
 

 

 

 

ඔබ මෙහි සිටින්මන් ඔමේෙ දෑ සඳහා ය; ෙෙ මෙහි සිටින්මන් ො 

මෙනුමෙන් ය. 
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ඔබ මෙහි සිටින්මන් ඔමේෙ දෑ සඳහා ය; ෙෙ මෙහි සිටින්මන් ො මෙනුමෙන් ය. 

මෙනත් කිසිමෙකුමේ අමේක්ෂාෙන් ඉටු කිරීෙට කිසිමෙකු මෙහි මනොෙැත. 

ෙෙ ෙමේ ජීවිතය ගත කළ යුතුයි; ඔබ ඔමේ ජීවිතය ගත කළ යුතුයි. එය මහොඳ නම්, ෙෙ ඔබ 

සෙඟ ෙැඩීො; එය මහොඳ නම්, ඔබ ො සෙඟ ෙැමෙනො නම් - ලසස්නයි, අපට එකට සිටිය 

හැකිය. 

නමුත් ඔබ ොෙ ෙරා දැමීෙට පටන් මගන ෙෙ ඔබට ෙස දීෙට පටන් ගත්මතොත්, අපි මෙන්වීෙ 

මහොඳය, ෙන්ද මෙන්වීෙ ජීවිත මදකක් මේරා ගන්නා අතර සිරකරුෙන් මදමදමනකු නිදහස ්

කරනු ඇත. 

එය පාොදීෙක් මනොමේ. 



 

 

ඇත්මත් එකෙ පාොදීෙකි: එනම් තෙන්මේ ජීවිතය පාො දීෙයි. 

මෙනත් පාොදීෙක් නැත. 

ඔබ කිසිඳු ආදරයකින් මතොරෙ, අම ෝභනෙ, බිරිඳක් සේාමිපුරුෂමයකු සෙඟ දිගටෙ ජීෙත් 

ෙන්මන් නම්, ඔබ ඔමේෙ අෙස්ථාෙ විනා  කරයි. 

තල්මූඩ්හි නැෙතත්, “මදවියන් ඔමබන් අසයි” යන කියෙනක් තිමේ. ෙෙ ඔබට සතුටින් 

සිටීෙට මබොමහෝ අෙසථ්ාෙන් ලබා දී ඇත්මතමි. 

ඇයි ඔබ ෙඟ හැරුමේ? ' 

“ඔබ කර ඇති පේ මෙොනොද?” කියා ඔහු අසන්මන් නැත. 

ඔහු අසනු ඇත, “ඔබට සන්මතෝෂය සඳහා ඇති අෙස්ථා මෙොනොද? 

ඔබ ඒොට ෙගකිෙ යුතුය. 

"මෙය සැබවින්ෙ අති යින්ෙ ලස්සනයි:" 

ඔබ ෙගකිෙ යුත්මත් ඔබට ලබා ගත හැකි අෙස්ථාෙන් සඳහා පෙණි 

ඔබට ඔබ ෙඟ හැරුණි. 

ඔබටෙ වි ේාසෙන්තෙ සිටින්න - අෙ ය එකෙ වි ේාසය එයයි - එවිට සියල්ල යහපත් ෙනු 

ඇත. 

ඔබ ඔබටෙ වි ්ොසෙන්ත නම්, ඔබ සැෙවිටෙ ඔබ සෙඟ ෙැමෙන හවුල්කරුමෙකු, ජීවිත 

සහකරුමෙකු මසොයා ගනු ඇත. 

නැතිනම් මෙනස් කරන්න. 

එහි කිසිදු ෙරදක් මනොෙැත. 

හවුල්කරුට ද එය මහොඳ ය, ෙන්ද ඔබ ෙර්ධනය මනොෙන්මන් නම් ඔබ පළිගනු ඇත. 

සෑෙ ස්ොමිපුරුෂමයක්ෙ සහ සෑෙ බිරිඳක්ෙ කරන්මන් එයයි. 

