කුසල මුල් සහ අකුසල මුල්.

පූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්්ස්
සහ
පූජ්ය පලුගස්වැ්ේ සද්ධාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්්ස්

කුසල මුල් සහ අකුසල මුල්.

කුසල මුල් සහ අකුසල මුල්.
2020.03.28 වැනි දින
පවත්වන ලද
ධමම සාකච්ඡාවකි.

පූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්්ස්
සහ
පූජ්ය පලුගස්වැ්ේ සද්ධාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්්ස්

2020.03.28 ්ද්ශනය
පූජ්ය පලුගස්වැ්ේ සද්ධාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්්ස්

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.
න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස.
අති ්ගෞරවණීය, සදා වන්දනීය, පූජ්නීය පින්වත් මහා
සඞ්ඝරත්න්යන් අවසර යි. ශරද්ධාවන්ත පිනව
් තුනි.
මුලින් ම මතක් කරන්නට ඕ්න්, ්ගෞරවණීය අ්ප්
ස්වාමීන් වහන්්ස්්ග් ඉල්ලීම මත ්බා්හෝම ්කටි කාලයකින්
තමයි ්ේ සූතර ්ද්ශනාව ්තෝරාගත්්ත්. මම හැකිතරේ
උත්සාහවත් ්වනවා ්ේ සූතර ්ද්ශනා්ේ ති්බන දහේ කරැණු
ඔබට මතක් කරන්නට. සූතර ්ද්ශනාව නේ ස්වභාව්යන් ටිකක්
දිග යි. නමුත් ්කටි කරලා ගත්තහම අර්ථය ්කා්හාම ද
එන්්න් කියන එක පිළිබඳව විස්තර කරලා ්දන්නට
උත්සාහවත් ්වන්නේ.
සංයුත්ත නිකා්ය්, සළායතනික වග්ග්ය්, ගාමණී
සංයුක්ත්ය්, ගාමණී වර්ග්ය්, සංඛධම්ම1 කියලා සූතර ්ද්ශනාවක්
ති්යනවා. ්ේ සූතර ්ද්ශනාව ්ද්ශනා කරන්නට ්හ්තුව්
ු ණ්
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් නාලන්දාව සමීප්ය්, පාවාරික අඹවන්ය්
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වැඩවාසය කරන අවස්ථා්ේ නිගන්ඨනාථපුත්ත්ග් ශරාවක්යක්
හිටියා අතිඛන්ධකපුත්තගාමිණී කියලා. ්ේ ගාමිණී බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් ලඟට ඇවිල්ලා, ඒ දක්වන්නට ති්යන ්ගෞරවයන්
දක්වලා, එකත්ප්සක වාඩි්වලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් සමග
සතුටු සාමීචි්ය් ්යදුනහම, බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්ේ
ගාමිණී්ගන් පරශ්නයක් අහනවා.
“ගාමිණිය, නිගන්ඨනාථපුතර ්ක්ස් නේ ශරාවකයන්ට
ධමමය ්ද්ශනා කරනවා ද” කියලා පරශ්නයක් අහනවා. එත්කාට
්ේ ගාමිණී උත්තරයක් ්දනවා, “වහන්ස, නිගන්ඨනාථපුත්ත
තමන්්ග් ශරාවකයන්ට ්මන්න ්ේ විදියට ධමමයක් ්ද්ශනා
කරනවා. යේ කිසි ්ක්නක් පර පණ නසත් ද, ඒ සියලු ්දනා
අපායට යන්්නෝ ය. නිරයට යන්්නෝ ය. යේකිසි ්ක්නක්
නුදුන් දෑ ගන්්නෝ ද, ඒ සියලු ්දනා අපායට යන්්නෝ ය.
නිරයට යන්්නෝ ය. යේකිසි ්ක්නක් කාම්යහි වරදවා
හැසි්ර් ද, ඒ සියලු ්දනා අපායට යන්්නෝ ය. නිරයට යන්්නෝ
ය. යේකිසි ්ක්නක් මුසාවාද ්බ්ණ් ද, ඒ සියලු ්දනා
අපායට යන්්නෝ ය. නිරයට යන්්නෝ ය. යමක් බහුල්කාට
්ව්ස් නේ එයින් එයින් නිරයට ම පමුණුවනු ලැ්ේ ය කියලා
නිගන්ඨනාථපුත්ත තමන්්ග් ශරාවකයන්ට ්ම්ස් ධමමය ්ද්ශනා
කරනවා” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ඉදිරි්ය් දී ්ේ ගාමිණී
මතක් කරනවා.
ඊට පස්්ස් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්ේ ගාමිණී්ගන්
විමසනවා, “ගාමිණී, යමක් බහුල්කාට ්ව්ස් නේ, එයින්
පමුණුවනු
ලැ්ේ
ය
යි
්ම්ස්
ඇති
කල්හි
නිගන්ඨනාථපුත්ත්ග් වචනය පරිදි කිසි්වක් අපායට යන්්නක්,
නිරයට යන්්නක් ්නා වන්්න් ය” කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් අදහසක් ්ද්ශනා කරනවා.
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්මන්න ්ේ අර්ථය චුට්ටක් අපි ගනිමු. ්ේ ගාමිණී
ඇවිල්ලා මතක් කරනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්ත් එක්ක
සාකච්ඡා්ේ දී, නිගන්ඨනාථපුත්ත තමන්්ග් ශරාවකයන්ට මතක්
කරනවා කියලා, යේ ්ක්නක් සත්ව ඝාතනය කරනවා නේ, ඒ
කියන්්න්, පර පණ නසනවා නේ, ඒ සියලුම ්දනා, අපායට ම
යනවා, නිරයට ම යනවා කියලා. ඒ වා්ග් ම ්සාරකේ කරනවා
නේ, කාම මිථයාචාර්ය් ්ය්දනවා නේ, ්බාරැ කියනවා නේ,
්ේ විදියට ්ේ සිල්පද ටික කඩාගන්නවා නේ යේ ්ක්නක්, ඒ
්කනා අපායටත්, එ්හම නැතිනේ නිරයට ම යනවා කියලා
අදහසක් ්පන්නනවා. ඒ අදහසත් එක්ක ම තව මතයක්
ඉදිරිපත් කරනවා, යමක් බහුල්කාට ්ව්ස් නේ, ඒ කියන්්න්
යමක් බහුලව කරනවා නේ, ඒක නිරන්තර්යන් කරනවා නේ
එයින් එයින් නිරයට පමුණුවනු ලැ්ේ කියලා ්පන්නනවා. ඒ
කියන්්න් යමක් බහුලව ක්ළාත් තමයි අපායට යන්්න් කියලා
්පන්නනවා.
එතැන දී බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්මන්න ්ේ ගාමිණී්ගන්
අහනවා, “යමක් බහුල්කාට ්ව්ස් නේ, එයින් පමුණුවනු
ලැ්ේ කියලා, නිරයට ම පමුණුවනවා කියන අර්ථය ්ේ
නිගන්ඨනාථපුත්ත කියනවා නේ, අපායට යන ්ක්නක්, නිරයට
යන ්ක්නක් ්නා වන්්න් ය” කියලා. “එ්හම නේ නිරයට
යන ්ක්නක්, අපායට යන ්ක්නක් ්සායාගන්න
ලැ්බන්්න් නැහැ ්න් ද” කියලා.
එත්කාට ගාමිණී අහනවා, “එ්හම කියන්්න් ඇයි?”
කියලා. “යේ ඒ පුරැෂ්යක් පර පණ නසා ද”, ඒ කියන්්න්
ඔන්න යේ පුරැෂ්යක් සත්ව ඝාතනයක් කරනවා ද, “ඒ රෑ ්හෝ
දහවල් ්හෝ කල් ්නා කල් ්ගන ්හෝ යේ ක්ලක ්හෝ පර
පණ නසා ද”, -ඒ කියන්්න් යේ ්ේලාවක රැයක ්හෝ සතුන්
මරණවා නේ, දහවල් ්හෝ සතුන් මරණවා නේ, ්නා්යක්
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්නා්යක් ්ේලාවන්වලදී සතුන් මරණවා නේ- පරපණ නසත්
ද, ්හ් යේ ක්ලක ්හෝ පර පණ ්නා නසා ද, එයින් කවර
කලක් උදාවැඩි ද කියලා අහනවා. ඔන්න බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්
්ේ ගාමිණී්ගන් අහනවා, “යේ ්ක්නක් සතුන් මරණ කාලය
ද දවසට වැඩි, සතුන් ්නා මරා ඉන්න කාලය ද දවසක් තුළ
වැඩි?” කියලා.
එත්කාට ්හාඳට කල්පනා කර බලන්න අපට, දැන් අපි
හිතමු්කෝ ඔන්න දවසට ම සතුන් කිහිප ්ද්නක් මරණවා
්වන්න පුළුවන්. හැබැයි දවස පුරාවට ම, පැය විසිහතර පුරාවට
ම සතුන් මරමින් ම, බහුල වශ්යන් ම ්ේ ්ද් කර කර, කර
කර, හිටි්යාත් තමයි, අර කියන විදියට බහුලව කරපු ්කනා
තමයි අපායට, නිරයට යන්්න් කියලා.
නමුත් ඉඳලා හිටලා ස්තක් මරණ, එ්හම නැතිනේ
දවසකට ස්තක් ්දන්්නක් මරණ ්ක්නක් ව්ග් ගත්තහම, ඒ
්කනා දව්ස් වැඩි කාලයක් සතුන් ්නා මරා ඉන්න එක තමයි
කරළා ති්යන්්න්. බහුලව කරලා ති්යන ්ද්. ්සාරකේ ්නා
කර හිටපු එක තමයි බහුලව කරලා ති්යන්්න්. කාම්යහි
වරදවා ්නා හැසිරිච්ච එක තමයි බහුලව කරලා ති්යන්්න්.
්ේ විදියට අර්ථය ගත්්තාත්, භාගයවතුන් වහන්්ස්
්පන්නනවා, බහුලව කරපු ්ද්ට අනුව නේ එයා අපායට
යන්්න්, නිරයට යන්්න්, එ්හනේ සතුන් මරපු පරමාණයට වඩා
සතුන් ්නා මරා හිටපු පරමාණය, බහුලව කරපු පරමාණය වැඩි යි.
ඒ කියන්්න් ්නා මරා හිටපු කාලය වැඩි යි. ඒ නිසා අපා්ය්
යන ්ක්නක්, නිරයට යන ්ක්නක් ්සායාගන්නවත්
ලැ්බන්්න් නැහැ කියලා.
“ගාමිණී, ඒ කිමැ යි හැ්ඟයි ද? ගාමිණී, ඒ පුරැෂ්යක්
්නා දුන් ්ද් ගන්්න් නේ කියලා ්ේ විදියට, ඒ කියන්්න් පර
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පණ නසන පිළිබඳවත්, ්සාරකේ කරන එක පිළිබඳවත්,
කාම්යහි වරදවා හැසි්රන එක පිළිබඳවත්, ්බාරැ කියන එක
පිළිබඳවත්, ්ේ විදියට ්ේ සිල්පදයන් පිළිබඳව එකක් එකක්
ගා්න්, ්පන්නලා, අර තකම්යන් ඉදිරිපත් කරන අර අදහසට ම
්පන්නලා, එ්හම බහුලව කරනු්ය් බහුලව ක්ළාත් තමයි
නිරයට යන්්න් කියලා ්පන්නන අර්ථය ම බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් ්ම තැන දී ඛණ්ඩනය කරනවා. ්මාකද, සත්ව
ඝාතනය, ්සාරකේ කිරීම, කාම්යහි වරදවා හැසිරිම, ්බාරැ
කීම, කියන ්මන්න ්ේ කාරණාවලින් වැළකී ඉන්න කාලය,
ඒක බහුල වශ්යන් පවතින කාලය තමයි දවසකට ගත්තහම
වැඩි කියලා අර්ථයක් ්පන්නලා.
“ගාමිණී, ්මහි ඇතැේ ශරාවක්යක් ්මබඳු වාද ඇත්්ත්
ය. යේ යේ පාර්ශ්වවල ්මබඳු වාද ති්යනවා. ්මබඳු දෘෂ්ි
ති්යනවා. යේ කිසි ්ක්නක් පර පණ නසත් ද, ඒ සියලුම
්දනා අපායට යන්්න් ය කියලා. නිරයට යන්්න් ය කියලා.” ඒ
කියන්්න් යේ ්ක්නක් සතුන් මරණවා නේ ඒ ්කනා
අනිවායයම්යන් ම අපායට යන්්න් ය. නිරයට යන්්න් ය
කියලා. යේ කිසි ්ක්නක් ්නා දුන් දෑ ගනිත් ද, ඒ සියලුම
්දනා අපායට ම යා යුතු යි. නිරයට ම යා යුතු යි කියලා. ්ේ
විදියට කාම්යහි වරදවා හැසි්රයි ද, යේ ්ක්නක් මුසා බස්
කියනවා ද, ්ේ ්කනා අනිවායයම්යන් ම අපායට ම යා යුතු යි.
එ්හම නැති නේ නිරයට ම යා යුතු යි කියලා ්මන්න ්ේ
විදියට යේ යේ ශාස්තෘවරැ ්නා්යකුත් වාද ඇතිකර
්ද්ශනාවන් සිද්ධ කරනවා කියලා ්පන්නනවා.
ඊට පස්්ස් ශරාවක්යෝ ්මන්න ්ේ අදහසට ්බා්හෝ ්ස්
පැහැ්දනවා. ඒ නිසා ඒ අය පැහැදිලා, පර පණ නසන අය
එයින් මිදිලා, ්සාරකේ කරන එ්කන් මිදිලා, ඒ විදියට ඒ පස්
පේ, එ්හම නැතිනේ ඒ සත්ව ඝාතන්යන් ්සාරකේ
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කිරි්මන් ආදී ්ේ ්ද්වල්වලින් වැලැකිලා ඉන්නවා. හැබැයි ්ේ
අය වැලැකිලා හිටියත් ්ේ අය වැලැකිලා ඉන්්න් අර සතුන්
මැරැ්වාත් අනිවායයම්යන් ම අපා්ය් යනවා කියන කාරණාව
විශ්වාස කරලා යි.
නමුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නනවා, “ඒ අය සතුන්
්නා මරා හිටියත් ඒ කියන දිට්ිය මුල්කර්ගන ඒ අය අපා්ය්
යන එක වලක්වන්න බැහැ” කියලා. ඒක හරියට ්පන්නනවා,
යමක්, යේ බරක් අතට අර්ගන, එය බැහැර කරන්්න් නැතුව
ක්ර් තියා්ගන ඇවිල්ලා, ඒක යේ ්වලාවක නේ බසාලන්්න්,
බිම තියන්්න් අන්න ඒ වා්ග් ක්ෂණයකින් ම ඒ ්කනා නිර්ය්
උපදිනවා, අපා්ය් උපදිනවා කියලා. ්මාකද ඒකට ්හ්තුව
විදියට ්පන්නනවා ඒ ්කනා දරන මිතයාදෘෂ්ිය නිසා යි.
නමුත් ්ේ විදියට සිල් පදයන් තුළ ්පන්නලා ඊට පස්්ස්
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ආපසු ගාමිණීට ආමන්තරණය කරනවා,
“ගාමිණිය, අර්හත් වූ, සේමාසේබුද්ධ වූ, විජ්ජ්ාචරණසේපණ්ණ වූ,
