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1. 1   ඔබ දුක්  උෙදසා දුක්  විඳිනවා එෙහත් අප 

 
 
ආරණ වාසී භික් ෂුව ඇවැතුම් පැවැතුම්වලින් 
ෙමන්ම දසුෙනන්ද ශාන්තය. එෙහත් 

ආරණ වාසී භික්ෂු සමාජය සිටින්ෙන් ගිහි සමාජයට දුරිනි. පහසුකම් අවම, 
වන සතුන් ගහන වනෙය් උන්වහන්ෙසේලා සිත් අලවා වාසය කරති. 
ඇතැෙමක් ට ෙම් චර්යාව පශ්නයකි. ෙම් ස ්වාමීන්වහන්ෙසේලා ගිහියන්ෙග් 
දහම් කටයුතුවලට දායක වීම අල්ප බැවින් සමහරක්  ගිහි පිරිස්  ෙම් චර්යාව 
විෙව්චනය කරන්නාවූ අවස් ථාද අසා ඇත්ෙතමි. ෙමය ෙනොහඳුනන්ෙනෝ ඒ 
ෙනොදන්නාකමින් පාපයන් රැස් කරති. ෙමම ආරණ වාසී දිවි ෙපෙවත සහ 
එහි හර පද්ධතිය ගැන ෙලොවට විවෘත වුවෙහොත් එය ෙනොදන්නාකමින් පව් 
රැස් කරන ගිහියන්ට ෙමන්ම ෙමම ආරණ  සම්පදාෙය් සැබෑ හරය ෙසොයනා 
පැවිදි උතුමන්ටද සරණක්  වනු ඇත. ඒ ෙවනුෙවන් මම පඬු සිවුරු දරන, 
පිණ් ඩපාතෙය් වඩින, වනෙය් සරන, බාහිර කියාෙවන් ෙමන්ම 
ආධ ාත්මෙයන්ද සැබෑ බුදුපුතකුෙග් අදහස්  පැතීමි. ආරණ  වාසය ගැන 
කිසිවක්  ෙනොදන්නා අයකුෙග් මානසිකත්වයකට ආෙරෝපණය වී පශ්න 
කිහිපයක්  මතුකෙළමි. ඒවාට ගාම්භීර පිළිතුරු සැපයූ උන්වහන්ෙසේ 
අලි,ෙකොටි, වලසුන් ෙවෙසන වනමැදක වන අරහත් භූමියක ගල් කුටියක 
විෙව්කීව වැඩවාසය කරති. විෙව්කය අතිශයින් අගයකරන ඒ 
බුද්ධපුතයාෙණෝ එම විෙව්කයට බාධා ෙනොවීම පිණිස සිය අනන තාව ෙහෝ 
වැඩෙවෙසන වන අරණ ගැන ෙමහි සඳහන්කරනු අකැමැති බව මම දනිමි. 
එනිසා ඒ කිසිවක්  සඳහන් ෙනොකර ෙම් සාකච්ජාව පමණක්  ඉදිරිපත් කරමි. 

 
මම - ස් වාමීන් වහන්ස, ඇයි ඔබ වහන්ෙසේලා භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ෙලසින් 
ෙමෙලස කැලෑ තුළම ජීවත් වන්නට තීරණය කෙළේ? 
 
භික්ෂුව - අෙප් ඉලක් කය කරා යන්නට එය පහසුවක්  වන නිසා 
 
මම - ඒත් ෙම් ජීවිතය හරි දුෂ්කරයි ෙන්ද? 
 
භික්ෂුව - දුෂ්කර කියන වචනය ඔබ අර්ථ දක් වන විදිහට නම් එෙහම ෙවන්න 
ඇති 
 
මම - ඔබ වහන්ෙසේ එෙහම පවසන්ෙන් දැන් ඔබට දුක පත්තියං ෙවලා.. ඒ 
කියන්ෙන් දුක හුරුෙවලා නිසාද? 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

 
භික්ෂුව - දුක හුරුෙවලා නිසා ෙනෙමයි. දුක අවෙබෝධ කරගන්න උත්සාහ 
කරන නිසා 
 
මම - ඒත් යථාර්ථය දුක්  විඳිනවා කියන එකමයි...? 
 
භික්ෂුව - ෙහොඳයි මම ඔබෙගන් ෙමෙහම ඇහුෙවොත්.....  
 
පමාදයද දුක? අපමාදයද දුක? 
 
මම - පමාදයයි 
 
භික්ෂුව - හා... එෙහනම් ඔබ ඔය ඔෙබ් කාලය සහ අනිකුත් ෙද්වල් ඉතා 
මහන්සිෙවලා සැලසුම් කරන්ෙන් ෙමොකටද? කාලයට සාෙප්ක්ෂව අපමාදී 
වන්න ෙන්ද? ෙලෞකික ෙද්වල් පහසුෙවන් රැස් කරගන්න ෙන්ද? ඒත් ඒ 
සැලසුම්වලින් ඔබ රැස් කරන්ෙන් ෙලෝකෙය් පැවැත්මට අදාළ ෙද්ම ෙන්ද? 
ෙලෝකෙය් නැවැත්මට නැත්නම් ජාති, ජරා, ව ාධි, මරණ පිරුණු ෙම් 
ෙලෝකෙයන් ඈත් ෙවන්න ඔබ සැලසුම් සකස ්කරනවද? ෙම් ෙඝෝර කටුක 
සංසාරෙයන් ඈත් ෙවන්න ෙන්ද අපමාදී විය යුත්ෙත්. ඔරෙලෝසුවට අනුව 
ඔබෙග් අපමාදය ඇත්තටම පමාදයක්  උෙදසාම ෙන්ද? ඔය මහන්සිෙවලා 
ෙපර සැලසුම් හදාගන්ෙන් තව තවත් දුකම රැස ්කරන්න ෙන්ද? ඒ කියන්ෙන් 
ඔබ දුක්  විඳින්න සැලසුම් හදනවා. ඒත් අපි එෙහමද? අපමාදය උෙදසාම 
කැපවීම නිසා කාලයවත්, ෙවන ෙදයක්  ගැනවත් කිසිම සැලැස ්මක්  අපට 
අදාළ වන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසාම ඔබට සාෙප්ක්ෂව අප දිවිය සැහැල්ලුයි. අපට 
දුක අඩුයි. ඇත්තටම එෙහම බලද්දි අපට දුකක්  ඇත්ෙතම නෑ. හැබැයි 
ෙමෙහම ෙදයක්  තිෙයනවා. අපට යම් යම් පහසුකම් අවම තමයි. ලැබුණු 
ෙදයකින් සතුටු ෙවන්න ෙවනවා. එක ෙව්ලකින් ඉන්නත් ෙවනවා. 
පිණ් ඩපාතය වඩින්නත් ෙවනවා. ඒක පීඩාවක් . හැබැයි ඒ කිsසිවක්  සඳහා 
ඔබ තරම් නම් මහන්සිෙවන්ෙන නැහැ. ඔබ ඉෙගනගන්න ඕනි. රස ්සාවල් 
කරන්න ඕනි. අඹු දරුවන් ෙපෝෂණය කරන්න ඕනි. ඒත් ඒ ඉවරයක්  නැති 
සටෙනදි ඔබට වැඩිපුරම රැස් ෙවන්ෙන් අකුසල්ම ෙන්ද? ඒ සටෙන් ඉවරයක්  
තිෙයනවද? ඒෙක ෙකළවර අවිනිශ්චිතයි. ඒත් අපි එෙහම ෙනෙමයි. ෙම්ක 
අපි දැනෙගන යන ගමනක් . ඒෙක් අවසානයක්  තිෙයනවා. එය සැබෑ 
අවසානයක්  කරා යන ගමනක් . අපි එය අතිවිඳිමිනුයි ෙම් ගමන යන්ෙන් . 
අත් දකිමිනුයි යන්ෙන්. දුකක්  ෙහෝ අපහසුවක්  නිසා අපට වැෙඩන්ෙන් කුසල් 
නම්. දීර්ඝ කාලීනව බලද්දී ඒ කුසලයන් දුෙකන් සදහටම මිෙදන්න අපට 
ෙහේතුවක්  ෙවනවා නම් ඒක සැපයක්  ෙනෙමයිද?  
 
එෙහනම් යථාර්ථය ඔබ දුක්  උෙදසා දුක්  විඳිනවා. අපි ෙලොව වඩාත් ෙශේෂ්ඨ 
සැපය උෙදසා සැප විඳිනවා. 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

 
මම - පඬු ෙපොවපු සිවුරු ෙපොරවන, පිණ් ඩපාතෙය් වඩින ස ්වාමීන් 
වහන්ෙසේලා නගරෙය්ත් වැඩ ඉන්නවා. උන්වහන්ෙසේලා තමන්ද ආරණ වාසී 
භික්ෂූන් ෙලසින් හඳුන්වාගන්නවා. ඒ කියන්ෙන් ආරණ වාසි භික්ෂු 
සම්පදායට නගරය බාධාවක්  ෙනොෙවන බවද? 
 
භික්ෂුව - වඩා වැදගත් වන්ෙන් කැෙල් සිටිමින් ආරණ වාසී ෙල්බලය 
ගසාගැනීමවත් ගෙම් හිඳිමින් ගාමවාසී ෙල්බලය ගසා ගැනීමවත් ෙනෙමයි. 
ඒ ෙදකම අයිති දුකටයි. භික්ෂුව කියන්ෙන් සසර බිය දකිමින් ඉන් 
එෙතරවන්නට උත්සහ කරන ෙකෙනක් . ෙකොෙහේ ෙහෝ භික්ෂුවක්  සිටිනවා 
නම් ඒ භික්ෂුවෙග් අරමුණ සසරින් නිදහස් වීමම වියයුතුයි. ඒ නිසා 
උන්වහන්ෙසේ විසින් අනුගමනය කළ යුත්ෙත් දුකින් නිදහස ්වීෙම් මාර්ගය 
ෙහවත් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. ඉතින් ඒකට කැෙල්ම විය යුතු නැහැ. 
ඇත්තටම ආරණ  සම්පදාය කියන්ෙන් භික්ෂු පතිපදාවකටයි. පඬු ගහපු 
සිවුරු ෙපරවීමත්, පිණ් ඩපාතය වැඩීමත් භික්ෂු සම්පදාෙය් අංග ෙදකක්  මිස 
සැබෑ භික්ෂු පතිපදාෙව් හරය ෙනෙමයි. භික්ෂුවක්  නගරෙය් සිටියත් ඒ 
පතිපදාව තුළ නම් වැඩ ඉන්ෙන්, ආරණ වාසී භික් ෂුවක්  ෙලසින් 
උන්වහන්ෙසේව හැඳින්වීම වරදක්  නැහැෙන්? ෙල්බලය ඒ තරම් වැදගත් 
නැහැ. 
 
ඒත් අමතක කරන්න එපා බුද්ධ ෙද්ශනාව. නගරෙය් පළිෙබෝධ වැඩි නිසයි 
පිංවත් මහෙණනි, ඔය තිෙයන්ෙන් වන ෙසනසුන්, ගස්  මුල්, ශුන ාගාර...  
 
ඉතින් අපමාදී ෙවන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ෙද්ශනා කෙළේ. ඉතින් 
උන්වහන්ෙසේ පවා අනුදැන වදාෙළේ නිවන් මග යැෙම්දි හුෙදකලා 
වනෙසනසුන් පරිහරණය කරන්න කියලා ෙහේතුවක්  නිසාමයි. බුදු ෙකෙනකු 
අෙහේතුකව ෙදයක්  ෙද්ශනා කරන්ෙන් නැහැ. ඒ වෙග්ම බුදු හාමුදුරුෙවො 
ඇතුළු සියලු මහ රහතන් වහන්ෙසේලා සිය ඉලක් කයන් සපුරගත්ෙත්ත් 
හුෙදකලා වන ෙසනසුන් ඇසුරුකරලයි.එෙහම බැලුවහම බුදුහාමුදුරුෙවොත් 
ආරණ ාවාසී. සැරියුත් හාමුදුරුෙවොත් එෙහමයි. මහා කාශ ප මහරහතන් 
වහන්ෙසේත් එෙහමයි. තමන්ෙග් කාර්යය සපුරාගත්තට පසුව තවදුරටත් 
වනවාසීව සිටීමට එකල බහුතරයක්  ස ්වාමීන් වහන්ෙසේලාට අවශ  වුෙණ් 
නැහැ. ඒකටත් ෙහේතුවක්  තිෙයනවා. පුරපු පාරමී අනුව අෙනකුත් 
සත්වයන්ටත් සසර දුකින් එෙතරවීමට අවශ  මාර්ගය ෙපන්වාදීම 
උන්වහන්ෙසේලාෙග් මූලිකත්වෙයන් සිදුවිය යුතුව තිබූ ෙදයක්  වුණා. 
පතිපදාව වඩන ෙකෙනකුට නගරය බාධාවක්  වුණාට පතිපදාව සම්පූර්ණ 
කරගත්තු ෙකෙනකුට නගරය බාධාවක්  ෙවන්න බෑෙන්. 
 
මම - ස් වාමීන් වහන්ස ඇත්තටම ෙමොකද්ද ෙම් හුෙදකලා ආරණ වාසී 
ජීවිතයක තිෙයන ෙවනස, නැතිනම් වටිනාකම 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

 
භික්ෂුව - සරලයි. හරිම නිදහස ්. භාහිර බලපෑම් නෑ. ඒ වෙග්ම කාමයන් අඩුයි. 
හරිම සුවදායකයි. අල්ෙප්ච්ජතාව නිසා බලාෙපොෙරොත්තුත් අඩයි. එකම 
ඉලක් කය නිවන නිසා ඒක සපුරාගැනීමට ඒ සියල්ල පහසුවක් . 
 
මම - ස් වාමීන් වහන්ස. ආරණ වාසී භික්ෂුව කැලයට ඇලිලා. ගාමවාසි 
භික්ෂුව නගරයට ඇලිලා. ඉතින් ඒ ෙදකම එකයි ෙන්ද? 
 
භික්ෂුව - ඇලීම කියන වචනාර්ථෙයන් ගත්තහම ෙදකම එකයි. ඒත් ඒෙක 
අදහස නිර්වචනය කිරීෙමදි එෙහම නැහැ. එතැනදි එය ෙදවිදිහක් .  
 
"රමණියානි අරඤඤ්ාණි....." කියල ඉතා සුන්දර ගාථාවක්  බුදුහාමුදුරුෙවෝ 
ෙද්ශනා කළා. ඒෙක ෙත්රුම තමයි ස ්වභාවෙයන්ම රමණීය වූ වනෙසනසුන් 
ෙකෙරහි කාමයන්ෙගන් වසඟවූ සාමාන  ජනයා කිසිෙසේත්ම ඇෙලන්ෙන් 
නැහැ. ඒත් කාමයන් ෙනොෙසොයන වීතරාගී මුනිවරුන් ඒ වනෙසනසුන්වලට 
ඉතා ඇලුම් කරනවා කියන එකයි. ඒෙකන් ෙපෙනනවා ආරණ වාසී භික්ෂුව 
කැලයට ඇලීම, නගරෙය් කාමයන්ට ඇලීමට වඩා හැම අතින්ම ෙශේෂ්ඨ බව. 
ෙත්ර ෙත්රී ගාථා එෙහම ෙහොඳින් කියවලා බලන්න... එතෙකොමට ෙම් ගැන 
ෙහොඳින්ම ෙත්රුම්යයි. 
 
තවටිකක්  කියනවානම්, කාමයන් ෙහොයාෙගන කවුරුවත් කැෙල්ට යන්ෙන් 
නැහැ. ඒවායින් නිදහස්  ෙවන්නයි කැෙල්ට යන්ෙන්. එතෙකොට අරමුණත් 
පිරිසිදුයි. හුෙදකලා විෙව්කයට කැමති පිරිස් , සෑම අතින්ම පීඩාකාරී,අපිරිසිදු, 
ෙඝෝෂාකරී නගරෙය් විෙශේෂෙයන් ෙම් වෙග් කාලයක ඉන්න හිතන්ෙනවත් 
නැහැ. ඒකයි ඇත්ත. 
 
මම - ඔබ වහන්ෙසේලා මරණයක මතක වස ්ත පූජාවට, මතක බණට, 
දායකයාට ෙසත් පතන ෙබෝධිපූජාවකට සහභාගීවන්ෙන් නැහැ. ඇත්ෙතන්ම 
ෙමතැනදි ෙකෙනකුට හිෙතන්න පුළුවන් ආරණවාසී භික්ෂුව හුදු 
ආත්මාර්ථයක්  උෙදසා උත්සහවත් වන ෙකෙනකු හැටියට. ෙම් ගැන 
ඔබවහන්ෙසේෙග් අදහස? 
 
භික්ෂුව - ඔය ෙදවිදිහකට පිළිතුරුෙදන්න පුළුවන්. සාමාන  ෙලෝකයා 
පරාර්ථය අර්ථ දක් වන්ෙන් අන යන්ට අර්ථයක්  නැතිනම් යහපතක්  සැලසීම 
සඳහා කැපවීම කියන අර්ථෙයන්. ඒත් ඇත්තටම එතැනදි සිදුවන්ෙන් 
අනුන්ව තව තවත් දුක තුළටම ගාල් කිරීමට, දුෙක් සිටින තමනුත් 
දුක් විඳීමයි.නැතිනම් අනුන්ෙග් දුෙක් ෙකොටස ්කාරෙයක්  වීමයි. ඒක 
ෙකොෙහොමද අර්ථවත් ෙදයක්  ෙවන්ෙන. ඒ වෙග්ම සාමාන  ෙලෝකයා 
ආත්මාර්ථය අර්ථදක් වන්ෙන් තමා උෙදසා රැස ්කිරීම කියන නිර්වචනෙය් 
පිහිටලයි. ඒත් ෙලෝකෙය් කවුද තමා ෙදසම බලමින් තමා තුළින් සකස් ෙවලා 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

තිෙයන මුළුමහත් ෙලෝකයම ෙහවත් දුක අතහැරීමට, එනම් රැස් කිරීම 
ෙවනුවට අතහැරීමට, ආත්මාර්ථය කියා කියන්ෙන්. ඒක්  සාමාන  
ෙකෙලස ්බරිත ෙලෝකයාට හිතාගන්නවත් බැරි ෙදයක් . සංසිද්ධියක් . ඒ 
තුළින් කරන්ෙන් ෙලොව අතිශයින්ම විස ්මිත ෙහළිදරව්ව නිසා අදටත් අපමාන 
ෙදව් මිනිසුන් ෙම් සංසාරෙයන් සදහටම නිදහස ් ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
පතිපදාව කිසිෙසේත්ම ආත්මාර්ථකාමයක්  ෙනෙමයි. ස ්වාර්ථය තුළින් වඩා 
අර්ථවත් වූ පරාර්ථයක්  නිර්මාණය කිරීම කියලයි සැබැවින්ම එයට කිව 
යුත්ෙත්.  
 
අනිත් විදිහට බැලුෙවොත් ඇත්ෙතන්ම නිවන කියන්ෙන් ආත්මාර්ථයක් මයි. 
තමා උෙදසා රැස ්කිරීමක්  ෙමතැනදිත් ෙවනවා. හැබැයි ඒ ඔබ සියලු ෙදනා 
රැස් කරන කාමයන් ෙනොෙවයි. ඒවා අස ්කිරීම තුළින් රැස් වන කුසල්වලට, 
නැතිනම් පාරමී වලට නිවන්මෙඟ් යන භික්ෂුව ඇත්තටම ෙලෝභයි. එනිසා 
තමයි ෙවස් සන්තර රජතුමා බුදුබව පතාෙගන දරුවන් දන්දුන්ෙන්. දරුවන් 
ෙදෙදනා දන් දී මුළුමහත් ෙලෝකෙය්ම දරුවන් ගලවාගැනීමට උන්වහන්ෙසේට 
හැකිවුෙණ් ඒ ආත්මාර්ථය මුල්කරගත් නිසයි. බුදුවරු ෙලොව පහළවන්ෙන්ත් 
පළමුව තමාට එම ස් වාර්ථය ලබාෙගන මුළුමහත් ෙලෝකයටම එය 
ලබාදීමටයි. ඒ අනුව පළමුව එය ආත්මාර්ථයක් මයි. නමුත් පසුව ෙලොව 
ෙශේෂ්ඨම පරාර්ථය වන්ෙන්ත් ඒ ආත්මාර්ථයයි. අපි හිතන්නෙන් කවුරුන්හරි 
වැලෙපද්දී ඔවුන් සමග වැලපීම පරාර්ථය ෙලසයි. ඒක ෙකොයි තරම් 
මුළාවක් ද? 
 
මම - අපි දැක් කා ආරණ  භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා පාත කළුකිරීම, සිවුරු මැසීම, 
පඬු සකසා ගැනීම, ඒ වෙග්ම පාවහන්වත් ෙනොමැතිව පිණ් ඩපාතෙය් වැඩීම 
වැනි ඉතා දුෂ්කර සහ ෙවෙහසකර කාර්යයන්වල ෙයෙදන විදිහ. 
ඇත්ෙතන්ම අද ෙම් සියලු ෙද් දායකයන් ෙවතින් ඉතා පහසුෙවන් 
ලබාගැනීමට අවස ්ථාව තිබියදීත් එවැනි දුෂ්කර පතිපදාවක ෙයදීම 
අත වශ මද? ඒක අනවශ  පීඩාවක්  ෙනෙමයිද? 
 
භික්ෂුව - බුද්ධකාරක කෘත  සහ ශමණකාරක කෘත ය ෙලස සෑම 
කාලයකම සියලු බුදුවරුන්, පෙසේ බදුවරුන් ෙමන්ම රහතන් වහන්ෙසේලා 
විසින් අනුගමනය කරනු ලබන කමෙව්දයක්  තිෙයනවා. ඒ සඳහා ආර්ය 
පතිපදාව කියලා ෙපොදුෙව් කියනවා. ආර්ය කියන්ෙන් උසස ්, උත්තම කියන 
අර්ථෙයන් . ෙදව් බඹුන්ටත් වඩා උසස ් වූ භාග වතුන් වහන්ෙසේ යම් 
කමෙව්දයක්  අනුගමනය කෙළේනම්, යම් කමෙව්දයක්  තම ශාවක පිරිස 
උෙදසා අනුදැන වදාෙළේ නම් ඒ කමෙව්දය ඒකාන්තෙයන්ම ෙලෝකෙය් 
නිවැරදිම පිරිසිදුම සහ ෙශේෂ්ඨම කමෙව්දයයි. එමගින් භාග වතුන් වහන්ෙසේ 
තම ශාවක පිරිස අන  වූ සියලු ශමණ, බාහ්මණ, ක්ෂතීය ෙමන්ම ෙද්ව, බහ්ම 
සහ මාර පිරිෙසන් ෙවන්ෙකොට හඳුනාගත හැකි පරිදි සියලු පිරිස්  අභිබවා යන 
ෙලොව උත්කෘෂට්ම පිරිස බවට පත්කරනු ලැබුෙව් එම ආර්ය පතිපාදව 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

මගිනුයි. බුදු, පෙසේබුදු සහ මහරහත් යන තුන් පිරිස විසින්ම අඛණ් ඩව 
පවත්වාෙගන ආ එම පතිපදාව ෙකොතරම් ෙවෙහසක්  වුවත් ඒ පතිපදාව රැකිය 
යුතු වන්ෙන් එය ෙලොව ආශච්ර්යමත්ම ෙපෞරුෂයක්  ෙගොඩනගාගැනීම සඳහා 
ෙහේතුවන උත්තම ෙහවත් ආර්ය පතිපදාව නිසයි. නැතිව ආරණ  පතිපදාව 
ෙනෙමයි. යම් ශාවකයකුට තම ශාවකත්වය සහ සාර්ථකත්වය පිළිබඳ යම් 
අභිමානයක්  ඇත්නම් ඒ ආර්ය පතිපදාෙව් උන්වහන්ෙසේ බැසගන්ෙන් නිවන 
ඔහුෙග් ඉලක් කය නිසයි. දුෂ්කර වුවත් ෙම්වා වැඩීෙමන් නූපන් කුසල් 
ඉපදීමත්, ඉපදුණු කුසලයන්ෙග් වර්ධනය ෙමන්ම ෙබෝධි පාක්ෂික සියලු 
ධර්මතා වැඩි දියුණුවීමත් ෙහේතුෙවනවා. ඒ සියල්ලම නිවන්මගට 
උපකාරවන බැවින් ආර්ය පතිපදාව කියලා කියනවා. 
 
මම - ස් වාමීන්වහන්ස, ඔබ වහන්ෙසේ කිව්වා පිණ් ඩපාතෙය් කිරීම, පඬු සිවුරු 
දැරීම ආරණ  සම්පදාෙය් අංග පමණයි කියලා. එෙහනම් ඔබවහන්ෙසේට 
හිෙතන හැටියට ආරණ වාසී භික්ෂුවක්  ෙමොනවිදිෙහේ ෙකෙනක්  විය යුතුද? 

භික්ෂුව - මට හිෙතන හැටි ෙනෙමයි. සැබෑ ආරණ වාසී භික්ෂුව ෙමොනවිදිෙහේ 
ෙකෙනක්  විය යුතුද කියලා ඉලක් කයටම උත්තරදීලා තිෙයනවා අප 
සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්ෙසේ. සූත පිටකයට අයත් මCධිම නිකාෙය් 
ෙදවැනි ෙකොටෙසේ තිෙබන ගුලිස් සානි කියන සූතෙයන් ලස් සනට එය 
පැහැදිලි කරලා ෙදනවා. ගුලිස් සානි කියන භික්ෂුව උෙදසා ෙද්ශනාකරල 
තිෙබන ෙමම සූතෙයන් සංඝයා වහන්ෙසේලා අතර ෙවෙසන ආරණ වාසී 
භික්ෂුවක්  තුළ තිෙබන ලක්ෂණ 17 ක්  විස ්තර ෙකෙරනවා. 
 
