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පෙරවදන 

ලාභකම්යා න සකි්ඛති අලාභභ න ච කුප්පති 
අවිරුභ්ධා ච තණ්හාය රභසසු නානුගිජ්ඣති.  

ලාභප්රාර්ත්ථනායෙන් සූත්රාන්ත්ාදිෙ යනා හදාරා ද, අලාභයෙහි දු යනා 
කියප්් ද, වියරෝධයෙන් ෙකු්ත් යනා වූයෙ ්ද ත්ෘෂ්ණායෙන් රසයෙහිත්් 
ගිජු යනා යේ ද (ඔහු ‘උප්ශාන්ත්’ ෙෙි කිෙමි.) - ප්ුරායභද සූත්රෙ 

ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා ආදිය සම්බන්ධසයන් සර්වඥයන් 
වහන්සස් නිරන්තරසයන් තර් ශරාවක පිරිසට අනතුරැ අඟවා ඇත. සම් 
බව වඩාත් පැහැදිලි වන්සන් “ලාභ සක්කාර සංයුත්ත” නමින් සංයුත්ත 
නිකාසය් ඇතුළත්ව ඇති සූතර රාශිය නිරීක්ෂණය කිරීසර්නි. එක් 
උදාහරණයක් සලස එහි ඇතුළත් ර්ුල්ර් සූතරය වන දාරැණ සූතරය දැක්විය 
හැක. 

දාරු්ණා  ික්ඛ්ව, ලා සක් ාරසී්ලා් ා  ටු් ා ඵරු්සා 
අන්තරායි් ා අනුත්තරස්ස ්යාග්ක්ඛමස්ස අධිගමාය. තස්මාතිහ 
 ික්ඛ්ව, එවං සික්ිතබ්බං “උප්පන්නං ලා සක් ාරසී්ලා ං 
පජ්හිස්සාම. න වත ්නා උප්ප්න්නා ලා සක් ාරසි්ලා් ා චිත්තං 
පරියාදාය ඨස්සතී”ති. එවං හි ්වා  ික්ඛ්ව, සික්ිතබ්බන්ති. 

ර්හසණනි, ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා දරැණුය, තියුණුය, 
රළුය, අනුත්තර වූ අර්හත්වාවසබෝධය පිණිස අන්තරායකරය. 
එසහයින් ර්හසණනි, සර්හි සර්සස් හික්මිය යුතු: “උපන් ලාභ සත්කාර 
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කීර්ති පරශංසා බැහැර කරන්සනර්ු. උපන් ලාභ සත්කාර කීර්ති පරශංසා 
අපසග් සිත ක්ෂය සකාටසගන සනාර් සිටිසන්” ය යි. ර්හසණනි, 
සර්සස් සතාප විසින් හික්මිය යුතුර්ැ යි. 

විවිධ පරබල උපර්ා උපසම්ය දක්වමින් සර්වඥයන් වහන්සස් 
තර් ශරාවක පිරිස සදසලෝ පරිහානිසයන් වළකාලීර්ට කුලුණුබර 
ශාස්තෲන් වහන්සස් නර්ක්  සලස අපර්ණ කරැණු දක්වා ඇතත් ඒවා 
කනකට සනාසගන අර්ාරැසේ වැසටන පිරිස සුළුපටු සනාසවති. ලාභ 
සත්කාර අසප්ක්ෂාසවන්, අනුනට සපසනන පරිදි තර්න් තුළ නැති 
හික්මීර්ක් ර්වා සපන්ීර් සහෝ ලාභ සත්කාර ර්ුල් කරසගනර් වංක 
පරතිපදාවක් සගන යාර් තර්නුත් අනුනුත් අනතුසර් සහළීර්ක් බව අපි 
සත්රැම්ගත යුතුව ඇත්සතර්ු.  

ඉතා සියුම් අන්දමින් අප සිසත් පහළ වන සනාසයකුත් වංචක 
ස්වභාවයන් තව දුරටත් පැහැදිලි කරගනිමින්, කුඩා අනුකුඩා 
සංසයෝජ්න දවමින් පිරිසිදු සවමින් ඉදිරියට යන සයෝගාවචර ජීවිතය 
ර්ුළු සලෝකයටර් ආශීර්වාදයකි. ඒ සඳහා ර්ග සපන්ීර්ක් පුරාසභද 
සූතරසය් සදවන සකාටසින් ඉදිරිපත්ව ඇත. යද්ශනා 23 කින් සමන්විත් 
වූ ර්ුළු යද්ශනා ර්ාලාසවන් සර්ර් සදවන යකාටසට යද්ශනා 08 ක් 
ඇත්ුළත්් කර තිසේ. යේ සත්්කාර්ෙෙ සඳහා නන් අෙුරින් සහාෙ දුන් 
ගිහි ප්ැවිදි සැමටත්් යමෙ කිෙවන ඔබ සැමටත්්, නිවන් සුව අවසබෝධය 
පිණිස යම් ර්ග සපන්ීර්ක් මින් සිදු සේවා! සේබුදු සසුන චිරාත්් 
කාලෙක් සත්්ප්ුරැෂ ජනොයග් සිත්් ප්හන් කරමින් යමසිරිලක 
වැජයේවා!  

උඩඊරිෙගම ධේමජීව හිමි 
නිස්සරණ වනෙ ආරණය සස්නාසනය- මීත්ිරිගල 
2021-09-23
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පුණ්යානභු ෝදනාව 

චතුරාර්ය සතය ධර්ර්ය අවසබෝධය පිණිස 

තුන්කල්හීර් උපකාරී සියලුර් සත්ත්වසයෝ 

සුවපත් වූ සිත් ඇත්සතෝ සවත්වා ! 

සියලු සත්ත්වයන්ට 

උත්තර් විර්ුක්ති රසසයන් 

සැනසීර් උදාසේවා! 
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8 │ ශීලයෙත්ුළින්ෙ
උපශාන්ත්ෙබවෙකරා 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

පතිලී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡරී 
අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡා ්පසු්න්යය ච ්නා යු්තා තී’ති.1 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. සම් සිල් 
සර්ාදන් සවලා ඉන්න උපාසක ර්හත්වරැයි සන්වාසික ඇත්සතායි 
සම්බන්ධ කරසගන සුර්ානයක් පාසා බරහස්පතින්දා දවසස් අපි 
පවත්වාසගන එන ධර්ර් සද්ශනාවලිසය් අද සතිසය් ධර්ර් 
සද්ශනාවටයි ආරම්භය ලබාගත්සත. සද්ශනාසේ ර්ාතෘකාව වශසයන් 
අපි ගත්සත් පුරාසභද සූතරය කියන, තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට අයිති 
ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත නිපාතසය අට්ඨක වර්ගයට අයිති සූතරයක්. සම් 
සූතරය අනුව අපි දැනට බණ හතක් කියල තියනව. අද අපි ගන්න 
හදන්සන අටසවනි සද්ශනාවට අටසවනි පැයට ආරම්භයක්.  

සම් ගාථාසේ පතිලී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡරී 
අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡා ්පසු්න්යය ච ්නා යු්තා කියන පදය 
අපි ගිය පාරත් ඉදිරිපත් කරගත්තා. ඒ ගාථාසේ සදසවනි පාඨසය් 
අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡා කියන පද තර්යි අපි ගිය සතිසය පරධාන 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 ඛුද්දක නිකාය, සුත්ත නිපාතය, පුරාසභද සූතරය 
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කරසගන කථා කරන්න සයදුසණ්. ඇත්තට සර්ේවා බලනසකාට 
සප්න්සන සාර්ානය සර්ාජ් ජීවිතය ගත කරනසකාට වයවහාර භාෂාසව 
තියන වචන. සූතර අටුවාසේ ගත්සතාත් සපන්වන්සන ඒසක අන්තිර් 
අනිත් සකළවර. එනම් අර්හත්වයට පත් සවච්ච සකසනක් ළඟ සම් 
ගති නෑ කියල. ඉතින් එතසකාට ගිහි සග් පිළිබඳව කල්පනා කරන 
සකනාට සහෝ රහත් සවච්ච සකනාට තියන තත්ත්වයට වැඩිය සවනස් 
තත්ත්වයක් තර්යි සයෝගාවචරයට තිසයන්සන. සයෝගාවචරයා ගිහි සග් 
ගැන අසප්ක්ෂාවකුත් නෑ. තාර් රහත් සවලත් නෑ. එතසකාට 
සකාසහාර්ද සම් වසග ගුණයක් සයෝග ජීවිතයට සම්බන්ධ කරන්සන 
කිේවහර්, සර්හර විටක පුළුවන් රහතන් වහන්සස් නර්කසග 
පැත්සතන් සම් පරශ්නය දිහා බලල අපි සකාසහාර්ද අසප් චර්යාව 
හදාගන්න පුළුවන් සවන්සන කියල, ර්ූල ධර්ර්ර්ය ආකල්පයක් 
දරන්නත් පුළුවන්. සදක තර්යි හෑර් සකසනක්ර් ගිහි ජීවිසත් ගත 
කරලයි සර්තනට ඇවිල්ල තිසයන්සන. ඒ ජීවිසත් ඉන්නසකාට 
අනිවාර්යසයන් සම් වසග සද්වල් අසප් අතින් සවලා තියනව. අපට 
සවලා තියනව.  

අන්න එසහර් සවච්චහර් අසප් හිත්වලට ඒව බලපාන හැටි, 
ඊට පස්සස ඒක ගණන් සනාසගන අපි සගාසරෝසු තාසලට තනා 
වඩාසගන ගියාට දැන් භාවනා කරනසකාට ඒක වැඩිසයන් දැසනන 
ගතියක් තියනව. ඉද්සදන ගතියක් තිසයනව. එතසකාට සකාසහාර්ද 
අපි එේව සම්බන්ධව, තර්න් අනුන්ට දක්වන ආකල්ප සහ අනුන්සගන් 
තර්න් දිහාවට දක්වන ආකල්ප වශසයන් සකාසහාර්ද සර්ේව 
සත්රැම්ගන්සන කියන එක තර්යි, සයෝගාවචරසයක්සග පැත්සතන් 
බලනසකාට සප්න්න තිසයන්සන. ඉතින් ඒක නිසා 
සයෝගාවචරසයක්සග පැත්සතන් බලනසකාට, ගිහි ඇත්තන්සග් ගිහි 
ආකල්ප සම්බන්ධ කරලා කථා කරන්න ගියහර් බණ ගරාමීය සවනව 
කියන සචෝදනාවට වැසටනව. රහතන් වහන්සස්ට සර්ේවා නෑ කියල 
ගත්සතාත් ර්ූලධර්ර් වශසයන් යන්න පුළුවන් ඉහළර් සකළවරට ගියත්, 
එතසකාට සයෝග ජීවිසත්ට පරසයෝගික සම්බන්ධකර්ක් නැති සවනව. 
අතරර්ැදින් යනසකාට ඔය අන්තවාදී සදසකාටසර් සචෝදනාවට ලක් 
සවනව.  
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නර්ුත් අපි බලන්න ඕනැ පරසයෝජ්නය සලකලා සම් වසග 
බණක් ඇහීසර්න්, සම් වසග බණක් සාකච්ඡා කිරීසර්න්, සද්ශනා 
කිරීසර්න් අපි සම් කරසගන යන වැඩ පිළිසවළට සකාසහාර්ද ඒක 
ධධර්යයක් සවන්සන කියල. එසහර් නර්ුත් ඒ බණ, තාර් භාවනාවට 
ආපු නැති, සාර්ානය බුද්ධාගර්ට උනන්දු සකසනකුට උනත් අහල 
සත්රැම්ගන්න පරසයෝජ්නවත් සවන්න තියනව නම් බණ වඩාත් 
සහාඳයි. ඒ වාසගර් රහතන් වහන්සස්ලාසග් ගුණ අපි සම්ව 
සහායාසගන අපිට සම්වා තියනව කියල විස්තර කරන්න ගිහිල්ල 
සාසනය, නැත්නම් ධර්ර්ය සනාපිට සපරළුවා කියල කාටවත් 
සචෝදනාත් සනාවන විදිහට යන්න ඕනැ. ඉතින් ඒක නිසා දත් 
තිස්සදක ර්ැද දිව රැසකන්නා වාසග සහමිහිට සම් ධර්ර් ර්ාර්ගසය 
අරසගන යන්න ඕනැ. ර්ර් පුද්ගලිකව අදහන සදයක් තර්යි ඔය අන්ත 
සදක දන්නව නම්, ර්ැද සේරැර් තියනව. ඔය අන්ත සදසකන් එකක් 
හරි දන්සන නැතුව කටයුතු කරන්න ගත්සතාත් ඒ ඇත්තන්සග් 
සචෝදනාවට ලක් සවනව වසග්ර්, ධර්ර්ය එක අන්තවාදයකට යනවා. 
ඒක නිසා හැර් සවලාසවර් සම් සූතරසය් සඳහන් සවන්සන අන්තිර් 
ඉහළ ගුණ ටිකක්. රහත් සවච්ච ඇත්තන්සග් ගුණ ටිකක්. නර්ුත් ගිහි 
සගයි සාර්ානය එදිසනදා කටයුතු කරන ඇත්සතෝ ළඟත් පාවිච්ි සවන 
වචන ටිකක් තිසයන්සන.  

ඉතින් ඒව බලනසකාට අප්පග්බ් ා කියන පදය ර්තක් 
කරගත්සත පරගල්භතා නැති, පිරිස ර්ැදට කඩා පැනල වැඩිහිටියන් 
ගැන සනාසලකා කටයුතු කරන ගති නැති. ඊගාවට අ්ජ්ගු්ච්ඡා 
කියන ගතිය ගත්සත ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති නෑ. අ්ජ්ගු්ච්ඡා කියන 
ගතියට අටුවාව සපයන උත්තරය තර්යි, රහතන් වහන්සස් නර්කසග 
සහෝ උසස් ආර්යයන් වහන්සස් නර්කසග් ඇත්තා වූ අරියකාන්ත 
සීලය නිසා ඒ ඇත්සතෝ ජ්ුගුප්සාජ්නක හැසිරීම්වලින් සතාරයි කියල. 
සතාර සවන ගතියක් තියනව. සයෝගාවචරසයක් වශසයන් බලනසකාට 
අපි දැක්සකාත් යම් කිසි ඒ වාසග උසස්ර් සකසනකුසග් නර්ුත් පුංි 
ගති, අපි ඒව සලකන්න ඕනෑ ඒ සීලසයන් පිරිසිදු සවච්ච ඇත්තන්සග් 
ගති නිසා ඒව පහත් කරල පුංි කරල සලකන්න නරකයි. සර්වඥයන් 
වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසල රහත් සවලත් කථා කරනසකාට වසලයා 
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කියල කථා කරන්න පුරැදු සවච්ච, ඒ බරහ්ර්ණ කුසලන් පැවිදි සවච්ච 
රහතන් වහන්සස් දිහා බලනසකාට ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති තියනවා කියල 
හිතන්න පුළුවන්. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් භික්ෂූන් වහන්සස්ලාට 
උපසදස් දීල තියනව එසහර් ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති ඇති කරසගන ආර්ය 
උපවාදයකට පත් සවලා තර්න් අර්ාරැසේ වැසටන්න ඕනැ නෑ.  

ඒ වාසගර් අර හිමිහිට වක්කසඩන් බැහැල යන්සන නැතුව 
පැනල යන රහතන් වහන්සස් දැකල තව සකසනක් හිත නරක් 
කරගත්ත නම්, ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති ඇති කරගත්ත නම්, රහතන් 
වහන්සස්ට ඒසකන් සවන හානියක් නෑ. උන්වහන්සස්සග් කටයුතු 
නිර්යි. නර්ුත් ඒක දිහා බලල හිත නරක් කරගන්න එක්සකනාසග්, 
වචන වරදවාගන්න සකනාසග් අධයාත්ර්යට බලපෑර්ක් සවනව. ඒ 
නිසා රහතන් වහන්සස්ලාට ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති නෑ. නර්ුත් රහත් 
සවච්ච නැති සකසනක් ඒක දිහා බලනසකාට සම් වසග පැටසලන 
තැන් අනන්තවත් තියනව. එසහර් නැති සකනා සර්වඥයන් වහන්සස් 
තර්යි. සර්වඥයන් වහන්සස්සග් එසහර් අනුන්ට ජ්ුගුප්සාජ්නක සවන 
ගති සම්පූර්ණ වාරණය කරල තියනව සවාසනා සකල ක්සල්ශ දුරැ 
කරපු නිසා. නර්ුත් සයෝගාවචරයා පැත්සතන් බලනසකාට 
ජ්ුගුප්සාජ්නක නැති සවන්න නම්, රහතන් වහන්සස්ටවත් සම්සකන් 
සේසරන්න බෑ.  

ඉතින් එසහර් නම් අපි ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති නැති සවන්න නම් 
පරාසයෝගිකව ගන්න තිසයන්සන, අපි එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ 
සීලසයන් සියුම් තත්ත්වයට පත් සවන්න ඕනැ. සීලය අධිසීල 
ශික්ෂාවට හැර්දාර් පත් සවන්න ඕනැ. පත් සවනසකාට පත් 
සවනසකාට අපි දන්නව සකාසහාර් අපි කටයුතු කළත් බලන්නාසග් 
දෘෂ්ටි සකෝණසයන් බලනසකාට අසප් අඩුපාඩුකම් තිසයන්න ඉඩ 
තිසයනවා. ඒ අඩුපාඩුකම් නිසා සර්හර සවලාවට අපිට ඒසකන් 
හැසදන්න ඉඩකුත් තිසයනවා. නර්ුත් අපිට හදා ගන්න බැරි ජ්ාති, රහත් 
සවලාවත් ර්ග අරවගන්න බැරි අඩුපාඩුකම් තිසයනව නම් ඒ 
පුද්ගලයාට හානියක් සිද්ද සවනව. ඉතින් ඒ නිසා අපි ඒ සකසර් 
අනුකම්පාසවන් පුළුවාන් තරම් සීල සම්පන්න සවන්න හදනසකාට 
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ඉස්සර නම්, භාවනා කරන්න ඉස්සසල්ල නම්, සීල සම්පන්න ීර්ට 
ගන්න උත්සාහය සනෝන්ජ්ල්කර්ක් බයාදුකර්ක් විදිහට සප්නව. නර්ුත් 
භාවනා කරනසකාට නම් ඊට වැඩිය සවනස් අර්ථයකුයි තිසයන්සන. 
ඒ සීලයර් තර්යි ඔය සුවඳ හර්න වැසේ. සුවඳ ර්ල් සුවඳ තුවරලා 
පතිවාතයට යන්සන නෑ. අනුවාතයට තර්යි සුවඳ යන්සන. සීලවන්ත 
සකනාසග සුවඳ පතිවාතයටත් යනවා. ඒ නිසා තර්න් හිතන්න ඕනැ, 
ගුණයක් සනාගුණයක් තියනවා නම් ඒක සීලසය් සම්බන්ධ සවලා 
තිසයන්සන. තර්න්සග් පැත්සතන් අඩුපාඩුවක් නැතුව පුළුවාන් තරම් 
සීල සම්පන්න සවන්න. 

ඉතින් ඒක නිසයි සම් සූතරය පටන්ගන්නසකාට සපන්වන්සන 
 ථංදස්සී  ථංසී්ලා උපස්න්තාති වුච්චති. සකායි ආකාරයක් දිහාවට 
සකායි ආකාරයකින් සලෝකය දිහා බලන දර්ශනයක් ඇති 
සකසනකුටද, සකායි ආකාරයකින් සත්ත්වයා සකසරහි දර්ශනයක් 
ඇති සකසනකුටද, සකායි ආකාරසයන් තර්න් සකසර් දර්ශනයක් ඇති 
සකසනකුටද උපශාන්තයි කියන්න පුළුවන් සවන්සන? නිවුණ 
සකසනක් කියල කියන්සන? සකායි ආකාරයක සීලයක් ඇති 
සකසනකුටද උපශාන්තයි කියල කියන්න පුළුවන් සවන්සන? 
එතසකාට සම් කියන ජිගුච්ඡනීය ගති, ජ්ුගුප්සාජ්නක පිළිකුල් කටයුතු 
ගති එනව නම්, සම්සකන් සම් අදහස් කරන්සන සුවඳ තුවරලා 
තවරාසගන ලස්සන සවන එකක්වත් සුවඳ සවන එකක්වත් සනසර්යි. 
සිල් සුවඳර්යි. ගුණ සුවඳර්යි. ඉතින් ඒ ගුණ සුවඳ වැඩි කරගන්න නම්, 
අසප් සාසනසය පැහැදිලිවර් සඳහන් කරල තියනව පරඥාවන්තයාටර්යි 
සීලය තිසයන්සන. සීලවන්තයාටර්යි පරඥාව තිසයන්සන. ඉතින් සම් 
සූතරසය් පළසවනි පරශ්නසය්දීර් සප්නව -  ථංදස්සී  ථංසී්ලා 
උපස්න්තාති වුච්චති. ඒක නිසා එතන තියන සම් උපශාන්ත භාවය 
සීලසය් සහ පරඥාසේ ඵලයක් මිස, සාර්ානය දක්වන විදිහට සර්ාධිය, 
එසහර් නැත්නම් උපශාන්ත භාවය නිසා සීලයක් සහෝ උපශාන්ත 
භාවය නිසා පරඥාවක් එන ගතියක් සප්න්න නෑ වසග එතන 
තිසයන්සන. යම් ආකාරයක සීලයක් යම් ආකාරයක දර්ශනයක් ඇති 
සකසනක්ද උපශාන්තයි කියලයි පරශ්නය අහන්සන්. එතසකාට 
සප්න්න තිසයන්සන සලෝකසය් බුද්ධාදී උත්තර්යන් වහන්සස්ලා 
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උපශාන්තයි කියල කියන්සන, නිවුණයි කියල කියන්සන, සැනසුණා 
කියල කියන්සන, ශාන්ත භාවයට පත් වුණයි කියල කියන්සන සර්ාන 
සීලයක් සර්ාන පරඥාවක් ඇති සකසනක්ද? 

සම් සදක අතර සම්බන්ධතාව සසෝණදණ්ඩ සූතරසය් සහාඳට 
සපන්නල තියනව. ඒක ර්ර් වරකත් ර්තක් කළා. නර්ුත් ඒසක ර්ුල 
ඉඳලර් සපාතු ඇරසගන සපාතු ඇරසගන යනසකාට ඒ කාරණාව 
පැහැදිලි සවනව. සසෝණදණ්ඩ කියන්සන හුඟාක් ලාභ සත්කාර ගරැ 
සම්ර්ාන ලබන වැදගත් බරාහ්ර්ණ පවුලක බරාහ්ර්ණ නායකසයක්. 
නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් අසල වනයකට වැඩියර් ඒ බව සම් 
පුද්ගලයාට ආරංි සවනව. ර්ර් යන්න ඕනැ සර්වඥයන් වහන්සස් 
දකින්න කියල තීරණය කරනවා. අනික් ඇත්සතෝ කැර්ති සවන්සන 
නෑ තර්න්සග සනුහසර් නායකයා සර්වඥයන් වහන්සස් වසග බාල 
වයස්කාර, කළු සකස් තියන සකසනක් ළඟට, ක්ෂතරිය කුසල් සකසනක් 
ගාවට යනවට. නර්ුත් සසෝණදණ්ඩ සහාඳ දැනර්ුත්තා. යර්ක් කර්ක් 
සත්සරන සකනා. සර්සහර් කිේවා - නෑ එසහර් එකක් නෑ, ර්ර් කියන 
සද් අහනවා නම් ර්සගත් එක්ක එන්ඩ. එසහර් නැත්නම් ර්සග් ගර්නට 
බාධා කරන්න එපා, ර්ර් යනව කිේව. සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට 
ගියාට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස් සබාසහාර් සුහදව කථා කරනව. 
කථා කරල කියනවා දැන් ඔබතුර්ා සසෝණදණ්ඩතුර්ා, සම් පිරිස 
හසුරැවාසගන සබාසහාර් ජ්යට බර්ුණු ධර්ර් කරසගන යනවා. 
ඔබතුර්ා සම් තර්න් එක්ක පස්සසන් ආපු ඇත්තන්ට කියන්සන 
සර්ානවාද, බර්ුසණක් සවන්න, දක්ෂ බර්ුසණක් සවන්න, ගරැ නම්බු 
ලබන්න, අනිවාර්යසයන්ර් තිබිය යුතු ලක්ෂණ සර්ානවාද? එතසකාට 
සසෝණදණ්ඩතුර්ා කියනවා ඒ පුද්ගලයා බරාහ්ර්ණ පවුසල් සකසනක් 
සවන්න ඕනැ; උභය කුල පරිශුද්ධ සවන්න ඕනැ; ඒ වාසගර් ඉතාර් 
සහාඳ සපනුර්ක් තිසයන්න ඕනැ - පිරිසක් ර්ැදට යන්න ර්නා 
සපනුර්ක් තිසයන්න ඕනැ; ඒ වසග්ර් සහාඳ පරඥාවන්ත සවන්න ඕනැ; 
ඒ වසග්ර් එයා තුළ බර්ුණු ධර්ර්යට ගැළසපන සිල් ගුණ රැසකන්න 
ඕනැ කියල. ඒ කියන්සන් උභයකුල පරිශුද්ධ භාවය ලබනසකාට 
බර්ුසණක් සවනව. බර්ුණු කුසල් කියනසකාටර් තරිසේදය පිළිබඳ 
අවසබෝධය තිසයන්න ඕනැ.  
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ඊට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස් සර්යාසග සපාත්තක් 
අරිනව. අහනව ඔය ගුණ පහ තියන ඇත්සතා ඉන්නව නම් සහාඳයි. 
එතසකාට සනුහසර් පැතිසරනවා. සබෝ සවනව. දියුණු පවුණු සවනව. 
නර්ුත් අපි හිතර්ු ඔය ගුණ පහර් නෑ. එක්සකසනක් ගාව ගුණ හතරයි 
තිසයන්සන. නර්ුත් සවන සකසනක් නැති නිසා දැන් එයා තර්යි ඒ 
සනුහසර් නායකත්වයට පත් සවන්සන. එසහර් නම් සකායි ගුසණ් 
හැලුසණාත්ද ඔයා බාරගන්සන? බැරිර් වුසණාත් සම් ගුණ පසහන් 
අතහැරල දාන්න කැර්ති සකායි ගුසණ්ද කියල අහනව. එතසකාට 
බර්ුණා කියනවා එසහර් නම් සපනුර් නැති වුණත් කර්ක් නෑ. ඒ 
පුද්ගලයා උභය කුල පරිශුද්ධ සවන්න ඕනැ. ඒ වසග්ර් තරිසේදය 
දැනගන්න ඕනැ. සීලවන්ත සවන්න ඕනැ. පරඥාවන්ත සවන්න ඕනැ. 
අඩු ගාසන සම් ලකුණු හතරවත් තිසයන්න ඕනැ නායකත්වයක් 
ගන්න. ර්නා සපනුර් නැති වුණත් කර්ක් නෑ. සහාඳයි, සර්වඥයන් 
වහන්සස් කියනවා සබාසහාර් සහාඳයි. අහපු පරශ්සන් සහාඳට සත්රැම් 
අරසගන දීපු උත්තසර් ගැළසපනවා. නර්ුත් අපි හිතර්ු ඔය ගුණ හතර 
නෑ, තුනයි තිසයන්සන. ඉතින් ඒ තුන තිසයද්දිත් අපිට ර්නුස්සය 
ගන්න සවනව. සතෝරාගන්න සවනව. සර්ාකද ඒ සුදුසු අංග සම්පූර්ණ 
ඇත්සතා නැති නිසා. එසහර් නම් ඔබතුර්ා ඔය ගුණ හතසරන් සකායි 
ගුණයද පාවා සදන්න කැර්ති. ඒක නැති වුණත් කර්ක් නෑ, අඩු ගාසන 
සම් තුනවත් තියනව නම් කියල බාරගන්න කැර්ති සර්ාකද්ද කියල.  

එතසකාට සසෝණදණ්ඩ බර්ුණ කියනව ස්වාමීන් වහන්ස, 
සපනුර් නැති වුණත් කර්ක් නෑ කියන එක නම් කර්ක් නෑ. ඊගාව 
එකක් වශසයන්, අන්තිර් අතහරිනවා නම් කියන්න තිසයන්සන එයා 
උභය කුල පරිශුද්ධ නැති වුණත් කර්ක් නෑ. අනිවාර්යසයන්ර් තරිසේද 
පාරගු සවන්න ඕනැ. සිල්වන්ත සවන්න ඕනැ. ගුණවන්ත සවන්න 
ඕනැ කියනසකාට එතන ඉන්න පිරිස සචෝදනා කරනවා අසප් වංශසය 
ගති ලකුණු පාවාසදමින් යනවයි කියල. සසෝණදණ්ඩ බර්ුණා කියනවා 
කරබාසගන ඉන්න. කරබාසගන ඉන්න. ඕසගාල්සලෝ වැඩක් නෑ. ර්ර්යි 
සර්වඥයන් වහන්සස් එකක් කථා කරන්සන කියල. ඒ කියන්සන එයා 
එතසකාට වැඩිහිටිසයක්.  
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ඊට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා ර්ර් අහපු පරශ්න 
සහාඳට සත්රැම්ගත්තා. සහාඳට උත්තරයක් දුන්නා. සහාඳයි ර්ර් තවත් 
පරශ්නයක් අහනවා. දැන් සම් ගුණ තුසනනුත් තව එකක් හලන්න සිද්ධ 
වුසණාත් ඔබතුර්ාසග් දැනුම් සත්රැම්වල හැටියට සකායි ගුණයද 
හලන්න කැර්ති. සර්න්න සම් ගුණ තුසනන්, තුනර් නැති සකසනක් 
වුණාට කර්ක් නෑ අඩු ගාසන සර්න්න සම් සදකවත් තියනව නම් ර්ර් 
ගණන්ගන්නවා කියල සත්රැම්ගන්සන සකායි ගුසණ්ද? හලන්න 
කැර්ති සකායි ගුසණ්ද? එතසකාට සර්යා කියනවා සපනුර් නැති 
වුණත් කර්ක් නෑ කියල. උභය කුල පරිශුද්ධ භාවය, හත්ර්ුතු 
පරම්පරාසවන් කලවම් සවලා නැති ගතිය හලලා තියනව. දැන් 
තුන්වන ගුණය හලන්න යනසකාට එයා කියනව ස්වාමීන් වහන්ස, 
තරිසේද පාරගු සනාවුණත් කර්ක් නෑ. සීලය තිසයන්න ඕනැ. පරඥාව 
තිසයන්න ඕනැ. 

දැන් අර සස්රර් සඝෝෂා කරනවා. සර්ානවද සම් දැන් පාවා 
දීගන පාවා දීගන යන්සන? කවුද සර්වඥයන් වහන්සස් ඔසහාර් 
උත්තර බඳින්න? කියල. ඉතින් සර්යා කියනවා නෑ කරබාසගන ඉන්න. 
සර්වඥයන් වහන්සස් ඇහුව පරශ්සනට උත්තසර් සර්ච්චරයි. එතසකාට 
සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා පුදුර් වටිනාකර්ක් තිසයන්සන. 
තීක්ෂණ බුද්ධියක් තියනවා. පරශ්න සහාඳට සත්රැම්ගත්තා. දැන් ඉතුරැ 
සවලා තිසයන්සන සීලයයි පරඥාවයි. එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් 
සම් බර්ුණාසගන් අහනව ඔබතුර්ාසගන් දැන් සම් සදසකන් සර්ානව 
හරි හලන්න ඇහුසවාත් සහර්, සීලයත් පරඥාවත් සදසකන් එකක් 
හලන්න ඇහුසවාත් සහර්, අතයවශය වුසණාත් එක ගුණයක් තියාගන 
අනිත් එක හලන්න කිේසවාත් සර්ාකද්ද හලන්න කැර්ති? සර්ාකද්ද 
තියන්න කැර්ති?  

එතසකාට අර පිරිසත් සඝෝෂා කරනවා. බර්ුණා කියනවා 
ස්වාමීන් වහන්ස, ඔතනින් එහාට නම් පරශ්න කරන්න එන්න එපා. ඔය 
සදක නම් නැතුව සකාසහාර්ටත් කරන්න බෑ. එතනදී කියනවා සීල 
පරි්ධාතා පඤ්ඤා - පඤ්ඤා සීලං පරි්ධාවති. යම් කිසි සකසනකුසග් 
සීලය පිරිසිදු නම් උන්දැට පරඥාව තියනව. පරඥාව පිරිසිදු නම් උන්දැට 
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සීලය තියනව. යත්ථ සීලං තත්ථ පඤ්ඤා - යත්ථ පඤ්ඤා තත්ථ සීලං. යම් 
තැනක සීලය තියනවා නම් එතන පරඥාව තිසයනව. යම් තැනක පරඥාව 
තිසයනවා නම් එතන සීලය තියනව. සම්ක සීලපඤ්ඤාණඤ්ඤච පන 
්ලා ස්මං අග්ගමක්ඛායති කියනවා. ඔය සදක තර්යි සලෝසක තියන 
අගරර් ධර්ර් සදක කියනව. එතනදි සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා 
සබාසහාර් සහාඳයි. සාධු! සාධු! සාධු! සම් පරශ්න සහාඳට සත්රැම්ගත්ත. 
ඒ කියල සර්වඥයන් වහන්සස් සම්ක සසෝණදණ්ඩ සද්ශනාවක් බවට 
පත් සනාී සර්වඥ සද්ශනාවක් බවට පත් ීර් සඳහා සම් පාඨය 
නැවතත් ශ්රී ර්ුඛ සද්ශනාවක් බවට පත් කරනවා. 

ඒක නිසා සම් සූතරය පටන්ගත්සතත්  ථංදස්සී  ථංසී්ලා 
උපස්න්තාති වුච්චති - කුර්න සීලයක්, සකායි ආකාරයක සීලයක්, 
සකායි ආකාරයක දෘෂ්ටියක් - එතන පරඥාව සවනුවට දෘෂ්ටිය අරන් 
තියනව - ආසවාත්ද උපශාන්තයි කියල කියන්සන? ඉතින් උපශාන්ත 
භාවය සඳහා සම් සිල් ගුණසය් පුදුර්ාකාර සම්බන්ධතාවක් තියනව. 
සකාටින්ර් කියනවා නම්, පරඥාව දැක්සවන්සන් සීලසයන්. සම්ක විදයා 
දදාති විනයං කියල සංස්කෘත ශ්සලෝකවලත් සඳහන් සවලා තියනව. 
ඒක නිසා අපි නිතසරෝර් සීලය පිළිබඳව සැලකිලිර්ත් සවන ගතිය අපි 
පරඥාවට කරන සගෞරවයක්. පරඥාව තර්යි ඇයි සිල්වන්ත සවන්න ඕනැ 
කියල සපන්නල සදන්සන්. ගුරැවරසයක්වත් සකවිටක්වත්, එසහර් 
නැත්නම් හිසර් විලංගුසේ දැමීර්වත් සනසර්යි. හිසර් විලංගුසේ දර්න්න 
සවනව, සිල්වන්ත කරන්න වසග්ර් ඒ සවන සර්ාජ් හානිය නැති 
කරන්න. නර්ුත් ඒ ඇත්සතා ඒසකන් පරඥාවන්ත සවයිද නැද්ද කියන්න 
බෑ. සබාසහාර් කලාතුරකින් සකසනක් තර්යි දඬුවසර්න් පරඥාවන්ත 
සවන්සන. ඒ නිසා සීලයයි පරඥාවයි සදක අතර තියන සම්බන්ධතාව 
සයෝගාවචරසයක් එන්ඩ එන්ඩ සත්රැම්ගන්න එක තර්යි ඔය නවක 
භික්ෂුවක්, සතරැන් වහන්සස් නර්ක්, ර්හ සතරැන් වහන්සස් නර්ක් 
සවනවයි කියන එසකන් අදහස් කරන්සන.  

ඒ නිසා ආරම්භසය්දී පරඥාව සහෝ සීලය නැති වුණාට වැසේ 
පටන්ගන්න දුර්වලකර්ක් නෑ. නුසුදුසුකර්කුත් නෑ. ඕනෑර් සකසනකුට 
කිසිර් සීලයක් නැතුව කිසිර් පරඥාවක් නැතුව වැසේ පටන්ගන්න 
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පුළුවන්. ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සෑර් ර්නුස්සසයක්ර් 
වැළඳගන්නව. සාසනයට භාරගන්නව. නර්ුත් ඊට පස්සස කරර්සයන් 
කරර්සයන් හදාසගන හදාසගන යනවා. අන්න ඒ හදාසගන යන පිරිස 
ඉතාර්ත් වැදගත්. අන්තිර් උත්කෘෂ්ටර් සකාටස තර්යි, යුවරජ් 
සගාල්ලක් වසග තර්යි සයෝගාවචර පිරිස. ඒ සයෝගාවචර පිරිස ළඟට 
එනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් සාසනයට භාරගන්න ර්ට්ටසම් 
සකසනකුට සදන උපසදස් සදන්සනත් නෑ. වැඩ ඉවර කරපු රහතන් 
වහන්සස්ට සදන උපසදස් සදන්සනත් නෑ. ඒ අතරර්ැද අනඅනා 
කවනව වාසග අතනින් සර්තනින් කරැණු ගන්නමින් ගන්නමින් සම් 
කරසගන යන වැඩ පිළිසවළට සීල අනුග්ගහිතයත් සර්ාධි පරඥා 
අනුග්ගහිතයත් හඳුන්වාසදනව.  

අන්න ඒ අතින් බලනසකාට සම් ජ්ුගුප්සාජ්නක නැති ගතිය 
අටුවාවත් පිළි අරගන්සන, සීල සම්පන්න සහයින් ජ්ුගුප්සා සනාකට 
යුතුයි කියල. අපි දන්නව නම් යම් කිසි සකසනක් ළඟ සීලයක් 
තියනවයි කියල, ඒ පුද්ගලයා ළඟ ජ්ුගුප්සා කටයුතු අංග තිබුණත් 
පරිස්සම් සවන්න ඕනැ. සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව 
බාලයි කියල හිතන්න එපා. සිල්වන්ත භික්ෂුව පුංි කරල සලකන්න 
එපා - සර්පසයක් වාසග, ගින්දරක් වාසග, රාජ් කුර්ාරසයක් වාසග, 
සිල්වන්ත භික්ෂුව පුංි කියල සලකන්න එපා. එයා ළඟ තිසයන්න 
පුළුවන් සර්හර විට නුරැස්නා ගති. ජ්ුගුප්සාජ්නක ගතිවලට කිට්ටු 
කරලත් තිසයන්න පුළුවන්. නර්ුත් එකක් තර්යි ඒ ඇත්සතා අඩුපාඩු 
කරල සලකනවා, නර්ුත් සනාසැලකිය යුතුයි. ඒක දිහා බලල අපි 
හිතර්ු සම් භික්ෂුවසගන් ගත යුතු ආදර්ශය සර්ාකද්ද? සයෝගාවචරය 
ගත යුතු ආදර්ශය සර්ාකද්ද? ර්සග් ළඟ සම් වසග සහාඳ සිරිත් 
තිසයද්දිත් ර්සග් ළඟ සම් වසග ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති තිබුසණාත් ර්සගත් 
එක්ක ඇසුරැ කරන සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලාට සිවු පස පිරිසට දායක 
පිරිසට පේ සිදු සවනව. නැත්නම් ර්ං ගැන වැරදියට තීන්දු කරගනී. 
ඒවට අන්තිර්ට ර්ර් වග කියන්න එපැයි. ඒ නිසා ර්ර් තියනවා නම් 
ඒක කියල පුළුවාන් තරම් ර්කල දාන්න ඕනැ. හදන්න ඕනැ. හදල 
නැත්නම් පුළුවාන් තරම් ජ්ුගුප්සාජ්නක ගති නැති, පරියශීලී ර්නාප 
ගතියකට පත් සවන්න ඕනැ. 
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එසහර් සනාවුසණාත් ඒ පළසවනි වතාවට නම් සිවුපස 
දායකයින්ට සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ට පේ සිද්ද වුණාට, ඒ 
සයෝගාවචරයා තර්ා වශසයන් කල්පනා කරගන්න බැරි වුසණාත් ටික 
කාලයක් යනසකාට හිතට කුකුස් එන්න ගන්නව. ඉඳසගන විසේක 
සවන්සන නැතුව යන්න පටන්ගන්නව. සර්ාකක්සදෝ අපහසුතාවක් 
එන්න පටන්ගන්නව. උපශාන්ත නැති සවනව. සර්ාන දර්ශනයක් 
තිේබත් සර්ාන සීලයක් තිේබත් ඒ සකනාට උපශාන්ත හිතක් ඇති 
කරගන්න බැරි සවනව. ඒකට සහ්තුව සර්ාකද? අපි සම් සලෝකයත් 
එක්ක යන්න ඕනැ. ඊසය් හවසත් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් ධර්ර් 
සද්ශනාවට ර්තක් කසළ්, සලෝකසය් සතය සදකක් තියනව සම්ර්ුති 
සතයය පරර්ාර්ථ සතයය වශසයන්. කවදාවත් සම්ර්ුති සතයය 
ඉක්ර්වන්න බෑ, පරර්ාර්ථ සතයය ගන්න. සම්ර්ුති සතයය ර්ත 
ඉඳසගනයි පරර්ාර්ථ සතයය සත්රැම් අරගන්සන. ඒ නිසා සම්ර්ුති 
සතයයට පයින් ගැහිල්ලක් සවන්සන නෑ. සම්ර්ුති සතයය අවුලක් 
කරගන්සනත් නෑ. බරක් කරගන්සනත් නෑ. සම්ර්ුති සතයසය් 
ඉඳසගනර්යි පරර්ාර්ථ සතයය බලන්සන. එන්න එේවට තර්යි සීලය 
අවශය කරන්සන. ඒක නිසා ඒ ජිගුච්ඡනීය ගති නතර කරන්න ඕනෑ. 
්පසු්න්යයා ච ්නා යු්තා. පිසුණු බස් කියර්නක් අවශයතාවක් 
සවන්සන නෑ. ඒ පිසුණු බස් කියර්නත් පුද්ගල සදෝෂ සනසර්යි. 
සකසලස් නිසා පහළ සවන ධර්ර්, ජිගුච්ඡාජ්නක ගති වසග. 

පුරාසභද සූතරසය් සඳහන් කරල තියනව ්පසු්න්යයා ච 
්නා යු්තා - පිසුණු බස්වල සයසදන්න එපා. නර්ුත් කලහ විවාද 
සූතරසය් සපන්නල දීල තියනව ඒකට එන පාර. සලෝකසය් යම්ර් 
කලහයක් විවාදයක්, සතෝ සතෝ, වර, පල කියාගැනීර්ක් තියනව නම් 
ඒකට සහ්තු විර්සනසකාට ඒසක සඳහන් කරල තියනව ර්සුරැකර්ක් 
තිබුසණාත් පර්ණයි කලහ විවාද ඇති සවන්සන කියල. මච්ඡරියයුත්ථා 
 ලහ විවාදා. ර්සුරැකර්ක් ඇති සවන්න ඕනැ. ඒ ර්සුරැකර් නිසා 
කලහ විවාද කරනව. විවාද උප්පන්සන් නැත්නම් විවාදජ්ා්තසු ච 
්පසුනානි. විවාදයක් ආවහර් තර්යි පිසුණු බස් කීර්ක් ඇති සවන්සන. 
අනුන්සග් ගුණ ර්කන සක්ලාම් බස්වලට හැසරන සද්වල්වලට යන්සන 
අනිවාර්යසයන්ර් විවාදයක් ඇති සවච්ච සවලාසවයි.  
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දැන් අපි තනියර් පැත්තකට සවලා භාවනා කරසගන 
ඉන්නසකාට කිසිර් පිසුණු බස් කීර්ක් නෑ. භාෂාවක් ඇත්සතර් නෑ 
සන. තර්න් තනියර් ඉන්නව. නර්ුත් සදන්සනක් කථා කළත් ධාර්මික 
කථාවක් විරිය ආරම්භ කථාවක් පරඥාවන්ත කථාවක් සීල කථා සර්ාධි 
කථා තියනව නම්, ඔය පිසුනු බසකට යන්සන නෑ. නර්ුත් සකායි 
සවලාවක හරි වාද ර්ුඛයට පත් වුණා නම්, ර්සුරැකසර්න් පීඩිත සවලා 
ඉතින් ඊට පස්සස පිසුණු බස් කියන එක කසට් සතාසල් ගෑවිලා 
සනසර්යි සිද්ධ සවන්සන. ඒ පුද්ගලයා දන්සනත් නෑ. ඒ පුද්ගලයා 
ඒකට කරැණු සහායනසකාටර්, වාසදට කරැණු සහායනසකාටර් 
පිසුණු බස තුළින් තර්යි ඕක ර්තු කරන්න පුළුවන් සවන්සන. ඒ නිසා 
සර්වඥයන් වහන්සස් ර්ධුපිණ්ඩික ආදී සූතරවල සඳහන් කරල තියනව 
ර්ර් යම් ආකාරයක වාදයක් සලෝකයාට සහළි කරනවා නම්, ඒ වාදය 
තර්යි සර්න්න සම්ක - කිසිර් දවසක කලහ විවාද සනාකරන වාදයක් 
ර්සග් ළඟ තිසයන්සන. එතසකාට කවුරැවත් ඇවිල්ල බුදුහාර්ුදුරැසවාත් 
එක්ක ගැටුර්ක් ඇති කළාට බුදුහාර්ුදුරැවන් වහන්සස් සපරළා ගැටුර්ක් 
සදන්සන නෑ. ඒක තර්යි ර්ධුපිණ්ඩික සූතරසය් සාරය.  

සර්තන කියනව පිසුණු බස්වල සනාසයසදන්න කියල. පිසුණු 
බස්වල සනාසයසදන්න නම් අපි අතර කලහ විවාද තිසයන්න නරකයි. 
කලහ විවාද එන්සනර් ර්සුරැකර් තියනසකාට. සවන විදිහකට 
කියනවා නම්, සම් සූතරසය් පළසවනි පරශ්සනට සදන පළසවනි 
උත්තසර්ර් තිසයන්සන වීතත්්හා පුරා ් දා කියල දළ වශසයන් 
සගාසරෝසු වශසයන් ඕකර් තර්යි. තෘෂ්ණාව දුරැ කරන්න. සම් 
තෘෂ්ණාව සන් ඊර්ෂයාව, ර්සුරැකර් වශසයන් සපනී හිටින්සන්. 
සර්තන ර්සුරැකර් ආපු ගර්න් තර්ා සතු වස්තුව අනුන් හා සාධාරණ 
ීර් දකින්න කැර්ති නැති සවනසකාටර්, ර්ච්ඡරිය ඇති සවනසකාටර් 
කලහ විවාද පහළ සවනව. ඕක උඹට නෑ, ඕක ර්ට. ඕක ර්ට නෑ, ඕක 
උඹට කියල කලහ විවාද පහළ සවන්න පටන් අරගන්නව. 

කැසල් හිටියලු නරි සදන්සනක්. එක නරිසයකුට ගායලු. ඌට 
නිකන් ඉන්නර් බෑ දාංගසල්. අනිත් නරිය පැත්තකට සවලා ඉන්න 
ජ්ාතිසය. ඒ කියන්සන ඌ නරිසයක් සනසර්යි බලනසකාට. සකාසහාර් 
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හරි සම් සදන්න ඉන්නසකාට අර දාංගල් නරිය ගිහිල්ල කිේවලු නිකන් 
ඉන්න නරියට, නිකන් ඔසහ් කැසල්ට සවලා ඉන්න එසක් අපි සදන්න 
සසල්ලම් කරර්ු. අරය කිේවලු නෑ ර්ට ඕනැ නෑ ර්ර් පැත්තකට සවලා 
ඉන්නම් කියල. කිේවලු එසහර් සනසර්යි, කවුද ඉන්සන අපිට 
සසල්ලම් කරන්න. අපි අපි සසල්ලම් කරර්ු කියල. අර කම්ර්ැලි නරිය 
පැත්තකට සවලාර් කිේවලු නෑ. බෑ. ඉතින් අර ර්නුස්සය ටිකක් සවලා 
ගිහිල්ල කිේවලු උඹට එසහනම් ඔසහාර් ඉන්ඩ සදන්සන නෑ, ගහනව 
ර්ර්. එලවනවා කැසලන් කිේවලු. ඊට පස්සස කිේවලු සර්ාකද ර්ර් 
කරපු වැරැද්ද? වැරැද්ද සසල්ලම් කරන්න එන්සන් නැති එක. සසල්ලම් 
කරන්න වසරන්. ඉතින් අර බැරි නිසා, වසද් සපාසර් නිසා අර කම්ර්ැලි 
නරිය කිේවලු හා සහාඳයි එසහනම් උඹ කියන සසල්ලර්ක් කරන්නම් 
කියල.  

ඉතින් අරයට හරී සන්සතෝසයක් සවලා. ගිහිල්ල ළඟ තිබුණ 
සකෝටු කෑල්ලක් සගනල්ල කිේවලු සම් සකෝටු කෑල්ල සදකට කඩනවා 
ර්ර්. උඹට කෑල්ලක් සදනව ර්සග ළඟ කෑල්ලක් තියනව. උඹ ර්සග් 
කෑල්ල ගන්න උත්සාහ කරපන්, ර්ර් උසේ කෑල්ල ගන්න උත්සාහ 
කරන්නම්. ඉතින් හැන්දෑ සවනකල් අපි සදන්න ඕක සසල්ලම් කරරු් 
කියල. ඉතින් එයා විජ්හට දුවසගන ගිහිල්ල දර සකෝටුවක් සගනල්ල 
සදකට කඩලා කම්ර්ැලි නරිය ගාව එකක් තිේබලු. තියල තර්න් ගාවත් 
එකක් තියාගන සගාරවගන අර කම්ර්ැලි නරිය ගාවට පැනල කිේවලු 
ඔය සකෝටු කෑල්ල ර්සග් කියල. අරෑ කිේවලු ගනින් කියල. ඉවරයි. 
උසේ සකෝටු කෑල්ල නම් උඹ ගනින්.  

ආන් ඒ වාසග සම් කලහ විවාද නැතුවර් බැරි ජ්ාතියක් 
ඉන්නව. ඉතින් එතසකාට කරන්න තිසයන්සන දීල දාපුවහර් සර්ානර් 
පරශ්නයක්වත් එන්සන් නෑ. එතසකාට ඒසකන් සවන්සන සර්ාකද්ද, අර 
ර්සුරැකර්කට ඉඩක් එන්සන් නෑ. ඊට පස්සස පිසුණු බස් එන්සන නෑ. 
එයාට විරැද්ධව සහෝ සර්යාට විරැද්ධව සහෝ කථාවක් ර්ුකුත් ඕනැ නෑ. 
අවශය සද් දීල දාන එකයි තිසයන්සන. අන්න ඒ වසග හැර් තැනකදීර් 
සාර්ානය බුද්ධිය පාවිච්ි කරනවා නම්, ගැඹුසරන් බලනවා නම්, 
වීතත්්හා පුරා ් දා. කය බිඳී ර්රණයට ර්ත්සත තණ්හාව 
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සම්පූර්ණසයන් දුරැ කරන්න ඕනැ. තණ්හාව දුරැ කරන්න ඔය කියන 
විදිහට උදැල්ලක් අරසගන කානුවක තියන පස් ටිකක් අරසගන දානව 
වසග කරන්න හම්බ සවන්සන නෑ. ඒකට හැර් ශිල්පයකර් හැර් 
පුද්ගලසයකුටර් හැර් ර්ානසික ර්ට්ටර්ටර් ගැළසපන විදිහට තණ්හාව 
කරියාත්ර්ක සවන්සන සකසලස් සර්ුදායක් විදිහට. ඒ සකසලස් 
ලැයිස්තුසව ර්ුල තර්යි තණ්හාව තිසයන්සන. ඉතින් ඒක සාර්ානය 
සපනුසර්න්ර් ර්සුරැකර්, ඊර්ෂයාව වශසයන් සපනී සිටිනව. ඕකර්යි 
ද්සේෂය වශසයනුත් සපනී සිටින්සන්. ඕකර්යි අසනකුත් තියන සෑර් 
සකසලස් දහරාවටර් සතතර්නය සපයන්සන්. 

ඉතින් ඒක නිසා ඒ ඒ සකසලස් එන සවලාසවදි තණ්හාව 
වසග සපනී හිටිසය නැති වුණාට, තණ්හාවයි කියල ර්ූණට 
සපන්නන්සන නැති වුණාට තණ්හාව කරනවාට වැඩිය හානි කරනවා. 
ඇත්තටර් කියනවා නම් අසප් එදිසනදා වැඩ දිහා බලනසකාට සප්නව, 
කිඹුලා කනවා ඉවසන්න පුළුවන් සම් සකාහිල කටු ඇසනන එක 
තර්යි ඉවසගන්න බැරි සවලා තිසයන්සන. පුංි සදයක් අල්ලසගන 
තර්යි සම් විශාල වාද. පැත්තක් කෑවත් ගානක් නෑ. මිනිසහක් ර්ැරැවත් 
ගානක් නෑ. සම් පුංි සද්කට, ර්තයකට, තර්න්සග් රැියකට 
අරැියකට පුදුර්ාකාර විදිහට හිත් තළාසගන, තර්නුත් සවසහස 
ර්හන්සි සවලා නිදි සනාලබා දුක් විඳිනව. ඉතින් ඒ නිසා ඒ වසග 
සදයක් කවුරැ හරි සපන්නල සදන්න ගියාට අර ඇවිස්සිච්ච ර්නසට 
සකාසහාර්කටවත් සප්න්සන නෑ. සතිය දියුණු කරල තිබුසණ් 
නැත්නම් අසරණයි. ඒ නිසා සතිසයන් සහෝ සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලා 
ර්ාර්ගසයන් ඒ කාර්ය සප්නසකාට ඒක දැන ඉවසනව නම්, එසහර් 
නැත්නම් වැරැද්ද භාරගන්නව නම් ඒක තර්යි ර්ුළු සාසනය කියන්සන. 

සම්සකදි සර්වඥයන් වහන්සස් අපිත් එක්ක නැති වුණාට 
උන්වහන්සස් සම් සවන සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් ලවා පරශ්නයක් 
අස්සවල ඒ ලැයිස්තුව දීල තියනව ර්ර් නැති වුණාට සම්ව කියව 
කියව හිටපල්ලා. සම්ව කටපාඩම් කරපල්ලා. සම්ව සාකච්ඡා 
කරපල්ලා. කරනසකාට සජීී සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් ඉන්න 
එසකන් සකසරන්න තියන සස්වය සකසරනව. ඉතින් ඒ නිසා අපි 
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නිතර ර්තක තියාගන්න ඕනැ, කථා කසළාත් ඔය හතසරන් එකකට 
වැසටනව. ඒ හතසරන් සතාරව කථා කරනවයි කියන එක සර්වඥ 
විෂයක්. සහාඳර් වැසේ කථා සනාකර ඉන්න එක. නර්ුත් ඒක අර්ාරැයි. 
සර්ාකද කතාසවන්ර් ජීවිසත් සගනියන ගතිය සන තිසයන්සන හිහි 
ජීවිසත්. සර්සහට ආවට පස්සස අර්ාරැයි. ඒ නිසා කථා සනාකර 
වැසේ උනත් සහාඳයි. වැරදුණත් සහාඳයි. සනාවුණත් සහාඳයි. අන්න 
එතනට යනකල්ර් එන්න සවනව ඔය  ථංදස්සී  ථංසී්ලා 
උපස්න්තාති වුච්චති කියන තැනට යන්න.  

නර්ුත් එතනට එනසකාට අර කථා සනාකරන ගතිය නිසා ඒ 
පුද්ගලයා ජිගුච්ඡා පරියශීලී නැති ජ්ුගුප්සාජ්නක ගතියකටත් එන්න ඉඩ 
තිසයනව. ඒ සර්ාකද, ඒ තරම්ර් ආදීනව සත්රැම්ගන්නව. වචනයක් 
කථා කසළාත් ඒක සබාසහෝ විට වරදවල සත්රැම්ගන්නව. ඒක නිසා 
අඩුසවන් කථා කරන්න උත්සාහ කරනසකාටර්, ඒ වචන ගාන අඩු 
සවනසකාටර් රළු පරළු ගතියක් සප්න්න තියනව. නිකන් 
අකර්ැත්සතන් අර්නාසපන් ඉන්නව වසග ගතියක්. ඉතින් ඒකත් සහාඳ 
නෑ. ඒකත් සයෝගාවචර තත්ත්වයට සහාඳ නෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ 
පුහුණු කරන කාසල දත් තිස්සදක ර්ැද දිව සේසරන්නා වාසග 
පුදුර්ාකාර පුහුණුවක් අවශය සවනව. ඒක කායික වශසයන් වාචසික 
වශසයන් ර්ානසික වශසයන් දිගට ඕනැ. ඒ විදිහට ඒ ගාථාසේ 
පතිලී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡරී අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡා 
්පසු්න්යය ච ්නා යු්තා. 

ඊට පස්සස ගාථාසේ තියනව  

සාති්යසු අනස්සාවී අතිමා්න ච ්නා යු්තා, 
ස්්හා ච පටි ානවා න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති කියල. 

ඒසක්දිත් සදසවනියට ර්ර් කියපු ගාථාසේ කියල තිසයන්සන 
ස්්හා කියල කියන්සන සබාසහාර් සිනිඳු වැඩ පිළිසවළක් 
තියාගන්නයි කියල. කායික වාචසික කරියා පුළුවාන් තරම් සිනිඳුව 
පවත්වන්නයි කියල. ඉස්සසල්ලර් තිසයන්සන සාති්යසු අනස්සාවී. 
ඒ කියන්සන තණ්හාව සහිත සාත අසාත කියල ධර්ර් සදකක් තියනව. 
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පරිය අපරිය වාසග. අන්න ඒ සාති්යසු - ආසා කරන සද්වල් පිළිබඳව 
ඇලී ගැලී වාසය සනාකරන ගතියක් තිසයන්න ඕනැ. සම්ක රහතන් 
වහන්සස්ට කිසි පරශ්නයක් නෑ. සර්ාකද රහතන් වහන්සස්ට 
ස්වභාවසයන් ඒ වසග ආසාව උපදවන ගතියක් නෑ. නර්ුත් 
සයෝගාවචරය තුළ තාර් ආසාව තියනව. අඩු ගාසන කියනවා නම්, 
සස්ඛ පුද්ගලයන් ගාවත් යම් යම් ආසාවල් තියනව. අන්න ඒ ආසාවල් 
විෂසයහි - අනස්සාවි - ඇලී ගැලී වාසය සනාකරන ගතිය, අල්සප්ච්ඡ 
ගතිය පුරැදු කරසගන යන එකයි කරන්න තිසයන්සන. ඒ පුරැදු 
කරනසකාට සහාඳසටෝර් සත්රැම් අරගන්න සවනව සර්න්න සම්ක - 
තර්න්සග රැි අරැිකම් සදක පාවා සදන්න සවනව. ඒ විතරක් 
සනසර්යි සහාඳ නරක සදකත් පාවා සදන්න සවනව. 

ඉතින් සයෝග ජීවිසත් පළසවනිර් පාඩර් සවන, විසශ්ෂසයන් 
සම් වසග තැන්වලදී උගන්වන සතිය පුරැදු කරනවා නම්, සතියට 
ඉදිරිපත් සවන අරර්ුණු කිසීර් සදයක් සත්රැර්කින් සේරැර්කින් නැතුව 
සහාඳ නරක වශසයන් බලන්සන නැතුව රැි අරැි වශසයන් 
බලන්සන නැතුව අරර්ුණ අරර්ුණ වශසයන් බලන්න පුරැදු කරන 
සකසනකුට නම්, රහතන් වහන්සස්සග් ගුණයක් නර්ුත් පුහුණුව සඳහා 
ඉදිරිසයන් තියාගන්න සහ්තු කරැණු තියනව. සතිය කියන ධර්ර්ය 
දන්සන නැති සකසනකුට නම්, කියන්න සවන්සන ඕක රහත් වුණාට 
පස්සස තියන එකක් මිස දැන් අපි ළඟ තියනවයි කියන්න හිතන්න 
අකර්ැති සවනව. ඉතින් එතසකාට කියන්සන අපිට තාර් එේව නැති 
නිසා සම් සගෞතර් සාසනසය් එේව කරන්න බැරි සවයි. පාරමිතා 
පුරලා ධර්තරී බුද්ධ සාසසන්දි කරර්ු. නැත්නම් අපි බුදු සවර්ු කියල 
ඕක පර්ා කරගන්නව. පස්සට දාගන්නව. ඒ සවනුවට අපි කිේසවාත් 
දැනටර්ත් අපි යම් පරර්ාණයක් අතහැරල තිසයන්සන, රහත් සවලා 
නැති වුණාට. අන්න ඒ ආදර්ශය අරසගන ආසා උපදන සදසයහි ආසා 
සනාකරන ගතිය දිගට පවත්වර්ු කියල, ඒක වටිනවා. 

ර්ට ර්තකයි කඳුසබාඩ භාවනා කරනසකාට බණ කියනසකාට 
සර්සහර්, එතන හිටපු සුදු හාර්ුදුරැ සකසනක් කිේව “ර්ර් හරි පුදුර් 
සවනව ඔබවහන්සස් සම් ඔබවහන්සස්සග් අත්දැකීම් සම් බණට 
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සම්බන්ධ කරනවට. හරීර් රසවත්. ර්ර් අහසගන ඉන්නව. නර්ුත් හරි 
පුදුර් සවනසක් ර්ට ඇති වුණා. ර්ාව පැවිදි කරපු හාර්ුදුරැසවෝ කිේව 
කවදාවත් තර්න්සග අත්දැකීම් බණට සම්බන්ධ කරන්න එපා. එතසකාට 
ගුණ පරකාශ කිරීර්ක් සිදු සවන නිසා පාරාජිකා සවනව කියල. ඒක 
නිසා තර්න්සග් ගුණ කියන්න එපා. කියර්න විනයගරැක නෑ. 
විනයානුකූල නෑ. ඉතින් ඒක නිසා සපාසත් සර්සහර් කියල තියනවයි 
කියල කියන්න. නර්ුත් ර්ට කවදාවත් එසහර් කිේවට රස නෑ. 
ඔබවහන්සස් සම් අපිත් එක්ක වාඩි සවලා, ඔබවහන්සස්සග අත්දැකීම් 
කියනසකාට ර්ට සලාකු රසයක් තියනව. නර්ුත් අපිට උගන්නලාර් 
තිසයන්සන කවදාවත් එසහර් බණ සහාඳ බණ සනසර්යි. 

ගැළසපන්සන් නෑ කියලයි”. ඉතින් සම් ර්ුළු සූතරය පුරාර් අන්න ඒ 
කතාව දුවනව. අපි ළඟ තියන ගුණ ටිකක් සම් කථා කරන්සන, ඒවා 
දියුණු කරන්නයි කථා කරන්සන කිේවහර් අපි ළඟ සම් ගුණ තියනවයි 
කියල භාරගන්න සවනව, යම් පරර්ාණයකට. සීයට සීයක් සනසර්යි. 
සීයට සීයක් තියනව නම් රහතන් වහන්සස්. ඉතින් ඒ නිසා රහත් 
ගුණ සනසර්යි බුදු ගුණත් අපි ළඟ තියනව. අන්න ඒ ටික දකින 
මිනිසහකුට මිස කවදාකවත් දියුණු කරන්න හිත සදන්සන නෑ. 

අනිත් එක තර්යි තර්න් ළඟ තියන ඒ රහත් ගුණ බුදු ගුණ, 
නැත්නම් නික්සල්ශී ගුණ දැකපු සකසනකුට පර්ණයි අනිත් 
එක්සකනාසග් ගුණ දැකීසම් ර්ුදිතාවක් පහළ සවන්සන. එසහර් 
සනාවුසණාත් හිතන්සන සෑර් සකසනක්ර් සැක කටයුතු පාපතර ර්හා 
තිරිසන් සත්තු වශසයන්. එතසකාට කලහ විවාද සපසුඤ්ඤ වැඩි 
සවනව. එසහර් සනසර්යි, තර්න් තුළත් යම් පරර්ාණයකට ගුණ 
තියනව. නුගුණත් තියනව. ඒ නුගුණ නැති කරන්න සන අපි සම් සීල 
සර්ාධි පරඥා පූරණයක් කරන්සන. තර්න් ළඟ තියන ගුණ, ගුණ 
වශසයනුත් නුගුණ, නුගුණ වශසයනුත් දැකගත්තා නම් ර්ර් හිතනවා 
ඒකර් අසප් ජීවිසත සලාකූ පිරිච්ච ගතියකට එනවයි කියල. අන්න 
ඒසකදි අපි දැනට සම් ආසා උපදින සද්වල් විශාල පරසද්ශයක් අතහැරල 
දැනටර්ත් තියනව. නර්ුත් ඒක තව දියුණු කරන්න ඕනැ. අපිට සම් 
බණවලින් වැඩක් නෑ එසහර් දියුණු සනාකරනවා නම්. සම්ක කරන්න 
ඕනැ නිසා තර්යි බණ අහන්සන. ඒක නිසා ඒ ආසා කරන සද්වල් 
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දැනගැනීර් නම් අතයවශයයි. දැනසගන ඒ ආසා කරන සද්වල් සම් 
සවනසකාට අතහැරලත් යම් පරර්ාණයක් තියනව සන්. අන්න එේව ඒ 
විදිහට අතඅරින්න අපි යම් කරර්සේදයක්, කරර් සහ විධි පාවිච්ි කළා 
නම් ඒ කරර්සේදය, කරර් සහ විධි දිගටර් පාවිච්ි කරමින් දැනට තියන 
රැි අරැිකම් හැලීසගන යන බව දන්නව නම් භාවනාසේදී ඔන්න 
තර්න්ට සත්සරන්න පටන්ගන්නව දියුණුවක් එනවයි කියල.  

උපර්ාවක් විදිහට කියනවා නම්, අපි ආධුනික භාවනා කරන 
සකසනක් සයෝගාවචරසයක් පිම්ීර් හැකිළීර්ට සහෝ ආනාපානයට හිත 
දාල, ඒ ආනාපානසයන් නැත්නම් පිම්ීසර්න් හැකිළීසර්න් නැත්නම් 
සක්ර්නින් එදිසනදා වැඩවලින් සීයට සීයක් හිත පුරවල, නැත්නම් 
සීයට සීයක්ර් ආනාපානසය් තියාසගන සීයට සීයක්ර් පිම්ීර් හැකිළීර් 
බලබලා, සක්ර්සන් නම් සීයට සීයක්ර් වර් දකුණ වශසයන් තියාගන, 
එදිසනදා වැඩවල සීයට සීයක්ර් කරන සද්ට හිත සයාදාසගන ඉන්න 
තර්යි අපි පරර්ාදර්ශයක් හිතාසගන යන්සන. ඒක නිසයි අපි 
කියන්සන අරණයගත සවන්න. රැක්ඛර්ූලගත සවන්න. ශුනයාගාරගත 
සවන්න. ඤාති පිරිස අතහරින්න. වස්තුව අතහරින්න. කය සහාඳට 
පිරිසිදු කරගන්න. සහාඳට කය තැන්පත් කරගන්න. තැන්පත් කරල 
හිත සම්සක තියන්න කියන්සන සවන බාධා සර්ාකක්වත් නැතුව 
කරන්න. ඒ සර්ාකද, ආධුනික හිතට සර්ානර් බාධාවක් ආවත් දුෂ්කර 
සවනව. නර්ුත් ඕක ටික ටික ටික ටික කරසගන යනසකාට, ඒ 
සයෝගාවචරයාට හැර්දාර්ත් අරණය රැක්ඛර්ූල සස්නාසනසය් 
ශුනයාගාරසය් ඉන්සන නැතුව, යම් සවලාවකට කරදර කන්කරච්චල් 
තියන තැන්වලත් ඉඳගන්න සවයි. සර්හර විටක ඉඳසගනර් සනසර්යි 
අනික් වැඩ කරන ගර්නුත් භාවනා කරන්න සවයි. 

ආන්න එසහර් කරසගන යනසකාට යනසකාට එතුර්ාට 
සත්සරනව, සහාඳර් තත්ත්ව යටසත් පටන්ගත්තට ඉස්සරහට 
යනසකාට සතිය සර්ාධිය තියනව නම්, යම් යම් දුෂ්කරතා ර්ැදදිත් අර 
තරම්ර් සති සර්ාධිය නැති වුණත් අරර්ුණ රැකගන්න පුළුවන්. 
එතසකාට එයාට සත්සරන්න පටන් අරගන්නව අර සම්පූර්ණ දර්ශීය 
පරර්ාදර්ශීය තත්ත්ව නැති වුණත් ඒක පටන්ගන්න ඕනැ වුණත් 
එනසකාට එනසකාට ටික ටික තිබුණට කර්ක් නෑ. ඒ වසගර් 
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පර්යංකසය ඉන්නසකාටත් අරර්ුණර් නැති වුණාට සද්ද ඇහුණට 
සිතිවිලි ආවට සේදනා දැනුණට ඒකට හිත කලසකාසලාප්පම් 
කරගන්සන නැතුව අරර්ුසණ්ර් තියාසගන ඉන්න පුළුවන් ගතියකුත් 
තියනව. ආන් ඒ විදිහට ටිකක් ටිකක් ඉස්සරහට යනසකාට යනසකාට 
අර බාධක ධර්ර් පවතිද්දිත් එසහර් නැත්නම් බාධක පරිසරයක් බාධක 
ර්ානසිකත්වයක් තිසයද්දිත් ලද අවස්ථාසවන් උපරිර් පරසයෝජ්න ගැනීර් 
පිණිස, ලද අවස්ථාසවන් උපරිර් සතිය ඇති කරගැනීර් පිණිස, ලද 
අවස්ථාසවන් උපරිර් සර්ාධිය ඇති කරගැනීර් පිණිස පරසයෝජ්න ගන්න 
දැනගන්නව නම් ඒ සයෝගාවචරයට ගර්නක් තියනව. ඉදිරියක් තියනව. 
ඒ විතරක් සනසර්යි. ඒ බාහිර බාධක ධර්ර් ඉවසීසම් ශක්තියත් එන්ඩ 
එන්ඩ වැසඩනවා. 

අපි සම්කට කියනවා අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සය් කම්පා සනාවන 
ගති කියල. අන්න එතසකාට නම් ඒ සයෝගාවචරයට රැක්ඛර්ූල 
සස්නාසන, අරණය සස්නාසන, ශුනයාගාර නැති වුණත් භාවනාසවන් 
සතාරව ගත කරන්න ඕනැ නෑ, පුළුවාන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඕනැ 
කියල, අර සර්සතක් කල් ඉතා සලාකු රැියක් තිබුණ සන් අරණයයට, 
රැක්ඛර්ූලයට, සස්නාසනයට. අන්න ඒ රැිය නැති කරල, ඒ රැියට 
අවශය සද්වල් නැති වුණත් සතිය සර්ාධිය ඉස්සරහින් තියාගන්න, 
රැි සද් පාවාදීල සහෝ නැත්නම් රැිය පාවාසදන්න වුණයි කියල හිත 
වික්සෂෝප කරගන්සන නැතුව කන්කරච්චල් කරගන්සන නැතුව දිගට 
කරගන්න ඇතුළතින් ඒ සයෝගාවචරයට පරතිශක්තියක් ඇති සනාවුණා 
නම්, ඇත්තටර් සයෝගාවචරය වසගර් ගුරැවරයත් වග කියන්න ඕනැ. 
හැර්දාර්ත් හැන්සදන් සපාවන, තසනන් කිරි සදන තත්ත්සව සන් 
පටන්ගත්සත. පටන්ගන්නසකාට ඒක ඕනැ. පහු සවනසකාට පහු 
සවනසකාට තර්න්ට රැි අරැි සදසක්දීර් ඒ රැි අරැිකම් පාවාදීල 
සතිය දියුණු කරනවා කියන ර්ට්ටර්ට යන්න නම්, තර්න් ආසා සද්වල් 
අතහරින්න සවනවයි කියන්සන කාර් වස්තු විතරක්ර් නම් සනසර්යි. 
තර්න් ලබාගත්ත ආධයාත්මික ගුණත් පාවාසදන්න සවනව.  

සම්ක තර්යි හුඟාක්ර් අර්ාරැ සද්. ඇත්තටර් කියනවා නම් 
අනුග්ගහිත සූතරසය් සඳහන් කරල තියන විපස්සනා අනුග්ගහිතය 
කියන්සන ඔන්න ඕකයි. අපි සලාකු වියදර්ක් කරල, සලාකු කැප 
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කිරීර්ක් කරල, සලාකු ආයාසයක් කරල සහාඳ ගුරැවරසයක් 
සහායාගන්නව. සහාඳ භාවනා කරර්යක් සහායාගන්නව. සහාඳ 
අරණයක් සහායාගන්නව. සහාඳ ගහක් ර්ුල සහායාගන්නව. සහාඳ 
විසේක තැනක් සහායාගන්නව. ගිහිල්ල භාවනා කරනසකාට ඕන්න 
සර්ාකක් හරි කරදරයක් එනවා. ඉතින් එතසකාට සර්ානවක්වත් නෑ - 
පුරැදු සනාකරපු ර්නසක් නම් තර්න් සවසහසිච්ි පරර්ාණයට සක්න්ති 
එනව. සර්ච්චර කරල සර්සහර් කරල ලබල ආවත් සම් බලර්ු, ඇවිල්ල 
ර්සග කන අස්සස ඉඳසගන කන්වෑසයක් වසග ර්ට කරදර කරනවා. 
නර්ුත් යන්තම් සහෝ ඉවසීසම් ශක්තිය පුරැදු කරපු සකසනක් නම්, ඒ 
පුද්ගලයාට සත්සරනවා සර්න්න සම් නිසා තර්යි සම් ගුරැවරයා සහාඳ. 
සම් නිසා තර්යි ර්ර් ගත්ත භාවනා කරර්ය සහාඳ. සම් කරර්ය නිසා 
තර්යි සම් ආරණයය සහාඳ. සම් ගහ ර්ුල සහාඳ. සම් භාවනාව සහාඳ. 
සර්ාකද, සකාච්චර පහසුකම් සහායාගන ආවත් කන ර්ුල කන 
කන්වෑසයා ඉන්නව. ඒකා කවදාවත් අල්ලන්න හම්බ සවන්සන නෑ, 
හිත හදාසගන ගිහිල්ල ඔන්න ඔසහ් කාපුසදන් කියල රැි අරැිකම් 
පාවාදීල සම්ක දැනගන්ට ඕනෑ කියන අදහස එනකල් එවැනි 
සයෝගාවචරසයකුට කවදාවත් ස්වාධීන සවන්න හම්බ සවන්සනත් නෑ. 
විර්ුක්තියක් ලබන්න හම්බ සවන්සනත් නෑ. අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සය 
කම්පා සනාී ඉන්න හම්බ සවන්සනත් නෑ.  

ඒ නිසා සම් සාති්යසු - සාත ධර්ර්යන් විෂසයහි, පරියර් 
අරර්ුණු සකසරහි සනාබැඳී ගත කරන ගතිය හැටියට හුඟසදසනක් 
හිතන්සන - විසශ්ෂසයන්ර් ගිහි ඇත්තන්සග නම් සීයට සීයක් වසග 
හිතාගන ඉන්සන - කාර් වස්තු අතහැරීර්යි සම් කථා කරන්සන කියල. 
නර්ුත් භාවනාවට ගියාට පස්සස ර්තක තියාගන්න සද්ධා විරිය සති 
සර්ාධි පරඥා කියන ඔය පහර්ත් අතහරින්න සවනව. ඔේව අරසගන 
නිවනට වැඩක් නෑ. නිවනට යනසකාට ඔේව තියාගන ගිසයාත් අර 
රිටි පනින මිනිහ එහා පැත්තට පනින ගර්න් ර්ුදුසනදිත් රිට බදාසගන 
හිටිය වසග සවනව. උඩටර් තල්ලු සවලා රිට අතහරින එසකන් තර්යි 
ගැම්ර් ගන්න ඕනැ. එතසකාට තර්යි බාර් එසක් හැප්සපන්සන නැතුව 
එහා පැත්තට පනින්න පුළුවන් සවන්සන. නෑ, සම් රිට තර්යි ර්ට 
උඩට යන්න උදේ වුසණ් කියල රිට බදාසගන ර්ර් එහා පැත්තට යනවා 
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කියල හිතන්න ගිසයාත් උන්දෑ රිට බදාසගන බාදාවට ගන්නව මිසක් 
කවදාවත් ජ්යගරහණයක් නම් අල්ලන්සන නෑ.  

ඒ නිසා සාති්යසු අනස්සාවි කියන එක ර්ර් කියන්සන, කාර් 
වස්තු අතහරින්න ඕනැයි කියන එකට බණ කියන්න සදයක් නෑ සන 
සර්තන. ඒක සම් බණ අහන ඔක්සකාර්ල වසග දන්නව. ඊට පස්සස 
ර්තක තියාගන්න අපි ආසාසවන් එකතු කරපු ආධයාත්මික වස්තු, 
එසහර් නැත්නම් අපි සහායාගත්ත සම් විසේකය, එසහර් නැත්නම් 
අපිට හම්බ සවච්ච සර්ාධිය, එසහර් නැත්නම් අපි ළඟ තියන පරඥාව, 
එසහර් නැත්නම් අපිට හම්බ සවච්ච සම් සහාඳට සප්න ඇස්, සහාඳට 
ඇසහන කන් සස්රර් පාවාදිදී බලන්න ඕනැ - ඇස් තිබුණට සර්ාකද 
සහාඳටර් අසාධාරණ සදයක් සවනව. ඉතින් අන්ධසයක් වසග ඉඳල 
පුරැදු කරන්න සවනව. සම් සහාඳටර් කනට ඇසහනව. නරක 
ර්නුස්සසයක් නරක සදයක් කියනවා. ඒ ර්නුස්සය තව සර්ාසහාතකින් 
ඒක කරන්න ගිහිල්ල විනාශත් සවනව. ඕකට අත පය විනාශ 
කරසගන අපි දඟලන්න සදයක් ඇත්සත් නෑ. නෑහුණා වසග ඉන්න 
කියන්සන කරැණාවක් ධර්තරියක් නැතුව සනසර්යි. නර්ුත් තර්න්සග් 
සීර්ාසවන් එහා නම්, කරන්න බැරි සදයක් නම්, අවුල් සවනව නම්, 
ීසරක් වසග ඉන්න ඕනැ. ඒ වසග් අවස්ථාවක සකාච්චර ශිල්ප විෂය 
පරඥාව තිබුණත්, අදාළ නැත්නම්, තර්න්ට ඒක කරගන්න බැරි නම් 
සර්ෝඩසයක් වසග ඉන්නවා. සකාච්චර හැකියාව තිබුණත් සකාන්ද 
පණ නැති මිනිසහක් විදිහට ඉන්නවා. එසහර් නැත්නම් ර්ළකුණක් 
සස් ඉඳල තර්න්සග් පණ සේරගන්නයි කියල බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් 
සද්ශනා කරල තියනව.  

එතසකාට ඇත්තටර් පින් කරල උපදවපු සෑර් වස්තුවක්ර් 
අපිට දැක දැක දැන දැන පාවාසදන්න සිද්ධ සවනව. තව ඉස්සරහට 
යනසකාට ධර්ර්යත් පාවාසදන්න සවනව. ධම්මමාපි ්වා  ික්ඛ්ව 
පහාතබ්බා ප්ගව අධම්මා - ර්හසණනි, සම් සද්ධර්ර්ය, නැත්නම් සම් 
ධර්ර්යත් පාවාසදන්න සවනව; අධර්ර්ය ගැන කුර්න කථාද කියල 
සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරල තියනව. ගසඟන් එසගාඩ වුණාට 
පස්සස පහුසරන් ඇති වැඩක් නෑ. ඒ නිසා සාති්යසු අනස්සාවි කියල 
කියන්සන අපට හුඟාක් සවලාවට තිසයන්සන - කිඹුල කනසකාට 



| පුරාසභද සූතරය    

| 22 

ඉවසන්න පුළුවන්, සකාහිල කටු ඇසනනසකාට තර්යි ඉවසන්න බැරි. 
අපි හිතනව සම් සම් සද්වල් නම් කවුරැත් අත සනාතැබිය යුතුයි. ර්සග් 
සම් සම් අයිතිවාසිකම්වලට කවුරැත් අත සනාතැබිය යුතුයි. එසහර් 
නම් අනිවාර්යසයන් ර්සර්ක් භාරගත්ත සවනව. ඒ නිසා ආසා කරන 
සද්වල් පරිය ර්නාප සද්වල් අත්හරින්න සවනව.  

ඊට පස්සස අතිමා්න ච - අතිමා්නා කියල කියන්සන 
‘එසහේ අත අරින්සනක් වුණත්’ තර්න්සග් රැිකම් අතඇරලා 
සබාසහෝර් නිහතර්ානීව භාවනා කරන සකසනක් වුණත් කාටවත් ඒ 
ගුණය පවා අඟවන්න යන්න එපා. අනිත් කට්ටිය නම් සර්ානවා හරි 
සදයක් නැති සවච්චහර්, කාර් වස්තු සනසර්යි ආධයාත්මික වස්තු 
නැති සවච්චහර් කලබල සවනව. ර්ර් නම් කලබල සවන්සන නෑ 
කියල අතිර්ාන ගති ඇති කරන්න නරකයි. ඒ නිසා ර්හා කාශයප ර්හ 
රහතන් වහන්සස්සග් ගුණ පරකාශ කරනසකාටත් ඒ වසගර් එසහර් 
නැත්නම් අරියවංශ සූතර සද්ශනාසේදී චීවර ආරියවංශ ආදී යථාලද්ධ 
සන්සතෝසස - ලද යම් සිවුරකින් සැනසසන ගතිය ආදිය දැකල හුඟක් 
දක්ස සවන්න ඕනැ ලද යම් ඕනැ සිවුරකින් සතුටු සවන්න. නර්ුත් 
කවදාකවත් ඒසක ගුණ කථා කළත් ඒ ගුසණ් නැති සකනාට වැඩිය 
ර්ාන්නක්කාරකම් කරන්න යන්න නරකයි. ර්ට ඒ ගුසණ් තියනව, අරය 
ළඟ නෑ කියල කවදාවත් සප්න්න කරන්න නරකයි. ඇත්තටර් කියනව 
නම් හරිර් අර්ාරැ සද් ඔන්න ඔතන තිසයන්සන. අපි ළඟ ගුණ තියනව. 
ඒ ගුසණ් තියාගත්තට පස්සස ඒ ගුසණ් ඉස්ර්තු කරන්න හදනව. කැපී 
සපන්නන්න උත්සාහ කරන්න හදනසකාට තර්යි අපි සර්සතක් 
කරසගන ආපු ගුණ හානි ීර් සිදු සවන්සන. එතසකාට සම් පුංි 
සද්කට අර විශාල වස්තුවක් හානි කරනවා සවනව.  

ඒ නිසා අපි අනතිර්ානී ගතිය නිහතිර්ානී ගතිය ඇති කරසගන 
යනව නම් අපිට සප්නවා අසාධාරණයක් සවනව. ඒ සර්ාකද, ඒ 
ර්නුස්සයට ඒ සවලාසව ඒ පාඩර් කියල සදන්න ඕනැ. නර්ුත් අපි 
ඒක කියල දීර් සපාේඩක් පර්ා කරනවා. ඔය හිමිහිට 
සත්රැම්ගත්තාවයි. කියල සදන්න ගිසයාත් අතක් පයක් කඩාගන්න 
සවනව. තරහ සවන්ඩ සවනව. ර්ැසරන්න සවනව. ඒ සවනුවට පාඩර් 
කියල සදන්සන නැතුව එයාසග ර්ාන්සන තිබුණත්, තර්න් ළඟ 
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අනතිර්ානී ගතිය තිබුණත් කවදාවත් ඒකවත් කියල සදන්සන නැතුව 
ඉවසාසගන කටයුතු සකරැසේ නැත්නම් සම් පාඩසර්න් කවදාවත් 
පරසයෝජ්නයක් සවන්සන නෑ. තර්න්ටත් අනුන්ටත් පරසයෝජ්නයක් 
සවන්සන නෑ.  

ඉතින් සම් ගුණ එකර් සද් වසග තර්යි. සාධාරණ සර්ාන්තර 
ගුණ. එකර් සද් නැවත නැවත අපි සිහිපත් කරගන්සන සර්ාකද? 
සතිසයන් යුක්තව තර්න්සග් ගුණ ගැන බලන සකනාට ඇර, සම් 
බණවලින් සාර්ානය සලෝකයාට එච්චර වැඩක් නෑ. සාර්ානය 
සලෝකයාට වැරැද්දක් සපන්නල දුන්නත් සක්න්ති යනවා. අපි දන්නව 
අපි ළඟත් ඒ ගුසණ් තිසයනවා. කවුරැ හරි ඇවිල්ල වැරැද්දක් 
සපන්නල දුන්සනාත් සක්න්ති යන නිසා අපි බලනවා සතිසයන්. 
නැත්නම් කන්නාඩිසයන් ර්ූණ බලල තර්න්සග්ර් වැරදි දැනගන්න 
විදිහට සතියටර් සම්ක ලක් කරල බලන්න පටන්ගත්සතාත් 
සත්සරන්න පටන්ගන්නව ඉස්සර අපිට සනාසත්රැණාට ඒකට 
සංසේදීකර්ක් දැන් තියනව නම්, එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ කිරි වදින්න 
වදින්න සගායම් කරල පාත් සවන්නා වසග නිහතර්ානී ගති එන්න 
පටන්ගන්නව. නිහතර්ානී ගති එනසකාට පරිය අපරිය සද්වල්වලින් 
සවන් සවන ගතිය, පරිය සද්ටයි අපරිය සද්ටයි සදකටර් ගහපාදීල, වාද 
විවාද කරල, ර්සුරැකම් කරල, පිසුණු බස් කියන්න යන්න සවන්සන 
නෑ. ඒ දීර්ඝ ගර්නට වැඩිය සහාඳයි පරිය අපරිය සදකර් අත ඇරලා දාන 
එක. සම් සාසසනන් පිට කිසිර් ශාස්තෘන් වහන්සස් නර්කසගන් සම් 
වචසන ඇසහයි කියල හිතන්නත් එපා. ඒ විතරක් සනසර්යි සවන 
කිසිර් ශාස්තෘන් වහන්සස් නර්කසග් ශිෂයසයෝ සර්වැනි වචන 
කටපාඩම් කරන්සනත් නෑ. අසප් සාසනසය අවුරැදු සදදහස් පන්සිය 
ගානක් ගිහිල්ලත් සම් වසග සූතරවල සහාඳට සම්ක සඳහන් සවලා 
තිසයනව. සර්හර විටක ඔය වචනවලට දැන් අර්ථ සදන්න බැරැව 
ගිහිල්ල තියනව.  

විසශ්ෂසයන්ර් සම් සූතරසය් සම් අපි කියන ගාථාසේ ඊගාව 
පදය තර්යි ස්්හා ච පටි ානවා න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්තී කියල. 
සද්ධාවන්ත සවන්න එපයි කියල තියනව. රහතන් වහන්සස්සග් 
ගුණයක් විදිහට ධම්ර්පද ගාථාසේ සඳහන් කරල තියනව අස්සද්ධයි 
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කියල. අ තඤ්ඤූ කියල. කෘතගුණ සැලකිල්ලකුත් නෑ 
සද්ධාවන්තකර්කුත් නැහැයි කියල තියනව, බැලූ බැල්ර්ට 
සාර්ානයසයන් සගාසේ වචනසයන් කියනවා නම්. දැන් සම් සූතරසය් 
සඳහන් කරල තියනව සම් ගුණ ටික සාති්යසු අනස්සාවී අතිමා්න 
ච ්නා යු්තා, ස්්හා ච පටි ානවා න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති කියල. 
ඉතින් සද්ධ කියන වචසන ඒක නම්, ඇත්තට සම්ක අටුවාසව වනල 
ගහන්සන නැතුව සහාඳ එළි කරන ගතියක් සම්සක නම් තියනව. 
ඒසක සඳහන් කරල තියනව සාමං අධිගතධම්මං න  ස්සචි සද්දහති. 
තර්න් විසින් සාක්ෂාත් කරන ලද ධර්ර්ය කවුරැත් කියපු සදයක් ර්තින් 
සනසර්යි අදහන්සන්. බැලුවර් ලුණු ඇටයක් කසට් තිේබට පස්සස 
ඕක ලුණු රහයි කියල කියන්සන ලංකාසේ තත්ත්ව පාලන ආයතනය 
විසින් දීපු නර්කට සනසර්යි. ලුණු ලුණු රහ තර්යි. ඕක අදහන්න 
සදයක් නෑ. ලුණු නැතුව සවන රස සස්රර් අහපු සකසනකුට නම් 
ලුණු කියන්සන පැණි රස සනසර්යි. ලුණු කියන්සන තිත්ත රස 
සනසර්යි. ලුණු කියන්සන පැඟිරි රස සනසර්යි. ලුණු කියන්සන මිරිස් 
රස සනසර්යි. ලුණු කියන්සන ඇඹුල් රස සනසර්යි කිේසවාත් නම් 
එයාට අදහන්න සවනව සම් ර්නුස්සය නම් අහල කියන්සන. දැනසගන 
රස බලල කියන්සන. ර්ර් සම්ක පැඟිරි සනසර්යි තිත්ත සනසර්යි 
කියන්න නම් දන්නව. නර්ුත් රස බලල නෑ. නර්ුත් යම් දවසක ලුණු 
ඇටයක් දිව දික් කරන්නයි කියල කසට් තිේබට පස්සස අදහන්න 
සදයක් නෑ. ඒක නිසා සම් විපස්සනාව පිළිබඳව, සහාඳ නරක සදක 
අත හරින්න සවනවයි කියන එක රස බලපු එසකකුට නම් ඔච්චර 
බණ කියන්න සදයක් නෑ. එයාර් දන්නව ඒක අතහැරීසර්න් සකාච්චර 
ආනිසංස තියනවද කියල. නර්ුත් ඒක තාර් රස බලල නැත්නම් 
සකාච්චර බණ කිේවත් අර ලුණු රස දන්සන නැති සකනා සද්ධාසවන් 
ලුණු අදහනවා වසග.  

ඉතින් සම් සූතරසය් ඔය අස්ස්ද්ධා කියන ගුණසයදි සහාඳට 
සපන්නනවා සද්ධාසවන් අදහන්න සදයක් නෑ අත්දැකපු සද්ට. දවසක් 
සර්වඥයන් වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසල සීහ සස්නාපති - ඒ 
කියන්සන නිගණ්ඨනාථපුත්තසග පරධානර් දායකය. එයා සහාඳ 
පරඥාවන්තය. සර්ාළකාරය. එයා කියනවා දවසක් ගිහිල්ල 
නිගණ්ඨනාථපුත්තට, ස්වාමීන් වහන්ස - එයාසග ශාස්තෘන් වහන්සස් 
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සන - සම් අසප් සලෝසක සගෞතර් ශ්රී සම්බුද්ධ සර්වඥයන් වහන්සස් 
පහළ සවලා තියනව. ර්ට යන්න කැර්ැත්තක් තියනව. එතසකාට 
නිගණ්ඨනාථපුත්ත දන්නව ගිසයාත් ආපහු එන්සන් නෑ. සර්ාකද, 
සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට යන ඇත්සතා, ඊට වැඩිය ඤාණවන්තසයෝ 
එතන නතර සවනව. එතසකාට නිගණ්ඨනාථපුත්ත කියනවා, ගියාට 
නම් කර්ක් නෑ සර්ාකද සර්යා ඤාණවන්තයි. බලවන්තයි. හැබැයි ර්ර් 
එකක් දන්නව සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟ පුදුර්ාකාර වශියක් තියනව. 
ළඟට ගිය ඔක්සකාර් අහු සවනව. ඒ නිසා උඹ සසබසළක් බව ර්තක 
තියාගනින්. සස්නාධිපතිසයක් බව ර්තක තියාගනින්. ඔය සබාරැ 
චාටුවලට අහු වුසණාත් නම් එසහනම් අහු වුණයි කියල හිතාගනින් 
කියල අරයට කල් ඇතුවර් කියල සදනව. නෑ ර්ර් සස්නාපති 
සකසනක්. එසහර් සල්සිසයන් ර්තයකට අහු සවන්සන නෑ කියල. 
සහාඳයි යන්න කියල වාද වගයකුත් කියල සදනවා.  

සකාසහාර් හරි ගිහිල්ල සිද්ධි සදකතුනක් තියනව. එක 
සිද්ධියකදි ගිහිල්ල සර්වඥයන් වහන්සස්ට කියනවා “ස්වාමීන් වහන්ස, 
ඔබවහන්සස් පරඥා සාසසනන් සන කථා කරන්සන” දැන් සම් සූතරසය්ත් 
අහන්සන්  ථංදස්සී  ථංසී්ලා උපස්න්තාති වුච්චතී කුර්න සීලයක් 
ඇති කුර්න දර්ශනයක් ඇති සකසනක්ද සාන්තුවරසයක් කියල 
අහන්සන්. “සහාඳයි සර්සහර් පරඥා සාසනයක් කථා කරන 
ඔබවහන්සස්සග් සාසසන් දාසන පනවනවාද? දාසන ඔබවහන්සස් 
භාරගන්නවාද?” සර්වඥයන් වහන්සස් කිේව “ඔේ භාරගන්නව. 
අසනකුත් සියලුර් සාස්සත ධර්ර්යන් වසග ර්ර් දාසන අගය කරනවා” 
සහාඳයි. ඔබවහන්සස් දාසන නිකන් ආවට ගියාට භාරගන්නවද 
නැත්නම් දාසන දුන්සනාත් ආනිසංස තියනවයි කියල පරකාශ කරනවද? 
ඔවු, ර්සග සාසසන් දාසනට ආනිසංස පරකාශ කරනවා. සර්ානවද 
ආනිසංස? බහු්නා ජ්නස්ස පි්යා ්හාති මනා්පා ආදී වශසයන් 
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා සබාසහෝසදනාට පරිය ර්නාප 
සවනව. සාන්ත සත්පුරැෂයන්සග් ඇසුර ලැසබනව. සහාඳ කීර්ති 
රාවයක් ලැසබනව. සගදරසදාසර් පරශ්න අර්තක සවනව. පරශ්න 
සර්තුලනය සවනව. ගිහි ධර්ර් ර්තු සවලා සහාඳ සාර්යක් එනවා. 
ර්රසණන් ර්ත්සත ස්වර්ගයට යනවා.  
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ඉතින් සර්යාට එක එක කියනසකාට කියනවා ස්වාමීන් 
වහන්ස, සම් දන් සදන සකනා සබාසහෝසදනා අතසර් ජ්නපරිය 
සවනවයි කියන එක ගැන ඔබවහන්සස්ව අදහන්න ඕනැ නෑ. ඒක 
ර්ර් දන්නව. ර්ර් දැනටර්ත් දානපතිසයක්. ර්ර් දන්නව. ඒ වසග්ර් ර්ට 
දාන සදන්න සදන්න වටිනා සහාඳ සත්පුරැෂසයෝ ආශරය කරන්න හම්බ 
සවනවයි කියන එක ඔබවහන්සස් ර්ට කියන්න සදයක් නෑ. 
ඔබවහන්සස්ව අදහන්න සදයක් නෑ. ඒක ර්ර් දන්නව. ඒ වසග්ර් ර්සග් 
කීර්ති රාවය පැතිසරනවා. දන් සදන එක්සකනාසග කීර්ති රාවය රට 
සතාට පැතිසරනවා කියන එක ර්ට ඔබවහන්සස්සගන් අහන්න සදයක් 
නෑ. ර්ර් ඒක දැනටර්ත් දන්න සදයක්. ඒ වසග්ර් දන් සදන 
ර්නුස්සයාසග් සගදර ගිහි ධර්ර්ය සහාඳට රැසකනවා. අම්ර් තාත්ත 
අඳුරනව. සසහෝදර සසහෝදරිසයෝ අඳුරනව. නෑදෑකම් තියනව. සාර්ය 
පවතිනවයි කියල ඔබවහන්සස් ර්ට අදහන්න සදයක් නෑ. ර්ර් දන්නව.  

හැබැයි ඔබවහන්සස් කියනවා නම් දන් සදන සකනා කය බිඳී 
ර්රසණන් ර්ත්සත සුගතිගාමී සවනව කියල, ඒක නම් ර්ර් දන්සන 
නෑ. ර්ට ඒක විතරයි අදහන්න සද්කට තිසයන්සන. ඔබවහන්සස් 
කියන ඔය පසහන් හතරක්ර් ර්ර් දන්නව. ඒ නිසා ර්ර් ඔබවහන්සස් 
සකසරහි ඇදහීර්ක් ඇති කරන්සන නෑ කියල කියනව. ඒ කියන්සන 
සර්වඥයන් වහන්සස් පරතික්සෂ්ප කරනවා කියන එක සනසර්යි. 
සර්වඥයන් වහන්සස් ඕනැ නෑ ඔය ටික සත්රැම්ගන්න. ඒක විෂසයහි 
ඔබවහන්සස් අදහන්සන් නෑ. ර්ර් තාර් අත්දැකලා නැති, ර්රසණන් 
ර්ත්සත ර්ර් දිවය සලෝසක යනව නම් ඒකට ර්ර් ඔබවහන්සස් 
අදහනවයි කියල සිංහ සස්නාපති කියනවා. 

අන්න ඒ වසග බලනසකාට අපි සතිසයන් හිටිසයාත් සකසලස් 
කැසපනවයි කියන එක ඇදහිල්සලන් කරන්න සදයක් නෑ. අදහන්න 
සවනව සතිය ගැන දන්සන නැත්නම්, කරල පුරැදු නැත්නම්. 
සතිසයන් ඉඳල සර්සනහි කරල අරර්ුණට විරැද්ධව එන බාධක ධර්ර් 
දුරැ කරපු සකනාට කවදාක්වත් මීට පස්සස සතිය අර්තක කරන්නත් 
බෑ. ඕසක අදහන්න සද්කුත් නෑ. සම් සකසලස් හිතකට ආවට පස්සස 
ර්කන්න කරර්යක් ර්ුළු තුන්සලෝසකර් නෑ කියලයි සර්වඥයන් වහන්සස් 
පහළ සවන්න ඉස්සසල්ල සලෝසක හිතාසගන හිටිසය. සර්වඥයන් 
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වහන්සස් සද්ශනා කළා සකසලස් දිහා සකළින් බලන්න. සතිසයන් 
බලන්න. එතසකාට යනව. ඒක තර්යි උන්වහන්සස් අපිට දුන්සන 
සත්තානං විසුද්ධියා කියල. පැමිණි සකසලස් දුරැ කරන්න තිසයන්සන 
එකර් කරර්යයි. දුරැ කරන්නත් සනසර්යි, සකසලස් සකසලස් වශසයන් 
දැනගන්න තිසයන්සන සකසලස් දිහා බලන්න. ඕක කරලා අත්දැකපු 
ර්නුස්සයන්ට ඕක ඇදහිල්ලක් ඕනැ නෑ ඊට පස්සස. ඉසේර් 
කරියාත්ර්ක සවන එකයි තිසයන්සන.  

ඒ නිසා රහතන් වහන්සස්ට සහෝ සර්වඥයන් වහන්සස්ට 
සර්ානර් ධර්ර්යක් ර්තර්වත් සද්ධාවක් ඕනැ නෑ. ඔක්සකාර් අත්දැකල 
ඉවරයි. ඊට පස්සස සද්ධාවක් නෑ. සර්න්න සම් ගතිය සයෝගාවචරයට 
බලපානව. බලපාන්සන සකාසහාර්ද? ඒ සයෝගාවචරයට ටික කාලයක් 
යනසකාට සත්සරනව - හම්බ සවච්ච අවස්ථාසව උපරිර් දාන සදන්න 
ඕනෑ කියන එක පිළිබඳ කවුරැත් කියල සදන්න ඕනැ නෑ. දන්නව. 
නර්ුත් ඔය දාසනට අර්ුඩ ගහන්න ඕනැ නෑ කියල සත්සරනව. සැලසුම් 
කරන්න සදයක් නෑ. එන අවස්ථාසේ දාසනට ලැස්ති සවල ඉන්නව. 
ඕනැ සවලාවක දන් සදන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දාන සදන්න අර්ුඩ 
ගහනසකාට සබල්සල් සගජ්ජජි සහාල්ලනසකාට සකාඩි බඳිනසකාට 
හිනා යනවා. සම් ර්නුස්සසයා සම් දාසන සනසර්යි සම් ලෑස්ති කරල 
තිසයන්සන විභූෂණය. අඬහැරය. ඒකට හිනා සවනව. නර්ුත් ඒ හිනා 
වුසණාත් සයෝගාවචරකර්ට බාධයි. සනාදන්නවා වසග කරබාසගන 
ඉන්න එකයි තිසයන්සන. අපි සකාඩි දාන්සන නෑ සන. අපි සගජ්ජජි 
සහාල්ලන්සන නෑ සන. සහාල්ලන සකසනක් සහාල්ලගත්තාවයි. 
ඔතන ඉඳලසන අපි ආසව. ඕක පිළිබඳව අපිට සද්ධාව නැතුව 
සනසර්යි. නර්ුත් ඒ සද්ධාසවන් අපිට වැඩක් නෑ. අපිට අවස්ථාවක් 
ආසවාත් අපි දන් සදනවා. ඒක අපි දන්නවා. ඕකට දාසන සදන්න 
අවස්ථාවක් සහායන්න ඕනැ නෑ. සලෝසක ඕනැ තරම් සලෝභ මිනිස්සු 
ඉන්නව. සලෝසක ඕනැ තරම් සදන්න සද්වල් තියනව. සදන්න අවස්ථා 
තියනව. ඉතින් ඕකට නටන්න ඕනැයැයි. දාසන හම්බ සවච්ච 
සවලාසව සදනව. නර්ුත් එසහර් නටන ඇත්සතා දැක්කට ඒ ඇත්සතා 
සද්ධාව ඇති කරන්න කටයුතු කළාට අපිට විරැද්ධ සවන්න ඕනැකර්ක් 
නෑ. නර්ුත් අපිට ඒකට ඒ ඇත්සතා කරන විදිසහ් සද්ධාවක් ඕනැත් 
නෑ.  
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ඒ වසග්ර් යම් කිසි සකසනක් සීලයක් රැක්සකාත් භය නැතුව 
ජීවත් සවන්න පුළුවන් කියන එක අපිට අදහන්න සදයක් නෑ. අපි 
දන්න සදයක්. ඒක නිසා සීලය පිළිබඳව කාටවත් ගුණ වර්ණනා කර 
කර කෑසකාස්සන් ගහන්න සදයක් නෑ. සර්ාකද කෑසකාස්සන් ගැහුව 
පලියට සිල් රකින්සනත් නෑ. ඔය රකින සීසලන් ඇති වැඩකුත් නෑ. 
රකින්න නම් තර්න්ට හදවතටර් සත්සරන්න ඕනෑ සම් සීලය කියල 
කියන්සන ශලයාගාරයට යන්න ඉස්සසල්ල සලඩා සුද්ධ කරනවා වසග 
වැඩක්. සලඩා සුද්ධ කරන්සන නැතුව ශලයකර්ර් නෑ. බසලන් සලඩා 
සුද්ධ කරල ඇති වැඩකුත් නෑ ශලයකර්ර්ය සවන්සන නැත්නම්. අන්න 
ඒ වසග වුණාට පස්සස සීලය පිළිබඳ සද්ධාසේ සවනසක් සවනව. 
සද්ධාසවන් සනසර්යි සිල් රකින්සන ඊට පස්සස, පරසයෝජ්නය 
සලකලා. ඊට පස්සස සද්ධාසවන් සිල් රකින ඇත්සතා දකිනසකාට 
පුංි කරල සලකන්න එපා. පුංි කරල සලකපු ගර්න් සයෝගාවචරයට 
බාධක පරශ්න ර්තු සවනව. සලෝසක ඉන්න බැරි තත්ත්වයක් ඇති 
සවනව. පවුල් ජීවිත කන ඇත්සතා හැර් සවලාසවර් පුරැෂයා භාවනා 
කරනවා නම් ස්තරියාව භාවනා කරන්සන නෑ කියල ඉතින් සගදර 
රණ්ඩු. ස්තරියාව භාවනා කරනවා නම් පුරැෂයා භාවනා කරන්සන නෑ 
කියල රණ්ඩු. දරැසවා භාවනා කරනවා නම් සදර්ේපිසයා භාවනා 
කරන්සන නෑ කියල රණ්ඩු. සදර්ේපිසයා භාවනා කරනවා නම් 
දරැසවා භාවනා කරන්සන නෑ කියල රණ්ඩු. සර්ාකද ඒ ඇත්සතා 
හිතනව, සම් අපි යනසකාට ඔක්සකාර් ඒ ගානට නැමිලා එන්න ඕනැ 
කියල. අපිට සද්ධාව එනසකාට අනික් කට්ටියට සද්ධාව ආසව 
නැත්නම් සම්සගාල්ලන්ට කරප්පන් එනව. 

ඉතින් සද්ධාසවත් තියනව කෘතයයක්. ඒ කෘතයය ඉවර වුණාට 
පස්සස සද්ධාව හැසලනව. සද්ධාව ඒ කෘතයයට ඉස්සසල්ල එන්සනත් 
නෑ. කෘතයසයන් පස්සස හිටින්සනත් නෑ. සද්ධාව තිසයන්සන 
කෘතයය කරනසකාටයි. උණ තියනසකාටයි සකඳිරිගෑසවන්සන්. උණ 
නැතුව සකඳිරිගාන එක සන සම් සලෝසක තියන කන්ඩ බැරි එක. 
සම්ක තදින්ර් තිසයන්සන විපස්සනා සලෝසක. සීල සලෝසක සර්ාධි 
සලෝසක පරශ්නයක් නෑ. සර්ාකද ඒක පරශ්නයක් කරගන්සන නෑ. 
විපස්සනා කරන්න ගිය ගර්න් ඔන්න ඔය කාරණා දන්සන නැති 
සවච්චහර් අනුන් නිවන් දක්කන්නයි අනුන්ට සද්ධාව ඇති 
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කරවන්නයි අනුන් සීලවන්ත කරන්නයි පේ සකාන්තරාත් භාර අරසගන 
අලි අවුලකට පත් සවනව.  

ඉතින් ඒක නිසා සත්රැම් අරගන්න සම් සද්ධාව කියන එක 
පරසයෝජ්නය සලකලා තිසයන්සන. දාසනට සද්ධාවක් තියනව. සීසල්ට 
සද්ධාවක් තිසයනවා. සර්ථයට සද්ධාවක් තියනව. විපස්සනාවට 
සද්ධාවක් තියනව. ඔසහාර් හතරක් තියනවා. ඒසකත් තියනව පරසාද 
සද්ධා, ඕකප්පන සද්ධා, අධිගර් සද්ධා, ආගර් සද්ධා කියල හතර 
ජ්ාතියක්. ඕව ඔක්සකාර් සත්රැම්ගත්ත දවසස් ර්නුස්සය කවදාවත් 
අනුන්සග් සද්ධාවක් ගැන ර්නින්න කිරන්න යන්සන නෑ. පුළුවන් 
විදිසහන් ඒකට අනුගරහ කරල පැත්තකට සවනවා මිසක්කා තර්න්සග් 
දැනට අවශය කරන සද්ධාව, විපස්සනාවට තිබිය යුතු සද්ධාව, 
අනුන්සග් නැති දාන සද්ධාවක් විෂසයහි පාවාසදන්ට යන්සන නෑ. 
ඉතින් ඒ නිසා සම් වසග ඔය න ස්ද්ධා කියන වචනයක් සථරවාද 
ආගසම් උගන්නන්න ගියාර් හරියට අවුල් ඇති කරගන්නව. නර්ුත් 
සද්ධාව නෑ කියල කිේසවාත් ආගම් විසරෝධී සවනව. සද්ධාව 
තිසයන්ටර් ඕනැ. නර්ුත් රහත් වුණාට පස්සස සද්ධාව නැති සවනව 
කිේවර් හුඟසදසනකුට හිතන්න බෑ.  

ඒ වසග්ර් න විරජ්ජ්තී. න විරජ්ජජ්තී කියල කියන්සන රංජ්නය 
සනාකරන ගතියත් නැතුව යනවා. පුරැෂසයකුට ස්තරියාවක් කියන්සන 
රංජ්නය කළ යුතු වස්තුවක්. දකිනසකාටර් ඇසහන් කසනන් 
නාසසයන් දිසවන් කසයන් හැර් සවලාසවර් සිප වැළඳගන්නව. 
බදාගන්නව. ආලිංගනය කරනවා. ඒක සහාඳ නෑ. ඒක තිබුසණාත් 
රාගය වැසඩනවා. නර්ුත් රාගය දුරැ කරපු සකසනක්, රාගය දුරැ කරපු 
රහතන් වහන්සස් නර්ක් ස්තරියාවක් රංජ්නය කරන්සනත් නෑ. රංජ්නය 
සනාකරන්සනත් නෑ. සර්ාකද? උන්වහන්සස්සග් ඒ කාන්දම් ශක්තිය 
නෑ. ඇසලන ගතිය. ඊට පස්සස සර්ාකටද උන්වහන්සස්ට විරංජ්නය 
කිරීර්ක්. ඒක සනාදැකිය යුත්තක් අපල දර්ශනයක් විදිහට දකින්සන 
නෑ. ආදර්ශයක් තියනව. සර්ාකද, හුඟසදසනක් ඉන්සන සලෝසක 
කාර්යට ර්ත් සවන ඇත්සතා නිසා ආදර්ශයක් වශසයන් සදනව. 
නර්ුත් උන්වහන්සස් සකසලසසන්සන් නෑ. ඒ නිසා සම්සක රහත් 
ගුණය තර්යි න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති. කිසි සස්ත්ර් සගාදුරැ සනාී ඇහැ 
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රාග දර්ශනසයන් දුරැ කරන්න කටයුතු කරන එක, ස්තරී සද්දයක් 
පුරැෂසයකුට නෑසහන්න කටයුතු කරන එක, ස්තරී ගන්ධයක්, ස්තරී 
රසයක්, ස්තරී පහසක්, සිතිවිල්ලක් නැති කරන්න කටයුතු කරන එක 
ශික්ෂාවක්. නර්ුත් ශික්ෂාසේ පරසතරට ගිය සකනාට එසහර් 
විරංජ්නයක් අවශය කරන්සන නෑ. ඒකයි ර්ර් අර ර්ුලින්ර් කිේසේ - 
සයෝගාවචරසයක් අපිට දැන් සද්ධාව ඕනැ නෑ. අපිට ස්තරී වුණත් පුරැෂ 
වුණත් අපිට විරංජ්නය කරන්න ඕනැ නෑ කියල භාරගත්සතාත් ඒ 
තර්න් හලපු සකසලස් සම්බන්ධසයන් නම් ඒ ටික ඇත්ත සවනව. 
නර්ුත් තාර් හලපු නැති සකසලස් සම්බන්ධසයන් අලි අර්ාරැවකට 
පත් සවලා සලෝකයාසගනුත් බැනුම් අහල ර්ූලධර්ර්වාදීන්සගනුත් 
බැනුම් අහල පිරිසහන්නත් ඉඩ තියනව. සනාපිරිහී ඉන්නත් පුළුවන්. 
නර්ුත් පිරිසහන්න ඉඩ වැඩියි. 

