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පවචචකසවචචා සමවයසවඨෙසව ා අ ාවිලසඞ්කවප්පා පසසද්ධ
කායසඞ්කාවරා සුවිමුත්ත්චිවත්ත්ා සුවිමුත්ත්පවඤ්ො. ඉවම වඛා
භික්ඛවව දස අරියවාසා යදරියා ආවසිිංසු වා ආවසන්ත්ි වා
ආවසිසසන්ත්ි වා ත්ි.
ර්හරණනි, රේ සස්රනහි ර්හණ පඤ්චාඞ්ග විපරහීණ වූරය්
ෂඩඞ්ගසර්න්වාගත වූරය් ඒකාරක්ෂා ඇතිරය් සතර අපස්රස්නයන්
ඇතිරය් බැහැර කළ පරරතයක සතය ඇතිරය් වුහුටු හැර් එසනා
ඇතිරය් රනා කැලඹුණූ සංකල්පනා ඇතිරය් සන්හුන් කායසංස්කාර
ඇතිරය් රර්ාරනාවට මිදුණු සිත් ඇතිරය් රර්ාරනාවට ර්ුත් පැන
ඇතිරය් රවයි. ර්හරණනි, යේ ආයයමවාසයන් ආයයමරයෝ වුසූහු නේ
වසත් නේ වසන්නාහු නේ, රේ ඒ දශ ආයයමවාසයයි.
පඨර් අරියවාස සූතරය : අංගුත්තර නිකාය
රේ අන්දමින් අරියවාස සූතර තුළින් සේවඥයන් වහන්රස්
ආේය පරතිපදාව ර්ැනවින් රහළි රකාට දක්වති. ආේය භූමියට පත්
රසෝතාපන්න ර්ාේගස්ථයාරග් පටන් අරිහත් ඵලස්තයා දක්වා රර්කී
වාසස්ථාන ර්නසින් ඇසුරැ කරමින් වඩා වේධනය කරමින් ගත කරන
බව අපට රර්කී සූතර අනුව සිතාගත හැකිය. එහි ර්ස්තක පරාප්තිය
අරිහත්වයයි.
රර්ර් සූතර රද්ශනාව, සේවඥයන් වහන්රස් කුරැ ජ්නපදරයහි
කේර්ාස්සදේර් නේ කුරූන්රග් නියේගේහි වාසය කරන සර්රයහි
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භික්ෂූන් වහන්රස් උරදසා රද්ශනා කළ රස්ක. රර්හි අන්තේගතය,
නිවැරදි ධේර් ර්ාේගය සහ භාවනා පරතිපදාවද එහි නියැරලන විට
රකනකු අත්දකින විවිධ අවස්ථාද අපට රහළි කරයි. විරශ්ෂරයන්
භාවනාවට උනන්දුවක් ඇති රර්වන් යුගයක රර්වැනි ධේර් කරැණු,
අවංකව සතයය රසායන, නිවන් සුව පසක් කරනු කැර්ති
රයෝගාවචරයනට රබරහවින් පරරයෝජ්නවත් වනු ඇත.
රර්ර් අරියවාස දහය, “කත්වම දස ධම්මා දුප්පටිවිජ්ඣා” යන
ර්ාතෘකාව ඔස්රස් දීඝ නිකාරය් දසුත්තර සූතරරය්ද සාකච්ඡා කර
ඇත්රත් පරතිරේධයට දුෂ්කර කරැණු දහයක් රලසිනි. ඉන් රපනී
යන්රන් රේවාරය් ඇති වැදගත්කර් සහ රේවා උත්සාහරයන් තර්
සන්තාන තුළ දියුණු කරගත යුතු බවයි.
නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය් 2019 වේෂරය්
රදසැේබේ ර්ස පවත්වන ලද 229 වැනි භාවනා වැඩර්ුළුරේදී රර්ර්
ර්ාතෘකාව ඔස්රස් දින නවයක් පුරා රද්ශනා ර්ාලාවක්, පූජ්ය
පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් පවත්වන ලද අතර,
සූතර පිටකරයහි අන්තේගත තවත් සාධක සූතර උපුටා දක්වමින්
යරථෝක්ත කරැණු වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කිරීර්ට උත්සුක වී ඇත.
දැනටර්ත් විපස්සනා භාවනාවට පිවිස ඇති රබාරහෝරදනාට
දැනට කරරගන යන භාවනාවට ඉදිරි ර්ග රපන්වීර්ක් වශරයන් රර්ර්
රපාත රයාදාගත හැකි රවතැයි අපි අරප්ක්ෂා කරර්ු.
උඩඊරියගර් ධේර්ජීව හිමි
නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනය - මීතිරිගල
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පුණ්යානුර ෝදනාව
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය් 2019
වේෂරය් රදසැේබේ ර්ස පවත්වන ලද 229 වැනි භාවනා වැඩර්ුළුරේදී
සුත අනුග්ගහිතය රවනුරවන්, අප රකරරහි අනුකේපාරවන් පූජ්නීය
පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් අංගුත්තර නිකාරය්
දසක නිපාතරය් දුතිය අරියවාස සුතරය ඇසුරින් පවත්වන ලද ධේර්
රද්ශනාවලිය දහේ පඬුරක් රලසින් රර්රලස එළිය දකියි.
රර්ර් ධේර් ගරන්ථය සකස් වීර් තුළින් ජ්නනය වන කුසල්
සර්ුදාය,
එර් රද්ශනාවලිය ධේර් ගරන්ථයක් රලස
ර්ුද්රණය කිරීර්ට අවසර දුන්නා වූත් රේ ජීවිත කාලය තුළදීර්
නිවන් අවරබෝධ කරගැනීර්ට අප උනන්දු කරවන්නා වූත්
මීතිරිගල අරණය රස්නාසනරය් වත්ර්න් ර්හා නායක අති
පූජ්නීය උඩඊරියගර් ධේර්ජීව ස්වාමීන් වහන්රස්ට රගෞරව
පූේවකව අනුරර්ෝදන් කරර්ු.
ස්වකීය කාලයත් ශරර්යත් අප රවනුවන් කැප
කරමින් ගැඹුරැ බුදු දහර් වටහාගත හැකි ආකාරයට සරලව
පහදා රදන පූජ්නීය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස්ට
රගෞරව පූේවකව අනුරර්ෝදන් කරර්ු.
රද්ශනා පිටපත් කළ ගාල්රල් සුමිතරානි
ර්හත්මිය, පණිතා පතිරරග් ර්හත්මිය, ගුණිතා නානායක්කාර
ර්හත්මිය, සිරියලතා රසනවිරත්න ර්හත්මිය, නිල්මිණි
v
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ර්හත්මිය, අත්තිඩිරය් සිරිපාල රසනවිරත්න ර්හතා සහ
ර්හත්මිය, ර්ාලරේ ර්ැගිලින් ර්ාරසිංහ ර්හත්මිය, කිරැලපන
නිහාල් පතිරණ ර්හතා, පදියතලාරේ රක්. පී. ඒ. ජ්යසිරි
ර්හතා, බණ්ඩාරරවල ඩී. එර්. විරේසුන්දර ර්හතා, 229 වැනි
භාවනා වැඩ සටහනට සහභාගි වූ රයෝගීන් සහ දාන දායක
අනුගරාහක සේබන්ිකාරක ආදී සියලුරදනාට අනුරර්ෝදන්
කරර්ු.
රේ ගරන්ථය ර්ුද්රණය සඳහා සකස් කළ ගරැ
රදල්ගර්ුරේ ධේර්සුභද්ර ස්වාමීන් වහන්රස්ට, ගරන්ථය ර්ැනවින්
සංස්කරණය කළ රාණි රාජ්පක්ෂ ර්හත්මියට, රල්ඛනරය්දී
රබාරහෝ උපකාර කළ චින්තිකා ර්හත්මියට, අේථවත් ර්නහර
පිට කවරයක් නිේර්ාණය කළ අමිල් කුර්ාර ර්හතාට, ර්ාරග්
පවුරල් අයට සහ නන් අයුරින් වචනයකින් රහෝ සහාය වූ
සියලුරදනාට අනුරර්ෝදන් කරර්ු.
-

ගරන්ථය
ර්ුද්රණය සඳහා ර්ුලය
පදනරේ සාර්ාජිකයන්
රර්ණීය රලස ර්ුද්රණය
අිපතිතුර්ා සහ කාේය

යථාේථයක් බවට පත් කරමින්
පදනර් සකස් කළ ගාල්ල සදහේ
ඇතුළු විවිධ පාේශ්වයන්ටත් ගරන්ථය
කළ රකාලිටි පරින්ටේස් ආයතනරය්
ර්ණ්ඩලයටත් අනුරර්ෝදන් කරර්ු.

මීතිරිගල අරණයරය් ආරේභක රසනසුන්පති වන ර්ාතර ශ්රී
ඥානාරාර් ස්වාමීන් වහන්රස්ට සහ අප මීතිරිගලට රයාර්ු කළ
ගාල්රල් සංඝසුභද්ර ස්වාමීන් වහන්රස්ට රර්ර් ගරන්ථය පූරජ්ෝපහාරයක්
රේවා.
ධේර්ය විවර වුරය් බබලයි. වැසුරණ් රනාර් බබලයි.
සත්පුරැෂයන්රග් දහේ ඇස පූදීර් පිණිස රර්ර් ගරන්ථයද ධේර්ය විවර
රකාට බැබලීර්ට රහ්තු රේවා !
සාධු ! සාධු !! සාධු !!!
සේපාදක - එච්. පී. ලියනරග්,
ගාල්ල.
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1 │ සත්ි ත්් බව එක
ආරක්ෂාවයි
වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු එකාරවක්ඛා වහාත්ි? ඉධ, භික්ඛවව,
භික්ඛු සත්ාරවක්ඛ
වචත්සා සමන් ාගවත්ා වහාත්ි. එවිං වඛා,
භික්ඛවව, භික්ඛු එකාරවක්ඛා වහාත්ි.
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වතුනි, නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය්
පවත්වන රදසිය විසිනවවන වැඩසටහන් වාරය සඳහායි අපි සුදානේ
වන්රන්.
සූර් භාවනා වැඩසටහනකදීර් විරශ්ෂරයන් ර්තක්
කරගන්නවා කරැණු කීපයක්. ඒ අනුව අරප් වැඩසටහන අංග
කීපයකින් සර්න්විත රවනවා. එකක් තර්යි, රේ සේබන්ධරයන් ඉතා
වැදගත් වන ශීලය. රර්ාකද ශීලය අනුගරහ කළ යුතු පැත්තක්, සීල
අනුග්ගහිතයක් වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වනවා.
විරශ්ෂරයන්ර් ගිහි පින්වතුන් රගදරදී රකින පංච ශීලය
අභිභවා ගිහිල්ලා, ඊට වඩා එහා ගිහිල්ලා අි ශීලයක පිහිටලා
තිරයන්රන්. අපි එළඹ සිටින ගතියක්, රපළඹ සිටින ගතියක් ඇති
රවලා තිරයනවා. රර්ාකද අපි දැන් ශීලයක පිහිටලා ඉන්නවා කියන
1
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| අරියවාස සූතරය
හැඟීර්ක් ඇති රවලා තියනවා. ඒ ශීලරයන් අනුගරහ කරනවා කියන
එක අතයවශය කාරණයක්. රර්රතන්දි අපි ශීලරයන් බලාරපාරරාත්තු
රවන්රන් අවංකව රබාරහෝර් පිරිසිදුව ශීලය අඩු තරමින් රේ දින
ටිරක්දි රැකගැනීර්. එතැනදි අදහස් රවන්රන් නූ අපි රබාරහෝර්
අතීතරය් පටන්, දුරාතීතරය් පටන් පිරිසිදු සිල් ඇතිවර් සිටියා කියලා.
ඒක රනරර්යි රර්තැනදි බලාරපාරරාත්තු රවන්රන්. දැන් කරන්න
යන කාරණය ටිකක් සූක්ෂ්ර් රදයක් නිසා, ර්නස හා සේබන්ධ නිසා,
ආධයාත්මික ජීවිතය හා සේබන්ධ නිසා, අපිට ඒකට රපළඹීර්ක්
එළඹීර්ක් අවශය රවනවා. ඉතින් ඒරක් ර්ූලික පියවරක් වශරයන් අපි
ශීලයක පිහිටනවා. රේ පින්වතුන් ඒ ශීලය පුළුවන් තරේ පිරිසිදුව
ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහවන්ත රවන්න. රර්ාකද? අපිට රර්බඳු
ශීලයක් රකින්න අවස්ථාවක් ලැරබන්රන් හරිර් කලාතුරකින්. හුඟක්
රදරනක් රගවල්වල නානා පරකාර කටයුතුවල නිරත රවලා
ඉන්නරකාට පිරිසිදු ශීලයක් ආරක්ෂා කරගන්න අවස්ථාවක් හේබ
රවන්රන් නූ. සර්ාජ්රය් නානා පරකාර වැඩකටයුතුවල රයරදනරකාට
අපට අතපසු වීේ සිද්ධ රවන්න පුළුවන්. නර්ුත් රේ දින දහය
ඇත්තටර් අපිට රබාරහාර් පිරිසිදු ශීලයක් රකින්න ලැබිච්ච
අවස්ථාවක් රවනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි රේ සර්ාදන් රවච්ච ශීලය
රබාරහාර් පිරිසිදුව ආරක්ෂා කරගන්නවා කියලා අිෂ්ඨානයක් ඇති
කරගන්න.
අපි ශීලයකින් විරශ්ෂරයන්ර් බලාරපාරරාත්තු රවනවා, අරප්
හිත විපිළිසර භාවයකින් රතාරව පවත්වාගන්න. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්රගන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්රස් එක්තරා අවස්ථාවකදී
අහනවා; භාගයවතුන් වහන්ස, කුර්කටද රේ නිවැරදි සීලයක්?
එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා “අවිප්පටිසාරත්ථා ි වඛා,
ආ න්ද, කුසලා ි සීලා ි අවිප්පටිසාර ආ ිසිංසා ී”1 කියලා. ඒ
කියන්රන් හිරත් විපිළිසර භාවයක් ඇති රනාවීර් පිණිස, තර්න්රග්
හිත තර්න්ට රචෝදනා කරන්රන නැති ගතියක් ඇති කරගැනීර් පිණිස
තර්යි ශීලය පරරයෝජ්නවත් රවන්රන්. රර්ාකද භාවනාරවදි අරප් හිත
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අපට රචෝදනා කරනවා නේ, “ර්ර් රේ වැරේට සුදුසු නූ. ර්රග් ශීලය
අපිරිසිදුයි. ර්ර් රේ රේ තැන්වලදී ශීලය බිඳරගන තිරයනවා. රේ රේ
තැන්වලදි රනාසැලිකිලිර්ත්ව කටයුතු කරලා තිරයනවා” කියලා අරප්
හිත නිතර අපට රචෝදනා කරනවා නේ, අපි රේ වැරේට සුදුසු නැහැ
කියන ආකල්ප අපි තුළර් හදන ගතියක් තිරයනවා නේ, එතරකාට
භාවනාවක් වඩන්න අර්ාරැයි. නර්ුත් අපි පිරිසිදු ශීලයක් ආරක්ෂා
කරන්න උත්සාහවත් රවන්න රවන්න, හිත අපට රචෝදනා කරන
ගතිය දුරැ රවලා යනවා. ඒ රවනුවට අපිට අපි ගැනර් රබාරහාර්
අහිංසක සතුටක් ඇති රවනවා. “එදා ර්ර් රර්න්න රේ විදිහටයි
කටයුතු කරළ්. නර්ුත් දැන් ර්ර් ආධයාත්මික ජීවිතයකට පිවිසිලා,
පුළුවන් තරේ පිරිසිදු ශීලයක් ආරක්ෂා කරගනිමින් ඉන්ද්රිය සංවරයක්
ඇතුව ඉන්න කටයුතු කරනවා” කියලා තර්න්ට තර්න් ගැනර් සතුටක්
ඇති රවනවා. තර්න් ගැනර් ඇති රවන රේ පරරර්ෝදය හරිර් වටිනවා
භාවනාවට. ඵ් නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගය සතුට
ර්ත පදනේ රවලා තිරයනවා. දුක් රදාේනසින් රතාරව අපිට අපි
ගැනර් ඇති වන පරරර්ෝදය ර්ත, තර්න් ගැනර් ඇති වන ආත්ර්
විශ්වාසය ර්ත පදනේ රවලා තිරයනවා. ඒ ආත්ර් විශ්වාසය ඇති
කරගන්න ශීලය සූරහන්න උදේ රවනවා.
ඒ නිසා අපි ශීලයක් ආරක්ෂා කරන්රන් කවුරැවත් පනවන
නිසා රනරවයි. අපි ශීලය ‘රදන නිසා’ සර්ාදන් රවනවා රනරර්යි.
අපිර් ඉල්ලලා සර්ාදන් රවනවා. රේක පවරලා, නැත්නේ බල කරලා
රක්කන ශීලයක් රනරර්යි. ඒ රවනුවට රර්තන තිරයන්රන්
රබාරහෝර් අවරබෝධරයන්, තර්න්ටර් පැහැදිලි රවලා තර්න්ර් යාඥා
කරලා ඉල්ලලා ගත්ත ශීලයක්. අන්න එබඳු ශීලයක් තර්යි අපි දැන්
රේ ආරක්ෂා කරන්රන්. අරප් ශීලය දිහා කවුරැත් පිටිපස්රස් ඉඳලා
බලාරගන ඉන්රන් නූ. සීලය නූ කියලා කවුරැත් අපිට රචෝදනා
කරන්න එන්රනත් නූ. හැබැයි අපි අපිර් රබාරහෝර් පරිස්සමින්
රබාරහෝර් රගෞරවරයන් රබාරහෝර් ශරද්ධාරවන් රබාරහෝර් අවංකව
ශීලය ආරක්ෂා කරනවා. අන්න එතරකාට තර්යි අපිට සතුටක් ඇති
රවන්රන් “ර්ර් එදා නේ රේවා ගැන රේ තරේ සැලකිලිර්ත් උරන්
නැහැ. අද ර්ර් හිරත් දියුණුවක් ඇති කරගන්න උත්සාහවත් රවද්දි,
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ර්ර් පරිස්සරර්න් කටයුතු කරනවා ශීලයට ර්ර් රලාකු තැනක්
රදනවා” කියලා අපි ශීලරයන් අනුගරහ කරනවා. අපි තුළ ඇති වන
ඒ රවනස් වීර්ර් ආධයාත්මික ජීවිතයකට රලාකු රදාරටුවක් විවෘත
කරනවා. රර්ාකද එතරකාට අපි තුළ අවංක භාවයක්, අපි ගැනර්
සතුටක්, අරප් ජීවිරත් රවනසක් වුණා රන්ද කියලා පරරර්ෝදයක්, හිරත්
රදාරටු විවෘත වීර්ක් සිද්ධ රවනවා. ඒ එක්කර් භාවනාවට රලාකු
පාරක් කපලා රදනවා. ඉතින් ඒ නිසා රේ පින්වතුන් අද සර්ාදන්
රවච්ච ශීලය රබාරහාර් රගෞරවරයන්, රබාරහාර් අවංකව ආරක්ෂා
කරගන්න උත්සාහවත් රවන්න.
රදවන කාරණය වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරනවා රේ යන ආධයාත්මික ගර්නට, රච්රතෝ විර්ුක්තිය, පඤ්ා
විර්ුක්තිය දක්වා යන රේ ගර්නට සුතරයන් අනුගරහ කරන්න කියලා.
ඒ කියන්රන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් දහර්ට රහාඳට සවන් රදන්න.
සවන් දීලා රහාඳට පරිශීලනය කරන්න කරන්න අපිට බුද්ධ වචනය
ගැන රහාඳ පැහැදිලි අවරබෝධයක් ඇති රවන්න පටන්ගන්නවා. ඒ
වරග්ර් අපිට ඒ ඒ රකාටස් ර්තක හිටින්න පටන්ගන්නවා. අපි
උවර්නාරවන්ර් ර්තක තියාගන්නවා. අරප් හිත් කාවැදිච්චච තැන්
රහාඳට ර්තක තියාගන්නවා. අපිට ඒරකනුත් රලාකු පරරර්ෝදයක් ඇති
රවනවා. ඒ වරග්ර් සැක හැර යර්ක් රත්රැේගන්න අරප් බහුශෘත
භාවයත් සූරහන්න උදේ කරනවා. ඒ නිසා බුද්ධ වචනය ර්තක
තබාගැනීර්, රහාඳට ඉරගනගැනීර් අතිශය පරරයෝජ්නවත්. ඒ නිසා අපි
ඒ රකාටස තර්යි ධේර් රද්ශනාවකින් කරන්රන්. රේ වැඩසටහරන්දි
රපාත් පත් බැලීර්ත් අනික් අයත් එක්ක ඒ ඒ රද්වල් සාකච්ඡා කිරීර්ත්
තහනේ. රර්ාකද අපි එරහර් කතා කරන්න ගිරයාත්, විවිධාකාර
රපාත් පත්, දහේ රපාත් වුණත් බලන්න ගිරයාත් ර්නස විසිරරනවා.
අපි රේ ධේර් රද්ශනා ර්ාලාව පවත්වන්රන් භාවනාවර් එල්ල
කරරගන.
ඒ නිසා රේ පින්වතුන් රේ වැඩසටහන තුළදී කිසි රස්ත්ර්
රපාත් පත් බලන්න යන්නත් එපා. අනිත් අයත් එක්ක තර්න්රග්
රද්වල් තියා ධේර් කරැණුවත් සාකච්ඡා කරන්න යන්නත් එපා.
රබාරහාර් හුරදකලා ගර්නක් යන්න. එතරකාට අපිට ඉන්රන් අපි
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පර්ණයි. තර්න්ට තර්න් පර්ණයි. තර්න්ට තර්න්ර් ආරක්ෂාවක් රවලා
යන්න පුළුවන්. එතරකාට බුද්ධ වචනය රහාඳට හිතට ඇරහන්න
පටන්ගන්නවා. අරප් පාර නිකේර් විවෘත රවන්න පටන්ගන්නවා.
රර්ාකක්ද බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරළ් කියලා රත්රරන්න
පටන්ගන්නවා. ඉතින් ඒ බුද්ධ වචනයට ර්ුල් තැන දීලා, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් විරශ්ෂරයන් පරතිපදාව සේබන්ධරයන් රද්ශනා කළ සූතර
රද්ශනා ඉස්සරහට අරරගන තර්යි අපි නිස්සරණ වනරය් භාවනා
වැඩසටහනකදී කථා කරන්රන්. එතරකාට රහාඳ රපළගැසීර්ක්
එනවා. අරප් සිරත් යේ කිසි ධේර් කරැණු සේබන්ධරයන්
රදගිඩියාවක් තිබුණා නේ, සැක තිබුණා නේ, ඒවා දුරැ රවලා රහාඳ
රපළගැස්ර්ක් ඇති රවනවා. “බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ රේ විදියට
රද්ශනා කරලා තියනවා. ර්ර් අද වඩන්රන්, ර්ර් අද අත්දකින්රන්
එබඳු තත්ත්වයක්” කියලා අපිට රහාඳ පැහැදිලි බවක්, අපි රේ කරන
රද් සේබන්ධරයන් සතුටක් විශ්වාසයක් ඇති රවනවා. රේ සඳහා
තර්යි සුතර්ය ඥානය අවශය රවන්රන්.
හැබැයි රර්තැනදි පරිස්සේ වීර්කුත් අවශයයි. දැන් රේ
රවනරකාටත් හුඟක් රදරනක් රපාත් පත් බලලා, ධේර් රද්ශනාවලට
සවන් දීලා, සූරහන්න සුතර්ය ඥානයක් සහිතව ඉන්නවා. ඉතින් එබඳු
පිරිසකරග් ර්නස සේබන්ධරයන් හිතල බැලුවහර්, අරප් සිත හුඟාක්
සිතුවිලි බහුල රවලා. අරප් සිත ධේර්ය සේබන්ධරයන් හුඟක් සංඥා
බහුල රවලා. රර්රහර් තිරයනරකාට අපි ඉතාර් සියුේ වශරයන්
භාවනාවක් වඩන්න ගියාර් අරප් ඒ අත්දැකීේ පසුකරරගන, නැත්නං
අරප් අත්දැකීර්ට ඉදිරිරයන්, අත්දැකීර් පැත්තකට දාලා සුතර්ය ඥානය
ඉස්සරහට එන ගතියක් තිරයනවා. අපි සක්ර්න් භාවනාවක
රයරදනරකාට යේ අත්දැකීර්ක් ලබනවා. අරප් පාදරය් ස්පේශයට හිත
ගන්න අපට හැකියාව ලැබුණා. සිත සතිර්ත් උනා. එතන හිත
පිහිටියා. ඒ රර්ාරහාත රර්ාකක්ද කියලා අරප් සිත පරණ රද්වල්
ර්තක් කරල කියවන්න ඉඩ තිරයනවා. “ඒරක රේ රේ ධාතු
තිරයනවා. රේ රේ විදිරය් විඤ්ාණ තිරයනවා. නැත්නේ රේ රේ
රච්තනා පහළ රවනවා” රේ ආදී වශරයන් අපි අර ඉරගන කියාගත්ත
රද්වල් දැන් ඉස්සරහට පනින්න පුළුවන්. හුඟක් රවලාවට රේක සිද්ධ
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රවන්රන් දැනුර් එකතු කරගත්ත ර්නසකටයි. රර්ාකද අපි සූරහන
රද්වල් ඉරගනරගන ර්තක තියාරගන ඒවා ර්නසින් විගරහ කරල බලල
තිරයනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර අත්දැකීර්ත් ඉක්ර්නටර් විගරහ කරන්න
පටන්ගන්නවා. ඉතින් ඒක භාවනාවට රලාකු බාධාවක් රවනවා. ඒ
නිසා භාවනාරව ර්ුල් දවස් කීපරය්දී හුඟක් දැනුර් එකතු කරගත්ත
පිරිසට රේක රපාඩි කරදරයක් රේවි. රර්ාකද අරප් ඍජ්ු අත්ද්දැකීර්
ඉස්සරහින් තියාගන්නව මිසක් සුතර්ය ඥානය ඉස්සරහින් තියාරගන
අපිට යන්න බූ. ඒක අපි ර්ුලින්ර් රත්රැේගන්න අවශයයි.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඥානරය් අවස්ථා තුනක් රපන්වනවා,
සුතර්ය ඥානය, චින්තාර්ය ඥානය, භාවනාර්ය ඥානය කියලා. සුතර්ය
ඥානය ගැන තර්යි රේ කතා කරළ්. රපාතක් පතක් බලලා ධේර්
රද්ශනාවකට ඇහුේකන් දීලා අපි ඇති කරගන්රන් සුතර්ය ඥානයක්.
ඒකත් දැනුර්ක්. ඒක අවශයයි. ඊළඟට රේ සුතර්ය ඥානය පදනේ
කරරගන, ඒරක අහපු කියපු රද්වල් රහාඳට එහාට රර්හාට ගළපලා
රහාඳට තේකානුකූලව හිතල බලලා අපිට චින්තාර්ය පරඥාවක් අවදි
කරගන්නත් පුළුවන්. ඒකත් රහාඳයි. ඒකත් වැදගත්.
හැබැයි භාවනාර්ය ඥානය කියන එක ඊට හාත්පසින්ර්
රවනස්. එතන තිරයන්රන් අරප් අත්දැකීර්ට ර්ුල් තැන දීර්ක්. ඒක
රබාරහෝර් පිරිසිදු රබාරහෝර් තැන්පත් රබාරහෝර් නිහඬ ර්නසකින්
ලබන අරප්ර් අත්දැකීර්ක්. රේක බුදුහාර්ුදුරැවන්රගන් ගන්නත් බූ.
රවනත් රකරනකුරගන් ගන්නත් බූ. රේක අපි අපිර් ඇති කරගත
යුතුයි. ඉතින් ඔය තත්ත්වය සඳහා තර්යි අපි රේ දින දහය රවන්
කරරගන තිරයන්රන්. ඒ නිසයි පුළුවන් තරේ අපි රේ අරප්ර් දැනුර්ක්,
අරප්ර් නුවණක්, අරප්ර් අත්දැකීර් ර්ත පදනේ රවච්ච පරතයක්ෂ
නුවණක් ඇති කරගන්න උත්සාහවත් රවන්රන. ඒක තර්යි
භාවනාර්ය ඥානයක් රවන්රන. ඉතින් ඒ භාවනාර්ය ඥානය ඇති
කරගන්න යන පාර බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රබාරහාර් සරලව තර්යි
පටන්ගන්රන. රේ ර්හා ගැඹුරකින්, රබාරහෝ සුතර රද්ශනා රාශියක්
ඔළුරව පුරවාරගන, ඔළුව ර්හා අවුලක් බවට පත් කරන ඥානයක්
රනාරවයි. ඒ රවනුවට රබාරහාර් පැහැදිලි පිරිසිදු සරල ර්නසකින්,
හරියට අර පුංචි දරැරවකුරග ර්නසකින් ඇති කරගන්නා ඥානයක්. ඒ
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නිසා ඇතැේ රවලාවට හුඟක් ඉරගන කියාගත්ත වැඩිහිටිරයකුට වඩා
පුංචි දරැරවක්රග් හිත රේ කටයුත්ත ඉක්ර්නට අල්ලගන්නත් ඉඩ
තිරයනවා.
ඒ නිසා අපි උත්සාහවන්ත රවන්න තිරයන්රන් අරප් ඒ
දැනුර්, අපි ඉරගනගත්ත රද්වල් රපාේඩක් පැත්තකින් තියලා, ඒවා
නිසා අරප් හිරත් ඇති රවච්ච යේ යේ ර්ාන්නක්කාරකේ තිරයනව
නං ඒවත් රපාේඩක් පැත්තකින් තියලා, අපි බිර්ට බැහැලා නිහතර්ානී
රවලා, පුංචි දරැරවකුරග් අහිංසක ර්නසක් අපත් ඇති කරරගන රේ
වැරේට බහින්න පුළුවන් නේ, ඒ තරර්ට සාේථකයි. රර්ාකද රර්තන
අපි අපිත් එක්ක යන ගර්නක් තිරයන්රන. තර්න් එක්ක යන ගර්නක්
තිරයන්රන. රේක අපි රබාරහාර් අවංකව පිරිසිදුව වඩාගත්ත තරර්ට
පරරයෝජ්නය අපිටර්යි. ඒ නිසා ර්ර් නැවතත් ර්තක් කරනවා, සුතර්ය
ඥානය වැදගත්; නර්ුත් භාවනා කරන රර්ාරහාරතදි ඒ සුතර්ය
ඥානරයන් අපි එකතු කරගත්තු රද්වල් එක පාරටර් ඒ අත්දැකීර්ට ර්ුසු
කරන්න යන්න එපා. ඒක එරහර්ර් රපාේඩක් පැත්තකින් තියන්න.
“අර ස්වාමීන් වහන්රස් රර්රහර් කිේවා. රේ ස්වාමීන් වහන්රස්
රර්රහර් කිේවා. අර රපාරත් රර්රහර් තිරයනවා. රේ රපාරත්
රර්රහර් තිරයනවා” කියලා හිත කියාවි. නර්ුත් ඒකට ර්ුල් තැන
රදන්න යන්න එපා. ඒ රවනුවට ඒක රපාේඩක් පැත්තකින් ති ේබා.
ඒ රවනුවට නැවතත් අරප් අත්දැකීර්ටර් යනවා. අත්දැකීර්ටර් ර්ුල්
තැන රදනවා.
තුන්වන කාරණය වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා
සාකච්ඡාරවන් රේ කටයුත්තට අනුගරහ කරන්න කියලා. රර්ාකද අපි
අත්දැකීේ ර්ුල් කරරගන යන ගර්රනදි අපිට යේ යේ බාධා
පැමිරණන්න පුළුවන්. ඒ බාධාවලට අපි රකාරහාර්ද ර්ුහුණ
රදන්රන? අපි නිවැරදි තීරණයක් ගත්තද? අපිට එතනදි සර්හර
රවලාවට තවත් රකරනක් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න සිද්ධ රවනවා.
රර්ාකද අපිර් රේ සියල්ල දන්නවා කියල කියන්න බැහැරන. අපි
යන්රන් අලුත්ර් ගර්නක්. අපි කලින් රනාගිය ගර්නක්. ඒ නිසා අපට
සර්හර රවලාවට වරදින්නත් ඉඩ තිරයනවා. ඒ නිසා එබඳු තැන්වලදි
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| අරියවාස සූතරය
අරප් අත්දැකීේ භාවනා කරන පිරිසක් එක්ක, තර්න්ට වඩා පියවරක්
හරි ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියල හිතන රකරනක් එක්ක, කලයාණ
මිතුරරක් එක්ක සාකච්ඡා කිරීර් වැදගත්. රර්ාකද එතරකාට තර්යි
අරප් ර්නරස් පැහැදිලි එල්ලයක් ඇති රවන්රන්. එරහර් නැත්නං
හුඟක් රවලාවට රවන්රන් අපි විශ්වාසරයන් රතාර රවලා නිකං
ඕනැවට එපාවට වරග් තර්යි යන්රන්. සියයට සීයක් අපි රයාදන්රන
නූ. අපි ර්ුළු හදින් කරන්රන් නූ. රර්ාකද තාර් විශ්වාසය අරප් හිතට
පහළ රවලා නූ. නර්ුත් අපි යන පාර රහාඳට පිරිසිදු කරගත්තහර්,
අරප් හිරත් යේ සැකයක් තිබුණා නේ, රදගිඩියාවක් තිබුණා නේ ඒක
දුරැ කරගත්තහර් අපිටර් ර්ුළු හදින්ර් විශ්වාසරයන්ර් රේ කටයුත්ත
කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
සාකච්ඡාවක් කරලා, භාවනා කරන පිරිසත් එක්ක තර්න්රග් අත්දැකීේ
රබදා හදාරගන, පියවරක් හරි තර්න්ට වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නවා කියලා
හිරතන කලයාණ මිතුරරක් එක්ක රේක සාකච්ඡා කරලා
ගුරැහරැකර්ක් ගන්න. උපරදසක් ගන්න. අත්දැකීේ රබදාගන්න.
එතරකාට පාර පැහැදිලි රවනවා. විශ්වාසරයන් යන්න හැකියාවක්
හැරදනවා.
රේ කරැණ තර්යි අද ර්ර් දවල් පැහැදිලි කරළ්. අපි කර්ටහන්
සාකච්ඡාරේදී එබඳු රදයක් තර්යි කරන්රන. අපි අරප් අත්දැකීේ
ඉදිරිපත් කරන්න අවශය රවනවා. ඒක තර්න්ටර් තියාරගන ඉන්රන
නැතුව රේ භාවනා අත්දැකීේ කර්ටහන් වාේතාවක ලියන්න. තර්න්රග
ර්ූල කර්ටහන රර්ාකක්ද? පේයංකරයදි තර්න් වැඩුව භාවනාව
රර්ාකද්ද? ගත්ත කර්ටහන රර්ාකක්ද? ඒරකදි තර්න්රග් අත්දැකීේ
රර්ානවද? පැමිණි බාධා රර්ානවද? ඊළඟට සක්ර්න් භාවනාරේදි
කුර්න පරතිපදාවක්ද අනුගර්නය කරළ්? එතැනදි පැමිණි බාධා
රර්ානවද? ලැබුණ අත්දැකීේ රර්ානවද? රේවා සඳහන් රවන්න ඕනූ.
ඊළඟට එදිරනදා කටයුතුවලදි සිහිය පැවැත්වුරේ රකාරහාර්ද? කියලා
විස්තරයක් අවශයයි. අන්න එතරකාට තර්යි “අරප් ර්ුළු දවසර් අපි
රනාසිස්ව ගත කරනවා” කියලා පැහැදිලි රවන්රන්. ඇත්තටර් රර්බඳු
වාේතාවක් ලියන්න නේ අපි යර්ක් කරලා තිරයන්න ඕනූ. එරහර්
නැතුව අනුන්රගන් රකාපි කරල ලියල වැඩක් නූ. රද්ශනාව රහෝ
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තවත් රකරනක් කියන රද් අහගන ඉඳල ඒක ර්තක තියාරගන ඉඳල
අරප් වාේතාරේ ලිේවා කියල කිසිර් පරරයෝජ්නයක් නූ. තර්න්ර් ලබපු
අත්දැකීේ පර්ණක් තර්න්රග් වාේතාවට දාන්න. අන්න එතරකාට
තර්න්ට ර්තක් රවනවා “ර්ට ලියන්න යර්ක් තිරයන්න ඕනූ. ඒ සඳහා
ර්ර් යර්ක් කරන්න ඕනූ. අවදි රවච්ච රර්ාරහාරත් පටන් රාතරි
නින්දට යනකල්ේර් ර්ර් යර්ක රයදිල තිරයන්න ඕනූ. රේ ර්ාේගරය්
හැසිරිලා තිරයන්න ඕනූ. අන්න එතනදි ලැබිච්ච අත්දැකීේ ටික තර්යි
ර්ර් රේ වාේතාවට ඇතුළත් කරන්රන්” අන්න එබඳු රර්රහයවීර්ක්
එබඳු උනන්දුවක් අපි තුළ තිරයනව නං භාවනා වැඩසටහන අපිට
සාේථක කරගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට හතරවන කාරණය වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා අරප් හිත විසිරිලා තිරයන්න පුළුවන් බව; එදිරනදා
කටයුතු කරද්දි අරප් හිරත් රලාකු වික්ෂිප්ත භාවයක් තිරයන්න
පුළුවන්; එබඳු සිතක් ඒකාගර කරගැනීර් සඳහා සර්ථ භාවනාවකින්,
සිත ඒකාගර කරන භාවනාවකින් අනුගරහ කරන්න කියලා. ඒ වරග්ර්යි
පස්වන කාරණය තර්යි එකඟ කරපු ර්නස සර්ාහිත සිත පාවිච්චි
කරලා ඊළඟට පරඥාව දියුණු කරන්නත් අවශය රවනවා. ඒ අනුව සර්ථ
අනුග්ගහිතයක්, විපස්සනා අනුග්ගහිතයක් අවශය රවනවා. රේ කරර්
පහට අනුව තර්යි අරප් භාවනා වැඩසටහන කරියාත්ර්ක රවන්රන්.
ඒ නිසා රේ කරර් පහ අනුගර්නය කරන්න. රේ පින්වතුන්
තර්න් ආරක්ෂා කරන ශීලය පිරිසිදුව ආරක්ෂා කරගන්න. අහන බණ
ටික තර්න්රග් හිරත් ධාරණය කරගන්න. ඒරකනුත් භාවනාවට
පරරයෝජ්නයක් ගන්න. සාකච්ඡාවට සේබන්ධ රවන්න. තර්න්රග්
අත්දැකීේ රහළි කරන්න. තර්න්රග් හිරත් වික්ෂිප්ත භාවයක් තිරයනවා
නේ සිත ඒකාගර කරගැනීර් සඳහා උත්සාහවන්ත රවන්න. ඊළඟට
ඒක පදනේ කරරගන හිරත් පරඥාව දියුණු කරන්න.
අපි රේ භාවනා වැඩසටහනට ර්ාතෘකාවක් වශරයන්
ඉස්සරහින් තියාගත්තා අරියවාස සූතරය. රේ සූතරය අන්තේගත
රවන්රන අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්. ඇත්තටර් එතැන සූතර
රදකක් තිරයනවා. පඨර් අරියවාස සූතරය හා දුතිය අරියවාස සූතරය
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| අරියවාස සූතරය
කියලා. දුතිය අරියවාස සූතරරය් තර්යි විස්තර සඳහන් වන්රන්.
එක්තරා අවස්ථාවකදි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කුරැ රට කේර්ාසදේර්
කියන නුවර වැඩවාසය කරනරකාට ඒ නුවර වාසීන්ට රේ සූතර ය
රද්ශනා කරනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සතිපට්ඨාන සූතරය රද්ශනා
කරලා තිරයන්රනත් ඒ නුවරදිර්යි. ඒ නිසා භාවනා කරන පිරිසක්
වශරයන් අපට හිතාගන්න පුළුවන් රේ කුරැ රට භාවනාවක් වඩන
පිරිසක්, නුවණැති පිරිසක් හිටපු පරරද්ශයක් වශරයන්. එබඳු පිරිසකට
තර්යි අරියවාස සූතරය රද්ශනා කරලා තිරයන්රන. පින්වත්නි, රේ
අරියවාස සූතරය ආයමයන් වහන්රස්ලාරග් හිත හැසිරරන හැටි,
ආේයයන් වහන්රස්ලා ගත කරන ජීවිතය සේබන්ධරයන්,
උන්වහන්රස්ලා රකාරහාර්ද පිළිරවතක් පුරන්රන් කියා ඒ
සේබන්ධරයන් තර්යි විරශ්ෂරයන්ර් වැදගත් රවන්රන්. රර්තන
ඉන්න අපි ඔක්රකාර් ආේයයන් වහන්රස්ලා රනාරවයි. නර්ුත් යේ
පරතිපදාවක් පුරන පිරිසක් වශරයන්, යේ පරතිපදාවක වූයර්ක් දරන
පිරිසක් වශරයන්, රේ සූතරය ඇසුරින් අරප් ජීවිතයට එකතු කරගන්න
රද්වල් අපරර්ාණව තිරයනවා. ඒ නිසයි ර්ර් විරශ්ෂරයන් රේ සූතරය
ඉස්සරහට ගත්රත.
රර්තැනදි අදහස් රවන්රන නූ ‘අපි ආේයයන්’ කියලා
කියාගන්න. රර්තැනදි අවශය රවන්රන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරපු සූතරයකින් රකාරහාර්ද අරප් ජීවිතයට යර්ක්
උකහාගන්රන කියලා රත්රැේගන්න. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරන්රනත් කුරැ රට වාසය කරන අවිරය්දී රපාදුරේ භික්ෂූන්
වහන්රස්ලාටයි. ඒ නිසා රේක රපාදුරේ රද්ශනා කරපු සූතරයක්.
ආේයයන් වහන්රස්ලාට පර්ණක් කියල රද්ශනා කරපු සූතරයක්
රනරර්යි. නර්ුත් අන්තේගතරය් විරශ්ෂරයන්ර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
ර්තු කර දක්වනවා ආේයයන් වහන්රස්ලාරග් විරශ්ෂරයන් තිරයන
ගුණ රැසක්. ඒ අතුරින් තුන්රවනි ගුණය පරරේශයක් ගන්න, එළඹුර්ක්
ගන්න පුළුවන් තැනක් කියල ර්ට හිතුණා. විරශ්ෂරයන්ර් ර්හාසී
සයරඩෝ ස්වාමීන් වහන්රස් රේ සූතරය සේබන්ධරයන් රද්ශනාවක්
කරලා තිරයනවා. උන්වහන්රස්ත් ඒ තුන්රවනි කාරණරයන් තර්යි
රේ සූතරය සඳහා විවරණ ඉදිරිපත් කරන්න පටන්ගත්රත්. තුන්රවනි
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කාරණය රවන රර්ාකවත් රනාරවයි, සතිර්ත් භාවය. දැන් පින්වත්නි
අපි පරාරයෝගිකව රදයක් පටන්ගන්නරකාට, නැත්නං ආධයාත්මික
ජීවිතයක් පටන්ගන්නරකාට අපට කරන්න පුළුවන් තැනකින් ඕනැ
පටන්ගන්න. අන්න ඒ වරග් පටන්ගන්න පුළුවන් තැනක් තර්යි සතිය
කියන්රන්.
එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ව හේබ රවන්න
එනවා උණ්ණාභ කියලා බරාහ්ර්ණ පඬිවරරයක්. රේ පඬිවරයා එයා
කරපු විර්ේශනයක්, එයා රලෝරක් දිහා බලලා, එයාරගර් හිත දිහා
බලලා, තර්න්රගර් කය දිහා බලලා කරපු යේ අධයයනයක්
බුදුහාර්ුදුරැවන්ට ඇවිල්ල විස්තර කරනවා. එයා රර්රහර් කථාවක්
කියනවා. දැන් රේ අරප් ඇස් තිරයනවා. ඇස්වලට බැහැ ශේද
අහන්න, ගඳ සුවඳ බලන්න, රස බලන්න, ස්පේශ ලබන්න. ඇස්වලින්
රකරරන්රන් දැකීරේ කෘතයය විතරයි. ඒ වරග්ර්යි කන කියන ඉන්ද්රිය
ගත්රතාත්, කනට පුළුවන් අහන්න විතරයි. කනින් ඇරහනවා. හැබැයි
කනින් බැහැ යර්ක් දිහා බලන්න, රස බලන්න, ගඳ සුවඳ බලන්න,
ස්පේශ ලබන්න. කනින් පුළුවන් අහන්න පර්ණයි. ඊළඟට දිව. දිරවන්
පුළුවන් රස බලන්න. දිරවන් බූ සද්ද අහන්න, රූපයක් බලන්න, ගඳ
සුවඳ බලන්න, ස්පේශයක් ලබන්න. දිරේ විරශ්ෂ කෘතයය රවන්රන්
රස බැලීරේ රස රත්රැේගැනීරේ කෘතයයයි. අන්න ඒ සඳහා තර්යි
දිව තිරයන්රන්. ඊළඟට නාසරයන් පුළුවන් ගඳ සුවඳ බලන්න.
නාසයට බැහැ රූප බලන්න, සද්ද අහන්න, රස බලන්න, ස්පේශ
ලබන්න. නාසරය් කෘතයය වන්රන් ගඳ සුවඳ බැලීර්; ගඳ සුවඳ
රත්රැේගැනීර්. ඊළඟට කය ගත්රතාත් කයට පුළුවන් ඕනූර්
ස්පේශයක් ලබන්න. රත්රැේගන්න. හැබැයි කයට බැහැ රූප බලන්න,
ගඳ සුවඳ බලන්න, සද්ද අහන්න, රස දැනගන්න. කයට පුළුවන් ස්පේශ
දැනගන්න විතරයි. ඔන්න රේ බරාහ්ර්ණ පඬිවරයාරග් විගරහය.
රේ තර්න් ගැනර් ටිකක් අධයයනය කරලා, තර්න්රගර්
ඉන්ද්රිය හැසිරරන ආකාරය රපාේඩක් රත්රැේ අරරගන තර්න්
රත්රැේගත්ත රද් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට කියනවා. භාගයවතුන්
වහන්ස, රර්න්න රර්රහර් රදයක් දැන් ර්ං රත්රැේගත්තා. රේරක් හරි
රර්ාකද්ද? වැරැද්ද රර්ාකද්ද? එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ත් ඒ
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කාරණාව ඒ විදියටර් අනුර්ත කරනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
වදාරනවා “පඤ්චන් ිං ඉන්රියා ිං ා ාවිසයා ිං ා ාවගාචරා ිං
අඤ්ඤමඤ්ඤසස වගාචරවිසයිං පචච ුවභාන්ත්ා ිං”2 කියලා.
බුදුරාජ්ණන් වහන්රස්ත් ඒක අනුර්ත කරනවා. රේ විදිහට ඉන්ද්රිය
පහක් තිරයනවා. ඒරගාල්ලන්ට රගෝචර භූමියක් තිරයනවා. ඇහැට
නේ රූප. කනට නේ සද්ද. දිවට නේ රස. නාසයට ගඳ සුවඳ. කයට
නේ ස්පේශ. ඒරගාල්ලන්ට ආරේණික රගෝචර විෂය තිරයනවා.
ඒරගාල්රලෝ අනික් අයරග් ඒවත් එක්ක පටලවාගන්න යන්රන නූ.
දැන් බරාහ්ර්ණ පඬිවරයා අහනවා, ‘රේරගාල්රලෝ රේවා
පරිහරණය කරනවා තර්යි. නර්ුත් රේරගාල්රලා ගිහිල්ලා අන්තිර්ට
එකතු රවන්රන් රකාරහටද? ඒ කියන්රන් ඇරහන් රූප බැලුවට රූප
ඇරහ් රැරඳන්රන් නූ. කරනන් සද්ද ඇහුවට කරන් සද්දවත්
නාසරයන් ගඳ සුවඳ බැලුවට නාසරය් ගඳ සුවඳවත් දිරවන් රස
බැලුවට දිරේ රසවත් කරයන් ස්පේශ ලැබුවට කරය් ස්පේශවත්
රැරඳන්රන් නූ. එරහනේ රේවා ගිහිල්ලා අන්තිර්ට රකාරහද එකතු
රවන්රන්? කවුද රේරගාල්ලන්ව අනුභව කරන්රන්? ඇරහන් බලන
රූපය කවුද රත්රැේගන්රන්? කවුද එයාව පරිරභෝග කරන්රන්?
කනින් සද්ද ඇහුවර් කරන් ඒවා රැරඳන්රන් නැත්නං රකාරහද ඒවා
ගිහිල්ලා රැරඳන්රන්? නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලනරකාට නාසරය් ඒවා
රැරඳන්රන නැති වුණාට කවුද ඒවා රත්රැේගන්රන්? රඳවාගන්රන්?
දිරවන් රස බැලුවට, දිව ඒවා රඳවාගන්රන් නැති වුණාට, කවුද ඒවා
අනුභව කරන්රන්? ඒවායින් රකරලස් ඇති කරගන්රන්? කරයන්
ස්පේශ ලැබුණට, කය ඒවා රඳවාගන්රන් නැති වුණාට, කවුද ඒවා
රඳවාගන්රන්? ඒවා රකාරහද ගිහින් එකතු රවන්රන්?
ඔන්න අහන පරශ්රන්. දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේකට
උත්තරයක් රදනවා. “පඤ්චන් ිං ඉන්රියා ිං
ා ාවිසයා ිං
ා ාවගාචරා ිං
අඤ්ඤමඤ්ඤසස
වගාචරවිසයිං
පචච ුවභාන්ත්ා ිං මව ා පටිසරණිං, මව ාව වත්සිං වගාචරවිසයිං
පචච ුවභාත්ී”. ර්නස කියලා රදයක් තිරයනවා. රේ ර්නස තර්යි ඔය
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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ඔක්රකාර් රද්වල් අනුභව කරන්රන්. දැන් ඔතන පින්වත්නි රබාරහෝර්
බැරෑරූේ කාරණාවක් තිරයනවා. දැන් අපි හිතලා බලර්ු අපි පුංචි
කාරල් ඉඳලා ඇරහන් විවිධාකාර රූප බලනවා. අපි රේරකන් බැලිය
යුතු රද්වලුත් බලනවා; රනාබැලිය යුතු රද්වලුත් බලනවා. අරප්
රකරලස් වැරඩන රද්වලුත් බලනවා; රකරලස් සංසිරඳන රද්වලුත්
රපාේඩක් බලනවා. වැඩිරයන් නේ බලන්රන් රකරලස් ඇවිස්රසන
රද්වල් තර්යි. අපි බලාරගන බලාරගන යනවා. ඉතින් අරප් වයස
අවුරැද්ද, 2, 3, 4 රවනවා. ඊළඟට තරැණ රවනවා. වයසට යනවා,
ර්හලු රවනවා. බැලුවාර් අපරර්ාණ රද්වල් බලලා තිරයනවා. දැන් රේ
බැලීර් හරහා ර්නසට රර්ාකද රවලා තිරයන්රන්? ර්නස පිරිසිදු
රවලාද? රකරලසිලාද? ඔන්න අපට හිතාගන්න පුළුවන් පරශ්නයක්
ඔතන තිරයනවා.
අපි කරනන් සද්ද අහනවා. පරවෘත්ති අහනවා.
එකිරනකාරගන් ඇනුේපද අහනවා. ඕපාදූප කතා කරනවා. නා නා
පරකාර රද්වල් අපි කන හරහා අහනවා. කරන් එකක්වත් රැඳිලා නැහැ.
ඔක්රකාර් ගිහිල්ලා ර්නරස් රැරඳනවා. ඒරකන් වැඩිරයන්ර් රකරලස්
ජ්නනය වන ටික හිරත් තැන්පත් රවනවා. හරිර් අවාසි සහගත විදියට
තර්යි ඒකත් වැඩ කරන්රන. ඒ කියන්රන් අපි රේ ඉඳුරන් පරිහරණය
කරනවා. හැබැයි ඉඳුරන් හරහා අන්තිර්ට ගිහිල්ලා එකතු රවන රද්වල්
එකතු රවන්රන අපිට ටිකක් හානි කරරගන. අපි දිරවන් රස බලනවා.
ඒ රස බලනරකාට අරප් සිරත් වැඩිරයන්ර් රකරලස් ජ්නනය රවච්ච
තැන, වැඩිරයන්ර් තණ්හාව ජ්නනය රවච්ච තැනක් තිරයනවා නේ,
අන්න ඒක අපට රහාඳට ර්තක හිටිනවා. අපි නාසරයන් ගඳ සුවඳ
බලනවා. නාසරය් රර්ාකක්වත් රැඳිලා නැති වුණාට ර්නරස් යේ
රකරලසීර්ක් සිදු රවනවා. කරයන් යේ ස්පේශයක් ලබනවා. ඒ
හරහාත් අපි කැර්ති කැර්ති අය ළං කරරගන, කැර්ති කැර්ති රද්වල්
ළං කරරගන පුළුවාන් තරේ “සැප විඳිනවා” කියලා අරප් කය
සන්තේපණය කරගන්න, සතුටු කරගන්න උත්සාහවත් රවනවා.
හැබැයි ඒ හරහා අරප් හිතර් රකරලරසනවා.
රත්රැේ ගන්න අවශයයි අපි රේ වයසට යන්න යන්න, අරප්
හිත පිරිසිදු රවලාද අපිරිසිදු රවලාද කියලා. අපට අවංකව පිළිගන්න
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සිද්ධ රවනවා පුංචි දරැරවකුරග් ර්නසට වඩා අරප් හිරත් විශාල
රකරලසීර්ක් තිරයනවා. අපි වැඩි වියට පත් රවන්න රවන්න, ර්හලු
රවන්න රවන්න, අරප් රබාරහාර් පවිතරව නිකැළැල්ව තිබිච්ච ර්නස
ඉඳුරන් ඇසුරින් ගත්ත රතාරතුරැ හරහා රපාේඩ රපාේඩ අපවිතර
වීරගන එනවා. දැන් අපි වැඩිහිටි වුණාර් ඔන්න ඕක තර්යි රවලා
තිරයන්රන. ඒකයි අපි ර්තක තියාගන්න තිරයන්රන. අපි භාවනාවක්
කරද්දී අරප් ඉස්සර පුංචි කාරල තිබිච්ච පැහැදිලි ර්නසට නිකැළැල්
ර්නසට ආපසු යන්න, අපි ගාව තිබිච්ච පුංචි දරැවකුරග් අහිංසක
ර්නසට ආපසු යන්න අපට පුළුවන් නේ, අන්න එතන තර්යි
පින්වත්නි පිරිසිදු ර්නසක් තිරබන්රන්. එරහර් නැතුව අපි වැඩිහිටි
වුණා කියලා, අපි රද්වල් ඉරගන කියාගත්තා කියලා, රලෝරක ගැන
දැනගත්තා කියලා, එතැනින් ර්නස පිරිසිදු වුණා කියන්න බැහැ.
රර්රහර් රකරලසිච්ච ර්නසට රර්ාකක්ද තිරබන පිළිසරණ?
ඔන්න දැන් අපට හිතන්න වටිනවා. දැන් රර්ච්චර අපිරිසිදු රවලා
තිරයන්රන්. රර්ච්චර කාලයක් තිස්රස් ර්ර් කිසිර් වග විභාගයක්
නැතුව කැර්ති කැර්ති රූප බැලුවා; පුළුවන් තරේ ශේද ඇහුවා; කිසිර්
රත්රිල්ලක් නැතිව ර්ට පුළුවන් තරේ ගඳ සුවඳ බැලුවා; රස බැලුවා;
පුළුවන් තරේ ර්ර් ර්රග් කය පිනවාගත්තා. අන්තිර්ට බැලුවාර් රලාකු
විපත්තියක් රවලා තිරයන්රන්. දැන් රර්ාකක්ද රේකට තිරයන
පිළිසරණ?
දැන් බරාහ්ර්ණ පඬිවරයා රේ පරශ්නය අහනවා. රර්ාකක්ද?
“ම සස ප , වභා වගාත්ම, කිිං පටිසරණන්ත්ි?” ‘රේ වරග්
රකරලසුණ ර්නසකට තිරයන පිළිසරණ රර්ාකක්ද, රගෞතර්යන්
වහන්ස?’ දැන් රර්යාට රත්රැණා වැරේ වැරදිලා තිරයන්රන්. දැන්
රේකටත් පිළිසරණක් උපකාරයක් අවශය රවනවා. ඒ රර්ාකක්ද?
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර් පැහැදිලි පිළිතුරක් රදනවා.
“ම සස වඛා, බරාහ්මණ, සත්ි පටිසරණන්ත්ි” ර්නසට බරාහ්ර්ණය සතිය,
එළඹ සිටි සිහිය තර්යි පිළිසරණ. ඔන්න ඔතන පින්වත්නි අපිට
ඉරගනගන්න පරධාන කාරණයක් තිරයනවා.
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රර්ාකක්ද රේ සතිය? රහාඳටර් රකරලසිච්ච ර්නසක් පිරිසිදු
කරගැනීර් සඳහා බුදුහාර්ුදුරැරවා අනුර්ත කර වදාළ පරධාන ඔසුවක්
බවට පත් රවනවා සතිය. ඒ නිසාර් සතිපට්ඨානයට කියනවා,
“එකායව ා අයිං, භික්ඛවව, මව්ගා සත්ත්ා ිං විසුද්ියා” කියලා.
සත්ත්වයන්රග් විශුද්ිය පිණිස, පිරිසිදු භාවය පිණිස ඇති ඒකායන
ර්ාේගය, සෘජ්ු ර්ාේගය වශරයන් සතිපට්ඨානය රපන්වනවා. ඒ නිසා
අපි සතිපට්ඨානය ඉස්සරහින් තියාගන්නවා කියන එරක් රලාකු
වැදගත්කර්ක් තිරයනවා. ඔය පදනර් ර්ත අපි එරහනේ සතිය දියුණු
කරගැනීර් සඳහා යේ රපළගැසීර්ක් ඇති කරගන්න අවශයයි. අරප්
හිරත් රලාකු උනන්දුවක් උවර්නාවක් ඇති කරගන්න ඕනූ “දැනට
නේ ර්රග් ර්නස ගන්න රදයක් නූ. සූරහන්න රකරලසිලයි
තිරයන්රන්. ර්ර් එරහර් නේ සතිය කියන ඔසුව පාවිච්චි කරලා ර්රග්
ර්නස පිරිසිදු කරගත යුතුයි” කියලා. එරහනේ අරප් හිරත්
අිෂ්ඨානයක් ඇති කරගන්න අවශයයි. ඒ සඳහා තර්යි අරප් රේ ර්ුළු
භාවනා වැඩසටහනර් රයාදාගත යුත්රත්.
අපි එක එක්රකනා රේ කාේයරය් රයරදන්රන් එක එක
ර්ට්ටමින් රවන්න පුළුවන්. අපි ර්ුල ඉඳන් රපාේඩක් රේ ගැන
රසායලා බැලුරවාත්, අපිට රේක පටන්ගන්න රවන්රන් රබාරහාර්
සරල තැනකින්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන්රන්, නැත්නේ
පටන්ගන්රන් කරන්න පුළුවන් තැනකින්. උදාහරණයක් වශරයන්
කියනවා නේ, සක්ර්න් භාවනාවක රයරදනරකාට බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “ගචඡවන්ත්ා වා ‘ගචඡාමී’ත්ි පජා ාත්ි” දැන්
රේ ‘යනවා’, යන බව දන්නවා. නැත්නේ හුස්ර් ගැනීර්
සේබන්ධරයන් කියනවා නේ, “සවත්ාව අසසසත්ි, සවත්ා පසසසත්ි”
සතිර්ත්ව හුස්ර් ගන්නවා. සතිර්ත්ව හුස්ර් රහළනවා. රේක අපට
කරන්න පුළුවන් තැනක්. රේක ර්හා සංකීේණ තැනක් රනරර්යි.
රේක කරන්න පුළුවන් තැනක්. බැසගන්න පුළුවන් තැනක්.
බැසගන්න පහසු තැනින් තර්යි එරහර් නේ අපිට රේ කේතවයයට
බැසගන්න රවන්රන්. එරහර් නේ අපි සතිය පුරැදු කරන රේ
ආරේභක ර්ට්ටර්ට අපි සාර්ානයරයන් කියනවා ‘සති ර්ාතරය’ කියලා.
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| අරියවාස සූතරය
අපි එරහර් නේ උත්සාහවත් රවනවා ‘ර්රග් පාදයක්
රපාළරේ ස්පේශ රවනවා. ඒ ගැන ර්ර් දැනුවත් රවනවා. රර්ාකද?
සාර්ානයරයන් අරප් රකරලසිච්ච හිත රේ වේතර්ාන රර්ාරහාත
අගය කරන්රන් නූ. අරප් හිත කැර්තියි රකරලස්වලට අනුරූපව
පුළුවන් තරේ අතීතරයදී ඇසුරැ කරපු රද්වල්, ඒ රකරලස් වැඩිච්ච
රද්වල් තව තව ඉස්සරහට අරරගන ඒවර් අනුභව කර කර ඉන්න.
ඒවාරයර් කැරකි කැරකි ඉන්න. රර්ාකද වේතර්ාන රර්ාරහාතට හිත
හරිර් අකර්ැතියි ඒක හරිර් ඒකාකාරී නිසා. රේ වේතර්ාන
රර්ාරහාතක, සරල අරර්ුණක, රකරලස් අඩු අරර්ුණක ඉන්නවා
කියන එකට හිත එච්චර කැර්ැත්තක් දක්වන්රන නූ. අගය
කරන්රනවත් නූ. ඒ නිසා හිත අතීතරය් තර්යි ඉන්රන්.
විරශ්ෂරයන්ර් අපි වැඩිහිටි වුණහර්, වයසට ගියහර් අතීතරය්දී කරපු
කියපු රද්වල් ර්තක් රවනවා. ඉතින් අපි අතීත ස්ර්රණ ඔස්රස් ජීවත්
රවනවා. එරහර් නැත්නේ අපි පුංචි කාරල්, තරැණ කාරල් අපිට
අනාගත සිහින තිරයනවා ‘අරක කරන්න ඕනූ; රේක කරන්න ඕනූ;
රලාකු රවලා ර්ර් රේ රේ වැඩ කරනවා; අරයා රවනවා; රර්යා
රවනවා’ කියලා විවිධාකාර අරප්ක්ෂා අරප් සිත්වල තිරයනවා.
එරහර් නේ අනාගතය සේබන්ධරයනුත් අපි දුවන ගතියක් තිරයනවා.
රේ අනුව අතීතරයයි අනාගතරයයි තර්යි අපි වැඩිපුර
සැරිසරන්රන්. ඉතින් අපි අවුරැදු පනහක්, හැටක්, හැත්තූවක් ජීවත්
වුණා කියලා කියනවා. නර්ුත් රේ අවුරැදු හැත්තූව අසූව කාල
පරිච්රේදරය්දී රකායි තරේ නේ අපි වේතර්ානරය් ජීවත් වුණාද
කියලා රපාේඩක් ආපස්සට හැරිලා බැලුවාර් අපිට රත්රරනවා,
වේතර්ානරය් නේ හරිර් අවර් වශරයන් තර්යි ජීවත් රවලා
තිරයන්රන්. හැර් තිස්රස්ර් කරලා තිරයන්රන් ඉස්සරහ සැලසුේ
කිරීර්. ඊළඟ ර්ාරස් කරන රද්.. ඊළඟ විභාරග් කරන රද්.. ඊළඟ
අවුරැද්රද් කරන රද්.. ඉතින් ඔය විදියට සැලසුේ කරමින් සැලසුේ
කරමින් අනාගතය ඔස්රස් යන ගතියක් තිරයනවා. නර්ුත් වේතර්ාන
රර්ාරහාත අගය කිරීර්ක්වත් වේතර්ාන රර්ාරහාරත් ජීවත් වීර්ක්වත්
වේතර්ාන රර්ාරහාරත් රවන්රන් කුර්ක්ද කියලා විර්සිලිර්ත් වීර්ක්වත්
ඇත්රතර් නූ.
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බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන පාරේ සේපූේණරයන්ර්
යන්න රවන්රන් වේතර්ාන රර්ාරහාතට අනුව. අතීතරයනුත් හිත
ර්ුදවාරගන අනාගතරයනුත් හිත ර්ුදවාරගන. ඒ නිසා රේ වේතර්ාන
රර්ාරහාත අගය කරන්න බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපට උගන්වනවා.
රේක ර්ුලදී හරි අර්ාරැයි. වේතර්ාන රර්ාරහාත හරි ඒකාකාරියි.
වේතර්ාන රර්ාරහාරත් දැරනන්රන් රසවත් රද්වල් රනාරවයි. දැන් රේ
පින්වතුන් වාඩි වුණා. ඔන්න අතන රිරදනවා; රර්තන රිරදනවා;
අතන කසනවා; රර්තන කසනවා; අතන නලියනවා; රර්තන
නලියනවා. ඕක තර්යි දැරනන්රන්. ඉතින් රේරක කිසිර් රසක් නූ.
ඒ නිසා හිත අතීතයට යනවා. අනාගතයට යනවා. ඒවා නේ හරිර්
රසවත්. ර්තක් කර කර, සැලසුේ හදහදා, කතන්දර රගාතරගාතා
ඉන්න හරි කැර්තියි. නර්ුත් දැන් අරප් හිතට රවලා තිරබන ඇේබැහිය
අවංකව රත්රැේ අරරගන, ර්නරස් රකරලසීර්ක් රවලා තිරයනවා
කියලා රත්රැේ අරරගන අපි උත්සාහවත් රවන්න අවශයයි.
එරහර් නේ රකාච්චර අර්ාරැ වුණත් හරියට කූඩැල්ලා
රගනල්ලා රකාට්රට තියනවා වරග් නැවත නැවත නැවත නැවත
වේතර්ාන අරර්ුණකින් හිත පුරවන්න. ඒ සඳහා තර්යි කර්ටහනක්
හඳුන්වලා රදන්රන්. එරහර් නේ අපි රගවල් අතහැර දාලා ඇවිල්ලා,
අරප් නා නා පරකාර අනිකුත් කටයුතුවලින් අයින් රවලා ඇවිල්ලා රේ
උත්සාහවත් රවන්රන් සරල අරර්ුණක සිත තියන්න. රේ භාවනා
කර්ටහන් එකක් එකක් බැලුවාර් අතිශය සරලයි. ඒ නිසා අපිට
බාහිරින් බැලුවාර් රර්ාකක්ද රේරක තිරයන වැරේ? ර්ර් රේ වර්
දකුණ බලන්න රේ හුස්ර් රැල්ල දිහා බලන්න රර්ච්චර දුර එන්න
ඕනැද? රර්ච්චර ර්ර් සිල් සර්ාදන් රවන්න ඕනැද රේ හුස්ර් රැල්ල
දිහා බලන්න? කියලා රකරනකුට පරශ්නයක් නැරගන්න පුළුවන්.
නර්ුත් රේරක තිරයන ගැඹුර අපට රත්රරන්න සූරහන්න කාලයක්
යනවා. රර්ාකද? අරප් රකරලස් භරිත හිත, අතීතය අනාගතය
ඔස්රස් ගිහිල්ලා පුරැදු රවච්ච හිත, සංඥා බහුල හිත, කිසි රස්ත්ර් රේ
සරල අත්දැකීර්ක් අගය කරන්න තියා අහලවත් නූ. ඉතින් ඒක නිසා
තර්යි අපි බුදු බණක් ඉස්සරහට අරරගන රේ රද්වල් අහලා, හිරත්
උනන්දුවක් ඇති කරගන්රන්. අරප් හිරත් රේ සඳහා රපළගැසීර්ක්
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ඇති කරගන්රන්. රර්ාකද? එරහර් නැත්නේ අපි හිතාගන ඉන්නවා,
අපි සියල්ලර් දන්නවා කියලා. නර්ුත් බුදුහාර්ුදුරැවන්රග් ධේර්ය
අවරබෝධ කරගන්න නේ, අඩු තරමින් රේ සති ර්ාතරයවත් අපි
පරිශීලනය කරලා තිරයන්න ඕනූ. රේරකන්වත් අපි පටන්ගන්න
ඕනූ. රර්තන තර්යි රපළගැස්ර්, පටන්ගැනීර් තිරයන්රන්.
අපි රර්තනින් සතිය වඩන්න පටන්ගනිර්ු. වේ පාදය
රපාරළාරේ වදිනවා. ඔන්න එතැනට හිත තියන්න උත්සාහවත්
රවනවා. දකුණු පාදය රපාරළාරේ වදිනවා. එතැනට හිත තියන්න
උත්සාහවත් රවනවා. ආශ්වාසයක් දැරනනවා. ඔන්න එතැනට හිත
තියන්න උත්සාහවත් රවනවා. පරශ්වාසයක් දැරනනවා. එතැනට හිත
තියන්න උත්සාහවත් රවනවා. ආශ්වාසයක් එක්ක උදරරය් පිේීර්ක්
දැරනනවා. එතැනට හිත තියන්න උත්සාහවත් රවනවා. පරශ්වාසයක්
එක්ක උදරරය් හැකිළීර්ක් දැරනනවා. එතැනට හිත තියන්න
උත්සාහවත් රවනවා. ඉතින් රේක සරල නිසාර්, අරප් හිත රේක
අගය කරන්රන් නැති නිසාර්, රේරක තිරයන ඒකාකාරී බව නිසාර්
අරප් හිත පිට දුවනවා. එරහර් නේ රේ පිට දුවන හිත නැවත
රගනල්ලා තියන්න යේ උපකරර්යක් අවශයයි. ඒ එක උපකරර්යක්
තර්යි රර්රනහි කිරීර්. අපි වේ පාදය රපාළරේ වදිනරකාට රේ වර්
බව අපිට රහාඳට ස්ිර වුණාට පස්රස්, වැදුණ බව රහාඳට දැනුණාට
පස්රස් අපි වර් රර්රනහි කරනවා. දකුණු පාදය රපාළරේ වැදුණට
පස්රස් දකුණ කියලා රර්රනහි කරනවා.
රේ අනුව අර කායික අත්දැකීර්ර් ර්නසින් තහවුරැ කිරීර්ක්
තර්යි සිද්ධ රවන්රන්. කායික අත්දැකීර්යි ර්ානසික ඒකාගරතාවයි
රහාඳට රපළගැහිලා එනවා. නිකන් කරනවාට වඩා රේ රර්රනහි
කිරීර්ක් සහිතව කළාර් හිත ටිකක් එතැන ඉන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා. රේක රකරනකුට අත්දකින්න පුළුවන්. කරලා බලන්න
පුළුවන්. නිකන් ඔරහ් කරන්න ගියහර් අසාේථක නේ රේ රර්රනහි
කිරීර් රයාදාගන්න. වේ පාදය වදිනරකාට වර් කියලා, දකුණු පාදය
වදිනරකාට දකුණ කියලා හිතනවා. ආනාපාන සතිය වඩනවා නේ,
ආශ්වාසයක් අත්දැක්කාර් ආශ්වාසයක් කියලා හිතනවා. පරශ්වාසයක්
අත්දැක්කාර් පරශ්වාසයක් කියලා හිතනවා. එරහර් නැත්නේ ‘in’
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කියලා ‘out’ කියලා හිතනවා. එකයි කියලා රදකයි කියලා හිතනවා.
රර්ාකක් රහෝ වචනයක් කර්ක් නැහැ. තර්න්රග් අත්දැකීර්ට අපි
වචනයක් එකතු කරනවා. හිරත් විතේකයක් එකතු කරනවා. රේ
රර්රනහි කිරීර් හරහා අපිට පුළුවනි හිරත් ඒකාගරතාව වැඩි කරගන්න.
නැත්නේ සතිය දියුණු කරගන්න. පිේීර්ක් සිද්ධ වුණ රවලාරවදී
පිේීර්ක්, හැකිළීර්ක් නේ හැකිළීර්ක් කියලා හිතනවා. රේක සාේථක
වුණා නේ රපාේඩ රපාේඩ හිත රර්ල්ල රවනවා.
රේ අත්දැකීර් ර්නසින් අනුර්ත කරන්න ස්ිර කරන්න
අවශයයි. එතරකාට ඇහැ ගහරගන ඉන්රන්, රහාඳ අවධානරයන්
ඉන්රන්. ‘රේ රර්ාකක්ද දැන් වේතර්ාන රර්ාරහාරත් සිද්ධ රවන්රන්?’
කියලා අවධානරයන් ඉන්නවා. ඒ ඒ වැරේ සිද්ධ රවන රර්ාරහාරත්දී,
ඒ අවස්ථාරේදී, ඒ වේතර්ාන රර්ාරහාරත්දීර් ඒ ඒ කටයුත්ත සිද්ධ
වුණා කියලා රර්න්න රේකයි සිද්ධ වුරණ් කියලා ර්නසින් අනුර්ත
කරනවා.
රේකර් අපට ඉදිරියට අරනක් කටයුතුවලට රගනයන්නත්
පතුරවන්නත් අවශය රවනවා. ඒ නිසා පේයංකය තුළින් පර්ණක්,
සක්ර්න තුළින් පර්ණක් රේක සේව සේපූේණ කරන්න බූ. එරහනේ
අපි එදිරනදා කටයුතුවලදීත් රේ සඳහා උත්සාහවන්ත රවනවා. රේ
නිසා අපි කූර් කනරකාට රබාරහාර් අවධාරනන් ඒ කටයුත්රත්
රයරදනවා. ඇඳුේ පැලඳුේ අඳිනරකාට පලඳිනරකාට ඒ කටයුත්තත්
අවධානරයන් කරනවා. රවන රවන රද්වල් කල්පනා කරකර අතීතය
ඔස්රස් දුවමින්, අනාගත සැලසුේ හදමින්, සිහින ර්වමින් රේවා
කරලා වැඩක් නූ. එරහනේ අපි රත්රැේගන්න අවශයයි, දැන් පුළුවන්
තරේ ර්ාත් එක්කර් ඉන්න ඕනූ. තර්න් එක්කර්යි රේ කටයුත්ත
කරන්න ඕනූ. අනික් රකනා කරනවාද අනික් රකනා රකාරහාර්ද
කරන්රන් කියලා බලලා වැඩක් නූ. අපි කරනවාද? දැන්ර් කරනවද?
තර්න් රකාරහාර්ද රේ කටයුත්ත කරන්රන්? කියන එකයි බලන්න
අවශය. ඒ සඳහායි උත්සාහවන්ත රවන්න ඕනූ. එතැනටයි අපට
නිශ්ශේදතාව අවශය වන්රන්. රර්ාකද ර්ර් අරනක් රකරනක් එක්ක
කතා කර කර රේක කරන්න ගිරයාත් නිශ්ශේදතාව කැඩුණා.
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| අරියවාස සූතරය
අවධානය බිඳුණා. සිහියත් නැති වුණා. නර්ුත් තර්න් රහාඳට තර්න්
එක්කර් ඉන්නවා නේ, තර්න්රග් කය දිහා බලනවා නේ, තර්න්රග්
කරය් සිද්ධ රවන්රන් රර්ාකක්ද කියලා අවධානරයන් ඉන්නවා නේ,
තර්න්ට සතිය පවත්වන්න අරර්ුණක් හේබ රවනවා.
රේ රවලාරේදී කය ඉන්රන් හිටරගන නේ, හිටරගන ඉන්න
ඉරියේරවන් සතිය පවත්වන්න පුළුවන්. එතරකාට අරප් යටිපතුලට
බරක් දැරනනවා. පීඩනයක් දැරනනවා. රර්ාකද දැන් හිටරගන ඉන්රන්.
ර්ුළු කරය්ර් බර යටිපතුලටයි දැරනන්රන්. ඔන්න එක අරර්ුණක් අපට
අහු රවනවා. ඊළඟට අපි නිදාරගන නේ ඉන්රන්, අපිට එතනත් අහු
රවනවා. අපිට රේ ස්පේශ රවන තැන්වලට හිත යවන්න පුළුවන්.
එරහර් නැත්නේ අපි ඇවිදිනවා නේ සක්ර්න් භාවනාවක රයදුණා
නේ, ඒ ඒ තැනට හිත තියන්න පුළුවන්. රේක අපිට තව ටිකක්
බැරෑරැේ කරගන්න පුළුවන්; ශක්තිර්ත් කරගන්න පුළුවන්. හිත හුඟාක්
එරහ රර්රහ දුවනවා නේ සක්ර්රන් රයරදන්න පුළුවන්. ‘වර්’ කියලා
කියනවා රවනුවට පාදය එසරවනරකාට ර්ුළු එසවීරේ කරියාවලියර්
බලන්න. තබනරකාට ර්ුළු තැීරේ කරියාවලියර් බලන්න. අවශය නේ
එතැනදීත් රර්රනහි කරනවා. එසවීරේ ර්ුළු කරි යාවලියර් සිද්ධ
රවනරකාට ‘ඔසවනවා’ කියලා රර්රනහි කරනවා. තැීරේ ර්ුළු
කරියාවලියර් සිද්ධ කරනරකාට ‘තබනවා’ කියලා රර්රනහි කරනවා.
එක රකාටසකට එක පාරයි රර්රනහි කරන්රන්. නිතරර් රර්රනහි
කරනවා රනරර්යි. එසවීරේ කරියාවලිරය් යේ පරධාන තැනකදි
‘ඔසවනවා’ කියලා රර්රනහි කරන්න. තැීරේ කරියාවලිරය් යේ
පරධාන තැනකදි ‘තබනවා’ කියලා රර්රනහි කරන්න. ඕනූ නේ ‘
පියවර තුනකට කඩන්නත් පුළුවන්; ‘ඔසවනවා - රගනයනවා තබනවා’ කියලා රර්රනහි කරනවා.
රේ උපකරර් හරහා තර්යි එරහනේ අපට සතිය හඳුනාගන්න
රවන්රන්. සති පාසරල්දී අරප් රලාකු ස්වාමීන් වහන්රස් ‘SMS’
කියලා සංකල්පයක් ඉස්සරහට ගන්නවා, “slowly, mindfully,
silently” කියලා. ඒ කියන්රන් රසමින්, සතිර්ත්ව, නිශ්ශේදව කියන
එකයි. ‘slowly’ කියලා අපි රේ කරන කටයුතු ටිකක් හිමින් කරන්න
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උත්සාහ දරනවා. කලබරල් ආවට ගියාට කරල දාන්රන් නැතිව, ටිකක්
හිමින් තර්න්රග් කටයුතුවල නිරත රවනවා. රර්ාකද නැත්නේ අර්තක
රවනවා. අරප් පරණ පුරැද්දට එරහ රර්රහ දුවන ගතියක්, ඒ ඒ
රද්වල් රනාසැලකිල්රලන් කරන ගතියක්, ඔරහ් නිකන් ‘රරාරබෝ
රකරනක්’ වරග් කරන ගතියක් අපිට පුරැද්දට ගිහිල්ලා තිරයන්රන්.
දැන් හැබැයි ඒ පරණ රද්වල්, තර්න්ට පුරැදු වැඩර් රහමින් කරනවා.
අපි දත් ර්දින්න ගියාහර් ඔරහ් නිකේ නිදිර්රත් එහාට රර්හාට
බුරැසුව අතුල්ලන එක තර්යි කරන්රන්. නර්ුත් දැන් එරහර් රනරර්යි.
ඒ කටයුත්තත් සිහිරයන් කරනවා. දත් රබරහත් ටිකක් අරරගන
බුරැසුවට දාගන්නවා. බුරැසුව අරරගන කට ඇතුළට දාගන්නවා. ඒවා
සිහිරයන් කරනවා. ඔන්න තර්න්ට ඒරක් රස දැරනනවා. ඊළඟට
දත්වල රේවා ඇතිල්රලනවා. විදුරැර්රස් ඇතිල්රලනවා. කටට රස
දැරනනවා. රේ ඔක්රකෝර්ත් සිහිරයන් කරනවා.
අපි අන්න එරහර් සතිය හඳුනාගන්නවා. රර්න්න රේකයි
සතිය කියලා කියන්රන්; රේකයි අවධානරයන් ඉන්නවයි කියන්රන්;
රේකයි වේතර්ාරන ජීවත් රවනවා කියන්රන්. අපි රේ රනාකරපු
රද්වල් රනරර්යි. අලුරතන් යර්ක් කරනවා රනරර්යි. කෘතරිර්ව යර්ක්
කරනවා රනරර්යි. අපි එදිරනදා කරපු වැඩවලටර් සතිය කියන එක
හඳුන්වලා රදනවා. සිහිරයන් රේ කටයුත්ත කරනවා කියන එක අපි
පුරැදු කරනවා. අපි ඇඳුර්ක් අඳිනරකාට නැත්නේ සිවුරක්
රපාරවනරකාට ඒ කටයුත්තත් සිහිරයන්ර් කරනවා. අපි හිතර්ු අපි
වැසිකිළි කැසිකිළි කරනවා. ඒ කටයුත්තත් සිහිරයන්ර් කරනවා. ඒ
නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සතිපට්ඨාන සූතර රය් සේපජ්ඤ්ඤ
පේබරය්දී රපන්වා වදාළ හැටියට අත්හැර දාන්න කියලා කායික
කරියාවක් නූ. අපි දක්ෂ නේ, සූර් කායික කරියාවක්ර් සතිය දියුණු
කරගැනීර් සඳහා භාවිත කරන්න පුළුවන්. එතන තිරයන්රන් අරප්
වුවර්නාව. අපිට රේක අර්තක රවන්න පුළුවන්. අපි රකාරහ් හරි
ගර්නක් යනරකාට අර්තකයි. අපි රවන රවන රද්වල් ආරය් කල්පනා
කරනවා පරණ පුරැද්දට. ඒ නිසා අපට නැවත නැවත ර්තක් කරලා
රදන්න අවශයයි - “දැන් සිහිය පිහිටුවන්න; දැන් ඇවිදිනවා; ඉස්සරහ
බලනවා; රේ පැත්ත බලනවා; දැන් රර්ාකක්ද ඇරහනවා ඒකට සිහිය
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පිහිටුවන්න; වේතර්ානයට එළරඹන්න” කියලා ර්තක් කරන්න අවශය
රවනවා. නැත්නේ හිත අර්තක කරනවා. අර පරණ පුරැද්දට අතීතයට
යනවා; අනාගතයට යනවා.
දැන් රේක ටික ටික පුරැදු කරන්න කරන්න, අවදි රවච්ච
ස්වභාවයක්, ආරය් ජීවත් රවන ස්වභාවයක්, අලුරතන් ඉපදුණා වරග්
ස්වභාවයක් දැරනන්න පුළුවන්. දැන් රත්රරනවා ඉස්සර නේ ඔරහ්
ජීවත් රවච්ච ගතියක්, ඉන්නන් වාරල හිටපු ගතියක් තර්යි තිබුරණ්.
දැන් අවදි රවච්ච ස්වභාවයක් තිරයනවා. එදිරනදා ඔරහ් රකරිච්ච වැඩ
දැන් වුවර්නාරවන් කරනවා. පුරැද්දට රකරිච්ච වැඩ දැන් අවධානරයන්
කරනවා. ඒ හරහා සතියත් අවදි රවලා. දැන් රේ සතිය අවදි කරගන්න
ර්හා සංකීේණ රද්වල් රනරර්යි රේ කරන්රන්. තර්න්ට පුරැදු රවච්ච
වැරේර් සිහිරයන් කරනවා. එළඹ සිටි සිහිරයන් කරනවා. දැන් රේක
පුරැදු කරන්න කරන්න, සතිය රහාඳට වැඩුණට පස්රස පියවර පහ
දහය රවනවා. ර්ුලින් නේ පියවර පහයි යන්න පුළුවන්කර් තිබුරණ්.
දැන් පියවර දහයක්ර්, පියවර පහරළාවක්ර්, පියවර විස්සක්ර්
සිහිරයන් යන්න පුළුවන්. රර්හා රකාරන් ඉඳන් එහා රකානට
යනකල්ර් සිහිරයන් යන්න පුළුවන්. දැන් අඛණ්ඩ සිහියට රපාේඩ
රපාේඩ එනවා. දැන් අරනක් කටයුතුත් සිහිරයන්ර් කරනවා.
කනරකාටත් රබානරකාටත් ඒක සිහිරයන් කරනවා. දත් ර්දිනරකාට
ඇඳුේ පැලඳුේ අඳිනරකාට. දැන් අපි අරප් ජීවිතය සතිරයන් පුරවනවා.
විවිධාකාර එදිරනදා කටයුතුවලදී සතිය හඳුන්වලා රදමින් සතිය
පතුරවාගන්නවා.
රේ විදිහට රේක වැරඩනවා නේ පින්වත්නි, කාලයක්
යනරකාට තර්න්ට රත්රරන්න පුළුවන් රර්න්න රේ තැන්වලදී තාර්
සතිය නූ, රේ රේ තැන්වලදී සතිය තිරයනවා කියලා. ඒ කියන්රන්
රපාේඩක් ආපස්සට හැරිලා බැලුවහර් තර්න් දවස ගත කරපු
ආකාරය තර්න්ට රත්රරනවා. “රර්න්න රේ කටයුතු කරද්දි ර්ට
එච්චර සිහියක් තිබුරණ් නැහැ. ර්ර් රවන රවන කල්පනා ඇතුව
තර්යි කටයුතු කරළ්. නර්ුත් ආහාර ගත්රත් නේ රහාඳ සිහිරයන්
තර්යි” කියලා තර්න්ට ර්ගහැරැණු කටයුතු ටිකත් සිහිරයන් කරන්න
දැන් උත්සාහවන්ත රවනවා.
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ඔය විදියට අපි තුළ උත්සාහයක් උවර්නාවක් දැඩි කැර්ැත්තක්
රේ සඳහා අවශයයි. රේක අපි අපි තුළින් වැරඩන්න අවශයයි. රේක
රේ ර්ර් කරන ර්ග රපන්වීර්ක් පර්ණයි. උත්රත්ජ්නය කිරීර්ක්
පර්ණයි. තර්තර්ා රේ සඳහා උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒකයි පරධානර්
රද්. රේක රවන රකරනකුට කරන්න බැහැ. ඒ කියන්රන් අරප් සතිය
වැඩීර් රවන රකරනක් ලේවා කරගන්න බූ. අපිට ර්ුදල් හදල් තාන්න
ර්ාන්න තව විවිධාකාර රද්වල් තිරයනවා රවන්න පුළුවන්. නර්ුත්
ආධයාත්මික ගුණයක් දියුණු කරගන්න එක අනුන් ලේවා කරගන්න
බූ. ඒක අපි අපිර් උත්සාහ කරලා අරප්ර් වුවර්නාරවන් අරප අරප්ර්
ධධේයරයන් කරගත යුතුයි. රේක සාේථක උනා නේ, දැන් සතිය
පිහිටිය බව තර්න්ට රත්රරනවා. පාරාසරිය රථර ගාථාවල සඳහන්
රවනවා “සි ිද්ධා වත්ලධාරාව, අවහාසි ඉරියාපවථා” කියලා.
රබාරහාර් සිනිඳු රතල් දහරාවක් වැක්රකරරනවා වරග් අඛණ්ඩ
සතියක් ගැන. තර්න්ට රත්රරනවා, උරද් නැගිට්ටා; ඒක ර්තකයි.
දවස රගවිච්ච ආකාරය ර්තකයි. දත් ර්ැදපු ආකාරය; තර්න්ට ඒක
රහාඳට සිහිය පිහිටලා. ඇඳුේ පැලදුේ අඳින ආකාරය ගැන රහාඳට
සිහිය පිහිටලා. රාජ්කාරි කරන තැනකට යන ආකාරය ගැන සිහිය
පිහිටලා. ඒ කරපු කටයුතු ඔක්රකෝර් සිහිරයන් කරලා. අන්න දැන්
රයෝගියා අඛණ්ඩ සතියක් රපාේඩ රපාේඩ හඳුනාගන්නවා.
ඉතින් රේක රර්තන නතර රවන්රන් නැහැ. සතිය පිහිටිය
බව රත්රැණා නේ, සක්ර්න් භාවනාවක සතිය පිහිටි බව රත්රැණා
නේ, අර රර්රනහි කිරීේ වරග් අපි පාවිච්චි කරපු උපකරර් පැත්තකට
දාලා බලනවා; දැන් හිතට තනිරයන් රේ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්ද?
දැන් හිතට රබාරහෝර් නිශ්ශේදව රේ වේතර්ාන රර්ාරහාරත් දැරනන
රද්ක ඉන්න හැකියාව තිරයනවද? වේතර්ාන රර්ාරහාරත් පාදයක්
රපාළරේ වදිනවා. එතන තිරයන තද ගතියත් රළු ගතියත් උණුසුේ
ගතියත් රත්රරනවා. නිහඬ ර්නසකින් රේ දැනීර්ත් එක්ක ඉන්න
පුළුවන්ද? එරහර් නැත්නේ ආශ්වාසයක් දිහා බලනවා. ආශ්වාසරය්
සිසිලසක් පරශ්වාසරය් උණුසුර්ක් රත්රරනවා. ආශ්වාසය වේ නාස්
පුඩුරවන් යනවා කියලා රත්රරනවා. පරශ්වාසය දකුණු නාස් පුඩුරවන්
යනවා කියලා රත්රරනවා. ආශ්වාසය දිගයි කියලා පරශ්වාසය රකටියි
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කියලා රත්රරනවා. ඔය වරග් නා නා පරකාරව අරප් හිරත් සතිය
දියුණු රවන්න රවන්න අපිට විස්තර රත්රරනවා. ර්ර් රේ රවන්න
පුළුවන් ආකාර කිහිපයක් උදාහරණ වශරයන් කිේරේ.
රේ විදියට ටික ටික සතියට එකතු රවනවා සේපජ්ඤ්ඤය.
දැන් රදයක් දිහා තියුණුව බලන්න පුළුවන් ගතියක්, ඒරක විස්තර
බලන්න පුළුවන් ගතියක් තියනවා. කලින් නේ රේවා තිබුරණ නූ;
නිකන් උඩින් අතපත ගාන ගතියක් තර්යි තිබුරණ්. සතිරය් එක
ලක්ෂණයක් තර්යි ‘අපිළාපන ලක්ඛණය’ කියන්රන්; අරර්ුණට
බැසගන්න ස්වභාවය. අරර්ුණ නිකං ර්තුපිටින් අතගානවා රනරර්යි.
අරර්ුරණ් රහාඳට විස්තර බලනවා. එතැන කිඳාබහින ගතියක්,
අරර්ුරණ් රහාඳට බැසරගන ඒරක විස්තර දකින්න පුළුවන් ගතියක්
හිරත් හැරදනවා. රේ ඔක්රකාර් අපි පරාරයෝගිකව හදාගන්න අවශයයි.
ඉතින් සතිය දියුණු රවන්න රවන්න රේක ටික ටික හැදිලා එනවා.
අපි ඊළඟට උත්සාහවන්ත රවනවා ‘කලින් නේ ර්ට දැනුරණ් තද
ගතියක් විතරයි. දැන් පුළුවන්ද රේරක් ටිකක් විස්තර බලන්න.
රපාරළාරේ ස්පේශය විලුඹටද ඉස්රසල්ලා දැරනන්රන්, නැත්නේ
පාදරය් ර්ැද රකාටසටද? නැත්නේ ඇඟිලිවලටද? ඇඟිලිවල නේ
රකායි ඇඟිල්ලටද’ කියලා අපි විස්තර ටිකක් බලනවා. රේරක් තද
ගතියට අර්තරව රර්ානවද තිරයන ලක්ෂණ? ආශ්වාසයක්
පරාශ්වාසයක් නේ, රේක උණුසුර්ක්ද? සිසිලසක්ද? රේක දිගද?
රකටිද? රේක ර්ුලද? ර්ැදද? අගද? අපි රේ අරර්ුරණ්ර් රබාරහාර්
සියුේ විගරහයක් කරන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. ඉතින් රේ ඔක්රකාර්
හරහා අරප් සතිය තව තව දියුණු රවනවා; සේපජ්ඤ්ඤය තව තව
දියුණු රවනවා.
රර්රහර් ර්නරස් සිද්ධ වන වේධනය රකාතරේද කියනවා
නේ, රහාඳට රේ ඉස්සරහ තිරයන අරර්ුණත් එක්ක අභිර්ුඛව ඉන්න
පුළුවන් ගතියක්, ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලා ඉන්න ගතියක් හැරදනවා.
හිතන්න රේ වටාපත දිහාර් ර්ට ඕනූ නේ රකළින් කරලා බලන්නත්
පුළුවන්. නැත්නේ පැත්තකට හරවලා බලන්නත් පුළුවන්. නර්ුත් රේ
අරර්ුණක් එක්ක අභිර්ුඛව ඉන්නවා කියන්රන් හරියටර් රබාරහාර්
පහසුරවන් ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලා ඉන්න එකයි. විවිධාකාර අරර්ුණු ර්තු
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රවනවා; උදහරණයක් වශරයන් තද ගතියක් ර්තු රවනරකාට
රකාරහාර්ද රේ තද ගතියට එළඹ සිටින්රන්? තද ගතිය එක්ක
ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලා ඉන්රන්? අපි හිතර්ු රේදනාවක් ර්තු රවනවා;
රකාරහාර්ද රේ රේදනාවට ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලා ඉන්රන්? රතාරතුරැ
ර්ගහැරරන්රන් නැතුව, සියලු රතාරතුරැ බලාගන්නා සුලුව, රේකට
ර්ුහුණ ලා ඉන්රන් රකාරහාර්ද? රේ හැකියාවත් රපාේඩ රපාේඩ
තර්යි හැරදන්රන්.
දැන් රර්රහර් යන ගර්රන්දී තව තව සතිය වැරඩන්න
වැරඩන්න, විවිධාකාර වාසි ටිකකුත් එන්න පටන්ගන්නවා. එක
වාසියක් තර්යි අරප් ර්තකය වේධනය රවනවා. ඉස්සර නේ රර්රලෝ
රදයක් ර්තක නැහැ; රේ කියපු එක රේ ර්තක නැහැ. ඊරය් කියපු
එක රකාරහාර්ත් ර්තක නැහැ. ඔන්න ඔය වරග් ස්වභාවයක් තර්යි
තිබුරණ්. දැන් සතිය වැරඩන්න වැරඩන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා “සත්ිමා වහාත්ි පරවම
සත්ිව පව්ක
සමන් ාගවත්ා චිරකත්ම්පි චිරභාසිත්ම්පි සරිත්ා අ ුසසරිත්ා.”3 අරප්
ර්නස රබාරහෝර් සතිර්ත්ව තිරයනවා නේ, අපි ඒ ඒ කටයුත්ත කරද්දී
සිහිරයන් නේ හිටිරය්, ඒ ඒ කටයුත්රත් රතාරතුරැ ටික, ඒවා අපි
කරපු ආකාරය ර්නරස් තැන්පත් රවනවා. හිතන්න - අපි රගාඩක්
වයසට ගිහිල්ලා; ඒත් සතිර්ත් ර්නසක් නේ තිරයන්රන්, පැහැදිලි
ර්නසක් නේ තිරයන්රන්, අර අවුරැදු ගානකට කලින් කරපු රද් වුණත්
කියපු රද් වුණත්, ඒ රද් නැවතත් ර්තක් කරලා ගන්න ඕනැ නේ
පුළුවන්. අනුස්ර්රණයක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා එර් රද්වල්
තැන්පත් කරද්දිත් සතිය පරරයෝජ්නවත් රවනවා; ඒ තැන්පත් කළ
රද්වල් නැවත එළියට ගනිද්දීත් ර්තකයට නංවාගනිද්දීත් කියන කාේය
රදරක්දීර් සතිය පරරයෝජ්නවත් රවනවා. සතිර්ත් බව අරප් හිරත්
රැරඳන්න රැරඳන්න ර්තක ශක්තිය වේධනය රවනවා. තවත්
පැත්තකින් බැලුරවාත් සතිය වේධනය රවන්න රවන්න, සතියර් රජ්
කරන ගතියක් එන්න පුළුවන්.
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ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා, ආේයයන් වහන්රස්ලාට
සති ආරක්ෂාව හැර රවනත් ආරක්ෂාවක් නැති බව. “සත්ාරවක්ඛ
වචත්සා සමන් ාගවත්ා වහාත්ි”. ආේයයන් වහන්රස්ලා වාසය කරන
තැනක් වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අරියවාස සුතරරය් සඳහන්
කරනවා රේ සතිර්ත් බව. ආේයයන් වහන්රස්ලා විශ්වාසය තියලා
තිරයන්රන් රවනත් ආරක්ෂාවක් ර්ත රනරර්යි, සති ආරක්ෂාව ර්ත.
රර්ාකද සතිරය් එළඹ සිටිනවා. තර්න්ට රත්රරනවා කුර්ක්ද රවන්න
යන්රන් කියලා. දැන් ඇරහන් රර්ානවද රප්න්රන්? කරනන් රර්ානවද
ඇරහන්රන්? දිරවන් රර්ානවද දැරනන්රන්? නාසරයන් රර්ානවද
ගරහණය කරන්රන්? කයට රර්ානවද දැරනන්රන්? හිතට රර්ානවද
එන අරර්ුණු? දැන් තර්න්ට රහාඳ එළඹ සිටි සිහියක්, වේතර්ාරන් සිද්ධ
රවන රද් ගැන අවරබෝධයක් එන්න පටන්ගන්නවා. සතියට තර්යි
ර්ුල් තැන දීලා තිරයන්රන්. සතිරය් ආරක්ෂාව යටරත් තර්යි ජිවත්
රවන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා එබඳු ර්ට්ටර්කදී සතිය හරියට, රහාඳ ර්තකයක්
සහිත, දක්ෂ රදාරටු පාලකයකුට සර්ානය කියලා කියන්රන්.
“සත්ිවොවාරිවකා, භික්ඛවව, අරියසාවවකා අකුසලිං පජහත්ි, කුසලිං
භාවවත්ි”4 සතිය නිසාර් දැන් එයාට රත්රරනවා රර්න්න රේක තර්යි
කළ යුතු රද්. රේක තර්යි රනාකළ යුතු රද්. රේක කුසලය. රේක
අකුසලය. රේක කරළාත් රහාඳයි. රේක රනාකරළාත් රහාඳයි. රේක
තර්යි කරන්න තිරයන්රන්. රේක තර්යි රනාකරන්න තිරයන්රන්.
රේ රද්වල් සේබන්ධරයන් හිරත් රහාඳ වැටහීර්ක් ඇති රවන්න
පටන්ගන්නවා. ඒ නිසා කියනවා “අකුසලං පජ්හති, කුසලං භාරවති”
රේ නිසා එයා කුසලය වඩනවා; අකුසලය බැහැර හරිනවා. “සාවජ්ජිං
පජහත්ි, අ වජ්ජිං භාවවත්ි” එයා වැරදි සහගත රද්වල් අත්හැරලා
දානවා. නිවැරදි රද්වල් ළං කරගන්නවා. නිවැරදි රද්වල් වේධනය
කරනවා. “සුද්ධිං අත්ත්ා ිං පරිහරත්ි” රබාරහාර් පිරිසිදු ජිවිතයක් ගත
කරන්න උත්සාහවත් රවනවා.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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ඒ කියන්රන් අපි රේ වඩන සතිය පටන්ගන්රන් රබාරහාර්
සරලව වුණාට, රේරක් දීේඝ ගර්නක් තිරයනවා. රේරක පැතිරරන
ගතියක් තිරයනවා. අරප් ර්ුළු ජිවිරත්ර් සතිර්ත් රවන ගතියක්, අරප්
ජීවිරත්ර් පිරිසිදු රවන ගතියක්, අපි නැවතත් අලුරතන් ජිවිතය
පටන්ගත්තා වරග් ගතියක් රේරකන් ඇති කරලා රදනවා. ඒකයි
අරියවාස සූතරරය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරන්රන් “කථඤ්ච,
භික්ඛරව, භික්ඛු එකාරරක්ඛා රහාති” ර්හරණනි, රේ එකර් ආරක්ෂාවක්
යටරත් ඉන්නවා කියලා කියන්රන් කුර්ක්ද? “ඉධ, භික්ඛරව, භික්ඛු
සතාරරක්ඛන රචතසා සර්න්නාගරතා රහාති”. රේ සති ආරක්ෂාව
සහිතව සර්න්නාගතව ජීවත් වීර්යි’ කියලා රද්ශනා කරනවා. “එවං
රඛා, භික්ඛරව, භික්ඛු එකාරරක්ඛා රහාති” රර්න්න රර්යයි ර්හරණනි,
ආේයයන් වහන්රස්ලාට තිරයන එකර් ආරක්ෂාව.
එරහනේ පින්වත්නි, ආේයයන් වහන්රස්ලා පවා රේ විදිහට
සති ආරක්ෂාව සහිතව ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා නේ අපිත් අරප්
රකරලසිච්ච සිත් ආරක්ෂා කරගැනීර් පිණිස, රකරලසුණ භාවරයන්
ර්ුදවාගැනීර් පිණිස, රේ ඒකායන ර්ාේගය වඩන්න උත්සාහවන්ත
රවර්ු. ඒ සඳහා ර්ග රපන්වීර්ක් දිරි ගැන්වීර්ක් අද දින ධේර්
රද්ශනාරවන් සිද්ධ රේවා කියලා පරාේථනා කරමින්, අද ධේර්
රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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2 │ නීවරණ්වලින් නිදහස් රව ු
වමාත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය් පවත්වන
229 වැනි භාවනා වැඩසටහනට ර්ාතෘකාව වශරයන් තියාගත්රත්
දුතිය අරියවාස සූතරය. රේ සූතරය අන්තේගත රවන්රන් අංගුත්තර
නිකාරය් දසක නිපාතරය්. ඒ කියන්රන් කරැණු දහයක් අඩංගු වන
රකාටරස්.
ඊරයත් අපි ර්තක් කරගත්තා, සූතර රදකක් ළඟ ළඟ තිරයනවා.
එකක තිරයන්රන උද්රද්සය විතරයි. ඒ කියන්රන් ර්ාතෘකා විතරයි
තිරයන්රන්. රදවන සූතරරය් තර්යි එක එකක් ගැන විස්තර අන්තේගත
වන්රන්. ඒ රදරක්ර් සඳහන් රවන්රන් එකර් කරැණු. ඒ කියන්රන්,
ආේයයන් වහන්රස්ලා රකායි විදියටද තර්න්රග් ජීවිතය
හැඩගස්වාරගන තිබුරණ්? උන්වහන්නරස්ලාරග් හිත රකාරහාර්ද
සකස් කරරගන තිබුරණ්? හිත පැවැත්වූරය් රර්ාන ආකාරයකටද?
කියන විස්තරය තර්යි එන්රන. ඉතින් අපටත් යේ දවසක
ආේයයන්රග් භූමියට පත් වීර්ට උවර්නාවක් තිරයනවා නේ, අපිත්
රපාේඩක්
හරි
උන්වහන්රස්ලාව
අනුගර්නය
කරන්න,
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උන්වහන්රස්ලාව ආදේශයට ගන්න උත්සාහවන්ත රවන්න ඕනූ.
රර්ාකද, කවදා රහෝ ආේය භූමියකට පත් රවලා තර්යි නිවන් දකින්න
තිරයන්රන. උන්වහන්රස්ලා රර්ාන ආකාරරයන්ද ජීවත් රවන්රන?
රර්ාන
ආකාරරයන්ද
හැසිරරන්රන?
රකායි
විදියට
තර්න්වහන්රස්ලාරග් හිත සකස් කරගන්රන? කියල රේ රද්වල්
විර්සලා බැලීර් අප තුළ රලාකු උරදයෝගයක් ඇති කරනවා. ඒ වරග්ර්
අරප් හිරත් යේ යේ සැක සංකා තිරයනවා නේ ඒවා දුරැ රවන්න
රහ්තු රවනවා. රර්ාකද ‘උන්වහන්රස්ලා රේ රේ විදියයි’ කියලා අපි
වැරදි ආකල්පයක ඉන්නවා නේ, ඒ ආකල්ප දුරැ රවලා,
උන්වහන්රස්ලාරග් කටයුතු රර්න්න රේ ආකාරරයන් සිද්ධ රවනවා
කියලා බුද්ධ රද්ශනාවක් ඇසුරරන් අපි රත්රැේ ගන්නරකාට අරප්
හිරත් තිබිච්ච සැක සංකා දුරැ රවලා අපිටත් නිවැරදි අවරබෝධයක්
ලැරබනවා. ඒත් එක්කර්, අපි අනුගර්නය කළ යුතු පරතිපදාව ගැනත්
නිවැරදි අවරබෝධයක් ඇති රවනවා.
අපි ඊරය් පරධාන වශරයන්ර් කථා කරළ් අරියවාස සූතරරය්
සඳහන් වන තුන්වන කරැණ. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා
ආේයයන් වහන්රස්ලා එකර් ආරක්ෂාවක් සහිතව ජීවත් රවනවා
කියලා. ඒ රවන එකක් රනාරවයි - සති ආරක්ෂාව. අරියවාස සූතර
රද්ශනාව කරන්රන් පරඥාවන්ත පිරිසකට. කුරැ රට කේර්ාස්සදේර්
නියේ ගරේ ඉන්න වැසියන්ටයි රේ සූතරය රද්ශනා කරන්රන්.
සතිපට්ඨාන සූතරය රද්ශනා කරල තිරයන්රනත් ඒ පිරිසටර්යි. ඉතින්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ටිකක් භාවනාවකට නැඹුරැ වුණ පිරිසක්,
පරතිපත්තියකට නැඹුරැ වුණ පිරිසක් එල්ල කරරගන රර්බඳු
රද්ශනාවක් කළාරදෝ කියලා හිතන්න ඉඩ තිරයනවා. රර්ාකද
සතිපට්ඨානරය් රපන්වන්රන සේපූේණරයන්ර් පරාරයෝගිකව
භාවනාවක් වඩන දහර්ක් පරගුණ කරන ර්ාවතක් තර්යි. රේ අරියවාස
සූතරරයත් එරහර් නේ අපිට හිතන්න පුළුවන් භාවනාවක් වඩන,
සතිපට්ඨානයක් වඩන පිරිසකට තව තවත් ඒකට උනන්දු රවන්න ,
යේ දහර්ක් වඩලා තිරයනවා නේ ඒ දහර් තව ර්ුහුකුරා යාර්ක් පිණිස,
පරිණත වීර්ක් පිණිස පරිපූේණත්වයක් පිණිස පාර රපන්වන ගතියක්
තිරයන බව.
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අපි ඊරය් ටිකක් සාකච්ඡා කළා විරශ්ෂරයන්ර් අපිට හිරත්
තිරයන වික්ෂිප්ත භාවය දුරැ කරගන්න, පඤ්ච ඉන්ද්රිය ඇසුරරන් රේ
තාක් අරප් හිතට ඇතුළු රවච්ච රකරලසුන්රගන් අරප් හිත
ර්ුදවාගන්න, හිත පිරිසිදු කරගන්න එරහර් නේ අපට යේ පිළිසරණක්
යේ පිහිටක් පතන්න රවනවා. ඒක බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උණ්ණාභ
බරාහ්ර්ණ පඬිතුර්ාට රද්ශනා කරනවා ‘ම සස වඛා, බරාහ්මණ, සත්ි
පටිසරණන්ත්ි’ කියලා. එබඳු ර්නසකට තිරයන පිළිසරණ සතිය,
එරහර් නැත්නේ එළඹ සිටි සිහිය කියලා. රර්ාකද අපි ඊරය් ර්තක්
කරගත්තා අපි ඉඳුරන් පරිහරණය කරන්න ගිහිල්ලා ටිකක් අර්ාරැරේ
වැටිච්ච ස්වභාවයක් තිරයනවා. ඇරසන් නා නා පරකාර රූප බලලා,
කරනන් නානා පරකාර ශේද අහලා, නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලලා,
දිරවන් රස විඳලා, කරයන් ස්පේශ ලබලා, රේ එකක්වත් අන්තිර්ට ඒ
එකර් ඉන්ද්රියකවත් රැඳිලා නැහැ. ඒවා ඒරගාල්ලන්රග් තැන්පත්
රවලා නැහැ. ඒ රවනුවට අරප් හිරත් තර්යි රලාකු විපරකාරයක්
රවලා තිරයන්රන. අරප් හිතට තර්යි රලාකු රවනසක් කරල
තිරයන්රන.
හුඟාක් රේලාවට රේ රවනස අපට අවාසි සහගත විදියට
තර්යි රවන්රන්. අපි රද්වල් බලනරකාට ඒ රද්වල්වලින් වැඩිරයන්ර්
අරප් රකරලස් අවදි වුණ යර්ක් තිරයනවා නේ ඒ ටික අපට ර්තක
හිටිනවා. අපි රදයක් අහනරකාට අරප් හිරත් වැඩිරයන්ර් රකරලස්
ජ්නිත රවච්ච රදයක් තිරයනවා නේ අන්න ඒ ටික අපට ඇහිච්ච
රදයක් වශරයන් ඒරක් සංඥා ගන්නවා. සංඥා අනුසයක් වශරයන්
තැන්පත් රවනවා. අපි ගඳක් සුවඳක් බලනරකාට අරප් හිතට
රහාඳටර් කාවැදිච්ච රර්ානවා හරි ගඳක් සුවඳක් තිරයනවා නේ ඒක
අරප් හිරත් තැන්පත් වන ස්වභාවයක් තිරයනවා. අරප් දිරවන් රසක්
බලනරකාටත් කරයන් ස්පේශයක් ලබනරකාටත් එරහර්යි. එරහර්
නේ රකරලස්වලට අනුරූපව අරප් හිත තව තව ඒවා නැවත නැවත
ර්තක් කරකර, ඒවා නැවත නැවත රස කරකර ඒවර් පරිහරණය
කරනවා. ඉතින් බැලුවහර් ඒ ඒ ඉඳුරන්රගන් ඒ ඒ විෂය ගන්නරකාට,
ඇරහන් රූප බලනරකාට, කරනන් ශේද අහනරකාට, නාසරයන් ගඳ
සුවඳ බලනරකාට, දිරවන් රස බලනරකාට, කරයන් ස්පේශයක්
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ලබනරකාට රබාරහාර් රකටි කාලයයි පැවතුරණ්. නර්ුත් ඒවා
ගිහිල්ලා හිරත් තැන්පත් වුණාට පස්රස් අපි ඒවාර් ර්තක් කරකර
ර්තක් කරකර ඒවායින් තව තව අරප් හිත රකරලසගන්න
ස්වභාවයක්, තව තව අරප් හිත අපවිතර කරගන්න ස්වභාවයක්
තිරයනවා. අපි ර්නස පාවිච්චි කරලා අරප් ර්නසර් තව තව දූෂණය
කරගන්නවා. එබඳු පරිසරයක තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
අනුශාසනා කරන්රන් රේ සති ඔසුව පාවිච්චි කරන්න කියලා.
අපි ඒක ගැන ඊරය් ටිකක් කතා කළා. එරහර් නේ අපිට
පටන්ගන්න රවනවා රකාරහාර්ත් පුළුවන් තැනකින්. අපි ඉන්න
තැනින් තර්යි පටන්ගන්න රවන්රන්. අපි ඒකට සති ර්ාතරය කියලා
කියනවා. රේ රර්ාරහාතට හිත ගන්න එරහර් නේ වූයේ කරන්න
රවනවා. රර්ාකද රේ අතීතරය් හිත සැරිසරන තාක්, අනාගතරය් හිත
සැරිසරන තාක්, තව තව හිත ර්ුළා වීර්ක් තර්යි රවන්රන්. අරර්ුණුවල
ලැගගැනීර්ක්, අරර්ුණු තුළ තව තව ර්ුළා වීර්ක්, ඒවායින්ර් තව තව
වික්ෂිප්ත වීර්ක් තර්යි රවන්රන්. එරහර් නේ සිත ඒ අතීතරයන්
අනාගතරයන් ර්ුදවන්න අපිට යේ උපකරර්යක් අවශය රවනවා. ඒ
උපකරර්ය වශරයන් තර්යි අපි කර්ටහනක් ඉස්සරහින් තියාගන්රන්.
කායානුපස්සනාවක් විරශ්ෂරයන්ර් ර්ුලදී පටන්ගන්රන් භාවිත
කරන්රන් හිත බාහිරට යන ගතිය අඩු කරලා හිත රකරලසුන්රගන්
ර්ුදවාගැනීරේ උපකරර්යක් වශරයන්. ඉතින් ඒකර් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
වදාළා “රේක තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් අපට ලැබිච්ච
දායාදය” කියලා. භික්ෂූන් වහන්රස්ලාට රද්ශනා කළා “වගාචවර,
භික්ඛවව, චරථ සවක වපත්ත්ිවක විසවය”5 ර්හරණනි, රේ පිය
උරැර්රයහි වාසය කරන්න. පිය උරැර්රයහි තර්න්රග් හිත
හසුරැවන්න කියලා වදාළා. පිය උරැර්ය වශරයන් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වන්රන් සතර සතිපට්ඨානයයි. එරහර් නේ
බුදුවරයකුරගන් අපට ලැබිලා තිරයන උරැර්ය, දායාදය සතර
සතිපට්ඨානයයි. ඒ සතර සතිපට්ඨානරය් අපි ජීවත් වන තාක්, සතර
සතිපට්ඨානරය් පවතින තාක් අපි ආරක්ෂිතයි කියලා කියන්න පුළුවන්.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5