එකී ලක්ෂණෙයන්ෙගන් ෙතොරව ෙවෙසන ආරණ වාසී භික්ෂුවට 
ආරණ වාසීව සිටීෙමන් වන ඵලය කුමක් දැයි, අන යන්ෙගන් ගැරහීමටත් 
අපහාස විදීමටත් සිදුවන නිසා උන්වහන්ෙසේලාට එම ෙදෝෂයන්ෙගන් දුරුවීම 
පිණිසයි ෙම් සූතය ෙද්ශනා කර තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ආරණ වාසී භික්ෂුව 
ෙමොන විදිෙහේ ෙකෙනක් ද කියලා හරියටම අදහසක්  ගන්න පුළුවන්. එහි 
සඳහන් ආකාරය ආරණ වාසී භික්ෂුව ෙම් කියන්නාවූ කාරණාවලින් 
සම්පූර්ණ වීම ෙහෝ ඒ සඳහා උත්සහවත් වන අෙයක්  විය යුතුෙව්. 
 
1. බහ්මචාරීන් වහන්ෙසේලා තමන් සමග සිටින අෙනක්  ස් වාමීන්වහන්ෙසේලා 
ගැන ඉතාම ෙගෞරවෙයන්, යටහත්පහත් ඇවැතුම් පැවැතුම්වලින් යුතු අයකු 
වීම 2. වැඩිහිටි භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා ෙකෙරහි නිසි ෙගෞරවෙයන් 
උන්වහන්ෙසේලාට ආසන පහසුකම් සලසාදීමත්, නවක භික්ෂූන්ෙග් 
ආසනයන් උදුරාගැනීෙමන් වැළකුණු භික්ෂුවක්  වීම 3. ඉතා උදෑසනින් ගමට 
පිණ් ඩපාතය පිණිස වැඩීමත් ඉතා දවල් වී ගමට ෙනොයැම පිණිස 
පෙව්ශම්වන්නකු වීම 4. උෙද් කාලෙය්දී ෙහෝ දහවල ආරාධනාවකින් 
ෙතොරව ගිහි ෙගවල්වලට ෙගොස්  අන යන් හා කාලය ගතකිරීෙමන් ෙහවත් 
විකාල චර්යාෙවන් වැළකිය යුතු වීම 5. උඩගු ෙහෝ චපල භික්ෂුවක්  ෙනොවිය 
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යුතුය 6.වාචාල, විසුළු වචන වලින් වැළකුණු අයකුවීම 7. කීකරු කල ාණ 
මිතයන් ඇති අයකු වීම 8. ඉන්දිය සංවරෙයන් යුක් ත වීම 9. ෙභෝජනෙයහි 
පමණ දන්නා අයකු වීම 10.නින්දට වහල්වන්නකු ෙනොවීම 11. කුසීතයකු 
ෙනොවී ඇරඹූ වීර්ය ඇත්ෙතකු වීම 12. මුළාවූ සිහිෙයන් යුක් ත ෙනොවීම 13. 
සමාහිත සිත් ඇත්තකු වීම14. වත් පිළිෙවත් පිරීෙම්දී දක්ෂ පඥාවකින් යුතු 
භික්ෂුවක්  වීම 15. සත්තිස ් ෙබෝධිපාර්ශ්වික ධර්ම සහ පතිෙමෝක්ෂ සංවර ශිලය 
පිළිබඳ යෙමක්  විමසූ කල ඒ ධර්මයන් මනාෙලස විගහ කිරීමට හැකි 
දැනුමකින් සන්නද්ධව සිටීම. 16. රූප අරූප සමාපත්ති ඉක් මවාගිය 
විෙමෝක්ෂය උෙදසා කටයුතු කරන්නකු වීම 17. උතුම් මාර්ගඵල 
අවෙබෝධයන්ෙගන් යුක් ත භික්ෂුවක්  වීම යන කරුණුයි. 
 
ෙමම සාකච්ජාෙවන් ගම  වන්ෙන් කුමක් ද? අප විසින් බාහිර නිරීක්ෂණය 
කිරීමට සහ හැඳින්වීමට ෙයෙදන සියල්ල අභිභාවායන්නාවූ සැබෑ ආරණ  
සම්පදාය කියාත්මක වන්ෙන් භික්ෂු පතිපදාෙව් ආධ ාත්මිකත්වය හා 
ඒකාබද්ධව බවයි. වත්මන් ආරණ  සම්පදාය සැරියුත් - මුගලන් මහ 
රහතන්වහන්ෙසේලා වැඩි මෙගහි කැඩපතයි. එය වසර 2600ක්  පුරා 
නිරුපදිතය. පූජනීයය. එය මුළුමහත් ෙලෝකයට අත්වූ ලාභයකි. අප 
තිෙලෝගුරු බුදුපියාණන්ෙග් මුඛ  පරමාර්ථ වූෙය් සුන්දර, ජනපිය ආරණ  
පතිපදාවක්  තුළ තම ශාවකයන් රඳවාතැබීම ෙනොව, ඒ භාග වත් වූ ආර්ය 
පතිපදාව තුළ තම ශාවකයන්ෙග් විමුක් තිය සාක්ෂාත් කරවන්නට සැලසීමයි. 
එබැවින් සැබෑ ආරණ වාසී භික්ෂු පතිපදාෙව් හර පද්ධතිය විනිශ්චය 
කරගැනීමට ෙනොහැකිව වනවාසී භික්ෂු සම්මතෙය් පවතින හුදු චර්යාරටාවන් 
හා බැඳී සංස් කෘතිය බවට පත්වූ ලක්ෂණ කිහිපයක් , ආධ ාත්මය වඩවා 
ගැනීම පිණිස පාෙයෝගිකව ෙයෙදන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න මැනවින් පැහැදිලි 
විය. එය ගිහි පැවිදි ෙදපාර්ශ්වයටම එකෙසේ වටින්ෙන් යෑයි සිතමි. ඒ උෙදසා 
ෙම් උතුම් දහම් කරුණු දානයක්  කර දුන් ඒ පිංවත් භික්ෂූන්වහන්ෙසේෙග් 
ඉලක් කයට ෙමම කුසලය ජවයක් ම ෙව්වා. නිවන් පිණිසම පාරමී ෙව්වා. 

 

1. 2 ඔබත් ෙසොබාදහමත් අතර පරතරයක්  ෙනොතබන්න 02 
 
ෙම් ෙඝෝර, කටුක, භයානක සංසාරෙය් භිය දැක, ෙම් ආත්මභාවෙය්ම සසර 
දුකින් එෙතර වීමට අධිෂ්ඨාන කරමින්, වීර්ය වඩමින්, 
නිවන් මග පුරන, 'දක්ෂ', 
ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  ෙම් අහිංසක ව යාමය  
උපකාරයක් ම ෙව්වා! 
ශක් තියක් ම ෙව්වා! 
මාර්ගයක් ම ෙව්වා! 
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තම තමන්ට වැටෙහන පමාණයට තම තමන්ෙග් ජීවිත වලට ගලපාගනිත්වා! 
 
අර්ථ ෙහෝ ව ාකරණ වැරදි ඇෙතොත් ඔබ ෙනොකළ වරදකට ඔබ 
ෙනොගැෙට්වා! 
 
අනුනටද අනුකම්පා ෙකෙර්වා! 
 
වැරදි නැෙතොත් නිවැරදි ෙදය නිවැරදි ෙලස දකීවා! 
 
ෙමහි සටහන් හැම අර්ථයක්  තුළින්ම ඔබ සැමට යහපතක්  ෙව්වා! 
 
තමා තමාටම පිහිටෙකොට ගනිත්වා.. 
 
යෑයි උන්වහන්ෙසේ ඒ ෙපොත් ෙපළ ඇරඹුෙම් ලියා ඇත්තාහ. 
 
ෙම් මුළු ෙලෝක ධාතුව තුළම, වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම නිදහස 
තිෙබන්ෙන් ෙකොතැනද කියා ඇසුෙවොත් ෙදවරක්  ෙනොසිතා එම පශ්නයට දිය 
හැකි පිළිතුර අරහත් උත්තමයකු තුළ බවයි. 
 
රහතන් වහන්ෙසේ යනු නිදහෙසේ පතිබිම්බයයි. රහතන් වහන්ෙසේෙග් සිත සුදු 
පිරුවටයක්  ෙසේය. එහි ඉඳිකටු තුඩක තරම්වත් කිළුටක්  ෙනොමැත. රහතන් 
වහන්ෙසේ වර්තමානය තුළ සිටිමින් එම සුදු පිරුවටෙය් චිත අඳී. ඒවා ඒ 
ෙමොෙහොෙත්ම මැකී යයි. නැවත අඳියි. නැවත මැකී යයි. 
 
රහතන් වහන්ෙසේ අඳින චිත රැස්  කර ගන්ෙන්වත් ෙගොඩගසා ගන්ෙන්වත් 
ෙනොමැත. රහතන් වහන්ෙසේ වර්තමානය තුළ අඳින චිත සඳහා පාවිච්චි 
කරන්ෙන් නිෙකෙලස්  තීන්තය. එහි ඝන භාවයක් , ෙගොෙරෝසු භාවයක් , 
ඇලීමක් , ගැටීමක් , උෙප්ක් ෂාවක්  ෙනොමැත. ඒවා නිවුණු තීන්තය. එෙහයින් 
උන්වහන්ෙසේෙග් ඇතිෙවමින් නැතිෙවන සිත නමැති පිරුවටය සැමවිටම 
ෙනොකිළිටියි. ෙකොතැනකදීවත් සත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  ෙනොදකින ඒ සිත 
නිරතුරුව අනිත ය දැක මැකී යන රූපම අඳියි. එෙහයින් 
උන්වහන්ෙසේලාෙග් ජීවිත සැහැල්ලුය. සරලය. පැහැදිලිය. විවෘතය. එය 
නිදහෙසේ පතිබිම්බයයි. ගිහි පැවිදි නිවන් මඟ වඩනා ඔබද මමද ෙසොයා 
යන්ෙන් ඔන්න ඔය ස ්වභාවෙය් නිදහසයි.  
 
ජීවිතෙය් සියලු බැඳීම් හිස ්කළ තැන, එතැන නිදහසයි. පැවිදිවීම සඳහා ගිහි 
ෙගදරින් ඔබ ඉවත් වන්ෙන්, එෙතක්  තමා රැස ්කළ අයිති ෙකොටගත් සියලු 
ෙලෞකික සම්පත් අයින් ෙකොට දමාය. ඔබ එෙසේ සියල්ල අයින්ෙකොට දමා 
පැමිෙණන්ෙන් ඇයි? අයින්ෙකොට පැමිණි සියල්ල අතහැරීම සඳහාය.  
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ෙහොඳින් සිතන්න. අයින් කිරීමත්, අතහැරීමත් අහසයි ෙපොෙළොවයි ෙමන් 
පරතරය ඇති ෙදයකි. පැවිදි වීෙමන් පසු ඔබ කළ යුත්ෙත් අයින් කළ ෙද්වල් 
අතහැරීමට පුරුදු වීමය. පුරුදු කිරීමය. ෙමොනවද ඔය අයින්ෙකොට පැමිණි 
ෙද්වල්. 
 
මාපියන්, ඥතීන්, ව ාපාර, ඉඩකඩම්, සමාජත්වය, ෙකොටින්ම ඔබ ෙම් 
ඉන්දියයන් හයට ඇෙලන ෙද්වල් අයින්ෙකොට දමා පැමිණ ඇත්ෙත්, ඒ 
සියල්ල අතහැරීම සඳහා ය. දැන් අරමුණ පැහැදිලිය. 
 
එෙසේ නම් ඔබ ෙසොයා යා යුත්ෙත් අතහැරීම පුහුණුවීමට සුදුසු රැස ්කිරීම 
ෙනොකරන ස ්ථානයකි. ෙමොනවා රැස ් ෙනොකරන ස ්ථානයක් ද? ෙකෙළස ් රැස්  
ෙනොකරන ස ්ථානයකි. සුවෙසේ සිත වැෙඩන ස ්ථානයකි. එවැනි ආරණ යක් , 
ශූන ාගාරයක්  ෙනොමැති නම් නිවන් මඟ වඩන ගුරුවරයකුෙග් ඇසුර ලබා 
ගනිමින් හුදෙකලා කුටියකට ඔබ යා යුතුය. ආරණ  තෘෂ්ණාව, ෙගෝල 
තෘෂ්ණාව, විනය තෘෂ්ණාව, දිව  බහ්ම තෘෂ්ණාව, ෙබෝධිසත්ව තෘෂ්ණාව 
යන තෘෂ්ණාවන්ට ෙකොටුවුණු ස් ථාන මඟහරින්න. ඉහත ස් වභාවයන් 
ශාසනය රැකීමට, සුගතිගාමී නැවත උපතක්  ලැබීමට ඔබට උපකාර වනවා 
විනා, ෙම් ආත්ම භාවෙය් දී නිවන් දැකීම උෙදසා ඔබට උපකාරී ෙනොෙව්. 
ඉහත ස ්වභාවයන් ඔබ ස ්පර්ශ කිරීෙමන් නිවන් මඟ භව මඟක්  බවට 
පත්වීමට පුළුවන. රැල්ල හමන දිශාවට ගසාෙගන යැම, තවමත් ඔබෙග් 
ස් වභාවය වීමට පුළුවන. ඔබ ගිහි ෙගදර හැර ආෙව් ජනපිය රැල්ල සමග 
ගසාෙගන යැමට ෙනොව උඩුගංබලා පිහිනා යැමය. ඔබ අදක් ෂ වුවෙහොත් 
සශීක සිව්පසය, ෙදස්  විෙදස ් ගිහි පැවිදි සම්බන්ධතා, ගුරු ෙගෝල බැඳීම්වල 
අත්අඩංගුවට පැමිණීමට ඔබට සිදුවනු ඇත. ඔබ කිසිවක්  අල්ලා ෙනොගන්න. 
අල්ලාෙගන ඇති සියල්ල කමානුකූලව අතහැරීමට පුරුදු කරන්න. ඔබ 
වයසින්. ජීවිතාවෙබෝධෙයන් පරිපූර්ණ පුද්ගලෙයක්  ෙලස අරමුණක්  ඇතිව 
ශාසනයට පැමිණි ෙකෙනක්  බව සිතන්න. එෙහත් තමා ගැන අධි 
තක් ෙසේරුවකට ෙනොඑන්න වගබලාගන්න.  
 
සාමෙණ්ර ශීලය, උපසම්පදා ශීලය, ඉක් මවා ගිය ශීලයක්  ෙම් ශාසනය තුළ 
තිෙබන බව දකින්න. එම ශීලය තව ෙකනකුන් ෙගන් ලැබිය හැකි ෙදයක්  
ෙනොව, තමා විසින්ම ධර්ම විනය ෙදක වැඩීෙමන් තමා තමාවම පිහිටෙකොට 
ලබාගත යුත්තක්  බව සිහි තබා ගන්න. 
 
විනය යනු සුවෙසේ නිවන් මඟ තරණය කිරීමට ඇති ෙමවලමක්  මිස, තමාෙග් 
දෑත් ෙදපා ස් ව කැමැත්ෙතන් බැඳ ගන්නා වරපටක්  ෙහෝ තමන්ෙග් නිදහස 
මරා ගන්නා ෙපෝරකයක්  ෙනොෙව්. ඉහළ අහසට ගුවන් යානයකින් යන 
ගුවන් භටෙයක්  නිරුපදිතව බිමට පතිත වීමට පැරෂුටයක්  උපෙයෝගී 
කරගන්නා ෙසේ, විනය ඔබ සුවෙසේ නිවන් මඟ තරණය කිරීමට ෙයොදා ගන්න. 
ගුවන් භටයා තම ෙදපා ෙපොෙළොෙව් ස ්පර්ශ වන සැණින් පැරෂුටය අතහැර 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

දමනු ඇත. විනය යනු අවෙබෝධය ලබමින් නිවැරැදි ෙවමින් අතහරින ෙදයක්  
මිස බදාගන්නා ෙදයක්  ෙනොෙව්. වැරැදි අතහැරීමට විනය බදා ගැනීම තුළ 
රැස් වන්ෙන් තණ් හාවයි. තණ් හාව ඔබව රැෙගන යන්ෙන් නිවීම ෙදසට ෙනොව 
භවය කරාය. විනය තුළ මා ඇතැයිද, මා තුළ විනය ඇතැයිද ගහණය කර 
ෙනොගැනීමට අප වගබලාගත යුතුය. 
 
විනය යනු සතිය සහ සිහියයි. ධර්මය යනු ස ්වභාවධර්මයයි. ධර්මෙය් 
ස් වභාවය අනිත යයි. අනිත ය ෙදස සතිෙයන් සහ සිහිෙයන් බැලීම ධර්ම 
විනය ෙදක තුළ ජීවත්වීමයි. විනය අත වශ ය. ඒ නැවත නැවත වැරැදි 
කිරීමට ෙනොෙව්. වැරැදි කිරීෙම් ස ්වභාවෙයන් යුත් පෘථග්ජන සිත 
අවෙබෝධෙයන් හඳුනාෙගන වැරැදි අතහැරීමටය. විනය ෙවනුෙවන් කැපවීම 
ඔබෙග් දුර්වලතාවකි. විනය සමගින් ගැෙටමින් ෙනොසිට ඔබෙග් දුර්වලකම් 
සතිෙයන් ෙහවත් සිහිෙයන් යුතුව මඟහරවා ගන්න. විනය ගැන ලියවුණු 
ෙපොත් සියයක්  ඇෙතොත් ඒ ෙපොත් සියයම එක මත එක තබා, ෙපොත් 
සියයටම උඩින් "ෙ◌ච්තනාහං භික් ඛෙව් කම්මන් වදාමි" යන බුදු බණ පදය 
තබන්න. 
 
නමුත් ඔබට ඔබව විශ්වාස නැතිනම් ඔබ අදක් ෂ නම්, මාන්නය, උද්ධච්ච 
භාවය, මාර්ග ඵල උම්මාදෙයන් ෙපෙළන්ෙන් නම් ගුරුවරයා සහ විනය තුළ 
හික් මීම අත වශ  බව සිතන්න. එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් ඔබ මංමුලා වනු ඇත. 
ඔෙබ් හැකියාවන් ගැන අධි තක් ෙසේරුවකට ෙනොඑන්න. තීරණ ගැනීෙම්දී 
බුද්ධිමත් වන්න. ඔබ මන්දගාමී ෙනොවන්න. ශීඝගාමීද ෙනොවන්න. 
කාලසටහන්, ෙපර සූදානම්, සැලසුම්වලින් හිස ්වන්න. කිසිම ආයාසයක්  
ෙනොකරන්න. ඉරහඳ, මහෙපොෙළොව, සාගරය ආයාසයකින් ෙතොරව ඒවාෙය් 
ස් වභාවෙයන් හැසිෙරන්නා ෙසේ ඔබ ඔෙබ් ස ්වභාවය තුළම නිවන් මඟ 
වඩන්න. ස් වභාව ධර්මෙය්ම ෙකොටසක්  වන්න. ස ්වභාව ධර්මයත් ඔබත් අතර 
පරතරයක්  ෙනොතබන්න. බැසයන සඳත්, නැඟ එන ඉරත් ඔබ ඔෙබ් සිතිවිලි 
සමග සසඳන්න. නිදහස ෙසොයා උඩුගං බලා යන ෙසබෙළක්  වන්න. බුදු ගුණ 
ෙමෙනහි කිරීම නවතා ඔබ පැවිදි වූෙය් ඇයිද යන්න නිරතුරුව ෙමෙනහි 
කරන්න. එෙසේ ෙමෙනහි කරනා වාරයක්  පාසා ඔබ දකින්ෙන් බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේව බව අත්දැකීෙමන් දකින්න. 

නිහතමානීව ඔෙබ් දුර්වලතා දකින්න. නිහතමානිකම යනු හීනමානය 
ෙනොෙව්. භික්ෂුව යනු ෙමෙලොව සිටින ජවසම්පන්නව ඉලක් කය කරා 
හඹායන පුද්ගලයාම විය යුතුය. ඔහුව ඉක් මවීමට සමෙතක්  ෙම් තුන් 
ෙලෝකෙය්වත් නැත. මහ වනෙය් තනිවම සරණ ඇතකු ෙසේ ඔබ ෙසොයන 
නිදහස ඔබම ෙසොයා යා යුතුය. ඔබ යන ෙම් ගමෙන්දී රාතිය, දහවල, වැස ්ස, 
ශීත, කුසගින්න ෙනොදැෙනනු ඇත. ෙම් කිසිවකට ඔබව පාලනය කිරීමට 
ෙනොහැකිය. ෙමෙලොව සිටින ජවසම්පන්නම පුද්ගලයා ෙසේ ඔබ ෙකෙලස ් 
මාරයාව හඹා යනු ඇත. ඔබ ෙසොයන නිදහස සාක් ෂාත් කරගත යුතුව 
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ඇත්ෙත් ඔබ විසින්මය. එය ෙදවියකුට බහ්මයකුට කළ ෙනොහැක් කකි. ඔහුට 
හැකියාව ඇත්ෙත් ඔබට සාධුකාර දීමය. ඔබ ඉදිරිෙය් ඔවුන් ෙදවැනිය. ෙම් 
මුළු විශ්වයම සියුම්ෙකොට ඔෙබ් ෙදෝතට ෙගන, ඔබ ෙම් ෙලෝකෙයන් එෙතර 
වූ මුණිවරෙයක්  වන්න. ඔබට එය හැකි වන්ෙන් එක් ෙකෝ මරණය, එක් ෙකෝ 
නිවීම යන බරපතල තීරණය ගැනීමට සමත් වුවෙහොත් පමණකි. එවිට ඔබ 
ෙසොයන නිදහස අර්ථවත් කරගත හැකිය. 

1.3 

ගිහිවත  

 
 
"ෙම් ෙඝෝර, කටුක, භයානක සංසාරෙය් භිය දැක, ෙම් ආත්මභාවෙය්ම සසර 
දුකින් එෙතර වීමට අධිෂ්ඨාන කරමින්, වීර්ය වඩමින්, නිවන් මග පුරන, 
"දක්ෂ", ගිහි පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  ෙම් අහිංසක ව යාමය උපකාරයක් ම 
ෙව්වා◌ෘ ශක් තියක් ම ෙව්වා! මාර්ගයක් ම ෙව්වා! තම තමන්ට වැටෙහන 
පමාණයට තම තමන්ෙග් ජීවිත වලට ගලපාගනිත්වා! 
අර්ථ ෙහෝ ව ාකරණ වැරදි ඇෙතොත් ඔබ ෙනොකළ වරදකට ඔබ 
ෙනොගැෙට්වා! අනුනටද අනුකම්පා ෙකෙර්වා! වැරදි නැෙතොත් නිවැරදි ෙදය 
නිවැරදි ෙලස දකීවා! 
ෙමහි සටහන් හැම අර්ථයක්  තුළින්ම ඔබ සැමට යහපතක්  ෙව්වා! තමා 
තමාටම පිහිටෙකොට ගනිත්වා.." යෑයි උන්වහන්ෙසේ ඒ ෙපොත් ෙපළ ඇරඹුෙම් 
ලියා ඇත්තාහ. 
 
පැවිදිව නිවන් මග වැඩීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන ඔබ ගිහිව සිටින කාලෙය්දී 
ගිහිවත සම්පූර්ණ කිරීම පැවිදිව නිවන් මග වැඩීමට පහසුය. ඔබ ගිහිවත 
සම්පූර්ණ කර ෙනොමැති නම් නිවීෙම් අරමුණ සඳහා පැවිදිවීමට ඉක් මන් 
ෙනොවන්න. ගිහිවෙත් තිඹිරිෙගය ගෙම් පන්සලය. පන්සෙල් ස ්වාමීන් 
වහන්ෙසේලාෙග් ස ්වභාවයන් විවිධ වුවද ඒවා ඔබට අදාළ ෙනොවන බව 
සිතන්න. අනිත  ස ්වභාවය නිසා විවිධත්වයක්  ඇතිවීම ස ්වභාවිකය. අප පුදුම 
විය යුත්ෙත් එෙසේ ෙනොවුණෙහොත්ය. අනුන්ෙග් වැරැදි ඔබ අතහරින්න. ඔබ 
ඔෙබ් අරමුණ කරා යන්න. පන්සෙල්දී හැෙමෝෙග්ම ෙසේවකයා, දාසයා ඔබ 
වන්න. නිදහෙසේ ජනතාවට වඳින්න පුදන්න සිල් පිරිසට සිව්පසය සපයන්න 
ඔබ මැදිහත් වන්න. අනුන්ෙග් පැමිණීම දායකත්වය ඔබ ෙනොෙසොයන්න. 
ඔෙබ් අරමුණ උෙදසා ෙවෙහසවී සියල්ල කරන්න. හැමෙග්ම සිත් තුළ 
ඇතිවන කරුණාව ෛමතිෙයන් ඔබ ඔෙබ් ආධ ාත්මික ශක් තිය ෙලෝකයට 
ෙහොෙරන් ශක් තිමත් කරන්න. ඔබ සිදුකරන සෑම කියාවකට අනිත ය 
දකින්න. ඔබ මැදිහත්ව කළ ද එහි මුල් තැන අන් අයට ෙදන්න. අත්හැරීම 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

පුරුදු කරන්න. සැෙවොම සතුටු කර ඒ පිෙනන් ඔබ ශක් තිමත් වන්න. 
දායකයන් උෙදසා ෙබෝධිපූජා, ෙපරහැර, කඨින පිංකම්, දානමාන සංවිධානය 
ෙකොට ඔබ ඒවාෙය් අනිත  පමණක්  දකිමින් ආධ ාත්මික වශෙයන් 
ශක් තිමත් වන්න. අනුන්ෙග් කුස පුරවා ඔබ නිරාහාරව ඉන්න. ඒ බව අන් 
අයට ෙනොහඟවන්න. වෙයෝවෘද්ධ ස ්වාමීන්වහන්ෙසේලා සිටී නම් 
උන්වහන්ෙසේලාට උපස් ථාන කර උන්වහන්ෙසේලාෙග් ආශිර්වාදෙයන් ඔබ 
ශක් තිමත් වන්න. 
 
