
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

සැදැහැවත් පිංවතුණි !!! 

පුණ්යවන්ත වස්කාලය නිමාවවලා චීවර මාසය උදාවවලා තිවයන 

කාලය. පන්වතුන්ලාට වොවහාම පිංකම් සිදුකරගැනීමට ලැවෙන 

අවස්ථාවක්, කාලයක් වම් වස් කාලය සහ චීවර මාසය.  වස් 

කාලයක වටිනාකම මනාව අවවෙෝධ කරගත් පරිස්  

විහාරස්තානයකට එකතුවවමින් ධර්ම ශ්රවනය කරමින් 

භාගයවතුන් වහන්වස් වේ අවවාද අනුශාසනා ලෙමින්  ජිවිත 

නිවැරදි කරගනිමින් කටයුතු කරනවා. පන්වතුණි වම් වස් කාලය 

තුල අතීතවේ පන්වතුන් තමන්වේ ජීවිතය කුසලවයන්  

පුරවගන්නට වමානතරම් නම් කටයුතු කළා ද.  ඒ වාවේ උතුම් 

චරිත කිහිපයක් සිහිපත් කවලාත්  

පළමුවවන්ම සිහිපත් කරන්න පුළුවන් භාගයවතුන් වහන්වස්වේ  

අග්ර උපස්ථායක අවේ  ආනන්ද ස්වාමින්වහන්වස්.  පයමතුරා 

භාගයවතුන් වහන්වස්ට වස් ආරාධනා කරලා තුන් මාසයක් 

රජකම ඇත හැරලා භාගයවතුන්වහන්වස්ට උපස්ථාන කරලා 

තිවයනවා.  එවහම වස් පිංකම සම්පුර්ණ් කරවගන තමයි අග්ර 

උපස්ථායක වෙෝධිය ප්රාර්ථනා කවේ. 

මහා කේපන මහාරහතන් වහන්වස් තමන්වේ බිරිඳත් වපරටු කර 

වගන හාලි ගවම් 1000ක් පරිසද එකතුකරවගන පවස් බුදුවරු 1000 

නමකට වස් ආරාධනා කරවගන එක වගදරකින් එක නමකට 

ෙැගින් 1000 නමටම වස් කාලවේ සිව් පසවයන් උපස්ථාන කරලා 

වස් පිංකම සම්පුර්ණ් කරගත්තා.  කාශයප බුද්ධ කාලවේ ඒ පිං 

ඇති පරිසම වදව්වලාවින් චුතවවලා ඇවිේලා නැවතත්  කාශයප 

බුදුරජානන්වහන්වස් ඇතුළු භික්ු මහා සිංඝරත්නයට කුටි 

1000කින් යුත් ආවාස සිංකීර්ණ්යක් කරවා  තුන්සිවුරු සමගින්ම 

පුජා කරලා නැවත වතාවක් තමන්වේ ජිවිතයට මහත් කුසේ රැස් 

කරගත්තා. 



අවේ ශාසනවේ වැඩ හිටිය හද්රජි මහාරහතන් වහන්වස් වපර ඈත 

භවයක අබුද්වධෝත්පාද කාලයක තමන්වේ තාත්තත් එක්ක දිඹුේ 

දඬුවලින් කුටි හදලා පවස් බුදුරජානන්වහන්වස්ලාට වස් ආරාධනා 

කරලා වස් තුන්මාසවේ උපස්ථාන කරලා අති දීර්ඝ කාලයක් සුගති 

සිංක්යාත දිවය වලෝක වල සැප විඳලා අවේ බුද්ධ ශාසනවේ 

භාගයවතුන් වහන්වස්වගන් ෙණ් අහලා සව් වකවලස් නසලා සිව් 

පලිසිබියාපත් සහිතවම මහා රහතන්වහන්වස් නමක් ෙවට 

පත්වවලා වම් සිංසාරය වකලවර කරගත්තා.  

වම් පුතා තාත්තා තවමත් වදව්වලාව.  අනාගවත් මමත්රී 

බුදුපයානන්වහන්වස්වේ බුද්ධ ශාසනය පහිටන කාවේ මමත්රි 

බුදුපයාණ්න්ට කලින් මනුවලාව ඉපදිලා සක්විති රජ සැප විඳිමින් 

සිටින කාවේ මමත්රී බුදුපයාණ්න් වහන්වස් වලාව පහලවී සිටින 

ෙව අසා තනිකරම ඝන රනින් කරපු තට්ටටු 100 යුතු සක්විති රජුට 

පහලවූ මාළිගය කැෙලිකරලා දුේපතුන්ට දන් දීලා වකෝටි ගණ්නක් 

පරිස සමග පැමිණ් බුදුරජානන්වහන්වස් සම්මුඛවී රජකම 

අතහැරලා පැවිදිවවලා රහත් වවලා සිංසාර ගමන නිමාකර 

ගන්නවා. 

වම් ශාසනවේ වමවැනිම වස් පිංකම් නිසා සසර ගමන සුවපත් 

කරගත් තව වොවහෝ පරිස් සිටිනවා. ඉතින් ඒ තරම්ම මහත්පල 

මහානිසිංස දායක කුසේ ජිවිතයට එකතු කරගනිමින්   තමනුත් 

ධර්ම ධර්මානු ප්රතිපදාවවහි හැසිවරමින් කටයුතුකරගන්ඩ වම් 

වසරට තිබිච්ච විවේෂ කාල පරිච්වච්දය දැන් නිමාවවලයි 

තිවයන්වන්.  දායකයින්වේ ආරදණ්වයන් වස් ආවාසික ශික්ෂාපදය 

සමාදන් වවලා.  තුන් මාසයක් වපරවස් ආරක්ෂා කරගත් ඒ 

කළයාන මිත්රයින් වහන්වස්ලාට චීවර පුජා කිරීවම් මාසයයි  දැන් 

එළඹිලා තිවයන්වන්.  

ඒ මාසය තුලත් ප්රඥාවන්ත සැදැහැවතුන් පිං රැස්කරගන්න 

අමතක කරන්වන් නැහැ.  ඔය කඨීන චීවර පුජාවවන් වැඩිපුරම 

ආනිසිංස ලැවෙන්වන් භික්ුවටවන්.  ආනිශිංස පහක් ලැවෙන්වන් 

භික්ුවට.  නමුත් දායක පරිස ප්රඥාවන්ත වවලා  ඒ පුජාව 

වවනතුරු වම් වාවේ පිංකම් සිංවිධානය කරගනිමින් තව තවත් 



කුසේ කරගැනීමට කටයුතු කරගන්නවා. එවැනි තවත් එක 

අවස්ථාවක් තමයි අද වමහි වයවදන්වන්. 

අදත් එවැනිම ධර්ම වද්ශනාවකට ඔෙට මාතෘකා කරගන්ට 

වයදුවේ බුදුරජානන් වහන්වස්වේ වද්ශනා අතුරින් වටිනා 

හතරපද ගාථාවක්.  ඒ ගාථා රත්නය තමයි 

න අත්ත වේතු න පරස්ස වේතු 

න පුත්තමිච්වේ න ධනිං න රට්ටඨිං 

න ඉච්වෙයය අධම්වම්න සමිද්ධිමත්තවනා  

ස සීලවා පඤ්ඤවා ධම්මිවකෝ සියා 

එහි සරල අර්ථය වන්වන් දැහැමි නැණ්වත් ප්රඥාවන්ත තැනැත්තා 

තමා නිසා වහෝ අනුන් නිසා වහෝ තමන්වේ අඹු දරුවන්  

නිසා වහෝ එවස් නැතවහාත් තම රට ගැන සිතා වහෝ දියුණුව 

අවේක්ෂාවවන් අධර්මවයන් ඒ තත්ත්වය ලො ගැනීමට කටයුතු 

වනාකරන ෙවයි. අධාර්මිකව උපයන ධනයකින් සමෘද්ධිය 

වගාඩනගා ගැනීමට අකමැතියි. එවන් අයකු සිේවවතකු, ප්රඥා 

වන්තයකු ධාර්මිකයකු වස් හඳුන්වනු ලෙයි. වමහිදී තමනුත් 

අනුනුත් ආරක්ෂා වී ඇති ෙව ඉතා පරීක්ෂාකාරීව ෙැලීවම්දී වපනී 

යයි. 

කවුරුන් උවදසා භාගයවතුන් වහන්වස් වම් ගාථාව වද්ශණ්ා 

කලාද?  වමානවවේ වේතුවක් නිසා වම් ගාථාව වද්ශනා කලාද ? 

අවේ භාගයවතුන් වහන්වස් ජීවමානව වැඩවාසය කරන කාවේ 

ටිකක් තරුණ් පුවතක් හිටියා ධම්මික කියලා.  ධම්මික විවාහකයි.  

ධම්මික විවාහ වවලා ටික කාලයක් යනවකාට ධම්මිකට 

වත්වරන්න පටන් ගත්තා වම්ක මහා නිසරු ජිවිතයක් කියලා. 

ඒකාකාරිව වගවිලා යන නිසරු ජීවිතයක්.  ධම්මික හිතුවා මම වම් 

නිසරු ෙවට සමුදිය යුතුයි කියලා.   වම් ජිවිතවේ සැෙෑ අර්ථය 

වසායාවගන යා යුතුයි කියලා කේපනා කළා.  ධම්මිකට ඒ පළිෙඳව 

තිවයන්වන් පුදුම යුහුසුළු ෙවක්.  එනිසා දිනක් විවව්කිව ඉන්න 

වවලාවක තම බිරිඳට කථා කරලා විමසනවා මට අදහසක් 



පහලවවලා තිවයනවා පැවිදිවවන්න.  කැමතිද මම පැවිදි වවනවට 

කියලා .   

ඇය කියනවා ස්වාමිනි ඔෙ තුමා වනාදන්නවා වුණ්ාට වම් 

වවනවකාට මම ගැබ් ගත්ත කාන්තාවක්. ස්වාමිනි වම් දරුවා 

බිහිවවන කන්වත් මවේ ළඟ ඉන්න එක වහාඳයි වන්ද කියලා 

ඇහුවා.  එදායින් පසු ආයි කවදාකවත් මහන වවන්ඩ යන්නද  

කියලා ඇයවගන් ඇහුවව් නැහැ. 

දරුගැෙ වමරුවා. දරුවා බිහිවුණ්ා,  දරුවා දනිපනි ගහවගන 

එවහවමවහ ගිහින් නැගිට්ටටා. දැන් දරුවා ඇවිදිනවා දුවපනිනවා 

වසේලම් කරනවා.  දැන් අවශයනම් ඇයට වම් දරුවා තියාවගන 

ඕනෑම වැඩක් පලක් කරගැනීමට පුළුවන් පහසුකම් සපයලා 

තිවයනවා.  විවේෂවයන්ම දරුවා වවනුවවන් වවන්වවලා දරුවා ළඟ 

ඉඳවගන ෙලන්න උවමනාවක් නැහැ.  එවතක්ම ඉවසුවා. 

එවතක්ම ඉවසලා දැන් නැවත කථා කරලා කියනවා.  මිං දැන් 

වමච්චර කාලයක් ඔෙට අනුග්රහ කර කර හිටියා.  එත් මම දැන් 

යන්න ඕන කියලා.  ඇය කියනවා වම් දරුවා තවත් ටිකක් වලාකු 

වවනකිං හිටිවයාත් නරකද කියලා ඔහු කේපනා කළා.  මැවගන් 

විමසීවමන් වනාවිමසිවමන් මට පලක් නැත.  මා ජිවිතවේ අරුත 

වසායා යා යුතුය. කියා සිතලා ඇයටත් වනාකියම ඔහු වගදරින් 

පටත් උනා.   

පිංවතුනි වම් ඇයටත් වනාකියම වගදරින් පටවීම පළිෙඳව කරුණු 

රාශියක් කතා කරන්න පුළුවන්.  වකවනකුට හිවතන්න පුළුවන් වම් 

ක හරිම අත්තවනෝමතික අසාධාරණ් අයුක්තිසහගත ක්රියාවක් 

කියලා.  කාන්තාවක් දරුවකු සමග අතරමිං කරලා යන එක 

වකාච්චර වැරදිද? වම් වවේ ප්රේන රාශියක් නගන්ඩ පුළුවන්.  