ඔබ ෙර්ධනය මනොෙන්මන් නම් සහ සිරගතෙ සිටින බෙක් ඔබට දැමන් නම්, ඔබ 

අමනකාමගන් පළිගැනීෙට පටන් ගනී - ෙන්ද බන්ධනාගාරය පෙතින්මන් අමනකා නිසා ය. 



 

 

ඔබ හසු ෙන්මන් අමනකා නිසා ය. එවිට ඔබ මකෝප ෙනු ඇත, අඛේෙෙ මකෝප ෙනු ඇත. 

මකෝපය ඔමේ මුළු ජීවිතයෙ බෙට පත්ෙනු ඇත. එෙැනි තත්ෙයක් තුළ ඔබට ආදරය කළ 

මනොහැකිය. 

තොමේෙ විදිහට ආදරය කරන්මන් මකමසේද? 

සෙහර විට එෙ සිරගත කිරීෙ ඔමේ බිරිඳ, ඔමේ සේාමිපුරුෂයා, ඔමේ පියා, ෙෙ සහ ඔමේ 

ගුරුෙරුන් විය හැකිය - එයින් කිසිදු මෙනසක් නැත. 

ඔබ මෙහි සිටින අතර ඔබට සිරගත වී ඇති බෙක් දැමන් නම්, ඔබට හැකි ඉක්ෙනින් - ෙමේ 

සියලු ආශිර්ොදමයන් පලා යන්න. 

මෙොකද ඒ විදියට මෙතන ඉන්න එක භයානකයි. ඔබ ො මකමරහි වි ්ොසෙන්ත විය යුතු 

නැත. 

පළමු වි ේාසෙන්තකෙ ඔබ මකමරහි ය; සියල්ල ඊළඟට පැමිමේ. 

ඔබට මකොටු වී, අබලන් වී ඇති බෙක් දැමන් නම් - පැන යන්න! එක මෙොමහොතක්ෙත් බලා 

මනොසිටින්න. 

මෙන තැනකට යන්න. ජීවිතය අනන්තය. ඔබට ෙො මහොඳින් ගැලමපන සහ ඔබට සිරගත 

මනොවී, නිදහසක් ලබා ගන්නා මෙනත් අමයකු ඔබට සිටිය හැකිය. 

එමහට යන්න. මසොයන්න. 

සැෙවිටෙ මසොයන්න. 

එමසේ මනොෙැතිනම්, ඔබ සිරගතෙ සිටින බෙ සිතමින් ඔබ මෙහි රැඳී සිටින්මන් නම්, ඔබ 

ොමගන් පළිගැනීෙට පටන් ගනී. 

ඔබ ො සෙඟ තරහ ෙනු ඇත. 

ඔබ මගෝලමයක් නම් ඔබ මපනී සිටිනු ඇත, නමුත් ඔබ සතුමරකු ෙනු ඇත. යම් දෙසක මහෝ 

මෙනත් දිනක ඔබ පුපුරා යයි. 

සෑෙ සම්බන්ධතාෙයකදීෙ ෙතක තබා ගත යුතු කරුණක් නම්, මම් ජීවිතමේ දී ඔබ 

ඉමගනීෙට හා ෙර්ධනය වීෙට, ෙො බුද්ධිෙත් හා දැනුෙත් විය යුතු බෙයි. 

යම් මදයක් අෙපණ වුෙමහොත්, එෙ තත්ෙය තුළ සිටීෙ පාපයකි. ඉෙතට යන්න. 

ඔබ ඒ ආකාරමයන් ෙොත් ආදරණීය මලෝකයක් නිර්ොණය කරනු ඇත. 



 

 

නමුත් ප්රතිවිරුද්ධ මදය උගන්ො ඇත්මත්: ඔබ ඔමේ බිරිඳට ආදරය මනොකළත් ඇයට ආදරය 

කරන්න. තෙද කිසිමෙකු අසන්මන් නැත, "යමෙකු ආදරය මනොකරන්මන් නම් යමෙකුට 

යමෙකුට ආදරය කරන්මන් මකමසේද?" 