සුගත වූ, ්ලෝකවිදූ, අනුත්තර, පුරිසදේමසාරථී වූ, ්දේ මිනිසුන්ට
ශාස්තෘ වූ, බුද්ධ වූ, භගවත් වූ තථාගතයන් වහන්්ස් ්ේ
්ලෝක්ය් උපදි යි”. ඔන්න ්ේ විදි්ය් මතවාදයන් ති්යන, ්ේ
විදි්ය් දර්ශනයන් ඉදිරිපත් කරපු කාලයක අ්ප් ්ලාවුතුරා
සේමා සේබුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්ේ ්ලෝක්ය් උපදිනවා.
උන්වහන්්ස් ත් නන් අයුරින් ම, ඒ කියන්්න් ්නා්යක්
ආකාර්යන් පණිවාදයට ගරහණවා. ඒ කියන්්න් සත්ව
ඝාතනයට ගැරැහීමක් කරනවා. ්ව්සසින් ගරහනවා. ්බා්හෝ
්ස් ගරහනවා. පණිවාද්යන් වැලැ්ක්ය යි කියා බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් පවා ්ද්ශනා කරනවා සත්ව ඝාතන්යන් වලකින්න
කියලා. ්සාරකමත් ඒ විදියට ම, ්සාරකමට ත් ගරහනවා, දැඩි
්ලස ගරහනවා, ඒ වා්ග් ම ්සාරකමින් වළකින්න කියලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරනවා. කාම්ය් වරදවා
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හැසිරීමටත් ගරහනවා. දැඩි ්ලස ගරහනවා, කාම්ය් වරදවා
හැසිරී්මන් වළකින්න කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ත්
පනවනවා. මුසාවාදයටත් එ්හම ම යි. මුසාවාදයටත් ගරහනවා.
්ව්සසින් ගරහනවා. මුසාවාද්යන් වලකින්න” යි කියලා ත්
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්ද්ශනා කරනවා.
එත්කාට ්ේ ්දක ම එක වා්ගයි කියලා හි්තනවා
්ක්නකුට. ඇයි? අනය ශාස්තෘවරැත් කියනවා සතුන් මරන්න
එපා, ්සාරකේ කරන්න එපා, කාම්යහි වරදවා හැසි්රන්න
එපා, ්බාරැ කියන්න එපා කියලා. ශාස්තෘන් වහන්්ස්,
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්ත් ඒ විදියට ම ්පන්නනවා. ගාමිණී, ඒ
ශාස්තෘවරැ ්ක්රහි ශරාවක ්ත්ම ්ව්සසින් පහන් ්ේ නේ,
යේ විදියකට විශ්වාස කරයි නේ, ්හ් ්ම්ස් නුවණින් සළකයි.
භාගයවතුන් වහන්්ස් නන් අයුරින්, ්ේ ්නා්යක් ආකාර්යන්
පරාණඝාතයට, එ්හම නැතිනේ අදත්තාතානයට, ්සාරකමට,
එ්හම නැතිනේ කාමමිතයාචාරයට, මුසාවාදයට කියන ්ේ
කාරණාවන්වලට ්බා්හෝ ්ස් ගරහනවා. ඒ කියන්්න්
ගැරැහීමකට ලක්කරනවා. වළකින්න කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් අනුශාසනා කරනවා. ්ේ විදියට බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්
කරන එ්ක් ති්යන ්වනස ්මාකක් ද? කියලා.
එත්කාට බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් පැහැදිලි කරනවා, “ඉදින්
මම ඒ ්හ්තු්වන් විපිළිසර වන්්න් නේ, ඒ කියන්්න් අර
කාරණා ටි්කන් ්ක්නක් විපිළිසර ්වනවා. ඇයි බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් ත් එ්ස් කියනවා. අ්ප් ශාස්තෘවරැත් එ්හම
කියනවා. ඒ කියන්්න් අනය ශාස්තෘවරැත් ්ේ විදියට කියනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ත් ්ේ විදියට කියනවා. ඉතින් ්ේ්ක්
එ්හම කිසි ම ්වනසක් නැහැ ්න් ද” කියලා ්ක්නකුට
විපිළිසර ්වන්නට පුළුවන්.
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එතැන දී බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නනවා, “ඉදින් මම
ඒ ්හ්තු්වන් විපිළිසර ඇත්්ත්ය වන්්න් නමුදු ම විසින් ඒ
ලාමක කමමය ්නා කරණ ලද්්ද් ්නා වන්්න් ය”. යේ
්ක්නක් ්ේ විදියට කල්පනා කරනවා. “මම ්ම්හම සත්ව
ඝාතන්යන් වැළැකිලා ඉන්නවා වුණාට මම ්පර සත්ව
ඝාතනය කරපු ්ක්නක්. ්පර ්සාරකේ කරළා ති්යනවා.
සස්ර් පවා ඕනෑ තරේ ්ේ ්ද්වල් කරලා ති්යන ්ක්නක්
්වන්න පුළුවන්. හැබැයි, මම නුවණින් සළකලා, නුවණ
්යාදවලා, සත්ව ඝාතන්යන් වළකිනවා. මතු ද සත්ව
ඝාතන්යන් වැළැකුණා ්වනවා. ්ේ විදියට නුවණින් ්ේ
සත්ව ඝාතන්යන් වැළැකී්මන් ්ේ පවු කමමය පරහාණය
්වනවා. ඒ කියන්්න් ්ේ කමමය දිගින් දිගට, දිගින් දිගට
පවත්වා්ගන යන්්න් නැහැ. ්ම්ස් ්ේ පවු කමම ටික
ඉක්මවන්නට නුවණින් කටයුතු කරනවා. එතැන නතර්වලා,
සතුන් ්නා මරා ඉන්නවා කියන තැනින් ම විතරක් නතර්වලා
ඉන්්න් නැහැ. නුවණ ්යාදවලා, ආ්ය තවදුරටත් සත්ව
ඝාතනයක්
සිද්ධ කරන්න ති්යන මට්ට්මන් මි්දන්න
උත්සාහවත් ්වනවා.
ඒ විදියට සත්ව ඝාතන්යන් වළකින්න උත්සාහවත්
්වන්්න් නුවණින් සළකලා යි. ්සාරකමිනුත් එ්හම යි. යේ
්ක්නක් ්සාරකමින් මි්දනවා නේ අපා්ය් යනවා,
අනිවායයම්යන් ම නිරයට යන්න ්වනවා කියන කාරණා්වන්
වැළැකීම පිණිස ්න්වයි දැන් ්ේ ශාසන්ය් සිල් රකින
්ක්නක් සිල් රකින්්න්. ඒ ්කනා සිල් රකින්්න් නුවණින්
දැන ්ගන ්ේ ජීවිත්ය් දී ්ේ විදියට සත්ව ඝාතන්යන්,
්සාරක්මන්, එ්හම නැතිනේ කාම්යහි වරදවා හැසිරී්මන්,
්බාරැ කී්මන් කියන ්මන්න ්ේ කාරණාවලින් වළකින්්න්
නුවණක් ඇතිව යි. ්ේ විදියට නුවණින් කල්පනා කරළා, බලලා
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ඒ සත්ව ඝාතන්යන්, ්සාරකේ කිරී්මන්, කාම්යහි වරදවා
හැසිරී්මන්, මුසාවාද්යන් කියන කායකේම, වචීකේම කියන
්ේ කමමයන්්ගන් වළකින්්න්. ්ේ තමා බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්
්පන්වන නුවණක් උපකාර කර්ගන යි. දර්ශනයක් උපකාර
කර්ගන යි” කියලා පැහැදිළි කරනවා.
එතැන දී ්මන්න ්ේ කාරණාව අපි කල්පනා කරන්නට
ඕ්න්. ්හ්තම පනිවාද්යන් වැළැකු්න් ්වයි. ඒ කියන්්න්
සත්ව ඝාතන්යන්, ්සාරක්මන්, කාම්යහි වරදවා
හැසිරී්මන්, මුසාවාද්යන්, වැළැකු්ණ්, එතැන මුසාවාදය
කියන එක තවදුරටත් ්බදලා ්පන්නනවා: මුසාවාදය,
පිසුණාවාචය, ඵරැෂාවාචය, සේඵපරලාපය කියන ්ේ සතර ම
එකතුකරළා තමයි ්මතැන දී විස්තර කරන්්න්, කාකේමවචීකේම කියන ්ේ ්දකට ම ඇතුළත්්වන විදියට ත්, ඊට
පස්්ස් ආපසු ම්නෝකේම කියන කාරණාවත් ්ේකට ම එකතු
කරළා ්මන්න ්ේ කාරණා දහය ම ්පන්නනවා.
පරාණඝාතය, අදත්තාදානය, කාමමිතයාචාරය කියන
ක්යන් කරන වැරැදි තුනත්, ඒ වා්ග් ම මුසාව, පිසුණාව,
ඵරැසාව, සේඵපරලාප කියන වචන්යන් ්ක්රන හතරත්, ඒ
වා්ග් ම අභිජ්ඣාව, වයාපාදය, මිච්ඡාදිට්ිය කියන මන්සන්
්ක්රන කාරණා තුනත්, කියන අකුසලයන් පැත්තට බර්වච්ච
කායකේම-වචීකේම-ම්නෝකේම කියන ්ේ කමමයන් දහය ම
එකතුකරළා, කැටිකරළා, බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නවා,
්මන්න ්ේ ටි්කන් මිදීම පිණිස සේමාදිට්ික ්වන්න කියලා.
සේමාදිට්ි්යන් තමයි ්ේ ටික දුරැකරන්න ති්යන්්න් කියලා.
එත්කාට ්ේ විදියට සූතර්ය් ්ේ විදියට කරැණු එකක්
එකක් ගා්න් පැහැදිලි කර්ගන යන අත්ර් ඒ කියන්්න් මම
ඒ කාරණා ටික ඔක්්කෝම එකට කැටිකරළා ගත්්ත්. නැතිනේ
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්ේ එක සිල් පදයක්, සිල්පදයක් ගා්ණ්, එ්හම නැතිනේ එක
කාරණාවක්, කාරණාවක් ගා්ණ්, ්වන ්වනම ම විස්තර
කරනවා. එතැන දී ්ේ ටික ඔක්්කෝ ම කැටි කරලා ගත්තහම
්මන්න ්ේ අර්ථය එන විදිය ්ද්ශනා කරනවා.
්ේ අරිය සේ ්තම, ්මන්න ්ම්හම ආයයම ශරාවකයා,
්ම්ස් පහව ගිය දැඩි ්ලෝභ ඇත්්ත්, පහව ගිය වයාපාද සිතිවිලි
ඇත්්ත්, ්නා මුළා වූ්ය්, මනා දැනුේ ඇත්්ත් - ඔන්න
ඔතැනින් අර්ථයක් ගන්නට පුළුවන්කම ති්යනවා. ්මන්න ්ේ
විදියට
සිල්වත්බවට
පත්වු්ණාත්,
කායකේම්යන්,
වචීකේම්යන් මිදුණ ්කනා, ඊට පස්්ස් ම්නෝකේම්යනුත්
මි්දනවා. ඒ තමයි, දැඩි ්ලෝභ්යන්, වයාපාද්යන් ්නා මුළා
වූ්ය් ඒ කියන්්න් මුළා ්නා වන බව කී්ේ විස්තර, මනා දැනීේ
ඇතිව, එළඹ සිටි සිහි ඇතිව, ඔන්න ්හාඳට සිහි්යන් යුක්තව,
්මත් සහගත සිතින්, මමතරිය සතර දිසාවට ම පතුරැවමින්,
මමතරිය වඩමින් නීවරණ දුරැකරනවා කියලා ්පන්නනවා.
ඊට පස්්ස් ්ේ ්මත් සිත පතුරැවමින් කටයුතු කරනවා.
හරියට ්කායි ව්ග් ද කියලා උපමාවකින් ්පන්නනවා.
“ගාමිණී, යේ ්ස් බලවත් සක් පිඹින්්නක් පහසු්වන් ම සිේදිග
හඟවන්්න් ද, - ඒ කියන්්න් මුළු සිේ දිසාවට ම ඒ පණිවිඩය
්දන්න ද, එ්හම නැතිනේ ඒ ශේදය පතුරැවන්න ද, අන්න ඒ
වා්ග්- මමතරී සමාධිය ්ම්ස් වඩන කල්හි, ්ම්ස් බහුල
කරන කල්හි, යේ කාමාවචර කමමයක් ්ේ නේ එය ඉතිරි
්නා්ේ. එය එහි ්නා සිටී. ඒ කියන්්න්, ඒ කියන්්න් එහි
පිහිටන්්න් නැහැ. කාමාවචර මට්ට්මන් යේ කමමයක් කරනවා
නේ ඒ සියලුම කමමයන්්ගන් මි්දනවා, එතැන ඒ කමමයන් තුළ
පිහිටන බවකින් මිදිලා අයින් ්වනවා. ඒ කියන්්න් ්ේ මමතරී
ධයානයට පත්්වනවා. එ්හම නැතිනේ සමථ ධයානවලට
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පත්්වනවා. කාමාවචර මට්ටම අභිබවලා, රෑපාවචර මට්ටමට
මානසික මට්ටම හදාගන්නවා.
්ේ විදියට ම අර්ථයන් ්පන්නනවා, මමතරිය පිළිබඳවත්
්පන්නනවා, කරැණාව පිළිබඳවත් ්පන්නනවා, කරැණාව
පිළිබඳවත් ්පන්නනවා, උ්ප්ක්ෂාව පිළිබඳවත් ්පන්නනවා. ්ේ
විදියට ්මත්තා-කරැණා-මුදිතා-උ්ප්ක්ෂා කියන ්මන්න ්ේ සිේ
බඹ විහරණයන් විපුල වශ්යන්, ඒ කියන්්න් බහුල වශ්යන්
වඩන ්කනා, නිරන්තර්යන් වඩන ්කනා ්මන්න ්ේ කියන
මට්ට්මන්, කාමාවචර මට්ට්මන් මිදිලා කාමාවචර මට්ට්ේ යේ
කමමයක් කළා නේ ඒ කමම්යනුත් මි්දනවා කියන අදහස
්ද්ශනා කරනවා.
්ේ විදියට ්පන්නාපුවහම අන්න අර නිගන්ඨනාථපුත්ත
කිේව අදහස වැරැදි යි, ඒ මතය වැරැදි යි, ඒ දක්වාපු කරම්ේදය
වැරැදි යි කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් අර්ථයක් කියනවා.
ඉතින් ්ේ විදියට කිේවහම ්ේ පිළිබඳව පැහැදුණ
ගාමිණී බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්ට වන්දනා කරලා, “භාගයවතුන්
වහන්ස, අද ඉඳලා දිවිහිමි්යන් මම තුනුරැවන් සරණ ගිය
උපාසක ්ක්නක් කියලා දරන ්ස්කව
් ා” කියලා සූතරය අවසාන
්වනවා.
ඉතින් ්ේ සූතර ්ද්ශනා්ේ ්මන්න ්ේ ටික මම
්බා්හාම ්කටි ක්ළ් ඇත්තට ම සූතර ්ය් කිේ්වාත් ඇත්තට
ම එකින් එක විස්තර කරනවා. නමුත් ්මතැන අපට ්හාඳ
පැහැදිළි අර්ථයක් හේබ්වනවා. ්ේ සිල්පද ටික ්ේ
ශාසන්යන් බැහැරත්, සතුන් මරන්්න් නැතුව ඉඳලා, ්සාරකේ
කරන්්න් නැතුව ඉඳලා, කාම්ය් වරදවා හැසි්රන්්න් නැතුව
ඉඳලා, ්බාරැ-හිස්වචන-පරැෂවචන-්ක්ලාේ ආදී ්ේ කායකේම,
11