ඒක නිසා සහාඳට සත්රැම් අරගන්න ඕනැ රහතන් 
වහන්සස්ලා උසදසා, නැත්නම් රහතන් වහන්සස් පරර්ාදර්ශ කරසගන 
සද්ශනා කරපු ධර්ර් අපි අසප් ර්ට්ටර්ට ගත යුතු පැත්ත, හළ යුතු 
පැත්ත සත්රැම් කරල ගන්නව නම්, සම් වසග සූතරයක තියන හැර් 
පාඨයකර් අන්ත සදක සත්රැම් අරගන්න පුළුවන්. න ස්ද්ධා කියල 
කියන්සන සම්පූර්ණ සකසලස් දුරැ කරපු සකනාට සම් සලෝසක රැකිය 
යුතු සදයක් නෑ. සද්ධාසවන් අදහන්න සදයක් නෑ. අටුවාසේ සඳහන් 
කරල තිසයන්සන සාමං අධිගත ධම්මං. තර්ා වශසයන් සාක්ෂාත් 
කරන ලද ධර්ර්ය න  ස්සති සද්දහති. කවුරැත් අදහන්සන් නෑ. 
බුදුහාර්ුදුරැසවෝවත් අදහන්සන් නෑ. සර්ාකද අහන්න සදයක් නෑ. 
සර්ාකද, තර්න්ට පිපාසය සංසිඳිලා නම් ළිඳට කුරැම්බා සගඩියට වැඳ 
වැඳ ඉන්න ඕනැ නෑ පිපාසය සංසිඳිච්ච සවලාවට. ඒ වසග තර්යි න 
විරජ්ජ්ති කියන එකත් තියනව ඛයා රාගස්ස විරත්තත්තා ඉදානි න 
විරජ්ජ්ති ඕසක් විෂභාග දර්ශන, කාර්කූප දර්ශන කියල සදයක් ඇත්සත 
නෑ. සර්ාකද ඒ ඒක නැති නිසා.  

අපි දැන් ගත්සතාත් ද්සේෂ චරිතයා කියල හිතන්න. ද්සේෂ 
චරිතයාට රාග අරර්ුණු එච්චර පරශ්නයක් නෑ. එයාට ද්සේෂය එන 
අරර්ුණු ආවට පස්සස තර්යි සක්න්ති නගින්සන. රාග චරිතයාට ද්සේෂ 
අරර්ුණුවලින් එච්චර පරශ්නයක් නෑ. එයා ද්සේෂ අරර්ුණුවලින් 
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ගැසටන අය දැකල කියනවා අයිසයෝ! සර්ාකද්ද ඕකට ඔච්චර සක්න්ති 
ගන්සන. ර්ට නම් පරශ්සන් තිසයන්සන ඕක සනසර්යි, ර්ට තිසයන්සන 
සර්ානවා හරි දැකපුවර් ඉවසසගන ඉන්න බැරි රාසග. ඕක නම් ර්ට 
පුළුවන් කියල. ඒ වසගර් ද්සේෂ චරිතයා කියනවා ර්ට රාග අරර්ුණු 
සපනුණට පරශ්නයක් නෑ. ර්ාව කුප්පන්න බෑ. නර්ුත් ද්සේෂය ආපු 
ගර්න් ර්ර් කිසපනව. අන්න ඒ සදන්නට ධර්ර් සදක සවනස්. ඒ නිසා 
අපි සත්රැම් අරගන්න ඕනැ, ඇදහිය යුතු පරර්ාණයට සද්ධාව ඕනැ 
තාර් සාක්ෂාත් කරල නැති ධර්ර් සාක්ෂාත් කිරීර් සඳහා. ඒ වසග්ර් 
තාර් අපි රංජ්නය කරල විරංජ්නය රාගක්ෂය කරපු නැති යම් ධර්ර් 
තියනව. සර්හරක් ඇත්තටර් සවලත් තියනව. එේවට විරංජ්නය 
අවශයතාවක් නෑ.  

ඒකට සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන අසත් තුවාල 
නැත්නම් විස අත ගෑවට අතින් විස නගින්සන නෑ. ඕක හරි අර්ාරැයි 
සත්රැම්ගන්න සදාචාරවාදීන්ට. සදාචාරය ඉස්සර කරගත්ත කට්ටියට. 
නර්ුත් භාවනා කරන සකනාට නම් සහාඳට සත්සරනව එන්ඩ එන්ඩ 
එන්ඩ එන්ඩ අපට සද්ධා කළ යුතු වස්තු සර්න්න සම් වසග සීර්ා 
සවන්න පටන්ගන්නව. ඒකට සර්වඥයන් වහන්සස්ව අදහනව. 
සර්ාකද සාක්ෂාත් කරල නෑ. හැබැයි අපි ආරක්ෂා විය යුතු, විරංජ්නය 
කළ යුතු, වස්තු එන්ඩ එන්ඩ සීර්ා සවනව. සර්ාකද කාර් වස්තු වගයක් 
තියනවා, ඒවා දකිනසකාට කාර් සකෝප නගිනව. කාර් නගින්සන 
නැති සද්වල්වලට විරංජ්නය වුසණ් නෑ කියල කවුරැත් සදාස් සචෝදනා 
කළාට අසප් හිත දන්නව නම්, අපි ඒසකන් පශ්චාත්තාප විය යුතු නෑ. 
එතසකාට සලාකූ ශාන්තියක් තියනව. එතසකාට සලාකු උපශාන්ත 
භාවයක් තියනව. එතසකාට සලාකු විර්ුක්තියක් තියනව.  

අන්න ඒ විර්ුක්තිය භාවනා කරන අයට හුඟාක් සත්සරනවා. 
විසශ්ෂසයන්ර් සම් වසග තැන්වල ඉන්න ගියාර් සහාඳට සත්සරනවා. 
ඒව දැකලා ඒවා පරීක්ෂා කරල බලන්න. ඒව ඇත්තද නැත්තද කියල 
බලන්න. නර්ුත් රහත් වුණාට පස්සස තර්යි සම්ව එන්සන් කියල 
අනවශය භයක් ඇති කරගන්න ඕනැ නෑ. විසශ්ෂසයන්ර් එසහර් 
අත්දැකලා ඒව විඳින පිරිසක් එක්ක ඉන්නසකාට සත්සරනව ඒ පිරිස 
සර්ච්චර සහාඳට නිදාගන්සන සකාසහාර්ද? සහාඳට බත් කන්සන 
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සකාසහාර්ද? සහාඳට සලඩ නැතුව ඉන්සන සකාසහාර්ද? තර්න්සග් 
තත්ත්වය දන්න නිසා ඒකට එනව. ඒකට ඒ තත්ත්වය සිතට පත් 
සවනව. පත් වුණාට පස්සස කුකුස් සකරැසවාත් සවන්සන සතිසයන් 
ඉන්න සවලාව අඩු සවනව. ඒ නිසා සද්ධා සනාකළ යුතු ද්රවය න 
සද්ධාති කියන තැන යම් පරර්ාණයක් අපට අදාළයි. න විරජ්ජ්ති කියන 
එක යම් පරර්ාණයක් අවශයයි. තියනව. ඒක අදහසගන ඒ කටයුතු 
කළාට ඒක ආගම් විසරෝධී සවනවයි කියල හිතන්න අර්ාරැයි. නර්ුත් 
ඒ ධර්ර් තාර් සාක්ෂාත් සවලා නැත්නම් ඒ සියල්ලර් ඇදහිය යුතු 
තත්ත්වයට පත් සවනව. සියල්ලර් විරංජ්නය කළ යුතු තත්ත්වයට පත් 
සවනව.  

ඒ නිසා ධර්ර් සකාටස් තර්න්ට අදාළ තත්ත්ව යටසත්දී තර්යි 
සත්රැම් කරල සදන්න පුළුවන් සවන්සන. සම්ක ර්නින්න කිරන්න 
උපකරණයකුත් නෑ. ඒ වසගර් තර්න්ර් අත්හදා බලනවා මිසක්කා 
දැකගන්න කරර්යකුත් නෑ. ඒක නිසා සහාඳර් කරර්ය තර්යි සම් වසග 
සද්වල් සපාත්වල ලියල තියනවා, කියල තියනවා කියල දැනසගන 
ආරස්සා සවන එකයි කරන්න තිසයන්සන. ඉතින් සම් වසග පුංි පුංි 
ගුණ රාශියක් සම් සූතරසය් සඳහන් සවනව. අවස්ථානුකූලව ර්තුසවන 
ර්තු සවන තාක් ර්තු කරල දීසර්න් ඉදිරියට කරසගන යන්න 
බලාසපාසරාත්තු සවනව.  

අදත් ඉදිරිපත් කරන ලද සම් ධර්ර් සකාට්ඨාශ සෑර් 
සදනාසග්ර් කරසගන යන වැඩ තවතවත් අඩුපාඩු කම් දුරැ කරසගන 
සතියර් ඉස්සරහ තියාසගන සර්ාධිය ඉස්සරහට කරසගන තර්න්සග් 
සීලයත් තර්න්සග් පරඥාවත් දියුණු පවුණු කරසගන වීතත්්හා පුරා 
් ්දා කියන තාලයට සම් ජීවිසත් නැති සවන්න කලින් සියලු තණ්හා 
දුරැ කරගැනීසම් අදහසින් සාක්ෂාත්කරණය සඳහා සහ්තුභූත සේවා! 
කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර 
කරනවා. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා! කියල පරාර්ථනා 
කරනවා. 
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න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

සාති්යසු අනස්සාවී අතිමා්න ච ්නා යු්තා, 
ස්්හා ච පටි ානවා න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති. 

ලා  මයා න සික්ඛති අලා්  න ච  ුප්පති, 
අවිරු්ද්ධා ච ත්හාය ර්සසු නානුගිජ්ඣති. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. සම් උපාසක 
ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන සතිපතා පවත්වාසගන එනු ලබන ධර්ර් 
සද්ශනය සඳහා අදත් ර්ාතෘකා කරන්න සයදුසණ් පුරාසභද සූතරයර්යි. 
අපි සම් සූතරය සම්බන්ධ කරසගන දැනට සද්ශනා අටක් පවත්වල 
තිසයනවා. අද සම් නවවන සද්ශනාව. සම් සූතරය සඳහන් සවන්සන 
තරිපිටකසය් සූතර පිටකසය් ඛුද්දක නිකායට අයිති සුත්ත නිපාතසය 
අට්ඨක වග්ගයට. ආචාර්ය ර්තවල සඳහන් කරල තියනව සම්ක 
ඥානවන්තයන් සඳහා පරඥා චරිත සඳහා සද්ශනා කරන ලද සූතරයක් 
කියල. සම්ක සඳහන් කරල තිසයන්සන සූතරසය් අටුවාසව. 
විසශ්ෂසයන්ර් සූතරසය් එසහර් සඳහනක් නෑ.  

ඒ සූතරසය් ර්ුලින්ර් ජ්වනිකාව විස්තර සවන්සන නිර්මිත 
සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් විසින් අසන ලද පරශ්නයකට අසප් 
සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස් විසින් සදන ලද උත්තරයක් 
විදිහටයි. ඒසකදි  ථංදස්සී  ථංසී්ලා උපස්න්තාති වුච්චති කියන එක 
තර්යි පරශ්නය. සර්වඥයන් වහන්සස්සග් සර්වඥතා ඥානයට අනුව 
යසර්ක් නිවුණාය, ශාන්ත වුණාය, සර්ාධියකට පත් වුණාය කියන්න 
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පුළුවන් සවන්සන සර්ාන විදිසහ් දර්ශනයක්, සර්ාන විදිසහ් සීලයක්, 
ඇති සකසනකුටද කියලයි පරශ්නය අහන්සන්.  ථංදස්සී  ථංසී්ලා. 
තර්න් විෂසයහි කුර්න සීල පරතිපදාවක් ඇති, සලෝකය විෂසයහි කුර්න 
දර්ශනයක් ඇති සකසනකුටද ශාන්ත පුද්ගලසයක් උපශාන්ත 
පුද්ගලසයක් කියල කියන්න පුළුවන් සවන්සන? ඒකට සගෞතර් 
සර්වඥයන් වහන්සස් සදන උත්තසර් වීතත්්හා පුරා ් දා කියන 
සබාසහාර් සකටි උත්තරයක්. සම් ජීවිතය හර්ාර සවන්න ඉස්සසලල්, 
කය බිඳී ර්රණයට සපර සම්පූර්ණසයන් තෘෂ්ණාව ක්ෂය කරන සකනා 
- අන්න එවැනි සීලයක් ඇති, එවැනි දර්ශනයක් ඇති සකසනකුට 
තර්යි, ඒ සදකර් තියාසගන උපශාන්ත වුණා නම් ඒ සකසනකුට තර්යි 
උපශාන්ත භාවය සර්වඥයන් වහන්සස් අභිසෂ්ක කරන්සන. ඉතින් 
ඕනැර් සාර්ානය පුංි සබෞද්ධසයක් පවා දන්න සදයක්, සම් අසප් ර්ුළු 
සාසනයර් සයාර්ු සවලා තිසයන්සන තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීර්ට කියල.  

පසුගිය දවස්වල ර්ර් ධර්ර් සද්ශනාවකට සපාතක් සපරළන 
සවලාවකදී විසශ්ෂසයන්ර් විශුද්ධි ර්ාර්ගසය් සර්න්න සර්සහර් 
තැනකට පත් සවලා වාකයයක් කියවන්න සයදුණා. සම් සලෝක 
සත්ත්වයා, විසශ්ෂසයන්ර් පෘථග්ජ්නයා, සංසාරගත සත්ත්වයා, කරනා 
තාක් අකුසල් කර්ර් කරන්සන අවිදයාව නිසා. නර්ුත් ඒක තණ්හා 
ස්වරෑපසයන් තර්යි ඒ පුද්ගලයට සප්න්සන. කරනා තාක් කුසල් 
කරන්සන තෘෂ්ණාසවන් තර්යි. ඒක අවිදයාසවන් වසා ලනව. 
තෘෂ්ණාව කියල සපන්නන්සන නෑ. ඒ නිසා අවිදයා, තණ්හා කියන 
සම් සදක එකිසනකාට පරතයුත්පන්න සවලා, එකිසනකාට අසනයානය 
වශසයන් පරතය සවලා, සදසක්ර්යි සයසදන්සන්. නර්ුත් අවිදයාසවන් 
කරන වැඩ තෘෂ්ණාව විසින් ආසාවට නංවලා, සිත් ගන්නාසුලු 
භාවයකට සපන්වලා පේ විෂසයහි සයාදවනවා. තෘෂ්ණාසවන් කරන 
පේ අවිදයාව නිසා වසාලනව - නෑ නෑ, සර්ේවා ර්ර් කරන්සන සම් 
කරැණු නිසයි කියල. ඒ අර කිතුල් ගහට ගිය මිනිහ කියන කාරණා 
කියර්න වසග, පරසිද්ධ කාරණා කියන්න පටන් අරගන්නවා.  

සම්න්න සම් සදක නිසා කිසී සකසනකුට එක තිරයක් ඇරල, 
එක සිවියක් ගලවල සම්ක දැකගන්න අර්ාරැයි. හැර් සවලාසවදිර් සිවි 
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සදකක් ගලවන්න සිද්ධ සවනව. ආන් ඒ සිවි සදක ගැලීර් හර් 
ගහනවට වැඩිය අර්ාරැ වැඩක්. ඉතින් ඒ නිසා තණ්හා ක්ෂය කිරීර් 
කිේවහර් අවිදයාව ගැනත් සඳහනක් තියනවා. සකසස් නර්ුත් පරඥා 
චරිතයාට කියපු බණක් නිසාත් තෘෂ්ණාව ක්ෂය කිරීර් කියන එක 
පර්ණක් කථා කරන නිසාත් කියන්න පුළුවන් සම් සූතරසය් සඳහන් 
සවලා තිසයන්සන, සර්සලෝ වශසයන් දැනටර්ත් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත 
කරන සකසනකුට. ඒ කියන්සන තාර්ත් ඇඳුම් කෑර් ටික 
සහායාගන්නත් බැරි, අධයාපනයකුත් නැති, සසෞඛයයකුත් නැති, යම් 
යම් අඩුපාඩුකම් සහිත සකසනකුට නම්, ඒ පරඥාසව අඩුපාඩුකම් කායික 
අඩුපාඩුකම් තියන සකසනකුට පින් කිරීසම් අදහසක් එන්සන් නෑ. 
සබාසහෝ විට එලවුර් තිසයන්සන පේ දිහාවට. අවිදයාවර්යි 
සත්සරන්සන. නර්ුත් ඒක ආසාවක් තෘෂ්ණාවක් වශසයන් තර්යි සපනී 
හිටින්සන. ආන් ඒ කාරණාව නිසා, ඥානවන්තයන් සඳහා සූදානම් 
කරපු එක ගැළසපන්සන නැද්සදෝ කියල හිතන්න ඉඩ තිසයනව.  

එසහර් නම් සර්තන කරන්න තිසයන්සන තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීර් 
නම්, ඒකට වඩාත් සුදුසු සවන්සන් දැනටර්ත් යම් පරර්ාණයකට 
සාර්ාජික ආර්ික සද්ශපාලන වශසයන් ර්ධයස්ථ පරර්ාණය ඉක්ර්වලා, 
ර්ැද පන්තිය ඉක්ර්වලා සාර්ථක සවච්ච සකසනක්. පරඥාව අතිනුත් අන් 
අයසග් සාර්ානය ර්ට්ටර්ට වැඩිය පරඥාව තියන සකසනක්. ඊටත් එහා 
ගිහිල්ල කී හැකි සයෝග කර්ර්සය්ත් සෑසහන දුරට ඉදිරියට ගිය 
සකසනක්. ඒ ඉදිරියට ගියත් සර්ාජ්ය පිළිබඳ හරියට අවසබෝධයක් 
නැත්නම්, කලයාණ මිතර ආශරයක් නැත්නම් අසන්ක පරකාර සබාරැ 
වළවල් රාශියක වැසටනව. අන්න ඒ සබාරැ වළවල් කවදාක්වත් සම් 
එකින් එක එකින් එක සකසනකුට කල් ඇතුව සයාර්ු කරවන්න 
අර්ාරැයි. තර්තර්න්සග් සංසාරගත පුරැදු අනුව, උපනිශරය සම්පත්වල 
හැටියට, තැන්තැන්වල වැටිවැටී තර්යි යන්න සවන්සන.  

අන්න ඒ වැසටන තැන් සබාරැ වළවල් ටිකක් සම්සක 
සපන්නන්න හදනවා වාසග තර්යි සූතරය දිගඇසරනසකාට 
සපන්නන්සන. එන්න ඒ විදිසහ සයෝග කර්ර්යට දැනටර්ත් බැහැල, ඒක 
සඳහා කාසගවත් එලවුර්ක් නැතුව තර්න්ටර් ඒ කටයුත්ත දිගට 
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කරසගන යෑසම් තරම් පරතිඵල ශක්ති සහිත සකසනකුට දීර්ඝ 
විස්තරයක් සම් සූතරය සපයනවා. නර්ුත් සූතරය පටන්ගන්නසකාට 
සදසවනි තුන්සවනි ගාථා ගාවට එනසකාටර් සඳහන් කරල තියනව 
අතීතයටත් හිත සනායවා, අනාගතයටත් හිත සනායවා, 
වර්තර්ානසය්ත් හිත ගිල්වාගන්සන නැතුව ලැගගන්සන නැතුව ඉඳීසම් 
උපකරර්ය දන්නව නම්, සම් ඉස්සරහට සද්ශනා කරන්න හදන සෑර් 
සද්කින්ර් ආරක්ෂාවක් තියනව. නර්ුත් ඔය කියන විදිහට අතීත 
අනාගතයට සනාගිය හිත, වර්තර්ාසන්ටර් හිතපු හිත එහි නිර්ග්න 
සනාී, එසහර් නැත්නම් එහි හිත සනාවිසිරී තියාගන ඉන්නවයි කියන 
එක සල්සි නෑ. ඒක ර්ුළු භාවනා ජීවිසත්ර් ගැන සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්, ඒ කාරණාව සත්රැම්ගන්නවා නම්. නර්ුත් ඒක සර්හසරකුට 
එකවරටර් සත්රැම්ගන්න අර්ාරැයි සම්සක අවස්ථා සදකතුනකදී 
සාර්ථක පරයත්නවලින් ජ්ය ගන්සන නැතුව.  

අන්න එවැනි ර්ූල ධර්ර් වශසයන්, අතීතයට යන්සනත් නෑ. 
හිත අතීතය විෂසයහි විසිරී යන්සනත් නෑ. අනාගතය විෂසයහි විසිරී 
යන්සනත් නෑ. නර්ුත් වර්තර්ාන අරර්ුසණ්ර් හිත තිසයද්දී ඒ විෂසයහි 
එක්සකා නිදිර්ත එනවා. එසහර් නැත්නම් හිත ඇවිස්සසනව. ආන් ඒ 
කාරණා සදකට හිත සනායවා, එසහර් නැත්නම් දැන් කරන භාවනා 
පිළිබඳ ආසාවක් ඇති සවනවා. නැත්නම් එපාකර්ක් ඇති සවනවා. 
දැන් කරන භාවනාව සැපක් වශසයන් සත්සරනවා. නැත්නම් දුකක් 
වශසයන් සත්සරනවා. අන්න ඒ වසග සැප දුක, සහාඳ නරක, විසිරිච්ච 
කුසීත සවච්ච තැන්වලට සනාවට්ටා ර්ැද ර්ාවසත් සගනියන්න පුළුවන් 
නම් සම් ඉස්සරහට සාකච්ඡා කරන කාරණාවල ර්ූල ධර්ර්ර්ය 
වශසයන් ආරස්සාවක් තියනව. 

ඉතින් අපිට සම් කරැණු ටිකට කී හැකි සතිය කියල. සතිසය් 
ගුණය තර්යි හිත අතීත අනාගතයට යන්න සදන්සන නෑ, 
වර්තර්ානසය් තියාසගන ඉන්නව. වර්තර්ානසය් හිත කුසීත සවලා 
නිදිර්තට ආව නම්, නිදිර්ත බව දන්නව. වර්තර්ානසය් හිත සැක 
කරනවා නම්, උද්ධච්ච භාවයට පත් සවනව නම්, ඇවිස්සිච්ච බව 
දන්නව. ආන් ඒ සදක දැනගන්නත් සතිය කරියාත්ර්ක සවන්න ඕනැ. ඒ 
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වසග්ර් භාවනාව දැන් සහාඳින් යනවා කියල සතුටට පත් සවච්ච 
සවලාවල්වලත් අසතිර්ත්කර්ක්, වැටිල්ලක් සිද්ධ සවනව. දැන් 
භාවනාව සහාඳ නෑ කියල දුෂ්කර තත්ත්වයට පත් සවච්චහර් හිත 
වට්ටගත්සතාත් ඒක සතියට අහු සවලා නැත්නම් ඒත් අර්ාරැසේ 
වැසටනව. ඒ වසග්ර් දුක්ඛ සේදනා ආපු සවලාවක ඒ පිළිබඳව සතිය 
නැතිව පශ්චාත්තාප වුසණාත් පීඩාවට පත් වුසණාත් භාවනාව දුර්වල 
සවනව. සුඛ සේදනාවක් ආපු සවලාසව ඒක පිළිබඳව සතිය නැතුව 
සැපයට ගිජ්ු වුසණාත් භාවනාව වැසටනව. සම් සවනසකාට 
භාවනාසව යම් පරර්ාණයකට සතිය තියන බව හැබෑව. ඒ සතිය 
සුපතිට්ිත සතියක් බවට පත් සවන්න, සහාඳට යාසදන සතියක් බවට 
පත් සවන්න නම්, අතීත අනාගත වසග්ර් වර්තර්ාන හිසතත් නැමියාව 
සකාහාටද? සර්ාන විදිසහ් එලවුර්ක්ද තිසයන්සන් කියන එකට 
අවධානය සයදීර් සතිය අඛණ්ඩ ීර් සඳහා අතයවශය සවනව.  

ඉතින් ඒක පිළිබඳව සහාඳ සේත් තුණ්ඩුවක් වාසග් තර්යි සම් 
සූතරය. ඒක සපන්නනවා සම් කරසගන යනසකාට හිසත් තියන 
තත්ත්ව, ඒ ඒ තැන සියුම් වශසයන් අඳුනගත්සත් නැත්නම් ඒක බාහිර 
වශසයන් තර්න්සග් භාවනා ජීවිතයට විවිධාකාරසයන් දිය සුළි එකතු 
කරනවා. සංකීර්ණතා එකතු කරනවා. ඒ වාසග්ර් අවුල් වියවුල් එකතු 
කරන්න පටන් අරගන්නව. ඉතින් එතසකාට සර්ච්චර සහාඳට භාවනා 
කරන ර්ට අනික් ඇත්තන්ටත් නැති තරම් සර්ාකද සම් සද්වල් එන්සන් 
කියල වැරදි අදහස් ඇති කරගන්න ඉඩ තිසයනවා. නර්ුත් සම් සූතරසය් 
සර්ේවා ඍජ්ුවර් සනාපැකිළවර් සඳහන් කරල තියන නිසා සම්සක 
සබාසහාර් පරසයෝගිකත්වයක් තියනව. නර්ුත් ර්ර් අර කලින් කියපු 
සදය නැවතත් ර්තක් කරනවා. සම් පරාසයෝගික අර්ථය ගන්න 
සාර්ානයසයන් ඔළුව උස්සසගන ඉන්න ර්ට්ටර්ක ඥානයක් තිසයන්න 
ඕනැ. සාර්ානයසයන් අනිකුත් සියලුසදනාත් එක්ක ර්ැද පන්තිය සහෝ 
ඊට ඉහළින් ඉස්සරහ ඉන්න ර්ට්ටර්ක් තිසයන්න ඕනැ. හීනර්ාන 
තත්ත්ව, පරදින තත්ත්ව, වැරදිච්ච තත්ත්ව, බංසකාසලාත් තත්ත්ව 
යටසත්දී සම් සූතරය විස්තර කරන්න සහෝ සත්රැම්ගන්න ගියාට එච්චර 
සත්රැර්ක් සවන්සන නෑ. සම් නිසා සවන්න ඇති අටුවාචාරීන් 
වහන්සස්ලා සඳහන් කරල තිසයන්සන සම්ක පරඥා චරිතයාටයි කියල.  
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සර්න්න සම් පසුබිර් යටසත් අපි බලර්ු සම් අද ඉදිරිපත් 
කරගත්ත ගාථාසේ සඳහන් වන ගුණ ටික. සම්ක හයසවනි හත්සවනි 
ගාථා වශසයන් සඳහන් කරන්සන. සම් හයසවනි ගාථාව අපි ගිය 
වතාසේදීත් සාර්ානය පරසද්ශය ඉදිරිපත් කරගත්ත. අලුසතන් අද 
තිසයන්සන හත්සවනි ගාථාව නර්ුත් ගිය වතාසව ගත්ත ගාථාසේ 
අඩුපාඩු සම්පූර්ණ කිරීර් පිණිස යම් යම් සකාටස් අදත් ර්තක් 
කරගන්න සවනවා. ඒසක සඳහන් කරල තිසයන්සන සාති්යසු 
අනස්සාවි කියල. සාති්යසු කියල කියන්සන කාර් ගුණ සංඛයාත වූ 
පරිය ර්නාප වස්තු. සාතං අසාතං කියන එක පරණීත හීන වශසයන් 
තර්යි සර්හර සවලාවට සඳහන් කරන්සන. ඒ සාත වස්තු විෂසයහි 
ඇලීර්ක් නැතුව; සර්තනදී සම් සාත වස්තු කිේවහර් අර අපි කලින් 
සපන්නපු අර්ථකථනසය් හැටියට සලෞකික කාර්ුක වස්තු ගන්නත් 
පුළුවන්. එසහර් නැත්නම් ආධයාත්මික ධාර්මික වස්තු ගන්නත් 
පුළුවන්. නැත්නම් භාවනාසේදී හම්බ සවන ඤාණ ගන්නත් පුළුවන්. 
සකායි එක පිළිබඳවවත් ඇලීර්ක් නැතිකර්යි සඳහන් කරන්සන. ඒ 
සඳහන් කරන්න නම්, භාවනාව සාර්ථක ීසගන යනසකාට ඇති 
සවන්නා වූ පරීති, සුඛ, ආසලෝක, උසප්ක්ෂා, ීරිය, සතිය ආදී 
උපක්සල්ශ ධර්ර්ත් සර්තනට ගන්න සවනව. සම්ව පහළ වුණත් 
සර්ේවා පිළිබඳ ඇලීර්ක් නැතුව ඉන්න ඕනැ. 

නර්ුත් ඒ කතාසව වටිනාකර් එන්සන් යම් කිසි 
සයෝගාවචරයකුට භාවනා කරනසකාට දුෂ්කරතා අපහසුතා එපා ීම් 
ඇති වුසණාත් ඒ සයෝගාවචරය සනාසබෝ කාසලකින් ඒව පිළිබඳ කථා 
කිරීර්ත් නතර කරනව. කර්ටහන් සුද්ධ කිරීර්ත් නතර කරනව. නතර 
කරල, කියන්න සදයක් නෑ කියල නිකන් ඉන්නව. යම් කිසි විදිහකට 
පරිය ර්නාප සහාඳ සර්ාධියක් තියන, සහාඳ ආසලෝකවත්, සහාඳ 
ීර්යවන්ත, සහාඳ සද්ධාවන්ත, සහාඳ සතිර්ත් අත්දැකීම් ලැබුණා නම් 
උසද් හැන්දෑසව සදසක්ර් කර්ටහන් සුද්ධ කරන්න එන්න 
පටන්ගන්නව. ඇවිල්ල කයිනකල් හදිස්සියි ඒ තර්න්ට හරිගිය සකාටස් 
ගැන. ඒසකන් අදහස් කරන්සන ර්ුලින් පටන්ගන්නසකාට කවුරැත් 
සහාඳ නරක පිළිබඳව යම් ර්තිර්තාන්තර සහිතවයි පටන්ගන්සන. ඒ 
නිසා තර්න් පෘථග්ජ්න භාවසය් ඉඳසගන, කාර් සලෝසක් දැනුසර්න් 
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ඉඳසගන, සහාඳයි මිහිරියි කියන සද්වල් ආපුවහර් සලාකු උනන්දුවකට 
පත් සවනව. නර්ුත් තර්න් ඒ බලාසපාසරාත්තු සවන මිම්සර් හැටියට 
බලනසකාට අසාර්ථක ජ්ාතිසය් භාවනා සතාරතුරැ නම් ලැසබන්සන, 
අත්දැකීම් නම් ලැසබන්සන, ඒව පිළිබඳව තර්න් පශ්චාත්තාප සවනව. 
සාකච්ඡාවට ගන්සනත් නෑ. කර්ටහන් සුද්ධ කරන්සනත් නෑ. සම්ක 
හුඟාක් ඉදිරියට යනකල් සයෝගාවචරයින්ට බලපානව. ඒ නිසා ඒ 
පිළිබඳව දන්න, විසශ්ෂසයන්ර් විපස්සනා භාවනාවට බැස්සට පස්සස 
ඒ ගුරැවරැ නිති පතා හරි ගියත් වැරදුණත් ඉදිරිපත් කරසගන එසහර් 
කථා කරන්න අරිනවා. එතසකාට තර්යි ඒ සයෝගාවචරය සනාඑන්න 
සම් කටයුතු කරන්සන යම් ආකාරයකින් තර්න්සග් භාවනාවත් 
තර්නුත් පිළිබඳව අවර්ානයකට හීනර්ානයකට පත් සවලා ඒ පිළිබඳව 
කියාගන්න බැරිකර්ට බව, එකක් ඒත්තුගන්නලා සදනව. අනිත් එක 
ගුරැවරයා සත්රැම්ගන්නව. 

ඉතින් ඒක ස්වාභාවිකයි. ඒ නිසාර් සම් භාවනා කරර්යට, 
විපස්සනා භාවනා කරර්යට කියන්සන දුක්ඛා පටිපදා කියල. පරතිපදාව 
වශසයන් දුක් එළවනසුලු ගතියක් තියනව. ඉතින් ඒක සයෝගාවචරය 
දන්සන නැති වුසණාත් අනිකුත් වයාපාර වසග ලාභ අසප්ක්ෂාසවන් 
කරනවා නම්, අනිකුත් වයාපාර වසග සැප අසප්ක්ෂාසවන් කරනවා 
නම්, අනිකුත් වයාපාර වසග ර්ර්ායනය වැසඩන අසප්ක්ෂාසවන් 
කරනවා නම් සනාසබෝ කලකින් සන්නිසේදනය කඩලා යනවා. ඉතින් 
ඒක සබාසහෝසදනාසග තියන නිසා සම් සාති්යසු අනස්සාවි කියන 
එක වලංගු පදයක්. කාට නර්ුත් අදාළයි. සර්වඥයන් වහන්සස්සග් 
අවසාන භවසයදී බුදු සවන්න ඉස්සසල්ල හයඅවුරැද්දක් දුෂ්කර කරියා 
කරපු එක කවුරැවක්වත් අගය කරන්සන නෑ. ඒක එක පැත්තකින් 
බලනසකාට ගිහි සග් අතහරින්න ඉස්සසල්ල තිබුණු කාර්සභෝගී 
ජීවිසතන් ලබපු කාර්සුඛල්ලිකානුසයෝගයට සාසප්ක්ෂකව, 
අත්තකිලර්ථානුසයෝගය සම්කයි කියල සපන්වන අවස්ථාවක්. නර්ුත් 
ඒක සම් බුදු සවන්න ඉන්න බුද්ධාංකුරයාණන් වහන්සස් නර්කට 
සර්ච්චරර් සම්ක දුෂ්කර වුසණ් සර්ාකද කියන එක හරී අර්ාරැයි 
දරාගන්න. නර්ුත් සවච්ච සිද්ධියක් ඒ. 
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ඉතින් ඒ අනුව බලනසකාට භාවනා කරන සයෝගාවචරසයකුට 
ඒ තත්ත්වසයන් දාසහන් එකක්වත් සවලා නෑ සන. ඒ වුණත් තර්න් 
පිළිබඳව තියන සලාකූ ඇස්තසම්න්තුව නිසා, හරියනකල්ර් බලාසගන 
ඉන්නව කර්ටහන් සුද්ධ කරන්න. එසහර් නැත්නම් සාකච්ඡා කරන්න. 
දැන් පරශ්න සාකච්ඡාවකට ගියත් හුඟසදසනක් ඒ දුෂ්කරතා, දුෂ්කරතා 
වශසයන් සහළි කරන්නවත් ඒ ඇත්ත දැක්ක හැටිසයන් කියන්නවත් 
කැර්ති නෑ. දුෂ්කරතා නැති කරන හැටි අහනවා. සුඛතා, සාති භාව, 
පරියර්නාප භාව, සපනුර් වැඩි කරගන්න හැටි අහනව මිස, සම්ක දුක්ඛ 
දුකක් වශසයන් සුඛ සුඛක් වශසයන් පරශ්නයට නැගිල්ලවත් 
හුඟසදසනකුට සත්සරන්සන් නෑ. ඒ තරර්ටර් සම් භාවනාව ර්සග් 
කියල හිතාසගන තර්න්සග් භාවනාවක් කරගන්න හදනව. සම් නිසාර් 
සවන්න ඇති සර්වඥයන් වහන්සස් නිර්මිත බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් 
නර්ක් ර්වල, උන්වහන්සසට් කියල සම් සුද්ධ පරශ්නයක් අස්සවන්සන්. 
පෘථග්ජ්නයට, එසහර් නැත්නම් සැප දුක, සහාඳ නරක කියන 
කහසටන් හිත කුරැවල් සවච්ච ර්නුස්සසයකුට පරශ්නයක් අහන්න 
සත්සරන්සන් නෑ. ඇහුසවාත් අහන්සන් ඒකට ‘ර්ර්’ ගාවල. ඒක නම් 
සාධාරණයි. නර්ුත් ඒක ඇහුවට ඒකට සදන උත්තරය පිළිගන්න 
ලෑස්තිත් නෑ. ඒකර් වුණත් පරර්ාර්ථ වශසයන් ධර්ර්යට නතු කරල 
පරශ්නයක් අහන එක වුණත් සල්සි වැඩක් සනසර්යි.  

ඒ නිසා එදා පවා සර්වඥයන් වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසල 
ඔය ර්හා සතරැන් වහන්සස්ලා, අගර ශරාවක, ර්හා ශරාවකයන් 
වහන්සස්ලාත් හිටපු ගර්න් සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් පරශ්න අහනවා. 
නැත්නම් පිරිසක් අඬගහසගන ගිහිල්ල සර්වඥයන් වහන්සස් වන්දනා 
කරල, ගුරැන්නාන්සස්ර් පරශ්නයක් අහනව. ඒ පරශ්නය අහන්සන 
සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් ගුරැන්නාන්සස්ට දැනගන්න ඕනැ නිසා 
සනසර්යි. සර්වැනි පරශ්න සම් සගෝලයන්ට තියනවා. ඒ ඇත්තන් සම් 
පරශ්නය වරනගන්න දන්සන නෑ. ඒ සර්ාකද, හැර් සවලාසේදීර් සැප 
එලවාසගන සැපය සහායන වැඩ පිළිසවළ ර්නුස්ස හිතත් එක්ක 
ඉසේර් තියන සදයක්. 
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ඒක නිසා භාවනාසවදි සැප සහායන එක, එක පැත්තකින් 
සහාඳයි. සර්ාකද දැන් භාවනා කරන්න, සපාත පත ඉසගනගන්න 
සයසදනව. නර්ුත් ඒ සැපට ඇසලන්න ගිය ගර්න් ඊට පස්සස 
සවන්සන සර්ාකද්ද? ර්ධයස්ථ භාවය සහායන වැඩ පිළිසවළ බකල් 
සවන්න පටන්ගන්නව. ගර්න ඇද කුද සවන්න පටන් අරගන්නව. ඒක 
නිසා සාති්යසු අනස්සාවි - සහාඳ සද්වල් සකසරහි වුණත් බැඳීර්ක් 
නෑ. අතිමා්න ච ් නා යු්තා - අතිර්ානය, ඒ කියන්සන ර්ාන අතිර්ාන 
කියල සර්තන සර්හර සවලාවට සඳහන් කරනව. හීනර්ාන, සදිසර්ාන, 
උච්චර්ාන කියල තුනක් තියනව. සබාසහෝ විට තර්න් යම් ආකාරසයන් 
භාවනාසේදි දවස් සදකතුනක් හිත වැටුණා නම්, අයිසයෝ! ර්ට සම් 
ජීවිසත් භාවනා කරන්න හම්බ සවන්සන නෑ. සම් කරන එසක් 
පරසයෝජ්නයක් ඇත්සත නෑ කියල සබාසහෝර් ඉක්ර්නට අසාර්ථක 
සවන සකසනකුසග් චරිතයක් එක්ක ගළපනව. භාවනාව හරිගිය 
දවසස රහත් වුණායි කියල හිතනව. ර්හා ඉහළින් හිතන්න 
පටන්ගන්නව. ගුරැවරයාටවත් සර්ච්චර සත්සරන්සන් නෑ. ර්ට තර්යි 
සත්සරන්සන් කියල. එන්න ඒ වසග සම් ර්ාන අතිර්ාන එන්න පටන් 
අරගත්සතාත් අනිවාර්යසයන්ර් සකසහල් කැන වැට පනින්න පටන් 
අරගන්නව සහාරාට ඉස්සසල්ල.  

ඉතින් ඒක නිසා හැර් සවලාසේදීර් සාති්යසු අනස්සාවි 
කියන විදිහට රාගයත් ර්ානය - අතිර්ානය කියන ධර්ර්ත් සපෞද්ගලික 
ලක්ෂණ සනසර්යි. එේව තර්යි පරපංච ධර්ර් කියන්සන. එේව ර්ත 
තර්යි සම් ජීවිතය ගත සවන්සන. අපිට ලැසබන හැර් අත්දැකීර්ක්ර් - 
රෑපයක්, ශේදයක්, ගන්ධයක්, රසයක්, ස්පර්ශයක්, ධර්ර්තාවක් කියන 
සෑර් සද්ර් - ඔය එකකට අහු සවලා තර්යි අසප් හිසත් තැන්පත් 
සවන්සන. අපි කාටද කථා කරන්සන, අපි සම්බන්ධ සවන්සන, වසග 
තණ්හා ර්ාන දිට්ි නැති සකනාට නම් ඒ තාර බර ඇරල ගන්න 
පුළුවන්. සපත්ත කපලා ගන්න පුළුවන්. නර්ුත් කථා කරන සකනත් 
අහන සකනත් සදන්නර් සකසලස් කසට සහිත අය නම්, කවදාකවත් 
සන්නිසේදනයක් සවන්සන නෑ. ඒ සකසලස්වලනි් සකසලස්වලට 
කතාව යනවා මිසක්කා, කථා කරන සකනාසගන් කථා කරන සකනාට 
යන්සන නෑ. ඒකයි සම් උසද් ඉඳල හැන්දෑ සවනකල් සර්ච්චර කථා.  
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ඒ නිසා සයෝගාවචරයා දැනගන්න ඕනැ තර්න් කටයුතු 
කරසගන යනසකාට ර්ානය කියන එක තියනවර්යි කියල ගත්තහර් 
වැසේ ඉවරයි. එක්සකා සම්ක අවර්ාසනට වැසටනවා. එක්සකා 
නැත්නම් අතිර්ාසනට වැසටනව. ඒ නිසා අනිත් සකනා තර්න් කියන 
සද් අහල සදන උත්තරසය්දි සහාඳට අහසගන හිටිසයාත් සත්සරනව, 
ර්ර් සර්ානවා කිේවත් අනිත් සකනා අහලා තිසයන්සන සර්ාන වසග 
සදයක්ද කියල. ඒ අහන්සන් තර්තර්න්සග් ර්ාන ර්ට්ටසම් ඉඳසගන. 
ඉතින් ඒක නිසා අඩු ගාසන අනිත් සකනා පටලවාගත්තට තර්න්ට 
සන්නිසේදනය අතින් අවුල් වියවුල් නැතුව යන්න පුළුවන් ශක්තියක් 
ඇති සවනව, සම් ර්ාන්නය කියන එක වැඩ කරන හැටි බලන්න. ඒක 
දිහා බැලුසවාත් ඔය ආර්ික සක්ෂ්තරවල, සාර්ාජික සක්ෂ්තරවල, 
සද්ශපාලන සක්ෂ්තරවල යන කථා... අහසගන ඉන්න ඕනැ. හරි 
පුදුර්ාකාර දැනුර්ක් ඇති කරල සදනව, වර්තර්ානසය් හිත පවත්වලා 
යම් ආකාරයක සීලයක් යම් ආකාරයක දෘෂ්ටියක් ඇති සකසනක්ද 
උපශාන්තව හැසිසරනවයි කියල සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් 
කරන්සන කියන කාරණය ගැන. ඒ නිසා එසහර් සකසනකුට අර වසග 
ර්ානසයන්ර් පිරිල කරන කතාවක් අහසගන ඉන්නසකාට සත්සරනව 
- සම්ත් උගත්තු, සම්ත් පිළිගත්ත ඇත්සතා, සම්ත් පරභූවරැ. සර්න්න 
කථා කරන හැටි. සහ්තුව සර්ාකද, ඒ සස්රර් යටයි ර්ාන්සන ර්තු 
වුණාට පස්සස. ඒකට අහු සවන්සන නැති සකසනක් නැති තරම්. ඒ 
නිසා සහාඳර් වැසේ අපිත් දැනසගන ඉන්න ඕනැ අපි ළඟත් කටයුතු 
කරනසකාට ර්ාන්නයක් වැඩ කරනවා. ඒක ර්ට අහු සවන එක 
සහාඳයි. දැනගන්න හම්බ සවන එක සහාඳයි කියල අතිර්ානය පිළිබඳව 
සහාඳ අවසබෝධයක් තිසයන්න ඕනැ.  

ඊගාවට ස්්හා ච පටි ානවා - ස්හ කියල කියන්සන 
සබාසහාර් උපශාන්ත ශාන්ත පැවැත්ර්ක් ඇති කරගන්න ඕනැ - 
කාටත් පරිය ර්නාප සිනිඳු පැවැත්ර්ක්. ඉතින් ඒ සිනිඳු පැවැත්ර් 
එන්සන නෑ අර කියන විදිහට අපි ආසාවල් පිළිබඳ බැඳීර්ක් සහ 
ර්ාන්නයක් ඇති වුසණාත්. එතසකාට අපි සයාදන වචන සබාසහාර් 
රළු පරළු සගාසරෝසු බවට පත් සවන්න පටන්ගන්නව. රළු පරළු 
සගාසරෝසු තත්ත්වයට පත් සවන්න පටන්ගත්තහර් එක පැත්තකින් 
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විසේකය නම් ලැසබනවා තර්යි. ඒ වුණාට අන්තිර්ට සර්ාජ්ය තුළ 
ර්හා අවුල් වියවුල් ඇති සවන්න පටන්ගන්නව. ඒක නිසා ස්්හා 
පදය ගන්න පුළුවන් සබාසහාර් යටහත් පහත්ව ජීවත් සවනවයි කියන 
එක. අපි සත්රැම්ගන්නවා සලෝකයා ජීවත් සවන තාක් ජීවත් සවන්සන 
තෘෂ්ණාව වඩන, ර්ාන්නය වඩන, දෘෂ්ටි වඩන සලෝසකක. ඒ 
සලෝකසය් අපි තණ්හා ර්ාන දෘෂ්ටි නැති කරගන්න කටයුතු කරනව 
නම්, බය සබෝයි කියාසගන ඔළුව පාත් කරසගන හිටියට ඒක 
සනෝන්ජ්ල්කර්ක්වත් බයාදුකර්ක්වත් සනසර්යි. සහාඳයි! අයිය සලාකුයි 
කියාගන ඉන්නයි තිසයන්සන. එතසකාට සබාසහාර් ශාන්ත 
භාවසයන් සිනිඳු භාවසයන් කටයුතු කරන්න ඉසගනගන්නව. ඒ සිනිඳු 
භාවය සර්වඥයන් වහන්සස්සග් ධර්ර්ය දිහා බලනසකාට හැර් තැනර් 
තියනව. ඒ සිනිඳු භාවය හුඟාක් සවලාවට තිසයන්සන අන්ත සදසකන් 
ර්ැද. ඒ නිසා සම් සිනිඳු භාවසය් ඉන්න එක්සකනා අන්ත සදක 
සහාඳට දැනගන තිසයන්න ඕනැ. දැනගන්සන නැතුව සිනිඳු භාවසය් 
ඉන්නව නම්, සනාදැනුවත්කර් නිසා සහෝ සනෝන්ජ්ල්කර් නිසා සහෝ 
බයාදුකර් නිසා කියල කියන්න පුළුවන්. චණ්ඩ පරැෂ ස්වරෑප සියල්ල 
දැනසගන සිනිඳු භාවයට යනවයි කියල කියන්සන එසස් සර්සස් 
පණ්ඩිතකර්ක් සනසර්යි. ඒකයි අපි පුහුණු කරන්න ඕනැ.  

භාවනා කරසගන කරසගන යනසකාට සලෝකයා සම්පූර්ණ 
ර්ුළු දවසර් ර්ුළු අවුරැද්දර් ර්ුළු ජීවිතයර් ගත කරන්සන තණ්හා ර්ාන 
දිට්ි කියන තත්ත්වසය්. භාවනා කරන සයෝගාවචරයාට වරින් වර 
සකසලස් නැති අවස්ථාවල තණ්හාසවන් ර්ාන්නසයන් දෘෂ්ටිසයන් 
සතාරව එන අරර්ුණ සහෝ එන සංසිද්ධිය දැකගන්න පුළුවන් සවනව. 
ඒක තර්න් දිගින් දිගට පවත්වන්න නම්, අපිට ඒ දිනචරියාව ඒ 
ඇවතුම් පැවතුම් දිගට පවත්වන්න නම් සලෝකයත් එක්ක ගැටුම් අඩු 
කරගන්න සවනව සීයට සීයක්ර්. අර්ාරැයි තර්යි. නර්ුත් ඒ සඳහා 
සහාඳර් කරර්ය තර්යි සම් ස්්හා. ඉතාර් සියුම් තත්ත්වසයන් කටයුතු 
කරන්න දැනගන්න ඕනැ. ඒ සඳහා සගාසරෝසු තත්ත්ව ඇති පුද්ගලයන් 
සහ සගාසරෝසු තත්ත්ව සර්ානවද කියල දැනගන්න ඕනැ. සවන 
විදිහකට කියනව නම් අන්ත සදක - කාර්සුඛල්ලිකානුසයෝගය, 
අත්තකිලර්ථානුසයෝගය කියන අන්ත සදක දන්සන නැතුව කවදාකවත් 
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ර්ධයර් පරතිපදාවට යන්න බෑ. ඒක නිසා අන්ත සදකට ධවර කරල, 
අන්ත සදක සනාදකින් සනාපතන් කියල ර්ධයර් පරතිපදාවට යන්න බෑ. 
අන්ත සදකට අපි විවෘත සවන්න ඕනැ. නර්ුත් අපි දැනගන්න ඕනැ 
සම් සදක ර්ැද සියුම් ගැලවුම් ර්ාර්ගයක් තියනව. අන්න ඒ සදක 
සන්හභාවය සත්රැම් අරගන්නවයි කියන්සන්. සම් පලා යාර්ක්වත් 
පරශ්නය ර්ගඇරීර්ක්වත් සනසර්යි, අර සදක සහාඳට දැනසගන සදක 
අතරර්ැදින් තර්න්සග් ශාන්ත භාවයට යන එකයි. ඒ නිසා සන්හභාවය 
ඕනැ. 

ඊළඟට පටිභානය කියන එක. පටිභානය සාර්ානයසයන් 
අටුවාසේ නැත්නම් ගුරැ ර්තය බැලුසවාත් පරියත්ති, පටිපුච්ඡි, 
පරිපුත්ත, අධිගම කියන පරතිභාන තියනව. පරතිභාන කියන එසකන් 
සඳහන් කරන්සන තර්න ් දන්න, අත්ථ, ධම්ර්, නිරැත්ති, පටිභාන 
කියන්සන ඒ විසශ්ෂසයන්ර් තර්න් දන්න සද් තව සකසනකුට 
නිරවුල්ව කීසම් හැකියාව. තර්න් වටහාගන්න හැකියාවත් අවශයයි. 
අද තිසයන්සන ඇත්තටර් අපි වටහාගත්තත් නැතත් අපි 
පටලැසවන්සන් අපි සම් දන්න සද් අනුන්ට කියන්න යනසකාට තියන 
සන්නිසේදන පරශ්නය. ඇත්තටර් කියනවා නම්, භාවනා ජීවිතසය 
සීයට පනහක්ර් කර්ටහන් සුද්ධ කරන්න දන්නව නම් පරශ්නය ඉවරයි. 
ඒ නිසා හුඟසදසනක් කර්ටහන් සුද්ධ කිරීර්ට අකර්ැතියි. ඒ සර්ාකද, 
භාවනා කරන්න ඒ ඇත්සතා කැර්තියි. නර්ුත් ඒ භාවනා කරන සද්, 
තර්තර්න්සග් රැි අරැිකම්වලට කරපුවහර් ඒක විපස්සනාව කියල 
සදන ගුරැවරයාසග් ර්තයටර් සනාගැළසපනවා නම් පැත්තකට සවලා 
තනියර් භාවනා කරන්න හිසතනව. නරක නෑ. ඒකට අයිතිවාසිකර් 
තියනව. 

නර්ුත් සර්තනදී සප්න්සන පටිභානසය් තියන - නැත්නම් 
තර්න් දන්න සදයක තියන නියර් නිරැක්තිය දැනසගන, සර්න්න 
සම්කයි සම් භාවනාසවන් බලාසපාසරාත්තු සවන සද්, සම්කයි ර්ර් සම් 
සවලාසවදි කිය යුතු සද්, සර්න්න සම්කටයි ගුරැවරයාසග් අවධානය 
දැන් ර්ට සයාර්ු කරවලා සදන්සන් කියන එක සම් අන්ද ර්න්ද සවච්ච 
හිතට වැටසහන්සන නෑ. ඉතින් ඔසහ් කිසයෝනව. නරක සනසර්යි 
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ඇත්ත තර්යි. නර්ුත් එසහර් කියවපුවහර් සවන්සන අනවශය සද්වලට 
පරධානත්වය ලැසබනවා. පරර්ුඛත්වය ලැසබනවා. කිව යුතු සද් 
අතහැසරනවා. ඒ නිසා පටිභානය එන්න නම්, ර්ර් කලින් කියාපු 
තාලයට සීලයක අයිතියක් තිසයන්න ඕනැ. සර්ාධියක අයිතියක් 
තිසයන්න ඕනැ. විපස්සනා ඤාණත් වැසඩන්න ඕනැ. වැඩුණට පස්සස 
සම් සත්ර්ාව නැමියාව, සම්ක නැමිලා තිසයන්සන සම් දිහාවට කියන 
එක අල්ලගන්නවා කියන එක හුඟාක්ර් සංසේදී සදයක්. ඒක නිසා 
විපස්සනා භාවනාසවන් යම් කිසි සකසනක් සම්පූර්ණ සවනසකාට 
හැර් පැත්තකින්ර් ර්ට්ටම් සවනව. ඉතාර් සකටිසයන් කිය යුත්ත 
සත්රැම්ගන්නව. අවශය භාෂාවත් දන්නව. වයාකරණයත් දන්නව. 
පුද්ගලයත් අඳුනගන්නව. ඒ සන්නිසේදනයත් සිද්ධ කරගන්නව. 
එසහර් නැත්නම් නටපු සතාවිසලකුත් නෑ සබසර් පලුවකුත් නෑ වසග 
හුඟාක් අනං ර්නං කථා කළාට, තියන සද්ත් අවුල් කරසගන මිනිස්සුත් 
තරහ කරසගන ධර්ර්යත් වැරදි විදිහට අඳුන්වා දීල අවුල් කරගන්නව. 

සම් අනුව සම් පරතිභාන ශක්තිය කියන එක ධර්ර්සය්, 
විසශ්ෂසයන්ර් බාහිර සාසනය ගැන කථා කරනසකාට අතයවශය 
කාරණාවක්. ඒ නැතත් ඉතාර් දාර්ශනිකව ගැඹුසරන් බලනසකාට අසප් 
කය කියන සද් හිත අඳුනන්සන නෑ. හිත කියන සද් කය අඳුනන්සන 
නෑ. එතන පරධාන සන්නිසේදන බාධාවක් සෑර් ර්නුස්සසයක් ගාවර් 
තියනව. සලඩ කියන්සන ඔන්න ඕකට. අපිට ඇසඟන් එන 
සන්නිසේදනසය් එකර් සදයක්වත් ර්ුල ර්ැද අග වශසයන් දකින්න 
හිසත් විසේකයක් නෑ. ඒ වසග්ර් හිත කියනවා නම් සර්න්න සම් 
සලසේට සර්න්න සර්සහර් කරර්ු කියල, ඒක අහන්න තරම් හිසත් 
කසය් කිසීර් ඉවසීසම් ශක්තියක් නෑ. ඔය සදසගාල්සලෝ අතර හරි 
සන්නිසේදනයක් සවන්සන අනින්ද්රිය පටිබද්ධ විඤ්ඤාණයට ඇවිල්ල 
හිතයි කයයි සදක සංහිඳියාවක් ආවට පස්සස. එතසකාට ඔන්න සුව 
සස්වාව කියල එකක් සිද්ධ සවනව. ඔය සුව සස්වාවක් සිද්ධ කරන්න 
පුළුවන් රසායනික ද්රවයවලිනුත්. නර්ුත් රසායනිකය අයින් සවච්ච 
ගර්න් ආයිර්ත් අසප් තිසයන්සන විසයෝගය තර්යි.  
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ඒ නිසා සම් අභයන්තරගත පටිභානය, නැත්නම් හිත සර්ාකද්ද 
සම් සවලාසව කියන්සන කියන එක කය අඳුනන්සන නෑ. කය 
සර්ාකද්ද සම් සවලාසව කියන්සන කියල ඉවසන්න තරම් හිතට 
සංහිඳියාවක් නැත්නම් අර සකාරයි අන්ධයි සදන්න සදපැත්තට වුණා 
වසග. අන්ධයාට අත පය සහාඳට තියනව. නර්ුත් ඇස් සදක සප්න්සන 
නැති නිසා සකාටු සවනව. සකාරාට ඇහැ තියනව. නර්ුත් අත පය 
නැති නිසා සකාටු සවනව. අන්ධයාසග් පිට සකාරා නැගපු සවලාවක 
සදන්නසගර් සස්වය කරගන්න පුළුවන්. නර්ුත් සදන්නට සදන්න 
එකිසනකා අවසබෝධ කරගැනීසම් ශක්තියක් ඕනැ. ඒක නිසා අපි 
සන්නිසේදනය කරන බාහිර සකසනක් සකෝක සවතත්, ඇතුළත 
සන්නිසේදනය සහෝ සම් හිතත් කයත් කියන සදක - නැත්නම් 
සාර්ානයසයන් කියනව හෘදය වස්තුවත් සර්ාළයත් අතර කියල - ඔය 
සදක අතර කලාතුරකින් තර්යි සන්නිසේදනය බාධා සවන්සන. ඒකයි 
අපිට දීර්ඝ නින්දක් අවශය කරන්සන. සර්ාකද ඒ තරම්ර් සම් සදන්න 
අතර ගැටුර් දවස පුරාර්. ඒ නිසා සදන්නට සගාඩාක් විශරාර් ගන්න 
සවනව. නර්ුත් සම් සදන්න අතර සංහිඳියාවක් තියනව නම් හැර් 
ිත්තක්ෂණයකර් එතන එතන විශරාර් සවන්න පටන්ගන්නව. 
එතසකාට නින්දක තද අවශයතාවක් එන්සන නෑ. ඉතින් ඒ නිසා සම් 
පටිභානය කියන එක හරිර් වැදගත්.  

දැන් සලෝසක පටිභානය කියන එක අපි ගත්සතාත් - සම් 
සතාරතුරැ තාක්ෂණය කියල, ර්ුළු සලෝකයර් අද පාලනය කරන්සන 
සතාරතුරැ තාක්ෂණය විසින්. සම්පූර්ණ සලෝසක දුවන්සන් සතාරතුරැ 
තාක්ෂණය ර්ත. අපි ගල් යුගය පහු සකරැව. ඊට පස්සස යකඩ යුගය 
පහු සකරැව. ප්ලාස්ටික් යුගය පහු කළා. දැන් අපි ඇවිල්ල ඉන්සන 
සතාරතුරැ තාක්ෂණ යුගයට. සියල්ල දන්න ර්නුස්සය ර්ුළු සලෝසකර් 
පාලනය කරනව. බලවතුනුයි පුළුවන්කාරසයායි සස්රර් සතාරතුරට 
යටයි. ඒ නිසා යම් තාක් කල් සර්ාළයත් හෘදය වස්තුවත් අතර 
සන්නිසේදනය අඩුපාඩු සවන්න සවන්න සවන්න, අනුන් ර්ත අපිට 
යැසපන්න සවනව. සතාරතුරැ ර්ත අපිට යැසපන්න සවනව. අසප් 
ඇතුළත පටිභානය තියනව නම් සම් පරශ්නයත් අපිට විසසඳනව. කථා 
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කරනසකාට සකසනකටු හරීයටර් පසුබිර්ට සාසප්ක්ෂකව කථා 
කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියනව.  

ඒක නිසා සර්වඥයන් වහන්සස්ට සර්හර සවලාවට “ර්ුනි” 
කියන වචනය පාවිච්ි කරනව. උන්වහන්සස්ට සියල්ල සහාඳ නම් 
උන්වහන්සස් තුෂ්ණීම්භාව සවනව. අධිවා්සතු  ගවා තු්හී ා්වන 
කියල. සියල්ල සහාඳ නම් උන්වහන්සස් කථා සනාකර ඉන්නව. යර්ක් 
වැරදුසණාත් විතරක් කථා කරනව. නර්ුත් සාර්ානය සර්ාජ්ය දිහා 
බැලුසවාත් හරිගියත් කථා කරනව. වැරදුණත් කථා කරනව. ඉතින් 
ඒකට උපහාස කතාවක් සඳහන් කරල තියනව. කලිනුත් දවසක් ර්ට 
ර්තකයි ර්ර් ර්තක් කළා. සහාඳ තරැණ කාන්තාවකට පළසවනි දරැවා 
වශසයන් සහාඳ පුෂ්ටිර්ත් පුසතක් ලැබිල තිසයනව. ඉතින් සම් 
කාන්තාව සම් පුතාට සියල්සලන් සියල්ල සම්පූර්ණ කරල දීල 
සබාසහෝර් ආදසරන් රකිනවා. දරැවත් සහාඳට වැසඩනව. නර්ුත් එක 
සපාඩි පරහක් තිබිල තිසයනව. සම් දරැව කතා කරන්සන නෑ. ඉතින් 
අම්ර්ට සහාඳට සත්සරනවලු සම් දරැවට සර්ාකක් හරි විශාල 
පරශ්නයක් තියනව. අනික් හෑර් පරතිචාරයක්ර් සහාඳට තියනව. නර්ුත් 
කතා කරන්සන නෑ. අම්ර් ඉතින් සබාසහාර් සතුසටන් දරැවට අවශය 
සද්වල් සම්පූර්ණ කරමින් කරමින් ඉන්නසකාට දවසක, සම් අම්ර්සග් 
වැඩ හරීර් පිළිසවළයි. දරැවටත් කළ යුත්ත සියල්ලර් කරනව. දවසක් 
සම් අම්ර් - අපි කියනවා ලංකාසේ විදිහට නම් සරාටියක් පිච්සචන්න 
දාල, එසහර් නැත්නම් බනිස් එකක් අවන් එකට දාල - වැඩ කරසගන 
යනසකාට සම්ක වැරදිල්ලකින් කර සවලා තියනව. කර සවනසකාට 
සගදර කර ගඳ ගහනසකාට අර දරැව කතා කරල කිේවලු ‘අම්සර් 
සරාටිය පිච්සචනව’යි කියල. අම්ර්ා දුවසගන ඇවිල්ල දරැවා බදාසගන 
කිේවලු ‘අසන් පුසත්, උඹ ර්ට දීපු වදයක් සර්ච්චර කල් අවුරැදු හතක්. 
උඹ ර්ට කතා සකරැසේ නෑ. අද තර්යි ඉස්සසල්ලාර් කතා සකරැසව’ 
කියල. ‘ඒ කතාව වැඩක් නෑ සරාටිය පිච්සචනව’යි කිේවලු. සර්ාකද 
ඒ කියන්න තිසයන්සන සර්සතක් කල් අම්ර් අතින් වැරදිලා නෑ. ඒ 
නිසා දරැවට කියන්න සදයක් නෑ. වැරදිච්ච දවසස් තර්යි අම්ර්ට කතා 
කරල කියන්සන - සම් සරාටිය පිළිස්සසන නිසයි සම් කතා කරන්සන.  
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සර්වඥයන් වහන්සස් අන්න ඒකයි කථාව අඩු කසළ්. වැරැද්දක් 
දැක්සකාත් තර්න් ශාස්තෘන් වහන්සස් වශසයන්, ඒ වැරැද්දට සවලාව 
බලල කියල සදනව මිස අනික් සවලාවට පුළුවාන් තරම් තුෂ්ණීම් 
භාවයට පත් සවනව. නර්ුත් සම් පටිභානය දන්සන නැති සකනා 
හැර්දාර් ඇතුළත කතාව එකක් යනව. බාහිසර් සකසනක් දැකපුවාහර් 
කිසි සස්ත්ර් සත්ර්ාවක් නෑ. කතා කරනව. අන්තිර්ට සවන්සන 
සර්ාකද්ද? ඒසකන් අවුල් ඇති සවනව. ඒක සඳහන් කරන්සන 
සාර්ානයසයන් කාය සංඛාර, වචී සංඛාර, ර්සනෝ සංඛාර කියල, සම් 
වචී සංඛාරය සම් විතක්ක විප්පහාරය - විතක්ක විචාර සදසක් වැඩ 
පිළිසවසළ් අනිවාර්ය සංහිඳියාවක් ඕනැ ඇත්ත ඇති සැටිසයන් 
දකින්න කලින්. ඒ විතක්ක විප්පහාරසය් සංහිඳියාවක් නැත්නම්, 
විතක්ක විචාර සදසක් කීකරැකර්ක් නැත්නම් කවදාවත් ඇත්ත ඇති 
සැටිසයන් දකින්න බෑ. විතක්ක විචාර සදක සංහිඳියාවකට එන්සන් 
ද්විතීය ධයානසයන් එහා පැත්තට ගියාර්යි. අපි විපස්සනා ඤාණ ගැන 
කථා කරනසකාට නාර්රෑප පරිච්සේද ඤාණ, පච්චය පරිග්ගහ ඤාණ, 
සම්ර්සන ඤාණ කියන තුන සඳහන් කරන්සන පරථර් ධයානය 
වශසයන්. ඊට පස්සස උදයේබය ඤාණය තරැණ අවස්ථාව තර්යි 
ද්විතීය ධයානය කියල සඳහන් කරන්සන.  

එතනින් එහාට ගියාට පස්සස තර්යි උපක්සල්ශ ධර්ර් සංහිඳිල 
බලවත් විපස්සනාවට හිත වැසටන්සන. ඒ බලවත් විපස්සනාවට 
වැටුණට පස්සස තර්යි සකාන්ද පණ එන්සන විපස්සනාසව. ඊට 
පස්සස තර්යි නියර් සල්ලක්ඛණ ීියට හිත වැටුණයි කියල 
විපස්සනා විිය වැඩ කරන්න පටන්ගන්සන. ඉන් සර්පිට කරන 
කතාවල් තර්යි ඔය සලෝකායත විෂය කියල කියන්සන. ඉතිහාසය 
භූසගෝලය සභෞතික විදයාව රසායන විදයාව තාක්ෂණය සස්රර් 
වැසටන්සන විතක්ක විප්පහාර විතක්ක විචාරවලින් පල්සලහාට. සම්ව 
සස්රර් පිස්සිසග පලා ර්ල්ල වසග සද්වල්. කවදාකවත් තැනකට සයාර්ු 
කරන සද්වල් සනසර්යි. තියන සද්වලුත් අවුල් කරන සද්වල්. ඉතින් 
සම්ව නැතුව අපට ජීවත් සවන්න බෑ. විභාග පාස් කරන්න බෑ. අපිට 
රැකියාවක් කරන්න සම්ව අවශයයි. නර්ුත් අපි දැනගන්න ඕනැ 
සම්වාසය් සීර්ාව. සම් පටිභානය කියන එකත් එක්ක බලනසකාට 
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සම්ව ළර්ා වැඩ. පටිභානය කියල කියන්සන නිශ්ශේද භාවසය්, 
නැත්නම් කරන කතාව හරීයට එල්ලයට කරල වැසේ හර්ාර කරන 
වැඩ පිළිසවළක්. ඒ නිසා පටිභානය කවදාවත් ඒ නිසා එන්න බෑ 
භාවනාසවන් සතාරව. අපි සාර්ානයසයන් ඒ නිසා බුද්ධාගර් පහළ 
සවන්න ඉස්සසල්ල වුණත් හින්දු ආගර් සහාඳට දන්න ඇත්තන්ට 
කියන්සන ඉරිසින්නාන්සස්ලයි කියල. ඉරිසින්නාන්සස්ලා කවදාවත් 
කථා කරන්සන නෑ කියල කතාවක් ගසම් තියනව. ඒ නිසා භාවනා 
කරසගන යනසකාටත් කතාව අඩු කරන්සනයි කියල කියනව. සර්ාකද, 
කතාව තියන තාක් කල් හෘදය වස්තුවත් සර්ාළයත් අතර ගනුසදනුවක් 
නෑ. කය හිතත් එක්ක සම්බන්ධ සවන්සන නෑ. සම්බන්ධ සවන්න නම් 
පටිභානය සත්රැම්ගන්න ඕනැ. පටිභානය තිබුණත් කථාවක් සවන්න 
පුළුවන්. නර්ුත් ඒක දැනසගන පරර්ාණය දැනසගන කථාව මත ාණී 
කියල සඳහන් කරනවා.  

පටිභානය ආවට පස්සස, ලස්සන වචන සදකක් ගැන අපි 
එදත් ර්තක් කළා. සර්ාකක්ද, - න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති කියල. ඒ 
පුද්ගලයා එන්ට එන්ට සද්ධාවට යට සවන ගතිය අඩු සවනව. ඉතින් 
සම්ක නිකන් බලනසකාට ර්ූලධර්ර්වාදීන්සග් පැත්සතන් බලනසකාට 
භයානක සදයක්. භාවනා කරනසකාට කරනසකාට සද්ධාව අඩු 
සවනවයි කියල. භාවනාව සම්පූර්ණ සවනසකාට සද්ධාව නැති 
සවනවයි කියල. සම්පූර්ණ රහත් සවනසකාට “අස්ස්ද්ධා” කියල 
සඳහන් කරනවා. සම්ක ගාථාසේ සම් සූතරසය් සඳහන් සවනව “න 
ස්ද්ධා” කියල. සද්ධාව නැති සවනවයි කියල කියනවා එතන. ඉතින් 
අටුවාසවත් සදපැත්ත කැසපන්සන් නැති විදිහට ඒක සඳහන් කරල 
තිසයන්සන සද්ධාව නැති සවනවා කියන එක සාමං අධිගතධම්මං - 
තර්ා වශසයන් සාක්ෂාත් කරන ලද ධර්ර්යන් විෂසයහි, අනුන් කියන 
සද් ර්ත රඳා පවතින්සන් නෑ. තර්ා සම් සද් දන්න නිසා ඇදහිල්සලන් 
සනසවයි ඒව භාර ගන්සන, පරතයක්ෂසයන්ර්යි. ඉතින් හුඟසදසනක් 
හිතනවා විපස්සනා භාවනා කරනසකාට සම් පුංි පුංි සද්ධාවල් 
නැති සවලා අස්සද්ධ ර්ට්ටර්ට එනවයි කියල කියන්සන, නහයට 
අහන්සන නැති කුළු මී ගති පහළ සවනව වසග කියල.  



| පුරාසභද සූතරය    

| 50 

හැබැයි සම්කට සම් විදිහට අර්ථයක් දුන්සනාත් නම් ඔන්න 
සතුටුයි. ඒ සර්ාකද්ද? අපි දන්නවා විපස්සනා ඤාණවල දැන් ර්ෑත 
කාසල කථා කරන සපාත් පත්වල දැනුර්ත් එක්ක, ඉස්සසලල්ාර් 
විපස්සනා සයෝගාවචරයා සංසිද්ධිය දිහා බලන පළසවනි කරර්ය තර්යි 
ඒක නාර් රෑප වශසයන් බලන්න උත්සාහ කරන එක. අඩුර් ගාසන 
සර්තන එකක් සනසර්යි එක් සකසනක් සනසර්යි ඒකකයක් සනසර්යි 
සදකක ගැටිල්ලක් තියනවා කියලවත් නාර් රෑප සදසක් 
සම්බන්ධතාවක් නැතුව සිද්ධියක් සවන්සන නෑ. එසහර් නැත්නම් 
ආරම්ර්ණයක් ඇවිල්ල ද්වාරයක හැසපන්සන් නැතුව යර්ක් 
උපදින්සන් නෑ. ද්වාර ආරම්මණ තදුපපන්න කියල ඇහැට රෑපයක් 
ඇවිල්ල වැදුසණාත් මිසක දැකීර්ක් සිදු සවන්සන නෑ. කනට සද්දයක් 
ඇවිල්ල වැදුසණාත් මිසක ඇහීර්ක් සිදු සවන්සන නෑ. නාසයට ගඳ, 
දිවට රස, කයට පහස, හිතට ධර්ර්තා කියල සම් හිත සකාච්චරවත් 
තිබුණට ධර්ර්තා පහළ වුසණ් නැත්නම් හිසත් රැළි ර්ාලා නැගිල්ලක් 
නෑ. ධචතසික පහළ සවන්සන නෑ. කයට සර්ානර් තාසලකින්වත් 
පහසක් ඇති සවන්සන නෑ ඒ ස්පර්ශනීය ධර්ර් ඇවිල්ල වැදුසණ් 
නැත්නම්. දිවට සර්ානවක්වත් රස විඳින්න හම්බ සවන්සන නෑ රස 
පහසක් නැත්නම්. නහයට කවදාක්වත් සර්ානවත් භුක්ති විඳින්න බෑ 
නහය සකාච්චර සංසේදී වුණත් ආඝරාණ වස්තුවක් බාහිරසය් නැත්නම්. 
කනට බෑ සද්දයක් නැතුව. ඇහැට බෑ රෑපයක් නැතුව. ඉතින් සම්ක 
නම් සාර්ානයසයන් ඕනැ සකසනකුට විස්තර කරල සදන්න පුළුවන්.  

නර්ුත් අපි සම්ක ටිකක් සියුම් කරලා රාජ්ාධිකරණයකට පත් 
සකරැව වසග තර්යි ඇහැට රෑපයක් වැටිලා වැඩ කරන සවලාසව 
කනට ශේදයක් ඇහුණත් කන ීරියි. ඇසහන් රෑපයක් බලන 
සවලාසවදි නාසයට ගඳක් වැදුණත් නාසය ර්ූඪයි. ර්ූඝයි. දිවට රසක් 
වැදුණට කයට පහසක් ආවට හිතට ධර්ර්තාවක් ආවට ඇසහ් රෑපයක් 
තියන තාක් කල්, අනිත් සද්වල්, සද්දත් තියනව, කනත් තියනව. නර්ුත් 
අවධානය නැති නිසා හරියන්සන නෑ. ඒ නිසා සම් සදසක් එකතුව 
ඉතාර්ත්ර් සියුම්ව ර්නසිකාරය කියන එසකන් සතෝරාසගන තර්යි ර්ාළු 
වැලක් නූලක අර්ුණාසගන කසර් එල්ලාසගන ර්ාළු අල්ලන මිනිසහක් 
වාසග එන එන සදක දැලට අර්ුණාසගන යන්සන ර්නසිකාරය දිසග්. 
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ඒ නිසා සංසිද්ධියක් බවට යර්ක් පත් සවන්සන නාර් රෑප සදක එකතු 
සවච්චහර් තර්යි. එසහර් නැති සද්වල් සකසලස් උපදවන්සනත් නෑ. 
ඒ ර්ත භාවනා කරන්න ඕනැත් නෑ. ඒ ර්ත සදයක් අපිට කවදාවත් 
දුකක් එලවන්සනත් නෑ. දුක එලවන්සන් නාර් රෑප සදක එකතු සවච්ච 
සදයක් තර්යි. ඒක ර්ත තර්යි භාවනා කළ යුත්සත. ඒක ර්ත තර්යි 
සකසලස් උපදින්සන්. ඒක ර්ත තර්යි සකසලස් කපන්න පුළුවන් 
සවන්සන්. 

ඒ නිසා අපිට සම් නාර් රෑප සදක එකතු සවච්ච තැන 
පිළිබඳව විතරයි අවධානය සයාර්ු කරන්න ඕනැ කරන්සන. සවන 
පැත්තකින් කියන්න පුළුවන්, අසප් අවධානය සතෝරාගන්න තරම් 
උදුරාගන්න තරම් යම් අරර්ුණක් ආව නම් ඒසක අනිවාර්යසයන්ර් 
නාර් රෑප සදක තියනව. සර්න්න සම් දර්ශනය තර්යි නාර්රෑප 
පරිච්සේද ඤාණසයන් අපි පරකට කරන්න හදන්සන. ඕක දැක්කා නම්, 
යම් ර්ට්ටර්කට සහෝ දැක්කා නම්, බලන බලන සවලාසව සම්ක දියුණු 
කරන්න හදනවා නම්, අනිවාර්යසයන්ර් ඒ ර්නුස්සයාසග් අත්ත දිට්ිය 
හැලිලා යනවා කියල ර්ූලධර්ර්සය තියනව. ඒක ඇතුසළ් නාර් රෑප 
සදක ඇර සතෝරලා සකාච්චර ර්දයක් ගන්න බැලුවත් එසහර් ර්දයක් 
නෑ ආත්ර්ය කියල ගන්න. හැර් සද්ර් නාර් රෑප කියන සගාඩවල් 
සදකට වැසටනව. එතසකාට ඒ පුද්ගලයා ආත්ර්යක් අදහන ගතිය, 
ජීව ආත්ර්යක් අදහන ගතිය හැසළනවා. නාර්රෑප පරිච්සේද ඤාණය 
සකායි තරම් දියුණු සවනවද, ඒ තාක් කල් ජීව ආත්ර්ය හැසලනව.  

ඊට පස්සස සම් ර්නුස්සයාසග් සම් ඤාණය සර්ෝරලා ගිහිල්ල 
පච්චය පරිග්ගහ ඤාණයට ගියයි කියල හිතර්ු. හෑර් නාර්යක්ර් හෑර් 
රෑපයක්ර් පහළ සවන්සන සහ්තුවක් සහිතවර්යි. එනිසා නාර්ය හා 
නාර්සය සහ්තුව, රෑපය හා රෑපසය සහ්තුව කියල සෑර් සද්කර් සහ්තුව 
දැකගන්න ඤාණයක් පහළ වුණා නම් අත්ත, ජීවඅත්ත කියන එක 
විතරක් සනසර්යි පරර්ාත්ර් වශසයන් ර්ැවුම්කාර සදවි සකසනකුත් නෑ 
කියල සත්සරනව. එසහේ සකනාට සර්ාන ජ්ාතිසයන් - සද්ව 
භක්තිකසයක් ඇවිල්ල ඉර සදන්නම්, හඳ සදන්නම්, ටකරන් තහඩු 
සදන්නම්, ලක්ස්සපර් සදන්නම් කියල කිේවට කවදාවත් ඒ පුද්ගලයා, 
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සර්ාසළ් පැහැදිලිකර්ක් තියන සකසනක් නම්, ර්ානසික සරෝගිසයක් 
සනසර්යි නම්, ආසය නැවතත් අරයා - සදවියන් වහන්සස් සම්ක 
ර්ැේවාය, ර්ූල සහ්තුවක් තිබුණාය කියල ගන්සන් නෑ. හැර් සද්ටර් 
එතන එතන පහළ සවන සහ්තු පර්ණයි. ඒ සහ්තුත් නාර්යට සහ්තු 
සවන්සන බාහිර සදයක් සනසර්යි සවනත් නාර්යක් සහෝ රෑපයක්ර්යි. 
රෑපය සහ්තු සවන්සනත් සම් සදසකන් පරිබාහිර සදයක් සනසර්යි ඒත් 
නාර්යක් හා රෑපයක්ර්යි.  

ඒ නිසා නාර් නිසා නාර් පහළ සවනව. නාර් නිසා රෑප පහළ 
සවනව. රෑප නිසා නාර් පහළ සවනව. රෑප නිසා රෑප පහළ සවනවා 
කියන ර්ට්ටර්ට යම් පරර්ාණයකට තර්න්ට විශ්වසනීය භාවයක් එන්න 
අත්දැක්ක නම්, ඒ හා සර්ාන පරසද්ශයක් පරර්ාත්ර්යක් පිළිබඳ ඇදහිල්ල 
හැළිලා යනවා. මින් එහාට ගිහිල්ල යම් සවලාවක ඒ පුද්ගලයා 
සම්ර්සන ඤාණයට ගිහිල්ල කලාප වශසයන් කැටිති වශසයන් රිති 
වශසයන් පදාස වශසයන් ඇති ීර් නැති ීර් ලාවට යාන්තර්ට 
දැනගත්තා නම්, ඒ පුද්ගලයා තුළ කවදාවත් නිතය සංඥාව සුබ සංඥාව 
සුඛ සංඥාව ආත්ර් සංඥාව ඝන බහළව පහළ සවන්න විදිහක් නෑ. ඒ 
පිළිබඳව සද්ධාව හැසලනව. ඒ නිසා යම් යම් පරර්ාණයකට අවසබෝධය 
පහළ සවනවද, ඒ ඒ පරර්ාණවලට ඒ ඒ තැන තිබුණු සර්ෝඩ සද්ධාවල් 
හැසලනවා කියන එක හරි නම්, යම් දවසක නිවන සාක්ෂාත් 
සකරැවට පස්සස සර්ානර් සද්ධාවක්වත් ඉදිරිපත් සවන්න බෑ. ඒ ඉතිරි 
සවන සද්ධාවට අපි කියනවා අධිගර් සද්ධාව කියල. ඒක නිකන් 
ලාවට ර්තු පිට පහළ සවන පරසාද සද්ධාව සවන්නත් බෑ. සාර්ානය 
ර්ට්ටර්ට අංග සම්පූර්ණ සවන තාක් කල් පහළ සවන ඕකප්පන 
සද්ධාව සවන්නත් බෑ. අධිගර් සද්ධාව ඇති වුණාට පස්සස ඒකට 
සදන්න පුළුවන් ශුද්ධ වචනයක් තර්යි අස්සද්ධ කියන එක. 

ඒ නිසා පුරාසභද සූතරසය් සඳහන් කරනවා න ස්ද්ධා. ඒ 
පුද්ගලයා තර්න් අධිගත කරපු පරර්ාණය සකාච්චරද ඒ තාක් කල් 
කවුරැත් කියන සද්වල් අහන්න යන්සන නෑ. සර්වඥයන් වහන්සස් 
වැඩ ඉන්න කාසලර් එක තැනැත්සතක් සහාඳට බණක් අහල සහාඳ 
විශ්වාසයක් ඇති කරසගන විසශ්ෂසයන්ර් සසෝවාන් ර්ාර්ගය දක්වාර් 
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අ්වක්ඛ පරසාදය, ඒ කියන්සන සනාසැසලන සද්ධාවක් ඇති කරසගන 
එනසකාට ර්ාරයා දැකල තියනව සම් ර්නුස්සය දැන් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ 
පිළිබඳ අචල ශරද්ධාවක් ඇති කරගත්ත.2 ඒත් ර්ර් උත්සාහ කරල 
බලන්න ඕනැ කියල අර ර්නුස්සය සගට ගිහිල්ල සදාර 
වහගන්නසකාටර් සදාරට තට්ටු කළාලු. සදාරට තට්ටු කරල එළිසය 
ඉඳසගන සර්වඥයන් වහන්සස්සග් රෑසප ර්වාසගන කථා කරල 
කිේවලු ර්ර් සම් ආසව ඉස්සසල්ල සජ්ජතවනාරාර්සයදි බණ 
කියනසකාට ර්ට පද සදකක් විතර වැරදුණා. ඒක නිසා වැරදි අදහසක් 
ගත්තද දන්සන නෑ. අන්න ඒක නිවැරදි කරල සදන්නයි ආසව කියල.  

එතසකාට ඒ නියර් ඇදහිල්ල ඇති කරගත්ත එක්සකනාට 
ර්තක් වුණාලු අ්ද්වජ්ඣාවචනා බුද්ධා අ්මාඝවචනා ජිනා - 
බුදුහාර්ුදුරැවන්ට වචන සදකක් නෑ. උන්වහන්සස්ට අර්තක සවනව 
කියල සදයක් සවන්න බෑ. එසහර් නම් සම් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සවන්න 
බෑ. ඊට පස්සස කවුද කියල ඇහුවලු. ර්ාරයට බැරිලු සබාරැ කියන්න. 
ඉතින් ර්ාරයා කිේවලු ර්ර් ර්ාරයා කියල. එතසකාට කිේවලු උඹ 
දැනගනින් ර්ර් සර්වඥයන් වහන්සස් පිළිබඳ අචල විශ්වාසයක් ඇති 
කරසගනයි ආසව. ඒ නිසා ර්ට සවන සකසනක් අදහන්න ඕනැකර්ක් 
නෑ. ර්ර් සවන සකසනකුසග අයිසඩන්ටිටි සචක් කරන්න තරම් 
සකාන්ද පණ තියනව. දැක්ක පලියට, සතාප්පිය දැක්කට, සැලියුට් එක 
ගැහුවට, බස්තර් දැක්කට භය සවන්න ඕනැකර්ක් නෑ. තර්න් කවුද 
කියල අහන්න පුළුවන් ශක්තියක් තිසයන්න ඕනැ. ඒක අස්සද්ධයක් 
කියල කියන්සන හිතුවක්කාරකර්ක් සනසර්යි අයිතිවාසිකර්ක්. ඒක 
නිසා අපිට කවුරැ ටිකට් එක දික් කළත් කවුරැ බණ කියන්න ගියත් 
ඒ පුද්ගලයාසගන් අපිට වැටසහන්සන නැත්නම්, අපි දන්න සද්ට 
විරැද්ධව යනව නම්, සපයල උත්තර සදන්න පුළුවන් ගතිය තියනව. 
ඒ සර්ාකද අපි කථා කරන පරසද්ශය අපි සාක්ෂාත් කරල තියනවා 
නම්, අපිට විශ්වාස නම්, ඒ පරසද්ශය සද්ධාසවන් පිළිගන්න සදයක් 
නෑ. සර්වඥයන් වහන්සස් පවා පිළිගන්නව ර්ර් කිේවයි කිේවත් 
කවදාවත් පරීක්ෂා කරන්සන නැතුව භාරගන්න එපා. පරීක්ෂා කරල 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 සුරම්බට්ඨ කථාවත්ථු. 
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භාරගත්තා නම් අනිවාර්ය ගුණයක් පිහිටනවා. පරීක්ෂා කරල තර්න් 
සාක්ෂාත් කරගත්ත සද් පිළිබඳව ආසය අදහන්න ඕනැ නෑ පිට 
සකසනක්. 

ඒ වසග්ර් සඳහන් කරනවා න විරජ්ජ්ති කියල. අපි කියන්සන 
සාර්ානයසයන් කාර් වස්තූවලින් දුරැවන් ීර් සයෝග ජීවිතයට 
අවශයයි. සභෝග ජීවිතය කියන්සන කාර් වස්තූ සර්ග මිශර ීර්. සයෝග 
ජීවිතය කියන්සන කාර් වස්තූවලින් දුරින් දුරැ ීර්. ඒකට කියනව 
විරංජ්නය කියල. රංජ්නය කරන්සන නෑ. අභිරර්ණය කරන්සන නෑ. 
සම් ගාථාසව සඳහන් කරනවා න විරජ්ජ්ති කියල. න විරජ්ජජ්ති කියන 
එක සඳහන් කරන්සන ඛයා රාගස්ස වීතරාගත්තා. ඒ කියන්සන හිත 
විරත්ත භාවයට පත් සවනවා රාගයාසගන් සම්පූර්ණසයන් දුරැ සවච්ච 
නිසා. රහතන් වහන්සස්සග් හිත ගත්තහර් සර්තනදී ආසය ආරස්සා 
සවන්න සදයක් නෑ. කාර් වස්තූවලින් සවන් සවන්න සදයක් නෑ. 
සර්ාකද කාර්ය පැළ සවන සතතර්නය නෑ. වියළවල ඉවර කරල 
තිසයන්සන. ඉතින් සම්කත් සාර්ානය ර්ූලධර්ර්වාදීන්, එසහර් නැත්නම් 
සුචරිතවාදීන් සනාකිය යුතු, සපාඩි එවුන් ඉස්සරහ සනාකිය යුතු 
සද්වල් කියල සඳහන් කරනවා. ඇත්තටර් කියන්න සහාඳ නෑ. සර්ාකද 
හැර් සවසල්ර් වසග් පුළුවාන් තරම් ආරස්සාව තිසයන්න ඕනැ. නර්ුත් 
ඒ ආරස්සාව සම්පූර්ණ වුණාට පස්සස ඉස්සර වසග හුඹස් බියක් 
තියාගන්න ඕනැ නෑ. සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන අසත් 
තුවාල නැත්නම් විෂ අතගෑවට පරශ්නයක් නෑ කියල. තුවාල තියනව 
නම් තර්යි විෂ තුවාසලන් ඇතුල් සවලා වදින්සන්. ඉතින් ඒ නිසා 
තුවාල ඇති සකනයි නැති සකනයි විෂ දිහා දක්වන ආකල්ප සවනස්. 
ඒ නිසා සම් සූතරසය් සම් වසග් සම් න ස්ද්ධා න විරජ්ජ්ති කියන වචන 
සඳහන් කරල තියනව උපශාන්ත පුද්ගලසයකුසග් ලකුණු විදිහට.  

සම්ක භාවනා කරසගන යනසකාට, විසශ්ෂසයන්ර් 
විපස්සනාසේ ඉස්සරහට යනසකාට සප්න්න පටන් අරගන්නව. 
තර්න්සග් ජීවිතසය යම් යම් සකාටස්, සර්සතක් කල් කරසගන ආපු 
සද්වල් අතහැරීසර්න් ගලවල දැමීසර්න් තර්න්ට වැඩි විසේකයකට වැඩි 
නිශ්ශේද භාවයකට යන්න පුළුවන් නම්, ඒ සවලාසවදි අපි ටික ටික 
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ටික ටික ඒ වසග ලාර්ක සද්වල් අඩු කරල පුළුවාන් තරම් ඒ විසේකය 
පිණිස යෑසම්දී සාර්ානයසයන් සර්සතක් කල් අසප් සද්ධාසවන් 
කරසගන ගිය වැඩ, එසහර් නැත්නම් ආරස්සාව පිළිබඳව 
සම්පූර්ණසයන් විරජ්ජජ් විරංජ්නය සහිත පරිසරය සහායපු කට්ටිය ටික 
ටික අඩු සවන්න ඉඩ තියනව. උපර්ාවක් විදිහට කියනවා නම්, අපි 
සහාඳට සතිය පිහිටුවාගැනීර් සඳහා වාඩි සවලා ඇස් සදක වහසගන 
සද්ද සනාඅසා ගඳ රස සනාබලමින් කය සහාල්ලන්සන නැතුව සතිය 
පිහිටුවාගන්නව. ඒ සතිය පිහිටුවාගත්තට පස්සස අපිට ඉන්න බෑ සන. 
ඉඳසගන පැයගණන් ඉන්න බෑ සන. එතසකාට අපිට කියනව ටිකක් 
කසය් සවසහස නැති කරගන්න සක්ර්න් කරන්න කියල. සක්ර්න් 
කරනසකාට කාර් වස්තු සප්න්සන පටන්ගන්නව ඇස් සදක ඇරසගන 
ඉන්න හින්ද කුරැලු සද්ද බාහිර සද්ද ඇසහන්න පටන් අරගන්නව අපි 
එළිසය ඇවිදින නිසා. සච්තනා පරවාහය පටන්ගන්නව පය ඔසවල 
තබන්න ඕනැ නිසා. ඊට පස්සස කියනවා පර්යංකසය්දී ඇති කරගත්ත 
සතිය ඉස්සරහින් තියාසගන සද්දත් ඇසහනවා, රෑපත් සප්නවා, 
සච්තනාත් වැඩ කරනවා. ඒ අතරර්ැදත් සතිය ගන්න පුළුවන් නම්, ඒ 
අතරර්ැදත් උපශාන්ත භාවයක් ගන්න පුළුවන් නම් ඉතින් ඒකට 
කියන්න තිසයන්සන ඉඳසගන ගන්න සතියට වැඩිය, ඉඳසගන ගන්න 
උපශාන්ත භාවයට වැඩිය සබාසහෝර්ත්ර් සිද්ධි බහුලයි. ඕනැ සද්කට 
ඔසරාත්තු සදනසුලු ගතියක් තියනව සක්ර්සන් ඇති වන සතිය.  

ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව, 
පර්යංකසය්දී ඇති වන සර්ාධියට වැඩිය සක්ර්සන්දී ඇති වන සතිය 
- චං මාධිග්තා සමාධි චිරට්ඨිති් ා ්හාති. සබාසහෝ සවලා 
පවතිනසුලු සර්ාධියක් කියල. සතියත් එසහර්යි. සපාළසව ගහ ගහ 
විකුණන්න පුළුවන් සතියක් තර්යි හම්බ සවන්සන සක්ර්න් 
කරනසකාට. අපි සම් උපර්ාව දිගට දාල එදිසනදා වැඩවලට ගත්සතාත් 
එදිසනදා වැඩවලදී සපසනන රෑපවල, ඇසහන ශේදවල, ගඳ රස 
පහසස සීර්ාවක් නෑ. ඒ විතරක් සනසර්යි සක්ර්නටත් එහා, කරන 
වැසේ අර්ථයකුත් තියනව. ඒකත් අපිව ර්ුසුප්පු කරනව. ඒකත් අපිව 
ර්ත් කරවනවා. ඒ තිසයද්දිත් සතිය ගන්න පුළුවන් නම්, පර්යංකසයන් 
ගත්ත සතියට වැඩිය යම් ආකාරයකින් සක්ර්සන් සතිය සහාඳද, ඊටත් 
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වැඩිය සහාඳයි එදිසනදා කටයුතු කරනසකාට ලැසබන සතිය. යම් 
උපශාන්ත භාවයක් ගන්න පුළුවන් නම් පර්යංකසය්දී ඒ උපශාන්ත 
භාවය උපරිර් පරීක්ෂණාගාර, පර්සය්ෂණාගාර යටසතදී හම්බ සවච්ච 
එකක්. ඊට වැඩිය සක්ෂ්තර ර්ට්ටර්ක් හම්බ සවනව සක්ර්සන්දී. ඊටත් 
වඩා සාර්ානය සගාවිපළක ර්ට්ටර්ක් හම්බ සවනව එදිසනදා වැඩවල. 
අපි හිතර්ු ඒ එදිසනදා වැඩ භාවනා ර්ධයස්ථානසය්දී කියල. ඊට පස්සස 
එදිසනදා වැඩවලදී ගත්ත සතියයි සර්ාධියයි තර්න් සාර්ානය ජීවිතයට 
ගිහිල්ල - සාර්ානය ගිහි සයෝගාවචරසයක් ගත්සතාත් එදිසනදා වැඩ 
කරනසකාට ගන්න පුළුවන් නම්, අන්න ඒසකදි හම්බ සවනව විශාල 
අභිසයෝග රාශියක් ර්ැද ගන්න එකක්. ඒක සබාසහෝර්ත්ර් වටිනව.  

අන්න ඒ විදිහට සම් බුද්ධ සාසනසය් සපන්වන සද් 
ආරම්භසය්දී සියලු සහාඳ තත්ත්ව යටසත් දියුණු කරල එන්ඩ එන්ඩ 
ටික ටික දියුණු කරසගන යන එකයි තිසයන්සන. ඒක සහාඳට තර්න්ට 
වැටසහන්සන නැත්නම්, ඒ කියන්සන සර්ාකද්සදෝ අනුපිළිසවළ 
වැඩපිළිසවළ තුළ සදෝෂයක් තියනව. සබාසහෝර් සීඝරසයන් සම්ක 
පැතිසරන්න පටන්ගන්නව ඥානවන්තයාට. බහුශෘත පුද්ගලයාට. ඒ 
පුද්ගලයාට කවදාක්වත් පරශ්නයක් එන්සන් නෑ ර්ර් සහාඳට එදිසනදා 
වැඩත් සතිසයන් ඉඳල, සක්ර්සන් සතිසයන් ඉඳල, ඉඳගත්ත ගර්න් 
දැන් සකාසහාර්ද ර්ට සකළින්ර් අරර්ුණට හිත යන්සන් කියල. එයා 
දන්නවා ඉස්සර ර්ර් සම් කටයුතු කසළ් සකසලස් භරිත ජීවිතසය් කාර් 
වස්තූ සර්ග. දැන් එසහර් නෑ. ර්ර් පර්යංකසය ඉන්නවා, සක්ර්සන් 
ඉන්නවා, එදිසනදා වැඩ කරනවා. ඒ නිසා හිත තිසයන්සනර් යම් කිසි 
පරර්ාණයක කීකරැ ර්ට්ටසම්. අන්න එසහර් කීකරැ ර්ට්ටසම් ඉන්න 
සකනාට පර්යංකසය ඉඳගත්ත ගර්න්, ආශ්වාසය පරශ්වාසය සගසවනව 
හුස්ර් රැල්සලන් සදසකන්. එකපාරට ශාන්ත තත්ත්වයට පත් සවනව. 
පිම්ීර් හැකිළීර් භාවනාව කරන සකනාට වුණත් සකළින්ර් හිත 
වැසටනව. ඉතින් එතසකාට භය සවනව. දන්සන නැති සකනා, 
අදහාගන්න බැරි සකනා භය සවනව. සර්ාකද සම් ර්ට ඉස්සර වසග 
නැතුව එකපාරට හිත වැසටන්සන කියල. ඒ සර්ාකද සහ්තුව 
පර්යංකසය්දී සක්ර්සන්දී එදිසනදා වැඩවලදී සකාතනත් එක දිගට 
පවතින සතිය සර්ාධිය තියනව නම්, ඉඳගත්ත ගර්න් සනාසිතූ 
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සනාවිරෑ ආකාරයට හිත කීකරැ සවනව. ඒ වාසග්ර් තර්යි සම් සහාඳට 
හිත සර්ාදන් සවලා සතිර්ත් සවලා උපශාන්ත සවලා තිබුණට සර්හර 
සවලාවට ඇඟට දිමි සගාට්ටක් දැම්ර් වසග සම්පූර්ණසයන්ර් හිත 
කැලඹිලා විසිරිලා යනව. බලාසපාසරාත්තුව නම් යන්සන අද වැසේ 
සකාරඤ්ඤං කියල. නර්ුත් ගියාට හරි යන්සන නෑ.  

ඔය සදසකන් එකකදීවත් කලබල සවන්න සදයක් නෑ. ඔය 
තර්යි ිතරසය් හැටි. ඒක සත්රැම්ගන්න නම්, අර ආසා කරන සද්වල් 
පිළිබඳව අර ඉස්සසල්ලාර් තරම් ඒවාසය් ගැසලන්සන් නෑ. නර්ුත් 
ඒවසය ගැසලන්න වුණයි කියල කනගාටු සවන්සනත් නෑ. සර්ාකද 
ඒකත් තර්න් පර්සය්ෂණයට ලක් කරල බලනව. ඇවිස්සසන හැටි 
සර්සහර්යි ශාන්ත සවන හැටි සර්සහර්යි. ඒ නිසා ඉස්සර තිබුණු වැට 
කඩුලු සීර්ා ර්රියාදාවල් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ටික ටික දුරැවන් සවනව. 
සම්ක කියන්සන සීර්ා පුළුල් ීර්ක් කියල. තර්න් පටු සවලා තිබුණ, 
බැඳිලා තිබුණ සීර්ාවල්, එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ පුළුල් සවන්න 
පටන්ගන්නව. ඊට පස්සස සීර්ාවල් දිය සවලා යන්න පටන්ගන්නව. 
සීර්ාවල් තිබුණ ඒව ඔක්සකාර් ටික ටික දුර්වල සවන්න පටන්ගන්නව. 
යම් කිසි සකසනකුට සහාඳ සතියක් විසශ්ෂසයන්ර් සහාඳ සීලයක් 
නැතිනම් සම්සකදී හුඟ සකසනක් සම්ක පටලවල සත්රැම්ගන්නව. 
නර්ුත් පුරාසභද සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් සපන්නල දීල තියනව 
භාවනා කරසගන යනසකාට විර්ුක්තිය, අවසාන විර්ුක්තිය ස්වභාවය, 
අතරර්ැද පුංි පුංි අවස්ථා රාශියකදී සම් විදිහට හම්බ සවනව. 

ඒ වාසග්ර් සඳහන් කරල තියනව ලා  මයා න සික්ඛති. ඒ 
පුද්ගලයා සම් වසග තර්න්සග අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සය් කම්පා සවන 
ගතිය අඩු වුණාට පස්සස ඕනැ පරිසරයකට ගැළසපන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයට ආවට පස්සස සම් ර්නුස්සය බිස්නස් එකක් කරන්න 
ගිසයාත් හරියනව. ඉසගනගන්න ගිසයාත් හරියනවා. සද්ශපාලනය 
සකරැවත් හරියනවා. සවදකර්ක් කළත් හරියනවා. ඒ නිසා තර්යි අසප් 
සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් කිේසේ හාර්ුදුරැ සකසනක් අත තිේසබාත් 
සකායි සද්ත් හරි යනව - ර්හණකර් ඇර. සහාඳට සීතල සවලා වැඩ 
කරසගන ඉන්න නිසා ඔය ගිහිසයෝ වසග කලබල සර්ාකවත් නෑ. 



| පුරාසභද සූතරය    

| 58 

සහාඳට ඉඳල වැඩක් කසළාත් හරියනව. හැබැයි ර්හණකර් වරදිනව. 
ඒ නිසා එසහර් හරියනසකාට පුළුවන් තරම් සතියට සර්ාධියට 
යාසදන වැඩ මිසක්කා ලාභයට සත්කාරයට කීර්තියට පරශංසාවට යන 
වැඩ හරියනවයි කියල කියන්සන වැරදිල්ලක්. වැරදුණයි කියන්සන 
හරි යැවිල්ලක්. එනිසා ඒ පුද්ගලයා ලා  මයා න සික්ඛති. සම්සකදි 
කියල තියනව සූතර පිටකය ඉසගනගැනීර්ක්වත් අනුන්ට කියල සදන 
අදහසින් ලාභ ලබන අදහසින් ඒ වසග ශික්ෂාවල සයසදන්සනත් නෑ. 

ඒ විතරක් සනසර්යි සම් සයෝගාවචරයා කියන ර්නුස්සයා අත 
තිේසබාත් සකායි සද්ත් හරියනව. ඒකට සහ්තුව සර්ාකද, සබාසහාර් 
විසේක බුද්ධිසයන් කටයුතු කරන නිසා. සම් හරියෑර් නිසා ලාභ 
සත්කාර පැත්තට ගිය ගර්න් නිවන වරදිනව. ඒ නිසා සර්වඥයන් 
වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව, 

“අඤ්ඤා හි ලා ූපනිසා - අඤ්ඤා නිබ්බානගාමනී 
එව්මතං අ ිඤ්ඤාය -  ික්ඛු බුද්ධස්ස සාව් ා 
සක් ාරං නා ින්දදයය - වි්ව මනුබරූහ්ය ති”3 කියල. 

ඉස්සරට වැඩිය සම් පඳුරට ගහන්න ඕනැ නෑ සකළින්ර් හාවට 
ගහන්න පුළුවන් ගතියක් එනවා සතිය වැසඩන්න වැසඩන්න, සර්ාධිය 
වැසඩන්න වැසඩන්න. දැන් ඒක සාර්ානයසයන් අධයාපනය සඳහාත් 
භාවනා කරර් කියල සදනසකාට සපාත පත පාඩම් කරන්න ඉස්සසලල් 
විනාඩි පහසළාවක් විස්සක් ඒ එකර් සදයක් සිහිපත් කිරීසර්න් හිත 
පිරිසිදු කරගත්සතාත් හිසත් ධාරණ ශක්තිය වැසඩනවා. ඒ වසග්ර් 
සවදකර්ක් කරනසකාට හරීයට සතිසයන් යුක්තව ඒ සබසහත් ටික 
ර්ාතරාවට පාවිච්ි කරනවා නම්, සීයට හතළිහක්, සර්හර විට 
හතළිහටත් වැඩි පරසද්ශයක් සුව ීසම් සස්වාව වැඩි සවන බව ඔප්පු 
කරන්න දැන් පර්සය්ෂණ කරසගන කරසගන කරසගන යනවා. ඒ 
වසග්ර් තව සකසනක් සුව කිරීසම් ශක්තියත් ධවදයවරසයකුටත් සම් 
සති සර්ාධිය දියුණු කරන සකාට උපශාන්ත භාවසය්දී ඇති සවනවයි 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 ධම්ර්පදය, බාල වර්ගය 
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කියල දැනසගන තියනවා. ඉස්සර සම්ව දැනසගන හිටිය. නර්ුත් සම්වා 
දැන් පරර්ාණ කරල පරතිශතවලින් සත්රැම් කරල දීගන දීගන යනවා.  

ඒ නිසා භාවනාසේ අතුරැ පරතිඵල වශසයන් සුව සස්වාවල්, 
අධයාපන කටයුතු, නිර්ර්ාණශීලිත්වය වැසඩන්න පටන්ගන්නව. ඉතින් 
අභාගයයකට වාසග බටහිර සලෝසක භාවනා කරන්සන ඔන්න ඕකට. 
නර්ුත් ඒකට බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සඳහන් කරල තියනව, ලාභ සත්කාර 
සම්ර්ාන සිසලෝක ඉස්සර කරසගන භාවනා කරන්න ගිසයාත් භාවනා 
සනාකර ඉන්නවට වැඩිය නරකයි ඒක. තර්න්සග් භාවනා කිරීර්ක් 
වශසයන් ඇති වුණ උපශාන්ත භාවය නිසා තර්න්සග් ඉඳුරන්සග් 
තියුණු භාවයක් ඇති සවලා, සුතර්ය ඤාණවල දියුණුවක් ඇති සවලා, 
නිර්ර්ාණශීලිත්වය වැඩි සවලා, ඒ වසග්ර් කරන කරන සද් හරියන්න 
ගියාට පස්සස ඒ ලාභ සත්කාර විෂයට ඇදිලා යන එක ර්ාරයා 
අන්තිර්ටර් ගහල තියන ගැටයක් කියල කියනවා. ඒ ගැන සර්වඥයන් 
වහන්සස් සඳහන් කරල තියනවා න තස්ස  ික්ඛ්ව, මාතුගා්මා 
එ් ා එ ස්ස චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨඨති, යස්ස ලා සක් ාරසි්ලා් ා 
චිත්තං පරියාදාය තිට්ඨඨති4 ර්හසණනි, භාවනා කරන පිරිමි සකසනකුට 
තියන පරධානර් බාධාව තර්යි ර්ාගර්ක්, ස්තරියාවක් පිළිබඳ කල්පනාව. 
නර්ුත් ස්තරියාව පිළිබඳව සකසනක්සග වැරැද්ද කවදාකවත් ීතිකරර්ණය 
සවන්සන නෑ ස්තරියාවක් නැතුව. ඒකට සදන්න සදන්න එකතු සවලා 
කළ යුතු ගරාමීය ධර්ර්යක් කියල සඳහන් කරල තයිනව. සර්වඥයන් 
වහන්සස් සද්ශනා කරනවා පිරිමිසයක් ස්තරියාවක් හා සම්බන්ධ වුණාට 
වැඩි හානියක් කරනවා ලාභ සත්කාරය. තනියර් උනත් කල්පනා 
කරල පිරිසහන්න පුළුවන්. ස්තරියාවක් එක්ක කටයුතු කිරීසම්දී අඩු 
ගාසන ස්තරියාවක් ලබාගන්න සවනව. සදන්සනක් එකතු සවන්න සිද්ධ 
සවනව පිරිහීර් සිද්ධ සවන්න ඉස්සසල්ල. නර්ුත් ලාභ සත්කාර විෂයට 
ගියාර් තනියර් වුණත් පිරිසහන්න පුළුවන් කියල කියනවා.  

ඒ නිසා ර්ාරයා අන්තිර්ටර් දීපු සතාණ්ඩුව තර්යි කරදර කරල 
හිරිහැර කරල බැලුව සම් භාවනා ර්ාර්ගය කඩන්න. ඒ වසග්ර් සම් 
සාසනයට බාධා කරන්න. බැරි වුණාට පස්සස එයා සකරැසේ, සහාඳර් 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 සංයුක්ත නිකාය, නිදානවග්ගය, ර්ාතුගාර් සූතරය. 
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වැසේ තර්යි ලාභ සත්කාර සදන එක. ලාභ සත්කාර දුන්නට පස්සස 
කට සනාඅරින යසකක් නෑ. ඒ නිසා භාවනා කරන්න හදන කට්ටියට 
සහාඳට පරිස්සම් සවන්න තියන සදයක් තර්යි තර්න් කරන කියන 
සද්වල්, සහාඳ කලයාණ මිතරසයෝ හම්බ සවලා සහාඳ ධර්ර් හම්බ සවලා 
ඉදිරිය සප්න්න පටන්ගන්නසකාට ඒ කරන කියන රැකීරක්ෂා 
හරියන්න පටන්ගන්නව. ඒ හරියන එක ස්වභාවය. ඒකට ඊර්ෂයා 
කරන්නවත් පරදින්නවත් නරකයි. නර්ුත් සම්සක ලැසබන අතුරැ 
ලාභය කවදාකවත් අර ගාථාසේ සඳහන් කරන විදිහට 
වි්ව මනුබරූහ්ය. විසවකර්නුබරෑහසය කියන විදිහට, විසේකය වැඩි 
කිරීර් සඳහා සයාදවනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට සයෝගී කියල කීහැකි. 
ලැසබන ලාභ සත්කාර නිසා කාර් වස්තු වැඩි කරසගන ලාභ 
සත්කාරයට ගිසයාත් සභෝගී පුද්ගලසයක් සවන්න පටන්ගන්නව.  

ඉතින් සර්තනදී බුදුහාර්ුදුරැවන්ටත් උදේ කරන්න බෑ කියනවා. 
ලැසබන ලැසබන තර්න්සග් ශරර්ණ ගුණ නිසා භාවනා ගුණ නිසා අඟ 
උස්සන්න ගත්සතාත්, අඬහැරපාන්න ගත්සතාත්, ලාභ සත්කාර 
පැත්තට ගිසයාත් සර්වඥයන් වහන්සස්ටවත් උදේ කරන්න බෑ. ඒක 
නිසා ඒ භාවනා කරන සකනා ර්ැසරන්න ඉස්සර සවලා සම් ජීවිසත්දීර් 
උපශාන්ත භාවය බලාසපාසරාත්තු සවනව නම්, සම් ඉතාර් සියුම් 
ශාන්ත භාවයකින් දුෂ්කරව අන්ත සදක අතහැරල යන ගර්සනදි ලාභ 
සත්කාර ලැීර් ගැනත් දැනසගන, ඒක පිළිබඳව උසප්ක්ෂක සවලා 
කටයුතු කරනවයි කියන එක, ර්ර් හිතනව භාවනාවට වැඩිය අර්ාරැයි 
කියල. භාවනා කරනසකාට නම් පරතිශතයක් තියනව, භාවනා කරන 
අයසගන් සර්ච්චරකට හරියන්න පුළුවන් කියල. නර්ුත් ඒ භාවනාව 
හරිගියාට පස්සස ඒ ලාභ සත්කාරයට අහු සවන්සන නැති පරතිශතය 
නම් සපන්නන්න බැරි තරම්. 

ඒක පිළිබඳව සහාඳටර් සැලකිලිර්ත් සවච්ච පුද්ගලසයා තර්යි 
ර්සග් ජීවිතසය ර්ං ඉතාර්ත්ර් ගරැ කරන පුද්ගලසයෝ. ඒ ඇත්සතා ලාභ 
සත්කාර නැතුවා සනසර්යි. ලාභ සත්කාර භුක්ති විඳින්සන් නැතුවා 
සනසර්යි. නර්ුත් ඒක සහාඳට සත්රැම් අරසගන, පරර්ාණය දැනසගන 
පාවිච්ි කරනවා. සර්හරැ ඉතාර්ත්ර් අල්සප්ච්ඡව ඉඳසගන ලාභ 
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සත්කාරසයන් ගැලවිලා කටයුතු කරනවා. සර්හරැ සුසඛෝපසභෝගීව 
ඉඳසගනත් ලාභ සත්කාරසයන් ගැලවිලා කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා 
ලාභ සත්කාරසයන් ගැලවිලා කටයුතු කරන එකට අනිවාර්යසයන්ර් 
ඉතාර්ත්ර් ලූක පරතිපත්ති අනුගර්නය කරන අල්සප්ච්ඡර්, 
අත්තකිලර්ථානුසයෝගයටර් වැසටන්න ඕනැ නෑ. සුසඛෝපසභෝගී විදිහට 
සහාඳට ශාසනික වස්තු පරිසභෝජ්නය කරමින් තර්න් සනාපිරිහී ඉන්න 
ඇත්සතාත් ඉන්නව. ඉතින් සම්සකදී භාවනාවක් ගැන සනාදන්න, 
සාසනය ගැන සනාදන්න, නිකන් කට කසටාලුකර්ටර් කතා කරන 
ර්නුස්සසයකුට සම් ර්ාතෘකාව කතා කරන්න අයිතියක් නෑ.  

