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පෙරවදන
යස්ස ල ොලෙ සෙං නත්ථි අසතො ච න ලසොචති,
ධලමෙසු ච න ගච්ඡති ස ලෙ සල්තොති ෙුච්චතීති.
යම් ක්ෂීණාස්රවයක් හට, ‘මාග ්’ යයි ැනීමට ග ාගවහි කිස්ිවක් නැති ද,
කිස්ිවක් අයිති ගනාවීම පිළිබඳ ග ෝක ගනාගකගේ ද, හැම ධමමයන්හි
ඡන්දාදි ව ගයන් අ තියට ගනාගය් ද, ඒ ක්ෂීණාස්රව ගතම ඒකාන්තගයන්
උප ාන්තගයකැයි කියනු ැගේ. - පුරාගෙද ස්ූතරය
ස්ිගත් මතු වන විවිධ මමායන විපස්්ස්නා ොවනාව උපගයෝ ී
කරග න ඉවත් කරමින් ‘අකිඤ්චන’ ගහවත් ‘කිස්ිවක් අයත් ගනාවන’
තත්ත්වයක් ස්ිත තුළ ඇති කර ැනීම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් යම් යම්
ස්ූතරව දී ගපන්වා දී ඇත.
ෙූ ං පපඤ්ච සඞ්ඛොය (ඉති භගෙො) - ේතො අස්ීති සබ්බෙුපරුලධධ,
යො ෙොචි තණ්හො අජ්ඣත්තං - තොසං විනයො සදා සලතො සි්ඛෙ
ො යවතුන් වහන්ගස්් ගමගස්් වදාළ ගස්්ක: පපඤචස්ඤඤාගවන්
හට ත් ිණීම්ව මු වන ‘ස්ිතන්නා මම ගවමි’ යන ස්ිය ් ස්ිඳ
න්ගන්ය. ඇතුළත යම් කිස්ි තණ්හාවක් ගේද, ඒවා පා නය කිරීමට
හැම ක ්හි ස්තිමත්ව හික්ගමන්ගන්ය. - තුවටක ස්ූතරය - ස්ුත්ත නිපාතය
‘අස්ීති භිඛෙලෙ පපඤ්චිතලෙතං’
මහගණනි, ‘ගවමි’ යි යන ගමය පපඤ්ිතගයකි. - යවක ාපී
ස්ූතරය - ස්ළායතන ස්ංයුතත
් ය
‘මගමක්’ මූ ික කරග න අප නිරන්තරගයන් ක ්පනා කිරීගමහි
නිරත ගවතත්, ඉන් ගකගරන පැට ී ැනීම ස්හ ස්ස්ගේ බැඳීම ැන කිස්ිදු
ව ක් අපට නැත. ඊටම අන් අයද ඈඳාග න තවතවත් පර ්නය උත්ස්න්න
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කර ැනීම ඒ ගවනුවට ස්ිදු ගවයි. පුද් යා තුළත් බාහිර ස්මාජය තුළත්
ඇති ස්ියලු ගරෝ ව ට මු
ග ස් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් විස්ින්
ගපන්වාගදන ද ගමබඳු පරපංච තුළින් ග ාඩනැග න ක හා වි රහ
විවාද මාන්නක්කාරකම් ගක් ාම් කීම් ඊේයාව ස්හ මස්ුරැ බව ආදී විවිධ
ගරෝ පුද්
ස්මාජය උඩුයටිකුරැ කරයි.
ගමබඳු ස්්වොව ගත්රැම් ැනීමට මනගස්් ස්ෑගහන පිරිස්ිදු බවක්
පවත්වා ැනීම අතයව ය ගේ. තවද, මනගස්් විටින් විට පහළ වන
මමායනයන් හඳුනා ැනීමට ගබාගහෝ ගස්යින් නිහතමානී මනස්ක් ද
ගයෝ ාවචරයා විස්ින් පැවැත්විය යුතු ගවයි. ‘ගකගනක් පුද් ගයක්’
තනමින් ස්හ ඒවාට අනු රහ කරමින් පහළ ගවන විවිධ ස්ියුම් විතේක,
නිරන්තරගයන් ස්තිමත්ව ස්ිටිමින් බැහැර කළ යුතුද ගවයි.
ගමකී ස්ිය ් නුවණින් හඳුනාග න ඒවා බැහැර කරමින්
ඉදිරියට
මන් කරන ගයෝ ාවචර ජීවිතය ස්ැබැවින්ම ග ාවට
ආ ීේවාදයක් ගවයි. අවස්ානගය්දී ‘කිස්ිවක් ගනාමැති’ ‘කිස්ිවක් අයත්
ගනාවන’ තත්ත්වයට පත් ක්ීණා රවයන් වහන්ගස්්, තමාට කිස්ිවක්
අයත් ගනාවීම ස්ම්බන්ධගයන් කිස්ිදු ග ෝක කිරීමක්ද ගනාකරයි.
පුරාගේද ස්ූතරය අවස්න් කරමින් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගම් තත්ත්වය
වි රහ කර ගදති.
අප විස්ින් 2003 වස්ගේ මාේතු මාස්ගය්දී පවත්වන්නට ගයදුණු
ගද් නා මා ාව රන්ථ ග ස් පළ කිරීමට ගයෝ ාවචර පිරිස්ක් උනන්දු
වූහ. ඒ අනුව මු ් ගකාටස් රන්ථ ගදකක් ව ගයන් පළ කරන ද අතර,
ගම් ඔබ අතට පත් වන්ගන් ගද් නා 08 කින් යුත් අවස්ාන ගකාටස්යි.
ගම් ස්ත්කාේයය ස්ඳහා නන් අයුරින් ස්හය දුන් ිහි පැවිදි ස්ැමටත් ගමය
කියවන ඔබ ස්ැමටත් ැඹුරැ දහම් රස්යක් විඳ ැනීමට ඉඩ ස්ැ ගස්නු
ඇතැයි අපි ස්ිතමු. විපස්්ස්නා ගයෝ වචරයකු තුළ ග ාඩනැ ිය යුතු ුණ
ස්මුදාය පිළිබඳ යම් වැටහීමක් ඇති වීගමන් ස්ම්බුදු ස්ස්ුන ිරාත් කා යක්
ස්ත්පුරැ ජනයාග ් ස්ිත් පහන් කරමින් ගමස්ිරි ක වැජගේවා!
උඩඊරිය ම ධම්මජීව හිමි
නිස්්ස්රණ වනය - මීතිරි
2022-04-15

| iv

ස්ත්ුත්ිය
වර්ෂ 2003 ර්ොර්ෙු ර්ොසතය්දී, නිස්සරණ වනය තස්නොසනතය් එව ට
නොය පදවිය දැරූ තගෞරවොර්හ පොනදූතේ තේර්ොනන්ද ස්වොමීන්
වහන්තස්තග් ආරොධනය පරිදි, අෙි ගරැ උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව ස්වොමීන්
වහන්තස් විසින් තයෝගොවචර ර්හො සංඝ රේනය උතදසො තර්ර් උෙුම්
ධර්ර් තද්ශනොවලිය පවේවන ලදි. එය තයෝගොවචරයින්ට තෙතහවින්
වැදගේ තවෙියි සිෙන තහයින් තර්තස් ගරන්ථොවලිය ් තලස පළ
රන්නට ෙීරණය තළර්ු. තද්ශනො 23 ින් සර්න්විෙ එය ගරන්ථ
ෙුන ් තලස පළ රන්නට සැලසුම් රන ලද අෙර, ර්ුල් ත ොටස්
තද දැනට පළ ර ඇෙ. අවසොන ත ොටස තර්තස් පළ රන ෙව
සෙුටින් පර ොශ රර්ු.
අෙි ගරැ ධම්ර්ජීව ස්වොමීන් වහන්තස්, සූෙර පිට තය් ඛුද්ද
නි ොතයහි ඇෙුළේ ඉෙො ගැඹුරැ ශුනයෙො පරෙිසංයු ්ෙ ත ටි සූෙරය ්
තම් අන්දමින් අෙිශයින් සරලව පුළුල්ව දීර්ඝව විගරහ
ිරීර්
තයෝගොවචරයින් වන අප සියලුතදනොතග් ඉර්හේ භොගයය ි. එතහයින්
අපතග් ෙලවේ
ෘෙඥෙොව නර්ස් ොර පූර්ව ව තගෞරවතයන්
උන්වහන්තස්ට පුද ර සිටිර්ු. තම් ෘෙිය සැල ිල්තලන් ියවො,
සියලු පරිච්තෙදවලට ඉෙොර් තයෝගය ර්ොෙෘ ො ස ස් ළ අෙි ගරැ
පොනදුතර් චන්දරෙන ස්වොමීන් වහන්තස්ටද නර්ස් ොර පූර්ව ව
ෘෙඥෙොව පුද රර්ු.

v
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ටයිප් ළ පිටපතෙහි ඌනෙො විර්සමින් හඬ පට සර්ග සසඳා
ෙැලීර්ට තයදුණ නිස්සරණ වනය තස්නොසනවොසී සංඝ රේනයට
තෙතහවින් ෘෙඥ තවර්ු. ෙො ්ෂණ ටයුෙු දියුණු වී තනොපැවැෙි ර්ුල්
ොලතය්දී පටිගෙ රන ලදුව ඇෙැම් ෙැන් තනොපැහැදිලිව ෙිෙුණ
තහයින් එය උන්වහන්තස්ලොට තවතහස ර ොර්යය ් විය. තර්ය
ගරන්ථය ් තලස ස ස් ළ ගරැ තදල්ගර්ුතේ ධම්ර්සුභද්ද ස්වොමීන්
වහන්තස්ටද අපතග්
ෘෙඥෙොව පුද
රර්ු. ඇෙැම් ෙැන්
තනොපැහැදිලිව ෙිෙුණ තද්ශනොවලිය ර්හේ සැල ිල්තලන් යුෙුව ටයිප්
ළ දීප්ෙි ජ්යසිංහ ර්හේමියට, එය ශුද්ධ රමින් සංස් රණය ළ
රොණි රොජ්ප ්ෂ ර්හේමියට, අර්ථොන්විෙ පිට වරය ් නිර්ර්ොණය ළ
අමිල් ුර්ොර ර්හෙොට සහ රර්ණීය තලස ගරන්ථය ර්ුද්රණය ළ ත ොලිටි
පරන්ටර්ස් ආයෙනතය් අධිපෙිෙුර්ො සහ ොර්ය ර්ණඩලයටද අපතග්
ස්ෙුෙිය පුද රර්ු.
තර්යට, ශොසනොලතයන්,
තහ්ර්න්ෙ රණව ,
ගරැ සර් තල් ම්,
මීෙිරිගල නිස්සරණ වනය සංර ්ෂණ ර්ණ්ඩලය.
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ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං
ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති අතාරි ්සා විසත්ති ං තී’ති.
තගෞරවනීය තයෝගොවචර ර්හො සංඝරේනතයන් අවසරයි. උපොස
ර්හේවරැේ සම්ෙන්ධ රතගන සෙිය ් පොසො ෙරහස්පෙින්දා දවතස්
උතද් පවේවන ධර්ර් තද්ශනොවටයි තම් රැස් වුතණ්. අපි පසුගිය වොර
ගණනොව ්ර් එ ර් සූෙරය ් ර්ුල් රතගන ෙර්යි තම් සෙිපෙො ධර්ර්
තද්ශනොව, ධර්ර් තද්ශනො ර්ොලොව ් වශතයන් පවේවොතගන ආතව. ඒ
සඳහො අපි ර්ොෙෘ ො වශතයන් ෙියොගේතෙ ෙරිපිට තය් සූෙර පිට යට
අයිෙි ඛුද්ද නි ොතය සුේෙ නිපොෙය ියන තපොතේ සඳහන් වන
අට්ඨ වර්ගතය් ෙියන පුරොතභ්ද සූෙරය. ඒ සූෙරය ෙව සූෙර පහ ්
එ ් තගොනුව ් ඇවිල්ල ෙියනව. ඒ සූෙර ඔ ්ත ොර් එ එ චරිෙ
අනුව තෙෝරලො තේරලො තද්ශනො රපු ගෙිය ් ෙියනවො වතග ියලයි
අටුවොචොරීන් වහන්තස්ලො තෙදල ෙිතයන්තන. පුරොතභ්ද සූෙරය සඳහන්
රල ෙිතයන්තන ාණය ඇේෙො වූ ෙී ්ෂණ ෙුද්ධිය ඇේෙො වූ
පුද්ගලයන් සඳහො ියලයි. අපි තම් සූෙරතය් ගොථො එ ින් එ එ ින්
එ
විස්ෙර
රතගන ඇවිල්ල, ිය පාර ගවනගකාට ගද් නා
පහගළාවක් මාේ ගයන් මු ් ාථා නවය අපිට දන්න පරමාණයට
පුළුවන් පරමාණයට වි රහ කර න්න ගයදුණො. අද ගද් නාගේ
මාතෘකාව ව ගයන් තියා ත්ගත් තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු
අන්පඛිනං කියන ආරම්ෙය ස්හිත ාථාවයි.
1

|

| පුරොතභද සූෙරය
පුරොතභද සූෙරය නැවෙ ර්ෙ ් තළොේ, තම්ත සඳහන්
ත තරන විදියට තවනින් සර්වඥයන් වහන්තස් නර් ් අතප් තගෞෙර්
ශ්රී සර්වඥයන් වහන්තස් ඉදිරියට පේ වුණො වොතග නිර්ර්ොණය ් රල
ඒ සර්වඥයන් වහන්තස් විසින් අසන ලද පරශ්නය ට තගෞෙර්
සර්වඥයන් වහන්තස් පිළිෙුරැ තදන තදෙස ්, සල්ලොපය ් විදිහට
ෙර්යි තම් සූෙරය වි ොශය තවන්තන. ඒ නිර්මිෙ සර්වඥයන් වහන්තස්
අසන පරශ්නය ථංදස්සී ථංසී් ා උපස්්තාති වුච්චතී - ත ොයි
ආ ොරය සීලය ් ඇේෙො වූ ත ොයි ආ ොරය දෘෂ්ටිය ් ඇේෙො වූ
ත තන ුටද උපශොන්ෙයි ියල ියන්න පුළුවන්? ඒ ියන්තන
සර්වඥයන් වහන්තස් නර් තගන් සර්වඥයන් වහන්තස් නර් ්
ඇහුතවොේ අහන පරශ්නය ්. තම් තලෝත
උපශොන්ෙ ඇේතෙො
ත ොච්චරද ඉන්නව. ත ොයි ආ ොර සීලය ්, ත ොයි ආ ොර පරඥාව ්,
නැේනම් දෘෂ්ටිය ් ඇෙි ත නොටද ඔෙවහන්තස් ශ්රී ර්ුඛය විවර රල
උපශොන්ෙ පුද්ගලතය ් වශතයන් සඳහන් රන්තන?
ඉෙින් ඒ ට අතප් තගෞෙර් සිරි සර්වඥයන් වහන්තස් තදන
උේෙරය ෙර්යි වීතත්්හා පුරා ් දා - ය බිඳී ර්රණයට ලින්
වීතත්්හා පුරා ් දා ෙණ්හොව දුරැ ළ ත නොට ර්ර් උපශොන්ෙ
යැයි පවසමි. පරොතයෝගි අර්ථය ් එෙන ෙිතයන්තන. වීතත්්හා
පුරා ් දා, උපස්්තාති වුච්චතී ඒත ් තම් ය බිඳී ර්රණයට ලින්
උපශොන්ෙ වීර්
ියන එ ට අටුවො ටී ො සියල්ලර් සපයනවො
සර්වඥයන් වහන්තස් විසින්ර්. ඒත අටුවොව, නැේනම් අර්ථ ථනය
තපන්වන්තන වීතත්්හා පුරා ් දා ියන එ ්ත නොතග ගෙි,
අතීතං නානු්සාචති
අෙීෙය අනුව
යන්තන
නූ.
්වම්ජ්ෙනුපසං්ේයයා - වර්ෙර්ොනතයේ ගණන් ගැනීම්වලට අහු
තවන්තන නූ. ඒ වතග්ර් අනොගෙ සැලසුර්ුේ නූ. ආන් එයොට ෙර්යි
තම් ය බිඳී ර්රණතයන් ර්ේතෙ ෙෘෂ්ණොව දුරැ ළ ත නො ියල
ියන්න පුළුවන් තවන්තන.
අද අපි ගේෙ ාථාව පටන් න්ගන තං බරෑමි උපස්්තාති
ා්මසු අන්පඛිනං කිය . ඒ පර ්න ාථාව, ස්ංවාදගය් ආරම්ෙක
ාථාව ඇරිච්චහම, ගදගවනි එත ් තිගයන වීතත්්හා පුරා් ්දා
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කියන ාථා පදගයන් තමයි මුළු ස්ූතර ස්ාරයර් ගපන්වන්ගන. පුරගෙද
කිය කියන්ගන කය බිඳී මරගණන් මත්ගත, මැගරන්න ක ින් කියන
එකයි. වීතත්්හා - තණ්හාව දුරැ කරන්න ඕනැ. එච්චරයි මුළු
ස්ූතරගය්ර් අේථය. ගමතනත් ඒකම කියනව තං බරෑමි උපස්්තාති
ා්මසු අන්පඛිනං. යම් කිස්ි ගකගනක් කාම වස්්තූ ගකගරහි
අගප්ක්ා නැතුව ඉන්නව නම් ඔහුට උප ාන්ත යයි කියන්න පුළුවන්.
ගවන විදිහකට කියනවා නම් ස්ංස්ාගේ තියන පරධානම බැම්ම
තෘ්ණාව පදනම් කර ත්ත ගකග ස්් කඳ. නැත්නම් තෘ්ණාව මු ින්
තියා ත්ත ගකග ස්්
ැයිස්්තුව පිළිබඳව අනතප ්ිෙං අගප්ක්ාවක් නැතිනම් ඒ ගකනා තමයි උප ාන්ත ොවයට ගපන්ව ා
තිගයන්ගන.
එගහම නැතුව ගකග ස්් යට තියා න ස්ී වරත මාේ ගයන්
උප ාන්ත ොවය ඇති කර න්න පුළුවන්. ඒ වාග ්ම ස්ො ග ෞරවය
නිස්ා, නැත්නම් ස්ාමානය සංස්්කෘතික හැදියාව නිසො, උප ාන්ත ති
ඇති කර න්න පුළුවන්. උප ාන්ත වීම ස්ඳහාමත් උප ාන්ත
ගවන්නත් පුළුවන්. ඒ කිස්ිම ගද්කින් පරමාේථ ව ගයන් ආදේ යක්
ැගනන්ගන නෑ. එේව ඔක්ගකාම අර පරමාේථ ව ගයන් ැගනන
ගද්ට ගපරහුරැවක් නම් ගවන්න ඉඩ තිගයනවා. ඒක නිස්ා ඒ පරමාේථ
ව ගයන්ම ැගනන උප ාන්ත ොවයට කාමයන් පිළිබඳ අගප්ක්ා
නැති තියක් ා්මසු අන්පඛිනං. අතන තිගයන්ගන වීතත්්හා
පුරා් ්දා - තණ්හාගවන් දුරැ වීමක්. ඉතින් ගම්ක ඕනැම පුංි
බුද්ධා ම්කාරගයක් පවා දන්න කාරණාවක්. තෘ්ණාව තමයි නිවනට
ආස්න්නගය්ම තියන ස්තුරා. ස්ංස්ාගරට ආස්න්නගය්ම තියන මිතුරා.
ගම් තෘ්ණාව තියන තාක් ක ්, කාමයන් ස්ම ඇස්ුර පවතින තාක්
ක ්, අගප්ක්ාවක් තියන තාක් ක ්, ඒගක පුංි ගේවා ග ාකු ගේවා,
ගවන ගමාන උප ාන්ත ති පහළ වුණත් වැගේ ඉවර නැති බවයි
ගත්ගරන්ගන්.
ගම්ක පිළිඅර ත්ත පිරිස්ක් ගන ගබෞද්ධ ජනතාව කිය
කියන්ගන. අඩු ාගන ගම් ස්ද්ධාගවන් ගහෝ පිළිඅරන් තියනව. ින්තා
මට්ටගමන් ගහෝ පිළිඅරග න තියනව. නමුත් ඒක ොවනා මට්ටමට
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න්න ගකාට තමයි, ගම් වාග ් පිරිස්ක් ඒ වස්්තු ගෙෝ අතහැර දා
ඥාතීන් අතහැර දා ගම් ස්ඳහාම කා ය ග වා න කය වචන හිත
ස්ංවර කරග න ස්ී ස්මාධි පරඥා ආදිය ික්ණය කරග න ත
කරන්ගන. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට ස්ද්ධාගවන් අදහනවට වඩා, නැත්නම්
ගම්ක දේ නයක් ව ගයන් වියක් ව ගයන් හදාරන ින්තාමය දැනුම
ඇති ගකගනකුට වඩා, කාමයන්ග න් නිදහස්් වීම, අගප්ක්ා නැති
වීම කියන එක පැති කීපයකින් අදාළ ගවනව. නැත්නම් ගම්ක අදාළ
කර ත යුතු ගවනව ගමවැනි ජීවිතයක් දි ට පවත්වන්න.
නැත්නම් අපි ින්තාමය මට්ටමට වැටි ා ොවනාමය
පළගවනි පන්තිගය අත්දැකීම පාවාදීම ස්ිදු ගවන්න ඉඩ තියනව.
නැත්නම් ඒ ින්තාමය මට්ටමත් නිකන් හුදු ඇහුම්කම්දීමක්
මට්ටගමන් නතර ගවන්න ඉඩ තියනව. එගහම නැතුව අනිත් පැත්ත
හරවනවා නම්, යාන්තමින් අහ ා තිබුණ ගදයක් ඒ පැත්ත ගම් පැත්ත
දා ගහාඳට හිත ා බ ා ගත්රැම් අර න්න මට්ටමට එන්න ගහෝ
එගහම ගත්රැම් අරග න දැනටමත් කුස් ච්ඡන්දයක් පහළ කර ත්ත
ගකගනක් තමන්ග ් ජීවිතයට න ා න්න, ගම් වග ස්ූතර අේථ ගහාඳට
විස්්තර ස්හිතව ගත්රැම් න්න ගවනව.
ඒ නිස්ා තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං කියන
එක දැනටම පිළි ත්ත කාරණාවක්. නමුත් අපිට පර ්නය තිගයන්ගන
ගම්ක ගකාගහාමද ගත්ගරන ොාවට දර්ල ගම්ක විස්ිතුරැ කර
විස්්තර කර දැන න්ගන් කිය . ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති අතාරි ්සා
විසත්ති ං. එවැනි පුද් ගයකුට අවිදයාදී කාය රන්ථ හතර ඇත්ගත්
නෑ. එේවා ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති. අවිදයාදී කාය රන්ථ රංජනය
කරන එක, අ ය කරන එක, එේවා මම මාග ් කියා න්න එක තමයි
ගම් ස්ංස්ාර ස්ත්ත්වයාග හැටි. එේවා පිළිබඳ අනගප්ක්ිත ොවය,
ා්මසු අන්පඛිනං කියන වචනය වග ්මයි. නමුත් අපිට ගවන
ගපාටක් පෑගදනවා. ගම්ක ගවන පැත්තකින් රන්ථ කියන පදය, ැට,
ගවළුම්, බැඳීම් කියන ගද්ව ් පිළිබඳව රංජනයක්, ආස්ාගවන්
ැට ා න්න තියක්, අනුනුත් ැට නවා, තමනුත් ැට වැගටනවො.
එතගකාට තමන්ග ් මනට වි ං ු අදින තියක් තියනව ස්ංස්ාර
මගන. ආන් ඒක පිළිබඳ අවගබෝධයක් ඇති කර ත්තහමත්
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කාමයන්ග න් විරංජනය ගවන්න වග , දුරැ ගවන්න වග , රන්ථ
මාේ ගයනුත් පුළුවන් ආධයාත්මික ජීවිතය එක පැත්තකින් විස්්තර
කරන්න.
ඒක ස්ම්බන්ධගයන් රන්ථ හතරක් අගප් ගපාත්ව ස්ඳහන්
ගවනව අ ිජ්ො කියන කාය රන්ථය. අෙිජ්ඣොව කියන එගකන්
අදහස්් කරන්ගන් තමන්ග ් දෘ්ටිය. ඒකත් තමන්ග ් කය පිළිබඳව
ඇති එකක්. දෘ්ටිය පිළිබඳව ආස්ාව. ඒක දැඩිව න්නව බදා න්නව
කියන එකයි. ඒකට පුදුමාකාර ගම් කෑමට බීමට වග ්ම, තමන්
අ ් ත්ත දෘ්ටිය, අත්ෙතනො දෘ්ටිය. අත්තගනෝ දිට්ඨියක් කිය මයි
කියන්ගන. තමන් පිළිබඳව තමන් අ ් ත්ත ඒ දෘ්ටිය දැඩි ග ස්
ැනීම, අෙිජ්ඣො කාය රන්ථ විදිහට දක්වනව. ගවන විදිහකට
කියනවා නම්, තමන්ග ් ආත්මය පිළිබඳව තමන් ඇති කර ත්ත
දෘ්ටිය, නිතගරෝම රස් විඳ විඳ, ඒක රංජනය කර කර ඉන්නව.
කවුරැවත් ඒකට අත තියනවටවත් විරැද්ධ ගවනවටවත් අකමැති
ගවනගකාට අෙිජ්ඣො කාය රන්ථ කිය කියනවා.
ඒ වග ්ම තියනව ෙයොපොද කාය රන්ථ, වයාපාදය එනගකාට
අනුන්ග ් කිස්ිම වාදයක්, තමන්ග ් එකටම අනුයාත ගවන්ගන නැති,
අනුන්ග ් කිස්ිම වාදයක් ගමානම තාග කින්වත් රැස්්ස්න්ගන් නෑ.
එේවාගය්දී පරිය කරන්න දන්ගන් නෑ. ඒවත් එක්ක ැගටන තිය
තියනව. ඊ ාවට තියනව සී බ්බත පරාමාස කාය රන්ථ කිය . තමන්
රකින ස්ී ය, ස්මහර ගව ාවට ස්ීමාව ඉක්මව
ිය ස්ී යක්, එගහම
නැත්නම් ස්ීමාගේ මට්ටමට නාපු ාමක ස්ී යක් අරග න ඒකමයි
ස්තය ියලො ඒකර් අ ් ග න ඒක ගවනස්් කරන්න කැමති නැතුව,
දැඩි ගවළුමකට වැගටනව. ඒ වග ්ම තියනව ඉදංසච්චා ිනි්වස කාය
රන්ථ කිය . ගමයමයි ස්තය. ගමයින් ගතාර ගවනම ස්ෙයයක් නෑ
කිය ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං කිය . ගමයමයි ස්තය. අනුන්
ගමාන ජාතිගයන් ගමානව කිේවත් ඒව ගස්්රම හිස්්. මග ් එකමයි
ස්තය කිය ගම් විදිහට දෘ්ටි ත වීම් හතරක් ස්ඳහන් ගවනවා.
ගම් දෘ්ටි ත වීම් හතර ස්ාමානයගයන් ග ාඩාක් අඩුයි ධේම
ගද් නාව දී ස්ම්බන්ධ ගවනව. නමුත් ඒගක් තියනව යම් කිස්ි විදිගහ්
පරතිපදාවක්. ඒ පරතිපදාව අනුව ත්තහම අභිජ්ඣො කාය රන්ිය තමයි
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බරපතළම ගද්. අන්තිමම ැඹුරට මු ් බැහැ තියන ගද්. ඊට පස්්ගස්
වයාපාදය. වයාපාදය කිය කියන්ගන තරහ ගවන තිය කිය යි අපි
නීවරණයක් විදිහට න්නගකාට. ඊ ාවට සීලබ්ෙෙ පරාමාස් හා
ඉදතර්ව සච්චං තර්ොඝර්ඤ්ඤ්ං නැත්නම් ඉදංසච්චොභිනි්වසන කාය
රන්ථ කියන ගදක තමයි ආධුනිකගයකුට ඉස්්ගස් ් ාම හම්බ ගවන,
ඉස්්ගස් ් ාම බිම දා න්න පුළුවන් ගවන, ිහා න්න පුළුවන් ගවන
ගද්.
ඒ නිස්ා ගම්වා ිහන තා ය ැන ක ්පනා කරනගකාට
ස්ී ේබත
පරාමාස්
කියන
ස්ී ේබත
කාය
රන්ථයත්,
ඉදංස්ච්චාෙිනිතවස් කාය රන්ථයත් ගදක ගස්ෝතාපත්ති මාේ ගයන්
කපා හරින්න පුළුවන්. ඒව වැගටනවා දිට්ියට හා ස්ී යට. ඊ ාවට
වයාපාද, තරහ කියන කාය රන්ථය අනා ාමී මාේ ගයන් කපා
හරින්න පුළුවන්. අෙිජ්ඣො ජා කාය රන්ථය අරිහත් මාේ ගයන් කපා
හරිනවා. ගම් ාථාගේ ස්ඳහන් ගවන්ගන ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති ඒ
ැට ගමාහු ගකගේ ගනාපැගන්. ගමාහු තුළ ඒ ැට නෑ. ඒ කියන්ගන
හතරම නෑ කිය . ඒ නිස්ා ස්ාමානය ස්ම්පරදායානුකූ ව පරිවේතනය
කරනගකාට, රහතන් වහන්ගස්් නමකට වස්්තක
ු ාම ක්ග ් කාම
පිළිබඳ අගප්ක්ාවක් නැද්ද, ඔහුද උප ාන්ත යැයි කියමි කිය ඒ
වචන වැරදි නෑ. ගම් රන්ථ හතරම ඔහු ගකගේ නෑ. ඔහුට අෙිජ්ඣොදී
කාම රන්ථගයෝ නැත. තෘ්ණාව නම් වූ විස්ත්තිකාව ඔහු තරණය
කගළ්ය.
නමුත් එතගකාට ගම් ධේමය වැඳිය යුතු පිදිය යුතු රහතන්
වහන්ගස්් ාට පමණක් ස්ීමා ගවච්ි කියන, අපිට දුරස්්ථර
තත්ත්වයකට පත් ගවනව. ඒ නිස්ා ධේම ගද් නාගේදී ධේම
ස්ාකච්ඡාගවදි අගප් ින්තනගය්දී අපි න්න ඕනැ ගම් ගද් නා කරපු
ගද්ව ් ඒ විදිහට ගබාගහාම දුරස්්ථයි, තව ග ාඩාක් ඈත තිගයන්ගන
කිය ගම්ක ධේම රත්නය කිය ගම් ගපාත දුම් අ ් අ ් ,
අ ්මාරියක තැන්පත් කර ධේම රත්නයට වඳිනවා කියකියා ඉන්න,
ගම්ක දුරස්්ථ කර න්න එක ගනගමයි දක්කම ගවන්ගන. ඒක
ස්ද්ධාගවන් නම් වටිනාකමක් දකින්න පුළුවන්. අපි දකින්න ඕනැ ගම්
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වග ඒ කියන අවස්ාන ගකළවරම දක්වන ගද්ට අපි ගම් ඉන්න තැන
ඉඳ ගකාගහාමද යන්ගන ියල.
එගහම යනගකාට ඉස්්ගස් ් ාම අපිට හම්බ ගවන ගද් තමයි
ගම් ස්ී ේබත පරාමාස් කාය රන්ථ. ස්ී වෘත, දැඩි ගස්් න්නා වූ ස්ී
වරත. ගම්ක ස්ාමානයගයන් ගපාත් පත්ව ස්ඳහන් කරන්ගන අජ වරත
ග ෝ වරත වග එදා කාග පැවතිච්ච කයට වද දීගම් කරම, ඒ තුළින්
අපට පුළුවන් ගකග ස්් කපන්න කිය . ඒ බව ඉතාම ආන්තිකව එදත්
ඉන්දියාගේ තිබුණො. අදත් ඉන්දියාගේ තියනව. ඒක ස්ඳහන් කරනවා
ස්ාමානයගයන් කාම ගෙෝ ී පුද් යාග ්, ගබාගහෝම ජනපරිය ොවය
බා න්න තියන ස්ාේථක කරමයක් කිය . ඒ කරන ගකනාට නිවන
ැගබනවද නැද්ද කියන එක නම් එච්චරම ස්හතික කරන්න අමාරැයි.
නමුත් ආ මික හැඟීමක් ඇත්තා වූ, ආධයාත්මික හැඟීමක් ඇත්තා වූ
අයග ් වැඩිම ජනපරිය ොවයට ක් ගවන්න පුළුවන් ගවනව ගම් ස්ී
වරත රකින්නා.
ඒකට ස්ුළු නිදේ නයක් කියනවා නම්, පෙොණ1 ස්ූතරගය්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරනවා රෑපප්පමාණ, ්ඝාසප්පමාණ,
ලූ ප්පමාණ, ධම්මප්පමාණ කිය . ගම් ග ෝගක මනුස්්ස්ගයා
මනිනගකාට මිනුම් දඬු හතරක් තියනව. ඒ කියන්ගන ගම් ග ෝකය.
ස්ාමානය පෘථ ්ජනගයා. ඒගකදි ඉස්්ගස් ් ාම ග ෝකයා අහු ගවන
පරධානම ගද් තමයි රෑපපමාණ. ගපනුමට අහු ගවනව. ගම් පිට ස්ිවියට.
ඒක තමයි පරධානම ගද්. ඒගකන් තමයි මනින්ගන්. ඒක නිස්ා ඒ මතම
ඇති ගවච්ච කරමයක් තමයි ගවළඳ පරචාරක දැන්වීම්; ඒවොව
තිගයන්ගන ඔච්චරයි. ඒ පළගවනි දේ නයම ඉතාමත්ම ස්ිත්
න්නාස්ුලු, බ න්නාග ් හීන ග ෝකය, පරාේථනා ඉ්ට ගවන ගදයක්
මවා පා ා, රෑපය මාේ ගයන් ගවළඳ වයාපාරයක් ඇති කර න්නව.
ඒක මනස්ිකාරය කියන එකට, වැඩිගයන්ම අපි අහු ගවන්ගන බ න
ගද්ට තමයි. රෑගපට. රෑපප්පමාණ. ඒක නිස්ාම අපි ඉඳුරන්ග න්
රෑපයට පරධාන වන්නා වූ ඇස්, පරධානම නැතුවම බැරි ජීවිතයට
අතයව ය උපකරණයක් ගව ා තියනව. ඒ නිස්ා අපි ඕනෑම ආදරය
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අංගුේෙර නි ොය, චෙු ්

නිපොෙය, දුෙිය පණ්ණොස , රූපප්පර්ොණ සූෙර ය
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| පුරොතභද සූෙරය
කරන වස්්තුවකට කියන්ගන ‘ඇහැ වාග ’ කිය . ‘ඇගහ් බබා වාග ’
කිය කියනවා. ගමාකද එයා තමයි අපි වැඩිගයන්ම දවස් පුරා
නළවන්ගන්. රෑපව ින් ස්හ ඇගහන්.
ඒක නිස්ා ස්ාමානයගයන් ොවනා කරනගකාට ඉස්්
ඉස්්ගස් ් ාම දකින රෑප පිළිබඳව ොවනා කර එහි ඇති ගවන්නා
වූ ගම් රන්ථ, ගයෝ , ඕඝ, තණ්හා, දුරැ කරන්න අමාරැයි. ගමාකද
ඒව ඉතාමත්ම ගේ ගයන් වැඩ කරන අධිගේ කරියා මාේ . ඒ නිස්ා
රෑපපරමාණය තමයි ග ෝගක ස්්වරෑපය. රෑපපරමාණයත් ග ෝගක හුඟ
අහු ගවන්ගන්, හුඟාක්ම ඒකට ආස්ාදනය ගවන්ගන තරැණ කාග .
ජීවිතගය මධයම කා ගය්දී රෑපපරමාණයට අහු ගවනව. පුන්ි
කා ගය්දී ඕක ගැන හැඟීමක් නෑ. මැදිහත් කා ගය්දී
අනිවාේයගයන්ම රෑප ාවණයය තමයි ග ෝගක කියන්ගන. නමුත්
වයස්ට යනගකාට ඒ ආස්ාව තමන් තුළ තිබුණත්, තමන්ග ් රෑප කය
දිරනවා දකිනගකාට ඕක පිළිබඳව තෙො ් තියක් පුස්් තියක්
දැගනනව. ඒක නිස්ා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරනවා පරමාණ
කිරීගම්දී ඉස්්ගස් ් ාම පරමාණ ගකගරන්ගන් රෑපපරමාණ. ඒකට
අටුවාවක් ස්පයනවා අේථකථොවක්. ඒගකන් අපිට ගදයක් න්න
පුළුවන්. ඒගකදි කියනව තුන්ගදගනක්ග න් ගදන්ගනක් ගම්කට අහු
ගවනව. ග ෝක ජනතාගවන් තුගනන් ගදකක්ම රෑපපරමාණයට අහු
ගවනව.
ගදක තමයි ගඝෝස්පරමාණ. ගඝෝස්පරමාණ කිය කියන්ගන
රගට් රැ ් . රැ ් ට අහු වුතණොත් රැග ් කිය හිතා න්න. රැළට
වැටුගණාත් රැ ්ග ් කිය හිතා න්න. ඒක නිස්ා අගප් ග දරම
ගවච්ි ගදයක්, නැත්නම් අපි ඉන්න තැනම ගවච්ි ගදයක්, පත්තගේ
වැටුණට පස්්ගස්, ස්ම්පූේණ ගවනස්් විකෘතියක් වැගටන්ගන. නමුත්
ඒක තමයි රට්ටු පිළි න්ගන. අන්තිමට අගප් ග දරම ගවච්ච් ගද්
පැත්තක දා , පත්තගේ කියන ගද් පිළි න්න ස්ිද්ධ ගවනව. ඒ තරමටම
ඒ ගඝෝස්පරමාණය කියන එක අද ජන මාධයකාරය දන්නවා.
රෑපපරමාණය කියන එක තවළඳ දැන්වීම් කරන මනුස්්ස්යා දන්නවා.
ගවළඳ පරචාරය කරන අය. ජන මාධයගය්දී තිගයන්ගන
ගඝෝස්පරමාණය. ඒ නිස්ා අද ග ෝගක පවතින්ගන් ජනමාධයකාරයන්
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විස්ින් පවත්වන ආණ්ඩු. ඒග ා ්ග ා අගත් තමයි, පරවෘත්තිව ින්
තමයි රට ග නියන්ගන. ඉතින් ඒක නිස්ා ගඝෝස්පරමාණය කියන එක
අද අපි ඉන්න ක ියු ය කාග ඇති ගවච්ි වස්ං තයක් ගනගවයි.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් එදා ගපන්න දී තියනව. ඒ පිළිබඳව
අටුවාචරීන් කියන්ගන පස්්ගදගනක්ග න් හතරගදගනක් අහු ගවනවා.
රෑපයට තුගනන් ගදකක් අහු ගව ා. ගඝෝස්පරමාණය කියනගකාට
පගහන් හතරක් අහු ගව ා. ගම්ගකන් ගේරි ා එක්ගකා ගම් ගඝෝස්ාවට
අහු ගවන්තන නැතුව, ‘අස්ෙය පරවෘත්ති පතර අස් කටවත් ගනා ත
යුතුයි’ කිය අගප් ග ාකු ස්්වාමීන් වහන්ගස්් වයවස්්ථාගේ ිය
තිගයන්ගන් ඒක දන්න නිස්ා. ොවනා කරන මෘදු හිත් ඒවාට
ගබාගහෝම අහු ගවනව. ඒක පත්තරව ගනාබැලුවාට ගම් වග
පිරිස්ක් ඉන්නගකාට ඕක ඇතුතළ් යන ගඝෝෂොවත් ඇති.
ඒකට මම දකින එක නිදේ නයක් තමයි ඕනෑම ොවනා
මධයස්්ථානයක ගඝෝස්ාකාරගයක් ඉන්නවාමයි. මග ් වචනගයන්
කියනවා නම් කේමස්්ථානාචාේයවරගයක් වග ්ම ස්්වොව ධේමයා
විස්ින් ගඝෝස්ාකාරගයක් ඒ මධයස්්ථානයක ඉන්නවාමයි. වැඩිගදගනක්
ආ රය කරන්ගන් ගඝෝාව. තමන්ට ගමානවහරි බැරි ගවනගකාට නැති
ගවනගකාට දුවන්ගනම අර ගඝෝස්ාකාරය ාවට. එයා ාව හදා ත්ත
උත්තර තියනව. ඕනැ තරම් ගතාරතුරැ තියනව. දීපුවාහම,
කාපුවාහම, මාළුවා ි ් වාග
ස්්ස්න්න ස්්ස්න්න ඇද ා එන
එකයි ගවන්ගන. කවදාකවත් නෑ, ාමක, නැත්නම් ොවනාවට
ආධුනික ගයෝ ාවචරගයා ඒ කේමස්්ථානාචාේයවරය හම්බ ගව ා ගම්
කාරණා කියන්ගන අන්තම
ි ටම. එතගකාට කුණු ගවන්න ඕනැ හරිය
කුණු ගවලො ඉවරයි.
ඉතින් ඒක නිස්ා ගම් ගඝෝස්ාවට ඇද ා යන තිය ොවනා
මධයස්්ථානව ඔගහාම නම්, නිකමට හිත බ න්න ස්ාමානය
පිරිගවන්ව ගකාගහාම ඇද්ද කිය . ොවනා ගනාකරන අධයාපනය
කරන තැන්ව . පිරිගවන්ව ඔගහාම තියනව නම් ඉතින් ස්ාමානය
පන්ස් ්ව
ගකාගහාම ඇද්ද? ඕව ගකාච්චර ඇද්ද පත්තර
කන්ගතෝරැව ? ඕව ගකාච්චර ඇද්ද ගට ිවින් මධයස්්ථානව ? ඕව
ගකාච්චර ඇද්ද ජන මාධය පිළිබඳව ගකගරන ආයතනව ? ඊ ාවට
9
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| පුරොතභද සූෙරය
ගද් පා නය. ස්ම්පූේණ ගඝෝස්ාවට තමයි රට දුවන්ගන්. ඒක තමයි
ත ් අත්තකට ගබ ි ග ඩියක් ඇදග න වැටිච්චහම ගහාඳ නින්දක
හිටපු හාවා කරපු ගඝෝස්ාව නිස්ා මුළු කැතල් කඩාග න අ ියා පවා
දුවන්න පටන් අර ත්තා. කිස්ිම ගකගනක් ඒ ඇති ගවච්ච
උත්ස්න්නොවය තුළ පර ්නය ගමාකද්ද කිය බ න්න හිටිගය් නෑ.
ගම් හාවා කියන අහිංස්ක ස්තා ගබාරැවක් කියන්ගන නෑ. ඇත්තයි.
ස්ත්තයි. ගවච්ච ගදයක් ගම් කියන්ගන කිය පස්ු ගනාබ ා දුවන්න
පටන් ත්ත. ඕක තමයි කැතල් කඩාග න දුවන තිය. ස්ිංහයාට
විතරයි ගස්්රම නතර කරන්න බ යක් තිබුතණ. ගතදක් තිබුතණ. ඌ
කිේව නතර ගවය ් ා ගස්්රම ගමතන මම ඉස්්ස්රහ කිය . ගකෝකද
කිේගේ කිය අ ියාග ඉඳ අහග න අහග න යනගකාට අර
ගකාගහ්ගදෝ හිටපු හාවට යනකල් කිස්ිම ගකගනක් ඒ කාරණා
ගහාය බ
ගනගමයි දුව තිගයන්ගන.
ඉතින් හාවා ස්ිංහයා ාවට ියාම හිතා න්න පුළුවන් ගන්,
හාවා ගකාච්චර යටත් ගවන්න ගවනවද කිය . ස්ිංහයාග ් හක්කටත්
මදි. නමුත් ස්ිංහයා ඒකට ගනගමයි ඇ ්ලුගේ. ගම් ගකාගහද යන්ගන?
පස්්ස්ට යන්න බෑ, පස්්ස්ට අදින්න බෑ. මග ් පපුව ැගහනව. මම
ගම් ආගව යන්තම් ැ වි ා ගේරි ා. අගන්, ගම් ඇත්ගතාත්
ඔක්ගකාම කියන ගද් අහන්න. අගන්, යං. ගම් බ ා බ ා නතර ගවවී
ඉන්න ගව ාවක් නෑ. ගම් මහා වි ා අහස් කඩා වැගටනව. ගපාඩි
ගස් ් මක් එගහම ගනගමයි. ස්ිංහයා අඩිය ගපා ගේ හප්ප ා, යමන්
යන්න හිටපු තැනට කිය කියනගකාට, අර පිටිපස්්ගස්න් හිටපු අර
පණ්ඩිතගයෝ, වීරගයෝ, කැතල් රජා
ගස්්රම කකු ්
ැහි ැහී
පිටිපස්්ගස්න් පිටිපස්්ස්ට යනගකාට කඩා වැටිච්ච අහස්කුත් නෑ.
අන්තිමට ගහ්තුව ගහායන්නත් නෑ. බ නගකාටයි දැන ත්ගත් ගම්
ගහාඳ නින්ගද් අතක් පිට අතක් තියා න නිදාග න හිටපු හාවාට, අර
ත ් අත්තක් උඩට ගබ ි ග ඩියක් වැටිච්ච ස්ද්ගද. ඉතින් ගඝෝස්ාවට
දුවන දිහා බ නගකාට ඔන්න ඔය පරතිපදාව තමයි තිගයන්ගන. ඒක
අනිත් පැත්ත හැගරන්න ඕනැ ස්ිංහ පරතිපදාව ගවන්න. ගහ්තුව බ මු.
පර ්නයක් නෑ මැගරනව නම් මැරිච්චාගේ. ක බග ් තියනව නම්
ඕනැ ගදයක් ගවච්චාගේ. අපිට එන එකක් නම් ඉතින් ගකාගහාමටත්
එනවා ගන. ආන් ඒ විදිහට ගම් ගඝෝාව පැත්තක තිය ගහ්තු
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කාරණා ගහායනවයි කියන එක ග ්ස්ි නෑ. ඒක නිස්ා ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ගදගවනි පරමාණය ගපන්වන්ගන් ගඝෝස්පරමාණය.
තුන්ගවනි එක තමයි ලූකපරමාණය. රෑක් පරතිපත්ති කිය යි
අපි ගම්ක ස්ිංහ ට න න්ගන. යම් කිස්ි ගකගනක් රෑක් පරතිපත්ති
පිළිපදිනවා නම් ඒ පුද් යාට ගකාගහාමටත් රහතන් වහන්ගස්්
කියන පටබැඳි නාගම බඳිනව. ඊට පස්්ගස් මනුස්්ස්ගයා, මනුස්්ස්යා
නිේවාණය බ තියනවද? රා දුරැ කර තියනවද? පුරාගෙගදෝ
කාය කේම ගමානවක්වත් ගහායන්ගන නෑ, ගම් පුද් යාට වඳින්න
පුදන්න පටන් න්නව රෑක් පරතිපත්තිය නිස්ා. ඒ රෑක් පරතිපත්තියට
වඳින්ගන,
කාමගෙෝ ී
ඇත්ගතා
තමයි.
වඳින්ගන
අත්තකි මථොනුගයෝ ගයන් එහා පැත්තට ිය ඇත්තන්ට. බාහිය
දාරැචීරිය ෙොපසෙුර්ොතග වග කතාව ගප්න්න තියනව ඒ මනුස්්ස්ය
නැගේ හග න ියා. ගහළුව වහ න්න කරමයක් නැති නිස්ා ස්්ව
තියන පට්ට හම හ ඒගකන් ගරද්දක් වග එකක් වියා න වි ි
වහ ත්ත. ඒ කර කරබාග න ඉන්නගකාට යන එන මිනිස්්ස්ු දැක්ක
අගන් ගම් මනුස්්ස්ය කිස්ිම ගදයක් අගතත් නෑ. ොජන ගමානවක්වත්
නෑ. වි ි වහ න්න කරමයකුත් නෑ. ගපාතු ඇඳග න ඉන්ගන.
අනිවාේගයන්ම එයා රහතන් වහන්ගස්් ගකගනක් ගවන්න ඇති කිය ,
ඉතින් ඒ මිනිස්්ස්ු ඔක්ගකෝම ගමයාට පුදන්න පටන් ත්ත
ශොස්්තෘත්වගයන්. අන්තිමට ඒක ගනගමයි විහිළුව. මිනිහ නැවිගයක්.
මිනිහත් හිතා ත්ත මම රහතන් වහන්ගස්් කිය . ගහාඳටම ඇන්දා
අගප් වචනගයන් කියනව නම්. එතගකාට තමයි එයත් එක්ක එකට
ොවනා කරපු බරහ්මගයක් ස්ුද්ධාවාස්ගය් ඉඳ ඇවි ් කිේතව “උඹ
රහතුත් නෑ. රහත් මාේ යට පිළිපන්ගනත් නෑ. ගම් කථා කරන්ගන
උගේ අහව ා. අන්න රහත් වහන්ගස්් නමක් ඉන්නව නම් ඉන්නව
ස්ැවැත් නුවර ගජ්තවනාරාගම්, ප යන්” කියල. එදා තමයි රත් වුතණ්.
එතගකාට අවුරැදු ානක් ගම් මිනිස්ුන්ග ් ාෙ ස්ත්කාර බමින්
ඉතාමත්ම අ ්ගප්ච්ෙ රෑක් පරතිපත්තිගය් ඉඳ තියනව.
ඒ නිස්ා රෑක් පරතිපත්තියට අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ා ස්ඳහන්
කරනවා දහයට නවයක් අහු ගවනව. ලූකපරමාණ. ඒක නිස්ා ගම්
අත්තකි මථොනුගයෝ යට අහු ගවන එක, කාමගෙෝ ී පුද් යන් තුළ
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පවා තිගයන ගදයක්. ගම්ව විකෘති ගද්ව ්. ඒ නිස්ා ස්ී වරතව ට අහු
ගවන එක ගබාගහෝ විට ස්ිදු ගවනව. ඒ ස්ිදු ගවනගකාට ස්ිද්ධ
ගවන්ගන ගම් තමා රකින ස්ී ය අනිත් ඇත්තන් එක්ක ස්ංස්දනය
කර මම වි ි්ටයි. ඒ නිස්ා මට කවුරැත් තරහ වුණත් පර ්නයක් නෑ.
මම ගම් කරන ගද් හරි කිය ඔය වරතයක් ව ගයන් පරාමේ නයට
වැගටනව. ස්ම්මේ නය කර න්න බැරැව යනවා. ස්ී ය අව යයි. ඒක
පිළිබඳ කිස්ීම පර ්නයක් නෑ. ඒක හරියට ස්ාමානය උපමාවක්
ව ගයන් ගපන්වන්ගන ගහ්න් ග ාවිතැනක් කරන මිනිගහක් ඒ ගහ්න
වගට් දඬු වැටක් හ න්න එක අව යයි. එගහම නැත්නම් ඒගක්
හැගදන ඩාග ඩියක්, ඒ ළපටි පැ ැටියක් කිස්ිම ගදයක් ඉතුරැ ගවන
එකක් නෑ. ගමාකද මහ කැතල් මැද්ගද හැගදන්ගන. ඒක නිස්ා දඬු
වැට අව යයි. දඬු වැට ැහැේගවාත් නම් අ ිය එන්ගනත් නෑ. ඒ
වග ස්ාමානය
යකේමයකට න්නව නම්, ඒ මනුස්්ස්යා පිරිස්ිදු
කරන්න ඕනැ. පිරිස්ිදු කරන්ගන නැතුව, ඒ
යා ාරය පිරිස්ිදු
කරන්ගන නැතුව, යන එන ඇත්ගතා පිරිස්ිදු කරන්ගන නැතුව,
උපකරණ පිරිස්ිදු කරන්ගන නැතුව
යකේම කරන්ගන නෑ. ඒ වග ්
ස්ී ය අව යයි. නමුත් හුඟගදගනක් ස්ී ේබත පරාමාස් කියනගකාට,
තමන් දැඩිව ත්ත ස්ී වරතය ගකාච්චර දැඩිව න්නවද කිය කියනවා
නම්, ගස්ෝවාන් මාේ ය
ැබීමට බාධාවක් ගවනව. ගස්ෝවාන්
මාේ ගයන් තමයි ස්ී ේබත පරාමාස් කියන එක කඩ දාන්ගන.
ඉතින් ඒගකදි අර අඩු ස්ීග ් ාමක කර
ත්ත එක්ගකනා
අනිවාේයගයන්ම දැඩිව ත්ත එක්ගකනා විහිළුවට ක් කරනව. දැඩිව
ත්ත එක්ගකනා ාමකව ත්ත එක්ගකනාව පහත් කර ස් කනවා.
ඒ ගදක නිස්ාම ඒ ඇත්තන්ට ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං කියන
ගමයමයි ස්තය, ගමයින් පිට ස්තයයක් නෑ. මම යම් තැනක් මධයම
පරතිපදාව කිය තියනව නම්, ඒකමයි හරි. අරයට කවදාවත් නිවන්
දකින්න බෑ. ගමාකද, එයා ස්ීග ් නෑ. එගහම නැත්නම් යම් කිස්ි
පරමාණයකට තමන්ට වැඩිය තියනවා නම්, අගපෝ ඒග ා ්ග ා ගම්
ස්ී යම ඉස්්ස්ර කර තියා න ඉන්නව. දැඩි වරතධාරීන්. ඒ කට්ටියට
යන්නත් බෑ. මට තමයි යන්න පුළුවන් කිය , අර ඉද්මව සච්චං
්මාඝමඤ්ඤං කියන ගදගවනි රන්ථයට ගහෝ වැගටනව. නැත්නම්
අවිදයාවට වැගටන්න ගබාගහෝම ආස්න්නයි ස්ී ය.
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තම් ගැන ධම්ම සං නි අටුවාගේ ස්ඳහන් කර තියනව,
ස්ී යක් නැති පෘථ ්ජන, ස්ාමානයගයන් ඔය අපිට වීදිගය්දී හම්බ
ගවන මනුස්්ස්ගයා ඉන්ගන. ඒ මනුස්්ස්තයො ස්ංස්ාගරට බැගඳන පරධාන
ගද් තෘ්ණාව. ස්ී වන්තයා ස්ංස්ාගරට බැගඳන පරධානම ගහ්තුව
ද්ගේෂය. එයා දන්නව තණ්හාගේ ග ෝෙගය් රා ගය් තියන ආදීනව.
ඒ නිස්ා ඒකට පටි තද කරග න ඉන්ගන. නමුත් ඒක තද කරන්න
කිය වැඩිය පටිය තද ගවච්චහම අනුන්ට වවර කරනවා. තමන්ට
තමන් වවර කර න්නවා කියන ද්ගේෂය ඉගේම එන්න
පටන් න්නවා. ඒක නිස්ා ස්ි ්වතුන් අතර ස්ාමානය ග ෝකයාට
ගත්ගරන්ගන් නැති පුදුමාකාර ඔය විදිගහ් අනව ය ැටුම්. කිස්ීම
ස්ාමානය එදිගනදා ජීවිතයට අදාළ නැති මතවාදී අනව ය ැටුම්
හරීයට වැඩියි. අවිදයාව එන්න තියනවා ගම් ස්ි වරතව ට වැටුණට
පස්්ගස්. ඊට පස්්ගස් වයාපාද, අෙිජ්ඣො ඕනැ තරම් වැගඩන්න ඉඩ
තියනව.
ගම්ක ංකාව වග ස්ම්පරදායානුකූ ව හැදිච්ච රටක හරීම
අමාරැයි විස්්තර කර
ගදන්න. හුඟගදගනක් අනිවාේයගයන්ම
කියන්ගන ස්ී ය ගකාච්චර දැඩි වුණත් පර ්නයක් නෑ. නමුත් එතගකාට
වරතයක් ගවනව. එතගකාට ඒ මතින් තමන් ැගට්කට අහු ගවනවා
කියන එක ගත්රැම් අර න්න අමාරැයි. ගමාකද ඒ තරම්ම ගම්ක
ස්ම්පරදායානුකූ
කරන්න
ිහි ්
තිගයන්ගන. නමුත් පළගවනි
ගස්ෝවාන් මාේ ගය්ම ගම් ස්ී ේබත පරාමාස් කියන, ස්ී වෘත
පිළිබඳව පට ැවි ් අතහැගරනව. ගවන විදිහකට කියනවා නම්,
ස්ී ය ගමාකටද තිගයන්ගන අවිප්පටිසාරත්ථානි ්ො ආනන්ද ුස ානි
සී ානි. ආනන්ද, ගම් ස්ී ය හිගත් විපිළිස්ර ොවය නැති වීම පිණිස්යි.
නැතුව ගවන ආොරණයක්වත් ගවන ගකගනක් ඉහළ පහළ කිය
ස් කන්න ගදයක්වත් ගනගමයි. ගමානම ස්ී යක් නිස්ා ගහෝ හිගත්
විපිළිස්රකමක් එනව නම් ඒක ස්ීග ් ගනගමයි.
විග ්ගයන්ම උපස්ම්පදා ෙික්ුවක්, නැත්නම් ස්ාමගණ්ර
නමක්, නැත්නම් දස්ස්ි ් උපාස්ක අටස්ි ් උපාස්ක ආදී ව ගයන්
උපාස්ක උපාස්ිකාවන්ට, තමන් යම් කිස්ි පිළින කරපු, ස්මාදන්ව රකින
ස්ී යක් තියනව නම්, ඒ ස්ී ය හැම ගව ාගවම ආරක්ා කටයුත්තක්
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ව ගයන් ැතණන නිස්ා, ගමාන ගද් කගය් ස්ිද්ද වුණත් හිගත් ස්ිද්ද
වුණත්, අර ස්ී
පස්ුබිමට දා
බ නගකාට හුඟාක් ගව ාවට
ප ්චාත්තාප ගවනව ස්ීග ් නැති ගකනාට වඩා. ස්ීග ් නැති ගකනාට
ළපන්න ගදයක් නෑගන. ඒ නිස්ා ගබාගහෝ විට තමන්ට වරද
පටවා න්න පැත්තට, නැත්නම් ඒ ස්ී ය රැක න්න උදේ ගනාකරපු
ගකනා පිළිබඳව ද්ගේෂ ඇති කර න්න, ස්ී ය නැති ගකනාට වඩා
ගපළගඹනවා ස්ී ය ඇති ගකනා. ඒක නිස්ා ගහාස්්ස් ළඟින් මැස්්ස්
යන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් ගවනව. ගම් නිස්ා විපිළිස්රකම් හිගත්
ඇති ගවනව. විප්පටිස්ාර ොවය.
ඒ විප්පටිස්ාර ොවය අපි නීවරණ පැත්ගතන් බ නගකාට
උද්දච්ච කු ්කුච්ච පැත්තට හිත අවුස්්ස් දානව. කුකුස්් පහළ
කරනවා. හිතා න්න බැරි ගවනවා මම ගම් ගද් කළොද? මට ගම් ගද්
වුණොද? කිය . අපි ස්ාමානයගයන් ආනාපානස්තිය ොවනා කරන්න
ත්තත්, දැඩිව අ ් න ගකනා බද ා අ ් න ගකනා මිරික ා අ ් න
ගකනා හුඟාක් ගව ාවට ගචෝදනා කරනවා, මට වි ්වාස් නෑ මම
බග න් හුස්්ම න්නවද? හුස්්ම වැගටනවද? කිය . ඒ ඇත්තන් ඒ
කියන කතාව ඇත්තටම ඔහු පිළිබඳවම ඔහුට පැහැදි ි විගේචනයක්
කර න්න බැරැව ස්ාමානය හුස්්ම න්න ගව ාගවදිත් මම ආයාස්
කරනවා ඒක ගහාඳ නෑ කියන විපිළිස්රකම තියනව. එතගකාට
ආයාස්යක් ගවනව. ඉගේම හුස්්ම දැඩි ගවන්න වග පටන් න්නව.
ඇත්තටම එගහම ගච්තනාවකුත් නෑ. එගහම ස්්වොවගයන්
ගවන්ගනත් නෑ. නමුත් හිගත් විපිළිස්රයක් ඇති ගවනවා. අනිත්
කට්ටිය කියනවා හිත එන්න එන්න තැන්පත් ගවන්න ඕනැ කිය .
මග ් එගහම ගවන්ගන නෑ ගන. මම ගම් ආයාස්ගයන් හුස්්ම න්නවද
කිය අර හුස්්ම ැනි ් පිළිබඳව වැරදි දැකීමක්, වැරදි ස්්පේ යක්
බනවා. ස්මහර ගව ාවට දැඩිව න්නව. ගම්ක හරීම අමාරැයි
කමටහන්
ස්ුද්ධ
කරන
ගව ාගවදි
අහග න
ඉන්න
කේමස්්ථානාචේයවරයට ුරැවරයාට ගමාකද්ද දැන් ගම් ගවන්ගන
කිය දැන න්න. ගහාඳට එකක් නම් පැහැදි ියි. දැඩි බ ාගපාගරාත්තු
ස්හිත ගකගනක්. නමුත් ඒක එයාට කිය වැඩක් නෑ ගන. පිස්්ස්ට,
පිස්්ස්යි පිස්්ස්යි කිේවට ස්නීප ගවන්ගන නෑ ගන. පිස්්ස්ු ඇද්ද නවා
එතගකාට.
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ඒ නිස්ා කරන්න තිගයන්ගන එගහම ගවනව නම්, ගහාඳට
බ න්න ඕන - ඇත්තටම ආයාස්කර හුස්්ම න්නව නම්, ටික
ගව ාවක් යනගකාට ගබ ්ග ් අමාරැ හිගස්් කැකුම් කරකවන ති
එන්න පටන් න්නව. ඔක්කාර ති එන්න පටන් න්නව. එගහම
නැත්නම්, ඕක බග න් ගහෝ ගේවා ස්ාමානය කරමගයන් ගහෝ ගේවා
යන්න අරින එකයි තිගයන්ගන. බග න් හුස්්ම න්නව නම්, වැඩි
ආයාස්ය නිස්ා අනව ය ස්ැ කි ් නිස්ා ඒගකන් ඇති ගවන කායි
දු්කරතා ව යක් තියනව. අන්න ඒ දු්කරතා නැත්නම්
ණන් න්ගන නැතුව යන්ගනයි කියනවා. එගහම නැත්නම් ස්මහර
ගව ාවට ආනාපාගන ඉන්න පුළුවන්. ඉන්දැද්දී ගපාඩිත්තක් දියුණු
ගවලො කිය හිතමු. ආනාපානගය් ඉන්නගකාට ඔන්න ස්ද්දයක්
ඇගහනව. ඒ පිළිබඳ ස්ැකයක් පහළ ගවනව මග ් හිත ස්ද්ගදට
ිහි ් ා ගකග ස්ුණොගදෝ? එගහම නැත්නම් ආනාපානය දි ට
හිටියාගදෝ? ස්මහර විට හිතිවි ි ව යක් එනවා. ඒ හිතිවි ිව
අන්තේ තයක් නෑ. නමුත් ස්ෑගහන දුරට ස්්වයං විගේචනයක් එනවා,
මම ගම් ගකාච්චර ගවලො හිතුවි ිව හිටියද? ගම් ස්ිතුවි ි රා ද්ගේෂ
නි රිතද? හිතුවද, හිතුණද? එගහම නැත්නම් කගය් ගේදනා මතු
ගවනව. මතු ගවන ඒ ස්ෑම ගේදනාවක්ම මට බාධාවක්ද, නැද්ද?
ගමානම ගදයක්වත් තීරණය කර න්න බෑ ගම් විප්පටිස්ාර ොවය
තියනකල්.
අවිප්පටිස්ාර ොවය තියනව නම් එතනට අපිට හිතා න්න
තිගයන්ගන මම දැන් ස්ීග ක ඉන්ගන. ගේදනා එන්ගන වගරන්.
යන්ගන ප යන්. හිතුවි ි එන්ගන් වගරන්. යන්ගන ප යන්. ස්ද්ද
එන්ගන් වගරන්. නැත්ගත් ප යන්. මට පුළුවන්ද නැද්ද බ න්න මට
පුළුපුළුවන් ගව ාවට ආනාපානයට යන එක විතරයි තිගයන්ගන. මට
ස්ී යක් තියනවා, කිය අන්න ඒ තමන්ග ස්ීග ් වොං ු කරන්න,
තමන්ග ් ස්ීග ් අගේට න්න පුළුවන් නම්, අන්න ඒ ස්ීග ් අව ය
කරන ස්ී යක්. ස්ී
ික්ාව කිය කියන්ගන ඒ ටයි. නමුත් ස්ීග ්
කිය හිතාග න, මට බුදුහාමුදුරැගවෝ කිේගේ ආනාපානය බග න්
කරන්න එපයි කිය , අගන්, මග ් හිත තියන්නම බෑ ගන. මට
ආනාපානය බග න් ගකගරනවා. එගහනම් මට ආනාපානය
කර න්න බැරි ගවයි. මම අෙවය පුද් ගයක් ද ආදී ව ගයන් දි ින්
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දි ට හිතන්න පටන් න්නව. එගහම නැත්නම් පුංි රා හිතිවි ් ක්
ආපු මන්, මග ් ස්ීග ් කැඩුණද? පාරාජිකා වුණොද? කිය ඉතින්
අර ගද් අ ් ග න වි ා ව ගයන් කුකුස්් කරනවා. ඒ ස්ෑම ගද්කින්
ම හිතන්න පුළුවන් ගම් ස්ී ය කියන දැ ි පිහිය වඳුරට අහු වුණා වග
හැම තැනම කපා න්නවා.
ඒ වාග ්ම ස්මහර ගව ාවට ුරැවරයා ියනවා, ොවනා
කරග න යනගකාට ආනාපානය තුනී ගේ න යනගකාට, ස්මහරැන්ට
ආග ෝක පහළ ගවනව. ස්මහර ගව ාවට කය ස්ැහැ ්ලු ගවනව. ඒ
වාග ්ම ොවනාව යා ගදන තියක් තියනව. ඒකට හිත ගයගදේගේ
නැති වුණාට කමක් නෑ. ඒ ගද් ඇති කරන්න ගහ්තු ගවච්ච
ආනාපානය දිග ්ම ඒක පවත්වාග න යන්ගනයි කියනවා. ඉතින්
ඔන්න ඔගතන්ට
ියාට පස්්ගස් ස්මහරැන්ට ඒ ආග ෝකය
දකිනගකාටම ෙයක් ඇති ගවනවා. අගප් අප්ගප් දැන් ුරැවරයා මට
කිය තියනව ආග ෝකය ගපගනයි, බ න්න එපා කිය . හරියට
යගකක් දැක්ක වග , අර ආග ෝකයට ඇතුළතින්ම පහළ ගවනව
අපථය ොවයක්. හුඟක් උ ත් ඇත්තන්ට ස්ිදු ගවන ගදයක්. ඒ
ආග ෝකය දැකීමම වැරදි ් ක් කිය හිත නතර කරනව. නතර
කර කඩනව. ආනාපානගයන් හිත කඩ ා ඇස්් ගදක අරිනව. ඇයි
ගමාකද, ගම් ආග ෝකයට යන්න එපයි කිේව. ආග ෝකය ආවා. නතර
කළො. කගය් ස්ැහැ ්ලුවක් පහස්ුකමක් එනගකාටම ඒක ෙීතියට
කාරණාවක් කර න්නව. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? ගම් ස්ී ය කියන එක
විපිළිස්රකම නැති කිරීම පිණිස්යි කියලො ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියාපු
කාරණාව හරියට පරගයෝජනය ස් ක ා ගත්රැම් න්න බැරිකම.
ගම්වා ගහාඳට ගත්ගරන්න පටන් අර න්ගන ගකාච්චර අපි
අජ වරත ග ෝ වරත රැක්ගක් නැතත්, අපි ළඟ තියන ස්ී ය වුණත් ාවට,
එහා පැත්ත ගමහා පැත්ත වැනිවැනී තිගයන්ගන. ස්ී ය වගරක
ාමක ගවනව. වගරක දැඩිව උ ර ගවනව. ගම් ගදක තියනවයි කිය
කියන්ගන මැදත් තියනව. ගහාඳ තැනත් තියනව. ආන් ඒක ගත්රැම්
අර ත්ත නම්, ස්ී ය හරි නම්, විපිළිස්රකම නෑ. අවිප්පටිසාරත්ථානි
්ො ආනන්ද ුස ානි සී ානි. ඒ වාග ම සී පරි ාවි්තා සමාධි
මහප්ඵ් ා ්හාති මහානිසං්සා කියන එක පරිනිේවාණ ස්ූතරගය් කී
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ගපාළක ස්ඳහන් ගවනවද කිය
කියන්න බෑ. ඒ කියන්ගන
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග
අවස්ාන ජවනිකා, ජීවිතගය අවස්ාන
ජවනිකා ටික, මාස් තුනක් විතර ස්ං රහ ගවනව. නමුත් ඒ කා ය තුළ
ගහාඳට විස්්තර ගවනව පරිනිේබාන ස්ූතරගය්. ඊට ක ින් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ගබාගහාම ැඹුරැ කාරණා තැන් තැන්ව එක එක්ගකනාට
චරිතානුකූ ව ගද් නා කර තියනව.
ගමතනට එනගකාට පරධාන කුණු ගදකක් ගපන්නනවා,
ස්ත්තිස්් ගබෝධි පාක්ිකව ට ස්ිය ් ම බහා ගපන්වන තියත් ස්ී
ස්මාධි පරඥා කියන තුනට බහා ගපන්වන තියත්. ඒගකදි හැම තැනම
ගද් නාවක් පරිච්ගේදයක් හමාගේ ජවනිකාවක් හමාගේ ස්ඳහන් කර
තියනව සී පරි ාවි්තා සමාධි මහප්ඵ් ා ්හාති මහානිසං්සා.
සමාධි පරි ාවිතා පඤ්ා මහප්ඵ ා ්හාති මහානිසංසා. ඒ නිස්ා
විපිළිස්රකම නැත්නම් ඒක තමයි ස්මාධිය කියන්ගන. එතගකාට ඒක
ස්මාධියට මහත් ඵ මහානිස්ංස් ගවනව. එගහම නැතුව තමන් ගම්
මම ස්ී ය ැන උනන්දු ගකගනක්, ඒ නිස්ා ඇති ගවන ස්ෑම ගදයක්ම
ස්ී මිම්මට දා එහාටයි ගමහාටයි ක ්පනා කර කර ඒ ැන
විපිළිස්රකම ඇති කිරීම කුස් යක් කිය හිතා න්නව නම්, අන්න
ඒකයි ගම් ගද් නා මාේ ගයන් මතු කර ගදන්න හදන්ගන. ඒක
කුස් යක් ගනගමයි රන්ථයක්. ස්ී ේබත පරාමාස් කාය රන්ථ ගවන්න
ඉඩ තියනව. හැබැයි ා මට්ටම.
ස්ී ේබත පරාමාස් කාය රන්ථ කියන්ගන ග ාගරෝස්ු මට්ටම
නම්, අර වාග ග ෝ වරත අජ වරත රැක ා, බ ්ග ක් වාග බිමට දා
බත් කන, අතට අරග න කන්ගන් නැතුව බිම තියන ගද් දිගවන්ම
අරග න කන, ඇඳුම් නාඳින, ගනානාන පරිස්රයක්. ඒ තමයි
ග ාගරෝස්ු මට්ටම. ාමක මට්ටගම්දී අරමුගණන් හිත පිට පනින්න,
ද්විතීය අරමුණක් එනගකාට ඒක පිළිබඳව ගනාපැකිළ, විපිළිස්ර
ගනාවී, ඇත්ත ඇති හැටිගයන් දැක න්න තියන හැකියාව තමයි
විපිළිස්රකම නැති අවිප්පටිසොර ොවය කියන්ගන. ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ඒකට ආස්න්න කාරණා ව ගයන් ගපන්වන්ගන ස්ී ය.
සී් පතිට්ඨාය. ස්ී ය පිහිටක්. ආධාරකයක්. අපි ඒ ආධාරකය මත
ඉඳ න්ගන ගමාකටද? විපිළිස්රකම එනගකාට මට ස්ීග ් තියනව නම්
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අනිත් ඕනැ ගදයක් හදන්න පුළුවන්. ස්ීග ත්, ආනන්තරීය අකුස්
කේමව දී තමයි හදන්න බැරි. අනිත් ඕනෑම ගදයක් හදන්න පුළුවන්.
ඒක දැන න්න එකයි අව ය කරන්ගන.
ඒක නිස්ා ගස්ෝණදණ්ඩ ආදී ස්ූතරව ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ගපන්න දී තියනව සී පරි්ධාතා හි ් ා ්ගාතම පඤ්ා.
පඤ්ාපරි්ධාතං සී ං. යත්ථ සී ං තත්ථ පඤ්ා, යත්ථ පඤ්ා තත්ථ
සී ං. සී ව්තා පඤ්ා, පඤ්ඤව්තා සී ං. සී පඤ්ාණං ච පන
් ා ස්මිං අග්ගමඛොයති. ස්ි ්වතාටමයි පරඥාව. ස්ීග ් නැත්නම්
පරඥාවක් නෑ. ස්ී යයි පරඥාවයි ගදක ග ෝකගය් අ රම ධේම. ඔය ගදක
තියනව නම් ස්මාධිය කියන එක ‘අත මිට කාස්ි පනම් ගහාඳ හැටි
තියනව නම් හිටග න දිවය ග ෝගක මවන්නම්’ කිය බයි ා
කියන්ගන. ඒ වග තමයි ස්ී යයි පරඥාවයි තියනව නම් ඕනැ තැනක
ස්මාධිය න්න පුළුවන්. ස්මාධිය නැති වුණත් පර ්ගනකුත් නෑ. අපි
ගබාන තරම් ගහාඳ වතුර තියන තැනක නානගකාට, ගබාන්න වතුර
නැති වුණොට පර ්නයක් නෑ. වතුර ගපගවනව නානගකාට. ස්මහර විට
ගපවීම කරදරයක් ගවනව. ඒක නිස්ා ස්මාධිය ගනගමයි ගමතන
පර ්ගන් තිගයන්ගන. ස්ී ය ගහාඳට තියනව නම් ඒක ැන ස්ැක
හිතන්න එපො කිය .
අස්්ස්ජී ස්ූතරතය් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අස්්ස්ජී ස්්වාමීන්
වහන්ගස්්ට කියන්ගන ස්මාධිය ගහාඳට චතුේථ ධයානය දක්වා
බන්න පුළුවන්. බ ඒගකන් දිට්ඨ ධම්ම ව ගයන් ගහාඳ ස්ුඛතයන්
ත කරපු, ස්තුටුදායක ජීවිතයක් ත කරපු ස්්වාමීන් වහන්ගස්් නමක්.
නමුත් අවස්ාගන් ග ඩ ගවලො ස්මාධියට යා න්න බැරැව, ස්ම්පූේණ
විපිළිස්ර ගවලො බැ ෑපත් වුණා. අගන්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ට
ගපාේඩක් එන්න කියන්න මාව දකින්න. මගය් අන්තිම කාග මම
හිතුගේ නෑ ගමච්චර කා කණ්ණි ගවයි කිය . මට කිස්ිම ස්මාධියක්
නෑ. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගබාගහාම ක ාතුරකින් එගහම පණිවිඩ
ආපු මන් යන්ගන. නමුත් ගමතනදි ඒ ගව ාවටද ගකාගහගදෝ
උන්වහන්ගස්් වඩිනවා. වැඩියට පස්්ගස් බැ ෑපත් වුණා අගන්
ස්්වාමීන් වහන්ස්, ගමගහම ගමගහමයි මා ළඟ තිබුණ ස්මාධිය. මම
දැන් ගහාඳගටෝම අවස්ාන අවස්්ථාගේ. මග ් ස්මාධිය නෑ. ඒ නිස්ා
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අනිවාේයගයන් මම දන්නව ගම් ත කරපු ගස්්රග න්ම ඇති ගදයක්
නෑ. මග ් හිත ගබාගහාම විපිළිස්රයි. යන්ඩ ස්ූදානමක් නෑ. නිකන්
මනට ස්ූදානම් හිතක් නෑ කිය . එතගකාට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
අහනවා ‘ගමාකද අස්්ස්ජී කාරණාව?’ අගන් ස්්වාමීන් වහන්ස් මට
ඕනැ ගව ාවක පරථම ධයානය නම් ගදක නම් තුන නම් හතර නම්
ස්මවැදි ා අධි්ඨාන කර යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණො. මම ඒ නිස්ා
කිස්ිම ග ඩකට එන්ගන් නැතුව කිස්ීම ගකගනක් එක්ක ැගටන්ගන්
නැතුව ගහාඳට ස්ී යක් රැකග න හිටිය. අගන් ස්්වාමීන් වහන්ස් ගම්
ග ගේ නිස්ා මට ඒක දැන් නෑ. ඒ නිස්ා මග ් හිත විපිළිස්රයි.
එතගකාට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අහනවා, ‘එගහනම් අස්්ස්ජී,
ගම් අනිකුත් රමනක් බරාහ්මණගයා වග උඹත් හිතාග න ඉන්නවද
ගම් ස්මාධියයි ගම් ස්ාස්ගන් ස්ාරය කිය ’. උගේ ස්ීග ් ැන ස්ැකයක්
තියනවද? අගන් ස්්වාමීනි, ස්ීග ් ැන එගහම ෙයක් නෑ. එගහනම්
ගමාකටද මනුස්්ස්ගයා ෙය ගවන්ගන? ගම් ස්ාස්ගන් ස්මාධිය ගනගමයි
ස්ාරය. ස්ීග ් තියනව නම් ස්මාධිය හදන්න පුළුවන් කිය හිත
හදනව. ගකාච්චර හිත හදනවද කියනවා නම්, අවස්ාන මරණ
ගමාගහාගත්දී ධේමය අවගබෝධ කරන්න පුළුවන් තරමට ස්ී ය
පිළිබඳව ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් වි ්වාස්යක් ඇති කර ගදනව. ස්ී ය
තියනව නම් අනිකුත් ධේම හදා න්න පදනම තියනව. නමුත් ඒ ස්ී ය
කිය කියන්ගන විපිළිස්රකම නැති කරන ගදයක් මිස්ක්කා, අනව ය
වතුගේ දිය ස්ුළි නංවන, පෑදි දියට ගබාර දිය එකතු කරන ගදයක්
ගනාගවයි. ඒ නිස්ා ස්ී ේබත පරාමාස් පිළිබඳව ගහාඳ හැඟීමක් එන්න
නම්, ගස්ෝවාන් කියන මට්ටම, ඉර පන්නන්න ඕනැ. පැන්නට පස්්ගස්
නම් ගත්ගරනවා ගම් පරඥාවන්තයාටමයි ස්ීග ්, ස්ී වන්තයාටමයි
පරඥාව. නමුත් මම අර කියපු විදිහට ගඝෝස්ාකාරගයෝ ඉන්නවා ගන්
ඕනැම තැනක. ඒග ා ්ග ා ගම් ස්ී ය තමයි මිනුම් දණ්ඩකට න්න
හදන්ගන. අො යයකට වග ඒ ඇත්ගතා තමන්ව මනින්තන නැතුව
ගනගමයි, මැන න්නව. ගම් දණ්ඩ දික් කරග න ඉදිරියට යන්ගන
අනුන්ග ් ගද් හද ගදන්න. අනුන්ට ස්ි ් රක්කන්න. අර කිකිළිගයෝ
බිත්තර රක්කනවා වග .
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| පුරොතභද සූෙරය
අන්න එගහම වැඩ කරන අය එකතු ගවලො එකිගනකාට
එකිගනකාට ආධාර ගදනව මිස්ක්කා කාග ්වත් ස්ී ය පිළිෙඳ
පරශ්ණයක් ආපුවහම තව ගකගනකුට දඬුවම් ගනාකළයි කිය එයාට
වැරැද්ද ගනාගපන්නුවයි කිය ගදෝයක් නෑ. බැඳි ා තියනව වැරැද්ද
ගපන්න ා ගදන්න. නමුත් අර පුද් යා දකිනා තාක් ක ් තමයි.
දැක්ගක නැත්නම් කරන්න ගදයක් නෑ. ඒ තරමටම අො ය
ස්ම්පන්නයි ස්ී ය ස්ී වරතයට වැටුගණාත්. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ආවත් කරන්න ගදයක් නෑ. ඒ තරම් ස්ී ේබත පරාමාස්යක් තියනව.
ගම්ක මම නිදේ න ව ගයන් ගපන්නුගේ. ඕනැම ගව ාවක තමන්ග ්
ොවනාවට පුංි අෙිගයෝ යක් ආපු ගව ාවක කටයුතු කරන
ආකාරගයන් හිතා න්න පුළුවන් විපිළිස්රකම නැති වීම පිණිස්
කටයුතු ිරීර් ගැන. එතහර් ගකනා නම් වැරැද්දක් කළත් ටික
කාග කදී වැරැද්ද පරමාණ කර ඉදිරියට යනවා. එගහම නැතුව
හරියයි කිය හිතා ත්ත ස්මීකරණයක්, ක ින් හිතා ත්ත ධේමයක්,
ගකාච්චර ගයදුවත් ඒක වරතයකට අහු ගවනව නම්, ඒ පුද් යා
හැමදාම එතන හැප්පි හැප්පි ඉන්න පටන් න්නව. එගහම ගකගනක්
අපි හිතමු තනියම ොවනා කරනවා කිය . තම් කපට ග ාඩ එන්ගන්
නෑ. ගමානම තාග ්කින්වත් ඒ පුද් යාට තමන්ග ් වැරැද්ගද්
ගදෝංකාර ඇගහන්ගන නෑ.
පිරිස්ක් එක්ක ඉන්නගකාට හරිම වාස්නාවක් තියනව. අර
ගඝෝස්ාකාරගයෝ වට කරග න ඉන්නව ගන. ඒ ඇත්තන්ට
තිගයන්ගන්ම ඔේව ගහායන එක ගන. ඒක නිස්ා අපි ඒ ඇත්තන්ට
ාන ග වන්ගන් නැතුව, අගප් ගකාන්තරාත්තුව ඉගේ කර ගදනවො.
ඒ ඇත්තන්ට ස්්තුතිවන්ත ගවන්න කිය
තියනව නි ් ේදව.
ගමෝඩගයක් ගවලො තකෙිරැගවක් ගවලො, ළඟට ඇවි ් ස්්තූති
කරන්න එපැයි කිය තියනව. ඒක විතරයි මම දන්ගන. දැන් මම
ොවනා කරන්න ියාම මට අද ගම් වැරද්දක් අහු වුතණ් මග ්ම
දක්කම නිස්ා ගනතවයි. මග ් අස්ව ා, නැත්නම් මට ස්තුරැකමක්
කරන්නා කිය ඒ පුද් යා කළොට, මට වුතණ් මිතුරැකමක්. අගන් ඒ
ඇත්තටත් ගම්ක නිවන් පිණිස් ගේවා. ස්ී ේබත පරාමාස්ය නැති වීම
පිණිස් ගේවා කිය හිගතන් ස්්තූතිවන්ත ගවන්න කිය කියනවා.
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එක දවස්ක් ගේමානන්ද ස්්වාමීන් වහන්ගස්් වමතරී ොවනාව
කරද්දි ඔය පර ්ගන් මතු ගව ා අපවත් ගවච්ච ග ාකු ස්්වාමීන්
වහන්ගස්්ට ඇවි ් කිේවලු, අවස්රයි ස්්වාමීන් වහන්ස්, මට ගප්න්ගන
මුළු ග ෝගකම තිගයන්ගන මට වමතරී ොවනාව උ න්වන්න කිය .
ඕනැම ැටුමක් තියනව නම්, ඒගකන් මට ගප්න්ගන ගහාඳට වමෙරිය
ඉග න න්න තැන. උඹ ගමන්න ගමතනයි ඉන්ගන. ගමන්න
ගමතනදී උඹ කිගපනව. ගම්ක උඹට දරන්න පුළුවන්. ගම්ක උඹට
දරන්න බෑ. ඒක තමයි අපිට තියන ආස්න්නම කාරණාව ගකාච්චර
දියුණුද කියන්න. ඒක නිස්ා පිරිස්ක් එක්ක ඉන්න ග ්ස්ි නෑ. ස්ී ේබත
පරාමාස්ය ැන දන්න ගකනාට නම් පිරිස්ක් එක්ක ඉන්නගකාට
ඉගේම තමන්ග ් වැරදි ටික, අර ගදන ගදයිගයෝ ග ට ග නත් ගදනව
වග , උගදත් ඇවි ් කියනවා. දවලුත් ඇවි ් කියනවා. රෑත්
ඇවි ් කියනවා. තමන්ට තිගයන්ගන ඒගක ආස්්තික ස්ාධනීය
විගේචන ොර අරග න, නාස්්තික විනා කාරී විගේචන නෑහුණො
වතග, ගනාදැක්ක වග , දන්තන නැතුව වග
ඉන්න එකයි
තිගයන්ගන. එතගකාට ස්ී ේබත පරාමාස් කාය රන්ථය ඉවස්න්න
පුළුවන්. ස්ී ේබත පරාමාස් කාය රන්ථයට අහු වුතණොත්, ගම්කමයි
මම විතරයි ස්ි ් රකින්ගන, අනිත් අයට ගත්ගරන්ගන් නෑ ියල ඒක
දැඩිව අර න්නව. එගහම හිටිගයාත් ඒ පුද් යා ගබාගහෝ විට ඉදිරියට
තියන ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං. ගමයමයි ස්තයය අනිත් එක
ගබාරැ. ඒකට කියන්ගන ඉදං සච්චා ිනි්වස ෙොය ගරන්ථය. ගමයමයි
ස්තයය කිය ඒගක බැස් න්නා වූ පිවිස් න්නා වූ කාය රන්ථය.
ගම්ක ඒ තමන්ග ් නාම කයත් රෑප කයත් පදනම් කරග න බැගඳන
නිස්ා ගම්කට කාය රන්ථ කිය යි කියන්ගන.
ඒ නිස්ා අපිට මතක තියා න්න තිගයන්ගන අපි ස්ී ය
පිළිබඳවත් ගස්ෝවාන් වන ගතක් ස්ී , ස්ී වරත, පරාමාස්යට වැගටනව.
ඒක නිස්ා ගහාඳම කුණ තමයි ගයෝ ාවචරයො තමන් නිහතමානී
ගවනව නම් මම දැනට ඉන්ගන ස්ී වරතයක වැරදිච්ච තැනක, මට
ඕනැ හදා න්නයි කියන හැඟීගමන් හිටිගයාත් ගදෝස් අඩුයි. හරි කිය
හිතාග න හිටිගයාත් තමයි ඔය ගදෝස් එන්ගන්. අං එන්ගන්. ැටුම්
එන්ගන් ඔක්ගකාම. මග ් ළඟත් දැනට අඩුපාඩුකම් තියනව. හැබැයි
මට එකක් වි ්වාස්යි. ිය අවුරැද්ගද් හිටියට වැඩිය ස්ීග ් ගහාඳයි.
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ස්ීග ් පිළිබඳ ස්ංගේදීකම වැඩියි. එන්න එන්න හැගදනවා කිය
දන්නව නම්, තාමත් ඉන්ගන වැරැද්ගද්. වරින් වර ගහාඳ වුණාට හුඟක්
ගව ාවට වැරැද්ගද්. ඒ නිස්ා ස්ෑම ගකගනක්ග ම අනුස්ාස්නා උපගදස්්
ැගේවා කිය ඉන්න ගකනාට ගම් ඉදං සච්චා ිනි්වස ෙොය
ගරන්ථයට හුඟාක් ඉඩ අඩුයි. මම හරි, කිය
ත්ත මන්, ඒත් එක්කම
අර ගදගවනි කාය රන්ථය ඉදං සච්චා ි ගමයයි ස්තයය කිය , ඒකට
අෙිනිගේස කරන කාය රන්ථයට වැගටනව. එගහම නැත්නම් ස්ී ය
පිළිබඳව තණ්හා දෘ්ටි මාන ව ගයන් න්නවයි කිය ත් කියතැහැකි.
මම ළඟ තිබුණො ඉස්්ස්ර ස්මීකරණයක්. නිකාය තුගනන්
ගහාඳම නිකාය රාමඤ්ඤ නිකාය. නම කිේවට ස්මා ගවන්න ඕගන.
රාමඤ්ඤ නිකාගය වැඩව ිනුත් ගහාඳම තැන ස්ංස්්ථාව විතරයි.
ස්ංස්්ථාගවනුත් ගහාඳම තැන නිස්්ස්රණ වනය විතරයි. නිස්්ස්රණ
වනගය්ත් ගහාඳම හාමුදුරැගවෝ මම විතරයි. ගවන අනික් ඉන්න
ඔක්ගකෝග ම මට උගද් ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල් වැරදි ගප්නවා.
හැබැයි මග ් වැරැද්දක් ගප්න්ගන නැති එක තමයි මට තියන ග ාකුම
වැරැද්ද. ඉතින් එතගකාට මම අ ් නවම ගන් ගම්ක. ගම්ක තණ්හා
ව ගයන් න්නව. මට නම් හරි ියා. කවුරැහරි ඇවි ්ල වඳිනගකාට,
අගන් ස්්වාමීන් වහන්ගස්් වග ස්ි ්වගතක් ුණවගතක් දකින්නත්
හම්බ වුණා ගන කියනගකාට මම හිතුව ගම් තනිකරම ගම් ධම්මජීව
හාමුදුරැවන්ග ස්ීග ම දැක ා අනිත් ඔක්ගකාම ගපර ා අයින් කර
මා ාවට ඇවි ් යි ගම් වඳින්ගන. අප්පා! ස්ාස්ගන් ඔක්ගකාම මග ්
උඩ තිගයන්ගන. මම ගකාච්චර වටිනවද කිය ඉතින් අර ස්ිංහ හම
ගපාරව ත්ත ගකාටළුව වග අඳින ඇඳි ් . ඊ ාවට ඒක මාන
ව ගයන් න්නව. මම ගමච්චර ක ් හිටිය කිස්ිම තැනක මම
ා ත්ගත් නෑ. අනිත් ග ා ්ග ා බ න්නගකා ගමගහම ා න්නව.
ගමගහම ා න්නව කිය , ඕක මාන ව ගයන් ත්තට පස්්ගස් ඔය
ගදක ආගවාත්, ඕක ආත්ම ව ගයන් න්නවයි කියන එක අහන්න
ගදයක් නෑ. ඒ නිස්ා ස්ී ය හරි ියාමත් ඔන්න ඔගහාම පර ්ගනකුත්
හිටිනව. ඒකත් දුස්්ස්ී කමක් තමයි. ඒකත් ස්ී යට කැළ ක් තමයි.
ඒ නිස්ා ඉස්්ගස් ් අපි ඇත්තටම ස්ී ය හදා න්න ඕනැ.
එගහම නැත්නම් අපිට කියන්න තිගයන්ගන බැරිකම. හදා ත්තට