නමුත් ඔහු අසාධාරණ් ගමනක් වනවමයි ගිවේ.  ඔහු තමන් ගැන 

විතරක්ම හිතලා වනවමයි වම් ගමන ගිවේ.  ධම්මික ගිහිේල 

පැවිදිවුනා.  පැවිදිවවලා වොවහාම වකටි කාලයක් තුල මනාව 

තමන්වේ පැවිදි ජිවිතයට ඉතා වහාඳ සාධාරණ්යක් ඉෂ්ඨ 

කරගත්තා. මානව සිේ සම්පුර්ණ් කරගත්තා. 



වකාවහාමද සිේ සම්පුර්ණ් කරනවා කියලා කියන්වන්.  සිේ 

සම්පුර්ණ් කරන්ඩ නම් ආදී බ්රේම චරියක සීලයයි,  ආදී සමාචරික 

සීලයයි කියලා වම් සීලවේ අිංග වදකක් තිවයනවා.  වම් අිංග වදකම 

හරියට සම්පුර්ණ් වවනවකාට තමයි තමන්වේ සීලය සම්පුර්ණ්යි 

කියලා කියන්ඩ පුළුවන් වවන්වන්. 

වමාකක්ද වම් ආදී බ්රේම චරියක ශිලය කියන්වන්.  ඒක අප 

හැමදාම සමාදන් වවන සිේ පද ටික. එතවකාට වමාකක්ද වම් ආදී 

සමාචාරීක ශිලය කියන්වන්.  අප ඒකට කියන්වන් වත් පළිවවත් 

කියලා.  ශීලයත් එක්ක මනාව ෙැඳුනු වදයක් වත. වතක් එක්ක 

මනාව ෙැඳුනු වදයක් ශීලය.  සිේ සම්පුර්ණ් වවන්න වත සම්පුර්ණ් 

වවන්න ඕන. වත සම්පුර්ණ් වවන්න සිේ සම්පුර්ණ් වවන්න ඕන. 

වත වත කිව්වාට සමහර වකවනක් වනාදන්නවා වවන්න පුළුවන් 

වමාකක්ද වම් වත කියන්වන් කියලා.   

භික්ුන් වහන්වස් නමක් ගැන කථා කවලාත් උන්වහන්වස්ට මහා 

වත් 17ක් තිවයනවා. බුද්ධ වත, අචාර්ය වත, උපදයාය වත,  

ආගන්තුක වත, පන්ඩාචාරිකා  වත, ෙත්තේග වත,  වච්චකුටි වත, 

යනාදිවයන් මහවත් 17ක් තිවයනවා.  කුඩාවත් 82ක් තිවයනවා.  

වමන්න වම් වත තමන්වේ ජිවිත කාලවේදී සම්පුර්ණ් කළ යුතුව 

තිවයනවා.  ඒ ඒ වත් කරන්න ඒ ඒ අය වයදිලා ඉන්නවානම් කමක් 

නැහැ.  නමුත් තමන් දකිනවානම් වියයුතු ඒ කාරණ්ය 

කිසිවවකුවගන් වවලා නැහැ කියලා.  ඒක තව වකවනක් වගන් 

වකවරනතුරු ෙලා සිටින එක වරදක්.  අඩුපාඩුවක් වලස එය තමන් 

දුටුවානම් එය තමන් විසින් සම්පුර්ණ් කල යුතුයි.  කවුරුහරි කරලා 

තිවයනවානම් කමක් නැහැ . 

වම් වදක හරියට සම්පුර්ණ් වුවන් නැත්තම් පන්වතුනි අප වකාච්චර 

උත්සාහ කලත් මාර්ගයක් ඵලයක් ලැබීම දුෂ්කරයි.  එය 

විවේෂවයන් වද්ශනා කර තිවෙනවා.  වකවනක් වහාඳට සිේපද 

ටික ආරක්ෂා කරනවා පුදුම වගෞරවයක් තිවයන්න ශිලයට.  සිේ 

ආරක්ෂා කරනවා කියන්වන් සිේ පදවලට ගරු කරනවා කියන 

එකවන්.  යවමක් ළඟ සමාදන් වවච්ච සිේ පදයට වගෞරවයක් 



තිවයනවා නම් තමයි ඒ සිේපදය ආරක්ෂා වවලා තිවයන්වන්.  

සිලයට ගරු වනාකරන අය තමන්වේ වාසියට ඕනෑම වවලාවක 

සිේ පදය බිඳගන්න මැලි වවන්වන් නැහැ.  එතවකාට වත සම්පුර්ණ් 

කරන්නත් ඕන සිේ සම්පුර්ණ් කරන්නත් ඕන වම් වදකම මනාව 

සම්පුර්ණ් කවලාත් ෙලාවපාවරාත්තු වවච්ච ගමන යන්න පුළුවන්. 

උත්සාහ කවලාත් ත්රිවේතුක ප්රතිසන්ධියකින් ඉපදී තිබුවනාත් වම් 

ජීවිතවේදීම මාර්ගයක් ඵලයක් කරා ගමන් කල හැකියි.  නමුත් 

ඉතින් අප ත්රිවේතුකද නැද්ද කියන කාරණ්ාවත් අපට වත්වරන්වන් 

නැහැ.  එනිසා අපට වම් ජිවිතවේ දී මගඵල ලැවෙන්වන් නැතිවවයි 

කියලා අප නිකිං ප්රමාද වවන එකනම් සුදුසු මදි.  එනිසාම මනා 

සීලයක පහිටලා වත් පළිවවත් පුර්ණ්ය කරවගන උත්සාහ කරන්න 

ඕන.  එවහම උත්සාහ කරණ්වකාට මතු කියන ලද සම්පත් 

තිවයනවනම් මාර්ග ඵලත් ලැවෙනවා.  

"වත්තිං නපරිපුවරන්ති න සීලිං පරිපුවරන්ති" වත සම්පුර්ණ් නැති 

තැන සීලය සම්පුර්ණ් නැහැ. සිේ සම්පුර්ණ් නැති තැන වත 

සම්පුර්ණ් නැහැ.  පිංවතුනි වම් වදකම එකිවනකට මනාව 

ෙැවඳනවා.  එතවකාට වම් සිේ සම්පුර්ණ් කළා කියන්වන් වත් 

පළිවවත් සහිතවම සම්පුර්ණ් කළා කියන එකයි. ධම්මික භික්ුව 

ඒ ටික මනාව දැඩි වීර්යයකින් යුතුව සිදුකලා.  ඒ දැඩි විර්යය නිසාම 

ධම්මික භික්ුවට පුළුවන් වුනා සව් වකවළස්  නසලා රහත් 

වවන්න. 

උන්වහන්වස් තමන්වේ ජිවිතවේ අර්ථය වහායාගත්තා.  පිංවතුණි 

වකවනක් වසෝවාන් වවන්ඩ නම්, අප කවදාකවත් වමවහම හිටියට 

මාර්ග ඵලයක් ලැවෙයිද අපට.  වමවහම හිටියට මගඵල 

ලැවෙන්වන් නැහැ.  වසෝවාන් වහන්වස් නමක් ප්රහීන කලයුතු 

සිංවයෝජන තුනක් තිවයනවා.  සීලබ්ෙතපරාමාස, විචිකිච්චා, 

සක්කායදිට්ටි.   මුලින්ම විචිකිච්චාව නැතිවවනවානම් 

සීලබ්ෙතපරාමාසය නැතිවවනවා.  සීලබ්ෙතපරාමාසය 

නැතිකරගන්න පුළුවන්නම් සක්කායදිට්ටිය නැතිකරගන්න 

පුළුවන්.  



එවහනම් වමාකක්ද විචිකිච්චාව කියල කියන්වන්?  ඉස්වසේලාම 

තුණුරුවාන් සරණ් යන්ඩ එපායැ.  භාගයවතුන් වහන්වස්වේ 

සිිංහනාදයවන්.  මහවණ්නි වම්වලෝකවේ පලවවනි ශ්රමනයත් වම් 

බුද්ධ ශාසනවේම යි. වම් වලෝකවේ අන්තිම ශ්රමනයත් වම් බුද්ධ 

ශාසනය තුලමයි.  වවනත් අනය වූ කිසිම ශාසනයකින් මාර්ග ඵල 

ලෙන්නවුන් බිහිවවන්වන් නැහැ. එවහනම් මග ඵල ලෙන්න නම් 

ඉස්වසේලාම අපට තිවයන්න ඕන තිසරණ්ය.  විචිකිච්චාව කියලා 

කියන්වන් සැකය. බුද්ධාදී අට තැන පලිෙඳ සැකය. 

භාගයවතුන් වහන්වස් සම්ෙන්ධවයන් කිසියම් කරුණ්ක් පලිෙඳ 

සැකයි නම් අපට තාම බුදුන් සරණ් යන්ඩ ෙැරිවවච්ච අය. 

ධර්මරත්නය සිංඝරත්නය පළිෙඳව යම් අේපමාත්රිය වහෝ 

සැකයක් වහෝ විමතියක් අප තුල තිවබ්නම් අපට තාම තුනුරුවන් 

සරණ් යන්න ෙැරිවුණ් අය.  ඉතින් ඒ සරණ් පහිටන තාක් කේ අපට 

වෙෞද්ධ කියලා උදාර නමක් ලැවෙනවා.  අප තුණුරුවන් සරණ් ගිය 

වකවනක් ෙවට පත්වවන්වන් නම් මුලින්ම තිසරණ්වේ පහිටන්න 

ඕන.  ඊළඟට වැරදි සීල වෘත වලින් මිවදන්ඩ ඕන. සීලබ්ෙත 

පරාමාස කියලා කියන්වන් ඒක.  

අපගාව වනාවයක් දෘෂ්ි තිවයනවා අප ෙැසගත්තා වූ දෘෂ්ි.  ඒ 

දෘෂ්ි වලින් අත මිවදන්ඩ ඕන.  වකවනක් දෘෂ්ිවයන් අත 

මිවදනකන් ඔහුට සීලබ්ෙත පරාමාසවයන් මිවදන්ඩ ෙැහැ.  

අතීතවේ නම් සමහර ය කර්මය ක්ෂය කරන්න කියලා හිතාවගන 

වනාවයක් වෘත අනුගමනය කළා.  අජ වෘත. සමහර අය එළුවවෝ 

වවේ හැසිරුණ්ා.  සමහර අය ගවවයෝ  වවේ හැසිරුණ්ා. වගෝ වෘත. 

කුක්කුර වෘත. සුනඛවයෝ වවේ හැසිරුණ්ා.  තව සමහර ය වස්ත්ර 

ඉවත් කරලා  රත් වවච්ච ගේ මත නිදාගත්තා.  ඒ ය හිතුවා 

එතවකාට වකවලස් තැවවනවා කියලා.  උඩින් අව්වවන් තැවවනවා 

යටින් ගේ පර්වත රත්වීවමන් තැවවනවා.  වමවහම 

පලිස්වසනවකාට වකවලස් තැවවනවා කියලා හිතුවා.  තව සමහර 

ය ඇඳුම් අඳින්වන් නැතිව හිටියා.  ඒක වලාකුකමක් හැටියට හිතුවා.  

ඒක එක්තරා වලාකුවක් තමයි හැෙැයි එතන සම්මා දිට්ටිය නැහැ.  



තව සමහර අය තනි කකුවලන් හිටියා. වම් වාවේ වනාවයක් වෘත 

අනුගමනය කළා.  ශරීරයට දැඩි දුක් දුන්නා.   

වම් ඔක්වකාම එකතුකරලා ගත්තහම ඒවා අත්තඛිලමතානු 

වයෝගයට වැවටනවා.  ශරීරයට දැඩි දුක් දුන්නා.  නමුත් ඒ එක 

ක්රමයකින්වත් පුලුවන්ද මාර්ග ඵල ලෙන්න.  වම් එක ක්රමයකින්වත් 

උතුම් මාර්ග ඵලයකට එන්න ෙැහැ. එවැනිම තවත් වොවහෝ 

මිනිසුන් ළඟ එවැනි අදහස් තිවයනවා තර්ක විතර්ක තිවයනවා.  