සෙහර විට ආදරය මුලදී තිබුනා, පසුෙ එය අතුරුදහන් විය. මප්රේෙය කිසි විමටකත් අතුරුදහන් 

මනොෙන බෙ ඔබට උගන්ො තිමේ. 

එය ද මෙෝෙය. 

එන සෑෙ මදයක්ෙ අතුරුදහන් විය හැකිය. ඉපදුන හැෙ මදයක්ෙ ෙැමරන්න පුළුෙන්. ආරම්භ 

ෙන සෑෙ මදයක්ෙ නතර මේ. 

සතයමයන් හා අෙදිමයන් සිටින්න. 

ආදරය අතුරුදහන් වී ඇත්නම් එෙ කාන්තාෙ සෙඟ ජීෙත් වීෙ පාපයකි. 

ඔබ එෙ කාන්තාෙ සෙඟ නිදා ගන්මන් නම් ඔබ පේකාරමයකි. 

එවිට එය එක්තරා ආකාරයක ගණිකා ෙෘත්තියකි. 

කාන්තාෙ ඔබ සෙඟ ජීෙත් ෙන්මන් ඇයට යන්නට තැනක් නැති නිසාය. 

ඇය දැන් ඔබ සෙඟ ජීෙත් ෙන්මන් මූලයෙය ෙ මයන් ඇය ඔබ ෙත යැමපන බැවිනි. නමුත් 

ගණිකා ෙෘත්තිය යනු කුෙක්ද? එය මූලය විධිවිධානයකි. 

දැන් තෙත් ආදරයක් නැත. 

ඔබ ගණිකාෙක් මෙත මගොස ් ඇය ඔබ සෙඟ ආදරමයන් බැඳී මුදල් ගැනීෙ ප්රතික්මෂේප 

කළමහොත් ඇය තෙදුරටත් ගණිකාෙක් මනොමේ. 

ගණිකා ෙෘත්තිය පැමිමණන්මන් මුදල් ෙලින් පෙණි. ආදරය මුදල් මෙනුෙට පුද්ගලයන් 

මදමදමනකු බැඳී සිටින විට එය ගණිකා ෙෘත්තියකි. 

ඔබ ආදරය මනොෙැති කාන්තාෙක් සෙඟ ජීෙත් ෙන්මන් නම් සහ කාන්තාෙ ඔබ සෙඟ ආදරය 

මනොෙැතිෙ ජීෙත් ෙන්මන් නම්, එය මූලයෙය විධිවිධානයක් පෙණි - දැන් එය දුෂ්කර ෙනු 

ඇත, මකොතැනට යා යුතුද, කුෙක් කළ යුතුද, එය අනාරක්ෂිත බෙක් මපමන්, එබැවින් ඔබට 

ඇලී සිටිය යුතුය මකෝපමයන් හා මකෝපමයන් හා මනොකෙො සටන් කරන නමුත් එකට 

සිටීෙ ඔමේ යුතුකෙයි - ඔබ ඉතා භයානකයි... සහ මෙෙ ගණිකාෙන් අතරින්, කුෙන 

ආකාරමේ දරුෙන් ඉපමදන්මන්ද? 



 

 

ඔබ ඔබෙ විනා  කරනො පෙණක් මනොෙ අනාගත පරපුරද විනා  කරයි. 

එෙ දරුෙන් ඔබ විසින් ඇති දැඩි කරනු ඇත - පුද්ගලයන් මදමදමනකු දිගින් දිගටෙ සටන් 

කරයි, අඛේෙෙ ගැටුම් ඇති කරයි. 

ඔබට උපත ලබන දරුෙන් සැෙවිටෙ ගැටුම් ඇති කර ගනු ඇත. 

~ OshO ~ 

Yoga: The Alpha and the Omega, Vol 6 Chapter. 

 

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_- 

 

Website: https://psdanthony.wordpress.com 

Facebook: https://www.facebook.com/psdanthony 

instagram: https://www.instagram.com/psd_anthony 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCzRi-FPeQlez-931zY_0htw 
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