| 22

ත තලස් ගැට ලිහොගනිර්ු

|

පස්්ගස් හිතා න්න ඕනැ, ගස්ෝවාන් වන ගතක් ගම් හරි ිය එකත්
වරදින්න ඉඩ තියනව. තණ්හා ව ගයන්, දෘ්ටි ව ගයන්, මාන
ව ගයන් න්න ඉඩ තියනව. ගස්ෝවාන් වුණාට පස්්ගස්ත් ගවනවයි
කිය නම් ස්හතික කර කියනවා. හැබැයි වැඩි ක ් හිටින්ගන් නෑ,
එච්චරයි ගවනස්. ගස්ෝවාන් වුණාට පස්්ගස්ත් ඒ පුද් යා තමන්ග ්ම
ස්ීග ්
ැන තණ්හා
න්නවාමයි. දෘ්ටි
න්නවාමයි. මාන
න්නවාමයි. නමුත් ටික ගව ාවක් යනගකාට
ඳ හන්න
පටන් න්නව. එතගකාට ගත්ගරනවා ගමච්චර ගත්රි ා තිගයද්දිත් අර
ස්ංස්ාර ත, බ ්ග ාත් එක්ක බුදිය ත්තහම ඇගඟ් බැලු මැක්ගකෝ
එ ්ග න්නා වාග ්, අනිත් ඇත්ගතාත් එක්ක ඉන්න ියාම රණ්ඩු
කරනගකාට ඉගේම ස්ී වන්තකමක් ආරෑඪ කර න්නව. ඕක ආරෑඪ
කර න්න ගදයක් නෑ ඇතුතළ් තියනව නම්. ගස්ෝවාන් ගවච්ච ගකනාට
ඒ ආරක්ාව තියනව.
නමුත් පිරිගස්් ඉන්නගකාට අර ති කුණු පහළ ගවනව. අර
ඉදං සච්චා ිනි්වස කියන ගමයමයි ස්තය, අනික නෑ කියන එකත්
තමන්ග ් නාම කාය රෑප කාය කියන ගදක පිළිබඳව ස්ී ගයන් ඇති
වන්නා වූ ආඩම්බරකම්, ගම්ක මමය කිය අඳුන න්න ති නිස්ාමත්
එන්න ඉඩ තියනව. එගහම නැත්නම් දෘ්ටි නිස්ාමත් එන්න ඉඩ
තියනව. මම අ ් ත්ෙො, මට ගහාඳ ුරැවරගයක් හම්බ වුණා. ගහාඳ
කේමස්්ථානයක් හම්බ වුණා. මට ගහාඳ ිත්ත වි ුද්ධියක් හම්බ වුණා
කිය ඉද්මව සච්චං කිය
ත්තට පස්්ගස්ත්, ඒක පුදුමාකාර විදිගහ්
අං ආවා වග . කියා පාන්න හදන තියක් තියනව. ගම්ක
ස්ාමානයගයන් ගම් රන්ථ ැන කථා කරනගකාට ස්ඳහන් කර
තිගයන්ගන තමන්ග ් ම රෑප කාය, තමන්ග ්ම නාම කාය ගදක
පදනම් කරග න පැට ැගවන ගදයක් ගම්ක. ඒක නිස්ා
අනිවාේයගයන් ගම් ග ෝගක ජීවත් ගවන අයට එන්න තියනව. ඒ
නිස්ා යම් කිස්ි දවස්ක ස්ී වරත පිළිබඳව ගම්ගක තියන ගම් ාටු
ස්්වරෑපය, ගම්ගක තියන ඇ ගවන ගෙිය නිසො වැරදුතණොත් අහන්න
ගදයක් නෑ. ගමානවත් නෑ ඒකාන්තගයන්ම අකුස් ් පැත්තට යනවා.
ඊට පස්්ගස් අපි කාය වචී දු ්චරිත කරනව. වීතිකරමණය ගවනව.
වීතිකරමණය ගනාගවන මට්ටමට ආපු මන් මම ස්ි ්වන්තයි කිය
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ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං කියන ඉදං සච්චා ිනි්වස තත්ත්වයට
වැගටනව.
ඒ නිස්ා හරි ියත් වැරගදනවො. වැරදුණත් වැරගදනවා.
ගමාකද, තමන් තාම ගස්ෝවාන් මාේ ඵ ස්්ථ ගව නෑ. ගස්ෝවාන්
මාේ ඵ ස්්ථ ගවනවයි කිය කියන්ගනගම් ස්ී ේබත පරාමාස් සහ
ස්ක්කාය දෘ්ටි කඩ ා යනවා. ස්ක්කාය දෘ්ටිය කැඩුණො නම්, ඒ
පුද් යාට ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං කියන, ඉදං සච්චා ිනි්වස
කියන එක ගහාඳට ගත්ගරනවා. අපි මනුස්්ස්ගයාත් එක්ක ැගටන්න,
මනුස්්ස්ගයා එක්ක මතවාද හදා න්න, මනුස්්ස්යන් අතර නිකාය තභ්ද
පංති ගේද ඔක්ගකෝටම ගහ්තුව ‘මම’ කියන කූඤ්ඤය. ඒ කූඤ්ඤය
ගමච්චර වාද ඇති කරනවා ගමච්චර බාධා ඇති කරනවා ගමච්චර
ැටුම් ඇති කරනවා කිය දැන ත්තට පස්්ගස්, ඒ පුද් යාට
ගත්ගරනව මටවත් බැරි නම්, ගමච්චර මම ොවනා කර මටවත් බැරි
නම්, ඔය අනිත් කියන ගදයක් අහ ඒ කට්ටියට yes කියා න ඉන්න
බැරි නම්, අපිත් එකට එක කරන්න යනවා නම් කවදාකවත් ගම්ගක
ැ වුමක් නෑ. ස්ාස්ගන්ට කිස්ිම ආදේ යක් නෑ කිය , ඉද්මව සච්චං
්මාඝමඤ්ඤං කියන එක එනගකාටම කාග හරි පරතිකරියාවකින් ගහෝ
කවුරැහරි අපිට දක්වන වචගනකින් ගහෝ නැත්නම් අපටම ගහෝ
ස්්වොොවිකව ගත්ගරන්න පටන් න්නව.
ඒ ලොතෙ ෙියනවා ඒ පළගවනි මාේ ඤාණය ස්ාක්ාත් කරපු
ගකනාට. හැෙැයි අහනගකාට, කථා කරනගකාට, එවැනි ගද්ව ් ැන
අත්දැකීගමන් ගහෝ ගපාගතන් ගහෝ බ ා කරන ඇත්ගතා පරකා යක්
කරනවා, ස්මහර විට ඒක අෙිගයෝ යට ක් ගවන්න පුළුවන්. ඒ
ගස්ෝවාන් ගවච්ච ඇත්ගතා තුළත් ස්ී ේබත කුණු ගපන්වනවා ියල.
ඉදං සච්චා ිනි්වස ක්ණ ගපන්වනවා ියල. නමුත් වැඩි ක ්
හිටින්ගන් නෑ. එයාටම ටික ගව ාවකින් ුරැ උපගද්ස් ස්හිතව ගහෝ
රහිතව තමන්ටම ගත්ගරන තිය තියනව. ඒක නිස්ා හදිස්්ස්ිගය්
ඕනෑම ගකගනක්, ගස්ෝවාන් ආදී මාේ ඵ ස්්ථ ඇත්ගතා පිළිෙඳවේ
ගමාකද ගම් ඇත්ගතාත් ගම් ස්ීග ් පට වාග න තිතයන්තන, ගමාකද
ගම් ඇත්ගතාත් වරින් වර වාද කරමින් ගම් ඉදං සච්චා ිනි්වස යට
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වැගටන්ගන කිය ඕනැ තරම් පට වා න්න පුළුවන්. ඒකට ගහ්තුව
එගහම හිතන ගකනා ගස්ෝවාන් ගව ා නැති ර්යි.
ඒකයි ඔය වප්ප ස්්වාමීන් වහන්ගස්් නිවන් දැක්කට පස්්ගස්
උන්වහන්ගස්් ගථර ාථාව ස්ඳහන් කරන්ගන පස්සති ප්ස්සා
පස්ස්තං. ඇස්් ඇත්ගතෝ ඇස්් ඇත්ගතෝ දකිති. අපස්ස්තං ච පස්සති.
අරයට ඇස්් නෑ කිය ත් දකිනව. ගමාකද ෙර්ොට ඇස්් තියන නිස්ා.
අපස්ස්්තා අපස්ස්තං. ඇස්් නැති ගකනා දකින්ගන නෑ.
පස්ස්තං ච න පස්සති. ඇස්් ඇති මනුස්්ස්යාට අහව ාට ඇස්් තියනව
කිය ගප්න්ගනත් නෑ. ඒක නිස්ා ස්ී වරත පරාමාස් ස්හිත ඉදං
සච්චා ිනි්වස ස්හිත වූ, තාම පෘථ ්ජන ග ෝගක ඉන්න ොවනා
කරන ගයෝ ාවචරයා ොවනා ගනාකරන ගකනාට වඩා
විගේචනාත්මකයි. ඒක ඕනෑ ගන. ඒකට තමයි අපි කියන්ගන
ධම්මවිචය ස්ම්බාජ්ෙඞගය. ඒ ගකනා ස්මහර විටක හදිස්ි තීන්දුවකට
එන්න ඉඩ ෙියනව, ගස්ෝවාන් ගවච්ච ගකනාටත් ගකග ස්් තියනව.
එයත් ස්ී වෘත ව ට වැගටනව. එයත් ස්ච්චාෙිනිතවස්යට වැගටන්න
ඉඩ තියනව ියල. නමුත් ගස්ෝවාන් ගවච්ි ගකනා දන්නව ඇත්ත
තමයි එයාට එගහම හිතන්න ගහ්තු කරැණු ස්ාධක මග ් ළඟ තිබුණො
තමයි. නමුත් ටික ගව ාවක් යනගකාට ඔහු තුළම ඒගක් ස්තයය මතු
ගව ා එක්ගකා වරදට ස්මාව න්නව. එගහම නැත්නම් ඉදිරියට
යනවා. ඒ ගවනස් ගත්රැම් න්න නම් ඒ ම පනින්න ඕනැ. එහා
පැත්තට යන්න ඕනැ.
පටිඝය කිය කියන්ගන බද්ධ වවරය. ගස්ෝවාන් ගවච්ච
ගකනාට වවරය තියනව, බද්ධ ගවන්ගන නෑ. ටික ගව ාවක්
යනගකාට ඒක ැ වි ා යනවා. රන්ිය ැ ගවනවා. පටිඝය කිය
කියන්ගන ැගට් වදිනවයි කියන එකයි. පටිඝය කියන්ගන තරහ
අරින්ගන් නෑ. එන්න එන්න එන්න රත් ගවච්ච කබ ට වැටුණ අමු
මස්් කෑ ් ක් වග ිරි ිරි ිරි ා ා ඒක බද ා අ ් නවා. අන්න
ඒ වග ් තමයි ස්ී වරත පරාමාස් පිළිබඳ ගහෝ ඉදං සච්චොභිනිතවස
කියන රන්ථ ගදක ගත්රැම් ත්ගත නැති එක්ගකනාට කවුරැ හරි
ගකගනහි ් ක් කතළොත් එන්න එන්න එන්න බද්ධ වවරයට යනව.
ගස්ෝවාන් ගවච්ච ගකනත් ස්මහර විටක කිපි ා ඒ ගව ාවට පරතිකරියා
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කරන්න පුළුවන්. නමුත් එයො දන්නව කිපුතණොත් ඒ කරපු එක්ගකනාට
වැඩිය තමන්ට හානිකරයි, තමන්ටයි විපිළිස්ර බව ඇති ගවන්ගන,
තමන්ටයි වේතමාන ගමාගහාත නැති ගවන්ගන කිය ඒ පුද් යාට
ගදන්න තියන ඕනැ ගදයක් දී , අමාරැගව වට්ටන්ගන් නැතුව ගදන්න
තියන ඕනැ ගදයක් දී තමන්ග ් හිත ගේර න්න. එතගකාට
වයාපාදයට යන්ගන නෑ. වයාපාද කාය රන්ථයක් ගවන්ගන නෑ.
ඒ කියන්ගන කාමච්ඡන්ද වයාපාද කියන නීවරණ ධේම ගදක
ස්කෘදා ාමී මාේ ගයන් තුනී වුණාට අනා ාමී මාේ යට යනකල් ඒ
වයාපාද කාය රන්ථය ඇගරන්ගන් නෑ. ඒ නිස්ා ඒ පුද් යා හරී
ික්ාවක ඇති ගවනවා ගස්ෝවාන් ගවච්ච තැන ඉඳ අනා ාමී
ගවනකල් අනුන් ගකගරහි පිහිටන ආකාරය පිළිබඳ. අනව ය පර ්න
නිස්ා අනුනුත් ගනාගකග ගස්්වා. ඒ ගකග ස්ීම නිස්ා ආපස්ු මා කරා
එන නාද නින්නාද ගදෝංකාර නැතුව මට විගේක ගවන්න ැගේවා
කිය අර රෑපකාය නාමකාය කියන ගදගක් ඒ පුද් යා බ න්ගන
පුළුවාන් තරම් විගේක ගවන්න. අන ිජ්ිතං ්සරිතං ්පඛෙමා්නා
එ් ා ච්ර ෙග්ගවිසාණ ්ප්පා කිය ෙග්ග විසාණ ස්ූතරගය් ස්ඳහන්
කර තියනව ගම් ස්ංගයෝජන ධේම පහ නැති කර ඉතිරි පහ නැති
කිරීමට කටයුතු කරනවා වග උස්ස්් ොවනා කරන ගකගනකුට
ගත්ගරන ස්්වරෑපය. ඒක ස්ාමානයගයන් අටුවාව ගපන්වන්ගන ටිකක්
පර ්නකර ස්්වරෑපගයන්. පගස්්බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ාග ් උදාන ාථා
කිය . ඒ තරමටම විගේකය ැන කථා කර තියනව.
ඒ ාථාගේ ස්ඳහන් කර තිගයන්ගන ආම්තනා ්හාති
සහායම්ජ්ෙ. ඔය පිරිස්ක් එක්ක ඉන්නගකාට ස්ාමානයගයන්
ඇවි ් අගරගහ යං, ගමගහ යං, වගරන් මචං මහ මූගද් නාන්න
යන්න කිය නා නා පරකාර ආමන්තරණ එනවා. ඒ ආම්තනා ්හාති
සහායම්ජ්ෙ වා්ස ඨා්න ගම්න චාරි ාය. තමන්ග ්
වාස්ස්්ථානයට ියත්, ගට ිග ෝන් ගකෝ ් එකකින් හරි ියුමකින් හරි
ස්ටහන් කර තියනව අපි ගමගහම කරනවා කැමතිද? ඊ ාවට ඨා්න
- ස්්ථාගන් හිටියත්, වැඩ කරන වැඩගපාගළ් හිටියත්, ඒ වැඩ
ඔක්ගකාම කරන අතරමැද අපිට ආමන්තරණ ැගබනව. අපි අගරගහ
ගමගහ යන එනගකාට, ගපාේඩක් නවතිනවද, පණිවිඩයක් කියන්න
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තියනව. ගමාකද්ද? ගමන්න ගමගහමයි ගමගහමයි. ඉතින් දැන් අපි
කියනවා අපි අස්ව ් දවගස්් අස්ව ් තැනට චාරිකාවක යනවා කිය .
ඒ තිගයද්දිත් ඇවි ් කියනව. ගමන්න ගමගහම ආමන්තරණ තියනව.
ඒ ගම් පිරිස් ඇස්ුරැ කිරීගම් තියන ආදීනව. ආම්තනා ්හාති
සහායම්ජ්ෙ වා්ස ඨා්න ගම්න චාරි ාය. අන ිජ්ිතං. අගන්,
මග ් හිගත් අෙිජ්ඣොව කාය රන්ථයක් ගනාගේවා! ඒ කිස්ි ගකගනක්
පිළිබඳව දැඩි මතධාරී ගව මම ැටීමක් ඇති ගනාගේවා! ්සරිතං.
මග ් ස්්වවරී ොවය ගේවා! ්පඛෙමා්නා බ ාගපාගරාත්තු
ගවන්ගන් අන ිජ්ිතං ්සරිතං ්පඛෙමා්නා එ් ා ච්ර
ෙග්ගවිසාණ ්ප්පා. ග ෝගක තියන ඕනෑම ස්ගතකුට අං ගදකක්
තියනව. කඟගේනට විතරයි තනි අඟ තිගයන්ගන. ඒ නිස්ා
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරනවා කඟගේනග ් තනි අඟ වග ්
හැස්ිරියන් කිය .
ඒ නිස්ා ගස්ෝවාන් ගවච්ච තැන ඉඳ ඉදිරියට වැඩ කරන ඒ
මනුස්්ස්ය පුදුම තාග ට එ් ා වූප ්ට්ටා අප්පම්ත්තා කියන විදිහට
එගකක් බරහ්මචරිය ජීවිතයකට තනිව ත කරනව. වූප ්ට්ටා පරකට
ගවන්න යන්ගන නෑ. නඩු අහන්නවත් නඩු කියන්නවත් ගචෝදනා
කරන්නවක්වත්, ඒවාට ගමානවටකවත් යන්ගන නෑ. හැබැයි,
කැඳවි ් ක් ආගවාත් යනවා. නමුත් දැනග න ගම්ගක තියන ආදීනව.
අප්පම්ත්තා. හැම ගව ාගවම අපරමාද ගවනව. අන්න එගහම
ගකනාට විතරක් ගම් ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං කියන කාය
රන්ථගයන් පස්්ගස් වයාපාදය ඇති ගනාවීම පිණිස් ස්ෑගහන
උත්ස්ාහයක් කරන්න ගවනව.
ඇතුළත වයාපාදය එකක්. තමන් බාහිර අරමුණු එනගකාට
මූ කේමස්්ථානය ගේර න්න කරන ැටි ් එකක්. ගදගවනි එක
තමයි, ගම් ග ෝකයාත් එක්ක ජීවත් ගවනගකාට අනිත් ඇත්තන්ග ්
මතිමතාන්තරත් එක්ක ජීවත් ගවනගකාට හරීයට ැගටනවා. එතනදී
ගකාච්චරද කියනවා නම්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අර ාථාව ගනාකියා
ඉන්න, දැක්ගක ගනාදැක්ක වග හිටපං ඇස්් තිබුණට. ඇස්ුතණ්
ගනාඇස්ුණො වග හිටපං. කන් තිබුණට. දැනුම තිබුණට ගමෝඩගයක්
වග හිටපං ඤාණය තිබුණට. පැන
හ බැන දඬුවම් කරන්න
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පුළුවන් වුණාට ගකාන්ද කැඩිච්ච එගකක් වග හිටපං හයිය තිබුණට.
ගමානවක්වත්ම බැරි නම් මළමිනියක් වග ගව ගේරියන් කිය
කිේගේ නැත්නම් ගචෝදනා එනවා නි ් ේද වුණාට. ගචෝදනා එනවා
අනුන්ග ් වැරදි ගනාදැක්කට. ඒක නිස්යි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ගද් නා කතළ්, මම ග ෝගකත් එක්ක ගනා ැටුණාට ග ෝකය මග ත්
එක්ක ැටීම කිස්ිම අඩුවක් නෑ කිය . ඇත්තටම ඒක නිස්ා තමයි
ස්ූතර පිටකගය පහගළාස්්දාහක් විතර ස්ූතර තිගයන්ගන. නැත්නම්
ඔක්ගකාම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ේවඥයි කිය පැත්තකට කර
තිේබ නම් එක ස්ූතරයක්වත් ගද් නා කරන එකක් නෑ. ගහාඳම
ග ෞරවය හම්බ ගවන්ගන ගද්වදත්තට. ඒක තමයි බුදුරජාණන්
වහන්ගස්්ග ් තියන අන්තිම බුදු ුණ මතු කර අපිට ගපන්නුගේ
ගද්වදත්ත විතරයි. හඳුන් ගකාගට්කට ගකාටන්න එපැයි ඒක ස්ුවඳ
එන්න. අපිට බෑ ගකාටන්න. ඒ ැටුම් නිස්ා ඇති ගවච්ච උත්තගේ
තමයි ස්ූතර.
ඒ නිස්ා යම් කිස්ි ගකගනක් ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං.
ගමයමයි ස්තය, අනිත් ඒව නෑ කියන ධේමයට ිය මන් අන ිජ්ෙං
එයා තු අභිජ්ඣො පහළ ගනාවීමට ස්ෑගහන හික්මීමක් ඇති කරන්න
ඕනැ. ඒ හික්මීම ඇති කළත් අපිට ඇති ගවන්ගන් ගම් ඕරම්ොගිය
ස්ංගයෝජන ධේම පහ කපන්න විතරයි. උද්දම්ොගිය ස්ංගයෝජන ගවන
රෑප රා , අරෑප රා , මාන, උද්දච්ච, අවිදයා කිය කියන්ගන, හුඟාක්
ගව ාවට අර පළගවනි පගහ් ගහවනැ ි ටික. එගහම නැත්නම්
අනුස්ගය්ත් ගබාගහාම ග ්ස් මාතර. රෑප රා අරෑප රා කාම පටිඝය.
උද්ධච්ච ඇවිස්්ගස්න විපිළිස්ර
තිය. අවිදයා. මාන. ගම්ව
ස්ාමානයගයන් පෘථ ්ජනගයක් ක ්පනා කරන්න නරකයි ගම්ව
කරදර කිය ගමාකද ගම්ව අනා ාමී වුණත් ඉතුරැ ගවන ගද්ව ්.
එතනදී තමයි අ ිජ්ො කාය රන්ථය කියන අත්ත්නා දිට්ියා රා්ගා
අ ිජ්ො ායග්න්ථා. තමන් ත්ත දෘ්ටිය, ග ්ස් මාතර ව ගයන්
බැඳි තිගයන්ගන. යූඑන්පී කාරය කැපුවත් ග ්ත් ගකාළ පාටයි කිය
කියා කෑ හනව පාගර. අර ත්ත ාමක ති තාම තියනව. ඇත්තටම
ඒගකන් ග ාකු බරක්, හරයක්, මදයක් නෑ. නමුත් අර ත්ත ති
තියනව. අන්න ඒව නැති ගවන්ගන ගම් අරිහත්වගයන්.
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ඒ අනුව ගම් ාථාගේ අවස්ාගන් ස්ඳහන් කරන තං බරෑමි
උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං. ඒ කාම ධේම පිළිබඳ කිස්ිම
අගප්ක්ාවක් නැති ගකනාටයි එගහම උප ාන්තයි කිය කියන්ගන,
උත්කෘ්ට ව ගයන්. නමුත් ඒක අපිට ගස්ෝවාන් මාේ ගය් ඉඳ
ඉහළට යනකල් එක එක කාය රන්ථියක තියන වැඩපිළිගවළ දිහා
බ ාතගන යනගකාට, ඊටත් ප ්ග හා ඉන්න පෘථ ්ජන මට්ටමට
පවා, අපි කරන වාචස්ික, කායික, මානස්ික, හැම කරියාවක්ම, ගම්
රන්ිව නැත්නම් ගකාක්ක ඇමිගණන තිය පැටග න තිය
තියනව. නමුත් නිරවු ් කර ත්ත මූ
කේමස්්ථානයක් තියන
ගකගනකුට හැර ගම් රන්ිය, ගම් ගකාක්ක, ගම් ැගට්, වදින තැන
අ ් න්න අමාරැයි. ඒ නිස්ා ැට වදින්න ගදන එකමයි කරන්න ඕනැ.
ගදනගකාට ගදනගකාට නැවත මූ කේමස්්ථානයට යන්න පුළුවන්
ඉඩ පාඩුකම තියනව නම්, ැට වැදුණට
වන්න පුළුවන්. අපි
ගේන්දයක් ග ාතනත ොට කට්ටකින් පුඩුවක් හග න හග න,
හග න හග න හග න යනවා. ඔය ස්ිගමන්ති ගකාට්ටව
ැ ගවනව. දැන් කඩදාස්ි අ ව ා තිගයන්ගන. ඒක ගකානකින්
අ ් පුවහම ‘ස්්රැස්්’ ා
වතෑකි. අනිත් ගකාගනන් අ ් පුවාහම
ැගට් තද ගවනව. පුඩුගවන් අ ් පුවාම ැගට් තද ගවනව. ිහිච්ච
තනි ගපාගටන් අ ් පුවහම ිගහනවා. තනි ගපාගටන් ඇද්ගද් නැතත්
ිහි තිගයන්ගන. අදින පමාව විතරයි. වැරදි ා අ ් ත්ගත පුඩුව
පැත්ත නම් ඇද්ගද් නැතත් තද ගව ාමයි තිගයන්ගන.
ආන් ඔය ගදක ගත්රැම් අර න්න පුළුවන් නම්, ඕක ැගට්
වැදි ා තිබුණත් එකයි. ිහි තිබුණත් එකයි. ගමන්න ගම් ගපාගටන්
ඇ ්ලුගවාත් තද ගවනව. ගම් ගපාගටන් ඇ ්ලුගවාත් ිගහනවා කිය
දැන න්න ඕනැ. එගහම නිවිච්ච ගකනා තමයි ගමතන උප ාන්තයි
කිය කියන්ගන. ඒ නිස්ා හැම තැනම ැට වදින තැනක ිගහන
ගපාටක් තියනව. තද ගවන ගපාටක් තිගයනව.
ඒ නිස්ා ස්ියලුගදනාටම ගම් ඉදිරිපත් කරපු ධේම ගකාටස්්
නිස්ා ගම්ව ගත්රැම් අරග න ස්ෑම තැනකදීම, ැට වදින ස්හ ිගහන
තැන් දැනග න, පුළුවාන් තරම් ගැට ලිහොගන්න බාහිර කිස්ි
ගකගනකුට අපිට කරන්න ගදයක් නෑ. ගම් ස්ෑම ිත්තක්ණයකම
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අපි කරන ස්ංස්්කාර තුළම ගම් ගද් තියනව. එේව අපිට දැක දැන න්න
ැගේවා! කිය පරේථනා කරනවා. දැක න්න ැබීගමන් ගම් ත
කරන වස්් කා ය තවතවත් අේථවත් ස්ාේථක එකක් කර න්න
ැගේවා! කියන පරේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව
ගමතනින් අවස්න් කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවනවො.
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං
ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති අතාරි ්සා විසත්ති ං තී’ති.
තගෞරවනීය තයෝගොවචර ර්හො සංඝ රේනතයන් අවසරයි. තම් උපොස
ර්හේවරැේ සම්ෙන්ධ රතගන ෙරහස්පෙින්දා දවතස් චොරිෙරොනු ූලව
පවේවොතගන එන ධර්ර් තද්ශනොව සඳහොයි අපිට දැන් ොලය එළඹිලො
ෙිතයන්තන්. ඒ සඳහොයි තම් ර්ොෙෘ ො ගොථොව ් අපි ඉදිරිපේ
රගේතේ.
තම් ර්ොෙෘ ොව ෙරිපිට තය් සූෙර පිට තය ඛුද්ද නි ොතය
සුේෙ නිපොෙතය අට්ඨ වර්ගයට අයිෙි ගොථොව ්. ඒ සූෙරය පුරොතභද
සූෙරය වශතයනුයි සඳහන් රල ෙිතයන්තන. අපි තම් ඉදිරිපේ
රගේතෙ දහතවනි ගොථොව. තර්ෙන ඉන්න වැඩි පිරිස ් තම්
හඳුන්වොදීර් දන්නව. ඒ වොතග්ර් තම් ගොථොවර් සම්ෙන්ධ රතගන ගිය
සුර්ොතන අපි තම් වොතග්ර් පැය ් ොලය ගෙ රල ෙියනව. එයර්
නැවෙ අද ර්ොෙෘ ො රන්තන් අපි එදා ඉදිරිපේ රගේෙ රැණු, ෙව
දුරටේ තම් අපි ගෙ රන අරණයගෙ තයෝගොවචර ජීවිෙයටේ අපි
වඩන භොවනො, ඉඳතගන රන භොවනො, ස ්ර්න් රන භොවනො,
එදිතනදා රන භොවනොවලට අපිට පුළුවන් ෙරම් සම්ෙන්ධ රගැනීර්
ගැන විස්ෙර විසිෙුරැ ටි
් ඉදිරිපේ රගන්නයි. ඒ ගොථොතවර්
සඳහන් තවන්තන ‘උපශොන්ෙ’ ියන පදය පරොතයෝගි පැේතෙන් සහ
ර්ූලධර්ර් පැේතෙන් විස්ෙර රන්න සර්වඥයන් වහන්තස් ගේෙ
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උේසොහය. ඒ උපශොන්ෙ භොවය ෙර්යි තම් ගොථොතේ ද ්වන නිෂ්ටොව.
තම් සොසනතය අන්ෙිර් වශතයන් තපන්වන්තන.
ඒ උපශොන්ෙ භොවය - තවන විදිහ ට අතප් වචනතයන්
ියනවො නම් නිවන. තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං.
යතර් ුට ර්ර් උපශොන්ෙ භොවයට පේ වුණයි
ියල
ියනවො,
නැේනම් යම් ිසි ත තන ් නිවනට පේ වුණොද, ඒ පුද්ගලයො
ොර්යන් පිළිෙඳ අතප් ්ෂොවලින් තෙොරයි. ඒ තම් සූෙරතය් ර්ුලින්ර්
සඳහන් රන්තන වීතත්්හා පුරා් ්දා. ය බිඳී ර්රණතයන්
ර්ේෙට යන්න ඉස්තසල්ල ෙෘෂ්ණොව ්ෂය ළ ත නො. ඒත දී අපිට
නූ
ිසිර් විරස
භොවය ්. ඔ ්ත ෝර් එ ඟයි. නිවන
ියල
ියන්තන ෙෘෂ්ණොව නැෙි ර්, ා්මසු අන්පඛිනං. ොර් ධර්ර්යන්
ත තරහි අතප් ්ෂොව ් නැෙි ර්.
අපි එදා ර්ෙ ් රගේෙො තම් ෙේේවය රහෙන් වහන්තස්ට
ිසිර් පරශ්නය ් නූ. තර්ො ද, රහෙන් වහන්තස් තම්
ියන
උේෙරීෙර උේ ෘෂ්ට ෙේේවයට පේ තවලයි ෙිතයන්තන. අපි ඒ
රහේ ර්ොර්ගයට යන්න ගර්න්
රන අෙරර්ැද වොරතය් ඉන්න
ඔ ්ත ොටර් ිසිර් පරශ්නය ් නූ. අපි සම්පූර්ණතයන්ර් එ ඟ තවනව,
රහෙන් වහන්තස් උපශොන්ෙයි, රහෙන් වහන්තස් නිවන් දැ ් ො,
රහෙන් වහන්තස්
ොර්යන්තගන් තෙොරයි. පුරොතභද, ර්රණයට
ලින්ර් අනුපදිතස්ස නිර්වොණ ධොෙුතවන්
ොර්ය
්ෂය
ළො.
ෙණ්හොව දුරැ ළො. ඒ වොතග්ර් ෙව පිරිස ් ඉන්නවො ර්ර්ය ගැන
තහෝ නිවන ගැන තහෝ රහෙන් වහන්තස්ලො ගැන තහෝ ිසිර් ෙැ ීර් ්
නැෙි සොර්ොනය පෘථග්ජ්න පිරිස සීල සර්ොධි පරඥා ශි ්ෂොවට පේ
තවච්ි නැෙි. ඒ ඇේෙන්ටේ තම් පිළිෙඳව වොදය ් විවොදය ්
පරශ්නය ් නූ. තර්ො ද ඒ ඇේතෙො ෙොර් පර ෙිපදාව ට සො ්ෂි තවලො
නූ. තම් ටි වැදගේ තවන්තන, තම් ටි පරොතයෝගි වශතයන් අදාළ
තවන්තන දැනට පරෙිපදාවට එළඹිච්ච ආරද්ධ විරිය ඇෙි ත තන ුටයි.
අපි සියල්ලර් ෙොරගන්නව නම්, අපි ආරද්ධ විරිය ඇෙි
පිරිස ්. අපි සම්පූර්ණතයන්ර් ආගමි ධොර්මි පරෙිපදාව ් නැෙි
තනොතපතළඹිච්ච පිරිස ුේ තනතර්යි, සම්පූර්ණතයන් රහේ තවච්ච
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පිරිස ුේ තනතර්යි. ඒ අෙරර්ැද ඇේෙන්ට, එයිනුේ විතශ්ෂතයන්ර්
තහොඳ පරඥාව ් ඇෙි ත තන ුට තම් ගොථොවලින් සූෙරවලින් ඒ
අෙරර්ැද අවස්ථොවල ෙියන පරශ්නවලට උේෙර ෙියනව. ඒ ෙර්යි
සඳහන් රන්තන තං බරෑමි උපස්්තාති ා්මසු අන්පඛිනං. යම්
ිසි ත තන ුට
ොර්යන් පිළිෙඳ අතප් ්ෂොව ් සම්පූර්ණතයන්
නැද්ද, එෙුර්ොට ර්ර් උපශොන්ෙ යැයි ියමි.
ගන්ථා තස්ස න විජ්ජ්්ති. එයොතග ෙියන ෙවේ ගුණය ් ෙර්යි
ගරන්ථතයෝ - සී බ්බතපරාමාස ාය ගරන්ථ, ඉද්මව සච්චං නැේනම්
සච්චා ිනි්වස ාය ගරන්ථ, අ ිජ්ො ාය ගරන්ථ, වයාපාද ාය ගරන්ථ
ියන, නොර් රූප තද පදනම් රගේෙ පටලැවිලි, ගැට ඒ ඇේෙට
තප්න්තනේ නූ. අතාරි ්සා විසත්ති ං. විසේෙි ො
ියන්තන්
ෙණ්හොවටර් ෙවේ ියන නර් ්. එෙුර්ො අන්න ඒ ලොටුතවන්, ඒ
ඇලතවන තදයින් එෙර වුණො. සුේෙ නිපොෙ අටුවොව ගේෙහර් විස්ෙර
රලො තදන්තන තම් රහෙන් වහන්තස්තග් ගුණ ටි
් විදිහට. ඒ
අපි පිළිගන්නව. නර්ුේ තර්ෙනදී අපි ර්ෙු රගන්න හදන්තන රහේ
භොවය සඳහො ටයුෙු රන ඇේෙන්ටේ තර්ේවො යම් පරර්ොණය ට
ටි
් ෙර්න් ළඟ ෙියනව, ෙව ගන්න හරිය ුේ ෙියනවො ියන
අදහසින් අදාළ රගැනීතම් පරයේනය ් ෙර්යි අපි තම් ධර්ර් තද්ශනො,
ධර්ර් සො ච්ෙො, එ ෙුව භොවනො ිරීතර්න් රන්තන්.
අපි එදා විස්ෙර රගේෙො තම් ොය ගරන්ථ හෙර. ොය ගරන්ථ
පිළිෙඳව සඳහන් රනත ොට නොර් රූප තද පිළිෙඳව, ෙර්න්
භොවනො රන ෙර්න්තග් නොර් රූප තද පිළිෙඳව, සීල වරෙ වශතයන්
අරතගන පටලවොගන්න ෙැන් ෙියනව. ඒ වොතග්ර් සච්චා ිනි්වස.
දැන් ර්ර් සර්ය ් දෘෂ්ටි යි. අනිේ ආගම් මිථයො දෘෂ්ටි යි. නැේනම්
අතප් නි ොය වඩො සර්ය ් දෘෂ්ටි යි. අනිේ නි ොය නූ. එතහර්
නැේනම් අතප් ස්ථොනය වඩො සර්ය ් දෘෂ්ටි යි. නැේනම් අපි විෙරයි
සර්ය ් දෘෂ්ටි . අනිේ අය මිථයො දෘෂ්ටු යි. එෙනේ ර්ර් ෙර්යි
වැඩිතයන්ර් සර්ය ් දෘෂ්ටි ආදී වශතයන්, සර්ය ් දෘෂ්ටිය ියන
ත තලස් ගැලවීර් සඳහො සර්වඥයන් වහන්තස් ඉදිරිපේ රපු තම්
ආයුධය අපි අෙ පය පොගන්න පොවිච්ි රන තවලොවල් ෙියනව.
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එෙත ොට ඒ ේ අපිට ගැටය ්. එෙනේ අපිට එෙර තවන්න ෙැරි
ෙැන ් ෙවට පේ තවනව. එෙත ොට අභිජ්ඣො වයොපොද ියන ගැටුම්
සහ ෙැඳීම්, එ ිතන ො ත තරහි ෙද ආඝොෙ ඇෙි තවලො, හිර තවලො,
එහොට තර්හොට තහල්තලන්න ෙැරි ෙේේවය ට පේ තවනව තම්
ියන ගරන්ථ නිසො. එෙත ොට අර ඇතලන තද්, ෙැඳීර් නිසො එහො
පැේෙට යොගන්න ෙැරි ර් ් ඇෙි තවනව.
තම් ොය ගරන්ථ හෙර ඕඝ, තයෝග, ගරන්ථ වශතයන් විවිධ
ෙැන්වල සර්වඥයන් වහන්තස් තපන්නල දීල ෙියනව. ඒව ගැන
ල්පනො රල ෙලනත ොට, ඒව ගැන අපි හිෙ තයොදල ෙලනත ොට,
ඒවොතය් යම් පරර්ොණය ් ෙියනවො ෙණ අහල සුෙර්ය වශතයන් අපිට
තේරැම්ගෙ යුෙු, ධර්ර් රැණු වශතයන් තේරැම් ගෙ යුෙු. ඒත
ඉදිරියට යනත ොට තම්වතය් ෙියනව හරියට වංචනි ස්වරූප. ඒව
ඍජ්ුව අපිට පහර තදනව තනතර්යි, නි න් ර්ල්තලන් ගහල යනව.
නර්ුේ අපිට තවන්න ෙියන හොනිය සිදු තවනව. අන්න ඒවො පිළිෙඳව
දැනගන්න නම්, අපි ඒවො පිළිෙඳව තලො ු සද්ධොව ් ඇෙුව අපිේ
එ ් වැඩ රන පිරිසේ තම් වතග්ර් දුර්වල ම් සහිෙ සර්හර
තවලොවට වරදවො වටහොගන්න පටලවොගන්න ඇේතෙො. ඒ වුණේ ඒ
පටලවොගැනිල්ල ඒ ඇේෙතග් තදෝෂය ් තනතවයි. ඒ ත තලස්වල
හැටි. තම්වො වංචනි ව වැඩ රනවො. ඒ වැඩ ත රැවට තර්ො ද,
වංචනි ව ආවේ ත ළින් ආවේ හොනිය රනවො. ඒ වතග්ර් අතප්
ගර්න, අනො ූල ගර්න ආ ූල රනවො. පිරිසිදු දියට තෙොර දිය එ ෙු
රනවො. ිසිර් ත තන ුට ිසිර් ලොභය ් ඇෙි රන්තන නූ. ශුද්ධ
පොඩුව ් රන නිසො තම්වට ත තලස් ියල ියනවො.
අන්න ඒවතය ර්ොයො ොරී ස්වභොවය, ඒවතය ෙියන ර්ැජි ්
ස්වභොවය දැ ීර් විෙර රසවේ තදය ් ිසිර් ෙිරිසතන ුට ලෙන්න
ෙැරි, ර්නුස්සතය ුට විෙර ් ලැබිය හැ ි රසවේ ර් ් ෙියනව. එත ්
ෙියන නීරස තවන්තන තර්ො ද්ද? ෙර්න් ගොව තම් ෙියනවො ියල
පිළිගන්න තවන සෙයතය් ෙිේෙ භොවයයි. ඒ පිළිඅරතගන, ඒ ේ
පොවො දීල තහෝ තේරැම්ගේතෙොේ තප්නවො, ත ොච්චර නම් තම් පිරිසිදු
දිය පරවොහයට තෙොර දිය එ ෙු තවනවද? ආ ූල පරවොහ, අනො ූල
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ැලඹිලි සහිෙ පරවොහ ෙවට පේ තවනවද ියල දැනගන්න, තම්ව
පිළිෙඳව ඒ ර්ට්ටතර්න් තේරැම් ගන්න ඕනැ. තේරැම්ගේෙට පස්තස,
තෙොතහොර් ලොෙුර ින් එ ්ත තන ් ෙර්යි ඒවො තේරැම් අරගේෙට
පස්තස භොවනොවට ෙහින්තන්. තම්ව ගැන තපොේ ලියනවො. තම්ව ගැන
දාර්ශනි ර්ෙ පහළ රනවො. රතට් පරශ්න විසඳන්න හදනවො. නො නො
පර ොර තද්වල්වල ෙර්යි තලෝ ොයෙ විෂය පැටලිලො ෙිතයන්තන.
නර්ුේ ඉෙොර්ේර්
ලොෙුර ින් ඒ
තේරැම් අරගේෙ
ත තන ් ෙර්න් ෙුළේ ඒ වතග්ර් අනුන් ෙුළේ ෙියන තම් තද්
වටහොගැනීර්ර්යි ර්නුෂයේවතය් ෙියන පරර් ගම්භීර තද්. අර්ොරැර් තද්.
තර්තෙ ් ල් සංසොරතය් අෙ ෙියපු නැෙි තද්. තම් ආේතම්දී තම්
සංසොතර් තම් සොසනතය ළ යුෙුර් තද් විදිහට වටහොගන්න ගියොහර්
ඇේෙටර් තම්ව තේරැම් අරගේෙ ට්ටියතගන් ඉෙොර් සුළු පිරිසයි
ෙර්න්තග් ජීවිෙයට සම්ෙන්ධ
රගන්තන්. සම්ෙන්ධ
රගේෙ
පිරිසටේ හරීයට තම්වේ එ ් වැඩ රනත ොට ඒ විතලෝපනවලට
ර්ූණ තදන්න සිද්ධ තවනව. ඒ තර්ො ද තහ්ෙුව ? එ
් ෙර්න් ෙුළ
තර්තෙ ් ල් පැවෙිච්ච ආේර් සංඥාව, තර්ෙනදී අේ තද උස්සලො
යටේ තවන්න ැර්ෙි නූ. ඒ හැර් තවලොතවදිර් ඔළුව උස්සලො,
තම් නැෙිර් ෙැරිර් ෙැන මිස ් ො පිළිගන්තන නූ. ඒ නිසො
නින්තද්දී පවො, එළිපිට, රහතස් දී, හෙර ඉරියේතේදීර්, අතප්
අභයන්ෙරගෙ ින්ෙනය තම් තේරැම් ගැනීර්ට ෙොධො රනවො
වංචනි ධර්ර් ෙුළින්.
ඒ වතග්ර් ෙොහිර තලෝ යො
වදා වේ තර්වැනි තදය ්
සොසනය ින් ෙලොතපොතරොේෙු තවන්තනේ නූ. ඒ ඇේතෙො
ෙලොතපොතරොේෙු තවන්තන් තම් ට ෙඩ වඩොගන්න සොසනය ්.
තම්ත එතහර් එ ් තනතර්යි ෙිතයන්තන. තම් ෙිතයන්තන
අනුසය ර්ට්ටතම් ෙියන ත තලස් පවො ර්ෙු රල ඒවො ර්ෙු වුණොට
පස්තස, තහොඳයි, තම් දවල් එළිය ර්ෙු වුණො, ර්ට හයිය හේෙිය ෙියන
තවලොතව ර්ෙු වුණො ියල සෙුටු තවලො පුළුවන් පරර්ොණයට එේවේ
එ ් තේරැම්ගන්න හදන එ ්. ඉෙින් ඒ ර්හ වීර ධීර සූර වැඩ ්.
ඒ සඳහො අර ර්ුලින් ියොපු සුෙර්ය ාණය පරතයෝජ්නයි.
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ඒ වොතග්ර් ඒව ගැන තහොඳට ල්පනො රල දාර්ශනි ව
විශොරදව ඇහුම් න්තදන එ සො ච්ෙො රන එ ේ පරතයෝජ්නයි.
නර්ුේ ෙැස්සට පස්තස වෙුරට, ඒවේ එ ් වැඩ රන්න ෙැස්සට
පස්තස හරීයට ොය ිේෙ තවතහස ඇෙි රන්න පටන්ගන්නව.
තර්ො ද තහ්ෙුව? අභයන්ෙරගෙව ෙර්න්තග් ෙියන ආේර් දෘෂ්ටි
ෙණ්හො ර්ොන පුදුර්ො ොර පරයේන රනවො. ඒ පුද්ගලයොට සර්හර
තවලොවට තප්න්තනේ නූ. පිටින් ඉන්න ඇේෙන්ට තප්නවො. නර්ුේ
ියල තදන්න ගිතයොේ අරිට වැඩිය පරශ්න ර්ෙු තවනව. ඉෙින් අපි
පුදුර් නිහෙර්ොනි ර් ්, අපිේ එ ් එ ට වැඩ රන අය පිළිෙඳව
තලො ු තගෞරවය ් තම් ියන්තන තම් දරොගන්න ෙැරි වුණොට තම්
සෙයය ් තවන්න පුළුවන්
ියල අදහනසුලු ගෙිය ් ආදී තම්
ෙේේවය නිසො තම්
තේරැම්
රලො තදන්ට උේසොහ
රපු
සර්වඥයන් වහන්තස්ට එදේ ෙැනුම් අහන්න සිද්ධ වුණො, සර්වඥයන්
වහන්තස් ආඳාතග් පරෙිපේෙිය පොවිච්ි රනවයි ියල. තර්ෝහ රන
පරෙිපේෙිය ් පොවිච්ි රනවො ධර්ර්ය තේරැම් රන්න ගියොර්. දිව
තදත ් ථො ථො රනවො ියල තචෝදනො ලැෙුවො.
නර්ුේ ඒ සර්වඥයන් වහන්තස්ට තවච්ච නිසො, සර්වඥයන්
වහන්තස් ඒවොට උේෙර දීල අතප් වොසනොවට රහෙන් වහන්තස්ලො
ඒව තපොේ පේවල ලියල ෙියනවො ට්ටිය ියවන්තන් නැෙි වුණොට.
ඒව දිහො ෙලනත ොට තේතරනවො තම් ොය ගරන්ථ, විසේෙි ො නම් වූ
තම් ෙෘෂ්ණොව ඇතලන හැටි ෙලන්න ගියොර්, ඒ අෙින් අල්ල ලො
තපන්වන්න පුළුවන්, ෙර් යට අහු තවන තර්ඛීය රර්යට විස්ෙර
රන්න පුළුවන් තදය ් තනතර්යි. ඒ පටිච්ච සර්ුප්පන්නයි. ඒ
පැේතෙන් තම් පැේෙට එනවො වතග්ර් තම් පැේතෙන් ඒ පැේෙට
යනවො. නර්ුේ ඒත උේසන්න තවන්තන සේපර
ු ැෂයොතග් තහොඳ
තවලොවට. අසේපුරැෂයොතග් නර තවලොවට. අසේපුරැෂයො තම්
උේසන්න තවච්ච ගර්න් එ පරධොන ල ්ෂණය ් තපන්වනවො,
ෙොහිරයට පටවනවො. ර්ර් අසරණයි. ර්ර් දන්තන නූ. තම් ෙොහිතරන්
තවච්ච තදය ්. ඇේෙ වශතයන් විගරහ රල ෙලනත ොට ෙොව
ඇේෙ.
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සේපුරැෂයො ඒ විදිහට ෙොහිරයට යන ෙව ද ිනවො. ෙොහිරයට
යනවේ තප්නවො. ෙොහිරයට යන එ ේ යනවො. නර්ුේ පුළුවන් ෙරම්
ල්පනො රල ෙලනව, දැන් වදා තහෝ තම් ට ර්ූණ දීල, ර්ර් තම්
හරහො ගිතය නැෙුව ඔය තර්ොන ෙර් වලට යටේ වුණේ ොතග
උපතදස් ගේෙේ වදා තහෝ ර්ර් තම් ට ර්ූණ තදන්න තවනව. ඒ
නිසො තම් තවච්ච එ තහොඳයි ියල ෙිසරණ සරණ ෙියොගන, සීලය
පිළිෙඳ තලො ු විශ්වොසය ් ඇෙුව ර්ූණ තදනව. ඒ ර්ූණ
තදනත ොටවේ ෙොහිතර් ඉන්න ඇේතෙො ර්ට ගහන්න හදනවො, තම්
ධර්ර්ය ර්ට විරැද්ධව යනවො, එතහර් නැේනම් ර්තග් හිෙේ ර්ට
විරැද්ධව යනවො
ියල තර්ොන ෙොතල ින් තහෝ ෙොහිරයට හිෙ
තයදුතවොේ, තයොදන්න ගිතයොේ හරිර් වැටිල්ල ් ඇෙි තවනවො. තලො ූ
වියළී යොර් ්, මිලොන වී යොර් ් සිද්ධ තවලො ධර්ර්ය පිළිෙඳ අර්ෙර
ථො ථො රන්න පටන්ගන්නව. අසේපුරැෂ තවන්නේ ඉඩ ෙියනව.
නර්ුේ ආතයේ සැරය ් සර්හර විට හරි පොතර වැටුතණොේ ජ්යගේෙ
දවතස් පුදුර්ො ොර සෙුට ් ඇෙි තවනව. තපර සංසොතර් අම්ර්ල
ර්ුේෙල ොතලවේ රපු නැෙි විදිතහ් එතහර් පොතගන ගඟ දිතග්
ඉහළට යොර් ් තම්ත
සිද්ද තවන ෙව. ඒ
නිසො ඇේෙටර්
තපෞද්ගලි
ර්ට්ටතර්න් සිදු තවන්තන. සිදු තවනත ොට හැෙූ
තවනස ් තවනව. ඒ පිළිෙඳව විස්ෙර ටි
් ෙව තම් භොවනොවට
සම්ෙන්ධ රල ඉදිරිපේ රගේතෙොේ තහොඳයි ියන අදහස නිසයි
අර ගොථොවර් අපි අදේ නැවෙ පටන් අරගේතෙ ර්ොෙෘ ො වශතයන්.
ඒත දී ොය ගරන්ථ පිළිෙඳව සඳහන් රනත ොට ර්ොගන්දිය
සූෙරය තම් ට තෙොතහොර් වටිනො සූෙරය ්. තෙොතහොර් දිගයි සොධ
සූෙරය ් වශතයන්. සර්වඥයන් වහන්තස් ර්ොගන්දිය ෙරොහ්ර්ණයොට
අවසොන වශතයන් සඳහන් රනවො ොය ගරන්ථ ියන, සීලේෙෙ
පරොර්ොස වශතයන් දැඩි වරෙ රැ ීර් ් වශතයන් ෙර්න්තග් නොර් රූප
තද පොවිච්ි ිරීර්, එතහර් නැේනම් ර්ර්යි සෙයය දන්තන. ර්තග්
ළඟයි සර්ය ් දෘෂ්ටිය ෙිතයන්තන. තම් ර්යි සෙය. අරව තෙොරැ
ියල ගන්න තම් සච්චා ිනි්වස ාය ගරන්ථය නැේනම් අභිජ්ඣො
වයොපොද ආදී තද්වල් පරධොන වශතයන්ර් සංඥාතව පටලැතවනවො.
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ඒ නිසො සර්වඥයන් වහන්තස්තග ඍජ්ු තද්ශනය ් ෙියනව
සඤ්ා විරත්තස්ස න ස්ති ගන්ථා. යම් ිසි ත තන ්තග් සංඥාවල්,
ඒ ෙියන ඇතලනසුලු ගෙි නැද්ද, අඟවන ගෙි නැද්ද, අන්න එයොට
ොය ගරන්ථ එන්තන් නූ. පඤ්ා විමුත්තස්ස න ස්ති ්මාහා. යම්
ිසි ත තන ්තග හිෙ පරඥාතවන් විර්ු ්ෙ වුණො නම්, තපඟුණො නම්,
ආඪ්ය භොවයට පේ වුණො නම්, ඔහු ෙුළ තර්ෝහය නූ. සංඥාව දුරැ
ළො නම්, අගය රන්තන නැෙුව තම් සංඥාතව පටලැවිල්ල ියල
තහොඳට තේරැම්ගේෙ නම්, එයො ෙුළ තම් ගරන්ථ වැතටන්තන නූ.
ගැට වැතටන්තන නූ ගර්තනදි. පූදි දියට තෙොර දිය එ ෙු තවන්තන
නූ. අනො ූල පරවොහය ආ ූල තවන්තන නූ. ආ ූල තවනත ොටර්
දැනගන්න ඕනැ තර්ෙන තවච්ච සිද්ධිය ත ෝ තවෙේ, ඒ ර්ෙින් පැන
නැගිච්ච සංඥා, ඒ ර්ෙින් පැන නැගිච්ච විවිධ දැනීම්, හැඟීම්,
අඳුනොගැනීම් රොශිය නිසයි, තම් විශොල අවුල ් ෙවට පේ තවලො
ෙිතයන්තන. ඇෙුතළන් තහොයල ෙලනත ොට ඒත ගන්න තදය ් නූ.
නැෙුවර්ේ තනතර්යි, ෙියන තද් ඔච්චර අවුල් රන ෙරම් තදය ්
තනතර්යි ියල ඒ සංඥාතව ඇේෙො වූ ර්ොයො රන ගෙියේ, පරඥාව
නැෙි ර් නිසො තම් තර්ෝහතය් ඇෙි අන්ධ ොර ගෙියේ දැ ගේෙො නම්
තහොඳතටෝර් තේතරන තදය ් ෙර්යි තම්
තර්ච්චර ගැඹුතරන්
උේසන්නව ආසන්නව වැටතහන්තන විපස්සනො තයෝගොවචරයොට
විෙරයි.
සර්ථ තයෝගොවචරයො තම් පරශ්තනට ඍජ්ුව ර්ූණ තදන්තන් නූ.
සර්ථ තයෝගොවචරයො තම් පරශ්නය ර්ඟහැරීර් ් යම් පරර්ොණය ට
රන්තන. නර්ුේ සර්ථ ධයොනය ට සර්වැදිල ගැලවුණොට පස්තස,
ධයොතනන් නැගිට්ටට පස්තස අවශය නම් ඒ තයෝගොවචරයොට
විපස්සනො දැනුර් සඳහො ඒ සර්ථ භොවනොව පොවිච්ි රල සොර්ථ
වුතණොේ, තම්ත ෙියන අදාළ භොවය වැටතහනවො. සීල ර්ට්ටතම්දී
තම් අදාළ තවන්තන නූ. ඒ නිසො විපස්සනො තයෝගොවචරයන්ට තම්
ධර්ර් ත ොට්ඨොශ තෙොතහොර් වැදගේ නිසො තම් සූෙරතය් සඳහන් රල
ෙිතයන්තන තම් පරඥාවන්ෙයින් සඳහො තද්ශනො රන ලද සූෙරය ්
ියල.
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ඒ නිසො තම් සංඥාවතග් ඇෙි ර්ොයො ොර ස්වරූප නිසො අපි
පැේෙ ් අල්ලන ගෙිය, තම්ත අන්ෙ තද ් සහ ර්ැද ් ෙියනවො
ියල, තම් අවස්ථො ෙුනර් දැ ගන්නවො තවනුවට ෙර්න් එ ්
අල්ලොතගන ඉද්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤං. තම් ර්යි සෙය, අනිේ
එ හිස්, අනිේ ඒව තෙොල් තද්වල් ියල සච්චා ිනි්වසය සෙයය
අල්ලොගේෙො වූ දෘෂ්ටියට ෙැහැතගන ඒ ට පො ්ෂි තය ් තවලො
අනිේ පැේෙට සටන් රන්න හදන ගෙිය, තර්න්න තම් තහොඳට
තේතරන්තන් විපස්සනො රනත ොට ෙර්යි. ඒත නුේ අටුවොව පවො
පිළිගන්නව ද ්ෂ විපස්ස යට ෙර්යි තම් සිදු තවන්තන. නර්ුේ ඒ
ෙැනින් ඔහුව උගුලලො අහසට විසි රන ගෙිය ් එනව තම් හරියට
වැඩ රනවො නම්. පරෙිෂ්ඨොව ් තනොතදන ෙැන ට එනවො. අන්න ඒ
පරෙිෂ්ඨොව ් නැෙි ර්, දැන් ෙර්න්ට තර්ොනර් තදය ්වේ විශ්වොස
රන්න ෙූ. තර්තෙ ් විශ්වොස රතගන හිටපු සූර් තදය ්ර් සැ
රන්න සිද්ධ තවලො ෙිතයනවො. තර්ො ද, තම් සංඥාව ර්ෙයි තම්ව
ෙිබිලො ෙිතයන්තන. දැන් සංඥාතව වගෙුග තප්නත ොට, තම්ව
ඇේෙතදෝ නැේෙතදෝ ියන ෙරර්ට සැ එනත ොට පරෙිෂ්ඨොව
නැෙුව යනවො. ආන්න ඒ පරෙිෂ්ඨොව නැෙි අවස්ථොතේදී ෙර්යි
සේපුරැෂ අසේපුරැෂ ර් තප්න්තන.
ඒ වතග තවලොවල්වල දිගට එෙන ගැම්ර් ඩොගන්තන නැෙුව
ෙල තර්ඛොව බිඳගන්තන නැෙුව ඉන්න ඕනැ නිසයි තහොඳ සීතල
පිහිටලො ඉන්තඩයි
ියල
ියන්තන. තහොඳ සද්ධොව
තම්
අර්ුණතගන ෙියොගන්න. එතහර් නැේනම් තර්තෙන්ට එනත ොට
පරෙිෂ්ඨොව ් නැෙි, අරර්ුණු
රන්න ෙැරි, තේතරන්තන් නැෙි,
සියල්ලර් වොෂ්පී රණ තවච්ච ෙේේවය ට එනවො. ඒ ඇේෙටර්
සංසොතර් එ සැරයයි තවන්තන. ඒත න් පැනල යන ෙො ් ල් අපි
ෙේේවය පන්නන ෙො ් ල් අපිට තගොඩ ් සංසොතර් දු ් එනවො.
ඒ එන තවලොතවදි අභීෙව තම් ට ර්ූණ දීල, තම් ට ිසිර්
ත තන ්තග් සරණ ් ඇේතේ නූ. ආරම්භතය් දී, සම්ර්ුෙි වශතයන්
නම්, සීලතය් පරෙිෂ්ඨොව ෙියනව. සද්ධොතේ සුපෙිට්ඨිෙ අල්ලගන්න
ගෙිය ෙියනව. නර්ුේ විපස්සනොතේදී තම් සංඥාතේ ඇේෙො වූ
ර්ොයො ොරී ස්වරූපය ද ිනත ොට, ෙොහිර අයතග් තදෝෂය ුේ තනතවයි.
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| පුරොතභද සූෙරය
ර්ට ඕනැ නම් ර්ර් තර්ච්චර දු ් පේ රගන්තනේ නූ. ත ොතහොර්ද
තම් ආතව ියල ෙලන්න සූතහන තවලොව ් අස්ථිර භොවතය්
තනොසැලී ඉදිරියට ගෙ ිරීතම් ශ ්ෙිය ් අවශයයි.
අන්න ඒ ට අපි
ියනවො තපෞරැෂේවය
ියල. ඒ ට
ියනවො වීරේවය ියල. ඒ ට ියනවො ධීරේවය ියල. අන්න ඒ
ෙොහිර ඇේෙන්තග් අපි සො ් ි රගන්න ෙව නම් හැෙූව. නර්ුේ
තම් ෙර්න් ෙුළ වැතඩන්තන්, රර්ොනු ූලව ආනුපුේී පරෙිපදාතවන්,
පරෙිපේෙි පුරොගන පුරොගන යනත ොට තම් අධිෂ්ඨොන ශ ්ෙිය, ිේෙ
ශ ්ෙිය වැඩිලො, යම් දවස තම් සංඥා තස්රර් තෙොල් ෙව, නි න්
ත ෝම්ෙය ් ෙව තේරැම්ගේෙ දවසට තනොසැලී ගෙ රන්න වටිනො
සූෙර ීපය ් සර්වඥයන් වහන්තස් ෙර්න් වහන්තස්ව සො ්ෂි රතගන
තපන්වල දීල ෙියනව. එේව සර්හර තවලොවලට අර්ථ ථනවලදී
තපොඩි තපොඩි තදෝෂ තවන්න පුළුවන්. ඒ ස්වොභොවි යි. තර්ො ද,
අවුරැදු දාස්ගොන ් තවනත ොට අඩුපොඩු ම් එන්න ෙියනව. නර්ුේ ඒ
සූෙරය තහොඳට ියවන ත ොට තම් අපි ඉදිරිපේ රගන්න හදන දෘෂ්ටි
ත ෝණතයන් පැහැදිලිවර් තප්නවො ඒ වැඩට ෙැහැල වැඩ රන
අයට තහොඳ අර්ථ ර්ෙු රගන්න පුළුවන් ෙව.
ඒත දි සඤ්ා විරත්තස්ස න ස්ති ගන්ථා - පඤ්ා විමුත්තස්ස
න ස්ති ්මාහා. සංඥාතවන් තවන් තවච්ච ත නොට ඔය වුරැ ගැට
ගහන්න හැදුවේ ත ළින් ඇෙුතළන් තහෝ පිටින් ගැට වදින්තන නූ.
පරඥාතවන් විර්ු ්ෙි ලෙපු ත නොට තර්ොනර් ෙොතල් ින්වේ අන්ධ
තර්ෝහන්ධ ොරය ් එන්තන් නූ. ආන් ඒ ෙේේවය අන්ෙිර්ට
යනත ොට ෙර්යි අපි එයොට රහෙන් වහන්තස් ියන උේෙර් නොර්ය
තදන්තන. නර්ුේ විපස්සනො සූර් ාණය ර්, නොර්රූප පරිච්තේද
ාණතය ඉඳල පච්චය පරිග්ගහ ාණයට යනවො ියන ෙැන පටන්
ඒ තසෝළස ාණ සූර් ෙැන දීර් තම්ත පුංි පුංි පුංි පුංි පෙුරැ
ගැහිල්ල ්, ඔය සිවිය ගැලවී යොර් ් තපොේෙ ගැලවී යොර් ් සිද්ද
තවනව. සංඥාව පිළිෙඳව තපොඩි තපොඩි තපොඩි තපොඩි ගැලවී යූම් සිදු
තවනව. තර්ෝහයේ පටල ලිහිලිහී යන ගෙිය ් ෙියනව. තර්ෝහ පටල
ලිහි ලිහී යන ගෙිය ් ෙියනව.
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හැෙැයි ඉෙොර්ේර් ැපී තපතනන ෙරපෙළ තවනස ් ඇෙි
තවනව ර්ග්ගො ර්ග්ග ාණය, ංඛොවිෙරණ ාණ ියන අවස්ථො
තදත ්දී. එේව තර්ේවටර් ආතේණි වූ ාණ. ෙර්න් ළඟ ෙිෙුණ සැ
දුරැ තවන ාණය තසෝවොන් ර්ොර්ගතය්දී ෙලවේව වැඩ රනවො. ඒ
තර්ො ද සංතයෝජ්න ධර්ර්ය ට ඒ ට ෙුඩුදීල ටයුෙු රන නිසො. ඒ
වොතග්ර් ර්ග්ගො ර්ග්ග ාණ දස්සන විශුද්ධිතය්දී ඉද්මව සච්චං
්මාඝමඤ්ඤං ියන තර්යර්යි සෙය, අනිේ ඒව සෙය තනතර්යි
ියන අර සච්චා ිනි්වස ාය ගරන්ථය ගලවල යන නිසො හරියට
පරණ ෙුවොලය ් තෙතහේ දාන්න සුද්ධ රන තවලොව වතග, ඔද්දල්
තවන ෙේේවය ට පේ තවනව. ආය සුව රන්න හදන එ ට ෙර්යි
ර්ර් සුද්තදන් ියන්තන, තම් ර්ොනසි සොයන ියල. ෙුදුහොර්ුදුරැතවෝ
ඒ සුව රන්න හදන්තන නූ. එතහර් නැේනම් පිටින් ර්ූණෙ
වහන්න හදන්තන නූ. උන්වහන්තස් ඇෙුතළ් ෙියන සැරව ටි යන්න
තපොඩ්ඩ ් අරිනව. ඒ ෙුවොල ර්ූණෙ පූදුතණ් ඇෙුතළ් ෙියන සැරව
යන්න. ඒ එච්චර පරිය දර්ශනය ් තනතර්යි. හුඟො ් ල් තම්
ොතගන ඉන්න ඕනැ. පුරැව නැෙිනම් ත ොස්ස ඇදිල ගියොට පස්තස
ඉතේර් ෙුවොතල සනීප තවනව.
ඒ නිසො තවතහස එනත ොට සද්ධො විරිය සෙි සර්ොධි පරඥා
ියන ගුණ ධර්ර් වැඩිච්ච නැෙි එ ්ත නො විගහට පිළියම්
තසොයනවො. හුඟො ් පිළියම් ෙොහිතරන්. හරියන්නේ ඉඩ ෙියනව.
හරියනවො ියන්තන් වරදිනවො ියන එ යි. එෙත ොට තවන්තන
ෙුවොතල එෙන යටපේ තවල යන යන ෙැනදි ර්ෙු තවනව. නර්ුේ
ඒ ර්ෙු වුතණ් ෙුවොතල ඕජ්ොව එළියට යන්නයි. සැරව එළියට
යන්නයි. පුරැව එලියට ඇතදන්නයි. ඇදිච්චොවයි ියල ඒ ට ර්ූණ
තදන්න නම්, ඔය සුචරිෙවොදීන්ට පට හම්ෙ තවන්තන නූ. පරශ්නය ්
දැ පුවොර් ලෙල තවන අයට ප ට හම්ෙ තවන්තන නූ. ඒ
ඇේතෙො දැනගන්න ඕනැ පරශ්නය ආව නම් ඒ පරශ්නය විසතඳයි. අපිට
ෙිතයන්තන සම්පූර්ණතයන් ඒ ගැන අවදි භොවය ින් ඒත න් ගන්න
ෙියන තම් භොවය ඒත න් ගන්න ෙියන තම් සෙය තේරැම් අරගන්න
අෙ දාන්තනේ නැෙුව ඒත න් පැනල යන්තනේ නැෙුව ඒ ට ර්ූණ
තදන එ යි. හරිර් අර්ොරැයි. ඒ ඒ රර්ය ද ිනත ොටර් හිතෙන්තන
41

|

| පුරොතභද සූෙරය
ආඳාතග පරෙිපේෙිය ියල. හිතෙන්තන වංචනි ව එතහර් නැේනම්,
තර්ෝඩ රන ර්ුළො රන ධර්ර්ය ් රනවො ියල.
දවස ් සර්වඥයන් වහන්තස් රෑ තවලො වතග් තෙොතහොර්
විතේ ීව
ඉන්නත ොට
තද්වෙොතව ්
ඇවිල්ල
සර්වඥයන්
වහන්තස්තගන් අහනව ථ්නු ත්වං මාරිස, ඔඝමතරීති? ියල.
නිදු ොණන් වහන්ස, ඔෙවහන්තස් තර්වැනි වූ තම් අර්ොරැ ඕඝය, තම්
ියන අර්ොරැ දිය රැළි සහිෙ දිය පොර ත තස් නම් එතෙර වුණොද?
ියල. අද තෙොතහෝතදතන ් තර්ෙනට ඇවිල්ල උේසොහ රන ෙව
තදවියන්ටේ තප්නවො. ර්නුස්සයන්ටේ තප්නවො. ෙරහ්ර්යන්ටේ
තප්නවො. භොවනො තනො රන අයටේ තප්නවො. නර්ුේ ලොෙුර ින්
ත තන ් ෙර්යි එතගොඩට යන්තන. ඒ ඉෙොර්ේර් දුර්ලභයි. තම්
තදවිතයෝ ෙලොතගන ඉඳල අහනවො ථ්නු ත්වං මාරිස, ඔඝමතරි තම් ඕඝය, සැඬ පහර ත තස් නම් ෙරණය
තළහිද
ියල.
අප්පතිට්ඨං ඛ්වාහං ආවු්සා අනායූහං ඔඝමතරි්ති. ඇවැේනි, ර්ර්
අප්පතිට්ඨං - තම්ත ගැතලන්න ගිතයේ නූ. අනායූහං - ඕනූවට
වැඩිය ර්ර් තම් අල්ලතගන දඟලන්න ගිතයේ නූ. තර්න්න තම්
විදිහට ර්ර් එෙර වුණො. ඒ ියන්තන රර් තද ් පොවිච්ි රන්න
ඕනැ. අප්පතිට්ඨං
ියන්තන ඒත
ගැතලන්න යන්තනේ නූ.
ගිතලන්න යන්තනේ නූ. අනායූහං ියල ියන්තන, ඒ ට ඒ ේ
එ ් ගැතටන්න ගිහිල්ල ගසොතගන යන්තනේ නූ. ආන් ඒ තද
ර්ැදින් ර්ර් එෙර වුණයි ියනවො.
ඉෙින් තම්
අපිටේ තේතරන්තන් නූ. ඔය තදයියන්ට
තේතරන්තනේ නූ. ඒ නිසො තදයිතයෝ අහනවො යථා ථං පන ත්වං
මාරිස අප්පතිට්ඨං අනායූහං ඔඝමතරීති? ත ොතහොර්ද නිදු ොණන්
වහන්ස, ඔය
ියන අප්පතිට්ඨං, ඒ ට ගැලීගන්තනේ නැෙුව,
අනායූහං තම් ට දඟලලො තපොර න්තනේ නැෙුව, එෙර වුණො ියන
එ ඔෙවහන්තස් අදහස් රන්තන? ියල. යදා ස්වාහං ආවු්සා
ස්තිට්ඨාමි. තදාස්සු සංසීදාමි. ඇවැේනි, යම් ෙැන ර්ර් තම් පරශ්නය
අල්ලතගන ඕ විසඳන්න නෙර වුණො නම්, ර්ර් ගිලිලො නහිනවො. යදා
ස්වාහං ආවු්සා ස්තිට්ඨාමි. තදාස්සු සංසීදාමි. ර්ර් හිටියො නම් ගිලිලො
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නහිනවො. යදා ස්වාහං ආවු්සා ආයූහාමි තදාස්සු නිබ්බුය්හාමි. ර්ර් ඕ
අල්ලන තපොර ූව නම් ර්ර් ඔෙනින් ගලවල විසි තවනව. ර්ර්
ගසොතගන යනවො. එවං ඛ්වාහං ආවු්සා අප්පතිට්ඨං අනායූහං
ඔඝමතරි්ති. අන්න ඒ විදිහට ඇවැේනි, ර්ර් ඒත ගිතලන්න ගිතයේ
නූ. ඕනැවට වැඩිය ඒ තපොර අල්ලන්න ගිතයේ නූ. ර්ර් එතගොඩ
වුණො ියල.
තර්ෙන ෙියන අප්පතිට්ඨං අනායූහං ියන එ තහොඳට
තප්නවො භොවනොතේදි. ර්ටහන් සුද්ධ ිරීතම් ෙියන වටිනො ර්
තපන්නල තදන්තන ඒ යි. අද හරීයට ලං ොතේ පර සිද්ධව පවෙිනව
ඔය විදිහට දිගට භොවනො රන්න ඕනැේ නූ, ර්ටහන් සුද්ධ
රන්න ඕනැේ නූ සර්ය ් දෘෂ්ටිය ෙියනවො නම් ියල. ඇේෙ.
ෙොව නම් ඉෙින් තපොදුතේ ෙලනත ොට ඇේෙ ෙර්යි. නර්ුේ තම්
පරශ්නතය් තර්ෙන ෙියන වංචනි ස්වභොව වංචනි ධර්ර්වල ෙියන
වැඩ ටයුෙු නිසො, අපි තම්ත ගිලීතගන ඉන්නවද, නැෙිනම්
තර්ෙනින් ගසොතගන යනවද ියල ෙලනත ොට තේතරනවො තම්ත
ඉෙොර් සූ ්ෂ්ර් අවස්ථොව භොවනො රනත ොට සිද්ධ තවනවො. භොවනො
රනත ොට විතශ්ෂතයන්ර් සිද්ධ තවන්තන අර ලින් ියොපු ෙොලයට
ඒ සම්ර්ර්ශන අවස්ථොතේදී වතග්, ංඛොවිෙරණය සැ ය දුරැ ර
ගැනීර් ියන විශුද්ධිය ් ගැන අතප් සේෙ විශුද්ධිතය් සඳහන් තවනව
රථවිනීෙ සූෙරතය්. තම් ළඟදි පරසිද්ධ ස්වොමීන් වහන්තස් නර් ් සඳහන්
රල ෙිෙුණො රථවිනීෙ සූෙරය වතග රහේ ර්ොර්ගතයන් සිදු තවන වැඩ
සඳහන් තවන සූෙරය ් දැන් තම් ඇේතෙො තසෝවොන් ර්ොර්ගයටේ
තයොදාතගන ථො රනවො, තසෝවොන් ර්ොර්ගතයන් පස්තස විපස්සනො
ාණවලටේ තයොදාතගන ථො රනව, එතහර් තවන්න ෙූ, ඒ සිද්ධ
තවන්තන රහේ ර්ොර්ගතය්දී පර්ණයි ියල. ඉෙින් ඒ ගැන අපිට ථො
රන්න අයිෙිවොසි ර් ුේ නූ. ඒගැන ථො රල ඇෙි වැඩ ුේ නූ.
ඒ රහේ තවනව නම් අපිට ඇෙි වැඩ ් නූ.
නර්ුේ ර්ර් වතග එ ්ත තන ් අදහස් රන්තන ඒත පුංි
අවස්ථො, ඒත සූ ්ෂ්ර් අවස්ථො තසෝවොන් ර්ොර්ගතය්ේ සිදු තවනව.
ාණතයන් ාණයට තම් සිද්ධ තවනව. ඒ සිද්ධ තවන හූර්
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| පුරොතභද සූෙරය
තවලොව දීර් ඇෙි තවන ගැම්තර්න් ෙර්යි, ඒ තවන පුරැද්තදන් ෙර්යි,
පරිචතයන් ෙර්යි අවසොතනදි අරිහේ ඵල සර්ොපේෙිය, නැේනම්
අරිහේ ර්ොර්ග ාණ සො ්ෂොේ රණතය්දී සියල්ලර් ඩලො යන්තන.
නර්ුේ අර අෙරර්ැදි අවස්ථො හරී වැදගේ. විතශ්ෂතයන්ර් ෙලනත ොට
අපි වොතග තම් ර්ැද ඉන්න ඇේෙන්ට තම් තේරැම්ගන්න ෙැරි නිසයි
අපි එ ්ත ො අර ියන තදත න් එ ට අහු තවන්තන. ඒ ියන්තන
අප්පතිට්ඨං අනායූහං ියන තද ින් එ ට අපි අහු තවනව. එ ්ත ො
පරශ්න ඕනූවට වැඩිය ඔළුවට අරතගන න්නේ නැෙුව තෙොන්නේ
නැෙුව නිදාගන්නේ නැෙුව ඕත ් ගිතලනවො. එතහර් නැේනම් තම්
ෙැන ෙූ ඉඳල තර්ෙන පරශ්න වැඩියි ියල ගසොතගන යනවො. ඔය
තද ින් එ ින්වේ අපිට හම්ෙ තවන්තන නූ උේෙරය ්. ඔය තද
නැෙුවේ ෙූ. ආන්න ඒ නිසො අපිට තම් රහේ ර්ොර්ගතය්දී සිදු තවන
තම් වැතඩ් සුළු වශතයන්, ලොවට, ෙනු ව, යොන්ෙර්ට, එදිතනදා පරශ්න
ර්ෙු තවනත ොට අපි ත ොතහොර්ද ගැතලන්තනේ නැෙුව
ගැතටන්තනේ නැෙුව තපොර න්තනේ නැෙුව එතගොඩ තවන්තන
ියල දැනගන්න.
අපි ගිය පොරේ තම් ට නිදර්ශනය ් වශතයන් ගේතේ
අනොපොනසෙි භොවනොව
රනත ොට තම්
අදාළ නැෙි වුණොට,
ර්ුලින්ර් නම් අපහසුෙොව ෙිතයන්තන් අරර්ුණ නීවරණවලින් තෙොර
රලො අරර්ුණ ර්ූණට ර්ූණ දාල ෙියොගන්න එ . ඒ
සර්ථ
පරයේනය ්. ඒ
තෙොතහොර් අර්ොරැයි. ඉෙින් අපි හිෙර්ු සර්ථ
තයෝගොවචරතය ් තේවො විපස්සනො තයෝගොවචරතය ් තේවො ර්ුලින්
අවශය රන්නො වූ තම් සර්ොධිය - නැේනම් සර්ථය ියල ිේවේ
ර් ් නූ එෙන දී - ඒ සඳහො උේසොහ රනත ොට ෙොහිරින් එන
සද්ද, තේදනො හිෙිවිලි වොතග අෙිතර් අරර්ුණු ඉවේ රතගන,
නැවෙ නැවෙේ අරර්ුණටර් හිෙ තයොදාතගන ඉන්න නම්,
අනිවොර්යතයන්ර් අරර්ුතණ් හිෙ ෙියන තවලොතවදි අරර්ුතණ් හිෙ
ෙියන ෙව තර්තනහි ිරීර්. අරර්ුතණ් ඇෙුල් වීර් පිට වීර් ෙලන
ත තන ් නම් ආශ්වොස පරශ්වොස වශතයන් ඇෙුල් තවනත ොට ඇෙුල්
තවන ෙව පිට තවනත ොට පිට තවන ෙව ෙලන ගෙිය. පිම්ීර්
හැ ිළීර් ෙලන ත තන ් නම්, තම් පිම්තෙන අවස්ථොව තම්
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හැ ිතළන අවස්ථොව ියල ඒ අරර්ුතණ් ස්වභොවි ල ්ෂණ වලට
හිෙ නැවෙ නැවෙ තයදවීර්, ෙොහිතරන් එන සද්ද තේදනො හිෙිවිලිවල
ෙලපූර් අඩු රන්න උදේ රනවො.
තර්තහර් රල අපි හිෙර්ු සොර්ථ වුණයි ියල. ඒත න්
අදහස් රන්තන තවනදට වඩො වැඩි තේලොව ් අරර්ුතණ් හිෙ
පවේවන්න පුළුවන්. ඇෙුල් තවනවො. පිට තවනවො. ඇෙුල්තවනවො.
පිට තවනවො ියල පැහැදිලි භොවය ් ඇෙි තවනවො. නැේනම්
පිම්තෙනවො හැ ිතළනවො
ියල ඉස්පොසුව ් තවනව. ආතය
ැතඩනව. ආතයේ දන්නව ැතඩන එ සොධොරණයි, නර්ුේ ආතය
හදන්න පුළුවන්
ියල. ආන්න එතහර් යනත ොට යනත ොට
ඇෙිතවන විශ්වොසය ෙුළ තම් තයෝගොවචරයො තපර දැ ්ර් ් ලෙනවො
ෙොහිර සද්ද තේදනො හිෙිවිලිේ ෙියනව, නර්ුේ පර ශ්නය ් නූ. තම්
ෙේේව යටතේදි ර්ූල ර්ර්ස්ථොනය ෙියනව. ඇෙුල් වීර් පිට වීර්
ෙියනව. පිම්ීර් හැ ිළීර් ෙියනව. ර්ර් තම් ර් අල්ලතගන යන්න
ඕනැ
ියනත ොට එයේ එ ් ර් ඇෙි තවන අභයන්ෙරගෙ
විශ්වොසයේ එ ් ර්, අරර්ුණට ර්ූණ දීර්ේ එ ් ර්, අරර්ුතණ්
පරිණොර්ය ් සිද්ද තවනව. අරර්ුතණ් තපරළිය ් සිද්ද තවනව.
තර්ො ද්ද තම් තපරළිය? අරර්ුණේ එ ්
දිගට ඉන්න
පුළුවන් ර් එනත ොටර්, ඒ ෙේේවය හරියට ධර්ර්ොනු ූලව
වටහොගන්න ෙැරි වුතණොේ ඒ ද ින අරර්ුතණ් රසවේ ගෙිය ත ෝඩු
ගෙිය ත ෝල ගෙිය නැෙි තවලො ඉස්තසල්ලොර් ඒ පුරැදු තදය ් ෙවට
පේ තවලො අන්ෙිර්ට ඒ
නීරස තදය ් ෙවට පේ තවනව.
ඉස්තසල්ලොර් ෙොධ ධර්ර් අයින් රල අරර්ුණට හිෙ ෙියොගන්නවො.
ඒ
හරි ගිහිල්ල විශ්වොසය එනවේ එ ් ර්, ෙවේ ර්ොයො ොරී
දර්ශනය ්, නැේනම් වංචනි ධර්ර්ය ් වැඩ රන්න පටන්ගන්නව.
ඉෙින් හරි. දැන් අරර්ුතණ් හිෙ ෙියනව. දැන් ඊගොවට තර්ො ද
රන්තන? නැේනම් අරර්ුතණ් තර්ො ද්ද දැන් ෙලන්න ෙිතයන්තන?
ෙලන්න තදය ් නූ. තම් ඒ ො ොරී තවන්න පටන්ගන්නව. තම්
ඒ ො ොරී වීර් ඇේෙටර් ියනවො නම් අරර්ුතණ්ර් හිෙ ෙියන ෙවට
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| පුරොතභද සූෙරය
පරධොන සො ්ෂිය ්. හිෙිවිලි තේදනො සද්ද ෙියනව නම් ඔය
ඒ ො ොරී ර් එන්තන් නූ.
ඒ
නිසො ද ්ෂයො සේපුරැෂයො තේරැම්ගන්නව තම්
ඒ ො ොරී ර් ියල ියන්තන ර්ර් දැන් එ ර්ට්ටර් ් එළියට ඇවිල්ල.
ඒ තර්ො ද්ද? ෙොධ ධර්ර් අර්ෙර නීවරණ ධර්ර් දැන් නූ. නර්ුේ ෙොර්
තම් ඒ ො ොරී ර් තහොඳ ්ද නර
්ද ියන සැ ය ර්ර් ඊගොවට
තර්ො ද්ද රන්තන ියන සැ ය ෙියනව. ර් ් නූ. ඒ තහොඳට
දැනතගන අපි හිෙර්ු තම් ෙර්යි අරර්ුතණ් සියුම් අවස්ථොව. ඉස්තසල්ල
ෙිෙුතණ ඕළොරි අවස්ථොව. දැන් ඒ පහු රතගන සියුම් අවස්ථොවට
ආවො. තම්ත ර් ඉන්න ඕනැ ියල ගිතයොේ ෙවේ අවස්ථොව ් ගැඹුරට
ෙහිනව. තර්ො ද්ද ඒ? අෙි සියුම් අවස්ථොවට පේ තවනව. අෙි සූ ්ෂ්ර්
ෙේේවයට යනත ොට අන්ෙිර්ට අරර්ුතණ් ඉන්නවද? සෙිය ්
ෙියනවොද? සර්ොධිය ් ෙියනවොද? ියන ර්ට්ටර්ට එනත ොට අර
සැ ය තහොඳතටෝර් ඔළුව උස්සනවො. ඔළුව උස්සලො දැන් ර්ර් තර්ො ද
රන්න ඕනැ? තර්ෙනදී ඒ එ ලස පවේවොතගන යොර් තෙොතහොර්
දුෂ් රයි.
අන්න ඔෙනදී අප්පතිට්ඨං අනායූහං
ියලො සර්වඥයන්
වහන්තස් රහේ ර්ොර්ගතය්දී තපන්නපු උපතද්ශය ලොවට පොවිච්ි
රන්න පුළුවන්. අපිට යම් පරර්ොණය ට පරොතයෝගි අර්ථය ් ර්ෙු
රගන්න පුළුවන්. ඒ තර්ො ද, තම් අරර්ුතණ් රස නැෙි ර්,
ඒ ො ොරී ර්, ඉතේර් අරර්ුණට ර්ූණට ර්ූණ දාල එන ගෙිය නිසො,
අපිට ඇෙි තවන්න පුළුවන් ෙේේව ෙුන ් ෙියනව. එ ් ෙර්යි හිෙ
සීෙල තවලො නි න් මිදිච්ච ෙේේවයට පේ තවලො නින්දට වැතටන්න
පුළුවන්. දැන් අරර්ුතණ් රන්න තදය ් නූ. ෙලන්න තදය ් නූ ියල
නින්දට වැතටනව. නැේනම් දැන් තම් ර්ට තර්ො ද වුතණ්? ඊතයටේ
වැඩිය ලින් ර්ට අරර්ුණ නැෙුව ගියො තන්ද? ර්ට දැන් තම් සෙිය
නැෙි ර් තන්ද? ර්ට දැන් තම් සර්ොධිය නැෙි ර් තන්ද? එෙත ොට
ර්තග ඇඟ ෙියනවද ියල ෙලන්න ඕනැ, ර්ර් තර්ෙනදී තර්ො ද්ද
උපතද්ශය ් ගන්න ඕනැ ආදී වශතයන් තර්න්න තම් ෙේේවය පිළිෙඳ
සැ උපදවන්නේ පුළුවන්. එෙත ොට ඇෙුතළ ගැතලනවො. ගිලී
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නහිනවො ියල ියන්තන නින්දට වැතටනවයි ියන එ . එතහර්
නැේනම් තම් ේ එ ් තපොර න්න ගිහිල්ල ගහතගන යනවො ියල
ියන්තන සැ උපදවන එ යි.
තර්ෙන ගිතලන්තනේ නැෙුව සැ උපදවන්තනේ නැෙුව
ඉන්න නම්, තම් ෙේේවතය් වටිනො ර්, තම් දැන් ෙිතයන්තන අරර්ුණ
තනොතපනුණොට ත තලස් නැෙි ෙේේවය ්. ඒ වතග්ර් ලින් රපු
පරයේනවලින් ඇෙි තවච්ච නිරවුල් ගර්න ් තපරදැ ්ර් ් තම්
ෙිතයන්තන. හැෙැයි
ොර්ය දනවන විසේෙි ොව ්, අලවනසුලු
ගෙිය ් තම්ත නූ. ඒ වොතග්ර් ගැතටන්න ෙැන ් ගැටගැතහන
ෙැන ුේ නූ. ර්ුළු සංසොතර්ර් අපි ආතේ ගැටිගැටී නිසො, අපි සංසොතර්
පුරොර් ඇතලන්න තදය ්, ර්හන්සි තවලො හම්ෙ රන්තන අල්ලන්න
තදය ් තන. දැන් තර්ෙන ර්හන්සි තවලො අහු තවන්තන්, අහු තවන්තන
නැෙි තදය ්. එෙත ොට තේරැම්ගන්න ඕනැ දැන් නම් ගර්න යන්තන
ගඟ දිතග් ඉහළට ියල. තවන විදිහ ට ියනවො නම්, නින්දට හිෙ
වැතටන්න තදන්තනේ නැෙුව, සැ උපදවන්තනේ නැෙුව, තම් ඇෙි
රපු ෙේේවය ර්ට දිගට පවේවන්න තේවො! තම් ට ෙර්යි සෙිය
ියන්තන. තම් ට ෙර්යි සර්ොධිය ියන්තන. අරර්ුණ තනොතපනුණොට
ර්තග් හිෙ නහර් ් ශරීරය පුරො විසිරී යොවො! ර්තග් හිෙ නහර් ්
අෙීෙයට අනොගෙයට යොවො! නහර් ් රොග තදෝෂ තර්ෝහ පැමිතණ්වො!
ියල හිෙොතගන, නැේනම් රොග තදෝෂ තනොතේවො, අෙීෙ අනොගෙයට
තනොයොවො, ය පුරො විසිරී තනොතය්වො, හැතපන ෙැනර් හිෙ පවෙීවො
ියල හිෙ පවේවන්න නම්, අප්පතිට්ඨං අනායූහං ෙර්යි.
ඒ හරීර් සීරැ ර්ොරැ අවස්ථොව ්, තම් සැ ය දුරැ ිරීර්
සම්ෙන්ධතයන් තපන්නල තදන්න පුළුවන් අවස්ථොව. ඉෙින් ඔතහොර්ර්
එදිතනදා පරශ්නවලදි ර්ෙු තවනව. එදිතනදා පරශ්නය ් ර්ෙු තවච්චහර්,
අපිට පුළුවන්, නූ ර්ර් ඉන්තනේ නූ ර්ර් දන්තනේ නූ ියල
පරශ්නතයන් සම්පූර්ණතයන් පැේෙ ට තවන්න. එතහර් නැේනම් ඒ
වහොර්, ර්ර්ර් විසඳන්න ඕනැ, දැන්ර් විසඳන්න ඕනැ තර්ෙනර්
විසඳන්න ඕනැ ියල ඉෙින් අර ේ එ ් ගැතටන්න පටන්ගන්නව.
ඊට මීට වැඩිය තහොඳයි ඔය පරශ්නයට අදාළ තහ්ෙු එන ම් ඒ පරශ්නය
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| පුරොතභද සූෙරය
සො ච්ෙො තනො රන එ . අදාළ තද්වල් ර්ෙුතවන්න අරිනව. ර්ෙුතවලො
එනත ොට තහ්ෙු සහිෙවර් පරශ්නය විසඳන්න පුළුවන්. ඉෙින් ඒව
භොවනොවට විරැද්ධ තද්වල් වතග්. ඒව භොවනො තලෝත ේ ෙියනව
ත ොතහේ ෙියනව. ඒ නිසො අභයන්ෙරගෙව තහෝ පරිෙොහිරව තද්වල්
එන්න චොරය ් නැේනම්, තද්වල් එන්න වග ීර් ් නැේනම්
තර්ො ටදූ අපි තම්ව තර් දාතගන, ර්ර්ර් විසඳිය යුෙුයි, නැේනම්
තම්ත න් රඇරිය යුෙුයි ියල පරශ්නය ් රගන්තන.
ඕවො එන්තන් අපිට පණිවිතඩ් ට නම්, අපි පරසන්නව ර්ූණ
තදන එ යි රන්න ඕනැ. අරර්ුණ ආවො ෙැලුවො. නීවරණ ආවො
ෙැලුවො. දැන් ෙලනත ොට නීවරණ නැෙි වුණො. අරර්ුණ ර්ෙු වුණො.
එෙත ොට අරර්ුණ තපරළුණො. තර්ො ද්ද තපරළුතණ්? ඒත
ඒ ො ොරී ර් ඒත සිද්ධි ෙහුල භොවය නැෙි වුණො. ඔතහ් ෙියන
ගෙියට පේ වුණො. අඃ! ඒ ර්ෙින් ආතය ගිතලන්න යන්නේ එපො
ඒත . එතහර් නැේනම් ඒත ගසොතගන යන්නේ එපො. ආන් ඒ
විදිහට එහො පැේෙට ගිතයොේ අරර්ුතණ් අර සියුම් ර්ැද, තප්න
තනොතපතනන ර්ට්ටතම් ෙිතයද්දී දැතනනවො වශතයන් තර්තනහි
රතගන ඉදිරියට ගිතයොේ එෙනදී තප්නවො අර ගඟ දිතග් ඉහළට
පීනන්න වතග අර්ෙර ගර්න ්. නර්ුේ තම් රහේ ර්ොර්ගයවේ
තසෝවොන් ර්ොර්ගයවේ ස්ීර තවනස ්වේ තනතර්යි. හැෙැයි එදිතනදා
පරශ්නවලදී ර්ධයර් පරෙිපදාතව, නැේනම් අෂ්ට තලෝ ධර්ර්තය් ම්පො
තනොවීර් පිළිෙඳ තෙොතහොර් සූ ්ෂ්ර් පොඩර් ් තම්ත ෙියනව.
තර්න්න තම් විදිහට අරර්ුණ සූ ්ෂ්ර් ෙේේවයට පේ වුණොට
පස්තස ඒ ෙුළ අරර්ුණ ් නැෙිව ෙිතයද්දිේ, පවෙින සෙිය ් ෙියනව.
එෙන තප්න්තන අරර්ුණ ් නැෙුව වතග. අරර්ුණ ් නැෙුව තනතවයි.
නර්ුේ තයෝගොවචරයොතග් වචනවලින් ියනත ොට අරර්ුණ ් නූ
ියල ෙර්යි ියන්තන. එෙත ොට පවෙින සර්ොධිය ුේ ෙියනව.
නර්ුේ ඒ සෙියයි ඒ සර්ොධියයි අරර්ුණ තගොතරෝසු තවලොතවදි ෙියන
සෙිය සර්ොධියට වැඩිය තෙොතහෝර් සූ ්ෂ්ර්යි. ඒ පැය පැයඑ හර්ොර,
නැේනම් පැය භොගය ් පැය ් විෙර ඉන්නත ොට ෙර්යි තේතරන්තන්
තම් ෙුළ අරර්ුතණ්ර් තල්සය ් සංඥාව ර්ොෙරොව ෙියනව. සෙිතය්
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පැවැේර්ේ ෙියනව. සර්ොධිතය පැවැේර්ේ ෙියනව. නර්ුේ ඒ
ර්තග්ය ර්ර්ය ර්තග් ආේර්ය ියල ගන්න තදය ් නූ. හුඟො ්
තවලොවට එතහර් ෙියන ෙව ් තේතරන්තනේ නූ. නර්ුේ තම්ත ටි
තවලොව ් ඉන්න ඉන්න ඉන්න තේතරනවො තර්වැනි සෙිය ් තර්වැනි
සර්ොධිය ් ලිනුේ අනන්ෙ අපරර්ොණ වොරය ් අතප් ඉදිරියට ඇවිල්ල
ෙියනව, අපි පරෙි ්තෂ්ප
රල ෙියනව. තර්ො ද, අපි දන්තන
තගොතරෝසු සෙියයි තගොතරෝසු සර්ොධියයි. තම් සියුම් සෙිය සියුම්
සර්ොධිය එන්තන අරර්ුතණ් සියුම් භොවය ර්ෙ. ඒ වොතග්ර් තර්ෙනදී
අරර්ුණ ියන්තන රූප ර්ර්ස්ථොනය ්.
අන්න ඒ රූප ර්ර්ස්ථොනය තහොඳට සියුම් තවනත ොට ඕ
පිළිෙඳව ර්ෙි, ඕ පිළිෙඳව අදහස්, ඕ පිළිෙඳව තහොඳ නර
ෙැලීතම් නොර් ධර්ර්, තහමීට ඕ ඇෙුළට රිංගනවො. දැන් තම් වුණො
තහොඳයි. තම් වුණො වැරදියි ියල සැ තහෝ එතහර් නැේනම්
තර්ොනවේ රන්තන නැෙුව නිදිර්ෙ තහෝ ඇවිල්ල අර රූප ධර්ර් නොර්
ධර්ර් අෙරේ පටලැවිල්ල ් තවනවො. ඒ ේ ඇේෙටර් ඊගොව
ාණය ට තපරනිමිේෙ ්. නර්ුේ දන්තන නැෙි ත නො හිෙනවො දැන්
රූප ධර්ර් පිළිෙඳ ර්ර් තෙොතහෝර් අර්ොරැතවන් ඔළුව උස්සනත ොට
තම් ත ොතහ්දවේ නැෙි පරශ්නය ් ආතය ආවො, ියල ඒේ හිෙ ෙළො
ගන්න ඉඩ ෙියනව. හිෙ වට්ටගන්න ඉඩ ෙියනව. ඒ ට තහොඳට
විශ්වොසය ් ඇෙි රගැනීර් සඳහො ියල තදනව නම්, ඒ රූප ධර්ර්ය
ෙියන තවලොතවදි රූප ධර්ර්තය් තහොඳට ස්වභොවි ල ්ෂණ සම්ර්ුෙි
ල ුණු දැ ් ො නම්, ආශ්වොසය ඇෙුල් තවන ත ොට තර්තහර්යි. පිට
තවනත ොට තර්තහර්යි. පිම්තෙනත ොට තර්තහර්යි. හැ ිතළන ත ොට
තර්තහර්යි. වර් ෙියනත ොට තර්තහර්යි. ද ුණ ෙියන ත ොට
තර්තහර්යි
ියල ඒ පළතවනි සියුම් භොවතය්දී, අරර්ුතණ් රූප
ර්ර්ස්ථොනතය් පළතවනි සියුම් භොවතය්දී ඇෙුල් වීතම් සහ පිට වීතම්
තවනස තෙොඳ තවන්න පටන්ගන්නව. පිම්ීර් හො හැ ිළීර් අෙර
ෙියන තවනස තෙොඳ තවන්න පටන්ගන්නව. වතම් හැතපන ගෙිය සහ
ද ුතණ හැතපන ගෙිය අෙර ෙියන තවනස තෙොඳ තවන්න
පටන්ගන්නව.
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එෙත ොට තර්ො ද තවන්තන? පිම්ීර් හැ ිළීර් අෙරර්ැද
ෙියන හිඩැස ඔළුව උස්සනව වතග තේතරනවො. ආශ්වොසය හො
පරශ්වොසය අෙර ෙියන හිඩැස ඔළුව උස්සනව වතග තේතරනවො. වර්
ද ුණ අෙර ෙියන හිඩැස තලො ු තවන්නො වොතග තේතරන්න
පටන්ගන්නව. තම් තහොඳට උඩ ඉඳල තේරැම්ගේෙ ත තන ්තග්
පැේතෙන් ෙලනත ොට. නර්ුේ ආධුනි යට තර්තහර් එ ්
තේතරන්තන් නූ. ආධුනි යට තේතරන්තන්, තේතරන්තන් නැෙුව
යනවො වොතග. භය ් ඇෙි තවනව. තහොඳට දැනතගන ගිතයොේ ඇෙුල්
වීර් පිට වීර් අෙර තවනස තනොදැනී යන්නො වොතග්ර්, ටි තවලොව ්
යනත ොට ඇෙුල් වීර් පිට වීර් නම් වූ රූප ධර්ර් සහ නොර් ධර්ර්
අෙර තවනසේ තනොදැනී යනවො. එෙත ොට පිහිට ් නැෙි ගෙිය,
ෙර්න් ත ොෙනද ඉන්තන් දන්තන නැෙි ගෙිය, තම්
ොටවේ
ියන්න ෙැරි ගෙිය, තගොජ් දාතගන එන්න පටන්ගන්නව. එෙත ොට
ංඛොවිෙරණය ියන තම් සැ දුරැ ිරීතම් අවස්ථොවට තහොඳර්
පරශ්න පෙරය ් ෙර්යි ඉදිරිපේ තවන්තන. තහොඳර් අභිතයෝගය ්
ඉදිරිපේ තවනව. සම්පූර්ණතයන්ර් ලවම් රල රත ෝල අෙහැරල
දැම්ර් වතග.
නර්ුේ ඒ තවනත ොට තයෝගොවචරය දන්නව නම් ර්තග් සීතල්
ිසීර් අඩුපොඩුව ් තවලො නූ; ෙුද්ධොදී රේනෙරය ත තරහි ඇෙි
සද්ධොතවහි අඩුපොඩුව ් තවලො නූ. තම්
අනිවොර්යතයන් විය
යුේෙ ්. තම් ර්ර් සැඬ පහර පීනන්තන. ර්ට තර්ෙන නෙර තවලො
ඉන්නේ ෙූ. ඕනැවට වැඩිය තපොර න්නේ ෙූ. ර්ර් තම්
අනිවොර්යතයන් ර්ූණ තදන්න ඕනැ ියල දවතසන් දවස, දවතසන්
දවස ගැඹුරට යනත ොට, ඒ නොර් ධර්ර් රූප ධර්ර් අෙරේ තවනස
නැෙි තේගන යනත ොට, තයෝගොවචරයොට තර්තනහි රගන්න ෙැරි
පරධොනර් අභිතයෝගය ට පේ තවනව. තර්තනහි ළොට අල්ලන්තන
නැෙි ෙේේවය ට පේ තවනව. තර්ො ද, තර්තනහි ිරීර් ියන්තන
නොර් ධර්ර්ය ්. තම් ධර්ර්ය අහන්තන් නැෙි ෙේේවයට පේ තවනවො.
එෙත ොට තයෝගොවචරය තර්ොන උප රණය ්වේ නැෙි, සරැංගතල්
නූල ඩලො ගියො වතග ර්හො අසරණ ෙේේවය ට පේ තවනව.
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තම් සොර්ොනයතයන් විස්ෙර රන්තන ධර්ර්තය්, තම් වතග්
ෙේේව නිවන ට සූදානම් තවනත ොට තපන්වන තපරනිමිෙි. නිවනට
සූදානම් තවනත ොට අනිමිත්ත, අප්පනිහිත, සුඤ්ඤත ියල ෙර්යි ඒ
නිවන් තදාරටු තපන්වන්තන. නිමිේෙ ් ගන්න ෙූ. තම් තහොඳ
තදය ්ද නර තදය ්ද? නොර් ධර්ර්ය ්ද රූප ධර්ර්ය ්ද? පිම්ීර්ද
හැ ිළීර්ද? වර්ද ද ුණද? තර්ොනර් නිමිේෙ ්වේ ගන්න ෙූ. හැෙැයි
තහොඳට දන්නව තර්ෙනට ආතව සිහිතයන් ෙව. තර්ෙනට ආතව
සර්ොධිය ින් ෙව. දැන් ඉන්න ෙේේවය ගුරැවරයො ඇහුවට ගුරැවරයො
ත තරහිේ ෙරහ ් එනව. තර්ො ද ියන්න උේසොහ ළොට ියන්න
ෙූ. තම් තෙොතහෝර්ේර් වටිනො තෙොතහෝර්ේර් ර්ූලි , පරොග්, පිරිසිදු,
සුද්ධ ර්ුලට යනවො. ඉෙින් අසේපුරැෂයොට තම් හරීර් වර්තන් යන්න
ිට්ටු අවස්ථොව ් වොතග්. දරොගන්න ෙැරි ෙේේවය ට පේ තවනව.
එයොට තප්න්තන පිරිහීර් ් වොතග. සේපුරැෂයොට තේතරනවො ඒ අවුල්
සහිෙ ද්රව ධොරොව, අවුල් නැෙි ර්ූලි ව තපනිච්ච අනො ූල ෙේේවයට
හිමිහිට හිමිහිට හිමිහිට ර්ුලට ඇතදන්නො වොතග් තදය ් තර්ෙනදී සිද්ද
තවන්තන.
එන්න එෙනදී ර්ොර්ගය තර්ො ද්ද අර්ොර්ගය තර්ො ද්ද
ියනත ොට සේපුරැෂයොට වුණේ දැන් නම් ර්තග් හිෙ ිේෙ වීථිතය්
ර්ුලට ඇතදනවො. ත තලස් නැෙි දිහොවට ිට්ටු තවනව. ඕනූර්
තදය ් ඇෙි රන්න ඕනැ ර්ූල පරභවයට, ශ ්ෙියට ළං තවනව. ඒ
නිසො ර්ර් තර්ෙන දිගටර් තම් අල්ලතගන ඉන්න ඕන ියනත ොට
සේපුරැෂයටේ පරශ්නය ් ර්ෙු තවනව. අසේපුරැෂයොට ර්ෙු තවන
පරශ්න අහන්න තදය ් නූ. සේපුරැෂයොට ඔය තවලොවට උප ්තල්ශ
ධර්ර් දහය ් ර්ෙු රනවො. තහොඳ ආතලෝ හිෙට පහළ තවනවො.
පරභොස්වර හිේ එනවො. සෙිය සුපෙිට්ඨිෙ භොවයට පේ තවනව.
උතප් ්ෂොව රහේ වුණො වතග හිතෙනව. වීරිය
ිේවහර් තම්
පර්යං තයන් තනොනැගිටී දිගට යන ෙරර්ට හිටිනව. තම් සූර්
තද් ින්ර් ඒ තයෝගොවචරයො පරී ්ෂොවට ල ් රනවො. අසේපුරැෂයො
එච්චර සියුම් භොවයට යන්න ඉස්තසල්ලොර්, අරර්ුණ තනොතපනී
යනත ොට ර් විශොල අවුල ් ඇෙි රගන්නව. ආන්න ඔය ගැට තද ,
අන්න ඔය අවස්ථො තද පහු රගේතෙොේ භොවනොතේදී, ඒ
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ස්ීරසොර තවනස ් නම් තනතවයි. නර්ුේ ජීවිෙය ට අවශය රන
ඉෙොර් වටිනො පරිණොර්ය ් සිද්ධ තවනව. අන්න ඒ තද අප්පතිට්ඨං
අනායූහං ියන විදිහට එ වේ ගැතලන්තනේ නැෙුව, එ ්
එ ් වේ ගැතටන්තනේ නැෙුව, ඉදිරියට එ දිගට සිද්ධි තද
්
ෙුන ් ඉදිරියට ගිතයොේ, එතහනම් තහොඳට ියන්න පුළුවන් ඒ
පුද්ගලයො තම් ර්ොර්ගතය්, නැේනම් විපස්සනො ාණ තපතළ් තෙොතහෝර්
ඉහළ තර්ෝරච්ච ෙේේවය ට පේ තවනවො ියල.
හැෙැයි පහුතවනිදා පටන්ගන්නත ොට ආතය ර්ුලට යනවො.
පහුතවනිදාට ඔය ගුණ තර්ොනව ්වේ නූ. තර්ො ද, අතප් හිෙ අනිේ
තවලොවට ත තලස් එ ් ගැතටන නිසො ආතය ර්ුලට යනවො. ආතය
ර්ුල ඉඳල සුද්ධ රන්න සිද්ධ තවනව. ඒ සුද්ධ රන ත ොට
හුඟතදතන ් පශ්චේෙොප තවනව තර්ච්චර ලස්සනට තපොට
තේරතගන ර්ර් එදා ගියො. අද තර්ො ද නොතේ? තම් ල්පනොවට
ියන්තන පරපංච රනවො ියල, අර එදා ඇෙි තවච්ච ෙේේවය ර්තග්
ියල හිෙොතගන. එදා ඇෙි තවච්ච ෙේේවය ර්ර්ය
ියල
හිෙොගන්නව. එදා ඇෙි තවච්ච ෙේේවය ර්තග් ආේර්ය රගන්න
හදනව. අදේ ගිහිල්ල අර විදිහට රන්න හදනව. වදා වේ රන්න
ෙූ. ආතය ර්ුල ඉඳල සොර්ොනය රූප ධර්ර්, නොර් ධර්ර් රතගන
යනත ොට, පරියං හෙර ට පහ ට විෙර පස්තස, අන්න ආයිර්ේ
අර වතග්ර් ෙේේවය ් එනවො. අන්න ඒ විදිහට ෙර්යි දිගට දිගට,
දිගට දිගට එන එන ඒ ෙොධ ධර්ර්, විතශ්ෂතයන්ර් තවන්තන
හිෙොගන්න ියොගන්න ෙැරි ෙේේවය ට ෙර්න් පේ රල දාන එ යි.
අන්න එෙනට ආවට පස්තස ෙර්න්
ටයුෙු
රන ආ ොරය
තපරසූදානර් ෙිතයන්නේ ඕනැ. සීලයේ සද්ධොවේ ෙිතයන්න ඕනැ.
දිගට වීර්ය සෙිය වැඩ රනවො නම් ඒ ෙර්න්ට තේතරන්න පටන්
අරගන්නව. එතහර් තවලො තවලො, ඔය පුංි පුංි ාණ හැර් එ දීර්
තර්තෙ ් රතගන ආපු සටන පොවොතදන්තනේ නැෙුව, ඕනූවට වඩො
ඒ ට ගිලීගන්තනේ නැෙුව දිගට පොවිච්ි රතගන යන ත නොට
ඇෙි තවන ාණය ෙර්යි විපස්සනො ාණ ියන්තන.
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තම් සොර්ොනය භොෂොතවන් ියනවො නම් ප්පොදුව ් යැයි
ියන්න පුළුවන්. තභෝගය ් වවපු තගොවියො, ඒත අනවශය අෙු ටි
පල දානව. ඒ තභෝතගේ එ ් ෙරහට තනතර්යි. තම්වො අනවශය
අෙු. දිය අෙු. ඒව නි ම් තපොතහොර ලෙොගේෙට ගහටර් පිළිලය ්.
නර්ුේ තහොඳ හයිය ෙියන, අේවට විවෘෙ තවච්ච, රොර්ුව සහිෙ අෙු
ටි ර්ල් ඵල ගන්නව. ඉෙින් අර අයින් රන්න තවනවො. අයින්
තවනවො. තම් ලහය ට අතරතහ තර්තහ තවන තදය ් තනතර්යි.
අයින් වුණොට සෙි සර්ොධි ඩොගන්න නර යි. ආන් ඒ විදිහට දිගට
යනත ොට, ෙර්න්තග්ර් රැි අරැි ම් පොවොතදන්න තවනව. තර්ො ද
තර්තෙ ්
ල් රැි අරැි ම් තගොඩනැගිලො ෙිෙුතණ සංසොතර්
වශතයන්. දැන් නූ. දැන් තම් ඇෙි තවච්ච ංඛොවිෙරණ විශුද්ධිය
එතහර් නැේනම් ර්ග්ගොර්ග්ග ාණ දර්ශන විශුද්ධිය ියන තම් සැ
සං ො දුරැ රන, ර්ොර්ගය අර්ොර්ගය තවන් ර ගන්න ෙේේවයට
ආවට පස්තස, ඒ දිගට පවේවන්න සහෙි ය ් අපිට ලැතෙන්තන්
නූ. තසෝවොන් ර්ොර්ග ාණය එන ල් සීලේෙෙ පරොර්ොස, විි ිච්ෙො
ියන ර්ූලි - අපි අර ොය ගරන්ථ ගන්නත ොට සඳහන් රල ෙිෙුන
සීලේෙෙ ොය ගරන්ථය ියල. ඕව ස්ීරසොරව ැපිල යන ල් - ඒ
වතග්ර් විි ිච්ෙො ියන ධර්ර්ය ස්ීර වශතයන් ැපිල යන ර්ොර්ග
ාණයට එන ල් ඔය අෙරර්ැදදී සොර්ොජි ර්ට්ටතර්න් ියනව නම්
ත ්ලම් ථො, සිද්ධ තවන්තන තර්ො ද්ද? සම්පූර්ණ තවන ථො ෙර්යි
යන්තන.
ඒ නිසො අපි යම් තවලොව අතප්ර් රැි අරැි ම් පොවො
තදනව, නැේනම් අපි දිහොර් විතේචනොේර් ව ෙලනවයි ියල
ියන්තන, තම් අපිට ඇතහන තද්වල් තම් අපිට තප්න තද්වල් තම් අපි
අෙගහන තද්වල් ර්ොයොව ් තවන්න පුළුවන්. හිතෙන් ර්ැවීර් ් තවන්න
පුළුවන්. අන්න ඒ තේරැම්ගන්න ෙැරි ෙො ් ල් එේව ඇේෙයි
සේෙයි ියල භොරගන්නත ොටර් නඩුව පරොදයි. නට ඇහුණේ
අෙගොන ල් රෙොතගන ඉන්න ඕනැ. අෙගොල ෙැලුවේ ලයිට් එ
දාල තප්න ල් තපොඩ්ඩ ් ඉන්න ඕනැ. ඊටේ පස්තස තම් සහෙි
රනවො මිස ඉන්ද්රියවලින් ලැතෙන තද්වල් තම්වට ගේතෙොේ
වදාවේ අර ඇෙි රගේෙ ර්ොර්ගය සහ අර්ොර්ගය පිළිෙඳ ාණය
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ඉදිරියට ගන්න ෙූ. එේව පරෙි ්තෂ්ප රන්නේ එපයි ියල ෙියනව.
විතශ්ෂතයන් තම් ර්ොගන්දිය සූෙරතය් සර්වඥයන් වහන්තස් සඳහන්
රල ෙියනව සීලේෙෙ, වරෙ, ාණ, ඕව එ ්වේ පැේෙ ට දාන්නේ
එපො. එ ්වේ ගන්නේ එපයි ියල. ඒ තර්ො ද, දැන් අතප් මිනුම්
දණ්ඩ, අතප් වැඩපිළිතවළ පිළිෙඳ අතප් ර්ැනීර්, අලුේ තවලො ෙියන
නිසො ඕව ඔ ්ත ෝර් එ
ින් ස්ීර
රන්න එපො. දැ පු තද්
ඇතහන ල් ස්ීර රන්න එපො. අහපු තද් ද ින ල් ස්ීර රන්න
එපො. දැන් අපි හීතන දී තහොඳතටෝර් අපි ර්නොප තදය ් ද ිනව. නර්ුේ
අපිට සැ නම් අපි ියනවො ෙොව ්, අතන්, වුරැහරි ර්තග් පිටට
ගහපන්ත ෝ. ර්ට විශ්වොස නූ ර්ට තම් තප්න තද් ඇේෙද ියල
දැ ් ට ස්ීර තවන්තන නූ. ඒ වතග්ර් අන්ධ ොතර තර්ොනවො හරි
අෙගොල, තම්
අහවල් එ ර්යි
ියල තහොඳට වුණොට එළියට
තගනල්ල ඒ ෙලන ල් අෙගූවට සහෙි
රන්න නර යි.
අන්න ඒ විදිහට ෙර්න් ළගට එන ඉඳුරන්තගන් එන තම්
සියලුර් තද් සැ
රන්තන තර්ො ටද? අනින්ද්රිය පටිෙද්ධ තවච්ච
විඤ්්ාණය පිළිෙඳව අතප් යම් විශ්වොසය ් ෙියන නිසො. තම් තලෝත
අපි හිෙනවොට වඩො තවන ධර්ර්ෙොව ් ෙියනව. ඒ නිසො තම් ර්ෙු
තවන අහන ද ින රන තද්වල් ඉස්සර රතගන හුඟො ් නටන්න
පටන් අරගේතෙොේ අනිවොර්යතයන්ර් ගසොතගන යනවො. ඒවොට
ත ොතහේර් ඇහුන් න් තනොදී හිටිතයොේ ගිලිලො නහිනවො. අපි ඉන්න
ඕනැ විතේ ෙුද්ධියට ටි
් ඉඩ දීල ඒ ඇහුවො, එතහනම් ද ින ල්
ඉම්ර්ු. තම් දැ ් ො. අහන ල් ඉම්ර්ු. නැේනම් අෙගොල ෙලන ල්
ඉම්ර්ු. ආන් ඕ අසේපුරැෂයොට තප්න්තන ර අරිනව වොතග්.
සේපුරැෂයො තර්තෙ ් ල් ෙර්න් තගොඩගහතගන ආපු වටිනො ගුණ
ජීවිෙය අසේපුරැෂයන්තග් ූත ොස්සන් ගැහීර්ට යට රන්තන්
නැෙුව, ඒ ත ොච්චර ළේ ෙර්න්තග් විතේ ෙුද්ධියට ඉඩ තදන ල්
රෙොතගන ඉන්නව.
ඒ ට ෙර්යි පොරොසරිය ර්හ රහෙන් වහන්තස්ට වඳින්න ඕනූ.
උන්වහන්තස් ියනව, තෙොට ඇස් ෙිෙුණට අන්ධතය ් වොතග් හිටපං.
න් ෙිෙුණට ීතර ් වොතග් හිටපං. ත ොච්චර හිතේ තඳ් හයිය
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ෙිෙුණේ ත ොන්ද පණ නැෙි මිනිතහ ් වතග් හිටපං. ාතණ ෙිෙුණට
තර්ෝඩතය ් වතග් හිටපං. තේතරන්න ෙැරි නම් ර්ළමිනිය ් වතග්
හිටපං ියල. තර්ො ද ඒ වුරැ තර්ොන ජ්ොෙි ත රැව ්වේ ෙර්න් ෙුළ
සහෙිත ් එන්න එ ඉන්ද්රිය ින් ඇවිල්ල ෙූ. ඒ පළතවනි එ
පරෙි ්තෂ්ප රනවේ තනතර්යි. පළතවනිතයන් ආපු පණිවිඩයට
ෙනිනවේ තනතර්යි. අර්ෙ
රනවේ තනතර්යි. ඕ හරි නම් නියර්
පරශ්නය නම්, ඕ හෙරපස්පැේතෙන් එනවො. එෙත ොට ෙර්න්ට
තේතරනවො, තම් පරශ්නය ්. ර්ර් තනතර්යි. තම් ර්ර් රපු තද් ුේ
තනතර්යි. විසතඳනව නම් තහොඳයි. නර්ුේ තර්ො ද රන්තන. අන්න
එතහර් තනොවුතණොේ ඇෙුළෙ සැ ය පහළ තවනව. පිටෙ ට ථො
පැෙිතරනවො. රොජ්ය විනොශ තවන්තන යුද්ධ ඇෙි තවන්තන ඕත න්.
නර්ුේ ෙල්තලෝ බිරැවට ඳු පොේ තවන්තන නූ වතග්,
සේපුරැෂතයෝ දන්නව සංසොතර් තර්ෙුව ් ල් ත ොච්චර ර්ර් තම්වට
අහු තවලො
ො හිටියද? ඒ නිසො තම් සැතර් තම්ව තර්ොනවො
ගසොතගන ගියේ, ර්ර් ර්තග් ගුණ ධර්ර් ටි ර ින්න ඕනැ. ර්තග්
සීතල් ැඩිලො නැේනම්, ර්තග් සද්ධොව දුරැ තවලො නැේනම්, එතහනම්
ර්ට ෙිතයන්තන තම් දිගට රතගන යන එ යි ියල එතහර්
අරතගන යන්න එතස් තර්තස් ාණය ් ෙිබිල ෙූ. ඒ විෙර ්
තනතර්යි තම්ත එ ් රල වදා වේ අපිට ස්ීරසොර, ආපසු
ර් ොගන්න ෙැරි සහෙි
ලැතෙන්තන් නූ. දස දහස්වර ඕනැ.
දසදහස්වර අපිව පරී ්ෂො තවනව. තම් පරී ්ෂො රන්න එන ඇේතෙො
යර් රජ්ජ්ුරැතවෝ තහෝ යර් පල්තලෝ ියල හිෙන්න නර යි. ඒ ඇේතෙො
ඇේෙටර් නම් අතප් සේපුරැෂතයෝ. ඒ ඇේතෙො අපිට පරශ්න පෙර
තදනවො. අපි ඒවොට පුළුවන් ෙරම් උේෙර තදනව. නැේනම් සර්හර
පරශ්නවලින් අපි අසර්ේ තවනව. ඒ සොධොරණයි. සර්හර තවලොවට
විශිෂ්ට සම්ර්ොනේ ලෙනවො. ඉෙින් විශිෂ්ට සම්ර්ොන ලෙපු දාට පර ශ්න
තදන එ ්ත නොට ස්ෙූෙි රනවො. අසර්ේ තවන්න පරශ්න දීපු ත නො
එ ් ෙරහයි. ඒ තද ෙියන ෙො ් ල් අපිට ගරන්ථවලින් සහ
විසේෙි ොව
ියන ඇතලන ෙෘෂ්ණොතවන් ගැලතවන්න හම්ෙ
තවන්තන නූ.
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ඒ නිසො අපි පුළුවන් ෙරම් තම්ත දි ගන්න ෙිතයන්තන
ෙර්න් ෙුළ ෙිතයන්නො වූ සෙි සර්ොධි ෙේේව ශ ්ෙි පරතයෝජ්න
ගැනීර්යි. ෙොහිතර් එන තද්වල් තහෝ ෙොහිතර්ට පරශ්න භොරදීර් තහෝ
අනිවොර්යතයන්ර් ත ොන්ද පණ නැෙි රන තදය ් ආධයොේමි
ගර්තන්දී. විතශ්ෂතයන්ර් තම් ගඟ දිතග් ඉහළට පීනන අවස්ථොව
එනත ොට, තම් පරශ්නය එනත ොට ඒ
සුභොශිංසනය ්
ියල
හිෙොගන්න ඕනැ. සේපුරැෂයො වුද අසේපුරැෂයො වුද ියලවේ
අඩු ගොතන තේතරනව. අඩු ගොතන ෙර්න්ට තම් වතග් තවලොව
ෙර්න්තග් ඇෙුළෙ පිහිටොතගන ඉන්න පුළුවන්ද ෙැරිද
ියල
තේතරන්න ඒ දිගට යන්න නම්, අනිවොර්යතයන්ර් පරශ්න ර්ෙු තවන්න
ඕනැ. ඒ පරශ්න ර්ෙු තවන්තන නූ සර්ථ තයෝගියොට. ඒ පරශ්න ර්ෙු
තවන්තන නූ සීලවන්ෙයොට. ඒ පරශ්න ත ොතහොර්ටේ ර්ෙු තවන්තන
නූ දානවන්ෙයොට. දානපෙිේවය ඉ ්ර්වලො සීතල්ට ගියොට පස්තස
පරශ්න ටි
් වැඩියි. සීලය ඉ ්ර්වල සර්ොධියට ගියොර් පරශ්න ෙව
ටි
් වැඩියි. විපස්සනොවට ගියොර් ර්ුළු සංසොතරර් පරශ්න. හැර්
ිේෙ ්ෂණය ්ර් පරශ්නය ්.
ඒ යි විපස්සනො රන ත නො පෙන්තන් ර්ට තම් සංසොතරට
ආතය එන්න තනොලැතේවො! ියල. ඒ සොපය ් තනතර්යි. ඒ
සොපය ් තනතර්යි. තර්ො ද අවතෙෝධතයන් ගෙ රන්තන හැර්
ිේෙ ්ෂණය ්ර්. තර්න්න තම් හරියට තේරැම් රගන්න ෙැරි
නිසො ෙොහිතරන් හරි පරශ්න. ඇෙුළෙ සැ . ඔන්න ඔය තද ෙිතයද්දීර්
තනොසැලී ඉදිරියට යූර් ෙර්යි අපි තම් භොවනොතේදී ෙලොතපොතරොේෙු
තවන්තන්. තම් ට තහොඳ නිදර්ශන ර්ට තේතරන ෙොතලට ර්ර් තම්
ඉදිරිපේ තළ්. ආනොපොනසෙි භොවනො රනත ොට හරියන්ඩ යන්ඩ
යන්ඩ, ෙේේවය අස්ථිර භොවය ට පේ තවනව. ඕව තපන්වන්තන
අප්පවත්තං, අප්පතිට්ඨං, අනාරම්මණං ියල. පවේෙන්න ෙැරැව
යනවො. ඊගොවට තර්ො ද රන්තන ියන පරශ්නය අනිවොර්යතයන්ර්
උඩට එනවො. අප්පතිට්ඨං පය ගහන්න ෙැන ් නැෙුව යනවො.
අල්ලන්න ූඤ්්ඤ්ය ් නැෙුව යනවො. අෙට හැරමිටිය ් නැෙුව
යනවො. ඉතණ් ෙැඳගන්න, තගතල් ෙැඳගන්න, අතේ ෙැඳගන්න සුරය ්
නැෙුව යනව. පරෙිෂ්ඨොව ් නැෙුව යනවො. අනාරම්මණං. තර්ොනර්
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අරර්ුණ ්වේ නැෙුව යනවො. ඊට පස්තස සද්දය ් ආවයි ියර්ු.
සද්දයට හිෙ තයොදල ෙලනත ොට සද්දේ සුනු විසුණු තවලො යනවො.
හිෙිවිල්ල ් එනවො. හිෙිවිල්ලේ සුනු විසුණු තවලො යනවො. තේදනොව ්
එනවො. තේදනොවේ සුනු විසුණු තවලො යනවො.
අන්න එෙත ොට ඇෙි තවන තම් හිස් ෙැනට, ඒ ඇෙුළෙ ඇෙි
තවන තද්ට, ආරම්භතය්දී නම් ශුනයෙොව ියල ියනව. ඒ ට භය
උපදිනව. නර්ුේ අන්ෙිර්ට ඒ සුද්ද රල සුද්ද රල ෙලනත ොට
ගන්නර් තදය ් නූ. හැෙැයි ඒ තවනත ොට අපි හැර්දාර් ියන ගොථො
ෙුන ෙියනවතන ස්බ්බ සංොර අනිච්චා - ස්බ්බ සංොර දුඛො ස්බ්බ ධම්මා අනත්ථා ියන විදිහට. ස්බ්බ සංොර දුඛො නම්, අපි
උතද් ඉඳල හැන්දූ තවන ල් රන සංස් ොර ටි ද ිනව නම් ඇයි
අපිට දු ් එන්තන් ියල තේතරයි. සංස් ොර රන්තන නැෙුව තවන
තද්ට තවන්න ඇරිතයොේ දු ආවේ අතප් ඇතඟ් ගූතවන්තන නූ.
අපිට වග ියන්නේ ෙූ. ොතගවේ ඇතඟ් එල්ලන්නේ ෙූ. තම්
විෙර සර්ොජ්යට තප්න්න ෙැරි තද් ුේ නූ. සර්ොජ්ය හදන්තන
ත ොතහොර් හරි තගනල්ල අහ ෙියන ුණු න්දලය ් හරි දාල
එල්ලන්න. නර්ුේ තම් සංස් ොර ියල දන්නව නම්, තම් ර්ොයො
දර්ශනය ් ෙව දන්නව නම්, තම් රූප ශේද ගන්ධ රස ස්පර්ශ ියන
ඉඳුරන්ට තගෝචර තවච්ච ෙුච්ෙ සංඥා ෙව දන්නව නම්, එල්ලුවේ ඒවො
ගණන්ගන්තන නූ.
එතහර් තවන්තන ඇයි? සියලු සංස් ොරතයෝර් දු යි ියල
තන ියන්තන, තම් සම්පූර්ණ ර්හ අභීෙ පර ොශය ්. අපි තම්
හිෙන්තන සංස් ොර තනතර්යි දු . ඒ
වුතදෝ රපු එ ්. ඒ
වුරැව ්වේ රපු එ
් තනතර්යි. ත ොටින්ර් ර්ර් රපු තද් ුේ
තනතර්යි. නයිදං අත්ත තං බිම්බං - නයිදං පර තං අඝං. තම්
වුරැේ
රපු පරෙිබිම්ෙය ුේ තනතර්යි. ර්ො විසින්
රන ලද
පරෙිබිම්ෙය ුේ තනතර්යි. නයිදං අත්ත තං බිම්බං - නයිදං පර තං
අඝං. අනුන් විසින් ර්ට සොපය ් පිණිස සිදු රන තද් ුේ තනතර්යි.
්හතුං පටිච්ච සම් ූතං - ්හතු ංගා නිරුජ්ෙති. ඉෙින් ඕ අල්ලලො
ගැතහන්න පටන්ගේතෙොේ ගසොතගන යනවො. ඕ
අල්ලතගන
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ඇෙුළට යන්න, රඅරින්න පටන්ගේතෙොේ ඔටුවො
ගහගේෙ වොතග්, ගිලිලො නහිනවො.

