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රපරවදන 

නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය් 228 වන රන්වාසික භාවනා 
වැඩසටහන පූජ්ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් 
පවත්වන ලද අතර, ඒ සඳහා අංගුත්තර නිකාරය් චතුක්ක නිපාතරය් 
එන බල සූතරය පාදක කරරගන ඇත. 

සේවඥයන් වහන්රස් රර්ර් සූතර රද්ශනාරේ බල ධේර් සතරක් 

පිළිබඳව අවධානය රයාර්ු කරති. ශරද්ධාව, වීේයය, සතිය සහ සර්ාධිය 
වශරයන් රේ බල ධේර් පරරයෝගිකව අප තුළ දියුණු කරගැනීර් 
රර්රලාව පරරලාව රදකටර් උපකාරවත් රවයි. 

රේ ධේර් සතරරහි එන තුන්වැන්න සති බලයයි. ඒ පිළිබඳ 
පරරයෝගික කරැණු රර්න්ර් සූතර රද්ශනා ඇසුරින් කරන විගරහයක්ද  
රේ කෘතියට පරස්තුත වී ඇත. 

රබාරහෝරදනාට භාවනාවට පිවිසීර් සඳහාද දැනට කරරගන 
යන භාවනාවට ඉදිරි ර්ග රපන්වීර්ක් වශරයන්ද රර්ර් රපාත 
රයාදාගත හැකි රවතැයි අපි අරප්ක්ෂා කරර්ු.  
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නම ො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම් ො සම්බුද්ධස්ස 

“චත්තොරි ොනි, භික්ඛමව, බලොනි. කත ොනි චත්තොරි? වීරියබලං, 
සතිබලං, ස ොධිබලං. ඉ ොනි මඛො භික්ඛමව චත්තොරි බලොනීති.”1 

 

සති බලය කියන කකොටසට යන්න කලින් ‘සතිය’ කියන්කන් 
ක ොකක්ද කියලො හඳුනාගන්න කෙනෙො. එක්තරො අෙස්ථොෙක 
බරාහ් ණ පඬිෙරකයක් ඇවිල්ලො බුදුරජොණන් ෙහන්කස්ෙ හම්බ 
කෙනෙො. එතු කග් න  උණ්ණොභ. දැන් කම් බරාහ් ණ පඬිෙරයො එයො  
කරපු ස්ෙයං අධ්යයනයක් ගැන බුදුරජොණන් ෙහන්කස්ට කහළි 
කරනෙො. එයො කියනෙො දැන් අපි ඇකහන් රූප ගනන්ෙො. හැබැයි ඒ 
එක ගත්ත රූපයක්ෙත්, අපි ඇකහන් බලපු රර්ානර් රූපයක්ෙත් ඇකහ් 
රැරඳන්රන් නැහැ. ඒ ෙකග් යි ඇහැට බැහැ සද්ද අහන්න. ඇහැට 
බූ ගඳ සුෙඳ බලන්න. ඇහැට බූ රස බලන්න. ඇහැට බූ ස්පර්ශයක් 
භුක්ති විඳින්න. ඇකහ් කෘතයය ත යි බලනෙො කියන කෘතයය. ඒ 
ෙකග් යි කන කියන එක ගත්කතොත් කකනන් පුළුෙන් සද්ද අහන්න. 
ඒ සද්ද කියන ක්රෂ්තරය තුළ විතරයි කන කියන ඉන්ිය ෙැඩ 
කරන්කන්. කනට බැහැ රූප බලන්න. කනට බැහැ ගඳ සුෙඳ බලන්න. 
කනට බැහැ රස බලන්න. කනට බැහැ ස්පර්ශයක් ලබන්න. එයොට 
පුළුෙන් සද්ද අහන්න විතරයි. ඊළඟට නොසයට පුළුෙන් ගඳ සුෙඳ 
බලන්න. එයොකග කගෝචර විෂය එයොකග කර්ෂ්තරය කෙන්කන් එකහ  
නම් කම් ගඳ සුෙඳ කියන කර්ෂ්තරය. නොසයට බූ රූප බලන්න. 
නොසයට බූ සද්ද අහන්න. නොසයට බූ රස දැනගන්න. නොසයට බූ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 බල සූතරය (අඞ්ගුත්තරනිකාය, චතුක්කනිපාත, චතුරථා පණ්ණාසරකා, ඉන්ද්රියවග්ග) 
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ස්පර්ශ ලබන්න. ඒ ෙකග් යි ඔන්න කයට. කයට බැහැ රූප බලන්න. 
කයට බැහැ සද්ද අහන්න. කයට බැහැ ගඳ සුෙඳ බලන්න. කයට 
බැහැ රස දැනගන්න. කය කියුෙහ  රර්තනදී ස  කියලො 
සො ොනයකයන් හිතොගනි ු. කම් කය කියන එකට පුළුෙන් හැබැයි 
ස්පර්ශ ලබන්න. කම් ස්පර්ශ කියන, පහස කියන ක්රෂ්තරය ත යි 
කයට අදාළ කෙන්කන්. ඒක ත යි එයොකග කගෝචර භුමිය. 
කම්කගොල්කලෝ එකිකනක පටලෙගන්කන් නැහැ. ඇහැ සද්ද අහන්න 
ගිහිල්ලො කනත් එක්ක රණ්ඩු කරන්රන් නැහැ. ඊළඟට නොසය රූප 
බලන්න ගිහිල්ලො ඇහැත් එක්ක රණ්ඩු කරන්රන් නැහැ. 
ඒකගොල්ලන්ට අදාළ විෂය නිර්කද්ශයක් තිකයනෙො. කගෝචර භූමියක් 
තිකයනෙො. ඒෙකය් ඒකගොල්කලෝ කටයුතු කරනෙො. ඉතින් ක න්න 
කම්ක දැන් කම් බරාහ් ණ පඬිෙරයො කත්රැම් අරකගන.  

ක කහ  කත්රැම් අරකගන එයො ඊළඟට පරශ්නයක් කයො ු 
කරනෙො බුදුරජොණන් ෙහන්කස්ට. “ස්ෙොමීනි කම් ඉඳුරන් පහක් 
තිකයනෙො. ඒකගොල්ලන්ට ආකේණික යම් කගෝචර භූමියක් තිකයනෙො. 
ඒකගොල්කලෝ අනිත් අයකග් කගෝචර භූමියත් එක්ක පටලවාගන්කන් 
නැහැ. කම් ඉඳුරන් පහට ක ොකක්ද තිකයන පිළිසරණ. ඒ වරග්ර් කම් 
ඉඳුරන් පරහන් කතොරතුරැ ගත්තට ඒෙො ඒරගාල්ලන් ගොෙ රැරඳන්රන් 
නැහැ. කෙුද කම්කගොල්ලන්ෙ අනුභෙ කරන්කන්? කම් කතොරතුරැ 
ගිහිල්ලො අන්ති ට එක්ැස් කෙන්කන් කකොකහද?” කියලො පරශ්නයක් 
අහනෙො. අප ිසරලෙ කත්රැම්ගන්නෙො නම් දැන් අපි ඇකහන් රූපයක් 
බැලුෙට ඒක ඇහැ හරහො ගියො. අපිට කපනී ක් සිද්ධ් ෙුණා. හැබැයි 
ඒ දර්ශනය ඇකහ් ැඳිලො නැහැ. ඇහැ පියෙගත්ත ග න් ඒක ගිහිලල්ො. 
හැබැයි ඒ ඇකහන් ගත්ත කදය කකොකහ්කදෝ යනෙො. ඊළඟට කකනන් 
සද්දයක් ඇහුෙට කකන් ඒ සද්ද ැඳිලො නැහැ. ඒක කරනන් ඇහුෙො, 
එතනින් ඉෙරයි. ඒක නිකං ඉන්ියක් ප ණයි. ඊළඟට දිකෙන් රසක් 
බැලුෙහ , ඔන්න ෙතුර ටිකක් බිේෙ ග න් ඒ රස ගියො. දිකේ 
රැරඳන්රන් නැහැ. ඉතින් කම් විදියට අපි කම් ඉඳුරන්කගන් ගන්න 
විවිධ්ොකොර අර ුණු අන්ති ට ගිහිල්ලො අනුභෙ කරන්කන් කෙුද? භකු්ති 
විඳින්කන් කවුද? කියලො පරශ්නයක් අහනෙො.  
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දැන් කපොඩ්ඩක් අපි බරාහ් ණ පඬිතු ො අහපු පරශ්නය  තක් 
කරගත්කතොත් “පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියොනං නොනොවිසයොනං 
නොනොමගොචරොනං න අඤ්ඤ ඤ්ඤස්ස මගොචරවිසයං 
පච්චනුමභොන්තොනං කිං පටිසරණං, මකො ච මතසං මගොචරවිසයං 
පච්චනුමභොතී’ති” කියලා අහනවා. ඊළඟට බුදුරජොණන් ෙහන්කස් 
“පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියොනං නොනොවිසයොනං නොනොමගොචරොනං න 
අඤ්ඤ ඤ්ඤස්ස මගොචරවිසයං පච්චනුමභොන්තොනං  මනො පටිසරණං, 
 මනොව මතසං මගොචරවිසයං පච්චනුමභොතී’ති” කියලා උත්තරයක් 
කදනෙො. කම්කගොල්කලෝ ක ොන කද් ගත්තත් අන්ති ට  නකස් ත යි 
ගිහිල්ලො එකතු කෙනක්න්. “ර්රනාව රතසං රගාචරවිසයං 
පච්චනුරභාතී’ති”  නස ත යි කම් ගන්න අර ණුු ටික අන්ති ට 
අනුභෙ කරන්කන්. දැන් එතකකොට අපි ඇකහන් රූප බැලුෙො කියලො 
ඒෙො ඇකහ් රැරඳන්රන් නැහැ. හැබැයි ඒකක් යම් කිසි කකොටසක්, යම් 
කිසි සංඥා කගොඩක්, බලපු රූප හො සම්බන්ධ් යම් කතොරතුරැ ැසක් 
 නකස ගිහිලල්ො තැන්පත් කෙනෙො. ඒ ෙකග් යි දිකෙන් රස බැලුෙො 
කියලො ඒෙො දිකේ රැරඳන්රන් නැහැ. ඒෙො අනුභෙ කරන්කන් ඒෙො 
භුක්ති විඳින්කන් රස විඳින්කන්  නසයි. එයො කැ ති ටිකක් එයො 
තැන්පත් කරගන්නෙො.  තක තියොගන්නෙො කියලො අපි සරලෙ කිය ු. 
ඊළඟට කකනන් සද්ද අහනෙො. කකන් ඒ කිසි  සද්දයක් ැඳිලො 
තිකයන්කන් නැහැ. හැබැයි ඒෙො අනුභෙ කරන්කන් භුක්ති විඳින්කන් 
රස විඳින්කන්  නස. දිකෙන් රස බැලුෙට දිකේ රස රැරඳන්කන් නැහැ. 
ඒක අනුභෙ කරන්කන් භකු්ති විඳින්කන් රස විඳින්කන්  නස. කකයන් 
ස්පර්ශ ලැබුෙත් කය හුදු දැනගැනී ක් ප ණයි කරනක්න්. ඒ ගිහිල්ලො 
කත්රැම්ගන්කන් නැත්නේ ඒෙො අනුභෙ කරන්කන් භුක්ති විඳින්කන් 
රස විඳින්කන්  නස.  

