මරණයෙන් පසු මිනිසුන් ඇතුලු සිෙලු සත්වෙන් උපදින ස්ථානෙන්.
තම තාමන් කළා වූ කමමවල සැටිෙට සත්වෙන් උපදනා ස්ථාන කාම භූමිෙ, රූප භූමිෙ, අරූප භූමිෙ ෙයි
තුයනකි. අපාෙ භූමි සතර, මිනිස් යලාව, යදවයලෝ සෙ ෙයි කාම භූමි එයකාළහකි.
එහි අපාෙ භූමි සතරෙ ෙනු නරකෙ, තිරිසන් යෙෝනිෙ, යේත නිකාෙ, අසුර නිකාෙ ෙන යේවාෙ.

1. නරකෙ.
සඤ්්ීව නරකෙ, කාල සූත්ර නරකෙ, සංඝාත නරකෙ, යරෞරව නරකෙ, තාප නරකෙ, ප්රතාප නරකෙ, අවීචි
මහා නරකෙ යි මහා නරක අටකි. ඒවා සතරැස් ෙ. එක් මහා නරකෙක එක් පසකින් සතර බැගින් ඔසුපත්
නරක නේ වූ කුඩා නරකයෙෝ ද යවති. එක් මහා නරකෙක් හාත්පස ඇති කුඩා නරක යසායළායසකි.
සඤ්්ීව නරකෙ
ෙමපලුන් විසින් එහි උපන් සත්වෙන් ගිනිෙේ වූ යපායළායවහි යපරළා කඩ කඩ යකාට කපත්ීත් ඒ
සත්වෙන් නැවත ීවත් වන බැවින් ඒ නරකෙ සඤ්්ීවන නේ යව. අධික යරෝධයෙන් හා මානයෙන් හා
යකෝලහාල කයළෝ ද, දුබලෙන් යපළුෑ රජවරු හා නිලධාරීහු ද, දිළින්දන් යපළුෑ යපායහාසතුන් හා මැරයෙෝ
ද, සතුන් මරන්යනෝ ද සඤ්්ීවයෙහි උපදිති.
කාලසූත්ර නරකෙ.
උපන් සත්වෙන් ගිනිෙේ වූ යපායළායව යපරළා දැලි නූල් ගසා සසින්නා වූ ස්ථානෙ කාලසූත්ර නරකෙ නේ
යව. මාපිෙන්ඨ හා මිතුරන්ට ද ගුණවත් මහණ බමුණන්ට දාපරාධ කළාහු එහි පැයසති.