එවැනි වෘත වගාඩ නගාගත්ත ය ඕන තරම් ඉන්නවා.  ඒවා 

වොවහාම දරුණු නියත මිතයාදෘෂ්ීන් .  ඒවාවේ එේබී සිටින තාක් 

කේ සසරින් වගාඩ ඒමක් ගැන හිතන්නවත් ෙැහැ.  

අප අතර වුනත් අදටත් මස් මාිංශ සම්ෙන්ධවයන් ඕන තරම් අය 

කථා කරනවා.  වගදර බුද්ධ පුජාව තියන නිසා වගදර මස් මාිංශ 

උයන්වන් නැහැ. වගදර බුදු කුටියක් හදලා තිවයන නිසා වගදර මස් 

මාිංශ උයන්වන් නැහැ.  ඒක එක්තරා දෘෂ්ි ගතයක් විතරයි. 

බුදුරජානන්වහන්වස් එවහම කාරණ්ාවක් වකාවහවත් කියලා 

නැහැ.  භාගයවතුන් වහන්වස් වපන්වූ වද්වේ වලට වඩා ඉහලින් 

යන්න අවශය නැහැ.  අවේ සිමාවවන් ඒ වපන්නලා තිවයන්වන්.  

පිංවතුනි එතැනින් එහාට අපට යන්ඩ අවශයතාවයක් 

තිවයනවානම් අප භාගයවතුන් වහන්වස්ට අමතක වුණ්ා කියල 

හිතන වකාටසක් ක්රියාත්මක කරන පරිසක්.  ඒ කියන්වන්ම 

සර්වඥතා ඥානය පළිෙඳව වලාකු විේවාසයක් නැහැ වවේ.  ඉතිිං 

මම ඔය ටිකක් කිව්වව් ඔයවවේ තව වගාඩක් තිවයනවා.  එවහම 

දෘෂ්ි ගතවවන එක තමයි වම් සීලබ්ෙත පරාමාසය කියන්වන්. 

සක්කාය දිට්ටිය කියලා වකටිවයන්ම කිව්වවාත් කියන්වන් තමන් 

පළිෙඳව තිවයන වලාකු මානය. සක්කාය දිට්ටිවේ ආකාර 20ක් 

තිවයනවා.  විසිආකර සක්කායදිට්ටිය කියලවන් කියන්වන්. දැන් 

ඔය අත්තුක්කිංසනය සහ පරවම්ෙනය කියලා කියනවවන්.  යම් 

වකවනක් ළඟ ඒ ගතිගුණ් තිවයනවානම් ඔහුට වම් ශාසනවේ 

හිමිකාරිත්වයනම් ලැවෙන්වන් නැතිවවයි.  වම් නිවන කියන 

ධර්මතාවය ඔහුවගන් වගාඩාක් ඈතයි. වමාකක්ද වම් 

අත්තුක්කිංසනය කියන්වන්.  තමිං හුවා දක්වන එක.  මම වහාඳයි 



අප වහාඳයි මම තමයි සිේවත් මම තමයි වහාඳටම කරන්වන් 

අපතමයි වම්ක හරියටම කරවගන යන්වන්.  තමන් ගැන වලාකු 

මානයක් තමන්ම වගාඩ නගාගන්නවා. 

නමුත් අමතක වවලා තිවයන්වන් වම්ක මානයක් කියලා.  දිවැස් 

ලාබින් අතර අග්ර ස්ථානය ලෙන අවේ මහරහතන් වහන්වස් අවේ 

අනුරුධයන් වහන්වස් .  රහත් වවන්ඩ කලින්ම උන්වහන්වස්ට 

දිවැසක් ලැවෙනවා සක්වලවේ 1000 ෙලන්ඩ පුළුවන්.  තාම 

රහත්වවලා නැහැ සක්වලවේ දහසක් ඒත් ෙලන්ඩ පුළුවන්.  ඒ 

සසර වපරුම්පුරාවගන ආපු පාරමිතා ෙලය. නමුත් රහත් උවන් 

නැහැ.  උත්සාහ කරලා උත්ස්සහ කරලා ෙැරිම තැන සාරිපුත්ථයන් 

වහන්වස් ලඟට ගියා.  ගිහින් කියනවා ස්වාමිනි මට සක්වලවේ 

දහසක් ෙලන්ඩ පුළුවන් දිවසක් තිවයනවා.  නමුත් කිසිම 

මාර්ගයක් ඵලයක් තවම නැහැ.   

සාරිපුත්ථයන් වහන්වස් හරි ලස්සන සරල උත්තරයක් වදනවා 

අනුරුද්ධ සක්වලවේ දහසක් මට දිවැසින් ෙලන්ඩ පුළුවන් කියල 

ඔෙට තිවයනවනම් හැඟීමක්  ඒ හැඟීම තිවයන තාක් කේ 

අනුරුද්ධ ඔෙට මාර්ගයකට ඵලයකට යන්ඩ ෙැහැ ඔෙ මග ඵල 

ලෙන්වන් නැහැ කියලා. වමාකද වම් තිවයන්වන් මාන්නයක්.  ඒ 

මාන්නය නැතිවවන්න ඕන මවේ හැකියාව ගැන තිවයන මාන්නය.  

එනිසා වම් සක්කායදිට්ටිය කියන ධර්මතාවයත් එක්ක වම් 

මාන්නය කියන ධර්මතාවය අපතුල වොවහාම දැඩිව තිවයනවා.  ඒ 

තාක්කේ අපට මාර්ගයකට ඵලයකට යන්ඩ ෙැහැ. ඉතින් වම් 

ඉතාම වකටිවයන් කථා කවේ සක්කායදිට්ටිය කියන කාරනාව.  

ඉතින් වමන්නවම් සිංවයෝජන තුණ් මනාව ප්රහින වුන පුද්ගලයට 

පමණ්යි වසෝවාන් කියන මාර්ග ඵලයට පැමිවණ්න්න පුළුවන්.  

 ඉතිිං එතවකාට වම් සිංවයෝජන ප්රහින කරන්න වසෝවාන් වුනාට 

පස්වසද පුළුවන් වවන්වන්?  වසෝවාන් වුනාට පස්වස් වනවමයිවන්.  

ඒ සිංවයෝජන ප්රහින වුනාට පස්වස් තමයි වසෝවාන් කියන මාර්ග 

ඵලය ලැවෙන්වන්.  එවහනම් මාර්ග ඵලය ලැවෙන්ඩ කළින් මාර්ග 

ඵලය ලැබුවා වවේ ජීවත්වීම වටිනවා.  සකෘදාගාමි වවන්න කලින් 

සකෘදාගාමි පුද්ගලයකු යම්වස්ද කටයුතු කරන්වන් ඒ විදිවේ 



පැවැත්මක් තිවයන්ඩ ඕන . රහත් වවන්ඩ කලින් රහතන්වහන්වස් 

නමක් වකායිවවේද ඒ රහතන් වහන්වස්වේ ජිවන පැවැත්ම වවේ 

පැවැත්මක් තමන් ළඟ තිවයන්ඩ ඕන.  අන්න එවහම පැවැත්මක් 

අරවගන යන අතර තුර තමයි මම රහත් වවන්වන්.  රහත් වවලා 

ඉවරවවලා වකවලස් නැතිකරනවා වනවමයිවන්.  වකවලස් 

නැතිවවනවකාට රහත් වවනවා.  එනිසා රහතන් වහන්වස් නමක් 

වවේ කටයුතු කරන වකාට තමයි රහත් ෙව ලැවෙන්වන්.  එය 

මනාවම අවවෙෝධ කටයුතුයි. 

එවහම නැතිනම් වගාඩක් ය හිතාවගන ඉන්වන් රහත් වුනාට 

පස්වස් වහාඳ වවන්න.  නැහැ රහත් වුනාට පස්වස් වහාඳ වවන්වන් 

නැහැ.  වකවලස් තිවයන වකාට රහත් වවන්වන් නැහැ.  වහාඳ 

වවලා ඉන්නවකාට වකවලස් නැතිකරලා ඉන්නවකාට රහත් 

වවනවා මිසක්.  ධම්මික භික්ුවත් වම් කැපකිරීම වම් පරිශ්රය 

දැඩිවස් දැරුවා.  වකවස් වහෝ සව් වකවලසුන් නසා රහත් ෙවට 

පත්වුනා.  උන්වහන්වස් ඊට පසුව කේපනා කරණ්වා යන්ඩ ඕන 

පුරාණ් ධුතිකාවයි පුතයි ෙලලා එන්ඩ.  ඒ කියන්වන් පරණ් බිරිඳ 

ෙලන්ඩ යන්ඩ දැන් වකවලස් තිවයනවද?  මිං සඳහන් කළා 

අසාධාරණ් විදිහට ඇයව සහ දරුවව දාල ගිවේ නැහැ කියලා. 

දැන් යන්වන් දරුවටයි ඇයටයි පහිට වවන්ඩ.  උන්වහන්වස් ගම් බිම් 

ෙලා වඩිනවකාට උන්වහන්වස්ට මගදී හම්ෙ වවනවා පුතා.  පුතත් 

තාත්තා හඳුනාගත්තා තාත්තාත් පුතා හඳුනාගත්තා.  

උන්වහන්වස් එක්ක පුතා කථා ෙහ  කළා උන්වහන්වස් පුතාට 

ධර්මය කියලා දුන්නා.  තාත්තා වවේ වනවමයි විවාහ වවන්ඩ 

කලින්ම පුතා තීරණ්ය කළා යායුතු මග වමාකක්ද කියලා.  එනිසා 

තාත්තාවේ පටිපස්වසන්ම ගිහිේලා උන්වහන්වස් ලොගත්ත 

දායාදය වැඩිකේ වනායාම පුතාට ලොදුන්නා.  වම් වවනවකාට 

අම්මට ආරිංචිවවලයි තිබුවන්  තාත්තා එනගමන්ම පුතත් 

එක්කරවගන ගිහිේලයි තිබුවන් කියලා.    

ඇය කේපනා කරනවා වම් නිවසට වවලා මිං ජිවත් වුවන් යම්කිසි 

වකවනක් නිසාද දැන් ස්වාමියා ගිහිේලවන් වමවතක් කේ ඇය වම් 

වගදර රැඳුවන් දරුවා නිසා. යම්වකවනක් නිසා මම වම් වගදර 



ජිවත් වුනාද දැන් ඔහුත් වනාවලහාම ගිහිේලා.  මිං වම් වගදරට 

වවලා තව කවුරුන් නිසාද ජිවත් වවන්වන්.  සියේල අත් හැරියා.  

ඇයත් වමවහණි වරකට ගිහින් පැවිදි වුනා.  ඇයත් රහත් වුනා.  

දැන් පවුලම අමා ඵලයට පත්වුනා.  අමා රසවයන් සැනසුණ්ා.  වම් 

කතාව භික්ුන්වහන්වස්ලා දවසක් දම්සභා මේඩපවේ සාකච්චා 

කර කර සිටියා.  ධම්මික භික්ුව තමන් විතරක් වනවමයි  පුරාණ් 

බිරිඳයි  දරුවයි වදන්නත් සිංසාවරන් එවතර කළා කියලා.  

අන්න ඒ වවලාවව් භාගයවතුන්වහන්වස් වැඩම කරලා අහනවා 

මහවණ්නි වමානවාවේ කාරනාවක් ගැනද කථා කරමින් සිටිවේ 

කියලා.  ස්වාමීණි ධම්මික ගැනයි කථා කවේ.  ධම්මික වේ 

වතාරතුරු අහලා භාගයවතුන්වහන්වස් අර මාතෘකා කල ගාථාව 

වද්ශනා වකාට වදාළ. 

මහාවණ්නි!!! 