දැන් පින්ෙත්නි අපි ක කහ  කියද්දි ස හර කෙලොෙට කම්ක 
ගැන සුභෙොදීෙ අපිට කත්කරනෙො කෙන්න පුළුෙන්. න ුත් කම්කක ්
කලොකු පරශ්නයක් තිකයනෙො. ක ොකද අපි කම් ඇකහන් රූප බලන්න 
ගිහිල්ලො කලොකු කරදරෙල ෙැකටන ස්ෙභොෙයක් තිකයනෙො. ක ොකද 
අපි බලන රූප හැ  තිස්කස   නස සුන්දර කරන  නස පරීතිර්ත් 
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කරන  නස පැහැදිලි කරන රූප කනක යි. හුඟක් කෙලොෙට අපි 
කැ ති රූප ෙශකයන් අපි ගිහිල්ලො බලන්කන්   නස විකෘත කෙන 
රූප.  නකස් කකකලස් තෙ තෙ ෙැකඩන රූප. අපි පරෙෘත්ති කියලො 
බලන්කන්  නකස් තෙ තෙ කකකලස් ෙැකඩන රූප. අපි කැ තියි 
කියලො බලන්කන් - ඔන්න අපි චිතරපටියක් බලන්න ගිහිල්ලො සින ො 
ශොලොෙට ගිහිල්ලො අපි බලන්කන්  තෙ තෙ  නකස් කකකලස් ෙැකඩන 
රූප. එතකකොට කම් ඇහැ හරහො කම්ෙො බලනෙො; කපොඩ්ඩ කපොඩ්ඩ 
අකප්  නස දූෂිත කෙවී යනෙො; කකකලසි කකකලසි යනෙො. පුංචි 
කොකල අකප්  නස ගතක්තොත් ටිකක් පිරිසිදුයි කියන්න පුළුෙන්. 
ක ොකද, තො  අපවිතර කෙලො නැහැ. අකප් ඇහැ හරහො කගොඩක් රූප 
ඇතුළට ඇවිල්ලො නැහැ. කන හරහො හුඟක් සද්ද ඇතුළට ඇවිල්ලො 
 නස අපවිතර කරලො නැහැ. දිෙ හරහො හුඟක් රස ඇතුළට ඇවිල්ලො 
 නකස් ැඳිලො නැහැ. නොසය හරහො විවිධ්ොකොර ගඳ සුෙඳ ඇවිල්ලො 
තො  ඒ තරම්   නස අපවිතර කරලො නැහැ. කය හරහො විවිධ්ොකොර 
පහස් ලබලො තො  ඒ තරම්   නස අපවිතර කරලො නැහැ. න ුත් අපි 
ෙැඩිහිටි කෙනකකොට පුළුෙන් තරම් සල්ලි දීලො, පුළුෙන් තරම් කෙර 
ෙූයම් දරලො, වීරිය ෙඩලො පුළුෙන් තරම් අර ුණු ගන්නෙො. ඇහැ 
හරහො පුළුෙන් තරම් රූප බලනෙො. පුළුෙන් තරම් කන හරහො කැ ති 
කැ ති සද්ද අහනෙො. සනි්දු අහනෙො. සංගීතය රස විඳිනෙො. එකහ  
නැත්නේ කොත් එක්ක හරි බැනගන්නෙො. ක ොනෙො ක ොනෙො හරි සිද්ධ් 
කෙනෙො. ඊළඟට නොසය හරහොත් කැ ති කැ ති කද්ෙල්  ආඝ්රාණය 
කරනෙො. දිෙ හරහොත් කැ ති කැ ති රස  භුක්ති විඳිනෙො. කයටත් 
සැප කදන්න කියලො පුළුෙන් තරම් සුෙ පහස් අපි භකු්ති විඳිනෙො.  

අන්ති ට අපි ෙැඩිහිටි කෙන්න කෙන්න කම් ඔක්කකෝ  
කතොරතුරැ ගිහිල්ලො සූකහන්න පරකද්ශයක්  නකස් තැන්පත් කෙලො 
 නස දැන් ඔඩු දුෙලො.  නස සූකහන්න දැන් බර කෙලො. ඉතින් ඒ 
නිසො හුඟක් ෙයසට යනකකොට ස හර කට්ටටිය කපොඩ්ඩක් බර කෙලො 
ත යි යන්කන්. අර පුංචි දරැකෙක්කග් තිබිච්ච සැහැල්ලු ගතිය අපිට 
දැන් අහිමි කෙලො. ඒ කෙනෙුට අපි බර කෙච්ච හිතකින් නිකං කනගාටු 
කෙච්ච  ලොනික කෙච්ච ආතතිගත කෙච්ච හිතකනි් ත යි ඉන්කන්. 
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ක ොකද, සූකහන්න කොලයක් තිස්කස් කම් ඉඳුරන් හරහො  නස බර 
කරකගන. ඉඳුරන් හරහො  නස යම් ප ණකට විකෘත කරකගන. යම් 
ප ණකට කකකලසකගන. දැන් ක කහ  කම් තත්ත්ෙය පැහැදිලි 
කළාට පස්කස් කම් උණ්ණාභ බරාහ් ණ පඬිතු ොට කත්කරනෙො දැන් 
හරි  ඇබැද්දියක් කෙලො තිකයන්කන් කියලා. 

එයො ඊළඟට පරශ්නයක් අහනෙො “ නස්ස පන, මභො මගොත , 
කිං පටිසරණන්’ති” ශර ණ භෙත් කගෞත යිනි, දැන් කම් තරම් 
රකරලසුණු  නසට එකහනම් පිළිසරණක් තිකයනෙොද? ක ොකක්ද 
පිළිසරණ? ඔන්න අහන පරශ්නය. ඉතින් ඒකට බුදුරජොණන් ෙහන්කස් 
කබොකහො  ලස්සන පිළිතුරක් කදනෙො. “ නස්ස මඛො, බරොහ් ණ, සති 
පටිසරණන්’ති”; බරාහ් ණය  නසට තිකයන පිළිසරණ ත යි ‘සතිය’. 
එකහ  නම් දැන් අපිට ඉකගනගන්න ෙටිනෙො ක ොකක්ද සතිය කියලා. 
කම් තරම් අකප්  නකස් දැන් විකෘතියක් කෙලො තිකයනෙො. කම් තරම් 
 නස කකකලසිලො තිකයනෙො. අපි අපි  නිහත ොනීෙ එකහ  නම් 
හිතොගන්න ඕනෑ, කත්රැම්ගන්න ඕනෑ කම් කෙනකකොටත්  කග් 
 නකස් සූකහන්න කකකලස් පදාසයක් තිකයනෙො. දැනුෙත්ෙ කහෝ 
කනොදැනුෙත්ෙ  කග් ෙුෙ නොෙට කහෝ ෙුෙ නොෙකින් කතොරෙ කම් 
ඔක්කකෝ  ටික දැන් ඇතකුළ තැන්පත් කෙලයි තිකයන්කන්. ඉතින් 
ෙොසනොෙකට කෙන්න ඇති ටිකක් අ තක කෙනෙො, හැබැයි ටිකක් 
කම්කක් තැන්පත් කෙනෙො. ඒ තැන්පත් කෙන්කනත් කබොකහො  
කරදරකොරී ටිකක්. නැතන්ේ ෙඩො  කකකලස් දනෙන ටික ත යි 
තැන්පත් කෙන්කන්. ඒ ටික  ත යි අපිට රිදෙන්කනත්. අකප් හිත 
පොරෙන්කනත් නැෙත නැෙත කකකලසන්කනත් ඒ ටික යි. දැන් ඔය 
ෙකග්  නසකට ත යි බුදුහො ුදුරැකෙො කියන්කන් සතිය ත යි 
පිළිසරණ කියලා.  

එකහ  නම් අපි කත්රැම්ගන්න කෙනෙො ක ොකක්ද කම් සතිය 
කියලා. දැන් සතිය ර්ලුිනර්් හඳුනාගන්න කෙන්කන් “සති  ොතරයකින්” 
කියන්න පුළුෙන්. ඒ කියන්කන් කබොකහො  සුළු ර්ට්ටර්කින් ත යි 
කම්ක ර්ුලදී හඳුනාගන්න කෙන්කන්. ඒ නිසො උදාහරණයක් ෙශකයන් 
බුදුරජොණන් ෙහන්කස් ආශ්ෙොස පරශ්ෙොසයකට හිත දාන්න කියනෙො. 
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දැන් කම් කය නිරන්තරකයන්  ආශ්ෙොස පරශ්ෙොස කරනෙො. ඒක එයො  
කරන ෙැඩක්; ඒක අපි ෙුෙ නොකෙන් කරන ෙැඩක් කනකෙයි.    
හිතලො කරන ෙැඩක් කනකෙයි. කම් කය නිදාගත්ත ත් හුස්  ගන්නෙො. 
ඒ හින්දා    දැනුෙත් කෙන්න අෙශය නැහැ. කය හුස්  ගන්නෙො. 
ඉතින් අපි උත්සොහෙන්ත කෙනෙො දැන් කම් අෙුල් කෙලො තිකයන  නස 
කපොඩ්ඩක් කම් හුස් ට කගන එන්න.  

දැන් ‘සමතොව අස්සසති, සමතො පස්සසති’ කියලො බුදුරජොණන් 
ෙහන්කස් කබොකහෝ  සරල තැනකින් පටන්ගන්න කයිලො කදනෙො. දැන් 
ආශ්ෙොසයක් සිද්ධ් කෙනෙො. ක න්න කම් ආශ්ෙොසයට අකප්  නස 
කගනල්ලො කපොඩ්ඩක් ළං කරලො තියනෙො. පරශ්ෙොසයක් සිද්ධ් කෙනෙො; 
ක න්න කම් සිද්ධ් කෙන පරශ්ෙොසයට අකප්  නස කපොඩ්ඩක් ළං කරලො 
තියනෙො. එකහ  ළං කරළ් නැත්නේ ක ොකද කෙන්කන්? ක කතක් 
තැන්පත් කෙලො තිකයන අර සංඥා කපොදිකය, ක කතක් තැන්පත් 
කෙලො තිකයන අර ඇහැ කන නොසය හරහො ආපු අර ුණු කගොන්කන් 
කකොකහ් කහෝ තැනක ත යි කම් හිත ගිහිල්ලො ලැගගන්කන්. කම් හිත 
ගිහිල්ලො රස විඳින්කන් භුක්ති විඳින්කන් ඒ හරහො තෙ තෙ 
කකකලකසන්කන් අර තකියන අර ුණුෙල. න ුත් කම් පිළිසරණ 
ලබොගැනී  පිණිස,  නස කේරාගැනී  පිණිස එකහ  නම් අපි භොවිත   
කරනෙො කබොකහො  සරල කොයික අර ුණක්. අන්න අපි සතිය 
හඳුන්ෙලො කදනෙො පරරයෝගිකව; ‘සති  ොතරය’ කියලො කියනෙො.  