ොන්ෙොතර් ඔළුව

ඉෙින් තයෝගොවචරයොට ඔය තද ර් ෙූ. හැෙැයි ඔය තද
නැෙුවේ ෙූ. ඒ නිසො සර්වඥයන් වහන්තස් ඕ ට උේෙර තදන්න
යනත ොට - තම් සර්හර විට අනවශය පර ොශය ් තවන්න ඇෙි වදා වේ
ිසිර් දවස
උන්වහන්තස්තග් තද්ශනොව ආේර්
තද්ශනොව ් ියල ියන්තන නූ. ඒ වතග්ර් ට ඇරල ියනව
අනොේර් තද්ශනොව ් ියල ියන්තනේ නූ. ඒ තද ර් අපිට අවශය
රල ෙියනව ධර්ර්තය් ෙේේවය තේරැම් ගන්න. ඒ වතග, තම්
ෙෘෂ්ණොව ඇෙි තවන්තන විසේෙි ොව නම් වූ තම් පැටතලන තද් ඇෙි
තවන්තන් අපි විසින් ඒ ර්ෙින් ඇෙි රන සංස් ොර පරර්ොණය ර්ෙයි.
අපි තහොඳට ොය ර්ර් ර්තනෝ ර්ර් වචී ර්ර් ගැන ල්පනො
රතගන ඉන්නව නම්, ඇෙුළෙ සැ ය ් එනත ොටර් විපස්සනො
ර්ොෙෘ ොව ් තවනවො. තලෝ තය් පැෙිතරන
ට ථො සහ තම්
විවිධො ොර තද්වල් යනත ොටර් හොසය ් හිෙට එනව.
තම් ට අහු තවන්තන නැෙි ස ්විෙි රජ් ත තන ්වේ නූ.
එ ර් ර්නුස්සයයි ගැලතවන්න පුළුවන් තවලො සෙුටට පේ තවන්තන;
ඒ තයෝගොවචරයො විෙරයි. තර්ො ද රහෙන් වහන්තස් ෙවට පේ වුණොට
පස්තස ගැලවිලො. උන්වහන්තස්ට ඒත ් සෙුට ් නූ. පෘථග්ජ්නයට
ගැලතවන්න ෙූ. සෙුට ් නූ. නර්ුේ තයෝගොවචරයො තම් ර් ආහොර
රතගන, තම් ර් ධර්ර්ය රතගන, තම් ර් ඕජ්ොව රතගන, තවන
විදිහ ට ියනවො නම් සංතේග පහළ රතගන තේගතයන් ඉදිරියට
ගර්න් රනවො. තර්ො ද අප්පතිට්ඨං අනායූහං. ගැතලන්තනේ නූ.
ගැතටන්තනේ නූ. එෙත ොට තයෝගොවචරයොතග් ර්ොනසි ේවය
විස්ෙර රන්තන අනිමිත්ත, අප්පනිහිත, සුඤ්ඤත ියන විදිහට
නිමිෙි ගන්න ෙැරි ෙේේවය ්. වදා වේ තහට ගැනවේ සැලසුර් ්
නූ. සැලසුම් රන්න ෙූ. තර්ො ද තම් ඔ ්ත ොර්ල ළඟ ෙිතයන්තන
තම් වතග් සංස් ොර ස්වභොව. ශුනයයි. දිනන තද් ුේ නූ. තම් පරශ්නය
තර්තහර් ුණු වුණයි ියල පරදින්න තද් ුේ නූ.
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එතහර් නැේනම් අප්පවත්ත අප්පතිට්ඨ අනාරම්මණ ියන
විදිහට තම්
පවේෙන්න ෙූ. ඔය පවෙින ෙේේවය තර්ොනර්
ෙොතල ින්වේ තවනස් තවන්තනේ නූ. ඒ වොතග්ර් අප්පතිට්ඨං. අෙ
ෙියන්න ර තදන්න ිසීර් ත තන ් ෙොහිතර් නූ. ෙිේෙො නං අහු
වුණො නං අනිවොර්යතයන් ඒ ට ර ෙිේෙ ගර්න් ෙලොතපොතරොේෙු
සුන් තවනව. ඊගොවට අනාරම්මණං. ඒත අරර්ුණු රන්න තදය ්
නූ. භොවනො පටන්ගන්න තගොඩො ් අරර්ුණු ෙියනව. ඒ අරර්ුණු
හරියටර් තර්තනහි රතගන යන්න ඕනැ. නර්ුේ භොවනො අරර්ුණු
රන්න ෙැරි ෙේේවයට එනත ොට, තේතරන්තන් නැෙි ෙේේවයට
එනත ොට අප්පවත්ත ෙේේවයට එනත ොට තේරැම් අරගන්න ඕනැ
තර්න්න තම් ට ෙර්යි තම් පටි්සාතගාමී ගර්න ියල ියන්තන.
තම් ට ලැස්ෙි තවන්නයි අපි සද්ධොවයි සීලයයි අඛණ්ඩව
පවේවොතගන යන්තන. ඒව තලෝ යොටේ අවශයෙොව ් ෙියනව. නර්ුේ
අතප් පැවැේර්ට අෙයවශය ර් ් ෙියනව. ඒ නිසො උේසොහ රන්න
ඕනූ යම්ර් තවලොව තම් වතග පරශ්න පිට පරශ්න එනවො නම්,
තර්ො ො ් හරි මීට වඩො තලො ු වොසනොව ටයි තම් යන්න හදන්තන.
ඒ නිසො එේවතයදී රඅරින්තනේ නැෙුව, ඒවතය්දී ගැටිලො නොස්ෙි
තවන්තනේ නැෙුව, ර්ැද ර්ොවෙ තෙෝරොගන්න පුළුවන් වුතණොේ
තහොඳට තේතරන්න පටන් අරගනී තම් ගෙ වන ිේෙ ්ෂණය ක්ෂණ
සම්පේෙිය ් ෙවට පේ තවන ෙව.
ඒ නිසො ර්රණයට ලින් ෙෘෂ්ණොව දුරැ ිරීර් වතග
ටයුේෙ ් රනවො නම්, ර්ෙු වන සූර් ිේෙ ්ෂණය ර් ඒ ට
ර්ූණ දීල ඒ ෙුළින් සෙිය සර්ොධිය වැඩි රගැනීතම් අපරෙිහෙ
පරයේනය තයදී ඉන්නව නම්, තම් ෙර්යි තයෝගොවචරයො ියන
නර්ට තහොඳර් අර්ථ ථනය.
ඒ නිසො අපි පරොර්ථනො රර්ු ලැතෙන සූර් ිේෙ ්ෂණය ර්
අපට තයෝගොවචරයන් තවන්න ලැතේවො! සෙිය සර්ොධිය ඉදිරිපේ
රතගන තම් ඇෙි තවන සූර් පරශ්නය ්ර් ෙුළින්, ර්ධයර් පරෙිපදාව
තෙෝරොතගන, ර්රණයට ලින්, වීතත්්හා පුරා් ්දා ෙෘෂ්ණොව දුරැ
රගැනීතර්න්, ඒ උපශොන්ෙ භොවයට පේ තවන්න තම් වස් ොලය
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ඒ ොන්ෙතයන් තහ්ෙු වොසනො තේවො ියන පරොර්ථනොතවන් අදට
නියමිෙ ධර්ර් තද්ශනොව තර්ෙනින් නෙර රනවො. සියලුතදනොටර්
සැනසීර් උදා තේවො ියල පරොර්ථනො රනවො.
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18│ භකත්්ෙවත්ුෙනැත්ිෙ
රහත්න්ෙවහන්භස්
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

න තස්ස පුත්තා පස්වා - ්ෙත්තං වත්ථුං ච විජ්ජ්ති
අත්තා වාපි නිරත්තා වා - න තස්මිං උප බ් තී’ති.
ග ෞරවනීය ගයෝ ාවචර මහා ස්ංඝරත්නගයන් අවස්රයි. අනිකුත්
ොවනානුගයෝ ී උපාස්ක මහත්වරැත් ස්ම්බන්ධ කරග න ස්තිපතා
බරහස්්පතින්දා දවගස්් උගද් වරැගව පවත්වන ධේම ගද් නා වාරයයි
ගම්. ගම් ධේම ගද් නාව අපි ගද් නා මා ාවක් ව ගයනුයි
පවත්වාග න ආගව. ගද් නා මා ාවට ගපාදු මාතෘකා ව ගයන් අපි
තියා ත්ගත් පුරාගෙද කියන ස්ූතරයයි. තම් ස්ූතරය අන්ෙර්ගෙ තවන්තන්
ස්ුත්ත නිපාතය කියන ගපාගත්. ඒක තරිපිටකගය් ස්ූතර පිටකගය් ඛුද්දක
නිකාය කියන ධේම පරගද් ගය් තමයි ෙිතයන්ගන. ස්ුත්ත නිපාතගය්ම
තියන අට්ඨක වේ යට අයිති
ාථා ස්හිත ස්ූතරයක් ගම්ගක
තිගයන්ගන. අපි ක ින් පර ොශ ළ විදිහට ගම්ක ගදබස්ක් වාග ,
පර ්ගනෝත්තර වැඩ පිළිගවළක් ව ගයන්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් විස්ින්
නිේමිත තවත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් නමක් අස්න පර ්නයකට
පිළිතුරක් ව ගයන් ගද් නා කරන ගදයක්.
තම් සූෙරය, සූෙර හය
තපො ුර ින් එ ් වශතයන්
ද ්වන්තන. ඒ ගපාකුගේම ස්ූතර හයක් ස්ඳහන් ගවනව. තම් හය නම්
වශතයන් පස්ුකා ීන අේථ විවරණ අනුව බ නගකාට එක එක චරිත
ක්ණව ට ැළගපන විදිහට පර ්න අහ , ඒ පර ්නයට ැළගපන
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උත්තරයක් විදිහට ස්ේවඥතා ඤාණයට වැටගහන ඒ විවිධ චරිත
කුණුව ට ැළගපන ගකාටස්් කිරීමක් කර තියනවයි කිය යි
අේථකථොගේ ස්ඳහන් ගවන්ගන. පුරාගෙද ස්ූතරගය් ස්ඳහන් කර
තිගයන්ගන තම් ඒ ැයිස්්තු ත කිරීම අනුව පරඥා චරිතයාට, ගහාඳට
ඤාණය තියන ගකනාට වැටගහන්න අහන පර ්නයක් ස්හ ගදන
උත්තරයක් කිය . ඒ ස්ූතරගය් ාථා දහහතරක් තියනවා. ඒගක් අපි
ගම් ගවනගකාට ාථා දහයක් ග වන් කර තියනව.
අපි අද එගකාගළාස්්ගවනි ාථාවටයි ආරම්ෙය, පරතේශය
බා ත්ගත්. ඒගක් ස්ඳහන් කරන්ගන න තස්ස පුත්තා පස්වා ්ෙත්තං වත්ථුං ච විජ්ජ්ති. ඒ ස්ූතරය ගත්මා කරන උප ාන්ත පුද් යාට
න තස්ස ඔහුට, පුත්තා පුතරයන්, පසලෙො ප ු. ඒ කියන්ගන ග රි හරක්
ආදීන් නෑ. ්ෙත්තං වත්ථුං ච විජ්ජ්ති ගකත් වතු නෑ. ගම් කියන
උප ාන්ත ොවයට පත් ගවච්ි ත නොට - අටුවාව ගකළින්ම ස්ඳහන්
කරන හැටියට ක්ීණො රවයන් වහන්ගස්්ට - පුතත
් ු, ග රි හරක්,
ගකත්වතු නැත. අත්තා වාපි නිරත්තා වා - න තස්මිං උප බ් ති. ඒ
උප ාන්ත වූ ක්ීණො රවයන් වහන්ගස්් ෙුළ ආත්ම දෘ්ටියක් ගහෝ
අනාත්ම දෘ්ටියක් ඇති ගවන්ගන නෑ. ගම්ක තමයි ස්ාමානයගයන්
අටුවාව ගදන ඍජු අේථකථනය.
ඒගක ස්ඳහන් කරන්න තිගයන්ගන අපි ක ිනුත් කීපවතාවක
මතු කර ත්ත විදිහට, ගම් ස්ූතරය රහතන් වහන්ගස්් නමකග
ුණ
පරකා කරන, එගහම නැත්නම් උප ාන්ත ොවයට පත් ගවච්ච
ගකගනකුග ් ුණ පරකා කරන ස්ූතරයක් නිස්ා, දැනට ගකග ස්් ස්හිත
පුද් යන්ට ගත්රැම් න්න බැරි, ගබාගහෝ විට ඉතාම ැඹුරැ දුරස්්ථ
ොවයක් ඇති කර න්නයි හුඟක් ගව ාවට කරැණු අේථකථො අනුව
මය ගව ා තිගයන්ගන. ගවන විදිහකට කියනවා නම්, ඒ තත්ත්වයට
පත් වුණොට පස්්ගස් පුද් ගයක්ග ් කුණු මිස්, පත් වීමට කටයුතු
කරන ගකග ස්් ස්හිත පුද් ගයකුට ගම්ක ගත්රැම් න්න, දිරව න්න
අමාරැයි කියන එකයි හුඟක් ගව ාවට ගම් ස්ූතර ැන විවරණව දී
ගප්න්න තිගයන්ගන. ඒ නිස්ා ගම්ව එච්චර ස්ාකච්ඡා කළ යුතු නැෙි,
ැඹුරක් අත ා පහුරැ ා විස්්තර කළ යුතු නැති ගකාටස්් විදිහට,
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ම්ෙීර ස්ූතර ව ගයන් පැත්තකට කරන තියකුත් තියනව. ඒක
ගබාරැත් ගනගවයි. බ ාතගන යනගකාට ගත්ගරනව, හුඟාක්
වීෙි ් ර් ත තලස් තියන ගකගනකුට ගම් කියන කාරණා
ගත්රැම් න්න අපහස්ුතාවක් මතු ගවන්න ඉඩ තියනව. ඒක නිස්ාම
ගවන්න ඇති අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ා ගම්ක පරඥා චරිතයාටයි
ැළගපන්ගන් කිය කියන්ගන.
නමුත් ොවනා කරන පිරිස්කට ගම්ගක රස් වැටගහන්න පටන්
ත්තයි කිේව නම්, ඒකත් ස්ුෙ කුණක්. ඒ තරමටම අෙිගයෝ ී ී
තියක් තියනව. ගවන විදිහකට කියනවා නම් දැනටත් තමන් තුළ
ගකග ස්ුත් තියනව. තමන් තුළ විදේ නා ඤාණව , නැත්නම් ඒ ස්ී
ස්මාධි පරඥාව යම් යම් ුණ කුණුත් තියන ගකගනකුට ගමවැනි
ස්ූතරාන්ත ත කරැණු වැටගහන්න පටන් ත්ගතාත්, අනිකුත් ාමක
ගද්ව ්ව තියන කුප්පන අවුස්්ස්න තියත් ගමවැනි ගදයක් ඇතුළට
කිඳාබැහැ , ාන්ත ොවයකට, ස්ූතරගය් ගත්මාව ව ගයන් ස්ඳහන්
කරන උප ාන්ත ොවයට ළඟා කරන්න පුළුවන් තියක් ගම් අවුරැදු
ගදදහස්් පන්ස්ීය පනස්්ගදකක් ියාටත් පස්්ගස්ත් අඩුවක් නැතුව
තියනවා. අපි ස්ැවත් නුවර ගජ්තවනාරාගම් නැති වුණාට, ගම් අපි
ඉන්න ඉන්න තැන්ව ‘මම දැන් ගමතන’ න්න පුළුවන්ය කිය
ග ාකු පේගය්ණයක්, ග ාකු ධේම රස්යක්, ඔජාවක් වැටගහන්න
පටන් න්නව.
ඉතින් ගම් ස්ූතර විවරණ පුරාම අපි උත්ස්ාහ කගළ්, ඒ වග ්
දුරස්්ථ කර , බැහැර කර , ම්ෙීර කර , ඈත් කරනවට වඩා, ක්ති
පරමාණගයන් ගමේවා ගත්රැම් අරග න, අපි තුළත් අඩු ාගන යම්
යම් ගව ාව ්ව
යම් යම් තැන්ව දි ගම් උප ාන්ත රස්ය,
ක්ීණො රවයන් වහන්ගස්් ා විස්ින් නා නා විදිගහන් අපට
ස්න්නිගේදනය කරන්න හදන විමුක්ති පණිවිඩගය රස්ය, පුළුවන්
තරම් උකහා න්නයි. අන්න එතගකාට ගම් ස්ූතරය අපි පරාගයෝ ික
පැත්තට බර කර , අපි ගමතුවක් බ තියන අත්දැකීම්ව ට බර
කර කථා කරනගකාට මූ ධේමානුකූ පර ්න, මූ ධේමානුකූ
ැටලු මතු ගවන්න පුළුවන්. ඒගක ඇති ගදෝයක් නෑ. අපි ඒකටත්
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විවෘතව තියාතගන ක්ති පරමාණගයන් ගම්ක පහුරැ ා බ න එක,
ඉහළ තිය වැඳ ා ගහෝ ස්ුවඳ දුම් අ ් අ ් ඉන්නවට වැඩිය
ගම්ක අවුස්්ස් බ න එක ෙර්යි කරන්න හදන්ගන.
ඉතින් ගම්ගක කියන්ගන න තස්ස පුත්තා පස්වා - ්ෙත්තං
වත්ථුං ච විජ්ජ්ති. ඔහුට දූදරැවන් පුත්තදාරාවන්, පසෙ ප ු කිය
කියන්ගන ග රි හරක්, ඒ වග ්ම ගකත් වතු නෑ. ඒ කියන්ගන
උප ාන්ත ොවයට පත් ගවච්ච ගකනාට දූදරැගවා නැත. විච ය ධන
වස්්තු, ගහ ගවන ගද්ව ්, ගනාගස් ්ගවන ගද්ව ් ආදිය ව ගයන්
ගද්ව ් නෑ. ඒ වග ්ම ගකත් වතුත් ඒ කියන්ගන නි ්ච වස්්තු
ගමානවක්වත් ඇත්ගත් නෑ කිය . ඉතින් ඒකම එක විදිහකට
අේථකථනය කරන්න පුළුවන්, ග ෝකගය් තියන කිස්ි ගදයක් ත තරහි
ඒ උප ාන්ත පුද් යා, ගම් පුතර ස්ංඥාව, ග රිස්රක් ස්ංඥාව, තමන්ග ්
ගකත් වතු කියන ස්ංඥාව න්ගන නෑ. එතගකාටත් ඒ පුද් යා පුතුන්
නැති, ග රි හරක් නැති, ගකත් වතු නැති ගකගනක් බවට පත් ගවනව.
අත්තා වාපි නිරත්තා වා - න තස්මිං උප බ් ති. ඒ ාන්ත ොවයට
පත් ගවච්ච පුද් යා ගකගරහි ආත්ම දෘ්ටිය ගහෝ අනාත්ම දෘ්ටියක්
ඇති ගවන්ගන නෑ, බන්න අමාරැයි. එතන ගම් තස්මිං කියන පදය
ත්තහම ඒක ස්ත්තමී විෙක්තිගයන් තියන නිස්ා “ගකගරහි” කිය යි
න්න ගවන්ගන.
එතගකාට බාහිර ග ෝකයක්, බාහිර ස්ම්මත ග ෝකයක්ම
තියනව. ඒ ග ෝකය තුළින් ගම් පුතා, ගම් දුව, ගම් ොේයාව, ගම් අම්ම
තාත්ත කියන ස්ංඥාව බන්ගන නැත්නම්, එගහම නැත්නම් ගම්
ඉන්ගන ග රි ස්රක්, ගම්ක මමය, ගම්ක මාග ්ය, ගම්ක මාග ්
වස්්තුවය කියන ස්ංඥාව න්ගන නැත්නම්, ගකත් වතුව ින් ඒ ස්ංඥාව
එන්ගන් නැත්නම්, ඒ පුද් යාට ඒ වස්්තු ‘ගේවා’ කියන හැඟීමක්
ගහෝ ‘ගනාගේවා’ කියන හැඟීමක් ගවන්ගන නෑ. ගවන්තන නැති බව
අපිට හිතා න්න පුළුවන්. ඒක නිස්ා ගම් පුද් යා, ගම් රහත් ොවයට
පත් ගවච්ච පුද් යයි අපි කියන ඒ තැනැත්තා, ගම් වස්්තු ගකගේ
දක්වන ආක ්පය කියන අදහස් න්නත් පුළුවන්. එගහම නැත්නම්
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ඒ තත්ත්වයට පත් ගවච්ච පුද් යා ගකගරහි ගම් වස්්තු දිස්් ගවන්ගන්
නෑ කියන එක න්නත් පුළුවන්.
අට්ඨ කථාව ස්ාමානයගයන් ගපන්වන්ගන ඒ රහත් ොවයට
පත් ගවච්ච, ඒ උප ාන්ත ොවයට පත් ගවච්ච පුද් යා ගකගරහි
ගකත් වතු, පුත්තදාරාවන්, ග රි හරක්, ආත්ම දෘ්ටිය අනාත්ම දෘ්ටිය
ගපන්වන්ගන නෑ, ගප්න්තන නෑ කිය . එතගකාට ඒ තත්ත්වයට පත්
වුණාට පස්්ගස් ගමාකද්ගදෝ ගවනව වාග ගප්න්න තියනව. ඒකම
තව පැත්තකට ත්ගතාත් ග රි හරක් ඉන්නවා. පුත්තදාරාතවො
ඉන්නවා. ගකත් වතු තියනවා. ආත්ම දෘ්ටි තියනව. අනාත්ම දෘ්ටි
තියනව. ගම් තත්ත්වයට පත් ගවන පුද් යා, උප ාන්ත ොවයට පත්
ගවච්ච පුද් යා ගහෝ කටයුතු කරග න යන පුද් යා, ඒවා ගකගරහි
අර කියන පුතර ස්ංඥාව, ග රි හරක් ස්ංඥාව, ගකත් වතු ස්ංඥාව, ආත්ම
ස්ංඥා, අනාත්ම ස්ංඥා න්ගන නෑ. න්ගන නැති මට්ටමට ස්්ිරස්ාර
තත්ත්වයට, ආපස්ු ගනාහැගරන තත්ත්වයට පත් ගවච්ච ගකනාට අපි
කියනවා ාන්ත ොවයට, උප ාන්ත ොවයට පත් ගවච්ච රහතන්
වහන්ගස්් කිය .
යම් කිස්ි ගකගනක් ඒ ස්ඳහා උත්ස්ාහ කරනවා නම් ගස්්ඛ
ොවයට පත් ගව ා හික්ගමන තත්ත්වයට පත් වුණො නම්, අපි
කියනවා ඒ පුද් යා විපස්්ස්නා ොවනා කරන ගකගනක්. ඒ
විපස්්ස්නා ොවනා කරන ගකගනක් අතරත් ගේද ගදකක් තියනව.
එකක් තමයි ගස්ෝවාන් මාේ ඤාණගයන් එහාට ිහි ් හික්ගමන
ගස්්ඛ පුද් ගයෝ. තද ෙර්යි ගස්ෝවාන් මාේ ස්්ථ, මාේ යට පත්
ගව ා තාම ගකළවර කර ත්ගත් නැති පෘථ ්ජන ෙූමිගය් ඉඳග න
ගමේවා පුහුණු කරන ඇත්ගතා. ආන්න ගම් පංති ගදක
ගත්රැම් ත්ගතාත්, ගහාඳගටෝම ගත්ගරනවා ගස්ෝවාන්, ස්කෘදා ාමී,
අනා ාමී, අරිහත් කියන ගකනාට නම්, ගම් ගද්ව ් තුළ ස්ත්ත්ව
ස්ංඥාවක්, මම මාග ් කියන නිතය, ස්ුඛ, ස්ුෙ ස්ංඥාවක් ගනා ැනීම
ස්ාධාරණයි. ගමාකද ගහ්තුව? ස්ක්කාය දිට්ිය ආදී පරධාන ස්ංගයෝජන
ධේම කැඩි ා තියන නිස්ා; ගස්්ඛ ොවයට පත් ගවච්ච නිස්ා.
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නමුත් ඊට වැඩිය ගකග ස්් ඝන බහළ ොවයකින් ඉන්න,
පීඩිත දරිද්රතාවකින් පස්ු ගවන මාේ ස්්ථ, ඒ කියන්ගන ග ෞකික
මාේ ය වඩන ගකනාට, ගම් තත්ත්වය ැනීම ගම් ධේම ගද් නාගවන්
බ ාගපාගරාත්තු ගවන අේථයක්. පුළුවන්. ඒ ඇත්තටත් පුළුවන්
න්න. මා තුළ ගකග ස්් වැඩියි, නිගකග ස්් ොවය අඩුයි. ස්ංඥා
න්න තත්ත්ව වැඩියි. නමුත් ගනාග න ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට
යන්න පුළුවන් ිත්තක්ණත් තියනව.
ආන්න ගම් ගදගකන්, ගස්්ඛ පුද් ගයක් ආදේ යට තියා න
ගහෝ මහා රහතන් වහන්ගස්් නමක්, ක්ීණො රවයන් වහන්ගස්් නමක්
ආදේ යට තියා න ගහෝ ස්ංඥා විපේයාස් ස්ඤ්්ා විප ් ාස් ඇති
ගනාගවනා තා යට කටයුතු කරන්නයි අපි ගම්ක උපමානයක්
කර න්න ඕනැ. ත ෝදුවක් කර න්න ඕනැ. ගමාකද, ගස්ෝවාන් ගවච්ච
ගකනාට ඊට වැඩිය ටිකක් ආපහු ගනාඑන මට්ටගම් ස්්ීරස්ාර
විපස්්ස්නාවක් තියනව. විපස්්ස්නා ඤාණ තියනව. පෘථ ්ජන ෙූමිගය්
වැඩ කරන ගකනාට ගබාගහාම අමාරැයි. ඒ නිස්ා අපට බ න්න ස්ිද්ද
ගවනව පෘථ ්ජන ගකනාට පුත්තු ඉන්නවා ග රි හරක් ඉන්නවා
ගකත් වතු තියනවා කිය කියන එක බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ඒ
ඇත්තන්ග ් බූද යට ස්ින්න කර හැම ගව ාගවම කථා කර
තියනවද? නැත්නම් පෘථ ්ජන වුණත් ඒ හරක් වුණත්, ඒ වතු, ගකත්
වතු අවිඤ්ඤානක වුණත්, එේවතය් පෘථ ්ජනයටත් පැවැත්මක් නෑ.
එතනත් ඒක අනාත්මයි කිය බුදුරජාණන් වහන්ගස්් පෘථ ්ජනයන්ට
පවා පරකා කර තියනව.
එතගකාට
ගත්ගරන්න
පටන් න්නවා,
ඒ
ස්තයය
ගබාගහෝගදනා පිළි න්න අකමැති වුණාට, පිළි න්න පුළුවන්
ඇත්ගතා ඉන්නව. ක ාතුරකින් ඉන්නව. ඒ ධේම ගකාටස්් රහතන්
වහන්ගස්් ාත් අ ය කළ යුතු ධේම ගකාටස්් විදිහට ආරක්ා කරග න
ඇවි ් තියනව අගප් ස්ාස්නගය්. ඒව කියව බ නගකාට ගම් මට
පුත්තු ඉන්නව ගම් මට ග රි ස්රක් ඉන්නව ගකත් වතු තියනවා කියන
ඇත්තන්ට මහා ග ාකු අෙිගයෝ යක්, මහා ග ාකු තේජනයක්,
ඡම් ිතත්තං කියන විදිහට ග ාමු දැහැ ැන්වීමක් ගවන බව නම්
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හැබෑව. එතගකාට ගමගහම බණ කියන ගකනාග ආයුයට ස්හ
ගස්ෞඛයස්ම්පන්න ොවයට නම් අප යි. ඒක ස්්ීරයි. ස්ාරයි. ඒ නිස්ා
ඒව කථා කරනගකාට මට පුත්තු ඉන්නවාමයි. මට ගකත්වතු
තියනවාමයි. මට ග රි හරක් ඉන්නවාමයි. ඒකමයි ග ෝගක නම්බුව
කියන ඇත්ගතා නැති තැන බණ කියනවා නම් ගහාඳයි. නමුත් ඒව
හම්බ ගවන්ගන නෑ. හැම තැනම එගහම නෑ.
ඉතින් අපිට කරන්න තිගයන්ගන ඒවාට අ ය කරන, ඒ වග ්
පරිස්රයක් හදාග න, එවැනි ඇත්තන්ග ්ම ඇස්ුර බාග න, ඒ
ඇත්ගතාත් එක්කම ධේම ස්ාකච්ඡා රන්න. එතහර් කරනගකාට
අපට පුළුවන් ගවයි ොවනා පරියංකගය් යම් ිත්තක්ණ ටිකක්,
දවගස්් යම් ිත්තක්ණ ටිකක් උපශොන්ෙව ගෙ රන්න. ගබාගහෝ
ගකාට නම් පුත්තු ඉන්නවා හරක් ඉන්නවා ගකත් වතු තියනවා කියන
ස්ංඥාවල තමයි අපි ත කරන්ගන. නමුත් යම් ගව ාවක ස්ී ස්මාධි
පරඥා කියන තම් බ ගේඛාවල් ඍජු ගවච්ච ගව ාවක අපිටත් ගම්ක
දැක න්න පුළුවන්.
ඒ නිස්ා මම කැමතියි නිදේ න කතාවක් ග න හැර පාන්න.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් තාම ඒ තත්ත්වයට පත් ගවච්ි නැති, අමු ිහි,
අමු පෘථ ්ජන ඇත්තන්ට ඕනැ තරම් ගම් ධේමය ගද් නා කර , ඒ
අය හිටග න බණ අහ ගස්ෝවාන් ගවච්ච අවස්්ථා තියනව. ඒක දාන
කෙොව ට පරස්ිද්ධ කරන කතාවක්, ධම්මපදගයන් අරග න.
පුත්තා මත්ථී දනම්මත්ථී - ඉති බා් ා විහඤ්ඤති
අත්තා හි අත්ත්නා නත්ථි - ු්තා පුත්තා ු්තා ධනං
කියන කථොව. ඔය කථාව හුඟක් ගව ාවට මම ප ්ග හාදි
බණ කියන ගව ාවට කියනවා. හැබැයි ගබාගහෝම පරිස්්ස්ම් ගවනව
ාථාව ඉස්්ස්ර ගව ා විස්්තර කර ගනාගදන්න. විස්්තර කර
දුන්ගනාත්, ඒ බණ අහන කට්ටියග ් හිත ස්ම්පූේණ වික්ිප්ත ගවලො
ගම් බණ කතාවට යා ගදන තියක් නැති ගවනව. ඒක නිස්ා
ඉස්්ගස් ් කථා රස්ය ඇති කර ගදනව. කථා රස්ය ඇති කර දී
අර ‘ගම් ගකායි යන්ගන රයි ම් පාගේ - කවුරැ බ න්නද නැන්ද
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බ න්නද’ කිය ඇස්් ගදක වහග න යන්නො වාග , වංක ිරියක්
කරකවග න ිහි ් තමයි ගම් ාථාව විස්්තර කර ගදන්න ඕනැ.
එගහම ගනාවුතණොත් ඉදිරිපත් කිරීගම් දුේව කම නිස්ා, අවගබෝධගය්
යම් යම් ැස්්ස්ි ි, යම් යම් කම්පන චංච ඇති ගවන්න පුළුවන්.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් වැඩ ඉන්න කාග එක වීදියක හිටිය
ආනන්ද කිය ස්ිටුවරගයක්. ඒ ස්ිටුවරයා ගබාගහාම ගහාඳ මනුස්්ස්ය.
නමුත් එක චරිත ත ගවච්ච දුේව කමක් තිබුණො - මස්ුරැකම.
මස්ුරැකම කිය කියන්ගන තම වස්්තුව ගකගරහි ඇති ආස්ාව. තම
වස්්තුව අනුන්ට ස්ාධාරණ ගවනව දැකීමට ඇති අ ැමැත්ත. ඒ නිස්ා
ග ෝකගය් ඒගක ඇති ගදෝස්යක් නෑ. මනුස්්ස්ගයා ගම්ක ස්මහර විටක
අරපිරිමැස්්ම කිය ත් ොර න්නව. ඉතින් ග ව ්ව ඉන්න ඇත්තන්ට
ගම්ක ස්ාමානය ිහි ධේමයක් තමයි. මස්ුරැකම නැත්නම් පවු ් ජීවිත
කරග න යන්න අමාරැයි. තමා ස්තු ගද් ැට හග න ජීවත් ගවන්න
නම්, ඒක අනිත් ඔක්ගකාමත් එක්ක ස්ාධාරණ කරන්න බෑ. ගම්
ආනන්ද ස්ිටුවරයාග ් ගමගහම තියක් තිබුණො. අස්ූගකළක් ධනය
තිබුණො. ගම් පුද් යාග ් මස්ුරැකම නිස්ා තමන් ඒ ධනය වි ා
ව ගයන් පරිගෙෝ කරන්න ිගය නෑ. පරිගෙෝ කළො නම් කගළ්
තමන්ට වඩාත් ධනය ැගබන උපකරම ස්ඳහා පමණයි. ගමයා ස්ිටු
තනතුරකට පත් ගව ා තිබුණො. ඒ නිස්ා වි ා මා ි ාවක් තිබි
තිගයනවා. ස්ාමානයගයන් මස්ුරැ ඇත්ගතා ග ාකු මා ි ා හදන්ගන
නෑ. ගමාකද එතගකාට මිනිස්්ස්ු ගත්රැම් න්නව ගන් ස් ් ි තියනව
කිය . ඇවි ් ණයට ඉ ් නවා. පු න්ගනෝ යදින්ගනෝ එනවා. නමුත්
ගම් මනුස්්ස්ය ඉඳ තියනව ඒ මට්ටමක. ඒ නිස්ා හුඟක් ගව ාවට
තමන්ග ් ග දරට වැඩිහිටිගයෝ, ඥාතීන් එන පුරැද්දකුත් තිබි තියනව.
ගමයා ගබාගහෝම ඇඟි ි ගදකට අ ් ා ස් කන ස්ැ කි ් කුත්
තිබි තියනව.
ගමගහම ඉන්නගකාට ගමයාට පුගතක් හම්බ ගව ා තියනව.
ඒ පුතාට ‘මූ ධන’ කියන නම තියා න කටයුතු කරග න ගමයා
ගබාගහාම අං ස්ම්පූේණව ජීවත් ගව තියනව. අස්ූගකළක් ධනය
තියනව. ස්ිටු තනතුර තියනවා. පරපුර ග නියන්න පුගතක් ඉන්නවා.
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ඒ නිස්ා අනිකුත් ඇත්ගතා ගකාගහාමටත් ගමයා ගනාදුන්නත්, එයාව
වට කරග න යස්ස්ින් ස්ිරිගයන් වැජගඹනව. ගබාගහාම ජයට ජීවත්
ගව තියනව. ගස්නග එකතු ගවච්චහම ගමයා ඒ පුතා ඉස්්ස්රහ
තියා න, ඒ පුතාට අනිත් අය ඉදිරිගය් උපගදස්් ගදනව. මධූනඤ්ච
සමාහාරං උපචි ානඤ්ච ආචයං.
ඒ තර්තහර්යි : මීමැස්්ස්ා උගද් ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල් එළිය
වැටිච්ච තැන පටන්ම හම්බ කරනවා. යන මනකදී වි ා බර ගපාදි
උස්්ස්ග න එන්ගන් නෑ, පරා පස්ට ැළගපන තරම් පරා ටිකක්
ග ්නවා. බී එන්න පුළුවන් තරම් මීපැණි ටිකක් ග ්නවා. අරග න
ඇවි ් ඒ මීපැණි ොග ට දිරව ා අර මීවදව ට වමාරනවා. අර
පරා පගස්් තියන ගද්ව ්ව ින් මීවගද් හදනවා. ඔගහාම ඔගහාම
කර ා උගද් ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල් එකතු කර ගමයා ගමාකද
කරන්ගන? වද හතක් බඳිනවා. එදාට මී පැණි මිරිකපුවහම කළ ණන්
න්න පුළුවන්. මීමැස්්ස් ගපාඩි එකා. ග ්න පාරක් ගප්න්නත් නෑ.
නමුත් අන්තිමට වද හත බඳිනවා. ඒ වාග ්ම ගේයා එක ගව ාවකට
තමන්ග ් ඔළුග ඩිය තරම් පරමාණ පුංි පස්් ටිකක් තමයි අරග න
යන්ගන. එගහම කර බැන්දට පස්්ගස්, ඒ තුඹස් ඇගතකුටවත්
බිඳින්න බෑ. ඕක බහිනව කියනව ගන් අඩි හැටක් වුණත් ප ්ග හට
වතුර යන්න. ඒ තරමටම ඇතුළත බිංග ව ් හදාග න, ඇතුළත ගේ
උයන්, ගකත් වතු, පුස්් වවාග න, ඉතින් රාජකීය ගෙෝජනයක්
හදාග න මහා පරධාන ගේ රැජිණට කව ා, ගේ රැජිණ ගේගයක් වග
දහ ුණයක් විතර ග ාකුවට තියා න, වි ා රාජධානියක් කරනවා.
ඉතින් ගම් ගදක ග න හැර පානවලු මූ ධන කියන පුතාට, බ පන්
උගද් ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල් මීමැස්්ස් හම්බ කර වද හත බඳිනවා.
ගේයො ගම් වග ග ව ් හදනවා.
නමුත් අඤ්ජ්නානං ෙයං දිස්වා - නිකමට හිතන්න ඉතාම
වටිනා ගබගහත් එකතු කර අඳුන් හදන්ගන. ඇගහ් ාන අඳුන් කිය
ජාතියක් තියනවා, ඉන්දියාව වග හුඟක් දූවි ි ඇවිස්්ස්ිච්ච රටව .
ඔය මුස්් ිම් මනුස්්ස්ගයා කුරැළු පිහාට්ටක ගම් අඳුන් තිය ඇස්්
පිහාටු ගදකට ඇද්දහම, ඇස්් පිහාටු ත ාග න ඇහැ ඇතුළට අඳුන්
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වදිනගකාට වි ා කඳුළු පරගද් යක් එනවා. එතගකාට ඇහැ ස්ුද්ද
ගවනව. ඊට පස්්ගස් ඇස්් පි ් න් හන හන වාගර, අර අඳුන්ව ින්
ඇහැ පිරිස්ිදු ගවන නිස්ා, ඇහැ ගබාගහාම නි ් වේණ ගවනව. ගහාඳ
පිරිස්ිදු දේ නයක් ඇති ගවනවා. ගම් අඳුන් හදන්න න්ගන්
තෙොතහොර් වටින තෙතහේ. පාවිච්ි කරන්ගනත් කුරැළු තට්ටක්
ගපාඟව ඇස්් පිහොට්ගට් ාන එක.
ඉතින් ගමයා කියනවා, වි ා වැද ත් පවු ්ව තමයි ඔය
වැගේ කරන්ගන. එගහම අඳුන් හදා ත්තට, කුරැළු තට්ගට ගපාඟව
පාවිච්ි කළත්, පාවිච්ි කරන්න ත්ගතාත් නම් කවදාහරි ඕක
ග ගවනවා. ඒක නිස්ා ණන් ස්ාස්්තරය අපි දන්නව එකතු කිරීම,
අඩු කිරීම, වැඩි කිරීම, ගබදීම කිය . මූ ධන ස්ිටුවරයට කිය දුන්ගන්
එකතු කිරීම, වැඩි කිරීම පමණක් කරපන්. අඩු කිරීම ස්හ ගබදීම
ඉග න න්න එපා. අඩු කිරීමට නිදේ නය තමයි ගම් අංජන
පාවිච්ිය. එකතු කිරීමට නිදේ නය වැඩි කිරීමට නිදේ නය තමයි
ගේයයි මීමැස්්ස්යි. ඒක නිස්ා,
අඤ්ජ්නානං ෙයං දිස්වා, උපචි ානඤ්ච ආචයං
මධූනඤ්ච සමාහාරං, ප්ි්තා ඝරමාව්ස’ති
ගමන්න ගමගහම පණ්ඩිතගයෝ ග ව ්ගදාරව ්ව අේථය
රැක න්ගන් කිය වටිනා ාථාවක් කියනව. ඉතින් එතන ඉන්න
කට්ටිය ස්ාධු කිය අර පණ්ඩිතකමට ස් කනව.
ඉතින් ගම් පුතා ගත්රැම් ත්ත ගම් තාත්තා ළඟ තියන ගද්
තනා වඩා ත්තහම ඇති ගන්. සිල්පය ් ස්ාස්්තරයක් ඉග න න්න
ඕනැත් නෑ. ඕක තමයි ආේික විදයාව කියන්ගන. ඕක තමයි අේථ
ශොස්්තරය කියන්ගන. ඉතින් තාත්ත එක්ක පුතා ඔගහාම වැඩුණො. ගවන
ස්ාස්්තර ඉග න ත්ගත් නෑ. ග ෝගකත් එක්ක ැටුමක් තිබුතණත් නෑ.
ගමගහම ඉන්න කාග හදිස්්ස්ිගය් වග මූ ධන ස්ිටුවරයා තරැණ
වයස්ට එනගකාට ආනන්ද ස්ිටුවරයා හදිස්ිතය මැරි ා ියා. මැරි ා
ියාට ගමාකද ඊට ලින් අර පුතාට ඒ වස්්තු ගපන්න න්න බැරි
වුණා. ඒව ඔක්ගකාම තිබුතණ ගපාළව යට හං . ග ් ඇතුතළ
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ගප්න්න තිේගබ නෑ. හදිස්්ස්ිගය් මැරි ා ියා. පුතා දන්ගනත් නෑ.
නමුත් රජ්ජුරැගවා දන්නව දැන් ගමයා ස්හජාත පුතය
ර ා කිය . එන්න
කිය ස්ිටු තනතුර දුන්න.
මැරි ා ිහි ් ආනන්ද ස්ිටුවරයා ඉපදුතණ් එතනම ඒ පිට
ද්වාරගය්, නැත්නම් ස්ැවැත් නුවර ගකාටු බැම්ගමන් පිට වස්
මක
අහිගුණ්ඨික අම්ම ගකගනකුග ් බගේ. ඒ මිනිස්්ස්ු ගකාගහාමටත්
ඉතින් අත පා ා ජීවත් ගව කන ජාතියක්, යාත්තු වන ජාතියක්. ඒ
ග ව ් පන්ස්ීයක් තිෙුණො. ගම් දරැවා කුස් පිළිස්ිඳ ත්ත දවගස්් ඉඳ
ඒ පන්ස්ීයටම හිඟමන් නැතුව ියා. මහා දුේො ය ස්ම්පන්න
කා යක් ආවා. තම් ගම් නායකගයක් හිටිය. එයො ක ්පනා කළා
ගමාකද ගම් රගට් දුේො යක් නැතුව, අපි ගකාගහාමටත් හිඟා කන
ජාතිය. අපිට ගම් දුේව කම් එන්න පටන් ත්ගත ගමාකද?
දුේෙික්කම් එන්න පටන් ත්ගත් ගමාකද? කිය පිරිස්ත් එක්ක
කතිකා කළො. කතිකා කළොට පස්්ගස් එක මනුස්්ස්ගයක් කිේව ගම්කට
ගහාඳ වැඩක් තියනව. එයාග හිගත් තිබුණො යටි අදහස්. එයාට ඒක
මතු කරන්න අදහස් තිබුන. එයා කිේව කට්ටිය ගදකට ගබගදමු.
ගදකට ගබදි ා ගදග ා ්ග ා ගවන ගවනම හිඟා කමු. එතගකාටත්
ගම් ුණය තියනව නම් අපිට ගපාදුගේ ොර න්න ගවනව. එක
ග ා ් කට හිඟනකම නැති ගව ා, අනිත් ග ා ්ග ාට හරි ියා නම්
අපිට හිතා න්න පුළුවන් ගම්ක ගම් පිරිගස්් ගදෝස්යක්. ගවන් ගවච්ච
පිරිස්තගන් හරි ිය පිරිස් ගහාඳා. නරක ගවච්ච පිරිස් නරකයි කිය
ගයෝජනා ගකරැව. ඔක්ගකාම අත ඉස්්ස්ුව, ඉතින් ගදකට ගබදුණො.
ගදකට ගබදුණට පස්්ගස් අර බඩ දරැ අම්මා ඉන්න පිරිස්ට
තාම හිඟමන ඉතුරැ වුණා. දරිද්රතාව තිබුණො. අනිත් ග ා ් න්ට
ස්ාමානයගයන් අත පය ගපාඟව න්න තරම් යැපුමක් ැබුණො. ඊට
පස්්ගස් කට්ටිය ගත්රැම් ත්ත අර මනුස්්ස්යාග ් අදහස් හරි. දැන්
ඔන්න ොග ්කට හරි ියා. ඊට පස්්ගස් දරිද්රතාතේ පැවතිච්ච පිරිස්
ගදකට ගබදුණ. කිේව ගම්කමයි අපිත් කරන්න තිබුතණ. ඔතහොර්
ගකාටු කරග න කරග න යනගකාට අර අම්ම රැගහන් ගකාටු වුණා.
ගකාටු ගව ා ගදෝෂොතරෝපණයට
ක් වුණා. තිග ් තියන
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කා කණ්ණිකම නිස්ා අගප් ස්නුහගරටම ගමගහම බාධාවක් ඇති
වුණා කිය . අගන් ගබාගහාම නින්දා කර රැගහන් එළව ා දැම්මා.
එතගකාට ගහාඳටම දරැ ැබ ගමෝර ා. ඉතින් අම්මට ඇත්තටම ඒ
දරැ ැබට ආරක්ාව අව ය ගව ාව, ස්නුහගරන්. නමුත්
කවුරැවක්වත් නැතුව ගවන් ගවන්න ස්ිදු වුණො. ඉතින් ගම් දරැ ැබ
ඉස්්ස්රහින් තියා න හිඟමගන් යනගකාට දකින දකින මිනිස්්ස්ු
බනිනවා. එන්ඩ එපා මු ිච්ි ගවන්න උගද් පාන්දර කිය බනිනවා.
ඉතින් අම්ම ගමානවා කරන්නද, ගවනදාටත් වැඩිය දුක්ිත
මුහුණින් මිනිස්්ස්ුන්ට අත පපා ජීවත් ගව ා ඔන්න වැදුවා. වද
බ නගකාට ඇහැ තියන තැන ඇහැ නෑ. කන තිගයන්නට ඕනැ තැන
කන නෑ. හරි විකෘතියි. යක් දරැගවක්. හැබැයි ගකා ්ග ක්. ඉතින්
ගම් අම්මා ගකරැගේ අරකත් ිහිලි න්නග න හිඟමගන් යනවා. අර
දරැවා දකින දකින මිනිස්්ස්ු නින්දා අව ාද කරනවා. ගම් ගහා ්මනක්
උස්්ස්ග න ඇවිදිනවා ග ව ්ව මිනිස්්ස්ුත් ෙය ගවනව. එන්න එපා
හිඟමගන් කිය හරී නින්දා ගකරැව. පුදුමාකාර නින්දා ැබුවා. නමුත්
ගකාගහාම හරි කර ගම් දරැවට ගකාකන් හා ඇවිදින්න පුළුවන්
මට්ටමට අම්ම හැදුව. හද ඒ දරැවට කිේවලු “අගන් පුගත්, උඹ
කුස්ට ආපු දවගස්් ඉඳ මම විඳපු දුක් ගමපමණයි කිය නෑ. ඒ
වුණාට මම කවදාකවත් උඹට අහිතක් හිතුගේ නෑ. දැන් උඹට යන්තම්
කකු ් ගද ින් නැ ිට ා ඇවිදග න යන්න පුළුවන් ගන. ඒ නිස්ා උඹ
හිටියත් මම කරන්ගන හිඟා කන එක. උඹ නැතත් කරන්ගන හිඟා
කන එක. ඒ නිස්ා උඹයි මායි ගදන්න හිටියයි කිය ගම්ගකන් ඇති
ව තුවක් නෑ. උඹත් ගමන්න ගමගහම කට්ටක් අතට අරග න, අගන්
නි ගම්, අගන් රා හාමි, අගන් හාමිගන්, කිය ඉ ් පන්. එච්චරයි
උඹටත් කරන්න තිගයන්ගන” කිය හිඟමන පුරැදු කළො. ඉතින් අර
දරැවා කට දිහා බ ාග න ඉන්නව අම්මග ්. ගම්ක ගත්ගරන්ගන් නෑ.
ගකාගහාම හරි කර දවස්ක් ගදකක් පුරැදු කර , දරැවාව පුරැදු කළො
හිඟමනට. හිඟමනට පුරැදු කර ඉතින් අම්මත් එක විදිහකට
කරඇරිය.
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ත ේ වෙු නැෙි රහෙන් වහන්තස්