නර්ුත් හුඟසදසනක් කතා කරන්සන අන්න ඒ වසග තර්නුත් 
ර්ාතෘකාව දන්සන නැතුව, ර්ාතෘකාව විෂසයහි ඉදිරියට ගිය කට්ටිය 
ඇසුරැ කරන්සනත් නැතුව ධර්ර්ය හදාරන්සනත් නැතුව, සගාඩ 
ඉඳසගන වතුරට බැහැල අර්ාරැසවන් පීනන ඇත්තන්ට උපසදස් 
සදන්න හදනවා. ඒක තර්යි අද අසප් සාසසන් සවලා තිසයන්සන. 
අපි ඉන්සන පිරිහිච්ච සාසනයක. අපිට හම්බ වුසණත් පිරිහිච්ච 
සාසනයක්. නර්ුත් හරීයට කිමිදිලා අහුලන්න පුළුවන් නම් සර්න්න 
සම්ක සහාඳර් ර්ාතෘකාවක්. සම් ලාභ සත්කාර විෂයට ගිජ්ු සනාී, 
තර්නුත් පිරිසහන්සන් නැතුව, සාසනයත් පිරිසහළන්සන් නැතුව ආන් 
ඔය ගැසට් සත්රැම් ගත්ත සම් ධර්ර්ය ධර්ර්ය විදිහට කටයුතු කරන 
ඇත්සතා බැලුසවාත් අපිට හිතන්න තිසයන්සන එදා සර්වඥයන් 
වහන්සස් සජ්ජතවනාරාර්සය් හිටපු තත්ත්වයර් තර්යි. 

ඒක නිසා ර්ර් කලින් කිේව විදිහට, භාවනාසවන් 
සාර්ථකත්වයට පත් සවන්සන නැතුව සම් ධර්ර්තා කථා කරන්න බෑ. 
සාර්ථක වුණාට පස්සස එහි තියන සබාරැ වළවල්වලින් ගැලීර් 
සඳහා සම් කියාපු ගුණ එක එකක් අරසගන බලනසකාට සථරවාදසය් 
අවුරැදු සදදහස් පන්සීය ඉතිහාසසය සර්ාන තරම් සරැද කියන එක 
අට්ඨකථාවල සහාඳට සඳහන් සවනව. සකාච්චර ඒ ධර්ර් ර්ාර්ගසයන් 
ලාභ සත්කාර ලැබුණත් නිරහංකාරව සම්වා පවත්වාසගන යෑසම් 
සහාඳ ඉතිහාසයක් තිබිල තියනව. නර්ුත් ර්ෑතක ඉඳල සම්වා පිළිබඳ 
අර්ථකථනවල සෑසහන අඩුපාඩුකම් තියනවා. කන්න ඕනැකර්ට 
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කබරසගායත් තලසගායාත් කරගන්න කතා තර්යි ඇසහන්න 
තිසයන්සන. නර්ුත් සයෝගාවචරයා සහාඳට ර්තක තියාගන්න ඕනැ, 
එේවා පිළිබඳවත් සද්ධාව ඇති කරගන්සන් නැතුව තර්න් සම් 
ඇස්පනාපිට දකින සතය දර්ශනය ර්තර් සම් ඇදහිල්ල ඇති කරසගන 
යන්න නම්, සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරපු සම් සූතරවලට 
වරින්වර ඇහුම්කන් සදන්න ඕනැ, සාකච්ඡා කරන්න ඕනැ බව. 

ඊගාවට සඳහන් කරන්න තිසයන්සන අලා්  න ච  ුප්පති - 
තර්න්ට පාඩුවක් වුණයි කියල කිසපන්නත් එපා, ලාභයක් වුණයි 
කියල ගිසලන්නත් එපා. නර්ුත් ර්ර් හිතන්සන අපි ධර්ර් සද්ශනාව 
සඳහා දැනට පැයක් පර්ණ ගත සවලා තියන නිසා අපි ඉදිරියට 
තියාගනිර්ු සම් කාරණය - අසලෝභය පිළිබඳ කුප්ප සනාීර්, 
සනාකිපීර්. ඒක ලබන වතාවට ඉදිරිපත් කරර්ු. සර්තුවාක් කල් අපි 
ඉදිරිපත් කරගත්ත කරැණු සම් දවස් තුසන්ර් වසග ටික ටික සාකච්ඡා 
සවච්ච සද්වල්, සම්ව සස්රසගන්ර් භාවනා කරසගන යන එක්සකනාට 
යම් යම් හැඟීම්, යම් යම් අත්දැකීම් ලබන්න පුළුවන්. ඒ සෑර් සද්කදීර් 
ර්ධයර් පරතිපදාව සතෝරාසගන, තර්න්සග් සතියත් සර්ාධියත් අඛණ්ඩව 
දිගට සගනියන විදිසහ සීලයක්, සතිය සර්ාධිය අඛණ්ඩව සගනියන 
විදිහට අවශය කරන දෘෂ්ටියක් ඇතුව කටයුතු කසළාත් සම් ජීවිතය 
හර්ාර සවන්න ඉස්සසල්ල ඒ උපශාන්ත භාවයට පත් සවනවා කියන 
එක, සයාදන කාලය හා සාසප්ක්ෂකව ලැසබන්න පටන්ගන්නව. එකට 
එක අකාලික ස්වරෑපයක් තියනව. 

ඒ නිසා සියලුසදනාටර් සම් ගත කරන වස් කාලය සම් 
ධර්ර්තා එකතු කරසගන භාවනාත් කරන ගර්න්, තර්තර්න්සග් 
ආධයාත්මික ජීවිතය තනා වඩාසගන, ඒ උපශාන්ත භාවයට වඩවඩා 
ළං සවන්න ලැසේවා! කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් 
සද්ශනාව සර්තනින් නතර කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනවා. 
සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා! කියල පරාර්ථනා කරනවා. 
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න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

ලා  මයා න සික්ඛති අලා්  න ච  ුප්පති 
අවිරු්ද්ධා ච ත්හාය ර්සසු නානුගිජ්ඣති.  

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අනිකුත් 
උපාසක ර්හත්වරැන් සම්බන්ධ කරසගන සතිපතා පවත්වන ධර්ර් 
සද්ශනාවට අපි සපාදු ර්ාතෘකාව වශසයන් තියාගත්ත පුරාසභද 
සූතරයර් ඉදිරිපත් කරසගන තවත් සද්ශනා වාරයකටයි සම් සූදානම් 
සවන්සන.  

අපි සර්තුවාක් කල් ඒ සූතරසය් ගාථාසවන් ගාථාව විස්තර 
කරමින් අද සම් හත්සවනි ගාථාවයි ර්ාතෘකාව වශසයන් තබාගත්සත. 
අපි ගිය පාර සම්ක ගැන සාර්ානය දළ සකටි ර්තක් කරගැනීර්ක් කළා. 
සම් සූතරසය් ර්ූලික සත්ර්ාව ගත්සතාත්, ඒක නිර්මිත සර්වඥයන් 
වහන්සස් නර්ක් විසින් සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් අසන 
ලද පරශ්නයකට දුන් පිළිතුරක් තර්යි සම්සක විගරහ සවන්සන. පරශ්නය 
සඳහන් සවන්සන  ථංදස්සී  ථංසී්ලා උපස්න්තාති වුච්චති කියල. 
නිර්මිත සර්වඥයන් වහන්සස් සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් 
අහනව  ථංදස්සී  ථංසී්ලා සකායි වැනි දර්ශනයක්, කුර්න ආකාර 
වූ දෘෂ්ටියක්, ර්තිර්තාන්තරයක්, දර්ශනයක් ඇති සකසනක්ද, කුර්න 
ආකාරයක සීලයක් ඇති සකසනක්ද උපස්න්තාති වුච්චති උපශාන්ත 
යැයි ඔබවහන්සස් නම් කරන්සන්? සලෝසක උපශාන්ත ඇත්සතා 
ඉන්නව. එක් සකසනක් උපශාන්තයි කියන තැනැත්තා තව 
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සකසනක්සග විසේචනයට ලක් සවනව. තව සකසනක් උපශාන්ත 
නෑයි කියන එක්සකනා සවන සකසනක් උපශාන්තයි කියල පිළිගන්න 
සයසදනව. ඉතින් ඒ නිසා උපශාන්ත භාවය පිළිබඳවත් තරාතිරම් 
තියනව. 

සර්වඥ ර්තයයි සම් අහන්සන. සගෞතර් සර්වඥයන් 
වහන්සස්සගන් අහනව, ඔබවහන්සස් සකායි ආකාර සීලයක් ඇත්තා 
වූ, සකායි ආකාර දෘෂ්ටියක් ඇත්තා වූ සකසනක්ද උපශාන්ත යැයි 
කියන්සන කියල. ඉතින් අපි ගිය පාරත් සාධක සූතරයක් වශසයන් 
ර්තක් කරගත්ත දීඝ නිකාසය දීර්ඝ සූතරයක් වන සසෝණදණ්ඩ සූතරසය් 
අවසානසය්දී සර්වඥයන් වහන්සස් පුනරැච්චාරණයක් කරනවා - 
සීලව්තා පඤ්ඤා, පඤ්ඤඤව්තා සීලං ආදී වශසයන් සීලය ඇති 
සකනාටයි පරඥාව තිසයන්සන. පරඥාව ඇති සකනාටයි සීලය 
තිසයන්සන. සීලය නැත්නම් පරඥාව නෑ. පරඥාව නැත්නම් සීලය නෑ. ඒ 
නිසා සීලයත් පරඥාවත් සදකට සලෝකසය් අග්ගමක්ඛාය කියල තිසයනව. 
සීලයයි පරඥාවයි සදක තර්යි සලෝකසය් අගරර් ධර්ර් සදක. දැන් සම් 
නිර්මිත සර්වඥයන් වහන්සස් අසන පරශ්නයත් සකායි වැනි සීලයක් 
සහ සකායි වැනි පරඥාවක්, නැත්නම් දර්ශනයක් ඇති සකසනක්ද 
උපශාන්තයි කියල කියන්සන? ඒ කියන්සන සම්සක තරාතිරම් පිළිබඳ 
පරශ්නයක් සම් කථා කරන්සන. සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස් 
සදන උත්තරය තර්යි වීතත්්හා පුරා ් දා කියන තනි සකටි 
සාරාර්ථය. කය බිඳී ර්රණයට සපර තණ්හාව ක්ෂය කළ සකනා. ඒක 
සාරාර්ථ වශසයන් උග්ඝටිතඤ්ඤූ සකසනකුට එකපාරටර් සත්සරනව. 
නර්ුත් විපචිතඤ්ඤූ කියන එක්සකනාට සත්සරන්සන් නෑ. එයාට 
සර්හර සවලාවට ඒක විස්තර කරන්න සවනව. ඒ කියන්සන 
පැයගණන් සර්හර සවලාවට බණ කියන්න ඕනැ. තව සර්හරක් 
සවලාවට බණ කියලත් ර්දි. බණ අහල, සාකච්ඡා කරල, භාවනා 
කරල, නැවත නැවතත් බණ අහල සුද්ධ කරන අයට. ්න්යයා 
පුද්ගලසයෝයි කියල කියනව සම් ජීවිත කාලය ඇතුළත යම් 
පරර්ාණයකට ධර්ර්ය සාක්ෂාත් කරගන්න අයට. තව එකක් තියනව 
පදපර්මා. කවදාවත් ඒ අය සුතර්ය රසසයන් එහාට යන්සන නෑ. ඒ 
ඇත්තන්සග් ින්තාර්ය ර්ට්ටර්ක් එන්න පුළුවන්. කවදාවත් භාවනාර්ය 
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වශසයන් සාක්ෂාත් කිරීර්ක් එන්සන් නෑ. ඉතින් ඔය හතරසදනාට 
වීතත්්හා පුරා ් දා කියන පදය ර්ට්ටම් හතරකට වැටසහනව.  

ඉතින් යම් කිසි සකසනකුට වීතත්්හා පුරා ් දා 
කියනසකාටර් සත්සරනව නම්, ඒ සූතරසය් පළසවනි පාඨසයන්ර් 
උත්තරය හර්ාරයි. එසහර් නැත්නම් සපාඩි විස්තරයක් සදනව, 
අතීතසය් හිත හසුරැවන්සනත් නෑ. අනාගතයට හිත හසුරැවන්සනත් 
නෑ. ර්ැද ලැගගන්සනත් නෑ කියල. ඒක අර කය බිඳී ර්රණයට සපර 
තෘෂ්ණාව නැති කරන සකනාසග චර්යාව සපන්වනවා. යම් කිසි 
සකසනක් අතීතං නාදවාග්මයය - අතීතය අනුගර්නය කරන්සනත් 
නෑ. නප්පටි ං්ඛ අනාගතං අනාගතය පිළිබඳ අසප්ක්ෂාවක් ආසාවක් 
ඇත්සතත් නෑ. ්වම්ජ්ඣනුපසං්ඛ්යයා - ර්ැද තියන ඒව ගණන් 
අරසගන ඉන්සනත් නෑ. ඒසක් ගැසලන්සනත් නෑ. සම්කත් අර 
උග්ඝටිතඤ්ඤූ සනාවන ඇත්තන් විපචිතඤ්ඤූ ඇත්තන් වසග් සලකලා 
කරන කථාවක්. අතීතය ආශරය කරන්සනත් නෑ. අනාගතය ගැන 
පටිකංඛනා ආසාවල් ඇති කරගන්සනත් නෑ. ර්ැද ලැගගන්සනත් නෑ 
කියල ඒකත් නැති, විස්තර කරගන්න බැරි ඇත්තන්ට තර්යි ඔය 
ගාථාසවන් ගාථාව, එක එක එදිසනදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරල 
සවිස්තරාත්ර්කව විගරහ සදන්සන. 

ඉතින් අපි ඉන්සන අන්න ඒ විගරහ කරසගන යන ගාථා සපසළ් 
හත්සවනි ගාථාසේ ලා  මයා න සික්ඛති. තර්න් සංසාසර් වඩන ලාභ, 
සත්කාර, සිසලෝක, සම්ර්ාන, ගරැ නම්බු ආදී සද්වල් විෂසයහි 
හැසිසරන්සන නෑ. ශික්ෂා කරන්සන නෑ. ඒවා සකසරහි පරර්ාර්ථ 
කරන්සන නෑ. ඒක සඳහා ශික්ෂා සනාකළට ලැසබන්නත් ඉඩ 
තිසයනවා. ඒක සම් සූතරසය් එච්චර පරශ්නයක් කරගන්සන් නෑ. ඒ 
වසග්ර් ශික්ෂා කරල, නැත්නම් තර්න්ට ලාභ සත්කාර ලැබිල, ඒ 
විෂසයහි සනාලැග, ඒකට ලැගගන්සන් නැතුව, ඒකට නම්බුවක් 
සහායන්සන නැතුව ශික්ෂා කරල සේසරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ලාභ 
සත්කාර විෂසයහි දක්වන ආකල්පය සම් සූතරසය් සඳහන් කරනව, 
ලාභ සත්කාර විෂසයහි තර්න් හිත සර්සහයවන්සන් නෑ. පරසයෝග 
කරන්සන් නෑ. සැලසුම් හදන්සන් නෑ. ඒ නිසා ලා  මයා න සික්ඛති.  
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ඊගාවට අලා්  න ච  ුප්පති - යම් කිසි සවලාවක තර්න් 
සහාඳට සැලසුම් කරල ර්ුල ර්ැද අග සැලසුම් කරල සකරැවට වරදින 
පරදින සවලාවල් හිටිනව. ඉතින් එතසකාට කිසපන්න ඉඩ තිසයනව. 
කිපුසණාත් සවන්සන අර උපශාන්තයි කියන පදයට ගැළසපන්සන 
නෑ. අපි සම් කථා කරන්සන, උපශාන්තයි කියන්සන යම් ආකාරයක 
දර්ශනයක් යම් ආකාරයක සීලයක් ඇති සකසනක්ද, අන්න එයාසග 
ලකුණු. එසහර් සකනා ලාභ සත්කාර සම්ර්ාන සිසලෝක විෂසයහි 
සැලසුම් කරන්සනත් නෑ. කටයුතු කරන්සනත් නෑ. තර්න් කරසගන 
යන වැඩවලදී කිපීර්ක් අලාභසය්දීවත් කරන්සන නෑ. නැත්නම් 
අලාභසය්දී කිපුසණාත් දැනගන්නව සම්ක උපශාන්ත සකසනකුට 
ගැළසපන්සන නෑ කියල. ඒක නිසා සර්තනදී අර උග්ඝටිතඤ්ඤූ 
විපචිතඤ්ඤූ කියන පුද්ගලයන්ට නැතුව ්න්යයා පුද්ගලසයකුට 
ගැළසපන විදිසහ - සර්හර සවලාවට විසනයය කියන පදයත් සම්කට 
පාවිච්ි කරනවා. පන්දහසක් කල් පවතින සම් සාසනසය සර්වඥයන් 
වහන්සස් විසින් සදන ලද උපසදස් අනුව හැසිසරන්නාට, විනය ගරැක 
සවන්නාට, ශික්ෂා ගරැක සවන්නාට, විසනයය පුද්ගලසයෝ කියලත් 
කියනවා. ඒ පුද්ගලයන් ගැන කියනසකාට ධනයය පුද්ගලසයා කියන 
එක තර්යි සඳහන් කරන්සන, නීතාර්ථසයන් සයාර්ු කරවලාර් 
දක්වන්න ඕනැ නම්. එයාට කියල තියනව ලාභ සත්කාර විෂසයහි 
ඇසදන්නත් එපා. පාඩු අලාභ එසහර් නැත්නම් අයස දුසක්දී 
කිසපන්නත් එපා. ඒවා සාර්ානයසයන් සම් සවනසකාට සගාඩක් අහල 
දන්නා කාරණා.  

ඊට පස්සස තියන වචනය පිළිබඳ ර්ර් හිතුවා අද ටිකක් සවලා 
ගත්සතාත් සහාඳයි කියල. අවිරු්ද්ධා කියල පදයක් පාවිච්ි කරල 
තියනව. කිසි සද්කට විරැද්ධත්වය පරකාශ කරන්න යන්න එපා. ඒ 
අවිරැද්ධ භාවය තර්යි අර වීතත්්හා පුරා ් දා කියල ර්රණයට 
කලින්, කය බිඳී ර්රණයට කලින් තණ්හාව දුරැ කරනවා කියල 
කියන්සන. අපි කියනවා නම් ත්හක්ඛය, රාගක්ඛය, ්මාහක්ඛය, ආදී 
වශසයන් සඳහන් කරන නිවනට පත් සවනවා කියන එසක් 
ආසන්නසයන් අපිට දැකගන්න පුළුවන් පරධානර් කාරණාව තර්යි 
අවිරැද්ධ භාවය. කිසි සද්කට විරැද්ධ සවන්සන නෑ. ඉතින් සම්සකදි 
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සනෝන්ජ්ල්කර්ක් සප්නව. සම්සකදි බයාදු ගතියක් සප්නවා. අන්න ඒ 
බයාදු ගතිය සර්ාජ්ය පැත්සතන් එසහර් විගරහ වුණාට ඇතුළතින් ඊට 
වැඩිය සාහසික ගතියකුත් සප්න්න ඉඩ තියනව. කිසි සද්කට විරැද්ධ 
සනාවුණට තර්න්සග් පරර්ාර්ථය කරා යන්න හම්බ සවන හම්බ සවන 
සෑර් ිත්තක්ෂණයර් සයසදනව. අරසකනුත් විරැද්ධ සනාී 
සම්සකනුත් විරැද්ධ සනාී කාලය ඉතුරැ කරසගන තර්න්සග් විසේකය 
සාදාසගන ඒකට දිගසටෝර් නිවන දක්වාර් පරයත්න කරන ගතියක් 
අවිරැද්ධ භාවය තුළ තියනව. සම් අවිරැද්ධ භාවය, අසප් සාසසන් 
තියන වටිනා සම් ධර්ර්ය හුඟසදසනක්, ඇතුළත පිටත හුඟසදසනක් 
පටලවලයි සත්රැම් අරන් තිසයන්සන. නැත්නම් සත්රැම් අරගන්න 
උත්සාහ කරලත් නෑ. උත්සාහ සනාකරන්න සහ්තුව ඔළසර්ාළකර්. 
අවිරැද්ධ භාවසය් අනික් පැත්ත තර්යි ඔළසර්ාළ ගතිය. ඔළසර්ාළ 
ගතිය කියල කියන්සන ඒ සද්, තැන, සවලාව, තර්න් කවුද කියල 
සර්ානවක්වත් නැතුව ඉස්සරහට පනින ගතිය. පරගල්භ ගතිය කියල 
අපි සම්ක ඉස්සසල්ල සම් සූතරසය් ඉසගනගත්තා. පරගල්භ ගතිය කියල 
කියන්සන තැන දන්සන නෑ. වැඩ කරන පුද්ගලයා දන්සන නෑ. තර්න් 
කවුද කියල දන්සන නෑ. අවස්ථාව සර්ාකද්ද දන්සන නෑ. ඔසහ් අදහස් 
පරකාශ කරල කරියා කරල සනාගැළසපන ඔළසර්ාළ ගති ඇති කරනවා. 
ඒ සවනුවට සහාඳට සභයත්වගත සවච්ච, එසහර් නැත්නම් සහාඳට 
හැදිච්ච, එසහර් නැත්නම් සීතල ගති ශාන්ත ගති ඇති එක්සකනා 
එසහර් හදිස්සි විරැද්ධ භාවය පරකාශ කරන්න යන්සන නෑ. අන්න ඒ 
විරැද්ධ භාවය පරකාශ සනාකිරීර්, විසරෝධසයන් සතාර කියන එක, 
අවිරැද්ධ කියන වචනසයන් සඳහන් කරනවා.  

සම් අවිරැද්ධ කියන වචනය තවත් ලස්සන වචනයක 
අර්ථකථනයක් විදිහටත් සප්නවා. අපණ්ණක කියන පදයට සර්හර 
සවලාවට සර්ාන වචනයක් වශසයන් සපන්වන්සන අවිරැද්ධ භාවය. 
අපණ්ණක භාවය කියන එක තරිපිටකසය් විවිධ තැන්වල විවිධ 
ආකාරයට සාකච්ඡා සවනව. අපණ්ණක ජ්ාතකය කියල එකක් 
තියනව. අපණ්ණක සූතර වගයක් තියනව. ඒ අපණ්ණක භාවය, ඒ 
වචනය සහාඳට විගරහ සවලා නෑ තාර්. නර්ුත් සර්ාන වචනයක් 
වශසයන් සප්න්සන අවිරැද්ධ භාවය. විසරෝධසයන් සතාර බව. 
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අපණ්ණක භාවය හා විසරෝධසයන් සතාර බව, උපශාන්ත පුද්ගලසයක් 
අනිවාර්යසයන්ර් පුහුණු කරන්න ඕනැ. ඒ අවිරැද්ධ භාවය පුහුණු 
කරන්න නම්, යම් කිසි සකසනක් දැඩි ර්තධාරී සවලා බෑ. තර්න්සග් 
රැි අරැිකම් ර්ත වාල් සවලා බෑ. තර්න්සග් රැි අරැිකම් පාවාදීල 
සහෝ ඒ සිද්ධියට විරැද්ධ සනාී, අවිරැද්ධව තර්න්සග් කායික වාචසික 
පැවැත්ර්, නැත්නම් තර්න්සග් ගුණ චරිතය හානි කරගන්සන් නැතුව 
ඉදිරියට යනවා කියන එක ගුණ චරිතයක් හදා ගන්නවා හා සර්ාන 
සවන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඊටත් වැඩිය සබාසහෝර්ත්ර් සංකීර්ණ 
වැදගත් කාරණාවක්. ඒ නිසා අවිරැද්ධ භාවසයන් තර්යි ඒ 
පුද්ගලයාසග් තලතුනාකර්, ඒ පුද්ගලය තර්න්සග් ගුණයට තර්න් 
සලකන ගතියත් අනුන්සග් ගුණයට තර්න් සලකන ගතියත් සම් සද්වල් 
කසර් දාගන්සන නැතුව සම් සද්වල් තර්න්සග් ඔසඩාක්කුසේ දාගන්සන 
නැතුව යන්නත් සර්න්න සම් අවිරැද්ධ භාවය පිළිබඳ දැනසගන 
තිසයන්න ඕනැ. අවිරැද්ධ භාවයට අපණ්ණක පරතිපදාව කියල 
කියනවා. අපණ්ණක පරතිපදාව කියල කියන්සන තදබල තීන්දුවකට 
පත් සවන්සන නැතුව, සතාරතුරැ තව තව රැස් කරමින් ඉන්න එකයි. 
සතාරතුරැ සහාඳට එනසකාට තීන්දුව ඉසේර් තුඩතුඩර් රැේ සදන්න 
පටන්ගන්නව. ඉතින් එතසකාට තර්න්ටත් තිසයන්සන ආ, ඒක සන 
සහාඳට පැහැදිලි සන් දැන් කාරණාව කියල එකඟ සවනව මිස, 
කවදාකවත් බසලන් අසර්ෝරාසවන් තර්න්සග් අධිපතිකර් සපන්නල 
විනිශ්චයට එළසඹන්සන් නෑ.  

ඒකටර් තර්යි සර්ාන වචනයක් තව සපන්නන්න පුළුවන් 
සාමීිපටිපන්න කියල. සංඝයා වහන්සස්ලාසග් සුපටිප්න්නා 
 ගව්තා සාව ස්්ඝා, උජ්ුපටිප්න්නා  ගව්තා සාව ස්්ඝා, 
ායපටිප්න්නා  ගව්තා සාව ස්්ඝා, සාමීචිපටිප්න්නා 
 ගව්තා සාව ස්්ඝා කියනසකාට හැර් සවලාසවර් වැදගත් 
තීන්දුවක් ආසවාත් ඒක සංඝයාට ඉදිරිපත් කරනව. එතසකාට සංඝයා 
ගන්න සපාදු තීන්දුවකට එකඟ සවනව. සාමීියට එකඟ සවනව. 
එතසකාට ඒ ර්ුළු සංඝයාර් සම් පැත්තට ර්ර් සයාදවන්න ඕනැ, සම් 
සංඝයා හදන්න ඕනැ ආදී වශසයන් ර්තධාරීකර්ක් නෑ. සංඝයා එකතු 
සවලා යම් තීන්දුවක් ගත්ත සන්. හරි, ඒක තර්යි දැන් අසප් සංඝර්තය. 
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ර්සග් අදහස සම්කට විරැද්ධ සවන්න පුළුවන්. රැි සනාසවන්න 
පුළුවන්. නර්ුත් සංඝර්තයට යටත් සවනව නම්, අපි සංඝ 
සාර්ාජිකත්වයක් අරසගන සංඝයා ගත්ත තීන්දුවට අනුයාත සවන 
එකයි තිසයන්සන. එතසකාට විශාල සැහැල්ලුවක් හම්බ සවනව. කාය 
විසේක ිත්ත විසේක හම්බ සවනව. ඉතින් යම් කිසි සකසනකුට 
එසහර් නැතුව, එසහර් සපාදුජ්න ර්තයට යන්න සදන්න බෑ, හරවන්න 
ඕනැ අනිත් පැත්තට කියල සාමීිය - සාමීිය කියල කතා 
සනාකරනවයි කියන එක සනසවයි සම් ර්ර් අදහස් කරන්න - නර්ුත් 
සම් සාමීිය භාරගන්න කැර්ති නැත්නම් එතසකාට නිතසරෝර් විරැද්ධ 
භාවයත් අපණ්ණක භාවසයන් සතාරකර්කුත් ඇති සවනවා. 

යම් සවලාවක විපස්සනා භාවනාවක් කරන සකනා සහාඳ 
සීලයක්, තර්න්සග් ශක්ති පරර්ාණසය් සීලයක්, රැකසගන යාන්තර්ට 
හැදීසගන එන සර්ාධිය, ඒ ර්තින් එන ඇත්ත ඇති සැටිසයන් දැකීර් 
වසග ධර්ර් හිසත් සර්ෝදු සවන සවලාසව සම් බාහිර පරශ්න, සර්ාජ් 
පරශ්න, සද්ශපාලන පරශ්න, ආර්ික පරශ්න ගත්සතාත් ඒ පුද්ගලයාට 
කවදාකවත් අර ඉතාර්ත්ර් ළපටි වූ සුකුර්ාර වූ සර්ාධිය සහෝ තනා 
වැසඩන පරඥාව ඇති කරගන්න අර්ාරැයි. ඒ නිසා ඒ බාහිර පරශ්න 
කරඅරින හැටි දැනගන්න ඕනැ. එේවට තර්න් සංඝයා වශසයන් 
සම්බන්ධ සවනව. නර්ුත් කිසි සස්ත්ර් ජ්නර්තයට විරැද්ධව යන්සන 
නෑ. අවිරැද්ධව ඉඳසගන අපණ්ණකව ඉඳසගන සංඝ ර්තයට සනායා 
ඉන්සනත් නෑ. සංඝ සභාවට සනායා හිටිසයාත් එසහර් අලිර් අවුලක් 
ඇති සවනව. අනිවාර්යසයන්ර් කාය සාක්ෂි සදන්න ඕනැ. කාය 
සාක්ෂි දීල සංඝයා සර්ාකද්ද කියන්සන, හරි ඊට පස්සස දවසස් ආසය 
රැස් සවලා ඒක සවනස් කරනවා, ආ, ඒකත් සහාඳයි. ඊට පස්සස 
එකතු සවලා ආයිර්ත් සවනස් කරනවා, ඒකත් සහාඳයි. එතසකාට ඒව 
සභා සම්ර්ත සද්වල් නිසා තර්න්ට එච්චර සලාකු වගකීර්ක් එන්සන් 
නෑ. ඒ වසග්ර් තර්න් සාසනික වගකීම් පැහැර හැරිය සවන්සනත් නෑ. 
ඒක නිසා සාමීිපටිපන්න සවන්න. සාමීිපටිපන්න කියල කියන්සන 
දැනටර්ත් සම්ර්ත නීති අනුව චර්යාවක් අනුව සගාඩ නගාසගන යනව 
නම්, ඕනැ සකසනකුට ඒ රැස්ීර්ක් තියල ඒ කාසග්ත් කාය සාක්ෂි 
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ඇතුව සහාඳක් සහෝ නරකක් සබාසහාර් විවෘතව පරජ්ාතන්තරවාදීව 
කරන්න පුළුවන්.  

ඉතින් අන්න ඒ ගතිය එනවා නම්, භාවනා කරන සකසනකුට 
එන හිසස් කැක්කුර් අඩු සවනව. ඒක සාමීි පටිපන්න ගතිය. සර්හර 
විට හරියට කියන තරම්ර් අවිරැද්ධ කියන පදයට යා සනාසදන්න 
පුළුවන්. නර්ුත් සූතරවල සඳහන් සවනව සම්කට ධම්ර්චරියා, සර්චරියා, 
අරියචරියා කියල. සම් සාමීිපටිපන්න කියන එකට, සර්චරියාව 
කියන එක සබාසහාර් සර්ාන්තර ගතියක් සප්නවා වචන 
උච්චාරණයත් අර්ථයත් අනුව ගන්නසකාට. තර්න් ඉන්න සමිතිසය, 
තර්න් ඉන්න සර්ාජ්සය්, තර්න් ඉන්න සංඝ සර්ාජ්සය් යම් සාමීියක් 
තියනව නම් එකඟතාවක් තියනව නම්, ඒකට සර්ාන සවන්න හදනව 
මිස සංඝයා විසේචනය කරන්න සහෝ ර්ට විරැද්ධ නිසා ර්ර් යන්සන 
නෑ කියල සහෝ සංඝයා සුර්ගට සයාර්ු කරන්න ඕනැ කියල සහෝ දැඩි 
ර්ත ගන්සන නැති වුසණාත් තර්යි සර්චරියාව ගන්න පුළුවන්. ඒ 
සර්චරියාව ගත්සත් නැත්නම් ඔය වීතත්්හා පුරා ් දා කියන 
ගතිවලට කිට්ටු කරන්න නම් හම්බ සවන්සන නෑ. ඒ සර්ාකද, 
තර්න්සග් තියන සති සර්ාධි අර වසග සපාදු වයාපාරවලට බැහැපු 
ගර්න් සම්පූර්ණසයන්ර් නැති සවලා, තර්න්ර් තර්න්සග් සර්ාධියට 
විරැද්ධ සවන, තර්න්ර් තර්ාසග් හැදීසගන එන සර්යක් දෘෂ්ටිය කඩා 
බිඳ දර්න ගතියකට එනවා. ඒ නිසා සර්ාධියත් වරින් වර භාවනාසේදී 
ඇති සවන පරඥාවත් උපයාගැනීර්ට අපි ළඟ දක්ෂකම් තිබුණට ඒක 
ආරක්ෂා කරගැනීසම්දී උට්ඨාන සම්පදා, ආරක්ඛ සම්පදා වශසයන් 
බලනසකාට සම් ආධුනික සයෝගාවචරයා හුඟක් දුර්වලයි. ඒ නිසා 
සයෝගාවචරයට වසරක භාවනා හරියනව. නර්ුත් ඊගාව දවසස ඒක 
නැවත ලබාගැනීසම් අසප්ක්ෂාසවන් ගියත් හම්බ සවන්සන නෑ. ඉතින් 
සබාසහාර් හිත දුර්වල කරගන්නව. දුර්වල කරසගන ඒක කාසග හරි 
සදෝෂයක් කියල හිතලා එක්සකා සකෝප සවනවා. එසහර් නැත්නම් අර 
ඇති සවච්ච සහාඳ ටිකට ආසා කරනවා, ආදී වශසයන් හිත උපශාන්ත 
භාවසයන් සතාර සවනවා.  
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ඒ උපශාන්ත භාවසයන් සතාර සවච්ච ඇත්සතා තර්යි ඕනෑර් 
භාවනා ර්ධයස්ථානයක තැන්තැන්වලට සවලා, ර්ුළුර්ුළුවලට සවලා 
කථා කරන්සන. ඒ වසගර් සද්ශපාලන සාර්ාජික ආර්ික පරශ්නවලට 
අත දානවා. යම් සවලාවකට තර්න්සග් හිසත් එන්ඩ එන්ඩ 
උපශාන්තකර්ක් එනව නම්, එසහර් රැස්ීම්වලට සනායා බැරි නිසා 
යනවා කාය සාක්ෂි සදන්න ඕනැ නිසා. නර්ුත් පුළුවාන් තරම් ඒවාට 
උනන්දු ඇත්සතා කරගන්න සදයක් කරගන්න ඇරල, අවිරැද්ධ ීර් 
තර්යි සම් සාසසන් තියන, ඇත්තටර් සයෝගාවචරසයකුට තියන 
විශාලර් සන්නාහය. සන්නාහය කියන්සන යුද්සදට යනසකාට අපි 
ඊතල වදින්සන නැති සවන්න සන්නාහයක් අරන් යනවා. ඒ කියන්සන 
උඩට අඳින යකඩ හැට්ටයක්. ඒ හැට්සට් නිසා පපුව ආරක්ෂා සවනව. 
උරහිස් ආරක්ෂා සවනව. සබල්ල ආරක්ෂා සවනව. එතසකාට කඩුවට 
ඊතලයට ටිකක් ඔසරාත්තු සදන ගතියක් තියනව.  

ඒ නිසා අන්න ඒ ඔසරාත්තු සදන ගතියකින් සතාරව සම් 
සලෝකසය් පවතින සෑර් ආර්ික සද්ශපාලන සාර්ාජික පරශ්නයකටර් 
අත දාගන තර්න්සග් සීල සර්ාධි පරඥා පූරණයට ගිසයාත් හරි අවුලක් 
ඇති සවනවා. අන්න ඒසකදි එකක් කැප කරන්සන නැතුව අනික් 
එකට යන්න බෑ. අන්න ඒකට ඒ විකල්ප සදකර් සත්රැම් අරසගන 
යන්නයි සම් කතාව සඳහන් කරන්සන. අවිරැද්ධ භාවය 
සත්රැම්ගත්සතාත් ඒ පුද්ගලයා දිගින් දිගටර් ධර්ර් චරියාසේ 
සයසදනව. ධර්ර් චරියාව කියල කියන්සන තර්න්සග් කාය විසේක, 
ිත්ත විසේක, උපධි විසේක රැසකන ආකාරයට, අසනකුත් වැඩවලින් 
කරඇරලා සනසර්යි. තර්න් සාමීිසය් පිහිටන ගර්න් පුළුවාන් තරම් 
තර්න්සග විසේකය සාදාගන්නව. කාය විසේක, ිත්ත විසේක, උපධි 
විසේක. ඒකට ධම්ර් චරියාව පිළිබඳ ශූර භාවය ඇති සවන්න ඕනැ. 
හුරැබුහුටි භාවයක් ඇති කරගන්න ඕනැ. ඒක තර්යි තලතුනා 
සවනවයි කියන්සන. ඒක තර්යි නවක, ර්ජ්ජඣිර්, සථර කියන පදවලින් 
සඳහන් කරන්සන. නවක භික්ෂුව ඒවා පිළිබඳව දන්සන නැති නිසා 
බාහිරාවර්තී වැඩියි. අනුන් කියන සද්වල්වලට සැසලනව වැඩියි. 
අනුන් එක්ක කතාවට සපළසඹනවා වැඩියි. ඉතින් ඒ කතාවට 
සපළඹීර් එන්න එන්න වැඩි සවන්න වැඩි සවන්න යනව නම් 
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උපශාන්ත භාවය අඩු සවනවා. ඇතුළත සර්ාධි පරඥා සති ධර්ර් 
කැසඩනවා. ඊට පස්සස අනවශය පරශ්නවලට පිල් සබසදන්න කල්ලි 
ගැසහන්න, ඒ වසග ර්තවලට අහු සවනව.  

ඒ නිසා ධම්ර්චරියා, සර්චරියා, අරියචරියා කියන ධර්ර් 
ඔක්සකාර් සම් පසුබිර්ට අනුව සලකලා බලනසකාට අවිරැද්ධ 
පරතිපදාසව, විසරෝධසයන් සතාර පරතිපදාසව, අපණ්ණක පරතිපදාසව 
ලකුණු. සම් කියන බාහිර සර්ාජ් ර්ට්ටර් භාවනා ජීවිසත් සතිය වාසග 
ධචතසික ධර්ර්යකට ඇති සම්බන්ධතාව බැලුසවාත් සර්සහර්යි. 
බාහිර සාර්ාජික ලක්ෂණයක් සකසරහි ධචතසිකයක් වහා පරතිකරියා 
සනාකිරීර් කියන එක, වහා කඩා සනාබිඳීර්, බාහිසරන් එන 
අරර්ුණුවලට පරතිකරියා සනාකරන ආකාරය අපි භාවනාව ආශරසයන් 
බලර්ු. 

ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් ඉන්නසකාට, අපි ආනාපානය 
කරනසකාට, පිම්ීර් හැකිළීර් භාවනාව කරනසකාට, සක්ර්න් 
භාවනාව කරනසකාට අපි දන්නව දැන් සම් සවලාසව ර්ර් වාඩි සවලා 
ඉන්සන. ඉරියේව සත්සරනව. ඒ ඉරියේසේ ඉඳසගන ර්ර් සම් 
සවලාසව නාසිකාගරසය් හිත තියන්සන් කියල දන්නව. එසහර් 
නැත්නම් උදරසය් පිම්ීර් හැකිළීර් බලන සකසනක් නම් ඒ වග 
දන්නව. සක්ර්න් කරනසකාට නම්, යටිකසය් සදපාවල සච්තනා 
පූර්වක චලනසය් හිත තිසයන්සන කියල දන්නව. ආන්න එසහර් 
දන්නවට අපි කියනවා ර්ූල කර්ර්ස්ථානය දන්නව, ර්ූල 
කර්ර්ස්ථානයට නැවත නැවත එන ගතිය කියල. නර්ුත් සම්සක ඉන්න 
සදන්සන නෑ සන - හිතිවිලි එනවා. සේදනා එනවා. සද්ද එනවා. 
ඉතින් එනසකාටර් වහා පරතිකරියා කිරීර් තර්යි පුහුණු නැති ර්නසක, 
සවන විදිහකින් කියනව නම් භාවිත නැති ර්නසක ස්වභාවය. ඒකට 
සහ්තුව සර්ාකද, පිසට් වසණ් තියන මීර්ා පඳුර දකිනසකාටර් භය 
සවනව. ඌට රිංගන්න විදිහක් නෑ තර්න්සග් පිසට් වසණ් නිසා. ඒ 
නිසා ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් සහාඳ සතියක් නෑ සර්ාධියක් නෑ කියල 
පුංි සද්දයක් ආවහර් කැසඩන නිසා, තර්න්සග් සතියක් නැතිකසම් 
සර්ාධියක් නැතිකසම් අභයන්තර දුර්වලකර් සනසර්යි දකින්සන. 
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බාහිර සද්ද කරන එක්සකනාසග වැරැද්ද දකිනව. එසහර් නැත්නම් 
හිතිවිල්ලක් එනව. එතසකාට හිතිවිලිවල සදෝෂය දකිනව. සේදනාවක් 
එනවා. එතසකාට සේදනාසේ සදෝෂය දකිනව.  

නර්ුත් යම් පරර්ාණයකට සතිය සර්ාධිය පුරැදු කළ සකනා නම් 
සහාඳට දන්නවා, ඉස්සර නම් අපි සම් වසග පුංි සද්දවලට 
සේදනාවලට හිතිවිලිවලට දැඟලුවා. සචෝදනා කළා. පරතිකරියා කළා. දැන් 
පුංි පුංි සේදනා, හිතිවිලිවලට ර්ට සාර්ානය දරා කියාගැනීර්ක් 
කරන්න පුළුවන් කියල, වහා පරතිකරියා සනාකිරීර් කියන සතිසය් 
ලක්ෂණය තව තව දියුණු කරනව නම්, ඒ පුද්ගලයා ඊට වැඩි ර්ධයස්ථ 
පරර්ාණසය් සේදනාවක් ආවත් ඒ අතරර්ැද ඒ අල්ලපනල්සල් රූ්ල 
කර්ර්ස්ථානය දකින්නවත් පුළුවන්ද? සම් සද්දවලින් හිත කැලඹිලා 
තියන සවලාසව ර්ට ආනාපානය සකාසහාර්ටත් සිද්ධ සවනව සන, 
ඒක දැකගන්න බැරිද? එසහර් නැත්නම් උදරසය් පිම්ීර් හැකිළීර් 
දකින සකනාට ඒක දැකගන්න බැරිද? තර්න් සක්ර්න් කරසගන යන 
සවලාසවදි සකාන්සද් අර්ාරැවක්, සබල්සල් අර්ාරැවක් එනවා. නර්ුත් 
එසහර් යද්දිත් සම් වර් තියන සවලාව, සම් දකුණ තියන සවලාව 
කියල දැකගන්න බැරිද? කියල වරින් වර සහෝ තර්න්සග් ර්ූල 
කර්ර්ස්ථානයට හිත සයාදනවා නම්, අර හිතිවිලි සේග ධාරාසව බලය 
කැසඩනව. නැවත නැවතත් හිත සගදර එනවා. සේදනාව නැගලා 
යන එකත් වරින් වර කඩ කඩ සවන්න ගන්නව. සද්ද ආවත් සද්දසය් 
අර්ථ ගැනීර් නතර සවලා වරින් වර වරින් වර ර්ූල කර්ර්ස්ථානයට 
යන නිසා ඒ පුද්ගලයාසග් අර වහා පරතිකරියා සනාකරන ගතිය යම් 
ර්ට්ටර්කට දියුණු සවලා තියන බව දැකගන්න පුළුවන් සවනව.  

එතසකාට ආනිසංස රාශියක් තිසයනවා. එකක් තර්යි බාහිර 
අරර්ුණුවල තියන සේගය කැසඩනව. සදක තර්යි අරර්ුණක බාධාවක් 
සහිතව තිසයද්දී ර්ූල කර්ර්ස්ථානය සකාසහාර්ද ර්ට සප්න්සන් කියල 
ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් තව පැතිකඩක් දැකගන්න පුළුවන් සවනව. අනිත් 
එක තර්යි දැන් සර්ච්චරක් යන්තම් තියනව සනසර්යි, ර්ධයර් 
පරර්ාණසය් සේදනා හිතිවිලි ආවත් ර්ට විඳගන්න පුළුවන්. එසහනම් 
මීටත් වැඩි සේදනා, මීටත් වැඩි සද්ද, මීටත් වැඩි හිතිවිලි ආවත් ර්ර් 
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සම්ක කරන්න ඕනෑ කියන ඉදිරිය බලන හැකි සංඥාවත් එනවා. අන්න 
එසහර් කරන සකනාට නම් අපි සාර්ානය භාෂාසවන් කියනවා නම් 
සකාඩි ගහ යට වුණත් සගන්දගම් සපාළසේ වුණත් භාවනා කරන්න 
පුළුවන්. අන්න එතසකාට සත්රැම්ගන්න ඕනැ ඒ සවනසකාට ඒ 
පුද්ගලයා යම් පරර්ාණයකට භාවනා කරල තර්න්සග් අභයන්තර ගුණ 
පිළිබඳව යම් පරර්ාණයකට හැකි සංඥාවක් ඇති කරසගන පරතිකරියා 
සනාකිරීසම් ගුණය සත්රැම් අරසගන තිසයන්න ඕනැ බව.  

ඉතින් යම් කිසි සකසනක් ර්ුල ඉඳලාර් ඒ ගුසණ් දන්සන 
නැතුව බාහිර සාධක ර්ත රඳා පවතින සකසනක් නම්, ඒ පුද්ගලයාට 
කවදාවත් සම් කියන විදිසහ් උපශාන්ත භාවයකට යාගන්න හම්බ 
සවන්සන නෑ. හැර්දාර් සදාර ර්ුල්සල කුල්සලන් වහලර් තියන්නයි 
සවන්සන. ආධුනිකසයක් එසහර් ඉල්ලන එක නම් අන්තිර් 
සාධාරණයි. ඒ නිසා සකාච්චර දියුණු සවච්ච සකසනක් වුණත් 
ආධුනිකයට සම්පූර්ණ ඒ පරශස්ත තත්ත්ව සදන්න ඕනැ. සර්හර 
ඇත්සතා ආධුනික ර්ට්ටසර්න් ඔළුව උස්සන්සන් සබාසහාර් 
අර්ාරැසවන්. ඒ ඇත්තන්ට ඒක පුළුවාන් තරම් දිගට දිගට සදන්න 
ඕනැ. නර්ුත් සම්ක ටික ටික වැඩීසගන එනවා නම්, ඒ පුද්ගලයාත් 
පරිසරයත් සත්රැම් අරගන්න ඕනැ, ඒ පුද්ගලයාට දැන් යම් පරර්ාණයක 
දුක් කරදර විඳසගන බාධක විඳසගන යන්න පුළුවන් ගතිය නිසා ඒ 
පුද්ගලයාසග් පරතිකරියා කිරීර්, වහා පරතිකරියා කරන ගතිය අඩු සවලා 
තියනවා. අපි සාර්ානයසයන් කියනවා කුප්පන ගතිය කියල. අලා්  
න ච  ුප්පති කියල කියනව. ඒ කිසපන ගතිය එන්සන් නෑ. ඉතින් 
ඒක එනසකාට තර්න් සත්රැම්ගන්නව කවදාකවත් සම් සනාකිසපන 
ගතිය සද්ශපාලන වාසි සඳහා ගන්න යන්න නරකයි. ආර්ික වාසි 
සඳහා ගන්න යන්න නරකයි. සාර්ාජික වාසි සඳහා ගන්න නරකයි. 
හැකි තාක් දුරට විසේක බුද්ධිය සඳහාර් සයාදවන්න ඕනැ. 
සනාකිසපන ගතිසයන් අපණ්ණක ගතිසයන් අනුන්සග් වැඩවලදී 
පුළුවාන් තරම් තර්න්සගන් බාධාවක් සනාසවන තාසලට, තර්න්සගන් 
පාපයක් සිදු සනාසවන තත්ත්වයට ආරක්ෂා සවලා, ලැසබන ලැසබන 
සම් ිත්ත විසේකය, පරතිකරියා සනාකිරීසර්න් ලැසබන ිත්ත විසේකය 
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නැවතත් ර්ූල කර්ර්ස්ථානය විෂසයහි සහෝ එදිසනදා වැඩ විෂසයහි 
සතිය පිහිටුීර්ට ආසයෝජ්නය කරන්න ඕනැ. 

අන්න ඒක තර්යි අපි දක්වන විපස්සනා අනුග්ගහිතය. ඒකට 
සර්ථ අනුග්ගහිතය කියන්න බැරි සර්ාකද? සර්ථය සඳහා සර්සහර් 
කරන්න බෑ. සර්ථය සඳහා පරිසරය අනිවාර්යසයන්ර් වාසිදායක 
සවන්න ඕනැ. සප්පාය සවන්න ඕනැ. සැපදායක සවන්න ඕනැ. නර්ුත් 
විපස්සනාව සඳහා විපස්සනා සර්ාධිය ර්ුලදී අන්න එසහර් සැපදායක 
සප්පාය පරිසරයකින් පටන් අරසගන, එන්ඩ එන්ඩ ඒ පුද්ගලයා තුළ 
සාර්ානය සගාසරෝසු තත්ත්වවලට ර්ූණ දීසම් ගතියක් වැසඩනවා. 
සර්ාධිසය එසහර් ගතියක් නෑ. සගාසරෝසු පරිසරවලට පුරැදු කරන්න 
පුළුවන් ගතියක් එන්සන් නෑ. ඒ නිසා සර්ාධියට හැර් සවලාසවර් 
පරීක්ෂණාගාර තත්ත්වය සදන්න ඕනැ. එතසකාට තර්යි ඒ සර්ාධියට 
යන්න පුළුවන් සවන්සන. නර්ුත් විපස්සනාසවන් පන්නරය තියාගත්ත 
නම්, නැත්නම් අපි කියනවා සර්ථ සර්ාධිය සවනුවට විපස්සනා 
සර්ාධිය වඩනව නම්, ඒක පටන්ගන්න, අවුළුවාගන්නකල් පුංි 
විසේකයක් හම්බ වුණාට පස්සස වහාර් සර්ාධිය හදාසගන ඉදිරියට 
යන්න පුළුවන්. ඒ සර්ාකද පරශස්ත තත්ත්ව යටසත්දිත් බාධක තත්ත්ව 
යටසත්දිත් සම් වහා පරතිකරියා සනාකරන ගතිය පුරැදු කරපු නිසා 
එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ සම් වහා පරතිකරියා සනාකරන ගතිසය තියන 
පුංි ආසයෝජ්නය ටික ටික ටික ටික ලැසබනවා. වහා පරතිකරියා 
සනාකිරීර් දිගින් දිගට දිගින් දිගට එන්ඩ පටන් අරගන්නව. 

අන්න ඒකට සූතරයක් වශසයන් අරණ විභංග සූතරසය් සම්කට 
උපකරර්යක් විස්තර කරල දීල තියනව. රණ කියල කියන්සන රණ්ඩුව 
කියන පදසයන් ඇති සවච්ච එකක්. යුද්ධයට නර්ක්. පරතිර්ල්ලවය බිර් 
දානකල් අත අරින්සන් නෑ. ඒ සඳහා අසර්ෝරා ගත්ත අවි සහිතව 
සන්නාහයක් බැඳසගන තර්න් යුධ බිර්ට යනව. අභීතව. ඒ කියන රණ 
පරතිපදාව, ගැටුර්, කුප්පන ගතිය. අරණ පරතිපදාවයි කියල කියන්සන ඒ 
රණ ගතිසයන් කවුරැ හරි ගැටුණ සකසනක් ඉන්නවා නම් එයාට ජ්ය 
දීල තර්න් පැත්තකට සවන බවයි - සම්ක අරසගන ඕනැ සදයක් ඕනැ 
විදිහකට භුක්ති විඳින්න. ර්ට සම් විසේකය සවනුසවන් ඕනැ සදයක් 
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කැප කරන්න පුළුවන් කියල. අන්න ඒ අරණ පරතිපදාව වඩන සකනා 
ආරණයවලට ගැළසපනවා. ආරණයසය් ඉඳල රණ පරතිපදාව කරන්න 
ගිසයාත් අවුලක් ඇති කරගන්නව. ඒක නිසා අරණ පරතිපදාසවත් 
තිසයන්සන සනාගැටීර්. අවිරැද්ධ භාවය. අපණ්ණක පරතිපදාව. විසරෝධ 
භාවසයන් සතාර බව. සාමීිපටිපන්න කියන සකනාට බුදුරජ්ාණන් 
වහන්සස් සඳහන් කරනවා ආරණය පරියයි. බාහිර සර්ාජ්යට අපි 
යන්සන බාහිර සර්ාජ්සය් තියන ගැටුර්ට පරිය නිසා. සිද්ධි බහුල 
භාවයට පරිය නිසා. නර්ුත් ඒක අසප් හර් තුවාල සනාකර නතර 
කරන්සන නෑ. ඔය ගැටුර් ඔය සිද්ධි බහුල භාවය අනිවාර්යසයන්ර් 
සිවිය විදසගන, හර් විදසගන, ර්ස් විදසගන, නහර විදසගන, ඇට 
විදසගන, ඇටමිදුළු දක්වාර් යනවා. ඉතින් සම්ක තර්යි ඒ නගරබද, 
නැත්නම් ගම්බද, එසහර් නැත්නම් ඒ ගැටුම් සහිත සර්ාජ්සය් හැටි.  

ආරණයසය් තිසයන්සන අරණ පරතිපදාව - ඒ කියන්සන 
සනාගැටී ඉන්න එකයි. ඒකට සහාඳර් නිදර්ශනය තර්යි සම් ගස් ගල්. 
ගහකට ඇවිල්ල සකටුවත් අඬන ගතියක්වත් උඹ ර්ට සපාරසවන් 
ගහල ර්ාව තුවාල කර නිසා ර්සග් සහවනට එන්න එපා කියල සහවණ 
අයින් කරන ගතියක්වත් නෑ. ඒ ගහ කපන මිනිහටත් සහවන සදනව. 
ඒකයි ආරණයසය් කැසල් තියන ස්වරෑපය. කැසල් කපන්න එන 
සපාරවකාරයටත් සහවණ ලබා සදනව. ඒ වසග්ර් සලෝසක තියන ඕනැ 
තරම් අේව වැටිච්චහර් ඒ සස්රර් උරාගන්නව. වැස්ස වැටිච්චහර් 
සස්රර් උරාගන්නව. වාතසයන් පුළුවන් තරම් පිරිසිදු කරල ර්නුස්සයට 
ඕනැ සස්රර් සදනව. ආරණයසය් තිසයන්සන ඒ සනාගැටී ලැසබන 
සෑර් වාසියක්ර් තර්න් පැත්තට හරවාගන්න එකයි. ඒක කවදාවත් 
පරිසර දූෂණයකට යන්සන නෑ. ඇත්තටර් පරිසර දූෂණයට උත්තරය 
තර්යි කැසල්. ලන්දක් කැලයක් තියනව නම් ඒසකන් සම්පූර්ණසයන් 
පරිසරය පිරිසිදු කරල සදනව.  

අන්න ඒ වසග අපි ඇතුළතත් අරණ ගතිය - රණ කියල 
කියන්සන ගැටුර් - එයින් සතාර අරණ ගතිය පුරැදු කරන්න පටන් 
අරගන්නවා නම් ඒ පුද්ගලයා නිවන් ලබන්න ඉස්සසල්ලර් නිමිච්ච 
සකසනක්. කසිා සගෝතමිය සිද්ධාර්ථ කුර්ාරයා දැකලා  
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නිබ්බුතා නූන සා මාතා - නිබ්බුතා නූන ්සා පිතා 
නිබ්බුතා නූන සා නාරී - යස්සායං ඊදි්සා පති 

කියල ඉරියේ දකිනසකාටර් දැක්කා සම් පුද්ගලයා සබාසහෝර් 
උපශාන්ත ගති තියනව. එතසකාට සම් දැඩි සීලයක් සහෝ දැඩි පරඥාවක් 
ඇතුව සනසර්යි. ඒ දකිනසකාටර්ත් පරියයි. කවදාකවත් එක්සකසනක් 
එක්ක ගැටුර්ට යන්සනත් නෑ. ගැටුර්ට ආවට සම් පුද්ගලයා රණ්ඩු 
කරන්සනත් නෑ. ජ්ය දීල පැත්තකට සවනව. ආන්න ඒ ගතිය - අරණ 
පරතිපදාව - ර්ර් සම් සවලාසව කැර්තියි සම් අවිරැද්ධ පරතිපදාවට සර්ාන 
වචනයක්, පරියාය වචනයක් විදිහට සඳහන් කරන්න. එන්න එසහර් 
අරණ පරතිපදාවට යනසකාට විසේකයක් ඇති සවන්න පටන්ගන්නව. 
සර්ාන පරශ්නයක් එන්ඩ තියනව කියල භයක් ඇත්සතත් නෑ. ඇති 
සවලා සම් දිදුලන දැසවන පරශ්නසයන් භයක් සවන්සනත් නෑ. තර්න් 
අතහැරපු පරශ්නවලින් භයක් සවන්සනත් නෑ. 

එතසකාට සම් සූතරසය්ර් අපි හතරසවනි ගාථාසේ සඳහන් 
කරන විදිහට වි්ව දස්සී ඵ්ස්සසු කියල තියනව. අපි ඇහැට රෑපයක් 
දකිනව. ස්පර්ශයක් ඇති සවනවා. කනට ශේදයක් ඇසහනවා. ඒ 
කසන් ස්පර්ශය ඇති සවනවා. නාසයට ගඳක් දිවට රසක් දැසනනවා. 
කසය් ආශ්වාස පරශ්වාස වාසයෝ සපාට්ඨේබ ධාතුව සහෝ පිම්ීර් 
හැකිළීර් ර්තු සවනවා. නැත්නම් පය ගිහිල්ල සපාළසේ වර් දකුණ 
වශසයන් වැසදනවා. ඒ ස්පර්ශය දිහා සබාසහාර් විසේකීව බලන්න 
පුළුවන්. එන එන ආශ්වාසයක් දිහා අලුසතන් බලන්න පුළුවන්. අද 
තර්යි ඉස්සසල්ලාර් සම් ආශ්වාසය ආසව. ඒක සබාසහෝර් විසේකීව 
බලනවා. අලුසතන් ඇස් ඇරපු පුංි බසබක්, නැත්නම් පූස් පැටිසයක් 
බලු පැටිසයක් ඔය සහල්සලන සද්වල් දිහා සබාසහෝර් නිල් ර්ැණිකක් 
වසග තියන ඇස්වලින් බලාසගන ඉන්සන සබාසහෝර්ත්ර් සජීීව. 
පැරණි ර්තත් නෑ. සම්ක පිළිබඳව තාර් තීන්දුවකුත් නෑ. බලාසගන 
ඉන්නව වසග එන එන ස්පර්ශයට විසේක දර්ශනයක් ගන්න නම් 
අතීතය අනුව යන්සන නැති, අනාගතයට කම්පා සවන්සන නැති, 
වර්තර්ානසය් සනාබැසඳන හිතක් ගන්න පුළුවන්. එසහර් යන්න බෑ 
අතීතසය් තියන සද්වල් කසර් තියාගන ඉන්නව නම්. අනාගතසය් 
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සවන්න තියන සද්වල් සැලසුම් කර කර ඉන්නව නම්. වර්තර්ානයක් 
ගණන් කරමින් බැඳීසගන ගැලීසගන ඉන්නව නම්. එතසකාට ස්පර්ශ 
විෂසයහි විසේකයක් එන්සන නෑ.  

ස්පර්ශ විෂසයහි විසේකයක් එන්න නම් සගාසරෝසු ර්ට්ටසම් 
තියන අපණ්ණක පරතිපදාව, එළඹිලා රණ්ඩු කරසගන විරැද්ධව වැඩ 
කරන ගතිසය ආදීනව දැකසගන එේවසයන් දුරැ සවන ගර්න් ඒවසය් 
ආනිසංස දැකපු කලයාණ මිතරයන් ඇසුරැ කරමින්, ඒ ධර්ර් ආශරය 
කරන්න යනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන 
සංසර්ගසයන් ඈත් සවනවයි කියල එයා. භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක 
උපාසිකා කියන සිේවනක් පිරිසත් රාජ් රාජ් අර්ාතයවරැත් තිත්ිය 
තිත්ිය ශරාවකසයා කියන ඇත්තන් සර්ග ගැටුසර්න් අයින් සවනව. ඒ 
ඇත්සතා ඔක්සකෝසගර් වැසේ සම් රණ පරතිපදාවර් තර්යි. ගැටුර්ර් 
තර්යි. භික්ෂුත් එකයි. භික්ෂුණීත් එකයි. උපාසකත් එකයි. 
උපාසිකාසවාත් එකයි. රජ්ජජ්ුරැසවාත් එකයි. රාජ් අර්ාතයවරැත් එකයි. 
තිත්ිය කියල කියන අනය තීර්ථක ශාස්තෘන් වහන්සස්ලාත් එකයි. 
උන්දලාසග් ශරාවකසයාත් එකයි. වැසේර් ර්තයක් අරසගන ඉතින් වාද 
කර කර ඉන්නව. ඉතින් අපි ඒවාට සම්බන්ධ සනාී ඉන්න බැරි නම් 
සම්බන්ධ සවනව. කවදාකවත් යන්සන නෑ ඒසක් ගහපාසදන්න; තර් 
ර්තය ඉස්සර කරන්න. ඉධ්මව සච්චං ්මාඝමඤ්ඤඤං සම්කර්යි 
සතයය, අනිත් සියල්ලර් සබාරැයි කියල කවදාකවත් කියන්න යන්සන 
නෑ. ආන්න ඒ විදිහට ඉන්න නම් සම් වි්ව දස්සී ඵ්ස්සසු. එන එන 
ස්පර්ශය සම් සර්ාසහාසත් සෑර් ස්පර්ශයර් දැකගන්නාසුලුව, 
දැනගන්නාසුලුව ඉන්න නම්, විසේකය තිසයන්න ඕනැ. අන්න ඒ 
විසේකයත් සම් උපශාන්ත භාවසයයි ර්ත්සත ලබන නිවසනයි 
වර්තර්ාසන තදංග වශසයන් හම්බ සවන සදයක්. 

පසුගිය දවස් ටිසක්ර්, විසශ්ෂසයන් ඔය විසද්ශ ගර්සන්දීත් 
හුඟාක් සවලාවට සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ වුණා පටිච්චසර්ුප්පාදය 
පිළිබඳව. පටිච්චසර්ුප්පාදසය්දීත් සම් ගැටුම් ඇති සවන තැන් හරියට 
තියනව, සර්ාකද ඉතාර්ත්ර් ගැඹුරැ ධර්ර්යක්. ඒ ගැඹුරැ ධර්ර්සය් 
සපන්නල තියන පරධාන කරර් සදකක් තියනව. සදසක්ර් අඩුපාඩුකම් 
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තියනව. සර්ාකද්ද අඩුපාඩුකම් තියනවයි කියල කියන්සන? අවසබෝධ 
කරපු ඇත්තන්ට ගැළසපන කරර් සනාසවයි ඔය තිසයන්සන. අවසබෝධ 
කරන්න උත්සාහ කරන ඇත්තන්ට කියල සදන කරර්. ඒ කියල සදන 
කරර් අවසබෝධ සකරැවට පස්සස සවනස් සවනව සන. එදාට ගැටුර්ක් 
නෑ. එදාට විරැද්ධ භාවයක් නෑ. එදාට ර්තිර්තාන්තරවල ගැටුර්ක් නෑ. 
නර්ුත් ඒ ර්ුල් කරර්වල ආධුනිකයන්ට අත්වැලක් වශසයන් තියන 
ඒවසය් හරීයට අංග සම්පූර්ණ නැති ගති තියනව. පටිච්ච සර්ුප්පාදසය් 
සඳහන් කරනවා ඉමස්මං සති ඉදං ් හාති, ඉමස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජ්ති, 
ඉමස්මං අසති ඉදං න ්හාති, ඉමස්ස නි්රාධා ඉදං නිරුජ්ඣතී’ති - 
සර්ය ඇති කල්හි සර්ය වන්සන්ය, සර්ය නැති කල්හි සර්ය 
සනාවන්සන්ය. සම් නිරැද්ධ වූ කල්හි සර්ය නිරැද්ධ වන්සන්ය, ආදී 
වශසයන් සහ්තු පරතය සපන්වනවා. ඒ ධර්ර්තාව සපන්වන්න, අවිදයාව 
නිසා සංස්කාර ඇති සවනවා. සංස්කාර නිසා විඤ්ඤාණය පහළ 
සවනව, විඤ්ඤාණය නිසා නාර් රෑප පහළ සවනවයි කියල එකින් 
එකට එකින් එකට සර්ඛීය කරර්යට දක්වනවා.  

ඉතින් ඒ දක්වන පටිච්ච සර්ුප්පාදය සපර ආත්ර්සය් කරන 
ලද නරක අකුසල කර්ර් රැස් සවච්ච ඒවා නිසා සර්සලාව අපි 
ආත්ර්යක් ලබල තියනව. සම් ආත්ර්ය දැන් කරන නරක සහාඳ නිසා 
ර්තු ආත්ර්යක් ලැසබනවා කියල සර්හර සවලාවට සම් දීර්ඝ සංසාසර් 
කාල පරතරය භාරසගන, කාලර්ානය දිසග් අතීත අනාගත 
පච්චුප්පන්න කියන ක්ෂණ තුනට දාලා විස්තර කරනව. ඒක තර්යි 
අපට සාර්ානයසයන් කියල සදනසකාට පාවිච්ි කරන ර්ූල ධර්ර් 
කරර්ය. නර්ුත් ඒ විදිහට කරසගන යනසකාට අරක සත්රැම්ගන්න 
පුළුවන් අවිදයාව නිසා සංස්කාර ඇති සවන හැටි පිළිබඳව ආංශික 
දැනුර්ක් ගන්න පුළුවන්. සංස්කාර නිසා විඤ්ඤාණය ඇති ී ර් පිළිබඳව 
සර්ඛීය තර්කානුකූල ආංශික දැනුර්ක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක 
නැවත නැවත කරනසකාට යම් පරර්ාණයක දියුණුවක් ඇති සවනව. 
එතසකාට සදාචාරයට ඉඩ තියනව. උඹ ගිය ආත්සම් සහාඳට පින්කම් 
කළා නම් සම් ආත්සම්දී සැප සම්පත් ලැබිල ඇති. සනාලැබුණා නම් 
ඒක ආණ්ඩුසේ සදෝෂයක්වත් වැස්සස් සදෝෂයක්වත් අල්ලපු සගදර 
ර්නුස්සය හූනියම් කරලවත් සනසර්යි. තර්න්සග්ර් සගනාපු කර්ර් 
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ශක්තිය. දුකකට පත් වුණා නම් ඒත් එසහර්යි කියල යම් පරර්ාණයකට 
සම් වර්තර්ාන තත්ත්වය බලනසකාට කාටත් එකයි. සර්ාකද සැප 
ඇත්සතාත් තාර් ර්දි කියා කියාසගන සන ඉන්සන. දුකට පත් ඇත්සතා 
ගැන කථා කරන්න සදයක් නෑ සන. ඉතින් අපි ර්ධයස්ථව ඉන්නව 
කියල හිතුවත් අපිටත් තාර් නෑ ඉස්පාසුවක්. කවුරැ බැලුවත් එකර් 
තත්ත්වසය් ඉන්සන කියල ඕක පිළිබඳ වයාපාර කිරීර් අඩු කරල 
යන්තම් හරි අධයාත්මික හැඟීර්ක්, ආගමික හැඟීර්ක්, සදාචාරයක් 
එන්න ඉඩ තියනව. එතසකාට දන්නව ගිය ආත්ර්යට වැඩිය සදාචාර 
වුසණාත් තව ඉස්සරහට එන්න තියන ිත්තක්ෂණය, ඉස්සරහට 
එන්න තියන ආත්ර්ය මීට වැඩිය ටිකක් විසේකය ලැසබයි. නර්ුත් ඒක 
වැඩි කරගන්න එක තර්න්සග් වැසේ කියල එන්ඩ එන්ඩ කාලානුරෑපව 
කරර්ානුකූල දියුණුවක් ඇති කරන්න සදාචාරාත්ර්ක වටිනාකර්කුත් 
අනුපූර්ව පරතිපදාවකුත් කාල රාර්ුවක් තුළ විස්තර කරන්න පුළුවන් 
ගතියකුත් එනව.  

නර්ුත් පහුගිය අවුරැදු තිහ විතර ඇතුළත සම්පූර්ණ මීට 
විරැද්ධ වසග සප්න විකල්ප අදහසක් ඇති සවලා තියනව, පටිච්ච 
සර්ුප්පාදයට ිත්තක්ෂණ තුනක් ඕනැ නෑ, එකර් ිත්තක්ෂණසය 
තිසයනවා කියල. ඒ ිත්තක්ෂණය තුළ නිවනත් තියනව. ඒ 
ිත්තක්ෂණය තුළ ර්ුළු සංසාරයර්ත් තියනව. ඒ ිත්තක්ෂණය තුළ 
පටන්ගන්නත් පුළුවන්, කරන්නත් පුළුවන්, හර්ාර කරන්නත් පුළුවන් 
කියල අකාලික පරතිපදාවට දාල සම්පූර්ණ නිවන් දුටු රහතන් වහන්සස් 
නර්ක් පටිච්ච සර්ුප්පාදය දකින කරර්යත් එළිදක්වලා තියනවා. ඉතින් 
ඒ නිසා සම් සදසගාල්සලෝ අතර හැර්දාර් රණ්ඩු. යම් කිසි සකසනක් 
කියනවා නම් එසහර් කියන්න බෑ සම් ගිය ආත්සම් සගනාපු කර්ර් 
නෑ කියන්නද හදන්සන. කර්ර් තිබුසණාත් එසහර් ලබන ආත්සර්ට 
යන්සන නෑ කියන්නද හදන්සන. කර්ර් ශක්තිය, කර්ර්ය හා කර්ර් 
ඵලය, සදාචාරය නෑ කියන්නද හදන්සන කියල, අර එක 
ිත්තක්ෂණයක් තුළ පටිච්ච සර්ුප්පාදය විස්තර කරන ඇත්තන්ට 
විරැද්ධව ර්හා විශාල සචෝදනා එනවා බුද්ධ වචනය සවනස් කරන්න 
හදනවා, ර්හාපසදසත් ඉක්ර්වන්න හදනවා කියල. එතසකාට අර එක 
ිත්තක්ෂණයක් තුළ විස්තර කරන ඇත්සතා සඳහන් කරනව, එසහර් 
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නම් ධර්ර්ය තර්ා විසින් පරතයක්ෂ කරන්න බැරි සවයි. ගිය ආත්සර් 
කරපු පවුවලට සම් ආත්සම් විඳවනවා, ගිය ආත්සර් සතයය දන්සනත් 
නෑ. සම් ආත්සම් විඳවන එක විතරයි කරන්සන.  

එසහර් සනසර්යි සම් ිත්තක්ෂණය තුළ සම් ිත්තක්ෂණය 
දැකගන්න පුළුවන් කියනසකාට නම් ඔන්න තර්න්සග් වගකීර් තර්න්ට 
එනවා. එතසකාට ධර්ර්සය් තියන සාන්දෘෂ්ටික ගතිය, තර්න්ට 
දැකගන්න පුළුවන් ගතිය, අකාලික ගතිය තියනව. ඒක නිසා තර්න්ට 
වහවහා පරතිඵල ලබාගන්න පුළුවන් ගතියක් තියනව. අපි එතසකාට 
එක විදිහකට බලනසකාට ඉතාර්ත්ර් තර්කානුකූලව බලනසකාට - අපි 
ඉංගරීසි වචනය පාවිච්ි කරනවා රැඩිකලි කියන එක - එසහර් 
බැලුසවාත් එසහර් නිවන් ලබල වසග. ඒ ිත්තක්ෂණයර් ඒ 
ිත්තක්ෂණසය් වගකීර් ගන්නවා නම් ඒ තරර්ටර් දියුණු නම් ඒ හිත, 
ඊට පස්සස නිවන් සාක්ෂාත් කරන එක විතරයි තිසයන්සන. නර්ුත් 
නිවන කියන එක පිළිබඳ සහාඳ පැහැදිලි අදහසක් තියනව. එතසකාට 
ඒ ඇත්සතා සර්හර සවලාවට වරද්දගත්සතාත් දැනටර් නිවන් ලබපු 
ඇත්සතා විදිහට කථා කරන්න පටන්ගන්නව. එතසකාට එනවා සහාඳ 
සමීකරණයක් නිවන කියන්සන සංසාසර් කියල. සංසාසර් පිළිබඳ 
සීයට සීයක් දන්නව. ඒක තර්යි නිවන. සංසාසරන් පිට නිවනක් නෑ. 
ඒ නිසා ඒ ඇත්සතා ලියනවා කළුලෑල්ලක් අරන් සංසාසර් සර්ානයි 
නිේබානය. ඉතින් ඒක කියපු ගර්න් අර ආත්ර් තුනක පටිච්ච 
සර්ුප්පාදය විස්තර කරන ඇත්සතා ඉසහ් අත ගහගන්නව. ඔළුව ගසල් 
ගහගන්නවා. එතසකාට සකාසහද සදාචාරයක් තිසයන්සන. එතසකාට 
සකාසහද මිනිසහක් අම්ර් තාත්ත කියන සද් අහන්සන. එතසකාට 
සකාසහාර්ද ගුරැවරසයක් ශිෂයසයක් හදාගන්සන ආදී වශසයන් 
සදාචාරය පැත්සතන් සලාකූ පරශ්න ඇති සවනවා. ඉතින් සම් සදක ර්ැද 
අවිරැද්ධව ඉන්න හැටි දැනගන්න එක තර්යි සම් අරණ පරතිපදාව 
කියන්සන.  

අපිට යම් සවලාවක අසප් හිත සදාචාරාත්ර්ක නැතුව 
අසාධාරණව, සම් ගාථාසේ ඊගාවට සඳහන් කරන විදිහට අවිරු්ද්ධා 
ච ත්හාය ර්සසු නානුගිජ්ඣති කියල තියන හැටියට රස සකසරහි 
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ගිජ්ු භාවයක් සවන්න එපා උපශාන්ත නම්. නර්ුත් අපි හිතර්ු 
උපශාන්ත භාවයක් නැති සවලා ගිහිල්ල අපිට යම් රසයක් විෂසයහි 
- පුරැෂසයකුට ස්තරී රසය අන්තිර් රසය. ස්තරී දැකීර්, ස්තරී ඇසීර්, ස්තරී 
ගඳ, ස්තරී රස, ස්තරී පහස, ස්තරිය ගැන කල්පනා කිරීර් - ඒ පිළිබඳ 
ගිජ්ුකර්ක් ආවා කියර්ු. ස්තරියාවට පුරැෂසයක් පිළිබඳව වර්ණ, ගන්ධ, 
රස, වශසයන් ආවයි කියල කියර්ු. ආන් ඒ සවලාසවදි ර්තක 
තියාගන්න ඕනැ දැන් සම් සවලාසව සම් ි ත්තක්ෂණයක නිවන කියන 
එක සබාසහෝර් ඈතයි කියල. දැන් තිසයන්සන ර්ර්ායනය ඇති සවලා. 
ඒ තුළින් ර්ර් ර්ාසග් ආත්ර් කියන එක සනාදැන ඇතුළත සර්ෝල් ගහ 
ගිල්ල වාසග හිර සවලා. සම් සවලාසව අඩු ගාසන වර්තර්ාන 
සර්ාසහාසතත් හිත නෑ. සම් සවලාසව අපට බෑ ඒ කියන 
ිත්තක්ෂණයක තියන අකාලික නිවන ගන්න. සම් සවලාවට ලූණු 
සගඩියක සපාතු අරින්නා වාසග අනුපූර්ව කරර්යට සීලය සපාේඩක් 
සේරාගන්න. නැති වුසණාත් එසහර් සකාතනින් සකළවර සවයිද 
කියන්න බෑ. භික්ෂුවක් නම් පාරාජිකා සවන්නත් ඉඩ තියනව. එසහර් 
නැත්නම් ගිහිසයක් නම් ආනන්තරීය අකුසල කර්ර්යකටත් යන්න ඉඩ 
තියනව.  

ඉතින් ඒක නිසා එතනදී අපි සීලය ආරක්ෂා කරසගන ඒ 
සීලසය් ආරක්ෂාව ර්තින් සර්ාධිය ආවට පස්සස නම් ඉස්සසල්ලට 
වැඩිය ටිකක් ිත්තක්ෂණයක නිවන අවසබෝධ කරන්න තරම් සර්ාසළ් 
පෑසදයි. තවත් ඉදිරියට එනසකාට නම්, අර සවලාසවදි අදාළ නැති 
වුණාට සතිය පිහිටුවාසගන ර්ර් දැන් සර්තන කියන තැනට 
හිතගත්තට පස්සස ඒ පුද්ගලයාසග් හිත අර කියන එක 
ිත්තක්ෂණයක නිවන, එක ිත්තක්ෂණයක පටිච්ච සර්ුප්පාදය, එක 
ිත්තක්ෂණයක අකාලික භාවය වුණත් සත්රැම්ගන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් එනව. නර්ුත් සම්ක සදන්සනකුට සදනන් බෑ සන. සර්ාකද 
සදන්සනකුට එක විදිහට සද්වල් පහළ සවන්සන නෑ.  

ඒක නිසා සර්න්න සර්වැනි ධර්ර්තා සදකක් සම් එකර් පටිච්ච 
සර්ුප්පාදය විස්තර කරනසකාට අන්ත සදකක විගරහ දකින එක 
කරදරයක් කරගන්න නරකයි. සදකර් දන්න එක සහාඳයි. හැබැයි 
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සදකර් අල්ලන්සන නැතුව යන්න ඕනැ. සදකර් අල්ලන්සන නැතුව 
යන්න නම්, සදක පිළිබඳව කාසගන්වත් අහලා ඉසගනගන්න බැරි 
තරර්ට තර්න් අහලා තිසයන්න ඕනැ. එසහර් නැත්නම් ඕව කියල 
සදන්න කට්ටිය සපළගැසහනව. සපළගැසහනසකාට සවන්සන 
සර්ාකද්ද? නිකන් කාසල නාස්ති සවනව. ඒක නිසා සම් අන්ත සදක 
එයාට සත්සරනවා. අකාලික ස්වරෑපසයන් ධර්ර් සද්ශනා කරන්සන 
අවසබෝධ කරල පරශ්සන දිහා උඩ ඉඳල බලන ඇත්සතායි. අවසබෝධ 
සකරැවයින් පස්සස ඒ පරශ්සන දිහාර් යට ඉඳල සපන්නන්න පුළුවන්. 
තාර් බුද්ධාගර්ට ඇවිල්ලත් නෑ. කර්ර්ය සහ කර්ර් ඵලය අදහලත් නෑ. 
සීසලක පිහිටලත් නැති සකසනකුට ඒව සත්සරන තාසලට ගිය 
ආත්සම් කරපු සහාඳ නරක සම් ආත්සර්ට එනවා. සම් ආත්සම් කරන 
සද්වල් ලබන ආත්සර්ට යනව. කර්ර්ානුරෑපව සහාඳ නරක සිද්ධ 
සවනව. සම් සවනසකාටත් අපි ළඟ තණ්හා ර්ාන දිට්ි තියනව. එේව 
ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් නැති කරසගන යන්න ඕනෑ කියන 
එක සහාඳයි. නැත්නම් වහා අවසබෝධ කරන සකසනක් නම් එයා 
දවසසන් සදසකන් සම්ක සත්රැම් අරසගන අච්චර කාල රාර්ුවකට 
දාන්සන නැතුව සත්රැම්ගනීවි, එක ිත්තක්ෂණයක සතියට ර්ර් දැන් 
සර්සතන්ට ගිසයාත් සතිය ර්ාර්ගසයන් ඒ ිත්තක්ෂණසය් ඇත්තා වූ 
සකසලස් කපනව.  

අපි කියනව සන් සත්තිස් සබෝධිපාක්ෂික ධර්ර්වල සතර 
සතිපට්ඨාන, සතර සර්යක් පරධන් ීර්ය කියල. සතර සතිපට්ඨානය 
කියන්සන ඉස්සසල්ලාර් සතිය පිළිබඳව අවසබෝධයක් ඇති කරල 
සදනව ලාවට. අන්තිර්ට ධම්ර්ානුපස්සනාසවන් ආර්ය අෂ්ටාංගික 
ර්ාර්ගසයන් නිවන් දක්වනවා. නර්ුත් අපි හිතර්ු යන්තර්ට ලාවට සතිය 
පුරැදු සකරැවයි කියල. සතිය පුරැදු සකරැවාර් ඊගාවට පුද්ගලයාට 
ආර්ය අෂ්ටාංගික ර්ාර්ගය උගන්වන්සන නෑ. එයාට උගන්වනවා සතර 
සර්යක් පරධන්ීර්ය. සතර සර්යක් පරධන්ීර්ය ඉස්සසල්ලාර් 
උගන්වන්සන සර්ාකද්ද? උප්පන්නානං පාප ානං අ ුසලානං 
ධම්මානං පහානාය ඡදදං ජ්්නති වායමති විරියං ආර ති චිත්තං 
පග්ග්හාති පදහති. තර්න්සග් හිසත් උපන්නා වූ අකුසල කර්ර් දුරැ 
කිරීර් සඳහා කුසලච්ඡන්දයක් ඇති කරගන්නව. ඊගාවට වෑයර්ක් 
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ගන්නව. ඡදදං ජ්්නති වායමති විරියං ආර ති චිත්තං පග්ග්හාති 
පදහති. දතට දත තියල හපාගන්නව. දිව උඩු තල්ලට තියල තද 
කරනවා. කිහිල්සලන් දාඩිය දාද්දි, සම් ආපු අකුසලය, ආපු හිත 
සකසලසන ධර්ර්ය, ක්සල්ශ ධර්ර්යට දිගටර් ර්ූණ දීගන ඉන්නව. 
ඉතින් සම් විරැද්ධ ී ර්ක් සහෝ හැපීර්ක් කථා කරන්සන නෑ. ර්ූණ දීර්ක් 
කථා කරන්සන. පරතිකරියා කිරීර්ක් සනසර්යි සම් කරන්සන. එසහර් 
කරසගන හිටිසයාත් ඒ ිත්තක්ෂණසය් හිත පිරිසිදු කරගන්න පුළුවන් 
ශක්තියක් සතිසයන් ඇති කරල සදනව.  

යම් කිසි සකසනක් පිළිගන්නවා නම් සම් ආත්ර් තුනක 
පර්ණක් කතාව, ඒ පුද්ගලයාට කවදාවත් සම් ිත්තක්ෂණසය් ිත්ත 
විශුද්ධිය කියන සත්තානං විශුද්ධිය කියන එක අදහාගන්න බැරි 
සවනව. ඒ සර්ාකද ගිය ආත්සම් පවු තියනව සන. ඒ නිසා අපි 
සකාච්චර පින් සිද්ද කළත් පවු එනවා කියලා හිතනවා. නර්ුත් සතිය 
ගැන දන්න එක්සකනා දන්නවා සහාඳට සතිය පිහිටියාට පස්සස ඒ 
ිත්තක්ෂණසය් සකසලස් නෑ. අපි ආශ්වාසයක් ආශ්වාසයක් වශසයන් 
සර්සනහි කරන සර්ාසහාසත් ි ත්තක්ෂණයක සකසලස් නෑ. පරශ්වාසය 
පරශ්වාසය වශසයන් සර්සනහි කරන ිත්තක්ෂණසය් සකසලස් නෑ. 
පිම්ීර් පිම්ීර්ක් වශසයන් සර්සනහි කරන ිත්තක්ෂණසය් සකසලස් 
නෑ. හැකිළීර්ක් හැකිළීර්ක් කියල සර්සනහි කරන ිත්තක්ෂණසය් 
සකසලස් නෑ. වර් වශසයන් දකුණ වශසයන් යනසකාට එනසකාට 
කනසකාට සබානසකාට, ඕනැර් තැනකදී ඒ ිත්තක්ෂණය හරියටර් 
එළඹි සර්ාසහාසත් තියනවා නම්, පිම්සබන සවලාසවදිර් පිම්ීර් 
සර්සනහි කරනවා නම් - ගියාට පස්සසත් සනසර්යි, ආවට පස්සසත් 
සනසර්යි, හැකිසළන සවලාසවත් සනසර්යි - එසහර් නම් සකසලස් 
නෑ.  

ඒකට උපර්ාවක් වශසයන් සපන්වන්සන ඉදිකට්ටක් සකළින් 
අතට හිටවලා ඒ ඉදිකට්ට උඩට සකාච්චර අබ වැක්සකරැවත් 
සකාච්චර තල වැක්සකරැවත් සකාච්චර වැලි වැක්සකරැවත් ර්ුදුනත 
සිඛාසේ සර්ානවක්වත් ඉතුරැ සවන්සන නෑ. ඇත්තට වැක්සකසරන්න 
වැක්සකසරන්න අරක පිරිසිදු සවනව. අන්න ඒ වසග සතිය සකළින් 
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හිටපු සවලාසව අතීතසය් කර්ර් නිසා සහෝ සම් සර්ාසහාසත් 
ිත්තක්ෂණසය් තියන සකසලස් කපන්න පුළුවන් කියන එක 
පිළිගන්න නම් අකාලික ධර්ර්ය පිළිබඳවත් යම් පිළිගන්නා ගතියක් 
තිසයන්න ඕනැ. ඒකට විරැද්ධ සවලා බෑ. ඒ වාසග්ර් පිළිගන්න ඕනැ 
සම් සවලාසව ිත්තක්ෂණයට සකසලස් ආසව ඒ සර්ාසහාසත්ර් ඒවා 
සනසර්යි. සපර කරපුවා සවන්න පුළුවන්. එතසකාට කාල තුන දිසග් 
යන පටිච්ච සර්ුප්පාදය සවන්නත් පුළුවන්. සකායි සද් වුණත් සතිසය 

තියන සම් අවිරැද්ධ පරතිපදාව, සතිසය් තියන “ර්ර් දැන් සර්තන” කියන 
ගතිය, හැකි සංඥාව තියනව නම්, ඒ පුද්ගලයාට වර්තර්ාන 
සර්ාසහාසත් හිත තව දුරටත් සකසලස් භරිත ීර් යම් පරර්ාණයකට 
තිරිංග තද කරගන්න පුළුවන්. 

සදසවනියට තර්යි සටහන් කරන්සන අනුප්පන්නානං 
පාප ානං අ ුසලානං ධම්මානං න උප්පාදාය ඡදදං ජ්්නති වායමති 
විරියං ආර ති චිත්තං පග්ග්හාති පදහති. දැන් හිත පිරිසිදු කරගත්ත 
බව දන්නවා. ඊගාව ිත්තක්ෂණය ආසය සකසලස් එන්න පුළුවන්. 
හැබැයි ඒ සකසලස් තාර් අනුප්පන්න අකුසල තිසයන්සන. අන්න ඒ 
වසග අනුප්පන්න අකුසල සනාඉපදීර් පිණිස ගන්න ී ර්යයට කියනවා 
සීල සර්ාදානය, ලැජ්ජජ්ාව, භය, ීර්ය, පරධන්ීර්ය, අධිෂ්ඨාන ශක්ති. 
සම්ව සස්රර් ඕනැ කරල තිසයන්සන වරක් පිරිසිදු කරගත්ත ිත්ත 
සන්තානය දිගට සගනයාර්ට. ඒකට සතිසයන් කරල දුන්න අර ගලන 
ගඟක් හරහට බැම්ර්ක් බඳින්න ඕනැ නම් අපි වැලි සකාට්ටවලින් 
තාවකාලිකව බැම්ර්ක් ගහල වතුර පැත්තකට හරවාගන්නව. අන්න ඒ 
හරවාගත්ත වියළි බිසම් තර්යි කණු ගහන්සන. අන්න ඒ තාවකාලික 
වැලි බැම්ර් වසග තර්යි සතිය. සතිසයන් කරන්සන සර්ාකද්ද 
සර්සතක් කල් සතර්ාගන ගලපු ගඟ පැත්තක් වියළවල සදනව. කනුව 
ගහගන්න. ඒ කනුව ගහගන්න එක ඇතුළ ීර්යසයන් ඒ සකාන්කරීට් 
බස්සවගන්නව වසග තර්යි ීර්යසයන් කරන වැඩ. ීර්යසයන් 
කරන්සන සර්ාකද්ද? එන්ඩ තියන අකුසල කර්ර් දැනසගන ආදීනව 
දැනසගන සම්ක ඉසේ තිබුසණාත් ර්කුළුදැල් බඳින්න දුන්සනාත් ර්ළකඩ 
කන්න දුන්සනාත් ආසය ර්ළකඩ කනව. ඒ නිසා පිරිසිදු කරගත්ත හිත 
දිගට සගනියන්න නම් ීර්යය අවශයයි.  
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ර්ර් සම් කතාව කිේසේ දැනට තියන සම් පිරිහිච්ච සකසලසිච්ච 
හිත පිරිහිච්ච සකසලසිච්ච හිතක් බව ර්ුලින්ර් දැනසගන, පිරිහීර්ට 
සකසලසීර්ට සහ්තු සවනන්ා වූ ධර්ර්යට ර්ූණ සදනව නම්, අපිට ඒකට 
සතිය තියනව නම් ඔය සතියට ර්ර් කැර්තියි කියන්න. ඕක තර්යි 
අවිරැද්ධ පරතිපදාව. ඕක තර්යි අපණ්ණක පරතිපදාව. ඕක තර්යි 
සාමීිපටිපන්න සවනවයි කියන්සන. ඕකට තර්යි ධම්ර් චරියාව 
කියන්සන. ඕකට තර්යි සර් චරියාව කියන්සන. ඕකට තර්යි අරිය 
චරියාව කියන්සන. ඔතනයි වහා පරතිකරියා සනාකරනවයි කියල 
කියන්සන. ඕකට තර්යි අරණ පරතිපදාව කියන්සන. ආන් ඒ විදිහට 
සතියට කවදාක්වත් තැනක් සදන්සන නෑ, කාලර්ාන තුසන්ර් තියන 
පටිච්ච සර්ුප්පාදයත් එක ිත්තක්ෂණය කියන පටිච්ච සර්ුප්පාදයත් 
සදක කලවම් කරල ගහගත්සත් නැත්නම්. භාවනා ජීවිතසය ධර්ර් 
පරශ්න සෑර් සද්කර් දැඩි අන්ත සදකක් තියනව. ඒ නිසා සර්වඥයන් 
වහන්සස්සග් සර්වඥතා ඥානයට ලක් සවලා උන්වහන්සස් සපන්නලා 
දීල තියනවා ඔය සදකර් අල්ලන්න එපා. ඔය සදක ර්ැද ර්ධයර් 
පරතිපදාවක් තියනව. අන්න ඒ ර්ධයර් පරතිපදාව බැලුවර් සම් ඉස්සරහ 
භාවනා කරන එක්සකනාසග ර්ධයර් පරතිපදාව පස්සසන් භාවනා කරන 
එක්සකනාසග ර්ධයර් පරතිපදාවත් එක්ක ගැළසපන්සන නෑ. ඊසය 
තර්න්සග් ර්ධයර් පරතිපදාව අද ර්ධයර් පරතිපදාවට ගැළසපන්සනත් නෑ.  

එතන එතන ඒ ර්ධයර් පරතිපදාව සංශ්සල්ෂණය කරගන්න නම් 
බුදුන් පිළිබඳවත්, අසන් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ර්ට සබසහත් කලවම් කරල 
සදන සකසනක් වසග ර්ධයර් පරතිපදාව කලවම් කරල සදයි කියල 
හිතන්න නරකයි. ර්සග් ගුරැ හාර්ුදුරැසවෝ කලවම් කරල සදයි. එසහර් 
නැත්නම් අම්ර් ඇවිල්ල තාත්ත ඇවිල්ල කලවම් කරල සදයි. රෑට 
හීසනන් කවුරැ හරි කියාවි. එසහර් නැත්නම් ර්ට ආශිංසනය කරාවි 
කියල හීසනකින්වත් හිතන්න එපා. ඒක සඳහා තිසයන්න ඕනැ අවදි 
භාවය. සම්කට තියන අන්ත සදක සත්රැම්ගත්තා නම් අන්න දිනුම්. 
ඒ අන්ත සදකර් නාල්ලා, ර්ැදත් සනාගිලී සනාගැලී ර්ැද සනාගිලී 
සනාගැලී කියන්සන සර්ාකද්ද? අපි ගත්ත පටිච්ච සර්ුප්පාදය උපර්ාව 
හැටියට එක ිත්තක්ෂණසය් පටිච්ච සර්ුප්පාදය විස්තර කිරීර්ත් එක 
අන්තයක්. ිත්තක්ෂණ තුනක් ජීවිත තුනක් අරසගන විස්තර කරන 
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එකත් අන්තයක්. සම් සදක ර්ැද ර්ධයර් පරතිපදාසව ඉඳල සතිය 
සේරගත්සතාත් දිනුම්. යම් සවලාවක ර්ට දැන් ර්ධයර් පරතිපදාසව ඉඳල 
සතිය සේරගන්න පුළුවන් කියල සතුටක් ඇති වුසණාත් එතනත් 
ගිසලනවා. ඒකත් අල්ලගත්ත සවනව. ඒක නිසා ඒක ඊගාව 
ිත්තක්ෂණයට යන්න සේගයක් කරගන්නවා මිස, සංසේගයක් 
කරගන්නවා මිස ඒකට ඔටුනු පලන්දන්නයි ඒකට වද සවන්නයි 
ගිසයාත් එතන ගිසලනවා.  

ඒ නිසා වර්තර්ානසයවත් ්වම්ජ්ඣනුපස්්ඛ්යයා - 
ගණන්ගැනීම් කරන්න යන්න එපා. ර්ර් යන්තම් අද ඉසගනගත්තා 
ඔන්න ර්ධයර් පරතිපදාව, දැන් යන්තම් වැසේ හරි කියල ඉස්පාසු 
කරන්න බෑ. ඉස්පාසු සවන්න සදන්සන නෑ. දුන්සනාත් සකසලස් 
එනවා. ඒක නිසා දැන් හිතාගන්න ඕනැ දැන් යන්තම් සම් 
ිත්තක්ෂණසය් සකසලස් කපාගත්තා. නැත්නම් කාර්ච්ඡන්දයක් ආවා, 
ර්ර් කාර්ච්ඡන්දය දැක්කා. නැත්නම් වයාපාදයක් ආව, වයාපාදය දැක්ක. 
නින්දක් ආව, නින්ද දැක්ක. එසහර් නැත්නම් සැකයක් සංකාවක් ආව, 
දැක්ක. හිත විසිරී යන ගතියක් තිබුණ දැක්කා කියල ඒක දැකපු ගර්න්ර් 
වර්තර්ාන ිත්තක්ෂණසය් සකසලස්වලින් ිත්ත විශුද්ධියක් ලැබුවා 
නම්, පිරිසිදුකර්ක් ලැබුවා නම්, වහාර් දැනගන්න ඕනැ ඊළඟ 
ිත්තක්ෂණය සකසලස්වලින් ආය සකසලසසන්න ඉඩ තියනව. ආසය 
ීර්ය ආරම්භ කරන්න ඕනැ. එන ඊගාව ිත්තක්ෂණය වහා සර්සනහි 
කරන්න ලෑස්ති සවනවා මිස යන්තම් ඇති ර්ර් දිනුවා කියන අදහස 
ගන්න නරකයි. 

කලිනුත් ර්ර් ර්තක් කළා සම්ක ර්හායාන කතාවක්. එක 
දවසක හාර්ුදුරැවරැ හතරසදසනක් එකතු සවලා කතිකාවක් කරසගන 
තියනව සර්සහර්: අපි දැන් හතරසදනා සබාසහාර් සුහදයි. කතාව 
වැඩියි. ඒ නිසා වස් කාලයක් සවන්න ඇති, අධිෂ්ඨාන කරල තියනව 
කතිකා සනාකරන්න. කථා සනාකර අපි භාවනා කරර්ු කියල. පස්සස 
ඒසගාල්සලා භාවනා ශාලාවට ගිහිල්ල පහනක් පත්තු කරල භාවනා 
කරසගන යනසකාට පහසන සතල් ඉවර සේගන යනවා. කැපකාරයත් 
- අසප් කැපකාරසයෝ වසග් සවන්න ඇති, හාවා හඳ දැක්ක වසග වරින් 
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වර එනවා යනවා. ඉතින් එක හාර්ුදුරැ සකසනක් දැකලා තියනව. සම් 
ර්නුස්සය සම්ක දැක්සක නෑ. ඊගාව සැසර් එනසකාට සතලුත් ඉවර 
සවනව. ගිනිසපට්ටිය තියන තැනත් සහායාගන්න බෑ. සපාල්සතල් 
ටිකත් සහායාගන්න බැරි නිසා කැපකාරයට කියල තියනව උපාසක 
ර්හත්තසයා සතල් ඉවරයි කියල. ඉතින් ළඟ ඉන්න සදසවනි 
හාර්ුදුරැසවා කිේවලු ඔන්න කථා කළයි කියල. එතසකාට ඔන්න අසප් 
පරතිපදාව කැඩුව. අපි ගිවිසුර්ක් අරන් හිටිසය් කැඩුවා ඒක. තුන්සවනි 
හාර්ුදුරැසවෝ කිේවලු ඒක කියන්න ගිහිල්ල තර්ුසසත් අහු වුණා සන් 
කියල. තුන්සවනියත් ඉවරයි. හතරසවනියා කිේවලු ර්ර් විතරයි කථා 
සනාකසළ් කියල. එතසකාට ඔහුත් ඉවරයි.  

සම් එක ිත්තක්ෂණයට අර ර්නුස්සය පහනට සතල් දාන 
සවලාසව අර හාර්ුදුරැසවෝ වැටුණට කර්ක් නෑ. අඩු ගාසන ඊගාව 
හාර්ුදුරැසවෝ දන්නවා නම් අඩු ගාසන ර්සගන් සවන්න ඕනැ සද් ඒ 
හාර්ුදුරැවන්සග පරතිපදාව කඩාසගන හරි සකරැව. ඉතින් කරැණාවට 
දාල සහෝ පරඥාවට දාල සහෝ කට වහසගන ඉන්න පුළුවන්කර්ක් තියනව 
නම් සදාචාරය පැත්තක තියල, එසහර් නැත්නම් තර්න් සම් සකාරන 
වැසේ සර්ාකද්ද කියල දැනසගන. ඒක තර්යි සර්තන ගැලවිජ්ජජ්ාව 
කියන්සන. ඒක තර්යි ර්ධයර් පරතිපදාව. එසහර් නම් හතසරන් එසක්දී 
කැසඩනව. පරශ්සන ඉවරයි. සදසවනි එක්සකනා පළසවනි 
එක්සකනාසග සදෝෂය සපන්නන්න හදනසකාට ඒ කට විවෘත කරන්න 
වුණා. අර ඉේබාට සවච්ච සද් තර්යි. ගලක් උඩ වැටිලා තැරිගැහිලා 
යනවා. තුන්සවනි එක්සකනා ඊටත් වැඩිය ර්ූලධර්ර්ානුකූලව කථා 
කසළ්. ඔබවහන්සස් අනුන් හදන්න ගිහිල්ල ඔබවහන්සස්ත් අහු වුණා 
සන්ද කියල. ඒකත් කථා කරලර් සන කියන්සන. ඉතින් අන්තිර් 
එක්සකනා අධිෂ්ඨාන කරගත්ත ර්ර් දිනුව. සම් තුන්සදනාර් අහු වුණා. 
ර්ධයර් පරතිපදාසව ර්ර් ඉන්නව. ඉතින් ඒක සනාකියා ඉන්න බෑ එයාට. 

්වම්ජ්ඣනුපස්්ඛ්යයා කියල කියන්සන ර්ැද හිටියට ර්ැද 
ඉන්න බවවත් අඬහැර පාන්න යන්න එපා. අඟ උස්සන්න යන්න 
එපා. ඔළුව පාත් කරගන්නවයි කියන එක සල්සි නෑ. අපි සම් 
උදාහරණය ගත්තහර් සහාඳට සත්සරනවා. නර්ුත් දැන් අසප් අතින් 
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සනාසවන, අල්ලපු සගදර සදෝස සනසර්යි. අසප් අතින්ර් සවන සද්. 
ඒක නිසා අර පළසවනි තුන්සදනාර් කීහැකි අන්තගාමීව අහු වුණයි 
කියල. හතරසවනි එක්සකනාට සහාඳටර් සත්රැණා ර්ර් විතරයි කථා 
සනාකසළ් කියල. නර්ුත් ඒ පුද්ගලයාට සනාකියා ඉන්න බෑ. අඬහැර 
පාන්සන් නැතුව බෑ. අන්න ඔතනදී අහු සවනව. ඒක නිසා හිත 
අතීසතට දුවන්සන් නැති වුණාට, අනාගතයට සැලසුම් සනාකළාට, 
වර්තර්ානය සතෝරාගත්තට පස්සස ඔතන උඩ දාන ගතියක් එනවා. 
ඉවසා දරාගන්න බැරි ගතියක් එනවා. එතසකාට සවන්සන සර්ාකද්ද, 
ර්තු ිත්තක්ෂණසය් එන සකසලස් පිළිබඳව අවතක්සස්රැවට ලක් 
සවලා, සතිය පිළිබඳව අර්තක සවලා වහාර් පරකාශ කරන්න 
පටන්ගන්නව. ඔය පරකාශ කිරීර් ඉතුරැ තුන්සදනාට සනාකළට, හිත, 
හිතර්ත් කරනවා. ආන් ඒකට තර්යි කියන්සන තණ්හා ර්ාන දිට්ි 
කියල. සම්ක තෘෂ්ණාසවන් අල්ලගන්න. සම් තුන්සදනාර් සකාච්චර 
කිේවත් හැදියාවක් නැති කට්ටිය, ර්ර් නම් එසහර් නෑ කියල තර්න් 
දැනගත්ත ර්ධයර් පරතිපදාව පිළිබඳ තෘෂ්ණා කරනවා. අසන් ර්ර් 
සම්සගාල්සලා කථා සකරැවට කථා සනාකර සේරැණා සන් සන්ද 
කියල හිත කථා කරනවා. එසහර් නැත්නම් ර්ාන්නයක් ගන්නව අප්පා, 
සම්ක නිකන් කසේ ඇවිදිනවා වසග වැඩක් සන. දිය යටින් ගින්දර 
සගනියනව වසග. සකාසහාර් හරි ර්ර් සේරැණා සන. සම් හතරට එක 
සන. ර්ර් විතර සන සේරැසණ් කියල තර්න් අනිත් තුන්සදනාත් එක්ක 
අධිර්ාන්නයකට යනවා. නැත්නම් දෘෂ්ටි ගන්නව. දෘෂ්ටියක් වශසයන් 
අරගන්නව, ර්ර් ගත්ත එක හරි. අර තුන්සදනාර් වැරදි. ඉධ්මව සච්චං 
්මාඝමඤ්ඤඤං කියල. සකායි එසකනුත් අහු සවනව සන.  

ඒ වසග් සියුම් තැනකට අපිට යන්න පුළුවන් සවයිද, කවදාවත් 
අර එක ිත්තක්ෂණයක පටිච්ච සර්ුප්පාදය තියනව කියල ගහගන්න 
පටන් අරගත්තත්? ිත්තක්ෂණ තුනක් සනසර්යි ආත්ර් තුනක් කියල 
පටන්ගත්තත් කවදාවත් අපිට අර වසග සියුම් භාවයකට යන්න බෑ. ඒ 
වසග්ර් තර්යි ඔය තත්ත්ව සදක නැතිව ඔය තත්ත්ව හරහා සනාී 
සියුම් තත්ත්වයට යන්සනත් නෑ. ඉතින් ඒ සියුම් තත්ත්වයට යන්න 
යන්න යන්න යන්න, ඒක අගය ආඩම්බරය කිරීර් තර්යි වැදගත්ර් සද්. 
අන්න ඒ අගය ආඩම්බරය, ර්ුල පටන්ර් යර්කට විරැද්ධ සනාී සිටීසම් 
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ලකුණ, සනාගැටීර්, අරණ පරතිපදාව, සාමීි පටිපන්න ගතිය රැක්සකාත් 
අපි සර්සහර් හිතර්ු. අර තුන්සදනාර් දවසක කියන්න ඉඩ තිසයනවා 
හතරසවනි හාර්ුදුරැසවෝ කතා සනාකර හිටිය නම් අපි තුන්සදනා අහු 
වුණා ඔබවහන්සස් සේරැණා. ඔබවහන්සස් සකරැසේ අසාධාරණයක්. 
ඔබවහන්සස් පරජ්ාතන්තරවාදයට විරැද්ධයි. ඔබවහන්සස් විනිවිද 
සපන්සන් නෑ කියල. ඇත්තටර් අර හාර්ුදුරැසවෝ දන්නව ඒ කතාව 
ඇත්ත බව. සර්ාකද ඒ ස්වාමීන් වහන්සස් කට වහසගන හිටිය සන්. 
කතා සකරැව නම් ර්ානයක් එන්සනත් නෑ. පැත්තකට සවලා යන්න 
තිේබ. නර්ුත් ඒක දැනසගන ඒ ස්වාමීන් වහන්සස් ර්ාන්සන නැතුවත් 
කරබාසගන කථා සනාකර හිටිය නම් ඒ හාර්ුදුරැසවෝ දන්නව ර්ට 
සචෝදනා කරයි කියල. නර්ුත් ර්ර් එකක් සපාසරාන්දු සවන්නම් 
ඕසගාල්ලන්ට කවදාවත් කවුරැත් සචෝදනා කරන්සනත් නෑ. සචෝදනා 
කරන්න තරම්වත් අනිත් මිනිසුන්සග් සියුම් භාවයක් හිසත් නෑ. ඒ 
නිසා අපි ගිය පාර හුළඟක්වත් අහු සවන්සන නෑ.  

බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියනවා ර්ාරයාට, ර්ාරයා උඹ දැනගනින් ඔය 
ඇහැ ර්සග්, රෑප ර්සග්, දැක්සක් ර්ර්යි කියන ජ්ාතියක් ඉන්නව. උඹ 
ගිහිල්ල ඕක ඒ අයට කියාපන්. ර්ර් ර්සග් ඇහැ කියන්සනත් නෑ. ර්සග් 
රෑපය කියන්සනත් නෑ. ඒ නිසා ර්ර් ගිය පාසර හුළඟක්වත් උඹට 
අල්ලන්න බෑ කියල. අන්න එදාට සත්සරනවා බුදුහාර්ුදුරැසවෝ අපිට 
දීල තිසයන්සන සර්ාන තරම් සියුම් යතුරක්ද කියන එක. ඒක කවදාවත් 
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ වාස්තුක වශසයන් අපිට දීල නෑ. උන්වහන්සස් 
සපන්නල දීල තියනව අවිරැද්ධ සවයල්ලා. සංඝයා වහන්සස්ලාට 
ඕනැ තරම් පුළුවන් අනුන්සගන් යැසපන නිසා. උපාසක 
ර්හත්වරැන්ටත් පුළුවන්. කිසීර් සද්කට විරැද්ධත්වය පරකාශ කරන්න 
ඕනැ නෑ. පරකාශ කරන්න ඕනැ නම් ඒ විරැද්ධතාවක් වශසයන් 
සනසවයි. තර්න් සටහන් කරනවා සර්න්න සර්සහර් සදයක් වුසණාත් 
සහාඳයි. ඒක සම් සවලාසව සවන්න ඕනැ. අරයසගන් සවන්න ඕනැ. 
සර්තනදී සවන්න ඕනැ කියල ගහපාදීර්ක් නෑ. සනාසවනවා නම් 
සබාසහාර් සහාඳයි. නර්ුත් තර්න් ර්තු කරල තියන හැකියාවක් ඒක. 
අන්න ඒකට තියන සම් අවිරැද්ධ පරතිපත්තිය දැනගත්ත නම්, සම් ඒක 
සද්ශනාසේ කීප සපාළක ර්තක් කළ හැටියට නිවනට ගියා වසග්. 
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හැබැයි සාක්ෂාත් කරල නෑ. සාක්ෂාත් කිරීර් පුදුර්ාකාර විකට 
ිතරපටියක් බවට පත් සවනව. ඕනැර් දැනුම්කාරසයෝ, ඕනැර් 
කල්පනාකාරසයෝ, ඕනැර් කුලවත්තු, ධනවත්තු සස්රර් දණගස්සන්න 
පුළුවන්. අවිරැද්ධව යන්න දැනගන්න ඕනැ. සම් ර්හ කැසල් ර්ැදින් 
හර්ුදාවකට යන්න කියන්න. යන්න බෑ. ඊතලයක් අරින්න බලන්න. බෑ. 
නර්ුත් හුළඟට යන්න පුළුවන්. හුළඟ ගලක් තියනසකාට උඩින් යනවා. 
ගහක් තියනසකාට පැත්සතන් යනවා. උණ ගහක් තිබුසණාත් 
නර්ාසගන යනවා. සලාකු ගහක් තිබුසණාත් පල්සලහට නැමිලා 
යනවා. සර්ානවා තිබුණත් හුළඟ යනවා.  

අන්න ඒ වසග භාවනා කරන සයෝගාවචරය හුළඟක් සවන්න 
ඉසගනගන්න. වතුරක් සවන්න ඉසගනගන්න. කිසී තැනක ගැටුර්ක් 
නෑ. ඒ විතරක් සනසර්යි කැසල් අලුත් කරනව. කැසල් තියන 
ඔක්සිජ්න් ටික ගර්ට සගනියනවා. ගසම් තියන කාබන් ඩසයාක්සයිේ 
ටික කැසල්ට සගනල්ල දානව. ආන් ඒ වසග වැඩක් කරනවා නම් ඔය 
කිේවට අපණ්ණක පරතිපදාසේ ආත්ර්ාර්ථකාමීකර්ක් නෑ. විශාල 
විශ්වසනීය විශ්වගත වශසයන් සලාකූ සම්බන්ධතාවක් ඇති කරල 
සදනව. ඒ නිසා කල්පනා කරගන්න ඕනැ සම්ක කිසි සස්ත්ර් කාලයට 
අහු සවන ධර්ර්යක් සනසර්යි. සම්ක කිසි සස්ත්ර් සදශ්යකට අහු සවන 
ධර්ර්යකුත් සනසර්යි. සම්ක කිසි සස්ත්ර් කාටවත් අධිකාරියකට අහු 
සවන ධර්ර්යකුත් සනසර්යි. හරීයට සුද්ධ කරසගන ගිසයාත් එන්ඩ 
එන්ඩ, එන්ඩ එන්ඩ අපි ළඟින් කිසිර් තැනක පරශ්නයක් ඇති සනාකර, 
හුළඟක් ගියා වසග යාගන්න පුළුවන් සවනව. ඒ නිසා අවසානය 
දක්වා සම් උපශාන්ත භාවයට යන්න, ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල වීත 
ත්හා සවන්න, අතීතය අනාගතය අර්තක කරලා ර්ැද නාල්ලා ඉන්න 
නම්, සම් සතිසය් තියන සියුම් ගති ලක්ෂණ සහාඳට සත්රැම්ගත්සතාත් 
අපි කල්පනා කරාවි, අපි එදිසනදා සාර්ානය ජීවිතය ගත කරන ගර්න් 
සතිසයන් ඉන්නව විතර සවනත් බුද්ධ වතක් නෑ. ධර්ර් වතක් නෑ. 
සඟ වතක් නෑ. සීලයක් නෑ.  