න අත්ත වේතු න පරස්ස වේතු 

න පුත්තමිච්වේ න ධනිං න රට්ටඨිං 

න ඉච්වෙයය අධම්වම්න සමිද්ධිමත්තවනා  

ස සීලවා පඤ්ඤවා ධම්මිවකෝ සියා 

මහවණ්නි වම් වලෝවක් ප්රඥාව ඇති පුද්ගලයා  කවදාකවත් තමන් 

නිසා පව් කරගන්වන් නැහැ.  ඒවවේම කවදාවත් අනුන් නිසා පව් 

කරගන්වනත් නැහැ.  පිංවතුනි වම්කට උදාහරණ් කතාකවලාත් 

තමන් නිසාවත් පව්කරගන්වන් නැහැ කියන කාරණ්ාවට.  

පන්වතුණි උදාහරණ් අතරින් වහාඳටම දැවනන උදාහරණ්යක් 

තමයි ශාකය විංශිකයන්වේ සමුළඝාතනය.  ඒක අපට වහාඳටම 

වැටවහනවා. තව කරුණු වොවහෝ තිවයනවා එවහත් වම් 

කාරණ්ාව හැවමෝම දන්නවා භාගයවතුන් වහන්වස්වේ ඥාති 

පරපුර විඪූඩභ රජු විසින් සමුළඝාතනය කරණ්වා.  භාගයවතුන් 

වහන්වස් තුන් වතාවක් වපරමුණ්ට වැඩියා.  තුන් වතාවවම විඪූඩභ 

රජ්ජජුරුවවෝ ආපහු ගියා. හතරවවනි වතාවව්දී භාගයවතුන් 

වහන්වස් කේපනා කළා ඇයි විඪූඩභ එළව  එළවා එන්වන් කියලා.  



එතවකාට භාගයවතුන් වහන්වස්ට වපවනනවා ශාකයන්ට වම් 

කාලවේදී විපාක දීමට ෙරපතල කර්මයක් තිවයනවා කියලා. 

හැෙැයි තුන් අවස්ථාවක වපර මගට වැඩිවේ නෑවයා වබ්රගන්ඩ 

නිසයි.  ඥාතීන්ට පමණ්ක් අනුග්රහ කිරීමට වනාවවයි විඪූඩභටත් 

අනුග්රහය පනිසමයි වපරගමන් වැඩිවේ.  වම් විඪූඩභ සුළු පටු 

අපරාධයකට වනවමයි යන්වන්.  රටක යුද්ධයක් කරනවකාට 

මිනිස්සු මැවරනවා. සාමානය පරිසටත් පහර වදිනවා. නමුත් වම් 

විඪූඩභ සැරවසන්වන් සාමානය පරිසකට පහර වදන්ඩ වනමයි. 

විඪූඩභ එන්වන් දිවි හිමිවයන්  නිතිපතා අටසිේ ආරක්ෂා කරණ්  

පරිසකට පහර වදන්ඩ.  ඒ විතරක් වනවමයි විඪූඩභ සුදානම් 

වවන්වන් වැඩි වැඩිවයන් මාර්ග ඵල ලෙපු පරිසකට පහර වදන්ඩ.  

එනිසා විඪූඩභ ට වමය සාමානය යුද්ධයක් කළා වවේ වනවමයි 

සාමානය යුද්ධ සිය දහසක් කලාට වඩා ෙරපතළ අනර්ථයක් 

විඪූඩභ වේ සිංසාරයට කරගැනීමටයි. 

එනිසා ඥාතින් වබ්රනවා වවේම විඪූඩභ වබ්රගන්නටත් 

කාරුණික වුනා..  නමුත් කර්මය ප්රභල වුනා.  එනිසා දැන් 

ඥාතීන්වේ කර්මය විපාක වදනවා විඪූඩභ ඇතුළු පරිස මුළු 

සිංසාරයටම ඉතා දරුණු නව කර්මයක් රැස් කරගන්නවා මාර්ග 

ඵල ලාභින් ඝාතනය නිසා. භාගයවතුන් වහන්වස් නිහඬ වුණ්ා .  

විඪූඩභ ශාකය වද්ශයට ඇතුේ වුණ්ා.  ශාකය ද කියලා අහලා 

ඝාතනය කරන්ඩ පටන්ගත්තා.  ශාකය වයක්නම් මරන්ඩ අණ් 

කලා.   

දිලිවසන අසිපතත් අරවගන පුද්ගලවයක් ලඟට ගිහිේලා  අහනවා 

ඔෙ ශාකය ද? දන්නවා ඔව් කිව්ව ගමන් වමාකද වවන්වන් කියලා.  

නමුත් වොරු කියන්වන් නැහැ. වකලින්ම කියනවා ඔව් මම ශාකය 

කියලා. ඒ කියන වමාවහාතට අර තියුණු මුවහතක් තිවයන අසිපත 

ඔහුවේ ශරීරය වදකට කපාවගන ගමන් කරණ්වා. ඒ වේ වපවරන 

අසිපත අරවගනම අනිකා ලඟට යනවා. දැන් අනිකාට වේනවා 

තමන්වේ සවහෝදරයා, පයා, මව, සවහෝදරිය, දුව, පුතා, ඥාතියා 

වදකට කැපල මැරිලා වැටිලා උඩු කයිනුත් වේ වපවරනවා යටි 



කයිනුත් වේ ගලනවා. දන්නවා තමන්ටත් වවන්වන් වම් ටික තමයි 

කියලා.  

අහනවා ශාකය ද කියලා.  වබ්වරන්න එක අකුරයි කියන්න 

තිවයන්වන් "නෑ" කියල.  නමුත් වොරු කියන්වන් නැහැ. ඔව් 

කියනවා එතවකාටම කඩුව කය වදෙෑ කරවගන ගමන් කරනවා.  

විඪූඩභ වහාඳින්ම දන්නවා ශාකයයන්  වොරු වනාකියන ෙව.  

එනිසාම ශාකයන් වේ වද්ශය වම් උණු වේ වලින් වතත් වවලා 

යනවා. වහාඳටම දන්නවා ඔව් කිව්වගමන් වදවන තත්පරවේ වම් 

මිහිමත මට සිටවගන සිීමට තිවෙන අවස්ථාව අහිමි වවනවා. 

තමන්වේ බිරිඳ, තමන්වේ දරුවවෝ, මුණුබුවරෝ, මිනිබිරිවයෝ, 

වද්වපාළ, ඉඩකඩම්, ඥාති හිත මිත්රවයෝ,  ඒ සියේලම අහිමිවවන්ඩ 

තව තිවයන්වන් තත්පරයකටත් අඩු කාලයක් නෑ කියන තනි 

වචනය පාවිච්චි කවලාත් තමන්වේ ජීවිතය රැවකනවා.  ඔව් කියන 

අකුරු වදවක් වචනය පාවිච්චි කලහම සදහටම තමන්වේ ජීවිතය 

අහිමිවවනවා.   

අපට වම්ක කථාවක් නිසා අහවගන ඉන්න පුළුවන්.  නමුත් වම් 

අවස්ථාවට මුහුණ් දුන්න පුද්ගලයාවේ මානසිකත්වය අපට කවර 

කිසිම දාකවත් හිතා ගන්ඩවත් ෙැහැ. නමුත් ඒ සියේලටම වඩා 

වොරු වනාකියා ශිලය රැක ගැනීම වේෂ්ඨ වකාට සැලකුවා. "න 

අත්ත වේතු " තමන් නිසාවත් ප්රඥාවන්තය වොරු කියන්වන් 

නැහැ.  වොරු කිවවාත් ජීවිතය රැවකනවා එවහත් තමන් නිසාවත් 

වොරු කියන්වන් නැහැ.  වොරුවක් කියලා එක ජිවිතයක් 

රැකගන්න පුළුවන්.  නමුත් එක ජිවිතයක් වොරු කියලා රැක 

ගන්නවට වඩා සතය කථා කරලා එක ජිවිතයක් කැප කලහම 

අනාගත ආත්ම සිය දහස් ගානක් සුවපත් වවන ෙව ප්රඥාවන්තය 

දැන සිටියා.  වම් කාරනාවට සමගාමිව අපට ජිවිවත් වකාච්චර 

වද්වේ නම් කථා කල හැකිද. 

 මිං හිතන්වන් ජිවිතයක් අළුවතන් වගාඩ නගාගන්න වම් අවවාදය 

ප්රමාණ්වත්. මිනිස්සු වකාච්චර වොරු කියනවද, මිනිස්සු වකාච්චර 

වහාරකම් කරනවද , මිනිස්සු වකාච්චර විංචා කරනවද, මිනිස්සු 

වකාච්චර අේලස් ගන්නවද, මිනිස්සු වමානතරම් නම්. වම් කාවේ 



මිං හිතන්වන් මිනිස්සු මහා අවාසනාවන්ත විදිහට මනුස්ස ජිවිත 

වගවන කාල පරිච්වච්දයක්. විංචා කරනවා කියලා කියන්වන් 

සමහර වවලාවට කිසියම් භාේඩයක් මිලදී ගැනීමට වවළඳ වපාලට 

ගියහම ඒ භාේඩවේ මිල සදහන් කරලා තිබ්ෙ තැන දකින්ඩ 

පුළුවන් මිල සඳහන් බිේ කෑලි කීපයක් එක උඩ  එක අලවලා.   

සමහර වවලාවට රුපයල 50 ට අරවගන ආපු භාේඩයක් නමුත් 

දැන් ඒක උඩ බිේ කෑලි කීපයක් ඇලවිලා දැන් මිල 150, 200, 250, 

වවලා.  මහා පුදුම විංචාවක් වන් කරන්වන්.  මට එච්චර වැය වුවන් 

නැහැවන් වම්කට. රුපයේ 50ට ඒක විකුණුවා කියන්වන් ඒක 

හම්ෙවවලා තිවයන්වන් රුපයේ 35/= විතරවන්.  වම් වහායාගන්නා 

මුදලින් වමාන ජීවිතද විනාශ කරගන්වන්.  එක ජීවිතයක 

විංචාකරලා දියුණුවවලා ජීවිත කියක්නම් අපා දුකට වහලා 

ගන්නවද. වමවැනි කාරණ්ා නිසා පුදුම අසාධාරණ්යක් වන්  තමන්ට 

කරගන්වන්.  තමන් විසින් තමන්ට අසාධාරණ්යක් කරගන්නා ෙව 

වත්වරන්වන් නැහැ.   

නමුත් ශාකය විංශිකවයෝ ප්රඥා වන්ත නිසා ඒක අවවෙෝධ 

කරවගන.  ආත්ම දහස් ගණ්නක් වවනුවවන් එක ජිවිතයක් බිලි 

දුන්න.  අඥාන වන්තයා අතින්ද ජීවිත දහස් ගණ්නක් විනාශ වුනා.  

දරුවවෝ ලැවෙන්න ඉන්න කාන්තාවවෝ ලඟට ගිහිේලා ඒ 

කාන්තාවවගන් ශාකය ද කියලා අහලා කඩු මුවහතින් පහර 

දුන්නහම කුස කැපලා ඈත් වවනවා.ඇතුවේ ඉන්න දරුවා එලියට 

ඇදලා අරිං අහසට විසිකරලා කඩුවව් උල දරුවා පසාරුකරවගන 

යන වලස අේලනවා.  ඇයට වුන වද් ඊළඟ මව වහාඳටම දන්නවා.  

ඒ මවවේ දරුවාටත් වම් ටිකම වවන ෙව වහාඳටම දන්නවා. නමුත් 

අනුන් නිසාවත් තම දරුවා නිසාවත් වගදර සිටින දරුවන් නිසාවත් 

වොරුවක් කිව්වව් නැහැ.  ශාකය  ද කියල ඇහුවම ඔව් කිව්වා.  

නැත්නම් හිතනවවන් මමනම් ඕන එකක් මවේ දරු පැටියා කියලා.  

ඇය එවහම වනාකර වොරුව ප්රතික්වෂ්ප කළා. අර කාන්තාවට 

වවච්ච වද්ම තමයි තමන්වේ පුතාටත් වවන්වන් "න පුත්ත මිච්වච්" 

තම පුතා නිසාවත් පව් කරන්වන් නැහැ තමන් නිසාවත් පව් 

කරන්වන් නැහැ. අනුන් නිසාවත් පව් කරන්වන් නැහැ. 