සංයුත්ත නිකාය, සතිපට්ඨාන සංයුත්ත, සකුණග්ඝි සූතරය

| 32

නීවරණ වලින් නිදහස් රවර්ු

|

එරහර් නැති හැර් රර්ාරහාතකර් අපි ඉන්රන් ර්ාර බන්ධනයක.
ර්ාරයාට අහු රවලා. එරහර් නේ අපි බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා
උත්සාහවන්ත රවන්න ඕනූ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් අපිට
ලැබිච්ච දායාදය තුළ හැසිරරන්න. එබඳු හැසිරීර්කදී තර්යි සතිය
දියුණු රවන්න පටන්ගන්රන්.
අපි එතරකාට සක්ර්න් භාවනාවකින් සතිය දියුණු කරනවා.
පේයංක භාවනාවකින් සතිය දියුණු කරනවා. ඊළඟට එදිරනදා
කටයුතුවලදීත් සිහිරයන් ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. ඉතින්
රර්රහර් කරරගන කරරගන යනරකාට සතිය යන්තමින් හඳුනාගන්න
ගතියක් අපට රත්රරනවා. රේ රර්ාකක්ද කියලා ර්ුලදී නේ රත්රැරණ්
නැහැ. රේ කරන්රන් රර්ාකක්ද කියලා රේරක වටිනාකර්ක්
රත්රැරණ්ත් නැහැ. හිත රේකට කිසිර් වටිනාකර්ක් රදන්රනත්
නැහැ. ඉතින් හරි අර්ාරැයි රේකට රපළගැරහන්න. ඊරයත් ඒකයි ර්ර්
ර්තක් කරළ් අපිට පාදයක් රපාරළාරේ වදිනරකාට එතනට හිත
තියන්න ඕනූ කියන එකත් ර්ුලදී රත්රරන්රන් නැහැ. ඇයි රර්රහර්
කරන්රන්, රේරක් වටිනාකර් රර්ාකක්ද කියලවත් අපිට රත්රරන්රන්
නැහැ. හැබැයි අපි රගෞරවරයන් ගුරැවරැ ගැන රපාේඩක් විශ්වාසය
තියලා රේ වැරේට රපළගැරහනවා. එරහර් කරන්න කරන්න තර්යි
හිරත් වැරඩන සතිය හඳුනාගන්න ලැරබන්රන්. තර්න්ට රත්රරනවා
රේ රේලාරේදී ර්ර් පියවර කීපයක් වේතර්ාන රර්ාරහාරත් ජීවත්
වුණා. හිත අතීතයට ගිහිල්ලා පැටලිලා තිබුරණත් නැහැ. අනාගත
සිහින ඔස්රස් අතරර්ං රවලා තිබුරණ්ත් නැහැ. ඒ රවනුවට රේ සරල
පහසු වේතර්ාන වශරයන් දැරනන යේ රහෝ අත්දැකීර්ක ර්රග් හිත
තිබුණා.
ඉතින් රේ අත්දැකීර් හරිර් සරලයි. අපි වාඩි රවලා
ඉන්නරකාට කරය් දැරනන රද්ක හිත පවත්වනවා කියන එක හරිර්
සරලයි. නර්ුත් අරප් හිත ඒ සරල බව රනරර්යි අනුර්ත කරන්රන්;
අගය කරන්රන්. නිරන්තරරයන්ර් අර රර්ාකක් රහෝ රවච්ච රදයක්
ඔස්රස් යන ගතිය, අනාගත සැලසුර්ක් ඔස්රස් යන ගතිය,
පරාේථනාවක් ඔස්රස් යන ගතිය තර්යි එයා අගය කරන්රන්. එරහර්
නේ ඉතින් අපට සූරහන්න සටනක් රදන්න රවනවා නැවත නැවත
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රේ සරල අරර්ුණටර් හිත ගන්න. අද ර්ාතෘකාව වශරයන් තිරයන්රන්
රේරක් යේ සාේථකත්වයක් අත්දකින ර්ට්ටර්ක්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රදවැනි අරියවාසය වශරයන් සඳහන්
කරනවා “කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා වහාත්ි?”
ආේයයන් වහන්රස්රග් හිරත් අංග පහක් විප්පහීන රවලා පරහාණය
රවලා තිරයන්රන්. රර්ානවාද රේ අංග පහ.
ඉධ, භික්ඛවව, භික්ඛුව ා කාමචඡවන්ො පහීව ා වහාත්ි,
බයාපාවො පහීව ා වහාත්ි, ථි මිද්ධිං පහී ිං වහාත්ි, උද්ධචචකු්කුචචිං
පහී ිං වහාත්ි, විචිකිචඡා පහී ා වහාත්ි. එවිං වඛා, භික්ඛවව, භික්ඛු
පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා වහාත්ි.
අපි කවුරැත් දන්නා නීවරණ පහ ගැන තර්යි රර්තනදී
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන්රන්. එරහර් නං රේ නීවරණ පරහන්
නිදහස් රවච්ච සිතක් ආේයයන් වහන්රස්ලා භුක්ති විඳිනවා. ඉතින්
අපිට එක පාරට ආේය භූමියට යන්න බැරි නිසා, අපි එරහනං
උත්සාහවන්ත රවන්න ඕනූ රකටි කාලයකට හරි අරප් හිරතන්
නීවරණ දුරැ කරරගන, හිත නිදහස් කරරගන ජීවත් රවන්න පුළුවන්ද
බලන්න. ඔතන තර්යි අපට තිරයන පරාරයෝගික පරශ්රන. ඒකට තර්යි
රේ කර්ටහන තුළින් සතිය දියුණු රවන්න රවන්න රකරනක්
රපළගැරහන්රන. රකරනක් උත්සාහවත් රවන්රන. උදාහරණයක්
වශරයන් අපි හිතර්ු සක්ර්න් භාවනාව කරනවා. අරප් හිත ඒ
අරර්ුරණ් එකඟ රවනවා. දැන් වේ පාදය රපාළරේ ස්පේශ වුණා.
“වර්” කියලා ඕනූ නේ අපි රර්රනහි කිරීර්කුත් කළා. එතන දැන් හිත
එකඟ වුණා. දකුණු පාදය රපාරළාරේ ස්පේශ වුණා. එතන අපි
“දකුණ” කියලා රර්රනහි කිරීර්කුත් කළා. එතන හිත එකඟ වුණා.
දැන් රේ හිත එකඟ රවනවා කියන එරක්දී යේ පර්ණක නීවරණ
යටපත් වීර්ක් රවනවා. දැන් අරප් හිරත් එකඟතාවක්,
නිරන්තරරයන්ර් කැර්ති කැර්ති අරර්ුණුවලට රනායන ස්වභාවයක්
තිරයනවා. කැර්ති අරර්ුණු ඔස්රස් යන ස්වභාවය තර්යි
කාර්ච්ඡන්දරය් ලක්ෂණය. අරප් හිත කාර්ච්ඡන්දය අරක්රගන නේ
එයා රර්ාකද කරන්රන්? නිරන්තරරයන්ර් රබාරහාර් රසවත් අරර්ුණු
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ඔස්රස් යනවා. එයා එක අරර්ුණක රස අඩු රවනරකාට තව
අරර්ුණකට පනිනවා. රස ර්දි රවනරකාට තව අරර්ුණකට පනිනවා.
රස අඩු රවනරකාට තවත් අරර්ුණකට පනිනවා. රර්න්න රේක තර්යි
කාර්ච්ඡන්දරය් ස්වභාවය.
දැන් අපි කලින් වරග් වේ පාදය රපාරළාරේ ස්පේශ
රවනරකාට එතන හිත තියනවා. දකුණු පාදය රපාරළාරේ ස්පේශ
රවනරකාට එතන හිත තියනවා. අපි රේක ර්ුලදී බරලන් වරග්
වීේයරයන් තර්යි කරන්රන. හිත කැර්තිර් නූ. බරලන්ර් කරනවා.
කරන්න කරන්න හිත දර්නය වන රර්ල්ල රවන ගතියක් තිරයනවා.
එතරකාට එයා නිකං බැඳලා තිේබා වරග්. දැන් රේ අරර්ුරණ් ඉන්න
ගතියක් ඇවිත්. අරර්ුරණ් හිත එකඟ රවනවා. අරර්ුරණ් හිත එකඟ
වුණා කියන්රන්, ඒකාගරතාව රපාේඩක් හරි හිරත් ඇති වුණා
කියන්රන් කාර්ච්ඡන්දය රපාේඩකට යටපත් වුණා.
කාර්ච්ඡන්දය කියන එක පින්වත්නි, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
උපර්ා කරනවා හරියට ණයක් ගත්තා වරග් කියලා. රර්ාකද
කාර්ච්ඡන්දය හරහා අපට ලැරබන ආස්වාදය, අපට දැරනන සැපය,
සුවය, හරිර් තාවකාලිකයි කියලා උන්වහන්රස් රද්ශනා කරනවා.
කවදා හරි රගවන්න රවනවා. අපි ණයක් ගත්තහර් අපට හිරතනවා,
දැන් අපට සල්ලි තිරයනවා. සල්ලි ලැබුණා තර්යි. නර්ුත් අපි
ණයකාරරයක් රවලා. අපි කවදා රහෝ රේ ණරයන් නිදහස් රවන්න
ඕනූ. ණය දැන් රගවා දාන්න ඕනූ. ඉතින් ඒ නිසා කාර්ච්ඡන්දය
පරහීණ වුණා නේ, යේ හිතකින් දුරැ වුණා නේ, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
වදාරනවා ඒක හරියට ණයකින් නිදහස් වුණා වරග් කියලා.
සාර්ඤ්ඤඵල සූතරරය් එරහර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
ලස්සනට උපර්ාවලින් රේ නීවරණ ටික පැහැදිලි කරල රදනවා. යේ
කිසි රකරනක් රලාකු ණයක් අරරගන වයාපාරයක් කරනවා. ඒ
කාරල් හැටියට නේ යේ කිසි කෘෂි කේර්ාන්තයක් කරලා එයා
රබාරහාර් රවරහස ර්හන්සි රවලා සශ්රීක අස්වැන්නක් ලබනවා.
එයාට ලැබිච්ච අස්වැන්න නිසා යේ ආදායර්ක් ලැබුණා. ඒ ආදායර්
නිසා ඒ ණරයන් නිදහස් වුණා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා
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ණරයන් නිදහස් වුණාර්ත් එයා ගාව අත ඉතිරි ර්ුදලකුත් තිරයනවා.
එතරකාට එයාට බිරිඳ, දරැවන් එක්ක රබදාරගන සුව රස් ගත
කරන්න පුළුවන්කර්ක් තිරයනවා. රර්ාකද එයාරග් ඒ වයාපාරය
සර්ෘද්ධ වුණා. ඉතින් එතරකාට හිරත් ඇති රවන්රන් නිදහසක්.
රර්රතක් කාලයක් හරිර් අවිනිශ්චිත බවක් තිබුරණ්. රර්රතක්
කාලයක් රේ ණය රගවාගන්රන් රකාරහාර්ද කියලා හිරත් බියක්
තර්යි තිබුරණ්. ඉතින් රේ වයාපාරය සාේථක වීර් නිසා දැන් රර්යාට
රේ ණරයනුත් නිදහස් රවන්න ලැබුණා. ඒ වරග්ර්යි අත ඉතිරි
ර්ුදලකුත් තිරයනවා. ඒරකනුත් තර්නුයි තර්න්රග් දරැ ර්ුණුපුරනුයි
එක්ක සතුරටන් ඉන්නත් පුළුවන්. අන්න දැන් හිරත් තිරයන්රන්
නිදහසක්. එතරකාට කාර්ච්ඡන්දරයන් නිදහස් වීර් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් උපර්ා කරනවා, හරියට ණයකින් නිදහස් වුණහර් දැරනන
සුවයට. ණයකින් නිදහස් වුණහර් දැරනන සුවය අපි රකාක්හඬලා
සිනාරසන සුවයක් රනරර්යි. රර්තන තිරයන්රන් රලාකු බරකින්
අයින් වුණා වරග් ස්වභාවයක්. හිත රර්රතක් රවලා බර රවලා
තිබුරණ. ණය බරරන් මිරිකිලා තිබුරණ. දැන් ඔන්න ණය බරරන්
නිදහස්.
ඉතින් අරප් හිත දිහා බැලුවාර්, හිත නිරන්තරරයන්ර් අර
වරග් විවිධාකාර කාර් අරර්ුණු ඔස්රස් දුවමින් වල්ර්ත් රවලා හිටිය
ගතිරයන් අයින් රවලා නිදහස් රවලා තිරයනවා. දැන් එක අරර්ුණක
ඉන්න ස්වභාවයක් තිරයනවා. එතරකාට රේ සර්ාි අංගය,
ඒකාගරතාව අරප් හිරත් වැරඩනවා නේ කාර්ච්ඡන්දයට ඒක
පටහැණියි. කාර්ච්ඡන්දරයන් හිත රපාේඩක් නිදහස් රවනවා.
කාර්ච්ඡන්දය අයින් රවලා යනවා. ඒ නිසා අපිට සර්ාියක්
හැරදනරකාට හිරත් ඒකාගරතාවක් හැරදනරකාට ර්ූලික වශරයන්
එරහර් නේ රේ කාර්ච්ඡන්දය යටපත් රවන්න ඕනූ. අරප් හිත
අතීතයට දුවන තාක් සර්ාියක් හැරදන්රන් නැහැ. අරප් හිත
අනාගතයට දුවන තාක් සර්ාියක් හැරදන්රන් නැහැ. ඒ නිසා ඒවා
“සර්ාි පරිපන්ථ ධේර්” වශරයන් දහරේ විස්තර කරනවා.
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‘අත්ීත්ා ුධාව ිං චිත්ත්ිං විවක්ඛපා ුපත්ිත්ිං - සමාිසස පරිපවන්ථා’6
කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ කියන්රන් හැර් තිස්රසර් අතීතයට දුවන
සිත වික්ෂිප්ත වන ගතියක් තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි අනාගතයට දුවන
සිත. ‘අ ාගත්පටිකඞ්ඛ ිං චිත්ත්ිං විකම්පිත්ිං - සමාිසස පරිපවන්ථා’
අනාගත පරාේථනා ඔස්රස් යන හිත, ‘අනාගතරය් රර්ාකක් රේවිද’
කියලා හරිර් අවිනිශ්චිත බවකට පත් රවනවා.
අතීතයයි අනාගතයයි ඇසුරැ කරන තාක් අරප් හිරත්
ඒකාගරතාව හැරදන්නට ඉඩක් නැහැ. එරහර් නේ ඒකාගරතාව
හදාගැනීරේ ර්ූලික පියවරක් වශරයන් අපිට වේතර්ාන වශරයන් සිද්ධ
වන කරියාදාර්යක හිත රඳවන්න සිද්ධ රවනවා. අපට ඕක ර්ුලින්
රත්රැරණ් නැති වුණාට ඒරක් සූරහන ගැඹුරක් වටිනාකර්ක්
තිරයනවා. උදාහරණයක් වශරයන් අරප් හිත ආනාපානරය්
තිරයනරකාට අපට බය රවන්න රදයක් නැහැ ඊළඟට හුස්ර්
රනාගනීවිය කියලා. අපි හිතර්ු අපිට දීේඝායුෂ තිරයනවා කි යලා.
ඉතින් එතරකාට ඊළඟ හුස්ර්කුත් රපළගැහිල එනවා. අපි සූදානමින්
ඉන්නරකාට ඔන්න ආයිත් අලුතින් හුස්ර්ක් එනවා. සූදානමින්
ඉන්නවා. ආයිත් තවත් හුස්ර්ක් එනවා. සූදානමින් ඉන්නවා. තවත්
හුස්ර්ක් එනවා.
රේ විදියට රබාරහාර් ලස්සනට රපළගැහිලා වේතර්ාන
අරර්ුරණන් අරර්ුණට එන ගතියක් තිරයනවා. ඉතින් අපට
තිරයන්රන් රබාරහාර් සාවධානව හිතට බරක් ගත්රන් නැතුව එන
එන අරර්ුණ තුළ අවධානය පවත්වන්න. එන එන අරර්ුණ ර්ත හිත
තියන්න. ඉතින් රේ විියට අරප් හිත එකඟ රවන්න පටන්ගත්රතාත්
එතන එතන හිත සතිර්ත් රවනවා. එතන එතන හිත ඒකාගර රවනවා.
දැන් රේකර් වේධනය රවලා ඇතැේ රවලාවට හිත ඒ අරර්ුණ තුළර්
නිර්ග්න රවලා ඉන්න ගතියක්, ඒ අරර්ුරණ්ර් බැසගත්ත ගතියක් ඇති
රවන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්රන් හිත තවත් ටිකක් ගැඹුරට සර්ාි
වුණා. ඒක තර්යි හුඟක් රේලාවට සර්ථ භාවනාවකදී රවන්රන්. අපි
එකර් රතෝරාගත්ත අරර්ුණකට නැවත නැවත හිත නංවමින් නංවමින්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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ඉන්නවා. අන්තිර්ට හිත එතනර් හිර රවච්ච ගතියක්, හිත ඒ
අරර්ුරණ්ර් ඉන්න ගතියක්, රවනත් අරර්ුණු කිසිවක් ඇසුරැ රනාකර
රේ රතෝරාගත්ත අරර්ුණු තුළර් ඉන්න ස්වභාවයක්, එයර් ඇසුරැ
කරන ගතියක් හැරදනවා. ඒ කියන්රන් හිත සර්ාිර්ත් රවලා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා වයාපාදය
සේබන්ධරයන්. වයාපාදය උපර්ා කරනවා රරෝගයකට. අපට
රරෝගයක් වැළඳුණහර් කන්න රබාන්නත් හරිර් අර්ාරැයි. කිසිර් කූර්
රැචියක් ඇත්රතත් නැහැ. කයත් හරිර් දුබල රවලා. ඉතින් රබාරහෝර්
අර්ාරැයි. හරිර් දුෂ්කරයි. හැබැයි රරෝගරයන් නිදහස් වුණහර් නේ
ආයිත් කූර් රැචිය ඇති රවලා, කය ටිකක් ශක්තිර්ත් රවලා, තර්න්ට
දැරනනවා ‘දැන් නේ කය රරෝගරයන් නිදහස් වුණා. දැන් නේ ර්ර්
ආයිත් සුවපත් වුණා, නිරරෝගී වුණා’ කියලා. ඒ ඇති වන නිදහස,
රරෝගරයන් නිදහස් වීරේ සුවය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපර්ා
කරන්රන් වයාපාදරයන් නිදහස් රවච්ච හිතකට. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රදන උපර්ා හරිර් අේථාන්විතයි. රර්ාකද දැන් රර්රතක් රවලා අරප්
හිත ද්රේෂරයන් පීඩිත රවලා නේ තිබුරණ, අපිට රවන රර්ාකක්වත්
කරගන්න විදියක් නැහැ. ඒරකන්ර් හිත දුබල රවලා. ඒකටර් අහු
රවලා. එයාට රවන රලෝකයක් රප්න්රනර් නැහැ. අනික් රකරනක්
රදයක් කිවුවත් ඇරහන්රනත් නැහැ. එච්චරටර් හිරත් තිබිච්ච ඒ
රසෞර්ය ගතිය නැති රවලා. හිත තද රවලා. හිර රවලා. රර්ාකද හිත
ද්රේෂභරිත රවලා. නර්ුත් ද්රේෂරයන් නිදහස් නේ බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
වදාළා හරියට අර රරෝගරයන් නිදහස් වුණා වරග්, රලඩකින් නිදහස්
වුණා වරග්, දැන් සුවපත් භාවයක් නිදහසක් දැරනනවා. හිත නිරරෝගි
වුණා වරග් දැරනනවා. ඒ නිසා ද්රේෂය කියන එක බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් වදාරන්රන් හරියට රරෝගයක් වරග් කියලා.
භාවනාවකදී අපි නැවත නැවත අරර්ුණට හිත නංවමින්
ඉන්නරකාට ර්ුලදි නේ අසාේථකයි. හිත එරහට දුවනවා රර්රහට
දුවනවා. නැවත නැවත රගනැල්ලා අරර්ුරණ් තියන එකත් හරි
රවරහසක්. නර්ුත් රේ අරප් පරයත්නය හරහා ඒක සාේථක වුණා නේ
රර්ාකද රවන්රන්? දැන් අපිට රපාඩි සතුටක් රපාඩි පරරර්ෝදයක් ඇති
කරගන්න පුළුවන්. රර්ාකද දැන් රේ ර්රග් පර යත්නය හරහා දැන්
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අරර්ුරණ්ර් හිත පිහිටලා. දැන් ර්ට වැඩිය ර්හන්සි රවන්න රදයක්
නැහැ. රලාකු වීේයයක් දරන්න රදයක් නැහැ. හිත දැන් රර්ල්ල රවලා.
හිත දැන් සතුටින් රේ අරර්ුරණ්ර් ඉන්නවා, රේ සතුට රේ පරරර්ෝදය
තර්යි පරීතියක් බවට පත් රවන්රන්. රේ පරීතිය අපි රේ රූප බලලා
ශේද අහලා ගන්න පරීතියක් රනරවයි. අපිට වුවර්නා අරර්ුණටර්
නැවත නැවත හිත නැංවීර් හරහා වයාපාද නීවරණය යටපත් වීර්
නිසා එන පරීතියක්. රර්රතක් රවලා හිරත් තිබුරණ් ගැරටන ගතියක්.
“රේක තාර් හරි ගිරය් නූ. තාර් හරි ගිරය් නූ. රර්ච්චර උත්සාහ
ගන්නවා” කියලා රපාඩි විරසක භාවයක් තර්යි තිබුරණ්. නර්ුත් වැරේ
සාේථක වුණාට පස්රස් හිරත් දැන් තිරයන්රන් සාේථකත්වය.
රර්රතක් රවලා තිබිච්ච ගැරටන ගතිය, රේක අසාේථක වීර් නිසා
හිරත් තිබුණ උදහස රවනුවට දැන් සාේථක වීර් නිසා ඇති වන
පරරර්ෝදය, සතුට අන්න එතනින් පටන්ගන්නවා පරීතියක්. රර්බඳු පරීති
ස්වභාවයක් හිරත් තිරයනවා නේ වයාපාදයට ඉඩක් නැහැ.
ඊළඟට තවත් පැත්තකින් අරප් හිරත් කාර්ච්ඡන්දය දුරැ
රවනරකාට වයාපාදය දුරැ රවනරකාට අරප් හිත ථීනමිද්ධයට,
නින්දට වැරටන්න පුළුවන්. අරප් සිත කාර්ච්ඡන්දරයන් දැරවන
රවලාවක අපිට නින්ද යන්රන් නැහැ. රර්ාකද එතරකාට හැර්
තිස්රසර් හිත කුලප්පු රවලයි ඉන්රන්. ඉතින් නින්ද යන්රන් නැහැ.
ඒ වරග්ර් හිත ද්රේෂභරිත රේලාවක විවිධාකාර අරර්ුණු එනවා. ඒ
ඔස්රස්ර් යන ගතියක් තිරයනවා. එතරකාටත් නින්ද යන්රන් නැහැ.
හැබැයි අරප් හිත තැන්පත් වුණාර්, හිරත් කාර්ච්ඡන්දය යටපත්
වුණාර්, ද්රේෂය, වයාපාදය යටපත් වුණාර් අවාසනාවකට නින්දට
බරයි. ඉතින් ඒකයි හුඟක් රේලාවට අපි සූරහන්න කාේයබහුලව
ඉඳලා භාවනා වැඩසටහනකට සහභාගි රවනරකාට සිද්ද රවන්රන්.
අපිට දැන් රේ කරන්න තිරයන වැරේ හරිර් සරලයි. ඒ කියන්රන්
හුස්ර් රැල්ලක් දිහා බලාරගන ඉන්න එක. නැත්නේ පිේීර්ක් ,
හැකිළීර්ක් දිහා බලාරගන ඉන්න එක. රේ අරර්ුණත් හරිර්
ඒකාකාරියි; හරිර් උරප්ක්ෂා සහගතයි. ඉතින් ඕරක් රපාේඩක් රහෝ
හිත එකඟ රවන්න උත්සාහවන්ත රවනරකාටර් දන්රනර් නැතුව
අපට නින්ද ගිහිල්ලා. ඒ නිසා දවසක් රදකක් භාවනා වැඩසටහන්වල
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නින්දට යන අය දකිනවා කියන එක සාර්ානයයි. විරශ්ෂරයන්ර්
ටිකක් වයසට ගිහිල්ලා එරහර් ආව නේ, බිත්තියකට රහර් රහ්ත්තු
රවලා කකුල් රදකත් දිග හැරරගන නේ භාවනා කරළ් ,
අනිවාේයරයන්ර් ඉතින් ටික රේලාවකින් නිදි තර්යි. ඒක රබාරහාර්
සාධාරණයි.
හැබැයි ඉතින් අපි උනන්දු රවන්න ඕනූ රකාරහාර් හරි
නින්රදන් හිත ර්ුදවාගන්න. රර්ාකද දැන් කාර්ච්ඡන්දය යටපත් රවච්ච
ර්ට්ටර්කදී වයාපාදය යටපත් රවච්ච ර්ට්ටර්කදී තර්යි රේ ථීනමිද්ධ
නීවරණයට අහු රවලා තිරයන්රන්. අපි රේ රලාකු සටන ජ්යරගන
සූරහන්න බලවත්ව එන රර්ාරහාරත් අවාසනාවකට රවන
සතුරරකුට අහු රවලා. ඉතින් හුඟාක් රේලාවට රේ නින්රද්, හිරත්
ඇති වන හැකිළුණු ස්වභාවරය්, යේ පර්ණක ආස්වාදයකුත්
තිරයනවා. ඇතැේ රකරනක් රේ නින්දට හරි කැර්තියි. රේ අය
එනවා; රපාඩි රවලාවක් යනවා; නින්දට වැරටනවා. ඉතින් සීනුව
ගහනකල් දන්රන් නූ. තව කවුරැ හරි ඇඟිල්රලන් අනිනකල් දන්රන
නැහැ. නින්රද්ර් ඉන්න ගතියක් තිරයනවා. ඒරකර් හිර රවලා.
රර්ාකද ඒරක් හිර වුණාට පස්රස් ඒරකන් එළියට එන්න බැහැ.
රර්ාකද දන්රන් නැහැ. නිදාගත්තා කියන්රනර් සතියක් නැහැ; සතිය
අහිමියි. නින්ද ඇතුරළ් හිර රවලා ඉන්රන.
රේ අනුව පින්වත්නි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ථීනමිද්ධ
නීවරණය උපර්ා කරන්රන සිරරගයකට. දැන් සිරරගයක් ඇතුළට
ගියාර් අපිට ඕනූ විදියට හැසිරරන්න බැහැ. ඒරක් තිරයන
නීතිරීතිවලට අනුව තර්යි කටයුතු කරන්න ඕනූ. තව දුරටත් කියනවා
නේ, බරපතළ වැඩ ඇතුව නේ හිරේට ගිරය්, ඉතින් ඒරක කියන
කියන රදයට අපි නතු රවනවා මිසක් අපිට කිසිර් නිදහසක් නැහැ.
ඔන්න ඔය වරගයි රේ නින්රදදි සිද්ධ රවන රදයත්. ඇතැේ රේලාවට
රගාරවනවා. ඇතැේ රේලාවට එක එක රද්වල් කියනවා. අපිට කිසි
නිදහසක් නැහැ. අපි ඒරක් හිර රවලා. නර්ුත් යේ කිසි රකරනකුට
රේ නින්රදන් රේ ථීනමිද්ධරයන් නිදහස් රවන්න පුළුවන් නේ, රේ
හිත හකුළුවන හිත සැඟරවන ගතිරයන්, හිරත් තිරයන ඈලි ර්ූළි
ගතිරයන් නිදහස් රවන්න පුළුවන් නේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා
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ඒක හරියට හිරරන් නිදහස් වුණා වරග් කියලා. රර්රතක් රවලාවක්
සූරහන්න දුක් වින්දා හිරේට රවලා. නර්ුත් දැන් කිසිර් වියදර්ක්
නැතිව, රර්ාකක් රහෝ රහ්තුවක් නිසා නිදහසක් ලැබුණා නේ, ඒ
නිදහස වරගයි කියලා වදාළා ථීනමිද්ධරයන් නිදහස් වීර්.
අපි ථීනමිද්ධරයන් නිදහස් වීර් සඳහා භාවනාරේදී විවිධ
උපකරර් පාවිච්චි කරනවා. එක පරධාන උපකරර්යක් තර්යි, රර්රනහි
කිරීර් කියන්රන. අපි නැවත නැවත අරර්ුණ රර්රනහි කරනවා නේ,
අරර්ුණට හිත නැවත නැවත නංවනවා නේ උදාහරණයක් වශරයන්,
දැන් හුස්ර් රැල්ලක් එනවා. ඒ අරර්ුණට හිත නංවනවා. ආයිත් තව
හුස්ර් රැල්ලක් එනවා. ඒකට හිත නංවනවා. තවත් හුස්ර් රැල්ලක්
එනවා. ඒකට හිත නංවනවා. දැන් රේ ආකාරයට අපිට සකරියව
කරන්න යේ කරියාවක් තිරයනවා. එරහර් නැත්නේ අපි සක්ර්න්
කරනවා. සක්ර්රන්දී අපි නිකං ඉන්රන් නැහැ. හිටරගන ඉන්රන්
නැහැ. අපි සක්ර්න් කරනවා. ඒරකදී වේ පාදය රපාරළාරේ වදිනවා.
එතනට හිත නංවන්න ඕනූ. දකුණු පාදය රපාරළාරේ වදිනවා.
එතනට හිත නංවන්න ඕනූ. වේ පාදය රපාරළාරේ වදිනවා. එතනට
හිත නංවන්න ඕනූ.
ඉතින් රේ ආකාරයට නැවත නැවත හිත වුවර්නා තැනට
නැංවීර්ට අපි කියනවා විතක්කය කියලා. විතක්කය රහාඳට සකරියව
තිරයනවා නේ එබඳු ර්නසක් නින්දට වැරටන්රන නැහැ. එරහර් නේ
අපි රත්රැේගන්න තිරයන්රන් භාවනාරවදී අපි පාවිච්චි කරන
උපකරර්වල සියුේ අේථයක් තිරයනවා. ඒ ඒ අරර්ුණට අරප් හිත
රබාරහාර් වුවර්නාරවන් රබාරහාර් සකරියව අවදිරයන් නංවමින්
ඉන්නවා නේ, රේ අරර්ුණු ටික රපළගැහිලා එනවා. ආශ්වාස පරශ්වාස
කරියාවලිය නවතින්රන් නැහැ. ඒක නිරන්තරරයන්ර් ආශ්වාසයක්
ඇති කරනවා. පරශ්වාසයක් ඇති කරනවා. ආශ්වාසයක් ඇති කරනවා.
පරශ්වාසයක් ඇති කරනවා. අපිට තිරයන්රන් ඇහැක් පිට ඇහැක්
තියාරගන ඒ ඒ අරර්ුණට හිත නංවන එකයි. රේක අපි සකරි යව
කරනවා නේ නින්ද යන්න රහ්තුවක් නැහැ. ඉතින් රේක තව
රපාේඩක් රගාරරෝසු කරල රදනව රර්රනහි කිරීර් තුළින්.
ආශ්වාසයක් රේලාරවදී සිත නංවනවාට අර්තරව ‘ආශ්වාසයක්’
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කියලා රර්රනහි කරනවා. පරශ්වාසයක් රේලාරේදී සිත නංවනවාට
අර්තරව පරශ්වාසයක් කියලා රර්රනහි කරනවා. ඔන්න තවත් හිත
නැගිටලා එනවා. ඉතින් රේ විියට අපට පුළුවන් රේ විතක්කය
හරහා ථීනමිද්ධය ජ්ය ගන්න.
එරහර් නැත්නේ අපි හිතර්ු වැරේ දැන් ටිකක් සාේථක වුණා.
දැන් එතරකාට විතේකය ටිකක් සියුේ කරන්න රවනවා. රර්ාකද දැන්
ඒකාගරතාවට යන්න නේ අරප් හිරත් සර් බර වීර්ක් අවශයයි. අපි
ඕනැවට වඩා වීේයයක් රයදුරවාත් එතන අවාසියි. ර්ුලදී සූරහන
වීේයයක් අවශයයි. හැබැයි රහාඳට හිත එකඟ රේරගන රර්ල්ල
රේරගන එනරකාට අපි රත්රැේගන්න ඕනැ “දැන් නේ ර්ර් ඉස්සර
තරේ රවරහරසන්න අවශය නැහැ. වැඩි වීේයයක් පවත්වන්න අවශය
නැහැ. දැන් හිත ටිකක් රර්ල්ල රවලා. දැන් හිත ටිකක් හීලූ රවලා.
එරහර් නේ ඔන්න ඔතනදී වීේයය ටිකක් අඩු කරන්න ඕනැ. විතේකය
ටිකක් සියුේ කරන්න ඕනැ” කියලා. ඒ කියන්රන් රර්රනහි කිරීර් අපි
රකටි කරනවා. නැත්නේ රර්රනහි කිරීර් ටිකක් නතර කරනවා. නතර
කරලා බලනවා රේ අරර්ුණට හිත නැංවීර් රබාරහාර් නිහඬ
ර්නසකින් ඇතුරළ් කතාවක් නැතිව රේ වැරේ කරන්න පුළුවන්ද
කියලා. ඔය අවස්ථාරේ රපාඩි අවදානර්ක් තිරයනවා. ඒ කියන්රන්
අපි රේ වැරේ කරන්න ඉක්ර්න් වුරණාත් එක්රකා හිත විසිරරන්න
පුළුවන්. එරහර්ත් නැත්නේ හිත නින්දට වැරටන්නත් පුළුවන්.
රර්ාකද අපි රර්රනහි කිරීර්ක් ඔස්රස් රේ කටයුත්ත කරමින් හිටියා.
අපි දැන් එක පාරටර් රර්රනහි කිරීර් නතර කළා. ආශ්වාස පර ශ්වාස
දැන් ටිකක් සියුේ රවලා තිබුරණ. විතේකය දැන් සියුේ නිසා සර්හර
විට ිනමිද්ධ ආකරර්ණය කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි අපි ඒ රද් කරලා බැලුරේ නැත්නේ, අපි බරපතළ
විදියට තාර්ත් රේ විතේකය අරරගන යනවා නේ, විරශ්ෂරයන්ර් රේ
රර්රනහි කිරීර් කරරගන යනවා නේ, ඒකර් පාඩුවක් රවන්නත්
පුළුවන්. රර්ාකද එතරකාට අරර්ුණ සියුේ රවන්රන නැහැ. අරර්ුණ
හරිර් රගාරරෝසු ර්ට්ටරේ රැඳිලා තිරයනවා. ඉතින් රේ වරග් භාවනාව
වැරඩනරකාට වීේය සර්තාව කියන එක අතයවශය අංගයක් රවනවා.
හුඟාක් රදරනක් සූරහන කාලයක් භාවනා කරනවා. නර්ුත් හිත
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සර්ාි රනාරවන්න එක පරධාන රහ්තුවක් තර්යි, ර්ුලදී ගත්ත වීේයය
ඒ හැටියටර් පවත්වන එක. හිත ටික ටික රර්ල්ල රවන්න රවන්න,
හිත සකස් රවලා එන්න එන්න, හිත අපි කියන රද් අහන්න අහන්න,
අපි එයාට වැඩිය තරවටු කරන්න අවශය නැහැ. වැඩිය හයිරයන්
කූගහන්න අවශය නැහැ. අපිට තිරයන්රන් රර්යා දැන් ඉන්නවද එක
තැන, රේ කියන අරර්ුරණ් රර්යා තනිරයන්ර් ඉන්නවද කියලා
රපාේඩක් පැත්තකට රවලා බලන්නයි. ඒ වරග්ර් තර්යි අපි රර්රනහි
කිරීර් නතර කළා. දැන් හිතර් ඒ අරර්ුණට නංවනවා. ඒ අරර්ුණට
නැංවීර් පර්ණක් කරනවා. අර වචන පාවිච්චි රනාකර අපි රේ
විතේකයර් සියුේ කළා.
රේ වරග් තැන්වලදී ර්ුලදී සර්හර රවලාවට නින්දට
වැරටන්නත් පුළුවන්. රර්ාකද එක පාරටර් අර්ාරැයි රේ සර්බරතාව
රයෝගාවචරරයකුට අල්ලාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා රේක රපාේඩක්
අවදානර්ක් අරරගන කරන්නත් ඕනූ. සර්හර විට නින්දට වැරටනවා.
ඊට පස්රස් තර්යි රත්රැේගන්රන් රර්තනදී ඉක්ර්න් වුණා වැඩියි.
ඉතින් තව ටිකක් ආයිත් විතේකය ගන්නවා. ආයිත් රර්රනහි කරන්න
පටන්ගන්නවා. ආයිත් වැරේ කරරගන යනවා. එතරකාට ආයිත් හිත
අවදි රවලා ආවා. ිනමිද්ධය පහ වුණා. දැන් වැරේ සාේථකයි. ආයිත්
රපාේඩක් හරි ගියාට පස්රස් විතේකය රහවත් රර්රනහි කිරීර්
සේපූේණරයන් අයින් කරනවා රවනුවට ඕනැ නේ තරර්ක් රකටි
කරලා බලන්න පුළුවන්. ‘ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක්’ කියනවා රවනුවට
‘එකයි රදකයි’ කියලා රකටි කරලා බලනවා.
ඒක සාේථක වුණා නේ ඒරකන් ටිකක් දුර යනවා. තව තව
රහාඳට හිත සූක්ෂ්ර් රවනවා. ඒ අරර්ුණට නැවත නැවත හිත
නංවනවා. ඊට පස්රස් ඕනූ නේ රදවැනි අදියරක් වශරයන් අපිට
පුළුවන් රර්රනහි කිරීර් සේපූේණරයන්ර් නතර කරලා, ඒ අරර්ුණටර්
හිත නංවමින් ඉන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. සර්හර රේලාවට
සාේථක රවන්න පුළුවන්. දැන් හිතට හැකියාව ලැබිලා. අරර්ුරණ් හිත
නංවමින් ඉන්නවා; කිසිර් රර්රනහි කිරීර්ක් නැහැ. ඒ වුණාට නින්ද
යන්රනත් නැහැ. රර්ාකද වැඩක් තිරයනවා. ඒ ඒ අරර්ුණට හිත
නංවන්න ඕනූ. ඒ හින්දා රහාඳ අවදිරයන් ඉන්න ඕනූ. ඒ නිසා නින්ද
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යන්රනත් නැහැ. එරහර් නේ දැන් හිත හිරරන් නිදහස් රවලා
තිරයනවා. ඒ නිදහසත් භුක්ති විඳිනවා. ඒ ඒ පැමිරණන පැමිරණන
අරර්ුරණ් හිත එකඟ රවනවා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා අරප් හිරත්
විසිරරන ගතියක් සාර්ානයරයන් තිරයන බව. හිත කැර්ති නැහැ එක
තැන ඉන්න. ඉතින් එයා කැර්ති කැර්ති අරර්ුරණ් අපිව එක්කරගන
යනවා. සාර්ානයරයන් දන්නව රන්. “හිත හීලූ නූ. කැර්ති කැර්ති
තැන ඇවිදිනවා”. අපි නතර රවන්න කියලා කිවුවට නතර
රවන්රනත් නැහැ. ඉතින් එයා අරරගන යන තැන්වල අපිත් යනවා.
ඔරහාර් තත්ත්වයක් තර්යි තිරයන්රන්. එයා රකරලස්වලට යටත්
රවලා රකරලස් ඔස්රස් අපිව අරරගන යනවා. ඉතින් අපිත් නිකං
දාසරයක් වරග් එයා කියන කියන රද්ර් කරනවා. හිතට එනවා නා
නා පරකාර අරර්ුණු. අරක කරන්න රේක කරන්න, අරක ඕනැ රේක
ඕනැ කියලා කියනවා. ඉතින් අපිත් හිත සතුටු කරන්න කියලා පුළුවන්
තරේ රද්වල් කරනවා. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාළා “ඌව ා
වලාවකා අත්ිවත්ත්ා ත්ණ්හාොවසා”7 රේ රලෝකය හරිර් ඌනයි.
කවදාවත් තෘප්තිර්ත් කරන්න බැහැ. කවදාවත් ඇති කියලා හිතන්රන්
නැහැ. තණ්හාවට දාස රවලා ඉන්රන්. ඉතින් ඒ වරග්ර් තර්යි
රර්තනදී හිරත් තිරයන විසිරරන ගතිය; උද්ධච්ච කුක්කුච්චය. රේක
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපර්ා කරන්රන් දාස භාවයට. ඒ කියන්රන්
රේ විසිරරන ගතිය තුළින් හිත ඇදරගන යනවා කැර්ති කැර්ති
අරර්ුණුවලට. ඉතින් අපට කරන්න රදයක් නැහැ. දැන් අපි නිකං
අසරණ රවලා වරග්, එයා කියන්රන් රර්ාකක්ද ඒ රද් අපි කරනවා.
එච්චරටර් දැන් අපි දාස රවලා. අපි වහල් රවලා. හැබැයි රර්ාකක් රහෝ
කරර්යකින් දාස භාවරයන් අයින් වුණා නේ, එතනදී තර්යි නිදහසක්
තිරයන්රන්. අන්න දැන් දාස භාවරයන් අත්මිදීරේ සුවය, දාස භාවරයන්
අත් මිදීරේ නිදහස. දැන් අපි කැර්ති රද් කරන්න පුළුවන්. හිත දැන්
අපිව ඔරහ් එහා රර්හා රගනියනවා රනරර්යි. දැන් අපට ඕනැ විදියට
හිත හසුරැවන්න පුළුවන්. අපි දාස භාවරයන් මිදුණා. දැන් අපි, අපට
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කැර්ති රද් කරනවා. හිත ලේවා අපි, අපට කැර්ති රද් කරගන්නවා.
උද්ධච්ච කුක්කුච්චරයන් හිත ර්ුදවාගන්නවා කියන එක බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් උපර්ා කරන්රන් දාස භාවරයන් මිදීර්ක් කියලා.
ඊට පස්රස් තවත් පැත්තක් තිරයනවා. භාවනාවක් කරන්න
ගියාර් අපි විවිධාකාර භාවනා කරර් අහලා තිරයනවා. එක එක
ගුරැවරැ එක එක කරර්ත් කියලා රදනවා. එක එක රපාත්වල තව තව
කරර් තිරයනවා. දැන් රේකද හරි යන්රන් අරකද හරි යන්රන් රේ
ගුරැවරයද හරි යන්රන් අර ගුරැවරයද, කියලා නා නා පරකාර පරශ්න.
ඔන්න අරප් හිරත් විචිකිච්ඡාව. ඉතින් එතරකාට රේ වැරේ සාේථක
රවන්රන් නැහැ. රර්ාකද අපි 100% ක්ර් විශ්වාසරයන් වැරේ
රයරදන්රන් නැහැ. අරප් වැරේ අපි ර්ුළු හදින් කරනවා රවනුවට,
නිකං භාරගට භාරග වරග් තර්යි කරන්රන්. එතරකාට අර 100% ක්
අරප් ඒ ගැේර් එන්රන් නැහැ. රර්ාකද විශ්වාසයක් නැහැ. ඉතින් රේ
අවිශ්වාසය සේපූේණරයන්ර් නීවරණයක් බවට පත් රවනවා. ඒ
කියන්රන් දැන් වැරේ ගැන ස්ථීර විශ්වාසයක් නැහැ. ‘රේක හරි යයිද
නැද්ද’ කියලා හිරත් කිසි ශරද්ධාවක් නැහැ. ඒ විශ්වාසය, ශරද්ධාව,
පිළිගැනීර් නැති නිසාර් වැරේ සාේථක රවන්රනත් නැහැ. රේ
විචිකිච්ඡාව දැන් රජ් කරනවා. ඉතින් විචිකිච්ඡාව අපිව එරහට අරං
යනවා. රර්රහට අරං යනවා. හරිර් වල්ර්ත් රවච්ච ස්වභාවයක් තර්යි
තිරයන්රන. ඉතින් රේකට තව තව එකතු කරනවා. රේ කරර්ය
අරරරහ තිබුණද? රේ කරර්ය රර්රහර් තිබුණද? රේක තරිපිටකරය්
තිරයනවද? රේක සතිපට්ඨානරය් තිරයනවද? රේ නා නා පරකාර
සිතුවිලි හින්දා රේක දැන් අවුල් ජ්ාලාවක් බවට පත් රවනවා. අන්තිර්ට
රගාඩ එන්න බැරි තරේ හිර වීර්ක් රවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විචිකිච්ඡාව කියන නීවරණය
උපර්ා කරනවා හරියට කාන්තාරරය් අතරර්ං වුණා වරග් කියලා. දැන්
පින්වත්නි, අප කාන්තාරයක ගිහිල්ලා තියනවා නේ, කාන්තාරයක
අතරර්ං වුණා නේ කිසිර් හවුහරණක් නැහැ. එතනදී අපි හිතර්ු අපි
රගනිච්ච ආහාරත් ඉවරයි. වතුරත් ඉවරයි. රප්න ර්ානයක කිසිර්
රක්ෂ්ර් භූමියක් ඇත්රතත් නැහැ. හරිර් අසරණයි. ඔන්න ඔය වරග්
තර්යි අරප් හිත නා නා පරකාර රද්වල් කියනවා. අරක හරියි කියනවා.
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රේක හරියි කියනවා. අරක වැරදියි කියනවා. රේක වැරදියි කියනවා.
නා නා පරකාර රද්වල් නැවත නැවත නැවත නැවත කියනවා. පඹ
ගාලක පැටළුණා වරග්. ඉතින් ඕක හරිර් භයානක තත්ත්වයක්.
රර්ාකද හවුහරණක් රප්න්න නැහැ. අපිර් පටලවරගන. අපි හුඟාක්
රද්වල් අහන්න ගියහර්, හුඟාක් රපාත් බලන්න ගියහර්, හුඟාක් කරර්
අධයයනය කරන්න ගියහර් රේ පරශ්නය ඇති රවනවා. ඉතින් ඒ නිසා
අපට පුළුවන් නේ රේ එකක් අහලා ඒරක් ගැඹුරට යන්න, එරතනදී
අපිට පරාරයෝගික බවක් තර්යි තිරයන්රන්. උදාහරණයක් වශරයන් අපි
තරිපිටකය අධයයනය කරනවා කියලා හිතන්න. අපිට පුළුවන් තරේ
සූතර රද්ශනා අධයයනය කරන්න පුළුවන්. විවිධාකාර කරර් අපිට
රත්රැේගන්න පුළුවන්. ඒ හරහා නුවණ වැරඩනවා. හැබැයි අපි
එකක්වත් ගැඹුරට යන්රන් නැත්නේ, එකක්වත් අපි පරාරයෝගිකව
වඩන්රන් නැත්නේ ඒරකන් රලාකු පරරයෝජ්නයක් ලැරබන්රන් නැහැ.
ඒ නිසා අපි රේ එක කරර්යක් අරරගන ඒරක් ගැඹුරට යාර්, ඒ එක
කරර්ය දිගට දිගට වැඩීර් අතයවශය රවනවා.
දැන් විවිධාකාර කර්ටහන් තිරයනවා. පිේීර් හැකිළීර්
කර්ටහන තිරයනවා. ආනාපානසතිය කර්ටහන තිරයනවා.
රේවායින් අපි එකක් රතෝරාගන්න ඕනූ. ඔක්රකෝර් එක එක ඒවා
බලබලා ඉන්න ගිරයාත් එකක්වත් වැරඩන්රන් නැහැ. අරප්
අවධානය රදකට රදබූ රවලයි තිරයන්රන්. එතරකාට ඒ රවනුවට
අපි එකක් රතෝරාගත්තා. ‘ර්ර් රතෝරාගත්රත් රේ කර්ටහන. ර්ර් රේක
දිගට වඩනවා’. රර්ාකද රේ එක කර්ටහනක්වත් දුේවල කර්ටහන්
රනරර්යි. ඔක්රකෝර් රබාරහාර් පරබල කර්ටහන්. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්නලා තිරයන්රන් හැර් එකකින්ර් ඉස්සරහට යන්න
පුළුවන් ර්ාේගයක්. හැබැයි අපි ඒවා පරාරයෝගිකව පුහුණු කළ යුතුයි.
ඒරක් පරාරයෝගික පුහුණුවක් නැති තාක් අපි අරප්ර් භාවනාව ගැන
සැක කරනවා. රර්ාකද අපට තාර් අත්දැකීේ නැහැ. අපි නිකං අරයා
රර්යා කියන රද්වල් අහරගන ඉන්රන. අපි රපාරත් තිරයන රද්වල්
ර්තුපිටින් අතගාන්රන්. අපිට භාවනාව ගැන කිසි විශ්වාසයක් නැහැ.
ඒ නිසා අපි අතනත් බලනවා. රර්තනත් බලනවා. අරතන්ටත් යනවා.
රර්රතන්ටත් යනවා. ඉතින් අතරර්ං රවච්ච ස්වභාවයක් තිරයන්රන්.
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රේරක් සූක්ෂ්ර් පැත්තක් අරප් භාවනා කර්ටහනකදී ඇත්තටර්
සිද්ධ රවනවා. උදාහරණයක් වශරයන් රහාඳට අපි ආශ්වාසයට හිත
නංවලා රහාඳට දැන් විශ්වාස නේ රේ තිරයන්රන් ආශ්වාසය, රේක
නේ පරශ්වාසය රනරර්යි කියලා එරහනං දැන් හිරත් විශ්වාසය තහවුරැ
රවලා. එරහර් නැත්නේ ආශ්වාසයට හිත නැංවුවා. ඒ ආශ්වාසරය්
තිරයන උණුසුර්ක් නැත්නේ සිසිලසක් දැරනනවා. නැත්නේ රේ
ආශ්වාසරය් රේක තර්යි ර්ුල හරිය, රේක තර්යි ර්ැද හරිය, රේක
තර්යි අග හරිය, රහාඳට රත්රරනවා. දැන් රේ අරර්ුණ තුළ එයා
රහාඳට අතගාලා බලනවා වරග්, අරර්ුණු රහාඳට විර්සලා බලනවා
වරග් කරන්න කරන්න හිරත් සැකයට ඉඩක් නැහැ. එරහර් නේ රේ
විචාරය කියන ගුණය, නැත්නේ විචාරය කියන සර්ාි අංගය
විචිකිච්ඡාවට පටහැණියි; පරතිපක්ෂයි. රහාඳට අරර්ුරණ් අරප් හිත
බැසරගන විස්තර දකිනවා නේ, අරර්ුරණ් විස්තර වැටරහනවා නේ
අන්න එරතනදී විචිකිච්ඡාවක් ඇති රවන්න රහ්තුවක් නැහැ.
එරහර් නේ අපි අරර්ුරණ් විස්තර ටික දැකීර් තුළින්, අරර්ුණ
තුළ රහාඳට හිත කිඳා බැස්සවීර් තුළින්, අරර්ුණ ගැන ටිකක් රසායා
බැලීර් තුළින් විචිකිච්ඡාව පහව යනවා. දීේඝ කාන්තාරයකින් එරතර
වුණා වරග් ගතියක්. අර හිරත් තිබිච්ච රදගිඩියාව දැන් අයින් රවලා.
සැක දුරැ රවලා. දැන් සිත නිදහස් රවලා. නිදහස් රවලා තිරයන්රන්
හරියට අර කාන්තාරයකින් නිදහස් වුණා වරග්. ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා යේ සිතක විචිකිච්ඡාව දුරැ රවලා නේ,
ඒ සිත හරියට අර කාන්තාර ර්ාේගය අර්ාරැරවන් තරණය කළා වරග්.
රර්ච්චර කාලයක් තර්න්රග් වැරේ ගැනවත් භාවනා කර්ටහන
ගැනවත් කිසිර් විශ්වාසයක් තිබුරණ් නැහැ. නර්ුත් නැවත නැවත රේ
රද් උත්සාහරයන් කරලා කරලා, රේක දියුණු කරලා කරලා, රේ
අරර්ුරණ් විස්තර ටික තර්න්ට රත්රරනවා. දැන් හිත රවන
රකාරහ්වත් යන්රන් නැහැ. රේ ඉස්සරහින් තියාගත්ත අරර්ුරණ්
විස්තර ටික දැන් රබාරහාර් පැහැදිලිව රප්න්න අරන්. විස්තර ටික
ර්තු කරගන්න රයෝගාවචරයා දැන් දක්ෂ රවලා. එරහර් නේ
විචිකිච්ඡාව පහ රවලා. දැන් එයාට අවිශ්වාසයක් නැහැ. දැන් අන්න
කරර්ය ගැන විශ්වාසයක් පහළ වුණා. දැන් ‘සාේථක වුණා රන්ද රේ
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කරර්ය’ කියලා හිරත් සතුටක් පහළ වුණා. අර තිබිච්ච ඔක්රකෝර් සැක
සංකා දුරැ වුණා. රේක තර්යි යන්න තිරයන ර්ාේගය කියලා එයාට
පාර රත්රරන්න ගත්තා. ඉතින් ඒ නිසා විචිකිච්ඡාරවන් හිත නිදහස්
කරගන්නවා කියන එක අපි රහාඳට අරර්ුණට හිත නංවලා, අරර්ුරණ්
විස්තර බැලීර් තුළින් විචාරය තුළින් තර්යි කරගත්රත්.
දැන් රේ ටික ඔක්රකාර් සේබන්ධ රවලා එනරකාට රහාඳට
හිත අරර්ුණට නංවමින් ඉන්නවා. ඒ නිසා හිරත් දැන් ථීනමිද්ධයක්
පහළ රවන්රන් නැහැ. ඊළඟට අරර්ුරණ් රහාඳට හිත එකඟ රවනවා.
ඒ නිසා කාර්ච්ඡන්දයක් පහළ රවන්රන් නැහැ. ඊළඟට අරර්ුරණ්
විස්තර ටිකත් රහාඳට බලනවා. ඒ නිසා විචිකිච්ඡාවක් ඇත්රතත්
නැහැ. රේ වැරේ සාේථක රවනරකාට දැන් හිරත් පරරර්ෝදයක් පහළ
රවනවා. ‘වැරේ දැන් සාේථකයි’ කියලා. අන්න සිරත් සතුටක්
සැහැල්ලුවක් පහළ රවනවා. ඒක පරරර්ෝදයක් බවට පත් රවනවා. ඒක
පරීතියක් බවට පත් රවනවා. දැන් එබඳු පරිසරයක වයාපාදයට තැනකුත්
නැහැ. දැන් හිතට රක්න්ති යන්න විදියක් නැහැ. දැන් වැරේ ගැන
සතුටින් ඉන්රන්. ඉතින් දැන් කය සැහැල්ලු රවන්න පුළුවන්. කායික
සුවයක් දැරනන්න පුළුවන්. පස්සද්ියක් දැරනන්න පුළුවන්. අන්න
ඒක සුවයක්. සැහැල්ලුවක්. සුඛයක්. රේ සැපය, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
වදාරනවා, උද්ධච්ඡ කුක්කුච්චයට පටහැණියි කියලා. එරහනං අරප්
භාවනාව වැරඩනවා කියන්රන්, සාේථකත්වය පිළිබඳ රස්යාවක් අපට
දැරනනවා. හිරත් දැන් සතුටක් පරරර්ෝදයක් පහළ රවලා අරර්ුරණ්ර්
දැන් හිත ඉන්නවා. අරර්ුරණ් විස්තර ටික රප්නවා. ඊළඟට හිත ඒ
අරර්ුරණ්ර් බැසගන්න ගතියක් තිරයනවා. ඊළඟට පරරර්ෝදයක් සතුටක්
සැහැල්ලුවක් සැපයක් තිරයනවා.
එරහනේ පින්වත්නි බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රපන්වන රේ භාවනා
ර්ාේගය, රේ සාේථකත්වය සතුට පරරර්ෝදය සැහැල්ලුව ර්ත තර්යි
සාේථක රවන්රන්. ඒකයි අපි ර්ුලිනුත් කතා කරළ්. රේ සැහැල්ලුව,
රේ පරරර්ෝදය, අපිට රපාේඩක් හරි අරප් සීලය ගැන හිතල ගන්න
පුළුවන් නේ කිසි වැරැද්දක් නැහැ. දැන් ර්ර් සීලයක් ආරක්ෂා කළා
රන්ද? රේ සීලය ර්ර් පිරිසිදුව රැකගත්තා රන්ද? කියලා අපිට ගන්න
පුළුවන් නේ, ඒ සීලය තුළිනුත් සතුටක් පරරර්ෝදයක් ගන්න පුළුවන්
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නේ, ඒ පරරර්ෝදවත් සිත භාවනාවට යාරදන උදවු කරන ගතියක්
තිරයනවා. රර්ාකද රේ අරර්ුරණ් හිත එකඟ කරලා, හිරත් හැරදන
ගති ලක්ෂණ ටික රේ සීලරයන් ඇති රවච්ච පරරර්ෝදරයනුත් ටිකක්
හදල රදනවා. එතරකාට සතිරයනුත් තල්ලුවක් එනවා. සීලය නිසාත්
අපි නිවැරදි සීලයක්, පිරිසිදු සීලයක් රැකගත්තා රන්ද කියන සතුට
හරහාත් හිරත් පරරර්ෝදයක් පහළ රවලා. ඉතින් ඒ සතුරටන්ර් රේ
වැරේ කරන්න කරන්න, හිරත් ඒකාගරතාව හරහා සාේථක වුණාට
පස්රස් එතනදීත් පරරර්ෝදයක් පහළ රවනවා. ඉතින් ඒ නිසා රේ
කටයුතු එකිරනකට ගැළරපන ස්වභාවයක් තිරයනවා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වන පාරේ එරහර් නේ සීලය අවිප්පටිසාරයට රහ්තු
රවනවා. අවිප්පටිසාරය පරරර්ෝදයට රහ්තු රවනවා. ඒ කියන්රන්
සීලය නිසා හිරත් වික්ෂිප්ත ගතිය නැති රවලා හිත රචෝදනා කරන
ගතිය නැති රවලා, හිත කනගාටු රවන ගතිය දුරැ රවලා, ඒ රවනුවට
සාේථක රවන ගතියක්, ර්ට රේ වැරේ කරගන්න පුළුවන් කියලා
විශ්වාසයක්, හිරත් පරරර්ෝදයක්, සතුටක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විවිධ අන්දමින් නීවරණවල තිරයන
බරපතළකර් විස්තර කරල රදනවා. උදාහරණයක් වශරයන්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා කාර්ච්ඡන්දය, වයාපාදය ආදී
රේ නීවරණ අත්ත්බයාබාධායපි සිංවත්ත්ත්ි8 ඒ කියන්රන් තර්න්ටත්
අයහපතක් කරනවා. පරබයාබාධායපි සිංවත්ත්ත්ි අනුන්ටත් අයහපතක්
කරනවා. උභයබයාබාධායපි සිංවත්ත්ත්ි රේක තර්න්ටත් අනුන්ටත්
කියන රදපාේශ්ශවයට හානිකරයි. පඤ්ො ිවරාිවකා පරඥාව දුරැ
කරනවා. ඊළඟට විඝාත්පක්ිවකා රේරකන් හරිර් රවරහසක් ඇති
කරනවා. අ ිබ්බා සිංවත්ත් ිවකා හිත නිවනවා රවනුවට දවනවා.
එරහර් නේ අරප් හිත තාවකාලිකව රහෝ නීවරණවලින් නිදහස් රවලා
නේ, අරප් හිරත් දවන ගතියක් රවනුවට නිවන ගතියක් තිරයන්න
ඕනූ. එරහර් නේ පරඥාව දුරැ රවලා රවනුවට පරඥාව වැරඩන
පරිසරයක් හැරදනවා. අපටත් අනුන්ටත් යහපත් පරිසරයක්
හැරදනවා. රර්ාකද, ඒ නීවරණ ටික පරහාණය රවලා.
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රේ හිරත් තිරයන එක්තරා අන්දර්ක ස්වභාවයක් තර්යි, අපි
රකායි පැත්රතන්ද හිතන්රන් ඒ පැත්තටර් තර්යි හිත නැරර්න්රන්.
උදාහරණයක් වශරයන් අපි කාර්ච්ඡන්දයක් ඔස්රස් දැන් රර්ානවා
රර්ානවා හරි නිමිති ගනිමින් කල්පනා කරනවා. අහපු රද්වල්, දැකපු
රද්වල්, ඔස්රස් හිත දුවන්න පටන්ගත්තට පස්රස් ඒවර් තව තව එන
ගතියක් තිරයනවා. ඒවර් නැවත නැවත ර්තක් රවනවා. දැන් අපි
ඇවිල්ලා ඇස් රදක පියාගත්තා. රර්ාකක්රදෝ දැකපු රදයක් ර්තක්
වුණා. ඒකටර් දැන් හිත යනවා. කාර්ච්ඡන්දය වැරඩනවා. තව තව
රාගය උත්සන්න රවනවා. රේ වරග් ස්වභාවයක් තිරයනවා. අපි
භාවනා කරන රේලාවක අරප් හිරත් කාර්ච්ඡන්දයක් ඇවිල්ලා ඒ
ඔස්රස් හිත යන්න පටන්ගත්රතාත්, අපි ඕකට රැකුල් දුන්රනාත්,
උල්පන්දේ රදන්න ගිරයාත් හිත ඒ පැත්තටර් නැරර්නවා. අපි
ඕරකර් අනිත් පැත්ත ගත්රතාත් අපි භාවනාවක් කර කර ඉන්නවා.
එරහර් නැත්නේ අපි නිකං ඉන්නවා. ඒ රේලාරේ හිරත් වයාපාදයක්
ද්රේෂයක් හටගන්නවා. අපි ඕකට රපාේඩක් හරි රැකුල් දුන්රනාත්,
ඒ රදාර විවෘත කරළාත් හිත ඒ පැත්තටර් නැරර්නවා. ඊට පස්රස්
ඉතින් ර්තක් රවන්රනර් හිත දැරවන රද්වල්ර්යි. ඒ පුද්ගලයාට අදාළ
රද්වල් ඔක්රකෝර් ර්තක් රවනවා. ඒක ර්දි නේ රවන අකර්ැති
පුද්ගලරයක් හරි ර්තක් කරල ගන්නවා. ඔක්රකාර් දැන් ද්රේෂභරිත
රද්වල්ර්යි එන්රන්.
රේ අනුව බැලුවාර් හිත වැඩ කරන්රන හරිර් අපිට අවාසි
සහගත විදියට. අපිට අහිතකර විදියට. රේ තත්ත්වය බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වා වදාරනවා ‘යඤ්ඤවදව, භික්ඛවව, භික්ඛු
බහුලම ුවිත්ව්කත්ි අ ුවිචාවරත්ි, ත්ථා ත්ථා ත්ි වහාත්ි වචත්වසා’
9 අපි හිතන රද් අනුව හිරත් නැේර්ක් ඇති රවනවා. හිරත් ඒ පැත්තට
නැඹුරැ වීර්ක් ඇති රවනවා. අපි වඩවඩා හිතන්රන රර්ාකක්ද ඒ
පැත්තටර්යි හිත නැඹුරැ රවන්රන්. අපි වඩා හිතන්රන කාර් සිතුවිලි
නේ හිරත් වැරඩන්රන්ර් කාර්ච්ඡන්දය. ඒ පැත්රතන්ර්යි හිත උරද්
ඉඳන්ර් හිතන්න පටන්ගන්රන්. අපි වඩවඩා හිතන්රන් වයාපාදය
පැත්රතන් නේ, තරහ යන පැත්තකින් නේ, හිත නිරන්තරරයන්ර් ඒ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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පැත්තර් අවුස්සලා රදනවා. ඒ නිසා අපි කුකුල් රක්න්තිකාරරයක්
බවට පත් රවනවා. රහාස්ස ළඟින් ර්ැස්සා යන්න බැරි රවන්න
පටන්ගන්නවා. රපාේඩටත් රක්න්ති යනවා. රර්ාකද ඒ පැත්තටර් දැන්
හිත හැරිලා. රපාඩි රද්ටත් රක්න්ති යන චරිතයක් බවට පත් රවලා.
ඉතින් ඒ නිසා අපි රත්රැේගන්න තිරයන්රන් පුළුවන් නේ
ඕක ආපස්සට ගන්න. රේ භාවනා කරර්වලින් සතිය අවදි කිරීර් තුළින්
ඒ තිරිංගය තර්යි අපට තද කරලා රදන්රන්. දැන් හිරත්
කාර්ච්ඡන්දයට යන්න පුළුවන් ගතියක් තිරයනවා කියලා ඒ අවදානර්
අපට රපන්නලා රදනවා. නැත්නේ රේ රවලාරේදී ද්රේෂයක් ඇති
රවනවා කියලා රේ අවදානර් අපට රපන්නලා රදනවා. එක පාරටර්
රක්න්ති යනවා රවනුවට ආපස්සට ඒර්ක්, පියවරක් ආපස්සට
ගැනීර්ක් සතිරයන් කරල රදනවා. රර්ාකද අපිට දැන් රපාේඩක් හිත
හසුරැවන්න පුළුවන් ගතියක්, හිත පාලනය කරන්න පුළුවන් ගතියක්,
අපිට අවනත රවච්ච ගතියක් තර්යි රේ කරියාදාර්ය හරහා සිද්ධ වුරණ්.
ඒ නිසා අර වරග් ක්රල්ශයක් පහළ රවනරකාටර් ඒරක යේ ර්ුල්
අවස්ථාවකදී හඳුනාගන්න පුළුවන් ගතියක් හැරදනවා. අපිට රේක
හැරදන්රන් නැහැ ඔරහ් හිතට යන්න දුන්න නේ. හිත උද්ධච්චය
ඔස්රස් විසිරිලා ඒ කැර්ති කැර්ති අරර්ුණුවල එයාර් අරරගන යනවා.
අපිත් වහල් භාවරයන් එයා කියන කියන රද් කරනවා.
දැන් රේ නීවරණ යටපත් වුණාට පස්රස් අපිට තිරයන්රන්
අපර් සතු ශක්තියක්. අරප් අණසක යටරත් තර්යි දැන් හිත
තිරයන්රන්. එතරකාට අපට පුළුවන් නීවරණවලින් රතාර රවච්ච හිත
අපිට පරරයෝජ්නවත් පැත්තකින් භාවිත කරන්න. ඉතින් නීවරණවලින්
රතාර රවච්ච හිතක් තර්යි එරහර් නං සර්ාිර්ත් හිතක් කියල
කියන්රන. ඒරක යේ පර්ණකට නීවරණ යටපත් වුණා කියන්රන
රේවා සේපූේණරයන්ර් පරහාණය වුණා කියන එක රනරර්යි.
තාවකාලිකව රහෝ නිදහස් වුණා කියන එක. අපිට ඒක කියන්න
පුළුවන් ණරයන් නිදහස් වුණා; හිරරන් නිදහස් වුණා;
බන්ධනාගාරරයන් නිදහස් වුණා; දාස භාවරයන් නිදහස් වුණා;
රබාරහාර් දීේඝ දුෂ්කර කාන්තාර ර්ාේගයකින් ක්රෂර් භූමියකට ආවා.
අන්න හිත නීවරණවලින් නිදහස් වුණා.
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එබඳු සිතක් රබාරහාර් පරසන්නයි. එබඳු සිතක තිරයන්රන
පරසන්න බවක්. පරරර්ෝදයක්. ඒකාගර බවක්, සරල බවක්. එරහනේ එබඳු
සිතක්, නීවරණවලින් නිදහස් රවච්ච එබඳු සිතක් අප තුළත් ඇති
කරගන්න රේ භාවනා කර්ටහන් උපරයෝගී කරගන්න අපි
උත්සාහවන්ත රවර්ු. ඒ සඳහා ආරාධනා කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව
අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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3 │ පරණීත් වූ උරප්ක්ෂාව
නිත්ර ඇසුරු කර ු
වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ භාවනා වැඩසටහරන් ඉදිරිරයන්
තියාගත්රත් දුතිය අරියවාස සූතරය. රේ සූතරය අන්තේගත රවන්රන්
අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්. ආේයයන් වහන්රස්ලා, ඒ
වරග්ර් තවත් එහාට ගිහිල්ලා රහතන් වහන්රස්, ඊළඟට බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්,
රකාරහාර්ද
තර්න්රග්
හිත
පවත්වන්රන්,
උන්වහන්රස්ලාරග් සිරත් ස්වභාවය රකාරහාර්ද කියන තත්ත්වය
තර්යි රේ සූතරය පුරාවටර් විගරහ රවන්රන්. ඉතින් අපිත් අධයාත්මික
ගර්නකට නැඹුරැ රවච්ච රේ අවස්ථාරේදී ඒ ආේයයන් වහන්රස්ලා
රකාරහාර්ද තර්න්රග් හිත පවත්වන්න හදන්රන් කියන එක ගැන
අවධානය රයාර්ු කිරීර් නිසා අපිටත් හැරදන්න යේ පාරක්
රපන්වනවා; ආදේශයක් සපයනවා.
ඒ නිසා අපි ර්ුලින්ර් ර්තක් කරගත්රත් උන්වහන්රස්ලා
රබාරහෝර් සතිරයන් ජීවත් වන ආකාරයයි. ඒක “එකාරවක්ඛා වහාත්ි”
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කියල අපි ර්තක් කරගත්තා. ඒ කියන්රන් එකර් සති ආරක්ෂාවක්
යටරත් ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. රවන රවන ආරක්ෂා ගැන
රනරවයි විශ්වාසය තියලා තිරයන්රන්, සතිරය් ආරක්ෂාව ගැනයි.
ඊළඟට අපි ඊරය් කථා කළා තවත් පැත්තක්. ඒ තර්යි, දැන් සති
ආරක්ෂාව විතරක් පරර්ාණවත් රවන්රන් නූ. සතිය භාවිත කරලා
ඊළඟට නීවරණවලින් හිත පිරිසිදු කරන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. ඒ
අනුව කාර්ච්ඡන්දරයන් වයාපාදරයන් ිනමිද්ධරයන් උද්ධච්ච
කුක්කුච්ඡරයන් විචිකිච්ඡාරවන් හිත ර්ුදවාගන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා.
දැන් රේක ටිකක් භාවනාවට සේබන්ධ කරන්න අපි රයදුණා.
රර්ාකද අපි සේපූේණරයන්ර් නීවරණ පරහාණය කරනවා කියන එක
දීේඝකාලීන වැඩක්. නර්ුත් අපිට භාවනාරේදී තාවකාලිකව නීවරණ
යටපත් රවච්ච ර්නසක් හදාගන්න පුළුවන්. අපි අරර්ුණකට හිත දාලා,
රහාඳට ඒ ඉදිරිපත් වන අරර්ුරණ් නැවත නැවත හිත නංවන්න
නංවන්න, විතේක කරන්න කරන්න, අවශය නේ රර්රනහි කරන්න
කරන්න, හිතට සැඟරවන්න ඉඩක් නැහැ. එරහර් නැත්නේ හිත
උදාසීන රවන්න කේර්ැලි රවන්න විදියක් නූ. ථීනමිද්ධය පරහාණය
වන ගතියක්, නැත්නේ ිනමිද්ධය යටපත් වන ගතියක් තිරයනවා.
ඊළඟට ඒ අරර්ුරණ් රහාඳට විස්තර බලන්න බලන්න, අපි ඒක ර්තර්
රහාඳට පිහිටමින් ඒරක යථා ස්වභාවය හඳුනාගන්න හඳුනාගන්න,
අපි තුළ විචිකිච්ඡාව නැහැ. සැක නැහැ. රහාඳට ඒ විචාරය හරහා,
විර්සුේ නුවණ හරහා විචිකිච්ඡාව පහව යන තාවකාලිකව යටපත්
වන ස්වභාවයක් තිරයනවා.
ඊට පස්රස රේක තව තව වඩන්න වඩන්න, රේරක විස්තර
බලන්න බලන්න, ඒරක තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා රේක සාේථක
රවන්න රවන්න, දැන් කලින් තරේ රවරහසක් දැන් නැහැ. හිත දැන්
රේ අරර්ුරණ්ර් එයා විසින්ර් ඉන්න ගතියක් තිරයනවා. ඉස්රසල්ලා
නේ අපිට සූරහන රවරහසක් තිබුණා. රර්ාකද අරර්ුරණ් ඉන්න
හිතට කිසිර් කැර්ැත්තක් නැහැ. එහාටයි රර්හාටයි හැර්තැනටර්
දුවනවා. නර්ුත් දැන් එයාර් ඒකාගර රවලා. අපිට දැන් වැඩ අඩුයි. දැන්
එයා විසින්ර් රේ අරර්ුණ තුළර් ඉන්න ගතියක් තිරයනවා. රේ
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ඒකාගරතාව ඇති වුණා නේ සර්ාිය ඇති වුණා නේ එතන
කාර්ච්ඡන්දයට ඉඩක් නැහැ. කාර්ච්ඡන්දය යටපත් රවලා.
එතරකාට රේ විදියට කාර්ච්ඡන්දයත් ිනමිද්ධයත්
විචිකිච්ඡාවත් යටපත් රවලා ඉන්නරකාට හිරත් පරරර්ෝදයක් පහළ
රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද දැන් වැරේ සාේථක රවලා. දැන් අරර්ුණ ර්ත
රහාඳට හිත පිහිටලා. එරහර් නේ පරරර්ෝදයක්, සතුටක්, පරීතියක් පහළ
රවන්න පුළුවන්. පරීති සහගත පරිසරයකදී එරහර් නේ වයාපාදයට
ඉඩක් නැහැ. රේ විදියට සතුටින් රසාේනසින් ඉන්නරකාට රේක තව
වේධනය රවන්න පුළුවන්. කය පිනායන ගතියක්, කය සැහැල්ලු රවන
ගතියක්, කයට සිතට සැපයක් දැරනන ගතියක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
අපි සුඛයක් හඳුනාගන්නවා. රේ සුඛ ස්වභාවය, සැප ස්වභාවය
තිරයනකල් රේ හිත අතීරතට ගිහිල්ලා රවච්ච රද්වල් ගැන කනගාටු
වීර්ක් හිත විසිර යාර්ක් රවන්රන් නැහැ. රර්ාකද දැන් සතුටුයි. ඉන්න
තත්ත්වය රබාරහාර් සැපවත්. සුවදායකයි. එරහර් නේ එයා ඒ
තත්ත්වය අගය කරමින් සිත තැන්පත්ව තිරයනවා. එතරකාට රේ
සුඛ ස්වභාවය නිසා සැප ස්වභාවය නිසා උද්ධච්ච කුක්කුච්චයත්
යටපත් රවනවා.
දැන් රකරනක් රේ විදියට නීවරණ යටපත් කරරගන
භාවනාවක් වඩලා භාවනාව තව තව තීවර කරමින් යනරකාට එයාට
හේබ රවන්න පුළුවන්, දැන් රේ ඇහැට රූප රපරනනවා. ඒවා ඔස්රස්
සාර්ානයරයන් නේ අරප් හිත යනවා. කනට ශේද ඇරහනවා.
නාසයට ගඳ සුවඳ දැරනනවා. දිවට රස දැරනනවා. ඊළඟට කයට
ස්පේශ ලැරබනවා. රේ සංරේදන ඔස්රස්ර් හිත දුවන ගතියක්
තිරයනවා. ඒරක් රස විඳිනවා. ඒක තුළර් නිර්ග්න රවනවා. ඒකටර්
බැසගන්නවා. ඒකර් තව තව ඉල්ලනවා. ඒරක් යේ ආස්වාදයක්
තිරයනවා නේ ඒක ඔස්රස්ර් යනවා. ඒකටර් අහු රවනවා. අරප් හිත
ඒ වරග් තර්යි සාර්ානයරයන් වැඩ කරන්රන්. හිතට සිතුවිලි
පැමිණියහර්ත් ඒවා ඔක්රකෝර් අරප් කරරගන ඒවා ඔස්රස්ර් හිතහිතා
පරපංච කරකර වැල්වටාරේ රගාතරගාතා ඉන්න ගතියක් තිරයනවා.
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රේ තත්ත්වය එරහර් නේ අපිට සූරහන්න වළක්වන්න සිද්ධ
රවනවා. රේ ඉන්ද්රිය සේබන්ධරයන් යේ සංවරයක් කරගන්න සිද්ධ
රවනවා. ශීලරය් එක රකාටසක් තර්යි ඉන්ද්රිය සංවරය කියන්රන්.
අපිට යේ පර්ණකින් ඇහැ සංවර කරරගන ජීවත් රවන්න
උත්සාහවන්ත රවන්න රවනවා. රර්ාකද අපි ඇහැට කැර්ති කැර්ති
රද්වල් බලබලා ඉන්න දුන්රනාත්, අපි හිතර්ු රබාරහෝර් අශීලාචාර
රදයක් අපි බලබලා ඉන්න පටන්ගත්රතාත්, හිත අනිවාේයරයන්ර්
දූෂණය රවනවා. එරහර් නේ අපි යේ පර්ණකට ශික්ෂණයකට එන්න
ඕනූ රර්ානවද රේ ඇහින් බලන්රන් කියලා. ඕනූ තරේ රද්වල්
තිරයනවා. නර්ුත් එරහනේ අපි රේ ඇහින් බැලිය යුතු රදයක්
පර්ණක් බලන්න, අතයවශය රදයක් පර්ණක් බලන්න, එරහර්ත්
නැත්නේ හිත දූෂණය රනාවන රදයක් බලන්න රපාේඩක්
හික්රර්නවා. කරනනුත් නාසරයනුත් දිරවනුත් කරයනුත් හිත දූෂණය
රනාවන රදයක් ආස්වාදය කරන්න අපිට රපළගැරහන්න රවනවා.
ඒ නිසා භාවනාවකට රපළගැසිච්ච රකරනක්, භාවනාවක්
පටන්ගත්ත රකරනක් එරහනේ තර්න් ආරක්ෂා රවන්න
උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒ නිසා අරප් ආජීවය සකස් කරගන්න
රවනවා. අපි ඇසුරැ කරන්රන් කාවද? අපි සර්ාජ්රය් කරන්රන්
රර්ානවද, රගදරරදාරේදී කරන්රන් රර්ානවද? අපි ඇහැ පාවිච්චි
කරලා බලන්රන් රර්ානවද? කන පාවිච්චි කරලා අහන්රන් රර්ානවද?
රේ ආදී වශරයන් අරප් ඉන්ද්රිය සේබන්ධරයන් සැලකිලිර්ත් රවන්න
රවනවා. එරහර් නැතුව රේක හදන්න අර්ාරැයි. අපි සූරහන්න
ර්හන්සි රවනවා රවන්න පුළුවන්. ඉඳරගන භාවනා කරනවා, සක්ර්න්
කරනවා, සූරහන්න ර්හන්සි රවනවා. නර්ුත් අපි ආරයත් ගිහිල්ලා
රේ ඇස් කන් නාසාදියට ඔරහ් යන්න රදනවා නේ, එරහර් නැත්නේ
අපි කැර්ති කැර්ති රද්වල්ර් රේවට රපන්වනවා නේ, ඉතින් අර
රහෝදරහෝදා ර්රේ දාන ගතියක් තර්යි තිරයන්රන්. එරහර් නේ අපි
ඉන්ද්රිය සංවරය සේබන්ධරයන් සූරහන්න සැලකිලිර්ත් රවන්න
රවනවා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ සූතරරය් සඳහන් කරනවා,
දැන් රර්රහර් සැලකිලිර්ත් රවන රයෝගාවචරරයක් රේ රප්න රද්වල්
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ඔස්රස් සතුටු රවන්න යන්රනත් නැතුව, රප්න රද්වල් ඔස්රස් දුක්
රවන්න යන්රනත් නැතුව හිත ටිකක් ර්ධයස්ථව පවත්වාගන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා කියලා. ඒ කියන්රන් රේක අපිට රල්සි නැහැ.
රර්ාකද අපි භාවනාවක් වඩන්රන් නැති කාරලදී ඇසින් බලන්න අපි
හදන්රනර්, අපිට උවර්නාවක් තිරයන්රනර්, ඇහැ සතුටු කරන
රද්වල් බලන්න. කරනන් අහන්න හදන්රනර් කන සතුටු කරන
රද්වල්. ඒ හරහා හිත සතුටු රවනවා. අපි ඒවායින් පරරර්ෝදයට පත්
රවනවා. ඉතින් අපිට රේ විදියට ඉඳුරන් පිනවීර් ගැන තර්යි
සාර්ානයරයන් උවර්නාව තිරයන්රන්. නර්ුත් දැන් ඔන්න ආධයාත්මික
ගර්නකට රපළගැහිච්ච රකරනක් ඉඳුරන් පිනවීර් රපාේඩක් පැත්තක
තියලා ඉඳුරන් රැකගන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. “ඉ රිවයසු
ගුත්ත්ද්වාවරා වහාත්ි” කියලා කියනවා. රැකගත්ත ඉඳුරන් සහිතව
වාසය කරන්න එයා පරිස්සේ රවනවා. රර්ාකද දැනටර්ත් ඇතුරළ්
රකරලස් පිරිලා. අපි එදා උණ්ණාභ බරාහ්ර්ණ සූතරරයන් ර්තක්
කරගත්තා වරග්, කාලාන්තරයක් තිස්රස් ඉඳුරන් පරිහරණය හරහා
දැනටර්ත් රකරලස් රගාන්නක් අපි ඇතුරළ් තිරයනවා. ඉතින් අපි
පරයත්නයක් දරන්රන් රේ රකරලස් රගාන්න ඉවත් කරන්න නේ, ඒ
ගැන උවර්නාවක් අපිට තිරයනවා නේ, අලුරතන් රකරලස් ඇතුළට
ගන්රන් නැතුව ඉන්න එරහර් නේ අපි බුද්ිර්ත් විය යුතුයි. රර්ාකද
ඇතුරළ් දැනටර්ත් කැකූරි කැකූරී තිරයනවා රකරලස් ර්හා
රගාන්නක්. එරහර් නේ ඒකට තව තව එකතු කරනවා රවනුවට
පුළුවන් තරේ ඇතුළට අලුතින් එන රකරලස් අවර් කරරගන, අඩු
කරරගන ජීවත් රවන්න උත්සාහවන්ත විය යුතුයි.
දැන් අපි හිතර්ු රකරනක් ආනාපාන සතිය වඩනවා. ඒ තුළින්
එයා හිරත් යේ සංසිඳීර්ක් යේ සහනයක් ඇති කරගන්නවා. එයා
ඇහැ පියාරගනයි ඉන්රන. සර්හර රවලාවට රූප රනාරපනුණාට
සද්දයක් ඇරහනවා. නර්ුත් දැන් හිරත් එකඟතාව නිසා සද්රදට එච්චර
හිත යන්රන නූ. ගියත් ඉක්ර්නටර් එනවා. ඊළඟට අපි හිතර්ු අපිට
යේ ස්පේශයක් දැරනනවා. අරප් උවර්නාව තිරයන්රන් ආනාපානරය්
හිත පැවත්වීර් නේ අර අලුත් අරර්ුණටත් වැඩිය හිත යන්රන නූ,
ගියත් ඉක්ර්නට ආපහු එනවා. රර්න්න රර්රහර් හිරත් සර්ාියක්
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වැරඩන්න වැරඩන්න, ඒ සර්ාි රවච්ච අරර්ුරණ් ඉන්න ගතියක්
අරප් හිරත් තිරයනවා. ඉතින් රේක අපිට සර්ාියක් හරහාත් රකටි
කාලයකට කරගන්න පුළුවන්. අපි රහාඳට සර්ාියක හිත නිර්ග්න
කරලා තිරයනරකාට අපි ඉස්සරහට ගත්ත යේ අරර්ුණක රහාඳට හිත
බැසරගන තිරයනරකාට රවන තැනකට යන්රන් නූ. එතැන නිකං
එයා හිර රවලා ඉන්නවා වරග් ගතියක් තිරයනවා. යේ කිසි අරර්ුණක්
කුසල ආරේර්ණයක් ඉදිරිපත් කරගත්තා. ඒ කුසල ආරේර්ණයටර්
නැවත නැවත හිත නැංවූවා. රවන තැන්වලට දුවද්දී ආරයත්
රගනැල්ලා තියාගත්තා.
රර්රහර් කරන්න කරන්න හිත සර්ාිර්ත් වුණා. දැන් හිත
රවන රකාරහ්වත් යන්රන් නූ. රේ සර්ාිය තුළර් ඉන්න ගතියක්
තිරයනවා. සර්ථ සර්ාිවල තිරයන ලක්ෂණය ඕක තර්යි. ඉස්සරහට
ගන්නවා යේ කිසි රකරලස් අඩු කුසල අරර්ුණක්. ඒ අරර්ුණටර්
නැවත නැවත හිත නංවලා ඒ අරර්ුරණහිර් හිත නතර කරරගන
ඉන්නවා. ඒකත් එක අතකින් රලාකු සුවයක්. රර්ාකද රර්රතක්
කාලයක් සූරහන්න නීවරණවලින් බැට කාපු හිතකට රේ වරග් සරල
අරර්ුණක රහාඳට බැසරගන සිටීර් තුළ රලාකු සහනයක් තිරයනවා.
ඒ තුළ රලාකු පරරර්ෝදයක් ඇති රවලා කය පිනා ගිහිල්ලා හරියට රැළි
රැළි යනවා වරග් රබාරහෝර් සුඛ රේදනා පහළ රවලා, රබාරහෝර්
පරීතිදායක තත්ත්වයක් පවා එරහර් නේ සර්ථ සර්ාිවලින් රකරනකුට
අත්දැකගන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි තාවකාලිකයි. ඒ සර්ාිරය් ශක්තිය
තිරයනකල් තර්යි ඔය තත්ත්වය තිරයන්රන්. ඒ සර්ාිරය් ර්ට්ටේ
එක එක විදියට රවනස් රවන්න පුළුවන්. දියුණු රවන්න පුළුවන්. ඒ
සර්ාිරය් පරබලතාව අනුව අපිට නීවරණ යටපත් කරරගන, ඇස් කන්
නාසා ආදී ඉඳුරන්රගන් එන අරර්ුණුවලට වහල් රවන්රන් නැතුව
ඒවා පැත්තකට දාලා අපිට සැනසිල්රල් ඉන්න පුළුවන් ගතියක් එරහර්
නේ රේ සර්ාිරය් තිරයනවා.
දැන් ඕකර් සූරහන්න දියුණු කරලා ගන්න රවනවා
විපස්සනාවකදී. ඒ කියන්රන් සර්ථ සර්ාියකින් හදාගන්න
තත්ත්තවය එච්චර පවතින්රන් නැහැ. ඒක හරිර් තාවකාලිකයි.
රර්ාකද රකරලස් නිකං යටපත් කරලා විතරයි තිරයන්රන්. රකරලස්
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සියල්ල තාර් එරහර්ර් තිරයනවා. ඒ නිසා අරප් සර්ාිය දුේවල
රවච්ච ගර්න් ආරයත් රකරලස් සියල්ල ඉස්සරහට එනවා. ආරයත්
හිත අරර්ුණු ඔස්රස් දුවනවා. ආරයත් ශේද ඔස්රස් රූප ඔස්රස් ගඳ
සුවඳ රස ඔස්රස් ස්පේශ ඔස්රස් දුවනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපි අර
තාවකාලිකව රකාච්චර සර්ාි සුවයක් අත්දැක්කත් අපිට රර්ාකක් රහෝ
රලඩක් දුකක් හැදිලා, නැත්නේ අතපසු වීර්ක් රවලා සර්ාිය වඩන්න
බැරි රවච්ච ගර්න් ආරයත් ඉතින් අපි ර්ුලටර් බහිනවා. ඉතින් ඔය
වරග් රපාඩි අවාසියක් තිරයනවා.
හැබැයි රයෝගාවචරරයක් අඩු තරමින් රර්රහර් හරි සහනයක්
තිරයනවා කියලා රත්රැේගන්නවා. එයා විපස්සනාවට නැඹුරැ වීර්
තුළින් තර්යි රේ සහනය ටිකක් තර්න්ට උරැර් රවච්ච තත්වයකට
පත් රවන්රන්. ඒ කියන්රන් සූරහන්න සර්ාියක් වඩලා, ඒ සර්ාිය
පාවිච්චි කරලා රේ වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින සංස්කාර ධේර්
රහාඳට විර්ේශනය කිරීර් තුළින් හිත තුළ යේ පරඥාවක් අවදි කරරගන
තර්යි, එරහර් නේ විපස්සනා සර්ාියක් හදාගන්න රවන්රන්. ඒක
ටිකක් කල් යන වැඩක්. ඒක ටිකක් රවරහසකර වැඩක්. රර්ාකද අපි
හිරත් නුවණක් දියුණු කරගන්නවා කියන එක ටිකක් දීේඝකාලීන
වැඩක්. ඒ නිසා ඇතැේ රකරනකුට ඉක්ර්නට සර්හර රවලාවට හිත
සර්ාි රවන්න පුළුවන් සර්ථයකින්. නර්ුත් කාලාන්තරයක් ගත
රවන්න පුළුවන්, විපස්සනාවකින් හිරත් ඒ යාරදන සහනය ඇති
කරගන්න. ඒ වුණත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උනන්දු කරන්රන් ඒ
පැත්තට. රර්ාකද ඒක ටිකක් අල්ලලා හිටින ගතියක් තිරයනවා. ඒක
අපිට උරැර් රවන ගතියක් තිරයනවා. රර්ාකද පරඥාවක් අවදි කරලා,
පරඥාරවන් රකරලස් යටපත් කරමින් රකරලස් ටික ටික ක්ෂය කරමින්
යන ර්ාේගයක තර්යි, ඒ නිවැරදි සර්ාිය අපිට උරැර් රවන
තත්ත්වයක් ඇති වන්රන්. අරප් හිත තැන්පත් රවන තත්ත්වයක්,
නිදහස් රවන තත්ත්වයක්, විර්ුක්ත රවන තත්ත්වයක් ඇති රවන්න
විපස්සනාවක් හරහාර් යන්න රවනවා.
දැන් රේ අද ර්ාතෘකාරේදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරන්රන් ආේයයන් වහන්රස් රකරනක් “ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා
වහාත්ි” අංග හයකින් සර්න්නාගත බවයි. “ඡළේගසර්න්නාගත”
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| අරියවාස සූතරය
තත්ත්වය ටික ටික තර්යි රයෝගවචරයකුට ගන්න රවන්රන්. රේ
සේබන්ධරයන් හරි ලස්සන කථා පරවෘත්තියක් එනවා ර්ේිර්
නිකාරය් අන්තිර් සූතරරය්. ඒ තර්යි ‘ඉන්ද්රිය භාවනා සූතරය’. එක්තරා
අවස්ථාවක උත්තර කියන ර්ානවකරයක් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ත්
ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්රස්ත් ඉන්න තැනට ඇවිල්ලා සතුටු සාමීචි
කථාවක රයරදනවා. උත්තර ර්ානවක කියන්රන් පාරාසරිය කියලා
බර්ුරණක්රග් රගෝලරයක්. ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් පරශ්නයක්
අහනවා රේ ර්ානවකයාරගන් “ඔබරග් ගුරැවරයත් ඉන්ද්රිය භාවනාවක්
ගැන කථා කරනවාද”, “එරහර්යි ස්වාමීන් වහන්ස,” කියල කියනවා.
“රර්ාකක්ද කියලා එරහනේ රපාේඩක් විස්තර කරන්න” කියලා
කිේවහර් රේ උත්තර කියන ර්ානවකයා කියනවා අරප් ගුරැතුර්ා,
පාරාසරිය බරාහ්ර්ණ තුර්ා කියනවා ඇරහන් රූප බලන්රන නැතුව
ඉන්න, කරනන් ශේද අහන්රන නැතුව ඉන්න, නාසරයන් ගඳ සුවඳ
බලන්රන නැතුව ඉන්න, දිරවන් රස විඳින්රන නැතුව ඉන්න, කරයන්
ස්පේශයක් ලබන්රන නැතුව ඉන්න කියලා තර්යි අරප් ගුරැතුර්ා
කියන්රන්.
දැන් රර්රහර් කිේවට පස්රස් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා
“එරහර් නේ අන්ධරයෝ ඇහින් ර්ුකුත් බලන්රන නූ රන්. එරහර් නේ
ඒරගාල්රලෝ රේ ඉන්ද්රිය භාවනාරේ පරරතරටර් පැමිණි පිරිසක්
රවන්න ඕනූ. ඒ වරග්ර්යි බිහිරි කට්ටිය. ඒ රගාල්රලාත් දැන් ශේද
ඇරහන්රන් නැති නිසා ඉන්ද්රිය භාවනාරවහි රකළ පැමිණි
තත්ත්වයකට පැමිණිලා තිරයන්න ඕනූ” කියලා. එතරකාට අර
උත්තර ර්ානවක නිරැත්තර රවනවා. ඊට පස්රස් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
“ආනන්ද, අරප් රේ ආේය ශාසනරය්ත් ආේය වූ ඉන්ද්රිය භාවනාවක්
තිරයනවා” කියලා ඉඟියක් රදනවා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්රස්
ආරාධනා කරනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට “භාගයවතුන් වහන්ස,
රර්න්න රේකයි අවස්ථාව, අප රකරරහි අනුකේපාරවන් රේ ආේය
විනරයහි ඉන්ද්රිය භාවනාව රර්ාකක්ද කියලා අපට කියලා රදන
රස්ක්වා” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට ආරාධනා කරනවා.
දැන් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ පැහැදිලි කරනවා භාවනාවක් වඩන, ඒ
කියන්රන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගරය් ආේය විනරයහි
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හික්රර්න රකරනක්, රයෝගාවචරරයක් රේ ඉන්ද්රිය රැකගන්රන්,
ඉන්ද්රිය සේබන්ධරයන් කරියාත්ර්ක රවන්රන් රකාරහාර්ද කියලා. දැන්
රේරකත් රකාටස් තුනකට තර්යි රපන්නලා තිරයන්රන්. ර්ුලින් කථා
කරන්රන් රේ සඳහා උත්සාහයක් දරන රයෝගාවචරරයක්
සේබන්ධරයන්. එයා රර්ාකද කරන්රන්, බුදුහාර්ුදුරැවන්රග්ර්
වචනරයන් අපි ර්තක් කරගනිර්ු. “චක්ඛු ා රූපිං දිසවා උප්පජ්ජත්ි
ම ාපිං, උප්පජ්ජත්ි අම ාපිං, උප්පජ්ජත්ි ම ාපාම ාපිං. වසා එවිං
පජා ාත්ි”. දැන් එයා රහාඳට අවධානරයන් ඉන්රන්, දැන් සතිය දියුණු
කරලා තිරයන්රන්. ඇරහන් රූපයක් දැක්කා, දැක්කර් සතුටක් පහළ
වුණා. එරහර් නැත්නේ ඇරහන් රූපයක් දැක්කා, ඒ හරහා දුකක් පහළ
වුණා. ඇරහන් රූපයක් දැක්කා, රේ රදරක් අතරර්ැදි තත්ත්වයක්
වරග් පහළ වුණා. එයාට රත්රැණා දැන් රූපය දැකීර් හරහා හිරත්
රර්ාකක්රදෝ රවනසක් වුණා. රර්ාකද කරන්රන්?
“ත්ඤ්ච වඛා සඞ්ඛත්ිං ඔළාරිකිං පටිචචසමුප්පන් ිං”. අන්න
දානවා භාවනාවට. රේ චිත්තානුපස්සනාවක් කථා කරන්රන්. රර්ාකද
අපි හිතර්ු කායානුපස්සනාවක් රහාඳට වඩලා, අවශය නේ
රේදනානුපස්සනාවකුත් වඩලා හිරත් සතිය සර්ාිය දියුණු කරගත්ත
රයෝගාවචරරයකුට ඇරහන් රූපයක් දැක්කහර් හිරත් සිදු රවන
පරිවේතනය ගැන අවධානයක් තිරයනවා. එයා හිත ගැන ටිකක්
අවධානරයන් ඉන්රන්. අනික් වැඩ කරනවා. ඒ නිසයි දැන් ඇරහ්
රූපයක් ආපාතගත වුරණ්. අපි හිතර්ු අපි සක්ර්නක රයරදමින්
හිටියා. අරප් යේ පර්ණක සතිය දියුණු රවලා තිබුණා. ඒ අතරරදි
අපි ඇහින් රූපයක් දැක්කා. අපි රිළරවක් දැක්කා කියර්ු. සර්හර විට
හිරත් අර්නාපයක් පහළ වුණා රවන්න පුළුවන්. එරහර් නැත්නේ
සර්නලරයක් දැක්කා. එරහර් නේ හිරත් ර්නාපයක් පහළ වුණා
රවන්න පුළුවන්. හැබැයි රේ හරහා කතන්දර රගාතන්න යන්රන්
නැතුව පරපංච කරන්න යන්රන් නැතුව වැල්වටාරේ රගාතන්න
යන්රන් නැතුව රර්ාකක්ද දැන් කරනවා කියන්රන්? රේ පහළ රවච්ච
ර්නාප ස්වභාවය, සැප ස්වභාවය නිසා හිරත් සතුටක් පහළ වුණා.
හිත ඔන්න කතන්දර රගාතන්න හදනවා.
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| අරියවාස සූතරය
දැන් එතරකාටර් රර්යාට අහු වුණා. දැන් සතිය ඉදිරිපත් වුණා.
සතිරයන් රපන්නලා දුන්නා. දැන් අර කලින් තිබිච්ච සංවර රවච්ච
ගතිය රවනුවට දැන් හිරත් රපාඩි චකිතයක් පහළ රවලා. රපාඩි
සැලීර්ක් සිද්ධ රවලා. හිත දැන් රපාේඩක් උත්රත්ජ්නය රවච්ච
ගතියක් තිරයන්රන්. හිරත් දැන් ර්නාප ගතියක්, පරීති ගතියක්, ඇරහ්
ඉන්ද්රිය ආරේර්ණය හරහා පහළ වුණ ස්වභාවයක් තර්යි තිරයන්රන්.
ඒ තත්ත්වය, රේ හටගත්ත ර්නාපය, සතුටු සහගත ස්වභාවය ගැන
රේ රයෝගාවචරයා බලනවා, “සඞ්ඛත්ිං” රර්තන දැන් තිරයන්රන්
සකස් රවච්ච ගතියක්. ඇරහ් රර්ාකක්රදෝ වේණ සටහනක් පහළ
වුරණ්. ර්ං ඒකට අතින් දැේර්ා රපාඩි අගයක් ආඩේබරයක්. රේ
සර්නලරයක් කියලා අඳුනාගත්තා. රේ දැක්රක් ඇත්තටර් අරප් ඇරහ්
පහළ වුණ පුංචි සංඥාවක්. එතනින් නතර වුරණ් නූ. රේ සිද්ධ රවච්ච
කරියාව ර්ර් සංස්කරණය කළා. එයා රපාේඩක් රයෝනිරසෝ
ර්නසිකාරයට ලක් කරනවා; ආපස්සට හැරිලා බලනවා රකාරහාර්ද
ර්ර් රර්රතන්ට ආරේ, රේ සතුට පහළ වුරණ් කියලා. එතරකාට
ඇත්තටර් රත්රරනවා ඇහැට රපනුරණ් පුංචි රූප සටහනක්. ඒ රූප
සටහනට ර්ර් වටිනාකර්ක් දුන්නා. “ආ රේ සර්නලයා කියන්රන්
හරිර් ලස්සන සරතක්” කියලා අපි අරප් තිරයන ආකල්ප හරහා,
අරප් හිරත් තිරයන රැචි අරැචිකේ හරහා රේකට වටිනාකර්ක්
දුන්නා. වටිනාකර්ක් දුන්න ගර්න් හිත පිබිදිලා සතුටු රවලා
පරරබෝධවත් රවලා ආවා. ඔය සංස්කරණය හරහායි රේ සතුට පහළ
රවලා තිරයන්රන්. අපි කරපු ඒ සංස්කරණය රකරනක් දකිනවා නේ
රේකට වැඩි දුරක් යන්න බූ. නිකං ලිහිලා යනවා. රර්ාකද රේකට
රපාරහාර දාන ගතිය රවනුවට රකාරහාර්ද රේ සංස්කරණයක් වුරණ්
කියලා ආපස්සට බැලීර්ක් තිරයන්රන්. ‘සංස්කරණයක්’ කියලා
බලන්න කියනවා. ඒ කියන්රන් සඞ්ඛත් වශරයන් බලන්න කියනවා.
එරහර් නැත්නේ කියනවා රේ ඇති රවච්ච තත්ත්වය ඕළාරික
වශරයන් බලන්න කියලා. ඒ කියන්රන්, හිත කලින් තිබුරණ් හරි සරල
ගතියක. අපි රේ සක්ර්රන් රබාරහාර් නිදහරස් රයරදමින් හිටිරය්.
‘වර් දකුණ’ කියමින් එරහර් නැත්නේ ‘ඔසවනවා තබනවා’ කියමින්.
ඒ තත්ත්වය හරි සරලයි. ඒරක රේ වැල්වටාරේ රර්ාකක්වත් නූ.
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ඒරක තිරයන්රන් හරිර් උරප්ක්ෂා සහගත බවක්. ඒකාකාරී බවක්.
හැබැයි දැන් රේ පහළ රවච්ච තත්ත්වය, ඒ තිබුණ සරල ගතියට
සාරප්ක්ෂකව ටිකක් අර්ුතු ගතියක්. උද්දීපනය රවච්ච ගතියක්. සංකර
ගතියක්. රළු ගතියක්. අර හිටිය තත්ත්වය හරිර් සරලයි. හරිර්
ඒකාකාරියි. දැන් රේ අලුත් තත්ත්වය ඕළාරිකයි, ටිකක් රළුයි. දැන්
තර්න්රග් හිතට රර්බඳු රළු ගතියක් රත්රරන්න ඕනූ. ඒකයි ර්ං
කිේරේ දැන් සතිය දියුණු රවලා, රහාඳට හිරත් සති සේපජ්ඤ්ඤය
එරහර් වැඩිලා තිරයනරකාට රකරනක් හඳුනාගන්නවා හිරත්
තිරයන්න ඕනූ යේ ර්ෘදු ගතියක්, සරල ගතියක්, ශාන්ත ගතියක්,
සිසිල් ගතියක්, තැන්පත් රවච්ච ගතියක්, ඔද වැඩිච්ච නැති ගතියක්,
සාර්කාමී ගතියක් කියලා.
හැබැයි ඒ ගතියට සාරප්ක්ෂකව දැන් රේ සර්නලරයක් දැකලා
ඔන්න හිත දැන් නැගිටලා ඇවිල්ලා. හිත දැන් රබාරහාර් උද්දීපනය
රවලා. හිත දැන් සතුටු රවන්න පටන් අරන්. රේ සතුටු රවන
ස්වභාවය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා ඕළාරිකයි කියලා; රේ
ඕළාරික තත්ත්වය, රේරක තිරයන රළු රගාරරෝසු තත්ත්වය දකින්න
කියලා රද්ශනා කරනවා. ඒ රළු රගාරරෝසු තත්ත්වය දැක්ක නේ, අපිට
එතැන රැරඳනවා රවනුවට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපරදසක් රදනවා
“එත්ිං සන්ත්ිං එත්ිං පණීත්ිං යදිදිං - උවපක්ඛා’ත්ි” කියලා. තර්න් කලින්
හිටපු තැන හරි සරල උරප්ක්ෂාවක්, ර්ධයස්ථ භාවයක් තිබුණා. ඒ
ර්ධයස්ථ භාවයට ලකුණු රදන්න කියලා වදාරනවා. ඒ ර්ධයස්ථතාව
තර්යි අගය කරන්රන්. හිත කැලඹිලා ඉන්න තත්ත්වය රනරවයි, හිත
කලින් තිබිච්ච සාර්කාමී තත්වයයි අගය කරන්රන්. හිත කලින් තිබිච්ච
සාර්කාමී තත්ත්වයට එරහනේ නැවතත් ගන්න අවශයයි, දැන් ඇති
රවලා තිරයන තත්ත්වය රළුයි කියලා රත්රැේ අරරගන.
එරහර්ත්
නැත්නේ
රර්තනදී
බලන්න
කියනවා,
“පටිචචසමුප්පන් ිං” කියලා. ඒ කියන්රන් දැන් රේ හටගත්ත තත්ත්වය
රහ්තු සකස් වීරර්නුයි ආරේ. ‘රේක නිසා රේක වුණා’. “ඇහැයි
රූපයයි නිසා චක්ඛු විඤ්ාණයක් පහළ වුණා. ඒක හරහා ස්පේශයක්
සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා සැප රේදනාවක් පහළ වුණා. ඒක හරහා
හඳුනාගැනීර්ක් සිද්ධ වුණා. ඒක හරහා හිරත් විතේක පහළ වුණා.”
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කියලා රේ ආපු රපළගැසීර්, “රේක නිසා රේක රවච්ච ආකාරය”
දකින්න කියලා කියනවා. එතරකාටත් රයෝනිරසෝ ර්නසිකාරයක් සිද්ධ
රවන්රන්. ආපස්සට හැරිලා බලපුවහර් රේ විදියට යාන්තේ
අටවාගත්ත හින්ද තර්යි සතුට පහළ රවලා තිරයන්රන් කියලා
රත්රරනවා. ඒ අනුව රයෝගාවචරයා ඒ සතුටට අහු රවනවා රවනුවට
ඒ සතුරට් නිර්ග්න රවනවා රවනුවට රකාරහාර්ද රේ සතුට ඇති
වුරණ් කියලා රයෝනිරසෝ ර්නසිකාරරයන් ආපස්සට හැරිලා බලනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් රර්රහර් බලනරකාටත්
රේක ලිහිලා යන බවයි. අපිට අරප් හිරත් සතුටක් පහළ වුණාර් ඒක
දිගට පවතින්න නේ, අපි ඒක රපෝෂණය කරන්න ඕනූ.
රේ තත්ත්වය වඩාර් පරකටයි ද්රේෂය පැත්රතන් ගත්රතාත්.
අපි හිතර්ු ඔන්න රිළරවක් ආවා. දැන් රේ සක්ර්රන් අපි හිටිරය්
රබාරහාර් ශාන්ත දාන්තව. රේ රිළවා ඇවිල්ලා රර්ාකක් හරි නරක
වැඩක් කරනවා. ඉතින් අපිට රක්න්ති යනවා. දැන් ඒ තත්ත්වය
බලන්න පුළුවන් සඞ්ඛත් යි කියලා. රේ රක්න්තිය කියන එක ර්ං
හදාගත්ත එකක්. ර්ුලින් ඇරස් පහළ වුරණ් රපාඩි වේණ සටහනක්
විතරයි. ඒක ර්ං හැඳින්වූවා “රර්න්න රර්යා තර්යි රිළවා කියන්රන්”
කියලා. ඔන්න ර්ං ඒකට නර්ක් දුන්නා. ර්රග් තියන සංඥා රපාදිරයන්
ර්ං හඳුනාගත්තා රේ ඉන්රන් ‘රිළවා’, අන්න ර්ං නර්කුත් දුන්නා. ‘රේ
රිළේ කියන්රන් ර්හා කරදරකාරරයෝ ටිකක්’ කියලා ඊළඟට අරප් රැචි
අරැචිකේ ටිකකුත් ඒකට දැේර්ා හරියට ලුණු මිරිස් ටිකක් දැේර්ා වරග්.
දැන් අන්න රිළවා රර්ාකක්රදෝ එකක් කරනවා. ඉතින් ර්ට රක්න්ති
ගිහින්. ඉතින් ඒකට අපි තව තව රද්වල් එකතු කරනවා. ඒ රක්න්තිය
ඇති වීර් පිණිස ර්ර් කරපු සංස්කරණ ටික, ර්ර් ඇතුරළන් එකතු
කරපු කාරණා ටික අපි රත්රැේගත්තා නේ රක්න්තියට වැඩි දුර යන්න
බූ. ඒ රවනුවට නැවතත් හිත ගන්නවා උරප්ක්ෂාවට. අර හිටපු පරණ
සරල ර්ධයස්ථතාවට හිත ගන්නවා. “එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං
- උරපක්ඛා” රේ පරණීත ශාන්ත උරප්ක්ෂාව තර්යි අගය කරන්රන්.
අර ද්රේෂ සහගත ස්වභාවය රනරවයි.
එරහර් නැත්නේ රේක බලන්න පුළුවන් ඕළාරිකයි කියලා.
දැන් හිටිරය් හරිර් සරල ශාන්ත ගතියක. ඊට සාරප්ක්ෂව රේ අලුතින්
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ඇති රවච්ච ගතිය හරිර් රළුයි, හිතට දැරනනවා දැන් රේක බරට. හිත
දැන් ටිකක් දැරවන ගතියක්, හිරත් තිබිච්ච නිදහස නැති රවච්ච
ගතියක්, හිත නිකන් රලඩ වුණා වරග් ගතියක්, හිර වුණා වරග්
ගතියක් තර්න්ට දැරනනවා. රේ රළු ගතිය රත්රැේගත්තා නේ අන්න
නැවතත් අගය කරනවා “අරන් ර්ං හිටපු තැන මීට වඩා රහාඳයි රන්,
එතන තිබුණා රන් ශාන්ත බවක්, එතන තිබුරණ් නූ කිසි කැලඹීර්ක්,
එතන හරිර් රසෞර්ය තැනක්” කියලා ආපස්සට යනවා, අර
උරප්ක්ෂාවට.
එරහර් නැත්නේ පටිච්චසමුප්ප ්
වශරයන් දකින්න
පුළුවන්. දැන් රේ රක්න්තියක් පහළ රවලා තිරයන්රන්. එතරකාට
ආපස්සට ගිහිල්ලා බලනවා. ඇහැට රූපයක් ආපාතගත වුණා. ඒ
හරහා චක්ඛු විඤ්ාණයක් ඇති වුණා. ඒ හරහා අපි තුළ දුක්
රේදනාවක් පහළ වුණා. ඒක අපි ඊළඟට හඳුනාගත්තා. ඒක ර්ත අපි
විතේක නැංවූවා. එතරකාට ටික ටික රක්න්ති ගියා. ආපස්සට
ආපස්සට නිකං ලිහාරගන ලිහාරගන යනවා රේ රවච්ච සිද්ිය.
ලිහාරගන ලිහාරගන යනරකාට රක්න්තියට ඉන්න විදියක් නූ. ඒ
රවනුවට නැවත ගිහිල්ලා හිත පිහිටුවාගන්නවා, “එතං සන්තං එතං
පණීතං යදිදං - උරපක්ඛා” උරප්ක්ෂාව ර්ත. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
දැන් ඇරහන් රූපයක් බැලීර් සේබන්ධරයන්, ඇරහන් රූපයක් බලලා
අරප් හිරත් සිද්ධ රවච්ච පරිවේතනය සේබන්ධරයන් රේ විදියට
විස්තර කරලා රදනවා.
ඉතින් රේක සූරහන්න පරගුණ කරන්න රවනවා. අපි දැන්
රේකට උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. පුළුවන්ද රේ වැරේ කරන්න.
විරශ්ෂරයන්ර් චිත්තානුපස්සනාව කරන රයෝගාවචරරයක් රේ සඳහා
උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒ කියන්රන් එයා දැන් හිත ගැන
අවධානරයන් ඉන්රන්. අපි හිතර්ු අනිත් අය නේ කය ගැන
අවධානරයන් ඉන්රන් කියලා. නර්ුත් හිත දිහා බලන්න පුරැදු රවන
රයෝගාවචරයා අනික් වැඩ කරද්දීත් හිත ගැන අවධානරයන් ඉන්රන්.
අනිත් වැඩ කිරීර් හරහා රූපයක් දැකීර් හරහා සද්දයක් ඇහීර් හරහා
හිතට රවන්රන රර්ාකක්ද? එයා හැර් තිස්රසර් ර්ූලිකත්වය රදනවා
හිත නිරීක්ෂණයට. අනිත් වැඩ කටයුතුවල රයරදද්දීත් පැත්තකින්
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| අරියවාස සූතරය
නිකන් හිටරගන රපාේඩක් ඇහැ ගහරගන ඉන්රන්. අන්න එයාට
තර්යි රත්රරන්රන්, රේ හිත කලින් නේ තිබුණා රබාරහාර් ශාන්ත
දාන්ත තත්ත්වයක. ඒ ශාන්ත දාන්ත තත්ත්වරයන් උඩ පැත්තට ගියා.
ඔන්න හිත සතුටු රවලා දැන්. එරහර් නැත්නේ යට පැත්තට ගියා.
ඔන්න හිත දැන් දුක් රවලා, ද්රේෂ සහගත රවලා. ද්රේෂභරිත රවලා.
ඉතින් රේ උඩ යට යූේ ටික, හිත දිහා බලාරගන ඉන්න
රයෝගාවචරරයකුට හසු රවන්න පුළුවන්.
රේ කාරණාවර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සද්දයක් පැත්රතනුත්
විස්තර කරනවා. කරනන් සද්දයක් ඇරහන්න පුළුවන්. ඒ අනුවත්
හිරත් ර්නාපයක් පහළ රවන්නත් පුළුවන්. අපි හිතර්ු අපට රබාරහාර්
මිහිරි සංගීත රාවයක් ඇරහනවා. ඉතින් ඒ හරහාත් හිත සතුටු
රවනවා දැන්. ටක් ගාලා ඔන්න ඒක අල්ලාගත්තා. ඉතින් අහවල්
ගායකයයි රේක කියන්රන්, රේ අහවල් ගායිකාවයි රේක කියන්රන්
කියලා අපි රපාේඩක් අරප් පරණ සංඥා ටිකත් රර්රතන්ට දාගත්තා.
එයා හරි රහාඳයි, එයාරග සින්දු හරි ලස්සනයි, ඔන්න ඉතින් අපි තව
ටිකක් රේකට ජ්ූේ ටිකක් දාගත්තා, බටේ ටිකක් දාගත්තා. අන්න දැන්
ඇතුරළ් සංස්කරණය. දැන් සතුටු රවනවා. ඉතින් දැන් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රද්ශනා කරනවා රේක සංඛත වශරයන් බලන්න කියලා. අපි රේ
සංස්කරණය කරපු නිසයි දැන් රේ සතුට ඇවිල්ලා තිරයන්රන්.
ආපස්සට හැරිලා බලනවා. අර ජ්ූේ ගාපු හැටි, බටේ ගාපු හැටි, අපි
රේකට වටිනාකේ දීපු හැටි, ආපස්සට හැරිලා බලනවා. එරහර්
බලනරකාට රේක රේ නිකන් ආව සද්දයක් විතරයි. රේ සද්රදට අපි
වටිනාකේ දීලා. අපි රේක වැලඳගන්න ගිහිල්ලා. රේ “අරප් අතින්
දාරගන තර්යි රේක වැලඳරගන තිරයන්රන්. අරප් අතින් දාල තර්යි
රේක තව ඔප්නංවාරගන තිරයන්රන්” කියලා තර්න්ටර් රත්රරනවා.
රේක යන්න ඇරිය නේ ඉවරයි. නර්ුත් රර්ාකක්රදෝ රදයක් හින්දා අපි
සංස්කරණය කළා කියලා සංඛත ස්වභාවය දැක්කා. දැකලා ආරයර්ත්
උරප්ක්ෂාවට ගත්තා.
එරහර් නැත්නේ අර හිටිය සාර්ානය සරල උරප්ක්ෂාවට
සාරප්ක්ෂකව දැන් රේ පහළ රවලා තිරයන හිරත් සතුටු රවන
ස්වභාවය රළුයි. යේ රයෝගාවචරරයක් ශාන්ත භාවය පුරැදු කරනවා
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නේ ඒ රයෝගාවචරයාට රත්රරනවා ඒ සරල බරේ ශාන්ත බරේ
තිරයන්රන් ඇත්තටර් හිත සනසන ගතියක්. හිත කුපිත කරවන
ගතියක් නූ, හිත චංචල කරන ගතියක් නූ. හිත තැන්පත් කරන හිත
නිවන ගතියක් එතන තිරයන්රන්. නර්ුත් ඊට සාරප්ක්ෂකව දැන් රේ
සද්දයක් හරහා පහළ රවලා තිරයන සතුට ඕළාරිකයි, රළුයි. අන්න
රත්රැේගත්තා, ආපස්සට ගියා. උරප්ක්ෂාව ර්ත හිත පිහිරටේවා.
එරහර්ත් නැත්නේ අපට රහ්තු පරතය වශරයන් බලන්න
පුළුවන්. කනට සද්දයක් ඇහුණා, කනයි ශේදයයි නිසා රශරෝත
විඤ්ාණයක් පහළ වුණා. ඒ හරහා ස්පේශයක් වශරයන් රේ
ඔක්රකාර් ටික එකතු වුණා. අන්න ඊළඟට රේදනාවක් පහළ වුණා.
රේදනාව හඳුනගත්තා. ඒ හරහා අපි විතේක පහළ කළා. රපාඩි
කතාවක් ගියා, සතුටු වුණා. ඉතින් රේ විදියට පටිච්චසර්ුප්පන්න
වශරයනුත් දකින්න පුළුවන්. රේ හැර් රදයක් හරහාර් ඇත්තටර් රේ
පැමිණි පරතිඵලය ලිහාගැනීර්ක් වරග් රදයක් තර්යි රේ සිද්ධ
රවන්රන්. අපි සිරත් සිද්ධ රවච්ච පරිවේතනය රයෝනිරසෝ
ර්නසිකාරරයන් ආපස්සට ගිහිල්ලා බලනවා. බැලුවහර් රේ කතාව
ලිහිලා යනවා. ලිහිල ගිහිල්ලා ආරයත් අපිට අර කලින් හිටිය
උරප්ක්ෂාරේ ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති රවනවා. “ත්සස ත්ිං
උප්පන් ිං ම ාපිං උප්පන් ිං අම ාපිං උප්පන් ිං ම ාපාම ාපිං
ිරුජ්ඣත්ි; උවපක්ඛා සණ්ොත්ි” කියලා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා
කරනවා. දැන් එතරකාට අර පහළ රවච්ච ර්නාපය, පහළ රවච්ච
සතුට නැති රවලා යනවා, නිරැද්ධ රවලා යනවා. ඒ රවනුවට
නැවතත් හිත අර කලින් තිබුණු උරප්ක්ෂාරේ පිහිටනවා.
ඉතින් රේක බුදුහාර්ුදුරැරවෝ පරතිපදාවක් වශරයන්
රපන්නනවා. නැවත නැවත වඩන්න වඩන්න රයෝගාවචරරයක් දක්ෂ
රවනවලු ඇහින් රූපයක් දැකපු ගර්න් ක්ෂණිකවර් උරප්ක්ෂාවට ගන්න.
රකාච්චර රේක වඩලද කියනවා නේ ඇහිපිල්ලේ ගහන ඉක්ර්නින්
උරප්ක්ෂාවට ගන්නවලු. ඉතින් අපට රත්රැේගන්න පුළුවන්
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රකායි තරේ නේ පුහුණුවක් අරපන් බලාරපාරරාත්තු
රවලා තිරයනවද? නැතුව රේක රේ ඉරේ රවනවා රනරවයි. රේක
කරලා කරලා තර්න් රත්රැේ අරරගන රේ කටයුත්රත් රයරදන්න
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| අරියවාස සූතරය
රයරදන්න බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියන උපර්ාවකින් කියනවා නේ,
“ආනන්ද, රේ රයෝගාවචරයා ඇහින් රූපයක් දැක්කහර් අර වරග්
සතුටු ස්වභාවයක්, නැත්නේ රළු ස්වභාවයක්, එරහර් නැත්නේ ද්රේෂ
සහගත ස්වභාවයක් ර්නාප අර්නාප තත්ත්වයක් පහළ වුණාර්, එයා
ක්ෂණිකවර් ගන්නවා නැවතත් අර හිටි උරප්ක්ෂාවට ඇහිපිල්ලේ ගහන
සැරණකින්”. ඊළඟට කන සේබන්ධරයනුත් ඔය විදියටර් කියනවා.
අසුරැ සැණකින් එයා උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා. ඒ වරග්ර් නාසය
සේබන්ධරයනුත්
නැවතත්
උරප්ක්ෂාවට
ගන්නවා.
දිව
සේබන්ධරයනුත් දිරේ යේ ර්නාපයක් අර්නාපයක් පහළ වුණා නේ
ඒකත් අර වරග් උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා. ඊළඟට කරය් ස්පේශයක්
සේබන්ධරයනුත් ඒ වරග්ර් උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා. සිතත් යේ
සිතුවිල්ලක් හරහා පැත්තකට ගියා නේ, උඩට රහෝ යටට ගියා නේ
නැවතත් ර්ැද්දට රගනල්ලා තියාගන්නවා.
ඉතින් රේ විදියට රකරනක් පුහුණු වුණා කියලා අපි හිතර්ු.
දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ සූතරරය්දී රදවැනි පැත්තකුත්
රපන්නනවා. ආේයයන් වහන්රස් රකරනක් රේක කරන්රන්
රකාරහාර්ද? ඒකත් රපාේඩක් හිතලා බලන්න වටිනවා. අපි තර්යි