වචීකේම ්නා කර හික්මිච්ච පිරිසක් එදාත් ඉඳලා ති්යනවා. ඒ
හික්මිච්ච පිරිස තුළ හැබැයි දැක්මක් තිබුණා ඒ ්ද්වල් ක්ළාත්
අනිවායයම්යන් ම අපායට ම යනවා, අනිවායයම්යන් ම නිරයට
ම යනවා කියලා. ඒ නිසා ්නා කර ඉඳී්මන් අපා්ය් යන්්න්
නැතුව වැලැ්කන්න උත්සාහවත් ්වච්ච, කරම්ේදයක් තමයි
ති්යන්්න්. ඇත්තටම අ්ප් දහම තුළ තවත් සූතර ගණනාවක්
අපට ්ේ කියන කාරණා විස්තරකරගන්න පුළුවන්.
සේමාදිට්ිය ්ද ආකාරයකින් පර්ේධ කරන ්කාට
කේමස්සකතා සේමාදිට්ිය සහ චතුරායයමසතය සේමාදිට්ිය
කියන කාරණා ්දකකට ්බදනවා. එතැන දී ්ේ කේමස්සකතා
සේමාදිට්ිය තුළ තමයි ්ම්හම කමමයක් ක්ළාත් ්ම්හම
විපාක ලැ්බනවාය කියන අර්ථය හේබ්වන්්න්. අකුසල
කමමයක් ක්ළාත් අනිවායයම්යන්ම අපා්ය් යනවා කියන
මතයක් සමාජ්ගත කරළා සමාජ්ය තුළ ති්යනවා. නමුත්
මරණාසන්න ්වලා්ේ දී සිහිපත්වු්ණාත් තමයි ඒක විපාක
ලැ්බන්්න් කියන කාරණාව මහාකේමවිභඞ්ග සූතර්ය් 2
පැහැදිළිව ්පන්නනවා යේ ්ක්නක් අකුසල් කරනවා නේ ඒ
්කනා මරණින් පස්්ස් උපදින්්න් ්කා්හ් ද කියලා විමසනවා.
අකුසල් කරපු ්කනා මරණින් පස්්ස් උපදින්්න් අප කවුරැත්
දන්නා විදියට දුගති්ය් යි. ඊට පස්්ස් අහනවා කුසල කමමයක්
කරපු ්කනා ්කා්හ් ද උපදින්්න් කියලා. අපි දන්නවා
අනිවායයම්යන් ම කුසල කමමයක් කරපු ්කනා උපදින්්න්
සුගති්ය් යි කියලා.
ඒ වා්ග් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් තවත් අර්ථයක් ්දනවා
අකුසලයන් කරන ්කනා උපදිනවා සුගති්ය් කියලා. කුසලයන්
කරන ්කනා උපදිනවා දුගති්ය් කියලා. අපට හිතන්න පුළුවන්
2

