙහත ෙසායනවා. කල්ාණමතර ආශරය, සදධරමශරවණය, ෙයාෝනෙසාෝ
මනසකාරය තළනමය සදධාව සකෙසවනෙන. ෙම උතම සදධාව ගැන සටහන තබන ෙකාට භකවට
අතතෙය සදවම ෙපළක මතකයට එනවා. භකවෙග තාතතා ෙදවයන ෙකෙරහ ෙබාෙහාෝම
ලැද
ෙකෙනක. භකවට මතකය ළමා කාලෙය තාතතා සෑම වසරකම ෙදෙවාල මඩවක කරලා ෙදව
දානයක ෙදනවා. ඒ වෙගම සෑම මසකම කඩවර පජාවක තයනවා නවෙස පටපෙසස. ඒ කාලෙය
ළමෙයක හැටයට සදධාව කයනෙන කමකද කයලා මම හඳනාෙගන තබෙණ නැහැ. මෙග තාතතා
හඳනාෙගන තබෙණත නැහැ. ඒ නසාම මට මතකය ෙම දෑතවලන මම අනනතවත හාලමැෙසසාෝ
පචචලා, හරක සම පචචලා තෙබනවා පජාවනට. නමත ෙම ෙමාෙහාෙතභකවට ඒ අතතය මතකයට
එනෙකාට භකව පැහැදලව දනනවා එදා ගහෙයක හැටයට මම තළ සහ තාතතා තළ තබෙණ
අමලකා සදධාවය කයලා. අමලකා සදධාව තබණ නසය ෙතරවන ෙකෙරහ වශවාසෙයන බැහැරව
ෙදව වශවාසයනට බැහැගතෙත. අමලකා සදධාව නසාමය හාලමැෙසසා පචචෙව, හරක සම කැබල
පචචෙව, පජාවනට බලත තට හදලා, ගණන කරලා මල තැබෙව. ඉහත සටහන තැබෙව පංවත ඔබට
සදධාෙව සහ අමලකා සදධාෙව ෙවනස හඳනාගනනය.
පංවත ඔබ ෙතරවන වඳන, දන ෙදන, සල රකන ෙකෙනක ෙවනන පළවන. නමත ඔබ ජවතය
ඉදරයට රකයාෙව, ව්ාපාරෙය, ෙරාෝගභාවයන වැන අභෙයාෝගයන එනෙකාට ෙතරවන ෙකෙරහ
වශවාසෙයන බැහැරව හාලමැෙසසාෝ පචචනන, හරක සම පචචනන, පලතර වටට තබනන ෙදව
අමනෂ් ඇදහල ඔෙසස ඒවාට වසඳම බලාෙපාෙරාතත ෙවනවානම පංවත ඔබ නයත වශෙයනම
දැනගත යතය ඔබ තළ තවම තෙබනෙන අමලකා සදධාව කයලා(ෙමාෝහය මස සදධාව) නමත
භකවට තරණ කාලෙයදම යම ෙහතවක නසාම ෙම අමලකාසදධාව තමා තළන හඳනාගනන
හැකවණා. කල්ාණ මතර ඇසර, සදධරමශරවණය නසාම, ඇසවා ව ධරමය නවණන ෙමෙනහ කරම
නසාම....
පංවත ඔබ ධරමය ඇසෙමන පමණක ඵලක නැහැ. එම ධරමය නවණන ෙමෙනහ කරනන. අපෙග
ආයෂය ෙබාෙහාෝම ෙවගෙයන ෙගව යනවා. මරණය ෙබාෙහාෝමඉකමනට ළඟාෙවනන පළවන. එම
නසා රකයාව, ව්ාපාරය, වවාහය ෙනාෙව වනදනය මරණයකට හමකරෙවක ෙවනන. මළාවට එක
වචනයකනවත, හැඟමකනවත, සතවලලකනවත බැෙඳනන එපා. ආදරය කරනන එපා. බය
ඇතකරගනන. අමලකා සදධාවමය සංසාරෙය ඔබට මථ්ාදෘෂඨකභාවය ඇතෙකාට ෙදනෙන. ෙමය
බයකර ෙලාෝකයක. චපල ෙලාෝකයක. මනමර ෙලාෝකයක. මනෂ්යා තළ සකෙසවන
පංචඋපාදානසකනධය ඒ තරමටම බයකරය, වෂමය. භකවට මණගැසණ එක කටටඩ මහතමෙයක
භකවට පරකාශ කළා තමා දනනා මනතර ගරකම ශාසතරය තළන තමාට මනෙසක මරනන, වනාශ
කරනන පළවන කයලා. ඔහ සපථ කළා තමා එවැන ගරකම කරලා තෙබනවා කයලා. ඔහ උදම
ඇනවා. ධරමෙය අරථය ෙනාදත මළාව ෙලාෝකයාට මනෂ්ෙයක මැරම මදරෙවක මැරම වෙග සරල
ෙදයක. ධරමෙයන බැහැර වණ සතකට ජවතයක වටනාකම තබා තමාෙග ජවතෙය වටනාකමවත
ෙතෙරනෙන නැහැ. තමාෙග ජවතයට ලබාද ඇත ෙනාවටනා ලංසවමය අනනෙග ජවතවලටත
ලබා
ෙදනෙන. පංවත ඔබලා සදධරමය ශරවණය කරන පංවතනලා වශෙයන සෑම ෙමාෙහාතකම සමාජය
තළ තෙබන අනතරායකාර ධරමයන හඳනාගනන. සදධරමය ෙකෙරහ සදධාවට පැමණ ෙකනා
දකෙවනවා තමාෙග රකයාව අහමවණත, තමාෙග ව්ාපාරය පාඩ වණත, තමාට ෙරාෝගයක හැදනත
මෙගම ෙහාඳටය කයලා හඳනාගනන. ෙම බඳවැටම තළන මම අතදැෙකක ෙලාෝක සවභාවයය.
අනත්ධරමෙය අරථයය කයලා. අනත් ෙවන ෙදවල ෙකෙරහ, බෙඳන වැෙටන ෙදවල ෙකෙරහ
බැඳෙමන මදලා තව තවත ධරමාවෙබාෝධය ෙදසට එනවා. එෙහම ෙකනා තව තවත උතසාහෙයන,
වරෙයන යතව වැටණ ෙදය ෙගාඩනගා ගැනමට උතසාහ ගනනවා වෙගම ධරමය තළනමය සැනසම
ෙසායනෙන.
වරතමාන සමාජෙය ෙවගෙයනම ජනපරය ෙවන අංශයක තමය යනතර මනතර, ගරකම ෙකෂතරය.
ෙම අංශෙය දයණව, භාවතය වැඩෙවනන වැඩෙවනන ධරමෙය භාවතය හනෙවනවා. එය

ධරමතාවයක. සදධරමෙය සැබෑ ආයකාලය ෙබාෙහාෝම ෙකටය කයලා හඟවන අනතර හැඟවමක.
කරමය කරමඵල වශවාසෙයන බැහැරව ෙලාෝකය ගමන කරනවට මථ්ාදෘෂඨකභාවෙය ෙගාදරක
බවටය ඔබව පතෙවනෙන. නමත අවාසනාෙව මහත කයනෙන ෙමාෝහය නසාම ෙමමනෂ්යා
මදල
වයදම කරලය මථ්ාදෘෂඨකභාවයට පතෙවනෙන. උතම සදධරමය පරතෙකෂප කරලා, සලලවලට
මථ්ාදෘෂඨකභාවය ගනනවා. බලනන මාර ධරම ෙමානතරම සයමද කයලා. ඔෙබ ඇස වහලා ඔෙබ
මදලවලන ඔබටම මථ්ාදෘෂඨකභාවය වකණනවා. ෙපරතයනෙග ෙලාෝකය, යකයනෙග ෙලාෝකය,
නච අමනෂ්යනෙග ෙලාෝකය හරම බයකරය, හරම පළල. ෙබාෙහාෝම සංකරණය. ඔවනෙග ධරමය
අධරමයය, වනාශයය, දෙවෂයය. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස වැන උතම ශාසතෘනවහනෙස
නමකෙග සරණ අහමෙකාට ෙගන තාවකාලක දයණවක උෙදසා සහන දකමන අමනෂ්යන සරණ
යාම පංවත මනසෙන ඔෙබ ජවතය ඔබම මාරයාට වකණමක.
ෙම ෙලාෝකෙය ඇත ෙමාෝහය, ෙලාෝකය තළ සැඟව ඇත ඇතත ෙමනම ෙමමස ඇසට ෙනාෙපෙනනා
ෙලාෝකය ආදයද ෙලාවතරා බදරජාණනවහනෙස ෙදශනාෙකාට වදාළ ධරමෙය සත්තාවය
අතදැකෙමනම උතම සමාධය තළනමය දැකය හැෙකක. මස ඇෙසන දකන ෙලාෝකෙය චතරය
ෙනාව, පෙනන සහ පෙවන පරණ සතවයනෙග ෙලාෝකෙය අපරචමතකාරජනකෙමනමදකමස භව
ගමෙන නවාතැනපළවල සමාධය තළන යම භකවක අතදකනෙකාට මනසන වශෙයන අප
ෙමානතරම ෙබාළඳ වැරද ඔෙසස ෙලාෝකය ගරහණයෙකාට තෙබනවාද කයලා පැහැදලෙවනවා.
ෙදවයනෙග පද පජා තෙයනෙකාට කප මහතවර කනනලව කරනවා ඔබ අසා ඇත. ඒ අය ෙමෙහම
කනනලව කරනවා. "හරක රලට, ෙමානර රලට, මැණකඟගට දවැස ෙහළන ෙදවයන" කයලා. අප
එතෙකාට සතනෙන ෙම ෙදවයන හරක රලට දවැස ෙහළනවා කයලා. පංවත ඔබම සතනනෙකාෝ
ෙගාම ෙගාෙඩ, මතරා ෙගාෙඩ, මඩ නාෙගන ගාලකරල තෙබන හරකගාලට, එම සතනට පන කරල
ඉපදන ෙදවෙයක දවැස ෙහලයද? ෙගාපල දරෙවක වෙග. ෙම ෙගාම ෙගාෙඩ, හරක මතරාෙගාෙඩ
ෙදවයන වැඩ සටයද? නමත ෙම කථාෙව සැඟවණ ඇතතක තෙබනවා. ඒ ඇතත පංවත ඔබට දකනන
පළවන සමාධය තළන පමණය. දනක භකවක සමාධෙයන වැඩසටනෙකාට භකවට දව්
මගවයන 12 ක පමණ සමනවත දව් හරක රංචවක දරශනය වණා. ෙමතන ෙලාක ෙදනන6 ක සහ
පැටවන වශෙයන තමය ඉතර අය සටෙය. ෙම දව් ම ෙදනන රංචව මනෂ්ෙලාෝකය ඇසරෙකාට
ජවතෙවන දව් හරක රංචවක. ෙම ම ෙදනන ආයෂ, වරණ, සැපෙයන හඟක පරලා. ෙම සතන
ෙබාෙහාෝම පරසද, ශරරය පෂඨමත, ෙතල පැහැෙයන දලෙසන, ෙරාෝම ගහන ශරරයක තෙබනෙන.
කරබරලල ෙබාෙහාෝම ෙලාකය, තන පඩ ෙලාකම පරමාණෙය ෙකෙසල ෙගඩයක වෙග, කරවලන
තන බරල පරලා. එම දව් මහරක රංචව දකනෙකාට එය ෙසෞභාග්ෙය සංෙකතයක වෙග. ෙම දව්
හරක රංචව පාරක දෙග ගමන කරන සවභාවෙයනය භකවට දරශනය ෙවලා තෙබනෙන. ඔබෙග
මස ඇසට ෙනාෙපෙනන ඇතතක ෙමතන තෙබනවා. හරක රංචවට දෙවස ෙහළන ෙදවෙයක
සටනවා. ඒ ගෙම සටන ෙගාම, මතරා ෙගාෙඩ දඟලන හරක ෙනාෙව. ඉහත සඳහන කළ පෙනන වැඩ
එෙහත දව් හරක බවට භවෙය උපත සකෙසකාට ගත ඉහත හරක රලවලටය. බලනන අනධ
වශවාසයත සත්යත අතර තෙබන ෙවනස ෙකාපමණද කයලා. ඉහත දව් මගව රංචව භවෙය තවත
එක නවාතැන පලක. ෙමවැන අනතරදායක භව ගමනක ඉදරෙය පංවත ඔබ ෙදවයනෙග මහණ ෙදස
ෙනාෙව බැලය යතෙත ෙතරවනෙග ගණ ෙදසය.
පංවත ඔබ ඔෙබ ජවතය සෑම වටම පරෙයෂණාගාරයක කරගනන. ෙමාන පරෙයෂණාගාරයකද? ධරම
පරෙයෂණාගාරයක. පංවත ඔබ ඇෙසන, දකන, සෙතන සෑම ෙදයකම නවණන පරෙයෂණය
කරනන. ධරමය අධරමය ෙතාෝරාෙබරාගනන. සසර අවධානමට එෙරහව සැමවටම වමසලමත වනන.
සැපයට එෙරහව අනතරාකාර ධරමයනෙගන මදමට ෙපරාතව එම අනතරාකාර ධරමයන තමා තළ
තෙබනවාය කයන කාරණය ඔබ පළගනන අවශ්ය. ෙබාෙහාෝ ෙවලාවට අපට වරදන තැන ඔතැනමය.
සයලම අකසල මලයන අප තළ වැෙඩනවා. නමත අප දක නැහැ ඒ බව හඳනාගනන. හඳනාගනන
අයත ඒවා වසන කරෙගනය ධරම මාරගෙය ෙපරට යනන උතසාහගනෙන. ෙමෙස වනෙන ඔබ
තළන ඔබ ධරම පරෙයෂණයක ෙනාකරන නසා. භකව ගහ කාලෙය ෙහාඳනම හඳනාගතතා තමා
තළ ඇත රාග, දෙවෂ, ෙමාෝහ අකසලයන. ඒ ගැන කයනන භකවට
ලැඡජාවක නැහැ. ෙමාකද එම හඳනාගැනමමය භකවට ෙම තැනට එනන පාර එළෙපෙහළ