සමාජෙසේවයට කැපවී අනුන් සතුටුෙකොට අනුනට ෙසේවයක්  ෙකොට ඔවුන්ෙග් 
ආශිර්වාදෙයන් ඔබ ශක් තිමත් වන්න. ලාභය කීර්තිය පධානත්වය ෙනොව, 
තම ඉලක් කය නිවන් මගය කියා අරමුණ සිහිකරන්න. ෙලෝකයට ෙකොෙතක්  
මහන්සීවී වැඩ කළද ෙපොඩ්ඩ වැරදුන විට ලැෙබන්ෙන් ගල්මුල් ෙදොස්  පෙරොස ් 
බව ඔබ දකින්න. විෙව්චන, අසත්පුරුෂකම්, ෙනොසලකාහැරීම්, ෙලෝකෙය් 
ස් වභාවය බව දකින්න. අප පුදුමවිය යුත්ෙත් ඒවා ෙනොමැති නම් බව 
සිතන්න. අනුන්ට ෙසේවය කරමින් අනුන්ව සතුටු කරමින්, ගුණ අගුණ 
අසමින් අනිත ය දකින්න. ෙලෝකෙය් ස් වභාවය ෙමෙනහි කරමින් 
ෙලෝකෙයන් ගත හැකි සියල්ෙලන් ඔෙබ් ආධ ාත්මය සංවර්ධනය 
කරගන්න. 
 
ෙරෝගීන්ට උපස් ථාන කිරීමට මැලි ෙනොවන්න. ෙරෝගිෙයක්  යනු 
ෙද්වදූතෙයක්  බව දකින්න. ෙරෝගියාෙග් කෙය් ස් වභාවය, ඔහු විඳින 
ෙව්දනාෙව් ස් වභාවය, ෙරෝගෙය් ස ්වභාවය ඔබට ද ෙපොදු බව සිතන්න. ඔෙබ් 
ස් වභාවයද එයම බව දකින්න. ඔහුට උපස් ථාන කර ඔහුෙග් ආශිර්වාදෙයන් 
ඔබ ශක් තිමත් වන්න. ඔබ මාස ෙදක තුනකට වරක්  මහ ෙරෝහලට, ළමා 
ෙරෝලට, පිළිකා ෙරෝහළට ෙලඩුන් බලන මුවාෙවන් යන්න. අසාධ  ෙරෝගීන් 
සිටින වාට් ටුවල ඇවිදින්න. ඔබ ෙරෝගීන්ෙග් දුක ෙබදාගැනීමට ෙනොයන්න. 
ෙව්දනාෙවන් ලෙතෝනි ෙදමින් ඔබට ඇෙසන හඬ ඔෙබ්ම හඬ බව අවෙබෝධ 
කරගන්න. පිළිකා ෙරෝහෙල් හිසෙකස ් ගැලවී ගිය. පියයුරු ඉවත් කළ ෙරෝගී 
පිංවතුන් ඔබ කමටහන් කරගන්න. හින්දි සිනමාෙව් සුරූපීම ශිල්පිනියටද 
ශිල්පියාටද ෙමම ස ්වභාවය ෙපොදු බව දකින්න. ඔෙබ් සිතට නිතර රාග සිත් 
ඇතිෙව් නම් ඔබ කාන්තා ෙරෝහලකට ගැබිනි වාට් ටුවට ෙලඩුන් බලන 
ෙව්ලාවට යන්න. දරු පසූතියට සූදානම් වූ සෙහෝදර මව්වරුන්ෙග් 
ෙව්දනාත්මක හැසිරීම් රටා ඒ අයෙග් ස් වභාවය මනුෂ ත්වෙයන් 
සෙහෝදරත්වෙයන් දකින්න. එය ඔබෙග් රාග සිත මරා දමනු ඇත. 
පාරිෙභෝගික විසිතුරු ෙලෝකෙය් ඔබ මුළා කරන රස නහර පිනායන 
පාරිෙභෝගික දව  පිරීගත් සුපිරි ෙවෙළඳ සංකීර්ණවල සෑම ආහාරයක් ම ෙම් 
කය ෙපෝෂණය කිරීම සඳහාය යන්න දකින්න. එහිම රාක් කයක ඇති විසිතුරු 
දවටනයක බහාලු සනීපාරක්ෂක තුවා ඇත්ෙත් කුමන අපදව යක්  සඳහා දැයි 
නුවනින් දකින්න. මලු පුරවා කරත්තය තල්ලුෙකොට උජාරුවට බඩු 
ෙගනගියද අප සැෙවොම ෙපෝෂණය කරන්ෙන් අපවිත ශරීරයක්  බව දකින්න. 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

හැමෙදයක් ම කමටහන් කරගැනීමට ඔබ දක්ෂවන්න. 
 
ඔබ බසයක යනවා නම් ඔබ වාඩිගත් අසුන සුදුසු ඕනෑම අයකු ෙවනුෙවන් 
දීමට මැලි ෙනොවන්න. ඔබ කතරගමට යැමට ෙකොළඹින් බසයක නැඟ 
පානදුරට ළංෙවද්දී, ඔබෙග් අසුන් සුදුසු යෙමකුට ලබාදීමට අවශ වුවෙහොත් 
ඔබ එය පරිත ාග කරන්න. තව යැමට ඇති දුර ගැන ෙනොසිතන්න. ඔෙබ් 
සැප අන් අයෙග් වුවමනාව උෙදසා කැපකරන්න. අන් අය ඔබට අවඥාෙවන් 
සිනාසුනිද එය ෙනොතකන්න. ෙසේවය ලැබුණු ෙකනාෙග් ආශිර්වාදෙයන් ඔබ 
ශක් තිමත් වන්න. ඔෙබ් නිවන් මඟ උෙදසා ෙලෝකයාෙගන් ගත හැකි 
ශක් තිය ඔබ උපකමශීලීව නිදහෙසේ ලබාගන්න. අනුන්ව ආමිසෙයහි 
ෙයොදවමින් ඔබ පතිපත්තිය වඩන්න. ෙලෝකය මුළාෙකොට ඔබ ෙලෝකෙයන් 
එෙතරවීමට මඟ හදාගන්න. නිවන් මඟ ෙසොයායැම ෙලෝකෙය් ඇති 
ආත්මාර්ථකාමීම කියාව බව සිතන්න. සියල්ලන් අත්හැර, සියල්ලන්ම 
කමටහන් ෙකොටෙගන ඔබ ෙලෝකෙයන් එෙතර වන්න.  
 
ඔබ සුවෙසේ ෙලෝකෙයන් එෙතර වීමට දක්ෂ වුවෙහොත්, ෙලෝකයාෙග්ම යහපත 
උෙදසා ෙලෝකයාෙග්ම පරාර්ථය උෙදසා ඔබට මහන්සි විය හැකිය. පරාර්ථය 
උෙදසා වර්තමානෙය් ඔබ ආත්මාර්ථකාමී වන්න. 
 
ඉහත කියාකාරකම් තුළින් ඔබ ලබන සතුට ආරක්ෂක ෙදවියන්ටද 
අනුෙමෝදන් කරන්න. ඔබ යන ගමෙන්දී බාධක මගහැර ආරක්ෂාව 
සලසාගැනීමට ෙනොෙපෙනන බලෙව්ගද සතුටුෙකොට, ඒ අයෙග් 
ආශිර්වාදෙයන් ඔබ ශක් තිමත් වන්න. අත්හල යුතු ෙද්වල් අත්හැරීමට 
උත්සාහ ගන්න. අත්හල යුතු ෙද්වල් අත්හැරීමට අවශ  ෙව්ලාව 
පැමිෙණනෙතක්  පමාද කරන්න. ඉක් මන් ෙනොවන්න වගබලාගන්න. ඔබ 
හැමවිටම ඔෙබ් සිෙත් අවිචාරවත් බව විචාරයට ලක් කරන්න. සිත විමසන්න. 
ඔෙබ් සිතට ඉහළින් ඇති පඥාෙව් ඇසින් නිරතුරුවම සිත සමග පිළිසඳෙර් 
ෙයෙදන්න. ඇතිෙවමින් නැතිෙවන සිත පඥාෙව් ගහණයට ගැනීමට සියුම් 
ෙලස පුහුණු කරන්න. 
 
ඔබ තවමත් ගිහි පිංවෙතකි. ඔෙබ් ඉන්දියන් කැමති හැමෙදයක් ම 
අත්දැකීෙමන් රස විඳ බලා එහි අනිත ය දකින්න. ඔබට ඒ නිදහස තවම 
ඇත. අත්ෙනොවිඳ, අත්ෙනොදැක අනිත ය දකින්නට යැෙමන් ඔබට ඉදිරිෙය්දී 
පශ්න මතුවීමට ෙහේතුවිය හැකිය. ඔබ වැඩිෙයන් ආශා කරන, කැමති ෙදයක්  
ෙවෙතොත්, නැවත නැවත ඒ ෙදය රසවිඳ ඒ කැමැත්ෙතන් මිෙදන්න. කැමති 
ෙදය අත්දකිමින් අත්විඳිමින්, අවෙබෝධය ලබමින්, අනිත ය දකිමින්, 
අත්හැරීමට පුරුදුෙවමින් "ගිහිවත" සම්පූර්ණ ෙකොට නිවන් මඟ වඩන්නට 
සසුන්ෙකතට පියනඟන්න. 
 
ගිහි ජීවිතය තුළ ඔබ සිත පමණක්  පැවිදිකරගන්න. ඔබ පුරුදුකරන්න, අවම 
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සම්පත් සමග හුෙදකලාව ගත කරන්න. ඔබ පරීක්ෂාකර බලන්න පාවහන් 
ෙනොදා ඔබට ගල් ෙබොරළු මත ඇවිදිය හැකිද කියා. ඇඳුම් කට් ටල ෙදකකින් 
ජීවත් වන්නට පුළුවන්ද කියා. ආහාර ෙව්ල් ෙදකක්  ඔබට පමාණවත්ද කියා. 
ඔබ කැමතිම, ආශා කරනම රූපයක්  ඔබට අතහරින්න පුළුවන්ද කියා. 
ඥාතීන්, ෙග්ෙදොර අතහැර ජීවත් වීමට හැකිද කියා. ඔබ ඉදිරියට එන ඕනෑම 
අභිෙයෝගයකට මුහුණදීමට ශක් තිය තිෙබනවාද කියා. පිළිතුර "ඔව්" නම් 
පැවිද්දට දැන් ඔබ සැබෑම සුදුස් ෙසක් . ඉහත අත්දැකීම් ගැලෙපන්ෙන් 
ජීවිතෙය් තරුණ වයෙසේ සහ ඉන් ඔබ්බට ෙගොස ් ජීවිතාවෙබෝධෙයන් ෙම් 
ආත්මභාවෙය්දීම නිවන උෙදසා වීර්යය වඩන අධිෂ්ඨානසහගතව නිවන් මඟ 
වැඩීමට හැකි පිංවතුන්ට පමණක්  බව ෙහොඳින් සිහිෙය් තබාගන්න. ශාසනය 
ආරක්ෂා කරගැනීමට, මනුෂ , දිව , බහ්ම, සුගති පාර්ථනා කරන, රට ජාතිය 
ආගම ආරක්ෂාකිරීමට බලාෙපොෙරොත්තුව පැවිදි වන පිංවතුන්ට ඉහත 
පතිපදාව අවශ  ෙනොවන බව සලකන්න. මන්ද, එම උතුමන් දුෙක් සිටිමින් 
දුකම පාර්ථනා කරන, ෙනොදැනුවත්භාවය නිසා ඉහත අරමුණු තුළ සැප 
ඇතැයි කියනා බලාෙපොෙරොත්තුව තබාෙගන සිටින නිසාය. එවැනි උතුමන් 
ආරක්ෂාකරෙදන සම්බුද්ධ ශාසනය පෙයෝජනයට ගනිමින්, දක්ෂයා 
ෙලෝකෙයන් එෙතරවීමට උත්සාහවන්ත විය යුතුය. ඔබ ෙලෝකෙයන් 
එෙතරවීමට දක්ෂ වුවෙහොත් එය ශාසනය ආරක්ෂා කරන ෙගෞරවනීය 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාටද මහත්ඵල මහානිශංස කුසලයක්  වනවා ඒකාන්තය. 

 

1.4  වැනි ෙකොටස 

ඔබ මාරයාව තැතිගන්වන්න... 

 

  

"ෙම් ෙඝෝර, කටුක, භයානක සංසාරෙය් භිය දැක, ෙම් 
ආත්මභාවෙය්ම සසර දුකින් එෙතර වීමට අධිෂඨ්ාන 
කරමින්, වීර්ය වඩමින්, නිවන් මග පුරන,"දක්ෂ", ගිහි 
පැවිදි උතුමන්ට පමණක්  ෙම් අහිංසක 
ව යාමය උපකාරයක් ම ෙව්වා! ශක් තියක් ම 
ෙව්වා! මාර්ගයක් ම ෙව්වා! තම තමන්ට වැටෙහන 
පමාණයට තම තමන්ෙග් ජීවිත වලට ගලපාගනිත්වා! 
අර්ථ ෙහෝ ව ාකරණ වැරදි ඇෙතොත් ඔබ ෙනොකළ 
වරදකට ඔබ ෙනොගැෙට්වා! අනුනටද අනුකම්පා 
ෙකෙර්වා! වැරදි නැෙතොත් නිවැරදි ෙදය නිවැරදි ෙලස 
දකීවා! ෙමහි සටහන් හැම අර්ථයක්  තුළින්ම ඔබ සැමට 
යහපතක්  ෙව්වා! තමා තමාටම පිහිටෙකොට 
ගනිත්වා.." යෑයි උන්වහන්ෙසේ ඒ ෙපොත් ෙපළ ඇරඹුෙම් 
ලියා ඇත්තාහ. 
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ෙම් ජීවිතය තුළදීම නිවීම සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා ෙවෙහෙසන භික්ෂුවකට 
නිදහස ් පරිසරය අත වශ ය. නිදහසට එක අර්ථයක්  දිය ෙනොහැක. 
ෙලෞකික. ෙලෝෙකෝත්තර වුවමනාවන් අනුව නිදහෙසේ අර්ථය ෙවනස්  ෙවයි. 
ෙකෙනක්  විශ්වවිද ාල අධ ාපනය, ගුරු පත්වීම්, රජෙය් රැකියාව, 
ෙද්ශපාලනය නිදහස ෙලස දකියි. ෙම් කිසිත් වරදක්  ෙනොෙව්. ඒ තම 
තමන්ෙග් දෘෂ්ටීන්ය. එෙහත් ඒ ෙලොව්තුරා නිර්වාණ පතිපදාව ෙනොෙව්. ෙමහි 
සඳහන් කරුණු අදාළ වන්ෙන් ශාසනෙය් හික් ෙමන ළමා තරුණ භික්ෂූන් 
වහන්ෙසේලා හට ෙනොව, ජීවිතාවෙබෝධෙයන් ෙලෞකික සම්පත් දුක බව දැක, 
ෙම් සියල්ල තුළින් රැස් වන්ෙන් දුකම බව දැක, ගිහිබැමිවලින් වචනෙය් 
පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම මිදීෙම් ජීවිතෙය්දීම නිවීම සාක්ෂාත් කරගැනීමට 
පතිපදාෙව් ෙයෙදන වීර්යවන්තයන්ටය. ෙමවැනි සත් පුරුෂයන් විශාල 
පිරිසක්  ෙම් ශාසනෙය් සිටින බව සත යකි. ඒ මග යන්න ඔබ රුචිනම් ඔබටද 
මග විවෘතය. ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔබට නිවැරදි මග කියාදී 
ඇත. නිදහස අර්ථවත් වීමට ඔබ ෙමෙසේ සිතිය යුතුය. මා පැවිදි වූෙය් අනුනට 
බණ කීමට, පිරිත් කීමට, පන්සල් ආරණ  පාලනය කිරීමට, නායක 
හිමිනමකෙග් ඊළඟ උරුමක් කාරයා වීමට ෙනොව, දිව  බහ්ම සංඥ වැඩීවීමට 
ෙනොව ෙම් ආත්මෙය්දීම නිවන් මග පරිපූර්ණ කරගැනීමට බව සිතීමට ඔබට 
ශක් තිය තිබිය යුතුය. ෙලොව්තුරා බුදු වදනට අනුව නිදහස යනු ෙමෙසේ 
සිතන්නට හැකිවීමයි. මාරයාෙග් ධර්මය අනුව නිදහස යනු මීට විරුද්ධය 
සිතීමයි. 
 
බුදු පුතකු ෙලස මුලින්ම ඔබට නිවීම ඇත්ෙත් බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ළඟවත්, 
පිරිත් ෙපොෙත්, තිපිටකෙය් ෙහෝ ෙනොව තමා තුළම බව සිතිය යුතුය. ඉහත 
කිසිවක්  තුළ නිවීම ෙනොමැත. දැනුම, ආදර්ශ, මාර්ගය ඉහත කරුණු කාරණා 
තුළ ඇත. ඒ ගැන තර්කයක්  ෙනොමැත. ඔබ ධර්මය ඉෙගනීමට ෙපොතපතට 
ෙයොමු වුවෙහොත් ඊළඟට සිදුවන්ෙන් දැනුම, පණ් ඩිතභාවය වැඩිවී ධර්ම 
ෙද්ශනා, ධර්ම සාකච්ඡා පැවැත්වීමට යැමය. එෙසේ ෙනොමැති නම් මිහිරි 
ස් වරෙයන් බුදුමැදුරට, ෙබෝ මළුවට ෙකොටුවී පූජාවන් පැවැත්වීමටය. ගිහි 
දායකෙයෝ ෙම්වාට ඉතා පියයි. භික් ෂූන්වහන්ෙසේටද ලැෙබන ලකුණු, 
ජනපියභාවය, සැලකිලි ඉහළය. ෙදපාර්ශ්වයටම වැෙඩන්ෙන් ෙලෞකික 
ෙකෙලස ් ධර්මයන්ය. ඒවා සංසාරික සැප පිණිස ෙහේතුෙව්. අවසානෙය් සියලු 
ෙද් අතහැර පැවිදිවූ හාමුදුරුෙවෝ දායක පිංවතුන් සතුටු කරන රූකඩයකි. 
 
ෙමහිදී ඔබ දක්ෂ විය යුතුයි සියල්ල අතහැරීමට. හැබැයි ඔබට වඩා දක්ෂ 
මාර්ගය වැඩූ කල ාණ මිතයන් ඔබ ආශ් රය කළ යුතුය. ඔබ එය මගහරින්න 
එපා, ඔබ ශක් තිමත් තැනකට එනතුරාවට, නිරතුරුවම ඔබ ඉදිරිෙය් 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ වැඩ සිටින බව, සැරියුත් මෙහෝත්තමයන්, 
මුගලන් මෙහෝත්තමයන් ඔබ ඉදිරිෙය් වැඩ සිටින බව, ඔබට අවවාද ෙදන 
බව ඔබ සිතන්න, දකින්න, මීට වඩා ආරක්ෂාවක්  අවශ  නෑ ඔබට.ෙමම 
ගමෙන්දී, ඔබට හැෙමෝම කියාවී රැස් කරන්න කියලා. ෙමොනවද? දැනුම, 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

ගාථා පිරිත්, සූත, අභිධර්ම, බණ... ෙම් සියල්ල ඔබ අතහරින්න, ඔබ 
සැහැල්ලුවන්න. හැම බරකින්ම නිදහස ්වන්න උත්සාහ ගන්න. නිවීම 
කියන්ෙන් ෙමෙහයුමක් . ෙම් ෙමෙහයුමට ඔබට අවශ  වන්ෙන් තුන් සිවුරත්, 
පාතයත්, හුෙදකලා වන කුටියත් පමණයි. ඔබ ශීලෙයන් සමාධිෙයන් 
පරිපූර්ණ බවට පත්ව ඇති බව ඔබට විශ්වාසනම්, ඔබෙග් ශීලය ගැන ඔබට 
කුකුසක්  ෙනොමැතිනම්, වනෙය් හුෙදකලා කුටියක්  ෙතෝරාගැනීමට ඔබ 
සුදුස් ෙසක් . ඔබෙග් ශීලය ගැන ඔබට විශ්වාසයක්  ෙනොමැතිනම් වනෙය් 
කුටියක හුෙදකලා වීමට ඉක් මන් ෙනොවිය යුතුය. ඔබ ශක් තිමත් ෙනොවීම 
මාරයාට ෙගොදුරකි. වනෙය්දී ගල්කුටිෙය්දී අමනුෂ යන් ඔබව වහෙලක් , 
ෙරෝගිෙයක් , මානසික ෙලෙඩක්  කරනු ඇත. ඔබ පසුබට ෙනොවන්න. මගවැඩූ 
කල ාණ මිතයකුට ෙකටි කමටහන් කිහිපයකින් ඔබව ශක් තිමත් කිරීමට 
හැකියාව ඇත. ෙමහිදී ශීලය යනු ඔබ සාමෙණ්රද, උපසම්පදාද, ෙමොන 
නායක ස ්වාමීන්වහන්ෙසේෙග් ෙගෝලෙයක් ද, යන්න ෙනොව, ඔබ නිවැරැදි බවට 
ඔබ තුළ ඇති විශ්වාසය පමණි. ෙලොව්තුරා ධර්මය ෙකෙරහි, ඔබ ෙකෙරහි 
ඔබ විශ්වාසය තබන්න. අවශ  ෙව්ලාවට කල ාණ මිතයකුෙගන්, 
ගුරුවරයකුෙගන් අවශ  උපෙදස ් ලබාගන්න. 
 
තමාෙග් ආරක්ෂාවට අවශ ම ෙමොෙහොෙත්දී පමණක්  භාවිතයට ෙතරුවන් 
වඳින ගාථා තුනක් , කරණීයෙමත්ත සූතයත්, කන්ද පිරිතත් ඔබ අර්ථ 
වශෙයන් දැන සිටිෙයොත්, එය ෙහොඳටම පමාණවත්ය. ඉතිරි සියල්ල ඔබ 
අතහරින්න, අත්හැරීෙම් පමාණයට ඔබට නිවන් මග වැඩීම පහසුකරගත 
හැක. අන් සියල්ල ඔබ අතහැරීමට දක්ෂ වූෙය් නම් පමණක් , ඔබ දැන් නිවන් 
ෙමෙහයුමට සූදානම්ය. 
 
හැබැයි ෙම් වන විට ඔබ ළඟ පාවිච්චියට මුහුණ බලන කණ් ණාඩියක් , 
උණුවතුර ෙබෝතලයක් , ශීතලට ෙපොෙරොවන ෙපෙරෝනයක් , ෙම් වෙග් 
ෙද්වල් තිබුෙණොත් ඔබ තවම සූදානම් ෙනොමැති බවයි ෙපෙනන්ෙන්. ෙමොකද 
ෙම් සියල්ල තුළ තිෙබන්ෙන් "මෙග් කෙය් සැප" පිළිබඳ ෙ◌ච්තනාවයි. 
සියල්ල අතහරින්න. එෙතක්  ඔබ සූදානම් ෙනොමැත. මුහුණ බලන 
කණ් ණාඩිය අතහැරීමට බැරි ෙකනකුට කය අතහැරීමට කීම විහිළුවකි. 
අනිවාර්යෙයන්ම ඔබට හැකිය. ඔබ නැවත නැවත බුදු සමිඳුන් සිතින් 
මවාගන්න. ඔෙබ් හදවතට වඩම්මවාගන්න. නිරතුරුව ඔබ උන්වහන්ෙසේෙග් 
ෙසවෙණහි සිටින බව දකින්න. ඔබ හිමිදිරිෙය් පිණ් ඩපාතය වඩින විට ඔබ 
ඉදිරිෙයන් බුදු සමිඳුන් වඩිනා බව දකින්න. සැරියුත්, මුගලන්, ආනන්ද 
මෙහෝත්තමයන් වහන්ෙසේලා සිතින් මවාෙගන ඒ උතුමන් සමඟ සිතින් 
ජීවත්වන්න. 
 
උන්වහන්ෙසේලා සමඟ හදවතින් මුමුණන්න. උන්වහන්ෙසේලාෙග් ඇවැතුම් 
පැවැතුම් ඔෙබ් ජීවිතයට එක් කරගන්න. උන්වහන්ෙසේලා නිවන් අවෙබෝධ 
කරගැනීමට ගත් ෙවර වීරිය මනසින් දකින්න. චක් ඛුපාල මහරහතන් 
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වහන්ෙසේෙග් උත්සාහය සිතින් මවාගන්න. ඉහත උපකම භාවිතෙකොට ඔබ 
නිවන් ෙමෙහයුමට සිත පුරුදු කරගන්න. මාර බැමි එකිෙනක කඩාදමමින්ද, 
අත්හළයුතු ෙද්වල් අත්හරිමින්ද ඔබ සූදානම් වන්න. හැබැයි ඔබ ෙලෝකයා 
ඉදිරිෙය් රහතන් වහන්ෙසේ ෙකනකු ෙලස හැසිෙරන්න එපා. එවිට ඔබ 
වැෙටන්ෙන් මාරයාෙග් මල්ලටය. ස ්වභාවධර්මයත් ඔබත් ෙදකක්  ෙනොව 
එකක්  බවට පරිවර්තනය කරගන්න දක්ෂවන්න, ඔබ ඉදිරිෙය් තිෙබනා රූස ්ස 
ගසත් ඔෙබ් කයත් සංසන්දනය ෙකොට බලන්න. ෙදකම ධාතූන්ෙග් 
විවිධත්වය පමණක්  බව දකින්න. 
 