බුද්ධජයන්තිත්රිපිටකය-මජ්ඣිමනිකාය3–444වැනිපිටුව.
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එක පාරට ම වැරැදුණාවත්ද කියලා. නැහැ. අර්ථය පැහැදිළිව ම
්පන්නනවා, අකුසලයන් කරපු ්ක්නක් ඉන්නවා නේ
මරණාසන්න ්වලා්ේ දී ඒ කරපු අකුසලය ම සිහිපත් වු්ණාත්
අපා්ය් උපදිනවා. හැබැයි අකුසලයන් කර කර හිටපු ්ක්නක්
යේ ආකාරයක කුසලයක් ක්ළාත්, ඒ කරපු කුසලය අවසාන
්මා්හා්ත් දී බලවත් වු්ණාත් ඒ ්කනා ඒ කුසලය
සිහිපත්්වච්චි නිසා උපදින්්න් සුගති්ය් යි කියලා. ඒ වුනාට
අපි දකින්්න් ඒ ්කනා කරලා ති්යන්්න් අකුසල් විතරයි
කියලා. අකුසලය නිසා සුගති්ය් උපදිනවා ්න්වයි. ඒ වුනත්
අකුසල් කරපු හැම ්කනා ම අනිවායයම්යන් ම අපා්ය් ම යි
උපදින්්න් කියන අර්ථය ගත්තහම ්ලෝකයට ්ලාකු ගැටලුවක්
ඉතිරි්වනවා. ්මාකද, අපි කවුරැත්, අකුසල් ්නා කරපු
්ක්නක් ඉන්නවා ද කියන එක ගැන ්සායාගන්න බැරි්වයි.
ඒ කියන්්න් ්ේ ජීවිත්ය් පමණක් ්න්වයි. අපි ගත්්තාත්
අපරාපරිය වශ්යන් කමම ශක්ති්යන් බලපවත්වන සසරක
පුරාවට අකුසලයන් තව ්කාච්චර ්දෝ විපාක ්දන්න ති්යයි
ද? එ්හම වු්ණාත් අපට සුගතියකට යන්න ති්යන ඉඩ
සේපූර්ණ්යන් ම වහලා දමනවා.
්කා්හාම වුණත් බුදු දහ්ේ අපට පැහැදිළිව ම
්පන්නනවා, යේ ්ක්නක් අකුසලයන් කරළා, අකුසලයන්
කරමින් ඉඳලා, තිබුණත්, ඒ ්කනාට නැවතත් නැගී සිටින්න
පුළුවන්කම ති්යනවා කුසලයන් කරමින්, ්ේ ශාසන පරතිපදාව
තුළ, සිත දියුණු කරමින්, සුගතියට යන්න විතරක් ්න්වයි,
නිවන් දකින්න පුළුවන් වැඩ පිළි්වළ පවා ්පන්නලා
ති්යනවා.
හැබැයි අපි අනිවායයම්යන් ම ඒත් එක්ක ම මතක
තියාගන්නට ඕන, පංචානත්තරිය අකුසලයන් සිද්ධ ක්ළාත්,
ආනත්තරිය පාප කමමයන් සිද්ධ ක්ළාත් ඒ ්කනාට සුගතියට
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යන්න බැහැ. ්මාකද, දහ්ේ අපට හේබ්වනවා අනියත ධමම
සහ නියත ධමම කියලා. නියත වශ්යන් ම බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්
ද පනවනවා, නියතයක් විදියට ්පන්නනවා, ඒක නියතයක්. යේ
්ක්නක් මිතයාදෘෂ්ික මට්ටමට පත්වු්ණාත්, ඒ කියන්්න්
නියත මිතයාදෘෂ්ියට පත්වු්ණාත්, ඒ ්කනා අනිවායයම්යන්
ම අපායගාමි ්වනවා. හැබැයි, නියත මිතයාදිට්ිය නිසා යි. ඒ
අතරට ආනත්තරිය පාපකමම කරපු අයත් අපා්ය් යනවා කියන
එක පැහැදිළිව ්පන්නනවා.
ඒ වා්ග් ම නියත යි යේ ්ක්නක් සේමා දිට්ියට
පත්වු්නාත් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස්ලා ්ලෝකයාට ්ද්ශනා කළ
්ේ චතුරායයම සතයය පිළිබඳව ඒ පණිවිඩය මැනැවින් ්ත්රැේ
අර්ගන යේ ්ක්නක් දිට්ිසේපන්න්යක් බවට පත්වු්නාත්,
සේමා දිට්ියට පත්වු්නාත්, ඒ ්කනා නියත සේ්බෝධි පරායණ
යි. අනිවායයම්යන් ම ඒ ්කනා නිවමානය අව්බෝධකරගන්නා
තැන දක්වා යනවා ම යි කියනවා.
එ්හම
නැති
නියත
මිතයාදිට්ියටත්,
නියත
සේමාදිට්ියටත් පත් ්නා ්වච්චි අනික් සෑම ්දනා ම අනියත
ධමමයකින් විස්තර කරන්්න්. අනියත යි. ඒ අය නියතයි කියලා
්පන්නන්න බැහැ. එ්හම නේ ඒ අය අකුසලයන් කළත්,
අපා්ය් යනවා ම යි අනිවායයම්යන් ම අපා්ය් යනවා කියලා
්පන්නන්න පැමිණීමක් ශාසනය තුළ සිද්ධකරළා නැහැ.
ඉතින් ඒ නිසා අපි නුවණින් ්ත්රැේගත යුතු කාරණයක්
ති්යනවා. යේ ්ක්නකුට විපිළිසර බවක් ඇති්වන්න පුළුවන්,
“අ්න් මම ්මච්චර ්මච්චර අකුසල කමමයන් කරළා ති්යනවා.
මම ්ේ ්ේ ්ේ ්ේ විදියට පාපකමමයන් කරළා ති්යනවා, ඒ
නිසා මට ්ේ ජිවිත්ය් දී නිවන් දකින්නට බැරි්වයි”, හැබැයි
ආනත්තරිය පාපකමමයන් හැර, අනික් සියලුම අකුසලයන්
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පිළිබඳව සමහර විට ඔබ කල්පනා කරයි. “මට නැගී සිටින්න
පුළුවන්කමක් නැහැ. මට නිවන් දකින්න පුළුවන්කමක් නැහැ.
මට සුගති්ය් යන්න පුළුවන්කමක් නැහැ” කියලා.
හැබැයි ්ේ අකුසලයන් නැවැත නැවැත සිහි කර කර
ඒවාම ්ම්නහි කරමින් තවදුරටත්, විපිළිසර ්වවී සිටි්යාත්
එයින් මි්දන්න පුළුවන්කමකුත් ලැ්බන්්න් නැහැ. ්මාකද, ඒ
තුළ අපට බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නාපු කරම්ේදය පැත්තට
හැරිච්ච මානසික මට්ටමක් ්ගාඩනැ්ගන්්න් නැහැ.
ඒ නිසා සීලය පිළිබඳව කල්පනා කරන ්කාට
අනිවායයම්යන් ඔබට ්ේ ශාසනය තුළ නැගී සිටින්න පුළුවන්
අවස්ථාව ්කා්තකුත් දීලා ති්යයි. ඒක ගිහි අයට ්ේවා, පැවිදි
පාර්ශ්වයට ්ේවා, ්දපාර්ශ්වයට ම යේ මට්මක ශීලයක් තුළ යේ
මට්ටමකින් නැගී සිටින්න පුළුවන් අවස්ථාව සලකලා ති්යනවා.
ඉතින් මම ්ේ ටික ්ම්හම මතක් කරමින් ්ේ ශීලය
ගැන කතාකරපු ටික බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නන තැන
දක්වා ්ගනැල්ලා එතැනින් එහාට ්ේ ශීලය බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් ්කාතැනට ද උපකාර කරගන්්න් කියන කාරණාව, ඒ
කියන්්න් කායකේම, වචීකේම කියන තැන ්කා්තක් දුරට
ඉදිරියට යනවා ද කියන එක ඔබට මතක් කරන්න මම කල්පනා
කළා.
ආයයම අෂ්ඨාඞ්ගික මාගමය ගත්තහම, ්ේ ආයයම
අෂ්ඨාඞ්ගික මාගම්ය් ශීලය කියන ්කාටසට අයිති්වනවා සේමා
වාචා, සේමා කේමන්ත, සේමා ආජීව. ්මතැන දී කායකේම,
වචීකේම කියන ්දකත් ්ේකට ඇතුළත්්වලා ති්යනවා. සේමා
වාචා කියපුවහම වචීකේම ටික යි. එ්හම නැතිනේ යහපත්
වචනය කියන තැනට එන්්න් හිස් වචන, ඵරැෂ වචන, ්බාරැ,
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්ක්ලාේ ආදිය කී්මන් වැළැකුණ තැන තමයි ්ේ දක්වා දියුණු
කරළා ති්යන්්න්.
කායකේමය ගත්තහමත්, සත්ව ඝාතන්යන්, ඒ වා්ග් ම
්සාරක්මන් කාම මිතයාචාර්යන් යේ ්ක්නක් ්වන්
්වනවා නේ, ්මන්න ්ේ ක්යන් ්ක්රන වැරැදි තුන
අතහරිනවා නේ ඒක උපරිමය දක්වා වුනහම ආයයම අෂ්ඨාඞ්ගික
මාගම ්ය් ශීලය කියන තැන දක්වා ම ලැ්බන කාරණයක්.
ඉතින් ්ේ ශාසනය තුළ, ශීලය අපට පනවලා ති්යන්්න්
නුවණක් ඇතුව ම ඒ ශීලය රකින්න කියන එක ්ේ සූතර
්ද්ශනා්ේ දී පැහැදිළි කරනවා. ඒ නුවණකින් ම යි සිල් රකින්න
ඕනෑ කියන තැන ්පන්නනවා. සේමාදිට්ිය ට ම ්යාමුකරපු,
සේමා දිටිිය ම
්වච්ච ශීලයක් රකින්න කියලා යි
්පන්නන්්න්. සේමාදිට්ියට ම ්යාමුකරපු ශීලයක් රකින්න
කියලා යි පැහැදිළි කරන්්න්.
ඉතින් එතැන දී අපි කල්පනා කරළා බලමු ්ේ ශීලය
්කා්හාම ද සේමා දිට්ිය දක්වා එ්හම නැතිනේ නිවන දක්වා
ම උපකාර්වන්්න් කියන එක. ඔබට ඒ සඳහා මම ්ේ සූතර්ය්
අර්ථයට හානියක් ්නා ්වන්න අපි ගත්්තාත් රථවිනීත සූතර3
්ද්ශනා්ේ විස්තර කරන අදාල කාරණාය විතරක් ගන්නේ.
එතැන දී ්ේ රථ හතක් පිළිබඳව ්පන්නලා ්ේ ගමන්
මග විස්තර කරනවා. එතැන දී සප්ත විශුද්ධිය තමයි ්ේ රථ
හතට උපමා කරන්්න්. එතැනින් පටන්ගන්නා පළමු්වනි ම
රථය ශීල විශුද්ධිය යි. ශීල විශුද්ධිය ්කළවර ්වන්්න්, එ්හම
නැතිනේ ශීල විශුද්ධිය ඉවර්වන තැන පටන්ගැන්ම ති්යනවා
චිත්ත විශුද්ධිය. ්මන්න ්ේ පිළි්වළ, මම ඒ සූතර ්ද්ශනා්ේ
3