කර

දනෙන. ගහ කාලෙය තමා තළ තබ රාගය තළනමය, රාගෙය තචජ බව හඳනාගතෙත. තමා තළ තබ
දෙවෂෙය තචජ බව තළන තමයදෙවෂය හඳනාගතෙත. තමා තළ තබ ෙමාෝහය තළනමය ෙමාෝහෙය
අඳර හඳනාගතෙත. ෙලාෝකයා ෙදස බලලා ඉෙගනගනන ෙදයක තමාට තබෙණ නැහැ. සයලම
අනතරාකාර ධරමයන තමා තළම අඩ වැඩ වශෙයන තබණා. තමා තළන තමාට එදා ඒ අකසල
මලයන හඳනාගත හැක වෙය තමාෙග ජවතය පරෙයෂණාගාරයක කරගතතා නසා. අනන උෙදසා
පරෙයෂණ කරනන ෙනාෙව. අවංකවම තමාෙග නවැරදභාව උෙදසා තමා ෙමවැන පරෙයෂණයක
කරමට ෙයාමවෙය මළනම තමා තළ ඉහත අකසල මලයන ඇත බව හඳනාගත නසය. භකව එදා
ෙලාෝකයාට අවංකෙවනන ෙනාෙව ගෙය. තමා තමාට අවංකවමටය. ඒ අවංකභාවය තළ සට තමා
ෙදස නවනන බලනවටය ජවතය තළ තබ අකසල මලයන හඳනාගතෙත. ෙම හඳනාගැනම භකවට
එදා ෙලාක වටනාකමක වණා. ඒ නසාමය තමා තළ අකසල මළයන තෙබන බව දැනගතෙත.
ෙදවැනව, ඒවාෙය අනතරාකාර බව දැෙකක. ෙතවැනව, ඒවා උපකරමශලව නැතකරගැනෙම
මාරගයට අවතරණ වෙය. භකව ගහ ජවතෙයද තමා තළ රාගය, දෙවෂය, ෙමාෝහය තෙබන බව
ෙලාෝකයාට ෙපනවනන ලැඡජා වෙණ නැහැ. තමා ෙලාෝකයාට වවෘත වණා. ඒ වවෘතභාවය තළනම
තමා තමාව ලැඡජාවට පතකරගතතා. පංවත ඔබත ඔබෙග ජවතය හැකතාක ෙලාෝකයාට වවෘත
කරනන. ෙලාෝකයාට සැඟවම තළ වැෙඩනෙනසකකාය දටඨයම බව හඳනාගනන. ෙම සකකාය
දටඨයමය ඔබ තළ ඇත රාග, දෙවෂ ෙමාෝහ අකසලධරමයන ෙලාෝකයාෙගන වසනෙකාටතබාගනන
උපකාරවනෙන. මෙග ආරකාව උෙදසා, මෙග පැවැතම උෙදසා, මම කවද කයලා ෙලාෝකයාට
ෙපනවම උෙදසා......
කාවද ෙම පමබාතබනන හදනෙන?

ගරහයනෙග ගරහණයට හස ව අසරණයනට..
'සතර අපාෙයන මෙදම' 2 ෙකාටස (IV)
ෙම දවසවල භකව වැඩ සටන කටය අවට තෙබන පළ ගස කැලෙය පළ ෙගඩ හට අරෙගන මළ
පළයායම කහ පාටන ෙපෙනනෙන. ෙවසක මාසෙය ෙසෞම් ෙදශගණයතඑකක සෑම
සතා
සවපාෙවකටම ෙහාඳහැට ආහාර තෙබනවා. භකවෙග කටය වෙට තෙබන වැලමළව නතරම
අපවතර ෙවලා තෙබනෙන. වැල ෙපාළවට වැෙටන පළෙගඩ කනන හරක නතරම වැල මළවට
එනවා. හරක කර සටහනවලන වැලෙපාළව අපවතර ෙවලා. දැන ෙවලාව උදෑසන හයට වතර ඇත.
භකව කටෙය බම අතගාන ෙකාට හරක කපෙදෙනකම වැලමළෙව පළෙගඩ කනවා. වැල මළව
ෙහාඳටම අපවතර ෙවලා. හරක ටක දැකක ගමන භකවට එක පාරටම කයවෙණ'පෙත කරදර
ෙනාකර ඉකමනට කාලා යනන' කයලා. කාටද ෙම 'පෙත' කයලා කයවෙණ? මදෙල සට හරකනට.
ෙම හරක සංසාරෙය ෙකාචචරනම මා සමඟ එකමඅමමාෙග, තාතතාෙග දරෙවාෝ ෙවලාඉනන ඇතද?
සංසාරෙය ෙහතඵල ධරමයක නසාම ඉපදලා එක පඟාෙනබතකනනට ඇතද? එකට ගලෙවලා
ෙකාචචර නම දකට හඬනනට ඇතද? සතටට සනාෙවනන ඇතද? ඔබත මමත අතර තෙබන ෙවනස
පෙත, සංසකාරයනෙග ෙවනස පමණය. ෙම දැකම තළ ඉඳෙගන තමය මහා සංඝරතනෙය කරණාව,
ෛමතරය ෙලාෝකයට පැතෙරනෙන. සෑම සතවෙයක ෙකෙරහම 'මම ෙලාෝකය හඳනාගතතාය, ඔබ
ෙලාෝකය හඳනා ෙනාගතතාය' කයන අනකමපාව මත සටමනය මහා සංඝරතනය ෙලාෝකය දකනෙන.
ෙම අනකමපාව සකෙසවනෙන සසර දග, සසර ගැඹර, සසර දක ගැන අවෙබාෝධය තළනය.
ෙම සටහන තබන ෙවලාෙව භකවට මතකයට එනවාඑකතරා ආරණ්යකද තරණ සාමෙණර
හමනමකට 'පෙත' කයන වචනෙයන ඇමතවාය කයලා එක ගණවනත වැඩහට සවාමනවහනෙස
නමක අවවාද කළ කාරණය. ෙම සයලලම තළ අප දකනෙන ෙලාෝකයය. ෙලාෝකය වසාෙගන
පැතෙරන වවධතවයය. සංඝ සමාජෙය පැවැතම උෙදසාම තමාට වඩා පැවදෙදන අඩ
සවාමනවහනෙස නමකට'ආයෂමතන' නමන හැඳනවම නවැරද බව භකවත පළගනනවා. පසව එම
වරද භකව නවැරද කරගතතා. එෙහත ෙමාකෙකදාෝ ෙහතවක නසාම ඉන ඔබබට ගය කරණාවක,
ෛමතරයක මහා සංඝරතනෙය ජවතය තළ තෙබනවා. තමනෙග කටෙය වැලමළව අපවතර කරන
එළෙදනත දරෙවක හැටයට දකනන ෙවන දවසක අපට ඉදරයට එනවා. අනන එතැනට යනනය
පංවත ඔබ ෙම ධරම මාරගෙය ෙපරට යනෙන. නමත පංවත ඔබම සතනන, අවංකවම ඔබට පළවනද
යාබද නවෙස සටන අසලවැසයාව මතෙරක හැටයට දකනන? ඔබට එය එෙහම දකනන බැරනම
මලනම ඔබ එතැනන පටනගනන. අසලවැසයාව මතෙරක බවට පතකරගනන. අසලවැසයා
ෙමානතරම අකකර වවද ඒ අකකර බෙව තරමටම ඔබ උෙපකාව තළටඑනන. පංවත ඔබ ෙම
ෙවෙහෙසනෙන ඔබ උෙදසා මස අනන උෙදසා ෙනාෙව. අනනෙග අකකරභාවය ඔබ, ඔෙබ
ජයගරහණය සඳහා උපෙයාෝග කරගනන.
අද නැකත දවසක. ඒ කයනෙන සබ දවසක. භකව උදෑසන පණඩපාතය වඩනෙකාට, ෙමාෝටර
රථයක ෙවගය බාලෙකාට භකව අසලන ගමන කළා. භකව එෙදස බලනෙකාට එය මංගල රථයක.
මලන සරසලා. එහ මනමාල මහතතෙයක සටයා. නැකත බලලා, ඒ කයනෙන සබ දවසක
බලලා 'දකක' කැනදාෙගන ෙගදරට එනනය ෙම යනෙන. භකව එය දකක හැටයට දැකකත එම
මනමාල මහතතයා අද දවස දකනෙන ජවතෙය ලසසනම, වැදගතම දනය හැටයටය.
සමබද දහෙමද නැකත කයන කාරණය පරතෙකප ෙවනවා. යෙමක ෙතරවන ෙකෙරහ
ශරදධාෙවන නම ජවතෙවනෙන, ශලයට ජවතය තළන වටනාකමක ලබාෙදමන නම ජවතෙවනෙන
එම පංවතාට සෑම දවසකම සබ දවසක, සෑම ෙමාෙහාතකම සබ ෙමාෙහාතක කයලය බදරජාණන
වහනෙස ෙදශනා කරනෙන. එමනසා පංවත ඔබ සබ නැකත ෙසායනන හඳහන අරෙගන නැකත
බලනන, සලල වයදම කරනන අවශ් නැහැ. ඔබ ෙතරවන ෙකෙරහ ශරදධාෙවන, ශලෙයන පරසඳ
නම ඔෙබ ජවතයම නැකතක. හැම දවසකම ඔබට සබ දවසක බවට පතෙවනවා. ෙලාවතරා
බදරජාණනවහනෙස ජවමානව වැඩසටයද ඔය රාහ කයන අසරඳ තමනෙග බලපළවනකාරකමන

හර, ඒ කයනෙන සරයාව ගලගතතා. මළ ෙලාෝකයම කළවර වණා. ඒ ෙවලාෙව හරට අධපත
ෙදවෙයක ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙසෙග ගණ සහපත
කළා. බදරජාණන වහනෙස
සරණ ගයා. බදරජාණන වහනෙසට දව් ෙශරාත ඥනය ඔෙසස ඇසනා හරෙදවයන තමනෙගන
පහට ආරකාව යදන බව. ඒ ෙවලාෙව බදරජාණන වහනෙස රාහ අසරඳටපරකාශ කරනවා, 'මා
සරණ ගය, මා දහම පත හර මදව ¾ කයලා. ඒ ෙමාෙහාෙතම ෙවවලමන රාහ අසරඳ හර ෙදවයනව
තම ගරහණෙයන මදවා ෙවපචතත අසරඳ ෙවත පළායනවා. ෙවපචතත අසරඳ රාහෙගන අහනවා'ඇය
ඔබ හරව ගරහණෙයන මදවා පළා පැමණෙය' කයලා. ඒ ෙවලාෙව රාහ කයනවා 'එෙස හර ෙදවයන
මදවා පළාෙනාගයා නම සමබදධ ආඥව ඉට ෙනාකරම නසා මෙග හසසතකඩකට පපරාව' කයලා.
බලනන බදරජාණන වහනෙසෙග සරණ හමෙව රාහ පළාගය ආකාරය. නමත බදරජාණන වහනෙස
ෙකෙරහ ශරදධාෙව ඇත හනභාවය නසාම අප රාහට බෙය, ෙසනසරට බෙය, ෙකතට බෙය
ෙමානතරම පද පජා, බල ෙතාවල, යනතර මනතර කරනවාද?
ෙම සටහන තබන භකවෙග ජවතෙය සෑම ෙමාෙහාතකම සබ ෙමාෙහාතක, සෑම දවසකම සබ
දවසක. ෙකනදර නැකත බලලා ෙහම ෙනාෙවය. ඒවා අතහැරලා සැබෑම ෙතරවන සරෙණ සත
පහටවප නසා.
ජවතය ඉදරයට කමන කාරණයක පැමණයද එය භකව දකනෙන සංසකාරයනෙග ඵලයක
වශෙයනමය. ඒ කයනෙන මා වසනම, ෙහතඵල ධරමයනට අනව සදෙකාටගත කසල
සහ
අකසලවල ඵලයන හැටයටය. ෙමතැන රාහ ෙහාෝ ෙසනසර නැහැ. අෙප අකසලවල බලවතභාවය
නසාම, ෙතරවන සරණන බැහැරට ගය නසාම, රාහ ෙසනසර ෙකත බෙලනම අප අෙප හස මතට
දාගනනවා. දැන ඉතන ජවතයම අපළයක, හනයමක, එෙහම නැතනම ෙකාඩවනයක. ෙතරවන
සරණ අහමකරගත තැනද ජවතයම පරශන ෙගාඩක තමය.
තමනට තෙබන පරශන ෙගාඩ මදවට, තව පරශන ෙගාඩක කරගහගනන ගය මනමාල මහතතයාව
භකවට මතකයට නැෙගනෙකාට අතතෙය සදව සදධයක මතකයට පැමණයා. එදා භකව ගහෙයක.
වයස අවරද 30 ක පමණ ඇත. එදා මම සතඅනත පවතපතක මංගල දැනවමක පළකළා. වවාහයක
සඳහා. එම දැනවෙම එකතැනක ෙමෙහම සඳහන කළා. 'නහඬ වවාහයකට, ආගම දහමට කැමැත
යවතයක ෙසායය' කයලා. සත ෙදකක පමණ යනෙකාට වශාල පළතර ලප ගණනක ලැබණා. ඉන
ෙතාෝරාගත ලප කහපයකන එකකට පළතර යෑවවා. මා එහ සඳහන කෙළ, කසම වවාහ උතසවයක
ගනෙන නැහැ. වවාහය ලයාපදංච කරලා අප අනරාධපරයට ෙහාෝ කතරගමට ගහලලා ආගමක
කටයත කරලා ජවතය පටනගම කයලා. ලපය අදාළ තැනැතතයට යවලා සතයකට වතර පෙසස මට
පළතර ලපයක ලැබණා ඇයෙගන. එය දරඝ ලපයක. එහ මලනම ෙමෙහම සඳහන කර තබණා. 'ඔබ
මහා චපල පරමෙයක. ඔබ තරණයකෙග බලාෙපාෙරාතත හඳනනෙන
නැහැ. ගැහැණ දරෙවක
වැඩවයට පතවණ දවෙස ඇය බලාෙපාෙරාතතවක ඇතකරගනනවා. ඒ තමය ඇයෙග උතමම
බලාෙපාෙරාතතව. ජවතෙය එකම සහනය. ඒ සහනය තමය, කවදාහර දවසක නෑදෑෙයාෝ වටකරෙගන
මඟල සාර ඇඳලා, ෙපාෝරවට නැගලා, මද මාරකරලා..... ෙම සනදර සහනය හැමදාකම දරාෙගනය
තරණයක ජවතෙවනෙන. තරණයකෙග එම සහනය ෙනාහඳනන මනෂ්ෙයක
ඔබ. ඔබ
උතසහගතෙත තරණයකෙග එම සහනය මරාදමනනය. ඔබෙගන ෙමයට පළතර ලපයකවත
බලාෙපාෙරාතත ෙනාවනෙන යෑය ඇය සඳහන කර තබණා. ෙම ලපය කයවලා අහවරෙවන වට මාව
තෂණමභත වණා. ඇතතටම මම ෙතරමගතතා තරණයකෙග වවාහ උතසවයක නමැත ඒ සනදර
සහනය බඳදමනනය මම උතසහ ගතෙත කයලා. ඇයත මමත අතර අහසය ෙපාෙළාවය වෙග
පරතරයක ඇත බවය මම දැෙකක. අහසය ෙපාෙළාවය කවදාකවත එකතෙවනෙන නැහැ. ඒ නසාමය
ඇය පළතර ලපයකවත එවනන එපාය කයලා සටහන කර තබෙණ. ෙම ලපය කයවලා කරණ
නවණන ෙමෙනහ කරනෙකාට අවංකවම මට සතටක ඇතවණා. ෙලාෝකය සතනවාට වඩා මම
ෙමානතරම දරසවද සතනෙන කයලා. ෙලාෝකයාට වඩා දරස ආකාරයට හතනන මා තළ තබණා
ව
දකභාවය නසාමය ෙම ෙමාෙහාෙත මා ෙලාෝකයාෙගනෙගාඩාක දරස තැනක ජවතවනෙන. නමත
මට ෙහාඳටම වශවාසය ෙම ෙමාෙහාෙත ඇයජවතව සටනවා නම දරවන කහපෙදෙනකෙග මවක
හැටයට මහා දක කනදරාවක දරාෙගන ජවතෙවනවා ඇතය කයලා. එදා ඒ මල ලපෙයන සදව
හමවම, ෙවනවමක බවට පතවෙය රාහ නසා ෙහාෝ ෙසනසර ෙකත නසා ෙනාව, සංසකාර ධරමයන