සඩ්ඝාත නරකෙ.
යේ නරකයෙහි සත්ත්වයෙෝ නවයොදුන් ඝන ෙහයපාළයවහි එරී නිශ්චලව සිටිති. එහි අහස ගුගුරන්නාක්
යමන් මහ හඬ නංවමින් එරී සිටින නිරිසතුන් අඹරමින් පවමතයෙෝ ඔබ යමාබ යපරයළති. ඒවාට ෙටවී
සත්ත්වයෙෝ සුණු විසුණු යවති. ඇත් අස් ගවාී සතුන්ට වද යදමින් වැඩ ගත්යතෝ ද සතුන් මැරැයවෝ ද එහි
උපදිති.
යරෞරව නරකෙ.
යේ නරකයෙහි සත්ත්වෙන්යේ සිරැරැ තුළට වැද ඇතුළත දවන්නා වූ නපුරු දුමක් ඇත්යත් ෙ. ඇතුළත
පිටත යදකම දවනු ලැබීයමන් හඬන නිරි සතුන්යේ හඬ නිරතුරු ව එහි ඇයසන බැවින් එෙට යරෞරව
නරකෙ යි කිෙනු ලැයේ.
මහා යරෞරව නරකෙ.
අතිශයින් යරෞර වූ ගින්යනන් හා දුමින් තවනු ලබන සත්ත්වෙන්යේ නිරතුරු පවත්නා මහ හඬ ඇති නිසා
ද, නිරිසතුන්යේ ශරීරවලින් ගලන යලයින් පිරී තියබන නිසා ද ඒ නරකෙට මහා යරෞරව නරකෙ ෙයි කිෙනු
ලැයේ. තුරුනුවන් අෙත් වූ ද මාපිෙන් අෙත් වූ ද වස්තුව පැහැර ගත්යතෝ ද විනශ කයළෝ ද එහි උපදිති.
තාප නරකෙ.
යේ නරකයෙහි ෙමපලුන් විසින් ගිනිෙේ වූ ෙයපායළායවහි ගිනිෙේ වූ ෙහුල්වල අමුණා තබනු ලැබූ
සත්ත්වයෙෝ ගින්යනන් දැයවමින් යවයසති. සතින් පණ පිටින් දවා මැරැයවෝ ද අනුන්යේ යගවල් ගිනි
තැබුයවෝ ද එහි උපදිති.
ප්රතාව නරකෙ.
යමහි ද තාප නරකයෙහි නිරිසතුන් පැයසන අයුරින් ීඝම කාලෙක් සත්ත්වයෙෝ පැයසති. මහා තාපන ෙනු
ද යේ නරකෙට කිෙන තව නයමකි. මරණින් මතු ඉපීමක් නැතැ ෙැයි මිථයාදුෂ්්ටි යගන පවකේ කළ අෙ
එහි උපදිති.
මහා අවීචි නරකෙ.
යේ නරකයෙහි එක් බිත්තිෙක් නැයගන ගින්න අනික් බිත්ති දක්වා ගමන් කරන්යන්ෙ. යපායළායවන්
නැයගන ගිනි ජාලාව උඩ පිෙන් පත් දක්වා නඟින්යන් ෙ. උඩ පිෙන් පතින් නික්යමන ගිනි ජාලාව
යපායළාව දක්වා බස්යන්ෙ. සත්ත්වයෙෝ නිතර ම සදිසායවන් එන ඒ ගිනි දැල්වලින් යවළී දැයවන්යනෝ ෙ.
අතරක් නැතිව එහි සත්ත්වයෙෝ ද යවයසති. ගිනි දැල්වලින් හා දුක්වලින් ද සත්ත්වෙන්යගන් ද අතරක්
නැති බැවින් ඒ නරකෙ අවීචි නේ යව.
පඤ්්චානන්තෙයී කමම කයළෝ ද යබෝසතුන් නැසුයවෝ ද ගුණවත් නැසුයවෝ ද චචතය බින්යදෝ ද පිළිම
බින්යදෝ ද යබෝරුක් නැසුයවෝ ද භාෙමාවන්ට අපරාධ කයළෝ ද යබාරු කීයවෝ ද සුරාපානෙ ක්යළෝ ද එහි
උපදිති.
කුඩා නරකයෙෝ.

ගූථ නරකෙ, කුක්ූල නරකෙ, අසිපත්ර නරකෙ, සිේබලීවන නරකෙ යි කුඩා නරක සතර වගමෙක් ඇත්යත්
ෙ. ගූථ නරකෙ ෙනු කැකුෑරුණු අසුචියෙන් පිරුණු, එහි පතිත නිරිසතුන්යේ ශරීර ඇට මිඳුලු දක්වා විදින
හුනු ගස, යපාල් ගස්, තල් ගස් පමණ මහත් වූ පණුවන් ගැවසී ගත් තැයනකි. කුක්ූල නරකෙ ෙනු ෙටින්
ගිනි අඟුරු ඇති අලුයෙන් පිරුණු තැනකි. අසිපත්ර වන නරකෙ ෙනු කඩු යමන් කැයපන යකාළ ඇති ගස්
හා දැලිපිහිො යමන් කැයපන යකාළ ඇති තණ ද ඇති නරකයෙකි. සිේබලීවන නරකෙ ෙනු යදායළාස්
අඟුල් කටුවලින් ගැවසුණු ඉඹුල් වනෙක් ඇති තැනකි. තවත් යනායෙක් ආකාර නරකෙන් ඇති බව ද දක්වා
තියේ.
යලෝකාන්තරික නරකෙ.
යලෝකාන්තරික නරකෙ ෙනු මහත් වූ ශීත නරකයෙකි. එෙ හැම කල්හි ම ගනාඳුරින් වැසී තියේ. එහි
පත්යලහි අතිශයින් ශීතල ජලෙ ඇත්යත් ෙ. නිරිසතුන් වවුලන් යස් පවමතවල එල්ලී ඔබයමාබ ෙති. ඔවුන්
තවත් සත්ත්වෙකු දුටු කල්හි ආහාරෙකැ යි සිතා අල්ලා ගැනීමට තැත් යකයරති. එයින් යදයදනාම
පවමතයෙන් ගිලිහී දිෙට වැයටති. එහිී හුණු යතල්හි ලූ පිටි බැයදන්නාක් යමන් ඔවුන්යේ ශරීරයෙෝ පුපුරා
ශීතයලන් බැයදති.