බුද්ධජයන්තිත්රිපිටකය-මජ්ඣිමනිකාය1–362වැනිපිටුව.
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කරැණු ටික විස්තර කරන්න ්න්වයි ්ේ අවස්ථාව කරගන්්න්.
නමුත් ්මතැන පිළි්වළ අපට ්පන්නනවා. ශීලය, සමාධිය
සඳහා ්යාමුකරපු ශීලයක්. යේ ්ක්නක් සිල් රැකලා
ඉවර්වන්්න් ්කාතැනක ද? අන්න ඒ ඉවර්වන තැන සමාධිය
තමයි මුනගැ්හන්්න්.
රථවිනීත සූතරය ගත්තහම, පළ්වනි රථය යනවා
ගමන්මග ්දවැනි රථය මුනගැ්හනකේ. ්දවැනි රථය
මුනගැහුණහම තමයි පළමු්වනි රථ්යන් බැහැලා ්දවැනි
රථයට ්ගාඩ්වන්්න්. පළමු්වනි රථය යි, ්දවැනි රථය යි
්දක ම අර්ගන ගමණ යන්්න් නැහැ. එ්හම නේ පළමු්වනි
රථ්ය් අවශයතාවය, එ්හම නැතිනේ පළමු්වනි රථ්යන්
යන්න පුළුවන් දුර සීමාව, ගමනාන්තය ති්යන්්න්, ්දවැනි
රථයට නගිනකේ.
එ්හම නේ ශීලය කියන කාරණාව ඉලක්ක කරළා
ති්යනවා සමාධිය මුල් කර්ගන, සමාධිය කියන ්කළවරට.
එ්හම නැතිනේ ශීල්ය් ්කළවර තමයි සමාධිය පටන්ගන්්න්.
එ්හම නේ යේ විදියක ශීලයකින් අපි කටයුතු කරනවා නේ
අ්ප් ඉළක්කය ්වන්න ඕ්න් හැම ්ව්ල් ම නුවණකින,් ඇයි
්ේ සිල් රකින්
් න් කියලා. හැම ්ව්ල් ම අපි සිල් රකින්න
ඕ්න්, ඉලක්කය ්කළවර තියාගන්නට ඕ්න්, සමාධිය සඳහා
කියන කාරණාවට යි.
අද වර්තමාණ්ය් අපි ්නා්යකුත් විදියට ශීලය පිළිබඳව
අර්ථයන් දරන්්න්. නමුත් ශීලය පිළිබඳව මහා විශාල පර්ේධ
විස්තර කිරිේ අපට හේබ්වනවා. විනය පිටකය පුරාවට ්ේ
ශීලය ්බදා ්පන්වනවා. සංවර ්වන්න ඕන ්කා්හාම ද කියන
කාරණාව පිළිබඳව. ඒ වා්ග් ම ්ේ අති්ර්කව ්ේ දහම
විගරහයන් කරන ්පාතප්ත් දි ත්, අපට ්ේ වි්ශ්ෂ්යන් ම
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විශුද්ධි මාගමය වා්ග් ගත්තහම, ශීලය පිළිබඳව මහා විශාල
විස්තරයක් අපට හේබ්වනවා.
හැබැයි ්ේ සියලුම කාරණා ටික කැටිකරළා ගත්තහම
්ේ ශාසනය තුළ ශීලය ්පන්නලා ති්යන්්න් නිවන් දකින
මගට පරතිපදාව හැටියට යි. ශීල-සමාධි-පරඥා කියන ්ේ ධමමතා
තුන තමයි පරතිපදාව හැටියට ්පන්නන්්න්. ශීල්යන් සමාධියට
ත්, සමාධි්යන් පරඥාවටත් යන ගමන් මඟක් තමයි පරතිපදාව තුළ
අන්තර්ගත ්වන්්න්. එ්හම නේ අපි හැම ්කනක් ම, පන්සිල්
්ේවා, අටසිල් ්ේවා, යේ ආකාරයකින් ගිහිව යේ විදියකින් සිල්
රකිනවා නේ ඒ සියලුම ශීලයන් ්ේවා, සාම්ණ්ර වශ්යන්,
උපසේපදා වශ්යන් ස්වාමීන් වහන්්ස්ලා රකින ඒ සියලුම
ශීලයන් ්ේවා, ්ේ ශීල පර්ේධ වශ්යන් ්පන්නන සියලුම සිල්
ටික කැටිකරළා ගත්තහම ්ේ සෑම ශීලයක ම අවසාන්ය්
්කළවර ්පන්නන්න ්වන්්න් අපට රථවිනීත සූතර්ය් අර්ථයට
සම ක්ළාත් ්ේ සියලුම ශීලයන් ්කළවර කරන්්න් සමාධියට
යි. ඉතින් ඒ නිසා අපි සෑම ්ක්නකු්ග් ම ඉලක්කය ති්යන්න
ඕ්න් ්මන්න ්ේ සමාධිය ඉලක්ක කරගත්ත ශීලයක්.
ඉතින් අපි ශීලය ගැන ්ම්හම මතක් ක්ළ් එ්හම
නැතිනේ අපට සි්තන්න පුළුවන් අපා්ය් යන එ්කන්, එ්හම
නැතිනේ නිරයට යන්න ති්යන එ්කන් මිදීම පිණිස අපි සිල්
රැක්්කාත් අපි අපායට යන්්න් නැති ්වයි කියලා යි.
මම ඔබට අදහසක් ්පන්නන්නේ, ්ේ නිගන්ඨනාථපුත්ත
්පන්නාපු අදහස තමයි, සතුන් මැරීම, ්සාරකේ කිරිම,
කාම්යහි වරදවා හැසිරීම, මුසාවාදය කියන ්ේ කාරණාවලින්
වළකින්න කියන එක නිගන්ඨනාථපුත්ත්ග් ත් ඉගැන්වීම යි.
නිගන්ඨනාථපුත්ත මතක් කරනවා තමන්්ග් ශරාවකයන්ට සතුන්
මරන්න, ්සාරකේ කරන්න, කාම්ය් වරදවා හැසි්රන්න, ඒ
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වා්ග් ම ්බාරැ කියන්න එපා කියලා. ඒ ඉගැන්වීම තුළ හැබැයි
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නනවා ්ේ ඉගැන්වීම තුළ
ති්යන්්න් කුමක් ඉලක්ක කර්ගන ද? අපා්ය් යන්න ්වනවා
අනිවායයම්යන් ම ්ේ ්ද් ක්ළාත්. නියතයි අපායට ම යන්න
්වනවා. ආ්ය කිසිම ගැලැවීමක් නෑ කියලා ්පන්න
මිතයාදෘෂ්ි මතයක් ්පන්නනවා.
්මන්න ්ේ මතය හින්දා යි, එ්හම නැතිනේ ්ේ
මිතයාදෘෂ්ිකම හින්දා යි ්ේ අය අපා්ය් යන්්න්.
නිගන්ඨනාථපුත්ත පිළිබඳව අපි ්සායලා බැලු්වාත් ්ේ ශාසන
ඉතිහාස්ය් ්තාරතුරැ ටිකත් එක්ක නිගන්ඨනාථපුත්ත්ග්
අවසාන ම අවස්ථා්ේ ඒ නිගන්ඨනාථපුත්ත අපායට යි යන්්න්.
නමුත්
බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස්
මතක්
කරනවා
ෂඩ්
ශාස්තෘවරැන්්ග් දර්ශනයන් අත්රන් යේ දර්ශනයක් ඉදිරිපත්
කරපු ්ක්නක් ඉන්නවා නේ යේතේ හරි ඒ කියන්්න් යහපත
මිනිස්සුන්ට යේ පණිවිඩයක් ්දන්න, ඒ පණිවිඩය අතරින්
්ශර්ෂ්ඨ යි කියලා ්පන්නනවා නිගන්ඨනාථපුත්ත. ්මාකද,
සත්ව ඝාතන්යන් වළකින්න, ්සාරකේ කිරී්මන් වළකින්න,
්ේ විදියට යේ ශීලයක් පිළිබඳව කථා කරනවා. නමුත් ඒ ද
මිතයාදෘෂ්ිකත්ව්ය් වරද නිසා ඒ අය පවා අපායට යන්න
්හ්තුව්
ු ණ් මිතයාදෘෂ්ිකත්ව්ය් නිසා යි කියන එක.
ඉතින් ඒ නිසා අපිත් සිල් රකින්න ඕ්න්. හැබැයි
බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ්පන්නාපු මග ්පන්වීමක් ති්යනවා
අපට දර්ශනයක් ්පන්නලා ති්යනවා, ්ේ ශීලය ්කායි ්කායි
විදියට ද රකින්න ඕන, ඒ ශීලය තුළින් ඉලක්ක කරන්න ඕනෑ
්කායි පරාසයද කියන එක ්පන්නන්නට. අන්න ඒ නුවණින් ම
සිල් රකිනා අපට තමයි ්ේ ශාසනය තුළ නිවැරැදිව සිල් රකින
පිරිසක් බවට පත්්වන්න පුළුවන්කම ති්යන්්න්. එ්හම
නැතිනේ අපිත්, සතුන් මරන්්න් නැතිව, ්සාරකේ කරන්්න්
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නැතිව, කාම්යහි වරදවා හැසි්රන්්න් නැතිව, හිස් වචන,
ඵරැෂ වචන ආදිය ්නාකියා ඉඳී ද? ්නාකර ඉඳී ද? හැබැයි
අ්ප් දිට්ිය? සේමා දිට්ියට පත්්වන පැත්තට හැරිච්ච
කරම්ේදයක් තුළ කටයුතු කරන සිල් රැකීමක් ්න්වයි.
ඒ නිසා ඔබ ්හාඳට කල්පනා කරන්නට ඕ්න් ම යි ්ේ
ශාසනය තුළ අපට සිල් රකින්න කියන්්න් ඇයි කියලා.
අද වර්තමාණ්ය් සමහර ්වලාවට අර්ථ කථනයන්
්දනවා අපට, ්ේ සිල් රකින්න අවශය නැහැ. ්මාකද, සිල්
රකින එක සමහර ්ේලාවට බමුණු මතයක් කියලා සමහර
්ේලාවට ඉදිරිපත් කරන මත අපට ඇ්සනවා අනන්ත අපරමාණ.
නමුත් මම පැහැදිළිව ම ඔබට ්පන්නනවා, සූතර ගණනාවක
අපට ්පන්නනවා, ශීල-සමාධි-පරඥා කියන ්ේ පරතිපදාව තුළ
ශීලය කියන්්න් ්මාකක් ද කියලා විගරහ කරන අවස්ථාවන්. ඒ
නිසා ශීල්යන් ්තාර සමාධියවත්, සමාධි්යන් ්තාර පරඥාවවත්,
සීල-සමාධි-පරඥාවලින් ්තාර විමුක්තියක්වත් ක්ෂාත් ක්ෂාත්
කරගන්න පුළුවන්කමක් ්ේ ශාසන්ය් නැහැ. ඒ නිසා ්ේ
ශාසනය තුළ පරතිපදාව හැටියට ශීල-සමාධි-පරඥා කියන ්ේ
ධමමතා තුන ම තීරණය කළ යුතු යි.
පූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්්ස්:මට ්ේ තව ්ම්හම නිකේ අදහසක් හිතුණා. අපි කියමු
දැන් ඔය ව්ග් සූතරයක් අපි ්ද්ශනා කරනවා. එ්කදී දැන්
නිගන්ඨනාථපුතර ්ග් අදහස වු්ණ් අකුසල ධමම කරන හැම
්ක්නක් ම අපායට යනවා කියන එක ්න්. බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස් එතැන දී, ඒ දෘෂ්ිය වැරැදි යි කියන එක ්පන්නුවා
්න්. ඒ කියන්්න් දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් එතැන දී ්ද්ශනා
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ක්ළ් ්සාරකේ කරන, සතුන් මරණ අය අපා්ය් යන්්න් නැහැ
කියන අදහස ්න්වයි භාගයවතුන් වහන්්ස් ්ද්ශනා ක්ළ්.
එ්කන් මි්දන්න පුළුවන්කම ති්යනවා කියන එක යි
උන්වහන්්ස් ්ද්ශනා ක්ළ්, ඒක නියතියක් ්න්වයි කියන එක
යි.
එත්කාට දැන් ඒ ව්ග් ටිකක් ්පන්නලා එත්කාට හරි.
අපි එත්කාට ඒක දැන් අපි කියමු්කා අපි දැන් ්ේ බණ අහන
කට්ටිය ගනිමු්කා. දැන් ්පන්නලා ්හාඳයි එ්හනේ ්කා්හාම
ද හදිස්සියක දී අප අතින් ්සාරකේ කරන, සතුන් මරණ,
කාම්යහි වරදවා හැසි්රන, වා්ග් අකුසලකමක් වුණා නේ,
්වමින් ති්යනවා නේ, එයින් වැලැකිළා ඇත්තට ම
ඒකාන්ත්යන් අපායට යන්්න් නැතුව නිවන් දකින්න
පුළුවන්කමක් ති්යනවා කියන එක යි තථාගතයන් වහන්්ස්
්පන්නු්ේ.
එත්කාට
නිගන්ඨනාථපුත්ත
්පන්නන
්කාට
අනිවායයම්යන් ම ඒ වා්ග් වැරැද්දක් කරන ්කනා
අනිවායයම්යන් ම අපා්ය් යනවා කියලා විමුක්ති්ය් ්දාර
අහුරලා ම දාන ්කාට තථාගතයන් වහන්්ස් ්පන්නනවා, නැහැ
ඒ්ක් වරද හදා්ගන විමුක්තිකාමී ්වන්න පුළුවන් කියලා ්න් ද.
ඕකට ්පන්නන්්න්:

යස්ස පාපං කතං කම්මං - කුස්ලන පිියති
්සා ඉමං ්ලාකං පභා්සති - අබ්භා මුත්්තාව චන්දිමා4
යස්ස පාපං කතං කම්මං - ය්මක් කරපු පවු කුස්ලන පිියති කුසල්යන් වසා ගනී නේ ්සා ඉමං ්ලාකං පභා්සති 4

ධම්මපද173වැනිගාථාව
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අබ්භාමුත්්තාව චන්දිමා - වැසි වළා්වන් මිදුණු සඳ ්මන්
බබලනවා.
එත්කාට ඔය ව්ග් ්ද්ශනාවක් කරළා, ඊට පස්්ස් අපි
කියමු. ඊට පස්්ස් ්දවණුවට අපි ්ම්හම ගන්නවා. ්හාඳයි,
අපි ්කා්හාම ද එ්හනේ අකුසල ධමම ්වච්චි ්දයක්
ති්යනවා නේ ඒ තුළ පසුතැවිලි ්නා වි අතහැ්රන්්න්?
වර්තමානයක බිමින් තියනවා නේ ඒ්කන් අතහැ්රනවා.
අනාගතයට අකුසල කමම ්වන්න ්හ්තුවක් ති්යනවා නේ, ඒක
ද අතහැරලා අපි ඒ මාගම දර්ශනය උපදවා්ගන සස්රන්
මි්දන්්න් ්කා්හාම ද කියන තැන ්පන්නලා දුන්නහම, ඊට
පස්්ස් අපි කියමු්කෝ ්ේ වා්ග් සූතරයක් ්ද්ශනා කරළා, අපි
සූතරවල ම තව ්කාටසක් ආ්ද්ශකරළා ගත්්තාත්.
එ්තන්දි අපට ්ම්හම කරන්න පුළුවන් වු්ණාත්, ඒ
කියන්්න් සේමා දිට්ි සූතරය5 : අකුසලං ච පජ්ානාති, අකුසල

මූලං ච පජ්ානාති, කුසලං ච පජ්ානාති, කුසල මූලං ච පජ්ානාති,
එත්තාවතා පි ්කා ආවු්සා අරිය සාව්කා සම්මා දිට්ඨි ්හාති.
ටක් ගාලා අපි අරවා්ග් සූතරයක මාගමය සේබන්ධ, දර්ශනය
සේබන්ධ ති්යන ්කාටසක් අර්ගන ්ේ්ක් අන්තිමට සේබන්ධ
කරනවා. සේබන්ධ කරලා ඒ කියන්්න් යේකිසි ්ක්නක්,
අකුසලං ච පජ්ානාති, - අකුසලය දන්නවා නේ, අකුසල මූලං ච
පජ්ානාති, - අකුසල්ය් මූලය දන්නවා නේ, කුසලං ච පජ්ානාති,
- කුසලය දන්නවා නේ, කුසල මූලං ච පජ්ානාති, - කුසල මූලය
දන්නවා නේ එත්තාවතා පි ්කා ආවු්සා අරිය සාව්කා සම්මා
දිට්ඨි ්හාති.- එපම්ණකින් සේමාදිට්ි ්වයි.