නසාමය. මෙග තබණ කසල වසන ඒ අකසල වළකවා දැමමා. මට ෙම ෙමාෙහාෙත ඉනන තැනට
එනන බදරජාණන වහනෙස ෙකෙරහ මා තළ තබ ශරදධාවමය එදා මාව ෙම අනතරවලන ෙබරෙව.
මෙග අතත ජවතෙය ෙමවැන අනතර කහපයකනම බදරජාණන වහනෙසෙග සරණ වසන මාව
ෙබරාෙගන තෙබනවා. ෙම ඉනන තැනට එනන.... ඒ කයනෙන ෙම සයලල අහමබයක ෙනාෙව.
සංසකාරයනෙග පරතඵලයනමය.
ෙම ෙවලාෙව මට නැවතත මතකයට එනවා අද හමදරෙය පණඩපාතය වඩනෙකාට මංගල
රථෙය
ගමන කළ මනමාල මහතතයාව. 'අෙන මනමාල මහතතෙයාෝ, ඔබට ලැබණ මනමාලයත ඉහත
ආකාරෙයනම උපාදානය බලවත මනමාලයක වෙණාෝතන ඔබටත ෙදවයනෙගම පහටය'
ෙමතැනද 'ෙදවයනෙගම පහටය' කයලා කෙව පෙත කවදානම ඔබට ගැලෙවනන පළවනද කයන
කාරණයය. ගහ පංවතනලා මත්දෘශඨක සමමතනෙගන බැහැරෙවලා ෙතරවන ෙකෙරහ
ශරදධාෙවන ජවතය පටනගතෙහාත එම ජවත ෙමානතරම නම ශකතමත සැනසලදායක තැනකට
රෙගන යනන පළවනද. බලාෙපාෙරාතත කනදක ෙගාඩගසාෙගන එම බලාෙපාෙරාතත කනදටම
යටව ෙමෙලාෝ සහයක නැතව ජවතෙවන මනසසනට මඟ ෙනාමඟ කයාෙදන උතමධරමයක
හමකාරතවයට පංවත ඔබ සදසය. කළ්ාණ මතර ඇසරම ෙසායනන. සදධරම ශරවණය සදකරනන.
ඇෙසනනා ව ධරමය නවණන ෙමෙනහ කරනන. එය ඔෙබ ගමනක ආරමභය වන ඇත.

දක මරනන නැතනම ඔබ මැරණත දක ෙනාමැෙරය
'සතර අපාෙයන මෙදම' 2 ෙකාටස (v)
භකවට ඇෙසනවා සර සර ගාන හඬක. ඒ හඬ නතරම ඇෙසනෙන කටය අසල ගැවෙසන
තලෙගායාෙගන. එම සතා නතරම වයළ ෙකාළ වැටණ ෙපාළවට ඉව කරමන කෑම ෙසායනවා.
ෙපාළව හාරන සෑම තැනකනම අනවාරෙයනම ගැඩවල පණෙවක, පතතෑෙයක, ෙගාෝනෙසසක
ඩැහැගනනවා. තලෙගායා ෙම සෑම සෙතකම මරාෙගන කනෙන මරණයෙෙචතනාවක
ඇතකරෙගනමය. ෙම තලෙගායා තළත මනසසයාට වෙගම පංචඋපාදනසකනධයක සකෙසවනවා.
නමත ෙම සතා ෙම ධරමතාවයන ගැන දනෙන නැහැ. ඔහ පරමාදයට පතෙවලා. කමක නසාද ෙම
පරමාදභාවය සකසවෙණ. ෙපර ජවතෙය ශලෙය දරවලතාවය නසාමය. ෙම සතාට කරමය කරමඵල
වශවාසය නැහැ. නමත මරණය ෙෙචතනාව සකස ෙවනවා. තලෙගායා ගල දමන සෑම සෙතක
පාසාම තලෙගායාට පරාණඝාත අකසලය සදධෙවනවා. ඒ වෙගමය තලෙගායාට ෙගාදරව මයයන
සෑම සෙතකටම එම සතා කළාව අකසලයක වපාක ෙදනවා. ෙකෙනක අකසල සංසකාරයන උපදදවා
ගනනෙකාට තව ෙකෙනක අකසල සංසකාර ෙගවනවා. ෙමකට තමය ෙලාෝකය කයනෙන. ෙකෙනක
උපදදවනවා තව ෙකෙනක ෙගවනවා. කඳළ සනහව ෙදාෝලනය වන ෙලාවක අප සැපම ෙසායනවා.
ෙම තලෙගායාම ෙපර ජවතෙය මනෂ්ෙයක වශෙයන ඉපදලා සටයද ෙතරම ෙනාගත ෙදය
තලෙගාෙයක ෙවලා ෙකෙසනම ෙතරමගනනද? ෙම තලෙගායා තව කලප ගණනාවකම අකසල
කරමනද කළාව අකසලවලට වපාක වඳමනද භවෙය ගමන කරන ඇත. ෙම තලෙගායාෙග ජවතය
තළ සැඟව ඇත භවගමෙන අනතරාකාර බව ඔබ නවණන ෙමෙනහ කරමට දකෂ වවෙහාත
ඔබට ෙම ජවතෙයදම සතර අපාෙයන මදමට අවෙබාෝධයසකස කරන ඇත.

එය

පංවතනලා මලනම කරනනට යනෙන භාවනා කරම. ඔතනද තමය අප වරදදගනෙන. මලම කාරණය
ෙලසන ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාව ඇතකරගනන. ෙදවැනව ශලයක ආරකෂා කරගනන. ෙම
කාරණා ෙදක පරපරණ නැතව වදරශණා භාවනාවක, සමථ භාවනාවක වැෙඩනෙන නැහැ.
නසයාකාරව ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාව තළන, ශලය තළන පංවත ඔබ පරසදභාවයට පතෙවලා
ඕෙන භාවනාවකට ෙයාමෙවනන. ඔබ තළ ඒ පරසදභාවය සකෙසවලා නැතනම භාවනාවක
වැෙඩනෙන නැහැ. භාවනාව නාමෙයන සකකායදටඨයමය, මානනයමය වැෙඩනෙන.
ෙමතැන පරශනය ෙවලා තෙබනෙන පංවත ඔබ ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාෙව පහටම කයන කාරණය
නවැරද අරථය ෙතරම අරෙගන නැහැ. භකව දනන භාවනා උපෙදශක මහතමෙයක සටයා. ඔහ
වශාල පරසකට භාවනා පංත පවතවන භාවනා ගරවරෙයක. ෙම භාවනා ගරවරයා බාහරට
ෙනාෙපෙනනන උදරය හරහා සද නලක(ආරකෂාවක) දමාෙගනය සටනෙන. භකව ඔහෙගන
ඇසවා ඇය ඔබ ඔය ශරරයට සද නලක දමාෙගන ඉනෙන කයලා. ෙම භාවනා ගරවරයා කයනවා 'මට
හරයට සතර කරදර තෙබනවා. ඒකට ආරකාවක කරලය ෙම නල දැමෙම' කයලා. බලනන ෙම
භාවනා ගරවරයා අඩම වශෙයන ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාවවත ඇතෙකෙනක ෙනාෙව. ෙමාහ
රවටම තළය ජවතෙවනෙන. අවංකවම ෙමාහ දනෙන නැහැ ෙමාහ තළසදධාව පහටල නැහැ කයන
එකවත. එය හරම අවාසනාවක. ඔහත රවටලා තම ෙගාෝලයනත රවටටලා. සසර ෙමතවක කලක
අපට වැරදන ෙලාකම තැන තමය ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාෙව සැබෑම අරථය හඳනා ෙනාගත
කාරණය. යෙමක අන්ශලවෘත වලට ගරකරනවා නම, මථ්ාදෘෂටක මාරගය ඔෙසස ආරකෂාව
බලාෙපාෙරාතත ෙවනවානම, ෙතරවනෙග ගණයන ෙකෙරහ වචකචචාව ඇතකරෙගන තෙබනවා
නම,ඔවන ගහපැවද කවරන වවද තවමත ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාවට පැමණ නැත බව, තමා
ෙකෙරහ අනකමපාෙවන තමාම පළගත යතය. ඔබ තළ ඇතෙත අමලකාසදධාවක. ෙමාෝහය මස,
නරතරවම අභෙයාෝග හමෙව ෙවනසවනසදධාවක. සමාජය පරා යනතර මනතර, හදහනයම, ෙකනද,
ගරකම ව්ාපාරයක කරගනමන ජවතෙවන, ඒවාෙය පරතලාභයක ලබන ලක කයක ඉනනවාද? ඒ
සෑම ෙදෙනකම ඉහත අභෙයාෝගය තළ ජවතවන බව සදධරමෙය නාමෙයන සටහන කළ යතව ඇත.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කර වදාළ සතරෙදශනා කයවෙමන ඉහත කාරණය ගැන

නවරද වැටහමක ලබාගත හැකය. නමත ෙම නවරද භාවයට පතවම ෙලාෝකෙය ඇතදරලභම ෙදයක
වන ඇත. ෙම උතම ශාසනයක මණගැසණ ෙමාෙහාෙතඑවනදරලභ මනෂ්ෙයක වමට පංවත
උතසහ ගනන. ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාවට පැමණමට පංවත ඔබ අන් ශලවෘතයන ෙකෙරහ,
මථ්ාදෘෂටක කරමෙවදය ෙකෙරහ ඇත බැඳම වලන වහා වහා මෙදනන. ෙතරවන ෙකෙරහ
වශවාසෙයන, ශලවත භාවෙයන, ෛමතරෙයන, දානය තළනම, සතර කරදර මඟහරවා ගනන.
ජවතය ඉදරයට පැමෙණන පරශන කමකෙටාළ සංසකාරයනෙගමසවභාවයක හැටයට දැකමටත,
ඒවාම කමටහන ෙකාටෙගන ෙලාෝකය ෙකෙරහ අවෙබාෝධෙයන කලකරමටත උතසහගනන. ෙමය
සටහන තබන භකවට ගහ ජවතෙයද වඳමට සදවණ පරශන, බලාෙපාෙරාතත කඩවම, දක
කමකෙටාළවල ජයගරාහ ඵලය ෙම භකතවය බව ඔබට සහපත කරම. පරශන අෙප ජවතය ඉදරයට
එනෙන එම පරශන අෙප ජවතයට ආශරවාදයක කරගනනමය. එම නසා පරශණ තළන ධරමෙය
යථාරථය දකනන. ජවතය කයනෙන පළතර ෙසායා ෙනාගත පරශනයක. එෙහමනම පරශනවලන
මෙදනන ඔබට බැහැ. ජාතය ෙකටකරගනන දශාවටය ඔබ ගමන කරනෙන. ජවතය ඉදරයට පැමණ
පරශන නසා ෙම භකව ගහ ජවතෙයද ෙකාචචරනම ෙලාෝකයට ෙහාෙරන තනවම හඬලා ඇතද? පැය
ගණන, දවස ගණන හස කකයන තරාවට කලපනා කරලා ඇතද? ෙදවාල ෙකාෝවල වලට ෙකාචචර
යනන ඇතද? ෙමවා සටහන තබනන භකවට ලැඡජාවක නැහැ. නමත ෙම කසවකන පරශනයට
පළතරක ෙනාලැෙබනෙකාට මම අවසානෙය ගෙයෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස හමවට.
උනවහනෙස ෙදශනා කර වදාළ ධරමරතනය හමවට. එතැනදය මම අවෙබාෝධකර ගතෙත දක
කයනෙනත, සැප කයනෙනත මට අයත ෙදයක ෙනාවන බව. මෙග වසඟෙය තබාගත හැක ෙදයක
ෙනාවන බව. ෙහතවක නසා සකස ෙවන ෙදයක බව. තෘෂණාවමය ෙහතවෙණ දකට. රපයට ඇත
තෘෂණාෙවන මෙදනන. දක එතෙකාට මැරල යාව. තෘෂණාව ෙනාමැරෙණාත ඔබ මැරණත දක
ඔෙබ පසපසන ඒව. දක ඇත තැන තෘෂණාවය ඔබ අවෙබාෝධ කරගත යතෙත. දක කයනෙන අවෙබාෝධ
කරෙමන පමණක නැත කළ හැක ෙදයකමය.