සාර්ානයරයන් රේ වරග් රපාේඩක් දඟලලා ආපස්සට ගිහිල්ලා,
රේවාරය් තිරයන සංඛත ගතිය රළු ගතිය පටිච්චසර්ුප්පන්න
ස්වභාවය රත්රැේ අරරගන රපාේඩක් රවරහසිලා කටයුතු කරන්රන්.
රර්ාකද අපි තාර් පුහුණු රවනවා. ඒ හින්දා අපිට රේකට රපාඩි
කාලයක් ගත රවනවා. අපි හිතර්ු රේක කරලා කරලා ඔන්න
රකරනක් රසෝවාන් රවලා. දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරනවා රසෝවාන් රවච්ච ආේයයන් වහන්රස්ටත් රේ රද්ර් රවනවලු.
අද දවාරල්ත් පරශ්නයක් ඇහුවා රසෝවාන් රවච්ච රකනා අඬන්රන්
රකාරහාර්ද? වැලරපන්රන් රකාරහාර්ද? කියලා.
දැන් රේරකත් කියනවා රර්රහර්. “චක්ඛු ා රූපිං දිසවා
උප්පජ්ජත්ි ම ාපිං, උප්පජ්ජත්ි අම ාපිං, උප්පජ්ජත්ි ම ාපාම ාපිං.
වසා වත්
උප්පවන්
ම ාවප
උප්පවන්
අම ාවප
උප්පවන්
ම ාපාම ාවප
අඨීයත්ි හරායත්ි ජිගුචඡත්ි.” දැන්
රර්යාටත් ර්නාපයක් පහළ රවලා, නැත්නේ අර්නාපයක් පහළ
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රවලා. රසෝවාන් රවච්ච රකරනක් සකෘදාගාමී රවච්ච රකරනක්
අනාගාමී රවච්ච රකරනක් දක්වා රේක පැතිරරනවා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා එබඳු ආේයයන් වහන්රස් රකරනකුට
වුවත් ඇරහන් රූපයක් දැකලා ර්නාපයක් පහළ රවන්න පුළුවන්.
හිරත් රලාකු සතුටක් ජ්නිත රවන්න පුළුවන්. දුකක් ජ්නිත රවන්නත්
පුළුවන්. හැබැයි නිකන් ඉන්රන් නූ. දැන් එයා රර්ච්චර කාලයක් රේ
සඳහා යේ වූයර්ක් දරලා තිරයනවා. රර්ාකද්ද, ඇරහන් රූපයක්
දැක්කහර් කළ යුතු යර්ක් තිරයනවා. එයා පරතිපදාවක් අනුගර්නය
කළා. යේ පුහුණුවක රයදුණා. ඒ රර්ාකක්ද පුහුණුව? අර අපි කලින්
කතා කරපු පුහුණුව. රේක එක්රකෝ බැලුවා සංඛත වශරයන්,
නැත්නේ පටිච්චසර්ුප්පන්න වශරයන්, එරහර් නැත්නේ ඕළාරික
වශරයන්. බලන්න බලන්න, දැන් රර්යාරග හිත දැන් ටිකක්
උරප්ක්ෂාරේ ඉන්න ගතිය තර්යි තිරයන්රන්. අරප් සාර්ානය
පෘථග්ජ්න ර්නසකට වඩා ආේයයන් වහන්රස්රග් ර්නසක් එරහනේ
උරප්ක්ෂාව තර්යි ඇසුරැ කරන්රන්. අර වරග් වූයර්ක් දැරැවත් ඒත්
තාර්ත් ගියා ර්නාපයකට, තාර්ත් ගියා අර්නාපයකට.
දැන් රර්යාරග හිරත් පහළ රවන්රන රර්ාකක්ද? “අට්ටටීයති”,
කනගාටුවක් පහළ රවනවා, “තාර්ත් රේක හරි ගිරය් නූ රන් තාර්ත්
පරණ පුරැද්දට ගියා රන්” කියලා. දැන් අච්චර දඟලන්රන් නැතුව
ඉක්ර්නටර් උරප්ක්ෂාවට දාගන්නවා. රර්ාකද රේක අගය කරන්රන්
නූ. අපි තර්යි ඇරහ් ර්නාපයක් පහළ වුණ ගර්න්, ඇරහ් සතුටක්
පහළ වුණ ගර්න් ඒකට උඩ පැනරගන එහාට යන්රන්. නර්ුත්
ආේයයන් වහන්රස් ඒක අගය කරන්රන් නූ. ඒ රවනුවට
“අට්ිටීයති”, ඒ ගැන නිකං දුකක් පහළ කරරගන ටක් ගාල අනික්
පැත්තට ගන්නවා. ඒ ගැන කනගාටුවක් ඇති කරරගන ආපස්සට
ගන්නවා. “හරායති”. ඒ ගැන ලැේජ්ාවට පත් රවනවා. “රර්ච්චරත්
ර්හන්සි රවලා, රේ තරේ පුහුණුවක් කරලත්, ඒත් තාර්ත් හිත ගියා
රන්” කියලා තර්න් ගැනර් ලැේජ්ාවට පත් රවලා ආපස්සට ගන්නවා.
ඊළඟට “ජිගුච්ඡති” කියලා කියනවා. රේ රවච්ච රද් ගැන ජ්ුගුප්සාවක්
පහළ කරගන්නවා. රර්ාකද දැන් තර්න්ට රත්රිලා, රේවරය් තිරයන
සංඛත ස්වභාවය පටිච්චසර්ුප්පන්න ස්වභාවය ඕළාරික ස්වභාවය
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රත්රිලා. ඒත් තාර්ත් හිත ඒවාට ගියා කියලා ජ්ුගුප්සාවක්. අන්න රේ
ආේයයන් වහන්රස් රකරනක් පවා පුහුණු රවනවා, හික්රර්නවා රේ
කටයුත්ත කරන්න.
ඉතින් රේ කටයුත්රත් රකළ පැමිණි රකරනක් තර්යි රහතන්
වහන්රස් රකරනක් කියන්රන්. උන්වහන්රස් ගැන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. ඒක අර්ුතුර් තත්ත්වයක්. එතැන්දිත්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඉන්ද්රිය භාවනා සූතරරය්ර් විස්තර කරනවා
රර්රහර්: රහතන් වහන්රස්ට පුළුවන්ලු රේ විදියට ර්නාපයක් රහෝ
අර්නාපයක් පහළ වුරණාත් ඕනූ නේ ර්නාපය තියාරගන ඉන්නත්
පුළුවන්ලු. ඒ කියන්රන කැර්ති රදයක් හරහා නේ ර්නාපය පහළ
වුරණ්, ඕනූ නේ ර්නාපය තියාරගන ඉන්නත් පුළුවන්ලු. අකර්ැති
රදයක් හරහා අර්නාපය පහළ වුණා නේ, ඕනූ නේ අර්නාප
ස්වභාවයක් තියාරගන ඉන්නත් පුළුවන්ලු. ඕනූ නේ උරප්ක්ෂාරවන්
හිත තියාරගන ඉන්නත් පුළුවන්ලු. උන්වහන්රස්ට කැර්ති රදයක්
කරන්න පුළුවන්ලු. එතැන තිරයන්රන් අර්ුතුර් අරහත් විකුේවණයක්.
ඒ කියන්රන් දැන් උන්වහන්රස් රේරක රකළ පැමිණිලා. තර්ුන්ට
ඕනැ විදියට තර්යි දැන් ඉන්ද්රියයන් හරහා හිත හැසිරරන්රන්.
ඉන්ද්රියයන්ට ඕනැ විදියට හිත හැසිරරනවා රනරවයි.
එරහනේ අපි ඉතින් එච්චර දුරට යන්න ඕනැ නැහැ. අපි අඩු
තරමින් බලර්ු රේ රයෝගාවචරරයක් කරන්රන් රර්ාකක්ද? ඇරහ්
ර්නාපයක් පහළ වුණහර් රයෝගාවචරරයක් කරන්රන් රර්ාකක්ද?
රේක සංඛත වශරයන් දැකීර්ක්, රේරක තිරයන රළු ස්වභාවය
පටිච්චසර්ුප්පන්න ස්වභාවය රත්රැේගැනීර්ක්. එරහර් රත්රැේ
අරරගන රේ ර්ධයස්ථතාවට එන්න පුළුවන්. ආේයයන් වහන්රස්ලා
කරන්රන් රකාරහාර්ද? රේ තත්ත්වය රත්රැේ අරරගන තාර්ත් රේ
රද් හිරත් පහළ වුණා කියලා ලැේජ්ාවට පත් රවලා ඉක්ර්නටර්
ආපස්සට එනවා. රේ තත්ත්ව රදකවත් අපි රත්රැේගන්නවා නේ,
අපිට වැටරහනවා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රේ උරප්ක්ෂා තත්ත්වය තර්යි
අගය කරලා තිරයන්රන්. හිත උඩ යූේ යට යූේ රවනුවට රේ ර්ැද්රද
තියාරගන ඉන්න ගතිය තර්යි විරශ්ෂරයන් අගය කරලා තිරයන්රන්.
එතැන තර්යි ශාන්ත භාවයක් ර්ෘදු ස්වභාවයක් සරල ස්වභාවයක්
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තැන්පත් ස්වභාවයක් ර්ධයස්ථ ස්වභාවයක් තිරයන්රන්. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් පරඥාරේ රතෝතැන්න වශරයන් රපන්නන්රන් එරහර් නේ
උරප්ක්ෂාව.
දැන් රේ සූතරරය් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාරළ් “ඡළඞ්ගසර්න්නාගරතා
රහාති” රේ අංග හයකින් සර්න්නාගතයි කියන්රන් කුර්ක්ද? අපි
ඒකට රපාේඩක් රයාර්ු රවර්ු දැන්. “ඉධ, භික්ඛවව, භික්ඛු චක්ඛු ා රූපිං
දිසවා ව ව සුමව ා වහාත්ි දුම්මව ා, උවපක්ඛවකා විහරත්ි සවත්ා
සම්පජාව ා” දැන් ඇරහන් රූපයක් දැක්කා. “රනව සුර්රනා”, එයා
ඒරකන් සතුටු රවන්න යන්රන් නැහැ. “න දුම්බර්රනා”, ඒක ගැන දුක්
රවන්න යන්රනත් නැහැ. “උරපක්ඛරකා විහරති”, උරප්ක්ෂාරවන්
ඉන්නවා. “සරතා සම්බපජ්ාරනා”, සතිර්ත්ව සේපජ්ඤ්ඤය සහිතව.
සතිය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිරයනවා. එයාට රහාඳ අවධානයක්
තිරයනවා. රහාඳට රද්වල් රත්රැේගැනීරේ හැකියාවක් තිරයනවා.
සේපජ්ඤ්ඤය සහිතයි. අන්න ඒරකන් දැන් ඇරහන් රූපයක් දැක්කා.
ඒ ගැන සතුටු රවන්න යන්රන් නැහැ. දුක් රවන්න යන්රනත් නැහැ.
උරප්ක්ෂාරවන් ඉන්නව සති සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව. ඉතින් ඒ
විදියටර් කියනවා “වසාවත් සද්දිං සුත්වා”, කරනනුත් සද්දයක් අහලා
එයා ඉන්නවා වැඩිය ඉල්රපන්න යන්රන් නූ. හිනහ රවන්න යන්රන්
නූ. දුක් රවන්න යන්රනත් නූ. එයා ඉන්නවා ර්ැද්දට රවලා “සරතා
සම්බපජ්ාරනා” සතිර්ත්ව, සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව.
ඊළඟට “ඝාව
ගන්ධිං ඝායිත්වා”, නාසරයනුත් යේ කිසි
ගඳක් සුවඳක් ආඝරාණය වුණා. නර්ුත් ඒරකන් දුකක්වත් සතුටක්වත්
පහළ කරගන්න යන්රන නැතුව, හිත උරප්ක්ෂාරේ පිහිටාරගන
ඉන්නවා. “සරතා සම්බපජ්ාරනා” සතිර්ත්ව, සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව.
ඊළඟට “ජිව්හාය රසිං සායිත්වා” දිරවන් රසයක් භුක්ති විඳලා එතනදිත්
ඒරකන් රලාකුවට සතුටු රවන්නවත් දුක් රවන්නවත් යන්රන නැතුව,
ර්ැද්දට රවලා ඉන්න බලනවා. “සරතා සම්බපජ්ාරනා” සතිර්ත්ව,
සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව. “කාවය ව ාඨෙබ්බිං ුසිත්වා”, කරයන්
යේ ස්පේශයක් ලබලා එතැනිනුත් හිරත් අර වරග් රලාකු සතුටක්වත්
දුකක්වත් පහළ කරගන්න යන්රන් නැතුව ර්ැද්රද් උරප්ක්ෂාරේ හිත
පවත්වනවා, “සරතා සම්බපජ්ාරනා” සතිර්ත්ව, සේපජ්ඤ්ඤරයන්
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යුක්තව. “ම සා ධම්මිං විඤ්ොය”, ර්නස ගැනත් කියනවා. ර්නසටත්
යේ කිසි අරර්ුණක් ආවා. ඒරකනුත් රලාකුවට සතුටු රවන්නවත් දුක්
රවන්නවත් යන්රන නැහැ. නැවතත් උරප්ක්ෂාරේ පිහිටනවා, “සරතා
සම්බපජ්ාරනා” සතිර්ත්ව, සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව.
රේ තත්ත්වය ටික ටික විස්තර කරනරකාට ඉන්ද්රිය
භාවනාවක් වශරයන් වරග්ර් රේක ආයතන භාවනාවක් වශරයනුත්
ගන්න පුළුවන්. සතිපට්ඨාන සූතරරය් ධේර්ානුපස්සනාරේ රවනර්ර්
ආයතන පේබයක් රපන්නනවා. හිත දිහා බලාරගන ඉන්න
රයෝගාවචරරයකුට හිරත් පහළ රවන රකරලස් නැවත නැවත
හඳුනාගනිමින් ඒ රකරලස් පරහාණය සඳහා උත්සාහවන්ත විය
හැකියි. ඒරකදී රපන්නන්රන් ඇරහන් රූපයක් දැකලා ඒ හරහා හිරත්
සංරයෝජ්නයක් පහළ වුණා කියලා එයා රත්රැේගත්තා. සංරයෝජ්නය
පරහාණය කළා නේ, නැත්නේ අත්හැරලා දැේර්ා නේ, ක්රල්ශයකට
අහු රවන්රන නැතුව හිටියා නේ ආරයත් හිත පත් රවන්රන්
උරප්ක්ෂාවට. ඊළඟට කරනන් සද්දයක් ඇහුණා. ඒ හරහා
සංරයෝජ්නයකුත් පහළ වුණා අර පරණ පුරැද්දට. දැන්
රයෝගාවචරරයකුට නේ රකාරහාර්ත් පහළ රවන්න පුළුවන්. රස්ඛ
පුද්ගලයකුට පවා පහළ රවන්න පුළුවන්. හැබැයි රත්රැේගත්තා. රස්ඛ
පුද්ගලරයක් නේ ඒ ගැන ලේජ්ාවට පත් වුණා. ඒකට ජ්ුගුප්සාවක්
පහළ කරගත්තා. ‘තාර්ත් රේක රවනවා රන්ද’ කියලා කනගාටුවක්
ඇති කරරගන ටක් ගාලා උරප්ක්ෂාවට ගත්තා. ඒ වරග්ර්යි අපි හිතර්ු
දිරවන් රසයක් බලනරකාටත් එතනත් සංරයෝජ්නයක් පහළ රවන්න
පුළුවන්. යේ ක්රල්ශයක් පහළ රවන්න පුළුවන්. ඒ හරහා තර්යි
ර්නාප අර්නාප එන්රන් ඇත්තටර්. ක්රල්ශය හරහා ආපු තත්ත්වයක්
තර්යි රේ ර්නාප අර්නාප තත්ත්වය. එයා ක්රල්ශය හඳුනාරගන
පරහාණය කරනවා. අතහැරලා දානවා. ඒක රපෝෂණය කරන්රන්
නැතුව ඉන්නවා, නැවතත් උරප්ක්ෂාවට එනවා. එරහර් නේ ඉතින්
සතිපට්ඨානරය්දීත් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රේ තත්ත්වය රපන්වලා දීලා
තිරයනවා.
ඉතින් රේක කරපු තවත් රහාඳ ස්වාමීන් වහන්රස් රකරනක්
ගැන සඳහන් රවනවා, රසෝණ සූතරරය්. රසෝණ කියන ස්වාමීන්
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වහන්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් කාලරය් රබාරහාර් වීේයවන්තව
භාවනා කරපු ස්වාමීන් වහන්රස් නර්ක්. උන්වහන්රස්රග් කථා
පරවෘත්තියත් අපිට ටිකක් වටිනවා. උන්වහන්රස් තවර් රහත් රවලා
නැහැ. ඉතින් ර්හා පුදුර්ාකාර වීේයයක් දරමින් භාවනාරේ රයරදනවා.
ඉතින් භාවනා කරනවා, භාවනා කරනවා. හැබැයි තාර් කිසිර්
අිගර්යක් නැහැ. රේ ස්වාමීන් වහන්රස් කල්පනා කරලා බලනවා,
“දැන් රර්ච්චර කාලයක් වුණා ර්හණ රවලා. පුදුර්ාකාර වීේයයක් ර්ර්
දැරැවා. ර්ාත් එක්ක එකට ර්හණ රවලා හිටපු අය, ර්රග් සබරහ්ර්චාරීන්
වහන්රස්ලා හුඟක් රදරනක් දැන් රේ බරහ්ර්චරිය වාසය නිර් කරලා.
ඒ කියන්රන් අරහත් තත්ත්වයට පවා පත් රවලා. ර්ට තාර්ත් බැරි
වුණා” කියලා හිරත් කනස්සල්ලක් පහළ රවනවා. ඊට පස්රස් රර්ාකද
හිතන්රන්, “ර්ට ගිහි ජීවිතරය්දී ධනයත් තිබුණා. ර්ර් ආපහු ගිහි
ජීවිතයට පත් රවලා පිනක් දහර්ක් කරරගන ඉන්න පුළුවන්” කියලා
උපැවිදි රවන්න හිතනවා.
ඉතින් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්රග් හිරත් පහළ රවච්ච රේ
විතේකය දකිනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
සෘද්ිරයන්ර් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් ගාවට ඇවිල්ලා අහනවා
“රසෝණ ඔරේ හිරත් රර්බඳු සංකල්පනාවක් පහළ වුණාද?” ඉතින්
රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් “එරහර්යි” කියලා රබාරහාර් අවංකව
නිහතර්ානීව පිළිගන්නවා. දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රවන
පැත්තකට කථාව හරවනවා. රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්රගන් අහනවා
“රසෝණ ඔබට ගිහි කාලරය්දී වීණා වයන්න පුළුවන්ද?” රසෝණ
ස්වාමීන් වහන්රස් කියන්රන් රහාඳ දක්ෂ වීණා වාදකරයක්. ගිහි
කාලරය්දී රහාඳට ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන්. “එරහර්යි ස්වාමීනී”
කියලා උත්තර රදනවා. ඊට පස්රස් “දැන් රේ වීණාව සුසර
කරනරකාට ඔබ ඒ තරතන්, වීණාරවන් නිවැරදි ශේදයක් ගන්න නේ,
ඒ නිවැරදි ස්වරය ගන්න නේ, වීණාරේ තත් ඕනැවට වඩා තද
කරළාත් ඒ ස්වරය එනවද? “නැත ස්වාමීනි” කියලා කියනවා. “තත්
ඕනූවට වඩා බුරැල් වුරණාත්?” “එරහර්ත් එන්රන නැහැ” කියනවා.
“එතරකාට රසෝණ රකාරහාර්ද රේරක නිවැරදි ස්වරය
පැමිරණන්රන්?” අන්න එතරකාට රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් “රේක
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තද කරන්න ඕනැ, සුසර කරන්න ඕනැ යේ පරර්ාණයක් තිරයනවා. ඒ
පරර්ාණයට ඒ අවශය තැනට සුසර කරළාත් පර්ණයි නිවැරදි ස්වරය
රේරකන් ජ්නිත රවන්රන්, පරකට රවන්රන්” කියලා උත්තර රදනවා.
එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා “අන්න ඔය වරග්ර්
තර්යි රසෝණ වීේය සර්තාව. ඉන්ද්රිය සර්තාවත් භාවනාවට අවශයයි.
අපි ඕනූවට වඩා වීේය කළා කියලා රේක සාේථක රවන්රන් නූ.
වීේය රනාකර රේ කටයුත්ත කරන්නත් බූ. එරහර් නේ අපි රේ
ඉන්ද්රිය සර්තාව ගැන ඉරගනගන්න ඕනූ.” කියලා ඉන්ද්රිය සර්තාව
ගැන බුදුහාර්ුදුරැරවෝ උපරදස් රදනවා. “ඉන්ද්රිය සර්තාවකින් යුතුව
රේ භාවනාව කරන්න” කියලා රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්ට අවවාද
කරලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ආපහු වඩිනවා. රසෝණ ස්වාමීන්
වහන්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් අවවාදරය් පිහිටලා ඒ අනුව
කටයුතු කරලා රනාරබෝ දිනකින්ර් රහත් රවනවා. දැන් රේ උපැවිදි
රවන්න හිටපු ස්වාමීන් වහන්රස්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වැඩර් කරලා
වැරැද්ද රපන්වලා දුන්නා. ඒ අනුව වැරැද්ද හදාගත්තා. අරහත්වයට
පත් වුණා. අරහත්වයට පත් රවලා රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් වඩිනවා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් හේබ රවන්න. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට
රබාරහාර් ගේභීර ගාථා රැසකින් තර්න්රග් අවරබෝධය ගැන පරකාශ
කරනවා.
අපි ඒරකන් එක ගාථාවක් ඉස්සරහට ගනිර්ු. රසෝණ ස්වාමීන්
වහන්රස් කියනවා.
ත්ණ්හක්ඛයාිමුත්ත්සස, අසවම්මාහඤ්ච වචත්වසා
දිසවා ආයත් ුප්පාදිං, සම්මා චිත්ත්ිං විමුචචත්ි.
දැන් රේ උන්වහන්රස් ඉන්ද්රිය භාවනාවක පරතිඵලයක්
කියන්රන්. “තණ්හක්ඛයාිර්ුත්තස්ස” රයෝගාවචරරයක් ඉන්නවා. එයාට
උවර්නා රවලා තිරයන්රන් තණ්හාව ක්ෂය කරන්න. තණ්හාව ක්ෂය
කිරීර් පිණිස කටයුතු කරන රයෝගාවචරරයක් “අසරම්බර්ාහඤ්ච
රචතරසා” එයා රනාර්ුළා රවච්ච සිතකින් කටයුතු කරන්රන්. “දිස්වා
ආයතනුප්පාදං” එයා දකිනවා එතන එතන රේ ආයතනයන්
හටගන්නා ආකාරය. ඇහැ හටගන්නවා, නැති රවලා යනවා. කන
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හටගන්නවා, නැති රවලා යනවා. දිව හටගන්නවා, නැති රවලා
යනවා. නාසය හටගන්නවා, නැති රවලා යනවා. කය හටගන්නවා,
නැති රවලා යනවා. ර්නස හටගන්නවා, නැති රවලා යනවා.
ඒ කියන්රන් රර්තන රේ දැකීරේ කෘතයය. ඇහැක් නිකන්
තිරයනරකාට ඒරකන් රප්න්රන නැහැ. අපි හිතර්ු ඇහැ ඇරිය ගර්න්
දැකීරේ කෘතයයක් සිද්ධ වුණා; අවසානයි. කරනත් නිකන්
ඉන්නරකාට ර්ුකුත් නූ. සද්දයක් හරහා ඒ ඇසීරේ කෘතයය; අන්න
එතන කන ඉපදුණා, ඒකත් එතනර් නිරැද්ධ වුණා. ඊළඟට නාසරයන්
නිකන් ඉන්නරකාට ර්ුකුත් දැනුරණ් නැහැ. දැන් ගඳක් සුවඳක්
ආපාතගත වුණා. එතන නාසයක් හටගත්තා. එතනර් නිරැද්ධ වුණා.
ඊළඟට දිරවත් යේ කිසි රසයක් ස්පේශ වුණා. අන්න දිව හටගත්තා.
දිව එතනර් නිරැද්ධ වුණා. කරයත් යේ ස්පේශයක් සිද්ධ වුණා. ඒ
අනුව අන්න කයක් හටගත්තා; නැත්නේ කායායතනයක් හටගත්තා.
ඒකත් නිරැද්ධ වුණා. ර්නසත්, අපි හිතර්ු රබාරහාර් නිස්කලංකව
තිබුණා. අරර්ුණක් තිබුරණ් නූ. හැබැයි ඔන්න දැන් අරර්ුණක් ආවා.
අරර්ුණක් ආව ගර්න් අරර්ුණක් හඳුනාගැනීර්ත් එක්කර් ර්නස පහළ
වුණා. රේ ආයතනවල ඉපදීර් දැකීර් තුළින් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්
කියනවා“දිස්වා ආයතනුප්පාදං, සම්බර්ා චිත්තං විර්ුච්චති” හිත
හාත්පසින් නිදහස් රවන්න ගන්නවා.
රර්ාකද දැන් අපිට රවලා තිරයන්රන්? රේ ආයතන
උත්පාදයක් රනරවයි අපි බලන්රන්. අපිට ඒ ආයතන ඉපදීර් බැලීර්
පැත්තකට දාලා; අපිට ඒක රත්රරන්රන් නැහැ; ඒක හරිර් සියුේ. අපි
රේ දැකපු රූපය ඔස්රස් යනවා. ඒ ඔස්රස් අපි කතාවක්
රගාතාගන්නවා. ඒ ඔස්රස් අපි සතුටු රවනවා. අපි දුක් රවනවා.
නර්ුත් රයෝගාවචරරයක් රහාඳට සතිය දියුණු කරලා, සේපජ්ඤ්ඤය
දියුණු කරලා. දැන් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් කියන්රන්, ක්ෂණ ර්ාතර
වශරයන්, රකාරහාර්ද රේ ආයතන හටගන්රන් කියන එක දැකීර්යි.
දැන් අපි ආනාපානසතියක් වඩනරකාට ර්ුල් කාලරය් අපිට
ඉතින් කිසිර් කුසලතාවක් තිබුරණ් නැහැ. නර්ුත් කාලාන්තරයක්
රේක වඩන්න වඩන්න, සර්හර විට රකරනකුට රත්රරන්න පුළුවන්
රේ ආශ්වාසයක් කියන්රන් ආශ්වාස රපළක්. පරශ්වාසයක් කියන්රන්
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පරශ්වාස රපළක්. ඒක දිහා රහාඳට ඇහැක් පිට ඇහැක් තියාරගන
ඉන්නරකාට එයාට රත්රරනවා රේ හැර් රපාඩි රපාඩි ආශ්වාසයක්
ගාරන් ඇති රවලා නැති රවලා යනවා, ඇති රවලා නැති රවලා
යනවා. ඉතාර් සූක්ෂ්ර් තත්ත්වයක්. එරහර් නැත්නේ රේදනාවක් දිහා
බලාගන ඉන්නරකාට එයාට රත්රරන්න පුළුවන් රර්තන රේ තනි
රේදනාවක් වරග් තිබුණට එරහර් එකක් රනරවයි. රර්තන
තිරයන්රන් රේදනා රැසක්. එකක් එකක් ගාරන් ඇති රවලා නැති
රවලා යනවා. ඉතින් රේ තත්ත්වය ආයතනවලට දැේරර්ාත්, ආයතන
දිහා බලාරගන හිටිරයාත් ආයතනවලත් එබඳුර් ස්වභාවයක්
තිරයන්රන්. රූපයක් හරහාර් ඇස හටගත්තා, නිරැද්ධ රවලා ගියා.
සද්දයක් හරහාර් කන හටගත්තා, නිරැද්ධ රවලා ගියා. රර්න්න රේ
විදියට ආයතනවල ඉපදීේ ස්වභාවය, නිරැද්ධ වීේ ස්වභාවය දකිනවා
නේ, එතැනින්ර් හිත නිදහස් රවනවා.
රහත් රවච්ච රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්රග් හිරත් තත්ත්වය
ගැන උන්වහන්රස් රපාඩි විවරණයක් කරනවා. රහතන්
වහන්රස්ලාරග් හිත වැඩ කරන්රන් රර්ාන වරග්ද කියලා අරප්
හිරතත්
ර්විතයක්
තිරයන්න
පුළුවන්.
රර්ාකක්ද
රේ
උන්වහන්රස්ලාරග් හිරත් සිද්ධ රවන්රන් කියලා රසෝණ ස්වාමීන්
වහන්රස් රපාඩි විවරණයක් රේ සූතරරය් ඉදිරිපත් කරලා තිරයනවා.
උන්වහන්රස් කියනවා රර්න්න රේ විදියට. “එවිං සම්මා
විමුත්ත්චිත්ත්සස, භවන්ත්, භික්ඛුව ා භුසා වචපි චක්ඛුවිවඤ්ඤයයා
රූපා චක්ඛුසස ආපාථිං ආගචඡන්ත්ි, ව වසස චිත්ත්ිං පරියාදියන්ත්ි.
අමිසසීකත්වමවසස චිත්ත්ිං වහාත්ි ඨිත්ිං ආව ඤ්ජප්පත්ත්ිං
වයඤ්චසසා ුපසසත්ි”. රේ ‘භන්රත්’ කියලා ආර්න්තරණය කරන්රන්
භාගයවතුන් වහන්රස්ට.
රේ අනුව රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් තර්න්වහන්රස්රග් හිරත්
තත්ත්වය විස්තර කරනවා. “එවං සම්බර්ා විර්ුත්තචිත්තස්ස, භරන්ත,
භික්ඛුරනා”. දැන් හාත්පසින් හිත නිදහස් රවච්ච භික්ෂූන්වහන්රස්
නර්කරග් - ඒ කියන්රන් රහතන් වහන්රස් නර්කරග් - “භුසා රචපි
චක්ඛුවිරඤ්ඤයයා රූපා” ඇහැට, චක්ඛු විඤ්රඤයිය වූ රූප - ඇරහන්
දැකිය යුතු රූප “චක්ඛුවිරඤ්ඤයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ඡන්ති”,
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ආපාතගත රවනවා. රේ රහතන් වහන්රස් ඇස් රදක ඇරරගන
ඉන්නවා. ඇහැට රූප රප්නවා. “රනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති” දැන්
රර්තන තර්යි රහතන් වහන්රස්රග් සුවිරශ්ෂත්වය විස්තර කරන්රන්.
“රනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති”. රේ දකින රූප හරහා හිත
කැලරඹන්රන් නූ. හිත සැරලන්රන් නූ. හිත විනිවිද යන්රන් නැහැ
ඒ රූප ටික. “අමිස්සීකතරර්වස්ස චිත්තං රහාති” ඒ රූප එක්ක මිශර
රවන්න යන්රන් නැතුව හිත තිරයනවා. “ිතං” හිත තිරයනවා නතර
රවලා.
“ආරනඤ්ජ්ප්පත්තං”
හිත
තිරයනවා
රනාසැලී.
“වයඤ්චස්සානුපස්සති” අර ඇති වුණු රූප ක්ෂය රවලා යන හැටි
ඕනැ නේ දකිනවා. දැන් රේ රූප රප්නවා, හැබැයි ඒකත් එක්ක හිත
මිශර රවන්න යන්රන් නූ. හිත රූපත් එක්ක කැලඹීර්ක් නූ.
“අමිස්සීකතරර්වස්ස චිත්තං රහාති” සිත තිරයනවා රබාරහාර් අමිශර
රවච්ච විදියකට. හිතට රේ රූප රපනුණා කියලා හිරත් තිබිච්ච
උරප්ක්ෂාව - අපි ර්ුලින්ර් කතා කරළ් උරප්ක්ෂාව පැවත්වීර්
සේබන්ධරයන් - හිරත් උරප්ක්ෂාවට හානියක් රවලා නැහැ. රූප
රපනුණා, නර්ුත් උරප්ක්ෂාවට හානි රවලා නැහැ. “ිතං” හිත
තිරයනවා තාර්ත් නතර රවච්ච ගතියක. “ආරනඤ්ජ්ප්පත්තං” හිත
තිරයනවා රනාරසල්වී. “වයඤ්චස්සානුපස්සති” දැන් ඒ දැකපු රූප ක්ෂය
රවලා යනවා දකිනවා.
අපි හිතන්න නරකයි රේ දකින්රන් රබාරහාර් සරල රද්වල්
කියලා. අපි හිතර්ු රේ රහතන් වහන්රස්ට රබාරහාර් භයංකර
දේශනයක් රප්නවා. අපි හිතර්ු ගිනි රගාඩක් රප්නවා. රකරනක්රග්
ර්රණයක් රප්නවා. රබාරහෝර් රලාකු රේදවාචකයක් රප්නවා.
එරහර් දැකලත් හිත එතනර්යි. හිත රනාසැලී තිරයනවා. හිත
තිරයනවා නතර රවලා ඒ රූපත් එක්ක මිශර රවන්න යන්රන් නැතුව.
“රනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති” ඒවත් එක්ක කැලරඹන්න යන්රන්
නැතුව. රේ වරග්ර් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස් කරනන් සද්දයක්
ඇහුණහර්ත් රේ තත්ත්වයර් විස්තර කරලා රදනවා. රේකර්යි
ස්වභාවය. කරනන් සද්දයක් ඇහුණා කියලා කිසි පරශ්නයක් නූ.
රේකර්යි හිරත් ස්වභාවය. ඊළඟට නාසරයන් ගඳක් සුවඳක් දැනුණා
කියලා හිත රවනස් රවන්රන් නූ. හිත ඒවත් එක්ක මිශර රවන්න
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යන්රන් නූ. හිත තිරයනවා උන්වහන්රස්ත් එක්ක. එරහර් නැත්නේ
අමිශරිතව. මිශර රවන්න යන්රන් නැතුව. රබාරහෝර් නතර රවච්ච
ස්වභාවයකින් රනාරසල්වී තිරයනවා - නාසරයන් ගඳක් සුවඳක්
දැනුණත් දිවට රසයක් දැනුණත් කරයන් ස්පේශයක් දැනුණත් ර්නසට
අරර්ුණක් ආවත්. ර්නසට අරර්ුණක් ආවා කියන එක තර්යි එක
අතකින් අපිට හිතාගන්නත් බැරි. එරතන්දී ඒ අරර්ුණත් එක්ක හිත
කතන්දර රගාතන්න යන්රන් නූ. හිත තිරයනවා තර්න්රග් තිබිච්ච
උරප්ක්ෂාරවන්. හිරත් තිබුණ ඒ රනාකැලඹුන ස්වභාවරය්, මිශර
රනාරවච්ච ස්වභාවරය් හිත තිරයනවා.
රේක හරිර් ලස්සන ගාථාවකින් රසෝණ ස්වාමීන් වහන්රස්
ඉදිරිපත් කරනවා.
වසවලා යථා එක්ඝව ා, වාවත්
සමීරත්ි.
එවිං රූපා රසා සද්ො, ගන්ධා සසා ච වකවලා.
ඉඨො ධම්මා අ ිඨො ච, ප්පවවවධන්ත්ි ත්ාදිව ා.
ඨිත්ිං චිත්ත්ිං විප්පමුත්ත්ිං වයඤ්චසසා ුපසසත්ී.
රර්තන “රසරලා යථා එකග්ඝරනා” කියන්රන්, හරියට
රහාඳට ඒකඝන රවච්ච රබාරහෝර් ඝන ගල් පේවතයක්, “වාරතන න
සමීරති” වාතරයන් කැලරඹන්රන් නූ. රසලරවන්රන් නූ. ඒ ඝන
ගල් පේවතයකට උතුරැ දිශාරවන් හුළඟක් හැර්ුවා කියලා ඒකට
ගානක් නූ. දකුණු දිශාරවන් හුළඟක් හැර්ුවා කියලා ඒකට ගානක්
නූ. බටහිර දිශාරවන් හුළඟක් හැර්ුවා කියලා රේ ඝන ගල් පේවතයට
ගානක් නූ. රකාරහන් හුළඟක් හැර්ුවත් රේ ඝන ගල් පේවතය
රනාරසල්වී තිරයනවා. “එවං රූපා රසා සද්දදා , ගන්ද්ධා ඵස්සා ච
රකවලා” රර්න්න රේ වරග් රේ රහතන් වහන්රස්රග් ඉන්ද්රියයන්ට
රූප රප්නවා, සද්ද ඇරහනවා, රස දැරනනවා, ගඳ සුවඳ දැරනනවා,
ස්පේශ දැරනනවා, හාත්පසින් දැරනනවා. “ඉට්ටඨා ධම්බර්ා අනිට්ටඨා ච”,
රේවා ඉෂ්ට ධේර් රවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්රන් රබාරහාර් කැර්ති
ර්නාප පරණීත රද්වල් රවන්න පුළුවන්. “අනිට්ටඨා ච”, එරහර් නැත්නේ
අනිෂ්ට පැත්රතන් රවන්නත් පුළුවන්. රබාරහෝර් භයානක රබාරහෝර්
දුක්ිත රබාරහෝර් කටුක රද්වල් රවන්නත් පුළුවන්. රදපැත්තර්
රවන්න පුළුවන්. “නප්පරවරධන්ති තාදිරනා”, රේ තාදී වූ,
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රනාරසල්රවන ගුණ ඇති, අට රලෝ දහරර්න් කේපා රනාරවන, ඒ
රහතන් වහන්රස් රේරකන් සැලීර්ක් රවන්රන් නූ. “ිතං චිත්තං”
උන්වහන්රස්රග් හිත තිරයනවා නතර රවලා. “විප්පර්ුත්තං”,
හාත්පසින් නිදහස් රවලා. “වයඤ්චස්සානුපස්සතී” අර වරග්ර්, අර
කලින් කිේව වරග්ර් රේ එන එන අරර්ුණු නැති රවලා යන දිහා
බලනවා.
රේ තත්ත්වය ඇති රවච්ච රහතන් වහන්රස්ලා, නැත්නේ
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්, එරහර්ත් නැත්නේ යේ ආේයන් වහන්රස්
නර්ක් “ආහුව වයයා, පාහුව වයයා, දක්ිවණවයයා, දක්ිවණවයයා,
අ ුත්ත්රිං පුඤ්ඤවක්ඛත්ත්ිං වලාකසස” යි කියලා කියනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ආහුව යය සූත්රවය්10 රේ ඡලංග
සේබන්ධරයන් කියපු ඒ කාරණාවර් එරහර්ර් රද්ශනා කරලා
තියනවා. “ඡහි, භික්ඛවව, ධවම්මහි සමන් ාගවත්ා භික්ඛු ආහුව වයයා
වහාත්ි පාහුව වයයා දක්ිවණවයයා අඤ්ජලිකරණීවයා අ ුත්ත්රිං
පුඤ්ඤවක්ඛත්ත්ිං වලාකසස.”, රේ අංග හරයන් යේ කිසි භික්ෂුවක්
සර්න්නාගත නේ, “ආහුරනරයයා, පාහුරනරයයා, දක්ිරණරයයා,
දක්ිරණරයයා, අනුත්තරං පුඤ්ඤරක්ඛත්තං රලාකස්ස”.
එරහනේ පින්වත්නි අපි රේ වඩන භාවනාව හරහා අරප්ත්
එල්ලය විය යුත්රත් කවදා රහෝ ඔය වරග් ර්ාේගයක් තර්යි. එරහර්
නේ, රපාේඩ රපාේඩ රේ වරග් හැකියා, රේ වරග් කුසලතා, රකටි
කාලයකට රහෝ අපිටත් අත්දැකගන්න පුළුවන් නේ, ඉතින් අපිත් ඒ
රහතන් වහන්රස්ලා ගර්න් කරපු පාරේ ගියා කියලා සතුටු රවන්න
පුළුවන්. රහතන් වහන්රස්ලා රහත් වුණාට පස්රස් රේ සියලු හැකියා
ඉරේ පහළ රවනවා රනරවයි. ඒකයි අපි රත්රැේගන්න තිරයන්රන්.
රේ සූතර රද්ශනා අනුසාරරයන් අපට වටහාගන්න තිරයන්රන්
උන්වහන්රස්ලා පුහුණුවක රයදිලා සූරහන්න වූයර්ක් දරලා,
පරිශරර්යක් දරලා, රපාේඩ රපාේඩ තර්යි රේ කුසලතා දියුණු කරලා
තිරයන්රන්. ඒ කුසලතාවල පරිණත තත්ත්වයක් තර්යි දැන් රේ
අන්තිර්ට අපි කතා කරළ්.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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ඉතින් රේ රතාරතුරැත් සර්ග ර්ර් අද දින ධේර් රද්ශනාව
සර්ාප්ත කරනවා. සියලුරදනාටර් රේ නිවැරදි ඉන්ද්රිය භාවනාව සහ
රේ ආයතන කුසලතාව තර්න් තුළත් ඇති කරරගන උතුේ වූ නිවන්
සුවය අවරබෝධය පිණිස අද දින ධේර් රද්ශනාවත් ර්ග රපන්වීර්ක්
රේවා කියලා පරාේථනා කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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4 │ වි සා බලා කටයුත්ු කර ු
වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු චත්ුරාපවසසව ා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණියනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ 229 වන භාවනා වැඩසටහනට
ර්ාතෘකාව වශරයන් ඉදිරිරයන් තියාගත්රත් දුත්ිය අරියවාස සූත්රය.
රේ සූතරය අන්තේගත වන්රන් අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්.
ආේයයන් වහන්රස්ලා, රහතන් වහන්රස්ලා, එරහර් නැතිනේ
විරශ්ෂරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා රකාරහාර්ද තර්න්රග් හිත
පවත්වන්රන් කියන කාරණාව සේබන්ධරයන් තර්යි රේ සූතරරය්
විස්තර වන්රන්. ඉතින් අපිත් යේ රහෝ දවසක ආේය භූමියට පත්
වීරේ අදහසින් ර්හන්සි වන අවස්ථාවක උන්වහන්රස්ලාරග් හිත්
රකාරහාර්ද පවතින්රන්, උන්වහන්රස් රකාරහාර්ද කටයුතු
කරන්රන් කියලා ටිකක් විර්සලා බැලීර් අපිටත් රලාකු
උත්රත්ජ්නයක්, රලාකු ර්ග රපන්වීර්ක් ආදේශයක් ලබලා රදනවා.
ඉතින් ඒ අනුව අපි ටිකක් සාකච්ඡා කළා උන්වහන්රස්ලා
රකාරහාර්ද කටයුතු කරන්රන් කියන කාරණාව ගැන.
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අපි ර්ුලින්ර් ර්තක් කරගත්රත් විරශ්ෂරයන්ර් සතිය පිහිටීර්
සේබන්ධරයන්. රවන කිසිර් ආරක්ෂාවක් ගැන තැකීර්ක් නැතිව,
රවනත් පිහිටක් බලාරපරරාත්තු රවන්රන් නැතිව, සතිරය් ආරක්ෂාව
සහිතව “එකාරවක්ඛා වහාත්ි” කියලා රේ එකර් සති ආරක්ෂාවක්
සහිතව ජීවත් වන බව අපි ර්ුලින්ර් රත්රැේගත්තා. ඊළඟට ඒ සතියර්
පාදක කරරගන සතිය රහාඳින් පවත්වමින් තර්න්රග් හිත
කාර්ච්ඡන්දරයන් දුරැ කරගන්නා ආකාරය, ඊළඟට වයාපාදරයන්,
ථීනමිද්ධරයන්, උද්ච්චකුක්කුච්ඡරයන්, විචිකිච්ඡාරවන් රේ නීවරණ
පරහන් රතාරව පවත්වන්න උත්සාහවත් වීර් “පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා
වහාත්ි” කියන රේ අංග පහකින් දුරැ රවච්ච හිතක් පවත්වන්න
උත්සාහවත් රවන බව රපන්වා දුන්නා.
ඊට පස්රස් තවත් පැත්තකින් අපි කථා කළා
“ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා වහාත්ි” කියලා. එරතන්දි තර්න්රග් ඇරහන්
රූපයක් දැකලා, ඒරකදි ඕනැවට වැඩිය සතුටු පැත්තක් නන්දියක්
පහළ කරගන්රනත් නැතිව, උපාදානයක් එක්ක මිශර රවච්ච සතුටක්
ඇති කරගන්න යන්රනත් නැතිව එරහර් නැත්නේ ඒකත් එක්ක
ගැරටන්න යන්රනත් නැතිව, රකාරහාර්ද රේ හිත ර්ැද්රද
තියාගන්රන්? හිත උරප්ක්ෂාරවන් තියාගන්රන්? අන්ත රදකකට
යන්රන් නැතිව හිත ර්ධයස්ථව ශාන්තව සාර්කාමීව තියාගන්රන්
රකාරහාර්ද කියන එක තර්යි අපි ඊරය් ටිකක් සාකච්ඡා කරළ්.
රර්ාකද අපිට ඉන්ද්රිය ආරේර්ණ හේබ රවනවා. ඇරහන් රූප බලන්න
කරනන් ශේද අහන්න නාසරයන් ගඳ සුවඳ විඳින්න දිරවන් රස
බලන්න කරයන් ස්පේශ විඳින්න සිද්ධ වනවා. ඒ වරග්ර්යි සිතටත්
විවිධාකාර අරර්ුණු එනවා. රේවා ඒ ඒ ඉන්ද්රියවලට, නැත්නේ ඒ ඒ
අධයාත්මික ආයතනවලට පැමිරණනරකාට රකාරහාර්ද කටයුතු කළ
යුත්රත්? ඒ සේබන්ධරයන් එක එක ර්ට්ටේවලින් ඊරය් අපි ටිකක්
සාකච්ඡා කළා. රයෝගාවචරයන් වශරයන් අපිට පුළුවන්
චිත්තානුපස්සනාවක රයදිලා, හිත බැරි රවලාවත් යේ අරර්ුණක්
ඔස්රස් ගියා නේ, අන්න එතනදී අපි පවත්වපු උරප්ක්ෂා සහගත
ස්වභාවයට සාරප්ක්ෂකව බලන්න පුළුවන්. අරප් හිත තිබුරණ් යේ
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පර්ණක නිවුණු තත්ත්වයක. යේ සරල තත්ත්වයක. ශාන්ත
තත්ත්වයක. නර්ුත් ඒ ශාන්ත භාවය දැන් අපිට අහිමි රවලා.
ඔන්න රූපයක් ඔස්රස් අරප් හිත ගිහිල්ලා ඒරකන් උද්දාර්යට
පත් රවලා, ඒරකන් රබාරහෝර් උපාදාන රවච්ච ගතියක් හරහා සතුටු
රවලා. තර්න් රත්රැේගත්තා රේ තත්ත්වය, හිටිය තත්ත්වයට
සාරප්ක්ෂකව රළුයි. හිටිරය් රබාරහෝර් සරල සාර්කාමී තත්ත්වයක.
ඊට සාරප්ක්ෂකව රේ තත්ත්වය නේ රළුයි කියලා රත්රැේ අරරගන
ආපස්සට යනවා. ආපහු ගිහිල්ලා “එත්ිං සන්ත්ිං එත්ිං පණීත්ිං යදිදිං උවපක්ඛා” කියලා අර උරප්ක්ෂා සහගත ස්වභාවය ශාන්තයි, පරණීතයි
කියලා ඒක අගය කරන ගතියක්, අරප් හිරත් තිරයන ඒ සරල ගතිය
අගය කරන ස්වභාවයක් අපි ඉරගනගන්න ඕනූ. අපි එබඳු
තත්ත්වයක් සාර්ානයරයන් අගය කරන්රන් නැහැ. අපි සාර්ානයරයන්
අගය කරන්රන් පුළුවන් තරේ සැප රසායරසායා සැප රසායරසායා
ගිහිල්ලා, පුළුවන් තරේ හිත උද්දීපනය කරරගන, නැත්නේ ඕනූවට
වඩා හිත අවුස්සරගන ඉන්න ගතියක්.
නර්ුත්
භාවනාවකට
රපළගැරසන
ර්නුෂයරයක්,
රයෝගාවචරරයක් රවනර් පැත්තක් තර්යි දැන් අගය කරන්රන්.
නිරාමිස පරීතියක් තර්යි ඉලක්කය කරගන්රන්. පරීති සහගත
ස්වභාවයක් සතුටක් තෘප්තිර්ත් බවක් තිරයනවා. නර්ුත් ඒක අර
ඉන්ද්රිය ඇසුරින් එන රළු සතුටක් රනාරවයි. ඊට වඩා රබාරහෝර්
ශාන්ත ස්වභාවයක්. අන්න ඒ ශාන්ත ස්වභාවයට දැන් ලකුණු දීලා,
ශාන්ත ස්වභාවය අගය කරලා, ඒ තත්ත්වය තර්යි දැන් හිරත් රගදර
බවට පැලැස්ස බවට පත් කරගන්න හදන්රන්. හිත පුළුවන් තරේ ඒ
රගදර තුළ පවත්වන්න, රගදර තියාගන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
දැන් රේ රගදර ඉන්නරකාට එක පාරටර් යේ කිසි ආගන්තුකරයක්
ඇවිල්ලා රදාරට තට්ටු කරලා බැලුවහර් හිත උද්දීපනය වුණා.
නැත්නේ හිත අනිත් පැත්තට ගිහින් හිත දුකට පත් වුණා. එරතන්දිත්
රකාරහාර්ද හිත නැවතත් ර්ැද්දට ගන්රන්?
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා එතරකාට පෘථග්ජ්න
භූමිරය් කටයුතු කරන රයෝගාචරරයකුට තුන් ආකාරයකට බලන්න
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පුළුවන් කියලා. එකක් තර්යි හිරත් රවච්ච පරිවේතනය ‘සඞ්ඛත’
වශරයන් දකින්න පුළුවන්. කරර්ානුකූලව අපි අරප් තිරයන රැචි
අරැචිකේ මිශර කරලා, අරප් තියන ආසරව ධේර්යන් අනුසය ධේර්යන්
හරහා ඒකට කූලි එකතු කරලා සකස් කරලා අටවාගත්ත ස්වභාවයක්
තර්යි දැන් රේ ර්තු රවලා තිරයන්රන්. ඒ අටවපු ආකාරය ආපස්ස ට
ගිහිල්ල බලනවා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා රේකට රේ රේ කූලි
එකතු කළා. අන්න තවත් කූල්ලක් එකතු කළා. රර්න්න තවත්
කූල්ලක් එකතු කළා. අපි රපාේඩ රපාේඩ සංස්කරණය කරපු
ආකාරය හඳුනාගන්න පුළුවන්. අන්න එරහර් සඞ්ඛත වශරයන්
දකින්න කියනවා. නැතිනේ රදවැනිව රේ අලුත් තත්ත්වරය් තිරබන
ඕළාරික ස්වභාවය, රළු ස්වභාවය දකින්න කියනවා. එරහර්ත්
නැත්නේ තුන්වැනිව රර්තන තිරබන පටිච්චසර්ුප්පන්න ස්වභාවය
දකින්න කියනවා. රේක ඇති රවලා තිරයන්රන් තවත් රද්වල් ර්ත
රඳා පැවතිලා. රේකට තනිරයන් නැගී සිටීරේ හැකියාවක් නැහැ.
සූරහන්න අනිත් අයරග් උපකාරය සහිතව තර්යි රේ සතුට
පවතින්රන්. නර්ුත් අර අපි කලින් හිටපු සතුට ටිකක් රඳන ගතියක්,
අනිත් අය ර්ත ඒ තරේ රැරඳන්රන් නැති ගතියක්, ශාන්ත ගතියක්
තර්යි එතන තිබුරණ්. නර්ුත් රර්තන? රර්තන තිරයන්රන්
පටිච්චසර්ුප්පන්න ස්වභාවයක්. තවත් රදයක් නිසා තර්යි රේක
පවතින්රන්. රේ රහ්තුව අයින් වුණ ගර්න් අපි නැවතත් පහතට
කඩාරගන වැරටනවා. එතරකාට රේ පටිච්චසර්ුප්පන්න ස්වභාවයත්
දකින්න කියනවා.
පෘථග්ජ්න භූමිරය් සිටින රයෝගාවචරරයකු එරහර් නේ
ඇරහන් රූපයක් දැකපු ගර්න් හිරත් සිදු රවන රේ පරිවේතනය දැක
දැක ආපස්සට ගන්න රවනවා. කරනන් ශේදයක් ඇහුණ ගර්න්
තර්න්රග් සිරත් සිදු රවන පරිවේතනය රත්රැේ අරරගන ආපස්සට
හිත ර්ධයස්ථ කරගන්න රවනවා. උරප්ක්ෂාව අගය කරන්න අවශයයි.
සරල බව අගය කරන්න අවශයයි. අරප් හිත සාර්ානයරයන්
වයකූලත්වයට තර්යි කැර්ති. රර්ාකක් හරි අවුලක් ඇති කරරගන,
ඒක ගැන පසුතැවි පසුතැවි ඒක ගැන එහාට රර්හාට කල්පනා කර
කර, රබාරහෝර් සිතුවිලි බහුලව ඉන්න තර්යි අපි සාර්ානයරයන් පුරැදු
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රවලා තිරයන්රන්. විපස්සනාවක් වඩපු රයෝගාවචරරයක් එබඳු
තත්ත්වයක් රනාරවයි අගය කරන්රන්. එයා අගය කරන්රන්
රබාරහෝර් සරල බවක්. සංසිඳුණු බවක්. ඇතුරළ් කථාව සර්නය
රවච්ච ස්වභාවයක්. අන්න ඒ සර්නය රවච්ච ස්වභාවයට, ශාන්ත
ස්වභාවයට තර්යි පුළුවන් තරේ නැවත නැවත පැමිරණන්න
උත්සාහවන්ත රවන්රන්. ඒකයි බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරන්රන්
‘ඒකර් ශාන්තයි; ඒකර් පරණීතයි; ඒරක තිරයන්රන් රබාරහෝර්
ර්ධයස්ථ උරප්ක්ෂාවක්’ කියලා. ඊළඟට අපි හිතර්ු දිරවන් රසක්
දැනුණහර්ත් අරප් හිරත් යේ පරිවේතනයක් සිද්ධ වුණා නේ, ඒ
පරිවේතනය අඩු කරරගන ආපස්සට ගන්නවා උරප්ක්ෂාවට. නාසය
පිළිබඳවත් රර්රහර්යි. ඊළඟට කරයන් ස්පේශයක් ලැබුණහර් එබඳු
පරිවේතනයක් සිදු වුරණාත්, ර්නාපයක් අර්නාපයක් ඇති වුරණාත්,
ඒ රදපැත්ත අත හැරලා නැවතත් උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා. හිතටත් යේ
රහෝ අරර්ුණක් පැමිණියහර් ඒ හරහාත් සිරත් පරිවේතනයක් සිද්ධ
වුරණාත් ආපහු ර්ැද්දට ගන්නවා.
ඉතින් රේ කටයුත්ත දිගට කරලා, අපි හිතර්ු යේ දවසක හිරත්
සංසිඳීර් රහාඳට තහවුරැ රවලා රකරලස් යේ පරර්ාණයකින් පරහාණය
රවලා සංරයෝජ්න දුරැ රවලා රකරනක් ආේය භූමියට පත් වුණා නේ,
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා එයාටත් ඊට පස්රසත් රේ කටයුත්ත
කරන්න රවනවා. ආසරව ධේර්යන් අනුසය ධේර්යන් තාර් ඉතිරියි.
ඉතින් ඒ නිසා ඒ ආේය භූමිරය් ඉන්න ආේයයන් වහන්රස්ත් තව
දුරටත් රේ කටයුත්රත් රයරදනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා
රදනවා, හැබැයි එයා දැන් අර පෘථග්ජ්න භූමිරය් ඉන්න රකනා තරේ
රවරහරසන්රන් නැහැ. රර්ාකද? එයා රේක පරතයක්ෂයක් වශරයන්
අත්දැකලා තිරයනවා. අත්දැකලා තියනවා නිවරන් නිවීර්ක්; නිවරන්
තියන ශාන්ත ස්වභාවයක්; සිරත් තිරබන නිවිච්ච ගතියක්;
අරර්ුණුවලින් සංසිඳිච්ච ගතියක්; අරර්ුණුවලින් රපරළන්රන් නැති
ගතියක් එයා අත්දැකල තියනවා. අන්න ඒකර් තර්යි එයාරග් ජීවිරත්
රවලා තිරයන්රන්.
ඒ වුණත් එයා එරහර් ඉන්න උත්සාහ රවද්දීත් හිත ගිහිල්ල
පරණ පුරැද්දට රර්ාකක හරි ඇරලනවා. එතරකාට බුදුරජ්ාණන්
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වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේක දකින ඒ ආේයයන් වහන්රස් රේ
ගැන කනගාටු රවලා ආපස්සට ගන්නවලු. දැන් රේ කනගාටු වීර් අපි
හිතන්න නරකයි ‘දැන් අර සතුටු සහගත තත්ත්වරය් ඉඳන් ආයිර්ත්
පහළට බැස්සා’ කියලා. ක්ෂණිකව තාර්ත් හිරත් සිද්ධ රවන
පරිවේතනය එයා අනුර්ත කරන්රන් නැහැ. රේ උඩ යට යාේ එයා
අනුර්ත කරන්රන් නැහැ. “රේ හිත තාර්ත් රවනස් රවනවා රන්”
කියලා හිරත් යේ කලකිරීර්ක්, යේ කනගාටුවක්, ඒ ගැන ලැේජ්ාවට
පත් වීර්ක්, ජ්ුගුප්සාවක් ඇති කරරගන ක්ෂණිකවර් ර්ැද්දට ගන්නවා.
දුරක් ඉන්නවා රනාරවයි. හැබැයි රේ රවච්ච වැරේ ගැන, තාර්ත්
හිරත් තිරයන රනාහික්ර්ුණු ගතිය ගැන රත්රැේ අරරගන ආපහු අර
තිබූ ර්ැද්රද තියාගන්නවා. ඉතින් එතරකාට අපට රත්රරනවා, රේක
සූරහන කාලයක් තිස්රස් පුහුණු රවමින් පුහුණු රවමින් යන ගර්නක්.
රේ ගර්රන්දී ආසරව දුරැ කරගැනීර් පිණිස තව දුරටත් කටයුතු කරන
ආකාරයක් ගැන තර්යි අද අපිට කථා කරන්න තිරයන්රන්.
දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “කථඤ්ච,
භික්ඛවව, භික්ඛු චත්ුරාපවසසව ා වහාත්ි?” යේ කිසි භික්ෂූන් වහන්රස්
රකරනක් රේ සතර ආකාර විර්සා බැලීේ සහිතව වාසය කරනවා,
නැත්නේ සතර ආකාරයක සිරතහි පිහිටුවීේ සහිතව වාසය කරනවා
කියලා. “ඉධ, භික්ඛවව, භික්ඛු සඞ්ඛාවයකිං පටිවසවත්ි” - ඒ ස්වාමීන්
වහන්රස්, ඒ රයෝගාවචරයා රහාඳට විර්සල බලලා යර්ක් පරිහරණය
කරනවා. පරිරභෝග කරනවා. “සඞ්ඛාවයකිං අිවාවසත්ි” තව යර්ක්
ඉවසනවා. රහාඳට විර්සලා බලලා එක ජ්ාතියක රකාටසක්
ඉවසනවා. “සඞ්ඛාවයකිං පරිවවජ්ජත්ි” තවත් යර්ක් රවතින් බැහැර
රවලා ඉන්නවා. ඒක පැත්තකටවත් යන්රන නැතුව වේජ්නය
කරනවා. “සඞ්ඛාවයකිං විව ාවදත්ි” තව රහාඳට විර්සලා බලලා
තවත් යර්ක් හිතින් බැහැර කරලා, අයින්ර් කරලා ඉන්නවා. “එවිං
වඛා, භික්ඛවව, භික්ඛු චත්ුරාපවසසව ා වහාත්ි” රර්න්න රේ විදිහට
සතර ආකාරයකට විර්සල බලලා තර්යි එයා කටයුතු කරන්රන්.
දැන් අපට රත්රැේගන්න තිරයන්රන් රර්තන රේ “රර්ාරළ්
පාවිච්චි කරල වැඩ කරනවා” කියන එක තර්යි කියන්රන්. ඇතැේ
රවලාවලදී යර්ක් රහාඳට නුවණ පාවිච්චි කරල පරිහරණය කරන්න
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රවනවා. ඇතැේ රවලාවලදී ඉවසන්න රවනවා. ඇතැේ රවලාවලදී
ඒ පැත්තට රනාගිහින් ඉන්න රවනවා. ඇතැේ රවලාවලදී හිරත් පහළ
රේච්ච රදයක් ඉක්ර්නට බැහැර කරන්නත් රවනවා. ඉතින් එරහනේ
අපි නුවණින් රත්රැේගන්න ඕනැ රකායි රේලාරවද නුවණ පාවිච්චි
කරලා, තිරයන රදයින් පරරයෝජ්න ගන්රන්? පරාරයෝගිකව රකායි
රේලාරවද ඉවසන්රන්? රකායි රේලාරවද යර්ක් බැහැර කරන්රන්?
රකායි රේලාරවද ඒ පැත්තටවත් රනාගිහින් ඉන්රන්? කියලා. ඉතින්
රේක තනිකරර් පරාරයෝගික වැඩක්. රේ කරැණු හතර සේබන්ධරයන්
රහාඳ විස්තරයක් සබ්බාසව සූත්රවය් එනවා. සේබාසව සූතරය මජ්ඣිම
ිකාවය් රදවන සූතරයයි. ඒරක බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ආසරව දුරැ
කිරීර් සේබන්ධරයන් දීේඝ විවරණයක් කරනවා. එරතන්දි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්ෂරයන් වදාරනවා, හිත දිහා බලන
රයෝගාවචරරයක් දැක දැක ආසරව ක්ෂය කරන බව. එරහර් නැතිව රේක
අපි පරාේථනා කළා කියලා, යාඥා කළා කියලා ආසරව දුරැ රවන්රන්
නැහැ. ඒවා දැක දැක තර්යි පරහාණය කරන්න රවන්රන්. ඒක නිසා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා, “ජා වත්ා අහිං, භික්ඛවව,
පසසවත්ා ආසවා ිං ඛයිං වොමි, ව ා අජා වත්ා ව ා අපසසවත්ා”
“ර්හරණනි, රේ දන්න රකනාටර්, දකින රකනාටර් ර්ර් ආසරවයන්
ක්ෂය කිරීර්ක් කළ හැකියි කියලා කියනවා. නැත්නේ කරන්න පුළුවන්
කියලා කියනවා. පනවනවා. හැබැයි රනාදන්න රකනාට, රනාදක්නා
රකනාට රනාරවයි” කියලා. එරහනේ අපි හිත ගැන රහාඳ
අවධානරයන් ඉඳලා, හිරත් සිද්ධ රවන රේ රපරළිය ගැන දැකලා,
අන්න එතැනදි අපි නුවණින් කටයුතු කරන්න සිද්ධ රවනවා. එරහර්
නුවණින් කටයුතු කරන ආකාර තර්යි රේ රපන්වලා රදන්රන්.
සේබාසව සුතරරය් ආකාර හතක් ගැන සඳහන් රවනවා.
ර්ුලින්ර් රපන්වාරදන්රන් ‘දසස ා පහාත්බ්බා’ කියලා දේශනයක් ර්ත,
නිවැරදි දැක්ර්ක් ර්ත, සේර්ා දිට්ියක් ර්ත පිහිටලා කටයුතු කිරීර්
තුළින් විරශ්ෂරයන්ර් සංරයෝජ්න තුනක් පරහාණය කිරීර්යි. එරතන්දි
රයෝගාවචරරයක් දැනගන්නවා, රර්න්න රේ විදියටයි රර්රනහි
කරන්න ඕනූ. රේවා තර්යි රර්රනහි කළ යුතු ධේර්. රේ විදියට
රර්රනහි කරළාත් ර්රග් හිරත් තිරබන කාමාසරව, භවාසරව, අවිජ්ඣජාසරව
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දුරැ වීර්ක් තර්යි රවන්රන්. හැබැයි බැරි රවලාවත් ර්ර් වැරදි විදියකට
රර්රනහි කරළාත් ආසරව පරහාණය රවනවා රවනුවට වැරඩන්න
පුළුවන්.
බුදුන්වහන්රස් ආසරව තුනක් රපන්වනවා පරධාන වශරයන්
කාර්ාසරව, භවාසරව, අවිේජ්ාසරව කියලා. දැන් අපි රපාේඩක් ඒ ගැනත්
විර්සල බැලුරවාත් කාමාසරව කියන්රන් අපිට සාර්ානයරයන් රද්වල්
විඳගන්න, ඒවා බුක්ති විඳින්න හරි කැර්ැත්තක් තිරයනවා. රූප
බලන්න හරි කැර්තියි. ඒවායින් ආස්වාදයක් ලබන්න හරි කැර්තියි.
ශේද අසන්න හරි කැර්තියි. ඒරකන් ආස්වාදයක් ලබන්න හරි
කැර්තියි. ඊළඟට ගඳ සුවඳ බලන්න, ඒරකන් ආස්වාදයක් ලබන්න
දිරවන් රස බුක්ති විඳින්න, ඒරකන් ආස්වාදයක් ලබන්න කරයන්
ස්පේශ ලබලා ඒරකන් ආස්වාදයක් ලබන්න ර්නසිනුත් රර්ානවා
රර්ානවා හරි රහෝ හිතලා ඒරකන් ආස්වාදයක් ලබන්න අපි හරි
කැර්තියි. ඒ නිසා ධනය හරහා, දරැර්ල්ලන් හරහා, විවිධාකාර කර ර්
හරහා අපි රේ කාර්යන් ඔස්රස් යන ස්වභාවයක් තිරයනවා. රූප,
ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පේශ රේ ආදී වශරයන් පංචකාර්යක් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වනවා. අරප් හිත නිතරර් පංචකාර්යන් ඉල්ලන
ගතියක් තිරයනවා. ඒවර්යි ඉල්ලන්රන්. ඉතින් ඒ නිසා
කාර්ාසරවරයන් උසිගැන්වීර් නිසා අරප් හිරත් තණ්හාවක් කරියාත්ර්ක
රවනවා. ඒ තණ්හාරවන් අපි කටයුතු කරනවා. තණ්හාවට දාස රවලා
උරද් නැගිට්ට රවලාරේ ඉඳලා නින්දට යනකල්ර් දාසරයක් වරග් අපි
පුළුවන් තරේ තණ්හාවට දාස රවලා තණ්හාව රපෝෂණය කරනවා.
අන්න ඒක යට තිරයන්රන් කාමාසරවය.
භවාසරවය කියන්රන් අපි රේ ඉන්න තත්ත්වය ගැන සූහීර්කට
පත් රවන්රන් නැතුව හැර් තිස්රස්ර් ඊළඟ රදයකට යන්න
බලාරපාරරාත්තු වීර්යි. දැන් ඉන්න තත්ත්වය ර්දි. දැන් ඉන්න තත්ත්වය
අතෘප්තිකරයි. හැර් තිස්රස්ර් ඊළඟ රදයක් පතනවා. ඊළඟ
තත්ත්වයක් ගැන පතනවා. හැර් තිස්රස්ර් ඊළඟ රදයින් සතුටු
රවන්න අරප්ක්ෂා කරන ගතියක් තර්යි තිරයන්රන්. රර්යට ‘භව
රනත්තියක්’ කියලා කියනවා. රේ තණ්හාරවර් තිරයන ස්වභාවයක්.
රේක ඊළඟ රදයකින් තර්යි සතුටු වන්රන්. දැන් ඉන්න එක ගැන
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සූහීර්කට පත් වීර්ක් තෘප්තිර්ත් වීර්ක් සන්තුෂ්ටියක් ඇත්රත් නැහැ.
හැර් තිස්රස්ර් ඊළඟ රර්ාරහාතට අදින ගතියක් තිරයනවා. ඉතින්
ඕක භවාසරවයක් වශරයන් රබාරහාර් යට රබාරහාර් සියුේව අරප්
හිරත් කරියාත්ර්ක රවනවා. හිත රේ රර්ාරහාරත් සූහීර්කට පත් රවලා
රේ රර්ාරහාරත් රබාරහෝර් තෘප්තිර්ත් රවලා සාර්කාමී රවලා ඉන්න
ගතිය රවනුවට ඊළඟ රර්ාරහාතට ඇරදන ගතියක්, ඊළඟ රර්ාරහාත
රහාඳයි කියාගන්න ගතියක්, රේ ඉන්න රර්ාරහාතට වඩා ඊළඟ
රර්ාරහාතක සතුටක් ලැරේවිය කියලා හිතාගන්න ගතියක්
තිරයනවා. රේරකර් වේධනය රවච්ච ස්වභාවයක් තර්යි භවරයන්
භවයට යන ගතිය. “රේ භවරය් ර්ට තෘප්තිර්ත් රවන්න බැරි වුණා.
ර්ර් උත්සාහවන්ත රවනවා ඊළඟ භවරය්දීවත් රේක කරගන්න”.
“එයත් එක්ක රේ භවරය් ඉන්න බැරි වුණා. ඉතින් අපි එන භවරය්
හරි හේබ රවර්ු” කියලා පරාේථනා කරනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වරග්
තත්ත්වයක් තර්යි තිරයන්රන්.
ඊට පස්රස් අපිට අවිජ්ඣජාසරවයකුත් තිරයනව රන්. ඉතින් රේ
ඔක්රකාර් අස්රස් ඔක්රකාර් පැටලිලා අපි රකරනක් වශරයන්,
පුද්ගලරයක් වශරයන්, සත්ත්වරයක් වශරයන්, ර්රර්ක් වශරයන්
අල්ලාරගන ඔක්රකාර් පටලවරගන තර්යි ඉන්රන්.
රේ ආසරව අද ඊරය් පටන්ගත්ත රද්වලුත් රනාරේ. බැලුවහර්
රේ පරශ්නය සූරහන්න බැරෑරැේ. කාලාන්තරයක් තිස්රස් දීේඝ
සංසාරයක් පුරාවට අපි රේවාර් රපෝෂණය කරලා රේවාර් අරප් හිරත්
පැලපදියේ රවලා තිීර් නිසාර් හිත වැඩ කරන්රන් නිකන් පුරැද්දට
ඒ ආකාරරයන්ර්යි. නැවත අපිට රේක පුහුණු කරන්න රදයක් නැහැ.
අලුරතන් ඉරගනගන්න රදයක් නැහැ. හිත වැඩ කරන්රනර් ඒ
විදියටර්යි. ඉතින් ඒ නිසා ආසරවවල විවිධ පැති රපන්නනවා.
විරශ්ෂරයන් ආයුේරේද රවදකරේ විවිධ ඖෂධ වේග මිශර කරලා
ද්රවයක් හදලා කාලයක් තිස්රස් පල් කළාර් ඒරක් හටගන්නවා සැර
ගතියක්. ඒ ද්රවයට ‘ආසව’ කියලා කියනවා. අන්න ඒ වරග් අරප්
හිරතත් කල්ප ගණන් තිස්රස් රේ රකරලස් පුරැදුර් පල් රවලා කහට
හැදිලා, ඒවර් පුරැදු කරලා ඒ විදියටර් කටයුතු කරලා අරප් හිත දැන්
ඒ රටාවටර් හුරැ රවලයි තිරයන්රන්.
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ඒ නිසා හිත රේ පුරැදු රවලා තිරයන වැරදි රටාවලින් හිත
ර්ුදවාගන්නවා කියන එක රල්සි පහසු නූ. ඒකට සූරහන සතිර්ත්
බවක් අවශයයි. සූරහන සංසිඳීර්ක් අවශයයි. සූරහන නිහතර්ානී
බවක් අවශයයි. සූරහන ඇතුළට නැඹුරැ වුණ ගතියකුත් අවශයයි.
එරහර් නැතිව නිකන් අනුන්රග් වැරදි රසායරසායා යන ගර්නකදී
අනුන්රග් වැරදි රසායන්න යාවි; අරප් වැරදි ටික වැඩි රේවි. ඒ
රවනුවට රයෝගාවචරයා ආසරව ක්ෂය කරන්නට උත්සාහවන්ත
රවනවා නේ “අනුන්රග් වැරදි පැත්තක තිරේවා. ර්ාරග් වැරදි
රර්ානවාද?” කියලා තර්යි රහායන්න රවන්රන්. එතරකාට එබඳු
ගර්නකදී යන්න රවන්රන් තනිකරර් ඇතුළතටර් නැඹුරැ රවලා
තර්න්රග් හිත දිහා බලබලා යන ගර්නක්.
ඒ ගර්රනදි හර්ු රවන එකක් තර්යි අපිට ඊළඟට ර්තක්
කරගන්න රවන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ දසස ා පහාත්බ්බා
කියන අවස්ථාරවදි රපන්වනවා. එබඳු තැන්වලදී රර්රනහි කරන
ආකාරයක්. ‘රර්න්න රේ විදියට රර්රනහි කරළාත් ර්රග් හිරත්
තිරයන කාර්ාසරව, භවාසරව, අවිදයාසරව වැඩි රවයිද’ කියල රපාේඩක්
අවධානරයන් තර්යි ඒ කටයුතු කරලා තිරයන්රන්. වැරදි ආකාරරයන්
රර්රනහි කරළාත් රේක වැඩි රවන්නත් පුළුවන්. දැන් උදාහරණයක්
වශරයන් රපන්වනවා “ර්ර් ඉන්නවා” කියල හිතාරගන රේකට
රලාකු පුද්ගල ස්වභාවයක් ආරරෝපණය කරරගන හිතන්න ගිරයාත්
පැටරලන බව. එතරකාට බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාරනවා ‘රර්යා දෘෂ්ටි
කාන්තාරයක අතරර්ං රවනවා; දෘෂ්ටි වනාන්තරයක ර්ංර්ුළා රවනවා’
කියලා. “ගිය ආත්රර් ර්ර් හිටියද? ගිය ආත්රර් ර්ර් හිටිරය් නැද්ද?
ගිය ආත්රර් ර්ර් රකායිබද හිටිරය්? රකායිවද රර්ානවද කූරේ ීරේ?
ගිය ආත්ර්යට ර්ර් රකාරහන්ද ආරව?” කියලා අපි නා නා පරකාරව
රකරනක් පුද්ගලරයක් රේ පරවෘත්තියට ඈඳාරගන කල්පනා කරනවා.
ඒ හරහා පටලැරවනවා. “රේ භවරය් ර්ර් ඉන්නවද? ර්ර් නැද්ද? ර්ට
දැන් රකාරහාර්ද? ර්ර් රේ භවරයන් ඊළඟ භවයට රකාරහ්ද
යන්රන්?” දැන් රේ රලාකු සක්කාය දෘෂ්ටියක් ඇති කරරගන ආත්ර්
දෘෂ්ටියක් ඇති කරරගන කල්පනා කරනවා. ඒ හරහාත්
පටලැරවනවා. අනාගතය ගැනත් “අනාගතරය් ර්ර් ඉඳීවිද? අනාගත
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භවය රර්ාන වරග් එකක් රේවිද? අනාගත භවයක් තිරයන එකක්
නැද්ද? අනාගත භවරය් ඊළඟට ර්ර් රකාහාට යයිද?” කියල නා නා
පරකාරව ර්රර්ක් හදාරගන යළිත් කල්පනා කරනවා. ඒ හරහාත්
පටලැරවනවා.
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේ වරග්
ආත්ර් දෘෂ්ටියක් ආරරෝපණය කරරගන කල්පනා කරන්න කරන්න
පුදුර්ාකාර විදියට දෘෂ්ටි ජ්ාලාවක පටලැරවන ස්වභාවයක් තිරයන
බව. ඉතින් ඒ දෘෂ්ටි ජ්ාලාරවන් අතමිදිලා තර්යි ආේයයන් වහන්රස්
රකරනක් ඉන්රන්. ඒ නිසා දහරේ රපන්වල රදනවා රසෝවාන් වන
ර්ට්ටර්කදී රේ දෘෂ්ටි ජ්ාලාරවන් යේ පර්ණකට අයින් රවලා හිත දැන්
සංසිඳිලා, දැන් රර්තන ර්රර්ක් නැති ගතිය යේ රහෝ පර්ණකට
රත්රිලා, එරහනේ අර වැරදි දෘෂ්ටි ඔස්රස් යන්රන් නැතිව හිත දැන්
රලාකු කාන්තාරයකින් නිදහස් කරගත්තා වරග්, ර්ංර්ුළා රවච්ච
වනාන්තරයකින්
එළියට
ආවා
වරග්
ගතියක්
ආන්න
රයෝගාවචරරයකුට රත්රරන්න පුළුවන් කියලා. එයාට දැන් රත්රිලා.
කරන්න තිරයන්රන් රර්න්න රේකයි, යා යුතු පාර රර්න්න රේකයි,
තව දුරටත් ර්රර්ක්ව ඈඳාරගන ආත්ර් දෘෂ්ටියකින් කල්පනා කරන්න
ගිරයාතින් ර්ර් අහු රවනවා ර්ර් තව පටලැරවනවා කියලා එයා
රත්රැේ අරරගන පරපංච සර්නය කරගන්න උත්සාහවන්ත වනවා.
දසස ා පහාත්බ්බා කියන රකාටරස්දී බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රපන්වන්රන්, ර්තක් කරගන්න අවශය නේ හිතන්න අවශය නේ යථා
පරිද්රදන් හිතිය යුතුය කියලයි. රර්ාකක් හරි රදයක් හිතනවා නේ
හිතන්න “රේ තිරයන්රන් දුකක්. රේ තිරයන්රන් දුකට රහ්තුව. රේ
තිරයන්රන් දුකින් අතමිදීර්ක්; දුකින් නිවීර්ක්. රර්න්න රේක තර්යි
ර්ාේගය” කියලා. තර්න්රග් අත්දැකීේ අනුසාරරයන්, හිත දුක් ගන්නා
ආකාරය, කය දුක් ගන්නා ආකාරය, ඒකට රහ්තු, ඒරකන් මිදිච්ච
ආකාරය තර්න් රවතටර් හැරිලා බලමින් නැවත නැවත වඩන්න
වඩන්න ආේය අෂ්ටාංගික ර්ාේගයක් වැරඩනවා. ඉතින් එබඳු
පරතිපදාවක් තර්යි ‘දස්සනා පහාත්බා’ කියන රකාටරස්දී හඳුන්වලා
රදන්රන්.
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ආේය භූමියකදී රේ තත්ත්වය සූරහන්න දුරකට සේපූේණ
රවලා තිරයනවා. ඒ නිසා අරියවාස සූතරරය් රේ දස්සනා පහාතේබා
කියන රකාටස අන්තේගත රවන්රන් නැහැ. රර්ාකද රේරකදී
විරශ්ෂරයන්ර් ආේයයන් වහන්රස්ලාරග් ස්වභාවය ගැන කථා කරන
නිසා. පෘථග්ජ්න භූමිරය් කටයුතු කරන ආකාරය විරශ්ෂරයන්ර්
විස්තර වන ‘දස්සනා පහාත්බා’ කියන රකාටස රේ සූතරරය්
අන්තේගත රවලා නැහැ. රර්තන අන්තේගත රවලා තිරයන්රන් ඊට
වඩා රබාරහෝර් පරාරයෝගික පැත්තක්. ආේය භූමියට පත් වුණත්
එදිරනදා රද්වල් පරිහරණය කරන්න රවනවා. භික්ෂූන් වහන්රස් නර්ක්
නේ සිවුරැ පරිහරණය කරන්න රවනවා. රේ සිවුරැ පරිහරණය
කරන්න ගිහිල්ලා හිරත් ර්ාන්නය ඇති රවන්න පුළුවන්. නැත්නේ
කනස්සල්ලක් ඇති රවන්න පුළුවන්. අපි හිතර්ු රහාඳ සිවුරක් හේබ
වුණා. නැත්නේ ගිහි අයරග් පැත්රතන් කල්පනා කරනරකාට රහාඳ
ඉස්තරේර් ර්ට්ටරේ ඇඳුර්ක් හේබ වුණා. ඒ හරහා රලාකු ර්ාන්නයක්
ඇති රවන්න පුළුවන්. එරහර් නැත්නේ ඒකට රලාකු තණ්හාවක් ඇති
රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද රේ කාර්ාසරවය, භවාසරවය, අවිදයාසරවය
තාර් සේපූේණරයන් පරහාණය වුණු ර්ට්ටර්ක් රනරවයි. ඒ නිසා රේ
අපිට ලැබිච්ච සිවුරැ පිරිකර සේබන්ධරයන් රලාකු තණ්හාවක් “ර්ට
විතරයි තිරයන්රන්. අනිත් එක්රකනාට නැහැ”යි කියලා ර්ාන්නයක්,
එරහර් නැත්නේ ඒරක අනිත් පැත්ත වශරයන් “අරන් ර්ට හේබ
වුරණ් නූ රන්. අනිත් එක්රකනාට නේ හේබ වුණා රන්” කියලා
අසහනශීලී ස්වභාවයක් ඇති රවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් වදාළා සිවුරැ පරිහරණරය්දී ඒරක් පරරයෝජ්න බලලා පාවිච්චි
කරන්න කියලා. සේබාසව සූතරරය් දැක්රවනවා “පටිවසව ා
පහාත්බ්බා” යටරත් “පටිසඞ්ඛා වයා ිවසා චීවරිං පටිවසවත්ි” කියලා
රබාරහෝර් නුවණින් විර්සා බලලා, රේරක පරරයෝජ්නය සලකා බලලා
රේ සිවුරැ පරිහරණය කරන්රන්. රර්ාකද රේවා පරිහරණය කරන්න
රවනවාර්යි. නැතිව අපට නිරැවතින් ඉන්න බැහැ. රේවා පරිහරණය
කරද්දී රකාරහාර්ද රකරලස් ඇති රනාවන විදියට ඉන්රන්?
විවිධාකාර ඇඳුේ පැලඳුේ අඳින්න රවනවා. රකාරහාර්ද ඇඳුේ
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පැලඳුේ ඇඳීරේදී රකරලස් ඇති රනාවන විදියට රේ කටයුත්ත
කරන්රන්? කියලා සලකා බලන්න රවනවා.
ඊළඟට කූර් ීර් සේබන්ධරයන්. එතනදීත් ඒ වරග්ර්යි.
පිණ්ඩපාතය රවන්න පුළුවන්; යේ ආහාරයක් රවන්න පුළුවන්. ඉතින්
එබඳු ආහාර පරිහරණය කරන විට රකාරහාර්ද රකරලස් ඇති
රනාරවන විදියට රර්ය කරන්රන්? රර්ාකටද රේ ආහාර පරිහරණය
කරන්රන් කියලා නුවණින් විර්සලා බලලා ආහාර ගන්න කියලා
තිරයනවා. ඒ කියන්රන රර්තන රේ ආහාර ගන්රන් හැඩ වැඩ
රවන්නවත් ඇඟ ලස්සන කරගන්නවත් පුෂ්ටිර්ත් කරගන්නවත් ර්හත්
කරගන්නවත් ඒ රර්ාකටවත් රනරවයි. දැන් කරන්න තිරයනවා
වැඩක්. ඒක තර්යි රේ බරහ්ර්චරිය වාසයක්, නැත්නේ තව තව රේ
ජීවිතයර් පාවිච්චි කරලා රේ කයර් පරිහරණය කරලා තව රකරලස්
ටිකක් දුරැ කරගැනීරේ රලාකු කේතවයයක් ඉස්සරහට තිරයනවා.
ඒකට අනුගරහයක් වශරයන් බඩගින්න නිවාගන්න රේ ආහාරය
අනුභව කරනවා. ඉතින් රහාඳට ඒ වරග් නුවණින් විර්සලා බලලා,
ආහාරරය් යථා ස්වභාවය රත්රැේ අරරගන පරිහරණය කිරීර් තුළින්,
ආහාර පරිහරණය හරහා ඇති රවන්න පුළුවන් රකරලස් අඩු
කරගන්නවා. ඇති රවන්න පුළුවන් රකරලස් වළක්වාගන්නවා.
උපදින්රන නැතිව පවත්වනවා. රර්ාකද? නුවණින් විර්සලයි රේ
ආහාර ගන්රන්.
ඊළඟට රපන්වනවා රස්නාසනය සේබන්ධරයන්. අපි
රස්නාසනයක් රහෝ රගයක් පරිහරණය කරන්රන් රර්ාකටද?
තර්න්රග් තත්ත්වය හුවා දක්වන්නද? එරහර් නැත්නේ රවන රවන
ආකල්පවලින්ද? සතුන්රගන් රේරරන්නද? නැතිනේ ර්ැසි
ර්දුරැවන්රගන් රේරරන්නද? එරහර්ත් නැත්නේ අේරවන් වැස්රසන්
රේරරන්නද? රර්න්න රේ පරධාන රහ්තු සලකාරගනද? එරහර්
නැත්නේ රපාේඩක් විරේකීව රර්තන භාවනාවක් කරන්නද?
තර්න්රග් රස්නාසනයක්, කුටියක්, රගයක් පරිහරණය කිරීරේ පරධාන
රහ්තු ර්ූල රහ්තු සලකලා පරිහරණය කරනවා නේ එබඳු
රස්නාසනයක් නිසා, කුටි රසනසුනක් නිසා, රගයක් නිසා හිරත් ඇති
රවන්න පුළුවන් රකරලස් වළකිනවා. රර්ාකද එබඳු රකරලස් ඇති
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රවන්න පසුබිර්ක් නූ. අපි දන්නවා රර්න්න රේකටයි රේක
පරිහරණය කරන්රන්. රේ ටික තිබුණා නේ රහාඳටර් ඇති. ර්හා
රලාකු රද්වල් ඔස්රස් හඹාරගන යනවා රවනුවට, අපට තිරයන
රදයින් ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්නවා රවනුවට රේක රත්රැර්ක්
ඇතිව පරරයෝජ්නය සලකලා පාවිච්චි කරනවා. ඒ වරග්ර් ගිලන්පස,
රබරහත්, පිරිකර ගැනත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා.
ඒවත් පරරයෝජ්නය සලකලා ගිලන් බවින් අත්මිදීර් පිණිස, නිරරෝගී
භාවය පවත්වාගැනීර් පිණිස පරිහරණය කරනවා.
ඉතින් රේ විදියට අපි ජීවත් වන විට රේ පරතයයන්
සේබන්ධරයන්, රේ පරතය නිශරිත ශීලයක් සේබන්ධරයන් සැලකිලිර්ත්
රවන්න රවනවා. ඒක ඉතින් පැවිදි පිරිසකට පර්ණක් රනාරේ, ගිහි
පිරිසකට වුවත් රේ හතර ආකාරරයන්ර් අරප් ජීවිතය පවත්වද්දී
පරරයෝජ්නය ගන්න අවශය රවනවා. ඇඳුේ පැලඳුේ අවශය රවනවා.
ආහාර අවශය රවනවා. රගවල් රදාරවල් අවශය රවනවා. ඒ වරග්ර්
රබරහත් රේත් රහ්ත් අවශය රවනවා. ඉතින් රේවා පරිහරණය හරහා
හිරත් රකරලස් වඩවාගන්රන් නැතිව ඉන්රන් රකාරහාර්ද කියන
එක ගැන එරහනේ සැලකිලිර්ත් විය යුතුයි. ආේය භූමියට පත් වුණත්
ආේයයන් වහන්රස්ලාත් සැලකිල්රලන් රේවා පරිහරණය කරනවා.
ඊට පස්රස තවත් පැත්තක්. ඒක තර්යි දුතියඅරියවාස සූතරරය් සඳහන්
රවන්රන් “සඞ්ඛාවයකිං පටිවසවත්ි” නුවණින් විර්සලා බලලා
පරිහරණය කරනවා. රේ රද්වල් තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වලා රදන්රන්, නුවණින් විර්සල බලලා පරිහරණය කරන්න.
රේවා අත්හැරලා දාල බැහැ. ඒ කාරල නිගණ්ඨ නාථපුත්තරග් පිරිස
රහර් රේවත් අත්ඇරල දාලා. එරහර් අන්තගාමී වීර්ක් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් නැහැ. රේවා පරිහරණය කරන්න ඕනූ.
රේවා ජීවිතය පවත්වාගැනීර් සඳහා අතයවශය රවනවා. හැබැයි
පරිස්සමින්, නුවණින් විර්සා බලා, රකරලස් වැරඩන්රන් නැති විදියට
තර්යි පරිහරණය කරන්රන්.
ඊට පස්රස් රද්ශනා කරනවා “සඞ්ඛාවයකිං අිවාවසත්ි”.
රර්තන තර්යි ඉවසීර් රපන්වන්රන්. රේ රපන්වන ඉවසීර්
භාවනාවටත් රලාකු වැදගත්කර්ක් තිරයනවා. අපිට ධේර්
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සාකච්ඡාවලදී එරහර්ත් කීපරදරනක් හර්ු වුණා. විවිධාකාර රේදනා
පහළ රවලා තිරයනවා. ඒවා සර්හර රවලාවට ඉවසන්න බැරි තරේ.
ඉතින් ඒ ගැනත් රේ රකාටරස් සඳහන් රවනවා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “පටිසඞ්ඛා වයා ිවසා ඛවමා වහාත්ි
සීත්සස
උණ්හසස,
ජිඝචඡාය
පිපාසාය.
ඩිංසමකසවාත්ාත්පසිරිිංසපසම් සසා ිං, දුරුත්ත්ා ිං දුරාගත්ා ිං
වච පථා ිං, උප්පන් ා ිං සාරීරිකා ිං වවද ා ිං දුක්ඛා ිං
ත්ිබ්බා ිං ඛරා ිං කටුකා ිං අසාත්ා ිං අම ාපා ිං පාණහරා ිං
අිවාසකජාත්ිවකා වහාත්ි”11. දැන් රබාරහාර් නුවණින් කල්පනා කරල
රර්තනදි ඉවසනවා. සීත්සස - විවිධාකාර සීත ස්වභාව; උණ්හසස රබාරහාර් දැවිලි තැවිලි තිරබන උෂ්ණ ගති; ජිඝචඡා - බඩගිනි; පිපාසා
- පිපාසය; ඩිංසමකස- ර්ැසි ර්දුරැරවෝ; වාත්ාත්ප - චණ්ඩ
ර්ාරැතවලින් එන පීඩා; සිරිිංසපසම් සසා ිං- සේපයින් දෂ්ට කළහර්
දැරනන පීඩා. රේ ආදී වශරයන් අපිට එදිරනදා ජීවිතරය්දී එන යේ
යේ අකරතැේබවලදී අපිට ඉවසන්න සිද්ධ රවනවා.
රර්ාකද සර්හර රවලාවට අපි රකාච්චර ර්හන්සි වුණත්,
ඒරකන් අපිට යන්න පුළුවන් සීර්ාවක් තිරයනවා. අපි හිතනවා “අරප්
අේර්ලා තාත්තලා රේක මීට වඩා රහාඳට කරන්න තිබුණා; රග් මීට
වඩා රහාඳින් හදලා තියන්න තිබුණා” කියලා හිතන්න ඉඩ තිරයනවා.
“අරප් ගුරැවරැ මීට වඩා රහාඳින් උගන්වන්න තිබුණා” කියලා ඉතින්
අපි අනිත් රකරනකුට වරද පටවන්න ඉඩ තිරයනවා. නර්ුත් ඒ වරග්
හැර් තැනකර් යේ සීර්ාවක් තිරයනවා. ඒ සීර්ාරවන් එහාට අපිට
ඉවසන්න තර්යි තිරයන්රන්. ඒ ඉවසීර් අරප් ගාව නැත්නේ, අපි
ඕනැවට වඩා අනුන්ට වරද පටවන ගතියකට ගිරයාත්, හැර් එකකර්
වරද රහායන ගතියකට අඩුපාඩු රසායන ගතියකට ගිරයාත්, ඉවසීර්
පුරැදු කරල නැත්නේ, ඉතින් රර්තනදි ආසරවයන් වැරඩනවා. ඒකයි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් රකාරහාර්ද රේ ඉවසන
තැන් රත්රැේගන්රන්? “ර්ර් යේ පර්ණකට කටයුතු කළා. ර්රග්
රදර්ාපිරයෝ ගුරැවරැ යේ පර්ණකට උදේ කරලා තිරයනවා. ඉන්
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එහාට ඉතින් කරන්න රදයක් නූ. ර්ර් යැරපන්න ඕනූ ර්රග්
පිහිරටන්. ර්රග් ශක්තිරයන්. ර්රග් ඉවසීරර්න් යන්න ඕනූ” කියල
නුවණ පාවිච්චි කරල රත්රැේ අරරගන.
ඊළඟට රේරක් තවත් පැත්තක් රපන්වනවා දුරුත්ත්ා ිං
දුරාගත්ා ිං වච පථා ිං දැන් රේ කටයුතු කරද්දී කවුරැ හරි අරප්
හිත රිරදන්න අපට බනිනවා. සර්හර විට රනාකරපු වැරැද්දකට අහු
රවනවා. රේ ආදී වශරයන් එදිරනදා කටයුතු කරද්දී අරප් හිත රිරදන
වචන ඕනැ තරේ අපට ඇරහන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රර්රතන්දි රද්ශනා කරනවා එතැනදිත් තර්න්ට රත්රරනවා නේ
“රේක හරහා ඇවිරලන්න පටලැරවන්න ගිරයාත් ර්ර්ර්යි අලුරතන්
රකරලස් ඇති කරගන්රන්. ආරයර්ත් කාර්ාසරව ඇති රේවි. භවාසරව
ඇති රේවි. අවිදයාසරව ඇති රේවි”. අන්න එරතන්දි ඉතින් අපිට
පුළුවන්ද රේ වැරදි විදියට අපට කරන රචෝදනාවකදී ඉවසන්න. අපිට
පුළුවන්ද කවුරැ හරි අපිට බනිනරකාට, අභූත රචෝදනා එල්ල
කරනරකාට ඉවසන්න. එතනදි තර්යි රත්රැේගන්න රවන්රන්
රර්තනදි ර්ර් ඉවසනවද නැත්නේ කරැණු දක්වනවද කියලා. ඒ ආදී
වශරයන් සතිර්ත්ව රහාඳට කල්පනා කරලා ර්ධයස්ථව රත්රැේ
අරරගන තර්යි ඒ ඒ අවස්ථානුකූලව කටයුතු කරන්න රවන්රන්.
ඉතින් බැලුවහර් රේ කරර් ඔක්රකාර් පුදුර්ාකාර විදියට
පරාරයෝගිකයි. අපි ජීවත් විය යුතු ආකාරය තර්යි විස්තර කරන්රන්.
රගවල් රදාරවල් පරිහරණය කරද්දී, ආහාර ගන්නරකාට, ඇඳුේ
පැලඳුේ අඳිනරකාට, රබරහත් පරිහරණය කරනරකාට කටයුතු කරන
ආකාරය රපන්නල රදනවා. තවත් පැත්තකින් අපිට එදිරනදා
කටයුතුවල රයරදනරකාට ඇතැේ තැන්වල ඉවසන්නත් රවනවා.
අපිට රද්වල්වල පාලනය තිරයන්රන් යේ සීර්ාවක් දක්වා පර්ණයි.
ඉතිරි රකාටස ඉතින් ඉවසන්න රවනවා.
ඊළඟට තවත් පැත්තකින් රපන්නනවා “උප්පන් ා ිං
සාරීරිකා ිං වවද ා ිං” අන්න රේදනාව පැත්රතන් කථා කරනවා.
“දුක්ඛා ිං ත්ිබ්බා ිං ඛරා ිං කටුකා ිං අසාත්ා ිං අම ාපා ිං
පාණහරා ිං” බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රපන්නන්න තිරබන උපරිර් ර්ට්ටමින්
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රපන්නල තිරයනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
දුක්ඛා ිං ත්ිබ්බා ිං - රබාරහෝර් දුක් සහගත තීවර වූ රේදනාවක්;
ඛරා ිං - රබාරහාර් රළුයි; කටුකා ිං - රබාරහාර් කටුකයි;
ආසාත්ා ිං - රබාරහාර් අමිහිරියි; අම ාපා ිං - හිරත් අර්නාපයක්
දනවන; පාණහරා ිං - අරප් පරාණය නැත්නේ ජීවය දුරැ කරන තරේ
රබාරහෝර් තීවර රේදනා; අිවාසකජාත්ිවකා වහාත්ි - ඉවසනසුලුයි.
එරහර් නේ අපි රේ දැන් කථා කරන්රන් ආේයයන් වහන්රස්ලා ගැන.
උන්වහන්රස්ලාත් රේවා ඉවසනවා නේ අපි ගැන කවර කථාද?
එරහනේ ඉතින් අපිටත් සූරහන්න ඉවසන්න රවනවා. අපි රකායි
තරේ පහසුකේ ලබාගන්න උත්සාහවන්ත වුණත්, අපි රකායි තරේ
අරප් රගවල් රදාරවල් සැප සේපත් සහිතව සියලු පහසුකේ සහිතව
හදාගන්න උත්සාහවන්ත වුණත් රකායි රවලාරේ රලඩක් දුකක් හැදිල
තීවර රේදනා ර්තු රවයිද කියන එක කියන්න බූ. ඉතින් අපි
රදාස්තරලා රහායන්න යාවි. රබරහත් ගන්න යාවි. ඒත් යේ පර්ණක්
අපට ඉවසන්න සිද්ධ රවනවා. ඊළඟට සර්හර රවලාවට රකරනක්
ඇනුේපද කියද්දී, නැත්නේ අභූත රචෝදනා නගද්දී අපිට ඉවසන්න
සිද්ධ රවනවා. ඊළඟට දන්රනර් නැතිව යේ යේ සතුන් දෂ්ට කරද්දී,
යේ යේ එබඳු පීඩා එද්දී යේ පර්ණකට ඉවසන්න සිද්ධ රවනවා.
බුදුරාජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා ‘යඤ්හිසස, භික්ඛවව,
අ ිවාසයවත්ා උප්පවජ්ජයයුිං ආසවා විඝාත්පරිළාහා, අිවාසයවත්ා
එවිංස වත් ආසවා විඝාත්පරිළාහා වහාන්ත්ි’12 - යේ කිසි රකරනක්
ඉවසන්රන් නැතිනේ රේ ඔක්රකාටර් එයා පටලැරවනවා. එරතන්දි
එයාට ඉවසීර් නැති නිසාර් එයා වැරේ ඔක්රකාර් අවුල් කරගන්නවා.
තව තව පැටරලනවා. තව තව ආසරව වැරඩනවා. තව තව ර්නරස්
විතේක වැඩි රවනවා. තව තව ර්නස ඇතුරළ් කථා කරන්න
පටන්ගන්නවා. තව තව පරපංච වැඩි රවනවා. නර්ුත් ඉවසුවා නේ
ඒක එතනින්ර් සර්නය රවනවා. හරි ලස්සන ගාථාවක් එනවා ධම්ම
පදවය් දණ්ඩ වග්ගවය්.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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සවච ව වරසි අත්ත්ා ිං, කිංවසා උපහවත්ා යථා
එස පවත්ත්ාසි ිබ්බා ිං, සාරවම්බ්හා වත්
විජ්ජත්ි.
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ලස්සන උපර්ාවකින් රපන්වනවා, හරියට
කැඩිල බිඳිල ගිය රලෝහ භාණ්ඩයක් වරග්. අපි දන්නවා සාර්ානය
රලෝහ භාජ්නයකට අපි පහරක් දුන්නර් ඉන් නිකුත් වන නාදය රැේ
පිළිරැේ රදනවා. නර්ුත් කැඩිල බිඳිල ගිය රලෝහ භාණ්ඩයකට පහරක්
ගැහුවට නාදය රැේ පිළිරැේ රදන්රන් නැහැ. නාදය එතනර් හිටිනවා.
එතනර් නතර රවනවා. අන්න ඒ වරග් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා
කරනවා, පුළුවන් නේ යේ කිසි රකරනකුට එකට එක කරන්රන්
නැතිව ඉන්න; පලිගන්රන් නැතිව ඉන්න; “සාරේභ” කියල කියන
එකට එක කිරීර් රවනුවට එතැනර් සර්නය රවලා එයා නිරවනවා
එතනර්. ඉතින් රේ කරැණු හරිර් පරාරයෝගිකයි. එනිසා අපිට ජීවත්
රවද්දී අපි භාවනා කළා කියලා කරදර රනාඑන එකක් නූ. අනිත් අය
අපට ඇනුේපද කියාවි. අනිත් අය අරප් කකුරලන් අදීවි. රේ හැර්
රදයක්ර් සිද්ධ රේවි. හැබැයි ඉවසන රකනාර් තර්යි එරහර් නේ
ඉතින් ජ්ය ගන්රන්. “ඛන්ත්ී පරමිං ත්වපා ත්ිත්ික්ඛා”13 - ඉවසීර් පරර්
තපසයි. අපට යන්න පුළුවන් තව පැත්තක් ඔන්න. රේ රවනරකාට
අපි කරැණු රදකක් කථා කළා. රද්වල් පරිහරණය කරද්දී නුවණින්
විර්සා බලලා, රකරලස් ඇති රනාවීර් සඳහා වග බලාගන්නවා. තවත්
තැනකදි ඉවසීරර්න් රබාරහෝර් ර්ධයස්ථව කටයුතු කරලා,
කල්පනාකාරීව කටයුතු කරලා, ඉවසීර් තුලින් රකරලස් ඇති වන්රන්
නැතිව යන්තේ රේරා ගන්නවා.
අරියවාස සූතරරය් තවත් පැත්තක් රපන්වනවා “පරිවජ්ජ ා
පහාත්බ්බා” කියලා. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා, රබරහෝර්
භයානක තැන් ඇසුරැ රනාකළ යුතු තැන් තිරයන බව. ඒ තැන්වලට
රනාගිහින් ඉන්න එක තර්යි තිරයන්රන්. රර්ාකද අපි ගියා කියල
ඒවා සර්නය රවන්රන් නැහැ. ඒ කාරල් හැටියට නේ විස්තර
රකරරන්රන් සාර්ානයරයන් රබාරහෝර් භයානක සත්තු ඉන්න
වනාන්තර. රබාරහෝර් විෂරඝෝර සේපයින් ඉන්න තැන්. රබාරහාර්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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භයානක මිනිස්සු ඉන්න තැන්. ඉතින් ඒවාට රනාගිහින් ඉන්න
කියනවා. ඉතින් ඉතාර් සරල සාර්ානය දැනීර්ක් රේ කතා කරන්රන්.
වේතර්ාන කාලරය් නේ ඒ වරග් තැන් එර්ට තිරයනවා. අරප් හිත
රකරලසන තැන් අපි රත්රැේ අරරගන එබඳු තැන්වලට රනාගිහින්
ඉඳීර් තර්යි නුවණට හුරැ.
ඒ වරග්ර්යි පාප මිතරයන්. රර්ාකද අපි පාප මිතර ඇසුරට
රයාර්ු වුරණාත් දන්රනර් නැතිව අරප් ගුණ ටික ඔක්රකාර්
රකරලසිලා සූරහන්න පිරිහීර්ක් තර්යි රවන්රන්. රේ පාප මිතරයනුත්
‘පරිවජ්ජ්නා පහාත්බා’ තැනටර් තර්යි දාල තිරයන්රන්. ඒ කියන්රන්
පාප මිතරයා එරහර් නේ වේජ්නය කරන්න රවනවා. ඒ නිසා අප
භාවනාව කරන්න සතියක් වඩන්න ආධයාත්මික ගර්නක් යන්න
පටන්ගත්තට පස්රස් අරප් ඇතැේ මිතුරන් අරපන් ර්ගහැරේවි. ඒක
ඉරේර් වාරග් සිද්ධ රේවි. නැත්නේ රේ ගර්න යන්නත් බූ. ඉතින්
අපි රත්රැේගන්න රවනවා කාව ඇසුරැ කිරීරර්න්ද ර්රග් සතිය දියුණු
වන්රන්? නුවණක් දියුණු වන්රන්? කවුද ර්ට සුගතිගාමී ර්ාේගයක්
රපන්වන්රන්? කවුද ර්ාව අපායට අදින්රන්? කියන එක රත්රැේ
අරරගන ඒ අපායගාමී මිතරයන්, අපාය සහායක මිතරයන් ටික අයින්
කරලා අපි එරහනේ අලුත් මිතරයින් හදාගන්න රවනවා.
ඉතින් රේ “පරිවජ්ජ්නා පහාත්බා” කියන රකාටරසදිත්
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රපන්වන්රන් එරහර් නේ රේ පරිවේජ්නය හරහා,
බැහැර කිරීේ හරහා රකරලස් - ඒ කියන්රන් ඇති රවන්න තිබුණු
ආසරව, ඇති කරගන්රන් නැතිව ඉන්න ඕනූ. ඇති රවන්න තිබුණු
රකරලස් ඇති කරගන්රන් නැතිව ඉන්න ඕනූ. රර්ාකද, බැරි
රවලාවත් රබාරහාර් නරක රදයක් රපන්වන තැනකට ගිරයාත්
සර්හර විට අරපත් කාර්ාසරව කාර්ච්ඡන්දය ආරයර්ත් ර්තු රවලා ඒවි.
රාගය උත්සන්න රේවි. ආරයර්ත් කාර්ාසරව වැරේවි. ඉතින් ඒ
තත්ත්වය අපි රත්රැේගන්නව නේ, පරාරයෝගිකව එරහර් නේ අපිට
ඒවා රනාබලා ඉන්න එක, ඒ තැන්වලට රනාගිහින් ඉන්න එක තර්යි
නුවණට හුරැ. ඒක ඉතින් සාර්ානය දැනීර්.
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ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අරියවාස සූතරරය් රපන්වන
“සඞ්ඛාවයකිං විව ාවදත්ි” - රේ කුර්ක්ද එරහනේ විරනෝදනරයන්,
ඒ කියන්රන් බැහැර කිරීරර්න් පරහාණය කරන්රන්? ඒකත් විස්තර
කරනවා සේබාසව සූතරරය් ‘විව ාද ා පහාත්බ්බා’ කියලා. රර්තන
තනිකරර් තිරයන්රන් චිත්තානුපස්සනාවක් කියන්න පුළුවන්.
“පටිසඞ්ඛා වයා ිවසා උප්පන් ිං කාමවිත්්කිං ාිවාවසත්ි පජහත්ි
විව ාවදත්ි බයන්ත්ීකවරාත්ි අ භාවිං ගවමත්ි” දැන් හිරත් කාර්
විතේකයක් පහළ වුණා; ඇත්ත රත්රැේගත්තා. ඉතින් රේකත් එක
එක ර්ට්ටේවලින් සිතන්න පුළුවන්. අපි හිතර්ු රහාඳ
චිත්තානුපස්සනාවකට හුරැ රවලා නැති, තාර් සතිය දියුණු රවලා
නැති ර්ට්ටර්කදී රේරක් පරතිපක්ෂය නැතිනේ පරතිවිරැද්ධ විතේකයක්
පාවිච්චි කරලා රේ කාර් විතේකය පැත්තකට දාන්න පුළුවන්.
උදාහරණයක් වශරයන් හිත දැන් රාගභරිත රවලා තිරයන බව
රත්රැණා නේ ඒකට ඔරහ් ඉන්න ඉඩ රනාදී, රේක ඔඩු දුවන්න ඉඩ
රනාදී එරහනේ රේ කාර් විතේකය කාර්ච්ඡන්දය අයින් කරන්න
අසුභ භාවනාවක් සුදුසුයි. අසුභ භාවනාවක් ර්තක් කරගත්තා; කරය්
තිරයන පිළිකුල සිහියට ගත්තා. රේ දැරවන රාගය පැත්තකට
දාගත්තා. ඊළඟට අපි බලර්ු තවත් පැත්තක්. “උප්පන් ිං
බයාපාදවිත්්කිං” - ඒකටත් රේ විදියටර් කියනවා “ ාිවාවසත්ි
පජහත්ි විව ාවදත්ි බයන්ත්ීකවරාත්ි අ භාවිං ගවමත්ි”. හිරත්
වයාපාදයක් පහළ වුණා. තර්න්ට රත්රරනවා දැන් හිත දැරවනවා.
තර්න්ට රත්රරනවා දැන් හිත හරිර් පීඩාකාරීයි. ඉතින් ඒ ර්ට්ටරේදී
ඕනූ නේ රකරනකුට ධර්තරියක් වඩල පුරැදු රවලා තිරය් නේ,
ධර්තරී භාවනාවකින් නැවතත් ආයිත් හිත සර්නය කරන්න පුළුවන්.
හැබැයි යේ කිසි රකරනක් රහාඳට සතිය දියුණු කරලා
තිරයනවා නේ, චිත්තානුපස්සනාවක් වඩලා තිරයනවා නේ ඊට වඩා
ගැඹුරකට යන්න පුළුවන්. කාර්ච්ඡන්දයක් පහළ උනහර් අසුභයක්
රර්රනහි කිරීර් අතයවශය නැහැ. වයාපාදයක් පහළ වුණහර් ධර්තරී
භාවනාවක් වැඩීර් අතයවශය නැහැ. රර්ාකද දැන් එයාට වඩාගත්ත
සතියක් නුවණක් සර්ාියක් තිරයනවා. ඒ ර්ට්ටරේදී කටයුතු කිරීර්
සේබන්ධරයන්
චිත්තානුපස්සනාරවදි
විස්තර
රවනවා.
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බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරරය් රද්ශනා කරනවා “සරාගිං
වා චිත්ත්ිං ‘සරාගිං චිත්ත්න්ත්ි’ පජා ාත්ි”. දැන් පහළ රවලා තිරයනවා
සරාග සිතක්, රාගභරිත සිතක්. දැන් රේ රයෝගාවචරයා බයත් නැහැ.
එයා ඒකට සැරලන්රනත් නැහැ. අසුභ භාවනාවක් ගන්රනත් නැහැ.
ඒ රවනුවට එයා ඇත්ත ඇති සැටිරයන් රත්රැේගන්නවා. ‘රර්තන
තිරයන්රන් රේ සරාග සිතක්’. එය එතනර් හඳුනාගත්තා; අර ර්ුල්
අවස්ථාරවදීර් රේ සරාග සිතක් බව දැනගත්තා. ඉතින් රේ විදියට
එයාට ක්රල්ශරය් නර් කියලා කථා කරන්න පුළුවන් නේ, ඒ ක්රල්ශය
ඉස්සරහට යන ගතිය හරි අඩු රවයි. රර්ාකද අපි එයාට අහු රවනවා
රවනුවට අපි එයාව රත්රැේගත්තා. රහාරරක් එනරකාට රේ රහාරා
බව හඳුනාගත්තහර් රහාරාට රර්ාකුත් කරගන්න විදියක් නැහැ. අපි
එරහර් බැරි රවලාවත් රහාරාව හඳුනාගත්රත නැත්නේ, අපි
හිතුරවාත් රේ අපරග් මිතරරයක්, රේ අරප් දරැරවක් කියලා
හිතාගත්රතාත් ඉතින් අපි රග් ඇතුළට ගන්නවා. අන්න ඒ වරග්
තර්යි. අපිට රේ රකරලස් හඳුනාගැනීරේ ශක්තියක් තිරයනවා නේ,
ඒකට රහාඳට සතිර්ත් භාවයක් තිරයනවා නේ අන්න ඒරකන්
පරරයෝජ්න ගන්න පුළුවන්.
ඒ වරග්ර්යි ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරරය් දැක්රවන “සවොසිං වා
චිත්ත්ිං ‘සවොසිං චිත්ත්න්ත්ි’ පජා ාත්ි” ද්රේෂ සහගත සිතක් නේ
‘ද්රේෂ සහගත සිතක්’ කියලා රත්රැේගත්තා. රේ ආදි වශරයන්
කටයුතු කරන්න පුළුවන් නේ රේවා එනවා; එන තැනර් රලාප් රවලා
යනවා. එනවා, හැබැයි වැඩි රවලාවක් හිරත් පවතින්රන් නැහැ.
හිරත් රජ් කරන්රන් නැහැ. ඉක්ර්නටර් අපිව අතහැරල යනවා. ඉතින්
රේක රකායි තරේ සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්කින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒ
සූතරරය්ර් ධම්මා ුපස්ස ාවේ විස්තර කරනවාද කියනවා නේ
රයෝගාවචරරයක් දන්නවා රේ රවලාරවදි කාර්ච්ඡන්දය හිරත් නූ,
රේ රවලාරවදි කාර්ච්ඡන්දය තිරයනවා කියලා. ඔන්න ර්ුල් ර්ට්ටර්ක්
රපන්නලා රදනවා. ඊට පස්රස් “අ ුප්පන් සස කාමචඡන්දසස
උප්පාවො වහාත්ි ත්ඤ්ච පජා ාත්ි” දැන් රේ රේලාරේ කාර්ච්ඡන්දය
තිබුරණ් නැහැ. ඔන්න දැන් නේ කාර්ච්ඡන්දය පහළ රවනවා. උපදින
ර්ට්ටරේදිර් අහු රවනවා. ඊළඟට “උප්පන් සස කාමචඡන්දසස පහා ිං
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වහාත්ි ත්ඤ්ච පජා ාත්ි” දැන් ඔන්න පහළ වුණා කාර්ච්ඡන්දයක්. ර්ර්
අහු වුරණ් නැහැ. ඒකට දාස වුරණ් නැහැ. ර්ර් රහාඳට සතිරයන්
හිටියා. ඒ ර්රග් සතිරය් තිරබන පරබලතාව නිසා, රේකට අහු රනාවන
නිසා, ර්ර් රර්ාරළ් පාවිච්චි කරපු නිසා ඒක පරහාණය වුණා. ඒක ගියා.
“පහී සස කාමචඡන්දසස ආයත්ිිං අ ුප්පාවො වහාත්ි ත්ඤ්ච පජා ාත්ි”
දැන් ඒක ගියා තාර් ආරව නැහැ. රර්ාකද අපි නුවණින් කටයුතු කළා.
රහාඳට සති සේපඤ්ඤය පාවිච්චි කළා. ඉතින් ඒ නිසා රේ ක්රල්ශය
අයින් වුණා; තාර් ආරේ නූ. දැන් යේ පර්ණක සහනයක් තිරයනවා.
ඉතින් රේ ආකාරරයන් රහාඳට චිත්තානුපස්සනාව දියුණු
රවලා, ධේර්ානුපස්සනාවක් හරහා ගිහිල්ලා රේ දැක දැක රකරලස්
පරහාණයක්. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා රලෝභය කියන
එක කය රවරහසුවා කියල අයින් කරන්න බැහැ. වචන පාවිච්චි කළා
කියල අයින් කරන්න බැහැ. “වලාවභා භික්ඛවව, ව ව කාවය
පහාත්වබ්බා ව ා වාචාය, පඤ්ොය දිසවා දිසවා පහාත්වබ්බා”14
ර්හරණනි, රේ රලෝභය කියන එක පරඥාරවන් දැක දැක පරහාණය
කරන්න රවනවා. ඒ වරග්ර් ද්රේෂය සේබන්ධරයනුත් වදාළා “වොවසා
භික්ඛවව, ව ව කාවය පහාත්වබ්බා ව ා වාචාය, පඤ්ොය දිසවා
දිසවා පහාත්වබ්බා” ඒ වරග්ර් රර්ෝහය සේබන්ධරයනුත් වදාළා
“වමාවහා භික්ඛවව, ව ව කාවය
පහාත්වබ්බා ව ා වාචාය,
පඤ්ොය දිසවා දිසවා පහාත්වබ්බා”.
එරහර් නේ පින්වත්නි රේ රකරලස් අපි බිය වුණා කියලා
අයින් රවන්රන් නැහැ. රේවා එන හැටි දැකලා එතන එතන කටයුතු
කරන්න රවනවා. එතන එතන අපි නුවණින් කටයුතු කරළාත් අන්න
“පඤ්ොය දිසවා දිසවා පහාත්වබ්බා” පරඥාරවන් දැක දැක පරහාණය කළ
හැකියි. දැන් එතරකාට රේ කතා කරපු කරර් හතර පිළිබඳව අපිත්
නුවණැති රවන්න ඕනූ. රකායි තැනකදීද රේක අයින් කරන්රන්.
රකායි තැනකදීද ඉවසන්රන්. රකාතනදීද පැත්තකටවත් යන්රන්
නැතිව ඉන්රන් කියලා. අපිට තර්යි නුවණ පාවිච්චි කිරීරේ වගකීර්
පැවරරන්රන්. බුදුරාජ්ාණන් වහන්රස් පාර රපන්නල තිරයනවා.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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එතරකාට රේ කරර් හතරරන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
පළර්ුරවනි කරර්ය වදාළා “කථඤ්ච, භික්ඛරව, භික්ඛු චතුරාපරස්සරනා
රහාති? ඉධ, භික්ඛරව, භික්ඛු සඞ්ඛාරයකං පටිරසවති”. ඇතැේ
රේලාවකදී රේ රද්වල් රබාරහෝර් නුවණින් යුතුව පරිහරණය
කරනවා; රේවා පරිරභෝජ්නය කරන්න රවනවා; රනාකර බැහැ.
ජීවිතය පවත්වන්න ඒවා අවශයයි. ඒ නිසා රස්නාසනයක්, රගයක්
රදාරක්, ඇඳුේ පැලඳුේ, ආහාර පාන, රේත් රහ්ත්, නුවණ පාවිච්චි
කරලා රකරලස් ඇති රනාවන ආකාරයට භාවිත කරනවා. ඊළඟට
තවත් පැත්තක් “සඞ්ඛාරයකං අිවාරසති” ඇතැේ තැන්වලදී නුවණ
පාවිච්චි කරලා ඉවසනවා. රවන කරන්න රදයක් නැහැ. ඉවසුරේ
නැතිනේ තව තව පරශ්න ඇති රවනවා. ඉවසුරේ නැතිනේ අරප්
රකරලස් වැඩි රවනවා. ඒ රවලාරවදි ඉවසනවා හැර රර්ාකවත්
රවන කරන්න රදයක් නැහැ. ඒ රවලාරේ බඩගිනියි; රවන කරන්න
රදයක් නැහැ ඉවසන්න රවනවා. ඊළඟට සීතලයි; රවන කරන්න
රදයක් නැහැ ඉවසන්න රවනවා. උෂ්ණයි; රවන කරන්න රදයක්
නැහැ ඉවසන්න රවනවා. රේ ආදි වශරයන් අපි හිතර්ු. ඊළඟට
කවුරැහරි අභූත රචෝදනා එල්ල කරනවා. රේ රවලාරේ වචන පාවිච්චි
කරන්න ගිරයාත් එකට එක කියන්න ගිරයාත් තවත් රේ තත්ත්වය
බරපතළ රවන්න පුළුවන්. අන්න ඉවසන්න රවනවා. රේ ආදී
වශරයන් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ඉවසන්න ඕනූ තැනකුත් රපන්වනවා.
ඊළඟට ඇතැේ තැන්වලට රනාගිහිල්ලර් ඉන්නවා. ඒක වඩා
සුදුසුයි කියල රත්රැණා. ගිරයාත් එරහර් තව රකරලස් වැඩි රවන
බව රත්රැණා. ඇසුරැ රනාකළ යුතු පුද්ගලයින් ඇසුරැ රනාකරර්
ඉන්නවා. පාපමිතරයන් පැත්තකටර් දානවා.
ඊළඟට යේ රහෝ ක්රල්ශයක් හිරත් පහළ වුණා නේ, කාර්
විතේක වයාපාද විතේක විහිංසා විතේක ගැන සඳහන් කරලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපාදුරේ රද්ශනා කළා “උප්පන් ුප්පවන්
පාපවක අකුසවල ධවම්ම
ාිවාවසත්ි පජහත්ි විව ාවදත්ි
15
බයන්ත්ීකවරාත්ි අ භාවිං ගවමත්ි” යේ රහෝ අකුසලයක් හිරත් පහළ
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| අරියවාස සූතරය
වුණා නේ නුවණින් යුක්තව කටයුතු කරනවා. ඒක ඉවසන්න යන්රන්
නූ. එක්රකෝ ඒකට පරතිපක්ෂ ධේර්යක් වඩලා අයින් කරල දානවා.
එරහර් නැත්නේ සතිය, සර්ාිය, පරඥාව දියුණු රවලා තිරයනවා නේ
ඒ ක්රල්ශය දැක දැක පරහාණය කරන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
එරහර් නේ පින්වත්නි අපිට රත්රැේගන්න තිරයන්රන
ආේයයන් වහන්රස්ලා පරාරයෝගිකව ජීවත් වන හැටි බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරලා තිරයනවා. උන්වහන්රස්ලාරග් ර්ාේගරය්
යන්න උත්සාහ කරන අපිත් උන්වහන්රස්ලා අනුගර්නය කරමින්
උන්වහන්රස්ලාව ඉස්සරහ තියාරගන උන්වහන්රස්ලාව ආදේශයට
ගනිමින් අරප් ජීවිතත් ටික ටික රේ පැත්තට හුරැ කරගන්න, අරප්
හිරතනුත් රේ ආසරව දුරැ කරගන්න උත්සාහවන්ත රවර්ු. ඒ සඳහා
අද දින ධේර් රද්ශනයද අනුගරහයක් රේවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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5 │ ලා ක රද් අත්හුර ද