ඒ නිසා අසප් කාලය හර්ාර සවච්ච නිසා අපි පරාර්ථනා 
කරගනිර්ු ලද ලද අවස්ථාසේ සම් අපණ්ණක පරතිපදාසව, අවිරැද්ධ 
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පරතිපදාසව සාමීි පටිපන්න ගතිසය, සර් චරියාසේ, ධර්ර් චරියාසේ, 
අරිය චරියාසේ හැසිරිලා හැකි තාක් දුරට වහා පරතිකරියා සනාකර 
අරණ පරතිපදාසේ ගත කිරීසර්න් සම් ජීවිතසයදීර් ඒ දර්ශනයත් ඒ 
සීලයත් ඇතුව උපශාන්ත භාවයට පත් සවලා ජීවිතය හර්ාර සවන්න 
ඉස්සසලල්, සාසනය සකළවර සවන්න ඉස්සසල්ල, ඒ බුද්ධාදී 
උත්තර්යන් වහන්සස්ලා විසින් පරාර්ථනා කරපු වීත ත්හා තත්ත්වය 
උපශාන්ත තත්ත්වය සාක්ෂාත් කරගන්න ලැසේවා! කියන 
පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර කරන්න 
බලාසපාසරාත්තු සවනවා. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා කියල 
පරාර්ථනා කරනවා. 
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11 │ සත්ි ත්්ෙබවින්ෙඋපන්ෙ
උභප්ක්ෂාව 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා න ්ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං, 
න වි්සසී න නී්ච්යයා තස්ස ්නා සන්ති උස්සදාතී’ති. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අනිකුත් 
උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන සතියක් පාසා බරහස්පතින්දා 
දවසස් උසද් පවත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි සම් රැස් වුසණ්. අපි පසුගිය 
වාර දහසය්ර් එකර් සූතරයක් ර්ුල් කරසගන සම් සතිපතා ධර්ර් 
සද්ශනාව, ධර්ර් සද්ශනා ර්ාලාවක් වශසයන් තර්යි පවත්වාසගන 
ආසව. ඒ සඳහා අපි ර්ාතෘකා වශසයන් තියාගත්සත තරිපිටකසය් සූතර 
පිටකයට අයිති ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත නිපාතය කියන සපාසත් 
සඳහන් වන අට්ඨක වර්ගසය් තියන පුරාසභ්ද සූතරය. ඒ සූතරය තව 
සූතර පහක් එක්ක සගානුවක් ඇවිල්ල තියනව. ඒ සූතර ඔක්සකාර් 
සඳහන් කරන්සන එක එක චරිත අනුව සතෝරලා සේරලා සද්ශනා 
කරපු ගතියක් තියනවා වසග කියලයි අටුවාචාරීන් වහන්සස්ලා සබදල 
තිසයන්සන. පුරාසභ්ද සූතරය සඳහන් කරල තිසයන්සන ඤාණය 
ඇත්තා වූ තීක්ෂණ බුද්ධිය ඇත්තා වූ පුද්ගලයන් සඳහා කියලයි. අපි 
සම් සූතරසය් ගාථා එකින් එක එකින් එක විස්තර කරසගන ඇවිල්ල, 
ගිය පාර හත්සවනි ගාථාව ගත්සත් - ඒක දහසවනි බණ වුණා. අද 
අටසවනි ගාථාව ගන්නව. ඒක එසකාසළාස්සවනි ධර්ර් සද්ශනාව 
බවට පත් සවනව.  
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අහපු ඇත්තන්ට ර්තකය අලුත් කිරීර්ත් අලුසතන් ඉන්න 
ඇත්තන්ට දැනගැනීර් සඳහාත් ඒ සූතරය ර්තක් කසළාත්, සම්සක 
සඳහන් සකසරන විදියට සවනින් සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් අසප් 
සගෞතර් ශ්රී සර්වඥයන් වහන්සස් ඉදිරියට පත් වුණා වාසග 
නිර්ර්ාණයක් කරල ඒ සර්වඥයන් වහන්සස් විසින් අසන ලද 
පරශ්නයකට සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් පිළිතුරැ සදන කතාවක්, 
සදබසක්, සල්ලාපයක් විදිහට තර්යි සම් සූතරය විකාශය සවන්සන. ඒ 
නිර්මිත සර්වඥයන් වහන්සස් අසන පරශ්නය  ථංදස්සී  ථංසී්ලා 
උපස්න්තාති වුච්චතී - සකායි ආකාරයක සීලයක් ඇත්තා වූ සකායි 
ආකාරයක දෘෂ්ටියක් ඇත්තා වූ සකසනකුටද උපශාන්තයි කියල 
කියන්න පුළුවන්? ඒ කියන්සන සර්වඥයන් වහන්සස් නර්කසගන් 
සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් ඇහුසවාත් අහන පරශ්නයක්. සම් සලෝසක 
උපශාන්ත ඇත්සතා සකාච්චරද ඉන්නව. සකායි ආකාර සීලයක්, 
සකායි ආකාර පරඥාවක්, නැත්නම් දෘෂ්ටියක් ඇති සකනාටද 
ඔබවහන්සස් ශ්රී ර්ුඛය විවර කරල උපශාන්ත පුද්ගලසයක් වශසයන් 
සඳහන් කරන්සන?  

ඉතින් ඒකට අසප් සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස් සදන 
උත්තරය තර්යි වීතත්්හා පුරා ් දා - කය බිඳී ර්රණයට කලින් 
වීතත්්හා පුරා ් දා තණ්හාව දුරැ කළ සකනාට ර්ර් උපශාන්ත 
යැයි පවසමි. පරාසයෝගික අර්ථයක් එතන තිසයන්සන. වීතත්්හා 
පුරා ් දා, උපස්න්තාති වුච්චතී ඒසක් සම් කය බිඳී ර්රණයට කලින් 
උපශාන්ත ීර් කියන එකට අටුවා ටීකා සියල්ලර් සපයනවා 
සර්වඥයන් වහන්සස් විසින්ර්. ඒසක අටුවාව, නැත්නම් අර්ථ කථනය 
සපන්වන්සන වීතත්්හා පුරා ් දා කියන එක්සකනාසග ගති, 
අතීතං නානු්සාචති - අතීතය අනුව යන්සන නෑ. 
්වම්ජ්ඣනුපසං්ඛ්යයා - වර්තර්ානසයත් ගණන් ගැනීම්වලට අහු 
සවන්සන නෑ. ඒ වසග්ර් අනාගත සැලසුර්ුත් නෑ. ආන් එයාට තර්යි 
සම් කය බිඳී ර්රණසයන් ර්ත්සත තෘෂ්ණාව දුරැ කළ සකනා කියල 
කියන්න පුළුවන් සවන්සන. එයාට තර්යි උපශාන්ත සකනයි කියල 
කියන්න පුළුවන් සවන්සන. එසහර් නම් ඒ බලාසපාසරාත්තු සවන 
කය බිඳී ර්රණසය්දී, බලාසපාසරාත්තු සවන පරිනිර්වාණයට කලින්, 
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අනුපධිසස්ස පරිනිර්වාණයට කලින් සසෞපධිසස්ස තත්ත්වසය්දී, උපධි 
සහිතව තාර් ජීවත් සවනසකාට තියන ලකුණ තර්යි අටුවාව වශසයන් 
සපන්වන්සන. අතීතය අනුගර්නය කරන්සනත් නෑ. අනාගත 
පටිකංඛනත් නෑ. වර්තර්ානසය් ගණන් ගිනීම්වලට අහු සවන්සනත් 
නෑ. වර්තර්ානසය්ත් මිදිලා ජීවත් සවනවයි කියල. 

ඉතින් සම්ක සාර්ානයසයන් බැලුසවාත් අර වීතත්්හා පුරා 
් දා කියන එකට වඩා අර්ාරැ තත්ත්වයක් තිසයන්සන සත්රැම්ගන්න. 
අතීතය අල්ලන්සනත් නෑ. අනාගතය අල්ලන්සනත් නෑ. 
වර්තර්ානසය්ත් අහු සවන්සන් නෑ කියල. ්වම්ජ්ඣනුපසං්ඛ්යයා. 
සංඛයාවට යන්සන නෑ. එයා අනික් අයව ර්නින්න කිරන්න යන්සනත් 
නෑ. අනුන්සග් ර්ැනුම් කිරැම්වලට සර්යා අහු සවන්සනත් නෑ. අන්න 
එසහර් සකනා තර්යි උපශාන්තයි කියල කියන්සන. ඉතින් ඒක 
අටුවාවක් වුණාට, අර්ථකථාවක් වුණාට වීතත්්හා පුරා ් දා කියන 
එකට, ඒකත් හරි අර්ාරැයි. රහතන් වහන්සස් නර්කට නම්, අඃ, 
සබාසහෝර් සහාඳ අර්ථකථනයක් කියල සතුටු සවනන් පුළුවන්. නර්ුත් 
තාර් රහත් සවච්ච නැති, සස්ඛ සහෝ පෘථග්ජ්න සකසනකුට සම්ක 
සාර්ානයසයන් අදහාගන්න බෑ. 

සකසනක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යසයන්ර් ඒ පුද්ගලයා අසප් 
තර්ක ඥානයට ගැළසපන විදිහට එක්සකා අතීතය සිහි කරමින් අතීතය 
ගැන කල්පනා කරමින් ඒ අනුව සම්ර්ුති සතයයක් හදාසගන, අනිත් 
කට්ටියත් ඒ වසග අතීත අනාගත ස්ර්රණය කරමින් ඉන්න පිරිසත් 
එක්ක හදා සබදාසගන ජීවත් සවනව. නැත්නම් අනාගත සැලසුම් ර්තින් 
අපි සම්ර්ුති සලෝකයක් හදාගන්නව. එසහර් නැත්නම් සර්හර විටක 
සතිය පිහිටන ර්ුල් ර්ුල් කාලසය් වර්තර්ානසය් හිත තබාගත්තා කියල, 
ඕසකත් තණ්හා ර්ාන දෘෂ්ටි යම් පරර්ාණයක් තියාසගන එතනත් 
වර්තර්ානය අල්ලාගැනීර්ක් සකසරනවා. ඒ වර්තර්ානය අල්ලගත්ත 
ඇත්සතා හිතනවා අතීතය අල්ලනවට වැඩිය, අනාගතය අල්ලනවට 
වැඩිය වර්තර්ානය ඇල්ලිල්ල දක්ෂයි කියල. ඇත්තට සම්ර්ුති 
සතයසයන් බලනසකාට නම් ඒක එසහර් තර්යි. වර්තර්ානසය් ඉන්න 
නිසා පුළුවන් තරම් දක්ෂයි තර්යි. නර්ුත් අහු සවලා බව දන්සන නෑ. 
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ඒ නිසා ඒ ර්ැද ඉන්න ඇත්තන්ට තර්යි අපි භාවනා කරන 
ඇත්සතා, පරතිපදාසව ගර්න් කරන ඇත්සතා, සස්ඛ පුද්ගලසයා කියල 
කියන්සන. ඒ ඇත්තන්සග් අල්ලලා තියන ලාටුව ගලවන්නත් එක්ක 
තර්යි සර්තන කථා කරන්සන ්වම්ජ්ඣනුපසං්ඛ්යයා. 
වර්තර්ානසය් පවත්වන හිසතත් ගණන් ගිනීර්කට අහු සවන්සන් නෑ. 
ර්ානයකට අහු සවන්සන් නෑ. මිනීර්කට අහු සවන්සන් නෑ. තර්න් 
අනුන් ර්නින්න යන්සනත් නෑ. අනුන්සග් සකාක්කට තර්න් අහු 
සවන්සනත් නෑ. මිනීර්ට අහු සවන්සනත් නෑ. ඒක සත්රැම්ගන්න 
තර්යි හුඟාක් අර්ාරැ. ඒක සත්රැම්ගන්න අවශය සවන්සන තාර් ඒ 
තත්ත්වයට පත් සනාවිච්ච සහෝ ඒ තත්ත්වයට පත් සවලා ඒ ලාටුව 
ගලවාගන්න බැරැව ඉදිරියට යාගන්න බැරැව ඉන්න ඇත්තන්ටයි. 
හැබැයි ඒක බලනසකාට රහතන් වහන්සස්සග දර්ශනයක්වත් 
සර්වඥයන් වහන්සස්සග දර්ශනයක්වත් සනසවයි. වැඩ කරමින් ඉන්න 
ඇත්තන්සග් දර්ශනයක්. දැනට සයෝග කර්ර්සය් සයදී ගත කරන 
ඇත්තන්සග් දර්ශනයක්. සභෝගීව ඉන්න ඇත්තන්සග් සනසර්යි. 
කාර්සභෝගීන්ට අතීතය අනාගතය සහාඳසටෝර් ඇති. ඒ ඇත්තන්ට 
වර්තර්ානසය් ඉන්න සවලාවක් හම්බ සවන්සනත් නෑ. ආවත් ඒක 
සප්න්සන නිකන් අපරාසද ඉඳුරන් පිනවන්න තියන සර්ාසහාතක් 
නැති කරගත්ත වසග.  

නර්ුත් දැනට බණට භාවනාවට සයදිච්ච, නැත්නම් ධයාන 
ර්ාර්ග ඵල ලබාගත්ත ඇත්සතා දන්නව, ඊට වඩා හුඟාක් සවනස් 
නිරාමිස සුඛයක් වර්තර්ානසය් පවතිනවා. නර්ුත් ඒ වර්තර්ාන සුඛය, 
ලබාගත්ත සුඛය අතීතයට අනාගතයට වැඩිය සහාඳයි කියල 
අල්ලගත්ත සද්ත් අහු සවලා ඉන්න බව සත්රැම්ගස්සන්ට හරි අර්ාරැයි. 
ඒ නිසා සම් සූතරසය් ඒ පළසවනි ගාථා සදකට පස්සස තව ගාථා 
රාශියක් විස්තර කරනවා. අන්න ඒ ර්ැද ගත කරන එසලාවටත් නැති, 
සර්සලාවටත් නැති, සදසලාවක් අතර ගත කරන අතීතයටත් නැති, 
අනාගතයටත් නැති, ර්ැද හිර සවලා කරකැසවන සම් සයෝග පිරිසට 
හා සස්ඛ පුද්ගලයන්ට සතාරතුරැ තියනව. ඉතින් සම් සතාරතුරැ දිහා 
බලනසකාට පිණ්ඩාර්ථ තිසයන්සන. සබාසහාර් සරැ ඕජ්ා සකාටසක් 
තිසයන්සන. රසායන සබසහතක් වසග සබසහත් තිසයන්සන.  
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ඉතින් ඒක හුඟාක් දුෂ්කරයි. සම් කිසීර් ධර්ර්යක හැඟීර්ක් 
නැති, විර්සුම් නුවණක් සයාදන්සන නැති සකනාට සම්ක අවශයත් 
නෑ. සත්සරන්සනත් නෑ. අදාළත් නෑ. ඒ වසග්ර් රහත් සවච්ච රහතන් 
වහන්සස් නර්කට සම්සක ඇති ගන්න සද්කුත් නෑ. ඔච්චර සර්ානවද 
හැන්සදන් සපාවසපාවා ඉන්න තිසයන්සන. ඔය වීතත්්හා පුරා 
් දා කිේවහර් ඕක සත්සරන්සන් නැද්ද කියල වසග් ඒ උත්තර්යන් 
වහන්සස්ලාට සම්ක අවශයත් නෑ. නර්ුත් සම් වැඩට බැහැසගන ඉන්න 
ඇත්තන්ට සහාඳටර් ර්සද් සකාටස තිසයන්සන ඕජ්ාව තිසයන්සන 
සම්සක. ඉතින් ඒසකදි එක එක ගුණ අරසගන සාර්ානය සලෝසක 
පවතින, සම්ර්ුතිසය් පවතින ගුණ අරසගන එේව සපාතු ඇරලා 
සපන්නනවා. සාර්ානය සලෝසකන් තර්යි ගන්සන. ඒ නිසා කාටත් 
ඒසක සර්ානකර්ක් සත්සරනව. සම්සක වටහාගන්න පුළුවන් සකානක් 
තියනව. නර්ුත් ඊට පස්සස ඒවා සපාතු අරිනවා. ඕව විසදව 
සපන්වනවා. විසිතුරැ කරල සපන්වනසකාට සත්සරනවා සම් 
එකකවත් ඇති වැරැද්දක් නෑ. සම් බලන දෘෂ්ටිසකෝණසය් සවනස 
පර්ණයි තිසයන්සන.  

ඒක නිසා කිසීර් විටක තර්න් එක්ක තර්න් ගැසටන්සන්ත් 
නැතුව, අනුන් එක්ක ගැසටන්සන්ත් නැතුව වීතත්්හා පුරා ් දා 
සවන්න පුළුවන්. ර්රණයට සපර තෘෂ්ණාව දුරැ කරන්න පුළුවන්. 
එසහර් නම් සම් ිත්තක්ෂණසය්, ඒක ර්ත්තට සවන්න තියන සදයක් 
සවන්න පුළුවන්. නර්ුත් සම් ිත්තක්ෂණසය් ඒසක් ලකුණු 
සපන්නන්න ඕනැ. සම්ක තර්යි පටිච්ච සර්ුප්පාදය ආත්ර් තුනකට දාල 
කථා කරන එකයි එක ිත්තක්ෂණයට දාල කථා කරන එකයි අතර 
සවනස කී හැකි. සම්ක තර්යි කියන්න පුළුවන්, සම්ර්ුති සතයයත් 
පරර්ාර්ථ සතයයත් අතර සවනස. සම්ර්ුති සතයසය් ඉඳල පරර්ාර්ථ 
සතයය කවදාවත් විස්තර කරන්න බෑ. ඒක අර සගම්බා, ඉස්සගඩියා 
අහන පරශ්නවලට උත්තර සදනව වාසග. ඉස්සගඩියා දන්සන වතුර 
විතරයි. සගම්බා උභයජීී සසතක්. ඒ නිසා අම්ර්ා සගාඩබිර්ට ගිහිල්ල 
දකින්සන නැති සවලාසව ආපුවහර් ඉස්සගඩියා අහනවලු අම්ර්ා, උඹ 
සකාසහද ගිසය. අපි හැර් තැනර් වතුසර් බැලුව, හිටිසය් නෑ කියල. 
නෑ නෑ ර්ර් සගාඩට ගියා. සර්ාකද්ද සගාඩ කියන්සන? සගාඩ 
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කියන්සන ජ්ලසයන් ර්තු සවච්ච තැනක්. හුස්ර් ගන්න පුළුවන්. ආසපෝ! 
එසහනම් ර්ැසරන්න එපායැ. දැන් අපි උඩට දැම්සර්ාත් එසහර් 
ර්ැසරනව සන. උඹ ඔය සබාරැ කියන්සන. ඒ වුණාට සගම්බි දන්නව 
කවදා හරි උඹලත් සලාකු සවලා ආපු දවසස් උඹලත් සගාඩ යයි. එදාට 
සත්සරයි.  

අන්න ඒ වසග සගම්බාසග් කතාවයි ඉස්සගඩියසග කතාවයි 
වාසග ඒ සදපැත්තර් දන්න සකනාට සම්සක කිසි පටලැවිල්ලක් නෑ. 
හැබැයි ඒ ඇත්සතා සහාඳට හරි නරකට හරි වැඩිය කථා කරන්සන 
නෑ. අර සදක පටලවාගත්ත කට්ටිය තර්යි දිගින් දිගට දිගින් දිගට 
කථා. ඉතින් ඇතුළතත් ගැටීම් පිටතත් ගැටීම්. ඉතින් දිගට දිගට යනවා. 
සම්ක තර්යි සම් සාසනය කියන්සන. සම්කට තර්යි අපි ඔය ධර්ර් 
සාකච්ඡා කරන්සන. බණ කියන්සන. භාවනා කරන්සන. පරශ්න 
අහන්සන. සම්ක විසඳගන්නයි ඒ සස්රර්. ඉතින් ඒ විසඳිල්ලට ඒ 
සාකච්ඡා නරක නෑ. ඒක සහාඳයි. නර්ුත් භාවනා සනාකර කවදාවත් 
ඒසකන් විතරක් සකළවර කරන්න බෑ. 

ඒ වසග්ර් තර්යි පරර්ාර්ථ සතයසය් ඉඳල පරඥප්තියට බණ 
කියන්නත් බෑ. ඒ බණ කියන්න බැරි නිසා තර්යි සම් අපි පසස් 
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ලා කියල ජ්ාතියක් සවන් කරල අඳුනා ගන්සන. 
උන්වහන්සස්ලාට සහාඳසටෝර් පරර්ාර්ථය සත්සරනවා. නර්ුත් 
උන්වහන්සස්ලා සම් පරඥප්තියට, සම්ර්ුති සතයයට බණ කියන්න 
දන්සන නෑ. ඒ තරම්ර් ඒසක විශාල සවනසක් තියනව. ඉතින් ඒක 
දන්න, පරර්ාර්ථ සතය දන්න, පරඥප්තිසය් සම් කක්කා ගාගන ඉන්න 
කට්ටිය ළඟට ඇවිල්ල බැනුම් අහඅහා නින්දා විඳවිඳ සම් බණ 
කියන්ඩයි සම්ර්ා සම්බුදු රජ්ාණන් වහන්සස් නර්ක් වැඩිපුර පාරමිතා 
පුරන්සන්. පරර්ාර්ථ සතයය සද්ශනා කරනසකාට කටු සකාසහාලක් 
වාසග. කටු සබරයක දාල පටලනවා වාසග තර්යි සප්න්සන සම් 
පරඥප්තිසය් ගැලීගන ඉන්න ඇත්තන්ට. ඉතින් ඒ ඇත්තන්ට 
ගැසටන්සන් නැතුව වාද සනාකර ඉන්නත් බෑ. ඉතින් ඒ නිසා 
සර්වඥයන් වහන්සස් දැනසගන සාරාසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් සපරැම් 
පුරන කාසල සර්ාන තාසලන් සර්ාන පරර්ාණසයන් පරශ්න ආවත් එේව 
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විසඳන්ට ර්ර් ඕනෑ. ර්ර් පෘථග්ජ්නව සබෝධිසත්ත්ව ී ඉන්න කාසල 
එන සෑර් පරශ්නයක්ර් ඒ නිසා අනුන් බලන දෘෂ්ටිසකෝණයකින් 
බලනවා. සම් ර්ට සවච්ච සදයක් සනසර්යි. ඒක ර්සග් සනසර්යි. ර්සග 
ආත්ර්ය සනසර්යි. බුදු වුණාට පස්සස ර්ර් සකාසහාර්ද කවුරැ හරි සම් 
පරශ්නය ර්සගන් ඇහුසවාත් ර්ර් හිත් වදින ආකාරයට, සත්රැම් කරලා 
සදන තාලයට සත්රැම් කරන්සන කියන එක බලන්නයි දුකට ර්ූණ 
දුන්සන. බලන්නයි පරශ්සනට ර්ූණ දුන්සන. 

පරශ්න කියන ඒවා ඉසේ එන එක සන. ඒකට ආසය් සල්ලි 
සදන්න සදයක් නෑ සන. එසහර් නෑ පාරමිතා ශීර්ෂසයන් කුසල් 
සනාකරන සකනා. එයාට ඒ පරශ්නය සප්න්සන සම්ක ර්සග් පරශ්නයක්. 
සම්ක ර්ර්යි. සම්ක ර්සග් ආත්ර්ය. ඉතින් අනාගන්නව. ඉතින් 
පටලවාගන්නව. ඉතින් හතීසකාන ගාගන්නව. ඒ ගාගන්නා තැන 
ඉඳල තර්යි සබෝසතාණන් වහන්සස් සම් පරශ්නය දිහා බැලුසව. හැබැයි 
බලන්සන පරර්ාර්ථ පැත්සතන්. නැත්නම් සම් පරශ්නයට ර්ැදි සවච්ච 
සකසනකුට ර්හා කරැණාසවන්. තර්න් ඇසඟ් කක්කා ගාගන්සන 
නැතුව සර්යාට උත්තර සදන්සන සකාසහාර්ද කියන පරශ්නය තර්යි 
බැලුසව. ඒ නිසා උන්වහන්සස්සග් ඒ දර්ශනයත් ර්හා සබෝධිසත්ත්ව 
දර්ශනයත් සවනස්. නර්ුත් ඔය සකාච්චර දර්ශනය තිබුණත් සර්වඥතා 
ඥානසයන් ආසිරි ගැන්සවන තාක් කල් තාර් බැරි වුණා තව 
සකසනකුට ඒ විදිහට උදේ කරන්න. උදේ කරන්න ගිසයත් නෑ. 
දන්නව සම් වැසේට බහින්න සල්සි නෑ. අනුන් ඒත්තු ගන්නනවයි 
කියන එක සකාච්චර දැනුර් තිබුණත් බෑ. සකාච්චර කාලානුරෑපව 
සකරැවත් බෑ. කාලය සම්රීර්ක් අවශයයි. ඥානයක සම්රීර්ක් 
සාක්ෂාත්කරණයක් අවශයයි.  

සාක්ෂාත්කරණයක් ආවට පස්සස තියන සශර්ෂ්ඨත්වය තර්යි 
සම් පරර්ාර්ථ සතයත් පරඥප්ති සතයත් සදක අතර සනාගැටී 
සනාතැරැන්දී ඉන්න පුළුවන්කර් - සනළුම් පතක් උඩ තියන දිය කඳුළ 
වාසග. සනළුම් පත උඩ තිේබට දිය ගෑසවන්සන් නෑ. සනළුම් පත 
සහල්සලනසකාට වතුර සවනර් සහල්සලනවා. ආන්න ඒ වසග ඉන්න 
පුළුවන් සවනසකාට තර්යි අපි වඳින්සන්. එතසකාට තර්යි අපි 
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පුදන්සන්. ඉතින් ඒක උන්වහන්සස් තනියර් අධිකාරි ශක්තියට 
තියාගත්සත් නෑ. ශරාවකයන් වහන්සස්ලා බිහි කළා සිවු පිළිසිඹියා 
සහිතව. උන්වහන්සස්ලාට ඒ නිසා පුළුවන් වුණා ශක්ති පරර්ාණසයන් 
සම් පරර්ාර්ථය දැනසගන වටහාසගන අයිතිවාසිකර් තියාසගන, 
පරඥප්තිය හදා සබදාගන්න දඟලන පෘථග්ජ්නයන් අතරට ගිහිල්ලා ඔළුව 
සේරාසගන, අතපය සේරාසගන, සම් බනිද්දි සම් සදාස් කියද්දී ජ්ාර් 
සේරාසගන සම් සාසනය පවත්වන්න. 

ඉතින් ඒ අතින් බලනසකාට පුරාසභද සූතරය වසග සද්වල් 
අන්න එසහර් ර්ැදිහත් සවලා කටයුතු කරන ඇත්තන්ට ආයුධ 
කට්ටලයකුත් සවනව. යම් කිසි සකසනක් තර්ා වශසයන්ර් පරශ්නය 
බාහිසරන් බලන්න දන්නව නම්, අනුන්සග් සදයක් විදිහට ධර්ර්තාවක් 
විදිහට ස්වභාව ලක්ෂණ විදිහට පරශ්නයක් දිහා බලන්න හදන 
සකසනකුට රහතන් වහන්සස්ලා බලපු කන්නාඩි කුට්ටර් හම්බ වුණා 
වාසග, සලාකු කරල බලන කන්නාඩි හම්බ වුණා වාසග සම් සූතරය 
තුළ හරී ලස්සන ගැට විසඳුම් තියනව. පරසහ්ලිකා විසඳුම් තියනව. 
සත්රවිලි කථා තියනව. ඉතින් ඒ නිසා පටලවාගත්ත ඇත්සතා සම් 
වසග තැනකට ආපුවාහර් හිවලා පඹ ගාසල පැටලුණා වාසග 
අනනවා. ඒසකන් අදහස් කරන්සන නෑ පෘථග්ජ්න සලෝසක සම්ක 
හදාරන කිසිර් සකසනකුට සීයට සීයක් සම්සක එසගාඩ සවන්න 
පුළුවන් කියල. නර්ුත් තර්තර්න්සග තරාම්තිරම්වල හැටියට සම් 
වචනවල සම් ගාථාවල අර්ථසය සබාසහෝර් ගැඹුරක් තියනව.  

ර්ර් බලනසකාට ර්ට සත්රැසණ් සර්න්න සර්සහර්යි: යම් 
ආකාරයකට සකසනක් කියනවා නම් සම් ඇති සදදහස් පන්සීය 
ඉවරයි, දැන් තිසයන්සන නැති සදදහස් පන්සීය බුද්ධ ජ්යන්තිය. ඒ 
නිසා සම් කාසල භාවනා කරන්න බැරියැ. සම් කාලසය් නිවන් දකින්න 
බැරියැ. ඒ නිසා ඔය සූතරවල සඳහන් සවන්සන රහත් සවච්ච 
ඇත්තන්සග් ලකුණු. ඔේව පෘථග්ජ්නයන්ට හිතාගන්නත් බෑ. කිට්ටු 
කරන්නත් බෑ. අදාළත් නෑ. ඒ නිසා ඔේව කියකියා සනාඉඳ සුත්ත 
නිපාතය වසග සපාත් අරසගන කබේ එකක තියල දුම් අල්ලන තරර්ට 
ධර්ර් රත්නයට වැඳීර්ක් සිද්ධ සවනව. ඕවා කරියාවත් කරන්න හදනවයි 



සතිර්ත් බවින් උපන් උසප්ක්ෂාව | 

101 | 

කියන එක භයානක වැඩක්, ඕනැ නෑ කියල ඒක සම්පූර්ණ රහතන් 
වහන්සස්ලාසග් සපාල්ර්ඃක්කාර කර්ට උරැර්ක්කාරකර්ට බූදසල්ට භාර 
දීල අපි ඔය තියන සදයක් හදා සබදාසගන කර්ු කියන අදහසට සපාඩි 
අභිසයෝගයක් සදනව. ඒ සර්ාකද සම් කතා කරන කථාසේ සඳහන් 
සවන සද්වල් රහත් සවච්ි සකසනකුට වඩා රහත් සවන්න උත්සාහ 
කළ යුතු සකසනක් තුළ වැඩිය යුතු ගුණ බව සප්නවා. පරාසයෝගික 
පැත්තක් සපන්වන බව සප්නවා.  

ඉතින් එතසකාට කියන්න තිසයන්සන අපිට රහත් සවන්න 
ඕනැ නම් සර්න්න සම් ගුණ ටික වඩන්න ඕනැ. එසහර් නැතුව අපි 
සම් පාරමිතා පුරාසගන ඉඳල එකර් ධර්ර් ර්ණ්ඩපසය්දී සර්වඥයන් 
වහන්සස්සග් බණ අහනසකාට නිවන් දකී කියල සාධු කියල අපට 
සම්ක හම්බ සවයි කියල හිතන්න අර්ාරැයි. අපි දානය සදන්නත් ඕනැ 
සිල් රකින්නත් ඕනැ සර්ථ විදර්ශනා භාවනා කරන ගර්න්. සම් 
ගුණවලින් සීයට පරර්ාණයක් අපි ළඟ තිසයනවා. අපි සම්ක සම්පූර්ණ 
බුදු ගුණය, නැත්නම් සම්ව රහත් ගුණය, අප ළඟ නැතිය. අපිට 
පුළුවන් සම්කට වඳින්න පර්ණය. ර්රණසයන් ර්ත්සත් සම්ක හම්බ 
සවන්සන් කියල දුරස්ථ භාවයක් ඇති කරසගන ගම්භීර භාවයක් ඇති 
කරගන්න යනවා නම් ඒක ර්ර් කියනවා නාස්තිකයි කියල. ඒසකන් 
සවන්සන වඳින පුදන පුද්ගලයාසග් ආත්ර්ය තවතවත් නීච සවන 
එකයි. සම් ගුණවල වටිනාකර් ර්හන්තත්ත්ව තත්ත්වයට පත් සවනවා. 
ඊට වඩා සම් ගුණවලින් සීයට පරර්ාණයක් අපි ළඟ දැනට තියනව 
සර්ච්චර කම්කසටාලු තිසයද්දී සර්ච්චර අපි සම් ජීවිසත සයදී ගත 
කරද්දී. ඉතින් අපිට තිසයන්සන ඒ ටික වැඩි කරන අදහසින් සම් ගුණ 
පිසරන්න පිසරන්න පිසරන්න, සම් රහත් තත්ත්වයට පත් සවනව. 
වීතත්්හා පුරා ් දා තත්ත්වයට පත් සවනව.  

අතීතය අනුගර්නය සනාකරන, අනාගතය සැලසුම් 
සනාකරන, වර්තර්ානසයත් සනාගැසලන සකසනක් බවට පත් සවන්න 
පුළුවන්ය කියන අදහස ඇති වුණා නම් ඒ පුද්ගලයා පරශ්නයක් දිහා 
බලන ආකල්පසය් සවනසක් ඇති සවනව. ඒ සවනස තර්යි ර්ර් අර 
කලින් කිේසව අනුන්සග් පරශ්නයක් විදිහට තර්න්ට ආපු සද් දිහා 
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බලනවා. කරඅරිනවයි කියන එක සනසර්යි. ර්ගඅරිනවයි කියන එක 
සනසර්යි. සම් පරශ්නයටර් තර්න්සග් සගෝලසයක්, තර්න්සග් පුසතක්, 
තර්න්සග් නෑදෑසයක් අසල්වැසිසයක් හිර සවලා ඒ පරශ්නසයන් සම් 
ර්නුස්සයට ධර්ර්ය ර්තු කරල සදන්න ඕනැ වුසණාත් දැන් ර්ට සම් 
ආපු පරශ්නසයන් ර්ර් සකාසහාර්ද ධර්ර්ය ර්තු කරගන්සන? ර්ර් 
සකාසහාර්ද තව සකසනකුට ඒත්තු කරලා සදන්සන? කියල ඒක 
අභිසයෝගයක් පරගති පරීක්ෂණයක් කරගන්න පුළුවන් නම්, එසහර් නම් 
ඒකට  ථංදස්සී කියන පදසය් අර්ථය තර්යි ගන්න සවන්සන. සකායි 
ආකාරයකින් බලන්සනකුටද, පරශ්නයක් දිහා සකායි ආකාරයකින් 
බලන්සනකුටද, නැත්නම් සර්ාන වසග පරඥාවක් ඇති සකසනකුටද 
ශාන්ත සවන්න පුළුවන් සවන්සන. පරශ්නය බාහිර සදයක් විදිහට 
බලන්න ඕනැ. 

අපි ඒකට කියන්සන පරසතෝ කියන සංකල්පය. එසහර් 
නැත්නම් තව ආකාර පහක් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සපන්නල දීල තියනව 
බුද්ධ සද්ශනාසවන් අරසගන සුඤ්ඤඤ්තා, තුච්ඡ්තා, රිත්ත්තා, 
අනත්ත්තා, පර්තා. ඒ පරශ්න ශුනය ආකාරසයන් බලන්න ඕනැ. ඕක 
නිකන් දූවිලි සගාඩක් ඇවිස්සසනව වසග ඕක වැහැපු ගර්න් බැහැල 
යනවා. ඉවරයි. රිත්තයි. ඇතුසළ් සර්ාකක්වත් නෑ ඕසක. රික්තකයක්. 
තුච්ඡයි. මිනියක් පුච්චලා ගත්ත අළු සගාඩක් වසග. තණසකාළ ටිකක් 
පුච්චලා ගත්ත අළු ටිකක සර්ානවාත් නෑ. අනත්තයි. ඕසක් පරශ්නය 
සාරයක් කියල සදයක් නෑ. ර්ැදක් කියල විසඳන්න බැරි ගරන්ි 
ස්ථානයක් නෑ. ඕක හතීසකාන පැටලිච්ච නූල් සබෝලයක් වසග විතරයි 
තිසයන්සන. ඕක විසඳන්නත් පුළුවන්. විසඳුවයි කියල ඇති සවන 
සවනසකුත් නෑ. ඒ වසග්ර් පර්තා. ඕක එන්න ඉස්සසලල් තිබුණ 
පරශ්නයක්. අපි ඉන්නසකාටත් තියනව. ර්ැරැණට පස්සසත් ඕක 
තියනව. ඒ නිසා ඕකට අපි උපන්සන්ත් නෑ. ඕක විසඳුවයි කියල 
සලෝසක පරශ්න ඉවර සවන්සනත් නෑ.  

ඒක නිසා ඔය පරශ්න අපි පරීක්ෂණ බලන්න අසප් දැනුර් 
ර්ට්ටම් බලන්න අසප් විර්ුක්තිය සහායාගන්න පාරක් මිස සවන 
සදයක් සනසර්යි කියල බාහිර සදයක් වශසයන් බලන්න පුළුවන් නම්, 
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අන්න එවැනි සකනාට, එවැනි දර්ශනයක් ඇති සකනාට කියන්න 
පුළුවන් උපශාන්තයි කියල. ඒ ර්නුස්සය පරශ්සනර් තර්යි ඉන්සන. 
පරශ්සනර් බැහැසගන වැඩ. නර්ුත් පරශ්නය දිහා බලන්සන සම් අල්ලපු 
සගදරට සවච්ච එකක් වාසග. නැත්තම් තර්න් විනිශ්චයකාවරසයක් 
වශසයන්, පැමිණිලි පක්ෂසයන් ඉදිරිපත් කරපු පරශ්නයක් සදපැත්ත 
පිළිබඳ කිසිර් පක්ෂ සභද්යකින් සතාරව පරශ්නය දිහා බලන්සන 
සකාසහාර්ද කියල විනිශ්චයකාරයකුසග් තියන ගති ලකුණු තීරණය 
කරන්න හදනව මිස, පරශ්නය උත්තරය ඉක්ර්න් කරන්න හදන්සනත් 
නෑ. පක්ෂගරාහී සවන්සනත් නෑ. ඒ සදන්නසග තක්කු ර්ුක්කු ඔළුවට 
අරන් තර්න් නිදාගන්න සකාට්සටට සගනියන්න ගන්සනත් නෑ. තර් 
විනිශ්චයකාරකර් රකිනවා. අන්න එවැනි ජීවන දර්ශනයක් ඇති, 
එවැනි සීලයක් ඇති, එවැනි දර්ශනයක් ඇති සකසනකුට උපශාන්ත 
භාවය නිවසනන් සර්පිටර් තියනව. ඒ පුද්ගලයා ඒ ිත්තක්ෂණසය් 
ඉන්සනර් සකාච්චර උද්සේගකර උත්සන්න තැනක වුණත් එයා 
උපශාන්ත භාවයකට අවශය කරන්නා වූ සීලයකයි උපශාන්ත 
භාවයකට අවශය කරන්නා වූ දර්ශනයකයි. ඉතින් ඒ දර්ශනයයි 
සීලයයි තර්යි වැදගත්. පරශ්නය සනසර්යි. උත්තරයත් සනසර්යි.  

අසප් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් ඉන්න කාසල කේිසේ අපි 
වැඩ සකරැවට පස්සස පරතිඵල ලැසබනව. ඒක පිළිබඳව අහන්න 
සදයක් නෑ. සහාඳත් ලැසබනව. නරක නං ඉතින් අහන්න සදයක් නෑ 
සන. නරක ඉතින් සකාසහාර්ත් හම්බ සවනව සන. ඒක සනසර්යි 
පරශ්නය. අපි ර්ැරැණට පස්සස ඉතුරැ සවන ආදර්ශය සර්ාකද්ද? 
රට්ටුන්ට කියා පාන්සන් ඔය පරශ්නයවත් උත්තරයවත් සනසර්යි. ඒ 
නිසා හරි උත්තසර් ලැීර් සනසවයි අසප් ජීවන දර්ශනය විය යුත්සත. 
සර්ාකද්ද අපි සම් ඉතුරැ කරගත්ත ආදර්ශය? අපි තියල ර්ැසරන්සන 
සර්ාකද්ද කියල බලන එක. ඒ නිසා වැසේ සනසර්යි පරශ්නය 
තිසයන්සන. වැසේ හැසේ. අන්න එවැනි දර්ශනවලට තර්යි අපි 
කියන්සන සබෝධිසත්ත්ව ලකුණ කියල. එවැනි සබෝධිසත්ත්ව ලකුණු 
බලන්න නම් දැසවන පරශ්න පුළුවාන් තරම් නැති, විසේක බුද්ධියක් 
ඇති, සර්ථ විදර්ශනා වඩන, සීලයකින් යුක්ත එවැනි උත්තර්යන් 
වහන්සස්ලා ගර්න් කළ පාරක අපි සම් ගර්න් කරන්සන. අපටත් පරශ්න 
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නෑවිත් හිටින්සන් නෑ. අපටත් සහාඳ නරක සදක නෑවිත් තිසයන්සන 
නෑ. නර්ුත් ඒව නිකන් අල පතට වැටුණ වතුර කඳුළක් වාසග ගලවල 
දාන්න පුළුවන් තාලයට ජීවත් සවන්න නම් එතසකාට තර්යි 
වීතත්්හා පුරා ් දා කියන පරශ්සනට යන්න පුළුවන්.  

සර්න්න සම් ඔක්සකාර් ර්ර් කථා කසළ්, අටුවාවක් වසග සම් 
සූතරසය් සඳහන් සවන ගාථාවට එන්න ඉස්සර සවලා. ඒ ගාථාවට අපි 
බැස්සසාත් සම් හදාගත්ත ර්ානසික වාතාවරණය යටසත් උ්පක්ඛ් ා 
සදා ස්තා. එහි සඳහන් කරල තියනව වීතත්්හා පුරා ් දා කියන 
විදිහට උපශාන්ත භාවයට යන්න නම්, ර්රණයට කලින්ර් තණ්හාව 
දුරැ කරල, එවැනි පුද්ගලයා උසප්ක්ෂා සහිත පුද්ගලසයක් සවන්න 
ඕනැ. උසප්ක්ෂා සහිත කියල කියන්සන අන්ත සදක ආශරය කරන්සන 
නෑ. අන්ත සදක දන්නව. ඉතින් අටුවාසේදී සර්සතන්දි සපන්නල දීල 
තියනව සම් ගාථා පන්තිසය, සම් සූතරසය් විවිධ තැන්වල ඥානය සහ 
උසප්ක්ෂාව කියන වචන පාවිච්ි කරනවා. සර්තන සම් දී ඇති 
පසුබිර්ට සාසප්ක්ෂකව බලනසකාට උසප්ක්ෂාව කියල කියන්සන 
ඡලංග උසප්ක්ෂාව. ඒ කියන්සන ඇසහ් කසන් නාසසය් දිසේ කසය් 
ර්නසස් කියන ඒ ඒ ඉඳුරන් සංවර කිරීසම්දී පහළ කරගත යුතු, පහළ 
සවන, භාවිත ඉන්ද්රිය ඇත්සතක් තුළ ඉසේර් තිසයන්නා වූ 
උසප්ක්ෂාව.  

අපි මීට කලින් දවසක සූතර සද්ශනාවකට ර්ාතෘකා වශසයන් 
තියාගත්ත ඉන්ද්රිය භාවනා සූතරය ගත්සතාත් චක්ඛුනා රූපං දිස්වා 
උප්පජ්ජ්ති මනාපං උප්පජ්ජ්ති අමනාපං උප්පජ්ජ්ති මනාපාමනාපං. 
ඇහැට රෑපයක් දැකපුවහර් රහතන් වහන්සස්ට සේවා, සම්ර්ා 
සම්බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ට සේවා, සස්ඛ පුද්ගලසයකුට සේවා, 
පෘථග්ජ්නසයකුට සේවා ර්නාපය උපදිනවා. අර්නාපය උපදිනවා. 
ර්නාප අර්නාප සදක උපදිනවා. අන්න එතනදී අර අපි කියපු රහත් 
සවලා සහෝ බුදු සවලත් නැති, පෘථග්ජ්නව භාවනාවටත් සනාබැස්ස 
පිරිස් සදක අතහැරල දැනට සම් තියන පරශ්නය විසඳන්න ඕනෑ, 
ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල වීතත්හා සවන්න ඕනෑ උපශාන්ත සවන්න 
ඕනෑ කියල බැහැසගන, යම් පරර්ාණයක් සම් සඳහා සීලය අවශයයි, 
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ඉඳුරන් සංවර කිරීර් අවශයයි කියල දැනසගන කටයුතු කරන සකසනක් 
ගත්සතාත්, සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා එවැනි සකසනක්, 
ආර්ය විනසයහි බැහැසගන වැඩ කරන සකනා ගැන - උප්පජ්ජ්ති 
මනාපං උප්පජ්ජ්ති අමනාපං උප්පජ්ජ්ති මනාපාමනාපං. සර්යාට 
ර්නාපය උපදින්න පුළුවන්. අර්නාපය උපදින්න පුළුවන්. ර්නාප 
අර්නාපය උපදින්න පුළුවන්. සම් සියල්ල අනිතයයි. දුකයි. 
විපරිණාර්යි. ඒ ර්නාපය අර්නාපයකින් සකළවර සවන්න පුළුවන්. 
අර්නාපය ර්නාපයකින් සකළවර සවන්න පුළුවන්. ර්නාප අර්නාප 
සදකත් සවනත් විපරිණාර් තත්ත්වයකට පත් සවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා 
සම්වා තුච්ඡයි. සම් ඕළාරිකව සගාසරෝසුව අර්ුඅර්ුසේ පහළ සවන 
ර්නාප අර්නාප සදක තුච්ඡයි කියල - එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං 
උ්පක්ඛා. 

සම් ර්නාපය පහළ සවච්ච තැන, සම් පහළ සවච්ච ර්නාපය 
වහා සැසලනසුලුයි. බිසඳනසුලුයි. සවනස් සවනසුලුයි. දුක් 
එළවනසුලුයි. ඊට වැඩිය සහාඳයි එතං සන්තං එය සාන්තය. එතං 
පණීතං එය පරණීතය. යදිදං උ්පක්ඛා. ර්නාපය පහළ සවච්ච සවලාසව 
කල්පනා කරනවා ර්නාපය නම් සහාඳයි. නර්ුත් සම් ර්නාපය කවදාවත් 
හිටින්සන් නෑ. සර්යා ගියාට පස්සස උච්ච ර්නාපයක් නම් උච්ච 
අර්නාපයක් පර්ණර්යි එන්ඩ තිසයන්සන. ඒ නිසා සම්ක 
සපරසළනසුලුයි. ඊට වැඩිය සහාඳයි උසප්ක්ෂාව. අර්නාපයක් පහළ 
සවනව. අර්නාපයක් පහළ සවච්චහර්ත් දැනගන්නවා සම් සවලාසව 
ර්ාව තැසළනව. සපසළනව. තළන ගති සපළන ගති සලන ගති 
සගාඩාක් තියනව. ඉතින් කෑර්ක් කන්නත් බෑ. නිදාගන්නත් බෑ. නා 
නා පරකාර කායික ර්ානසික දුෂ්කරතා පහළ සවනව. නර්ුත් සම්කත් 
දිගට පවත්වන්න කයට බෑ. කයට ඔය විදිහට දුක් දරන්න බෑ දිගට. 
හිතටත් දුක් දරන්න බෑ. එයා ඊට පස්සස සර්ාකාක් හරි සද්කින් සම්ක 
ර්ග අරවනවා. එතසකාට සම් අර්නාපයත් අනිතයයි. දුකයි. අනාත්ර්යි. 
විපරිණාර් ධර්ර්යක්. සපරසළනසුලු ධර්ර්යක්. මීට වැඩිය සහාඳයි 
උසප්ක්ෂාව. ඊට පස්සස ර්නාප අර්නාප සදක නැති තත්ත්වය. සම්ක 
තර්යි ඇත්තට හුඟාක් ගැඹුරැ තැන. බණට අහු සවන්සනත් නැති, 
කිේවට සත්සරන්සනත් නැති සම්ක තර්යි අපිට අර්තක සවන හරිය. 
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ර්නාප සද් හිසත් ර්තක හිටිනව. අර්නාප සද්ත් හිසත් ර්තක 
හිටිනව. ර්නාප අර්නාප සද්වල් තර්යි සගාඩක් හම්බ සවන්සන. ඒසක 
ර්තකසය් ඉතුරැ සවන්න සදයක් නෑ. නඩු කියන්න සදයක් නෑ. 
සචෝදනාවක් කරන්න සදයක් නෑ. අපිට කවුරැ හරි බැන්නා නම්, 
අන්න බැනපු වචනයක් වචනයක් පාසා, ඉරියේවක් පාසා, ඒසක 
ර්හපරාණයක් අල්පපරාණයක් පාසා සහාඳට ර්තක හිටිනව. ඒක කවද 
හරි අනිත් ර්නුස්සයට කියල ගහල ගහපාසදනකල් ර්තකසය් තියනව. 
ඒ වාසග්ර් අපිට යම් ආකාරයකට කවුරැ හරි ස්තුති සකරැව නම්, 
හසපෝ, ඒ ර්නුස්සය බුදුන්ටත් එහා. සර්න්න සම් සම් විදිහට සසනගක් 
ර්ැද ස්තුති කළා කියල ර්තක හිටිනව. නර්ුත් සම් ර්නාපාර්නාප 
සද්වල් තර්යි සගාඩක් සිද්ධ සවන්සන. ඒක අසප් ර්තකයට යන්සන 
නෑ. සදයක් නෑ. ඒ ර්නාපාර්නාප සද්වල් කඩා බිඳසගන තර්යි, 
ර්නාපාර්නාප කියන ර්ධයස්ථ තත්ත්වය කඩා බිඳසගන තර්යි, 
එක්සකා ර්නාපය එක්සකා අර්නාපය පහළ සවන්සන. ඒක නිකන් 
ර්ැද යට එල්ලලා තියන පැදුර වාසග දිගට දුවන්සන් ර්නාපාර්නාප 
තත්ත්වය. ඒත් ඒක කවුරැත් ගණන්ගන්සන නෑ. ඒ ර්ැදින් වරින් වර 
ර්නාප පහළ සවනව. වරින් වර අර්නාප පහළ සවනව. එේවත් අපිට 
ර්තක තියනව. නර්ුත් වැඩි සවලා ඉන්සන අපි ර්නාප අර්නාප කියන 
සදක ර්ැද.  

සම් තත්ත්වයට සපාදුසේ පාලිසය් සඳහන් සවන්සන් ඉහත 
සඳහන් කරපු මනාපාමනාපං කියන, අර වචන සදකර් සයාදාගත්ත 
තනි වචනයක්. නර්ුත් අපි ඒකට විවෘත නෑ. සර්ාකද අපට නිතසරෝර් 
තිසයන්සන සකසලසිච්ච සකාසලාප්පන් සවච්ච හිතක්. 
සකාසලාප්පන් සවච්ච හිතට ඔය ර්ැද සද් සත්සරන්සන නෑ. ඒකත් 
ර්නාසපට අර්නාසපට සකාකිත සවන නිසා ඒසකත් නෑ 
උසප්ක්ෂාවක්. ඒක ආවත් සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා, 
එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං උ්පක්ඛා කියල. උපන්න ර්නාපය 
උපන්න අර්නාපය උපන්න ර්නාපඅර්නාපයට වැඩිය උසප්ක්ෂාව 
සහාඳයි කියල කියනවා. ඉතින් අපි සම් අපභරංශසය් කියන්න හදන 
ගැඹුර ඔය චක්ඛුනා රූපං දිස්වා වාසග ඇහැට රෑපයක් දැකලා කරනවට 
වැඩිය සල්සි බව සර්වඥයන් වහන්සස් වයංගයාර්ථසයන් කියනවා 
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කනට ඇසහන සද්දය. ඊට වැඩිය සල්සි කියනව නහයට දැසනන ගඳ. 
ඊටත් වැඩිය සල්සි කියල කියනවා දිවට දැසනන රසය. අන්තිර් සල්සි 
තැන තර්යි, සල්සි කියල කියන්සන සංසන්දනාත්ර්කව, කයට දැසනන 
පහස.  

කයට දැසනන පහස අපි සකාසහාර්ද උප්පජ්ජ්ති මනාපං 
උප්පජ්ජ්ති අමනාපං උප්පජ්ජ්ති මනාපාමනාපං කියන තුනට 
පිහිටවුන්සන? අපි කියර්ු අපි ආනාපානය සතෝරාගත්තයි කියල. සවන 
විදිහකට කියනවා නම් අපි ආනාපානය උසප්ක්ෂාව විදියට 
සතෝරාගත්තයි කියල. ඉතින් ආනාපානය තියාසගන ඉන්න උත්සාහ 
කරනවා කියන්සන උසප්ක්ෂාව වඩනව. භාවනා වඩනව තර්යි. 
ආනාපාන සතිය වඩනව තර්යි. උසප්ක්ෂාව වඩාසගන යනසකාට අපි 
දන්නව ඒ පරිය ර්නාප සද්වල්වලින්, අපරිය අර්නාප සද්වල්වලින් 
ආනාපානය කැසඩනව. කැසඩනවයි කියල කියන්සන ආනාපානය 
කර කර ඉන්නසකාට ඔන්න කවදාවත් නැති විදිහට හිතට කායික 
පහසුවක්, ආසලෝකයක්, සැපක්, කය සනාදැනී යාර්ක්, ඉස්පාසුවක් 
දැසනනසකාට අපිට ආනාපානයට වැඩිය සකාච්චර සහාඳද සම්ක 
හම්බ වුණා කියල අර ර්නාසපට නතු සවලා අපි ආනාපානය 
පාවාසදනව. නැතිනම් පාවා සදසවනවා. එතසකාට අපි ර්නාපය නිසා 
උද්දාර්යට පත් සවලා ටික සවලාවකින් පස්ස බිර් ඇනසගන, උස 
අත්තක ඉඳල බිර් වැටුණ වසග, ර්නාපයත් නැති සවලා ආනාපානයත් 
නැති සවලා ගැස්සිලා කලබල සවලා ඔන්න ආයිර්ත් පර්යංකයට එන 
අවස්ථා සිහි එළවන අවස්ථා සයෝගාවචරයින්ට එච්චරර් දුර්ලභ නෑ. 
අර්නාපයක් පහළ සවච්චහර් ඔන්න සද්දයක් ඇවිල්ල කන 
පීරිගාසගන යනවා. ආනාපානය සනසර්යි සර්ානර් සදයක්වත් ර්තක 
නෑ. සද්දය ඇති කරපු එකාසග් අම්ර්ා සර්ෝ නැතුව සක්න්ති යනවා. 
එසහර් නැත්නම් සේදනාවක් එනවා. සසතක් කාල කියර්ු - කූඹිසයක් 
කාල, එසහර් නැත්නම් තර්න්සග් ඇසඟන්ර් ආපු සේදනාවක්. 
එතසකාටත් අරක දිසග් සහායාගන ගිහිල්ල බැන බැන සක්න්තිගන්න 
සවලාවලුත් එනවා. සම් දුක්ඛ සේදනා. ඒ වසග්ර් හිතිවිලි ආවයි කියල 
හිතර්ු. පරිය ර්නාප හිතිවිල්ලක් නම් සවන්සන නෑ. නර්ුත් අපරිය 
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අර්නාප හිතිවිල්ලක් ආසවාත් ආනාපානය කැඩුණා කියල අර්නාපය 
පහළ සවනව. 

අපි සම් සදක ඉස්සසල්ල සපාේඩක් විගරහ කරල බැලුසවාත් : 
සම් ර්නාපයර් දැන් තියන සවලාවක් කියල හිතර්ු. ර්සග් හිත සහාඳටර් 
පහසුයි. ඉස්පාසු සවලා තියනව. ඔය ඉස්පාසු සවලා ඉන්නසකාට 
සයෝගාවචරයා බුදුහාර්ුදුරැවන්සග් වචනය කල්පනා කරනවා නම් 
උප්පන්නං මනාපං - හිතට ඕන්න පහසු ගතියක් ආසලෝකයක් පහළ 
සවලා තියනව. එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං ආනාපානසති කියල 
හිත හදාගත්සතාත් සම් උපදනා වූ ර්නාපයට වැඩිය එය සාන්තය; එය 
පරණීතය. සර්ාකද්ද? ආනාපානය. අර ර්තු වුණ පරිය ර්නාප භාවය 
ර්ැදින් ර්ට ආනාපානයට තාර් යන්න සදාර වැහිලද? ජ්සන්ලයක්වත් 
ඇරිලා නැද්ද? ර්ට බැරිද සම් පරිය ර්නාප තත්ත්වසය් ඉන්දැද්දී 
ආනාපානයට යන්න. එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං ‘උ්පක්ඛා’ 
කියපු වචනය සවනුවට ‘ආනාපානසති’ කියන වචනය දාල 
ආනාපානයට යන්න පුළුවන් වුසණාත්, ඕක තර්යි ඉතින් භාවනා 
කර්ර්ස්ථානයක් වශසයන් සදන්න තිසයන්සන.  

අපි අර්නාපය පහළ වුණයි කියර්ු. අර්නාපය පහළ වුණාර්ත් 
අපි අර්නාපයට දැවිලා තැවිලා ගැටිලා ඒකත් එක්ක රත් සවච්ච 
කබලට වැටිච්ච ර්ස් කෑල්ලක් වසග චර චර ි රි ි රි ගාලා පිච්ි පිච්ි 
ඒසකර් ඇලී ඉන්නව සවනුවට ඒක ඇලීසගන ඉන්න ටික සවලාවක් 
ඉන්නව නම් අපිට බලන්න පුළුවන්, ඇත්ත තර්යි සද්ද නම් ඇසහනව. 
කසය් සේදනාවත් දිගට තියනව. එසහර් නැත්නම් හිතිවිලිත් සදෝසර් 
ගලනව. නර්ුත් සම් අල්ලපනල්සල ර්ට බැරිද සම්ව ඔක්සකෝර්ත් ර්ැද 
ආනාපානයට යන්න? අපි ඒ සවලාවට ආනාපානය ගන්සන 
උසප්ක්ෂාසව නිසයෝජිතසයක් විදිහට. ආනාපානයට යන්න පුළුවන් 
නම්, ඒකාන්තසයන්ර් රාශියක් සීලසය් සහ දෘෂ්ටිසය් උපශාන්ත 
භාවසය් ලකුණු පහළ සවනව. 

එකක් තර්යි තක්කු ර්ුක්කුවක් එනසකාට සගදර යන 
කල්පනාව පහළ සවනව. දැන් ර්ර් ඉන්සන තක්කු ර්ුක්කුසේ. ඒ නිසා 
සහාඳ සද් තර්යි ඒ සවනුවට ආනාපානය කියල, අර තර්න්ට සර්සතක් 
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වඩාසගන හිටපු ආනාපානය, කන්දකදී හැරමිටියක් වාසග, අඳුරකදී 
භය එලවන ර්න්තරයක් වාසග ඉසේර් ආනාපානයට සගදර එන ගතිය 
පුහුණු සවනව. ඒ නිසා අපි වැඩි වැඩිසයන් රැසඳන්සන් සදවියන් 
ර්තවත් සවන සර්ානවත් ර්ත සනසර්යි. තර්න්සග ආනාපාන සතිය 
ර්තර්යි. සදක තර්යි එසහර් නැවත නැවත ඒ තක්කු ර්ුක්කු කට්ටි 
ර්ුටිච්ිසය් ආනාපානයට එන්න පුරැදු සවනසකාට ර්නාපය සහෝ 
අර්නාපය වැඩීසගන යන ගතිය බාධා සවනව. ර්නාප ිත්ත ීි සහ 
අර්නාප ිත්ත ීි කැඩි කැඩී වැසටන්න පටන්ගන්නව. එතසකාටත් 
ඒවාසය් බල බිඳීර්ක් සිදු සවනව. තුන තර්යි වැඩි සේලාවක් 
ආනාපානසය් ඉන්න ඉඩ පරස්තාව ලැසබනව. ර්නාපය ආවත් පුළුවාන් 
තරම් ඉඩ පාඩු බලාසගන ආනාපානය. අර්නාපය ආවත් ඉඩ පාඩු 
බලාසගන ආනාපානය. ආනාපානය ආවත් ආනාපානසය් ඉන්නව. ඒ 
සර්ාකද අපි සම් සවලාසවදි සලකාගන්නව ආනාපානය තර්යි 
උසප්ක්ෂාසව නිසයෝජිතයා. උසප්ක්ෂාසව ඉන්න බලනව.  

ආන්න එසහර් ඉන්න ඉන්න යනසකාට ඔන්න උප්පජ්ජ්ති 
මනාපාමනාපං කියන ර්ට්ටර් එනවා. ආනාපානසය් ඉන්නවා. ඒසක් 
ර්නාපත් නෑ. අර්නාපත් නෑ. ඒසක රසවත් බවක් නැති සවන්න 
පටන්ගන්නව. එතසකාට ඉසේර් හිසත් පරශ්නයක් ර්තු සවනව ර්සග් 
පාර හරිද? ර්ර් ඉන්සන සතිසය්ද? සම්කද සර්ාධිය කියන්සන? 
නැත්නම් ර්සග් සති සර්ාධි කැඩිලද? කියල අර ආනාපානසය් 
තිසයන්නා වූ ආශ්වාස පරශ්වාස සදසකන් ඇති සවන විවිධ රස නැති 
සවලා සර් ර්ට්ටර්ට යනසකාට සම්ක පිළිබඳව සැක ඉපදීර් 
ර්ාර්ගසයන් හිත කැලසඹන්න ඉඩ තියනව. එසහර් නැත්නම් දැන් ර්ට 
අරර්ුණක් නෑ කියල හරිබරි ගැහිලා හිත නින්දට වැසටන්නත් ඉඩ 
තියනව. අන්න ඔය සදක, ඒ කියන්සන ආනාපානය විෂසයහිර් අර 
වසග පරිය ර්නාප තත්ත්වත් නෑ උච්චතර. අපරිය අර්නාප තත්ත්වත් 
නෑ බාධාකර. ඔසහ් ආනාපානසය් ඉන්නව. එතසකාට කියන්සනර් 
ඔසහ් ඉන්නව කියන වචසන සහාඳට කට පුරා සයෝගාවචරයන්සගන් 
කියසවනව. ඒසකන් අදහස් සවන්සන දැන් ඉතින් පහු පහු සවනසකාට 
සකාහු සකාහු සේගන වැසේ යන ගතියයි සප්න්න තිසයන්සන. 
එතසකාටත් සියුම් ර්ට්ටසර්න් ර්නාප අර්නාපයක් ධචතසික 



| පුරාසභද සූතරය    

| 110 

ර්ට්ටසර්න් පහළ සවනව. හිත අරර්ුණින් බැහැර කරන්න සහ්තු 
සවනව එක්සකා නින්ද ර්ාර්ගසයන්. එක්සකා සැක ර්ාර්ගසයන්.  

අන්න ඔය සදක - දැන් ර්ට සැකයක් ර්තු සවලා තියනව. 
ආනාපානසය් ඉන්නව. ආනාපානසය් ඉන්න බව දන්නව. ර්ූණට ර්ූණ 
දාල ඉන්න බව දන්නව. නැත්නම් ආනාපානය නැති වුණත් හිත 
ආනාපානසයන් සගනල්ල නතර කරපු තැන්නක, විසේක ස්ථානයක 
ඉස්පාසුවක ඉන්න බව දන්නව නම් ඒ සවලාසව දිගට පහළ සවනව, 
ර්ට දැන් ගිහිල්ල හම්බ සවලා කථා කරන්න ඕනැ. සම්ක හරිද 
දන්සනත් නෑ. වැරදිද දන්සනත් නෑ. ර්ර් සර්සහර් ගිහිල්ල සකාසහ් 
යයිද දන්සනත් නෑ කියල සම් සැක පහළ සවනව සන. ආන් ඒ 
සවලාසව තර්න් ඉන්සන සැකයක බව සත්රැම් අරසගන මීට වැඩිය 
සහාඳයි එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං ආනාපානසති කියල ර්ට 
ආනාපානය බලන්න පුළුවන්ද? කියල බැලුසවාත් ඒත් විිතරතා 
සදකක් අඩු ගාසන දැකගත හැකි සේවි. 

එකක් තර්යි මීට ඉස්සසල්ල නෑ යි කියපු ආනාපානය අර 
හිතිවිලි අතරර්ැද වැඩිලා, දැන් ආශ්වාස පරශ්වාස වශසයන් දැකගන්න 
ර්ට්ටර්ට සගාසරෝසුව සගදර ඉන්න බව සත්රැම්ගන්න පුළුවන්. සදක 
- ඊට ඉස්සසලල් තිබුණු ආනාපානසය් විසේක ස්ථානය ර්ත සැකයක් 
පහළ සවලා සැක දිසග් තර්යි සම් ඉහළ පහළ යමින් හිටිසය් කියන 
එක සත්රැම්ගන්න පුළුවන් සවනව. අනිත් එක තර්යි වැදගත්ර් 
කාරණාව. සම්ක කාසගවත් බාහිර ආධාර උපකාරයක් නැතුව 
තර්න්ටර් කරගන්න පුළුවන් බවත් වැටසහයි. එතසකාට හිතිවිලි ර්ැදට 
එන්නර්ත් ඕනැ. ඒ පැමිසණ්වා කියල සාප කරනවාවත් පරර්ථනා 
කරනවාවත් සනසර්යි; එනවා. එනවට පස්සස සත්රැම්ගන්නවා 
ආනාපානය සගවිල ගියා. සගවිල ගියාට පස්සස ඇති සවච්ච සැකයක 
ඉන්සන. ඒ සැකය සාධාරණයි.  

නර්ුත් සම් සැකය තුළින් ර්ට නැවතත් සගදර යන්න ඉඩ 
තියනවද? සදාර ජ්සනල් වහලද? ආනාපානයට උසප්ක්ෂාවට යන්න 
බැරිද කියල බැලුසවාත් ඇත්තටර් සැක සහිත නම් ආනාපානය ආසය 
සගාසරෝසුවට සප්නවා. සර්හර සවලාවට නින්දට යනවා. නින්දට 
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ගියාට පස්සස නම් බණ කියල වැඩක් නෑ. නර්ුත් නින්දට යාසගන 
එන තත්ත්වසය්දී හිත අයිස් සපට්ටියට දාපු බටර් එකක් පාන් සපත්තක 
ගාගන්න බැරිවා වාසග ඒ තරර්ට සගාසරෝසු ගතියක් ඇති කරනවා. 
ඒක මිද්ධ - මිදුණු කියන තත්ත්වයට පත් සවනව. කර්ර්ණය භාවය 
නැතිව යනවා හිසත්. නැති සේගන එනසකාටත් සහාඳ දක්ෂ 
සයෝගාවචරයට සත්සරනවා. හැබැයි ඒක සයෝගාවචරයට සත්සරන්සන් 
අඃ විනාඩියක් ඔසහාර් හිටියට පරශ්නයක් නෑ. සපාේඩක් ඔසහාර් 
නිදාසගන ඉඳල නැගිටින එක ඇඟටත් සහාඳයි සනීපයි කියල සර්හර 
විට අනියර්ාර්ථසයන් නින්ද අගය කිරීර්ක් සවනව. ඒක සර්වඥයන් 
වහන්සස්සග් වචනසයන් කියනව නම් සංඥාසවන් ඉඩක් හම්බ සවනව 
සම්ක සහාඳයි කියල. එසහර් වුසණාත් තර්යි නින්දට යන්සන.  

ඒ වුණත් සම් සයෝගාවචරය සහාඳට භාවනා කරල භාවනා 
කරල අහු වුසණාත් සම් ආනාපානය තුනී සේගන එනසකාට, නිකන් 
උණු සවච්ච ඉටි ටිකක් හයි සේගන එන්නා වාසග, දිය සවච්ච බටර් 
ටිකක් අයිස් සපට්ටියට දාල හයි සේගන එනවා වාසග සම් මිද්ධ 
ස්වරෑපය වැටසහනවා. වැටසහනසකාට සත්රැම්ගන්න ඕනැ සම් 
යන්න හදන්සන නින්දටයි. සම්ක රත් කරන්න ඕනැ. සම්ක රත් 
කරනවයි කියල කියන්සන නින්සද් තියන මිසදන ස්වරෑපයත් 
ආනාපානයත් දැන් මිදිලා සන් තිසයන්සන. ඒ යන්තම් හරි සප්නව 
නම් ආනාපානය ආශ්වාස පරශ්වාස වශසයන් සර්සනහි කරනසකාට, 
නැත්නම් සම් සිද්ධිය දිහා හිත අවදිසයන් බලනසකාට හිත රත් 
සවනව. රත් සවලා කල්පනා කරනවා සර්තනින් ගිසයාත් එසහර් ර්ට 
සවන්සන ඔක්සකෝර් අංග සම්පූර්ණසයන් සර්වපරකාරසයන් සාර්ථක 
කරගත්ත ර්න්දිරයක් හදල සම්කට සහාරැ වදින්න ඉඩ දීල පැත්තකට 
වුණා වසග. සස්රර් සහාරැ සගනියනව. ඒ සර්ාකද ඒ නින්ද එන 
ඕනැර් සවලාවක ඕනැර් සකසනක් කල්පනා කරල බලන්න, බාහිසර් 
ශේද නෑ. කසය් සේදනා නෑ. හිසත් කරදරයක් නෑ. ඉඳසගන ඉන්න 
ඉරියේසව සවසහසක් නෑ. භයක් නෑ. ඔක්සකාර් සැප ටික හම්බ 
වුණාට පස්සස තර්යි බබා නිදාගන්සන. ඒ කියන්සන අපි ආධයාත්මික 
ජීවිතයක බලාසපාසරාත්තු සවන සියලු සැප සම්පත් හම්බ වුණාට 
පස්සස ඔක්සකාර් සහාරකම් කරන සහාසරක් වාසග් තර්යි නින්ද.  
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ඒ නිසා එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං උ්පක්ඛා කියල, ඒ 
තරම් මිදිච්ච තත්ත්වයට වැඩිය සහාඳයි උසප්ක්ෂාව කියල 
ආනාපානසය් පිහිට සහායනව නම් එයාටත් පුළුවන් සවනව ඉන්ද්රිය 
භාවනා සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් පෘථග්ජ්න පුද්ගලසයකුට, සස්ඛ 
පුද්ගලසයකුට දීපු උපසද්ශය පාවිච්ි කරලා හැර් සවලාසවර් 
උසප්ක්ෂාව ඉස්සරහින් තියාගන්න. සම්ක සත්රැම්ගත්තා නම් 
ර්නාපය ආවත් අපි ආනාපානයට යනවා. අර්නාපය ආවත් අපි 
ආනාපානයට යනවා. ර්නාපඅර්නාප කියන සදක ර්ැද ආවත් අපි 
පුළුවාන් තරම් ආනාපානසය් සරණ පිහිට පතනවා නම් අපිට කියන්න 
පුළුවන් ආනාපානයට තර්යි එතසකාට අපි උසප්ක්ඛාව කියල 
පරාසයෝගික වශසයන් නම් කරන්සන. 

අන්න ඒක දන්න සකනාට විතරක්, නැත්නම් සම්සක සූර 
සවච්ච සම්සක පරිචයක් ඇති කරගත්ත සකනාට විතරක් ඔන්න ආසය් 
සැරයක් ර්ුලට සගනියන්න පුළුවන් බාහිය දාරැචීරිය තාපසතුර්ාට 
සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කළා වාසග දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්තං  විස්සති. 
රෑපයක් දකිනසකාටර් ඕක අනිවාර්යසයන්ර් ර්නාපයක් එක්ක සහෝ 
අර්නාපයක් එක්ක පහළ සවනව. ර්නාප අර්නාප සදක ර්ත පහළ 
වුණා නම් අපි දැක්ක බවවත් ර්තක නැති සවනව. දැක්කා කියන්න 
නම් ර්නාපය සහෝ අර්නාපය පහළ සවනව. ඒ පහළ සවච්ච ගර්න් 
හිසත් ඇති සවච්ච කම්පනය තුළින් අර ර්නාපය දිසග් ර්නාප ිත්ත 
ීි රාශියක් පහළ සවනව. අර්නාප දිසග් අර්නාප ිත්ත ීි රාශියක් 
පහළ සවනව. ඒ තාක් ඒ පුද්ගලයා දැන් බලන්සනක් සනාසේ, 
හිතන්සනක් බවට පත් සවනව. දැකපු රෑපය ර්තින් සතාරන් ගහනවා. 
දිගින් දිගට දිගින් දිගට සැලසුම් කරනවා. සහාඳ සහෝ නරක.  

ඒ ටික සවද්දිත් දැන් ර්ර් රෑපයක් දැක්ක. පුරැෂසයකුට ස්තරී 
රෑපයක්, ස්තරියාවට පුරැෂ රෑපයක් පරිය ර්නාප රෑපයක්. එසහර් 
නැත්නම් ර්ැරිච්ච බලු කුණක්, අසූි පිඬක්, වර්නයක්, සර්ප කුණක් 
ඒ සකායි සද් දැක්කත් ඇති සවන අර්නාපය දිගින් දිගට පහළ සවන 
එක පෘථග්ජ්නයට ඉසේ හම්බ සවන වාසනාවක්. අන්න ඒසක ඉන්න 
සවලාසවදිර් තර්න්ට සත්සරනව නම් සම් රෑපසයන් පටන් අරගත්සත 
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දැන් ර්සග් හිත වැට දිසග් ගිහිල්ල දැන් තිසයන්සන ර්නාපසය, නැත්නම් 
අර්නාපසය කියල ආයිත් සැරයක් සම් රෑපය නිසා සන්ද දැකීර් නිසා 
සන්ද සම්ක පහළ වුසණ් කියල සගදර යන්න පුළුවන් නම්, ඒකටත් 
කියන්න පුළුවන් ර්ැදින් කඩාසගන සහෝ දැකීර් දැකීර් ර්තින් නතර 
කිරීසම් අභයාසයක් කියල. හැබැයි එතසකාට ටිකක් දුර ගිහිල්ල.  

නර්ුත් තර්න්ට සත්සරන්න පටන්ගන්නව සම් විදිහට නැවත 
දකින පුද්ගලසයක් බව සිහි කරන දකිනව දකිනව කියල සහෝ රෑපයක් 
රෑපයක් කියන ර්ට්ටර්ට සහෝ සිහිපත් කරන්න පුළුවන් වුසණාත් අර 
ර්නාප අර්නාප වැසඩන ජ්වය කැඩිලා, දකින්සනක් අහන්සනක් බවට 
නැවත සගදරට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එනවා. ඒක ර්නාප 
අර්නාපයට වැඩිය උසප්ක්ෂා සහගතයි. එතසකාටර් තර්යි සද්සද. ඒ 
වසග්ර් තර්යි සද්සද. නාසහ ගඳ, දිව රස, කය පහස, ඒක 
ආනාපානසය්දී අපි විස්තර සකරැව, හිතට එන ධර්ර්තා. සම් සෑර් 
සදයක් තුළර් සකාච්චර සේග තිේබත් කඩන්න පුළුවන්. 
ිත්තක්ෂණයට කඩන්න පුළුවන්. අපිට සහාඳසටෝර් සක්න්ති ගිහිල්ල 
ඉන්නව. බණ භාවනා කරපු එක්සකනා  ථංසී්ලා කියන විදිහට 
සීලය ගැන සලකලා සහෝ ර්ං වසග සකසනකුට සර්සහර් සක්න්ති යන 
එක වටින්සන නෑ. බැරිද ර්ට සම්ක සර්සහර්ර් නතර කරල ර්ට 
ආසයත් ඒ අරර්ුණට හිත ගන්න. නැත්නම් සම් දැකීර්ට ඇසීර්ට හිත 
ගන්න කියල උසප්ක්ෂාවට ගන්න පුරැදු ීසර්න් කඩන්න පුළුවන්. 
කවදාවත් නෑ කියන්න බෑ. එසහර් නැත්නම් කඩලා සගදරර් ටික 
සවලාවක් ඉන්න. ිත්තක්ෂණ සදකතුනක් උසප්ක්ෂාව පාවිච්ි 
කරන්න.  

මිසකල් ඇන්සජ්සලෝ කියන සශර්ෂ්ඨ ඉතාලි ජ්ාතික ිතර 
ශිල්පියා සිස්ටයින් සද්වස්ථානසය සීලිසම් ිතරයක් අඳින ගර්න් ඒ 
අට්ටාලසය හිටසගනර් සහාඳට ිතරසය් රස බලබලා රස බලබලා 
පිටිපස්සසන් පිටිපස්සට යනව. තීන්ත භාජ්සන් අල්ලාසගන හිටපු 
සගෝලයා දැක්ක දැන් සගායියා ඇදසගන වැසටන්සන අට්ටාසලන් 
පල්ලට. වැටුණට පස්සස ඒ ිතරයත් ඉවරයි. ඇඳපු ගුරාත් ඉවරයි. ඒ 
නිසා සර්යා කරන්සන තීන්ත භාජ්සනන් ිතරයට ගහනව. අර ඇඳල 
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තිබුණ සලෝකසය් නිර්මිත ලස්සනර් ිතරයට ගහපුවර් මිසකල් 
ඇන්සජ්සලෝට සහාඳටර් සක්න්ති ගිහිල්ල අර සස්වකයාට කඩාසගන 
පනිනව. කරපු අපරාසේ සම් මිනිහ! බලපන් සර්ාකද්ද සම් උඹට 
පිස්සුද යසකෝ, උඹට කිේසව තීන්ත භාජ්නය අල්ලාසගන ඉන්න 
විතරයි. ඒ ර්නුස්සය භයපක්ෂව කිේව, සෑර් හිටිසයාත් නම් පස්සස 
ිතර අඳී. තව එක අඩියක් පස්සට තිේබ නම් බලන්සන නැතුව 
පිටිපස්ස, සෑර් ඉවරයි. ඒක නිසා සෑර්ව සේරගන්නයි සම් වැසේ කසළ් 
කියනසකාටයි මිසකල් ඇන්සජ්සලෝට කල්පනා වුසණ් ිතරය ඇන්දත් 
රස බලබල පස්සසන් පස්සට යන්සන අට්ටාලයක් දිසග් බව. 

ඔය වසග් තර්යි අසප් තුම්පසන් මිනිසහක් ගෑනිට ළර්ය හම්බ 
වුණයි කියනසකාට කිතුල් ර්ල කපකපා ඉඳල තිසයන්සන. ඒ මිනිහ 
විජ්හට පියවර ර්ැන්නලු කිතුල් පිත්ත දිසග්. පියවර හතර ර්නිනසකාට 
සදරිගහසගන ඇදසගන වැටුණලු ර්හ මිනිහ. මිනිහට ර්තක නෑ සම් 
හදිස්සි තක්කු ර්ුක්කු වුණාට සම් පියවර ර්නින්සන් කිතුල් පිත්ත උඩ 
බව. ඊට මීට වැඩිය සහාඳයි ඇවිල්ල බිර්ට බැහැල පියවර ර්ැන්න 
නම්. බබාසග් නැකත සපාේඩක් පහු සවන්න පුළුවන්. නර්ුත් අප්පා 
ඉතුරැ සවනවා. අසප් අයියලාසගත් අසප් සගායියලාසග්ත් ඔය 
සසල්ලර් තර්යි තිසයන්සන්. කිතුල් පිත්ත උඩ පියවර ර්නින බව 
දන්සන නෑ. හැබැයි ඕකට ර්ර් දකින විහිළුව ඔය බව සත්රැම්ගන්න 
ඔතන තියන විහිළුව සත්රැම්ගන්න සබෞද්ධ සවන්න ඕනැ නෑ. සපාඩි 
දරැවට පවා සත්සරනව සම් මිනිහට සම් සර්ාකද සවලා තිසයන්සන් 
කියල.  

ඕවා සවන්සනත් සහාඳ භාවනාකාරයින්ට - තර්න් සුචරිතයි 
කියාගන්න. තර්න් ආදර්ශවත් චරිතයි කියාගන්න ඇත්තන්සග් 
හැසිරීම්, ඒක සම් සනාදන්නා සපාඩි දරැවට පවා සත්සරනවා. හැබැයි 
ඌට කියන්න සත්සරන්සන් නෑ. ඒ වැදගත් ඇත්සතා සන්ද සම් සරදි 
නැතුව නටන්සන කියන එක කියන්න සත්සරන්සන් නෑ. ඉතින් ඒ 
දරැවා ර්ුසුප්පු සවනව. සගවල් සදාරවල්වල අම්ර්ල තාත්තල රණ්ඩු 
කරනවා. සපාඩී ළර්ා හිතක් ඇති ර්නුස්සයට සත්සරනවා දැන් සම් 
සදාචාරය පිළිබඳ පාඩම් ඉසගනසගනත් නෑ. උසප්ක්ෂාවක් දන්සනත් 
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නෑ. උපශාන්ත භාවයක්. නර්ුත් හිතන්න සර්ාකද්ද වැඩිහිටිසයෝ 
වශසයන් සම් සර්ාකද කරන්සන. ඒ සපාඩි දරැසවා සර්ාකද හිතන්සන. 
ර්ුසුප්පු සවනව. සම්ව ඒ දරැවන්සග ර්ානසිකත්වයට ගිහිල්ල 
අවසානසය් ඒ දරැව විකෘති ර්ානසිකත්ව සහිත දරැවන් බවට පත් 
සවනව.  

ඉතින් ර්ර් හිතන්සන නෑ ඕසකන් සේරිච්ච එකර් දරැසවක්වත් 
සලෝසක ඉන්නව කියල. සෑර් දරැසවක්ර් උපදින්සන් කාර් ආසාව 
සහිත සදර්ේපියන්සගන්. ඒ සදර්ේපියන්ට පරසිද්ධිසය විලි වහසගන 
ඉන්න පුළුවන් වුණාට හැර් සවලාසවර් ඕක කරන්න බෑ. නර්ුත් සපාඩි 
දරැවා නිතසරෝර් සතිසයන් ජීවත් සවන්සන. සබාසහාර් අවදිසයන් 
ජීවත් සවන්සන. එතසකාට සදර්ේපියන්සග් සද්වල් සකාසහාර් කළත් 
සප්නවා. ඒසක නම් ර්ර් සදෝෂයක් දකින්සන නෑ. ර්ට කනගාටු, ඒ 
සපාඩි එකත් සලාකු සවච්චහර් අර අම්ර් අප්පල කරපු සස්රර්, එකර් 
සර්ෝඩකර් නැවත කරනවා. ඌත් ගිහිල්ල තර්න්සග් දරැවන් ඉදිරිපිට 
රඟපාන්න හදනව. හැබැයි දරැසවා දන්නව තාත්තල අම්ර්ලට වැඩිය 
සම්ක සර්ානරා නටන නැටිල්ලක්. පස්ස පැත්සතන් බැලුසවාත් 
අජ්ූවයි. ඒක නිසා සයෝගාවචරසයක් සවච්චට පස්සස සම් කතාව 
දන්සන නැත්නම් අපි සම් කිතුල් පිත්තක් උඩයි පියවර ර්නින්සන්. 
ඒක සදරිගැහිලා වැටුණට පස්සස සර්ාකද සවන්සන කියල ඕකට 
සබෞද්ධසයෝර් වැඩිහිටිසයෝර් ඕනැ නෑ. කාටත් සප්නවා සම් නටන 
නැටිල්ල. ඉතින් අපිට එක ආරක්ෂාවක් තියනව. සර්ාකද්ද ආරක්ෂාව? 
අපි අනිත් ඇත්තන්ට ආරාධනා කරන්න ඕනැ ර්ර් එසහර් 
ඉන්නසකාට තීන්ත භාජ්සනන් ගහපං සිතියර්ට කියල. නැත්නම් 
සේරන්න බෑ. උඹට කරන්න තියන උදේව තර්යි ර්සග් සිතුවර්ට 
ගහපං තීන්ත භාජ්සනන්. එච්චරයි ර්ට කරන්න තියන සලාකුර් 
උදේව. නැත්නම් කන හරහා සදකක් ගහපං සර්ාකද්ද ර්ර් සම් 
කරන්සන කියල කියන්න. 

සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලා තියාගන්න ඕනැ කන්නාඩියක් 
වසග අසප් සහළුව සප්නසකාට සප්න්න. එසහර් නැත්නම් සතිය ඇති 
කරගන්න ඕනෑ සම් වාසග දුක්ිත, සම් වාසග අනුන්සග් හිත්වල, ඒ 
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කියන්සන සහාඳ හැදිච්ච සත්පුරැෂයන්සග් සනසර්යි, කාසග හිත් 
ඉදිරිපිටත් අපි විවෘතව හැසිසරන නිසා අසන් අපටි පුළුවන් තරම් 
සතිසයන් ඉඳල සම් සස්රර් දක්ෂතාවලට වැඩිය, අදක්ෂතාවලට වැඩිය 
උසප්ක්ෂාව සකාච්චර වටිනවද? එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං 
උ්පක්ඛා කියල සත්රැම්ගත්ත දවසස සත්සරන්න පටන් අරගනී 
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සම් බණ සම් සූතරය කිේසේ ඤාණවන්තයින්ට. 
පුරාසභද සූතරය සද්ශනා කරල තිසයන්සන ඤාණවන්තයින්ට. 
ඤාණවන්තය කියල කියන්සන අනුන්සග් වැඩ සුද්ධ කරනව සහෝ 
අනුන්ට වැඩ සලසන එකත් සනසර්යි. තර්න්සග් වැසේ තර්න් දන්න 
සකනා. ඉතින් එසහර් සකසනකුසග ජීවන දර්ශනසය්ර් ඇති සවන 
සවනස  ථංදස්සී  ථංසී්ලා කියන විදිහට සකවැනි දර්ශනයක්, 
සකවැනි සීලයක් ඇති සකසනකුද උපශාන්ත කියල කියන එක ඒ 
පුද්ගලයා රහත් සවන්න නිවන් දකින්න ඉස්සසල්ලර් සප්න නිසා ර්ර් 
සඳහන් කරනව සම් ගුණ සයෝගාවචරයකුසග්, බැහැල වැඩ කරන 
සකනකුසග් ගුණ වසග්ර් රහතන් වහන්සස් නර්කසග්ත් ගුණ. 

රහතන් වහන්සස් නර්ක් පිළිබඳව ඉන්ද්රිය භාවනා සූතරසය් 
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනව. යම් කිසි සකසනක් ආනාපානය 
කරසගන යනසකාට ර්නාපයක් ඉපදුණා. ඔන්න ආනාපානයට එන්න 
ඕනැ කියල දන්නව. තද අර්නාපයක් හිතුණා. ආනාපානයට එන්න 
ඕනැ බව දන්නව. අර්නාප ර්නාප කියන තැන අතරර්ැද බයාදු 
සනෝන්ජ්ල් එපා කරපු කම්ර්ැලි සවන ඒකාකාරී තත්ත්වයට එනව. 
ආයිත් ආනාපානසය පිහිටුවාගන්න දන්නව නම් ඒ පුද්ගලයා සත්රැම් 
අරගන්නව සම් ආනාපානය කියන එතං සන්තං එතං පණීතං කියන 
ගුණය සම් සලෝසක තියන සම්ර්ුතිය බිඳසගන යනවා. එහා පැත්තට 
ගියාට පස්සස අපිට කියන්න තිසයන්සන සම් සූතරසය් සඳහන් සවන 
සදසවනි පසද් සදා ස්තා. සදාකාලික සතියක් ඔහුට පිහිටනවා. සම්ක 
පිහිටලා හරිගියාට පස්සස සර්ාකද්ද ලකුණ? දැන් අපි ඉස්සර සවලා 
ර්නාපය පහළ සවච්ච සවලාසවදි උසප්ක්ෂාසව සරණ පැතුවා එතං 
සන්තං එතං පණීතං යදිදං උ්පක්ඛා කියල. අර්නාපය පහළ සවච්ච 
සවලාසවදි උසප්ක්ෂාසව සරණ පැතුවා එතං සන්තං එතං පණීතං 
යදිදං උ්පක්ඛා කියල. ර්නාප අර්නාප සදක ආවත් උසප්ක්ෂාව 
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සහාඳයි. සම් ර්නාප අර්නාප සදකට වැඩිය, පටන්ගත්ත රෑප ධර්ර්ය 
සහාඳයි. වාසයෝ සපාට්ඨේබ ධාතුව සහාඳයි. ආනාපානය සහාඳයි 
කියල යනවා.  

සර්සහර් ගිහිල්ල එක දවසක සර්යා බුදු සවනව සන. රහත් 
සවනව සන. එතසකාට සර්ාකද සවන්සන? එතසකාට සර්වඥයන් 
වහන්සස් සඳහන් කරනවා උප්පජ්ජ්ති මනාපං. ර්නාපයක් උපදිනව. 
ර්නාපයක් ඉපදුණාට පස්සස ඒ උපදින ර්නාපය ර්ත අවශය නම් 
අර්නාපසයන් බලන්න පුළුවන්. ඒකයි රහතන් වහන්සස්සග් තියන 
ඍද්ධිය. උපදින ර්නාපය දිහා අර්නාප තත්ත්වය දකින්න පුළුවන්කර් 
තියනව. සම්සක ර්නාප තත්ත්වය දකින්න පුළුවන්කර් තියනව. ඒ 
වසග්ර් සම්සක උසප්ක්ෂා තත්ත්වය දකින්නත් පුළුවන්කර් තියනව. ඒ 
නිසා රහතන් වහන්සස්ට සිද්ධියක සදාරවල් තුනක් තියනව. 
පෘථග්ජ්නයට එකර් එක සදාරයි තිසයන්සන. ඕකට තර්යි ඔය පෘථක් 
පෘථක් කියල කියන්සන. අන්ධයි. ඒකට බැඳිල තිසයන්සන. ඉන් එහාට 
යන්න බෑ. ර්නාසප් ඉපදුසණාත් ර්නාපය පස්සසර් ඔසහ් ඒක දිසග් 
වැටීසගන යන නිසා එයා අඩු ගාසන උසප්ක්ෂාවටවත් එන්න දන්නව 
නම් අපි කියනවා සයෝගාවචරයි කියල.  

උසප්ක්ෂාවටත් එන්න පුළුවන්, ර්නාසපටත් යන්න පුළුවන්, 
අර්නාසපටත් යන්න පුළුවන්. එසහනම් කියනවා රහත් කියල. ඒකට 
කියනවා අර්හත් ඍද්ධිය කියල. ජිගුච්ඡනීය ධර්ර්යක් දැක්කට පස්සස 
අර්නාපය සන් පහළ සවන්සන. ඕනැ නම් එහි ඇත්තා වූ පරිය බන්ධන 
ගතිය රහතන් වහන්සස්ට දකින්න පුළුවන්. නැත්නම් සම් ජිගුච්ඡනීය 
ධර්ර්සය් ඇත්තා වූ උසප්ක්ෂා තත්ත්වය දැකගත හැකි. නැත්නම් 
ජිගුච්ඡනීය වශසයන් දැකගත හැකි. ඒ නිසා භාවනා කරන්න 
ඉස්සසලල් කට්ටිය හිතන්සන නෑ රහතන් වහන්සස් දැක්සකාත් නම්, 
සර්ානවා දැක්කත් රහතන් වහන්සස්ට සර්න්න සර්සහර් සවන්න ඕනැ 
කියල පිස්සා නම් අතාක් දර්යි අතාක් දර්යි කියල අර සපාඩි එවුන් 
නටවන විදිහට කට්ටිය හිතනවා රහතන් වහන්සස් අපිට ඕන විදිහට 
හැසිසරන්න ඕනැයි කියල. නැහැ. ඒ තත්ත්වය සර්සහර්යි. 
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රහතන් වහන්සස් රහත් කියන්සන සුදුස්සා. උන්වහන්සස්ට 
අර්නාප සදයක් දැක්කත් ර්නාප සදයක් දැක්ක විදිහට හිත හදාගත හැකි. 
ර්නාප සදයක් දැක්කර් අර්නාප සදයක් දැක්කා කියල හිත හදන්නත් 
පුළුවන්. ඕනැ නම් උසප්ක්ෂාවට යන්නත් පුළුවන්. ර්නාසපත් 
එසහර්යි, අර්නාසපත් එසහර්යි, උසප්ක්ෂාවත් එසහර්යි. ඒ නිසා 
තුන්අවස්ථාසේදීර් උන්වහන්සස්ලාට පිරිසිදු අවස්ථා තුනක් පහළ 
සවනව. ඒ නිසා උන්වහන්සස්ලා ර්නාපය අර්නාපය ර්ත වාල් 
සවන්සන නෑ. ර්නාපය අර්නාපය ර්තින් සර්සහයවන්න බෑ. 
හසුරැවන්න බෑ. ඒ නිසා සලෝකසය් පවතින්නා වූ සම්ර්ුති සතයය 
උන්වහන්සස්ලා ඉක්ර්වන්සන් ඒව තළලා සපළලා අයින් කරලා 
සනාදකින් කියල සනසර්යි. ඒසකන් ඕනැ සදයක් ර්තු කරගැනීසම් 
ශක්තිය තියනව. 

ඒකට නිදර්ශනයක් වශසයන් ර්ර් සපන්වන්සන අපි ඔය 
කුස්සිසය අපවිතර ද්රවය, සගාවිපසළ්, නැත්නම් සගවත්සත් අපවිතර ද්රවය 
ර්ුල්ලකට දාල සුද්ධ පවිතර කරන්සන නැතුව තිේසබාත් සග් අපිරිසිදු 
සවනව. ඒ වසග්ර් තර්න්සග් උදයානය අපිරිසිදු සවනව. සපාල්කුඩු 
ටික, සත් කහට ර්ණ්ඩි ටික, වැටසකාළු කපනසකාට වැටසකාළු 
සපාත්ත, සකසහල් සගඩි සලලි අරිනසකාට ඒසක සපාතු සස්රර් කුණු 
ර්ුල්ලකට දැම්සර්ාත් ගඳ ගහගහා කුණු ර්ුල්ලක් බවට පත් සවනව. 
නර්ුත් සම් සගවත්සතන් විසි කරන සද්වලුයි කුස්සිසයන් විසි කරන 
සද්වලුයි අපි සූර්යාසලෝකයට විවෘත කසළාත් ඕක නැවත නැවත 
කලවම් කසළාත් සලෝසක තියන සහාඳර් සපාසහාර සවන 
සකාම්සපෝස්ට් බවට පත් සවනව. ඒසකදි සර්න්න සර්සහර් දර්ශනයක් 
සපන්වනවා අපිට ජීවාණු පිළිබඳ විදයාසේදී. ඕනෑර් තැනක 
සරෝගකාරක ජීවාණු තියනව. අපි කියනවා විෂීජ් කියල. ධවරස්, 
දිලීර, බැක්ටීරියා ජ්ාතිවලට ජීවත් සවන්න පුළුවන් සවන්සන එක 
ආම්ලිකත්වයකදී එක සතතර්නයක, එක උෂ්ණත්වයක, එක ආසලෝක 
තත්ත්වයක පර්ණයි. ඒ තත්ත්වය යටසත්දී ඒක හම්බ වුසණාත් ඒක 
අනිකුත් සියලුර් සාර්ානය විෂීජ් නසල, ර්ුළු උපස්තරයර් අර 
සරෝගකාරක විෂීජ්වලින් වහසගන ඒකට කිට්ටු සවන ඕනෑර් 
සකසනකුට විෂීජ් ආසාදනය කිරීසම් ශක්තියක් ඇති කරනවා. 
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එතසකාට ඒක අතගාන සකනාට අනිවාර්යසයන්ර් සරෝග ඇති 
කරනවා. සර්ාකද ඒ කුණු සගාසේ ජීවත් සවන්සන සරෝගකාරක 
බැක්ටීරියා පර්ණයි. සර්ාකද එයාට සුදුසු ආසලෝක ර්ට්ටර්, එයාට 
සුදුසු ඔක්සිජ්න් ර්ට්ටර්, එයාට සුදුසු උණුසුම් ර්ට්ටර් එතන තියනව.  

යම් සවලාවක එවැනි සරෝගකාරක සහිත සාර්ානය විෂීජ් 
සහිත සදයක් ඉර එළියට දාපු ගර්න්, ඉර එළිය ඇති තැන සර්ානර් 
සරෝගකාරකසයකුටවත් ඉන්න බෑ. ඒක නිසා තත්ත්වය 
සම්පූර්ණසයන්ර් අනිත් පැත්ත හැරිලා සරෝගකාරක විෂීජ් වහා වියළී 
ර්ැරිලා යනවා. ර්ෘසතෝපජීී බැක්ටීරියා කියන, ඕනැ තැනක ජීවත් 
සවන්න පුළුවන් හානිකාරක සනාවන කට්ටිය යුද්ධසයන් දිනනවා. 
දිනපු ගර්න් ඒ කට්ටිය ඒ කාබනික ද්රවය කාබනික සපාසහාරක් බවට 
පත් කරනවා. සර්ානර් විෂීජ්යක් තිබුණත් අනිකුත් බැක්ටීරියා 
ර්ාර්ගසයන් ඒ විෂීජ් විනාසයට පත් සවනවා. ඒ නිසා සූර්යාසලෝකය 
තර්යි සලෝසක තියන බලවත්ර් විෂීජ් නාශකය. ඒක හංගලා කුණු 
කරල තිේසබාත් විෂීජ්වලට ලාභයි. එළි සකරැසවාත් පරකාශයට පත් 
කසළාත් සූර්යාසලෝකයට පත් කසළාත් විෂීජ්වලට හානිකරයි.  

ඒ වසග තර්යි සර්ානර් ක්සල්ශයක් වුණත් සති ආසලෝකයට 
විවෘත සකරැසවාත් ධර්ර්යක් බවට පත් සවනව. සහාඳර් ධර්ර් රසයක් 
ඇති කරනවා. හැංගුසවාත් වසංගැේසවාත් අනුන්ට සබාරැ කරන්න 
ගත්සතාත් අන්න අර කුණු සගාඩ වසග දිගින් දිගට දිගින් දිගට කුණු 
ර්ුල්ල එකතු සවලා ඒ හිතයි පපුවයි සස්රර් කුණු කරනවා. පිට සවන 
හුස්ර්ක් පවා විෂීජ්කාරක සවනව. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සඳහන් 
කරල තියනව සකසලස් කියන ජ්ාතිය හංගන්න හංගන්න, අසතිර්ත් 
සවන්න සවන්න, සර්සනහි සනාකරන්න සනාකරන්න, වැසඩනව. 
සකාච්චර ක්සල්ශයක් වුණත් තව සත්පුරැෂසයකුට පරකාශ කිරීසර්න්, 
නැත්නම් සතියට අල්ලා දීසර්න්, සති ආසලෝකයට අල්ලපු ගර්න් ඒසක් 
තියන ඒ සරෝගකාරක බැක්ටීරියා ර්ැරිලා ර්ෘසතෝපජීී බැක්ටීරියා 
කියන සාර්ානය තත්ත්වයට සග්නවා. උසප්ක්ෂාව වැසඩනවා. ඒ නිසා 
සහළි කිරීර්, විවෘත ීර්, කලයාණ මිතරයන් අතර, සත්පුරැෂයන් අතර, 
සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලා අතර, අපිට කරන්න හම්බ සවලා තියන 
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සලාකුර් ලාභය තර්යි. කිසීර් සකසල්ශයක් හංගන්න නරකයි. සම් 
කියන්සන පේ වැඩ කැත වැඩ එළිසය කරනව කියන එක සනසර්යි. 
සත්පුරැෂසයක් ඉදිරිපිට සහළි කරනසකාට ඉසේර් යනවා.  

සම්කත් නැත්නම්, අපි සත්පුරැෂසයෝ නැති පරිසරයක ඉන්නව 
නම් අපිට ඉන්න සහාඳර් කලයාණ මිතරයා තර්යි සතිය. සතියට අපි 
කියනව නම් රාගයයි ඇවිල්ල තිසයන්සන කියල, රාගයට රාගය කියල 
කථා කරපු ගර්න් රාගයට ඉන්න බැරැව යනවා. වසන්න බැරැව 
යනවා. ද්සේෂයටත් ද්සේෂය කියල සර්සනහි කරපු ගර්න් වසන්න 
බැරැව යනවා. නර්ුත් උසප්ක්ෂාව ආවහර් උසප්ක්ෂාව තිසයන්සන 
කියල කිේවට කවදාකවත් සතිය උසප්ක්ෂාවට කිසිර් හානියක් 
කරන්සන නෑ. සර්ාකද සතිසය් ආසන්නර් මිතරයා උසප්ක්ෂාව. ඒ නිසා 
සම් ගාථාසේ සඳහන් කරන්සන උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා.  

සම්ක හුඟාක් අර්ාරැයි සත්රැම්ගන්න. එක ිත්තක්ෂණයක 
සකාසහාර්ද සම් සංසාසර් පුරා වඩාසගන ආපු සකසලස් කපන්සන 
කියල ඔය පටිච්ච සර්ුප්පාදය තුනට දාලා කථා කරන ඇත්තන්ට 
වරදින සපාටක් තියනව. සතිය තියන ඕනෑර් ිත්තක්ෂණයක ඒ 
ිත්තක්ෂණසය් තියන සියලුර් සකසලස් කපන්න පුළුවන්. හැබැයි 
ඊගාව ිත්තක්ෂණය විශ්වාස නෑ. ඒක නිසා තර්යි සතර 
සතිපට්ඨාසනට පස්සස සතර සර්යක් පරධන් ීර්ය සඳහන් කරල 
තිසයන්සන. සතර සතිපට්ඨානසයන් සකසරන්සන සර්ාකද්ද? 
උප්පන්නානං පාප ානං අ ුසලානං ධම්මානං පහානාය - දැනට ි ත්ත 
සන්තානසය් පහළ සවලා තියන සකසලස් දුරැ කරන්නත් පුළුවන්. 
ඒකට සබෞද්ධ සවන්න ඕනැ නෑ. සිල් අරසගන තිසයන්න ඕනැත් නෑ. 
සම්ක ර්නුස්ස ධර්ර්යක්. ඒ නිසා ඕනෑර් සකසලසිච්ච හිතකට, 
නැත්නම් ඕනැ ර්නාපයක් ඉපදිච්ච සවලාසව ර්සග් හිසත් තිසයන්සන 
ර්නාපයක් කියල දන්නව නම් ිත්තක්ෂණයකට උසප්ක්ෂාව පැත්තට 
යනවා. ඕනෑර් අර්නාපයක් පහළ සවලා තියනව නම්, සම්ක 
අර්නාපයක් කියල දන්නව නම් ඒක ිත්තක්ෂණිකව උසප්ක්ෂාවට 
එනවා. ඕනැ ර්නාප අර්නාප තත්ත්වයකදී සම් ර්නාප අර්නාප, නීරස, 
කම්ර්ැලි තත්ත්වයකයි තිසයන්සන කියල දන්නව නම් හිත 
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උසප්ක්ෂාවට එනවා. සම්ක තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් ර්නුස්සය ළඟ 
තියන, දැනට අඳුනාගත්සත් නැති තත්ත්වය ර්තු කරල දීපු හැටි.  

ඉතින් සම්කට හුඟසදසනක් කැර්ති නෑ. සකාසහාර්ද සම් 
සංසාසර් පුරා බැඳසගන ආපු සර්ෝහ පටල එක ිත්තක්ෂණසයන් 
කපන්සන කියල අහනවා. ඔය සදාළහර් එසකාළහර් එක 
ිත්තක්ෂණසයන් වැඩ කරන්සන් සකාසහාර්ද කියල විශාල පරශ්න. 
ඇත්ත තර්යි. කඩල සගාට්ටක් අරගන්න. ඉස්සර නම් සීනි ගන්න 
ගියාර් කඩදාසි සගාට්ටක දාල තර්යි සීනි සදන්සන. ඔය කඩදාසිසයන් 
හදපු සගාට්ටක් අරසගන හිටවලා, ඕක යට පැත්සතන් බැලුසවාත් 
අපිට සප්න්සන සගාට්සට් කට පැත්ත. උඩ ඉඳල පල්සලහාට 
බැලුසවාත් සප්න්සන නැට්ට පැත්සත් ඉඳල පිට පැත්ත. යට පැත්සතන් 
උඩට යර්ක් විසි සකරැසවාත් සගාට්ට ඇතුළට එකතු සවනව. උඩ 
පැත්සතන් යටට දැම්සර්ාත් වැසටන වැසටන සද්වල් පිට සයාර්ු 
කරවනවා. ඒ වසග පෘථග්ජ්නය බලන්සන සම් සම්ර්ුති සතය සගාට්ට 
යට පැත්සත් ඉඳල උඩ දිහා බලනවා වසග එකක්. බලන බලන 
දෘෂ්ටිසකෝණවලින් එයා ඇතුසළ් පටලැසවනවා. උඩ ඉඳල පල්සලහාට 
බලනසකාට සප්න්සන, ඒකාගර තැන ඉඳල පල්සලහාට වැසටන 
වැසටන තැන සද්වල් සස්රර් ඈතට විසි කරනවා. එන්න එන්න පිරිසිදු 
සවනව. ඉතින් ඒ යට පැත්සත් ඉඳල විතරක් ඒ උඩට බලන සකනා.  

කන්දක් නැගපු නැති සකනා කන්දක් නැගපු සකනාට සදාස් 
කියනවා. කන්ද නැගපු සකනා කියනවා ර්ට පිරිසිදු වාතය ලැසබනවා. 
ර්ට දුර සප්නවා. අර ඈතක වැවක් තියනවා, ධචතයයක් තියනවා 
කියල. එතසකාට පල්සලහා ඉන්න මිනිහ කියනවා සර්ාන තරම් 
සබාරැවක්ද කියන්සන. එසහනම් ර්ටත් සප්න්න එපැයි. තිසයනව නම් 
ර්ටත් සප්න්න එපැයි. ඉතින් සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා ඒ 
ර්නුස්සය කන්ද නගින්සන නැති එසක් දුර්වලකර් තිසයන්සන. කන්ද 
නැග්ග නම් ඔය පරශ්නය හිටින්සන් නෑ. නැග්ග නම් සප්නවා. අර 
ර්නුස්සය කවුරැවත් රවට්ටන්න කියනවා සනසර්යි. අන්න ඒ වසග, 
පරශ්නයක් දිහා කඩල සගාට්සට් යට පැත්සත් ඉඳල උඩ බලනවා 
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වාසග. කට පැත්ත බැලුසවාත් ඇතුසළ් සකාටු සවනව. උඩ පැත්සත් 
ඉඳල පල්සලහා බැලුසවාත් නම් වැසටන වැසටන සද්වල් පිට යනව.  

ඒ නිසා පරශ්නයක් බලන්න ආකාර සදකතුනක් තියනව. ඒ 
සදකතුනටර් හම්බ සවන යතුර තර්යි සතිසයන් අරන් සදන්සන. සම්ක 
ර්සග් සනසර්යි, ර්සග් ආත්ර්ය සනසර්යි කියල පරශ්නය, පරශ්නය 
වශසයන් සිහිසයන් යුකත්ව බලනසකාට අනුන් සම් පරශ්නය දිහා 
බලන දෘෂ්ටිසකෝණය දකිනසකාට උසප්ක්ෂාව සහ සතිය කියන සදක 
දීර්ඝ පැතිරිල්ලක් පැතිසරන්න පටන්ගන්නව. එදාට සත්සරන්න 
පටන්ගන්නව පරශ්නයර්යි උත්තසර්. පරශ්නය සත්රැම්ගැනීර්ර්යි 
උත්තසර් කියල. සම් කවුරැත් කරපු සදයක්වත් එසහර් නැත්නම් 
තර්න්සග සපර අකුසල කර්ර්යක් නිසා යසකක් සපසර්තසයක් වැහුව, 
ඒ සර්ාකක්වත් නෑ.  

නයිදං අත්ත තං බිම්බං නයිදං පර තං අඝං, 

්හතුං පටිච්ච සම් ූතං ්හතු ්ගා නිරුජ්ඣති.5 

සම්ක ර්ර් කරන ලද පරතිබිම්බයකුත් සනසර්යි. අනුන් කළ 
විනාශයකුත් සනසර්යි ර්ට. ්හතුං පටිච්ච සම් ූතං ්හතු ්ගා 
නිරුජ්ඣති - සහ්තු ඵල දැනගැනීර්ක් සවන්සන සම් සර්ාසහාසත්. ඒක 
සනාදැනගත්තත් ඒකට අවශය උපස්තරය, පරිසරය සකස් සවන්සන 
සතිර්ත් සර්ාසහාසත්.  

ඒ නිසා ආනාපානසය් ඉන්නසකාට සද්දයක් ඇසහනව. 
පරශ්නයක් නෑ. සද්දයක් කියල සර්සනහි කරනවා. නැති කරන 
අදහසින් සනසර්යි. ඊට පස්සස ආසය් සැරයක් ඒසක ටික සවලාවක් 
ඉන්නසකාට ර්ට සම් ර්ැද්සද බැරිද ආසයත් ආනාපානයට යන්න. 
එසහර් නැත්නම් ආසලෝකයක් පහසුවක් පහළ සවනව. ආනාපානයට 
ර්ට ආපහු යන්න බැරිද? යන්න පුළුවන් නම් අපිට ඒ සවලාසවදි 
කියන්න පුළුවන් සම් ආනාපානය කියන්සන සතිය තර්යි. සතිය 
කියන්සන උසප්ක්ෂාව තර්යි වසග ඕනෑර් හිතක තියන ක්සල්ශයක් 
සතිර්ත් ිත්තක්ෂණසය් කපන්න පුලුවන්. අර සසාළී රටට යන්න 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 සංයුත්ත නිකාය, සගාථා වග්ග, භික්ඛුනී සංයුත්ත, සසලාසුත්ත 
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ඕනැ සවච්චහර් නීල ර්හා සයෝධයා ගැහුවලු චකරායුධය ර්හ ර්ුහුදට. 
දහඅටදාහක් සසනග ඉන්දියාවට යනකල් ර්ුහුද සදබෑ සවලා තිබුණයි 
කියල අසප් ඉතිහාසසය සඳහන් සවලා තියනව. ඒ සර්ාකද, අර එක 
සැසර් ගහනසකාට ර්ුහුද සදබෑ සවලා තියන එක, සතිසය් එක 
ිත්තක්ෂණසය් සකසලස් කපනව වසග වැසේ. නීල ර්හා සයෝධයාසග් 
තිබුණ දක්ෂකර් නිසා, චකරායුධය අරසගන දබර ඇඟිල්ල වසට් 
කරකවල කරකවල කරකවල ගහපුවර් ර්හ ර්ුහුදට, දහඅටදාහක් 
සසනග එහා පැත්තට යනකල් ර්හ ර්ුහුද සදබෑ සවලා හිටියලු. 
එහාපැත්තට ගිහිල්ල සසාළී රට වනසලා සසාළී රසටන් දහඅටදාහක් 
සසනග අරසගන තර්යි රජ්ජජ්ුරැසවා ඇවිල්ල තිසයන්සන.  

අන්න ඒ වසග සතිය සහාඳට පුරැදු කරපු එක්සකනාට 
සත්සරනවා ගැහුවට පස්සස ආපු සකසලස් කපාසගන යන 
ිත්තක්ෂසණ් තව ි ත්තක්ෂණයක් සදකක් තුනක් හතරක් පවත්වන්න 
නම්, එක සැරයක් හරි ගහල කපන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය ඇති 
සවන්න ඕනැ. එන්න ඒකට කීහැකි සර්යක් දෘෂ්ටිය කියල. ඒකට 
කීහැකි නියර් වශසයන්ර් ජීවිතය දිහා බලන දෘෂ්ටිසකෝණය කියල. 
ඒක බෑ කියන සකනාට කවදාකවත් හැකි සංඥාවක් ඇති කරගන්න 
බෑ. සර්යක් දෘෂ්ටික සකනා මිථයා දෘෂ්ටික කරන්න බෑ වසග මිථයා 
දෘෂ්ටික සකනා සර්යක් දෘෂ්ටික කරන්න බෑ වසග, පිට සකසනකුට 
බෑ. ඒ පුද්ගලයාට සත්රැම්ගන්න පුළුවන් ඕනෑර් සවලාවක සවනස් 
සවන්න පුළුවන්.  