ඔබත

සංසකාරයනට අනව
ජවතය ෙනාදැෙකකාත....?
"සතර අපාෙයන මෙදම" 2 ෙකාටස (VI)
පංවත ඔබ සැෙවාම පංකම කරම සදහා ෙබාෙහාෝම කැපවෙමන කටයත කරනවා. නමත සමාජෙය
ජවතවන තවත පරසක සටනවා ඒ අය පංකම කරම ෙකෙරහ එතරම ෙවෙහසක ගනෙන නැහැ. එම
පංවතන කලපනා කරනවා අප කාටවත වැරද කරනෙන නැහැ. අප පව වැඩ කරනෙන නැහැ. එම
නසා අපට පං කරෙම අවශ්තාවයක නැහැ කයලා. එෙහම කයන ගමන ඒ අය පරකාශ කරනවා පව
කරන අයය පංකළ යතෙත කයලා. මතපටන ෙම අදහස බැලවහම එකෙනකට ෙබාෙහාෝම ෙහාඳන
ගැලෙපනවා. නමත ෙමවැන දෘෂඨ තළ සැගව ඇත සතරා තමය මත්ාදෘෂඨය. පංවත ඔෙබ ජවතය
ෙදස ෙහාඳන හැර බලනන. යහපත අමමා, තාතතලාට දාව ෙබෞදධ පරසරයක ඉපදලා ඔබට හතරකම
කරන දෘෂඨන වලට යටවම තළන ෙම මනෂ් ජවතයට ඔබ ෙමානතරම සතර කමකද සදකර
ගනෙන.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශණා කරනවා සයල සංසකාරෙයාෝඅනත්ය
කයලා.
සංසකාරෙයාෝ කයනෙන අවද්ාව ෙහතෙවනසකසෙවනනාව කාය, වච, මෙනාෝ සංසකාර. කයන,
වචනෙයන, මනසන සදෙවනනාව කසල සහ අකසල. ඒ කයනෙන පංවතන සදකළා වද
සදකරගනනාවද සයළම කසල සහ අකසල සංසකාර වපාකද අවසන වන බවය. අත බහතරයක
මත්දෘෂඨක මනසන ජවතවන ෙලාවක පංවත ඔබට ෙම අරථවත ෙබෞදධෙයක ෙලස ජවතයක
ලැබෙණ කසල සංසකාරයන නසා. ඇස අනධ, කන බහර, දව ෙගාළ, අංග වකල මනසනෙගන ගහන
ෙලාවක අංග සමපරණ මනෂ් ශරරයක ලැබෙණ කසල සංසකාරයන නසා. වරප මනසන ජවත වන
ෙලාවක පංවත ඔබට අනනෙග සත වසඟ කරන රපයක ලැබෙණ, ෙරාෝග මනසන බහල ෙලාෝකයක
පංවත ඔබට නෙරාෝග ජවතයක ලැබෙණ අතත කසල සංසකාර නසා. පංවත ඔබට යහපත සමාජ
තතවයක, යහපත ෙදමාපයන, ඥතන, බරදක, සැමෙයක, දරෙවක ලැබෙණ අතත කසල සංසකාර
නසා. පංවත ඔබ මෙග ෙකාටෙගන සතට ෙවන සයලල ඔබට අතතෙය රසකළාව සංසකාරයනෙග
පරතඵලය. ෙම ඇස ඔබට ලැබෙණ කසල සංසකාරයක නසා. දැන කරමකරමෙයන ඔය ඇස ෙගව
යනවා. ෙම මළ ශරරෙයමසවභාවය එයය. ෙම අංගසමපරණ ශරරය ඔබට ලැබෙන කසල සංසකාරයන
නසා. සංසකාරයනෙග සවභාවය අනත්යය. එම නසා ගහ පංවත ඔබ නැවත නැවත රසකළ යතය.
පංවත ඔබට යහපත බරඳක ලැබලා තෙබනවා. ඇය ඔබට ෙබාෙහාෝම කකරය. දක සැප ෙබදා ගනමන
ජවත ෙවනවා. ෙම බරඳ ඔබට ලැබෙණ කසල සංසකාරයක නසා. ෙහාඳය ඔබට නරතරවම පඩාෙදන
වධක භාරයාවක ලැබෙණනම බරඳෙගන ලැෙබන සතට තෙබනවාද? නැහැ. එෙහනම ඔබට
රණඩෙවනන, ෙපාලස යනන, දකකසාද ෙවනන..... පරශණ ෙගාඩක මණගැෙසනවා. එය අකසල
සංසකාර නසා සදවනනක. ෙම දක සහ සැප ෙදකටම ෙහතව අතත කසල සහ අකසල
සංසකාරයනමය. එෙස නැතව හඳහෙන වරදවත, කප මහතාෙග වරදවත ෙනාෙව. ඔබම අතතෙය
රසකළාව කසල අකසල වල පරතඵලය.
ඔබට සැප ලබාෙදන කසල සංසකාරයන ෙමනම දක ලබාෙදන අකසල සංසකාරයනද වපාක ද අවසන
ෙවනවා. ඔබ ෙම ජවතෙයද සැප ලබනවාය කයනෙන ඔබම රසකරප ෙදය ෙගෙවනවාය කයන
කාරණයය. එම සැප ලබනන ලබනන ඒවා (කසල සංසකාරයන) කයව යනවා. කය වන ෙදය ඔබ
නැවත නැවත රසකළ යතය. එෙස නැතවවෙහාත නැවත ලබන ජවතෙයද ඔබ හන, දන භාවයට
පතෙවනවා. එබැවන "අප පව කරනෙන නැත නසා පං කරනන අවශ් නැහැ" ය කයන මසාවාදය,
මත්ාදෘෂඨය ගැන පංවත ඔබ පෙරසසම වනන. නැවත නැවත පංකම සදකරමන ෙගව යන කසල
සංසකාරයන තව තව වඩවා ගනන. පංවත ඔබ අතවඳනනා ව අකසල සංසකාරයනෙග වපාකයනද,
දකද නැවත නැවත පංකම සදකරමන රසකරනනාව කසල සංසකාරයනෙග ශකතෙයන යටපත කර
නැග සටනන.
ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කරනවා, ෙම ෙමාෙහාෙත පංවත ඔබෙග දෑසන කඳලක

ගලනවා නම, ඒ ඔබ ෙපර ජවතෙයද අනනෙග ජවතයකට කඳලක දන නසාමය කයලා. ඔබ ෙම
ෙමාෙහාෙතද සතටන සනාෙසනෙන නම ඒ ෙපර ජවතෙයද ඔබඅනනට සතටක දන නසාමය
කයලා. එෙස නම පංවත ඔබෙග සනහවටත කඳලටත ෙහතව ඔබෙග අතතසංසකාරෙයනෙග
ඵලයය. ෙමෙස වෙවකව, ෙහතඵල ධරමයනට අනව ජවතය දකනන. ෙම දැකම ඔබට අත්වශ්ය,
ධරමය ෙකෙරහ අචල සදධාව සකසකර ගනන. ෙම ධරමතාවයන ගැන වශවාසයක නැත මනෂ්යා
නැවත මනෂ් ජවතයක ලැබවත මත්දෘෂඨක භාවයට පතෙවනවා. ඊට අමතරව කරමය කරමඵල
ගැන වශවාසයක නැත නසා, දානය ෙකෙරහ ඇත උදාසනභාවය නසා දපපතෙවලය උපත ලබනෙන.
ෙමෙහම උපතක සකසකරගත මනෂ්ෙයක ගැනය පහත සටහන.
ෙමාහ මධ්ම පංතක ජවතයක ගතකළ මහතමෙයක. වවාහෙවලා දර මණබරන සටයා. ෙමාහ
කවදාවත සල සමාදනවෙණ නැහැ. දන ෙදනන ගෙය නැහැ. ෙමාහෙග දරශණය වෙන"මම වැරද
කරනෙන නැහැ. එම නසා මට පං කරමට අවශ්තාවයක නැහැ" කයන එකය. ෙම ෙකනා
මනෂ්යනට උපකාර කළා. ඒත කරමය කරමඵල ගැන වශවාසෙයන ෙනාෙවය. එම නසා ඔහ කළ
යහපත ෙදවල හද ඒ ෙමාෙහාෙත සතට ලැබ කරයාවන පමණක
වණා. ෙම මනෂ්යා
අවරද 65 ක පමණ ජවතව මයයනවා. ෙමාහෙග මරණන පසව භකවක උතම සමාධෙයන
අරමණකර බලනවා ෙමාහ කනම තැනක නැවත උපත සකසකරගතතාද කයලා. එවට භකවට
දරශනය වනෙන දපපත පැලපතක උපත ලබා සටන කළ පැහැත දරෙවක. ෙපනෙමන භකව
අනමාන කෙළ ඒ දවඩ දරෙවක බවය. ඒ කයනෙන ෙම මනෂ්යා තමන අකකරභාවෙයන ගත
දෘෂඨය නසා සමමා සමබදධ ශාසනය අහමකරගත බවය. දැන ෙමාහ මත්ාදෘෂඨකභාවයට පතව
අවසන. ෙම වනාශෙයන ෙමාහ කවදා ෙගාඩඑනනද? එය දැන සහනයක පමණය. ෙම සා අරථවත
වටනා දහමක හමකරෙවකව ඉපදලා, තම තමනට ඕනෑ ආකාරයට ධරමය ගලපාගැනමට යාම නසා
ෙමාහ සමමා සමබදධ ශාසනය අහමකර ගතතා. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස අවෙබාෝධෙයන
ෙදශනාකර වදාළ ධරමය පංවත ඔබ වසන ඔෙබ දෘෂඨනට අනව අරථ දකවනන යනන එපා. එෙහම
වෙණාත එහ වපාකය ඔබට ශාසනය අහමව මත්ාදෘෂඨකභාවයට පතවමය.
පංවත ඔබට ෙපෙනනවා ශාසනෙය අරථයන ෙබෙහාම ෙවගෙයන අතරදන ෙවමන යන සවභාවය.
ධරමෙය සනදටඨක ගණය ගැන වරතමානෙය ෙබාෙහාම අඩෙවනය කථාකරනෙන. ධරමෙය අරථය
වන චතරාරය සත්ය ධරමෙය මලම ආරය සත්ය වන"දක" ෙවනවට "සැප" කයන කාරණය දකනන
කැමැත පරවණතාවක සමාජය තළ තෙබනවා. ෙම පරවණතාවය වැඩෙවනන වැඩෙවනන අප
ෙමාකකද ෙලාෝකය තළ දකනෙන? ඒ මත්ාදෘෂඨකභාවය වැඩවම. ෙතරවන ෙකෙරහ සදධාෙවන
ෙතාරව දෘෂඨන, මතවාද කරපනනාගත ෙබෞදධයනෙග වැඩවම. ෙමවා කමපාවය යත ෙදවල
ෙනාෙව. ෙහතඵල ධරමයනමය. ධරමෙය සැබෑ අරථයට පටපාන සමබදධ ෙදශනාවන වැරද
ආකාරයට අරථ දකවන කසම ගහ පැවද පංවතකට ෙම ජවතෙයන පස ශාසනෙය රකවරණය
උරමෙවනෙන නැහැ. මත්දෘෂඨකභාවෙය අඳර රඳ භව ගනදරය උරම ෙවනෙන. පංවත ඔබ
ධරමෙය අරථෙයන ඈතෙවනන ඈතෙවනන ෙලාෝකෙයමත්ාදෘෂඨකභාවය වැඩෙවනවා. ෙතරවන
ෙකෙරහ සදධාෙවන යත ෙබෞදධයන අඩෙවනවා. සමහර පංවතන ෙබාෙහාෝම ෙවදනාෙවන කථා
කරනවා සංහල ෙබෞදධ අමමලා දරවන උපරම දරවන ෙදෙදනය හදනෙන. මසලම දවඩ අමමලා
දරවන ෙගාඩක හදනවා කයලා. ෙම ෙහතෙවන ෙබෞදධයන අඩවෙගන යනවා කයලා. පංවත ඔබ
කලබල ෙවනන එපා. ෙමවා ෙහතඵල ධරමයන. ඔය සෑම දවඩ, මසලම අමමා ෙකෙනකෙගම කෙස
උපදනෙන, ෙම උතම සදධරමෙය අරථයනට පටපෑ දෘෂඨ, මතවදා නසා ශාසනය අහමකරගත
ෙබෞදධයනමය. ඉහත කරණ කාරණා පංවත ඔබ ධරමානකලව ෙනාසතා, දෘෂඨගතව සතනනට
ගෙයාත, ඒ ෙහතෙවන දෙවෂය සකසකර ගතෙහාත පංවත ඔබටද මළඟ උරමය එවැනමවකසක
වමට පළවන.
ෙලාෝකය ෙලාෝකෙය සවභාවෙයන පවතව. පංවත ඔබ ධරමෙය සවභාවයට එනන. ඔබ ෙතරවන
සරණ ගය උපාසක, උපාසකාවක ෙවනන. කරමය කරමඵල වශවාසෙයන ජවතය දකනන. එවට
ඔබට පළවන සංහල, ෙදමළ, මසලම, ෙබෞදධ, කරසතයාන සෑම මවකසකම දක බව දකනන. ෙලාෝකය
අනතරදායකය. ෙබාෙහාෝම පෙරසසෙමන පරහරණය කරනන. ෙලාෝකය යන පංචඋපාදානසකනධයම
බව දකනන. ෙම ෙමාෙහාෙත ජාතය සංහල, ආගම බදධාගම සහත උපපැනන සහතක හම ඔබ එහ