එකහ  නැත්නේ අපි හිත ු සක් නක් කරනෙො. දැන් අපි කම් 
හැ දා  කරපු ෙැඩක්. අපි ඇවිදින්න පටන්ගත්ත දෙකස් අම් කග 
තොත්තකග අත අල්ලකගන පුංචි කොකල ඇවිදින්න පුරැදු ෙුණො. එදා 
ඉඳන් අපි තො ත් ඇවිදිනෙො. න ුත් අපි සිහිකයන් ඇවිදලො නැහැ. 
එකහ  නම් කම් සිහිය කයින එක, එළඹ සිටි සිහිය කියන එක අපි 
හඳුන්ෙලො කදනෙො කම් ඇවිදීකම් කරියොෙට. ක ොකද කය 
නිරන්තරකයන්  ෙර්ත ොන යම් කරියොෙක ත යි කයකදන්කන්. 
එතකකොට කම් කයට අපි නිකයෝගයක් දීලො ඇවිදින්න කියලො, කම් 
ඇවිදී  කියන කරියොකේ අකප්  නස කයොදෙනෙො.  නස ටිකක් ළං 
කරලො තියනෙො කම් ඇවිදී ට. ඉතින් ඒක තෙ ටිකක් පහසු කෙන්න 
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පැහැදිලි කෙන්න, ෙම් පොදය කපොළකේ ෙදිනකකොට කහොඳට දැනී ක් 
තිකයනෙො.  ඒක හරි පැහැදිලියි; කහොඳට දැකනනෙො; අන්න එකතන්ට 
 නස ළං කරනෙො. දකණුු පොදය කපොළකේ ෙදිනකකොට එතනට ළං 
කරනෙො. ෙර්ත ොන ෙශකයන් කකයන් දැනගන්නො අර ුණක්. ක න්න 
ක කතන්ට  නස ළං කරිී  හරහො අර කතොර කතෝංචියක් නැති 
කකකලස් රොශියකට යනෙො කෙනුෙට දැන් කම් තිකයන සරල අර ුණක 
හිත කපොඩි කෙලොෙකට ඉන්න පටන්ගන්නෙො. සුළු ක ොකහොතයි; තො  
පුරැදු නැහැ. ඉතින් ආකයත් අර පරණ කකකලස් කගොඩට  හිත 
යනෙො; ඔන්න ආකය අතතීයක් ඇදකගන  තක් කරකගන ඒක භකු්ති 
විඳිමින් ඉන්නෙො; නැතන්ේ රස විඳිමින් ඉන්නෙො. නැත්නේ 
අනොගතයක් ගැන යම් සහිින  ෙමින් ඉන්නෙො; අකප්ක්ෂො සහිතෙ 
ඉන්නෙො; බලොකපොකරොත්තු සහිතෙ ඉන්නෙො. ඉතින් ආරයත් දුෙනෙො. 
ආකයත් කගනල්ලො ක කතන්ට  තියනෙො.  

පින්ෙත්නි අපි කත්රැම්ගන්න ෙටිනෙො කම් පරයත්නය 
අසොර්ථක කෙන්න කහ්තුෙ අපි අර තරම් කතොරතුරැ ැසක් අකප් 
ඔළුකෙ දාකගන ඉඳී . අද ඇත්තට  කතොරතුරැ තොක්ෂණය හරහො 
හරි  පහසුකෙන් අකප් හිත කකකලසාගන්න පුළුෙන්. පුළුෙොන් තරම් 
අපි කතොරතුරැ ඇතුළට දාගන්නෙො. හැබැයි අන්ති ට ඕවා හරහො 
 නසට කෙන්කන් ක ොකක්ද කියන එක ගැන අපි කිසි සැලකිල්ලක් 
දක්ෙන්රන් නැහැ. ඉතින් එබඳු  නසක් වුණත් හැබැයි කගොඩගන්න 
පුළුෙන් බෙ ත යි දැන් කත්රැම්ගන්න තිකයන්කන්. කකොච්චර කම්ක 
විකෘත කෙලො තිබුණත් කකොච්චර කම්ක කකකලසලිො තිබුණත් කම් 
සතිය හඳුන්ෙලො දීලො ආකය පරකෘති තත්ත්ෙයට ගන්න ත යි කම් 
ෙූය . අපි හිත ු කයට හිත දාලො ෙොඩි ෙුණොට පස්කස් දැන් හුස්  
ගන්නෙත් එක්ක උදරකය් යම් චලනයක් සිද්ධ් කෙනෙො. අපි ඒක 
භොවිත කරනෙො; ඒ චලනරය් හිත රඳෙනෙො. ඊළඟට ආපස්සට උදරය 
චලනය කෙනෙො. උදරය හැකිරළනෙො. අන්න ඒ චලනකය් හිත 
රඳෙනෙො. එතකකොටත් බාහිරට දුෙන ගතිය අඩු කෙලො එයො කැ ති 
කැ ති අර ුණුෙලට දුෙන ගතිය අඩු කෙලො අපි හඳුන්ෙලො දුන්න 
අලුත් අර ුකණ් හිත  ඳක් රැරඳන්න පටන්ගන්නෙො.  
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කම්ක නැෙත නැෙත කරන්න අෙශයයි. ඒ නිසො 
සො ොනයකයන් භොෙනොෙ සම්බන්ධ්කයන් එන ෙචන යුගළයක් එනෙො 
භාවිතා බහුලීකතා කියලො. ‘භොවිතො’ කියලො කියන්කන් කම්කක් 
ෙර්ධ්නයක් සඳහා උත්සොහෙන්ත වීර්යි. ‘බහුලීකතො’ කියන්කන් කම්ක 
බහුලීකෘත කිරීර්යි. ඒ කියන්රන් බහුලව කිරීර්යි. එක පොරක් කදපොරක් 
හත්පොරක් අටපොරක් කනක යි; සියදහස් ෙොරයක් කරන්න කෙනෙො. 
ඉතින් ඒ නිසො කපොඩ්ඩක්  ුලදි කෙකහසකරයි.  නකස් දැනට තිකයන 
බරපතළක , ර්නසට කෙලො තිකයන ඇබැද්දිය අපි කත්රැම්ගත්තො 
නම්, එකහනම් අපි ෙූයම් කරනෙො කම් තිකයන අෙුල් සහගත 
ස්ෙභොෙකයන් අකප් හිත  දුෙොගැනී  පිණිස. කම්  නසට පිළිසරණක් 
ලබො දී  පිණිස. එකහ  නම් කම් හඳුන්වලා දීල තිකයන කර  
අනුග නය කරන්න එකහ  නම් අපි නැෙත නැෙත ඔන්න සක් නක 
කයකදනෙො. නැෙත නැෙත කයකදන්න කයකදන්න හිත කෙන කෙන 
අර ුණුෙල ගිහිල්ලො පැටලි පැටලි ඉන්න ගතයි කපොඩ්ඩක් අඩු 
රවනවා.  

රේ විදිහට දැන් කම් අපි හඳුන්වලා දීපු සරල අර ුකණ් ඉන්න 
පටන්ගන්නෙො. හිතන්න අපි ඔන්න කලින් නම් පියෙර කදක 
යනකකොට හිත පිට දිේෙො. ඊට පස්කස් ඉතින් ආකය කගනල්ලො 
තියොගන්නෙො. ආකයත් පයිෙර කදකක් යනකකොට හිත පිට දුෙනෙො. 
හැබැයි කම්ක අපි භොවිත කරන්න කරන්න බහුලීකෘත කරන්න 
කරන්න, පියෙර දහයක් විතර යනකල්  දැන් ඉන්න පුළුෙන් ගතියක් 
ඇවිල්ලො. හිත කපොඩ්ඩක් දැන් කියන කද් අහනෙො. ඒ වරග්ර් හිත 
ආකයත් එළියට ගියොට එයො හුඟක් කෙලො කතන්දර කගොත කගොත 
ඉන්කන් නැහැ; හුඟක් කෙලො ඒ බාහිර අර ුණුෙල සතුටු කෙමින් 
ඉන්කන් නැහැ. ර්ුළා කෙමින් ඉන්කන් නැහැ. එයොට  තක් කෙනෙො 
“ආ    කම් ෙැඩක් කර කර හිටිකය්.  ං කම් සරල අර ුණක් බල බල 
හිටිකය්” කියලො අන්න එයොට  තක් කෙනෙො.  

රර්රහර් දියුණු රවනරකාට ඒ අතර ං කෙලො ඉන්න කොල 
පරිච්කේදය එන්න එන්න අඩු කෙනෙො. එතකකොට අපි හිත ු ඔන්න 
දැන් පියෙර විස්සක් යන්න පුළුෙන්. ඒ වරග්ර් දැන් අර එළිකය අතර ං 



සති බලය 

13 

කෙලො ඉන්න කොල පරිච්කේදය ඊට අනුරූපෙ අඩු කෙනෙො. ඒ 
කියන්කන් දැන් අතර ං කෙලො ඉන්කන් විනොඩියයි. ඊළඟට අපි හිත ු 
දැන් සක් කන්  ුළු ෙටයක ් යන්න පුළුෙන්; සිහිකයන් යන්න පුළුෙන්. 
එතකකොට හිත එළියට ගියත් විනොඩිකයන්, එකහ  නැත්නේ ගිය 
ග න්  එන්න පටන්ගන්නෙො. අපිට කත්කරනෙො දැන් කම් අපි 
හඳුන්වලා දීපු සතිය අපි තුළ  ෙර්ධ්නය කෙනෙො. කම්ක පින්ෙත්නි 
අපිට ආකය කොකගන්ෙත් අහන්න කදයක් නූ - “ කග් සතිය ෙර්ධ්නය 
කෙලොද” කියලො. ඒක අපිට  දැනගන්න පුළුෙන්. 

 කම් දහ  පරොකයෝගිකෙ අපිට ෙඩන්න පුළුෙන් කියන එකක් 
රත්රැර් රර්න්න රේකයි. කම්ක කම් පරොර්ථනො කර කර ඉන්නෙත් 
නැත්නේ තෙ ඉදිරියට ද ද ො ඉන්නෙත් කනක යි - පරොකයෝගිකෙ අද 
අද  පුහුණු කරන්න පුළුෙන්. අපි අපිට  කත්රැම්ගන්න පුළුෙන් 
“ කග් සතිය ෙර්ධ්නය කෙනෙද?” කියන කාරණය; කම් කරන 
කටයුත්ත හරහො  කග් හිත දැන්  ං කියන කද ් අහනෙද? කියන 
කාරණය.  කග් හිත දැන්  ට උෙ නයි කම් සරල අර ුකණ් 
පිහිටුෙන්න. හිත දැන්    කියන විධ්ොනයට ඇහුම්කන් දීලො පියෙර 
කීයක්  ං කියපු අර ුකණ් ඉන්නෙද? අන්න අපටි දැන් කත්කරනෙො 
ඉස්කසලල් නම්  ට පුළුෙන් ෙුකණ ්පියෙර පහයි. දැන් පියෙර දහයක 
එයො ඉන්නෙො. එකහ  නේ දැන් යම් ෙර්ධ්නයක් තිකයනෙො. කම්ක තෙ 
තෙ කරනකකොට පියෙර පහළෙක් ඉන්නෙො; පියෙර විස්සක් ඉන්නෙො. 
එළියට ගියත් දැන් ඉක් න්ට  එනෙො. දැන් ෙැඩි කෙකහසක් නැහැ. 
අන්න අපි කත්රැම්ගන්නෙො දැන්  නකස් යම් ප ණක ෙර්ධ්නයක් 
කෙලො.  