එවැනි ධර්ර්තාවක් තියන සකනාට ර්ැසරන්න ඉසස්ර සවලා 
තණ්හාව දුරැ කරනවා කියන එක සහාඳ අභිසයෝගයක් විතරයි. 
සර්ාකද, හැර් ිත්තක්ෂණයකර් එන එන සකසලස් එතන එතන 
කපන්න දන්නව නම් උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා කියන ගතිය, තර්න්සග් 
අභිර්තාර්ථයක් විදිහට පරාර්ථනාවක් විදිහට ඉදිරියට කරසගන 
යනසකාට කවදාකවත් ර්හණකර් සහෝ සයෝග ජීවිතය සහෝ සීලය සහෝ 
සර්ාධිය සහෝ පරඥාව කවදාවත් අභිසයෝග සවන්සනත් නෑ. සම් ගාථාසේ 
පස්සස සඳහන් සවනව කිසිර් බාහිර සකසනකුට සම්සකන් 
ඇඟීර්ක්වත් එන්සනත් නෑ. සර්ානර් ර්ාන්නයකටවත් සම්සක ඉඩක් 
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නෑ. ආන්න ඒක දිගට පවත්වනව නම් ඒක තර්යි පුරාසභ්දය 
කියන්සන. ඒ නිසා පිණ්ඩාර්ථ සකරැසවාත්, සාරාර්ථ සකරැසවාත් අපි 
තත්පරයකට එක සැසර් ගාසන සහෝ තර්න්ට ඉදිරිපත් සවලා තියන 
පරකට අරර්ුණ සර්සනහි කරනව නම්, ඊට වැඩිය උසස් ර්නුස්සකර්ක් 
ආසය ඇත්සත් නෑ. ඒක සදසවනි සවනව නම් සදසවනි සවන්සන 
රහත් භාවයට පර්ණයි. අන්න ඒ තත්ත්වය අපි ළඟ තියන බව 
අවදිසයන් ඉන්න කිසි ිත්තක්ෂණයක අර්තක සනාකර ර්තු සවන 
ර්තු සවන අරර්ුණ සර්සනහි කරනවා නම්, අපි ඒකට හැර්දාර් 
කළයකට වතුර එකතු කරන්නා වසග බින්දුව බින්දුව එකතු කරනවා. 
කවදා සහෝ කසළ් පිසරනවා.  

ඒ නිසා සම් ධර්ර් සද්ශනාවට ඇහීසර්න් බණ කීසර්න් බණ 
සාකච්ඡා කිරීසර්න් භාවනා කිරීසර්න් තර්න් ලබලා තියන සතිය තව 
දුරටත් අඛණ්ඩ ිත්තක්ෂණසය් දිගට පවත්වාසගන යන්න ධධර්යට 
ලක් සවනවා නම් අසප් සම් කටයුත්ත සාර්ථක වුණා සවනව. 
සියලුසදනාටර් ඒ දැනට තර්න් අදහාසගන පිළිසගන කටයුතු කරන 
සතිය දිගින් දිගට පවත්වාගන්න ශක්තිය ධධර්ය බලය ලැසේවා 
කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර 
කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනව. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා 
කියල පරාර්ථනා කරනවා. 
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12 │ වංකෙබවෙඅත්හැරෙ
එභහව්ෙබවට 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා න ්ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං, 
න වි්සසී න නී්ච්යයා තස්ස ්නා සන්ති උස්සදාතී’ති. 

සගෞරවනීය ර්ූලාසනස්ථ සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් පරධාන 
සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. සම් අනිකුත් සයෝගාවචර 
උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන අපි නිතිපතා බරහස්පතින්දා, 
එසහර් නැත්නම් සතියකට වතාවක් පවත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි 
ආරම්භය ලබා ගන්න බලාසපාසරාත්තු සවන්සන. සබාසහෝසදසනක් 
දන්නා පරිදි අපි සම් ධර්ර් සද්ශනාව සද්ශනා ර්ාලාවක ස්වරෑපසයනුයි 
පවත්වන්සන.  

ඒ සද්ශනා ර්ාලාවටර් සපාදු ර්ාතෘකාව වශසයන් තබාගත්සත් 
තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට අයිති ඛුද්දක නිකාසය සපාතක් වන සුත්ත 
නිපාතසය සඳහන් වන පුරාසභද කියන සූතරයයි. සම් සූතරය ගාථා පද 
පංතියක් වශසයන් පවතින්සන්. ඒ සූතරය සර්ග අට්ඨක වර්ගයට අයිති 
තව සූතර සපාකුරක්ර් තියනව. ඒ සූතර සපාකුර සඳහන් කරල 
තිසයන්සන් එක එක චරිතවලට ගැළසපන්න සර්වඥයන් වහන්සස් 
විසින් සද්ශනා කරන ලද ඒවා කියල. පුරාසභද සූතරය සඳහන් කරල 
තිසයන්සන පරඥා චරිතයාට. සහාඳ ඤාණ ශක්තියක් ඇති, සත්රැම් 
සේරැම් ඇති, දැනටර්ත් සහාඳ නරක සදක අඳුනන, සහාඳින් වඩා 
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සහාඳ සත්රැම්ගැනීර් සඳහා උත්සුකව කටයුතු කරන, බුද්සධෝත්පාද 
කාලසය් උපරිර් පරසයෝජ්න ගැනීර්ට කටයුතු කිරීර්ට සපළඹී සිටින 
ඤාණවන්ත පිරිස් සඳහා. ඉතින් ඒක නිසා සර්හර විටක ඉදිරිපත් 
කිරීර්, සර්හි අන්තර්ගත කරැණු ගැඹුරැයි සංකීර්ණයි කියන අදහසට 
එන්නත් පුළුවන්. ඒ වාසග්ර් සර්හර විටක සතුටක් ඇති සවන්නත් 
පුළුවන් සහාඳට වැඩ කරන සකසනකුට, සම් ගැඹුරැ කරැණු තාර් 
සනාර්ැරී සූතර වශසයන්, ගාථා වශසයන්, අර්ථ වශසයන් තාර් සපාත් 
පත්වල හරි රැඳිලා තියන එක ගැන. බාහිර සලෝකසය විසලෝපනවලට 
ලක් සවච්ි සද්වල් තිසයද්දී, සම් වසග් කරැණුත් තියනව සන්ද සම්ව 
ඇත්තටර් වචනයට නගන්න බැරි ගැඹුරැ සන්ද? ඒ වුනත් සර්වඥයන් 
වහන්සස්සග තියන සර්වඥතා ඥානය නිසා එවැනි සද්වල් පවා සපාත් 
පත්වල වුණත් සඳහන් කරල, කට වචනසයන් හරි සගනල්ල අද බණ 
භාවනා කරන එක්සකනාට පණ සදන ගතියක් ජීවයක් ලබා සදන 
ගතියක් තිසයනවා සන්ද කියල සතුටක් ඇති සවනන්ත් පුළුවන්. ඒක 
ඇත්තටර් තර්තර්න්සග් ිත්ත සන්තානගත ධර්ර්වල හැටියට සිදු 
සවන සදයක්.  

අපි අද ඉදිරිපත් කරගන්සන් සම්සක සඳහන් සවන අටසවනි 
ගාථාව. ඒසක් අපි ගිය පාරත් සම් ගාථාවර්යි ඉදිරිපත් කරගත්සත්. 
උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා කියන පද සදකට අපි ගිය වතාසේ සෑසහන 
කාල සේලාවක් ගත්තා. උ්පක්ඛ් ා කියන එකට අපි ඉදිරිපත් 
කරගත්සත් උසප්ක්ෂාසවන් යුක්ත, සැලීම්වලින් අෂ්ට සලෝක 
ධර්ර්සයන් කම්පා සනාසවන කියන අදහසයි. ඒසක අටුවාවට 
සපාේඩක් එබිලා බැලුසවාත් ඒසකන් සපන්වනව සර්තන සඳහන් 
කරන ඡලංග උසප්ක්ෂාව කියල. ඡලංග උසප්ක්ෂාව කියන එක අපි 
විස්තර කරන්න සාධක සූතරයක් වශසයන් ඉදිරිපත් කරගත්සත් ඉන්ද්රිය 
භාවනා සූතරය. ඒ සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් ආරිය විනසයහි 
ඉන්ද්රිය භාවනාව සඳහන් කරන්සන චක්ඛුනා රූපං දිස්වා උප්පජ්ති 
මනාපං උප්පජ්ජ්ති අමනාපං උප්පජ්ජ්ති මනාපාමනාපං - ආරිය 
විනසයහි, ආරිය සාසනසයහි ඇසහන් රෑපයක් දැකපුවහර්, ඇසහ් 
උසප්ක්ෂාව පිහිටාගැනීර්ට කටයුතු කරන, ඒක නාපු සකසනකුත් 
සනසර්යි. උපයාසගන පරසතරට පැමිණිච්ච සකසනකුත් සනසර්යි. 
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අහලා එහි විනයගරැක සවන සකසනකුසග් චරිතය සපන්වන්සන් 
ඇහැට රෑපයක් දැකලා ර්නාපයක් පහළ සවන්න ඉඩ තියනව. 
අර්නාපයක් පහළ සවන්න ඉඩ තියනව. එසහර් නැත්නම් ර්නාප 
අර්නාප සදක ර්ැද, සර්වඥ වචනසය් සඳහන් සවන්සන 
මනාපාමනාපං කියල. ර්ධයස්ථ හැඟීර්ක් පහළ සවන්නත් ඉඩ 
තියනව.  

එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස්සග් උපසද්ශය ර්තක් 
කරගත්සතාත් ඉන්ද්රිය භාවනාසේ සයදී ඉන්න සයෝගාවචරයා, ස්තරී 
සේවා පුරැෂ සේවා පැවිදි සේවා ගිහි සේවා, එතුර්ා සහෝ එතුමිය 
කල්පනා කරනවා සම් ර්නාපය සම් අර්නාපය සම් ර්නාප අර්නාප 
සදක ර්ැද තත්ත්වය අනිච්චං දුක්ඛං විපරිණාම ධම්මං - සම්ක 
අනිතයත්වයට පත් සවනවා. ර්නාපය අර්නාපයට සපරසළනවා. 
අර්නාපය ර්නාපයට සපරසළනවා. ර්නාප අර්නාප සදක ර්ැද 
තත්ත්වයත් ඇති සවනව. නැති සවනව. අනිච්චං දුක්ඛං සම් 
විපරිණාර්ය නිසා සම්ක සපළනසුලු ගතියක් තිසයන්සන. තවනසුලු 
ගතියක් තිසයන්සන්. ඒ නිසා එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං 
උ්පක්ඛා සම් කියන ර්නාපයටත් සම් කියන අර්නාපයටත් ර්නාප 
අර්නාප සදක ර්ැද තත්ත්වයටත් වැඩිය උසප්ක්ෂාව සහාඳයි. එතනත් 
පුංි අර්ථ සභ්දයක් සලකාගන්න සවනව. රෑපයක් දැකලා ර්නාප 
අර්නාප සදක අතරර්ැද තියනවයි කියන්සනත් එක විදිහක 
උසප්ක්ෂාවක් තර්යි. රෑසප් දැක්කයි කියල තදබල ර්නාපයකුත් නෑ. 
රෑපය දැක්කා කියල තදබල අර්නාපයකුත් නෑ. සනාදැක්කා කියල 
සද්කුත් නෑ. දැකපු සද් කිසිර් ගැම්ර්ක් ඇති කසළ් නෑ. ර්නාප අර්නාප 
සදකට සයාර්ු වුණා.  

ආන්න එවැනි රෑපයක් දැකපුවහර්ත් උසප්ක්ෂාවක් සනසර්යිද 
පහළ සවන්සන කියලත් සියුම්ව කල්පනා කරන්න පුළුවන්. නර්ුත් 
එතන පහළ සවන උසප්ක්ෂාව ඇසහ් උසප්ක්ෂාව. අපි සම් කියන 
උසප්ක්ෂාව අනින්ද්රිය පටිබද්ධ උසප්ක්ෂාවක්. ඇහැටත් නෑ. කනටත් 
නෑ. නාසයටත් නෑ. දිවටත් නෑ. අරිටත් වැඩිය හිත සගදර ඇවිල්ල. 
අරක හිත ඇහැට පැතිරිලා ඇසහ් ලබන උසප්ක්ෂාව. සර්තන කියන 
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උසප්ක්ෂාව ඇහැ දක්වා පැතිරිලත් නෑ. සම් නිසා අසප් සශර්ෂ්ඨ 
ආචාර්යයන් වහන්සස්ලා සඳහන් කරනවා රෑපයක් දැක්කට 
සනාදැක්කා වසග ඉඳල ගන්න උසප්ක්ෂාව. චක්ඛුමාස්ස යථා අ්දධා 
කියන විදිහට ගන්න උසප්ක්ෂාවක් සර්තන සඳහන් සවන්සන. අන්න 
එවැනි උසප්ක්ෂාවක් ඇහැ කන නාසය දිව කය ර්න කියන සම් 
ෂේඉන්ද්රියර් සහ්තු කරසගන ගන්න පුළුවන් කියනසකාට අපි කියනව 
ඡලංග උසප්ක්ෂාව කියල. ඇසහන් කසනන් නාසසයන් දිසවන් 
කසයන් ර්නසින් ඕනැර් තැනකට වල්ර්ත් සවච්ච මීහරසකක් කුළු 
මීහරසකක් වසග හිත අදින්න දුවන්න හදන එක ස්වභාවය. ඒ 
ස්වභාවය තිසයද්දී යම් සවලාවක අපිට පුළුවන් සවනව රෑපයක් 
දැක්කට සනාදැක්කා සස්, සද්දයක් ඇහුණට නෑහුණා සස්, ආදී 
වශසයන් ඉන්නසකාට එන්න එවැනි තත්ත්වය ර්ැදත් හිසත් 
තැන්පත්කර්ක් ඇති සවනව. ර්ණ්ඩි බැහිල්ලක් සිද්ධ සවනව. 
සබාසහෝර් කීකරැකර්ක් ඇති සවනව. ඇසහ් උසප්ක්ෂාව, කසන් 
උසප්ක්ෂාව, නහසය් උසප්ක්ෂාව කියන ඒවාට වඩා සම් කියන 
උසප්ක්ෂාව ඊටත් වඩා පරාග් අවධියක පවතින්සන්. ර්ූල ශක්තියක් 
බවට පත් සවනව. අන්න ඒ උසප්ක්ෂාවට කියනව ඡලංග උසප්ක්ෂාව 
කියල. 

ඒක අපි ගිය සතිසය් විස්තර කළා සම්ක ඇසහ් ගන්න 
අර්ාරැයි. සර්වඥ වචනය ඇදහුවත් අර්ාරැයි. කසනත් අර්ාරැයි. 
නහසය් දිසේ අර්ාරැයි. සර්වඥයන් වහන්සස් සම්ක උලුප්පා 
දක්වන්සන්, පහසුයි කියල කියන්සන්, ආධුනිකයට සල්සියි කියල 
කියන්සන් කසය්. ඒ නිසයි කායානුපස්සනාවට පස්සස 
සේදනානුපස්සනා ිත්තානුපස්සනා ධම්ර්ානුපස්සනා පිළිසවලට 
සතරසතිපට්ඨානය සපළගහල තිසයන්සන. ඒ නිසා කසයහි ඇති 
සවන උසප්ක්ෂාවට අපි ගත්සත් ආනාපාන සතිය. ආනාපානා සතිය 
භාවනා කරසගන ඉන්නසකාට සර්හර විටක සහාඳ ගුරැ උපසද්ශයක් 
ලැසබනව නම්, සගාසරෝසු අවස්ථාසේදී තද ආශ්වාසය තද පරශ්වාසය 
සගාසරෝසු ඕළාරික වශසයන් වැටසහනසකාට සදසක් සවනස 
දක්නාසුලුව වුණත් භාවනා කරන්න පුළුවන්. සම් ආශ්වාසයර්යි, 
පරශ්වාසය සනසර්යි කියල ඇස් සදක වහසගන හිටියත් ඇහැට 
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සප්න්නා වාසග හිතට දැසනනවා. සම් පරශ්වාසයර්යි ආශ්වාසය 
සනසර්යි කියල සදසක් ලකුණු සහාඳට සප්නව.  

ආන්න එසහර් සවලාවට ආවත් ඒක භාවනාසේ සලාකු 
එකලසක්. දියුණුවක්. ඒ කියන්සන අරර්ුණට ර්ූණට ර්ූණ දාල තියනව. 
නර්ුත් සර්සහර්ර්, අනිකුත් බාධා කරදර නැතුව සහාඳ අධිෂ්ඨාන 
ශක්තියකින් ආශ්වාසසන් පරශ්වාසයට පරශ්වාසසයන් ආශ්වාසයට 
කියල දිගට හිත හැසපන තැනර් පවත්වනව නම්, සම් කරන්න කියන 
එකක් සනසර්යි, කරපු ඇත්සතෝ සාක්කි සවන තැනක්. එන්ඩ එන්ඩ 
එන්ඩ එන්ඩ ආශ්වාසය සහ පරශ්වාසය සදක අතර තියන සවනස, 
කැපී සපසනන සවනස තුනී සවන්න පටන්ගන්නව. එතසකාට 
කරර්සයන් කරර්සයන් ගිහිල්ල සවලාවක් එනවා ආශ්වාස පරශ්වාසය 
හිටියට සනාහිටියා සස්. සම්ක ආශ්වාසයද පරශ්වාසයද කියල සවන් 
සකාට හඳුනාගන්න බෑ. ර්සග් හිත තිසයන්සන හැසපන තැනර්ද 
කියල හිතාගන්නත් බෑ. ඉතින් එතසකාට සනාපුහුණු උපසදස් සහිත 
වූ, සූදානර්ක් නැති සයෝගාවචරයා අන්ද ර්න්ද සවනව. ර්ට දැන් 
ආනාපානය නතර සවලාද? එසහර් නැත්නම් භාවනාව කැඩිලද? හිත 
නන්නත්තාර සවලාද? සැකයක්ද? නින්දක්ද? කියල සැක උපදිනව. 
එතනට පත් සනාවිච්ච සකසනක් ර්සග් සම් ර්ුළු ජීවිසත්ර් ර්ර් දැකලා 
නෑ. හැර් සකනාර් එතනට යනසකාට සර්ාකක් හරි සැකයක් සහෝ 
නින්දට වැටීර් සහෝ සර්ාකක් හරි සබාරැ වළකට වැසටනව. ඒක 
කවදාකවත් දුර්වලකර්ක් එසහර් සනසර්යි. ඒක ඒ හැටි.  

සර්න්න සම්ක සත්රැම් කරල සදන එක තර්යි ඊගාවට අපි 
කර්ටහන් සුද්ධ කිරීසර්න් ගුරැවරැ ර්තක් කරල සදන්සන. සගාසරෝසු 
ආනාපානය දැකලා දිගටර් ිත්ත පරවෘත්තිය පවත්වාසගන ගියා නම්, 
අනිකුත් බාධා නැත්නම් තුන්සපාළක තැන්පත්කර්ක් ඇති සවනවා. 
කය තැන්පත් සවනවා. ආශ්වාස පරශ්වාසය තැන්පත් සවනවා. හිත 
තැන්පත් සවනවා. සවනසකාට සවනසකාට ඒසක තියන විිතරත්වය 
සවනුවට සපාදු ඔසහ් දිගට පවතින ගතියක් සප්නවා. සම්කට 
ආනාපානය කියනවට වඩා, සාර්ානයසයන් ගුරැවරසයක් සයෝජ්නා 
කසළාත් සම්ක තර්යි ඉන්නව කියල කියන්සන. සම්ක තර්යි පණ 
තියනවයි කියල කියන්සන. දැසනනවයි කියල කියන්සන. සම්ක 
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ආනාපානය දැනීර්ක්ර් සනසර්යි. සර්ාකද ආශ්වාසසයන් පරශ්වාසය 
සවන් කරන තරර්ට එතන සගාසරෝසුකර්ක් නෑ. නර්ුත් දැනීර් තියනව. 
ආන්න ඒ වසග කාය පරසාදය ඇති සවන උසප්ක්ෂාව ආශ්වාසයත් 
සනසර්යි පරශ්වාසයත් සනසර්යි. ආශ්වාස පරශ්වාස සදක ර්ැද සියුම් 
තත්ත්වයකට එනවා. ආන්න එතනට ආවට පස්සස කුලප්පු වුසණාත්, 
සැක පහළ සකරැසවාත්, නින්දට වැටුසණාත් අර ලද පූර්ණ වටිනා 
අවස්ථාව, ක්ෂණ සම්පත්තිය පන්නාගත්ත සවනව. දැනට ඉන්සනත් 
සහාඳ තැනක තර්යි. නර්ුත් සම් ඉන්සන තාර් ආධුනික ර්ට්ටර්ක. පඩි 
සපසළ් පාත තට්ටුවක. ඉහළට යන්න නම් සර්ාකද කරන්න 
තිසයන්සන්. ආශ්වාස පරශ්වාස සදක සහාඳට ඇසුරැ කරසගන ගිසයාත් 
ඒ සදක අතරර්ැද තැන්පත් තත්ත්වයකට එනවා. හිත නිසවනවා. කය 
නිසවනවා. ආශ්වාස පරශ්වාස නිසවනවා. පස්සම් යං  ායසංඛාරං 
අස්සසිස්සාමතී සික්ඛති කයිල කියන්සන ඕකයි කියල සත්රැම්ගන්නව.  

සම්ක සත්රැම්ගත්තට පස්සස හිත සම් තත්ත්වසය් සහාඳට 
තැන්පත් සවනසකාට තර්යි, හිසත් ඊටත් වඩා ගැඹුරැ තැනකට කාය 
පරසාදය දක්වා විහිදිලා උසප්ක්ෂා සවනවට වඩා කාය පරසාදයටත් 
සනාසගාහින් සගදරර් ඉඳසගන උසප්ක්ෂා සවන තත්ත්වයකට 
එන්සන්. ආන්න ඒ තත්ත්වය දැකපු සකසනක් නම්, ඒක එක දවසක 
සකරැවයි කියර්ු. සහාඳට ඔය වසග භාවනාව හරි ගියා. ගුරැ 
උපසද්ශයත් ර්තක් වුණා. ඒක සහාඳට භුක්ති විඳලා දැනගත්තා හිතට 
ඒ වසග්, ඉේබා කට්ට ඇතුළට අඬු හය ගත්ත වසග, ඇහට කයට 
නාසයට දිවට ර්නසට විහිසදන්සන නැතුව අඬු අකුළන්න පුළුවන් 
තත්ත්වයක් තියනව. ඒක තර්යි අපි නිරාමිස සුඛයක් කියල කියන්සන. 
ඒක දැකපු සකනා පහුසවනිදා වාඩි සවනව. වාඩි සවච්චහර් අර ඊසය් 
තිබුණ භාවනාව නෑ. ඕන්න අද ආනාපානයට තියන්න බෑ සද්දවලට 
දුවනව. සේදනාවලට දුවනව. හිතිවිලිවලට දුවනව. ඉතින් කලබල 
සවනව. සර්ාකද්ද ර්සග් සීසල කැඩිලාද? සවන සර්ානව හරි 
හීනර්ානයක්ද? කියල. සර්ාකද සම් ඊසය් කරපු එක 
බලාසපාසරාත්තුසවන් ගිහිල්ල වාඩි සවනව. හැසදන්සන් නෑ. නර්ුත් 
අපි හිතර්ු අතහරින්සන් නැතුව ටික සවලාවක් යනසකාට ආයිත් ඕක 
ටිකක් කකීරැ වුණයි කියල. සද්දත් ඇසහනව. සේදනත් තියනව. 
හිතිවිලිත් තියනව. ආනාපානයත් තියනව.  
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ආන්න ඔසහාර් සවද්දී සම් සයෝගාවචරයාට පුළුවන් වුසණාත් 
කලබල තත්ත්වයක් එනවා හිතිවිල්ලක් එනවා. නපුරැ නරක 
හිතිවිල්ලක්. ඒ හිතුවිල්ල ඇවිල්ල හිතනවා දැන් නම් සම්ක තිසයන්න 
බෑ. භාවනා කරන ර්සග් හිසත් සම්ක නම් වැරදිල්ලක් කියල හිත 
කලබල සවනව. කලබල සවනසකාට ආනාපාසනත් නෑ. හිතත් 
සකසලසිලා. අසති බවත් දන්නව. ආන්න එසහර් ඉන්නසකාටත් ඒ 
සයෝගාවචරයට පුළුවන්කර්ක් තියනව නම් සම් කලබල සවච්ච හිසතත් 
සම් කලබල සවච්ි හිතිවිලිත් අතර ර්ැද ආනාපානයත් තියනව. ර්සග් 
හිත ඒ කලබල තිබිච්චාවයි. හිතිවිලිවල කලබල තිබිච්චාවයි. ර්ට 
සපාේඩක් එබිලා ර්සග් ආනාපානය බලන්න පුළුවන්ද? කියල 
බැලුසවාත් සර්හර විටක ආනාපානය කැලඹිලා නෑ. ඒක සබාසහාර් 
උසප්ක්ෂකව තියනව. ඒ නිසා අර කැලඹිච්ච හිතත් හිතුවිලිත් 
සවනුවට ර්ට සහාඳයි ශාන්ත උසප්ක්ෂාව කියල උසප්ක්ෂාවක් වසග 
ආනාපානයට සගදර එන ගතියක් පුරැදු කරගත්සතාත් අර හිතිවිලි 
පරවාහසය් සේගය කැසඩනව. කැඩිලා නැවත නැවතත් ආනාපානයට 
එන්න ගත්සතාත් බාහිර බාධා තිබුණත් පටන්ගන්නසකාට, පහු 
සවනසකාට පහු සවනසකාට ආනාපානසය් හිත කීකරැ සවන්න 
පුළුවන්. ඊසය් ගිය තත්ත්වයට එන්න පුළුවන් තරර්ට යනවා.  

ඒ වසග සදයක් එතං සන්තං එතන් පනීතං යදිදං උ්පක්ඛා 
කියල හිතිවිලි ආවත් සේදනා ආවත් සද්ද ආවත් එේවා තියන 
අල්ලපනල්සල එේව දැනසගන දැකසගන වරින් වර උසප්ක්ෂාව සහායා 
යන්නා සස් ආනාපානයට ගිසයාත් තර්න්ටර් දැකගන්න පුළුවන් ඒ 
හිතිවිලි කැලඹුණාට ආනාපානය සබාසහාර් සාන්තව යනවා. සද්දයක් 
ඇවිල්ල කලම්බලා ගියාට, ආනාපානය කැලඹිල්ලක් නැතුව තියනව. 
සේදනාවක් ඇවිල්ල අසප් අවධානය සයාර්ු කළාට, ආනාපානය 
සාන්තව තියනව දැක්සකාත් අපිට ආනාපානය හරියට උසප්ක්ෂාවක් 
වසග දිගට කරසගන යන්න පුළුවන්. ආන්න එසහර් කරසගන 
කරසගන ගිසයාත් තර්යි ආනාපානය දිසග් සහෝ සතිය හිතිවිලි දිසග් 
සහෝ සේදනා දිසග් සහෝ සද්ද දිසග් සහෝ හිත සගදර සගනියන 
තත්ත්වය පුරැදු කරගත්සතාත් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ සම්ක විසනෝදාංශයක් 
සවන්න පටන්ගන්නව. ඕක පර්යංකසය්දී පර්ණක් සනාසවයි 
සක්ර්සන්දීත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට එනවා. එදිසනදා 
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වැඩවලත් කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයකට එනවා. ඒව හුඟක් සාර්ථක 
සවන්සන පර්යංකසය් තර්යි. හැබැයි හිතුවට වැඩිය පරසද්ශයක් ර්ර් 
දැකල තියනව සක්ර්සන් සබාසහෝසදනා පරසයෝජ්න ගන්නව. එදිසනදා 
වැඩවලටත් පතුරැවා ගත්සතාත් ඉතින් සගදර යනසකාටත් භාවනාව 
සගනියන්න පුළුවන්. ආන්න ඒ තත්ත්වයට උසප්ක්ෂාව සත්රැම් 
අරගත්ත පුද්ගලසයකුට සහාඳ ඉන්ද්රිය සංවරයක් එනවා. ඒකයි ඉන්ද්රිය 
භාවනා සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරල වදාරන්සන්.  

සර්තනදී අපි ගන්න හදන්සන සම් කැලඹිලි ආවට, ඒ ර්ැද 
උසප්ක්ෂාවකට යන්න පුළුවන්කර් ඕනෑර් පෘථග්ජ්නයකුට තියනව. 
හැබැයි අදහන්සන් නෑ. රහතන් වහන්සස් නර්කසගයි 
පෘථග්ජ්නසයකුසගයි තියන සවනස එච්චරයි. රහතන් වහන්සස් 
දන්නව ඔය සකාච්චර ර්ාව කුප්පන්න හැදුවත් ර්ට ඕනැ නම් 
උසප්ක්ෂා සවන්න පුළුවන්. ර්ට ශාන්ත සවන්න පුළුවන්. සකාච්චර 
ර්ාව සාන්ත කරන්න හැදුවත් ර්ට ඕනැ නම් කුප්ප ගන්න පුළුවන්. 
ර්ට උසප්ක්ෂා සවන්න පුළුවන්. පෘථග්ජ්නය ඒක දන්සන නෑ. එයා 
හිතන්සන අර එන අරර්ුණට වාල් සවලා ඒ අනුවර් ඇදසගන යනව, 
ර්ස් කසේ සකාක්සක එල්ලපු ර්ස් කුට්ටියක් වාසග. භාවනා කරන්න 
සර්තන පුරැදු කරන්න කියන්සන හිතිවිලි කැලසඹන්න පුළුවන්. ඒක 
හිසතයි අරර්ුණුවලයි ස්වභාවය. නර්ුත් ඒ අතරර්ැද අවස්ථා තුනක් 
තියනව. සතුටු සවන්න අවස්ථාවකුත් තියනව. කනගාටු සවන්න 
අවස්ථාවකුත් තියනව. උසප්ක්ෂා සවන්න අවස්ථාවකුත් තියනව. 

අන්න ඒ උසප්ක්ෂාව, ඉන්ද්රිය ර්ට්ටසම් පවතින උසප්ක්ෂාව 
තර්යි ඒ සේදනා සදක ර්ැද තියන අදුක්ඛර් සුඛ සේදනාව. ඇහැට 
රෑපයක් දැකපුවාර් එන ර්නාප අර්නාප සදක ර්ැද මනාපාමනාපං 
කියල සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන. අන්න එතන හුරැ 
කරන්සන නැතුව ඒ තියන ර්ධය ස්ථානය දැකගන්සන නැතුව 
කවදාකවත් හිත ඡලංග උසප්ක්ෂාව කියන ඊටත් ර්ධයස්ථ වූ 
උසප්ක්ෂාවට යන්න අර්ාරැයි. අන්න ඒ ර්ධයස්ථ සවන උසප්ක්ෂාවට 
යන්න තියන පාර සවන පැත්තකින් සර්වඥයන් වහන්සස් සවන 
තැනකදී සඳහන් කරනව. එක එක අරර්ුණුවල ඇසහ් කසන් නාසසය් 
දිසේ කසය් ර්නසස්, රෑප විෂසයහි සද්ද විෂසයහි ගන්ධ විෂසයහි රස 
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විෂසයහි ආඝරාණ විෂසයහි ධර්ර් විෂසයහි උසප්ක්ෂාව තර්යි නානත්ත 
සංඥාව කියල කියන්සන. උ්පක්ඛා නානත්තසඤ්ඤා ර්ර් දන්නව දැන් 
ඇහැට රෑපයක් දැක්ක. ර්ර් ඇහැ සේරගත්ත. ඊට පස්සස කනට 
ශේදයක් ඇහුණා කන සේරගත්ත. නාසය සේරගත්ත. දිව සේරගත්ත. 
කය සේරගත්ත. හිත සේරගත්ත කියල එතන එතන දන්නව.  

නර්ුත් හිත තාර් ඇහැට දුවන ගතිය, කනට දුවන ගතිය, 
නාසයට දුවන ගතිය තියනව. අන්න ඒ දුවන ගතියත් නැතුව හිත 
එතනර් ලත් තැනර් උසප්ක්ෂා කිරීර්ට කියනව එ ත්ත සඤ්ඤා 
උසප්ක්ෂාව කියල. බාහිරයට දුවන හිත දුව දුව සනීප කරනවට වැඩිය 
සනාදුවාර් ර්ැදට ගන්න නම්, ඉතාර්ත්ර් වැදගත් තැන තර්යි ඒ ඒ 
තැන්වල කීකරැ කරගන්න හැටි දැනගැනීර්. රෑප දැක්කට අන්ධසයක් 
වාසග ඉඳල, සද්ද ඇහුණට ීසරක් වාසග ඉඳල, හයිය හත්තිය ඇසඟ් 
තිබුණට සකාන්ද පණ නැති එසකක් වසග ඉඳල, ඤාණවන්තසයක් 
වුණාට සර්ෝඩසයක් වාසග ඉඳල, පුළුවන්කර් තිබුණට ර්ළමිනියක් 
වසග ඉඳල හරි, එතන සේරගත්ත සකනාට උසප්ක්ෂාසව වටිනාකර් 
දැනුණට පස්සස ඒ ර්ට්ටර්ටවත් සනාපත් ී නානත්ත සඤ්ඤාවට පත් 
සවන්සන නැතුව ඒකත්ත සඤ්ඤාවට පත් සවන උසප්ක්ෂාවක් 
තියනව. ඔන්න ඔය සදකට ර්ර් කියන්සන උට්ඨඨාන සම්පදා කියල 
සනසර්යි, ආරක්ඛ සම්පදාව කියලයි. 

අතන උපයන එක ඉපයිල්ලක් තර්යි. ඇහැට දැකපුවාහර් රෑප 
ර්නාප අර්නාප උපදින එක ස්වභාවය සන්. අපි ඒක ර්නාප අර්නාප 
සදක ර්ැද තත්ත්වයට ගන්නව. ආශ්වාස පරශ්වාස සදක ගැන කියනව 
නම් නිදර්ශනයක් විදිහට, ආශ්වාසයයි පරශ්වාසයයි සවන් කරල 
දැනගත්ත හිත ආශ්වාසයයි පරශ්වාසයයි සවන් කරල සනාදැනගත්තත් 
දැන් ඉන්සන ආනාපානසය් බව දැනගන්න උසප්ක්ෂාවත් තියනව. 
ආන්න ඒ උසප්ක්ෂාවට සම් කාර් සලෝසක ඉඳසගන යනවා කියන එක 
එසස් සර්සස් වැඩක් සනසර්යි. ඒක සබාසහෝර් වැදගත් වැඩක්. කිසි 
සස්ත්ර් ර්ර් ඒක පහත් කරල සලකන්සන නෑ. නර්ුත් අර්න සවන්සන 
තකතිරැ සවන්සන ර්රි සවන්සන ඔන්න ඕක රැකගන්න දන්සන නැති 
තැන. උපයන එක අර්ාරැයි. ඒ උට්ඨාන සම්පදාව අර්ාරැයි. හැබැයි 
සර්තන ඉන්න හුඟසදසනක් ඒක උපයල තිසයන්සන. එතනින් එහාට 
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ආරක්ෂා කිරීර් අතින් බලනසකාට නම් හරීයට දුර්වලයි. ඒක නිසා 
හැර්දාර් සහෝද සහෝද ර්සේ දානව. ඒ නිසා ලාහට සගම්සබා එකතු 
කරනවා වසග අල්ලන අල්ලන එක්සකනා පනිනව. 

ඉතින් උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා කියල සම් ගාථාසේදී 
සර්වඥයන් වහන්සස් උසප්ක්ෂා සහිතව සදාතනික සතියක් සහිතව 
පර්යංකසයයි සක්ර්සනයි එදිසනදා වැඩවලයි සතිසයන් ඉන්න 
සකසනකුට සම්ක ආරක්ෂා කරගන්නා හැටි වයංගයාර්ථසයන් 
සර්වඥයන් වහන්සස් විස්තර කරල සදනව. ඇත්තටර් සර්වඥයන් 
වහන්සස් සලෝසක පහළ වුසණ් ඒකටද නැද්ද කියන්න අපි දන්සන 
නෑ. නර්ුත් සම් ගාථාසේ සඳහන් කරනවා න ් ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං 
- න වි්සසී න නී්ච්යයා. එයා කල්පනා කරනවලු - ඇසහ් 
උසප්ක්ෂාව ගන්න හැටි ටිකක් දන්න සකසනක් කියල හිතර්ු. කසනත් 
දන්නව. නහසයත් දන්නව. දිසවත් දන්නව. කසය් ආනාපානය කීකරැ 
කරගන්නත් දන්නව. හිතට හිතිවිලි ආපුවහර්ත් ඒ අල්ලපනල්සල් 
ආනාපානයට යන්න තරම්වත් දන්නවයි කියල අසප් නිදර්ශන ටික 
අනුව කියර්ු. ආන්න ඒ එක්සකනා සම්ක තනා වඩන්සන් සකාසහාර්ද? 
සම්කට අනුගරහ කරන්සන සකාසහාර්ද? අසප් භාවනා වචනසයන් 
කියනවා නම්.  

ඒකට නම් සර්වඥයන් වහන්සස් උපර්ා සදනව හැර් 
ගාථාවකර්. අන්න ඒ වසග් යර්ක් උපයාගත්තා වූ ඤාණ චරිතයාට, 
දැනටර්ත් තර්න්සග් ඒ තනතුර ස්ථාවර කරගත්ත එක්සකනාට ඒක 
ආරස්සා කරගන්න හැටි සඳහන් කරනවා න ් ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං 
- තර්න් කවදාකවත් සම් සලෝකසය් අනිත් අය සර්ග සර් කරල හිතන්න 
යන්සන නෑ. න වි්සසී - ර්ර් විසශ්ෂ සකසනක් කියල හිතන්න 
යන්සනත් නෑ. න නී්ච්යයා - ර්ර් අනිත් අයට වැඩිය නිහීනයි කියල 
හිතන්න යන්සනත් නෑ. සම්ක තර්යි සකාච්චර බණ කිේවත් ඉවර 
කරන්න බැරි තැන. සර්ාකද ඒ තරම්ර් විිතරයි. අපි එකකින් 
සේසරනසකාට අනික් තැනකින් අහු සවනව. සම්සකන් 
සේසරනසකාට තවත් තැනකින් අහු සවනව. ඉතින් ඒක නිසා සම්ක 
අපි ගන්න ඕනැ උට්ඨාන සම්පදා වශසයන් සනසර්යි. යර්ක් උපයන 
තැන සනසර්යි සම්. උපයාගත්ත සද් රකින එක. අසප් අප්පච්ි ඉන්න 
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කාසල අපිට දිගටර් කිේව සදයක් තර්යි සල්ලි හම්බ කරන්න සල්සියි, 
වියදම් කරන තැන තර්යි අර්නකම් පහළ සවන්සන. ර්ර් අනිත් 
රටවලට ගියාර් ර්ර් දැකල තිසයන්සන අසප් මිනිස්සු දුප්පත්කර් නිසා 
කන්න නැතුව ඉන්න එක සවනර් කතාවක්. අර කට්ටිය සහාඳට කනව 
- හැබැයි ණයට. ර්ුළු ජීවිසත්ර් කඹුරනව. ර්ුළු ජීවිසත්ර් සගවන ණය 
පදනර්ක් ර්ත යන්සන. ඒ නිසා තදබල ිත්ත පීඩාවක ජීවත් 
සවන්සන. ඉතින් ඒ ඇත්සතා දිහා බැලූ බැල්ර්ට නම් පිටින් සප්න්න 
තිසයන්සන සබාසහාර් ශ්රී විභූෂණයක් තියනව. හැර්සදනාටර් අවශය 
කරන සුසඛෝපසභෝගී සම්පත්ති තියනව. නර්ුත් විශාල ණයක් සගීර් 
සඳහායි අතිකාල සස්වාවල් කරන්සන. ඉතින් ඒක දිහා බලනසකාට 
සප්න්සන සකෝම්සේ විතරයි. සර්සහ එසහර් නෑ. සර්සහ ඇත්සත 
නැතිකර් නිසා ඉතින් අපි නැතිබැරිකර්ට කටයුතු කරනවා. 

අන්න ඒ වසග තර්යි ගුණ ධර්ර් හඳුනාගන්නවා කියන එක 
සංසාරසය් බුද්සධෝත්පාද කාසලක ර්නුෂය ආත්ර් භාවය ලැබිල ක්ෂණ 
සම්පත්තිසයන් අපිට හම්බ සවන විශාල සම්පත්තියක්. සම්වා හැර් 
සකසනක්ර් ගත්සතාත් තනි තනිවර් ඒකට බැහැගත්ත ඇත්සතා. 
නර්ුත් බුදු හාර්ුදුරැසවෝ සාරාසංඛය කල්ප ලක්ෂයක් සපරැම් පුරල 
අනුකම්පාසවන් ධර්තරිසයන් සද්ශනා කරපු චර්යා පද්ධතිය, ඒක 
සඳහා පිහිටිය යුතු ආකාරය, සම් ලබාගත්ත සම්පත්තිය ආරක්ෂා 
කරගන්න හැටි දන්සන නැති වුසණාත් සහර් සහෝද සහෝද ර්සේ 
දැමිල්ලක් තර්යි තිසයන්සන. ඒක බණ කියන බණ අහන ඇත්තන් 
අතර සවනසක් නෑ. හැර් සකසනක් ගාවර් තියන දුර්වලකම් ටිකක්. 
ඒක එක්සකසනක් විසින් අනිත් එක්සකනාට කියන්න, සර්න්න 
සර්සතන්ට එනසකාට කිසිර් අධිකාරියක් ර්සග් ර්ුළු ජීවිසත්ට ර්ර් 
දැකලා නෑ. කථා කරන හෑර් සකසනක් ළඟර් වැරදි තියනව. බණ 
අහන හෑර් සකසනක් ළඟර්ත් වැරදි තියනව. නර්ුත් අපි එකිසනකා 
එකිසනකාට පරතය සවලා සබරහ්ර්චරීන් වහන්සස්ලා විදිහට අපි අපි 
උපයාගත්ත ධර්ර් ආරක්ෂා කරගන්න තර්යි අපි සම් එක්ව වාසය 
කරන්සන. එකට ධර්ර් සාකච්ඡා කරන්සන. එකට බණ කියන්සන.  

ඒක ඉවර සවන ර්ාතෘකාවක් සනසර්යි. සර්ාකද අසප් සලාකු 
ස්වාමීන් වහන්සස් ඉන්න කාසල දවසක් ර්ට කිේව - ර්ර් හිතන්සන 
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පිරිසත් ඉන්න ඇති ර්ට ඇහිලා තිසයන එකක් - සර්වඥයන් වහන්සස් 
වඳින්න සර්හර සවලාවට ර්හ සතරැන් වහන්සස්ලා තර්තර්න්සග් 
සගෝල බාල පිරිස එක්ක එනවා. සම් සගෝල බාල පිරිස ඉස්සසලල්ාර් 
තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් දකින්සන. ඉතින් ඔක්සකාර් සකෝල ගති 
සකෝඩු ගති පානවා අම්සම්, බුදුහාර්ුදුරැසවෝ දැක්කයි කියල. ඉතින් 
තූෂ්ණීම්භූතව බලාසගන ඉන්නව. එතසකාට අර නායක හාර්ුදුරැසවෝ 
දන්නව සම්ක සනසර්යි අපි කරන්න තිසයන්සන, අපි සර්වඥයන් 
වහන්සස්සගන් සර්ාකක් හරි වැඩක් ගන්න ඕනැ, සර්ාකක් හරි ධර්ර් 
කාරණාවක් ර්තු කරගන්න ඕනැ කියල උන්වහන්සස් නැගිටලා 
පරශ්නයක් අහනවා. හරියට ර්ර් දන්සන නෑ වසග පරශ්න අහන්සන්. 
නර්ුත් ඒ උන්වහන්සස් අහන්සන් සහාඳසටෝර් අර පිරිසට ගැළසපයි 
කියන පරශ්න. දැන් සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව සම් ළර්ා නාඩගර්ක් 
නටන සදර්ේපිසයා සදන්සනක් වාසග් දන්නව සම් අහන්සන් 
දැනගන්න සනසර්යි, අනිත් පිරිසට ශුභසාධනය පිණිස. සර්වඥයන් 
වහන්සස් සම් ඇත්තාට කියල සදන්න වාසග් කියල සදනවලු. සර්හර 
විට සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්. සර්හර විට පුණ් ණර්න්තානි 
ස්වාමීන් වහන්සස්. ර්හ සකළ පැමිණිච්ච ඇත්සතා. නර්ුත් ඒ ධර්ර් 
සාකච්ඡා කරන්සන සබාසහෝර් ගැඹුරැ ර්ාතෘකාවක්, සම් උපයාගත්ත 
සද් රැකගන්නයි. ඒකයි අපි සම් අරණයගත සවන්සන. ඒකයි අපි සම් 
රැක්ඛර්ූලගත සවන්සන. ඒකයි අපි සම් ශුනයාගාරගත සවන්සන.  

නර්ුත් ගිහිල්ල ටික කාලයක් යනසකාට ඕන්න ර්තක නැති 
සවනව. උපයපු බවවත් ර්තක නැති සවලා එේව සනාඋපයපු 
සකසනකු වාසග් ලාර්ක සවන්න පටන්ගන්නව. අන්න එතනදී අපිට 
සම් සදසවනි ගාථා සකාටස්, සලෝකසය් සර්සයක් විදිහට සලකන්සනත් 
නෑ. විසශ්ෂ සකසනක් විදිහට තර්න් සලකන්සනත් නෑ. නීචසයක් 
විදිහට සලකන්සනත් නෑ. ඒ ආකාර චර්යා පද්ධතියක් තිබුසණ 
නැත්නම් අර උපයාගත්ත ධර්ර් සකාට්ඨාශ, අංගුලිර්ාල ඇඟිලි ර්ාසල් 
කසර් දාගන්න කලින් වාසග ර්රන ර්රන තැන ගල් යට හංගනවා. 
අනිත් දවසස් බලනසකාට නෑ. කපුසටෝ සගනියනවා. ඌසරක් කනවා. 
නැත්නම් සසතක් අරසගන යනවා. පස්සස තර්යි සම්ක කසර් 
දාගත්සත.  
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අන්න ඒ වසග සයෝගාවචරයා සවනසකාට ර්ල් ර්ාසල කසර් 
දාගන්න සවනව. එතසකාට ඒකට අපි කියන්සන කසර් දාගත්තට 
පස්සස එ් ා වූප ්ට්ඨඨා. තනි සවන්න ඕනැ. පරකට සවන්න යන්න 
නරකයි. තර්න් පැත්තකට සවන්න ඕනැ. ඒ වසග්ර් ස්තා 
සම්පජ්ා්නා. සතිසයන් සම්පජ්ඤ්ඤසයන් යුතුව විසේක සස්නාසන 
ආශරය කරමින් එවැනි ධර්ර්තා ඇති ඇත්සතෝර් ඇසුරැ කරන්න පටන් 
අරගත්සතාත් ඒක තර්යි අපි බුද්ධ සාසනය කියන්සන. ඒක අපිට 
ලැසබන සාසනය. යම් ආකාරයකට සම්ක දන්සන නැතුව ඇලී ගැලී 
වාසයට ගිසයාත් ඕනෑර් තරාතිරර්ක සකසනක් සකසලසසන්න ඉඩ 
තියනව ර්ාර්ග ඵල ඤාණයකට සර්හා. හරීර් සංසේග උපදවන තැනක්. 
සම්කට සහාඳ නිදර්ශන කථාවක්, නිදර්ශනයක් කියන්සන සාධක 
සූතරයක් සපන්නන්න පුළුවන් අංගුත්තර නිකාසය චක්ක නිපාතසය 
සඳහන් සවනව ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත කියන ස්වාමීන් වහන්සස් 
පිළිබඳ සිද්ධියක්. 

සර්වඥයන් වහන්සස් බරණැස් නුවර වාසය කරන සර්සයහි 
අනිකුත් සංඝයා වහන්සස්ලා සබාසහාර් ජ්යට ඒකට සයදිලා භාවනා 
කරසගන ඉන්නව. භාවනා කරල පිණ්ඩපාසත ගිහිල්ල ඇවිල්ල හවස 
ඒ සාලාසේ ධර්ර් සාකච්ඡා කර කර ඉන්නව. සබාසහාර් ගැඹුරැ ධර්ර්. 
සාකච්ඡා කරසගන ඉන්නසකාට ආගන්තුක ස්වාමීන් වහන්සස් නර්ක් 
පිරිසක් එක්ක ඇවිල්ල අර කථාවට අතුරැ කථා සහළනවා. අතරර්ැද 
පැසහන්න හදනවයි කියල අපි කියන්සන. පැසහන්න හදනව. 
එතසකාට සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා ආයුෂ්ර්තුනි, 
පැසහන්න එපා. සපාේඩක් ඉන්න. සම් සාකච්ඡාව ඉවර සවනසකාට 
අවස්ථාව ලැසබයි. එතසකාට පරශ්න අහන්සඩයි කියල. එතසකාට අර 
ස්වාමීන් වහන්සස්සග් යාළු ස්වාමීන් වහන්සස් නර්ක් කියනවා, 
සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්ස අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස, එසහර් කථා 
කරන්න එපා. සම් ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත සබාසහෝර් ගැඹුරැ භාවනා 
කරන, සබාසහාර් ධර්ර් ඥානය සහිත සකසනක්. ඒ නිසා 
උන්වහන්සස්ට සම් වසග පිරිසකට පැනල කථා කරන්න ශක්තිය 
තියනවා, පරතිබල තියනවා කියල. තර්න්සග් යාළුවාසග් හිත පිරිසහයි, 
හිත නරක් කරගනියි කියල ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් 
වහන්සස්සග් යාළුසවක් කියනවා.  
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එතසකාට සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් තර්න්වහන්සස් 
ඉස්සසලල් ගත්ත ස්ථාවරයර් අරසගන, සබාසහාර් ලස්සනට 
පරකාශයක් කරනවා. ඉධාවු්සා  ික්ඛු සබ්බනිමත්තානං අමනසි ාරා 
අනිමත්තං ්ච්තා සමාධිං උපසම්පජ්ජ් විහරති6 - ආයුෂ්ර්තුනි, යම් 
කිසි සකසනක් සහාඳට භාවනා කරලා, සබ්බනිමත්තානං අමනසි ාරා 
- ආනාපාන නිමිත්ත ගත්තා. නර්ුත් ආනාපානා නිමිත්ත දිය කරල 
නිමිත්තක් දැකගන්න බැරි සවන විදිහට ආනාපානය සම්පූර්ණ 
පස්සම්භනය කරල, සංසිඳවලා ඊට පස්සස ගුරැවරයාසගන් දැනසගන 
තියනව සම් සවලාසව හිතට නිමිති දාන්නත් එපා. සැක උපදවන්නත් 
එපා. නින්දට වැසටන්න එපා. සම් සබ්බනිමත්තානං අමනසි ාරා - 
සම් කිසිර් නිමිත්තක් නැති තැනක ර්සග් හිත තිසයන්සන් කියන 
ආන්න ඒ විදිසහ් අනිමිත්ත සච්සතෝ සර්ාධියක් උපයගත්ත ඇත්සතා 
ඉන්නව. අපි අර කලින් කියාපු තරර්ට රෑපයක් දැක්කට සනාදැක්කා 
සස් ඉන්න තරර්ට හිත හදාසගන තියනව. සද්දයක් ඇහුණට ීසරක් 
වසග්, ඇහුන්කම් දීල ීසරක් වසග ඉන්න තරර්ට හිත හදාසගන 
තියනව. ගඳක් වැදුණට රසක් වැටුණට ආනාපානය වසග කාය 
පහසක් වැටුණට හිතට ධර්ර්තාවක් ආවට හදාසගන තියනව.  

සර්න්න සම් විදිසහ් අනිමිත්ත සච්සතෝ සර්ාධියක් ඇති 
කරසගන උපසම්පජ්ජ් විහරති, ්සා “ලා ීම්හි අනිමත්තස්ස 
්ච්තාසමාධිස්සා”ති සංස්ට්ඨඨා විහරති - ඒ පුද්ගලයා ඊට පස්සස 
ර්ට දැන් අනිමිත්ත සච්සතෝ සර්ාධියක් ඇති වුණයි කියල පිරිසත් එක්ක 
ගැටිගැටී ජීවත් සවනව. ගණ සංගනිකාවට වැසටනව. “ලා ීම්හි 
අනිමත්තස්ස ් ච්තාසමාධිස්සා”ති සංස්ට්ඨඨා විහරති  ික්ඛුහි  ික්ඛුනීහි 
උපාස් හි උපාසි ාහි රාජ්ුහි රාජ්මහාම්ත්තහි තිත්ථි්යහි 
තිත්ථියසාව් හි - ඒ පුද්ගලයා භික්ෂූන් සර්ග සබාසහෝ සකාට 
හැසිසරනව. භික්ෂුණීන් අතර සබාසහෝ සකාට හැසිසරනව. උපාසක 
ඇත්තන් එක්ක උපාසිකාවන් එක්ක රජ්වරැන් සර්ග රජ් ඇර්තිවරැන් 
සර්ග අනිකුත් තීර්ථකයන් සර්ග තීර්ථක ශරාවකයන් සර්ග ඔසහ් කථා 
කර කර ඉන්නව. ඕසගාල්ලන්ට බැරි වුණාට ර්ට නම් සද්දයක් අහල 
ීසරක් වසග ඉන්න පුළුවන්. ර්ට නම් රෑපයක් බලල සනාදැක්ක වසග 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 අංගුත්තර නිකාය, ඡක්ක නිපාතය, හත්ිසාරිපුත්ත සූතරය. 
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ඉන්න පුළුවන්. ර්ට ආනාපානය සම්පූර්ණසයන්ර් නැති කරල 
සර්ච්චර සවලා ඉන්න පුළුවන් කියල කටර්ැත සදාඩවනවා. සංස්ට්ඨඨා 
විහරති කියන එසකන් සඳහන් කරන්සන එච්චරයි.  

ආන්න ඒ විදිහට හිටිසයාත් එසහර් තස්ස සංසට්ඨඨස්ස 
සර්යාකාරසයන් තර්න්සග් විසේකය දන්සන නැතුව, කථාව අඩු 
කරසගන, කරියා අඩු කරසගන, අර භාවනා ජීවිතයට අනුගරහ කරන්න 
දන්සන නැති ඒ සංසට්ඨඨස්ස, විස්සට්ඨඨස්ස. හිත නිතසරෝර් විසිරිලා. 
අනුන්ට උපසදස් සදන්න හදනවා. කියා පාන්න හදනවා. නා නා 
පරකාර විදිහට එළි සපසහළි කරසගන පා තස්ස කියල කියනවා. පරකට 
කරන්න හදනවා. තර්න් ලැබුවා වූ ඒ ගුණ පරකට කරන්න හදනව නම් 
 ස්සමනුයුත්තස්ස. එතසකාට එන ලකුණ තර්යි කතාව වැඩි සවනව. 
අනිත් අයට ගිහිල්ල උපසදස් සදන්න හදනව. අහන්න ඉස්සසල්ල 
උපසදස් සදනව. ආන් ඒ තත්ත්සවකට ආසවාත් සහර්, එන්න ඒ 
ආකාර, ඔය කියන විදියට එකට ගැටි ගැටී හිත විසිරිලා අනිත් අයට 
කථා බහුල කරමින් ජීවත් සවනව නම් රා්ගා චිත්තං අනුද්ධං්සති - 
ඒ පුද්ගලයාසග් හිත වරක රාගසයන් යටපත් කරනවා. ්සා 
රාගානුද්ධංසි්තන චි්ත්තන සික්ඛං පච්චක්ඛාය හීනායාවත්තති කියල 
තියනවා. කවදා හරි එයාට සවන්සන සිවුරැ ඇරලා සගදර යන්න සවන 
එකයි.  

සම්ක හරියට සක්න්ද්රය බලලා සම් ර්ත්සත ර්ාරකයක් තියනව 
කියනවා වසග කථාවක්. සම් ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් 
වහන්සස් පරස්තූත කරසගනයි කථා කරන්සන. ර්හා සකාට්ිත 
ස්වාමීන් වහන්සස්යි සක්න්දසර් බලන්සන. බලල කියනවා යම් කිසි 
සකසනකුට එවැනි ිත්ත සර්ාධියක් ආවට පස්සස ඇලී ගැලී වාසයට 
යනවා නම් පරකට කරන්න හදනවා නම් කතාව වැඩි කරනවා නම්, 
ඒ පුද්ගලයාසග් හිත සනාසබෝ කලකින් ඔය කියන සච්සතෝ සර්ාධිය 
සවනුවට රාගානුද්ධංසිත රාගය විසින් ර්ැඬලනවා. ද්සේෂසයනුත් 
සවන්න පුළුවන්. සර්ෝහසයනුත් සවන්න පුළුවන්. ආන්න ඒ ර්ැඬලුවාට 
පස්සස සම් පුද්ගලයාට, අර උස අට්ටාලයක ඉඳල බිර් ඇදසගන 
වැටුණ වසග් එක පාරටර් තර්න්සග් තත්ත්වසයන් සකසලසසන්න 
සිද්ධ සවනව. සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් එක ිත්ත තත්ත්වයක් 
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සම් විස්තර කරන්සන. සම්කට එකතු කරල තියනව පරථර් ධයානය, 
ද්විතීය ධයානය, තෘතීය ධයානය, ආදී සෑර් ධයාන ධර්ර්යක්ර්. ඒසකන් 
පැහැදිලි සවනව රහතන් වහන්සස් නර්ක්වත් සවන ඒ ඤාණ ශක්ති 
ස්ථාවර කරගත්ත ආර්යයන් වහන්සස් නර්ක් ගැනවත් සනසර්යි සම් 
කථා කරන්සන්. හැබැයි ගිහි වශසයන් සහෝ පැවිදි වශසයන් සහෝ 
හුඟාක් දියුණු පුද්ගලසයක්. සර්ාකද එයාසග ඇහැ කන දිව නාසය 
කය ර්න කියන සද්වල් යම් පරර්ාණයකට සත්රැම් සේරැම් කරගන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබිල තියනව.  

ඒ ජ්වනිකාව එතනින් ඉවරයි. ටික කාසලකින් සම් ි ත්ත හත්ථ 
සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස් සිවුරැ අරිනවා. සිවුරැ ඇරියට පස්සස 
එයාට සපරකසදෝරැකම් කරපු යාළුවා ඇවිල්ල සකාට්ිත ස්වාමීන් 
වහන්සස්ට සඳහන් කරනවා. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස අසප් එදා ධර්ර් 
සාකච්ඡාසේදී ර්සග් යාළුවා සර්න්න සම් විදිහට ර්ැද්සදදි පැන්නා. 
ඔබවහන්සස් සර්න්න සර්සහර් පරකාශයක් කළා - සම් විදිහට සච්සතෝ 
සර්ාධියක් ඇති සකනා, ඒක කියා පාන්න ගිසයාත්, සසනග අස්සට 
පැනලා ර්ැදට කඩා පනින්න හැදුසවාත්, කථාව වැඩි කරගත්සතාත් 
සනාසබෝ කලකින් රාග ද්සේෂ සර්ෝහ කියන සකසලස්වලට යටපත් 
සවලා එයා හීන තත්ත්වයකට පත් සවනව. භික්ෂුවක් නම් ගිහි 
තත්ත්වයට පත් සවන්න සවනවයි කියල. ඇත්තටර් උන්වහන්සස් ගිහි 
වුණා. ඔබවහන්සස් එදා ඒ කතාව කසළ් සද්ව පණිවිඩයක් විදිහට 
කවුරැ හරි සදවි සද්වතාසවක් ඇවිල්ල ඔබවහන්සස්ට කියල තිේබද? 
එසහර් නැත්නම් ඔබවහන්සස් උන්දැසග් හිත දැක්කද? සකාසහාර්ද?  

එතසකාට සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් කියනවා සදකර් 
කියල. ර්ට සදයිසයාත් කියල තියනව. ර්ටත් සප්නවයි කියල. ඊට 
පස්සස අර සහචර ස්වාමීන් වහන්සස් සහාඳයි කියල වැඳල 
සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට වඩිනව. වැඩලා කියනවා ස්වාමීන් 
වහන්ස සර්න්න සර්සහර් සිද්ධියක් උනා. සර්න්න සම් ධර්ර් සාකච්ඡා 
කරන තැනට ර්ර් ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්ත් එක්ක 
ගියා. ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස් පැනලා කථා කළා. 
එතසකාට සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් සර්සහර් පරකාශයක් කළා. ඒ 
සවලාසව ර්ර් අසප් ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්සග 
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පැත්තට කථා කළා. නර්ුත් සකාසහාර් හරි ස්වාමීන් වහන්ස, ර්හා 
සකාට්ිත ස්වාමීන් වහන්සස්සග වචසන ඇත්ත සවලා දැන් ඒ 
පුද්ගලයා ගිහි සවලයි කියල. ඉතින් සර්වඥයන් වහන්සස් සහාඳට 
සම්ක අහසගන ඉඳල කියනවා, සහාඳයි, ඔය සිද්ධිසය හැටියට නම් 
ර්ට කියන්න තිසයන්සන බලපන් කවදා හරි ඔය මිනිහ ආයි පැවිදි 
සවනව. එතසකාට යාළුවට සතුටක් ඇති සවනවා. සකසස් නර්ුත් ටික 
කාසලකින් අර ිත්ත හත්ථ සාරිපුත්ත, උපැවිදි සවච්ච එක්සකනා 
ආසය් පැවිදි සවලා ඊට පස්සස එයා අනුගර්නය කරන්සන අර වසග 
සන්සට්ඨඨස්ස පා තස්ස කියන අර්ථ සනසර්යි. කලින් කියපු විදිහට 
එ් ා වූප ්ට්ඨඨා එසකක් වශසයන් විසේක ස්ථානයකට ගිහිල්ල 
ස්තා, සම්පජ්ා්නා, ආතාපි විහරති. නැත්නම් සතිපට්ඨාන සූතරසය්, 
ආනාපාන සති සූතරසය් පටන්ගන්න විදිහට. අරණයගතව 
රැක්ඛර්ූලගතව සස්නාසනගතව විසේක සවනව. සවලා සනාසබෝ 
කාසලකින් අරිහත්වයට පත් සවනවයි කියල කියනවා. 

ඉතින් සම්සකදි සහාඳට සප්න්න තියනවා ආරම්භසය්දී ශුද්ධ 
විපස්සකසයක් වශසයන් සහෝ සර්ථයානික සයෝගාවචරසයක් 
වශසයන්, ඔය ඉන්න කැම්බැල්ල ඇතුසළර්, ඔය ඉන්න අච්චාරැ 
හැළිය ඇතුසළර්, අනාගත්ත අනාගැනිල්ල ඇතුසළර් සෑසහන දුරට 
යන්න පුළුවන්. සම්ක පිළිබඳව සම්ක සනාකරපු ඇත්තන්ට සෑසහන 
සැකයක් තියනව. සම්ක සබෞද්ධයන්ට සීර්ා සවච්ච වැඩක්, පුදුර්ාකාර 
නීති දාන්න හදනවා. එතනට ගිය ඇත්සතා සම් උරැසර්ට කථා කරන 
ඇත්සතෝ පිළිබඳව අවච්චලයට කථා කරනවා. සම්සගාල්සලා 
සර්ානවද කථා කරන්සන? අපි දැනටර්ත් ඔය කියන තත්ත්සේ 
ඉන්නවයි කියල. හැබැයි සදපැත්තර් පරදිනවා, ලබා ගත්ත ඇත්තා 
සේවා එසහර් නැත්නම් දැනටර්ත් සබෞද්ධ සම්පරදායක ඉන්න සකනා 
සහෝ සේවා, තර්න්සග් විසේකය නාස්ති කරගත්සතාත්. තර්න් ඇති 
කරගත්ත අප්පමත්ත එ් ා වූප ට්ඨඨ කියන විදිහට අපරර්ාදීව විසේක 
ස්ථානය ආරක්ෂා කරගත්සත් නැත්නම් සදන්නර් පිරිසහන්න ඉඩ 
තිසයනවා. ඒසකන් අදහස් කරන්සන කාර්ය බහුලව ඉඳසගනත් යම් 
පරර්ාණයකට සති සර්ාධි දියුණු කරගත්ත එක්සකනාට බෑ කියන එක 
සනසර්යි. පළසවනි පන්තිසය උපයීර්ට දක්ෂ වුණාට එයාසග 
ආරක්ෂක විධිවිධාන නෑ.  
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සම්ක තර්යි අද බටහිරට ගියාර් දකින්න තියන දර්ශනය. 
බටහිර රටවල සබෞද්ධ සංස්කෘතිය නෑ. අරණය වාසය නෑ. හැබැයි 
සෑසහන දුරට සතිය ගැන කථා කරනවා. සෑසහන දුරට අසප් 
සම්පරදායානුකූල සබෞද්ධයන්ට වඩා, සම් වසග් රටක හැදිච්ච අයට වඩා 
උසප්ක්ෂාසවන් ගත කරනවා. නර්ුත් ඉස්සරහට යන්සන නෑ. සර්ාකද, 
ඒ සංස්කෘතිසය් විසේක සස්නාසන භජ්නය කිරීර් නෑ. විසේක 
සස්නාසනය කියන්සන කාය විසේකය සන. නර්ුත් ිත්ත විසේක, 
උපධි විසේක ආවාර් සම් විසේක අඳුනලා නෑ. ඒ සර්ාජ්ය හැදිලා 
තිසයන්සනර් සංසට්ඨඨස්ස විස්සට්ඨඨස්ස පා තස්ස කියන විදිහට 
සංසර්ගසය් සයදිලා, ඒ ගණ සංගනිකාසේ ඇලීම් බැඳීම් සහිතව, 
අල්ලාප සල්ලාප කතාසව සයදිලා, හිත වයාවෘත කරසගන. හැර් 
සවලාසවර් චීවර පිණ්ඩපාත සස්නාසන විෂසයහි, එසහර් නැත්නම් 
සද්ශපාලන ආර්ික සාර්ාජික පරශ්න විෂසයහි හිත වයාවෘත කරසගන. 
ඒක පරකට කරසගන, ර්ට සම් විසේක බුද්ධිසයන් ර්ට සම්ක සප්නවා 
සම්ක සප්නවා කියල භික්ෂු භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා, රාජ් 
රාජ්අර්ාතය, තිත්ිය තිත්ිය ශරාවකයන් එක්ක කථා කර කර ඉන්නව.  

සම් නිසා සාසනයට පාඩුයි. ඒ පුද්ගලසයෝ දන්සන නෑ 
ඇත්තටර් ඒ පුද්ගලසයෝ ඉන්න තැන, හිටිය තැනට වැඩිය හුඟාක් 
වැඩ අරසගන. ඒ සර්ාකද උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා. ඒ ඇත්සතෝ 
සෑසහන උසප්ක්ෂාවක් ඇති කරසගන තියනව. සෑසහන සතියකුත් 
ඇති කරසගන තියනවා. නර්ුත් ඊගාව ර්ට්ටර් සවන සම් උපයාගත්ත 
සද් ආරක්ෂා කරගන්න දන්සන නෑ. වැඩිවි යට පත් සවච්ච ගෑණු 
ළර්සයක් සවච්චහර්, ඒ ගෑණු ළර්යට සදර්ේපිසයා සෑසහන 
ආරක්ෂාවක් සදනවා. සකල්ල සගට සවනව. ඒක දන්සන නැති 
වුසණාත් හතරර්ං හන්දියක තිේසබාත් සර්ාකද සවන්සන? ඒ කිසිර් 
කුර්ර බඹසරයක් කුර්රි බඹසරයක් සර්ානවක්වත් හම්බ සවන්සන නෑ. 
සම්පූර්ණ සත්තු වාසග කිසිර් චරියාවක් නැති සවනව. ආන්න ඒ 
වසග්, සර්තනට ගියාට පස්සස සම් සාසනයට දක්වන සැලකිල්ල 
අභයන්තර සාසනයටත් සලකන්න ඕනැ. බාහිර සාසනයටත් 
සලකන්න ඕනැ. අන්න ඒක තර්යි අද ඇත්තටර් සබාසහාර් ගැඹුසරන් 
සාකච්ඡා කරන්න සවලා තිසයන්සන. 
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ඉතින් ළඟදි සම් කියවිච්ච කතාවක්. සම් වසග පිරිසට 
කිේසවාත් නම් ඉතින් ආරස්සා සහිතව කියන්න පුළුවන්. නැති තැන 
කිේසවාත් නම් එච්චර සහාඳ නෑ. ඒ වාසග් ඉතාර්ත්ර් අන්තවාදීව 
සාකච්ඡා කරන ඇත්සතා පරසිද්ධිසය් පරකාශ කරනවා එවැනි 
භාවනාවකින් බුද්ධාගර් නගා සිටුවන්න බෑ කියල. ඒ කට්ටියට 
බුද්ධාගර් නගා හිටුවන්න නම් හයිසයන් සබර දවුල් ගහන්න ඕනැ. 
සගජ්ජජි සහාල්ලන්න ඕනැ. සසනග රැස් කරන්න ඕනැ. සගෝසා 
කරන්න ඕනැ. ඒ සගෝසාවත් ඕනැ. ඒක නැතුව කියන්න බෑ. නර්ුත් 
ඒක ඇවිල්ලා, එසකන් ඇවිල්ලා යම් කිසි තැනකට සගාඩ ඇවිල්ලා 
යම්කිසි පරර්ාණයකට සම් බුද්ධි චරිතයකට වැටුණා කියල දැනගත්තා 
නම්, තර්න්ට සතියක් උසප්ක්ෂාවක් ඇති වුණා කියල දැනගත්තා නම්, 
ඒක සම් සතියක් නැති සර්ාධියක් නැති ඔළසර්ාට්ටලයන් සර්ග, 
සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්සග් වචනසයන් කියනවා නම් සාසනය 
ගැනවත් විපස්සනාව ගැනවත් කිසිත් සනාදන්නා සකසනකුට, 
වචනයක් සහාල්ලන්න සදන්න එපයි කියල කියනවා. ර්ර් සම්සක 
වයවස්ථාවක් හදල දීල තියනවා. සාසනය ගැනවත් විපස්සනාව 
ගැනවත් කිසිත් සනාදන්නා, කිසිර් සකසනකුට වචනයක්වත් 
සහාල්ලන්න සදන්න එපා කියල. සර්ාකද බහුජ්න ර්තයට ගිසයාත් 
වැඩිසදනා සාසනය ගැන දන්සන නැති ඇත්සතා. විපස්සනා 
සනාදන්නා ඇත්සතා. ඉතින් ඒසගාල්සලාන්සග ඡන්සදට ගිසයාත් 
එසහර් සම් අර වසග එ් ා වූප ්ට්ඨඨා පහිත්ත්තා කියන කතාවල් 
එන්සන නෑ. ඒ සගාල්ලන්ට ඕනැ කරල තිසයන්සන සර්ාජ්ශීලී 
ජීවිතයට බැහැල ඒ සගෝසාව. ඒක ආගර් පැත්ත. 

අපි සම් කතා කරලා ර්තු කරගන්න හදන්සන ධර්ර්ය පැත්ත. 
ධර්ර්ය පැත්තට යනසකාට සම් අභිසයෝගය, සම් කියන තත්ත්වයට 
පත් සවන්සන ර්ුළු ජ්නගහනසයන්, නැත්නම් සබෞද්ධ ජ්නගහනසයන් 
ඉතාර් සුළු පිරිසකට සම් උසප්ක්ෂාව සාර්ථක සවයි. සම් සතිය 
සාර්ථක සවයි. ඉතින් ඒ ඇත්සතා දැනගන්න ඕනැ ඊට පස්සස, ඊට 
වඩා සති සර්ාධි උසප්ක්ෂාව ඇති ඒ සශර්ෂ්ඨ ආර්යයන් වහන්සස්ලා 
ගත්ත පාර, උන්වහන්සස්ලා ගත්ත පරතිපදාව. අන්න ඒකට ගන්න නම්, 
සම් ගාථාසේ සඳහන් සලස න ්ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං. තර්න් 
කවදාවත් සම් සලෝකයත් එක්ක සර් කරල සලකන්සන නෑ. න වි්සසි 
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න නී්ච්යයා. තර්ා උසස් සකාට සලකන්සනත් නෑ. තර්න් නීච කරල 
සලකන්සනත් නෑ. සම්ක සම් පුරාවෘත්තසය් සම් සූතරසය් සඳහන් කරල 
තියනවා නිර්මිත බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් නර්ක් අසප් සගෞතර් සිරි 
සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් අහන්සන්  ථංදස්සී  ථංසී්ලා 
උපස්න්තාති වුච්චති කියලයි.  

සර්න්න සම්ක තර්යි පුරාසභ්ද සූතරයට නිධාන සවන්සන. 
අවසරයි, සකවැනි සීලයක්, සකවැනි දර්ශනයක් ඇති සකසනක්ද 
උපශාන්තයි කියල ඔබවහන්සස් කියන්සන කියල අසප් සර්වඥයන් 
වහන්සස්සගන් අහනවා නිර්මිත බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්. උන්වහන්සස් 
සඳහන් කරනවා වීතත්්හා පුරා ් දා. ර්රණයට කලින් තෘෂ්ණාව 
දුරැ කරපු එක්සකනාට ර්ර් කියනවා අන්න එවැනි සීලයක් එවැනි 
දර්ශනයක් ඇති සකසනකුට ර්ර් කියනවා උපශාන්තයි කියල. 
සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා අතීතං නාදවාග්මති - 
අතීතය අනුගර්නය කරන්සනත් නෑ. ් වම්ජ්ඣනුපස්්ඛ්යයා තස්ස 
නත්ථි පු්රක්ඛතං - එවැනි සකසනක්සග් අතීතය ආශරය කිරීර්ක් 
සවන්නත් බෑ. වර්තර්ානසය් ඇලී ගැලී බැඳීර්කුත් නෑ. අනාගතය 
පිළිබඳ අසප්ක්ෂාවකුත් නෑ - නත්ථි පු්රක්ඛතං. ඉතින් සම්සකදි 
කියනවා වර්තර්ාන වශසයන් සර් කර සලකන්සනත් නෑ. හීන කරල 
සලකන්සනත් නෑ. උසස් කරල විසශ්ෂ කරල සලකන්සනත් නෑ. ඉතින් 
ර්ාන්නය ගැන කථා කරනසකාට සාර්ානය සලෝක වයවහාරසය්, 
ධර්ර්සය් සඳහන් සවනව තර්න් උසස් කරල සලකන්සනත් නැතුව 
පහත් කරල සලකන්සනත් නැති එක තර්යි අපි සාර්ානය ර්ානය 
වශසයන් සලකන්සන. නර්ුත් සම්සක කියල තියනව සර්සයක් විදිහට 
සලකන්නත් එපයි කියල. ඕක තර්යි හරි අර්ාරැ තැන.  

දුක්ඛ සේදනා සුඛ සේදනා ර්ැද තියන අදුක්ඛර්සුඛ සේදනාවට 
අපි උසප්ක්ෂාව කියල හිතාසගන ඉන්නව. ර්නාපය අර්නාපය ර්ැද්සද 
එන ර්නාපඅර්නාපං සදක උසප්ක්ෂාව කියල හිතාගන ඉන්නව. නෑ. 
උසප්ක්ෂාව ඊටත් වඩා ගැඹුරැ සදයක්. අතීතයට අනාගතයට 
සනාගියට වර්තර්ානසය් හිත තිේබත් ඒ තුළත් උසප්ක්ෂාසව ර්සද්ට 
ර්ණ්ඩියට බහින්න ඕනැ ගතියක් තියනව. ඒක තර්යි සර්තන සඳහන් 
කරන්සන නානත්ත සඤ්ඤාසව පවතින උසප්ක්ෂාව සහ ඒකත්ත 
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සඤ්ඤාසව පවතින උසප්ක්ෂාව කියල. ඒක හරීර් අර්ාරැයි සත්රැම් 
අරගන්න තර්කසයන්. නර්ුත් බැහැසගන ඉන්නසකාට සත්සරනව 
අතන සර්තන ගිහිල්ල සටන් දිනාසගන එනවා වසග සනසර්යි. 
නැත්නම් සටන් සර්ථයකට පත් කරනවා වසග සනසර්යි. යන්සනර්ත් 
නෑ ර්ාලිගාසවන් එළියට. ඇතුසළර් ඉඳසගන රට පාලනය කරන්න 
පුළුවන් තත්ත්වයක් වාසග. උසප්ක්ෂාවත් තියනව ර්ැද. අන්න ඒ 
උසප්ක්ෂාවට යනසකාට අපි උසස් කරල සලකන්සනත් නෑ. පහත් 
කරල සලකන්සනත් නෑ. අඩුර් ගාසන සර් කරල සලකන්සනත් නෑ.  

ඒක සම් ආකාරසයන් කී හැකි. ර්ං දන්සන නෑ ර්ං පටලනවද 
කියල තව. නර්ුත් කියන්න පුළුවන් යම් සවලාවක අපිට ඇති සවනව 
සර්ාධියක්. ආශ්වාසය සත්සරන්සනත් නෑ. පරශ්වාසය සත්සරන්සනත් 
නෑ. නර්ුත් ආශ්වාස පරශ්වාසසයන් පිටත් සනසර්යි. ආනාපානයත් 
තියනව. හිත දුවන්සනත් නෑ. කයත් තැන්පත්. ආශ්වාසය පරශ්වාසයත් 
තැන්පත්. ආන්න ඔසහාර් ඉන්න සවලාවක ගුරැවරයා කියනවා ඕක 
ටිකක් දියුණු කරන්න කියල. වැඩි කරන්න කියල. සකාසහාර්ද? ඊසය් 
විනාඩියක් සදකක් හිටිය නම්, තව විනාඩි පහක් හයක් කරන්න. 
දහයක් පහසළාවක් කරන්න. විස්සක් තිහක් කරන්න. පැයක් 
එකහර්ාරක් කරන්න. එතසකාට සම් කියන තදබල අනිමිත්ත සච්සතෝ 
සර්ාධියර් සනාසවන්ඩ පුළුවන්. ඒකට යන පාසර ඉන්සන. අපි හිතරු් 
එන්ඩ එන්ඩ සර්යාට දවසට එක පර්යංකයක්වත් හරි යනවා. සර්න්න 
සම් විදිහට ඒකට බැහැගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩ පුළුවන්.  

ආන්න එසහර් ඉන්නසකාට ඒ පුද්ගලයාසග් ිත්ත 
සන්තානසය්, ර්ට දැන් හරි ගියා කියල හිතුසණාත් පරශ්නයක්. හරි 
යනවා කියල සනාහිතත් බෑ. සබාසහාර් අර්ාරැ වැඩක් කරන්සන. 
නර්ුත් කවදාවත් සම් ඇති සවච්ච අනිමිත්ත සච්සතෝ සර්ාධිය ර්ර්ය 
සම්ක ර්සග්ය සම්ක ර්සග් ආත්ර්ය කියල අල්ලගත්සතාත් අන්න 
එතනත් අර වසග්ර් යටිපහු සවන්න ර්ර උගුලක් තියනවා. ඒකවත් 
තර්න්සග් කියල ර්ාන්සනට නම්බුවට ගන්සන නැති සවන්න නම්, 
පුදුර්ාකාර සලස එක්සකෝ සර්වඥයන් වහන්සස් සකසරහි සද්ධාව, 
නැත්නම් ධනර්යානික ශ්රී සද්ධර්ර්ය සකසරහි සද්ධාව, එසහර් 
නැත්නම් මීට ඉස්සසල්ල රහත් වුණා වූ ආර්යයන් වහන්සස්ලා 
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සකසරහි සද්ධාව, එසහර්ත් නැත්නම් පරපංච ධර්ර්වලට අහු සනාී 
උසස් ර් තත්ත්වයට පත් වුනත් ඒක ර්ර් සනසර්යි ර්සග් සනසර්යි 
ආත්ර්ය සනසර්යි කියල නැත්නම් පරකට කරන්සන නැතුව විස්සට්ඨඨ 
තත්ත්සවට පත්කරන්සන් නැතුව ඒ ඇතුලට නැසර්න තත්ත්වයට 
යනවා කියන එක, සබාසහෝර්ත් ර් අර්ාරැයි. සවන ශාස්තෘන් වහන්සස් 
නර්කට හිතන්න බැරි තැනක් සම් කථා කරන්සන. ශාස්තෘන් 
වහන්සස් කිේවත් දැන් ඉන්න ශරාවකයන්ටත් හිතන්න බෑ සර්ාකද? 
හුඟසදසනක් කරන්සන සර්ානවා හරි පරසයෝජ්නයක් පිණිස. මීයක් 
කඩන්සන අත සලවකන්ඩයැ කියන්නා වසග.  

ඒ නිසා යම් කිසි සවලාවක නැති සීලයක් හරි ගියාර් 
සීලවන්තයි කියල ර්ාන්නක්කාරකර් එන්න ඉඩ තියනව. සර්ාධියක් 
හරි ගියාර් සර්ාධිය හරි ගියා කියන ර්ාන්නක්කාරකර් එන්න ඉඩ 
තියනව. නර්ුත් සීලසය් සම් සරෝග සදකටර් සීලයට උත්තර නෑ. ර්ර් 
සම් සබාසහාර් සිහිසයන් කථා කරන්සන. සර්ාධිසය් සර්ාධියට උත්තර 
නෑ. ඔය සදකටර් උත්තර තිසයන්සන විපස්සනාසේ. සීලය හරි ගියාට 
පස්සස සීලය ර්ර් සනසර්යි ර්සග් සනසර්යි ආත්ර්ය සනසර්යි කියල 
බලන්න නම් සීලය තුළ සීලයට උත්තර නෑ. හුඟාක් සිල්වන්තසයෝ 
අර්ාරැසේ වැටිලා තියනව ඕක නිසා. සර්ාධිය තුළ සර්ාධියට උත්තර 
නෑ ඒ තුළ තණ්හා ර්ාන දිට්ිවලට ඉඩ තිසයන නිසා. විපස්සනාවට 
ගියාට පස්සස, කටර්ැත සදාඩවන විපස්සනාසේ නම් නෑ. හැබැයි 
සහාඳට සලකා බලන්න, තර්න් සම් ජීවිතසයර් නිවන් දකින්න කටයුතු 
කරන ඇත්තන්ට සප්නවා සීලසය් තියන ගැසට්. ර්ර් සීලවන්තයි 
කියල සදිසර්ානය සහෝ ඇති කරගන්නව. ර්ර් සර්ාධිවන්තයි කියල 
සදිසර්ානය සහෝ ඇති කරගත්සතාත් විපස්සනාවට සබාරැ වළ 
කැසපනවා. ඒක නිසා සීලයයි සර්ාධියයි නතර කරන්සන නැතුව 
විපස්සනාසවන් ඒක සතදගන්වනසකාට ආසිරි ගන්වනසකාට සීලය 
පුදුර්ාකාර නිහතර්ානීකර්ක් ඇති කරල සදනව. සර්ානකර්ක් ඇති 
කරන්සනත් නෑ. උච්ච ර්ානයක් විසශ්ෂ ර්ානයක් ඇති කරන්සනත් 
නෑ. නීච ර්ානයක් ඇති කරන්සනත් නෑ. 

ඒක නිසා සසන් ර්ාස්ටර්ස්ලා, නැත්නම් ර්හායාන බුද්ධාගසම් 
ඉන්න ඇත්සතා කියන විපස්සනාසවදී ඇති කරල සදන තත්ත්වයට 
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සථරවාද වචනයක් කියනව නම් ‘තථතාව’ කියලයි කියන්න පුළුවන්. 
‘එසහේ ගතිය’. සම්ක සවන ගතියක් කියන්න බෑ. අන්න එසහේ 
ගතියට ර්හායාන ඇත්සතා කියල කියන්සන ‘තාසවෝ’ කියල. ර්ර් 
හිතන්සන සිංහසලන් අසප් සථරවාදසය කියන්සන තථතාව කියල. 
තාසවෝ ධර්ර්සය් හැසිසරන සකනා වතුර වසග කියල තියනවා. වතුර 
ඕනෑර් සකසනකුට උදේ කළාට කිසිර් සකසනකුට ගැටීර්ක් බලපෑර්ක් 
ඇති කරන්සන නෑ. ඕනැ භාජ්නයකට දාපු ගර්න් භාජ්නසය් හැඩය 
ගන්නව. ඒ වසග්ර් සපාළවට වැටිච්චහර් සහාඳටර් හැංගිච්ච 
ගත්තහර් සහායාගන්න බැරි තත්ත්වයට පත් සවන්න පුළුවන්. සම් 
වසග්ර් වතුසර් තියනව බිර් වැටුණහර් අන්තිර් පහත්ර් තැනට 
ගිහිල්ලයි නතර කරන්සන. සලෝකයා කැර්ති නෑ එතනට. සලෝකයාට 
ඕනැ කරල තිසයන්සන උඩ දාන්න. වතුසර් ස්වභාවය තර්යි අන්තිර් 
පහත් තැනට යනවා. සලෝකයා විසින් නිගරහ කරන තැනකට පත් 
සවනව. පත් සවලා හැබැයි වතුසර් ගුණ පරකාශ කරනවා. අන්න ඒ 
වසග වතුර කියන්සන වාෂ්පයකුත් සනසර්යි. ඝනයකුත් සනසර්යි. 
අතරර්ැද අවස්ථාව.  

ඒ නිසා තථතාසේ වැඩ කරන හිත, ඒ කියන්සන සීසලනුත් 
සාර්ථක සවලා සර්ාධිසයනුත් සාර්ථක සවලා පරඥාසව කාර්යශූරව ගත 
කරන හිත, සම් රහත් සවච්ච හිතක් සනසර්යි. රහත් සවච්ච හිතක 
ලකුණු සපසනනවා. ඒක තථතාව වසග කියලයි කියන්සන. ඒක වතුර 
වාසග. ඕනැර් තැනකට වැටිච්චහර් ඒ පරිසරය සනසනවා. නිවනවා. 
කවදාකවත් ඒ වුණාට සම්ක ගනින් ර්ර් ගනින් ර්සගන් වැඩ ගනින් 
කියල කියන්සනත් නෑ. සනාසගන හිටපන් කියල ඊර්ෂයා කරන්සනත් 
නෑ. ගැටීර්කින් සතාරව ආන් ඒ වතුසර් ගුණය වාසග් ඇති කරන්න 
පුළුවන් සවනව. සම්ක තර්යි අපි ඉස්ර්තු කරල සබරහ්ර්චාරීන් 
වහන්සස්ලා වසග එකට වැඩ කරනසකාට ර්තු කරන්න ඕනැ. 
හරියනසකාට අං උස්සන්න ඉඩ තියනවා. එසහර් උසනාත් සාසනය 
වැරදියට නිසයෝජ්නය සවනව. ඒ වසග්ර් තර්න්සග් අභයන්තරගත 
ගුණ ධර්ර් සකසලසසනවා. සම්සකදි තස්ස ්නා සන්ති උස්සදා කියල 
තර්යි ගාථා පදය හර්ාර කරන්සන.  
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උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා න ්ලා්  මඤ්ඤඤ්ත සමං 
න වි්සසි න නී්ච්යයා තස්ස ්නා සන්ති උස්සදා.  

උසප්ක්ෂාසවන් යුක්තව සැර්දා සතිසයන් ගත කරන සකනා 
හැසිසරනව යම් ආකාරයකට. සකාසහාර්ද? සලෝකයට සර් 
කරගන්සනත් නෑ. උසස් කරගන්සනත් නෑ. පහත් කරගන්සනත් නෑ. 
නිකන් වතුර වාසග ඉන්නවා. එසහර් ඉන්න සකනාට කවදාකවත් 
උස්සද ීර්ක්, සකසලස් උත්සන්න ීර්ක් සවන්සන නෑ කියල 
කියනවා. එසහර් සනාවුසණාත් ඒ කියන්සන සකසලස් උත්සන්න 
සවනවා. ගිහි සවන්න සවනවා පැවිදි නම්. එසහර් නැත්නම් සීලයක් 
තියාගන ඉන්න එක්සකනාසග පුදුර්ාකාර විදිහට සීසල්ට අභිසයෝග 
එන්න පටන්ගන්නවා. සම් උස්සද තත්ත්ව ගැටීම් තත්ත්ව නැති 
සවන්න අර ඇති කරගත්ත උසප්ක්ෂාසවන් සතිසයන් එච්චරර් 
ගැම්ර්ක් සදන්සන නෑ. ඒකට අනුගරහ දැක්ීර්ට අපි ඒවා දැකලා පුරැදු 
කරගත්තා වූ ගුරැවරැ ඇසුරැ කරන්න ඕනැ. ඒ ධර්ර් සකසරහි 
නිහතර්ානී ගතියක් සපන්නන්න ඕනැ. එසහර් සනාවුසණාත් අපි 
අනිවාර්යසයන්ර් හත්ථ සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්ට වුණා වසග 
විස්සට්ඨඨ පා තස්ස තත්ත්වයට ගිසයාත් සම්ව පරකට කරන්න 
ගත්සතාත් අනික් සද්වල්වලට පැටසලන්න පටන් අරගත්සතාත් 
අනිවාර්යසයන්ර් රා්ගා චිත්තං අනුද්ධං්සති, ්දාසං අනුද්ධං්සති, 
්මාහං අනුද්ධං්සති කියන විදිහට ිත්ත සන්තානය සම්වට 
පටලවාසගන අන්තිර්ට උස අත්තක ඉඳසගන බිර් වැටුණ වසග් 
සෑසහන්න පස්ස බිර් ඇසනනවා. සම් ජීවිසත් ර්ට දැන් අවුරැදු තිහක් 
විතර යනවා ඔන්න ඔය ක්සෂ්තරයට ඇහැ දාල. ර්ර් බලාසගන ඉන්දැද්දී 
බර ගානක් කට්ටිය වැටුණා. ඒ ඇත්සතා වැටිලා බනිනවා අනික් අයට, 
සර්ච්චර ර්ර් සර්සහර් කටයුතු කරද්දී ර්ට සර්සහර්යි සකරැසේ කියල. 
සහාඳට බැලුසවාත් ඒ පුද්ගලයා දැන සහෝ සනාදැන ර්ුල ඉඳලාර් ඔය 
එ් ා වූප ්ට්ඨඨා අප්පම්ත්තා කියන ගුණ ධර්ර්ය අර්තක කරලා. 
තනි සවලා විසේක තැනකට ගිහිල්ල අපරසිද්ධිසය් කටයුතු කරන්න 
ඕනෑ කියන කටයුත්ත අර්තක සකරැවට පස්සස උස්සලාර් සපාළසේ 
ගහනවා.  
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ඉතින් ඒ අතින් ඇත්තටර් ර්ර් සබාසහාර් සතුටු සවනව, අසප් 
අපවත් සවච්ච සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්සග් වැඩපිළිසවළට කිේසවර් 
පුළුවාන් තරම් කැසල් පැත්තට හැරියල්ල. සර්ානර් විදිහකින්වත් සම් 
බාහිර වැඩ ආගමික වැඩ වුණත් එේව කරන්න යන්න නරකයි. එන්ඩ 
එන්ඩ එන්ඩ තර්න්සග් ගුණ වැසඩනසකාට විසේකී ස්ථානවලට යන 
එකයි තිසයන්සන. ඒක හැසර්ෝටර් බෑ. සර්ාකද, ඒකට සපර පින් 
තිසයන්නත් ඕනැ. සහාඳ උපාය සකෞශලයක් තිසයන්නත් ඕනැ. ඒ 
වසගර් පිරිසර් එක ර්සත්ට හිටින්නත් ඕනැ. එක්සකසනක් කඩා සගන 
යන්න ගිසයාත් සහර් ඒ පුද්ගලයා සකසරහි ඉතින් අසන් අනිච්චං 
කියන්න තර්යි සවන්සන. ඒ වසග්ර් එක්සකසනකුට විතරක් ආරණය 
පරතිපදාව කරන්නත් බෑ. ඒකටත් ඉන්න ඕනැ පිරිසක්. ආන්න ඒ පිරිසක් 
එක්ක කටයුතු කරනසකාට සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් කිේසේ වැඩ 
කරන පිරිසක් එක්ක හිටියත් ඇති කියල. වැඩ කරනවයි කියල 
කියන්සන එළියට බැහැල සර්ාජ් සස්වා වැඩ කරන එක සනසර්යි. 
තර්න්සග් හිසත් සර්සයක් විදිහට සලකන්සනත් නෑ. විසශ්ෂ සකසනක් 
විදිහට සලකන්සනත් නෑ. නීසචයය විදිහට සලකන්සනත් නෑ. හිසත් 
සකසලස් උස්සද භාවයක් උත්සන්න ීර්ක් ඇති ීර්ට එකිසනකා වග 
කියන තාලයකට කටයුතු කරන තත්ත්වයක් එනවා නම් ඒක කිරියි 
වතුරයි වාසග තර්යි. 

එතනදී ර්ර් ර්සග් ජීවිතය අරසගන උපර්ානයකට පරකාශයකුත් 
කරනවා. ඒ ජීවිතය රහත් ජීවිතයක් තර්යි. තාර් නෑ සකසලස් එක්ක 
වැඩ කරන්සන. සකසලස් සකාච්චරසදෝ ර්තු සවනව. නර්ුත් අපි 
එකිසනකාට උපකාර කරසගන කියනවා උඹට ර්තු වුසණ් උසේ සම් 
සදෝෂය නිසා. සම් කියා පාන නිසා. නැත්තම් කතාව බහුල ීර් නිසා. 
එසහර් නැත්නම් අනිකුත් භික්ෂු භික්ෂුණී, උපාසක උපාසිකා, රාජ් 
රාජ්අර්ාතය, තිත්ිය තිත්ිය ශරාවකයන් එක්ක ගැටීර් නිසා. අපි 
ඔක්සකාටර් එසහර් සනාගැටී ඉන්න බැරි නිසා කට්ටිය සබදාගන්නව. 
උඹ සම් වැසේ කරපන්. උඹ සම් වැසේ කරපන් කියල වත පිළිසවත 
කරනවා. අපි ඒ පරතිපදාව රැකසගන යනවා නම් පුදුර්ාකාර විදිහට 
අවුරැදු සදදහස් පන්සීයක් ගියා කියල සහෝ සර්වඥයන් වහන්සස් බුදු 
සවච්ච තැනින් හැතැප්ර් දාස්ගානකට එහායින් අපි ඉන්සන කියල 
සහෝ ගන්න අවශයතාවක් නෑ.  
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ඉතින් එසහර් අර විදිහට එකතැන් සවලා විසේකී ස්ථානයකට 
සවලා සකසලස් තවන වැර ඇතිව අපරර්ාදීව ගත කරන භාවසය් 
වටිනාකර් ර්ර් දකින අවුරැදු තිසහන් අවුරැදු විස්සක් ඇතුළත සහාඳට 
සත්සරන්න පටන්අරන් තයිනවා. ඒක තර්යි ර්නුස්සයන්ට අද ඕනැ 
සවලා තිසයන්සන. ඒ ආදර්ශයයි. නර්ුත් රට දුවන්සන් අනික් පැත්තට. 
සලෝකය දුවන්සන් අනික් පැත්තට. සලෝකය දුවන්සන් සතාරතුරැ 
තාක්ෂණයට. එසහර් නැත්නම් යටිතල පහසුකම්වලට. සම්සකන් 
සකාරන්සන් සර්ාකද්ද? උස්සද භාවය වැඩි කරන එකයි.  

අපි ඒක එකවරර් හදන්න පුළුවන් කියල හිතන්න නරකයි. 
සර්වඥයන් වහන්සස් පහළ වුණත් ඒක සවන්සන නෑ. නර්ුත් අපි අද 
ඉපදිච්ච කාසල පින්බර තත්ත්වයක් තියනවා. අන්න අර විදිසහ් 
එසහර් නැති එකතැන් සවන පිරිස් යම් පරර්ාණයක් එකතු සවලා 
කටයුතු කරන්න පුළුවන් අනිත් අයසග් ඊර්ෂයාවට සකරෝධයට ර්ානයට 
ලක් සනාී හැංගිලා. ඒකට දක්වන්සන වතුර බිර් වැටිච්චහර් තිබුණ 
තැන සනාසතසර්න්න සබාසහෝර්ත්ර් හැංසගන හැටියක් දන්නව. ආන් 
ඒක දන්න පිරිස් ඉන්නව. නර්ුත් අඩුතරය. සබාසහෝසදනා ඉන්සන 
එළියට බහින, කෑසකාස්සන් ගහන, අඬහැර පාන බුද්ධාගර්ක් 
අරසගන, සම් පැත්තක් කරන්න බෑ කියල. නර්ුත් සර්හර පිරිස් 
ඉන්නව, නෑ භය සවන්න එපා. සම්ක තර්යි යථාර්ථය. සම්ක තර්යි 
හරි සද්. අපි යං. අපිට ටිකක් සකසනහිලි එයි. එන්නර් ඕනැ. ආසව 
නැත්නම් සර්ාකද්ද වැරදිල්ලක් සවලා තියනවා. සකසනහිලි එයි. ඒවා 
ආවට කර්ක් නෑ. ඒවා සර්වඥයන් වහන්සස්ටත් ආවා. ඒ සර්ාකද, 
සලෝකය ගර්න් කරන දිහාවට සනාසවන නිසා. අනිවාර්යසයන්ර් ඇස් 
ඇත්සත් අන්ධසයක් වාසග හැසිසරනව කියන එක කාලකන්නිකර්ක් 
සංදර්ශනවල ගත කරන පුද්ගලයන්ට. කන් ඇත්සත් ීසරක් විදිහට 
හැසිසරනවයි කියපුවහර්ත් කාලකන්නිකර්ක්. නර්ුත් කාලකන්නිකර්ට 
වතුර බිර්ට වැටිච්චහර් පහත්ර් තැනට ගර්න් කරන්නා වාසග් අපිට 
සුදුසු තැන තර්යි පහත්ර් තැන. ඒ පහත්ර් තැනට සවලා හිටියට 
පස්සස කවුරැවක්ර්ත් සර්ානවාක්වත් කරන්සන නෑ. ඒක අපි 
සනෝන්ජ්ල්කර්කට ගණන්ගන්න නරකයි. බයාදුකර්කට ගණන්ගන්න 
නරකයි. එසහර් කථා කරන පිරිසක් එකතු සවලා කරට අත දාසගන 
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හා යර්න් කියල යන්න ගත්සතාත් ඒක කරන්න පුළුවන් ගතියක් 
තියනවා.  

ඒක නිසා සම් සූතරසය් සඳහන් සවලා තියන සම් ගුණ සස්රර් 
අටුවාසේ සඳහන් කරල තිසයන්සන් රහතන් වහන්සස්ලාසග් ගුණ 
කියල. ර්ර් ඒකට අභිසයෝග කරන්සන නෑ. නර්ුත් ර්ං කියන්සන 
රහතන් වහන්සස්ලාටර් භුක්තියට සින්න කරන්සන නැතුව සම් වැඩ 
කරන අපිත් රැකිය යුතු ගුණ. අපි සම් ආදර්ශසයන් තබාගත යුතු ගුණ. 
දැනටර්ත් අපි ළඟ යම් පරර්ාණයකට තිසයන ගුණ කියල ඒක අපිට 
ිත්ත සන්තානයට ජීවිතයට එදිසනදා කටයුතුවලට සම්බන්ධ 
කරගත්සත් නැත්නම් අපිට රහතන් වහන්සස්ත් අල්ර්ාරියක තියල 
වැඳලා හඳුන්කූරැ පත්තු කර කර ඉන්නයි සිද්ධ සවන්සන. අපිට 
කවදාවත් සම් යන ගර්න ඉස්සරහට යන්න සවන්සන නෑ. නර්ුත් සම් 
පරඥා චරිතයකට සද්ශනා කරපු නිසා ර්ර් දකින සම් ස්වභාවසයන් 
බලනසකාට නම් ර්ට සප්නව භාවනා කරපු අයට සම්ක ධධර්යක් 
ඇති කරනවා. උඹ ළඟ ඊසය් නැති ගුණ අද තියනවා. ඕකට සැක 
උපදවන්න එපා. අරර්ුණ නැති සවනසකාට භය සවන්න එපා. සසනග 
ර්දි සවනසකාට භය සවන්න එපා. සම්ක තර්යි අපට ඕන කරන්සන. 
සසනග හිටියයි කියල කලබල සවන්නත් එපා. ඒකත් කර්ර්ානුරෑපව 
සිදුසවන සද්. හැබැයි ඔය වැරසදනවා පරදිනවා කියන එක 
විපස්සනාසේ හරියෑර්ක්.  

අන්න ඒසකන් පරසයෝජ්න ගත්තහර් හරි ගියත් 
විපස්සනාකාරයට හරි යනවා. වැරදුණත් හරි යනවා. හරි වැරදි සදක 
ර්ැද තිබුණත් ධධර්යය ඇති සවනව. එතසකාට හැර් සවලාසවර් 
අපරර්ාදී බවක්, ඒ වසග්ර් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ විසේකයට ගරැ කරන 
ගතියක්, විසේකයට තනි සවන, තනිකර්ට කාය විසේකවලට ගරැ 
කරන ගතියක්, කථා සල්ලාප අඩු කරන ගතියක් කරා යනවා නම්, 
ඒක සහාඳටර් සත්සරන්සන් විපස්සනා කරන අයට. සීලවන්තයාට 
සර්ාධිවන්තයාට සනාසත්රැණාට ඒක ර්ර් එච්චර වැඩිය 
ගණන්ගන්සන නෑ. ඒ සර්ාකද, සීලයට සීලසය් උත්තර නෑ. සර්ාධියට 
සර්ාධිසය් උත්තර නෑ. ඒ සදකටර් උත්තර සදන්සන විපස්සනාව. ඒ 
නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් එවකට පැවතිච්ච සීලය අනුර්ත කළා. 



| පුරාසභද සූතරය    

| 152 

සර්ාධිය අනුර්ත කරල සම් සස්රසග්ර් තියන තණ්හා ර්ාන දිට්ි කියන 
පරපංච ධර්ර් නැති කිරීර්ට උන්වහන්සස් විපස්සනාව සද්ශනා කළා. 
ඒක තර්යි උන්වහන්සස්සග් තියන සශර්ෂ්ඨත්වය.  

ඉතින් අපිට එතනට යන්න සීලයක් නැතුව සකාසහාර්කටත් 
බෑ. සර්ාධියක් නැතුව සකාසහාර්කටවත් බෑ. නර්ුත් සර්ාධියයි සීලයයි 
තිබුණට වැසේ හරි යන්සනත් නෑ. ඒ සඳහා විසශ්ෂිත වූ චරණ 
සම්පදාව, චරණය, හැසිරීම් ස්වභාවය අනිවාර්යසයන්ර් කලයාණ මිතර 
ආශරසයන්ර්යි ලැසබන්සන්. අනිවාර්යසයන්ර් සම්ක දියුණු කරපු 
ගුණවතුන්සගන්ර්යි ලැසබන්සන්. සපාසත් තියන සද්වල් ඕනැ 
පැත්තකට කීහැකි. අටුවාව කියවල බලනසකාට එක විදිහක්. එක 
ගුරැවරසයක් විස්තර කරනසකාට තව විදිහක්. සකසස් නර්ුත් අපිට 
සම් ධර්ර්ය දැකලා සම්ක ීර්යවන්තයාටයි, පරඥාවන්තයාටයි, ඉදිරියට 
යන එක්සකනාටයි කියන ධධර්යය ඇති කරනවා නම්, අපිට 
හිතන්න සවනව ඒක තර්යි සජීී ධර්ර්ය කියල කියන්සන්. ඒ නිසා 
ඒක සජීී කරන්න අපි ඒකාන්තසයන් උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා 
සවන්න ඕනැ. පුළුවාන් තරම් සතිර්ත්ව දවස ගත කරන්න ඕනැ. 
උසප්ක්ෂාව ගරැ කරසගන කටයුතු කසළාත් සම් ධර්ර්වල තියන පණ 
එන ගතිය, සජීී ගතිය එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ වැඩි සවනව.  

අපි සම් සවනසකාට පැයක පර්ණ කාලයක් අරසගන තියනව. 
සම් පැයක කාලය තුළ ර්ර් සම් අදහස් කරපු කාරණා පරසයෝජ්න 
අරසගන දැනට තර්තර්න් වහන්සස්ලා විසින් ගරැ කරසගන 
පවත්වාසගන එන පරාසයෝගික ධර්ර්ත් ඉදිරිපත් කරසගන, සම් ගත 
කරන වස් කාලය තුළ තව තවත් අපරර්ාදීව එක්තැන් සවලා විසේකීව 
ඒ කටයුතු කිරීසර්න් දැනටර්ත් ලබල තියනව නම් සබ්බනිමත්තානං 
අමනිසි ාරා කියන සච්සතෝ සර්ාධිය, ඒක පුළුවාන් තරම් බිත්තරයක් 
රකින කිකිළියක් වාසග, සසර්ර ර්ුවා තර්න්සග් වලිගය රකින්නා 
වාසග ආරක්ෂා කරසගන ඒක ස්ථාවර තත්ත්වයකට සම් වස් කාලය 
තුළර් පත් කරගන්න ශක්තිය ධධර්ය බලය ලැසේවා කියන 
පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව නතර කරනවා. 
සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා කියල පරාර්ථනා කරනවා. 
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13 │ අනිශරිත්ෙවිහරණ්ය 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා, 
 වාය වි වාය වා ත්හා යස්ස න විජ්ජ්ති. 

යගෞරවනීෙ යෙෝගාවචර මහා සංඝ රත්්නයෙන් අවසරෙි. අනිකුත්් යේ 
උප්ාසක මහත්්වරැ සේබන්ධ කරයගන සත්ිෙක් ප්ාසා බරහස්ප්ත්ින්දා 
දවයස් ප්වත්්වායගන එන ධර්ම යද්ශනාව සඳහාෙි අදත්් යේ අවස්ථාව 
එළඹිලා ත්ියෙන්යන්. අප්ි යේ ප්සුගිෙ වාර කීප්යේම යේ ධර්ම යද්ශනා 
ප්ැවැත්්වූයේ යද්ශනා මාලාවක් විදිහටෙි. මෑත්දී කරප්ු යද්ශනා 
මාලාවට ප්රධාන මාත්ෘකා වශයෙන්, ප්රධාන සූත්රෙ වශයෙන් 
ත්ිොගත්්යත්් ප්ුරායභ්ද සූත්රෙ - ත්රිප්ිටකයේ සූත්ර ප්ිටකයේ සුත්්ත් 
නිප්ාත්යෙ අට්ඨක වග්ගයේ සඳහන් වන වටිනා සතූ්රෙක්. යේ සූත්රෙ 
අනුව ප්වත්්වායගන එන ධර්ම යද්ශනා මාලායේ අද දහත්ුන්යවනි 
යද්ශනාවෙි ප්වත්්වන්න ත්ියෙන්යන. 

අද අප්ි ඉදිරිප්ත්් කරගත්ය්ත්් යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා 
ධම්මං අනිස්සි්තා කිෙන පද යදක මලු් කරගත්්ත් ගාථාව. යේකට 
යහාඳ ප්සුබිමක් නැත්්නේ, යේ කිෙන ධර්මත්ාව යකළින්ම බැසගන්න 
බැරි ධර්මත්ාවක්. නැත්්නේ සාසනික අදහසක ප්ටිච්ච සමුප්්ප්ාදෙ 
වශයෙන් බලනයකාට, ඉදප්පච්චයතාව අනුව බලනයකාට ගැඹුරක් 
කථා කරන ත්ැනක්. නමුත්් කරමයෙන් හදායගන ආප්ු ප්සුබිම මත් ඉඳල 
යද්ශනා මාලාවක් වශයෙන් දිගටම ඇහුම්කන් දීප්ු යකයනකුට, හිත් 
යොදප්ු යකයනකුට නේ යේක එච්චරම අසීරැ අවස්ථාවක් යවන්යන 
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නෑ. එයහම නැත් ි වණුෙි කිෙල අනිත්් යකයනකුට යේක 
යත්්රැේගත්්යත්ාත්් නිෂ්ප්රයෙෝජනෙකුත්් නෑ. යකායහාම හරි මහන්සි 
යවලා යත්්රැේගන්න වටිනව. ඒ යමාකද අප්ි යලෝකයේ ෙේ 
යලෝකාෙත් විෂෙක් හදාරලා ත්ිෙනවා නේ, එයහම නැත්්නේ යලෝකයේ 
වෙසට ගිහිල්ල ත්ලත්ුනා යවලා ෙේ දැනුමක් ලබලා ත්ිෙනවා නේ, ඒ 
දැනුේ යස්රටම යකාත්් ප්ැලැන්දවීමක්, ඇස් ත්ැබීමක්, යන්ත්ර ත්ැබීමක්, 
ප්න්නරයේ ප්ිහිටුවීමක් යමවැනි ධර්මත්ාවලින් යප්්නවා. 

යේ යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා කිෙන 
යේ ධර්මත්ාවට අයප්් සාසනයෙන් ගන්න ත්ිෙන අඩියෙන්ම අරයගන 
යප්න්වනවා නේ, ගැඹුරක් වශයෙන් යප්න්වන්න ත්ියෙන්යන ත්ථත්ාව 
කිෙල. ‘ත්ථ’. අන්න ඒ ත්ථත්ාවට ප්ත්් යවච්චි යකනා ත්මෙි, ත්ථාගත් 
කිෙල කිෙන්යන. ත්ථත්ාවට ප්ැමිණිො වූ. ත්ථ + ආගත් = ත්ථාගත්. 
යේ ත්ථත්ාව කිෙන එක එදියනදා ජීවිත්යෙ වයවහාරෙටත්් අවශය 
යවනවා. නමුත්් ඒසක ඒ ත්රේම නනර්ොනික අදහසක් යනයමෙි 
ත්ියෙන්යන. ඒ නිසා ත්ථත්ාව කිෙන එකට එදියනදා ජීවිත්යෙ අපි් 
ප්ාවිච්චි කරන්යන ‘එයහේ’ කිෙන වචනය. එයහේ යකයනක්. ඒ 
ඇත්්ත්ා එයහේ යකයනක්. අප්ි විශ්වවිදයාලයේ ඉන්නයකාට කිෙන්යන 
එයහේ යප්ාරක්. යමානවා හරි කරගන්න බැරි සාමානය යකයනකටු 
හිත්ාගන්න බැරි අප්රාධෙක් කරප්ු යකයනක්. නැත්්නේ ත්ව 
යකයනකුට හිත්ාගන්න බැරි ත්රේ දක්ෂත්ාවක් ඇති යකයනක්. විශිෂ්ට 
ත්ත්්ත්්වෙක්. අන්ත් නීච යහෝ අන්ත් විශිෂ්ටත්්වෙට ප්ත්් යවච්ච 
යකයනකුට කිෙන්යන එයහේ යප්ාරක්. නැත්්නේ ගයේ යගායේ 
භාෂායවන් කිෙනවා නේ ‘එො එයහේ යකයනක්’. ඒ කිෙන්යන 
කාටවත්් ඒ හිත්ායගන ගිෙ ත්ාර්කික මනස ෙටයත්දී හිත්ාගන්න බෑ. 
නමුත්් යේව යවන්න ප්ුළුවන් බව ප්ිළිගන්නා ගත්ිෙක් ඔෙ එයහේ 
කිෙන වචයන ත්ිෙනවා. 