අරථයන ෙනාගැලෙපන ආකාරයට දෘෂඨගත වවෙහාත ඔබ මයෙගාස හරයටම මාස9 කට පස ජාතය
ආගම හනද, මසලම, කරසතයාන යෑය සඳහන උපපැනන සහතකයක හමකරෙවක වමට ඔබට
හැකය. ෙම සයලල සංසකාරයනෙග ෙහතඵලධරමයනය. ෙකාතැනකවත වරදක ෙනාමැත. ඔබට
වැරදණද ධරමයට වරදනෙන නැත. ධරමයට ෙබෞදධ, කරසතයාන, හනද, මසලම ෙභදයක ෙනාමැත.
සංසකාරයනෙග සවභාවය මත තනදව ලබාදම ධරමෙය අරථයය. එෙහත ෙම උතම ෙමාෙහාෙත
පංවත ෙබෞදධ ඔබට අන සයලලනටම වඩා ආශචරයමත භාග්යක ඇත. ඒ සමමා සමබදධ
ඥණෙයන තන ෙලාෝකය අවෙබාෝධෙකාට වදාලඋතම ශාසතෘනවහනෙස නමකෙග ශර සදධරමෙය
උරමය ලැබමය.
මළ ෙලාෝකයම එක ෙගාඩකට දමා ඔබ බදරජාණන වහනෙසෙග ෙගාඩට වත ෙලාෝකය දකනන.
ෙලාෝකය වසන දකන ෙලාෝකය හඟාක සංකරණය. එම ෙලාෝකය තළ ෙබෞදධ, හනද, කරසතයාන,
මසලම.... පං, පව, ෙහාඳ, නරක, සාමය, යදධය..... ෙම සයලලම තෙබනවා. බදරජාණන වහනෙස
ෙදශනා කරන ෙලාෝකය මට වඩා හඟාක සරළය. චතරාරය සත් ධරමය ගතතත, පටචජසමපපාද
ධරමය ගතතත අවද්ාව වසන සංකරණභාවයට පතකර ඇත ෙලාෝකය ෙබාෙහාෝම සරළ
තැනකට
ෙගෙනනවා. තෘෂණාව කයන එකම කාරණය නසා ෙලාෝකය අලලාගනනාසවභාවයත, තෘෂණාව
කයන එකම කාරණය පරහානය කරෙමන ෙලාෝකෙයන මෙදනසවභාවයත ෙබාෙහාෝම අරථවතව
ෙදශනා කර තෙබනවා. පංවත ඔබ තෘෂණාව කයන කාරණෙයන මළ ෙලාෝකයටම බැඳ සටයත, එම
ෙලාෝකය කයන සංකරණ කාරණය බදරජාණන වහනෙස ඔබ තළනම සකෙසවන
රප,
ෙවදනා සංඥ, සංඛාර, වඤඤණ කයනා කරණ පහ තළට ෙගනවා. මළ ෙලාෝකෙයම කරයාකාරතවය
පංචඋපාදානසකනධය තළට ෙගනවා.

ෙපර ආතමෙය නතර කළ තැනන අරඹනන
'සතර අපාෙයන මෙදම' 2 ෙකාටස (VII)
ධරමය ෙම සා සරළව පංවත ඔබට ෙදශනා කළ බදරජාණන වහනෙස, ඇෙටටරයා වනයක
වැඩසටමන, තම අතට බම වැට තබ ඇෙටටරයා ෙකාළ අහරක ෙගන ෙදශනා කරනවා'මහෙණන මම
අවෙබාෝධ කරගත ධරමය ෙමඇෙටටරයා වනෙයම ඇත ෙකාළවලට සමාන බවත, මා වසන ෙදශනා
කළ ධරමය මෙග ෙම අෙත ඇත ෙකාළ පරමාණයතරම
බවත. එෙස නම බදරජාණන වහනෙස
අවෙබාෝධ කළ ධරමෙයන ෙමාන තරම සළ පරමාණයකද ෙලාෝකයාට ෙදශනාකර ඇතෙත. පංවත ඔබට
නවෙම මාරගයට පමණක අදාළ පංච ධරමයක ෙම තරම සරළව ෙදශනා කරලත, එම ධරමය නාසා
අෙප ඇතෙතාෝ ෙම සාදෘෂඨ මතවාද ශලවෘතවල පැටෙලනවා නම බදරජාණනවහනෙස
අවෙබාෝධෙකාට වදාළධරමෙයන අඩක ෙහාෝ අපට ෙදශනා කළා නම අප සයලලන ෙමාන වනාශයක
සදකරගනද? බදරජාණන වහනෙසලා සත මහාකරණා ඥනය නසාමය ෙලාෝකයාට භවනෙරාෝධයට
අවශ් කරණ කාරණා පමණක ෙදශනා කරනෙන. ඉකත (සතෙය) සටහෙන ෙපර සඳහන කළ"පව
ෙනාකරනවා නම පංකරනන අවශ් නැහැ" දෘෂඨය ගැනම නසා ඔහ ෙම ෙමාෙහාෙත සටනෙන
මත්ාදෘෂඨක මනෂ් ජවතයක. ෙමාහට ෙම ජවතෙයද දැනමකවත නැහැ ෙමාහ ෙපර ජවතෙයද
ෙබෞදධෙයක කයලා. තමා වසන තමාටම කරගනනා ව මට වඩා වනාශයක තෙබනවාද? ෙම සා
වනාශයක තමා තමාටම කරගනෙන"මම" කයලා ෙගාඩනගාගනනා සකකාය දටඨය නසා. අපරමාණ
දෙකන පර අපරමාණ ගහනයකන පර සතර අපාය අභබවා ෙම උතම මනෂ් ජවතය ලැබමට ෙපර
ජවතෙය අපරමාණ පංකම කළ පංවතෙන... ෙමාෙහාතක වෙවකව සතනන. පංවත ඔබ ගය ජවතෙයද
නතර කළ තැනක තෙබනවා. ඒ නතර කළ තැන ෙබාෙහාෝම පාරශදධ තැනක. පාරශදධය කෙව
දානෙයන, ශලෙයන, සදධාෙවන පාරශදධ නසා. දැන ඔබ ෙමෙනහ කරනන ෙහතඵල ධරමයනට
අනව, පංවත ඔබ අනමාන කරනන ඔබ ගය ජවතෙයද මනෂ්ෙයකය කයලා. සංහල ෙබෞදධෙයකමය
කයලා. පංවත ඔබ මනසන සහපත කරනන සද වත දරාෙගන වයස අවරද අසපහක, අනවක
ෙවනතර ශල සමාදනව සමාදන ව ශලය ආරකාකරගත හැට.
පංවත ඔබ ෙමෙනහ කරනන මහා සංඝරතනෙය අවවාද, අනශාසනා ලබප හැට. දන පජාකළ හැට.
ෙම කසල සංසකාරයන සදකරමන ඔබ කමකද පරරථනා කරනන ඇතෙත. ෙම ධරමදවපෙයම උපත
ලබනන කයලය. ෙම ධරමදවපෙයම උපාසක උපාසකාවක ෙවවා කයන පැතමය. පංවත ඔබ
දකෙවනන, තරණ මහල සැෙවාම ඒ යටගයා ව මතකය නැවත මතෙකාටගනන. එවට පංවත ඔබට
නතර කළ තැනන නැවත පටන ගනන පළවන. එෙස ෙනාවනෙහාත පංවත ඔබලාඋතසාහගනෙන
මල ඉඳන නැවත අලතන පටන ගනන. තරණෙයක තරණෙයක නම ඔහ ෙහාෝ ඇය සතනවා වයසට
යනන ඕෙන සල සමාදන ෙවනන, දනෙදනන, ධරම මාරගෙය ගමන කරනන කයලා. එම වැරද
අදහසට ඉඩෙදනන එපා. තරණ කාලෙයදම සද වත දරාගත උපාසක උපාසකාවක ෙවනන. එෙහම
වෙණාත පමණය ඔබ ෙම ජවතෙයද පරමාද ෙනාවණාෙවනෙන. පංවත ඔබ තරෙයම වශවාස
කරනන අතත ජවතෙයද ඔබ දෘෂඨ මතවාදයනෙගගරහණයට නත ව ෙබෞදධෙයක ෙනාවන බව.
එෙස වවානම ෙහතඵල ධරමයනට අනව ඔබ මත්ාදෘෂඨක භාවෙයන තමය උපත ලබනෙන. එම
නසා පංවත ඔබ තළනම ඔබ සහතකයක ලබනන. ගය ජවතෙයද ඔබ ෙතරවන සරණ ගය
ෙබෞදධෙයකමය කයලා. ඔෙබ පහට රකෙගන පැමණ සදධරමෙය උරමය, අසතපරෂ ආශරය
අකකරභාවය නසා දෘෂඨමතවාදවල, අන්ශලවෘතවල සරෙකාට දමනන එපා. එය ඔබ වසනම
ෙගාඩනගා ගත ෙදය ඔබ වසනම වනාශ කර දැමවා ෙවනවා.
ඉහත සටහන අරථවත ෙවනන පහත සටහන ඔබට උපකාරෙවව.
ෙම රෙට ජවතවනපරභ කානතාවක සටනවා. ඇය ධනෙයන බලෙයන අනනය. ඇය මෙහශාඛ්
කානතාවක. භකවක උතම සමාධෙයන අරමණකර බලනවා ඇයෙග ෙපර ජවතය ගැන. එවට
භකවට දරශනය ෙවනෙන ඇය ගය ජවතෙයද මනෂ් ෙලාෝකෙයම කානතාවක බවය. භකවට ඇයව
දරශනය ව ඇතෙත ඇය ගය ජවතෙයද මහල වයෙසද ද, තරණ වයෙසද ද සද වත දරාගත කානතාවක

බවය. ඒ කයනෙන ඇය තරණයකව සට අවධෙය පටන මයයන තරාවට ශලයම ජවතය කරගත
කානතාවක බවය. දැන පංවත ඔබ ෙහතඵල ධරමයනට අනව ඇයෙග ෙම ජවතය දකනන. ෙම
ජවතෙයද ඇයට මෙහශාඛ් භාවය ලැබෙණඅන කවරත දන නසා ෙනාව ෙපර ජවතෙය
ශලෙය
ආනසංස ධරමයන නසාමය. ෙදවෙයක, බරහමෙයක එෙසත නැතනම ඇයෙගසවාමපරෂයා ඇයට
දන මෙහශාඛ් භාවයක ෙනාෙව. ඇයම කරමය කරමඵල වශවාසෙයන ආරකා කළා ව ශලෙය
බලයය. ගය ජවතෙයද ඇය වසනම රසකළ කසල සංසකාර සවෙස ෙම ජවතෙය අතවඳන මෙහශාඛ්
ඇය ෙම ජවතෙය හර අඩක පමණ ෙමදකවා පැමණයද ගය ජවතෙය නතර කළ තැනන ෙම දකවා
තම ජවතය පටනගත බවක දකනනට නැත. ඇයෙග මෙහශාඛ් භාවය නසාම ගය ජවතෙයද ශලෙය
ආනභාවෙයන ලැබ කසල සංසකාර වඳනවා පමණකමය. ගය ජවතෙයද දව පරදවට තබා රක ශලය
ෙනකකමමය උෙදසා ෙනාව භවෙය සැප උෙදසා ෙෙචතනා සකසකර ෙගන එහ ඵලයක ෙම
ජවතෙයද ලැබ පරමාදභාවයට පතව භවෙය අනතරදායක බව ඇය දැන අතවඳනනය. කසල
සංසකාරයනෙග අනතරදායක බව ඇය දැන අතවඳනනය. නැවතත සටහන කරම සංසකාරෙයාෝ
අනතරදායකය පරෙවශෙමන පරහරණය කරනන. මඟ ෙනාමඟ නවැරදව හඳනාගනන. ෙහතඵල
ධරමයන ෙනාදකමන පංවත ඔබ කසල සංසකාරයන පරහරණය කෙළාත එම කසල සංසකාරයනම
ඔබව සතර අපායට වැටමටත පාර ෙපනනාව. ඉහත කාරණය නවණන ෙමෙනහ කර පංවත ඔබ
ඔෙබ පංවත ජවතෙය ධනය, බලය, රපය ෙහතඵල ධරමයනට අනව ගලපා බලනන. ඒවා සකසවමට
බලපෑ ෙහතන ධරමානකලව හඳනාගනන. ගය ජවතෙය පංවත ඔබ නතර කළ තැනන ෙම ජවතය
පටන ගනන. ගය ජවතෙය පංවත ඔබ නතර කෙළ සදවත දරාෙගනමය. එෙස නම ෙම ජවතෙයද
තරණ වෙයදවත පංවත ඔබ සදවත දරාගත උපාසක උපාසකාවක ෙවනන. ඔබට ෙම උතම මනෂ්
ජවතය ලබාදමට උපකාර ව ධරමයට ගරකරනන. පංවත ඔබ හතනෙන ඔෙබ පරමපරාෙවන,
ෙදමාපයනෙගන, ෙදපල නසා, අධ්ාපනය නසා, ලබාගත නලතල නසය ෙම සශරක භාවය ලැබෙණ
කයලා. ඔය සමහර කයනෙන කවරත නසා ෙනාෙවය මමය දහදක වඳෙගන අධ්ාපනය හදාරල
තැනට පැමණෙය කයලා. පංවත ඔබ දකවඳල තමය ඔය තැනට ආෙව. එය සමපරණ සත්යක. නමත
ෙම සයලලටම ඔබට, මට ෙනාෙපෙනන ධරමතාවයක තෙබනවා. ෙහතඵල ධරමයක. ඒ ෙපර
ජවතෙයද ඔබ වසන සකෙසකාටගත කසල සංසකාරයනෙගශකතයය. එම නසා පංවත ඔබ ෙතරවන
ෙකෙරහ කෘතගණ දකවනන. ශලය, දානය ෙකෙරහ කෘතගණ දකවනන. කෘතෙවද මනෂ්ෙයක
ෙවනන. මථ්දෘෂඨයට, දෂශලභාවයට, මසර බවට ඔෙබ ජවතය තළන ඉඩකඩ සලසා ඔෙබ ජවතයට
ඔබ ෙෙදහ ෙවනන එපා. ගණමක ෙවනන එපා. ධරම මාරගය අරථවතව වඩමන අතතෙය ඔබ
රසකළාව කසල සංසකාරයනෙග උපරම ඵලය ෙනලාගත ඥනවනත උතතමෙයක ෙවනන. ෙම භව
ගමෙන සතර අපායනහ කවදාකවත අතරමං ෙනාවනන. ෙමනන ෙම උතම අරමණ උෙදසාමය ෙම
ජවතය පංවතනලාට ලැබෙණ. එම නසා අතත මතකය මතක කරෙගන පරමාද ෙනාව අපරමාද
ෙවනන. කසල අකසල සයලම සංසකාරෙයාෝ අනත් බවම සතනන. ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස
ෙදශනා කරනවා ෙම ජවතෙයදම නවන අවෙබාෝධෙයන සැනසම සඳහා, සතර අපාෙයන මදම සඳහා
පංවත ඔබ කාරණා හතරකන සමපරණ වය යතය කයලා. එම කාරණා හතර තමය සදධාව, වරයය,
හර ඔතප කයනෙන. හර ඔතප කයනෙන ශලය. පංවත ඔබ ලැඡජා බය ෙදක සකෙසකාට ගනන
ඕෙන. නැවත තරසන, ෙපරත, අසර, නරයට ෙනාවැෙටනන. ෙමතනද තමය ඔබ තළ අෙයාෝමය
වරයය සකසකරගත යතෙත. එෙස ෙනාමැතව පංවත ඔබ කාමචඡනදයට යටව'මට පාරම මද', එෙසත
ෙනාමැතනම'ෙලාෝභ, දෙවශ, ෙමාෝහ අඩ වතරෙහතක පරතසංධයක ලබාගනන තව ෙගාඩාක සසර
යනන තෙබනවා' ෙමවැන කථා සදධාව වරයය මඳබෙව පරතඵලයක මස ෙලාවතරා බදරජාණන
වහනෙසෙග අරථ දැකවම නම ෙනාෙව. නමත බදධකාලන සමහර සදවම තෙබනවා ෙපර අදහස
සනාථ කර දකවනන. ෙමහද අප නහතමානව දකනන ඕෙන අප තළ සදධාව, වරයය, හර ඔතප හන
නසාමය ඉහත නදහසට කාරණා ෙසායනෙන කයලා. අප වසන නදහස උෙදසා ෙපළගසවන ඉහත
කාරණා අෙප ෙකෙලසවල දග පළල මස ධරමෙය සනදඨක ගණෙය වරදකනම ෙනාෙව. හස
ගනගතෙතක එම ගනන නවනන ෙවෙහස ගනෙන යමෙසද ෙම භවගනෙනන මදමට එපමණටම
ෙවෙහස ගනන යෑය බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කරනෙන, භවෙය තව දරටත සැරසැරම
අනතරදායක බව කයාදමටය. එම සතවලල තළ ඇත දක ගනදර ෙකෙරහ බය ඇත කරගනන. ධරමය
ෙකෙරහ වශවාසය ඇතෙකාට ගනන. ඔබ තළ නැත වරයය එවට ඇත ෙවව සත නැමත මාරධරමය
වනවද දැකමට.