|

ගම් දරැවා ඉතින් හිඟමන් කරග න එළිගය ඉන්නව. යන යන
තැන මිනිස්්ස්ු බනිනවා. ගම් කා කණ්ණි ගපනුමට. ඒ දරැවට
තිබුතණම ජීවිගත්, මිනිස්්ස්ුන්ග න් බැනුම් තරොස්් පගරාස්් තමයි.
දවස්ක ගම් දරැවට හිතුණො ඇතු ් වීදිගය් හිඟමගන් යන්න. ඉතින්
ගදාරටුපා යා නැති ගව ාවක හරි ගකාගහාම හරි රිං ා ත්ත. ඔන්න
ගම් වග ගව ාවක දැන් ගමයා ඇතුළට යනවා, ිය ආත්ගම් ආනන්ද
ස්ිටු මැදුර තියන වීදියට වැටුණ. බුදුරජාණන් වහන්ගස්්ත් එහා
පැත්ගතන් පිණ්ඩපාගත වඩින මන්, ඒ වීදිගයන් එහා පැත්ගතන්
හිඟනව. දැන් හිඟන්ගනා ගදන්ගනක්. බුදුහාමුදුරැගවෝ පිණ්ඩපාගත
වඩිනව. ගම් ත ොලුව හිඟනව. ගදන්න ගදපැත්ගතන් හම්බ වුතණ් ස්ිටු
මැඳුර ඉස්්ස්රහයි. හැබැයි ගම් දරැවා ඉස්්ස්ර වුණා. දරැවා ස්ිටු මැඳුරට
ක ් ඇතුව ආවා. බුදුහාමුදුරැගවෝ ඒ පැත්තට එනව ආනන්ද ස්්වාමීන්
වහන්ගස්් පච්චාස්මණව තියා න.
දැන් කාව ්කාරගයෝ දැක්ක තම් දරැවො එනවො - ගම්
ගහා ්මනක් එනවා. එතගකාට මූ ධන ස්ිටුවරයා කාව ් කාමර
පරීක්ා කරන ගව ාව. දැන ත්ෙො දැන් අගප් ස්ිටුතුමා ගම් කාව ්
කාමරය ළඟ ගම් කා කණ්ණියා දැක්ගකාත් එගහම, මුරකාරගයෝ
ගවච්ච අපිටත් හනව කිය , අර ගකා ් ග න් ඇහුවා “ගමාකද උඹ
ආගව” කිය . “අගන් නි ගම්, අගන් මහත්තගයා, අගන් රා හාමි,
කන්ඩ ගමානවත්”, ඉතින් දීපුවහම එකක් ඇදග න වැටුණ කානුවට.
ගම් උගද් පාන්දරම එනවා කා කණ්ණියා අපිට රස්්ස්ාව කර න්න
හම්බ ගවන්ගන නෑ කිය . අගන් අර දරැවා එතනම තිේබ කුණු
කානුවට වැටුණ. දැන් බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ගම් ිතරය දිහා බ ාග න
උන්වහන්ගස්් ආපස්ු හැරැණො. උන්වහන්ගස්්ට තිගයන්ගන
නොගොවතලෝ නය ්. ග
හරවා බැ ි ් ක් නෑ. හස්ෙියො වොතග.
හස්ෙියොට පොලි භොෂොතවන්
ියනවො නොග
ියලො. සර්වඥයන්
වහන්තස්ටයි අනි ් ර්හො රහෙන් වහන්තස්ලොටයි “ර්හො නොග” ියන
තගෞරව පදය තයදී ෙියනවො. තම් අවස්ථොතවදි සර්වඥයන් වහන්තස්
පිණ්ඩපාගත යන මන් ආනන්ද ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ග ් මූණ බ න්න
ඕනෑවට ෙර්යි ඒ විග ෝපනය කතළ්. එතගකාට ආනන්ද ස්්වාමීන්
වහන්ගස්් දැන ත්ත, බරපතළ කාරණවකට මිස්ක් ස්ේවඥයන්
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වහන්ගස්් එගහම අං විග ෝපන කරන්ගන නෑ. හත්ථ ුක් ුච්ච,
පාද ුක් ුච්ච කරන්ගන නෑ.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් හැගරනගකාටම කිේව “අවස්රයි
ස්්වාමීන් වහන්ස්, අව ය යමක් තියනවද?” කිය . එෙත ොට අර
කානුවට දාපු දරැවා ගපන්නුවා. ආනන්ද ස්්වාමීන් වහන්ගස්් දැන ත්ත
ගම් දරැවා ගකගරහි අනුකම්පාගවන් කිය . විජහට ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්ට ඉන්න ඇර දරැවා ාවට ිහි ්
න්න හදනගකාට අර
පිණ්ඩපාගත ගබදන්න ආපු මනුස්්ස්ගයා ඇයි ස්්වාමීන් වහන්ස්,
ගමාකද කිය
ඇහුවා. “අගන්, කවුරැහරි මට ගපාේඩක් අත
ගදන්නගකා ගම් දරැවා උඩට න්න” කියපුවහම අර කදුළු පිහපිහා
කානුගේ හිටිය දරැවා පාරට ත්ත. ුටියකුත් කා . දැන් බුදුරජාණන්
වහන්ගස්් තම් දරැවා ාවට වඩින ගකාට පිණ්ඩපාගත ගබදන්න හිටිය
ගබෞද්ධගයෝ, අයිගයෝ ගම් ගමාකද ගව ා තිගයන්ගන්? පිණ්ඩපාත
මනත් නතර කර ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගමතනට වඩින්ගන් මහා
ගමාකක් හරි කාරණාවක් ඇති කිය ඔක්ගකාම අර පිඟන් හැඳි අගත්
තියා න ආවා. අගබෞද්ධගයෝ ක ්පනා කළො ගමගතක් ක ්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් මහා බුදු ගකගනක් වාග ස්ේවඥතා ඤාණය
පාග න ආවා. අද ඔන්න ගකළවුණො. අද බුදුහාමුදුරැවන්ග ් ඉරියේ
වැරදුණො. බුදුහාමුදුරැගවෝ ගබාරැව කරන බව දැන් ගත්ගරනවා.
ගමාකක් හරි ගම්කට පදයක් හදා න්න පුළුවන් කිය , ඒ කට්ටියත්
කට උ ් කරග න වට වුණා.
බුදුරජාණන් වහන්ගස්් පිරිස් ආවට පස්්ගස් ආනන්ද ස්්වාමීන්
වහන්ගස්්ට උපතදස් දුන්නො “පුළුවන් නම් ිහි ් මූ ධන ස්ිටුවරයට
ගපාේඩක් එන්න කියන්න” කිය . මූ ධන ස්ිටුවරයා හිටිගය් ඇතුතළ්
ග ්. නැත්නම් ඒ කාව ් කාමර බ න මන් ඒ ගකාටු තාප්පය
ඇතුතළ්. ගමයා කැමති වුතණ් නෑ ගම් පාගර යන මනුස්්ස්ගයක්
ඇවි ් ඉවර ගව මට ගමගහම එන්න කියනවට. නමුත් ආනන්ද
ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ිහි ් ගබාගහාම වැද ත් තා යට ිේවො ‘මග ්
ස්ාස්්තෘන් වහන්ගස්් ඔබතුමාග ් පැමිණීම අගප්ක්ා කරනවා’ කිය .
කවදාකවත් මූ ධන ස්ිටුවරයා බුදුන් දැක ත් නෑ. පිණ්ඩපාගත ගබද ත්
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නෑ. ආවට පස්්ගස් බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ගමානවත් කතාවක් නැතුව
මූ ධන ස්ිටුවරයාග න් අහනවා “ගම් ගපාඩි දරැවා අඳුරනවාද”
කිය . එතගකාට ඇත්තට මූ ධන ස්ිටුවරයා දන්ගන නෑ තමන්ග ්
ගස්්වකගයකුග ් අතින් පහර කා දරැවා හිටිගය් කානුවක, ග ාඩ
ත්තයි කිය . ගස්්වකයා දන්ගනත් නෑ ගම් ගමාකද ගවන්න
හදන්ගන කිය . ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කිේව “මූ ධන, එගහනම් මම
අඳුර ගදන්නද?” මූ ධන ස්ිටුවරයා කියනවා “මම අඳුරන්ගනත් නෑ.
මට අව යතාවකුත් නෑ. මම ගම්කට කිස්ි ස්ම්බන්ධයක් නෑ”. ඉතින්
මිනිස්්ස්ු දැන් ගබාගහෝම ගට ි ජවනිකාවක් වග ිතරපටියක් වග ,
ගබාගහාම උත්ස්න්න අවස්්ථාවක් බ ාතගන ඉන්නව ඊ ාවට ගමාකද
ගවන්ගන කිය .
එතගකාට ඒ දරැවග වැගේම අඬනව උගද් පාන්දරම
බඩ ින්ගන් ඇවි ් කන්ඩ ඉ ් ා ුටි තමයි හම්බ වුතණ්. ඊට
පස්්ගස් ස්ේවඥයන් වහන්තස් කිේව ‘මම ගම් දරැවා අඳුර දුන්ගනාත්
පිළි න්න කැමතිද?” ඉතින් මූ ධන ස්ිටුවරයට ගම් අනව ය
උස්ාවියට කැඳවි ් ක්. කිස්ි ගත්රැමක් නැතුව මට එගහම
ඕනැකමකුත් නෑ. මට ස්ම්බන්ධයක් නෑ. ඉතින් ගත්ගරනවා දැන් ගම්
ගමාකක් හරි ගව ා තියනව තමන්ග ් අතින් අස්ාධාරණයක් ගම්
දරැවට ගව ා තියනව. නමුත් කිස්ි ගස්්ත්ම එගහම අදහස්ක් තිබුතණ
නෑ ගන. පරස්ිද්ධිගය් පරතික්ග්ප කළා. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් සඳහන්
ළො “ගම් උගේ ිය ආත්ගම් තාත්තා. පිළි න්න කැමතිද?” අඃ!
එතගකාට මහා වි ා නින්දාවක් දැන් ගම් ස්ිද්ධ ගව ා තිගයන්ගන.
ගම් ිය ආත්ගම් තාත්තට ඒ ආත්ගම්ම පුතා තමන්ග ් ගස්්වකගයක්
ේව හිඟාග න ආපු එකාට පහර දී ගහාඳගටෝම දුේව ගයක්.
මූ ධන ස්ිටුවරයා ස්ම්පූේණ නුරැස්්නා ති පෑව. ගම් කිස්ිම
ස්ම්බන්ධයක් නැති තැනකින් පට වාතගන ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ට
ර්ර් පිණ්ඩපාගත ගබදන්ගන් නැති නිස්ා. මම උන්වහන්ගස්්ග ්
ග ෝ ගයක් ගවච්ි නැති නිස්ා ගස්නඟ ඉස්්ස්රහ මට නි රහ කරන්නයි
කිය හිත ගවන්න ඇති. දැන් පිළි න්න කැමති නෑ.
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ඉතින් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ියනවො “ඔබතුමාට ගම් ස්ිටු
තනතුර කළොට තමන්ට උරැම අස්ූගකළක් ධනය තියන තැන
දන්නවාද?” අඃ! ඒක කිස්ිගස්්ත්ම බ ාගපාගරාත්තු ගවන්ගන නැති
ගහන් ග ඩි එන්න වග වැඩක්. ආනන්ද ස්ිටුවරයා විතරක්
දැනග න ස්ිටිය, රජ්ජුරැගවාවත් දන්ගන නැතුවයි මට ස්ිටු තනතුර
දුන්ගන. හැබැයි, මම දන්ගන නෑ වස්්තුව තාත්ත තිේබ තැන. දැන්
තක්කු මුක්කු වුණා. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කිේවා. “මම ගම් දරැවා
ේවා, උඹට අව ය වස්්තව
ු මතු කර දුන්ගනාත්, උඹ පිළි න්නවද
ගම් උගේ තාත්තයි කිය ?” එතගකාට මහා උෙගතෝගකෝටික
පර ්නයකට මූ ධන ස්ිටුවරයා පත් වුගණ්. බැරි ගව ා හරි කමක් නෑ
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග මායාව හරි ිහි ් වස්්තුව ැබුගණාත්,
අස්ූගකළක් ධනය. වැරදුතණොත්, නැත්නම් තමන්ට වැරදුතණොත්,
නැත්නම් පිළි න්න ස්ිද්ද වුගණාත්, මහා වි ා නින්දාවක් බන්න
ගවනව. ස්ම්පූේණ ස්මාජ දේ නයක් ගමතන ගප්නව.
ඔය දැන් කාග තමන්ග ් තාත්තග තුන්මාගස්් දාගනට
කුකුගළෝ කපනව. කපනගකාට තාත්තමද දන්ගනත් නෑ තුන් මාගස්ට
හැදි ා තිගයන්ගන. ගමාකද කුකුළත් දැන් මාස් තුනක් තියන්ගන්
නැතුව තන් කපන්ගන. මාස් තුන යනගකාට ගහාඳගටෝම කපන
වයගස්්. අන්න ඒ වග ගම් කුකුළට ගකකර ාව ා කියවන්නා වාග ්,
ගමන්න පුගත් උඹ ගම් කපන්න හදන්ගන හාමුදුරැවන්ට හරි කාට
හරි කන්න ගදන්න මමමයි කියන්න වග අර දරැවට කිය
කියව ත්ගතාත්, ස්ිටුවරයට මහා වි ා කේම ක්තියකට, ළඟ ළඟ
කැරගකන කේම ජවනිකාවකට, චකරයකට මූණගදන්න ගවනව.
ස්ිටුවරයා අන්ද මන්ද වුණා. පිරිස් අහනගකාට පිරිස් අප්පුඩි හනව
ගබාගහාම ස්තුටු ගවනව ඇති ගම් තම් වග ගට ි නාටයයක්
ිතරපටියක් ගනාමිග ් හම්බ ගවනව නම් පිරිස් කැමතියි. ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් අධි්ඨානයක් ගකරැව ගම් දරැවට පුේතෙනිවාස්ානුස්්ස්ති
ඤාණය පහළ ගේවා කිය .
අගන්, අර දරැවා අඬන ගදාඬන ති නැතුව මහා ගතදක්
ආවා. ගතදක් ඇවි ් “පුතා,” කිය කථා කළො. කථා කර කිේව
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“මග ් හදිස්ි අොවය නිස්ා, මම ඒ උඹට ගදන්න හිතාග න හිටපු
වස්්තුව පිළිබඳව මට ඒ වැගේ කර න්න ඒ ගව ාගව හම්බ වුතණ්
නෑ. ඒ නිස්ා නින් ඔන්න ඔය ගස්්වකගයක්, අරග න වගරන්, ඔය
මුරකාව ් කාමරය යට හතර ගකාගන් විස්ිගකළක්, විස්ිගකළක් ධනය
තියනව”යි කිය . ඒ විනාඩි පගහන් දහගයන් අර ගස්්වකගයෝ
අඬ හග න ඇවි ් තමන්ග ් ිය ආත්ගම් ගස්්වකයන්ට විධාන
කරන්න වග
විජහට ගපන්නුවා. ඔන්න විජහට මතු කර
බ නගකාට හාරන හාරන තැන විස්ිගකළක්, විස්ිගකළක් ධනය.
දැන් එතගකාට ිතරය ස්ම්පූේණගයන්ම ගවනස්්. ඉතින්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ආගයත් නැවතත් උස්ාවිය කැගදේවා. මූ ධන
ස්ිටුවරයට දැන් ඔන්න වස්්තුව ැබි . අර දරැවට අමුතු ගතදක් ැබි .
ඊට පස්්ගස් පිරිස් බ ාගන ඉන්නව ගම් ස්මාන ජවනිකාවක්. ආත්ම
ගදකයි. එකම කේම පථයයි වැඩ කරන්ගන. එකම ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්. පිරිස් එකමයි. අර තාත්ත විතරයි ගවනස්් ගව ා
තිගයන්ගන. ඊට පස්්ගස් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අර පිරිස්ට කථා කර
කියනවා පුත්තා මත්ථී දනම්මත්ථී - ඉති බා් ා විහඤ්ඤති - අත්තා හි
අත්ත්නා නත්ථි - ු්තා පුත්තා ු්තා ධනං ගම් ස්ියලුගදනාම ගම්ක
අහ න්න. ගම් ගමෝඩ තකෙිරැ ජනතාව පුත්ථා ්ම අත්ථී ධනං ්ම
අත්ථී විහඤ්ඤති. මට පුතත
් ු ඉන්නවාය මට ධනය තියනවාය කිය
මහාවට හිතාගන ඉන්නවා. විහඤ්ඤති කිය
කියන්ගන දුක්
න්නවයි කියන එක. තමන්ම මහා ග ාකුවට හිතාග න, ගම්
දරැගවා ඉන්නව මට ොවනා කරන්න ගව ාවක් නෑ. ඒ දරැවන්
ගහෝදන පවිතර වැඩ කරන්න තියනව. නාවන්න කවන්න ගපාවන්න
තියනව. දරැවන්ග දරැගවා බ ා න්න තියනව. රට යන්න තියනව.
නා නා පරකාර ගද්ව ් ඔළුවට අරග න ොවනාවට ගයගදන්ගන් නෑ.
ඊ ාවට ධනං ්ම අත්තී මට රබේ වත්ගත් ගම් දවස්්ව පායන කාග
රබේ කිරි කපන්න තියනව. ගපා ් ණන් වැඩී, ගපා ් කඩන්න
තියනව. වගට් වැට කැඩි ා ඒක හදන්න තියනව ආදී ව ගයන් ධනය
පිළිබඳව පුදුමාකාරව ගවගහස් න්නව. විහඤ්ඤති.
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ඒ නිස්ා ොවනාවක් කරන්න ස්ත්පුරැ ආ රයක් න්න
විගේක ගස්්නාස්නයකට යන්න, නා , කා , බී තමන්ට කාය
විගේකයක් න්න, ිත්ත විගේකයක් න්න ගව ාවක් නෑ. ගම්ක
තමයි ගම් ආේික ස්ංවේධනය කිය කියන්ගන. ගම්ක තමයි ස්මාජ
තත්ත්වය කිය කියන්ගන. ගම්ක තමයි ගද් පා ඥගයෝ අපිට ගදන්න
හදන්ගන. ඒ නිස්ා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් මතක් කරනවා පුත්ථා ්ම
අත්ථී ධනං ්ම අත්ථී. පුත්තා මත්ථී දනම්මත්ථී - ඉති බා් ා විහඤ්ඤති.
ගම් බා ජනතාව ගමන්න ගම්ව හිතට න්න. අත්තා හි අත්ත්නා
නත්ථි. ඔන්න මම ගබෝ මැඩ මු දි අවගබෝධ කගළ් ගමාකද්ද, තමන්ට
තමන්වත් නැත. මරණ ගමාගහාත ගවනගකාට ඔච්චර අ ය කරපු
පුතාට ගමතන වස්්තුව තියනවා කිය වත් කියා න්න බැරි වුණා.
ගමගතක් ක ් ආරස්්ස්ා කරපු පුතයි ගමගතක් ක ් ආරක්ා කරපු
වස්්තුවයි අතර ස්ම්බන්ධතාවවත් කිේගේ නෑ. ගමාකද මැගරන්න
ඉස්්ගස් ් කිේව නම් ගහම පුතා ගම් වස්්තුව විනා කරන්න ඉඩ
තියනව. ඒ නිස්ා අවස්ාන ගවනකල් තියාතගන හිටිය. නමුත් කිය
ගනගමයි මැරැතණ්. මරණය තමන්ට පා නය කර න්න බෑ. අත්තා
හි අත්ත්නා නත්ථි - ු්තා පුත්තා ු්තා ධනං. ගමාන පුගතක්ද,
ගමාන ධනයද කිය . එගතන්ට එනගකාට නම් ගම්
ාථාව
ගත්ගරනවා. එගහම ගනාවී දාගන ගදන ගකගනකුට කිේව නම්, ගමාන
ධනයද, ගමාන පුත්තුද කිය අනිත් අවුරැද්ගද් දාගන ගදන එකකුත්
නෑ. ගම් ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ාට කන්න ගබාන්න දී අපි හම්බ
කරග න ඇවි ් ත් දී , අපිට ගම් අගප් දරැවන්ට, අගප් වස්්තුවට
නි රහ කරනවා කියන අදහස්. ඒ නිස්ා අර කරකවග න ිහි ්
ගපන්වනගකාට නම් ගප්නවා ගම් ජවනිකාගේ රඟ.
මම දවස්ක් නෑදෑ පිරිස්ක් මැදට ියා. මට එතගකාට තදටම
අදහස් තිබුණො පැවිදි ගවන්න. එතගකාට අගප් මස්්ස්ිනා ගවන බා ා
ම ් ි කිය එක්ගකගනක් හිටිය. එයා එතගකාට මග ් ස්ම වයගස්්.
අපි ගදමස්්ස්ිගනෝ ගදන්න. ඉතින් එයා, අපි ගබාගහාම එකට
විගනෝගදන් ඉඳ එයා පිරිස් මැද ඉඳග න කිේව. ‘අයිය, උඹ ඔය
කරන වැගේ බ පන්. මනුස්්ස්ගයක් ගවච්චහම දරැවක් හදන්න ඕනැ.
ගපාතක් ියන්න ඕනැ. ගදගකන් එකක්වත් කරන්න එපැයි. ඔය
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කරන්න හදන වැගේ ගමාකද්ද ඇති වැගේ’ කිය . ‘උඹ බැඳ ත් නෑ.
දැන් උඹ මැරැණට පස්්ගස් උගේ පරම්පරාව ග නියන්න කවුරැවක්වත්
නෑ. ඊට පස්්ගස් උඹ මතයක් ග ාවට ගහළි කරන්ගනත් නෑ’. ඉතින්
එතගකාට උග ත් නම ‘බා ’ නිස්ා, බා ම ් ිට මම කිේව පුත්තා
මත්ථී දනම්මත්ථී - ඉති බා් ා විහඤ්ඤති - අත්තා හි අත්ත්නා නත්ථි
- ු්තා පුත්තා ු්තා ධනං කියන ාථාව ිහි කාග ර් මට
කටපාඩම් තිබුණ. මම කිේව බා ගයෝ ගමගහම හිතනවා. පුත්තු ඉන්න
නිස්ා ධනය තියන නිස්ා තමන්ට කර න්න තියන වැඩය පස්්ස්ට
දානව. නමුත් බුදුහාමුදුරැගවෝ වැරදි ාද ගකාගහද ගමගහම ගදයක්
කිය තියනව. රහතන් වහන්ගස්් ාට වැරදි ාද ගකාගහද ඕක මතක්
ගව ා තියනවා, ඒව රැකි ා තියනවා. ගම්ක කියව ා බැලුගවාත් මට
ගත්ගරනවා බා ගයෝ කියන කතාව ් අහ අපිට ඕව කර කර ඉන්න
බෑ.
ඉතින් එතගකාට ගම් කතාව අහ මූ ධන ස්ිටුවරයට ආගය
ගවන ගමානවත් කරන්න ගදයක් නෑ ගන, ගම් ස්මාජගය් ස්ංදේ නය
ගප්නවා. ිය ආත්ගම් තමන්ග ් තාත්තට ගම් ගවනගකාට ගව ා
තියන ගද්. ඒ වග ්ම ගම් ගමාගහාගත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ඒ වැගේ
ගකරැගේ නැත්නම් කවමදාකවත් කවම තා යකටවත් පිළි න්ගන නෑ,
ගම් ගවච්ච ස්ංස්ිද්ධිය. දැන් ගනාපිළිග න බෑ. ගමාකද අස්ූගකළක්
ධනය ස්ාක්ි. ඒ ගව ාගවදි ගකගහ ් කැනක් කප ගහළුව වග
ඇදග න වැටි ා පස්ඟ පිහිටුවල වැඳල කිේව, ‘අවස්රයි! ස්්වාමීන්
වහන්ස්, මම අද පටන් ඔබවහන්ගස්්ත් ධේමයත් ස්ංඝයාත් ස්රණ ිය
උපාස්ක ගකගනක් ගවනවා’ කිය බුදුන් ස්රණ ියයි කිය . ඉතින්
එතන හිටපු අහග න හිටපු වි ා පිරිස්කට ගස්ෝවාන් ආදී මාේ
ඤාණ පහළ වීමට ගම් ස්ංස්ිද්ධිය ගහ්තු වුණයි කිය . නමුත්
අවාස්නාවට ආනන්ද ස්ිටුවරයට ආත්ම ගදකකුත් බුදුන් දැක ා, කිස්ි
ුණයක්
බන්න බැරි වුණා. ගදගවනි ආත්ගම් ස්ම්පූේණ
මන්දබුද්ධිකයි. සේවඥයන් වහන්ගස්්ග
අර පරාේථනාව ඉවර
ගවනගකාටම එයාව නැවතත් අර තිබුණු ගකස්ඟ දුේව පිස්ාච
රෑපයට ියා. අර ගතද නැතුව ියා. ඒ මස්ුරැකගම් හැටි.
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නමුත් මම ගම් කතාව උපුටා දැක්කුගේ ඒ මූ ධන ස්ිටුවරයාත්
මස්ුරැ පරතිපත්තියක් අරග න ියාට ස්ම්පූේණ අමු ිහිගයක් වුණාට
අමුම අමු පෘථ ්ජනගයක් වුණාට ගම් කතාව අහ ස්ම්පූේණ පුගතක්
නැති බව, ස්ම්පූේණ ධනය කිය ගදයක් නැති බව, ඒ ගකෝක
තිගයද්දිත් මරණ ගමාගහාත ගවනගකාට තමන්වත් තමන්ට නැති බව,
රහත් ගව ා ගනගමයි පිළි ත්ගත්. ගස්ෝවාන් ගව ත් ගනගමයි
පිළි ත්ගත්. ඒ කතාගවත් නෑ ගම්ක අහ ගස්ෝවාන් වුණයි කිය .
නමුත් ඊට පස්්ගස් දි ින් දි ටම ස්ාස්න ැදි පුද් ගයක් බවට පත්
වුණා.
ඒක නිස්ා ගම්ක රක්ණ ස්ංස්්ථාවකින් හරි, එගහම නැත්නම්
ගවළද පරචාරක මණ්ඩ යකින් හරි ගහාඳට ඇහුගවාත් නම් ඕක කියන
එකක් නෑ. ඒ ග ා ් න්ට ඕනැ ගව ා තිගයන්ගන පුළුවන් තරම්
පුත්තු ඉන්න ඕනැ. පුළුවන් තරම් ගකත් වතු තිගයන්න ඕනැ. පුළුවන්
තරම් ව ස්ම්පත්ති තියනගකාට තමයි රගට් පරෙූවරැ ගවන්ගන.
එතගකාට ඒ ග ා ් න්ට වැඩිපුර Premium එකක් හම්බ ගවනව.
නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියන ගම් ුනයතා දේ නයට අනුව
බ නගකාට එේවට විරැද්ධව යාමක් ගම්ගක ඇත්ගත් නෑ. ගවන
විදිහකට කියනවා නම් පුත්තු හිටියට ඒ පුත්තු ගකගරහි මම මාග ්
ස්ංඥාගවන් ගතාරව ත කරයි කිය පුතාට අනදරයක් ගවන්ගන නෑ.
ව මහීාදීන්ටත් ඒ කළ යුතු කාරණා කරන්න අර වග තණ්හා
මානව ින් බැගඳන්ගන් නැතුව ගකරැවයි කිය ග ෝපා කයන්ග ්
පැත්ගතන් දුේව ගවන්ගනත් නෑ. ගකත් වතු විගයහි මම මාග ්
ස්ංඥාවකින් ගතාරව කටයුතු ගකරැවයි කිය ගකත් වතුව බව
ගෙෝ ව අඩුවක් ගවන්ගනත් නෑ.
මම ගම් ගව ාගව කරැණු දක්වන්න යන්ගන නෑ, ඇත්තටම
දරැගවා හැගදන්ගන ඔන්න ඔය විදිහට මම මාග ් හැඟීගමන් ගතාරව
හැදුගවාත් තමයි. මම මාග ් හැඟීගමන් හැදුගවාත් එකක් මට වි ්වාස්
කරතහැකි. ඔය දරැගවක් අතින් මැරැම්කන්න ගවනව. ඒක නම් මම
ස්ීයට ගදස්ීයක් විස්්තර කරනවා. ඒ වග ්ම යම්ම හරගකක් හැදුගවාත්
මම මාග ් හැඟීගමන්, ඒකා අනිනවා. යම්ම ගකත් වත්තක් තමන්ග ්
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කිය හැඟීමක් ඇති ගකරැගවාත්, ඉතින් වහ ගබාන්න ගවනව.
පපුගේ වතුර ා න්න ගවනව. දැගවනවා. ඒක හුඟාක් දියුණු
රටව ්ව ගබාගහෝමත්ම පරස්ිද්ධයි. කියා න්න විදිහක් නෑ. ඒක නිස්ා,
මෑතකදී මම කියවපු ගපාතක පියතර් වග දාේ නිකගයක් කිය
තිබුණො යමක් හම්බ ලොට පස්්ගස් ඕනිර් ත තන ් ආ මික ගවන
එක අහන්න ගදයක් නෑ කිය . යමක් කමක් තියන මනුස්්ස්ය දන්නව
හම්බ වුණාට පස්්ගස්, හම්බ කරපු කිස්ිම ගද්කින් ෙලොතපොතරොේෙු වූ
ගමානම ආත්ම ස්න්තෘප්තියක්වත් බ ගදන්ගන නෑ. ඒව දඩ. ඒව
ණය. ඒව කැඹිරි ි. ඒව නැති කාග තිබුණ විතේ යේ දැන් ලෙන්න
විදිහක් නෑ, ගමාකද, එතගකාට තමන් ආපු පාරට නින්දා ගවනවා.
පර ්නය තිගයන්ගන ගනා බපු එකා කවදාවත් හිතන්ගන නෑ
ගමේවා වද කිය . ගමේවා කරදර කිය . ඒව ගැන හිතන්ගන, ගම්
බාපු ඇත්ගතා අපි බනවට ඊරිස්ියාවට, නැත්නම් කරමය කිය
ගදන්න ගවයි කිය ගමේවා පිළිබඳව නරක කථා කරනවා කිය .
ඒක නිස්ා ඒ දාේ නිකයා කිය තිබුණො දුප්පගතක් බුදුහාමුදුරැවන්ග ්
ධේමය අවගබෝධ කර න්නවා නම් හරිම ග ර්්ඨයි කිය . ගනා බපු
ගද් පිළිබඳවත් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ම පහ කර න්නවයි කිය
කියන්ගන ඒක තමයි නියම දේ නය. ැබුණට පස්්ගස් නම් ඒ වස්්තුව
විස්ින්ම අනිතයත්වය ගපන්වනවා. ඒ වස්්තව
ු
විස්ින්ම දුක
ගපන්වනවා. ඒ වස්්තුව විස්ින්ම අනාත්ම ොවය ගපන්වනවා.
ඔළගමාළයට, බුේබඩයට, ගමෝඩයාට ගකළතර්ෝතලන් දම ඇන්නත්
ගත්ගරන්ගන් නෑ.
නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගනගමයි, අගප් ග ාකු
හාමුදුරැගවෝ කියපු ගදයක් තමයි “ගම් ස්තරමහා ෙූතගයෝ මුර ා ,
කෑ හ ගපන්වනවා ගහාඳට බැලුගවාත් ගම්ක අනිතයයි කිය .
ගම්ක ගවනස්් ගවනවයි කියන එක”. අපි බ න්ගනම ඕක
වස්ා න්නයි. අපි බ න්ගනම ඕක ස්ංස්ිඳුවා න්නයි. අපි බ න්ගනම
ඕක එගහම ගනාගවයි කියා න්නයි. වවදය ාස්්තරයයි, රක්ණයි
ගම් ගස්්රම කරන්ගන, ගම් ධේමතාව ස්්ිරයි කිය ගපන්නන්න.
නමුත් හතරමහා ධාතූන් ගපන්වන ගම් අනිතයත්වය පිළි න්න
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බැරැව, හතරමහා ධාතුන්ට අනුව කටයුතු කරන ඇත්තන්ව ස්මාජ
විගරෝධීන් විදිහට ස් කන්ගන. දුක ඇති කර න්න හදන ජාතියක්
විදිහට ස් කන්තන. ස්මාජගය් තියන ුණ ධේම රකින්ගන නැති,
දන්ගන නැති අය විදිහට ස් කනවා. ඒකයි මම කිේගේ ගම් වග
බණක්, විග ්ගයන්ම පුත්තා මත්ථී දනම්මත්ථී වග බණක් ස්ාමානය
මිනිස්්ස්ුන්ට කිේගවාත් ඒ ඇත්ගතා ග ාකු වැරදි අදහස්ක් න්නව.
නමුත් ස්ිද්ධිය දිහා බ නගකාට නම් ගත්ගරනවා, කාටත් මැගරන්න
ගවනවා. කවුරැත් දන්නව තමන් පරිය කරන වස්්තුව ින් ආපිට කැපි
තමන්ට වද ගදන හැටි. නමුත් අපි ඒක කියන එක අස්ික්කිතයි කිය
හිතනවා. කියන එක ගහාඳ නෑ කිය . නර්ුේ ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
පටඇර ා ගපන්න තියනව.
ඒගකන් මම අදහස්් කරන්ගන ගම් ගද් අවගබෝධ කරන්න
රහත් ගවන්නම ඕනැ නෑ. ගම් ගද් අවගබෝධ කරන්න ගස්ෝවාන්
ගවන්නම ඕනැ නෑ. ගම් ගද් අවගබෝධ කරන්න තේක මට්ටගමන්,
ස්ුතමය මට්ටගමන් ගත්රැම් අරග න ොවනා කරනගකාට, තමන්ග ්
අරමුණ තමන්ට නීරස් ගවනගකාට, තමන්ග ් පර්යංකගය් තමන්ට
ඉන්න බැරි ගවනගකාට, තමන්ග ් ස්්ථානය ුරැවරයා කරමය එපා
ගවනගකාට, ගත්රැම් න්න ඕනැ ඔන්න ගපාට පෑදීග න එනවායි
කිය . ඒකට පරතිකරියා කරන්න ිගයාත් ඉතින් අනිත් දවගස්් ආගය
මු ක ඉඳ අස්්වද්දග න යන්න ඕනැ. අනිවාේයයි.
ොවනාගේදී දුක මතු වුණො නම්, ොවනාගේදී එපා වීම මතු
වුණා නම්, ොවනාගේදී කම්මැ ිකම මතු වුණා නම්, ස්ිරි ගදේදුව
ග ට වැඩියා කිය ගම් ග නාපු පද්ධතිය කඩන්ගන නැතුව
ග නියන්නයි ගම් බණ ක ් ඇතුව කියන්ගන. දැනග න ඉන්න ඕනැ
නිස්ා. ඔේව එනගකාට ග ෝකයා විදිහට පරතිකරියා කරන්න ත්ගතාත්
පර ්නයක් නෑ. ගම්ක මැගකන්ගන් නෑ. ගම්ක වැඩ න්න පුළුවන්.
නමුත් අලුත් තැන අලුගතන් අස්්වද්දග න යනගකාට අර ආනිස්ංස්
බන්න ගබාගහාම ක ් යනවා. අපි ස්ංස්ාගේ ගමතුවක් ක ් ගකරැගේ
ඔය ගහෝද ගහෝද මගේ දාන එක තමයි.
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ඒක නිස්ා විපස්්ස්නාවට බහිනවා නම් ගම් නීරස්කම, එපා
වීම, ස්ංගේ ය, ෙය, ජු ුප්ස්ාව, නින්දාව ියන ඒවට අනිවාේයගයන්ම
ෑස්්ති ගවන්න ඕනැ. නමුත් ගපාඩි පර ්නයක් තියනව ගම්ක
ඇත්තටම ොවනාගවන් එන එකක්ද, එගහම නැත්නම් කවුරැහරි
කරපු ගදයක්ද? තම්ක හුඟාක් ගව ාවට ස්ැක ස්හිතව පහළ ගව ා
ග ්ස්ියටත් පහස්ුවටත් අපි අනුන්ට ගහ්ත්තු කරනවා. අපි ිය
ස්ුමාගන් මතක් කර ත්ත අනුන්ට ගහ්ත්තු කරපු එක්ගකනා වීස්ි
ගවනව. ගම්ක මම ම කර ත්ගත් කිේගවාත් ි ි ා නහිනව. ි ි ා
නහින්නත් එපා. වීස්ි ගවන්නත් එපා. මමත් ගනගමයි. අනුනුත්
ගනගමයි කියන අදහස් න්නයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගම්ක ක ින්ම
ගද් නා කර තිගයන්ගන.
ඉතින් ගම්ක ස්ම්බන්ධගයන් පුත්තා මත්ථී දනම්මත්ථී කියන
කතාව පෘත ්ජන ග ෝකයට ගද් නා කරපු එකක්. නමුත් ධනිය සූතරය
වග තැන්ව ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ධනිය ග ෝපා ත් එක්ක යන
කතාව ගම් ස්ිද්ධිය ගවන්න ඉස්්ගස් ් ජවනිකාවක් වග . ධනිය
ග ෝපා ට පුත්තු ඉන්නව, දරැගවා ඉන්නව. ගහාඳ ස්ුවච අඹුවක්
ඉන්නව. ධනය තියනව. ගහාඳට වහිනව. ංගතර ගබාගහාම ජයට
ස්ැප ගස්් ඉන්නව. ඉතින් එයා අඬහැරපානවා. මට මග ් වගයෝ
ගකත් වතුව ඉන්ගන ගහාඳට කන්න ගබාන්න තියනව. මහ වතුරට
ස්ාග න යන්ගන නෑ. ගම්ගක ගහෝහපුටුගවෝ, කිනිතු ්ග ෝත් නෑ.
දරැගවා ජයට ඉන්නවයි කිය . ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා මට
හරක් නෑ. ඒ නිස්ා මට පර ්නයක් නෑ මමත් ජයට ඉන්නවයි කිය .
එතගකාට ඒ ග ාප ් ා කියනවා. මග ් ග ් ගහාඳට වහ
තිගයන්ගන. ෙය ගවන්න ගදයක් නෑ ඇතුතළ් ින්දර තියනව.
වහින්ගන් වැහැපන්. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා මට වහන්න
ග යක් නෑ. පත්තු ගවච්ච ගකග ස්් ින්නක් ඇතුතළ් නෑ. වහින්ගන්
වැහැපන් කිය . හරි ස්්ස්න ගදකට ගදක, ගදන්නම ඒ මාතෘකාගව
ගකළපැමිණිච්ච ගදන්ගනක්. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගකග ස්්
නැතිකගමන් ගකළපැමිණිච්ච ගකගනක්. ධනිය ග ෝපා ගම් කියන
පුත්තු, ගම් කියන ග රි හරක්, ගම් කියන ගකත් වතුව ින්
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ගකළපැමිණිච්ච ගකගනක්. ඉතින් ගදන්නට ගදන්න පැ ් කවි
කියා න්නව.
ඔය අතරමැද ස්ක්කයක් හන්න එනව මාරයා. දැන් ගම්
කතාව ගබාගහෝම උණුස්ුමට යද්දි මාරයා ඇවි ් කියනව නන්දති
පු්ත්තහි පුත්තිමා - ්ගාමි් ා ්ගාහි ත්ථව නන්දති. ගම් ග ෝකගය්,
මම මවපු ග ෝකගය් පුත් ඇති ඇත්ගතෝ පුතුන් නිස්ා ස්තුටු ගවනව.
්ගාමි් ා හරක් ඇති ගකනා ්ගාහි නන්දති ඒ හරකුන් විගයහි
එයාකාරගයන්ම ස්තුටු ගවනව. උපධීහි නරස්ස නන්දනා. යමක්, අපිට
යමක් කමක් කිය ගදයක් තිගයන්ගන. උපධිය ්. ඒක තමයි
මනුස්්ස්යට තියන නම්බුව. ඒක තමයි මනුස්්ස්යට නන්දන තිගයන්ගන.
න හි ්සා නන්දති ්යා නිරෑපධි. යම් කිස්ි ගකගනකුට එගහම නම්බු
කරන්න ගදයක් නැත්නම් ඒ මනුස්්ස්යට නන්දනයක් නෑ. බ න්න
ගකාච්චර
ස්්ස්නට
ාථාව ගකාච්චර වයාකරණානුකූ ද! හරි
ස්්ස්නයි. හැබැයි මාර මුඛගයන් පිට ගවන්ගන. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ඒකට උත්තරයක් ගදනවා. ධනිය ග ෝපා ග ් කතාවටත් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ඒ වචනමයි මාරැ කරන්ගන. හරීම ස්්ස්නයි ඒ වචන
ොවිතාව. ඒ ්සාචති පු්ත්තහි පුත්තිමා. දරැගවා ඇත්ගතා දරැවන්
නිස්ා ගස්ෝචනය කරනවා. ඒක දරැගවා ඉන්න කට්ටිය දන්නව.
මම දන්නව මම අම්මටයි අප්පච්ිටයි දීපු දුක දරැගවක්
ව ගයන්. හැබැයි මම දන්ගන නෑ මට දරැගවා නැති නිස්ා. හිටියා
නම් මට ගමාන ගද් ගවයිද කිය දන්තන නූ. ඒකට මම අත් ගදක
උස්්ස්නව. නමුත් මම දන්නව මම ගකායි ආකාරයට ඒ ගදන්නට ගපර්ම
කරයිද, ගකායි ආකාරයට වවර කරයිද කිය . ඒක නිස්ා ඒගක
පරතිබිම්ෙයක් ඒ ඇත්තන්ග ් හිත්ව පහළ ගවන්න ඇති. ඒ මම කරපු
ගනාකළමනා වැඩ නිස්ා. ගහාඳට ස්තුටු ගවන්නත් ඇති. නමුත්
ගනාකළමනා වැඩ වැඩියි. ඒක මම ගම් ගව ාගව කිේවයි කිය මම
හිතන්ගන මම ස්මාජ විගරෝධී ධේමයක් කියනවයි කිය ගනගමයි.
නමුත් ග ෝකයා නම් කියන්ගන මම හැදිච්ච ග දර නැහැදිච්ච එකයි
කිය . නමුත් මම දන්නව කරපු ගද්. ඒක නිස්ා මට හිතා න්න පුළුවන්
ගකාගහාමද දරැගවා ඇති නිස්ා දරැවන්ග න් ස්ැග න්ගන, දුක්
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ගවන්ගන කිය . ්ගාමි් ා ්ගාහි ත්ථව ්සාචති හරක් ඇති එකා
ඒ වග ්ම හරගකක් වග ඉන්න ඕනැ. හරක් ඇති මනුස්්ස්ය හරක්
නිස්ා විඳවනවා. ගස්ෝචනය කරනවා. උපධීහි නරස්ස ්සාචනා
බුදුහාමුදුරැගවෝ කියනවා යමක් උඹ අ ් ත්ත නම් ගම්ක මමය
මාග ්ය මාග ් ආත්මයය කිය ඒකමයි උඹට තියන ගස්ෝචනාව.
අගඳෝනාව. එගහම නැත්නම් ප ්චාත්තාපය. න හි ්සා ්සාචති ්යා
නිරෑපධි. ඒ නිස්ා එගහම උපධි නැති ගකනාට එගහම ගස්ෝචනයක්
නෑ.
ගම්ගක පළගවනි ාථාගේ ස්ම්පූේණ සොධනීය ආක ්පයක්
ආස්්තික ින්තනයක් ගපන්වනවා. හැබැයි මු ස්ිට මැද අ තුනදීම
දුකයි පැවැත්මයි තියනව. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගපන්වනවා ඊට
විරැද්ධ අේථයක්. ඒගක කිස්ීම තැනක හැකි ස්ංඥාවට ගහෝ සොධනීය
ින්තනයට බාධාවක් නෑ. උන්වහන්ගස්් තද්ශනො කරනවා ග ෝගක
පහළ ගවන තරම ් පහළ ගවන්ගන දුක් නම්, නැති එක ගහාඳයි.
මාරයා කථා කරන්ගන පහළ ගවන තාක් කල් මම පහළ කරපුව, මග ්
ගද්ව ්. ඒ නිස්ා ගමේවා ගස්්රම ැගබන තරමට ගහාඳයි කිය . ඒකට
තමයි මාරපාක්ික තමයි ස්ියලුගදනා. ගකග ස්්බර ගවනගකාට අගප්
ජීවිත මාරපාක්ිකයි. නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ත් වරක පර ොශ
රනව “උඹට එපා නම් එක වාරයක් අපා, අපිට දහස්්වාරයකට
ගතාපව එපා” කිය . උඹට එපා නම් ර්ොව, මට එපා උඹ
දහස්්වාරයකට න්ගන ගමාකද, උඹ එක්ක ගනගමයි මම ඇති වුතණ්.
මම උඹ නිස්ා පහළ වුණාත් ගනගමයි. උඹ මම නිස්ා පහළ වුණොත්
ගනගමයි. ඉතින් ප යන්.
එගහම කියන්න ක්තියක් බුදුහාමුදුරැගවෝ දී තිගයන්ගන
ඔය හරගකක් නිස්ාවත් පුගතක් නිස්ාවත් ධන ධානය මතවත් ඇති
ගවන ්සාචානා නන්දනා මත ගනගමයි. උන්වහන්ගස්් තද්ශනො
කරනවා උගේ ස්ී ස්මාධි පරඥා තියනව නම්, ඕගකත් පරඥාව ඕනැම
නෑ. ස්මාධිය තියනව නම් ගහාඳයි, නැතත් ගහාඳයි. අව ය කරන්ගන
ස්ීග ් විතරයි. ස්ීග ් තිේබ නම්, ඔය ගමාකා ගමාන පගද් ැහුවත්
අපිට පර ්නයක් නෑ. අඩු ාගන මී ාව ආත්මගය්දී අපිට යන්න ස්ිද්ද
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වුගණාත්, ඊ ාව ආත්ගම්දී අපි ගහාඳ ෙැන ට වැගටයි.
අස්ත්පුරැයන්ග න් ඈත් ගවයි. ස්ත්පුරැ ගස්්වනය
ැගබයි.
එච්චරයි. එගහම නැත්නම් දැන් තියනව නම් ස්ීග ්, දැන් ස්මාධිය
ැගබයි. එතගකාට පරඥාව ැගබනව. පරඥාව කිස්ි ගස්්ත්ම තගේකට
ස් කන්න වටින ගදයක් ගනගමයි. පරඥාවට අව ය ගහ්තු ධේම ටික
තමයි අපිට අව ය කර තිගයන්ගන. එේව නැති කරන්න එපා.
ඒවාට රහන්න යන්න එපා. ඒව හැම ගව ාගවම න්න. හැබැයි
ඒව රහන්ගන නැතුව ඉන්නව මිස්ක්කා, එේව ඔළුගේ තියා න්න
යන්නත් එපා. එේවතයන් වැඩ න්න ඕනැ. ස්ීග ් තියනව නම්
ස්මාධියත් තිගේවා! හිගත් විපිළිස්රකම නැතිකමයි ස්ීග ් කිය
කියන්ගන. එගහම නැතුව ගවන ස්ි ්වන්තකමක් අපට ඕනැ නෑ.
එගහම නම් ස්ී ය ස්ී ය ස්ඳහා පමණමයි. එතගකාට පරාමාස්
ගවනව.
ස්ී ය අව ය කරන්ගන කුමක් ස්ඳහාද? ස්මාධිය ස්ඳහා.
ස්මාධිය ආව නම් සමාහි්තා ිඛේව ික්ෙු යථා ූතං ජ්ානාති
පස්සති. ස්මාධිය ආව නම් ඇත්ත ඇති හැටිය දකී. එතගකාට
බුදුහාමුදුරැගවෝ කියපු එක ්සාචති පු්ත්තහි පුත්තිමා ්ගාමි් ා
්ගාහි ත්ථව ්සාචති. දරැවන් ඇති ගකනා දරැවන් නිස්ා ගස්ෝක
ගවනවා. හරක් ඇති ගකනා, ව අයිතිකාරය හරක් නිස්ා ගස්ෝක
ගවනවා. ගස්ෝක ගවනවා කිය කියන්ගන ස්මාධිමත් හිතට - හරක්
ඇති එකා ඔය. හරක් නැති එකාට ඕක කියන්න බෑ. දරැගවා නැති
වඳ අම්මණ්ඩි ගකගනකුට ඕක කියන්න බෑ. ඇති කර ා ගම්ක කියන
එක වැඩි ග ාකු ගද්කුත් ගනගමයි. නමුත් වඳ ගව ත් අගන් දරැගවා
නැති එක ගහාඳයි මට බණක් ොවනාවක් කර න්න පුළුවන් කියනවා
නම්, අන්න ඤාගණ. ඒක තමයි ගම් ග ෝගක තියන අව ය කරන
ඤාගණ. ඒක නිස්ා ඇති වුණත් දුකයි නැති වුණත් දුකයි ගමෝඩයාට.
ඇති වුණත් ස්ැපයි නැති වුණත් ස්ැපයි හරියට ක ්පනා කරන්න
දන්න ගකනාට. ඉතින් ඒ විදිහට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගපන්නුවාට
පස්්ගස් මාරයාට ැටුමක් නෑ.
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ඒ නිස්ා ගම් උපධි නිරැපධි කියන කාරණාව දී අපට ස්ෑම
ග ෝක ධේමයක්ම උපධිෙ වඩන්නයි උ න්වන්ගන. ඒවාට කියනවා
ග ෝකායත විය කිය . ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් විතරයි නි ් ේදව
පැත්තකට ගව ා නිහඬ බණකින් කියන්ගන උපධි වඩපන්, හැබැයි
ඕක දුකක් කිය දැනග න. ඕක කවදාහරි අතහරින්න ගවනව.
අතහැරැණට පර ්නයක් නෑ. නිරැපධි පරේථනාගවන්. ඒක නිස්යි මම
අර ක ින් කියපු දාේ නිකයො කියන්ගන උපදින්ගන් නැති ගකනාට
නිරැපධින් ගහායන්නත් බෑ. ගමාකද, එයාට යමක් කමක් නැත්නම්,
ඒ කියන්ගන ස්ී යක් ස්මාධියක් නැත්නම් පරඥාවක් එන්ගන් නෑ. ඒ
නිස්ා තිගයන්න ඕනැ. හැෙැයි ඒ තියන ගද් පරාමේ නය කරන්න
එපා ගම්ක මම ය, ගම්ක මාග ් ය, ගම්ක මාග ් ආත්මය ය කිය .
ඒක නිස්ා අගප් ස්ම්පූේණ සොධනීය ින්තනයර් තිගයන්න ඕනැ
ස්මාජ ධේම විගයහි, ආේික ධේම විගයහි, ගද් පා න ධේම
විගයහි. නමුත් දැන න්න ගම්ව ස්ීමිත ගද්ව ්. අස්ීමිත ගද් නම් ගම්ව
වඩ ත් ඒවා පිළිබඳව තණ්හා මාන දිට්ි නැති කිරීමයි. ඒක නිස්යි
“දිනූ රට හැරපියා යන රජකු ගස්්” කිය ෙග්ගවිසාණ ස්ූතරගය්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරන්ගන. වි ා යුද්ධයක් කර රට
දිනනවා. දින ා ඒක කාට හරි බාර දී යනවා යන්න. දිනනකල්
ගදන්ගන නෑ කාටවත්. ගදන්න විදිහකුත් නෑ කාටවත්. තමන්ග ්
ගනගමයි. දිනපු මන් කාට හරි බාර ගදනව.
ඒ නිස්ා දිනූ රට හැර පියා යන රජකු ගස්් ිගයාත් ඒක
වටිනව. ඒක තමයි අපි ෙව ගෙෝ ස්ම්පත්තිය බ , කාම ස්ම්පත්තිය
බ , ඊ ාවට ඒව අතහැර , ඒවා ගකගේ ආස්ාවක් නැතුව, අපි එහා
පැත්තට යන්න හදන්ගන. ඒ නිස්ා ගම් වස්්තු විගයහි, ගෙෝ ස්ම්පත්
විගයහි, දූ දරැවන් විගයහි පවතින ආක ්පය මු පටන්ම ගම්ගක
තියන උපධි ස්්වරෑපය දැන ත්ගතාත් ඒක හරි පුදුම විගනෝදාං යක්
බවට පත් ගවනව. ගම්ව ැගබන්ගන් ගපර ගහ්තු ස්ම්පත්තිය අනුව.
ගම් ජීවිතේ පරගයෝ ඤාණය අනුව. නමුත් ඒව තිබුණයි කිය
ගනාතිබුණයි කිය කිස්ි ගස්්ත්ම ගවනස්ක් ඇති කරන්ගන නෑ.
වැද ත් ගවන්ගන පරඥා චරිතයක්ද නැද්ද කියන එකයි. පරඥා චරිතයාට
ඕක තිබුණත් පර ්නයක් නෑ. නැතත් පර ්නයක් නෑ. හරියට අඬුව
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තියා න අත පුච්ච න්ගන නැතුව වැඩ කරන්නා වග ගත්ගරනවා.
ඉතින් ගම් පරඥාව රහත් වුණාට පස්්ගස්යි ැගබන්ගන්, ගස්ෝවාන්
වුණාට පස්්ගස්යි ැගබන්ගන් කියන එක පරතික්ග්ප කරන්න බෑ,
ඇත්තයි. නමුත් ස්ාමානය පෘථ ්ජනයට යම් පරමාණයකට ගම්ක
උච්චාවච ව ගයන් පහළ ගවනව. ස්ී ස්මාධි පරඥා වැඩ පිළිගවළ
යනගකාට එන්න එන්න, එන්න එන්න, ගම් පාර කවදාකවත් ව ් වදින
පාරක් ගනගමයි. කවදාකවත් පුස්්කන පාරක් ගනගමයි. අව ං ු ගවන
පාරක් ගනගමයි. ගම්ක අව ං ු කාස්ියක් වග ගදයක් ගනගමයි.
ඕනෑම ගව ාවක මතු කර ත්ගතාත් පූේණ ආඪ්ය ගවන්න, ස්ම්පූේණ
ධන ධානය ස්ම්පත්
බන්න, එේවා ගකගරහි ආමේ නයක්
පරාමේ නයක් තියා න්ගන නැතුව තණ්හා මාන දිට්ි නැතුව වැඩ
කරන්න පුළුවන්.
අපි ගම් මතු කර ත්ත ගදපැත්තටම ස්ාක්කි ගවන ාථා
ගදකක් තියනව ස්ංයුක්ත නිකාගය ස් ාථක ව ් ගය්. ගස්්ලො
ෙික්ුණියත් වජිරා ෙික්ුණියත් ගදන්නට මාරයා ඇවි ්
ගම්ග ා ්ග ා ත කරන විගේක, කාය විගේක, ිත්ත විගේක, උපධි
විගේක ජීවිතයට ෙයක් ග ාමු දැහැ න්වීමක් ඇති කරන අදහස්ින්
වජිරා ෙික්ුණිය ළඟට හ
ි ි ් අහනව. “ස්ත්ත්වයා කවුරැන් විස්ින්
මවන ද්දක්ද?” ආදී ව ගයන් ඒ ස්ත්ත්ව වියට වි ා අවධානයක්
ගයාමු කර , නැත්නම් ගම් උඹ දැන් ඔය කරග න යන වැගේ
කවුරැන් විස්ින් මවන ද්දක්ද? ඒක පිළිබඳ ඔගේ ව කීම ගමාකද්ද?
ආදී ව ගයන් ගම් ස්ත්ත්ව විය පිළිබඳ පර ්න ව යක් අහනවා.
එතගකාට වජිරා ෙික්ුණිය ස්ඳහන් කරනවා
ි්නු ස්ත්තාති
ප්ච්චසි. මාරයාග න් අහනවා උඹ ගම් ස්ත්ත්වයා කියන එක
අදහනවද? මාරදිට්ිගත්නු ්ත. උඹ ගම් මාර දෘ්ටියකට අහු ගව ා
ගනගමයිද? සුද්ධසඞ්ොරපු්ඤ්ජ්ායං නයිධ සත්තුප බ් ති. ගම්ක ුද්ධ
ස්ංස්්කාර පුඤ්ජයක් පමණයි. ගමාන සත්තූප ේධියක්ද? කිය
මාරයාග ් පර ්නය හරව ා අහනවා, ගම් කියන ස්ත්ත්වයා, ගම් කියන
පුත්තු, ගම් කියන හරක්, ගම් කියන ගකත් වතු උඹ අදහනවද?
නැත්නම් උඹ ඒක ග ාකු කර ස් කනවද? ගම්ක මාර ත දෘ්ටියක්
ගනගමයිද? සුද්ධසඞ්ොරපු්ඤ්ජ්ායං. ගම්ක ුද්ධ ස්ංස්්කාර පුඤ්ජයක්.
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උඹට ඕන නම් ගම්කට හරක කිේව හැකි, ගම්ක ඕන නම් පුතා කිේව
හැකි, ගම්කට ගකත් වතු කිේව හැකි. ඔය ගස්්රම ගකග ස්්. ඔය
ගස්්රම නාම රෑප විතරයි. ඔය ගස්්රම ස්ංස්්කාර විතරයි. ඒ
ස්ංස්්කාරයට ඕනැ නමක් දීග න, ඒක තමන්ට නම්බුවට තමන්ග
ආඩය ොවයට ගහ්ත්තු කර න්ගන යමක් නැති ගකනා. ස්ී ස්මාධි
පරඥා ඇති ගවච්ච ගකනාට එගහම යමක් ගහ්ත්තු ගවන්න අව ය
කරන්ගන නෑ. ඒ නිස්ා ගම්ව ස්ංස්්කාර ව ගයන්ම නතර කරනවා.
ඒක කිේවට පස්්ගස් මාරයා එතනම අන්තර්ධාන ගවනව.
ගම් ස්ත්ත්ව විගයන් යුතුව වස්්තු විගයහි, පරතිබිම්ෙ
විගයහි, ගස්්ලො ෙික්ුණියට මාරයා ඇවි ් කියනවා, ගම් බිම්බය
උඹ කර ත්ත එකක්ද? ගම් බිම්බය උඹට කවුරැත් කර දීපු එකක්ද?
ගකාහින්ද ගම්ක පටන් ත්ගත්? කවුද ගම්ක හැදුගේ? කිය අහනවා.
එතගකාට ගස්්ලො ෙික්ුණිය මාරයාට කියනවා නයිදං අත්ත තං
බිම්බං - නයිද් පර තං අඝං. ගම්ක මා විස්ින් කරන
ද
පරතිබිම්ෙයකුත් ගනගමයි. මට කවුරැවත් කළ ස්ාපයකුත් ගනගමයි.
්හතුං පටිච්ච සම් ූතං - ්හතු ංගා නිරුජ්ෙති. ගම්කට වස්්තුවක්
කිය කියනවා නම් ඒ වස්්තුව ඇති වුතණ් ගහ්තු මතින්. ගහ්තු නැති
තැනක වස්්තුවක් නම් වස්්තූත්වගයන් අයින් ගවනවා. ඒක ස්ගතක්
කියනවා නම් ඒ ස්ත්ත්ව ොවයට පත් වුතණ් ගහ්තු නිස්ා, ගහ්තු නැති
වුණාට පස්්ගස් ස්ත්ත්ව ස්ංඥාව නැති ගවනව. ගම්ක මම කියා ත්ගත්
ගහ්තු නිස්ා නම්, ගහ්තු නැති වුණාට පස්්ගස් මමත්වය නැති ගවනව.
එගහම නැතුව ගම් මාරයා කියන ඒකට ඔේ ඔේ ගම් ො ගහාඳ කි ාඩි
වේ ගය් හරගකක්. ගම් ො අයර්ේ වේ ගය් හරගකක්. ගම් ො
ස්ාමානයගයන් ගම් බටු හරකුන්ට වැඩිය ගහාඳයි කිය ඕක
බදා ත්ත මන් අන්න අර ප්ච්චසි කියන අපි අදහන තියට එනවා
ගම්ක මම, ගම්ක මග ්, ගම්ක ආත්මය කිය . ඒකට පණ ගදන්ගන
තමන් නම්, ඒක විහින් තමන්ග ් පණ නස්නවා.
ඒක නිස්ා ඒක එදා පටන් ත්ත තැනම එගහම තිේබ නම්
වස්්තුව ගේවා, එගහම නැත්නම් ස්ත්තු ගේවා, ගකත් වතු ගේවා ඒක
විගයහි එගහම ක ්පනා කරන්න පුළුවන් නම්, ඒක ස්ුතමය
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| පුරොතභද සූෙරය
මට්ටගමනුත් න්න පුළුවන් යම් පරමාණයකට. ඒක ින්තාමය
මට්ටගමනුත් යම් පරමාණයකට න්න පුළුවන්. නමුත් ගම් ගදකම
ගපෞද් ිකත්වගය් රැි අරැිකම්ව ගවනස්ක් ඇති කරන්ගන නෑ.
යම්ම දවස්ක ආනාපානස්ති ොවනාව අරග න, ඒගක් ඇත්තා වූ
ආ ්වාස් ස්්වොොවික ක්ණ, පර ්වාස් ස්්වොොවික ක්ණ ගහාඳටම
තුනී ගව ා, ඒගක් ආ ්වාස්යක් පර ්වාස්යක් කිය
න්න ගදයක් නෑ,
නමුත් නැත්ගතත් නෑ, කියන මට්ටමට ස්ංඥාව තුනී ගේ න යන
තැනට යනකල් ගහාඳට ස්තිගයන් ස්මාධිගයන් බ ාග න හිටිගයාත්
ගප්නවා ස්ම්මුතිය දිහා ගහාඳට බ නගකාට ස්ම්මුතිය හැග න
තියක් තියනව. ඒ ගහාඳට බ න එකට තමයි අපි ස්මයක් දෘ්ටිය
කිය කියන්ගන. ස්ම්මුතය
ි අ ් ාග න බැලුගවාත් ඒත ස්ම්මුති
කුණ හැග න්තන නෑ. කවදාකවත් වැගටන්ගන නෑ. ස්ම්මුතියටම
අහු ගවනව. ගමගනහි කර න්නත් බැරැව යනවා. ගේදනා හිතිවි ි
ස්ද්දව ින් වට කරග න නීවරණ මතු කරනවා.
නමුත් හුඟගදගනක් ගමතන ඉන්න ඇත්ගතා දන්නව
ආනාපානය දිහා බ ාගන ඉන්නගකාට ආනාපානය තුනී ගවන
තියක් තියනවා. තුනී ගවනගකාට ගවන්ගන ගම්ක තමයි. ගමාකද්ද
අර තිබුණ ස්ංඥාව තුනී ගේ න තුනී ගේ න යනවා. එතගකාට අපිට
පිළි න්න ස්ිද්ධ ගවනවා, ගම් ස්ංඥාව තුනී වීම නිස්ා ගම්ක හුදු
ස්ංස්්කාර පුංජයක්. ගම්ක හුදු නාම රෑප ගදකක් පමණයි කියන
තැනටයි ගම් ග නියන්ගන. ගම්ක අදහන්න කැමති නැතිකමයි
තිගයන්ගන. ඒ ගමාකද, ි්නු ස්ත්තාති ප්ච්චසි කියන විදිහට
වජිරා ෙික්ුණිය ඇහුවා වග ගම් දැන් ඇත්ගතන්ම ස්ගතක් කිය
උඹ අදහනවද කිය මාරයාග න් අහන එක අපිට අගපන්ම අහන්න
ගවනව, දැන් ඔතන ඔය නැති වුගන මමද? දැන් ඔය නැති වුතණ් මග ්
රැි අරැිකම්ද? ඒකද උඹ අදහන්ගන්? එගහම නැත්නම් ගම්
ොවනාගවන් ගපන්වන, ගම්ගක තියන්ගන ධාතු පමණයි. ස්්වොවික
ක්ණ පමණයි. නාම රෑප පමණයි. ගම්ගක තිගයන්ගන ගම්
ස්ංස්්කාර පමණයි කියන එකද න්ගන?
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ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ඔය කියන පර ්ගනට ඇඟි ි හන්ගනම
නෑ. ඔගතන්ට ග නිය , න්න තීන්දුව න්න ඇර ා නිකන් ඉන්නව.
ගමාකද ඔය කාග ්වත් බ පෑගමන් ගකගරන්ගන නෑ. එකයි
කියන්ගන. ගම්ක ස්ුතමය මට්ටමක් ගනගමයි. ින්තාමය මට්ටමක්
ගනගමයි. ොවනාමය මට්ටමක්. ගම්කට ගදන්න තියන ගහාඳම
ආදේ ය තමයි ඕක නැවත නැවත හිතට ගපන්වන්න. තම්ත
ෙිතයන්තන සංස්්කාර පමණයි, නාම රෑප පමණයි කිය අෙීතව
බ ාග න ඉන්නගකාට දවස්ක ඇතුළත පරිවේතනය ස්ිද්ධ ගවනව.
අන්න එදාට අපිට පුළුවන් ගවනව, ඔය ගකත් වතු පුත්තදාරාවන්
විගයහි අදහස් අතහැර අගප් ී ස්මාධි පරඥා විගයහි ග ාකු
ක්තියක් ඇති කර න්න. එේවත් ස්ංස්්කාර කර න්ගන් නැතුව
ඉදිරියට ිගයාත් තමයි ඔය කියන විදිහට වීතත්්හා පුරා් ්දා
කියන විදිහට, කය බිඳී මරණයට ක ින් ඔය කියන උප ාන්ත ොවයට
යන්න පුළුවන් ගවන්ගන. එතගකාට ථං දස්සී ථං සී් ා කියන
විදිහට ඒකයි ස්ී ය ගවන්ගන. ඒකයි දේ නය ගවන්ගන. ඒ පුද් යා
නිවන් ගනාදැක්කත් ඉන්ගන උප ාන්ත මට්ටගම් තමයි.
අනිවාේයගයන්ම නිවනට මූණ දී ඉන්ගන.
ඒ නිස්ා ස්ියලු ගදනාටම ගම් ත ගවන වස්් කාග , ගම් ධේම
ගකාට්ඨා ව ත් තමතමන් කරන ොවනා නිස්ාත් කරග න යන වැඩ
පිළිබඳ වි ්වාස්ය ඇති ගවලො, අඛණ්ඩව ස්තතව ස්ක්කච්ඡකාරීව ගම්
වැඩ කරග න යෑගමන් උප ාන්ත ොවය ගෙ කරපු ඇත්තන්ග ්
පාරට ගහෝ නැත්නම් ඒ මට්ටමට ගහෝ යා න්න ක්තිය වධේය
බ ය ැගේවා කියන පරාේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව
ගමතනින් නතර කිරීමට බ ාගපාගරාත්තු ගවනවා. ස්ියලුගදනාටම
ස්ැනස්ීම උදාගේවා කිය පරේථනා කරනවා.
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ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා,
තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ති.
ගයෝ ාවචර මහා ස්ංඝ රත්නගයන් අවස්රයි. උපාස්ක මහත්වරැත්
ස්ම්බන්ධ කරග න ස්තියකට වතාවක් බරහස්්පතින්දා දවගස්් උගද් අපි
ධේම ගද් නාවක් ස්ඳහා ගවන් කරග න තියනව. ඒක ස්ඳහායි අද
ගම් කා ය එළඹි ා තිගයන්ගන. ඒ ධේම ගද් නාවට මාතෘකා
ව ගයනුයි ගම් ාථාව අපි ඉදිරිපත් කර ත්ගත. ගම් ාථාව ස්ඳහන්
ගවන්ගන, අපි පස්ු ිය දවස්් කීපගය්ම ධේම ගද් නා මා ාවකට
ගපාදුගේ ඉදිරිගය් තියා ත්ත පුරාගෙද කියන ස්ූතරතය්. පුරාගෙද ස්ූතරය
ස්ුත්ත නිපාතගය අට්ඨක ව ් ගය් ස්ඳහන් ගවන වටිනා ස්ූතරයක්.
විග ්ගයන්ම ඥාන චරිතයාට, පරඥාවන්තයාට ස්ුදුස්ු ව ගයන් පස්ු
කා ීන ආචාේයවරැන් හඳුනා ේ ස්ූතරයක්. ස්ුත්ත නිපාතය අඩං ු
ගවන්ගන ඛුද්දක නිකාගය. ඛුද්දක නිකාය ෙිතයන්ගන ස්ූතර පිටකගය.
ස්ූතර පිටකය කිය හඳුන්වන්ගන් තරිපිටකගය් එක පිටකයක්. ඉතින් ඒ
නිස්ා ගපාත් පත් ගපරළන ඇත්තන්ට නම් ගහායා න්න පහස්ු
ගවනවා ස්ූතර පිටකගය ඛුද්දක නිකාගය ස්ුත්ත නිපාතගය අට්ඨක
වේ ගය් පුරාගෙද ස්ූතරය කිය කිේවහම.
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ගම් ගවනගකාට මු ින් මු ින් ඒකට ග ාඩක් අදාළ මූ ික
ොවනාමය පැත්ගතන් ැඹුරැ ධේම කාරණා ගපන්න , ගම් ගවන
ගකාට ඒගක තියන ස්ී යට ස්ම්බන්ධ නැත්නම් ස්මාධි මට්ටම දක්වා
පැතිගරන ුණ කරමගයන් විස්්තර කරනවා. ගම් ස්ූතරය පරධාන
ව ගයන් ගයාමු ගව ා තිගයන්ගනම,
ථංදස්සී
ථංසී් ා
උපස්්තාති වුච්චති කියන, නිේමිත ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් නමක්
විස්ින් අස්න ද පර ්නයකට අගප් ග ෞතම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ගදන පිළිතුරක් ව ගයන්. ත ොයි ආකාරයක ස්ී යක් ඇත්තා වූ,
ත ොයි ආකාරයක දෘ්ටියක් ඇති ගකගනකුටද උප ාන්ත යැයි
කියන්න පුළුවන් ගවන්ගන? කියන එකයි පර ්නයි නැත්නම් ගම් ස්ී
ස්මාධි පරඥා පිළිබඳව ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ාග ් මට්ටගම්
ස්ාකච්ඡාවක් නැත්නම් ගදබස්ක් ස් ් ාපයක් යන්ගන. ත ොයි යම්
ආකාරයක පරඥාවක් යම් ආකාරයක ස්ී යක්, නැත්නම් ථංදස්සී
ථංසී් ා, ත ොයි යම් ආකාර ස්ී යක්, ත ොයි යම් ආකාර දේ නයක්
නැත්නම් දෘ්ටියක් ඇති ගකගනකුටද උප ාන්ත යැයි කියන්න
පුළුවන් ගවන්ගන. ඉතින් එතනදී ගම් ස්ී ය දක්ව ා, පරඥාව දක්ව ා
ඒ ගදගකන් ස්ුදුස්ුකම් බපු උප ාන්ත ඇත්ගතක් පිළිබඳව පර ්න
කරනවා.
ගම්ක අටුවාගේ ස්ඳහන් කරන්ගන ස්මාධියයි උප ාන්ත
ොවගය් ස්ඳහන් කරන්ගන කිය . එතගකාට අහන්ගන් කුමන ස්ී යක්,
කුමන පරඥාවක් ඇති ගකගනකුටද නියම ස්මයක් දෘ්ටිය ස්ඳහන්
ගවන, ස්මයක් ස්මාධිය පිහිටන්ගන. නැත්නම් ගකායි ගකනාටද
ස්මාධිය ඇති ගකනා කිය , උප ාන්ත ගවච්ච ගකනා කිය කියන්න
පුළුවන්ගන, කිය පර ්නයක් අහනවා. ඒකට ග ෞතම ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ගදන උත්තරය තමයි වීතත්්හා පුරා් දා. කය බිඳී
මරණයට ක ින්, තෘ්ණාව ක්ය කිරීම ස්ඳහා යම් කිස්ි ගකගනක්
උප ාන්ත ගවනවද, එන්න ඒ උප ාන්ත ොවය තමයි නියම
උප ාන්ත ොවය, ස්ී ගයන් පරඥාගවන් ආධාර උපකාර බපු. අන්න
ඒ උප ාන්ත ොවය බා ැනීම ස්ඳහා තමයි ගම් තාක් ඒ ස්ූතරගය්
ස්ඳහන් එක එක ාථාව ින්, විවිධ පැති ව ින් ගපන්ව ා දී
තිතයන්තන - ගකායි ආකාරයක ස්ී යක්, ගකායි ආකාරයක පරඥාවක්,
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එවැනි උප ාන්ත ොවයකට ජීවිතය ගයාමු කර ත්ත, නතු කර ත්ත,
නමා ත්ත ගකගනක් විසින් ඇති කර ත යුතුද කිය .
ඒ අනුව බ නගකාට අපි එදිගනදා ජීවිතගය දිට්ඨදම්ම
ව ගයන්, ගම් ජීවිතය ගමග ාව ව ගයන්ම බන්න පුළුවන් ස්ැපයක්
බනවා නම් ඒ ස්ැපය අපට ැගබන්ගන් ස්මාධිගයන්, උප ාන්ත
ොවගයන්. ඒ උප ාන්ත ොවය ස්මයක් උප ාන්ත ොවයක් නම්, ඒක
ස්මාජයටත් ඒගකන් එන කම්පනය, ගහාඳ ගස්ෞඛය ස්ම්පන්න
කම්පනය, වැටගහන්න පටන් න්නවා. දැන ගහෝ ගේවා ගනාදැන ගහෝ
ගේවා, හිත ා දුන්නත් ගනාහිතා දුන්නත්, යම් උප ාන්ත ොවයකට
යම් පුද් ගයක් පත් වුණා නම්, ඒ පුද් යා නිස්ා ඒ අවට
පරිස්රයටත් වි ා
ාන්තියක් ඇති ගවනවා. අන්න ඒ ාන්තිය ඇති
කර ැනීම ස්ඳහා ගකායි ආකාරයක ස්ී යක්, ගකායි ආකාරයක
පරඥාවක් අව යද කියන එකයි පර ්නය න න්ගන.
අෙයන්තර ස්ාස්නය බාහිර ස්ාස්නය කියන ගදගක්ම ස්මතු ිත
ොවයක් ස්ම බර ොවයක් ආගව නැත්නම් ස්මාජයටත් තමන්ටත්
අජ්ඣත්ත බාහිර ව ගයන් ගදපිරිස්ටම ාන්ත ොවයක්, ස්ැනස්ීමක්
බන්න අමාරැයි. එගහම ගනා ැබුතණොත් එවැනි පණිවිඩයක්, එවැනි
ගහාඳ කම්පනයක්, ගබාගහෝ දුර දි පවතින්ගන් නෑ. ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් තමන්වහන්ගස්් ව ගයන් එවැනි තත්ත්වයකට පත් ගව ා,
අනිකුත් මනුය ජාතියට එවැනි තත්ත්වයකට පත් වීම ස්ඳහා තමයි,
බුද්ධ රත්නය විස්ින් ධේම රත්නය ගද් නා කරන ද්ගද්. අන්න ඒ
බුද්ධ රත්නය විස්ින් ගද් නා කරන ද ධේම රත්නයට අනුව
ැළගපන පිරිස් තමයි ස්ංඝ රත්නය කිය කියන්ගන. ආන්න ඒ
පිරිස්ට ස්ී ය වැද ත් ගවනව. පරඥාව වැද ත් ගවනව. එතගකාට ගම්
උප ාන්ත ොවය කියන, ග ෝකයා අප දැක ා දැන න්න, අඳුන න්න,
ාන්ත ොවය පිළිබඳ කුණ වැද ත් ගවනව. ගමාකද, ග ෝකය කිය
කියන්ගන නිවන් බපු ග ෝකයක් ගනගවන නිස්ා. විග ්ගයන්ම ගම්
ාථාගේ ස්ඳහන් ගවනවා, ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා
සමණබරාහ්මණා. යම් තාක් රා ගයන් රක්ත වූ, ද්ගේෂගයන් ජ්ව ිත
වූ, ගමෝහගයන් මත් වුණ පෘථ ්ජන ග ෝගක ජීවත් ගවනවාද, ගම්
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ස්මණ බරාහ්මණගයෝ, ගම් ස්මයක් දෘ්ටික ස්ාස්නගය් ස්මයක් දෘ්ටිය
අ ය ආඩම්බරය කරන රමණ බරාහ්මණයන් හැර අ්ථා අනිකුත්
රමණ බරාහ්මණගයාත් ඉන්නවද, තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු
්න’ජ්තී. ඒ ඇත්තන් විස්ින් කට ඉස්්ස්ර කරනවා ගන.
අර විදිගහ් බුදු හාමුදුරැගවෝ ගකගනක් අහපු පර ්නයට, බුදු
හාමුදුරැගවෝ ගකගනක් ගදන උත්තරයක් ව ගයන් ගදන ගම් ස්ී ගය්
ස්්වොවය, පරඥාගව ස්්වොවය කටයුතු ගහායාග න කටයුතු කරන්න
යන ගකනාට අපි කියනවා ස්මයක් දෘ්ටිකයයි කිය . ඒ ස්මයක්
දෘ්ටිකය ජීවත් ගවන්ගන පෘථ ්ජන ග ෝකගය්. නැත්නම් අනිකුත්
එවැනිම නිවන් මාේ විමුක්ති මාේ ස්්වේ මාේ ගහායා න යන
අනිකුත් රමණ බරාහ්මණයන් ඉන්න ග ෝගක. ඒ ඇත්ගතා හැම
ගව ාගේදීම එක පැත්තකින් විමස්ුම් නුවණින්, අනිත් පැත්ගතන්
විගේචනාත්මක විදිහට, ස්මයක් දෘ්ටිගය් යන එක්ගකනාටත් වාද පථ
ගහළනවා. වාගදට ආරාධනා කරනවා. ගචෝදනා එ ් කරනවා.
ආන්න එගහම ගචෝදනා එ ් කරපුවහම ඒ විගයහි ැටීග න, ඒ
විගයහි ගයාමු ගව ා එ ් ීග න යන තියක් නෑ. ගම්කයි ගම්
දැන න්න පුළුවන් කුණ. තමන්ට තමන් ව ගයන් දැන න්න පුළුවන්,
ගකාගතකුත් ආකාරගය ගචෝදනා, ගකාගතකුත් ආකාරගය අෙිගයෝ ,
ගකාගතකුත් ආකාරගය දෘඪ් වචන, දමා ැස්ීම් - ස්මහර ගව ාවට
ගම්වට ‘අධි වචන’ කිය ත් කියනවා - ඒ වග වචන ඇහුණට එවැනි
ගකගනක් එේව එක්ක එච්චරම උත්තර බැඳීමට බැඳි ා නෑ. ඒ බැඳි ා
නැති නිස්ා ග ාකු ාන්තියක් බනවා.
්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා. තම් විදිහට
රා ගයන් ද්ගේෂගයන් ගමෝහගයන් බැඳිච්ච පෘථ ්ජනගයෝ ගහෝ
අනිකුත් ස්මණ බරාහ්මණගයා තං තස්ස වචන කථා කරනවා නම්,
කරියා කරනවා නම්, ගමයාට අෙිගයෝ කරනවා නම්, එේව ඉස්්ස්රහින්
තියා න ඒගකම හැප්පි හැප්පී ඒගකම පට ැවී පට ැවී ඉඳීම
ගනගවයි පරධාන ගද්. පරධාන ගද් තමන් තුළ තියන අර ස්ී ස්මාධි
පරඥා පුරන, අෙයන්තර ස්ාස්නය වඩන වැඩ පිළිගවළ. ඒ නිස්ා ඒ
ඇත්ගතා ඒ වාදවලින් ස්ැග න්ගන් නෑ. පැරදුණයි කිය
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ස්ැග න්ගනත් නෑ. දිනන්ට උවමනාවක් ඇත්ගතත් නෑ. දිනුවයි කිය
ස්ැග න්ගනත් නෑ. ගම්ක ොවනා කරන ගකනාට ගහාඳට ගත්ගරන්න
පටන් අර න්නවා. ඒ ගමාකද, අපි ගකාච්චර කාය විගේක, ිත්ත
විගේක, උපධි විගේක කිය කය ව ගයන් ආරණය ගස්්නාස්න,
රැක්ඛමූ ගස්්නාස්න, ුනයො ාර කරා ියත්, ිත්ත විගේක පිණිස්
ධයාන ොවනාවකින් ගහෝ ස්මාධියකින් යම් යම් අවස්්ථාව හිත
නීවරණවලින් ගවන් කර තබාග න හිටියත් අපිට අනිකුත් එවැනි
ොවනා කරන අය ගහෝ ොවනා ගනාකරන පිරිස්් ස්ම දායක
කාරකාදීන් ස්ම කථා කරන්න හැස්ිගරන්න ස්ිද්ද ගවනව. ආන්න ඒ
කථා කරනගකාට හැස්ිගරනගකාට අනිවාේයගයන්ම ඒ පැතිව ින් ගම්
විදිහට රා ගයන් ද්ගේෂගයන් ගමෝහගයන් නි රිත ගවච්ච ගචෝදනා
ගයෝජනා ඉදිරිපත් ගවනව. අෙිගයෝ ඉදිරිපත් ගවනව.
අන්න එේවගයදී - එේවට ස්ාමානයගයන් කියන්ගන විවාද
කිය , වාද කිය - අන්න ඒ වාද විගයහි ්න’ජ්ති. ගම්ගක න
ඉඤ්ජ්ති කියන පදගයන් තමයි හදාග න තිගයන්ගන. ්න’ජ්ති කිය
කියන්ගන න ච ්ති ස්ැග න්ගන නෑ. ගවන විදිහකට කියනවා නම්,
අ්ට ග ෝක ධේමය විගයහි ගනාස්ැ ීම නම් වන, උගප්ක්ඛාගේ
කුණක් තමයි, තව කවුරැහරි ඇවි ් කුප්පන්න හැදුවට අවුස්්ස්න්න
හැදුවට කූද්දන්න හැදුවට ගමයාග එගහම කුප්පන තියක් නෑ.
කිගපන තියක් නෑ. ඇවිස්්ගස්න තියක් නෑ. ඒ අව ය කාරණාවට
උත්තර ගදනව. එතනින් නතර ගවනව. ගම්ක ගබාගහෝම ුණාත්මක
ව ගයන් ගවනස්් වීග න යන චරිත කුණක්, අෙයන්තරගයන්
තමන්ට දැක න්න පුළුවන්. ඒක නිස්ා ගම් ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා
කියන එක ස්ඳහන් කර තිගයන්ගන පුථුජ්ජ්නා ්යන රා්ගන
ව්දයයුං - සබ්බ්බති ්දව මනුස්සා - රා ය ද්ගේෂය ගමෝහය කියන
මූ ික ගකග ස්් ව ින් ගකග ස්ි ා ඉන්න ස්ියලු පෘථ ්ජන ගදවියන්
බරහ්මයන් ස්හිත පෘථ ්ජනගයෝ, අ්ථා සමණබරාහ්මණාති - අනය
බාහිර රමණ බරාහ්මණගයෝ යන ස්ියලුගදනා විස්ින්ම න න ද වාද
ඉස්්ස්ර කරග න, එේව පරධාන කරග න, එේවග ්ම හැප්පි හැප්පි,
එේවග ්ම ඇ ීග න එ ් ීග න යන තියක් කවදාකවත් නෑ.
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ආන්න ගම් තිය ඇති ගවන්තන නම් ඇත්තටම - ගම්ක
ගපන්වන්ගන ඉහළටම
ිය, අරහත් ොවයට පත් ගවච්ච
ගකගනක්ග න්, අනිවාේයගයන්ම ඉගේම එන ුණයක්. ඒක මං
ස්ූතරය වග තැන්ව ස්ඳහන් කර තියනව, අ්ට ග ෝක ධේමගයන්
කම්පා ගවන්ගන නැති තිය. ඒක ස්ඳහන් කරන්ගන් මාේ ඵ
නිවන් ැබීමත් නිවනක්. ඒ නිවන් ැබීම ස්ඳහා තමයි අ්සෙනො ච
බො ොනං ආදී කරමයට පටන් අරග න දි ින් දි ට කුළු ැන්ගේ න
යන්ගන. ඵුට්ඨස්ස ් ා ධ්ම්මහි නිවන ැබුවට පස්්ගස්ත් ඵුට්ඨස්ස
් ා ධ්ම්මහි - චිත්තං යස්ස න ම්පති. ග ෝක ධේම, නින්දා පර ංස්ා
කියන වචගනකට කිට්ටු කර ෙර්යි ගම් ස්ූතරගය් ස්ඳහන් ගවන්ගන.
නමුත් ඵුට්ඨස්ස ් ා ධ්ම්මහි - චිත්තං යස්ස න ම්පති - යගමක්ග ්
ගම් හිත ගනාස්ැග ්ද. අ්සා ං - ඒගකදි ගස්ෝක කරන්ගන නෑ. විරජං
- රංජනය කරන්ගනත් නෑ. ්ෙමං - ඔය කාන්තාරයක තියන ගක්ෂ්ම
ෙූමියකට පත් ගවච්ච ගකගනක් වග . ඒ වග ් දාගහන් දැගවන්ගන්
නෑ. අ්සා ං විරජ්ං ්ෙමං එතං මංග මුත්තමං - ගම්ක මං
කාරණාවක්.
එතගකාට ඒක ග ෞකිකත් ගවනව. ග ෝගකෝත්තරත් ගවනව.
ඒක නිස්ා යම් කිස්ි ගකගනක්ග ් ොවනාව දියුණු වීග න යනගකාට
ඒ මං
කාරණාව එළි ගවන්ගන ගකාගහාමද? අ ම්පිත තිගයන්,
න ඉඤ්ිත තිගයන්, නිස්ස්
තිගයන්, අ ුප්පා කියන තිගයන්.
ගම්ක අවස්ාන ගකළවගරන්, ඒ කියන්ගන උගප්ක්ාවක තියන
උස්ස්්ම ුණය විදිහට දැක්කට, ස්ාමානය ස්තිය ැන කථා කරනගකාට
මෑත කාග ග ාඩාක් ගපන්න ගදන්න උත්ස්ාහ කරනවා, වහා
පරතිකරියා ගනාකරන, තමා කරා එන ගම් වාද විවාද විතරක් ගනාගවයි,
අපි කිේගවාත් ඇගහන දකින, ඳ රස් බ න, පහස් බන, හිතට එන
ගද්ව ්, ඒ ියන්තන බාහිර අරමුණු ගකායි එක ආවත් එේවාට
ගනාස්ැග න එේවා නිස්ස් ගවන ඉඤ්ජ්න, නැත්නම් වහා පරතිකරියා
ගනාකරන තිය ස්තිගය් ුණයක්.
ස්තිය තමයි ස්ත්තිස්් ගබෝධිපාක්ික ධේමව
හාපුරා
කියාග න ඉස්්ගස් ් ාම පටන් න්ගන ස්තිපට්ඨානතයන්. අන්න ඒ
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ස්තිගය් ුණය, ගම් ගනාස්ැග න, පරතක
ි රියා ගනාකරන තිය, ගම්
ස්ාස්නික ධේම විගයහි, නැත්නම් අධයාපන පැත්ගතන් බ නගකාට
ඉග න න්න පැත්ගතන් බ නගකාට, බටහිර ින්තනය ගබාගහාම
ග ාකු තැනක් දී තියනව. ස්තිය කිය කියන්ගන වහා ගනාකිගපන
තියක්. ස්තිය කිය කියන්ගන පූේව නි මනව ින් ගතාර තියක්.
ගත්රැම් ගේරැම් නැතුව එන ගද්ට එන තාග ට මූණ ගදන තිය.
ඒක ස්ුචරිතවාද ස්ී ය වාග , නැත්නම් ධේම අධේම ස්ාධාරණ
අස්ාධාරණ කියන ගද් පිළිබඳව ග ාඩක් ස්ංස්්කෘතික ති කුණු
ඇත්තා වූ ආස්ියාකරතය ඇත්තන්ට හරි අමාරැයි ගම්ක ගත්රැම් න්න.
ගම් හැම ගද්ම ගකගරහි ස්ම ස්ිත පැවැත්වීම, ස්තිගය් ගපන්නන්න
හදන ගම් කුණ හුඟගදගනක් ගත්රැම් න්ගන බැරිම තැන. එගහම
නැත්නම් අන්තිමට.
ඒ නිස්ා ස්මහර විටක ස්තිය ැන කථා කරනවට විරැද්ධවත්
වාද කථා කරනවා. ස්තිගය් ගමගහම ුණ ැන බුදු හාමුදුරැගවෝ
කිය නැත. බුදුරජාණන් වහන්ගස්්ග ් ස්තිගයන් ස්ඳහන් කර
තිගයන්ගන ‘ස්්මෘති’ කියන තිය පමණය. ගපර කී ගදයක් ඇස්ූ
ගදයක් ස්ිහිගය් තබා ැනීම පමණය. එගහම නැතුව වේතමානගය්
තියන ගද්ව ් පිළිබඳව පූේව නි මනව ින් ගතාරව, ඒවත් එක්ක
‘උරැට්ටු ගවනවයි’ කිය වචනයක් තිගයන්ගන - එගහම එකට එක
ගනාකර බ ාග න ඉන්න තිය කියන එක තනතවයි ියලයි තම්
අය
ියන්තන. ස්ිංහග න්
ිය
තියන ගපාත්වල ඉතාමත්ම
ක ාතුරකින් තමයි ඒ වචනය, ඒ අදහස් ස්න්නිගේදනය කරන්න
වචන පාවිච්ි කර තිගයන්ගන. වාකය පාවිච්ි කර තිගයන්ගන.
පාවිච්ි කරන්න අමාරැයි. ස්ිංහ ොාගව හරිම අමාරැයි. ඒ විතරක්
ගනගමයි එගහම පාවිච්ි කරන වචනත් ස්ංකර විදිහට බටහිර
උරැවක් විදිහට ස්ම්පරදාය පරතික්ග්ප කරන තියක් තියනව.
නමුත්
ාංකිකයන් තුළ පවා, නැත්නම්
ංකාගේ
ගදමේපියන්ට ජාතක තවච්ච ාංකික දරැවන් තුළ පවා ස්මහර විට
බටහිර ින්තනය වග ඌරැවක් තියන ඇත්තන්ට ගම් වචනය
ගබාගහාම පරිය ගවනව. ගබාගහාම මනාප ගවනව - ආ ්වාස්යටත්
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| පුරොතභද සූෙරය
පර ්වාස්යටත් ස්ම ස්ිත පවත්වන්න. ආ ්වාස්ය ග ාගරෝස්ු වුණත්
ග ාගරෝස්ුවට දැනුණත් ස්ියුම්ව දැනුණත් ස්ම ස්ිත පවත්වන්න.
ආ ්වාස්යට පරිය වුණත් අපරිය වුණත් ස්ම ස්ිත පවත්වන්න. ඇතුළත
ගපනුණත් පිට ගපනුණත් ස්ම ස්ිත පවත්වන්න. ආ ්වාස්ය ගම් තිබි
නැති ගේ න යනව දැනුණත් තියන ගකාට වග ්ම ස්ම ස්ිත
පවත්වන්න. නැතුව තියන එක මතු ගේ න එනවා වග වුණත්
තියනගකාට වග ස්ම ස්ිත පවත්වන්න.
ආන්න ඒ විදිහට ගම් ගද් නාගේ ස්ඳහන් ගවන එගකාගළාස්්
ආකාරය දිහා ගහෝ ස්ම ස්ිත පවත්වනවා කියන එක ආධුනිකයට
ගත්රැම් න්න අමාරැයි. ඇත්තටම ඒක ස්ාධාරණයි එගහම කියන
එක. ඒ ගමාකද ආධුනිකයා බ ාගපාගරාත්තු ගවන්ගන ග ාගරෝස්ු වූත්
අජ්ඣත්තික වූත් පරිය වූත් වේතමාන වූත් ළඟ වූත් ආනාපානය. ඒ
තියනගකාට ස්තුටු ගවන තියක් තියනව. එතගකාට එයා දන්නව
හිත අරමුගණ් තියනවයි කිය . යම්ම ගව ාවක අරමුණ දුරස්්ථ
වුගණාත් අපරිය වුගණාත් පිට තියනව වග දැනුතණොත් ස්ියුම් වුගණාත්
නැති ගේ න යනවා දැක්ගකාත් නැති ගේ න ඇති ගේ න යනවා
දැක්ගකාත් ඉතින් ග ාකු කම්පන තියකට ඉංංජන තියකට ච න
තියකට පත් ගව ා, කමටහන් ස්ුද්ද කරන්න ඕනෑ කිය ගම්ක
ග ාකු මාතෘකාවක් කර න්නවා. ඒ ගමාකද, ඉස්්ගස් ් ාම තාම
අරමුණ හාද කර න්න, අඳුනා න්න මට්ටගම් ඉන්න නිස්ා.
නමුත් යම්ම මට්ටමකට ඒ මූ කේමස්්ථානය ආනාපානය
නම්, නැත්නම් පිම්බීම හැකිළීම නම්, නැත්නම් ස්ක්මන් කරනගකාට
වම දකුණ ව ගයන් බ න එක නම්, යම් පරමාණයකට හඳුනාග න
යම් පරමාණයකට ඒ අරමුණට මූණට මූණ දා ඉන්න පුළුවන්
ගවනගකාට ගවන්ගන, ත තුනා ගවන්න ගවන්න, ස්තිය තහවුරැ
ගවන්න ගවන්න, අරමුණට මූණට මූණ දා වැඩි ගව ාවක් ඉන්න
ඉන්න, අර ග ාගරෝස්ු ති ගනගමයි ස්ියුම් ති තිබුණත් ටිකක්
ඉවසොතගන ඉන්න පුළුවන් තියක් ගැන ුරැවරැ කමටහන් ස්ුද්ද
කරනගකාටත් කියනවා. බණ කියනගකාටත් කියනවා. ධේම ස්ාකච්ඡා
කරනගකාටත් කියනව.
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එතගකාට ගයෝ ාවචරය ටිකක් ඒකට පේගය්ණය කර
බ න්න යනවා. නැත්නම් ස්මහර ගව ාවට නාස්ිකා රගය් තිබුණ එක
ඊට අඩියක් විතර ඉස්්ස්රහින් ගප්නවා වග ගප්න ගව ාව ් එනව.
එගහම නැත්නම් ඒ නාස්ිකා රය දිග ඇතුළට ිහි ් ගමාගළ් මැදට
යන්නො වග අෙයන්තර ත ගවනවත් ගත්ගරනවා. ස්මහර ගව ාවට
ඉස්්ගස් ්
ඉස්්ගස් ්
ආනාපානය තියනව. ගහාඳයි. ස්තුටුයි.
පරගබෝධයි. නමුත් ස්මහර ගව ාවට තියනව. තියනව ෙර්යි ඉතින්
ඕගක් ඇති වැගේ ගමාකද්ද? මහ කම්මැ ියි. ඕගකන් ගමාකද්ද හම්බ
ගවන රජ ස්ම්පත. ඕගකන් ගමාකද්ද හම්බ ගවන ාගබ කිය , තියන
ආනාපානයටත් නුරැස්්ස්නා ති පහළ ගවනවා. එතගකාට හිත නරක්
කර න්නව. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? ඒ ඉඤ්්ජන ති චංච
ති චප
ති නිස්ා. ඉතින් දි ට දි ට එේවා පිළිබඳව මැදහේ හිතින් බ න්නට
ඕනූ. ඒක තමයි ස්තිය වාග වචතස්ිකයක් කිය ගදනගකාට ඒ
විගේචන ව ගයන් ගහෝ ගේවා පරිය අපරිය ගකායි එක ආවත් ඒක දිහා
ගහාඳට මැදහත්ව බ ාග න ඉන්න කියන එකයි ස්තිගයන්
උ න්වන්ගන.
දැන් අපි ත්ත ාථාගේ තියන්ගන ඒක බාහිරගය් ්යන නං
වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා - ගපාට පට වා ත්තා වූ පෘථ ්ජනගයා අනිකුත්
රමණ බරාහ්මණගයෝ තමන්ට වාද පථ ග ්නවා. ඒ කියන්ගන වාගදක
පට වා න්න හදනවා. ඒක ඒග ා ්ග ා අපිට එ ් කර කරන
ගදයක් ගනගමයි. ඒග ා ් න්ග ් හැටි එගහම තමයි. “අක්ක නි ං
ගකක්ක වග ගහායන්ගන මතග වැරදිමයි” කියන්ගන. ඒ වග තමයි
හැම ගව ාගවම ඉන්ගන. ගකායි ගව ාගවේ ගකාක්කක් හන්න
බ ාග න තමයි. ඒක ගම් ගකක්ගක වැරැද්ද. අපි ළඟ කටු ගකාගහා ්
තිබුණත් නැතත් නටනගකාට අගප් ාග ත් ඇවි ් පැටග නවා.
ඒකට ඒ පුද් යාග ් ගදෝ දකින්නත් නරකයි. මම ගම් වග
පැත්තකට ගව බණ ොවනා කරන කට්ටියට ගමාකටද ගකාක්ක
හන්න එන්ගන් කිය අයිතිවාස්ිකම් ඉ ් න නඩු කියන්න
යන්නත් නරකයි. ඒ ගව ාගවදි ගත්රැම් අර න්න ඕනැ තමන්ග ්
ොවනාගේ, නැත්නම් තපස්්
ුණගය්, නැත්නම් උගප්ක්ාගව
දියුණුවක් එනවා නම්, ගවනදා වග ඒ එන ගකාකුව ට පැටග න්ගන්
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නෑ. ඔය ස්ංගයෝජන කිය දහයක් අපි ස්ඳහන් කරනවගන. ගස්ෝවාන්
මාේ ගය්දි නැති ගවන ස්ක්කාය දිට්ි, විිකිච්ඡා, ස්ී ේබත පරාමාස්
ආදී ව ගයන්. ඒ ස්ංගයෝජ ව ට කියන්ගන හැකි ි කිය . ගකාකු
කිය . ඒ ගකාක්ක දි අරින එක තමයි අපි ගම් ොවනාගේදී
කරන්ගන.
ගම්කට විහිලු උපමා කතාවක් තියනව, න ර මධයගය්
ජ ා යක් තියන පරස්ිදධ
්
න රයක මනුස්්ස්ගයක් බිලීබානවා.
කවදාකවත් මාලුගවක් අහු ගවන්ගන් නැතිලු. ඒ මනුස්්ස්ය ඒ වුණාට
ගබාගහාම උනන්දුගවන් බිලීබානවා. මිනිස්්ස්ු ිහි ් එක්ගකගනක්
ගදන්ගනක් බ ාග න ඉඳ
තියනව. ඊට පස්්ගස් කිේවලු
“මනුස්්ස්ගයා උඹ බි ී බාන පවු කින් ආපු ගකගනක් ගනගමයි.
ගකවු ් පවු කින් ගනගමයි. ඒකයි උඹට මාළු අහු ගවන්ගන් නැත්ගත.
බි ් ට ගකාක්කක් දාපං” කිය . මිනිහ දාග න ඉන්ගන ඉදිකට්ටක්ලු.
ඉදිකට්ටක් දාග න බි ී බානවලු. ඉතින් කවදාකවත් මාළුගවක් අහු
ගවන්ගන් නැතිලු. ඉතින් ඒ වුණාට මනුස්්ස්ය ඒකටම ගයදි ා වරින්
වර උස්්ස් ත් බ නවලු. බ නගකාට මිනිස්්ස්ුන්ටත් ගප්නවලු ගම්ගක
තිගයන්ගන ගකළින් එකක්, ත ො ්
් තනතවයි කිය . අර මනුස්්ස්ය
ඇවි ් උපගදස්් ගදනගකාට ඔගහාම කර වැඩක් නෑ. මනුස්්ස්ගයා
මාලුගවක් අ ් නවා නම් ගකාක්කක් දාපං. බි ් ක් දාපං කියනගකාට
ඒ මනුස්්ස්ය අර මනුස්්ස්යග මූණ දිහා බ ා ඔගහ් බි ීබානවලු.
ටික ගව ාවක් ිහි ් අර මනුස්්ස්ගයා කිේවලු ගම්කට පිස්්ස්ුත් නෑ.
ගමාකක් හරි එකක් තියනවයි කිය පරෙූවරගයකුට කිේවලු. පරෙූවරයත්
ඇවි ් කිේවලු ගමගහමයි මම කියන ගද් කවුරැත් වග ගම් ගම්
අහනවා. මම ගම් අනුකම්පාගවන් කියන්ගන. උඹ මාළුගවක්
අ ් නවා නම් ගකාක්කක් තිගයන්න ඕනැ කිය . ගම් මනුස්්ස්ය ඒක
උස්්ස් ඉදිකට්ට බ ා අර මනුස්්ස්යාග ් මූණ දිහා බ ා මාළු
බානවලු.
ඊට පස්්ගස් පරෙූවරය ිහි ්
ම්මු ාදෑනියාට කිේවලු.
ම්මු ාදැනියත් ඇවි ් කිේවලු මම ගම් අනුකම්පාගවන් කියන්ගන
මනුස්්ස්ගයා, උඹ නිකන් ගනාකා ගනාබී ගමතන ඉඳ වැඩක් නෑ.
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මාළුගවෝ අහු ගවන්ගන් නම් නෑ. ඕකට ගකාක්කක් දාපං. බි ් ක් දාපං.
ම්හ්, පස්්ගස් ගකෝරතළ් මහත්තයට ිහි ්
කිේවලු. ගකෝරතළ්
මහත්තය දිස්ා මහත්තයට කිේවලු. දිස්ා මහත්තය ිහි ් රගට්
මහත්තයට කිේවලු. ඔගහාම කිය කිය ඉහළට යනවලු යනවලු.
ගම් මනුස්්ස්යේ ගම් වැගේ දි ට කරනවලු. පස්්ගස් ඕක අන්තිමට
රජ්ජුරැවන්ට කිේවට පස්්ගස් රජ්ජුරැගවා කිේවලු, කවමදාවත් එගහම
ගදයක් ගවන්න බෑ. ඕගක් ගමාකක් හරි එකක් ඇති කිය . රජ්ජුරැගවා
පංචතූේය නාදගයන් ගපරහැර කරග න එතනට ිහි ් ඒ මනුස්්ස්ය
ළඟ ඉන්නගකාට, ඒත් මාළු බානවා. මිනිහ ඒක උස්්ස්නගකාට
රජ්ජුරැගවා කිේවලු, මනුස්්ස්ගයා, මම ගම් වැඩ නැතුවට ගනගමයි
ගමතනට ආගව, ගම් මාළු බානවා නම්, මාළු බ ාගපාගරාත්තු ගවනව
නම්, ඕකට ඉදිකට්ටක් දා හරියන්ගන් නෑ. බිලී ගකාක්කක් දාන්න
කිය . ඒ මනුස්්ස්ය එතනදී කථා කර කිේවලු, මම ගම් මාළු
අ ් න්න ගනගමයි රගජක් අ ් න්නයි දැම්ගම් කිය . බිලී ගකාක්ක
ඇද වුගණාත් පිළී ඳ හන මාලුගවක් අහු ගවන්ගන. ගකළින්
කට්ටක් දැම්ගමාත් රගජක් වග ගකගනක් අ ් තැහැකි.
ඒක නිස්ා ගම් හැකි ්ග ් ස්ක්කාය දිට්ඨිය කිය කියන්ගන
ගකාක්කක්. ස්ක්කාය දිට්ඨිය තියනව නම්, අක්ක නි ං ගකක්ක වග
ගවන්න ඕනැ නෑ. තමන්ග ් ගකාක්කම ිහි ් අහ පහළ තියන
ඒවතය වදිනවා. ඔන්න ඔය ස්ක්කාය දිට්ඨිය කියන හැකි ් , ගකාක්ක
ත ළින් ගකරැවට පස්්ගස්, උණු කර ඉදිකට්ට වග ත ළින්
ගකරැවට පස්්ගස් ගමාන ගද්කට දැම්මත් පට ැගවන්ගන් නෑ.
ඇේතෙන්ර් ගමන්න ගම් දික් කරන කරමය තමයි පළගවනි මාේ
ඥානගය්දී ගපන්වන්ගන්. ථං දස්සී ථං සී් ා උපස්්තාති වුච්චතී
කිය නිේමිත ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අහන පර ්ගන් ගමාන ආකාරයක
ස්ී යක් තිේගබාත්ද, ගමාන ආකාරයක දෘ්ටියක් පරඥාවක් තිේගබාත්ද
එවැනි ගකගනකුට උප ාන්ත යයි කියන්න පුළුවන්? ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරන්ගන වීතත්්හා පුරා් දා, තණ්හාව දුරැ
කිරීම මරණයට ක ින්. තණ්හාව දුරැ කරන පළගවනිම ගකාක්ක දි
ඇරි ් තමයි ඔය හැකි ් දි ඇරි ් තමයි ස්ක්කාය දිට්ඨිය නැති
කිරීම. ස්ක්කාය දිට්ඨිය නැති ගකනාග ඍජු දේ නය නිස්ා ගමාන
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ගද්ට බැස්්ස්ුවත් ඒගක පිළී ඳ ස්හිත මාළුවා ඇමිණි ා එන්ගන් නෑ.
මාළුවා කන්ගනත් නෑ. ඇමිණි ා ආවට එයාට ස් දාන්නත් පුළුවන්.
අන්න ඒ තිය ඉස්්ගස් ් ාම දකින තැන තමයි අපි අර කියාපු ස්තිය.
ස්තිගය්දී, අපි ගම් ක ්ප ගකළගකෝටි
ානක්
රපු
ආනාපානයට, මහ මූගද් වතුර වාග තියන ආනාපානයට බැහැ බැහැ
බැලුවට, අපි කිස්ිම ගදයක් ග ාඩ න්න උත්ස්ාහ කරන්ගන නෑ
ආනාපානගය්. මට අරක ැබුණ. මට ගම්ක ැබුණ. ගමච්චර ගකරැව
අච්චර ගකරැව කිය අපි ඒක ගනගමයි, ඒක පෘථ ජ
් නකගම් නම්බුව.
ස්ක්කාය දිට්ඨිගය නම්බුව. ආනාපානය කරන්ගන ‘ගනාකළො ගස්්’.
ඇස්් ඇත්ගත් අන්ධගයක් වාග වැඩ කරන්ගන යම් ආකාරයටද, ස්ද්ද
තිබුණට ස්ද්ද තියන තැන බීගරක් වාග වැඩ කරන්ගන් යම්
ආකාරයකටද, ඒ වග ආනාපානය උගද් ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල්
ඉඳග න ඉන්නගකාටත් පුළුවන් නම් කරනවා. ගහාඳට පුරැදු වුණාට
පස්්ගස් ස්ක්මගන්දීත් කරත හැකි. අනිත් වැඩ කරනගකාටත් ඒ ඒ
අරමුණු දිතග් ඒ ඒ ඉරියේව දිතග් හිත ස්මාදන් කර ත්තට පස්්ගස්
ස්මාහිත කර ත්තට පස්්ගස් ඉගේම ආනාපානයට න්න පුළුවන්. ඒ
ආකාරගයන් ආනාපානය ගකාච්චර කළත් අපි කිස්ි ගස්්ත්ම ගමානම
ගදයක්වත් ආනාපානගයන් අපට බ ාගපාගරාත්තු ගවන්ගන නෑ.
බ ාගපාගරාත්තු ගවනව නම් බ ාගපාගරාත්තු ගවන්ගන අනිමිත්ත
අප්පනිහිත සුඤ්ඤත කියන නිවන පමණයි. රගජක්මයි අ ් න්න
හදන්ගන. ඉන් ගමපිට ධයාන අ ් න්න, එගහම නැතුව ාගබට
තියන ඍද්ධි පරාතිහාේය අ ් න්න ිගයාත් අහු ගවන එක නම් අහු
ගවනව. හැබැයි තමනුත් ඒකට අහු ගවනව. ඒක වළක්වන්න ගමානම
කරමයක්වත් නෑ. තමන් යම් ආකාරයකට ඒ වග ගද්ව ් අ ය කරන්න
යනවාද, ඒ අ ය කරන ගද්, නැත්නම් තමන් ිහි ් අනුන්ග ් ගකාකු
ව ට අහු ගවනව වග තමනුත් එතන ගකාක්කට අහු ගවනව. ඒ
නිස්ා අහු ගවන එකයි අ ් න එකයි ගදක එකමයි. තමන් අනුන්
අ ් න්න ිගයාත් තමන් අහු ගවනව.
පු්රඛෙත කියන්ගන යමකට ගයාමු ගව ා, එ ් ගව ා යමක්
බා ැනීගම් තිගයන ආස්ාව. අපු්රඛෙත කිය කියන්ගන එගහම
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එකක් ඇත්ගත් නෑ. ආනාපානය කරන්ගන ආනාපානය දැන ැනීම
ස්ඳහා. ආනාපානගය් ඇත්තා වූ ස්්වොොවික ක්ණ හරහා, ස්න්තති
ක්ණය, ස්ාමානය ක්ණය ව ගයන්, ඒගක ස්්වොවය මතු
ගවන්න අරින එක මිස් ආනාපානය යමක් ඉ ් නව ගනගමයි.
ආනාපානය පැය ගමච්චර ානක් තියනව කිය ස්හතික ියන්න
හදනවත් ගනගමයි. එගහම නැත්නම් ආනාපානය ගකරැගවාත් මට
ගම්ක ැගබයි අරක ැගබයි කිය මම බ ාගපාගරාත්තු ගවනවත්
ගනගමයි. බ ාගපාගරාත්තු ගවන ඒ ස්ෑම ගදයක්ම ැගබන එක නම්
ැගබනවා. ඒකට එ ් වුගණාත් ඒකට අහු ගවනව. එගහම නැතුව
යන මනකුයි ගම්ගක ස්ඳහන් කරන්ගන.
ඒක නිස්ා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග ් මගන්දී උන්වහන්ගස්්
ස්ේවඥතා ඥානය බා ත්තට පස්්ගස් වුණත්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
නා නා පරකාර වාදව ට, නා නා පරකාර නින්දාව ට, නා නා පරකාර
ස්ැ ස්ුම්, කූට උපකරමව ට අහු වුණා ග ෝකයාග ් පැත්ගතන් බ න
ගකාට. පෘථ ්ජනයග ් පැත්ගතන් බ නගකාට. නැත්නම් අනය
රමණ බරාහ්මණයන්ග ් පැත්ගතන් බ නගකාට. නමුත් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් දන්නව උන්වහන්ගස්්තග ගමගහම අහු ගවන්න ගකාකු,
ස්ක්කාය දිට්ඨිය විතරක් ගනගමයි ත ො ු දහයම දි ඇරි ා
තිගයන්ගන. අහු ගවන්ගන නෑ. ඒ නිස්ා උන්වහන්ගස්් ස්ඳහන් කළො,
මම ගකාච්චරක් ග ෝකගය් ගනා ැටී ජීවත් වුණත්, ග ෝකය හැමදාම
මග ත් එක්ක ැගටන තිගය නම් කිස්ිම අඩුවක් ගවන්න ෙූ කිය .
ග ෝකගය් ගනා ැටී ජීවත් වුණාට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ත් එක්ක
ග ෝකය ැගටන එගක් කිස්ිම අඩුවක් නෑ.
ඉතින් අපි හිතන්න ඕනැ අපිත් අක්ක නි ං ගකක්ක වතග්,
අපිත් ගකක්කක් නම්, ග ෝකගය්ත් තිගයන්ගන ගකක්ක නම්,
එතගකාට ගමාකද ගවන්ගන? අ්්තා ජ්ටා බහි ජ්ටා - ජ්ටාය ජ්ටිතා
පජ්ා. ඇතුතළත් ැට පිටත් ැට, ගම් නූ ් ගබෝ යක් අවු ් කර ත්ත
වග , ගම් පරජාව ගම් ජාග ් පැටග නවා. ඉතින් ඒකට ැ වීමට
තියන ආරක්ාකාරී මාේ ය එකම එක තමයි, පෘථ ්ජනගයෝ
පෘථ ්ජනගයෝ ව ගයන් ගත්රැම් අරග න, අනය රමණ බරාහ්මණගයෝ
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ගදවිගයෝ බරහ්මගයෝේ පෘථ ්ජන බව ගත්රැම් අරග න, තමා දිහාවට
එන ගම් වාද පථ විගයහි න ඉඤ්ජ්ති - ගනාස්ැග නුයි උප ාන්ත
නම් ගවයි. ගම්ක හරි අමාරැයි. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන්
කරන්ගන,
අහං නා්ගා’ව සඞ්ගා්ම චාප්තා පතිතං සරං
අතිවා යං තිතිඛිස්සං දුස්සී් ා හි බහුජ්ජ්්නා.
තමන්වහන්ගස්්ම ස්ාක්ි කරනවා ගවන කියන්න ගදයක්,
උත්තරයක් නැති තැන. මහගණනි, මම යුදට වන් යුද ඇගතකු ගස්්,
දුන්ගනන් විදී එන ඊත
ඉවස්ා දරා ස්ිටින්ගනමි. අතිවා යං
තිතිඛිස්සං - කට ර්ැත ගදාඩවන වාචා යින්ග ්, වාද කාරයින්ග ් අති
වාකය, අගය ගමානවත් නෑ ගබාගහාම ස්්ස්නට ගපර ා ප ිප්පුගව
දාපු වචන. කිස්ිම ගව ාවක නෑ, අඩයටියක් වාග ගකටි ගපාගරාවක්
වාග දුන්නක් ඊත යක් වාග විදග න යන්ගන හම තුනී ස්ිවිය
විතරක් ගනගමයි. හමත් විද , මස්ත් විද , නහරත් විද , ඇටත් විද ,
ඇට මිදුළු දක්වාම යනවා. ඒ වග වචන කථා කරන්ගන. අතිවා යං
තිතිඛිස්සං,
ගමාකද කාරණාව? දුස්සී් ා හි බහුජ්ජ්්නා - ගබාගහෝගදනා
දුස්්ස්ී යි. ඒක නිස්ා මම බුදු වුණයි කිය ඒ බහු ජනතාවග න් බුදු
මට්ටමක ස්ැ කි ් ක් කවදාකවත් ර්ර් අගප්ක්ා කරන්ගන නෑ. ගම්
මුදිතාව නැතිකමක් ගනගමයි. ස්ේවඥතා ඥානගය නැත්නම් පරඥාගව
ඉහළ ගකළවර. උන්වහන්ගස්්ට ගකාක්කට අමුණ න්න බෑ. ඒ නිස්ා
පළගවනිම ධම්මචක්කප්පවත්තන ස්ූතරගය් ගද් නා කළා අ ුප්පා ්ම
්ච්තා විමුත්ති. මම ගම් බපු ගච්ගතෝ විමුක්තිය, නැත්නම්
උප ාන්ත ොවය අකුප්පයි. ඇතුළතින් ගහෝ පිටතින් ආය කුප්පන්න
බෑ. ආන්න ඒ කුප්පන්න බැරි තිය අද ගහාඳට ස්මාජ ත, නැත්නම්
ජන විඤ්ඤාණ ත ගරෝ බවට පත් ගව ා තියනව. ඔය කුපිත ොව
තමයි අස්හනය කිය ස්ඳහන් කර තිගයන්ගන. අෙයන්තර තව
තියන අස්හන එේව තමයි. ඒ වග ්ම අද බහු ව පැතිගරන ග ඩ
ගරෝ ව ටත් ගහ්තුව අස්්ථාන ගකෝප. ඒ අස්්ථාන ගකෝප එන්නත්
අෙයන්තර ුණ නැත්නම් නු ුණ තිගයන්න ඕනැ. අගප් ම්
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පළාත්ව නම් කියන්ගන නුහු ුණ. නුහු ුණ කියන්ගන පිස්්ස්ු කියන
එකයි. ඒක තියන ගකනාට තමයි ඔය කවුරැ ගකාගහාම ැහුවත් ඒව
ඇදග න වැගටනව ඇඟට. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? අගප් තියන අර
ගකග ස්් ගතතමනය.
යම් ගව ාවක ඒ ගකග ස්් ගතතමනය නැත්නම් ඒ
පුද් යාට කවුරැ ගමාන ජාති ගචෝදනා තමන්ට එ ් කළත්, රගට්
පරස්ිද්ධිගය් කළත්, නැත්නම් එන්න යන්න මග ත් එක්ක ගම් වාද
පථය න න්න කිය එකතු කරග න ියත්, කවදාවත් ඒගකන්
ස්ැග න්ගන් නෑ. අන්න ඒ ගනාස්ැග න තිය ස්තිගය්, නැත්නම් ස්ති
මාතරාගේ තියන බව අද ගහාඳට පාවිච්ි කරනවා, ඒක නිදේ නයක්
ව ගයන් ත්ත මිස්ක් පරමාේථ ව ගයන් න්න නරකයි, බටහිර
ග ෝගක තියන තරැණ අස්හනය, නැේනම් අස්හනය නැති කිරීමට.
ඉතින් ඒග ා ්ග ා පේගය්ණ ව යක් කරනවා, ගනාස්ැග න ස්ිත.
ඒ කියන්ගන යම් කිස්ි ගදයක් ආපුවාහම, තමන්ට ග ඩක් දුකක්
නින්දාවක් අ ාෙයක් අපකීේතියක් ආපුවාහම ඒ ගනාස්ැග න ස්ිතට
ගහාඳම ගද් තමයි ක ් ඇතුව ඒකට ස්ූදානම් ගව ා ඉන්න එක. ඒක
එනගකාටම ඒක ස්තියට ක් කරනවා මිස් ප ්චත්තාපයට ක්
කරන්ගන නැතුව.
ආන්න ඒ විදිහට ඒග ා ්ග ා විවෘත කර තියනව තමන්ග ්
ස්ායන ගදාරටු යම් කිස්ි ගකගනකුට ඒ අස්හනකාරී තත්ත්ව තියනව
නම් අප ළඟට එන්න අපි ඕකට පාඩමක් උ න්වනවා. ආ මක්
ගනගමයි පාඩමක්. ගමාකද්ද ස්තිය. ස්තිය කිය කියන්ගනත් නෑ.
ඒකට කියන්ගන අපරමාදය කිය , එළඹ ස්ිටීම කිය වේතමාන
ගමාගහාතට එළඹ ස්ිටීම පූේණ නි මන ව ින් ගතාරව. නැවුම්
ව ගයන් ගදයක් දිහා බැ ීම ආදී ව ගයන් ග ාඩාක් උ න්වනවා.
උ න්ව ා ඉවර ගව බ නවා ඊට පස්්ගස් ඒක හිත් වද්දා ත්ගතාත්,
හිතට තියා ත්ගතාත්, ඒ පුද් යන්ට මත්තට මතු ගවන පර ්නව දී
ගකායි ආකාරයකට අලුත් විදිහකට ඒක බ න්න පුළුවන්ද? ඉතින්
ඒගක යම් පරමාණයක් ඒ අස්හනය දුරැ කිරීගම් ස්ායන ව ට ස්ම්බන්ධ
ගවච්ච පිරිස්් අඳුනග න, එගහම ස්ම්බන්ධ ගවච්ි නැති ස්ාමානය
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රටවැස්ිගයෝ ටිකකුත් අ ් ග න පේගය්ණයක් මාේ ගයන්
ඒග ා ් න්ට දැනුම්දී කරනවයි කිය , ඒග ා ් න්ට පැතිගරන
උණක් දී තියනව ඔක්ගකාටම. ස්මානව දහගදගනක් ඉන්නව ස්තිය
පිළිබඳව, නැත්නම් අස්හනය නැති කිරීම පිළිබඳව ගහෝ ස්තිය වැඩීම
පිළිබඳව ගද් නාවට ස්ම්බන්ධ ගව යම් පරමාණයකට ඒක තමන්ග ්
හිගතත් තැන්පත් කර ත්ත. අනිත් ඇත්ගතා එගහම දන්තන නැති
ඇත්ගතා.
එගහම උණ ගරෝ යක් දුන්නට පස්්ගස් අර අස්හනයට ස්ූදානම්
ගවච්ි, ස්තිය ැන දන්න ඇත්තන්ග ් පුදුමාකාර ගවනස්ක් තියනවයි
කිය කියනවා ගම් ගරෝ ය ආස්ාදනගයන්. එගහම නැති ගකනා
ගරෝ ය එනගකාටම කු ප්පු ගව ා වහාම පරතක
ි රියා කරන්න රට්ටුන්ට
කෑ හනවා. දන්න ගකනා ගම්ක අගප් ඇඟට දැන් වි බීජයක් ඇවි ්
තියනවා. ඒ වි බීජගය් ගම් ගම් ගරෝ
ක්ණ එනවා. ගම්ක උණක්.
ඕකට ගවන ඔයිට වැඩිය කියන්න ගදයක් නෑ කිය ඒ ඇත්ගතා
ඒකට මූණ ගදනගකාට රීරතය් පරති ක්ති, පරතිගද්හ හැදීම, බාහිගේ
ගබගහත් ඕනැ එක්ගකනාට වැඩිය වැඩියි. ඒ වග ්ම ඒ පුද් යා ඒ
ගරෝ
ක්ණ පිළිබඳවත් හිත ස් ා න්න තිය, කම්පනය කර න්න
තිය අඩුයි. ගමන්න ගම් විදිහට ඒ ග ා ්ග ා ටික ටික, ටික ටික
පේගය්ණ කරනවා. තාම කියන්ගන නෑ ස්්ීරස්ාර පරමාණ කිරීමක්.
ඒ වග ් කැපී ගපගනන ගවනස්ක් කිය ස්ඳහන් කර තියනව. මුළු
ජීවිතය කිය කියන්ගන ඇබැද්දියක්. මුළු ජීවිතය කිය කියන්ගන
වයස්නයක්. ගමන්න ගම් මුළු ජීවිත වයස්නයටම මූණ ගදන්න යන
දවස් තමයි, ඒ පේගය්කයන්ග ් පරමාේථය. ඤාති වයස්න, වස්්තු
වයස්න එගහම නැත්නම් ගබෝ ගවන ගරෝ , ගකායි ගද් ආවත් ගම් ස්ති
මාතරාව පුරැදු කර තියනව නම් ඒ පුද් යා තුළ එේව එනගකාටම
දරා ැනීගම් පුදුමාකාර, ක්තියක් තියනව කිය .
ඉතින් ඒව දැන් පුංි මට්ටගම් වුණාට වාේතා ත ගවන්න
පටන් අරන් තියනව. දැන් අවුරැදු විස්්ස්ක් ගම්ග ා ්ග ා දි ින් දි ට
දි ින් දි ට වාේතා ත කර ඒ ස්ඳහා වි ්වවිදයා හා වවදය
ගරෝහ ් ගවන් කරග න දි ට ගම්ව කරනගකාට ගප්න්න පටන් අරන්
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තියනව, ගම් වි බීජයක් මාේ ගයන් ගහෝ - එගහම නැත්නම් වාද
කිය කියන්ගනත් රගට් පවතින වි බීජ ගනව. ගද් පා ඥතයො
පතුරන වි බීජව ට කියන්ගන වාද කිය . බැක්ටීරියා වවරස්්
දි ීරව ට කියන්ගන වි බීජ කිය . ගදකම එකයි. ඔය ගකායි එකට
වුණත් ස්තිය නමැති ගේත, ස්තිය නමැති ගද් පාවිච්ි කරනවා නම්
ඒ පුද් යන්ට තස්මා වා්දසු ්න’ජ්ති. ඒ වාදව ට විබීජව ට
ගනාස්ැග න්න පුළුවන් තියක් ඇති ගවනව. ගනාස්ැ ීම යාන්තමට
තියන වාද විගයහි, යාන්තමට තියන ගරෝ විගයහි, අනතුරැ
විගයහි, ගනාස්ැග න තිගයන් තමයි බරපතළ වාද ස්හ බරපතළ
වි බීජ විගයනුත් අන්තිමට ිහි ් වාද පැත්ගතන් බ නවා නම්
අන්තිම නින්දාවත් ගරෝ පැත්ගතන් බ නවා නම් මරණ ගේදනාවත්
ගදකම දැක න්න පුළුවන් මට්ටමට ිය දවස්ට අන්න ඒ ික්ාවට
කියනවා ස්ී ය කිය ා. එවැනි ස්ී වන්තයා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ස්ඳහන් කරනවා වීතත්්හා - පුරා් දා මරණයට ක ින් තණ්හාව
දුරැ කිරීම ෙවයයි. කර ැනීමට පුළුවන්. ඒ ගකනා ඒ පාවිච්ි කරන
ඥානයට කියනවා ස්මයක් දෘ්ටිය කිය . එවැනි ගකනාට එවැනි
ස්ී යක් එවැනි පරඥාවක් ඇති ගකනාට කියනවා උප ාන්තයි කිය .
ඒක පුරැදු කර පුහුණු කර
ත්ත හැකි ස්ංඥාවක්වත්
සොධනීය ින්තනයක්වත් ගනගමයි. ඒක දි ට දි ට කර ස්ති මාතරය
වඩ ා, ස්තිය තුළින් ස්ී යත් ස්ති ස්ංවරය කියන ස්ී යත් ඊ ාවට
ස්තිය තුළින් ඇති කර න්න ස්මාධියත් ඊ ාවට ස්තිය තුළින් ඇති
කර න්න පරඥාවත් කියන ගම් ධේම වැගඩනගකාට දි ින් දි ට දි ින්
දි ට ගම් උපමාන තමන්ට ගත්ගරන්න පටන් න්නව. ගම්ක ස්ාමානය
ග ෝකයා දකින්ගන එයාග තියන ස්ංගේදී බව අඩු ගවන්නා වාග .
ගමානම ගදයක්වත් ණන් න්ගන නැති ස්්වරෑපයක් වග ගප්න්ගන.
නමුත් තමන්ට වැටගහන්ගන තමන්ග ් ස්ංගේදී බව වැඩියි. ඒ ගමාකද
ගහ්තුව? තමන් ළඟට වාදයක් ගහෝ වි බීජයක් ගහෝ ගේදනාවක් ගහෝ
ගමානම ගදයක් හරි එනගකාට ඒක ආපු බව දන්නව මිස්ක්කා,
ගම්ගකන් ගනාස්ැලී ඉන්ගන ගමාකද්ද, ඊ ාවට ගම්කා ගකාහාටද
යන්ගන. ගපා ් හ කන්නද යන්ගන, ගකගහ ් හ කන්නද යන්ගන
කිය ගහාඳට අවදිගයන් බලොතගන ඉන්නව. ගම් එන ගරෝ , ගම් එන
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වාද ඒ මාේ ගයන්ම වියළී වැගටනවො. කුරැම්බා හක ම ක්
හට න්නගකාට, ඕගක් රෑගන් මු ඉඳ ා අ දක්වාම ඇට්ටි තියනවා.
නමුත් අන්තිමට පැගහන්ගන් කීයද? බර ානක් ඇට්ටි හැග නවා.
ඔය ඇට්ටි ඔක්ගකාටම නඩුදා කථා කරන්න ිගයාත් එගහම ගම්ගක
ඉවරයක් කරන්න හම්බ ගවන්ගන නෑ.
බීපු මනුස්්ස්ගයක් කියනවලු හැමදාම මග ් යාළුගවක් එනවා,
හැන්දෑවට බී යනවලු. ගහ් කුරැම්බා ගපා ් ගවන්න ඉඩ තිගේ
කියකිය යනවලු. ඒත් වැගටන්නත් ඉඩ තියනව. ඇට්ටි වැගටනව. ඔය
එන මාතෘකා, ඔය එන වාද, ඔය එන ග ඩ, ඔය එන වි බීජ, වවදය
විදයාව කිය කියන්ගන අද ඉස්්පිරිතාග ් ෙොහිර පරතිකාර ස්ඳහා එන
කට්ටියග න් ස්ීයට විස්්ස්යි පරතිකාර අව ය කරන්ගන. අනික් අස්ූවම
එන්ගන් ෙයට. ඔය කිස්ි ගකගන ුට ගේත් ගනාදී අරින්ගන් නෑ. ඇයි
එතගකාට බනිනවා ගන. ගදාස්්තරට බනිනවා. ඒ නිස්ා ගපරේ එක
බ න්නම ඕනැ. න ාව තියන්නම ඕනැ. කට අරින්න කිය ගටෝච්
එක හන්නම ඕනැ. ඇස්් ගදක අරින්න කිය එළිය ගපන්නනම
ඕනැ. එතගකාට තමයි ගදාස්්තර මහත්තය ගහාඳ. නමුත් ස්ංගේදී
ොවය වැඩි නිස්ා ගවන්න ඇති එන්ගන්. නමුත් එයාට ගබගහත්
අව ය නෑ. අන්න ඒ වග අප කරා පැමිගණන ගද්ව ්ව ින්
ස්ාධාරණ ඉතාම ස්ුළු පරමාණයයි අවධානය අව ය කරන්ගන. නමුත්
පෘථ ්ජන තියට ගකායි එකද බ න්න ඕනැ, ගකායි එකද අගප්
අවධානය ගයාමු විය යුත්ගත කියන එක තර්ොන තා යකටවත් අපට
ගත්ගරන්ගන් නෑ. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? අගප් හිතත් රා ගයන් රත්
ගව ා නම්, ද්ගේෂගයන් ඇවිස්්ස්ි ා නම්, ගමෝහයට පත් ගව ා නම්,
ගතෝර න්න බැරි ගවනව.
ගම් ස්ඳහා එකම උත්තරය ඉවස් ා කටයුතු කරන එකයි.
්ෂොන්ෙිවාදීව කටයුතු කරන එකයි. අන්න ඒ කටයුතු කිරීමට ගම්
ස්තිගය් කෘතයය, ස්තිය කරන ෙූමිකාව ඉතාමත්ම වැද ත්. ඒ නිස්ා
ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්
අපට
පැහැදි ිවම
ියනවො
අපි
ගයෝ ාවචරගයෝ. අපි නැවති ්ග ් වැඩ කරන ජාතියක්. ඒ නිස්ා අපිට
එන එන ගද්ට ඔක්ගකාටම පරතිකරියා ගනාකළයි කිය කවුරැ ගමාන
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විදිහට බැන්නත් අපිට අගප් හිත හදා න්න පුළුවන් තස්මා වා්දසු
්න’ජ්ති. කවුරැ වාද කරන්න ආවත් අපි ඒවාට හිත් තළො න්ගන නෑ.
හිත් තළන එක ඒ පුද් යාග ් ගදෝය ගනගමයි. ග ෝගක තියන
ගකග ස්්ව හැටි. ආන්න ඒක ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග කාග
ගමාන තරම් පරච ිතව, පරකටව තිගයන්න ඇත්ද කියන එක
හිතා න්න පුළුවන්. ගමාකද, විනය ගපාගත්, විනය පාරාජි ොපාළිගය්
ඉස්්ගස් ් ාම දක්වන ගේරඤ්්ජ ොණ්ඩගය්දි ගේරඤ්්ජ් බරාහ්මණයා
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් හම්බ ගවනව. ගේරඤ්්ජ් බරාහ්මණයා,
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග
ුණත් අහනවා - ගම් කළු ගකස්් ස්හිත
කා ගය්දීම ග ෝකගය් දත යුත්ත ස්ිය ්
අවගබෝධ කරග න,
ස්ේවඥතා ඥානයට පත් වුණා
ියල. නමුත් තම් සර්වඥයන්
වහන්තස්තග තියනව මහ ස්මාජයට ගනා ැළගපන ති ව යක්. අර
ග නාපු බමුණු මතත් එක්ක බ නගකාට හරස්් ගවච්ච තියක්
තියනව. ඉතින් ඒ මනුස්්ස්යට රැස්්ස්න්ගන් නෑ. අර ුණ කඳකුත්
ඇගහනවා. නමුත් ගම් කිස්ි තා යකට පවතින ස්මාජගය් කරමයට
ගවන්ගන නෑ වැඩ.
දවස්ක් ඒ බමුණා යනවා. තර්යො ගහාඳට ඉහ නිකට පැහිච්ච
ත තුනා බමුගණක්. ඒ පළාගත්
ම්ගදටුවා. අගන් ඇත්තටම
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ්වරඤ්ජ්ායං විහරති න් රුපුචිමන්ද මූ් ගේරඤ්්ජ් කියන ගම් බමුණාග ් ම ග ාදුරැ ම කරග න, පුචිමන්ද
නම් ග ාරක යගකක් ඉන්න ග ාරක හක් යට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
වැඩ ඉන්නව. ගම් බමුණා යනගකාට බුදුරජාණන් වහන්ගස්් බමුගණක්
එනවයි කිය අ ිවාදන, පච්චුට්ඨාන, අඤ්ජ් ි ම්ම, සාමීචි ම්ම,
සාමග්ගිරස කියන ගමානම ගදයක්වත් දක්වන්ගන නෑ. බමුණු කරමතය
හැටියට වැඩිහිටිගයක් ඉස්්ස්රහට එනවා නම් අෙිවාදනය කරනවා.
අෙිවාදනය කියන්ගන ස්මාචාර දක්වනවා. පච්චුට්ඨාන කරනවා තමන් ඉන්න ආස්නගයන් නැ ිට ා ඉදිරියට ගපර මන් යන්න ඕනැ.
ඒ වග අඤ්ජ් ි ම්ම කරනවා. ඇඳි ි බඳිනව. ස්මාචාර දක්වන එක
තමයි. ඒ වාග ්ම සාමීචි ම්ම. ගම් එන මන කරදර වුණොද? ගකාගහ
ඉඳ ද ආගව? අරකයි ගම්කයි කිය එයාග න් ස්ාරානීය කථා කළ
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| පුරොතභද සූෙරය
යුතු ගද්ව ් අහනවා. සාමග්ගිරස අගන්, ආපු එක ගහාඳයි ගන්ද කිය ,
ඒ නිකන් උණුස්ුම් තියක්, ස්ුහද පිළි ැනීමක් කරනවා.
ගම් බමුණා ආවා. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ඉස්්ස්රහ වාඩි වුණා.
නෑ කිස්ිම ගම් කියන අ ිවාදන, පච්චුට්ඨාන, අඤ්ජ් ි ම්ම, සාමීචි ම්ම
ගමානවත් නෑ. ගම් බමුණා හිතා ත්ත ගම් ඉ න්දාරියා ඕනෑවට වැඩියි
කිය ස්ේවඥයන්ග න් අහනවා, මම එන්න ඉස්්ගස් ් ත් අහ
තිබුණො ඔබවහන්ගස්් අරසරෑ්පා කිය . ඒ කියන්ගන රගට් පවතින
නීති ගමානවක්වත් කරියාත්මක කරන්ගන නැති පුද් ගයක් කිය
මම අහ තියනව. ගම් කියන ගද් ඇත්ත ගන් දැන් බ නගකාට මම
ආවා. ඔබවහන්ගස්්ට ගප්නවා මම ගහාඳ ත තුනා ගකගනක්.
කරන්තන නෑ.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා “බ ාතගන ියාම බමුණ, උඹ
කියන කතාවත් ඇත්ත වග තමයි, මට ගම් ග ෝගක කිස්ිම
වැඩිහිටිගයක් ගප්න්ගන නෑ, මට වැඩිය වැඩිහිටිගයක් මට ගප්න්ගන
නෑ” බමුණා කියනවා බ න්න, දැන් ගමාන විදිහටද ගම් ධේමය
හරවන්ගන්? ගපරළග න පාවිච්ි කරන්ගන? මට වැඩිය
වැඩිහිටිගයක් ගප්න්ගන නෑ කිය . ඉතින් ස්ේවඥයන් කියනවා මම
ගමගහම පර ්නයක් උගඹන් අහනවා. එතගකාට ඒ පර ්ගන් හැටියට
උඹ උත්තගේ දීපන්. කිකිළියක් දවස්ින් දවස්, දවස්ින් දවස් බිත්තර දා
හයක් ගේවා, අටක් ගේවා, දහයක් ගේවා, ගදාළහක් ගේවා, ගමානවා
හරි ාන එකතු කර පස්්ගස් ගම්ව රකින්න න්නව. රකින්න ත්තට
පස්්ගස් කන්ගනත් නෑ. ගබාන්ගනත් නෑ. ඕක උඩම ැ ග න කුකුළු
ඳ ස්්ස්නවා. එහාට ගමහාට ගපරළගපරළො ඉන්නවා ගන්.
ඔගහාම ඉන්නගකාට ඉන්නගකාට ස්ාමානයගයන් ණන්
කර කියන්ගන දවස්් විස්ිඑකක් රකිනගකාට බිත්තරය පුපුර ා
එනවා. ඒ ඇතුතළ් ඉන්න පැටියට යම් ගව ාවක බිත්තර ස්ිවිය
ගහාඳට ස්ියුම් ගව ා උග ් ඇහැත් ගමෝර ා, ඒ තුනී ස්ිවිගයන් එහා
පැත්ගත් ආග ෝකයක් තියනවා. ගම්කට ිගයාත් නරකද කිය
තේතරනව. එයාග එතගකාට ඇඟි ිව නිය ස්ි බිත්තර කට්ටට
ගයාමු ගවලො තිගයන්ගන. මුඛ තුඩත් බිත්තර කට්ටට ගයාමු ගව ා
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තිගයන්ගන. ගමයාට හිගතනව
හන්න ඕනැ කිය . එළිගය
ආග ෝකය බ න්න කිය මුඛ තුගඩන් ගහෝ නිය ස්ිග න් ගහෝ
ගකාටනව. ගකාටනගකාට බිත්තගේ පළොග න එළියට එනවා.
එතගකාට බුදුහාමුදුරැගවෝ අහනවා දැන් ගම් බිත්තර දාපු
වැඩිහිටිකම ගනගමයි, ගම් කුකුළන්ග න් එළියට ආපු වැඩිම ා
පිළි න්ගන ි ිළි බිත්තර දාපු තවලොතව හැටියටද, නැත්නම් පැටියො
බිත්තර කට්ට කඩාග න එළියට ආපු හැටියටද කිය . එතගකාට
බමුණා කියනවා අපි ණන් න්ගන ඉස්්ගස් ් ාම ආපු පැටිය තමයි
වැඩිම ්. ඒ ගමාකද, අර ඇතුතළ් සිටීර් ගනගමයි වැද ත් ගවන්ගන.
එළියට ඒර් තමයි බිහි වීම ව ගයන් ණන් න්ගන. එෙත ොට
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් පර ොශ රනවොගම්ගක ගම් ස්ඳහන් කරන ස්ියලු
පෘථ ්ජනයන්, රමණ බරාහ්මණයන්, ගදවියන්, බරහ්මයන් ගස්්රම බුදි.
තාම බිත්තර කට්ට ඇතුතළ් ඉන්ගන. මම විතරයි ඉස්්ගස් ් ාම ස්ිවිය
කඩාග න එළියට ආගව. මම තමයි පරබුද්ධ වුතණ්. මට බුද්ධ කිය
කියන්ගන ඒකයි. උඹ ගස්්රම මර නින්ගද් ඉන්ගන. ඒ නිස්ා යම් කිස්ි
ගකගනක් ගකායි ගව ාගව හරි අවදි වුණොද, ඒ අවදි ගවච්ච
එක්ගකනා තමයි මු ් එක්ගකනා. මට ගප්න්ගන නෑ, මට ඉස්්ගස් ්
අවදි ගවච්ච ගකගනක්. ඒක නිස්ා මම අරසරෑප වග තමයි උඹ ට
ගප්න්ගන.
දැන් බමුණට ගමානවත් කියා න්න ගදයක් නෑ. ගමාකද ගම්
වාද පථගයන්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගපන්වන පථගයන් බමුණා
පරදිනවා. ඒත් බමුණා කියනව නි්බ් ා්ගා. නිතබ්භොතගො කිය
කියන්ගනත් ඒකමයි. තමන්ග ් වාගද්ම ගකාගහාම හරි ඉස්්ස්ර
කරනවා, පවතින ගමානම චාරිතර ධේමයකටවත් ස් කන්ගන නෑ
කිය . තර්තහර් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ට ගචෝදනා කරනවා. එතගකාට
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා මට ගප්න්න කවුරැවත් හිටිගය් නෑ
ගම් ග ෝගක ිං ුස ග්වසීව. ඒ හිටපු කරපු ඇත්තන්ග න්
ඉස්්ගස් ් ාම හරි ග
ි යත් මට. ඒක නිස්ා මම නිේතභෝගයි තමයි.
ග ෝකගය් පවතින කිස්ිම අ යක ආඩම්බරයක මට වටිනාකමක් නෑ.
ගමාකද, මම දැක් ො ගම් ග ෝගක හාත්පස්ින්ම ූනයත්වය. ඒ නිස්ා
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මම ග ාඩක් ගව ාවට ගම් ග ාරක හ මු තමයි ඉන්ගන. මම
යන්ගන නෑ මට. මම මට යන්ගන බත් ටිකක් ඕනැ වුගණාත්.
මිනිස්්ස්ුන්ට බණ ටිකක් කියන්න ඕනැ වුගණාත්. නමුත් වැඩි
ගේ ාවක් ඒ ගෙෝ ස්ම්පත්තිගයේ මම යන්ගන නෑ. ඔය නීති රීති,
ස්ිවි ් නීති, මට වැඩකුත් නෑ.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග ් ඒ වචගනටත් බමුණා නිරැත්තර
ගවනවා. ඉතින් බමුණා දි ින් දි ටම දි ින් දි ටම ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්ට ගචෝදනා කරනවා. ගමාකද, ඒ බමුණා ආපු ගේග ස්ැර
වැඩිකම නිස්ා කියනවා අකිරියවාදියි කිය . ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ග ාවිතැනක් බතක් කරන්ගනත් නෑ. නක්තර කරන්ගනත් නෑ. ඇස්්
ගවදකම් කරන්ගනත් නෑ. දරැගවා බිහි කරන්ගනත් නෑ. ගමානම
කේමාන්තයක්වත් කරන්ගන නෑ. එතහර් ඉන්න ගර්න්, එවැනි ගදයක්
උතුම් කර ග ාවිතැන්බත් කරන ඇත්ගතා, මහන්ස්ි ගව වැඩ කරන
ඇත්ගතා, ිහිගයෝ අඹුදරැවන් රකින ඇත්ගතා පුංි කර කථා
කරනවා. එේව ගහාඳ නෑ කිය ෙර්ුණො ියනවො. ඉතින් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් කියනව කතාව බ නගකාට නම් ඇත්ත තමයි. උඹ කියන
කතාගවත් ඇත්තක් තියනවා. නමුත් මතක තියා නින් වැඩිගයන්
දඟ න කට්ටිය වැඩිගයන් පේ කරනවා. කරන තාක් ග ෝගක
තිගයන්ගන පේ. ඒ නිස්ා ගනාකර ඉන්න මිනිහ විතරයි සබ්බ පාපස්ස
අ රණං ගවන්ගන. ඒ නිස්ා මම අකිරියවාදයි. මම දකින්ගන මුළු
ග ෝගකම තියන හරියක් තිගයන්ගන පේ. තියන හරියක් තිගයන්ගන
දුක්. උපදින තාක් ග ෝගක උපදින්ගන් දුක්. පවතින තාක් ග ෝගක
පවතින්ගන් දුක්. නැති ගවන තාක් නැති ගවන්ගන් දුක් නම් ගමාකක්ද
කරන්න කියන්ගන. ඒ නිස්ා උඹ කියන තාග ට ගනගමයි මම
අකිරියවාද ගවලො තිගයන්ගන. උගේ තාග ට බ නගකාට නම් මට
ගචෝදනා කළ යුතුයි. නමුත් මම අකිරියවාදයි.
ඒ වග ්ම තියනව
පිණිස් අනන්ත අපරමාණ
මං
කාරණා කරග න
ස්ංස්ාගේ නැවැත්ම ස්ඳහා,
ඒ නිස්ා ඔබවහන්ගස්් ගම්
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උච්ගේදවාදී කිය . ගම් ග ෝගක පැවැත්ම
ස්මිති ස්මා ම් පිහිටුවාග න නානාවිධ
ඉන්නව. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ජීවිතයක
ගම්ක කපා හැරීම ස්ඳහා කටයුතු කරනවා.
ග ෝගකට ැළගපන්ගන් නැති, ග ෝගකට

විෂර් තලෝ තය් තනොසැතලන ර්නස ්
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අවාස්නාවන්ත ගදයක්. ඇත්ත තමයි. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් පහළ
වුණාට පස්්ගස් මුළු ාකය වං යම ඉවරයි. කිස්ි ගකගනක් රජකමට
එන්න වුතණත් නෑ. රාහු කුමාරයත් නෑ. අන්තිමට ස්ු ්තඛෝදන
රජුග ් පුත්තුන්ට ියා රජකම. ඊට පස්්ගස් මහානාම රජ්ජුරැවන්ග
ගස්්රම කැති ෑවා විඩූඩෙ කුමාරයා. ඒක නිස්ා නක්තරගයන් බැලුවත්
ග ෝක ධේමව ින් බැලුවත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග පහළ වීම නිස්ා
ාකය කු යම විනා වුණා. නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අන්තිමට
ාකය පුතරයන් හද තියනව. අපිටත් කියන්ගන ාකය පුතරගයෝ
කිය . උන් වහන්ගස්්ග ් පැවිදි ගවන දූවරැන්ට පුතත
් ුන්ට කියන්ගන
ාකය පුතර ාකය ධීතා කිය . ඒ ස්ාස්න අකිරියවාදය. ඒ නිස්ා
උන්වහන්ගස්් උච්ගේදයි. ඒ නිස්ා උන්වහන්ගස්් කියන බණ මඟු ්
ග ව ්ව ට
ැළගපන්ගන් නෑ. ඔය පවතින ස්ැණගකළිව ට
ැළගපන්ගන් නෑ. ගකාටින්ම කියනවා නම්, ස්ිංහග න් කථා කරනවා
නම් ජන මාධයවලට ැළගපන්ගන් නෑ. ජන මාධය පවතින්නම ගන්
කටයුතු කරන්ගන. ජන මාධය කිය කියන්ගනම, අපි අපට පුරැදු
වචනගයන් නම් කියන්ගන ‘ජඩ මාධය’ කිය . ගමාක වුණත්
පරස්ිද්ධිගය් ගමානම ගද්කටවත් ගම් ධේමය න්න ගදයක් නෑ. ඉතින්
අපි බ මු හිතනවා ගකාගහන් හරි ගකානක් අරග න ඉවර ගව ා ඒ
හැම මඟු ් ග දරටර් අඩු ාගන ජයමං
ාථාවක්වත් දා බුද්ධං
සරණං ගච්ඡාමි කියන්න. නමුත් ගම්ගක තිගයන්ගන එ අෙ ින්
උච්ගේදවාදයක්. ඒ උච්ගේද වාදය ගත්රැම් න්ගන නැතුව.
ගත්රැම් ත්ත ඇත්ගතා ඒක පට වා න්ගන් නැතුව වැඩ කරනවා.
නමුත් ගම් බමුණා අනිවාේයගයන්ම එකාන්තගයන්ම
ආත්මවාදය පිළි ත්ත, ගේදාන්තගය් ගකළපැමිණිච්ච, ඒ අනුව ජීවත්
වන ගකගනක්. ඉතින් එයාග උත්තම ධේමය තමයි ඒ ර්හොේර්යට,
ඒ පරමාත්මයට එකතු වීම. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා එගහම
පරමාත්මයක් ඇත්ගතත් නෑ. මහොත්මයක් ඇත්ගතත් නෑ. ගම්ගක
තිගයන්ගන අනාත්මය. ඒ නිස්ා ඒකට ඔේ කියන එක, අනාත්මයි
කියන එක, ස්ියුම් නෑ කියන එක, ආත්මවාදී ඇත්තන්ට ගප්න්ගන
උච්ගේද වාදයක් විදිහට. ඉතින් ඒක ගහාඳට ආනාපානස්ති ොවනාව
කරනගකාට, එගහම නැත්නම් පිම්බීම හැකිළීම, ස්ක්මන් ොවනාව,
එදිගනදා වැඩ කරනගකාට, ස්තිගයන් ඉන්නගකාට, යම් කිස්ි
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ගකගනකුට කිේගවාත් ආනාපානය හරි ිහි ් හිෙට ආග ෝකයක්
මතු ගව ස්තුටක් මතු වුණත්, ආනාපානයට හිත ගනාග ාහින් හිත
නරක් ගව නැ ිට ා යන්න තරම් ද්ගේෂයක් ඇති වුණත්, ඒ ගදකම
එක ානට බ න්න කිේගවාත් හුඟගදගන ් ඔය ගචෝදනා දානව. අපි
ගකාගහාමද ආනාපානය හරි ිහි ්
ඇති ගවන ස්තුටත්
හරිතනො ිහි ් ඇති ගවන දුක ගේදනාවත් එක විදිහට දකින්ගන?
නැත්නම් ස්තුට ස්තුට ව ගයන්, ගේදනාව ගේදනාව ව ගයන්
දකින්ගන ගකාගහාමද? දුක දුක ව ගයන් දකින්ගන ගකාගහාමද?
ගමාකද ඒක ැළගපන්ගන් නෑ.
ඒ වුණත් ස්තිගයදී ඔය පුංි ගද්ව ් ටික ටික, ටික ටික මතක්
කරනවා. ග ාගරෝස්ු වුණත් ස්ියුම් වුණත්, පරිය වුණත් අපරිය වුණත්
ආනාපානයමයි. ගම්ක ගත්රැම් න්න ග ාඩාක් ස්තිමත් මාතරගය්දී
ගහෝ අපරමාද ස්තිය, අඛණ්ඩ ස්තිය, ස්ුපටිත්ථිත ස්තිය, ගේපු ් ස්තිය
කිය ඉහළට යනගකාට යනගකාට, ගම් කියන ගමානම ගද්කටවත්
ගනස්ැග න තියට ආපුවාහම ඒ පුද් යාට ගත්ගරනවා අගප් හිත
ස්්වොවගයන් තිගයන්ගන පරොස්්වර ෙේේවගය් කිය . ප ස්සරමිදං
ිඛේව චිත්තං කිය
ගම්ක ආ න්තුක උපක්ග ්ශව ින්
ැවස්ීග නයි තිගයන්ගන නම්, දැන් ගම් තිගයන්ගන අස්ව ්
උපක්ග ්තස් කිය දැන ත්තම ගමාකද්දෑ තියන වැරැද්ද. ඉස්්ගස් ්
ගනාදැන හිටිය අහව ් උපක්ග ්තශ කිය , දැන් උපක්ග ්තශ දන්නව.
ඔය පරොස්්වර හිත කවදාකවත් රත්තරනින් හරි, කිරි පැණිගයන් හරි,
ප් ැටිනම්ව ින්
හරි,
වහ
නෑ.
වැහි ා
තිගයන්ගන
උපක්ග ්ශව ින්මයි.
ඒ නිස්ා ස්තිය දියුණු ගවන්න දියුණු ගවන්න අහු ගවන්ගන්
ස්ක්කාය දිට්ඨිගය් තියන කුණු කන්ද ් ටිකයි. ඒගක තියන ගකාකු
තියයි. ගම්කට අහු ගව ා තියන නීවරණ ආවරණ ධේම ටිකයි
වීතික්කම ගකග ස්් ටිකයි වංචනික ව ගයන් පවතින අනුස්ය
ගකග ස්් ටිකයි තමයි. ඒක දකිනගකාට දකිනගකාට ෙය ගවනව. ගම්
ොවනා කරන්න ිගය ස්ැපක් ගහායා න. පිනක් ගහායා න. නමුත්
ගප්න්න තිගයන්ගන ගමානවාද? තමන්ග ්ම අඩුපාඩු ටිකයි, එන්ඩ
එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ පරකට ගවන්ගන දුක්ඛ ස්තයයමයි. ඒ දුක්ඛ
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ස්තයයත් අනුන් කරපු හූනියමක් කිය ගහෝ ගදවියන් වහන්ගස්් කරපු
ගදයක් කිය ගහෝ ගමාකක්වත් හරියන්ගනත් නෑ. අඩු ාගන කේගම්
කිය හරියන්ගනත් නෑ ගමතනදී. එකයි කියන්න ගවන්ගන තෘ්ණාවයි. ඉෙින් තම්
කියනගකාට කියනගකාට අෙයන්තර
විගේචනය වැඩි ගවනගකාට බාහිගේ මනුස්්ස්තයො අපිට ඇවි ් ගදාස්්
කිේවට අපි උච්ගේදවාදයක් කථා කරනවයි, අපි අකිරිය වාදයක් කථා
කරනවයි කිය , එෙත ොට හරි ස්ියුම් ස්තුටක් ඇති ගවනව ගම් අපි
කරන වැගේ ස්්වොවය අනුන්ට වගකරෝත්තිගයන් හරි වැටහි ා
තියනවයි කිය . හැබැයි ගනාගත්රැණො වග ඉන්න එක තමයි අර
ගමෝටේ ස්යික ් පදිනගකාට ගහ ්මට් එක දා ත්ත වග වැගේ. ඒ
මනුස්්ස්යට කියන්න ත්ගතාත් ගම් පට ැවි තියන බව උඹට
දැන්වත් ගත්රි ා තියනවාද කිය . එගහම නම් ටි
ු ත් කන්න ගවනව.
නි ් ඹ ඉන්න කාග
හිටිය වයස්ක ඕ න්ද ජාතික
මහත්තගයක්. ඒ මහත්තය ගමගහ ඇවි ් ගපාත් පරිවේතනය
කරනවා. අවුරැදු ගදකක වීස්ා අරග න හිටිය. ගමගහත් දවස්ක්
ඇවි ්
ියා. ඒ මහත්තය අනාත්ම ධේමය දැනග න එගහ ිහි ් ,
මාස් ගදකතුනක් මම ඉග න ත්ත ගද්ව ් කියන්නම් කිය එගහ
ඉන්න කට්ටියට ගද් නයක් කර තියනව. ඒ ගද් නගය්දී එයා කිය
තිගයන්ගන කේමය කිය
කිේවට පිළි න්ගනම නෑ ගන.
පුනරැේපත්තියක් පිළි න්ගනත් නෑ. ඒ රගට් තිගයන්ගන ඔක්ගකාම
ගදවියන් වහන්ගස්්ග ් මනාගප් කිය . ඉතින් එයා කිේවලු ගබෝක්කු
කටව තියනව ගන හියුම් පයිප්ප. ඉතින් වි ා ගබෝක්කු කටක්
හිතා න්න කිේවලු. ඒ ගබෝක්කු කගට් අපි ඇෙුතළ් ඇවිදිනවා දැන්.
කකු ් ගදගක් මඩ ෑවි ා තියනවා. ගබෝක්කු කට ගබාගහාම නැවුම්.
අපි ඇවිදිනගකාට ගබෝක්කු කට බරට ගපරගළනවා. අපි අඩිය
තියන්න තියන්න, ඉස්්ස්රහට යන්න යන්න ඒක ස්ම ගපාළගේ
ගපරගළනවා. ඉතින් ගපරතළන ගපරතළන ාගන අර පියවර කුණු
හිටිනවා. කකුග ් මඩ.
ටික ගව ාවක් යනගකාට උඩින් රවුර්ට එන ගබෝක්කු කගට්
පියවර කුණු ව යක් ගප්න්න පටන් න්නවලු. ඉතින් එයා කියනවා
ඉස්්ගස් ් ඉස්්ගස් ් ගප්න්න තිබුතණ එන්ඩ එන්ඩ පය තියන්න
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තියන්න අලුත් නැවුම් ස්ිගමන්තිය. ගකාන්කරීට් එක. නමුත් ටික
ගව ාවක් ගපරළීග න යනගකාට උඩ ඉඳ එන ගකාන්කරීට් එගක්
පියවර කුණු. ඉතින් කවුරැත් හිතනවලු ගම්ක ඒකාන්තගයන්
ගදවියන් වහන්ගස්්ග ් පියවර කුණු ගවන්න ඇති. එගහම නැත්නම්
ගම් කවුරැහරි කරපු ගකග ස්ීමක් කිය . නෑ, තමන්ග ්ම පියවර
කුණු වගට් කැරකි ා මතු ගවන ගව ාව. ඕක දැකපු දවගස්් අංජනම්
එළි අරින්න ගදයකුත් නෑ. ගම්ක කවුරැ කරපු හූනියමක්ද කිය
අහන්නත් නෑ. ගම්ක තමන්ග එකමයි කියනගකාට ඒ කතාව
අහග න හිටපු මනුස්්ස්ගයකුට පුදුමාකාර ගක්න්තියක්
ියාලු.
ගක්න්තියක් ිහි ් ගේදිකාවට නැ
බනින්න පටන් අර ත්තයි
කිේව. ගකාගහගදෝ ිහි ් කුණු කන්ද යක් ගහායා න ඇවි ්
ස්ේවබ ධාරී ගදවියන් වහන්ගස්්ට ගම් තරමකට රන නින්දාවක් මම
කවදාකවත් දැක ා නෑ කිේවලු.
ඉතින් අරය කියනවා ඇත්තටම බණ ගත්රි ා තිගයන්ගන ඒ
මනුස්්ස්යට විතරයි. අනික් ගස්්රම ගම්ගක තියන ගම් නිදේ නගය
තියන වටිනාකමට මත් ගවලො කරබාග න හිටියට කාරණාව හරියට
ගත්රැතණ් අර කෑ හපු මිනිහට විතරයි. ඒ නිස්ා බණ කියනගකාට
ස්මහරැන්ට ටිකක් උඩ දාන තියක් එනවා. හැබැයි ඒ පුද් යාට
වගුතුවක් ගව ා ගනගමයි. ඒ මනුස්්ස්ය ද්ගේෂගයන්මයි ඇවිස්්ස්ි
තිගයන්ගන.
රා ගයන්මයි
ඇවිස්්ගස්න්ගන්.
තර්ෝහගයන්මයි
ඇවිස්්ගස්න්ගන්. නමුත් ගමාකක් හරි තැනකින් තට්ටු ගව තියන බව,
ස්හ ව තියන බව ගත්ගරනවා.
ඒ වග තමයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ධේම ගද් නා කරන
ගකාටත් නැත්නම් උන් වහන්ගස්්ග ් හැස්ිරීමත් උන වහන්ගස්්ග ්
කරියා ක ාපයත් ගබාගහෝගදනාට රැි නෑ. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
දන්නව ඒ වාද විගයහි ස්ැග න්න නරකයි. අර මනුස්්ස්යට බැන
වැඩකුත් නෑ. ඒ මනුස්්ස්යට විතරයි ගත්ගරන්න පටන් අර ත්ගත ගම්
තමන්ම තිේබ පියවර කුණු වගට් කැරකි ා එනවා මිස් ගදවියන්
වහන්ගස්් කරපු ගදයක් ගනගමයි කිය . ඒ
කියනගකාට ඒ
මනුස්්ස්ය තනිකරම නිදේ නය මාේ ගයන් වැටහිච්ච නිස්යි ගම්
ගද් කයත් එක්ක ැටුතණ්.
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ඔය වග
තමයි ගම්ගකදි යමක් කරග න යනගකාට
විගේචනය නාවා නම් පරිස්රය මැරි ා. පරිස්රය ස්ජීවී නම් විගේචන
එනවාමයි. කවදාවත් ඔය විගේචන ග ඩිය පිටින් කන්න යන්න එපා.
විගේචනව තියනව ආස්්තික විගේචන හා නාස්්තික විගේචන කිය
ගදකක්. ස්මහර ගද්ව ් අ ් ාතගන ස්ත්පුරැගයෝ අවස්්ථා
පැමිණුනාර් ගවච්ි ස්ිද්දිය නිදේ නයට අරග න ධේමය මතු කර
ගදනව. අේථ ධේම ගදක මතු කරනවා. ඒකටත් නිදේ න අව යයි.
එවැනි ගද්කට අපි ඒගක තියන ආස්්තිකත්වය දැක ා යටත් ගවන්න
ඕනැ. නමුත් කටමැත ගදාඩවන්නන් ඉන්නවා ගන. ඒ කටමැත
ගදාඩවන්තනො ගමාන ගදයක් දැක්කත් බ ්ග ෝ හඳට බුරනවා වග
ඔගහ් උඩු බුරනවා. අපි ඒවාට උත්තර ගදන්න ිගයාත් ගවන්ගන,
අතප් වටිනා කා ය නැති ගවනව. ඒක නිස්ා ඒ වටිනා කා ය නොස්ෙි
තනො ර - ඒකට ඉතින් ගකාගහාමටත් අගප් කැ ඹීමක් එනවා, ගනාවී
ඉන්න නම් - ආනාපානය තුළින්, ස්ක්මන තුළින්, පිම්බීම හැකිළිම
තු ින්, එදිගනදා කටයුතුව ින් අපිට නුරැස්්ස්නා
ති පහළ
ගවනගකාට ඒ නුරැස්්නා තිය දැන න්න පුංි ස්තිය දියුණු කතළොත්
අපිට ගත්ගරන්න පටන් අර න්නව ඒ මනුස්්ස්ය කුප්පන්න හැදුවට
කිගපන්ගන් මම. ඒ ගමාකද, මග ් කුප්ප තිය නිස්ා. ඔය කුප්ප තිය
මතු ගවනගකාට දකිනව මිස්, ියාට පස්්ගස් දැක ා වැඩකුත් නෑ.
කුප්ප තිය නැතිගකාට දැක ා වැඩකුත් නෑ. අ ් පු ග දර මිනිහග ්
කුප්ප තිය දැක ා වැඩකුත් නෑ. ඒ නිස්ා අපි දවස්ක ඒ මනුස්්ස්යට
ස්්තූති කරාවි එයො අපිට කුප්පන තිය ගපන්නුවයි කිය .
ගේෙු ස්යගඩෝ ස්ඳහන් කරනවා,
ා ාවක ොවනා
කරනගකාට ඉඳපු මන් එක්ගකගනක් ඔන්න කහිනවා. ගමතන
එක්ගකගනක් ඇවි ් එක පාරට ගදාර වහනව. ස්ිරි ස්ිරි ම ් ක්
ග න ් කූඩාරම් දි අරින්න වග ඔගහ් ස්රබර ා ස්ද්ද කරනවා.
ඒකට ගහාඳට ොවනා කරන එක්ගකනාට හරීයට ගක්න්ති යනවා.
ගමච්චර ගම් විගේක තැනක් ගහායාග න ආවත් ග ව ්ව පර ්න
අමතක කර , ගම් මනුස්්ස්ගයා කිස්ිම චාරයක් නෑ ගන. තමාග ් ස්ද්ද
ැන කිස්ි තැකීමක් නෑ ගන. කිස්ි ගකගනක් ැන ගහායන්ගන නෑ
ගන කිය ඉතින් පුදුමාකාර ගදස්්ගදන්න පටන් න්නව. ස්මහරැ
පර ්න න නව ගම් ස්්වාමීන් වහන්ගස්ට, ඔබවහන්ගස්්ටවත් බැරිද ගම්
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ොවනා ා ාවට එනගකාටවත් අඩු ාගන ගස්ගරප්පු ගදක ඈතින්
ව එන්න කියන්න. ඔය බෑ ් මලු පැත්තක තිය එන්න කියන්න
කිය . ගම් ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ග න් පර ්න කරනවා.
ඉතින් ඒ ස්්වාමීන් වහන්ගස්් කියනවා, එේව මම කු ිය දී
කරන්න පුළුවන් නම් කරන්න වටිනවා. ගමාකද උගේ ොවනාව
නිකන් ස්ිරි ස්ිරි ම ් ට කැගඩන ස්යිස්් එගක් ොවනාවක් කිය මම
කිේව නම් උඹට තරහ යනවා. දැන් උඹට ගත්ගරනව ගන. කැස්්ස්ට
කිඹිස්ිමටත් කැගඩන ොවනාවක් තිගයන්ගන. ඒක ගත්ගරන්න නම්
කවුරැ හරි ඇවි ් ඒ ොවනා ගකගරන ගව ාගවම දැන න්න ඕනැ
ගම්ක උඹට කරපු පර ති පරීක්ණයක්. කවදා ගහෝ මට අ ය
ගකරැගවාත් මග ් ොවනා කරමය උඹ ොවනා පරියංකගය්ම ඉන්දැද්දී
කැහැපු මිනිහට ස්්තූතිවන්ත කරන දවගස් මග ් පාඩම උඹට
ගත්ගරයි. හැබැයි ඒ ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ඉතාම අවධානගයන් කියනවා
නැ ිට ා ිහි ් ස්්තූති ගවන්න තරම් තකෙිරැ ගවන්නත් එපයි
කිය .
ඒකයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරන්ගන ඒ මිනිස්්ස්ු ඒ
කරන්ගන අගප් ොවනාව ගහාඳද බ න්න කහිනවා ගනගමයි. ඒ
මිනිස්්ස්ු දන්ගන නැතිකමට කහින්ගන්. නමුත් ඒ වාදය ඒ පට ැවි ්
අපි අගප් වාස්ියට හරවා න්නව, අගන් මග ් හිත, මග ් ස්තිය, මග ්
ස්මාධිය, ඔය පුංි ගද්ව ්ව ින් වුණත් කැගඩන එකක් කිය . කවදා
ගහෝ ඒ කඩපු අයට අපි ස්්තූතිවන්ත ගවන දවස් තමයි අපිට
ගත්ගරන්න පටන් අර න්ගන අගප් ස්තිය දැන් ගපාළගව
හා
විකුණන්න පුළුවන් මට්ටමට හැදි ා තියනවයි කිය . කවදාකවත්
අත්දකින්ගන නැතුව පීරි ෑගවන්ගන් නැතුව ගකනැගහන්ගන් නැතුව
ස්තිය බ වත් ගවන්ගන නෑ. ස්තිය ක්තිමත් ගවන්ගන නෑ. ගපාඩි
උන් උඩුබැ ්ග න් ඉන්න තාක් ක ් කවදාවත් ගකාඳුඇට ගපළ
හැගදන්ගන නෑ. නැ ිටින්න ඕනැ. වැගටන්න ඕනැ. වැගටනගකාට
වැගටනගකාට තමයි ගකාඳුඇට ගපළ හරියන්ගන්. හැබැයි එතගකාට
කන් ඇගටත් බිම ඇන න්නව. නළ තළො න්නව. නහය ු ි
කර න්නව. ඒක ස්්වොවය. එගහම නැත්නම් හැගදන්ගන නෑ. ඒක
නිස්ා ොවනාව හැදීග න යනගකාට ගම් අනුන්ග ් ගචෝදනා ගයෝජනා
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විගයහි ග ාකූ අවදි ොවයක් එන්න පටන් අර න්නව. අන්තිමට
ගස්්රම ගහාඳ ආහාර ගවනව. නැත්නම් හැම බාධකයක්ම ස්ාධකයක්
බවට පත් ගවනව. එගහම ගවනව නම් අනිවාේයගයන්ම ස්තියට
අපරමාදී පුද් ගයෝ. ඒ වග ්ම තමන් ගකගරහි ඇතුළත බ න ගහාඳ
ුණයක් තියනව.
ඉතින් එතගකාට ඇත්තටම බ න්න යම් කිස්ි ගකගනකුට
එගහම දැන ගහෝ ගනාදැන ගකනහි ් ක් කරනගකාට, ඒ පුද් යා
ඒකට පරතිකරියා ගනාකර ඉන්නව නම්, ඉතින් එගහම පුද් ගයක් දිහා
දැකපුවාම කියන්න පුළුවන් ගන්,
නිබ්බුතා නූන සා මාතා නිබ්බුතා නූන ්සා පිතා
නිබ්බුතා නූන සා නාරි යස්සායං ඊදි්සා පතී
එගහම දරැගවක් ඇත්තා වූ පිගයක් නිවුණා ගවයි. ගමවැනි
දරැගවක් ඇති මවක් නිවුණා ගවයි. ගමවැනි පුරැගයක් ඇති
ස්්තරියාවක් නිවුණා ගවයි. ඔය කවදාවත් නෑ ඒගකන්, රාව පරතිරාව
නංවන්ගන්. පත්තු කරපු මන් හ්ම්...! ා ස්ද්ද න න්ගන නෑ. අන්න
ඒ ස්ද්ද න න්ගන නැති තිය එනවා නම්, ඒක තමයි තිතිඛොව
ියන්ගන. අන්තිමට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කර තියනව
ේතී පරමං ත්පා තිතිඛො, නිබ්බානං පරමං වද්ති බුද්ධා. ගම්
ාන්තිය, ගම් තිතිඛො ව පරමං ගම්කට බුදුවරැ නිවන කිය ත්
කියනවයි කිය .
මු දි මු දි අපට අව යයි විගේකී පරිස්රය. නමුත් ටිගකන්
ටික
ටිගකන්
ටික
වඩනගකාට
ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්ට
උච්ගජ්දවාදගයන් බැන්නත්, උන්වහන්ගස්් ඊට පස්්ගස් ්වනයි් ා,
තපස්සි, මිනිස්්ස්ුන්ග ් විනය රැ කරන, හික්මවන දඟග යි දාන
තියක් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ඇෙි රනව කිය
ිේවේ, ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් කියනවා, ඇත්ත තමයි. මම ගම් පාඩම දුන්ගනාත් එන්ඩ
එන්ඩ, එන්ඩ එන්ඩ ඒ මනුස්්ස්ය හික්ගමන තියකට පත් ගවනව.
මමත් ඒකට ආදේ යක් ගදනවා. තපස්සී කිය කියන්ගන ඉඳුරන්
පිනවන පැත්තට ගනගමයි යන්ගන. ඉඳුරන් තවන පැත්තට ග නිය ,
ඇතුළත තියන ස්ද්ධාදී ඉඳුරන් දියුණු කරනවා. චක්ුරොදී ඉන්ද්රිය තපස්්
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කරනවා. එතගකාට ඒ පුද් යාට පුදුමාකාර හික්මීමක් ආගවාත්
අන්න එවැනි ස්ී යක් ඇෙි, අන්න එවැනි පරඥාවක් ඇති ගකනාට, යම්
උප ාන්ත ොවයකට එන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ උප ාන්ත ොවය
තුළින් තමයි මරණයට ඉස්්ගස් ් , එගහම නැත්නම් වීතත්්හා
පුරා් දා තත්ත්වයට යන්න පුළුවන් ගවන්ගන. ඉතින් ගමවැනි
විගේචනයක් ගමවැනි වි රහයක් ත්ගතාත් ස්ාස්නගය් ගහෝ ධේමගය්
කිස්ිම පරණ ගවන තියක් ක ් පනින තියක් නෑ. ස්ජීවී.
ඒ නිස්ා අපි යම් පරමාණයකට ස්තිය දියුණු කරග න ඉන්නව
නම්, අන්න ඒ ස්තිගයන් බාහිරින් පැමිගණන අරමුණු විගයහි
ගනාස්ැග න තියට පූේව නි මන නැති තියට පරතිකරියා ගනාකරන
තියට ිගයාත්, බාහිර ග ෝකගයන් එන වාද විවාදව ින් අපිට ගහාඳ
මිම්මක් න්න පුළුවන්. එගහම කරග න කරග න යනවා මිස්ක්කා,
විම ග ෝකගය් අපි ස්ම හිත පැවත්තුවයි කිය ස්ම ගවන්ගන නෑ.
අපිට තිගයන්ගන විම ග ෝකගය් ස්ම හිත පවත්තන්න තීන්දු
කර න්න. පරධාන ව ගයන්ම බාහිගරන් එන ගද්ව ්ව ට ස්තිය පුරැදු
ගකරැගවාත් අනිවාේයගයන්ම අවස්ාන ව ගයන්, ග ෝකගයන්
පැමිගණන්නා වූ, කේමව ින් පැමිගණන්නා වූ, ආහාරව ින්
පැමිගණන්නා වූ, ඍතුව ින් පැමිගණන්නා වූ ස්ියලු ගද්ව ් ස්ම
කරග න, අවස්ානගය් ඇත්තා වූ වීත තණ්හා තත්ත්වයට යන්න
පුළුවන් ක්තියක් තියනවා.
ඒ නිස්ා ස්ියලුගදනාම දැන් වස්් කාග ස්මාප්ත ගකරැව. නමුත්
අගප් ොවනා වැඩ පිළිගවතළ් කිස්ි ගවනස්ක් නෑ. දි ට කරග න
යනව. ස්ියලුගදනාටම ගම් ධේම ගකාට්ඨා විගයහි - අද පරාගයෝ ික
ගකාටස්ක් කියවුතණ් - ස්ම්බන්ධ කරග න, තමන් කරග න යන වැඩ
ගමානම ගදයකින්වත් බාධා කර න්ගන නැතුව, ඍජු මාවතක නිතර
ස්ිහිපත් කර නිමින් ඉදිරියට යන්න ක්තිය, වධේය, බ ය ැගේවා
කියන පරේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව ගමතනින් ස්මාප්ත
කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවනව. සියලුතදනොට ස්ැනස්ීම උදා ගේවා
කිය පරේථනා කරනවා.