ඊළඟට අපි හිත ු දැන් සතිකය් යම් ප ණක ෙර්ධ්නයක් 
ෙුණොට පස්කස්, අර ුණත් එක්ක හිත ඉන්න ගතියක් හැදුණට පස්කස්, 
හිත රකරලස් නැති සරල අර ුණක ෙැඩි කොලයක් ඉන්න පුළුෙන් 
ගතියක් හැදුණට පස්කස් අපි කත්රැම්ගන්නෙො සතිකය තිකයන 
අර ුකණ් කිඳාබහින හැකියොෙක්. අර ුණක  තුපිට රැරඳනවා 
රවනුවට, හඳුන්වලා දීපු අර ුකණ් ගැඹුරට යන ගතියක් සතිකය් 
තිකයනෙො. “අපිළාපන ලක්ෂණය” කියලො ඒකට කියනෙො. ඒ 
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කියන්කන් සාර්ානයරයන් අකප් හිත එක ෙැඩක්ෙත් හරියට කරන්කන 
නැහැ. ෙැඩ දාහක් පටලවාකගන හැ  එක  නිකං අල්ල අල්ල යන 
ගතියක් තිකයන්කන්. එකක්ෙත් හරියට කරන්කන නැතුව නිකන් 
කතොල ගගා යනෙො හැ  එක . න ුත් දැන් සතිය හඳුන්වලා දුන්නට 
පස්කස් එයොට කම් දීපු අර ුණට කිඳාබහින ගතියක්, රහාඳට ගැඹුරට 
යන ගතියක් තිකයනෙො. එතකකොට ආශ්ෙොසයක් හඳුන්වලා දුන්නට 
පස්කස් දැන් හිත ආශ්ෙොසය දිහො රහාඳට විපරම් කරලො බලනෙො. 
ආශ්ෙොසකය් දිග පළල කත්රැම්යනෙො. “කම්ක දිග ආශ්ෙොසයක්. 
ක න්න කම්ක කකටි ආශේොසයක්. කම් ආශ්ෙොසය නම් සිසිල්. පිට 
කෙන පරශ්ෙොසය උණුසුම්”. කම් වරග් තව තෙ කතොරතුරැ, අර ුකණ් 
රස කම් හිතට කත්කරන්න ගන්නෙො. දැන් සතිය හඳුන්වලා දුන්නට 
පස්කස් ගැඹුරට යන ගතියක් සතිය හරහො සිද්ධ් කෙනෙො. 

දැන් අපි උත්සොහෙත් කෙනෙො රතෝරගත්ත අරර්ුණ තෙ විස්තර 
සහිතෙ බලන්න. ඒ කියන්කන්  ුලදි තිකයන්කන් නිකන් එක පදාසයට 
අහු ෙුණ අරර්ුණක්; තනි ඒකකයක් ෙශකයන් අහු ෙුකණ්. හැබැයි 
කම්ක ටිකක් සියුම්ෙ බලන්න පුළුෙන් නම් කම්කක තිකයන තෙ තෙ 
විස්තර කත්කරන්න ගන්නෙො. කම්ක ටිකක් ලිහිලො යනෙො. කම් ‘එකක්’ 
ෙශකයන් දැකප ුඑක දැන් ඔන්න ‘ැසක්’ ෙශකයන් කප්න්න ගන්නෙො. 
අපි කියනෙො “සම්පජඤ්ඤය ෙැකඩනෙො” කියලො; නැත්නේ සති 
සම්පජඤ්ඤය කියලො අපි කියනෙො. ඒ කියන්කන් දැන් රහාඳට විස්තර 
සහිතෙ විවිධ්ොකොර පැතිෙලින් බලන්න පුළුෙන් හැකියොෙක් හිරත් 
හැකදනෙො. ඊළඟට දැන් කම් අර ුකණ් විස්තර ලැකබන්න ලැකබන්න 
අර ුණ ක ොන ක ොන ෙකග්ද හැසිකරන්කන්, ක යොකග සටහන් 
ක ොන ෙකග්ද, ක යොකග හැඩහුරැකම් ක ොනෙද, ක යොකග ජීවිත 
කොලය නැත්නේ ආයු කොලය ක ොන ෙකග්ද, කියලා රත්රරනවා.  

ඊළඟට අර ුණට රහාඳට අභි ුඛ කෙන්කන් කකොකහො ද? ඒ 
කියන්කන් දැන් හිතන්න අපි කදයක් දිහො බලනකකොට ඕනෑ නම් 
පැත්කතන් ඉඳලා බලන්න පුළුෙන්. දැන් අපි කම් ඔරකලෝසුෙ දිහො 
බලනෙො නම්  ට පුළුෙන් ඕනෑ නම් ඈතක ඉඳන් පැත්කතන් බලන්න. 
නැත්නේ පිටිපස්කසන් බලන්න පුළුෙන්. නැත්නේ ඉස්සරහට 
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ඇවිල්ලො රහාඳට ඒක දිහො අභි ුඛෙ බලන්න පුළුෙන්. ඒ වරග් අපි 
අර ුණක් දිහො බලන ආකොර තිකයනෙො. දැන් සතිය පෙත්ෙන්න 
පෙත්ෙන්න අපි උත්සොහෙන්ත කෙනෙො රහාඳට දැන් කම් අර ුණත් 
එක්ක අභි ුඛ කෙන්න. කම් හැකියො හදාගන්න ත යි කල් යන්කන් 
ඇත්තට . කම්ක පරොකයෝගිකෙ හදන්න සිද්ධ් කෙනෙො. 

අපි සතිය ෙැඩුෙො කියලො පර ොණෙත් කෙන්කන් නැහැ. සතිකය් 
තිකයන සුවිකශ්ෂී හැකියො ටික එකහ  නම්  තු කරගන්න සිද්ධ් 
කෙනෙො. උදාහරණයක් ෙශකයන් දැන් ආශ්ෙොසයක් දිහො බලනරකාට, 
කම් ආශ්ෙොසය පටන්ගන්කන් කකොකහො ද? කම්ක තෙ තෙ ෙර්ධ්නය 
කෙන්කන් කකොකහො ද? ඊළඟට කනොදැනී යන්කන් - ඒකක අෙසොනය 
කකොකහො ද? ඊට පස්කස් ක ොකද කෙන්කන්? නිකං කපොඩි හිඩැසක් 
ෙකගත් අහු කෙනෙො. ඊළඟට පරශ්ෙොසය පටන්ගන්කන් කකොකහො ද? 
 ැද හරිය කකොකහො ද? අග හරිය කකොකහො ද? අෙසන් ෙුණොට 
පස්කස් ක ොකද රවන්රන්? කම්  ුළු චකරයට  හිත දාකගන ඒකට 
රහාඳට අභි ුඛෙ ඉන්න පුළුෙන් ගතියක් හැකදනෙො. ඇහැක් පිට 
ඇහැක් තියාගන ඉන්න ගතියක් හැකදනෙො. නිකං පැත්කතන් ඉඳලො 
ලොෙට බලන ගතියක් කනකෙයි. රහාඳට දැන් අර කුණ් සියලු විස්තර 
අපිට ලැකබනෙො. ඉතින් කම් හැකියො ටික ටික සතිය ෙර්ධ්නය 
කෙනෙොත් එක්ක අපිට ලැකබනෙො; නැත්නේ අපට උරැ  කෙනෙො.  

ඉතින් ඒ නිසො කම් සතිය කියන එකට තන ිඅර්ථකථනයක් 
කදන්න අ ොරැයි. ක ොකද, කම්කක් තිකයන්කන් ෙර්ධ්නය කෙන 
ස්ෙභොෙයක්. අපි කම්ක නිෙැරදිෙ ෙඩනෙො නම් සතිය ෙැකඩන්න 
ඕනෑ.  ුලදි ‘සත ි ොතරයක්’ කියලො හඳුන්වලා දුන්නට ඒ  ට්ටටකම්  
දිගට තිබිලා ෙැඩක් නැහැ. අපි කම් දරන පරයත්නය හරහො කම්ක තෙ 
තෙ ෙර්ධ්නය කෙවී ෙර්ධ්නය කෙවී යමින්, සතිකය් තිකයන සුවිකශ්ෂී 
හැකියො අපට දැකනන්න ඕනෑ; අපට උරැ  කෙනන් ඕනෑ. ඉතින් ඒ 
නිසො බුදුහො ුදුරැකෙො විවිධ්ොකොර කර  හරහො සතිය ඉස්සරහට ගන්න 
කියලො දීලො තිකයනෙො. උදාහරණයක් ෙශකයන් ආශ්ෙොස පරශ්ෙොස 
කරියොෙලිය සහ සක්ර්න් භාවනාව හරහො සතිය ඉසස්රහට ගන්නෙො.  
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තවත් කර යක් ත යි දැන් ඔය බුරැක   ූතකදි සූකහන්න 
පරචලිත කෙලො තිකයන්කන්; උදරරය් පිම්ී  හැකිළී  කියන එක 
අර ුණු කරකගන ඒ හරහො සතිය ඉස්සරහට ගන්නෙො. එකහ  
නැත්නේ කයට, ඉරියේෙට හිත දාකගන ඉන්නෙො. එතකකොට ත න්ට 
කත්කරනෙො ඉරියේෙත් එක්ක ත න් ඉන්න බව. දැන් ඉරියේෙ තිකයන 
පරකද්ශරය් විතරයි හිත ෙැඩ කරන්කන්. හිත දැන් පටි ෙැඩ කරන්කන් 
නැහැ. ඒ කෙනුෙට ඉරියේෙ තිකයන පරකද්ශරය් විතරක්, ඒ රො ුකෙ 
විතරක් හිත ඉන්න හුරැ කෙනෙො.  