ඔබ නැවතත් හිතන්න, ඔබ තවම මඟ වැඩීමට සූදානම් වන භික්ෂුවක්  
පමණයි. ඔබ හැකිතාක්  විෙව්කීව සිටින්න. දිනකට ෙමච්චර ෙව්ලා භාවනා 
කළ යුතුයි, රාති නිදිවරා භාවනා කළ යුතුයි යන සිතිවිලි අනිත  වශෙයන් 
දැක අයින් කරන්න. ඔබ අධිෂ්ඨානයක්  ඇතිකරගන්න. මා පාර්ථනා 
කරන්ෙන්, වීර්ය වඩන්ෙන් මාෙග් අවසන් හුස ්ම ෙම් කෙයන් පිටවන 
ෙමොෙහොෙත් කිසිම ඇලීමක් , බැඳීමක් , ගැටීමක්  නැතිව පිටකිරීමට පමණක්  
බව සිහිකරන්න. ෙමොන ෙහේතුවක්  නිසාවත් ෙසෝවාන්, සකෘදාගාමී, අනාගාමී, 
අරහත් මාර්ග ඵල ගැන ෙනොසිතන්න. ඒවා ෙකෙළස්  ධර්මයන් බව සිතන්න. 
මාර්ගඵල වලට ඇති ආශාව අතහරින්න. ඔබ මාර්ග ඵල තණ් හාෙවන් 
අනාගාමී වීමට ගියෙහොත් ඔෙබ් වටිනා ජීවිතය අනාගන්නා බව සිතන්න. 
විෙව්කීව සිතන්න. නිදිමතනම් නිදාගන්න. සරළව, පහසුව, නිදහස් ව 
සිටින්න. ඔබ ෙම් ආකාරෙය් පතිපදාවක ෙයෙදන බව කිසිෙවකුට 
ෙනොහඟවන්න. ඉන්දියයන් හයට ඵස ්ස වන සෑම රූපයක් ම අනිත  
වශෙයන් දකිමින්, සිතත්, කයත්, පරිසරයත් සමග ෙනොගැටී සිතන්න. 
 
ඔබ නිරතුරුවම සිතන්න, ඔබ ෙම් සටන් කරන්ෙන් මාරයා සමඟ බව. ඔබට 
අවශ  සෑම ෙව්ලාවකම මාරයාව රවට් ටන්න. බිය ගන්වන්න. තැති 
ගන්වන්න. ඔබට මුලින් කීවෙන් අරිහත් උතුමන් සමග මනසින් 
ජීවත්වන්නටය කියලා. ඒ මාරයාව රවට් ටවන්න කරන ෙද්වල්. දැන් ඔබ 
මාරයාව තැති ගන්වන්න. ඒ අරිහත් උතුමන්ද අනිත  බව දකින්න. ඒ 
උතුමන්ෙග් පිරිනිවීම මනසින් දකින්න. එම ධාතූන් වහන්ෙසේලාෙගන් 
ෙගොඩනැගුණු ස් ථූපයන් දකින්න. ඒ ද විනාශ වන බව මනසින් දකින්න. 
 
දැන් නැවතත් ඔබ මාරයාව රවට් ටන්න. රුවන්වැලි මහාසෑය, කිරිෙවෙහර 
මහාසෑය, ජයසිරිමා ෙබෝ සමිදාණන්, දන්ත ධාතූන් වහන්ෙසේ සිතින් 
මවාෙගන සාධුකාර ෙදන්න. දැන් නැවත මාරයාව තැතිගන්වන්න. ඉහත 
වන්දනීය පූජනීය වස් තූන්ද කාලගුණික, ෙද්ශගුණික, යුදමය ෙහේතූන් නිසා 
විනාශ වී යනවා දකින්න. ෙම් සියල්ෙල්ම අනිත  බව දකිමින් ඔෙබ් 
ආධිපත ය මාරයා මත ටිෙකන් ටික පටවන්න. 
 
ෙලෝක ධාතුෙව් හැමෙදයකම අනිත ය ඔබ මනසින් දැක මාරයාව කම්පා 
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කරවන්න. තැතිගන්වන්න. දැන් ඔෙබ් රාජකාරිය ෙමයම විය යුතුය. 
සාරාසංඛ  කල්ප ලක්ෂ ගණනාවක සිට ඔබව මුළා කරමින්ද, සතර අපායට, 
මනුෂ , දිව  ෙලෝකවලට ගාල් කරමින්ද, ඔබ ෙකෙරහි ආධිපත ය පැතිරූ 
මාරයාට ටික ටික රිදවන්න. 
 
ෙබොක් සිං තරගයකදී පතිමල්ලවයාට ෙසමින් ෙසමින් පහරෙදමින්ද, 
උපකමශීලීව පහරෙදමින්ද පතිමල්ලවයා ෙහම්බත්ෙකොට අවසාන මරු පහර 
කිහිපයකින් ඔහුව බිම දමන්නා ෙසේ, ඔබද මාරයාව උපකමශීලීව රවට් ටන්න. 
ඔෙබ් ඉන්දියයන්ට ෙගෝචර වන සෑම රූපයක් ම අනිත  වශෙයන් දකින්න. 
දකින රූප මගහරින්න එපා. රූප බෙලන් ෙසොයා යන්නත් එපා. ඔබ ෙව්ගවත් 
ද මන්දගාමීද ෙනොවන්න. ඔෙබ් ස ්වභාවය තුළම ඔබ කටයුතු කරන්න. දැන් 
ෙමොන මාර්ගඵලයකද ඉන්ෙන්, තව ෙකොච්චර කල් යයිද? මට පුළුවන් 
ෙවයිද?........... 
 
ෙම් මාර සිත් ඇතිවන ෙමොෙහොෙත්ම අනිත  වශෙයන් දැක පරාජය කරන්න. 
ගැෙටන්න එපා. රූපයක්  දුටු සැණින් එය අනිත  වශෙයන් දකින්න. නැවත 
නැවත එම රූපයට ඇලීමක්  ඔබ තුළ ඇතිවන්ෙන් එම රූපය විනිවිද 
දකින්නට උත්සාහගන්න. එෙහම කෙළොත් ඔෙබ් පතිඵල ඉක් මන් ෙව්වි. 
අදාළ රූපය සුරූපී කාන්තා රුවක්  කියා සිතන්න. ඔබ ඇය මව්කුෙසේ සිටිනවා 
දකින්න. ඉස් ෙගඩිෙයක්  ෙලසින් පටන්ෙගන, නව මාසයක්  බැලුම් ෙබෝලයක්  
වැනි මව්කුෙසේ විඳි අනන්ත ෙව්දනා, මර ළෙතෝනි දීෙගන ෙලෝකයට බිහිවන, 
මළ මුතා ෙගොෙඩ් දඟලන ළදරු වයස...... 
 
ළමා, තරුණ, මධ ම, මහලු වශෙයන් එම රූපය දකින්න. ඔබ දුටු ලස් සන 
රූපය ඇටසැකිල්ලක්  කර දකින්න. එම ඇටසැකිල්ල බඩවැල්, නහර, මස්  
එල්ලාෙගන සිටින ස් වභාවය දකින්න. ඔහුෙග් ෙහෝ ඇයෙග් රූපය මනසින් 
නිරුවත්ෙකොට සම්, මස් , නහර විනිවිද ෙගොස ්, සම නමැති උරයට පුරවා ඇති 
ජරාෙගොඩ දකින්න.  
 
ලස් සන තිබුෙණ් සුරූපී ඇය තුළ ෙහෝ ඔහු තුළ ෙනොව, තමාෙග් අවිද ාෙවන් 
පිරුණු අනිත  වන සිත තුළ බව සිහිනුවණින් දකින්න. 
 
පංච උපාදානස ්කන්ධය, සප්ත ෙබොඡ්ජංග, පටිච්ච සමුප්පාදය, සතර 
සතිපට් ඨානය ධර්මතාවන් ගිරවුන් ෙමන් කටපාඩම් කරන ෙද්වල් ෙනොව, 
ඔබ, රූපෙය් අනිත  බව දකිමින්, පඥාෙවන් තීවර වන විට ඔබ ලබන 
අවෙබෝධය තුළ ෙනොදැනුවත්වම ඔබට වැෙඩන්ෙන් ඉහත ධර්මතාවන් බව 
සිතන්න. 
 
ඔබ තවම සිටින්ෙන් පුහුණු මට් ටමකය. තවම තරගය පටන් ගත්ෙත් නැත. 
තවම ඔබ තරගයට මුහුණ දීමට ඇඟ උණුසුම් කරනවාය. ශක් තිමත්ව 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

උණුසුම් වන තරමට තරගයට ජවය ලැෙබ්. ෙමය මුළු ෙලෝක ධාතුව තුළම 
තම ආධිපත ය පතුරුවාෙගන සිටින මාරයාට එෙරහිව කරන සටනකි. 
තරගයකි. තරගෙයන් ඔබ දිනුෙවොත් ඔබ ෙලෝකෙයන් එෙතරට යන 
ෙකෙනක් ය. ඔබ ෙම් ෙයදී සිටින්ෙන් ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා, 
පෙසේබුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා, අරිහත් උතුමන් උත්තමාවියන් තරගෙකොට 
ජයගත් තරගයකටය. ෙම් තරගෙයන් රාහුල, ෙසෝපාක, නිෙගෝධ වැනි 
දරුවන්ද ජයෙගන ඇත. පටාචාරා, ඉසිදාසි වැනි කාන්තාවන්ද ජයෙගන 
ඇත. පුහුණුව සාර්ථක නම් ජයගහණය ස ්ථිරය. 
 
ඔබ සරළ වන්න. සැහැල්ලු වන්න. නිදහස් ව සිටින්න. අවශ  ෙව්ලාෙව්දී 
පැන් පහසු වන්න. ෙපොරවන සිවුර දහඩිය ගඳ නම් ෙසෝදාගන්න. කුටිය මිදුල 
පිරිසිදුව තබාගන්න. අනිත  දකිනවා කියා අපිරිසිදුකම ළඟට ෙනොගන්න. 
අනිත  දකිනවා කියා ඔබ අපිරිසිදුකම ළඟට ගන්ෙන් නම් ඔබ දකින්ෙන් 
මුස් ෙප්න්තු අනිත යකි. එය මාර බලයකි. ඔබ එය පරාජය කරන්න. ඔබ 
මධ ස් ථ වන්න. අසුභය දැකීමට නම් සාෙප්ක්ෂව ලස ්සන සහ පිරිසිදු බව 
තිබිය යුතුය. ඒ ලස ්සනට ෙනොඇලීමට ලස් සන ඔෙබ් කර ෙනොගැනීමට ඔබ 
ශක් තිමත් විය යුතුය. ෙම් ෙලෝකෙය් සියලුම ලස ්සන රූප ඔෙබ් කමටහන් 
විය යුතුය. හින්දි සිනමාෙව් සුරූපීම නිළියත් වැඳිරියක් , ඇටසැකිල්ලක්  ෙසේ 
දැකීමට ඔබට හැකි විය යුතුය. ඒ අවස ්ථාව ඔබට ලැබුෙණ් ඇය සුරූපී වූ 
නිසාය. ලස් සන ෙනොමැති ෙලොවක ඔබට අසුභය වැඩිය ෙනොහැක. 
අවලස් සන බවට යමක්  පත්වන්ෙන් ලස් සන තිබුණෙහොත්ය. මන්ද ලස ්සන 
අනිත  වී අවලස් සන ඇතිවන බැවිනි. ෙම්වා ෙලෝකෙය් ස් වභාවයන්ය. 
 
ඔබ ෙමෙසේ අවංකව, වීර්යවන්තව පතිපදාෙව් ෙයදී සිටින විට ෙලොව්තුරා 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔෙබ් හදවතට වඩීවි. ෙමොකද දැන් ඔෙබ් හදවත හැබෑ 
බුදුකුටියක්  නිසා. උන්වහන්ෙසේ ඔබට කියාෙදනු ඇත. ඊළඟට ගතයුතු මඟ 
සංඥා වශෙයන් ඔබට වැටෙහනු ඇත. ෙමවිට ඔබ සද්ධන්ත හස් තිරාජෙයකු 
ෙසේ වීර්යෙයන් නැඟී සිටීවි. ඇයි දන්නවද? ඔබට පත ක්ෂ වශෙයන් 
වැටෙහනවා ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ඔබ ළඟ වැඩසිටින බව. ඔබට 
කමටහන් ෙදන බව ඔබට වැටෙහේවි. ෙමහිදී ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් 
වහන්ෙසේ සහ නිවන් මඟ යනු ෙදකක්  ෙනොව එකක්  බව ඔබට වැටෙහේවී. 
නිවන් මඟ වඩන්න. බුදු සමිදාණන් දකින්න. 
 
ෙම් විශ්වාසය තුළ ජයගහණෙය් ෙදොරටුව ඇත. ඔබෙග් උත්සාහෙයන් එය 
විවෘත කරගන්න. ඔබ ෙදොරටුව විවෘත කර ගතෙහොත් ෙලෝකය තුළ ඔබ 
නිෙවනු ඇත. එවිට දෑස ් පියාගත් සැණින් මුළු ෙලෝකයම නිරුද්ධ කර 
දැකීමට ඔබට හැකිය. ඔබට ෙම් ගමෙන්දී බුදුසමිඳුන්වත් අට් ඨික සංඥාෙවන් 
දැකීමට සිදු වනු ඇත. එයට ඔබ ශක් තිමත් වනතුරු කලබල ෙනොවන්න. 
තවමත් ඔබට උන්වහන්ෙසේෙග් මඟ ෙපන්වීම අවශ ය. එෙතක්  ඔබ 
බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ මනසින් ඔෙබ් ආරක්ෂකයා වශෙයන් වැඩමවා ගන්න 
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දක්ෂ වන්න. නිසි ෙව්ලාව පැමිණි විට ඔබෙග් ශාස් තෘන්වහන්ෙසේද 
අතහරින්න ඔබට අනිවාර්යෙයන්ම සිදු ෙව්වි. මන්ද උන්වහන්ෙසේ තුළද 
සත්ත්වෙයක්  පුද්ගලෙයක්  ෙනොවන බව ඔබට අවෙබෝධ වන නිසාය. 

 

අන්තිමයා වීම අගෙන්ය... 

ෙම් ආත්මභවෙය්දීම නිවන් අවෙබෝධ කර ගැනීෙම් අධිෂඨ්ානය ජයගැනීමට 
විර්යෙයන් ෙපරට යන "භික් ෂුවට" වත යනු කප්රුකකි. වත යනුෙවන් 
හඳුන්වන්ෙන් ආරණ ය තෘෂ්ණාෙවන් "ආරණ ය මෙග්, මම ආරණ ෙය්" 
යන මමත්වෙයන් කුටි හදන කානු කපන, ෙගොඩනැඟිලි තනන, මල් වවන 
ෙදවල් ෙනොෙව්. භික්ෂුව පතිපත්ති ගරුක නම් එම කටයුතු ගිහි දායකයන් 
විසින් සපුරා ෙදනු ඇත. එෙසේ ෙනොවන්ෙන් නම් භික්ෂුවෙග් යුතුකම ලද 
ෙදයින් සතුටු වීම සහ ගිහි පිංවතුන් යුතුකම් මඟහරින්ෙන් නම්, එයද 
කමටහනක් , ෙලෝක ස් වභාවයක්  යෑයි ෙගන ෙලෝකෙයන් මිදි යැමය. 
භික්ෂුවට උපරිම මට් ටමින් යෑපීමට අවශ  තුන් සිවුරන් පාතයත් කුටි 
පහසුකමත් පමණි. නිවන් මෙඟ් සීමාවද ෙම් අවමය තුළ ෙගොනු වී පවතී. 
භවමෙඟ් සීමාව මීට වඩා විශාල වශෙයන් පුළුල්ය. 
 
තමා විසින් කළ යුතු වත් රාශියක්  ආරණ ය තුළ ඇත. මිදුල් ඇමදීම, කුටි 
පිරිසිදු කිරීම, දාන ශාලාෙව් කියාකාරකම්, ෙරෝගී භික්ෂූන්ට උපස ්ථානය 
කිරීම, බුදු මැඳුෙර් පූජා කටයුතු, වැඩිහිටි භික්ෂූවන්ට ආගන්තුක භික්ෂූවන්ට 
උපස් ථාන කිරීම යන ෙම්වා භික්ෂුව අනිවාර්යෙයන්ම කළ යුතුය. ආරණ ෙය් 
පැවැත්මත් පිරිසිදු භාවයත්, තමා තුළ මාන්නය වැනි ෙකෙලස ් දුරු කර 
ගැනීමටත් වත අතිශයින්ම උපකාර ෙව්. මාන්නය, අහංකාරකම උඩගු බව 
ඇති කිසිවකුට භාවනාෙවන් පතිඵල ලැබිය ෙනොහැකිය. එවැනි අය මඟ වැඩූ 
කල ාණ මිතයකු ගුරුවරයකු ෙදන නිවැරැදි උපෙද්ශයට වඩා, ඉහළින් 
යැමටත්, නිතරම තමා ගුරුවරයා වීමටත්, සිතනු ඇත. අනුන්ට සවන්දීමට 
කැමති ෙනොවනු ඇත. නිවීම සඳහා යන ගමෙන්දී උස් , පහත්, දුප්පත්, 
ෙපෝසත්, ෙලොකු, කුඩා ඕනෑම ෙදයක ඉෙගනීමට යමක්  ඇති නම් එය 
ඉෙගන ගැනීමට අපි දක් ෂ විය යුතුය. මාන්නය ඇති තැනැත්තාට ෙමය කළ 
ෙනොහැකිය. ෙම් සියල්ලටම ෙබෙහත වතය. 
 
ඔබ වැසිකිළිය පිරිසිදු කරන විට ඔබ පිරිසිදු කරන්ෙන් වැසිකිළිය බව 
ෙනොසිතිය යුතුය. ඔබ සිතිය යුත්ෙත් ඔබ පිරිසිදු කරන්ෙන් ඔබෙග් සිත බවයි. 
ඔබ මිදුල ඇමදීෙම්දී, මිදුල අමදින බව ඔබ ෙනොසිතිය යුතුය. ඔබ සිතිය 
යුත්ෙත් ඔබ අමදින්ෙන් ඔබෙග් සිෙත් ඇති කුණු බවයි. නිවන් මඟට සිත 
පිරිසිදු කරගත යුත්ෙත් ෙමෙසේය. මාරයාෙග් ස ්වභාවය ඔබට ලකුණු සහ 
ෙහොඳ නම ලබාදීමට ඔබව ෙපළඹවීමය. ඔබ ලකුණු දිය යුත්ෙත් මාරයාට 
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ෙනොව ඔබෙග් නිවන් මඟටය. 
 
ඔබ සිතිය යුත්ෙත් වැසිකිළිය කිසිෙවක්  ෙනොෙසෝදා ඇත්ෙත්, මිදුල කිසිෙවක්  
අතු ෙනොගා ඇත්ෙත් ඔෙබ්ම යහපත සඳහා බවයි. ඔබ ඒ අවස් ථාෙවන් 
පෙයෝජන ගත යුතුය. ෙමවැනි වත් ඔබ මඟහරින විට, ඔෙබ් සිත කුණු අශූචි 
වැනි ෙකෙලස ්වලින් දිනපතා පිෙරන බව වටහාගත යුතුය. කුණුවලින් පිරිණු 
සිත මාරයාට ෙහොඳ ෙතෝතැන්නකි. සෑමවිටම ස ්ථානෙය් සිටින වැඩිපුරම 
පඩික් කම් ෙසෝදන භික්ෂුව වීමට ඔබ මැලි ෙනොවිය යුතුය. 
 
නිවන් මෙඟ් හික් ෙමන භික්ෂුව සෑම විටම නිහතමානීකෙම් උපරිෙම් සිටිය 
යුතුයි. ෙකෙනක්  ඔබෙග් හිසටය අත ෙසේදුවද එය ඔහුෙග් ස් වභාවය යෑයි 
සිතා ඔබ ඔෙබ් ස ්වභාවය තුළ ෙනොගැටී සිටිය යුතුය. ඔබ හැෙමෝටම පසු 
පසින් සිටීමටත්, දහසක්  ෙද් ඔබ දන්නවා වුවද, කිසිත් ෙනොදන්ෙනක්  ෙසේ 
පිරිස ඉදිරිෙය් හැසිරිය යුතුය. ඔබ ෙගොළුෙවක්  ෙනොෙව්. අහන ෙදයට පිළිතුරු 
ෙදන අෙයක්  විය යුතුය. ෙමෙසේ ඔබ හැෙමෝටම පසුපසින් යැමට කිසිම 
පැකිළීමක්  දැක් විය යුතු නැත. පසු පසින් යන්නාට සෑම විටම ඉදිරිෙයන් යන 
අය ෙදස බලා යැමත් ඉෙගනගත හැකිය. ඉදිරිෙයන් යන සියල්ලන්ෙග්ම 
ගුණ අගුණ, හැසිරීෙම් අංග චලනෙය් ස් වරූපය, විවිධත්වය නිරීක් ෂණය කළ 
හැක් ෙක් පසුපසින් යන්නාටය. ඒ අයෙග් ෙහොඳ ද, නරකද ඔබ බැහැර කළ 
යුතුය. සියල්ලන් තුළ ඇත්ෙත් සතර මහා ධාතූන්ෙග් විවිධත්වයක්  පමණක්  
බව දැකිය යුතුය. තමා අන්තිමයා වීෙමන් ලද අවස් ථාෙවන් ඔබ පෙයෝජනය 
ගන්න. තමා අන්තිමයා වීෙමන් තමන්ට අන් හැෙමෝම දකින්නට ලැබීමත්, 
ඉදිරිෙයන් යන අයට තමාව දකින්නට ෙනොලැබීමත්, ඔබ ලැබූ භාග යක්  බව 
දකින්න. ඔබ අහිංසක ෙලස ෙමම ෙලෝක ධාතුව තුළ මනුෂ යකුට යා හැකි 
ෙශේෂ්ඨම ගමන යන විට වැඩිහිටි ස ්වාමීන්වහන්ෙසේලා ඔබෙගන් අසාවි 
"ආයුෂ්මතුන් මහණ වුණාට ෙමොකුත්ම දන්ෙන නැහැෙන්. සිවුරු හැරලා 
යන්න හිතාෙගනද ඉන්ෙන්" වැනි පශන්. ෙමවැනි අවස ්ථාවලදී ඔබ 
ෙනොදන්නා බව හඟවන්න. ඔබ දන්නා බව කියන්න ගිෙයොත් ඒ වැෙඩන්ෙන් 
මාන්නයමය. ඒ පකාශය කරන්ෙන් මාරයාය. ඔබ කලබල ෙනොවන්න. ඒ 
හිමිවරු කියන ෙදයට නිහතමානීව සවන් ෙදන්න. ඔබ ෙම් සියලු 
කියාකාරකම් ඔබට අයිති ෙද්වල් ෙනොවන නිසා අතහරින්න. අනුන්ෙග් 
ෙද්වල් ඔබ ඔෙබ් කර ෙනොගන්න. ඔබෙග් ෙම් අත්හැරීෙම් කියාව දැනගත 
යුත්ෙත් ඔබම පමණකි. ෙදවැන්ෙනන් එය දැනගතෙහොත්, ඒ කියාත්මක 
වූෙය් මාරයාය. නිවීම ඔබ තනිවම යා යුතු ගමනකි. අවසානෙය් ඔබද ඔබට 
අතහැෙරනු ඇත. ඔබද ඔබට අතහැෙරන ෙමොෙහොත භවගමන නිමා වන 
ෙමොෙහොතයි. ෙම් ජයගහණයට මඟ වියදම් ෙදන්ෙන් "වත" බව ෙදවරක්  
ෙනොසිතාම ඔබ දැනගත යුතුය. මඟ වියදම යනු නිහතමානීකමයි. 
නිහතමානීකෙම් උපරිමය මමත්වෙය් නිවීමයි. 
 
බුලත් ෙකල බැඳුණ පඩික් කම, මුතා කහට බැඳුන වැසිකිළියක, මකුළුදැල් 
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බැඳුන දාන ශාලාවක, නිවීම සඳහා අවශ  කළමනා ඇති තැන් බව අමතක 
ෙනොකරන්න. මමත්වෙය් නිවීම සැබැවින්ම ඔබට අත්දැකිය හැක් ෙක් 
නිහතමානීකෙම් උපරිමයට ඔබ පැමිණි කල්හිමය. 
 
(මා හට අහම්බෙයන් මුණගැසුණු, වනවාසී ස ්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් , මා 
ෙවත ලබාදුන්, තම වනවාසී භික්ෂු පතිපදාව තුළ ලද අත්දැකීම් තම අත් 
අකුරින් සටහන් කළ ෙපොත් කිහිපයක්  ඇසුරින් ෙම් ලිපි මාලාව ඔබට 
ඉදිරිපත් කරමි). 

 

1.5 වැනි ෙකොටස 

මාරයාෙග් පළඳනා 

ෙතත් කලාපීය පරිසරයක වැසි දිනවල කූඩැල්ලන්ෙගන් ගහන ආරණ යක 
පිණ් ඩපාත ශාලාවට දානය සඳහා වැඩීමට කිෙලෝමීටර ෙදකක පමණ දුරක්  
තිබිණි. 
 
යායුතු මඟ ගල් ෙබොරලු, කඳු බෑවුම්, කුණකටුවා, ෙතල් කරවලයා වැනි 
සර්පයින් සහිත මඟකි. පාවහන් ෙනොපළඳින භික්ෂුවකෙගන් පාවහන් පළඳින 
භික්ෂුවක්  ෙමෙසේ විමසීය 
 
'ඔබ වහන්ෙසේ පාවහන් ෙනොදා වඩිනෙකොට කකුල් තුවාලෙවන්ෙන් ගල් 
ඇෙහන්ෙන් නැතිද?' 
 
'ඇත්ෙතන්ම නැහැ' 
 
උන්වහන්ෙසේ පිළිතුරු දුන්හ. 
 
'ඒ ෙකොෙහොමද?' පාවහන් පළඳින භික්ෂුව ෙපරළා විමසීය 
 
'මම ෛමතිය කරනවා. මුලින්ම දශ දිශාවටම. ඊට පස් ෙසේ ෙම් කැලෙය් ගස ්, 
ගල්, මුල්, කටු ෙම් හැම ෙදයටම ෛමතිය කරනවා. ෙම් පාෙර් හමුවන සෑම 
ගලක් ම, මුලක් ම, කටුවක් ම, අත්තක් ම සුවපත් ෙව්වා කියලා, සුවෙසේ 
වැෙඩ්වා කියලා මම ෛමතිෙයන් සිතනවා. ඒ හැමෙදයටම මා ගරු කරනවා. 
එවිට ඔබට දැෙනයි සමහර ගල්, මුල්, කටු කකුෙල් වැදී ෙව්දනා ෙනොදී 
ඉවතට යනවා' යෑයි ඒ පාවහන් ෙනොපළඳින භික්ෂුන් වහන්ෙසේ පතිඋත්තර 
දුන්හ. 
 