2. තිරිසන් අපාෙ.
මිනිස් ඇසට යනා යපයනන තරේ ඉතා කුඩා සත්ත්වොයේ පටන් යොදුන් ගණනක් ඇති සත්ත්වෙන් දක්වා
සිටින, පා නැත්තා වූ ද, යදපා නැත්තා වූ ද, යදපා ඇත්තා වූ ද, සිව පා ඇත්තා වූ ද, යබායහෝ පා ඇත්තා වූ ද
යනායෙක් ආකාර ඇත්තා වූ ද තිරිසන් සත්ත්ව සමූහෙ ම තිරිසන් අපාෙ ෙ. නරකෙ යමන් ඔවුන්ට යවන්
වූ තැනැක් නැත. ඔවුහු උපනූපන් ඒ ඒ තැන්වල ම ඔවුයනාවුන් කා ගනිමින් කිසි පිළිසරණක් නැති ව
නිරතුරු බියෙන් ත්රස්ත ව ීවත් යවති.

3. යේත අපාෙ.
මිනිසුන්යේ ප්රකෘති ඇසින් යනා දැකිෙ හැකි ධාතු වගමෙකින් නිමමිත වූ යනායෙක් ප්රමාණ ඇත්තා වූ ද
යනායෙක් සටහන් ඇත්තා වූ ද යනායෙක් ආකාර දුක් ඇත්තා වූ ද සත්ත්ව යකාට්ඨාසෙකට යේතාපාෙ ෙයි
කිෙනු ලැයේ. ඔවුනටද භූමිෙක් වශයෙන් නිෙම තැනක් නැත. යේතයෙෝ යබායහෝ යසයින් අතිශයින් කෘශ
වූ ඇට නහර මතු වී ඇති බයඩ් සම පිට කටුයව ඇලී ඇත්තා වූ දුටුවන්ට අප්රෙ වූ ශරීර ඇත්යතෝ ෙ. සාගින්න
නියවන පමණට ආහාර ද පිපාසාව සන්සියෙන පමණට පැන් ද ඔවුන්ට යනාලබති. එයහත් අකුශල
බලයෙන් ඔවුහු යබායහෝ කල් ීවත් යවති. ඔවුන් යගන් ඇතැයමක් කවදාවත් ආහාර පාන යනා ලබති.
ඇතැේහු මිනිසුන්යේ යසේ යසාටු ආහාර යකාට ගනිති. ඇතැේහු මිනිසුන්යේ හා තිරිසනුන්යේ අසූචි ආහාර
යකාට ඇත්යතෝ ෙ. ඇතැේහු මළකුණු ආහාර යකාට ඇත්යතෝ ෙ. ඇතැේහු මිනිසුන් ඉවත ලන බත්හුලු
ආදිෙ යකාට ඇත්යතෝ ෙ. ඇතැේහු තමන්යේම ශරීරෙ ම සූරා කන්යනෝ ෙ. ඇතැේහු ඔවුයනාවුන්යේ වන
පිලිකාවලින් ගලන් යල් සැරව අහාර වශයෙන් ගන්යනෝ ෙ. යමයස් යේතයෙෝ නින්දිත ආහාර ඇත්යතෝ ෙ.
ඔවුන්යගන් ඇතැයමක් සැප දුක මාරුයවන් මාරුවට ලබන්යනා ෙ.

4. අසුරපාෙ.
අසුර ෙන නාමයෙන් යේව ගණෙට අෙත් යකාටසක් ද ඇත්යත් ෙ. යබෞේධ යපාත්වල යේපචිත්ති අසුර,
පහරාද අසුර ෙනාී නේ වලින් දැක්යවන්යනෝ යදව ගණෙට අෙත් අසුරයෙෝ ෙ. ඔවුන් යදවිෙන් යමන් ම
සැප ඇත්යතෝ ෙ.අසුර ෙන නාමෙ වයවහාර කරන යේතෙන් වැනි දුක්ිත සත්ත්ව යකාට්ඨාසෙක් ද
ඇත්යත් ෙ. අසුරපාෙ ෙනු ඒ සත්ත්ව සමූහෙම ෙ. ඔවුන් ද යේතෙන් යමන් ම යනායෙක් ආකාර ශරීර
ඇත්යතෝ ෙ.

යමරුකායන් චන්දවිමල මහානාෙක ස්වාමිපාදෙන් වහන්යස් විසින් ලිෙන ලද "යබෞේධොයේ අත්යපාත"
නේ යපාත ඇසුයරන්.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_--_-_-_-_--_-_-_-

Website: https://psdanthony.wordpress.com
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