5
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එත්කාට ඇයි ්කා්හාම ද, ්ේ ්වච්චි අකුසලය
අපායගාමී ්නා වී, එබඳු අකුසලයක් ්ක්රන ්කනාටත්
විමුක්තියකට යන්න මාවත ති්යන්්න් ්කා්හාම ද, කියලා
එතැනින් ම නැගිට්ටුවලා ගන්න පුළුවන් අපට. ්හාඳයි අප
අතින් ්වච්චි, අප අතින් ්ක්රන අකුසලය අපි හිතලා
දැනගන්නවා, ්මාකක් ද අකුසලය. ඒ කියන්්න්, අපි කියමු,
කයින් ්ක්රන වැරැදි තුනක් ති්යයි. ඒ කියන්්න් පරාණඝාත,
්සාරකේ කිරිම, කාම්යහි වරදවා හැසිරීම - කයින් ්ක්රන
වැරැදි තුනක් ති්යනවා.
එත්කාට ්බාරැ, ්ක්ලාේ, ඵරැෂ
වචන, හිස් වචන කියලා වචන්යන් ්ක්රන වැරැදි හතර යි. ඒ
වා්ග් ම දැඩි ්ලෝභය, ්ෙෂය, මිච්ඡාදිට්ිය කියලා මන්සන්
්ක්රන වැරැදි තුන යි. එත්කාට ්මන්න ්ේ සිත-කය-වචනය
කියන තුන් ්දා්ර් වැරැද්දට ්පන්නනවා අකුසල කියලා.

අකුසලංච පජ්ානාති කියන ්කාට ්මන්න ්ේවා අකුසල
ධමම යි. දක්ෂ ්නා වුනු ්ද්වල් කියලා හඳුනාගන්නවා නේ
්ක්නක්. ඊට පස්්ස් අකුසල මූලංච පජ්ානාති - එත්කාට ්ේ
අකුසල ඇති්වන්්න් ්මන්න ්ේ ්ේ අකුසල මූලයන්්ගන්
්න් ද කියලා හඳුනාගන්න ඕන. ඒ කියන්්න් ඊට පස්්ස්, අපි
කියමු, පරාණඝාත කියන එක, ඊ ගාවට ්හාරකේ කරන එක,
කාම්යහි වරදවා හැසි්රන එක, ්බාරැ කියන එක, ්ලෝභ
සහගත සිතින් ්ක්රන වැරැදි, ්ලෝභය තමයි ඒ අකුසල් තුනට
මුල. ඊට පස්්ස් පරාණඝාත, ්ක්ලාේ කියනවා, ඵරැෂවචන
කියනවා, කියන තු්න් වැරැද්දට ්හ්තුව ්ෙෂ අකුසල මූලය යි.
ඊ ගාවට හිස් වචන කතා කරනවා සේඵප්පලාපා කියන එකට
්මෝහ අකුසල මූලය, ්ේ කය-වචන ්ද්ක් වැරැදි හත ්ලෝභද්්ේෂ-්මෝහ කියන අකුසල මුල් තුන නිසායි ්වන්්න් කියලා
හඳුනාගත්තහම එයා අකුසලං ච පජ්ානාති, අකුසල මූලං ච
පජ්ානාති, ්වනවා. ්ේ අකුසල ටික.
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ඊගාවට අපි කියමු අභිජ්ඣා ති්යනවා නේ එය ද ්ලෝභ
සහගත යි. වයාපාද ති්යනවා නේ ඒ ්ෙෂය යි. එත්කාට
මිච්ඡාදිට්ිය ති්යනවා නේ ඒක ්මෝහය යි. ්ේ සිත-කයවචනය කියන තුන් ්දා්රන් වැරැදි ටිකක් ති්යනවා නේ
්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ යි ඒකට ්හ්තුව කියලා හඳුනාගත්තහම
එයාට ්ේ ශීලය පිළිබඳව ්හ්තු-ඵල දහමක් හේබ්වනවා. ඒ
කියන්්න් දැන් පුද්ගල්යක් අකුසල ධමම කරනවාවත්, ්නා කර
ඉන්නවා වත් ්න්වයි. දුශ්ශීලකම කියන එක ඇත්තට ම
්ලෝභ-්ෙෂ-්මාහ නමැති අකුසල ්හ්තුවක ඵලයක් හැටියට
එයාට හේබ්වනවා.
එත්කාට කුසලං ච පජ්ානාති, කියලා කියන ්කාට,
කුසල් කියලා කියන්්න් ඉහත කී අකුසලයන්්ගන් ්වන්වීම
කුසල්. ඒ කියන්්න් ක්යන් ්ක්රන වැරැදි තු්නන් ්වන්වීම,
වචන්යන් ්ක්රන වැරැදි හත්රන්, මනසින් ්ක්රන වැරැදි
තු්නන් ්වන්වීම තමයි කුසල් කියලා කියන්්න්. එත්කාට ඒ
කුසලයට ්හ්තුව, ඒ කියන්්න් අපි කියමු අ්ලෝභය ති්යන
තැනක ්හාරකේ කරනවා, කාම්යහි වරදවා හැසි්රනවා,
්බාරැ කියනවා, කියන ධමමතා තුනට ඉඩ නැහැ. අ්ෙෂය
නමැති සිත් උපදින කල්හි, අ්ෙෂය ති්යන තැනක
පරාණඝාතය, ්ක්ලාේ කීම, ඵරැෂ වචන කීම ව්ග් ධමමතාවලට
ඉඩ නැහැ. ඒ වා්ග් ම අ්මෝහය ති්යන තැනක හිස්
වචනවලට ඉඩ නැහැ. ඒ වා්ග් ම අ්ලෝභය ති්යන තැනක
අභිජ්ඣාවට ඉඩ නැහැ. ඒ වා්ග් ම අ්ෙෂය ති්යන තැනක
වයාපාදයට ඉඩ නැහැ. ඒ වා්ග් ම අ්මෝහය ති්යන තැනක
මිච්ඡාදිට්ියට ඉඩ නැහැ.
කය-වචනය-සිත කියන ්ේ තුන්්දාරට අ්ලෝභ-අ්ෙෂඅ්මෝහ කියන කුසල ්හ්තු තුන තිබුණහම අර අකුසල ටික
අතහැ්රනවා කුසල පිරිලා කියලා ්පන්නලා එත්කාට
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අකුසලය වු්ණාත් අකුසලය ඇතිකරන ්හ්තු ටික ්පන්නලා
්ේ ්හ්තු ටික ්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ යි. ඒ ්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ
තියන ්හ්තු ටික නැතික්ළාත් නැතිකරන්න ්වන්්න් අ්ලෝභඅ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන කුසල ්හ්තුවකින්. ඒ අ්ලෝභ-අ්ෙෂඅ්මෝහ කියන කුසල ්හ්තු ටි්කන් යුක්ත්වන ්කාට අර කයවචනය කියන තැන ති්යන අකුසල් ටික අතහැරීම ම කුසල්
කියලා ්පන්නලා ්මන්න ්ේ වා්ග් ්ේ අකුසලය ගැන,
අකුසලය ඇති්වච්චි ්හ්තු ටික ගැන, කුසලය ගැන, කුසලය
ඇති්වන ්හ්තු ගැන අව්බෝධයක් ඇතිකර්ගන අකුසල කියන
ධමමතා දුරැ්වන්්න් අ්ලෝභ-අ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන කුසල් සිත්
ඇති්වන කල්හි නේ එ්හනේ නිතර ම ්ේ වා්ග් කුසල
සිතකින් කටයුතු කරළා ්මන්න ්ේ අකුසල ්වච්ච, ්වන,
වන්නා වූ අකුසල ධමම්යන් මි්දන්න පුළුවන් ්න් ද කියන
දර්ශනය ලැ්බනවා.
අන්න ඒ දර්ශනය ති්යන නිසා යි අපට ්මන්න ්ේ
නියතියක් හැටියට අකුසල ධමම ්කරැණත්, අකුසල ධමම ්කරැණු
එක අපායගාමී දක්වා නියතියක් පනවන්්න් නැත්්ත්,
පනවන්න බැරි, ්ක්නක් නිසා ්න්වයි. ්හ්තුඵල දහමක්
නිසා යි. ්ේ ්හ්තු ටික අයින් කරලා කුසල ්හ්තුවක් එතැනට
තැබු්වාත් එයින් උපදින ඵලය ්හට දව්ස් දී කුසල සහගත
වන නිසා කියලා අපට ්පාඩ්ඩක් පැහැදිළි කරන්න පුළුවන්
්වයි ්න් ද?