සැබැවින්ම ෙමය ආශ්චර්යයක්  ෙනොෙව්. ගල්, මුල්, කටුවලට ඔබ ෛමති 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

කරන නිසා ඒවා මතට ඔබ කකුල තබන්ෙන්ද හරිම පරිස් සෙමන්. ඒවාට 
හානියක්  ෙව්ද කියන අදහසින්. ෙම් නිසා ඔෙබ් සිහිය ෙහොඳින් වැෙඩනවා. 
පාද ෙදකත් ෙහොඳින් පරිස් සම් ෙවනවා. ෙම් දුෂ්කර මඟ පාවහන් ෙනොමැතිව 
වඩින විටදිත්...... 
 
ෙමවැනි දුෂ්කර භික්ෂු චර්යාවන් නිවන් මඟට, ඔබෙග් පතිපදාව ශක් තිමත් 
වීමට හුඟාක්  පෙයෝජනවත් ෙවනවා. ඔබ ෙමහිදී උපකමශීලී විය යුතුය. එෙසේ 
ෙනොවුණෙහොත් මාරයා ඔෙබ් ෙදපාවලට මිරිවැඩි සඟලක්  පළඳනවාමයි. 
එවිට ඔබ මෙගන් අසාවි මිරිවැඩි සඟලක්  පැළඳීම භික්ෂුවකට කැපැයි ෙන්ද 
කියලා. 
 
ඔව්. සත්තකින්ම කැපයි. මිරිවැඩි සඟලක්  පැළඳීම භික්ෂුවකට කැප බවට 
විනෙයන් අවසර ලැබුණු දිනෙය් පටන් භික්ෂූන්ෙග් මිරිවැඩි සඟල් පාවිච්චිය 
වැඩිවිය. එෙහත් අරිහත් උතුමන් අඩුවිය.  
 
මන්ද, ගලක්  කුලක්  කටුවක ඇෙනන විට, මඩ ෙගොඩක් , කසල ෙගොඩක් , 
ෙරොඩු ෙගොඩක්  පෑෙගනෙකොට යටි පතුළට දැෙනන එහි ස ්වභාවය, ෙසෙරප්පු 
දමන ඔබට ෙනොදැෙනන නිසාය. සිනිදු යටිපතුළ ෙසෙරප්පුෙව් පහස ලබද්දී, 
ඔබ විඳින්ෙන් සැප තෘෂ්ණාවත්, ෙදපා ආරක්ෂාකාරී නිසා ගමෙන් ෙව්ගයත් 
පමණි. ෙව්ගය තුළ ඇත්ෙත්ද තණ් හාවයි. ඔබ ෙව්ගවත් වන්ෙන්ද, වඩා 
ඉක් මනින් යමක්  ස් පර්ශ කිරීමටය. අයිතිකර ගැනීමටය. තණ් හාව තුළින් 
ෙගොඩනැෙඟන්ෙන් බවය මිස අන් කුමක් ද? 
 
දරුණු සතුන් ජීවත්වන කැලයක හුෙදකලාව සිටියද, ෛමතී ශක් තිෙයන් 
පරිපූර්ණ නම් ඔබට සතුන් මුණෙනොගැෙසනු ඇත. ෙමය ආශ්චර්යයක්  
ෙනොෙව්. ෙහේතුඵල ධර්මයක් ය. ෙහේතුව ෛමතියයි. එෙහත් ඔබ වඩාත් 
දක්ෂෙයක්  වන්ෙන් සතුන් ඉදිරියට ෙගොස්  ආරක්ෂක ගාථා ෙහෝ ෛමතිය වඩා 
සතුන් ඉවත්කර ගැනීම ෙනොෙව්. ෛමතී බලෙයන් සතුන් මඟහරවා 
ගැනීමයි. ඔබ වනයට ආෙව් සතුන් ඔබට දමනය වනවාදැයි පරීක්ෂණය 
කිරීමටවත්, ආරක්ෂක ගාථාවල ශක් තිය බැලීමටවත් ෙනොෙව්. ෙම්වා කිරීෙම්දී 
ඔබට ෙකෙලස ් උපදී. ඔබට වීරත්වක් වත් ආෙරෝපණය ෙව්. 
 
'මම' අතහැරීමට වනයට පැමිණි ඔබ, 'මම' ගැන 'වීරකථා' නිතර කියනු ඇත. 
ෙමය නිවන් මඟට අඩෙකොටයකි.  
 
වර්තමානෙය් නිවන්මඟ ජයගන්නන් හිඟවීමට ෙම්වාද ෙහේතූන්ය. අපි 
කැලයට යන්ෙන් ඇත් ෙගොව්වන් වීමටවත්, නයි නටන්නන් වීමටවත් 
ෙනොෙව්. ෙලෝකය මත අපව නටවන මාරයා නැටවීමටය. මාරයා ෙලෝකය 
තුළ ඔබව වීර චරිතයක්  කිරීමට උත්සාහ කෙළොත් එම මාර සිත් පැරදවීමට 
ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. ෙලෝකය මැද වීරෙයක් , චරිතයක්  වීම ෙනොව වීරත්වයත්, 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

චරිතයත්, ෙලෝකයත් අතහැරීමට පුහුණුවීම ඔෙබ් කාර්යය විය යුතුය. එෙසේ 
ෙනොවුණෙහොත් කැලයත්, හුෙදකලාවත් ඔබට තවත් නගරයක් ම වනු ඇත. 
වරද ඇත්ෙත් කැලෙය්වත්, හුෙදකලාෙව්වත්. නගරෙය්වත් ෙනොව ඔබ 
තුළමය. ඔබ ඔබව අතහරින්න. එවිට ඔබට ඉහත සියල්ල අතහැෙරනු ඇත. 
සෑම නිවන්මඟ වඩන්ෙනක් ම තමා තමාට ෛමතිය කරගතයුතුව ඇත. එය 
කළ හැක් ෙක් ෙම් ෙඝෝර කටුක භයානක සංසාර දුක දැක තමා සසරින් 
එෙතරටම ෙවර වැඩීෙමන්ය. ෙමය තමා තමාට කරගතහැකි උත්තරීතරම 
ෛමතියයි. තමා සසරින් එෙතර වුවෙහොත් ෙම් උත්තරීතර ෛමතිය මුළු 
ෙලෝකයටම පැතිරවිය හැකිය. එෙහත් ඔබද අසරණෙයක් මය. ඔබ සසර 
නැවත මැෙරන, ඉපෙදන, ෙලඩෙවන, වයසට යන ස් වභාවෙය් සිටිමින් 
අනුනට ෛමති කිරීමට යැම බුද්ධිෙගෝචර ෙනොෙව්. 
 
ෙලෝකයට ෛමතිය කරන්නට යැම පෙසක තබා, ඔබ මුලින්ම ඔබට 
ෛමතිය කරගන්න. එය කළහැක් ෙක් ෙලෝකය තුළ තමාෙග් අසරණභාවය, 
අනාථභාවය ෙත්රුම්ගැනීෙමන් පමණක් මය.  
 
(මා හට අහම්බෙයන් මුණගැසුණු, වනවාසී ස ්වාමීන්වහන්ෙසේ නමක් , මා 
ෙවත ලබාදුන්, තම වනවාසී භික්ෂු පතිපදාව තුළ ලද අත්දැකීම් තම අත් 
අකුරින් සටහන් කළ ෙපොත් කිහිපයක්  ඇසුරින් ෙම් ලිපි මාලාව ඔබට 
ඉදිරිපත් කරමි). 
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නියමිත ෙව්ලාවට දායක පිරිස දානය දාන ශාලාෙව් ෙම්සය මත තබා ඇත. 
එළවළු හතරක් , බතක් , පළතුරු, කැවිලි ඊට අයත්ය. දායකයන් ඉවත්ව ගිය 
පසු ඔබට ෙමෙහම හඬක්  ඇෙසනු ඇත. 
 
"සැරට ෙමොකුත් නැහැ. හාල්මැස ්ෙසො ටිකක්  බඳිමු ද?" 
 
කප්පිය කුටිෙය් විනයානුකූලව පාවිච්චිකිරීමට වියළි ආහාර ඇත. 
 
ඔබ සාමෙන්ර නිසාම හාල්මැස් සන් සුද්ද කිරීම ඔබට පැවෙරනු ඇත. ඔබ 
එයට ෙනොගැෙටන්න. මඟහැර ෙනොයන්න. අභිෙයෝගයට මුහුණෙදන්න. 
සමහර විට ඔබ මස ් මාංශ ෙනොවළඳන ෙකෙනක්  ෙවන්න පුළුවන්. ඒ ගැන 
ෙනොසිතන්න. ඔබ ඔළුව කඩන කඩන හාල්මැස ්සා සංසාරෙය් ඔෙබ් මව, 
පියා, ඥාතියා, දරුවා ව සිටින්නට ඇතැයි සිතන්න. ෙම් හාල්මැස ්සා 
සංසාරෙය් සක් විති රජවද, ෙදවිෙයක් ව ද, ෙපේතෙයක් ව ද ඉන්නට ඇතැයි ඔබ 
දකින්න. ඔෙබ් ම කල ාණ මිතයාව සිටින්නට ඇතැයිද ඔබ දකින්න. සෑම 
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මනුෂ ෙයකුටම, සෑම සත්වයකුටම ෙමය ගලපා බලන්න. ෙම් හාල්මැස ්සා 
සංසාරෙය් පැවිදිව ඉන්නට ඇතැයි ද සිතන්න. පැවිදිව සිටියත් නැවත 
හාල්මැස ්ෙසක්  වූෙය් ෙකෙසේද යන්නත්, ඇයිද යන්නත් සිතන්න. ෙම් 
හාල්මැස ්සා සංසාරෙය් තම කුසින් රහතන් වහන්ෙසේලාවද බිහිෙකොට ඇතැයි 
සිතන්න ඔබ දක්ෂ වන්න.  
 
ඔබ ලබන ෙම් අවෙබෝධය නිසා, හාල්මැස ්සාටද ඔබ හදවතින් පිංෙදන්න. 
බලන්න ඔබ හාල්මැස ්ෙසක් ෙගන් ලැබුව කමටහනක ගැඹුර.  
 
ෙහොඳයි, ඔබ මට හාල්මැස ්ෙසො අතගාන්න බැහැ. මම නිර්මාංශයි කියලා 
ගැටුනා නම්, ආරණ ය හැර ගියා නම් ඔබට ෙම් කමටහන ලැෙබනවාද? 
 
ඔබ දැන්ම ඉක් මන්ෙවන්න අවශ  නැහැ. හාල්මැස ්සා තුළ සත්වෙයක්  
පුද්ගලෙයක්  ඉන්නවාද කියලා දකින්න. මුලින්ම ලැබුණ කමටහන 
පෙයෝජනයට ගන්න. සංසාරෙය් ගැඹුර දකින්න. සංසාරය ගැන බිය 
ඇතිකරගන්න. ඒ වැඩීම තුළ ඔෙබ් පඥාව තිව්ර වන විට ඔබට අවෙබෝධය 
ලැෙබ්වි. හාල්මැස ්සා තුළ සත්වෙයක්  පුදගෙයක්  ෙනොමැත, එහි ඇත්ෙත් 
අනිත  භාවයට පත්වන ධාතු ෙකොටස ් පමණක් ම බව ඔබට ෙමෙලස 
වැටෙහන්ෙන් නැතිනම් ඔබ ඉවසන්න. ඔබට පඥාව වැෙඩන විට ෙමම 
ධර්මතාවය අවෙබෝධෙව්වි. 
 
ඔබ ෙමවන් අවෙබෝධයක්  ලබමින් පසුවනවිට හාල්මැස ්ෙසො බැඳුම රසබලන 
අය ලබන්ෙන් රස තෘෂ්ණාව පමණක්  බව සිතන්න. වර්තමානෙය් ගිහි වුවද, 
පැවිදි වුවද ඔහු නැවත සසර හාල්මැස ්ෙසක්  වීෙම් ඉඩකට එෙසේම විවෘතව 
පවතින බව දකින්න ඔබ දක්ෂ ෙවන්න. 
 
සසර නැවත මව්කුසක් , බිත්තරයක්  තුළට ෙනොයන්නට ඔබ දක්ෂ වන්න. 
එෙසේ ෙනොවුණෙහොත් යම් දවසක ෙමම හාල්මැස ්සාම මිනිසකුව ඉපිද, ඔබ 
හාල්මැස ්ෙසකුව ඉපිද ඔබවද ෙමපරිද්ෙදන් බැඳුමට ගනු ඇත. ෙපර බවයක 
ෙම් හාල්මැස ්සා පැවිදිව කළ කියාව වර්තමානෙය්දී ඔබ ෙනොකරන්න. ඔබ 
නිර්මාංශයෑයි උදම් ඇනීෙමන්, ඔහු මාංශයෑයි පිළිකුල් කිරීෙමන්, දිව 
ඉල්ලන ඉල්ලන රස දීෙමන් රැස් ෙවන්ෙන් තන්හාවයි. ඔබ කළ යුත්ෙත් රස 
ඉල්ලා ඇතිවූ සිත අනිත  බව දැකීම පමණක් මය. 
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1.7 වැනි ෙකොටස 
 

මාර පතිපදාව 
ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ නිවන් මග වඩන්නා මධ ම පතිපදාව තුළ 
හික් මිය යුතු යෑයි අවධාරණය කළහ. තුන් සිව්රත් පාතයත් පමණක්  දරමින් 
රුක් ඛමූල, ශුන ාගාර, ආරණ ගතව සසර දුකින් එෙතරවීමට අතීතෙය් 
භික්ෂුන් කැපවිය. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ මධ ම පතිපදාව ෙලස, සසරින් 
එෙතරවීමට ෙවරවඩන භික්ෂුවට දැක් වූෙය් ඔය සීමාවය. කැමති ෙකෙනකුට 
තම තමන්ෙග් ෙකෙලස ් වල දිග පළල අනුව මධ ම පතිපදාව අර්ථ දැක් විය 
හැකිය. ශාසනය තුළ ඊට අවශ  නිදහස ඕනෑ තරම් ඇත. විෙව්චනය කිරීෙම් 
නිදහසද ඇත. එහි කිසිදු වරදක්  ෙනොමැත. එෙහත් සසර දුකින් එෙතර වීෙම් 
පතිඵල අනෙප්ක්ෂිතය. පාතය දරන පිණ් ඩපාතික භික්ෂුවට අවශ  ෙර්සරය, 
සබන් කැටය පවා ගිහි දායකයාෙගන් විනයානුකූලව ලබාගත හැකි කමය 
පැහැදිළිවම පතිපදාෙව් සඳහන්ව ඇත. බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ අර්ථ දක් වන 
ලද පතිඵල ලැබිය හැකි මධ ම පතිපදාව ඇත්ෙත් එතැනය. භික්ෂුව 
පිණ් ඩපාතෙයන් ලද ෙදයින් සතුටුවීම, යෑපීම මධ ම පතිපදාවයි. 
 
කප්පිය කුටිෙය් වියළි ආහාර තබාෙගන තිෙබන ස් ථානයක දානයට මිරිසට, 
ෙතලට, බැදුමට ෙමොකුත් නැතිනම් හදාගැනීම මධ ම පතිපදාවට අදාළ 
ෙනොෙව්. නමුත් විනෙයන් ඊට පූර්ණ නිදහස ඇත. එම නිදහස උපරිම 
වශෙයන් පෙයෝජනයට ෙගන කටයුතු කිරීෙම් වරදක් ද ෙනොමැත.  
 
මම නැවතත් කියමි.  
 
විනය ඇත්ෙත් අදක්ෂයාටය. දක්ෂයා ලද ෙදයින් සතුටුෙවයි. නිවන් මඟ 
වැඩීමට බලාෙපොෙරොත්තුවන භික්ෂුව ෙගොඩගසන්ෙනක්  ෙහෝ රැස් කරන්ෙනක්  
ෙනොව කුසගිනි සෑහීමට පත්වූ කල ඉතිරිය අතහරින්ෙනකි. ෙහට දවසක්  
ඔහුට නැත. ඔහු ජීවත්වන්ෙන් වර්තමානෙය්ය. 
 
වර්තමානෙය් ෙමම අර්ථය හාස යක්  වීමටද පුළුවන. විෙව්චනය කිරීමටද 
පුළුවන. වර්තමානෙය් පමණක්  ෙනොව, බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජීවත්ව 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

සිටියදීද ෙමම අර්ථයට විෙව්චන එල්ල විය. ඉතින් අද ගැන කුමන කථාද? 
 
එෙහත් ෙමම ෙමොෙහොෙත්දී ඉහත මඟ වඩන බුදු පුතුන්, ෙමම මඟ වැඩීමට 
උත්සහ ගන්නා, වීරිය වඩන, සරණක් - මඟක්  ෙසොයනා බුදු පුතුන් විශාල 
පිරිසක්  ෙම් ෙදරණ මත වැඩසිටින බව අවිවාදෙයන් පිළිගත යුතුව ඇත. 
උන්වහන්ෙසේලා තමන් වැඩ සිටින කැලෙය් යෑෙපන්ෙන් පාංශකූල සිවුෙරන්, 
පිණ් ඩපාතෙයන් යෑයි පසිද්ධිෙය් පකාශ කරමින් යන මාධ කරුවන් 
ෙනොෙව්. උන්වහන්ෙසේලා ඉහත අවමයද පරිහණය කරනුෙය් බදාගැනීමට 
ෙනොව අතහැරීමට ෙනොහැකි නිසාය. තම නිවන් අරමුණ ජයගන්නාතුරු කය 
ආරක්ෂා කරගත යුතු නිසාය. භික්ෂුව පත ාෙව්ක්ෂෙයන් වැළඳිය යුත්ෙත් 
දායකයා පූජාකරන ආහාරයයි. එම ආහාර රස ගුණ මදියෑයි සිතා, රස 
තෘෂ්ණාෙවන් තමන් ෙහෝ කැපකරු ලවා, කටට රසට හදාගත් ෙදය 
පත ෙව්ක්ෂාෙකොට වැළඳීම මධ ම පතිපදාව ෙනොෙව්. එෙහත් එය විනයට 
එකඟව කළ හැකි බව මමද පිළිගනිමි. යෙමක්  එෙසේ කරනවානම් එය 
විෙව්චනයද ෙනොකරමි. ෙම්වා ෙලෝකෙය් පවතින ස ්වභාවයන්ය. එෙහයින් 
අප ෙනොගැටිය යුතුය. 
 
නිවන උෙදසාම කැපවන්නා කප්පිය කුටිය, ගෑස ්ලිප, උණුවතුර ෙබෝතලය 
වැනි සංඥාවලින් මිදිය යුතුය. ෙම්වා ඔෙබ් රස තෘෂ්ණාව අවධි කරන 
මාරෙයෝය. මධ ම පතිපදාවත්, කාමසුඛල්ලිකානු මඟත් අතරමැදද 
අන්තයක්  ඇත. එය මධ ම පතිපදාව ෙහෝ කාමසුඛල්ලිකානු මග ෙනොෙව්. 
මධ ම සහ කාමසුඛල්ලිකානු ෙදෙක්ම එකතුවකි. ෙදෙක්ම මුසුවකි. එය 
හරියටම ඇලීමත් ගැටීමත් මැද තිෙබන උෙප්ක්ෂාව ෙමනි. උෙප්ක්ෂාව තුළ 
ඇලීමත් ගැටීමත් ෙදකම තිෙබ්. ඉහත අවස් ථාෙව්දී මධ ම පතිපදාව ඉක් මවා 
ගිය තත්ත්වයකුත්, කාමසුඛල්ලිකානු මඟ ස ්පර්ශ කරන ස් වභාවයකුත් ඇත. 
අපි ෙමයට මාර පතිපදාව යෑයි කියමු. මධ ම පතිපදාව යෑයි දකිමින් මාර 
පතිපදාවක හික් ෙමමින් අපි නිවන් මඟ ෙසොයන්ෙනමු. එළෙදන පැටවා සමඟ 
සිටියත් ඔබ කිරි ෙදොවන්ෙන් පැටවාෙගන් නම් ඔබට කිරි ෙනොලැෙබනු ඇත. 
එය එළෙදන ෙහෝ පැටවාෙග් වරද ෙනොෙව්. ඔබෙග් වරදය. එෙහත් ඔබ 
ඉදිරිෙය් එළෙදනත් තන බුරුල්ලත් ෙදකම ඇත. 
 
විනය නමැති කඹෙයන් ඔබ එළෙදන දිෙග්ලි කරමින් සිටියාට ඵලක්  
ෙනොමැත. එළෙදනෙග් ෙගොම, මුතා එකතු කරාටද වැඩක්  ෙනොමැත. ඔබ 
එළෙදනෙගන් පස් ෙගෝ රස ලබාගැනීමට දක්ෂ විය යුතුය. ඔබ දක්ෂෙයක්  
වන්ෙන් එය අවෙබෝධ කර ගැනීෙමන්ය. ඊට මඟ සැබෑ මධ ම පතිපදාවයි.  



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

 
තුන් සිවුරත් පාතයත් දරමින් ආරණ , ශුන ාගාර, රුක් ඛමූලගතව තම 
පතිපදාව වැඩීමට ඔබ කැපවුවෙහොත් අර්ථවත් මධ ම පතිපදාවක්  ඇත්ෙත් 
එතැනය. ෙහොඳට හිතන්න. දිව ෙබොරු කීවද, ඔෙබ් හදවත ෙබොරු ෙනොකියනු 
ඇත. එය ඔබට දැකිය හැක් ෙක් පඥාෙවන් පමණකි. 
 
ෙලෝකෙය් බරින් නිදහස් වීමට පථම, ඔබ ඔෙබ් බරින් නිදහස ්වන්න. ඔෙබ් 
බරින් ඔබ නිදහස ් වූ විට, ඔබ ෙමෙතක්  දරා සිටිෙය් ෙලෝකෙය් බරම බව 
ඔබට ෙත්රුම් යනවා ඇත. තමාට අයිති ෙනොමැති ෙලෝකෙය් බර, අවිද ාව 
නිසා දරාෙගන සිටින පෘථග්ජන සත්වයෙග් ෙමෝහෙය් දිග පළල ඔබට 
අවෙබෝධ වනුෙය් ඔබ ෙලෝකෙයන් නිදහස් වූ විටදීය. ඔබ සැබෑ ෙලසම 
මධ ම පතිපදාෙව් හික් ෙමමින් නිවන් මඟ තරණය කෙළොත් මුළු විශ්වයම 
සියුම් ෙකොට ඔෙබ් ෙදෝතට ගත හැකිය. එවිට ඔබට ෙමෙහම දැෙන්වී. මා 
ෙලෝකය ජයගත්තාය කියලා. 
 
ෙලෝකය ජයගැනීෙම් ශක් තිය ඔබ සැමෙග් අධ ාත්මය තුළ සැඟවී ඇත. ඔබ 
කළ යුත්ෙත් එය මතුකර ගැනීම පමණක් මය. ෙමම ජීවිතෙය්දී ඔබ එය 
මතුකර ගැනීමට උකටලී වුවෙහොත් තව කල්ප ගණනාවක්  ඔබට දුක්  විඳීමට 
සිදුවනු ඇත. 

 

1.8 

කුසගින්නද ආශිර්වාදයකි! 

නිවන් මඟ වඩනා භික්ෂුවක්  වනගතව වාසය කරන විට, පිණ් ඩපාතය 
ලබාගැනීෙම් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණදීමට සිදුවීම ස් වභාවිකය. එවැනි 
අවස් ථාවකදී කුසගින්නද ඔෙබ් නිවන් මඟට ආශිර්වාදයක්  කරගත යුතුය. 
 
එෙහත් ෙමහිදී ඔබ කුසගින්ෙන් සිටිනා වග දැනගතයුත්ෙත් ඔබ පමණමය. 
එක දිගට ෙව්ලක් , ෙදකක් , තුනක්  ආහාර ෙනොලැබීම ඔබට පුදුම 
අවෙබෝධයක්  ලබාගැනීමට අවස් ථාව සලසාෙදයි. ඔබ කුසගින්ෙන් සිටින 
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බව, සිටි බව ෙලෝකයා දැනගතයුතු නැත. සාක්ෂිකාරයාද, විත්තිකාරයාද 
ඔබම විය යුතුය. මන්ද ඔබ ෙම් පහරෙදන්ෙන් ඇසට ෙනොෙපෙනන 
මාරයාටය. හරි ඉලක් කයටම පහරදුන්ෙනොත් පරාජය වන්ෙන් මාරයාය. ඔබ 
ෙමවර මාරයාට වඩා දක්ෂ විය යුතුය.ෙමොකද සසර ෙමෙතක්  ඔබට වඩා 
දක්ෂවී ඇත්ෙත් මාරයාය. 
 
සමහර විට කුසගින්ෙන් අසිරිය ඔබ ෙමෙතක්  විඳ නැතුව ඇත. ඔබ දන්ෙන් 
'කුසගිනි ෙවනවා, ආහාරගන්නවා' පමණක්  විය හැක. ඔය චකය අපෙග් 
දිනචර්යාෙව්ම ෙකොටසකි. මුළු මහත් සත්ව පජාවෙග්ම ස ්වභාවයයි. නිවන් 
මඟ වඩනා භික්ෂුව සමස් ත සත්ව පජාවට වඩා ෙවනස්  සත්වෙයකි. ෙවනත් 
අරමුණක්  අධිෂ්ඨානයක්  කරා යන සත්වෙයකි. 
 
ඉර-හඳ- තාරකා ෙජ dතිෂ  විද ාව, හඳහන, හස ්ත ෙර්ඛා බලා ෙලෝකෙය් 
සිටින දක්ෂම ෙජෝතීර්ෙව්දියා ඔබට කීෙවොත් 'තව වසර 50ක්  ඔබට ආයුෂ 
තියනවා' කියලා. ඔබට දීර්ඝායුෂ තිෙයනවා කියා. ඔබ දින කිහිපයක්  ආහාර 
ෙනොමැතිව ඉන්න. ඔබව මැෙරනවාමය. 
 