ඉත්ින් යේක ත්ර්ක ඤාණවලට, අත්්දැකීයමන් ලබපු් 
ත්ලත්ුනාකේ වලට, සමහර විට බණ අහල නැත්්නේ, ධර්ම සාකච්ඡා 
කරල නැත්්නේ, සත්්ප්ුරැෂ ආශරෙ නැත්්නේ, යප්්න්න ත්ියෙන්යන 
ප්රස්ප්ර වියරෝධී කිෙල. නමුත්් බණ අහනයකාට, ධර්ම සාකච්ඡා 
කරනයකාට, සත්්ප්ුරැෂ ඇසුර ලබනයකාට, ත්ථාගත් ආශරෙ 
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ලබනයකාට ටියකන් ටියකන් ටියකන් ටියකන් යත්්යරනවා යේක 
නිකන් යප්ට්ටිෙක් හදල ඒ යප්ට්ටිෙට හදප්ු මඩූිෙ වායග. මූඩිෙ 
නැත්්නේ ඉත්ින් ඒ යප්ට්ටියේ වටිනාකමක් නෑ. යබෝත්ලෙක් ත්ිෙනවා 
නේ මූඩිෙ ත්ියෙන්න ඕනැ. ලිෙුමක් ත්ිෙනවා නේ මුද්දරෙක් ත්ියෙන්න 
ඕනැ. ලිෙුමක් ලිෙනවා නේ දිනය දාන්න ඕනැ. මිනියහක් ඉන්නවා 

නේ ඔළුවක් ත්ියෙන්න ඕනැ. ඉතින් ඒ නිසා මූඩිෙක් නැත් ියබෝත්ලෙක් 
දැක්කත්් දිනෙක් දාල නැත්ි ලිෙුමක් දැක්කත්් යේ සස්නාසනය හදප්ු 
ධේමනිසන්ත්ි හාමුදුරැයවෝ කිෙන්යන ඔළුවක් නැත්ි මිනියහක් යේ 
ඉන්යන කිෙල. මිනිහයග් ඔක්යකාම ත්ිෙනව ඔළුව නෑ. අන්න ඒ වයග 
ඒ සෑම යද්ම ඔටුනු ප්ලන්දන, යත්ද ගන්වන, ඇස් හරවන ගත්ිෙක් 
යේ ත්ථතා කිෙන වචනෙ යත්්රැේගැනීයේ වටිනාකමක් ත්ිෙනව. 
නමුත්් ඒක අප්හසු යවනය්න් යමාකද, අයප්් මනස ත්ර්කෙට හැදිච්ච 
යකනා යේ ත්ර්කයෙන් ප්රිබාහිරව යමවැනි ධර්මත්ාවක් ප්ිළිගන්න 
හදනයකාට, අර ත්ර්ක මනස ඒක ප්ිළිගන්න කැමත්ි නෑ. කූඩැල්ලට 
ලුණු ගැහුවා වායග. හරි අමාරැෙි.  

නමුත්් යහාඳ සීයලක ප්ිහිටලා, ඒ කිෙන්යන ත්මන්ට සීලයේ 
ගුණ යනායත්්රැණත්් ධර්ම යගෞරවයෙන්, ශාස්ත්ෘ වහන්යස් 
යගෞරවයෙන්, කුල චාරිත්ර සලකලා, ප්රේප්රාව සලකලා යහෝ සීලෙක 
ප්ිහිටලා ෙේ ආකාරෙක සමාධිෙකින් නීවරණ ධර්ම ටික ෙටප්ත්් කරල 
හිත් නිකය්ල්ශී ත්ත්්ත්්වෙට කර්මණය ත්ත්්ත්්වෙට මුදු කර්මණය 
ත්ත්්ත්්වවලට ඇරයගන ඊට ප්ස්යස කළ ෙුත්ු උත්්ත්ම කරිොව ත්මෙි 
ත්මන් කරප්ු දාන, නැත්්නේ යේ කථා කරප්ු සීල සමාධි දිහා 
ත්ථත්ාසවන් බලන්න ප්ුරැදු යවනකල් එේවසය ත්ෙින ප්ූර්ණ රසෙ 
ධර්ම රසෙ යකයනකුට මත්ු කරගන්න අමාරැෙි. ඒ ප්ුද්ගලො 
අප්හසුයවන් ආොසයෙන් මත්ු කරගත්්ත්ත්් සීලෙක් සමාධිෙක් නැත්ි 
යකනාට යේ වචන ඇයහන්යනත්් නෑ. අහන්න ඕනැකමකුත්් නෑ. 
යත්්යරන්යනත්් නෑ. ඇෙි යේ ත්ර්කයේවත්් ත්ත්්ත්්වෙට දනිප්නිගාලා 
යගාඩ එන්න බැරි යකනාට යේ ත්ර්කෙ ඉක්මවා ගිො වූ එයහේ 
ත්ත්්ත්්වෙක් යගෝචර යවන්යන නෑ. 

ඒ නිසා යේ වයග ධර්ම යකාට්ඨාශෙක් එසහර් යකයනකුට 
සාකච්ඡා කරන්න ගිොට යගෝචර යවන්යන නෑ. ඒක නිසා යේ සූත්ර 
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ගැන සඳහන් කරල ත්ිෙනව ප්රඥා චරිත්ෙන්ට යද්ශනා කරන ලද සූත්ර 
කිෙල. ප්රඥා චරිත්ොට වුණත්් කඩුවක් ගිල්ල වයග යවනව යේ 
ධර්මත්ාව ගත්්ත්ම. හැබැෙි ඒයකන් කරන්යන කඩුවක් ගිලීර්ක ්
යනයමෙි. අන්ත්ිම මෘදු කිරීර්ක් කරන්යන. අන්ත්මි වාෂ්ප්ීකරණෙ 
කිරීර්ක් කරන්යන. අන්ත්මි කර්මණය ත්ත්්ත්්වෙකටෙි ප්ත්් කරන්යන. 
නමුත්් අයප්් මනස ඒක ප්ළිිගන්න කැමත්ි නැත්ි ත්ත්්ත්්වෙක් ත්ිෙනවා. 
ඉත්ින් යේක ඇසුරැ කරනයකාට යබායහෝ කල් යේක ඇසුරැ 
කරනයකාට ටික ටික යත්්යරනවා යමච්චර සැලසුේ කරලා කරලත්් 
අප්ිට වරදින්යන් යමාකද? යමච්චර යේ සත්යය ප්රකටව ත්ියෙද්දිත්් 
අප්ිට අවයබෝධ කරගන්න බැරි යමාකද කිෙල කලප්්නා කරනයකාට 
යත්්යරනවා අප්ි යේ යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා 
කිෙන ප්දවල ත්ිෙන ගැඹුරැ අර්ථ යත්්රැේගන්න බැරිකම නිසා බව. 

යමත්න නිස්සයතා කිෙන වචනෙට අප්ි සාමානය 
සේප්රදාොනුකූල අටුවා අර්ථකථනෙ ගත්්යත්ාත්් ඒක යප්න්නන්යන 
ත්හා දිට්ඨි නිස්සයා. නිශරෙ කිෙන ප්දෙ අප්ි වයවහාර භාෂායව 
ගන්යන ආශරෙ කිෙල. ඇසුර. ත්ණ්හාව සහ දිට්ිෙ ඇසුරැ කිරීම. 
ත්ණ්හාව සහ දිට්ිෙ ඇසරුැ කිරීම යලෝකයේ අප්රාධෙක් යනයමෙි. 
යලෝක නිොෙ ධර්මෙ හැටිෙට බලනයකාට රාජ දඬුවමක් යනයමෙි. 
වැරැද්දක් යනයමෙි. හෑම යකයනකුටම ඉදිරිෙක් බලන්න නේ ෙේ කිසි 
විදිහක ත්ෘෂ්ණාවක් ත්ියෙන්න ඕනැ. ෙේ කිසි විදිහක දෘෂ්ටිෙක් 
ත්ියෙන්න ඕනැ. ඉත්ින් ඒ නිසා ෙේ කිසි යකයනකුට සීලෙක අධි සීල 
ත්ත්්ත්්වෙක් ලබාගන්න ඕනැ නේ, යේ වයග එළවුමක් සම් වයග 
අවශයත්ාවක් ඡන්දෙක් යහෝ කුසලච්ඡන්දෙක් අවශය කරනවා. නමුත්් 
ඒක කරයගන කරයගන කරයගන ගිහිල්ල සීලෙ ත්මන්ට ඕනැ 
වැයේට ඇත්ි ත්රේ ත්ත්්ත්්වෙට ප්ත්් වුණාට ප්ස්යස ඒ සීලෙ ප්ිළිබඳවත්් 
අර එත්නට එනකල් ත්බිුණු යප්ර්මෙ යනයමෙි, එනකල් ත්ිබුණු 
ත්ත්්ත්්වෙ නැත්ුව සීලෙ දිහාත්් සාමානය විදිෙට බලන්න නේ, ඒ 
සීලෙට ත්ිෙන ත්ණ්හා මාන අත්හරින්න යවනව.  

ඒ වයග්ම සමාධිෙ කිෙන එක, යගවල් යදාරවල්වල අඹුදරැවන් 
රකිමින් වයාප්ාර කරමින් දහසක් සයුේ කටෙුත්ු කරමින් හිත්ාගන්න 
බෑ කිෙල ත්මෙි දැන් අවුරැදු විස්සකට ත්ිහකට ඉස්යසල්ල බැහැර 
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කරල ත්ිබුසණ. නමුත්් දැන් ඒ ත්ත්්ත්්වෙ යවනස්. දැන් කවුරැ කවුරැත්් 
ටික ටික ටික ටික ප්ුළුවන් ප්රමාණයෙන් අඩු ගායන විදර්ශනා, 
නැත්්නේ සමථ භාවනාව යහෝ එයහමත් නැත්්නේ සීලෙ යහෝ රකින්න 
යප්ළඹිලා ත්ිෙනව. ඒ නිසා යමවැනි බණ අද මත්ු කරල යදන්නත්් 
ඕනැ. ඒ යමාකද, ඔෙ කිෙන කාර්ෙ බහුල ජීවියත්ත්් සමථ සමාධිෙ 
යහෝ විප්ස්සනා සමාධිෙ ගත් හැකි. ගන්න බැරි වණුත්් හැකි සංඥාව 
ඇත්ි යවලා ත්ිෙනවා. අන්න ඒ හැකි සංඥාව ඇත්ි යවලා අප්ි හිත්මු 
ෙේ කිසි යකයනකු වැයේට ඇත්ි ත්රේ සමාධිෙ සාක්ෂාත්් කරගත්්ත්ෙි 
කිෙල. අරණයවාස යවලා යහෝ භාවනා මධයස්ථානෙට ඇවිල්ල යහෝ 
නැත්්නේ ත්මන්යග් නිවසම සුදුසු ප්රිදි සකස් කරයගන යහෝ එයහම 
නැත්්නේ යවන යමානවත්් සකස් කරයගන නැතත් යහාඳට සත්ිමත්් 
යවලා, කරන කරන වැඩවල සත්ිෙ ත්ුළින් ත්මන්යග් එදියනදා වැඩවල 
සමථෙක් සමාධිෙක් ඇත්ි කරගත්්ත් යකයනකුට ඒ ත්ත්්ත්්වෙ එත්නට 
එන්න ඉසය්සල්ල දැක්කට වැඩිෙ, ආවට ප්ස්යස ඒ යකයරහ ි
ත්ණ්හාවක් දෘෂ්ටිෙක් නැත්ුව බලනවා කිෙන එකක් යේ ත්ථත්ාසේ 
කිෙයවනවා. යේ අනිස්සි් තා කිෙන වචයන කිෙයවනවා.  

ඒක නිසා අනිස්සිත ප්දෙට යහාඳ නරක නෑ. යස්ස නිස්සයතා 
නත්ථි. නිස්සෙ කිෙන ප්දෙ කිෙන්යන ආශරෙ. කසිි යකයනක් එකක් 
කිසිම ඇසුරක් නෑ. යහාඳ යද්ත්් එක්ක ඇසුරකුත්් නෑ. නරක සද් 
ඇසුරකුත්් නෑ. සත්්ප්ුරැෂෙන් එක්ක ඇසුරකුත්් නෑ. අසත්්ප්ුරැෂෙන් 
එක්ක ඇසුරකුත්් නෑ. අවසානයේ සර්වඥෙන් වහන්යස් දැන් නෑ. 
ධර්මෙ වුණත්් අත්හැරිෙ ෙුත්ුෙි. ධම්මාපි ්වා  ික්ඛ්ව පහාතබ්බා 
ප්ගව අධම්මා කිෙල සඳහන් කරල ත්ිෙනව. ධර්මෙ වුණත්් 
ප්රයෙෝජනෙ සලකලා වැඩ ගන්න එක විත්රෙි. ඒයක ත්ණ්හා මාන 
වශයෙන් ආශරෙ කරන්න යදෙක් ඇත්්යත් නෑ. වැඩ ගන්නකල් විත්රෙි. 
ඒක නිකන් සාමානය යලෝකයෙන් බලනයකාට යප්්න්යන මහ ගුණමකු 
වැඩක් වයග. ‘සූරිෙ උදා යවන ත්ුරැ ප්ිනි බෑවිල්ල-කාරිෙ යකයරන 
ත්ුරැ කාසගත්් රැවටිල්ල’ කිෙල යලෝයක උගන්වන්යන අනිත්් ප්ැත්්ත්. 
හැබැෙි යලෝකයේ ඒක යකානහල යප්න්නුවට සත්යය යප්න්නල 
ත්ිෙනව, කාරිෙ යකයරනකල් ත්මෙි කාසගත්් ඒ රැවටිල්ල ත්ියෙන්යන. 
සීලෙ වුණත්් අප්ිට අවශය කරන්යන සලීයෙ කාරිෙ යකයරනකල් 
ත්මෙි. ඊට ප්ස්යස සීලය කර ත්ිොගත්්යත්ාත්්, නැත්්නේ සමාධිසයන් 
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යකයරන කාරිෙ වුණාට ප්ස්යස සමාධිෙ කර ත්ෙිාගත්්යත්ාත්් කර 
ත්ිොගන්යන්ම යේ කිෙන ත්ණ්හා දිට්ි - අවශය නේ මාන්නයත්් 
ගන්න ප්ුළුවන් - ත්ණ්හා මාන දිට්ි ත්ුයනන්.  

අන්න ඒ ත්ුන ප්ිළිබඳව නිශරෙත්ාවක් ඇසුරැ කිරීමක් නැත්ුව 
බෑ, යේකමෙි ඕනෑ කිෙල දැඩි ගරාහයෙන්, එයහම නැත්්නේ 
ආධානග්ගාහී දුප්පටිනිස්සග්ගී කිෙල කිෙනවා - දැඩිව යගන දුරැ කිරීමට 
බැරි. ප්ටිනිස්සග්ගෙ කෙින්යන අත්හැර දාන්න බැරි විදිහට ඒ 
යකාටහක් අල්ලගන්න එක. අන්න ඒක ෙේ කිසි විදිහකට සර්වඥෙන් 
වහන්යස් යප්න්වන්න හදන යේ උප්ශාන්ත් ත්ත්්ත්්වෙට බාධෙි කිෙලෙි 
යේයක කිෙන්යන. ෙේ කිසි යකයනක් මම උප්ශාන්ත් ෙෙි යද්ශනා 
කරන්යන් නේ, ඒ ප්ුද්ගලො මැයරන්න කලින් ත්ණ්හාව දුරැ කරන්න 
ඕනෑ කිෙන එකෙි සූත්රයේ යත්්මාව. ඒ කිෙන්යන වීත ත්්හා පුරා 
් දා. මැයරන්න ඉස්යසල්ල ත්ණ්හාව දුරැ කරන්න. එොට මම 
උප්ශාන්ත්ෙි කිෙනවා. ඊට ප්ස්යස ඒ උප්ශාන්ත් භාවෙ දුරැ කිරීයේ 
කරමෙ ප්ිඬු කරල දක්වනයකාට අත්ීත්ෙ ආශරෙ කරන්යනත්් නෑ. 
අනාගත්ෙ ආශරෙ කරන්යනත්් නෑ. වර්ත්මානයේ ගිනීේ සංඛ්යාවට 
ගන්යනත්් නෑ. වර්ත්මානෙ අනිස්සිත්ව වාසෙ කරනවා කිෙන එක 
ත්ුන්යවනි ගාථායවන් යප්න්වලා, ඒ අනිස්සිත් භාවෙ නැත්්නේ 
වර්ත්මානයේත්් ගිනීේ ගණන් කරන්යන නෑ. මම අසවයලක්, අසවල් 
යකයනක් කිෙල ත්මන් ෙේ කිසි අඳුනාගැනීමක්, ආඩේබර ගැනීමක් 
කරන්යන නෑ. අන්න ඒ ටික ත්මෙි යේ ගාථාවල ප්ස්යස ප්ස්සස දිගට 
දිගට විස්ත්ර කරන්යන.  

අන්න එවැනි විස්ත්ර කරන ගාථාවක නවයවනි ත්ැන, 
ප්ළයවනි ගාථා යදක ප්ැන්නට ප්ස්යස, නවයවනි ත්ැන අප්ි ඉන්යන. 
ඒයක අද ත්ථත්ාව කිෙන එක අද විස්ත්ර කරන්යන නිස්සිත අනිස්සිත 
කිෙන ප්ද යදක අනුව. ඇසුරැ කරන, ඇසුරැ යනාකරන කිෙන ප්ද 
යදයක් සාමානය වචන. ඒ නිසා යේ ෙේ කිසි යකයනකටු 
උප්ශාන්ත්කමක් ඇත්ි යවන්න ප්ුළුවන්. ඒක ත්ාම මුල් බැහැගත්්යත්් 
නෑ. නිකන් බාහිර, ප්රිබාහිර උප්ශාන්ත් භාවෙ, දැන් මම උප්ශාන්ත්ෙි 
කිෙල බාරගත්්යත්ාත්් එත්නම ඒක දිරන්න ප්ටන්ගන්නවෙි කිෙන එක, 
අප්ි ගිෙ ප්ාර මත්ක් කරගත්්ත් හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් සූත්රයෙන් යහාඳට 
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විස්ත්ර යවනව. ඒයක හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් සූතරය අප්ි ගත්්යත්් සාධක 
සූත්රෙක් විදිහටෙි. ඒක සඳහන් යවලා ත්ියෙන්යන අංගුත්්ත්ර නිකායෙ 
ඡක්ක නිප්ාත්යෙ මහා වග්ගයේ. හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් සූත්රෙ කිෙලමෙි 
සඳහන් යවන්යන. 

ඒ යකටි ජවනිකායව ත්ියෙන්යන සර්වඥෙන් වහන්යස ්
බරණැස ඉසිප්ත්නාරාමයෙ වැඩ ඉන්න යවලායවදි සංඝො වහන්යස් 
මණ්ඩල මාලයේ, ඒ කියන්සන ධර්ම සාකච්ඡා ශාලාවක රැස් යවලා, 
ඒ ඇත්්යත්ා ආභිධේමික කථා, ගැඹුරැ ධර්ම කත්ාවක යෙදී ඉන්නව. 
ඉන්නයකාට යේ චිත්්ත් හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස් සිංහල 
වචනයෙන් කිෙනව නේ කට දානව. ප්නිනවා. ඉසස්ර යවලා 
කියෙෝනව. අරකට යේකට උත්්ත්ර යදනව. එත්යකාට යකාට්ිත් 
ස්වාමීන් වහන්යස් ත්මෙි එත්න වැඩිහිටියෙකුට ඉන්යන. කිෙනවා 
ආෙුෂ්මත්ුනි, යේ වැඩිහිටියෙෝ කථා කරන යවලාවට කට දාන්න එප්ා. 
ප්නින්න එප්ා. අවස්ථාවක් හේබ යවච්චහම එෙ.ි එතසකාට ඔෙ 
ඇත්්ත්ට ඕනැ යදෙක් කිෙන්න කිෙල. එත්යකාට චිත්ත්් හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග සහාෙක භික්ෂුවක් කිෙනවා අයන් ස්වාමීන් 
වහන්ස, යේ චිත්්ත් හත්්ි  සාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස්ට එයහම 
කිෙන්න එප්ා. යේ ස්වාමීන් වහන්යස්ත්් බහුශෘත්ෙි. යේ ස්වාමීන් 
වහන්යස්ත්් යබායහාම කවුරැත්් ප්ිළිගන්න යකයනක්.  

එත්යකාට මහා යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා 
ඇවැත්්නි, යකයනකුට අමාරැෙි ත්ව යකයනකුයග් හිත් කිෙන්න. ඒ 
කිෙන්යන ඒක හැම යකනාටම විෂෙ යගෝචර යදෙක් යනයමෙි. ඒක 
සර්වඥ යගෝචර විෂෙක්. අප්ිත්් යේක කරන්යන යබායහාම සැකෙට 
ඉඩ ත්ිෙලෙි. අප්ිට යත්්යරන්යනත්් නෑ. ඒ යවලායවදි, එන්න එවැනි 
ත්ත්්ත්්වෙක් ත්ියෙද්දී, ඔබවහන්යස් චිත්්ත් හත්්ිසාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් 
වහන්යස් ප්ිළිබඳව යරකමදාරැවක් විස්ත්ර කරන්න හදනවෙි කිෙන 
එක අප්ි ඒ වශයෙන්ම ප්ළිිගත් ෙුත්ු නෑ කිෙන එකෙි මහා යකාට්ිත් 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග වචනයෙන් සඳහන් යවන්යන. ඊට ප්ස්යස මහා 
යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් උන්වහනය්ස් යද්ශනා කරන වචනෙ, 
යමාකද්ද? යේ ප්ිටින්, නැත්්නේ යේ කිෙන නිස්සති් භාවෙ එන්න 
ඉස්යසලල් ඕනැ යකයනකුට ඔෙ උප්ශාන්ත් ගත්ිෙ එන්න ප්ුළුවන්. 
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එේව එච්චර ස්ීරසාර නෑ. සාසනිකෙි. නමුත්් ස්ීරසාර නැත්ි අවස්ථා 
හෙක් යප්න්වන නිසා යේ සූත්රයෙ සඳහන් යවලා ත්ියෙන්යන් 
අංගුත්්ත්ර නිකායේ චක්ඛ් නිප්ාත්යෙ. 

ඉත්ින් ප්ළයවනි එකම ගත්්ත්හම අප්ි යේ කරයගන ආප්ු 
සන්දර්භෙට යත්්මාවට ගැළයප්නවා. ඒයකදී මහා යකාට්ිත් ස්වාමීන් 
වහන්යස් සඳහන් කරනවා - ඉධාවු්සා එ ්ච්චා පුග්ග්ලා තාව්දව 
්සාරත්සාර්තා ්හාති, නිවාතනිවා්තා ්හාති, උපසන්තුපස්න්තා 
්හාති. ආෙුෂ්මත්ුනි, ෙේ කිසි ප්ුද්ගලයෙක් ඉන්න ප්ළුුවන් ඒ ත්ාක් කල් 
ඒ ප්ුද්ගලො යසෝරත් යසෝරත්ෙි. යබායහාම කාටත්් ප්රිෙමනාප් 
ප්ුද්ගලයෙක්. කවුරැත්් ප්ිළිගන්න ජාත්ියෙ ප්ුද්ගලයෙක් යවන්න 
ප්ුළුවන්. නිවාතනිවා්තා ්හාති - යබායහාම නිවිච්ච ඉඳුරන් සහිත් 
ප්ුද්ගලයෙක් යවන්න ප්ළුුවන්. උපසන්තුපස්න්තා ්හාති - එො 
උප්ශාන්ත් ගත්ි යප්න්වන ප්ුද්ගලයෙක් යවන්න ප්ුළුවන්. ෙේ ත්ාක් ඒ 
ඇත්්ත්ා සර්වඥෙන් වහන්යස් ළඟ ඉන්න ත්ාක් කල්, ෙේ ත්ාක් ඒ 
ඇත්්ත්ා ඒ වයග කලයාණ සත්්ප්ුරැෂෙන් අත්ර ඉන්න ත්ාක් කල් ඒ 
ප්ුද්ගලො යසෝරත් යසෝරත්ෙි. නිවාත් නිවාත්ෙි. උප්සන්ත් උප්සන්ත්ෙි.  

ෙේම යවලාවක ඒ ප්ුද්ගලො සර්වඥෙන් වහන්යස්යගන් 
බැහැර යවච්ච ගමන්, කලයාණ මිත්රෙන්යගන් බැහැර යවච්ච ගමන් 
ඒ ප්ුද්ගලො අනිකුත්් භික්ෂු භික්ෂුණී, උප්ාසක උප්ාසිකා, රාජ 
රාජඅමාත්ය, ත්ිත්ිය ත්ිත්ිය ශරාවක කිෙන ගිහි ප්ැවිදි යකාට්ඨාශ යහෝ 
උප්ාසක උප්ාසිකාවන් යහෝ රජ රජඇමත්ි, ඒ කිෙන්යන 
නිලමක්කාරයෙෝ, නැත්්නේ තිත්ථිය තිත්ථිය ශරාවකයො කිෙල කිෙන්යන 
අයනකුත්් දෘෂ්ටිගත් ප්ුද්ගලෙන්, ඇසුරැ කරන්න ගිොම ඒ 
ප්ුද්ගලොයග හිත් රා්ගා චිත්තං අනුද්ධං්සති - රාගයෙන් ඒ 
ප්ුද්ගලොයග් හිත් මැඬලන්න ප්ුළුවන්. ඒ මැඬලුවාට ප්ස්යස අර 
ප්ුද්ගලො සර්වඥෙන් වහන්යස් කිට්ටුව, කලයාණ සබරහ්මචාරීන් 
වහන්යස්ලා කටි්ටුව යසෝරත් යසෝරයත්ෝ, නිවාත් නිවායත්ෝ, උප්සන්යත්ෝ 
උප්සන්යත්ෝ වුණාට බාහිර ඇසුරට ගිෙ ගමනම් ඒ ප්ුද්ගලො 
රාගොයග් කිප්ීම නිසා යකයලයසනවා. යකයලසලිා ඒ ප්ුද්ගලො 
සිවුරැ අරින්න ඉඩ ත්ෙිනවෙි කිෙලා කිෙනවා. ඒ ප්ුද්ගලො 
හීනායාවත්තති - හීන ත්ත්්ත්්වෙට ප්ත්් යවන්න ප්ුළුවන් කිෙල 
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යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස්, ත්මන්වහන්යස් විස්ත්ර කරප්ු, අනුන්යග් 
හිත් කිෙන්න අමාරැෙි ආෙුෂ්මත්ුන්, කිෙන එක යප්න්නල යදනවා.  

ඊට ප්ස්යස ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා යේ විදිහට 
ඒ උප්ශාන්ත් ලකුණු බාහියර් යප්්න්න ත්ිබුණට, ඒක උප්මාවකින් 
කිෙනවා නේ හරයකක් යහාඳට නිල්ල ත්ිෙන කුඹුරක් අෙයින 
ලණුවකින් ගැට ගහල ත්ිෙනවා. වනායත්් විත්රක් කන්න කුඹුරට 
යනාෙන්න. ලණුවකින් හරි වර මන්දකින් හරි ගැටගහල ත්ිෙනවා. 
ඉත්ින් ඒ ගැට ගහල ත්ිෙන ත්ාක් කල් ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් කිෙනවා 
ඌට ෙන්න බෑ. අර නිලල් ත්ිෙන යගාෙම කන්න බෑ. එච්චර ත්මෙි. 
ඒ ත්ාක් කල් ඒ යගානා යබායහෝම කීකරැෙි. ඊට ප්ස්යස අහනවා 
ලණුව කැප්ුවර් උයග ්ඔෙ කීකරැකම ත්ියෙෙිද? නෑ. ඕකා යගානා 
යගානාමෙි. ඊගාවට ෙන්යනම අර ත්ණ නිල්ල කන්න. ඒ නිසා 
සර්වඥෙන් වහන්යස් කටි්ටුව සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා කටි්ටුව 
අනිස්සිත්ව, නිශරෙත්ාවකින් යත්ාරව, උප්ශාන්ත් උප්ශාන්ත්, නිවාත් 
නිවාත්, යසෝරත් යසෝරත් වුණාට ගිහි ඇත්්ත්න් එක්ක කිට්ටු යවච්ච 
ගමන්, රාජ රාජඅමාත්යවරැන්ට කිට්ටු යවච්ච ගමන්, භික්ෂු භකි්ෂුණී, 
උප්ාසක උප්ාසිකාවන්ට කිට්ටු යවච්ච ගමන ්ඒ ඇත්්ත්න්යග් රාගෙ 
නගින්න ඉඩ ත්ිෙනවා. නැගප්ු ගමන් ඒ ප්ුද්ගලොට සර්වඥෙන් 
වහන්යස් ඇසුරැ යනාකරප්ු, කලයාණ සත්්ප්ුරැෂෙන් ඇසුරැ යනාකරපු් 
යකනාටත්් වඩා ප්ිරිහීමක් සිද්ධ යවනවා. යමාකද, ඒ ප්ුද්ගලොට 
යත්්යරනවා මම යේ බැඳිල ඉන්යන වැදගත්් ප්ර්ෂදෙක් එකක්. ප්ිරිසක් 
එක්ක. එයහම ඉන්දැද්දීත්් මයග් හිත්, යබායහාම ශාන්ත්ව ත්ිබුණ හිත් 
යකයලසුණා යන්ද? කිෙල යලාකූ අත්්ත්ානුවාද භෙක් ඇත් ියවනවා. 
දරාගන්න බැරැව ෙනවා. යලාකූ ප්ිරිහීමකට වැයටනවා.  

ඉත්ින් ඒක යකාට්ිත් සව්ාමීන් වහන්යස් ඉදිරිප්ත්් කරලා 
උන්වහන්යස් යේ වයග් හැම යද්කටම නිදර්ශන වශයෙන් ප්රථම 
ධයානයට ප්ත්් යවච්ච ප්ුදග්ලො ප්ිරිහිච්ච හැටි විස්ත්ර කරලා යදනවා. 
ද්විතීෙ ධයානයට ප්ත්් යවච්ච ප්ුද්ගලො ප්ිරියහන්න ප්ුළුවන් ත්ත්්ත්්වෙ 
විස්ත්ර කරනවා. ත්ෘත්ීෙ ධයානෙ, චත්ුර්ථ ධයානෙ කිෙන අපි් 
සාමානයයෙන් ඔෙ විස්ත්ර කරන සේමා සමාධියෙ ඕනෑම 
ත්ත්්ත්්වෙකට ප්ත්් යවච්ච ප්ුද්ගලයෙක් ඒ සප්්ප්ාෙ ස්ථානයෙන් යත්ාර 
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යවච්ච ගමන්, අනිකුත්් භකි්ෂු භකි්ෂුණී උප්ාසක උප්ාසිකාවන් සමග 
සංසට්ඨඨයට වැටුයණාත්්, රාජ රාජ අමාත්යවරැන් සමග යෙදුසණාත්්, 
තිත්ථිය තිත්ථිය ශරාවක කිෙන අනය ත්ීර්ථකෙන් යහෝ ත්ීර්ථක ශරාවකෙන් 
අත්රට වැටුයණාත්් ඒ ප්ුද්ගලොයග් හිත් රාගයෙන් නැවත් මැඬලන්න 
ප්ුළුවන්. මැඬලුයවාත්් ඒ ප්ුද්ගලො සිවුරැ අරිනවා කිෙන එක සිදු 
සවනවා. අර ඉස්යසලල් කෙිප්ු උප්ශාන්ත් භාවෙ ත්ිබුණත්් ප්ිරියහනවා. 
ප්රථම ධයානෙ ත්ිබුණත්් ප්ිරියහනවා. ද්විත්ීෙ ධයානෙ ත්ිබුණත්් 
ප්ිරියහනවා. ත්ෘත්ීෙ ධයානෙ ත්ිබුණත්් ප්ිරියහන්න ප්ුළුවන්. චත්ුර්ථ 
ධයානෙ ත්ිබුණත්් ප්ිරියහන්න ප්ුළුවන් කිෙන එක විස්ත්ර කරනවා.  

ඉත්ින් යමයහම කිෙනයකාට ඔක්යකාමල හිත්නවා එයහනේ 
විප්ස්සනාවට ගිෙ කට්ටිෙට යේක යවන්යන නෑ කිෙල. එත්නටත්් 
යටාක්කක් ඇනලෙි මහා යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් සූත්රෙ නත්ර 
කරන්යන. උන්වහනය්ස් සඳහන් කරනවා යේ වයග චත්ුර්ථ ධයානෙ 
ලබාගත් යකනා, ඊට ප්ස්යස අප්ි හිත්මු යහාඳ ගුරැ උප්යදස් ලැබිල, 
යප්ර ප්ිනටත්් එක්ක යමොට විප්ස්සනාව හරිෙනවා. විප්ස්සනාව 
හරිෙනවෙි කිෙල කිෙන්යන අප්ි ආනාප්ානසත්ිෙ යහෝ ප්ිේබීම හැකිළීම 
යහෝ ඒ අරමුණ විත්රක්ම ඉස්සරහින් ත්ිොගන්යන නැත්ුව ද්වාර, 
ආරේමණ, ත්දුප්ප්න්න කිෙන, අරමුයණන් එන්න ප්ුළුවන් සෑම 
ප්ැත්ිකඩක්ම දක්නාසුලුව විප්ස්සනා කරනවා. මම එයහම කිෙන්යන 
යමාකද, ඒ ද්වාර ආරේමණ ත්දුප්ප්න්න කිෙන ත්ුනම සළාෙත්න 
ඔක්යකාටම යප්ාදුයේ කරිොත්්මක වන හැටි. සමථ භාවනායේදී අපි් 
ආරේමණෙට ප්මණෙි හිත් යොදන්යන. අප්ි කාොනුප්ස්සනාව 
කරනයකාට, ආනාප්ාන සත්ිෙ කරනයකාට හුස්ම රැල්ල ඉහළ ප්හළ 
ෙන වාත් ප්රවාහෙ, වාත් ධාරාව ත්මෙි අරමුණු යවනය්න; ආරේමණෙ 
කිෙල යමත්න ගන්යන. ඒ වාත් ධාරාව ප්ිළිගන්යන, ඒ වාත් ධාරාව 
ත්ිෙන බව දැනගන්යන මුළු කයෙන්ම යනයමෙි. එකය්කා උඩුයත්ායල්, 
නැත්්නේ නාසිකාගරයේ. ඒ නිසා ඒ යවලාවට කාෙප්රසාදෙ නැත්්නේ 
කාෙ ආෙත්නෙ නියෙෝජනෙ යවන්යන නාසිකාගරයේ, නැත්්නේ 
උඩුයත්ාසල්. හුස්ම ධාරාව ඇවිල්ල යහාඳයටෝම වදින ත්ැනින්. ඒක 
අප්ි සේමත් කරගන්න ත්ැනක්, ප්රායෙෝගිකව.  
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අන්න එත්නට අප්ි කිෙනවා ද්වාරෙ කිෙල. කාෙද්වාරෙ කිෙල. 
ඊට ප්ස්යස ඒ හුස්ම රැල්ල ඇවිල්ල කාෙද්වාරයේ වදිනයකාට ඒ හුස්ම 
රැල්යල් ඇත්ි උණුසුේ ගත්ි සිසිල් ගත්ි, දිග ගත්ි යකටි ගත්ි, ප්ිරිමදින 
ගත්ි, මුලදී යේගෙි අගදී සන්සුන්, මුලදී සන්සනු් අගදී යේගෙි, 
ආශ්වාසෙ දිගෙි ප්රශ්වාසෙ යකාටෙි, එන්න එන්න යකටි යවනව එන්න 
එන්න දික් යවනව ආදී වශයෙන්, එෙින් නිප්න්නා වූ ලකුණු යගාඩක් 
ඇත්ි යවනවා. අත්්දැකීේ කිෙල කිෙනවා. යේදනා කිෙල කිෙනවා. 
යේදනා කිෙන්යන දුක්ඛ් යේදනාම යනයමෙි. අන්න ඒ විදිහට ද්වාරෙ 
උඩුයත්ාල නැත්්නේ නාසිකාගරෙ. ඒකට අරමුණු යවන්යන් හුස්ම 
රැල්ල. ඇවිල්ල වදින යද් හුස්ම රැල්ල අරමුණ වශයෙන්. ඊට ප්ස්යස 
එෙින් නිප්න්නා වූ යද් ත්මෙි උණුසුේ ගත් ිසිසලි් ගත්ි, කේප්න චංචල, 
දිග යකාට, ප්ිරිමැදීම. යමන්න යේ ත්ුයනන් හුසම් රැල්ල ප්මණක් 
බලනවා නේ අප්ි කිෙනවා එො සමථ යෙෝගාවචරයෙක් කිෙලා. එොට 
ත්මෙි ප්රථම ධයානෙ ද්විත්ීෙ ධයානෙ ත්ෘත්ීෙ ධයානෙ චත්ුර්ථ ධයානෙ 
කිෙන ධයාන හත්රින්, සමථෙ රෑප්ාවචර මට්ටයේ මට්ටේ හත්රකට 
ෙන්යන.  

නමුත්් විප්ස්සනා යෙෝගාවචරො මුලින්ම යහෝ නැත්්නේ 
ධයානෙක් ලබායගන සහෝ අර වයග් ත්මායග් අවධානෙ හුස්මටම 
යොමු යනාකර කාෙ ද්වාරෙටත්් එෙින් නිප්න්නා වූ උණුසුේ සිසිල ්
ගත්ි ආදී කේප්න චංචලවලටත්් කිෙන ත්ුනටම සමාකාරව හිත් 
යොදවනවා. එත්යකාට අප්ි කිෙනවා එොට විප්ස්සනා යෙෝගාවචරො 
කිෙල. විප්ස්සනා යෙෝගාවචරො ප්ුළුල් දර්ශනෙක් ලබන්යන. ඒක 
නිසා හරීම අවුල් විෙවුල් සහිත්ෙි. දුක්ඛ් ප්රත්ිප්දාවක් ත්ියෙන්යන. සමථ 
යෙෝගාවචරො වායග හරිෙටම හුස්යමම, එයහම නැත්්නේ අරමුයණ් 
ප්මණක් හිත් ත්ිොගන, එයහම නැත්ිනේ භාවනා කරන්න බෑ, ඒ 
කිෙන සප්්ප්ාෙ කරැණුර් ඕනැෙි කිෙනවා වයග අර වයග් සීමා ප්ටු 
කිරීමක් මුලදී නෑ. නමුත්් ගමන හරි යවයහසෙි. ගමන හරි විචිත්රෙි. 
ගමන හරි සංකීර්ණෙි. කටුකෙි. දුකඛ්් ප්රත්ිප්දාවක්. 

ඉත්ින් අප්ි හිත්මු අර ඉසය්සල්ලාම කිෙප්ු විදිහට සර්වඥෙන් 
වහන්යස් කටි්ටුව, සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා කටි්ටුව ඉදිරිප්ිටදී 
යබායහෝම යසෝරත් යසෝරත්, නිවාත් නිවාත්, උප්සන්ත් උප්සන්ත් 
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කිෙන විදිහට යබායහාම උප්ශාන්ත් වූ නිවිච්ච ඉඳුරන් ඇත්ි කාටත්් 
ප්රිෙ මනාප් ප්ුද්ගලයෙක් යවලා ඉඳල ඒ ප්ුද්ගලො එත්නින් කටමැත් 
යදාඩවන්න ෙන්යන නෑ. භික්ෂු භකි්ෂුණී උප්ාසක උප්ාසිකාවන් ආශරෙ 
කරන්න ගිහිල්ල, බණ කෙින්න ගිහිල්ල, ගුරැවරයෙක් යවන්න හදල 
ප්ණ්ඩිත්යෙක් යවන්න හදන්යන නෑ. එො එත්නින් ප්රථම ධයානෙට 
ෙනවෙි කිෙල හිත්මු. අරයකන් ත්ව ඉදිරි ප්ිෙවරක් ත්ිබ්බ. ප්රථම 
ධයානෙට ගිහිල්ලත්් කවදාකවත්් මම දැන් ප්රථම ධයාන ලාභියෙක්. ඒ 
නිසා මා ළඟට එන්න. මම කිෙල යදන්නේ කිෙල එයහම නෑ. එො 
ඒයකන් ආදීනව දැනයගන ද්විත්ීෙ ධයානෙට ෙනවා. ද්විත්ීෙ ධයානයේ 
ආදීනව දැනයගන, ප්රීත්ියේ ආදීනව දැනයගන ත්ෘත්ීෙ ධයානෙට ෙනවා 
සුඛ් සහිත්. ඊට ප්ස්යස සුඛ්යෙත්් ආදීනව දැනයගන උයප්්ක්ෂාවට 
ෙනවා. දැන් උයප්්ක්ෂාවට ගිොට ප්ස්යස වුණත්් ඒ ප්ුද්ගලො භාවනා 
ප්ංත්ි කරන්න ෙන්යනත්් නෑ. ගුරැවරැ වශයෙන් උප්යදස් යදන්න 
ෙන්යනත්් නෑ. හැබැෙි ත්මන් ළඟට ආප්ු යකයනකටු ඉත්ින් ප්ුළුවන් 
විදිහකට සද්ධා විරිෙ සත් ිසමාධි ප්රඥා වැයඩන්න දන්නා කරමෙට උදේ 
කරනවා. නමුත්් ප්රථම ස්ථානෙ යදන්යන ත්මන්යග ඉත්ුරැ වැඩ ටික 
කරගන්න.  

ඉත්ින් එයහම ගිහිල්ල යේ ප්ුද්ගලොට විප්ස්සනාව හේබ 
වුණෙි කිෙමු. යේක විශාල යලාකු ජීවිත්ෙක යලාකුම ප්රිවර්ත්නෙක්. 
හැබෑ යවනසක්. ඒ විප්ස්සනාව හේබ වුණාට ප්ස්යස යේ ප්ුද්ගලොට 
කිෙනවා ආනාප්ානෙ නැවත්ත්් හුස්ම රැල්ලට ප්මණක් හිත් යනායොදා 
හැයප්න ත්ැනත්් එෙින් ඇත්ි යවන අත්්දැකීේ සහිත්වත්් විප්ස්සනා 
කරන්න කිෙල. යමයහම විප්ස්සනා කරනයකාට සබ්බනිමත්තානං 
අමනිසි ාරා අනිමත්තං ්ච්තා සමාධිං උපසම්පජ්ජ් විහරති කිෙල 
ත්ත්්ත්්වෙක් ත්ිෙනවා. නිමිත්්ත් යහාඳටම යගවල දාන්න ප්ුළුවන්. අපි් 
යේක හැම යද්ශනායේදීම වයග මත්ු කරගත්්ත් යදෙක්. යමත්නදීත්් මතු් 
කරනවා. යමාකද, යකාච්චර මත්ු යකරැවත්් යේයක වටිනාකම ප්ුංචි 
යවන එකක් යනයමෙි. යමාකද්ද යේ නිමිත්්ත් යගවා දමනවෙි කිෙල 
කිෙන්යන නැත්්නේ අනිමිත්්ත් ත්ත්්ත්්වෙට ප්ත්් යවනවෙි කිෙල 
කිෙන්යන නිමිත්්යත්් ඇත්ත්්ා වූ සටහන් සහ ආකාර යගවාදැමීමක්. 
නිමිත්්යත්් ඇත්්ත්ා වූ සටහන් හා ආකාර යගවාදැමීම, සටහන් හා 
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ආකාර සහාඳට දැකල කරන්න ඕනි සදයක්. එසහර් යනාදැක 
යකරැයවාත්් වල්මත්් යවනව. 

ඒ නිසා යේක යවන යදෙක්, යේකට මම අවදි යවන්න ඕනැ, 
අප්රමාදී යවන්න ඕනැ කිෙල ඒ යගයවන, යගවී ෙන, ත්ුනී යවන, 
සිෙුේ, අත්ි සිෙුේ භාවෙට ප්ත්් යවන සටහන් හා ආකාර ප්ිළිබඳ වැඩි 
අවධානෙක් යොමු කරන්න කිෙලෙි විප්ස්සනා ගුරැවරැ යදන්යන. 
යමාකද්ද ඒක සඳහා යදන උප්යද්ශෙ? සටහන් හා ආකාර ත්ිෙනයකාට 
හැකි ත්ාක් දුරට සටහන් හා ආකාර බලන්න කිෙනවා. අහු යවච්ච 
යවලායව, යප්ාලිසිෙට අහු යවච්ච යවලායව යහායරක්යග ගන්න 
ත්ිෙන ලකුණු යස්රම ගනන්ව වායග. ආශ්වාසෙ ප්රශ්වාසෙ බලනවා 
නේ, ප්ිේබීම හැකිළීම බලනවා නේ, ඒයක සටහන යමාකක් වයගද? 
යකෝටුවක් වායගද, ලෑල්ලක් වායගද, වත්ුරක් වායගද, දිෙරෙක් වායගද, 
හුළඟක් වායගද, යමාන ත්ායලටද යේ හුස්ම රැල්ල ඇත්ුල් යවන්යන් 
කිෙල ඒයක සටහන් බලනවා. ඊට ප්ස්යස ඒ සටහන යකෝටුවක් වයග 
ත්ිෙනව නේ ඉස්සරහට ප්ස්සට යවනවද? උඩ ප්ාත් ෙනවද? නැත්්නේ 
භරමණෙ යවනවද? ලෑල්ලක් වයග එකක් නේ කරකැයවනවාද? 
නැත්්නේ ප්ැද්යදනවාද? යමාකද යවන්යන සටහන? ඔන්චිල්ලාවක් 
වයග නේ එහාට යමහාට ෙනවද එක ත්ැන කරකැයවනවද කිෙල ඒ 
දීප්ු සටහයන් ආකාර බලනවා. 

යමන්න යේවට යහාඳට බලාගන හිටියොත්් යේ බණත්් අහල 
ත්ිෙනවා නේ, කරමයෙන් භාවනායේ සත්ි සමාධි දිෙුණු යවනයකාට, 
එයහම නැත්්නේ අප්ි කිෙන වචනයෙන් කිෙනවා නේ සේමුත්ි 
සත්යයෙන් ගිළිහිලා ප්රමාර්ථ ධර්ම දිහාට ෙනයකාට කරමයෙන් 
කරමයෙන් යේ සටහන් හා ආකාර හැසළනයකාට යහාඳ ලස්සන 
ඓන්ද්රිෙ වූ යවනසක් ඇත් ියවනව. ඒ යමාකද්ද? යමයනහි කරගන්න 
බැරැව ෙනවා. යමයනහි කිරීම කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන සටහන් හා 
ආකාර ත්ිෙනකල් ප්මණෙි. යවන විදිහකට කිෙනවා නේ, වස්ත්ු 
යදකක් යවන් කරල හඳුනගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන ඒ වස්ත්ු යදකට 
ආයේණික වූ සටහන් හා ආකාර වශයෙන් වස්ත්ු යදක යවන් යවන 
ත්ාක් කල් ප්මණෙි. ඒ ත්ාක් කල් ඒ වස්ත් ු ප්වත්ින්යන් සේමත් 
විෂයෙහි. ඉන්රිෙ යගෝචර විෂයෙහි. සත්ිෙ සමාධිෙ දිෙුණු වන 
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විෂයෙහි. ෙේ යවලාවක ඒ වස්ත්ුයේ සටහන් යගවීයගන ෙනයකාට, 
ආකාර යගවීයගන ෙනයකාට නුප්ුරැදු, ලෑස්ත්ිෙක් නැත්ි යකනාට 
හිසතන්න ප්ුළුවන් දැන් මට යප්නිච්ච එක යනායප්නී ගිසය් සත්ිෙ නැති් 
නිසයි සමාධිෙ නැත්ි නිසෙි කිෙල.  

නමුත්් අප්ි යේ යප්ාට ප්ාදායගන එන්යන් යමාකටද? එයහම 
ත්ුනී යවන්යන සත්ිෙ වැඩි යවන නිසෙි, සමාධිෙ වැඩි යවන නිසෙි, 
සේමුත්ි සත්ය හැයලන නිසෙි, භාවනායේ දිෙුණුවක් නිසෙි කිෙල. 
ඉත්ින් යේ යද් යේ මට්ටමට එනකල් භාවනා කරල කමටහන් සුද්ධ 
කරල යප්ාට ප්ාදාගත්්යත් නැත්ි යකයනක් කමටහන් යදන්න ෙනවෙි 
කිෙල කිෙන්යන, අනුන්ට උගන්වන්න ෙනවෙි කිෙල කිෙන්යන 
හරිෙට වඳ ගෑනිෙක් වින්නඹුකේ කරන්න හදනව වයග වැඩක්. වඳ 
ගෑනියෙකුට යත්්යරන්යන් නෑ ප්රසව යේදනාව. හැබැෙි දරැ ආසාව 
ත්ිෙනවා. ඉත්ින් එො වින්නඹුකේ කරන්න ගිොට ප්ස්යස 
අනාගන්නවා. ඒ නිසා වින්නඹුකම යදන්න ඕනැ කිරි මේවරැන්ට. 
අේමාවරැන්ට. ඒක නිසා න හි වන්යා විජානාතී ගුරුවඃ පරෂව භේනඃ 
කිෙල ත්ිෙනව වඳ ගෑනුන්ට ප්රසව යේදනාව යත්්යරන්යන් නෑ. ඒ 
වයග්ම භාවනා කරන විප්ස්සනා කරන යකනාට, ඒ අරමුණ ත්ුනී 
යේගන ෙනයකාට අන්ද මන්ද යවනව. කලයකාල යවනව. යමාකදෑ 
මට යේ වුසණ් යමච්චර යේ යහාඳට ත්ියෙද්දී කිෙල.  

ඉත්ින් මම යේ නිදර්ශන කිේවට කවුරැවක්වත්් බාහියර් 
එක්කවත්් ගටලා හිත්් නරක් කරගන්න එප්ා. හුඟයදයනක් කිෙනවා 
එයහනේ අරමුණ නැත්ි යේගන ෙනව නේ බුද්ධානුස්සත්ිෙ වඩන්න 
කිෙල. නැත්්නේ නමතරිෙ කරන්න කිෙල. එයහම නැත්්නේ 
යෙෝගාවචරොයග් හිත්ට යමානවා හරි යද්කට, සමහර විටක අනවශය 
අරමුණු දාන්න කථා කරනවා. නමුත්් ඒත්්ත්ු ගන්නලා යදන්න 
ත්ියෙන්යන් යේ ත්ුනීවීම බලායප්ායරාත්්ත්ු යවන්න. බලායප්ායරාත්්ත්ු 
යවන්න නේ ත්ුනී යවනන් ඉස්යසල්ල අරමුයණ් ඇත්්ත්ා වූ සටහන් 
සහ ආකාර යහාඳින් බලන්න. යවනදට වැඩිෙ බලන්න. බලනයකාට 
ඉයබ්ම ඒ සටහන් සහ ආකාරවල සමාන වීමක් සමයෙෝග වීමක් 
සමගම, ඒ විෂයෙහි ඇත්්ත්ා වූ උනන්දුව දිොරැ යවලා ෙන හැටි, එප්ා 
යවන හැටි බලන්න. අනවශය සැක උප්දවල මට සත්ිෙ නැත්ුවයදෝ 
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කිෙල හිත් ප්ච යවන හැටි. මට සමාධිෙක් නැත්ුව යදෝ කිෙල හිත් 
අසරණ යවන හැටි. ගුරැවරො ඉදිරිෙට ගිහිල්ල කමටහන් යදන්න 
ඕනැ නෑ කිෙල ප්සුබස්සන හැටි. එයහම නැත්්නේ නා නා ප්රකාරව 
කිත්ුල් ගයහ් ගිෙ මිනිහ යදන නිදර්ශන වයග නිදර්ශන යදන හැටි 
දැනගත්්යත්ාත්් යත්්යරෙි යකාච්චර අමාරැද ධර්මයෙ ගැඹුර 
යත්්රැේගන්න කිෙල.  

මම හුඟාක් යවලාවට යමත්නදී කරන ප්රකාශෙක් ත්මෙි 
යමත්න ඇත්්ත්ටම ත්ිෙන යදෝෂෙ යදකට යබදන්න ප්ුළුවන්. ඒ 
යදෝෂයෙන් සීෙට ප්නහක් ශිෂයයාට ෙනවා. සීෙට ප්නහක් කමටහන ්
යදන ගුරැවරොට ෙනවා. ගුරැවරෙත්් දැනගන්න ඕනැ යේ මට්ටමට 
එනයකාට ඒ ශිෂයයෙෝ සමහර විටක ත්මන්යග ්චරිොව කඩාගන්නවා. 
ප්ිළියවළ කරයගන ෙනන් බැරි යවනව. යබායහාම ආසායවන් 
ප්ිළියෙළ කරප්ු වැඩ චරිොව කරයගන ගිෙ එකය්කනා යබායහෝම 
ඉක්මනට කඩලා දානව. සාමානය ආසාවකින් ත්දබල විප්ස්සනා දැනුේ 
නැත්ුව චර්ොව කරයගන ඉන්න එක්යකනා නේ කරයගන ෙනවා. 
කිසිම සද්ධාවක් නැත්ිකම නිසා මුල ඉඳලාම චර්ොව කරයගන 
ෙන්සන නැත්ි එක්යකනා ගැන අප්ට කත්ාවක් නෑ. එොට යේ ප්රශ්නෙ 
මත්ු යවන්යනත්් නෑ. ඒක අදාළත්් නෑ. ඒක නිසා යහාඳට ඕනෑවට 
වැඩිෙ උනන්දු යවච්ච එක්යකනත්් වැයටනව. සාමානය මට්ටයමන් 
කරයගන ෙන එක්යකනාට සත්ියේ සමාධියෙ දිෙුණුව දැකලා යමත්නදී 
ප්සුබෑමක්, එප්ා වීමක්, නුරැස්සනා ගත්ිෙක් එනවා.  

ඒක යේ ධර්මයේවත්් අරමුයණ්වත්් සත්ියේවත්් සමාධියේවත්් 
ගුරැවරොයග්වත්් ස්ථානයේවත්් යමාකක්වත්් යදෝෂෙක් යනයමෙි. ඕක 
ත්මෙි සංසාරයෙන් යල් බීල ඉවර වුණාට ප්ස්යස කූඩැල්ල ඉයබ්ම 
ගැලවිලා වැයටනව වයග සංසායර කාප්ු බීප්ු ඒක ඇත්ි යවලා දැන් 
යේක ඇත්ි ගත්ිෙක් වැටයහනවා. ඒක හුඟාක් යවලාවට අප්ි අනුන්ට 
යහ්ත්්ත්ු කරන්න හදනවා. යේ අසවලායග් යදෝෂය, වර්ෂායව යදෝෂය, 
ආහාරයේ යදෝෂය, නා නා ප්රකාර විදිහට යේකට අහු යනාවිච්ච 
යකයනක් කවදාකවත්් නෑ ආර්ෙ වයවහාරෙ දැනගන්න ප්ුළුවන්කමක්. 
ආර්ෙ වයවහාරෙට ගිෙ හෑම යකයනක්ම යේ දුෂ්කර ත්ත්්ත්්වෙ ප්ැන්න. 
එයහම ප්ැන්නට ප්ස්යස ඔන්න යත්්රැේ අරගන්නව යේ අරමුණ 
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යනාදැනුණාට අරමුයණ් සටහන් ආකාර නැත්ි වුණාට සත්ිෙ කැඩිල 
නෑ යන. සමාධිෙ කැඩිල නෑ යන. අරමුයණ් සටහන් ආකාර නැති් 
යවන්යන එක ප්ාර යඩෝං ගාලා යනයමෙි යන. ටික ටික යන් කිෙල 
දැනගත්්ත්ට ප්ස්යස යත්්යරනවා, ඒ සටහන් ආකාර නැත්ි වුණත්් සත්ි 
ධාරාව, සමාධි ධාරාව දිගට යගනිෙන්න ඕනැ. එත්යකාට සත්ිෙ 
සමාධිෙ බලවත්් යවනව. සත්ි බලෙක් බවට සත්ි ඉන්රිෙක් බවට ප්ත්් 
යවනව. ඉස්යසල්ල අත්න යමත්න කැඩි කැඩී ත්ිබුණ සත්ිෙ යේ එප්ා 
වීේ කන්දරාව හරහා ෙනයකාට ත්මෙි යහාඳ ශක්ත්ිමත්් බවට ප්ත්් 
යවන්යන.  

ආන්න එයහම ෙනයකාට යත්්යරනවා අර නිමිත්්ත් 
අනිමිත්්ත්ක් බවට ප්ත්් යවනවා. ඉත්ුරැ යවන සමාධිෙට කිෙන්යන 
අනිමිත්්ත් යච්යත්ෝ සමාධි කිෙල. ඉසය්සල්ල ත්ිබුසණ ආශ්වාස 
යවලායවදි ආශ්වාසෙ යමයනහි කිරීයමන් ඇත්ි යවච්ච සමාධිෙක්. 
ප්රශ්වාස යවලායවදි ප්රශ්වාසෙ යමයනහි කිරීයමන් ඇත්ි යවච්ච 
සමාධිෙක්. ප්ිේයබන යවලායවදි ප්ිේබීම යමයනහි කරමින් ඇත් ියවන 
සමාධිෙ. හැකිසළන යවලායවදි හැකිළීම යමයනහි කරන සමාධිෙ. 
ප්ිේබීම හැකිළීම යදක අත්රමැද ඒ බව දැනගන්නා සමාධිෙ. අප්ි යේ 
යහාඳට යද්වල් යවන් කර කර යවන් කර කර සමාධිෙ වඩාසගන 
වඩාසගන ෙනයකාට අඃ! යමන්න බලාප්න් ත්ිබුණ යද්වල් යනායප්නී 
ෙනවා. ඔෙ ස්වභාවෙ ඕක ත්මෙි. අන්න ඒක දැනගත්්ත්ට ප්ස්යස ත්මෙි 
උන්දෑ විප්ස්සනා යවන්යන. නමුත්් මම යේ කිෙන්න හදන්යන, ඒත්් 
නෑ කිෙන එකෙි. 

ඒ යමාකද යේ යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා 
ඒ විදිහට එක්ත්රා ප්ුද්ගලයෙක් අර සත්ියෙන් සීලයෙන් සමාධියෙන් 
එත්නට ගිහිල්ල විප්ස්සනාත්් කරල අරමුණ යගවා දාන ත්ැනට ෙනකල් 
දක්ෂ යවලා, යමාකද්ද අරමුණ යගවා දාප්ු ත්ැනට උන්වහන්යස් 
ප්ාවිච්චි කරන්යන් අනිමිත්්ත් යච්යත්ෝ සමාධිෙ. සබ්බනිමත්තානං 
අමනසි ාරා. නිමිත්්ත් යමයනහි කරන්න බෑ දැන්. ඒ යමාකද දැන් හුස්ම 
ගන්න බව දන්නව. මැරිච්ච නැත්ි බව දන්නව. ක්ලාන්ත් යවච්ච නැත්ි 
බව දන්නව. නමුත්් දැන් යේ ඉන්යන ඇත්ුල් යවන වායර්ද, ප්ිට යවන 
වායර්ද කිෙල අඳුනාගන්න බෑ. යේ ප්ිේයබන වායර්ද ඉන්යන, 
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හැකිසළන වායර්ද කිෙල හඳුනාගන්න බෑ. යේ වයේද ඉන්යන, 
දකුයණද ඉන්යන කිෙල ඇවිදිනයකාට හඳුනාගන්න බෑ. හැබැෙි 
ත්මන්යග් එකලස ත්ිෙන බව දන්නව. යවන විදිහට කිෙනවා නේ 
අයප්් විඤ්්ඤාණෙ ද්වාර මට්ටයේ නෑ. රෑප් දකිනවත්් යනයමෙි. සද්ද 
අහනවත්් යනයමෙි. ගඳ බලනවත්් යනයමෙි. රස බලනවත්් යනයමෙි. 
කෙ කිෙන කාෙ යප්ාට්ඨබ්බෙත්් යනයමෙි. හැබැෙි ඒයක් ඇස් බැල්ම 
ත්ිෙනවා. හැබැෙි එත්න නෑ. මනයසත්් නෑ. එො මැදහත්් ත්ැනකට 
එනවා. අනින්රිෙ ප්ටිබද්ධ යවනව.  

අනින්රිෙ ප්ටිබද්ධ යවනයකාට කාොනුප්ස්සනායේ 
කායාරේමණ කාෙ ද්වාරයෙ ඇත්ි යවන අරමුණට ඇත්ි යවන යේ 
විරංජනෙ වීම, එප්ා වීම ඒ ප්ුද්ගලො ත්ුළ ඒ යවනයකාට රෑප් 
යකයරහිත්් ඇත්ි යවනවා. ශබ්ද යකයරහිත්් ඇත්ි යවනවා. ගඳ 
යකයරහිත්් ඇත්ි යවනවා. රස යකයරහිත්් ඇත් ියවනවා. ධේමාරේර්ණ 
යකයරහිත්් ඇත්ි යවනවා. හරිෙට කිෙනවා නේ ආනාප්ානෙ යකයරහි 
දැන් දැකගන්න බැරි, දකින්සන නැත්ි නුරැස්සන ගත්ිෙක් ප්හළ වුණා 
යස්. නමුත්් යේ මනුසස්ො කවදාකවත්් රෑප් යප්්න්යන නෑ කිෙල ඒ 
යවලායේ දඬුවේ කරන්යනත්් නෑ. නඩ ු දාන්න ෙන්යනත්් නෑ. සද්ද 
ඇයහන්යන නෑ කිෙල නඩු දාන්න ෙන්යනත්් නෑ. ගඳ නැත්ි වුණෙි 
කිෙල නඩු දාන්න ෙන්යනත්් නෑ. රස නැත්ි වුණෙි කිෙල නඩු දාන්න 
ෙන්යනත්් නෑ. ධර්මත්ා නැත්ි වුණෙි කිෙල නඩු දාන්න ෙන්යනත්් නෑ. 
නමුත්් දන්යන එකෙ ි යන. ඒ යවලායව හිත් ත්ිබ්යබ 
කාොනුප්ස්සනායේ නිසා, කාොනුප්ස්සනායේ ත්ිබුණ අරමුණ නැති් 
වුණා කිෙල ත්මෙි නඩුව දාන්යන. හැබැෙි බැරි යවලා හරි අප්ි හිත්මු 
යේ ප්ුද්ගලොට ඒ යවලායවදි සත්ිෙ සමාධිෙ කැඩුණෙි කිෙල 
එකප්ාරට ත්ර්කෙක් නිසා යහෝ නින්දට වැටීම නිසා. වැටිච්ච ගමන් 
යමාකද යවන්යන. අඃ! නැගිටලා බලනයකාට කෙ නෑ. එක ප්ාරට 
බලනයකාට යත්්යරනවා කයේ යකාටහක් නෑ. එයහම නැත්්නේ ඒ 
යවනයකාට ප්ිට ත්දබල උෂ්ණෙක් යහෝ වර්ෂාවක් ඇත්ි යවලා ත්ිෙනව 
දන්යනත්් නෑ.  

ඒ යමාකද, සත්ිෙ කැඩුණට ප්ස්යස ත්මෙි ඉඳුරන් වහාම 
විඤ්්ඤාණසයන් යප්ෝෂණෙ ලබල එේවසයන් සඤ්්ඤා ගන්න 
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ප්ටන්ගන්යන. එත්කල ් අර සංහිඳුවාගත්්ත්, උප්ශාන්ත් භාවෙට ප්ත්් 
කරගත්්ත්, එයහම නැත්්නේ සංසිඳුවාගත්්ත් ආනාප්ානෙ මුවායවන් 
අයනකුත්් සෑම ඉඳුයරක්ම නියවන්න ගන්නව. උප්ශාන්ත් භාවෙකට 
ප්ත්් යවන්න ප්ටන්ගන්නව. එත්යකාට යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් 
ප්ාවිච්චි කරන වචනෙ මට යත්්යරනවා හරි නේ, උනව්හන්සස් සඳහන් 
කරන්යන සබ්බනිමත්තානං අමනිසි ාරා අනිමත්තං ්ච්තා සමාධිං 
උපසම්පජ්ජ් විහරති. යමන්න යමයත්න්ට ගිෙ එක්යකනා කථා කරන්න 
ප්ටන්ගත්්යත්ාත්් යමාකද යවන්යන් කිෙන එක ත්මෙි යකාට්ිත් 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග මාත්ෘකාව. ඒ ප්ුද්ගලො අනිමිත්්ත් යච්යත්ෝ 
සමාධිෙ මට ලැබුණා කිෙල යමො කථා කරන්න ප්ටන් අරයගන 
භික්ෂු භික්ෂුණී, උප්ාසක උප්ාසිකා, රාජ රාජ අමාත්ය, තිත්ථිය තිත්ථිය 
ශරාවකෙන් සමග ඉන්න ගයිොත්් යනායබෝ කායලකනි් ඒ ප්ුද්ගලොයග් 
ඒ හිත් රාගයෙන් මත්් යවනව. ද්යේෂෙ ගැන යමත්න සඳහන් යවලා 
නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒවා කථා කරන්න ෙනයකාට යමෝහෙක් එන 
අසත්ිමත්් ගත්ිෙ ත්ියෙන්න ඕනැ. යනායබෝ කායලකනි් සිවුරැ අරින්න 
යවනවා කිෙන එක හෙයවනි කාරණාව විදිහට යකාට්ිත් ස්වාමීන් 
වහන්යස් සඳහන් කරනවා.  

ඉත්ින් එත්යකාට අප්ි යේ සාකච්ඡා කරන යස්ස නිස්සයතා 
නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා කිෙන ප්දෙ යේකට ප්ිළිෙමක්. යේ 
කසන යරෝගෙට බාේ එකක් කරගන්න නේ අප්ිට දැනගන්න 
ත්ියෙන්යන අප්ි සර්වඥෙන් වහන්යස් ළඟ යහෝ සබරහ්මචාරීන් 
වහන්යස්ලා ළඟ අප්ිට යසෝරත් යසෝරත්, නිවාත් නිවාත්, උප්සන්ත් 
උප්සන්ත් ත්ත්්ත්්ව ත්ිබුණෙි කිෙල ඒක කිො ප්ාන්න එක යනයමෙි 
කරන්න ත්ියෙන්යන. වහාම ඒ ත්ත්්ත්්වයෙන් උප්රිම ප්රයෙෝජන 
ගනිමින් එක්යකෝ සමථ සමාධිෙක් නැත්්නේ විප්ස්සනා සමාධිෙකට 
හිත් නමන්න ඕනැ. ඒ හිත් නමන්න නේ, ඒ ඇසුයර්දී ත්මන්ට ලැබුණා 
වූ ඒ යසෝරත් යසෝරත්, නිවාත් නිවාත්, උප්සන්ත් උප්සන්ත් කිෙන 
ත්ත්්ත්්ව කිොප්ාන්න ෙන්න නරකෙි ඇත්ුළට යහෝ ප්ිටත්ට. හැබැෙි 
හත්්ි සාරිප්ුත්්ත් සූත්රයේ, ඇත්ුළට කිො ප්ාන්න එප්ෙි කිෙල කිෙන්යන 
නෑ. ප්ිටත්ට කිො ප්ාන්න එප්ෙි කිෙල කිෙන්යන. ඒක වසංගයගන, 
ගුණෙ වසංගයගන, ඒක වහාම ආයෙෝජනෙ කරන්න ඕනැ සමථ යහෝ 
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විප්ස්සනා සමාධිෙකට. සමථ සමාධිෙකට ෙනවා නේ එක යදක ත්ුන 
හත්ර ආදී වශසයන් දිගට යගනිෙන්න කිෙනවා.  

නමුත්් අයප්් අප්වත්් යවච්ච නාෙක ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් 
කරල ත්ිබුණා, ඒ කිෙන්යන උන්වහන්යස්යග් යදශ්නා ප්ිඬු කරල 
බලනයකාට එක යදකට ගියොත්් ඇත්ි කිෙල. ප්ළයවනි ධයානෙට 
යදයවනි ධයානයට ගියොත්් ඇත්ි. එත්යකාට ඒ ප්ුදග්ලොට ආයෙත්් 
ප්ුළුවන්, ඒ කිෙන්යන සුද්ධ සමථයෙන් රෑප් ධයාන මාර්ගයෙන් ප්රථම 
ධයාන ද්වීත්ීෙ ධයානවලට ගිොට ප්ස්යස විප්ස්සනාවට දාන්න කිෙල 
උන්වහන්යස් ආරාධනා කරනවා. ත්ව සමහර ගුරැවරැ චත්ුර්ථ 
ධයානෙ ප්ාදක කරන්න කිෙනවා. සමහර අවස්ථාවල අෂ්ට 
සමාප්ත්්ත්ිම සඳහන් කරනවා. මහා සී සෙයඩෝ ස්වාමීන් වහන්යස් 
එත්නදී, ප්ළයවනි ධයානයට උප්චාර සමාධිෙත්් ඇත්ි කිෙල කිෙනවා. 
යමේවා ඉත්ින් ගුරැ මත්. ඒ ඉත්ින් එේවට ප්රිෙ කරන ප්ුද්ගලයෙෝ ඒ ඒ 
ගුරැවරැන්ට ප්රිෙ කරනවා. හුඟාක් විප්ස්සනාවට බර ඇත්්යත්ා සුද්ධ 
විප්ස්සනා කරමයේ සඳහන් කරන මහා සී සෙයඩෝ වයග බුරැම කරමෙට 
කැමත්ිෙි. ඒ යදක අත්රමැද ඇත්්යත්ෝ ඥානරාම ස්වාමීන් වහන්යස් 
වයග් අසප් නායක ස්වාමීන් වහන්යස් වයග් ඇත්්ත්න්ට කැමත්ිෙි. 
එකක් යදකක් ධයාන කරගත්්ත් වහාම විප්ස්සනාවට දානව. එයහම 
නැත්ි ඇත්්යත්ා සමහර යවලාවට චත්ුර්ථ ධයානෙට ෙන්නෙි කිෙනවා. 
නැත්්නේ අෂ්ට සමාප්ත්්ත්ි කරන්නෙි කිෙනවා. රෑප් අරෑප් ධයාන.  

ඒ යකාෙි එයකන් හරි ඒ සමථෙ ඇත්ි කරගත්්ත්ට ප්ස්යස 
කටමැත් යදාඩවන්න ප්ටන්ගත්්යත්ාත්් - අනික් කට්ටිෙට බැරි යවච්චි 
ශාන්ත් උප්ශාන්ත් ත්ත්්ත්්ව මම ඇසුයර්දී ලබාගත්්ත්. අනිත්් කට්ටිෙට 
ලබාගන්න බැරි යවච්ච යද් මට සමථය ලැබුණා කෙිල මාන්නෙක්, 
යමත්නදී කිෙන විදිහට නේ ත්ණ්හා දිට්ි යදක ඇත්ි කරගත්්යත්ාත්් 
ඒකට කිෙනවා නිශරෙ කරනව කිෙල. ඒව ඇසුරැ කරන්න 
ප්ටන්ගන්නව. ඒවසයන් නේබු කරන්න ප්ටන් අරගන්නව. ඒව නේබු 
කරන්න ප්ටන්ගත්්ත් ගමන් ඒ ප්ුද්ගලො ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා 
කිෙන ප්දෙට නුසුදුස්යසක් යවනව. ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා කිෙල 
කිෙන්යන අනිච්චාදී ආකාරයෙන් යේ ලබප්ු උප්ශාන්ත් භාවෙත්් 
අනිත්යෙි. යේ ලබප්ු ප්රථම ධයානෙත්් ද්විත්ීෙ ධයානෙත්් අනිත්යෙි. ඒ 
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නිසා නිශරෙ ධර්මෙ, යලෝකො ඇසුරැ කරන ධර්මෙ, මම අනිශරිත්ව 
වාසෙ කරනවා කිෙන යේ ප්ණිවිඩෙ, යේ සංඥාව, යේ විප්ස්සනාව 
දන්යන නැත්්නේ ඒ මනුස්සෙට ඒ ඇත්ි යවච්ච ගණුෙම, අයප්් ගයේ 
භාෂායවන් කිෙනවා නේ නුගුණෙක් බවට ප්ත්් යවනව. යේක ත්මෙි 
ඇත්්ත්ටම යේ විප්ස්සනායවදි අප්ිට හේබ යවන නිරහංකාරකම. 
යකාච්චර දිෙුණු වුණත්් අප්ිට යකයලයසන්න වැරයදන්න ඉඩ ත්ිෙනව.  

ඒක නිසා කවදාවත්් අප්ිට අප්ි ප්ිළිබඳව යහෝ දැඩි මත්ෙකට 
ෙන්න අමාරැෙි. අනුන් අවත්ක්යස්රැවට යහෝ කාටවත්් කිො ප්ාන්න 
ෙන්න අමාරැෙි. යකාච්චරද කිෙනවා නේ සර්වඥෙන් වහන්යස් ළඟ, 
සබරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ළඟ ශාන්ත් දාන්ත් උප්නිශරෙ ගත්ි, 
උප්ශාන්ත් ගත්ි ත්ිබුණත්්, ප්රථම ධයාන, ද්විත්ීෙ ත්ෘත්ීෙ චත්ුර්ථ ධයාන 
ලැබුණත්් අනිමිත්්ත් නැත්ිනේ සබ්බනිමත්තං අමනිසි ාරා අනිමත්ත 
්ච්තා සමාධිං කිෙන විදිහට අරමුණ යහාඳට ත්ුනී කරයගන යහාඳට 
ගත් කරන්න ප්ුළුවන් ත්ත්්ත්්වෙ ත්ිබුණත්් ඒ ප්ුද්ගලො ඒ භාවනාවට 
ධර්මෙට දක්වන ධර්ම යගෞරවෙ යකයලසිලා සංස්ට්ඨඨා විහරති, 
මිනිසුන් සමග ඇසුයරහි ඇලී ගැලී වාසෙට ගියොත්් ප්ිරියහන්න 
ප්ුළුවන්කමෙි එත්න යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් චිත්්ත් හත්්ි 
සාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස්ට වදාරන්යන. ඒක වදාළාට ප්ස්යස ඒ 
සාකච්ඡායේ ඉත්ිරි විස්ත්ර අප්ට නෑ.  

යනායබෝ කලකින් චිත්්ත් හත්්ි සාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස් 
සිවුරැ අරිනව. සිවුරැ ඇරිෙට ප්ස්යස, ඒ කිෙන්යන යේ කාරණායවන් 
යමාකක් හරි යදයකන් එකක් සිද්ධ යවලා. එත්යකාට අර ොළුවාට 
කල්ප්නා යවනව එදා යේක මහා යකාට්ිත් හාමුදුරැයවෝ කිේවා යන්ද 
කිෙල. ප්ස්යස ඒ ොළුවා මහා යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් හේබ 
යවලා කිෙනව - ස්වාමීන් වහන්ස, මම එක්ක එදා ආප්ු ොළුවා, මම 
එදා කිේවා යබායහාම උගත්්, යබායහාම ත්ලත්ුනා, ෙමක් කමක් 
යත්්යරන ප්ිරිසක් එක්ක වැඩිහිටිෙන් එක්ක කථා කරන්න ත්රේ වරේ 
ත්ිෙනවෙි කිෙප්ු යකනා, ඔබවහන්යස් කිොප්ු ත්ාලෙටම ගිහි 
ත්ත්්ත්්වෙට ප්ත්් වුණා කිේවා. ස්වාමීන් වහන්ස, ඔබවහන්යස් එයහම 
කිේයේ සද්වතා පරකාශයක් නිසාද නැත්්නේ හිත් දැකලද කිෙල. 
උන්වහන්සස්සග් හිත් දැකලද නැත්්නේ ඔබවහන්යස්ට කලින් කිෙල 
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ත්ිබ්බද යද්වත්ායවක් ඇවිල්ල යේ යද ්යවෙි කිෙල? එත්යකාට මහා 
යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා යදකම කිෙල. මට හිත් 
දැකලත්් කිෙන්න ප්ුළුවන් ත්ත්්ත්්වෙ එදා ත්ිබුණා. ඒ වයගම යදවියොත්් 
ඇවිල්ල කිෙල ත්ිබ්බෙි කෙිල. ඊට ප්ස්යස ඒ චිත්්ත් හත්්ි සාරිප්ුත්්ත් 
ස්වාමීන් වහන්යස්යග් සහචර භික්ෂුව සර්වඥෙන් වහන්යස් ළඟට 
ගිහිල්ල යේ යස්රම කිෙනවා. ස්වාමීන් වහන්ස, යමන්න යමයහම 
වැඩක් වුණා. චිත්්ත් හත්්ි සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යමයහම කට 
දාන්න ගිො. යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් යමයහම ධර්ම කාරණා 
කිෙල දුන්න. ඊට ප්ස්යස අර කිොප්ු ත්ාලෙටම ඒ ඇත්්තාට යේක 
අත්්ඇරලා ෙන්න සිද්ධ වණුා. මම ඒක නිසා මම ගහිිල්ල යේකට ප්ස ු
පරතිචාරෙක් දුන්නා යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස්ට. යකාට්ිත් 
ස්වාමීන් වහන්යස් කිෙනවා, ඒ හිත්ත්් දැක්ක. සද්වතා පරකාශයක් 
නිසාත්් යේ යද් වුණෙි කෙිල. 

ඉස්යසලල්ාම යකාට්ිත් ස්වාමීන් වහන්යස් කිෙන්යන 
ඇවැත්්නි, යේ වයග යද්වල්වලදී අනුන්යග් හිත් කිෙන්න අමාරැෙි 
කිෙල. යප්රසළන හිත්ක් කිෙන්න අමාරැෙි කිෙල. නමුත්් යකාට්ිත් 
ස්වාමීන් වහන්යස් එදා සෑයහන විදිහට ත්ර්කානුකූලව යහෝ ෙේ කිස ි
සාර්ථක සාධනීෙ නිගමනෙට ඇවිල්ල ත්ියෙන එක ස්ීර යවලා 
ත්ිෙනව. ඒ සහචරොයග් කත්ාව ඇහුවට ප්ස්යස සර්වඥෙන් වහන්යස ්
පරකාශ කරනවා, යහාඳෙි, මත්ක ත්ිොගන්න ඔෙ චිත්්ත් හත්්ි 
සාරිප්ුත්්ත් යනායබෝ කලකනි් එොයග වැරැද්ද යත්්රැේ අරයගන නැවත් 
ප්ැවිදි යවනව. ඒ වායග්ම යනායබෝ කලකින් සර්වඥෙන් වහන්යස ්
ළඟට ඇවිල්ල ප්ැවිදි වුණාට ප්ස්යස සර්වඥෙන් වහන්යස් යමන්න 
යේක යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා කිෙන ප්දෙ 
ඒත්්ත්ුගන්වනවා. උඹ එදා අලල්ගත්්ත්ු යද්වල් ත්ණ්හා මානවලින් 
ගත්්යත්් නැත්්නේ, උඹ යමේවත්් අනිත්යෙි දුක්ඛ්ෙි අනාත්්මෙි කිෙල 
දන්නව නේ, සිවුරැ ඇරප්ු එයකත්් ප්රශ්නෙක් නෑ. නැවත් සිවුරැ 
යප්ාරවප්ු එයක් ප්රශ්නෙකුත්් නෑ. ඒ නිසා උඹට යප්ර උප්නිශරෙ 
සේප්ත්්ත්ි නිසා, යේ කිෙන විදිහට උප්ශාන්ත් ගත්ිත්් එන්න ඇත්ි. 
චතුර්ථ ධයානය ත්ිබුණා නේ ඒකත්් ත්ියෙන්න ඇත්ි. උඹට අනිමිත්්ත් 
යච්යත්ෝ සමාධිෙ කිෙන සබ්බනිමත්තානං අමනිසි ාරා අනිමත්තං 
්ච්තා සමාධිං කිෙන එකත්් ත්ියෙන්න ඇත්ි. ඕවා යප්ර ප්ින නිසා 
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ලැබුණා. නමුත්් ත්කතිරැකම නිසා යමෝඩකම නසිා උඹට යේක 
රැකගන්න බැරි වුණා. රැකගන්න බැරි නිසා උඹ එක එක්යකනාට 
කිොප්ාන්න ගිො. කථා කරන්න ගිො ප්ිරිස මැද. උඹට ඔෙ යදෙ 
යවනව.  

හැබැෙි ඒක සර්වඥෙන් වහන්යස් දුර්වලකමක් විදිහකටවත්් 
දඬුවමක් විදිහකටවත්් අප්රාධෙක් විදිහකටවත්් සලකන්යන නෑ. ඔත්න 
ත්මෙි සර්වඥෙන් වහන්යස් ඉන්න ත්ැන. ඔත්නට උඹ එන්න ඕනැ. 
ඇවිල්ල මයගන් බණ අහන්න ඕනැ. ඇහුවට ප්ස්යස උඹට යත්්යරෙි 
කිෙල හරිෙට ඔළුව ප්ාදලා යටාක්කක් ඇන්න වයග, හරිෙට ඇණෙට 
මිටිෙකින් ගැහුවා වයග ගැහුවට ප්ස්යස, ඊට ප්ස්යස යකායහාමද 
චිත්්ත් හත්්ි සාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස් හැසයිරන්යන. එසකා 
වූප ්ට්ඨඨා අප්පම්ත්තා ආතාපි පහිත්ත්තා විහරති. එක්ව - ප්ිරිසක ්
එක්ක හිටිෙට, අර මාත්ංග නේ ඇත්ා වයග ඒ ප්ිරිසත්් එක්ක හිටිෙට 
ත්මන් ත්නිෙම බරහ්මයෙක් වායග. ත්නි එකා බරහ්මෙ වායග කිෙනවා 
යන. ත්මන ් බරහ්මචරිෙ ජීවිත්ෙ ගත් කරනවා. වූප ්ට්ඨඨා ප්රකට 
යවන්න ෙන්යන නෑ. යමානම ත්ායලකින්වත්් ප්රකට යවන්න ෙන්යන 
නෑ. අරකත්් නෑ යේකත් ් නෑ කිෙල ප්රකට යවනන් ෙන්යන නෑ. 
යවනයකාටම මැද අල්ලනවා. අරක නෑ යේක නෑ කෙිනයකාටම මැද 
අල්ලනවා. මැද අල්ලන බව අරක යේක අල්ලප්ු ඇත්්ත්න්ටත්් අහු 
යවන බවෙි කනගාටුයවන් කිෙන්න ත්ියෙන්යන. අරකත්් නෑ යේකත්් 
නෑ කිෙල කිෙන්යන සාමානයයෙන් යේ කාමයභෝගෙ අත් හැරල දිනප්ු 
යකනා. ඒ දිනප්ු එක්යකනා ඒකත්් නෑ, යේකත්් නෑ කිෙනයකාට, 
ඒකත්් ත්ිෙන යේකත්් ත්ිෙන කාමයභෝගී ප්ුද්ගලොට අහු යවනව 
මුන්දැව දැන් මැදට අහු යවලා. අප්ි හිටප්ු ත්ැනට වැඩිෙ අමාරැ ත්ැනක 
ඉන්යන කිෙල හිනා ෙනව.  

ආන්න ඒ ත්ත්්ත්්වෙ යත්්රැේ අරගත්්ත්ට ප්ස්යස අප්පම්ත්තා 
වූප ්ට්ඨඨා. යමාන විදිහකින්වත්් ත්මන්යග් ත්ත්්ත්්වෙ ප්රකට කරන්යන 
නැත්ුව අප්රමාදීව පහිත්ත්තා. දැඩි වීර්ෙයෙන් ආත්ාප්ි යකයලස් ත්වන 
වැර ඇත්ිව වැඩ කරන යකනා යනායබෝ කලකනි් රහත්් යවන්න 
හදනවා. ඒ කිෙන්යන යේ නලිෙන්යන යමාකක් හරි බර ප්ිේමක් 
ප්නින්නෙි. ඒ ප්ිේම ප්නින යවලායවදි සමහර යවලාවට අත්ප්ෙත්් 
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කඩාගන්නව. බලායගන ඉන්න අෙටත්් හානි සිද්ධ යවන්න ප්ුළුවන්. 
නමුත්් සර්වඥෙන් වහන්යස් ඈත්ක ඉඳල බලායගන ඉන්යන ඒ 
නහරෙක් වැඩි යවලා ත්ියෙන්යන යේ ආත්්මයේදීවත්් යේ සිද්ධිෙ නිසා 
යනයමෙි. යප්ර කරප්ු ප්නික් ත්ිෙනව. නමුත්් ඒ ප්ින ත්ිබුණට ඒක 
හරිෙට යොමු කරවගන්න බැරි වුයණාත්් ඒ ප්ුද්ගලො හරි යවයහසකට 
ප්ත්් යවනව. ඒ ගැන සර්වඥෙන් වහන්යස් කනගාටු යවනවවත්් සත්ුටු 
යවනවවත්් කිෙල සූත්රවලින් යහාෙන්න අමාරැෙි. ඒක යනයවෙි අවශය 
වන්යන් අවසාන ඵලෙ. අවසාන ඵලෙ යමාකද්ද? ඤත්වා ධම්මං 
අනිස්සි්තා. අනිස්සිත් ධර්මත්ා දැනයගන සර්වඥෙන් වහන්යස් ඒ 
ප්ුද්ගලොට හරිෙට ඒ ත්ැයන්දි මත්ු කරල යදනව. 

ඉත්ින් යේ ත්ැයන්දී මත්ු කරල යදන එක ප්ිළිබඳව ත්ව සාධක 
සූත්රෙක් වශයෙන් සඳහන් කරනව නේ ඉත්ාමත්්ම විචිත්රෙි, ඒ වයග් 
ගැඹුරකට ෙන්න ප්ුළුවන් කාලකාරාම සූත්රයේ. ඒ කාලකාරාම සූත්රයේ 
සර්වඥෙන් වහන්යස් කසිිම යහ්ත්ුවක් නැත්ුව මහජනයාට, මහා 
සංඝො වහන්යස්ලාට සදශ්නා කරනවා - යදවිෙන් සහිත් මරැන් සහිත් 
බඹුන් සහිත් යද්ව ප්රජාව සහිත් ශරමණ බරාහ්මණෙන් සහිත් යේ 
යලෝකසය් දිට්ඨඨං සුතං මුතං විඤ්ඤාතං පත්තං පරි්යසිතං අනුවිචරිතං 
මනසා කිෙල ෙමක් දුටුවා නේ දකිනවා නේ, යප්්නවාෙි කිෙල 
ක්යෂ්ත්රෙක් ත්ිෙනව නේ ඒ යස්රම; සුත්ං ඇහුවා, අහනවා, ඇසීේ 
කිෙන මාත්ර කය්ෂ්ත්රෙක් ත්ෙිනව නේ ඒ යස්රම; මුත්ං කිෙල කිෙන්යන 
රස ගඳ ප්හස කිෙන එේවසය් ත්ිෙන ඒ හෑම යෂ්ත්රෙම; විඤ්්ඤාත්ං 
කිෙල කිෙන්යන මනසට කල්ප්නා යවන යස්රම; දිට්ඨඨං සුතං මුතං 
විඤ්ඤාතං පත්තං කිෙන යස්රම යලෝයක ෙේ ත්ැනකට ප්ත් ්යවන්න 
ඕනැ, යේ යේ ත්ත්්ත්්ව ලබන්න ඕනැ කිෙන ඒ යස්රම; ත්ාන්න මාන්න 
නිල ත්ල යස්රම; පරි්යසිතං යහාො බැලිෙ ෙුත්ු සදයක් ත්ිෙනවා 
නේ, අනුවිචරිතං මනසා - මනසින් හසුරැවන යදෙක් ත්ිෙනවා නේ 
ඒ යස්රම මම දන්නවා.  

යේක කිෙනයකාට මහා යප්ාසළාව සහලනවෙි කිෙනවා. 
යමාකද, සාරාසංයඛ්යය කල්ප් ලක්ෂෙක් බුදුරජාණන් වහන්යස් ඒ 
යත්්මාව යනාබිඳ, බුදු යවමිෙි බුදු කරවන්යනමිෙි කිෙන යත්්මාව 
යනාබිඳ සිටීර් ගැන යේ මහා යප්ාසළාව විත්රමෙි සාක්කි වුයණ්. 
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උන්වහන්යස් වටප්ිට හිටප්ු යස්රම සවිඤ්්ඤාණක යස්රම 
උන්වහන්යස් සැක කළා. අන්ත්ිම යමායහාත් දක්වාම සැක කළා. ඒක 
ත්මෙි සවිඤ්්ඤාණක කිෙන්යන. සවිඤ්්ඤාණක යසර්ම ඔත්්ත්ුකාරයෙෝ. 
සවිඤ්්ඤාණක යස්රම ඔත්්ත්ු බලන්න ආප්ු රහස් ඔත්්ත්ු යස්වාව වයග. 
අවිඤ්්ඤාණක ඝන කඩ මහ යප්ාළවට කවදාවත්් එයහම සැකෙක් නෑ. 
උන්වහන්යස් හලප්ු ඇටසැකිලි යස්රම සාරා සංයඛ්යය කල්ප් 
ලක්ෂෙක් මහ යප්ාළයව ත්ිෙනව. හලප්ු ත්ාක් යල් යස්රම මහ 
යප්ාළයව ත්ිෙනවා. කඳුළු යල් යස්රම දන්න නිසා මහ යප්ාළවට 
යමාකුත්් කරන්න බෑ. ඒ නිසා අප්වත්් යවච්ච නාෙක ස්වාමීන් 
වහන්යස් අර ස්මාරකයේ ලිෙල ත්ිෙනවා ‘ත්රිවිධ සාසනෙ සැදීම සඳහා 
අවසාන දක්වාම හුස්ම යහළප්ු යෙෝගාවචරයෙකුයග් අළු ටික යමහි 
ඇත්ි බව මහ යප්ාසළාව දනීවා’ කිෙල. උන්වහන්යසල්ා විඳප්ු දුක් යේ 
එකම සවිඤ්්ඤාණක හිත්කටවත්් ගන්න බෑ. යමාකද සවිඤ්්ඤාණක 
හිත්් නිශරිත්ෙි. සවිඤ්්ඤාණක හිත්් කවදාවත්් අනිශරිත් ධර්මෙ දන්යන නෑ. 
ඒ ඇත්්යත්ා ‘මම’ මෙි ඉස්සර කරන්යන. ත්ණ්හාවමෙි ඉස්සර 
කරන්යන. දෘෂ්ටිෙමෙි ඉස්සර කරන්යන කිෙල ප්රකට යවනව. 
උන්වහන්යස් ඒ නිසා ලිෙල ත්ිෙනව අයන් මහ යප්ාළව දනීවා යමත්න 
වැඩ කරප්ු හාමුදුරැ යකයනක් මැරිලා අළු ටික ත්ිෙන බව.  

සර්වඥෙන් වහන්යස්ත්් කිෙනවා මම ඒ යස්රම දන්නවා 
කිෙල. ඊට ප්ස්යස උන්වහන්යස් කිෙනව ෙේ විදිහකට මම කිේයවාත්් 
යේ යලෝකයේ ත්ිෙන යේ දැකීේ ඇහීේ විඳීේ කල්ප්නා කිරීේ ප්ත්් විෙ 
ෙුත්ු සලකා බැලිෙ ෙුත්ු යද් දන්යන නෑ ෙි කිෙල, ඒ කිෙන්යන යේ 
සලෝයක ත්ිෙන කැත්ම කණුුහරැප්ෙ වුණත් බුදුහාමුදුරැයවෝ දන්යන 
නෑ ෙි කිෙල කියනවා නේ, ඒක මයග් යබාරැවක් කෙිල කිෙනවා. මට 
එයහම කිෙන්නත්් බෑ. ඒක මයග් යබාරැවක් යවනවා. දන්නවා නෑ 
කිෙල කිෙන්නත්් බෑ. දන්යන නෑ කිෙන්නත්් බෑ. දන්නවමෙි කිෙල 
හත්ර ආකාරෙකින් උනව්හන්යස් කිෙනවා. දැන් යලෝයක ත්ිෙන 
උත්්ත්ම සිෙුේ ධර්මෙක් ත්ිෙනව නේ ඒකත්් මම දන්නව. කැත්ම කැත් 
ධර්මෙක් ත්ිෙනව නේ යස්රම මම දන්නව. ඊට ප්ස්යස කිෙල ත්ිෙනව 
ත්ථාගත්ෙන් වහන්යස් ඒව මඤ්්ඤ්නා කරන්යන නෑ. ඒක ත්ණ්හා 
වශයෙන් දෘෂ්ටි වශයෙන් මාන වශයෙන් ගන්යන නෑ. සවිඤ්්ඤාණක 
අනිකුත්් ප්ෘථග්ජනයෙෝ යස්රම ඒකට කිසීම යකයනක් අහ ු



අනිශරිත විහරණය | 

177 | 

යනායවන්යන් නෑ. අනිවාර්යයෙන්ම ඒ දුටු යද් දිට්ඨඨං න මඤ්ඤඤති. 
අදිට්ඨඨං න මඤ්ඤඤති. දට්ඨඨබ්බං න මඤ්ඤඤති. දට්ඨඨාරං න මඤ්ඤඤති කිෙල 
කිෙනවා. යේ දැකක් යද් දැකිෙ ෙුත්්ත්ක්ෙ, යනාදැකිෙ ෙුත්්ත්ක්ෙ, 
යනාදකින් යනාප්ත්න් යමානම යදෙක්වත්් නෑ සර්වඥෙන් වහන්යස්ට. 
දැක්කා දැක්ක මට්ටයමන් නත්ර යවනව. ඇහුවටත්් එයහමෙි.  

යබායහාම ලස්සන විස්ත්රෙක් කරල උන්වහනය්ස් කිෙනවා 
මම යමේවා එකක්වත්් මඤ්්ඤ්නා කරන්යන නෑ. තං තථාග්තා න 
උපට්ඨඨාසි. මම ඒවාට යහත්්්ත්ු යවන්න ෙන්යන නෑ. ඒක නිසෙි මම 
සර්වඥ කිෙල, මම යේ ඇහුව දැක්ක දුටුව නිසෙි මම සර්වඥ කිෙල 
ඒකට යහ්ත්්ත්ු යවන්න ෙන්යන නෑ. යේ නිස්සය කිෙන ප්දෙත්් 
නිමිත්්ත් කිෙන ප්දෙත්් අත්ර උපට්ඨඨාසි කිෙන ප්දසය යලාකු 
සේබන්ධකමක් ත්ිෙනව. උන්වහන්යස් විසින් ඒ දැක දැනගත්්ත් කසිිම 
යදෙක් ත්මන්යග් නේබුවට ගන්යන නෑ. ඒක දැකගත්්ත් නිසෙි මම 
සර්වඥ කියලා කිෙන්යන නෑ. උන්වහන්යස් කෙිනවා ඕව දැකල 
අත්හැරප්ු නිසෙි සර්වඥ යවන්යන. ඒකට ත්මෙි ‘එයහේ’ කිෙන්යන. 
ඒකට ත්මෙ ිත්ථත්ාව කිෙල කිෙන්යන. ඒක ත්මෙි අමාරැ යද්. ඒක 
නිසා ත්ථත්ාව කිෙන එක ත්මෙි මම හිත්නවා මම එදත්් කිොප්ු 
ත්ාලෙට ඔෙ සර්වඥෙන් වහන්යස් ප්හළ යවන්න ඉස්යසල්ල චීනයෙ ්
ත්ිබුණ ත්ත්්ත්්වෙ ‘ත්ාඕ’ කිෙන වචනයෙන් හරවයගන ත්ියෙන්යන. 
ත්වම ඒකට සමාන වචනෙක් යහාොගන්න බැරි යවලා ත්ිෙනව.  

ත්ාඕ දහසම් කිෙනවා යෙෝගාවචරොයග හිත් වත්ුර වයග 
යවන්න ඕනැ. වත්ුර කවදාවත්් හැඩෙක් නෑ. යකාත්නද දැේයේ, දාප්ු 
එයක් හැඩෙ අරගත්්ත් හිටිෙ. ඒ වයගම ත්ිෙන ප්හත්්ම ත්ැනට ගිහිල්ල 
ත්මෙි නත්ර යවන්යන. සේප්ූර්ණ ඒ ප්ද්ධත්ියේ ත්ිෙන අඩුම ත්ැනට 
ගිහිල්ල නත්ර වුණාට ප්සය්ස කිසි යකයනක්යග් යකයනහිල්ලක් නෑ. 
කිසිම යවලාවක අඟ උස්සන්න ෙන්යන නෑ. ඉස් ඉස ් කිෙන්න 
ෙන්යන නෑ. කිො ප්ාන්න ෙන්යන නෑ. ඕනෑම යවලාවක යප්ාළයේ 
හැඟවිලා යනාත්ිබිච්ච ත්ායලට හැඟයවන හැටි දන්නවා. සෑම 
ප්රාණියෙකුටම හෑම ආකාරෙකින් උදේ කරනවා. ඕනැ කුණක් 
යහ්දුවාට වත්ුර යකයලයසන්යන් නෑ. යමාන කුණක් යහ්දුවත්් වතු්ර 
යකයලයසන්යන් නෑ. අන්න ඒ වයග විශාල ගත්ි රාශිෙක් ත්ිෙනව. ඒ 
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අනිස්සිත කිෙන ප්දෙ වත්ුර වයග යවන්න ඕනැ. ඒ නිසා කිසීම යදෙක් 
ලැබුණා යහෝ යනාලැබුණා කිෙල කිසිම යදෙක් අල්ලගන්යන නැති් 
ත්ත්්ත්්වෙට ත්මෙි ත්ථත්ාව කිෙල කිෙන්න ප්ුළුවන් යවන්යන. 

අන්න ඒ ත්ථත්ාව කිෙන එකට  වාය වි වාය වා ත්හා 
යස්ස න විජ්ජ්ති. එත්යකාට භව ත්ණ්හාවක් ඇත් ියවන්යනත්් නෑ. විභව 
ත්ණ්හාවක් ඇත්ි යවන්යනත්් නෑ. එත්යකාට ත්මෙි වීතත්්හා පුරා 
් දා කිෙන ප්දෙට අප්ිට කිට්ටු කරගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන. ඒ නිසා 
අප්ි නිශරෙ කළ ෙුත්ු වස්ත් ුසීල අවස්ථායේදී ත්ිෙනවා. සලීයේදී ගන්යන 
නැත්ි යදෙක් නෑ. හැම යද්ම නිශරෙ කරන අප්ි සිල්වන්ත් යවන්න ඕනැ. 
සමාධියේදී අප්ි අරමුණ නිශරෙ කරනවා. අරමුණක් - සමථ අරමුණක් 
අරයගන ඒ අරමුණ නිමිත්්ත් ගන්නවා. නමුත්් විප්ස්සනායේදීත්් මුල් 
කායල, විප්ස්සනායේ ප්රඥප්්ත්ි යලෝකයේදී අර සමථ නිමිත්්ත්ම දිගටම 
ප්ාවිච්චි කරනවා. ඒ ප්ාවිච්චි කළාට ඒක හූනයග් කැඩිච්ච වලියග 
වයග, නලිෙ නලිෙ ත්ිබණුට ප්ණක් ත්ිබුණට නලිෙනවා යනයමෙි. 
පරධාන ඇයඟන් ගැලවිච්ච නිසා නලිෙන ගත්ිෙ ත්ිෙනවා. අන්ත්ිමට 
අනිමත්ත අප්පණිහිත සුඤ්ඤඤත කිෙන නිමිත්්ත්ක් ගන්න බැරි ත්රමට 
ෙනකල් ප්ුංචිම අංශුවට ෙනකල් කඩනව. නිමිත්ත්්ක් ගන්න බැරි 
ත්ැනට, අන්ත්ිම චිත්්ත්ක්ෂණෙට ෙනකල් කඩනවා. යමන්න 
චිත්්ත්ක්ෂණ යදකක් එකත්ු කරප්ු ත්ැන ත්මෙි සමථෙ ත්ියෙන්යන. 
චිත්්ත්ක්ෂණෙ චිත්්ත්ක්ෂණෙ කඩප්ු ත්ැන කිසමි සමථෙක් නෑ. 
සමථෙකට ඉඩකුත්් නෑ. ඉඩ ත්ිෙනව නේ ඉඩ ත්ියෙන්යන ත්ථත්ාවට 
ප්මණෙි. විප්ස්සනාවට ටිකක් එත්නට ෙන්න සාමාජිකත්වය ත්ිෙනවා.  

විප්ස්සනාව ප්ුරැදු කරන්යන්ම හැම යද්ම චිත්්ත්ක්ෂණ 
මට්ටමට කඩන්න. හැම අංශුවක්ම අන්ත්ිම සිෙුේ අංශුවට කඩන්න. 
කඩාගන කඩාගන කඩාගන ෙනයකාට නිමිත්්ත්ක් ගන්න ත්රේ යදෙක් 
නෑ. යවන විදිහකින් කිෙනවා නේ නේබුවක් ගනන්, මම යමයහමෙ ි
කිෙන්න යදෙක් ඇත්්යත්් නෑ. එත්යකාට අප්පණිහිත යවනව. 
අප්පණිහිත යවනවෙි කිෙල කිෙන්යන යේ යද්වල් මත්ින් අනාගත් 
සැලසුේ හදන්න ෙන්යන නෑ. යකයහල් ප්ත්රුැවලින් ත්ට්ටු 
යගාඩනැගිලි ගහන්න ෙන්යන නෑ. එයහම නැත්්ත්ේ දිරච්ච ලීවලින් 
කැටෙේ කප්න්න ෙන්යන නෑ. එො දන්නව යේව දිරච්ච ලී. 
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සාමානයයෙන් වත්ුර කයළ් කයර් ත්ිොගන ෙන ගැටිස්සියෙෝ ගාවට 
ඉලන්දාරි ගිොහම ගැටිස්සිෙන්යගන් වත්ුර ඉල්ලනවා. වත්ුර 
ඉල්ලන්යන යමාකටද යවන යමානවත්් යනයමෙි, ටිකක් යවලා ඇසුර 
ප්වත්්වන්න. ඉත්ින් දවසක් යදකක් නේ යදෙි. ත්ුන්වන දවයස් 
දැනගන්නයකාට ඉත්ින් ගස්සායගන ෙනවා. එත්යකාට කිෙනවා 
‘මැණියක් ඕව මැටි කළ’ කිෙල නිකන් මැණියකලාට මත්ක් කරනවා. 
උඹල ගස්සායගන ගිොට ඔෙ ටික කාලෙෙි ඕක ත්ියෙන්යන. කයළත්් 
බියඳනවා. උයඹත්් ඔෙ ත්ිෙන ත්රැණකම ටික කායලකින් නැති් 
යවනවා කිෙන්යන යකාල්යලා නිකන් වචන කථා කරනවා. ඒව ගයේ 
කිෙන්යන යේ ඉලන්දාරි කමට කරන කථා කිෙල. 
සර්වඥෙන්වහන්යස්ත්් සඳහන් කරනවා ඔෙ ඇත්ි කරගත්්ත් සීලෙත්් - 
මැණියක් ඕව මැටි කළ. ඔෙ සමාධිෙත්් එයහමෙි. ප්රඥාවත්් එයහමෙි.  

අනිස්සිත ත්ත්්ත්්වෙට ෙනයකාට, යකාටින්ම කිෙනවා නේ 
අනිමත්ත අප්පණිහිත සුඤ්ඤඤත ත්ත්්ත්්වෙට ෙනයකාට ඒසක ඇත්්ත්ටම 
නිශරෙ කරගත් ෙුත්ු යදෙක් නැත්ෙ, මට යේයකන් නේබුවක් නැත්ෙ 
කිෙල කියන්න ප්ුළුවන් සවන්යනත්් කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යනත්් 
සාර්ථක යකනාට විත්රෙි. බුද්යධෝත්්ප්ාද කායලක විත්රෙි. බුදු බණ 
හරිෙට අහප්ු යකනාට විත්රෙි. ඒක යනාලැබිච්ච යකනාට වඳ ගෑනිට 
ප්රසව යේදනාව එන්යන නැත්ුවා වයග ඔෙ ගැන කථා කළාට ඇති් 
යදෙක් නෑ. ඔයත්න්ට ෙන්න ඕනැ. ආොසයෙන් ෙන්න ඕනැ. ගිහිල්ල 
ත්ථත්ාවක් ඇත්ි කරගන්න ඕනැ. ඇත්ි කරගත්්ත් යද්වත්් කිොප්ාන්න 
නරකෙි. හංගනවා කිෙන එක යනයමෙි. කාටවත්් අප්ි උදේ 
යනාකරනවා කිෙන එක යනයමෙි. කිො ප්ාන්යන් නැත්ුව ෙන එක 
ත්මෙි යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා. ඒ ඇත්්ත්ා 
යහාඳට දන්නව අනිසස්ිත් වූ ධර්මෙ. නැත්්නේ යේ අනිච්ච සංඥාව. 
රූපං අනිච්චං ්වදනා අනිච්චා සඤ්ඤා අනිච්චා සංඛාරා අනිච්චා 
විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති. ඔෙ විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති කිෙන එක ත්මෙි 
හුඟයදයනකුට අල්ලගන්න බැරි යවලා ත්ියෙන්යන. එත්නදී අල්ලනවා 
නේ ඒත්් නිශරෙම ත්මෙි. ඇසුරම ත්මෙි.  

අන්න එත්නදී අනිස්සිත් යවන්න, විඤ්්ඤාණෙත්් බිඳි බිඳී ෙන 
යදෙක්, ප්ටිච්ච සමුප්්ප්නන් ධර්මෙක් කිෙල යත්්රැේගැනීර් යබායහාම 
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අමාරැෙි. ඒත් චිත්්ත් හත්්ි සාරිප්ුත්්ත් ස්වාමීන් වහන්යස්ට 
බුදුහාමුදුරැයවෝ කිේව වයග, අන්න අර වයග අං ත්ිෙන යගාන්නු අයත්් 
ත්මෙි යේ සාසනෙ ත්ියෙන්යන. අන්න අර වයග් නලිෙන යකනා 
යහාඳට යේක දැනයගනෙි යේ සමාජෙත්් එක්ක ගැයටන්යන්. 
සර්වඥෙන් වහන්යස් ප්ිට අත්ගාල කිෙනවා ප්ුයත්් ඔෙ සමාජෙත්් 
එක්ක ගැටිල්ල අත්හැරප්න්. උයේ ඔෙ ත්ිෙන ගුණ ධර්ම ටික වහයගන 
දිගටම අනිස්සිත ත්ැනට ෙනකල්, නැත්්නේ වූප ට්ඨඨ කිෙන ප්රකට 
භාවෙට ප්ත්් කරන්යන නැත්ි ත්ැනට ෙනකල්, නැත්්නේ ත්ථත්ාව 
ත්ථාගත්ෙන් වහන්යස් එයහේ යකයනක් කිෙල දැනයගන කරප්න්. 
එත්යකාට ඔෙ යලෝයකන් ත්ිෙන ගැටුම, යලෝයකට උත්්ත්ර බඳින්න 
ඕනැ ගත්ිෙ, යලෝකෙ අප්ති්් එක්ක ත්ිෙන ගැටුම යලෝයකට භාර දීල 
අප්ි ත්ථාගත්ෙන් වහන්යස්යග්, ආර්ෙයන් වහන්යසල්ායග් 
යනාගැයටන ත්ත්්ත්්වෙට - ඉස්යසල්ල ගාථායේ අන්ත්ිමට ත්ියෙන්යන 
න උස්සදා කිෙල - ගැටුමක් ඇත්ි කරයනාගන්න ත්ත්්ත්්වෙට ෙන්න 
ප්ුළුවන්. ගැටුේ ත්ිෙන ඇත්්ත්න් එක්ක ගැටුයමන් උත්්ත්ර දීල කරන්න 
බෑ. ඒ ඇත්්ත්න්ට යහාඳම වැයේ ත්මෙි ජෙ යදන එක. හා යහාඳෙි. 
යේක යගඩිෙ ප්ටිින් අරයගන ඒක කායගන ඉන්න. යමාකද එත්යකාට 
අප්ිට අයප්් වැඩක් බලාගන්න ප්ුළුවන්.  

අන්න ඒකට හුඟාක් සාසනික හැඟීමක් ත්ියෙන්නත්් ඕනැ. 
නිහත්මානී ආදී ගුණ ත්ියෙන්නත්් ඕනැ. ඊටත්් වඩා යහාඳටම සීලෙක් 
හා සමාධිෙක් ත්ියෙන්න ඕනැ. සීල සමාධි නැත්ි යකයනකුට 
කවදාකවත්් යේක කරිොවත්් කරලා, එයහම නැත්්නේ අත්්දැකලා බලන්න 
බෑ. ඒක නිසා අප්ි අනාත්්මෙ යත්්රැේගන්න ඉස්සර යවලා යහාඳට 
ආත්්මෙ යත්්රැේගන්න ඕනැ. ගිෙ ආත්්මෙක් නෑ කිෙල ප්ටන් 
අරගත්්යත්ාත්් එයහනේ ඉත්ින් ආයෙ යහෝදන්න යදෙක් ඇත්්යත් නෑ. 
ඒක නිසා අප්ි යහාඳට දැනගන්න ඕනැ යේ යකාෙි ත්ැනදීද ආත්්මෙ 
අප්ිට ඇත් ි යවන්යන කියල. ගුණවත්ාට සිලව්ත්ාට විප්ස්සනා 
යෙෝගාවචරෙට ආත්්ම සංඥාව හුඟාක්ම ඇත්ි යවන්යන හරිගිෙ 
යවලායව. ඒක අන්ත්ිමට උප්ක්යල්ශෙක් බවට ප්ත්් යවනව. ඒ නිසා 
ඒ ඇත්ි යවන ගුණ ධර්මවල යහාඳ ප්ැත්්යත්් ත්ිෙන අනිත්යත්්වෙ 
යත්්රැේ අරයගන, නිස්සෙත්ාව කිෙන එක නැත් ිකරල අනිස්සිත් ධර්ම 
යත්්රැේ අරගත්්ත් යකනාට, භව ත්ණ්හාව කිෙන, මට යේයකන් ත්ව 
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එකක් ලැයබ්වා. විභව ත්ණ්හාව කියන, යේක යනයමෙි ත්ව එකක්, 
එයහම නැත්්නේ යවන එකක් ලැයබ්වා කිෙන යදකම නෑ. යේයකන් 
ත්ව එකක් මට ලැයබ්වා කිේව නේ භව ත්ණ්හාව. ඒක යනයමෙි මට 
අරක ඕනැ කිේව නේ විභව ත්ණ්හාව. ඒ යදකම නෑ. යේ ලැබිච්ච 
එකත්් දිරච්ච එකක.් ඒකත්් මහා යලාකුවට දිනාගත්්ත් යද්. ඒකත්් 
දිරච්ච එකක් නේ ත්ථත්ාව කිෙන, ත්ාඕ කිෙන අර වත්ුර වායග අහු 
යවච්ච ත්ැන, සුප්ත්ිට්ිත් භාවෙ ඇත්ි කරයගන ෙන්යන ඒ ත්ැනට 
නේබු කරන්න යනයමෙි. යේක ත්මෙි යල්සිම ඝර්ෂණෙ ඇත්ි මාර්ගෙ. 
යකටිම මාර්ගෙ. අන්න ඒ යකටිම මාර්ගෙ යහාොගන්න යමයත්ක් 
කල් අප්ි ගිො වූ ප්ාර සේප්ූර්ණයෙන්ම ප්රයෙෝජනයට ගන්න. එකම 
යදෙක්වත්් අහක දාන්න එප්ා.  

අප්ි යමයත්න්ට එන්න යහ්ත්ු යවච්ච ෙේ යල් ධාත්ුවක්, ශුකර 
ධාත්ුවක්, මවයග් බීජෙක් ත්ිෙනව නේ ඒව යසර්ම වැදගත්්. අපි් 
යමත්නට එනකල් ෙේම සත්්ප්ුරැෂ මණ්ඩලෙක් එකත්ු වුණා නේ ඒ 
යස්රටම උදේ උප්කාර කරන්න ඕනැ. ඒ ඔක්යකාටම ස්ත්ූත්ිවන්ත් 
යවන්න ඕනැ. අයන් මට යේ යද් යත්්රැේගන්න ප්ළුුවන් වුයණ් යේ 
ඇත්්යත්ා යේ ආකාරයෙන් කටෙුත්ු කරප්ු නිසා යන. ඒ නිසා අයප්් 
යේමානන්ද ස්වාමීන් වහන්යස් නමත්රී භාවනාව කරල ෙනයකාට ටික 
යවලාවක් හරිගිොට ප්ස්යස ඇවිල්ල කිේවලු යලාකු ස්වාමීන් 
වහන්යස්ට ‘මට යප්්න්යන ස්වාමීන් වහන්ස, මුළු යලෝයකම 
ත්ියෙන්යන මට නමතරිෙ උගන්නන්න වයග’ කිෙල. යලාකු ස්වාමීන් 
වහන්යස් කිේවලු ‘නම, එයහම ත්මෙි නමත්රිෙ හරිෙනයකාට එයහම 
ත්මෙි යප්්න්යන’. ඉස්යසල්ල නේ යප්්න්යන යමානම යදෙක්වත්් නෑ 
ෙන ෙන ත්ැන මට යකානහනව කිෙල යන. නමුත්් හරි ප්ැත්්ත්ට 
දාගත්්ත්ට ප්ස්යස යප්්නවා යේ ඇත්්ත්න්ට කිසිම ගානක් යගවන්යන් 
නැත්ුව මට යලෝයක ත්ිෙන උත්්ත්ම ධර්මෙ යදනව.  