ු

වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච භික්ඛවව භික්ඛු ප ුණ්ණපවචචකසවචචා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි 229 වන භාවනා වැඩසටහනට ඉදිරිරයන්
තියාගත්රත් දුත්ිය අරියවාස සූත්රය. රේ සූතරය අන්තේගත රවන්රන්
අිංගුත්්ත්ර ිකාවය්, දසක ිපාත්වය්. අපි රේ සූතරය ඔස්රස් දැන්
පියවරරන් පියවර ඉස්සරහට යනවා.
ර්ුලින්ර් අපි කථා කළා ආේයයන් වහන්රස්ලා, රහතන්
වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්ෂරයන් රවන රවන
ආරක්ෂාවල් ගැන විශ්වාසය තියන්රන නැතුව, ඒවා ඉස්සරහින්
තියාගන්රන නැතුව, සති ආරක්ෂාව ඉස්සරහින් තියාරගන යනවා
කියලා. එතරකාට තර්න් තුළ තිරයන සතියක්, එළඹ සිටි සිහියක්
තර්යි ආරක්ෂාව වශරයන් තබාරගන තිරයන්රන්. ‘එකාරවක්ඛා වහාත්ි’
කියලා කියනවා. ඒ නිසා විවිධාකාර රවනත් ආරක්ෂාවල් ගැන අනික්
අය විශ්වාසය තැබුවට උන්වහන්රස්ලා සතිය තර්යි විශ්වාස කරල
තිරයන්රන්. අපි ඊළඟට කතා කළා හිරත් එන විවිධාකාර රකරලස්
දුරැ කරමින්, විරශ්ෂරයන්ර් නීවරණවලින් රතාරව හිත පවත්වන්න
උත්සාහ වීර් ගැන. ඊට පස්රස් ඇරහන් රූප දැකල ඒරක ගැරටන්රන
නැතුව ඇරලන්රන නැතුව රබාරහාර් ර්ධයස්ථව ඇහැ තියාගන්න.
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ඒ අයුරින් විවිධ ඉන්ද්රිය ආරේර්ණවලදී ඉන්ද්රියයන්රගන් අරර්ුණු
ගන්නරකාට රකාරහාර්ද හිරත් ර්ධයස්ථතාවක් උරප්ක්ෂාවක්
පවත්වන්රන් කියන එක ගැන අපි ඊට පස්රස් කතා කළා.
එතරකාට අපි රර්රහර් කතා කරරගන එන ගර්රන්දී දැන් අද
ටිකක් තිරයනවා ඊට වඩා ගැඹුරැ ර්ාතෘකාවකට පිවිරසන්න. දැන්
රකරනක් කරර්ානුකූලව භාවනාවකට නැඹුරැ වුණහර් එයාරග හිරත්
යේ පරිවේතනයක් බලාරපාරරාත්තු රවන්න අවශයයි. රර්ාකද ඒකර්
තර්යි ආධයාත්මික පාරිශුද්ියක් කියන්රන්. රර්ාකද බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගරයදී චිත්ත පාරිශුද්ියක් ගැන තර්යි
විරශ්ෂරයන් අපි සැලකිලිර්ත් රවන්රන. ඒ කාලරය් හිටපු
බරහ්ර්ණරයෝ සාර්ානයරයන් විවිධාකාර උපකරර් පාවිච්චි කළා පිරිසිදු
රවන්න කියලා. පාරිශුද්ියක් කියලා හිතාරගන ඒරගාල්ල රදවියන්ට
යාඥා කරනවා. නැත්නේ ගිනි රදවිරයා පුදනවා. යාග රහෝර් කරනවා.
ඊළඟට ගංගා නේ නදිරය් ගිරලනවා; නානවා. ඉතින් රේ විදියට රේ
පේ රසෝදා හරින්න කියලා නා නා පරකාර රද්වල් කළා. නර්ුත්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා, හිත අපිරිසිදු වීරර්න් තර්යි සත්ත්වරයෝ
අපිරිසිදු රවන්රන්; හිත පිරිසිදු වීරර්න් තර්යි එරහර් නේ
සත්ත්වයින්ට පිරිසිදු රවන්නත් තිරයන්රනත් කියලා.
ඒ නිසා එතැනින්ර් රලාකූ පාර පැහැදිලි වීර්ක් තියනවා. නා
නා පරකාර රද්වල් විවිධාකාර දෘෂ්ටි රලෝරක් තිරයනරකාට, ඔන්න බුදු
රකරනක් රලෝරක පහළ රවලා යා යුතු ර්ාේගය රබාරහාර්
පැහැදිලිව, සරල කරලා, යන්න තිරයන පාරේ අවුල් ලිහලා
රපන්වනවා.
එතැනදි
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රද්ශනා
කරන්රන්
“චිත්ත්සිංකිවලසා, භික්ඛවව, සත්ත්ා සිංකිලිසසන්ත්ි; චිත්ත්වවාො ා
සත්ත්ා විසුජ්ඣන්ත්ි”16 හිත පිරිසිදු වීරර්න්ර්යි එරහර් නේ සත්ත්වයා
විශුද්ධ රවන්රන. අර බර්ුණන් අනුගර්නය කරපු ඒ විවිධාකාර
අනිකුත් වරත ආදිය, ඒවායින් තර්න්ට පිරිසිදු රවන්න පුළුවන් කියලා
හිතපු ඒ මිථයා විශ්වාස ඔක්රකාර් දුරැ රවලා යනවා. අද අපිට කතා
කරන්න තිරයන්රන ඔන්න ඔය වරග් අපි පිළිගත්ත, සාේපරදායික
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වශරයන් අපි හිතාරගන තිබිච්ච, එරහර් නැත්නේ රවන රවන ආගේ
හරහා අපට ඇති රවච්ච නා නා පරකාර විශ්වාස දැන් රකාරහාර්ද
හැලි හැලි යන්රන්. රකාරහාර්ද රකරනක් භාවනාවට නැඹුරැ රවලා
තර්ා තුළර් ටික ටික ඇත්ත දකින්න දකින්න, රකාරහාර්ද රේ පරණ
රද්වල්, හණ මිටි අදහස් ඔක්රකාර් ටික අතහැර දාමින් යන්රන් කියන
කාරණයයි.
ර්ට ර්තකයි රලාකු ස්වාමීන් වහන්රස් හණමිටිකාරයාරග්
කථාව අපිට කියලා රදනවා. ඒකත් අපිට රේ අවස්ථාරේදී ර්තක්
කරන්න වටිනවා. උන්වහන්රස් කියනවා ඔන්න යාළුරවෝ රදන්රනක්
ගියාලු යේ කිසි වයාපාරයක් කරන්න කියලා. එක ගර්කට ගියාර් එරහ්
රබාරහාර් බහුලව තිරයනවා හණ. ඒවා රනාමිරල්ර් හේබ රවනවා.
ඉතින් රදන්නර් රේ රනාමිරල් හේබ රවන හණ මිටි රදකක්
බැඳරගන ඔළුව උඩ තියාරගන යනව. ඉතින් ඊළඟ ගර්ට ගියාර් එරහ්
තිරයනවා කපු නූල්. එතරකාට එක් රකරනක් කල්පනා කරනවලු
“රර්ච්චර දුරක් අරන් ආපු හණ මිටිය. රේක ර්ර් බිර් තියන එක සුදුසු
නැහැ. රේකර් අරන් යනවා” කියලා එක් රකරනක් ඒ හණ මිටියර්
අරන් යනවා. අනික් රකනා කල්පනා කරනවා, “හණ මිටියට වැඩිය
පරරයෝජ්නයි රේ කපු නූල්. ඊට වඩා මිල අිකයි. ඒ නිසා හණ මිටිය
පැත්තක දාලා කපු නූල් අරරගන යනවා” කියලා එයා කපු නූල්
අරගන්නවා. බැලුවහර් කපු නූල් කියන එක හණ මිටියට වඩා බර
අඩුයි. ඒ වරග්ර් වටිනාකමින් වැඩියි. ඒ නිසා එයා හණ මිටිය
පැත්තකට දැේර්ා. කපු නූල් අරගත්තා.
ඔන්න දැන් ඊළඟ ගර්ට යනරකාට ඒරක තිරයනවා කපු රරදි.
එතරකාට කපු නූල් රගනියන රකනා කල්පනා කරනවා “රේ කපු
නූල් රගනියනවාට වැඩිය රහාඳයි කපු රරදි. කපු නූල් භාවිත කරලා
රරදි වියාගන්න එකයි කරන්රන්. රරදි වියාගන්රන නැතුව දැන්
රර්තන රරදි වියලර් තිරයනවා.” ඒ හින්දා කපු නූල් ටික පැත්තකට
දාලා, නැත්නේ කපු නූල් ටික ඒරගාල්ලන්ට දීලා, කපු රරදි එයා
අරගන්නවා. අර හණ මිටිය ඔළුව උඩ තියාගන යන එක්රකනා ඒක
අත්හරින්න කැර්ති නැහැ. එයා ඒකට රලාකු කැර්ැත්තක් තිරයනවා.
ඒකර් අරං යන්න ඕනැ කියලා හිතනවා. හණ මිටියර් අරරගන
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යනවා. ඊළඟ ගර්ට ගියාර් ඕරක තිරයනවා සිල්ක් රරදි. ඉතින් “කපු
රරදිවලට වඩා රහාඳයි සිල්ක් රරදි” කියලා කපු රරදි අරන් ගිය
රකනා කපු රරදි රවනුවට සිල්ක් රරදි අරගන්නවා. හණ මිටිය ඔළුරව
තියාගත්ත රකනා හණ මිටියර් අරරගන යනවා.
ඊළඟ ගර්ට ගියාර් ඔන්න රන්, රිදී තිරයනවා. අර රවනස්
රවන්න කැර්ති රකනා, අතහරින්න පුළුවන් රකනා, ඒරක
පරරයෝජ්නය දන්න රකනා තර්න් ගාව තිබිච්ච අර සිල්ක් රරදි ටික
දීලා රත්තරන් ගන්නව. හණ මිටිය අරරගන යන රකනා හණ මිටියර්
අරං යනවලු. රේරගාල්ල රර්රහර් රලාකු ගර්නක් ගිහිල්ලා රගදරට
එනරකාට, අන්තිර්ට තර්න්රග ගර්ට එනරකාට ඉතින් කවුද දිනල
තිරයන්රන? අපට රත්රරනවා රේ හණ මිටිය අරරගන ආපු රකනාට
කිසිර් පරරයෝජ්නයක් අත් රවලා නැහැ. රේ පරණ හණ මිටියක්ර්යි
අරන් ගිහිල්ලා තිරයන්රන. පරරයෝජ්නයක් නැති තරේ. නර්ුත් රතරන්
අරං ආපු රකනාට ඒරක රලාකු බරක් තිබිලත් නැහැ. හැබැයි රලාකු
වටිනා රදයක්. හරිර් සූක්ෂ්ර් රදයක්. ඒ තුළින් තර්න්ටත් තර්න්රග
රගදර අයටත් රබාරහාර් සතුටින් ඉන්න පුළුවන්. යේ වයාපාර
සශ්රීකත්වයක් සාේථකත්වයක් එතන තිරයනවා.
එරහර් නේ ඉතින් අපිත් කාලාන්තරයක් තිස්රස් ජීවත්
රවනරකාට අරප් ඔළුවට ආපු විවිධාකාර හණ මිටි අදහස් අපි ගාව
තිරයනවා. එරහර් නේ රර්බඳු හණ මිටි අදහස් අපි දිගට අරන්
ගිරයාත්, අපිත් අර හණමිටිකාරයාරග තත්ත්වයට තර්යි වැරටන්රන.
අපිට පුළුවන් නේ රපාේඩක් බය නැතුව, තව රර්ානවද අලුරතන්
තිරයන්රන කියලා විර්සලා බලන්න; රර්ානවද ඊළඟට කරන්න
තිරයන්රන කියලා විර්සලා බලන්න; තිරයන රහාඳට වඩා වැඩිරයන්
රහාඳ රදයක් තිරයනවා නේ ඒ වඩා රහාඳ රවනුරවන් තිරයන රහාඳ
අතහැරලා දාන්න; අන්න අපිට යන්න ගර්නක් තිරයනවා. ඒ නිසා
රේ ආධයාත්මික ජීවිරත්ර් තිරයන රහාඳින් වඩා රහාඳ රදයකට
යූර්ක් තර්යි තිරයන්රන. යේ පර්ණක රහාඳක් අපි ගාව තිරයනවා.
ඒ තිරයන රහාඳ අභිභවා අපි ඊළඟ ර්ට්ටර්කට යනවා. එබඳු
රගාරරෝසු තැනින් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ට යූර්ක් තර්යි ආධයාත්මික
ජීවිතයක් කියලා කියන්රන.
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රසෝණදණ්ඩ සූතරරය් දැක්රවනවා එක අවස්ථාවකදි
රසෝණදණ්ඩ කියලා බරාහ්ර්ණ පඬිවරරයක් තර්න්රග් රගෝලරයෝ
පිරිසක් එක්ක එනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් හේබ රවන්න. දීේඝ
කතාවක් ර්ං රපාේඩක් රකටි කරලා කියන්නේ. දැන් රේ ආවට
පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රසෝණදණ්ඩ බරහ්ර්ණ පඬිවරයා එක්ක
සාකච්ඡාවක් කරනවා. රේ බරාහ්ර්ණ පඬිතුර්ා ර්ුලින් කල්පනා
කරනවා, “ර්රගන් බැරි රවලාවත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රනාදන්නා
රදයක් ඇසුරවාත් රහර් රේ ර්රග් රගෝල පිරිස ඉස්සරහ ර්ර් ටිකක්
අපහසුතාවට පත් රවනවා. ර්ර් දන්න රදයක්ර් ඇහුරවාත් රහාඳයි”
කියලා විතේකයකුත් හිරත් පහළ රවනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඕකත් දැකලා, රසෝණදණ්ඩ
පඬිතුර්ාරගන් අහනවා බරාහ්ර්ණරයක් කියලා නියර් කරන්න
සාර්ානයරයන් ගුණ කීයක් තිරයන්න ඕනූද? හැකියා කුසලතා කීයක්
තිරයන්න ඕනූද?” කියලා පරශ්නයක් අහනවා. දැන් රසෝණදණ්ඩ
පඬිතුර්ාට හරි සතුටුයි තර්න් දන්න රදයක් අහන්රන. එතුර්ා
කියනවා, “අඩුර් තරමින් පරධාන වශරයන් ගුණ පහක් තිරයන්න
ඕනූ.” රර්ානවද රේ ගුණ පහ? පළර්ුරවනි ගුණය තර්යි ර්වු පිය
රදපසින් පරේපරා හතක් ඉතා පිරිසිදුව පැවත එන බරාහ්ර්ණ පවුලක
උපත ලබල තිරයන්න ඕනූ. අපි සාර්ානයරයන් කියන පරිදි “හත්ර්ුතු
පරේපරාවක්ර්” රබාරහාර් පිරිසිදු බරහ්ර්ණ පවුලක් කියන එක තර්යි
අදහස් කරන්රන්. පිය පාේශ්වරයනුත් බරාහ්ර්ණරයෝ, ර්වු පාේශ්වයත්
බරාහ්ර්ණරයෝ. ඉතින් රේ විියට පරේපරාරවන්, ජ්ාතිරයන්
බරාහ්ර්ණරයක්. රේක එක සුදුසුකර්ක් වශරයන් බරාහ්ර්ණරයා
සලකනවා කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට කියනවා.
ඊට පස්රස රදවන ගුණය කියනවා. එයා රහාඳට රේද හදාරලා
තිරයනවා. තරිරේදයර් හදාරා රබාරහාර් පුළුල් ගැඹුරැ දැනීර්ක්
තිරයනවා. ඔන්න රදරවනි කාරණයත් කියනවා. ඊට පස්රස කියනවා
රබාරහාර් විශිෂ්ට රූප රශෝභාවක් තිරයනවා. එයා රබාරහාර්
දැකුේකලුයි. රබාරහාර් පරිය උපදවන සුලුයි. ආරරෝහ පරිණාහ රද්හ
සේපත්තියක් තිරයනවා. රූප රශෝභාව සේබන්ධරයන් තුන් වන
අංගයක් රපන්වනවා. ඊට පස්රස රර්යා රහාඳ සිල්වරතක්.
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රබාරහාර් රහාඳ සීලයක් ආරක්ෂා කරනවා. නිවැරදිව කටයුතු
කරනවා. කරයන් වචනරයන් හික්මිලා කටයුතු කරනවා. ඉතාර් රහාඳ
සිල්වත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. ඔන්න හතරවන කාරණයත් කියනවා.
ඒ වරග්ර් රබාරහාර් පරඥාවන්තයි. තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි
කරනවා. රහාඳ නුවණක් තිරයනවා. ඔන්න පරඥාවන්ත බව, පණ්ඩිත
බව ගැන පස්රවනි අංගය හැටියට පැහැදිලි කරනවා. ඔය විදිහට
කරැණු පහ විස්තර කරනවා.
දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර් ලස්සන තේකයක්
ඉදිරිපත් කරනවා. රේ පඬිතුර්ාට කියනවා ‘පුළුවන්ද රේ පරහන්
එකක් අතහැරලා බරාහ්ර්ණරයක් පනවන්න, කියලා ර්ං කිේරවාත්
රර්ාකක්ද අතහරින්රන්?’. එතරකාට රසෝණදණ්ඩ පඬිතුර්ා කියනවා
“එරහර් නේ පහසුරවන්ර් රූප රශෝභාව අත්හරින්න පුළුවන්. රූප
රශෝභාව කරන රදයක් නැහැ. ඒක රබාරහාර් තාවකාලිකයි. රූප
රශෝභාව අත්හැරලා දාලා ර්ර් ඉතිරි හතරරන් සූහීර්කට පත් රවලා
බරාහ්ර්ණ පඬිවරරයක්, නැත්නේ බරාහ්ර්ණරයක් පනවන්න පුළුවන්”
කියලා කියනවා.
අපට රර්තනින් උනත් යර්ක් ඉරගනගන්න පුළුවන්. අප
එරහර් නේ රේ ආධයාත්මික ගර්න යනරකාට අපි රේ වටිනාකේ
දීලා තිරයන්රන් රර්ානවටද, එතරකාට එරහනේ අරපන් හැරලන්න
ඕනූ රර්ානවද කියලා බැලුවහර් අපි එරහනේ අරප් රූප රශෝභාව
සේබන්ධරයන්, ආරටෝප සාරටෝප සේබන්ධරයන් අපි දීල තිබිච්ච
වටිනාකේ ටික එරහර් නේ හලන්න පුළුවන්. එච්චර ගැටලුවක්
රවන්රන නැහැ. අපි ඒවයින් රලාකු ර්ාන්නක්කාරකර්ක් හදාරගන
තිරයනවා නේ, ඒවායින් රලාකු ආත්ර් දෘෂ්ටියක් හදාරගන තිරයනවා
නේ, හලන්න තිරයන එක තැනක් තර්යි ඒක. හැරලන්න අවශය,
හලන්න තිරයන එක රදයක් තර්යි රූප රශෝභාව හරහා, අරප්
රසෞන්දේයය හරහා, රපනුර් හරහා අරප් හිරත් තිරයනවා නේ
එරතන්ට වටිනාකර්ක් දීපු ගතියක්, එරහර් නේ අන්න ඒ ටික හලන්න
රවනවා. එරහනේ ටිකක් දැන් සැහැල්ලුයි. දැන් කරැණු හතරයි
තිරයන්රන.
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ඊළඟට බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ඉදිරිපත් කරනවා තවත් තේකයක්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා “තවත් හතරක් තිරයනවා. රේ
හතරරනුත් එකක් හලලා අතහැරලා ර්ර් කිේරවාත් බරාහ්ර්ණරයක්
පනවන්න කියලා, ඔබතුර්ා රර්ාකද්ද අත්හැරලා දර්න්රන?”
රසෝණදණ්ඩ පඬිතුර්ා කියනවා “රේද ආදී ශාස්තර රකාච්චර
හැදූරැවත් ඒවාරය් හුදු කරැණු තිරයන්රන. විවිධාකාර දැනුේ
තිරයන්රන. ඒකත් හලල දර්න්න පුළුවන්.”
දැන් බැලුවහර් තවත් පැත්තක් අපට රහළි රවනවා. බරාහ්ර්ණ
පඬිතුර්ා රේකත් හැලුවා. රර්ාකද්ද? දැනුර්. විවිධාකාර දැනුේ අද
රලෝකරය් තිරයනවා. විවිධාකාර විෂය ගැන අපි දන්නවා. විදයා විෂය
තාරකා විදයාව ගරහ රලෝක විශ්වය ආේික විදයාව ඉතිහාසය
භූරගෝලය රස්රර් දන්නවා; බැලුවහර් අද විෂය ගැන රනාදන්නා
රදයක් නැති තරේ. අද තාක්ෂණික රලෝකරය්, සන්නිරේදන කරර්
හරහා පුදුර්ාකාර දැනුේ සේභාරයක් දැන් අපිට රබාරහාර් පහසුරවන්
ලබාගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තිරයනවා. අන්තේජ්ාලයට ගියාර්
රබාත්තර්ක් තද කරන සැණින් සියලු රද් තිරයක් ර්ත පතිත රවනවා.
ඉතින් ඔබට ඒ ටික කියවාගන්න පුළුවන් නේ හරිර් පහසුයි දැනුර්
වේධනය කරගන්න. රබාරහාර් දැනුේ සේභාරයක් තිරයන තත්ත්වයක්
අද තිරයනවා. හැබැයි රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණ පඬිතුර්ා හලන්රනත්
ඕක තර්යි. රර්තැනදි රේ සේපූේණ දැනුර් අත්හැරලා දැේර්ා. ඉරගන
කියාරගන ලබාගත් රේ ර්හා දැනුේ සේභාරය, ර්හා බහුශෘත භාවය
කියන එක අත්හැරලා දැේර්ා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් දන්නවා දැන් අංග තුනයි තව ඉතිරි
රවලා තිරයන්රන. රර්ාකද්ද? ජ්ාතිරයන් බරාහ්ර්ණ පරේපරාරවන්
ආපු බරාහ්ර්ණ වංශිකරයක් වීර්. ඊළඟට තිරයන්රන සීලවන්ත වීර්
සහ පරඥාවන්ත වීර්. දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තවත් අභිරයෝගයක්
රදනවා “දැන් රේ තුරනන් එකක් හලලා රදකකින් විතරක්
බරාහ්ර්ණරයක් පනවන්න පුළුවන්ද?” රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණ තව
ටිකක් කල්පනා කරලා, එරහර් නේ ශරර්ණ භවත් රගෞතර්රයනි
කියලා, ඔන්න හලනව ජ්ාතිය. “බරාහ්ර්ණ වංශිකරයක්ර් ජ්ාතිකරයක්ර්
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රවන්න ඕනූ නැහැ. සීලවන්ත නේ පරඥාවන්ත නේ බරාහ්ර්ණරයක්
කියලා සලකන්න පුළුවන්” කියලා කියනවා.
ඔන්න දැන් අපිට තවත් තැනක් අහු රවනවා. අපි රලාකුවට
එක එක රද්වල් හිතාරගන ඉන්නවා “අරප් ජ්ාතිය තර්යි රහාඳර්
ජ්ාතිය, අනික් ජ්ාතීන් ජ්රා ජ්ාතීන්” කියලා රර්ානව හරි හිතාරගන
ඉන්නවා. ඔන්න දැන් අපිටත් හිතන්න රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණතුර්ා රේ
ජ්ාතියත් අතහැරලා දැේර්ා. රේ ර්ර් රනාරවයි ජ්ාතිය හැලුරේ!
රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණතුර්ායි ජ්ාතිය අත්හැරලා දැර්ුරේ. සීලයයි
පරඥාවයි ඉදිරියට ගත්තා. ඒක විතරයි දැන් ඉතිරි රවලා තිරයන්රන.
ඔන්න දැන් ඒ රවලාරවදී අපිට වරග්ර් හිරත් විපිළිසරයක් රේ
රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණතුර්ා සර්ග ආපු පන්සීයක් පර්ණ බරාහ්ර්ණ
පිරිස තුළ ඇති රවනවා. දැන් රේ පිරිස කූගහනවා. ඒරගාල්ල
කියනවා රකාරහාර්ද අපි ජ්ාතිය අත්හැරලා දර්න්රන. රකාරහාර්ද
බරාහ්ර්ණ පවුලක උපන්රන් නැති රකරනක් රේ විියට
බරාහ්ර්ණරයක් කියලා කියන්රන. ඔන්න ඉතින් ජ්ාතිය රවනුරවන්
නැගී සිටිනවා.
එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා “රර්තන ඉන්න
පිරිරසන් යරර්ක් හිතනවා නේ රේ රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණ පඬිතුර්ාට
වඩා පඬිවරරයක් පරඥාවන්තරයක් ඉන්නවයි කියලා ර්ර් කැර්තියි රේ
සාකච්ඡාව එයත් සර්ග කරන්න. හැබැයි ඕරගාල්ල හිතනවා නේ
රර්තන ඉන්න වඩාර් පරඥාවන්තයා රේ රසෝණදණ්ඩ පඬිවරයාය
කියලා, ර්ර් දිගටර් එයත් එක්ක රේ සාකච්ඡාව කරන්නේ” කියලා.
එතරකාට රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණතුර්ා කියනවා “ශරර්ණ භවත්
රගෞතර්යනි, ඔබවහන්රස් ඔරහාර් රපාේඩක් නිශ්ශේදව ඉන්න. ර්ර්
රේ ර්රග් කට්ටිය නිශ්ශේද කරගන්නකල්” කියලා. රකාරහාර් හරි
රේ ඉන්න පිරිසට කරැණු ඒත්තුගන්වලා, දැන් නැවතත් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් සර්ග සාකච්ඡාවට පිවිරසනවා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අහනවා “දැන් අංග රදකක්
ඉතිරියි. දැන් රේ රදරකනුත් එකක් හලලා පුළුවන්ද එරහනේ
බරාහ්ර්ණරයක් පනවන්න?” එතරකාට රේ රසෝණදණ්ඩ බරාහ්ර්ණ
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පඬිතුර්ා කියනවා “ඒක කරන්න බැහැ” කියලා. එතුර්ා කියනවා “සීල
පරිවධාත්ා හි, වභා වගාත්ම, පඤ්ො; පඤ්ො පරිවධාත්ිං සීලිං”
‘සීලරයන් පරඥාව පිරිසිදු රවනවා. පරඥාරවන් සීලය පිරිසිදු රවනවා’
කියලා පරකාශයක් කරනවා. රේ රදක නේ හලන්න බැහැ. රේ
රදරකන් එකක් අයින් කරන්න විියක් නැහැ. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ත් ඒක ඒ හැටියටර් සනාථ කරනවා. ඒ හැටියටර් ස්ිර
කරනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් “සාධු! සාධු!” කියලා ඒක අනුර්ත
කරනවා. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාරනවා “සීලපරිවධාත්ා හි, බරාහ්මණ,
පඤ්ො, පඤ්ොපරිවධාත්ිං සීලිං” බරාහ්ර්ණය, සීලරයන් පරඥාව පිරිසිදු
රවනවා. පරඥාරවන් සීලය පිරිසිදු රවනවා. “යත්ථ සීලිං ත්ත්ථ පඤ්ො,
යත්ථ පඤ්ො ත්ත්ථ සීලිං. සීලවවත්ා පඤ්ො, පඤ්ඤවවත්ා සීලිං” යේ
තැනක සීලයක් තිරයනවාද එතන පරඥාවක් තිරයනවා. යේ තැනක
පරඥාවක් තිරයනවාද එතන සීලයක් තිරයනවා. සීලවන්තයා
පරඥාවන්තයි; පරඥාවන්තයා සීලවන්තයි. “සීලපඤ්ොණඤ්ච ප
වලාකසමිිං අ්ගමක්ඛායත්ි” රේ රලෝකරය් සීලයත් පරඥාවත් අගර
රවනවා. එරහර් නේ අපට කිසිර් තැනක සීලරයන් රතාර
පරඥාවන්තකර්ක් ගැන කථා කරන්න විියක් නැහැ. පරඥාවකින් රතාර
සිල්වත්කර්ක් ගැනත් කතා කරන්න විියක් නැහැ. එරහර් නේ
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ත් අනුර්ත කළා සීලයත් පරඥාවත් අතයවශය බව.
එරහර් නේ රහතන් වහන්රස් රකරනක් ගාවත් සීලයක් තිරයන්න
අවශයයි. පරඥාවක් තිරයන්න අවශයයි.
රේ අනුව දැන් රේ හලපු හැටි, රේ හලපු කරර්ය, රසෝණදණ්ඩ
බරාහ්ර්ණතුර්ාරගන් බුදුහාර්ුදුරැරවෝ අර එකක් අතහරින්න කියන
අවස්ථාරේදී ඒ හලාරගන ආපු කරර්ය පිළිරවළ ගැන අපි රපාේඩක්
හිතලා බැලුරවාත් රහර් රබාරහාර් දාේශනික පසුබිර්ක් තිරයනවා.
අපි සාර්ානයරයන් අගයන් වටිනාකේ, ආඩේබරකේ දීලා තිරයන
ර්තුපිට රපනුර්ට ආරටෝපයට සාරටෝපයට දීපු රද් තර්යි ර්ුලින්ර්
අත්හැරල දැේරර්. ඒ රවනුවට දැන් ඇතුළතට නැඹුරැ වුණා. ඊට
පස්රස් අපි රලාකුවට සලකන, ර්හා දැනුේ සේභාරයක් කියලා
සලකන විවිධාකාර රලෝකායත විෂය සේබන්ධරයන් තිරයන දැනුේ,
අද ර්ර් කිේව වරග් විදයාව පැත්රතන්, ආේික විදයාව පැත්රතන්,
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| අරියවාස සූතරය
නා නා පරකාර පැතිවලින් අපිට දැනුේ සේභාරයක් තිරයනවා. අන්න
ඒක තර්යි ඊළඟට හැලුරේ. ඊට පස්රස තර්යි අරප් රදර්ේපිරයා
රර්රහර්යි අේර්ලා තාත්තලා සීයලා ර්ුත්තලා රේ විියයි කියලා,
පරේපරාව වශරයන් ජ්ාතියක් වශරයන් අපි ඒවා ඔළුරව දාරගන
ඇවිල්ල තිරයනවා. ඒ ටික තර්යි ඊට පස්රස හැලුරේ. එරහර් නේ
අපි ටික ටික අරප් හිත සැහැල්ලු කරමින් යන ගර්නකදි අපිටත් රේ
ටික කරන්න රවයි කියලා තර්යි අපිට හිතන්න රවන්රන්.
දැන් රේ අද කියන ර්ාතෘකාරේදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
කියන්රන් “කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු ප ුණ්ණපවචචකසවචචා
වහාත්ි”17 රහතන් වහන්රස්ලා නැත්නේ ආේයයන් වහන්රස්ලා රේ
තිරයන රබාරහාර් ලාර්ක සතය අත්හැරලා දානවා. ඒ කියන්රන් අපි
රර්රතක් කල් වැලඳරගන තිබිච්ච, රර්රතක් කල් රලාකු වටිනාකේ
දීපු, ඒ ලාර්ක සතය ටික උත්තරීතර සතය රවනුරවන් අත්හැරල
දානවා. ඉතින් ඕක ටිකක් කරන්න අර්ාරැයි. අපි රබාරහෝර් වටිනාකේ
දීපු රද්වල් තර්යි අතහරින්න රවන්රන්. එතැන තර්යි අපි නිේභීත
රවන්නත් අවශය. රර්ාකද? ඒවා අපි ඔළුරව තියාරගන ඒවට රලාකු
වටිනාකේ දීරගන රේ ගර්න යන්න බැරි බවක් තර්යි ටික ටික
රත්රරන්රන. දැන් එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
වදාරනවා රර්න්න රර්රහර්.
කණ්හිං ධම්මිං විප්පහාය, සු්කිං භාවවථ පණ්ිවත්ා
ඔකා අව ාකමාගම්ම, විවවවක යත්ථ දූරමිං.
ත්ත්රාභිරත්ිමිවචඡයය, හිත්වා කාවම අකිඤ්චව ා.
පරිවයාදවපයය අත්ත්ා ිං, චිත්ත්ව්ලවසහි පණ්ිවත්ා.