| 122

20│ වාදෙවෙටෙභනායාෙඉඳිමු
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා,
තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ති.
ග ෞරවනීය ගයෝ ාවචර මහා ස්ංඝරත්නගයන් අවස්රයි. අපි ගම්
ගන්වාස්ික උපාස්ක මහත්වරැත් ස්ම්බන්ධ කරග න ස්තිපතා
පවත්වාග න එනු
බන ධේම ගද් නා මා ාගේ අදත් එක
ගද් නාවකටයි ගම් ආරම්ෙය බා ත්ගත්. අද අපි ගම් පවත්වාග න
එනු බන ගද් නා මා ාව පැත්ගතන් බැලුගවාත් විස්ිගවනි ධේම
ගද් නාව. මූ ික මාතෘකා ස්ූතරය මතක් කර ත්ගතාත්, ඒක පුරාගෙද
ස්ූතරය. ඒක ස්ූතර පිටකගය, ඛුද්දක නිකාගය, ස්ුත්ත නිපාතගය, අට්ඨක
ව ් ගය් ස්ඳහන් ගවන ැඹුරැ ස්ූතරයක්.
අපි ගම් ඉදිරිපත් කර ත්ගත ඒගක තියන ගදාගළාස්්ගවනි
ාථාව. ගම්කමයි ිය ස්තිගයත් අපි මාතෘකා ව ගයන් තබා ත්ගත්.
එහිදී මූ ික අේථය ව ගයන් ස්ඳහන් ගව ා තිගයන්ගන රා ගදෝ
ගමෝහ කියන ගකග ස්්ව ින් හණ ගවච්ච යම් පෘථ ්ජන ගද්ව
මනුස්්ස් ගකාට්ඨා ඉන්නව නම්, ගම් ස්ාස්නගයන් පිට රමණ
බරාහ්මණගයා ඉන්නව නම්, ඒ ඇත්ගතා දැනට රහත් ගව , නැත්නම්
ගස්ෝවාන් ආදී මාේ ඵ
බපු ඇත්ගතෝ ගකගරහි ගකග ස්් තියනවා
අඩුපාඩු තියනවා ආදී ව ගයන් ඒ ඇත්තන්ටත් ගදාස්් දකින තියක්
තියනව. ආන්න ඒ ගදාස්් දකිනගකාට ගම් ආත්ගමදීම ාන්ත ොවයක්
බා න්න කැමති ගවන, ගම් ජීවිගත්දීම නිවනක් බ ාගපාගරාත්තු
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ගවන ඇත්ගතා අන්න ඒ වාග ගදෝ වාද විගයහි ඉස්්ස්ර ගවන්ගන
නෑ. නැත්නම් වාගදට පැටග න්ගන් නෑ. පට වා න්ගන නෑ. ගපරටු
කර න්ගන නෑ. ඒ නිස්ා ඔහු ඒ නින්දා වචනවල ගනාස්ැතලන තියක්
දක්වනව කිය .
ගම්ක ටිකක් අමතර කරමයකටයි දක්වන්ගන. ඒ කියන්ගන ගම්
වැගේට බැහැපු නැති ඇත්තන්ට ස්මහර ගව ාවට ගමාකද්ද ගම්
කියන්ගන කිය ගත්ගරන්ගනත් නෑ. ඒ විතරක් ගනගමයි, කිය
දුන්නට වටහා න්නත් අමාරැයි. ඒ විතරක් ගනගමයි දැනටමත් ඒක
අ ් ග න වාගද් පැට ි ා ඉන්න ඇත්තන්ට, ගමගහම ගනගමයි
ඔළුවට වැක්ගකරැවත් ඒක ගත්රැම් න්නත් අමාරැයි. නමුත් එවැනි
බාධක නැත්නම් බාහිගේ තියන කම්කගටාලු අවු ්පාස් ගේරාග න
ඉදිරියට යන ගයෝ ාවචරයාටත්
ාන්ත
ගවන්න හදන
ගයෝ ාවචරයාටත් ගකාච්චර ගේරි ා ඉන්න
ියත් ගම් මඩ
ග ාගහාරැව, ගම් කටුගකාගහා හරහා යන්න ස්ිද්ද ගවනවා. ඒක
නිස්ා යම් ආකාරයක ස්ී යක් යම් ආකාරයක දෘ්ටියක් ඇති
ගකගනකුටද, බුදුහාමුදුරැගවෝ කියන විදිහට ගම් ජීවිගත්දීම ඔය කියන
ාන්ත ොවයට යන්න පුළුවන් ගවන්ගන කිය
බ නගකාට
ඉස්්ස්රහට හම්බ ගවන්න තියන කටු ගකාගහා ් මඩ ග ාගහාරැ
පිළිබඳව දක්වන්ගන කරැණාභරිත
ාස්්තෘන් වහන්ගස්් නමක්
පමණයි. එගහම නැත්නම් මහා කරැණාගවන් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
පමණමයි. අනිත් ඇත්ගතා ගම් වග තැන් ගපන්වන්ගන නැතුව
ඉන්නව. ගමාකද ගම්ගක තියන බරස්ාරකම ැඹුර දැකපුවහම
ක කිගරයි. ගම්ව කර න්න බැරි ගවයි කිය , ගනාකියා හිටිගයාත්
ගහාඳයි කිය .
ඉතින් ඒ නිස්ා ගම් ස්ූතර ැඹුරැ ස්ූතර ව ගයන් නම් කළොට
පස්්ගස්, අපි කියනවා නම් පරඥාවට ැළගපන, පරඥා චරිතයාට
ැළගපන ස්ූතර කිේවට පස්්ගස් ඇත්ත තමයි ොවනාව වග
ැඹුරකට
බැහැ ත්ගත් නැති ඇත්තන්ට ගම්ක කිේවට ගහාඳක් ගවයි කිය
හිතන්න අමාරැයි. ඒ ඇත්තන්ට ඒක මන්ගදෝත්ස්ාහී වීමට කාරණාවක්
ගවන්නත් ඉඩ තියනව. ඒ ගමාකද, ඉස්්ස්රහටත් ගම් වග ්ම තව තව
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දු්කරතා, කටු ගකාගහා ්, මඩ ග ාගහාරැ තියනව නම්, ගමාකටදෑ
ගම්ක න්ගන් කිය ෙය ගවන්නත් ඉඩ තියනව.
ඒක නිස්ා ගම් වග
ැඹුරක් දක්වන ගද්ව ් කරමානුකූ ව
අනුපූේව පිළිගවළට තමයි දක්වන්න ඕනැ. එතගකාට අනුපිළිගවළ
පුරවාග න එනගකාට ගම් වග
ැඹුරැ බණ කියන්න ගව ා නැතුව
යනවා. ගමාකද හුඟගදගනකුට අව ය කර තිගයන්ගන ආරම්ෙක
ගකාටස්්, එේව අදාළ ොවයක් තියන නිස්ා. නමුත් අවස්ාන ගකාටස්ට
එනගකාට, කියා න්න ඕනැ අවස්්ථාවට එනගකාට ඒ බණ කියන්න
ගව ාවක් නෑ. ගමාකද, ගබාගහෝගදනාග ඉ ් ීම ස්පුර ා ඉවර
ගවනගකාට. නමුත් මීට වැඩිය ගවනස්් පථයක් විවෘත කර න්න
පුළුවන් ගම් වග ගද් නා මා ා පවත්වනගකාට. ඒක ස්ඳහා ගබාගහෝ
විට ස්ම්බන්ධ ගවන්ගන එකම පිරිස්. ඒක නිස්ා ඒ ඇත්තන්ට අර
මු ින් යම් යම් අවස්්ථාව ඉදිරිපත් කරන ද දැනුම් ගකාටස්් ගම්කට
ආධාරක ව ගයන් තියාග න පදනම ව ගයන් තියාග න යනගකාට
යනගකාට යනගකාට, අපිට ස්මහර විටක ගම් වග
ැඹුරැ
ගකාටස්්ව ට ඍජුව බැස් න්න පුළුවන් අවස්්ථාවක් ැගබනව. නමුත්
ගචෝදනාව ින් ස්ම්පූේණගයන් නම් නිදහස්් නෑ. නමුත් ගම් බගණන්
කියන්ගන එවැනි ගචෝදනා ආපුවහම එේවා පුගරක්ඛත ොවය,
ඉස්්ස්රහට කරග න පට වා න්ගන නැතුව යන්න තරම් ස්ී යක් හා
දෘ්ටියක් අව යයි කිය . ිය පාර අපි ස්ාමානය ස්ාමාජික මට්ටගමන්
ගම් වග
තත්ත්ව ආධුනික, මැදහත්, ගකළපැමිණි කියන
තුන්ස්්ථානයටම ැළගපන විදිහට කරැණු ඉදිරිපත් කර ත්තා. නමුත්
මම ඉඩ තියා ත්තා පෘථ ්ජන කියන වචනය වි රහ ගනාකර ඉන්න.
ඒක අද වග දවස්කට ගවනමම අරග න ස්ාකච්ඡා ගකරැගවාත්
ගහාඳයි කියන තරම් එෙන ධේම ගකාට්ඨා යක් තියන නිස්ා.
ඒ ස්ූතරයම අද ඉදිරිපත් කගළ් ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා
සමණබරාහ්මණා, තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ති.
ගම් පෘථ ්ජන ොවගය් ඉන්න ඇත්ගතා කරන කියන ගද්ව ්ව ට
වාගදට පැට ි ා ගහෝ පුගරක්ඛත ොවය ඉස්්ස්රහින් තියා ත්ගතාත්
ගහෝ කවදාකවත් අර ස්ූතරගය් මු ින්ම ස්ඳහන් කරන ස්ී ය රැක න්න
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හම්බ ගවන්ගන නෑ. ඒ විතරක් ගනගමයි, දෘ්ටිය ඍජු කර න්න
හම්බ ගවන්ගනත් නෑ. ඒ විතරක් ගනගමයි, උප ාන්ත ොවයකට
යන්න හම්බ ගවන්ගනත් නෑ. ඒක නිස්ා ගම් ගදාගළාස්්ගවනි ාථාවට
එනගකාට ස්ඳහන් කරනවා රා ාදී ගදෝයන්ග න් යුක්ත ගදවියන්
මනුස්්ස්යන් ගහෝ බාහිර රමණ බරාහ්මණගයා රහත් මහණුන් හටත්
රා ය තියනවා ආදී ව ගයන් කරන ගචෝදනා විගයහි ආේයයන්
වහන්ගස්්ලො පැටග න්න යන්ගන නෑ. ඒ ඇත්ගතා ගකාගහන් හරි
ගකානක් මතු කරග න, පට වාග න, රහතන් වහන්ගස්් නමකට
ගහෝ ආේයයන් වහන්ගස්් නමකට අඩුපාඩුකම් කිය තමනුත් අෙවය
පුද් ගයක් බවට පත් ගවනව. ඒ විතරක් ගනගමයි බරපතළ
අකුස් යකට පත් ගවනව. ඊට පැටග න ඇත්ගතාත් දි ින් දි ට දි ින්
දි ට ‘මම දැන් ගමතන’ කියන ිත්තක්ණගයන් බාහිරයට හරවනවා.
ඒකට උත්තර ගදන්න ිගයාත් අර පට ැවි ් වැඩි ගවන නිස්ා ඒව
කවදාවත් ඉස්්ස්ර කර න්ගනත් නෑ. ඒවො නින්දා වචන ව ගයන්
ස්ඳහන් කර ඒවායින් කම්පො ගනාවීම නම් වූ අකම්පිත ොවය තුළින්
තමයි ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ගවන්ගන, ගම් ාන්ත ොවය ගමග ෝ
ව ගයන්ම ස්ාක්ාත් කර න්න ඕනැ නම්.
ඒ අනුව ගම් ාථාගේ ස්ඳහන් ගවන පෘථ ්ජන කියන වචනය
ස්ාස්නගය් ගබාගහෝමත්ම පළ ් අේථයක් ගදන වචනයක්. අපි
ස්ාමානයගයන් ගේරන්ගන් ආේය, පෘථ ්ජන කිේවහම ආේය ොවයට
පත් ගවච්ච ඇත්ගතා ස්හ අගනක් ස්ියලුමගදනා. ගම්ගක ස්ඳහන්
කරනවා ගදවියන් මනුස්්ස්යන් ස්හිත පෘථ ්ජනයන් කිය . ඒ
කියන්ගන ගදවිගයෝ වුණත් ස්මයක් දෘ්ටික නැත්නම් පෘථග්ජනයයි
කිය තමයි කියන්න ගවන්ගන. ස්ාමානය ජනතාවර් තමයි. ආන්න
එවැනි ඇත්ගතා දකින්ගනම ගදාස්් පමණක්ම නිස්ා, වඩන්ගනම
ගකග ස්් පමණක් නිස්ා, ඒ ඇත්තන්ට බුදු හාමුදුරැවන්ග වත් ගදාස්්
ගනාදැක ඉන්න බෑ. රහතන් වහන්ගස්්තගවත් ගදාස්් ගනාදැක ඉන්න බෑ.
අනිකුත් ආේයයන් වහන්ගස්් නමකතගවත් ගදාස්් ගනාදැක ඉන්න බෑ.
ගදාස්් ගනාදැක ඉන්නවා විතරකුත් ගනගමයි ඒ ගදාස්් දැක ා අනුන්ග ්
ඇගඟත් ානවා. අනුන් එක්කත් වාගදට පට ැගවනවා. ඔගහාම
කියනවා නම් ගමගහම ගවන්ගන ගකාගහාමද? ගමගහම කියනවා
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නම් ඔගහාම ගවන්ගන ගකාගහාමද? ගකාගහද ඔතන ස්ී යක්?
ගකාගහද ඔතන දෘ්ටියක්? ගකාගහද ඔතන ාන්ත ොවයක්? කිය .
ඒ පට ැගවනගකාට එේවට උත්තර ගදන්න ිගයාත් කවදාකවත් ගම්
ජීවිගත් තමන්ට කිය ස්ී යක ආත්ම වි ්වාස්යක්, තමන්ට කිය
දෘ්ටි ජා ගයන් පට ැවි ් ක්, ඒ වග ්ම තමන්ට කිය උප ාන්ත
ොවයක් බන්න අමාරැ බවයි ගම් ාථාගවන් ස්ඳහන් කරන්ගන.
එතගකාට ගම් පෘත ්ජන කියන වචනය අපිට එක්ගකෝ
ඉග න ැනීම් මාේ ගයන්, ඒ කියන්ගන ගමාකද්ද බුදුරජාණන්
වහන්ගස්් පෘථ ්ජනයා කිය කියනගකාට දක්ව ා තියන ස්ීමාව,
මරියාදාව, වැට කඩු ් ? ඊ ාවට ඒක නැත්නම් පරිපුච්ඡා මට්ටගමන්,
පර ්න විමස්ීගමන් අපි ගම්ක දැන න්න ඕනැ. එගහම කර ඉවර
ගවලො විනි ්චයක් කර ත්ගත් නැත්නම් හරි අමාරැයි. නමුත් ගම්
උග්ගහ, නැත්නම් ඉග න න්ගන්, ගම් පර ්න කරන්ගන්, ගම්
විනි ්චයකට පත් ගවන්න හදන්ගනත් පෘථ ්ජනගයක්ම ගවන්නත්
පුළුවන්. තමන් පෘථ ්ජන ෙූමිගය් ඉඳග නම පෘථ ්ජනයන් ඇස්ුරැ
කිරීගම්දී පරමාණය දැනග න ඇස්ුරැ කගළ් නැත්නම් ඒ ඇත්ගතා විහින්
ගදන ගම් හැම නඩුවක්ම වාදයක්ම විස්ඳන්න පටන් අර ත්ගතාත්
අපිට ගම් ජීවිතය ගනගමයි ස්ංස්ාගරත් මදි ගවනව. ඒ නිස්ා තම්
ගත්රැම් ගේරැම් කර ත්ගත් නැත්නම්, කවදාවත් ගම් ආේයයන්
වහන්ගස්් නමක් තහෝ ගම් විදිහට ගමග ාව ව ගයන් උප ාන්ත වීමට,
ස්ිය ් න්ටම ෙය පක්ව, ස්ිය ් න්ටම යටහත් පහත්ව, ජ්ජීව,
කුක්කුච්ඡකව, පස්්ස්ට ගවන උතුමා ේද ියල ගතෝර න්න බැරි
ගවනවා.
ඉතින් ගම්ගකදී අපිට කරම ගදකක් අනු මනය කරන්න
පුළුවන්. එකක් තමයි හරියට ගම් උත්තමයන් වහන්ගස්් අඳුනාග න
පැත්තකට ගවන එක. එවැනි ක යාණ මිතරයන් පමණක් ඇස්ුරැ කරන
අ්සවනා ච බා ාන ප්ිතානං ච ්සවනා කිය පණ්ඩිතයන්
ඇස්ුරැ කිරීමම එක ගකානක්. අනිත් එක තමයි අන්ධ බා
පෘථ ්ජනයන් ගත්රැම් අරග න පැත්තකට කරන එක. ගම් ගදගකන්
ස්ාමානයගයන් මං
ස්ූතරය ඉස්්ස්රහින් තිය තිගයන්ගන අන්ධ
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බා පෘථ ්ජනයන්, අ්සවනා ච බා ාන කියන එගකන් අයින්
කිරීගම් වැඩ පිළිගවළක්. හැබැයි පරිස්්ස්ගමන් කරන්න ඕනැ.
පෘථ ්ජනය දැන ත්ගතාත් ගකාන් කරනවයි කිය , ස්ේපයා වාග .
පැන පැන හනවා. ඒ ගමාකද, ඒක තමයි ඒ ඇත්තන්ට තියන
ග ාකුම හීනමාගන. අව යතාව තිගයන්ගනත් ඔය පු්රඛෙත ොවය
තිගයන්ගනත්, ඒ පෘථ ්ජනයො ඉස්්ස්ාග ් ඔළුගේ අස්ූි තියනගකාට
ඉස්් ඉස්් කියනවා වග ගකග ස්් තිය නිස්ා තමන් ඇවිස්්ගස්නව
විතරක් ගනගමයි, අනුනුත් ඇවිස්්ස්ුගේ නැත්නම් නිකන් ඇඟට උණ
වාග .
ඕනැම ොවනා මධයස්්ථානයක් ත්තහම - විග ්ගයන්
ජාතයන්තර ොවනා මධයස්්ථානව - ඕව ස්ීයට ානක් ඉන්නවමයි.
ගමාකද ඒ ඇත්තන්ට හරි පහස්ුයි එතන ිහි ් ඒ වැඩ කරග න
යන්න, පාළු ග යි වළං බිඳින්නො වාග . ඉතින් අලුගතන් එන අහිංස්ක
ගයෝ ාවචරගයෝ ඒ වැඩිගයන් කථා කරන පෘථ ්ජනයට තමයි ඇදි ා
යන්ගන. වැඩ බහු කටයුතු කරන විගේකය ගහායන ඇත්ගතා හම්බ
ගවන්න අමාරැයි ගන්. ඉතින් අන්තිමට අමාරැවක වැගටනවා.
ස්ංස්ාගේ අපි ගම්කත් විඳිය යුත්තක්. ගමාකද ස්ංස්ාගේ අපි ගම් විදිහට
අපි ගනාදැන අනිත් ඇත්ගතා ගනාම යව ා ඇති. ඒක නිස්ා
පෘථ ්ජනයා ගවන් කර ා දැන න්න එක ගහෝ ආේයයන් වහන්ගස්්
ගවන් කර දැන න්නවයි කියන එක හරි අමාරැ බව ගත්රැම් කර
ගදන්න පුළුවන් වුගණාත් ඔන්න ධේම ගද් නාව ස්ාේථකයි. කවුරැ
හරි හිතනවා නම් මට අද ගකෝදුව හම්බ ගවනව, මම ගම්ගකන්
මැන ා දැන් පෘථ ්ජන ගකාට්ඨා ය අයින් කරනවා. ආේයයන්
වහන්ගස්් ගවන් කර ත්තට පස්්ගස් වැගේ හරි කිය . ඇත්ෙ. මූ ධේම
ව ගයන් නම් වැගේ හරි. නමුත් මතක තියා න ඉන්න ඕනැ තමනුත්
තාම ඉන්ගන පෘථ ්ජන ෙූමිගය් නම්, ඔය කියන විදිහට විස්දව ඕක
දැන න්න අමාරැයි. නමුත් ඒක ඉග න ැනීගමන් ගතාරව විනි ්චය
කිරීමකින් ගතාරව පර ්න කිරීමකින් ගතාරව ග ාඩ එන්නත් බෑ. තමන්
ඉන්න ෙූමිගය්, ඒකට කියනවා ‘ගකග ්ස් ෙූමි’ කිය . ඒ ගකග ්ස්
ෙූමිගයන් ග ාඩ එන්නත් බෑ.
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ඒක නිස්ා අපිට ගත්රැම් න්න ගවනව අපි ගම් ඉග න න්න
හදන්ගන බාහිර ග ෝගක පෘථ ්ජනගයෝ ැනම පමණක් ගනගමයි.
තමන් තුළම ඇත්තා වූ පෘථක් පෘථක් ති ගත්රැම් අර ත්ගතාත් ඒ
ෙර්යි ඉෙොර් වටින්තන. බාහිර ඇත්තන්ග ් අපිට ග ාකුවට ගප්නවා.
වැරදි දැක ා අයින් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඒක ගනගමයි අදහස්්
කරන්ගන. ඒ තුළින් ඒගක ඡායාව, ඒගක පරතිබිම්ෙය, ඒගක පිළිබිඹුව
තමන් තුළත් තියනව. අන්න ඒ තමා තුළ තියන ගකග ස්් ටික අයින්
කර ත්ගතාත් තමයි කවදා ගහෝ ඒ පෘථක් ති අයින් කරග න ආේය
ෙූමියට පරඥා ෙූමියට තමන්ට ග ාඩ ගවන්න ගවන්ගන. හැබැයි එකක්
මතක තියා න්න ඕනැ. ගකාච්චර බාහිර ග ෝගක පෘථ ්ජනගයෝ
අඳුන ත්තත්, බාහිර ග ෝගක පෘථ ්ජනයන්ග ් ගකග ස්් ඉවත් කිරීම
තමන්ට කරන්න බෑ. ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ටත් බෑ. ඒ නිස්ා ඒ
ගකාන්තරාත් එක විතරක් බාර න්න යන්න එපා. ඒ ග ානයි
කරත්ගතයි ගදකම විකුණ ා, තමන්ග ් බිස්්නස්් එකක් කරග න
ඉන්න එකයි තිගයන්ගන. බුද්ධා ගම් තිගයන්ගන ඔන්න ඔය ග ානයි
කරත්ගතයි තියාග න අනුන්ග ් ගකග ස්්
වන්නයි, අනුන් නිවන්
දක්වන්නයි, කටයුතු කරන එක. ඒ ඇත්තන්ට ඉතින් අතන් අතපොයි
කිය තමයි කියන්න ගවන්ගන. ඒ ගමාකද ඒ තරම්ම අමාරැයි ගම්
පෘථ ්ජන කියන පර ්නය ගත්රැම් අර න්න එක.
මජ්ඣිම නිකාගය මූ පරියාය ස්ූතරයට අටුවාව ස්පයන
ආචාරීන් වහන්ගස්් ා, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් විස්ින් වි රහ කරන ලද
ගම් ‘අශෘතවත් පෘථ ්ජනය’ කියන එක වි රහ කර ගදන්න අටුවාගව
ස්ෑගහන ඉඩක් අරන් තියනව. ඒ බුද්ධ වචනයර් නම් ගනගවයි. නමුත්
ඒක ස්මහර විටක අපට ගම් වග තැනක පැට ි ා ඉන්නගකාට යම්
පරමාණයකට උදේ කරනවා, ගමාකද්ද ගම් අශෘතවත් පෘථ ්ජනය යැයි
කිය කියන්ගන? අශෘතවත් ොවය කිය කියන්ගන අපි දන්නව
ග ෝගක ‘බහුශෘත’ කිය වචනයක් තියනව - ගබාගහෝ ඇස්ූ විරෑ තැන්
ඇති. අපි ඒක ස්ිංහග න් කියන්ගන ඇස්ූ පිරෑ තැන් ඇති කිය . ඇස්ූ
විරෑ තැන් ඇති කිය කියනව, හුඟාක් ඇහුම්කන් දීපු ගහාඳ
රාවකගයක්.
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නමුත් ග ෝකගය් තියන නා නා විධ ග ෝකායත ධේමවලට
ඇහුම්කන් ගදනව ියන එ තනතවයි අගප් ස්ාස්නගය් “ඇස්ූ විරෑ
තැන් ඇති” කියන එත න් අදහස් කරන්ගන්. බුදුහාමුදුරැගවෝ
පන්ස්ාළිස්් වස්ක් ධේම ගද් නා කරනගකාට, යම් ආකාරයකින් නිවන්
දැ ීර්ට තහ්ෙු වන ස්්කන්ධ පහ, ධාතු දහඅට, ආයතන ගදාළහ, පටිච්ච
ස්මුප්පන්න අං ගදාළහ, ස්තර ස්තිපට්ඨාන ආදී යම් යම් උපකරණ,
ගබෝධිපාක්ික ධේම ග නහැර පා තියනව. අන්න ඒ ග න හැර
පා තියන ධේම, ග ෝකගය් ාෙය පිණිස් ස්ත්කාරය පිණිස් කීේතිය
පිණිස් පරස්ං ාව පිණිස් පිහිටන්ගනම නෑ. ඒව ඟ දිතග් ඉහළට
පීනන්න, ග ෝකය
න ැ ්ගමන් ඉහළට පීනන්න තියන ධේම. ඒ
නිස්ා ඒව නතර ගවලො විගේකීව ඉග න ත යුතු ධේම. දුවන පනින
මන්, යන එන මන්, ඉග න ත්තට ඒව හිගත් හිටින්ගන් නෑ.
ගමාකද, ග ෝකගය් ග ෝකායත ධේම ව ගයන් තිගයන්ගන ග ෝගක
පැවැත්මට අදාළ ධේම.
ගමතන ගම් ස්ුතවත් පෘථ ්ජනයයි කිය කියන්ගන ස්්කන්ධ,
ධාතු, ආයතන, පටිච්ච ස්මුප්පාද, ස්තර ස්තිපට්ඨාන වග ධේම
පිළිබඳව ඉග නගන්නො ෙැනැේෙො. අන්න ඒ ඉග නීම ඇති ගකනා
තාම නිවන් දැක ා නෑ, නමුත් තමන් ගත්රැම් අර න්නව ගම්ව
ඉග නගැනීර්ත් හුඟක් ගවගහස්කරයි. ගම්ව ඉග න ත්තයි කිය
උපාධි නම්බු නාම හම්බ ගවන්ගනත් නෑ. ාෙ ස්ත්කාර හම්බ
ගවන්ගනත් නෑ. ඉග න න්න න්න, තමන් පිළිබඳව නම්බුවක්
හිගතන්ගනත් නෑ. තමන් තුළ තිගයන අඩුපාඩු ටිකයි තව තව
ගප්න්ගන. ගකග ස්්මයි ගප්න්ගන. ඇස්ුරැ කර අපි පුරවා න්ගන
ගමාන කුණුකන්ද ්ද කියන එකයි ගත්ගරන්ගන්. ඒක නිස්ා ගම්ක
ගබාගහෝ විට අමාරැ ධේමයක්. ආන්න ඒ ස්්කන්ධ ධාතු ආයතන වග
ගද්ව ් පිළිබඳව ඉග න ත්ත, තාම පෘථ ්ජන ොවගය් ඉන්න
ඇත්තන්ට කියනව ස්ුතවත් පෘථ ්ජනයයි කිය .
ගම් ස්ුතවත් පෘථ ්ජනයයි කියන එක බුදුහාමුදුරැවන්ග ්
වචනව
නෑ. බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ගපන්වන්ගන අස්ෘතවත්
පෘත ්ජනය කිය . නෑස්ූ ගනාවිරෑ ඇත්තා වූ, ස්ාමානයගයන් නිකන්
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අමු ිහියා. අමු පෘථ ්ජනය කිය කියනව. ිහිය කියන එක වැරදි
ඇති. ගමාකද ස්මහර හ
ි ිගයෝ ඉන්නව ආේය ෙූමියට පත් ගවච්ච
ඇත්ගතා. අමු පෘථ ්ජනය. ගම් අමු පෘථ ්ජන ොවය අටුවාව ගදකට
ගබදනවා, අන්ධ පෘථ ්ජන හා ක යාණ පෘථ ්ජන කිය ගදකකට.
ගම්කට ස්මහර විටක බුද්ධ වචනය ඉස්්ස්ර කර න්න ඇත්ගතා
විරැද්ධයි. ඕව බුද්ධ ගද් නා ගනගවයි කිය . ගවන්න පුළුවන්. නමුත්
අස්ෘතවත් පෘථ ්ජනය කියන එක අන්ධ පෘථ ්ජනයයි කිය
කියනවා, ගමග ෝ ස්ංස්ාරයක් ආ මක්
ැන දන්ගන නැති,
පරග ෝකයක් ැන දන්ගන නැති, ගමග ෝ ව ගයන්ම කා බී රෑප
ේධ න්ධ රස් ස්්පේ විගයහි ඉපදි ා, රෑප ේධ න්ධ රස්
ස්්පේ විගයහි ජීවත් ගව ා, රෑප ේධ න්ධ රස් ස්්පේ විගයහිම
මැරි ා යන ඇත්ගතා අන්ධ පෘථ ්ජනගයෝ. අමු පෘථ ්ජනගයෝ.
ඒක නැති කරන්න තමයි ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්ච
ස්මුප්පාද, ස්තිපට්ඨාන වග ගද්ව ්, ගම් වග ් ඉඳග න බණ
අහන්තන. එතහර් අහ ා වි රහ කර ටික ටික ක්ති පරමාණගයන්
ගත්රැම් ත්තට පස්්ගස් ඒ ඇත්තන්ට කියනවා ක යාණ පෘථ ්ජන
කිය . ක යාණ පෘථ ්ජන කිය කියන්ගන ආ ම ධේමය දන්නව.
ආ ම කිය කියන්ගන අගප් ඔය කියන පිටක. ඒකට ස්ංස්්කෘතතයන්
කියන්ගන මජ්ඣිම නිකායට, මජ්ඣිම ආ ම. දීඝ නිකායට, දීඝ ආ ම
කිය එේවට ඒ පිටක කියන නම නැත්නම් මූ ධේම දැනුම කියන
එකයි තිගයන්ගන. ආන්න ඒ ආ ම පිළිබඳව ගහෝ යම් පරමාණයකට
අදහස්ක් තියනව නම් ක යාණ පෘථ ්ජන ොවයට පත් ගවනව.
ඒකත් ග ්ස්ි නෑ. ඒ ස්ඳහා අපිට අරණය ත ගවන්න ගවනවා.
රැක්ඛමූ ත ගවන්න ගවනවා. ුනයා ාර ත ගවන්න ගවනවා.
ක යාණ ස්ත්පුරැගයෝ ඇස්ුරැ කරන්න ගවනවා. ආේයයන්
වහන්ගස්් ා දකින්න ගවනවා. ග ාඩාක් වැඩ කර තමයි ගමතන
ස්්කන්ධ පහකුයි දුවන්ගන්, ගමතන ධාතු දහඅටක් තියනවා, ගමතන
ආධයාත්මික බාහිර ව ගයන් ආයතන ගදාළහක් තියනවා, පටිච්ච
ස්මුප්පාද අං ගදාළහක් තියනවා, ස්තිපට්ඨාන හතරක් තියනව කිය
යම් පරමාණයකට අපි ඉග න න්තන. ඉග න ත්තට පස්්ගස් අපි ඒක
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කරියාත්මක කරනවො ගවන්න පුළුවන්. ඉග න ත්ගත් නැත්නම්
කවදාවත් ගවන්ගන නෑ.
ඒ නිස්ා ඒ ක යාණ පෘථ ්ජන ොවයට ආවට පස්්ගස් තමයි
ඒ පුද් යා ස්ාස්නය පිළිබඳව ස්ී
ික්ාවට ස්මාධි ික්ාවට පරඥා
ික්ාවට කියන ික්ා කිරීගම් වැඩ පිළිගවළට පත් ගවන්ගන. ගම්
වග ් තැනක එකතු ගවන්ගන ඒ තත්ත්වය තමා විස්ින්ම ස්්වයංෙූ
ඥානගයන්ම උපයා ත් පිරිස්ක්. ගම් එක්ගකගනක්වත් අපි ගදන්ගනක්
එකතු ගවලො ඉග න න්න හිතා ත්ගත් නෑ. අපි ගදන්නම එකතු
ගවලො ස්්කන්ධ ැන ඉග න නිමු. අපි ගදන්න එකතු ගවලො ධාතු
ැන ඉග න නිමු කිය ගදන්ගනක් ගමතන නෑ. නානාවිධ දිස්ා
ො ව ින් පැමිණිච්ච ඇත්ගතා ඉන්ගන. එන්ඩ ඉස්්ගස් ් ාම
ඒග ා ් න්ට යම්ම ආකාරයකට ගම් හැඟීම ඇති ගවලො තියනව. ඊට
පස්්ගස් ගම් වග
තැනකට එකතු වුණාර් ඒ ඇත්ගතා අර
ඉග න ත්ත ආ ම, නැත්නම් ස්ුතමය, නැත්නම් මූ ධේමමය ඥානය
කරියාවත් කරන්න උත්ස්ාහ කරනවා. නැත්නම් අපි කියනවා
කුස් ච්ඡන්දයක් පහළ කර න්නවා.
ඒ කුස් ච්ඡන්දගයන් කරන්ගන ගමාකද්ද? ස්ී
ික්ාව
ස්මාධි ික්ාව පරඥා ික්ාව කිය ගමගතක් කරපු ඇහැ පිනවන,
කන පිනවන, නාස්ය පිනවන, දිව පිනවන, කය පිනවන, මන
පිනවන, වැඩ ස්ම්පූේණගයන්ම බහා තබන්ගන් නැතුව ඒ ඇහැ කන
දිව නාස්ය කය මන කියන ගම් ගද්ව ් හික්මීගම් වැඩ පිළිගවළක්
ස්ීමිත පරමාණයකින් ඇතු ් කරන්න උත්ස්ාහ කරනවා. ගමතනදී තමයි
ස්ම්පූේණ ගදකට ගදතෑවර ගවච්ච ගදග ාවක් අතර ග ෝගකකට හිර
ගවන්ගන. ඉතින් එයාට තමයි කියන්ගන ගයෝ ාවචරය කිය . ආන්න
ඒ ගයෝ ාවචරයට මු ින්ම අව ය ගවනව ගම් ආ ම නැත්නම් අධි ම
නැත්නම් අපි කියනවා පරියප්ති, පරතිපත්ති, පරතිගේධ කියන ස්ාස්ගන්
පරියාප්ති ගකාටස්යි පරතිගේධ ගකාටස්යි පිළිබඳව යම් පරමාණයක
හැඟීමක් ඇති කර න්න. ඊට පස්්ගස් තමයි ඒ පුද් යා අර ක ින්
කියාපු තා යට ී
ික්ා, ස්මාධි ික්ා, පරඥා ික්ා කිය
ගකග ස්් කැපීගම් වැඩ පිළිගවළට, නැත්නම් ගකග ස්්ව ට විරැද්ධව
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යුද්ධ පරකා කරන්න පටන් අර න්ගන. එගහම නැති පෘථ ්ජනයට
කියනව, පුථු ි් ්ස. ඒ කියන්ගන ගබාගහෝ ගකග ස්් - ජ්්න්තීති.
පුථු ි් ්ස ජ්්න්තීති පුථුජ්ජ්නා කිය කියනවා. අනිත් ගකනා
කරන්ගන උගද් ඉඳන් හැන්දෑ ගවනකල් ගකග ස්් වවන එකයි.
ඒ ගකග ස්් ජාති ෙුන ් ස්ාමානය මූ ධේම ව ගයන්
දැන ැනීමට කියනවා නම් : වීතික් ම, පරිවුට්ඨාන, අනුසය කියන
ගකග ස්් ජාති ෙුන. එතහර්යි බුදුහාමුදුරැගවෝ ගම් ග ෝගක තියන
ගකග ස්් ගවන් ගකාට දක්වන හැටි. ගම්ව ගස්්රග න්ම ස්ීයට ස්ීයක්ම
අං ස්ම්පූේණ ගවච්ච ගකනා තමයි පෘථ ්ජනය කිය කියන්ගන.
පුථු ි් ්ස, විවිධ වූ, පුතු කියන වචනය පාවිච්ි කරන්ගන විවිධ
වූ, පැතිරැණ කියන අදහස්. පුථු ි් ්ස ජ්්න්තීති. එයා උගද්
ඉඳ හැන්දෑ ගවනකල් කරන ස්ෑම කරියාවකින්ම, කරන ස්ෑම
වචනයකින්ම, හිතන ස්ෑම හිතිවි ් කින්ම වීතික්කම මට්ටගම්,
නැත්නම් පරිවුට්ඨාන මට්ටගම්, නැත්නම් අනුස්ය මට්ටගම්
ගකග ස්්ව ින් පිරි ා. කිස්ිම අඩුවක් පාඩුවක් නෑ. මහ මුහුද වාග
ගපා ් කට්ටකින් එගහම වතුර අරග න, ත්ත ාංඡනය බ න්න
හම්බ ගවන්ගන නෑ. අඩු කිරීමක් කරන්න හම්බ ගවන්ගන නෑ. අන්න
එවැනි ගකග ස්් ව ුරැවන ජාතියට කියනවා පෘථ ්ජන කිය .
එගහම නැත්නම් අන්ධ පෘථ ්ජන කිය .
ඉතින් ඒ පෘථ ්ජනයො අර විදිහට ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන,
පටිච්ච ස්මුප්පාද, ස්තර ස්තිපට්ඨාන වග ගද්ව ් අහන්න එක
තැනකට ගව ඉන්න ගව ාවට අර වීතිේෙෙ ලෙල ස් කියන,
කගයන් වචනගයන් අනුන්ට බාධා කරන, තමන්ට බාධා කරන,
වේතමානය ගකග ස්න, අනා තය ගකග ස්න, වැඩ ව ින් අයින්
වීම ඉගේම ස්ිදු ගවනව. කායික කරියා දැන් නතර කර ස්තුන්
මැරීමකට අවස්්ථාවක් නෑ. ගහාරකම් කිරීමකට අවස්්ථාවක් නෑ. කාම
මිථයොචාරයකට අවස්්ථාවක් නෑ. ගබාරැවක් කියන්න ගක් මක්
කියන්න හිස්් වචනයක් පරැ වචනයක් කථා කරන්න ගව ාවක් නෑ.
ර්දයට පරර්ොදයට වැතටන්න අවස්්ථාවක් නෑ. දැන් කර තිගයන්ගන
කය තැන්පත් කරග න කට වහග න ඉන්නගකාටම එතන නිකන්ම
133

|

| පුරොතභද සූෙරය
වග අර කියන ස්්කන්ධ ධාතු ආයතන ඉ න න්න ගමාගහාගත් පවා,
ස්මහර විටක ඔය වීතික්කම ගකග ස්්ව ින් අඩුපාඩු ගවන්න ඉඩ
තියනව. ගනාගකරී ඉන්න ඉඩ තියනව.
ආන්න ඒ මාේ ගයන් ඒ පුද් යා අර ඕජාව වග
න,
ගදෝගර
න වීතික්කම ගකග ස්් නතර කරනවා. ඒක මහ වි ා
ගපරළියක්. ගකාටින්ම කියනවා නම්, ගවන ස්ැණගකළිව
ත කරන,
රෑප ේද න්ධ රස් ඒ විගයහි ත කරන ඇත්තන්ට ගම්
දේ නයවත් පරිය නෑ. ගමාකද, ගම් එක තැනකට ගව ා ඕව
ඉග නග න ගමානවද හම්බ ගවන ගද්? හම්බ ගවච්ච ජීවිගත ස්ැප
විඳින්න ඕන ගන්ද? ඒකට ගන්ද මනුස්්ස් ජීවිගත? ගම්ක ගම් ම ු ්
ස්ක්වළ කිය ගම්කට ගම් කියන්ගන. ඉතින් ඕගක් ගහාඳ තරැණ
වයගස්් ෙද්ර ගයෞවන වයතස් කළු ගකස්් තිගයද්දී, ඔගහ් එක තැනකට
ගව වාඩි ගවලො ඉඳ
ත කර ගමාකද්ද ඇති වැගේ කිය ඒ
ඇත්තන්ට ගප්න්න මහ තනෝන්ජ ්, මහ දියාරැ, මහ බයාදු චරිතයක්.
නමුත් ගම් පෘථ ්ජන ොවගය් තියන ෙයානකකම, තදෝගේ
න
ගකග ස්් ස්්වොවය දන්න ගම් පුද් යා ස්්කන්ධ ධාතු ආයතන
ඉග න න්න වාඩි ගව
ඉන්නගකාටමත් වීතික්කම ගකග ස්්
එන්ගන් නෑ. එගහම නැත්නම් ඒ පුද් යා සමාදාය සිඛෙති
සිඛොප්දසූති කියන විදිහට ස්ික්ාපද ස්මාදන් ගවච්ි මන් ඒගකන්
අදහස්් කරන්ගන කගයන් වචනගයන් ස්ිදු ගවන අකුස් කේම, එගහම
නැත්නම් ගම් ගකග ස්් ව ුරවන ති නැති කරන එක. ආන්න ඒකට
ගයදිච්ච ගකනා වි ා යුද්ගධක ගයදි ා ඉන්න ගකගනක්. ඒක නිස්ා
ස්ාමානයගයන් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගම්කට උපමාවට සඳහන්
කරනවා, යම් කිස්ි
හ
ි ිගයක් පන්ස්ි ්පද රකිනවා නම්, ස්කර
ගද්ගේන්ද්රයා පවා මිණි ඔටුන්න නමනමා වඳිනවයි කිය .
ගම් ග ෝගක හැදි ා තිගයන්ගන්ම පස්්කම් ස්ැපයට. ඒ පස්්කම්
ස්ැපගය් ගයදි ා ඉන්න ස්ංස්ාගේ ස්ංස්ාර ත ස්ත්ත්වයා මුහුගද් ලුණු
වතුර වාග පැතිරිච්ච ගතතමනයක් ස්හ ලුණු රස්යක් තිගබද්දී
කූඩැ ්ග ක් ගකාගහාමද ඉන්ගන? ඒකා පුළුවාන් තරම් මුහුදු
ගවරගළන් අයින් ගව , ග ාඩ බිමට ගව ඉන්නව. මුහුදු කූඩැ ්ග ක්
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ගනගමයි. ගම් ග ාඩ කූඩැ ්ග ක් වාග . ආන්න ඒ වග ් ගම්
පෘථ ්ජන ොවතය් ෙයානකකම දන්න, වීතික්කම ගකග ස්්ව ින්
ගේගරන්න කැමති ගකනා, ඔළුව කාන්තාගේ හං ග න ජීවත් ගවන්න
හදන, වැ ි කුණාටුගවන් යටත්ව ගේගරන්න හදන ඔටුගවක් වාග
ගබාගහෝම ෙය පක්ව තමන්ග ් ස්ී ය, විනය, ෙය ැජ්ජාව, ස්ංවරය
රැක න්නවා. ඉතින් ගම්කම අමාරැයි. ගමාකද ගහ්තුව, අපි ඔය කථා
කරන්ගන හුඟාක් ඉස්්ස්රහට ියාට පස්්ගස් ආේය ොවයට පත් වුණත්
ඇති ගවන විගේචන පිළිබඳව.
ඒක ැන කථා කරන්න ඉස්්ගස් ් කියන්න ගවනව යම් කිස්ි
ගකගනක් ස්ී යක පිහිටන්න හදනගකාටම අපි හිතනවට වැඩිය
ඇතුතළන් ගකාක්ක වදිනව. ස්ි ් නැතිගකාට නම් ගකාක්ක වදින්ගන
ගපාලිස්ිගයන්. ස්ිවි ් නීතිගයන්. නමුත් ස්ී ය රකින්න ියාම ගකාක්ක
වදින්ගන ඇතුතළන්. ආස්න්නගය් ඉන්න ගකගනක්ග න් තමයි ඒ
ගකගනහි ි වචන එන්න පටන් අර න්ගන. එතනදීමත් අපිට ග ාකු
කැප කිරීමක් කරන්න ගවනව. ගම් දාන වස්්තු කැප කිරීමක් ගනගමයි
ගමතන කරන්ගන; තමන්ග ් රැි අරැිකම් කැප කරග න ගමාකද
කරන්ගන? අපි ඉපදුතණ් ජීවත් ගවන්ගන පෘථ ්ජන ෙූමිගය්. ගකග ්ස්
ෙූමිගය්. ඒ ගකග ්ස් ෙූමිගය් ඉඳ
ග ාඩ ගවන්න ගන් ගම්
දඟ න්ගන්. දඟ නගකාට ග ස්්ස්න ඉවුරක් ස්හිත ඟක් වග ,
ග ාඩ ගවන්න හදනගකාටම ආයිත් ග ස්්ස් ග ස්්ස් වැගටන්ගන
වතුරටමයි. කිස්ිම අනුකම්පාවක් ගතතක් ගප්න්න නෑ.
ගම්ක දැන න්න ඕනැ පුද්
ගේදගයන් ගතාර ගකග ස්්ව
කවදාවත් ගතතක් අනුකම්පාවක් නෑ. නිේදයයි. නමුත් අපි දකින්ගන
අස්ව ා මට ගම් ගද් කළා. අස්ව ් බ ගේ ය විස්ින් මට ගම් ගද් කළා.
අස්ව ් පක්ය විස්ින් මට කළා. අස්ව ් ජාතිය විස්ින් මට කළා කිය
යම්ම ගව ාවක අපි ගම් කරග න යන්න හදන ආධයාත්මික මනට
බාධා කරන්ගනක් ඉන්නවා, බාධා කරන්ගන මටය, ගම් බාධාව
මග ්ය, කියපු මන් අහු ගවනව. ගම්ක ගකග ස්් ස්්වොවය කිය
දැන ත්ගතාත් අපි ස්ී යක් රකින්න හදන්ගන ගබාගහාම අහිංස්කව.
ෙය දැනග න. නමුත් අනික් ඇත්තන්ට ඒක ගප්න්ගන ඒ ඇත්තන්ග ්
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මතව ට විරැද්ධව යෑමක්. එගහම නැත්නම් අපි විප් වකාරගයෝ
විදිහට. අන්න එතනදී පු්රඛෙත භොවය තියන්න එපා. ඉස්්ස්ර ගවන්න
යන්න එපා. ස්ටන් පරකා කරන්න යන්න එපා. යුද පරකා කරන්න
යන්න එපා. ඒ ඇත්ගතාත් යුද පරකා කරනවා නම්, ඔළුව පාත්
කර න්න එකයි කරන්න ඕනැ. ඒකට කවදාවත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
වග උත්තමයන් වහන්ගස්් ා බයාදුයි කිය තනෝන්ජ ් කිය ගදාස්්
කියන්ගන නෑ. ගේගරන්න බැරි නම් මළමිනියක් ගව ා වග හරි
කම ් නෑ, ගේගරන්න කිය යි කිය තිගයන්ගන. ඒ කියන්ගන
ඒගකදී කවුරැවත් අපිට ස්රණට පිහිටට නෑ. අපි ගමගතක් ක ්
ස්රණට පිහිටට යමක් හිතුව නම් එතනින් ගකාක්ක එනව. ඉතින්
අනිවාේයගයන්ම පිහිය එනවා. තුවක්කුව එනවා. එේව එතනින්මයි
එන්ගන්. ආස්න්නගයන්මයි එන්ගන්.
ස්ී යට ියාට පස්්ගස් තස්රර් පරහොර ආස්න්නගයන්මයි
එන්ගන් කිය දැනග න, නමුත් පුද්
ගේදගයන් ගතාරව බ න්න
පුළුවන් නම්, අන්න ස්ූරයා. අන්න මනුස්්ස්යා ග ාඩ එන්න පුළුවන්.
එයාට ගම් ජීවිතේ උප ාන්ත ගවන්න පුළුවන්. ගමාකද, මාරයා
කරියාත්මක ගවන්ගන අපි පහු ිය දවස්්ව කිගයේවා ආසිවි්සෝපම
සූතරය2 කිය , වැ ි ගකළිගය් පටන් යාළු ගවච්ච මිතරයා අතිනුත්
එවනවා පණිවිගේ. ඒත් පස්ු ගනාබ ා දුවන්න දැන න්න ඕනැ. ඒ
යාළුකම තිබුණට කමක් නෑ. ගමතන දී බෑ කිය , ඒ පෘථ ්ජන
ොවගයන් ැ ගවන්න කටයුතු කරන ගකනා නම් ස්ී ගය්දී පවා ගම්
දු්කරතාව විඳිනවා. ගමතන ඉන්න ඇත්තන්ට හැබැයි ඒක නෑ. ඒ
ගමාකද ගම් ඇත්ගතා ඒක දැනග න මහත් වූ ගහෝ ගේවා කුඩා වූ
ගහෝ ගේවා ඤාති පරිවට්ටගයන් අයින් ගව යි ජීවත් ගවන්ගන. මහත්
වූ ගහෝ ගේවා කුඩා වූ ගහෝ ගේවා වස්්තු ගෙෝ පරිවට්ටගයන් අයින්
ගව යි ජීවත් ගවන්ගන. නමුත් ැ වුමක් නම් නෑ ග ායිගයෝ. ඔය
ස්්වරෑපගයන්ම නැති වුණාට, අනිවාේයගයන්ම එනවො. අර කිඹු
කියනවාලු උතග කටට වැටි ා ගේරැණොට පස්්ගස්, උඹ මග න්
ගේරැණොට ග දර ියාට පස්්ගස් මග ් ම ් ිග න් පරිස්්ස්ම් ගවයන්
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2

සංයුේෙ නි ොය, සළොයෙන වග්ග, ආසිවිස වග්ග, ආසිවිතසෝපර් සූෙර ය
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කිය . ම ් ී කියන්ගන හූනට. ඒ නිස්ා කිඹු ට ගවදකම් කරනගකාට
ගවද්දු වටතිර ඇද හූනා අයින් කර යි ගවදකම පටන් අර න්ගන්.
කිඹු ් විස්ට ඉතුරැ හරිය කර ගදන්ගන හූනා. ඒ නිස්ා අපි ඤාති
පරිවට්ටගයන් අයින් වුණාට, වස්්තු පරිවට්ටගයන් අයින් වුණාට, ඒගක
න්දස්්ස්ාගේ තාම තියනවා. ඒක කරියාත්මක
රන්න අනන්ත
අපරමාණ දූතගයෝ, යම දූතගයෝ ඉන්නවා. ඒ නිස්ා අපි ඒව ඔක්ගකාම
ගකග ස්් ව ගයන් දැකග න
ිගයාත්, ස්ී ය පිළිබඳ යම්ම
අවිප්පටිසාර ොවයක් ගනාස්ැග න ොවයක්, අන්ද මන්ද ොවයක්
නැති තරමට ස්ීග ් පිරැණට පස්්ගස් ඒ පුද් යාට දැක න්න පුළුවන්
ගවනව තදතවනි ර්ට්ටතම් ගකග ස්් ජාතියක්.
ඒ ෙර්යි, යටින් ෙියන පරිවුට්ඨාන ලෙල ස්. කය වචනය තාම
කරියාත්මක ොවයට පත් ගව ා නෑ. වචනය ව ගයන් කරියාත්මක
ොවයට පත් ගව ා නෑ. නමුත් ගදගේග තදෝගේ
න, ස්ිගත්
මට්ටගම් වැඩ කරන, තමන්ට වැටගහන, ඒේ අනුන්ට අ ් න්න බැරි,
තමන්ටත් පිටට වස්ං න්න පුළුවන්, නමුත් තමන්ට නිතර වද ගදනවො
පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්. අන්න ඒ පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් නැති කරන්න
නම්, හරියට කියනවා නම් උදැ ්ග න් අයින් කරන්න ඕනැ කුණු
අයින් ගකරැවට පස්්ගස් තමයි කන් හැන්ගදන් අයින් කරන්න පුළුවන්
කුණු අයින් කරන්න පුළුවන් ගවන්ගන. උදැ ්ග න් අයින් කරන්න
තියන කුණු තිගයද්දී කන් හැන්ගදන් අයින් කරන්න බෑ. ඒ නිස්ා ඒ
ඝනබහළ පළතවනි ර්ට්ටතම් ගකග ස්් - පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් - අපි
ස්ී ගයන් අයින් කරලො. ස්ි ්වතුන් අතර ඒවායින් පැමිගණන බාධක
ස්ිය ් ක්ම ගකග ස්්මයි.
ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන ව ගයන් බ නවා මිස්ක්කා පුද්
ගේදගයන් බ න්ගන නැතුව කටයුතු කතළොත්, ක ාතුරකින් ගපාඩි
ගව ාවක් හම්බ ගවනවා ොවනාමය ව ගයන්, ස්මථ ව ගයන්,
ස්මාධිමය ව ගයන් පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්ව ින්, ගදගවනි මට්ටගම්
ගකග ස්්ව ින් තාවකා ිකව අයින් වීගම් ක්තියක්. ගම්ක තමයි
ොවනා ජීවිගත අපි කියන ස්මථය. අර වීතික්කම ගකග ස්් කියන්ගන
ැේ ින්නක් නම්, රට රාජයයකටවත් නිමා න්න බැරි ැේ ින්නක්
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නම්, පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් කිය කියන්ගන ඒ ැේ ින්න ඇති
කරන්න ගහ්තු ගවච්ච න
ි ි පුළිඟුව. ිනිකූර අ දැ ්ගවන ගව ාව.
ඒක තිේබර් ගේළිච්ච කැග ්කට, ස්ීමාවකින් ගතාරව පට පට ා
පැතිර යනවා. නමුත් ඒක ඉස්්ගස් ් ාම පුළිඟුවක් ව ගයන් පැන
න ින්ගන. අන්න ඒ පුළිඟුව තමන්ට තමන් තුළ දැක න්න පුළුවන්
ගවනව නම් තමයි පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් කිය කියන්ගන. ගම්ක
පරස්ිද්ධයි ොවනා ජීවිතගය නීවරණ ව ගයන්.
අන්න ඒ නීවරණ නැති කිරීමට කටයුතු කරන අවස්්ථාව තමයි
ොවනා මධයස්්ථානවල ෙිතයන්ගන. එේවගය ස්මථ ොවනාවට
ස්මාධි ොවනාවට අව ය ස්ප්පාය කරැණු පුළුවාන් තරම් ස් ස්ා
දීමටයි, අපි ගම්වට ක ින් කියාපු තා යට නෑදෑගයා අයින් කර ,
වස්්තුව අයින් කර , ගම් වග තැන්ව ට එන්ගන්. අපරමාණ රට පුරා
පැතිරි ා ඉන්න දායකගයෝ තමන් හම්බ කරන උත්තම ගකාටස්් පූජා
කරන්ගන ගම් කරන වීර උදාර ස්ටනට ආධාර ව ගයන්. ඒ නිස්ා
ොවනා මධයස්්ථාන, අරණය ගස්්නාස්න උෙුම් ොර්යය ට ගවන්
ගව ා තියනවා. එේවට ආවට පස්්ගස් ස්ී
ික්ාව ඉක්මව
ිය
ස්මාධි ික්ාවට අපි පත් ගවනව. ස්මාධි ික්ාවට පත් ගවනගකාට
පෘථත ්ජන ොවගය් ඉඳලො ආේය ොවයට, උත්තම ොවයට යම්
පරමාණයක උස්ස්් වීමක් ත ්ලුවක් ැගබනව. නමුත් ඒක කවුරැත්
ගදන ගදයක්වත් ගයාදන කා ය මතවත්, එගහම නැත්නම්
ුරැවරයාග ් දක්කමක්වත් ගමාකකින්වත්
ැගබන ගදයක්
ගනගමයි. තමන් ගයාදන කා ගයන් ගකාච්චර ගව ාවක් හිත
තාවකා ිකව ගකග ස්්ව ින් අයින් කර තියාතගන ඉන්න පුළුවන්ද
කියන එක මතයි.
අපි වාඩි ගවලො ආනාපානස්තියට හිත ගයාදනවා. උදරගය්
පිම්බීම හැකිළීමට හිත ගයාදනවා. වම දකුණ ව ගයන් හිත
පවත්වනවා ස්ක්මගන්දී. ආන්න එගහම පවත්වනගකාට යම්ම
ිත්තක්ණයක මග ් හිත කාය දු ්චරිත වචී දු ්චරිතව නැත. ඒ
වග ්ම නීවරණ ධේම කියන කාමච්ඡන්ද ආදී ගද්ව ්ව නැතිය. දැන්
හිත තිගයන්ගන මතු ගව ා තියන අරමුගණ්. ආ ්වාස්ය තිගයන්ගන
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මතු ගව ා. ආ ්වාස්ගය හිත තියනව. පර ්වාස්ගය් නෑ. කගය් විස්ිරි ා
නෑ. කාමච්ඡන්දයක් නෑ. කාය දු ්චරිත වචී දු ්චරිත නෑ. ඒ නැති
බවට වැඩිය ගමතන න්ගන අරමුගණ් ඇතු ් ගවන ගව ාගව ඇතු ්
ගවන බවට දන්නකම. පිට ගවන ගව ාගවදි ඇතු ් වීම නෑ. පිට වීම
දන්නව. පිම්ගබන ගව ාගවදි පිම්බීම දන්නව. හැකිතළන ගව ාගවදි
හැකිළීම දන්නව. වම තියන ගකාට වම ව ගයන් දන්නව. දකුණ
තියනගකාට දකුණ ව ගයන් දන්නව.
එතගකාට ගම් ස්ංස්ාරයක් පුරා තදෝගේ
පු වීතික්කම
ගකග ස්් කැපි . පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් මතු ගව ා නෑ. ඒ නිස්ා බුරැම
ොවනාව උ න්වන, මහා ස්ී ොවනාව උ න්වන ුරැවරැ, චකර
කරමයක් කටපාඩම් කර ගපන්වනවා, ගම්ක හිත් වදින්න. වධේයක්
ඇති කරන්න. එක. ොවනා කර වාඩි ගවනගකාට එක තේපරයකට
එක ස්ැරයක් පිම්ගබනගකාට පිම්ගබනවා කිය ගමගනහි කරනවා.
හැකිතළනගකාට හැකිතළනවා කිය ගමගනහි කරනවා. නැේනම්
ආ ්වාස් කරනගකාට ආ ්වාස් ගව ාගවදි ආ ්වාස් කිය ගමගනහි
කරනවා. පර ්වාස් ගව ාගවදි පර ්වාස් කිය ගමගනහි කරනවා. වම
තියනගකාට වම කිය ගමගනහි කරනවා. දකුණ තියන ගකාට දකුණ
කිය ගමගනහි කරනවා නම්, තමන්ට ගහාඳට ගත්ගරනව නම්
තම්බපු අ
කෑ ් ට
ෑරැප්පුගවන් අනිනගකාට අ
කෑ ්
ෑරැප්පුගේ ඇමිණුනා වග , නැත්නම් ගහාඳ ගතත පස්් ගපාළවකට
ගහ ් කින් අනිනගකාට ගහ ් ඇමිණුනා වග , අරමුණට හිටියයි
කිය , ඒ ිත්තක්ණය ගදවිගයක් මාරගයක් බරහ්මගයක් බුදුන්
ඇවි ් කියන්න ඕනැ නෑ. අරමුගණ් හිත හිටියයි කිය කියන්ගන
වීතික්කම ගකග ස්්, පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් නැත.
අපි ගම් විදිහට අපි හිතමු විනාඩියක් හිටියයි කිය . එතගකාට
හැටවාරයක් හිත පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්ව ින් ගතාරව ත ගවනව.
විනාඩි පහක් හිටිනව. එක දි ටම පිම්ගබනගකාට පිම්ගබනව,
හැකිතළනගකාට හැකිතළනවා කිය ගමගනහි කරනවා. ආ ්වාස්
පර ්වාස්ට ෙලන ගකගනක් නම් ආ ්වාස් ගව ාවට ආ ්වාස්ය,
පර ්වාස් ගව ාවට පර ්වාස්ය කිය ගමගනහි කරනවා. ගම්න්න ගම්
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විදිහට කරනවා නම් අඩු ාගන අර විනාඩි පහට තුන්ස්ිය වාරයක්
මුළු ස්ංස්ාගේ, ඉස්්ගස් ් ාම තමන්ට ගකග ස්් නැති ිත්තක්ණ
තුන්ස්ීයක් අත්දැක න්න පුළුවන්. ගම්ගකන් කියන්න උත්ස්ාහ
කරන්ගන ගම්ක පුළුවන් කියන එකයි.
දැන් ගමතන ඉන්න ඇත්තන්ට ගම්ක අලුත් මැජික් එකකුත්
ගනගමයි. නමුත් ගමතන ඉන්න ඔක්ගකෝග ම තියන දුේව කමක්
ගවන්න පුළුවන් ගම්ක ණන් න්ගන නෑ. ඔය විදිහට ඔය පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්් නැති කරනවයි කියන එක මහා ග ාකු රාජයයක්ද? ඔය
පිම්ගබන ගව ාගව පිම්ගබනවයි කිය ගමගනහි කරන්න පුළුවන්
ගන්ද? හැකිතළන ගව ාගව හැකිතළනවයි කිය ගමගනහි කරන්න
පුළුවන් ගන්ද? ඕක ඉතින් ගදගක් පන්තිගය ළමගය ුටත් පුළුවන්
ගදයක් ගන්ද? ඕගකන් ගකාගහාමද ඔච්චර කැගපන්ගන් කිය අර
පුංි පහර ණන් න්ගන නැතුව යනවා. ණන් න්ගන නැතුව
ඉඳ යම් ගව ාවක අපි හිතමු හිත රා යට වැටුණා ඉඳග න ඉන්දැද්දී.
නැත්නම් ද්ගේෂයකට ස්ද්දයකට වැටුණ. ගක්න්ති ියා. හිගත්
ගේදනාවක් ඇවි ් කගය් ගේදනාවක් ඇවි ් නැ ිට ා යන්න
හිතුණ. ස්ද්ද හිතිවි ි ඇවි ් හිත අවු ් කරන්න පටන් ත්ත.
එතගකාට අපි වා ් ොවයට පත් ගවන හැටි, හීන ොවයට පත් ගවන
හැටි, දීන ොවයට පත් ගවන හැටි දකිනගකාට එවැනි ගදයක් ගවන්න
ිත්තක්ණ කීයකට ක ින් අපිට පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්, හිත වහ ්
වහග න, වස්ාග න අපි දාස් ොවයට පත් කරග නද? නමුත් යම්
විදිහකට ඒ ගව ාගේදීම අපි දැනග න ගමගනහි කිරීම පටන් ත්තා
නම්, ගම් වග ගේදනාවකින් ස්ද්ගදකින් හිතිවි ් කින් අපිව විස්ි
කර දාන්න පුළුවන් ක්තියක් එන්ගන් නෑ. ඒ නිස්ා ඒ හීන් ස්ැරය,
හැම ගව ාගවම ගමගනහි කරමින් යන හීන්ස්ැරය මහස්ැරයක් බවට
පත් කර න්න එක තමයි ආ්සවති ා්වති බහු ී ්රාති කිය
කියන්ගන.
ඒක නිස්ා එතනට ිය ගකගනකුට හැර, ස්මථ ොවනාවකට
ගහෝ පරියංක ොවනාවකට ගහෝ ිය ගකගනකුට හැර, පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්්වත් දන්ගන නැති, වීතික්කම ගකග ස්වත් දන්ගන නැති
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ගකගනකුට, ගම් ගද්ව ් කියපුවාහම නිකන් රීක් ොාව වාග
ගමානවද ගම් කථා කරන්ගන කිය හිගතනව. නමුත් ිය ගකනා ගම්
කියන පරාගයෝ ිකත්වය දන්නව. ඒ නිස්ා ඒ ඇත්ත තව දුරටත්, ඒ
විදිහට අපි හිතුගවාත් ආ ්වාස්ය ගව ාගව ආ ්වාස්ය දන්නව.
පර ්වාස්ය ගව ාගව පර ්වාස්ය දන්නව නම්, අර ඉග න ත්තු ස්්කන්ධ
ධාතු ආයතන කියන ඒව ගම්ගක කරියාත්මක ගවන්ගන ගකාගහාමද
කිය බ න්න, ඒ හිත ය
ි ස්ෑම ගව ාවකම, ආ ්වාස්යට හිත ිය
ස්ෑම ගව ාවකම, තමන් අත් දකින්ගන ගකාගහාමද? ඒක
පර ්වාස්ගයන් ගවනස්් ගවන්ගන ගකාගහාමද? ගම් ආ ්වාස්ය තව
ිත්තක්ණයකින් එන ඊ ාව ආ ්වාස්ගයන් ගවනස්් ගවන්ගන
ගකාගහාමද කිය , ගම් තුළ ඇත්තා වූ ධාතු ස්්වොව දැක න්නාස්ුලුව,
ආරාධනා පූේවකව, ගකග ස්්ව
තියන ෙය දන්නාස්ුලුව,
පෘථ ්ජනකගම් තියන ෙයානකකම දන්නාස්ුලුව, අර ආ ්වාස්ගය් රස්
බ නවා. ආ ්වාස්ගය් ධේම ඕජාව රස් විඳිනවා.
ගම්ක ගයෝ ාවචරගයක් ව ගයන් කළ යුත්තක් මිස් බුදු
හාමුදුරැගවෝ අපට කර ගදන්න පුළුවන් ගදයක් ගනගමයි. ඒ වාග ්ම
දැන් ගමතන ඉන්න ගකගනක් ඉතාම දක්යි කිය කියමු ඒකට. ඒ
ගකනාට අනිත් ගකනාට ගමානම ආකාරයකින්වත් ඕකට උදේ
කරන්න බෑ. අර මු ් ටික, වීතික්කම ගකග ස්්ව ින් ගවන් ගව ා
පැත්තකට ඇවි ් විගේක ගවලො, මූ කේමස්්ථානය ෙලනවො.
ගහාඳට මතක තියා න ඉන්න, ගම් වැගේට මු ් ගවන්ගන
ආරම්මණයක්. ආරම්මණයක් කිය කියන්ගන රෑප ධේමයක්. මම
ගම්ක කියාග න යන්ගන ඉස්්ස්රහට ගම්ක අතයව යගයන් ඕනැ
කරන නිස්ා. ගමන්න ගම් විදිහට ඇතු ් ගවන පිට ගවන වාගයෝ
ගපාට්ඨේබ ධාතුව නම් වූ රෑප ධේමය විගයහි, ගම් ඇතු ් ගවන
වාතය, ගම් පිට ගවන වාතය, ඇතු ් ගවනවා, පිට ගවනවා කිය
දැනග න ඇතු ් ගවන වාතගය් ඇත්ගත් ගමාන වග ් වාත ුණයක්ද?
පිට ගවන වාතගය් ඇත්ගත් ගමාන වග වාත ුණයක්ද කිේගවාත්,
වාගයෝ ධාතුව පිළිබඳව අපි ගවනදට වැඩිය එන්න එන්න විග ්ඥ
ොවයට පත් ගවනව. වාගයෝ ධාතුවට කවදාකවත් මූණ වස්න් න
ඉන්න බෑ, ටික ගව ාවක් යනගකාට ඒක කරියාත්මක ගවන, පදනම්
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ගව ා තියන ගේදිකාව නම් වන පඨවි, ආගපෝ, ගත්ගජෝ, ුණ ගප්න්න
පටන් න්නව. එතගකාට ධාතු පිළිබඳව අර අහපු ගද්ට වැඩිය හුඟාක්
ැඹුරකට යන්න පුළුවන් ක්තියක් එනවා.
හැබැයි ගම් ස්මථයම ගනගමයි. ස්මථය නිස්ා ඇති ගවච්ච
විපස්්ස්නා ාෙයක්. ගම්ක ුද්ධ විපස්්ස්නාගේදී පටන් න්න තැන
ඉඳ ස්ිද්ධ ගවනව. ස්මථ පූේවාං ම විපස්්ස්නාගේදී අපි කරන්ගන
ඉස්්ගස් ් හිත පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්ව ින් ගවන් කර , හිත ටිකක්
ස්ංස්ාගේ පළගවනි වතාවට, පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්ව ින් ගතාර
තත්ත්වයක ධයාන මට්ටගම් තියා න ඉන්න එක. විපස්්ස්නාගේදී
එගහම ගවන් ගකාට තැබීමක් නෑ. ුද්ධ ගවච්ි මන්ම ආයතන
ව ගයන්, ධාතු ව ගයන්, ස්්කන්ධ ව ගයන්, පටිච්ච ස්මුප්පාද
ව ගයන්, ස්තර ස්තිපට්ඨාන ව ගයන් වැගඩන්න අරිනව. ගමන්න
ගමගතන්ට යනගකාට ඒ ගයෝ ාවචරයා ඒකට දක්වන ආක ්පය,
ගකග ස්් දිහාවට යන්න ගදන්ගන නැතුව, මූණ දීපු අරමුගණ් ඒ
විස්්තර බ න්න දක්වන ආක ්පයට කියනවා ‘අනු රහ කරනව’යි
කිය .
ගම් අනු රහය කරන්න පුළුවන් ගවන්ගන ක යාණ
පෘථ ්ජනයට පමණයි. අන්ධ පෘථ ්ජනයට ගත්ගරන්ගන් ගමාකද්ද?
මම ගමගහම හිටියට අනිත් කට්ටිය ගම් ගව ාගේ ගම් ගම් ගද්ව ්
හම්බ කරනවා ඇති, ගම් ගම් විදිහට ඉග න න්නවා ඇති, මම
නිකන්ම නිකන් ගමතනට ගව ඉඳග න, නිකගමක් වාග බ ාග න
ඉන්නව. ගමේවා බ
ගමාකද්ද හම්බ ගවන ාගබ? එළිගය හිටිය
නම් මට ගම් ගම් ගද්ව ් බන්න පුළුවන් ගන්ද කිය අන්ධ
පෘථ ්ජනය ක ්පනා කරන්ගන්ම කූඩැ ් ගකාට්ගට උඩ තිේබ වග
අන්ධකාර වූ ගතතමන තැනක් ගහායනව. ක යාණ ස්ත්පුරැයාග ්
එගහම එකක් නෑ. ක යාණ ස්ත්පුරැයා දන්නව ගම්ක ගකාගහාම
නමුත් නැවති ්ග ් කළ යුතු ගදයක්. මට ගම් කරන්න පුළුවන් වුතණ්
අද ගම් ජීවිතේ ඥානයක් නිස්ා ගනගමයි. ගපර ඉඳ කරග න ආපු
ස්ංස්ාර ත පුරැද්දක් නිස්යි. ඒ නිස්ා මම ගම් යාන්තමට හීන් නූග න්
ස්ිදු ගවන, එන එන අරමුණ ගමගනහි කරන තිය, අරමුණු අතර
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ගවනස්්කම් පරිච්ින්දනය කර ගවන් ගකාට දැන න්නා තිය,
පුහුණු කරන්න කරන්න පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් කියන කාමච්ඡන්ද ආදී
ගකග ස්් එන්න තියන ඉඩ නැති ගවනව.
ඉතින් ගම්ගකදි ඉස්්ස්රහට කියන්න ඕනැ ධේමයක් මතු
කරන්න ගවනව. අපි දැනට ඉන්ගන අන්ධ පෘථ ්ජන ොවගය්
නැත්නම් ක යාණ පෘථ ්ජන ොවගය් නැත්නම් ගකග ස්් වඩන
තැන කිය දැන ත්ත ගකගනක් දැන න්න ඕනූ, ගකග ස්් ගමච්චර
තවද්දී, ගකග ස්් ගමච්චර දවද්දී, ගකග ස්් ගමච්චර අනුන් ගපළද්දී,
ගකග ස්් තමන් ගපළද්දී, වේතමානය ගපළද්දී, අනා තය ගපළද්දී,
ඇයි ගම් ගකග ස්් වැගවන්ගන්? වැගඩන්ගන්? ඒක මග ් මනාගප්ද?
අනුන් මට කරපු ගදයක්ද කිය බැලුගවාත්, ගමතුවක් ක ් උත්තර
දීපු නැති පර ්නයක්. ස්ේවඥ වි රහගය්දී මතක් කර දී තියනව ගම්ක
ගකගරන්ගන උගේ තකෙිරැකම නිස්යි. උගේ ගමෝඩකම නිස්යි.
නම්බුකාර විදිහට කියන්න ඕනැ නම් අවිදයාව කිේවට කමක් නෑ
ඕකට. අවිදයාව නිස්යි ස්ංස්්කාර ස්ිදු ගවන්ගන.
නමුත් ස්ංස්්කාර ඇති කරන අවිදයාව උඹ හිතන විදිහට
ගකළින් මූණ ගදන හතුගරක් ගනගමයි. වංචනික ධේමයක්. ඒක කරම
ගදකකට පහර ගදනව අප්පටිපත්ති අවිදයා ස්හ මිච්චාපටිපත්ති අවිදයා
කිය . අප්පටිපත්ති අවිදයා කිය කියන්ගන ස්්කන්ධ කියන්න දන්ගන
නෑ. ධාතු කියන්න දන්ගන නෑ. ආයතන කියන්න දන්ගන නෑ.
ඉදප්පච්චතාව කියන පටිච්ච ස්මුප්පාදය දන්ගන නෑ. ස්තර
ස්තිපට්ඨානය දන්ගන් නෑ. ගමාකද ඒව ඉපගදනගකාටම අම්ම කිරි
ගදනවා වග ගදන ගද්ව ් ගනගමයි ගන. නතර ගව ා ඉග න ත
යුතු ගද්ව ්. එේවට තාම ඇවි ් නෑ. ඒ නිස්ා අපි දන්ගන නෑ. ඒ
ගනාදැනුවත්කම නිස්ා මිච්ෙොපටිපේෙි අවිදයා නම් වූ, තම් මමය
ගම්ක මාග ්ය ගම්ක මාග ් ආත්මය කිය තණ්හා, මාන, දිට්ි
වැගඩන එක වළක්වන්න බෑ.
ඒ නිස්ා අපි ගම් ස්ටනට ගදතෑවරව පහර ගදන්න ඕනැ. එකක්
තමයි අප්පටිපේෙි අවිදයා නම් වූ ස්ාමානය ගනාදැනීගම්දී කරන්ගන
ඉග න ැනීම උග්ගහ පරිපුච්ඡා ව ගයන්, ොවනා ව ගයන් කරන්න
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හනයකට
වැගටනවද? ගකග ස්් න ොවයට වැගටනවද? ගකතල්ස් ෙූමියට
වැගටනවාද? දැගවනවාද? පිච්ගච්නවාද කිය බ , ඥානය වැගඩන,
අවිදයාව දුරැ ගවන තැන්හි හිත ගබාගහෝ ගකාට පවත්වන ගකාට,
හිගත් මිච්ෙො දිට්ි පහළ ගවන්න දැන් අවස්්ථාවක් නෑ. ගමාකද, වාගයෝ
ධාතුව වැඩ කරන හැටි ස්්වොව ව ගයන්ම ගප්නවා. වාගයෝ ධාතුව
වැඩ කරන්ගන් අගනකුත් ආගපෝ, ගත්ගජෝ, පඨවි, කියන වාගයෝ
ගකාටස්් පදනම් කරග න බව ගත්ගරනව. ගහාඳට ඉස්්ස්රහට
යනත ොට ගම් හතර මත නටන නැටි ් නිස්ා, හිත ගවස්්වළො න්න
හැටි ආස්ාව ් ඇති ගවන හැටි එපාකම් ඇති ගවන හැටි උඹ
ගනාදකින් කියා න්න හැටි ග ාඩාක් ගද්ව ් ගප්නගකාට ගත්ගරනව,
ගමේවා දකින්ගන නැතුව, හර පද්ධතිය දකින්ගන නැතුව, අගප් තියන
මති මතාන්තර දුරැ කරන්න විදිහක් නෑ.
තම් හින්දා අප්පටිපත්ති අවිදයාව නැති කරන්න නම් පරතිපත්ති
පුරන්න ඕනැ. පරතිපත්ති පුරනගකාට පුරනගකාට ඒ ිත්තක්ණගය්
පවතින්නා වූ වාගයෝ ධාතුව දැන න්නවයි කිය කියන්ගන මුළු රගට්
ස්ක්විති රජකමට වැඩිය වටිනව. මුළු ග ෝගක ස්ක්විති රජකමට, මුළු
ස්ක්වතළ් ස්ක්විති රජකමට වැඩිය වටිනවා. ඒකට තමයි කියන්ගන
ක යාණ තිය කිය . ගම් ගමාකද ගම්ක තමන්ග ් ඇස්් පනාපිට
ගප්න ගද්. මම දැන් ගමතන ස්ිදුගවන ගද් කාටවක්වත් නෑ බෑ කියන්න
බෑ. පරතයක්ය. ආන්න ඒ පරතයක්ය එන්ඩ එන්ඩ, එන්ඩ තමයි, වැරදි
ගතාරතුරැ මත පදනම් කරග න ඇතිගවච්ච, ගම්ක ජීව ආත්මයක්
තියනව. ගම්ක පරමාේථයක් තියනව. ගම්ක ගම් ගම් විදිහයි කිය
කියා න්න ඔය මිථයො මත දිය ගවන්න පටන් න්නව. ආන්න ඒ
විදිහට අප්පටිපත්ති අවිදයාව නැති කිරීමට ඒ ඒ ිත්තක්ණගය්
ස්්වොව ක්ණ ගත්රැම් න්න යන ගකනා ෙුළ, මිථයො ව ගයන්
පට වා න්න ගද්ව ් හිමිහිට හිමිහිට හැතලන්න පටන් න්නව.
ගම් හැලීම අස්ත්පුරැයාට ගත්ගරන්ගන් පච ගවනවා වාග .
කම්මැ ිකමක් වාග . එපා වීමක් වාග . ඒ ගමාකද, ගමගතක් ක ්
තමන් ග නාපු අ යන් ආඩම්බරයන්, ඒ කියපු ගද්ව ් ගස්්රම
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අෙිගයෝ යට ක් ගවනව. තමන්ග ් වටිනා ඥාතීන් කරදර බවට
ගත්ගරන්න පටන් න්නව. තමන්ග ් වස්්තු වදයක් බව ගත්ගරන්න
පටන් අර න්නව. ගමච්චර ක ් මම හම්බ ගකරැගේ ගම්වා ගන්ද?
ගම්ව හම්බ කරපු ගද්ව ්ව ින් ගමාකද්ද දැන් ැබි තිගයන්ගන?
ගකාක්කක් විතරයි. ඒ නිස්ා අපි ජීවිතේ යම් තාක් හම්බ කළොද, ඒ
ස්ිය ් ම වදයක් බවට පත් ගවනව. යමක් ගහාඳයි යැයි පෘථ ්ජනය
කියනවා නම්, ඒක ආේයයන් වහන්ගස්්ට වදයක්. වදයක් ව ගයන්
පෘථ ්ජනය කියනවා නම් ඒක ආේයයන් වහන්ගස්් ාට ස්ැපයක්.
අන්න ඒ මත ගවනස් ඇති වීම ස්ඳහා ස්මථ මට්ටගම්දී පටන් ැනීම
ස්ිද්ද ගවනවා. නමුත් ස්මථ ස්ම්පූේණ කළොට ස්මථගයන් ඉවර කළොට
ඒක ඉවරයක් ගවන්ගන නෑ. හරියට ගම්ක යන්න නම් ස්මථගයන්
බපු ඒ තිය ඇති කර දීල විපස්්ස්නාවට හරවන්න ඕනැ.
ආන් ඒ විදිහට විපස්්ස්නාවට හැරවීගම් වැඩ පිළිගවළට තමයි
අනුස්ය ගකග ස්් කැපීම නම් වූ, ඉතාම ස්ියුම් ගකග ස්් කැපීම නම්
වූ ඊ ාව මට්ටමට යන්න පුළුවන් ගවන්ගන. ඒක නිස්ා පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්් මට්ටම කපනවා කිය කියන්ගන ජීවිතයක අද කාග
වචනගයන් කියනවා නම්, ගහාඳම ස්මාජයට ගප්න කැපී ගපගනන
ගවනස්. නමුත් ආධයාත්මික ව ගයන් බ න ගකාට නම් එතන
ගනගමයි බර තිගයන්ගන. එතන ගනගමයි, අර ස්ී මට්ටමටත්
ඉස්්ස්රහයි හැබෑ ගවනස් ස්ිදු ගවන්ගන. ඒ හැබෑ ගවනස් තුළින් තමයි
අපිට ස්ී යක් න ා න්න පුළුවන් ගවන්ගන. ඒ හැබෑ ගවනස් තුළින්
තමයි අපිට ස්මාධියක් ඇති කර න්න පුළුවන් ගවන්ගන. ඒ නිස්ා
තමන්ග ්ම ඇත්තා වූ ඒ මූ ික ුණ, පා ා න්ගන නැතුව, ස්ීග ්
කැඩුණත් පර ්නයක් නෑ. හදා න්න පුළුවන්. ස්මාධිය කැඩුණත්
පර ්නයක් නෑ, හදා න්න පුළුවන්. ආන්න ඒ විදිහට ස්ී ගයන්
ස්මාධිගයන් කරග න කරග න කරග න යනගකාට, ගම් ස්්කන්ධ
ව ගයන් ධාතු ව ගයන් ආයතන ව ගයන් ගපාතින් ඉග න ත්ත
ගද්, තේකගයන් ඉග න ත්ත ගද් ඉදිරියට ිහි ් ඒ පුද් යා තුළ
අෙයන්තර ව ගයන් අහනගකාට බ නගකාට ඳ රස් විඳිනගකාට
පහස් බනගකාට ආ ්වාස් පර ්වාස් ව ගයන් ස්ක්මන ව ගයන් ස්ිදු
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වන ස්ංස්ිද්ධිය කරමකරමගයන් කරමකරමගයන් හිමිහිට හිමිහිට ගප්න්න
පටන් න්නව.
අන්න ඒ ගපගනනවා නම් එකක් ස්හතිකයි. ගමාකද්ද?
පරිවුට්ඨාන මට්ටගම් ගකග ස්් නැත. පරිවුට්ඨාන මට්ටගම් ගකග ස්්
තියනව නම් කවදාකවත් ස්්වොව ක්ණ ඍජුව බ න්න බෑ.
පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්ව ින් කරන්ගන හිත ස්ම්පූේණ අවු ් ජා යකට
පත් කර ඉවර ගවලො ඒ පුද් යාග ් වේතමාන ගමාගහාත පන්න
දාන එකයි. ක්ෂණ ස්ම්පත්තිය නැති කරන එකයි. නමුත් පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්් නැතුව ගම් ආ ්වාස්ය ගම් පර ්වාස්ය කිය මහා ග ාකු
ඤාණ නැති වුණාට මහා ග ාකු අෙිඥා නැති වුණාට මහා ග ාකු
ධයාන නැති වුණාට අරමුණට මූණ දා ඉන්නවයි කිය කියන්ගන
වි ා ස්ටනක ජය රහණයක්. නමුත් හුඟගදගනකුට ඒක නීරස්
ගවන්න වැඩි ක ් යන්ගන නෑ. එපා ගවන්න වැඩි ක ් යන්ගන නෑ.
පුංි කර ස් කන්න වැඩි ක ් යන්ගන නෑ. ඇයි ගමාකද ගහ්තුව?
වැඩි ගව ාවක් අරමුණට මූණ දා ඉන්ඩ ඉන්ඩ ඉන්ඩ බ ාග න
ඉන්න මිනිහ පච ගවන එකක් ස්ිද්ද ගවනව. බ ාග න ඉන්න
එක්ගකනා තුච්ෙ ොවයට ක්ීණ ොවයට ුනය ොවයට පත් වීමක්
ස්ිදු ගවනව. ඇත්ත ඇති හැටියට දැකීමක් ස්ිදු ගවනව.
එතගකාට ස්ිදු ගවන්ගන ගමාකද්ද? නිේවින්දනයක්, රස්
විඳ න්න බැරි තත්ත්වයක්, ඒකාකාරී තියක්, ෙය තියක්, අස්රණ
තියක්. ගම් ති පහළ ගවනගකාට අශෘතවත් පෘථ ්ජනය නම්,
ස්යිකැටරිස්් ගහායන්න යනවා. එගහම නැත්නම් ඇගඟ් ග ඩ වැඩි
වුණා කිය ගහායන්න යනවා. මට ඉස්්ස්රට වැඩිය රා ගදෝ ගමෝහ
වැඩි වුණා කිය
ාන්ති කේම කරන්න පටන් න්නව. නමුත් ඒව
වැඩි ගවන එක ස්්වොොවික බව, දැන් ගම් ාථාගවන් පුංි අේථයක්
ත්ගතාත් රහතන් වහන්ගස්්ග ්ත් වැරදි තියනව කිය ගචෝදනා
කරන බව පෘථ ්ජනයග හැටි. ඒ වග තමයි අගප් හිගත් එක
පැත්තක් ආග ෝක ගවනගකාට අන්ධකාර පැත්ත අගප් ආග ෝක
පැත්තට ගචෝදනා කරනවා - ගමාකක් හරි පට ැවි ් ක් දැන්. අකුණු
හන්ගන විදු ි ගකාටන්තන ෙූමි කම්පා ගවන්ගන ෙයානක ගද්කට