ලද්ධා මුධා නිබ්බුතිං  ුඤ්ඤජ්මානා. යනාමියල් ලද්දා වූ යේ 
ධර්මෙ භුඤ්්ජමානීව ජීවත්් යවන්න නේ යේ නිස්සිත් අනිස්සිත් යදක 
යත්්රැේගන්න ඕනැ. ඒ නිසා අප්ි කල්ප්නා කරගන්න ඕනෑ, අප්ි අත්ර 
යේ ඇත්ුළත් නිස්සිත්ත්ාව ප්වත්ිනව. අනිස්සිත්ත්ාව ප්වත්ිනවා. යේ 
යදයකන් කාටද කඩුව යදන්යන කිෙන එකෙි ප්රශ්නෙ. හුඟාක් 
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යවලාවට අප්ි කඩුව යදන්යන නිස්සෙත්ාවට, යකාප්ුව යදන්යන 
අනිස්සෙත්ාවට. ඉත්ින් අප්ි දවසක ඒක මාරැ කරගත්්ත් දවයස, 
නිස්සෙත්ාවට යකාප්ුව දීල අනිස්සෙත්ාවට කඩුව දීප්ු දවයස්, අන්න 
එදාට යේ ඉන්න නරා වසළ්ම, යේ ඉන්න මඩ යගායහාරැයේම 
යනළුමක් ප්ිප්ිලා වත්ුර උඩට එන්නා වායග එන්න ප්ුළුවන්. ඒකට යේ 
කාලාන්ත්රෙක්වත්් යමාකක්වත්් නෑ. හරීෙට දැනයගන ෙන්න ඕනැ 
හරිෙන යකනා උප්කය්ල්ශවලට අහු යවන්යන නැත්ුව වංචනික 
ධර්මවලට අහු යවන්සන නැත්ුව යබ්යරන්න නේ, ත්මන්ට හරි ගිහිල්ල 
මත්ු යවන යහාඳ ටිකත්් ත්ථත්ාවට ෙට කරල, දිරච්ච යද්වල් 
ලැසබන්සන මීට වැඩිෙ යහාඳ යදෙක් එන්නෙි යේක යේ විදිහට 
යප්න්වන්යන. මට දැන් අවනේබුව ලැයබන්යන් මීට වැඩිෙ උසස ්
ත්ැනකින් නේබුවක් ලැයබන්න ත්ිෙන නිසා. ආන්න ඒ විදිහට 
කල්ප්නා කරල, යේ නේබුව කිෙල කිෙන්යන යලෞකික යලෝයකන් 
ලැයබන එකක් යනයමෙි. ධාර්මිකව ලැයබන එකක්. අන්න එවැන ි
යද්කට උර දීල ළෙ දීල කටෙුත්ු කරල, යේ වැයනමින් ත්ිෙන 
සාසනෙට අප්ිට යදන්න ප්ුළුවන් උප්රිම සාසන යගෞරවයෙන් ධර්ම 
යගෞරවයෙන් කටෙුත් ුකරලා ප්රත්ිඵල යනාලැබුණත්් සැප්ෙි. ඒ නිසා 
සටයන්දී මිෙ ෙන යසබයළක් යවන එක යහාඳෙි ප්ැරදිලා ගිහිල්ල 
හිටයගන ඉන්නවට වැඩිෙ.  

ඒ නිසා උත්්සාහ කරන්න ඕනැ වස් කාලෙක් සම් ගත් 
කරන්යන. යේ ප්ැමියණන සෑම ධර්මෙකින්ම අනිස්සිත් භාවෙ ත්ුළින් 
ඉදිරිෙට ගිහිල්ල ඒ ත්ථාගත් වූ සමයක් සේමා සේබුදුරජාණන් 
වහන්යස්ලා යද්ශනා කරප්ු යකාටස්, යේ එන ධර්මත්ාව ත්ුළින් මත්ු 
කරයගන ඉදිරිෙට ෙන්න, වීතත්්හා පුරා ් දා කිෙන මට්ටයමන ්
උප්ශාන්ත් භාවෙට ප්ත් ් යවන්න, සෑම සිෙලුයදනාටම යේ ධර්ම 
යකාට්ඨාශෙත්් යහ්ත්ු වාසනා යේවා කිෙන පරාර්ථනායවන් අදට 
නිෙමිත් ධර්ම යද්ශනාව යමත්නින් නත්ර කරනවා. සිෙලුයදනාටම 
උප්ශාන්ත් භාවෙ ලැයබ්වා කිෙල පරාර්ථනා කරනවා.
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14 │ අන්ත්ෙඅත්්හළෙ
 ැදුම්ෙ ාවත්ෙ 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

යස්ස නිස්සයතා නත්ථි - ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා 
 වාය වි වාය වා - ත්හා යස්ස න විජ්ජ්තී’ති. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි. අනිකුත් 
උපාසක ර්හත්වරැත් සම්බන්ධ කරසගන සතිපතා බරහස්පතින්දා උසද් 
හතහර්ාරට අපි කරසගන එන චාරිතරානුකූල ධර්ර් සද්ශනාවටයි සම් 
ආරම්භය ලැබුසව. සම් ධර්ර් සද්ශනාව සඳහා සර්තන ඉන්න 
සබාසහෝසදසනක් දන්න පරිදි අපි ඉදිරිසයන් තියාගත්සත් පුරාසභද 
සූතරය. සර්ය තරිපිටකසය් සූතර පිටකසය ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත 
නිපාතසය අට්ඨක වර්ගසය් සඳහන් වන වටිනා සූතරයක්. සම් සූතරය 
විසශ්ෂසයන්ර් චරිත ලක්ෂණ හයක් පිළිබඳ සද්ශනා කරන සූතර 
හයකින් සගානුවකින් පරඥා චරිතයා සඳහායි කියල අටුවාවක්, 
අර්ථකථනයක් දක්වල තියනව. සම් සූතරය පදනම් කරසගනර් අපි සම් 
සවනසකාට අවස්ථා දහතුනක් අරන් තියනව. නැත්නම් බණ 
දහතුනක්. පැය දහතුනක් ඉදිරියට ඇවිල්ල තියනව. අද සම් 
දහහතරසවනි පැයටයි ආරම්භය පටන්ගන්න යන්සන.  

සම් සූතරසය් තියන ගාථාවලින් අපි අද ඉන්සන නවසවනි 
ගාථාසේ. ඉතින් ගිය වතාසේ ධර්ර් සද්ශනා ආරම්භසය්දීත් සර්වැනිර්, 
මීට සබාසහාර් සර්ාන වචන පරසද්ශයක් තර්යි හඳුන්වාදීර් වශසයන් 
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ර්ාතෘකා වශසයන් තැබුසේ. සවන විදිහකට කියනවා නම්, ඒ ගිය පාර 
අපි ර්තු කරගත්ත ධර්ර්තාවර් තව ටිකක් ඉදිරියට විස්තර සහිතව 
සාධක සූතර සහිතව අත්දැකීම්වලට කිට්ටු කරගන්නයි අද දාහතරසවනි 
පැසය්දී බලාසපාසරාත්තු සවන්සන. 

අපි ගිය පාර ඉදිරිපත් කරගත්සත ‘යස්ස නිස්සයතා නත්ථි - 
ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා -  වාය වි වාය වා - ත්හා යස්ස න 
විජ්ජ්ති’ කියන ගාථාවර්යි. ඒසකදි ඒ පළසවනි පද සදසක් ඇත්තා වූ 
නිස්සිත අනිස්සිත, නිස්සය අනිස්සය කියන වචන සදක 
සබාසහාර්ත්ර් පුළුල් අර්ථඡායා සහිත විහිදිච්ච වචන. ඒ වචන, 
භාවනාව සම්බන්ධසයන් සතිපට්ඨාන සූතරසය් සඳහන් සවන්සන ධෘව 
පදයක් වශසයන්. ධෘව පදයක් කියල කියන්සන, කායානුපස්සනාව 
ඉවර වුණාට පස්සස ඒ කායානුපස්සනාසවන් එකතු කරගත්ත 
ධර්ර්ර්ය අත්දැකීම් ටික සම් ධෘව පදසයන් අවධාරණය කරල නැවත 
නැවතත් ර්තක් කරල සදනව. ඊට පස්සස සේදනානුපස්සනාව විස්තර 
කරල නැවතත් සම් ධෘව පදයර් නැවත නැවත කියවන එර් පදයර් 
ආයර් ර්තක් කරල සදනවා. කායානුපස්සනාසවන් කරපු ටිකර්යි 
සේදනානුපස්සනාසවන් කරන්සන. ඊට පස්සස ිත්තානුපස්සනාව 
කියල තියනව. ඒක ඉවර සවලත් සම් ධෘව පදයර් ර්තක් කරනවා. 
ධම්ර්ානුපස්සනාව ඉවර සවලත් සම් ධෘව පදයර් ර්තක් කරනවා. 
සවන විදිහකට කියනව නම් කායානුපස්සනාව, සේදනානුපස්සනාව 
වශසයන් දිගසටෝර් සගනියන්සන සම් අනිස්සිතතාව, නිස්සිතතාව ආදී 
සම් වචනවල තියන ගැඹුරර්යි. 

සම්ක පටිච්චසර්ුප්පාදය පැත්සතන් ගත්තත් හරි පුදුර්ාකාර 
ර්ධයස්ථ තත්ත්වයකට සගනල්ල සදනව. කිසිර් සකසලසිච්ච නැති, 
ඕනැ සවලාවක සකසලසසන්න පුළුවන් නර්ුත් නිසකසලස් 
තත්ත්වයකට භාවනාසවන් ින්තාර්ය වශසයන්, සුතර්ය වශසයන් 
සගනල්ල නතර කරන නිසා, විසශ්ෂසයන්ර් භාවනා අත්දැකීම් ඇති 
ඇත්තන්ට භාවනා කර්ටහන් සුද්ධ කිරීසර්න් ලබන්න පුළුවන් 
ආනිසංස සගාඩාක් සම් නිස්සිත කියන වචනය අනිස්සිත කියන 
වචනය සත්රැම්ගත්තහර් සල්ශයක් එනව. ඒ වාසගර් තර්යි තර්න් 
කාට හරි අනුකම්පාසවන් සවන සකසනක්සග් කර්ටහනකට 
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ඇහුම්කන් සදනසකාටත් නිශරිත අනිශරිත දැනසගන විතරක් ඉඳල බෑ. 
අනිස්සිතතාසේ ඉඳසගනර් ඒ වැසේට බහින්න ඕනැ. එසහර් 
සනාවුසණාත් තර්නුත් සකානක් ගත්ත සවනව. පටලවගත්ත සවනව. 
ඉතින් අන්න ඒ තත්ත්වය නිසා බලනසකාට ඒක ආධුනිකයාටය 
තලතුනා සකනාටය සර්ෝරච්ච සකනාටය කියල සවනසක් නෑ. සුතර්ය 
වශසයන් ි න්තාර්ය වශසයන් භාවනාර්ය වශසයන් කියල සදයක් නෑ. 
සකායි පැත්සත්දීත් අදාළ සවන වටිනා ර්ුල් පදයක්. 

සම් නිස්සිත කියන පදය නිශරය කරගන්නවා, ඇසුරැ කරනවා 
කියන අදහස තර්යි සදන්සන. අපි පැවිදි සවනසකාට උපසම්පදා 
සවනසකාට නිස්සයාචාර්ය සකසනක් පත් කරගන්නවා. ඒක 
අතයවශයයි. ඒ නිස්සයාචාර්ය දක්වන්සන් පියා වාසග. පියා තර්යි 
කුල චාරිතර කියල දීල දැඩි කිරීර්, ර්ව විසින් බිහි කරපු දරැවා ඇති 
කරපු දරැවා දැඩි කිරීර් කරන්සන ඒ නිශරය තුළින්. නිශරය කියන්සන 
නිතරර් අම්ර්සග තුරැසල් ඉන්නව වසග තාත්තත් එක්ක නෑ. තාත්ත 
එක්සකා දඬුවම් කරනව. එසහර් නැත්නම් තෑගි සදනව. දීල ඉවර 
සවලා ඒ දරැවට සලෝකයට අවශය කරන තලතුනා බව ඇති කරල 
සදනවා. අන්න ඒකට අපි නිස්සයාචාර්ය සකසනක් කියල ඒ ආධුනික 
ස්වාමීන් වහන්සස්සග් ඇසුරට සවනත් සුදුසු ස්වාමීන් වහන්සස් 
සකසනක් පත් කරගන්නවා. ඒ අනුව නිශරය කියල කියන්සන ඇසුරැ 
කරනවා. අනිස්සිත කියල කියන්සන ඇසුරැ සනාකරනවයි කියන එක. 
අපි ගිය පාරත් ර්තක් කරගත්තා නිස්සිත කියන වචනය - දරැසවක් 
හැදීසම්දී පැවිදි උපසම්පදා ආධුනිකසයක් හැදීසම්දී සාරධර්ර් 
පැත්සතන් චාරිතරානුකූල පැත්සතන් සම්පරදායානුකූල පැත්සතන් 
නැතුවර් බැරි අතයවශය, තනන වඩන පැත්සතන් තර්යි නිශරය කියන 
වචනය පාවිච්ි කරන්සන. අනිස්සිත කියල කියන්සන ඒ ගුරැවරයා 
ඇසුරැ කරන්සන නෑ. තර්න්සග් පියාසග් ඇසුසර් නෑ. එතසකාට 
නන්නත්තාර සවනව වසග කියන අදහසක්.  

සම් ධර්ර්යට යනසකාට ඔය අර්ථ ඡායාව අනිත් පැත්ත 
සවනව. ඇසුරැ කසළාත් නරක් සවනව. ඇසුරැ සනාකසළාත් පිවිතුරැ 
සවනව. එතසකාට සර්ානවද සම් ඇසුරට එන්සන්? තණ්හා ර්ාන 
සදක. අතනදී පිසයක් සහෝ සාසනික පිසයක් ඇසුරැ කිරීර් නිසා 



| පුරාසභද සූතරය    

| 186 

සාසනික චාරිතර කුල සිරිත් ඉදිරියට සගනියන්න පුරැකක් සවනව ඒ 
පියා - සාසනික පියා සහෝ ජ්ාතක පියා. ඒකට අපි ඇසුරැ කිරීර් නිශරය 
කිරීර් කියල සඳහන් කරනවා. ආශරය කිරීර්. එතනදී අවශයතාවක් 
විදිහට තර්යි සර්ාජ්සය් පැවැත්ර්ට, ආචාර ධර්ර්වල පැවැත්ර්ට, ඒ 
වාසග්ර් බය ලැජ්ජජ්ාව ඇති සවන්න නිශරය අවශයයි. නර්ුත් සර්තන 
සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ පදයට සවන අර්ථයක් ගැඹුරක් සදනව. 
සර්තන ඇසුරට ගන්සන තණ්හා ර්ාන සදක නම් එවැනි ඇසුරකින් 
නිශරයකින් සකසලසීර්කුත් එයින් සතාර වූ සදයක් ර්නුස්සයාට සම් 
සලෝසක කරන්න පුළුවන් බවකුත් - තණ්හා ර්ාන දිට්ි වලින් සතාරව, 
විසශ්ෂසයන් සම් අටුවාසේදී තණ්හා දිට්ි කියන සදකයි සපන්වන්සන 
- ඒ සදසකන් සතාරව ඉඳුරන් පාවිච්ි කරන්න පුළුවන් ගතියක් තියන 
බවත් එතනින් තර්යි විර්ුක්ති ර්ාර්ගය පෑසදන්සන් යන කාරණයත් 
සර්වඥයන් වහන්සස් සම් නිශරය අනිශරය කියන වචන සදසකන් 
සපන්නල සදන්න හදනව. 

නිස්සිතස්ස, නිස්සිතයක් තියනවයි කියල කියන්සන තණ්හා 
ර්ාන සහිතයි කියන එකයි. නිස්සිත ර්ඤ්ඤනාව. අනිස්සිත 
ර්ඤ්ඤනාවක් කියල කියන්සන, ඒ සද්වල් අහන දකින අතපතගාන 
හිතන කිසිර් සද්කට අර වසග තණ්හා ර්ාන සදක නැතුව එේව 
හසුරැවන්න පුළුවන්. එේවට කියනවා ආර්ර්ශන පරාර්ර්ශන ආදී 
වශසයන්. පරාර්ර්ශනය කරන්න පුළුවන්. ආර්ර්ශනය කරන්න 
පුළුවන්. ආර්ර්ශනය කරනවා කියල කියන්සන තණ්හා ර්ාන 
දෘෂ්ටිවලින් යුක්තව අතපත ගානවයි කියන එක. අපි පුරැෂසයක් 
ස්තරියාවක් ආර්ර්ශනය කරනව - කාර්සයන් හා දෘෂ්ටිසයන් යුක්තව 
කාර් වස්තුවක් වශසයන් ආර්ර්ශනය කරනව. පරාර්ර්ශනය කරනව. 
ඒසකන් සතාරවත් අතගාන්න පුළුවන් ගතියක් තියනව. ආන් එතන 
තර්යි ඉස්සසල්ල හැර් සකනාර් සලෝසකට පහළ සවන්සන. පැවැත්ර් 
තිසයන්සන අන්න අර විදිසහ් තණ්හා ර්ාන දිට්ිවලින් සලෝකය 
අතගාන නිසා. ඊට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස් ඒක භාර අරසගන 
සම්ර්ුති සතයයක් වශසයන් භාර අරසගන ඒ තුළින් තණ්හා ර්ාන 
සදසකන් සතාරව ඒ විදිහටර් කටයුතු කරන්න පුළුවන් බව 
සපන්වාසදනවා. නර්ුත් හිත වශසයන් අර වාසග නිශරිත නෑ. අන්න 
එවැනි හිතකට අනිස්සිත කියන වචනය පාවිච්ි කරනවා.  
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සම් පද සදක එකතු කරපුවාර් සදසක් පුදුර් ගැට වැසටන 
තැන නැත්නම් සංකීර්ණ සවන තැන, ද්වයනිස්සිත කියන වචනය 
තර්යි පාවිච්ි කරන්සන. ද්වයනිස්සිත කියල කියපුවාහර් ඇසුරැ 
කරනසකාට අන්ත සදකර්, තද කාර්සයන් යුක්තව සහෝ තද 
ද්සේෂසයන් යුක්තව ඇසුරැ කරපුවාහර් සදකර් සලෝකයා නම් 
දකිනවා සදකක් විදිහට. කාර්ය ආසාසවන් තද ආර්ර්ශනයක් කරනවා. 
පරාර්ර්ශනයක් කරනවා. ද්සේෂසයනුත් ඒ වාසග්ර් ආර්ර්ශනයක් 
පරාර්ර්ශනයක් සවනවා. සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ සවනුවට කියනවා 
සම්ර්ර්ශනය කරන්සනයි කියල. දැන් ර්ර් සම් වස්තුව ඇසුරැ කරන්සන 
තද කාර්ය නිසයි. දැන් ඒ වස්තුවර් ඇසුරැ කරනවා සර්හර සවලාවට, 
‘වැඩි සසසන් දබසරටයි’ කියල වසග. ඒක සකාරගන්න බැරි 
සවච්චහර් තනිකර ද්සේෂයකට යනව. ඒත් ඒ වස්තුවර් ආර්ර්ශන 
පරාර්ර්ශන සවනව. එසහර් නැත්නම් ද්සේෂසයන් ඇසුරැ කරනවා. 
ද්සේෂසයන් ඇසුරැ කරල බලනසකාට සලාකූ ර්නාපයක් ඇති 
සවනවා ඒකට. ඇති සවලා ඊට පස්සස ‘කපන්න බැරි අත ඉඹිනව’ 
වසග විශාල ආදරයක් දක්වන්න පවත්වනව.  

ඔය බටහිර ඇත්සතා ඉස්සසල්ලාර් බුද්ධාගර් ඇසුරැ කසළ් 
බුද්ධාගසම් තියන කිසිර් සලල්ලටත් නැති කටුවටත් නැති ගතිය 
සපන්නල සම්ක පච කරල දාන්න. සම්සකන් සදවිසයෝ ඇසුරැ කරන්න 
සදන්සනත් නෑ. සදවිසයෝ අදහන කතාවක් කියන්සනත් නෑ. එසහනම් 
සර්ාකද්ද සම්සක ආගමික ගතිය? සම්ක ඇදහිල්ලක් නැති ආගර්ක්. 
සම්ක කිසිර් සත්රැර්ක් නැති අහසස් පාසවන ආගර්ක් සන්ද කියල 
බලන්න සම්ක සපාේඩක් ඇවිල්ල අවුස්සලා බැලුවා. පස්සස 
බලනසකාට බුදු අම්සම්, සම්සක තියනව සන ර්ධයර් පරතිපදාව. සම්සක 
තියනව සන දුර ගර්නක් කියල පුදුර්ාකාර විදිහට සබෞද්ධයාට, 
සිංහලයාට රකින්න බැරි තරම් සම් ධර්ර්ය පිළිබඳ විශාල ආදරයකින් 
ර්ුළු සලෝසකටර් සම්ක කියාපාන්න ගත්ත. කපන්න බැරි අත ඉඹිනවා 
වසග වැඩක් වුණා. 

අනිත් පැත්තත් එසහර්යි. සම් සදසක්ර් පවතින නිශරය භාවයට 
කියනවා ද්වයනිස්සිත භාවය කියල. ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ 
සර්වඥතා ඥානය ලබාගත්තට පස්සස උන්වහන්සස් සඳහන් කරනව 
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ද්වයංනිස්සි්තා ්ඛා’යං  ච්චාන ්ලා් ා.7 කච්චායනය, ර්හා 
කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සස්ට සද්ශනා කරනවා නිධාන සංයුක්තසය්, 
සම් සලෝකය සම් වසග සදකක් ඇසුරැ කරසගනයි ජීවත් සවන්සන. ඒ 
සදක නැතුව බෑ. හැබැයි ඒ පුද්ගලයා, ඇසුරැ කරන පුද්ගලයා 
ර්තුපිටට සපන්වන්සන එකක්. වංචනික වශසයන් තව එකක් ඇතුසළ් 
තියන බව ඔහු දන්සන නෑ. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ පුද්ගලයා 
පිළිබඳව ආර්ර්ශන පරාර්ර්ශන නැතුව සම්ර්ර්ශන විෂසයන් 
බලනසකාට සප්නවා, සම් ර්නුස්සයා සර්ච්චර සම්කට ආසා කරන්සන් 
එයා ඇතුළත ඒකටර් ද්සේෂයක්, එසහර් නැත්නම් ඒකටර් සහෝ විෂර් 
සවච්ි ද්සේෂයක්, වංචනික වැඩ කරන ද්සේෂයකුත් තිසයන්ඩර් ඕනැ. 
සම් සදක නැතුව සංසාසර් බැසඳන්න බෑ. ඒ නිසා ද්වයනිශරිත භාවය 
දැකගත්තට පස්සස සම් ජීවිතසය් තියන සෑර් දුකක් තුළර් සැපක් 
තියනවා. සෑර් ආසාවක් තුළර් තරහක් තියනවා. සෑර් තරහක් තුළර් 
ආසාවක් තියනව. ඉතින් ඒක නිසා ඒ තද ආසාසව ගැලිලා කාය 
දුශ්චරිත වචී දුශ්චරිතවල ගැලී ඉන්නසකාට ආසාවල් නිසා සලෝභය 
නිසා අපායගාමී වුණාට යටින් හීන්නූසලන්, එසහර් නැත්නම් 
කියනවා නම් වංචනික ස්වරෑපසයන් අනිවාර්යසයන්ර් සර්තන 
ද්සේෂයක් තියනව.  

සම්ක නිවන් දැකපු සකනාට සර්වඥයන් වහන්සස්ට සහාඳට 
සප්නවා. නර්ුත් සලෝකයා තණ්හාවට වැටිල ආසාවට වැටිලා වැඩ 
කරන සවලාසව තර්න් තුළ ද්සේෂයක් තියන බව අහන්නවත් 
දැනගන්නවත් හිතන්නවත් කැර්ති නෑ. සර්ාකද, ඒ තරම්ර් රාගසයන් 
රක්ත සවලා. රාගසයන් සතත් සවලා. ද්සේෂයට ගියාර් අර්ු යක්ෂසයක් 
සවනව එක පාරටර්. විළිස්සගත්ත යක්ෂසයක් බවට පත් සවනව. 
එතසකාට නිකර්ටවත් කිේසවාත් සර්සතක් සවලා සපර්ර් කරපු ආසා 
කරපු බැඳීගත්ත සද්ට සන්ද සම් ද්සේෂ කරන්සන කියල, වචනය 
අහන්නවත් කැර්ති නෑ. ඒ තරර්ටර් සම් සදක සදකක් විදිහට සලෝකය 
අඳුනගත්තට සර්වඥයන් වහන්සස් දකින්සන සම් සදකටර් සපාදු නර් 
‘සකසලස්’. සදසක්ර් තියන සකසලස්.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 සංයුත්ත නිකාය, නිදාන වග්ග, කච්චානසගාත්ත සූතරය. 
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අන්න ඒ සකසලස් ස්වරෑපය උන්වහන්සස් සපන්වන්සන් 
ද්වයංනිස්සි්තා ්ඛා’යං  ච්චාන ්ලා් ා. සලෝකසය් සම් වසග 
සදකක් ඇසුරැ කරසගන ජීවත් සවන්සන. අන්න ඒ සදක ඇසුරැ කරන 
තාක් කල් ඒ ර්නුස්සය අන්ත සදසක් ගැලිල අර පැත්සතන් සම් 
පැත්තට අර පැත්සතන් සම් පැත්තට සවසහස සවමින් පීළිත 
තත්ත්වයකට පීඩිත තත්ත්වයකට සංඛත තත්ත්වයකට විපරිණාර්ය 
තත්ත්වයකට පත් සවලා, කුල්ලට දාල සපාළන හාල් ටිකක් වාසග 
නිතසරෝර් සපසළමින් තර්යි ගත කරන්සන. නර්ුත් ඒ ධර්ර්ය ර්තු 
සවන්සන සකාසහාර්ද? සම් කියන තද ද්සේෂසය් ඉඳල ඇඟටත් 
සනාදැනී රාගයට යනසකාට, අතරර්ැද තියන අර නිස්සිත සදක, ද්වය, 
සදපැත්සත් තියන නිස්සිත සදක ර්ාරැ සවනසකාට සේගසයන් 
සනාදැසනන තරම් සේගසයන්, ර්ැද තියන අනිස්සිත භාවය පහු 
කරලයි යන්සන. ඒක දැකගන්න තරම් සතියක් නෑ. නිවිහැනහිල්සල් 
වැඩ කරන්න දන්සන නෑ. සම් සද්වල් අනුන්සග් සද්වල් විදිහට 
බලන්න දන්සන් නැති නිසා අර අන්ත සදසක් සේසගන් එහා පැත්ත 
සර්හා පැත්තට වැසදමින් ර්ර ලසතෝනි සදමින් අඬමින් අනුන්ට සදාස් 
කියමින් සකළසමින් සකසළසසමින් ගත කරනවා. 

නර්ුත් සම් හැර් සවලාවකදීර් අතරර්ැද අනිස්සිතතාව පහු 
කරසගන තර්යි රාග නිශරිත සකනා ද්සේෂ නිශරිත සවන්සන. ඒ සදක 
අතරර්ැදින් යන සවලාසවදි සේගය වැඩිකර් නිසා ඒ අනිස්සිත 
ිත්තක්ෂණය දකින්සන නෑ. ඊට පස්සස ද්සේෂසය් ඉඳල ආයි සැරයක් 
අර වසග්ර් රාගයට එනව. එතසකාටත් සම් තැන පන්නනවා. ර්ළ 
පැන්නිල්ලක් සිද්ධ සවනවා. අන්න ඒ පන්නන සද් හිමිහිට 
නැවතිල්සල් කරසගන යනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට සම් සදක 
දැනගැනීසර්න්ර්, එසහර් නැත්නම් නිශරිත පරාර්ර්ශන ආර්ර්ශන 
තත්ත්ව දැකගැනීසර්න්ර් ර්ැද තියන අනිශරිත භාවය සම්ර්ර්ශනය 
කරගන්න අවස්ථාවක් ලැසබනව. ඒකට අර නැවතිල්ල අවශයයි. 
ඉවසීර් අවශයයි. ඒ වසග්ර්, සදකර් සලෝකසය් ස්වාභාවික සද්වල් බවත් 
දැනගන්න ඕනැ. ඒ වාසගර් ඒක දිහා බලාගන ඉන්න සකනා, 
විනිශ්චය කරන සකනා, ඇයි සම් රාගය තිබුසණ එක්සකනාට ද්සේෂය 
එන්සන් කියල සම් සදබිඩි චරිතයක්ද කියල කලබල කරන්න නරකයි. 
අනිවාර්යසයන්ර් සම් ගර්න යනසකාට රාගය තිබුණ තැනට ද්සේෂය 
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ඇවිල්ල අර ර්නුස්සය එක පාරට විළිස්සගත්ත යසකක් බවට පත් 
සවනව. ඊට පස්සස ආය සැරයක් අල්ල බදාසගන සිප වැලඳගන්න 
ආලිංගනය කරන තත්ත්වයට පත් සවනව.  

ඉතින් සම්සක තිසයන්සන ර්හ විෂර්, බැලූබැල්ර්ට සදබිඩි 
චරිතයක් තර්යි. නර්ුත් සම් සදබිඩි චරිතය භාවනා කරන කාසල 
අනිවාර්යසයන්ර් ර්තු සවනව. ඒක සම් භාවනාසවන් එන එකක් කියල 
වුණත් කිේවට සදෝසසකුත් නෑ. ඉතින් ඒක නිසා උපසදස් සදන සකනා 
දැනගන්න සවනව සම් විදිහට වරින් වර වරින් වර සම් තර්න් හුඟාක් 
ආශරය කරපු සද්ට ද්සේෂය පහළ සවනව. ද්සේෂ කරපු සද්ට ආසාව 
පහළ සවනව. සම්සක වස්තුසේ සදෝෂයක්වත් කරන සකනාට දඩුවම් 
කළ යුත්තක්වත් සනසර්යි. සම් සදසක් එහාට සර්හාට ර්ාරැ සවන්සන 
නැත්නම් සකාසහාර්ද අපි කවදා සහෝ සම්ර්ර්ශනයකින් ර්ැද තියන සම් 
අනිස්සිත තත්ත්වය දැකගන්සන? 

උපර්ාවකට කියනවා නම් අපි සැප සේදනාවක ඉඳල දුක් 
සේදනාවකට ර්ාරැ සවනව. දුක් සේදනාසේ ඉඳල සැප සේදනාවට 
ර්ාරැ සවනව. ර්ාරැ සවන අවස්ථා නැතුව ඒකාන්ත සැපසය්ර් ගත 
කරන්න ගත්සතාත් සැපසය්දී සතුටත් දුසක්දී කනගාටුවත් නිසා, සැප 
සසායන ජීවිතයට කවදාකවත් සැපසය් සිට දුකට ර්ාරැ ීර් 
පර්සය්ෂණාත්ර්කව බලන්න බැරි සවනව. දුසක් සිට සැපට ර්ාරැ 
සවන අවස්ථාව පර්සය්ෂණාත්ර්කව, අනුන්සග් සදයක් වාසග් 
භාවනාසවන් සම්ර්ර්ශනය කරගන්න බැරි සවනව. ඒ නිසා අපි 
කියනවා නම් භාවනා ජීවිතය ඒකාන්ත සැපයක්ර්යි කියල, ඒක 
එච්චර සතය පරකාශයක් සනසර්යි; භාවනා ජීවිතය ඒකාන්තසයන්ර් 
දුකක් යැයි කියල, ඒකත් සතය පරකාශයක් සනසර්යි. එසහනම් 
සර්ාකද්ද සම් එදිසනදා ජීවිතය සැප දුක ර්ාරැ සවනවා නම්, 
භාවනාසේ සැප දුක ර්ාරැ සවනව නම්, සර්ාකටද සර්ච්චර ර්හන්සි 
සවල අරණයගත සවලා රැක්ඛර්ූලගත සවලා ශුනයාගාරගත සවලා 
භාවනා කරන්සන? ඒ කරන්සන සම්ක ර්ාරැ සවනසකාට සවනදා 
අසතිසයන් අසම්පජ්ඤ්ඤසයන් කළා. සේගසයන් බැඳීම් සහිතව කළා. 
දැන් නැවතිල්සල්, සම්ර්ර්ශනය කරනාසුලුව සතිසයන් යුක්තව 
කරනසකාට දවසක අහු සවනව සකාසහාර්ද සම් සර්ච්චර වැඩි 
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සසසන් දබසරටයි කියන කථාව සිද්ධ සවන්සන? එසහර් නැත්නම් 
කපන්න බැරි අත ඉඹින්නා කියන විදිහට අනිත් පැත්තට යන්සන? 
කියන එක දිගට සිද්ධ සවනව. සිද්ධ සවන සවලාසවදි උපරිර් 
පරසයෝජ්න ගැනීර්යි සයෝගාවචරයා කරන්සන.  

සංසාසර් පුරාර්ත් ඕකර්යි කසළ්. නර්ුත් ඒක බලන එකයි 
භාවනාව කියල දන්සනත් නෑ. සතිය කියල කියන්සන ඒක බව 
දන්සනත් නෑ. සම්පජ්ඤ්ඤය කියල කියන්සනත් සම් අනුන්සග් නඩු 
අහන එක සනසර්යි. තර්න්සග් හිත සපරළි කරන අවස්ථාසවදී තාර් 
සතිසයන් සම්පජ්ඤ්ඤසයන් සම්ක බලන එක දන්සන නැත්නම් 
ඉතින් සම් ක්ෂණ සම්පත්තිය පන්නගත්තයි කියල කියන්න සවනව. 
ක්ෂණ සම්පත්තිය පන්නන්සන නැතුව සම්ක බලනසකාට සම් නිස්සිත 
භාවය, එසහර් නැත්නම් අන්ත සදක ඇසුරැ කරන බව 
අනිවාර්යසයන්ර් එනව. නර්ුත් ඇසුරැ කරනසකාට දැනගන්නව ඔන්න 
ර්ල පැන්න. එක්සකා දැන් සතිසයන් යුක්තව. එසහර් නැත්නම් 
සතිසයන් සනායුක්තව. එසහර් නැත්නම් නැවතිල්සල්. එසහර් 
නැත්නම් කඩිර්ුඩිසය් පැන්න. නර්ුත් අඩු ගාසන් දන්නව ඕං පැන්න. 
ඔන්න පැනපු නිසා සර්න්න ආදීනව. නර්ුත් දවසක අපිට හම්බ සවයි, 
සම්ක සිදු සවද්දී සම් ආසාසවන් ඇලී ගැලී වාසය කරන වස්තුවකට 
සකසනකුට එකපාරට ද්සේෂය පහළ සවනසකාට බාහිරාවර්තී සනාී, 
සම් වස්තුව දිහාට සහෝ පුද්ගලයා දිහාට සනාගිහින් තර්න්සග් හිසත් 
ඇති සවන සම් සපරළිය, තර්න්සග් හිසත් ඇති සවන සම් සවස් 
ර්ාරැව, සදබිඩි චරිතය දැකගත්ත දවසස දුසිල්වතාට සප්න්සන සම්ක 
සීලය නැතිකර් නිසා සවච්ි කලබැගෑනියක් විදිහට. ර්ානසික 
සරෝගයක් ඇති සකනාට සප්න්සන කවුරැහරි කරපු හූනියර්ක් වාසග. 
සම් අනුන් ර්ට කරදර දානව. අනුන් ර්ට සකසලස් කසල දානව කියල 
හිසතන්සන්. නර්ුත් පුදුර්ාකාර සීලවන්තකර්ක්, පුදුර්ාකාර ආත්ර් 
ශක්තියක්, පුදුර්ාකාර ර්ානසික සසෞඛයයක් තිසයන්න ඕනැ, සම්ක 
සපරසළන සදයක්, සම් සපරසළන සද් සනාදැක සිටීර් කියන තත්ත්වය 
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දැනගැනීර්ට. අන්න ඒකටයි ඛ්ණා ්ව මා උපච්චගා8 කියල 
කියන්සන. 

අන්න ඒ ි ත්තක්ෂණය ක්ෂණ සම්පත්තිය ර්ාව සනාඉක්ර්වාවා 
කියල ඒක පරසයෝජ්නයට ගන්න නම්, ර්ාරැ සවන සවලාසවදි අනුන්සග් 
සදයක් වාසග, පූර්ව නිගර්නවලට සනාබැස සම්ර්ර්ශන ස්වරෑපසයන් 
සම්ක දිහා බලාසගන හිටිසයාත් එක් වතාවක් සනසර්යි, සදකක් 
සනසර්යි, සබාසහෝ වතාවක් කර කර ඉන්නසකාට ඉන්නසකාට 
තර්න්ට සත්සරන්න පටන්ගන්නව සම්ක ඇතුසළ් සවස් සපරළියක් සිදු 
සවනව. සම්ක තර්යි සලෝකය කියන්සන. සම් සවස් සපරළීර් දිහා 
බැලීර් තර්යි විපස්සනාව කියල කියන්සන. ඒ විපස්සනාව කසළාත් 
සවස් සපරළිය භාරසගන, සුතර්ය වශසයන් ින්තාර්ය වශසයන් 
හිතට සයාදාසගන භාවනාර්ය වශසයන් බලාසගන හිටිසයාත් ඒක 
ිත්ත නියාර්යකට පත් සවනව. ඒ සර්ාකද්ද? ඒක දකින්න දකින්න 
දකින්න සම්සක තියන විසුළු භාවය, සම්සක තියන සබාල් බව, සම්සක 
තියන නිස්සාර භාවය වැටහිලා තාර්ත් දිගට යනවා වැසේ. හැබැයි 
අච්චරර් අන්තවාදීව රාගසයන් ර්ුසපත් සවලා ද්සේෂසයන් රක්ත 
සවලා ීතිකරර්ණය කරන්සන නැති ර්ට්ටර්ට, අනුන්ට කරදර 
කරන්සන නැති ර්ට්ටර්ට, ර්ත්තට කරදර සවන සච්තනා සකසලස් 
පහළ සනාකරගන්නා ර්ට්ටර්ට ටික ටික ටික ටික ටික සම්ක කීකරැ 
කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ කීකරැ කිරීර් තර්යි පස්සද්ධිය කියල 
කියන්සන. සංසිඳීර් කියල කියන්සන. අන්න ඒ සංසිඳීර් සනාවුණත් 
තාර් එසහර් සදයක් තර්න් තුළ දැකලත් නැතුව තාර් සද්කට හිත 
සයාදලත් නැති වුණාට අහනසකාට වුණත් සර්වඥයන් වහන්සස් 
තර්කසයන්, නැත්නම් නයායානුකූලව සුතර්ය ඤාණ වශසයන් එතනට 
සගනියල සපන්වනව සර්සහර් සදයක් කරන්න පුළුවන් කියල. 

දවසක් සර්වඥයන් වහන්සස් සැවත් නුවර සජ්ජතවනාරාර්සය් 
වැඩ ඉන්න සවලාවක, සම් පිරිස දැන් සම් වස් කාලය තුළ සබාසහෝර්ත් 
උවර්නාසවන් බණ භාවනා කරන්නා වසග් පිරිස ඉතාර්ත්ර් 
භාවනාවට නතු සවලා ඉන්නවා. ඍතු සදෝෂ පරශ්සනකුත් නෑ. පිරිස 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8 අංගුත්තර නිකාය, අට්ඨක නිපාත, ගහපති වග්ග, අක්ඛණ සූතරය 

https://tipitaka.lk/an-8-1-3-9/66-0


අන්ත අත්හළ ර්ැදුම් ර්ාවත | 

193 | 

අතර කලබසල්කුත් සර්ාකුත් නෑ. ආහාර දුර්භික්ෂත් නෑ. 
රජ්ජජ්ුරැවන්සගන් කරදසර්කුත් නෑ. ඉතින් නිවනට සයදිලා ගත 
කරනවා. ආන්න ඒ සවලාසවදි සර්වඥයන් වහන්සස් නිේබාන 
පටිසංයුක්ත කතාසවන් නිවනටර් සයාර්ු කරන තිපරිවට්ට සද්ශනා 
කරමින් ගත කරන්සන්. ්තන ්ඛා පන සම්යන  ගවා  ික්ඛූ 
නිබ්බානපටිසංයුත්තාය ධම්මයා  ථාය සදද්ස්සති සමාද්පති 
සමු්ත්ත්ජ්ති සම්පහං්සති. සර්වඥයන් වහන්සස් සගනහැර 
දක්වනවා, ර්හසණනි, දැන් ඔබලාට වස්තු පරිසභෝගවලින් පරශ්නයක් 
නෑ සන. ඥාති පරිසභෝගවලින් පරශ්නයක් නෑ. සවන බාහිර කරදරත් 
නැති නිසා ඔබලා සබාසහාර් වටිනා තැනක ඉන්සන. සම් 
පර්සය්ෂණය කරන්න තරම් සුදුස්සසෝ කියල. සතුන් අතර ර්නුස්සය 
සකාතනද ඉන්සන, ර්නුස්සයින් අතර සර්යක් දෘෂ්ටිය ඇති සකනා 
ඉන්සන සකාසහාර්ද, ඒ ඇත්තන්සග්ත් සකාච්චර සපාඩි පිරිසකටද 
සම් වසග විසේකයක් හම්බ සවන්සන කියල ඒ සංඝයා වහන්සස්ලා 
ඉන්න පසුබිර් සන්දර්ශනය කරල සපන්වනව. සන්දර්ශනය කරල 
සපන්නල ර්තක් කරල කියනවා, ඒ වුනාට උඹල සම්ව සර්ාදන් 
සවන්සන නෑ සන. උඹල සකාච්චරක්වත් තියන සම් පුංි සද්වල් ගැන 
රණ්ඩු කර කර ඉන්නව. අර නැති මිනිස්සු ගැන උසස් කරල 
ර්ාන්නක්කාරකම් කරනවා. සම්ව සස්රර් සකසලස.් ඒ නිසා අපිට සම් 
ලැබිච්ච ක්ෂණ සම්පත්තිය සම් ලැබිච්ච සම් වටිනා සම් පිරිසිදු 
අවස්ථාව සර්ාදන් සවයල්ලා. අ්හා සුඛං! අ්හා සුඛං! කියල සම් 
ලැබිච්ච විසේකය සම් චරියාව කරසගන යන්න කියල ‘සමාද්පති’.  

ඒක ඇත්තටර් සර්වඥයන් වහන්සස්ට සබාසහාර් දක්ෂව 

කරන්න පුළුවන්. ඒ සර්ාකද, අපිට නැති සද්වල්, නැත්නම් සර්ානවා 
හරි තියන අඩුපාඩු බලල සහායන්න පුදුර් දක්ෂකර්ක් තිසයන්සන. 
සදන්සනක්සග් ර්ට සප්න්සන නෑ, එක්සකසනක් වැඩිසයන් දක්ෂයි 
කියන්ඩ. හැර් සකනාර් එකර් ර්ට්ටසම් ඉන්සන. තියන අඩුපාඩුකම් 
දකින්න නම් විසශ්ෂඥ සගාල්සලා සස්රර්. එසහර් නැත්නම්, නැති 
සද්වල් කියල සහායන්නත් කිසිර් සකසනක්සග් අඩුවක් නෑ. නර්ුත් සම් 
තත්ත්වය දැකගන්න තරම්වත් විසේකයක් ලබල තියනව සන, අපිට 
ඥාති කරදර, වස්තු කරදර නෑ සන, අපට භාවනා කරර්යක් තියනව 
සන, විසේකය තියනව සන කියල සර්ාදන් ී ර් ඉතාර්ත්ර් අඩුයි. සවන 
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විදිහකට කියනවා නම් ර්ුදිතාව හරීර් අඩුයි. ඒසක විසශ්ෂයක් කීහැකි 
අනුන් සකසර් ර්ුදිතාව තිබුණත් තර්න්ට තර්න් සකසර් ර්ුදිතාව 
සබාසහාර් අඩුයි. ඉතින් ඇත්තටර් ඒක සලාකු පරිවර්තනයක්. ඒක 
නිසා ඉස්සසල්ලාර් සර්වඥයන් වහන්සස් කරන්සන සන්දර්ශනය 
කරල සපන්නල සර්ාදන් කරවනවා. ඊට පස්සස තර්යි, සර්ාදන් 
සවච්ච සකනාට විතරයි බරපතළ වගකීර්කට සම් නිවනක් වසග 
සදයක් අභිසයෝග කරසගන අභයාසයක් හිතට ගන්න පුළුවන් 
සවන්සන. එන්න ඒ බව දැනගත්තට පස්සස තර්යි සර්ුත්සත්ජ්නය 
කරන්සන. උත්සත්ජ්නය කරල සපන්නන්සන, උඹ වාසග ීර 
පුරැෂසයකුට තර්යි සම් ගර්න යන්න පුළුවන් සවන්සන කියල. ගිය 
හැර් සකසනක්ර් ඔතන ඔය වසග තත්ත්වයට ඇවිල්ල හැකි සංඥාව 
දැක්කා, ක්ෂණ සම්පත්තිය දැක්කා, ඒ නිසා ඉස්සරහට යං කියල. 
නිස්සිත සවන්න එපා. සකාන් සදක අල්ලන්න එපා. සැප අල්ලන්න 
එපා. දුක අල්ලන්න එපා. ර්ැද ආඩම්බර කරන්න යන්නත් එපා. 
අත්තකිලර්ථානුසයෝගය අල්ලන්නත් එපා. කාර්සුඛල්ලිකානුසයෝගය 
අල්ලන්නත් එපා. දැන් ර්ට ර්ැද ර්ාවත හම්බ වුණා කියල ආඩම්බර 
සවන්න යන්නත් එපා ආදී වශසයන් නිස්සිත අනිස්සිත සදක පිළිබඳව 
සලාකු සර්ුත්සත්ජ්නයක් කරනවා.  

නර්ුත් එතසකාටත් ඒ උතුර්න් වහන්සස්ලා සම් ගිය ගර්න 
අපිට යන්න පුළුවන් සවයිසදෝ? ර්ර් යන පාර හරිසදෝ? සම්ක සම් කිසි 
සකසනක් සනාගිය කාන්තාර ගර්නක සන්ද යන්සන? ර්හා සාගරසය් 
ගර්නක සන්ද යන්සන? ර්හා කැසල් ගර්නක සන්ද යන්සන? කියල 
තියන තියන පියවරක් පාසා අර සර්ුත්සත්ජ්නයට ගන්න බැරි තරම් 
හිත පස්සට අදින ගතියක් එනවා. එතසකාට හැබැයි ඒ පුද්ගලයා 
සහාඳට ක්ෂණ සම්පත්තිය උපයාගත්ත සකසනක්. බුදුන් ඉදිරියට 
පැමිණිච්ච සකසනක්. ධර්ර්ය ඉදිරියට පත් සවච්ච සකසනක්. සංඝයා 
ර්ැදට පැමිණිච්ච සකසනක්. නර්ුත් ඒක ර්තු කරල සදනසකාට ආසය 
සපාේඩක් සහ්බාන ගතියක් එනවා. ර්ට පුළුවන් සවයිද? සම් පාර 
හරිද? කියල ඒ ින්තාර්ය ඤාණ වශසයන් විිකිච්ඡාව කියන සැකය, 
ඤාණයක් විදිහට සප්න්න පටන් අරගන්නව. විිකිච්ඡාව පරඥාවක් 
කියල පටලවා ගන්න සවලාවල් තියනව. අන්න ඒ සවනසකාට 
සර්වඥයන් වහන්සස් අන්තිර්ට සම්පහංසනය කරනවා. සම්පහංසනය 
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කරනවා කියල කියන්සන පිටට තට්ටු කරල කියනව ඔසතන්ට 
යනසකාට අනිවාර්යසයන්ර් ඔය වසග සැක, ඔය වසග අස්ිරතාව 
ර්තු සවනව. ඒක ගණන්ගන්න එපා. හැකි සංඥාව, සර්සතන්ට ආසව 
තර්න් සන්, සම් දැන් ඉන්සන සෑසහන සහාඳ තැනක සන් කියන එක 
අරසගන ඉදිරියට යං කියල සම්පහංසනය කරනවා.  

අන්න ඒ විදිසහ් හතර ආකාරයකින් සම් හිත් තනා වඩන වැඩ 
පිළිසවළ කරනසකාට, පුදුර්ාකාර විදිහට සංඝයා වහන්සස්ලාත් ්ත ච 
 ික්ඛූ අට්ඨි  ත්වා මනසි  ත්වා සබ්බං ්චත්සා සමන්නාහරිත්වා 
ඔහිත්සාතා ධම්මං සුණන්ති. සර්වඥයන් වහන්සස් කියන සද් 
සර්නලයට අතු නැර්ුණා වාසග් අට්ඨි  ත්වා සම්සක අර්ථ දැනසගන, 
ඔේ අපි අද ඉන්න තැන අපි නිතර කල්පනා කරන්සන නෑ. අපි සම් 
කල්පනා කරන්සන කාර්සභෝගී මිනිස්සුත් එක්ක, නැත්නම් රහතන් 
වහන්සස්ලාත් එක්ක සනසර්යි. අපි සයෝගාවචරසයෝ. අපි ඉන්සන 
සර්තන. අපි සම්ක සර්ාදන් සවන්සන නෑ. ඒක නිසා උසද් ඉඳල 
හැන්දෑ සවනකල් කටු සබරය සපරළන්නා වාසග අපි විසේචන 
සචෝදනා ලබමින් සදමින් ගත කරන්සන. එසහර් සනසර්යි කරන්න 
තිසයන්සන. ලැබිච්ච ඉස්පාසුව අපි සර්ාදන් සවන්න ඕනැ. ඊට 
පස්සස සර්ුත්සත්ජ්නය කරන්න ඕනැ. බුද්ධාදී උත්තර්යන් වහන්සස්ලා 
ඉදිරිසය් ධර්ර්ය ඉදිරිසය් සඟ පිරිසක් ර්ැද ඉන්සන් කයිල උත්සත්ජ්නය 
කරගත්ත පිරිසක් එක්ක වැඩ කරන්සන් කියල හිත උත්සත්ජ්නය 
කරගත්තහර් අපිට ඒ ඇත්තන්සගන් සලාකු ශාන්තියක් ලැසබනව. 
එතසකාට තර්යි සම් ගර්න යන්න සවන්සන කියල අර්ථ 
සත්රැම්ගන්න ඕනැ. අට්ඨි  ත්වා මනසි  ත්වා, ‘මනසි  ත්වා’ 
කියන්සන ගත්ත අර්ථ සහාඳට හිසත් ධාරණය කරගන්නව. සබ්බං 
්චත්සා සමන්නාහරිත්වා ර්ුළු හදින්ර් භාරගන්නවා සම් සදන ධර්ර්ය. 
ඔහිත්සාතා ධම්මං සුණන්ති. අනයවිහිත සවන්සන නෑ. කල්පනා 
කරකර එහා පැත්ත සර්හා පැත්ත තර්ක කරන්සන නෑ.  

අන්න එසහර් කනට මීපැණි වැක්සකරැවා වසග සහාඳට සම් 
බණ අහනසකාට ඔන්න සර්වඥයන් වහන්සස්ට ඇති සවනවා 
සබාසහාර් සලාකු, සබාක්සකන්ර් එන හද පත්සලන්ර් එන උදානයක්. 
වාත ධාරාවක්, සේග ධාරාවක් එනවා. ඒවාට උදාන කියල කියන්සන. 
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අන්න ඒ උදානසය්දී සර්වඥයන් වහන්සස් කියනව නිස්සිතස්ස චලිතං. 
ර්හසණනි, යම් කිසි සකසනක් තණ්හා දෘෂ්ටි සහිතව සකාන් සදක 
ඇසුරැ කසළාත් උන්දැට චලනය සත්සරයි. උන්දැ සැසලනව. උන්දැ 
සපසළනව. උන්දැ තැසවනව. උන්දැ සංකීර්ණ සවනව. ඒ වසග්ර් 
විපරිණාර්යට පත් සවනව. අපි සපත්සතක් පදිනසකාට පදින 
සපත්තසග් - සී සසෝ එකක් කියල කියන්සන. සපත්ත කියල 
කියන්සනත් ඒ වසග එකක් තර්යි - සපත්ත පදිනසකාට සකාසණ්ර් 
වාඩි වුසණාත් තර්යි අපිට වැඩිසයන්ර් චලනය සිදු සවන්සන. ඒ නිසා 
සකාන ඇසුරැ කරන සකනාට චලිතය තියනව. උදයවය තියන තාක් 
කල්, ඇති ීර් නැති ීර් තියන තාක් කල්, චුති උප්පාද තියන තාක් 
කල් චලනය තියනව. නිස්සිතස්ස චලිතං. ඒක සම් ර්ුළු සලෝසකටර්, 
පණ තියන පණ නැති, ධර්ර්ය දන්න සනාදන්න රහත් සවච්ච නැති 
ඕනෑර් සකසනකුට සපාදු ධර්ර්යක්; ඒ තර්යි යර්ක් නිශරය කරන්න 
ගත්සතාත් ඇසුරැ කරන්න ගත්සතාත් චලනය කියන එක සවනවා.  

නර්ුත් සලෝකයා හිතන්සන චලනය සවනව නම්, 
සහලසවන්සන නැති සවන්න සර්ානවා හරි අල්ලගත්සතාත් හරි යයි 
කියල. යර්ක් ඇසුරැ කසළාත් චලනය නතර සවයි කියල. නර්ුත් 
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා අල්ලගන්සනත් දිරච්ච 
කණුවක්. දිරච්ච වැටක්. සලෝසක නෑ හයිය වැටවල්. තිසයන්සන 
දිරච්ච වැටවල් නිසා හදිස්සියට අල්ලගන්සනත් ඒක නම් වැටත් 
එක්කර් නලියන්නයි සවන්සන කියන්න වසග් - නිස්සිතස්ස චලිතං. 
ඒසක අනිත් පැත්ත සපන්වනව. සම් තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස්සග 
සලෝක විසේචනය. ඊගාවට ඒසක් තියන ආස්තික පැත්ත සපන්වනවා. 
අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි. ඒ අන්ත සදකට වැසටන්න සවනව සපර 
කළ පේ නිසා. අකුසල කර්ර් නිසා. ඉල්ලපු නිසා. නර්ුත් ඒ සදක 
ඇසුරැ කළාට ඒසක් නම්බු ගන්සන නැත්නම්, අනිස්සිත භාවය, 
එසහර් නැත්නම් සම්ර්ර්ශනයයි ඕනැ කරන්සන ර්ට, පරාර්ර්ශනය 
සනසර්යි කියල සම්ර්ර්ශනයට ගිසයාත් අර චලන ගතිය නැතුවා 
සනසර්යි, නැති සවන පැත්තට හැසරනවා. අඩු සවන්න පටන්ගන්නව. 
අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි.  
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ඒ නිසා අපි උදාහරණයක් වශසයන් ගත්සතාත් ආශ්වාස 
පරශ්වාස සදක කරනසකාට ආරම්භසය්දී ආශ්වාසසය් අවසානයට 
යනසකාට ර්ැදට එනසකාට සහාඳට නාස්පුඩු පුරවාසගන හුස්ර් පාර 
වැසදනවා සත්සරනවා. සම් ඇතුල් සවන හුස්ර්. පිට සවන හුස්ර්ත් 
නාස්පුඩු පුරවාසගන යනසකාට යාන්තර්ට පටන්අරසගන සහාඳට 
සගාසරෝසු සවලා නැති සවලා යනවා. ඒ සදසක්දී අර උච්ච ආශ්වාස 
පරශ්වාස සදක තියනසකාට අපි ඒක නිශරය කරගන්නව. ඒක ඇසුරැ 
කරගන්නව. ඒක භාවනා කර්ර්ස්ථානය කරගන්නව. ඒ කර්ර්ස්ථානය 
කරසගන දිගසටෝර් හිත හිතිවිලි, සද්ද, සේදනාවලට යනව නම් 
ආනාපානසයන් හිත පිට පනිනව. ආනාපානසය් හිටියත් සබාසහෝර් 
කම්පන චංචල සහිතයි. චලිතං සබාසහාර් වැඩියි. අපි හිතර්ු හිත, 
හිතිවිලි සේදනා සද්ද කියන නීවරණ ධර්ර්වල නිසයෝජ්නයක් නැතුව 
හුස්සම්ර් හිටිය කියල. එතසකාට එන්ඩ එන්ඩ සර්ාකද සවන්සන? අර 
උච්ච ආශ්වාස පරශ්වාස සදක අතරර්ැද තියන හිස් තැනට, නැත්නම් 
ආශ්වාස පරශ්වාසය උච්ච සවන්න සර්ාසහාතකට කලින් උච්ච භාවය 
සගවුණට පස්සස සර්ාසහාතකට කලින්, පරශ්වාසය උච්ච සවන්න 
සර්ාසහාතකට කලින්, උච්ච භාවය සගවුණට පස්සස සර්ාසහාතකට 
පස්සස කියල ඊගාවට තියන සියුම් තත්ත්ව - අපි කියනවා ඒවාට 
සියුම් සුඛුර් ආනාපානය කියල. අර සගාසරෝසු ආනාපානය දකිමින් 
දකිමින්ර් ආශ්වාසසය් සගාසරෝසු ිත්තක්ෂණයට ඉස්සසල්ල 
ිත්තක්ෂණසය් සහ පස්සස ිත්තක්ෂණය දකිනසකාට, එේව අර 
තරම්ර් සගාසරෝසු නෑ.  

ඒ පුරැද්දක් ඇති කරගත්සතාත් ඒ දිසග්ර් හිත ගන්න ගන්න, 
ඊට ිත්තක්ෂණ සදකකට කලින්, පස්සස ිත්තක්ෂණ සදකක්, ඊට 
ිත්තක්ෂණ තුනකට කලින්, පස්සස ිත්තක්ෂණ තුනක් එක්ක 
යනසකාට සර්ාකද සවන්සන? ආශ්වාස පරශ්වාසසය් අතරර්ැදට හිස් 
තැනට තර්යි හිමීට හිමීට කන්සදන් පල්ලට තල්ලු සවී තල්ලු සවී 
සානුවටයි යන්සන. අන්න එතනට යනසකාට ඒකට කියනවා 
සම්ර්ර්ශනයක් තිසයන්සන කියලා. සම් ආනාපානසය් ආශ්වාසසය් අපි 
ගනිර්ු සගාසරෝසුර් තැනට ිත්තක්ෂණයක් කලිනුත් දන්නව. 
සගාසරෝසු තැනත් දන්නව. ඊට පස්සස ිත්තක්ෂණයත් දන්නව. අපි 
කියනවා ර්ුල ර්ැද අග දකිනවයි කියල. සබාසහාර් පුංිවට දැකසගන 
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දැකසගන දැකසගන සම්කර් පුරැද්දක් කරසගන යනසකාට සවන්සන 
සර්ාකද්ද? සම් ආශ්වාස පරශ්වාස සදක ර්ැද ඒ සදක නැති වුණාට, 
ආශ්වාස පරශ්වාස වශසයන් නම් කරන්න බැරි වුණාට සබාසහෝර් 
අනිශරිත තැනක් තියනව. සකාන් සදකක් නෑ. චලන අඩු තැනක් 
තියනව. එතසකාට අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි. ඒ පුද්ගලයාට 
එතසකාට පුදුර්යි සම් වාසයෝ සපාට්ඨබ්බ ධාතුසේ අඩු චලන ස්ථාන 
වැඩි චලන ස්ථාන කියන සදකර් දකිනසකාට, වැඩිවැඩිසයන් චලන 
අඩු තැන් බලාගන බලාගන යනසකාට යනසකාට හිසතත් චලන 
ගතිය අඩු සවන්න පටන්ගන්නව. ර්ර් නැවතත් ඒ පරකාශය කරනවා. 

පටන් අරගන්නසකාට අපි දන්නව උපරිර් චලනය තිසයන්සන 
නාස්පුඩු පුරවාසගන යන අවස්ථාසේ. ඒක පටන්ගන්න සහාඳයි. 
සහාඳට පුරැදු සවනවයි කියල කියන්සන ඊට ිතත්ක්ෂණයට කලින්, 
එච්චරර් චලනය සගාසරෝසු සනාවිච්ච, එසහර් නැත්නම් ඒක පහු 
කරල චලනය නැවත අඩු සේගන යන තැන් ආදී උච්ච අවස්ථාව සහ 
සදපැත්සත් තියන එච්චර උච්ච නැති අවස්ථා දකින එක, උච්ච 
අවස්ථාව පර්ණක් දකින හිතට වැඩිය ශාන්ත හිතක්. සර්ෝරච්ච හිතක්. 
සම්ර්ර්ශනය සවන හිතක්. සම්න්න සම්ක වැසඩන්න වැසඩන්න 
සර්ාකද සවන්සන? අර බලාගන ඉන්න හිසතත් චලන ගති අඩු 
සවන්න පටන්ගන්නව. සර්ාකද බලාගන ඉන්න හිත අනිශරිත තැනිනුත් 
- අර අන්ත සදකර් සනසර්යි. අන්ත සදසක් ර්ැදට ඩිංග ඩිංග, ඩිංග 
ඩිංග තල්ලු සවනසකාට තල්ලු සවනසකාට චලන ගතිවල ශාන්ත 
ගතියක් එනවා. ඉතින් එතසකාට තව ලකුණක් දැකගන්න පුළුවන්. හිත 
සම් සේදනා සද්ද හිතිවිලිවලට යන්සනත් නෑ. ආනාපානසය්ර් නිර්ග්න 
සවනව. ර්ූණට ර්ූණ දාල සම්සක සර්න්න සම් සියුම් තත්ත්ව බලන 
එකට තර්යි එන්ඩ ඕනැ කියල ඒක අගය ආඩම්බර කරන්න කරන්න 
හිත නිශ්චල සවන්න පටන්ගන්නව. එතසකාට බලන්න කය නිශ්චල 
සවනව. කයත් නිසසල සවන්න පටන් අරගන්නව. සම්ක සම් අපි 
ගන්සන එක ි ත්තක්ෂණයක් වශසයන්. නර්ුත් විනාඩි පහ දහය සම්ක 
යනසකාට සම්ක තර්න්සග් ඤාණ ර්ට්ටර්ටර් හිතාසගන යන්න 
පුළුවන්. ආන් එසහර් යනසකාට අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි. 

ඉස්සසලල් අපි සහාඳටර් සගාසරෝසු තැනින් අල්ලසගන. ඊට 
පස්සස සදපැත්සත් තියන එච්චර සගාසරෝසු නැති තත්ත්ව, සගාසරෝසු 
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තත්ත්වත් එක්ක කලවම් කරල අල්ලගන්නව. අල්ලාසගන අර 
සගාසරෝසු නැති තත්ත්වසය් ඉන්න ඉන්න ඉන්න ඉන්න සර්ාකද 
සවන්සන? අර චලන ගතියට අර නිශ්චල ගතිය ටික ටික ටික ටික 
බරසාර ගතිය එකතු සවන්න පටන්ගන්නව. එකතු සවලා එකතු සවලා 
සබාර වතුර ගලන, සබාර වතුරක් තියන ර්ඩිත්තකට පිරිසිදු වතුර 
පාරක් එන්ඩ එන්ඩ පිරිසිදු වතුර සම් සකාසනන් එනසකාට සම් 
ර්ඩිත්ත උතුරලා පිට යනව නම්, යන්සනර් අපිරිසිදු වතුරර්යි. එන්ඩ 
එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ යනසකාට අපිරිසිදු වතුර අයින් සවලා පිරිසිදු වතුර 
සීයට සීයක් එන දවසක් නෑ. කලවම්ර් තර්යි තිසයන්සන. නර්ුත් පිට 
සවන වතුසර් අපිරිසිදු ගතිය එන්ඩ එන්ඩ, එන්ඩ එන්ඩ අඩු සවන 
ගතිය නම් තියනව. ආන් ඒ වසග සම් අනිශරිත භාවයට එනසකාට 
එනසකාට කය, ආශ්වාස පරශ්වාසය, හිත කියන සම් සස්රසග්ර් චලන 
අඩු ගතියක් එනවා. ඒ නිසා අපි කියනව සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් 
හැන්දෑවට ගියාර් හැර්දාර් කියන්සන සම්කයි - රෑප ධර්ර් දැනගන්න 
පුළුවන් සවන්සන චලනසයන්. නාර් ධර්ර්යාසග් තියන කම්පන චංචල 
ගති දැකගන්න පුළුවන් චලනසයන්. චලනය නාර් රෑප සදකටර් එකයි. 
නාර් කියල කියන්සන සම් සද්වල් සැසලනව සනසර්යි. එසහර් සම් 
සටහන් ආකාර නෑ. නර්ුත් චලනය තියනව. නර්ුත් සම් සදකර් 
සපන්වන්සන සර්ාකටද, නිශ්චල භාවයකට ඇදසගන යන්නයි සම් 
චලන සපන්වන්සන.  

ඒ නිසා විශුද්ධි ර්ාර්ග අටුවාවට එනසකාට අටුවාචාරීන් 
වහන්සස්ලා ටීකාචාරීන් වහන්සස්ලා සඳහන් කරලා තියනවා 
‘යථාපා ටං විපස්සනා ිනි්ව්සා’. සහාඳටර් චලන වැඩි සගාසරෝසු 
තැනින් බැසගන්න. ඊට පස්සස නිසසල තැනට වැසටනව 
අනිවාර්යසයන්. ඒ නිසා සකායි එක හරි සගාසරෝසුවට තියනව නම් 
එතනින් පටන්ගන්න. ඒක වැරැද්දක් කියල ගන්න එපා. ඒක 
පටන්ගන්න සහාඳ තැනක්. ඒසකන් පටන් අරසගන ඒකර් බලබලා 
ඉන්නසකාට ඒකට ිත්තක්ෂණයට කලින්, සගාසරෝසුර් සද්ට 
ිත්තක්ෂණයට කලින්, සගාසරෝසුකර් පහු සවලා ිත්තක්ෂණයට 
කලින් කියන අර සියුම් තත්ත්වවලට එනසකාට ඕනැර් අරර්ුණකින්, 
විපස්සනාසේදී ඕනැර් අරර්ුණකින්, සම් නිස්සිත භාවය සාක්ෂි 
කරසගන අනිස්සිත භාවයට යන්න පුළුවන්. ඒ නිසා එකර් සද් 
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බහුලීකෘත කිරීර් - නැවත නැවත කිරීර් තර්යි අවශය කරන්සන. 
අන්න ඒ විදිහට නිස්සිත භාවසය් ඇත්තා වූ චලනයත් අනිස්සිත 
භාවසය් ඇත්තා වූ නිසසල භාවයත් ‘අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි - 
චලි්ත අසති පස්සද්ධි’. සම්ක තර්යි පස්සද්ධිය කියන්සන. පහදිනවා. 
ඒ කියන්සන දීර්ඝ ආශ්වාස පරශ්වාස දැකල සකටි ආශ්වාස පරශ්වාස 
දැකල ‘පස්සම් යං  ාය සංඛාරං’ කියල සංසිඳවමින් සංසිඳවමින් 
ගිහිල්ල සකාරන සදයක් සනසර්යි සම්. සකසරන සද්ට ඉඩ දීල 
බලාසගන ඉන්නව. එතසකාට ආශ්වාසසය් සගාසරෝසු ි ත්තක්ෂණයත් 
තියනව. පරශ්වාසසය් සගාසරෝසු ිත්තක්ෂණයත් තියනව. නර්ුත් ඒක 
සගාඩාක් ඊට වැඩිය සගාසරෝසු නැති චලිතය අඩු, ිත්තක්ෂණ 
රාශියක් එක්ක කලවම් සවන්ඩ සවන්ඩ සවන්ඩ සවන්ඩ පද්ධතිසය්ර් 
සිදු සවන්සන සම් පස්සද්ධියක්. සංහිඳීර්ක්. 

ආනාපානය ගැන එසහර් සනසර්යි සම් කථා කරන්සන. 
සර්වඥයන් වහන්සස් සපාදුසේ සංඝයා වහන්සස්ලාසග් තියන නතු 
භාවය දැකලා, නිවනට සයාර්ු සවච්ච බව දැකලා ‘නිස්සිතස්ස චලිතං - 
අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි - චලි්ත අසති පස්සද්ධි’. ඒ පුද්ගලයාට 
එතසකාට එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ හිසත්, ඒ වාසග්ර් ආනාපානසය්, 
ඉඳසගන ඉන්න ඉරියේසව, පරසාද භාවයක් පස්සද්ධියක් ඇති සවනවා. 
‘පස්සද්ධියා සති නති න ්හාති’. ඒ පස්සද්ධි භාවයට එන්ඩ එන්ඩ 
එන්ඩ අර ර්ැද තියන ආශ්වාස පරශ්වාස සදක අතරර්ැද තියන සානුව, 
සනාදැසනන තැන, ශාන්ත තැන, ර්ැදට එන්ඩ එන්ඩ ඒ පුද්ගලයාසග් 
නතු භාවය, අනුන්ට වාල් සවන ගතිය, හිතිවිලිවලට නතු සවන ගතිය, 
සේදනාවට නතු සවන ගතිය, සද්දවලට නතු සවන ගතිය, හිමිහිට අඩු 
සවන්න පටන්ගන්නව. සම්ක ඇඟට සනාදැනී සවන්සන. නර්ුත් 
සර්වඥයන් වහන්සස් දැන් ර්ූලධර්ර්යක් වශසයන් සපන්වනවා. 
එතසකාට අර තණ්හා දිට්ි සහිත හිතිවිලි සේදනාවලට නතු භාවයක් 
එන්සන් ආනාපානය ආදී ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය සියුම් තැන් 
සනාදන්නකර් නිසා. ඒක අගය සනාකරන නිසා. පස්සද්ධියක් ඇති 
කරගන්න දන්සන නැති නිසා. පස්සද්ධියක් ආපුවාහර් ඒක 
සම්ර්ර්ශනය කරන්න දන්සන නෑ. දන්සන නැත්නම් නතු ීර්ක් 
සවනව. එතසකාට ‘පස්සද්ධියා සති නති න ්හාති’. 
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සම්ක නැත්නම් සර්ාකද සවන්සන? අපි ආර්ිකයට නතු 
සවනවා. සද්ශපාලනයට නතු සවනවා. සර්ාජ් ධර්ර්වලට නතු 
සවනවා. එසහර් නැත්නම් සර්ාකද්ද ජීවිසත් කියන්සන. අපි ඒව දැන් 
ඔක්සකාර් අතහැරල අරණයගත සවනව. අරණයසයත් ඇවිල්ලා කාය 
සංස්කාර වචී සංස්කාර නතර කරල කයට හිත ගන්නව. අරසගන 
ආනාපානයට ගන්නව. ආනාපානසය්ත් ආශ්වාසයට ගන්නව. 
ආශ්වාසසය්ත් සගාසරෝසුර් තැනට ගන්නව. ඒක නෑ කියන්න බැරි 
නම්, අල්ලගන්න පුළුවන් නම් ඒකර් බලාසගන ඉන්නසකාට ඔන්න 
ආශ්වාසය සගාසරෝසු නැති තැන්වලට එනවා. එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ 
එන්ඩ සේදනා දිසග් කයට විසිසරන ගතිය, ශේදවලට විසිසරන ගතිය, 
හිතිවිලිවලට විසිසරන ගතිය නැතුව, ඒවාට නතු සවන ගතිය නැතුව 
ආනාපානය දිසග්ර් වැඩි පයුරැපාසානයක් ඇසුරක් එන්ඩ එන්ඩ 
දකින්සන සර්ාකද්ද? ආනාපානය අර සගාසරෝසු ිත්තක්ෂණය 
පිරිවරාසගන ඉන්න, ඊට පල්සලහා තියන ශාන්ත ිත්තක්ෂණය. 
පස්සද්ධි ිත්තක්ෂණය. කරසගන කරසගන යනසකාට ඒ පුද්ගලයාට 
සද්දයක් ආවත් කථා කළත් සවන සර්ානව හරි කළත් ඒ පුද්ගලයා 
ඒකට නතු සවන්සන් භාවනාවට අදක්ෂ සකසනක් නතු සවනවට 
වැඩිය පර්ා සවලා. අනාපානයටර් නිර්ග්න සවන ගතියක් එනවා. 
‘පස්සද්ධියා සති නති න ්හාති - නතියා අසති ආගති න ්හාති’. 

කාටවත් එසහර් නතු සවලා නැත්නම් ඒ ර්නුස්සයා තුළ යෑම් 
ඊම් සදකක් නෑ. යෑම් ඊම් සදකක් නෑ කියල කියනවා නම්, ඉස්සසල්ල 
ඔේ කියපු සද්ට පස්සස නෑ කියන්න සවන්සන නෑ. ඉස්සසල්ල නෑ 
කියපු සද්ට පස්සස ඔේ කියන්න සවන්සන නෑ. කථා ශරීරයක් 
පවත්වනවා නම් ඒක පුරාර් එකර් සත්ර්ාවක් හිටිනව. ඉස්සසල්ල 
එකක් කියනවා පස්සස එකක් කියනවා කියල පටලැවිල්ලක් 
සර්ානවත් නෑ. ඒ එහාට සර්හාට යාර්ක් නෑ. තර්න් යන්සන දිගසටෝර් 
සම් නිස්සිත තැන ඉඳල අනිස්සිත තැනට මිස කවුරැ සර්ානවා 
සකරැවක්වත් වාද ශීර්ෂසයන් සහෝ කියපු සද් සවනස් කරන්න, ඒක 
එසහර්යි, නෑ කියල කියන්න සර්ාකුත් නෑ. ආගති ගති, එහාට සර්හාට 
යෑම් ඊම්, ආගති කියල කියනවා එනවට. ගති කියල කියනවා ගර්නට. 
ගර්න් කරර්ය, ගතිය. අපි කියනවා ර්ැරැණට පස්සස සකාසහද 
යන්සන? ගතිය. දැන් ගිය ආත්සම් ර්ැරැණට පස්සස සම් ආත්සම්ට 
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ආවා. ඒක ආගතිය. ආන් එසහර් ආගති ගති නෑ. ඒ කියන්සන සවන 
විදිහකට අපිට සම්ක භාවනාසවන් කිය හැකි ආනාපානසයන් එහාට 
යන්සන සර්හාට යන්සන නෑ. ආනාපාසනර් හිටිනව. එසහර් නැත්නම් 
ආනාපාසනන් එහාට ගිහිල්ල තණ්හා දෘෂ්ටිවලට යෑම් ඊම් නෑ. තණ්හා 
දෘෂ්ටි නැති තැනකර් ආගති ගති නැති සවනව. එතසකාට සර්වඥයන් 
වහන්සස් සඳහන් කරනවා ‘ආගතිගතියා අසති චුතූපපා්තා න 
්හාති’. ඒ පුද්ගලයාට නැවත ඉපදීර්ක් සහෝ ර්රණයක් නෑ. 
ිත්තක්ෂණ වශසයන් බලනසකාට ආසය උත්පත්තියක් නෑ. 
උත්පත්තියක් ආසවාත් සන ජ්ාති ජ්රා වයාධි ර්රණ තිසයන්සන. ඉතින් 
සම්ක දිහා බලනසකාට සම් භාවනා ිත්ත ීියක් තුළ අජ්ර අර්ර 
තත්ත්වයට යන හැටි උත්පත්තියක් නැති කරන තත්ත්වයට යන හැටි 
සම් නිස්සිත අනිස්සිත කියන වචන සදසකන්, සබාසහාර් සකටි 
පියවරවල් පරසද්ශයකින් සර්වඥයන් වහන්සස් සපන්වනවා. 

ඉතින් සම්සකදී සර්වඥයන් වහන්සස්, දැන් අපි ඉන්න ිත්ත 
තත්ත්වයත් සම් භාවනා කරන සයෝගාවචර පිරිසසග හිත පස්සද්ධියට 
ඇවිල්ලා අනිස්සිත සවලා ගත කරන පාසර තියන පරර්ාර්ථර්ය 
වශසයන් සපන්වන්න පුළුවන් උත්කෘෂ්ට තත්ත්වයත් සපන්නනවා. 
නර්ුත් එතසකාට කියන්න පුළුවන් සම් රහතන් වහන්සස් දකින හැටියි 
කියල. නර්ුත් ඒ තරර්ටර් අපි සම්ක අපි සනාදන්නා රහතන් වහන්සස් 
නර්කට සහ්ත්තු කරන්න ඕනැ නෑ. අපි දන්නව සතිපට්ඨාන සූතරසය් 
සෑර් පර්වයකට පස්සස, අපි ගත්සතාත් කායානුපස්සනාව ඉස්සසල්ල 
- ‘යාව්දව ාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය අනිස්සි්තා ච විහරති, න 
ච  ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති’ කියල සම් ආධුනික, යන්තම් පටන්ගත්ත 
සයෝගාවචරයාටත් සතිපට්ඨානය කියල දුන්සනාත් එයාට 
කායානුපස්සනාසේ හිත පිහිටියා නම්, ඒ පර්වය අවසාන සවනසකාට 
ඒක කඩදාසියකින් ඔතල බඩු විකුණන්න හදනසකාට වසග, ඔතල 
සදන සකාසළ් තර්යි ‘යාව්දව ාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය’. අපි 
වැඩ කරසගන යන්සන හුදු අන්ත සදක අතහරින්න සනසර්යි. අන්ත 
සදක අතහැරියහර් අහු සවන ර්ැද පස්සද්ධියක් තියනවා සන. ආගති 
ගති නැති තැනක් තියනවා සන. ඒකත් අල්ලන්සන නැති සවන්නයි. 
ඒක නිසා සම් යාව්දව ාණමත්තාය - හුදු ඤාණයක් වැඩීර් ගන්නව 
මිසක්කා ආනාපානය සදක ර්ැද තියන ශාන්ත භාවය අල්ලගත්සතාත් 
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ඒත් ඤාණය නැති සවනව. ඒකත් අහු සවන තැනක් බව දැනසගන 
ර්ැදත් අල්ලන්සන නැතුව ඉන්න නම් සම් වැසේ කරන්සන හුදු 
ඤාණය වැඩීර් සඳහායි. පතිස්සතිමත්තාය - සතිය ස්ථාවර කරගන්න 
විතරයි. ර්ට දැන් නතියක් නෑ, ර්ට දැන් නිස්සිත භාවයක් නෑ කියල 
ආඩම්බර සවන්න සදයක් නෑ. ආඩම්බර වුසණාත් ඒ ආඩම්බර සවලා 
පරකාශය කරන තැනර් අපි අහු සවනව. අපි තැග්ගැසහනව. සර්ට්ටැහි 
සවනව.  

ඒ නිසා ඒ අතරර්ැදවත් අල්ලන්සන් නැති සවන්න නම්, ර්ර් 
සවනදට වඩා ශාන්ත නිම්නයකට ආවා. පස්සද්ධියක් තියනව. ඒකට 
ආඩම්බර සවලා ඒක අල්ලගත්සතාත් ඒ පුද්ගලයාට අනිස්සිත භාවය 
නෑ. ඒ නිසා ‘අනිස්සි්තා ච විහරති. න ච  ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති’. 
අසප් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් අනිස්සිත භාවය කියන පදය එතනදී 
විස්තර කසළ් සර්සහර්යි: සදපාර්ශ්වසයන් සපන්නන්නා වූ සචෝදනා 
සහ සාක්ෂි, එසහර් නැත්නම් පරතිසචෝදනා ගැන පක්ෂගරාහී සනාී 
වැදගත් විනිශ්චයකට පත් සවන විනිශ්චයකාරයකු වාසග් අසප් 
අනිස්සිත භාවය හිසත් සුරක්ෂිත සවන්න ඕනැ. ‘අනිස්සි්තා ච 
විහරති. න ච  ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති’. එතසකාට අර අතහැරපු, 
නතු භාවයට පත් සනාී අතහැරපු ආර්ික සද්ශපාලන සාර්ාජික 
තත්ත්ව පිළිබඳව ර්ර් දැන් ගැළසපන්සන් නෑ කියල නම්බුවක් 
ගන්සනත් නෑ. ර්ර් අරණයගත වුණා, රැක්ඛර්ූලගත වුණා, 
සස්නාසනගත වුණා කියල නම්බුවක් ගන්සනත් නෑ. ඒ කරලත් ඉවර 
සවලා ර්ර් සම් සවන සවන වැඩ කරන්සන නෑ. ර්ර් ඉඳසගන භාවනා 
කරනවා. කාය සංඛාර වචී සංඛාර නතර කළා, ර්ර් සහාඳ සීසලක 
පිහිටියා කියල ඒක නිශරය කරන්න යන්සනත් නෑ. ඒ විතරක් සනසර්යි 
ර්ර් කාය සංඛාර වචී සංඛාර නතර කළා විතරක් සනසර්යි, සම් හිතත් 
බලනවා. භාවනාවත් කරනවා. ර්ට දැන් ආනාපානයර් අහු සවලා 
තියනවා. ආනාපානය කරසගන යනසකාටත් ර්ට සහාඳට ආනාපානය 
අහු වුණා කියල ඒක අල්ලන්සනත් නෑ. ටික සවලාවක් යනසකාට සම් 
ආනාපානය ර්ැද තියන විසේක ස්ථානය හම්බ වුණා කියල ඒක 
අල්ලන්න යන්සනත් නෑ - ‘න ච  ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති’. 

ඉතින් සම්ක ර්හා පුදුර්ාකාර, අපිට හිතාගන්න බැරි, එසකාන 
අල්ලන්සනත් නැති සර්සකාන අල්ලගන්සනත් නැති ර්ැද නම්බු 
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කරන්සනත් නැති ස්වභාවයක්. සම් ර්ැද නම්බු කරන්සන නෑ 
කියනසකාට ර්ර් සර්න්න සර්සහර් විස්තරයක් සදන්න කැර්තියි. සම් 
සකාන් සදක අහු සවන්සන් නැත්නම් සහාඳට නහය පුරවාසගන 
ආශ්වාස අවස්ථාව, සහාඳට නහය පීරාසගන එන පරශ්වාස අවස්ථාව 
අහු සවන්සන නැති සවනසකාට හිසත් සහ්බාන ගතියක් එනවා. හිසත් 
චංචල ගතිය අඩු සවනවා සන්. නිශ්චල තත්ත්වයකට පත් සවනව. 
පත් සේගන එනසකාට එක්සකා හිත සීතල වැඩි වුසණාත් ථීනමිද්ධයට 
වැසටනව. මිද්ධය කියන්සන මිසදනවා කියන එක. බටර් ටිකක් අයිස් 
සපට්ටියකට දැම්සර්ාත් ඒක මිසදනවා. ඒ වසග හිසත් කර්ර්ණය භාවය, 
කයර්ඤ්ඤතා ර්ුදුතා ලහුතා කියන ගතිය අඩු සවලා හිත මිසදන 
තත්ත්වයට ආසවාත් නින්දට යනවා. ඒක අපි කියනවා 
අත්තකිලර්ථානුසයෝගය කියල සර්තනදී. එසහර් නැත්නම් සැකයක් 
පහළ සවනව. සම්සකන් ර්ාව සම් සකාහාටද සගනියන්න හදන්සන? 
ර්ර් යනවා හරිද? දැන් ඊගාවට ර්ර් සර්ාකද්ද අරර්ුණු කරන්සන? ආදී 
වශසයන් අරකට සැක ඇති කරනවා. එතසකාට හිසත් කම්පන 
චංචලයි ඇති සවන්සන. නීවරණයක් ඇති කරන්සන. ඉස්සසලල් එකට 
කියනවා ථීනමිද්ධ නීවරණය. ඊට පස්සස එකට කියනවා උද්ධච්ච 
කුක්කුච්ච නීවරණය කියල. ඔය සදකට දාන එක තර්යි ඒ 
සයෝගාවචරයට තියන අති පණ්ඩිතකර්. එසතන්ට සනාඑන 
සයෝගාවචරසයක් ර්සය් කපට නම් දැකලා නෑ. ර්ර් ර් තුළවත් ර්ර් 
දකින්සනත් නෑ. අනිවාර්යසයන් ඔතනට යනසකාට එක්සකා නින්දට 
වැටිලා හිත පාසරන් පිට පනිනව. එසහර් නැත්නම් සැක උපදවලා 
පාසරන් පිට පනිනවා.  

සම් සදක ර්ැද තර්යි ර්ධයර් පරතිපදාව තිසයන්සන. ඒකවත් 
අල්ලන්සන නෑ. ර්ර් සවනදාටත් වැඩිය අද ආනාපානය සියුම් 
කරගත්ත. එතසකාට චලන අඩු වුණා. නති වුසණ් නෑ. ර්ර් බාහිර 
සද්වල්වලට නතු වුසණ් නෑ. සද්දවලට සේදනාවලට හිතිවිලිවලට නතු 
වුසණ් නෑ. කසය් සර්ාන සදයක් ආවත් ගණන්ගත්සත් නෑ. නිදිර්ත 
ආසවත් නෑ. ඕනෑවට වැඩිය හිත කලබල කරගත්සතත් නෑ කියල ර්ැද 
ර්ාවත දිසග්ර් අරසගන යන්න පුළුවන් නම් අසප් නතු භාවයක් නෑ - 
‘නතියා අසති ආගති ගති න ් හාති’. එතසකාට හිත නිකන් පැලැස්සස් 
ලැගපු හාවා වසග ඔසහ් එතන ඉන්නව, පැන පැන දැඟලිල්ලක් නෑ. 
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කුසීතකර්ක් සනසවයි. සංසිඳීර්ක් සිද්ධ සවන්සන. ආන් ඒ සංසිඳීර් 
සිද්ධ සවනසකාට තර්යි චුති උප්පත්ති ගති සදක නැති සවනවයි කියල 
කියන්සන. ආගති ගති නැති ීර් කියන තත්ත්වසය් සබාසහෝ කල් 
ඇසුරැ කරමින් ඇසුරැ කරමින්, සම්ක තර්යි අසප් සැබෑ නිවහන, 
සම්ක තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් සපන්නාදීපු ර්ධයර් පරතිපදාව. සම් 
ර්ධයර් පරතිපදාසව ර්ුල් හරිය සගාසරෝසු කම්පන සහිතයි. පහු 
සවනසකාට පහු සවනසකාට තර්යි සම්ක සබාසහාර් පිරිසිදු 
තත්ත්වයකට පත් සවන්සන. ඒ නිසා හුඟාක් තිේබ රාග සදෝෂත් නෑ 
දැන්.  

ඊට පස්සස තිසයන්සන සියුම් තත්ත්ව. ඒ සියුම් තත්ත්වවලත් 
තාර් නිදිර්තට වැසටන ගති සහ සැක උපදවන තත්ත්ව එන්න 
පුළුවන්. සම්ව එන එක ස්වභාවයයි. එනසකාට නැවතත් අර නැතුව 
ගියාය කියල අපි පැත්තකට දාපු ආනාපානයර්යි අල්ලන්න ඕනැ. 
එතසකාට ආනාපානසය් අර ගති ලකුණු නෑ. ආශ්වාස වාර පරශ්වාස 
වාර හැප්සපන තැන නෑ. නැත්නම් පිම්ීර් හැකිළීසම්දී උදරසය් ඒක 
සප්න්සන නෑ. පිම්සබන වාරය හැකිසළන වාරය නෑ. නර්ුත් ඒ 
සයෝගාවචරයාට සාර්ානයසයන් තර්කසයන් කියන්න පුළුවන් ර්ැරිලා 
නැත්නම් ආනාපානය තිසයන්න එපායැ. නින්ද ගිහිල්ල නැත්නම් 
යන්න පුළුවන් සවන්න එපායැ. ක්ලාන්ත සවලා නැත්නම් නිකර්ට 
සංඥාවක් ගන්න පුළුවන් සවන්න එපායැ ආදී වශසයන් බලනසකාට 
සම්සක නැත්සත නෑ. එතසකාට සයෝගාවචරය එකතු සවන්සන 
සකාහාටද? සම් පැවැත්ර්ට - ඉන්නවා, ඉඳිනවා, දැසනනවා කියන 
පැවැත්ර්ට එනවා. සබාසහාර් ර්ධයස්ථ තත්ත්වයක්. ඒත් තාර් නිවන් 
දැකලා සනසර්යි. නර්ුත් අර තරම්ර් අපි ර්ත් කරවන්සන නෑ. අර 
තරම්ර් අපි නතු භාවයට ගන්සන නෑ. වාල් භාවයට ගන්සන නෑ. 
බත්බැලසයක් තත්ත්වයට පත් කරගන්සන් නෑ. නර්ුත් තාර් අපි 
දන්නව එච්චර සගාසරෝසු බත්බැල භාවයක් නතු භාවයක් කැඹිරිල්ලක් 
නැති වුණාට ඒ ලකුණු තියනව තාර්. දිගට සම්ක කරසගන කරසගන 
කරසගන යන්න ඕනැ.  

සම් සවලාසවදි ගැඹුරැ තර්යි. නර්ුත් සම්කට දසසංඥා සූතරසය් 
දක්වන විදිහට ‘න ච  ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති’. එසහර් නැත්නම් 
‘සබ්බ්ලා්  අන ිරථ සඤ්ඤා’. සතිපට්ඨාන සූතරසය් කියනව න ච 
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 ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති. ගිරිර්ානන්ද සූතරසය් සඳහන් කරල තියනව 
සබ්බ්ලා්  අන ිරථ සඤ්ඤා - කිසිර් අභිරතියක් ගන්සන නෑ. ඒක 
සපන්නන්සන ‘උපයූපාදානා ්චත්සා අධිට්ඨඨානා ිනි්වසානුසයා, 
්ත පජ්හ්න්තා විරමති න උපාදිය්න්තා’. අසප් හිසත් අනුසය 
වශසයන් යම් ආසාවක් තියනව නම්, ආසව වශසයන් තියනව නම්, 
උපය උපාදාන, එළඹීම් බදාගැනීම් තියනව නම්, අධිට්ඨාන තියනව 
නම්, අභිනිසේසන බැසගැනීම් තිසයනවා නම්, සර්ේවා ලාවට නිකන් 
තර්න්සග්ර් සද් තර්යි. ලාවට දැනගන්න පුළුවන් සවනව. පරිවුට්ඨාන 
සකසලසුත් සනසවයි දැන් තිසයන්සන. ීතික්කර් සකසලස් නම් නෑ 
සන. කය වචන වශසයන් දුශ්චරිත නෑ සන. දැන් අනුසය සකසලස් 
ර්තු සවන්න පටන්ගන්නව. සබාසහෝ කාලයක් සම්ක තියනසකාට 
තර්යි අර කුරැ ඇදිල එන්නා වසග, හැරව පිට සවන්නා වසග, ඔසහ් 
ඕජ්ාව ගලනවා. ඉතින් එතසකාට සාර්ානයසයන් ඔය ඇඹුල් සේත් 
එසහර් බැඳල තුවාසල ගත්තට පස්සස වසට්ට කට්සට් බන්දනවා. 
වණර්ුඛය තියනව. එතසකාට වණර්ුඛසයන් ඕජ්ාව වැගිසරන්න 
පටන්ගන්නව. ඉතින් වැගිසරන ඕජ්ාව රත්තරන් සනසර්යි. හඳුනුත් 
සනසර්යි. කස්තුරි එසහර් සනසර්යි හම්බ සවන්සන. එළියට එන්සන් 
ඕජ්ාවර් තර්යි. ඒව සස්රර් කාය දුශ්චරිත, වචී දුශ්චරිත වාසග 
සනාවුණට ආසයානුසය වශසයන් එළියට එන්න පටන් අරගන්නව. 
එතසකාට ඒ සයෝගාවචරයා වැඩ කරන්සන ශුද්ධ විපස්සනාවක. 
දිගටර් නින්දට හිත වට්ටගන්සන නැතුව සැක උපදවාගන්සන නැතුව 
ර්ැදට දිගට සගනියන එක තර්යි සම් අනිස්සි්තා ච විහරති. න ච 
 ිඤ්ඤචි ්ලා්  උපාදියති.  

එතසකාට යස්ස නිස්සයතා නත්ථි - ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා 
කියල අපි ආපහු එනව පුරාසභද සූතරයට. ඇසුරැ කළ යුතු සද්වල් නෑ 
අපිට. සර්ානවද ඇසුරැ කළ යුතු සද්වල් නෑ කියන්සන? අපි තණ්හා 
වශසයන් දෘෂ්ටි වශසයන් සගාසරෝසු නෑ. එේවසය් වංචනික ස්වරෑපත් 
අපි යම් පරර්ාණයකට අල්ලලා තියනවා. නර්ුත් එේවසය් සහවනැල්ල, 
එේවසය් ඡායාව, එේවසය් ආේසේ ලකුණු සපන්වනවා. උදාහරණයක් 
සර්සහර්යි: නිදිර්ත ගතියට වැසටනව හිත. නින්ද ඕනෑවට සනසර්යි. 
පැනලා යන්ට. එසහර් නැත්නම් සැක උපදවනවා. ර්ර් දැන් ඉන්සන 
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සර්ථසයද? ර්ර් ඉන්සන විපස්සනාසේද? සර්ථසය නම් කීසවනි 
ධයානසය්ද? විපස්සනා සර්ාන ඤාණසය්ද? සම් කියන සකසලසස් නර් 
සර්ාකද්ද? ඔය සස්රසගන්ර් කරන්සන නැති චංචල ගතියක්, නැති 
කම්පන ගතියක් සම්කට සගනත් දාන එකයි. ඉතින් අපි දැනගන්න 
ඕනැ සම් සදක තිසයන එසක් සහාඳ ලකුණක් තියනව. සර්ාකද, අපි 
චංචල කම්පන තියන සම් සැක පැත්සතර්ත් සනසර්යි සම් ඉන්සන. 
වරින් වර ඔක්සකාර් අත ඇරලා දාල නින්දටත් යනව. සර්හර 
සවලාවට සම් සදක අතරර්ැද ඉතාර්ත්ර් අවදි, හුළං වදින්සන නැති 
තැනක පත්තු සවන පහන් දැල්ල වසග ඉදිරියට යන ගතියකුත් 
තියනව. සර්න්න සම් තුනර් එන නිසා සම් සවලාසවදි ඉදිරි ගර්න 
ඉතාර්ත්ර් සහමිහිට සිද්ධ සවන්සන. සනාදැසනන ර්ට්ටසර්න්. හරියට 
උඩරට පරසද්ශසය් ගලන ගංගාවල් දිය ඇලි නංවාසගන ගල්වල වැදිලා 
සපණ විසුරැවාසගන සබාසහෝර්ත්ර් විිතරයි. ඉතින් පාතරට ඉන්න 
මිනිස්සු යනව උඩරටට දිය ඇලි බලන්න. ඔසහාර් දිය ඇලි දහයක් 
පහසළාවක් එකතු සවලා තර්යි ගඟක් හැසදන්සන. ඔන්න ඉතින් 
ර්ැදරටට එනසකාට මිනිස්සු නාන්න යනවා මිසක්කා ගඟ බලන්න 
යන්සන නෑ. පාතරටට එනසකාට ගසඟ් බලන්න සදයක්ර් නෑ. 
ගලනව සප්න්සන නෑ. සර්ෝය කටට ගියාර් සම්ක ගලන්සන ර්ුහුද 
දිහාවටද නැද්ද දන්සන නෑ. වඩදිය සවලාවට එක පැත්තකට ගලනව. 
බාදිය සවලාවකට අනික් පැත්තට ගලනව. ඒ නිසා ගඟක් නෑ එතන. 
ඉතින් එතන ඉන්න මිනිහ අර විිතර ළර්ා ළපටි සද් බලන්න වාහන 
අරසගන උඩරටට යනවා දිය ඇල්ල බලන්න. 

ආන් ඒ වසග තර්යි ිත්ත පරවාහය එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ සියුම් 
සවලා සියුම් සවලා පල්සලහාට යනසකාට ඒසක් ගලන ගතිය ආගති 
ගති නෑ. චුතූපපාත නෑ. ඔසහ් තියනව. ඉතින් එතසකාට 
සයෝගාවචරයට හරි පාළු ගතියක් දැසනනව. කම්ර්ැලි ගතියක් 
දැසනනව. ර්ුල් තිබුණ විිතරතා නෑ. ඉතින් එතසකාට සප්නවා ළඟ 
ඉන්න සයෝගාවචරසයෝ අර දිය ඇලි බලන්න දඟලනසකාට 
ඒසගාල්ලන්ට උපසදස් සදන්න පටන් අරගන්නව යන්ඩ එපා 
වාහනවලට ගණන් වැඩියි. උඩරට ගියත් ඕකර්යි සප්න්න තිසයන්සන 
කියල බණ කියන්න පටන්ගන්නව. එතසකාටත් සවන්සන ඔය 
නිස්සිත භාවය ඇති සවන එකයි. එතනත් ර්ැද ඇල්ලුවා සවනවා. 
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ර්ැද අල්ලන්න ඕනැත් නෑ. එසහර් හිසතනකර්ත් කට කහන ගතිසය 
හැටි. ඔක්සකෝර් තැන්පත් කරසගන තර්න් සත්රැම්ගන්නව නම්, සම් 
ඔක්සකෝර් සංසිඳවාසගන සංසිඳවාසගන ආසේ. අන්න ඒක 
අවුස්සන්නයි සම් හැසදන්සන. ඒ නිසා අපි ඇවිස්සසන්සන් නැතුව 
සම් ගත්ත ගැම්ර් කඩාගන්සන නැතුව සම් එල්සල එකලස 
කඩාගන්සන නැතුව ඉදිරියට යනව නම්, සර්වඥයන් වහන්සස් කියන 
සර්ුත්සත්ජ්නය, සම්පහංසනය හුඟාක් අවශය සවනව. තර්න් හිත 
උත්සත්ජ්නය කරගන්න ඕනැ ර්ට සම්ක කලාතුරකින් හම්බ සවන 
විදිහට ීතික්කර් සකසලස් නැති, සර්හර විට පරිවුට්ඨාන 
සකසලස්වලත් සියුම් තතත්්ව විතරක් තියන අන්න අර ‘අනභිරථ’ 
තත්ත්වයක්. සර්ානවටද අභිරථ කරන්සන නැත්සත? ආසයානුස ධර්ර් 
සදක ඇවිල්ල සම් කරන නැලවිලි කම්පන චංචල පැද්දිලි දැකලා 
අවුස්සගන්සන නැතුව ඒක ීතික්කර් සකසල්සයක් බවට පත් 
කරගන්සන නැතුව. එසහ්ර්ර් ඒක දිහා අනිස්සිතව බලාසගන ඉන්න 
පුළුවන් නම්, ඉතින් එතනර් නිවනක් තියන බව සර්වඥයන් වහන්සස් 
සඳහන් කරනවා. 

සාධක සූතර රාශියක් සම් සවනසකාට අපි ඉදිරිපත් කරගත්තා. 
සම්කර් තර්යි බාහිය දාරැචීරිය සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් පුහුණු 
ර්නසකට කියන්සන් - දි්ට්ඨඨ දිට්ඨඨමත්තං  විස්සති. දුටුසේ දුටු ර්තින් 
නතර සවයි. සවන්සන ඒකයි. ඇහිල්සල්දී ඇහිල්සල් ර්ට්ටමින් නතර 
සවනවා. අතපතගෑම්වලින් ලැසබන සන්නිසේදනවලත් නතර 
සවනවා. හිසත් හිතිවිලිත් එතන නතර සවනවා. ඒ නිසා බාහිය උඹට 
පුළුවන් නම් දැකීසර්න් දකින පර්නින් නතර කරපන්. ඒක තර්යි උසේ 
ශික්ෂාව. ඇහීර්, ඇහීර් පර්ණින් නතර කරපන්. ඒක තර්යි උසේ 
ශික්ෂාව. ර්ුතය, නාසසයන් දිසවන් කසයන් එන අත්දැකීම් විඳීම් 
එතනින් නතර කරපන්. හිතට එන සද්වල් කියා පාන්න යන්න එපා. 
යනසකාට ආසය් ගතිය එනවා. ආගති ගති එනවා. චලන එනවා. ඒ 
නිසා ඒකත් සනාකියා ඉන්න පුළුවන්කර්. උපර්ාවට කියනව නම්, බස් 
එකක රියැදුසරක් කිේව ඒ දවස්වල, ඒ ර්නුස්සයා අරක්කු 
සබානසකාට ටික සවලාවක් ගිහිල්ල වර්නය යනවලු. කට වහසගන 
අර වර්නය ටික එසහර්ර් ගිලිනවලු ආපහු සැරයක්. අපරාසද අරක්කු 
ටික සන කියල. ඉතින් සර්තනදී අර එළියට එන්සන් ඒ ටික තර්යි. 
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තර්න්ට අනුන්ට කියන්න හිසතනව. ර්ර් නම් නෑ අන්ත සදකට 
යන්සන. ර්ර් නම් ර්ැද තර්යි ඉන්සන කියල කටර්ැත සදාඩවන්න 
ගත්තහර් සවන්සන සර්ාකද්ද? එතසකාට ආසය සැරයක් අර අනුසය 
ර්ට්ටසම් කරසගන ගිය සටන පරිවුට්ඨාන ර්ට්ටර්ට නගිනව. සර්හර 
සවලාවට ීතික්කර් සවන්න ඉඩ තියනව.  

ආන් එසහර් සවන්න සදන්සන නැතුව දිගටර් කළා නම් දැක්ක 
තර්යි. සනාදැක්ක වසග හිටපං. ඇහුණා තර්යි. සනාවිය යුතු 
අසාධාරණ සදයක් ඇහුණා. නෑහුනා වාසග. දැක්කා. ඒ අතගෑවා. රස 
බැලුවා. ගඳ බැලුව, සහාඳටර් විශ්වාසයි. නර්ුත් අතගෑසේ දැක්සක 
නැතුවා වාසග්. හිතට සහාඳට සම් සවලාසව පරසයෝගය පහළ සවනව. 
අසවලා සම් සවලාවට ගිසයාත් හරි. නැත්නම් සර්න්න සර්සහර් 
සකරැසවාත් හරි කියල හිතට කල්පනා සවනව. ඒ සස්රර් නැතුව 
නතර කරන්න පුළුවන් නම්, අන්න එසහර් හික්මීර්ක් ඇති කරනවා 
නම් ත්තා ත්වං බාහිය න ්තන කියල සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් 
කරනවා. දැකීර්, දැකීර් පර්ණින් නතර කළා නම්, ඒ නිසා උඹ එයින්, 
ර්ර් දැක්ක මිනිසහක්, බලන්සනක් බවට පත් සවන්න එපා. එසහර් නම් 
බලනසකාට දකිනවා කියල සර්සනහි කරන්න කියල කියනවා. 
එතසකාට ‘එයින්’ ආඩම්බරයක් ගන්සන නෑ. ර්ර් දැක්ක. ර්ර් අසවල් 
සද් දැකපු සකනා. අර කට්ටිය දැක්සක නෑ. ඒ නිසා ර්ර් ඒ කට්ටියට 
ඡායාරෑපයක් ගහල සපන්වන්න ඕනැ. එසහර් නැත්නම් කනට 
පිඹින්න ඕනැ ආදී වශසයන් ‘එයින්’ සවන්සන නෑ. ඒක හරි අර්ාරැයි 
සත්රැම්ගන්න. දැක්ක බව පරකාශ කරන්න ගිසයාත් අපි ‘එයින්’ නම්බු 
ගත්තා සවනව. එතසකාට අපි දැකපු සකසනක්. ඒ ඇත්තා දැක්සක නෑ. 
ර්ර් දැක්කා. ඒ නිසා ර්ර් සර්ානව හරි කරල ඒ ඇත්තාට සම්ක සදන්න 
ඕනැ කියල ගන්නව.  

එතසකාට කියනවා ‘ය්තා ත්වං බාහිය න ්තන - ත්තා ත්වං 
බාහිය න තත්ථ’ ඒ කියන්සන ඔන්න ර්ර් එකක් දැක්කා. දැකල 
සකසනකුට ගිහිල්ල කියනවා ඔසහ්ලා දැක්සක නෑ සන. සර්න්න 
සර්සහර් සදයක් වුණයි කියල. එතසකාට අරය කියනව පිස්සු උඹට, 
ඔසහාර් සදයක් සවලා නෑ කියල. එතසකාට ගිහිල්ල බලනසකාට 
අන්න අර දැකපු සද් සවනස් සවලා. ආ! එතසකාට තර්න් සලාකූ 
කම්පනයකට පත් සවනවා. සර්ාකද? තර්න් ඒසකන් සර්ාකද්සදෝ 
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ර්වන්න ගිය ිතරය දැන් යනසකාට සවනස් සවලා. සවනස් වුණාට 
පස්සස එහි තර්න්ට තිබුණ ඒ භුක්තිය නැති සවලා. සම් සකාසහසදෝ 
යන කුණුකන්දලයක්. ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා 
බාහිය උඹ දැක්කා. දැක්ක පර්ණින් නතර සවනව නම් උඹ එයින්, සවන 
විදියකට කියනවා නම් දකින්සනක් බව කියා පාන්න යන්සන නෑ. 
දකින්සනක් බව කියා පාන්න යන්සන නැත්නම් එහි සර්ානවා වුණත් 
උඹට වැඩක් නෑ. ඒක සවනත් තත්ත්වයකට පත් වුණත් ඒක හරි 
වුණත් වැරදියට දැක්කත් මිථයා සංකල්පයක් වුණත් පරශ්නයක් නෑ. 
යම්ර් සවලාවක උඹ එයින් සනාසවනවා නම්, එහි සනාසවනව නම්, 
සර්වඥයන් වහන්සස් කියනව, එතනත් නෑ උඹ. සර්තනත් නෑ උඹ. 
අතරර්ැදත් නෑ. හරි අර්ාරැයි. හරි අර්ාරැයි කියල කියන්සන අර කියපු 
ඔක්සකෝසගර් ර්ණ්ඩි ටික අරසගන ගුලියක් අඹරලා කවනවා වසග 
‘ය්තා ත්වං බාහිය න ්තන - ත්තා ත්වං බාහිය න තත්ථ, ය්තා ත්වං 
බාහිය න තත්ථ - ත්තා ත්වං බාහිය ්නවිධ, න හුරං, න 
උ යමන්ත්ර.’ ඒ දැකපු සද් නිසා උඹ නම්බුවක් ගත්සතත් නෑ. ඒ සද් 
ර්ර්යි දැක්සක කියල. ඒ වසග්ර් ර්සග් සහාඳ ඇස් සදකක් තිබුණ නිසා 
සපර පින නිසා ර්ට සම්ක දකින්න හම්බ වුණා කියල සම් සකළවර 
ගන්සනත් නෑ. අතරර්ැදි සකසනකුට ඒත්තු ගන්නන්න උත්සාහ 
කරන්න යන්සනත් නෑ. අතරර්ැදත් නෑ. එ්සව්න්තා දුක්ඛස්ස. සර්තන 
තර්යි දුසක් නිර්ාව.  

ඉතින් ඒ නිසා දුකක් යම් තැනක තියනව නම්, ඒ හැර් තැනර් 
නිර්ාව තියනව. අන්ත සදකක් යම් තැනක තියනව නම්, 
අනිවාර්යසයන්ර් ඒ අන්ත සදක ර්ැද නිම්නයක් තියනව. ඒ නිම්නය 
ර්ැද පස්සද්ධිය තියනව. ඒ පස්සද්ධිය තුළ නතර සවන්න පුළුවන්. 
නර්ුත් සම්ක සංසාසර් සගනාපු සකසලස් පටල සර්ෝහ පටල නිසා එක 
සැසර් කපන්න බෑ. නර්ුත් පුංි වශසයන් සිද්ධ සවන්සන ඒකයි එතන. 
ඒ නිසා අපි කරන්සන ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් 
ටිසකන් අරසගන තවත් පරණ ර්රිකම් සර්ෝඩකම් කර කර. ඒත් 
පරශ්නයක් නෑ. ඕනැ සකසනක් ඕනැ තරම් සර්ාව සදනව. සර්ාකද? 
අර තරම්ර් ීතික්කර් සවන්සන නෑ දැන්. නර්ුත් පරිවුට්ඨාන ර්ට්ටර් 
සකසලසනවා. නර්ුත් ඒ පුද්ගලයාට අනුසය ර්ට්ටසම් ඉන්න 
පුළුවන්කර් තියනව. ඒක දන්නව. ඒක දන්සන නැතුව සදපැත්සත් 
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ඉන්න පරිවුට්ඨාන ර්ට්ටසම් කට්ටියට උපසදස් සදන්න හදනව. එසහර් 
නැත්නම් කියා පාන්න හදනව. සර්න්න සම්කත් නැති කරන්න නම්, 
පුදුර්ාකාර විදිහට ආර්ර්ශන පරාර්ර්ශන සදක අතහැරලා සම්ර්ර්ශනය 
කියන විදිහට තණ්හා ර්ාන සදසකන් සතාරව සම්ව දිහා බලන්න 
පුළුවන්. සවන විදිහකට කියනවා නම්, සකාච්චර සලාකු විදුලියක් වැඩ 
කළත් තර්න් අතට රබර් අත්වැස්ර්ක් දාගන්නව නම්, සතත නැති හම් 
අත්වැස්ර්ක් දාගන්නව නම් භය සවන්න සදයක් නෑ. ඒ නිසා 
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා අසත් තුවාල නැත්නම් වස 
අතගෑවට කර්ක් නෑ. සර්වඥයන් වහන්සස් ඒක සන බය නැතුව සම් 
බණ කියන්සන සලෝකයාට. සදවියන් සහිත ර්රැන් සහිත බඹුන් සහිත 
සද්ව පරජ්ාව සහිත රජ්ුන් සහිත ශරර්ණ බරාහ්ර්ණයන් සහිත සලෝකය 
ර්ර් කියනවා ර්ර් දන්නවා කියල. ඒ සර්ාකද උන්වහන්සස් දන්නව 
තර්න්වහන්සස්සග් අසත් තුවාල නෑ. වස අත ගෑවුනාට බය සවන්න 
සදයක් නෑ. 