පිංවතුනි අප යාළුවන් නිසා වකාච්චර වොරු කියලා තිවයනවද,  

සවහෝදර සවහෝදරියන් නිසා වකාච්චර වොරු කියලා තිවයනවද , 

දරුවා නිසා වකාච්චර වොරු කියනවද , ස්වාමියා නිසා බිරිඳ නිසා 

වකාච්චර වොරු කියනවද ,  ඒ වගාේලන්වේ ආත්ම වගෞරවය 

ආරක්ෂා කරගන්ඩ වකාච්චර වොරු කියනවද, ඒ වගාේලන්වේ 

තිවයන නම්බුව ආරක්ෂා කරගන්ඩ කියල වකාච්චර වොරු 

කියනවද, පිංවතුනි දැන් එතවකාට වම් අනුන් නිසා වමානතරම්නම් 

සිංසාවර් ජිවිත ගාණ්ක් නම් මම අනතුවර් වහලා ගන්නවද,  ඒකයි 

වද්ශනා වකාට වදාවේ ප්රඥා වන්තයා කවුරුවත් නිසාවත් තමන්ව 

අනතුවර් වහලාගන්වන් නැහැ කියලා. තමන් ප්රපාතයට වැවටන්වන් 

නැහැ.  ප්රඥා වන්තයා හැම වවලාවව්ම තමන්වේ ආත්මය සුරක්ෂා 

කරගන්නවා. 

එනිසා ඔහු කවදාවත් මමත්වය නිසා මවගයි කියාගත් වද්වේ නිසා 

අකුසේ කරගන්වනත් නැහැ  අනුන් නිසා අකුසේ කරන්වනත් 

නැහැ.  මමයි මාවේය කියන ෙැඳීම හින්දා වකායිතරම්නම් 

ජිවිතවේ පව් කරලා තිවයනවද කියලා හිතන්ඩ. මම සහ මවේ 

කියන වම් කාරනා වදක නිසා අප ජිවිවත් වකාච්චරනම් පව් කරලා 

තිවයනවද ? 

මවේ වවච්චහම ඉඩකඩම්, යානවාහන, වේවදාර, සේලි මිලමුදේ, 

දරුවවෝ, බිරිඳ, ස්වාමියා, මුණුබුවරෝ, මිණිබිරිවයෝ, වම් ආදී වශවයන් 

කේපනා කරලා ගත්තහම මවේ මවේ කියාගත්ත වද් නිසා 

වහාඳට හිතලා ෙලන්ඩ මිනිස්සු වකායිතරම් නම් පව් කරනවද 

කියලා.  ඉඩකඩම් අරගන්ඩ.  ඉඩ කඩම් නිසා පව් කරගන්නා අය 

වකාච්චරද කියලා. ඉඩකඩම් නිසා නඩු කියන අය වකාච්චර 

ඉන්නවද කියලා.  ඉඩකඩම් නිසා අම්මවේ මලවගදරටවත් යන්වන් 

නැති දරුවවෝ වකාච්චර ඉන්නවද?  ඉඩකඩම් නිසා සවහෝදරකම් 

නැතිකරගත්ත අය වකාච්චරනම් ඉන්නවද?  

එක කුසින් ඉපදිලා එක පඟාවන් කෑම කාල  එකට වසේලම් කරලා 

දුවලා පැනලා එක වරදි කෑේවලන් ඇඟ පත පහාවගන එක පැදුවර් 

වැටිලා නිදාගත්ත අය දැන් මහමග එකට මුන ගැවහනවකාට 

අඳුරන්වන් නැහැ වවේ වදපැත්තට ෙලාවගන යනවා. වමාකක් 



නිසාද ? ඉඩම් කෑේලක් හින්දා.  වම් ඉඩම් කෑේලට අපට කලින් 

අයිතිවාසිකම් කියපු කී වදවනක් ඉන්නවද ? දැන් ඒ කවුරුවත් 

නැහැ. නමුත් ඉඩම තවම තිවයනවා.  අප අද නඩු කියකියා ගහා 

මරාගනිමින් අයිතිවාසිකම් කියනවා  තව ටික දවසකින්  අප 

කවුරුවත් නැහැ හැෙැයි ඉඩම තිවයනවා.  අවපන් පස්වස් වවන 

කවුරු හරි අයිත් ඒ ඉඩවම් පදිිංචි වවනවා . ඒ කියන්වන් අර නඩු 

කියන්වන් රේඩු සරුවේ වවන්වන් වම්ක වත්රුම් අරවගන 

නැහැවන්.  එනිසා සමහර විට අම්මත් එක්ක කුඩුවව් වදපැත්වත් 

ඉඳවගන අප නඩු කියා ගන්නවා. අම්මත් එක්ක උසාවිවේ කරුණු 

දක්වනවා අම්මට විරුද්ධව. 

දරුවවෝ නිසා.  දරුවවෝ නිසා ඕනෑතරම අප පව් කරනවා. දරුවන් 

වේ අනාගතය නිසා කියමින් දරුවන්වේ සුභ සිද්ධිය නිසා කියමින් 

දරුවන්ට කෑම බීම වදන්ඩ ඕන නිසා කියමින් වකායි තරම් අප 

දරුවවෝ නිසා අකුසේ කරගන්නවද?  යාන වාහන නිසා වගවේ 

වදාරවේ නිසා.  සමහර විට අප හිතමුවකෝ අවේ වාහවන් වකාවේ 

හරි හැේපුනා කියලා.  ඊළඟට වම්කට වග කියන ආයතනවයන් 

අපට මුදලක් හම්ෙවවනවා වම්ක හදාගන්ඩ වමාකද අප ඒකට 

කලින් මුදේ වගවලා තිවයන නිසා වාරික වශවයන්.  වවලා තිවයන 

වැවේ වවනම එකක්. වැඩි මුදලක් ගැනීවම් වච්තනාවවන් 

හාත්පසින්ම වවනස් කාරනාවක්වන්  ඉදිරපත් කරන්වන්. වොරු 

වැලක් කියලා වම්කට වැඩිපුර මුදලක් ගන්ඩ හදන්වන්.   

මවේ වවච්චහම මට කේපනා වවන්වන් වම් වාහවන් හදන්න මවේ 

අතින් වගවන්වන් නැතිව ඒ සමාගවමන් මුදේ ගන්න මිසක් වම් 

වක්කරන වොරු වලට වන්දි වගවන්වන් කවද්ද?  ෙේලන්න තමන් 

නිසා වොරු කියන හැටි.  අනුන් නිසා වොරු කියන හැටි.  ඒ 

වාවේම මමත්වය යම් තැනක ඇති වුනාද මමය මාවේය කියන 

හැඟීම යම් තැනක වගාඩ නැගුනද හැම තැනම මට විපතක් වුනා 

මිසක් මට සැපතක් වවලා නැහැ.  එක නිසයි භාගයවතුන් වහන්වස් 

වද්ශනා කවේ  මහවණ්නි මවේ කියලා අප හිතාවගන ඉන්නවා 

මිසක් ඇත්තටම ඒ වද්වේ මවේ වනවමයි කියලා.  



එතවකාට වම් මට අයිති නැති මවේම වද්වේ වවන්වන් නැති නිසා 

මිං සිංසාර ජිවිවත් කේප වකෝටි ප්රවකෝටි ගානක් අනතුවර් වහලා 

ගන්නවා.  ඒ වද්වේ මවගනම් මරණ් මිංචවකත් ඒ වද්වේ මවගත් 

එක්ක ඉන්න ඕන.  මරණ් මිංචවක් මිං ගාව දරුවවෝ නැහැවන්. 

මරණ් මිංචවක් මිං ගාව සවහෝදර සවහෝදරිවයෝ නැහැවන් මරණ් 

මිංචවක් මිං ගාව ඉඩකඩම් මිලමුදේ යානවාහන ඒ වමාකුත්ම 

නැහැවන් මරණ් මිංචවක් ඉන්වන් මම තනියම.  මවේම වවච්ච එක 

වදයක් තිවයනවා.  ඒ තමයි "කම්ම වයෝනි" කර්මවයන් හටගත් 

වදය, "කම්ම ෙන්ධු"  මට වම් වලෝවක් ඉන්න වහාඳම නෑයා කර්මය , 

"කම්ම පටිසරණ්ා" මට වම් වලෝවක් තිවයන වහාඳම පළිසරණ් 

කර්මය. " යිං කම්මිං කරිස්සාමි" යවමක් ඒ කර්මය රැස්කරනවද 

කර්ම කරනවද, "කලයානිං වා" සමහරු යහපත් කර්ම කරණ්වා, 

"පාපකිං වා" සමහරු අකුසල කර්ම කරණ්වා, "තස්ස දායවදෝ   

භවිස්සාමිති" යහපත් වව්වා, අයහපත් වව්වා ඒ කර්මය තමයි 

මවේ ලඟින් ඉන්වන්.  ඒ කර්මය තමයි මවේ පටුපසින් එන්වන්. 

යවමක් කුසල කර්ම රැස් කර ගත්තා නම් ඔහු ඒ කුසලයට අනුව 

ගමන් කරණ්වා.  යවමක් අකුසේ රැස්කර ගත්ත නම්  ඔහු 

අකුසලය සමග ගමන් කරනවා.  එනිසා අප අවේ ජීවිතය දිහාට 

ආපහු එබිකම් කරලා ෙලන්ඩ ඕන.  වම් වවනවකාට රැස් 

කරගත්ත කර්ම අතර කුසේ ද වැඩි අකුසේ ද වැඩි කියලා.  

වමාකක් හරි තීරණ්යන්  වදකින් එකක් තිවයනවා.  ජිවිවත් වැඩි 

වමාකක්ද කියලා ඔෙට අද වැටවහනවා නම්, ඔෙ අදම පටන් 

ගන්න. වැඩි අකුසේ නම් කුසේ ප්රමාණ්ය වැඩි කරගන්න අවස්ථා 

උදාකරගන්න.  කුසේ ප්රමාණ්ය වැඩිකරගන්න වැඩ පළිවවල අදින් 

පටන් ගන්න. එවහම නැති වුවනාත් ෙලවත් අකුසලය නම් වම් 

වලෝවක් අත්හරිනවකාට මට යන්ඩ වවන්වන් අකුසලයත් එක්ක 

ඒක එතරම් වහාඳ ගමනක් වනවමයි. වමාකද අප එන්වන් හුඟාක් 

දුර ඉඳලා.  අප තවම වම් වලෝවකට ආපු කාරනාව වත්රුම් අරවගන 

නැහැවන්. අප එන්වන් හුඟාක් දුර ඉඳලා.  කාලයක් ඕන තරම් ෙඹ 

වලාව ෙඹසර වින්දා.  නමුත් ෙඹ වලාව ඉඳලා අප රැස් කරගත්ත 

පණ් ප්රමාණ්වත් නැහැ දැන් ඒක ක්ෂය වවලා ගිහිේලා.  



හරියට නිකිං ඉහළ වපවේ ආපන ශාලාවක ඉන්ඩ තරම් දැන් අවත් 

මුදේ නැහැ වවේ.  එනිසා අප හිතමු දැන් තරු පවේ වවේ එවකක 

හිටියනම් දැන් තරු තුනක වදකක වවේ එකකට මාරුවවන්ඩ 

වවලා.  වමතන ඉන්ඩත් මිල මුදේ මදි වවනවකාට ඊටත් වඩා පහල 

තැනකට තමයි මාරුවවන්ඩ වවන්වන්.  ඒ වවේ තමයි ෙඹවලාව 

ඉන්ඩ පන ඉවර උනාට පස්වස් එයින් ෙැහැලා වදව් වලාවට එනවා.  

ඉහළම දිවය තලයක සැප විඳින්ඩ තිබ්ෙ පන මදි උන නිසා එයිනුත් 

පේලයහ දිවය තලයකට එනවා.  එවහම පහළට පහළට පහළට 

ඇවිේලා දැන් පේලයහම දිවය තළයක ඉන්ඩ කුසේ මදි නිසා තමයි 

අප මනුස්ස වලෝකයට ඇවිත් ඉන්වන්.  එතවකාට වම් වකාහි 

ඉඳලාද එන්වන්.  උඩ ඉඳලා පේලයහට එන්වන්.  එතවකාට වම් 

ඉන්න තැන ගැන වමාකක්ද කියන්ඩ වවන්වන්. 