ඇයි දන්නවාද? ෙම් කයට ආහාර ෙනොදී කුසගින්ෙන් තැබුවහම ෙහොඳට 
අවෙබෝධෙවනවා ෙම් කය ආහාර නිසාමයි පවතින්ෙන් කියලා. ෙම් කයට 
ආහාර ෙනොදුන්ෙනොත් ජීවන ෙර්ඛාව ෙකොපමණ දිගට තිබුණත් ඔබ මිය 
යනවාමය. ෙම් ඔබ මහත් උජාරුෙවන් සරසාෙගන, මෙග් කියා දරාෙගන 
සිටින කය. ආහාරයක්  ෙනොදුන්ෙනොත් මැෙරන කයක් , ෙමය පිළුණු වන 
ආහාරයට අයිති කයක් . ආහාර ෙනොදුන්ෙනොත් මැෙරන කයක් , ඔබට අයිති, 
ඔබට පාලනය කිරීමට හැකි ෙදයක්  ෙනොෙව්. 
 
ඔබ පඥාෙවන් බැලුෙවොත් හඳහන, ෙජ dතිෂ ය, හස් ථෙර්ඛා, නාඩි වාක  
ඔබට මාරයා සසර දික් කර ගැනීමට අටවපු මාර උගුලක්  බව. ෙම් උගුලට 
ඔබ හසුවී නිවන් මඟට අවතීර්ණ වන එක කල්දමනවා. මම දන්න ඉතාමත් 
ගුණවත් සත්පුරුෂ නායක හිමිනමක්  ඉන්නවා, ඉහළ රැකියාවක්  ෙහොඳ 
සමාජ තත්ත්වයක්  තරුණවිෙය්දී අතහැරලා පැවිදිෙවලා. මුළින් නිවීම 
අරමුණු කරෙගන දැඩි වීර්යයකින් කටයුතු කරපු උන්වහන්ෙසේට 
ෙජ dතීර්ෙව්දියක්  පකාශකර තිෙබනවා, ඔබ වහන්ෙසේ නිවන් අවෙබෝධ 
කරගන්ෙන් තව වසර 10ක පසුව කියලා. දැන් උන්වහන්ෙසේ තමන්ට පාරමී 
මදිය කියලා ආමිසය පැත්ත දැඩිව වඩනවා. නිවන් මෙඟන් පිටට ගිහිල්ලා.  
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ශද්ධාෙවන් සියල්ල අතහැරලා, දුෂ්කරම ආරණ යක බඩ ඉරිඟු කරල 
වළඳලා අරඹපු ගමන අද මාරයා නවත්වලා.  
 
මාරයා ඔබට හඳහන, හස් ත ෙර්ඛා, නාඩි වාක  හරහා ෙදන අනාගත වාක  
ඔබ ඉරාදමන්න. අවෙබෝධ කරගන්නා ෙම් කය ආහාරය නිසාමය 
පවතින්ෙන්...ජයගහණය, උත්සහයත්, වීර්යයත් නිසාමයි සිදුවන්ෙන කියා. 
 
ශරීරෙය් ධාතු ෙකොටස ් අතරින්, වාෙයෝ ධාතුව ඉතාමත්ම ෙහොඳින් පැහැදිළිව 
ඔබට අවෙබෝධ වන්ෙන් කය කුසගින්ෙන් තැබීෙමන්ය. කය නිරාහාරව 
තැබුෙවොත් ඔබට දැෙන්වී ආමාශය, උගුරු දණ් ඩ, මළමාර්ගය හරහා 
ෙමොනතරම් ෙව්ගෙයන් වාෙයෝ ධාතුව කියාත්මක ෙවනවාද කියලා. කය තුළ 
ආහාර නැති විට වාෙයෝ ධාතුව සිත්ෙසේ කය ආකමණය කරනවා. වාතය 
කුපිත ෙවලා දඟලනවා. ඔබ කළයුත්ෙත් සතිෙයන් ඒ ෙදස බලා සිටීමමයි.  
 
ෙම් අවස ්ථාෙව්දී මාරයා ඔබට කියාවී, 'ඔබ මැෙරන්නද යන්ෙන්, ගෑස් ටයිටීස ් 
හදාගන්නද යන්ෙන්. හැදුෙනොත් හැමදාම දුක තමයි. කලන්තය 
හැදුෙනොත්?......' 
 
ෙම් කිසිවකට ඔබ යටත් ෙවන්න එපා. ෙමොකද ෙමෙසේ ඔබට කියන්ෙන් 
මාරයාමය. මාරයා යනු ෙකෙළස් බරිත, කාම සැපයටම ෙලොල්වූ, ඇති 
ෙවමින් නැති වන ඔෙබ් සිතය. 
 
ඔබ එවිට ෙමෙසේ සිතන්න. මම නිවන් මඟ වඩන භික්ෂුවක් , ෙම් කුණු කය 
මට අයත් ෙදයක්  ෙනොෙව් යෑයි අවෙබෝධෙයන් අතහැරීම මඟවඩන 
භික්ෂුවක් . ෙම් කය මළත් මෙග් අධිෂ්ඨානය අත්ෙනොහරිනවාය කියලා. එවිට 
ඔබ මාරයාට එලව එලවා පහරෙදන භික්ෂුවක්  ෙවනවාය. ෙමෙසේ සිතමින් 
මාරයට පහරෙදමින් වාෙයො ධාතුව තව තවත් අවෙබෝධෙයන් දකිමින් එහි 
අනිත් ය බව වඩනෙකොට, මාරයා බියට පත්ෙව්වි ෙම් භික්ෂුව මාරයාට 
අහිමිෙව්විද කියලා. එෙහම හිතලා මාරයා භික්ෂුවට චාටුවක්  දමාවී 'ඔබ ෙම් 
විදිහට ෙනොකා ඉඳලා මෙළොත් නිවන් දකින්නනම් ලැෙබන එකක්  නෑ' 
කියලා. 
 
බලන්න කපටි මාරයා නිවන ගැනත් කථා කරනවා. නිවන ගැන අනුකම්පාත් 
කරනවා. ඔෙබ් අරමුණ ගැන, මාරයාෙග් ස් වභාවය ගැන ඔබ සිහිෙයන්, 
සතිෙයන් ෙනොසිටිෙයොත් ෙමවර ඔබ මාරයාට ෙකොටුවනවාමය.  
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ෙමොකද "මෙළොත් නිවන් දකින්න බැරිෙවයි කියලා කියපු නිසා." මාරයා 
ෙමෙසේ කීවත් ඔබ සිතන්ෙන්, ඔබ ෙකෙරහි අනුකම්පාෙවන් ඔෙබ් සිෙත් 
හටගත් සිතිවිල්ලක්  කියලා. නිවන් මඟ වඩන ඔබ දක්ෂ ෙවන්න ඕෙන්. ෙම් 
මාර උපකමවලට වැට බඳින්න. නමුත් බහුතරය ෙමතැනදී පරදිනවා. 
ෙමොකද 'නිවන' කියන වචනය මාරයා පාවිච්චිකළ නිසා. මාරයා 
කපටිකමටයි ඔය 'නිවන බැරිෙවයි' කියන වචන පාවිච්චි කරන්ෙන්. 
 
හැබැයි ඔබ ෙමතැනදී දක්ෂ වුවෙහොත්, ෙම් කය, ෙම් ෙව්දනාව මෙග් 
ෙනොෙවයි කියලා, ෙම් වාෙයෝ ධාතුවද මෙග් ෙනොෙවයි කියලා දකින්න. 
ඉනුත් ඔබ්බට ගිහිල්ලා මාරයා ඔබට කියූ නිවනද මට අයිති ෙදයක්  ෙනොවන 
බව දකින්න. නිවනට ඇති ආශාවද අයින් කරන්න. ඔබට වැෙඩන පඥාව 
තුළ ඔබ නවතින්ෙන් නිවන් මෙඟ් උපරිම දුරක්  ගිහිල්ලා. හැබැයි උත්සහය, 
වීර්ය තිෙබන්න ඕෙන් නිවීම උෙදසා ෙම් කය අතහැරීමට.  
 
දැන් ඔබට ෙත්රුනාද 'කුසගින්න ආශිර්වාදයක් ' කියලා කීෙව් ඇයිද කියලා. 
ඔබ එකෙව්ලක්  ෙහෝ නිරාහාරව සිටිය යුත්ෙත් ඒ තුළින් අවෙබෝධාත්මක 
පඥාව වර්ධනය කරගැනීම සඳහා මිස හුදු ශිල්වත් බව සංෙක්තවත් කිරීමට 
ෙනොෙව්. මන්ද ශීලයද, ආහාරයද ඔබව සසරටම කැන්දාෙගන යන මාර 
බලෙව්ග නිසාය. 

1.9 වැනි ෙකොටස 

සැබෑ පත ාෙව්ක්ෂාව යනු... 

ආහාර ෙව්ලක්  ඔබ ෙමොන තරාතිරමකින් පූජාකළත්, එය පිළිගන්නා අයට 
ෙමන්ම පූජාකරන්නාටද ලැෙබන්ෙන් ෙමෙලොව පරෙලොව වශෙයන් 
අනිත යට පත්ෙවන ආයුෂ, වර්ණ, සැප සහ බලයයි. 
 
පඥාව වඩවාගැනීමට ඉහත සියල්ලම සහෙයෝග වන්ෙන්ය. 
 
එෙහයින් අප ෙවෙහසිය යුත්ෙත් එක ෙව්ලද, ෙදකද, නැතිනම් මාංශද 
නිර්මාංශද, පලතුරුද නැතිනම් බත් ව ංජනද කියා දෘෂ්ඨිගත වීමට ෙනොව, 
ආහාර ෙමොන ස ්වභාවෙයන් ගත්තද ඉන් ෙපෝෂණය වන්ෙන් නිරතුරුවම 
වයසට යන ෙලඩෙවන, මැෙරන කයක්  බව අවෙබෝධකර ගැනීමටය. ඔබ 
ගන්නා ආහාරයම ඔබව කවදා හරි දිනයක ෙරෝගිෙයක්  බවටද පත්කර ඔබව 
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මරාදමනු ඇත. ෙරෝගි බවට පත්වීෙම් සියයට සියයක් ම ෙහේතුව ආහාර වල 
අඩු වැඩි බවයි. 
 
ඔබට හැකිනම් ඔෙබ් පාතයට පූජා කරන බත්, ව ංජන, පලතුරු, කැවිලි එම 
ස් වභාවෙයන් ෙනොදැක පාතෙය් ඇත්ෙත් අසුචි, මුතා, ෙසම්, ෙසොටු දහඩිය 
ෙලස දකින්න. ඔබ වළඳන තැඹිලි, වතුර ෙකෝප්පය මුතා ෙකෝප්පයක්  ෙලස 
දකින්න. වළඳන සුදුළුණු ව ංජනය ශරීරෙයන් පිටවන වාතයක්  ෙසේ දකින්න. 
වළඳන කිරි ෙකෝප්පය ශරීරෙයන් ඉවත දමන ෙසම ගුලියක්  ෙසේ දකින්න. ඒ 
ඔබ දකින්ෙන් ෙවනසක්  ෙනොව එම ආහාරෙය් යථාස ්වභාවයයි. ඇත්ත ඇති 
සැටිෙයන්මයි. සැබෑ පත ාෙව්ක්ෂාවද එයයි. එෙසේ ෙනොමැතිව ඇති පදම් 
කැමති කැමැති ෙද් වළඳා රාති බුද්ධ වන්දනාෙව් ෙයදී පත ාෙව්ක්ෂ ගාථා 
කීම ෙනොෙව්. 
 
ඔබ පත ාෙව්ක්ෂාව වැනි උතුම් ඉගැන්වීම් වලට විකට ඇඳුම් අන්දවන්නන් 
ෙනොවිය යුතුය. මන්ද ඔබ අන්දවන්ෙන් ඔබටම නිසාය. ඔෙබ් රුචි අරුචිකම්, 
දිග පළල, වර්ණ ස් වරූපයන්ට අනුවම ඔබ මසාගන්නා ඇඳුම්වලට සරිලන 
චරිත ඔබට මතු සසරදී ලැෙබනු ඇත. එය ඔෙබ්ම ෙතෝරාගැනීමයි. 
සඡ්Cධායනා කිරීෙමන් ෙහෝ පාර්ථනාකිරීෙමන් ලැෙබන ෙදයක්  ෙනොමැත. 
යමක්  ලැබිය හැක් ෙක් කියාත්මකභාවය තුළින්මය.  
 
ඔබ අදිටන් කරගන්න. දිව  ෙලෝක වල දිව  ෙභෝජන, මනුෂ  ෙලෝකවල 
රාජ ෙභෝජන, ෙපේත ෙලෝක වල ෙසම ෙසොටු, තිරිසන් ෙලෝකවල තණෙකොළ 
පුන්නක් කු, නිරෙය් ගින්දර ආදිය මහෙපොෙළොෙව් පස්  වලට පමානාත්මකව 
රසබලා ඇති මම තවදුරටත්, රසයට "දිවට" ෙලොල් ෙනොෙව්ය යන සැබෑම 
පත ාෙව්ක්ෂාවට. 
 
එෙසේ ෙනොෙකොට අපි අහිංසක දායකයාෙග් දානය, මාරයාෙග් ෙපොෂණය 
සඳහා ෙයොදවන්ෙන් නම් අපි අපටම ණයකාරයන් වනු ඇත. අපිට එම 
ණෙයන් නිදහස ් විය හැක් ෙක් රසය ෙහෝ ගුණය පසුපස යැෙමන් ෙනොව, 
ආහාරෙය් සහ ආහාරෙයන් ෙපොෂණය වන කෙය් ස් වභාවය පසුපස 
යැෙමන්ය. කප්පිය කුටිෙය්, වීදුරු අල්මාරිෙය් ෙමෝල්ටඩ් මිල්ක් , ෙපෝෂ දායී 
කිරිපිටි, ජාත න්තර නම් වලින් එන ෙකෝපි වර්ග, එළවළු යීස ්ට්  සාරෙයන් 
තැනූ පානවර්ග ආදී ෙබෝතල් තිබුණද උගුෙරන් පහළට ෙත් හැන්දක 
පමානයක්  ගිලගැනීමට බැරි දවසක්  අපට එළෙඹනු ඇත. ඔබ අද ෙම් 
යථාර්ථය අවෙබෝධ ෙනොකරගත ෙහොත් එදාට ඔබට ෙම් ෙබෝතල් ෙදස බලා 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

ෙකළ ගිළිමින් මිය යැමට සිදුවනු ඇත. ෙකළ ගිෙලන්ෙන් තෘෂ්ණාව නිසාය.  
 
රස ෙසොයන, රස ඉල්ලන හිත අනිත වශෙයන් දැකීමට ඔබ දක්ෂ වුවෙහොත් 
කිසිදාක ඔබට අමුතුෙවන් ආහාරය පත ාෙව්ක්ෂා කිරීමට අවශ  ෙනොවනු 
ඇත. 
 
ඔබ කැමතිම ආහාරයක්  නිතර නිතර ඔබට වැළඳීමට කැමැත්ත එන්ෙන් 
නම්, එම ආහාරය පිළුණු කසළ ෙගොඩක් , මළ මුතා වශෙයන් දකින්න. ඔබට 
අයිති නැති කැමැත්ත ඔෙබ් කරගැනීමට යැම ෙහේතුෙවන් සසර ඔබ විඳි දුක්  
කන්දරාවන්, වර්තමානෙය් විඳින, අනාගතෙය් විඳීමට සිදුවන දුක්  ෙගොඩත් 
ෙමෙනහි කරන්න. ඔබට අයිතියක්  නැති ආගන්තුක සිතක්  නිසා ෙමතරම් 
දුක්  කන්දරාවක්  විඳින, පෘතග්ජන භාවෙයන් මිදී බුද්ෙධෝත්පාද කාලයක 
ලැබූ මනුෂ  ජීවිතෙයන් උපරිම පෙයෝජන ගන්න. 
 
ආහාරෙය් සුවඳ, ගිෙලන ෙකළ, ඇතිෙවන සිත, දැෙනන රස අනිත  බවම 
සිතන්න. දායක පිංවතුන් පූජා කරන පමානය, සශික බව, විවිධත්වය ඔබ 
ඔෙබ් කර ෙනොගන්න. පරිෙභෝජනෙය්දී ඔබ නිතරම ඔෙබ් සීමාව තුළ 
නවතින්න. කුෙසන් අඩක්  ආහාරද, ෙකොටසක්  ජලයද, ෙකොටසක්  හිස ්වද 
තැබීම ඔෙබ් සීමාව කරගන්න. ඔෙබ් සීමාව තීරණය කරගැනීමට 
ශාස ්තෘන්වහන්ෙසේෙග් ඉගැන්වීම්වලට මිස දායක පිංවතුන්ෙග් කැමැත්තට 
ඉඩෙනොෙදන්න. ෙමහි අදහස්  වලංගුවන්ෙන් ෙම් ආත්මභාවෙය්දීම නිවීම 
උෙදසා මඟ වඩන සත්පුරුෂයන්ට පමණක්  බව ෙහොඳින් සිහිෙය් තබාගන්න. 
කැමැති පිංවත් උතුමන් කැමැති ආකාරෙයන් වළඳන්න. එෙහත් සසරින් 
නිදහස ්වීම ෙබොෙහෝ දුර වීමට පුළුවන් බව සිහිෙයන් යුතුව දකින්න. 

1.10 

පරණ පුරුදු 

අපි හැෙමෝම පැවිදි ෙවන්ෙන් ෙම් සසර දුකින් මිදීම අරමුණු කරෙගන. 
එෙහම පැවිදිෙවලා ආරණ ගතව කුටි හදන්න, පාරවල් හදන්න වෙග් 
සංවර්ධන වැඩට ෙයොමුවීම අභාග යකි. 
 
ගිහිෙගදර ෙගවල් ෙදොරවල් අතහැරලා පැවිදිෙවන්ෙන් අතීතෙය් කළ ෙද්වල් 
නැවත කරන්නට ෙනොෙව්. ගිහි කාෙල් බාසුන්නැෙහේ පැවිදි ෙවලා බාස්  වැෙඩ් 
කරනවා. ෙල්ඛක මහතා පැවිදිෙවලා ෙපොත්ලියනවා, අරක් කැමියා 
පැවිදිෙවලා මුළුතැන්ෙගයි දානය හදනවා..... 
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ෙමය ෙනොවිය යුතු ෙදයක් .  
 
අපි සිතන්න ඕෙන් අපි පැවිදි වූෙණ් එවැනි සංවර්ධන වැඩ කිරීමට ෙනොව 
සිත සංවර්ධනය කිරීමටය කියා. ඇයි සිත සංවර්ධනය කරන්ෙන්, සිත 
ෙකෙළස ් වලින් ගරා වැටී ඇති නිසා. එෙහයින් නිවන් මෙග් හික් ෙමන ඔබ 
කළයුත්ෙත් ෙගොඩනැගීම ෙනොව, කඩාදැමීමය. 
 
සියලු ෙකෙළස ් කඩා දැමූ කල අප ගමන් කරන්ෙන් නිවීම ෙදසටය. ගිහි 
ජීවිතය පුරාවට අපි කෙළේ ෙගොඩනැගීමයි.  
 
පවුල, ධනය, සම්පත්, සමාජ තත්ත්වය අපි ෙගොඩනැගූ ෙකෙළස ් කන්දයි. අපි 
කළයුත්ෙත් එම බර එකිෙනක බිම තැබීමයි. එම බර බිම තබා ආරණ  
සංවර්ධන බර ඔබ කරට ගන්ෙන් නම්, එයද ෙකෙළස ් කන්දක් මය. අපි කළ 
යුත්ෙත් "කැහි ගෑනියදී, ෙසොටු ගැහැනිය ගැනීම"ෙනොව ෙම් ෙදෙදනාම 
අතහැරීමය. 
 
එෙසේ ෙනොකළෙහොත් කැහි සහ ෙසොටු වලින් ඔබව සංසාරික පීනස ් 
ෙරෝගිෙයක්  කරනු ඇත. 
 
'ශාසනය රකින්න, ආරණ  දියුණු කරන්න'... ෙම්වා මාරයාෙග් ලස් සන 
අයිසිං තැවරූ ෙක්ක්  ෙගඩිය. ඔබ දක්ෂ විය යුත්ෙත් අයිසිං තවරා ඇත්ෙත් 
ෙක්ක්  ෙගඩියකට ෙනොව ෙලෝදිය හැළියකට බව අවෙබෝධකර ගැනීමටය. 
 
සංසාරය පුරාවට අපි ආරක්ෂා කළ ශාසන වල, අපි හැදූ, පූජාකළ කුටිවල, 
ආරණ  වල මහරහතන් වහන්ෙසේලා ලක්ෂ ගණනින් වැඩ සිටින්නට ඇත. 
සුනිතලා, පටාචාරලා ෙසෝපාක ලා වැනි අන්ත අසරණ අඩියක සිට පැමිණ, 
අරහත්වය ලබාගත් උතුමන්ද වැඩ සිටින්නට ඇත. එෙහත් අපි තවමත් කුටි, 
ආරණ , ගල්වැටි බඳිමින් සිටින්ෙනමු. ඔය ගෙඩොලින් ගෙඩොල බැෙඳන්ෙන් 
ආරණ  සංවර්ධනය ෙනොව දුකය. නිවීෙම් මඟ යනු ගෙඩොලින් ගෙඩොල 
ගලවා ඉවත් කිරීමයි. ෙම් දුක අපි ඊළඟ පරම්පරාවන්ටද උරුමෙකොට 
ෙදන්ෙනමු. ගිහි පිංවතුන්වද ෙම් කඹෙය්ම දිෙග්ලි කරමු. 
 
වනය තිෙබන්ෙන් එළිකරන්නටවත්, ලස් සන කරන්නට වත් ෙනොෙව්. වනය 
ස් වභාවෙයන්ම පියකරුය. අප කළයුෙත් අෙප් හදවත් ධර්මෙයන් ලස් සන 
කිරීමයි. අෙප් හදවත් අපිරිසිදු නම් වනය ලස ්සන කරන්නට අපිට සිදුෙව්. 
එෙහත් ඔබ කැමැති ආරණ  සංවර්ධනයට නම් ඔබ එම වනෙය්ම මතු 
ආත්මෙය්දී රුක්  ෙදවිෙයක්  ,ආරණ  සුරකින ෙදවිෙයක්  වීමට පුළුවන. එය 
ඔබ කැමති ෙදයම නිසා සතුටින් භාරගතයුතුය. ෙලෝකෙය් ස ්වභාවය විවිධය. 
ස් වභාවය විවිධත්වයට පත්වන්ෙන් අනිත  භාවය නිසාය. එෙහයින් 
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විවිධත්වය ෙලස අප දකින්ෙන් අනිත යි. එය අවෙබෝධ කරගැනීම ධර්මය, 
අනිත ය අවෙබෝධ කරගැනීමය.  
 
ආරණ යක් , ශුන ගාරයක්  තුළට නිවන් මග වඩන්ෙනක්  යා යුත්ෙත් 
පරිසරෙය් ස් වභාවය අවෙබෝධ කරගැනීමට මිස තම තමන්ෙග් උවමනා 
එපාකම් වලට අනුව පරිසරෙය් ස් වභාවය ෙවනස ් කිරීමට ෙනොෙව්. එෙසේ 
කිරීෙමන් ඔබ ධර්මය අවෙබෝධකිරීම මඟහැර, ධර්මෙය් ෙකොටස ්කරුෙවක්  
ෙවනවා ඇත. අසනීපයට ෙබෙහත් ගැනීමට ෙරෝහලට ගිය ෙරෝගියා කළ 
යුත්ෙත් ෙරෝගයට ෙබෙහත් ගැනීමයි. 
 
ඔහු එය පෙසක තබා ෙරෝගීන්ට උපස ්ථාන කිරීමට යන්ෙන් නම්, ඔහුෙග් 
ෙරෝගය ඔහුව පිළිගනු ඇත. අවාසනාව වනුෙය් ෛවද වරයාත්, ඖෂධත් 
ෙරෝහලත් තුනම තිබියදී ඔහු ෙරෝගෙයන් මිය යැමයි. අපි කළ යුත්ෙත් 
බැළුම්ෙබෝලයක්  වන් මිනිස ් දුවකෙග්, තිරිසන් දුවකෙග්, ෙපේත දුවකෙග් 
ගර්භාෂ කුටියකට නැවත ගාල් කිරීමට ෙනොව ෙම් කසල ෙගොෙඩ් නැවත 
ගාල් ෙනොවීමට වගබලාගැනීමයි. එෙහත් ඔබ පතන්ෙන් ගර්භාෂ කුටියක්  
නම් ෙනොවරදවාම ඔබට එය ලැෙබනු ඇත. 

 

මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස ්ෙසේ 
ඇෙග් කඳුළ ළඟ සිත නැවතුණි නම්... 

1.11 වැනි ෙකොටස 
 
නිවන් මඟ වඩනා භික්ෂුවකට ෙගපිළිෙවළින් පිඬුසිඟාවැඩීම, තම නිවන් මඟ 
ශක් තිමත් කරගැනීමට උපකාරවන්නකි. පිණ් ඩපාත වඩින විට භික්ෂුවට 
ගමක එක ෙගදරක සිට තව ෙගදරකට ඇත්ෙත් ෙනොෙපෙනන දුරකි. 
ෙගවල්වල නිවැසියන් ෙගොවිතැන් කටයුතුවලය. දුප්පත්කම, ශද්ධාව, 
ශීලාචරකම, දන්දීෙම් කැමැත්ත ඔවුන් තුළ ඇත. දිනක්  පිණ් ඩපාතය සඳහා 
ෙගොවි ෙගදරක්  ඉදිරිපිට වැඩ සිටින විට, කාන්තාවක්  පැමිණියාය. ඇය 
තරුණය. කුඩා දරුවකු ද ඇය පසුපස දුව ආෙව්ය. ඇය එක්  දරු මවක විය 
හැකිය. ඇය ෙදෝතට රැෙගන පැමිණිෙය් සීනි ෙබෝතලයකි. එය ද අඩක්  හිස ්ව 
තිබිණි. ඇය සීනි හැඳි ෙදකක්  පාතයට පූජා කළාය. එකපාරටම ඇය ඉකිගසා 
හැඬුවාය. "හාමුදුරුවෙන්, ෙම් දරුවෙග් තාත්තා හම්බ කරන ෙසේසතම 
ෙබොන්න වියදම් කරනවා. ෙගදර ෙමොකුත්ම නැහැ පූජා කරන්න, ෙබොෙහෝ 
බැගෑපත් ස් වරෙයන් කියූ ඇය ඉකිගැසීය. ඇයට පිං අනුෙමෝදන් කර භික්ෂුව 
ඉවතට වැඩම කළහ. 
 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

කාන්තාවකෙග් කඳුළු, ඉකිබිඳුම, විරහ ෙව්දනාව, පුරුෂයාෙග් 
ෙනොසලකාහැරීම, එක් දරු මවක්  ඉල්ලන කරුණාව, ෙම් සියල්ල මාරයා 
ඔබට ෙදන ආහාරය. එක් දරු මවක ෙලස ඔබ ඉදිරිෙය් හඬාවැටුෙණ් 
මාරයාමය. ඔබට සිතුෙණොත් 'අෙන් පව්. ඇයට ආහාර නැති නිසා දරුවාට 
කිරිත් නැහැ. පාතෙයන් යමක්  දරුවාට ෙදන්න ඕෙන්. ෙහට බිස ්කට්  
ෙමොනවහරි ෙගනත් ෙදන්න ඕෙන....' 
 