18

දැන් අපි ර්ුලින්ර් කේර්ස්සකතා සේර්ා දිට්ිරය් පිහිටනවා. ඒ
කියන්රන් අපි කේර්ය, කේර් ඵලය විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේ කළු ධේර් අතහැරලා
අකුසල පැත්ත අතහැරල කුසල පක්ෂය වඩන්න. ‘කණ්හං ධම්බර්ං
විප්පහාය, සුක්කං භාරවථ පණ්ඩිරතා’. ‘ඔකා අරනාකර්ාගම්බර්,
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
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විරවරක යත්ථ දූරර්ං’ රේ රගවල් රදාරවල් අත්හැරලා රවනර්
පරතිපදාවකට පැමිණි පිරිස - විරශ්ෂරයන් භික්ෂූන් වහන්රස්ලා හා
පැවිදි පිරිස් ගැනයි රර්තැනින් කියන්රන්. රගවල් රදාරවල් අතහැරල
ඒ රවනුවට පැවිදි ජීවිතයකට පැමිණියා. අන්න එතැනදි “විරවරක
යත්ථ දූරර්ං” ඇරලන්න අර්ාරැ, පවත්වන්න අර්ාරැ විරේක ස්වභාවය
ඉස්සරහට ගන්න.
රේක ටිකක් ගැඹුරින් ගත්රතාත් දැන් අපි හිතර්ු රකරනක්
විපස්සනාවක් වඩනරකාට යේ යේ රද්වල් සේබන්ධරයන් රහාඳ
දැනුර්ක් වැරඩනවා. අපි හිතර්ු යථාභූත ාණ දේශනයක් වැරඩනවා.
රහාඳ හදාගත්තු සර්ාියකින්, සර්ාහිත සිතකින්, ර්තු රවන ර්තු රවන
රද්වල් එතන එතනර් විපස්සනා කරනවා. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රේක
විරශ්ෂරයන් රද්ශනා කරනවා භද්රද්කරත්ත සූතරරය් රර්න්න
රර්රහර්.
“අත්ීත්ිං ාන්වාගවමයය, ප්පටිකවඞ්ඛ අ ාගත්ිං.
යදත්ීත්ිං පහී ිං ත්ිං, අප්පත්ත්ඤ්ච අ ාගත්ිං
පචචුප්පන් ඤ්ච වයා ධම්මිං, ත්ත්ථ ත්ත්ථ විපසසත්ි”19
අතීතය ඔස්රස් ලුහුබැඳරගන යන්නත් එපා. අනාගතය
ඔස්රස් පරාේථනා කරමින් යන්නත් එපා. “යදතීතං පහීනං තං” අතීතය
සිද්ධ රවලා හර්ාරයි. “අප්පතතංච අනාගතං” තාර් අනාගතය
පැමිණිරය් නැහැ. “පච්චුප්පන්නඤ්ච රයා ධම්බර්ං, තත්ථ තත්ථ විපස්සති”
වේතර්ාන වශරයන් එතන එතනර් ඒ රර්ාරහාරත්දී රහ්තු
පරතයයන්රගන් හටගන්නා වූ ධේර් එතන එතනර් විපස්සනා කරන්න.
රයෝගාවචරරයක් රේ විියට රබාරහාර් සූක්ෂ්ර් විපස්සනාවක්
කරනවා. එතරකාට වේතර්ාන වශරයන් රේ රර්ාරහාරත්දි ඒ ඒ රහ්තු
නිසා පැන නගින සංස්කාර ධේර් තියුණු නුවණකින් බලමින්
ඉන්නවා. රේරක යේ වේධනයක් සිද්ධ උනාර් එයාට සංස්කාර
ධේර්වල අනිතය ස්වභාවය වැටරහනවා. රේවාරය් නිරන්තරරයන්
තිරයන රපරළන ස්වභාවය වැටරහනවා. ඒ වරග්ර්යි රර්තන ගන්න
සාරයක් නැති බව, ඒවා තර්න්රග පාලනරයන් රතාර බව
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------19
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| අරියවාස සූතරය
වැටරහන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රේ නුවරණ් යේ පරිණත වීර්කදී, යේ
ර්ුහුකුරා යාර්කදී සියල්ල අතහැරලා, අදත් අපි දවල් සාකච්ඡා කළා
වරග් යේ අනිශරිත ස්වභාවයකට අරප් හිත පැමිරණන්න පුළුවන්. රේ
අනිශරිත ස්වභාවය එරහර් නේ අපිට හඳුනාගන්න රවනවා. ඒක
විරේක ස්වභාවයක්. රර්රතක් තිබුරණ් රබාරහාර් පීඩාකාරී
ස්වභාවයක්. එතන රර්ාරහාතක්වත් ඉසුඹු ලූර්ක් නැහැ. රර්ාකද
නිරන්තරරයන්ර් ඇති වීේ නැති වීේ රදරකන් රපරළනවා. නිරන්තර
ඇති වීේ නැති වීේ රැසකට ලක් රවනවා. ඒ වරග්ර්යි රේරක ගන්න
කියලා ඇතුරළ් සාරයකුත් නැහැ. ආත්මීය ස්වභාවයක් ඇත්රතත්
නැහැ. අරප් පාලනරයන් රතාරයි.
එරහර් නේ ඒ පැත්ත අත්හැරලා, හිත හඳුනාගන්නවා
එක්තරා විරේකයක්. “විරවරක යත්ථ දූරර්ං” හැබැයි රේ විරේකයට
හිත ර්ුලින් ඇලුේ කරන්රන නැහැ. රේක හරි ඒකාකාරියි. හිතට හරි
නුහුරැයි. රේරක කිසිර් රසයක් නැහැ. හිත රේකට ඇලුේ කරන්රන
නැහැ. ඒ හින්ද රේක ටිකක් හිත පවත්වන්න අර්ාරැ ධේර්යක්. අර්ාරැ
ස්වභාවයක්. හැබැයි ‘තතරාභිරතිමිරච්ඡයය, හිත්වා කාරර් අකිඤ්චරනා’
ඊළඟ පදරය බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා ඕකටර් කැර්ැත්තක්
ඇති කරගන්න උත්සාහ රවන්න. එබඳු ස්වභාවයටර් එබඳු
විරේකයටර් ‘තතරාභිරතිමිරච්ඡයය’ රේ හඳුනාගත්ත විරේකයටර්
කැර්ැත්තක් දක්වන්න. රේක අපි උවර්නාරවන් ගන්න රවනවා.
බුදුහාර්ුදුරැවන්රග් දහර් අහල බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා ශරද්ධාරවන්
රර්බඳු විරේකයක් ර්ර් අත්දකිනවා. රේකට ර්රග් හිත නේ කිසි
රස්ත්ර් වටිනාකර්ක් රදන්රන නැහැ. හැබැයි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
වදාළා පුළුවන් තරේ කැර්ති රවන්න කියලා.
අපි බුදුහාර්ුදුරැවන්රග සරණ ගිහිල්ලා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ගැන
ශරද්ධාව ඇති කරරගන රේ විරේකයටර් වටිනාකර්ක් රදනවා. ඒරක
විනාඩියක්, විනාඩි රදකක්, විනාඩි පහක්, විනාඩි දහයක් හිත
තිරයනවා. රපාේඩ රපාේඩ අරප් හිත පුරැදු කරනවා රේ විරේක
ස්වභාවයට. රේ විරේක ස්වභාවරය් කිසිර් ඇල්ර්ක් නැහැ. කිසිර්
ආශරය කරන රදයක් ඇසුරැ කරන රදයක් නැහැ. ඒකයි බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන “අ ිසසිවත්ා ච විහරත්ි,
ච කිඤ්චි
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වලාවක උපාදියත්ි”20 කියලා. රර්තන නිශරයක් නැහැ. දැන් ඕකර්
ද්වයතානුපස්සනා සූතරරය් තවත් පැහැදිලි කරනවා. නිශරයක් සහිත
වීර් කියන්රන්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා, බිය දනවනසුලුයි
කියලා.21 දැන් අපි සාර්ානයරයන් රර්ාකක් හරි අල්ලාරගන
ඉන්නරකාට අපි හිතන්රන් එතැනින් යේ ආරක්ෂාවක් තිරයනවා
කියලා. නර්ුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රේ අල්ලාරගන ඉන්න
එක කැරඩනවා බිරඳනවා නේ, අල්ලාරගන ඉන්න එක හැර්
තිස්රසර් කේපනය රවනවා නේ, අල්ලාරගන ඉන්න එරක් කිසිර්
ස්ථාවර බවක් නැත්නේ ඒ අල්ලාරගන ඉන්න රකනත් රබාරහාර්
අසරණ තත්ත්වයට පත් රවනවා. රර්ාකද රේ අල්ලරගන ඉන්රනර්
රබාරැ ලණුවක්; රබාරැවක්. අපි ඇත්ත කියලා හිතාරගන ඉන්නව
රවන්න පුළුවන්, නර්ුත් අල්ලාරගන ඉන්රන රබාරැවක් නේ, විශ්වාස
කරන්රන් රබාරැවක් නේ ඒරකන් අපිට ලැරබන ශාන්තියක් නැහැ.
අපිට ලැරබන ආරක්ෂාවක් නැහැ.
ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන රේ
අ ිසසිත් ස්වභාවය දැන් විශ්වාස කරන්න. අනිස්සිත ස්වභාවය ඇත්ත
කියලා සලකන්න. ඒක ර්ුළා රනාකරන ස්වභාවයක් කියලා
හිතාගන්න. දැන් රේක විපස්සනාව හරහා ලැබිච්ච තාවකාලික
නිවීර්ක් කියන්න පුළුවන්. තාවකාලික නිවීර්ක් තිරයනවා - රර්ාකද
එකකින්වත් පීඩාවක් නැහැ. රූපවලින් පීඩාවක් නැහැ. ශේදවලින් ,
රස වලින්, ගන්ධවලින්, ස්පේශවලින්, සිතිවිලිවලින් රලාකු පීඩාවක්
නැහැ. රර්තන තිරයන්න රර්ාකුත් ඇසුරැ රනාකරන උපාදාන
රනාකරන සරල නිදහස් ස්වභාවයක්. රේ තත්ත්වය රකරනක් පුරැදු
කරන්න පුරැදු කරන්න, ‘හිත්වා කාවම අකිඤ්චව ා’ දැන් කිසිර් රදයක්
නැති රකරනක්. කිසිර් රකරනකුට කිසිර් රදයකට ඇල්ර්ක් නැති
රකරනක්. රේ තත්ත්වරය් අපි ඉන්රදද්දී රූපයකට ඇල්ර්ක් ඇති
වුරණාත් ආයිත් රේ තත්ත්වය අහිමි රවනවා. අරප් හිත ශේදයකට
ගිරයාත් දැන් අපි හිටපු අනිස්සිත ස්වභාවය අපට අහිමි රවනවා.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
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ර්ේිර් නිකාය, ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරය
‘එතර්ාදීනවං ඤත්වා, නිස්සරයසු ර්හ්භයං’ - සුත්ත නිපාත, ද්වයතානුපස්සනා සූතරය
117

|

| අරියවාස සූතරය
රසයකට අරප් හිත ගිරයාත් ස්පේශයකට අරප් හිත ගිරයාත්
සිතිවිල්ලකට හිත ගිරයාත් ඒරක පැටලුරනාත් රේ අනිස්සිත
ස්වභාවය අහිමි රවනවා. එරහර් නේ දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිව
උනන්දු කරන්රන් ‘තතරාභිරතිමිරච්ඡයය, හිත්වා කාරර් අකිඤ්චරනා’
රේ කාර්යන් අත හැරල කිසිවක් නැති, කිසිර් රදයක අයිතියක් නැති
රේ අනිස්සිත ස්වභාවය රේ විරේක ස්වභාවය අගය කරන්නයි.
‘පරිරයාදරපයය අත්තානං, චිත්තරක්ලරසහි පණ්ඩිරතා’ දැන්
රේ තත්ත්වය පාවිච්චි කරනවා, රේ අනිස්සිත තත්වය ර්ත පිහිටලා
තර්න්රග හිරත් තිරයන රකරලස් දුරැ කිරීර් සඳහා. දැන් විපස්සනා
ර්ාේගය විවෘත රවනවා. අපි හඳුනාගන්නවා රකරලස් නැති තැනක්,
නිමිති නැති තැනක්, පණිි නැති තැනක්, හිස් තැනක්. ඕක භාවිත
කරනවා තව තවත් අරප් හිත රකරලසුන්රගන් නිදහස් කරගන්න.
එරහර් නේ රේ පාර හේබ උනාට පස්රස් අනික් ඒවාට රර්ාකද
රවන්රන්? ඒක තර්යි ර්ර් ර්ුලින් පැහැදිලි කරළ්. අපි වටිනාකේ දීපු
රද්වල්වලට එරහර් නේ රලාකු වටිනාකේ රදන්න බැරි තත්ත්වයක්
ඇති රවනවා. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාරන්රන් රේ විරේක තත්ත්වය අගය
කරන්න කියලා. රේක සතය තත්ත්වයක් වශරයන් ර්ුළා රනාකරන
තත්ත්වයක් වශරයන් සලකන්න. රර්ාකද අනික් හැර් රදයක්ර්
ර්ුළාවල්. රප්න්න තිරයනවා ‘තිරයනවා වරග්’. ඇත්ත වශරයන්ර්
බැලුවර් ඇතුරළ් සාරයක් නැහැ. රප්න්න තිරයනවා ‘සැපයක් රදයි’
කියලා. නර්ුත් ඇතුළ බැලුවහර් සැප ස්වභාවයක් නැහැ. රප්න්න
තිරයනවා ‘ඇතුරළ් රාර්ුවක් තිරයනවා, ඇතුරළ් සාරයක්, අරටුවක්
තිරයනවා’ කියලා, නර්ුත් ලිහලා බැලුවහර් ඇතුරළ් රර්ාකුත් නැහැ.
හරියට අපි රකරහල් ගහක් පතුරැ ගහරගන යනරකාට පතුරැ
ගැලරවනවා. රකරහල් ගස් ගැන දන්රන නැති රකරනක් ඇතුරළ්
අරටුවක් තිරයනවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. නර්ුත් රපාත්ත රපාත්ත
ගලවාරගන යනරකාට, සිවිය සිවිය ගලවාරගන යනරකාට ගහ හීනි
රේරගන හීනි රේරගන ගිහිල්ලා අන්තිර්ට රපාතු රැසක් පර්ණයි. ඒ
නිසා අපි අගයන් දීපු රද්වල් වටිනාකේ දීපු රද්වල් රහාඳට හාරලා
අවුස්සල බලනරකාට ගැඹුරට යනරකාට බැලුවහර් ඇතුරළ් ගන්න
රදයක් නැහැ.
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රේ වරග් තත්ත්වයක් රකරනකුට රේ දහරේ හැසිරරනරකාට
සර්හර විට හිරතන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සර්හර රවලාවට
වටිනාකේ දීපු රද්වල් දැන් ඒ තරේ වටින්රන නැති ස්වභාවයක්
වැටරහන්න පුළුවන්. අපි රලාකුවට අරගයි ආඩේබරයි කියලා හිතපු
රද්වල්, ඉතා වටිනවයි කියලා හිතපු රද්වල් දැන් නිකං රනාසලකා
හරින ර්ට්ටර්ට හිත පත් රවන්න ඉඩ තිරයනවා. ඒ නිසා රේ වරග්
තැන්වලදි අපි කලබල රවන්නත් නරකයි. පරිස්සරර්න් ටික ටික
රපාතු ගලවාරගන යන්න තර්යි රවන්රන.
විරශ්ෂරයන්ර් රේ ගර්න යනරකාට තවත් පැතිවලින් අරප්
හිත පැටරලන තැන්, ටික ටික එරහර් නං ලිහාගන්න සිද්ධ රවනවා.
විරශ්ෂරයන්ර් අපි භාෂාවට රදන තැන. අපි පුංචි කාරල ඉඳන්
ඉරගනගන්නවා. යේ ගුරැවරියක් ගුරැවරරයක් අපිට ‘අ’ යන්න ‘ආ’
යන්න ‘ඇ’ යන්න කියලා අකුරැ උගන්වනවා. ඊළඟට වචන හදන්න
උගන්වනවා. වචන රේවා රේවයි කියලා කියාරදනවා. පාට
උගන්වනවා. හැඩ ඉරගනගන්නවා. ඊට පස්රස අපි වාකය ලියනවා.
ඊට පස්රස රචනාවක් ලියනවා. ඊට පස්රස දක්ෂ රවලා රකටි
කතාවක් ලියනවා. පස්රස නවකථාත් ලියනවා. වැඩිහිටි රවලා අපි
නවකථා ලියලියා තර්යි සාර්ානයරයන් ඉන්රන. ඇත්තටර් අපි හුඟක්
රදරනක් අපි ලියපු නවකථාරව තර්යි රඟපාන්රන. අපි හදාගන්න
නවකථා තියනවා. අපි හදාගත් චිතරපටි තියනවා. ඉතින් අපිර්
අධයක්ෂකවරැන් වශරයන් අපිර් හදාගත් චිතරපටිවල රඟපාමින් අපිර්
හඬමින් අපිර් වැලරපමින් අපිර් සතුටු රවමින් ජීවත් රවනවා. රර්බඳු
තත්ත්වයකදි තර්යි බුදු රකරනක් ඇවිල්ලා කියන්රන රේක
නවකථාවක්. රේක හිතින් හදාගන්න රදයක්. රේක චිතරපටියක්; ඇත්ත
වශරයන් තිරයන එකක් රනරවයි. දැන් රේ බුදු රකරනක් ඇවිල්ල
කිේවර් “රේක ඇත්ත රනරවයි, රේක තනිකරර් ර්ුසාවක්, රේක
ඇවිල්ලා පරපංචයක්, රේක ඇවිල්ලා කතන්දරයක්, රේක ඇවිල්ල හිත
වටවළල්රල් යාර්ක්” කියලා කිේවහර් රපාේඩක් අරප් හිත රිරදන්න
පුළුවන්. නර්ුත් අපි බුදුන් සරණ ගිහිල්ලා බලනවා ඇත්ත වශරයන්ර්
රේක පරපංචයක්ද? ඇත්ත වශරයන්ර් රේක වටවළල්රල් යාර්යක්ද?
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රේක ඇත්ත වශරයන්ර් හිතින් හදාගත්ත චිතරපටියක්ද? අපිර් ලියලා
හදාගත්ත නවකථාවක්ද? කියලා.
අපි ඊළඟට විපස්සනාවකට යනවා; පරපංච සර්නයකට.
කතන්දර රගාතන එක අඩු කරගන්න. දැන් පරපංචත් හලන්න රවනවා.
අපි රර්රතක් කාලයක් භාෂාවක් ර්ත පදනේ රවලා පුදුර්ාකාර දක්ෂ
විදියට අපි හිතනවා. අපිට රවන වැඩක් නැත්නේ අපි හිතන එක
තර්යි කරන්රන්. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාළා ‘පපඤ්චාභිරත්ා පජා,
ිප්පපඤ්චා ත්ථාගත්ා’22 රේ පරජ්ාව පරපංචරය් ඇලිල ඉන්රන්.
කතන්දර රගාතන එරක් පුදුර්ාකාර විියට ඇලිලා ඉන්රන්.
පුදුර්ාකාර ඇල්ර්ක් දක්වන්රන්. හරිර් ආසයි කතන්දර රගාතන්න.
අපිට රවන වැඩක් නැත්නේ, අපි හිතර්ු බස් රහෝල්ට් එකක ඉන්නවා.
බස් එක තාර් ආරව නැහැ. ඉතින් අපි කතන්දරයක් රගාතරගාතා
ඉන්නවා. අතීතය සේබන්ධරයන් අනාගතය සේබන්ධරයන් කතන්දර
රගාතනවා. ඔන්න එතරකාට තර්යි බස් එක එන්රන්. සර්හර විට බස්
එක ර්තක් රවන්රනත් නැහැ. කතන්දරේ එච්චරට රසවත්. ඉතින් ඔය
වරග් තත්ත්වයක් තිරයනවා. රේ තත්ත්වරයන් අපි අතමිරදන්න යේ
වූයර්ක් දරන්න රවනවා.
අපි රකාච්චර විපස්සනාවක් වැඩුවත් වැඩක් නැහැ රේ
කතන්දර රගාතන ගතිය, රේ පරපංච සර්නය ගැන අපි වැඩි
අවධානයක් රයාර්ු කරන්රන් නැත්නේ. අපි ‘වර් දකුණ’ කියලා,
නැත්නේ ‘ආශ්වාස පරාශ්වාස’ කියලා යේ අරර්ුණක හිත පවත්වන්න
උත්සාහ රවද්දි අපි වේතර්ාන දැනීර්ක තර්යි හිත පවත්වන්රන්. අර
කතන්දරේ එතරකාට අපිට අර්තක රවනවා. කතන්දරේ රඟපාන්න
අපට අර්තක රවනවා. ඒ රවනුවට සැබූ රලෝකයට අපි රපාේඩක්
රර්ාරහාතකට හරි පිවිරසනවා. ඒක තර්යි සතිරය් තිරයන
අපූේවත්වය. අපි රර්රතක් හිටිය මිථයාරවන් බැහැර රවලා රේ සැබූ
රලෝරකට රපාේඩක් පය තිේබා. ඒ පය තිේබ සැබූ රලෝකය තර්යි
අපි ටික ටික වේධනය කර කර යන්රන්. ඉතින් ඔය සතිර්ත් වන
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චිත්තක්ෂණ තුළ අපි පරකෘතියට පැමිණියා කියලා කියන්න පුළුවන්.
රේ පරකෘතිය අපි වේධනය කරනවා.
සතිර්ත් චිත්තක්ෂණ 5 ක්, සතිර්ත් චිත්තක්ෂණ 10 ක්, සතිර්ත්
චිත්තක්ෂණ අපි හිතර්ු 60 ක්. රේ විියට අපි ටික ටික පරකෘතිරය්
ජීවත් රවන්න රවන්න, අපි හිටපු සිහින රලෝරක්, අපි හිටපු පරපංචරය්,
හිටපු කතන්දරේ රපාේඩ රපාේඩ රබාඳ රවලා යනවා. ඒක
ලිරහන්න පටන්ගන්නවා. ඒක හුදු ර්ුසාවක් බව, හුදු ර්ුළාවක් බව, හුදු
රබාරැවක් බව අපිට රත්රරන්න පටන්ගන්නවා. අර සංස්කරණ
රපාේඩ රපාේඩ අඩු රවවී, ඇරහන් දකින රූප සංස්කරණය රනාකර
ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා; ඒ වරග්ර් කරනන් ඇරහන සද්ද
සංස්කරණය රනාකර ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා; දිවට දැරනන
රස සංස්කරණය රනාකර ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා; නාසයට
දැරනන ගඳ සුවඳ සංස්කරණය රනාකර ඉන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා; කයට දැරනන ස්පේශ සංස්කරණය රනාකර ඉන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා; ර්නසට එන අරර්ුණු සංස්කරණය රනාකර
ඉන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ බාහිය සූතරරය් බාහිය දාරැචීරිය තාපසතුර්ාට
එදා උපරදසක් රදනවා
“දිවඨෙ දිඨෙමත්ත්ිං භවිසසත්ි, සුවත් සුත්මත්ත්ිං භවිසසත්ි, මුවත්
මුත්මත්ත්ිං භවිසසත්ි, විඤ්ොවත් විඤ්ොත්මත්ත්ිං භවිසසත්ී”23
ඔන්න රහාඳ ගැඹුරැ විපස්සනාවක්. පුළුවන්ද රේ
ඉන්ද්රියවලින් අරර්ුණු ගන්නරකාට කතන්දර රගාතන්රන නැතුව
එතනර් ලත් තැන රලාප් කරන්න? තව තව හිත සංසිරඳනවා. පරපංච
සර්නය රවනවා. අපි රේ පරකෘතිය තුළ නිහඬ ර්නසකින් ජීවත්
රවන්න උත්සාහවත් රවනවා. ඉතින් රේ කථා කරන්රනත් අර
අනිස්සිත ස්වභාවය ගැනර්යි. රර්ාකක්වත් ඇසුරැ කරන්රන් නැතුව
ඉන්නවා කියන්රනත් රේ තත්ත්වයර් තර්යි. රර්ාකක්වත් ඇසුරැ
රනාකර ඉන්නවා. එතරකාට තර්යි අපිට ඇහැට රූපයක්
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රපරනන්රන්. හැබැයි කතන්දරයක් රගතුරව නැහැ. අපි අරප්
පාඩුරව. කරනන් ඔන්න ඇරහනවා ශේදයක්. අපි කතන්දරයක්
රගතුරව නැහැ. අපි අරප් පාඩුරේ. දිරවනුත් රසයත් දැනුණා.
කතන්දර රගාතන්න ගිරය් නැහැ. අපි අරප් පාඩුරේ. රර්ාකද,
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ වදාළා රේ අනිස්සිත ස්වභාවයට වටිනාකර්ක් රදන්න
කියලා. රේ එළිරයන් එන අරර්ුණුවලට රනරවයි රේ ‘නිකං ඉන්න
විරේක
තත්ත්වයට’
වටිනාකර්ක්
රදන්න
කියලා.
“තතරාභිරතිමිරච්ඡයය, හිත්වා කාරර් අකිඤ්චරනා” කාර්යන් අතහැරල
දාලා කිසිවක් අයිති නැති, කිසිවකට අයිතියක් කියන්රන් නැති
ස්වභාවයක්.
අන්න එබඳු අනිස්සිත ස්වභාවයකට කැර්ති රවන්න කියලා
බුදු හාර්ුදුරැරවෝ අපිව රපාළඹවනවා වරග්, පස්රසන් ඉඳන් තල්ලු
කරනවා වරග් ගතියක් තර්යි රේ ගාථාරවන් රත්රැේගන්න
තිරයන්රන. දැන් එරහර් තල්ලු කර කර යන ගර්රනදි තර්යි තව
තවත් අපි රත්රැේගන්රන් භාෂා හසුරැවන්න ගිහිල්ලා අපිට
රර්ාකක්ද රවලා තිරයන්රන? අපි ඉ ්ව ම, අපි කථා කර ්ව ම
පරපිංචයක් හරහා. අර ර්ර් ර්ුලිනුත් ර්තක් කරරගන ආව වරග් අකුරැ
හඳුනාගත්තා. වචන හඳුනාගත්තා. වාකය හඳුනාගත්තා. රචනා
හඳුනාගත්තා. රකටිකථා ලිේවා. නවකථා ලිේවා. දැන් අරය ඉන්නවා;
රර්යා ඉන්නවා. නානා පරකාර කට්ටිය ඉන්නවා. දැන් අපි හිතන්රන
ඒරගාල්ල එක්ක ඉන්න. ඒ පැත්රතන්.
අපි එක නවකථාවක් ගනිර්ු. ඔන්න වජිර ඉන්නවා. දේමිත්
ඉන්නවා. දැන් ඉතින් වජිරයි දේමිරගයි නවකථාව කියවලා අපිට
හීරනන් රපරනන්රනත් වජිරයි දේමියි ඉන්න හැටි. අපි කථා
කරන්රන, අනිත් එක්රකනාට දුරකථනරයන් කියන්රනත් වජිරයි
දේමියි ආදරය කරන හැටි. අනිත් අය නිසා රවරහසට පත් රවන
හැටි. වජිරරගයි දේමිරගයි නවකථාව අපිට ඇත්ත රවලා. අපි
හිතන්රන් වජිර ඉන්නවා කියලා. දේමි ඉන්නවා කියලා. ර්ර්
නවකථාවක් බැලුරව නැහැ කාරලකින්. ඉතින් ඒ නිසා අපි බලපු
නවකථාවක් දාල හිතාගන්න පුළුවන්. ඉතින් රේ විදියට අපි හදාගත්ත
පරපංචවල තර්යි ජීවත් රවන්රන. අපි රේ භාෂාරවන් එක එකට නේ
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ගේ දාලා තිරයනවා. රේ නේ ගේ නැත්නේ අපි අසරණයි වරග්. නේ
ගේ අතයවශයයි. අපිට කථා කරන්නත් අවශයයි. ලියුේ කියවන්න
අවශයයි. ලියුේ ලියන්න අවශයයි. පත්තරේ කියවන්න අවශයයි. රේ
ඔක්රකාටර් නේ ගේ හරි පරරයෝජ්නයි. හැබැයි දැන් ඒක ඇත්ත රවලා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ තත්ත්වය ගැන රබාරහාර් සංරේදීව වරග්
වදාළා රේ විදියට.
අවක්ඛයයසඤ්ඤිව ා සත්ත්ා, අවක්ඛයයසමිිං පත්ිඨඨිත්ා.
අවක්ඛයයිං අපරිඤ්ොය, වයාගමායන්ත්ි මචචුව ා.24
රේ සත්ත්වරයෝ නේ කර කියන රේ සංඥා රපාදිරය් පැටලිලා
ඉන්රන්. ඒක ර්ත පිහිටලා ඉන්රන්. රේක විනිවිද යන්න බැහැ. රේක
හරහා යන්න බැහැ. රේකර් ඇත්ත කරරගන “රයාගර්ායන්ති
ර්ච්චුරනා” නැවත නැවත ර්ාරයට අහු රවනවා. එරහර් නේ අපි රේ
භාෂා හදාරගන, ඒවා ඇත්ත කරරගන ඒවාරය් තිරයන වචන ඒ දීපු
නේ ගේ නාර් පද ඇත්ත කරරගන, නාර් පද “තිරයනවා” කරරගන
ස්ිර කරරගන සංඥාවල පැටලිලා.
එරහර් නේ ඉතින් බැලුවහර් භාවනා කරනවා වරග්ර් ටිකක්
දැන් නුවණ පාවිච්චි කරන්න රවනවා. අපි රේ දීපු වටිනාකේ, අපි දීපු
නේ ගේ, රේවා ඇත්තද? අපි නාර් පද දුන්නර් ඒ නාර් පදරයන්
නිරූපණය වන ඒ ස්වභාවය යේ වදයක්ද? ඒක වකව ක්ද? ඒක
පුද්ගලවයක්ද? කියලා අපි රපාේඩක් ආපස්සට හැරිල නිකං අරපන්ර්
පරශ්න කළාට කර්ක් නැහැ. රර්ාකද රේ අපිර් රන් නේ දුන්රන, අපිර්
තර්යි රේ කරියා පද, නාර් පද, නිපාත පද නා නා පරකාර රද්වල්
දුන්රන. රේවා දැන් තිරයනවා වරග් හැරඟනවා. කතාබහ කරන්රනත්
ඒවායින්ර්යි. හිතන්රනත් ඒවා අනුසාරරයන්ර්යි. දැන් ඔන්න අපි
හදාගත්ත රලෝකයක් තිරයනවා. දැන් බැලුවහර් රේවා රේ අරප්
පරරයෝජ්නය පිණිස ඔවුරනාවුන්රග් සන්නිරේදනය පිණිස හදාගත්ත
සේර්ුති ටිකක් පර්ණයි. නර්ුත් අපි සේර්ුතිය ඇත්ත කරරගන තර්යි
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ජීවත් රවන්රන. එරහර් නේ රර්න්න රේ රද්වලුත් අපි දීපු වටිනාකේ
ආදියත් එරහර් නේ රපාේඩ රපාේඩ හලන්න රවනවා.
‘පනුණ්ණපරච්චකසරච්චා රහාති’ කියන තැන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් ඇත්තටර් ඊටත් වඩා රබාරහෝර් සූක්ෂ්ර් රද්වල්
රපන්වන්රන. නර්ුත් අඩු තරමින් අපිට රත්රැේගන්න පුළුවන් රේ
භාවනා ගර්නකදී රේ ආධයාත්මික ගර්නකදී අපිට ඔය අපි දීපු
වටිනාකේ, අපි දීපු අිවටිනාකේ එරහර් නේ අඩු කරමින් අඩු
කරමින් “රේවා ඇවිල්ලා හුදු සන්නිරේදනය සඳහා පර්ණක් ඇති
කරගත් සේර්ුති පර්ණයි” කියලා අපිට රත්රැේගන්න සිද්ධ රවනවා.
දැන් රේ ගර්න යනරකාට ‘රකායිකටද අපි ලකුණු රදන්රන
රකායිකටද අපි ලකුණු රනාදී අතහැරලා දාන්රන’ කියන එක ගැන
තර්යි අපිට නිරන්තරරයන්ර් සැලකිලිර්ත් රවන්න සිද්ධ රවන්රන.
අපි අර අනිස්සිත ස්වභාවය ඇසුරැ කරමින් ඉන්නවා. එතරකාට
ඔන්න රූපයක් රප්නවා. එරහර් නේ අපි රූපයට ලකුණු රදනවද?
අර විරේකයට ලකුණු රදනවද? රලාකු ස්වාමීන් වහන්රස් ඉස්සරහට
ගන්නා උපර්ාවක් තර්යි ර්නරේ කුර්ාරයයි ර්නරේ කුර්ාරියි
වනන්තරේ යනරකාට දැන් එනව ර්ස් වැද්රදක්. ඉතින් රේ ර්ස් වැද්දා
ර්නරේ කුර්ාරයත් එක්ක සටනට ආවහර් දැන් රර්ාකක්ද රවන්රන.
ර්නරේ කුර්ාරි කාටද කඩුව දුන්රන. අන්න ඒ වරග් තර්යි අපිටත්
රවන්රන. දැන් රේ අනිස්සිත ස්වභාවරය් අපි හිටියා. ඔන්න දැන්
රූපයක් රප්නවා. අරප් ගාව ඉන්න ර්නරේ කුර්ාරි කාටද ඡන්දය
රදන්රන. ඔන්න ඕක තර්යි හිතන්න රවන්රන්. අපිට පුළුවන්ද අර
අනිස්සිත ස්වභාවයට ඡන්දය රදන්න. එරහර් නැතිනේ ර්නරේ
කුර්ාරි වරග් ඡන්දය රදයිද අර වැද්දාට.
ඔන්න සද්දයක් ඇරහනවා. ශේදය රබාරහාර් මිහිරියි. අපිට
පුළුවන්ද අර උරප්ක්ෂාවට එන්න. ඒ ශේදය අතහරින්න. සුවඳක්
දැරනනවා. සුවඳ හරිර් පරණීතයි. අපිට පුළුවන්ද රේ විරේකරය් ඉන්න.
විරේකරය් කිසි රසක් නැහැ. විරේකරය් කිසිර් ර්න බඳන ස්වභාවයක්
නැහැ. විරේකරය් තිරයන්රන ශාන්ත ස්වභාවයක්. අපට පුළුවන්ද
රසය අතහැරලා විරේකයට හිත ගන්න. රේ වරග් තැන්වල තර්යි
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අපිට සූරහන්න පරාරයෝගික රවන්න සිද්ධ රවන්රන. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රපන්වන ර්ාේගය හරිර් පරාරයෝගික ර්ාේගයක්.
රේවා දැක දැක දැන දැන, අරප් හිත ඒවාට වටිනාකේ රදද්දී,
‘පනුණ්ණපරච්චකසරච්චා රහාති’ රේවට වටිනාකේ රනාදී
අතහරින්න රවනවා. රේවට වටිනාකේ දුන්රනාත් ඉතින් සංසාරේ
තර්යි. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ පාරක් රපන්වන්රන් සංසාරරන් ගැලරවන්න.
සංසාරේ රර්රතක් කාලයක් ඕවට වටිනාකේ දිදී තර්යි අපි පැමිණිලා
තිරයන්රන. නර්ුත් පාරක් රපන්නුවා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්. රේ
වරග් විරේක ස්වභාවයක් තිරයනවා. එතැන නැහැ කිසිර් ඇලුණ
ගතියක්. එතැන ‘රදයක්’ කියලා ගන්න එකක් නැහැ. අල්ලන්න
කියලා රදයක් නැහැ. උපාදාන කරන්න කියලා රදයක් නැහැ. එරහර්
නේ රර්රහර් ස්වභාවයක් හිත හඳුනාගත්රතාත්, පුළුවන්ද අපිට එතන
සතයයක් තිරයනවා කියලා හිතාගන්න? එතන අපිට හිත පිරිසිදු
කරගැනීර් සඳහා තව දුරටත් හිත පිරිසිදු කරගැනීර් සඳහා ර්ාේගයක්
එතන තිරයනවා කියලා අපිට හිතාගන්න පුළුවන්ද?
රේ විරේක ස්වභාවය භාවනාරේදී හර්ු රනාරවනව රනාරේ.
අපි රබාරහෝරදරනක් රේ තත්ත්ව ස්පේශ කරනවා. රේ තත්ත්ව අපි
අත්දකිනවා. නර්ුත් අරප් රකරලස් භරිත හිත රර්බඳු තත්ත්වයකට
වටිනාකර්ක් රදන්රන නැහැ. රර්ාකද අපි රකරලස්වලට යටත් රවලා
රකරලස් භරිතව හිතද්දි ර්රග් ර්ාන්නක්කාරකර් වැරඩනවා නේ ර්ර්
එතැනට ඡන්දය රදනවා. ර්රග් තණ්හාව වැරඩනව නේ ර්ර් එතැනට
ඡන්දය රදනවා. ර්රග් සක්කාය දිට්ිය වැරඩනව නේ ර්ර් එතැනට
ඡන්දය රදනවා. නර්ුත් රේ විරේක ස්වභාවරය් තණ්හා කරන්න
රදයක් ඇත්රතත් නැහැ. ර්ාන්නයක් වඩන්න රකරනක් ඇත්රතත්
නැහැ. ර්රග් කියලා කියාගන්න රදයක් ඇත්රතත් නැහැ. ඉතින්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගය හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. ඒ සූක්ෂ්ර්
ර්ාේගය තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විවෘත කරල රදන්රන.
දැන් ර්ූත කාලරය්, යේ කිසි ‘රකරනකුට’ රේ සූක්ෂ්ර්
තත්ත්වරය්දී රර්ාකක්ද රවන්රන කියලා යේ යේ ර්තරභ්දත් ඇවිල්ල
තිරයනවා. ර්ූත කාලරය් පර්ණක් රනාරවයි අතීතරය් පවා ඕවා
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තිබිලා තිරයනවා. ඒ නිසා ඇතැේ රකරනක් රර්තන ආත්ර්යක්
තිරයනවාද, රර්රතන්දි අපි තුළ තිරයන සූක්ෂ්ර් ආත්ර්ය බාහිර
තිරයන පරර් ආත්ර්ය එක්ක එකතු රවනවද? නා නා පරකාර ර්තරභ්ද,
නා නා පරකාර තේක රගනැල්ලා තිරයනවා. ඒ තේකත් එරහර් නේ
‘පරච්චක සච්ච’ ගණයට ලාර්ක සතය ගණයට තර්යි වැරටන්රන.
රර්ාකද රේවාරය් ඕනැවට වඩා පැටරලන්න ගිරයාත්, විවිධාකාර
අරනකුත් ආගමික සේපරදාය හරහා අරප් දහර්ට රිංගාගත්ත ඒ
රද්වල්වල අපි පැටරලන්න ගිරයාත් අපි සාරය ගන්රන නැතුව
නිස්සාර රද්වල් ඔස්රස් ගියා රවනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වන පාර කිසිර් රදයක ඇරලන්රන නැති පාරක්.
‘අත්ම්මයත්ාව’ කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර් පරබල
දේශනයක් ඉදිරිපත් කරනවා.25 අපි හිතර්ු රිදිරයන් පිහියක් හැදුරවාත්
ඒක රිදීර්ය පිහියක් ආයුධයක්. එය රිදීර්ය රවලා. රර්ාකද එය රිදී.
රිදිරයන් හදලා තිරයන්රන. අපි රත්තරන්වලින් රර්ාකක් හරි
හැදුරවාත් ඒක රන්ර්ය. දැන් රේ පිහිය රත්තරන් බවට පත් වුණා. ඒක
රන්ර්ය පිහියක්. ඒ වරග් තර්යි අපි රර්ාකක් හරි හඳුනාගන්නවා.
ධවදය වෘත්තියක් කරනවා නේ අපි ‘ධවදයවරරයක්’ රවලා. අපි
ඉංජිරන්රැ වෘත්තියක් කරනව නේ අපි ‘ඉංජිරන්රැරවක්’ රවලා. අපි
පැවිදි නේ අපි ‘පැවිද්රදක්’ රවලා. රේ වරග් අපි ඇසුරැ කරන්රන්
රර්ාකක්ද, අන්න ඒක බවට අපි පත් රවනවා. ඒකට කියනවා
‘තේර්යතාව’ කියලා. නර්ුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන්රන්
අත්ම්මයත්ාව. රර්ාකක්වත් බවට පත් රවන්රන් නැහැ. පුදුර්ාකාර
ර්ාේගයක්. ඒ කියන්රන් ‘රර්ාකක්වත් රවන්න’ කියලා රහෝ ‘කවුරැවත්
රවන්න’ කියලා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ කියන්රන නැහැ. ඒක රේ විදිහට
විස්තර රවනවා.
රකරනක් පරථර් ධයානය වඩනවා. එයාට ඒක වශී රවලා
තිරයද්දී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපරදස් රදනවා ඒක අල්ලන්න
යන්න එපා කියලා. ‘පරථර් ධයානලාභිරයක්’ රවන්න යන්න එපා.
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“පෙමජ්ඣා සමාපත්ත්ියාපි වඛා අත්ම්මයත්ා වුත්ත්ා භගවත්ා”26
“රේකට අතේර්යතාව දාන්න” කියලා බුදුහාර්ුදුරැරවෝ උපරදස්
රදනවා. පරථර් ධයානලාභිරයක් රවන්න යන්න එපා. එරහර් උරනාත්
ඔන්න ඉතින් අහු රවනවා. ඊළඟට චතුේථ ධයානය වඩනවා. චතුේථ
ධයානලාභිරයක් රවන්න යන්න එපා. ඒක අල්ලාගන්න යන්න එපා.
ඒරකන් ‘රකරනක්’ රවන්න යන්න එපා. ඊළඟට අපි හිතර්ු
විපස්සනාව පැත්රතන්. යරර්ක් දැන් විපස්සනා පර ඥාවක් වඩාරගන.
එයා උදය වය වඩනවා. උදයබබය ඥාණය සහිත ‘රකරනක්’ රවන්න
යන්න බැහැ. එරහර් වුරණාත් අපි තේර්යතාවට වැරටනවා.
නර්ුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන්රන් අතේර්යතාව. රේ
රර්ාකකින්වත් රකරනක් රවන්රන නැහැ. ඊළඟට අපි හිතර්ු
අනිමිත්ත ස්වභාවයක් අත්දකිනවා. එතන අල්ලාගන්න රදයක් නැහැ.
නිමිති නැහැ. හැබැයි ඉතින් රකරනක් ඒ ගැනත් පුරසාරේ කියවන්න
පුළුවන්. ඒ ගැනත් ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් “ර්ර් නේ
ඉතින් රර්තන ඉන්රන්” කියලා. රර්ාකද ඒක අල්ලලා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගරය් කිසිර් රදයක් එරහර් නේ අල්ලන්රන
නැහැ. එරහර් නේ අතේර්යතාව ඉදිරිපත් කරන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගරය්, උපාදාන අත්හැර යාර්ක් මිසක්, එතන
එතන හිත තණ්හා කරන උපාදාන කරන සියල්ල අතහැර යාර්ක්
මිසක්, කිසිර් රදයකින් ‘රකරනක්’ හදන ගතියක් කිසිර් රදයකින්
‘ර්රර්ක්’ හදන ගතියක් කිසිර් රදයකින් ‘ආත්ර්යක්’ හදන ගතියක්
ඇත්රත්ර් නැහැ.
රේක ගැන පැහැදිලිවර් කියපු සූතර ගණනාවක් තියනවා. ර්ර්
එක සූතරයක් උපුටාගත්තා, ර්ේිර් නිකාරය ර්හා පුණණර් සූතරය.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්රහර් රද්ශනා කරනවා; ර්ර් රේ රකටි
කරල කියන්රන්. අතීත, අනාගත, පච්චුප්පන්න රේ විියට
එරකාරළාස් ආකාරයකින් සියලුර් රූප අතීත රවන්න පුළුවන්,
අනාගත රවන්න පුළුවන්, පච්චුප්පන්න රවන්න පුළුවන්, රබාරහාර්
හීන රවන්න පුළුවන්, පරණීත රවන්න පුළුවන්, ළඟ තිරයනවා රවන්න
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පුළුවන්, දුර තිරයනවා රවන්න පුළුවන්. ඉතින් රේ විියට
එරකාරළාස් ආකාරයට “සබ්බිං රූපිං - ‘ව ත්ිං මම, ව වසාහමසමි,
වමවසා අත්ත්ා’ත්ි” රේ කිසිර් රූපයක් ර්ර් රනරවයි, ර්රග්
රනරවයි, ර්රග් ආත්ර්ය රනරවයි. සියලුර් රේදනාත් රේ විදිහටර්
පරණීත රේදනා රවන්න පුළුවන් දුක් රේදනා ළඟ තිරයන ඒවා දුර
තිරයන ඒවා ඇතුරළ් රේදනා බාහිර රේදනා අතීත රේදනා අනාගත
රේදනා. දැන් රේදනා රේ විදිහට සියලුර් රේදනා “සබබිං වවද ා ‘ව ත්ිං මම, ව වසාහමසමි,
වමවසා අත්ත්ා’ත්ි” ර්ර් රනරවයි.
ර්රග් රනරවයි. ර්රග් ආත්ර්ය රනරවයි.
සංඥා ගත්තත් එරහර්යි. රේ අතීතරය් දැකපු සංඥා රවන්න
පුළුවන්, දැන් තිරයන සංඥා අනාගරත් රපරනයි කියලා හිතන සංඥා
එරහර් නැත්නේ රහාඳ සංඥා නරක සංඥා ළඟ තිරයන සංඥා දුර
තිරයන සංඥා රේ රර්ානර් සංඥාවක්වත් “සබබිං සඤ්ො - ‘ව ත්ිං
මම, ව වසාහමසමි,
වමවසා අත්ත්ා’ත්ි” ර්ර් රනරවයි ර්රග්
රනරවයි ර්රග් ආත්ර්ය රනාරවයි.
විවිධාකාර සඞ්ඛාර - ධර්තරිය රවන්න පුළුවන් රාගය
ද්රේෂය ඊේෂයාව රවන්න පුළුවන්. රර්ානර් ර්නරස් ස්වභාවයක්
ආවත් ඒක රහාඳ සංස්කාර කියලා රහාඳ පැත්රතන් රවන්න පුළුවන්.
නරක සංස්කාර කියලා නරක පැත්රතන් රවන්න පුළුවන්. අතීතරයන්
අනාගතරයන්. එරහර් නැත්නේ ළඟ ස්වභාවයක් ඈත තිරයන
ස්වභාවයක්. රේ රර්ානර් සංස්කාරයක් ආවත් “සබබිං සඞ්ඛාරිං ‘ව ත්ිං මම, ව වසාහමසමි, වමවසා අත්ත්ා’ත්ි” රේ එකක්වත් ර්ර්
රනරවයි ර්රග් රනරවයි. ර්රග් ආත්ර්ය රනාරවයි.
රර්ාකක් රහෝ විාාණයක් - ඒ කියන්රන් රූප ගැන
දැනීර්ක්, සද්ද ගැන දැනීර්ක්, ගඳ සුවඳ ගැන දැනීර්ක්, රස ගැන දැනීර්ක්,
ස්පේශ ගැන දැනීර්ක්, ර්නසට එන අරර්ුණු ගැන දැනීර්ක් ඒ
රර්ාකක්වත් “සබබිං විඤොණිං - ‘ව ත්ිං මම, ව වසාහමසමි,
වමවසා අත්ත්ා’ත්ි”. රේ එකක්වත් ර්ර් රනරවයි. ර්රග් රනාරවයි.
ර්රග් ආත්ර්ය රනාරවයි.
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බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා “එවිං වඛා, භික්ඛු, ජා වත්ා
එවිං පසසවත්ා ඉමසමිඤ්ච සවිඤ්ොණවක කාවය බහිද්ධා ච
සබ්බ ිමිවත්ත්සු අහිංකාරමමිංකාරමා ා ුසයා
වහාන්ත්ී’ත්ි”27.
ඉතාර් ගැඹුරැ රකාටසක්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරන්රන් රර්න්න
රේ විදියට යරර්ක් දකිනවා නේ “එවං රඛා, භික්ඛු, ජ්ානරතා එවං
පස්සරතා” රර්න්න රේ වරග් රේ විියට රකරනක් දකිනවා නේ,
රේ විදියට රකරනක් දන්නවා නේ ‘ඉර්ස්මිඤ්ච සවිඤ්ාණරක
කාරය’ රේ විඤ්ාණය සහිත රර්බඳු කයක, ‘බහිද්දධා ච
ස්බනිමිරත්තසු’ රේ බාහිර තිරයන සියල්ලර්, බාහිර තියන සියලුර්
නිමිතිවල ‘අහංකාරර්ර්ංකාරර්ානානුසයා න රහාන්තී’ ර්රර්ක්
හදන්රන නැහැ. රේ එකක්වත් ර්ර් කරගන්රන නැහැ. එකර්
රදයක්වත් ර්රග් කරගන්රන් නැහැ. කිසිර් රද්කින් අයිතියක්
හඟවන්රන් නැහැ. අන්න එරහර් නේ රේරකන් ර්ාන්නයක්
හදාගන්රන් නැහැ. එරහර් නේ තර්යි එයා නිදහස් රවන්රන.
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රපන්වන පාරේ කිසිර් ආත්ර් ස්වභාවයක්
නැහැ. හැබැයි අපි ර්ුලදිර් අනාත්ර් දහර් ඉස්සරහට දාගන්න රහාඳ
නැහැ. නර්ුත් ගැඹුරැ විපස්සනාවකට යන්න යන්න, අනාත්ර් දේශනය
වැටරහන්න වැටරහන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන
ර්ාේගරය්දී, අරප් ආත්ර්යක් බාහිර තිරයන ආත්ර්යකට එකතු වීර්ක්
නැහැ. බාහිර තිරයන ශුද්ධ ආත්ර්යකට එකතු වීර්ක් නැහැ. කිසිර්
තැනක ආත්මීය ස්වභාවයක් නැති බව තර්යි බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රපන්වන්රන්. එරහර් නේ රේ එකක්වත් ර්රග් කරගැනීර්ක්, රේ
එකකවත් ර්ර් කරගැනීර්ක්, ර්රග් කියලා අයිතියක් හැඟවීර්ක්, රේ
රර්ාකක්වත් නැති තත්ත්වයක් හරහා තර්යි අපට යන්න රවන්රන.
ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒ කාරලදීර් අපිට රේ පාර
රපන්නල දීල තිරයනවා. අපි තර්යි ඒක සංකර කරරගන තිරයන්රන.
රබාරහාර් සෘජ්ු පාරක් අපට රපන්වලා දීලා තිරයනවා. සෘජ්ු පාරේ
අපි ටික ටික යන්න උත්සාහවන්ත රවනවා නේ, විරශ්ෂරයන්
රකරනක් සතිපට්ඨානය වඩනවා කියා අපි හිතර්ු. ඒ සතිපට්ඨානය
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වඩන්න වඩන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරරය්
රද්ශනා කරනවා, එයා දැන් පාරකට අවතීේණ රවලා රපාේඩක් හරි
රේක විශ්වාස කරල එයා උත්සාහවන්ත රවනවා, එයා
රපළගැරහනවා සතිය දියුණු කරන්න. කායානුපස්සනාරවන් සතිය
දියුණු කරනවා. රේදනානුපස්සනාරවන් චිත්තානුපස්සනාවකින්,
ධේර්ානුපස්සනාවකින් සතිය දියුණු කරනවා. රේ විියට යන්න
යන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “සත්ත්ා ිං විසුද්ියා”
රේ තැනැත්තාරග් - අපි ‘රේ තැනැත්තා’ කියන වචනය පාවිච්චි
කරර්ු - රේ තැනැත්තාරග් හිරත් පිරිසිදු භාවය ඇති රවන්න
පටන්ගන්නවා. රර්ාකද හිරත් පිරිසිදු භාවය තර්යි රේ සත්ත්වයාරග්
පිරිසිදු භාවය කියන්රන්. නැතුව ඇඟ පිරිසිදු කරගන්න කියලා
හැර්දාර් නූවා කියලා රනරවයි රේ පිරිසිදු බව ඇති රවන්රන්. එරහර්
නේ හිත පිරිසිදු කර ගන්න ඕනූ. හිත පිරිසිදු කරගන්න ර්ාේගයක්
තර්යි සතිපට්ඨාන ර්ාේගරයන් රපන්වන්රන්.
ඉතින් රර්රහර් ගිහිල්ලා “වසාක පරිද්දවා ිං සමත්ි්කමාය,
දුක්ඛවොම සසා ිං අත්ථඞ්ගමාය” විවිධාකාර රශෝක කිරීේ හඬා
වැලපීේ ඒක සර්තිකරර්ණය කරනවා; දුක් රදාේනස් දුරැ කරලා දානවා.
“ොයසස අිගමාය” තර්න්ටර් පාර රප්න්න ගන්නවා. රර්රතන්ට
තර්යි ර්ට එන්න ඕනූ උරන්. අපි රේ දහරේ පරාරයෝගිකව
රයරදනරකාට, අර “පවචචක සචච” - ලාමක සත්ය අතහැරිලා, අපි
රර්රතක් කාලයක් වැලඳරගන තිබිච්ච, රර්රතක් කාලයක් ඇත්ත
කියලා හිතාරගන තිබිච්ච පරණ රද්වල්, රබාළඳ රද්වල්, ලාර්ක
රද්වල් අත්හැරිලා “රර්න්න රේකයි පාර” කියලා තර්න්ටර්
රත්රරනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන පාර ර්ුලදී ශරද්ධාව ර්ත
පදනේ රවනවා. හැබැයි ටික ටික යනරකාට රේ ‘බුදුහාර්ුදුරැරවෝ
රපන්වපු පාර ඇත්ත රන්ද?’ කියලා අපිට පරතයක්ෂ රවනවා. එරහර්
නැතුව තනිකරර් ශරද්ධාරවන් රනාරවයි ඉදිරියට යන්රන්. ශරද්ධාව
පදනේ රවලා පටන් අරරගන, හැබැයි අපි රපාේඩ රපාේඩ
උත්සාහවන්ත රවනරකාට, පරාරයෝගිකව රේ ගර්න යනරකාට එරහර්
නේ රේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියලා තිරයන්රන් ඇත්තයි කියලා
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අපිට රත්රරන්රන ඕනූ. එතරකාට අපි රර්රතක් හිතාරගන හිටපු
ඇත්ත, හිතාරගන හිටපු රද්වල් පැත්තකට දාලා දැන් රේ පරතයක්ෂයට
වටිනාකර්ක් රදන්න රවනවා. රේ ඇස්පනාපිට දැකපු අත්දැකීර්ට අපි
ර්ුල් තැනක් රදනවා. වටිනාකර්ක් රදනවා. එරහර් යනරකාට තර්යි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරරය් රද්ශනා කරන්රන්
“ොයසස අිගමාය, ිබ්බා සස සචිකිරියාය” රේ අනුව යා යුතු පාර
වැටරහනවා; නිවන සාක්ෂාත් රවනවා කියලා.
එරහර් නේ පින්වත්නි, අපිත් රේ ඔළුරව දාරගන තිරයන
විවිධාකාර ආගේවලින්, විවිධාකාර දෘෂ්ටිවලින්, විවිධාකාර
ඇදහිලිවලින් අරප් දහර්ට එකතු රවච්ච රද්වල් ඒවා එරහනේ
අතහරින්න අපි උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. අපි ඒවා ඔක්රකාර් ඔළුරේ
දාරගන ඒවා ඔක්රකාර් අදහාරගන රේ ගර්න යනවා නේ රේ අතිශය
වටිනාකර්ක් ඇති රද්වල් තිරයද්දී අපි රගාර් රිටි අරත් තියාරගන
ඉන්නවා වරග්. හණ මිටිය ඔළුරේ තියාරගන යනවා වරග් වැඩක්
රවන්රන්. එරහර් නේ අපි ටිකක් ධධේයවන්ත රවන්න ටිකක්
නිේභීත රවන්න අවශයයි අප රර්රතක් කල් අරරගන ආපු හණ මිටි
ටික අතහැරලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන පරර් සතයය විතරක්
ඉස්සරහට අරරගන යන්න.
පරර් සතයය වශරයන් රපන්වන්රන් පරාරයෝගික සතයයක්.
“රර්තන දුකක් තිරයනවා. දුකට රහ්තුවක් තිරයනවා. ඒ දුරකන්
රතාර ස්වභාවයක් තිරයනවා. ඒ සඳහා ර්ාේගයක් තිරයනවා”.
රර්න්න රේ චතුරාේය සතයය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් පරර් සතයය
වශරයන් රපන්වනවා. ඒක පරාරයෝගික සතයයක්. ඒක රපාරත්
තිරයන සතයයක් රනරවයි; පරාරයෝගික සතයයක්. එතන එතනර්
පුහුණු විය යුතු සතයයක්. අන්න එබඳු සතයයක් රවනුරවන් එරහනේ
අපි, පරච්චක සච්ච - රබාළඳ සතය, ලාර්ක සතය අතහැරලා දාලා රේ
පරර් සතයය ඉස්සරහට අරරගන යන්නයි තිරයන්රන. පරර් සතයය
ඉස්සරහට අරරගන, ඒ පරර් සතයයටර් ර්ුල් තැන දීරගන තර්යි
ආේයයන් වහන්රස්ලා යන්රන. පරර් සතයය ඉදිරිරයන් තියාරගනයි
රහතන් වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ජීවත් රවන්රන.
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ඒ නිසා ඒ පරර් සතයය රවනුරවන් අපිත්, පරච්චක සච්ච රබාළඳ සතය, රවනත් ලාර්ක සතය අතහැරලා ඒ ආේයයන්
වහන්රස්ලා යන ගර්න ආදේශයට ගනිර්ු. ආදේශයට අරරගන අපිත්
අරප් ඔළුරේ තිරයන විවිධාකාර දෘෂ්ටි අතහැරල දාලා අරප් ර්නස
පැහැදිලි කරරගන, සරල කරරගන, සෘජ්ු කරරගන ඒකායන ර්ාේගරය්
යන්න උත්සාහවන්ත රවර්ු. ඒ සඳහා අප සියලුරදනාටර් අද දින
ධේර් රද්ශනාව ර්ග රපන්වීර්ක් රේවා කියලා පරාේථනා කරමින් අද
ධේර් රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !

| 132

6 │ වත්ුර ඉවත්් කිරීර න්
නුව සුහුල්ු කර ු
වමාත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච, භික්ඛවව, භික්ඛු අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
සද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය්
පැවැත්රවන 229 රවනි භාවනා වැඩසටහනට ර්ාතෘකා වශරයන්
ඉදිරිරයන් තියාගත්රත් ආරියවාස සූතරයයි. රේ සූතරය අන්තේගත
වන්රන් අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්යි.
ආේයයන් වහන්රස්ලා ජිවත් වන්රන රකාරහාර්ද? ආේයයන්
වහන්රස්ලාරග් සිත පැවැත්වීර් සඳහා උන්වහන්රස්ලා උත්සාහවන්ත
වන්රන් රකාරහාර්ද? උන්වහන්රස්ලා ගර්න් කරන ර්ාේගය කුර්ක්ද,
උන්වහන්රස්ලා වාසය කරන්රන් රකාරහාර්ද කියන පැත්ත තර්යි
රේ සූතර රද්ශනාරවන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්තු කරලා
රපන්වන්රන්. අපි ඊරය ර්තු කරගත්තා විරශ්ෂරයන්ර් කාරණා
කීපයක්. අපි රපාේඩක් ආරය ර්ුලට ගිහිල්ලා රේක ර්තක්
කරගත්රතාත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ඒ කරැණු දහරයන්
අපි ඉස්සරහට ර්ුලින්ර් ගත්රත් “එකාරවක්ඛා වහාත්ි” කියන කාරණාව.
ඒ කියන්රන් සතිය ර්ුල් කරරගන සතිය තර් එකර් ආරක්ෂාව
කරරගන උන්වහන්රස්ලා ජීවත් වන ආකාරය ගැන අපි ටිකක්
සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට “පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා වහාත්ි” කියලා
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නීවරණයන්රගන් සිත නිදහස් කරගන්න උත්සාහවන්ත වීර් ගැන අපි
සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට “ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා වහාත්ි” කියලා
ඉඳුරන්රගන් විවිධාකාර අරර්ුණු ගන්නා විට ඒවා හරහා උද්දාර්යට
පත් වන්රනත් නැතිව, ඒ හරහා දුකට පත් වන්රනත් නැතිව,
ගැරටන්න යන්රනත් නැතුව පුළුවන් තරේ ර්ධයස්ථව හිත පවත්වමින්
උරප්ක්ෂාවක හිත පවත්වමින් ඉන්න දරන්නා වූ උත්සාහය
සේබන්ධරයන් අපි සාකච්ඡා කළා. ඊළඟට ඇතැේ තැන්වලදී ඉවසන
ආකාරයත් ඇතැේ තැන්වලදී යේ යේ පැති අත්හරින ආකාරයත්
පරිවේජ්නය කරන ආකාරයත් ඊළඟට නුවණින් සලකලා රද්වල්
පරිහරණය කරන ආකාරයත් ඒ වරග්ර් ඇතැේ අවස්ථාවලදී හිරත්
තබාගන්රන් නැතිව ඉක්ර්නින්ර් රද්වල් දුරැ කරන ආකාරයත් ඊට
පස්රස් අපි සාකච්ඡා කළා.
ඊට පස්රස් ඊරය අපි ටිකක් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්ක් ර්තක්
කරගත්තා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා “පණුන් පවචචකසවචචා
වහාත්ි” කියලා. ඒ කියන්රන් විවිධාකාර ළාර්ක සතයයන්, රනාවටිනා
සතයයන්, රලෞකික සතයයන් රලෝරක අරන්ක තිරයනවා. ඉතින් ඒවා
සේබන්ධරයන් රහතන් වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා,
ආේයයන් වහන්රස්ලා කටයුතු කරන ආකාරය ගැන තර්යි අපි ඊරය
ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න උත්සාහවන්ත වුරණ්. රේ ගැන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් :
ඉධ, භික්ඛවව, භික්ඛුව ා යා ි ත්ා ි පුථුසමණබරාහ්මණා ිං
පුථුපවචචකසචචා ි, සබ්බා ි ත්ා ි ුණ්ණා ි වහාන්ත්ි ප ුණ්ණා ි
චත්ත්ා ි වන්ත්ා ි මුත්ත්ා ි පහී ා ි පටි ිසසඨො ි.
රේ විදියට ඉතාර් සාරගේභ වචන කීපයකින් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් අවධාරණය කරලා තිරයනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා
“ඉධ, භික්ඛරව, භික්ඛුරනා යානි තානි පුථුසර්ණබරාහ්ර්ණානං
පුථුපරච්චකසච්චානි” රේ රකාටස සඞ්ගීති සූතරරය්ත් දසුත්තර
සූතරරය්ත් එනවා. රේ සූතර රදරක්ර් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස්
රේ කරැණු දහයර් ර්තු කරලා තිරයනවා. අරියවාස සූතර රදරක්ර්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ කරැණු දහයර් ර්තු කරනවා. ඉතින් රේ
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“පරච්චකසච්ච” සේබන්ධරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ත් සැරියුත් ර්හ
රහතන් වහන්රස්ත් රපන්වන්රන් එකර් කාරණාවයි. ඒ තර්යි
බරාහ්ර්ණයින්, විවිධාකාර ර්ත දරන අනය ලේිකයින් අතර
රනාරයකුත් “පරච්චකසච්ච” තිරයනවා. ඒ අය එක්රකෝ අපි හිතර්ු
රදවියන් අදහනවා, නැත්නේ යේ ආත්මීය සංකල්පයක් ර්තු කරරගන
ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් රේ විදිහට ඒ අය ගත්ත නා නා පර කාර
මිථයා දෘෂ්ටි තිරයනවා. ඒ සියල්ල “ස්බානි තානි නුණ්ණානි
රහාන්ති” ඒ ඒ අය අතර තිරබන විවිධ මිථයා දෘෂ්ටි, විවිධ ඇදහිලි
කරර් සියල්ලර් “නුණ්ණානි රහාන්ති” අතැරලා දැේර්ා. “පනුණ්ණානි”
ඉවතට දැේර්ා. ඊළඟට “වන්තානි” කියන්රන හරියට නිකං වර්ාරලා
දැේර්ා. “ර්ුත්තානි” ඒ සියල්ල නිදහස් කර දැේර්ා. “පහීනානි” පරහාණය
කරලා දැේර්ා. “පටිනිස්සට්ටඨානි” අතහැරලා දැේර්ා.
දැන් අපිට රත්රැේගන්න රවන්රන් ර්ාේගයක යනරකාට අපට
එක පාරටර් සියල්ල රත්රරන්රන් නූ. ඉතින් අපිත් ඕවා අනුගර්නය
කරනවා. අපි දන්රන් නූ රේවා රකාරහන් ආවද කියලා. අරප්
ජීවිතවලට අරප් සංස්කෘතියට රේවා විවිධ කාලවලදී එකතු රවලා
තිරයනවා. අපි රේ ජීවිතය පටන්ගන්නරකාට අරප් රදර්ාපියන් එක
එක රද්වල් අනුගර්නය කරනවා. රනාරයකුත් ඇදහිලි කරර් තිරයනවා.
පරේපරාරවන් ආපු විශ්වාස තිරබනවා. ඉතින් අපිත් ඒවාට පුරැදු
රවනවා.
හැබැයි ඔන්න අපි රපාේඩ රපාේඩ පරාරයෝගිකව රේ දහර්
හදාරන්න හදාරන්න, රේ දහරේ පුහුණු රවන්න රවන්න, රේ හිතක
සිද්ධ රවන පරිවේතනය තර්යි අපි රත්රැේගන්න තිරයන්රන්. ඒ
රයෝගාවචරයා අලුත් පාරක අලුත් ගර්නක් පටන්ගන්නවා. එයා ඒක
පරාරයෝගිකව යනවා. ඒකයි අපි ඊරය් අන්තිර්ට ර්තු කරගත්රත්.
සතිපට්ඨානය ර්ුල් කරරගන රකරනක් සතිය වඩන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා. එයා සතිර්ත් වීර් සඳහා භාවනාවක් වඩනවා.
ආනාපානසතිය සක්ර්න් භාවනාව ආදිය පුරැදු රවනවා. රේ විදිහට
සති ර්ාතරය හඳුනාගන්නවා. ඒක තව තව වේධනය කරනවා. ඒක තව
තව පුළුල් කරන්න, පතුරැවන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
කායානුපස්සනාවක නිරත රවනවා.
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රේ ආදී වශරයන් රේ ගර්න යන්න යන්න එයාරග් හිරත්
එක්තරා පැහැදිලි වීර්ක් සිදු රවනවා. හිරත් තිබුණ පරණ සංකල්ප
දුරැ වී යාර්ක්, සිත පරපංචවලට යාර් අඩු වී යාර්ක් කතන්දර රගාතන
බව අඩු වී යාර්ක්, එළඹ සිටි සිහිරයන් වාසය කරන්න පුළුවන්
ගතියක් ඔන්න රර්යාට පරාරයෝගිකව දැරනන්න පටන්ගන්නවා. රේක
දැන් රේ රපාතින් බලලාවත් විශ්වාස කරලාවත් ශරද්ධාරවන්
අදහලාවත් රනරර්යි. තර්න්ර් අත්දැකලා. දැන් ආරය් කාටවත් රේක
සේබන්ධරයන් අභිරයෝග කරන්න බැහැ. රර්ාකද රේ තර්න් අත්දකින
රදයක්. ශරද්ධාරවන් අදහලා කරන රදයක් රනාරේ. එරහර් නැත්නේ
නිකං ඔරහ් විතේක කරලා සූතර ආදිරයන් හිතට අරරගන එහාට
රර්හාට ගළපලා තේක ඥානරයන් ගත්ත රද්කුත් රනරවයි. නිකේර්
නිකේ පරේපරාරවන් ආපු කතාවක් විශ්වාස කරලා යන ගර්නකුත්
රනරර්යි. එරහර් නැත්නේ තර්න් ගත්ත යේ කිසි දෘෂ්ටියකට
සරිලනවා කියලා හිතලා ගත්ත එකකුත් රනාරවයි. තර්න්ර්
පරාරයෝගිකව අත්දැකලා තර්න් තුළර් පරතයක්ෂ ඥානයක් වශරයන් ටික
ටික තර්න්ටර් පාර පැහැදිලි වන ස්වභාවයක්.
ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සතිපට්ඨාන සූතරරය
රද්ශනා කරනවා “එකායව ා අයිං භික්ඛවව මව්ගා සත්ත්ා ිං
විසුද්ියා” සත්ත්වයින්රග් පාරිශුද්ිය පිණිස ඒකායන ර්ාේගයක්
තිරයනවා. රේක සෘජ්ු ර්ාේගයක්. විවිධාකාර අරනකුත් ආරටෝප
සාරටෝප නැහැ. සෘජ්ුව රර්න්ර් ඒකාන්තරයන්ර් “සත්තානං විසුද්දියා”
සත්ත්වයින්රග් පාරිශුද්ිය සඳහා රයාර්ු කරනවා. රේක පටන්ගන්න
කලින් අපි විවිධාකාර රද්වල් එල්ලාරගන හිටියා. විවිධාකාර ඇදහිලි
කරර් ආරටෝප සාරටෝප දුේර්ත දෘෂ්ටි අපි තුළ තිබුණා. හැබැයි ඒවා
තර්යි දැන් රේ ටික ටික හැලිහැලී යන්රන්. ඒවායින් තර්යි සිත
සැහැල්ලු රවවී සැහැල්ලු රවවී, දෘෂ්ටිය ඍජ්ු රවවී පාරිශුද්ියක් කරා
අපි ගර්න් කරන්රන්. ඕකයි “චිත්ත්වවාො ා සත්ත්ා විසුජ්ඣන්ත්ි”28
කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් - සිත පිරිසිදු වීරර්න්
තර්යි සත්ත්වයකුරග් විශුද්ිය සිදු වන්රන්. පාරිශුද්ියක් සිදු වන්රන්.
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රේ යන ගර්න තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තව ටිකක් ශක්තිර්ත්
කරන්රන්. ‘පරච්චකසච්චානි’ කියන ටික අතූරල දාන්න. රේ යන්න
තිරයන ර්ාේගරය්දී හේබ රේවි මීට වඩා උත්තරීතර තත්ත්වයක්. රේ
උත්තරීතර තත්ත්වය රවනුරවන් අර ලඳ රබාළඳ තත්ත්ව ටික,
රර්රතක් කල් අරරගන ආපු හණ මිටි ටික එරහර් නේ අතාරින්න
රවනවා.
දැන් එරහර් නේ රේ අපි යා යුතු ර්ාේගය රර්ාකක්ද? අපි
ඉස්සරහින් තියාගත යුතු සර්යක් දෘෂ්ටිය රර්ාකක්ද? කියලා එරහනේ
රපාේඩක් අපිට විර්සන්න සිද්ධ රවනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
සේර්ා දිට්ිරය් පැති රදකක් රපන්වනවා. රලෞකික සේර්ා දිට්ියකුත්
රලෝරකෝත්තර සේර්ා දිට්ියකුත්. රලෞකික සේර්ා දිට්ිය ගැන
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා, “සාසවා පුඤ්ඤභාගියා
උපිවවප්කා”29 ඒ කියන්රන් ඒ සේර්ා දිට්ිරය් පිහිටපු රකරනක්
තුළ තවර් පුද්ගල ස්වභාවයක්, සත්ත්වරයක් පුද්ගලරයක් කියලා
ර්රර්ක් කියලා අදහන ගතියක් තවර් තිරබනවා. ‘කේර්ස්සකතා
සේර්ා දිට්ිය’ කියලත් රේ සේර්ා දිට්ියට කියනවා. ඒ කියන්රන්
එයා කේර්ය කේර් ඵලය අදහනවා. අපි නිවැරදි රදයක් කරළාත්
නිවැරදි පරතිඵලයක් නිවැරදි විපාකයක් කුසල විපාකයක් ලැරබන බව;
ඒ වරග්ර් අකුසලයක් කරළාත් නරක රදයක් කරළාත් නරක
විපාකයක් අකුසල විපාකයක් ලැරබන බව එයා රහාඳටර් විශ්වාස
කරනවා. ඒ නිසාර් රේ කේර්ය කේර් ඵලය ර්ත පදනේ රවලා ඒක
විශ්වාස කරරගන එයා පුළුවන් තරේ සත්පුරැෂරයක් රවන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා.
අපි හිතර්ු එයා හිටිරය අසත්පුරැෂ භූමියක. එරහර් නැත්නේ
රලෝකරය් ශීලයක් ගැන සර්ාියක් ගැන රේ කිසිර් රදයක් ගැන
තැකීර්ක් කරන්රන් නැතිව නිකේර් නිකේ ඔරහ් ජීවත් වුණා. නර්ුත්
දැන් ටික ටික සත්පුරැෂයන් ඇසුරැ කරලා සද්ධේර්යත් ශරවණය කරලා
රර්යා රපාේඩක් උත්සාහවන්ත රවනවා තර්න්රග් දෘෂ්ටිය සෘජ්ු
කරගන්න. ඉතින් ර්ුලින්ර් හේබ රවන්රන් කේර්ස්සකතා සේර්ා
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දිට්ිය. එයා දැන් කේර්ය හා කේර් ඵලය අදහලා සත්පුරැෂරයක්
රවන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. ඒක අතයවශයයි. අපට එක පාරටර්
ර්හා රලාකු තැනකට යන්න බැහැ. ඉස්රසල්ලා අපි සත්පුරැෂයන්
රවලා ඉන්න ඕනූ. ඒකයි අපිට ශීලයක් අවශය වන්රන්; අපිට ශීලයක්
ර්ත පදනේ රවලා ඊට පස්රස් සර්ාියක් වඩන්න රවන්රන්. සීලයක්
ආරක්ෂා කරන තැන රකරනක් ඉන්නවා ර්රර්ක් ඉන්නවා කියලා
විශ්වාස කරන්න රවනවා. එතනින් තර්යි ගැේර් එන්රන්. රර්ාකද අපි
“රර්තන රර්රලෝ රදයක් නැහැ; ආත්ර්යක් නැහැ රර්ාකවත් නැහැ”
කියලා ර්ුලින්ර් පටන්ගත්රතාත් අර උවර්නා කරන ගැේර්, උවර්නා
කරන ධධේයය එන්රන් නැති තරේ.
නර්ුත් අපි හිටිරය් අසත්පුරැෂ තත්ත්වයක නේ අපි ටික ටික
සිල්වත් රවන්න උත්සාහ රවද්දී “ර්ර් දැන් කලින්ට වඩා සිල්වත් ය,
ර්ර් දැන් කලින්ට වඩා යහපත් ජීවිතයක් ගත කරනවා, කලින් ර්රග්
අසත්පුරැෂ ගුණ රවනුවට දැන් ර්රග් සත්පුරැෂ ගුණයක් ඇති රවලා
තියනවා” කියලා රපාේඩ රපාේඩ තර්න්ර් සතුටු රවන්න පුළුවන්
ගතියක් එනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒක අත්දැකීර්ක් වශරයන්
රපන්වනවා; අනවේජ් සුඛයක් දැන් රේ තැනැත්තා අත්දකිනවා. දැන්
කලින් වරග් රනරවයි හිත තර්න්ට රචෝදනා කරන්රන් නැහැ. ඒ
රවනුවට ර්රග් ජීවිතය දිහා ආපහු හැරිලා බලනරකාට ර්ට සතුටක්
තිරයනවා. බුදුහාර්ුදුරැරවෝ ඒකට අනවේජ් සුඛයක් කියලා කියනවා.
රේ නිරවදය වීර් නිසා වැරදි අඩු වීර් නිසා විඳින සුවයක්. ඒ වරග්ර්යි
හිත ටිකක් පිරිසිදුව තියාගැනීර් සඳහා උත්සාහවත් රවනවා. ඉන්ද්රිය
සංවරයක පිහිටනවා. එර් නිසා රේක රකරලස් අඩු වීරේ සුඛයක්,
‘අබයාරසක සුඛයක්’30 කියලා කියනවා. ඉතින් රේ අර්ුතු ආකාරයක,
රබාරහාර් රසාඳුරැ ආකාරයක නිවැරදි ආකාරයක සුවයක් නිරාමිස
පරීතියක් රේ තැනැත්තා අත්දකිනවා.
ඊට පස්රස් රර්බඳු සීලයක් ර්ත පදනේ රවලා තර්යි
සර්ාියක් වඩන්න උත්සාහවන්ත රවන්රන්. රහාඳින් පරිහරණය
කරන ලද, රහාඳින් ආරක්ෂා කරන ලද, රහාඳින් අනුගර හ කරන ලද
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
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ශීලයක් තිරයනවා නේ, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රේ වඩන
සර්ාිය ර්හත්ඵලයි ර්හානිශංසයි කියලා.31 එතරකාට සර්ාිය
ර්හත්ඵල ර්හානිශංස රවන්න නේ අපි ශීලරයන් අනුගරහයක් කරන්න
ඕනූ. එතරකාට රේ යන ගර්රන්දී ශීල රකාටරසදි නැත්නේ සීල
ශික්ෂාරේදී සර්ාි ශික්ෂාරේදී යේ පුද්ගල ස්වභාවයක් තිරයනවා
කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ පුද්ගල ස්වභාවයක ඉඳලා තර්යි
අපි රේ වැරේ පටන්ගන්රන්. ඉතින් ඒ නිසාර් ර්හා චත්තාරීසක
සූතරරය් සඳහන් රවනවා රේක ‘සාසව’යි; රේක ආශරව සහිතයි.
‘පුඤ්ඤභාගිය’ යි. රේක පුණය පක්ෂරය් තර්යි පිහිටලා තිරබන්රන්.
රේ නිවැරදි රද් කිරීර් හරහා අපිට පින් සිද්ධ රවනවා. එතරකාට
‘උපිරවපක්ක’ යි රේරක විපාක වශරයන් අපට රහාඳ කුසල විපාක
ලැරබනවා. උපි විපාක ලැරබනවා. අපි රහාඳ සීලයක් ආරක්ෂා
කළා නේ ඊට අනුරූපව යේ කුසල විපාකයක් වශරයන් රහාඳ තැනක
උත්පත්තියක් ලැීර්ක්, සුගතිගාමි වීර්ක් නිරරෝගී රද්හ සේපත්තියක්
ලැීර්ක්, නිරරෝගීකර් ලැීර්ක්, රේ ආදී වශරයන් ලැරබන යේ උපි
විපාක තිරයනවා. රර්න්න රේ පැත්ත බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අනුර්ත
කරලා තිරයනවා. රර්තනින් අපිට පටන්ගන්නත් රවනවා.
දැන් රකරනක් රර්තන ඉන්රන් නැතිව රර්තැනින් නතර
රවන්රන් නැතිව තව තව ඉස්සරහට යනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
සේර්ා දිට්ිරය් ඊළඟ ර්ට්ටර්කුත් රපන්වනවා රලෝරකෝත්තර සේර්ා
දිට්ිය කියල. අන්න ඒ පැත්ත තර්යි එරහනේ අපිට ටිකක් විර්සලා
බලන්න රවන්රන්. ඒ පැත්ත ගැන තර්යි රේ අරියවාස සූතරරය්
“පනුණ්ණපරච්චකසරච්චා රහාති” කියලා අපව උනන්දු කරවන්රන්.
රර්රතක් කල් අපි ගාව තිබුණා නේ යේ යේ දුේර්ත, විවිධාකාර මිථයා
දෘෂ්ටි, අපි වැළඳගත්ත යේ යේ ඇදහිලි කරර්, ඒ ටිකත් අතහැරලා
දාන්න කියලා උනන්දු කරවන ගතියක් තිරයනවා. රේ යන ර්ාේගය
තව ටිකක් සුද්ද කරගන්න පැහැදිලි කරගන්න අපිට ඕනූ නේ, අපි
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘සීලපරිභාවිරතා සර්ාි ර්හප්ඵරලා රහාති ර්හානිසංරසා’ - දීඝ නිකාය,
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අර රදවනුව කතා කරපු නීවරණ ගැන බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග්
රද්ශනාව රපාේඩක් ආරයත් ර්තක් කරගන්න පුළුවන්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා, කාර්ච්ඡන්දරයන්
හිත නිදහස් කරගැනීර් හරියට නිකං ණයකින් හිත නිදහස් කරගත්තා
වරග් කියලා. අපි ගාව රලාකු බරක් තිබුණා. ණයකාරරයක් රවලා
හිටිරය. කවදාද ණරයන් නිදහස් රවන්රන් කියලා හිත රබාරහාර්
ආතතිගත රවලා තිබුරණ්. හැබැයි දැන් අරප් කේර්ාන්තය සශ්රීක වීර්
නිසා අපිට ණරයන් නිදහස් වන්නත් පුළුවන් වුණා. අපට දරැවන්
එක්ක සතුරටන් ඉන්න පුළුවන් වාතාවරණයකුත් සකස් වුණා. ඔන්න
ණරයන් නිදහස් වීරේ සුවයක් තිරබනවා; නිදහසක් ඒක. ඊළඟට
වයාපාදරයන් නිදහස් වීර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපර්ාවට ගත්රත්
හරියට රරෝගයකින් නිදහස් වුණා වරග්. රරෝගය වැළඳිලා තිබුණ
අවස්ථාවක කායිකව සුවයක් තිබුරණ නැහැ. රබාරහාර්
රවරහසකරයි. හරිර් කායික දුේවලතාවක් තිබුරණ. ආහාරයට කිසිර්
පරියක් තිබුරණ් නූ. අපි රබාරහාර් දුක්ිත ර්ට්ටර්ක හිටිරය්. නර්ුත්
කරර්ානුකූලව අපි සුවපත් වුණාර් කායික ශක්තිර්ත් භාවය ආරයත්
ලැරබනවා. දුබලතා ර්ගහැර යනවා. නැවතත් කූර් රැචියක් ඇති
රවලා. දැන් අපිට රත්රරනවා නැවතත් අපි නිරරෝගී වුණා. රරෝගරයන්
සුවපත් වුණා. රරෝගරයන් නිදහස් වුණා. අන්න එරහර් රරෝගරයන්
නිදහස් වුණා වරග් තර්යි වයාපාදරයන් හිත නිදහස් කරගත්තාර්.
ඒරකත් තිරයන්රන නිදහසක්.
ඊළඟට ථීනමිද්ධරයන් හිත නිදහස් කරගන්න එක
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපර්ා කරළ් හිරරන් නිදහස් වුණා වරග්
කියලා. ඒ කියන්රන් ථීනමිද්ධයට අහු රවලා නිදිර්තට බර රවලා
හිටිය ඒ කාල පරිච්රේදරය්දී අපිට කිසිර් නිදහසක් තිබුරණ නූ. අපි
සේපූේණරයන්ර් ථීනමිද්ධරය් රාර්ුවට රකාටු රවලා හිටිරය.
ථීනමිද්ධය නර්ැති හිරරග් ඇතුරළ් අපි හිර රවලා හිටිරය්. නර්ුත් අපි
සතිය දියුණු කරලා, උත්සාහයකින් සති ර්ාතරය හඳුනාරගන, රේ
විදිහට සතිය රහාඳින් වඩලා, තවත් විවිධාකාර උපකරර් හරහා අපි
ථීනමිද්ධරයන් ගැලවුණා. හරියටර් හිරරන් නිදහස් වුණා වරග්. දැන්
අපිට කැර්ති විදිහට කටයුතු කරන්න පුළුවන්. දැන් අපිට කැර්ති
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තැනක යන්න එන්න පුළුවන්. හිත කැර්ති තැනක හසුරැවන්න
පුළුවන්. රර්ාකද දැන් හිරරන් නිදහස් වුණා. එතනත් නිදහසක්
රපන්වන්රන්.
අරප් හිත නිරන්තරරයන් විවිධාකාර අරර්ුණු ඔස්රස් දුවනවා.
අපිත් හිරත් තිරයන රකරලස් නිසා, හිරත් සිද්ධ රවන චලනය, එහාට
රර්හාට එක්කරගන යාේ ඔස්රස් දාසරයක් වරග් කටයුතු කරනවා;
හිත විසිරිලා. හිත අතීතයට ගිහිල්ලා නා නා පරකාර රද්වල් ඇසුරැ
කරනවා. අපිත් ඒකට වහල් රවලා හිත කියන රද්ට නැත්නේ
තණ්හාව කියන රද්ට අනුව කටයුතු කරනවා. අපි තණ්හාවට දාස
රවලා කටයුතු කරනවා. එරහර් නැත්නේ හිත අනාගතයට යනවා.
අනාගතයට ගියාර්ත් තණ්හාව රේ රේ රද්වල් කරන්න ඕනූ කියලා
සැලසුේ හදනවා. ඒවා ඔස්රස් අපි හිතහිතා ඉන්නවා. සිහින ර්වර්වා
ඉන්නවා. එතරකාට තණ්හාවට දාස රවච්ච ගතියක් රර්තන
තිරයනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරළ් හිත එහාට රර්හාට දුවනවා
කියන්රන්ර්, ඒකට අවනත රවලා අපි කටයුතු කරනවා කියන්රන්ර්
දාස භාවයක් කියලා. එරහර් නේ ඒ උද්ධච්ච කුක්කුච්චරයන් සිත
නිදහස් කරගත්තා කියන්රන්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපර්ා කරන්රන්
හරියට දාස භාවරයන් අතමිදුණා වරග්. දැන් තර්යි ඔන්න අරප් කියල
හිතාගත්ත හිත අපි අතට ආරේ; අපට නතු වුරණ්; අපිට කීකරැ
වුරණ්. දැන් තර්යි අපිට එයාරගන් වැඩක් ගන්න පුළුවන්. රර්රතක්
අප හිටිරය් හිරත් පැලපදියේ රවලා තිබිච්ච රකරලස්වලට අවනත
රවලා. රකරලස්වලට දාස රවලා. ඔන්න දැන් තර්යි අපි දාස භාවරයන්
නිදහස් වුරණ්. එතනත් රපන්වන්රන් නිදහසක්.
ඊළඟට අපි කාන්තාරයක යනරකාට හේහරණක් නැත්නේ,
රප්න රතක් ර්ානයක ගේර්ානයක් නැත්නේ, ක්රෂ්ර් භූමියක්
නැත්නේ හරිර් අසරණයි. රකාරහාර් හරි අපි රේ කාන්තාරය තරණය
කරලා ක්රෂ්ර් භූමියකට ආවා නේ, ගේර්ානයකට ආවා නේ, ඒ දුර
කතරත් රගවාගත්තා රන්ද කියලා හිරත් රලාකු සහනයක් ඇති
රවනවා. රර්ාකද යන එන ර්ං නැති තත්ත්වයක්, ර්ංර්ුළා වූ
තත්ත්වයක්, අතරර්ං වූ තත්ත්වයක් තර්යි රේ කාන්තාරය ර්ැද්රද්
ඉන්දැද්දී අපිට තිරයන්රන්. ඒ වරග් තර්යි අරප් හිරත් එකලාසයක්
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නැතිව රේ විවිධාකාර රද්වල් තිරයද්දි රකායි රද්ද හරි කියලා
රත්රැේගන්න බැරිව විවිධාකාර සැක සංකාවලට හිර රවලා
විචිකිච්ඡාචාවට අහු රවලා ඉන්න කාරල්. අපිට යේ අවස්ථාවක
විචිකිච්ඡාරවන් හිත ර්ුදවාගන්න පුළුවන් වුණා නේ, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා හරියට අර කාන්තාරරයන් නිදහස් වුණා
වරග්. එළියට ආවා වාරග් කියලා. එරහනේ ඔන්න හිත
විචිකිච්ඡාරවන් නිදහස් වුණා. දැන් හරිර් සහනයක් තිරයනවා.
එතනත් රපන්නන්රන් නිදහසක්. දැන් එතරකාට රේ නීවරණවලින්
හිත නිදහස් කරගැනීර්, නැත්නං නීවරණවලින් හිත ඈත් කරගැනීර්ත්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන රේ ගැඹුරැ උපර්ා හරහා
රපන්වන්රන්ර් හිරත් නිදහසක්.
ඊට පස්රස් රකරනක් රහාඳට සර්ාියක් වඩලා ඒ සර්ාිය
පාදක කරරගන රහාඳට නුවණක් වඩලා දැන් රකාරහාර්ද හිත
යාරදන නිදහසක් දක්වා අරරගන යන්රන්? තාවකාලික නිදහසක්
තර්යි අපි සර්ාියක් හරහා ගන්රන්. සර්ාි අරර්ුණක සිත නංවලා
ඒරක්ර් හිත හිර කරලා තියාරගන යේ පර්ණක තාවකාලික නිදහසක්
භුක්ති විඳගන්නත් පුළුවන්. නර්ුත් තාර්ත් ඒ අරර්ුරණ් අපි ඉන්න
ගතියක් තිරයනවා. ඒ අරර්ුණට යටත් රවච්ච ගතියක්, ඒ කුසල
අරර්ුණක් වුණත් ඒ අරර්ුරණ් ස්වභාවයට නතු රවච්ච ගතියක්
තිරයනවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සේර්ා දිට්ිය
ගැඹුරින් විස්තර කරනරකාට රේ හැර් පැත්තක් ගැනර් හරිර්
විචක්ෂණව රද්ශනා කරලා තිරයනවා. එක්තරා අවස්ථාවක
කච්චා වගාත්්ත් කියන ස්වාමීන් වහන්රස් රකරනක් ගිහිල්ලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් සෘජ්ුවර් අහනවා “ස්වාමීනි රේ සේර්ා
දිට්ි සේර්ා දිට්ි කියලා කියනවා. රකාරතකින්ද යරර්ක් සේර්ා දිට්ි
සහිත රකරනක් වන්රන්”32 සෘජ්ුවර් පරශ්නයක් අහනවා. එතරකාට
බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්
උත්තර
රදනවා
“උපායුපාො ාභි ිවවසවි ිබවද්ධා ඛ්වායිං කචචා
වලාවකා
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“සම්බර්ාදිට්ටි සම්බර්ාදිට්ටී”ති භරන්ත වුච්චති. කිත්තාවතා නු රඛා භරන්ත සම්බර්ාදිට්ටි
රහාතීති?” - සංයුත්ත නිකාය, අභිසර්ය සංයුත්ත, කච්චානරගාත්ත සූතරය
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වයභුවයය ” - දැන් රේ බහුතරයක් සත්ත්වයාරග් හිත ගැන
විවරණයක් කරනවා. ‘උපය’ කියලා කියන්රන් යේ රහෝ අරර්ුණක්
රවතට හිත ළං වීර්. ළං රවලා නැඹුරැ රවලා ඉන්න එක ‘උපය’
කියලා කියන්රන්. ‘උපාදාන’ කියන්රන් අරර්ුණ ගරහණය කරරගන
ඉන්න එක. අරර්ුණ අල්ලාරගන ඉන්නවා. ‘අභිනි රවස’ කියන්රන්
අරර්ුණ තුළට බැසරගනර් ඉන්නවා. දැන් එතරකාට අපිට අරර්ුණට
ළං රවලා ඉන්න පුළුවන්; අරර්ුණ අල්ලාරගන ඉන්න පුළුවන්; අරර්ුණ
තුළට බැසරගනර් ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් රේ විදිහට රේ ආකාර
තුරනන් එක රහෝ ආකාරයකින් බැඳිලා තර්යි පැටලිලා තර්යි
සාර්ානය ර්නසක් තිරයන්රන්. අපිට ටිකක් හිතාගන්න පුළුවන් අරප්
හිත සාර්ානයරයන් වැඩ කරන්රන් රකාරහාර්ද කියලා.
කච්චානරගාත්ත සූතරරය් තව ටිකක් එහාට යනරකාට
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රේක ටිකක් විස්තර කරලා රපන්නනවා. ඒ කියන්රන්
රේ වරග් අරර්ුණට ළං රවලා ඉන්න පුළුවන්. අරර්ුණ ගරහණය
කරරගන උපාදාන කරරගන ඉන්න පුළුවන්. අරර්ුණු තුළට බැසරගන
ඉන්නත් පුළුවන්. නැත්නේ රේ අරර්ුණු සේබන්ධරයන් හිරත් යේ
අිෂ්ඨානයක් පිහිටුවාරගන යේ ර්තයක් දරාරගන ඉන්නත් පුළුවන්.
එරහර්ත් නැත්නේ රේ අරර්ුණ නැවත නැවතත් ඇසුරැ කිරීර් හරහා
ඒ අරර්ුරණ් තිබිච්ච යේ කිසි ගති ලක්ෂණයක් අරප් හිතට කාවැදිලා
වරග්, ඒක හිතට ආරරෝපණය රවලා වරග් තියනවා. දැන් ඒ
ආරරෝපණය රවච්ච ගතියට අපි නතු රවලා දැන් අපි වැඩ කරන්රන්
ඒ ආරරෝපණය ර්ුල් කරරගන. අපිට ඒක නිකන් පුරැද්දක් බවට පත්
රවලා. එකර් විදියට අපි කටයුතු කරනවා හිත ඒ ඒ ආකාරරයන්ර්යි
පුරැදු කරන්රන්. එතරකාට හිරත් ඒ අරර්ුණ නැතත් වැඩ කරන්රන්
අර පුරැදු රවච්ච රටාවට. ඕකට කියනවා අනුසය කියලා. ඒ
කියන්රන අපි යේ ආකාරයකට පුරැදු කළාද, ඒ ආකාරරයන් දැන් හිත
තනිරයන්ර්ත් කටයුතු කරනවා.
උදාහරණයක් වශරයන් හිතර්ු හරක් බානක් කරත්තයක
බැඳරගන එකර් රවුර් තර්යි එක්කරගන යනවා. අපි හිතර්ු බඩු
අරරගන නගරරට යනවා; ඊට පස්රස් නගරරයන් තිරයන යර්ක්
අරරගන ගර්ට එනවා. ආරයත් ඊළඟ දවරසත් බඩු අරරගන නගරයට
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යනවා. ආරයත් ඒ පාරරන්ර් යර්ක් අරරගන ගර්ට එනවා. රේ විදිහට
අපි හිතර්ු කරත්තයක් පදවන රකරනක් රේ රගාන් බානත් එක්ක
අවුරැදු ගානක් තිස්රස් රේක කළා නේ, ඒ තැනැත්තා නැතත් අර
රගාන් බාන යන්න පුරැදු රවලා තිරයන්රන් ඒ පාරරර් තර්ා. ඒ
වරග්ර් තර්යි අරප් හිතත්. අපිත් රේක හැර්දාර් එකර් රටාවකට පුරැදු
කළා නේ, අපි රච්තනා පූේවක වුරණ් නැතත් හිත වැඩ කරන්රන
අර පුරැදු විදිහට. රේ විදිහට සංසාරයක් පුරා පුරැදු කරපු පුරැදු
රාශියක අපි හිර රවලා ඉන්නවා. ඉතින් රර්රහර් පුරැදුවල වහරලක්
බවට පත් රවච්ච ගතියක් තියනවා. අරප් රච්තනාව වැඩ කරන්රන
රේ යට තිරයන පුරැදු අනුසාරරයන්. අපි හිතන්රන පතන්රන රේ
පුරැදු අනුසාරරයන්. අපි රදයක් රතෝරන්රන ඒ අරප් පුරැදු
අනුසාරරයන්. එරහර් බැලුවර් ඒ පුරැදු තිරයන තාක් අරප් හිත
නිදහස් නූ. අපි පුරැදුවල වහරලක් රවලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ
අනුසය ර්ට්ටර් රපන්වලා රදනවා.
එරහර් නේ යේ අරර්ුණකට ළං රවලා තිීර්, අරර්ුණක්
ගරහණය කරරගන තිීර්, එනේ උපාදානය කරරගන තිීර්, අරර්ුණකට
බැස තිීර්, ඒ වරග්ර් යේ අරර්ුණක් ගැන යේ කිසි ර්තයක් දැරීර්,
එරහර් නැත්නේ ඒ අරර්ුණ නැවත නැවත ඇසුරැ කිරීර් නිසා ඒ
අරර්ුණ හරහා අපිට පැමිණිච්ච ආරරෝපණයක් වරග් ඒ හරහා අරප්
හිත යේ පුරැද්දක අතරකාලුවක් බවට පත් වීර් කියන රේ පැති පහර්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කච්චානරගාත්ත සූතරරය් පහදා රදනවා. දැන්
රකාරහ් හරි ඒ කුර්ක් රහෝ ඇලීර්ක් තිරයනවා නේ අන්න එබඳු හිතක්
නිදහස් නූ. “උපවයා භික්ඛවව අවිමුවත්ත්ා, අ ුපවයා විමුවත්ත්ා”33
යේ රහයකින් ළං වීර්ක් රහෝ අඩු තරමින් තිරබනවා නේ එබඳු හිතක්
නිදහස් නූ. හැබැයි, “අනුපරයා විර්ුරත්තා” - යේ රහෝ හිතක් රේ
සියල්රලන් නිදහස් නේ අන්න ඒ හිත නිදහස් කියල කියන්න පුළුවන්.
දැන් එරහර් නේ අපිට හිතන්න රවනවා, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් කචචානරගාත්ත සූතරරය් රද්ශනා කරන්රන් ගැඹුරැ දහර්ක්.
අර වරග් ‘රකරනක්’ ‘පුද්ගලරයක්’ වරග් ර්ට්ටර්ක් ගැන අපට
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හිතන්නවත් බැහැ. රේ දක්වන්රන් රබාරහාර් ගේභීර සේර්ා
දිට්ියක්. රේ සේර්ා දිට්ිය තර්යි කච්චානරගාත්ත ස්වාමීන්
වහන්රස්ට බුදුහාර්ුදුරැරවෝ විස්තර කරන්රන්. “ත්ඤ්ච උපායුපාො ිං
වචත්වසා අිඨො ිං අභි ිවවසා ුසයිං
උවපත්ි,
උපාදියත්ි,
ාිඨොත්ි ‘අත්ත්ා වම’ත්ි”34 රේ කිසිර් රදයක් ර්ර්, ර්රග් කරගන්රන්
නැහැ. යේ අරර්ුණකට ළං වුණත් ඒක ර්ර් වශරයන් ආත්ර් වශරයන්
සලකන්රන් නැහැ. අරර්ුණ ගරහණය කළත් උපාදානය කළත් ඒක ර්ර්
ර්රග් කරගන්රන් නැහැ. බැසගැනීර්ක්, ර්ර්, ර්රග් කරගැනීර්ක්
නැහැ. රේ එකර් තැනකවත් “අත්තා රර්’ති” ආත්මීය ස්වභාවයක්
දකින්රන් නැහැ.
එරහර් නේ රේ තියුණු විපස්සනාවක් තර්යි රපන්වන්රන්.
සූරහන තියුණු විපස්සනාවක් හරහා රේ හැර් රදයකින්ර් නිදහස්
කරගැනීර්ක්. එතරකාට රේ අරර්ුණු සේබන්ධරයන් එයාරග් හිරත්
තිරයන දැක්ර් රර්ාකක්ද? බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා
“දුක්ඛවමව උප්පජ්ජමා ිං උප්පජ්ජත්ි, දු්ඛිං
ිරුජ්ඣමා ිං
ිරුජ්ඣත්ීත්ි
කඞ්ඛත්ි.
විචිකිචඡත්ි. අපරප්පචචයා ොණවමවසස
එත්ථ වහාත්ි”
ඉපදුණා නේ ඉපදුරණ් දුකක්; නැති වුණා නේ නැති වුරණ්
දුකක්. “න කඞ්ඛති. න විචිකිච්ඡති” ඒ ගැන සැකයක් නැහැ.
විචිකිච්ඡාවක් නූ. “අපරප්පච්චයා ාණරර්වස්ස එත්ථ රහාති” එයාට
රේ ගැන අලුරතන් රවන රකරනක්රගන් අහන්න වුවර්නාවකුත්
නැහැ. එච්චරට ඒක දැන් පරතයක්ෂ ඥානයක් බවට පත් රවලා.
එයාරගර් නුවණකින් පරතයක්ෂ නුවණකින් එයාට රත්රිලා.
“එත්ත්ාවත්ා වඛා කචචා , සම්මාදිඨඨි වහාත්ි” කච්චාන, රර්න්න
රර්රතකින් රකරනක් සේර්ා දිට්ිගත රකරනක් රවනවා. දැන් ඔන්න
රපන්වන්රන් රබාරහාර් ගැඹුරකින්. රලෝරකෝත්තර සේර්ා දිට්ියයි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා දීලා තිරයන්රන්.
ඉතින් එබඳු සේර්ා දිට්ියක පිහිටලා කටයුතු කරමින් යනවා
නේ අපිට හිරත් විශාල නිදහසක් තිරයන විර්ුක්තියක් ගැන තර්යි
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හිතන්න රවන්රන්. නීවරණවලින් තාවකාලිකව නිදහස් වීර් පවා
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රපන්වන සූර් උපර්ාවකින්ර් අවධාරණය කරලා
තිරයන්රන් ිදහසයි. ණයකින් නිදහස් වීර්ක්, රරෝගයකින් නිදහස්
වීර්ක්, හිරරන් නිදහස් වීර්ක්, දාස බවකින් නිදහස් වීර්ක්,
කාන්තාරරයන් නිදහස් වීර්ක් වශරයන්. එරහර් නේ ඒක තව සූක්ෂ්ර්
රවලා ඇවිල්ලා හිරත් තිරයන අල්ලාගැනීේවලින් නිදහස් වීර්ක්, හිත
අරර්ුණුවලට ළං රවලා ඉන්න ගතිවලින් නිදහස් වීර්ක්, හිත
අරර්ුණුවල බැසරගන ඉන්න ගතිවලින් නිදහස් වීර්ක්, හිත අරර්ුණු
සේබන්ධව දරන විවිධ ර්තවලින් නිදහස් වීර්ක්, හිත අරර්ුණු ඇසුරැ
කිරීර් හරහා ආපු යේ කිසි පුරැදු ඒ හිරත් තිරයනවා නේ අන්න ඒ
පුරැදුවලිනුත් හිත නිදහස් කරගැනීර්ක්.
එරහර් නේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන්රන් ර්හා ගැඹුරැ
දේශනයක්. එබඳු දේශනයක් ර්ත තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වන සේර්ා දිට්ිය රලෝරකෝත්තර ර්ට්ටර්කදී පදනේ රවලා
තිරයන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්හා චත්තාරීසක සූතරරය් රද්ශනා
කරනවා, “අරියා අ ාසවා වලාකුත්ත්රා ම්ගඞ්ගා” ඒ කියන්රන්
රලෝරකෝත්තර සේර්ා දිට්ිය ආේයයි; ආශරව රහිතයි; රලෝරකෝත්තරයි;
ඒක ර්ාේග අංගයක් බවට පත් රවනවා. එබඳු සේර්ා දිට්ියකට යන
පාර තර්යි අපි ඊරය් රකටිරයන් ර්තක් කරගත්රත්.
රකරනක් යේ පර්ණක විපස්සනා සර්ාියක් දියුණු කරරගන
එර් සර්ාිය පදනේ කරරගන, වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින
විවිධාකාර සංස්කාර නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරනවා. අරතෝරක්
නැතිව ඒ අරර්ුණු පහළ රවනවා. ඒ පහළ වන අරර්ුණක් පාසා
ඒවාරය් යථා ස්වභාවය දැනගැනීර් සඳහා දැන් රේ රයෝගාවචරයා
උත්සාහවන්ත රවනවා. එතරකාට රර්තනදී හිතට රර්ාකක්ද
රවන්රන? රර්යා රර්රතක් කල් හිතාරගන හිටිරය රේක රහාඳයි
සැපයි නිතයයි සුබයි කියලා; රේ අරර්ුණ ඇතුරළ රහාඳ සාරයක්
තිරයනවා කියලා. නර්ුත් අපි රේක නැවත නැවත හිතට අත්දකින්න
සැලැස්වීර් ර්ගින් හිත ඉරගනගන්නවා. හරියට අපි පුංචි දරැවන්ට
උගන්වනවා වරග් අපි හිතට ඉරගනගන්න සලස්සල රදනවා. හිතට
ඇස්පනාපිටර් ඒක දැකගන්න අවස්ථාව සලසලා රදනවා.
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රර්රතක් කාලයක් හිත ඕක දැනගැනීර් සඳහා උත්සාහ වුරණ්
නූ. හිත රර්ාකද කරළ්? එකක් රපාේඩක් රස ර්දි රවනරකාට ඊළඟ
අරර්ුණට යනවා. ඒක රස ර්දි රවනරකාට තව අරර්ුණකට යනවා.
ඒක රස ර්දි රවනරකාට තවත් අරර්ුණකට යනවා. කවදාවත් හිත
ඇසුරැ කරන අරර්ුණක සේපූේණ ජීවිත කාලය දැකීර් සඳහා අපි
උත්සාහවත් වුරණ් නූ. ඒක අපිට හරිර් ඒකාකාරීයි. ඒ නිසා අපි
රර්ාකද කරන්රන? සර්ුදරයන් සර්ුදයට යන ස්වභාවයක් තර්යි
තිරයන්රන්. කවදාවත් නිරරෝධයක් දැකලා නූ. අරර්ුණක සේපූේණ
ජීවිත පරවෘත්තිය අපි අත්දැකලා නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා විපස්සනාවකදී
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “සමුදයධම්මා ුපසසී වා
කායසමිිං විහරත්ි. වයධම්මා ුපසසී වා කායසමිිං විහරත්ි.
සමුදයවයධම්මා ුපසසී වා කායසමිිං විහරත්ි”35 කියලා. අරර්ුණක
තිරයන්රන් උත්පාදය පර්ණක් රනාරවයි. නිරරෝධය රහවත් ක්ෂය වී
යාර්ත් වැය වී යාර්ත් දැකීර් සඳහා අපිව උනන්දු කරනවා. හැර්
තිස්රසර් අපි උපන් දින සාදවලට යමින් හිටියා. දැන් බැලුවර් ර්රණ
රගවලුත් තියනවා. දැන් ඒ ර්රණ රගවල් ගැනත් රපාේඩක් හිත විවෘත
රවනවා. සූර් තැනර් උපන් දින සාද පවත්වමින් ඒවා විතරක්
රතෝරරගන ඒවාට යමින් තර්යි හිටිරය. දැන් බලාරගන ගියාර් හැර්
තැනර් ර්ළ රගවලුත් තිරයනවා.
ඉතින් ඒ නිසා නිසා දැන් ටික ටික රේ ර්තු වන අරර්ුරණ්
ඇති වීේ ස්වභාවයත් නැති වීේ ස්වභාවයත් දකිමින් වාසය කරනවා.
රේ හරහා විපස්සනා ාණයක් වශරයන් උදයේබයානුපස්සනාවක්
වැරඩනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. රේවට දීපු නේ ගේ රර්ාකවත්
අවශය නූ. රබාරහෝර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්කින් හරිර් සරල රවච්ච
හිතකින්, එකාගර රවච්ච හිතකින්, ඇතුරළ් කතාව සර්නය රවච්ච
හිතකින් ඇස්පනාපිට දැකගන්නවා රේ තිරබන සංස්කාර ධේර්වල
යථා ස්වභාවය. රේ දැකීර් හරහා තර්යි ටික ටික හිත රේ ඉස්සරහ
තිරබන අරර්ුරණ් ඇත්ත රත්රැේගන්රන්.
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| අරියවාස සූතරය
රේරක ඇත්ත රත්රැේ ගන්නරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා, ඒ සංස්කාර ධේර් රේ විදිහට කරියාත්ර්ක රවන්න
රහ්තුත් බලන්න කියලා. එතරකාට තර්යි ඉදප්පච්චයතාව කියලා,
“රර්ය නිසා රර්ය වන බව” කියලා ඉතාර් වැදගත් නයායක්, ඒ
කියන්රන් පටිච්චසර්ුප්පාද නයාය, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වන්රන්. රලෝකරය් කිසිර් රදයක් ඉරේ සිද්ධ රවන රද්වල්
රනරවයි. රේ හැර් රද්කටර් රහ්තු තිරයනවා. ‘රර්ය ඇති කල්හි
රර්ය රේ. රර්ය හටගැනීරර්න් රර්යත් හටගනී. රර්ය නැති කල්හි
රර්ය රනාරේ. රර්ය නිරැද්ධ වී යාර්ත් සර්ග රර්යත් නිරැද්ධ වී
යයි.’36 රේ ඉතාර් සූක්ෂ්ර් දහර්, සූක්ෂ්ර් ධේර්තාව රයෝගාවචරයා ර්තු
කරගන්නවා. රේක රබාරහාර් සූක්ෂ්ර් ආේය වූ නයායක් කියලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා. රේ ආේය වූ නයාය දැකගැනීර් සඳහා
රයෝගාවචරයා උනන්දු විය යුතුයි. රර්ාකද රසෝවාන් රවච්ච ආේයයන්
වහන්රස් රකරනක් රේ නයාය රහාඳින් දැකලා තිරබන බව සූතර
රද්ශනාවල සඳහන් රවනවා. “අරිවයා ොවයා පඤ්ොය සුදිවඨො
වහාත්ි සුප්පටිවිවද්ධා”37 රේ ආේය වූ නයාය, ඉදප්පච්චයතාව
පරඥාරවන් රහාඳින් දැනගත්තා. රහාඳින් විනිවිද දැකගත්තා.
එරහනේ අපි භාවනාවක් වඩනරකාට රකාරහාර්ද රහ්තුඵල
දහර් රර්යින් ර්තු කරගන්රන් කියලා රපාේඩක් උත්සාහවන්ත
රවන්න අවශයයි. ඒ කියන්රන් තවත් පැත්තකින් එරහනේ නුවණක්
වැරඩනවා. රර්තන රකරනක් පුද්ගලරයක් කරන රදයක් නැහැ.
රර්තන රහ්තු හරහා තර්යි රේක කරියාත්ර්ක වන්රන්. රේ රහ්තු
රකරරහි අපට කිසි පාලනයක් නැහැ. රේ රහ්තු රබාරහාර් අනිතයයි.
රර්ාරහාතක් පාසා ඇති රවලා නැති රවලා යන රදයක් තර්යි රහ්තු
කියන්රන්. එරහර් නේ රහ්තු නිසා හටගන්නා ඵලයත් කිසි රස්ත්ර්
ස්ිර නැහැ. නිතය නැහැ. ඒ ඵලයත් අනිවාේරයන්ර් අනිතයයි. ඒ
වරග්ර් රේ රහ්තු සියල්ලර් නිරන්තර ඇති වීේ නැති වීේ පරවාහයකට
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------“ඉර්ස්මිං සති ඉදං රහාති, ඉර්ස්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජ්ති,
ඉර්ස්මිං අසති ඉදං න රහාති, ඉර්ස්ස නිරරාධා ඉදං නිරැජ්ඣති”
- සංයුත්ත නිකාය, අභිසර්ය සංයුත්ත, පඤ්චභයරවර සූතරය
37 සංයුත්ත නිකාය, අභිසර්ය සංයුත්ත, පඤ්චභයරවර සූතරය
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ලක් රවලයි තිරයන්රන්. එරහර් නේ රේවා නිසා හටගන්නා ඵලත්
අනිවාේයරයන්ර් රේ අනිතය ලක්ෂණයට දුක්ඛ ලක්ෂණයට භාජ්න
රවලයි තිරයන්රන්. නිරන්තර ඇති වීේ නැති වීේ ස්වභාවරයන්
රපරළනවා. රේ රහ්තුවල ගන්න කියලා සාරයක් නූ. ඇතුරළ්
ආත්මීය ස්වභාවයක් නූ. එරහනේ ඒවා නිසා හටගන්නා ඵල ඇතුරළ
ගන්න සාරයක් ආත්මීය ස්වභාවයක් නූ.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපව රේ දහරේ තව තව ගැඹුරකට
රයාර්ු කරනවා. අවිදයාව නිසා සංස්කාර පහළ වන ආකාරය,
සංස්කාර නිසා විඤ්ාණ, විඤ්ාණ නිසා නාර්රූප, නාර්රූප නිසා
සළායතන, සළායතන නිසා ස්පේශ සිදු වන ආකාරය, ස්පේශ නිසා
රේදනාව හටගන්නා ආකාරය රේ ආදී වශරයන් එකක් නිසා තවත්
එකක්, එකක් නිසා තවත් එකක්. රේ විදියට රේ එකිරනක අතර
තිරබන සේබන්ධය, එකක් ර්ත එකක් යැරපන ස්වභාවය ර්තු කරලා
රපන්වනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්න්න රේ දේශනරය් තර්යි
අපිව ගිහිල්ලා පිහිටුවන්රන්.
එරහනේ ආේයයන් වහන්රස්ලා රර්බඳු දේශනයක් සහිතයි.
රහාඳ පරඥාවකින් තර්න්රග්ර් නුවණකින් ආේයයන් වහන්රස්ලා දැකලා
තිරයනවා ඉදප්පච්චයතාව කියන පටිච්චසර්ුප්පාද ර්ූලධේර්ය. ඉතින්
එබඳු තත්ත්වයකදී රහාඳට හිත නිදහස් කරරගන ඉන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. රර්ාකද අල්ලාගන්න ගිරයාත් එතන
තිරයන්රන් අර නයායට යටත් රවච්ච රදයක්. අපි “ රදයක්” කියන
වචනය පාවිච්චි කරනවා රර්තන. එතරකාට හිත උපාදාන කරළාත්
උපාදානය වන්රන් ඇති වීේ නැති වීේ රදකින් රපරළන,
නිරන්තරරයන්ර් රවනස් වන, රර්ාරහාතක්වත් එකර් විදියකට
පවතින්රන් නැති, ඇතුරළ් සාරයක් නැති, හරයක් නැති, අරටුවක්
නැති, නිරන්තරරයන් පටිච්ච සර්ුප්පාද නයායට යටත්ව කටයුතු
කරන, රහ්තු නිසා හටගත් ස්වභාවයක්. සකස් රවච්ච ස්වභාවයක්.
එරහර් නේ රර්බඳු නුවණක් හිතක දියුණු රවනවා නේ රේ
යථාභූත ඥාන දේශනය ඇති රවච්ච හිතක් රේ රද්වල් අතහරිනවා
කියන එක ධේර්තාවක් කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
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කරනවා. ඒ කියන්රන් යේ රහෝ හිතක රේ නුවණ වැරඩනවා නේ,
ඒ නුවරණ් යේ ර්ුහුකුරා යාර්ක් සිද්ධ රවනවා නේ එබඳු සිතක
නිේබිදාවක් පහළ රේවා, යේ විරංජ්නයක් සිද්ධ රේවා කියලා
රච්තනාවක්වත් පහළ කරගන්න අවශය වන්රන් නැහැ. ඇත්ත ඇති
සැටිරයන් රත්රැණා නේ නිේබිදාවක් පහළ රවනවා කියන එක,
අල්ලාරගන හිටපු රද්වල් ගැන කලකිරීර්ක් ඇති රවනවා කියන එක,
විරංජ්නය රවලා යනවා කියන එක, අල්ලාගන්න රද්වල්වල පාට
ර්ැකිලා යනවා කියන එක, රස ර්ැකිලා යනවා කියන එක ධේර්තාවක්
කියලා රද්ශනා කරනවා. තනිකරර් රහ්තු ඵල දහර්ක්. රකරනක්
කරපු රදයක් රනාරේ. ර්ර් කරන රදයක් රනාරේ. යථා ස්වභාවය
හිතකට රපන්නලා රදනවා. ඒ යථා ස්වභාවය රහාඳට වැටරහන්න
වැටරහන්න, එහිදී සිදු වන පරිණත වීර්ක් එක්කර් රේ අල්ලාගන
ඉන්න රද් ගැන කලකිරීර්ක් ඇති රවනවා. ඒක ධේර්තාවක්. ඊළඟට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා කලකිරැණාට පස්රස් අතූරලා දාන
එක තවත් ධේර්තාවක්. දැන් රේ ගැන කලකිරිලා තිරයනවා. රේක
විරංජ්නය රවලා පාට ර්ැකිලා රස නැති රවලා ගිහිල්ලා තියනවා.
එරහනේ ඊළඟ පියවර වශරයන් රේක අතහරිනවා කියන එක
ධේර්තාවක්. ඔන්න හිතත් අතහැරියා. ඔන්න ඔය වරග් ර්ට්ටර්ක්
තර්යි ඒක.
එක පාරටර් ඔය උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්කින්ර් අපට කතා කරන්න
අර්ාරැයි. නර්ුත් මීට යේ රහෝ ආසන්න ර්ට්ටර්කදී තර්යි
රයෝගාවචරරයකු අනිශරිත ස්වභාවයක් හඳුනාගන්රන්. කාලාන්තරයක්
තිස්රස් කායානුපස්සනාවක් වඩලා වඩලා, රේ ඇති වීේ නැති වීේ
ස්වභාවය දැකලා, සර්හර විට රහාඳට පටිච්ච සර්ුප්පාද නයාය ර්තු
කරරගන කටයුතු කරනවා නේ එවිට හිත අතහරින්න පුළුවන්.
අතහැරිරයාත් අපට ලැරබන්රන්, අරප් හිත පත් වන්රන් රර්ාකුත්
ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවයකට. ඉතින් ඒ ස්වභාවය තව වඩන්න
රවනවා. රර්ාකද තාර් අපිට නිකන් දැනුණාට, පරා රයෝගිකව නිකන්
දැනුණාට, රර්ාකුත් නැහැ වරග් කියලා අපට හිතුණට හිත හරිර්
වංචනිකයි හරිර් සූක්ෂ්ර්යි කියන්න පුළුවන්. තාර්ත් ඉතාර් සියුේ
රේදනාවක් රහෝ ඉතාර් සියුේ දැනීර්ක් රහෝ ඉතාර් සියුේ සඤ්ාවක්
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රහෝ අල්ලාරගන ඉන්න පුළුවන්. ඒත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඔය සූතර
රද්ශනාවල, විරශ්ෂරයන්ර් සළායතන ගැන රද්ශනා කරන ර්ේිර්
නිකාරය් සූතරවල විගරහ කරනවා, රබාරහාර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක තිරබන
අරූප ධයානවල පවා අල්ලාගැනීර්ක් තිරබන බව. අරූප ධයානවල
රූපී ස්වභාවයක් ඇත්රත්ර් නූ. ඒත් ඒරක් තියන යේ සුවයක්
අල්ලාරගන තර්යි විඤ්ාණය පිහිටලා තිරයන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසාත් සිත සේපූේණරයන්ර් රේවායින් නිදහස් වීර්
හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. ර්ුලදී හැබැයි රයෝගාවචරරයක් රේක අතහැරීර්ක්
අරර්ුණු අඩු වීර්ක් වරග් තර්යි හඳුනාගන්රන්. නර්ුත් ඒක රත්රැේ
අරරගන ගුරැවරරයක්රගන් අහලා රවන්න පුළුවන්, සුතර්ය
ඥානයකින් රත්රැේ අරරගන රවන්න පුළුවන්, රත්රැේගන්නවා
භාවනා කරද්දි රේක තර්යි රවන්න ඕනූ. රර්බඳු පරතිඵලයක් තර්යි
ලැරබන්රන් කියලා එයාරග් අර හිරත් තිබිච්ච සැක සංකා දුරැ
කරගන්නවා. රර්න්න රර්තනත් ඊරය් ර්ාතෘකාවට අදාළයි කියන්න
පුළුවන් “ප ුණ්ණපවචචකසවචචා” - රබාළඳ සතය අතහැරලා දානවා.
ඒ කියන්රන අපි රර්රතක් හිතාරගන හිටිය වැල්වටාරේ ටික
අත්හැරලා දාන්න රවනවා. ඒ රවනුවට දැන් රේ පැමිණිලා තිරබන
අනිශරිත ස්වභාවයට, උපාදාන රනාකරන ස්වභාවයට වටිනාකර්ක් දීලා
රේක දැනට ඇත්ත වශරයන් බාරගන්න රවනවා. දැනට ර්ට රප්න
ඇත්ත රර්ච්චරයි. රර්ාකද රර්රතක් ර්ර් අල්ලාරගන හිටපු රද්වල්,
ඇසුරැ කරරගන හිටපු රද්වල්, බැසරගන හිටපු රද්වල්, ආකල්ප
දරාරගන හිටපු රද්වල්, රේ සියල්ල ර්ුසාවක්. රේ සියල්ල රබාරැවක්.
ර්ුළාවක්. අන්න ඒ ටික අතහැරලා දැේර්ා. ඒ රවනුවට රේ රර්ාකවත්
අල්ලපු නැති ස්වභාවය අනිශරිත ස්වභාවය සතයය කරගත්තා.
රේ ගැන බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ විදියට උනන්දු කරනවා
ද්දවයතානුපස්සනා සූතරරය්.
අ ිසසිවත්ා
චලත්ි ිසසිවත්ා ච උපාදියිං,
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවිං සිංසාරිං ාත්ිවත්ත්ත්ි.
එත්මාදී විං ඤත්වා ිසසවයසු මහබ්භයිං,
අ ිසසිවත්ා අ ුපාොව ා සවත්ා භික්ඛු පරිබ්බවජත්ි.
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| අරියවාස සූතරය
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා යේ කිසි රකරනක්
රර්ාරහාකට හරි රහ්ත්තු රවලා ඉන්නවා නේ, රර්ාකක් හරි
අල්ලරගන ඉන්නවා නේ, රර්ාකක් හරි නිශරය කරරගන ඉන්නවා නේ
එයාට උපාදානයක් තිරයනවා “නිස්සිරතා ච උපාදියං”.
“ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං සංසාරං නාතිවත්තති” රේරකන් ඊළඟ රද්කට
යනවා. ඒ කියන්රන් එයා එතැන ‘රදයක්’ කරරගන තියනවා. රේ
ස්වභාවරයන් ඊළඟ ස්වභාවයට, රේ ආත්ර් භාවරයන් ඊළඟ ආත්ර්
භාවයට පැන පැන යන ගතියක් තිරයනවා. “සංසාරං නාතිවත්තති”
එයා රේ සංසාරරයන් අතමිරදන්රන් නැහැ. “එතර්ාදීනවං ඤත්වා
නිස්සරයසු ර්හ්භයං” රර්න්න රේ ආදීනවය රත්රැේගන්නවා. රේ
නිශරය වීර් තුළ තිරයන, නැත්නේ ඇසුරැ කිරීර් තුළ තිරයන රේ ර්හා
බිය රගාන්න රත්රැේ අරරගන “අනිස්සිරතා අනුපාදාරනා සරතා
භික්ඛු පරි්බරජ්ති” අනිශරිතව කිසිර් රදයක් ඇසුරැ කරන්රන් නැතිව
කිසිර් රදයක් උපාදාන රනාකර “සරතා” සතිර්ත්ව රේ භික්ෂූන්
වහන්රස් වාසය කරනවා. ඔන්න පරතිපදාව රපන්නනවා. එරහනේ
යර්ක් ඇසුරැ කරනවා කියන එක බියක්. රද්වල් ඇසුරැ කරනවා
කියන එක, සංසාරරට නැවත නැවත යූර්ක්. නැවත නැවත ඉපදීර්ක්.
රේ අනුව අනිශරිත ස්වභාවය සතය කරගන්නවා. අනිශරිත
ස්වභාවය සාරය කරගන්නවා. අනිශරිත ස්වභාවය අගය කරන්න
පටන්ගන්නවා. “නිස්සරයසු ර්හ්භයං” යර්ක් ඇසුරැ කරන ස්වභාවය
බයක්. රර්ාකද? දැනටර්ත් අගය කරරගන හිටපු රද්වල් ඔක්රකාර්
රබාරැ බව ඒවා බියජ්නක බව ර්ුළාවක් බව හර සුන් බව රත්රිලා.
දැන් ඉන්රන රකාරහාර්ද? හිත පවත්වන්න උත්සාහවන්ත රවන්රන
රකාරහාර්ද? “අනිස්සිරතා අනුපාදාරනා” - අනිශරිතයි; උපාදාන රහිතයි.
“සරතා” - සතිර්ත්. ඉතින් ඕකර් තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් නැවත
නැවතත් ර්හා සතිපට්ඨාන සූතරරය් අවධාරණය කරලා තිරයන්රන්,
“අ ිසසිවත්ා ච විහරත්ි.
ච කිඤ්චි වලාවක උපාදියත්ි” වශරයන්.
පින්වතුනි, එක අතකින් සතිපට්ඨාන සූතරරය් සාරය රර්තැන බව
කියන්න පුළුවන්. කායානුපස්සනාරේ කේර්ස්ථාන දාහතරක්
රපන්වනවා.
රේදනානුපස්සනාව
ඊළඟට
රපන්නනවා.
චිත්තානුපස්සනාව ඊළඟට රපන්වනවා. ඊළඟට ධේර්ානුපස්සනාරේ
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තව කරර් පහක් රපන්වනවා. රේ හැර් අනුපස්සනාවකර් අවසාන
පරතිඵලය කුර්ක්ද? “අනිස්සිරතා ච විහරති. න ච කිඤ්චි රලාරක
උපාදියති” - බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්තනට තර්යි අපිව රගනල්ලා
අතහැරලා දාලා තිරයන්රන්.
රේකත් අවසානය නේ රනාරවයි. දැන් රර්තනින් තර්යි ඊළඟ
විපස්සනා ර්ට්ටර් පටන්ගන්න රවන්රන්. අපිට රේක ර්ගහැරැරණාත්
අපි තව තව, නැවත නැවත අරර්ුණකට සිත දර්නවා. ආරයත් නැවත
නැවත අපි රද්වල් බලන්න උත්සාහවත් රවනවා. රේ පරතිඵලය ගැන
අරප් අවධානයක් නැහැ. පරතිඵලය අගය කරන්න අපි දන්රන් නූ.
අපි ඒ රවනුවට ආරයත් අරර්ුණට හිත දර්මින් රවරහරසනවා. ඔන්න
ඔය වරග් තත්ත්වයක් තියනවා. එරහර් නේ අපි රර්බඳු ර්ට්ටර්ක්
හැර්දාර් හඳුනාරගන, රර්බඳු සේර්ා දිට්ියක් අරප් හිරත් ඇති
කරරගන, අර පච්රච්ක සච්ච ටික ඔක්රකාර් පැත්තකට දාලා ලාර්ක
රද්වල් පැත්තකට දාලා අලුත්ර් තත්ත්වයක් එරහර් නේ හඳුනාගන්න
සිද්ධ රවනවා.
එතනට අද ර්ාතෘකාව අපිට ගන්න පුළුවන්. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්
රද්ශනා
කරනවා
“කථඤ්ච
භික්ඛවව
භික්ඛු
අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි” - ර්හරණනි, යේ කිසි භික්ෂුවක් පිරිසිදු
සංකල්පනා සහිත වන්රන් රකාරහාර්ද? “ඉධ භික්ඛවව භික්ඛුව ා
කාමසඞ්කවප්පා පහීව ා වහාත්ි” එයා කාර් සංකල්පනා අතහැර
දානවා. “බයාපාදසඞ්කවප්පා පහීව ා වහාත්ි” එයා වයාපාද
සංකල්පනා බැහැර කරලා දානවා. “විහිිංසාසඞ්කවප්පා පහීව ා
වහාත්ි” එයා විහිංසනය පිණිස ‘අරනක් රකරනකුට අයහපතක්
රේවා’ කියා හිරත් එන්න පුළුවන් එබඳු විතේක සංකල්පනා බැහැර
කරලා දානවා. “එවිං වඛා භික්ඛවව භික්ඛු අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි”
ඔන්න ඔය ආකාරරයන් තර්යි රේ භික්ෂුන් වහන්රස්, රයෝගාවචරයා
පිරිසිදු සංකල්පනා සහිත රකරනක් වන්රන්.
දැන් එතරකාට එරහර් නේ අපට ආපස්සට රපාේඩක් යන්න
රවනවා. රකාරහාර්ද හිරත් පහළ රවන නරක විතේක බැහැර
කරන්රන්. දැන් රර්රතක් කාලයක් රලාකු කතන්දර රගාතරගාතා
හිටියා නේ, නවකතා ලියලියා හිටියා නේ, චිතරපට බලබලා හිටියා
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නේ, දැන් ඒ චිතරපටි බලන එක කතන්දර රගාතන එක නවකතා බලන
එක නවත්තන්න රවනවා. ඒ රවනුවට හිතර්ු රකටිකතාවක් බලනවා.
රකටි චිතරපටියක් බලනවා. ඉතින් අපට ඔය විදියට පටන්ගන්න
රවනවා. ඊට පස්රස් ඉතින් ටිකක් කල් යනරකාට රකටි චිතර පටත්
බලන්රන් නැතුව ඉන්නවා. රකටිකතාත් බලන්රන් නැතුව ඉන්නවා.
රකටි වාකය විතරක් කියනවා. දැන් හරිර් රකටියි. දැන් වැඩත් හරිර්
සරලයි. ජීවිතයත් ටිකක් සැහැල්ලු රවලා. රර්ච්චර කාලයක් ර්ුළු
ජීවිතයර් පුරවාරගන හිටිරය කතන්දරවලින්; චිතරපටවලින්;
නවකතාවලින්. දැන් රකටිකතා ආවා. රකටි චිතරපට ආවා. දැන් හිත
ටිකක් සැහැල්ලුයි. දැන් තව ටිකක් හිත සරල වුණා. බර අඩු වුණා.
අන්තිර්ට නිකන් රකටි විතේක විතරයි ඔන්න තිරයන්රන. රකටි
විතේකවලින් තර්යි රේ අවස්ථාරවදි පටන්ගන්න රවන්රන්. රේ
අනුව බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විතේක සර්නය කිරීර් සේබන්ධරයන්
රබාරහෝ උපරදස් දීලා තිරයනවා.
විතේක සර්නයට තිරයන පරධානර් පරබලර් උපකරර්යක් තර්ා
කායගත්ාසත්ිය කියන්රන්. පුළුවන් තරේ කය ඇසුරැ කරන්න
පටන්ගන්නවා. අපි රර්රතක් කාලයක් අනුන්රග් කයවල් දිහා
බලබලා හිටියා. රර්තන රවන්රන් රර්ාකද්ද කියලා බැලුරේ නැහැ.
දැන් රේ බුද්ධ වචනයට ඇහුේකන් දීලා උත්සාහවත් රවනවා රර්තන
රර්ාකද්ද රවන්රන්? රේ කරය් රර්ාකද්ද රවන්රන්? කියලා
රසායන්න. ‘කය රිරදනවා; කැක්කුර්යි; හුස්ර් ගන්නවා; උදරය
පිේරබනවා; හැකිරළනවා’ කරය් තියන රද්වල් ටිකක් හේබ රවනවා.
දැන් රේක පාවිච්චි කරනවා, රේක හේහරණක් කරගන්නවා විතේක
සර්නය කරන්න. රේකට හිත දාන්රන නැතුව ඉන්න හැර් රවලාවකර්
හිත ආරය් රගදරට දුවනවා. රාජ්කාරි කරන තැනට රද්ශපාලනයට
රලෝක පරවෘත්තිවලට ගරහරලෝකවලට විශ්වයට නා නා පරකාර
තැන්වලට දුවනවා. ඒ ඔක්රකාර් ටික නවත්තන්න කයට හිත දාරගන
ඉන්නවා.
ඒ අනුව කායගතාසතිරය්දී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරනවා යේ කිසි රකරනක් රේ විියට රකරලස් තවන වීරියකින්
යුතුව කායගතාසතියක වාසය කරනවා නේ, ගෘහාශරිත සංකල්පනා
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කාර් සංකල්පනා ආදී විවිධ රද්වල් ගැන තියන සංකල්පනා පරපංච,
රේවා සර්නය රවනවා කියලා. “ත්සස එවිං අප්පමත්ත්සස ආත්ාපිව ා
පහිත්ත්ත්සස විහරවත්ා වය වගහසිත්ා සරසඞ්කප්පා, වත් පහීයන්ත්ි”38.
ඒ ගෘහාශරිත වූ සංකල්පනා කාර් සංකල්පනා පරහාණය වන්න
පටන්ගන්නවා.
දැන් රේක පුදුර් පරතිඵලයක් කියන්රන්, රේ සංකල්පනා
පරහාණය වූ පසු හිත රකාරහද පිහිටන්රන්? කය ඇසුර නිසාර්යි රේ
වැඩය කරගත්රත්. අන්තිර්ට කය ඇසුරේර් හිත පිහිටන්න
පටන්ගන්නවා. දැන් රර්රතක් කාලයක් කය ඇසුරේ හිටිරය් රර්ාකක්
හරි ඇබැද්දියක් රවච්ච රවලාවක. බරේ අර්ාරැවක් රවලාවට ඔළුව
කැක්කුර් රවලාවට කය ගාවට එනවා. හැබැයි ඉතිරි හැර්
රවලාවකදීර් කයත් එක්ක ඉන්රන නැහැ. නර්ුත් දැන්
කායගතාසතියක් වඩද්දී කායානුපස්සනාවක් වඩද්දී කයර් ඇසුරැ කර
කර අපි හිත පුරැදු කරපු නිසා, අන්තිර්ට රේරක් පරතිඵලයක් වශරයන්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කායගතාසති සූතරරය් රද්ශනා කරනවා
“අජ්ඣත්ත්වමව චිත්ත්ිං සන්ත්ිඨෙත්ි, සන් ිසීදත්ි, එවකාදි වහාත්ි,
සමාියත්ි” දැන් ඇතුළතර් හිත ඉන්න පටන්ගන්නවා. ඇතුළතර් හිත
ජීවත් රවන්න පටන්ගන්නවා. හරියට නිකං පුටුවක් තියල වාඩි කරවා
ඉන්දවලා තිේබ වරග් හිත දැන් ඇතුරළ් ඉන්නවා. “එරකාදි රහාති ”
ඇතුළතර් හිත එකඟ රවනවා. “සර්ාියති” සර්ාිර්ත් රවනවා.
එරහර් නේ අපට රර්බඳු කරන්න පුළුවන් තැනකින් තර්යි
පටන්ගන්න ඕනූ. අපි එක පාරටර් රලෝරකෝත්තර සේර්ා දිට්ිය
ඉරගනගත්තා කියලා අපිට හිත නිදහස් කරගන්න බැහැ. හරිර්
පරාරයෝගික ර්ාේගයකින් රේකට අවතීේණ රවන්න සිද්ධ රවනවා.
බුදුහාර්ුදුරැරවෝ පාරක් රපන්වනවා; ඔන්න පටන්ගන්න කරයන්.
කායානුපස්සනාරවන් පටන්ගත්තාර් කයට ආවා හිත. දැන් හිත
ඉන්රන කය ඇතුරළ්ර්යි. රේ කරර්රයදි ඔරහාර් යනරකාට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රර්රහර් - අපිට කාර් විතේක
එනවා නේ රත්රැේගන්න රේක ර්ටත් අහිතකරයි, අනුන්ටත්
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අහිතකරයි. වයාපාද විතේක එනවා නේ රත්රැේගන්න රේක ර්ටත්
අහිතකරයි, අනුන්ටත් අහිතකරයි. විහිංසා විතේක එනවා නේ
රත්රැේගන්න රේක ර්ටත් අහිතකරයි, අනුන්ටත් අහිතකරයි.
එපර්ණක් රනාරවයි. ද්රවධාවිතක්ක සූතරරය් රද්ශනා කරනවා
“පඤ්ො ිවරාිවකා” - කාර් විතේක, වයාපාද විතේක, විහිංසා විතේක
නුවණ රකරලසලා දානවා; නුවණ විනාශ කරලා දානවා.
“විඝාත්ප්ිවකා” - රේ හරහා දුකක්ර්යි පැමිරණන්රන්.
“අ ිබ්බා සිංවත්ත් ිවකා” - හිත නිවනවා රවනුවට දවනවා.
සේපූේණරයන්ර් නිවනට පටහැණියි. කාර් විතේකයක් හිරත්
පැලපදියේ රවලා හිත අවුස්සන කිසිර් රර්ාරහාතක නිවීර්ක් නැහැ.
වයාපාද විතේක හිරත් රජ් කරන රර්ාරහාතක නිවීර්ක් නැහැ. අරනක්
අයට යේ අයහපතක් රේවා කියලා, අවැඩක් රේවා කියලා, හිංසාවක්
රේවා කියලා හිතන රර්ාරහාතක හිතට නිවීර්ක් නැහැ. එරහනේ
රර්තන “අ ිබ්බා සිංවත්ත් ිවකා” - ඒ කියන්රන් නිවරනන් ඈතයි.
රේක තව ටිකක් වේධනය කරලා ගන්න කුසල විතේක
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එර් නිසා අරප් හිරත් රාගය උත්සන්න
රවලා තියන රවලාවක අසුභයක් වඩන්න පුළුවන්. හිරත් ද්රේෂ
උත්සන්න රවලා තියන රවලාවට ඕනැ නේ ධර්තරිය වඩන්න
පුළුවන්. ඒ වරග් හිත දැන් තිරයන අකුසල පක්ෂරයන් නිදහස්
කරගැනීර් සඳහා යේ යේ උපකරර් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබෝි සේභාර පුරන කාලරය්දී ඒ අවසාන
ආත්ර් භවරය්දීර් රේ උපකරර් පාවිච්චි කළ බව සඳහන් කරනවා.
ද්වේධාවිත්ක්ක සූත්රවය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා, “ර්ර්
හඳුනාගත්තා විතේක ජ්ාති රදකක්. අකුසල විතේක සහ කුසල විතේක.
ර්ං රගාඩවල් රදකට දැේර්ා එන එන විතේක. ර්ර් රේ විතේක එක
එකක් රර්ාකද්ද කියලා බලලා වේග කරලා, එක්රකෝ රේක කුසල
විතේක රගාඩට දානවා. නැත්නේ අකුසල විතේක රගාඩට දානවා. ර්ං
රේවා රේ විදිහට නේ කරද්දී සිත දැන් රේවා ඔස්රස් යන ගතිය අඩු
රවලා ර්ට රේක රවන් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වරග්ර්යි කාර්
විතක්ක, වයාපාද විතක්ක, විහිංසා විතක්ක කියන ඒවා ර්ටත්
අහිතකරයි. අනුන්ටත් අහිතකරයි. නිවනින් ඈතයි. ඒ වරග්ර්යි රේවා
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හරහා රවරහසක්ර්යි ඇති වන්රන්. රේවා හරහා නුවණ විනාශ
රවනවා කියලා රත්රරනරකාට ර්ට පුළුවන් වුණා ඒ අකුසල
විතේකවලින් හිත නිදහස් කරගන්න. ර්ර් ඒ රවනුවට ඒරක් අනික්
පැත්ත වැඩුවා. කුසල විතක්ක වැඩුවා. රනක්ඛේර් විතේක අවයාපාද
විතේක අවිහිංසා විතේක පුරැදු කළා. ඒ කුසල පක්ෂය වඩනවා.
හරි ලස්සන කතාවක් ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා.
හැබැයි රේ කුසල විතේක වුණත් නිරන්තරරයන් වඩන්න ගියහර්
රර්ාකද රවන්රන්? “අත්ිචිරිං අ ුවිත්්කයවත්ා අ ුවිචාරයවත්ා
කාවයා කිලවමයය” දැන් රේ කුසල විතේකයි වඩන්රන්. රනක්ඛේර්
අවිහිංසා අවයාපාද විතේක නැවත නැවත වඩනවා. ඉතින් නරක
නැහැ. හැබැයි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා “කාරයා කිලරර්යය”
කය ක්ලාන්ත වන බවක් දැරනනවා. රර්ාකද හැර් තිස්රස්ර් හිතනවා
රන්; කුසල විතේකයක් තර්යි, හැබැයි හැර් තිස්රසර් හිතනවා. දැන්
“කාවය කිලවන්ත් චිත්ත්ිං ඌහවඤ්ඤයය” හිත ටිකක් රනාසන්සුන්
රවනවා. “ආරා චිත්ත්ිං සමාිම්හාත්ි” ඒ නිසා කයටත් හරිර්
රවරහසයි. ක්ලාන්ත ගතියක් දැරනන්රන්. ඒ වරග්ර්යි හිතත් ටිකක්
රනාසන්සුන් ගතියකට පත් රවනවා. ඒ නිසා සර්ාිය ඈත් රවනවා.
ඉතින් දැන් රර්ාකද කරන්රන්? බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
කායගතාසති සූතරරය් රද්ශනා කරනවා, අර විතේක කිරීර්ත්
නවත්තලා “අජ්ඣත්ත්වමව චිත්ත්ිං සණ්ෙවපමි සන් ිසාවදමි එවකාදිිං
කවරාමි සමාදහාමි” දැන් ඇතුළට හිත අරරගන වාඩි කරවලා
ඉන්දවලා සර්නය කරලා තියාරගන ඉන්නවා. රර්ාකක්වත් හිතන්රන
නැතුව ඇතුරළ් කතාව සර්නය වුණා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ
රපන්වන ර්ාේගය හරි සූක්ෂ්ර්යි. ඊළඟ සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ට යාර් සඳහා
යර්ක් උපරයෝගී කරගන්නවා. ඊගාවට තිරයන සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්කට
යාර් සඳහා තවත් උපකරර්යක් පාවිච්චි කරනවා. රේ විදිහට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තර්න්වහන්රස් රබෝි සේභාර පුරන කාලරය්දී
විතක්ක සර්නය සඳහා රවරහස රවච්ච ආකාරය, උනන්දු රවච්ච
ආකාරය අපට ඉතා රහාඳින් පහදා දීලා තිරයනවා. රේ විදියට අපි
විතේක සර්නය කරමින් ගිරයාත් රබාරහෝර් නිශ්ශේද, ඇතුරළ් කතාව
සංසිඳුණු, විතේක සර්නය රවච්ච ර්නසක් අත්දැකගන්න පුළුවන්.
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ර්ුලදි රේ විතේක පාවිච්චි කරන්න රවනවා. අකුසල විතේක
පරහාණය කරන්න කුසල විතේක පාවිච්චි කරනවා. රාගය දුරැ කරන්න
අසුභය, ද්රේෂය දුරැ කරන්න ධර්තරිය පාවිච්චි කරනවා. විසිරරන
හිත නවත්වාගන්න රර්රනහි කිරීර්ක් පාවිච්චි කරනවා. ‘වර් දකුණ’
කියනවා; ‘ඔසවනවා තබනවා’ කියනවා; ‘ආශ්වාස පරශ්වාස’ කියනවා;
‘පිේරබනවා හැකිරළනවා’ කියනවා. විතේක පාවිච්චි කරනවා.
හැබැයි ටික ටික හිත රර්ල්ල රවන්න රවන්න, විතේක පැත්තකට
දාලා අපි රබාරහෝර් සියුේ සතිර්ත් බවකින්, සරල, බර අඩු, ඒකාගර
රවච්ච, ඇතුරළ් කතාව සර්නය රවච්ච හිතකින් වැරේට බහිනවා.
රේ විදිහට අරප් ඇතුරළ් තියන විතේක සර්නය කර කර යන
ගර්නක් තර්යි එරහර් නේ අපිට යන්න රවන්රන්. ධේර්පදරය් භික්ඛු
වග්ගරය් රර්රහර් ගාථවක් සඳහන් රවනවා:
“සිඤ්ච භික්ඛු ඉමිං ාවිං සිත්ත්ා වත් ලහුවමසසත්ි
වඡත්වා රාගිං ච වොසිං ච ත්වත්ා ිබ්බාණවමහිසි.”
එර් නිසා ර්හරණනි රේ මිථයා විතේක කියන වතුර රේ
නැරවන් ඉස දර්න්න. රේ නැව පිරිලා තිරයන්රන් මිථයා විතේක
වලින්. රකළවරක් නැතිව හිතනවා. රකළවරක් නැතුව විතේක, පරපංච,
කතන්දර. ඉතින් රේ නැවට යන්න අර්ාරැයි; බර වැඩියි. එර් නි සා
රේ නැරේ තියන මිථයා විතේක නර්ැති වතුර ඉස දර්න්න. “සිත්තා
රත ලහුරර්ස්සති”. රේවා ඉහලා දැේර්ට පස්රස් දැන් නැව සැහැල්ලු
රවනවා. “රඡත්වා රාගං ච රදාසං ච...” ඊළඟට පුළුවන් රාග ද්රේෂ
රර්ෝහ කපා දාලා “තරතා නි්බාණරර්හිසි” නිවන් සාක්ෂාත් කරන්න.
එරහනේ පින්වත්නි, අපිත් රේ කරැණු රත්රැේ අරරගන,
“අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි” කියන රේ නිවැරදි සංකල්පනා ඇති
කරරගන කාර් සංකල්පනා වයාපාද සංකල්පනා විහිංසා
සංකල්පනාවලින් අරප් හිත නිදහස් කරර්ු. අපිත් අරප් සිත නර්ැති
නැව සැහැල්ලු කරරගන නිවන් සාක්ෂාත් කිරීර්ට උත්සාහවත් රවර්ු.
ඒ සඳහා අපි සියලුරදනාටර් අද දින ධේර් රද්ශනාවත් ර්ග
රපන්වීර්ක් රේවා කියලා පරාේථනා කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව
අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච භික්ඛවව භික්ඛු සමවයසවඨෙසව ා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අද අපි නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය්
පවත්වන 229 වන භාවනා වැඩසටහරන් හත්වැනි ධේර් රද්ශනාවයි
පවත්වන්රන්. අදත් අපි ර්ාතෘකා වශරයන් ඉදිරිරයන් තියාගත්රත්
දුත්ිය අරියවාස සූත්රයයි. රේ සූතරය අන්තේගත රවලා තිරයන්රන්
අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්.
එතරකාට රර්ර් සූතරරය්දී අපි ර්තක් කළා වරග් ඒ ආේයයන්
වහන්රස්ලා කාලය ගත කරන ආකාරය, වාසය කරන ආකාරය,
රහතන් වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා වාසය කරන ආකාරය
ගැන තර්යි විරශ්ෂරයන් පැහැදිලි කරලා රපන්වන්රන්. රේ සූතරය
අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය් අන්තේගත රවලා තිරබනවා
වරග්ර් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් දසුත්්ත්ර සූත්රවය්ත්් සඞ්ගීත්ි
සූත්රවය්දීත්් රේ කරැණු දහයර් ඉදිරියට රගන රපන්වා දී තිරබනවා.
ඒ නිසා භාවනාවක් වඩන පිරිසකට සූරහන්න උත්රත්ජ්නයක්
ලැරබන සූතරයක් කියන්න පුළුවන්. රර්ාකද අපි යේ වීේයයක් දරනවා
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නේ යේ උත්සාහයක් දරනවා නේ යේ කිසි අභිර්තාේථයක් ඉෂ්ට
කරගන්න, ඒ අභිර්තාේථය ඉෂ්ට වූ පිරිසක් හැසිරරන්රන් රකාරහාර්ද
කියන කාරණය අපට පරබල ආදේශයක් සපයනවා. උන්වහන්රස්ලා
රකාරහාර්ද
ජීවිතය
ගත
කරන්රන්?
රර්ාන
විදියටද
උන්වහන්රස්ලාරග් හිත හැසිරරන්රන්? රර්ාන රර්ාන තැන්ද ඇසුරැ
කරන්රන්? කියන එක තර්යි විරශ්ෂරයන් රේ සූතරරයන් රපන්වා
රදන්රන්.
අපි ඊරය් ටිකක් නීවරණ ගැන කථා කළා. කාර්ච්ඡන්දරයන්
හරියට ණයකින් නිදහස් වුණා වරග් නිදහස් රවලා. ඊළඟට වයාපාදය
දුරැ කිරීර් හරියට රරෝගයකින් සුව වූවා වරග්. ථීනමිද්ධය දුරැ කිරීර්
හරියට හිරේකින් නිදහස් වූවා වරගයි, නිදහස ලැබුණා වරගයි.
ඊළඟට උද්දච්ච කුක්කුච්චරයන් නිදහස් වීර් රපන්වා දී තිබුණා
හරියට දාස භාවයකින් නිදහස් වූවා වරග්. රර්ාකද අරප් හිත හැර්
තිස්රස්ර් අරරගන දුවන ගතියක්, හිරත් තිරබන රකරලස්වලට අපව
නතු කරගන්නා ස්වභාවයක්, ඒ විවිධාකාර රකරලස්වලට අපව
වහරලක් කරගන්නා ස්වභාවයක් තර්යි රර්රතක් තිබුරණ. නර්ුත්
උද්දච්චය කුක්කුච්චය දුරැ රවලා ගියා නේ එතරකාට තර්යි හිරරන්
නිදහස් රවලා තිරයන්රන්. ඒ වරග්ර් නා නා පරකාර අදහස් ර්තවාද,
නා නා පරකාර කරර්, නා නා පරකාර දෘෂ්ටිවලින් සැදි අවුල් ජ්ාලයක
සිටි පුද්ගලයා දැන් දන්නවා රේක තර්යි ගර්න් කළ යුතු ඒකායන
ර්ාේගය කියලා. හිරත් තිරබන සැක විචිකිච්ඡා දුරැ කරරගන, හරියට
කාන්තාර ර්ාේගයකින් එළියට ආවා වරග් රලාකු නිදහසක්
විවිකිච්ඡාව දුරැ වීරර්න් ඇති රවනවා.
එතරකාට යේ කිසි සිතක රේ නීවරණ පහ තාවකාලිකව රහෝ
යටපත් වුණා නේ රලාකු නිදහසක් තිරයනවා. රර්රතක් කාලයක්
දාස භාවරයන් සිටි හිතක්, රර්රතක් කාලයක් කාන්තාරයක අතරර්ං
රවලා සිටි සිතක් දැන් නිදහස ලබලා. ක්රෂ්ර් භූමියකට ඇවිල්ලා.
ඊළඟට රර්රතක් කාලයක් ණයකින් බර රවලා සිටිය සිතක් දැන්
ණයකින් නිදහස් රවලා. රේ ආදී වශරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වන උපර්ාවලිනුත් විර්ුක්ති රසය දක්වා උත්රත්ජ්නයක් ඇති
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කර රදනවා. භාගයවතුන් වහන්රස්රග් දහරේ රකාරහන් ගත්තත් රේ
තථාගත දහරේ ඇත්රත් විර්ුක්ති රසයක්, නිදහස් සුවයක්.
ඊළඟට
බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්
රපන්වනවා
“ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා වහාත්ි” කියලා. ඇරසන් රූප බලනරකාට ඒ
හරහා ඕනූවට වඩා උද්දාර්යකට පත් වන්රන් නැතිව, හිරත් ගැටීර්ක්
රහෝ දුක්ිත ස්වභාවයකට පත් කරගන්රන් නැතිව රකාරහාර්ද රේ
සිත උරප්ක්ෂාරවන් පවත්වාගන්රන්? ඇරලන්රනත් නැතුව
ගැරටන්රනත් නැතුව රකාරහාර්ද හිත ර්ධයස්ථව පවත්වාගන්රන්
කියලා රේ ඉඳුරන් හය සේබන්ධරයන්ර් රද්ශනා කරනවා. ඒ නිසා
ඒක “ඡළඞ්ගසර්න්නාගරතා රහාති” කියලා විස්තර කර රදනවා.
ඊළඟට “චත්ුරාපවසසව ා වහාත්ි” වශරයන් එදිරනදා ජීවිතරය්
කටයුතු කරද්දී යේ අවස්ථාවලදී ඉවසන්න රවනවා. යේ අවස්ථාවලදී
හිරත් හටගන්නා රද්වල් ඉක්ර්නට බැහැර කරන්න සිද්ධ රවනවා.
යේ අවස්ථාවලදී රහාඳින් නුවණින් විර්සලා ඒ පරිහරණය කරන
රද්වල් පරිහරණය කරන්න රවනවා. ඒ පරිහරණය කරන රද්වල්
හරහා ර්ාන්නය, රාග, ද්රේෂ, රර්ෝහ ආදී රකරලස් පහළ රනාවන
රලස හැකි තාක් නුවණින් සලකලා පරරයෝජ්නය සලකලා භාවිත
කරනවා. ඒ වරග්ර් වැළකිය යුතු තැන් වේජ්නය කළ යුතු තැන්,
බැහැර විය යුතු තැන්වලින් පුළුවන් ඉක්ර්නින් බැහැර රවනවා. රේ
විදියට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට පරාරයෝගිකව ජීවත් වන ආකාරය
පහදා රදනවා. ඇතැේ අවස්ථාවලදී නුවණින් සලකා ඇසුරැ කරනවා.
තවත් අවස්ථාවලදී ඉවසනවා. ඇතැේ අවස්ථාවලදී නුවණින් සලකා
වේජ්නය කරනවා. ඇතැේ රේලාවකදී සිරත් තබා රනාරගන බැහැර
කරනවා. රේ විදියට තැනට සුදුසු නුවණ පාවිච්චි කරලා ජීවත් වන
ආකාරය රපන්වනවා.
ඊට පස්රස් “ප ුණ්ණපවචචකසවචචා වහාත්ි” කියලා
රර්රතක් කලක් තිස්රස් විවිධාකාර විශ්වාස, විවිධාකාර ඇදහිලි අරප්
හිරත් තිබුණා. අපිට හරි පාරක් රපනුරණ් නූ. යා යුත්රත් රේකයි
කියලා, ඒකායන ර්ාේගයයි කියලා රත්රැරණ් නූ. ඒ නිසා අපිත් එක
එක රද්වල් පස්රස් ගියා. ඒ ඒ ආරාර් ධචතය ආදිය පස්රස්. රේ
බිරයන් තැතිගත්තු ර්නුස්සරයෝ නා නා පරකාර රද්වල් සරණ යන බව
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බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා. නර්ුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි, ධේර්ං සරණං ගච්ඡාමි, සංඝං
සරණං ගච්ඡාමි කියලා තරිවිධ රත්නය සරණ යූර් තුළින්, ආේය
අෂ්ටාංගික ර්ාේගය සරණ යූර් තුළින් පර්ණක් ක්රෂ්ර් භූමියක්,
රේර්යක්, බිය සැක දුරැ වූ ස්වභාවයක් හඳුනාගන්න බව. එය
ඒකායන ර්ාේගය කරගන්නවා. තර්න් තුළ ඇති වන වේධනයක්,
සතිරය් සර්ාිරය් පරඥාරේ වේධනයක් සහිතව ඒ පරතිපදාවර් ඉස්සරහට
අරරගන ඒ පරතිපදාවර් විශ්වාස කරමින්, ඒ පරතිපදාවටර් ලකුණු රදමින්
අරනකුත් නානා පරකාර ලාර්ක සතය බැහැර කරනවා.
ඉතින් රේක නිේභීත ගර්නක් කියන්න පුළුවන්. රර්ාකද අපිට
ර්ුලදි තිබුරණ් එතරේ නිේභීත ගර්නක් රනාරේ. අපි රවන රවන
රද්වලුත් ළඟ තියාගත්තා බැරි රවලාවත් ගන්න උරනාත් කියල. බැරි
රවලාවත් පිහිට කරගන්න උරනාත් කියල. නර්ුත් ඒ ඔක්රකාර්
අත්හැර දාලා යන්න තියන පාර රේකයි කියලා රලාකු විශ්වාසයකින්,
තර්න් රකරරහි, තර්න්රග් හිරත් වැරඩන දහර් රකරරහි
විශ්වාසයකින් සාර්ානය ලාර්ක රද්වල් අත්හැරලා දානවා. ඊළඟට අපි
ඊරය් කථා කළා “අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි” කියලා අරප් සිරත් පහළ
රවන විවිධාකාර කාර් වයාපාද විහිංසා ආදී සංකල්පනා දුරැ කරමින්,
පුළුවන් තරේ අනවශය විතේක සිතින් බැහැර කරලා අකුසල විතේක
බැහැර කරලා හිත පුළුවන් තරේ පිරිසිදුව පවත්වන්න උත්සාහ
කරනවා.
ඒරකර් තව සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක් තර්යි අද අපිට කථා කරන්න
තිරයන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඊළඟට ඉදිරිපත් කරනවා “කථඤ්ච
භික්ඛවව භික්ඛු සමවයසවඨෙසව ා වහාත්ි”. “එසනා” කියලා
කියන්රන් විවිධාකාර රසවීේ. රේ ආේයයන් වහන්රස්රග් හිරත්
රර්රතක් කල් විවිධාකාර රසවීේ තිබුණා. අන්න ඒ රසවීේ දැන් ටික
ටික නතර වීර්ක්, කරර්ානුකූලව අඩු වීර්ක්, අඩු රවලා ගිහිල්ල
සේපූේණ ක්ෂය වීර්ක් සිද්ධ රවනවා. රර්ානවද රේ රසවීේ? “ඉධ
භික්ඛවව භික්ඛුව ා කාවමස ා පහී ා වහාත්ි, භවවස ා පහී ා
වහාත්ි, බරහ්මචරිවයස ා පටිප්පසසද්ධා. එවිං වඛා භික්ඛවව භික්ඛු
සමවයසවඨෙසව ා වහාත්ි” කියලා රේ කාරණාව පැහැදිලි කරනවා.
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අපි ටික ටික භාවනාවක නියැරලනරකාට, අපි ඊරයත් කථා
කළා, අරප් හිත විවිධාකාර කතන්දර රගාත රගාත යන ආකාරය,
පරපංච කර කර යන ස්වභාවය අඩු රවලා ටිකක් එළඹ සිටි සිහියක
ඉන්න ගතියක් අරප් සිරත් ඇති රවනවා. එතරකාට රලාකු සහනයක්
තිරයනවා. රර්ාකද රර්රතක් කලක් හිත රකළවරක් නැතිව
රතාරරතෝංචියක් නැතිව කථා කර කර හිටිරය. ඇතුරළ් නිකන්
යුද්ධයක් තිබුරණ්. පුදුර්ාකාර රදාඩර්ලු බවක් තිබුරණ්. රේ රදාඩර්ලු
බව රවනුවට යේ සහනයක්, එළඹ සිටි සිහියක්, පරකෘතියක ඉන්නවා
වරග් ගතියක් රයෝගවචරරයක් අත්දකිනවා. රේකර්ත් රලාකු
සහනයක්.
දැන් සාර්ානයරයන් අරප් සිරත් සිද්ධ රවන්රන අපි ඇරහන්
රූපයක් දැකලා ඒ හරහා යේ දැනීර්ක් පහළ වුණා නේ ඒ හරහා යේ
විඳීර්කුත් ඇති රවනවා. ඒ කියන්රන් ‘රේක රහාඳ විඳීර්ක්’, ‘රේක
සැප විඳීර්ක්’, ‘සුඛ රේදනාවක්’ කියල අපි කියනවා. ඒක
හඳුනාගන්නවා. සඤ්ජ්ානාති කියලා කියනවා. දැන් ඒ හඳුනාගත් රද්
සේබන්ධරයන් විතේකයක්, එනේ සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා. අපි
එතනින් නතර වුරණ් නැත්නේ තවත් සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා.
නතර වුරණ් නැත්නේ තවත් සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා. රේ විදියට
හරියට නිකන් පැදුරක් වියාරගන යනවා වරග්, පන් ගහ ගහ එකතු
රවලා දිගට දිගට යනවා. රේ වරග් අරප් හිරතත් විවිධාකාර රටා
ර්වමින්, විවිධාකාර චිතර ර්වමින් සිතුවිලි ටික ටික වේධනය රවන්න
රදනවා. අන්තිර්ට පරපංචයක් නේ පැදුරක් වියාරගන. ඒක හරි
ලස්සනයි. ඒරක් යේ යේ රටා යේ යේ විවිධාකාර වේණ සටහන්
තිරයනවා. අන්තිර්ට රේ වියපු පැදුරර අපිව අතරර්ං රවලා. ඒ තිබුණු
චිතරයට, ඒ රටාවට අපි අහු රවලා.
අන්න ඒ වරග් තත්ත්වයක් තර්යි හිරත් තිරයන්රන්. ර්ුලදී
අරප් පාලනයකින් රතාරව තර්යි රේක පටන්ගන්රන්. ඇහැට
රූපයක් හර්ු වීරර්න් රේදනාවක් පහළ රවනවා කියන එක
භාවකාරකයි කියල කියනවා. ඒක සිදු රවන රදයක්. රහ්තු ඵල රලස
සිද්ධ රවන රදයක්. ඒක හඳුනාගන්නවා කියන එකත් සිදු වන රදයක්.
ධේර්තා වශරයන් සිදු වන රදයක්. ඊළඟට හඳුනාගත් රදයට විතේක
163

|

| අරියවාස සූතරය
පහළ කිරීර්. අන්න අපි ර්ැදිහත් රවන ගතියක් එතන තිරයන්රන.
අපි රර්තන පැහැදිලි කිරීර් පිණිස “ර්ර්” කියන වචරන පාවිච්චි
කරර්ු. ‘ර්ර්’ තර්යි එතන විතේක පහළ කරන්රන. දැන් ‘ර්ට’ රේ
ලැබුණු අත්දැකීර් හරිර් සුවදායකයි. ඒ නිසා ‘ර්ර්’ ටිකක් ඒ ගැන
හිතනවා. ර්ර් තවත් ටිකක් ඒ ගැන හිතනවා. තවත් කල්පනා කරල
බලනවා. අපි ඇරහන් රූපයක් දැකලා ඒ ලැබුණු රූප දේශනය ගැන
රපාේඩක් හිතල බලනවා. කරනන් ශේදයක් ඇහුණර් අපි ටිකක්
උවර්නාරවන් රේ ගැන හිතනවා. අපි තර්යි හිතන්රන. අපි
උවර්නාරවන් රේ ගැන හිතල බලනවා. ඒරක් වැරැද්දක් නූ වරග්.
ඉතින් අපි රර්රහර් හිතල බලන්න බලන්න, දැන් බැරි රවලාවත් රේ
හිතන එක ටික ටික වේධනය රවලා, රපාේඩ රපාේඩ රේ හරහා යේ
ආස්වාදයකුත් ලැබිලා තව තව අපි හිතනවා. යේ ර්ට්ටර්කට ඉදිරියට
පැන්නට පස්රස රේ හිතන එක අපිට නතර කරන්න බැරි රවනවා.
දැන් රවන්රන් පුදුර්ාකාර රදයක්. පටන්ගත්රත නේ අපි.
අන්තිර්ට දැන් හිත තනිරයන්ර් සිතනවා. ඒ ඒ රකරලස් ඇවිල්ලා තව
තව රේක වේධනය කරල රදනවා. දැන් අපි ඒරක වහල් භාවයට පත්
රවලා. ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් රේකට කියනව ‘පපඤ්චසඤ්ොසඞ්ඛා
සමුොචරන්ත්ි’ කියලා. රේ හිතන්න පටන්ගන්න ර්නුස්සයා රේ
පටන්ගත්තු පරපංචරය් වහරලක් බවට පත් රවනවා. පරපංචය විසින්
දැන් රේ හිතන්න පටන්ගත් ර්නුස්සයාව ර්ැඬ ලනවා. ර්ුලින් එයා
තර්යි වැරේ පටන්ගත්රත්. නර්ුත් පස්රස් පස්රස එයාටවත් රේ
හිතිල්ල නතර කරන්න බූ. සර්හර රේලාවට රපාේඩක් හරි, ක්ෂණ
ර්ාතරයකටවත් එයාට හැරඟන්න පුළුවන්, දැන් රේ සිතන සිතීරේ කිසි
පරරයෝජ්නයක් නූ කියලා. නර්ුත් ඒ විදියට හිතලාවත් දැන් නතර
කරන්න බූ. එච්චරටර් දැන් රේ හිතීරේ යාන්තරණරය් වහරලක් බවට
එයාව පත් රවලා.
සර්හර රේලාවට අපි යේ කිසි රකරනක් අර්තක කරන්න
හදනවා. නර්ුත් හිත ගන්රනර් ඒ අරර්ුණ. හිත ගන්රනර් ඒ රකනා.
ඒ රදයක් රහෝ ඒ සිද්ියර් නැවත නැවත හිතනවා. අපි අර්තක කළ
යුතු යයි සිතන සිද්ියර් නැවත නැවත සිතනවා. ඒකර් උරද් ඉඳන්
රෑ රවනකල්ර් කල්පනා කරනවා. හරිර් රවරහසයි. හරිර් පීඩාකාරීයි.
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තව තව හිත ආතතිගත රවනවා. හිත රවරහසට පත් රවනවා. ඒ
අනුව හිරත් විවිධාකාර ආතතිගත වීේ, විෂාදය වැනි නරක පැති ර්තු
රවනවා. නර්ුත් නවත්වාගන්න බූ. එච්චරට හිත වැරදි විදියට
හිතන්න ගත්තර් ඒරකර් වහරලක් බවට පත් රවනවා.
රේ තත්ත්වය අපි රපාේඩ රපාේඩ වළක්වාගන්න
උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. රේක අපි කරගත යුතුයි කියලා අපිට
රත්රරනවා. රේරක සූරහන්න ගැඹුරැ පැත්තක් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වනවා, ර්ේිර් නිකාරය් මධුපිණ්ික සූත්රවය්. යේ
කිසි රකරනක් රේ විදියට භාවනාවකට ලූස්ති රවලා ටික ටික
වේතර්ාන රර්ාරහාරත් ඉන්න හිත පුරැදු කරලා රේ කටයුත්ත
කරන්න කරන්න, එළඹ සිටි සිහිරයන් ඉන්න ඉන්න එයාට රපාේඩක්
තර්න්රග හිත පාලනය කරන්න හැකියාවක් ඇති රවනවා. හිත ටිකක්
කීකරැ රවන්න පටන්ගන්නවා. එතරකාට තර්යි හිරත් රගාතන
කථාව රකටි රවන්රන්. ඉස්සර නේ නවකථාවක් කිේරේ. දැන්
කියන්රන් රකටිකථාවක්. දැන් තර්න්ට තිරයනවා රපාඩි සහනයක්.
ඉස්සර තරේ වහල් භාවයකට පත් රවන්රන නූ. රවරහස ටිකක්
අඩුයි. තාර්ත් නර්ුත් රකටිකථා කියවනවා. දැන් එයා ටික ටික
උත්සාහවන්ත රවනවා. කයට සිත දානවා. කායානුපස්සනාරේ
රයරදනවා. දැන් ඒ හරහා රපාේඩ රපාේඩ සිත කයට එන්න
පටන්ගන්නවා. අර ඉබාගාරත හිත ගිහිල්ලා කතන්තර රගාතන ගතිය
දැන් තව තව අඩු රවනවා. දැන් රකටිකථාව රකටි රචනයක් බවට පත්
රවලා. තවත් රකටි රවලා.
රේ විදියට දැන් රයෝගාවචරයාට සිරත් බර සැහැල්ලු වීර්ක්,
විතේක අඩු වීර්ක්, අපි ඊරය් කථා කළා වරග මිථයා විතේක නර්ැති
ජ්ලය රේ නැරවන් ඉස දැමීර්ක් නිසා දැන් නැව සැහැල්ලු රවලා. හිත
සැහැල්ලු රවලා. එතරකාට රේ යන ගර්රන්දී රකරනක් තව තව
උත්සාහවන්ත උරනාත් එයාට හඳුනාගන්න පුළුවන් රේ එන්රන කාර්
සංකල්පනාවක්, රේ වයාපාද සංකල්පනාවක්, රේ විහිංසා
සංකල්පනාවක් කියලා. එරහර් හඳුනාරගන ඒවා තර්න්ටත් අහිතකර
බව, අනුන්ටත් අහිතකර බව රත්රැේ අරරගන, පුළුවන් තරේ ඒවායින්
හිත අයින් කරලා පිරිසිදුව තියාගන්නවා. ඒවායින් හිත බැහැර කරලා
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තියාගන්න උත්සහ කරනවා. “අ ාවිලසඞ්කවප්පා වහාත්ි” කියලා
තථාගතයන් වහන්රස්රග් ධේර්ය අපි ඊරය් ඉරගනගත්තා. ඒ අනුව
ආේයයන් වහන්රස්ලා පුළුවන් තරේ තර්න්රග් හිත කාර් සංකල්පනා
වයාපාද සංකල්පනා විහිංසා සංකල්පනාවලින් රතාරව පවත්වාගන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා.
දැන් එතරකාට හිතනව නේ හිතන්න ඉතුරැ රවන්රන
රනක්ඛේර් සංකල්පනා අවිහිංසා සංකල්පනා අවයාපාද සංකල්පනා
විතරයි. දැන් අපි හිතර්ු රේ විදියට රකරනක් පරපංච බැහැර කරමින්
නරක විතේකත් අඩු කරමින් යද්දී එයාට රලාකු පර තිලාභයක් රලාකු
ආනිසංසයක් ලැරබනවා. ඒක රේ ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් රබාරහාර්
ගැඹුරින් විස්තර කරනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා
“යවත්ා ිො ිං භික්ඛු පුරිසිං පපඤ්චසඤ්ොසඞ්ඛා සමුොචරන්ත්ි, එත්ථ
වච ත්ථථි අභි න්දිත්බ්බිං අභිවදිත්බ්බිං අවජ්ඣාවසත්බ්බිං” දැන් රර්යා
රර්ාකද කරන්රන්? කලින් නේ ඇරහන් රූපයක් දැක්ක ගර්න් ඒ
ඔස්රස් රකළවරක් නැතිව හිතනවා. ඒ ඔස්රස් විවිධාකාර සිහින
ර්වනවා. සැලසුේ හදනවා. දැන් එරහර් රනාකර ඉන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා. ඇරහන් රූපයක් දැක්කා. කලින් නේ ඒ ඔස්රස් කතන්දර
රගතුවා. දැන් රේ කතන්දරය රපාේඩ රපාේඩ රකටි කරගන්නවා. දැන්
රචනාවක් බවට වාකයයක් බවට වචනයක් බවට පත් කරනවා.
ඛුද්දක නිකාරය් බාහිය සූතරරය් රේ පරතිපදාව කදිර්ට විස්තර
රවනවා - දැක්කා නේ දැක්කා පර්ණයි. “දිවඨෙ දිඨෙමත්ත්ිං භවිසසත්ි”
ර්ට්ටර්ට එනවා. කලින් නේ කරනන් ශේදයක් ආපු ගර්න් ඒ ඔස්රස්
විවිධාකාර රද්වල් හිතහිතා ගියා. සිංදුවක් ඇහුණා නේ ඒරක්
ගායකයා ර්තක් කරගන්නවා. ගායකයා කියන තවත් සිංදු ර්තක්
කරනවා. අපිත් ඒවා කියනවා. අපි සිංදු රලෝරක් අතරර්ං රවනවා.
එරහර් තර්යි අපි හිටිරය. දැන් රේ තත්ත්වය රත්රැේ අරරගන ඒ
රවනුවට රකාරහාර්ද ශේදය, ශේදය රලස හඳුනාරගන රපාේඩ
රපාේඩ එපර්ණකින් නතර රවන්රන්? “සුවත් සුත්මත්ත්ිං භවිසසත්ි”39
තත්ත්වයට ගන්රන රකාරහාර්ද? දැන් “නත්ථි අභිනන්ද්දිත්බං
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අභිවදිත්බං අරජ්ඣාරසත්බං”40 ඇරසන රද් අභිනන්දනය
කරන්රන නූ. ඒ ඔස්රස් විශාල සතුටක් ඉපිලීර්ක් ඇති කරරගන ඒ
ඔස්රස් යන්රන නැතුව පුළුවන් තරේ උරප්ක්ෂාරවන් ඉන්න තර්ා
බලන්රන. ඇරහනවා; නර්ුත් ඒ ඔස්රස් යන්රන් නැතුව ඒක
අභිරර්ණය කරන්රන නැතුව ඒකට අහු රවන්න යන්රන නැතුව සිත
සර්නය කරගන්න යේ පරයත්නයක් දරනවා. ඒ වරග්ර් නාසරයන්
දැරනන ගඳ සුවඳ දිවට දැරනන රස කයට දැරනන විවිධාකාර ස්පේශ
සිතට එන යේ යේ අරර්ුණු ආදිරයදීත් ඒ විදියර්යි. රේ හැර්
තැනකදීර් ලැරබන අරර්ුණුවලින් අර්ුතු කථා රගාතන්න යන්රන
නැතුව ඒවා ආ පර්ණින් යවන්න, අත්හැරලා දාන්න පුළුවන් තරේ
උත්සාහවන්ත රවනවා. “නත්ථි අභිනන්ද්දිත්බං අභිවදිත්බං
5අරජ්ඣාරසත්බං” තර්න් ඒ එකකටවත් බහින්රන නූ. බැරඳන්න
යන්රන නූ. වැලඳගන්න යන්රන නූ. ඒ ඒ අරර්ුණකට බැසගන්න
යන්රන නූ.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් වදාරනවා
“එවසවවන්ත්ා රාගා ුසයා ිං. එවසවවන්ත්ා පටිඝා ුසයා ිං.
එවසවවන්ත්ා දිඨො ුසයා ිං. එවසවවන්ත්ා විචිකිචඡා ුසයා ිං.
එවසවවන්ත්ා මා ා ුසයා ිං. එවසවවන්ත්ා භවරාගා ුසයා ිං.
එවසවවන්ත්ා අවිජ්ජා ුසයා ිං”. දැන් රේ හරහාර් රාගානුසය
රකළවර රවන්න පටන්ගන්නවා. අපි රේ පටන්ගත්ත වැරේ
සූරහන්න ඈතකට අපිව එක් කරරගන යනවා. දැන් ඉස්සර තරේ
හිතට සිතුවිලි එන්රන් නූ. හිත ගියත් දැන් ර්ා ගාවට එනවා. දැන්
කතන්දර රගාතනවා අඩුයි. රේරක් සූරහන්න ගැඹුරක් තිරයනවා.
රලාකු ආනිසංස ලැරබන බව බුද්ධ රද්ශනාව අනුව අපට
රත්රරනවා. “එරසවරන්තා රාගානුසයානං” රේක දිගටර් කළා නේ
රාගානුසය ටික ටික අඩු රවලා රකළවර රවන්න ගන්නවා.
“එරසවරන්තා පටිඝානුසයානං” - ගැරටන ස්වභාවය රකරෝධ සිතුවිලි
පටිඝය හිරත් තිරයනවා නේ රේවා රපාේඩ රපාේඩ අඩු රවන්න
ගන්නවා. රේවා රපෝෂණය රවන්රන අපි කතන්දර රගතුරවාත්
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පර්ණයි. හිතට යේ අරර්ුණක් ආවාර් රපාේඩ රපාේඩ වේධනය කර
කර විතේක දර්දර්ා රේක සංස්කරණය කරරගන රකටිකථා නවකථා
පැත්තට ගිරයාත් තර්යි ඒරකන් රාගානුසයක් පටිඝානුසයක්
වැරඩන්රන.
නර්ුත් අපි ඕක රනාකර හිටිරයාත්? එතරකාට වැරඩන්රන
ඕරක අනිත් පැත්ත. කතන්දරය දැන් රකටි වීරගන යනවා. වචන
ර්ාතරයකින් දැකීේ ර්ාතරයකින් ඇසීේ ර්ාතරයකින් දැනීේ ර්ාතරයකින්
නතර රවනවා. එරහර් නේ දැන් අර පරණ පුරැද්දට රපෝෂණය
ලැරබනවා ර්දි. පරණ පුරැද්ද ඔස්රස් යන ගතිය අඩු රවනවා. ඒ
රවනුවට තිබූ පරණ පුරැදු ටික රපාේඩ රපාේඩ ක්ෂීණ වීර්ට
පටන්ගන්නවා. “එරසවරන්තා දිට්ටඨානුසයානං”. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රේ විවිධාකාර අනුසය ධේර්යන් එකින් එක රද්ශනා කරනවා.
“එරසවරන්තා විචිකිච්ඡානුසයානං. එරසවරන්තා ර්ානානුසයානං.
එරසවරන්තා භවරාගානුසයානං. එරසවරන්තා අවිජ්ජ්ානුසයානං” රේ
අනුසය සියල්ලර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. ර්නස
කීකරැ කරගැනීර් තුළින්, කතන්දර රගාතන්න රනාදී පුළුවන් තරේ
රකටි කරගැනීේ තුළින් සූරහන්න පරතිලාභයක්, සූරහන්න
ආනිශංසයක් අපිට ලැරබනවා. “එවසවවන්ත්ා දණ්ඩාො සත්ථාො
කලහ වි්ගහ විවාද ත්ුවන්ත්ුවවම්පසුඤ්ඤ මුසාවාො ිං” - අපි කතන්දර
රගාතන්න ගිහිල්ල තර්යි කතන්දරවල ඉන්න අයත් එක්ක
පැටරලන්රන. කතන්දර නැතිනේ පැටරලන්න රකරනකුත් නූ. අපි
හදාගත් චිතරපටිරය් ඉන්න නළුනිළිරයෝ ගහගන්නරකාට අපිට රක්න්ති
යනවා. නළුනිළිරයෝ අඬනරකාට අපිටත් ඇරඬනවා. කතන්දර
නැත්නේ අපිට අඬන්න වැලරපන්න ගුටිබැට ඇනගන්න රද්කුත් නූ.
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රේ දඬු ර්ුගුරැ ගැනීේ, ආයුධ
ගැනීේ, කලහවලට පැටලීේ, වාදවලට පැටලීේ, ඊළඟට රතෝ... රතෝ..
වර පල කියල ඔවුරනාවුන් අතර කරගන්නා බැනගැනීේ, රක්ලාේ
කීේ, ර්ුසා බස් කීේ, රබාරැ රක්ලේ කීේ සියල්ලර් දැන් රපාේඩ
රපාේඩ සර්නය රවනවා. රර්ාකද කතන්දර රගාතන්රන් නූ.
කතන්දරවලින් තර්යි අපි ඔක්රකාර් පටලවරගන තිරයන්රන්. දැන්
රේ කතන්දර රගාතන ගතිය අඩු රේරගන යනවා. සිත සර්නය
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රවලා තිරබනවා. ඒවා එතනර් සර්නය වන ගතියක් තර්යි රකරනක්
අත්දකින්රන්.
ඒකයි අපි මීට කලින් දවරස් ධේර්පදරය් එන ගාථාවක් ර්තක්
කරළ්. අපි සාර්ානයරයන් රලෝහ භාණ්ඩයකට තට්ටු කළාර් ඒරක්
පුදුර් රැේ පිළිරැේ රදන ගතියක් තිරයනවා. අපි බිඳිච්ච රලෝහ
භාණ්ඩයකට නේ තට්ටු කරළ්, ඒ ශේදය එතනර් නතර රවනවා.
ඒරක් ශේදය පිට වුණා. එච්චරයි. ඉන් එහාට ඒක තුළින් රැේ පිළිරැේ
දීර්ක් නූ.
“ස වච ව වරසි අත්ත්ා ිං කිංවසා උපහවත්ා යථා
එස පවත්ත්ා’සි ිබ්බාණිං සාරවම්භා වත්
විජ්ජත්ි.”41
අන්න ඒ වරග් අපව නිශ්ශේද කරගන්න, ඇතුරළ් කතාව තව
තව සර්නය කරගන්න අපට පුළුවන් නේ අන්න ඒ තැනැත්තා
නිවනට පැමිණි අරයක්. නිවුණු අරයක්. “එස පරත්තා’සි නි්බාණං
සාරරම්බභා රත න විජ්ජ්ති” රර්යාරග් එකට එක කිරීර්ක් නැහැ. එකට
එක කීර්ක් නැහැ. නර්ුත් අපි නේ සාර්ානයරයන් එකට එක කරනවා.
එකට එක කියනවා. එක් රකරනක් එකක් කිේවාර් අපි හතක්
කියනවා. එක් රකරනක් එකක් කළාර් අපි දහයක් කරනවා. අරප්
සාර්ානය පුරැද්ද ඒකයි.
දැන් අපි බුදු බණක් අහලා යේ පරතිපදාවක රයදිලා රපාේඩ
රපාේඩ ඒ ගතිය බැහැර කරලා, රකාරහාර්ද අපි නිශ්ශේද රවන්රන්?
රකාරහාර්ද අපි ඇතුළට එන්රන්? හරියට ඉේබා තර්න්රග කට්ට
ඇතුළට ඔළුවයි කකුල් හතරයි ඇතුල් කරගත්තා වරග් අපි
රකාරහාර්ද ඇතුළට එන්රන? ඒ ගර්න තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
දැන් රේ අනුසය දුරැ කරන ර්ාේගයක් වශරයන් රපන්වන්රන්.
“එවත්ථවත් පාපකා අකුසලා ධම්මා අපරිවසසා
ිරුජ්ඣන්ත්ීත්ි”42
සියල්ල එක් කරලා වදාරනවා, රේ සියලුර් පාප අකුසල ධේර්
“අපරිරසසා නිරැජ්ඣන්තී” රශ්ෂයක් නැතුවර් ඉතිරියක් නැතුවර්
නිරැද්ධ රවනවා. එරහර් නේ පරපංච සර්නය කරන එක සූරහන
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------41
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ර්ේිර් නිකාය, ර්ධුපිණ්ඩික සූතරය
169