| 146

වොද වලට තනොයො ඉඳිර්ු

|

නිස්ා වහාම ඔය වැඩ නතර කර අර පරණ පුරැදු තාග ට අපි
ග ෞකික කරමව ට යං කිය හිගත් තියන අන්ධකාරය අර හිගත්
ආග ෝකවත් පැත්ත විගයහි ගචෝදනා කරන්න පටන් න්නව.
තම් විදිහට ොවනා මධයස්්ථානයක නම් හරියට ොවනා කරන
අයට අනිත් කට්ටිය එකතු ගව නා නා පරකාර අවු ් ජා ඇති
කරන්න පටන් න්නව. ඒ පුද්
ද්ගේෂ ගනගවයි. ගකග ස්්ව
ස්්වොවය. ගහාරි හැදිච්ච එකා කැමති නෑ අනිත් මනුස්්ස්යට ගහාරි
නැතුව තියනව දකින්න. එයාට ස්තුටක් ඇති ගවනවා අනිත් එකාට
ගහාරි හැදි ා තියන ගකාට. ඔක්ගකාටම ගහාරි. එතගකාට ගස්ාරි
කියන්ගන නැතුව ඉන්න පුළුවන්. ගකග ස්්ව ස්්වොවය ඒක තමයි.
ඒක නිස්ා තමන්ග ් හිගත් යම් පරගද් යක පිරිස්ිදු බවක් එන්න
පටන් ත්තට පස්්ගස් ස්ිංහගයෝ ගදන්ගනක් එක
්ග නකට දැම්මා
වාග මහා ගපරළියක් එන්න පටන් න්නව. ගමාක,ද මු ින් මු ින්
පිරිස්ිදු ොවය අඩුයි. අපිරිස්ිදු ොවය වැඩියි. ඉස්්ස්ර අපිරිස්ිදු ොවයට
වැඩිය, ගම් ගකනහි ් ක් ස්හිත වූ අපිරිස්ිදු ොවය උත්ස්න්නයි. අර
ඇති කරග න එන පිරිස්ිදු ධේමය වනස් ඉවර ගවනකල් ඒ
ගකග ස්්ව ට විස්ුමක් නැති ගවනව. ඉතින් එතනදී ගම් කියන විදිහට
තස්මා වා්දසු ්න’ජ්ති. ඒ ඇත්ගතා කවදත් අර පිරිස්ිදු හිතට කියන්න
ඕනැ උඹ කවදාවත් ඔය අපිරිස්ිදු හිතත් එක්ක වාද කරන්න යන්න
එපා. ැගටන්න යන්න එපා. ඉවස්පන්. ඉවස්පන් පපුව ඉවස්පන්
කිය පපුව අත ා න්න එකයි තිගයන්ගන.
බුදුහාමුදුරැගවෝ හිටිය නම් ඈත ඉඳ අත දික් කර පපුව
අත ානව. උන්වහන්ගස්්ට ගප්නවා ගම් ගකග ස්් ස්ටන ජය ැනීමට
උත්ස්ාහ කරන වීගරෝදාර අෙීත ස්ූර වීර ධීර පුද් යාග ් වැගේ. නමුත්
ගකග ස්්ෙරිත පුද් යාට ගමග ෝ හටනක් ගත්ගරන්ගන් නෑ. ග ාකු
ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ිය තිබුගණ් “ගමවැනි උත්තරීතර කටයුත්තක්
කරන ගකනාට ගකළ පිරිච්ච පඩික්කමකට තරම්වත් ස් කන්ගන නෑ
අද ග ෝකය. ොවනා පිස්්ස්යි, ොවනා පිස්්ස්යි කිය නමකුත් පට
බඳිනව” කිය . ගම් ගකාගහාමද ගවන්ගන. අගප් ගකග ස්් ස්හිත
පැත්ත, නිගකග ස්් ස්හිත පැත්තට පිස්්ස්ු කිය කියනවා. නිගකග ස්්
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පැත්තට ගකළ පිරිච්ච පඩික්කමක් තරම්වත් ස් කන්ගන නෑ. ඒ
ගමාකද? නිගකග ස්් පැත්ගත් ාෙ නෑ. ස්ත්කාර නෑ. ස්ම්මාන නෑ.
ස්ිග ෝක නෑ. හඳුනා ැනීම් නෑ. ගමාකුත් නෑ. ඔගහ් තියනව. ගමන්න
ගම් ස්ටන කරන බංකගේට තමයි ොවනා මධයස්්ථානය කිය
කියන්ගන. කරදරයක් ගවනගකාට හදිස්්ස්ියක් ගවනගකාට අපි
බංකගේට රිං න්නව ඇවි ් . ස්්ීරස්ාර ගයෝ ාවචරයයි කිය
කියන්ගන මුළු ජීවිතයම බංකගේක ඉන්න ජාතියක්. ිහිගයෝ නම්
වරින් වර එළිගය ස්ටනට ිහි ් ආයි බංකගේට රිං නවා. ඉතින්
ගම්ක ස්ම්මත කරමයක් ග ෝගක තියන. ග ෝගක ස්ම්මත කරමයක්
කරදර වැඩි ගවනගකාට දූවග න ඇවි ් බංකරයට රිං නවා.
බංකරයට ආවට පස්්ගස් ආරක්ාවක් වැටගහනවා. ස්ී ගයන් අපිට
පර ්නයක් නෑ. එතගකාට ස්මාධියත් වරින් වර න්න පුළුවන් නිස්ා
ගත්ගරනවා. නමුත් ඒගක ඉන්නගකාට කූඩැ ් ට ගකාට්ගට ඉන්න
බැරැව වග ආගය පනින්න හදනවා. ස්්ිර ගයෝ ාවචරයටත් ගවනව.
අනිත් ගයෝ ාවචරයටත් ගවනව. ඕක තමයි පෘථක් පෘථක් කියන්ගන.
පුථු ි් ්ස ජ්්න්තීති පුථුජ්ජ්නා.
ඕක අනිත් පැත්තට හරවනවයි කිේවට අම්මටත් බැරි ගවච්ි,
අප්පටත් බැරි ගවච්ි, රගජකුටත් බැරි ගවච්ි, තමන්ටවත් බැරි
ගවච්ි ගද්, කරනවා නම් යම් කිස්ි ගකගනක් ගමාන තරම් වඳින්න
වටිනවද කිය නිකන් හිතන්න. ඒ ගද් කරග න ඉන්නව නම් ගම්
ගකග ස්් ස්ටනත් එක්ක නිතරම, ආ ්වාස්ය ගව ාගව ආ ්වාස්ය
ගමගනහි කරනව. පර ්වාස්ය ගව ාගව පර ්වාස්ය ගමගනහි කරනවා.
වම ගව ාගව වම ගමගනහි කරනවා දකුණ ගව ාගව දකුණ
ගමගනහි කරග න ඉන්නවා නම්, ඒ මනුස්්ස්යට කවදා ගහෝ ගම් තියන
එකඟතාව තුළ පය තියනගකාට හැපීම වැදීම වැටගහනවා නම්,
ඝනකම ගමතළක්කම එක්ක, උණුස්ුමක් ස්ිස්ි ස්ක් එක්ක ැගටනවා.
කම්පන ගදයක් නි ්ච ගදයක් එක්ක ැගටනවා ආදී ව ගයන් ඒ
මනුස්්ස්ය ගමාන විදිගහ් ගමාන තරම් වටින ස්ටනකද ඉන්ගන! ගම්
පෘථ ්ජන ොවය ගත්රැම් අරග න පෘථ ්ජන ෙූමිගය් ඉඳග න
පෘථ ්ජන ොවගයන් නැ ී ස්ිටීමට කටයුතු කරන එක විතරමයි, කටක්
ඇර ා වීරගයක් කියන්න පුළුවන් ගද් ග ෝගක. පෘථ ්ජනය
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පෘථ ්ජනයටම ආවඩන එගක් ඇති ආ මික තියක් නෑ. රහත්
වුණාට පස්්ගස් ොවනා කරන එගක් ඇති වැඩකුත් නෑ. අව ය කර
තිගයන්ගන ගම්ක දැනග න ගම් කරන ස්ටන. ඒක හුඟාක්ම අමාරැ
ගයෝ ී ජීවිතගය් මැද හරිගය්දී.
නමුත් යම් දවස්ක ගම්ත දි ිගස්න පැත්ත වැඩි ගව ා
ගකග ස්් පැත්ත අඩු ගවනගකාට ගත්ගරනවා මු ින් වැටි වැටී බාධක
විඳ විඳ හරි නැ ිටපු නිස්ා ගන, මට කවදා හරි ගම් ස්ටගන් හරි
පැත්තක්, ජය න්න පැත්තක් දැක න්න පුළුවන් වුතණ්. එතගකාට
ස්්කන්ධ ධාතු ආයතන පිළිබඳව බුද්ධ වචනගය පුදුමාකාර ැඹුරක්
ගත්ගරන්න පටන් න්නව. ඉස්්ස්ර ගත්රැතණ් නෑ. ගමාකද ගත්රැතණ්
නැත්ගත්? අන්ධකාර වැඩියි. ආග ෝකය අඩුයි. වැඩීග න වැඩීග න
යනගකාට ස්්කන්ධ ධාතු ආයතන යනගකාට, ඊට වැඩිය ෙයානක
ස්ූක්ෂ්ම ගකග ස්යක් එන්න පටන් න්නව. මට හරි ියයි කිය
ගත්ගරන්න පටන් න්නව. ඒක තමයි ගකළගවන තැන. එතනදී තමයි
ගකළගවන්න පටන් න්ගන ඇත්තටම.
ඊට පස්්ගස් ඒ මනුස්්ස්යාට ස්ීග ් මතක නැති ගවනව. අනිත්
ඇත්ගතා ඔක්ගකාම දුස්්ස්ී ගයෝ, මං විතරයි ස්ී වන්ත කිය , මහා අං
එන්න පටන් න්නව. එගහම නැත්නම් අනිත් අයට ස්මාධියක් නෑ.
විපස්්ස්නාවක් නෑ. මට විතරයි ස්මාධිය තිගයන්ගන, විපස්්ස්නාව
තිගයන්ගන කිය ගමගතක් ක ් ඇති කරපු අම්ම තාත්ත
පිළිබඳව, වැරදි කරන මිනිස්්ස්ු පිළිබඳව, කිස්ිම ස්මාවක් ගදන්න බැරි
ගකගනක් ගවනවා. එතනදී මග ් චකරයක් තියනව, විනය ඉස්්ස්ර
ගවනව ධේමයට වැඩිය. ස්මථය ඉස්්ස්ර ගවනව විපස්්ස්නාවට වැඩිය.
අස්ත්පුරැකම ඉස්්ස්ර ගවනව ස්ත්පුරැකමට වැඩිය. ගම්ක
වළක්වන්න බුදුහාමුදුරැවන්ට අනිවාේය
ක්තියක් තිබුණා
ආස්යානුස්ය තිබුණ නිස්ා. අද අපි අස්රණයි. ඇත්තටම ඒ මනුස්්ස්ය
අනුකම්පා කටයුතුයි. ගමාකද, ග ෝගක හද තිගයන්ගන එතනට
තමයි. නමුත් අනුකම්පා කරන්න ිගයාත් අපි අමාරැගේ වැගටන
නිස්ා ගම් ාථාගව ස්ඳහන් කරනවා, එවැනි පුද් ගයක්, ඒ
කියන්ගන තමන් තුළ තියන ස්ී
ස්මාධි පිළිබඳව වරදවා
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වටහා ත්ගතාත්, තණ්හා මාන දිට්ි ඇති කර ත්ගතාත් ගහෝ ඒ
පුද් යා තමනුත් අස්ූි ා න්න අතර අනුන්ග ත් අස්ූි ානව.
අන්න එතනදී වාගද් පැටග න්න එපැයි කිය තියනවා. තං
තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී ඒ ඇත්තන්ට උත්තර
බඳින්න යන්නත් එපා. ඒ ඇත්ගතාත් එක්ක වාදව ට පැටග න්න
යන්නත් එපා. ෙය පක්ව, ඒ මනුස්්ස්ය එන්ගන් ඇත්තටම අනුකම්පා
කටයුතු තැනක. තදබ ගකග ස්් ඝන බහළයක් තිගයන්ගන. ගම්
වීතික්කම ගකග ස්් ගනගමයි. පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් ගනගමයි.
අනුස්ය ගකග ස්්ව තියන වංචනික ස්්වරෑප. ගම්ක බුද්ධා ගම
පමණමයි තිගයන්ගන. අනිත් ආ ම්ව කවදාකවත් අනුස්ය ගකග ස්්
ැන කථා කරන්ගන නෑ. ගම් ග ගේට ගේත් නෑ. මම දැක තියනව
ගම් ගවනගකාට ොවනා ග ෝගක උත්කෘ්ටම තත්ත්වයට පත් ගවච්ච
ුරැවරැ කීප ගදගනක්, ඒ ස්ෑම ගකගනක්ම කවදාවත් ගමතනින් නඩු
න්ගනත් නෑ. ඒවා ගනා නීවා කිය
හිතන්ගනත් නෑ. ඒව
එනගකාට ඉතාමත්ම ෙය පක්ව, අර රැ ් ක් එනගකාට රැ ්ග ්
ි ි ා යට ිහි ් නාන, මුහුගද් පීනන කට්ටිය ඉන්ගන. රැ ් ට අහු
වුතණොත් වැ ් ට කඩ ා හනවා. ඔළුව ැහැේවට පස්්ගස් මඩ
වතුරයි වැ ි වතුරයි නහයට හනවා. ඒ නිස්ා උඩ පැන
ගේගරන්නත් බෑ. ඔළුව පාත් කර න්න එක තමයි කරන්න ඕගනඇ
අන්න එතැනටයි ගම් ාථාව ස්ඳහන් කරන්ගන. ්යන නං
වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා. ග ෝගක පෘථ ්ජනගයෝ
ඉන්නව නම්, රමණ බරාහ්මණගයෝ ඉන්නව නම්, ඒ ඇත්ගතා අර
වාග ෙය පක්ව කටයුතු කරන ඇත්තන්ට ඔළුවට කුණු ග න ්
දානව. ගමයාග රා ය තියනව. ද්ගේෂය තියනව. ගමෝහය තියනව
කිය , නා නා පරකාර ගචෝදනා ග ්නවා. ඒව හරීම කෘෙරිම මවපු
ගචෝදනා. නමුත් එගහම කෘෙරිම බවක්වත් තියනව කියන්න ගහාඳ නෑ.
මා ළඟ තවම තියනව කිය යටහත් පහත්ව හිටියට කිස්ි වැරැද්දක්
ගවන්ගනත් නෑ. එගහම ඉදිරියට ිගයාත් විතරක් ඒ පුද් යා
අපුතරක්ඛෙ කියන විදිහට ඉන්නවො. ස්ටන්ව ට කවුරැහරි කියන
වහස්ි බස්්ව ට, එගහම නැත්නම් යුද පරකා ව ට හරස්් කපන්න
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යන්ගන නෑ. යටහත් පහත්ව කටයුතු කරනවා. කිරීගමන් පමණමයි ඒ
වාදවලින් ජය න්න පුළුවන් ගවන්ගන.
ඒ නිස්ා අනුස්ය ගකග ස්්ව තියන වංචනික ස්්වරෑප මට්ටම්
ව ට එනගකාට තමයි ගම් ාථාගේ ගහාඳ පැහැදි ි අේථ තිගයන්ගන.
අනික් ගව ාව ට ගම් ාථාගවන් ආදේ ය ගපන්වන්ගන නෑ වාග ,
ස්ීග ් පිළිබඳව, ස්මාධිය පිළිබඳව ගපන්වන්ගන නෑ වාග . නමුත් ඒක
ගයාදා න්න පුළුවන් අපි ආපු කරමගය් හැටියට බ නගකාට. ගම් නිස්ා
කටයුතු කරග න යනගකාට මු ින් තියන ගකග ස්් තප්න නිස්ා
අ ් න්න පුළුවන් නිස්ා පර ්නයක් නෑ. අවස්ාන හරියට යනගකාට
ගම් වංචනික ස්්වරෑපය වැඩි ගවන නිස්ා, ඒ පුද් යා ෙුළ පෘථ ්ජන
ොවගය් තියන ගම් ගකග ස්් ව ුරැවන තිය, නැති ගදයින් යමක්
ඇති කරන තිය, මවන තිය, ගකග ස්්ව හැටි. ඒ නිස්ා අපි එයාට
නිේමාණ ී ි යයි කියන්න නරකයි. අස්ත්පුරැයයි කිය යි කියන්න
ඕගන. යම් කිස්ි ගව ාවක ගම් ගකග ස්් නැතුව ඉන්න ගව ාගවදි
නා නා පරකාර අනා ත ස්ැ ස්ුම් විගයහි ිහි ් ඉවර ගව අගප්
වේතමාන ගමාගහාත ගකග ස්න අනාගතපටි ඞ්ෙනං චිත්තං
වි ම්පිතං කියන තිය අගප් හිගතත් තියනව නම්, අස්ත්පුරැයි
කිය
ගත්රැම් න්න.
ගම්
නිේමාණ ී ිත්වයක්වත්
පර ති ී ිත්වයක්වත් ගනගමයි, පර මනයක්වත් ගනගමයි. වේතමාන
ගමාගහාත පන්නන ගමාගහාතක්.
ආන්න ඒ විදිහට තමන් තුළ ගම්ක දැක්ගකාත් ග ෝගක පත්තර
ව , ගට ිවින් එගක් ගපන්නන්න හදන අනා ත ස්ැ ස්ුම් ගස්්රම
බලු වමනයක් තරමටවත්
ණන් න්න ගදයක් නෑ. ඒ
එක්ගකගනක්වත් කවදාවත් ස්ී යක ඉඳ ගනගමයි කථා කරන්ගන.
ෙය ැජ්ජා ගදගක් ඉඳග නවත් ගනගමයි කථා කරන්ගන. ස්මාධියක්
කියන එකක් කිට්ටුවට යන්න හම්බ ගවන්ගන නෑ. ඒ ඇත්ගතා තමයි
මධයම ආේිකයක් ැන කථා කර අපිට ස්ුස්ම ග ෝකයක් මව
ගදන්න හදන්ගන. අන්තම
ි ට ගවන්ගන ගමාකද්ද? ඒ ග ා ් න්ග ්
කුණුහරැප කියව කියව ඉඳ අගප් වේතමාන ගමාගහාතත් නැති
ගවන එකයි. ඊට වැඩිය හුඟාක් වටිනව ආ ්වාස් ගව ාගවදී
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ආ ්වාස්ය කිය දන්න එක. පර ්වාස්ගයදී පර ්වාස්ය කිය දැන න්න
එක. ගමාකද ඒගක නෑ ගකග ස්් ව ුරැවන තියක්. ඒගක නෑ
පරිවුට්ඨාන ගකග ස්යක්. ඒගක නෑ වීතික්කම ගකග ස්යක්. අනුස්ය
තිගයන්න පුළුවන්.
ගම් මට්ටමට ආවට පස්්ගස් තමයි බුදු හාමුදුරැගවෝ අනිකුත්
ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ා අතර ඇයි ගම් ග ර්්ඨ ගවන්ගන කියන
කාරණාව ගත්රැම් න්ගන්. ඒක නිස්ා අපි ගත්රැම් න්න ඕනැ ගම්
බණකට ඇවි ් , ගම් ධේමයකට ඇවි ් , ගම් වග මඩ වළක
වැටුණත් නම්බුකාරයි. ගමාකද, එගස්් ගමගස්් මිනිගහකුට වැගටන්න
බෑ ගමතන. ස්ී යක් තියාතගන ස්මාධියක් ඇති ගවච්ච ගකගනකුට
විතරයි ගම් වාදව ින් ගේරි ා ඉන්න කියන අෙිගයෝ යට මූණ
ගදන්න ගවන්ගන. ඒකත් වාදගයන් දින ා ගනගමයි. ගමතනින් අපි
පියර්ං කරන්ගන් වාදයට ඔළුව පාත් කර . එගහයි එගහයි කියාග න
එහා පැත්තට යන එකයි කරන්න තිගයන්ගන. ඒක නිස්ා ගම් මට්ටම
ඥානයට
ැළගපන අවස්්ථාවක්. නමුත් කවදාවත් වාද කර
දත්මිටිකා හැප්පි ගේරන්න බෑ. එතනදී කරන්න තිගයන්ගන ඇස්්
ඇත්ගත් නමුත් අන්ධගයක් වාග ඉඳ , කන් ඇත්ගත් නමුත් බීගරක්
වග ඉඳ , ඥානය ඇත්ගත් නමුත් ගමෝඩගයක් වග ඉඳ , හයිය
හත්තිය තිබුතණ නමුත් ගකාන්ද පණ නැති මිනිගහක් වග ් ගව ා,
බැරි නම් මළමිනියක් වග ඉඳ හරි තමන් ග නාපු ස්ී ය රැක න්න.
ස්මාධිය රැක න්න.
ගම් ගව ාගවදි නින්දා අතයව යයි. පදනම් විරහිත ගචෝදනා
අතයව යයි. ගම් ගේත, ඒ කියන්ගන මීපැණි හදන්න මීමැස්්ස් අස්ූි
ව ිනුයි, මුතරාව ිනුයි ටික ටික න්නවලු. ඒ නිස්ා ගම් තවලොවට
අස්ත්පුරැයාග ් බැනි ් අගප් පිහිගය් පන්නරය තියා න්න අව ය
කරන ගදයක්. ඒ නිස්ා ඒ ඇත්තන්ට ස්්තූතිවන්ත ගවන්න කිය
තියනවා. ඒ ඇත්ගතා කිස්ි ානක් ග ව ගනගමයි, ඉගේමයි අපිට
ගම් ගස්්වය කරන්ගන. නමුත් ඉන්න පර්යංකගයන් නැ ිට ා ිහි ්
ස්්තූතිවන්ත ගවන්න තරම් අමන ගවන්න එපයි කිය තියනව.
තමනුත් පර්යංකය කරන මන් මතක තියා න්න, ඕව එනවා. ඒ
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පෘථ ්ජනයග ් ග ෝගක හැටි. උගේ තුළත් තාම නිවිච්ච නැති
ගකග ස්් තියන නිස්යි උගඹත් හිතට ඕව වදින්ගන. ගතත පාන්
ූල්ලකට තමයි වාතගය් තියන පුස්් කන්ගන්. ගේ ිච්ච පාන්
කෑ ් ට පුස්් වදින්ගන් නෑ. අගප් හිගතත් ගකග ස්් තියන නිස්ායි
තර්තහර් තවන්තන්. ඒ නිස්ා තාමත් අපි ගම්ක පිළිබඳව ස්ූර නෑ. අපි
දක් නෑ. ඒකයි ගම් කාටත් ඇවි ් ඒවාට ගකග ස්් දාන්න පුළුවන්
ගවන්ගන. අන්න ඒ ඇත්ෙො විතරයි මට ගම්කවත් ගපන්න දුන්ගන.
බුදුහාමුදුරැගවෝ ගනගමයි. ුරැ හාමුදුරැගවෝ ගනගමයි කිය , ඒ
ඇත්ෙොට ගවනමම පූජාවක් කරන්න ඕනූ. හැබැයි ගම් හිත
කඩා න්ගන නැතුව. වේතමාන ගමාගහාත පන්න න්ගන නැතුව.
ඒ අතින් බ නගකාට ොවනා කර ඉදිරියට යන ගකනාට
තමයි ගම් ධේමව තියන වටිනාකම ගත්ගරන්ගන්. ඒ තත්ත්වය
එනගකාට ස්ටන ජයක් තලස ගනගමයි ගත්ගරන්ගන්. උදාර ොවයක්
ගනගමයි ගත්ගරන්ගන්. ගම් ගකග ස්්භරිත ොවය. එතගකාට බුදු
හාමුදුරැගවෝ ගද් නා කර
තියනව මුළු ග ෝකයම කියන්ගන
ගකග ස්්. උපදින තාක් උපදින්ගන් ගකග ස්්. නැති ගවන තාක් නැති
ගවන්ගන් ගකග ස්්. යම් තාක් ස්ංස්්කාර තියනව නම් ඒ ස්ිය ් ම
ගකග ස්්. දුක්.
අපි ගමතනට එනකල් කවදාවත් ඕක පිළි න්ගන නෑ. අපි
හිතනවා, නෑ නෑ අපිට ඕක ම අරව න්න පුළුවන්. අගප්
දක්කම්ව ින්, ස්ීග න්, ස්මාධිගයන් ගම්ව ම ඇර න්න පුළුවන්
කිය . වීතික්කම ගකග ස්්ව ට
ියාට පස්්ගස් ගත්ගරන්ගන්
ගකාච්චර ස්ීග ් තිබුණත් ගකාච්චර ස්මාධිය තිබුණත් ගම් නින්දාව ින්
ගේගරන්න බෑ. ඒ නිස්ා නින්දාව එනගකාට ස්තුටු ගවන්න ඕනැ. හරි.
දැන් මම ස්ටගන්. වැටි නෑ ගන. ස්ීග ් කඩාග න නෑ ගන. ස්මාධිය
කඩාග න නෑ ගන. විපස්්ස්නාවත් පට න නෑ ගන කිය ඉදිරියට
යනගකාට ගත්ගරනව, කවදාකවත් අපි ගම්කට ස්ටන් පාඨ කියන්ගන
නැතුව, යටහත් පහත්ව ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට ආව නම්,
ඇත්තටම නිවන් දකින්න ඕනැ නෑ. ඕකට නිවන කිය කට ඇර ා
කී හැකි. ගවනම නිවනක් ඕනැ නෑ.
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ඔතනට යනගකාටම පුදුමාකාර විගේකයක් ගත්ගරන්න
පටන් න්නව. දැන් කවුරැ කුණු දැම්මත් කවුරැ මාව කුප්පන්න ියත්
මම කිගපන්ගන් නෑ. කවුරැ මාව ගකග ගස්න්න
ියත් මම
ගකග ගස්න්ගන් නෑ. ගකග ගස්නගකාට ගත්ගරනවා, කිය ඒ
තත්ත්වයට ආවට පස්්ගස් ගම් පෘථ ්ජන ෙූමිගයන් එග ාඩ ගවන්න
පුළුවන්. පෘථ ්ජන ොවගයන් එග ාඩ වුණත් ගම් නින්දාව තියනව.
එතගකාට ගත්ගරනවා ඉදිරි මනට ගහාඳ කුණක් බව. ඒ නිස්ා අපි
ගත්රැම් අර න්න ඕනැ අපි ඇති කර න්න ඇති කර න්න ුණ
ධේමව ින් ස්ී ගයන් ස්මාධිගයන් පරඥාගවන් අපි වඩාත් ස්ියුම්
ගකග ස්් අත ෑමට දක්ගයෝ බවට පත් ගවනව. ස්ුදුස්්ගස්ෝ බවට පත්
ගවනව. එතගකාට ගකග ස්් කිස්ි අනුකම්පාවක් නැතුව ඉදිරියට පත්
කරනවා. අපි හිතා න්න ඕනැ එන්න පුළුවන් තරම් ගකග ස්් වගරන්
මැගරන්න ඉස්්ගස් ් . ඒ ටික ඔක්ගකෝම මම ඉතාම ඉවස්ි ්ග න්
ස්ීග ් රැක්ක වග , ස්මාධිය රැක්ක වග , ගම් අනුස්ය ගකග ස්්
ඉවස්නවා. ඉවස් ා, ගම් ජීවිගතන් යන්ගන ආගය එන්ඩ හිතාග න
ගනගමයි. ිහි ් එන්නං කිය ගනගමයි. යන්නං කිය යන්න
ැගේවා කිය පරොේථනා කරනවා.
අන්න එවැනි ස්ී යක් ඇති ගකනාට, අන්න එවැනි දේ නයක්
ඇති ගකනාට උප ාන්තයි කිය කියන්න පුළුවන්. ඒ පුද් යා
වීතත්්හා පුරා ් දා කියන විදිහට ජීවිතය හමාර ගව ා කය බිඳී
මරණයට ඉස්්ගස් ් තණ්හාව දුරැ කිරීගම් ක්තිය ැගබනවා කියන
එකයි බුද්ධ ගද් නාව.
ඒ පාඨය ස්ිහිපත් කිරීගමන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව
ගමතනින් නතර කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවනවා. ස්ියලුගදනාටම
ඒ යථා ස්ී ය වැටගහ්වා. යථා දෘ්ටිය වැටගහ්වා. උප ාන්ත ොවයට
පත් වීගමන්, ස්මාන්තරව මරණයට මත්ගත ස්ියලුම තණ්හාව දුරැ
කිරීගම් ක්තිය, බ ය, වධේය ගම් බණ ඇස්ීගමන් ොවනා කිරීගමන්
උදා ගේවා කියන පරාේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව
ගමතනින් ස්මාප්ත කරනවා. ස්ියලුගදනාටම ස්ැනස්ීම උදා ගේවා
කිය පරොේථනා කරනවා.
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ු ුභවන්ෙ
පුහුදුන්ෙබවෙදුරැෙකරමු
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා,
තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ති.
ග ෞරවනීය ගයෝ ාවචර මහා ස්ංඝරත්නගයන් අවස්රයි. අනිකුත්
ස්ියලුම උපාස්ක මහත්වරැේ ස්ම්බන්ධ කරග න බරහස්්පතින්දා
චාරිතරානුකූ ව අපි කරන ධේම ගද් නාව ස්ඳහායි අද ගම් රැස්්වුගණ්.
ඉතින් අගප් ගම් ධේම ගද් නාවත් ගමගතක් පවත්වාග න ආපු ධේම
ගද් නා මා ාගේ තවත් අංකයක් විදිහටයි අද පැවැත්ගවන්ගන්. අපි
මීට ක ින් ගම් ගපාදු මාතෘකාවම අරග න ගද් නා විස්්ස්ක්
පවත්ව ා තියනව. අද විස්ිඑක්ගවනි ගද් නාව. ගපාදු මාතෘකාව තමයි
පුරාගෙද ස්ූතරය කිය දැක්ගවන උ ැන්වීම. ගම් ස්ූතරය තරිපිටකගය් ස්ූතර
පිටකගය ඛුද්දක නිකාගය ස්ුත්ත නිපාතය කියන ගපාගත් අට්ඨක
වේ ගය් ස්ඳහන් ගවන ස්ූතරයක්. ඒක ගබාගහාම ැඹුරක්, නැත්නම්
පරඥා චරිතයාට ැගපනවයි කිය නම් කරන්න තරම් ැඹුරක් ස්හිත
ස්ූතරයක්. ඉතින් ඒ ස්ූතරගය් පරධාන ව ගයන්ම ඒ දැනට තමන්ට
කුස් තා, උපනි රය ස්ම්පත්ති, පින් ඇති ඇත්තන්ට මන් කරනගකාට
ස්ිද්ධ ගවන බාධක ධේමත් ගපන්වමින් ඒ ඇත්තන්ග ් පරමාේථය
ගමගස්් විය යුතුයි. පරමාේථයට ගම් ආකාරයට යන්න පුළුවන් කිය
දක්වන දේ නයක් ගම්ගක ස්ඳහන් ගව තිගයන්ගන.
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ඒ ස්ූතරයට නිදානය පස්ුබිම ස්කස්් ගවන්ගන ග ෞතම
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් වැඩඉන්න කාග
උන්වහන්ගස්් විස්ින්ම
නිේමිත බුදුරජාණන් වහන්ගස්් නමක් විස්ින් පර ්නයක් අහන්න ස්කස්්
කර ා, ස් ස්්ව ා ඒ පර ්නයට ජීවමාන ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්,
බුදුහාමුදුරැගවෝ උත්තර ගදන විදිගහ් පර ්ගනෝත්තර ස්ාකච්ඡා වැඩ
පිළිගවළක් විදිහටයි. ඒගකදී ඒ නිේමිත බුදු රැව න න පර ්නය තමයි
ථංදස්සී
ථංසී් ා උපස්්තාති වුච්චති. ගමාන ආකාරයක
ස්ී යක් හික්මීමක් හැදියාවක් ඇති ගකගනකුටද, ගමාන ආකාරයක
දේ නයක් ගමාන ආකාරයක දෘ්ටියක් ගමාන ආකාරගය ඥානයක්
ඇති ගකගනකුටද, ාන්ත පුද් යායි කිය නිවිච්ච පුද් යායි
කිය උප ාන්ත පුද් යායි කිය කියන්න පුළුවන් ගවන්ගන කිය .
ඉතින් ඒකට ග ෞතම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගදන උත්තරය තමයි ගම්
ස්ූතරයට නම වැගටන්ගන ගහ්තු ගව තිගයන්ගන. වීතත්්හා පුරා
් දා කිය තමයි ගකටි ඍජු උත්තරය. මැගරන්න ක ින්, පුරාගෙද
කිය කියන්ගන කය බිඳී මරණයට ලින්, වීතත්්හා, තෘ්ණාව
දුරැ කළ ගකනා, තෘ්ණාව දුරැ ගවන ආකාරගය ස්ී යක් රකින
ගකනා, තෘ්ණාව දුරැ කරන ආකාරගය දෘ්ටියක් ඇති ගකනාට නම්
උප ාන්තයි කිය කියන්න පුළුවන්.
ගම් ස්ූතරතය පළගවනි ගදවන ාථාව ගම් වාග ් ආරම්ෙයක්
නිදානයක් ගපන්නග න, වීතත්හ කියන තත්ත්වය ඉතුරැ ාථා දිග ්
උද්ගද්ස්, නිද්ගද්ස්, පටිනිද්ගදස් ව ගයන් විස්්තර වි රහය තමයි ගම්
ස්ූතරගය් තිගයන්ගන. අපි ගම් ගවනගකාට ගම් ආකාරගයන් ාථා
එගකාළහක් ග වන් කර ා තියනව. අද අපි ගම් ඉන්ගන
ගදාගළාස්්ගවනි ාථාගේ. ගම් ගදාගළාස්්ගවනි ාථාගවත් පස්ු ිය වාර
ගදකමත් අපි ඉස්්ස්රහින් තියා ත්තා දවගස්් මාතෘකා ව ගයන්. ඒ
ාථාව තමයි ගම් ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ කියන පද. ඒගක
තියනව ගම් පුථුජ්ජ්න කියන වචනය. ඒක තමයි අපි ගම් දවස්්ව
වි රහය පිණිස් අරග න තිගයන්ගන. අේථය ව ගයන් ස්ාමානයගයන්
ත්ගතාත් ගම් ාථාගේ අේථය අපි එදත් මතක් කර ත්ෙො ගපාදු
ග ාගරෝස්ු අේථ වි රහයක් විදිහට පරිවේතනයක් විදිහට, යම්
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ආකාරයක රා ගදෝ ආදී ගමානවා හරි තද්කින් ගද්ව මනුස්්ස්ගයා,
පෘථ ්ජන ගද්ව මනුස්්ස්ගයා, නැත්නම් අනිකුත් ස්ාස්නව ඉන්න
රමණ බරාහ්මණගයෝ, රහතන් වහන්ගස්් නමක් වුණත් දැක ා
උන්වහන්ගස්්ට රා ගයන් රත් වීමක් තියනවාය, ද්ගේෂගයන් කිපීමක්
තියනවාය, ගමෝහයක් තියනවාය කිය කියනවා. වාද න නව.
අන්න ඒ වග ගබා ් වාද, පුස්් වාද, ඒ ගදෝය ඔහු විස්ින්
කවදාකවත් ානකට න්ගන නෑ. ඉස්්ස්රහට න්ගන නෑ. ඒව ගහ්තු
ස්හිතව දන්න නිස්ා, හිස්් බව දන්න නිස්ා අපු්රඛෙතා. එේව
ඉස්්ස්රහට තියාතගන මහා ග ාකු බාධාවක් කර න්ගන් නෑ. එේවා
ගපරටු කර න්ගන් නෑ කිය යි අගප ඍජු පරිවේතනය දක්ව
තිගයන්ගන. කවුරැ ඒ විදිහට නාස්්තික විගේචනයක් කළත් ඒගක මු
මැද අ දන්න නිස්ා එේව ඉස්්ස්රහින් තියා න්ගන නෑ. එේව
ඉස්්ස්රහින් තියා ත්ගත නැති නිස්ා එවැනි නින්දා වචනව ින්
කවදාවත් ස්ැග න්ගන් නෑ. ඒ නින්දා වචනව ට පරෙිඋත්තර ගදන්න
යන්ගනත් නෑ. පිළියම් කරන්න යන්ගනත් නෑ. ස්ුදු හුණු ාන්න
ආග ්පනය කරන්න යන්ගනත් නෑ. දන්නව ගම් පෘථ ්ජනයග ් හැටි
එගහම තමයි කිය .
ඉතින් ඒ නිස්ා ොවනාගේ ස්ම්පූේණ ගකළවරට පැමිණිච්ච,
අගප් වචනගයන් කියනවා නම් රහත් ොවයට පත් ගවච්ි උතුමන්
වහන්ගස්් ාට ගම් ආයුධය තියනව. ගම් ප ිහ තියනව. ස්න්නාහය
තියනව. උන්වහන්ගස්් අපු්රඛෙතා කියන ුණය තියනව. ඒ එන
ගචෝදනාව ආස්්තික ගචෝදනාවක්ද නාස්්තික ගචෝදනාවක්ද කිය
ගහාඳට කැගඳ්
ගේරැව වග ගත්ගරනව. ඒක නාස්්තික ගදයක්
නම්, කවදාකවත් ඒක අරග න ගව ාව නාස්්ති කරන්න යන්ගන නෑ.
ඒ ගචෝදනා ගකරැවට කිගපන්ගන් නෑ. අපු්රඛෙතා. ආස්්තික
ගචෝදනාවක් නම්, ගහ්තුවක් ස්හිත හැගදන්න පුළුවන් එකක් නම්,
අගප් ස්ාරිපුත්ත මහා ස්්වාමීන් වහන්ගස්් එදවස් පැවිදි ගවච්ච හත්
අවුරැදු ස්ාමගණ්ර ගකගනක් ළඟ උක්කුටිකගයන් ඉඳග න
ආයු්මතුනි, ගම් කාරණාගවන් ඔබ වහන්ගස්් මට වැඩිය වැඩිම ්
කිය
පිළි ත්ත. ඒ ස්ගහ්තුකව. එගහම නැත්නම් හැගදන්න,
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ඉස්්ස්රහට යන්න කරැණාගවන්, වමෙරිගයන් කියන ගද්ක නම්,
එගහම ගවනව.
එගහම නැත්නම් ගම් විදිහට ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා
සමණබරාහ්මණා, තං තස්ස අපු්රඛෙතා ඒ පෘථ ්ජනයන් විස්ින් රමණ
බරාහ්මණයන් විස්ින් ගම් කියන ද ගද්ව ් - “කටලු කථා” කිය යි
ගම්වට කියන්ගන. කටට ආවට කියන කථා - අන්න ඒ කටලු කථා
ස්ම්බන්ධගයන් අපු්රඛෙතා. එේව ඉස්්ස්රහින් තියා න අපරාගද්
කාග නාස්්ති කරන්ගන නෑ. ගහාඳගටෝම දන්නව ගම් පදනමම කුණු
ගව ා තිගයන්ගන. නරක ගවච්ි පරෙවයකින්
න වතුරක්. ඒවායින්
න වතුරක් බී ත්තර් ඇගඟ් අමාරැව හැගදන බව දන්නව. ඒ නිස්ා
ගබාන්ගන් නෑ. අන්න ඒ අපු්රඛෙත ොවය උප ාන්ත ගකගනකුග ්
කුණක්. ඒ පැත්ගතන් තරොස් පගරාස්් වාද විවාද ැටුම් එනවා.
නමුත් ගම් පැත්ගතන් කිස්ීම නෑ ඒකට පරෙිඋත්තර බැඳීමක්. ර්ො
වැන්ගනක් ගමගහම කළ යුතුයි කියන හැඟීමක් එන්ගන් නෑ.
අන්න එවැනි ගකගනක්ග ් යම් ස්ී යක් තියනව ගන,
නැත්නම් අපි කියනවා ගම්කට විනයක් කිය . අන්න ඒ විනයත් ඒ
වාග ්ම තමයි. ඒක කවදාවත් ඒ පුද් යාග ් උප ාන්ත ොවය අවු ්
කරන පලුදු කරන විනයක් ගනගවයි. ඒ පුද් යාග ් යම් දේ නයක්
තියනවා ගන. ජීවිතය දිහාවට, පෘත ්ජනයන් දිහාවට, ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් දිහාවට, තමන් යන්න හදන තැන දිහාවට. ඒ දේ නගය්
කැලඹි ් ක් ගවන්ගනත් නෑ. ඔය ගකාච්චර නං බ ්ග ෝ බිරැවට කඳු
පාත් ගවන්ගන් නැතුවා වාග . ගම්ක ඉතාමත්ම අව යයි. ඒ ගුණතය
ගකළපැමිණිච්ච රහතන් වහන්ගස්් ළඟ තියන ගම් ුණය, ප ිහ,
ස්න්නාහය හුඟාක් අව ය ගවන්ගන ොවනා කර ොවනා ම
ස්ාේථක ගවන ඇත්ගතා අගන්! අපරාගද, ගම් අහක යන නයි ගරද්ගද
අස්්ගස් දාග න ඔගඩාක්කුගේ දාග න නිකන් කනව කනව කියන්න
යන්න එපා. එේවට උත්තර බඳින්න ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් අපට
ව කීමක් දී නෑ. එේව අපු්රඛෙතා ඉස්්ස්රහින් තියා න්තන නැතුව
ියාට ඒක තනෝන්ජ ්කමක්වත් බයාදුකමක්වත් කර ඇරීමක්වත් ස්ී ය
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කැඩීමක්වත් දෘ්ටියට හානියක්වත් උප ාන්ත ොවයට හානියක්වේ
ගවන්ගන නෑ.
එගහනම් ගමාකටද බණ කියන්ගන? බණ කියන්ගන ගමාකද,
ගම් වැඩ කරග න යන ගකනා තු ත් යම් යම් පෘථ ජ
් න ති තියනව.
යම් යම් ඒ ආේය ාන්ත තිත් තියනව. ඒ වග ්ම ස්ී යක් තියනව.
දෘ්ටියක් තියනව. නමුත් පැත්තක් නරක් ගවලො. පැත්තක් ගහාඳයි.
අන්න ඒ නරක ගවච්ච පැත්ත අපු්රඛෙත ොවය දක්වනවා.
කිගපනවා. ගම් අහක ඉන්න කට්ටියට ගමාකද මම ගමානවා
ගකරැවත්. මට ගමාකටද ඕව කියන්න එන්ගන් කිය කිගපනව.
කිපුණ මන් ගවන්ගන අර ගහාඳ පැත්තට වැගඩන්න ඉඩ නැතුව
යනවා. ඒක නිස්ා ඒ අපු්රඛෙත ොවය කියන ඉවස්ීගම් ක්තියට
යට කරග න, උගප්ක්ාවට යට කරග න යන්ඩ ඕනැ නිස්යි අව ය
නිස්යි ගම් තනා වඩාග න යනගකනාට ගම් බණ තද්ශනො කරන්ගන්.
එගහම තනා වඩා ැනීගම් හැඟීමක් නැතුව, ගම් බණ අහනවයි කිය
හිතමු උපාධියක් න්න. නැත්නම් අනුන්ට බණ කියන්න. නැත්නම්
බණ දන්නවයි කිය කියන්න. එගහම ගකගනකුට වුණත් ගම් බණ
විකා නගය් අතාේතික බවක් නම් නෑ. ගම්ක උස්ස්් අයට විතරයි
තිගයන්ගන. ඒක නිස්ා අනිත් අයට ගම්ක ගත්ගරන්ගන් නෑ කිය
ගදයක් නෑ. ඕනෑම ගකගනකුට ගත්ගරනවා. ඒ කියන්ගන තේගකටත්
ැළගපනවා. ස්ුතමය ව ගයන් බ නගකාටත් ගම් බණ ැළගපනවා.
ින්තාමය ව ගයනුත්
ැළගපනවා. ොවනාමය ව ගයනුත්
ැළගපනවා.
ගම් පැගය්දී මතු කර න්න හදන්ගන ස්ුතමය ින්තාමය
මට්ටමට වඩා, ොවනාමය ව ගයන් ගමවැනි ාථාවක තියන අේථය
ස්්වයං විනි ්චයකට පත් කර න්න පුළුවන් හැටි. තමන්ටම ඇත්ත
නැත්ත පරීක්ා කර න්න පුළුවන් තිය වැඩියක්ම ගත්ගරන්ගන්
ොවනා කරන පිරිස්ට. ගමතන රැස්් ගව ා ඉන්ගන ොවනා කරන
පිරිස්් නිස්ා ගමවැනි ධේමයක තියන ාම්ෙීරත්වය ස්ුතමය පැත්ගතන්
විස්්තර කරන්න අපි ගව ා ගනා ත්තට, එේවට ඉතින් අනුකම්පා
කරන්න ගවනවා. ඒ වාග ්ම තමයි ගම්ගක ඇති ෙොේ ි ොවය,
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දාේ නික ොවය අපි වැඩිදුර විස්්තර ගනාකළොට ඒකට ඉතින්
අනුකම්පාතවන් ඉවස්න්න ගවනව. අපි ගව ාව න්න හදන්ගන
එවැනි ධේමතාවක් බණ ොවනා කරන ගකගනකුට ගකාච්චර අදාළද,
ගම්ක ගනාදැන හිටිගයාත් ගකාච්චරක් කාග නාස්්ති ගවනවද කියන
එක දැන න්නයි.
ඒක නිස්ා පෘථ ්ජන කියන වචනය ත්තහම එක පැත්තකින්
බ න්න පුළුවන් පෘථ ්ජනය අන්ධය, බා ය කිය හිත අ්සවනා
ච බා ානං කියන ධේමගය් කරමයත් එක්ක පෘථ ්ජනයො දුරින් දුරැවන්
කිරීගම් අදහස්ට ිගයාත්, එක අන්තයකට ිගයාත් ඒක අපි දෘ්ටියට
වට්ට න්නව. තරහ ගවන්න ගවනව අපිට පෘථ ්ජනගයාත් එක්ක. ගම්
ග ා ්ග ාත් එක්ක ගම්ක කරන්න බෑ කිය අත ස්ාදාන්න ගවනව.
අපි අත ස්ාදැම්මට ඒග ා ්ග ා අත ස්ාදාන්ගන නෑ. ඒග ා ්ග ා
දැඩි ගස්් පටිඝයට අ ් ා බැඳ න්නව. ඒ නිස්ා අපිට ස්ිද්ධ ගවනව
අගප් ඇතුතළම පෘත ්ජන පලුවක් තියනව, පිරිස්ිදු ගවච්ි නැති
පලුවක් තියනව, අන්න ඒගක කුණු බ ා ඒක ග වන් කරන
අදහස්ින් ත්ගතාත් නම් අපිට අත කපාදැමීමක් කරන්න හම්බ
ගවන්ගන නෑ. අත ස්ා දැමීමක් කරන්න හම්බ ගවන්ගන නෑ. අපිට
ස්ිද්ද ගවනව ඒ පෘථ ්ජනයත් එක්ක කන්න ගවනව. ගබාන්න ගවනව.
නිදා න්න ගවනව. කටයුතු කරන්න ගවනව. එතගකාට අපිට අර වග
කප අයින් කරන්න පුළුවන් ගදයක්වත් තරහ ගව ා අයින් කරන්න
පුළුවන් ගදයක්වත් ගනගමයි කිය අතයන්ත ොවයක් වැටගහන්න
පටන් න්නව.
එතගකාට ද්ගේෂයක් බ ා බෑ. ද්ගේෂය ආගවාත්, ඇතුතළ්
තියන ගකග ස්් පිළිබඳ ද්ගේෂය ආගවාත් අනිවාේයගයන් මානස්ික
අවු කට පත් ගවනව. අපි ඒක නිස්ා ද්ගේෂය ද්ගේෂය ව ගයන්,
ගකග ්ස්ය ගකග ්ස්ය ව ගයන් දැක්කට මානස්ිකව අස්මබර
ොවයකට අවු කට පත් ගවන්ගන නෑ. ඒ නිස්ා ගමතනදී අපි බ න්න
ඕනැ ගම් බාහිර නිදේ න කරැණු ත්තට, ඒ නිදේ න කරැණු තමා
ව ගයන්ම ආගරෝපණය කරග න තමන් තුළට දර්ලො ගම් කරැණු
ඉග න න්න ත්ගතාත් ොවනාවට ග ාකූ ස්ම්බන්ධයක්, ස්ජීවී
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ඕජාවක්, ධේම රස්යක් ගම්ගක තියනව. ඒ නිස්ා ගම් පෘථ ්ජන කියන
වචනය තමයි අපි ස්ාකච්ඡා කරන්තන.
අපි නිදේ න න්නව ගබාගහෝ විට බාහිර පෘථ ්ජනයන්
පිළිබඳව. නමුත් තම තම නැණ පමණින් දැන න්ගන් කියන විදිහට,
ගම්ව තමන් තුළ තියන හැටි අනුමාන ස්ූතරගය් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ස්ඳහන් කර තියනව ගන. අපි යම් ගකගනක්ග ් ගදෝයක් දැක්ගකාත්
ඒ ගදෝය දැක ා අගප් හිත් නරක් වුගණාත් අපිට හිතන්න කිය
තියනව, උඹ ළඟ ඔය ගදෝය තිබුණා නම්, අනුන් උඹ ැනත් හිත්
නරක් කර න්ගන් ඔය තා යටමයි. එයාට ගවන මිම්මක්, අපට ගවන
මිම්මක් නෑ. ඒක නිස්ා අනුමාන ස්ූතරානුකූ ව බාහිර පෘථ ්ජනයන්
අපි නිදේ න ව ගයන් ත්තට, අපි හිතා න්න ඕනැ අපි ළඟ යම්
තාක් පෘථ ්ජන ති තියනව නම්, ඒ තාක් ක ් අපි අනුන්ග ්
පිළිකු ට නින්දාවට අවච්චාවට ක් ගවනව. ඒ ගමාකද අපි අනුන්
අවච්චාවට
ක් කරන තාක් ක ් අනිවාේයගයන්ම අපිේ ඒ
තත්ත්වයට පත් ගවන බවට තාම ුණ තියනව. ඉතින් ඒ නිස්ා ගම්ක
අෙයන්තර ත කරග න යනවා නම් පුදුමාකාර ඕජාවක්. එතගකාට
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග ්ම කටහඬින් ඇහුගේ නෑ කිය , අවුරැදු
ගදදහස්්පන්සිය ානට ඉස්්ගස් ් ඇහුගේ නෑ කිය පර ්නයක් නෑ.
බගණ් ස්ජීවීකම, ධේමගය් ස්ජීවීකම ගහාඳට දැක න්න පුළුවන්.
ඒ නිස්ා පෘථ ්ජන කියන වචනය අපි ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්්ග ් මුඛ ගද් නාව අරග න, ඊට පස්්ගස් අපි එදා ගකරැගේ
ඒකට අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ා දක්ව ා තියන අේථ වි රහගය් අටුවා
වි රහය න්න එකයි. එදා අපි එක කුණක් විදිහට ත්ත පුථු
ි් ්ස ජ්්න්තීති පුථුජ්ජ්නා කිය . පෘථ ්ජනයයි කිය කියන්ගන
ගකග ස්් ව ුරැවන්නා. ගකග ස්් කියන්ගන කුණු. තමන්
පිරිතහළො න්න ගද්. තමන් විතරක් ගනගමයි අනුනුත්. ඒ වැ ිගරන
ගව ාවට විතරක් පිරිගහනවා ගනගමයි. මත්තටත් පිරිගහන විදිගහ්
ආොසයක් ඒගකන් ගදනව. ඇේබැහියක් ඒගකන් ගදනව. ඒවාට
කියනවා අපි ගකග ස්් කිය . කුණුව ට. වි බීජව ට. අන්න ඒ
ගකග ස්් ව ුරැවන්නා කියන එක තමයි පෘථ ්ජනයයි කිය
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කියන්ගන. අපි ස්ාමානයගයන් මැටි කළයක් අරග න ඕකට අමු මස්්
පිගරේගවාත් ටික දවස්ක් ිහි ් ඒ අමු මස්් කුණු ගව ා ඕජාව කගළ්
පිට පැත්ගත් ඳ හන්න න්නව. ගකාච්චර ගහ්දුවත් අර ඇතුතළ්
තියන කුණ ගමෝදු ගවවී ගමෝදු ගවවී පාත්තගේ පිට ඇතුළ ගදකම
ගකග ගස්න්නා ගස්්. ඉතින් අහන්න ගදයක් නෑ ගන ඇතුතළ තියන
පාතරගය, කගළ් හද තියන මැට්ට, ගකාච්චර කුණු ගව ාද කිය .
පිටටත් ඕජාව
නවා. කුණ
නවා. ඒ වග ්ම ඒක අස්ූිගයන්
පිගරේගවාත් පිට ගකාච්චර පින්තාරැ කළත් අර අස්ූිගය ඕජාව, ඳ
එළියට එනවා.
ඒ වතග් පෘථ ්ජනය පිටින් ගකාච්චර පින්තාරැ කළත් ඇතුතළ්
තියන ගකග ස්් ඕජාව පිටතට ව ුරැවනවා. ඒ නිසො තමයි පෘථ ්ජන
කිය කියන්ගන. ගබාගහෝ ගකග ස්් ව ුරැවනවා. අපි එදා ඒක
ඉග න ත්තා. එේවා වීතික් ම ලෙල ස් කිය ස්මාජ විගරෝධී
මට්ටමට යන, ස්තුන් මරන, ගහාරකම් කරන, කාමගයහි වරදවා
හැස්ිගරන, ගබාරැ ගක් ාම් හිස්් වචන පරැ වචන කථා කරන
තත්ත්වයටත් යනවා. එතගකාට අපි ඒකට කියනවා වීතිකරමණය
වුණයි කිය . ස්මාජ පද්ධතිය, නීති පද්ධතිය උ ් ංඝනය ගවනව.
එතගකාට ඉතින් ුටි කන්න ගවනව. එතගකාට ඉතින් රාජ දණ්ඩ
නීතිව ට යටත් ගවන්න ගවනව. ඒක කවුරැත් දන්න ගම් ස්ී ය ැන
ස්ම්බන්ධ කථා කරන, ස්ී ගයන් අපි ආරක්ා කරන්න හදන, කය
වචන හික්මීම නම් වූ, වීතික්කම ගකග ස්් මේදනය කිරීමයි, ඒ
පළගවනි ගකග ස්් මට්ටම ආධයාත්මික ජීවිගත්.
ගදගවනි මට්ටම තමයි පරිවුට්ඨාන ලෙල ස්. පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්් කිය කියන්ගන තවම ඒ ස්මාජ මට්ටම කඩාග න ිගය
නෑ. ස්මාජ ස්ම්මුති කඩාග න ිගය නෑ. නමුත් කඩාග න යන්න
ඇති ගවන තරගම ඇතුතළ් හිත කැලඹි යි තිගයන්ගන. හිගත්
නැ ිට යි තිගයන්ගන දැන් ගම් ගකග ස්්. ඔහුට ඕනැ නම් වස්ාග න
ඉන්න පුළුවන්. නමුත් තමන්ග ් හිතට වස්න් කරන්න බෑ. හිතට
ගත්ගරනවා දැන් මට තරහ ිහි ් ඉන්ගන කිය . අපි ඒ ගව ාවට
හිනහ ගව ඉන්න උත්ස්ාහ කරනවා. එගහම නැත්නම් මළග දරට
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ියාම අඬන්නයි කට්ටිය කියන්ගන, නමුත් අත්තම්ම මැරිච්ච දවස්ට
ස්තුටයි තිගයන්ගන. නමුත් කරන්න ගදයක් නෑ අඬන්න ගවනව.
මළග දර හිනා ගවන එක ස්වුත්තුයි ගන. ඒ ගව ාවට අත්තම්මග ්
මළග දර වග . එතගකාට ඇතුතළ තිගයන්ගන හිනහව. ග ාකු
ගදයක් අගන් නාකිච්ි මැරැණා ඇඳ අහක වුණයි කිය . නමුත්
අඬාග න ඉන්නව. අන්න එේවට කියනවා ඇතුතළ ගකගරන,
පරිවුට්ඨාන මට්ටගම් තියන ඒවාට කියනවා පරිවුට්ඨාන ගකග ස්්
කිය . ඒවාට තාක්ණික වචනය ව ගයන් ස්ඳහන් ගවනව ොවනා
ග ෝගක නීවරණ කිය .
ගමන්න ගම් ගදක ස්ුද්ධ ගකරැවට පස්්ගස්, උදැ ්ග න් අයින්
කරනවා වාග අයින් ගකරැවට පස්්ගස් අඩිගය් තියනව අනුසය
ලෙල ස් කියන එක. එේව ගබාගහෝමත්ම ස්ියුම්. ගබාගහෝමත්ම
ස්ුඛුමයි. එේව වංචනික ස්්වරෑපගයන් ගබාගහෝ විට වැඩ කරන්ගන. ඒ
නිස්ා අර වීතික්කම ගකග ස්් නරකක් විදිහට දැක අයින් කරපු
පුද් යා පවා, අනුස්ය ගකග ස්් ගහාඳයි කිය , මට මිතරයි කිය ,
මග ් පැත්තට කටයුතු කරනවයි කිය ගපෝණය කරන්න ඉඩ
තියනව. ඒ නිස්ා ඒවා දකිනවා කියන එකමත් මහා වි ා ග ාකු
පරිවේතනයක්. ඒ වග ්ම පරිණොමයක්.
ඒක තමයි බුද්ධා ගම තියන තවනස අනිකුත් ආ ම් එක්ක
ස්ම්බන්ධ කර බ නගකාට - විග ්ගයන්ම පිට තියන වීතික්කම
මට්ටගම් ගකග ස්් අයින් කරන්න ගකායි ආ මත් ස්ාස්්ස්ත ොවය
දකින ගකායි ආ මත්, එගහම නැත්නම් ගම් ස්දාචාරය ර ින ගකායි
ආ මත් අනුමත කරනවා. ඊ ාවට පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් නැති කිරීම
ස්ම්බන්ධව ොවනා කරම ස්ෑම ආ මකම තිගයනවා, විග ්ගයන්
උච්ගේදවාදී ආ ම් ඇර. නමුත් ගම් අනුස්ය ගකග ස්් කියන එක
දැක න්න ගහෝ එගක් තිගයන්නා වූ ගකග ස්් නැති ස්ුදු තියක්,
මහොත්ම තියක් ගප්න්න තියනව වංචනික ස්්වරෑපගයන්. ඒ නිස්ා
වීතික්කම ගකග ස්්, පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් දුරැ කරන්න ඉදිරිපත්
ගවච්ච ගකනාම වීතත්්හා පුරා ් දා කියන විදිහට, මරණයට
ලින් මට අනුස්ය ගකග ස්් දුරැ කළ හැකිය, දුරැ කළ යුතුය,
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පරිවුට්ඨාන, වීතික්කම ගකග ස්් ඇති කරන්න මු ් ගවන්ගන අනුස්ය
ගකග ස්්ය කියන එක, ගවන්නත් පුළුවන්. ගනාගවන්නත් පුළුවන්. ඒ
තරමටම අනුස්ය ගකග ස්් මායාකාරී. ස්ූක්්මයි. අන්න ඒ ටික
දැක න්න එක තමයි ගම් ගකග ස්් ව ුරැවන්නා විස්ින් ඉතාමත්ම
කුළු න්වා
න, කුළු න්වා ත යුතු, මුදුන්පමුණුවා
ත යුතු
උප ාන්ත ොවගය් අන්තිම ගකළවර.
ඒ විදිහට ගම් අනුස්ය ගකග ස්් දුරැ කිරීගම් ආන්තිකව
අන්තිම ව ගයන්, ගකළවර උත්කෘ්ට වූ කටයුතු කරන්න
ඉස්්ගස් ් යි, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ඒකට පුහුණු කරන්නයි ර්ුලින්
ස්ී ය පිළිබඳව, ඊළඟට ස්මාධිය පිළිබඳව ස්ී
ික්ා, ස්මාධි ික්ා,
අන්තිමට පරඥා ික්ාව කිය අනුස්ය ගකග ස්් ගපන්වන්ගන. ඒක
කරන්න ගපළඹිච්ච නැති, තාම දන්ගන නැතිව ඉන්න පෘථ ්ජන
ගකාටස්්ව ට තමයි අන්ධ පෘථ ්ජනයයි කිය
කියන්ගන. ඒ
පුද් යාට එගහම ආග ෝකයක් ගපනි නෑ. මම අධයාත්මය දියුණු
ළ යුෙුයි. ආ මික විය යුතුයි කිය හැඟීමක්වත් නෑ. ඒ නිස්ා ඒ
පුද් යා ඉන්ගන තනිකර අන්ධකාගර. එයා ඒ නිස්ා වීතික්කම
ගකග ස්් දන්ගනත් නෑ. ඕනැ ගව ාවක හිගේ වි ං ුගේ වැගටන්න
ඉඩ තියනව. පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් දන්ගනත් නෑ. ඒ නිස්ා ගකායි
ගව ාවක නමුත් තමන් ඉන්න නම්බුකාර මට්ටම ඇදග න වැටි ා,
කීේති රාවය කඩා වැගටන්න ඉඩ තියනව. අනුස්ය ගකග ස්් ැන
නම් පර ්නයක්ම නෑ.
නමුත් තව ස්මහරක් ඉන්නව බු්ද්ධා ් ා් උප්ප්්නා
කියන විදිහට, බුදුන් ග ෝගක පහළ වුණා. ෙරිවිධ ික්ාවක් ගද් නා
කර තියනවො. ස්ංඝයා වහන්ගස්් ා ඉන්නවා. ස්ංස්ාර ෙය දැක ා
කටයුතු කරන ඇත්ගතා ඉන්නවා කිය . ඒකට උත්ස්ාහ කරන
ඇත්තන් ඉන්නව. ඒ ඇත්තන් හඳුන න්නවා ගම්ව පරිවුට්ඨාන
ගකග ස්්, ගම්ව වීතික්කම ගකග ස්්, ගම්ව අනුස්ය ගකග ස්් කිය .
ඒ ස්ඳහා වූයම් කරනවා. එගහම වෑයම් කරන ඇත්තන්ට පස්ුකා ීනව
ඇති කර ත්ත වචනය තමයි, ‘ක යාණ පෘථ ්ජන’ කියන වචනය.
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ඒ ක යාණ පෘථ ්ජන කියන වචනය විස්්තර කරන්න ියාම
අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ා ගපන්ව ා ගදනවා, එවැනි ගකගනක් උග්ගහ
පරිපුච්ඡා ආදී ව ගයන් ඉග න න්න ගවනව. පර ්න විචාරන්න
ගවනව. ියන්න ගවනව. කටයුතු කිරීගමන් තමයි ගම් ක යාණ
පෘථ ්ජන ොවය ඇති ගවන්ගන. ඒ ඇත්තන්ට ැඹුරැ ධේම ගකාටස්්,
ධාතු, ස්්කන්ධ, ආයතන, පටිච්ච ස්මුප්පාද, ස්තරස්තිපට්ඨාන ආදී
ැඹුරැ ධේම හදාරන්න ගවනව. එගහම නැත්නම් ඒ ඇත්ගතා
කරන්ගන රාජ කථා, ගචෝර කථා ආදී පත්තර බ බ ා ඉන්න එක
ගන. එේවට කියනවා ගදතිස්් තිරස්්චාන කථා කිය . ඒ ගදතිස්්
තිරස්්චාන කථා, තිරිස්න් කථා, ඔළුව හරහා දාග න කරන කතා
ගවනුවට ස්්කන්ධ ව ගයන්, ධාතු ව ගයන්, ආයතන ව ගයන්,
පටිච්ච
ස්මුප්පාද
ව ගයන්,
ස්තරස්තිපට්ඨාන
ව ගයන්
ඉග න න්නගකාට ඒ පුද් යාට කියනවා ක යාණ පෘථ ්ජනය
කිය .
ගමන්න ගම් කටයුතු කරග න යනගකාට ගකාතනදීද අන්ධ
පෘථ ්ජනය ක යාණ පෘථ ්ජනගයක් ගවන්ගන කියන එක
ස්ාමානයගයන් අටුවාව තමා විස්ින්ම න
උත්තර ගදන පර ්න.
ස්මහර ගයෝ ාවචරයන්ටත් ස්හතික එගහම කැමති ගවන ඇත්ගතා,
කැමති ගවනව කවදද මම අන්ධ පෘථ ්ජනගයක්ව ඉඳ ක යාණ
පෘථ ්ජනගයක් වුගණ් කිය දැනගන්න. ගම් පර ්ගනට උත්තර ගදන
අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ා ැන ගහායා බ නගකාට ගප්න්ගන් ඒ
ඇත්ගතෝ ොර න්නවා කුස් ් අකුස් ් කියන ගදක ගත්රැම් අර ත්තට
පස්්ගස් ක යාණ පෘථ ්ජන ොවයට එනවයි කිය .
ගම් ැන බණ කියන්න ය
ි පු අගප් බුරැම පණ්ඩිත ස්්වාමීන්
වහන්ගස්් ිේවො මට නම් ඔය කතාව ස්ැකයි කිය . කුස් ් අකුස් ්
දැන ත්ත පමණින් ඒ පුද් යා ක යාණ පෘථ ්ජන ොවයට පත්
ගවනවාද, කුස් ් අකුස් ් දැනග න ගහාඳට දන් පින් කටයුතු කළොට,
එගහම නැත්නම් ස්ී ය ආරක්ාව කළොට ඒ පුද් යා තුළ ක යාණ
ොවය තමන්ට වැටගහන තා යට ුණයක් ගවයිගදෝ කිය . ඒක
පිළිබඳව ග ාඩාක් ැඹුරකට, ග ාඩාක් විස්්තර ස්හිතව ඒ ස්්වාමීන්
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වහන්ගස්් කියනව, ඒක වි ්වාස් කරන්න බැරි ගමාකද? තවම තමන්
ව ගයන් කේමස්්ථාන ොවනාවකට බැස්ග න නැතිනම්, ඒ පුද් යා
තුළ ඔය කුස් ් අකුස් ් පිළිබඳව තියන මති මතාන්තර, ඒවා පිළිබඳව
තියන මිමි, මිනුම් දඬු ඕනැ ගව ාවක ගවනස්් ගව තමන්ග ්
වාස්ියට ඕක හදාග න පිරිගහන්න ඉඩ තියනව. ඒ නිස්ා ඒ පුද් යා
අනිවාේයගයන්ම ඒ පෘථ ්ජන ොවය දුරැ කර ා, ක යාණ ආේය
ොවයට ළං වීගම්දී ක යාණ පෘථ ්ජනයයි කියන තත්ත්වයට එන්න
නම් ොවනා කටයුතු කරන්න ඕනැ.
ඒකට කිට්ටුගවන් යන කතාවක් තමයි ගම් පෘථ ්ජනය
පිළිබඳව ගදන ගදගවනි අේථ නිරෑපණය අටුවාගව. ඒගකදී ස්ඳහන්
කර තියනවා පුථු අවිහතසක් ායදිට්ි ානි පුථුජ්ජ්නා. තමන්ග න්
තාම දුරැ ගවච්ි නැති මමය, මාග ්ය කියන ස්ක්කාය දිට්ිය ගවන්
ගව ා නැති තාක් ක ්, ඒක පළ ්ව වැගඩන තාක් ක ් පෘථ ්ජනයි
කිය . ස්ක්කාය දිට්ිය ගබෝ කරනවා. ඉස්්ගස් ් කිේගේ ගකග ස්්
ගබෝ කරනවා කිය . දැන් ගකග ස්් ගවනුවට දිට්ිය ගබෝ කරන
ගකනාටත් කියනවා පෘථ ්ජනයි කිය . එන්න ඒක කඩන්න නම්,
තමන් ඉන්ගන දැනට දෘ්ටියකය, ගම් හතරපැත්ගතන් ස්ුතමය,
ින්තාමය, ගකායි ආකාරගයන් බැලුවත් ගම් පෘථ ්ජන ොවයයි
ස්හතික කරන්න හදන්ගන. තමන්ග ් ස්ක්කාය දිට්ියයි ගම් ස්හතික
කරන්න හදන්ගන කියන එක ගත්රැම් න්න නම්, අනිවාේයගයන්ම
ොවනාවක්, ගහාඳට පිරිස්ිදු ගවච්ි ිත්ත විස්ුද්ධියක් මතින් කරන
දිට්ි විස්ුද්ධියක්, විපස්්ස්නාවක් අතයව යයි. එගහම ගනාවුතණොත් අර
කියන ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, පටිච්ච ස්මුප්පාද, ස්තර ස්තිපට්ඨාන
කියන ඒ ධේම ගකායි එකත් තමන්ග ් ස්ක්කාය දිට්ිය වඩන
ගකග ස්් ධේමයක් ගවන්න ඉඩ තියනව.
ඒ ගමාකද, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගද් නාව අනුව විනය අට්ඨ
කථාගේ වි රහ කරන අටුවාචාරීන් වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරනවා
ආසවට්ඨානි ධේම කිය තැක් ැගහන ධේම. එක තැන ගකාටු
ගවන ධේම. බ ් ා ව ිග අ ් න්න කැරගකන්න වග , මන නතර
ගව එක තැන කරකැගවන ධේම ටිකක්. ඒගක එකක් තමයි බහුස්ෘත
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ොවය. බහුස්ෘත ොවය වැඩි ගවන්න වැඩි ගවන්න ඒ පුද් යා ඉදිරි
මන නතර ගවලො එගරන්න පටන් න්නව. මූගද යන නැවක් බර
වැඩි ගවන්න වැඩි ගවන්න මන් ගේ ය අඩුයි. ඒ නිස්ා ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ස්ඳහන් කරනවා සිඤ්ච ිඛෙු ඉමං නාව්ති කිය .
මහගණනි, ගම් නැව හිස්් කරප ් ා. එතගකාට රැව ට හුළං බද ා
බහ්! ා අරග න යනවා. එගහම නැතුව බර වැඩි කර වතුගේ
ිලුතණො ත් නැව අදින්න අමාරැයි. බහුස්ෘත ොවයත්, ඒ අනුව
ස්ුතමය ඥාන ස්ක්කාය දිට්ිය වඩන්න අනන්ත අපරමාණ උදේ
කරනවා. ඒක ඔය අධයාපන ආයතනව ට ියාම, ජනස්න්නිගේදන
ආයතනව ට ියාම ඒවොතය් අං ඇවි ් ඉන්න කට්ටිය දිහා
බ නගකාට අඬහැරපාන කට්ටිය දිහා බ නගකාට අඃ! අගඳෝමයි
කිය හිගතනව. එතගකාට හිගතනව අන්ධ පෘථ ්ජන ොවය ඊට
වැඩිය ගහාඳයි කිය . ඒ තරමටම අනාග න.
ඒ නිස්ා ථංදස්සී ථංසී් ා උපස්්තාති වුච්චති කිය අර
නිේමිත බුදු හාමුදුරැගවෝ අහන පර ්ගනදී, ගමාන විදිහක ස්ී යක් ඇති
ගකගනක්ද, ගමාන විදිහක දෘ්ටියක් ඇති ගකගනක්ද උප ාන්තයි
කියන්ගන කියන එකට, බහුස්ෘත ොව තියාතගන ඇතුළත ගකග ස්්
කැකෑගරමින්, ඇතුළත ස්ක්කාය දිට්ිය කැකෑගරමින්, ග ෝකයාට
උප ාන්ත ොවය ගේදිකාගේදී පමණක් දක්වන රඟපෑම, බුදු
ගකගනක් අහන බුදු පර ්ගනකට උත්තරයක් ගවන්ගන නෑ. බුදු
ගකගනක් අහන බුදු පර ්නයකට බුදු උත්තරයක් ගවන්ගන තර්තහර්යි
: යම් ස්ී යක්, යම් දේ නයක්, ගම් ජීවිතගය්දීම ස්ම්පූේණ තණ්හාව
දුරැ කිරීමට ගයාමු ගව ා ෙිබුතණොත් අන්න ඒකට උප ාන්තයි කිය
කියනවා.
නමුත් ගම් ාථාවට එනගකාට කියනවා එගහම උප ාන්ත
ොවයට පත් ගවච්ච රහතන් වහන්ගස්් දිහා පවා බ ා පෘථ ්ජනය
කියනවා ගම් රහතන් වහන්ගස්්ට රා ය තියනවයි කිය ; ඒ රහතන්
වහන්ගස්් ද්ගේෂගයන් කිපි ා ඉන්ගන කිය ; ගම් රහතන් වහන්ගස්්ට
දෘ්ටි තියනවයි කිය . අන්න ඒ තරමට පෘථ ්ජන බව හරි විිතරයි.
පෘථ ්ජන ොවය හරීම ගස්ෞන්දේයාත්මකයි. ඕනැ තැනක ගකග ස්්
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මතු කරන්න පුළුවන්. ව ර
ු ැවන්නත් පුළුවන්. මති ඇති කර න්නත්
පුළුවන්. ඒ ස්ෑම ගදයකින්ම ගවන්ගන ථත ්ජනයග ් ස්ක්කාය දිට්ිය
ඝනබහළ ගවන එකයි, ගමෝරන එකයි. ඒක නිස්ා පෘෙ ්ජන ොවයට
දැන් අපි ත්ත අේථගය තිගයන්ගන පුථු අවිහතසක් ායදිට්ි ානි
පුථුජ්ජ්නා. ස්ක්කාය දිට්ිගයන් ගනාගවනස්් වූ, ඈත් ගනාවුණු, ඒක
ව ුරැවන
තිය තමයි පෘථ ්ජන
තිය. ඉතින් ගමතනදී
ොවනාවකින් ගතාරව තමන් තුළ ඇත්තා වූ වංචනික ධේම, පරපංච
ධේම, එක තැන ගමට්ටැහි ගවන, කැකෑගරගවන, එක තැන
කරකැගවන ධේම දැක න්න පුළුවන් කිය කියනව නම් ඒක ඉතින්
ආ ්චේයයක් තමයි.
ඒක නිස්ා අපිට වි රහ කර බ න්න ගවනව ගම් ත්ත
ගව ාව තුළ ස්ක්කාය දිට්ිගයන් ගතාර ගනාවී ත කරන තාක් ක ්
අපි ස්ක්කාය දිට්ිය වඩනව. ස්ක්කාය දිට්ිය නතර ගව ඉන්න
තැනක් නෑ. තියනව නම් වැගඩනවම තමයි. ඒ වැඩීමට තමයි අපි
අගප් බහුස්ෘත ොවය පාවිච්ි කරන්ගන. අගප් ිරරාතරඤ්ඤ ොවය
පාවිච්ි කරන්ගන. අගප් ාෙ ස්ත්කාර පාවිච්ි කරන්ගන. ඒ
ගකාච්චර කරන්ගනත් ඒ මමයා වඩා න්නයි. මග ් තියන දුක් නැති
කර , මම ස්්ස්න මගමක් බවට පත් ගව ා ගම් ග ෝගක ස්ැප
විඳින්නයි. ඒකට බාධා කරනවා නම්, ඒකට අනය ආ මිකගයක් ගහෝ
විග ් ගද් ාන්තර හතුගරක් අව ය කරන්ගන නෑ. අ ් පු ග දර
ඉන්න මනුස්්ස්ය වුණත් මරන්න ගපළගඹනවා. තමන්ග ් ආස්න්නගය්
ඉන්න ගකගනක් වුණත් මරන්න ගපළගඹනව. ඒ ගමාකද, තමන්
ගහාඳ ගවන්න හදනගකාට ගදන්ගන නෑයි කිය . ඒක නිස්ා ගත්රැම්
අර න්න ඕනැ ස්ක්කාය දිට්ිය තියන තාක් ක ්, ඒ පුද් යා
ගකාච්චර ස්ී වන්ත වුණත් ගකාච්චර බහුස්ෘත වුණත් නැත්නම්
ගකාච්චර ාබ ස්ත්කාර තිබුණත් ගමානව තිබුණත්, තාම උ ුග ්.
තාම අහු ගව ා තිගයන්ගන.
ඒක නිස්ා දිට්ිය ස්ෘජු කර න්නවා කියන එක අගප් ස්ාස්ගන්
පළගවනිම ගද්. ආේය අෂ්ටොං ික මාේ ගය් පළගවනිගයන්ම
ගපන්වන්ගන ස්ම්මා දිට්ි. ඒක ස්ී
ික්ාවට ගනගමයි වැගටන්ගන.
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ස්මාධි ික්ාවටත් ගනගමයි වැගටන්ගන. පරඥා ික්ාවටමයි. ඒ නිස්ා
ාහ හනගකාටම අටයි කිය ගහාරට මනින්නො වග , ගම්ගක
කියනවා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ාස්ගනන් වැඩක් න්න නම්, පරඥාව
මු ටම තිගයන්න ඕනැ. නැත්නම් දෘ්ටිය පිළිබඳව, දෘ්ටිගය් තියන
ස්ංකර, ස්ංකීේණ ොවය පිළිබඳව හැඟීමක් මු ටම තිබුගණාත් ඒ
මතින් තමයි ස්ී යක්, ස්මාධියක්, තමන්ට යා ගදන, තමන්ට ගම්
ජීවිගත්ම නිවන් දකින්න පුළුවන්, උප ාන්ත ොවයක් ඇති කර
ගදන්ගන. එගහම නැතුවත් ස්ී යක් තිගයන්න පුළුවන්. ඒ ස්ි ්ව ට
තමයි ස්ී ේබත පරාමාස් කියන්ගන. ස්ී වෘත පරාමේ නය කරනවයි
කිය කියන්ගන. එතගකාට තමයි ඒගක ගහාඳටම ඇටුවන් බැහැපු
ස්ාරයට තමයි, ස්ක්කාය දිට්ිය කිය කියන්ගන. අනිකුත් දෘ්ටිව
මැද තියන, ඒගක තියන හර පද්ධතිය, හරය, අරටුව තමයි ස්ක්කාය
දිට්ිය කියන්ගන.
ඉතින් ස්ක්කාය දිට්ිය නැති කර න්නා වැඩ පිළිගවළකට
ගයාමු ගවන්න පුළුවන්ද කිය පර ්නයක් අහනවා පින් පේ ගදක,
නැත්නම් කුස් ් අකුස් ් ගදක දැන ත්ත පමණින්. එගහම නැත්නම්
ස්්කන්ධ, ධාතු, ආයතන, ඉග න ත්ත පමණින් ස්ක්කාය දිට්ිය අඩු
ගවයිද? ගවන විදිහකට කියනවා නම්, ගවද ගපාත කියවනගකාට,
තමන්ට තියන ඉරැවාරදය, බගේ ාය අඩු ගවයිද? ඒක ස්ුව ගවයිද
කිය පර ්න න න්න පුළුවන්. ගරෝ ය ස්ුව වීම ගකෝක ගවතත්
ඉස්්පාස්ුවක්වත් ැගබන්ගන් නම් නෑ. බණ කියනගකාට බුරැම
ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ගම් තරම් දුරට ග නිහි ් උන්වහන්ගස්් ියනවො,
බටහිර ඇත්ගතා ස්මහර ගව ාවට කියනවලු, ග ඩා ස්ාමානයගයන්
ගදාස්්තර දකිනගකාටත් ස්නීප ගවන ගව ාවලුත් තියනවා. ඒකට
හැබැයි ගව ා තිගයන්ගන එයා හුඟක් ණන් න්න ගදාස්්තර
ගකගනක් ගවන්න ඕනැ. හුඟාක් දි ගපෝ ිමක් තිගයන්න ඕනැ. ඒ
ගපෝ ිමට ිහි ් ටිකක් ගවලො ඉන්නගකාට හුඟගදගනකුට ග ඩ
ස්නීප ගවනව. ස්තර ගපරනිමිති දැකීම නිස්ාද නැත්නම් ස්ක්කාය
දිට්ිය වැඩීම නිස්ාද කියන්න අමාරැයි. ඒකත් එගහම තමයි. ඒක නෑ
කියන්නත් බෑ. ඒ ගමාකද, ඔය ගකාළඹ ග වන ඉස්්පිරිතාග කට
ියාම, අගන්, ගම් ගම්දි නැති ග ඩක් තියනව ගම් කියා පෑම. ඒක
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ස්නීප කරන්න ගදාස්්තර ළඟ ගේත් නෑ. හැබැයි ගදාස්්තරට
ඕනැකමකුත් නෑ. ගදාස්්තර ළඟට නැවත නැවත එන තරමට ාෙයි
කියනවා. අන්න ඒ වග ස්මහර ගව ාවට ගදාස්්තර දකිනගකාටත්
ග ඩ ස්නීප ගවනව කිය කියනවා.
නමුත් කවදාකවත් හිතන්න අමාරැයි ගම් වග ස්ංස්ාර ත
ගරෝ යක් ගපාත් පත් කිගයේවයි කිය , දැනුම ැබුණයි කිය ස්නීප
ගවන්ගන නැති බව. ඒ නිස්ා විපස්්ස්නා ොවනාගවදී පාදක විපස්්ස්නා
ඤාණ ව ගයන් ගපන්වන්ගන නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණය. නාමරෑප
පරිච්ගේද ඤාණගය තියන ැඹුර තමයි, එම ින් අත්ත දිට්ඨිය කඩන
එක. ගම් දෘ්ටිය පිළිබඳව මු ්ම කුළුග ඩි පහර. නැත්නම් වි ා
කළු කට හ
හ
හ
හ ඉස්්ගස් ් ාම යන පැ ඉර තමයි
නාමරෑප පරිච්ගේදය. පරිච්ගේද කිය කියන්ගන ගදකට කඩනවයි
කිය . ගේදනය කරනවයි කිය කියන්ගන කප හරිනවයි කියන
එක. ගදක ගදකට කඩ දානව. ගම් ගදක ගදකට කඩ දැමීගමන් අපිට
හිතා න්න බෑ ස්ංස්ාගේ ගමෝහ පට වග අනවරා ර ස්ංස්ාගේ
ග නාපු ගකග ස්් ඔක්ගකාම කැගඩයි කිය . නමුත් ඒ ගපාඩි පැ ඉර
දිග ් දි ින් දි ට දි ින් දි ට අතුරැ පැ ඉරි බා ැනීම පහස්ුයි.
පරධාන ව ගයන් ගදකට ප ා ත්තට පස්්ගස්, දර ගකාටයක් වුණත්
එගහමයි. ඉස්්ගස් ් ාම ගකාගට් කූඤ්ඤය තිය ා ප ා ත්තට පස්්ගස්
ඉතුරැ ටික ප න්න ග ්ස්ියි. අවු ් ීරි නැත්නම් වඩාත් ග ්ස්ියි.
ක
වුණත් ඉස්්ගස් ් ාම හ
හ
හ , මගේ බ
හරියට පැ ඉරක්
ියා නම්
අඬනවා, තෙො ් ගවනව. ඊට පස්්ගස් ප න්න ග ්ස්ියි.
ඒ නිස්ා පළගවනිගයන්ම අව ය කර තිගයන්ගන ස්ක්කාය දිට්ිය
කැඩීගම් වැඩ පිළිගවතළ් පෘථ ්ජන ොවය නැති කිරීගම්, කුස් ්
අකුස් ් ඉක්මවා ිය තත්ත්වයක් තමයි නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණය
කිය පස්ුකා ීනව අට්ඨකථාචාරීන් වහන්ගස්් ා විස්ින් හඳුන්වා ගදන
ද පළගවනි පදනම වූ විපස්්ස්නා ඥානය.
හැබැයි කුස් ් අකුස් ් කියන එකට අේථයක් ගදන්නත්
පුළුවන්. කුස් ් කිය කියන්ගන, කුස් තාවය කිය කියන්ගන ගහාඳ
ගදයක්. නැත්නම් ගහාඳ, වඩා ගහාඳින් කිරීගම් කරමය. අපි දැන් ඉන්න
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තැන ගහාඳයි. නමුත් මීට වඩා ගහාඳින් කළ හැකි කරමයක් තියනව.
ගහාඳයි කියන්ගන අපි හිටපු ඊගය්ට වැඩිය, ිය අවුරැද්දට වැඩිය,
ිය ආත්මයට වැඩිය අපි අද යම් පරමාණයක් ගම් ස්්කන්ධ, ධාතු,
ආයතන, පටිච්ච ස්මුප්පාද, ස්තර ස්තිපට්ඨාන ැන කථා කරනවා.
ස්ි ්වතුන් දකිනව. ස්ි ්වන්ත ගවන්න උත්ස්ාහ කරනවා. ඒ නිස්ා අපි
එන්න එන්න කුස් තාව වැගඩනවා. එතගකාට අපි ළඟ තාම
ස්ම්පූේණ ගනාකරන ද, ළඟා විය යුතු තැනක් තියන බව දන්න
නිස්ා අපි තව දුරටත් ඒ ක යාණ ස්ත්පුරැයා ඇස්ුරැ කරමින්, ඒ
ධේම ගකාට්ඨා තව තවත් ඉතගනගනිමින්, ගම් තුණ්ඩු කියව ා
නතර ගවන්ගන නැතුව ගබගහත් පස්්පං ුව ගහායා න ඇවි ් පගහ්
ටික ගහායා න ඇවි ් තම්බ ා ගබාන්න, ගපළගඹන්න අවස්්ථාවක්
තියනව.
ඒ නිස්ා කුස් තාව කියන එක ැඹුරැ අේථගයන් ත්ගතාත්,
කුස් තාව කිය කියන්ගන ගහාඳ ෙව වඩා තහොඳ ෙවට ත ්ලු කරන
එකට. උත්තරිං උත්තරිං පණීතං පණීතං කියන විදිහට, තව තවත්
වඩාත් පරණීත පරණීත තත්ත්වව ට ග නියන තත්ත්වයට කුස් තාව
කිය කියනවා. අන්න ඒ කුස් තාව ඇති ගකනාට ඉස්්ගස් ් ාම
කියන්ගන් කම්මට්ඨාන ොවනාගේදී, මම එදත් මතක් කළො, නාම රෑප
කියන ගදගක් රෑප කේමස්්ථානගය් තියන වටිනාකම. අද
විග ්ගයන්ම ංකාගේ හතු පිගපන්නා වාග ් පරධාන ොවනා කරම
ස්හ ගද් කයන් වහන්ගස්් ා පැන න ිනවා. ඒ ඇත්ගතෝ ගකළින්ම
ඍජු ගකටි මාේ ය ගපන්ව ා ගදනවා නිවනට. ඒවා දිහා බ නගකාට
ගබාගහෝම ඉක්මනට ඒව පැතිරි ා යනවා. ගබාගහෝම ඉක්මනට
නිවි ා යනවා.
බුරැම ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ග ් වචනගයන් කියනවා නම්, පිදුරැ
ිනි ත්ත වාග ් කිය කියනවා. ඉස්්ස්ර ග ාවිගයෝ පිදුරැ ටික
ග නිය කුඹුගේ දා
ිනි තියනවා. බඃ! ා පත්තු ගවනවා. එගහමම
නිවි ා යනවා. දර පත්තු ගව ා වග ් වැඩි ගව ා පත්තු ගවවී
තිගයන්ගන් නෑ. ගමන්න ගම් ඇත්තන්ග ් වැඩ පිළිගවළව ් දිහා
බ නගකාට පටන් න්ගනම නාම ධේමව ින්, හමාර ගවන්ගනත්
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නාම ධේමගයන්ම තමයි. කවදාවත් කේමස්්ථාන ොවනාවක් ැන
කතා කරන්ගන් නෑ. ඒක නිස්ා ඒ ඇත්ගතෝ ස්්වොවගයන් අගනකුත්
මනුස්්ස්ගයෝ දිහා බ න්ගන් නහගයන්. ඇස්් ගදගකන් ගනගමයි. අනිත්
කට්ටියට ගමච්චර ැඹුරක් ගත්ගරන්ගන් නෑ, ගම් වග ් ූනයතා
පටිස්ංයුක්ත දේ න ගත්ගරන්ගන් නෑ, ඒ නිස්ා ඒ ඇත්ගතෝ තාමත් අර
මු ් මු ් ගද්ව ් කර කර ඉන්නවා කිය , ඒ ඇත්ගතෝ පූජා ස්ත්කාර
විධි කරන එක ැන බනින ගදාස්් කියන තරමට යනවා. ඊ ාවට රෑප
කේමස්්ථානයක් අරග න ොවනා කරන එක බා ාං පංතිගය් වැඩක්
විදිහට කියනවා. උස්ස්් ගපළ කරන්න පුළුවන්කම තිගයද්දී ගමාකද
බා ාං පංති කරන්ගන්? ඇයි ගම් තේකගයන් ත්තහම, වචනගයන්
ත්තහම, ගම්ගකන් පටන් න්න බැරිද? කිය හරීයට ෙර් කරග න
යනවා. ඉතින් එේවා එදත් එගහමයි අදත් එගහමයි.
ඒක නිස්ා තමයි කියන්ගන් ස්ක්කාය දිට්ඨිය අත නෑරපු
ගකනාට ඒකට ඕනැ තරම් නිදහස්ට කරැණු තියනව ඒවාට උත්තර
බඳින්න. නමුත් නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණය වග ් මූ ික ඤාණව දී
අපි කරන්ගන් ගමාකද්ද? කයට අතයන්ත වූ හුඟාක් උදාස්ීන වූ
ගකග ස්් කුප්පන්ගන් නැති මූ
කේමස්්ථානයක් අරග න, ඒ
කියන්ගන් කමටහනක් අරග න ඒ රෑප ගකාටස්ට හිත ගයාදනවා.
කේමස්්ථාන ොවනාව කිය කියනවා. කේමස්්ථානය කියන්ගන්
වැඩගපාළ කියන එකයි. කේම කරන තැන. ආනාපානස්ති ොවනාව
කරනවා නම් අපි ගහාඳට විගේකීව කය තැන්පත් කර , වැගේ
ගකාතනද යන්ගන් කිය
ගහාඳට බ නව. ආ ්වාස් පර ්වාස්
කරනගකාට වැඩියක්ම වැටගහන තැන. පරකට ගවන තැන. පරබ
ගවන තැන හිතටම ගතෝර න්න අරිනවා. එතගකාට ස්මහරැන්ට ඒක
නාස්ිකා රගය් වැටගහනවා. ස්මහරැන්ට ගතා උඩ වැටගහනවා. තව
ස්මහරැන්ට උ ුර පරගද් ගය්. තව ස්මහරැන්ට පපුව පරගද් ගය්.
ස්මහරැ ඒක උදරගය් පිම්බීම හැකිළීම ව ගයන්. ඒ කියන්ගන්
ආ ්වාස් පර ්වාස් පද්ධතිය ත්ගතාත් මුදුන් ගකළවගේ ගහෝ පාත
ගකළවගේ කියන ඕනැර් තැනක ඒ කේමස්්ථානය ගතෝර න්නවා.
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ර්ුලදී කේමස්්ථානය ගතෝරා න්නගකාට හිත අවිනීතයි. හිතට
එච්චර ග ාකු ස්ී යක් ස්මාධියක් නෑ. ඒ නිස්ා ග ාගරෝස්ු ගව ාගේදී
විතරයි ගපන්ගන්. හිත ස්ියුම් ගද්ව ් අ ් න්න තරම් ස්ියුම් තත්ත්ව
නැති නිස්ා. ඒ නිස්ා පටන් න්නගකාට ආ ්වාස් පර ්වාස්ය
ග ාගරෝස්ුයි. ඒ ග ාගරෝස්ු ආ ්වාස් පර ්වාස්යට හිත ගයාද
කේමස්්ථානය අ ් න්න. වැගේ යන්ගන ගකාතනද, අහු ගවන්ගන්
ගකාතනද කිය බ නගකාට, ගබාගහෝ විට නාස්ිකා රගය් හරි,
උඩුගතාග ් හරි හුස්්ම න්නගකාට අනිත් තැනනුත් වැටගහනවා.
පරකට තැන ව ගයන් අහු ගවනවා නම්, අපි ඒකට කියනවා
“ආනාපානස්ති ොවනාව” ියලො. ඒක වැටගහන්ගන් නෑ, හැෙැයි
වාඩි ගව ා හුස්්ම න්නගකාට උදරය පිම්තෙන හැකිතළන හැටි අහු
ගවනවා නම්, ඒක “උදර ච න ොවනාව” ව ගයන් පිම්බීම හැකිළීම
ොවනාව ව ගයන්, බුරැම ොවනාව ව ගයන් හඳුන න්නවා.
ගමන්න ගම්ගකදී යම්ම ගව ාවක අපිට පුළුවන් වුතණොත් ගම්
අරමුගණ්ම හිත මූණට මූණ දා තියනව. දැන් මට හුස්්ම ඇතු ් ගවන
එගකන් පිට ගවන එක ගවන් කර දැන න්න පුළුවන්. ඒ ඇතු ්
ගවන ගව ාගේදී රීරගය් ස්ෑම තැනම හිත විස්ිගරනවා ගවනුවට,
ඇතු ් ගවන හුස්්ම පිරිමදින නාස්ිකා රය මත, අනිත් ඒවායින් ගවන්
කර ා එතන හිත නඩත්තු කරන්න පුළුවන්. පර ්වාස් ගව ාගේදී ගම්ක
ආ ්වාස්ය ගනගමයි, පර ්වාස්ය කිය ගවන් කර දැන න්න පුළුවන්.
එතගකාට හුස්්ම හුළඟ වදින තැන, පීරී ෑගවන තැනට හිත න්න
පුළුවන් රීරගය් අනිත් තැන් අමතක කර . ගම් විදිහට කියනවා නම්
ආ ්වාස්ය ගව ාගේදී පර ්වාස්ය අමතක කරන්න පුළුවන්. පර ්වාස්ය
ගව ාගේදී ආ ්වාස්ය අමතක කරන්න පුළුවන්. නාස්ිකා රය
වැටගහන ගව ාගේදී කය අමතක කරන්න පුළුවන්. ගම්න්න ගම්
විදිහට අනිකුත් ගද්ව ් අමතක කර ආ ්වාස් පර ්වාස් ගව ාගේදී
නාස්ිකා රගය්ම හිත තියා න ඉන්න පුළුවන් නම්, ඒ ගව ාගේදී අපි
කියනවා අරමුණට මූණට මූණ දා හිටියයි කිය .
රැ ්

ඉතින් එතගකාට ආරම්ෙගය්දී ඒ ආ ්වාස් රැ ් පර ්වාස්
ඒකට ආගේණික කුණුව ින් ගපගනන්න පුළුවන්. ද ින්න
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පුළුවන්. ගවන් ගකාට හඳුන න්න පුළුවන්. පරිච්ගේද කරන්න
පුළුවන්. ගම් ආ ්වාස්ගය් මු පටන් ත්ත. ගමන්න ඇදීග න ිහි ්
ඉවර වුණො. එතනින් ආ ්වාස්ය ඉවරයි. ඒක පරිච්ගේද කළො,
පැත්තකට දැම්ම. ඉවරයි. පර ්වාස්ය පටන් ත්ත. ගමන්න මු මැද අ
ඒක ඉවරයි. ඔන්න ඔය විදිහට ආ ්වාස් පර ්වාස් රෑප ධේම වාගයෝ
ගපාට්ඨේබ ධාතුව පරිච්ගේද කරන්න ඉග න න්නගකාට, හිගත්
හික්මීමක් ඇති ගවනව. ොවනාවක් වැගඩනවා. ස්තියක් ස්මාධියක්
වැගඩනවා. ගමන්න ගම් විදිහට ආ ්වාස් පර ්වාස්යට හිත ගයාදාග න
ඉන්නගකාට ආ ්වාස් පර ්වාස්ය ස්ංස්ිගඳන්ගන් යම් ආකාරයකටද,
වැඩි ගව ාවක් ඉන්නගකාට ඒ විදිහට හිගතත් ස්ංස්ිඳීමක් ගවනව.
එතගකාට ගම් ස්ංස්ිගඳන වායු රැ ් ට කියනවා රෑප ධේමය කිය හුළං. අර ස්ංස්ිගඳන වචතස්ික ිත්ත ධේම ව ට කියනවා නාම
ධේම කිය . ඒ ගදක පැට ි ා ක වම් ගව ා හිත නන්නත්තාර ගව ා
වගට් පිගට් ඇවිදින ගව ාවට ගවන් ගවනව අඩුයි.
ඒක හරියට වතුරයි ෙූමිගතලුයි ක වම් කර , ගහාඳට
ඉම ්න් එකක් ගකරැගවාත් එගහම වතුරයි ෙූමිගතලුයි ගවන්
කරන්න බෑ. ඒ තරම්ම කුඩා අං ු ව ට කැඩි ඒවා ස්ම ස්මව
පවතිනවා. නමුත් ගබාගහෝ ක ් තියනගකාට, ගබාගහෝ ක ්
තියනගකාට අර පුංි පුංි අං ු ආයි ආයි එකතු ගව ා ගවන් ගව ා,
ෙූමිගත ් උඩට යනවා. වතුර යටට යනවා. අර ඉම ්න් එකක් විදිහට
තියනගකාට, ඒක මි ර ගව ා පවතින ගකාට කිස්ිම ගකගනකුට ගම්ක
වතුර කිය හඳුනන්නත් බෑ. ෙූමිගත ් කිය හඳුනන්නත් බෑ. ක වම්
ගවන්තන නැති ගදකක් තමයි. නමුත් අං ු ව ගයන් ක වම් ගව ා.
එතගකාට නි මනයකට එන්න බෑ. ආවත් කියන්න ගවන්ගන් ඒක
මි රණයක් කිය . ඉම ්න් එකක් කිය .
අන්න ඒ වග ් නැතුව අරමුගණ්ම හිත තැන්පත් කරග න
ඉන්න ගකාට අනිවාේයගයන්ම ඒ රෑප ධේමගය් කරියාකාරිත්වය
ආ ්වාස් පර ්වාස් ව ගයන්, ඒක දිහා බ ාතගන ඉන්න එගක්
කරියාකාරිත්වය නාම ධේම ව ගයන් බ නගකාට, ගම් තුළ පිරිච්ච
තියක් එනවා. ගම් තුළ ස්න්තෘප්තිකර තියක් එනවා. ගම් තුළ ඒ
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ගයෝ ාවචරයාට ස්ති ස්මාධි වැගඩන තියක් එනගකාට ගත්ගරනවා,
ගම් ගදගකන් ගතාර, නාම ධේමගයන් ස්හ රෑප ධේමගයන් ගතාර,
ගම් ස්තුට ස්ඳහා පිරිච්චකම ස්ඳහා ගවන ගමානම බාහිර කේමයක්වත්
නෑ. ගම් ස්ම්පත්තිකර තිය, ස්න්තෘප්තිකර තිය, පිරිච්ච තිය
ඇවි ් තිගයන්ගන් ගකළින්ම නාම රෑප ගදක දැන ැනීගමන්
පමණයි. ඉන් එපිටට ිය ගවන ගදයක් නෑ.
ගම්ත විනාඩි පහ දහය පහගළාව ඉඳ , පර්යංකගය් විතරක්
ගනගමයි ස්ක්මගනත් අරග න, එදිගනදා වැඩ
රනගකාටත්
ගත්රැම් න්න පුළුවන්, නිස්්කාන්ස්ුගේ විගේක බුද්ධිගය් ඉන්නගකාට,
ගම් ගදක ගහාඳට මූණට මූණ දා තියනගකාට ගකාච්චර පරීක්ා
කර බැලුවත් ගම් තුළ ජීව ආත්මයක් කිය එකක්, ආත්මීය හරයක්
නෑ. ගම් ගදකට ගවන් ගකරැවට පස්්ගස්් ආගය් මැද ගතෝරන්න බැරි
ගකාටහක් නෑ. ගහාඳට ස්ති ස්මාධිය ආවට පස්්ගස්්, විග ්ගයන්
පර්යංකගය්දී ගම් ගදකට ගබදන්න බැරි ගද්කුත් නෑ. විස්්තර ව ගයන්
කියනවා නම්, ආ ්වාස් පර ්වාස් කර කර ඉන්නගකාට ගේදනාවක්
දැගනනවා. ඉඳග න ඉන්න තැන හැගපනවා. එතන ගේදනයි.
එතගකාට හැගපන්න ගහ්තු ගවන්ගන් ගපාළගේ තියන ඝන තිය,
ඇටව තියන තද තිය, ඒ තද තිය නිස්ා ඇති ගවන අපහස්ුතාව
වචතස්ික ධේමයක්. එතගකාට ගම් තද තිය නිස්ා ගේදනාව
දැගනනවා. උණුස්ුමක් ඇති ගවනවා. උණුස්ුම් ගව ාගේදී හුළං
හමනවා. ස්ීත ගවනගකාට ස්ැපක් දැගනනවා. ගම් ස්ෑම ගදයක් තුළම
ඒක දැක න්නා තියයි ඒ රෑප ධේමයයි කියන ගදක, ඒ ස්ංස්ිද්ධිය
ස්ීයට ස්ීයක්ම පුරවනවා. ඒ තුළ ස්ීයට ස්ීයක්ම ස්න්තෘප්තිකර
තත්ත්වයකට පත් ගවන්න පුළුවන්. ස්ම්පත්තිකර තත්ත්වයකට පත්
ගවන්න පුළුවන්.
ඒ නිස්ා නාම රෑප පරිච්ගේද ඤාණය පිරිච්ච ඥානයක් විදිහට
අටුවාව ස්ඳහන් කරනවා. ගපර ගනාදැක්ක විදිහ ස්ෑම ගද්කම
පරිච්ගේද ොවය ගවන් ගකාට දැන න්නා පුළුවන් විදිහට පිරිස්ිගඳන
තියට කැගඳ්
ගේරැවා වග ් ගවන් කර දැක්කුවට පස්්ගස්්
පුදුමාකාර වටිනාකමක් එනවා. ඒක ස්ාමානයගයන් ග ාවිතැන් කරන
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මනුස්්ස්ගයෝ කමගත් බැත එකතු කර ත්තට පස්්ගස්් හරක් මැඩුවන්
කර , හරකුන්ග න් ඒක මඩවාග න, පිදුරැ අයින් ගකරැවට පස්්ගස්්
ඉතුරැ ගවන බැත පිට කාටුව, කාටුව, බැත කිය තුනකට ආයි
කඩනවා. ඒගක් පිට කාටුවයි කාටුවයි ක වම් ගව ා තියනගකාට
බැගත් වටිනාකම අඩුයි. ඒ ගමාකද, පූහැ නෑ. ඊට පස්්ගස්්
පාහිනවයි කිය වැඩක් කරනවා. හුළං කරනවා කිය වැඩක්.
කුලු ානවා. ුලු හනගකාට ුලු හනගකාට ගමාකද කරන්ගන්? ුලු
හනත ොට වක් කරනගකාටම ගේළිච්ච බැත, අර පිට කාටුව, හුළඟට
යනවා. පුංි කාටුවත් එක්ක පට ැවි පුංි තට්ටුවක් අර වී මත
වැගටනගකාට ඕකට හනවා කුලු පාර. ඕකට පවන් හනවා. අපි
කියනවා පාහිනවයි කිය .
පවන් හග න හග න ියාම අර කාටුව අයින් ගව ා
පැත්තකට ගවනව. රත්තරන් ටික වග ් මැද වී ටික එකතු ගවනව.
ආගය් ස්ැරයක් රනවා. රනවා කියන්ගන් ආගය් තට්ටුවක් වක්
කරග න යනවා. එතගකාට හුළං තියන මධයහ්න ගව ාවක ඔය පිට
කාටුව හුළඟට යනවා. අනිත් කාටුවත් එක්ක පහළට වැගටනවා.
ආගයත් හුළං පාරක් හනවා. ඔගහාම ඔගහාම ගකරැවට පස්්ගස්්
කවාකාරව කමගත් හරීයට ඉංගරීසි ‘ස්ී’ (C) අකුරක් වාග ් රත්තරන්
පාටට මැද බැත ටික එකතු ගවනවා. ඊට නුදුරින් පුංි කාටුව ඉතුරැ
ගවනවා. එහාට ගවන්න ගවන්න මහ කාටුව එකතු ගවනව. ඊට
පස්්ගස්් ග ාවියා කරන්ගන් ගපෝරැ දණ්ඩ, ෑ ් අරග න කාටුව
ඇද ඇද පැත්තකට දානවා. අර මැද තියන ඒවා එකතැන්
ගකරැවට පස්්ගස්්, ඒක තමයි අපි බැත, එගහම නැත්නම් පාහපු වී
කිය කියන්ගන්. ඒක ග ාඩ ් නෑ ටිකයි. නමුත් ඒගක වටිනාකම
වැඩියි. ගමාකද ගහ්තුව? කාටුව කාටුව ව ගයන් ගවන් වුණො රීරගය්
අනිත් තැන් අමතක කර . පිටකාටුව පිටකාටුව ව ගයන් ගවන් වුනා.
බැත බැත ව ගයන් ගවන් වුණො.
අන්න ඔය පාහින වැගේ තමයි අපි ගම් එක අරමුණකට හිත
දාග න ආ ්වාස් ආ ්වාස් ව ගයන් තියාග න පර ්වාස් පර ්වාස්
ව ගයන් තියා න්නවා. ආ ්වාස්ය දන්නා තිය, ආ ්වාස්තය ඥානය
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නාම ධේමය. පර ්වාස්ය දැන න්න ඥානය පර ්වාස්ගය නාම ධේමය.
එතගකාට කාටුව වග ් තමයි හිතිවි ි එනවා. ස්ද්ද එනවා. ගේදනා
එනවා. එේවා ගවන් ගවන් ව ගයන් දැන න්නවා. මග ් ොවනාව
කරග න යනගකාට පිට කාටුව වග ් ග ාගරෝස්ුවට එන්ගන් මට
හිතිවි ි. පර ්නයක් නෑ. ඒ ටික පැත්තකට ගකරැවට පස්්ගස්්, කරන්න
පුළුවන් නම්, ගම් ස්ඳහා කරන්න කියන්ගන් බැත ගවන් කරන්න
කියනවා. පවන් හ ා පවන් හ ා ආ ්වාස් පර ්වාස් පරිච්ගේද
කරන්න කියනවා.
පරිච්ගේද කරනගකාට කරනගකාට හිතිවි ි බහු ගකනාට
ගත්ගරනවා මග ් ොවනාවට වැඩිගයන්ම බාධා කරන්ගන් හිතිවි ි.
මග ් ොවනාවට වැඩිගයන්ම බාධා කරන්ගන් ගේදනා. මග ්
ොවනාවට වැඩිගයන් කරදර කරන්ගන් ස්ද්ද ආදී ව ගයන් අර
කාටුවත් අයින් කරන්න පුළුවන්. කරනගකාට කරනගකාට, ඉගේම අර
ආ ්වාස්ය පර ්වාස්ය, නැත්නම් උදරගය් පිම්බීම හැකිළීම ත්ත
එක්ගකනා උදරගය් පිම්බීම හැකිළීම ගහාඳට ගවන් කර ා ගවන්
කර ා ගවන් කර ා දැන න්නගකාට, ඒ පිම්බීම ස්හ හැකිළීම
කරියාව ිය රෑප ධේම පද්ධතියක් ව ගයනුත් ඒක දිහා බ ාගන ඉන්න
දැන න්න ගවන්ගකාට දැන න්නා ඥානයට, ගමගනහි කරන හිතට,
නාම ධේම කිය ේ කියන්න පටන් න්නවා.
එතගකාට පර්යංකගය් විනාඩියක් ගදකක් විතර ගම් නාමරෑප
දැන න්නාස්ුලු මට්ටගම් අරමුණට මූණ දා
හිටිනවා. ස්ීයට
අනූනවයක්ම විතර වග ් හිටින්ගන් ක වමට. හිතිවි ිත් එනවා.
ස්ද්දත් එනවා. ගේදනාත් එනවා. ආනාපානය දන්ගනත් නෑ. හිත
වටපිට බ නවා. වික්ිප්ත ගවනවා. ආන්න ඒ වග ් ගව ාවට හිත
අස්හනකාරී. ොවනාව හරි ිගය් නෑ කිය කන ාටුවක් එනව. හරියට
අරමුගණ්ම හිත තියනගකාට ස්තුටක්, ස්න්ගතෝයක්, පිරිච්ච තියක්,
ස්ම්පත්තිකර තියක් වැටගහනවා. අන්න ඒ ස්ම්පත්තිකර තිය වැඩි
ගවනගකාට වැඩි ගවනගකාට ගත්ගරනවා ගම්ක ගකාච්චර ගබද
බැලුවත් නාම රෑප ගවන් කර දකිනගකාට ඒ ගහාඳ පිරිච්ච
ගව ාගේ බැලුගවාත්, ස්ති ස්මාධි තියන ගව ාගේ බැලුගවාත්, ගම්
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තුළ කිස්ිම ආත්මීය ස්්වරෑපයක්, ගේදක ආත්මයක් නෑ. අධි්ඨායක
ආත්මයක් නෑ. විධායක ආත්මයක් නෑ. ෘහා රිත ආත්මයක් නෑ. ඒ
ධේම ගදක පමණමයි තිගයන්ගන්. ඒ ධේම ගදක, ධේම ගදක ව ගයන්
ගත්රැම් න්නගකාටම ග ාකූ ස්න්තෘප්ත තියක්, පිරිච්ච තියක්
ඇති ගවනවා.
ගමන්න ගම් විදිහට ඒ අරමුණට මූණ දා ඉන්න තිය වැඩි
ගවන්න වැඩි ගවන්න, අර කුළු පහර වදිනවා දි ින් දි ටම දි ින්
දි ටම. ගම් තුළ ආත්මයක් නෑ. ස්ාරයක් නෑ. මණ්ඩයක් නෑ. හර
පද්ධතියක් නෑ. අරටුවක් නෑ. නාම රෑපමයි, ඒ ගදක ගවන් ගකාට
දැන න්න පුළුවන්. ගවන් ගකාට දැනග න ඉන්නා තාක් ක ් ාන්තයි.
උප ාන්තයි. අස්හනය නෑ. පරණ තිබුණ කුණුව ින් හිත අවු ් ගවන
තියක් නෑ. ආන් ඒ විදිහට ඒ නාම රෑප දැකග න දැකග න යන
තාක් ක ් ගම් අත්ත දිට්ඨිය කියන ආත්ම දෘ්ටිය කැගඩන බව
ගයෝ ාවචරයා දැන න්ගන් ගබාගහෝ ක ් ිහි ් . ඒක එක පාරට ස්ිදු
ගවන්ගන් නෑ. නමුත් යම් ගව ාවක ඒක කඩ ා යන ගව ාව
එනගකාට ගත්ගරන්න පටන් න්නවා ගබාගහෝ ක ් ස්ීග ක පිහිට ා
ොවනා කරපු නිස්ා ගම් ඵ ය
ැබුණො මිස්, ගම්කම
බ ාගපාගරාත්තුව ආවා ගනගමයි.
ඒ විදිහට අත්ත දිට්ඨිය කඩ ා යන්න නම්, එක අරමුණක
ගබාගහෝ ගව ා හිත පැවැත්වීමත් ඒකට විග ්ණ පදයක් ව ගයන්
කියන්න පුළුවන්, ගම්ක රෑප ධේමයක් වීමත් අතයව යයි. ඒක මතින්
කරග න යනගකාට ආනාපානය ස්ංස්ිගඳනගකාට, පිම්බීම හැකිළීම
ස්ංස්ිගඳනගකාට, රෑප ධේම ස්ංස්ිගඳනගකාට හිත නාම ධේම පවා
අ ් ා න්නා තරමට ස්ූ ්ෂ්ම ගවනවා. ඒ තමයි ආනුපුේබී
වැඩපිළිගවළ කිය කියන්ගන්. ආන්න ඒ විදිහට බ නගකාට යම්ම
ිත්තක්ණයක ගයෝ ාවචරයා ආ ්වාස්ය ආ ්වාස්ය ව ගයන්,
පිම්බීම පිම්බීම ව ගයන් ගමගනහි කරනවා නම්, ඒ ිත්තක්ණගය්
ඒ පුද් යා තුළ වීතික්කම ගකග ස්් නෑ. පරිවුට්ඨාන ගකග ස්් නෑ.
අනුස්ය ගකග ස්ුත් නැත. ඒ ිත්තක්ණය ඔහුට
ාන්තියක්
ැගබන්ගන්, ඒ ිත්තක්ණය ඔහුග ් තියන ිත්ත පීඩා දුරැ
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ගවන්ගන්, නිවන ිත්තක්ණයකට ෙුක්ති විඳින නිස්ා. ඒ නිවනට
කියනවා “තදං නිේබුතිය” කිය . ඒ ිත්තක්ණගය් ැගබන
උප ාන්ත ොවය, ඒ ිත්තක්ණගය් ැගබන නිවන. නමුත් ඒක
ඊ ාව ිත්තක්ණගය් තිබුතණ් නැත්නම් ඒගක ැම්මක් න්න බෑ.
නමුත් ගයෝ ාවචරයා දක් නම්, ඒ නාමරෑප පරිච්ගේද
ඤාණය දි ට පවත්වමින් අරමුණට මූණ දාමින් ගමගනහි කරමින්
ඊ ාව ිත්තක්ණයත් අර වග ්ම ගවන් ගකාට දැන න්නා, කැගඳ්
ගේරා න්නා වග ් ගවනගකාට දැන න්නා නුවණ තිබුගණාත් අර
තදං නිේබුතිය ඊ ාව ිත්තක්ණයට යනවා. ගමන්න ගම් විදිහට
ිත්තක්ණ ගදක තුන හතර යනගකාට තමයි පිරිච්ච තිය ඇති
ගවන්ගන්. ස්ම්පත්තිකර තිය ඇති ගවන්ගන්. ස්න්තෘප්තිකර තිය
ඇති ගවන්ගන්. තමන්ටම ගම්ක ඔේ, ගම්ක ඔප්පු කර බ න්න
පුළුවන්, පරීක්ා කර
බ න්න පුළුවන් තිය එන්ගන් එක
ිත්තක්ණය නිවනක් දකින ගකනාට ගනගමයි. ඒක ඕනෑම
ගකගනකුට න්න පුළුවන්. ස්ුතමය ඥානය තියන, ින්තාමය ඥානය
තියන ගබාගහෝගදගනක් ඒකට අයිතිවාස්ිකම් කියනවා. නමුත් ගම්
ත්ත ගද්,
ැම්ම, ජවය දි ට පවත්වාග න යන්නොට තමයි
ගයෝ ාවචරය කිය
කියන්ගන්. ඒකට තමයි ස්ද්ධාව අව ය
කරන්ගන්. ඒකට තමයි නැවත නැවත ගමගනහි කිරීගම් වීේය අව ය
කරන්ගන්. ඒකට තමයි අඛණ්ඩ ස්තිය කිය , ත්ත ස්තිය බිම
ගනාතබා දි ට ග න යාම අව ය කරන්ගන්. ගම් තුළ පැහැදි ි
දේ නයක් න්නයි ස්මාධිය අව ය කරන්ගන්. ගම්කමයි නිවන කිය
ගත්රැම් න්නයි පරඥාව අව ය කරන්ගන්.
ඉතින් ඒක නිස්ා අපි අර ස්ංස්ාගේ පුරා දි ට ග න ආපු ගමෝහ
පට , එක ිත්තක්ණයක් පොසො, හරියට අරමුණ ගමගනහි කරන
ිත්තක්ණයක් පාස්ා කප යනවා. අගප් වං කතාගේ තියනව ඔය
නී මහා ගයෝධයා ජබා රජ්ජුරැගවාත් එක්ක ගස්ාළී රටට යන්න
ියාම තමන්ග ් දඹර ඇඟි ්ග චකරායුධය කරකව කරකව
කරකව කරකව ගහාඳට කස්කැවුණට පස්්ගස්් හපුවාම මූදට, මූද
ගදබෑ වුණයි කිය . ගදබෑ ගවච්ච මන් ආපහු එකතු ගවන එක
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තමයි මූගද් ස්්වොවය. නමුත් ගම් ගේ ය ගකාච්චරද කිය කියනවා
නම්, විස්ිදාහක් ස්ිංහ ගස්නග ගස්ාළී රටට ිහි ් ඉවර ගවනකල්
මූද ගදබෑ ගව ා එගහමම තිබුනලු. ඒව නිකන් ස්ුරං නා කතා වග ්
තමයි.
ඔන්න ඔය වග ් තමයි එක ිත්තක්ණයකට ගම් ච රොයුධය
වදින එක ගයෝ ාවචරයො, ගමතන ඉන්න ඔක්ගකාම, ගබාගහෝගදනා
අත්දැක ා තියනවා. නමුත් පර ්නය තිගයන්ගන් ඊ ාව ිත්තක්ණයට
නඩත්තු කරන්ගන් ගකාගහාමද? වි ්වස්නීයව යන්ගන ගකාගහාමද?
අන්න යනගකාට තමයි අස්හනය දුරැ ගවන්ගන්. ග ඩ ගරෝ ස්නීප
ගවන්ගන්. පිරිච්ච තිය ඇති ගවන්ගන්. එක ස්ැගේ ආවට හරියන්ගන්
නෑ. ගම් එක ස්ැගේ ආවයි කිය
කියන්ගන් ගබාරැවක්වත්
මායාවක්වත් පරතයක්ගයන් ගතාර ගදයක්වත් ගනගමයි. නමුත් එක
දි ට පවත්වන්න නම්, ඉස්්ගස් ් ාම අර එක ස්ැගේ වදින ගව ාවට
කියනවා ආ්සෙති - ආතස්වනය කරනවා කිය . ඇස්ුරැ කර
බ නවා. මට පුළුවන් හරියට ස්ති ස්මාධි ධේම එක ස්් කර ඍජු
කර බ ගේඛාව හරි ිගයාත්, ැහුගවාත්, අඩියටම යනකම් වදිනවා.
නමුත් ඊ ාව ිත්තක්ෂණතය තියන කුප්ප තියට, පෘථ ්ජන තියට,
ගකග ්ස්යට අදින තියට ආගයත් ආත්මාේථ ගතිය මතු ගව ා
ස්ක්කාය දිට්ඨියට වැටි ා කැඩි යන එක ගකාච්චර පිරිස්ිදු තැනක
වුණත් ගවන්න පුළුවන්. එගහම ගනාගවන්න දි ින් දි ට දි ින් දි ට
හග න යන්න නම්, එගස්් ගමගස්් ස්ද්ධාවක් තිබි බෑ.
ඒ දි ට හග න යනගකාට කියනවා භෝවති කිය .
ආගස්්වති කිය කියන්ගන් එක ිත්තක්ණයක් පුළුවන් බව දන්නවා.
ොගේති කිය කියන්ගන් ඕකටම උේසොහ රනවා. ඊගය් නම් ියා
අද නෑ ගන් කිය ස්මහරැ උේසොහ රන ගව ාවලුත් තියනවා.
අන්න ඕක හරියන ගව ාවක් තියනවා. ස්මහර ගව ාවට ිත්තක්ණ
රා ියක් එක දි ට යනවා, එක විනාඩියක් ගදකක්. ඒත්
ගපෞරැත්වගය් ස්ැබෑ ගවනස්ක් කරන්ගන් නෑ. අරිට වැඩිය
වි ්වාස්ය ් ඇති කර ගදනවා. ගකරැගවාත් නම්, කරග න ිගයාත්
හරි යයි කිය . නමුත් කවදා ගහෝ බහු ීේරාති කියන එක, ගම්කම
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ආහාරයක් කරග න ගම්කම පුරැද්දක් කරග න ගම්කම වතක්
කරග න ගම්කම නිතය චාරිතරයක් ස්තත අෙයාස්යක් කර ත්තු
දවගස්් නිවන් ගනා ැබුවත්, නිවන් ැබූ ගකගනක් වග ්. ඒක නිස්ා
එක ිත්තක්ණයක පුළුවන් බව, අපි ශකයතාව අපිට ගප්නවා.
පුළුවන් බව ගප්නවා. නමුත් ඒක දි ට පවත්වන්න පුළුවන් බවත් ගම්
ඉන්න ස්මහර ඇත්ගතා ගබාගහෝ විට අත්දැක ා තියනවා. නමුත් ඒකම
නැවත නැවත කරන්තන නැතුව මීට වැඩිය ගහාඳ කරම තිගයයිද?
වැඩි කරම තිගයයිද කිය දස්රාජ රජ්ජුරැවන්ග ් ගබගේට මැණික්
ඔේබන්න ිය කතාව කරන කට්ටිය තමයි හුඟගදගනක් ඉන්ගන්.
ගහාඳ කකුළු කට්ටක් හම්බ ගවච්ච ගව ාගේදී ඒ කකුළු කට්ට
ග න ්
ධීවරගයක් ගකවුග ක් රජ්ජුරැවන්ට පූජා කරපුවාම
රජ්ජුරැගවෝ ඇහුවලු පුගරෝහිතග න් ගමාකද්ද ගම්ගකන් කරන්න
පුළුවන් කිය . එච්චර ග ාකු කට්ටක් නම් ස්්වාමීන් වහන්ස්, මම නම්
දැක ා නෑ. ගම්ගකන් ගබරයක් එගහම හැදුගවාත් එගහම ි ුම් නාදය
ඔබවහන්ගස්්ග ් රාජධානිය පුරාම පවතී කිය . ඉතින් ගහාඳ
ගබරකාරගයක් අ ් ා අර කට්ට දී කිේවලු ගබරයක් හදන්න
කිය . ඇත්ත ගන්න්නම්. හපුවාම රජ මා ි ාගේ ඉඳ ා ඒ පළාත
ගහ ්ලුම් කනවලු. තව ගහාඳට ගම්ක නින්නාද ගදනවා. රජ්ජුරැගවෝ
ස්න්ගතෝගස්් වැඩිකමට ගම්ක බඩාගව තැන්පත් කර ා කිේවලු
ගම්කට මැණික් ඔේබන්ගනයි කිය . ගම්ක වඩා ගහාඳ කරන්න.
අගන්, ටිකක් ක ් යනගකාට බුහ්! බුහ්! ාන්න පටන් ත්තලු මැණික්
ඔේබව .
ඒ වාග ් තමයි ගයෝ ාවචරයා ආගස්්වනය දන්නවා. ොවනා
කරග න යනගකාට ඒක ටිකක් න්න පරයත්නයට හම්බ ගවනවා.
මිරික ා ත්ගතාත් වැඩි කර ා ත්ගතාත් රත්තරන් බිත්තර දාන
තාරාවාග ් බඩ පැලුවා වාග ්. ඉතින් ගහාඳ කරම ගහායන්න හදනවා.
වැඩිගයන් ඉ ් නවා. ස්ාරමණ්ඩයට යන්න හදනවා. ියාට පස්්ගස්්
ගවන්ගන්, අර හැමතැනම ළිං හාරන එකාට කවදාවත් උ ්පතට
බැස් න්න හම්බ ගවන්ගන් නෑ. මු ් ටික හාරන්න කාටත් ග ්ස්ියි.
ඔය වග ් තැන තැන්ව ළිං හාරන තත්ත්වයට එනවට කියනව
ආ්සෙති භෝවති බහු ීේරාති කියන ගම් කරමය දන්ගන් නැත්නම්,
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ගම් වැඩ පිළිගවතළන් ස්ක්කාය දිට්ඨියක් නැති බවේ, නැත්නම්
ස්ක්කාය දිට්ඨිය කියන්තන මවා පෑමක් පමණක් මිස් එක
ිත්තක්ණය ගදකට ගබද බැලුගවාත් නාමරෑප ගදගකන් එහාට
ගදයක් නැති බවත්, ඒ බව දි ට දැනග න හිටිගයාත් ඒ ඉන්න
ිත්තක්ණ රා ිගය්
ාන්තියක් උප ාන්ත ොවයක් ස්ී යක්
දෘ්ටියක් පිගරන බවත්, ඔප්පු කර ගදන්න අමාරැ නෑ. කැහු කම
නිස්ාම තමයි ගම්ක වණ කර න්ගන්. ගම්ක තව වැඩි කර
ඉ ් නවා. ඒ දි ට ගම් විදිහට කරග න ියාම හරි ඒකාකාරී කිය
කියනවා. එතගකාට බහු ීකරණය දුේව ගවනව.
එතනින් ගප්නවා, ගම් හුදු පෘථ ්ජන තිය තර්ොකද්ද පුථු
අවිහතසක් ායදිට්ි ානි පුථුජ්ජ්නා ස්ක්කාය දිට්ඨිය නිස්ා ගම්ක වණ
කර න්න හැටි බ නගකාට ගප්නවා, ක ාතුරකින් ගකගනකුට තමයි
ගම් විදිහට ගකගනකුට නාමරෑප ව ගයන් ස්ැම ස්ිද්ධියක්ම, ඒ
කියන්ගන් ආ ්වාස් පර ්වාස්ගයන් පටන් ත්තට හැම ස්ද්දයක්ර් අහන
ගව ාවට, හැම රෑපයක්ර් බ න ගව ාවට, ඳක් බ න ගව ාවට,
රස්ක් බ න ගව ාවට, හිතන ගව ාවට, ගේදනාවක් විඳින ගව ාවට,
ස්ෑම තැනකදීම අර ධේමතාවමයි. පිම්බීම හැකිළීම පටන් ත්තත්
ඒකමයි කිය යම් දවස්ක තමන් ෙුළ ක්තිය ඇති කළො නම්, ඒ
පුද් යා ගම් බහු ීකත කිරීගමන් ගබාගහෝ ගකාට වැඩීගමන් ස්තත
අෙයාස්යට යාගමන් ගමාකද ගවන්ගන්?
ගම් ගදගක් නාමරෑප පමණමයි තිගයන්ගන් කියන එක මත,
ගම් ස්ෑම නාමයක්ම මතු ගවන්ගන් ගහ්තුවක් ස්හිතවයි. ගම් සූර්
රෑපයක් මතු ගවන්ගනත් ගහ්තුවක් ස්හිතවයි කිය යු ළ යු ළ
ව ගයන් ගත්ගරන්න පටන් න්නවා. රෑපය හා ඒ රෑපගය් ගහ්තුව
වැටගහන්න පටන් න්නවා. නාමය ස්හ නාමගය් ගහ්තුව වැටගහන්න
පටන් න්නවා. ඒකත් අර ස්තත අෙයාස්ගයන්ම හම්බ ගවච්ච
අතිගේක ාෙයක්. එදාට ගමාකද ගවන්ගන්? ගම් මම කියන ස්ක්කාය
දිට්ිය විතරක් ගනගමයි, ගම්කට මැවුම්කාරී ස්ේවබ ධොරී ගදවිගයක්
නැති බවේ ඒකටත් ගහ්තු ගවන්ගන් නාම රෑප පමණක්ම බවත්
පච්චුප්පන්න ධේම පන්තියක් ගමතන පවතින බවත් ගම් නාමම ගම්
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රෑපව ට ගහ්තු ගවන බවත් ගම් රෑපම ගම් නාමව ට ගහ්තු ගවන
බවත් ගම් ගහ්තුම ඵ යක් ගවන බවත් ඒ ඵ යම නැවත ගහ්තු ගවන
බවත් ගමගහම ධේම පරම්පරාවක් බවත් ගත්ගරන පච්චය පරි ් හ
ඤාණයට යන්න නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණගය්ම මු බැස් ැනීමක්
අව යයි.
ඒ නිස්ා නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණගය්දී ස්ක්කාය දිට්ිය,
ආත්ම දෘ්ටිය, ජීව ආත්මය, නෑ කිය යම් කිස්ි ගකගනක් යම්
කරමයකට - ස්ුතමය ව ගයන් ින්තාමය ව ගයන් ොවනාමය
ව ගයන් දියුණු කර විස්්තර කරන්න පුළුවන් වග ්ම, ඇේෙටර්
ෙිතයන්තන් නාම රෑප ගදක පමණමයි, ගහ්තු ඵ ව ගයන් ත්තත්
නාම රෑප පමණමයි, ර්ූ මැවුම්කාර පරමාේථයක් නූ ියලො
ගත්රැම් න්න එකට කියනවා පච්චය පරි ් හ ඤාණය කිය .
ධම්මට්ඨිති ඤාණය කිය ත් කියනවා. ගම් ඤාණ ගදක ස්ම්පූේණ වුණො
නම් ඕනැම පර්යංකය දී ඒ පුද් යා නැ ිටින්ගන් ගබාගහෝම
ාන්තිගයන්. පහස්ුගවන්. ගමාකද ගහ්තුව? ගමගතක් ගව ා අපි
කාටවත් ව ගවන්න ඕනැත් නෑ. අගප් ොවනාව කිස්ි ගකගනක්ග ්
අධිකාරි ක්තිගය්ත් නෑ. අගප් මතමයි තිගයන්ගන් කිය ගම් ඇති
ගවන ාන්තිය ගකාච්චරද කිය කියනවා නම්, අගප් අටුවා යු ගය්
ඇති ගවච්ච පර මන වැදගේ. ඒගක ස්ඳහන් කර තියනවා ගම්ගකදී
ස්ියලු ස්ැක ස්ංකා දුරැ වීමත් නියම දේ නය පහළ වීමත් යථාෙූත
ඤාණ දේ නය පහළ වීමත් කිය කට ඇර ා කියන්න පුළුවන් කිය .
නාමරෑප පරිච්ගේදය ස්හ පච්චය පරි ් හ ඤාණය පමණක් ස්හතික
ගව ා, ස්්ීර ගවනස්ක් ඇති ගව ා නෑ, ඉස්්ගස් ් ාම දැගනන
ගව ාගේ.
අන්න ඒ ගව ාවට ස්ඳහන් කර තියනව, ගම් වග ් ඉමිනා
පන ා්ණන සම්නාග්තා කියන්ගන් පච්චය පරි ් හ ඤාණගයන්
යම් කිස්ි ගකගනක් ස්මන්නා ත නම්, ඒ පුද් යා බුද්ධ ස්ාස්නගය්
ද්ධස්සා්සා. ආස්්වාදයක්
ද ගකගනක් කිය . ඒ වග ්ම
ද්ධපති්ට්ඨා. බුද්ධ ස්ාස්ගන් පරති්ඨාවක් බපු ගකගනක් කිය .
නියතගති් ා චූළ්සාතාප්්නා කිය . ගම් තත්ත්වගයන්
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පිරිගහන්තන නැතුව මැරැතණොත් කවදාකවත් අපා ත ගවන්ගන් නෑ.
ස් ් ක්ඛන වීියට හිත වැටුණො වාග ්, බුද්ධ ස්ාස්ගන් ස්්ීර
පරති්ඨාවක් ැබුගවාත් චු ් ගස්ෝතාපන්නයි කියනවා. තාම හැබැයි
විපස්්ස්නාව පටන් අරන් නෑ. ඒ නිස්ා ගත්ගරනවා ගම් වැඩ ගකාච්චර
කළත් ස්ී ය ගකාච්චර තිබුණත් ස්මාධිය ගකාච්චර තිබුණත් ගමවැනි
ස්ී ස්ම්පන්න, දෘ්ටි ස්ම්පන්න ගනාවුතණොත් ගම් ස්ී යම වුණත් ගම්
ස්මාධියම වුණත් ස්ක්කාය දිට්ිය ගපෝණය කරන, ස්ක්කාය දිට්ිය
වඩන එකක් ගවන්න ඉඩ තියනව.
ඒ නිස්ා ඒව ඔක්ගකාම උපකරණ බව දැනග න, ගම් මතින්
අපි කරන්න හදන්ගන් පෘථ ්ජන ොවගය්දී අපි ළඟ තියන ස්ක්කාය
දිට්ිගයන් වි ත ොවය - අවි ත ස්ක්කාය දිට්ිය ගනගමයි - වි ත
ස්ක්කාය දිට්ි ොවය ඇති කර න්න නම්, ස්ී ගයදීත් අපි මතක
තියා න්න ඕනැ නිහතමානීව ඉවස්නස්ුලුව වැඩ කරන්න.
ස්මාධිගය්ත් නම්බු කර න්ගන් නැතුව පරගයෝජනය ස් ක ා වැඩ
කර න්න. විපස්්ස්නාගේ තියනව ගම්කට ඉඩක් ඇත්ගතම නෑ.
විපස්්ස්නාගේ කවදාවත් ඒ විදිහට තණ්හා මාන දිට්ඨි වඩන තැනකට
යන්ගන නෑ. හැබැයි එකක් එනවා, තණ්හා මාන දිට්ිය වඩන, දිට්ිය
තියා න ඉන්න ගකනාට විපස්්ස්නාව කරප්පන් එනවා. ඇ ජික්
ගවනව. ඒක බුද්ධ ස්ාස්ගන් ගනගමයි කිය කියන්න පටන් න්නවා.
එතගකාට තමයි රහතන් වහන්ගස්්ටත් ගකග ස්් තියනවයි කිය
බනින තරමට පෘථ ්ජනය තුච්ෙ ගවනවයි කිය කියන්ගන්, ඒගකදි
රහතන් වහන්ගස්් ගනාස්ැග නවයි කිය කියන්ගන් ගම් කට්ගට්
පනින්ගන් නැතුව කවදාවත් ආේය ඤාණයක් බන්න බෑ.
ඒ බන ගව ාගේදී ගත්ගරනව ගමතුවක් ක ් මමම ගම්
තත්ත්වයට බැන බැන ගන් හිටිගය්. ඒ කිස්ි ගදයක් නෑ. මහා
කම්මැලියි. මහා පාළුයි. එපා කරවන තියක් කිය ගන බැන බැන
හිටිගය්. නමුත් ඒක ස්ාදරගයන් ොර ත්ත දවගස්් ගන් මම එහා
පැත්තට ිගය්. ඒ නිස්ා මම බැනුම් අහ ා මදි කිය හිගතනවා. මට
හන්නයි වටින්ගන් කිය හිතනවා. ඉහළට යනගකාට යනගකාට
ගම් පෘථ ්ජනගයෝ ඇති අපට කන්න ගදනවා. ඒ මදිවට වඳිනවා. පුදුම
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ආ ්චේය ධේමයක් ගමතන තිගයන්ගන්. ඒක ගත්ගරන දවගස් එගහම
ගබා ් බගවන් න ින ගම් හඬට කවදාවත් පරෙිඋත්තර ගදන්න
යන්ගනත් නෑ. ස්ැග න්ගන්ත් නෑ. ඒකට පුතරක්ඛෙ ොවයක් ඇති
කරන්ගනත් නෑ. අවිරැද්ධ පරතිපදාගවන් ඔගහ් ඉන්නවා. ගමාකද ඒ
ඇත්ගතෝ බනින්ගන් ඇත්තටම ඒ ඇත්තන්ට වැටගහන තරමට. මට
ගදකම වැටගහනවා. පෘථ ්ජනයග ් තත්ත්වයත් වැටගහනවා. තමන්
ඉන්න තත්ත්ගවත් වැටගහනවා. ගමාකද තමන් කංඛොවිතරණය කර .
තමන් නාමරෑප පරිච්ගේද ඤාණගයන් නතර ගවන්ගන් නැතුව
පච්චය පරි ් හ ඤාණයට ියාට පස්්ගස්් ඒ පුද් යාට ගත්ගරනව
ගම් ඇතුතළ් ව කියන ගකගනක් නෑ. පිට ව කියන ගකගනක් නෑ.
හුදු ධේම පරම්පරාවක් විතරයි. ඕක දැක න්න බෑ ස්ක්කාය දිට්ඨිය
තියනකල්. ස්ක්කාය දිට්ඨිය ඕකට හරස්් කපනවා. ගකාගහාමද හරස්්
කපන්ගන්? හරි කම්මැ ියි. ඒකාකාරීයි. ෙයාදුයි. තනෝන්ජ ්. ෙය
හිගතනවා. එපා කරවනවා. නා නා පරකාරව ම ්ග න් හ වැඩ
කරන්ගන්. ගකළින් එන්ගනත් නෑ. ඉතින් ගම්ගකන් එහා පැත්තට ිය
ගකනාට දෘ්ටි කැඩි යාම නිස්ා ඇති ගවන ාන්තිය දිට්ඨි වි ුද්ධි,
කංඛොවිතරණ වි ුද්ධි ව ගයන් ගපන්ව තිගයනව. ගම්ත් පෘථ ්ජන
ෙූමිය ඉක්මවලො ස්ම්පූේණ තවලො නෑ තව. ටික ටික ටික ටික
කඩාග න කඩාග න බ හීන කරන තත්ත්ව. ඒ නිස්ා අපි උත්ස්ාහ
කරන්න ඕනැ අපි ගම් කරග න යන වැඩ, අර විදිගහ් එ ් යක්
ග ානුවක් ඇතුව ඒ කටයුතු ගකගරන්න නම්, තමන්ග ් රැි
අරැිකම්ව ට වා ් ගනාවී පුගරක්ඛත ගනාවී, ඒව බිගඳනගකාට ඒව
චංච ගවනගකාට කම්පනය ගවනගකාට දරාග න ඉන්න ක්තියක්
ඇති කර න්න.
ඒ නිස්ා ස්ියලුගදනාටම ගම් ධේම ගකාට්ඨා ත් තමතමන්
කරන ොවනාත් නිස්ා තමන්ග ් ොවනාව නැවත නැවතත් විපස්්ස්නා
කරමින්, ස්ක්කාය දිට්ි ආදී ධේමව ට වංචනික ධේමව ට ඉඩ
ගනාතබා දි ට ඉදිරියට යන්න ගම් ධේම ගකාට්ඨා යත් ගහ්තු වාස්නා
ගේවා කියන පරාේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව ගමතනින්
නතර කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවනවා. අපි අනිත් දවස්ට
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පෘථ ්ජනගයා ගකාගහාමද එක එක ආචාේයවරැන් පිටිපස්්ගස්්
යන්ගන කියන කාරණොව විගරහ කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවන බව
ස්ිහිපත් කරමින් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව ගමතනින් ස්මාප්ත
කරනවා. ස්ියලුගදනාටම ස්ැනස්ීම උදා ගේවා කිය පරේථනා කරනවා.
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා,
තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී’ති.
ග ෞරවනීය ගයෝ ාවචර මහා ස්ංඝරත්නගයන් අවස්රයි. අනිකුත්
ගන්වාස්ික උපාස්ක මහත්වරැත් ස්ම්බන්ධ කරග න අපි ස්ුමාගනකට
දවස්ක් බරහස්්පතින්දා දවගස්් උගද් පවත්වන ධේම ගද් නාව ස්ඳහායි
දැන් කා ය පැමිණි ා තිගයන්ගන්. ඒ ධේම ගද් නාව ස්ඳහා අපි
ඉදිරිපත් කර ත්ත ගපාදු ස්ූතරය තමයි පුරාගේද ස්ූතරය. ඒක තරිපිටකගය්
ස්ූතර පිටකගය් ඛුද්දක නිකාගය්, ස්ුත්ත නිපාතය කියන ගපාගත් අට්ඨක
ව ් ගය් ස්ං රහ ගවන ස්ූතරයක්. ාථාව ින් ස්ැදිච්ච ස්ූතරයක්. මුළු
ස්ුත්ත නිපාතය ගපාතම ාථා ධේම තමයි තිගයන්ගන්. තම් සූෙරතය්
තියන ාථාව ින් අපි දැන් ගදාගළාස්්ගවනි ාථාව දක්වා ඇවි ් යි
තිගයන්ගන්. ගද් නා ව ගයන් බ නව නම්, අපි ිය පාර විස්ිගවනි
ගද් නාව, ගම් ස්ැගේ විස්ිඑක්ගවනි ගද් නාවටයි ගම් මු පුරන්ගන්.
ඒ දක්වා එන පාගරදී අපි ඒ ස්ූතරගය් කතා ශරීරය ස්ෑගහන දුරට
විස්්තර කර ත්තා. දැන් අපි ඉන්ගන් ඒගක අතිගේක විස්්තරයක.
ඒ විස්්තරය කරනගකාට, විස්්තරගය් අතිගේක ගද්ව ්ව ට
යන්න ක ින් මතක් කර ත්ගතාත්, ගම් ස්ූතරගයන් පාර කප
ගපන්වන්ගන් උප ාන්ත ොවයට යෑම ස්ඳහායි. ගවන විදිහකට
කියනවා නම් නිවන් දැකීම ස්ඳහා, තර්තලොව ව ගයන්ම, ගම් ජීවිතය
ව ගයන්ම උප ාන්ත ොවයට පත් වීම ස්ඳහා අව ය කරන උපගදස්්
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පන්තියක්. මු ින් මු ින් ස්ඳහන් ගවනව ගබාගහාම ගකටි,
උග්ඝටිතඤ්ු, විපඤ්චිතඤ්ු කියන්නා වූ, මාතෘකා ඇස්ූ පමණින්
ධේමය ගත්රැම් න්න පුළුවන් ඇත්තන්ට ග ෝචර ගවන තාග ට.
ඊ ාවට මාතෘකාව ටිකක් උද්ගද්ස්, නිද්ගද්ස්, පටිනිද්ගද්ස්, ව ගයන්
ටිකක් විස්්තර කරන්න පුළුවන් විපඤ්චිතඤ්ු ඇත්තන්ට ගත්ගරන
තාග ට. කරමගයන් ගම්ක වි රහ ගව ා එනගකාට දැන් අපි ගම් ඉන්නා
වූ ස්විස්්තර ගකාටස්්ව ට යනවා. ඒකට ියාම ස්ාමාජික ව ගයන්
ආේික ගද් පා න ව ගයන් එදිගනදා තියන ගද්ව ්ව ට ස්ම්බන්ධ
කර ා, අර ැඹුගරන් කියාපු ගද්ව ් ටිකක් විස්්තර කර විස්ිතුරැ
කර කියන එකයි ගකගරන්ගන්.
ඒ අනුව බ නගකාට ගම් ගදාගළාස්්ගවනි ාථාගේ ස්ඳහන්
ගවන අේථ අපි දැන් ධේම ගද් නාම හතරක පහක විතර විස්්තර
කරග න තියනවා. ඒගකන් ස්ඳහන් කර තිගයන්ගන් ්යන නං වජ්ජ්ු
පුථුජ්ජ්නා අ්ථා සමණබරාහ්මණා, තං තස්ස අපු්රඛෙතා. ආන්න ඒක
තමයි ඒගක තියන ස්න්දේෙය. අනිකුත් රමණ බරාහ්මණයන් ස්හිත,
ගදවියන් මිනිස්ුන් ස්හිත තම් පෘථග්ජන ග ෝකගය් නා නා වාද පථ
තියනවා. නා නා අේථ මත තියනවා. ඒ මත ගකායි එක ආවත් ඒව
එන්ගන් ස්ුහද ස්ාමීි තත්ත්වගයන් ගනගමයි. කතඨෝර තත්ත්වගයන්.
ගබාගහාම ගචෝදනා ස්්වරෑපගයන්. අන්න එේවා ස්ම්බන්ධව තං තස්ස
අපු්රඛෙතා. එේවා ඉස්්ස්රහ කර න්ගන් නෑ. එේව එ ්
ැටුමට
යන්ගන නෑ කියන එකයි උප ාන්ත ොවයට යන එක්ගකනාග ්
ස්්වොවය. තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී. ඒ ඇත්ගතෝ ගම්වා කතා කරන්ගන්
අේධ දැනුමකින්. ඒ වාග ්ම නාස්්තිකවයි. ඒ අේධ දැනුම් ෙවවත්
නොස්්තික ෙවවත් ඒ ඇත්තන්ට ගපන්ගන් නෑ. ඒ ඇත්ගතෝ හිතන්ගන්
ඒක පූේණ දැනුමක් කිය . තමන්ග ් එකක් ගපන්න ා ගදන්ගන්
අනුන්ග ් ගදයක් හදන්න කිය හිතාග න තමයි කතා කරන්ගන්.
නමුත් ඒ කතා කරන ගද්ව ්ව තියන අේධ දැනුමත් නාස්්තික
ස්්වරෑපයත් දන්න නිස්ා ඒ වාදව දී බීගරක් වාග ් ග ාළුගවක් වාග ්
ඉඳලො ජය දී නිකන් ඉන්නවා. ඒ නිස්ා කවදාකවත් වා්දසු ්න’ජ්තී.
වාදයට පැටග න්ගන් නෑ. ඉතින් ගම් වාදයට ගනාපැටග න තියම
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උප ාන්තයි. නමුත් ගමතන පර ්නය තිගයන්ගන්, මානස්ිකව
ගකාගහාමද ගම්ක ස්ාධාරණීකරණය කරන්ගන්? වාදයකදී පස්ුබෑම
ගපෞරැත්වයට ගහාඳ නෑ. ඒ කර ස්තයය මතු කරදීම අතරින් බයාදු
තත්ත්වයක් ගපන්නනවා. ග ෝකයොත් තනෝන්ජ ගයක් විදිහට බයාදු
තත්ත්වයකට ොර න්නවා. ඒ නිස්ා ගම් ාථාගේ ගපන්ව ා ගදන්න
හදන අේථය, ොවනා කරන ගකනා තමා ව ගයන් ඇතුළතින්
ස්ාධාරණීකරණය කරන්න, අනිකුත් ස්ාධක ස්ූතරව ින් ධේම ගකාටස්්
ග න ් මතක් කර ා ගදනවා, ගම්ක තමයි ස්්වොවය. ගම් ස්්වොවය
අපිට ගවනස්් කරන්න බෑ. එේවා හදන්නත් බෑ. අපිට පුළුවන්
ගවන්ගන ගම්ක ස්්වොවයක් බව දැනග න, ගම් ගව ාගේදී තමන්ග ්
උප ාන්ත ොවය ස්ඳහා කටයුතු කරග න යෑම. තම් අද විතරක්
ගනගමයි පාරම්පරිකව දි ගටෝම ආේයයන් වහන්ගස්් ා කරපු ගදයක්.
ඒ බව ගත්රැම් න්නගකාට අපිට යම් කිස්ි අස්්වැස්ි ් ක් ඉස්්පාස්ුවක්
ැගබනවා. එගහම නැත්නම් ගම් වැගේට අපි පැටග න්න ිගයාත්
ඒකට උත්තර ගදන්න ග
ි යාත් කවදාකවත් ගකළවර කරන්න බෑ.
ගකළවර කළත් ග ෝකය ගවනස්් ගවන්ගනත් නෑ.
ඉතින් ඒක නිස්ා ඒ ස්නාතන ධේමතාව ගත්රැම් ත්තට
පස්්ගස්් ස්නාතන ධේමය ඇහීමම, ධේමගය් ැඹුර කිය කියන්ගන්
ගම්කයි කිය ඇහීමම, අලුත් ස්ුතමය ඥානයක් ඇති කර ගදනවා.
ඔක්ගකෝම ා වාදගයන් දිනන කට්ටියමයි ග ෝකතය දිනන්ගන් කියන
අදහස්ින් තමයි පත්තර අච්චු හන්ගන්. ඔය ජනමාධය තිගයන්ගන්.
ගතාරතුරැ තාක්ණය තිගයන්ගන්. නමුත් අපි ඒ ඇත්තන්ට ජය දී
අපි කියනවා වාදගයන් දිනුවත් ස්තයය හිටින්න පුළුවන්. පැරදුණත්
ස්තයය හිටින්න පුළුවන්. ආන්න ඒ බවට ස්ාධක කරැණු ඉදිරිපත්
කර ත්තාම වාද ගනාකරම ජය න්නවා. ජය න්ගන් ගම් ග ෝකගය්
ගනගමයි. තමන් ස්තයය ජය න්නවා. තමන් උප ාන්ත ොවයට
එනවා. ඒ වාග ්ම තමයි ඒක යටත් වීම, ඔළුව පාත් කරග න ස්ිටීම,
තනෝන්ජ ් ව ගයන් ගපනීම, තාේකිකව තුච්ෙ ගද්කුත් ගනගමයි.
අතාේකික ගද්කුත් ගනගමයි. ඒකට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගහාඳ මිහිරි
විදිහට ධේම ඕජාව ග න හැර දක්ව ා තියනවා. ඒක එක විදිහක
උපාය ගකෞ යයක්. ඒක ගහාඳගටෝම තේකගයන් ගපන්න ා ගදන්න
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| පුරොතභද සූෙරය
පුළුවන්. ගහාඳගටෝම ස්ුතමය තත්ත්වයට වැඩිය බරස්ාර බව
ගපන්න ා ගදන්නත් පුළුවන්.
ඒ නිස්ා ගම් විදිහට අහග න ඉන්නගකාට ස්ුතමය ඥානය
වැඩීමකුත් ඒ වග ්ම තේක ඥාන, අන්වය ඥාන, තාේකික ඥානව
වැඩීමකුත් ස්ිද්ධ ගවනව. එතනින් නතර ගවන්ගනත් නෑ. ගම් තමන්
අහන කරන ගද්ව ් කරියාවත් කර , පරතයක්යට කිට්ටු කරග න අර
කියන උප ාන්ත ොවයට යන්න පරාගයෝ ිකවත් තාවකා ිකව තත්ත්ව
ැගබනවා. එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ස්්ීර තත්ත්වයට ස්මීප ගවන
බව, ස්්ීර තත්ත්වය උත්ස්න්න ආස්න්න ගවන බව ගත්ගරන්න
පටන් න්නවා. ඊට පස්්ගස්් ඒක ස්ුතමය ව ගයන් ත්තත් තේක ඥාන
ව ගයන් නැත්නම් ින්තාමය ව ගයන් ත්තත් පරතයක් ව ගයන්
ත්තත්, ගම් ගකාට්ඨා හරියට ඉදිරිපත් කර ත්ගතාත් ගබාගහාම කිරි
රහක් ැඹුරක් මදයක් ගත්ගරන්න පටන් න්නවා.
ඉතින් ඒක නිස්ා අපි ගම් ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා අ්ථා
සමණබරාහ්මණා කියන ගම් ගඝෝාකර පක්ගය්, අපි ගම් පෘථ ්ජන
කියන පදය තමයි විග ්ගයන්ම ගම් ගව ාගේදී මතක් කර න්ගන්.
ගම් අටුවා නිදේ න අනුව ඒකට දී තියන අේථ අනුව අපි බ නව,
ගම් අගප් මගන්දී ගකගස්් නම් අපිට ගම්ක අදාළ ගවනවද කිය . ඒ
ගමාකද, දුස්සී් ා හි බහුජ්ජ්්නා කිේව වග
ගබාගහෝගදනා
පෘථ ්ජනයි. ඒ විතරක් ගනගමයි අගප් ස්න්තානය ත්තත්, අගප්
ස්න්තානය ඇතුතළත් ඒ පෘථ ්ජන ති තියනව. බුද්ධාදී උත්තමයන්
වහන්ගස්් ා ආේයයන් වහන්ගස්් ා අ ය කරන ති තියනව. ඔය
ගදගකන් ආේයයන් වහන්ගස්් ා අ ය කරන, නැත්නම් අප තුළ තියන
ආේය ති හැම ගව ාගේම බහුජන මතය ගනගමයි. බහු ගව ා
ගනගමයි තිගයන්ගන්. අඩුතරයක්මයි. ස්ුළුතරයක්මයි. පෘථ ්ජන
තිමයි වැඩි. ඒක චණ්ඩයි. පරැයි. බුද්ධාදී උත්ෙමයන් වහන්ගස්් ා
රැ කරන ස්ද්ධාදී ධේම යටපත් කරග න මහා මකගරක් වාග ්,
වි ා ෙූතගයක් යක්ගයක් වාග ්, යට කරග න ඉන්නවා. අන්න
ඒක දිහාත් බ නගකාට අපි අපි දිහාමත් බැලුව ගවනව. ඒගකම, අපි
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අපි දිහා බ නගකාට ගප්න හරස්්කගේම, වි ා
ග ෝකතය තිගයන්ගන්.