ඉතින් අපිටත් කරන්න තිසයන්සන ඒ තත්ත්වයට එන්න නම්, 
අතරර්ැදදි පැසහන්න යන්න නරකයි. සකාන් සදසක්දි පැසහනසකාට 
නම් වැරැද්දට අහු සවලා හිසර් විලංගුසවත් යන්න සවනව. නර්ුත් 
අතහැරපු ඇත්සතා සන් අපි. අපිට තිසයන්සන දැන් අතරර්ැද දැන් 
පුළුවාන් තරම් අනිස්සිත තැනට සවලා ගත කරන්න ඕනැ. ගත 
කරසගන කරසගන යනසකාට තර්න්ට සත්සරන්න පටන්ගන්නව 
සනාගිය ගර්නක්, විස්තර කරගන්න බැරි තැනක්, හිතට දරා ගන්න 
බැරි තැනක් තියනවා. නර්ුත් හිත ආපු ගර්සන්ර් පරගර්නයක් බව, 
ඉදිරියට යන බව සත්සරනවා නම්, තව සූතරයක සඳහන් කරල තියනව 
ගහල එළවලා දැම්ර්ත් වැඳලා ඉල්ලසගන ඉන්න කියල. සකසලස් 
කැසපන බව දන්නව නම් නීරස වුණත් අකර්ැති වුණත් පලයන් කියල 
කිේවත් වැඳසගන හරි එතන ඉන්සඩයි කියල තියනවා. ඒ සර්ාකද? 
ඒක හැර්දාර් හැර් තැනර් සිද්ධ සවන්සන නෑ. ඒක සබාසහාර් 
කලාතුරකින් සිද්ධ සවන්සන. නර්ුත් අපිට සවලා තිසයන්සන අපි 
සගාඩාක් සවලාවට නම්බු කරනවා. නම්බු ගන්නවා. අරක දන්නවා 
සම්ක දන්නවා කියන්න හදනවා. නර්ුත් ර්තක තියාගන්න සම් ගර්න 
යනසකාට ඒක අනිවාර්යසයන්ර් සරෝග ලක්ෂණයක්. ඒ නිසා 
කවුරැවක්වත් එේව එසහර් සකසනක් අඟ උස්සන්න හදනසකාට, 
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කියා පාන්න හදනසකාට අනිත් කට්ටිය ඒව නඩු ගන්නත් යන්න 
නරකයි. සර්ාකද ඔක්සකෝර්ල එකර් පිස්සන් සකාටුසේ ඉන්න පිස්සසා 
සන්. එකර් ඔරැසේ ඉන්න කට්ටිය සන. එකර් දුර්වලකම් තියන අය 
සන. හැළිසය් කුණු නෑඹිලිසයන් වහසගන යන්න ගිසයාත් අරසකන් 
එසහර් සිද්ධි බහුල සවන්සන නැතුව ඒක එසහර්ර් සංසිඳසවන 
තැනකට යන්න පටන්ගන්නව.  

ඉතින් ඒක නිසා අපිට වැඩ කරන පිරිසක් එක්ක ඉන්න හම්බ 
සවච්ච එක සලාකු සතුටක්. සර්ාකද ඒ ඇත්සතා සර්හර සවලාවට 
අපිට පරතිකරියා කරනවා. නර්ුත් පස්සස සහාඳට සත්සරනවා 
සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලා කියල කියන්සන, එකිසනකා සකසරහි ඇති 
සකසලස් ඇවිස්සසන්න සදන්සන නැතුව, පරාර්ර්ශනය නැතුව, 
සම්ර්ර්ශනය කරන ර්ට්ටර්ට ගත්සතාත් සම් සෑර් අත් වැරද්දක් තුළර් 
අපිට ආදීනව සංඥාව සහාඳට සප්නවා. අනිස්සිත බව, එසහර් 
නැත්නම් සබ්බ්ලා්  අන ිරතකර් කියන එක සත්රැම් අරගන්න 
පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ර්ර් ගිය පාර ඉදිරිපත් කරගත්ත නිස්සිත 
අනිස්සිත වචන සදකර් ගත්සත්, සම් සාධක සූතර ටික ආවට පස්සස 
ර්ට හිතුණා සම් ටිකත් ඉදිරිපත් කරගත්සතාත් අර ගිය ගර්නටර් තව 
ටිකක් ඉස්සරහට පලිහක් අසත් තියාගන යුද්සදට ගියා වසග සලාකු 
ශක්තියක් ලැසබයි කියල. ඉතින් ඒ සදක තියනව නම්, භවාය විභවාය 
කියන සම්ක ර්ට තව සේවා කියන අදහස සහෝ විභව තණ්හාව කියන, 
සම්ක සනසර්යි ර්ට අරක සේවා කියන හැඟීර් එන්සන් නෑ. එතසකාට 
ඒ පුද්ගලයාට සර්සලාව වශසයන්ර් නිවිච්ච උපශාන්ත පුද්ගලසයක් 
බවට පත් සවන්න පුළුවන් කියන එසක් අර්ථය සහාඳට කැපිල 
සප්නවා.  

ඒ නිසා සම් ගත කරන වස් කාසල සම් කරැණු ශක්ති 
පරර්ාණසයන් තර් තර්න්සග් භාවනාවට ළං කරසගන, ඒ කරසගන යන 
වැඩ දිගටර් අනිශරිතව භව විභව තණ්හා සදසකන් සතාරව, 
තණ්හාසවන් සතාර සවච්ච උපශාන්ත භාවය ලබාගැනීර්ට සහ්තුපරතය 
සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් 
නතර කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනවා. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා 
සේවා කියල පරාර්ථනා කරනවා. 
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15 │  ැදුම්ෙපළිිභවත්ෙ
පරාභයෝගිකවෙවඩ ු 

න්මා තස්ස  ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස 

යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං අනිස්සි්තා 
 වාය වි වාය වා ත්හා යස්ස න විජ්ජ්තී’ති. 

සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. අසප් සම් 
අනිකුත් සන්වාසික උපාසක ර්හත්වරැත් සම්බන්ධ කරසගන 
බරහස්පතින්දා නිතිපතා පවත්ත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි ර්ාතෘකා 
තැබුසේ. සම්ක පුරාසභද සූතරසය් නවසවනි ගාථාව. පුරාසභද සූතරය 
අන්තර්ගත සවලා තිසයන්සන තරිපිටකසය් සූතර පිටකසය ඛුද්දක 
නිකායට අයිති සුත්ත නිපාතය කියන සපාසත්. ඒක අට්ඨක වර්ගයටයි 
අයිති.  

අපි සම් සූතරයර් ර්ුල් කරසගන මීට ඉස්සසලල් සද්ශනා 
දාහතරක් පවත්වල තියනව. එයිනුත් මීට පරථර් සද්ශනා සදකටර් 
ර්ාතෘකා තියාගත්සත සම් නවසවනි ගාථාවර්යි. ඒ නිසා සම් ගාථාව 
පිළිබඳව දිගට ඇහුම්කන් දීපු ඇත්තන්ට යම් පරර්ාණයක පසුබිම් 
දැනීර්ක් තියනව. නර්ුත් ඒ දැනුම් පදනර් ර්ත ඉඳසගන ඒක භාවනාවට 
සම්බන්ධ කරගන්න එක ගැන ආසය අලුසතන් විසශ්ෂණ පද ඕනැ 
නෑ. සකළින්ර් විපස්සනා භාවනාව පර්ණර්යි සර්තන තිසයන්සන, 
සහාඳට පිහිටපු, ර්නා සකාට පිහිටපු සතියක් සහ සර්ාධියක් සහිතව. 
විපස්සනාවට සබාසහාර් ඕජ්ාවක්, බුරැල් තැනක්, බැසගැන්ර්ක් 
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සර්තනින් ලබන්න පුළුවන් නිසා ඒ ගාථාවර් ඉදිරිපත් කරසගන 
ඉදිරියට යන්නයි බලාසපාසරාත්තු සවන්සන.  

එතන සඳහන් කරන්සන යස්ස නිස්සයතා නත්ථි ඤත්වා ධම්මං 
අනිස්සි්තා. යම් කිසි සකසනක් දන්නව නම් සම් සාසනය අවශය 
කරල තිසයන්සන සංසාරයටයි. නැත්නම් සාසනික පණිවිඩය අවශය 
කරල තිසයන්සන සංසාරගත සත්ත්වයාටයි. සංසාරගත සත්ත්වයාසග 
ස්වරෑපය තර්යි නිස්සිත බව. සර්ානවා සහෝ ඇසුරැ කරන බව. 
සර්ාසක්කට සහෝ සහ්ත්තු සවන බව. සර්ාසක්කට සහෝ ඇල සවලා 
ඉන්න බව. අන්න ඒ ඇල සවලා සහ්ත්තු සවලා වකර සවලා වංක 
සවලා කුද සවලා ගත කරන සම් සංසාර ජීවිසත්ට සර්වඥයන් 
වහන්සස් සහ්ත්තු සවන්සන නැති තැනක් අනාලම්බිත තැනක් 
අනිස්සිත තැනක් ගැන, ඍජ්ු වූත් ර්ධයර් වූත් සර්යක් වූත් 
පරතිපදාවකින් කථා කරල තියනව. කථා කරල විතරක් සනසවයි 
උන්වහන්සස් ඒක සාර්ානයසයන් තර්කයට අන්වය ඤාණයකට අහු 
සවන තාලයටත් සපන්නල තියනව. ඒක තර්යි අපි සම් බණ 
සද්ශනාවකින් ධර්ර් සද්ශනාවකින් ඉදිරිපත් කරන්සන. ඒ විතරක් 
සනසර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් ඒක සාක්ෂාත් කරලත් තියනව. ඒ 
වසග්ර් සාක්ෂාත් කරවලාත් තියනව. ඉතින් ඒක නිසා අපට සගාඩක් 
සම් ගැන පූර්ව ශරද්ධාවක් ඇති කරගන්නත් සහ්තු කරැණු තියනව. 
නර්ුත් එයින් නතර සනාී තව ඒක බැසගත්ත ර්තුපිට පසාද සද්ධා 
කියන ලාර්ක ර්තුපිට ශරද්ධාසවන් නතර සනාී, සම්කට ඕකප්පන 
සද්ධාව කියන්නා වූ බැසගන්නාසුලු ශරද්ධාවක් ඇති කරගන්න 
අනිස්සිත පදයත් නිස්සිත පදයත් අපිට සකාච්චරක් උදේ සවනවද? 
සීලයට සකාසහාර්ද, සර්ාධියට සකාසහාර්ද, උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටසර්න් 
විපස්සනාවට සකාසහාර්ද? එයින් සකාසහාර්ද ර්ාර්ග ඤාණ, ඵල ඤාණ 
ලබන්සන? කියන එක විගරහ කරලා බලර්ු. 

සම් නිශරිත කියන වචනය අපි ගිය පාර විස්තර කරනසකාට 
සර්වඥයන් වහන්සස් සම් පදය සහාඳට විිතර කරන්න, විවිධ කරන්න 
උන්වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව ‘ද්වයංනිස්සි්තා ් ඛා’යං  ච්චාන 
්ලා් ා’. සම් සලෝකය එකකට සනසර්යි සහ්ත්තු සවන්සන. සදකකට 



ර්ැදුම් පිළිසවත පරාසයෝගිකව වඩර්ු | 

215 | 

සහ්ත්තු සවනව. හැර් තැනර් සදකකට සහ්ත්තු සවනව. නර්ුත් ඒ 
සර්වඥයන් වහන්සස් එසහර් සදකකට කියල දැක්කට ඒ සහ්ත්තු සවන 
එක්සකනා සහ්ත්තු සවන්සන එකකට කියල තර්යි. බලනසකාට 
සදකක් තියනව. අන්න ඒ සහ්ත්තු සවන එකත් නිස්සිතයත් ‘ද්වයං’- 
සදකක් බව සත්රැම්ගත්තට පස්සස, එසහර් සත්රැම්ගන්සන අඩු 
ගාසන ශරද්ධාසවන්, එසහර් නැත්නම් සහාඳට සපාේඩක් කියපු නිසා 
නැවතත් සලකලා බලනසකාට සත්සරන්න පටන් අරගන්නව සම්ක 
සදකක් නම්, අර ඉස්සසලල් වාසග එකකට වාසග ස්ථීරසාර අදහසක් 
එන්සන නෑ. ඒ සදසක් තියනවා නිස්සිතය කරගත්ත සදක තුළ 
පරස්පර විසරෝධී ගතියක්. අන්න ඒ පරස්පර විසරෝධී ගතිය 
දකිනසකාට, සම් ඇතුළතර් අවුලකටයි සම් සහ්ත්තු සවලා ඉන්සන 
කියල සත්සරනවා. 

අපි සාර්ානයසයන් සපාළව පදනම් කරසගන පඨවි ගතිය ‘යං 
 ිඤ්ඤචි  ක්ඛළලක්ඛණං සබ්බං තං පඨවීධාතු’ කියල සගාසරෝසු කර්කශ 
ලක්ෂණය දැකල තියනව. අපි ඒක තර්යි පඨවි කියල අඳුනන්සන. 
නර්ුත් කවදාකවත් පඨවියට එසහර් සගාසරෝසු ගතියට විතරක් 
පවතින්න බෑ, ඒසක සුර්ුදු ගතියත් පඨවිර්යි. සගාසරෝසු ගතියට 
කියනවා ‘ගරැ පඨවි’ කියල. එසක් ‘ලහු පඨවි’ කියල පැත්තක්, 
සැහැල්ලු සුර්ුදු පැත්තකුත් තියනව. ඒ සගාසරෝසුකර්ට විරැද්ධව යනව 
නම් සුර්ුදු භාවය. පඨවි ධාතුව බර ගතිය දක්වනව නම්, ඒක සහාඳට 
සර්වඥයන් වහන්සස් සම් කියන විදිහට ‘ද්වයං නිශරිත භාවය’. 
සපාළසේ අපි සගවල් හැදුවට, තට්ටු සගාඩනැගිලි ගැහුවට ඒසක 
සර්හර සවලාවට සැහැල්ලු සවන සවලාවලුත් තියනවා. ඒකත් 
පඨවිර්යි. ඒ වසග්ර් සගාසරෝසු ගති සුර්ුදු ගති ර්ෘදු ගති තද ගති බර 
ගති හෑල්ලු ගති කියල, සම් සෑර් සද්කර් සදපැත්තක් තියන බව දැක්කට 
පස්සස භූමිකම්පාවක් ආවට එච්චරර් කලබල සවන්න සදයක් නෑ. 
ර්හ සපාළව සර්ච්චර සද්වල් දරාසගන හිටියට යර්ක් සපාළවට වැඩිය 
බර සවච්චහර් ගිලා බහින්න පුළුවන් බව දැකපුවහර් සිහි නැති 
සවන්න, කලාන්ත සවන්න සදයක් නෑ. සම් පඨවි ගති. ඒ වසගර් 
සම්ක බර වුණාට හෑල්ලු සවනව, ර්ෘදු වුණාට සගාසරෝසු සවනව ආදී 
වශසයන් ඒ ‘ද්වයං නිශරිත ගතිය’ අපි එකක් කියල අල්ලගත්තට 
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සම්සක සදකක් තියනවා කියන එක සර්වඥයන් වහන්සස් අපිට 
අභිසයෝග කරනවා.  

ර්ර් සම් කියපු නිසා ඔය විදිහටර් කරන ගර්න්, ඔය විදිහටර් 
යන ගර්න් සර්න්න සම් සංකල්පය - නිස්සිත ගතියක් නැතුව සලෝසක 
පවතින්න බෑ, නිස්සිතර්යි, ඒක කාටවත් නෑ කියල ඔප්පු කරන්න 
අර්ාරැයි. ඔප්පු කරන්න හදන ඇත්සතාත් ඉන්නවා. ඒක ඉතින් 
සබාසහාර් සුළු තාවකාලික සවලාවකට. ර්ර් හිතන්සන සද්ශනාව 
ර්ැදදී අපිට ඒක අහු සවයි. එසහර් නිස්සිතයක් තියන බව දන්නව 
නම්, සම් නිස්සිතය තුළ සදපැත්තක් තියන බව දැනගත්තට පස්සස 
සම්සක හාසය රසයක් ර්තු සවනව. ඒ සද් පිළිබඳව දැඩි ගරහණයක් - 
‘ආධානගරාහී’ කියල කියන්සන පිට අරින්සන් නැතුව බදාගන්න ගතිය, 
දැඩිව ගරහණය කරගන්න ගතිය - නැතුව යනවා. ඒ වාසග්ර් 
එතසකාටර් ඒ අල්ලසගන තියන සද් සදකක් බවත් ඒ සදසක්ත් 
තනිකරර් කිසිර් විලි ලැජ්ජජ්ාවක් නැති, කිසිර් කාටවත් වග ීර්ට 
බැඳීර්ක් නැති පරස්පර ධර්ර් සදකක් යයි තිසයන්සන කියනසකාට, 
ඇතුළතින් ලාවට ඒ ධර්ර්ය පිළිබඳව පුංි ර්ෑත් ී ර්ක් පුංි දුරස් ී ර්ක් 
සිදු සවනව.  

සම්ක ඉතාර්ත්ර් වැදගත්. සකාටින්ර් කියනවා නම්, සම්ක 
සවන කිසිර් ආගමික පරතිපදාවක නෑ. විපස්සනාසේදී විතරක් තියන, 
විපස්සනාසේදී පර්ණක් අගය කරන, විපස්සනාසේදී පර්ණක් දැකිය 
යුතු වන්නා වූ, තව දුරටත් ර්සග් සද්ශනා ධශලිසය් ර්ර් සම් විස්තර 
කරන කරර්සය් හැටියට සතිසය් පවතින්නා වූ විසිතුරැකර්ක් විදිහට 
දැකගත්සතාත් ඒක කියන්න පුළුවන් සම් සර්යක් දෘෂ්ටිසය් ී ජ්ය කියල. 
සම්ක නැත්නම් ඔය සකාච්චර පද ගැහුවත් ඔය සකාච්චර සවන 
සද්වල් තිේබත් තාර් ඒ මිථයා දෘෂ්ටිසය් සහාල්ර්න, මිථයා දෘෂ්ටිසය් 
තද භාවය, තදින් බදාගන්න ගතිය තිසයන්න පුළුවන්.  

ඒක නිසා ධර්ර්තාවක් ර්තු සවනසකාට ඒ ර්ූණත සපන්වන 
ලකුණු සවනුවට ඒක බලලා ඒසකන් එන ධර්ර්තාව පිළිබඳ ර්ූලික 
හැඟීර්ක් ඇති කරසගන, සම්සක සකාසළ් යට පැත්සත් ලියවිලා 
තිසයන්සන සර්ාකද්ද? දැක්සක නැති පැත්සත් තිසයන්සන සර්ාකද්ද 
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කියල බැලීර් සඳහා එතනින් නතර සනාී සදපැත්තර් දැකගත්ත 
දැකගන්න තරර්ට අපි සයෝනිසසෝර්නසිකාරය දියුණු කරනවා නම්, 
රැඩිකල්වාදී සවනවා නම්, සාහසික ගතිය දියුණු කරනවා නම් ඒක 
තර්යි සතිසය් බලවත්කර් කියල කියන්සන. සති බලය කියල 
කියන්සන. නැත්නම් සති සම්සබාජ්ජඣඞගය බවට පත් සවන්සන. ඔය 
ඉදිරිපත් සවන ඉදිරිපත් කරන ර්ූණත යට, ඒ ඉදිරිපත් කරන සකනා 
දැන සහෝ සේවා සනාදැන සහෝ සේවා - ර්සග් අත්දැකීසම් හැටියට නම් 
එන්න එන්න සප්න්සන සනාදැන සකසරන්සන. නර්ුත් දන්නව වසග් 
පස්සස නඩු අහනසකාට නම්, අයිතිවාසිකම් කියනවා හරි පැත්තට 
ආසවාත්. වැරදි පැත්තට ආසවාත් දන්සන නෑ කියල කියනවා. 
දැනසගන ‘අහු වුසණාත් විහිළුව, නැත්නම් සහාරකර්’ කියල කථාවක් 
තියනව සන. ඔය සසල්ලර් ඇත්තට සම් සහාරා දැනසගන සනසර්යි 
කරන්සන. නඩුකාරයත් දැනසගන සනසර්යි තීන්දු සදන්සන. නර්ුත් 
සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව ඒ සදකර් අහු වුසණාත් විහිළුව; නැති 
වුසණාත් සහාරකර් සවනව.  

සම් වාසග්ර්යි සම් ර්ති ර්තාන්තර. සම් අදහස්වල සදපැත්තක් 
තියනව. අන්න ඒ සදපැත්ත නිස්සිත බව, සදපැත්ත ර්ත රඳා පවතින 
ගතිය, සාර්ානයසයන් සපාදුසේ කවුරැත් අපි පිළිගන්නව. පිළිගන්නා 
සද් සබාල් බවත් ඒ තුළ සදපැත්තක් තියන බවත් දැක්කට පස්සස, 
දකින්න උත්සාහ කළාට පස්සස අපි අර්ුතු තාලයට බුදුන් සරණ 
යනව. අපි අර්ුතු තාලයට ධර්ර්ය සරණ යනව. අපි තුළ පුදුර්ාකාර 
සංඝ ගති පහළ සවලා අසප්ර් සීලය පිළිබඳව පුදුර් සනාසැසලන 
ශරද්ධාවක් ඇති සවන්න පටන්ගන්නව. ඒක නිසා සම් නිස්සිත කියන 
පදය සංසාරයට අතයවශය සදයක්. ඒ අතයවශය සද් සහාඳට හදාරන 
එකයි කරන්න තිසයන්සන. නිස්සිත බව නැති කරන්න අපි හදන්සන 
නෑ. නිස්සිත බසේ තියන ර්ුල ර්ැද අග සහාඳට බලලා ඒසක ආදීනව 
සකාටස් දැනගත්තට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව ිත්ත 
නියාර්යක් වැඩ කරනවා සලෝකසය්. එසහර් නැත්නම් සලෝක නියාර් 
ධර්ර්වල විදිහට නිස්සිත බසේ තියන සම් සදපැත්ත දැකගන්නසකාට 
අනිවාර්යසයන් ඒ පුද්ගලයා අර දැකපු, එයින් ඇති සවන සපාඩි සවන් 
ීසම් ශක්තිය නිසා සහෝ ඒසක් තර්න් සනාදකින්න බලාසපාසරාත්තු 
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වුණාට අනිවාර්යසයන්ර් සපන්වන නපුරැ ගතිය අනිත් විරැද්ධ ලකුණ 
දකිනසකාට අනිවාර්යසයන්ර් ඒ සකසර් පවතින්නා වූ අර දැඩි ගරහණය 
ටිසකන් ටිසකන් ටිසකන් ගැලවිලා අන්තිර්ට අනිස්සිත තැනට යනවා. 
අනිස්සිත තැන කියල කියන්සන භාවනා පාරිභාෂික ශේද ර්ාලාසේ 
නම්, අනාලම්බිත ගතිය. ඒක තර්යි අනිමිත්ත, අප්පණිහිත, සුඤ්ඤත 
කියල සපන්නල දීල තිසයන්සන. ඉතින් ඒක නිසස්ිතව බැලුසවාත් 
අනිමිත්සත් නිමිත්තක් තියනව. නිස්සිතව බැලුසවාත් අප්පණිහිතසය් 
පණිධිත් පිහිටුවන්න, පරාර්ථනා පිහිටුවන්න හිසතනව. නිස්සිතව 
බැලුසවාත් සම් ශුනයයි කියන සද් තුළත් සර්ාකද්සදෝ හර පද්ධතියක් 
තියනව. 

සම්ක සතිපට්ඨාන සූතරසය් එදා අපි ර්තක් කරගත්ත විදිහට 
ධෘව පදයක් විදිහට කායානුපස්සනාව බලනසකාට ‘අනිස්සිසතා ච 
විහරති, න ච කිඤ්චි සලාසක උපාදියති’. එසහර් නැත්නම් ‘යාවසදව 
ඤාණර්ත්තාය පතිස්සතිර්ත්තාය අනිස්සිසතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
සලාසක උපාදියති’ කියනසකාට සම් කටයුත්ත කරන්සන් තාර් අර 
නිස්සිත වූ සංසාරය සම්පූර්ණසයන් අතහැරලත් නෑ. අනිස්සිත වූ 
නිවනට තව පත් සවලත් නෑ. අපි සම් ආශරය කරන්සන කය නම්, 
ආශ්වාස පරශ්වාසය නම්, සදතිස් සකාට්ඨාශ නම්, ඉරියේ නම්, 
නැත්නම් සම්පජ්ඤ්ඤය සකායි එකත් කරන්සන සර්සතක් කල් සම් 
නිස්සිත බව පිළිගත්තට ඒසක සදකක් තියන බවත් ඒවා පරස්පර 
විසරෝධී බවත් සම්ක සබාසහාර් සවලා බලාසගන ඉඳීසර්න්ර් සතිය 
වැඩීසර්න්ර් අවසබෝධ කළ යුතු බවත් සම් වැසඩන සද්ට තර්යි ඤාණය 
කියල කියන්සන බවත් දැනගැනීර් සඳහා පර්ණර්යි. හුදු ‘යාවසදව 
ඤාණර්ත්තාය’ - යාන්තම් සම් ඤාණය ර්තු කිරීර්ටයි. පතිස්සතිර්ත්තාය 
- ර්නා සකාට සතිය ඇති කරගැනීර් ර්තයි. ඒ වසග්ර් අනිස්සිසතා ච 
විහරති. කායානුපස්සනාව වශසයන් ගත්ත ආනාපානය කියන්සන 
නිවනත් සනසර්යි. ආනාපානසයන් සතාරව නිවන් ලබන්නත් බෑ 
කියල සද්කුත් නෑ. නර්ුත් ආනාපානය සම් සවලාසව ර්තු කරල 
ගත්සත් සතිය සපාේඩක් දියුණු කරගන්නයි. සම්ක පිළිබඳව පරඥාව 
දියුණු කරගන්නයි. ඒක සදතිස් සකාට්ඨාශසයනුත් කළ හැකි. ඒක 
ඉරියේවලිනුත් කරන්න පුළුවන්. අනුකුඩා ඉරියේවලිනුත් කරන්න 
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පුළුවන්. ඊට පස්සස තියන අනිකුත් එක එක සේදනා ිත්ත ධම්ර් 
කියන සකායි සකාටසහනුත් සම් අනිස්සිත භාවය දියුණු කරගත්තා 
නම් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. 

සම්ක සම්බන්ධසයන් ර්ෑතදී, විසශ්ෂසයන්ර් කාල වකවානුවට 
දාල කියනව නම් බුද්ධ ජ්යන්තිසයන් පස්සස ර්තු වුසණ් සර්ාකද්ද? 
සම්ක සඳහා ඇති සවච්ච විප්ලීය, නැත්නම් හැබෑ සවනස තර්යි සම් 
සර්සනහි කිරීර්. සර්හරැන්ට සම්ක හිතාගන්නවත් බෑ සර්සනහි කිරීර් 
කියල කියන්සන ගිරේ වාසග කියවන එක සන්ද? ඕක සපාඩි ළර්යි 
‘අ’ යන්න උගන්නනසකාට ‘අ’ යනු කියනවා. ‘ආ’ යන්න 
උගන්නනසකාට ‘ආ’ යනු කියනවා වසග, සබාසහාර් බාලාංශ 
පන්තිසය වැඩක් සන්ද කියල සබාසහෝර් ඉක්ර්නට බැහැර කරනවා. 
නර්ුත් බැහැර කරන්න තරම් ඔළ සර්ාළ සනාී, අසප් සලාකු ස්වාමීන් 
වහන්සස් කියල තියනව ‘සම් වසග ගැඹුරැ ධර්ර්යක්, සම් වසග ගැඹුරැ 
සදයක් පරීක්ෂාවට ලක් සනාකර බැහැර කරන ඇත්තන්සග් සර්ාළ 
ධාතුව සුද්ධ කරන්න සර්ානවා කසළාත් සහාඳයිද කියල ර්ට නම් 
සත්සරන්සන් නෑ’ කියල. සම් සබාසහාර් ලාර්ක ගතියක්, නිකන් 
කාටත් කරන්න පුළුවන් සදයක් වසග සපසනන්සන. නර්ුත් අඩියට 
බහින බැහිල්ල දිහා බලනසකාට සර්සහර්යි. ර්හ ගලක් ර්ැදට යන්තම් 
පැල ඉරක් දිසග් ගහක ර්ුලක්, සක්ශ ර්ූලයක් ගිහිල්ල ඕසක් තියන 
ඕජ්ාව, සාරය බිී ඇතුසළ් වැසඩනසකාට අර ර්හ ගල පුපුරන බව, 
පුපුරවන්න පුළුවන් කූඤ්ඤ ශක්තියක් ඇති සවන බව සලෝසක දිහා 
බලනසකාට සප්නවා. ඒ නිසා සම් සර්සනහි කිරීසම් වටිනාකර් 
ඉතාර්ත්ර් ගැඹුරට සප්නවා අනිස්සිත කියන පදය විස්තර 
කරනසකාට. 

අපි නිදර්ශනයක් වශසයන් ගත්සතාත් හුඟක් සවලාවට ඒ 
නිදර්ශනය සබාසහෝ සංසිද්ධිවලට අපි ඉස්සරහට තියාගන්නව. ඒ 
කියන නිදර්ශනයත් සෑසහන දුරට භාවනා කරල, භාවනාව හරියන 
බවට ලකුණක් විදිහටත් සප්නවා. සර්ාකද්ද? අපි ගන්න ආශ්වාසය 
පරශ්වාසයට සහෝ සම් පිම්ීසම් හැකිළීසම් අරර්ුණට ර්ූණට ර්ූණ දාල 
ඉන්න සවලාසේ දී ඒ අරර්ුසණ් තියන විිතර ගති, පිම්ීසර්න් හැකිළීර් 
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සවන් සකාට දක්වන ගතිය, ආශ්වාසසයන් පරශ්වාසය සවන් සකාට 
දක්වන ගතිය, තව ඩිංගිත්තක් ඇතුළට ගිහිල්ල බැලුසවාත් ආශ්වාසය 
ර්ුලින් ර්ැදින් අග සවන් කරන ගතිය, පරශ්වාසය ර්ුලින් ර්ැද සවන් 
කරන ගතිය, ර්ැදින් අග සවන් කරන ගතිය, ආශ්වාස පරශ්වාස සදක 
ර්ැද තියන හිස් තැන ආශ්වාස පරශ්වාසය සවන් කරන ගතිය ආදී 
වශසයන් සම් ඔක්සකෝර් සබාඳ සවන්න පටන්ගන්නව. පිම්ීර් 
හැකිළීසර්දිත් සම් විදිහටර් පිම්ීර් තුළත් චලන රාශියක්, හැකිළීර් 
තුළත් චලන රාශියක්, පිම්ීර් හැකිළීර් නැති අතරර්ැද හිටියත් 
සනාර්ැසරන බව, දිගට යාවජීව පැවැත්ර්ක් භවයක් පවතින බව 
සහාඳට සත්සරනසකාට සත්සරනසකාට හිත සබාසහෝර් ඉක්ර්නට 
විනිශ්චයකට එනව - දැන් අරර්ුණ නෑ. ඉතින් ඒක සාර්ානයසයන් සම් 
ඉන්න කවුරැත් වසග අත්දැකලත් තියනව. ඔය සචෝදනාවට නඩු 
ගිහිල්ලත් තියනව සම්සගාල්සලා. ර්ර් දැන් සර්ාකද කරන්න ඕනැ? ර්ර් 
ඉක්ර්නට දැන් ගුරැවරසයක් හම්බ සවන්න ඕනැ. සර්ාකද දැන් ර්ට 
සවලා තිසයන්සන? අරර්ුණ නැති සවලා. එතසකාට ගුරැවරයා 
කියනවා නෑ නෑ, එසහර් ඉක්ර්නට නැති වුණයි කියල ගන්න එපා. 
සහාඳට සපාේඩක් ඕක බලන්සනයි කියල.  

ඉතින් සර්සහර් බලාගන ඉන්නසකාට ගුරැවරයා 
විශ්වාසවන්ත නම්, සම් සයෝගාවචරයාත් ඇත්තටර් අනිස්සිත භාවය 
සහායාසගන භාවනා කරන සකසනක් නම්, සම් නැති වුසණ් නෑ කියල 
සහාඳට බලනසකාට ආයිත් ලාවට, ලාංඡනයට ආනාපානයවත් 
තියනව සන. ආශ්වාස පරශ්වාස සදක සවන් කර විසිතුරැව 
සනාසපනුණත් ආනාපානය තියනව සන. එසහර් නැත්නම් පිම්ීර් 
හැකිළීර් සදක කියල සවන් කරගන්න බැරි වුණත් උදරසය් යම් 
පරසද්ශයක චලන වගයක් සප්නව සන, කියල ඒ ර්තර් හිත තියාගන 
ඉන්නසකාට. ඊට පස්සස ඇවිල්ල කියනවා ඉස්සසල්ල කිේවට නෑ 
කියල ඇත්තටර් තිබුණා, දැන් නම් නෑ. නෑර්යි. දැන් නම් නෑර්යි. ආ! 
කර්ක් නෑ, එසහර් බලාගන ඉන්න කියනව. එසහර් නැති නම් නැති 
බව බලාගන ඉන්න. එතසකාට කියනවා දැන් හිතත් නැති සවනව. 
නැත්නම් හිසත් හිතිවිලිත් නැති සවනව කියල. සම්සක ඉස්සසල්ල 
කියනවා රෑප ධර්ර්වල ර්ායර්, සහාල්ර්න නතර සවනව. නාඩගර් 
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නතර සවනවයි කියල. ආ! කර්ක් නෑ සේදිකාව දිහා බලාගන ඉන්න 
කියනසකාට කියනවා බලාගන ඉන්න හිතකුත් නෑ වාසග්, සබාසහෝර් 
තැන්පත් සවන ගතියක්. ඉතින් සම්ක හුඟසදසනකුට, හුඟාක් 
කාර්යබහුල ජීවිත එදිසනදා ජීවිතසය අඬදබරකම් විෂර්තාවලට ලක් 
සවච්ච අයට සම් අරර්ුණක් නැතිව තුනී සවලා ගිය සවලාව හිතට 
සර්ානවහරි තදබල කාර්ච්ඡන්දාදී ගැඹුරැ ධචතසික ධර්ර් නැති සවලා 
ගියාර් සර්හරැ එක පැත්තකින් කල්පනා කරනවා නිවන් දැක්කයි 
කියල. අර කිරිහාමි හත්සැරයක් ර්ැසරනසකාට කිේසේ ඔළුවයි කකුල් 
සදකයි සීතල වුණා නම් ර්ළා. එච්චරයි. ආසය ඒ මිනිහට කියල 
දුන්සන එච්චරයි. ඒ ර්නුස්සය සකාසහ් හරි වතුරක වැටිච්චහර් ගෑනිට 
එන්න කියල දරැවන්ට එන්න කියල කියනව, අඬපියේ, සතාපිට 
සත්සරන්සන් නැද්ද ර්ර් ර්ැරැණා. සම් සත්සරන්සන් නැද්ද ර්සග් 
ඔළුවයි කකුල් සදකයි සීතල සවලා කියල. දරැවන්ට කියල අසඬෝනව. 
ඔන්න ඔසහාර් හත්සැරයක්ර් හත්පණක්ර් තිබිල තියනවයි කියල 
කියනව කිරිහාමිට. 

ඒ වසග තර්යි භාවනාසේදී අරර්ුණ තුනී වුණා, ඒ වසගර් 
අරර්ුණ පිළිබඳව හිතිවිලි නැති සවලා හිත තැන්පත් වුණා 
කියනසකාට හුඟසදසනක් යටි හිතින්, නැත්නම් යටි අදහසක් දානව 
හරි සන්ද? කියන එක වසග. කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාටත් කියනවා. 
නැති සවලාසවත් ඔය නයා සපසන් පුම්බනවා. සාකච්ඡා 
කරනසකාටත් එනවා. එසහර් නැත්නම් ඒක තර්යි එක සකළවරක්. 
ඒක එක නිශරිතයක්. අනිත් නිශරිතය තර්යි ඒ අරර්ුණක් නැතිකර් නිසා 
හිත සම්පූර්ණසයන්ර් නින්දට වැසටනව. දැන් පවත්වාසගන යන්න 
බැරි සවනව. හිත සම්පූර්ණ කුසීත භාවයට එනවා. ඉතින් සම් වසග, 
ඒ කවදාවත් සනාදැකපු තැනට ගියාර් අපිට අර්ාරැයි සන හරිර් 
විනිශ්චයට එන්න. එතසකාට අපි අර වසග අධිකතර විනිශ්චයට සහෝ 
අවර්තර විනිශ්චයකට පත් සවනව. සම් සදක අතරර්ැද තිසයන්න 
පුළුවන් ඉස්සසල්ලා කියන විදිහට නිවන් දැක්කා කියන විශ්වාසය ඇති 
සවන්නත් පුළුවන්. තව සර්හසරකුට නින්ද යන්සන නෑ. හිත අවදි, 
සැක පහළ සවනව. ර්සග් භාවනාව තියා සතියත් නැද්සදෝ? සර්ාධියත් 
නැද්සදෝ? සම් ගුරැවරයාසගන් මීට ඉස්සරහ ගර්නක් නෑ. සර්ාකද 
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සම්ක අතරර්ං ීර්ක් සන්ද සවලා තිසයන්සන. ර්ටත් සම් නැගිට්ටට 
පස්සස ආසය සකසලසස් එනවා නම් සම්ක සබාරැ ර්ායර්ක්. සම්ක 
සබාරැ රැවටිල්ලක්. සම්ක සැක කටයුත්තක්සදෝ? කියල, සම් සැකය 
නම් වූ නීවරණ ධර්ර්ය රිංගන්න ඉඩ තියනව. එසහර් නැත්නම් බිය 
පහළ සවන්න ඉඩ තියනව. නුහුරැ ගතිය පහළ සවන්න ඉඩ තියනව. 
අසරණ ගතිය පහළ සවන්න ඉඩ තියනව.  

සම්ව ඔක්සකෝර් සම් තත්ත්සවට පත් සවච්ච එක්සකනාසග් 
චරිත ස්වභාවය. එයා සගනාපු උපනිශරය සම්පත්තිය. සම් සකසලස් 
කන්දරාසේ, නැත්නම් කර්ර් මිටිසය් ස්වභාවය. ඉතින් ඒ ස්වභාවය 
නැවත නැවත ර්තු කරමින්, ඒක දැනගත්සතාත් සර්යාට වැහිලා 
ඉන්සන සර්ාන යකාද? රීරි ර්ස්සිනාද? ඔේඩි ර්ස්සිනාද? කළු 
කුර්ාරයාද? සර්ාකා වුණත් ඒ යකා අඳුනගන්න එක, එසහර් නැත්නම් 
ඒ වර්සන් විසර්චන ගති පහළ සවනසකාට සම් සලසේ පිළිකාවක්ද? 
නැත්නම් සවන සර්ාකක් හරි සලඩක්ද? කියල සලසේ අඳුනගන්න 
සම්ක දිහා ටික සවලාවක් ඉන්න සවනව. ඒක සලඩාටත් සලඩාසග 
නෑදෑයන්ටත් හරි අර්ාරැයි. ර්සග් කිට්ටුර් ඥාතිසයකුට එක දවසක 
සගදර ඉන්දැද්දී පිටගැස්ර් සරෝගය ආවා. හක්ක පැන්න. හක්ක 
පැන්නට පස්සස ඒ කාසල ධවදයවරැ එච්චර නෑ. අපිට ඉස්පිරිතාසල් 
කිට්ටු නිසා අප්පච්ි අඬගහසගන ගියා. සලඩා දැන් බාහිර සරෝගී 
අංශසය් වාඩි සවලා ඉන්නසකාට දැන් සලසේ සපන්නන්න එපැයි. 
සලසේ එන්සන් නෑ. ඊට පස්සස කිේව සම් දරැවා සපාඩි එකා. 
විභාසගට පාඩම් කරනවා. සර්සහර් ඉන්නසකාට සම් හක්ක පිට ගියා. 
එයාට ගන්න බැරැව ගියා. අපිත් ගහල ගහල තර්යි ගත්සත්. 
ර්හත්තසයා සම්ක සබාසහාර් භයානක සලඩක් කියලයි අහල 
තිසයන්සන කියල. සදාස්තර බලාගන ඉන්නසකාට බාහිර සරෝගී 
අංශසය් බංකුසේ ඉන්දැද්දී ආසය හක්ක පැනල තියනව. අප්පච්ි බය 
සවලා තියනව. සපාඩි අය කිේව භය වුණයි කියල.  

හැබැයි සදාස්තර ර්හත්තය සහාඳට බලාගන හිටියලු. ඉතින් 
සම් සදන්නට හරිර් තරහයි සම් වැසේට. සර්ච්චර සම් පිටගැස්ර් 
ඇවිල්ල, සම්ක ආසය සැරයයි සදසැරයයි සලඩා ර්ැසරනව. බලාගන 
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ඉඳල තියනව. ඊට පස්සස සදාස්තර හරි හරි දැන් නම් සලසේ හරි කියල 
ඉස්පිරිතාසලට ඇරිය. සබසහත් දුන්න. ඒ ඉස්පිරිතාසල්, ඒ වාට්ටුසේ, 
ඒ සලසේ හැදිලා, සේරිච්ි සියගානකින් එක්සකසනක් බවට පත් 
වුණා ඒ ඥාතියා. එතසකාට හිටිය අසප් ඉස්සකෝසල සලාකු සර්ත් ඒ 
වාට්ටුසේ. සම් දරැවා හරි වාසනාවන්තයි. සර්ාකද ඔය සලසේ 
ආපුවහර් අල්ලන්න බෑ. ඉතින් අර සලසේ එනසකාට ඒක දිහා 
බලාගන ඉන්න එක සදාස්තරසග අසත්පුරැෂකර්ක් වාසග තර්යි 
සත්සරන්සන්. ඒ සර්ාකද, තක්කු ර්ුක්කු සවන්නයි ඕනැ සදාස්තර ඒ 
සවලාසව හරි නම්. සම් සලසේ එනසකාටර් ඉස්පිරිතාසලට යවන්න 
ඕනැ. ඊට වැඩිය සබාසහෝර් වැදගත් ඕක සකාසහාර් ආවත් සැසරන් 
සදසකන් ර්ැසරනව නම් ර්ැසරනව. බාහිර සරෝගී අංශසය්ත් ර්ැසරනව. 
වාට්ටුසේදිත් ර්ැසරනව. සගදරදීත් ර්ැසරනව. දැක්කට පස්සස නම් 
සදාස්තර හරියටර් දන්නව. සම් එන්සන් සවන අපස්ර්ාරයක්වත් සන්නි 
සලඩක්වත් සනසර්යි. සම් හක්ක පනින එක. හරියටර් සපාල්සලන් 
ගැහුවා වසග්, ඇණයට මිටිසයන් ගැහුවා වසග් හරියටර් සරකර්න් 
කරල වාට්ටුවට දැම්ර්ට පස්සස සබසහත වැදුණා. ඉවරයි.  

ඉතින් ඒ වසග සම් අර අරර්ුණ සනාසපනී එසහර් නැත්නම් 
හිතට යර්ක් සනාවැටහී ඉන්න සවලාසේදී සම්ක දිහා බලාගන ඉන්සන 
නැතුව ඊගාවට ර්ර් සර්ාකද කරන්න ඕනැ. ඕක පණිවිඩයකින් සදන්න 
බැරිද? සකළින්ර් කියල තියන්න බැරිද? කියලා සර්හර සවලාවට 
ගුරැවරැන්ට අභිසයෝග කරනවා. ඒ කියන්සන ගුරැවරයා ගුරැ 
ර්ුෂ්ටියක් තියාගන සදන්සන නැතුව ඉන්නවයි කියල. ඒ සර්ානර් ගුරැ 
ර්ුෂ්ටියක්වත් සම් සාසසන් නෑ. ඒ විදිහට සම් අරර්ුසණ් ර්ායර් 
සප්න්සන් නෑ. අපි සවන වචනයකින් කියනවා නම් රෑප ධර්ර්සය් 
සකෝලර්ක් සපන්සන් නෑ. ඒ සවනසකාට ඒක දකින හිත, ඒ තැන්පත් 
සවච්ච හිත සහාඳක් කියන්සනත් නෑ නරකක් කියන්සනත් නෑ. ඔසහ් 
ර්ූද ර්ැද තනි වුණා වාසග්. කාන්තාරයක තනි වුණා වාසග්. ධනය 
නැති තැනකට ගියා වාසග්. ර්හා හද්ද කැසල් තනි වුණා වසග් ඔසහ් 
පාළු සවලා ඉන්නව. අන්න ඒ පාළු සවලා ඉන්න ගතියට පාළු සගයි 
වළං බිඳිනවා වසග් නා නා පරකාර හිතිවිලි අදහස් ර්ති ඇවිල්ල රජ් 
කරනවා. ඒ එන එන සද් ඒ ඒ වශසයන් සර්සනහි කරන්න දන්නව 
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නම් පර්ණක් - ඒකයි සම් සත්ර්ාව වශසයන් සම් බණට ර්තු කරන්න 
ර්ර් උත්සාහ කරන්සන් - සර්සනහි කරන්න දන්නව නම් ඒ 
සයෝගාවචරයාට සම් සවලාවට සකායි සද්ත් ර්හා සර්රක් වසග 
සප්න්න පටන්ගන්නව. අහු සවන සද් සලාකු කරල සපන්වන ගතියක් 
තියනව.  

ඒ නිසා සහාඳර් සද් තර්යි ඒවා පිළිබඳව අධික විනිශ්චයකට 
පත් සනාී, අධිතක්සස්රැවට පත් සනාී, එන සද් සර්සනහි කිරීර්. 
යම් කිසි සකසනක් ර්ුල් අදහසක ඉන්නව නම්, සම් සර්ානවක්වත් 
නැති හිත තර්යි සහාඳර් සද් කියල සර්තනදී ඒ ධර්ර්ය නිසා 
පටලවාගන්නව. සර්ානවක්වත් නැති හිතක්, සර්ානවක්වත් නැති 
හිතක් වශසයන් සර්සනහි කරන්න දැනගන්න ඕනැ. ඒ වසග්ර් ඒසක 
රෑප ධර්ර් ස්වභාවයක් ර්තු වුණා නම් ඒක ඒ වශසයන් සර්සනහි 
කරන්න ඕනැ. නාර් ධර්ර් ස්වරෑපයක් ර්තු වුණා නම් ඒක ඒ වසග 
සර්සනහි කරන්න ඕනැ. නර්ුත් සම් කියන තත්ත්වයට එනසකාට 
සර්සනහි කිරීසම් යන්තරය දන්සන නැති සකනා නම් පර්ා වැඩියි. පර්ා 
වැඩියි. ඒක තර්යි සම් බසණන් උගන්වන්න හදන්සන. 

තර්න් සර්තනට යන්න තරම් - ර්ර් සවන වචනයක් පාවිච්ි 
කරනවා - වාසනාව තියනව නම්, එයා අනිත් දවසස් භාවනාව 
පටන්ගත්තට පස්සස සවනදට වඩා සර්සනහි කරන්න ඉසගනගන්නව. 
සර්ාකද්ද සර්සනහි කරන්සන්? ආනාපානසති භාවනාව කරන 
සකසනක් නම්, සෑර් ආශ්වාසයක්ර් සෑර් පරශ්වාසයක්ර් ඇතුල් 
සවනවා පිට සවනවා කියල සහෝ, ගන්නවා සහළනවා කියල සහෝ, 
නැත්නම් ආශ්වාසය පරශ්වාසය කියල සර්සනහි කරමින් සහෝ යනවා 
නම්, ඒ පුද්ගලයාට සගාසරෝසුවට තියන සවලාසවදි රෑප ධර්ර්ය, 
භාවනා වචනසයන් කියනවා නම් වාසයා සපාට්ඨබ්බ ධාතුව අහු 
සවච්ච සවලාසවදි සහාඳට සර්සනහි කරනවා නම්, නර්ක් සදන්න 
පුළුවන් සම්ර්ුති වශසයන්ර් සංකල්ප ර්ට්ටසර්න් සම් ආශ්වාසය. සම් 
පරශ්වාසය. සහාඳට ඒසක ර්රියාවල්, ර්රියාදාවල්, සීර්ාවල් සහාඳට 
සප්නවා. සප්න සවලාවට සහාඳට සර්සනහි කිරීර් අල්ලගත්ත නම්, 
එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ කරසගන කරසගන යනසකාට ඒ ආශ්වාස 
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පරශ්වාසවල දිග සකටි බව, ඒ ආශ්වාසසය් පරශ්වාසසය් උණුසුම් සිසිල් 
ගති, ඒ ආශ්වාසසය් පරශ්වාසයට වැඩිය ආකූල භාව අනාකූල භාව, 
ආශ්වාසයට වඩා පරශ්වාසය වැටසහන සනාවැටසහන ගති, 
ආශ්වාසයට වඩා පරශ්වාසය පරිය අපරිය ගති, ඔය එක එක පැතිකඩ 
සප්න්න පටන්ගන්නව. ඕවා එකක්වත් නිවනත් සනසර්යි. ඕව 
එකකින්වත් ඇති වැඩකුත් නෑ.  

නර්ුත් සම්ව වැඩි සවන්ඩ වැඩි සවන්ඩ ආශ්වාසය පරශ්වාසය 
පිළිබඳ සහාඳ අනනයතාවක්. සම්වට කියන්සන අතයන්ත ලක්ෂණ 
කියල. සම්වට කියන්සන සපෞද්ගලික ලක්ෂණ කියල. අන්න ඒ 
අතයන්ත ලක්ෂණ සත්සරන්න සත්සරන්න ඒ සයෝගාවචරයා තර්න්සග් 
සාසනයත් සහාඳට තහවුරැ කරගන්න අතර, තව සකසනක්සග් 
වචනයක් අහලා සම් සර්ාකද සවන්සන් කියලා සත්රැම් අරගන්නත් 
සහාඳ විචක්ෂණ බුද්ධියක් ඇති කරගන්නවා. ඒකට අපිට සුතර්ය 
ඤාණය කියල කියන්නත් පුළුවන්. ර්ූලධර්ර් දැනුර් කියල කියන්නත් 
පුළුවන්. අහලා දැනගත්ත සද්ත් සම්කට උදේ කරනවා. සාකච්ඡා කරල 
දැනගත්ත සද්ත් උදේ කරනවා. තර්න් අත්දකින සද්ත් උදේ කරනවා. 
ඒසකන් ඇති සවන අන්වය ඤාණත් හුඟාක් විසිතුරැ සදයක්. ඒ නිසා 
පරකට සවලාසවදි දැසනන සවලාසවදි සහාඳට සර්සනහි කළා නම්, 
ආශ්වාස පරශ්වාසයට සපාදු වශසයන් එන්න එන්න සංසිඳීර්ක් 
සවනවද? එපා ීර්ක් සවනවද? ළං ීර්ක් සවනවද? කියල දැකගන්න 
පුළුවන්. ඊට පස්සස ස්ථීර වශසයන්, නැත්නම් විස්තර වශසයන් 
සවිස්තර වශසයන් ආශ්වාසය පරශ්වාසය සංසන්දනාත්ර්කව සර්ාකද 
සවන්සන?  

ආන් ඔය ටික සර්සනහි කරසගන සර්සනහි කරසගන 
යනසකාට අර කියන්නා වූ අරර්ුසණ් වාසයෝ සපාට්ඨේබ ධාතුසේ 
සහාල්ර්න් කම්පන චංචලත් නෑ, ඒක පිළිබඳව හිසත් ඇති වන 
හිතිවිලිත් නෑ, කියන ර්ට්ටර්ට එනසකාට සර්සනහි කිරීර්ත් හැසලන 
තැනක් එනවා. සර්සනහි කිරීර් අල්ලන්න බැරි තැනක් එනවා. 
සර්සනහි කිරීර් වැඩ සනාකරන තැනක් එනව. සගවිල හර්ාර සවන 
තැනක් තියනව. ආන් එතනට කිට්ටු සේගන එනසකාට තර්න්ට 
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සත්සරනව දැන් සම් සර්සනහි කරන්න උත්සාහ කළාට සර්සතක් 
සවලා සර්සනහි කිරීර් කටු ර්ැටි බිත්තියකට ර්ැටි රිත්තකින් ගැහුවා 
වාසග තඃ! ගාල අල්ලනවා. සම් පිම්ීර් සම් හැකිළීර්. නැත්නම් සම් 
ආශ්වාසය සම් පරශ්වාසය. ඔය පහු සේගන පහු සේගන යනසකාට 
රබර් සබෝලයක් ගලකට ගැහුවා වසග සපාළාපනින්න පටන්ගන්නව. 
එතසකාට තර්න්ට සත්සරනවා සර්සනහි කරන්නත් බෑ. සර්සනහි 
සකරැවට අල්ලන්සනත් නෑ. නර්ුත් ඒ වුණාට තර්න් අඩු ගාසන ඒ 
බව දැනගන්නව. සම්ක සම් භාවනාසේ සදෝෂයක්වත් සතිය 
නැතිකර්ක්වත් සර්ාධිය නැති ීර්ක්වත් සනසර්යි. සම් සම්ර්ුති, නම් 
කිරීම්, සල්බල්, හැසලන තැනක් තියනව. අන්න ඒ හැසලන තැන 
අල්ලගන්න එක, ඒක සනාදැන සිදු සවනවාට වැඩිය වටිනව. ර්ුල 
ඉඳලාර් සනාකර හිටිසයාත් සකාතනද සම් හැසලන තැන කියල 
අල්ලන්න බැරි සවනව. නම් කිරීර් අල්ලන තැන සහ නාල්ලන තැන 
සත්සරන්සන් නැතුව යනවා. සර්සනහි කරසගන යන එක්සකනාට 
සහාඳට සත්සරන්න පටන්ගන්නව. හැබැයි එතසකාට රෑප ධර්ර් 
පිළිබඳ නාල්ලන ගතිය ආවට සර්හර විටක නාර් ධර්ර්වලට සවනදට 
වඩා සංසේදීකර්ක් තිසයන්නත් ඉඩ තියනව. නැත්නම් හිත ඊට වැඩිය 
සූදානම් තත්ත්වයක් තිසයන්න ඉඩ තියනව. හිත ඊට වැඩිය සුදුසු 
තත්ත්වයක් තිසයන්න ඉඩ තියනව.  

ඒ නිසා සර්තනදී ර්තක් කරනවා රෑප ධර්ර් වශසයන් 
සර්සනහි කරගන්න බැරි නම්, ආශ්වාස වශසයන් පරශ්වාස වශසයන් 
නාසිකාගරය දැකගන්න බෑ. ආශ්වාස වාරය සප්න්සන නෑ. පරශ්වාස 
වාරය සප්න්සන නැත්නම් නාර් ධර්ර්වලටයි රෑප ධර්ර්වලටයි 
සදකටර් ඉඩ තියල, දැසනනවා දැසනනවා කියල සර්සනහි කරන්න 
කියනවා. එසහර් නැත්නම් ඉන්නවා හිඳිනවා කියලත් සම්කට 
කියනවා. හිඳිනවා ඉන්නවා කියල සර්සනහි කරන්න. අන්න 
එතසකාට සම් ඉඳීසම් කරියාවලියට නාර් රෑප සදකර් ඕනැ. සම්කට 
බැස්සස් සගාසරෝසු රෑප ධර්ර්වලින්. දැන් සගාසරෝසු බව සියුම් සේගන 
සියුම් සේගන ගිහිල්ල ඒකට නම් කිරීර් නම් වූ උපකරර්ය අල්ලන්සන 
නැති තැනට ඇවිල්ලා. නර්ුත් සල්සිසයන් අරින්සන් නැතුව සර්සනහි 
කරන්න ගත්සතාත් දැසනනවා දැසනනවා ඉන්නවා ඉන්නවා කියල 
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ඔන්න තර්න්ට සත්සරන්න පටන් අරගන්නව ර්ර් ර්ැරිලා නැතුව 
ඉන්නව සන. දැන් සහාඳටර් විශ්වාසයි සන් සර්තන සතිය 
සනාසවච්චාවයි. සර්ාධිය නැති සවච්චාවයි. අරර්ුණ නැති සවච්චාවයි. 
නර්ුත් අර ර්ුල ඉඳලාර් සගනාපු සනාර්ැරිච්ච ගතිය තියනවා සන. ඒ 
වසග සහාඳට විශ්වාසයි සන තර්න්ට දැන් නින්ද ගිහිල්ල නෑ කියල. 
සිහි විකල් සවලා ර්ූර්ඡා සවලා නැති බව.  

ආන් ඒකට සතිසයන් යුක්තව, අවදි භාවයකින් යුක්තව දවල් 
එළිසයන් යන්න නම්, සම් සර්සනහි කිරීර් හැලුණට ධර්ර්තාවල 
පැවැත්ර්ක් තියනව. සර්න්න සර්තන දැක දැක දැන දැන සම් ර්ල 
පන්නගත්සත් නැත්නම්, සම් කඩයිර් පන්නගත්සත් නැත්නම් ඔතනට 
විවිධාකාර සංකල්ප, විවිධාකාර ර්ති, ඇසහන් කරන රෑප පරක්සෂ්පණ, 
කසනන් කරන සද්ද පරක්සෂ්පණ, නහසයන් කරන ගඳ පරක්සෂ්පණ, 
දිසවන් කරන රස පරක්සෂ්පණවලින් පාළු සගයි වළං බිඳිනව වසග් 
පිසරන්න ඉඩ තියනව. ඒව සර්හර සවලාවට පරණ ර්තවලින් 
සංඥාවලින් දානව. අන්න ඒ බව එනව නම් ඒකත් අල්ලගන්න පුළුවන්. 
එසහර් නැත්නම් සර්තන තියන හිස් තැන අල්ලගන්න පුළුවන්. ඒක 
නිසා සර්තනදී දැසනනවා දැසනනවා කියල සර්සනහි කිරීර් රෑප නාර් 
සදකටර් සපාදු අරර්ුණ සියුම් සේගන සියුම් සේගන ඒ ි ත්තක්ෂණසය් 
එතනට සකාටු සවනසකාට සර්සනහි කරන නර් සලාකු කරසගන 
සලාකු කරසගන යනවා. ආශ්වාස පරශ්වාස කීපයක නාර් ධර්ර් රෑප 
ධර්ර් සදකටර් සපාදු දැසනනවා දැසනනවා ඉන්නවා ඉන්නවා කියල 
සර්සනහි සකරැවට පස්සස සර්සනහි කිරීසම් යන්තරය නතර සවන්සන 
නෑ. ටික සවලාවක් ඉන්නසකාට සත්සරන්න පටන් අරගන්නව එසහර් 
සර්සනහි කරන එකත් ර්හා කරදරයක්. දැසනනව දැසනනව කියල 
සර්සනහි කරන්න ගියත් ඒ සවලාසව තුනී සවලා ශාන්ත සවල, 
නිවිච්ච නිසල විලක් වසග පත් සවලා තියන සම් ජ්ල කඳට, දැසනනව 
දැසනනව කියල සර්සනහි කරනසකාට හුළං පාරක් වදින්න වසග 
කම්පන චංචල පුංි රැළි ර්ාලා නගින්න පටන්ගන්නවා. 

එතසකාට සයෝගාවචරයාට අවස්ථා සදකක් හම්බ සවනවා. 
එසහර් නම් සර්සනහි කිරීර්ත් ටික සවලාවකට නතර කරල හිත 
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කීකරැව තැන්පත් සවයිද? නැත්නම් යටි නූලකින් සර්ානවා හරි 
වංචනික ධර්ර්යක් එයිද කියල බලන්න. වංචනික ධර්ර්යක් එනවා 
සැකයක් පහළ සවනවා නින්දට පැත්තට යන්න හදනවා, නැත්නම් 
ර්ර් නිවන් දැක්කා කියල හිතනවා කියල දැනගත්ත නම්, අර සකවිට 
අතට ගන්න එකයි තිසයන්සන. ආසය සර්සනහි කරනවා. ආසය 
සර්සනහි කරනසකාට ඒ විදිසහ් වංචනික ධර්ර්යක් යටිපහු සවලා 
තියනව නම්, දැන සහෝ සනාදැන, ආසය සැරයක් අර නැති සවච්ි 
ආනාපාන සදක ර්තු සවනව. අර පිම්ීසම් හැකිළීසම් ලකුණු ලාවට 
ර්තු සවන්න පටන්ගන්නව. එතසකාට ආසය සැරයක් සර්සනහි කිරීර් 
රෑප ර්ට්ටර්ටර් වට්ටන්න පුළුවන්. ඒක වැරැද්දක් සනසර්යි. ඒක 
අතයවශයසයන්ර් තර්ා විසින්ර් තර්ාසග් සලසේ අල්ලසගන තර්න් 
දන්න අත්සේතකින් සනීප කරගන්න හදනව වසග. ගුරැවරසයකුට 
බුලත් දීලා හිස රැවුල් බාලා සිවුරැ සපාරවාගන ගිහිල්ල වැඳල, 
කර්ටහන් ඉල්ලසගන භාවනා කරපු සකනා දැන් කරසගන කරසගන 
යනසකාට සත්සරනව සර්තනදී කර්ටහන සපාේඩක් පටලැවිල 
තියනව.  

නර්ුත් ඒක පිළියම් කරන්න පුළුවන්. සර්ානවාවත් නැතුව හිත 
කීකරැ සවලා තැන්පත් සවලා යනවා නම් ඉන්න සදනව. සැකයක් 
එනව නම්, නිදිර්තක් එනව නම්, නිවන් දැක්කා කියල හිසතනවා නම් 
ආන් එසහනම් සත්රැම් අරගන්නවා අසය සම් පෑදි දියට සබාර දියක් 
එකතු කරගත්ත. නිරවුලට අවුලක් දාගත්ත. එසහනම් ආසය සර්සනහි 
කරනවා. සර්සනහි කරනසකාට ඇත්තටර් ක්සල්ශයක් යටපත් සවලා 
තිබුණා නම්, ඇත්තටර් වැරැද්දක් යටපත් සවලා තිබුණා නම්, අර 
ආශ්වාස පරශ්වාස සදසක් කැළඹිච්ච ස්වරෑපසයන් ලකුණක් සප්නවා. 
එයා එතසකාට සුවාසසකට ගිහිල්ල හඃ අහඃ හඃ අහඃ ගාසගන එන්න 
පටන් අරගන්නව. එතසකාට ඒ කියන්සන හිසත් භයක් ඇති සවල 
තියනව. එසහර් නැත්නම්, හරි හරි දැන් නිවන් දැක්කා කියල සම් 
කට්ටියට කියා පාන්න, ශේද විකාශන යන්තරයක් බැඳගන්න 
අවශයතාව ර්තු සවලා තියනව. එසහර් නම් අර ආනාපානය 
කුලප්පුවක් සප්නවා. ඒකත් උදේ කරනවා නැවත සර්සනහි කිරීර්ට. 
එසහර් නැත්නම් සත්සරනව, සපාඩි තාවකාලික වශසයන් සපාඩි 
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සියුම් සතුටක් පරසර්ෝදයක් ර්තු සවලා තියනව. එසහර් නැත්නම් 
සැකයක් ඇවිල්ල තියනව ර්ට සතිය හරිද? සර්ාධිය හරිද? කියල.  

අන්න ඒ සැක, අධිතක්සස්රැ තියනව නම් ආපහු ගිහිල්ල 
බලනසකාට ඉන්නව ඉන්නව කියල සර්සනහි කරනසකාට 
ආනාපානය කුලප්පු සවලා නෑ. පාළු සගයි වළං බිඳින්න වසග 
සකාසහ්සදෝ යන හිතිවිල්ලක් ඇවිල්ල රජ් කරන්න හදනව. නර්ුත් අර 
සර්සනහි කිරීර් දකිනසකාටර්, අන්න අර විදිහට පිටින් ඇවිල්ල 
රිංගගන්න හදන හිතිවිලිවලට තැන නැතුව ඒ සර්යක් ර්ාර්ගය 
පෑසදන්න පටන්ගන්නව. ඒ නිසා සම් සර්සනහි කිරීසර්න් සතාරව 
සම්ක පන්නන්න පුළුවන් කියල කාට හරි හිසතනව නම්, සාධාරණ 
සැකයක් තියනවා සම් හිතීර්ර් මිථයා දෘෂ්ටියක් කියල හිතන්න 
පුළුවන්. කියන්නත් පුළුවන්.  

ඒ සර්ාකද, අසප් භාවනා කරර් හතරක් ගැන කථා කරනසකාට 
‘සමථ පූර්වංගම විපස්සනාව’, ‘විපස්සනා පූර්වංගම සමථය’, 
‘යුගනද්ධ  ාවනා’ කියල තුනක් අපි පරසිද්ධව දන්නව. හතරසවනි 
එකක් තියනව ‘ධම්මුද්ධච්චවිග්ගහිත මානස’ කියල. ධම්ර් උද්දච්ච 
පහාන කරර්ය. ඒ ධර්ර්සයන්ර් උද්දච්ච භාවයක් ඇති කරල සදනව. 
භාවනාසවන්ර් උද්දච්ච භාවයක් ඇති කරනව. සම් උද්දච්ච භාවය 
විිකිච්ඡාවක් සවන්නත් ඉඩ තියනව. හිත කැලසඹන්න පටන්ගන්නව. 
දැන් ර්ට අරර්ුණු නෑ. එසහනම් භාවනාව වැරදිලා. එසහර් නම් සම් 
සතිය නැති සවලාද? සර්ාධිය නැති සවලාද? ආදී වශසයන්. එකක් 
තර්යි ඒ අරර්ුණ නැතිකර්. සර්ානවාක්වත් සප්න්සන නෑ. හැබැයි ර්ූල 
කර්ර්ස්ථානය වශසයන් පිම්ීර් හැකිළීර් ආනාපානය සප්න්සනත් නෑ. 
බලාගන හිටපු හිත සර්සනහි කිරීර් අල්ලන්සනත් නෑ. පාළු ගතියකට 
යනව. ඒ වසගර් පාළු සගයි ඇති සවන ගතියත් එනවා. සර්හර විටක 
දස උපක්සල්ශ වශසයන් ඕභාස, පීති, පස්සද්ධි ආදී වශසයන් 
කවදාකවත් නැති විදිහට කිරි හැළියක් උතුරාසගන එන්නා සස් විශාල 
පරීති, පරසාදගණක ගති, සුඛ, සති, උසප්ක්ෂා, නිකන්ති ආදී ධර්ර් 
සීර්ාන්තිකව එන්න පටන්ගන්නව. ඔය සකායි එකත් වසග සම් ිත්ත 
විශුද්ධිසයන් පස්සස දිට්ි විශුද්ධිය සුද්ධ සවන සවලාසවදි, දිට්ි 
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විශුද්ධියට යන සවලාසවදි, කුරැලෑවක් කැඩිල සැරව ටික පිට සවන්න 
වසග, වර්නයක් ඇවිල්ල වර්සන් පිටට යන්න වසග ශුද්ධියක් සිද්ධ 
සවනව.  

ආන් ඒ ශුද්ධිය සිද්ධ සවන සවලාව දන්නව නම් සබාසහාර් 
සහාඳයි. ඒක නිසා සර්සනහි කිරීර් සම් සවලාසව සිද්ධ සනාසවන්නත් 
පුළුවන්. නර්ුත් සර්තනට එනකල් සර්සනහි කර කර හිටියා නම් 
සහාඳට සත්සරන්න පටන් අරගන්නවා, ර්ර් සම් හිත තැන්පත් 
සවච්ිකර්ට, හිත හිතිවිලිවලින් සතාර සවච්ි පර්ණට නිවන් දැක්කා 
කියල ර්හා සලාකුවට හිතන්න යන්සනත් නෑ. එසහර් නැත්නම් ර්ර් 
සම්පූර්ණසයන්ර් නැති වුණා. ර්ැරැණා. නින්ද ගියා වසග කියල තර්න් 
පිළිබඳව නාස්තික හැඟීර්ක් ඇති කරගන්සනත් නෑ. සකාටින්ර් 
කියනව නම්, සබාසහාර් ගැඹුසරන් කී හැකි, සර්තනදී හරියට සූදානම් 
නැතුව ගිසයාත් භව තණ්හා විභව තණ්හා කියන සදක සර්ාකාරව 
ර්තු සවන්න ඉඩ තියනව. පරසයෝගකාරීව වංචනිකව ර්තු සවන්න ඉඩ 
තියනව. සම්ක හරි කියල හිතුසවාත් ර්ර් භාවනා කළාට අනිත් 
සගාල්ලන්ට වැඩිය ර්ට සබාසහෝර් ඉක්ර්නට අරර්ුණ තුනී කරගන්න 
පුළුවන්. ර්ට තුනී තැන ඉන්නත් පුළුවන්. ඒක සහාඳයි. සම්ක 
අනිවාර්යසයන්ර් සහාඳ තැනක්. සර්හර සවලාවට සම්ක ළඟර් ර්ට 
දැන් සසෝවාන් සවන්න පුළුවන්. එසහර් නැත්නම් රහත් සවන්න 
පුළුවන්. දැනට රහත් සවලාද දන්සනත් නෑ ආදී වශසයන් තර්න්ට 
වැඩිය අධිතක්සස්රැවක් ආවා නම්, ඒක සස්සත දිට්ියට වැසටනවා. 
ඒ කියන්සන ‘පවතිනවා’, ‘සම්සක සර්ානවද තියනවා’ කියල 
අල්ලගන්න ගතිය. එසහර් නැත්නම් තර්න්ර් සැක කරනවා සම්ක 
නින්දක්ද? සම්ක තුළ අස්ිර ගතියක් ඇති සවනව. භය ගතියක් ඇති 
සවනව. ඒ වසග්ර් ඒකාකාරී ගතියක් ඇති සවනව. එපා කරන ගතියක්. 
ඒක විභව තණ්හාව. විභව තණ්හාව කියල කියන්සන ර්ට සවන එකක් 
ඉල්ලනව.  

ඒක නිසා දාර්ශනික ර්තයක් ඉදිරිපත් කරන සකසනක් භව 
තණ්හාව විස්තර කරල තිසයන්සන සපාසත් සම්සකර් තව එකක් ර්ට 
සදන්න කිේව නම්, නැත්නම් සම් ජ්ාතිසය සදකක් ර්ට සදන්සනයි 



ර්ැදුම් පිළිසවත පරාසයෝගිකව වඩර්ු | 

231 | 

කිේව නම්, සලාකු එක ර්ට සදන්සනයි කිේව නම් භව තණ්හාව. ර්ට 
සම්ක තියාගන සවන එකක් සදන්න කිේව නම් විභව තණ්හාව. 
සර්න්න සම් සදසකන් සකායි එක ඒ සවලාසව ර්තු කරනවාද කියන 
එක වංචනිකයි. අන්න ඒ නිසා සර්තනදී සර්සනහි කිරීසම් ශක්තිය, 
නම් කිරීසම් ශක්තිය, සල්බල් කරනවයි කියල අපි සර්හර විට ඉංගරීසි 
වචනයක් සම් සවලාවට ණයට අරන් පාවිච්ි කරනවා. ඒසක ශක්තිය 
පුදුර්ාකාර සවනසක් ඇති කරනව. ඒක ර්ානසික සරෝග සුව කරන 
අවස්ථාවලදී සහාඳට පරසයෝජ්න ගන්න පුළුවන්. තදබල ර්ානසික 
සරෝගීන්ට සනසර්යි. ඒ ර්තු සවන සද් තර්ා විසින්ර් තර්න් 
අභිසයෝගයට ලක් කරනවා. කවදාකවත් ඒක එසහර්ර්යි කියල 
භාරගන්සනත් නෑ. පරතික්සෂ්ප කරන්සනත් නෑ. ආන්න ඒ ගතිය තර්යි 
සම් අනිස්සිත භාවසය් ලක්ෂණය. සර්තන තිසයන්සන් නිස්සිත 
තත්ත්වයට පුරැදු සවච්ච, නිස්සිතසයන් හැදිච්ච හිත නිස්සිත 
ර්ාර්ගසයන් හිත ඇවිල්ල යම් පරර්ාණයකට ඉස්සිලා ඉන්නව. ඒ ඉන්න 
එක නම්බු කරන්න ගිසයාත් ඒත් අහු සවනව. ඉන්න එක අවනම්බු 
කරන්න ගිසයාත් ඒත් අහු සවනව. දැන් යන්තර්ට සම් නිස්සිත 
භාවසයන් සපාේඩක් තාවකාලිකව ඉස්සිලා ඉන්නවා කියන එක 
සර්සනහි කරගන්න පුළුවන් වුසණාත් ඒ හිත කවදාකවත් සම් ඇති 
සවච්ච තත්ත්වය ර්තින් නම්බු කරන්න ගන්සන නෑ. ර්ාන්නයක් ඇති 
කරන්න යන්සන නෑ. අභිසයෝග කරනවා. සර්ාකද්ද අභිසයෝසග? නර් 
කියල කථා කරනවා. 

ඇත්තට සම් පිළිබඳව විස්තර කරන්සන බටහිර ර්ානසිකත්වය. 
සර්ාකද, ඔය ර්ානසික සරෝගීන් පිළිබඳව තියන තත්ත්වසය්දී ඒ 
ඇත්තන්සග් තියන විසශ්ෂඥ භාවය ර්ත. ඒ ඇත්සතා සඳහන් කරල 
තියනව සම් තත්ත්වය සනාදැනීර්, නැත්නම් සර්තනදී භව තණ්හාවද 
වැඩ කරන්සන විභව තණ්හාවද කියල සනාදැන සිටීර්, 
අනිවාර්යසයන්ර් විෂීජ්යකට අන්ධකාරය වසග සකසලස් වඩන 
පැත්තට යනවා. භව තණ්හාවත් සහාඳ නෑ. විභව තණ්හාවත් සහාඳ 
නෑ. නර්ුත් සකෝකද සම් ඉන්සන කියල දැකගත්සතාත් නම්, කවදාකවත් 
ඒ සදන්නට වගතුවක් සවන්සන නෑ කියල තියනවා. හැබැයි දැන් 
දකින්සන සකසල්සයක්. සකසල්සසර්යි නර් කියල කථා කරන්සන. ඒ 
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සකසලස් සහිත පුද්ගලසයක්ර්යි කථා කරන්සන. නර්ුත් සකසලස් 
සහිත පුද්ගලසයක් ක්සල්ශය ඉදිරියට පත් සවච්චහර් ක්සල්ශසය් නර් 
කියල කථා කිරීර් නිවන් දැක්කා වසග තර්යි. 

ඒක තර්යි බුදුහාර්ුදුරැසවෝ අපිට දීපු ඉතාර්ත්ර් විප්ලවකාරී 
අදහස. ඒ නිසා සම් වසග සවලාවට සකසලස් ර්තු සවන එක සහාඳයි. 
අර සදාස්තර ඉදිරිපිට පිටගැස්ර් ආවා වසගයි. ඉතින් හුඟසදසනක් 
සම්කට නූල් බඳින්න හදනවා. හුඟසදසනක් සම්කට සබසහත් කරන්න 
හදනවා. හුඟසදසනක් ගිහිල්ල ඒවාට සායන පවත්වනවා 
විවිධාකාරසයන්. ආසය සනීප කරසගන ආසය සකාහාටද යන්සන? 
අර තිබුණු තැනටර්යි. ඒ නිසා අපි දවසක සම්ක සවනසකාට 
රැසකන්සන් රැසකම්වා! මිසයන්සන් මිසයම්වා! කියල ජීවිසත් තිසේ 
නම් ජීවිසත් තිසේවා! කය තිසයන්සන් නම් කය තිසේවා! කාය ජීවිත 
නිරසප්ක්ෂකව සම් තත්ත්වය සර්සනහි කරන්න පටන්ගත්සතාත් 
එතන පර්ණර්යි සම් ආධයාත්මික සුව සස්වාව සිද්ධ සවන්සන. ඔයින් 
පිට කවුරැ ගැන හිතුවත් අපි බාල්දු සවනව. නීච සවනව. තුච්ඡ 
සවනව. ඒ සබසහත්වලටයි පරතිකර්ර්වලටයි සදාස්තරලටයි යටත් 
සවනව. ඉතින් සර්සහර් සනාී බෑ සනව. සම් සංසාසර් ඉන්සන අපි. 
නර්ුත් දවසක සත්සරයි එේව සර්ානවක්වත් ගණන්ගන්සන නැතුව 
ඉදිරියට යන්න පුළුවන් වුසණාත් අන්න එදා තර්යි සම් බුදු හාර්ුදුරැසවෝ 
සදන සේත සබාන සවලාව. එදා තර්යි තර්න් ගැන තර්න් විශ්වාස 
කරන සවලාව. එදා තර්යි සම් සකසල්සයකට වුණත් ර්ූණදීසම් 
වටිනාකර් සත්රැම්ගන්න සවලාව.  

ඇයි එසහර් කියන්සන්? ඔය තත්ත්වයට එනසකාට සකසලස් 
බල බිඳිලා. සකසලස් තුනී සවලා. ඒ සර්ාකද? දැන් අරර්ුණුත් තුනී 
සවලා තිසයන්සන. ඒ වසග්ර් හිසතත් සර්ානවක්වත් නෑ. නර්ුත් ඔය 
එන පුංි ර්ායාවල්, පරක්සෂ්පණ, සම් ර්වා පෑම්, සම් ර්ායා කියල තර්යි 
කියන්සන - සම් ර්රිචය, සම් මිරිඟුව ර්හා විශාල වයසනයක් කරනව 
සර්සනහි කරගන්න බැරි වුසණාත්. ඒ නිසා සම් තඩර්ාරැ කරගත්තට 
පස්සස, තුනී කළාට පස්සස සර්සනහි කරන එක පාවාදුන්සනාත් ඊට 
පස්සස සගාසරෝසු සකසලස් දක්වා සම්ක වැසඩනවා. නර්ුත් සර්තන 
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තියන පරසහ්ලිකා ස්වරෑපය තර්යි සම් තුනී තත්ත්වයට එනසකාට 
සර්සනහි කරන්න බෑ. සප්න්සන නෑ. ඒ නිසා සහාඳර් වැසේ තර්යි 
සගාසරෝසු තියන සවලාසවදිර් සර්සනහි කරන එක. ඒක නිසා 
සර්සනහි කිරීර් කියන එක සද්ධාසවන් චාරිතරයක් වශසයන් කරසගන 
කරසගන කරසගන යනසකාට, යම් සවලාවක සපෞද්ගලික ලක්ෂණ 
දකිමින් කරන ඒ සර්සනහි කිරීර් කරගන්න බැරි අවස්ථාව පවා 
සර්සනහි කිරීසම් පරාජ්යක්වත් සර්සනහි කිරීසම් පච ීර්ක්වත් 
සනසර්යි සිදු සවන්සන්. සර්සනහි කිරීසම් පරසයෝජ්නය ඒක තර්යි. 
ගිනිකූරක තියන පරසයෝජ්නය තර්යි ඒක පත්තු සවලා විනාශ සවන 
එක. පත්තු සවන්න ඉස්සර සවලාර් ඒක පත්තු සවයි කියල විශ්වාස 
කරල තියාගන හිටියට සවලාවට පත්තු සවන්සන නැත්නම් වැඩක් 
නෑ. හැබැයි පත්තු වුණාට පස්සස ඒසක ඇති වැඩකුත් නෑ. ගිනිකූසර් 
පරසයෝජ්සන් ඒක තර්යි.  

අන්න ඒ වසග අපි සග්න සම් සද්ධාව, විරිය, සතිය, සර්ාධිය, 
පරඥාව ර්ුදුන්පත් සවන සවලාවල් තියනව. නිවනර් සනසර්යි නිවසනන් 
සර්පිට. විසශ්ෂසයන්ර් දිට්ි විශුද්ධි, ර්ග්ගාර්ග්ග ඤාණ දස්සණ විශුද්ධි 
අවස්ථාසේදි විශාල කැප කිරීර්ක් කරන්න සවනව. ඒ කැප කිරීසම්දී 
තියන තත්ත්වය සර්සනහි කිරීර් අතයවශයයි. ඒක නිසා සඳහන් කරල 
තියනව සර්සනහි කරන්න ඉස්සසල්ල සම් බණ අහල තිසයන්න 
එපායැ. සූදානර්ක් තිසයන්න එපායැ. සකාටින්ර් සම් සකසලස් කියන 
ජ්ාතිය එළි කරනවට කැර්ති නෑ. හංගනවටයි කැර්ති. පරඥාව කියන 
එක එන එන තැන එළි කරනවා. හැංගිච්ච තැනක පරඥාව ර්තු 
සවන්සන නෑ. ඒ වසග්ර් පරඥාව ර්තු සවච්ච තැනක සකසලස් 
හිටින්නත් බෑ. එසහර් නම් අපිට කරන්න තිසයන්සන සහළි කිරීසම් 
ර්ාර්ගයක් වශසයන්, කෘතරිර් කරර්යක් වශසයන්, සාංසාරික කරර්යක් 
වශසයන් සර්සනහි කිරීර් කරන්න පටන් අරගත්සතාත් කවදාකවත් සම් 
ඇති සවච්ච තත්ත්ව, සම්ක ර්ට සර්සහර් වුණා සර්සහර් වුණා කියල 
අඬහැර පාන්න කියා පාන්න යන්සන නෑ. සකාටින්ර් සලාකු ස්වාමීන් 
වහන්සස්සග් සපාසත් ලාවට සඳහන් කරල තියනවා, සර්හරැ සම් 
වසග තත්ත්ව ආවට පස්සස අතීතයට හිත සයාදන්න කියනවා, 
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අනාගතයට හිත සයාදන්න කියනවා අනුන්සග් හිත් බලන්න යනවා 
කියල. බරපතළ වචසනකින් තර්යි සම්ක කියන්න පුළුවන් සවන්සන.  

නර්ුත් කරන්න තිසයන්සන සම් ඇති සවච්ච විසේකය ගැන 
එළඹ සිටි සිහිසයන් ගත කරනවා මිස, පිස්සු ඇද්දලන්න යන්න 
නරකයි. සම්වට කියන්සන පිස්සු ඇද්දලනවයි කියල. කවදාකවත් 
එසහර් සදයක් කරන්න බෑ සස්සත දෘෂ්ටියක් නැතුව. ඒක නිසා 
එනවා නම් අතීත ස්ර්ෘති ඤාණ සම් සවලාසව තර්යි එන්සන. ඉල්ලලා 
ගන්න බෑ. සම් සදක සහාඳට දැනගන්න ඕනැ. අනාගතය පිළිබඳ සද්ව 
පණිවිඩ සහෝ ධාතු ර්නසිකාරය දිසග් සවන්න තියන සද්වල් 
සත්සරන්සන් සම් සවලාසව තර්යි. ඒක සවන සදයක් මිස ඉල්ලන්න 
බෑ. ඒ වසගර් සහාඳට සද්ද ඇසහන්සන් සම් සවලාසව තර්යි. රෑප 
සපසනන්සන් සම් සවලාසව තර්යි. නර්ුත් කවදාකවත් බලන්න යන්න 
එපා. කවදාකවත් අහන්න යන්න එපා. සපනුණත් සනාදැක්කා වසග 
ඉන්න කියල තියනවා සර්තනදීත්. ඇහුණත් නෑහුණා වාසග්, දැනුණත් 
සනාදැනුණා වාසග් ඉන්න කියලත් තියනවා. අන්න එතැන ගැන 
විස්තර කරනසකාට තර්යි ර්ර් ඔයිට ඉස්සසල්ල වතාවකුත් ර්තක් 
කසළ්, බරහ්ර්ජ්ාල සූතරසය් සර්වඥයන් වහන්සස් සර්තනට සගනල්ල 
සඳහන් කරනවා සර්න්න සම් තරර්ට සර්ාධිය ආවට පස්සස බරහ්ර්ජ්ාල 
හැටසදසකන් හතළිස්නවයක පටලැසවනවා කියල. 

හිසත් සහාඳ විසේකයක් තියනව. අරර්ුණු සර්ානවකුත් නෑ. 
ඉතින් එතසකාට හිත අතීතයට ගිය ගර්න් ඇල්ලුසවාත් එක ආත්ර්යක් 
ගියා, ඒක ඇල්ලුසවාත් ඒක ර්ත දෘෂ්ටි පහළ කරනවා. සදකක් ගිහිල්ල 
සදක ඇල්ලුසවාත් ඒක ර්ත අනිත් කට්ටියට වැඩිය සදකක් යන්න 
පුළුවන්. ඒක නිසා ර්ර්යි සලාක්ක කියල ඒක අල්ලනවා. තුනක් 
ගිසයාත් තුනක් ගන්නව. සකාහල්ලැ බබාසග් සසල්ලර් තර්යි. දෘෂ්ටි 
හතළිස්නවයක් විස්තර කරල දීල තියනව සර්ාධිය හරි ගියාට පස්සස. 
සර්ාකද සම් නිශරිත බව, ඒක අඳුරගන්න ඕනැ සම් ර්ට හම්බ සවච්ච 
සලාකූ ලාභයක් කියල. ඔලිම්පික් දිනුවට පස්සස හම්බ සවනව සගෝවා 
සගඩියක් හම්බ සවච්චහර් ඒක සලාකුයි කියල හිතන්න හදනව. නර්ුත් 
සම් අනිස්සිත භාවයට යනව නම් සර්ේවා අතුරැ ඵල. සම් සවලාසව 
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හිත විහිසදන එක හැටි. නර්ුත් ඒක සනාදැක්කා සස් නෑහුණා සස් 
හිටිසයාත් අර එක චරිතය, ආත්ර්ය දැකපු එක්සකනාට සදක සප්නව. 
තුන හතර පහ හය. ඒ සවලාසව තියන පිරිසිදුකසම් හැටියට අතීතය 
අනාගතය සප්නව. හැබැයි කට සහාල්ලන්න නරකයි. සහාල්ලපු 
ගර්න් වර්තර්ානය පාවා දීලා අතීතයට අනාගතයට ගිහිල්ල ර්හා 
පණ්ඩිතසයක් බවට පත් සවලා, අපි ර්තු කරගත්ත ිත්ත හත්ථ 
සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්ට සවච්ි සිද්ධිය සවනව.  

ඒ නිසා සම් වසග් යම් කිසි භාවනාර්ය අත්දැකීර්ක් ආපු 
සකනාසග් අනිස්සිත භාවය දුස්සීලයාසග් අනිස්සිත භාවයට වැඩිය 
වටිනව. අභිසයෝගශීලියි. හරි ගිසය නැති එක්සකනාට සම් පරශ්නය 
එන්සන් නෑ. ඒ නිසා දෘෂ්ටි හැටසදසකන් හතළිස්නවයක්ර් එන්සන 
සර්ාධිය ආපු කට්ටියට. ගණන් කරල සපන්නපු එකක් ර්ර් සම් 
සපාතකින් බලල කියවන්සන්. තව දහතුනක් එනවා ඤාණය තියන 
අයට. සහාඳ බුද්ධිය තියනවයි කියන ඇත්තන්ට. සර්ෝඩයාට සර්ාධිය 
නැති සකනාට සර්ානර් දෘෂ්ටි ජ්ාලයක්වත් නෑ. එයාට තිසයන්සන 
පාන් ගණන් කීයද කියල අහන්න. පරිප්පු කීයද කියල දැනගන්න. 
එච්චරයි. ඔය ඤාණය ර්තු වුණාට පස්සස සර්ාධිය ර්තු වුණාට පස්සස 
විශාල අවුල් ජ්ාලයක් තියනව. සර්ාකද සම් අහු සවන අහු සවන 
ඤාණය අල්ලනවා. අහු සවන අහු සවන සර්ාධිය දිසග් වඩනව. 
එතසකාට සර්ාකද සවන්සන්? අනිස්සිත ගතියට, නැත්නම් සර්යක් 
දෘෂ්ටියට බාධා සවනවා. 

කාර්ච්ඡන්දය අල්ලපු එක්සකනා කාර් තණ්හාව සවනුවට දැන් 
භව තණ්හාව අල්ලනවා. භව තණ්හාව අල්ලපු එක්සකනා ඒකට 
යටිපහු සවලා තියන විභව තණ්හාව අල්ලනවා. එතසකාට 
සත්සරනවා සම් තර්න් අල්ලගත්තට, සර්ෝහිනී බදාගත්තට, සර්ෝහිනීසග් 
ර්ූණ ඉස්සරහ පැත්ත ලස්සන වුණාට, පිටිපස්සස කුණු පණුවන් ගහපු 
තුවාලයක් තිසයන්සන්. බදාගන්න ගිය එක්සකනාට සහාඳට 
සත්සරනවා.  

ඒ නිසා භව තණ්හාවක් කවදාක්වත් ඇති සවන්න බෑ විභව 
තණ්හාසේ පස්ස පැත්ත නැතුව. විභව තණ්හාව එක්ක එන ද්සේෂය, 
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තරහ, ර්රඤ්ඤං කපඤ්ඤං සකාටඤ්ඤං කියන එක එන්න බෑ ඒකට 
සහාල්ර්න් කරන භව තණ්හාවකින් සතාරව. ඒක නිසා අපිට හිත තුනී 
සේගන එනසකාට සර්හර විට කුල්ර්ත් කරසගන සතුට ර්තු සවනව. 
එසහර් නැත්නම් භය, කුකුස්, සැක සංකා ර්තු සවනව. සම් සදකර් 
එකර් කාසිසය් පැති සදක. සදකර් සංස්කාර. ස්බ්බ සංඛාරා අනිච්චා 
- ස්බ්බ සංඛාර දුක්ඛා. සවන පින් පේ අල්ලන්න ගිසයාත් සංස්කාර 
සවනව. සංස්කාර වුසණාත් දුකර්යි. සර්තන තිසයන්සන සම් සදකර් 
අල්ලන්සන් නැති සවන්න නම් ආපු යකාසග් නර් කියල කථා කරන 
එකයි. සහාඳ සේවා නරක සේවා, නර්ුත් ඒක එතනදී කරන්න බෑ. කල් 
ඇතුවර් ආශ්වාස පරශ්වාස සර්සනහි කරල, අතරර්ැද සර්සනහි කරල, 
සේදනාව සර්සනහි කරල තිසයන්න ඕනැ.  

ඉතින් ඒ සෑර් තැනර්, ඒ ඒ තැන්වල සතිපට්ඨාන සූතරසය් 
සඳහන් කරල තියනවා කාසය කායානුපස්සී විහරතී, සවදනාසු 
සවදනානුපස්සී විහරති, ිසත්ත ි ත්තානුපස්සී විහරතී කියන එක. සුඛං 
වා සවදනං සවදියර්ාසනා සුඛං සවදනං සවදියාමී ති පජ්ානාති. ඒක 
නම්බුවක්වත් අවනම්බුවක්වත් සනසර්යි. ඒ වසග්ර් යම්ර් සවලාවක 
සරාගං වා ිත්තං සරාගං ිත්තන්ති පජ්ානාති. සරාග සිත කියල 
කියන්සන සුඛ සේදනාව වසග නම්බු කළ යුත්තක් සනසර්යි. නර්ුත් 
සුඛ සේදනාසේ නම්බුව ගන්නත් එපා. සරාග හිතක් ආවයි කියල 
අවනම්බුවක් ගන්නත් එපා. ඒ වසග්ර් සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය පහළ 
වුණයි කියර්ු. ඒ බවත් දැනගන්නව ඇර, ඒකට පාටියක් දාන්න 
සම්භාෂණ පවත්වන්න සදයක් නෑ. සර්ාකද, පැවැත්තුසවාත් භව 
තෘෂ්ණාවට වැසටනව. එසහර් නැත්නම් ඊගාව දවසස් 
සනාලැබිච්චහර් විභව තණ්හාවට වැසටනව. ඒ සදකර් නැතුව අද 
සම් සම් සහ්තු තියනසකාට සම් සම් විදිහට සති සස්බාජ්ඣඞ්ගය පහළ 
වුණා. සම් සම් සහ්තු තියනසකාට සම් සම් විදිසහ සරාග හිත පහළ 
වුණා. සම් සම් සහ්තු තිබුණ නිසා සම් සම් සුඛ සේදනා පහළ වුණා, 
සම් සම් සවලාසව ර්ට සර්ානවක්වත් නැතුව තියනවා ආදී වශසයන් 
සර්ේවා පිළිබඳව අවිනිශ්ිතව, අවිනිශ්ිතතාවටත් වැඩිසයන් 
කියන්සන අපණ්ණකව, තීන්දුවකට සනාඑළඹී දිගට බැලීර්, 
විපස්සනාව පිළිබඳ පිරිසිදු අර්ථකථනයක්.  
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ඊටත් වඩා සම් භාවනා උපකරර් පැත්සතන් කරර්සේදය 
බලනසකාට සතිය පිළිබඳ සහාඳර් අර්ථකථනයක් සම් සකසරන්සන්. 
සතිසයන් කවදාවත් පූර්ව නිගර්නයකට උනන්දු කරවන්සන නෑ. ඇති 
සද් ඇති හැටියට දැනගැනීර් විතරයි. ඒ වසග්ර් සුතර්ය ඤාණයට සහාඳ 
අර්ථකථනයක් එනව සර්තන. ින්තාර්ය ඤාණයට සහාඳ 
අර්ථකථනයක් එනවා. සර්ානවක්වත් නැති හිත කියන්සන සහාඳ 
එකක් සනසර්යි. සර්ාකක්වත් නැති හිත කියල කියන්සන ඒ සවලාවට 
ආපු ර්ායාවක්. ඒ නිසා ඒ පර්ණින්ර් ඒ බඩු මිලදී ගන්න යනසකාට 
තට්ටු කරලා හූරලා උරගසල් ගලගාලා බලන්න ඕනැ. ඒ උරගසල් 
ගලගෑර්ට තට්ටු කිරීර්ට හීරීර්ට තර්යි අපි සම් සර්සනහි කරනවයි 
කියන්සන. සර්හරැ ඒක ආත්ර්ය පහුරැගෑර්ක් විදිහට, ආත්ර්යට 
රිදීර්ක් විදිහට, ආත්ර්ය උරගා බැලීර්ක් විදිහට සලකාසගන සර්සනහි 
කිරීර්ට සදාස් කියන්න පටන්ගන්නව. ඒ නිසා සතිපට්ඨාන සූතරසය් 
අනන්තවත් සඳහන් කරල තියනව ඍජ්ු භාෂාසවන්, අනියර්ාර්ථ 
භාෂාසවන් සනසර්යි - සේදනාව යනසකාට යන බව දැනගන්න, 
කනසකාට කන බව දැනගන්න කියනව.  

නර්ුත් ඔය කියන එක ආධුනිකයාට සල්සි නෑ. විසශ්ෂසයන්ර් 
සතිය වසග සදයක් කීකරැ කරගත්සත් නැති, එසහර් නැත්නම් 
සංවරයක් ඇති කරගත්සත නැති, එයට කාලයක් ගත කරගත්සත නැති 
සකනාට සල්සි නෑ. ඒ නිසා සල්සියට එනසකාට තර්න් දැනගන්න 
ඕනැ දැන් ර්ර් එකතැන කරකැසවන්සන් සර්ාකද? සම් තැනට සපර්ර් 
කරනවා. සම් තැනට ආදරය කරනවා. සම් තැන හරි ගියයි කියල 
හිතනවා. එසහර් නැත්නම් ඒක නැති කරන්න බාහිසරන් සහ්තු 
සහායනවා. නෑ, සම් ඇතුසළ්ර්යි සහ්තුව තිසයන්සන්. ඇතුසළ් සම් 
තියන තත්ත්වය සර්සනහි කරන්න පටන් අරගත්සතාත් නිස්සිත බසේ 
ඉඳල අනිසස්ිත භාවයට යනසකාට එක සිද්ධියක තියන භව තණ්හාව 
සහ විභව තණ්හාව අතර තියන සම් ර්ායාව. ඔය සදකර් එකර්යි. ඒ 
නිසා අපි සිංහසලන් කියල කියනවා ‘වැඩි සසසන් දබසරටයි.’ 

ඉතින් ඕක අඹුදරැවන් අතරත් එච්චරයි. රටවැසියන් හා රජ්ුන් 
අතරත් එච්චරයි. සදාස්තර හා සලඩුන් අතරත් එච්චරයි. ගුරැවරැන් හා 
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ශිෂයයන් අතරත් එච්චරයි. සදර්ේපියන් හා දරැවන් අතරත් එච්චරයි. 
අන්න ඒ බාහිසර් සපන්වන, පරකටව නැත්නම් ඕළාරිකව සපන්වන 
සම් නාඩගර් ඇතුළත සිදු සවන තැන තර්යි රෑප ධර්ර්වල ඇතුල් ීර් 
පිට ීර් සදක අතරර්ැද ර්ායර් දකින සවලාව. පිම්ීර් හැකිළීර් සදක 
අතරර්ැද ර්ායර් දකිනසකාට. වසම් පසයන් බර දකුණු පයට ර්ාරැ 
සවන සවලාසවදි සම් භව තණ්හා විභව තණ්හා, ඒ සර්ාකද කාර් 
තණ්හාවට අදාළ සහ්තු නෑ සන ඒ සවලාසව. ඉන්ද්රිය ධර්ර්යට අදාළ 
සද්වල් සගාඩක් සියුම් සවලා. තිබුණට අහු සවන්සන නෑ. වැඩ 
කරන්සනර් භව තණ්හා විභව තණ්හා.  

ඊට පස්සස යම් තැනක ගිහිල්ල සම් රෑප ධර්ර් තවත් සගී 
ගිහිල්ල නාර් ධර්ර් රෑප ධර්ර් අතර තඩර්ාරැ සවනසකාට 
සම්පූර්ණසයන් කරසකෝල අතහැරිය වසග. අසප් හිසත් තිබුණ පිස්සු 
වල් බූරැ අදහස් සියල්ල එළියට එනවා. සබාසහෝර් සහාඳයි ඒක. 
එසහර් ඒසර්න් තර්යි විස පුරැව එළියට ඇදිල්සලන් තර්යි සම්ක 
සනීප සවන්සන. අන්න ඒ සවලාසවදි ඒවා සපාේඩක් කැත තර්යි. 
නරක තර්යි. සම්වා සර්සනහි කරගන්න පුළුවන් නම් සම්වා සගානු 
කරල සර්ේවට නම් සල්බල් ගහන්න පුළුවන් නම්, සත්සරන්න පටන් 
අරගන්නවා සම් නිසයි සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කසළ් සම්ක 
දුකර්යි. නර්ුත් සර්සතක් කල් අසප් බිස්නස් එක තිබුසණ අනුන්සග් 
කුණු සකාන්තරාත්. අනුන්සග් සතාග සවළඳාර්. දැන් තර්න්සග් සිල්ලර 
සවළඳාර්ට බහිනව. ඇතුළත බලනසකාට ර්ා තුළත් සම් එන ධර්ර් 
සකසරහි සතුට සහෝ කනගාටුව සදකර් ඇති සවන්න පුළුවන්. දන්නව 
නම් සත්සරනවා සවස් ර්ාරැ සවන හැටි. භව තණ්හාසවන් විභව 
තණ්හාවට ර්ාරැ සවන හැටි. අන්න ඒක දැනගත්ත නම්, ඒ පුද්ගලයාට 
සත්සරනවා ධර්ර් ර්තු ීර් නම් භාවනා කරන්න ඉස්සරත් තිබුණා. 
හැර්දාර් තිබුණා. සම් සම්වා ‘ධර්ර්’. සහාඳ නරක සද්වල් සනසර්යි. 
ධා්රතී’ති ධ්ම්මා කියන විදිහට සම් ධර්ර්තා ර්තු සවන්න නම්, පූර්ව 
නිගර්න අනුව සම්ව විය යුත්ත සනාවිය යුත්ත කියලා හිතන්න 
නරකයි. සම් කාලකන්නි සදයක් සම්ක වාසනාවන්ත සදයක් කියල 
හිතන්න නරකයි. ඒවා සවනසකාට සර්සනහි කරන්න ඕනැ.  
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නර්ුත් ර්ර් තුන්වන සැසර්ටත් ර්තක් කරන්සන්, සර්තනදී 
සර්සනහි කිරීර් පටන්ගන්න බෑ. ඒ නිසා සහාඳට සගාසරෝසුවට තියන 
සවලාසවදි රෑප ධර්ර් සර්සනහි කරසගන කරසගන එනසකාට 
සර්තනට එනසකාටත් හුඟාක් සවලා සම් සර්සනහි කිරීර් කියන එක 
පැත්තක දාල ර්ළකඩ කාල. නර්ුත් සම්ක සපාේඩක් අරසගන සුද්ධ 
කරල පාවිච්ි කසළාත් සහාඳට සත්සරනවා කවදාවත් සනාගිය 
ගැඹුරකට සතිය ගිහින් අඛණ්ඩ සතියක් බවට පත් සවන්න 
පටන්ගන්නව. ඒ වසග්ර් ඤාණය ඉතාර් ගැඹුරැ ඤාණවලට පත් 
සවනව. එතසකාට ඔය කංඛාවිතරණය, සැකසයන් එතර ීර්, 
සැකවලින් එසගාඩට යෑර්, සම්ක ර්ාර්ගය අර්ාර්ගය කියන සදක 
සපන්නලා සදනවා. සම්ව බලනසකාට විපස්සනාසේ එච්චරර් 
බරපතළර් ඤාණ සනසර්යි. නර්ුත් බරපතළ ඤාණවලට අතයවශය 
සාධක. ඒ සද්වල් සඳහා අපි පුළුවාන් තරම් ගුරැවරයාසගන්, අපි 
පුළුවාන් තරම් අනිත් සද්වල්වලින් ස්වාධීන සවන්සන සකාසහාර්ද? 
ඒවා එනසකාට ඒ සද් සර්සනහි කිරීර් ර්ාර්ගසයන්. නර්ුත් අර කලින් 
කියාපු සංකර බව, විෂර්තා ර්ධයසය් සර්සනහි කරන්න සවන්සන 
සහාඳ සද්කුත් සනසර්යි. සර්සනහි කරල අපිට සලාකු රත්තරන් හම්බ 
සවන්සන නෑ. සත්සරන්න පටන්ගන්නව හිසත් තියන චපල ගතිය. 
හිසත් තියන ර්ායාකාරී ගතිය. ඉතින් සම් ර්ායාකාරී ගතිය ර්ර්ය 
කියාගන ඕසක් සහ්ත්තු වුසණාත් සකාහිද සගනියන්සන? 

ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා සහ්ත්තු 
සවන්සන් ඒකට නම්, නිස්සිතස්ස චලිතං. උඹ සර්ාසක්ට හරි සහ්තු 
සවනව නම්, ගැඹුරැ ර්ට්ටසර්න් කියනවා නම්, ඔන්න ඔය සවලාසවදි 
දැන් ර්ට හරි ගියා කියල සහ්ත්තු සවනව. වැරදුණා කියල සහ්ත්තු 
සවනව. ඔය සදකර් චංචල කම්පන චපල සද්. ඒ නිසා නිස්සිතස්ස 
චලිතං. අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි. සර්ාකද ඒ කියන්සන? සම් 
සවලාසව හරිගියා, ඉතින් කර්ක් නෑ. ර්ර් හරිගිසය නැති බව දන්නව. 
සර්සනහි කරල දැනගන්නව. සහාඳට ඉඩ තියනව අනිත් දවසස් 
හරියන්න. ඒ නිසා ඒ ර්නුස්සය සැසලන්සන් නෑ. කුප්ප සවන්සන් 
නෑ. සර්ාකද එයා දන්නව අද ජ්වනිකාසේ භාගයයි දැක්සක. අනිත් 
දවසස් හරියයි. ආන් ඒක දැනසගන අනිත් දවසස් හරිගියාට පස්සස 
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සර්සනහි කරනසකාට අර වසග්ර් සර්සනහි කරන්න ඕනෑ. එතසකාට 
සත්සරනවා අද හරිගියා. හැබැයි, ඕක ඉතින් අද සම් සවලාසව විතරයි. 
ඕක එහාට සර්හාට සවනවයි කියල අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සයන් කම්පා 
සවන ගතිය, ආශරය කරන සකනාට වැඩිය ආශරය සනාකරන 
සකනාසග හිටිනවා. සර්තන සම් ආශරය කියල කියන්සන ආලිංගන 
කරන සිප වැළඳගන්න එක සනසර්යි. අරර්ුසණ් පැත්තකට සවලා 
ඉඳසගන සර්සනහි කරන එක. ගඟක් අයිසන ඉවුරකට සවලා 
ඉඳසගන ගලන ගඟ දිහා බලාසගන ඉන්නවා. ගඟට කකුලක් දාන්න 
යන්සන නෑ. අතක් දාන්න යන්සන නෑ. අත දැම්සර්ාත් අත සතසර්නවා. 
ගඟ කැලසඹනවා. පය දැම්සර්ාත් පය සතසර්නවා. ගඟ කැලසඹනවා.  

අන්න ඒ විදිහට අනිස්සතිව අපණ්ණකව සාමීි පටිපන්නව 
අරණ පරතිපත්තිසයන් ගත කරන්න ගත කරන්න තර්න්ට එතන 
එතනර් පුංි පුංි සවන් ීම්. සම් නිසරෝධ ශක්ති, සම් විරාග ශක්ති, 
විර්ුක්ති ශක්ති, තදංග වශසයන් සත්සරන්න පටන්ගන්නව. සම්ක 
සර්හරැන්ට එකපාරට උසක ඉඳල බිර්ට වැසටන්න වාසග. සහළකින් 
පහළට වැසටන සවලාවට වාසග හුස්ර් අල්ලගන්න බැරැව යනවා. 
සර්හරැ භය සවනවා. හැබැයි සපාඩි සපාඩි වැටිලි සවලා සවලා 
සවලා සත්රැම්ගත්සතාත් ඒ ජීවිත පරිතයාග කරන ර්ට්ටර්ට යෑසර්න් 
තර්යි අසප් භාවනා ජීවිතය ඉදිරියට යාර්ක් සිද්ධ සවන්සන. ඒ නිසා 
ඒ චලන නැති තැන හරීර් ර්ායාකාරියි. හරීර් ගුප්තයි. හරීර් විනිශ්චය 
කරගන්න බැරිකර්ක්. නර්ුත් එතනින් යන්සන නැතුව අනිස්සිත 
තැනට යන්න හම්බ සවන්සන් නෑ. ඉතින් අර ඔරැවට සගාඩ සවන්න 
හදන මිනිහ ඔරැසේ කකුලක් තියල ඒක සහල්සලනවයි කියල කකුල 
ආපහු ගන්නව. ආපහු කකුල් සදකර් සගාඩට ගන්නව. ඉතින් මිනිස්සු 
කෑගහනවා. ආසය කකුලක් තියල ආසය අරක සහල්සලනසකාට 
ආසය ගන්නව. ආන්න ඒ සවලාසවදි ගඟ අයිසන තියන හිටවගත්ත 
කණුවක එල්ලිලා සකාසහෝර් හරි සහල්සලන කකුල තියන පැත්තටර් 
සනාසහල්සලන කකුලත් තියාගත්සතාත් ඔරැවට සගාඩ සවන්න 
පුළුවන්. නර්ුත් ඔරැසවත් තියනවා නිශ්චල තැනක්. භය සවච්ච 
මිනිහට චලනයක් තියනව. කණුව අල්ලසගන ඉන්න තාක් කල් 
කණුවයි ඔරැවයි සදසක් සහල්ලුර් සප්නවා. කණුව අතහැරල ඔරැවට 
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ගියාට පස්සස ඔරැසේ සහල්ලුර්යි ඔක්සකාර්, සහල්සලන්සන් නැති 
ගානට තර්යි යන්සන.  

අන්න ඒ විදිහට නිස්සිතස්ස චලිතං. අනිස්සිතස්ස චලතිං නත්ථි. 
චලි්ත අසති පස්සද්ධි. පස්සද්ධියා සති නති න ්හාති - සම් චලිතය, 
එහාට සර්හාට වැසනන චපල ගතිය නැත්නම් එක පැත්තක් 
අල්ලන්න නතු සවන ගතියක් නෑ. දිගටර් චලිතය නැත්නම් 
පස්සද්ධියක්, හිසත් සන්සුන් බවක් ඇති සවනවා. අනිස්සිත බවට 
යැසවනවා. අද පෘථග්ජ්නයා තුළ තිසයන්සන අල්ලගත්ත සද් බදාසගන 
ඒකර් ඔප්පු කරන්න හදන ගතිය. සම් නතු භාවය නිසයි පෘථග්ජ්න 
සවන්සන්. ඒක තර්යි කියන්සන තණ්හාදාස කියල. අති්ත්තා 
ත්හාදා්සා. අපි බැලසයෝ, කාර්යට බැලකම් කරන. බැලසයෝ 
සවන්සන සර්ාකද්ද? අපි අර චලිතය නැති තැන අතහැරල චලිත 
තැන අල්ලන නිසා. ඉතින් සම්කට සදාස් කියන්න සදයක් නෑ. 
ඔක්සකාර් ර්ුළු සංසාසර් ඕක තර්යි. ඉන්න හරියක් පෘථග්ජ්නසයෝ 
ඔතන තර්යි. නර්ුත් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සපන්නල දීල තියනවා පස්සද්ධිය 
තියනවා නම් නතු සවන්සන් නෑ. පස්සද්ධිය කියන්සන සුව සස්වාව. 
කය හිත සනසන සුව සස්වාව. අන්න ඒ පස්සද්ධියා සති නති න 
්හාති. නතියා අසති ආගති ගති න ්හාති. පස්සද්ධිය තියනවා නම්, 
සර්සහර් අද උසද් කියනවා එකක්, හැන්දෑසව තව එකක් කියනවා 
සවන්සන නෑ. ර්ුලින් කථා කරන වචසන සනසර්යි හවසට කියන්සන. 
අන්න ඒ වසග ඉස්සර කියන සද් පස්සට නැති සවලා ඒ පැත්ත සම් 
පැත්ත දිව සපරළන ගතිය නැතුව යනවා. එයාට එසහර් කාටවත් 
ඔප්පු කරන්න, කාටවත් විශ්වාසයක් ඇති කරන්න සදයක් නෑ. 
පස්සද්ධිසය්ර්යි ඉන්සන. අන්න ඒ ආගත ගති නැත්නම් චුතූපපාත 
නෑ. ආයිත් උත්පත්තියක් ර්රණයක් නෑ. නිසරෝධයට යන්න පුළුවන්. 
එතසකාට ඒ චුතූපපාතයක් නැති එක්සකනා බුදුහාර්ුදුරැසවෝ විස්තර 
කරනවා උන්දෑ එතනත් නෑ. උන්දෑ සර්තනත් නෑ. ර්ැදත් නෑ කියල. 

ආශ්වාස පරශ්වාස සදක ර්ැදත් ඕක තියනවා. පිම්ීර් හැකිළීර් 
සදක ර්ැදත් ඕක තියනවා. වර් දකුණ සදක ර්ැදත් ඕක තියනවා. වසම් 
එසීර් යැීර් සදක ර්ැදත් ඕක තියනවා. ආන් ඒකට යන්න නම් 
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සගාසරෝසු සද් ඉඳල සර්සනහි කරසගන සර්සනහි කරසගන ටිසකන් 
ටිසකන් ටිසකන් සියුම් තැනට එනසකාට කවදාවත් දැන් ආවා කියල 
හිතන්සන නැතුව, දැන් පටන්ගත්ත විතරයි, තව ඉස්සරහට මීටත් 
වැඩිය සනාසැසලන තැනකට යන්න පුළුවන් කියල යන්න යන්න 
යන්න සම්සක කලාව සත්සරනවා. ඒක තර්යි ර්ධයර් පරතිපදාව 
සතෝරගන්නවයි කියල කියන්සන. 

අදත් පැයක් ර්ර් ගත්සත් සම් අනිස්සිත කියන පදය විගරහ 
කරන්න. ඒකත් සාරාංශ කරල කියනවා නම්, සාර්ානය භාෂාසවන් 
කියනසකාට සර්සනහි කිරීසම් වටිනාකර් සත්රැම්ගන්න. සර්සනහි 
කිරීසම් වටිනාකර් ආධුනිකයාට සත්රැම්ගන්න අර්ාරැයි. නර්ුත් දන්න 
එක්සකනා හිතන්න නරකයි ර්ර් දැන් දන්නවයි කියල. නැවතත් සම් 
ර්ළකඩ කාච්ච සද් අරසගන වැඩ ගත්සතාත් පැහැදිලියි ඉස්සරහට 
ගර්නක් යන්න පුළුවන් සවනව. අන්න ඒ විදිහට නිස්සිත බසේ 
ආදීනව දැනසගන දුෂ්කර වුණත් අනිස්සිත භාවයට යන්න ශක්තිය 
ධධර්ය බලය සම් ධර්ර් සකාට්ඨාශ අනුවත් තර්තර්න්සග් භාවනා 
අත්දැකීම් අනුවත් සම් වස් කාලය තුළ අංග සම්පූර්ණ භාවයට පත් 
සේවා කියන පරාර්ථනාසවන් අද දවසස් ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් 
නතර කරනවා. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සේවා කියල පරාර්ථනා 
කරනවා. 
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