වමතන වපාඩි නවාතැන් වපාලක්.  අපායට යන අතරමග නතර 

උන තව තැනක්.  හැෙැයි වම් නවාතැන් වපාළ හරි වටිනා තැනක්. 

වමතැනදී පුළුවන් අවශයනම් අප යන දිශාව වවනස් කරන්ඩ.  වම් 

නවාතැන් වපාළ.  හැෙැයි ඒක කරන්ඩ වහට ඉඳියිද දන්වන් නැහැ.  

ඒක අද පටන් ගන්න ඕන වම් වමාවහාවත් පටන් ගන්න ඕන.  කවුද 

දන්වන් වහට උවද්ට නැගිටියි ද කියලා. කවුද දන්වන් අද රෑට කෑම 

කන්ඩ හම්ෙ වවයිද කියලා. 

කවුද දන්වන් ෙණ් අහලා වගදර යයිද කියලා.  අපට විේවාස 

නැහැවන් වමතන ඉඳලා වරෝහලට යන්ඩ වවයිද කියලා. ඒ වවේ 

ජිවිතයක්වන් අප ඔක්වකාවටාම තිවයන්වන් එනිසා අද පටන් 

ගන්න ඕන. වම් දැන් පටන් ගන්න ඕන ඒ ජීවිතය.  හරියට හතරමිං 

හන්දියක එකතු වුනා වවේ  අවේ වගදර කට්ටටිය වම් නවාතැවන් 

එකතුවවලා.  හැමපැත්වතන්ම එන අය හතරමිං හන්දිවේදී මුණ් 

ගැහිලා කතාෙහ කරලා ආශ්රය කරලා නැවත වෙදිලා යනවා ආපු 

දිහාවට ප්රතිවිරුද්ධ දිසා වලට.    

වගදරවේ වලත් එවහම්මම වන්. අම්මා වකාවහන් ආවද දන්වනත් 

නැහැ තාත්තා වකාවහන් ආවද දන්වනත් නැහැ ළමයි ටික 

වකාවහන් ආවද දන්වනත් නැහැ.  හැෙැයි මවේ අම්මා මවේ 

තාත්තා මවේ දරුවවෝ. කියලා දැන් වගදර මුණ්ගැහිලා .  කවුරුවත් 



ආපු දිහාව දන්වනත් නැහැ.  ආපු දිහාව වනාදන්නවා වවේම 

යන්වන් වකාවහද දන්වනත් නැහැ.  පුතා මැරිලා වකාවේ යයිද. දුව 

වකාවේ යයිද. ස්වාමියා වකාවේ යයිද. බිරිඳ වකාවේ යයිද. සමහර 

වවලාවට වදන්වනක් එකපාවර් යයි.  අනික් අය වවන වවන පාරවේ 

වල යයි.  ඒ වවේ තැනක් අවේ වගදර කියලා කියන්වන්.  ඒකයි 

සඳහන් කවේ හතරමිං හන්දියක් කියලා වගදර.  වකවස් වවතත් 

වම් වගදර හැවමෝටම ඕනනම් එක පාවර් යන්නත් පුළුවන්.  හැෙැයි 

වගදර ඉන්න අය සත් පුරුෂ වවන්න ඕන. 

ඒකට මුලින්ම අම්ම තාත්තා සත්පුරුෂ වවලා ඉන්න ඕන.  එවහම 

උවනාත් තමයි දරුවවෝ ටිකත් අවේ පස්වසන් වගනියන්ඩ පුළුවන් 

වවන්වන්. අපායට යනකන් දරුවවෝ අරවගන යන්ඩත් පුළුවන්.  

දරුවවාත් අරවගන සුගතියට යන්ඩත් පුළුවන්.  දරුවවාත් අරවගන 

සුගතියට යන්ඩ නම් අමතක කරන්ඩ වහාඳ නැහැ භාගයවතුන් 

වහන්වස් වද්ශනා කරපු යුතුකම් 5ක් තිවයනවා.   

මව්පයන්වගන් දරුවන්ට වවන්ඩ ඕන යුතුකම් තිවයනවා. 

1. දරුවන් පාප ක්රියාවලින වලින් මුදවා ගැනීම 

2. දරුවන් කල්යාණ මිත්ර ඇසුරට යයාමුකර යහපත් ක්රියාවල් 

යයදවීම 

3. දරුවන්ට යහාඳින් ඉගැන්වීම 

4. සුදුසු කාල්යේ දී ආවාහ විවාහ කර දීම 

5. සුදුසු කල් දායාද පවරා දීම 

හැෙැයි වර්තමානවේ නම් වම්ක වවනස් වවලා.  මුලික වදක තමයි 

පවවන් වලක්වන එකයි කලයාණ් මිත්ර ඇසුරයි.  හැෙැයි 

වර්තමානවේ වම් වදකම නැහැ වවේ තමයි වපවනන්වන්.  98%ක් ම 

මුලික වදක අයින් වවලා.  වහාඳට උගන්නන්ඩ නම් හරියට 

දඟලනවා.  ඒ වවනුවවනුත් හරියට වොරු කියනවා වන්.  අළුත් 

පාසැලක්, වහාඳම පාසල වවනුවවන් වොරුවට ලිප වේඛන හදන්න 

ඕන.  වොරු ලිපනයන් දරුවට කට පාඩම් කරන්න ඕන. වොරු 

පදිිංචියක් වපන්නන්ඩ ඕන. වමවහම ෙලනවකාට වොරු සිය 

ගානක් දහස් ගානක් කියන්ඩ ඕන.  ඒ විතරක් වනවමයිවන් ළමයා 



ඉස්වකෝවලන් අයින් වවනකන්ම වම් වොරු කීවම් ඉවරයක් 

නැහැවන්. 

ෙලන්නවකෝ වම් අනුන් නිසාවන්. ඒ වගාේවලෝ වහාඳට ඉවගන 

ගන්නවා.  හැෙැයි වලාකු තැනකට ආවට පස්වස්  ඒ වගාේවලෝ අප 

දිහා ෙලන්වන්වත් නැහැ.  දරුවන්ට වහාඳට උගන්නලා සමහර 

අම්මලා තාත්තලා වගවේ වලට වවලා දහ දුක් විඳිනවා.  ඒ 

වගාේවලෝ දරු මේවලාත් අරවගන පටරට වලට ගිහිේල පදිිංචි 

වවනවා.  අපට කාත් කවුරුවත් නැහැ. වකෝ දැන් අර   වොරු කියලා 

වොරු කියලා වහායාගත්ත හදා වඩා ගත්ත සම්පත්.  දැන් 

අන්තිමට තට්ටට තනියම කඳුළු බිබී ඉන්නවා මුේලකට වවලා ඔවේ.  

නමුත් ඔවුන් වවනුවවන් කරපු පව් ටික දැන් දරුවවෝ ඇවිේල 

වගනියන්වනත් නැහැ.   

ඒ අකුසේ ටික දරුවන්ට වදන්ඩත් ෙැහැ.  දැන් තමයි වත්වරන්වන් 

පාඩුව වකාච්චරද කියලා.  ෙලන්නවකෝ බුදු වදනට අවනත 

වනාවවනවකාට කවදා හරි දවසක මට ඒ කරුමය විඳවන්නට 

වවන හැටි.  ඒක මුලින්ම වත්රුනානම් අප අද වකාච්චර 

ඉදිරිවයන්ද. අන්න ඒකයි මම සඳහන් කවේ අප වම් මුලික කාරණ්ා 

වදකම අමතක කරලා අප තුන්වවණි කාරනාව වහාඳටම පටන් 

අරවගන.  වහාඳට උගන්නන්ඩ ඕන.  වහාඳට ඉවගනවගන 

තිවයනවා.  ඒ වුනාට දහම නැහැවන්.  ඉතින් එතවකාට 

භාගයවතුන් වහන්වස්ට අප අකිකරුයිවන්.  බුදුරජානන්වහන්වස් 

වද්ශනා කවේ දරුවන්ට වම් විදිහට ඉහත කාරණ්ා පහ ඉටු 

කරන්න.   

අප ඒ අවවාදය පළිගත්වත් නැහැ.  අප අපට ඕන වද් කළා.  අද 

වවනවකාට අප ඔක්වකාම භුක්ති විඳින්වන් ඒවක පාඩුව 

වනවමයිද?  වහාඳට ඉවගනගත්තට දහම නැති පාඩුව. පව් පිං 

දන්වන් නැහැ.  දිවයවලෝක අපාය අඳුරන්වන් නැහැ. වමවහම කලාම 

වමාකද වවන්වන් දන්වන් නැහැ.  රාජය වස්වවේ ඉහළම තැන ඉඳලා 

පහළම රාජය නිලධාරියා දක්වාම 80% ක් - 90%ක් ම කරන්වන් 

විංචාව.  දැන් ඒවක ප්රතිඵලය වනවමයිද වම් වගවාවගන යන්වන්.  

අප අකීකරු වීවම් ප්රතිඵලය දැන් අපම වගවනවා.  ඉතින් එතවකාට 



අදට වඩා වහාඳ වහටක් තව අවුරුදු ගානකින් එයි කියලා 

විේවාසයක් තිවයනවද? 

රටින් භාගයකට වැඩි පරිසක් පන්සිේ රකින්ඩ පටන් ගත්වතාත් 

අදට වඩා වහට වහාඳ රටක් තව අවුරුදු 5කින් 10 කින් 15කින් 

20කින් උදාවවන්ඩ පුළුවන්. එවහම වම් රටින් භාගයක් පන්සිේ 

රැක්වකාත්  ඒ අවස්ථාව 50% කින් ඉහල යනවා. වම් රවට්ට 

වෙෞධවයෝ 75% පමණ් ඉන්නවා. වම් 75%ම පන්සිේ රැක්වකාත් වම් 

රට සුකිත මුදිත වවනවා.  වහාරුන්ට  පවතින්ඩ ෙැරි වවනවා 

වමාකද වහාරකමට උදව්වක්වත් නැති නිසා.  එවතක් අන්න 

එවහම වවයි කියල හිතන සිහිනයක් විතරයි තිවයන්වන්.  

භාගයවතුන් වහන්වස්ට අකීකරු වවන එක වමාන තරම්නම් 

පාඩුවක්ද.   

එනිසා මතක් කරනවා තමන් නිසාවත් අනුන් නිසාවත් පවු 

කරන්ඩ එපා කියලා.  තමන් නිසාවත් පවු කරන්න එපා.  පුතුන් 

නිසාවත් පව් කරන්න එපා.  ධනය නිසාවත් පව් කරන්ඩ එපා.  

රටක් නිසාවත් පව් කරන්ඩ එපා. "න ඉච්වෙයය අධම්වම්න 

සමිද්ධිමත්තවනා"  කවදාකවත් අධාර්මිකව රැස්කරගත්ත 

ධනයකින් සතුටුවවන්ඩ එපා.  ධනය කවරදාකවත් අධාර්මිකව 

රැස් කරන්ඩ එපා.  වමාකද ඒ රැස්කරන ධනය නිසා දවසක මට 

වහාඳටම විඳවන්ඩ වවනවා.  මරණ් මිංචකවේ වැතිරිලා තමන් ගැන 

කේපනා වවනවකාට. 

මිං හිතන්වන් උඩු පැලි අතට නිදාවගන වහවේ පරාල වේනවකාට 

මතක් වවනවා වමව්වා  වකායි තරම් දුෂිතද කියලා උළුකැට 

වේනවකාට මතක් වවනවා වමව්වා වකායිතරම් දුෂිතද කියලා.  