පූජ්ය පලුගස්වැ්ේ සද්ධාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්්ස්
සාදු සාදු ්බා්හාම පින් ස්වාමීන් වහන්ස, ්ේක මතක්
කළාට.
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පූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්්ස්
එත්කාට ඔය වා්ග් සූතර ්ද්ශනාවන් තුළ ්ද්ශනාව
අන්ති්ේ දී ඒ වා්ග් මාතෘකාවට ්ගනැල්ලා, ඊට පස්්ස් අපි
කියමු්කා එ්හනේ අ්ලාභ-අ්ෙෂ-අ්මාහ කියන කුසල මූල.
එත්කාට ්ේ ්ලෝභ-්ෙෂ-්මාහ තියන අකුසල මුල් ටික
අතහැ්රන්්න්. එත්කාට අකුසල අතහැ්රන්්න් අකුසල මුල්
ටික නිසා. ඊට පස්්ස් කුසලය උපදින්්න් කුසල මූලය නිසා යි.
අ්ලාභ-අ්ෙෂ-අ්මාහ කුසල මූලය.
කුසල මූලය කියන එක ඇති්වන්්න් ්මා්ක්ට ද?
සේමාදිට්ියට යි. ඇත්ත ඇති හැටි්ය් දැක්කහම යි. කියලා
සේමා දිට්ිය කියන්්න් ්මාකක් ද කියලා අපට ඒක
්ලෝ්කෝත්තර වශ්යන් ම ්පන්නන්න පුළුවනි. ්ලෝ්කෝත්තර
සේමා දිට්ිය නිසා ම ්ේ සේමා වාචා, කේමන්ත, ආජීව කියන
අංග ටික ්ගානු්වන ආකාරයට එතැන දී දර්ශනාත්මක
තැනකින් ම ්පන්නන්න පුළුවන් අපට එතැනට අර්ගන
ඇවිල්ලා. අනුකරම්යන් සූතර ්ද්ශනාව හරහා සේමාදිට්ිය
ති්යන තැනට අර්ගන ඇවිල්ලා සේමාදිට්ිය කියලා
කියන්්න් ්මතැන අ්ලෝභ-අ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන කුසල ්හ්තු
ටික ති්යන තැනට ්ගනැල්ලා, කුසල ්හ්තු කියලා කියන්්න්
්මාකක් ද කියලා සේමාදිට්ිය මුල්්වච්ච ්මන්න ්ේ ආයයම
අෂ්ඨාඞ්ගික මාගමය යි කියලා එතැනින් අර්ගන ආපසු මාගමය
පනවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදියට හදාගත්තහම ්හාඳ්වයි
කියලා මට හි්තනවා.
පූජ්ය පලුගස්වැ්ේ සද්ධාතිස්ස ස්වාමීන් වහන්්ස්
එ්හම යි ස්වාමීනි. සාදු! සාදු!! සාදු!!!
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පූජ්ය මාන්කඩවල සුදස්සන ස්වාමීන් වහන්්ස්
එතැන දී අපට ම අර හැම ්වලා්ේ ම ්වච්ච අකුසල
ධමමයක් ්හෝ කරන කුසල ධමමයක් ඒකාන්ත ්කාට සුගතියට ම
යනවා ්හෝ ඒකාන්ත ්කාට දුගතියකට ම යනවා ්හෝ කියලා
නියතියකින් පනවන්න බැරි ්මතැන ඒ කුසල-අකුසල කමම තුළ
අපි පුද්ගලභාවයක් පැවැත්වූවාට, පුද්ගලභාවයකින් හිතා්ගන
හිටියාට, යථාර්ථය ්හ්තු-ඵල දහමක් නිසා එබඳු ්හ්තුව
අයින්්වන විදියට, යට්වන විදියට ්වන ්හ්තුවක් බලවත්ව
්යදු්නාත් අර බලය ්වනස් කරන්න පුළුවන් ්වනවා. අන්න
ඒ නිසා යි.
ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් හැම ්ේලා්ේ ම පැහැදිළි
ක්ළ් ්හ්තු-ඵල දහමක්. ඒ කියන්්න් පුද්ගල්යක් නේ, අපි
කියමු, “්මන්න ්ේ පුද්ගලයා ්හාඳ ම යි” කියලා කිේව හැකි
යි. පුද්ගල්යක් නේ, “්මන්න ්ේ පුද්ගලයා නරක ම යි” කියලා
කිේව හැකි යි. නමුත් කිසි ්වලාවක අපට පුද්ගල්යක් “්හාඳ
යි” ්හෝ “නරක යි” කියලා මනින්න බැහැ. පුද්ගලභාවයකින්
මනින්න ගියහම ්බා්හෝ ්වලාවට අපි යථාර්ථයට සාධාරණය
කරන්්න්ත් නැහැ. ඇත්තට ම යේ කිසි ්ක්නක් අතින් වැරැදි
්ක්රන්න පුළුවන්. වැරැද්දක් ක්ළාත් ඒ වැරැද්ද දිහා බලලා,
“්ේ පුද්ගලයා මහා නරක ම යි” කියලා කියන්න බැහැ. ්මාක
ද ඒ අතින් ්හාඳ ්දයක් ්වන්න පුළුවන්. ්හාඳ ්දයක්
්වනවා දැකලා, “්ේ පුද්ගලයා ්හාඳ ම යි” කියලා අපට
කියන්න බැහැ. නරක ්ද්වල් ්වන්න පුළුවන්. එත්කාට එතැන
දී අපි පුද්ගලභාව්යන් හිටියහම හැම ්වලා්ේ ම ගන්න
විනිශ්චය සාධාරන ්වන්්න් නැහැ. ්හාඳ ම ්හෝ නරක ම
්හෝ කියලා තමයි අපි තීරණය කරන්්න්.
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නමුත් ්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ කියන අකුසල සහගත සිතක්
උපන්නහම, ඒ සිත නිසා යමක් සිතු්වාත්, යමක් කිේ්වාත්,
යමක් ක්ළාත්, ඒ සිතීේ-කීේ-කිරීේ අකුසලසහගතව ම යි. ඒ
වා්ග් ම අ්ලෝභ-අ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන තුන් ආකාර කුසල සිත්
ටිකක් උපන්්නාත්, ඒ කුසල් සහගත සිතින් අපි හිතු්වාත්,
කිේ්වාත්, ක්ළාත්, එත්කාට කුසල් සහගත ම යි.
අපි අ්ලෝභ-අ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන කුසල් සිත ඉපදිලා,
සිතනකමක් ්හෝ කියන කමක් ්හෝ කරනකමක් ති්යන තැනක
බලා්ගන තමයි ්හාඳ පුද්ගල්යක් කියලා පණවලා
ති්යන්්න්. ඒ ්මා්හාතට අකුසල සිතක් ඉපදිලා, ඒ උපන්න
අකුසල සිතින් ්ලෝභ ්හෝ, ්ෙෂ ්හෝ ්මෝහ ්හෝ කියන තුන්
ආකාර අකුසල සිත නිසා ඒ අකුසල සතගත සිතීේ-කීේ-කිරීේ
්ක්රන තැනක් බලා්ගන තමයි අපි නරක පුද්ගල්යක්
පනවලා ති්යන්්න්.
නමුත් කුසල සිත නිසා ්ම බඳු වූ සිත-කය-වචනය
කියන ධමමතා තු්නන් යහපත් ්ද් ්වනවා ්න් ද කියලා අපට
දකිනවා නේ, ඒ කියන්්න් දැන් අපට ඇත්තට ම අසවල්
පුද්ගලයා ්හාඳ යි කියලා පුද්ගලභාව්යන් දකින තැනක අපට
දකින්න පුළුවන් නේ අ්ලෝභ සහගත, අ්ෙෂ සහගත, අ්මෝහ
සහගත සිත් උපන්න එ්ක් පරතිපලය ්න් ද එතැන කුසල
සහගත, නැතිනේ යහපත් වූ ්දයක් සිතන, යහපත් වූ ්දයක්
සිතන, යහපත් වූ ්දයක් කරපු බව, කියලා අපට දකින්න
පුළුවන්. එත්කාට පුද්ගලභාව්ය් ඉක්ම වූ ධමමතාවයක් දකින්න
පුළුවන්.
ඊට පස්්ස් ්කාතැනක හරි අපි නරක යි කියලා
පුද්ගල්යක් සිහි්වන අවස්ථාවක දී, “අ්න් අර පුද්ගලයා
සිතන ්ද් නේ හරි නරක යි. අර පුද්ගලයා කියපු වචන ටික නේ
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මහ කැත යි ්න් ද, අර මිනිහා කරපු වැ්ඩ් මහා බලු වැඩක්,
නරක වැඩක් ්න් ද” කියලා අපි හිතලා, අපි ගැ්ටන්්න්
ඇත්තට ම එතැන ති්යන යථාර්ථ ස්වභාවය ්නා දන්නාකම
්නා දකිනකම නිසා යි. අපට පුළුවන්වු්ණාත් යේ ්වලාවක
අකුසල සහගත සිතක් උපන්්නාත්, ඒ අකුසල සහගත සිතින් ඒ
්වලා්ේ දී යමක් සිතු්වාත්, යමක් කිේ්වාත්, ක්ළාත් ඒක ඒ
සිත-කය-වචනය තුන් ්දාර දැන් අකුසල සහගත යි ්න් ද?
එත්කාට ්මතැන ද, ්ක්නක් නරක ්දයක් කළා ්න්වයි.
්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ සහගත සිතක් උපන්නහම ඒ්ක් පරතිඵලය
්ම බඳු වූ අයහපත් කායකම්ම ්වනවා ්න් ද? ්මබඳු වූ
අයහපත් වචීකම්ම ්වනවා ්න් ද, ්මබඳු වූ අයහපත්
ම්නාකම්ම ්වනවා ්න් ද?
එත්කාට තමන්වත් එත්කාට ්හාඳට ්ප්නනවා. ්ේ
ඇත්තට ම මම ්හාඳ ්දයක් කියනවා, මම ්හාඳ ්දයක්
කරනවා ්න්වයි. ්මතැන අර “මම” කියලා අපි සිතා්ගන
ඉන්න තැන ද කුසල් සිතක් ඇතිවුණහම ්ේ සි්තන් නැවත
නැවත හි්තන්්න්, කියන්්න්, කරන්්න් යහපත් ්දයක්. ඒක
හිතන-කියන-කරන තමන්ටත් ඒ විඥාපනය ්දන, ඒ කරැණු
දැනගන්නා ්ලෝකයාටත් යහපතක් ්ේ.
ඒ වා්ග් ම ්මතැන දී ්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ කියන අකුසල
සිත් උපන්්නාත් ඒ අකුසල සිතකින් සිතන, කියන, කරන
්දයක් ති්ය් නේ, ඒක තමන්ට වුණත් ්බා්හෝ අයටත් අවැඩ
පිණිස පවතින ්ේ ්ලෝක්ය්, ්හාඳ සහ නරක, නැතිනේ
සත්පුරැෂ සහ අසත්පුරැෂ, කුසල් සහ අකුසල්, නැතිනේ හරි සහ
වැරැදි කියලා ්බදිලා ති්යන්්න් ්මන්න ්ේ ව්ග් ධමමතාවයක්
මත ්න් ද කියන අව්බෝධයක් ඇත්තට ම අන්තිමට
ඇති්වන්්න්.
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ඔය අකුසලය ්මාකක් ද, අකුසල මූලය ්මාකක් ද
කියලා ඔය වා්ග් සූතරයක් බලා්ගන අපි යටට ගියහම අකුසලය
්මාකක් ද අකුසල මූලය ්මාකක් ද, කුසලය ්මාකක් ද කුසල
මූලය ්මාකක් ද කියලා ්සායා්ගන ගියහම ඒ තුළින් අපට
හේබ්වනවා ්ේ සමස්ත සත්ව පරජ්ාව ම. ඒ කියන්්න් අපි
මනුෂය්යෝ-්දවි්යෝ-බරහ්ම්යෝ කියලා යේතාක් පුද්ගලභාව්යන්
කථාකරන, කටයුතුකරන හැම තැනක ම ති්යන්්න් ්මන්න
්ේ වා්ග් ්හ්තු-ඵල දහමක් ්න් ද. ඒ කියන්්න් ්ලෝක්ය්
්හාඳ සහ නරක කියලා ්දකක් ්බදිලා ති්යන්්න් ්මන්න
්ේ ්ලෝභ-්ෙෂ-්මෝහ, අ්ලෝභ-අ්ෙෂ-අ්මෝහ කියන ්මන්න
්ේ කුසල හා අකුසල මුල් නිසා ්න් ද. ඒ නිසා ්න් ද, කුසල්අකුසල් කියලා, ්හාඳ-නරක කියලා, යහපත්-අයහපත් කියලා,
සත්පුරැෂ-අසත්පුරැෂ කියලා යේතාක් ්බදිලා ති්ය් නේ
්බදිලා ති්යන්්න් ්මන්න ්ේ පර්භ්දය නිසා ්න් ද කියලා ඒ
එක ්දයක් තුළින් අපි ඇතිකරගන්නා වූ අව්බෝධය සමස්ත
ධමමතාවයන් හරහා ම දුවන නුවණක් අපට ඇතිකරගන්න
පුළුවන්.
අන්න ඒ නිසා යි එයාට එපමණකින් ම ආයයම
ශරාවක්යක් සේමාදිට්ි ්වනවා කියලා ්පන්නන්්න්.
එත්කාට එයාට ්ේ මුළු තුන් භවය ම මනුෂයයින් ්හාඳ වැඩ
කරන නැතිනේ මනුෂයයින් ්හෝ නරක වැඩ කරන මනුෂයයින්
්හෝ ්දවියන් ්හෝ බරහ්මයින් ්හෝ ්වනුවට ඒ සෑම තැනක ම
්ේ වා්ග් ්හ්තු නිසා හටගත්ත ඵලයක් හැටියට දකින්න
පුළුවන්, ඒ වා්ග් ම
යේකිසි ්ක්නක් පුද්ගලභාවයකින්
කටයුතු කරන තැනක, ්හාඳ ්දයක් ගැන, ්හාඳ ්ක්නක්
ගැන කියන කරන කල්හි, නරක ්ක්නක් ගැන නරක ්දයක්
ගැන කියන කරන කල්හි, ්ේ ්හාඳ හා නරක කියන තැන
්බදිලා ති්යන්්න්, හැදිලා ති්යන්්න්, විදයමාන ්වන්්න්
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්මබඳු ධමමයක්
ඇති්වනවා.

නිසා

්න්

ද

කියන

නුවණකුත්

එයාට

ඒ එක්කම එයාට සාමානය්යන් අපි කියමු්කා ඒ
දර්ශනය ම එයාට ගත හැකි යි විදර්ශනාව පිණිස. විදර්ශනාව
කියන්්න් නිවන් මගට ්කලින් ම පරතිපදාවක් ඇතිකරගන්න
පුළුවන්. ඒ කියන්්න් තව නරක පුද්ගල්යක් එක්ක යි අපට
හැම ්ව්ල් ම තරහා යන්්න්.
අපි කියමු ඔන්න දැන් හැම ්ව්ල් ම අපට ්ක්නක්
ඵරැෂ වචන්යන් බැන්නා. දැන් ඵරැෂ වචනය කියලා කියන්්න්
අකුසලයක්, වැරැද්දක්, නරක ්දයක්. ඒක තමන්ටත්, ඒ ඵරැෂ
වචනය උපද්දාපු තමන්ටත්, ඒ වා්ග් ම ඒ වචනය ඇසුරැ කරන
ජ්නසමාජ්යට ම ත් අවැඩක් අනර්ථයක් ්වන්්න්. අපි ්බා්හෝ
්ේලාවට අසවල් මනුෂයයා මට ්ේ වා්ග් ඵරැෂ වචනයකින්
බැන්නා ්න් ද කියලා, හිතලා, නිමිති අර්ගන, ගැ්ටන තැන
දක්වා ම අපි පත්්වනවා. අන්න ඒ වා්ග් තැන්වලට
පත්්වන්්න් නැතුව ඒ අකුසලය කියන ්ද් ම අරමුණු කර්ගන
නිවන් දකින්න පුළුවන් ්වන්න යි අපට ්ේ අකුසලඤ්ච
පජ්ානාති, අකුසලමූලඤ්ච පජ්ානාති කියන ටික ්පන්නන්්න්.
කුසලඤ්ච පජ්ානාති, කුසලමූලඤ්ච පජ්ානාති කියන ටික
්පන්නන්්න්.
අපි කියමු අපට ්බා්හෝ ම ්ෙෂසහගතව නැතිනේ
බැනපු පුද්ගල්යක් ඉන්නවා කියලා හි්තන තාක් අපට පිඝ
නිමිත්තක් ති්යයි. අක්්ඛාච්ඡි මං අවධි මං අජිනි මං අහාසි ්ම
කියලා අසවලා මට බැන්නා, ්දාස් කිේවා, ්ේ වා්ග් නින්දා
්කරැවා, අපහාස ්කරැවා, මම ඕකට ්හාඳ වැඩක්
කරන්නේ්කෝ කියලා ඒ විදියට ්න් අපි හිතන්්න්.
31