ෙම් ආකාරෙයන් ඔබ ඇෙග් දුකට අනුකම්පා කරන්න ගිෙයොත්, ඒ ඔබ 
අනුකම්පා කරන්ෙන් මාරයාටය. අනාගතෙය්දී මාරයා ඔබව ගිහිෙගදරක්  තුළ 
එක් දරු මවකෙග් දාසයකු කරනු ඇත. 
 
හැබැයි ඔබ දක්ෂෙයක්  නම් ෙමෙසේ සිතනු ඇත. මා ඉදිරිපිට හඬන ඇය 
සංසාරය පුරාවට මනුෂ , ෙද්ව, ෙපේත, තිරිසන් දුවක්  ෙලස ඉපිද හඬමින්ද, 
විරහෙවන්ද, පුරුෂයා ෙනොසලකා හැරීෙමන්ද හඬාවැටී ෙම් බුද්ෙධෝත්පාද 
කාලෙය්දීද කඳුළම උරුම කරගත් මිනිස ් දුවක්  බවයි. ඇය ෙසොයන්ෙන් 
අනුකම්පාවයි. කරුණාවයි. ඔබ ෙසොයන්ෙන් නිවීමයි. අනුකම්පාව, 
කරුණාව ඉල්ලීම යනු යමක්  එකතුකරගැනීමයි. නිවන් මඟ වැඩීම යනු 
අතහැරීමයි. ඔබ ඇයෙග් කඳුළ, දුක අතහැරිය යුතුය. කඳුළ, ඉකිබිඳුෙම් 
ස් වභාවය ෙලසත්, දරුවා මවකෙග් ස ්වභාවය ෙලසත් ඔබ දැකිය යුතුය.  
 
සියලු ෙදය අතහැර, ගිහිෙගදරින් ඉවත්ව යෙමක්  නිවන් මඟ වැඩීමට පැවිදි 
ෙවන්ෙන් ෙලෝකයට අනුකම්පා කරන්න ෙනොෙව්. අනුන්ෙග් දුක නිවීමට 
ෙනොෙව්. තමා තුළ දුක නිවා ගැනීමටය. ෙම් ගමන ඔබ යන විට ෛමතිය, 
කරුණාව ද අනුකම්පාව ද අත්හැරිය යුතු අවස් ථා පැමිෙණනවාය. 
ෙලෝකයාට ෛමතිය, කරුණාව දක් වමින් ඔබට ෙම් ජීවිතය තුළ නිවන් 
අවෙබෝධය ලැබීමට ෙනොහැකිය. ඔබ තවම ෙලෝකය තුළ මැෙරන, 
ෙලඩෙවන, වයසට යන අසරණ භාවෙයන් මිදී ෙනොමැත. මුලින් ඔබ ෙම් 
අසරණභාවෙයන් මිෙදන්න. සසර සැප තිෙයනවාය කියන මුළාව පසුපස 
දුවන, තව පාරමී මදිය කියලා විශ්වාස කරන, රුචි ෙලෝක පාර්ථනා කරන 
පින්වතුන්ට නම් තව තව ෛමතිය, කරුණාව වැනි ගුණධර්ම වැඩිය යුතුය. 
ඒ පිළිබඳ කිසිදු තර්කයක්  ෙනොමැත. හැකි උපරිමෙයන් එම ගුණධර්මයන් 
වැඩිය යුතුය. බලන්න, සත්වයා මාරයාෙග් සිත දවන්න ෙකොතරම් අකැමැතිද 
කියලා. එයාෙග් තුරුලම පතනවා. මාරයාෙග් තුරුළ තමයි භවය. මාරයාෙග් 
තුරුෙල් උණුසුෙම් තලු මරමින් සතුටු ෙවමින්, ඉකිගසමින් හඬමින් කල්ප 
සියක්  ෙකෝටි ගණනක්  ඇවිඳපු ඔබ අදත් මාරයා අතදිගුෙකොට ෙපන්වන 
සසරට ෙලොල් ෙවනවා. ෛමතී බුදු සමිඳුන්ෙග් ශාසනය ෙතක්  නිවීම කල් 
දමනවා. තවත් කල්ප ගණනාවක් , ආත්ම දස දහස ් ගණනක්  මැරී මැරී 
ඉපිෙදමින් යම් ෙහයකින් මනුෂ යකුව ඔබ ෛමතී බුදු සමිඳුන්ෙග් ශාසනය 
ඇති වූ කල ඉපදුණෙහොත්, එදාටද අද වෙග්ම මාරෙයො ඔබට ඊළඟට බුදු වන 
බුදු සමිඳුන්ෙග් ශාසනය ඇඟිල්ල දිගුෙකොට ෙපන්වාවී. ඔබ එයත් පිළිගනීවි. 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

ඒ ආකාරෙයන් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගණනාවක්  පසුෙකොට මාරයා 
ඔබව රැෙගනවිත් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසාම මාරයාෙග් උණුසුම ඔෙබ් ශරීරෙය් 
උණුසුම කරෙගන සංසාරයක්  පුරාවට ඔබට දුක්  සාගරයක්  උරුමෙකොට දුන් 
මාරයාෙගන් නිදහස ් වීමට නම් ඔබ කිසිවක්  ජීවිතයට එකතුකරගතයුතු නැත. 
ඔබ කළ යුත්ෙත් සියල්ල අතහැරීමයි. බලන්න ඔබ එකතු කිරීම කියන 
අමාරුෙද් කරමින් අතහැරීම කියන ෙලෙහසි ෙදය මගහරිනවා. එකතු 
කිරීමය යනු මාරයාෙග් ධර්මයයි. අතහැරීම යනු ෙලොව්තුරා ධර්මයයි. ඔබ 
මාර පුෙතක්  ෙවන්නද කැමැති? බුදු පුෙතක්  ෙවන්නද කැමැති?  
 
ඔබ කරන්ෙන් එකතුකිරීම, රැස් කිරීම ෙගොඩගසා ගැනීම නම් ඔබ 
මාරපුතෙයක් මය.මරණින් පසු පෘථග්ජන ගිහි - පැවිදි පින්වතුන් 
පාංශකූලෙය්දී තරගයට ෙද්ශන පවත්වා, බැනර් ඔසවා ඔබව නිවන් දක් වනු 
ඇත. පෘථග්ජන ගිහි - පැවිදි පින්වතුන්ෙග් අසූචි මල් මාලා පළඳවාෙගන 
ඔබට සිදුවන්ෙන් තව උපතක්  කරා යැමටය. එය සතර අපාය වීමටද හැකිය. 
දිව , මනුෂ  ෙලෝක වීමටද හැකිය. එෙහත් ඒ සියල්ෙල්ම ඇත්ෙත් දුකමය.  
 
පිණ් ඩපාතය වැඩීම නිවන් මඟ වැඩීමට අවශ  කලමනා ෙසොයායන ගමනක්  
කරගැනීමට ඔබ දක්ෂ විය යුතුය. ඔබ ෙසොයා යන්ෙන් ආහාර පමණක්  නම් 
මාරයා ඔබට ආශිර්වාද කරනු ඇත. මන්ද ඔබ ආහාර ෙසොයා යන්ෙන් 
මාරයාෙග් පැවැත්ම පිණිස බැවිනි. දානය පූජා කළ දායකයාට ෛමතී 
කිරීමට අප කාටත් හැකිය. ඔබ කළ යුත්ෙත් සැෙවොම කරන ෙදය ෙනොෙව්. 
අන් අයට කළ ෙනොහැකි ෙදයයි. හැෙමෝටම කළ ෙනොහැක් ෙක් ෙනොදුන් 
ෙකනාට ෛමතිය කිරීමයි. පිණ් ඩපාත ගමෙන්දී ඔබ දක්ෂ වුෙවොත් ෛමතී 
සමාධියට පත්වීමට ඔබට හැකිය. යෙමක්  ආහාර පමණක්  ෙසොයා 
පිණ් ඩපාතය වඩිනවා නම් ඔහු තුළ ඉතිරිවන්ෙන් කුසගින්න ෙනොව, භව 
ගින්නය. භවගින්න නිවාගතෙහොත් සියලු ගිනි නිවී යනු ඇත. ෙමෙතක්  අප 
කර ඇත්ෙත් ගින්නට පිදුරු දමාගැනීමය. පිදුරු සපයන්ෙන් මාරයා වුවද 
ගින්ෙනන් දැෙවන්ෙන් ඔබය. ගින්ෙන් ස් වභාවය ඇවිළීමය. පිදුරුවල 
ස් වභාවය ඇවිළීමට උපකාරී වීමය. මාරයාෙග් ස ්වභාවය ෙම් ෙදක එකතු 
කිරීමය. ඔෙබ් ස ්වභාවය විය යුත්ෙත් භව ගින්නට ෙකෙලස ් පිදුරු ෙනොදමා, 
මාරයාට ෙනොෙපෙනන්නට ගින්න නිවාදැමීමය. 

1.12 

 

ෙම් ලිපිය ලියූ ස ්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම් වන විට ෙකොහි වැඩ සිටිනවාදැයි මම 
ෙනොදනිමි. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ ෙම් පිං බිෙම් කුමක්  ෙහෝ ගැඹුරු වන 
ගැබක අලි, ෙකොටි, වළසුන් මැද ඒක විහාරීව දහම් සුව විඳිමින් සිටිතැයි මම 
විශ්වාස කරමි. ෙම් ෙඝෝර කටුක සංසාරෙය් බිය දැක, ෙම් ආත්මෙය්දීම සසර 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

දුකින් එෙතරවීම අදිටන් කරගනිමින් සෘජුව නිවන් මෙගහි ගමන් කළ 
උන්වහන්ෙසේ ලබා ඇති මගඵල ගැන කියන්නට තරම් මම සමෙතක්  
ෙනොෙවමි. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ වැඩිය යුතු බවුන් වඩන උතුමකු බව 
කියන්නට මම ෙනොපැකිෙලමි. තම අවෙබෝධය ෙමන්ම අත්දැකීම්ද 
උන්වහන්ෙසේ සතු වූ කුඩා ෙපොත් හතරක සංස් කරණය ෙනොකළ සටහන් 
ෙලසින් මා අතට පත් කළ උන්වහන්ෙසේ ෙනොෙපනී ගියහ. එෙහත් ඒ සටහන් 
ෙකතරම් දාර්ශනිකද? ගැඹුරුද? ආශ්චර්යමත්ද? නිවන් මගට පිළිපන් ගිහි 
පැවිදි උභය පාර්ශ්වයන්ට ෙමය අගනා පූජාවක්  වනු ඇතැයි මෙග් පුහුදුන් 
සිත කියයි. ෙම් සියල්ල ඔබ ෙවත ඉදිරිපත් වුවද ඒවා ලියූ උන්වහන්ෙසේෙග් 
නාමය ෙහළි ෙනොකරන ෙසේ කරන ලද අයෑදුමක් ද විය. කර්තෘ අඥත වුවද 
ෙම් සියල්ල ඔබ හැමෙග් යහපතට ෙහේතුවනු නිසැකය. එනිසාම මා ලද ඒ 
අතිශයින් අගනා දහම්පඬුර ලිපි මාලාවක්  ෙලස ඔබ අතට පත් කිරීමට මට 
ඉඩ දුන මැනවි! 
 
දුක්  ෙදන මිතුරා 
 
ෙලෝකය කියන්ෙන් දුකක් . ෙලෝකය දුකක්  බවට පත්වන්ෙන් ෙලෝකෙය් 
තිෙබන සියල්ල අනිත  බවට පත්වන නිසා. අනිත  වූ ෙලෝකය 
නිත භාවෙයන් ගැනීම නිසා ඔබ දුක්  විඳිනවා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් ඔබ 
නිදිමරාෙගන, දහඩිය මුගුරු දමාෙගන ෙවෙහෙසන්ෙන්, දන්ෙදන්ෙන්, 
පිංකම් සිදුකරන්ෙන්, විවිධත්වය ෙසොයායන්ෙන් ඔය දුෙකන් අත්මිදීමටයි. 
දුක ඔබට අයිති ෙදයක්  ෙනොෙවයි. දුක අයිති ෙලෝකයට. ෙලෝකයට අයිති දුක 
ඔබ අයිති කරෙගන. ඔබ ෙම් මුළු විශ්ව ධාතුෙව්ම අස් සක්  මුල්ලක්  නෑරම 
ෙසවුවද පඨවි, ආෙපෝ, ෙත්ෙජෝ, වාෙයෝ ධාතු ෙකොටස ්වලින් සෑදුණ, 
නිරතුරුව ෙවනස ්වන රූපයක්  මිසක්  ෙවන ෙදයක්  හමුවන්ෙන් නැහැ. මම, 
අපි, ඔබ..... ෙමෙහම ෙකෙනක්  ෙකොතැනකදිවත් හමුවන්ෙන් නැහැ. 
ෙමෙතක්  ඔබ 'මම, අපි, ඔබ' කියා ෙකෙනක්  මුණගැසී ආශය කර ඇත්නම් ඒ 
හැමෙදනාම නිරතුරුවම ෙලඩට, වයසට, මරණයට පත්වූ, එෙහම නැතිනම් 
පත්ෙවන පිරිසක් . ඔෙබ් සීයා, ආච්චි, ෙලොකු තාත්තා, ෙලොකු අම්මා, අම්මා, 
තාත්තා මැරිලා යනෙකොට පුතා, දුව, මුනුපුරා, මිනිපිරී ෙලොකු මහත් ෙවනවා. 
කුමක්  සඳහාද? 
 
කවදාහරි දවසක ආච්චිලා සීයලා වීම සඳහා. 
 
ඔය චකය වෙට් අපි දිව යනවා. අපට ගැලවිල්ලක්  නැහැ. චකය කියන්ෙන් 
ෙලෝකයයි. ෙලෝකය තුළ සත්වයා දුවනවා. ෙමය චකයක්  නිසා ඉන් 
පිටෙවන්න කාටවත්ම බැහැ. ඔබට ෙම් ෙලෝකෙයන් ගැලෙවන්න අවශ  
නම් චකයම නිවාදමන්න ඕෙන. ෙම් චකය තුළ දුවනෙකොට අපට ෙලෝකය 
සුන්දර බව ෙප්නවා. සත්තකින්ම ෙලෝකෙය් සුන්දර බවක්  තිෙබනවා. එය 
ඔබට ෙපෙනනවා, ස් පර්ශ කරනවා, විඳිනවා. රාතී අහස ෙදස බලන්න. එහි 
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රශ්මි වළල්ලක්  සහිතව පායන පුරසඳ, නැතිනම් වැහි අහෙසේ පායන පාට 
පාට ෙද්දුන්න. සති අන්තයක කතරගම, අනුරාධපුර පූජා භූමි මතකයට 
ගන්න. තරු පෙහේ ෙහෝටලයක, සමාජ ශාලාවක රාතිෙය් තිෙබන අසිරිය.... 
 
ඔබ ෙම්වාෙය් ෙමොනතරම් ආශ්වාදයක්  අත්විඳිනවාද? ඔබ ෙම් සුන්දරත්වය 
කියලා දකින්ෙන් අනිත යි. ෙමොකද ෙම් හැමෙදයක් ම ෙමොෙහොතින් 
ෙමොෙහොත ෙවනස ්වන නිසා. ෙම් ෙමොෙහොෙත් පවතින ස ්වභාවය, ඊළඟ 
ෙමොෙහොෙත් ෙවනස ්වන නිසා ඇතිවන විවිධත්වය තමයි ඔබට ෙම් 
සුන්දරත්වය ඇති කරන්ෙන්. ෙම් රූප අනිත භාවයට පත්ෙනොවී 
නිත භාවෙය් පවතිනවා නම් ඔබට ඒවාෙය් විවිධත්වයක්  ෙපෙනන්ෙන් නෑ. 
 
ෙම් විවිධත්වය, චමත්කාරය ඔබට දැෙනන්ෙන් රූපය අනිත භාවයට 
පත්වන නිසාමයි. 
 
රූපය අනිත භාවයට පත්වන ෙව්ගෙයන්ම සිතද අනිත භාවයට 
පත්ෙවනවා. මන්ද, සිතක්  සකස්  ෙවන්ෙන් රූප ෙදකක්  පස් සය වීම නිසා. 
අභ න්තර- බාහිර රූප ෙදකක්  පස ්සයවීම නිසා සකස්  වන සිතද අනිත  වීම 
ෙහේතුෙවන් ඔබ සුන්දරත්වයට රැවෙටනවා. එහි නිත  ස් වභාවයක්  දකිනවා. 
අභ න්තර රූපය අම්මා නම් බාහිර රූපය තමයි තාත්තා. ෙම් ෙදෙදනාෙග් 
පස් සෙයන් උපදින දරුවා තමයි සිත. අම්මා, තාත්තා වෙග්ම දරුවා තුළ 
ඇත්ෙත්ද ෙව්ගයක්  පමණක් මයි. අම්මා, තාත්තා මැරුණහම අපි බිරිඳ දූ 
දරුවන් මෙග් කරගන්නවා වෙග් සිතත් අනිත භාවයට පත්වන විට තව තව 
සිත් පරම්පරාවක්  සකස්  කර ගන්නවා. සිත් සකස ්කිරීමට ෙහේතුවන 
අභ න්තර ආයතන හය හරියට කර්මාන්ත ශාලා හයක්  වෙග්. 24 පැෙය්ම 
කියාත්මකයි. භාහිර රූප ෙම් කර්මාන්ත ශාලාවට ෙයොමුවූ සැණින් 
නිෂ්පාදනය සූදානම්. ෙලෝකෙය් ෙව්ගවත්ම නිෂ්පාදන ධාරිතාවය ෙමම 
ආයතන හය සතුයි. බාහිරින් පවාහනය කරන අමුදව  වන බාහිර රූප, 
ආයතන හෙයන් එකකට ලැබුණ සැණින් නිෂ්පාදනය (නිමි භාණ් ඩය) 
සූදානම්. නිමි භාණ් ඩය තමා සිත. පඥාෙවන් ෙතොරව ඔබට ෙම් ගැන 
සිතන්නටවත් බැරි තරමට සංකීර්ණ කියාවලියක්  ෙමය. ෙලෝකෙය් සංකීර්ණ 
බව ඇතිෙවලා තිෙයන්ෙන් සිත් සකස ්වීෙම් ෙව්ගවත් කියාවලිය නිසාය. 
තණ් හාෙව් පමාණය අනුව ෙම් කර්මාන්තශාලාෙව් ඉල්ලුමට සැපයුම ස ්ථිරව 
සපයනවා. නිෂ්පාදනය වැඩි වන්න වැඩි වන්න සංකීර්ණ බව වැඩිවනවා. ෙම් 
සංකීර්ණ බවට ෙභෞතික දියුණුව කියලා කියනවා. ස ්වභාවිකත්වය 
විනාශෙකොට ෙකොන්කීට්  වනාන්තර ඉදිවන්ෙන්, ශීලාචාරකම විනාශකර 
අශීලාචාරකම බිහිවන්ෙන්ත්, මැදිහත්බව පරාජය කර තරගකාරීබව 
ඇතිවන්ෙන්ත් , ආධ ාත්මික වටිනාකම් අභිබවා ෙභෞතික වටිනාකම් 
පැතිෙරන්ෙන්ත් අනිත භාවයට පත්වන සිත්වල සංකීර්ණ බව නිසාමයි. 
අවිද ාව නිසා ඇතිවන ෙම් සංකීර්ණභාවයට ඔබ දාසයකු වනවා. ඔබව 
දාසභාවෙය්, වහල්භාවෙය් ෙයොදවන්ෙන් තණ් හාව විසින්. අවිද ාෙව් 
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තණ් හාෙව් හැඩතල, ස් වරූපය, වර්ණය, රසය, ගුණය සකස්  වන සිත්වල 
කියාකාරිත්වය තුළ මනාව පිහිටලා තිෙබනවා. අම්මා, තාත්තාෙග් රුව ගුණ 
දරුවාට තිෙබනවා වෙග්, අවිද ාෙව් හැඩතල ෙලෝකයාෙග් කියාකාරීත්වය 
තුළ ෙහොඳින් විද මාන ෙවනවා. අවිද ාව, තණ් හාව ඔබව මුළාකරන මහා 
මෙගෝඩියන් ෙදෙදනකු වෙග්. ඔබ ෙම් ගමන ඉදිරියට යන්න යන්න ඔබට 
නම්බු නාම ෙදනවා. ෙපොෙහොසතා, ෙකෝටිපතියා, මුදලාලි, පාලකයා, 
නායකයා, සභාපති.....  
 
සමාජෙය් විවිධ ස් ථරවල ඉහත ෙකොටස්  ඉන්නවා. ගෙම් කෙඩ් හිමිකරු 
'මුදලාලි'. පිටෙකොටුෙව් ෙතොගකෙඩ් හිමිකරුත් 'මුදලාලි'. පන්ති ෙභ්දයකින් 
ෙතොරව අවිද ාව විසින් නම්බු නාම ෙදනවා. 'අම්ෙමෝ හරිම ගාම්භීරයි, 
ආඩම්බරයි, ෙශේෂ්ඨයි. පිළිගැනීම ඉහළයි. මෙග් මහත්තයා ෙලොක් ෙකක් , 
විධායකෙයක් , මෙග් මහත්තයට පැක් ටරියක්  තිෙබනවා. මෙග් මහත්තයා 
ඇමරිකාෙව්' හරිම උජාරුවට අපි කියනවා. ෙමෙහම කියනෙකොට ඔබට 
ෙනොෙත්රුණාට ඔෙබ් කට ෙදෙකොනින් තණ් හාව, මමත්වය ෙබ්ෙරනවා. ඒ 
කුණුෙකළටත් වඩා අපසන්නයි. පඥාව වඩන ෙකනකුට ෙමය හරිම 
අපසන්න සිද්ධියක්  ෙවන්න පුළුවන්. තමා ඉලක් ක කරන සැප සෑම 
ෙමොෙහොතකම අනිත  ෙවනවා. අහිමි ෙවනවා. ගිලිෙහන, අහිමිවන 
ෙව්ගෙයන්ම ඔබ නැවත නැවත අයිතිකර ගන්න උපකම ෙයොදනවා. සිත 
ඔබට නානාපකාර උපෙදස්  ෙදනවා. හරියට මුදලට වහල්ෙවච්චි නීති 
උපෙද්ශකෙයක්  වෙග්. සිත දන්නවා ෙකෙසල් මලත්, ෙනළුම් මලක් ය 
කියලා ඔප්පු කරන්න. සිතට පුළුවන් අවුරුදු හැටක්  පැන්න ආච්චි ෙකෙනක්  
තරුණියක්  ෙලස ෙපන්වන්න. සිතට පුළුවන් පිරිමිෙයක්  ගැහැණියක්  කරලා 
ෙපන්වන්න. ෙම්වාට විෙශේෂඥ දැනුම සිතට තිෙබනවා. අවිද ා ටියුෂන් 
පන්තිෙය් කල්ප සියක්  ෙකෝටි ගණනක සිට තණ් හාෙව් විෂය හදාරපු ඉව, 
ඇතිෙවමින් නැතිෙවන සිත් සමග ගලාෙගන යනවා. 
 
ඔබ මැඩිෙයක්  ගැන සිතන්න. එම සතා ජලෙය්ද, මෙඩ්ද, ෙගොඩබිමද, 
නිවෙසේද, පීවත්වන්ෙන් එකම ස් වභාවෙය්ය. ෙම් හැමතැනම සැපයි කියලා 
අල්ලාෙගන. සිතත් ඔය වෙග්ම ලගින ලගින තැන සැපයි කියලා උපාදානය 
කරගන්නවා. සිත ඔෙබ් දුක්  ෙදන මිතුරාය කියන්ෙන් ඔය නිසාය. ෙම් මිතුරා 
ෙදස සැකෙයන් බලන්න. එවිට ෙම් මිතුරාෙග් ගමන් බිමන් ගැන ඔබට 
ෙහොඳින් දැෙන්වි, වැටෙහේවී. ෙමොහු චපලෙයක් , ෙදපිටකාට් ටුෙවක් , 
ෙපෙර්තෙයක් . උම්මත්තකෙයක්  වෙග්ම විෙටක සිල්වෙතක් , 
ගුණවෙතක් ....  
 
ෙම් ෙදබිඩි චර්යාව ඔබට දර්ශනය ෙව්වි. ෙමවැනි ෙදබිඩි මිතුෙරක්  ඔබට 
හමුවුවෙහොත් ඔබ ඔහුෙගන් ඈත් ෙවනවා. පරිස් සම්වනවා ෙන්ද? 
 