ෙම

පං පව එනවා අප පස පෙසස...
(සෑම රයෑදෙරකම කයවනෙන නම මැනව)
'සතර අපාෙයන මෙදම' 5 ෙකාට
භකව ෙමම ලපය සටහන කරනනට වසර ෙදකකට පමණ ෙපර හඳනාගත පවලක හටයා. ෙම
පවෙල සාමාජකයන සංඝයා ෙකෙරහ ෙබාෙහාම ෙගෞරවය ඇත පනට දහමට ලැද අයය. ෙම පවෙල
එකම පරම දරවාට වයස අවරද 15 ක පමණ වන පාසල වෙයද රය අනතරකන මරණයට
පතෙවනවා. ගාලපාෙර ගමන කළ නගරානතර සෙඛාෝපෙභාෝග බස රථයක නැග තම ඥත නවසකට
යමන සටයදය ෙමම අනතර සදවනෙන. අධක තවාල සහතව දරවා බසරථය තළදම මයයනවා. ෙම
අනතර සදව හරයටම අවරදදය මාස අටකට පස දනක භකව සමාධෙයන පසවන වටක ෙම දරවාව
අරමණ කර බලනවා. එවට භකවට අරමණ ව දරශනය ෙමහ සටහන කරනවා.
මලනම භකවට අරමණ වනෙන ෙම දරවා ෙපර ජවතෙයද උපත ලබා සට සවභාවය. ෙම දරවාෙග
ෙපර භවය දරශනය වනෙන වයස අවරද70 ක පමණ පරම අෙයක. ඔහ හැඳෙගන සටනෙන සරමක
සහ කර නැත කමසයක වැන ඇඳමක. ෙම කමසය ෙබාතතම කාස මහප එකක ෙනාෙවය. ඔබ දැකලා
ඇත පැරණ මනෂ්ෙයාෝ උඩකයට අඳන ඇඳමක තෙබනවා පැතෙතන ගැට ෙදකක දාලා තමය
එය
අඳනෙන. ෙමවැන ඇඳම පරභ පරස එෙහම නැතනම වැදගත පරස අඳනෙන නැහැ. ඒ අයෙග ෙසවක
පරස, අතවැස පරස තමය එවැන ඒවා අඳනෙන. ඒ කයනෙන පරභ පරස වලට ෙසවය කරන
අය. රය අනතරන මය ගය දරවාද ෙපර ජවතෙය ෙමවැන පරභ පවලකට ෙසවය කළ ෙකෙනක. ඔහ
වයස අවරද 70 ක වයස සමාව ඉකමවා ගහලලා මයගයාට පසව ලැබ පරතසනධය තමය ෙම දරවා.
දැන ඔබට වැටෙහනවා ඇත ෙම හදස අනතරන මය ගය දරවා ෙපර ජවතෙයද කවරනද කයලා.
මළඟට භකව අරමණ කර බැලෙව හදස අනතරන මය ගය පස ෙම දරවා ෙකාතැනක
උපත
ලැබෙවද යනනය. ෙමාහ උපත ලබනෙන, ෙම මනෂ්යන ඇසෙරම ජවතෙවනපරාථමක ෙදවෙයක
හැටයටය. පරාථමක ෙදවෙයක යෑය කෙව ෙම අය දව්තලවල ජවත ෙවන මෙහෂාඛ් ෙදවවර
ෙනාවන නසය. මනෂ් ෙලාෝකය තළ යම යම උපාදානයන ෙකෙරහ තෘෂණාව සකස කරෙගන
මනෂ්යන ඇසෙරම ජවතෙවන දව් සවභාවයක. ෙම ෙදවයාෙග ඇඳෙම සවභාවය දැකකම භකවට
හතනා ෙමාහව බබා ෙදවයන යෑය හඳනවනන.
වයස අවරද 15 ක පමණ ෙපනමැත සාමාන් මහත දරෙවකෙග රපයක සහත දණහස පරමාණයට
දගැත සද කලසමක සහ ෙකාලරය ෙනාමැත කර පළල සද කමසයක හැඳෙගන සටයා. සද හස
වැසමක පැළඳෙගන සටයා.
ෙම ඇඳම කටටලෙය ඉහතසවභාවය දකනෙකාට භකවට මතක වෙණ උපාධ පරදාෙනාතසවයකද
උපාධ ලබනනකෙග සවභාවය. ෙවනසකට තබෙණ කලසෙම ෙකට බව වතරය. ෙම අනතරන
මයගය දරවාෙග අමමාත ෙකාළඹපරධාන පාසලක ගරවරයක. ෙම දරවාත ෙකාළඹපරධාන
පාසලක අධ්ාපනය හදාළ ශෂ්ෙයක. ෙම සයලල සමග සසඳනෙකාට ෙම දරවා මයයන ෙමාෙහාෙත,
තමන අනාගතෙයද ෙහාඳන ඉෙගනෙගන උපාධධාරෙයක ෙවනවාය යන ෙලසන ඇතකරෙගන තබ
උපාදානය මතව, ඒ උපාදානයට අදාළව එම දව් සවභාවෙය රව ගණ සකස වවාද වය හැකය. ෙම
දරවාෙග ෙපර ජවතයත, මත ජවතයත ගැන අරමණ කර බලදද භකවට ෙම දරවා ෙමවැන කරර
ආකාරයට වයස අවරද 15 කද පමණ හදස අනතරකන මයයැමට ෙහතවණ කරම වපාකය කමකද
යනන දරශනය වණා. භකවට දරශනය වෙණ ෙබාෙහාම තයණ මවහත තෙබන කැතතක. ඒ ගමවල
මනසන කැළෑ එළකරනන ගනන ෙබාෙහාම තයණ මවහත සහත කැතතක. ඒ මවහත සහත
කැතෙතන තැඹල පැහැයට හර සරපෙයක කෑල කෑල වලට කපනවා. ෙමනන ෙම සරපයා කෑල කෑල
වලට කපා දමා මැර කරම වපාකය තමය දරවා ෙම ජවතෙයද රය අනතරකන මරණයට පතකර
දමනෙන.

ඔබ දැන ෙම භකව සටහන කළ උතම සමාධය තළද අතදට සනදටටක ධරමය ඔෙබ නවණන
ෙහාඳන ගලපාගනනා ඕෙන. ෙමාකද ෙම හද කථාවක වතරක ෙනෙවය. ඔබට අවංකවම ෙම සසර
දක නමාකර ගැනමට අවශ්නම ඊට අවශ් කමටහනක ෙම කථාව තළ අනතරගතව තෙබනවා. ඒ
වතරක ෙනාෙවය. ඔබට ෙම දකන පර සංසාරෙයන එෙතර වමට අවශ් නම ඔබ තළ ඇත කරගත
යතෙත, මලනම සංසාරය පළබඳව බයය. සංසාරෙය බය ෙනාදකනනා සංසාරය, මෙග කරගනනවා.
සංසාරය බරඳ, දව, පතා කරගනනවා. ආශවාදයනමය දකනෙන. ඒ නසා ඉහත කථා පරවෘතතය ඔබට
සසර බය ඇත කර ගැනමට හඟාක උපකාර ෙවනවා.
දැන බලනන ෙම හදසස අනතරන මය ගය15 හැවරද පරධාන පාසලක අධ්ාපනය ලද ෙම දරවා ෙපර
ජවතෙය උපත ලබලා සටෙයපරභ+ පවලක ෙමෙහකරෙවක හැටයට. ෙම ෙමෙහකරවා වයස අව
70 පමණ ජවතෙවලා මයගයාට පසව තවත අමමා ෙකෙනකෙග මවකෙස පෙතක හැටයට උපත
ලබනවා. දැන බලනනෙකාෝ ෙමඅමමා, තාතතා මෙග පෙත කයලා අපරමාණ ෙසෙනහසක දැකවෙව
කාටද? ඔහ ෙපර ජවතෙය කවරෙවලාද සටෙය. අවරද 70 පමණ වයසක මනෂ්ෙයක තමය මැරල
ෙම නැවත පරතසංධය ලැබෙව. ඔබ එෙහම නම ෙදවයෙන ෙම නළවලා තෙබනෙන ෙපාෝෂණය
කරලා තෙබනෙන කාවද? ඔබට සෙතනෙන නැදද අෙන මම නළවලා තෙබනෙන ෙපාෝෂණය කරලා
තෙබනෙන අර වයසක මනෂ්යාව කයලා. ඒ පරභ පවෙල ෙසවය කරප ෙමෙහකාර මනෂ්යාව
කයලා. ෙම වදයට පංවතෙන ඔෙබ ඔෙඩාකකෙව සරතල වන ඔය දරවා ෙපර ජවතෙය කවරන
ෙවනන ඇතද? ෙවන ෙකාෙහ හර ජවතව සටය වයසක සයා ෙකෙනක, වයසක ආචච ෙකෙනක
සමහරවට ෙදවෙයක, තරසන සෙතක, ෙපරතෙයක ෙවනන පළවන. එෙහමනම ඔබ ඔය මෙග
දරවා...මෙග දරවා කයලා නළවනෙන සරතල කරනෙන කාවද? ඔබ ඔය සරතල කරනෙන ෙමාෝහය,
මලාව, අනවෙබාෝධය. ෙමෙහම කවාම පංවත ඔබ ගය ජවතෙය සට ෙකනාව ෙම ජවතෙය ඉපදනාය
කයන ආතම සංඥව ගනන යනන එපා. අවද්ාව නසා සකස වණා ව සංසකාර ෙහතෙවන හටගනනා
ව ධරමතාවයකය යනන ෙහතඵල ධරමතාවයන අනව දකනන උතසහ ගනන.
ෙම රෙට ජවතෙවචච ෙබාෙහාෝම පරභෙපෙළ මහතමෙයක
සටයා. ඔහ මයගහලලා උපත
ලබනනෙන ඌෙරක ෙවලා. එතෙකාට ඒ ඌර අමමෙග තනපඩවල එලලලා කර උරා ෙබානෙන
කවෙරකද? ඌරපැටෙයක බව ඇතත. ඒ ඌර පැටයා ගය ජවෙත අර පරභ මනෂ්යා. පංවතෙන
මනෂ්යා ශලෙයන ඈත ෙවනන ඈතෙවනන ඒ අය ඊළග උපෙතද තරසන අමමලාෙග පැටවන ෙලස
ඉපදෙම පරතශතය ඉතාමත වැඩය. මනෂ්යා අතන මනෂ් ඝාතන, සතව ඝාතන, ඒවාට අනබලදම
සදවම වැඩවනන වැඩවනන, එවැන අකසල කරන අය ඊට සදස වපාකයන වඳම සඳහා උපදනෙන
ෙබල කැපම කා මසට මයයන හරක, ඌර, එළ, කකල කලවලමය. දැන අප නැවතත අද දරවාෙග
කථාවට යම....
ෙමහ ඉහත සඳහන කළා ෙම දරවා හදස අනතරකන ළමා වෙයදම කරර ආකාරෙයන මයයැමට
බලපාන ලද ෙපර ජවතෙය කරන ලද කරමය, ෙමනන ෙම ෙහතව ඔබට ෙගාඩක වැදගත ෙවනවා.
පසගය ජවතෙයද අර පරභ පවලට ෙසවය කළ මනෂ්යා තයණ කැතතකන තැඹල පාටට හර
සරපෙයකව කෑල කපා මරා දමනවා. ගය ජවතෙයද ෙමාහ එම සරපයා කෑල කපා මරා දමනෙන
යමෙසද, ඒ ආකාරෙයනම ෙම ජවතෙයද ෙම දරවා සෙඛාෝපෙභාෝග බස රෙය
ගැටෙමද, ශරරය බඳ
මයයනවා. බලනන එතෙකාට සරපෙයක මරා දැමෙම අකසලය ෙමාන තරම බලවත වණාද කයලා.
ෙමතැනද බලවත ෙවනෙන ෙෙචතනාව. ෙමාකද ෙම සරපයාෙගවරණය ෙදස බලන වට ෙම සරපයා
දරණ වෂකර සරපෙයක ෙනෙමය. අහංසක ගැරඬෙයක, පඹෙරක වෙග සරපෙයක. ෙමාහට තබණා
අවශ් නම ඒ සරපයාව ෙනාමරා ෙකාෝටවකන අරෙගන ඈතට වසකර දමනන. නමත ෙම මනෂ්ා තළ
ඇතව ෙකරාෝධ, ෛවර ෙෙචතනාව නසා අර අහංසක සරපයා කෑල කපලා මරා දමනවා. ඒ සරපයා
තයණ කැතෙතන කෑල කැප යනවට දඟලනවා දැකලා, ඒ මනෂ්යා අපරමාන තෘපතයක ලබනන
ඇත. අද සමාජෙය ෙමානතරම නම මනෂ්ෙයාෝ, දරෙවාෝ ඉනනවද සතනට හංසා කරලා සතටෙවන.
හෙනෙකග වලගය කඩල දමලා, ඒ කැඩණ වලගය දඟලන හැට බලලා සතටෙවන.....