|

දේ නයක් තමයි

ඉතින් අපි ගම්ක ග ෝගක් ගදයක් විදිහට ත්ගතාත් අපි
ග ෝගක් ැන ක කිරි ා, තුච්ච ගව ා පහත් කරන්න හිගතනවා.
ඇතුළතත් ගම්කයි කිය දැන ත්ගතාත් ඇත්තට ග ෝගකට වඳින්න
හිගතනවා ගම් අගප් ස්්වොවය ගපන්වන කැටපත තමයි ග ෝකය
කියන්ගන්. ඒ අනුව බ නගකාට අපිට ග ෝගකන් ග ාගරෝස්ුව දකින
ගද් ඇතුළට ගයාදා ත්තට පස්්ගස්්, දැන ත්තට පස්්ගස්් අපිට
ගත්රැම් න්න පුළුවන් ගම් ගදගක් ස්ංස්න්දනයක්, අජ්ඣත්ත බහිද්ධො
ගදගක් ස්ංස්න්දනයකින් ගතාරව ගම් මන යන්න බෑ. ඒ නිස්ා
ඇතුළත ගවන ගද්ව ්ව ටත් අවදි ොවයක් අපරමාද ොවයක් අව යයි.
බාහිගරත් අපරමාද ොවයක් අවදි ොවයක් අව යයි. ඒ ගදක ැට න
තැන තමයි ගම් අපි ඉදිරිපත් කර න්න හදන ධේම කාරණො ටික.
එතගකාට අපිට ග ෝකය දිහා අලුත් ඇහැකින් බ න්න
පුළුවන්. හරි ස්්ස්නයි ඒ ග ෝගක්. එගහම බ නගකාට හරි ස්ුන්දරයි.
ග ෝගක් තියන අජූව තමයි ග ෝගක් තියන ගකග ස්්ම තමයි. නමුත්
ඒගක ආරයක් තියනවා. ඒගක තියනවා එක යක්. ඒගක තියනවා
එක තාවක්. එේවට කියන්ගන් ී ා කිය . හින්දි ොාගවන්
කියන්ගන් ී ා තියනව කිය . අන්න ඒ ී ාව දැන ත්තට පස්්ගස්්
අපිට එච්චර පැටග න්න ගදයක් නෑ. අපි දන්නවා ගම් ස්ින්දුගේ
ඊ ාවට එන නාඩ ම ගම්කයි. ඊට පස්්ගස්් එන්ගන් ගම්කයි කිය
ගහාඳට අ ්
න්න පුළුවන්. ඔය ී ාවටම තමයි ඇතුතළත් වැඩ
කරන්න ගවන්ගන්.
ඉතින් ඒක නිස්ා ගම් පෘථ ්ජන කියන වචනය දැන් අපි පැය
ව ගයන් තුනක් විතර ක ් ත්ත. අපි ඉස්්ගස් ් ාම ත්ත අේථය
තමයි පුථු
ි් ්ස ජ්්න්තීති පුථුජ්ජ්නා කිය
කියන ගම්
අටුවාචාරීන් වහන්ගස්්ග ් පාඨය. පෘථ ්ජනයග ් වැගේම විවිධාකාර
ගකග ස්් පරස්ව කරන එක. ගකතලෝරක් නැතුව උගද් ඉඳ හැන්දෑ
ගවනකමල් නිේමාණ ී ීත්වය කිය , ි ්ප කිය , අනුන්ට උදේ
කරනවා කිය , ස්ංස්්කරණය කරනවයි කිය නා නා පරකාරගයන්
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ව ුරැවන්ගන් ගකග ස්්. අපි ඒක දැන ත්තම ඒක වීතික්කම ගකග ස්්
කිය ස්මාජයට හානි කරන මට්ටගම් ගකග ස්් ජාතියකුත් තියනවා.
එතගකාට ස්ිවි ් නීතිය මට්ටමට කැගපනවා. ඊ ාවට තියනව
පරිවුට්ඨාන මට්ටගම් කිය , ඒ අපි විගේක ගවනගකාට අගප් හිතට
ගදෝගර
ාග න එන නීවරණ මට්ටගම් ගකග ස්් මට්ටම. ගම්
ගදකම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ග ෝගක් පහළ ගවන්න ඉස්්ගස් ් ,
අනික් ඇත්ගතෝ දැකග න තිබුණො, දැනග න තිබුණො.
නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් දැන ත්ෙො ගම් ගදකත් ස්ුද්ධ
කළොට පස්්ගස්් කවුරැවක්වත් ගනාදන්න, ඊට යටින් ත තලස් බීජ
තැන්පත් ගව ා තියනවා අනුස්ය ව ගයන්. නිදි ත් ස්්වරෑපගයන්.
ආන්න ඒගකන් තමයි අර ග ාගරෝස්ු ගකග ස්්ව ට ගපෝණය
ැගබන්ගන්. ඕජාව
ැගබන්ගන්. හුඟගදගනක් ගම් ග ාගරෝස්ු
ගකග ස්් කපකපා ඉන්න දැඟලුවාට අනුස්ය ගනාකපන තාක් ක ්
ස්දාකා ික ැටයට අහු ගවනවා. වි ා
හක ගකාච්චර අතු කඳ
කප දැම්මත් මු ් හානි ගනාවී තියන තාක් ක ් නැවත නැවත අංකුර
එනවා. ගබාගහාම ජයට අංකුර ඇවි ් අපි අමතක කරපු මන් අර
අංකුගේ තිබුණට වැඩිය ස්ැරට වැගඩනවා. ඒ නිස්ා අනුස්ය
ගකග ස්්ව ට අවධානය ගයාමු කරන්ඩ, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ට ස්ිද්ධ
වුණො, අගනකුත් ධේමව ට වැඩිය ැඹුරක් කතා කරන්න. අනික් එේව
හයිගයන් කතා කරනවා ගම් ස්ීග
ැන. ඒ ගමාකද, ඒක ග ාඩාක්
ග ාගරෝස්ු නිස්ා. ඊ ාවට ස්මාධිය ැන, ඊට වැඩිය ටිකක් හයිගයන්
කතා කරනවා. එතනින් හැබැයි නතර ගවනව. නමුත් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් පරඥාගවන් ගම් අනුස්ය ගකග ස්් දැක්කුවට පස්්ගස්්,
උන්වහන්ගස්් ස්ඳහන් කළො, ස්ී ය වැද ත් තමයි, නමුත් ඒක
නීවරණව ත් අනුස්ය ගකග ස්්ව ත් පරකා ිත අවස්්ථාවක් පමණයි.
ඒ පරකා අවස්්ථාව විතරක් කැපුවට ගරෝ ය තියනව.
අපි විගේචනාත්මකව බ නව නම්, බටහිර වවදය විදයාව
ගරෝ
ක්ණ දුරැ කරන්න ගබාගහෝමත්ම දක්යි. ගබාගහෝම
ඉක්මනට ගපෝ ිගමන් එහාට යනකල් ගදස්ැගේ ගදාස්්තර මහත්තය
හම්බ ගවච්ච පමණින් ඉවර කරනවා. ඉතින් ගබාගහෝම පිරිස් යනවා.

| 192

දහර් ෙුලින් ෙුදුන් ද ිර්ු

|

නමුත් ගරෝ නිධානය. ආ! ඒක කතා කරන්න එන්න එපා. ඒක වැඩක්
නෑ. ඒක දැනට අපිට හදිස්්ස්ි නෑ. ගම් දැගවන පර ්නය විස්ඳමුගකෝ.
හැමදාම පර ්නය දැගවන එක තමයි ඒ විදයාගේ තිගයන්ගන්. ඊට වැඩිය
ගවනස්් කරමයක් ආයුේගේදගය ස්ඳහන් කරනවා. ඒ දැගවන ගරෝ
ක්ණත් තිබිච්චාවයි. ඒක ටිකක් යාප්පු ස්්වරෑපයට අඩු කර නිමු.
ඒ ගරෝ
ක්ණ මතු ගවන්න අරින්න. ගමාකද්ද ගරෝ මූ ය ියල
අ ් න්න. ඒ කර ග ගේට ගනගමයි ගවදකම් කරන්ගන්; ග ඩාට.
ගම්ක ඉතින් පවු. ගම්ක තිත්තයි. ඒ ගේත් හරි නෑ. ඒක ගබාගහෝම
මහන්ස්ි ගවන්න ඕනැ. ඒක නිස්ා ගරෝ
ක්ණව ට කරන
ගවදකම්ව ට යනවා.
ඒ වග ් තමයි ගම්ගක. ගම් පුථු කිග ස්යක් ැන ක ්පනා
කරන ගකාට, හුඟගදගනක් කැස්පට හග න අ ් පු ග දරත්
ගකග ස්් නිවන්න උත්ස්ාහ කරන්ගන් ඔය ාමකම ග ාගරෝස්ුම
චණ්ඩම, පරැම ගද්ව ්
ැන කතා කර ා. ඒ ඇත්ගතෝ
ස්්වොවගයන්ම චණ්ඩයි, පරැයි. ඒගකන් ගම්ක අ ් න්න පුළුවන්.
ඒවා ැන කතා කරන ඇත්ගතෝ, ඒකට විරැද්ධ ගවච්ච මන් කැත්ත
ගපා ් අතට න්නවා. ඒත න්ම ගප්නවා ගම් ගරෝ
ක්ණ
ස්්වොවය.
ඊ ාවට
අපි
අේථයක්
අර ත්තා
පුථු
අවිහතසක් ායදිට්ි ානි පුථුජ්ජ්නා කිය . තමන්ග ් ස්ක්කාය දෘ්ටිය,
ගම් මමය, මාග ්ය කිය , මග ් ස්ැප, ගම්ගක නිතය ස්ුඛ ස්ුෙ ආත්ම
තිය පුදුම චාටු කතාගවන් විස්්තර කරනවා. විවිධ ආකාරගයන්
විස්්තර කරනවා. හැම වාකයයකම තියනවා. හැම කරියාවකම
තියනවා. නමුත් කියන්ගන් ගකාගහාමද. නෑ නෑ මග ් ඔළුගේ අසූි
නෑ කිය ඉස්්සො ඉස්් ඉස්් ඉස්් ඉස්් කියනවා.
ආන්න ඒ වග ් තමයි පෘථ ්ජනයග ් පෘථ ්ජන තිය.
ගකාගහාමද ගපතනන්ගන් තමන්ග ් ස්ක්කාය දිට්ිය අතනෑරපු බව,
උරැ ෑව ිය පාගේ ිය ිය තැන ඳ හනවා වග ්, අස්ූි පිරිච්ි
කළයක් අත ාන ාන ගකනාග ් අත ඒ ගමෝදු ගවන ගඳන් වහනය
ගවන්න වග , පෘථ ්ජනය තුළ ස්ක්කාය දිට්ිය ැ වි ා නැති නිස්ා,
ඒ පුථුඅවිහතසක් ාය ස්්වොවය, දිට්ිතාව හැම වචගනකම හැම
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හිතිවි ් කම හැම කරියාවකම තියනව. ඊළඟට අනුන්ග ් ගද්ට
ඇඟි ් දික් කර කර, අරය ළඟ ගම්ක තියනව ගම්ක තියනව කිය
කියන්ගනත් කියන්න හිගතන්ගනත් පෘථ ්ජන තිය නිස්ාමයි.
තමන්ග ් ගදෝගස් වහ න්නයි. ඒක හිත ම කරන ගදයක් ගනගමයි.
වංචනික ව ගයන් වැඩ කරන ගදයක්. අනුන්ග ් ගද් ක ්පනා කරන
එක ග ්ස්ියි. අනුන්ග ් අඩුව ගපන්න ගපන්න යන එක ග ්ස්ියි.
තමන්ග ් ඇගහ් තියන ගමෝ ් හ ගපතනන්ගන් නෑ. අනුන්ග ් ඇගහ්
තියන ගකස්්
හ
ැන කතා කරනවා. ගම්කත් පෘථ ්ජන
ශොස්්තෘවරැන්ග ් හැටි. ඒකට පෘථ ්ජනගයෝ හරි කැමතියි. ගමාකද,
ඒගක හුඟාක් වැඩ තියනවා. අනුන් හදන්න තියනවා. වයවස්්ථා
ස්ම්පාදනය කරන්න තියනවා. ග ාඩාක් වැඩ තියනව. එතගකාට
තමන් ගබාගහෝම ග ්ස්ිගයන් අමතක කරන්නත් පුළුවන්. ඒක නිස්ා
ස්ක්කාය දිට්ිය විවිධව පැතිගරන විමතා විිතරතා අනුව පැතිගරන
ස්ක්කාය දිට්ිය ඇති බවම පෘථ ්ජනයග ් හැටි. ඔය ගදකට අපි
ස්ෑගහන ක ් අරන් තියනව.
අද අපි ස්ාකච්ඡා කරන්න බ ාගපාගරාත්තු ගවන්ගන් පුථු
සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති පුථුජ්ජ්නා කියන ගබාගහෝ ශොස්්තෘවරැන්
පිටුපස් යන තිය. එක ුරැවරගයක් එක්ක එක කරමයක් දි ට
කරන්න බෑ. ඒ නිස්ා විවිධ ආකාරගයන් ුරැවරැ මාරැ කරනවා. කරම
මාරැ කරනවා. හිගස්් කැකුමට ගකාට්ට මාරැ කරනවා වාග ්. ගම්ක
හිතාග න ඉන්ගන්, ග ෝගක් ස්්වොවගයන් බ නගකාට ගම් කාම
වස්්තු නැත්නම් වස්්තු කාම කියන පැත්ගතන් ගම් විදිහට මාරැ
කරන්න පුළුවන්කම, පුළුවන්කාරකමක් විදිහට. නම්බුකාරකමක්
විදිහට. ගපාගහාස්ත්කමක් විදිහට. ඒක ගහාඳ නැත්නම් ඒක දී ගවන
එකක් ත්ත. ඒ තමයි පුළුවන් ගකනාග ් හැටි. බැරි ගකනා තමයි
ඔය එකම ගබගේ බැඳග න හ හා ඉන්ගන්. අනිත් කට්ටිය ගබගරත්
මාරැ කරනවා. පගදත් මාරැ කරනවා. ගම්ක ගහාඳට ොවනා
ග ෝගකත් නැත්නම් ොවනා කගේට ියාමත් හරීයට දැන් ොවනා කඩ
ජාති තියනවා. නා නා පරකාර තියනවා. එකක්වත් මැස්්ගස්ෝ
වැගහන්ගන් නැහැ. හැම ඒගකම ගස්න පිරි ා.
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පස්ු ිය අවුරැදු තිහක විතර කාග ් මම ගහාඳට බ ාගන
ඉන්නවා ඒක දිහා. ඒ කිස්ිම ගකගනක් ගමාන හරැගප් කිේවත්
රාවකගයා නැත්ගත් නෑ. ඒ රාවකයන් අතර වැද ත් ගනාවැද ත්
ගවනස්කුත් නෑ. ගබෞද්ධ අගබෞද්ධ ගවනස්කුත් නෑ. ස්්තරී පුරැ
ගවනස්කුත් නෑ. ස්ෑම ජාතියකම මිනිස්්ස්ු ඉන්නවා. ඉතින් එතගකාට
ඒකාන්තගයන්ම ඒක කරකව
අතහැරිය වග ් හිටිනවා. දැන්
ගකාගහාමද ගම්ක ගතෝරන්ගන්. අනු ාමිකගයෝ රාවකගයෝ අනුව,
පරමාණය අනුව, ගඝෝාව අනුව ගකායි ඒවා අනුව ගතෝරනවාද?
එගහම නැත්නම් ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ගම් ුරැවරයා කිය ගදන
කරමය අනුව ගතෝරනවාද? අහව ් කිය කරමයක් කියන්න බෑ. ඉතින්
ගවන්ගන් ගමාකද්ද? හැමදාම හිගස්් කැකුමට ගකාට්ට මාරැ කරනවා
වග ් ඕනැ තරම් ොවනා කරම ස්හ ොවනා ුරැවරැ මාරැ කර කර
මාරැ කර කර යනවා.
ගම්කත් අර ක ින් කියපු ගදක වග ් කවදාකවත් ගදෝයක්වත්
දුේව කමක්වත් රාජ අපරාධයක්වත් දඬුවම් කළ යුත්තක් ග ස්වත්
හිතන්න නරකයි. ගම්ක තමයි ස්්වොවය. ඒ නිස්ා කවුරැත් ියයි
කිය ඒ මනුස්්ස්ය දුෂ්ටය, ගහාරිකඩය. අපි විතරයි ගහාඳ කිය
එගහම කියන්නත් නරකයි. ස්මහර විට අපිට වැරදි ාද දන්ගනත් නෑ.
ඒ මනුස්්ස්ය හරිද දන්ගනත් නෑ. ගමාකද, ස්්වොවය නම් පුථු
සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති. විවිධ ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ාග ් මූණ
බ න තිය. මට මතකයි ඒ දවස්්ව කගේට ියාම, බඩු ණන් ිය
මන් ස්්වාමිදරැවගන්! ගදයියන්ග ් මූණ බ ාපන් කිය කියනවා
තම්බි ඉස්්ස්රහට ගව
ඉඳග න. බඩු ණන් ිහි ් . ඉතින්
ස්්වාමිදරැගවෝ තමයි ස්ිහිපත් කරන්ගන්. ගදයියන්ට ගදයිගයෝ මූණ
බ ාපන් කිය කියනවා. හින්දු ආ මට ියාම ගදවිවරැ කට්ටි කට්ටි
ඉන්ගන්. ස්මහරක් ඇත්ගතා ගන්් අදහනවා. ස්මහරැ පත්තිනි අම්ම
අදහනවා. ස්මහරැ ිව ගදවිගයෝ අදහනවා. ඇති තරම් ඉන්නවා. ඒක
නිස්ා ඉන්දියාවට ියාම එක ගකෝවි කට ියාම ජන ස්ං ණනයක්
න්නවා වග ් ගනගමයි ගද්ව ස්ං ණනයක් අරග න ඉවර කරන්න
බෑ.
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ඒ නිස්ා පස්්ගස්් ඇති ගවච්ච ආ ම් කිේවා, ගම් බහුගද්ව
ස්ංක ්පය පරා ් අවස්්ථාවක්. ඒක ගබාගහෝම පෘථක් වැඩියි. පෘථක්
පෘථක්. එක එක ගදවිවරැ ඉන්නවා. එතගකාට කිස්ිම පිළිතවළ ්
නැහැ, ඒක නිස්ා ඒක ගද්ව ස්ංක ්පය කිය බහු ගද්ව ස්ංක ්පගයන්
තමයි ඔය ඒබරහම්ග ් කතාව පටන් අර ත්ගත්. අන්තිමට
ඒබරහම්ග නුත් ගය්ස්ුස්් වහන්ගස්්ග ් පැත්ත එක පැත්තකට ියා.
පළගවනි ර්ූලි බයිබ ය අදහන කට්ටිය තව පැත්තකට ියා. ඊට
පස්්ගස්් මුස්් ිම් කට්ටිය තව පැත්තකට ියා. එකම ඒබරහම් තමයි
අන්තිමට තුන්ග ා ් කට එකතු වුතණ්. ඔන්න දැන් තුන්ග ා ්
එකතු ගව ා හ න්නවා. ඊට පස්්ගස්් කට්ටියක් ආව කිස්ිම ගදවි
ගකගනක් නෑ. ඔක්ගකාම උච්ගේදවාදයි. ගම් ගස්්රම කරන්ගන් ගම්
පෘථ ්ජනය ස්ාග න කන එකයි. අපි ඒ නිස්ා අගද්ව වාදී කිය
උච්ගජ්දවාදයට ියා. ඒ ඇත්ගතෝ කිේවා කාප ් ා බීප ් ා ගජා ි
කරප ් ා, ණයට අරග න හරි කමක් නෑ ිගත ් බීප ් ා, ණය
ග වන්න ගවන්ගන් නෑ. ඕව නිකන් ගබාරැ කතා කිය . කිස්ීම
ස්දාචාරයක් නැතුව ගබාගහෝම ඉක්මනට වැනස්ි ත් ියා.
ඔන්න ඔවැනි දෘ්ටි ජා යක් තිගයද්දී අදත් ඒගක අඩුවක් නෑ.
ඔවැනි දෘ්ටි ජා යක් තිගයද්දී මනුය මනගස්් යම් පරමාණයකට
ගම්ක දියුණුවක්ද ගනාදියුණුකමක්ද මං දන්ගන් නෑ. ගමාකක් හරි
මට්ටමක ස්න්ධිස්්ථානයකට එන ගව ාගේ තමයි, ග ෞතම
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් පහළ වුතණ්. ඉතින් උන්වහන්ගස්්ත් ිහි ්
හරියට පංිකාවත්ගත් යකඩ බඩු කඩයක් දැම්ම වග ් තමයි. එතන
තියන හරියක් තියන්තන යකඩ බඩු කඩමයි. ඉතින් ගකාගහාමද ාෙ
බන්ගන්. ග ෝගක් ඉන්න ඔක්ගකෝම යකඩ බඩු න්න ඕනැ කට්ටිය
පංිකාවත්තට එනවා. ගමගතන්ට ග න ් කඩයක් දානවා නම්,
දාන්න ඕනැ යකඩ බඩු නම්, ඉතින් දා , ගම්ක ගහාඳයි අනිත් බඩු
ගහාඳ නෑ කිය කියන්න ිගයාත් පාරිගෙෝ ිකයග න් යමක් හම්බ
කර න්න පුළුවන්. නමුත් හැන්දෑවට මුද ා ි ාග න් ුටි කන්න
ගවනව. එගහම පළොතකවත් හයිගයන් කෑ හන්න බෑ. ගමාකද,
කවුරැත් වග ් කරන්ගන් එතනට එන පාරිගෙෝ ිකග න් යම්
පරමාණයක් ාෙ බා න්න එකයි.
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ඉතින් ගම් තත්ත්ව යටගත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ට කරන්න
ගවච්ච යුද්ධය, ස්ේවඥතා ඥානය ස්ාක්ාත් කරනගකාට ත්ත
යුද්ධයට වැඩිය හපන්. තමන් ව ගයන් අවගබෝධ කර න්න එක
එකක්. ඊට පස්්ගස්් ඒක තව ගකගනකුට අවගබෝධ කර ගදනවයි
කියන එක ඉතාමත්ම අමාරැයි. ඒක ඔය අධයාපන ක්ග්තරගය් දන්න
ඇත්ගතෝ දන්නවා, තමන් මැද වයස්ට ඇවි ් අධයාපනය ැන හිත
ආවට පස්්ගස්්, දු්කරයි තමයි ඉදිරියට එන විො පාස්් කරන්න.
ඊ ාව තියන ස්ුදුස්ු ආයතනයට ිහි ් අධයාපනය බන්න. මුද ්
ගහායන්න. ඒ කටයුතු කරග න අධයාපනය උපාධි ප ්චාත් උපාධි
ආදී ව ගයන් උපයන්න අමාරැයි. ඒ ගකනාට කවදා හරි ගමාන්ටිගස්ෝරි
පන්තියකට උ න්නන්න දීපු දවගස්් ගත්ගරනවා ගම් ඉග න න්න
එක ඉහළ මට්ටගම් ගකාච්චර අමාරැයි කිය කිේවත්, ඊට වැඩිය
හුඟාක්ම අමාරැ ගද් තමයි අධයාපනය නැති ගකගනකුට අධයාපනය
කියන ගම් හික්මීම බ ා දී ා ගමාන්ටිගස්ෝරි පංතිගය් ළමයි ටික
කීකරැ කර න්න එක. ගම් ගදක අතර තියනව වි ා පරතරයක්.
ගම්කට කියන්ගන් ොා හා ස්න්නිගේදන පර ්නය කිය . ගම් ොාව
හා ස්න්නිගේදන පර ්නයට, පුථු සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති කියන
එක, හරිම විිතර පැත්තක් ගපන්වනවා ධේමගය්.
ඉතින් අපි ගම්ක ගම් කතා කරන්ගන් දන්න ගකගනක් තව
ගකගන ුට උ න්වනවා කියන ස්න්දේෙය තුළ ඉඳග න. දන්න
ගකනා අනිත් ගකනාට උ න්වන්න ියාම දන්න ගකනා පිළිබඳ
වි ්වාස්යක් අව යයි. ඒ වග ්ම ගම් දන්නා ගකනා ගහාඳට මුඛරි
ගවන්න ඕනැ හරියට කියන කාරණොව කිය ගදන්න. ඒ කිය
දුන්නත් ඒ පුද් යට වැඩිය ස්ුදුස්ුකම් නැති ගුරැවරතය ් ඉන්න
අනි ් පංතිගය් ළමයි වැඩි ගවන්න ඉඩ තියනවා. අගනක් ොවනා
පංතිගය්, අගනක් ොවනා මධයස්්ථානගය, ඒ පුද් යාට වැඩිය
තසනග වැඩි ගවන්න ඉඩ තියනවා. ඉතින් ගම්ක දිහා බ නගකාට
ග ෝකයා කියන්ගන් ගමතන ගමාකක් හරි පට ැවි ් ක් තියනවා. අර
තැන්ව එගහම නෑ. ඕනැ තරම් ගස්නග ඉන්නවයි කිය . ඕව
අහන්න ිගයාත් එතගකාට ගප්නවා ගම් පෘථ ්ජනකම ගකාච්චර
විිතරද කිය , ගකාච්චර විස්ිතුරැද කිය .
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ගම් තත්ත්වය යටගත්දී ස්තයගය් පැවැත්ම, ස්තයගය්
ස්න්නිගේදනය, ස්තයය ොාවට න නවයි කිේවහම ඒගක
ගස්ෞන්දේය පැත්තකුත් තියනවා. ගබාගහෝම ගස්ෞන්දේයයි. ගමච්චර
ගම් ග ෝගක් විවිධාකාර වාද මත තිගයද්දී ගකාගහාමද ගම් ස්තයය
මතු කර ගපන්වන එක. ඒ කියන්ගන් තමන් අවගබෝධ කරනවට
වැඩිය හාත්පස්ින් ගවනස්් කාරණොවක් ගමතන තිගයන්ගන් - තව
ගකගනකුට තමන් දන්නා ගද් ආදරගයන් කරැණාගවන් වමෙරිගයන්
කිය ගදන එක. ඒක යුද්ධයක්. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? එතගකාට ස්ිද්ධ
ගවන්ගන් හා ්මැස්්ස්න් එක්ක ස්ටනක් ගනගමයි. මකරගයාත් එක්ක
ස්ටනක් වග ්. ඒ ස්ඳහා අනිකුත් පෘථ ්ජනයන් ි ැනීමට කටයුතු
කරන - ි ැනීමට කියන්නත් බෑ, අනිත් ගුරැවරැ කරන්තනේ මම
හරි කියාග න තමයි. නමුත් වංචනික ව ගයන් අහු ගව ා. ඒ
ඇත්තන්ග ් දැඩි ඊේෂයොවට දැඩි ගදෝ දේ නයට ක් ගවනවා.
ඒ නිස්ා ැටුම තුළින් කවදාවත් ගම්ක කරන්න බෑ. ඒ නිස්ා
ස්ාමානය බුද්ධා ම ැන ඉතිහාස්ය ස්ඳහන් කරනගකාට කියනවා
බුද්ධා ම පැතිරවීම ස්ඳහා කවදාකවත් ුද්ධ යුද්ධ ස්හ කුරැස් යුද්ධ
නැත්නම් ගම් නරක ෙව පාවිච්ි කර නෑ කිය . අනික් ඇත්ගතෝ
ගම්කට කියන්ගන් ස්ාමානයගයන් අනුන්ග ් ස්ුෙ ස්ිදධි
් ය ගවනුගවන්,
අනුන්ග ් ම්ග ්ච්ඡ ොවය නැති කිරීම ස්ඳහා ස්ංවිධානාත්මකව ආ ම
ගයාදා න්නා කරම අගනක් ස්මයාන්තර දේ නව තිබුණත් ඒ නිස්ා
ඒ ඇත්ගතෝ ඒ වි ා දුක් දරාග න ිහි ් ම්ග ්ච්ඡ යයි ස්ඳහන්
ඇත්ගතෝ මර ගහෝ ස්ාධාරණව ගහෝ තමන්ග ් ඇදහි ් ට න්න
කටයුතු කළො. අන්න එවැනි චණ්ඩ පරැ කරම තිගයද්දී ආ තම්
මුවාගවන් තමයි ගම්වා ස්ිද්ධ ගවන්ගන්.
නමුත් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ත්ගත් අවිහිංස්ා පරතිපත්තිය.
ගම් බාහිර ිතරය, ගම් බාහිරයට ගප්න ගම් මම කියන ගද්මයි හරි උඹ
කියන අනිත් ඒවා ගස්්රම වැරදියි කිය
න්න ගම් දැඩි දෘ්ටිය, අනුන්
ගකගේ අනුකම්පාගවන් කිය යි පටන් න්ගන්. නමුත් අන්තිමට මරණ
තත්ත්වයට යනකල් තමනුත් වහ කන මට්ටමට යනකල් වැගඩනවා.
ගමන්න ගම්ක අපි අෙයන්තර ත කර
ත්ගතාත් අපි ඇතුළත
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තියනව ස්ද්ධාව මුදුන් පත් ගවච්ච ස්මහර ගව ාවල්. ස්මහර
ගව ාව ් තියනව ගබාගහෝම උනන්දුගවන් වධේයවත් ගව ා
ස්ද්ධාගවන් ආපු කුස් ච්ඡන්දගයන් ොවනා කිරීමට ගපළගඹන
තියක් - ජීවිගත් ගහෝ දවගස්් ගහෝ ස්ුළු කා යක්. ඒ ගව ාගේදී
ස්මහර ගව ාවට ස්තිය ඉස්්ස්ර ගවනව. ඒ කියන්ගන් ස්තිය
පිහිටනවා.
අන්න එතගකාට ඕනැ දේ නය ගප්නවා. අගන්, ගම් හම්බ
කරන්න ිහි ් නෑදෑගයෝ වස්්තුව හම්බ කරනවා ගවනුවට පැත්තකට
ගව ා ඇස්් ගදක වහග න විගේකීව ඉන්නගකාට ගමාන තරම්
ජීවිතයට මිහිරියාවක් ධේම ඔජාවක් එනවාද! ගබාගහෝම ගහාඳයි.
එතගකාට ඇති ගවන ස්ම්පූේණ ස්මාධිය තමයි මට ස්ුව එළවන්ගන්,
ගවන ගමාකක්වත් ගනගමයි කිය
ගහාඳට ස්මාධිය පිළිබඳව
වි ්වාස්ය ඇති වුණොට පස්්ගස්් ගවනද ගනාදැනිච්ච ගනාදැක්ක ැඹුරක්
පරඥාව ව ගයන් වැටගහනවා. ඒ ගව ාවට නම් හිගතනවා
ඇස්්පි ් න්වත් හන්ගන් නැතුව ගහ ්ග න්ගන් නැතුව මට මුළු
දවස්ම වුණත් ඉන්න පුළුවන්, මම අද ගම් ොවනාව කරනවා කිය ,
පුදුමාකාර ඇතුළත පිරිච්ච තියක් එනවා. ඒ ගව ාවට එන ඕනැ
බාධාවක් විඳ දරා න්නත් පුළුවන්. ඒ තරම්ම ඉවස්න තිය. නමුත්
ඊට පස්්ගස්් ඒක කැගඩනවා ගකායි ගේ ාගේද කියන්න බෑ. ඊට
පස්්ගස්් ආගය් හිගතන්ගන් නෑ. ආගය් අර තිවුණු එක ස්, ඒගක තිවුණු
මිහිරියාව ධේම ඕජාව ගමානවක්වත් නැතුව, ගමේවා ගකාර ගකාර
හිටිගයාත් එගහම අධයාපනය කර න්න හම්බ ගවන්ගන් නෑ. ගම් දර
ටික පළො න්න හම්බ ගවන්ගන් නෑ. අේගේ ගරදි ටික තේ ා න්න
හම්බ ගවන්ගන් නෑ කිය , ඉතීන් අර අනිත් පැත්ත හැරි ා දඟ නවා.
ගම් ගදක අතර තියන ගම් ස්න්නිගේදන පර ්නය, ඒ කියන්ගන්
හිගත් විවිධාකාර වචතස්ික එක ස්් ගවච්ච අවස්්ථාව ස්හ වික්තෂ්ප
ගවච්ච අවස්්ථාව අතර ස්න්නිගේදනය නැතිකම නිස්ා ගම් ගදක
ස්මහර විටක ගදපැත්තට යනවා. ගහාඳගටෝම එක ස්් ගව ා පිරිස්ිදුව
නි ් ේදව ඉන්න ඕනැ මිනිගහක් එක ගව ාවට. අනික් ගව ාවට
ස්ම්පූේණ ඔළුව අවු ් ගවච්ච පිස්්ගස්ක් එක පැත්තකට ගවනව.
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| පුරොතභද සූෙරය
‘බයිගපෝ ා ඩිස්ීස්්’ කිය ෙයානක ගරෝ යක් තියනවා. පුද් ගයෝ
ගදන්ගනක් ඒක තුළ ජීවත් ගවනවා. එක පාරට ගම් පුද් යා ස්ිය ්
ස්ුද්ධ කරන ස්ුචරිතවාදිගයක් ගවනව. ඊ ාවට ඒ පුද් යාම ඊට
හාත්පස්ින්ම ගවනස්්ව ස්ිය ්
අවු ් කරන, කුණු
ා ත්ත
පුද් ගයක් බවට පත් ගවනවා. ඒ පුද් යාට අර පුද් යා කවදාවත්
තමන්ග ් කය තුළ හම්බ ගවන්ගන් නෑ. එතගකාට පුද් ගයෝ
ගදන්ගනක් වාග ්, පිස්්ස්ු හැගදනවා. ස් ිගස්ාෆ්රීනියා කියන
ග ගේටත් අන්තිමට ියාට පස්්ගස්් ඕකයි ස්ිද්ධ ගවන්ගන්. එක
පුද් යා තුළ ගදන්ගනක් ඉන්නවා. ඒ ගදන්නා ස්න්නිගේදනය
කරන්ගන් නෑ. ඉතින් ඒක නිස්ා බාහිගරන් ඉන්න ගකනා ගකාච්චර
උත්ස්ාහ කළත්, උඹ ගපාේඩකට ඉස්්ගස් ් ගම් වචගන් කිේවා දැන්
ගමාකද කියන්ගන් කිය
ිේවහර් ඒ මනුස්්ස්ය හ බැන න්න තරම්
ගපළගඹනවා. ගව ාවකට හරීම ස්ංවිධානාත්මකයි. ගබාගහෝම
පිරිස්ිදුයි. ගබාගහෝම
ස්්ස්නට කටයුතු කරනවා. අනුශොස්නාත්
කරනවා. ඊට පස්්ගස්් ස්ම්පූේණගයන් ගවස්් මාරැ ගව ා ගවනස්්
ස්්වරෑපයකට පත් ගවනව. ඕක කවුරැ තුළත් තියනව කිය යි මට නම්
ගපතනන්ගන්. එගහම තියන එකාට තමයි පෘථ ්ජනය යයි කිය
කියන්ගන්. එක ගව ාවකට ස්ම්පූේණ ස්ුද්ධවන්තගයක් විදිහට,
දුස්්චරිතයක් කරන ගකගනක් අහ කටවත් න්න බැරි කරප්පන් එන
තරමටම තද ගවනව. අනිත් මන ිහි ් අස්ූි වතළ් ැ
ඉන්න
ඌගරක් වග ් ඒකම කකා, ගබාගහෝම රස් විඳින ගව ාවකුත් එනවා.
ඔය ගදක අතර ස්න්නිගේදනය ගපන්වන්න තමයි ස්තිය
අව ය කරන්ගන්. ස්තිය නැත්නම් ස්බරහ්මචාරීන් වහන්ගස්් නමක්
ඕනැ. නැත්නම් ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් නමක් ඕනැ. එතගකාට
ගපන්න ා දී තියනව ගම් ඇතුතළ් ෙියන පෘථක් තිය, පැතිගරන
තිය. ඒක ුරැවරගයක් හරියට ගපන්න ා ගදනගකාට ුරැවරයාත්
එක්ක තරහා ගවනව. තරහ ගව ා ගවන ුරැවරගයක් ාවට යනවා.
එතගකාට ඒ ුරැවරයා අර ගහාඳ පැත්ත විතරක් ගපන්වනවා.
ගබාගහෝම ගහාඳයි ඒ ුරැවරයා. ුරැවරයාත් ගහාඳයි, ටික කා යක්
ඒ දීග ් කනවා. දවස්ක හරි ඔන්න වැරද්දක් ගපන්නපුවාම අනිත්
එක්ගකනාට මාරැ කරනවා. ගම් විදිහට එක එක ුරැවරැ මාරැ කිරීම
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තමයි ගම් පෘථ ්ජන ග ෝගක් හැටි. ඒක ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ඳහන්
කර තිගයන්ගන් දුක්ඛ ස්තයය අපට අවගබෝධ කර න්න බැරි
ගමාකැයි? අපි ඉරියේ මාරැ කරන නිස්ා. එකම ඉරියේගේ ඉන්නවා
නම්, ඒ එක පැයක් ගදකක් ඇතුළත දුක කියන්ගන් ගමාකද්ද, ඊගය්
මට ගකාච්චර ගව ා ඉන්න පුළුවන්ද, අද ගකාච්චර ගව ා ඉන්න
පුළුවන්ද ආදී ව ගයන් පැතිගරනවා. එතගකාට උප ාන්තයි කියන
එකටත් යම් අේථයක් එනවා ගන. න ියන ති නෑ. ඉරියේවක ටික
ගව ාවක් ඉන්න පුළුවන් ාන්ත තිය එනවා. නමුත් එතගකාට
ගමාකටද ගම් හම්බ කරපු විවිධාකාර රෑප, ේද, න්ධ, රස්, ස්්පේ ?
ස්ුගඛෝපගෙෝ ී ඇඳන් පුටු ගකාට්ට ගමට්ට ගමාකටද? ගම් දන්න ධේම
අපි ස්ාකච්ඡා කරන්ගන් ගකායි ගේ ාගේද, කිය අර ගමගතක් හම්බ
කරපු ස්ෑම ගදයක්ම ගකතණහි ් ක් බවට පත් ගවනවා, උප ාන්ත
ගවනගකාට. ඉරියාපථ මාරැව. ගම්ගකදී කිය තිගයන්ගන් ුරැවරැ
මාරැව. ුරැවරැන් මාරැ කිරීම.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ම්බන්ධගයන් ගම්ක ස්ේවඥ චරිතය
අරග න බ නගකාට බුරැම ස්්වාමීන් වහන්ගස්් ා ග ාඩාක් ගව ාවට
ගපන්ව ා ගදනවා ගම් එකට බණ ොවනා කරපු පස්්ව මහණුන්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග ් පරථම ධේම ගද් නාව පරථමතයන් පරතික්ග්ප
කරපු හැටි. අපි ඔක්ගකාම එකතු ගව ා දු්කර කරියා කරනගකාට
අන්තිම දු්කර කරියා කරපු ග ෞතම තාපස්තුමා ස්ිය ් න්ටම
ශොස්්තෘත්වගයන් හිටිය. ඒ කියන්ගන් ලූක පරතිපදාව අනුව, රෑක්ෂ
පරතිපදාව අනුව කයට දුක් දීම. ගවන ගකගනකුට කරන්න බැරි තරම්
කළො. ස්ෑම ගකගනක්ම ස්ැදී පැහැදී එයාට ඕනැ උපස්්ථාන කරන්න
ස්ැදී පැහැදී හිටිය. නමුත් එතුමාට පුද් ිකවයි අවගබෝධ වුතණ්
ගම්ගකන් ස්තයයට යන්න බෑ. ස්තයය කිය කියන්ගන් මධයම
පරතිපදාව කිය . ඊට පස්්ගස්් කාටවත් පරතිපත්ති පරකා නයක් කරන්ගන්
නැතුව ටිකක් කෑම න්න, ටිකක් නාන්න, ඒ කටයුතු ෑස්්ති
ගවනගකාට අනික් ග ා ්ග ා වපර ඇහින් බ න්න පටන් ත්ත.
ඔන්න කුමාර ස්ැප විඳ ා ආපු එක්ගකනාට ඔය ගකාච්චර කළත්
ස්ැපමයි ඕනැ කරන්ගන්. ඒ නිස්ා දැන් ගම් කට්ටියට උපස්්ථාන
කරන්න තරම් අපි බැළගයා ගනගමයි. අපි වා ්ලු ගනගමයි. ටික
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දවස්ක් යනගකාට තාම ගත්ගරනව මධයම පරතිපදාව කිය කියන්ගන්
මීටත් වඩා මධයම පරතිපදාගේ ස්ැපක් රීරයට අව යයි. ගමාගළ්ට
අව යයි. දී න දී න යනගකාට අර කට්ටියට දරා න්න බැරැව ියා.
දරා න්න බැරැව බිම දා හ ා යන්න ියා ඒ අය. ස්ුමාන ානක්
පයින් ිහි ් තමයි ඔය ගවන තැනකට ගව ා හිටිගය්. නමුත් මධයම
පරතිපදාව තනි ස්ිද්ධාේථ තාපස්යට හරි ියා. හරි ිහි ් ඉවර ගව ා
පරකා යක් කළො. ගදවියන් ස්හිත මරැන් ස්හිත බඹුන් ස්හිත ගද්ව
පරජාව ස්හිත රමණ බරාහ්මණයන් ස්හිත ග ෝකගය් මම අද ස්්ීරව
පරකා කරනවා, මම ස්තයය දැක්කයි කිය .
ඉතින් ස්තයය දැක්කට ඇති වැඩක් තියනවයි? ඕක කාටවත්
කිය ගදන්ගන් නැතුව. පහනක් පත්තු කර ා බුස් කින් වහ තිේබට
වැඩක් නෑ. පහනක් පත්තු කළො නම් ඒත න් වැඩ ් ගවන්න පාර
අයිනක තියන්න ඕනැ යිට් කණුවක් වාග ්. එගහම නැත්නම් උඩ
තැනකින් තියන්න ඕනැ. ඉතින් උඩ තැනකින් තියන්ගන් දැන් කාටද?
කිස්ිම ගකගනක් ග ෝගක් ක ්පනා කර බ නගකාට එවැනි ැඹුරක්
බාර න්න ෑස්්ති නෑ. ඒ නිස්ා හිතුවා ගම්ක විකිගණන බඩුවක්
ගනගමයි. ඒක නිස්ා බණ ගනාකියන්නයි ක ්පනා කගළ්. පැත්තකට
ගව ා බ ාතගන හිටිය ස්හම්පෙි බරහ්මයාට ගත්රැණා, බු්ද්ධාහං
්බාධයිස්සාමී මු්ත්තාහං ්මාච්ය ප්ර කියාග න බුදු ගවමි. බුදු
කරවන්ගනමි. මිගදන්ගනමි. මුදවන්ගනමි. එතෙර වන්ගනමි. එතර
කරවන්ගනමි කියාග න ආව ගකළපැමිණිච්ච උත්තමයන්
වහන්ගස්්ටත් බණ ගනාකියන්න හිතුණො නම්, ඒක මහා වයස්නයක්
ග ෝගකට. මනුස්්ස්යාග ් පරිණොමයට විනා යක් කිය , බරහ්මයා
ඇවි ් එකත්පස්් ගව ා දණ බිම ඇන ා ආරාධනා කළො, අගන්!
එගහම කරන්න එපා. අ ්ප රජස්් සහිෙ කවුරැහරි ඇති, ගද් නා
කරන්න කිය .
ඒක නිස්ා ආරාධනාවක් මු ් කරග න බණ කියන්න ක ්පනා
කරපුවාම, බුදු ගවනවට වැඩිය අමාරැයි පර ්නය කාටද ගද් නා
කරන්ගන් කියන්න. කිස්ිම ගකගනක් ෑස්්ති නෑ. හැම කළයක්ම
තිගයන්ගන් මුනින් නව ා. ඔය ගකාච්චර වක්ගකරැවක්වත් ඇතුළට
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යන්ගන නෑ. ඒ නිස්ා අන්තිමට පරතික්ග්ප කරපු තමන්ග ්
ආළොරකා ාම, උද්දකරාම කියන ඒ ඇත්ගතෝ ගහාය බැලුවා, අගන්
ඒ ඇත්ගතෝ වඩපු ධේමතා, අරෑප ධයාන නිස්ා දැන් ඒ ඇත්ගතෝ
ඉපදි ා තියන බරහ්ම ත ය ගබාගහෝම ආස්න්නගය්. ඒ ඇත්තන්ට ඇස්්
කන් අහන්න පුළුවන් ක්තියක් නෑ. ඒ කියන්ගන් ගස් ් ග ෝන් එක
ඔ ් කර ා. ඉතින් පණිවිඩ අරින්න විදිහක් නෑ. ඉතින් ගමානවා
කරන්නද?
ඊට පස්්ගස්් ක ්පනා කර බැලුව දැන් එගහනම් මනුස්්ස්ගයෝ
ක ්පනා කරන්න ඕනැ. මනුස්්ස්ගයෝ පරතික්ග්ප කර යි දු්කර කරියා
කරන්න ගම් කැතල්ට ආගේ. කිස්ිම ගකගනක් ළඟ නෑ කාම
ආස්ාගවන් එපිටට ිය ස්තයය ගස්ායන තියක්. එතගකාට ක ්පනා
වුණො මම එන්න ඉස්්ගස් ් ා ගන් ගම් පස්්ව මහණුන් ඇවි ්
හිටිගය්. ඒ ඇත්ගතෝ තමයි ගම්ක න්ගන්. බ නගකාට ඒ ඇත්ගතෝ
තමයි ආස්න්නගය්ම තමන් පරතික්ග්ප කරපු කට්ටිය. නමුත් දැන් අර
වමගන් කරපු එකක් කන්න වග ්, බිත්තිගය් හපු අ ගකාළ මාළුව
නැවත බිත්ති ග වකා බත් කන්න වග ්, ආගය් ක ්පනා කළො ගම්
ඇත්තන්ට තමයි කියන්න තිගයන්ගන්. ගකාච්චර පයින් ියාද කිය
බ න්න. ස්ත්ස්තිය ත කර ා වස්් කාග ් කිට්ටු ගවනකල්ම ිහි ්
ිහි ්
ිහි ් , ඒ ඇත්ගතෝ හම්බ වුණො. හම්බ වුණොට පස්්ගස්්
පළගවනි පරතිකරියාව ගමාකද්ද? ආ! එයාට ගම් අපි නැතුව, රජ ග දර
තිබුණ අන්ගත්වාස්ිකගයෝ නැතුව, අතවැස්ිගයෝ නැතුව දැන් අපිව
අතවැස්ිකමට න්න හදාග න එන්ගන්. ඔය ස්ැප විඳින කට්ටියට අපි
එගහම අතවැස්ිකම් කරන්න කැමති ගවන්ගන් නෑ. අර ාකය කුග ්
හින්දා ඔන්න ඔගහ් ඉඳ න්න ආස්නයක් ගදමු. වතුර තියමු. කැමති
නම් කකු ් ගදක තහෝද ත්තාවයි. පුළුවන් නම් කාපං, බැරි නම් කාපං
කිය පැත්තකට වුණො. ඒක තමයි ඒග ා ් න්ග ් කතිකාවත වුතණ්,
ඈතින්ම එනවා දකිනගකාට. නමුත් ළං ගවනගකාට උන්වහන්ගස්්ග ්
තිබුණ උප ාන්ත ති නිස්ා ගකගනක් ඉස්්ස්රහට ිහි ් විජහට
කකු ් ගදක ගහ්දුවා. තව ගකගනක් ිහි ් ස්ළුව එලුවා ආස්නයට.
ඇතුළට වඩින්න ස්්වාමීන් වහන්ස්, කිය කිේවා. ඒ දැපගන් දැමීම ්
උනාට ගමාළ ධාතුව ඇතුතළ් කිස්ිම ගවනස්ක් තිබුතණ් නෑ, ගමයා
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ගම් අපට ආගය් ස්ැරයක් අලුත් ගේ යක් දාන්න හදනවා

ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කිේවා ගහාඳයි, ඇවැත්නි එගහනම් වාඩි
ගවමු බණ ටිකක් කියන්න. හඃ! බණ කියන්න. ඔයා කවුද? ඔයත් අපි
වග ් යාළුගවක්. ගමාකද්ද බණ අහන කතාව? විකිගණන්ගන් නෑ. බඩු
විකිගණන්ගන් නෑ. ඊට පස්්ගස්් ආගයත් කිේවා, නෑ, මම ගම් කිේවට
අහන්න. මම ගම් ධේමයක් ගද් නා කරන්නද? නෑ, නෑ, අපිට
ඕනැකමක් නෑ. අපිට ඔයාග ් ධේමයක් අහන්න ඕනැකමක් නෑ.
ගදවන වරත් පරතික්ග්ප කළා. තුන්ගවනි වතාවටත් කිේවා. මම ගම්
කරැණාගවන් වමෙරිගයන් ඥානගයන් ගම් ටික කියන්ගන්, අහන්න.
නෑ, ඒග ා ්ග ෝ කිේවා නෑ අහන්න එක ාස්යක් හිගත් නෑ. ගමාකටද
ගම් ස්ම මට්ටගම් ඉන්න ගකගනකුට වැඳ බණ අහන්ගන්. ධේම
ග ෞරවයක් පිහිටිගය් නෑ.
ඊට පස්්ගස්් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ක ්පනා කළො, ගම් කරමයට
ගම් ඇත්තන්ග ් හිගත් ගවනස්ක් ගවන්ගන් නෑ. උ ැන්වීගම් කරමය
මාරැ කළා. මාරැ කර ා ඇහුවා මම ඔය ඇත්ගතාත් එක්ක අවුරැදු
හයකට කිට්ටු පර ොලය ් කැතළ් ත කළො. ඒ කාග ් කවදාකවත් ඔය
ඇත්තන්ට මම ආග ෝක ස්ංඥාවක්වත් දැක්කයි කිය ොවනාගේ
ුණයක් පරකා කර තියනවද කිය . එතගකාට එකඑක්ගකනා මූණ
දිහා බ ා ත්තා. ගම් පුද් යා කවදාකවත් එගහම තමන්ග ් ඇතුළත
ුණ පරකා කරන ගකගනක් ගනගමයි. ඊ ාවට ඇහුවා ඇයි ඒ මම
එගහම පරකා කතළ් නැත්ගත්? පරකා කතළ් නැත්ගත් මම දැකපු නැති
නිස්ා. ඒ කුමාර ස්ැප විඳින කාග ් තිබුතණත් නෑ. දු්කර කරියා කරන
කාග ් තිබුතණත් නෑ. ඇයි මම ගම් දැන් කියන්ගන්? මම දැකපු නිස්ා.
අන්න එතගකාට විතරක් ගම් ඇත්තන් නැවත ස් කා බැලුවො.
එෙත ොට තමයි කිේගේ ්ද්ව ්ම ිඛේව අ්තා පබ්බි්තන
න ්සවිතබ්බා. ්යාචායං ා්මසු ාමසුේ ි ානු්යා්ගා ආදී
ව ගයන් අතහැරිය යුතු පැති ගදකක් තියනවා. ගම් ගදක අතහැරියම
මධයම පරතිපදාව. ගම් විදිහටයි පුථු සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති කියන
පෘථ ්ජන තියත් ගකගනකුග ් හැබෑ පරිවේතනයක් ස්ිද්ධ ගවන්ගන්.
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උනාට පස්්ගස්් අපි හිතමු ගකාණ්ඩඤ්ඤ ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ට යං
ිඤ්චි සමුදයධම්මං සබ්බං තං නි්රාධධම්මං කිය යම් තාක් ග ෝගක්
පහළ ගවන ධේම තියන ඔක්ගකාම නැති ගවනවා කිය අවගබෝධ
වුණොට පස්්ගස්් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් පිළිබඳ ගමාන විදිගහ් ස්ද්ධාවක්,
ස්ේවඥ ධේමය පිළිබඳ ගමාන විදිගහ් ැඹුරක්, ඒ වග ්ම ස්ේවඥ
අනුශොස්නාව අනුව යන රාවකගයා කිය කියන්ගන් අවගබෝධ කරපු
ඇත්ගතෝ කිය කියන්ගන් ගමාන තරම් උත්තම පිරිස්ක්ද කියන
ස්ංඝයො පිළිබඳ ග ෞරවයත් තමන්ග ් යටත් වීම, ස්ී ව ගයන්
හික්මීගම් තියන වටිනාකම කියන අගවක්ඛ පරස්ාදය කියන ධේම
ගමාන විදිහට ස්හ වන්න ඇත්ද කිය හිතා න්න ඕනැ. ඊට
පහුගවනිදා තමයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් වප්ප ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ට
ධේම ගද් නා කර , මතු ගවන තාක් ධේම නැති ගවනවා කියන
ධේමය උන්වහන්ගස්්ට අවගබෝධ වුණො. ඒ ඇති ගවච්ච ස්ංස්ිද්ධිය, ඒ
මූණ දීපු තත්ත්වය, පස්්ගස්් වප්ප ස්්වාමීන් වහන්ගස්් පිරිනිවන්පාන්න
කිට්ටු තවලො උන්වහන්ගස්්ග ් ගථරාපදානගය් අපදාන ාථාවක් විදිහට
ස්ඳහන් කර තියනවා :
පස්සති ප්ස්සා පස්ස්තං අපස්ස්තං ච පස්සති
අපස්ස්්තා අපස්ස්තං පස්ස්තං ච න පස්සතී’ති
උන්වහන්ගස්් ස්ඳහන් කර තියනවා. ඇස්් ඇත්ගතෝ අනිත්
ඇස්් ඇත්තන්ව දකිත්. යගමකුට ඇස්් නැත්නම් එයා අන්ධගයක්
කිය ේ ඇස්් නැත්ගතක් කිය ත් ඇස්් ඇති ගකනාට ගප්නවා. පස්සති
ප්ස්සා පස්ස්තං අපස්ස්තං ච පස්සති - අපස්ස්්තා අපස්ස්තං.
අන්ධයාට ගමාකක්වත් ගපන්ගන් නෑ. ඒ මනුස්්ස්යාට ඇස්් තියන
මිනිහව ගප්න්ගනත් නෑ.
ඒක නිස්ා ඇස්් තියන මනුස්්ස්යට ඇස්් තිබුණට අන්ධයාට
ඇති ුණයක් නෑ. ගමන්න ගමගහම අන්ධ පෘථ ්ජන ග ෝකයක්
තමයි තිගයන්ගන්, ගම් ඇත්ගතෝ තමයි හයිගයන් කතා කරන්ගන්. ගම්
ඇත්ගතෝ තමයි වාද පට වාග න නිකාය හදාග න දඟ න්ගන්.
නමුත් ඇස්් ඇති ගකනාට ගප්නවා, ගමයා ඇස්් ඇතුවද කතා
කරන්ගන් ඇස්් නැතුවද කතා කරන්ගන් කිය . එවැනි ගකනා ගදක
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ගේරන්න රණ්ඩු කරන්න යන්ගනත් නෑ. ඒ නිස්ා ගම් ස්ූතරගය් කතා
කරනවා තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්ති. ඔය කියන
පිස්්ගස්ෝ වාග ් අන්ධකාගේ ගම් කරන කතා එකක්වත් බාර න්ගන්
නෑ. එකකටවත් හැප්ගපන්න යන්ගන නෑ. වාදගය් පැටග න්ගන් නෑ.
එවැනි වාද ගස්්රම අන්ධ බා පෘථ ්ජනයග ් හැටි. ඒ වාදවලින්
ස්්වොවගයන්ම ගපතනන්න තිගයන්ගන් ඒ ඇත්තන්ග ් අේධ දැනුම
තමයි. ඉතින් ඒ නිස්ා පැටග න්න යන්ගන නෑ. ඒකම උප ාන්ත
ොවයක්.
හැබැයි ගම්ක ගම් අපි කරග න යන වැගේට ගබාගහෝම
දුරහින් ඈතින් ස්ම්බන්ධ ගවන ගදයක්. ඒ ගමාකද, අපිත් එක්ක
කවුරැහරි වාද කරන්නවත් එන්ගන නැතුව ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්,
ෙර්න්වහන්ගස්්ග ් වැඩක් බ ාග න ගවස්්ස්ෙූ, ස්ිඛී ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් ා වග ් කැතල්ට ගව ා හිටිය නම්, අපිත් එක්ක හැප්පි ා
අපිටත් ධේම රස්ය ගනා ැගබන්න ඉඩ තිබුණො. අපි ිහි ් වාද
කර හැප්පි ා තමයි යමක් අ ් ත්ගත්. නමුත් අපි කරපු හැම
වාගදන්ම අපිට හරි ිගය් නෑ. ක ාතුරකින් තරිවිධ රත්නයට යටත්
ගවන්න ත්ත යම් වාදයක් තිබුණො නම්, නැත්නම් නිහතමානීව ත්ත
වාද පථයක් තිබුණො නම්, අපිට උදේ වුණො. ඒ නිස්ා අපිට දැන් පර ්නය
ගව ා තිගයන්ගන් අපි අපි ගම් කරග න යන වැගේ ඇත්තගදෝ
නැත්තගදෝ කිය ගකායි වාදයකින් ගමාන ආකාරයකින් පරීක්ා
කරනවාද කියන එක.
ඒ පරීක්ා කිරීගම් කරමය ගම් ගවනගකාට මම තුන්ස්ැරයක්
මතක් කරන්න ගයදුණො. එකක් තමයි බණ අහනගකාට ඇති ගවන
ස්ුතමය ඥානගයන් ගත්රැම් න්න පුළුවන්, ගම් ගකගහ ් හ කන්නද
යන්ගන, ගපා ් හ කන්නද යන්ගන කිය ඒගකන් ගපන්වන
ග ානුව, ගයාමුව. නමුත් ඒක එච්චර ොර න්න පුළුවන් ගදයක්
ගනගමයි කිය ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් කියනවා. ගමාකද, ස්ුතමය
ව ගයන්
් පිළිමයක් වුණත් ඔළුව වනන්න, කතා කරන්න පුළුවන්
ජාතිතය කතාකාරගයෝ ග ෝගක් ඉන්නවා. ඒ ඇත්තන්ට පුදුමාකාර
චතුර ෙවක් තියනවා. ොා තත්ත්වයක් තියනවා. ඕනැ ගදයක් අගත්
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පැළ ගවන්න ගපන්න ා ගදන්න පුළුවන්. ඒක නිස්ා ඒකට අහු ගව ත්
බෑ. ඒ ස්ුතමය ඥානය ඉක්මව ා ිය ින්තාමය ඥානයක් තියනවා
ඉස්්ගස් ් කියපු ගද් පස්්ස්ට ැළගපනවද, පස්්ගස්් කියපු ගද්
ඉස්්ස්රහත් එක්ක ැළගපනවද, ගම්වා කරියාවත් කරන්න පුළුවන්ද ආදී
ව ගයන් එේවා කරියාවත් කිරීගම් අත්දකින පැත්ගතන් න්න පුළුවන්
ඊ ාව කරමය තමයි තේක ඥානය නැත්නම් අන්වය ඥාන නැත්නම්
ින්තාමය ඥාන. ඒක නිස්ා ඒක ස්ුතමය ඥානයට වැඩිය ටිකක් ගහාඳ
උපමානයක්.
නමුත් ින්තාමය ව ගයන් දාේ නික ව ගයන් පත් ගවච්ච
ඇත්ගතෝ ස්ාේථක ජීවිත ත කර තියනවා. ඒ ඇත්ගතෝ ින්තාමය
ව ගයන් දක් වුණොට ඒක ජීවිතයට ස්ම්බන්ධ කරග න නෑ. මම
හිතනවා මම ක ් වැඩියි කියනවා, නමුත් හුඟගදගනක් දන්න ගදයක්
- ගම් නව විදයාව කිය නව තාක්ණය කිය ගහායා ත්ත මුළොව
මනුස්්ස් ඉතිහාස්ය අවුරැදු ගදස්ීයක් කෑව. තාම ගත්රැම් නිමින්
ඉන්නවා ඒක පස්්ස්ට යෑමක් කිය . හුඟගදගනක් හිතන්ගන් ගම්ක
පර තියක්, පර මනයක් කිය . නමුත් ගම්ක පස්්ස්ට යෑමක්. ගම්ගකන්
වුතණ් අපි බාහිරාවේතී වුණො. අගප් ස්ංක ්පනා ගස්්රම බාහිරයට
හැගරේවා. හරව ා හිතුවා ගබාත්තමක් තද කළ පමණින් ‘අත මිට
කාස්ි පනම් ගහාඳ හැටි තියනව නම් මම හිටග න දිවය ග ෝගක්
මවන්නම්’ කිය තමයි ස්ින්දු කිේගේ. ගම් හදා ත්ත දිවය ග ෝගක
තමන්ටම කටු වනයක්, කටු ග යක් බවට පත් ගව ා.
ඒ නිස්ා වාදයට ගහාඳටම ැළගපනවා ගම් විදයාව කියන
වචනය. නමුත් අපවත් ගවච්ච ග ාකු ස්්වාමීන් වහන්ගස්්ග ් කගට්
රත්තරන් දාන්න ඕනැ - ඕකට කියන්න තිගයන්ගන් අවිදයාව කිය
තමයි අපවත් වුගණ්. ඔය විදයාවට කියනවා නම් කියන්න තිගයන්ගන්
අවිදයාව කිය . ගමාකද, ඒක වාද පථයට හරියට ැළගපනවා. නමුත්
ගරෝ
ක්ණව ට ගවදකම් කරනවා මිස්ක්කා ගරෝ ය
අඳුන ත්ගතත් නෑ. අඳුන ත්ත නම් ඔය වග ් පුහු මත ඉදිරියට
එන්නත් බෑ. ඒ නිස්ා ඉතුරැ ගවන එකම කරමය තමයි පරතයක්යට ළං
කර ැනීම. පරතයක්යට ළං කර ත්ගතාත් පමණක් අපිට පුළුවන්
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ගම්ක සතෙය ්ෂණය කරනවා කිය තමා ව ගයන්ම ස්ාක්ාත්
කර , අත ා බ න්න පුළුවන් කරමයක් එනවා. නමුත් හුඟගදගනකුට
ඒ තරම් ඉවස්ීමක් ස්හ විගේකයක් නෑ. ඒ ඇත්තන්ට ස්මහර විට
ස්ුතයටවත් ගව ා නෑ. ින්තාමය ැන කතා කරන්නවත් බෑ.
පරතයක්ය ත ොතහොර්ේ බෑ. ඒක නිස්ා පෘථ ්ජන ග ෝගක අඩුවක්
කවදාකවත් ස්ිදු ගවන්ගන් නෑ. ඒක හැමදාම පිරි ා. මහ මුහුද වාග ්.
ගදෝගර
නවා ඒ ති. නමුත් වීරවන්තයො ගම්
න පරවාහය, ගහාඳ
දිහාවට
න පරවාහය උඩහට, උඩු ං බ ා පීනනගකාට තමයි
ස්ුතයත් අව යයි. ින්තාමය ව ගයන් අවදි ොවයත් අව යයි. නමුත්
ඒ මතුමත්ගත් තියන ගම් පරතයක්යට, ගහාඳට තිබුගණාත් පමණක්,
අගප් ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ස්ුපටිපන්න ගකගනක්ද, ස්ු ත - ස්ුන්දර වූ
මනක් ිය ගකගනක්ද, උන්වහන්ගස්් ගද් නා කරන ධේමය
ස්්වාක්ඛාතද, ස්ාන්දෘ්ටිකද, ගමතලොව ව ගයන් අත්දකින්න
පුළුවන්ද, අකා ිකද, ඒ වග ් ව ගයන් ඥානවන්තයන් විස්ින් අ ය
කරන ද්දක්ද කිය ගහාඳට දැක න්න පුළුවන්.
ඒ නිස්ා පරතයක්ගයන් ගතාරව කවදාවත් අපිට පුථු
සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති කියන ගම් ග නාපු ජන්ම උරැ ෑ තිය
අරින්න බෑ. එතගකාට ගම්කට හරස්් ගවන, ගම්කට බාධා කරන තව
පරාගයෝ ික පර ්න මතු ගවනවා ගම් ඇත්ගතෝ ගහාඳටම දන්න. ඒ
ගමාකද්ද, ගම් අපි ගබාගහෝ ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ාග ් මූණ බ න
තියක් අපි ළඟ තියනවයි කිය දැන න්න දැන න්න අපිට නිකන්
මූණට පැඟිරි මිරිකුවා වාග ් ගවගහස්කර තියක් එනවා. එකම
ශොස්්තෘන් වහන්ගස්්ත් එක්ක වැඩ කරනගකාට නීරස් තියක් එනවා.
ඒකාකාරී තියක් එනවා. එපා කරවන තියක් එනවා. නමුත් ගම්
නීරස් තිය, ඒකාකාරී තිය, කම්මැ ි කරවන තිය, දුක්ඛ ස්තයගය්
මූණත බව අපි දන්ගන් නෑ. ඒක තමයි දුක්ඛ ස්තයය කිය අපි
දන්ගන් නෑ. අපි හිතනවා ගම්ක අයින් කර ා ශොස්්තෘන් වහන්ගස්්
ියන්තන ඇත්තද නැත්තද කිය බ න්න තියනවා නම් ගහාඳයි.
ගම්ක අයින් කර ස්තයය අවගබෝධ කරන්න තියනව නම් ගහාඳයි
කිය අර ඒකාකාරී තිය නීරස් ති නැති කරන්න විවිධ විදිහට පද
මාරැ කරනවා. කරන්ඩ කරන්ඩ කරන්ඩ ගවන්ගන්, අර පෘථ ්ජන
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තියක් මතු ගවනවා. විවිධ ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් ාග ් මූණ බ නවා
කියන විවිධාකාර ෙවට, විවිධත්වයට යාම නිස්ා
ා්වති
බහු ී ්රාති කියන එක බාධා ගවනවා.
ඒක නිස්ා යම් කිස්ි ගකගනක් ආයාස්ගයන් ස්ුතමය ව ගයන්,
ින්තාමය ව ගයන් ක ්පනා කර ා ගකාගහාමහරි ගහාඳ ශොස්්තෘන්
වහන්ගස්් නමක් ගතෝරා ත්තයි කිය හිතමු. ගතෝර ත්තට පස්්ගස්්
එතන ඉන්නවා කියන එක, ඒ වැගේ දි ට කරනවායි කියන එක
පුදුමාකාර ගවගහස්කර ගදයක්. හුඟගදගනක් හිතන්ගන් ඒ ගවගහස්
එන්ගන් ශොස්්තෘන් වහන්ගස්්ග ් ගදෝගස් නිස්ා, උ ැන්වීගම් ගදෝගස්
නිස්ා, එකට වැඩ කරන ස්බරහ්මචාරීන් වහන්ගස්් ාග ් ගදෝගස් නිස්ා,
ආණ්ඩුව ගහාඳ නැති නිස්ා, නැත්නම් ඍතු ුණය ගහාඳ නැති නිස්ා
කිය , ගබාගහෝ විට කරන්ගනම බාහිරාවේතී ගවන එකයි. ගම් එකම
ගද් කරග න යනගකාට මතු ගවන දුක්ඛ ස්තයගය් ස්්වොවය දුක්ඛ
ස්තයගය් යථාේථය බව ගත්රැම් න්න නම් පුංි ස්ූරකමක් තිබි බෑ.
පුංි වීරකමක් තිබි නෑ. මහා ධීර තියක් තිගයන්න ඕනැ.
ඔය ස්ිය ් ග න්ම පිරිස්ිදු වුණත් ගම් ගවගහස්කර තිය නම්
මනුස්්ස් ආත්මය තියන තාක් ක ්, පංචස්්කන්ධය තියන තාක් ක ්
තියනවා. ඒක නැති කරන්න ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් තද්ශනො කගළ් නෑ.
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් තද්ශනො කගළ් දුඛෙං පරි්ඤ්ඤයයං. ඒක
හාත්පස්ින්ම දැක න්න, ස්ම්පූේණගයන්ම මූණට මූණ දා දැක න්න
කිය යි. පරි්ඤ්ඤයයං කරන්න බෑ, දුගක් පැතිකඩ මාරැ කරනවා
නම්, දුක එහාට ගමහාට හරවනවා නම්. කියන ගද් එක විදිහට
කරග න යන්න බැරි නම් කවදාක්වත් දුක ගකළවර කරන්න, නැත්නම්
දුගක් මු මැද අ දැක න්න බෑ. ඒක නිස්ා ගම් පුථු සත්ථාරානං
මුෙු්් ා ාති කියන එක, අපිට ස්ෑගහන දුරට තඩමාරැ කර න්න
පුළුවන් ගවන්ගන්, පළගවනි දවස්ට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගකගරහි
අගවක්ඛ පරස්ාදය පහළ ගවච්ච දවතස්. ගනාස්ැග න ස්ද්ධාවක් පහළ
ගවච්ච දවගස්්. ඒ කියන්ගන් ගස්ෝවොන් මාේ ස්්ථ ඵ ස්්ථ ගකගනකුට
ඇති ගවන්න පුළුවන්.
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සුප්පෙුද්ධ ුට්ඨි කු්ඨ ගරෝ ියා බුදුරජාණන් වහන්ගස්් ගම්
වග ් බණ කියනගකාට ඒ ඇත්තා හිඟමගන් ඇවි ් , කට්ටිය වාඩි
ගව ා ඉන්නගකාට හිතුවා ගමතන දන්ස්ැ ක් ගවන්න ඇති කිය
ගකළවර වාඩි වුණො. එෙත ොට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් බැලුවා, ගම්
ක ින් ඇවි ් පත්කගේ එ ාග න ඉන්න එක්ගකගනක්වත් බණ
අහන්ගන් නෑ. එක්ගකා බුදි. එගහම නැත්නම් හිතහිතා ඉන්නවා
ගමානවාගදෝ. අර දැන් ඇවි ් වාඩි ගවච්ච අර හිඟන්නා ගම් ගමාකද
ගවන්ගන් කිය අවදි මනස්කින් ඉන්නවා. ඒ නිස්ා ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් මු ට ග නිච්චො බණ. ග නිය දාන කතාගවන් ස්ී
කතාගවන් ස් ් කතාගවන් කාමාදීනව කියා න අර මනුස්්ස්යාග ්
හිත අරග න අරග න අරග න අරග න ියාට පස්්ගස්් ඒ මනුස්්ස්ය
අන්තිම හිඟන්ගනක් දිළින්ගදක් ව ගයන් ආවට ගමතනට,
ගමෝඩගයක් විදිහට ආවට ගමතනට, අදලිද්ද පණ්ඩිත තත්ත්වයට
යනකල්ම, ගස්ෝවාන් ගවනකල්ම බණ කිේවා.
බණ කිේවට පස්්ගස්් ඒ මනුස්්ස්යා ක ්පනා කළො ගමතන
ඉන්ගන්
ඔක්ගකාම
පරෙූවරැ,
ඒ
කියන්ගන්
බැඳ ත්ත
බුද්ධා ම්කාරගයෝ. ඉතින් ඒක නිස්ා මම ඉස්්ස්රහට ිගයාත් ගහාඳ
නෑ. මම ගම් කු්ට ගරෝ ියා, ගම් හිඟමගන් ආපු මිනිහයි කිය
ඔක්ගකාම ගස්නග යන්න ඇර ා ඉවර ගව ා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ළඟට ඇවි ් කිේවා, අගන් ස්්වාමීන් වහන්ස්, බණ ටික නම් හරි
වටිනවා. මට ගම් අන්ධකාගේ ඉන්නගකාට එළියක් දුන්නා වාග ්,
කැතල් ඉන්න ගකගනකුට අත දි ඇර ා පාර ගපන්නුවා වාග ් අගන්
ස්්වාමීන් වහන්ස්, මම ඔබවහන්ගස්් පණ තියනකල් ස්රණ යනවා
කිය වැඳ වැටුණො.
මිනිහා යන්න ඇර ා ශකර ගද්ගේන්ද්රයා - ගම්වා ඉතින් ස්ං රහ
කතා - ශකර ගද්ගේන්ද්රයා දැක්කලු ගම් හිඟන්නා බුදු හාමුදුරැගවෝ ළඟට
ඇවි ් ස්ප්ත ආේය ධනගයන් පිරිච්ච, ආේය ධන ආඪ්ය පුද් ගයක්
බවට පත් වුණ ෙව. ග ෝගක් ගමෝඩයා ගමෝඩයා කියපු අපණ්ඩිතයා
බුදු හාමුදුරැවන්ග වචනගයන් පණ්ඩිත ස්්වරෑපයට පත් වුණො කිය
දැනග න, ඉදිරිගය් ගපනී ඉඳ කිේවලු. උගේ ඔය කු්ට ගරෝග යි
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ඔය තියන දිළිඳුකමයි ගස්්රම නැති කරන්න මට ඍේධිබ පරාතිහාේය
තියනව. ඔය බුදුන් බුදුන් ගනගවයි කියාපන්. ඔය ධේමය ධේමය
ගනගවයි කියාපන්. ඔය ස්ංඝයා ස්ංඝයා ගනගවයි කිය කිේව නම්,
ඒ ටි උඹට කියන්න පුළුවන් නම් මම ගදනවා. දැන් ොතල ඔය
ක්ස්්ගපර දී , ගමෝටේ ස්යික ් දී හරවන කට්ටිය ඉන්ගන්. එදා කර
තියනවා ශකර ගද්ගේන්ද්රයාේ ඒ ගස් ් ම. ඒ අලුත් කට්ටියග ් පාඩම්
ගනගමයි, අගප් ස්ාස්ගන් පාඩම් තමයි. දැන් ගම් ස්ුපරබුද්ධ කුට්ඨි හිටිගය්
බුදු හාමුදුරැවන් පිළිබඳ පුදුමාකාර ස්ද්ධාවකින්. අන්තිම හිඟන්නා.
කාටත් මැණිගක්, නි ගම්, අප්පුහාමි කිය ඉ ් න එකා. ශකර
ගද්ගේන්ද්රයා ඇවි ්
ගම් අපබරන්ස්යක් කතා කරනගකාට මූ
ගකළින්ම මූණ දිහා බ ා, තමුගස්් කවුද කිය ඇහුවා. එතගකාට
කිේවා මම ශකර ගද්ගේන්ද්රයා කිය . තමුගස්් ගනගමයි ගම් මුළු
තිස්්තුන්ත ගය් කවුරැ ගමානවා ගකරැවක්වත්, මම කවදාකවත් මීට
පස්්ගස්් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්, ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගනගමයි
කියන්ගන් නෑ. මට ඒක ගහාඳගටෝම පරතයක්යි. ඒ වග ්ම ධේමය
ධේමය ගනාගවයි කිය කියන්ගන් නෑ. ස්ංඝයා ස්ංඝයා ගනාගවයි
කියන්න බෑ කිය පුදුම ගතදකින් ශකර ගදවියන්ට ස්ාප කර ා
තියනවා.
ශකර ගදවිගයෝ ඒ මන්ම ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ළඟට ඇවි ් ා
ියලො තියනවා, ස්්වාමීන් වහන්ස්, මම ගම් මනුස්්ස්යා පරීක්ා
කරන්න ගමගහම කිේවා. ගම් මනුස්්ස්යාග ් ඇති ගව ා තියන
ගවනස් ගකාච්චරද කියනවා නම්, ගම් මං වග ් ගතදවත් ගකගනකුට
ගම් හිඟන්න පුදුම විදිහට ගතදකින් කතා කගළ් කිය . එතගකාට
තමයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් සඳහන් කර ා තිගයන්ගන් ඕකා
එනගකාට හිඟන්න, යනගකාට ස්ප්ත ආේය ධනගයන් පිරිච්ච්
ගකගනක්. එනගකාට ගමෝඩයා. යනගකාට පණ්ඩිතගයක්.
ගහා ් න්න බෑයි කිය . ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ේවඥයි කියන එක
දැන න්න තරමටර් ගවනස්ක් ඇති ගවන්න නම්, තමන් ස්ේවඥතා
ඥානගයන් ටිකක් රස් බ න්න ඕනැ. අ ් පු ග දරට තිබුණට,
උප්පැන්න ස්හතිගක් තිබුනට, නැත්නම් ගවන තේගකට අහු වුණොට
ගමානම කරමයකින්වත් වි ්වාස් කරන්න නම් එපා. ඒ නිස්ා බාහිගේ
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කවුරැහරි ඉඳ ස්ේවඥයි කිේවත්, නැත්නම් ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග ්
අතීස්ාර ග ෝ ගයක් කිය කිේවත් තගේකට ණන් න්න වටින්ගන්
නෑ. ඒ කියන්ගන් තමන්ට ුණ විග ්යක් ගවච්ි දවගස්් කාටවත්
ඔප්පු කරන්න ගදයක් නෑ. ඒක ගත්ගරනවා.
ඒක නිස්ා ඒ ස්ුපරබුද්ධි කුට්ඨි කතාගවන් ඒක ස්ං රහ කතාවක්
ව ගයන් පස්්ගස්් විස්්තර කරනවා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් දකින්ගන්
ගකාගහාමද ධේමය දැකීගමන් ියලො. ගවන ගමාන කරමගයන්වත්,
අස්ූමහ වයංජන, ගදතිස්ක් මහා පුරැ ක්ණ, ගස්්රම දැක්කත් ඒක
බාහිරයි. බාහිගේ දකින ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්ග න් වැඩක් නෑ. ඒකට
ගනගමයි ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ග ෝගක් පහළ වුතණ්, අප තුළ අරහං
ආදී ුණ ටිගකන් ටිගකන් ටිගකන් ටිගකන් දියුණු කර න්න නම්, අපි
ඉස්්ගස් ් ාම පරතයක් කළ හැකි, දැක ත හැකි, දැන ත හැකි යමකින්
පටන් න්න ඕනැ. අපිට කිය පාදමක් තිගයන්න ඕනැ. ඒ නිස්යි
ඉස්්ගස් ් ාම එන ආ ්වාස් පර ්වාස් ගදක බ ා, ඒගක තියන පඨවි
ධාතුව පඨවි ධාතුව ව ගයන් අත්දකිනවා. ආගපෝ ධාතුව ආගපෝ
ධාතුව ව ගයන් අත්දකිනවා. ගත්ගජෝ ධාතුව ගත්ගජෝ ධාතුව ව ගයන්
අත්දකිනවා. වාගයෝ ධාතුව වාගයෝ ධාතුව ව ගයන් අත්දකිනවා.
ගවන ගමාකද්ද කියන්ගන්? තද තිය, උණුස්ුම් තිය, ස්ිස්ි ්
තිය, කම්පන ති, ච න ති දැක්ක නම්, බුදුන් දැක්ක තමයි. ඒ එන
අතවක්ඛ පරස්ාදය, ඒ එන වි ්වාස්ය ඕනැම ගකගනකුට න්න පුළුවන්.
ඒකට ගවන ස්ුදුස්ුකම් නෑ. නමුත් ගම් බණ කියන්ගන් ගමාකගටයි?
අන්න ඒ එක ිත්තක්ණයක ඇති කර ත්ත තද ති, උණුස්ුම් ති,
ස්ිස්ි ් ති, කම්පන ති ආදී ඒ විවිධාකාර ස්්වොවික ක්ණ ඊ ාව
ිත්තක්ණයට අඛණ්ඩව ග න යන්නයි. ඒ ගමාකද, එක
ිත්තක්ණයක ඇති ගවච්ච ඒ පරතයක්ය, ඊ ාව ිත්තක්ණයට
යනගකාටම ැම්ම කියන එක එන්න පටන් න්නවා. ජවය කියන
එක එන්න පටන් න්නවා. එක ිත්තක්ණයක ජවය නෑ. ැම්ම නෑ.
නමුත් එක ිත්තක්ණයක ෙවය ොවය තියනවා හැකියාව,
කුස් තාව තියනවාද කිය දැන න්න.
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ඉතින් ඒක නිස්ා අපි ොවනා කරනගකාට අපිට ොවනාගේදී
යමක් පරතයක් කළ හැකි නම්, කවුරැත් කිේවට ගනගමයි, තේකයට
ගනගමයි, ඇහුවට ගනගමයි. අඩියක් තියනගකාට අඩිය තැබීගම්දී
ගමාකක්ද අත්දකින්ගන්? හුස්්මක් න්නගකාට හුස්්ගම් ගමාකද්ද
අත්දකින්ගන්? කෑමක් කනගකාට ගමාකද්ද අත්දකින්ගන්? රෑපයක්
බ නගකාට ගමානවද අත්දකින්ගන්? ඒක ස්ුතයක් ගනගමයි.
තේකයක් ගනගමයි. පිටකගය් තිබුණ නිස්ා ගනගමයි. බුදුහාමුදුරැගවෝ
කියපු නිස්ා ගනගමයි. ගම්ක තමයි ඉස්්ඉස්්ගස් ් ාම අපිට පරීක්ා
කළ හැකි ස්තයයකට මූණ ගදන අවස්ථොව. ඊට පස්්ගස්් ඒත ජවය
තුළින් අපි වාගයෝ ධාතුගේ තියන පුම්බන හකුළන තිය, දරන තිය,
ස් න තිය දැක්කයි කිය හිතමු. ගහාඳට දි ින් දි ට බ ාග න
යනගකාට ඒ ස් න දරන
ති තිගයන්ගන් ග ාගරෝස්ු පඨවි
ස්්වරෑපයකද, නැත්නම් නිකන්ම නිකන් ද්රව ස්්වරෑපයකද, උණුස්ුගම්
ස්ිස්ි ගස්්ද කිය අනිකුත් ධාතු කුණු ගප්නවා.
තම්වා බ ාගන බ ාගන යනගකාට අන්තිමට ගවන්ගන් ගම්
හතරගදනා හතර ඉරියේගේම එක ස්මානව ඉන්නවා. හැබැයි ඉස්්ස්ර
ගවන්ගන් එක්ගකනයි. ඉස්්ස්ර ගවන එක්ගකනාග න් පටන් අරග න
දි ට යන කරමය තමයි දන්නා තැන ස්ිට ගනාදන්නා තැනට යනවයි
කිය කියන්ගන්. යථාපා ටං විපස්සනා ිනි්ව්සා කියන්ගන් යමක්
පරකටද, ගත්ගරනවාද, එතනින් පටන් අරග න ඒකම පිරිස්ිඳිනගකාට
එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ යනගකාට අන්තිමට ඉතින් හතරමහා
ධාතූන් ගම් ොවනා කරන මග ත් ඔය ඉස්්ස්රහ ඉන්න ගකනාග ත්
දැන ත්තත් ගනාදැන ත්තත් ඕක ඔච්චරමයි. මම ොවනා කරන්න
ලින් අතීගතත් ඔච්චරමයි කිය ගහාඳටම පැහැදි ි ගවනගකාට
ගම්ක ගත්රැම් ත්තා වූ ොවනා කරන මනස්ක තියන ගවනස්, ඒකත්
ග නාපු නැති එකක් ගනගමයි. ග නාපු එකම තමයි. ඒක හැඩ
ැගහනහැටි ගත්ගරනගකාට ගත්ගරන්න පටන් න්නවා හුස්්ම ඇතු ්
ගවනගකාට ඇතු ් ගවනවා කිය දැන න්න දැනීම, පිට ගවනගකාට
පිට ගවනවා කිය දැන ැනීගමන් ගවනස්්. එකම තැනම ගවන්න ඇති
හැප්ගපනවා දැගනන්ගන්. නමුත් ඇතු ් ගවන ගව ාගේ කවදාවත් පිට
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වීමක් ගවන්ගන් නෑ. පිට ගවන ගව ාගේදී ඇතු ් වීමක් ගවන්ගන්
නෑ.
ගමන්න ගම් ගදක ගවන් ගකාට දැන ැනීගම් ඥානය තමයි
විඤ්ඤාණය කිය කියන්ගන්, ගවන්ගකාට දැන න්නා ඥානය. ඕක
පිරිස්ිදු කරන්න කරන්න කරන්න කරන්න, ගහාඳට පිහියක් මුවත්
තියන්නො වග ් ගහාඳට කැපුම හිටිනවා. එතගකාට ගම් හුස්්මකින්
පටන් අරග න, වගමන් දකුගණන් පටන් අරග න දි ට ගම්ක
කරග න කරග න යන්න යන්න යන්න, අපිට අර ක ින් හදා ත්ත
පදනම, මූණට මූණ දා බ න තිය දි ින් දි ට දි ින් දි ට
යනගකාට ගම්ගක ජවය වැඩි ගවනගකාට, ඒකට කියනවා අපි
අඛණ්ඩ ස්තිය කිය . තවපු ් ස්තිය කිය . ස්ුපතිට්ිත ස්තිය කිය .
දි ට බ ාග න යනගකාට අගප් හිත බාහිරයට දුවන ති, තණ්හා
මාන ව ට දුවන ති ගවනුවට, ඇස්් පනාපිට තියන ගද් දකින
විපස්්ස්නා කරනවයි කියන එක සිද්ද ගවන්න පටන් අර ත්තට
පස්්ගස්් ඒ දි ට යනගකාට යනගකාට තමයි තමන්ට ඉස්්ගස් ් ාම
වග ් වේතමාන ගමාගහාගත් මම කියන්ගන් කවුද? වේතමාන
ගමාගහාගත් ආත්ම දිට්ඨිය කියන්ගන් ගමාකද්ද? ආත්මය කිය
න්න
තිගයන්ගන් නාම රෑප ගදක තමයි. ඒක ගහාඳට පරතයක්
ගවනගකාට, ඒ පුද් යා ඒක තුළ බැහැග න යෑගම්දී තමයි, ගම්
වේතමාන ගමාගහාගත් ගම්ක ස්තය නම්, ඉස්්ස්ර ගමාගහාගත් තිබුණු
ස්ේවබ ධාරී ගකගනක් කරපු බ පෑමක්ද ගම්ක? ගමාකද්ද?
අගහ්තුකව ආපු එකක්ද? විම ගහ්තුකව ආපු එකක්ද කිය ගහාඳට
බැග න එක, බ න එක, අනිවාේයගයන්ම ස්ිද්ධ ගවනවා.
එතගකාට ගත්ගරනවා ඒකට ගහ්තු ගව ා තිගයන්ගනත් නාම
රෑප ගදකමයි. ඒත් පරීක්ා කර බ න්න පුළුවන් ගදයක්. කිස්ි
ගස්්ත්ම ුප්ත ගදයක් ගම්ගක නෑ. මදයක් කිය ගදයක් නෑ. ඒ වග ්ම
අරටුවක් කිය ගදයක් නෑ. ද්රවයක් කිය තැනක් නෑ. හැම ගද්ම
නාමරෑප ධේම කිේවට පස්්ගස්් තමයි ඉස්්ගස් ් ාම ඒ පුද් යාට,
අපි අර මු ින්ම කිේවා වග ් පුථු ි් ්ස ජ්්න්තීති කිේවා වග ්,
පුථු අවිහතසක් ායදිට්ි ානි කියන විදිහට වග ්, පළගවනි වතාවට
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චු ් ගස්ෝතාපන්න තත්ත්වයට, ස්ංස්ාරය පිළිබඳව පදනමක් නැති
බව ගත්ගරන පළගවනි ගව ාව. ආන්න ඔය තත්ත්වය දි ට
පවත්වාග න ිගයාත් විතරක් ස්ම්මේ න ඥාන ආදී කංඛොවිතරණය,
ස්ැක දුරැ වීම ාවට ස්ිදු ගවන්න පටන් න්නවා. හැබැයි ගම්
අවගබෝධ කරන අරමුණට මූණ දා , ඇත්ත ඇත්ත ව ගයන් දකින
ිත්තක්ණය දවගස්් බ නගකාට ඉතාම ඩිං ිත්තයි. ගබාගහෝ
ගව ාවට අපි හැඟුම් මුදාහැර ා ස්ාමානය පරමාදයට වැටි ා ත
කරනවා. නමුත් අපරමාදය ඇති කරපු අර පුංි තිත ටික ටික ටික ටික
දියුණු ගේ න දියුණු ගේ න යනවා නම්, අපිට ගත්ගරනවා අපි අර
ස්ැක නැති ගමාගහාත, ස්ැක ස්හිත ගමාගහාත ගකළගකෝටි ානකින්
වහ දානවා. ඉතින් ආය අර ස්ැක නැති හිත දුේව ගවනව. ආගයත්
ොවනා කරනවා. ඔන්න ඔගහාම කරග න යනගකාට ගත්ගරනව
ගම්ක ගහෝද ගහෝද මගේ දැමි ් ක්.
ඒක නිස්ා ගම් ස්ැක නැති හිත අපිට පරතයක් ව ගයන්
ණන් න්න පුළුවන් නම්, මතු කර න්න පුළුවන් නම්, ගහාඳම ගද්
තමයි, ස්ැක ස්හිත හිත් අඩු කරන එකත් ස්ැක රහිත හිත් වැඩි කිරීමත්
සඳහො නිතිපතා ොවනා කරන්න ගවනව. එතගකාට තමයි අපි
විපස්්ස්නාවට බැස්්ස්යි කිය කියන්ගන්. එතනදී තමයි විපස්්ස්නාවට
පරගේ යක් ස්ිදු ගවන්ගන්. ඒ පරගේ ය ස්ිදු ගවන්ගන් කාටවත් බගය්වත්
කියා පාන්නවක්වත් අනුන්ට උ න්වන්නවක්වත් ගමානම
ගද්කටවක්වත් ගනගමයි. ස්ංස්ාගේ කවදාවත් නැති විදිහට ගම් ගප්න්න
තියන ගද් පරතයක් කර ැනීගම් ක්තිය දැන් මට ෙියනවො, පුළුවන්,
කළ යුතුයි, ගම්ක මා තුළයි තිගයන්ගන්, ගම්ක කාග ්වත් ුොශිංණ
තුළ නෑ, කවුරැත් මට ස්ුෙ පැතුවට ගම්ක ගවන්ගන් නෑ කිය
විපස්්ස්නාවට බැස් ත්තට පස්්ගස්් ඒගක ඒගකන්ම ජව කැගවන
තත්ත්වයකට එනවා. ඒ ජව කැගවන තත්ත්වයට ආවට පස්්ගස්් ගහ්තු
ස්හිතව, නාමය නාමගය් ගහ්තු, රෑපය, රෑපගය් ගහ්තු ව ගයන්
දැක න්නා ක්තිය දි ට ග නිය ස්ම්පූේණ තවනත ොට ඇති ගවන
ඇති ගවන තාක් ස්ියලු ස්ංස්්කාර ගකගරහි තහ්ෙු සහිෙව ොරණො
වැටතහනවො. තම් ට ෙර්යි පච්චය පරි ් හ ඥානය ියල ියන්තන.
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එතන තියනවා වා්දසු ්න’ජ්තී කිය , ඒ ියන්ගන් කිස්ිම
වාගදකට පැටග න්ගනත් නෑ තහ්ෙු සහිෙව ොරණො වැටතහන නිසො.
කිස්ි ගද්කට පු්රඛෙතා, පූර්ව ථන කරන්ගනත් නෑ. ගහාඳ තහෝ නරක
ගමානවත් කරන්න යන්ගනත් නෑ. ස්ාධාරණය ඉ්ට කරන්න
යන්ගනත් නෑ. ඇති ගද්ට මූණ ගදන ඒ ස්ංඛාර උගපක්ඛාගවන්
පස්්ගස්් තමයි, පළගවනි ව ගයන් ස්ක්කාය දිට්ඨි, විිකිච්ඡා, ස්ී ේබත
පරාමාස් කියන ධේම, විග ්ගයන්ම ස්ක්කාය දිට්ඨිය කඩා ත්තට
පස්්ගස්් තමයි ාවට ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ගපතනන්ගන්. ඒ අර
ධේමය දැකීම තුළින්. ඉතින් ඒ ධේමය දකින වැඩ පිළිගවළ නම්,
ඉස්්ගස් ් ාම නාම රෑප ව ගයන් කඩාග න පච්චය පරි ් හ
ව ගයන් ිහි ් විපස්්ස්නාවට බැහැග න, ඊට පස්්ගස්් ස්ේවඥයන්
වහන්ගස්් දකින ගමාගහාතක් එනව ගන් ඒ මාේ ඥානගය්දී.
ඒ ගදක අතර තමයි ජීවිතගය්, නැත්නම් ස්ංස්ාගේ විිතරතම
කා පරිච්ගේදය. ඒ ගමාකද ගහ්තුව? දුකට ඉතාමත්ම මූණට මූණ
දා මූණ ගදන ගව ාව. ඉතින් ගම්ක නිස්ා ස්ේවඥයන් වහන්ගස්්
ස්ඳහන් කර තියනවා දුක නම් මහගණනි, ගකාගහාම ගකරැවත්
දුකම තමයි. නමුත් අවගබෝධ කර ත යුත්ගත් දුකයි. ගම් දුක අවගබෝධ
කිරීම තරම් මිහිරියාවක් මුළු මනුස්්ස් මනගස්්ම කවදාවත් නෑ. ඒකට
මූණ ගනාදීම තුළ තමයි අපි අනිත් ශොස්්තෘවරැ ගහායගහායා ග ්ස්ි
කරමව ට යන්ගන. ගම්කට මූණ ගදන්න ියාට පස්්ගස්් තමන් තුළම
ශොස්්තෘන් වහන්ගස්් පහළ ගවනව. තමන් තුළම ධේමය පහළ ගවනව.
එතගකාට බුදුහාමුදුරැගවෝ කිය කියන්ගන් ස්ේවඥ බව, ධේමය කිය
කියන්ගන් ස්්වාක්ඛාත බව, ස්ංඝයා කිය කියන්ගන් ස්ුපටිපන්න බව,
තමන් තුළ තියන ස්ී ය පිළිෙඳව අගවක්ඛ පරස්ාදය ගනාස්ැග න
ගදයක් බව ගත්රැම් න්නගකාට න්නගකාට, ඒ පුද් යා මීට
පස්්ගස්් නම්, අර ස්ුපරබුද්ධි කුට්ඨි වග ් ගමාන ජාති දුන්නත්
ස්ේවඥයන් වහන්ගස්් ස්ේවඥයන් ගනාගවයි කියන්න ධේමය ධේමය
ගනගවයි කියන්න ස්ංඝයා ස්ංඝයා ගනගමයි කියන්න යන්ගන නෑ.
ඉන් ගමපිට තියා න, ග ාඩ ඉඳග න තමනුත් ඒක පරතයක්
කරන්ගන් නැතුව, අනික් ඇත්තන්ට ගම්ක ගහ්ත්තු කරන්න හදන
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තිය, නැත්නම් හරවන්න හදන තිය, නැත්නම් හරවන්න ඉඩ
ගනාගදන තිය, ඒක බුද්ධා ගම් විදිහට බ නගකාට කිස්ිම පදනමක්
ස්හිත ගදයක් ගනගමයි. ඒ නිස්ා අපි ඉස්්ගස් ් ාම කරන්න
තිගයන්ගන් අපි බුදුන් දකින්න ඕනැ. බුදුන් දැක ා තව ගකගනකුට
කැමති නම්, ගම් මගන් තියන දු්කරතාව ගත්රැම් කර ා තදන්න
පුළුවන්. නමුත් ගම් පිරිස් දැනටමත් වැගේ ගයදි ඉන්ගන්. ඒ නිස්ා
ඒක පිළිබඳ වි ්වාස්යක් ඇති කර න්න. දි ට ග
ි යාත් පුදුමාකාර
ගවන කිස්ි ි ්පයක ගපන්වන්ගන් නැති, ගවන කිස්ි කුස් තාවක
නිපුණතාවක ගපන්වන්ගන් නැති තම් මධයම පරතිපදාව
ගත්රැම් ැනීගම් වැඩ පිළිගවළට ියාට පස්්ගස්් ඒ මනුස්්ස්යා ජීවත්
ගවන්න පටන් න්නවා. එතකල්ම කරනවා කියන එක මම නම්
කියන්ගන් ගකාගහාමට ගකරැවක්වත් කඹුරනවයි කිය .
ඒ කැඹිරි ් පැත්තක තිය ජීවත් ගවන්න පටන් අර න්ගන්
තමන් තුළින් බුදුන් දැකපු දවගස්්. ධේමය දැකපු දවගස්්. හැෙැයි
මන්ගදෝත්ස්ාහී ගවන්න නරකයි අපි දැක්ගක් නැති නිස්ා අපිට අමාරැයි
කිය . නමුත් දැක්ගක් නැත්නම්, ාවටවත් දැක්ගක් නැත්නම් ගමතන
ඉඳග න ඉන්න ඕනැකමක් නෑ. අනන්ත අපරමාණ වයාපාර ග ෝගක්
තියනවා. ගම් අපි කරග න යන්ගන යම් පරමාණයකට දැකපු නිස්ා.
නමුත් අපි ගම් දකින පැත්තට ආ ිංණය කරනවාද? ගනාදකින
පැත්තට ආ ිංණය කරනවාද කිය බැලුගවාත් ඒක බුදුරජාණන්
වහන්ගස්්ට හිනා යන වැඩක්. ඒ නිස්ා අගප් ස්තය පැත්ත
කුළු න්වාග න, අස්තය දුේව පැත්ත පැත්තකට කරග න ඉදිරියට
යන්නයි අපි ගම් පුථු සත්ථාරානං මුෙු්් ා
ාති කියන ග ෝගක්
පුරාම පැතිරිච්ච තිය ස්ාකච්ඡා කරන්ගන්. එගහම නැතුව අනුන්ට
ගදාස්් කියන්නවත් අගප් තියන වැරදි ව ට දඬුවම් දී න්නවත්
ගනගමයි. නමුත් අපි හරි පාගේ ඉන්ගන්. ගම්වා දැන න්න දැන න්න,
ධේමගය් තියන ැඹුර, ස්න්නිගේදනගය් තියන ැඹුර, ොාගේ තියන
පට ැවි ් ගත්රැම් අර න්නව. බාහිර ස්ම්බන්ධකම් කියාදීම් ඕනැ
නෑ. වේතමාන ගමාගහාගත් මූ කේමස්්ථානයත් එක්ක මධයම
පරතිපදාව දිග ් යනගකාට ගවන්ගනම අර පරතයක්ය වැඩි ගවනවා.
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ඉතින් ඒ පරතයක්ය වැඩි කර න්නා පැත්තට ලින් ධේම
ගකාට්ඨා ත් අද කරපු ධේම ගකාට්ඨා ත් ඒකාන්තගයන් ගහ්තු
වාස්නා ගේවා කියන පරාේථනාගවන් අදට නියමිත ධේම ගද් නාව
ගමතනින් නතර කිරීමට බ ාගපාගරාත්තු ගවනව. ස්ියලුගදනාටම
බ ාගපාගරාත්තු ගවන්නා වූ උප ාන්ත ොවය ගම් ස්ූතර ආ රගයන්
ගම් ජීවිගත්ම ස්ාක්ාත් කර න්න ැගේවා කිය පරාේථනා කරනවා.
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23│ ත්මන්භග්ෙපරත්ිපදාවෙගැනෙ
විශ්වාසයෙත්බමු
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