අන්න ඒ වෙග් සිෙත් ෙදබිඩි ක් රියාකාරීත්වය ගැන අධ යනය කරන්න. 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

අනවශ  බරක්  ෙනොෙගන හුෙදකලාෙව් ෙම් අධ යනය කරන්න. එවිට ඔබට 
ජීවිෙත් ෙවනසක්  දැෙන්වී. ඔබ යමක්  හඳුනාගන්නා බව, ෙසොයාගන්න බව 
ඔබට දැෙන්වි. ඔෙබ් ජීවිෙත් සංකීර්ණ බව දුරස්  ෙව්වි. ඔබට තිෙබන්ෙන් 
නැවත නැවත සිෙත් අනිත  බව දැකීම පමණක් මය. 
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ඔබ වන්න පිරිත් ෙපොත  
ෙම් ලිපිය ලියූ ස ්වාමීන් වහන්ෙසේ ෙම් වන විට ෙකොහි වැඩ සිටිනවාදැයි මම 
ෙනොදනිමි. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ ෙම් පිං බිෙම් කුමක්  ෙහෝ ගැඹුරු වන 
ගැබක අලි, ෙකොටි, වළසුන් මැද ඒක විහාරීව දහම් සුව විඳිමින් සිටිතැයි මම 
විශ්වාස කරමි. ෙම් ෙඝෝර කටුක සංසාරෙය් බිය දැක, ෙම් ආත්මෙය්දීම සසර 
දුකින් එෙතරවීම අදිටන් කරගනිමින් සෘජුව නිවන් මෙගහි ගමන් කළ 
උන්වහන්ෙසේ ලබා ඇති මගඵල ගැන කියන්නට තරම් මම සමෙතක්  
ෙනොෙවමි. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ වැඩිය යුතු බවුන් වඩන උතුමකු බව 
කියන්නට මම ෙනොපැකිෙලමි. තම අවෙබෝධය ෙමන්ම අත්දැකීම්ද 
උන්වහන්ෙසේ සතු වූ කුඩා ෙපොත් හතරක සංස් කරණය ෙනොකළ සටහන් 
ෙලසින් මා අතට පත් කළ උන්වහන්ෙසේ ෙනොෙපනී ගියහ. එෙහත් ඒ සටහන් 
ෙකතරම් දාර්ශනිකද? ගැඹුරුද? ආශ්චර්යමත්ද? නිවන් මගට පිළිපන් ගිහි 
පැවිදි උභය පාර්ශ්වයන්ට ෙමය අගනා පූජාවක්  වනු ඇතැයි මෙග් පුහුදුන් 
සිත කියයි. ෙම් සියල්ල ඔබ ෙවත ඉදිරිපත් වුවද ඒවා ලියූ උන්වහන්ෙසේෙග් 
නාමය ෙහළි ෙනොකරන ෙසේ කරන ලද අයෑදුමක් ද විය. කර්තෘ අඥත වුවද 
ෙම් සියල්ල ඔබ හැමෙග් යහපතට ෙහේතුවනු නිසැකය. එනිසාම මා ලද ඒ 
අතිශයින් අගනා දහම්පඬුර ලිපි මාලාවක්  ෙලස ඔබ අතට පත් කිරීමට මට 
ඉඩ දුන මැනවි! 
 
 
ගිහි - පැවිදි කාහට වුවද, තමන්ෙග් ජීවිතය ආරක්ෂා කර ගැනීමට, අපල 
උපදව, ෙලඩ ෙරෝග අමනුෂ  ෙදෝෂවලින් මිදීමට පිරිත් ගැන විශාල 
විශ්වාසයක්  තිෙබනවා. ඒ විශ්වාසය නිවැරැදිය. පතිඵලදායකය. නමුත් 
පිරිෙත් සැබෑ ශක් තිය, සැබෑ පතිඵලය තිෙබන්ෙන් සඡ්Cධායනය ෙහෝ 
ශවණය කිරීම තුළ ෙනොෙව්. වර්තමාන සමාජය තුළ පිරිෙත් ෙයදීම ඉහත 
කරුණු ෙදකට සීමා වන බවක්  ෙපෙනන්නට තිෙබ්. පිරිෙත් අර්ථය ජීවිතය 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

තුළින් කියාත්මක කිරීෙම් හුරුව, පුරුද්ද, දැනුම සමාජෙයන් ඈත්ෙවමින් 
ඇත. පිරිෙත් සැබෑ ශක් තිය ඇත්ෙත් එහි අර්ථය, ජීවිතය තුළින් කියාත්මක 
කිරීෙමන්ය. අෙයක්  භික්ෂුවෙගන් ඇසුවා "ඇයි ඔබ වහන්ෙසේ පිරිත් 
කටපාඩෙමන් ෙනොදන්ෙන්, පිරිත් ෙපොතක්  භාවිත ෙනොකරන්ෙන්" කියලා. 
භික්ෂුව දුන්න පිළිතුර තමා "ඔබ භික්ෂුවෙග් සිත, කය, වචනය කියාත්මක වන 
ස් වරූපය දකින්න. ඒ ඔබ දකින්ෙන් පිරුවානා ෙපොත්වහන්ෙසේය" කියලා. 
පිරිත් කටපාඩම් ෙනොකළාට, අනුනට ෙද්ශනා කරන්නට ෙනොගියාට, පිරිෙත් 
සැබෑ හරය ජීවිතයට එකතු කරෙගන සිටිනවා පිරිත් ෙපොතක්  වෙග්ම. ඔබත් 
දක්ෂවන්න ජීවිතය පිරිත් ෙපොතක්  කරගන්න. එවිට ඔබ පූජනීය ෙව්වි. 
 
"ආදරණීය" බරෙපොදිය බිම තබන්න  
 
සමහර ෙදමාපියන් ඉන්නවා, ඒ අය දූ දරුවන්ෙග් වගකීම් වලින් නිදහස්  
ෙවලා කුසල් දහම් වඩමින් ජීවත් ෙවනවා. ඒ අය නිවන ගැනත් කථා 
කරනවා. දිව  බහ්ම ෙලෝක ගැනත් බලාෙපොෙරොත්තු තබා සිටිනවා. ෙම් අය 
ෙමොන පිංකම කරන්ෙනත්, දවස ගතකරන්ෙනත් ෙදෙදනාට ෙදෙදනා 
ෙගොඩාක්  ෙළන්ගතු බැඳීමකින්. සිදුහත් කුමාරයා ධර්මය ෙසොයාෙගන ගිෙය් 
යෙශෝදරාව අතහැර දමාය. ඇය පමණක්  ෙනොව, රාහුලයන්ද අතහැර දමාය. 
ෙම් අය ගැන බැඳීෙමන් නිවීමක්  ෙහෝ බහ්ම ෙලෝකයක්  ගැන සිතිය 
ෙනොහැකිය. යෙශෝදරාවන්ටද නිවීම අවෙබෝධෙකොට ගන්නට සිදුහත් 
කුමරුන්ද, රාහුලයන්ද අත්හැරිය යුතු විය. එකට බැඳීමකින් නිවීම අවෙබෝධ 
කරගත ෙනොහැක. සහකරුවන් සමඟ නිවීම උෙදසා යා ෙනොහැක. ඇය ෙහෝ 
ඔහුද, ඔබ අතහැරිය යුතුය. අත්හැරිය විට, ඔෙබ් මඟ නිරවුල්ය. ඔෙබ් 
තනියට, පාළුවට ඔබ ළඟ සිටින්ෙන් ඔහු ෙහෝ ඇය පමණක්  වුවද, ඒ ෙකනා 
යනු ෙලෝකයමය. මුළු ෙලෝකයටම ඔබව තබා බඳින වරපටයි. 
 
ඔබ දක්ෂ නම්, ඔෙබ් තනියට ඔබ ළඟම සිටින ෙකනා ඔෙබන් අතහැර ඔබ 
ධර්මය අවෙබෝධ කරෙගන, අවම වශෙයන් සතර අපාෙයන් මිදුණ 
සත්වෙයක්  බවට ෙහෝ පත්වී, ඇයට ෙහෝ ඔහුට පිහිටෙවන්න.... 
 
නිවන් මඟ ඔබට තරණය කළ හැක් ෙක් ඔබ සරල, පහසු, සැහැල්ලු වන 
තරමටය. ඔබ ඔෙබ්ම කරෙගන ඔසවාෙගන යන්ෙන් ඔහු ෙහෝ ඇය කියන 
බර ෙපොදිය වුවද බර යනු බරක් මය. ෙලෝකෙය් බෙරන් මිදීමට ෙපරාතුව ඔබ 
ඔෙබ් බෙරන් මිදිය යුතුව ඇත. ඔෙබ් සහකරු ෙහෝ සහකාරිය ඔෙබ් පිහිට, 
සරණ යෑයි ඔය සිත නිරතුරුව සිතුවද නිවන් මඟට ඇය ෙහෝ ඔහු මහා 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

කළුගල් පර්වතයකි. අතිනත අල්ලාෙගන ෙදෙදනා ආදර්ශමත් යුවළක්  ෙලස 
කුසල් මෙඟ් සතුටින් ගමන් කළද, කවදාහරි දවසක දෑස පියෙවන 
ෙමොෙහොෙත්, එය අත අතහැරීමට ඔබට ෙනොහැකි වුවෙහොත් එය මහා 
අවාසනාවක්  වනු ඇත. 

 

සැබෑ සිහිෙයන් උපනා විනය ෙව් මැයි අගනා 
 
 
1. 15 වැනි ෙකොටස 

 
ෙගෞතම සම්බුද්ධ ශාසනය ඇතිෙවලා, අතීතෙය් දඹදිව් තලෙය් තරුණ, 
මධ ම, වැඩිහිටි වයස් වල බලකාර, නිලකාර, සාමාන , දුගි දුප්පත් පවුල්වල 
දරුවන් පැවිදි භාවයට පත්වී ශාසනතලය ඒකාෙලෝක කෙළේ ශාසනය තුළ 
කිසිදු විනයක්  පනවා ෙනොතිබියදීය. 
 
වසර 20 ක්  පුරාවට අනන්ත අපමාණ පිරිසක්  නිවී සැනසුෙන් විනය 
පැනවීමකින් ෙතොරවය. ඒ උන්වහන්ෙසේලා තුළ සිහිය, සතිය, නිවීම ෙකෙරහි 
ඇති වීර්යය නිසාය. එෙහත් කාලීනව බිහිවූ සතිය, සිහිය දුර්වල 
භික්ෂූන්වහන්ෙසේලා නිසා විනය පැනවීමට ෙලොව්තුරා බුදුරජාණන් වහන්ෙසේට 
සිදුවිය.  
 
විනය පැනවූෙය් සතිෙයන්, සිහිෙයන් ෙතොරව තම අරමුණ, පතිපදාව 
අමතකවූ ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාට සතිය, සිහිය ඇතිකිරීමටය. ඒ තුළින් 
අනාගත ශාසන පැවැත්ම උෙදසාය. සමාධිය, පඥාව තබා අවම වශෙයන් 
ශීලය තුළවත් හික් මීමට අසමත්වූ භික්ෂූන් නිසා විනය පැනවීමට සිදුවූ බව 
විනය කාරණා විමර්ශනය කිරීෙම්දී වැටෙහේ. එෙහයින් විනය කවුරු උෙදසාද 
යන්න පැහැදිළිය. එෙහත් ඔබ තුළ නිවීම උෙදසා අවංකභාවය, වීර්යය 
අධිෂ්ඨානය ඇති නම් මුල් වසර 20 තුළදී ශාසනෙය් භික්ෂූන් වහන්ෙසේලා 
හික් මුෙණ් යම්ෙසේද එෙලස හික් මීමට වර්තමානෙය්දී භික්ෂුවට කිසිදු බාධාවක්  
ෙනොමැත. නිවීෙම් සැබෑ මඟ ඇත්ෙත් තමා තමා නීති පනවාගැනීමකින් 
ෙතොරව ස ්වභාවික සිත, කය, වචනය හික් මවා ගැනීම තුළය. සිහිය සතිය 
පවත්වාගනිමින් සැබෑ මධ ම පතිපදාව තුළ ඔබ හික් ෙමන්ෙන් නම් ශාසනය 
ආරම්භවී මුල් වසර 20 තුළදී ෙමන් ඔබටද සැබෑම බුදුමග යන බුදුපුෙතක්  
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විය හැක. ඔබ විනය ගැන ගැෙටමින් ජීවත්වන්ෙන් නම් එයට ෙහේතුව ඔෙබ් 
ශීලය ශක් තිමත් භාවයක්  නැතැයි ඔබ තුළ ඇති සැකය නිසාය. ඔබ විනය 
දැඩි ෙලස රකින්ෙන් යෑයි විනයට ඇෙලමින් ජීවත්වන්ෙන් නම් එයද 
ෙකෙළස ් ධර්මයකි. ෙමහිදී මාන්නය ඇතිවීම ස ්වභාවිකය. නිරතුරුවම තමා 
තුළින් වරදක්  සිදුවුණාය යන සිතිවිල්ලද, තමා නිවැරදි වුණාය යන 
සිතිවිල්ලද යන ෙදකම තුළ ඇත්ෙත් ඇලීම සහ ගැටීමය. ෙමය නිවන් මඟ 
අතරමං කරන සියුම් ස ්ථානයකි. ශීලෙයන් ශක් තිමත්ව සමාධිය ඇතිකර 
ගනිමින් ඔබ අනිත  වශෙයන් සියල්ල දකිමින් පඥාව වඩවාගන්න. එවිට 
ඔබට ඉෙබ්ම ඔබ තුළින්ම විනය රැෙක්වී. ශීලෙයන් පිරිෙහමින් විනෙය් 
සරණ ෙනොයන්න. නැවත නැවත වැරදි කරමින් නිවැරදි වීම ශාසනය 
රැකීෙම් පතිපදාව විය හැකිය. එෙහත් එය සැබෑ නිවන් මඟ ෙනොෙව්. 
ෙමොනයම් ෙහෝ ආකාරයකින් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය රැකීම අති ෙශේෂ්ඨ 
පුණ  කර්මයකි. ඒ ගැන තර්කයක්  ෙනොමැත. නිවන් මෙඟ් හික් ෙමන්නාට 
ඔහු අවංක නම් සතිය, සිහිය තුළින් විනය ස ්වභාවිකව ඇතිෙවනවා මිස එය 
ආයාසයක්  ෙගන ඇතිකරගන්නක්  ෙනොෙව්.  
 
විනය, සතිය, සිහිය යනු තුන් නිවුන් දරුවන් ෙසේය. සතිය සිහිය ඔබ ළඟ 
තිෙබන්ෙන් නම් ඒ ඔබ ළඟ තිෙබන්ෙන් විනයයි. සතිය සිහිය ඔෙබන් ගිලිහී 
ගිය විට විනයද ඔෙබන් ගිළිහී යනු ඇත. ඔබට ෙහොඳ උදාහරණයක්  
කියන්නම්. භික් ෂුවකට හිසෙකස්  සහ රැව්ල ෙවන් වශෙයන් බෑම විනයට 
පටහැනි නැහැ. සතිෙදකකට මාසයකට වරක්  හිසෙකස ් බානවා. දින ෙදක 
තුනකට වරක්  රැව්ල බානවා. නමුත් ඔබ විනය, ෙපොතපත අතහැරපු එක 
භික්ෂුවක්  ඉන්නවා. උන්වහන්ෙසේ හිස රැව්ල සතියකට වරක්  එකටමයි 
බාන්ෙන්. ෙවන් වශෙයන් බාන්ෙන් නැහැ. සතියක්  රැව්ල වවාෙගන ඉන්න 
එක ෙකෙනකුට පශ්නයක් . නමුත් අදාළ භික්ෂුවට එය පශ්නයක්  ෙනොෙව්. 
මන්ද උන්වහන්ෙසේ හික් ෙමන්ෙන් ශාසනෙය් විනය පැනවීමට ෙපර තිබූ 
ශාසන චර්යාෙව් නිසා. එම භික්ෂුන් වහන්ෙසේ දැඩිව කියනවා මෙග් අමාමෑණී 
සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේ ජීවමානව සිටියදී කිසිම දවසක හිස රැව්ල 
ෙවන් වශෙයන් දින ෙදකකදී ෙනොකැපූ බව. ෙමන්න ෙම් පතිපදාෙව් තමා 
සැබෑ නිවන් මඟ හික් මිය යුත්ෙත්. ඔෙබ් රැව්ල ඔබට පශ්නයක්  වන්ෙන් ඔබ 
කණ් ණාඩියකින් මුහුණ බලනවා නම් පමණයි. ඔබ කණ් ණාඩිය අතහරින්න. 
එවිට රැව්ලත් ඔබට අතහැෙර්වී. විනයකින් ෙතොරවම ඔබත් හික් ෙම්වි. ෙම් 
සියල්ලටම සතිය සහ සිහිය ෙමන්ම අවංක බවද අවශ මයි. 
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මහ රහතුන් වැඩි මග ඔස ්ෙසේ 
ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ට ස්ථාවර අනාගතයක් 

 
 
පළමු ෙකොටෙසේ අවසන් ලිපිය... 
 
ෙගෞරවනීය නායක ස් වාමීන්වහන්ෙසේ නමක්  ශාසනෙය් දරුෙවකු කළ විට ඒ 
සාමෙන්ර ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ට, සාමෙන්ර ලියාපදිංචිය ලබාෙදන්නත් කලින් 
ලබාෙදන්ෙන් ඉතිරි කිරීෙම් බැංකු ෙපොතක් .  
 
ෙමම කියාව දැන් හුඟක්  ජනපියයි. නායක ස ්වාමීන්වහන්ෙසේත්, ෙපොඩි 
හාමුදුරුෙවෝත්, දායක පිරිසත්, ෙදමව්පියනුත් ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ෙග් ඉතිරි 
කිරීෙම් බැංකු ෙපොත ගැන හරිම සතුටුයි. ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ට පිරිකරට 
ලැෙබන ලියුම් කවර දැන් නිකරුෙන් වියදම් කරන්ෙන් නැහැ. ෙපොඩි 
හාමුදුරුවන්ට ස ්ථාවර අනාගතයක් ...... 
 
පුංචි කාෙලම ඉතිරි කිරීම පුරුදු කළහම ෙපොඩි හාමුදුරුවන්ට අතහැරීම 
අමතක ෙවනවා. අතහැරීම අමතක වුණ පුංචි හාමුදුරුෙවෝ තරුණ වියට 
පත්වුණහම, භවයට ඉතිරි කිරීම සඳහා සිව්රු හැරයනවා.  
 
පුංචි හාමුදුරුෙවෝ වැරැදි නැහැ.  
 
පුංචි කාෙල ඉඳලා උගන්වපු ෙදය ෙපොඩි හාමුදුරුෙවෝ කියාත්මක කරනවා. 
නිරෙය් බැංකුව, තිරිසන් ෙලෝකෙය් බැංකුව, ෙපේත ෙලෝෙක් බැංකු වල ෙහොඳ 
ෙපොලියක්  ෙගවනවා.  
 
අවසානෙය් සියල්ලන්ම එකතුවී සිව්රු හැරයැම ගැන තරුණ 
ස් වාමීන්වහන්ෙසේලාට ෙදොස ් කියනවා. 
 
ඔබට ලිපියක්  මඟහැරුෙණ්ද? 
 
ෙම් අවසානයක්  ෙනොෙව්. එය ජවාධික ඇරඹුමක් මය.  
 
ෙමම ලිපි මාලාව කියවූ ඔබ විසින් අපට ෙදනු ලැබූ දුරකථන ඇමතුම් 
ගණන, ෙයොමු කරනු ලැබූ ලිපි ගණන, අන්තර්ජාලෙයන් එවන ලද (ඊ-
ෙම්ල්) කන්දරාව, පමාණ කර දැක් විය ෙනොහැකි තරම්ය. 
 
විමුක් තිය උෙදසා වන මාර්ගය සෘජුව සඳහන් වන තැන, එය සැබැවින්ම 'යහ 
මඟ' යෑයි ෙතෝරා ගැනීමට හැකි ෙමතරම් පිරිසක්  ෙම් බිෙමහි ඉපිද සිටින වග 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

අපට දැනුෙණ් මහත් වූ සතුටක් ද සමගය. 
 
තමනුත්, නිවන් මඟත් යන්න ෙදකක්  ෙනොව එකක්  කරගත් අෙප් කාලෙය් 
'වීරයකු'වූ බුදු පුතකුෙග් නිර්මල චිත්ත සන්තානෙය් ඉපිද, දහමට අනුව 
ගැළපුණු අදහස්  මාලාවක මහිමය දහම් පිපාසෙයන් ෙපළුණු ජාතියක්  අවදි 
කිරීමට තරම් ජව සම්පන්ව වූ බවකි අපට හැඟුෙන්. 
 
ෙමම ලිපි මාලාෙව් ෙබොෙහෝ තැන් පැවිදි පාර්ශ්වයට කරන්නා වූ 
ආමන්තණයක්  ෙලසින් මතුපිටින් ෙපනුණද, ඒ ගලපා ගැනීම ගිහි දිවියක 
වුව සසර ගිනි නිවන සිසිල් පැන් දහරක්  වූ බව නිසැකය. ගිහි පැවිදි 
ෙභ්දයකින් ෙතොරව ඔෙබ් සදහම් සිත සරු කළා නියතය.  
 
ෙම් මාර්ෙගෝපෙද්ශනෙයන් ඔබ දහම දකිද්දී ෙම් සටහන් තැබූ බුදු පුතුන් 
කව්රුන්දැයි දැනගැනීමට ඔබ තුළ උපදින කැමැත්ත ඉතා අහිංසක අශාවක්  
බව ඉඳුරාම දනිමු. ඒ ෙහේතුෙවන්ම ෙම් සටහන් තැබූ ස ්වාමීන්වහන්ෙසේ 
කවෙරක් දැයි, උන්වහන්ෙසේ වැඩ සිටිනුෙය් ෙකොහිදැයි අෙපන් ඇසූ පිරිසද 
ෙබොෙහෝය. එෙහත් උන්වහන්ෙසේ හුෙදකලාව පියකරන නිසාම, සමාජෙය් 
පසිද්ධ චරිතයක්  බවට පත්ව සංකීරණ වනවා ෙවනුවට, අපසිද්ධිෙය් සරළ 
දිවියක්  ගතකරමින් පිළිෙවත් පිරීම පහසු බව කියා ඇති නිසාම ෙම් ලිපි 
මාලාව ඔබට ඉදිරිපත් කරන අප පවා උන්වහන්ෙසේ වැඩ සිටින ඉසව්වක්  
ගැන ෙසවීම යුතු ෙනොෙව් යෑයි සිතමු. එබැවින් මින් මතු ඔබ විසින් ඒ පැනය 
අප ෙවත ඉදිරිපත් ෙනොකරනු ඇතැයිද සිතමු. මන්ද ෙම් බුද්ධ පුතයාෙනෝ අප 
ෙවනුෙවන් සිය යුතුකම් මැනවින් ඉටුකර ඇති බැවිනි. දැන් අපට ඉතිරිව 
ඇත්ෙත් ඒ අදහස ් පිහිට කරගනිමින් ෙම් සසර ජයගැනීමය. සතර අපාෙයන් 
මිදීමය. ෙමය අවසානයක්  ෙනොව, ජවාධික ආරම්භයක්  ෙලසින් සටහන 
ඇරඹුෙම් සඳහන් කෙළේ එනිසාය. 
 
ෙම් සමග පළෙවන්ෙන් උන්වහන්ෙසේෙග් වචන් වලින්ම 'නිවනට මඟ' 
ෙලසින් මාතෘකා කර ඇති පළමු සටහන් ෙපොෙතහි අවසන් සටහනය. 
එෙහත් ෙමතැනින් ෙමම ලිපි මාලාව අවසන් ෙනොෙව්.  
 
'අතහැරීම' නමින් උන්වහනෙසේ නම් කර ඇති ෙමම සටහන් මාලාෙව් 
ෙදවැන්න ලබන සතිෙය් සිට ෙම් අකාරෙයන්ම පළවනු ඇත. 'නිවනට මඟ' 
ෙහවත් පළමු ෙකොටසින් ඔබ ලද ජවය තවදුරටත් වර්ධනය කරගැනීමට එය 
ඔබට මෙහෝපකාරී වනු ඇත. 'අතහැරීම' ෙකොටෙසහි ලිපි තරමක්  දීර්ඝය. 
දහම් හරෙයන් ෙනොතිත්ය. එයද ඔබෙග් දහම් දිවිය සරුෙවන් සරුවට 
පත්කරනු ඇති වග නිසැකය. අපි ඔබට ආරාධනා කරමු. මහ රහතුන් වැඩි 
මෙඟ් තවත් පියවරක්  තබන්නට ලබන සතිෙය් සිට.... 
 
(ෙමම ලිපි මාලාව ගැන උනන්දු ෙබොෙහොමයක්  ෙදනා අෙපන් කරන ලද 



  පුවත්පතින් උපුටා ගන්නා ලදී 

ඉල්ලීම වූෙය් එහි සමහරක්  ෙකොටස ් ඔවුනට මඟහැරුණු බැවින් ඒවා 
ලබාගැනීමට උපකාර කරන ෙලසය. එය අෙප් උපරිමෙයන් කිරීමට උත්සහ 
ගත්තද පසුව එය පාෙයෝගිකව අපහසු කටයුත්තක්  බවට පත්විය. එෙහත් ෙම් 
ලිපි මාලාව පිළිෙවලින් එකතුකර ගැනීමට ඔබට ෙනොහැකිවී යෑයි කණගාටු 
ෙනොවන්න. නුදුෙර්දීම ඒ පළමු ෙකොටෙසේ ලිපි සියල්ල එකතු කර 'මහ 
රහතුන් වැඩි මං ඔස ්ෙසේ' පළමු ෙකොටස ෙලසින් ඔබ අතට පත්වනු ඇත. එය 
පළකරනු ලබන දිනය පිළිබඳව ඉදිරි ලිපිමාලාව පළ කරන අතරතුර ෙම් 
තීරෙයන්ම ඔබට දැනුම්ෙදන්ෙනමු. එම ෙපොත කිසිවිටකත් ලාභ ලැබීම ෙහෝ 
ෙවෙළඳ අරමුණකින් යුක් තව පකාශයට පත්කරන්නක්  ෙනොවන අතර ඉන් 
ලබන සියලුම ආදායම ෙම් ශාසන සම්පදාෙය් චිරස් ථිතිය උෙදසාම ෙයදවීෙම් 
පැහැදිලි වැඩ පිළිෙවලක් ද සකසා ඇත්ෙතමු) 

 