|

| අරියවාස සූතරය
ගර්නක් අපිව එක් කරරගන යනවා. රර්ාකද අපිර් තර්යි රේවා හිරත්
හදාරගන එක හත කරරගන පැටලිලා තිරයන්රන්. අපිටර් තර්යි
රේරකන් මිරදන්න රවන්රන්.
රේ තත්ත්වය තව තව වේධනය කරගන්න බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් විවිධ කරර් රපන්වා දී තිරබනවා. විපස්සනාරේදී අපි රලාකු
ඉරගනීර්ක් කරරගන තිරයනවා. රේ භාවනාව හරහා අරප් සිත තුළ
සංඥා අඩු වීර්ක් සිද්ධ රවනවා. සාර්ානයරයන් රගවල් රදාරවල් ඇසුරැ
කරන විට, වාසස්ථාන ඇසුරැ කරනරකාට, රාජ්කාරිවල
රයරදනරකාට, නගර ඇසුරැ කරනරකාට අරප් ඔළුව පිරිලා තර්යි
තිරයන්රන. රකළවරක් නැතිව අරප් ඔළුරේ අරර්ුණු. රගවල් රදාරවල්
ගැනත් රාජ්කාරි ගැනත් රරට් රලෝරක් රද්වල් ගැනත් ගරහරලෝක
ගැනත් විශ්වය ගැනත් පන්සල ගැනත් ආරණයය ගැනත් අරර්ුණු,
රකළවරක් නැතිව අරර්ුණු. නර්ුත් දැන් ඒවා රපාේඩක් පැත්තකට දාලා
අපි අරණයයකට ආවා. දැන් ඒ නගරරයන් බැහැර රවලා නගරේ
තිබුණු අරතෝරක් නැති අරර්ුණු රවනුවට දැන් ඔන්න අරණයරය් සීමිත
අරර්ුණු කිහිපයකට විතරක් සීර්ා වුණා. රර්රහත් හැබැයි යේ පර්ණක
අරර්ුණු පරර්ාණයක් තිරයනවා. රර්තන ඉතින් රෑට කන්නත් හේබු
රවන්රන් නූ. රිළවුත් ඉන්නවා. සර්හර දවස්වලට සීතලයි, සර්හර
දවස්වලට රස්රනයි. ඉතින් රේ කට්ටිය රේ එක් රකරනක් රදන්රනක්
කියන රද් අහරගන ඉන්නත් ඕනූ. රපෝලිරේ යන්නත් ඕනූ. හැර්
තිස්රසර් කන්නත් බූ. ඉතින් නා නා පරකාර පරශ්න රර්තැනත්
තිරයනවා. හැබැයි රගදර තරේ පරශ්න නූ. රකරනක් රේ තත්ත්වය
අත්දකිනවා. එයා රේ තත්ත්වය අගය කරන්න ඕනූ. එයා අර ලක්ෂ
සංඛයාත පරශ්න රවනුවට යේ රපාඩි පරශ්න ගණනක් අගය කරලා
රේරක් රපාේඩක් ඉන්න උත්සාහ කරනවා.
ඊළඟට භාවනා කේර්ස්ථානයක් හේබ රවනවා. දැන් ඒක
වඩද්දී, ඒකට හිත දාලා උත්සාහ කරද්දී කරය් තර්යි හිත තිරයන්රන.
පුළුවන් තරේ කය ඇසුරැ කරනවා. දැන් හැබැයි කරයත් යේ පීඩාවක්
දරථයක් තිරයනවා. අතන රිරදනවා. රර්තන රිරදනවා. නා නා
පරකාර පරශ්න කරයත් තිරයනවා. හැබැයි අරප් හිත කරය් එකඟ
රවලා නේ, දැන් අරණයරය් අපිට තිබුණ පරශ්න ටික තාවකාලිකව