වීත්ග්ධා අමච්ඡරී න උ්ස්සසු වද්ත මුනි,
න ස්මසු න ඔ්මසු ප්පං ්නති අ ප්පි්යාතී’ති.
තගෞරවනීය තයෝගොවචර ර්හො සංඝ රේනතයන් අවසරයි. අනි ුේ
උපොස ර්හේවරැේ සම්ෙන්ධ රතගන සෙිතය් ධර්ර් තද්ශනොතේ
ොලයටයි අපි පැමිණිලො ෙිතයන්තන්. අපි තම් ෙො ් ල් දිගට
පවේවොතගන ආපු ධර්ර් තද්ශනො ර්ොලොතේ ෙවේ අං ය ් විදිහට,
ර්ුලින් ෙියොගේෙ පුරොතභද සූෙරයර් ඉදිරිපේ රතගන ෙවේ ධර්ර්
තද්ශනොව ් ආරම්භ ිරීර්ටයි ෙලොතපොතරොේෙු තවන්තන්.
තම් ඒ අනුව ෙලනත ොට අපි පුරොතභද සූෙර ය අනුව
පවේවන විසිෙුන්තවනි ධර්ර් තද්ශනොව ෙවට පේ තවනවො. ඒ වොතග්ර්
පුරොතභද සූෙරතය් ෙියන ගොථො දාහෙතරන් දහෙුන්තවනි ගොථොව ෙවට
පේ තවනවො. අපි ර්ොෙෘ ො වශතයන් ඒ ෙියොතගන තද්ශනො ළොට,
පුරොතභද සූෙරතය් පුරොවෘේෙය ත ොතහොර්ද තර්ෙනට ආතේ ියන
එ තම් ධර්ර් ත ොට්ඨොශ අවතෙෝධ ිරීතම්දී උදේ උප ොර තවන්නේ
ඉඩ ෙියනවො. නර්ුේ ඒ නැෙි ඇේෙන්ට තම් පැය ෙණ අහල වැඩ ්
නූ ියන ර්ට්ටර්ට තනොඒර් පිණිස, අලුතෙන් ආපු ත තන ුටේ ගෙ
හැ ි
රැණු හැ ි ෙො ් එ ෙු
ිරීර් ෙර්යි ෙලොතපොතරොේෙු
තවන්තන් ධර්ර් තද්ශනොතේදී.
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ඒ නිසො පුරොතභද සූෙරතය් නිදානයේ ඒ සූෙරය තම් ෙො ් ල්
වි ොශනය තවලො ගිය ආ ොරයේ අපි ත ටිතයන් ර්ෙ ් රගේතෙොේ
- ඒත දි ඍජ්ු ත ටි පරශ්නය ් අහන්තන් නිර්මිෙ සර්වඥයන්
වහන්තස් නර් ් විසින්, තගෞෙර් සර්වඥයන් වහන්තස්තගන්.
ථංදස්සී
ථං සී් ා උපස්්තාති වුච්චති.
ුර්න ආ ොරතය්
සීලය ් ඇේෙො වූ, ුර්න ආ ොරය දර්ශනය ් ඇේෙො වූ ත නොටද,
ඔෙවහන්තස් ශ්රී ර්ුඛ තද්ශනොව ් වශතයන් උපශොන්ෙ ියන උපොධිය,
ද ්ෂ ර් තදන්න
ැර්ෙි
ියන එ යි.
ථංදස්සී
ථං සී් ා
උපස්්තාති වුච්චති. ඒ ට තගෞෙර් සර්වඥයන් වහන්තස් තදන ඍජ්ු
උේෙරය ෙර්යි වීතත්්හා පුරා ් දා. ර්රණයට ලින් සියලුර්
ෙණ්හොවල් දුරැ රපු එ ්ත නොට ෙර්යි උපශොන්ෙ යයි සඳහන්
රන්තන්. ඒ පදය ෙව දුරටේ විස්ෙර ිරීර් සඳහොයි, ඒ එ තද
ගොථොවලින් ත තරන තම් පරධොන සො ච්ෙොව ගොථො දාහෙර ට විහිදිලො
එ එ එ එ පවේවගන යන්තන්.
ඒ නිසො අපි අද ඉන්තන් තම් ජීවිෙතය්දීර් ර්රණයට ලින්
ෙෘෂ්ණොව දුරැ ළ යුෙුයි, දුරැ ළ හැ ියි, අපි තම් ඒ යි රගන
යන්තන් ියන ර්ූලි පිළිගැනීම් ර්ෙ. ඒ සර්හර විට තම්
ජීවිෙතය්ර් ත තලස් දුරැ ළ යුෙුයි. දුරැ ළ හැ ියි, අපි ඒ ට
ෙැහැගන ඉන්නවො ියන එ ේ සොර්ොනය ධර්ර් තද්ශනොව නම්
තගොඩ ් විස්ෙර ළ යුේෙ ්. නර්ුේ තර්ෙන ඉන්න පිරිසට ඒ පරශ්න
ෙුන එච්චර ෙලපොන්තන් නූ. ඒ තර්ො ද තම් ඇේතෙෝ ෙර්ො වශතයන්
තම් ෙනියර් ල්පනො රපු පිරිස ්. එ ෙර්යි ෙණ්හොව දුරැ
රනවො නම්, උපශොන්ෙ භොවයට පේ තවනවො නම්, ඒ තම්
ජීවිෙතය්දීර් ළ යුේෙ ්. තපර ෙණ්හොව ෙිෙුණට ඒ දුරැ ිරීර් තම්
ජීවිතේර් ළ යුේෙ ්. ත තරනව නම් ත තරන්තන් දැන්, නැේනම්
වදා ්වේ නූ. තද ෙර්යි, ළ හැ ්
් ියන එ . රන්න
පුළුවන්. අපි වතග්ර් ත තලස්භරිෙ නීවරණ ධර්ර් සහිෙ ත තන ුට
ෙෘෂ්ණොව ර්ුල් රගේෙ ත තලස් සර්ූහය සම්පූර්ණතයන්ර් දුරැ ළ
හැ ිද ියන එ . හැ ්
් ියන එ ර්ෙ ෙර්යි තථරවොද ෙුද්ධ
සොසතන් අනි ුේ ෙැන්වලට වැඩිය තවනස්ව ැපී තපන්තන්. තම්
ජීවිෙතය්දීර් ළ හැ ්
්. ඒ සඳහො අහලො, හැ ියොව අරතගන,
පැේෙ ට තවලො ඉන්න පිරිස ුේ ඉන්නවො. නර්ුේ සර්හර ඇේතෙෝ
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ඒ ට ෙැහැල වැඩ රනවො. ළ හැ ි ෙව ියල පැේෙ ට තවලො
ඉන්තන් නූ. ෙැහැල වැඩ රනවො. ෙුන්තවනි ොරණය ෙර්යි ඒ .
ඉෙින් ධර්ර් තද්ශනොව ට තම් වතග් ෙැන ට එ ෙු
තවන්තන්, තම් පිරිස සුළු වුණේ, අන්න අර විදිහට ළ හැ ි, “ර්ර්
රමි” ියන ුසලච්ෙන්දය ඇෙි තවච්ච ඇේතෙෝ. ඒ ුසලච්ෙන්දය
ඇෙි වීර්ර් ෙර්යි ජීවිතේ විශොලර් තපරළිය. නැේනම් සොර්ොනය
වචනතයන් ියනවො නම්, හැෙූ තවනස එෙන ෙර්යි සිද්ධ තවන්තන්.
ඉෙින් තම් සූර් ත තන ්ර් ෙර්ො වශතයන් ඒ ර්ූලි
ුසලච්ෙන්දය
ෙව ත තන ්තග් උප ොරතයන් තෙොරව පහළ රගේෙ පිරිස්.
ෙනිෙනිව පහළ රගේෙ පිරිස්. ඒ ඇේතෙෝ තලෝත ් හැර් ෙැනර්
සෙයය තසොයොගන යනත ොට, තම් වතග් එ වහලය ් යටට සර්හර
විට අර හිඟන්තනෝ අම්ෙලර් ට එ ෙු තවනව වතග් එ ෙු තවනව.
තර්තහර් එ ෙු වුණොට පස්තස් ඒ පිරිසතග් වැඩපිළිතවළ
සර්ගිය ෙුළින් ෙපස සුඛය ් ෙවට පේ තවනවො. ඒ සුඛය ෙවට පේ
රන්තන් තර්ො ද? තම් ජීවිෙතය් නිවන් ද ින්න ඒ ෙිබිය යුේෙ ්.
ඒ
ළ හැ ්
්. ර්ර් තම්
රන්තනමි ියන ර්ූලි
ුසලච්ෙන්දය
ියන විප්ලවය ඇෙි රගේෙට, ඒ සො ්ෂොේ ිරීතම්දී විවිධො ොර
ෙොධ දුෂ් රෙො ඇෙි තවනවො. ආන්න ඒ දුෂ් රෙොවලින් තවතහස
අඩු රගැනීර්ටයි ඒ ශි ්ෂො ධර්ර්, ලයොණ මිෙරයන්තග් ඇසුර, ධර්ර්
තද්ශනො, ධර්ර් ශරවණ, භොවනො ර්ධයස්ථොන ඇසුරැ ිරීම් ආදී අනි ුේ
සප්පොය රැණු සැප පහසු ම් හැ ි ෙො ් දුරට සලසල තදන්තන.
ඒත ේ තලො ු වටිනො ර් ් ෙියනවො. ර්ූලි වර් ඒ ුසලච්ෙන්දය
පහළ ිරීර් ෙර්යි ඒ හැෙූ තවනස. නර්ුේ ඒ හැෙූ තවනස සො ්ෂොේ
ිරීතම්දී අනි ුේ සූර් අනු ුඩො ොරණොව ්ර් තම් ට ෙලපොනවො.
තම්ත ගර්න් පථය තවනස් රනවො. තම්ත රස සං ලන තවනස්
රනවො. ඉෙින් ඒ නිසො නිෙතරෝර් ඒ ට තයදී ගෙ රන්න ඕනැ.
ඒ නිසො පළතවනි තදතවනි ගොථොවල ර්ොර්ගය තපෙ පොදලො දීල, තම්
ගොථොවල් තවනත ොට, එතහර් ගර්න්
රන ඇේෙන්ට ෙියන
දුෂ් රෙො ර්ූලධර්ර්ර්ය වශතයන් තහෝ නැේනම් ඒවො ගැලවීර්ට ඇෙි
රියො ර්ොර්ග සර්වඥයන් වහන්තස් ර්හො රැණොතවන් ර්හො පරඥාතවන්
තපන්වනවො.
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| පුරොතභද සූෙරය
අපි ගිය පොර ර්ෙ ් රගේතේ ්යන නං වජ්ජ්ු පුථුජ්ජ්නා
අ්ථා සමණබරාහ්මණා, තං තස්ස අපු්රඛෙතා තස්මා වා්දසු ්න’ජ්තී.
ඒ ියන්තන් තම් ගර්න යනත ොට අනි ුේ පෘථෙග්ජ්නයන් දැන්
ෙර්නුේ එ ්ත ො ටි
් ත තලස් අයින් රලො, නැේනම් ත තලස්
අයින් රල නූ. ෙොර් ත තලස් අයින් රන්න ෙියන උවර්නොව
ෙියනවො. ඊට අර්ෙරව විශොල වශතයන් තලෝත ් ජීවේ තවන්තන් තම්
ජීවිෙතය් නිවන් දැ ීර් විය යුේෙ ් තනතර්යි. යුේෙ නම් ොර්
සැපයයි. තම් ජීවිෙතය්ර් යුෙුයි ියල ෙුද්ධොදී උෙුර්න් වහන්තස්
ිේවේ,
ළ හැ ්
්ද
ියල ඒතගොල්ලන්ට තලො ු පරශ්නය ්
ෙියනවො. යම් ිසි ත තන ් තනොහැ ්
් ියල ියනවො නම්
එවැනි ධර්ර්වලට ඒ ඇේතෙෝ ැර්ෙියි. හැ ්
් ියපුවොර් ඒ
රල ෙලන්න සිද්ධ තවනවො තන්. ඊටේ පස්තස් හො, තහොඳයි. රන්න
පුළුවන් ියල හිෙුවේ ර්ර් දැන් ළ යුෙුයි ියන හැඟීර් ් එන්තන්
නූ. තර්ො ද, ඒ ඇේතෙෝ ොර් ආසොතවන්, ොර්යටර් ගිජ්ු තවලො,
තවස් වැහිලො ඉන්න නිසො. ආතේස තවලො ඉන්න නිසො.
ආන්න ඒ ඇේතෙෝ අර වොතග් ළ හැ ්
්, ළ යුේෙ ්,
ර්ර්
රමි
ියන ඇේෙන්ට පුදුර්ො ොර විදිහට හරස් තවනව.
ත ොතහොර්ද හරස් තවන්තන්? පහළට ගලන ගඟ ් වතග් ෙර්යි
පෘථග්ජ්නයන්තග් ආ ල්ප. අන්න ඒ ගඟ දිතග් ඉහළට පීනනවො ියන
එ ් ෙර්යි, තම් විදිහට තම් ජීවිතේර් නිවන් ද ින්න ටයුෙු රන
ත නොට සිද්ද තවන්තන්. ඒ නිසො තම් ට ියන්තන් “ගඟ දිග
ඉහළට පීනනවො වතග්”. ඒ පීනන ගතඟ් ෙිතයන්තන් තවන තර්ොනවේ
තනතර්යි, අනි ුේ පෘථග්ජ්නයන්තග් හැප්පි හැප්පි ඉන්න එ ෙර්යි
ෙිතයන්තන්. තවන විදිහ ට ියනවො නම්, ඉස්සර තලෝත ් අපි හිටිය
නම් යම් පෘථග්ජ්න
රර්ය ට, එයො ොර වූ පෘථග්ජ්නතයෝ. ඒ
ියන්තන් සෙිපට්ඨොනය අහන්න
ලින්, භොවනො ඉතගනගන්න
රන්න
ලින් අතප් යම් ආ ල්ප වගය ් ෙිෙුණ තන්. ඒවො
ඔ ්ත ොර් ගඟ දිතග් පහළට ගලන ආ ල්ප. ඒ නිසො අපි එවැනි
පෘථග්ජ්නයන් එ ් හැසිතරනත ොට දන්තනර් නැෙි සිද්ධිය ් නම්
තනතර්යි. නර්ුේ අපි ෙලොතපොතරොේෙු තවන්තන් නූ. අපි හිෙන්තන්
භොවනොවට ගියොට පස්තස් ටයුෙු රන ත ොට, තද්වල්වල පහසුව ්
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ෙිතයයි, තද්වල්වලට අේඋදේ තදන ත තන ් ඉඳියි
එතහර් තවන්තන් නූ.

|

ියල. නර්ුේ

ඒ නිසො ෙලනත ොට අපි හැප්තපන්තන් අතප් අෙීතෙේ එ ්
ෙර්යි. අෙීතෙ අපි තම් වතග් වැඩ ් පටන්ගන්න ඉස්තසල්ල තලෝ තය්
ශරර්ණ ෙරොහ්ර්ණයන් ගැන විතේ ය ් ගැන තනොසල ො යම්
ආ ොරය ට
ටයුෙු
රනත ොට
ොට
ොට තර්ොන තර්ොන
ආ ොරතයන් අතප් තසල්ල ් ොර ජීවිතෙන් රදර වුණොද ියල අපි
දන්තනේ නූ. අපි ගණන්ගේතෙේ නූ. නර්ුේ දැන් අපි ඒ ර්ුනි
ජීවිතේට යන්න හදන ත ොට, එතහර් ගණන් තනොතගන ඉන්න
ඇේතෙෝ නිසො, පහළට ගසොතගන යන ගෙිය ් ෙියනවො. ඒ නිසො අපි
තම් හැප්තපන්තන්ර් අල්ලපු තගදර එ ් ව ්වේ නැේනම් ර්ැවුම් ොර
තදවි ත තන ් එ ් ව ්වේ තනතර්යි. අතප්ර් අෙීතෙේ එ ් .
ඒ
නිසො අපිට තම්
නුහුරැ ගෙිය ුේ නූ. අද තම්
හැප්තපන්න තවලො ෙිතයන්තන් අෙීෙතය් අපි රපු ටයුෙු නිසො.
ඒ නිසො අපිට තම් ර්ගඅරින්න විදිහ ් නූ. තවන් රන්න විදිහ ්
නූ. ඒ නිසො අපි තම් ට අෙීෙය තවනව නම් ඉෙින් ර්තග් ගෙිය ්,
සහෘද ගෙිය ්, නූදූ ගෙිය ් ෙියන නිසො, ඒ ට තයදී ෙලො ටයුෙු
රන්න ගියොර්, ඒ විඳ දරොගන්න පුළුවන් ශ ්ෙිය ට එනවො.
පුරොතභද සූෙරය පුරොර් ෙියන ඒ ටයුෙුවල ෙිතයන්තන්, අෙීෙතය්
ෙර්න් විසින් ර ගේෙ ඒ ආ ල්ප, ර්ර්, විපො තදෝතර ගලොගන
එනත ොට ඒ ට ර්ූණ නර ් රතගන අසවලො රපු තදය ්ය,
අහවල් ෙැනින් ආපු තදය ්ය ියල ඒවට අනං ර්නං උප්පැන්න
සහෙි ලියනවො තවනුවට, අනිවොර්යතයන් ර්ො රො පැමිණිය යුේෙ ්
තම් පැමිණිතය්, තවන වුරැේ රපු තදය ් තනතර්යි තම්. ර්ර්ර්ේ
දන්නවො නම් රගන්න තදය ් තනතර්යි. අවිදයොව නිසො ෙණ්හොව
නිසො ඇෙි තවච්ච තදය ් ියල ඒ ට ර්ූණ දීතම්දී සර්වඥයන්
වහන්තස් තම් වතග් ගොථොවලින් උපතදස් පන්ෙිය ් තදනවො, ඒත න්
තේරිලො අෙ ් පය ් ඩොගන්තන් නැෙුව භොවනො ජීවිතේ ඩො
ගන්තනේ නැෙුව ඉදිරියට යන්න.
ඉෙින් අපි ත ොච්චර ් ෙොහිර තලෝත න් එන තද්වල්වලට
තර්ෝහතයන් ටයුෙු රනවොද, ඒ ෙො ් ල් අපි තම් ධර්ර් ගැඹුරැයි.
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| පුරොතභද සූෙරය
තේතරන්තන් නූ ියල පසුෙොන්න හදනවො. ත ොච්චර තේතරන්තන්
නූ ිේවේ වදා තහෝ තේරැම්ගන්න දවස එන ල් අපිට තම් ගඟ
දිතග් ඉහළට පීනන්න අර්ොරැයි. ඒ නිසො අපිට විතේ අරතගන තම්වො
තෙෝරලො තේරලො ෙියොගන්න තවනවො. ෙියොගේතෙොේ විෙරයි අපිට
පරශ්නය ් එනත ොට සූදානම්ව ඉඳල, ඒ ට ගිලිලො නහින්තනේ
නැෙුව, ගසොතගන යන්තනේ නැෙුව, දිය වැතල් තේගයට අනුව
පිහිනලො එෙර තවන්න පුළුවන් තවන්තන්.
ඒ අනුව ෙලනත ොට තම් වීත්ග්ධා අමච්ඡරී. ඒ ියන්තන්
වීතත්්හා පුරා ් දා ියල ෙර්යි පළතවනිර් ඍජ්ු උේෙරය.
ර්ැතරන්න ලින් ෙෘෂ්ණොව දුරැ ිරීර්ට. ෙෘෂ්ණොව තේගයි ෙර්යි.
ෙෘෂ්ණොව හරිර් ෙලවේ ෙර්යි. ෙෘෂ්ණොව තලෝත ් වැඩි පිරිස ් හරිර්
වශිය ට පේ රනවො හැෙූව. නර්ුේ ෙෘෂ්ණොතේ ෙියනවො තහොඳ
පැේෙ ්. ඒ ඍජ්ුයි. අවං යි. තම් තග්ධය. තග්ධය ියල ියන්තන්
ෙෘෂ්ණොවට. ද්තේෂය වතග් පැේෙ ් ආතවොේ අපි හුඟතදතන ්
පටලවොතගන වරදවො තේරැම් අරතගන, එතහර් නැේනම් ඒත
වංචනි ගෙියට අහු තවලො ඒ ද්තේෂය සිප වැළඳගන්නවො. ඥානය ්
විදිහටයි අපි සිප වැළඳගන්තන්. හැර් ද්තේෂය ්ර්, හැර් ෙරහ ්ර්,
පටිඝය ්ර්, අපිට තපතනන්තන් ෙර් ය ් ඥානය ් නැේනම්
තදපැේෙ සල ො ෙලන විනිශ්චය ොර ර් ්
ියලයි. ඒ
ෙදාගන්නවො. එෙනදී ෙර්යි අපි තගොඩ ් තවලොවට අර්ොරැතේ
වැතටන්තන්.
ඒ නිසො තම් ෙණ්හොව ියන ආසොවේ ද්තේෂය ියල ියන
ඒත ව ර ස්වරූපයේ තද ර් දැනගේතෙ නැේනම් අපිට වදා වේ
ඇෙුළෙ ෙොහිර ගැටුර් අඩු රන්න අර්ොරැයි. එෙන ෙියනවො වීත
්ග්ධා. ෙෘෂ්ණොවටර් ියන නර් ්. රස තග්ධය ියන එ යි වචනය.
ර්සුරැ ර්, ඒ ියන්තන් ෙර්න් සෙු වස්ෙුව අනුන්ට සොධොරණ තවනව
ද ින්න ැර්ෙි නැෙි ගෙිය. තම් ේ ෙෘෂ්ණොවර් ෙර්යි. නර්ුේ යම්
පරර්ොණය ට අනුන්ට සොධොරණ වීර්ට අ ර්ැෙි ගෙිය ියන ෙරහේ
එ ් පටලැවිල ගෙ රන තද්වල්. ඉෙින් තම්වො සොර්ොනයතයන්
හිෙන්තන් තම් ර්සුරැ ර් ගෘහ ජීවිෙය ට අෙයොවශය අංගය ් විදිහට.
ෙර්න්ට හම්ෙ තවන තද්වල් ආර ්ෂො රතගන හිටිතය් නැේනම්
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ආර්ථි තය් ගෙ රගන්න හම්ෙ තවන්තන් නූ. තදාරදන් දුන්තනොේ
ඕව රගන්න හම්ෙ තවන්තන් නූ ියල ර්සුරැ ර් ගෘහ ජීවිෙතය්
අෙයවශය අංගය ් වතග
ියල ෙර්යි තදර්ේපිතයෝ දරැවන්ට
උගන්වන්තන්. නර්ුේ ඒ නිසොර් අපි තදර්ේපියන්ට ෙැතඳනවො තගවල්
තදාරවල්වලට ෙැතඳනවො. අර ධර්ර්යටේ ෙැඳිල. ර්සුරැ ර්ට ෙැඳිච්ච
ගර්න් ඒ
ියල දීපු අම්ර්ටයි ෙොේෙටයිේ ෙැතඳනවො. ආර්ථි
විදයොව උගන්වපු ගුරැවරයොටේ ෙැතඳනවො. එේවට ආධොර උප ොර
රන්නො වූ වස්ෙුවටේ ෙැතඳනවො.
නර්ුේ තම් තස්රර් ්තල්ශය ් ෙව දැනගේෙ දවතස්, ඉෙින්
ඒත න් ියන්තන් නූ අම්ර් ෙොේෙ එ ් ෙරහ තවන්නයි ියල.
උගන්වපු ආර්ථි විදයො ගුරැවරයො එ ් ෙරහ තවන්න ියන්තන්
නූ. වස්ෙුව එ ් ෙරහ තවන්න ියන්තනේ නූ. නර්ුේ එදාට
දැනගන්නවො තම් අපි අල්ල ෙදාතගන පැමිණිච්ච දු ් ියල. ඒ
නිසො තම් සූෙරතය් තර්ෙනට එනත ොට සර්වඥයන් වහන්තස් සඳහන්
රනවො රස තග්ධය, ර්සුරැ ර් වතග් තද්වල් ඍජ්ු ෙණ්හොව
තනොවුණට ෙණ්හොතේ විවිධ අර්ථ ෙොයොවල්. එේවො පිළිෙඳව දැනතගන
ගෙ රන්න ඕනැ. එේවො පිළිෙඳව දැනතගන ගෙ රනවයි ියල
ියන්තන්, තලෝ තය් ොර්යට නෙු තවච්ච පුද්ගලතය ්තගන් උපතදස්
ගන්න ගිතයොේ ඒ ඇේතෙෝ තදන්තන් ඔච්චර ෙර්යි. ඉෙින් එෙත ොට
තප්නවො අපිට තර්ො ් හරි තර්ොතළ් නර ් විල්ල ් තවලො ෙියනවො.
තර්ො ද තම් තලෝත ර් එ ෙු රන්න හදන තද් පිළිෙඳවේ පරිස්සම්
තවන්න ියල ධර්ර්තය් සඳහන් තවලො ෙියනවො. නර්ුේ තලෝ තය්
ඉන්න පණ්ඩිෙතයෝ තස්රර් ියනවො එ ෙු රන්න ියලො. එෙත ොට
හරී තවතහස ට පේ තවනවො.
ඉෙින් එෙත ොට අපි සිල්වෙො
වුද, සීලය
ියන්තන්
තර්ො ද්ද, සර්ය ් දෘෂ්ටිය ියන්තන් තර්ො ද්ද ියන එ , තලෝ තය්
ජ්නපරිය ර්ෙතයන්, එතහර් නැේනම් පරජ්ොෙන්ෙරවොදී විදිහට තහොයල
ෙූ. ජීවිෙය ත ළවර තවන්න ඉස්තසල්ල නිවන් ද ිනවො ියන
පරර්ොර්ථතයන් ෙලන්න ඉතගනගන්න ඕනැ. ඒ හරීර් අර්ොරැයි.
තර්ො ද, ඒ තපතනන්තන් සිය දිවි නසොගැනීර් ් විදිහට. රැි
අරැි ම් වලට විරැද්ධව යූර් ් විදිහට. ජ්න ර්ෙයට විරැද්ධව යොර් ්
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| පුරොතභද සූෙරය
විදිහට. ෙර්න් තර්තෙ ් සංසොතර් තගනොපු ඒ ගෙි සිරිේ ආසොවලට
විරැද්ධව යොර් ් විදිහට. ඒ නිසො එවැනි සීලය ් එවැනි දෘෂ්ටිය ්
ඇෙි
රගැනීර් ර්ුල්ර් අවධිතය්දී ඉෙොර්ේර් අර්ොරැයි. ඒ
සොර්ොනයතයන්
ොයොනුපස්සනො
තේදනොනුපස්සනො
වතග්
සෙිපට්ඨොනතය් ර්ුල් අවධිවල වත රෝේෙිතයන් ියනව. නර්ුේ ඒ
භොවනො රල, විතශ්ෂතයන්ර් තම් ජීවිතේර් නිවන් ද ිනවො ියන
විපස්සනොව පැේතෙන් වතග් තනොෙැලුතවොේ ඒ ගොථො පදවල ඒ
පොළිතය් අර්ථ එච්චරර් රසයට වැටතහන්තන් නූ.
නර්ුේ තර්තෙ ් ල් ෙිෙුණ රැි අරැි ම් අලුතෙන් සල ො
ෙලලො අලුේ සීලය ින් අලුේ දෘෂ්ටිය ින් සෙිපට්ඨොනය සිද්ද තවනව
නම්, ඒ භොවනොතවන් යම් යම් ආ ොරවලට තහොඳ පැේෙට හිෙ
තපරළිලො ෙියනවො නම්, තම් ධර්ර් ත ොට්ඨොශ ඇතහනත ොට තලො ු
සෙුට ් ඇෙි තවනවො, අපි තනොදැනගේෙට සර්වඥයන් වහන්තස්
තම් ධර්ර්තයහි ලො තද්ශනො රල ෙියනවයි ියල. උදාහරණය ්
වශතයන් ියනවො නම්, අපි ආනොපොනසෙියට හිෙ තයොදනවො.
විතශ්ෂතයන්ර්
ොයොනුපස්සනො ත ොටතස්දී අපි ෙලොතපොතරොේෙු
තවන්තන් තගොඩ ් තවලොවට සර්ථය පැේතෙන් අරර්ුණේ එ ් හිෙ
සර්ොහිෙ භොවයට සර්ොධි භොවයට, ඒ ොගර භොවයට පේ වීර්. ආන්න
ඒ ට ටයුෙු රනත ොට ස්තාව අස්සසති ස්තාව ඵස්සසති ියල
ෙර්යි සර්වඥයන් වහන්තස් පර්යං යට ගිය ආරද්ධ තයෝගොවචරයොට
ආදී ම්මි යට උපතදස් තදන්තන්. සිහිතයන් යු ්ෙව තම් ආශ්වොස
රනවොය, තම් පරශ්වොස රනවොය ියල තවන් රල දැනගන්නවො.
සිහිතයන් ආශ්වොස රන්න, සිහිතයන් පරශ්වොස රන්න. ඒ ියන්තන්
ආශ්වොස රන තවලොතේදී පරශ්වොසය ගැන හිෙ තයොදන්න එපො.
පරශ්වොස රන තවලොතේදී ආශ්වොසයට හිෙ තයොදන්න එපො. ආශ්වොස
පරශ්වොස තද තහොඳට ඒ විදිහට තවන් රල විසිෙුරැව දැනගේතෙොේ
ෙර්න්ට පුළුවන් තවයි ආශ්වොසයට සොතප් ්ෂ ව පරශ්වොසය, ත ොයි
එ ද වැඩිය දිගට යන්තන්. ත ොයි එ ද වැඩිය ත ොටට යන්තන
ියල දැනගන්න.
හැෙැයි ඒ ර්ුල් අවස්ථොතේදී තගොඩො ් තවලොවට ෙිතයන්තන්
ඉරියේවල තගොතරෝසු භොවය නිසො, ඉඳගේෙ ඉරියේතේ ෙැන්පේ ගෙි
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ෙොර් පහළ තවච්ි නැෙි නිසො ටි
් දිගට යන ආශ්වොස දිගට යන
පරශ්වොස ෙිතයනවො. එෙත ොට යම් ආ ොරතයන් ආශ්වොසය දිගයි
පරශ්වොසය ත ොටයි නම්, නැේනම් ආශ්වොසය ත ොටයි පරශ්වොසය දිගයි
නම්, තම් තයෝගොවචරයොතග් විතශ්ෂ අවධොනය නිසො සර්හර විට
තප්නවො. නර්ුේ ඒ ෙිතයද්දී තහෝ තනොෙිතයද්දී තහෝ ආශ්වොස
පරශ්වොසය ෙලොගන දිගට යනත ොට, රර්තයන් ආශ්වොස පරශ්වොස
ත ටි තවන්න තහ්ෙුව තර්ො ද, එ ර් ඉරියේවයි. තම්ත
හිෙ
ෙැන්පේ තවනවො. ඒ ියන්තන් භොවනොව වැතඩනවො. වැතඩනවො නම්
දැන් ආශ්වොස සහ පරශ්වොස තද අෙර සංසන්දනය විෙර ් තනතර්යි,
ආශ්වොසතය
සිට
ඊගොව
ආශ්වොසයට
යනත ොට
ෙියන
සංසන්දනය ුේ සිද්ද තවනව. ආශ්වොසතයන් ආශ්වොසයටේ ත ටි
වීර් ් සිද්ද තවනවොතදෝ, පරශ්වොසතයන් පරශ්වොසයටේ ත ටි වීර් ්
තවනවොතදෝ
ියල අවධොනයට ල ් තවන්න පටන්ගන්නවො. ඒ
තර්ො ද තහ්ෙුව, ඔය ියන ෙොතලට වැතඩ් යනවො නම් ෙොහිර
සද්දවල, තේදනො, හිෙිවිලිවල, ෙොහිරයට හිෙ පිට යන තද්වල් අඩු
තවලො, ලෙල හිෙ ුේ නූ. ලෙල ය ුේ නූ. එෙත ොට ආශ්වොස
පරශ්වොස සංසිතඳනවො.
තර්න්න තම් සංසිතඳන තවලොතේදී ආශ්වොස පරශ්වොස තද
නම් වූ ොය සංස් ොර සංසිඳීර්, සීලතය් අඩුපොඩු ම් සහිෙ ත තන ුට
නම් භය උපදවනවො. ර්ැතරන්න යනවො වතග් හිතෙනවො. සර්හර
තවලොවට හීන්දාඩිය දානවො. තම් තර්ො ද තවන්න හදන්තන් ියල
හිෙොගන්න ෙැරි විදිහට තවනව. ආධුනි යොට තනතර්යි සර්හර විට
භොවනො ර්ධයස්ථොනය
ඉන්න තයෝගොවචරතය ් ඉස්ඉස්තසල්ල
දවස්වල තගොතරෝසු ආශ්වොස පරශ්වොසය සංසිතඳන්න විනොඩි දහය ්
පහතළොව ් යනවො නම්, පස්තස පරිසර සොධ තහොඳ නිසො, රර්ය
තහොඳ නිසො, ෙර්න්තග් උේසොහය ෙියන නිසො යම් තවලොව ඉඳගේෙ
ගර්න් එ විනොඩිතයන් තදත න් එ පොරට සංසිතඳනවො. තම්
විශොල පරශ්නය ්. ආශ්වොස පරශ්වොස තද නැෙි තවයි. ර්ැතරයි. පණ
යයි. ්ලොන්ෙ තවයි ියල හීන්දාඩිය දාන්න පටන්ගන්නවො. ඒ තර්ො ද,
ඒ තවන සංසිද්ධිය තහොඳට සෙිතයන් දැ ගේතේ නැෙි නිසො.
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| පුරොතභද සූෙරය
සෙිතයන් තහොඳට දැ ් ො නම්, ආශ්වොසය තගොතරෝසු ෙැන
ඉඳල සියුම් ෙැනට යනවො. දීර්ඝ ෙැන ඉඳල ත ටි ෙැනට යනවො,
පරශ්වොසයේ ඒ වතග්, ආන්න ඒ තහොඳට දැ තගන ගියො නම්, ඒ
පුද්ගලයො ෙුළ ඇෙි තවන සංසිතඳන ගෙිය නිසො ඊගොවට
ඵස්සම්භනය ් - පස්සම් යං ායසංොරං ඇෙි තවනවො. තම් සංසිඳීර්
තහොඳයි, ෙවේ සංසිතඳ්වො ියල අර අන්ෙ තද ට හිෙ වැතටන්තන්
නැෙුව භය තවන පැේෙ ට තහෝ නින්ද පැේෙ ට හිෙ යන්තන්
නැෙුව ර්ැද ර්ොවෙ ට හිෙ දාගන්න පුළුවන් වුතණොේ, ඒ ෙර්යි අපි
තම් ර්ටහන් සුද්ධ රනවො ධර්ර් සො ච්ෙො රනවො ර්ර් තර්ො ද්ද
රන්න ඕනූ ියල දැනගන්නවො ියන එත න්, ර්ැදදී තදන්න ෙියන
උදේව. එතහර් සංසිතඳනවො නම්, හිෙ නීවරතණේ තනතර්යි නම්,
ත ොටින්ර් ියනවො නම් නීවරණ නැේනම් දිගට ෙියනවො නම් හිෙ
නින්දට වැතටනවොේ තනතර්යි. සැ උපදවනවොේ තනතර්යි. ර්ැද
ර්ොර්ගතය් යනවො නම් ඵස්සම්භනය රන්න ියනවො. ඵස්සම්භනය
ියන්තන් සංසිඳවන්න ියල.
තම් සංසිඳීර් ෙර්යි එෙත ොට එෙනදී ර්ධයර් පරෙිපදාව
තවන්තන්. ඒ ට ෙර්යි ියන්තන් ථංදස්සී ථංසී් ා උපස්්තාති
වුච්චති
ියල. ත ොයි ආ ොර සීලය ් ඇෙි ත ොයි ආ ොරය
දර්ශනය ් ඇෙි ත තන ුටද උපශොන්ෙ යයි ිව හැ ්ත ්. එෙත ොට
ඒ ආනොපොනය සංසිතඳන අවස්ථොවර් ඒ ට විතශ්ෂ රල ිේතවොේ
ඒ සංසිතඳන ආශ්වොසය ර්ෙ, නැේනම් සංසිතඳන පරශ්වොසය ර්ෙ හිෙ
නින්දට වැතටන්න තදනවො ියන නීවරණයට යන්තනේ නැෙුව, හිෙ
ඇවිස්තසනවො ියන නීවරණයට යන්න තදන්තනේ නැෙුව, ර්ැද
ර්ොර්ගතය් යනවො නම් ඒ ෙර්යි එෙන සීලය. සීෙල තවනවයි
ියන්තන් ඔන්න ඕ යි. හි ්තර්නවො ියන්තන් ඒ යි එෙන. ඒත
සංයර්ය රනවො ියන්තන් ඒ යි එෙන.
ඒ දර්ශනය ගැන ෙලනත ොට තම්ත න් අපිට තර්ොනවේ
හම්ෙ තවනව තනතර්යි. ආනොපොනය සංසිඳුණො, ොය සංස් ොර
සංසිඳුණයි
ියල
ීර්ෙිය ් ලොභය ් පරශංසොව ් ෙඩ පිරිල්ල ්
තර්ොනර් තදය ්වේ ලැතෙනවො තනතර්යි. නර්ුේ ත තලස් නැෙි
ර්ොවතේ සෙි සර්ොධි වැතඩනවො ියන ඒ වැතඩ්ට තම් ෙර්යි තහොඳර්
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ෙැන. තහොඳර් පථය. තහොඳර් ර්නසි ොරය. තහොඳර් දෘෂ්ටිය. ආන්න
ඒ දැනගේතෙොේ ඒ පුද්ගලයොට පස්සම්භනය - සංසිඳීර්ේ එ ් ර්
අනිවොර්යතයන්ර් පීතිපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමීති සිඛෙති. තෙොතහෝර්
ඍජ්ුවට තපන්නලො දීල ෙියනවො, ඒ පුද්ගලයො ෙුළ ලොවට පරීෙිය ්
තර්ෝදු තවන්න පටන්ගන්නවො,
ිසීර් ඝර්ෂණය ් නැෙි තහොඳ
පථය ට වැටුණට පස්තස්. අපි
ියනවො ගල්වල පොරවලින්
තෙෝ ් ුවලින් ගම්සභො පොරවලින් ගිහිල්ල ගිහිල්ල වොහනය තහොඳට
හයිතලවල් තරෝඩ් එ ට දාගේෙ. එතහර් නැේනම් ෆ්රී තේ එ ට දාගේෙ.
පරධොන පොරට දාගේෙ නම් ඊට පස්තස් යනවො. ඊට පස්තස් ඇදල
යනවො. ඒ පොතර් වළවල් නූ. ලයිට් සිග්නලුේ සර්හර තවලොවට නූ.
යන්න පුළුවන්. ඉෙින් ෙර්න්තග් අවසොන යො යුෙු ෙැන ද ්වො ඇදලො
යනත ොට ඉන්ධන පේෙු තවනවේ අඩුයි. ෙර්න්තග් ොලය නොස්ෙි
තවනවේ අඩුයි. ගර්නේ යන්ෙතර් වොසිය හම්ෙ තවනවො.
අන්න ඒ වතග් පරීෙිය ් එනවො. ඔයිට ඉස්තසල්ල ආනොපොනය
සංසිතඳන තවලොතේදී ර්ධයර් ර්ොර්ගයට වට්ටගන්න ෙැරි නම් ඒ
පුද්ගලයො ෙුළ වරදා වේ ඔය පරීෙිය එන්න විදිහ ් නූ. තර්ො ද
තහ්ෙුව, ටු ත ොතහොල් පොර යි ගර්න් රන්තන්. තවලොව නින්දට
වැටිලො පැය ගණන් නොස්ෙි තවනවො. ෙව තවලොව හිෙ ෙර්
ර
ර ආනොපොනතයන් තෙොරව ගෙ රනවො. තද ර් නීවරණ. නර්ුේ ඒ
ර්ැද තෙොතහොර් තහොඳට ආනොපොනය ෙියනවො. තම් පුද්ගලයො ෙුළින්
ඒ ආනොපොනය ගිළිහිලො. තනොසල ො හැරලො. එතහර් නැේනම් අනදර
තවලො. ඉෙින් එතහර් නම් ආනොපොනය තර්ොනවො රන්තනයි? ආන්න
ඒ තවලොවට ඒ ටයුෙු රන්න ෙිබිය යුෙු සීලය, ෙිබිය යුෙු දර්ශනය,
ෙිබිය යුෙු, එෙත ොට ලැතෙන උපශොන්ෙ භොවය නිවන් ලෙල
තනතර්යි තම් ලෙන්තන්. නිවන් යන පොර හරි ියනත ොටර් තම් වතග්
පරීෙිය ් පහළ තවනව. එතහර් තවනත ොට න උ්ස්සසු වද්ත මුනි.
තම් ගොථොතේ සඳහන්
රනවො වීත්ග්ධා අමච්ඡරී. ඒ
ර්නුස්සය තග්ධ රන්තනේ නූ. ඒ ියන්තන් ආසො තලොල් ිරීර්
රන්තනේ නූ. ර්සුරැ ම් රන්තනේ නූ. ඒ ියන්තන් ඕව
වැතටන්තන් සීලයට තන්. භොවනොවට වොඩි තවන්න ඉස්තසල්ල හම්ෙ
තවන ල ුණු. එතහර් රල ඉවර තවලො යම් ිසි තවලොව සර්ොධිය
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| පුරොතභද සූෙරය
හරි ර්ැද පොරට දාගන්න පුළුවන් වුතණොේ, ඒ පුද්ගලයො වදා වේ ඒ
ඇෙි තවච්ච ෙේේවය ර්ෙ, දැන් තම් ල්ප ගොන ට පස්තස් ර්නුස්ස
ජීවිෙය ් හම්ෙ තවලො ෙණ ් අහල ෙර්න් භොවනො රනත ොට
හැර්දාර් නින්දට යන ත නො, එදා නින්ද යන ෙව සිහිපේ රලො
ආනොපොනය සිහිපේ රලො ත ොතහොර් හරි ර්ැද ර්ොවතේ යනවො.
එතහර් නැේෙම් තම් පොර හරිද, වැරදිද, ර්ර් තම් ොටද ියන්තන්,
ගුරැවරතය ් නූ තන්ද ආදී වශතයන් නො නො පර ොර සැ සං ොවල්
විඳතගන හිටපු ත නො එදා හිෙොගන්නවො සැත න් අපිට යන්නේ ෙූ.
නින්තදන් යන්නේ ෙූ. ඒ තද ර්ැද ෙර්යි උපශොන්ෙ ර්ොර්ගය
ෙිතයන්තන්.
එතහනම් තම් සැ සං ො ර්ැදේ ආනොපොනය පොවොතදන්න
එපො. නිදිර්ෙ ආවේ අඩු ගොතන් එ ්ත ො නිදිර්ෙ තර්තනහි ිරීර්,
නැේනම් ආනොපොනය තර්තනහි ිරීර් ෙුළින් ආනොපොනය පොවො
තනොදී ටයුෙු රන්න යනවො නම්, එෙත ොට ොය සංස් ොරයන්තග්
සංසිඳීර් නිසො ඇෙි වන ඒ පරීෙිය, සර්හර විට ර්ර් දැන් රහේ වුණො
ියල හිෙන්න, නැේනම් ර්ට ආතය් වදා වේ නින්ද එන්තන් නූ.
මීට පස්තස් නම් ර්ර් ආතය් වදා වේ ආනොපොනය පිළිෙඳව සැ
එන්තන් නූ. ර්ට දැන් ගුරැවරතය ් ඕනැ නූ ියල හිතෙන ෙරර්ට,
තෙොතහෝ තවලොවට අධි ෙ ්තස්රැවට වැතටනවො. තවන විදිහ ට
ියනවො නම්, ෙර්න් තෙොතහෝ උසස් ත තන ් එ ් , ඒ ගණතය් ලො
සල න්න පටන්ගන්නවො. එෙත ොටේ ආශ්වොස පරශ්වොස ෙුළින් ඇෙි
තවච්ච පරීෙිය ෙර්න්ට ෙොධො තවනව. ඒ නිසො එතහර් යොතගන
එනත ොටර් හිෙොගන්න ඕනැ තම් නිවන තනතර්යි. තම් හරි පොතර්
යනත ොට තපතනන ල ුණ ් විෙරයි. එෙත ොට ඒ ආේර් වර්ණනොව,
ඒ ආේර් ආඩම්ෙරය ියල ියනවො. ඒ ඇෙි රන න උ්ස්සසු
ියන වොදය, ර්ට දැන් හරිගියො. ර්ට දැන් තහොඳයි ියන එ , තම්
තවලොතවදී එන්න ෙිතයන්තන් ඊගොව අනෙුර ්. එතහර් නැේනම් න
ස්මසු. තම් භොවනො රන අනිේ ට්ටියතග් ර්ට්ටර්ට ර්ොේ වැටුණො
ියලො ඒ සර් භොවය ට වැතටනවො. ඒ ේ තහොඳ නූ. න ඔ්මසු.
සර්හර තවලොවට හිතෙනවො, අයිතයෝ තර්ච්චර ල් සංසොතර් තර්ො ද්ද
ර්ර් හම්ෙ රලො ෙිතයන්තන්. තර්ච්චර ල් ර්ර් තම් එ ්ත ො නින්දට
වැතටනවො. එ ්ත ො සැ යට වැතටනවො තන්ද? ිඃ ර්ං වතග්
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ත තන ්, ර්ර් ත ොච්චර ලොර් ත තන ්ද, ර්ර් ත ොච්චර අ ුසල්
රලො ෙියනවොද ියල එ ්ත ෝ අර විදිහට ෙර්න් අවෙ ්තස්රැවට
ල ් රනවො. එ ්ත ෝ අධි ෙ ්තස්රැවට ල ් රනවො. එතහර්
නැේනම් සර්ෙොවට දාල සල නවො. තම් ෙුනර් වැරදියි
ියල
සර්වඥයන් වහන්තස් සඳහන් රනවො.
ඉෙින් තම් නි න් අර පය ෙියොතගන ඉන්න ලූල්ල, තපෝර
ලූල්ල ඇදතගන වැටුණො වතග්, එතහනම් තර්ො ද්ද තර්ෙැනදී ගෙයුෙු
පොදර්. තර්ො ද්ද තර්ෙැනදී ගෙ යුෙු සැ ිල්ල පය ෙියොගන්න. තලො ු
පරශ්නය ් ර්ෙු තවනවො. ඒ හම්ෙ තවච්ච එ
උසස්
රල
සල න්තනේ නූ. පහේ රලො සල න්තනේ නූ. සර් රලො
සල න්තනේ නූ. ඒ තර්ොනවො සැල ුවේ තවන්තන් ආනොපොනය
පොවොතදන්න තවනවො. ඒ නිසො රන්න ෙිතයන්තන් ඒ තවලොතේදී
ආනොපොනය ියල ියන්තන් තය් සංස් ොර, එතහර් නැේනම් තය්
පණ ෙියන ෙවට අන්ෙිර්, අවර්, නැෙුවර් ෙැරි ල ුණ. ඒ දැන්
සංසිඳිලො ෙියනවො. ඒ උපශොන්ෙ භොවතය් ල ුණ ් පර්ණයි. තම්
උපශොන්ෙ භොවය තනතර්යි. තර්න්න තම් සඳහො යම් ආ ොරය
සීලය දෘෂ්ටිය පිහිටියොද, අන්න ඒ සීලයයි දෘෂ්ටියයි දිගටර්
තගනියන්න ඕනැ. ඉෙින් ආඩම්ෙරය ් හිෙට ගන්තන් නැෙුව, ඒ
වතග්ර් අවනම්ෙුව ් හිෙට ගන්තනේ නැෙුව, තම් දැන් හරි ියල ඒ
අල්ලගන්තනේ නැෙුව, තම් තපරතළන පරිණොර්ය තවන ඉදිරියට යන
ගර්තන් එ ජ්වනි ොව ් විෙරයි. තහට තම් තනොතවන්න පුළුවන්.
ඔයිට වැඩිය ලින් තවන්නේ පුළුවන්.
ආන්න ඒ ඔ ්ත ොටර් ඉඩ ෙියල සර්ෙොව, උසස් ම්,
පහේ ම්, නැෙුව ත ොටින්ර්
ියනවො නම්, තම් වැතඩන
ආනොපොනයට හිෙින් තර්ොනර් තදය ්වේ දාන්න එපො. අනිච්චං දුඛෙං
අනත්තං ියල ල්පනො රන්න යන්නේ එපො. තම් රූප පරිච්තේද,
නොර් පරිච්තේද ඥානයද, තම් තර්ොන විසුද්ධියද, ඔය තර්ොනර් තද්
දාන්න ගියේ තවන්තන් තම් ඔම නැේනම් උ්ස්සසු ියන උසස් රල
සැල ීර්. තහෝ ස්මසු ියන සර් වශතයන් සැල ීර් තහෝ ඔ්මසු
ියල පහේ
රල සැල ීර් ්
රන්තන්. තම් සැල ීර්ට අපි
ියන්තන් ර්ොනය
ියල. ර්නිනවයි
ියල. ඒ නිසො හරියොගන
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එනත ොට ෙෘෂ්ණොව, අපි ෙො රතගන ආතේ ෙෘෂ්ණොව දිතග්, ඒ
යට රන්න වැඩ රතගන යනත ොට ඇඟට තනොදැනීර් ඔන්න
ර්ොන්නය ් එන්න පටන්ගන්නවො. ඒ එෙනදීර් දැනගන්න ඕනැ.
තම්වො තෙෝරන තේරන ර්ොන ර්ැනිලි. තම් තර්ෙනද ර්ර් ඉන්තන්
ියන්තන තස්රර් තම් ගර්නට ෙොධයි. උපශොන්ෙ භොවයට
ගැළතපන්තන් නූ, සීතලට ගැළතපන්තන් නූ, දෘෂ්ටියට ගැළතපන්තන්
නූ ියල ඒ ර්ොනවලින් ගැලතවන්න නම්, ඒ එෙනදීර් දැනගන්න
ඕනැ. ර්ොන පරශ්න ර්ෙු තවන්තන් නම්, හරිගිය මිනිහට විෙරයි.
භොවනොව හරිගිය ත නොට එන්න පුළුවන් තදෝෂය ් ෙර්යි තම් ර්ොනය.
තම්වො භොවනො නිසො ඇෙි තවන ෙේේව. තම්වො ල් ඇෙුව ියල
දුන්තන් නැේනම් තම් ර් අල්ලොතගන එ ෙැන ර ැතවන්න
පටන්ගන්නවො. තර්ට්ටැහි තවනවො භොවනොව. එ ෙැන රස්ෙියොදු
තවනව. එතහර් තනොතවන්න නම්, තම් එන්න ෙියන ර්ගදී හම්ෙ තවන
තෙොරැ වළවල්, ටු ත ොතහොල් ගැන දැනගන්න ඕනැ.
ඒ වොතග්ර් අපි හිෙර්ු තම් පුද්ගලයො පරීෙිය පහළ තවලො ඒ ට
ගැතලන්තන් නැෙුව ඇතලන්තන් නැෙුව, සෙියයි සර්ොධියයි
ආනොපොනය නිසයි පරීෙිය ආතේ, මීට වඩො ගැඹුර ට අපිට යන්න
පුළුවන්. මීට වඩො උෙුම් තද්වල් ෙියනවො. ඒ නිසො ර්ර් ආනොපොනය
අර්ෙ
රන්තන් නූ. සෙිය පොවො තදන්තන් නූ. වැතඩන සෙිය
වැතඩන සර්ොධියට ෙොධො රගන්තන් නූ ියල හරි පොරට දාගේතෙොේ
- සුෙපටිසං්වදී අස්සසිස්සාමීති සිඛෙති ියල ආනොපොනසෙි සූෙරතය්
තපන්වනවො - ඒ පරීෙිය ෙලෙුනො ෙේේවය ට පේ තවනවො. සුඛවේ
ෙේේවය ට පේ තවනවො. තම් තවලොවට ීව හැ ි ආශ්වොසය
ආස්වොදය ් ෙවට පේ තවනවො. ගන්න ගන්න හුස්ර් ් පොසො සූර්
ශරීරතය් සසලය ්ර් සංසිතඳනවො. සූර් තලඩ ්ර්, පිළි ොව ද ්වො වූ
ඕනැර් තලඩ ් සුව තවනව. එෙන ෙර්යි ඒ සුව ශ ්ෙිය ෙිතයන්තන්.
ආන්න ඒ සුව ශ ්ෙිය එන්න පටන් අරගේෙට පස්තස් පුදුර්ෙර
සුඛය ් තේතරන්න පටන්ගන්නවො. තර්හිදීේ වදාවේ නර යි අර
පරීෙිය වතග් තනතර්යි තම්
නම් තෙොතහෝර් තහොඳයි
ියල
ආනොපොනය පොවො දීල, එන සුඛය අල්ලන්න යන්තන නූ. දැන් තම්
තේදනොවල වඩො සියුම් ෙේේවය ් ෙිතයන්තන් - ඒ සුඛ ෙේේවය.

| 232

ෙර්න්තග් පරෙිපදාව ගැන විශ්වොසය ෙෙර්ු

දු යටපේ තවලො සුඛ ර්ෙු තවන තවලොව ්. ඒ
තයෝගොවචරයොතග් ෙව පියවර ් ඉදිරියට.

|

ියන්තන් සොර්ථ

අන්න
එෙනට
ගියොට
පස්තස්
තයෝගොවචොරයට
ආනොපොනසෙිය වතග් ෙැන්වලදී තේතරන්න පටන්ගන්නවො
චිත්තසංොරපටිසං්වදී
අස්සසිස්සාමීති
සිඛෙති
චිත්තසංොරපටිසං්වදී පස්සසිස්සාමීති සිඛෙති. ආනොපොනය ියන
රූප ධර්ර්ය දිතග් සංසිඳීතගන සංසිඳීතගන හිෙ අධිර්ොනය ට යන්න
තදන්තනේ නැෙුව, අවර්ොනය ට යන්න තදන්තනේ නැෙුව, තේග
තවලො සිෙිවිලි සැ උපදවන්තනේ නැෙුව, නින්ද උපදවන්තනේ
නැෙුව ආනොපොනය දිතග්ර් ගිතයොේ රූප ධර්ර් සංසිඳීර් නිසො නොර්
ධර්ර්වලට හිෙ තහමිහිට නි න් ආශරය රලො ෙලනවො. රූප ධර්ර්වල
ෙියන විශිෂ්ටේවය ර්ෙ සියුම් ිරීර් ර්ෙ ද ්ෂ ර් ර්ෙ නොර් ධර්ර්
එන්න පටන් අරගන්නවො. ඒ නිසො තම් චිත්තසංොර ියල තපොතේ
තපන්වන්තන් සංඥා තේදනො තද . දැන් ආශ්වොස පරශ්වොස තද
වැතටන්තන් රූප ධර්ර්වලට. දැන් ඒ
තහොඳතටෝර් සංසිඳිලො.
පස්සම්භනය ියන සංසිඳීර්, පරීෙිය, සුඛය. ඒ ෙේේවතය්දීේ නියර්
සීලයේ නියර් දෘෂ්ටියේ උපශොන්ෙ භොවයේ වැඩුතණොේ ඒ
පුද්ගලයොට අවස්ථොව ් සැලතසනවො ඒ ර්ෙ ඇෙි තවන තේදනො සංඥා
තද තේරැම්ගන්න.
තර්ෙනදි ත ොටින්ර් ියනවො නම්, හුස්ර් රැල්තල් ඉහළ පහළ
යන වොෙ ධොරොතේ ෙිෙුණ හිෙ ඇවිල්ල නොසි ොගරතය් ෙියන තය්
සංතේදී භොවයට වැදිලො, ඇෙි තවන ස්පර්ශය, එයින් ඇෙි තවන
උණුසුම් සිසිල් ගෙි, එයින් ඇෙි වන පිරිර්දින ගෙි, එයින් ඇෙි වන
ම්පන චංචල, තහොඳට විසද තවන්න පටන් අරගන්නවො. තේදනො
පිළිෙඳව ඉස්තසල්ල ෙැලුතේ අපි හුස්ර් රැල්ල ියල හිෙොගන තන්.
අරර්ුණ දිහො. දැන් අරර්ුණ ඇවිල්ල වදින ද්වොරය, හතම් සංතේදී ර්,
ඒ නිසො නිපන්, නැේනම් ෙදුපපන්න, උණුසුම් සිසිල් ගෙි, ම්පන
චංචල ගෙි, තවනද තනොදැ ්
ෙොලයට තහොඳට තේතරන්න
පටන්ගන්නවො. එෙනට යනත ොට ෙර්යි හුඟ ් තවලොවට
තයෝගොවචරයොට ආශ්වොසතයන් පරශ්වොසය තවන් රල දැනගන්න
පුළුවන්. පරශ්වොසය ඊගොව පරශ්වොසතයන් තවන් රන්න පුළුවන්. ඒ
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| පුරොතභද සූෙරය
පරශ්වොසය ඊගොව පරශ්වොසතයන් තවන් රන්න පුළුවන්. ආශ්වොසය
ආශ්වොසයේ එ ් ගළපන්න පුළුවන් ආදී වශතයන් තහොඳට විසඳ
තවන්න පටන් අරගන්නවො.
දැන් හිෙ ෙැරි තවලොවේ පිට යන්තන නූ. ෙැරි තවලොවේ
තේදනො සද්ද ආවට හිෙ ම්පන තවන්තන් නූ. තම් ර් නිර්ග්න
තවලො, ඒ තේදනො ද ින්න පටන් අරගන්නවො. ඒ තේදනො නිසො ඒ
හිෙ විවිධො ොර සංඥා ගන්න හැටි, තම් වුණො තහොඳයි තම් වුණො
නර යි, ර්ර් අද පටන් ගන්නත ොට තහොඳ ර්ංගල ල ුණ ් දැ ලො
ආතේ, ඒ නිසයි ර්ට තම් භොවනොව හරිගිතය්. එතහර් නැේනම් ර්ට
තම් හරියන්තන් නැේතේ අසවලො අසවල් තද් රන නිසො. එතහර්
නැේනම් තම් ඍෙුව තහොඳ නැෙි නිසො, තම් ආදී වශතයන් තේදනොව
පිළිෙඳ රූප ෙේේවය ඉ ්ර්වලො නොර් ෙේේවවලට හිෙ යනත ොට
හිෙ විහින්ර් දිගට යනත ොට විවිධ සංඥා තදෝතර ගලන්න
පටන්ගන්නවො. නිසි නින්තද් ඒ සංඥා එන්න පටන්ගන්නවො. එෙත ොට
තේතරන්න පටන් අරගන්නවො, භොවනොව ත තරන ත තරන
ිේෙ ්ෂණය ් පොසො ඒ පිළිෙඳව විස්ෙර පර ොශනය ් තදනවො.
රීඩො පිටියට ඔ ්ත ොටර් යන්න ෙැරි නිසො, රි ට් රීඩොව යද්දී
ට්ටිය ් ඉඳතගන ඒ තර්ඩිතයෝ එ ට තදනවො. ෙව ට්ටිය ්
ඉඳතගන තටලිවිෂන් එ ට තදනවො. එෙත ොට රට පුරොර් ඉන්න
ඇේතෙෝ ඒ නිතේද යො ියන වචන අහල අරත රසය ් ලෙනවො.
නිතේද යො සූතහන පඩිය ් ගන්නවො.
අන්න ඒ වතග් ෙර්යි සංඥාව තර්ෙන ඉඳතගන නිතේද
ස්වරූපය ගන්නවො. ියන රන හැර් තදය ්ර් එයො ර්නින්න
ිරන්න පටන්ගන්නවො. එෙත ොට තේතරන්න පටන් අරගන්නවො සිදු
තවන සිද්ධිය,
රි ට් ගහන එ
තවනර් තදය ්. නර්ුේ තම්
නිතේද යො තදන විස්ෙරය ඒ ර්නුස්සයොතග් ද ්ෂ ර් ර්ෙ පවෙින
තදය ්. නිතේද යන් අෙර ද ්ෂ ම් ෙියනවො. තර්ෝඩ අද ්ෂ
නිතේද යො රීඩො ෙරඟය විස්ෙර රනත ොට අහතගන ඉන්න අයට
එච්චර ඒ සන්නිතේදනය තවන්තන් නූ. ද ්ෂ නිතේද තය ් නම්,
ඒ ර් තහොඳට විස්ෙර රනවො. නර්ුේ ද ්ෂ නිතේද තය ් හිටියට
රීඩොව තහොඳ නැේනම්, පිල් තද තෙොතහෝර් දුර්වල නම්, ඒේ
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අහතගන ඉන්න එ ්ත නොට රසය ් නූ. පිල් තද ේ තහොඳ නම්,
තහොඳට රි ට් යනවො නම්, තහොඳට නිතේදනය රනවො නම්, ද ්ෂ
නිතේද යො අසන්නන් වැඩි ගොන තග් හිේ පිනවනවො. ඒ නිසො
එෙනදී ඒ නිතේද යොතග් සංඥාව විශොල භූමි ොව ් රඟපොනවො.
එෙනට ගියොට පස්තස් ෙර්යි තේතරන්තන්, ආශ්වොස පරශ්වොස
තදත න් අපි පටන් අරතගන යනත ොට එ ් දිතග් ඇෙුළට
ෙැහැතගන යනත ොට අපිට තේතරන්න පටන් අරගන්නවො, තම් පටන්
අරගන්තන් ආශ්වොස පරශ්වොස වොෙය ියන්නො වූ රූප ධර්ර්ය. ඒ
සියුම් තවලො ඇෙුළට යනත ොට යනත ොට, හිෙ හිමිහිට තේදනොව
ියන සචෙසි යට වැතටනවො. තේදනො සචෙසි ය පුරැදු පුහුණු
තවනත ොට සංඥා සචෙසි යට වැතටනවො. තම්වො එ ්වේ නි න්
ඉඳල තර්න්න ර්ර් තේදනො, තර්න්න ර්ර් සංඥා ියල තපන්වන තද්වල්
තනතර්යි. ඒවො අපිව ර්ේ ිරීර් ෙුළින් අපිව තපළඹීර් ෙුළින් රැවටිල්ල
ෙුළින් ර්ොයොව ෙුළින් ෙර්යි තපනී හිටින්තන්. ඕනූර් තදය ් සුඛ දුඛ
අදු ්ඛර්සුඛ
ියල තපන්වන්න පුළුවන් ශ ්ෙිය ් තේදනොතව
ෙියනවො.
ෙර්න් රතගන යන රැ ියොව වතග් නම් පැමිතණන දු ්
එයො ද ින්තන් ඉදිරි වෘේෙිය සඳහො තම් දු ර්ර් විඳින්න ඕනැ. ඒ
සඳහො එයො සැපෙ ට ගන්නවො. නර්ුේ ෙර්න් අස් රන්න ඉන්න
රස්සොව එතහර් දු ් එනව නම්, තර්ොනර් ෙොතල ින්වේ ඒ
සැපය ් විදිහට ද ින්න ෙූ. ඒ නිසො සං ල්ප ර්ෙින් තම් තේදනොව
ත ොච්චරතදෝ තවනස් තවනව. ඒ නිසො තම් තවලොතේදී තහොඳට ද ්ෂ
වුතණොේ සද්දය ් ඇතහද්දී ආනොපොනය ෙර්න්ට දැතනන්තන්
රදරය ් විදිහටද, තහොඳ ් විදිහටද, ගැලවුම් ොරතය ් විදිහටද ආදී
වශතයන් ඒ ෙුළ විවිධ රස ෙියනවො. හිෙිවිලි ෙිතයද්දී ත ොතහොර්ද
ආනොපොනය තපතනන්තන්. තේදනො ෙිතයද්දී ත ොතහොර්ද ආනොපොනය
තපතනන්තන්. ඒවො නැෙුව ත ොතහොර්ද තපතනන්තන්. ඒවො පිළිෙඳ
සංඥා තර්ොනවද?
තම් විදිහට ඉස්තසල්ලොර් වෙොවට තේතරන්න පටන්
අරගන්නවො සිද්ද තවන සිද්දිය එ ්, ඒත වින්දනය සහ සංඥාව
ියල තවනර්ර් පැෙි තද
්, නැේනම් හිතේ සචෙසි ධර්ර්වල,
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නොර් ධර්ර්වල සම්ෙන්ධය ඉස්තසල්ලොර් තයෝගොවචරයොට තප්න්න
පටන් අරගන්න අවස්ථොව චිත්තසඞ්ොරපටිසං්වදී ියල හඳුන්වල
තදන්න පුළුවන්. ඒ දැ ් ට පස්තස් ෙර්යි ඒවතය සංසිඳීර් ් සිද්ධ
තවන්තන්. සංසිඳීර් සිද්ධ තවන්න නම්, තේදනොව දු සු ඛ තේදනොව
අර්ෙ
රල අදු ්ඛර් සුඛ තේදනොව දිහොට ෙලෙුනො තවනවො.
සංඥාවලේ අලුතෙන් ඔප දාන ගෙි සැරසිලි නෙර රලො ඇේෙ ඇෙි
හැටියට එන්න හදනත ොට තම් තද ටර්
ියන්තන් තද
සංසිඳවනවොයි ියල. ඒ සංසිඳීර් සිදු තවන්තන් තෙොතහෝ ත ොට ෙලො
සිටීතර්න්. ිරීර් ් තනතර්යි. නර්ුේ තෙොතහෝ ත ොට ෙලො ඉන්න
තනතර්යි හිතෙන්තන්. එපො තවන ගෙිය ් ෙිතයන්තන්. තහොඳටර්
ආනොපොනය සංසිඳිලො නොර් ධර්ර් වැඩ රනත ොට එපො රවන
ගෙිය ් ෙිතයන්තන්.
ආන්න ඒ ෙිතයද්දී ඒ දිතග්ර් ෙලොතගන හිටිතයොේ අන්න ඒ
සංසිඳීර් තවනත ොට ඒ පුද්ගලයො ෙුළ තදතවනි වෙොවටේ ඒ ජීවිෙතය්,
ිසි ත තන ් එ ් උසස් ත ොට තනොසල න, ිසි ත තන ්
එ ් සර් ත ොට තනොසල න, ිසි ත තන ් එ ් පහේ ත ොට
තනොසල න, ආතයේ ෙණ්හො දිට්ඨි ර්ොන තර්න්න තම් වතග්
තද්වල්වල අලුේ සල ො ෙැලීර් ් සිදු තවනවො. දැන් තම් රන්තන්
ඉස්තසල්ල රූප ධර්ර්වල සංසිඳීර් ් එ ් , ඒ පුද්ගලයො ර්ොන්තනට
ගේතේ නූ. ර්ට හරිගියො ියල උදම් රගේතේ නූ. දැන් තම් ර්ර්
ඔ ්ත ොර් හරියන ට්ටියේ එ ් ර්ර් සර් රල සර් ෙේේවය ්
ගේතෙේ නූ. ර්ර් තෙොතහෝර් පහේ ර්ට ෙවර් ෙූ. ර්ර් ෙවර් අසවල්
අඩුපොඩු ම් ෙියනවො ියල පහේ රගේතෙේ නූ. ඒ වතග්ර්
දෘෂ්ටිවලේ පැහැදිලි තවනස ් සිද්ධ තවනව.
අන්න ඒ සිදු තවන තවනස් ම්වලදී තම් තයෝගොවචරයො
හරියට පුංි ඔරැව නැගිලො ුණොටු සහිෙ ර්ූද විශොල ගර්න ්
යන්න හදපු ත තන ් වතග්. ඒ තවලොතේදී ියනවො ඒ වතග්
දෘෂ්ටිවල, සංඥාවල, තේදනොවල, යම් තපරළි, සුළි සුළං, ලෙැගූනි,
සුනොමි එනව නම් පදින්න යන්න එපොය ියල. නැව තපරළොගන්තන්
නැෙුව, තපොඩ්ඩ ් ුණොටුව ඉවර තවල්ම් ඉන්තඩයි ියල. ුණොටු
ර්ූතද් පදින්න යන්න නර යි. එෙත ොට නැංගුරම් දාන්න ඕනැ.
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ඉස්තසල්ල ර්ූතද් හුළං අෙ ෙලලයි අපි යන්තන්. තර්ො ද, ර්ුහුද ියන
එ
අපිට පොලනය
රන්න ෙූ. ආන්න තර්ෙනදීේ ඒ වතග්
පස්සම් යං චිත්තසඞ්ොරං, ඉස්තසල්ල අපි පස්සම් යං ායසඞ්ොරං
ියනත ොට පරීෙිය ් පහළ වුනො. ඒ පරීෙිය පහළ තවන්තන් දු ්
රදරය දී නැව තපරළොගන්තන් නැෙුව ඉන්න පුළුවන් තවච්ි
ද ්ෂ ර්. දැන් නොර් ධර්ර්වල සුළි සුළං එනවො. තේදනොවල, දු ්
තේදනොව ෙියන තවලොතව සැප තේදනො එනවො. සැප තේදනොවේ ෙුඃ
තනොද ින් ියල එපො තවන තවලොවල් එනවො.
සංඥාවලේ තපරළි ඇෙි තවනවො. අන්න ඒ තපරළි නිසො
වතර හිෙ සර්ොධියට ගිහිල්ල තහොඳ ආතලෝ සංඥා තපන්නලො
දිට්ඨධම්ර් සුඛය ්. ෙව සර්හර තවලොවට එපොර් හිතෙනවො. තර්ො ටද
තම් සර්ොධිය. සර්ොධිතයන් ෙර්යි තම් ඔ ්ත ොර් අර්ොරැතේ
වැතටන්තන්. ර්ට සර්ොධිය තනතර්යි ඕනැ රන්තන්. ර්ට ඕනැ
රන්තන් ඇේෙ ඇෙි හැටිතය් ද ින්නයි ියල, ආපු සර්ොධිය
පරෙි ්තෂ්ප රනවො. ඔන්න ධොෙු ර්නසි ොරය ර්ෙු තවනව. උණුසුම්
ගෙි ම්පන, ආ! දැන් තෙොතහෝර් තහොඳයි ියන ත ොට ඔන්න ධොෙුව ්
ිතපනවො. ඔන්න ඔළුව තහල්තලන්න පටන්ගන්නවො. ඔන්න
පැද්තදන්න පටන්ගන්නවො. ඔන්න තසර් ධොෙුව ගලන්න
පටන්ගන්නවො. එෙත ොට ආතය ලෙල තවනවො. තම් විදිහට සංඥාව
ඩිංග ්, ඒ ියන සර් සීතෙෝෂ්ණ පරිසරතයන් තපොඩ්ඩ ් එහොට ගිය
ගර්න් ස ් ොය දිට්ඨිය ය ො වැහුණො වතග් ආතේස වුණො වතග්
ලෙල තවන්න පටන්ගන්නවො. ඉෙින් දැනගන්නවො තම් සංඥාව
තවනස් තවනත ොට ධොෙු ගුණ තවනස් තවනත ොට ස ් ොය දිට්ඨිතය්
සැප සීර්ොවල් ඉ ්ර්වනවො. ඉෙින් දු ් රදර තදන්න පටන්ගන්නවො.
ආන්න ඒත දී සීලය ් ඕනැ. අන්න ඒත දී ර්ධයර් ඉවසීර්ට
ගැළතපන දෘෂ්ටිය ් අවශයයි. එෙත ොට ෙර්යි උපශොන්ෙ භොවය ෙව
ඉහළ ර්ට්ටර්ට යන්තන. තර්න්න තම් දිනුතවොේ, තර්ො ද්ද? තම්
තේදනො තනොදැනී යන ර්ට්ටර්ට එන එ , සංඥාවල ිසිර් තදය ් නූ
තම්වො නි ම් හුදු සෙන් ෙුෙුළු ටි
් විෙරයි. ඒත හර පද්ධෙිය ්
නූ ියල ඒ තේරැම්ගේතෙොේ, ොය සංස් ොර සංසිතඳනත ොට
පීතිපටිසං්වදී ිේවො වතග්, තේදනො සංඥා තද සංසිතඳනත ොට
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පුදුර්ො ොර විදිහට අ ිප්ප්මාදයං චිත්තං අස්සසිස්සාමීති සිඛෙති ියල
අෙි පරතර්ෝදය ් එන්න පටන්ගන්නවො. ඒ
වදාවේ එන්තන් නූ
භොවනො තනො රන අයට. භොවනො රලො ර්තඩ් හිටවපු ඉන්න වතග්
වැතනන අයට එන්තනේ නූ. ඒතගොල්තලෝ ෙර්යි අර දිය පොර හරහො
පීනනත ොට දිය වැලට අහු තවලො ගසොතගන ගිහිල්ලේ ෙූ. ඒ එන
එන තද්වල් හැප්පිලො ඔ ්ත ොර්ටර් තදාස් ියලො, තම් උණුසුර් තහොඳ
නූ. තම් පිරිස තහොඳ නූ. අනං ර්නං එේවො තර්ොනව ්වේ ෙූ. එතහර්
නැේනම් තම් පහසු ම් ආපුවොහර් තෙොතහෝර් ජ්යට ඒත රස විඳල
නින්දට වැටිලො භොවනො ොතල් නොස්ෙි රලේ ෙූ. තම් අන්ෙ තද
පොතගන ඉදිරියට යන්න නම්, හරියටර් තේදනොතේ සහ සංඥාතේ
රියො ොර ම් දැ දැනගන්න ඕනි.
තම්
තෙොතහෝර්ේර්
අර්ොරැ
ෙැන ්.
ලින්
ොයොනුපස්සනොතේ සංසිඳීර්ට වඩො හුඟො ්ර් විිෙරයි. අභිතයෝගශීලීයි.
තයෝගොවචරයො උස්සලො විසි රලො දානවො. පර්යං තයන් වුණේ
උස්සල විසි රලො දාන්න පුළුවන්. ආන් ඒ තවලොතේදී ඒ හරහො
ගිතයොේ ඊට ඉස්තසල්ල ෙිෙුන අස්ථිරෙොව පර්ණටර් ෙද ස්ථිරෙොව ්
හො අභිපරතර්ෝදය ් එනවො. න්ද ් නැගි ෙැන පල්ලර් ි. පල්ලර්
වැටුතණොේ තසල්ලර් ි ිේවො වොතග්, ඊට ඉස්තසල්ල න්තදදීර්
සේපුරැෂ අසේපුරැෂ භොවය තපන්වනවො. දැනගන්න පුළුවන්. ඒ
වුරැවේ රන තදය ් තනතර්යි. ෙර්ො විහින්ර් පටවගන්න තදය ්.
අන්න එෙනදී තහොඳට තපර තනොදැ ් ො වූ ෙොලයට සීලතය ෙියන
වටිනො ර් තේතරනවො. තම් සීලතයදී අපි රන්තන් තනො ළ යුෙු
තනොපනේ ම් තනො ර සිටීර්. ඉලන්දාරි ම්, ෙලපුළුවන් ොර ම්, ඕනැ
තවලොව ඕනැ ත තන ුට රෙහැ ි. ඒ තපන්නන්න ියල ෙර්යි
තලෝත ් ියන්තන්. ඒව තපන්නන්න ගිතයොේ තර්ො ද තවන්තන් ?
ොය දුශ්චරිෙ, වචී දුශ්චරිෙ තවලො, ඒත න් ඇෙි තවච්ච වි ්ෂිප්ෙ
ර්නස නිසො තම් වතග් තේදනො සංඥාවල තපරළිය ් එනත ොට ඒ
පුද්ගලයොට විසුම් නැෙුව යනවො. උස්සලොර් තපොළතේ ගහනවො.
තවන විදිහ ටේ තම් විස්ෙර ළ හැ ි. අපි හිෙර්ු, අපි
ොටේ ෙියනවො තන් අෙපහු තවච්ච වැරදි. අපි ළඟ විවිධො ොරතය්
සීලය පිළිෙඳ අඩුපොඩු ම් හිටිනවො. ඒවො සර්හර තවලොවට අපි පිළියම්
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රනවො. සර්හර තවලොවට අපි ගණන්ගන්තන් නැෙුව ඉදිරියට
තගනියනවො. නර්ුේ හිතේර්ේ තවනර්ර් ර්ැනුම් ර්ට්ටර් ් ෙියනවො.
හෘදයසො ්ෂිය දන්නවො තන්. ඒ නිසො යම්ර් ිසි ත තන ්තග් සීතල
ඒ වතග් පුංි හරි අඩුපොඩුව ් ෙිතයද්දී ඔය තේදනොතේ සංසිඳීර් ් සහ
සංඥාතේ සංසිඳීර් ් එනත ොට, එෙනදී තපොඩි තපොඩි තය් ර්නතස්,
ොඩ් ුට්ටර් ් අරතගන නැවෙ තෙදල දුන්න වතග් අලුේ වීම්
තවනව. ඔන්න ඔය අලුේ වීම්වල පුදුර්ො ොර සැ සහ තවතහස ගෙි
පහළ තවනව - තම් තස්රර් වුතණ් ර්තග් සීලතය් දුර්වල ර් නිසො
තවන්න ඇෙි. ර්ං අර ත ොරපු වැතඩ් නිසො තවන්න ඇෙි ියල,
තර්ොනවො තහෝ ෙර්න්තග් හිතේ සට ් ෙිෙුණ නම්, ඔය සංඥා තේදනො
තදත ් තපොඩි තවනස් ම් එනත ොට දරොගන්න ෙැරි ෙේේවය ට
එනවො. ඒ අර පිතට් වතණ් ෙියන මීහර ො අ ුල ද ිනත ොටර්
භයයි. ඌ දන්නවො අ ුතල් රිංගන්න පුළුවන් පිතට් වණය ් නැේනම්.
ෙඩ පැේතේ වණය ෙිෙුණට පරශ්නය ් නූ. පිතට් වතණ් ෙිේතෙොේ
ඒ ො අ ුල ද ිනත ොටර් භයයි.
ඒ නිසො අතප් සීලතය් යම් අඩුපොඩුව ් තවලො ෙිෙුණො නම්,
පැටලිලි සහිෙ ෙැන ් ෙිෙුණො නම්, සංඥා තේදනො තද ඇවිල්ල
තහොල්ර්න් රනත ොට පුදුර් භය ට පේ තවනවො. සහලවනවො. අර්න
ගෙි පහළ රනවො. විතර්චන ගෙි පහළ රනවො. රප්පන් එනවො.
ඇලජි ් තවනවො. ඉෙින් ඒ නිසො එෙනදී තහොඳට ල්පනො රල
ෙලන්න භොවනොතේ තදෝෂය ් තදෝ, එතහර් නැේනම් සීලතය්
තදෝෂය ්ද? තම් තද ර් හදන්න පුළුවන්. තම් තද ර් හදන්න පුළුවන්
තවන්තන් පැනල ගිහිල්ල තනතර්යි. තම් ටර් නැවෙ නැවෙ ගිහිල්ල
හිෙන්න ඕනැ ර්තග් ජීවිතේ ෙිතයන්තන් ෙිතේවො. ය ෙිතයන්තන්
ෙිතේවො. ර්ර් ර්තග් ජීවිෙතයන් තම් ජීවිෙතයන් නිවන් දැ ලො මිස ්
ර්ර් අරින්තන් නූ ියල, ආනන්ෙරීය අ ුසල ර්ර්ය ් වතග්
ෙරපෙළ අ ුසල ර්ර්ය ් තනොතවනවො නම්, සීලයට නැවෙ නැවෙ
උේෙර දීතර්න් අපිට තේතරනවො, සීලය
ියන පදනර්
හිෙුව ් ොර ර්ට තසල්ල ් ොර ර්ට ැඩුවොට තම්
ර දී උර දී
ළය දී වැඩ රන තවලොවට තේතරන්න පටන්ගන්නවො සමාදාය
සිඛෙති සිඛොප්දසු සර්වඥයන් වහන්තස් ර්හො රැණොතවන් තද්ශනො
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තළ් ඒ යි. ඉල්ලතගන සර්ොදන් තවලො ර ින්තනයි
පරෙිෂ්ඨොව ් නූ.

ියලො. නැේනම්

සී් පතිට්ඨාය න්රා සප්ඤ්ා ියලයි තම් ගැතට් ලිහන
හැටි තපන්නලො තදන්තන. තහොඳ සීලය ් ඕනැ. ඒ ර්දි හැෙැයි.
තහොඳ දෘෂ්ටිය ් ෙිතයන්න ඕතන්. තර්ො ද්ද දෘෂ්ටිය? තම් යේ
ජීවිෙයේ තද වොංගු රල ෙර්යි ර්ොරයො අපිට තපතන් තපන්නන්න
එන්තන්. යට වද දීතර්න් සහ ජීවිෙ ෙර්ජ්නය ිරීතර්න්. අපි
යනත ොටර්
ියන්න ඕනැ, තම්
යේ තම් ජීවිෙයේ ෙුදු
හොර්ුදුරැවන්ට පූජ්ො තේවො! අඩුර් ගොතන් සද්ධො විරිය සෙි සර්ොධි පරඥා
ියන ර්ූලි ඉන්ද්රිය ධර්ර්, ෙල ධර්ර් වඩන්නවේ වදා වේ ෙූ
ුර්ොර සැප විඳ ඒ
ෙලොතපොතරොේෙුව. නැේනම්
තය් සැප
ෙලොතපොතරොේෙුව රන්න ෙූ. රපු ගර්න් ඒ ට වොංගු රල, ආ,
ඔතහොර් ගිතයොේ එතහර් එ ්ත ො පිස්සු හැතදයි. එ ්ත ො අංශභොතග
හැතදයි. එතහර් නැේනම් ඔළුව නර ් තවයි ියල පුදුර්ො ොර භය
ඇෙි රල තදනවො. නැේනම් ජීවිෙ ෙර්ජ්නය ට එයි ර්ැතරන
ෙුරොවට තෙතහේ ගන්න වැඩ ් තවයි ියල අර ජීවිතේ ඉස්සර
රනවො.
එෙනදී ඒ තද
ැප රන්න ඕනැ. ඉන්ද්රිය ධර්ර් ෙර
රන්න ඕනැ. එතහර් නැේනම් තේදනොවල තවනස් ම් සංඥාවල
තවනස් ම් එනත ොට ඒ දෘෂ්ටිය හරිගස්සගේතේ නැේනම්,
පුදුර්ො ොර තදතලොව ් අෙර හිර තවනවො. අද භොවනො තලෝත ් දිහො
ෙලනත ොට ඇේෙටර් ඒ විඳවන ඇේතෙො අහිංස යි. අවං යි.
නර්ුේ ෙර් තයන් නම් වදාවේ තගොඩ එන්න ෙූ. වදා වේ
ගුරැවරතය ්තග් ශුභොශිංෂණය ින් තගොඩ එන්න ෙූ. වදාවේ යැදල
පරොර්ථනො රල තගොඩ එන්න ෙූ. සීලයයි දෘෂ්ටියයි තද ගැන
හිෙන්න තවනවො. සීලය ෙියනවො නම් හීනර්ොන ගෙි, ර්ර් තම් හැදිච්ච
තගදර නැහැදිච්ච් එ යි ියල ෙැනුම් අහන්න තවන්තන් නූ. ඒ සීලය
සඳහො ඕනූර් ැප ිරීර් ් රනවො. ඒ සීලය ියල ියන්තන්
ෙර්න්තග් වැඩ රන පිරිසේ එ ් තහොඳට යො තදන ගෙිය. සීලය ්
ෙියනවො නම් පිරිසේ එ ් සර්ගිය ් ඇෙි තවනවො. ඒ පිරිසේ එ ්
ඉන්න එ තහොඳයි. තර්ො ද තම් පිරිස සීලය සඳහොයි තම් ටයුෙු
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රන්තන්. එ ්ත තන ් එ ්ත තන ් තම් ආදායම් ෙදුවලට යට
තවලොවේ දඬුවම් තගවන ෙව ්වේ තනතර්යි. වෙ පිළිතවෙ රනව
දිනචරියොව රනව එෙත ොට පුදුර්ො ොර සෙුට ් ඇෙි තවනවො.
ඒ වතග්ර් ස ් ොය දෘෂ්ටිය පැේතෙනුේ වරදවො ගන්නවො
නම්, ර්ර් උසස් ත තන ්ය, ර්ර් තම් ෙැනට ගැළතපන්තන් නැෙි හීන
ත තන ්ය, නැෙිනම් සර් ත තන ්ය ියල ඒ තර්ොනර් හරි තදය ්
දෘෂ්ටිගෙව ෙියනවො නම්, දු ්ඛ සෙය විසින් සනසර්ගි ව ොටේ
ස්වභොවතයන්ර් තපන්වන තපළන ගෙිය ෙවන ගෙිය පවො වරදවල
වටහොගන්නවො තම් ියන ආ ොරයට දෘෂ්ටිගෙි ව. ඒ වතග්ර් සීලතය්
අඩුපොඩු ම් ෙියන එ ්ත නොටේ තම් ියන ‘ර්ර්ය’ ර්ුල් රගේ
සංසන්දනය ින්, ගැළපීර් ින් භොවනොව සං ීර්ණ වී ඩො වැතටන්න
ඉඩ ෙියනවො. ඉෙින් ඒ නිසො ල් ඇෙුවර් සීල විශුද්ධි, දිට්ඨි විශුද්ධි
ියන තම් තද අෙයවශයයි ඊළඟට ෙියන ංඛොවිෙරණ විශුද්ධිය
නම් වූ සැ දුරැ ිරීතම් විශුද්ධියට.
ඊගොවට ෙර්යි ර්ග්ගොර්ග්ග ාණදස්සන විශුද්ධිය ියල, තම්
වතග් ෙ ් ු ර්ු ් ු තවලොව , ඔළුව අංජ්ෙජ්ල් තවච්ච තවලොව ,
නැේනම් අන්ද ර්න්ද තවච්ච තවලොව , තර්ො ද්ද ර්ො විසින් ගෙ යුෙු
රියො ර්ොර්ගය ියල හරි පැහැදිලි දෘෂ්ටිය ් ඇෙි තවන්න, අන්න අර
ියන විදිතහ් ර්ුල් ටි සුද්ධ තවලො එන්න ඕනැ. තම් සුද්ධ ත රැවට
තහොඳට ර්ෙ ෙියොගන්න ඕනැ අද සුද්ධ වුනොට තහට සම්පූර්ණ
අසුද්ධ තවන්න පුළුවන්. සීලය ියල ියන්තන් එතහර් ස්ීරසොර
තදය ් තනතර්යි. වැතනනසුලු, වොෂ්පී රණය වනසුලු, අල්ලලො
ෙියොගන්න ෙැරි තදය ්. දෘෂ්ටියේ ඒ වතග්. තම්වො ස්ීරසොර රගන්න
ෙර්යි තසෝවොන් ර්ොර්ග ඵල ඥානය අපි ඉල්ලන්තන්. එෙනට යන ල්
සීලයයි දෘෂ්ටියයි තද
එෙන එෙන ෙනො වඩො තගනයන්න.
වදා වේ ෙූ අපට අඬහැර පොතගන යන්න.
ධර්ර් තස්නොධිපෙි වූ සොරිපුේෙ ර්හ රහෙන් වහන්තස්ේ
සඳහන් තළ්, ර්ර් පිරිස ් ර්ැදට යනත ොට යන්තන අං ැඩිච්ච
තගොතන ් වොතග්. අං ෙියන ෙරැණ වස්සට තලො ු ආසොව ් ෙියනවො
අං තද හරියට ෙියනවොද ියල ෙලන්න ද ින ද ින තද්ට අනින්න.
නර්ුේ අං ැඩිච්ච තගොනො දන්නවො එෙන ෙියන ෙුවොතල්ට විෂ
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| පුරොතභද සූෙරය
ීජ්ය ් ගිතයොේ ත ළින්ර් තර්ොතළ්ටර්යි යන්තන්. ඔය අතඟ් ෙියන
හිල ත ළින්ර් සම්ෙන්ධ තවලො ෙිතයන්තන් තර්ොළයට. ෙුවොතල්
ගිතයොේ එතහර් එෙනින් ආතය් දවස් තද යි ෙුනයි තර්ොතළ් ුණු
තවලො ර්ැරිලො යනවො. ඒ නිසො ඒ සෙො පුදුර්ො ොර විදිහට ඔළුව
තේරොතගන ර්ැස්තස ් වැහුවේ තම්ත න් විෂ ීජ්ය ් එන්න පුළුවන්.
න්න තහොයොගන්න ඇවිදින්නේ තවනව. පස් තගොඩ ට වැලි
තගොඩ ට එතහර් අං ෙියන ොතල් වතග් අනින්න ගිතයොේ පුදුර්ො ොර
තවතහසයි. තෙොතහෝර් නිරහං ොර ර් ්. තර්ොත ්ටද තම්, සීල
තගෞරවතයන්, ඒ වතග්ර් තම් දෘෂ්ටි තගෞරවතයන්. ඒ ඉස්සරහො ඉන්න
ර්නුස්සයොට තගෞරව රනවො ියන එ තනතර්යි. ඒ ොතගන් නර්ුේ
ර්තග් තර්ොතළ් ආසොදනය තවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො අං ැඩිච්ච
තගොතන ් වතග් ර්ර් පිරිස ් අෙරට යන්තන. ර්ර් වසල දරැතව ්
ට්ට ් අෙට අරතගන හිඟො න්න වතග් ර්ර් පිරිස අෙරට යන්තන
ියල ියනවො. ර්ුන්වහන්තස් තම් ෙරොහ්ර්ණ ුලය පළතවනිර්
පංෙිතය් ර්හො ගම්තදටුවොතග් පුෙො. ඒේ ියන්තන් ර්ර් පිරිස ් අෙරට
යනත ොට ට්ට ් අෙට ගේෙ වසල දරැතව ් වතග් යන්තන.
තර්ො ටද තම්, වදා වේ ඔය තගට ර්ර් උ්ස්සසු, ස්මසු, ඔ්මසු,
ියන අනි ් ට්ටියතග් ුණු න්දල් තහෝදන්න තපරළන්න ර්නින්න
ිරන එ ්ත නොට තර්ෙනදී තේරැර් ් නූ. ගසොතගනර් යනවො.
එතහර් නැේනම් ගිලිලො නහිනවො. ආන්න ඒ එන්තන් පින් ර්ඳ
දරැවන්ට තනතර්යි. පින් ඇෙි උන්ට.
නර්ුේ සීලයයි දෘෂ්ටියයි ියන ඇස් තද නැේනම් අන්ධ
අලිතය ් ැතල් ඇවිදිනවො වොතග්. ෙඩගින්නට ඇවිදතගන ගියොට යන
යන ෙැන හැප්තපනවො. අ ුල දන්තන් නූ වළ දන්තන් නූ
තර්ො ්වේ දන්තන් නූ. යන ෙැන අන්දනවො වතග් පිට ඉන්න
ඇේෙන්ටේ තේතරනව තර්යොතග් වයර් ර්ොරැ තවලයි ියල. තවන
තර්ොනවේ තනතර්යි. උේසොහ රන්තන් නැෙි නිසො තනතර්යි.
සද්ධොව නැෙි නිසො තනතර්යි. ැප රල නැෙි නිසො තනතර්යි. සීතල
පිළිෙඳ පිරිසිදු වීර් ්, භොවනොවේ එ ් තවලො නූ. දෘෂ්ටිය පිළිෙඳ
පිරිසිදු වීර් ්, භොවනොවේ එ ්
තවලො නැේනම් ඔය
ියන
අභිපරතර්ෝදය, භොවනොතේ ෙියන සුඛය, භොවනොතේ ෙියන රසය, තම්
ගර්තන් ෙිතෙන අභීෙ භොවය, වදා වේ ද ින්න හම්ෙ තවන්තන්
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නූ. ඒ විෙර ් තනතර්යි භොවනො ජීවිතේ සැප විඳින ඇේෙන්ට ඊර්ෂයො
රන්න පවො පටන්ගන්නවො.
ඒ නිසො භොවනොතේදී ොය සංස් ොර සංසිතඳනත ොට ඇෙි
තවන පරීෙි සුඛයේ ිේෙ සංස් ොර සංසිතඳනත ොට අ ිප්ප්මාදයං
චිත්තං, සමාදහං චිත්තං වතග් ියන ඒ ධර්ර්ෙො රස විඳින්න, ඊට
ඉස්තසල්ල ෙර්න්තග් සීලය ආවර්ජ්නය රනවො. දෘෂ්ටිය ආවර්ජ්නය
රලො තර්ේවො විඳතගන ෙර්යි ෙුද්ධොදී උේෙර්යන් වහන්තස්ලො එහො
පැේෙට ගිතය්. ඒ නිසො ර්ර් තම් තවලොතේදී නර යි අනුන් එ ්
සංසඳනය
රන්න. අනුන් එ ්
සර්
රන්නේ එපො. ෙොධො
රන්නේ එපො. එෙත ොට හිෙ සරලව ියනවො නම් පිට ගිහිල්ලො.
ඒ නිසො තම් ගොථොතේ තනොගැළතපන ෙැන
වතග්,
වීත්ග්ධා අමච්ජ්රී. තග්ධය දුරැ රන්න. ර්සුරැ ර් දුරැ රන්න. න
උ්ස්සසු වද්ත මුනි. ෙර්න් උසස් ත ොට වදාවේ ර්ුනිවරතය ්
වචන ෙො රන්තන් නූ. ඒ වතග්ර් න ස්මසු. ර්ර් නම් එතහර් නූ
ර්ර් නම් තර්තහර්යි ියල සර් රල ෙො රන්තන් නූ. න ඔ්මසු.
පහේ රල සල න්තනේ නූ. ඉෙින් තම් සම්ර්ො වොචොවට තන්
වැතටන්තන්. තර්ෙන තම්
උදේ
රන්තන් තනො ිරීර් ෙුළින්.
වචනතයන් සිද්ධ තවන අ ුසලය තනතර්යි තර්ෙන ෙිතයන්තන්.
තර්ෙන සම්ර්ො වොචො තවලො ෙිතයන්තන්. දන්නවො තර්ෙනදී තම්
පැටලුම්වලට ට දාන්න ගිහිල්ල ෙො රල අහු වුතණොේ මිච්ෙො
වොචොවට වැතටනවො. එෙත ොට එහො පැේතෙ එළිතය් පැේතේ ෙහි
ජ්ටොව පැේෙ ෙියද්දී ඇෙුළෙ ජ්ටොව ට අහු තවනවො. හැදීතගන
එන අර තේදනො සංඥා තදත ් සංසිඳීර් ෙද අවුල ට පේ තවනවො. ඒ
නිසො ඒ තවලොතේදී වසල දරැතව ් වොතග්, අං ැඩිච්ච තගොතන ්
වතග්, එතහර් නැේනම් ඇස් ෙිෙුණට අන්ධතය ් වොතග්, න ෙිෙුණට
ීතර ් වොතග්, ත ොච්චර දැනුම් සම්භොරය ෙිෙුණේ තර්ෝඩතය ් වොතග්,
උඩ පැනල ෙරැ ඇදල ගහන්න පුළුවන් වුණේ ත ොන්ද පණ නැෙි
ත තන ් වතග්, ර්ැරැණු ත තන ් වතග් ඉඳතගන තේරැතණ්
නැේනම් ඉෙින් වදාවේ අර උපශොන්ෙ භොවයට යන්න ෙූ. තවන
තවන ශොන්ෙ භොවවලට යන්න පුළුවන්.
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ඉෙින් ඒ නිසො තර්ෙනදී වැඩ රන්න ඕනැ ආ ොරය,
වර්දා වේ තපොේ ියවලො, හිෙලො, තර්තහර් තර්තහර් රර්ු ියල
ෙූ. තර්ෙනට යනත ොටර්ේ ෙණ අහලො, ෙහුසෘෙ භොවය ෙිබිලො
හරීයට තේරොගේතෙොේ ඇේෙටර් ෙර්න් රන භොවනොවට ෙර්න්
ගරැ ළො තවනවො. එතහර් නැේනම් තවන්තන් තම් වතග් තදය ් පුතටෝ තගොදුර ් හම්ෙ තවච්චහර් ගිහිල්ල හංගනවො. උළු ැතට්
යටේ හංගනවො. තපොල් අෙු වහතලේ හංගනවො. අනි ් ගර්න
ෙලනත ොට ර්ෙ නූ. ඒ වහතලට ගිහිල්ල ෙලනත ොට හැර්ෙැනර්
එ වතග් තන් උළු ෙිතයන්තන්. හංගනත ොට හිෙන්තන් ඊගොව සැතර්
ආපු ගර්න් ර්ට තම් ගන්න පුළුවන් ියල. වදාවේ ගන්න ෙූ.
ඉෙින් අර ෙඩගිනි තවච්ච තවලොවට ඌ තපොල් අෙු අවුස්ස අවුස්ස
ෙල ෙල ඉන්නවො තම් හංගපු එ හම්ෙ තවයි ියල. අන්න ඒ වතග්
ලොහට තගම්තෙෝ එ ෙු රන්නො වතග්, අංගුලිර්ොල අර ඇඟිලි ර්ොතල්
තර් දාගන්න ඉස්තසල්ල වොතග් ත ොච්චරතදෝ භොවනො රනවො.
ත ොච්චරතදෝ ගුරැවරැ ර්ොරැ
රනවො.
රර් ර්ොරැ
රනවො.
ආනොපොනතයන් පිම්ීර් හැ ිළීර්ට එනවො. ඒත න් තම් ට යනවො.
තර්ොන ජ්ොෙි ළේ ඒත එ තගොනුව ් එ ෙු ිරීර් ්
එන්තන් නැේතේ තර්ො ද? සීලතය් පරෙිෂ්ඨොව නූ. ඒ ියන්තන්
දුශ්ශීලතය ් තනතවයි. නර්ුේ සීලතය් ෙියන වටිනො ර්, වෙ
පිළිතවතේ ෙියන වටිනො ර්, සෙෙ අභයොසතය් ෙියන වටිනො ර්
දන්තන් නැහැ. ඉෙින් හිෙුව ් ොර ම්වලට ගිහිල්ල තම් හම්ෙ
තවච්ච තවලොතේ
ඩොතගන,
ුට්ටි
ඩොගන්න පුළුවන්
ියල
හිතෙනවො. නර්ුේ තම් ෙොව ොලි තදය ්, සීලය ියල ියන්තන්
ෙොර් ස්ීරසොර තවලො නැෙි තදය ්, සීලයට තගෞරව රතගන යනවො
මිස ් ො, සීලයට නොස් ලණු දාන්න ෙූ. එෙත ොට අපිටයි නොස් ලණුව
වැතටන්තන්. ඒ නිසො පුළුවොන් ෙරම් ඒ ෙියන වැඩ පිළිතවළර්
රතගන දහ තපොළ
වැරතදනවො. අතන්, එ
දවස
ලොවට
යොන්ෙර්ට අභිපරතර්ෝදය ් එනවො. වතර පරීෙිය ් එනවො. එෙත ොට
දැනගන්නවො ඔන්න තම් ආපු ගර්න නම් පොර හරි. නර්ුේ ඊගොව දවතස්
ආතය වරදිනවො. ආතය් සැරය ් ඔතහොර් යනත ොට ඔන්න දවස්
දහය ් පහතළොව ට සැරය ් ලොවට යොන්ෙර්ට ඕ හරියනවො.
එතහර් ෙර්යි තම් වැතඩ් යන්තන.
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අන්න ඒ වැඩ පිළිතවල යන ල්ර්, ඒ ියන්තන් තම්ත
ස්ීරසොර ත ොඳු ඇට තපළ ් හැතදන ල්, සීලය පිළිෙඳ තලො ු
තගෞරවය ින්, දෘෂ්ටිය පිළිෙඳ තහොඳ තගෞරවය ින් ටයුෙු තළොේ
එෙත ොට ඒ ෙුළ ඇෙි වන හි ්මීර්ර්යි, ෙොහිර ඇේෙන්ටේ තපන්තන්.
ඇෙුළටේ තපතනන්තන් උපශොන්ෙ භොවය. එහි ත ළපැමිණීර් ෙර්යි
නිවන ියල ියන්තන්. ඇේෙට නිවනට යනත ොට නිවතන් ඇෙි
වටිනො ර් ් නූ. නිවතන් වටිනො ර් ෙිතයන්තන් තර්න්න තම් වතග්
තසල්ල ් ොරව තම් උපයන තවලොතේ. හරීර් රසවේ. හැෙැයි
වැදගේර් තද් තම් ේ තනතර්යි. ඊට ඉස්තසල්ල ෙර්න් තම්
අභිතයෝගයට පැමිණීර්. තම් ඉන්න ඔ ්ත ෝර්ලො ඒ ට ල ුණු ලෙල
ෙිතයන්තන්. නර්ුේ තම් වැතඩ්දී එ එ ්ත නො, එ එ ්ත නො
අෙතර් තවනස් ම් ඇෙි තවනවො. යම්ර් ිසි ත තන ් තම් ුණොටු
ෙේේවතය් එහො පැේෙට ගියොට පස්තස් නිවතනන් ඇෙි වැඩ ් නූ
ඒ පුද්ගලයොට. ඒ තර්ො ද ඒ ඉතේ ලැතෙන තදය ්. තර්තෙ ් ල්
ත රැතේ ඒ ට ෙිෙුණු ෙොධ වලට ෙන්තද දීපු එ යි. දැන් ෙන්තද
තනොදී ඉන්නත ොට ෙොධ ේ නූ. නිවන ඕනැ ර් ුේ නූ. සර්නලයට
අෙු නැර්ුණො වතග් හරියනවො.
ඒ නිසො තම් වතග් සූෙර න උ්ස්සසු වද්ත මුනි ියල
ෙියනවො. ර්ුනිවරයන් වහන්තස් නර් ් වදාවේ ෙර්න් උස් ත ොට
ෙො රන්තන් නූ ියල ියන එ . ර්ුනිවරතය ්තග් ෙේේතව
ෙර්යි පරශස්ෙ. නර්ුේ තම් හුඟො ් වැදගේ තවන්තන් ෙොර් එෙනට
ගිය නැෙි, උේසොහ රන ත නොට. ඒ ත නො ර්ුනිවරතය ් තස්
හැසිතරමින් ධර්ර් තගෞරවතයන් ටයුෙු රනත ොට ස්මසු, ඔ්මසු
ියල සර්
රල පහේ
රල සල න්තන නූ.
ප්පං ්නති
අ ප්පි්යා. ිසීර් ආ ල්පය ට පේ තවන්තන් නූ. ිසීර් විදිහ ට
තම් තද් ර්ර් තර්තහර් ළ යුෙු නූ ියල වතග් හිෙන්තන නූ. එ ර්
ආ ල්පයයි ෙිතයන්තන් - සෙිය. අපරර්ොදය. ෙර්න් ඒ අවස්ථොවට පේ
තවච්ච තවලොතේදී ඉදිරියට පේ තවච්ච ආ ල්පය හැර තවන ිසිර්
ආ ල්පය ් ර්ර් විසින් ගරැ
ටයුෙුයි
ියල
ිසිර් තදය ්
තයෝගොවචරතය ුට ෙුදුහොර්ුදුරැතවෝ පවරලො නූ. උන්වහන්තස් ර්ෙ ්
රලො ෙියනවො ර්ූලි වශතයන් සීල සර්ොධි පරඥා පුරන්න. පැමිණි
තද්ට ර්ූණ තදන්න.
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අන්න ඒ විදිහට පූර්ව නිගර්න, ආ ල්ප නැෙුව ඉදිරියට
යන්න නම්, ඇේෙටර් පටන්ගන්නත ොට නම් ත ොතහොර්ටේ අපට
පූර්ව නිගර්න, ආ ල්ප ෙියනවො තන. ඒ ෙිතයද්දී අපිට වි ල්පය ්
වශතයන් තදන ආනොපොනය, පිම්ීර් හැ ිළීර් තහෝ ස ්ර්න් භොවනොව
තහෝ එදිතනදා වැඩ ් ආ ල්පය රගේතෙොේ අපිට තපතනන්න
පටන්ගන්නවො ඉස්සරහට යනත ොට, ඔය වුරැ තර්ොන ජ්ොෙිතයන්
හිෙො ර්ෙො තහෝ තනොහිෙො තනොර්ෙො ෙොධො රන්න ගියේ අතප් හිෙ
පවේවන්තන් ර්ූල ර්ර්ස්ථොනතය් නම්, ඒ වළ ්වන්න පුළුවන්
ජ්ගතෙ ් තලෝත ් නූ පණ ෙියන ල්. අපි පණ ෙියන ල් හුස්ර්
වැතටනවො. එච්චරයි. ඒ ෙරර්ටර් සරල තදය ් ෙිතයන්තන්. ඕනැ
ලෙලය ් වුණොට හුස්ර්ට හිෙ දාන්න පුළුවන් නම් අපි ආරස්සයි.
අපි දන්නවො ආ ල්පවලින් වි ල්ප තහොයන හැටි. අපි දන්නවො උසස්,
පහේ, ර්ොන ම් ෙිතයද්දී යථොර්ථයට හිෙ දාන හැටි දැනගන්න.
හිෙනවොද වුරැහරි වදා වේ ෙොධො නැෙි තලෝත
ආනොපොනතය්
හිටියට තර්ෙරම් විිෙරව තම් ධර්ර් වැටතහයි ියල? වදා වේ නූ.
නර්ුේ තම් ෙණ ියන, ෙණ හදාරන එ ්ත තන ්තගන් හරි
නැෙුව හරි රදර ියන එ තනොමිතල තන ලැතෙන්තන්. ඒ
හරියට හරවො ගන්න එ යි පරශ්නය. ඒ ට දාගන්න ආ ල්ප විෙරයි
පරශ්නය. ඒ නිසො ආනොපොනය නි න්ර් ෙිේෙොර් නි න්ර් නි න් සුදු
ෙේ වොතග් ෙිතයන්තන්. ඒ ට ර්ොළුපිනි දාන්න නම් රදර ටි
් ලුණු
ටි
් මිරිස් ටි
් ෙිතයන්න ඕනැ ියල ඉල්ලන්න ඕනැ නූ. දවස
පුරො ඇෙි තවන්න රදර හම්ෙ තවනවො. ආන්න ඒ රදර එන
තවලොතේදී තම් ආ ල්ප සම්පේෙිය උසස් රල පහේ රල සර්
රල සල න්තන් නැෙුව තහොඳ වුණේ නර වුණේ, පරිය වුණේ
අපරිය වුණේ, ළඟ වුණේ දුර වුණේ, ඇෙුතළ් වුණේ පිට වුණේ, අෙීෙ
අනොගෙ වර්ෙර්ොන වුණේ ආනොපොනයර්යි
ියන
ල්පනොවට
ගිතයොේ නිවන් තනොදැ ් ේ නිවන් දැ ් වතග්. ඒ ර් සීලය ් ෙවට
පේ තවනවො. ඒ ර් සර්ොධිය ් ෙවට පේ තවනවො. ඒත ර් උපශොන්ෙ
භොවය ් ෙියනවො.
ඉෙින් ඒ ට දී ඇෙි පරධොනර් අයිෙිවොසි ර් ෙර්යි, භය
තවන්න එපො, පණ ෙියන ල් හුස්ර් ෙියනවො. ඒ
වුරැව ්වේ දීපු

| 246

ෙර්න්තග් පරෙිපදාව ගැන විශ්වොසය ෙෙර්ු

|

එ

් එතහර් තනතර්යි. නර්ුේ අපි තම් පුංි තද් ටේ හුස්ර් අර්ෙ
රල, ඒ පුංි තද්වල් උේසන්න රන්න පටන් අරගේතෙොේ ඒ
ොතග්වේ තදෝෂය ් තනතර්යි. නර්ුේ ආධුනි යොට ඒ
රන්න ෙූ.
ආධුනි යො හුඟො ් තවලොවට ආනොපොනයට එන ෙොධ නිසො හිෙ
වට්ටගන්නවො. නර්ුේ ටි
් දුර ගිය ත නොට තහොඳට තේතරන්න
පටන් අරගන්නවො ආනොපොනය ත ොච්චර අපි අර්ෙ
ළේ
ආනොපොනය අපිව අර්ෙ
රන්තන් නූ. ඒ නිසො ඒ අර්ෙ
රන්තන් නැෙුව ර ිනවො නම් ඔය ආ ල්ප ත ොච්චරතදෝ වුරැ
ඔළුවට දාන්න ගියේ ෙර්න් දැනගන්නවො ළ යුෙු පරධොන ෘෙයය
සීලය නම් සර්ොධිය නම්, තම් උපශොන්ෙ භොවයට යොතදන ර්ූල
ර්ර්ස්ථොනයයි
ියල ඒ
තේරැම් ගේෙට පස්තස්, ෙර්න්ට
උේපේෙිතයන් ලැෙුණ ඒ සම්පේෙිය, විතේ ව, ර්ර් දැන් තර්ෙන
ියන සං ල්පතය් ජීවේ තවන්න පටන්ගේෙට පස්තස්, ෙොහිර
තලෝත ් එන්න එන්න එන්න පුංි තවන්න පටන්ගන්නවො. ෙොහිර
තලෝත ් ඈෙින් ඈෙට ෙුනී තවලො යන්න පටන්ගන්නවො. ඒත න්
එන තඝෝසොව ර්හො රදරය ්.
හැ ි හූර් තවලොව ර් ඒ විතේ ෙුද්ධියට යන්න පටන්
අරගේෙට පස්තස් ඇේෙටර් ියනවො නම්, ටි
ොලය ් යනත ොට
තර්ො ් නිසොද දන්තන් නූ, තලෝ යො රදර ිරීර් නෙර රනවො.
ියල වැඩ ් නූ තන. එච්චරයි. ආතය් තවන තර්ො ්වේ නිසො
තනතර්යි. ියල වැඩ ් නූ. ඒ ර්නුස්සයොට න් ඇතහන්තන් නූ.
ීරි අලියොට වීණො ගයනවො වතග්. ඒ ර්නුස්සයො ඇෙුළට නැමිලයි
ඉන්තන්. ඒ තේරැම්ගන්න හුඟො ් ල් යනවො. තදන්න ෙියන සූර්
වදය ්ර් දීල ෙර්යි තලෝත ් ෙැරි ෙැන අර්ෙ
රල දාන්තන්. අන්න
ඒ තද් ර ගේතෙොේ නම්, නිවන් දැ ් වතග් ෙර්යි.
අපි ැතල් ට ඇවිල්ල තම් රන්තන් සර්නලතය ් ෙර්න්තග්
ජීවිෙය රූපොන්ෙරණය
රන තවලොව
ත ෝෂගෙ තවනවො.
ත ෝෂගෙ තවන්න ඉස්තසල්ල ඇෙුළට රිංගන්තන් දළඹුතව ්.
ත ෝෂගෙ වීතම්දී අපි ොටවේ උේෙර තදන්න ෙැඳිලො නූ. ත ෝෂගෙ
තවලො එළියට එන්තන් ලස්සන සර්නලතය ්. ආන්න ඒ ොලය
ඇෙුෙදී අපි ර්ෙ ෙියොගන්න ඕනැ ආ ල්පවලින් අපිට වැඩ ් නූ.
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අපි
ොටවේ සංසන්දනය ් ඕනැ නූ. අපි ආතේ තම් වැතඩ්
රගන්නයි. සර්හර තවලොවට ඒ තපොඩි ොතල ින් එනවො. සර්හර
තවලොවට දිග ොතල ින් එනවො. අන්න ඒ තවනස වුණොට පස්තස් ඒ
සර්නල තලෝ යයි දළඹු තලෝ යයි අෙර විශොල පරෙරය ් ෙියනවො.
දළඹුවොට වදාවේ ඉගිතලන්න ෙූ. සර්නලයො වදාවේ ත ොළවල
වහලො ඉන්තනේ නූ. උතග වැතඩ්ර් ඉගිතලන එ . ආන්න ඒ තවනස
ඇෙි
රගන්නො තෙ ් අතප් සීලයයි දෘෂ්ටියයි හරියට සර්
රගේතෙොේ පුදුර් උපශොන්ෙ භොවය ට යනවො. තවනදා අර ර්ුලින්ර්
ියොපු විදිහට තම් ජීවිතේර් ළ යුේෙ ්. ළ හැ ්
්. ර්ර් රමී
ියල යන ත නොට තර්න්න තම් වතග් අෙර වොරවලදී සිදු තවන
ගැටලු ගැන
ෙො
රනත ොට විශොල සධර්ය ් ශ ්ෙිය ්
ලැතෙනවො.
අදේ අපි පැය ් ගෙ රල ෙියනවො. ෙර්න් රතගන යන
භොවනොවට තම් රැණු සම්ෙන්ධ රල තර්ොනර් තහ්ෙුව ් නිසොවේ
තයෝගොවචරතය ් වශතයන් ෙව ත තන ් එ ් සංසන්දනය රන්න
යන්න එපො. එයින් වදාවේ වගුෙුව ් තවන්තන් නූ. ඒ නිසො පුළුවොන්
ෙරම් ආ ල්ප වි ල්පවලට අහු තවන්තන් නැෙුව ෙර්න්තග් අදහස
ර්ූලි
ර්නසි ොරයේ එ ්
තයෝනිතසෝර්නසි ොරයේ එ ් ර්
පවේවනවො නම්, අපි තර්ෙන තම් ඇෙි රගන්න තද් තර්ෙනින් පිට
ගියොටේ පස්තස් අපිට පරතයෝජ්න ගන්න පුළුවන්. උපශොන්ෙ භොවය
තලෝ යටේ තේතරයි.
ආන්න ඒ විදිහට තලෝ සොසනයයි ෙර්න්තග් සොසනයයි
තද ර් වර්ධනය රගැනීර්ට ෙුදු රජ්ොණන් වහන්තස් තද්ශනො ළ
ධර්ර්ය යම් අදහස ් ඇෙුව ඉදිරිපේ ළොද, ඒ අදහස සියලුතදනොටර්
වැටතහ්වො! වැටහිලො තම් ජීවිතේ හර්ොර තවන්න ඉස්තසල්ලො
උපශොන්ෙ භොවයට යන්න ශ ්ෙිය සධර්ය ෙලය ලැතේවො! ියල
පරර්ථනො රමින් අදට නියමිෙ ධර්ර් තද්ශනොව තර්ෙනින් නෙර
රනවො. සියලුතදනොටර් සැනසීර් උදා තේවො
ියල පරොර්ථනො
රනවො.
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