ඉතින් කම් කටයුත ු කරද්දී අපි හුඟක් ෙැඩ කටයුතු 
පටලවාගන්න යන්කන් නැතුෙ එකක් කතෝරකගන කරන්න 
පටන්ගන්නෙො. කම්කට අපි එදිකනදා ජීවිතකය් කරන ෙැඩ කටයුතුත් 
එකතු කරගන්නෙො. එතකකොට අන්න තෙ තෙ කම්ක විචිතර කෙලො 
එනෙො. දැන් අපි ඉඳරගන සති ත් වී  - නැත්නේ ඉඳරගන කරන 
භොෙනොෙක් පර්යංක භොෙනොෙක් විතරක් කනක යි, සක් න් කරමින් 
සති ත් වී  සක් න් භොෙනොෙක් විතරක් කනක යි, කම්කට තෙ 
හඳුන්වලා කදනෙො, කකොකහො ද කම් අකනකුත් ෙැඩත් සිහිකයන් 
කරන්කන් කියන කාරණය. දත් ටික  දින එක සිහිකයන් කරන්කන් 
කකොකහො ද? ඇඳුේ පැළඳුේ අඳින එක සිහිකයන් කරන්කන ්
කකොකහො ද? කනකකොට කබොනකකොට සතිකයන් ඒ කටයුත්ත 
කරන්කන් කකොකහො ද? ඉස්සරහො බලනකකොට ඒ කටයුත්ත  ට 
සිහිකයන් කළ හැකිද? පැත්ත බලනකකොට  ට පුළුෙන්ද ඒ කටයුත්ත 
සිහිකයන් කරන්න. ඇඳුේ පැළඳුේ අඳිනකකොට පළඳිනකකොට නැත්නේ 
සිෙුරක් කපරෙනකකොට අපිට පුළුෙන්ද ඒ කටයුත්ත සිහිකයන් 
කරන්න. ඒ තියො බුදුහො ුදුරැකෙො රද්ශනා කරනවා  ළ  ුතරො පහ 
කරද්දී පෙො ඒ කටයුත්තත් සිහිකයන් කරන්න පුළුෙන් බව. එකහ  
නම් ඉතින් අපිට කත්කරනෙො සිහිය පෙත්ෙන්න කියලො විකශ්ෂ කොයික 
කරියොෙක් නූ; සූ  කොයික කරියොෙක  සිහිය පෙත්ෙන්න පුළුෙන්. 
එකහ  නම් අපි දැන් උත්සොහෙන්ත කෙනෙො ජීවිතකය් කරන එදිකනදා 
සූ  කටයුත්තකදී  සිහිය ෙැකඩන ආකොරයට කටයුතු කරන්න. 
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පින්ෙත්නි, ඇත්තට  සිහිකයන් නැති හැ  ක ොකහොතක  අපි 
ඉන්කන් ‘ ොරයොට අහු කෙලයි’ කියලො කියන්න පුළුෙන්. ඒ කියන්කන් 
කකරලස ් ොරයො කකොයි කෙකලත් අපිෙ ෙහල් භොෙයට අරකගන ත යි 
සිහිකයන් නැති, සතිකයන් කතොර අෙස්ථොකෙදි තිකයන්කන්. ක ොකද 
අපි අෙුල් කෙච්ච  නසකනි් ක ොනෙො කහෝ කැ ැති කදයක් අරකගන 
ඒකක  තැැන්දි තැැන්දි ඉන්නෙො; ඒක  අනුභෙ කර කර ඉන්නෙො; 
ඒ හරහො කකකලස් ෙැකඩනෙො; හිත තෙ තෙ ආතතිගත කෙනෙො. 
ඉතින් ඒ නිසො සතිකයන් කතොර හැ  ක ොකහොතක අපි පරොදයි. 
සතිකයන් කතොර හැ  ක ොකහොතක   ොරයො ත යි දිනලො 
තිකයන්කන්. එකහ  නම් අපි සතිය ෙර්ධ්නය කරනරකාට කපොඩ්ඩක් 
 ොරයොකගන් කේකරන ගතියක් තිකයනෙො. අපි සැබෑ කලෝකක් ජීෙත් 
කෙන්න පටන්ගන්නෙො. ක කතක් අපි හිතින් හදාගත්ත කලෝකෙල 
ත යි ජීෙත් කෙලො තිකයන්කන්. ඉතින් ඒ  නඃකලප්ිත කලෝකෙලින්, 
ඒ සිහින කලෝකෙලින් අයනි් කෙලො දැන් අපි උත්සොහෙන්ත කෙනෙො 
සැබූ කලෝකකට එන්න. හැබැයි සැබූ කලෝකක ස හර කෙලොෙට අපි 
හදාගත්ත සිහින කලෝකක තරම් සුන්දර කනොකෙන්න පුළුෙන්; ඒකට 
කරන්න කදයක් නැහැ. අපි කත්රැම්ගන්න ඕනෑ කම්ක ත යි 
යථොර්ථය; කම්ක ත යි ඇත්ත. අපි රත්රැේගන්න කෙනෙො කම් සිහින 
කලෝකක කියන එක  ොයොෙක් බව. ඒ කෙනුෙට කම් සැබූ කලෝකක 
ජීෙත් කෙනෙො; පුළුෙන් තරම් කම් වේතර්ානරය්, පුළුෙන් තරම් කම් 
කය එක්ක ඉන්න උත්සොහෙන්ත කෙනෙො.  

කය තුළින් විතරක් කනක යි, බුදුහො ුදුරැකෙො රද්ශනා 
කරනවා කේදනො හරහොත් සිහිය දියුණු කරන්න පළුුෙන්. කයට නො 
නො පරකොර කේදනො දැකනනෙො. යම් යේ කෙලොෙට රිදුම් කැක්කුම් 
දැකනනෙො; ඔන්න තුනටිය රිකදනෙො; අතන රිකදනෙො ක තන 
රිකදනෙො. ඉතින් අපි ඒකට රකඳිරිගගො ඉන්නෙො කෙනුෙට බලනෙො 
උත්සොහෙන්ත කෙලො, කම් තිකයන රිදුම් කැක්කුම්ෙලදි සතිය දියුණු 
කරගන්න පුළුෙන්ද කියලා. ක ොකද කම් රිදුම් කැකක්ුම් කියන්කන  
අකප් අෙධ්ොනය ගන්න කදයක්. දත් කැක්කු ක් එකහ  ගත්කතොත් 
හරි  අ ොරැයි. රහාඳට  දැන් එතනට ත යි හිත දුෙන්කන්; ඉතින් 
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කම්කත් පොවිච්චි කරන්න පුළුෙන් සතිය දියුණු කරන්න. ඉතින් ඒ නිසො 
කම් කොයිකෙ අපිට දැකනන දුක් කේදනො පොවිච්චි කරන්න පුළුෙන් 
සිහිය දියුණු කරන්න. ඒ ෙකග් යි කොයිකෙ දැකනන සැප කේදනොත් 
පොවිච්චි කරන්න පුළුෙන් සිහිය දියුණු කරන්න. ඉතනි් ඒකක් සූක්ෂ්  
 ට්ටට ක් වශරයන් ත යි අපි  ුල ඉඳන්  ඉකගනගන්කන් කයට 
දැකනන උකප්ක්ෂො කේදනො රහවත් කනොදුක්කනොසුෙ කේදනො පොවිච්චි 
කරන්න සිහිය දියුණු කරගැනීර් සඳහා. කම්ක  තෙ තෙ ෙර්ධ්නය 
කෙලො යනකකොට අපිට ඉඳරගනත් සිහිය පෙත්ෙන්න පුළුෙන්; 
ඇවිදිනකකොටත් සිහිය පෙත්ෙන්න පුළුෙන්; එදිකනදා කටයුතුෙලදිත් 
සූකහන්න දැන් සිහිය පෙත්ෙන්න පුළුෙන්.  

දැන් ත න්ට කත්කරනෙො දෙකස් ෙැඩි කෙලොෙක් සිහිකයන් 
ඉන්න පුළුෙන් බව. අසිහිකයන් කනක යි සිහිකයන් ඉන්න පුළුෙන්. 
ඉස්කසලල්ො නම්    ඔරහ් අසිහිකයන් හිටිකය. හිත කකොකහකදෝ  ොෙ 
ඇදකගන යනෙො.    ඉතනි් එයො කියන කියන කද් කරමින් වහරලක් 
ෙකග් කටයුත ුකරනෙො. එකහ  ත යි  ං හිටිකය්. දැන් නම් එකහ  
කනක යි. දැන් ටිකක් අෙදි ගතියක් තිකයනෙො.    දැන් ‘ජීෙත් කෙනෙො 
ෙකග්’ හැරඟනවා. දැන් නැෙුම් බෙක් තිකයනෙො. හිත පිබිදිච්ච බෙක් 
තිකයනෙො. හැ  තිස්කස  හරි  සුෙපත් බෙක් තිකයනෙො. ත න්ට  
කත්කරනෙො දැන් සතිය කපොඩ්ඩ කපොඩ්ඩ තර්න්රග් හිත සුෙපත් කරන 
ආකොරය;  නස සුෙපත් කරන ආකොරය. ඒත් ඉතින් තො  අඛණ්ඩ 
සතියක් නැහැ. ස හර තැන්ෙල සතිය ගිළිහිලො. ස හර ෙැඩ කරන්න 
ගියහ  අ තකයි. කෙුරැ හරි එක්ක කථො කරද්දි සතිය ගිළිහිලො. 
එකහ  නැත්නේ පත්තරයක් බලද්දි රූපෙොහිනිය බලද්දි කෙන 
කලෝකකකට ආකයත් ගිහිල්ලො. ඉතින් ඔන්න ඔය ෙකග් ත න්ට 
කත්කරනෙො. ර්ා තුළ දැන් යම් ප ණක සතිකය් ෙර්ධ්නයක් තිකයනෙො; 
හැබැයි තො  අඛණ්ඩ සතියක් නැහැ. කම් කම් කටයුත්ත කරනකකොට 
තො  සතිය දුර්ෙලයි. එකහ  නැත්නේ කම් කම් කටයුත්ත කරනකකොට 
සම්පූර්ණකයන්  තර්න් අසති ත් කියලො ත න්ට  කත්කරනෙො.  

එතකකොට අන්න කයෝගිකයක් - සතිය දියුණු කරන කකකනක් 
උත්සොහෙන්ත කෙනෙො, “කකොකහො ද සතිය ගිළිකහන තැන්, 
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සතිරයන් රතාරව කරන කටයුතු කකොකහො ද  ං සිහිකයන් 
කරන්කන්” කියලා. එයො තෙ උත්සොහෙන්ත කෙනෙො. අන්න එවිට 
පින්ෙත්නි අඛණ්ඩ සති ධ්ොරොෙක් හැකදනෙො. ‘සිනිද්ධො මතලධොරොව, 
අමහොසි ඉරියොපම ො’2 කියලො කහ  ධේර්රය් සඳහන් රවනවා. හරියට 
නිකං සිනිඳු කතල් ධ්ොරොෙක් අඛණ්ඩෙ ගලනෙො ෙකග්. දැන් හිතන්න 
අපි ටැප් එකක් ඇරියහ  ෙතුර ෙැක්කකකරනකකොට එකර් ධ්ොරොෙක් 
ෙකග් ෙැකටන්කන් නැහැ; හරි  කලබලකොරීෙ රේරගන් රලාකු 
සද්දයක් සහිතවයි ෙැකටන්කන්. න ුත් අපි ටිකක් ගනකර් කතලක් 
අරකගන ඒක කබොකහො  පරිස්සමින් කකෝප්කපකින් උඩ ඉඳන් යටට 
ෙක්කරන්න ගත්කතොත් ඒක කබොකහො  අඛණ්ඩෙ සිනිඳු කතල් 
ධ්ොරොෙක් ෙශකයන් කිසිර් සද්දයක් රනානගා ර්ෘදු රලස 
වැක්රකරරනවා; කකොකහෙත් කැඩිලො නැහැ. කකොකහෙත් කැඩිච්ච 
නැති අඛණ්ඩ කතල් ධ්ොරොෙක් ෙකග් ත න්ට කත්කරනෙො - ත න් උකද් 
නැගිට්ටටො; ත න්ට ඔක්කකො   තකයි. ඊළඟට කරපු ෙැකඩ්. ඒකත් 
සතිකයන් කළා. ඔන්න දත් ටික  ැද්දා; ඒකත් සතිකයන් කළො.  ූණ 
කහ්දුෙො; ත න්ට ඒකත් දැනුණා. ඒ කටයුත්ත එක්කත් හිටියො. ඊළඟට 
අපි හිත ු උකද්ට ආහොර ගත්තො; ඒ කටයුත්තත් සිහිකයන්  කළො. අපි 
හිත ු රොජකොරි කරන තැනට යනෙො; ඒකත් සිහිකයන්  කළො. 
රොජකොරි කටයුතුෙලත් සිහිකයන්  කයදුණා. ඉතින් කම් ආකොරකයන් 
 ුළු දෙස  අඛණ්ඩ සතියක් පෙත්ෙන්න පුළුෙන් ගතියක් හිකත් ටික 
ටික ෙැකඩනෙො.  