නිදාවගන ඉන්න ඇඳ පළිෙඳව මතක් වවනවකාට වම්කත් 

විංචනිකව උපයාගත් යහනක්  වාඩි වවච්චහම පුටුවව් ඒකත්  

විංචනික ආසනයක්.  ඇයි වම්වා වහාරකම් කරලා ගත්ත මුදේ 

වලින් හම්ෙ කරපුවා.  වම්වා අේලස් අරවගන ගත්ත මුදේ වලින් 

අරගත්ත ෙදු භාේඩ.  වම්වා වනාවයක් වනාවයක් ආයතන වලින් 

තමන්ට ලාභ ෙලාවපාවරාත්තු වවලා අහිිංසක මිනිස්සුන්වේ ජිවිත 

බිේලට තියලා තමන් ට ලාභයක් ලැවෙන්වන් නැත්තම් ඒ කාර්ය 



ඉෂ්ඨ වනාකර හම්ෙ කරගත්ත වද්වේ වලින් වගනාපු පඟන් 

වකෝේප වම් තිවයන්වන්.  ඉතින් වම්ක වයසට යන වකාට මතක් 

වවන එක නවත්තන්ඩ පුලුවන්ද?  ඒවා නවත්තන්ඩ ෙැහැ.   

ෙත් කන හැන්වද් ඉඳලා නිදාගන්න පැදුවර් ඉඳලා ඉඳගන්න පුටුවව් 

ඉඳලා වම් හැම කාරනාවක්ම තමන්ටම රිදවන්ඩ පටන් ගන්නවා. 

කාට ද එතවකාට කියන්වන් කවුද වම්වා විසදන්ඩ එන්වන්.  අන්න 

ඒක නිසා මරණ්ය ලිං වවන්ඩ ලිං වවන්ඩ  වකාවහද සතුට.  මරණ් 

මිංචකය කටු යහනක් වවනවා විනා මේයහනක් කරගන්ඩ 

වොවහාම අමාරුයි.  ඉතිිං ෙලන්ඩ මුල වැරදුනහම අගට යනවකාට 

වමානතරම් නම් වශෝකාන්තයක් ෙවට පත්වවනවද කියලා.   

වකායිතරම් නම් වක්දනිය තත්වයකට පත්වවනවද කියලා. මුල 

වැරදිච්ච නිසා.  ඒකවන් භාගයවතුන් වහන්වස් වම් කියන්වන්.  

අන්න එවහම වම් භාගයවතුන් වහන්වස්වේ වචනය  වත්රුම් 

අරගත්ත පුද්ගලයා තමන්වේ ජිවිතයට වහාඳ සාදාරණ්යක් ඉෂ්ඨ 

කරගන්නවා.  වම් මනුෂය ජීවිතය පුදුම දුර්ලභ ජිවිතයක්.  

පන්වතුනි අප වම් දුර්ලභ ෙව ෙණ් වපාවතන් ඕන තරම් අහලා 

තිවයනවා. 

එවහම අහලා තිවයනවා වුනාට මිං හිතන්වන් වම්ක ඇඟට වහාඳට 

දැවනන්වන් නැහැ කියලා.  වම් දුර්ලභ ෙව.  භාගයවතුන් වහන්වස් 

වපන්නුවවන් කණ් කැස්ෙෑවවේ උපමාව.  වම්ක අහලා තිවයනවා 

හැවමෝම.  පුිංච් කාවේ ඉඳලා  ෙණ් අහනවකාට අහපු කථාවක් 

වම්ක.  මජ්ජජිම නිකාවේ ොල පේඩිත සුත්රවේ වම්ක වපන්වන්වන්.  

නමුත් අදත් ආපහු හිතන්ඩ ඕන ඒ උපමාව ගැන. වමාන තරම් නිං 

සිංකීර්ණ්ද දුර්ලභ අවස්ථාවක්ද ඒ උපමාව තුල ගැබ් වවලා 

තිවයන්වන් කියලා. එක සිදුරක් තිවයන වියගහක් මහා සාගරයට 

වැටිලා.  කන කැස්ෙෑවවක් අවුරුදු සියයකට සැරයක් සාගරය 

පතුවේ සිටන් උඩට එනවා.  වම් විය ගහ හතර පැත්වතන් හමන  

හුළඟින්  හතර පැත්තට පාවවනවා.   

මහා සාගරය කිව්වාහම ඒ සාගරය වකාච්චරනම් වලාකුයිද ? 

සාගර එකකයිවන් වලෝවක් තිවයන්වන්.  විවිධ ස්ථාන වල දී ඒ 



කලාපවේ නවමන් හැඳින් වුවාට සාගර එකයි.  ඈත වකලවවර් 

ඇන්ටාක්ටිකාව වවේ පැත්තක ඉඳලා කැස්ෙෑවා මතුවවයිද දන්වන් 

නැහැ. අත්ලාන්තික් සාගරය දිහාවවන් කැස්ෙෑවා මතුවවයිද 

දන්වන් නැහැ.  එවහමත් නැතිනම් වවන වකාවහන් හරි මතුවවයිද 

දන්වන් නැහැ.  වියගහ වකාවේ තිවයයිද දන්වන් ත් නැහැ. වම් 

දැවැන්ත සාගරවේ වියගවේ තිවයන්වන් ඉතා කුඩා සිදුරක්.  ඉතින් 

වම් සා දැවැන්ත සාගරවේ වම් වදවක් මුණ්ගැසීම වකතරම් දුර්ලභ 

ද?  වවන්ඩ පුළුවන් වදයක්ද?  ඒක පිංවතුනි වවන්වන් නැති වැඩක්. 

භික්ුන් වහන්වස්ලා සඳහන් කළා ඒක වවන්න ෙැරි වදයක් වලසට.  

භාගයවතුන් වහන්වස් කියනවා නමුත් ස්වාමිනි වම් වලෝකවේ 

තිවයනවා අහඹු සිදුවීම් කියලා වදයක්.  ඉතාමත්ම කලාතුරකින් 

කැස්ෙෑව වේ තනි ඇසයි විය ගවේ සිදුරයි මුණ්ගැවසන්න පුළුවන්.  

නමුත් ඔෙ ඔවබ් දැනුවමන් ප්රඥාවවන් හිතලා ෙලන්ඩ ඒක 

වකාවහාම වවයිද කියලා.   

නිකිං හිතන්ඩ වම් ධර්ම ශාලාවට අප වතුර පුරවලා කැස්ෙෑවවකුයි 

ලෑලි කෑේලක රවුමක් කපල දාල අප ෙලාවගන ඉන්නවා.  

කැස්ෙෑවා අවුරුදු සියයකට සැරයයි උඩ එන්වන්.  එයා අවුරුදු 

100කින්  උඩ  එනවකාට අර ලෑලි කෑේවේ හිවලන් කැස්ෙෑවා හිස 

වපාවලා ඉහල ෙලන්ඩ,  වම්ක වවනවකාට අප කීපාරක්නිං මැරි 

මැරී උපදියිද?  වමාකද කැස්ෙෑව අවුරුදු 100කට සැරයිවන් උඩ 

එන්වන්. 

ඉතින් වම්ක වවන්වන් නැහැවන්.  නමුත් අහඹුවක් සිද්ධ වවන්න 

පුළුවන්.  භාගයවතුන් වහන්වස් වද්ශනා කරනවා මහවණ්නි!  

අහඹුවක් වලස සිදුවවන ඒ සිදුවීම මම කියන්වන් නිතර නිතර 

සිදුවවනවා වවගයි කියල. ඒක අහඹුවක් නමුත් ඒ අවුරුදු වකෝටි 

ප්රවකෝටි ගණ්නින් සිදුවවන වද් නිතර නිතර සිදුවවනවා වවේ 

මනුවලාවින් නිරයට වහෝ සතර අපායට ගිවයාත් වකවනක්  අයිත් 

මනුස්ස ජිවිතයක් ලෙන එක ඊටත් වඩා පරම දුර්ලභයි කියලා 

බුද්ධ වචනවයන් වද්ශනා කරනවා.  දැන්  හිතන්ඩ වම් වාඩි වවලා 

ඉන්න අප ඊළඟ තත්පරවයන් වම් ජිවිතවයන් සමුගන්න පුළුවන්. 

එවහම උවනාත් සතර අපායට වැටුවනාත් මිං කවද්ද මිවදන්වන්. 



කවුද මාව මුදවන්වන්? ඉතිිං එවහම වවනවකාට යුහුසුළු වවන්ඩ 

ඕන නැද්ද?  

අන්න ඒකයි වද්ශනා කවේ හිසට ඇවිලුනහම ගින්දර ඒක නිවන 

එක පැත්තක තියන්ඩ. කරගන්ඩ ෙැරි වවච්ච පිං කමක් කරන්ඩ.  

වමාකද මට මරණ්ය එන්වන් හිවස් ගින්දර නිසා විතරක්ම 

වනවමයි.  වම් ගින්න නිවණ් අතවර් අනිත් පැත්වතන් පපුව හිර 

වවන්ඩ පුළුවන්.  ඒ ගින්න නිවන අතවර් තව වකාවහන් හරි රුදිර 

නාලයක් පුපුරන්ඩ පුළුවන්. වම් හිවස් ගින්න විතරක් වනවමයි වම් 

වවලාවව් මවේ මරණ්යට තිවයන වේතුව. එනිසා කරගන්ඩ ෙැරි 

වුන පිං කම් කරගන්ඩ.  වම් කථාව කියන්වන් අදද ?  වම්ක 

කියන්වන් මිනිසුන්වේ ආයුෂය අවුරුදු 60,000ක්  තිවයන කාලවේ 

"අරක" කියන ශාස්තෘ වරයා. ඒ කාවේ මිනිසුන්වේ පරම ආයුෂය 

අවුරුදු 60,000 හයි. 

ඒ කාවේ මිනිස්සුන්ට වලඩ තිබුවන් හයයි.  වලඩ හයක් තිවයන 

කාවේ පරමායුශය අවුරුදු 60,000ක් තිබුන කාවේ කියපු කතාවක්.  

වමානවද ඒකාවේ මිනිසුන්ට තිබුණ් වලඩ හය.  ෙඩගින්න, පපාසය, 

උෂ්ණ්ය , සීතල, වැසිකිලි යාම,  කැසිකිලි කිරීම.  වම් තමයි වලඩ 

හය වම් හය අදටත් එවස්ම තිවයනවා.  හැෙැයි අප කවදාවත් 

ඒවාට වලඩ කියලා කිව්වව් නැහැ.  වම් කථාකරන කාලවේ 

මිනිසුන්ට වවනත් වලඩ තිබුවේ නැති නිසා ඒ මිනිස්සු වම් හය 

සැලකුවව් වලඩ කියලා.  අපට අද නිමක් නැති වලඩ තිවයන නිසා 

වම් හය කවදාකවත් වලඩ කියලා සලකන්වන් නැහැ.  ඒකයි ඒ 

කාවේ කිව්වව් හිසට ගිනිගත් විට එගිණි නිවනවට වඩා කරගන්ඩ 

ෙැරිවුන  පිංකමක් කරගන්ඩ කියලා.  එතවකාට වම් කාවේ 

වමාකක් කියන්ඩද කියලා මටනම් වත්වරන්වන් නැහැ. එනිසා 

උත්සාහ කරලා වත්රුම් ගන්ඩ වම් කාවේ වකාවහාම කරන්ඩ ඕන 

ද කියලා. 

ඒ තරම් වටිනා වේෂ්ඨ මනුස්ස ජිවිතයක් හම්ෙවවලා තිවයන 

වවලාවව් එනිසා දැන් කේපනා කරන්න වමතන සඳහන් කළා වන් 

ප්රඥා වන්තයා , ශ්රද්ධා වන්තයා, තමන් නිසාවත්, අනුන් නිසාවත්, 

පුතුන් නිසාවත්, රටක් නිසාවත්, ධනය නිසාවත් පව් කරන්වන් 



නැහැ කියලා.  භාගයවතුන් වහන්වස් නැවත කාරනාවක් 

වපන්වනවා. 

ධනිං චවජ ජිවිත මාසුරක්ඛන්තු.  වමාකක්ද වමතන සඳහන් 

කරන්වන් යම් පුද්ගලවයක් තමන් හම්ෙකරගත් ධනයට වගාඩක් 

කැමතියි. ධනිං චවජ වයෝ පන අිංග වේතු.  තමන් හම්ෙකරගත් 

ධනයට මිනිස්සු හැවමෝම හුඟාක් කැමතියි. හැෙැයි ඒ ධනයටත් 

වඩා මිනිස්සු වගාඩාක් කැමතියි තමන්වේ ශරීර අිංග වලට.  