ෙමතැනද අප කාලකනන සතටක ලබන බව ඇතත. නමත ඒවාෙය වපාක පස කලකද ඒවෙය වපාක,
අෙප ශරරය කෑල කැඩ යන වපාකයන ෙලසන ෙගවනන අපට සදධෙවනවා. ෙම වදහට කරමය
කරමඵල ගලපා බලනෙකාට, වරතමාන සමාජෙය සදෙවනනා ව අධක වාහන අනතර නසා,
ආයධවලන කපා ෙකාටා ගැනම නසා මයයන, තවාල ලබන, අතපය අහමවන මනසන දරවන
ෙකාපමණද? ෙරාෝහල වල හදස අනතර වාටටවලපරතකාර ලබන දහස ගණනක ෙරාෝගන ෙමකමකද
අතවඳනෙන? ෙපර සංසාරෙය තමා වසනම කළාව සතව ඝාතනයක, සතව හංසාවක අකසල
වපාකයක.
අප රයදරනෙග ෙවගය වැඩය කයලා ෙදාස කයනවා. බමතව රය පදවනවා කයල ෙදාස කයනවා.
මාරග නත පළපදනෙන නැතය කයලා ෙදාස කයනවා. ෙමවාත ෙහත තමය. ෙමවැන ෙහත,
ෙෙචතනා මනෂ්යා තළ සකස ෙවනෙන තවත අයකට අදාල අකසල වපාකදමට අවශ් පරසරය
සකසකර දම සඳහාමය. එක අෙයක මදල හමබකරමට ඇත ආශාව නසා ෙවගෙයන රය පදවනෙකාට,
තවත අෙයක බමතව රය පදවනෙකාට, ඒ තළන අලත කරමයන සකස කරගනදද, තමාෙග ශලය
බඳගනදද, ශලෙයන පරමාදභාවයට පතෙවදද, තවත පදගලෙයක ඒ ශලෙයන පරමාදභාවයට පතව
මනෂ්යාෙග කරයාවක ෙහතෙවන, තමා සංසාරෙය කරන ලද එවැනම කරමයක අකසල වපාකය
අතවඳනවා. තමන කරනා අකසල වපාකදම සඳහා, අකසල කරන අය ෙනාදැන නමත, එකෙනකාට
උපකාර කරගනනවා. ෙම එකෙනකාට උපකාර කරගැනම තමය වරතමානෙය සමාජය තළද අප
දකනෙන. එක පදගලෙයකට අතත අකසල කරමයන වපාක ෙදනෙකාට තවත පදගලෙයක අලතන
අකසල කරම සකසකර ගනනවා. ඇය ෙම? සමමා දටඨයට ෙනාපැමණ මනෂ්යාට නැවත නැවත දක
සකස කර දමට.
ෙම පහෙළාස හැවරද දරවාට තමා ෙපර ජවතෙයද කරන ලද පරාණඝාත අකසලකරමය වපාක
දම
සඳහා කවද උපකාර කෙළ? තමන ගමනගත සෙඛාෝපෙභාෝග බස රථෙය රයදරා. ඔහ ශලෙයන
පරමාදභාවයට පතව නසා, සතය සහය ගලහ ගහන අනතරදායක ෙවගයකන බස රථය පැදවම තමය
දරවාෙග මරණයට ෙහතවෙණ. එම රයදරා ශලයක පහට අෙයක නම ඔහ තළ සතය සහය තබය
යතය. හර ඔතප ෙදක තබය යතය. එෙහමනම ඔහ දනනවා ෙවගය කමකද, සමාව කමකද කයලා.
එෙසනම මදල හමබකරමට ඇත තෘෂණාව නසා අනතරදායක ෙවගයකන ඔහ තම බසරථය
පදවනෙන නැහැ. ඔබ සතෙයන සහෙයන ෙතාරවම නසා, ඔබ පදවන වාහනයට ගැට, යටව
ෙකෙනක මයගයෙහාත එෙසත නැතනම ජවත කාලය පරාවට අබබගාතෙයක බවට පතවවෙහාත,
දරපවලක අනාථ වවෙහාත ඔබට පළවනද තමා ෙහතෙවන සදව එම වපත අමතක කර දමනන.
ෙකාචචර අමතක කරදමනන හැදවත ඒවා මතකයට එනවා. ඒ නසාම තමන බමත භාවයට
වැෙටනන ඉඩ තෙබනවා. තව තව අකසල වැඩකරගනනවා. තමන කවදාහර මයයන ෙමාෙහාෙතද
ෙම සදවම මතකයට එනවා. අවද්ාෙවන ඔදදලවණ සත හර දකය, මැෙරන ෙමාෙහාෙතද ෙමවැන
බලවත අකසල කරමයන ඔබට මතකකර ෙදනන. එවට ඔබ ගැෙටන සතනය මයයනෙන. ගැෙටන
සතන මයයන ෙකනා දගතවලය උපපතතය ලබනෙන කයලා ෙලාවතරා බදරජාණනවහනෙස
ෙදශනා කරනවා. බලනනෙකාෝ ඔබ අධක ෙවගෙයන රය පදවලා වැඩපර මගන දසෙදෙනක
පටවාගතෙහාත ඔබ රපයල දාහක වැඩපර හමබකර ගනව. ඒත ඒ රපයල දහසට තෘෂණාෙවන ඔබ
රසකරගනනා අකසලය වසන ඔබව කලප ගණනක දග දකක උරමකර ෙදනවා. ඔබ ෙවගෙයන රය
පදවලා පැයක කලන ඔෙබ ගමනානතයට පැමණෙයාත, ඔබ ඒ පැය වෙවක ගනව. ඒත ඒ ෙවගය
නසා ඔබ අතන අනතරක සදවවෙහාත, එහ අකසල වපාකය ෙහතෙවන ඔබට කලප ගණනාවක
සතර අපායවල අවෙවකව පරමදවමට සදරෙවනවා. මනෂ් ජවතයක ලැබවත එය අලපායෂ සහත,
ෙරාෝග ජවතයකම තමය ලබනෙන. ඔබ ෙයාෝනෙසාෝ මනසකාරෙයන යතව ඇස ෙදක
ඇරලා
බැලවෙහාත, කන ෙයාමලා බැලවෙහාත ඔබට ෙමඅතදැකම සමාජය පරාවටම දකනන අහනන
පළවන. ෙමානතරම මනසන, දරවන, අඩ ආයෂෙයන මය යනවද? ෙමානතරම මනසස
ෙරාෝගාබාධයනෙගන ෙපෙළනවද? ඊට සමගාමව අනත පැතතත අප දකම. ෙමානතරම මනසස සතව
ඝාතන කරනවාද? ෙමාන තරම මනසස සතව හංසා කරනවාද? බලනන ෙදපැතත සැසඳලා යන වදහ.
ෙම ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනාකර වදාල ෙහතඵළ ධරමයනමය.

පං පව එනවා අප පස පෙසසII
'සතර අපාෙයන මෙදම' 6 ෙකාටස
ෙම ලපය ලයන අවසථාෙව භකව වැඩසටනෙන රජරට පරෙදශෙය ආරණ්යකය. භකව වැඩසටන
ගල කනෙද ඉහළ කටයට ගල කනද පාමල පහට වැව ෙහාඳට ෙපෙනනවා. ඉෙඩාෝර කාලය නසා වැව
හඟක හඳලා. ඊෙය රාතර8.00 පමණ මළ කඳවැටයම ෙදාෝංකාර ෙදමන ෙවඩ හඬක ඇසනා. ෙමය ෙම
පරෙදශයට සාමාන් සදධයක. පපාසයට ජලය ෙසායාෙගන එන වන සතනට දඩයකකරවන ෙවඩ
තයනවා. මළ රාතරය පරාම වැෙව මාළ දැල එලලා වැව ෙබාර කරනවා, මාළ කලබල කරලා දැෙල
පැටෙලනන. මට සත තනකට පමණ ෙපරතව දවසක ආරණ්ෙය ඈත කටයක වැඩසටන සවාමන
වහනෙස නමක පණඩපාතය සදහා උෙද8.00 දාන ශාලාවට වඩනෙකාට උනවහනෙස වඩන කැලෑව
මැද අඩ පාෙර ෙවඩ වැදණ වල ඌෙරක ෙදෙදෙනක වසන හම ගහනවා, මස කරනවාල. සවාමන
වහනෙස ෙමසථානය පසකරන ෙකාටත ෙම ෙදෙදනා ෙනාදැකකා වාෙග සතාව මස කරනවාල.
හාමදරෙවාෝ නහඬවම වැඩම කලා දාන ශාලාවට. ෙම වල ඌරා මස කරලා සතයක මස කාව. එෙහම
නැතනම එම මස වකණලා වැඩම උෙනාත රපයල ෙදතන දාහක ලබාගනව. සතයක කටට රහට
කෑම උෙදසා. ඔබ රපයල ෙදතනදාහක හමබ කරගැනම උෙදසා ඔය එක කරර සතව ඝාතනය නසා
රසකරගනනා අකසලය ඔවනට ඊළඟ උපත සලසල ෙදනෙන නරෙය අපරමාණ දක ෙදන තැනක.
සතයක ෙදකක කාලයකට ෙනාෙව කලප ගනනාවකට. තරසන ෙයාෝනයක උපත ලැබවත
මනෂ්ෙයක අතන මැරම කනනම ෙවනවා. මට වසර ෙදකකට වතර ෙපරාතව ෙම ආරණ්ෙයම
වැඩසටය අවසථාෙව ෙම අසල ෙවලයායක ඇතනනක ෙවඩතබා මරා දමලා තබණා. ෙහතව
ෙකෙසල වගාවක පාළ කරනන ආප නසා. ඇය බඩදර ඇතනනක. ෙවඩ වැදම නසා ඇතව
ෙවදනාෙවද ඇය කෙස සට ෙනාෙමර අලපැටවාද බහ කරලා. අල අමමය දරවය ෙදනනම මැරලා.
බලනන සංසාෙර කරප ෙමාන කරම වපාකයකද? ෙම සතත ෙදනන අතවඳනෙන. අප ෙමවැන
තැනකද දකනෙන ෙවඩතබබ මනෂ්යා කරගතත අකසල වපාක පමණය. එෙහම දකනවානම එතනද
අප අසමපරණය. ෙමතන ෙපර අකසලයක වපාකදමත අලත අකසලයන සදකරගැනමත කයන
සවභාවයන ෙදකම තෙබනවා. ෙම ෙදපාරශවෙයම දකට ෙහතෙවනෙන ශලෙයන පරමාදභාවයට
පතවමය. ඇතනන ෙවඩතබබ අසරණ මනෂ්යා ශලෙයන පරමාද භාවයට පතව ෙකෙනක. ඒ නසාම
ඔහ තළ කළයතත ෙනාකළයතත කමකද කයලා අවෙබාෝධයක තබල නැහැ. රපයල පනදාහකවත
වටනාකමක නැත ෙකෙසල වගාවක උෙදසා කලප ගණනාවක නරෙය දකවඳමට සදවන කරර
සතවඝාතන ෙදකක සදකරගතතා. ෙම සතව ඝාතන ෙදක සදධකරප අසරණ මනෂ්යා මැෙරන
ෙමාෙහාෙත තමනෙග ෙලයනඋපන දරවා අමතකෙවනන පළවන. ඒත ෙම කරර සතව ඝාතනය
නම මාරයා වසනම ඔහට මතක කරෙදනවා. ඒ තරමට අකසල ෙෙචතනාව බලවත.
යම අවසථාවක තෙබනවා සතවඝාතන අකසලය බලවත ෙනාවන. පසගය සතෙය දවසක භකව
ආරණ්ෙය පහළ තෙබන කට ෙපළෙය ආලනදෙය තබණෙකාසස අතට ගතතාආලනදය අතගානන.
ෙකාසස තබණ තැනන ගනනෙකාට භකව දැකකා ෙකාසස යට දරණ ගසාෙගන සටනසරපෙයක.
එම සතවයා ෙපාළෙව ශතලත ෙකාහෙගාෙඩරසනයටත මැදව දරණ ගසාෙගන සටයා. භකව අසල
සට කැපකර මහතමෙයකට කථාකරලා කවා 'මහතතෙයාෝ ෙමතන සරපෙයක සටනවා එයාව
කැලයට වසකරනන' කයළා. එම කැපකර සරපයාව දැකලා කයනවා 'හාමදරවෙන ෙම සරපය ෙම
පරෙදශෙය ජවතවන වෂකර සරප වෙශෂ වලන එකසරපවරගයක' කයලා. කැපකර භකවට කවා
ෙම සරපයා ඉදරයට පැනලා දෂට කරනවා ඒ නසා මෑතව සටනන කයලා. දග ල ෙකාෝටවක අරෙගන
සරපයාව කැලයට වසකළා. ෙකාෝටෙවන වස කරන හැම වතාවකම ඒ සරපයා ඉදරයට පනනවා. ඒ
එම සරපයා සංසාෙරද පහණ කරප ෛවරය, ෙකරාෝධය, ව්ාපාදය. එම ගතය එම සතාට අමමා
තාතතාෙගන ආව ෙනාෙව. එයාම සසර වඩප ෙදය. ෙම සරපයා වස කරන ගමන ආරකක අංශයට
සමබනධ ෙම කැපකර භකවට කයනවා හාමදරවෙන මට ෙපර ෙම සථානයට නදරන ෙම
වරගෙයම වෂකර සරපයන හතර ෙදෙනක සටයා. ඒ අය මම මරාදැමමා කයලා.
භකව දනන තරමන ෙමාහ සතව ඝාතන කරන ෙකෙනක ෙනාෙව. ඒ නසා භකව ඔහෙගන ඇසවා
ඇය ඔබ එම සරපයන මැරෙව කයලා. එවට ඔහ කයනවා ෙමහ වැඩසටන සවාමන වහනෙසලාට,