ක න්න කම්  ට්ටට ට එනකකොට කත්කරනෙො දැන් සතිය රජ 
කරන ගතියක්; දැන් සතියට ඕනෑ නම් ඉස්සරහින් ඉන්න පුළුෙන්. අර 
අපි  ුලින්  කතා කරළ් වීර්යය ඉස්සරහින් ඉන්න හැටි. හිත 
ෙැටුණහ  වීර්යකයන් ත යි නැගිට්ටටෙලො ගන්කන්. ත න්ට දැන් 
විශ්ෙොසය ඇති කෙලො තිකයනෙො - වීර්යය ඉන්නෙො  ොෙ කේරගන්න; 
හිත ෙැටුකණොත් වීර්යය ඇවිල්ලො නැෙතත් ඔසෙනෙො. ඒ ෙකග් යි 
දැන් සතිය හඳුන්වලා දුන්නට පස්කස් සතිය රහාඳට අඛණ්ඩ සති 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 ඛුද්දක නිකාය, පාරාසරිය රථරගාථා 
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ධ්ොරොෙක් ෙශකයන් ෙැඩණුට පස්කස් ත න්ට කත්කරනෙො දැන් කම් 
හිකත් ‘සතිය’ කියලො කද්කුත් තිකයනෙො; සිහිය කියලො කද්කුත් 
තිකයනෙො.  ට දැන් සිහිකයන් ඉන්න පුළුෙන්ක කතු් තිකයනෙො.  

දැන් පින්ෙත්නි සතිය ෙැකඩන්න ෙැකඩන්න, තෙ තෙ පැති 
බුදුහො ුදුරැකෙො කපන්නනෙො. උදාහරණයක් ෙශකයන් සතිය 
කදාරටුපොලකකයක් ෙශකයන් කපන්නලො තිකයනෙො. ඒකක කම් විදියට 
සඳහන් කෙනෙො; ‘සතිමොවොරිමකො, භික්ඛමව, අරියසොවමකො අකුසලං 
පජහති, කුසලං භොමවති’.3 දැන් කම් සතිය හඳුන්වලා කදනකකොට හරි 
පුදු  කදයක් කෙනෙො; නිෙැරදි සතියක් අපි ෙඩනෙො නම්, එයො ළං 
කරගන්නෙො භය ලැජ්ජොෙ කියන රදක. නිෙැරදි සතියක් නම් 
ෙැකඩන්කන්, අන්න ඒ හිරත් කලින්ට ෙඩො ටිකක් භය ලැජ්ජොෙ 
තිකයනෙො. එයොට දැන් සකතක්  රන්න අ ොරැයි. ඒ වරග්ර් අනිත් අය 
ළඟ හිටියො කනොහිටියො කියලො කනක යි, දැන් හිකත්  භය ලැජ්ජොෙක් 
පහළ කෙලො. එයොට කහොරක ක් කරන්න ෙංචොෙක් කරන්න අ ොරැයි. 
ක ොකද, කම් අවදි ගතියකින් ඉන්කන්. දැන් හිත සංකේදියි. කො  
මිථයාචොරයක කයකදන්න අ ොරැයි; ක ොකද සිත සංකේදියි. කබොරැෙක් 
කියන්න අ ොරැයි; ක ොකද, ත න් දන්නෙො ත න් ැෙටිලයි කම් තෙ 
කකකනක්ෙ රෙට්ටටන්කන් කියලා. හිස් ෙචනයක් පරැෂ ෙචනයක් 
කක්ල ක් කියන්න අ ොරැයි. ක ොකද, නිෙැරදි සතියක් ෙැකඩනෙො 
නම් බුදුරජොණන් ෙහන්කස් රපන්වාරදනවා සති සම්පජඤ්ඤ සූතරකය්, 
සති සම්පජඤ්ඤය ෙැකඩන්න ෙැකඩන්න, ‘හිරි ඔතප්’ කියන එක - 
‘භය ලැජ්ජොෙ’ කියන එක - ඉස්සරහට එන බව. 

ඉතින් එතනින් නතර කෙන්කන් නැහැ. භය ලැජ්ජොෙ 
ෙැකඩනකකොට කයින් කරන ෙැඩ ටික අපි පිරිසිදුව කරන්න 
උත්සොහෙන්ත කෙනෙො. නරක ෙැඩ කරන්කන් නැතුෙ කයින් රහාඳ 
ෙැඩ විතරක් කරන්න උත්සොහෙන්ත කෙනෙො. ඊළඟට ෙචනකයනුත්. 
නරක ෙචනයක් කියනවා කෙනුෙට කබොරැෙක් කක්ල ක් කතා 
කරනෙො කෙනුෙට නිෙැරදි කදයක් අර්ථ සම්පන්න කදයක් කොටත් 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3 අංගුත්තර නිකාය, සත්තක නිපාත, නගරරාපර් සූතරය 
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ෙැඩදායී කදයක් කතා කරන්න උත්සොහෙත් කෙනෙො. ඒ කියන්කන් 
අන්ති ට  නසත ්තෙ ටිකක් පිරිසිදු කෙලො ආෙට පස්කස් ඔන්න ශීලය 
ත යි ෙැකඩන්කන්. එකහ  නම් අපි නිෙැරදි සතියකින් ග න යනෙො 
නම්, නිෙැරදි සතියක් අපි තුළ ෙැකඩනෙො නම් අනිෙොර්යකයන්  
පින්ෙත්නි අපි තුළ යහපත් ගුණ ධේර්වල ෙර්ධ්නයක් සිද්ධ් කෙනෙො. 
උදාහරණයක් වශරයන් සතිය පටන්ගන්නකකොට ස හර කෙලොෙට අපි 
ගොෙ එච්චර සීලයක් තිබුරණ් නැහැ. අපි ඒෙො ඒ තරම් ගණන්ගත්කත් 
නැහැ. අප ිකැ ති කැ ති විදියට හැසිරැණො; කැ ති කැ ති කද්ෙල් 
කළා. කැ ති කැ ති කද්ෙල් කතා කළො.  

හැබැයි නිෙැරදි සතියක් අපි තුළ ෙැකඩනෙො නම්, එබඳු 
සතියක් හරහො අකප් හිකත් භය ලැජ්ජොෙ ෙැඩි කෙලො. අකප් හිකත් යම් 
ප ණක සුචරිත වී ක් නැත්නේ ‘කකයන් ෙචනකයන්  ං ක ොනෙද 
කරන්කන්’ කියන එක සම්බන්ධ්කයන් ටිකක් දැන් සැලකිලි ත් 
කෙනෙො. ඊළඟට, රර්ාකක් හරි කරන්න හිතක් ආෙහ  කපොඩ්ඩක් 
හිතලො බලන ගතියක් තකියනෙො. එකපොරට  ආකේගශීලීෙ කරන්න 
යන්කන් නැහැ; සතිකයන් කපොඩ්ඩක් පියෙරක් පස්සට අරකගන 
ක ොකක්ද කළ යුතු නිෙැරදි කද් කියලො බලන ගතියක් ඇති කෙලො. 
අර කබොකහො  ආකේගශීලෙී ඉස්සරහට පැනලො කලබලකොරීව කටයුතු 
කරනවා කෙනුෙට සතිය ෙැකඩනෙත් එක්ක, කදයක් දිහො  ධ්යස්ථෙ 
බලන්න පුළුෙන් ගතියක්, අපක්ෂපොතීෙ බලන්න පුළුෙන් ගතියක්, 
පැහැදිලි  නසකින් බලන්න පුළුෙන් ගතියක්, නිෙැරදි තීරණයක් 
ගන්න පුළුෙන් ගතියක් ටික ටික හැදිලො. එකහ  නම් අන්න අපි 
සිල්ෙත් කෙලො. 

කලින්  තක් කළ අර කදාරටුපොලකයක් සො ොනයකයන් ක ොකද 
කරන්කන්? කම් රකාරහ් හරි තැනක, ආයතනයක යම් කිසි 
කදාරටුපොලකයක්ෙ කයොදෙලො තිකයනෙො නම්, එයො ඒ අෙශය කරන 
කතොරතුරැ බලලො ත යි ඇතුළට ගන්කන්. නිෙැරදි කකනොෙ ඇතුළට 
ගන්නෙො. හැබැයි නරක කකකනක් නම්, කනොසුදුසු කකකනක් නම් 
අත්ඇරලො දානෙො; ඇතුළට එන්න කදන්කන් නැහැ. අන්න ඒ ෙකග් 
ත යි දැන් සතිය දියුණු කරලා ගත්තට පස්කස්, බුදුහො ුදුරැකෙො 
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කියනෙො එයො හරියට කදාරටුපොලකයක් ෙකග්. එයො ක ොකද කරන්කන්? 
‘අකුසලං පජ්හති, කුසලං භාරවති’. දැන් එයො අකුසල ටික අත්ඇරලො 
දානවා; කුසල ටික වේධනය කරගන්න උත්සොහෙන්ත කෙනෙො. 
‘සොවජ්ජං පජහති, අනවජ්ජං භොමවති’ ෙැරදි ටික අතහැරලො දාන්න 
උත්සොහෙන්ත කෙනෙො; නිවැරදි ටික ෙඩොගන්න උත්සොහෙන්ත 
කෙනෙො. කම්කක් පුදු  ලස්සන කකොටස ත යි ‘සුද්ධං අත්තොනං 
පරිහරති’ කියන රකාටස. අන්න දැන් එයො පිරිසිදු ජීවිතයක් 
ගතකරන්න උත්සොහෙන්ත කෙනෙො. 

සතිය ෙර්ධ්නයත් එක්ක අකප්  තකයත් ෙර්ධ්නය කෙනෙො. 
අපිට  තක ශක්තිය ෙැඩි කෙන්න නම් කාරණා රදකක් බලපොනෙො. 
ඒ කියන්කන් කොරණො කදකක් ඉෂ්ට කෙන්න ඕනෑ. අපි රතාරතුරැ 
ගබඩො කරනකකොට ර්තක තියාගන්නරකාට අපි තුළ පැහැදිලි  නසක් 
තියොගන්න අෙශයයි. කබොකහො  ස  බර  නසක් පැහැදිලි  නසක් 
අපි තුළ තිකයනෙො නම්, උෙ නො කරන කතොරතුරැ ටික අපි 
පරිහරණය කරනකකොට - අපි හිත ු පොඩ ක් කරනෙො කියලො; 
කපොතක් බලනෙො කියලො. ඒකක් තිකයනෙො ඔන්න ෙැදගත් කරැණු 
ටිකක්. අපිත් ඉන්කන් දැන් ඒ ගැන රහාඳට අෙධ්ොනකයන්. කෙන කෙන 
කද්ෙල් ගැන කල්පනො කරන්කනත් නැහැ. අතීතයට අනොගතයට 
යන්කනත් නැහැ. රහාඳට කම් ගැන අෙධ්ොනකයන් ඉන්නෙො. ස  බර 
 නසකින් ඉන්නෙො. එකහ  නම් ඒ අපටි උෙ නො කරන කතොරතුරැ 
ටික රහාඳට හිකත් තැනප්ත් කෙනෙො;  තක හිටිනෙො. ඊළඟට දැන් 
රේ ර්තක තබාගත්ත කතොරතුරැ ටික ආපසු  තකයට ගන්නත් ඕනෑ. 
උදාහරණයක් වශරයන් ඔන්න විභොගයට ගියො. විභොගකය්දි ඒ ක ොකක් 
හරි පරශ්නයක් අහලො තකියනෙො. එකතන්දි අර තැන්පත් කරගත්ත 
කතොරතුරැ ටික ආකය ඉස්සරහට ගන්න ඕනෑ.  තුපිටට ගන්න ඕනෑ. 
ඒ  තුපිටට ගන්න ක ොකහොකතදිත් එකහ  නම්  නස කබොකහො  
තැන්පත් කෙන්න ඕනෑ;  නස කබොකහො  පිරිසදිු කෙන්න ඕනෑ; 
සිහිකයන් ඉන්න ඕනෑ. කෙන කෙන කද්ෙල් ඇවිල්ලො අකරකහට 
ක කහට දුෙන  නසක අෙුල් කෙච්ච  නසක අර නිෙැරදි කතොරතුර 
එළියට ගන්න අ ොරැයි. හැබැයි රහාඳ පිරිසිදු  නසක් සති ත් 
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 නසක් පැහැදිලි  නසක් තිකයනෙො නම් අර තැන්පත් කෙච්ච 
කතොරතුරැ ටික ඉස්සරහට ගන්න  තකයට නංෙගන්න පහසුයි.  