නමුත් එතැන දී අපි ගත්්තාත්, නිකමට ්ක්නකුට
්ම්නහි කරන්න පුළුවන් නේ, - ඇත්තට ම ්ේ මට්ටමට සිත
හදාගන්න ඕන. - අපි නිකමට යටහත්ව වශ්යන් බැළු්වාත්
ඇත්තට ම බණ-භාවනා කරන ්කනා කියන්්න්, එ්තර්වන්න
හදන ්කනා කියන්්න් ම, ටිකක් හරි ඒ හිත ඒ අවස්ථාව
නුවණින් ්ම්නහි කරළා බලනවා. ්ලෝකයා තරහා පුද්ගල්යක්
ගැන, අසවලා මට බැන්නා, කියලා පිඝ චිත්තය නැවත නැවත
පවත්වන තැනක ම
ශරැතවත් ආයයම ශරාවකයා ්මාක ද
කරන්්න්?
ඇත්තට ම රෑපය කියන එක ගත්තහම, කන-්බාන
ආහාර්යන් හැදුණු සතරමහාධාතු කුණප ්කාටස් ටිකක්. ඒ
රෑපයට හිතන්න, කියන්න, කරන්න ්මාකුත් බැහැ. මළමිණියක්
බඳු යි. හරි. එබඳු කය ඇසුරැකර්ගන පවතින සි්ත් අකුසල
සහගත, නැතිනේ අ්යෝනි්සෝමනසිකාරය නිසා උපන්න අකුසල
සිත නිසා ්න් ද ්ේ වා්ග් ්ෙෂ සහගත වචන ටිකක්
පිටවු්ණ්. එත්කාට ්මාකද අකුසල අ්ලෝභ කියන, ද්්ේෂ
කියන පිඝ සිත නිසා යි ඇති්වන්්න් කියලා අපි දැක්කා
සතුන් මරණවා කියන කයින් කරන වැරැද්දත්, ඒ වා්ග් ම
්ක්ලාේ කීම, ඵරැෂ වචන කියන ටිකත්. එත්කාට දැන් ඔය
ඵරැෂ වචන කියන ටිකට ්හ්තුව ද්්ේෂ කියන අකුසලමූලය
නිසා යි කියලා දැක්කහම, ්මබඳු වූ සිතක් උපන්න නිසා යි එබඳු
වූ වචන ටිකක් කථා ක්ළ්. හරි. ඒ සිත නිරැද්ධ ්වන ්කාට ම,
එබඳු වචනය ඇතිකරපු සිත නිරැද්ධ ්වන ්කාට ම, ඒ වචනය
ඉවර යි.
්හාඳයි, ඊ ගාව ්මා්හා්ත් කුසල් සිතක් ඇතිවු්නාත්,
“මට බැන්න, මහ නරක කැත විදියට බැනපු මිනිහා” කියලා මම
්පන්නන්්න් කාට ද? අත දික් කරන්්න් කාට ද? ඒ ්කස්්ලාේ-නිය-දත්-සේ-මස්-නහර කියන කුණප ්කාටස් ටිකට ද?
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බැරි්වලා ඒ මනුස්සයා ඊ ගාව ්මා්හා්ත් උපදින කුසල්
සිතක් තිබු්නාත්, මල් ටිකක් අර්ගන පන්සල් ය යි බුදුන්
වඳින්න. එත්කාට බුදුන් වඳින්න පන්සල් යන ඒ මනුස්සයාටත්
මම, “ආ මට බැන්නා” කියලා “මට ඵරැෂවචන්යන් බැන්න
මිනිහා” කියලා අත දික් කරනවා නේ හරි ද? ඇත්තට ම මට
ඵරැෂ වචන්යන් බැන්න ්කනා ද ඒ ඉන්්න් කියලා අපට
හිතන්න පුළුවන්.
ආන්න ඒ වා්ග් හිතන්න ්බා්හෝ ම ගැඹුරැ යථාර්ථයක්
අපට අර්ගන ්දනවා ්ේ වා්ග් සූතරයක් අර්ගන ඒ සූතරය
තුළ අපි බුදුරජ්ාණන් වහන්්ස් ඒ වා්ග් අකුසලයක් කළත්,
අකුසලය කියන තැනකින්, නියතියක් හැටියට අපායගාමී
පනවන්න බැහැ කියන තැනක් ති්යන්්න් ්මන්න ්ේ වා්ග්
දර්ශනයන්ට ඉඩ ති්යන හින්දා යි. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තට ම
අපි ්බා්හෝ ්ේලාවට කරන්්න් අපට බැන්නහම, ඒ බැන්නා
කියන තැන ඇති්වච්චි ්හ්තු ටිකත්, ඒ ්හ්තු ටික නැති්වන
්කාට ඒ සිද්ධාන්තය නිරැද්ධ්වච්චි බවත්, එබඳු වූ විත්ත
මචතසික ටිකකට ඉඩ තිේබ කය ්මාන විදියකටවත් සේබන්ධ
නැති බවත් දන්්න් නැති නිසා, ්ද්වනියට කුසල් සිත නිසා
මල් ටිකක් අර්ගන ඒ පන්සලට යන මනුස්සයා දිහා ත් අර මට
බැනපු මිනිහා ්න් ද කියලා බල බලා ඉන්න පැවැත්මක් ්න්
අප ගාව ති්යන්්න්.
ඉතින් එබඳු මට්ටම නිසා යි හැමදා ම රාග-ද්්ේෂ-්මෝහ
නිතැතින් ම අප ගාව පවතින්්න්. ඉතින් ඒ වා්ග් මට්ටමක්
පවත්වන්න බැරි්වන්න යි ්මන්න ්ේ වා්ග් දර්ශනයක්
ති්යන ්ේ සූතර අපි ඉ්ගනගන්්න් ත්, සූතර බුදුරජ්ාණන්
වහන්්ස්්ග් කථා අනුසාර්යන් යථාර්ථයන් ්පන්වන්්න් ත්,
්මන්න ්ේ වා්ග් තැන් ්පන්නන යි. ඉතින් ඇත්තට ම මම
්ේ ්පන්නාපු කරමය ්න්වයි. ඊට වඩා ්බා්හෝම යථාර්ථවාදී,
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ඊට වඩා ්බා්හෝම ගැඹුරට ගිය කරම ඇති. නමුත් මට හි්තනවා
්ේ සූතරයක සාමානය පුද්ගල මට්ට්ේ ඉන්න අපට අකුසල කමම
කරන ්කනා අපායට යනවා ම යි කියන ්කාට ඒක
නිගන්ඨනාථපුතරයන්
වහන්්ස්
ඒක
වළක්වලා,
ඒක
අනිවායයම්යන් නීතියක් ්කාට දරන්න බැහැ. ්වනස්්වන්නත්
පුළුවන් කියලා ්පන්නන තැනක දී ඒ ්මන්න ්ේ වා්ග්
දර්ශනාත්මක පැත්තක් ති්යන නිසා යි කියන ටිකත්
්පන්නන්න ඕන. ්පන්නලා
අපට එදි්නදා ජීවිත්ය්
්මා්හාතක
්මා්හාතක
හරි
අව්බෝධයක්,
හැමදාම
පුද්ගල්යක් බැනපු, පන්සල් යද්දිත් බැනපු පුද්ගල්යක්
සිහි්වනවා අපට, දානයක් ්දන්න යන ්කාට දාන ්පා්ල්දි ත්
අපට ගහපු, අපට ඇනුේපදයක් කියාපු, අපට වැරැදි කරපු
පුද්ගල්යක්ව දැකලා තරහා ගන්න පුළුවන් අපට එ්හම ්වච්චි
එක වැරැදි යි කියන එකවත් ්ත්්රන්්න් නැහැ. තවම අපට
කරන්න බැරැව ඇති. දක්ෂ නැතුව ඇති. අපි තාම පන්සල් යන
මිනිහා දිහාත් බලලා මට බැනපු මිනිහා කියලා කියයි. දානය
්දන අවස්ථා්වදීත් මට ගහපු මිනිහා, මට අවැඩක් කරපු
මිනිහා කියලා තාවම හිතයි. නමුත් එබඳ හිතක් උපදින එකත්
වැරැදි යි කියන එක, තවම නවත්වාගන්න බැරිවුණාට, එබඳු
හිතක් මා තුළ උපදින එකත් වැරැදි යි. නමුත් ්ේ හැම තැනක
ම දැන් ති්යන ඇත්ත ්ේකයි කියන එක හරි ්ත්්රනවා නේ,
ඒ කියන්්න් අවිදයාව ්මා්හාතක් හරි අඩු්වනවා. දශමයක්
හරි අඩු්වනවා.
අන්න ඒ වා්ග් අවිදයාව දශම්යන් දශමය, ටි්කන් ටික
අඩුකරලා විමුක්තියකට ගන්න යි, ්ලෝකයාව නිවන් මගට ගන්න
යි ්ේ හැම තැනකින් ම ති්යන්්න්. ඉතින් ඕවා සූතරවලත්
අන්තිමට අපි ්කටි කරලා, කැටි කරලා ටිකක් ටිකක් හරි
දක්ෂ්වන්න ඕන ්ේ වා්ග් පැත්තක් ටිකක් හරි ්පන්නන්න.
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දැන් ්මතැන දී මම කියන්්න් නැහැ දක්ෂ යි කියලා
කිේවයි කියලා. නමුත් මීටත් වඩා ්හාඳට කරැණු කාරණා
්පන්නන්න දක්ෂ ්වන්න ඕ්න්. ආන්න ඒ වා්ග් පැතිකඩක්
්පන්නු්වාත්, තිබු්ණාත් තමයි ඒ අව්බෝධය ත් එක්ක, අ්ප්
ජීවිතයට ටික ටික හරි අවිදයාව අඩුවීමක් ්වනවා. ආන්න ඒ
වා්ග් අව්බෝධයක් ලැ්බන්න තමයි අපි ්ේ සූතර සාකච්ඡාවන්,
ඒ වා්ග් ම දහේ කරැණු කතා කරන ඒවා කරන්්න්. අන්න ඒ
වා්ග් එතැනට ම අර්ගන යන්න බලා්ගන අපි කටයුතු
කරන්න ඕන. අර අ්ප් සද්ධාතිස්ස ්පාඩි හාමුදුරැ්වෝ ්බා්හෝ
ම ්ශර්ෂ්ඨ යි ්බා්හෝ ම ්හාඳ යි.
එතැන දී මම දැක්්ක් අඩුවක් ්න්වයි. චුට්ටක්වත්
අඩුවක් ්න්වයි. ඒක අවසන් වුණා නේ ්මන්න ්ේ වා්ග්
එදි්නදා ජීවිත්යන් තමන්ට දකින්න, බණ අහන ්කනාට
චුට්ටක් හරි අවිදයාව අඩු්වන විදියට දර්ශනය මතු්වන
තැනකට ්ගනැල්ලා ම නතර කරන්න කටයුතු කළා නේ, තවත්
්ශර්ෂ්ඨ යි කියලා ්පන්නනවා. නිකේ මම අදහසක් හැටියට
්පන්නු්ේ. ්ේ ටික මට හිතුනා ්ේ කරපු ්ද්ශනාව ්බා්හාම
්ශර්ෂ්ඨ යි. ඒක අති ්ශර්ෂ්ඨ ්වනවා ්මන්න ්ේ වා්ග් තව
්පාඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විස්තර කරලා දර්ශනාත්මක
පැත්තකින් ම ්ක්නකුට ටිකක් හරි ්මා්හාතක් හරි හිතන්න
පුළුවන් තැනකට මාගමය ්පන්නලා නතර කළා නේ වටිනවා
කියන අදහස යි.
හැම ්දනාට ම ්තරැවන් සරණ යි.
෴
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පිටපත් කිරීම
එච්. ඒ. අමරතුංග
සංස්කරණය
චමිලා අමරතුංග
(මුද්රණය සඳහා සකස් කළ පිටපතක් ්නා්ේ.)
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