ගහ පංවතනට දෂට කරය කයලා. ඒ අයට නරකක නපරක කරය කයලය මම ඒ සරපයනව මැරෙව
කයලා. ෙම සරපයනව මැරව ෙකනා ෙම ආරණ්ෙය ජවතවන අෙයක ෙනාෙව. ෙමාහ අතන
සතවඝාතනයක සදධෙවනවා, සලපද බෙඳනවා ෙකරාෝධය, ෛවරය, ව්ාපාද සතක සකස ෙවනවා. ඒ
සත සකසව අනත්භාවයට පතෙවනෙකාටම ෙහාෝ ඊට ෙපරාතව ෛමතර සහගත සතකත
සකෙසවනවා. 'අෙන සවාමන වහනෙසලාට දෂටකරය, උනවහනෙසලා අපවතෙවය, ෙරාෝගෙවය,
ගහපංවතනලාට දෂටකරය'.....
බලනන අර අකසල සතවඝාතන සතත සමඟම ෙමාහ තළ බලවත ෛමතර සහගත සතකත
සකසවණා. ෙමනන ෙමවැන අවසථාවක අර සතවඝාතන අකසලෙය වපාකය හනෙවනන පළවන.
දැන අප නැවතත ඉකත සතෙය පළව කථාෙව මලට යම. එහ ෙමම පහෙළාස හැවරද දරවා ෙපර
ජවතෙයද පරභ පවෙල අතවැසෙයක ෙලස කැතත, පහය, උදැලෙල වැඩකරමන සටන වට
කැතෙතන ගසා මරාදමනෙන අහංසක සවභාවෙය සෙතක. ඔහට ඕනතරම අවසථාව තෙබනන ඇත
එම සතාව මඟහැර යනන. එෙහම නැතනම ෙකාෝටවකන අරෙගන වසකරනන. එෙහත ඔහ තළ
සකසව සතවඝාතන ෙෙචතනාෙව බලවතභාවය නසා ඔහ මහා අකසලයක සදකරගතතා. මරණයට
පතෙවන සතා ෙලාක සෙතක වවද කඩා සෙතක වවද මරණය ෙෙචතනාව බලවත නම අකසලය
වපාකදෙම ශකතය වැඩෙවනවා. ඒ නසාමය ෙපරභවෙය අහංසක සරපයා කැතෙතන කෑල කපා
මරාදැමෙම අකසල වපාකය හැටයට ෙම ජවතෙයද එම දරවාබසරථයක ගමන කරමන සටයද
අනතරට ලකව, ශරරය බඳ, අකාලෙය මය යනනට සදවනෙන. ෙපර භවෙයද සරපෙයක මරාදැමෙම
අකසලය ෙම තරම භයානක ෙලස වපාක ෙදනම ඔබ ෙම ගැන ෙහාඳ අවෙබාෝධයකන
කටයත
කරනන ඕෙන. ෙමාකද සමාජෙය සමහර පංවතනෙග මතයක තෙබනවා කහඹෙවක, මදරෙවක
වෙග සෙතක මැරණහම, එම සතනට ෙවදනා දනනම එම කරයාවන තමනට වපාකදම පණස සකස
ෙවනෙන නැහැය කයලා.
වයළ කලාපෙය පරෙදශවල වශාල රංච වශෙයන ගවයන සටනවා. ෙම ගවයනෙග අයතය තහවර
කරම සඳහා හරක හමකරෙග නම හංවඩගසා තෙබනවා. ගවයාෙග ෙබලල ළඟන පටනෙගන
වලගය ළඟට යනකමම පචචලා, ෙලාක අකර ෙකාටලා. ෙමවා කරන මනෂ්යනට දැෙනනෙනවත
නැහැ, තමාෙග ෙමම කරයාෙවන එම සතා අතවඳන ෙවදනාව. ෙමවැන අකසල සදකරන අය
අහමෙබන ෙහාෝ මනෂ් ජවතයක නැවත ලැබෙවාත වතර ෙකතලය ෙපරළලා, ගෑස ටැංකය පපරලා,
ෙබාෝමබයකට පළසසලා මළ ශරරයම පචචචචසවභාවයට පතෙවනවා. ඒ දෙකනම මැරලා නරයනට
වැෙටනවා. සමහර තමා වසනම තමාෙග ශරරයට ගන තබාෙගන මයයනෙන ෙමවැන සතව
හංසාවන නසා.
පංවත ඔබට, ඔබ නසා, ඔබ අතන සතව ඝාතනයක, සතව හංසාවක සදෙව යෑය අනමාන කරනවා
නම ඒ සථානය, අවසථාව මගහැර යනන. සතා මදරෙවක වවත කමක නැහැ. ඔබ සවස අඳර
වැටෙගන එනෙකාට එහ පහළෙය වාඩෙවලා සටනවා. එවැන තැනකද ඔබට මදරෙවාෝ දෂටකරන
නසා මදරෙවාෝ මරනන සදධෙවනවා නම ඔබ මදර දඟරයක පතතකර ගනන. මදර දැලක භාවතයට
ගනන. එවැන ෙදයක කරනන බැරනම එම සථානය මඟහැර යනන. මදරවාට පහරදෙමන ඔබ ලබන
තාවකාලක ආශවාදෙය, දරඝ කාලන කටක ආදනවයක තෙබන බව දකනන. ඔබට පඩා කරන ෙලාක
කඩා කමන වරගෙය සෙතක හමවවද එම සතා මාරයා බව දැනගනන. රපය යම තැනකද එතැන
මාරයා ඇත කයලා ෙලාවතරා බදරජාණන වහනෙස ෙදශනා කරනවා. ඒ කයනෙන එම සතා නසා
ඔබට කලප ගණනක දකක සතර අපාෙය වඳනන සදෙවනන පළවන. මාරයාෙගන මෙදනන,
ෙබෙරනන ෙනද ඔබ ෙම හැම පංකමකම කරනෙන. එම නසා තරසන සතතව ෙවශෙයන ඔබ ඉදරයට
එන මාර උගෙලන ඔබ ෙබෙරනන. එම මාර උගල ඔබ මගහැර යනන. එවට ඔබ මගහැර යනෙන
දකය. දක මගහැර යැමට දක ෙකනාමය කවදාහර දක අවෙබාෝධ කරගනෙන. ෙම සඳහා ඔබට ජවය
ශකතය ලබාෙදනෙන ශලයය. එෙහයන ජවතය පරදවට තබා සලපද ආරකා කරගනන. ශලය උෙදසා
පරදවට තබන ඔෙබ ජවතයත අනත්යට අයත ෙදයක, දකට අයත ෙදයක. අනත්යට, දකට අයත
ඔෙබ ජවතය පරදවට තබා ඔබ ආරකා කරගනනා ශලය අයත දකන මදෙම මාරගයට. ඒ කයනෙන
සතර අපාෙයන මදෙම ඒකායන මාරගයට.

අතසනදර වවද අතකටක වවද වවධතවෙයන ගහන තරසන ෙලාෝකය ෙදස බලනන. දය ෙගාඩ
ෙදෙකහම ජවතෙවන එම තරසන ෙලාෝකය යන ෙපර ජවතෙයද ශලපද බඳගතතවනෙග ෙලාෝකයය.
සලපද ගර ෙනාකළ අයෙග ෙලාෝකය වන තරසන ෙලාෝකෙය සනදරතවය, වසතරභාවය යන ෙපර
බවයනහද දනදෙම කසල වපාකයය. එහ කටකභාවය යන බඳගත සලපද වල අධභාවයය. වවධතවය
යන අකසල ෙෙචතනාවනෙග සංකරණ භාවයය.
බලනන. ජවතය කයනෙන, තරසන සතතව ජවතයක කයනෙන ෙමානතරම මංමලාවකද, ඇස
බැනදමකද කයලා. තයණ අකසල වපාකයක වසතර දවටනයක ඔතලා තෙබනවා වෙග එයත හරයට
ඔෙබ පරාණඝාතයට අනබල ෙදන, සලපද බඳගැනමට අනබල ෙදන සත වෙගමය. සලපද බඳගැනම
තළ සැපයක ලබනවා. ඒ සැපය නමැත වසතර දවටනය ඔතා ඇත අකසල වපාකය ඔබ දකනෙන
නැහැ. ඒ තරමටම දවටනය වසතරය.
පංවත ඔබ ශලයට ගරෙනාකරන සතක, පරාණ ඝාතයට, සතව හංසාවට අනබල ෙදන සතක සකස
ෙවනෙකාටම දකනන සතක කයනෙන දකකය කයලා, දකක කයනෙන සතකය කයලා. එවට එම
සත අනත්ෙවලා යාව. එෙස ෙනාවණෙහාත එම කමටහනම නවසැනසලෙල නැවත
නැවත
ෙමෙනහ කරනන. එෙහම ෙමෙනහ කරනෙකාට ඔෙබ සෙත සමාධමත බවක හටගනව. ඒ ශලෙය
ආනසංශයය. ෙලාෝකය දක බව දකන ඇසය. ෙම සමාධමත සත ඔබට සකසවෙණ පැය ගණනාවක
එරමනයා ෙගාතාෙගන භාවනා කරලා ෙනාෙවය. සත ෙදස බලාෙගන හඳෙමනය. සකසවන
පරාණඝාතයට අනබල ෙදන සත, දක පණස ෙහතෙවන බව දැකලය. ඒ දකට උරම සත ඔබ ෙවතන
අතහැෙරනෙකාට, ඒ සත නැවත නැවත දක බව ෙමෙනහ කරන වට ශකතමත වන ශලය නසාම
සමාධය සකස වණා. පංවත ඔබ සමාධය ෙසායාෙගන යනන අවශ් නැහැ. උතම ශලෙයන ඔබ
පරපරණ ෙවනන. අවංක බවට පතෙවනන. ඒ පරපරණ බව තළම සමාධය පහටනවා.
භකව ෙමහ සටහන කරන තරම එය ඉකමන ෙනාවනන පළවන. නමත ඔබ තළ සංසාරක දකන
අතමෙදනන අවංකවම උවමානව, වරයය තෙබනවා නම ඔබට එය පහස ෙදයක ෙවව.
දැන අප නැවතත කථාෙව මලට යම. ඉකත ෙකාටෙස කථාකළ රය අනතරන මයගය15 හැවරද දරවා
මයයැෙමන අනතරව ලැබ ජවතය තමය ළමා සවභාවෙය දව් ජවතය. එම ළමා දව් ජවතෙයන රව,
සවභාවය එම ලපෙය මලද සටහන කළා. ෙමම දව් සවභාවය මනෂ් ෙලාෝකෙයමයමයම ෙදවල
උපාදානය කර ලබන දව් සවභාවයක. 15 හැවරද දරෙවක ෙමවැන අකාරණක ආකාරයට
මයයනෙකාට ඔහට බලවත අකසල ෙෙචතනාවක සකෙසවනෙන නැහැ. පහත උදාහරණෙයන
ඔබට එය වටහාගනන පහසෙවව.
වැඩහට අෙයකට තවත වැඩහට අෙයක පහර ෙදනවා. පහරදමත සමඟම පහරකෑමට ලෙකවනනා
තළ ෙකරාෝධය, ෛවරය, දෙවශය, පළගැනම.... ෙමවැන අකසල සත රාශයක සකෙසවනවා. එෙහත
ෙපාඩ ළමෙයකට පහරක ගැසවෙහාත එම දරවා රෙදනවා කයලා බෙය කෑගසාව, හඬනන
පටනගනව. එතැනද දරවාට ෙබාෙහාම අසරණ අහංසක ෙෙචතනාවක සකෙසවනෙන. ෙම රය
අනතරන මයයන දරවාට අවසන චතසත ෙලස සකෙසවනන ඇතෙත ෙබාෙහාම අහංසකමධ්සථ
සතක. ඒ නසාම ඔහට එම ළමා දව් සවභාවය ලැෙබනනට ඇත. ඔහ එම දව් සවභාවය තළ
සටමනම තමා ෙපර ජවතෙයද කැමත කළ ෙදමාපයන, නවස, අධ්ාපනය ලද පාසල, ඥත මතරයන
තම දව් සතන සපරශකරමන සතටෙවනවා ඇත. ආශවාදය ලබනවා ඇත. ෙදමාපයන කරන පංකම
ෙදස බලා සතටෙවනවා ඇත. ඔහ සවභාවයන සමඟ ගැෙටනවාත ඇත. ෙකෙස වවද, ෙම හදස රය
අනතරන මයගය දරවා වාසනාවනත දරෙවක. ෙමාකද ෙම ෙමාෙහාෙත සතර අපායට වැෙටනෙන
නැතව ෙමවැන දව් සවභාවයක ලබාගැනම භාග්යක. හැබැය, වරණනා කළයත භාග්යක නම
ෙනාෙවය.
ෙම සටහන ෙමතැනන නවතවනවා. ජවත තනක කථාවක ෙමතැන තෙබනවා. ෙම ජවත තනක
කථාව ඔබ ඔෙබ ජවතෙය යහපත උෙදසා ගලපාගනන.

මල, ගසවල තබලා වැඩක නැහැ. ඒ මල ෙනලලා බද සමඳට පජා කරනන. මල පජා කළාය කයලා එහ
සැබෑ අරථය සදධෙවනෙන නැහැ. ඒ මල පරෙවන බව සතලා, දැකලා එය අනත් බව ඔෙබ
ජවතයටත ගලපාගනන. ඉහත සටහනද ඔබ කයවලා එය ඔෙබ ජවතයට ගලපාෙගන එම කසලය
'බබා ෙදවයනටත' අනෙමාෝදන කරනන.