ඉතින් ඒ නිසො බුදුරජොණන් ෙහන්කස් කියනෙො ‘පරම න සති 
මනපමක්කන ස න්නොගමතො, චිරකතම්පි චිරභොසිතම්පි සරිතො 
අනුස්සරිතො’4 කියලා. ඒ කියන්රන් සතිය රහාඳට දියුණු කළාට 
පස්කස්, ‘චිරකතම්පි’ කියන්කන් කබොකහෝ කොලයකට කලින් කරපු 
කදයක්; ‘චිරභාසිතම්පි’ කයින්කන් කබොකහෝ කොලයකට කපර කියපු 
කදයක්; ‘සරිතා අනුස්සරිතා’ රහාඳට නැෙත  තක් කරගන්න පුළුෙන්. 
ක ොකද ඒ කටයුත්කත් කයදිලො තිකයන්කනත් සිහිකයන්. දැන් ඉන්කනත් 
සිහිකයන්. එකහ  නම් අන්න කම් අෙස්ථො කදක ගැළපිලො ආෙො. ස  
බර  නසක් එදත් තිබිලො තිකයනෙො. ස  බර  නසක් දැනුත් 
තිකයනෙො. එකහ  නම් කම් කතොරතුරැ ටික ඉස්සරහට එනෙො.  තකය 
දැන් ෙර්ධ්නය කෙලො. 

දැන් සතිය තෙ තෙ ක කහ  ෙඩොකගන යනකකොට 
බුදුරජොණන් ෙහන්කස් කියනෙො රේරක් පරතිඵලයක් ෙශකයන් 
ස ොධියකුත් ෙැකඩනෙො. ඒ කියන්කන් දැන් හිකත ් ඒකරොශී වී ක් 
කෙන්න පටන්ගන්නෙො. හිත තැන තැන දුෙනෙො කයින්කන් විසිරිලො 
කියන එක. ඒ කෙනුෙට දැන් අපි කැ ති අර ුකණ් ඉන්න පටන ්
ගත්තට පස්කස් හිකත් ඒකොගරතොෙක් ෙර්ධ්නය කෙලො. හිතත් දැන් ඒ 
කටයුත්කත් කැ ැත්කතන්  කයකදනෙො. ක ොකද, දැන් හිතට කත්රිලො 
තිකයනෙො “සිහිකයන් ඉන්න එක ත යි තිකයන පිහිට” කියලා. එයොට 
තිකයන කගෝචර භුමිය, එයොට තිකයන පිළිසරණ, හිතට තිකයන 
පිළිසරණ, කම් කකකලසනු්කගන් ගැලවිලො ඉන්න පුළුෙන් ක්කෂ්  
භූමිය එකහ  නම් කම් සතිය ත යි කියලො එයොට කත්කරනෙො. ඉතින් 
ඒ නිසො අප ිතෙ තෙ උත්සොහෙන්ත කෙනෙො කම් ආරක්ෂිත භූමිකය්  
හිත පෙත්ෙන්න. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 ර්ජ්ඣිර් නිකාය, රසඛ සූතරය 
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ඒ නිසො බුදුහො ුදුරැකෙො කියනෙො ‘මගොචමර, භකි්ඛමව, චර  
සමක මපත්තිමක විසමය’5  හකණනි කම් කගොදුරැ බික හි 
හැසිකරන්න; ඒක ත යි ඔබලොට පිය උරැ කයන් ලැබිලො තිකයන්කන්. 
කම් පියතු ො ත යි බුදුරජොණන් ෙහන්කස්. බුදුහො ුදුරැකෙො කම් 
දරැෙන්ට කියනෙො “දරැෙනි ඔබලො කම්  කගන් ලැබිච්ච කගොදුරැ 
බිකම් හැසිකරන්න. ඒක ත යි  කගන් ඔබලට ලැබිලො තිකයන 
දූෙැද්ද; පිය උරැර්ය. කම් කගොදුරැ බිකම් හැසිකරන තොක්, කම් 
ආරක්ෂිත භූමිකය් හැසිකරන තොක් උපද්රෙයක් කෙන්කන් නැහැ” කියලො 
බුදුහො ුදුරැකෙො අපිෙ උනන්දු කරනෙො. කම් සතර සතිපට්ටඨොන කියන 
කගොදුරැ බිකම් හැසිකරන්න එකහනම් අපි උත්සාහෙන්ත කෙනෙො. එක 
එක තැන්ෙල හිත දුෙන්න ඉඩ කනොදී එක්කකො හිත කයට දාකගන 
ඉන්නෙො. කකය් ය ක් අර ුණු කරකගන ඉන්නෙො. කකය් හුස් ට හිත 
දාකගන ඉන්නෙො; නැතන්ේ කේදනොෙකට හිත දාකගන ඉන්නෙො; 
එකහ  නැත්නේ පිම්ී  හැකිළී ට හිත දාකගන ඉන්නෙො; නැත්නේ 
කොයික කරියොෙකට හිත දාකගන ඉන්නෙො; ඇවිදී ට හිත දාකගන 
ඉන්නෙො. කම් ෙකග් කොයොනුපස්සනොකේ කයකදනෙො. එකහ  නැත්නේ 
අපිට දැකනනෙ නම් යම් කිසි සැප දුක් උකප්ක්ෂො ආදී කේදනොෙක්, 
අන්න ඒකට හිත දාකගන ඉන්නෙො.  

සතිය ෙර්ධ්නය කරකගන ගියොට පස්කස් හිත දිහොත් සතිරයන් 
බලන්න පුළුෙන්. ඒ කියන්කන් හිකත්  තු කෙන සිතුවිලි ගැනත් 
දැනුෙත් කෙනෙො. දැන් සරිත් සිතුවිලි  තු කෙනෙො; ඒක ගැනත් 
සති ත්. කම් තත්ත්වය තෙත් සන්ධිස්ථොනයක් කියන්න පුළුෙන්. 
ක කතක් කෙලො අපි හිකතන් බැලුෙො කය දිහො. හිකතන් බැලුෙො 
කේදනො දිහො. දැන් හිකතන් බලනෙො හිත දිහොවර්. අන්න ඒක තෙත් 
විචිතරයි. බුදුහො ුදුරැකෙො හැබැයි කපොඩ්ඩක් කයිනෙො ක තනදි 
හදාගත්ත සතියකින් කම් ෙැකඩ් කරන්න කියලො. රහාඳට තහෙුරැ 
කෙච්ච සතියකින් ඔය ෙැකඩ් කරන්න. ක ොකද හිකත් දුෙන අර ුණු 
හරි  කපොළඹෙනසුලුයි. ඒෙො හරි   නස්කොන්තයි; හරි  විචිතරයි. ඔය 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
5 සංයුක්ත නිකාය, ර්හා වග්ග, සතිපට්ඨාන සංයුත්ත, සකුණග්ඝ්ි සූතරය 
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ෙැකඩ් කරන්න ගිහිල්ලො අ ොරැකෙ ෙැකටන්න පුළුෙන් සතිය දුේවල 
නේ. ඒ හින්දා ටිකක් කයයි කේදනොෙයි පොවිච්චි කරලො රහාඳට 
ශක්ති ත් කෙලො, කොයොනුපස්සනොකේ කේදනොනුපස්සනොකේ කයදිලො 
රහාඳට සතිය ෙර්ධ්නය කරකගන  ඊළඟට හිත දිහො බලන්න කියලො 
කියනෙො. රේ විදියට කකකනකුට හිත දිහො බලන්නත් පුළුෙන්. ඉතින් 
කම් විදියට කකකනක් ඔන්න කම් කගොදුරැ බිකම් හැසිකරන්න 
උත්සොහෙත් කෙනෙො. එතකකොට කම් සතර සතිපට්ටඨොනෙල 
කයකදනෙො නම් අපි ආරක්ෂිතයි. ඒක ත යි පියතු ොකගන් - 
බුදුරජොණන් ෙහන්කස්කගන් අපිට ලැබිලො තිකයන නිජ භූමිය. ඒක 
ත යි අපිට ලැබිලො තිකයන උරැර්ය. කම් දායොදය තුළ අපි හැසිකරන 
තොක් අපි  ොරයට අහු කෙන්කන් නැහැ. එකහනම්  ොරයොකගන් 
කේකරන්න ඕනෑ නම් සතර සතිපට්ටඨොනකය් හිත රඳෙන්න කෙනෙො.  

 ූත කොලකය් සතිය සම්බන්ධ්කයන් සූකහන උනන්දුෙක් ඇති 
කෙලො තිකයනෙො බටහිර කලෝකකය් පෙො. හැබැයි කපොඩි 
පටලැවිල්ලකුත් තිකයනෙො. බුදුහො ුදුරැකෙෝ උපකදස් කදනෙො ‘පමර 
මිච්ඡොසතී භවිස්සන්ති,  යම ත්ථ සම් ොසතී භවිස්සො ො’ති සමලලමඛො 
කරණීමයො’6 ‘ හ කණනි, අනිත් අය ස හර කෙලොෙට ෙැරදි සතියක 
යන්න ඉඩ තිකයනෙො. හැබැයි ඔබලො නිෙැරදි සතියක් ෙඩන්න 
උත්සොහෙන්ත කෙන්න’ කියලො බුදුහො ුදුරැකෙෝ සල්කල්ඛ සූතරකය්දි 
කහ   තක් කිරී ක් කරලො තිකයනෙො. ඒ කියන්කන් අපි සතිය ෙඩද්දි 
නිෙැරදි ආකල්පයක් ඉදිරිකය තියොගත්කත නැත්නේ, ඒ කියන්කන් 
ශීලයක් පැත්කතන් අපි නිෙැරදි ක කහයවී ක් කකළ් නැත්නේ අපිට 
සතිය නරක කද්ෙල්ෙලටත් කයදකෙන්න ඉඩ තියනෙො. අපි හිත ු 
ඔන්න කකකනක් කහොරකම් කරනෙො. ඉතින් කහොරකම් කරන 
 නුස්සයො කබොකහො  කල්පනොකෙන් ඉන්කන්. කෙුරැ හරි එනෙද 
කින්ද  න්ද කපොලිසිකයන් පනිනෙද - හරි කල්පනොකෙන් ඉන්කන්. 
එතන තිකයන්කන් මිච්ඡො සතියක්. ක ොකද, එළෙු  වැරදියි; එයොකග 
ක කහයවී  වැරදියි; ඉලක්කය වැරදියි. කච්තනොෙ වැරදියි. එකහ  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
6 ර්ජ්ඣිර් නිකාය, සල්රලඛ සූතරය 
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නම් අපි කම් කච්තනොෙ පිරිසිදු කරගන්න කෙනෙො. කු ක් පිණිසද 
සතිය දියුණු කරන්කන්? එකහ  නම් බුදුහො ුදුරැකෙො කියනෙො නිෙැරදි 
ආකල්පයකින් නිෙැරදි කච්තනොෙකින් නිෙැරදි ඉලක්කයකින් සතිය 
දියුණු කරන්න කියලා. කම්ක කය පිනෙන්න, නැතන්ේ පුළුෙන් තරම් 
ආස්වාදයක් ලබන්න කරනවා නේ වැරදියි. අද ඇත්තට  බටහිර 
කහ  ලිංගික ආස්වාදයට පෙො සතිය කයොදාගන්න හදනෙො. ඒක මිච්ඡො 
සතියක්.  