හිතන්ඩ අප වකෝටි ගණ්න් සේලි හම්ෙ කරපු අය ලක්ෂ ගණ්න් 

සේලි හම්ෙ කරපු අය ඒ ධනය පරිස්සම් කරලා ශුරක්ෂිත කරලා 

තියාවගන ඉන්නවා.  හැෙැයි තමන්වේ එක ශරීර අවයවයක් 

කිසියම් ආකාරයකින් වරෝගයකට භාජනය වුවනාත් ඒ ශරීර 

අවයවය සුවපත් කරගැනීම සඳහා වමවතක් තැන්පත් කරලා 

තිබ්ෙ ධනස්කන්ධය වලෝභ නැතිව වියදම් කරනවා.  එනිසා 

කියනවා “මිනිස්සු ශරීරාිංග රැකගැනීමට, ධනය අත්හරිති. ජීවිතය 

රැකගැනීමට, ශරීරාිංග අත් හරිති. වලෝකවේ යථා ස්වභාවය 

නිවැරැදිව වත්රුම් ගත් පුද්ගලයා, ධර්මය වවනුවවන් වම් සියේලම 

අත්හරියි” 

 

ධනිං චවජ වයා පන අිංග වේතු 

අිංගිං චවජ්ජ ජීවිතිං රක්ඛාමා වනා 

අිංගිං ධනිං ජීවිතිංචාප සබ්ෙිං 

චවජ්ජ නවරෝ ධම්ම මනුස්සරත්වතෝ 

(විසුද්ධි මේග - සීල) 

 

වලඩකට වෙවහත් ගන්ඩ කියලා ගියහම වකවනක් සැම 

වව්ලාවව්ම උත්සාහ කරන්වන් වහාඳම වෙවහත වහායන්ඩ වන්.   

ලාභ වෙවහත වහායන්ඩ වනවමයිවන්.  ඉතිිං වම් අත පය ශරීර 

අිංග සුවපත් කරගන්නවා අර රැස් කරගත් ධනය වියදම් කරලා.  ඒ 

ධනය වියදම් කර කර හැම තැනම යනවා.  වම් මවදය වරයා ලඟට 

ටික දවසක් යනවා. අහවේ වරෝහවේ වහාඳ වකවනක් ඉන්නවා 

කීවහම එවතන්ට යනවා.  අහවේ  වපෞද්ගලික වරෝහවේ වහාඳ 



වකවනක් ඉන්නවා කීවහම එවතන්ට යනවා.  අන්තිමට එවහම 

ගිහිේල වද්ශීය වවදකම ටත් යනවා. වම් හැම තැනම ඇවිදලා දැන්  

සේලි ටිකනම් ඉවරවවලා.  නමුත් අන්තිමට තීරණ්ය වවනවා 

එක්වකෝ ඉන්දියාවට වගනියන්ඩ ඕන කියලා නැත්තම් 

සිිංගේපුරුවව් වගනියන්ඩ ඕන කියලා වම්ක සනීප කරන්ඩ. 

එත් දැන් සේලි නැහැවන්.  දැන් ඉඩමක් ගැන තමයි ඊළඟට අදහස 

යන්වන්. එක්වකෝ ඉඩම විකුනනවා නැතිනම් වාහනය විකුනනවා.  

දැන් ෙලන්නවකෝ ඒ ධනයට වඩා වම් ශරීර අිංගය රැකගන්න 

තිවයන උවමනාව.  ඊට පස්වස් ඒ ඔක්වකාම කරලා පටරටත් 

යනවා.  ඒත් සනීපයක් නැහැ.  අන්තිමට මවදය වරයා තීරණ්ය 

කරනවා තවත් වමවහම යන්න ගිවයාත් වමයින් පැතිවරන විෂ 

බීජය ශරීර ගතවවලා වමාහුවේ ජීවිතය අහිම වවනවා.  එනිසා 

මවදයවරයා වමාහුට කියනවා ජීවිතය වබ්රගන්න ඕනනම් වම් 

කකුල වමතනින් කපලා අයින් කරන්න වවනවා කියලා. 

 කැමති වදයක් කරන්ඩ කියලා අත්සන් කරන්න කියලා වකාළ 

කෑේලක් වදනවා.  දැන් වකෝ ධනය ඒවත් වම් කකුල නිසා ඉවර 

වවලා   යාන වාහනත් කකුල නිසා නැතිවවලා.  දැන් අන්තිමට 

කකුලත් නැතිවවන්නයි එන්වන්.  ඕවන් නැහැ කකුල තිබ්ොවවන් 

කියලා වදාස්තර මහත්තයට කියනවද ? ඕන නැහැ කකුල කපන්න 

කියලා. නැහැ ඊළඟ රවුම එනවකාට වකාලය අත්සන් කරලා 

තියනවා.  ජීවිතය රැවකනවානම් කකුල අයින් කරන්ඩ කැමතියි.  

එනිසා මුලින්ම තේහාව ධනයට තිවයනවා.  ඊටත් වැඩිය වලාකු 

තේහාවක් ශරීර අිංග නිසා තිවයනවා.  ඊටත් වඩා වලාකු 

තේහාවක් අපට අවේ ජීවිතය නිසා තිවයනවා.  එනිසා ශරීර 

අිංගයත් අයින් කරන්ඩ කැමතියි. 

භාගයවතුන් වහන්වස් වද්ශනා කරනවා වම් වලෝකවේ ඥාන 

වන්තයා කවදාවත් ධනය නිසාවත් ශරීර අිංග නිසාවත් ජීවිතය 

නිසාවත් වරදක් නම් කරන්වන් නැහැ කියලා. ඒ වක් අනික් 

කාරනාව තමයි ගාථාවවන් සඳහන් කවේ.  වමන්න වම් කාරනාව 

ජිවිතයට අරගන්න.  වම් කරුණු හයම ජිවිතයට එකතු කරවගන 

වමාකක්ද කරුණු හය ප්රඥාවන්තයා තමන් නිසාවත් අනුන් 



නිසාවත් ධනය නිසා රටක් නිසා දරුවවෝ නිසාවත් වම් එකම 

කාරනාවක් සඳහාවත් පව් කරන්වන් නැහැ. 

ඊළඟට වදවවනි කාරණ්ාවව්දී කියනවා ධනය නිසා ශරීර අිංග නිසා 

ජීවිතය නිසා ප්රඥාවන්තයා පව් කරන්වන් නැහැ.  ඒ අකුසලවයන් 

වැළවකන ලාභයට අනාගත ජිවිත වකෝටි ප්රවකෝටි ගණ්නක් 

සුවපත් කරනවා.  අන්න ඒ නිසා වම් ජිවිතවේ වැරදි ප්රතිපදාවකට 

යන්න එපා කියලා උන්වහන්වස් වද්ශනා කරනවා.  එනිසා ජීවිතය 

රැකගන්න වැරදි ප්රතිපදාවකින් අත මිදිච්ච ජීවිතය පාවා දුන්න අය 

වකාච්චර ඉන්නවද.  වරදට යන්වන් නැතිව.  ඒකට වහාඳම 

උදාහරණ්ය හැටියට තමයි අප ශාකය විංශිකවයෝ ගැන කතා 

කවේ.  වමාකද නිතය ශිලය පන්සිේ වනවමයි අටසිේ. ඒ කියන්වන් 

ශාකය යන්වේ සමුලා ඝාතනය සිද්ධවවන ආසන්න කාවේ තමයි ඒ 

අයව නිතය ශිලය අටසිේ වල පහිටවන්වන් වම් අනතුර දැකලා.   

හැෙැයි ඉතිිං පුදුම කීකරු ෙවක් තිබුණ්ා. වම් අටසිේ වලින් ජිවිත 

කාලයම ගතකරනවා කියන්වන් වමානතරම් අත් හැරීමක්ද?  

පන්සිේ වලනම් ඉන්න කැමතිවවයි.  නමුත් අටසිේ වලට යනවකාට 

තව වකාච්චරක් නම් අතහරින්න ඕනද.  නමුත් භාගයවතුන් 

වහන්වස්වේ වචනයට පටින් ගිවේ නැහැ. 

ඔෙට මට භාගයවතුන් වහන්වස් හරියට සැලකුවා.  වම් රටට 

භාගයවතුන් වහන්වස් මහා පුදුමාකාර සැලකිේලක් කරුණ්ාවක් 

දක්වලා තිවයනවා.  භාගයවතුන්වහන්වස්වේ පැත්වතන් අප 

වවනුවවන් ඉටුකළයුතු යුතුකම් ටික බුදුරජානන්වහන්වස් හරියටම 

ඉටු කරලා තිවයනවා.  හැෙැයි ඒකට යුක්ති සහගත සාධාරණ් 

පළිතුරක් අවපන් වම්කාවේ ලැවෙන්වන් නැහැ කියන කාරණ්ාවත් 

අප හැවමෝම වත්රුම් ගන්න ඕන.  වකටිවයන්ම කිව්වවාත් වම් 

වකෝටි ලක්ෂයක් සක්වවේ වවන කාටවත් නැති තරම් අනුග්රහ 

කරලා අපට ධාතුන් වහන්වස්ලා වගනේලා දුන්නා.   

ඒ අර්ථවයන් කේපනා කරලා ෙැලුවහම වම් මුළු ලිංකාවම  

ඇත්තටම ධාතු මන්දිරයක්.  වමතනින් එලියට ෙැහැල සැතපුමක් 

යන්න නැහැවන් තවත් පන්සලක් හමුවවනවවන. තවත් මචතය 



යක්වන්.  වම් හැම තැනකම වැඩ ඉන්වන් භාගයවතුන් වහන්වස්වේ 

ධාතුන් වහන්වස්ලා වන්.  වකෝටි ලක්ෂයක් සක්වලට අධිෂ්ඨාන 

කරපු ධාතුන්වහන්වස්ලා හත් නවමන් පස් නමක්  ලිංකාවට දීලා 

තිවයන්වන් වම් රට වමානතරම් වාසනාවන්ත නිසාද. 

එච්චර වද්වලුත් ලැබිලා අප යන්වන් අපායටනම් අප ගැන කවර 

කථාද. අන්න ඒ නිසා භාගයවතුන් වහන්වස්ට කීකරු වවලා 

සිංසාර දුක ගැන හිතලා සතර අපායට ෙයවවලා සුගතියට හිත 

පහිටවලා හරි සතුටින් වමවලාවින් සමුගන්න පුළුවන් ජිවිතයක් 

වපෝෂණ්ය කරගන්න පුළුවන් වම් වාසනාවන්ත අවස්ථාවවන් 

ප්රවයෝජන ගන්ඩ තුනුරුවන්වේ අනන්ත ආශිර්වාදවයන් ඔෙ 

සියලුවදනාටම ශක්තිය මධර්ය භාගය වාසනාව උදාවව්වා කියලා 

ආශිර්වාද කරනවා. 

                                          --------------- *****-------------- 

අභිවාදනසීලිස්ස නිච්චිං වද්ධාපචායිවනා 

චත්තාවරා ධම්මා වේඪන්ති ආයු වේවණ්ා සුඛිං ෙලිං. 

 

සිේවතුන් එක්වන් වඳනා සුලු වූ, සතතවයන් ගුණ්වෘද්ධයන් පුදන 

සුලු වූ පුද්ගලයාහට ආයුෂය, ශරීරවර්ණය, කායිකමචතසික සුඛය, 

කායෙල ඥානෙල යන වම් සතර ගුණ්වයෝ වඩනාහු ය.    

                                            --------------- *****-------------- 

සියළු සත්ත්වවයෝ නිදුක් වවත්වා!!! 

නිවරෝගී වවත්වා !!! 

සුවපත් වවම්වා !!!  

සසර දුකින් අත මිවදම්වා !!! 

                                          --------------- *****-------------- 

ධර්ම දානයක් වලස වනාමිවේ 

වෙදාහැරිම පණිසයි! 