එකහ  නම් අපි කම් කද ්- සතිය ෙැඩී , පරිස්සමින් කරන්න 
කෙනෙො. අප ිකම්කක් එළෙ ු තිකයන්කන් කකොකහද “ක ොකක් පිණිසද 
 ං කම්ක ෙඩන්කන්? හිත පිරිසිදු කරගැනී  පිණිසද, නැත්නේ තෙ 
දුරටත් හොනි කරගැනී  පිණිසද? ෙැනකසන්නද - සැනකසන්නද?” 
කියලො එකහනම් අපි කත්රැම්ගන්න අෙශය කෙනෙො. ඒකයි  ං කිේකේ 
නිෙැරදි සතියක් නම් ෙඩන්කන්, අන්න ඒ නිෙැරදි සතිය හරහො අපිට 
භය ලැජ්ජොෙක් ඇති කෙන්න ඕනෑ. භය ලැජ්ජොෙ ෙැකඩනෙො 
කියන්කන් අපි කොය සුචරිතයක කයකදන්න ඕනෑ. කහොරකම් කරනෙො 
කෙනුෙට, කො මිථයාචොරකය් කයකදනෙො කෙනුෙට, සත්තු  රනෙො 
කෙනුෙට අප ිනිෙැරදි කද්ක කයකදන්න ඕනෑ. එරහනේ අපි නිෙැරදි 
සතියක් ෙඩලො තිකයන්කන්. ඊළඟට කබොරැ කයිනෙො කෙනුෙට, 
කක්ලම් කියනෙො කෙනුෙට, පරැෂ ෙචන කියනෙො කෙනුෙට, හිස් 
ෙචන කියනෙො කෙනුෙට නිෙැරදි ෙචනයක් කථො කරන ගතියක්, 
ෙචනයක් කථො කරද්දි ටිකක් සැලකලිි ත් කෙන ගතියක්, ෙගකීම් 
සහගත කෙන ගතියක් හැකදනෙො අපි නිෙැරදි සතියක් ෙඩනෙො නම්. 
ඒ ෙකග් යි අපි ටික ටික කම් ගැන සැලකිලි ත් කෙන්න කෙන්න, 
හිකතන් ක ොනෙද හිතන්කන් කියන එක ගැනත ් අපි සැලකිලි ත් 
කේවි. අන්න එතකකොට ත යි ටික ටික හිත පිරිසිදු කෙන්න ගන්කන්. 
නිෙැරදි සතියක් ෙඩලො. මිච්ඡො සතියක් කනකෙයි සම් ො සතියක් 
ෙඩලො.  

ඉතින් කම් විදියට නිෙැරදිව ෙඩන සතිය රහාඳට පිබිදීකගන 
එනෙො. ඒ තුළින් රහාඳට ත න්ෙ විෙෘත වීර්ක් සිදු රවනවා. දැන් කම් 
තනි අර ුණක විතරක් කනක යි; විවිධ්ොකොර අර ුණුෙල පෙො 
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සිහිකයන් ඉන්න පුළුෙන් ගතියක් හදලො කදනෙො. අපි  ුලදි ත යි 
කසමින් සති ත්ෙ නිශ්ශේදෙ කම් කටයුත්ත කරන්කන්. ඒ නිසො සත ි

පොසකල්දි හඳුන්වලා කදනෙො SMS කියලො. Slowly Mindfully 

Silently කියලො; කසමින් සති ත්ෙ නිශ්ශේදෙ කම් කටයුත්ත කරන්න. 
හැබැයි සතිය රහාඳට ෙඩොගත්තට පස්කස් දියුණු කරගත්තට පස්කස් 
කම්ක නිශ්ශේදෙ  කරන්න අෙශය නැහැ; කථො කර කර වුණත් 
සිහිකයන් ඉන්න පුළුෙන්. ඊළඟට කම්ක කසමින්  කරන්න අෙශය 
නැහැ; අපිට දුෙ දුෙ වුණත් සති ත් කෙන්න පුළුෙන්. සතිකයන්  
ත යි එතකකොට කටයුත්ත සිද්ධ් කෙන්කන්. එතකකොට අන්න සතිය 
අපට උරැ  කෙලො; සතිය අපට භකු්තියට සිනන් කෙලො. සතිය අපි 
සතු කෙලො.  

 ුලදි සතිය ෙඩන්න ගියා  ටිකක් ආයොසකර ගතියක් 
තිබුණට, පස්කස පස්කස සතිය පුරැදු කරනකකොට ඒක අපට රහාඳට 
හුරැ පුරැදු කදයක් බෙට පත් කෙනෙො. කම්ක අපිට කරන්න පුළුෙන් 
කදයක් බෙට පත් කෙනෙො; සරල කදයක් බෙට පත් කෙනෙො. 
නිරොයොසකයන් සිද්ධ් කෙන කදයක් බෙට පත් කෙනෙො. අන්න එබඳු 
 ට්ටට කදි ත යි හරියට “සතිකය් කගදරට ආෙ ෙකග්” දැරනන්රන්. 
දැන් හිත කබොකහො  නිශ්ශේදයි. ඇතුකළ කථොෙ සූකහන්න ස නය 
කෙලො. අර ුණුත් සූකහන්න අඩුයි. දැන් තිකයන්කන් රහාඳ දැනුෙත් 
බෙක්. හරි  සරල බෙක්. පිබිදුණු බෙක්. පිරිසිදු බෙක්. නිර් ල බෙක්. 
අන්න එබඳු තත්ත්ෙයකදි ආකයත් ‘සතිය පෙත්ෙන්න ඕනැයි’ කියලො 
අ ුතු ෙූය ක් දරන්න කදයක් නැහැ. ක ොකද, සතිකයර් ත යි 
ඉන්කන්. ආකය අතීතයට දුෙන අනොගතයට දුෙන එකහට දුෙන 
ක කහට දුෙන දඟලන අෙලු් කෙච්ච හිතක් කනකෙයි දැන් තිකයන්කන්. 
දැන් තිකයන්කන් පිරිසිදු හිතක්. දැන් තිකයන්කන් කම් වේතර්ාන 
ක ොකහොතට එළඹ සිටි සිතක්. එකහ  නම් ඉතින් අපි “සතිරය් 
රගදරට ඇවිල්ලොයි” තිකයන්කන්. එකහ  නම් අන්න එබඳු සතියක් 
‘නිරොයොස සතියක්’ බෙට පත් කෙනෙො. ඒ කියන්කන් කිසි  
කෙකහසකර ගතියක් නැතවි ඉකේ පිහිටපු සතියක් ඔන්න අපිට හම්බ 
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කෙනෙො. එතනදි ආකය අ ුතුකෙන් ෙූය ක් දරන්න කදයක් නැහැ - 
අපි සතිකය් යි ඉන්කන්. 

දැන් ඹකහො  ඉන්නකකොටත් ස හර කෙලොෙට හිත පරණ 
පුරැද්දට අසති ත් කෙනෙො. ආකයත් ඉතින් පරණ කදයක් 
අල්ලගන්නෙො. ඔන්න සනි්දුෙක්  තක් කෙනෙො; ඒ සින්දුෙ ඔස්කස් 
යනෙො. ආකයත් ඉතින් ක ොකක් හරි කනෝක්කඩුෙක්  තක් 
කරගන්නෙො; ඒ ඔස්කස් යනෙො. හැබැයි අපිට දැන් අපි ගැන විශ්ෙොසය 
ඇති කෙලො; ආත්  විශ්ෙොසය ඇති කෙලො. රේ හිත කගොඩගන්න 
පුළුෙන්. සතිය පොවිච්චි කරලො ආකයත් කම් සිත පිරිසිදු කරන්න 
පුළුෙන්. “ආකය ර්ට අර පරුැදු පිරිසිදු තැනට එන්න පුළුෙන්” කියලො 
ත න්ට විශ්ෙොසය ඇති කෙලො. ඔන්න ඔය තත්ත්ෙයට කියනෙො 
‘ප ොමෙ අකම්පියමඨෙන සතිබලං’7 කියලා. අන්න ‘සති බලය’ හම්බ 
ෙුණො අපිට. හිත පර ොදයටත් ෙැටුණො; හැබැයි කම්පො වී ක් නැහැ. 
ක ොකද, දැන් ආත්  විශ්ෙොසය ඇත ිකෙලො. සතිකය් පිළිසරණ ත න්ට 
දැන් තිකයනෙො. සති බලය ත න්ට දැන් උරැ  කෙලො. ඉතින් කකොච්චර 
හිත අර ෙකග් පරණ කදේල්ෙලට ගියත් විවිධ්ොකොර සිහින  ෙන්න 
ගියත් එයොකග පරණ පුරැදුෙලට ගියත් ඉක් නට  හිත කගොඩ 
අරකගන පිරිසිදු කරලො ගන්න පුළුෙන් කියලො විශ්ෙොසය ඇති කෙලො. 
අන්න අපි සති බලය ලබාගත්තා.  

කම් ආකොරකයන් සතිකය් කරමික ෙර්ධ්නයක් තිකයනෙො. 
කරර්ානුකුල ෙර්ධ්නයක් තකියනෙො. කම් යන ග න හරි  විචිතරයි. ටික 
ටික අපිත් සතිය පුරැදු කරලො කම් කකකලසිච්ච  නස, අෙුල් සහගත 
 නස ටික ටික කගොඩ අරගන්නත් ටික ටික පිරිසිදු කරගන්නත්, පිරිසිදු 
කරකගන අකප් ඊළඟ පයිෙර ෙන ස ොධිය, පරඥාව පැත්තට සතිය 
රයාර්ු කරගන්නත් අපි උත්සාහවන්ත කෙ ු. එකහ  නම් අප 
සියලුකදනොට  අද දින ධ්ර්  කද්ශනොෙ සතිය දියුණු කරගැනීර් පිණිස 
 ග කපන්වී ක් කේෙො කයිලො පරොර්ථනො කරමින් අද ධ්ර්  කද්ශනොෙ 
අෙසන් කරනෙො. සියලුකදනොට  කතරැෙන් සරණයි ! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
7 ඛුද්දක නිකාය, පටිසම්භිදාර්ග්ග, ර්හා වග්ග, ඤාණකථා 
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