| 170

රසවීේ නතර කරර්ු

|

අර්තකයි. ඒ රවනුවට දැන් රේ කරය් පරශ්න ටික විතරයි තිරයන්රන.
සතරර්හා ධාතුරේ පරශ්න ටික විතරයි තිරයන්රන. ඒ රවනුවට
අරණයයක් පරශ්න අර්තකයි. අරණයයක් පරශ්නවලින් අරප් හිත
නිදහස්. ඒ රවනුවට කයක් පරශ්න අපිට තිරයනවා. දැන් බැලුවහර්
හිරත් පරශ්න අඩු රවලා තිරයන්රන්. තාවකාලිකව රවන්න පුළුවන්.
නර්ුත් තාවකාලිකව රහෝ සංඥා අඩු රවලා තිරයන්රන්. පරශ්න අඩු
රවලා, බර සැහැල්ලු රවලා.
ඊළඟට අපි ඉස්සරහට ගත් යේ කේර්ස්ථානයක ඒ පරකට
රවච්ච ධාතුවකට හිත දානවා. අපි හිතර්ු පඨවි ධාතුවට හිත රයාර්ු
කරනවා. වාරයෝ ධාතුව ඉස්සරහට අරරගන ඒකට හිත දානවා.
පිේීර්ක් හැකිළීර්ක් බලනවා. ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක් බලනවා. ඒ
කියන්රන් අපි වාරයෝ ධාතුවට පරර්ුඛත්වය දීලා අපි ඒ අරර්ුරණ් හිත
පවත්වනවා. දැන් ඉතුරැ ධාතු තුන රනාසලකා හැරියා වරග්. දැන් රේ
එක ධාතුවක දරථය විතරයි දැරනන්රන්. එක ධාතුවක පීඩාව විතරයි
දැරනන්රන්. අරනක් සියලු ධාතු යටපත් රවලා. දැන් හිත තවත්
සැහැල්ලුයි. තවත් හිත සරලයි. දැන් හිත ඒකාගර කරගන්න පහසුයි.
දැන් රපාඩි අරර්ුණු කීපයයි තිරයන්රන.
ඉතින් රර්රහර් යන ගර්නකදී හිත තව තව රේ ඉදිරියට ගත්
අරර්ුරණත් යේ යේ ආදීනව බලනවා. රේ අරර්ුරණ් තිරයන රපළීේ
දකිනවා. රේ අරර්ුරණ් තිරයන දරථය දකිනවා. ඒරක් තියන අනිතය
ස්වභාවය රත්රැේගන්නවා. නිරන්තරරයන්ර් රේක ඇති වීේ නැති
වීේවලින් රපරළන බව රත්රැේගන්නවා. රේකට ර්රග් කිසිර්
පාලනයක් නැති බව රත්රැේ යනවා. එරහර් නේ හිත් රේ අරර්ුණත්
අත්හරීවි. හිතට පුළුවන් රර්වැනි ශක්තියකුත් ඇති කරගන්න. දැන්
අල්ලාගන හිටිරය් රර්ච්චරයි. ඒ තැනත් රේ වරග් නේ, රේ තරේර්
රපරළනවා නේ, රර්ානවටද රේක අල්ලාගන ඉන්රන්? එරහර් නේ
සිරත් යේ නුවණක් අවදි රවච්ච අවස්ථාවකදී රේ ඉස්සරහින්
තියාගත්ත අරර්ුණත් රේ හිත් විසින් අතහැරලා දාන්න පුළුවන්.
ඉතින් රර්බඳු තත්ත්වයක් තර්යි අපි ඊරය් සාකච්ජ්ා කරළ්
අනිශරිත ස්වභාවයක් කියලා. රර්ාකද දැන් හිත රත්රැේ අරරගන නිශර ය
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කරරගන ඉන්නවා කියන එක, යේ යේ රද්වල් ඇසුරැ කරරගන
ඉන්නවා කියන එක හරිර් බිය දනවන හරිර් පීඩාකාරී රපළන
තත්ත්වයක්. ඒ රවනුවට පුළුවන්ද රේ සිතට රර්ාකක් හරි ඇසුරැ
රනාකර ඉන්න? ඉතින් රේ අනිශරිත ස්වභාවය රකරනක්
හඳුනාගන්නවා නේ, ඒකට වටිනාකර්ක් රදනවා නේ, ඒක විශ්වාස
කරන්න වේධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා නේ ඒ හරහා සිත තව
තව නිදහස් රවනවා. ඒ නිදහස එක එක පැත්රතන් වැරඩන්න
පුළුවන්. නිමිති රනාගන්නා පැත්තකින් වැරඩන්න පුළුවන්. රර්තන
තව තව ආසා රනාකිරීරේ පැත්තකින් වැරඩන්න පුළුවන්. ඒ වරග්ර්
රර්තන ගන්න කිසිර් සාරයක්, ආත්මීය ස්වභාවයක් ‘ර්රග්’
කියාගන්න රදයක් නැහැ කියලා වැරඩන්නත් පුළුවන්. ර්හාසුඤ්ඤත
සූතරරය්දී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්ෂරයන් ඉදිරියට අරරගන
තිරයන්රන ශුනය ස්වභාවය; ගන්න කියලා ඇතුරළ් සාරයක් නැහැ.
ආත්මීය ස්වභාවයක් නැහැ. ර්රග් කියලා ගන්න රදයක් නැහැ.
එරහර් නේ හිත දැන් රපාේඩ රපාේඩ තනිරයන් ඉන්න ගතියක් ,
ඉඩකඩ පහසු ගතියක්, සරලව ඉන්න ගතියක්, විරේකීව ඉන්න
ගතියක්, අනිශරිතව ඉන්න ගතියක් තර්යි එරහර් නේ ඉස්සරහට
ගන්රන.
දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රේක වේධනය
කරගන්න කියලා. ඒ සඳහා රයෝගාවචරයා අභයන්තර අරර්ුණක්
භාවිත කරලා රේ තත්ත්වය ගන්න පුළුවන්ද කියල උත්සාහවන්ත
රවනවා. එතරකාට සර්හර රවලාවට සාේථක රවනවා. සර්හර
රවලාවකට අසාේථක රවන්නත් පුළුවනි. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රබාරහාර් පරාරයෝගිකව ඒක විස්තර කරනවා. යේ රවලාවක
අසාේථක වුණා නේ එයා නැවතත් උත්සාහවත් රවනවා. ඒ
අරර්ුණුවල යථා ස්වභාවය දකිමින්, පරඥාරවන් ලැරබන්න ඕනූ
රපෝෂණය, පරඥාරවන් ලැරබන්න ඕනූ අවරබෝධය සිතට කාවද්දනවා.
රර්රස් කාවැද්දීරේ යේ අවස්ථාවකදී නැවත හිත ඒ ශුනය ස්වභාවයට
යන්න පුළුවන්. සර්හර රවලාවට එයා බාහිර අරර්ුණක් අරන්
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඒ බාහිර අරර්ුරණ් සිත නැවත නැවත
නංවන්න නංවන්න, ඒරක් යථා ස්වභාවය වැටහිලාත් රේ සිත
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නිදහස් රවන්න පුළුවන්. රේ විදියට රයෝගාවචරරයක් පරාරයෝගිකව
පුහුණු රවන ආකාරය බුදුන්වහන්රස් විස්තර කරනවා. විරශ්ෂරයන්
ර්හාසුඤ්ඤත සූතරරය් එරහර් ඒ විවිධාකාර කරර්වලට හිත
හඳුනාගන්න අරර්ුණු ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවය, අරර්ුණුවලින්
නිදහස් රවලා ඉන්න ස්වභාවය පුරැදු කිරීර් ගැන බුදුන්වහන්රස්
නැවත නැවත රද්ශනා කරලා තිරයනවා.
ඉතින් රර්රහර් යේ කිසි රකරනක් පවත්වනවා නේ, රේ
හැරදන සර්ාියට කියනවා අනිමිත්ත සර්ාියක්, ශුනයතා සර්ාියක්
කියලා. රකරනක් රේ තත්ත්වයට පත් වුරවාත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා, එතන ඉඳන් ඊළඟ අදියරට යන්න. රේ හැදිලා
තිරයන තත්ත්වයත් තාවකාලිකයි. රර්ාකද, යේ රවරහසක් දරලා
වීේයයක් දරලා අර වරග් විවිධාකාර අරර්ුණුවල තිරබන යථා
ස්වභාවය දැකලා ඒරකන් යේ පරඥාවක් වඩලා ගත්ත තත්ත්වයක් රේ
ඇති රවලා තිරයන්රන. රේක තවර් අරප් භුක්තියට සින්න රවලා
නූ. රේ තත්ත්වයත් අනිතයයි. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කරනවා “වසා එවිං පජා ාත්ි: අයම්පි වඛා අ ිමිවත්ත්ා වචවත්ාසමාි
අභිසඞ්ඛවත්ා ආභිසවඤ්චත්සිවකා. යිං වඛා ප කිඤ්චි අභිසඞ්ඛත්ිං
ආභිසවඤ්චත්සිකිං, ත්ද ිචචිං ිවරාධධම්ම’න්ත්ි පජා ාත්ි”43 - රේකත්
රේ රහාඳට හිතල ර්තල භාවනාවකින් ගත් රදයක්. සකස් කරල
හදාගත් රදයක්. ඒ නිසා රේ තත්ත්වයත් අනිතය ස්වභාවයක්.
සංස්කරණය කරපු ස්වභාවයක්. ඒකත් නැති රවලා යන ස්වභාවයක්.
එරහනේ රේකට ඇරලන්න යන්නත් එපා. රේ සර්ාිය ඇතුරළ්
ඉන්රදද්දී ‘අනිතයයි දුකයි’ කියල කථා කිරීර්ක් රනාරේ රේ
කියන්රන්. රේ ස්වභාවය ර්ර් තාර් සකස් කරලා ගන්රන්. රර්ාකක්
හරි රේදනාවකට දාලා ධාතු ලක්ෂණයකට දාලා හිත දිහාවර් බලලා,
රහාඳට සංස්කාර ධේර් සේර්ේශනය කරල ගන්න තත්ත්වයක් තර්යි
තවර් තිරයන්රන්. ර්ට රේ තිරයන්රන් ඉරේ ලැබිච්ච තත්ත්වයක්
රනාරවයි. ර්ට උරැර් රවච්ච තත්ත්වයක් රනාරවයි. ර්ර් රවරහසිලා
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
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| අරියවාස සූතරය
වීේයරයන් ර්හන්සි වී ගත යුතුයි. ඒකත් පවත්වාගන්න තවර් ර්ට බූ.
ඒ නිසා රේ තත්ත්වය තාවකාලිකයි. රේකටත් ඇරලන්න රදයක් නූ.
රේ තත්ත්වරය් ඉන්රදද්දී රර්ාකද රේක කැරඩන්රන?
රයෝගාවචවරයා දැන් විර්සිලිර්ත් රවනවා. අපි හිතර්ු පේයංකරය්දී රේ
ර්ට්ටර් ගත්තා. එයාට දැන් පැය භාගයක් විතර රේ තත්ත්වය
පවත්වාගන්න පුළුවන්. එයා සක්ර්නට යනවා. සක්ර්නට ගියාර්
එච්චර ගන්න බූ. එච්චර ඉන්න බූ. රර්ාකද රේක කැරඩන්රන්?
අන්න ඒක රයෝගාවචරයා විර්සල බලනවා. දැන් රයෝගාවචරයාට
රප්නවා හිතට සිතුවිලි එනවා, ඇසට රූප රප්නවා, හිත ඒ ඔස්රස්
යනවා. කනට ශේද ඇරහනවා, හිත ඒ ඔස්රස් යනවා. අර තිබුණු
අනිශරිත ස්වභාවය ඉක්ර්නට කැඩිලා යනවා. ඒක පවත්වරගන යන්න
අර්ාරැයි. එරහර් නේ දැන් රබරහතක් රදන්න රවනවා. එළිරයන්
ඇවිල්ලා රේ කඩන කැඩිල්ල වළක්වාගන්රන් රකාරහාර්ද? ඒ
කැරඩන්රන් රර්ාකද? දැන් එයාට සිද්ධ රවනවා තව තව ඇතුළ ගැන
විර්සන්න. ඇයි තාර්ත් රේ හිත පරණ අරර්ුණුවලට යන්රන්. රර්ච්චර
පිරිසිදු තැනක් රහායල දීලත් ඒරක ඉන්න රර්ච්චර උත්සාහ කරලත්
ඒත් ඇයි රේ හිත පරණ ආරේර්ණ ඔස්රස් යන්රන? ඇයි රේ හිත
ගිහින් ගිහින් උපාදාන කරන්රන? එරහර් නේ රකරනකුරග ඇතුරළ්
තිරබන පුරැදු ටික, රටා ටික තත්ත්වගත රවලා තිරයන හැටි
රබාරහෝර් සියුේ පරඥාවකින් අවරබෝධ කරගැනීර්ට උත්සාහ රවනවා.
එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේ විදිහට
තර්න්රග් සිරත් තිරයනවා කාර්ාසරවයක්; ඇතුරළ් තිරයනවා
පුදුර්ාකාර උවර්නාවක් රසවීර්ක් රේ කාර්යන්ට. ලස්සන ලස්සන
රූප රහායාරගන යන ගතියක් තිරයනවා. ඈත කුර්ක් හරි ලස්සන
රූපයක් තියනවා කිේරවාත් අපි අරප් දන්න යාළුරවෝ ටිකක් අඬ
ගහරගන බස් එකකුත් කතා කරරගන ගිහින් ඒක බලනවා. රකාරහ්
හරි සංගීත සංදේශනයක් තිරයනවා කිේරවාත් යාළුරවා ටිකක් අඬ
ගහරගන රගදර ඉන්න අයත් එක්කරගන බස් එකකුත් කතා කරරගන
ඒක අහන්න යනවා. ඊළඟට රකාරහ් හරි රහාඳ සුවඳක් ආඝරාණය
කරන්න තිබුරණාත් ඔන්න අපි ඒක රහායාරගන යනවා. රේ විදියට
අපි කාර්යන් රහායාරගන යන ගතියක් තිරයනවා. ඇතුරළන්
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ඉල්ලනවා රේක. දැන් ඒකට කියනවා ‘කාවමස ා’ කියලා. කාර්යන්
ඉල්ලනවා. කාර්යන් රසායනවා. කාර්යන් ගැන පේරය්ෂණ කරන
ගතියක් තිරයනවා. එරහර් නේ රේ ඇතුරළ් තිරයන කාර්ාසරවය නිසා
එරහර් නේ උසිගැන්වීර්ක් රවලා වරග් අපි කාර්යන් රසායාරගන
යනවා. රූප තණ්හාවක්, ශේද තණ්හාවක්, රස තණ්හාවක්, ගන්ධ
තණ්හාවක්, ස්පේශ තණ්හාවක්, ධේර් තණ්හාවක්. රර්බඳු සය
ආකාරයකින් තණ්හාවක් අපි තුළ වැරඩනවා. රර්ාකද, යට තවර්
ඉල්ලන ගතියක් තිරයනවා. තවර් ආසරව තත්ත්වගත රවලා
තිරයනවා. රේරගාල්රලා යට ඉඳන් ඉල්ලන්රන්. කේර්ැලි රේලාවට
ඔන්න රූපයක් රපන්වන්න කියල ඉල්ලනවා. ශේදයක් අස්සන්න
කියල ඉල්ලනවා. සුවඳක් රදන්න කියල ඉල්ලනවා. රර්ාකක්වත්
නැත්නේ සිතුවිල්ලක් හරි හිතලා, ඒරක් යේ ආස්වාදයක් ලබන්න
කියලා ඉල්ලනවා.
රේ රපළගැසීර් රකාරහාර්ද රවන්රන කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්වා දීලා තිරයනවා. ඒකත් අපට රපාේඩක් ර්තු
කරගන්න පුළුවන්. දීඝ නිකාරය් මහා ිො සූත්රවය් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රේ ගැන දීේඝ වශරයන් වදාරා තියනවා.
“වවද ිං පටිචච ත්ණ්හා, ත්ණ්හිං පටිචච පරිවයස ා,
පරිවයස ිං පටිචච ලාවභා, ලාභිං පටිචච වි ිචඡවයා, වි ිචඡයිං
පටිචච ඡන්දරාවගා, ඡන්දරාගිං පටිචච අවජ්ඣාසා ිං, අවජ්ඣාසා ිං
පටිචච පරි්ගවහා, පරි්ගහිං පටිචච මචඡරියිං, මචඡරියිං පටිචච
ආරව්ඛා. ආර්ඛාිකරණිං පටිචච දණ්ඩාො සත්ථාො කලහ වි්ගහ
විවාදත්ුවිං ත්ුවිං වපසුඤ්ඤ මුසාවාො අව වක පාපකා අකුසලා ධම්මා
සම්භවන්ත්ි”
රේදනාවක් පහළ වුණාර් ඒ රේදනාව සැපදායක නේ
තණ්හාවක් පහළ රවනවා. “රවදනං පටිච්ච තණ්හා” පහළ රවච්ච
රේදනාව හරිර් සුවදායකයි. අපි යේ කිසි රූපයක් දැක්කා. එතරකාට
ඒ හරහා යේ සතුටක් පහළ වුණා. සැප රේදනාවක් පහළ රවනවා.
රේ පහළ රවච්ච තණ්හාව නිසා දැන් රහායනවා. “රර්යා රකාරහද
දන්රන නූ ඉන්රන?” අන්න දැන් රහායනවා. රර්ාකද අර දැක්ක
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දේශනය අර්ුතුර් හිරත් රේදනාවක් පහළ කළා. ඒක හරිර් සුන්දරයි,
සුවදායකයි. අන්න දැන් රහායනවා. පේරය්ෂණ කරනවා. දැන් හිරත්
රහායන ගතියක් පහළ රවලා. “පරිරයසනං පටිච්ච ලාරභා” දැන්
ඔන්න ලැබිලා. ‘රසායන්නාට හේබ රේ’ කියලා තිරයන්රන. දැන්
ලැබිලා. දැන් එක්රකරනක් රනාරේ රදතුන්රදරනකුත් හේබ රවලා.
හේබ වුණාට පස්රස් රහායලා බලනවා. දැන් රකායි එක්රකනාද
රතෝරගන්රන්. දැන් විනිශ්චයක් කරනවා. දැන් ඔන්න රහාඳර්
එක්රකනා ගැන විනිශ්චය කරල රතෝරගත්තු රකනා ගැන රලාකු
ඇලීර්ක් ඡන්දරාගයක්. දැන් ඡන්දරාගරයන් පස්රස් රර්ාකද රවන්රන?
ඒ රතෝරාගත්තු රකනා ගැන බැසගැනීර්ක්. හිත එතැන බැසගත්තා.
ඊට පස්රස් ඔන්න අයිති කරගත්ත. විවාහ කරගත්ත කියලා කියර්ු.
දැන් අයිති කරරගන ඉන්රන. ඊට පස්රස් දැන් රවන රකරනක්
බලනවාට කැර්ති නූ. රර්ාකද ර්ට අයිති රකනා රන්. ර්ං අයිති
කරගත්තා. රවන රකරනක් රහර් බැලුරවාත් පරශ්නයක්. රර්ාකද ර්ට
අයිතියි. දැන් ර්ච්ඡරියක් පහළ රවනවා. ර්සුරැකර්ක් පහළ රවනවා.
ර්ට විතරයි අයිති. ර්ර් විතරක් භුක්ති විඳින්න ඕනූ. ර්ර් විතරයි රස
විඳින්න ඕනූ. රේ ර්රග් රද්. දැන් ඉතින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනූ.
රර්ාකද රේ ර්ර් විතරක් රනරවයි කැර්ති. රේ රරට් වරට් ඉන්න
ඔක්රකාර්ලා කැර්තියි. අහල පහළ අයත් කැර්තියි. ඒ අයත් රපාේඩක්
ඇවිල්ල බලනවා. ඉතින් රර්ාකද කරන්රන? ඔන්න රග්කුත්
හදාගත්තා. රග්ට්ටුවකුත් හැදුවා. ඔන්න ආරක්ෂා කරන්න රවනවා. දැන්
රේ ආරක්ෂාව බැරි රවලාවත් කඩාරගන ආරවාත් දඬු ර්ුගුරැ ගන්න
රවනවා. සර්හර රවලාවට ආයුධ ගන්න රවනවා. “රතෝ... රතෝ...වර.
පල” කියල කියන්න රවනවා. ඊට පස්රස් කලහ, විවාද, පරශ්න ඇති
රවනවා. රක්ලාේ කියනවා. රබාරැ කියනවා. ඔක්රකාර් ටික සිද්ධ
රවනවා. විවිධාකාර රකළවරක් නැති අකුසල් ධේර් පහළ රවනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට රේ කාර් රලෝකරය් රවලා
තිරබන රද් තර්යි රේ රපන්වලා දීලා තිරයන්රන. ර්හා නිධාන
සූතරරය් අපිට රේ චිතරය ර්වලා රපන්වනවා. පැහැදිලි කර
රපන්වනවා. රකාරහාර්ද රේ සැප රේදනාවකින් පටන් අරරගන ඒක
හරහා තණ්හාවක් පහළ වුණා. ඒක ඊට පස්රස් රහායන්න ගත්තා.
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ඊට පස්රස් හේබ වුණා. හේබ රවච්ච රද් රහාඳට විනිශ්චය කරලා
ඒකට බැසගත්තා. ඒක අයිති කරගත්තා. අයිති කරගත්ත රද් ගැන
ර්සුරැකර්ක් ඇති කරගත්තා. ඒක ඊළඟට ආරක්ෂා කරගන්න යනවා.
ඊට පස්රස් ගහ බැනගන්න යනවා. “අරනරක පාපකා අකුසලා ධම්බර්ා
සම්බභවන්ති”. රේ තත්ත්වය තර්යි කාර්යන් ඔස්රස් ගිහිල්ලා අපිට
සිද්ධ රවන්රන. රේ ඔක්රකාර් රර්රහයවීර්ක් වරග්. උසිගැන්වීර්ක්
වරග්. යට තියන කාර්ාසරව හැර් විටර් ර්තු කරලා රදනවා. සර්හර
රේලාවට අපි යේ කිසි භාවනාවක් වඩද්දී රේවා නැහැ. රේවා
තාවකාලිකව යටපත් රවනවා. නර්ුත් අර රහ්තු ටික සේපාදනය වූ
ගර්න් යටින් උසිගැන්වීර්ක් එනවා. එතරකාට ආරයත් අපි රහායන
එක කරනවා. ආරයත් තණ්හාව ඇති කරගන්නවා. ආරයත් උපාදාන
කරනවා. ආරයත් ගහ බැනගන්නවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන
එර් චකරරය් රකාරහ් හරි අපි අහු රවනවා.
ඒ නිසා අපිට රේවා රකායි රවලාරවද නැත්රත? රකායි
රවලාරවද රේ කාර්ාසරව සේපූේණරයන් දුරැ රවලා තිරයන්රන?
රකායි රවලාරවද භවාසරව සේපූේණරයන් දුරැ රවලා තිරයන්රන්?
අවිේජ්ාසරව සේපූේණරයන් දුරැ රවන්රන? රේවා අපිර් රත්රැේගන්න
එක රබාරහාර් දුෂ්කර කාේයයක්. රේ ආසරව හරහා රකරලස් ර්තු
වන ර්තු වන අවස්ථාවලදී තර්යි රයෝගාවචරරයකුට රත්රැේගන්න
රවන්රන. රර්ාකද, එරතක් එයාට රේවා නිදාරගන තිරබන බවවත්
රත්රරන්රන් නැති තරේ. බුදු රකරනක් කියපු හින්දා තර්යි අපිට
විශ්වාස කරන්න පුළුවන් රවන්රන. ර්රග් හිරත් දැන් නේ තිරබන්රන
ධර්තරියක්. හැබැයි සර්හර රේලාවට රේක නැති රවලා ආරයත්
පටිඝයක් පහළ රවන්න පුළුවන්. ර්රග් හිරත් දැනට තිරයන්රන්
රාගරයන් රතාර විරාගී බවක්. නැවතත් ඔන්න රාගී බවක් පහළ
රවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වරග් රේ රයෝගාවචරරයක් තර්න්ව ටිකක්
අවතක්රස්රැ කරලා “ඇතුරළ් රකරලස් ඇති” කියලා යේ රසෞඛය
සේපන්න ර්ට්ටර්කින් හිතන්න රවනවා. ඒ නිසා අති පූජ්ය මාත්ර
ඥා ාරාම ස්වාමී ් වහ ්වස් නිතරර් උපරදස් දීලා තියනවා “ඔය
විවිධාකාර ර්ට්ටේ ගැන වැඩිය හිතන්න යන්න එපා. ඒ වරග්
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තැන්වලදී තර්න්ව අවතක්රස්රැ කරගන්න. රර්ාකද තාර් රේ හිත
ඇතුරළ් රකරලස් තිරයන්න පුළුවන්” කියලා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා අනිමිත්ත සර්ාියක්, ශූනයතා
සර්ාියක් ඇසුරැ කරන්න කරන්න ඒක කැරඩන හැටි බලද්දී
රකරනකුට හඳුනාගන්න පුළුවන් රේ විවිධාකාර රකරලස් පරවාහ;
රකරලස් රටා. සිරත් ර්ැරවන සිතුවිලි රටා රකරනකුට හඳුනාගන්න
පුළුවන්. සර්හර රවලාවට රේ ස්වභාවය තුළ රකරනක්
නිරායාසරයන් හිත පවත්වාගැනීර්ට උත්සාහ කරනවා. අපි හිතර්ු
ර්ුලින් නේ සර්ාියක් හරහා ගිහිල්ලා සංස්කාර සේර්ේශනයක් කරලා
පැය භාගයක් අපි අනිමිත්ත සර්ාියක හිටියා. දැන් අපි ටිකක් සකස්
කරපු ගතිය තිරයනවා. තවත් රේක වඩනරකාට විනාඩි 35 ක් ඉන්න
පුළුවන්. 45 ක් ඉන්න පුළුවන්. රේක දිගට වේධනය රවනවා. අපි
හිතර්ු රකරනක් උත්සාහවන්ත රවන්න රවන්න, දැන් එයාට ටිකක්
අඩු වීේයයකින් රේ තත්ත්වය ගන්න පුළුවන්. රේක පුරැදු කරන්න
කරන්න, අර තරේ රවරහස රවන්න අවශය නූ. අපි හිතර්ු ර්ුලදී නේ
ආනාපානයක් වඩලා හිත රහාඳට සියුේ කරලා, ඊට පස්රස් නැවත
රේදනානුපස්සනාවක් වඩලා ඒ හරහා තර්යි රර්බඳු සර්ාියකට
පැමිණිරය්. දැන් එච්චරර් දිග ගර්නක් යන්න ඕනැ නූ. දැන්
ආනාපානය රපාඩි රේලාවක් වඩලා රේදනානුපස්සනාව ටික
රේලාවක් වඩනරකාට ආරය් හිත අනිශරිත ස්වභාවයටර් පත් රවනවා.
දැන් රයෝගාවචරයා උත්සාහවන්ත රවනවා ආනාපානය රනාකරර්
රේදනානුපස්සනාව පර්ණක් කරලා රර්තනට හිත ගන්න. ඒක ටිකක්
සාේථක වුණා කියර්ු.
රේ උත්සාහය හරහා දැන් පරඥාව රහාඳට වැරඩනවා. ඒ
පරඥාරවන් හිත රද්වල් අතහරිනවා. අතහැරලා දැන් අර තත්ත්වයට පත්
රවනවා. රේක හුරැ කරන්න කරන්න අපිට පැයක් විතර ඉන්න
පුළුවන්. රේක නිකේ හිරත් රරජිස්ටේ වුණා වරග් ගතියක් රවන්න
පුළුවන්. දැන් හිත හඳුනාගන්නවා ‘රර්රහර් ඉන්න පුළුවන්’ කියලා.
කලින් නේ එරහර් ගතියක් හඳුනාරගන තිබුරණ් නූ. දැන් හිතර්
හඳුනාරගන ‘රේ වරග් සාර්කාමී තත්ත්වයක්, රර්ාකකටවත්
ඇරලන්රන නැති තත්ත්වයක්, අරර්ුණුවලින් රතාර තත්ත්වයක්,
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නිමිති රනාගන්නා තත්ත්වයක්, රකරලසුන්රගන් රතාර තත්ත්වයක්
හිරත් පවත්වන්න පුළුවන්’ කියලා. ඒක තාවකාලිකයි. හැබැයි
පවත්වන්න පුළුවන්. රයෝගාවචරයා හඳුනාගන්නවා. ඊළඟට පුළුවන්ද
ඒ තත්ත්වය සර්ාියක් වඩන්රන් නැතුව පවත්වන්න. පේයංකරය්
වාඩි රනාවී සක්ර්රන්දී රේ තත්ත්වය ගන්න පුළුවන්ද කියල
රයෝගාවචරයා උත්සාහ කරනවා. සක්ර්රන්දී ර්ුලදී අර්ාරැයි. රර්ාකද
ඇස් ඇරරගන ඉන්රන. අරනක් අය රප්නවා. ශේදත් ඇරසනවා. අපි
රපාේඩක් එහාට රර්හාට චලනය රවනවා. ඇවිදිනවා. ඉතින් ඒ
අස්රස් හිත අර වරග් පවත්වනවා කියන එක හරි අභිරයෝගයක්.
අරර්ුණු ළඟටර් එනවා; ළඟටර් එද්දීත් ඒවා ගරහණය කරන්රන් නැතුව
උපාදාන කරන්රන් නැතුව නිදහරස් ඉන්න පුළුවන්ද කියල
උත්සාහයක් දරනවා.
රකරනක් උත්සාහ රවලාර් රර්ය වේධනය කරගන්න ඉඩ දිය
යුතුයි. ර්ුලදී හැරදන්රන රපාඩි වට පරර්ාණයකින් තිරයන නිදහසක්
වරග්. පස්රස් තර්යි රේ නිදහස වේධනය රවමින් වේධනය රවමින්
යන්රන. රේක උපර්ාවක් රලස කියනවා නේ, රටක යුද්ධයක්
තිරයනරකාට ඒ සතුරාට අයිති පරරද්ශයකට දක්ෂ භටරයෝ ටිකක්
ගිහිල්ලා රපාඩි පරරද්ශයක් අල්ලගත්තා. රබාරහෝර් රපාඩි වට
පරර්ාණයක්. අපි හිතර්ු කිරලෝමීටේ 1 ක් කියලා. ඒ පරරද්ශරය් විතරයි
තාර් ඔවුන්ට බලය තිරබන්රන්. ආසන්නරය් ඔක්රකාර් සතුරරෝ
ඉන්නවා. දැන් රේ අල්ලාගත් පරරද්ශරය් බලය තහවුරැ කරනවා. බලය
තහවුරැ කිරීරේ රර්රහයුේ දැන් කරියාත්ර්ක කරනවා. දැන්
රේරගාල්ලන්රග් මිතර හර්ුදාව රර්රතන්ට එනවා. බලය තව තව
තහවුරැ රවනවා. රර්තන තියන බිේ රබෝේබ ටික අයින් කරල දානවා.
තර්න්රග් ආරක්ෂක වැට තර කරගන්නවා. ඒක තව තව ඈතට රගන
යනවා. දැන් සතුරරෝ ඈතට ඈතට යනවා. ඒ ආරක්ෂක වැට තව තව
වේධනය රවන්න පටන්ගන්නවා. දැන් කිරලෝමීටේ 1 ක වට පරර්ාණය,
කිරලෝමීටේ 2 දක්වා වේධනය රවලා. කිරලෝමීටේ 3 ක් දක්වා
පැතිරිලා. යේ දවසක රේකට හානි රවන්රන් සතුරරෝ නිසා. තවර්
අවිනිශ්චිත භාවයක් තිරබනවා රේ සතුරරෝ ඉන්න තාක්. සතුරන්
නැති යේ දවසක රලාකු ආරක්ෂාවක් අවශය නැති තරේ. අන්න
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එතරකාට කියනවා යුද්ධ හර්ුදා නීතිය ඉවත් කළා. දැන් සිවිල් නීතිය
යටරත් තිරයන්රන්. රේකට තර්යි සාර්කාමී තත්ත්වයක් කියන්රන්.
දැන් යුද්ධයක් නූ.
රර්න්න රේ වරග් තර්යි රයෝගාවචරරයකුත් හිරත් හටගන්නා
විවිධාකාර රකරලස් ටික ටික දැක දැක පරහාණය කරන්රන්. රේ
රකරලස් සතුරන්රගන් එන පරහාර අඩු රවන්න ගන්නවා.
රයෝගාවචරයාරග් නුවණ වැරඩන්න ගන්නවා. රකරලස් සතුරරෝ ටික
ටික දුේවල රවන්න ගන්නවා. හිරත් තිරයන නිදහස වැඩි රවන්න
ගන්නවා. හැබැයි ඒ හිරත් නිදහස පරිස්සේ වුරණ් රේ බංකරරය්
ඉන්න නිසාද? නැත්නේ ඇත්ත වශරයන්ර් සතුරන් ර්ැඬපවත්වපු
නිසාද, පරාජ්ය කරපු නිසාද? කියලා අපටර් විනිශ්චය කරන්න
රවනවා. හර්ුදා කඳවුරට රවලා ඉන්නරකාට ආරක්ෂාව තිරයනවා
රවන්න පුළුවන්. හැබැයි හර්ුදා කඳවුරරන් එළියට ගියාර් අපිට
ර්ැරැේකන්න රවන්නත් පුළුවන්. එරහර් නේ අපි උත්සාහ කරන්න
අවශයයි රකාරහාර්ද හර්ුදා කඳවුරරන් පිටදීත් අපි ආරක්ෂා රවන්රන්
බිය සැක නැතිව ඉන්රන් කියලා.
ඒ වරග් තර්යි රේ හිතත්. අපි හිතාරගන හිටියට රේරක්
සතුරරෝ නූ කියල, සතුරරෝ සැඟවිලා ඉන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තර්යි
අපි නැවත නැවත හිරත් සිටින සතුරන් හඳුනාගැනීර්ට උත්සාහවන්ත
රවන්රන. රර්ාකද රේ සතුරරා එක පාරටර් ඉස්සරහට එන්රනත්
නූ. නිදාරගන ඉන්රන්; සැඟවිලා ඉන්රන්. ඒ සතුරරෝ හඳුනාගන්න
නේ අරප් හිරත් සූරහන පිරිසිදුකර්ක් තිරයන්න ඕනූ. ඒ කියන්රන්
කිසිර් ක්රල්ශයක් නැති තත්ත්වයක් උපාදානවලින් රතාර සංසිදිච්ච
නිවුණු තත්ත්වයක් එරහනේ අපි ර්ුලින් හඳුනාගන්න රවනවා. පිරිසිදු
තත්ත්වයට සාරප්ක්ෂකව තර්යි අපිරිසිදු රදයක් හඳුනාගන්රන.
පිරිසිදු රනාරකරලසුණු තත්ත්වයකට සාරප්ක්ෂකව තර්යි
රකරලසුණු තත්ත්වයක් හඳුනාගන්න පුළුවන් රවන්රන. ඒක තර්යි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ර්ාේගය කරගන්න රවන්රන.
දැන් රේ විදියට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
රකරනක් රේ අනිමිත්ත රච්රතෝ සර්ාියත් ටික ටික වේධනය කරලා
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ඒක දැන් එයාරග් රගදර වරග් පත් කරරගන හිත නිකේ එතනර්යි
තිරයන්රන. සාර්ානයරයන් දැන් හිත ඉන්රන් නිමිති රනාරගන. එයා
දැන් සැතරපනරකාටත් පුළුවන්ද නිමිති රනාරගන සැතරපන්න? කන
රබානරකාටත් හිත තර්න් එක්කර් ඉන්න පුළුවන්ද? ගර්නක් බිර්නක්
යනරකාටත් එයාට දැන් ඒ පුරැද්ද නිරායාසරයන් කරන්න පුළුවන්ද?
රයෝගාවචරයා දැන් රේක භුක්තියට සින්න කරගන්න තත්ත්වයක් ඇති
වුණා නේ, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “ත්සස එවිං
ජා වත්ා එවිං පසසවත්ා කාමාසවාපි චිත්ත්ිං විමුචචත්ි. භවාසවාපි
චිත්ත්ිං විමුචචත්ි. අවිජ්ජාසවාපි චිත්ත්ිං විමුචචත්ි.”44 එබඳු සිතක් ටික
ටික කාර්ාශරවරයන් නිදහස් රවනවා. භවාශරවරයන් නිදහස් රවනවා.
අවිේජ්ාශරවරයන් නිදහස් රවනවා.
රේ වරග් ආසරව ක්ෂය කරන කරර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විවිධ
තැන්වල විවිධ සූතර රද්ශනාවල රපන්වා දී තිරබනවා. දැන් ර්ං රේ
ඉදිරිපත් කරළ් චූලසුඤ්ඤත සූතරය ඇසුරැ කරමින් එක් කරර්යක්
පර්ණයි. අපි අර “චතුරාපරස්සරනා රහාති” කියන රකාටස සාකච්ජ්ා
කරද්දී ඒරක් සතර ආකාරයක් තර්යි කථා කරළ්. ඉවසන තැන්වලදී
ඉවසලා ආසරව රනාපැමිරණන්න කටයුතු කරනවා. ඒ ආසරව වේධනය
රනාරවන්න කටයුතු කරනවා. හිතක අකුසල ධේර්යක් එන විට ඒවා
හිරත් තබාගන්රන් නැතුව දුරැ කරලා ඒරක තියන හානිය අවර්
කරගන්නවා. ඊළඟට රද්වල් පරිහරණය කරනරකාට ඒ පරිහරණය
හරහා හිරත් රකරලස් ඇති රනාවීර් සඳහා, පර රයෝජ්නය සලකා
නුවණින් සලකලා පරතයරේක්ෂා කරලා ඒ රද්වල් පරිහරණය කරනවා.
භාවනාරවනුත් රේක තව තව ශක්තිර්ත් කරනවා.
රබාේජ්ංග ධේර් රලසත් රේවා වඩනවා. “පටිසඞ්ඛා
වයා ිවසා
සත්ිසවම්බාජ්ඣඞ්ගිං
භාවවත්ි
විවවක ිසසිත්ිං
විරාග ිසසිත්ිං
ිවරාධ ිසසිත්ිං වවාසස්ගපරිණාමිිං. පටිසඞ්ඛා
වයා ිවසා ධම්මවිචයසවම්බාජ්ඣඞ්ගිං භාවවත්ි විවවක ිසසිත්ිං
විරාග ිසසිත්ිං ිවරාධ ිසසිත්ිං වවාසස්ගපරිණාමිිං..”45 - භාවනා
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
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| අරියවාස සූතරය
පහාත්බා කියල බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සිත තව තවත් ශක්තිර්ත්
කරනවා. අවරබෝධය පිණිස යන ර්ාේගය තව තව ශක්තිර්ත් කරල
රදනවා රබාේඣංග ධේර් තව තවත් දියුණු කරමින්. දැන් හැබැයි
රබාේඣංග ධේර් දියුණු කරන්රන් කලබරල් රනාරේ. කිටිකිටිරය් තද
වූ වීේයයකින් රනාරේ. විරේකයක් ඇසුරැ කරමින් නිරරෝධයක් ඇසුරැ
කරමින් විරාගයක් ඇසුරැ කරමින් අතහරින ආකල්පයක් ඇසුරැ
කරමින්. හිරත් විරේකය තව තව පවත්වමින්, අනිශරිත ස්වභාවයක්
හැකි තාක් පවත්වමින්, හිතට නිදහරස් ඉන්න රදමින්. රර්රහර්යි තව
තව රබාේඣංග දියුණු කරන්රන.
එරහර් නේ අපිත් රේ කාරණා රත්රැේ අරරගන, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් කියන රේ ර්ාේගරය් යන විට රේ විදියට කාර්ාශරවවලින්
හිත රපාේඩ රපාේඩ නිදහස් කරගන්න ඕනූ. එතරකාට රසායන
ගතිය අඩු රවලා දැන් කාර්යන් ඔස්රස් යන්රන් නූ. කවුරැ හරි
ඇවිල්ලා කතා කරනවා අහවල් සිනර්ාහලට චිතරපටියක් ඇවිල්ලා
කියලා. දැන් රර්යාරග් ආසරව අඩු රවලා නේ, එයාට රහායන්න
උවර්නාවක් නූ. චිතරපටියක් ආව කියලා එයා දැන් දන්රන් නූ.
යාළුරවක් කතා කළාට යන්න හිරතන්රනත් නූ. දැන් රහායන්න
උවර්නාවක් නූ. ඇතුළත සංසිඳිලා. ඊළඟට සංගීත සංදේශනයක්
තියනවා කියලා තවත් යාළුරවක් කතා කළාට යන්න උවර්නාවක්
නූ. ඇතුළත සංසිඳිලා. ඇතුළත තෘප්තිර්ත් රවලා. රර්ාකක් හරි රවන
රදයක් ඔස්රස් යන්න කතා කළත් ඒ යන්නත් උවර්නාවක් නූ. රර්යා
රහායන්රනත් නූ. රහායන්න උවර්නාව නැති රවලා. රූප ශේද ගඳ
සුවඳ රහායාරගන යන්රන් නූ. දැන් කාර්යන් රහායන්රන් නැති
ගතියක් හිරත් ඇති රවලා. “කාවමස ා පහී ා වහාත්ි”46 කියලා බුදුන්
වහන්රස් වදාරනවා. දැන් එයාරග් කාර්ාශරව දුරැ රවලා ගිහිල්ලා.
අනාගාමී වුණහර් තර්යි රේරක පරිපූේණත්වය රවන්රන් කියලා
රපන්වනවා. එරතක් අපි කාර්යන් රසායනවා. ඒක හින්ද අපිට
රලාකුවට ලකුණු රදන්න අර්ාරැයි. සීයට සීයක් ලකුණු ලැරබන්රන
අනාගාමී රවලා නේ පර්ණයි. එරතක් ඉතින් අපි රසායනවා.
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භවාසරවය සේපූේණරයන් දුරැ රවන්රන් රහත් වුණාර්යි.
එරහර් නේ අර “භවවස ා” කියන එක - භවයක් පැතීර්, දිගට ජීවත්
වීර් සඳහා දරන උත්සාහය, නැතිනේ ඊළඟ රර්ාරහාරත් සතුට
ලැරබයිද? ඊළඟ රර්ාරහාරත් සතුට ලැරබයිද? කියල අර කැරට්
අලයක් රපන්වන ගතිය - ඒක නැති රවන්රන රහත් වුණාර්යි. ඒ
රවන තාක් කල් හැර් තිස්රසර් තියනවා ඊළඟ රර්ාරහාතට අදින
ගතිය, භව තණ්හාව. ඒ ස්වභාවයට ‘භවරනත්තියක්’ කියලා කියනවා.
හැර් තිස්රසර් රර්තන, රේ රර්ාරහාරත් තෘප්තිර්ත් නූ. ඊළඟ
රර්ාරහාතට තර්යි අපි ආවඩන්රන. ඊළඟ රර්ාරහාතට තර්යි කැර්ති.
වේතර්ාන රර්ාරහාරත් ඉන්න අපි එතරේ කැර්ැත්තක් නූ. පස්රස්
නිවන් දකීවි, දැන් නේ ර්ර් නිවන් දැකලා නූ. රහට තර්යි නිවන්
දකින්රන. එන භවරය් තර්යි නිවන් දකින්රන. ධර්තරී බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්රග් කාලරය් තර්යි නිවන් දකින්රන්. රර්තන භවාසර වය
තර්යි කරියාත්ර්ක රවන්රන. යේ අවස්ථාවක භවාසරවය
සේපූේණරයන් දුරැ වුණා නේ එතන රකළින්ර් අේහත්වය. එතැනදී
“භවවස ා පහී ා වහාත්ි” - භව තත්ත්වයක්, අලුත් තත්ත්වයක්,
රහාඳ තත්ත්වයක් ගැන කථා කරන, හිතන, පරාේථනා කරන භව
තණ්හාව දුරැ රවලා. භව තත්ත්වයක් රහායන ගතිය දුරැ රවලා.
දැන් රේරකර් අන්තිර්ට රපන්වන්රන “බරහ්මචරිවයස ා
පටිප්පසසද්ධා”47 කියන කාරණයයි. යේ රකරනක් තුළ රර්බඳු
ආධයාත්මික ගර්නක රයදීර් පිණිස රලාකු උත්සාහයක් තිරයනවා.
ඒකට කියනවා. “බරහ්ර්චරිරයසනා” කියලා. ඒක ර්ුලදී අතයවශය
රවනවා. රේරක අවසානය කුර්ක්ද? එතනත් රපන්වන්රන්
අේහත්වය. රහත් රවනකල්ර් රේ බරහ්ර්චරිය වාසය උරදයෝගරයන්
කරරගන යනවා. රර්ාකද රේරක් තවර් වැඩ ඉවර නූ. තවර්
රකරලස් සතුරරෝ ඉන්නවා සටන් කරන්න. රේරක් අවසානය තර්යි
අේහත්වය. රර්රතක් කල් තිබුණ “බරහ්ර්චරිය එසනය”, අපි බරහ්ර්චරිය
වාසයක් කරගනිමින්, ආධයාත්මික ගර්නක් උනන්දු කරගනිමින්
පැවැත්වූ ඒ උනන්දුව උත්සාහය, අේහත්වයත් සර්ග “පටිප්පස්සද්දධා”
සර්නය රවනවා.
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රේ ර්ාේගරයන් ආේයයන් වහන්රස්ලා ගර්න් කරනවා කියලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රහළි කරනවා. “සර්වයසරට්ටඨසරනා රහාති”
- කියන තැනදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් “ඉධ
භික්ඛවව භික්ඛුව ා කාවමස ා පහී ා වහාත්ි, භවවස ා පහී ා
වහාත්ි, බරහ්මචරිවයස ා පටිප්පසසද්ධා. එවිං වඛා භික්ඛවව භික්ඛු
සමවයසවඨෙසව ා වහාත්ි” කියලයි.
අපිත් රේ කාරණා රත්රැේ අරරගන අපි තුළ තිරබන
කාර්ාසරව භාවාසරව අවිේජ්ාසරව දුරැ රකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වූ ර්ාේගරය් ගර්න් කරන්නට අපි සියලුරදනාටර් ර්ග
රපන්වීර්ක් අද දින ධේර් රද්ශනාරවන් සිද්ධ රේවා කියල පරාේථනා
කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාට රතරැවන් සරණයි !
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8 │ කය සංසිඳුව ු
වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච භික්ඛවව භික්ඛු පසසද්ධකායසඞ්ඛාවරා වහාත්ි?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි,
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය්
පැවැත්රවන 229 වන භාවනා වැඩසටහරන් අටවැනි ධේර්
රද්ශනාවයි අද පවත්වන්රන්. අද අපි ර්ාතෘකා වශරයන් ඉදිරිරයන්
තියාගන්රන් දුත්ිය අරියවාස සූත්රයයි. රේ සූතරය අන්තේගත රවන්රන්
අංගුත්තර නිකාරය් දසක නිපාතරය්.
අපි රේ දවස්වල ර්තක් කරගත්ත ආකාරයට ආේයයන්
වහන්රස්ලා, රහතන් වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා වාසය
කරන ආකාරය, උන්වහන්රස්ලාරග් සිත පවතින ආකාරය,
උන්වහන්රස්ලා ගුණ දියුණු කරන ආකාරය තර්යි රේ සූතරරය් ර්තු
කරලා රපන්වන්රන්. ඉතින් අපිත් ආධයාත්මික ජීවිතයකට නැඹුරැ
රවච්ච අවස්ථාවක රේ වරග් සුතරයක් ගැන ඉරගනගැනීරර්න් අපිට
සූරහන්න උත්රත්ජ්නයක් ආදේශයක් ලැරබනවා. එතරකාට අරප්
රේ දැනට තිරයන තත්ත්වරයන් පියවරක් රහෝ ඉස්සරහට යන්න,
නැත්නේ ටික ටික ඉදිරියට යන්න රර්බඳු සූතරයක් ඇසුරරන් අපිට
විශාල ධධේයයක් ලැරබනවා.
ඉතින් අපි ර්ුලින්ර් රේ සූතරරය් එන කරැණු දහරයන්
ඉස්සරහින්ර් තියාගත්රත් සතිය. “එකාරව්ඛා වහාත්ි” කියලා
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බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා ආේයයන් වහන්රස්ලා සතිය
ඉස්සරහින් තියාරගන යන ස්වභාවයක්, සති ආරක්ෂාව පර්ණක්
විශ්වාස කරන ස්වභාවයක් විරශ්ෂරයන්ර් දක්වා වදාළා. රර්ාකද
විවිධාකාර අරනකුත් ආරක්ෂාවල් තිරයන්න පුළුවන්. නර්ුත් රේ සති
ආරක්ෂාව තර්යි ඉස්සරහින් තියාරගන යන්රන්. ඒක එකර් ආරක්ෂාව
වශරයන් සලකන ස්වභාවයක් තිරයනවා. ‘එකාරව්ඛා වහාත්ි’
කිේවර් ඇස හරහා සිද්ධ රවන රද්, කන හරහා නාසය, දිව, ශරීරය,
ර්නස හරහා තර්න්ට එන අරර්ුණු සේබන්ධරයන් නිතරර් අවදි
ගතියක්, නිතරර් එළඹ සිටි සිහියක් තිරයන නිසා රකාරහාර්ත්
වේතර්ානරය්ර් තර්යි ජීවත් රවන්රන්. ඒ නිසා රලාකු
බලාරපාරරාත්තු
රලාකු
සැලසුේවලින්
අතීත
අනාගත
සංකල්පනාවලින් බැහැර රවලා, පුළුවන් තරේ පච්චුප්පන්නය
පිළිබඳව දැනුවත් රවමින්, රහ්තුපරතය නිසා රේ රර්ාරහාරත්
හටගන්නා ස්වභාවයන් එතැන එතැන දැකගනිමින් වාසය කරන
ගතියක් තර්යි අපිට රත්රැේගන්න තිරයන්රන්.
සතිය තව තව දියුණු කරරගන යනරකාට හිරත් සර්ාි
ස්වභාවයක් පහළ රවන්න පුළුවන්. ඒ සර්ාිරය් වේධනයක් සර්ග
හිරත් තිබිච්ච කාර්ච්ඡන්දය වයාපාදය ථීනමිද්ධය උද්ධච්ච
කුක්කුච්චය විචිකිච්ඡාව යටපත් රවනවා. රේ අංග පහ ටික ටික
පරහාණය රවන්න පටන්ගන්නවා. රස්ඛ ර්ට්ටරේදි ආේය භූමියකට
පත් රවලා තිරයන නිසා රේරකන් යේ රකාටසක් පරහාණය රවලාර්
තිරයනවා. ඇතැේ රකාටසක් තර්යි ඉතිරි. රකරස් නර්ුත් ඉතිරි
ඒවාරය් සූරහන්න දුබල වීර්ක් තිරයනවා. ඒ නිසා රසෝවාන්
ර්ට්ටරේදි පවා අපායගාමී රාගයක් ද්රේෂයක් රර්ෝහයක් පවතින්රන්
නූ.48 ඊළඟට ඒ නීවරණ අංග පහ පරහාණය වීර් “පඤ්චඞ්ගවිප්පහීව ා
වහාත්ි” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------රසා ආකඞ්ඛර්ාරනා අත්තනාව අත්තානං බයාකරරයය: “ඛීණනිරරයාම්බහි
ඛීණතිරච්ඡානරයානි
ඛීණරපත්තිවිසරයා
ඛීණාපායදුග්ගතිවිනිපාරතා,
රසාතාපරන්නාහර්ස්මි අවිනිපාතධරම්බර්ා නියරතා සරම්බබාිපරායරණා”ති - සංයුත්ත
නිකාය, අභිසර්ය සංයුත්ත, පඤ්චභයරවරභය සූතරය
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ඊළඟට තවත් රබාරහෝර් පරබල ගුණයක් රපන්නනවා
“ඡළඞ්ගසමන් ාගවත්ා වහාත්ි” කියලා. රර්ාකද? ඇරහන් රූප දකින
එක, කරනන් ශේද අහන එක, දිරවන් රස බලන එක රේ ආදී
ඉඳුරන්රගන් විවිධාකාර අරර්ුණු ගැරනන එක, ඒ ඒ ඉඳුරන්ට ඒ ඒ
අරර්ුණු ආපාතගත වන එක රකාරහාර්ත් සිද්ධ රවනවා.
උන්වහන්රස්ලා කැලූවකට ගල්ගුහාවකට රවලාර් ඉන්නවා
රනරවයි. රේ අරනකුත් අය වරග් කටයුතු කරනවා කියලා අපට
හිතාගන්න පුළුවන්. එතරකාට රේ ඉන්ද්රිය හරහා විවිධාකාර අරර්ුණු
එනවා. නර්ුත් අපි වාරග් ඒවා ඔස්රස් දුවන්න යන්රන් නැතුව, ඒවා
ඔස්රස් පරපංච කරන්න යන්රන් නැතුව, කතන්දර රගාතන්න යන්රන්
නැතුව ඒවරයන් අන්ත රදකට රනාවැටී ර්ැද්රද් ඉන්න උත්සාහවත්
වීර්ක් පරකට රවනවා.
එහිදී අපි ටිකක් ර්තක් කරගත්තා ර්ේිර් නිකාරය් ඉන්ද්රිය
භාවනා සූතරය. ඒ කියන්රන් ඇරහන් රූපයක් දැකලා අරප් හිරත්
ර්නාපයක් පහළ වුරණාත් ඒක නැවතත් ගන්නවා උරප්ක්ෂාවට.
අර්නාපයක් පහළ වුණත් ඒකත් නැවතත් ගන්නවා උරප්ක්ෂාවට.
රර්ාකද බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්ෂරයන්ර් රේ උරප්ක්ෂාව අගය
කරනවා. “එත්ිං සන්ත්ිං එත්ිං පණීත්ිං යදිදිං උවප්ඛා’ත්ි” කියලා. රර්ය
ශාන්තයි. රර්ය පරණීතයි. කුර්ක්ද? රර්න්න රේ උරප්ක්ෂාව. එතරකාට
රේ තත්ත්වය රත්රැේගත්ත ආේයයන් වහන්රස්ලා රේ තත්ත්වයට
නැවත නැවත සිත ගැනීර් සඳහා රබාරහාර් යුහුසුලු රවලා
ඇසිපිල්ලේ ගහන සැරණකින් උරප්ක්ෂාවට සිත ගන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඇරහන් රූපයක් දැක්කර් හිත අන්ත රදරකන්
එකකට ගියා නේ, රේ ර්ැද්දට ගන්න එක ඉතාර් යුහුසුලුව කරනවා.
කරනන් ශේදයක් ඇහුණාර් සිත රේ අන්ත රදරකන් එකකට ගියා
නේ, ඒරක් ර්ැද්දට උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා කියන එක අසුරැ සැණක්
තරේ ඉක්ර්නට කරන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
ඉතින් රේ විදිහට පුහුණු රවච්ච රයෝගාවචරරයක් ආේය
භුමියකට පැමිණුනා නේ, ඊළඟ ර්ට්ටර් රපන්නන්රන් රස්ඛ
පරතිපදාවක් වශරයන්. රේ ගැන ඉන්ද්රිය භාවනා සූතරරය් විස්තර
කරනවා. එයාට ආරයර්ත් රේවා සඞ්ඛත වශරයන් ඕළාරික වශරයන්
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පටිච්ච සර්ුප්පන්න වශරයන් දකින්න රවරහරසන්න ඕනැත් නැති
තරේ. එයා ඉක්ර්නටර් තර්න්රග් හිත ගන්නවා “අඨීයත්ි හරායත්ි
ජිගුචඡත්ි” කියලා. ‘අට්ටටීයති’ කියන්රන් අකැර්ැත්තක් ඇති
කරගන්නවා. “තාර්ත් රේ හිත යනවා රන්ද?” කියලා හිරත් දුකක්
ඇති කරරගන ඉක්ර්නටර් උරප්ක්ෂාවට ගන්නවා. ‘හරායති’
කියන්රන් නැවතත් යේ අරර්ුණක තිරයන රහාඳ හා නරක දැකලා
ඒවාරය් නැවතත් “ඇලුණා රහෝ ගැටුණා” කියලා තර්න්ටර් ලැේජ්ා
කරරගන ඉක්ර්නටර් නැවතත් ර්ැද්දට එන එකයි. ඒ වාරග්ර්
‘ජිගුච්ඡති’ කියලා “තාර්ත් රේක යනවාද රන්ද?” කියලා ජ්ුගුප්සාවක්
ඇති කරරගන ලැේජ්ාවක් ඇති කරරගන නැවතත් ර්ැද්දට එනවා.
රර්ාකද දැන් එයාට රේ ර්ැද්ද හුරැයි. ඒක තර්යි දැන් අපිට හිතාගන්න
තිරයන්රන්. රර්ාකද ර්ැද්දට ඒර් සේබන්ධරයන් ආරයත් ගැඹුරැ
විපස්සනාවක් හරහා සර්ාියක් වඩලා නැවත නැවත ගැඹුරැ
සේර්ේශනයක් කරලා යන්න තරේ රදයක් නැහැ. ඒ ආේයයන්
වහන්රස්ට රේ “ර්ැද්ද” කියන එක දැන් හුරැ තැනක් රවලා. ඒකර්
තර්යි අපි මීට කලින් දවසකත් ර්තක් කරළ්, රකරනක් රේ අන්ත
රදක අතහැරලා ර්ැද්රද ඇරලන්රන නැතුව ඉන්න පුළුවන් නේ
අන්න එයා “ර්හා පුරැෂරයක්” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් පාරායන
වග්ගරය් තිස්සරර්රත්තයය සූතරරය් රද්ශනා කරනවා.
“වසා උභන්ත්මභිඤ්ොය මවජ්ඣ මන්ත්ා
ලිප්පත්ි
ත්ිං බරූමි මහාපුරිවසාත්ි වසා ඉධ සිබ්බ ි මචචගාත්ි”
ඒ කියන්රන් රදපැත්තර් රත්රැේ අරරගන ර්ැද්රද්
ඇරලන්රන නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් රේ පරතිපදාරේ යන්න යන්න
ආේයයන් වහන්රස් නර්ක් එරහර් නේ යුහුසුලුව විරේකය විරාගය
නිරරෝධය ඇසුරැ කරන ස්වභාවය තර්යි රත්රැේගන්න තිරයන්රන්.
පටන්ගන්රන් රබාරහෝර් සුළු තැනකින්. සති ර්ාතරයකින්. ඒ
වුණාට රේ සති ර්ාතරය ටික ටික වේධනය රවවී ගිහිල්ලා කරර්ානුකුලව
සර්ාිය වැඩිලා ඒ සර්ාිය උපරයෝගී කරරගන රහාඳට පරඥාව
වඩාගත්තා නේ, අන්න හිත අනිශරිත ස්වභාවයකට එන්න පුළුවන්.
ඒක තර්යි අපි සතිපට්ඨාන සූතරය තුළින් දවස් කීපයකට රපර
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සාකච්ඡා කරළ්. එතරකාට නිතර නිතරර් කායානුපස්සනාව හරහා
අනිශරිත ස්වභාවයට එන්න පුළුවන්. ඒ වරග්ර් රේදනානුපස්නාව
හරහාත් චිත්තානුපස්නාව හරහාත් ධේර්ානුපස්නාව හරහාත් අනිශරිත
ස්වභාවයට එන්න පුළුවන්. රේ ක්ෂණ ර්ාතර වශරයන් ලැබිච්ච අනිශරිත
ස්වභාවය රයෝගාවචරරයක් නැවත නැවත වේධනය කරලා ඒක
නිකන් තර්න්රග් සිරත් රගදර වරග් තත්ත්වයක්, තර්ාට උරැර් රවච්ච
තත්ත්වයක්, තර්න්ට ඕනූ රේලාවක යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්
දක්වා දියුණු කරනවා. පේයංකරය්දී වරග්ර් සක්ර්රන්දිත් ඒක ගන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා.
ඊරය් අපි ටිකක් කතා කළා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා
කළ ඒ විවිධාකාර කරර් උපාය සේබන්ධරයන්. කය ඇතුරළ් අරර්ුණු
වරග්ර් බාහිර තිරයන අරර්ුණුත් පාවිච්චි කරලා රේක ගන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඊළඟට සක්ර්රන් ගිහින් උත්සාහවන්ත
රවන්න ඕනූ, අභයාස කරන්න ඕනූ, පුහුණු කරන්න ඕනූ කියලා
සක්ර්නට ගිහිල්ලා රේ කටයුත්තට උත්සාහවන්ත රවනවා. රේ
විදිහට පරරයෝගිකව රර්ය පුහුණු කරනවා. රර්බඳු පරරයෝගික
තත්ත්වයක් පුහුණු කරන්න කරන්න එයාට ඒක උරැර් රවන ගතියක්,
එයාට ඒක පහසුරවන් ගන්න පුළුවන් ගතියක්, එයාරග් හිරත් ඒක
තර්න් සර්ගර් තිරයන ගතියක් රත්රරන්න පුළුවන්.
ඊළඟට, තව දුරටත් එදිරනදා ජීවිතරය්දි රකාරහාර්ද තර්න්
කටයුතු කරන්රන් කියන එක සේබන්ධරයන් තව ටිකක් සාකච්ඡා
වුණා “චත්ුරාපවසසව ා වහාත්ි” කියලා. ඇතැේ රවලාවට ඉවසන්න
සිද්ධ රවනවා. ඇතැේ රවලාවට නුවණින් සලකලා යේ යේ රද්වල්
පරිහරණය කරන්න සිද්ධ රවනවා. ඒවා හරහා රකරලස් ඇති
රනාරවන්නට වග බලාගන්න අවශයයි. ඒ වාරගර් හිරත් රකරලස්
තබාගන්රන් නැතිව පරහාණය කරන්න අවශයයි. ඒවා ඉවසන්රන්
නැතිව ඉක්ර්නටර් අයින් කරන්න අවශයයි. රේ විදිහට බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් එදිරනදා ජීවිතරය්දි තව තව රකරලසුන්රගන් ඈත් රවලා,
ආශරව පරහාණය වන විදිහට හැසිරීර් ගැන “චතුරාපරස්සරනා රහාති”
කියලා රද්ශනා කරනවා.
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ඊට පස්රස් ටිකක් ගැඹුරැ පැත්තකට අපි රයාර්ු වුණා.
එදිරනදා ජීවිරත්දි රහෝ අරප් රදර්ාපියන් හරහා රහෝ අරප් සේපර දාය
හරහා, එරහර් නැත්නේ අරප් විවිධාකාර සංස්කෘතික ඇදහිලි කර ර්
හරහා අරප් හිරත් ර්ුල් බැසගත්ත යේ යේ ඇදහීේ කරර් විශ්වාස
තිරයන්න පුළුවන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රේ
රයෝගාවචරයා, නැත්නේ රේ රස්ඛ පුද්ගලයා රේ අන්ත පවා බැහැර
කරනවා. “ප ුණ්ණපවචචකසවචචා වහාත්ි” කියලා ඒක රපන්වනවා.
එයා දැන් භය නැතුව ඒකායන ර්ාේගයක් රතෝරාගන්නවා. යන්න
තිරයන්රන් රර්න්න රේ පාරේ කියලා විශ්වාසයි. යන්න තිරයන
ඒකායන ර්ාේගය, සෘජ්ු ර්ාේගය රේක කියලා විශ්වාසයි. අන්න ඒ
නිසා දැන් ‘නැව සැහැල්ලු කරගන්නවා’. රර්ාකද රේ රද්වල්
ඔක්රකාර් ඔළුරේ තියාරගන ඉන්නරකාට හරිර් වයකූල තත්ත්වයක්
තිරයන්රන්. දැන් වඩවඩා එයා අගය කරන්රන් විරේක නිශරිත විරාග
නිශරිත නිරරෝධ නිශරිත ස්වභාවයක්. අනිශරිත ස්වභාවයක්.49 විවිධකාර
‘රද්වල්’ ඇසුරැ කරනවා කියන එක, ඔළුරේ ‘රද්වල්’ පුරවාරගන
ඉන්නවා කියන එක හරි රවරහසක් බව එයාට රත්රරනවා.
එදා අපි ඛුද්දක නිකාරය් ද්වයතානුපස්සනා සුතරරය් ගාථාවක්
ඉදිරිපත් කළා.
අ ිසසිවත්ා
චලත්ි ිසසිවත්ා ච උපාදියිං,
ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවිං සිංසාරිං ාත්ිවත්ත්ත්ි.
එත්මාදී විං ඤත්වා ිසසවයසු මහබ්භයිං,
අ ිසසිවත්ා අ ුපාොව ා සවත්ා භික්ඛු පරිබ්බවජත්ි.
සිත අනිශරිතයි නේ සිරත් චංචල වීර්ක් නූ. අකේපිත
ස්වභාවයක් තිරයනවා. කිසිර් රදයක් ඇසුරැ කරන්රන නැතිව සිරත්
ස්වාධීනත්වයක් තිරයනවා නේ, නිදහසක් තිරයනවා නේ, එබඳු
නිදහසකට එරහර් නේ රකරලසුන්රගන් තර්යි තවර් බාධාව
තිරයන්රන්. ඒ හැරැණාර් රේ අනිශරිත ස්වභාවය තුළ සිත පවත්වන්න
පවත්වන්න අකේපිත ස්වභාවයක්, රනාසැරලන ස්වභාවයක්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------‘සතිසරම්බබාජ්ඣඞ්ගං භාරවති විරවකනිස්සිතං විරාගනිස්සිතං නිරරාධනිස්සිතං
රවාස්සග්ගපරිණාමිං’ - ර්ේිර් නිකාය, ආනාපානසති සූතරය
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තිරයනවා. හැබැයි ඒරක් අනික් පැත්ත ‘නිස්සිරතා ච උපාදියං’
නිශරිතයාට තර්යි උපාදානයක් තිරයන්රන්. නිරන්තරරයන්ර් උපාදාන
ස්වභාවයක් ගරහණය කළ ස්වභාවයක් තිරයනවා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේක බියක් වශරයන් දකින්න කියලා.
“නිස්සරයසු ර්හ්භයං” රේ විශ්වරය් ස්වභාවය තර්යි රර්ානවා රහෝ
ඇසුරැ කිරීර්. රර්ාකකට රහෝ රහ්ත්තු රවලා ඉන්න ස්වභාවය; නිශරිත
ස්වභාවය. රේක බයක් වශරයන් දකින්න කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. “අනිස්සිරතා අනුපාදාරනා සරතා භික්ඛු
පරි්බරජ්ති” හැකි තාක් අනිශරිත ස්වභාවය හිරත් පවත්වමින්
උපාදානවලින් රතාරව හිත පවත්වමින් සතිර්ත්ව කටයුතු කරන්න
කියලා නැවතත් උපරදස් රදනවා.
එතරකාට අපි ටික ටික රේ ගර්න පිරිසිදු කරගන්නවා නේ
එයාට රත්රරනවා, විවිධාකාර ඇදහීේ කරර්, විවිධාකාර විශ්වාස, නා
නා පරකාර සංඥා ඔළුරේ තියාරගන ඉන්නවා කියන එක හරිර් බරක්.
එරහනේ එයා උත්සාහවන්ත රවනවා “ප ුණ්ණපවචචකසවචචා
වහාත්ි” කියලා, තර්න්ටර් රේ තරර්ට පරතයක්ෂ රවලා තිරයන රේ
ඒකායන ර්ාේගය ර්ුල් කරරගන, සතිරය් ආරක්ෂාව විශ්වාස කරරගන
අරනකුත් රද්වල් බැහැර කරලා සතිය ර්ුල්තැන තියාරගන, තව තව
සිත පිරිසිදු කරරගන සැහැල්ලු කරරගන, අර අරනකුත් ඇදහිලි කරර්
රර්රතක් කාලයක් හිරත් තිබුණා නේ හිරතන් ඒවා අයින් කරලා,
එකර් ර්ාේගයකට එකර් අඩිතාලර්කට එකර් රයාර්ුවකට
උත්සාහවන්ත රවනවා.
ඉතින් රේ ගර්න තවත් සාේථක රවන්න අද අපි කතා කරන
ර්ාතෘකාවට එන්න පුළුවන්. එයාරග් හිරත් සර්ාියක් එළඹ සිටි
ගතියක්, සර්ාියක ඉන්න ගතියක්, නිතර සර්ාිරයන් ඉන්නවා වාරග්
ස්වභාවයක් ර්තු රවන්න පුළුවන්. දැන් ඒරක් වේධනය රවේච
ස්වභාවයක් තර්යි රේ සූතරරය් ර්තු කරලා රපන්වන්රන්. ඒරක් ර්ුල්
රකාටස් ටික රේ සූතරරය් රපන්වලා නූ. එතැනදි බුදුරජ්ණාන්
වහන්රස්
රද්ශනා
කරනවා
“කථඤ්ච
භික්ඛවව
භික්ඛු
පසසද්ධකායසඞ්ඛාවරා වහාත්ි” කිරර්ක්ද ර්හරණනි රේ ‘කාය
සංස්කාරයන් සංසිඳිලා’ කියලා කියන්රන්? රකළින්ර් ටිකක් ගැඹුරැ
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තැරනකින් පටන්ගන්රන්. “ඉධ භික්ඛවව භික්ඛු සුඛසස ච පහා ා
දුක්ඛසස ච පහා ා පුවබ්බව වසාම සසවොම සසා ිං අත්ථඞ්ගමා
අදුක්ඛමසුඛිං උවප්ඛාසත්ිපාරිසුද්ිිං චත්ුත්ථඣා ිං උපසම්පජ්ජ
විහරත්ි”. රේ අදහස් කරන්රන් රකළින්ර් චතුේථ ධයානයයි.
අපි එක පාරටර් චතුේථ ධයානය ගැන සාකච්ඡා කරන්න
කලින් කරර්ානුකුලව රේ ධයාන සේබන්ධරයන් යේ වැටහීර්ක් ඇති
කරගනිර්ු. ආනාපානසතිය වඩන රයෝගවචරරයක් නැවත නැවත
ආශ්වාස පරශ්වාසයට හිත නංවනවා. ඒ හරහා එයාට යේ දක්ෂතාවක්
ඇති රවනවා, නැවත නැවත ර්තු වන ර්තු වන ආශ්වාස පරශ්වාසරය්
ඉන්න. එතරකාට එයා විතක්කයක් හඳුනා ගන්නවා. “නැවත නැවත
රේ අරර්ුණට සිත නංවනවා” කියන විතේකය හඳුනාගන්නවා.
ආශ්වාසයක් පැමිරණනවා. ඒකට හිත නංවනවා. ආරයත්
ආශ්වාසයක් පැමිරණනවා. ඒකට හිත නංවනවා. ආරයත් තවත්
ආශ්වාසයක් පැමිරණනවා. ඒකටත් හිත නංවනවා. දැන් රේ හිත
නැංවීරේ කරියාව එයාට පුරැදු රවනවා. රර්රතක් කාලයක් තර්න්රග්
පාලනරය් යටරත් රේ වැරේ සිද්ධ වුරණ් නූ. හිරත් තිරයන
රකරලස් අපිව අරරගන දිවුවා. ඒක තර්යි “උද්ධච්චය” කියලා
කියන්රන්. ඒකට තර්යි අපි වහල් භාවයක සිටියා කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් වදාරළ්. උද්ධච්චයට කුක්කුච්චයට අපි අහු රවලා නේ
ඉන්රන්, ඒ නීවරණය අරප් හිරත් රජ් කරනවා නේ, අපි ඇවිල්ලා
වහල්ලු, අපි දාසරයෝ. යේ රේලාවකට හිත උද්ධච්ච කුක්කුච්චරයන්
බැහැර වුණා නේ, හිත එරහ් රර්රහ් දුවන ගතිය නතර වුණා නේ,
අන්න අපි දාස භාවරයන් මිදුණා. දැන් අපිට කැර්ති රදයක් කරන්න
පුළුවන්.
අපි ඉස්සරහින් තියාගත්තු අරර්ුණක් තිරයනවා. ඒක තර්යි
ආශ්වාස පරශ්වාස අරර්ුණ. ඒ අරර්ුණ නිරන්තරරයන් අපි ගාවට
එනවා. අපි ආරය් අර්ුතුරවන් හිතලා රච්තනා පූේවකව කිසි රදයක්
කරන්න අවශය නූ. ඒ පැමිරණන පැමිරණන අරර්ුණට අපි සිත
නැවත නැවත නංවමින් ඉන්නවා. ඔන්න විතක්කය රහාඳට දැන්
කරියාත්ර්කයි. රේ විතක්කය කරියාත්ර්ක නේ ථීනමිද්ධය එන්න විදිහක්
නූ. ථීනමිද්ධයට පරතිපක්ෂයි විතක්කය කියන ධයාන අංගය. එරහර්
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නැත්නේ සර්ාි අංගය. ඊළඟට දැන් රේ පැමිරණන අරර්ුණ දිහා
රර්යා රහාඳින් බලනවා. ඒ වාරග්ර් රේ අරර්ුරණ් දැන් හිත රපාේඩක්
එකඟ රවනවා. ඒ අරර්ුරණ් ර්ුල ර්ැද අග රපරනනවා. එරහර්
නැත්නේ ‘රේක දිගයි. රේක රකටියි’ කියලා වැටරහනවා. ‘රේක
ආශ්වාසයක්. පරශ්වාසයක්’ කියලා වැටරහනවා. රහාඳට රේ අරර්ුරණ්
හිත එකඟ රවන ගතියක්, අරර්ුණු හඳුනාගන්න ගතියක්, රේක සැක
රනාහැර දැනගන්නා ගතියක් තිරයනවා. එයාට පැහැදිලි වූ
ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක් තිරයනවා. “රේ ඇවිල්ලා ර්ුල ස්වභාවය.
රේ ඇවිල්ලා ර්ැද ස්වභාවය. රේ ඇවිල්ලා අග ස්වභාවය’ කියලා
එයාට රහාඳට පැහැදිලි දැක්ර්ක් තිරයනවා. අරර්ුණ ගැන විනිවිද
යාර්ක් තිරයනවා. එරහර් නේ හිරත් සැකයට අවස්ථාවක් නූ, අන්න
විචිකිච්ඡාව නැති රවනවා. හිත දැන් නීවරණ රදකකින් ඈත් රවලා.
එයාරග් හිරත් කේර්ැලිකර්ක් ථීනමිද්ධයක් ඇත්රතත් නූ. විචිකිච්ඡාව
ඇත්රතත් නූ.
ඊළඟට රර්තනර්, රේ අරර්ුරණ්ර් දැන් හිත නිර්ග්න රවලා.
රවන කිසිර් රදයක් අරර්ුණු රනාරවන තරේ. හිත බැහැරට ගියත්
ඉක්ර්නින් එන තරේ. එච්චරටර් හිරත් ඒකාගරතාව වේධනය රවලා
නේ, අන්න ඒ ඒකාගරතාව කියන ධයාන අංගය ඒකාගරතාව කියන
සර්ාි අංගය පරතිපක්ෂයි කාර්ච්ඡන්දය කියන නීවරණයට. ඒ
කියන්රන් ඒකාගරතාව තිරයනවා නේ කාර්ච්ඡන්දයට ඉඩක් නැහැ.
දැන් එතරකාට රහාඳට අරර්ුණක් තුළ හිත එකඟ රවලා තිරයනවා.
ඒකාගර රවලා තිරයනවා. කාර්ච්ඡන්දය බැහැර රවලා. දැන් රේ වැරේ
සාේථක වුණා නේ රයෝගාවචරයට යේ සහනයක් දැරනනවා. රර්ාකද
රර්රතක් කාලයක් හිත එරහ් රර්රහ් දුවන ගතියක්, අතීතයට එක්ක
යන ගතියක්, අනාගතයට එක්ක යන ගතියක් තිබුරණ්. නර්ුත් දැන්
එරහර් එකක් නූ. දැන් හිත රර්ල්ල රවලා. පැමිරණන පැමිරණන
අරර්ුණට නැවත නැවත හිත නංවන්න පුළුවන්. හරි පහසුවක්
දැරනනවා. ඒ වාරග්ර් අරර්ුරණ් තිරබන විස්තර ටිකත් රප්නවා. ඒකත්
සාේථක රවලා. ඒ වාරග්ර්යි රවන රවන අරර්ුණුවලට දුවන්රනත්
නැතුව රහාඳට අරර්ුණ තුළර් ඉන්නවා ඒකාගර රවලා. අන්න යේ
සහනයක් පරිතීයක් පරරර්ෝදයක් දැරනනවා.
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ඒ පරිතීය රකරනක්රග් හිරත් තිරයනවා නේ එතැන
වයාපාදයට ඉඩක් නූ. එතරකාට රේ පරීතිය කියන ධයාන අංගය
වයාපාදයට පරතිපක්ෂයි. වයාපාදය දුරැ රවනවා. අපි තුළ පරීතිය
තිරයනවා. පරීතිසහගත රසාේනස් සහගත පරරර්ෝදවත් ර්නසක
වයාපාදයට ඉඩක් නූ. දැන් එතරකාට රේ විදිහට සර්ාි අංග ටික
රපළගැහිලා එනවා. දැන් කයත් සැහැල්ලු රවනවා. පස්සද්ියත්
දැරනනවා. පාරවනවා වාරග් දැරනනවා. බර සැහැල්ලු රවනවා වාරග්.
රර්න්න රේ සැපය රේ සුවය දැරනනවා නේ, රේ සුඛ කියන ධයාන
අංගය නිසා උද්ධච්ච කුක්කුච්චයට ඉඩක් නූ.
දැන් රේ විදිහට ධයාන අංග පහ සකස් රවලා නේ දැන් අපි
නීවරණවලින් බැහැර වුණා. දැන් රයෝගාවචරරයකුට රේ තත්ත්වය
හරියට රබාරළු පාරක වාහනයක් පදවාරගන ගිහිල්ලා හරියට නිකං
කාපට් පාරකට දැේර්ා වාරග්. හිත අලුත්ර් තැනකට පත් වුණා වරග්
රදයක් දැරනන්න පුළුවන්. එතරකාට එයා රත්රැේගන්නවා රර්රතක්
රවලා සූරහන්න අරගලයක නිරත වුරණ්. නීවරණ එක්ක රලාකු
සටනක් ර්ං කරියාත්ර්ක කරළ්. දැන් තර්යි නීවරණ ටික ඈත් වුරණ්.
තාවකාලිකයි; පරශ්නයක් නූ. තාවකාලිකයි. හැබැයි දැන් නීවරණ
අයින් වුණා. දැන් එයාට රලාකු සහනයක් තිරයනවා. හිරත්
පරරබෝධයක් සැහැල්ලු ගතියක් තිරයනවා.
දැන් පැමිරණන පැමිරණන ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක් ගාරන්
බලනවා. සූර් ආශ්වාසයක් ගාරන්ර් සූර් පරශ්වාසයක් ගාරන්ර්
සතුටක් දැරනනවා. දැන් අර කලින් වාරග් ඒකාකාරී ආශ්වාසයක්
පරශ්වාසයක් රනරවයි. පැමිරණන පැමිරණන ආශ්වාසය පරරර්ෝදයක්
රගන එනවා. පරරර්ෝදජ්නක ආශ්වාස පරශ්වාස කරියාවලියක් තර්යි දැන්
තිරයන්රන්. නීවරණ පරහාණය වුණාට පස්රස් ආධයාත්මික වශරයන්
හිරත් ඇතුළතින් පැන නැගුණා පරරර්ෝදයක්. රේ පරරර්ෝදය බුක්ති
විඳිමින් ඉන්නරකාට ආනාපානසතිරයදි ඇතැේ රකරනකුට ආරලෝක
සංඥාවක් නිමිත්තක් පහළ රවන්න පුළුවන්. රේ සර්ාිය තව තව
වැරඩනරකාට අපි සාර්ානයරයන් ආනාපානසති නිමිත්ත කියලා
කියනවා. ඇතැේ රකරනකුට රේ නිමිත්ත පහළ රවන්න ඉඩ
තිරයනවා. ඒ අයට ර්ුලදි නිමිත්ත එනවා යනවා. ඒ තරේ ස්ථාවර
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නැහැ. ස්ිර නූ. ඉතින් තව දුරටත් රේ ආනාපානයත් සර්ග
රයෝගාවචරයා කටයුතු කරනවා.
රේ විදිහට සර්ාිය වැරඩන්න වැරඩන්න රේ පැමිරණන
නිමිත්ත රහාඳට ඇවිල්ලා තහවුරැ රවන්න පුළුවන්. පරභාස්වර
රවන්න පුළුවන්. එරහ් රර්රහ් රහල්රලන්රන් නැතුව ස්ථාවර රවන
ගතියක් ඇති රවන්න පුළුවන්. එතරකාට අපිට රේ නිමිත්ත දිහා
බලන්න පුළුවන් - හරියට නිකේ ඒ නිමිත්රතන් ආශ්වාසය
පැමිරණනවා වාරග්. නිමිත්ත තුළට පරශ්වාස කරනවා වාරග්. නිකන්
රේ රදක මිශර වීර්ක්, එකිරනක හා සර්පාත වීර්ක් සිද්ධ රවන්න
පුළුවන්. ඔය වාරග් ර්ට්ටර්ක් රයෝගාවචරයකුට හඳුනාගන්න පුළුවන්.
දැන් ආශ්වාස පරශ්වාස කරියාවලියට සිත රයාර්ු කරන්රන නැතුව රේ
නිමිත්ත දිහා බලන්න පුළුවන්. රර්ාකද රේ නිමිත්තට සාරප්ක්ෂකව
රර්රතක් තිබුණ ආශ්වාස පරශ්වාස කරියාවලිය ඕළාරිකයි. නිමිත්ත
කියන්රන් නිශ්චල ස්වභාවයක්. ඒක රලාකු රළු අරර්ුණක් රනරවයි,
හුදු ආරලෝක සංඥාවක් පර්ණයි.
සර්ථ රයෝගාවචරරයක් හැර් තිස්රස්ර් යන්රන් නිතය
සංඥාවක් පදනේ කරරගන. අපි රර්රතක් ධේර් රද්ශනා ර්ාලාරවර්
හුඟක් කතා කරළ් විපස්සනාවට බර රවලා. හැබැයි අද රේ ර්ාතෘකාව
යටරත්දි ර්ුලින් කතා කරන්න රවන්රන් ටිකක් සර්ථ පැත්රතන්. අපි
රේ ගන්රන් නිතය සංඥාවක්. රේ පැමිණි ආරලෝක සංඥාව නිතයයි
සුභයි, රේක රහාඳයි, රේක පරණීතයි, ලස්සනයි කියලා හිතට රේක
ගැන පරරර්ෝදයක් ඇති කරලා රදනවා. අපි රේ රප්න අරර්ුණ දිහා
බලන්රන් රබාරහාර් දැකුේකලු රදයක් විදිහට. රේකට වශී රවලා
වරග් බලන්රන්. රේක අගය කරන හැඟීර්කින් ස්ිර සංඥාවකින්
තර්යි බලන්රන්. රේ ස්ිර සංඥාව සර්ථ කර්ටහන් හැර් එකකර්
වාරග් තිරයනවා.
රේ ස්ිර සංඥාව රහාඳට අරරගන, රේකර් නැවත නැවත
රහාඳින් අරරගන බලමින්, රේකර් විතේක කරමින් ඉන්නරකාට රේ
ර්ට්ටර්ට ‘උපචාර සර්ාියක්’ කියලා කියනවා. එතරකාට රේරක්
රහාඳට රපළගැහිලා ඉන්ද්රිය සර්තාවකට ආවා නේ, රේ අරර්ුණ
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තුළට හිත නිර්ග්න රවන්න, අරර්ුණ තුළට හිත බැසගන්න පුළුවන්.
ඒක සාේථක වුණා නේ කියනවා ‘අේපණා සර්ාියක්’ කියලා. රේරක්
ධයාන අංග පහ තිරයනවා විතක්ක, විචාර, පරීති, සුඛ, ඒකාගරතාව
කියලා. රේ තත්ත්වය පරථර් ධයානයයි.
පරථර් ධයානය ගැන බුදුරාජ්ාණන් වහන්රස් රේ විදිහට
ර්ේිර් නිකාරය් කායගතාසති සූතරරය් රද්ශනා කරනවා. “විවිවචචව
කාවමහි විවිචච අකුසවලහි ධවම්මහි සවිත්්කිං සවිචාරිං විවවකජිං
පීත්ිසුඛිං පෙමිං ඣා ිං උපසම්පජ්ජ විහරත්ි” කියලා. රේ කටයුත්ත
සාේථක රවන්න නේ අරප් හිත අනිවාේයරයන්ර් නීවරණවලින්
අයින් රවන්න ඕනූ. “විවිරච්චව කාරර්හි විවිච්ච අකුසරලහි ධරම්බර්හි”
ඒ කියන්රන් කාර්යන් ඇසුරැ කරමින් කාර් සංකල්පනා තියාරගන
පරථර් ධයානයට යන්න බූ. එරහනේ හිත සේපූේණරයන්ර්
තාවකාලිකව කාර් සංකල්පනාවලින් බැහැර රවන්න ඕනූ. රර්රහර්
ඉතිරි නීවරණ හිතින් බැහැර රවලා හිරත් රබාරහාර් පිරිසිදු ර්ට්ටර්ක්
අවශයයි පරථර් ධයානයට එන්න. “සවිතක්කං සවිචාරං” රේ ධයානය
විතේක සහිතයි; විචාරය සහිතයි. “විරවකජ්ං පීතිසුඛං” රේරකදි
විරේකී සුව භාවයක්, නීවරණවලින් අයින් රවච්ච නිසා විරේක
ගතියක් තිරයනවා. පරීතියක් සැපයක් තිරයනවා. “පඨර්ං ඣානං
උපසම්බපජ්ජ් විහරති” කියලා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා රදනවා පරථර් ධයානයට හරි
ලස්සන උපර්ාවක්. ඉස්සර මිනිස්සු නාන විට ‘නාන සුණු’ - ඒ
කියන්රන් කුඩු ජ්ාතියක් තර්යි පාවිචිචි කරලා තිරයන්රන්. ඉතින්
ඒකට වතුර දාලා තර්යි සබන් ගුලියක් වාරග් හදාරගන ඇරඟ්
අතුල්ලන්රන්. ඒ සබන් කුඩු වරග් නාන සුණුවලට වතුර දාලා රහාඳට
කවලේ කරනරකාට රතත රනාගූවුණු එකර් කුඩු අංශුවක්වත් නැහැ.
නැත්නේ වේතර්ාන උපර්ාවක් ගත්රතාත් අපි හිතර්ු සිරර්න්ති කුඩු
ටිකකට රහාඳට වතුර ටිකක් දාලා කවලේ කළාර් රේරක් එක
අංශුවක්වත් නැහැ වතුර රනාගූවිච්ච. රහාඳට ගුලියක් රවනවා
කියන්රන්ර් රහාඳට බන්ධනයට පත් වුණා කියන එක. සූර් අංශුවක්
ගාරන්ර් රහාඳට දැන් අර රතත ස්වභාවය ගූවුණාර්, අන්න ඒ වරග්
තර්යි රයෝගාවචරරයක් රහාඳට පරථර් ධයානය වශී කරනරකාට රේ
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විරේකජ් පරීති සුඛය දැන් රර්යාට දැරනන්රන්. යේ සුවයක් පරීතියක්
රසාේනස් ස්වභාවයක් දැරනනවා. විරේකජ් පරීති සුඛරයන් ර්ුළු කයර්
රතරර්නවා කියලා කියන්න පුළුවන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
උපාර්ාවකින් විස්තර කරන්රන් පරථර් ධයානය. රේ ආකාරයට
රයෝගාවචරයාට හාත්පසර් සුවයක් අත්දැකීරේ හැකියාව තිරයනවා.
ඊළඟට අපි හිතර්ු රකරනක් රේ පරථර් ධයානය දියුණු
කරනවා. එයාට යේ අවස්ථාවක වැටහුරණාත් රේරක් තිරයනවා
චංචල රවන ගතියක්. නැවත නැවත එකර් අරර්ුණට දාන්න ඕනූ.
නැවත නැවත අරර්ුණට හිත නංවන ගතියක් අරර්ුණ ඇතුරළ්
හැසිරරන ගතියක් තිරයනවා. රේ ස්වභාවය ටිකක් රළුයි ටිකක්
ඕළාරිකයි කියලා රයෝගාවචරයා රත්රැේගත්රතාත් එයාට හිරතන්න
පුළුවන් “ර්ට රර්බඳු හිරත් චංචල ගතියක් නැතුව, ආපසු ආපසු රේ
අරර්ුණට නංවන්රන් නැතුව, ඒ වරග්ර් අරර්ුරණ් අතුල්ල අතුල්ල
ඉන්රන් නැතුව, අරර්ුරණ් හැසිරරන්රන් නැතුව අරර්ුණ තුළර්
නිශ්ශේදව බැසරගන ඉන්න ර්ට හැකියාවක් තිරයනවාද?” කියලා.
රේ විදියට එයා පරථර් ධයානරය් තිරයන දුේවලතා දකිනවා.
විරශ්ෂරයන්ර් පරථර් ධයානරය් තිරයන විතක්ක විචාර කියන ධයාන
අංග රදරක් තිරයන දුේවලතා දැකලා ඒ රදක බැහැර කරනවා. ඒ
රවනුවට හිත අරර්ුණට නැංවුවා. නැංවුවාට පස්රස් රහල්රලන්රන්
නූ. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කායගත්ාසත්ි සූත්රවය් රේ විදිහට ද්විතීය
ධයානය විස්තර කරනවා. “විත්්කවිචාරා ිං වූපසමා අජ්ඣත්ත්ිං
සම්පසාද ිං වචත්වසා එවකාදිභාවිං අවිත්්කිං අවිචාරිං සමාිජිං
පීත්ිසුඛිං දුත්ියිං ඣා ිං උපසම්පජ්ජ විහරත්ි”. ඒ කියන්රන්
රයෝගාවචරයා රත්රැේගත්තා රේ පරථර් ධයානරය් තිරයන රදෝෂයක්
තර්යි ‘විතක්ක විචාර’ කියන එක. නැවත නැවත අරර්ුණට නංවනවා
කියන එක රවරහසක්. රේ අරර්ුණ ඇතුරළ් එරහ රර්රහ
හැසිරරනවා කියන එකත් රවරහසක්. ඒ රවනුවට රහාඳට අරර්ුණ
තුළ නිර්ග්න රවලා ඉන්න ගතියක් තිරයනවා නේ ඒ තත්ත්වය වඩා
සුවදායකයි. ඒ නිසා “විතක්කවිචාරානං වූපසර්ා” විතක්ක විචාර රදක
තැන්පත් කළා. ඒක වුපසර්නය කළා; ඒක අයින් කළා. “අජ්ඣත්තං
සම්බපසාදනං රචතරසා එරකාදිභාවං” රහාඳට දැන් හිත එකඟ රවලා.
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“අවිතක්කං අවිචාරං” විතක්ක නැහැ. විචාර නැහැ. “සර්ාිජ්ං
පීතිසුඛං” දැන් පරීතිය, සුඛය තර්යි ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තිරයන්රන්.
පරබල සර්ාියක් හරහා ඇති රවච්ච ඒ පරීතිය, සුඛය වළඳමින්
ඒක බුක්ති විඳිමින් ද්විතීය ධයානයට පත් රවනවා කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් විස්තර කරනවා. රේ ධයානයට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රදනවා හරිර් ලස්සන උපර්ාවක්. දැන් හිතන්න විලක් තිරයනවා රේ
විලට උතුරරන් වතුර එන්රන් නූ. දකුරණන් වතුර එන්රනත් නූ.
බටහිරරන් වතුර එන්රනත් නූ. නැරගනහිරරන් වතුර එන්රනත් නූ.
ඒ කියන්රන් රකාරහන්වත් පිට තැනකින් රේ විලට වතුර එන්රන්
නැහැ. වහින්රනත් නූ. හැබැයි රේ විල උතුරනවා. ඒ රකාරහාර්ද?
රේ විරල් පතුරල් තිරයනවා පුදුර්ාකාර සිහිල් වතුර එන උල්පතක්.
රේ සිහිල් වතුර එන, යට තිරයන උල්පත නිසා රේ විල සිහිල්
වතුරරන් පිටාර ගලනවා. පුදුර් ලස්සන උපර්ාවක් රදන්රන්.
ඔන්න ඔය විදියට ද්විතීය ධයානය භුක්ති විඳින
රයෝගාවචරරයකුට තිරයනවා තර්න් තුළින්ර් පැන නගින සතුටක්.
රේ රකාරහවත් රූප බලලා කරනන් සද්ද අහලා දිරවන් රස බලලා
නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලලා කරයන් ස්පේශයක් භුක්ති විඳලා හිතින්
අර වරග් කාර් අරර්ුණු නැවත නැවත අරර්ුණු කරලා ලබන සතුටක්
රනරවයි. ඇතුරළන්ර් ආපු පරීති සුවයක්. රේ ඇතුරළන්ර් හටගත්ත
රේ සර්ාිගත පරීති සුඛය, සර්ාිය හරහා, ඒකාගරතාව හරහා රේ
පැමිණුන පරීති සුවය රේ රයෝගාවචරයා භුක්ති විඳිනවා. ඒ පරීති
සුඛරයන් ර්ුළු කයර් අර වරග් රතරර්නවා. අර විරල් වතුර පිටාර
ගලන්නා වාරග්, රදෝරර ගලන්නා වරග් රේ රයෝගාවචරයාරග් සිත
රේ හටගත් පරීතිරයන් රතරර්නවා. රේ හටගත් පරීතිය එයා භුක්ති
විඳිනවා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තුන්රවනි ධයානය ගැන
විස්තර කරනවා. එතැනදි රයෝගාවචරයා රත්රැේගන්නවා ‘හැර්
තිස්රස්ර් කරය් රේ විියට යේ පරීතියක් දැරනනවා තර්යි. රේකත්
ටිකක් ඕළාරිකයි. පරීතිය කියන එක කයට රපාේඩක් රළුවට දැරනනවා.
හිතටත් ටිකක් රළුව දැරනනවා. ඒ හරහා හිත රපාේඩක් පිට යන්න
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ඉඩ වුණත් ඉඩ තිරයනවා. රේරක චංචල ගතියක් තියනවා. පුළුවන්ද
රේ රළු ඕළාරික පරීතිය අයින් කරලා රසෞර්ය ර්ට්ටර්ක් ඇති
කරගන්න. රේ රයෝගාවචරයා දකිනවා පරීතිරය් තිරයන රදෝෂය,
පරීතිරය් තිරයන දුේවලතාව. එරහර් දැකලා පරීතිරයන් රතාර, එරහත්
සැපවත් සර්ාියකට යන්න එයා උත්සාහවන්ත රවනවා. ඒ තත්ත්වය
තර්යි තුන්රවනි ධයානරයන් රපන්නන්රන්.
කායගතාසති සූතරරය් විස්තර කරන්රන් රර්රහර්යි “පීත්ියා ච
විරාගා උවපක්ඛවකා ච විහරත්ි සවත්ා ච සම්පජාව ා, සුඛඤ්ච
කාවය පටිසිංවවවදත්ි”. අර පරීතිය ගැන තිබිච්ච ඔද වැරඩන ගතිය,
ඒකට තිබිච්ච ඇල්ර්, ඒකට කැර්ති රවන ගතිය අතහැරලා දාලා
“පීතියා ච විරාගා” දැන් පරීතිය රකරරහි තිරයන්රන විරාගී ස්වභාවයක්.
ඒක දැන් නැති රවනවා නේ රහාඳයි කියලා ආකල්පයක් ඇති
කරරගන “උරපක්ඛරකා ච විහරති” දැන් රේ පරීතිය සේබන්ධරයන්
තිරයන්රන් උරප්ක්ෂාවක්. පරීතිය දැන් අයින් රවනවා. පරීතිය ගැන එයා
සැලකිලිර්ත් රවන්රන් නැහැ. පරීතිය රහමිහිට අයින් කරලා ඒ
රවනුවට උරප්ක්ෂාවක් ගන්න උත්සාහ කරනවා. “සරතා ච
සම්බපජ්ාරනා” දැන් රර්රතක් කල් කතා කරපු ධයාන රදරක් සතිය
අනිවාේයරයන්ර් තිරයනවා. නර්ුත් ඒ සතිරය් උත්සන්න භාවය,
ඒරක් තීවර භාවය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා තුන්වන
ධයානරය් ඉඳලා. “සරතා ච සම්බපජ්ාරනා” රහාඳට සතිර්ත්ව
සේපජ්ඤ්ඤරයන් යුක්තව අවධානරයන් ඉන්රන්; හිරත් පරීතිය දැන්
පහව ගිහිල්ලා. හිත රහල්රලන්රන නූ. විතක්ක විචාර සර්නය
රවලා. “සුඛඤ්ච කාරයන පටිසංරවරදති” දැන් තිරයන්රන් කරය්
සැපයක් සුවයක්. හිරත් සුවයක්.
රේක විරශ්ෂරයන්ර් ආේයයන් වහන්රස්ලා පරශංසා කරන
ර්ට්ටර්ක් කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. රේ තෘතීය
ධයාන ර්ට්ටර් රර්රලාව වශරයන් ලබන්න පුළුවන්, රලෞකික
වශරයන් ගන්න තිරයන ඉතාර් පරණීත සුවයක් බව කියනවා. රර්ාකද
ඒරක් දැරනන ඒ තෘප්තිර්ත් භාවය ‘සන්තුට්ි’ කියන, ‘සියල්ල
ලැබුණා’ වරග් තත්ත්වය විරශ්ෂරයන්ර් ආේයයන් වහන්රස්ලා අගය
කරනවා. රර්ාකද සාර්ානයරයන් අරප් හිරත් තිරයන්රන් හරිර්
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| අරියවාස සූතරය
අතෘප්තිකර ස්වභාවයක්. ‘රකාච්චර ලැබුණත් ර්දි’ කියන ස්වභාවය
තර්යි අපට සාර්ානයරයන් තිරයන්රන්. තණ්හාවට දාස රවලා තිරයන
නිසාර් “ඌව ා වලාවකා අත්ිවත්ත්ා ත්ණ්හාොවසා”50 කියලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. රේ රලෝරක් හැර් තිස්රස්ර්
තිරයන්රන් ඌනත්වයක්. රේ රලෝරක් හැර් තිස්රස්ර් අතෘප්තිකර
ස්වභාවයක් තිරයන්රන්. රකාච්චර ලැබුණත් ර්දි. දැන් රේ අතෘප්තිකර
තත්ත්වය සේපූේණරයන්ර් පහව යන්න ඕනූ තෘතීය ධයානරය්දි.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන්රන් විරශ්ෂරයන්ර් රේක
ආේයයන් වහන්රස්ලා අගය කරන පරශංසා කරන “සුඛඤ්ච කාවය
පටිසිංවවවදත්ි” රේ සුඛය සේපූේණරයන්ර් ඇතුළත තෘප්තිර්ත්
භාවයක් ර්ත පදනේ රවලා තිරයන්රන්. හිරත් කිසිර් රවන රදයක්
ගැන රසවිල්ලක් නැහැ. ඇතුළතින්ර් පැන නැගිච්ච තෘප්තිර්ත්
භාවයක්. රවන කිසිර් රදයක් ගැන පරාේථනාවක් නූ. ඇතුරළ්
තෘප්තිර්ත් බවක්. සියල්ල ලැබුණා වාරග් ගතියක්. රේ සුඛය තර්යි
“සන්ත්ුඨඨිපරමිං ධ ිං”51 කියලා අපිට කියන්න රවන්රන්. ඇතුළත
තිරයනවා සියුේ සැපයක්, සුවයක්. ඒක පර්ණයි. ඉන් එහා රදයක්,
බලාරපාරරාත්තුවක් නැහැ. ඉන් එහා ධයානයක් ගැන ර්ාේග ඵලයක්
ගැන කිසිර් රදයක් ගැන බලාරපාරරාත්තුවක් නූ. රේ රර්ාරහාරත්
තිරයන්රන් උපරිර් තෘප්තිර්ත් බවක්. පරීතිය කියන්රන් ඕළාරික
ර්ට්ටර්ක්. අනික් අතට රේ අලුත් ස්වභාවය සැපයක් සුවයක් . රේ
ස්වභාවයට තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියන්රන් ‘ ිප්පීත්ිවක
සුවඛ ’ කියලා. රේක අර රළු පරීතිය හා මිශර රවච්ච සුවයක් රනරවයි.
ඇතුරළ් සේපූේණරයන්ර් තෘප්තිර්ත් වීර් නිසා ලැරබන සුවයක්. දැන්
පින්වත්නි, රකායි තරේ රද්වල් දුන්නත් “ර්දි ර්දි ර්දි” කියකියා හිටපු
අරප් හිතට දැරනනවා දැන් සියල්ල ලැබුණා වරග් තත්ත්වයක්. අන්න
ඒක තර්යි රේ රපන්නන්රන්. ඉතින් එතරකාට රේ තත්ත්වරයදි හිත
බැසරගන ඉන්රන් නිප්පීතික සුඛරය්. ඒ කියන්රන් අර රළු නැති
ඉතාර් සියුේ රසෞර්ය සුවයක්. සියල්ල ලැබුණා වරග් ගතිරය තර්යි
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------50
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ර්ේිර් නිකාය, රට්ඨපාල සූතරය
ධේර්පදය, සුඛ වග්ග
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රේ රවලාරේ හිත බැසරගන ඉන්රන්. රේ ධයානරය් උපර්ාව
වශරයන් රපන්වන්රන්, දැන් රත් රනළුේ තිරයනවා සුදු රනළුේ
තිරයනවා ර්ාරනල් තිරයනවා. විවිධාකාර ර්ල් තිරයනවා. ඒ ර්ල්
රපාරහාට්ටුවක් වතුරරන් යට තිරයනරකාට ඒ ර්ල් රපාරහාට්ටුරේ
සූර් තැනක්ර් වතුරරන් රතමිලා. රර්ාකද වතුර යට තිරයන්රන්.
අන්න ඒ වරග් තර්යි - රේ රළු නැති ඉතාර් රසෞර්ය සුවය, රේ සුඛය
රයෝගාවචරයාරග් ර්ුළු කයටර් දැරනනවා. ර්ුළු සිතටර් දැරනනවා.
ඔන්න බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රදන උපර්ාව.
දැන් ඊළඟට තර්යි අද ර්ාතෘකාවට යන්න පුළුවන්. දැන්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් හතරරවනි ධයානය විස්තර කරනවා.
කරර්ානුකූලව රයෝගාවචරරයක් පරථර් ධයානය, ද්විතීය ධයානය, තෘතීය
ධයානය පහු කරරගන ඇවිල්ලා එයා දැන් ටික ටික රේ ධයාන
හඳුනාරගන එයාට දැන් රහාඳ වැටහීර්ක් තිරයනවා. විතක්කය ගැන
විචාරය ගැන පරීතිය ගැන සුඛය ගැන වැටහීර්ක් තිරයනවා. දැන්
කරර්ානුකුලව අපිට රත්රරනවා රේ ධයාන අංග හලහලා යන ගතියක්
තිරයන්රන්. පළරවනි ධයානරය් නේ ධයාන අංග පහක් තිබුණා. ඊට
වඩා සැපයක් ඊට වඩා සුවයක් ලබන්න නේ, ඊට වඩා පරිණත
භාවයකට යන්න නේ රේ පරහන් රදකක් හලන්න ඕනූ. දැන් ඔන්න
තුනක් ඉතිරි රවනවා. පරීති සුඛ ඒකාගරතා කියන ධයාන අංග තුනක්
තර්යි රේ කියන ද්විතීය ධයානරය් තිරයන්රන්. දැන් ඊටත් වඩා සුවදායී
තත්ත්වයකට ඊටත් වඩා සියුේ තත්ත්වයකට යන්න නේ, රේ රළු
ස්වභාවය අයින් කරන්න ඕනූ. පරීතිය කියන එක රළුයි කියලා එයා
දැන් හඳුනාගන්නවා. එරහර් රළු ස්වභාවයක් රත්රැේ අරරගන ඒක
අයින් කරලා තර්යි, ඊට වඩා සුවදායී ඊට වඩා පරණීත ඊට වඩා පරිණත,
රේරූ ස්වභාවයක් ඇති රවන්රන් තෘතීය ධයානරය් කියලා
හඳුනාගන්නවා. ඒ කියන්රන් සේපූේණ ඇතුළත තෘප්තිර්ත් භාවයක්
පර්ණයි.
දැන් පින්වත්නි ඕකත් රළුයි කියලා හිතන්න නේ, රේ
රයෝගාවචරයා තුළ රකායි තරේ නේ පරිණත බවක් තිරයන්රන්
ඕනූද? බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා අන්න එබඳු පරිණත භාවයක්
තර්යි හතරරවනි ධයානරය් තිරයන්රන් කියලා. රයෝගාවචරයා
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රත්රැේගන්නවා “කථඤ්ච භික්ඛවව භික්ඛු පසසද්ධකායසඞ්ඛාවරා
වහාත්ි: ඉධ භික්ඛවව භික්ඛු සුඛසස ච පහා ා දුක්ඛසස ච පහා ා” දැන්
රර්යා සැපයට කැර්ැත්තකුත් නැහැ, දුකට කැර්ැත්තකුත් නැහැ. සැප
දුක රදරකන්ර් රතාර උරප්ක්ෂාවකට යන්න පුළුවන්ද? දැන් රේ
උරප්ක්ෂාව තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඉස්සරහට ගන්රන්. අපිට
ර්තකයි අර ඉඳුරන් හරය් “ඡළඞ්ගසර්න්නාගරතා රහාති” කියන
තැනත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උරප්ක්ෂාව තර්යි ඉස්සරහට ගත්රත්.
ඇරහන් රූපයක් දැකලා සතුටු රවන්න යන්රනත් නූ දුක් රවන්න
යන්රනත් නූ. ගත්රත් ර්ැද්දට. උරප්ක්ෂාවට. කරනන් සද්දයක්
ඇහුණා. ඒරකන් සතුටු රවන්න යන්රනත් නූ. අඬන්න වැලරපන්න
යන්රනත් නූ. ඉන්රන් උරප්ක්ෂාරේ. දිරවන් රසයක් දැනුණත් ඒරක්දි
සතුටු රවන්න යන්රනත් නූ දුක් රවන්න යන්රනත් නූ. ගන්රන්
ර්ැද්දට. කරයන් ස්පේශයක් ලැබුණත් ඒරකනුත් සතුටු රවන්න
යන්රනත් නූ දුක් රවන්න යන්රනත් නූ. ගන්රන් උරප්ක්ෂාවට. හිතට
අරර්ුණක් ආවත් ඒකත් එක්ක ඇරලන්න යන්රනත් නූ. ගැරටන්න
යන්රනත් නූ. නැවතත් එන්රන් උරප්ක්ෂාවට.
රේ ධයානවලත් ගැඹුරට යන්න යන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
අපට රපන්වන්රන් උරප්ක්ෂාව. එතරකාට රයෝගාවචරරයක්
රත්රැේගන්නවා ‘රේ තුන්වැනි ධයානරය් තිරයනවා යේ සුවයක්;
ඒකත් රළුයි’ කියලා. එච්චරටර් දැන් රර්යාරග් හිත සූක්ෂ්ර් රවලා.
එච්චරටර් රර්යාරග් හිත සංරේදී රවලා. එච්චරටර් රර්යාරග් හිත
සියුේ රවලා. පරණීත රවලා. එයාට දැරනනවා දැන් රේ දැරනන සුඛය,
දැරනන සුවය පවා රළුයි. ඊටත් වඩා උරප්ක්ෂාව පරණීතයි කියලා තර්යි
දැන් හතරරවනි ධයානයට උත්සාහවන්ත රවන්රන්. ඉතින් එයා
“පුවබ්බව වසාම සසවොම සසා ිං අත්ථඞ්ගමා” ර්ුලින්ර් අත්හැරලා
දානවා රසෝර්නස්ස රදෝර්නස්ස රදකර්. ඒ කියන්රන් හිත සතුටින්
ඉල්රපන්න යන්රනත් නූ. දුකින් තැරවන්න යන්රනත් නූ. ර්ුල්
කාරල්දිර් ඒක අත්හැරලා දාලා “අදු්ඛිං අසුඛිං උවප්ඛාසත්ිපාරිසුද්ිිං
චත්ුත්ථිං ඣා ිං උපසම්පජ්ජ විහරත්ි” අන්න උරප්ක්ෂාවට බැස්සා. දැන්
උරප්ක්ෂාරේදි, රේ කියන චතුේථ ධයානරය්දී පරිශුද්ධ වූ සතියක්
තර්යි රපන්වන්රන්. සතිරය්ත් උපරිර් ර්ට්ටර්ක් එරහර් නේ
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කරියාත්ර්ක රවනවා උරප්ක්ෂාරවදි. පරීතිරයදි සැපරයදි සතිය
තිරයනවා රවන්න පුළුවන්. නර්ුත් දැන් රේ චතුේථ ධයානරය්දි
විරශ්ෂරයන්ර් රපන්නනවා “උරපක්ඛාසතිපාරිසුද්දිං” උරප්ක්ෂාවයි
සතියයි නිකන් රහාඳට එකිරනක මිශර රවච්ච රහාඳ අවදි භාවයක්
සර්ග හිත තිරයන්රන් පූේණ උරප්ක්ෂාවක. සතිරයන් ආඪ්ය රවලා.
අන්න ඒ වරග් ස්වභාවයක් තර්යි රපන්වන්රන්.
දැන් රර්තන තනිකරර් ර්ුල් තැන දීලා තිරයන්රන් පිරිසිදු
සිතටයි. ඒ කියන්රන් ඒක පරීතිරයන් උඩට ගිහිල්ලත් නූ. දුරකන්
යටට ගිහිල්ලත් නූ. සුවයකින් ඒක තත්ත්වගත රවලත් නූ. තනිකර
පිරිසිදු සිතක්. “උරපක්ඛාසතිපාරිසුද්දිං” කියලා කියන්රන් ඒකයි.
පාරිශුද්ියක් පිණිස තර්යි එරහනේ දැන් රර්රතනින් යන්රන්.
එතරකාට රේ පිරිසිදු හිරත් ස්වභාවයක් තර්යි එරහනේ චතුේථ
ධයානරය් රපන්වන්රන්. එතරකාට රර්බඳු චතුේථ ධයානයක් යේ
කිසි රකරනක් රහාඳට පරබලව වඩනවා නේ, එතැනදි ආශ්වාස
පරශ්වාස කියන කාය සංස්කාර සංසිරඳන්න පුළුවන්. ඒකයි රර්තන
ර්ාතෘකාරේදි කියන්රන් “පසසද්ධකායසඞ්ඛාවරා”52 කියලා. ඒ
කියන්රන් අපි ආනාපානසතිය වඩනරකාට ර්ුල් කාරල්දි හිරත් යේ
සැකයක් වුණත් ඇති රවන්න පුළුවන්. දැන් රේ ආශ්වාස පරශ්වාස
සියුේ වීරගන යනවා. එතරකාට හිරත් සැකයක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
‘ඉස්සර නේ ර්ර් හරි හයිරයන් හුස්ර් ගත්තා. සූරහන්න ඔක්සිජ්න්
පරර්ාණයක් කයට ඕනූ. දැන් රේ කය හුස්ර් ගන්රන් නැහැ වාරග්.
බැරි රවලාවත් ඔක්සිජ්න් ර්දි වුරණාත් රහර් රලාකු පරශ්නයක්’ කියලා
හිරත් පරශ්නයක් එන්න පුළුවන්. ඇතැේ රයෝගාවචරරයෝ රර්රහර්
පරශ්න කරනවා. ඊට පස්රස් ඇස් ඇරලා බලනවා. ආරයත් රපාේඩක්
හයිරයන් හුස්ර් ගන්නවා. රර්ාකද ඔක්සිජ්න් ර්දි රවයි කියලා.
රර්තනට ආවාට පස්රස් හුස්ර් නතර රවලා. හුස්ර් ගන්රන්ර්
නූ. බැරි රවලාවත් රේකට බය රවලා ඇස් රදක ඇරලා හුස්ර්
ගන්නවද කියලා බලන්න ගිරයාත් ඔන්න හුස්ර් ගන්නවා. ඉතින් ඒක
නිසා බුරැර්රය් පා-අවුක් සයාරඩෝ ස්වාමීන් වහන්රස් විරශ්ෂරයන්
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විස්තර කරනවා, බැරි රවලාවත් රේ චතුේථ ධයානරය් ඉන්රදද්දි යේ
කිසි රකරනකුට පරීක්ෂා කරන්න හිතුරණාත් ‘ඇත්තද රේ බුදු
හාර්ුදුරැරවෝ කියලා තිරයන්රන්? චතුේථ ධයානරය් ඉන්නරකාට
හුස්ර් වැරටන්රන් නැද්ද?’ එරහර් පරීක්ෂා කරන්න හිතිලා බැරි
රවලාවත් එයා බලන්න ගිරයාත් ඒ කියන්රන් හතරරවනි ධයානරය්
රනරවයි දැන් ඉන්රන්. උන්වහන්රස් ඒක රබාරහාර් ලස්සනට
රපන්වනවා. රර්ාකද චතුේථ ධයානරය් ඉන්රදද්දි අර වරග්
විතේකයක් පහළ කරන්න බැහැ. රර්ාකද විතේක සර්නය රවලා
තිරයන්රන්. රේරක් විතේක නූ. විචාර නූ. පරීතිය නූ. සුවයක් නූ.
පූේණ උරප්ක්ෂාවක් තිරයන්රන්. එබඳු උරප්ක්ෂා සහගත ස්වභාවයකදි
කිසිර් සිතුවිල්ලක් තිරයන්න බූ. එරහනේ රේ ස්වභාවය ගැන සැක
හිතලා පරීක්ෂා කරන්න ගිරයාත් අන්න ආරයත් කය හුස්ර් ගන්නවා.
රර්ාකද චතුේථ ධයානරය් රනරවයි තව දුරටත් රැඳිලා ඉන්රන්.
එරහර් නේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා යේ කිසි
රකරනක් චතුේථ ධයානරය් ඉන්නරකාට “පස්සද්දධකායසඞ්ඛාරරා”
එයාරග් කරය් ආශ්වාස පරශ්වාස සන්සිඳිලා. සාර්ානයරයන්
රපන්නලා රදනවා ආනාපානසතිරයන් රේ ධයාන හතරට යන්න
පුළුවන් කියලා. යේ කිසි රකරනකුට රර්යින් එහාට යන්න අවශය
නේ, අරූප ධයානවලට යන්න අවශය නේ කසිණ ආදී රද්වල් භාවිත
කරන්න රවනවා. කසිණ දහයක් රපන්වනවා. රේ කසිණ භාවනා
හරහා තර්යි එතන සිට යන්න පුළුවන් රවන්රන්.
රූපාවචර ධයානවලට විවිධ රවනත් උපකරර් හරහාත් යන්න
පුළුවන්. රකරනක් ධර්තරී භාවනාව වඩලා උනත් එයාට පරථර්
ධයනය, ද්විතීය ධයානය තෘතීය ධයානය දක්වා යන්න පුළුවන්.
ඊළඟට පිළිකුල් භාවනාව - අසුභ භාවනාව හරහා පවා පරථර්
ධයානයට යන්න පුළුවන්. ඉතින් රකරනකුට හිරතන්න පුළුවන් දැන්
රේ දියුණු කරළ් පිළිකුල. රේ පිළිකුල බලබල හිටපු රයෝගාචරරයක්.
පරථර් ධයානරය් තිරයන්රන් විතක්ක, විචාර, පරීති, සුඛ, ඒකාගරතා.
රේරක් පරීතියත් තිරයනවා. බලබලා හිටිරය් පිළිකුලක් දිහා. අපි හිතර්ු
ර්ළමිනියක් දිහා බලබලා හිටපු රයෝගාවචරයා පරථර් ධයානයට
ගිහිල්ලා. ඔන්න ඔය වරග් රද්වල් තර්යි හරිර් විචිතර රේ භාවනාරේ.
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ඒකත් රවන්න පුළුවන් බව දහරේ රපන්නලා රදනවා. ඒ කියන්රන්
ඒ වරග් ර්ට්ටර්කදී රේ හිත අගය කරන්රන් පිළිකුල. දකින්රන්ර්
නැවත නැවත පිළිකුල.
උපර්ාවක් වශරයන් කියනවා නේ යේ කිසි රකරනක්, දුප්පත්
ර්නුස්සරයක් රස්සාව වශරයන් කරන්රන් කුණු අයින් කරන එක.
එයාට වැඩිවැඩිරයන් පඩි හේබ රවන්රන්, වැඩි ර්ුදලක් හේබ
රවන්රන් වැඩි කුණු පරර්ාණයක් ගිහින් දුන්රනාත්ලු. ඉතින් එයාට
කුණු රගාඩක් දකිනරකාටර් සතුටක් ඇති රවනවා. රර්ාකද කුණු
රගාඩක් කියන්රන් වැඩි ගානක්. අන්න ඒ වාරග් තර්යි අසුබ
භාවනාව වඩන රයෝගාවචරරයක්. රහාඳට රේ ඉස්සරහට ගත්ත ඒ
නිමිත්ත, අසුභ නිමිත්ත නැවත නැවත නැවත නැවත දකින්න
දකින්න ඒකට හිත නංවනවා. විතක්ක පහළ රවනවා. ඒ අරර්ුරණ්ර්
හිත හැසිරරනවා. විචාරය පහළ රවනවා. ඒ වාරග්ර්යි දැන් රේ
අසුභය තර්යි පහළ කරලා තිරයන්රන්. රේ අසුභය නැවත නැවත
පරකට වීරර්න් හිරත් සතුට ඇති රවනවා. පරීතියක් ඇති රවනවා. ඒ
හරහාර් දැන් නීවරණ යටපත් රවලා. නීවරණ රවනුවට දැන් සුවයක්
පහළ රවලා. හිත ඒකටර් ඒකාගර වුණාර් ඒකාගරතාව සහිතයි. ධයාන
අංග පහර් තිරයනවා. පරථර් ධයානය දක්වා අසුභ භාවනාරවන් එන්න
පුළුවන් බව දහරේ රපන්වා රදනවා.
ඉතින් ඒ වරග් සර්ථ කේර්ස්ථානවල විවිධාකාර හැකියා
රපන්නලා දීලා තිරයනවා. ආනාපානසතිරයන් හතරරවනි ධයානය
දක්වා එන්න පුළුවන්. ධර්තරී භාවනාරවන් තුන්රවනි ධයානය දක්වා
එන්න පුළුවන්. අසුභ භාවනාරවන් පරථර් ධයානය වඩන්න පුළුවන්.
කසිණවලින් රූපාවචර ධයාන හතරත් අරූපාවචර ධයාන හතරත්
වඩන්න පුළුවන්. රේ ආදී වශරයන් සර්ථ කේර්ස්ථාන හතළිරහ්
විවිධාකාර හැකියා හා ඒවාරය් තිරයන යේ සීර්ා රපන්වලා දීලා
තිරයනවා. ඉතින් විරශ්ෂරයන්ර් ආේයයන් වහන්රස්ලාට රේ ධයාන
යුහුසුලුව ගන්න පුළුවන් බව තර්යි රපන්වන්රන්. සාර්ානය පෘථග්ජ්න
භුමිරය් ඉන්න රකරනකුට වාරග් රනරවයි. රේ ආේයයන්
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වහන්රස්ලාට ධයානවලට සර්වදින්න අවශය නේ ඒ රද් පහසුරවන්
කරන්න පුළුවන් කියලා රපන්වනවා.53
රේ හා සේබන්ධරයන් විවිධාකාර ආචාේය ර්ත තිරයනවා.
ඇතැේ රකරනක් කියනවා, රහත් වීර් දක්වා යන්න පුළුවන් ධයාන
අතයවශය නූ කියලා. සාර්ානයරයන් කියනවා “පඤ්ාවිර්ුත්තා”
කියලා. පරඥාව ර්ුල් කරරගන ගිය රහතන් වහන්රස්ලා කිසිර්
ධයානයක් ඇසුරැ කරලා නැතත් අරහත්වය දක්වා යන්න පුළුවන්
කියන ර්තයක් තිරයනවා. ර්හා සී සයාරඩෝ ස්වාමීන් වහන්රස් රහර්
ඒ ර්තය දරනවා. තවත් රකරනක් කියනවා “රසෝවාන් රවන්න ධයාන
අතයවශය නැහැ. රසෝවාන් ර්ාේග ඥානය ධයානවලින් රතාරව
ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි අනාගාමී ර්ට්ටර්ට යනරකාට
අනිවාේයරයන්ර් ධයාන අතයවශයයි” කියලා වාදයක් තිරයනවා.
ඉතින් රේ වාරග් රද්වල් හරිර් අර්ාරැයි ඉරක් ඇඳලා රේක නිවැරදියි,
රේක සතයයි කියලා, රේක නේ අසතයයි කියලා කියන්න. තර්තර්ා
වශරයන් උත්සාහ කරලා බලන්න පුළුවන්. තර්න් රසෝවාන් වුණාර්
රේ ධයාන වඩලාද රසෝවාන් වුරණ් කියලා බලන්න පුළුවන්. අනාගාමී
වුණාට පස්රස් රේ ධයාන සහිතවද අනාගාමී වූරය් කියලා තර්තර්ා
වශරයන් බලන්න පුළුවන්. රහත් වුණාට පස්රස් ධයාන නැතුවර්
රහත් වුණාද කියලා බලන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒක නිසා ර්ර් ඒක සියලුරදනාටර් විවෘත පරශ්නයක්
බවට පත් කරනවා. ඒකට ර්රග් ර්තයක් ඉදිරිපත් කරන්රන් නූ.
ආචාේය ර්ත විවිධාකාරරයන් තිරයනවා. රලෝකරය් විවිධාකාර ර්ත
තිරයනවා. ඒක නිසා අපි ඒවාරය් පැටරලන්රන් නැතිව, දැන් අපි
ඉදිරිරයන් තියාරගන යන භාවනාරේදි සාර්ානයරයන් ධයානවලට
රර්හායින් විපස්සනාවට ගන්නවා. රර්ාකද විපස්සනාරවදිත් රේ
ධයානවලට සූරහන්න සමීප ර්ට්ටර්ක් ළඟා කරගන්න පුළුවන්.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------එවං රඛා ර්හානාර් අරියසාවරකා චතුන්නං ඣානානං ආභිරචතසිකානං
දිට්ටඨධම්බර්සුඛවිහාරානං නිකාර්ලාභී රහාති අකිච්ඡලාභී අකසිරලාභී. - ර්ේිර් නිකාය,
රසඛ සූතරය
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රේ සේබන්ධරයන් රහට තවත් ගැඹුරින් සාකච්ඡා කරන්න
පුළුවන්. රර්ාකද රේ ධයානවලටත් එහා ගිය රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්
රකරනකුට සාක්ෂාත් කරන්න පුළුවන්. යේ කිසි රකරනකුට
ධර්තරිරයන් කරැණාරවන් ර්ුදිතාරවන්, රේ ආදී බරහ්ර්විහාර තත්ත්ව
හරහා විපස්සනාවක් හරහා රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්කට යන්න පුළුවන්.
අපිට ඒක රහට සාකච්ඡා කරන්න ඉඩ තියාරගන අද දින ධේර්
රද්ශනාව ර්ර් රර්රතකින් සර්ාප්ත කරනවා.
සියලුරදනාටර් තර්න් තුළ රේ හැකියා දියුණු කරගැනීර්
සඳහා යේ උරදයෝගයක් ඉපදීර්ට අද දින ධේර් රද්ශනාව රහ්තු රේවා
කියලා පරාේථනා කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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9 │ නාව නිදහස් වූ සිත්ක් නුවණින් ලද අකම්පිත් බවක්
වමා ත්සස භගවවත්ා අරහවත්ා සම්මා සම්බුද්ධසස
“කථඤ්ච භික්ඛවව භික්ඛු සුවිමුත්ත්චිවත්ත්ා වහාත්ී?”
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, රගෞරවනීය ර්ූණිවරැනි.
ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රදසිය විසිනවවන භාවනා වැඩසටහරන්
ර්ාතෘකාව වශරයන් ඉදිරිරයන් තබාගත්රත් දුතිය අරියවාස සුතරය.
රේ සූතරය ඇතුළත් රවලා තිරයන්රන අංගුත්තර නිකාරය් දසක
නිපාතරය්. ආේයයන් වහන්රස්ලා ජිවිතය ගත කරන ආකාරය,
උන්වහන්රස්ලා සිත පවත්වන්න උත්සාහවන්ත වන ආකාරය,
රහතන් වහන්රස්ලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා සිත පවත්වන
ආකාරය, උන්වහන්රස්ලා වාසය කරන ආකාරය තර්යි රේ සූතර ය
පුරාවට විස්තර කරලා රදන්රන්.
අද අපිට කථා කරන්නට තිරයන ර්ාතෘකාවට අපි සෘජ්ුවර්
පිවිසුණරහාත්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් නවවන කාරණාව වශරයන්,
උන්වහන්රස්ලාරග් සිත රකාරහාර්ද පවතින්රන් කියන කාරණාව
රේ විදියට රපන්නලා රදනවා. “කථඤ්ච භික්ඛරව භික්ඛු
සුවිර්ුත්තචිරත්තා රහාති” “රකරස්ද ර්හරණනි රේ හාත්පසින් නිදහස්
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රවච්ච සිතක් සහිතව රේ ආේයයන් වහන්රස්ලා, නැතිනේ භික්ෂූන්
වහන්රස් නර්ක් වාසය කරන්රන්?” “ඉධ භික්ඛරව භික්ඛුරනා රාගා
චිත්තං විර්ුත්තං රහාති” ඒ ආේයයන් වහන්රස්රග් සිත රාගරයන්
නිදහස්. “රදාසා චිත්තං විර්ුත්තං රහාති” ද්රේෂරයන් නිදහස්. “රර්ාහා
චිත්තං විර්ුත්තං රහාති” රර්ෝහරයන් නිදහස්. “එවං රඛා භික්ඛරව භික්ඛු
සුවිර්ුත්තචිරත්තා රහාති”. එරහනේ දැන් රේ සිරතහි විර්ුක්ත
ස්වභාවයක් - රච්රතෝ විර්ුක්තියක් ගැන තර්යි රර්රතනදි කථා
කරන්රන්.
රච්රතා විර්ුක්තිය කියන එක එරහනේ අපි රපාේඩක්
රත්රැේගන්න රවනවා. හිරත් නිදහසක්, හිත රාගරයන් ද්රේෂරයන්
රර්ෝහරයන් නිදහස් වීර්ක් ගැන තර්යි එරහර් නේ රේ කථා
කරන්රන්. හිත රාගරයන් ද්රේෂරයන් රර්ෝහරයන් නිදහස් කරගැනීර්
අපට ර්ට්ටේ කිපයකින් කථා කරන්න පුළුවන්. අපි ර්ුලදීර්ත් කථා
කළා තාවකාලිකව නීවරණවලින් සිත නිදහස් කරගැනීර්
සේබන්ධරයන්. ඒක “පඤ්චඞ්ගවිප්පහීරනා රහාති” කියලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්ුලින්ර්ත් ඒක රපන්නලා රදනවා. ඊට වඩා
ටිකක් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්කින් තර්යි රේ කථා කරන්රන්. රර්රතන්දි
හාත්පසින්ර් රාගරයන් ද්රේෂරයන් රර්ෝහරයන් සිත නිදහස් වීර්ක්
තර්යි රපන්වල රදන්රන්. එතරකාට රේ හාත්පසින් හිත නිදහස්
වීර්ත් තාවකාලික රවන්නත් පුළුවන්. සේව පරකාරරයන්ර් රවන්නත්
පුළුවන්.
එරහර් සේව පරකාරරයන්ර් සිත නිදහස් වුණා නේ, රාග
ද්රේෂ රර්ෝහ ර්ුලින් උපුටා දැර්ුවා නේ, අන්න ඒකට කියනවා
“සුවිර්ුත්තපරඤ්ා රහාති” කියලා. ඒක දහරවනි කාරණාව වශරයන්
රපන්වනවා. “කථඤ්ච භික්ඛරව භික්ඛු සුවිර්ුත්තපරඤ්ා රහාති”
කියලා, “කිරර්ක්ද ර්හරණනි, රේ යේ භික්ෂුන් වහන්රස් නර්කරග්
හිත හාත්පසින්ර් පරඥාව හරහා නිදහස් වුණා කියලා කියන්රන්?” “ඉධ
භික්ඛරව භික්ඛු රාරගා රර් පහීරනා, උච්ින්නර්ූරලා තාලාවත්ථුකරතා
අනභාවකරතා. ආයතිං අනුප්පාදධරම්බර්ාති පජ්ානාති” දැන් රේ රහතන්
වහන්රස්රග් සිරත් සේපූේණරයන්ර් රාගය දුරැ රවලා තිරයනවා.
පරහාණය රවලා තිරයනවා. ඒක ර්ුලින් උපුටා දර්ල තිරයනවා. හරියට
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නිකන් කපල දාපු තල් ගහක් වරග් නැවත පැළ රනාවන විියට සකස්
රවලා තිරයනවා. නැවත පහළ රනාවන තත්ත්වයකට පත් කරලා
තිරයනවා. “අනුප්පාදධරම්බර්ාති පජ්ානාති”. ඒ අනුව “නැවත රේ
සිරත් රාගය උපදින්රන් නැහැ” කියන එක පරතයක්ෂ කරරගන
තිරයනවා. ඒ විියටර් පරකාශ කරනවා. “රදාරසා රර් පහීරනා” ඒ
වරග්ර් රද්ශනා කරනවා. “රර්ාරහා රර් පහීරනා”. ඒ කියන්රන්
රාගයයි ද්රේෂයයි රර්ෝහයයි තුනර් ර්ුලිනුපුටා දැර්ුවා නේ, පඤ්ා
විර්ුක්තයි කියලා කියන්න පුළුවන්. එතරකාට පරඥාරවන් හාත්පසින්
නිදහස් රවලා නේ, පරඥාව ඉදිරිපත් කරගනිමින් දිග ගර්නක් ගිහිල්ලා.
ඒරක අවසාන පරතිඵලය වශරයන් රාගය ද්රේෂය රර්ෝහය ර්ුලින්
උපුටා දර්ලා නේ පරඥා විර්ුක්තයි කියන්න පුළුවන්. අරහත්වයට පත්
රවලා කියලා කියන්න පුළුවන්. එතරකාට රේ කාරණා රදක ගැන
තර්යි අද ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න රවන්රන්.
එතරකාට ර්ුලින්ර් රචරතෝ විර්ුක්ති ර්ට්ටර්ක් එනවා. ඒ
කියන්රන් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ තාවකාලිකව, හැබැයි හාත්පසින් නිදහස්
රවලා. ටික රේලාවකට රවන්න පුළුවන්. හැබැයි අහල ර්ායිර්කවත්
රාග ද්රේෂ රර්ෝහ නැහැ. එබඳු ර්ට්ටර්ක් උපදවාගන්න පුළුවන් බව
දහරේ රපන්නලා රදනවා. උදාහරණයක් වශරයන් ර්හාරේදල්ල
සූතරරය් එබඳු රච්රතෝ විර්ුක්ති කීපයක්ර් රපන්නලා රදනවා. එකක්
තර්යි “අප්පර්ාණා රචරතාවිර්ුත්ති” කියන තත්ත්වය. දැන් හුඟක්
රදරනක් අහල තිරයනවා ධර්තරී භාවනාව සේබන්ධරයන්. ධර්තරී
භාවනාව වඩද්දී අපි හිතර්ු - රකරනක්, පුද්ගලරයක් වශරයන්
අරරගන අපි තර්න්ට ධර්තරිය වඩාගන්නවා. ඊට පස්රස් ඒරක යේ
හැකියාවක් පහළ වුණාර්, නැත්නේ යේ කුසලතාවක් ඇති වුණාර්,
ඉස්සරහ ඉන්න යේ කිසි ගුරැවරරයක් අරර්ුණු කරලා, එරහර්
නැත්නේ අපි ගරැ කරන යේ කිසි රකරනක් අරර්ුණු කරලා ඒ
රකනාටත් ධර්තරිය වඩන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි හිතර්ු. ටිකක් ර්ධයස්ථ රකරනක් අරරගන
ධර්තරිය වඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්රස් අපි කැර්ති රකරනක් අරරගන
ධර්තරිය වඩන්න පුළුවන්. ඊට පස්රස් අපි අකර්ැති රකරනක්
අරරගන ධර්තරිය වඩන්න පුළුවන්. අන්න හිත ටික ටික අපි දාරගන
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තිබිච්ච සීර්ාවල් - රර්යා රහාඳයි, රර්යා නරකයි, රර්යා මිතුරරක්,
රර්යා සතුරරක්, රර්යා ර්ධයස්ථයි කියලා අපි දාරගන තිබිච්ච ඒ සීර්ා
ර්රියාදාවල් - කඩාරගන, ඒවා සර්තිකරර්ණය කරරගන ගිහිල්ලා.
එතරකාට හිරත් හැකියාවක් පහළ රවනවා ඕනූර් රකරනකුට
ධර්තරිය වඩන්න. ඊට පස්රස් ස්තරීන්ට පුරැෂයින්ට තිරිසන්ගත
සත්ත්වයින්ට රදවියන්ට බරහ්ර්යින්ට රවන්න පුළුවන්, රේ ආදී
වශරයන් රකරනක් රහාඳට ධර්තරිය පතුරැවාරගන යනවා.
එතරකාට දැන් සියලු සත්ත්වයින් රකරරහි ධර්තරිය වැඩීරේ හැකියාව
රකරනක් ඇති කරගන්නවා.
රේරක් උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්ක් තර්යි ‘රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්ති’
කියලා කියන්රන්. ඒ සේබන්ධරයන් විස්තර ර්හාරේදල්ල සූතරරය්
තිරයනවා. රර්තන සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් විස්තර කරන්රන්
“රර්ත්තාසහගරතන රචතසා එකං දිසං ඵරිත්වා විහරති තථා දුතියං
තථා තතියං තථා චතුත්ථිං.” දැන් රේ එක දිශාවක් ගත්තා. අපි හිතර්ු
තර්න්රග් ඉස්සරහ තිරයන දිශාව. ඒ ර්ුළු දිශාරවර් ඉන්න සියලුර්
සත්ත්වයින් අරර්ුණු කරලා හාත්පස පතුරවලා ධර්තරී සහගත
සිරතන් වාසය කරනවා. ඊළඟට “තථා දුතියං” ඒ වරග්ර් රදවන දිශාව
- අපි හිතර්ු දකුණු දිශාවට, තර්න්රග් දකුණු අත පැත්රත් දිශාවට
හාත්පස ධර්තරී සහගත ස්වභාවයක් පතුරවලා වාසය කරනවා.
ඊළඟට “තථා තතියං” අපි හිතර්ු නැරගනහිර දිශාව. ඊළඟට “තථා
චතුත්ථිං” අපි හිතර්ු බටහිර දිශාව. වේ අත පැත්රත් දිශාව. රේ විියට
සතර දිශාව හාත්පස ධර්තරිය පතුරවලා වාසය කරනවා. “උද්දධං”
කියලා උඩ දිශාවටත් හාත්පසින්ර් ධර්තරිය පතුරවලා වාසය
කරනවා. “අරධා” කියලා යට දිශාවටත් හාත්පසින් ධර්තරිය පතුරවලා
වාසය කරනවා. “තිරියං” කියලා රේ හාත්පස රකාරහ් හරි අතහැරිලා
තිරයනවා නේ ඒ සියලු දිශාවල හාත්පසින් ධර්තරිය පතුරවලා වාසය
කරනවා. “උද්දධර්රධා තිරියං ස්බි ස්බත්තතාය ස්බාවන්තං
රලාකං රර්ත්තාසහගරතන රචතසා විපුරලන ර්හග්ගරතන
අප්පර්ාරණන අරවරරන අබයාපරජ්ඣන ඵරිත්වා විහරති”.
රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්තිය වඩන ආකාරය රර්තන විස්තර
කරලා රදනවා. ඒ කියන්රන් අර වරග් කරර්ානුකූලව පටන්ගත්තා.
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ධර්තරී කිරීරේ කුසලතාව දියුණු කරගත්තා. ර්ුලින් ඕනැ නේ තර්න්ට
වැඩුවා. ඊට පස්රස් තවත් රකරනකුට වැඩුවා. ඊළඟට සියලු
සත්ත්වයින්ට වැඩුවා. ඊට පස්රස් ඉස්සරහ දිශාරේ ඉන්න සියලු
සත්ත්වයින් අරර්ුණු කරලා ධර්තරිය වැඩුවා. ඊළඟ දිශාවල් - දකුණු
දිශාරේ පිටුපස දිශාරේ වේ දිශාරේ සිටින සියලුර් සත්ත්වරයෝ
අරර්ුණු කරලා ධර්තරිය වැඩුවා. ඔන්න දැන් සතර දිශාවර්
සේපූේණයි. ඉහළ දිශාරේත් පහළ දිශාරේත් යට දිශාරේත් ඉන්න
සියලුර් සත්ත්වරයෝ අරර්ුණු කරලා ධර්තරිය වැඩුවා. රකාරහ් හරි
ර්ගහැරිලා නේ ඒ සියල්ල සේපූේණයි. “තිරියං” කියලා හාත්පස
ඔන්න පැතිරැවා. දැන් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් රද්ශනා
කරනවා “රර්ත්තාසහගරතන රචතසා විපුරලන ර්හග්ගරතන” ඉතාර්
විපුල ර්ට්ටර්කින්, හාත්පස ඉතාර් පරබල ර්ට්ටර්කින්, “අප්පර්ාරණන”
කිසිර් පරර්ාණයක් සීර්ාවක් නැහැ. “අරවරරන” හිරත් තිරයන්රන්
රබාරහෝර් අධවරී ස්වභාවයක්. “අබයාපරජ්ඣන” සියලුරදනා
රකරරහිර් මිතරශීලී ගතියක් “ඵරිත්වා විහරති” හාත්පසර් පතුරැවලා
වාසය කරනවා. එතරකාට හරියට ඒ රයෝගාවචරයා ධර්තරිය
පතුරැවන පරභවයක් වරග්.
අපි විදුලි බුබුළක් ගැන හිතර්ු. ඒ විදුලි බුබුළ රර්න්න රේ
දිශාවට විතරයි ආරලෝකය පතුරැවන්රන් කියලා රදයක් නැහැ.
හාත්පසර් ආරලෝකය පැතිරරනවා. අන්න ඒ වරග් රයෝගාවචරයා
රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක් දියුණු කරන විට හාත්පස පැතිරරන
ධර්තරියක් සහිතයි. රකරනක් රර්බඳු රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්තියක්
රහාඳටර් බහුලීකෘත කරනවා නේ, දහරේ රපන්වනවා එබඳු සිතක
වයාපාදයක් පහළ රවන්න බැහැ කියලා. ඒ කියන්රන් වයාපාදය දැන්
යටපත් කිරීර් තුළින් තර්යි රර්ත්තා රච්රතෝ විර්ුක්තිය සාේථක
රවන්රන්. රේ කථා කරන්රන් වයාපාදය ර්ුලින් උපුටා දර්ලා
රනරවයි. රර්ත්තා සහගතව ධර්තරී රච්රතෝ විර්ුක්තිරය් වාසය කරන
තාක් ඒරක ශක්තිය පවතින තාක් වයාපාදයක් අහලකටවත් එන්රන්
නැහැ. ඉතාර් පරබල ර්ට්ටර්ක්. එතරකාට හාත්පසර් පැතිරැණු
ධර්තරියක්.
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ඊළඟට රේ විදියටර් රපන්වනවා කරැණා රචරතාවිර්ුත්තිය.
සාර්ානයරයන් අරප් හිරත් තවත් රකරනකුට ‘හිංසාවක් රේවා! එයාට
අවැඩක් රේවා!’ කියලා හිංසන රච්තනාවක්, අරනක් රකරනකුට
‘අයහපතක් රේවා!’ වරග් හිතන ස්වභාවයක්, ඊේෂයා සහගත
ස්වභාවයක් හිරත් තිරයන්න පුළුවන්. නර්ුත් කරැණාවක් තිරබනවා
නේ එබඳු විහිංසා සංකල්පයක් කිසි රස්ත් තිරයන්න බැහැ. කලින්
විියටර්, රර්ත්තා රච්රතෝ විර්ුක්තිය විස්තර කළා වරග් කරැණාව
වඩන්න පටන් අරන්. අපි හිතර්ු යේ කිසිරවක් අරර්ුණු කරලා
කරැණාව වඩනවා. ඒකත් ඔය විියට පතුරවලා වාසය කරලා
කරැණා රචරතාවිර්ුත්තිය දක්වා දියුණු කළා නේ, අන්න අර වරග්
කිසිර් විහිංසාවක්, අන් රකරනකුට අයහපතක් රේවා කියලා
හැඟීර්ක්වත් රවන්න විියක් නැහැ. එච්චරටර් පරබලයි හාත්පස
පැතිරිච්ච කරැණා රචරතාවිර්ුත්තිය.
මීට පසුව රපන්වනවා ර්ුදිතා රචරතාවිර්ුත්තිය. එතනදී අරතිය
දුරැ රවනවා. තර්න්රග් හිරත් වැඩක් කරන්න බැරි ගතියක්, කරියාශිලී
නැති ගතියක්, එපා වීර්ක් තිරයනවා නේ ඒ කිසි රදයක් එන්න බැහැ
ර්ුදිතා රචරතාවිර්ුත්තිය තිරයනවා නේ. ඊළඟට උරප්ක්ෂා
රචරතාවිර්ුත්තිය තිරයනවා නේ, හාත්පස පැතිරිච්ච උරප්ක්ෂාවත්
රේ වරග් වැඩිලා තිරයනවා නේ, එබඳු සිතක රාගය පහළ රවන්න
බැහැ.
රේ රචරතාවිර්ුත්ති හතර ‘අප්පර්ාණා රචරතාවිර්ුත්ති’
වශරයන් ර්හාරේදල්ල සූතරරය් රපන්නල දීලා තිරයනවා. එතරකාට
අපට රප්නවා රේවා ඔක්රකාර් සර්ථ කේර්ස්ථාන වශරයන් තර්යි
එන්රන්. හැබැයි රේවාරය් රලාකු පරබල ආනිශංස තිරයනවා. ඒ
වරග්ර්යි රයෝගාවචරරයකුට ලබන්න පුළුවන් පරබල ආධයාත්මික
සුවයක් කියන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා රර්බඳු රර්ත්තා
රචරතාවිර්ුත්තියක් අත්දකින රයෝගාවචරරයකුට ලැරබන ආනිසංස
එරකාළහක් රර්ත්තානිසංස සූතරරය් සඳහන් රවනවා. “සුඛං සුපති,
සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං සුපිනං පස්සති, ර්නුස්සානං පිරයා
රහාති....” රේ ආදී වශරයන් රර්යාට සුව රස් නින්ද යනවා. සුව රස්
අවදි රවනවා. නරක හීන රප්න්රන නැහැ. රදවිරයෝ ආරක්ෂා
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කරනවා. ගින්රනන්, විරසන් අනතුරක් රවන්රන් නැහැ. රේ ආදි
වශරයන් ආනිසංස එරකාළහක් රපන්වනවා. රේ දහරේ රපන්වන
රලෞකික වශරයන් ලබන්න පුළුවන් ආනිශංස සහිත විර්ුක්ත
ස්වභාවයක් කියලා කියන්න පුළුවන්.
ඊළඟට
තව
රපන්වනවා
“ආකිඤ්චඤ්ායතන
රචරතාවිර්ුත්ති” කියලා. රකරනකුට ආනාපානසතිය හරහා ඕනූ නේ
රූප ධයානවලට යන්න පුළුවන්. නර්ුත් කසිණ එරහර් භාවිත කරලා
එයාට යන්න පුළුවන් වුරණාත් අරූපාවචර ධයානවලට, ඒවායින්
තුන්වන ධයානය තර්යි ආකිඤ්චඤ්ායතනය කියන්රන්. කිසිත්
නැති, කිසිත් අරර්ුණු රනාවන ස්වභාවයක්. රේ අරූපාවචර
ධයානයක් හරහා ආකිඤ්චඤ්ායතන රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්
ගන්න පුළුවන් කියලා රේ ර්හාරේදල්ල සූතරරය් රපන්වනවා.
ඒ වරග්ර්යි විපස්සනාව හරහා ගිහිල්ලා යේ රකරනකුට
සුඤ්ඤත රචරතාවිර්ුත්ති, අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්ති ඇති කරගන්නත්
පුළුවන්. අපි රපාේඩක් ඒ පැත්ත ගැනත් අවධානය රයාර්ු කරර්ු
රචරතාවිර්ුත්ති ගැන කථා කරන්න තිරයන නිසා. සුඤ්ඤත
රචරතාවිර්ුත්ති කියන්රන් කුර්ක්ද කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන්
සෘජ්ුවර් පරශ්න කරනවා. නැවත නැවත භික්ෂුන් වහන්රස්ලා පරශ්න
කරලා තිරයනවා “භාගයවතුන් වහන්ස රර්ාකක්ද රේ සුඤ්ඤත
රචරතාවිර්ුත්ති?” කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා
“අරඤ්ඤගරතා වා රැක්ඛර්ූලගරතා වා සුඤ්ාගාරගරතා වා ඉති
පටිසඤ්චික්ඛති — ‘සුඤ්ඤමිදං අරත්තන වා අත්තනිරයන වා’ති”. දැන්
යේ කිසි රකරනක් රහාඳට විපස්සනාවක් වඩද්දි එයාට රහාඳට
අනාත්ර් ලක්ෂණය පරකට රවනවා කියර්ු. දැන් රේ ඇස්පනාපිට
තිරයනවා රේ සර්ාි සිතට අරර්ුණු රවච්ච යේ කිසි සංස්කාර
ස්වභාවයක්. එයාට රේ ස්වභාවය වැටරහන්රන රකාරහාර්ද?
“රර්තන සාරයක් නැහැ. රර්තන ආත්මීය ස්වභාවයක් නැහැ. රර්තන
‘ර්ර්, ර්රග්’ යනුරවන් වසරයහි පවත්වන්න පුළුවන් ගතියක් නැහැ.
ර්රග් පාලනරයන් සේපූේණරයන්ර් රතාරයි. ඇතුරළ් ගන්න කියලා
සාරයක් නැහැ. ඇතුරළ් ගන්න කියලා අරටුවක් නැහැ. දිගට පවතින
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ආත්ර් ස්වභාවයක් නැහැ. ආත්ර්යකට අයිති රදයක්වත් නැහැ”
කියලයි.
අන්න ඒ තත්ත්වය රහාඳට රකරනකුට වැටහුරණාත්, එයාට
අනාත්ර් ලක්ෂණය රහාඳට වැටහුරණාත් එයාට ඒ හරහා, හිත අරර්ුණු
කරලා තිබිච්ච යේ රහෝ සංස්කාර ස්වභාව අත්හරින්න පුළුවන්.
එතරකාට අපි කියනවා සුඤ්ඤත පැත්තකින් සිත නිදහස් වුණා
කියලා. හිත අතහැරලා දැේර්ා. රර්ාකද ඇතුරළ් ගන්න සාරයක් නැහැ.
රේ රදය අල්ලරගන ඉන්න තරේ වටින්රන් නැහැ. ඒ නිසා
අත්හැරලා දැේර්ා. ඉතින් රකරනක් ඒ තත්ත්වය වේධනය
කරගත්රතාත්, අර කිේවා වරග් රහාඳට හාත්පස දියුණුකර ගත්රතාත්,
වඩාගත්රතාත් ඒක තර්න්ට ඕනූ රවලාවක ගන්න පුළුවන්
තත්ත්වයට පත් කරගත්රතාත් අන්න ඒක ‘සුඤ්ඤත රචරතාවිර්ුත්ති’
කියලා කියනවා.
ඊළඟට අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්තිය - රේක ගැනත් නැවත
නැවත බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් පරශ්න කරලා තිරයනවා. රේරකත්
විස්තරය ර්ේිර් නිකාරය් ර්හාරේදල්ල සූතරරය් එනවා. ඒරක
සඳහන් කරනවා “ස්බනිමිත්තානං අර්නසිකාරා අනිමිත්තං
රචරතාසර්ාිං උපසම්බපජ්ජ් විහරති. අයං වුච්චතාවුරසා, අනිමිත්ත
රචරතාවිර්ුත්ති” කිසිර් නිමිත්තක් ර්නසිකාර කරන්රන් නැතිව, කිසිර්
නිමිත්තක් හිතට ගන්රන් නැතිව, වැද්දගන්රන් නැතිව, ඇතුළට
ගන්රන් නැතිව ඔන්න තිරයනවා නිමිති රනාගන්නා වූ සර්ාියක්.
රේක රේ අපි හිතුව පර්ණින් නං කරන්න බැහැ. රේක පරතිපදාවක්
හරහා ගිහිල්ලා තර්යි කරන්න රවන්රන්. රකරනක් රහාඳට
විපස්සනාවක් වඩනරකාට, එයාට පරකට වුරණාත් රේ ඇස්පනාපිට
තිරයන යේ රහෝ සංස්කාර ධේර් නිරන්තරරයන්ර් ඇති රවනවා නැති
රවනවා කියලා, රර්ාරහාතක් පාසා ඇති වීේ නැති වීේ ස්වභාවරයන්
රේ ඇස්පනාපිට තිරයන රේ සංස්කාර ධේර් රපරළනවා කියලා,
එතරකාට රේරක් රේ ඇති වීේ නැති වීේ ස්වභාවය රකතරේ සීඝරව
සිදු රවනවාද කියනවා නේ, දැන් රර්යාට රේරක් නිමිති ගන්න බැරි
රවනවා. ඒ කියන්රන් හිත තියන තියන තැන රද්වල් දැන් බිඳිබිඳී
යනවා. සිත යේ තැනකට රයාර්ු කරනවා. එතනත් නැති රවලා බිඳිලා
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යනවා. හිත ආරය තියනවා. ආරයත් බිඳිලා යනවා. හැර් තැනර් ඇති
වීේ නැති වීේ ස්වභාවයක්. ඒක තව තව සූක්ෂ්ර් වුණාර් බිරඳන පැත්ත
විතරයි. නිරැද්ධ වන ස්වභාවයක්. හිත තියන තියන තැන නැති වීේ
ස්වභාවයක්.
රර්බඳු
තත්ත්වයක්
රයෝගාවචරරයකුට
සක්ර්නකදී
අත්දකින්න පුළුවන්. නැත්නේ පේයංකරය්දී අත්දකින්න පුළුවන්.
රහාඳට සිරත් සර්ාිය දියුණු කරලා සේපජ්ඤ්ඤය දියුණු කරලා
එතන එතන ර්තු වන විවිධාකාර රූප ධේර් රවන්න පුළුවන්,
නැත්නේ සිරත්ර් ර්තු වන විවිධාකාර චිත්ත ස්වභාව රවන්න පුළුවන්,
සිතුවිලි ස්වභාව රවන්න පුළුවන්, රේදනා ස්වභාව රවන්න පුළුවන්,
රේ කුර්න රහෝ සංස්කාර ධේර්යකට හිත රයාර්ු කළාර් හැර් තැනර්
රප්රන්රන රේ ඇති වීේ නැති වීේ ස්වභාවයක් යැයි සිතර්ු. එයාට
රර්තන තිරයන අනිතයතා ර්ූලධේර්ය, අනිතය ලක්ෂණය රහාඳට
පැහැදිලි රවනවා. එතරකාට රේ අනිතයතා ලක්ෂණය රහාඳට
රකරනක්රග් හිරත් පැලපදියේ වුණා නේ, එයාට ඒක රහාඳට
පරතයක්ෂ වුණා නේ, එයාට රේරක නිමිති ගන්න බැරි රවනවා. රේ
ඉස්සරහ තිරබන රද්වල්, ‘රද්වල්’ රනරවයි. දැන් හුරදක්ර් ඒවා නිකන්
රබාඳ රවලා යනවා. ඒවාරය් තිබිච්ච රේඛා ර්ැකිලා යනවා. ඒරක
තිබිච්ච රස නැති රවලා යනවා. ඒරක තිබිච්ච නිමිති ගන්න බැහැ.
ඒක අපිට ඉස්රසල්ලා නේ තිබුණා. කලින් නේ හරියටර් රත්රැණා
රේක පටන්ගන්න ර්ුල හරිය, රේක ර්ැද හරිය, රේක අග හරිය.
නැතිනේ රේක පඨවි ධාතු, රේක ආරපෝ ධාතු කියලා රත්රැණා.
නැතිනේ රේක තද ගතියක් රේක රළු ගතියක් රේක උණුසුර්ක් රේක
සිසිලක් කියලා. රේ රේ රවනස්කේ තියනවා, නැත්නේ රේක සැප
රේදනාවක් රේක දුක් රේදනාවක් කියලා රත්රැණා.
නර්ුත් දැන් ඔක්රකාර් නිකේ සර්ාන රවලා වරග්. හැර් රද්කර්
රේ රයෝගාවචරයා දකින්රන් ඇති වීේ නැති වීේ ස්වභාවයක් පර්ණයි.
එබඳු ර්ට්ටර්කදී රර්යාට රේරක් නිමිති රප්න්රන් නැහැ. අංග ලක්ෂණ
රප්න්රන් නැහැ. රපෞද්ගලික ලක්ෂණ රත්රරන්රන් නැහැ. එයා රේ
රද් අත්හැරල දානවා. එබඳු සිතක් රේ රද් අතහැරලා දැේර්ාර්
අනිමිත්ත සර්ාිරය් ආරේභ ර්ට්ටර්ට ඇවිත්. රේ සේබන්ධරයන් අපි
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ටිකක් තව ගැඹුරට යන එක වටිනවා. රර්ාකද රයෝගාවචරරයෝ
විපස්සනාරේදී රර්බඳු තත්ත්වයක් අත්දකින නිසා. විපස්සනා වඩන
රයෝගාවචරයන්ට විරශ්ෂරයන්ර් සතිපට්ඨානය දියුණු කරද්දි
අනිමිත්ත, සුඤ්ඤත වරග් තත්ත්ව අත්දකින්න අවස්ථාවක්
ලැරබන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා රේ සේබන්ධරයන් ටිකක් තව
ගැඹුරට යන එක වටිනවා.
දීඝ නිකාරය් සඞ්ගීති සූතරරය් රේවා සේබන්ධරයන් තව
දුරටත් විගරහ කරලා තිරයනවා. එතනදි පරශ්නයක් නගනවා. රේ
අනිමිත්තා රචරතාවිර්ුත්තියක් වඩපු කවුරැ හරි රකරනකුරග්
විඤ්ාණය නැවතත් නිමිති සහිත විඤ්ාණයක් බවට පත් රේවිද?
නැත්නේ එයා නැවතත් නිමිති සහිත විඤ්ාණයක් පහළ
කරගන්නවා කියලා රදයක් රවන්න පුළුවන්ද? කියලා. ඒ කියන්රන්
දැන් එයා බහුලීකෘත කරලා තිරයනවා රර්බඳු අනිමිත්ත
රචරතාවිර්ුත්තියක්. ඒක නැවත නැවත පරගුණ කරලා තිරයනවා. අපි
හිතර්ු එයා පේයංක භාවනාරේදී පරගුණ කරනවා. සක්ර්න්
භාවනාරේදී පරගුණ කරනවා. හැකි තාක් රර්යාරග් සිත රර්බඳු
තත්ත්වයක පවත්වාගැනීර් සඳහා උත්සාහවන්ත රවනවා. එබඳු
ර්ට්ටර්කදී එයාරග් ඇහැට රූපයක් රප්නරකාට නැවතත් ඒ හිත
නිමිති ගනීවිද? ශේදයක් ඇරහනරකාට නැවතත් ඒ හිත ගිහිල්ලා ඒ
ශේද නිමිති අනුසාරරයන් විඤ්ාණයක් පහළ රවයිද? ඊළඟට
නාසයට ගඳක් සුවඳක් දැරනනරකාට ඒ ඔස්රස් ගිහිල්ලා නැවතත්
විඤ්ාණය රහාඳට පිහිටයිද? ඊළඟට දිරවන් රසයක් බලනරකාට,
දැරනනරකාට එතනට විඤ්ාණය ගිහිල්ලා උපාදානය කරරගන ඒ
ර්ත පිහිටාගනීද? කරයන් ස්පේශ ලැරබනරකාට අර කලින් දැනුණා
වරග් ඒවත් රහාඳට ගරහණය කරරගන උපාදානය කරරගන ආශාරවන්
වැලඳරගන එතැන විඤ්ාණයක් පිහිටයිද? ඊළඟට ර්නරසත්
රර්ාකක් රහෝ සිතුවිල්ලක් පහළ වුණාර් ඒකත් අතීත අනාගත
පැත්තට දුවලා රාගරයන් ද්රේෂරයන් රර්ෝහරයන් එතන විඤ්ාණය
බැහැගනීද? කියන පරශ්නය සාකච්ඡා කරලා තිරයනවා.
රර්රහර් කවුරැ හරි කියනවා නේ ‘රර්ච්චර රේක වැඩුවාට
පස්රසත් රේ විදියට ගිහිල්ලා නිමිති අනුසාරරයන් විඤ්ාණයක්
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පහළ රවනවා’ කියලා, සඞ්ගීති සූතරරය් කියනවා එතන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ට නිගරහ කිරීර්ක් කරන්රන කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා කවුරැ රහෝ රේක බහුලීකෘත කරලා තිරයනවා නේ,
එබඳු නිමිති ඇසුරැ කරන විඤ්ාණයක් පහළ රවන්න බැහැ කියලා.
රේ විියට සඳහන් රවනවා
“අඨො වමත්ිං ආවුවසා අ වකාවසා යිං අ ිමිත්ත්ාය
වචවත්ාවිමුත්ත්ියා භාවිත්ාය බහුලීකත්ාය යා ීකත්ාය වත්ථුකත්ාය
අ ුඨඨිත්ාය පරිචිත්ාය සුසමාරද්ධාය, අථ ච ප සස ිමිත්ත්ා ුසාරි
විඤ්ොණිං භවිසසත්ී ත්ි ව ත්ිං ො ිං විජ්ජත්ි. ිසසරණිං වහත්ිං
ආවුවසා සබ්බ ිමිත්ත්ා ිං යදිදිං අ ිමිත්ත්ා වචවත්ාවිමුත්ත්ි”
රේ
අනිමිත්ත
රචරතාවිර්ුත්තිය
වඩන
ආකාරයයි
රපන්වන්රන්. රේක රේ දවසකින් රදකකින් වඩන ර්ට්ටර්ක්
රනරවයි. අපි රේ රර්ාරහාතක් තුළ අනිමිත්ත තත්ත්වයක් අත්දැක්කා
කියන එක රනරවයි. එයා රේක අපි හිතර්ු පේයංක භාවනාරේදී
පුරැදු කරලා පැය කාලක් වැඩුවා. ඊට පස්රස් විනාඩි විස්සක් වැඩුවා.
විනාඩි තිහක් වැඩුවා. විනාඩි හතළිස්පහක් වැඩුවා. පැයක් වැඩුවා.
සක්ර්රනත් ගන්න උත්සාහවන්ත වුණා. රේ විදියට දැන් රේ
රචරතාවිර්ුත්තිය වඩන ආකාරය රර්තන කියන්රන් “භාවිතාය”
භාවිතා කරනවා. රේක දැන් තව තව පරගුණ කරනවා, වඩනවා.
“බහුලීකතාය” ඒක බහුලීකෘත කරනවා. “යානීකතාය” තර්න්ට ඕනූ
රවලාවක ගන්න පුළුවන් යානාවක් බවට පත් කරගන්නවා.
“වත්ථුකතාය” තර්න්ට අයිති රදයක් බවට පත් කරගන්නවා. රේක දැන්
අනුන්රග් රදයක් රනාරේ. තර්න්ට උරැර් රවච්ච තත්ත්වයක්.
“අනුට්ටිතාය” ඒක ර්තර් දැන් පිහිටන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්.
“පරිචිතාය” එය රහාඳට පුරැදු කරපු තත්ත්වයක්. “සුසර්ාරද්දධාය” ඒක
ඕනූ රවලාවක ගන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්. කැර්ති රවලාවක ලබන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක්. එබඳු තත්ත්වයකට පැමිණිරයාත්, රර්බඳු
තත්ත්වයක් රර්බඳු සර්ාියක් දියුණු කරගත්රතාත්, අනිමිත්ත
රචරතාවිර්ුත්තියක් දියුණු කරළාත් ඒ ර්ට්ටරේදී “අථ ච පනස්ස
නිමිත්තානුසාරි විඤ්ාණං භවිස්සතී ති රනතං ඨානං විජ්ජ්ති” නිමිති
ඇසුරැ කරන විඤ්ාණයක් තව දුරටත් පහළ රවනවා කියන එක
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රවන්න බැහැයි කියලා සඞ්ගීති සූතරරය් සඳහන් රවනවා. “නිස්සරණං
රහතං ආවුරසා ස්බනිමිත්තානං යදිදං අනිමිත්තා රචරතාවිර්ුත්ති” එරහනේ රේ සූර් සියලු නිමිතිවලින්ර් නිස්සරණය, සූර් සියලු
නිමිතිවලින්ර් නිදහස තර්යි අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්තිය ළඟා කරලා
රදන්රන්.
ඉතින් රේක දියුණු කරන්රන් රර්ාකටද? ඒකත් පරශ්නයක්. දැන්
ඇතැේ රකරනක් අහනවා “ස්වාමීන් වහන්ස සිතට දැන් එන්රනත්
නැහැ අරර්ුණු. රර්ාකක්ද රේරක තිරයන වටිනාකර්?” රේකත්
පරශ්නයක්. අඞගුත්තර නිකාරය සනිමිත්ත වග්ගරය් සූතර කිහිපයක්ර්
තියනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ සූතරවල රද්ශනා කරනවා
“සඞ්ඛතාරම්බර්ණා භික්ඛරව උප්පජ්ජ්න්ති පාපකා අකුසලා ධම්බර්ා, රනා
අසඞ්ඛතාරම්බර්ණා” ර්හරණනි යේ තාක් අකුසල ධේර් තිරයනවා නේ
ඒවා පහළ රවන්රනර් සාර්ානය (සඞ්ඛත) අරර්ුණු සහිතවයි. අරර්ුණු
රහිත නේ සිතට අකුසලයක් පහළ කරගන්න බැහැ. “සනිමිත්තා
භික්ඛරව උප්පජ්ජ්න්ති පාපකා අකුසලා ධම්බර්ා, රනා අනිමිත්තා.
තරස්සව නිමිත්තස්ස පහානා එවං රත පාපකා අකුසලා ධම්බර්ා න
රහාන්ති” ර්හරණනි, යේ තාක් අකුසල දහේ තිරයනවා නේ, ඒවා
පහළ රවන්න නේ අනිවාේයරයන්ර් නිමිති අවශයයි. එරහර් නේ
නිමිති රනාගන්න ර්ට්ටර්කදී අකුසල් පහළ රවන්න බැහැ.
එරහර් නේ ඔතනත් අපට තිරයනවා එක්තරා අන්දර්ක
තේකයක්. යේ රහෝ කරර්යක් හරහා හිරත් නිමිති රනාගන්නා
තත්ත්වයක් දියුණු කරගත්රතාත් ඒ හිරත් රකරලස් පහළ රවන්න
බැහැ. “තරස්සව නිමිත්තස්ස පහානා එවං රත පාපකා අකුසලා ධම්බර්ා
න රහාන්ති” කියලා තවත් විස්තර කරනවා රේ නිමිති ඔක්රකාර්
පරහාණය වුණාට පසුව නිමිත්තානුසාරී විඤ්ාණයක් ඇති රවන්නට
බැහැ. එරහනේ අපට රේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන පාරේ
යනරකාට රර්න්න රේ තත්ත්වයට පත් වන ස්වභාවයක් තර්යි
රත්රැේගන්න තිරයන්රන්. දැන් හිත සියලු රකරලසුන්රගන් නිදහස්
කරගැනීරේ ඉලක්කයක් අපට තිරයනවා. රර්ාකද ඒක තර්යි
උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටරර්න් නිවන කියලා රපන්වන්රන්. ‘රාගක්ඛරයා
රදාසක්ඛරයා රර්ාහක්ඛරයා’ කියලා කියන්රන නිේවාණය, නිවීර්.
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එරහර් නේ රේ රාගක්ඛය රදාසක්ඛය රර්ාහක්ඛය කියන තත්ත්වයට
යන්න නේ, යේ යේ උපකරර් පාවිච්චි කරන්න රවනවා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් නා නා පරකාර උපකරර් බුද්ධ ඥානරයන් දැකලා අපිට කියලා
දීලා තිරයනවා. ඉතින් එතරකාට රේ සූතර රද්ශනාවලට අනුව අපි
රත්රැේගන්න තිරයන්රන් දැන් එරහනේ රේ නිමිති ඇසුරැ කරන්රන
නැති විඤ්ාණයක් පහළ කරගන්න පුළුවන් නේ, නැත්නේ
විඤ්ාණය නිමිති ඇසුරැ රනාකර ඉන්න තත්ත්වයකට පත්
කරගන්න පුළුවන් නේ, අන්න එබඳු ර්ට්ටර්කදී අරප් හිරත් රකරලස්
නැහැ. එබඳු ර්ට්ටර්කට තර්යි එරහනේ රේ අනිමිත්ත
රචරතාවිර්ුත්තියක් හරහා රකරනක් ළඟා රවන්රන්.
එතරකාට රේ ර්ට්ටරේ ඉඳලා ඊළඟට තව තව විපස්සනාව
වඩන්න රවනවා. රර්ාකද රේ සර්ාිරය් ශක්තිරයන් අපි රේ
උවර්නාරවන් වීේය වඩලා සර්ාියක් හරහා ගිහිල්ලා සංස්කාර
සේර්ේශනයක් කරලා තර්යි රේ තත්ත්වයට පත් රවන්රන්. නර්ුත්
රේ තත්ත්වය දිගට පවත්වන්න බැහැ. හිරත් රාගය ද්රේෂය රර්ෝහය
තිරයනවා නේ නැවතත් හිත ගිහින් උපාදාන කරනවා. ඉතින් එරහර්
නේ රේ ඇති කරගත් සර්ාි තත්ත්වය “අයම්බපි රඛා අනිමිරත්තා
රචරතාසර්ාි අභිසඞ්ඛරතා ආභිසරඤ්චතසිරකා” රේකත් සකස්
කරලා ගත්ත තත්ත්වයක්. රේකත් තර්න්ට තාර් උරැර් රවච්ච
තත්ත්වයක් රනාරේ. රේකත් හිරත් වූයර්ක් දරලා රච්තනා පූේවකව
ගත්ත තත්ත්වයක්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් චූල සුඤ්ඤත සූතරරය්
රද්ශනා කරනවා “තං අනිච්චං නිරරාධධම්බර්’න්ති පජ්ානාති” ඒකත්
බලරයන් වාරග් ගත්ත තත්ත්වයක්. අනිමිත්ත තත්ත්වයක් රවන්න
පුළුවන්. නැතිනේ අපි අර කලින් කථා කරපු රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්ති
ර්ට්ටර්ක්, උරප්ක්ඛා රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්, ර්ුදිතා රචරතාවිර්ුත්ති
ර්ට්ටර්ක්, කරැණා රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්, සුඤ්ඤත රචරතාවිර්ුත්ති
ර්ට්ටර්ක්, ආකිඤ්චඤ්ායත රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්... රේ ඕනූර්
රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක් ‘අභිසඞ්ඛරතා ආභිසරඤ්චතසිරකා’. රේවා
අපි වැර වූයේ දරලා ලබාගත්ත තත්ත්වයන්. තවර් රේවා පවත්වන්න
බැහැ. රර්ාකද ඇතුරළ් රකරලස් තිරයන නිසා. එරහර් නේ අපිට
බහින්න රවනවා රකරලස් දුරැ කරන ර්ාේගයකට. ඒ රකරලස් දුරැ
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කරන ර්ාේගයක් තර්යි විපස්සනාරවන් හදල රදන්රන්. අපිට
තාවකාලිකව හිත රකරලස්වලින් නිදහස් කරගන්න පුළුවන් රේ
රචරතාවිර්ුත්ති හරහා. සිත හාත්පසින් නිදහස්. රාගරයන් ද්රේෂරයන්
රර්ෝහරයන් නිදහස්. හැබැයි තාවකාලිකයි.
එරහර් නේ අපි රේක “අකුප්පා රචරතාවිර්ුත්තියක්”
කරගන්රන් රකාරහාර්ද? රර්ාකද රේ තත්ත්ව තාර් කැලරඹනවා. අපි
ධර්තරිරයන් රේක රර්ත්තා රචරතාවිර්ුත්ති තත්ත්වයට අරරගන
හාත්පස සිත නිදහස් කරරගන තිබුණා. නර්ුත් නැවතත් ද්රේෂයක්
රාගයක් රර්ෝහයක් ආපු ගර්න් ඒක විනාශයි. ඒක කැඩිලා බිඳිලා
යනවා. අපි අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්තියක් පැවැත්වූවා. නිමිති
රනාරගන හිටියා. නර්ුත් තාර් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ තිරයනවා නේ හිත
ගිහිල්ලා උපාදානය කරනවා. හිත ගිහිල්ලා නිමිති ගන්නවා. ඒක
එතනින්ර් ‘රකෝපය’ රවනවා. ඒක එතනින්ර් බිඳිලා යනවා. එරහර්
නේ අපි රර්බඳු තත්ත්ව පරිහරණය කරලා, තව ටික ටික අප තුළ
පරඥාව දියුණු කරන්න අවශය රවනවා පරඥා විර්ුක්තියක් දක්වා. ඒක
තර්යි අර අරියවාස සූතරරය් සඳහන් කරන්රන් දහරවනි කාරණාව
වශරයන්. අද රේ අපි රපන්නලා දුන්රන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් දුතිය
අරියවාස සූතරරය් රපන්වන අවසාන කාරණාව.
එරහර් නේ අපට හාත්පසින් සිත රකරලසුන්රගන් නිදහස්
කරගන්න රවනවා. හාත්පසින් සිත රාගරයන් ද්රේෂරයන්
රර්ෝහරයන් නිදහස් කරන්න රවනවා. රාග ද්රේෂ රර්ෝහ ර්ුලින් උපුටා
දර්න තාක් අපට අර කියන රචරතාවිර්ුත්තිය භුක්තියට සින්න
රවන්රන් නැහැ. අර කියන රචරතාවිර්ුත්තිය අපිට අරප්ර් රදයක්
බවට, රනාකැරඩන රදයක් බවට පත් රවන්රන නැහැ. රර්රහර්
සේපූේණරයන්ර් රාගය ද්රේෂය රර්ෝහය පරහාණය වීර් නිසා,
ර්ූලිනුපුටා දැමීර් නිසා යේ එබඳු රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්කට පත්
රවනවාද, ඒකට “අකුප්පා රචරතාවිර්ුත්ති” කියන නර් පාවිච්චි කරලා
තිරයනවා. ඒ අකුප්පා රචරතාවිර්ුත්තිය රේ සියලු රචරතාවිර්ුත්ති
අතර උත්කෘෂ්ටයි. උත්තරීතරයි. රර්ාකද ඒක කැරඩන්රන නැහැ.
රකෝපය රවන්රන් නැහැ.
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අපි රර්රතක් දැන් කතා කරපු අකුප්පා රචරතාවිර්ුත්තිය හැර
සියලුර් රචරතාවිර්ුත්ති ‘අභිසඞ්ඛතයි ආභිසරඤ්චතසිකයි’ ඒවා
ඔක්රකාර් සකස් කරලා තිරයන්රන්. වැර වූයේ දරලා වීේය දරලා
අරන් තිරයන්රන්. තවර් ඒවාට රාග ද්රේෂ රර්ෝහවලින් අවදානර්ක්
තියනවා. රකායි රවලාරවද කැරඩන්රන දන්රන නැහැ. එරහර් නේ
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උපරදස් රදනවා, රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක්
ඉස්රසල්ලාර් ඇති කරගන්න. එතන ඉඳන් තව තව රකරලස්
පරහාණය කරන ර්ාේගයකට පිවිරසන්න. විපස්සනාව තව තව දියුණු
කරගන්න. උදාහරණයක් වශරයන් අරප් කලින් ධේර් රද්ශනාවකදිත්
ර්තු කරගත්ත චූල සුඤ්ඤත සූතරය ගනිර්ු. චූල සුඤ්ඤත සූතරරය්
රපන්වන්රන අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්තිය. එරතන්දි යේ කිසි
රකරනක් අනිමිත්ත රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්කට සිත නැංවූවා. එතන
ඉඳන් දැන් විපස්සනා වඩනවා. එතන එයා දැන් රගදර වරග් ඉන්නවා.
හිත එතන පවත්වන්න හදනවා. හිත එතන පවත්වනරකාට අපි හිතර්ු
නැවතත් තණ්හාවක් පහළ රවනවා. ඒ හිරත් රාගයක් පහළ රවනවා.
ඒ හිරත් නැවතත් රලෝභයක් පහළ රවනවා. ඒ කියන්රන් හිත
ගිහිල්ලා උපාදාන කරනවා. හිත ආරයත් ගිහිල්ලා නිමිති ගන්නවා. ඒ
කියන්රන තාර් රේක උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්කට වැඩිලා නැහැ. අකුප්පා
ර්ට්ටර්ට ගිහිල්ලා නැහැ. තාර් කැලරඹනවා. තාර් කැරඩනවා. තාර්
බිරඳනවා.
අන්න ඒක රත්රැේගන්නරකාට එයාට රත්රරනවා රේ
රවලාරව හිත ගිහිල්ලා උපාදාන කරලා කියලා. රේක නුවණින්
රත්රැේගන්නවා. ඒ උපාදාන කරපු තත්ත්වය රත්රැේගත්තා. රේක
උපාදාන කරලා තිරයන්රන් රූපයක්ද? රේදනාවක්ද? සංඥාවක්ද?
සංස්කාරයක්ද? හිරත්ර් ආපු දැනගැනීර්ක්ද? රූපයක් දැනගැනීර්,
ශේදයක් දැනගැනීර්, රසයක් දැනගැනීර් රේ ආදී වශරයන් විඤ්ාණ
ස්වභාවයක්ද උපාදාන කරලා තිරයන්රන්? එතරකාට රේ උපාදාන
තත්ත්ව රත්රැේගන්න රත්රැේගන්න, පරඥාව පාවිච්චි කරලා නුවණ
පාවිච්චි කරලා හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් එතරකාට රේ
වරග් ර්ට්ටේවලදී තර්යි සූරහන ගැඹුරකින් නුවණ දියුණු කරගන්න
අවශය රවන්රන්. එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තව තව නුවණ
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දියුණු කරන්න විරශ්ෂරයන්ර් පටිච්ච සර්ුප්පාද ධේර්ය රහර්
සූරහන්න ඉස්සරහට ගන්නවා. රර්ාකද රර්තනදී දැන් අවිදයාව දුරැ
වීර් කියන එක පරධාන රවනවා. දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන්
කරනවා
රාගය
තාවකාලිකව
යටපත්
කරරගන
තර්යි
රචරතාවිර්ුත්තියක් පහළ රවන්රන. හැබැයි සේපූේණරයන්ර්
අවිදයාව දුරැ රවලා නැහැ.
එරහර් නේ අවිදයාව දුරැ කරන ර්ාේගයක් තර්යි පරඥා
භාවනාවක් කියලා කියන්රන. විපස්සනා භාවනාවක් කියලා
කියන්රන, දැන් ඒ කාරණාව බුද්ධ රද්ශනාවකින්ර් රපාේඩක් ර්තු
කරගන්න පුළුවන්. අඞ්ගුත්තර නිකාරය් දුක නිපාතරය්, ඒ කියන්රන්
කරැණු රදක බැගින් රපන්වන රකාටරස් රේ විියට සඳහන්
රවනවා. “රද්දවරර් භික්ඛරව ධම්බර්ා විජ්ජ්ාභාගියා කතරර් රද්දව? සර්රථා
ච විපස්සනා ච” ර්හරණනි කාරණා රදකක් තිරයනවා නුවණ දියුණු
කරගන්න. විදයාව පහළ කරගන්න. කුර්ක්ද රේ රදක? සර්ථ,
විපස්සනා. ‘සර්ථරයන් රර්ාකක්ද රවන්රන?’ කියලා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් පරශ්න කරලා උත්තර රදනවා. “චිත්තං භාවීයති” සිත
වැරඩනවා. “චිත්තං භාවිතං කිර්ත්ථර්නුරභාති? රයා රාරගා, රසා
පහීයති” ඊළඟට ඒ සිත වැඩීර් හරහා රාගය පරහාණය රවනවා කියලා
රද්ශනා කරනවා. ඊළඟට ‘විපස්සනාරවන් රර්ාකක්ද රවන්රන?’
කියලා පරශ්නයක් නගලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ර් උත්තර රදනවා.
“පඤ්ා භාවීයති” පරඥාව වැරඩනවා. ඒරක පරතිඵලය රවන්රන
රර්ාකක්ද? “පඤ්ා භාවිතා කිර්ත්ථර්නුරභාති? යා අවිජ්ජ්ා, සා
පහීයති” අවිදයාව පරහාණය රවනවා.
රේ අනුව අපට රේ සර්ථ විපස්සනා රදකර් පරරයෝජ්නයට
ගන්න පුළුවන්. රකරනකුට සර්ාිරයන් පරරයෝජ්නයක් ගන්න පුළුවන්.
සර්ාිය අවශය පර්ණට වැඩුණා නේ ඊළඟට පරඥාව දියුණු කරගන්න
රවනවා. සර්ාිරයන් තර්යි අර වුවර්නා කරන පසුබිර් සකස් කරලා
රදන්රන. පරඥාරවන් තර්යි අවිදයාව පරහාණය කරන්රන. තවත් සූතර
රද්ශනාවල බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නලා රදනවා රේ කිසිර්
ක්රල්ශයක් අපි සර්ාිරය් හිටපු පර්ණින් පරහාණය රවන්රන් නැහැ
කියලා. අපි උත්කෘෂ්ට සර්ාිවල ඉන්න පුළුවන්. විරශ්ෂරයන්ර් අපි
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හිතර්ු ර්ේිර් නිකාරය් සල්රල්ඛ සූතරරය් රහර් රපන්නලා රදනවා
යේ කිසි රකරනක් ඕනූර් රූපාවචර ධයානයක ඉන්න පුළුවන්.
අරූපාවචර ධයානයක ඉන්න පුළුවන්. නර්ුත් සල්රල්ඛයක්, ඒ
කියන්රන් රකරලස් ලියා කපා හැරීර්ක් සිද්ධ රවන්රන් නැහැ කියලා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා එරහර් නේ විපස්සනා
ර්ාේගයට පිවිසීර් අතයවශය බව. “රලාරභා භික්ඛරව රනව කාරයන
පහාතර්බා, රනා වාචාය, පඤ්ාය දිස්වා දිස්වා පහාතර්බා” කියලා.
රලෝභය ද්රේෂය රර්ෝහය පරඥාරවන් දැක දැක පරහාණය කරන්න
රවනවා. “රාගුපක්කිලිට්ටඨං වා භික්ඛරව චිත්තං න විර්ුච්චති” රාගය
උපක්රල්ශයක් වශරයන් යේ හිතක පවතිනවා නේ ඒ හිත හාත්පසින්
නිදහස් රවන්රන නැහැ. ඒ වරග්ර්යි “අවිජ්ජ්ුපක්කිලිට්ටඨා වා පඤ්ා
න භාවීයති ” අවිදයාරවන් යේ කිසි හිතක් උපක්රල්ශ ගැන්විලා
තියනවා නේ, පරඥාව වැරඩන්රන් නැහැ. ඉතින් එතරකාට රේ රද්වල්
ටික ටික රත්රැේගනිමින් අවිදයාව පරහාණය කරමින් රාගය දුරැ
කරමින් යන ර්ාේගයකට එරහර් නේ අපිට පිවිරසන්න රවනවා.
රේ සූතරරය්ර් තවත් සඳහනක් එනවා “රාගවිරාගා
රචරතාවිර්ුත්ති, අවිජ්ජ්ාවිරාගා පඤ්ාවිර්ුත්තී” කියලා. පරඥා විර්ුක්තිය
කියලා තිරයන්රන අර උත්කෘෂ්ටර් ර්ට්ටර්. ඒ ර්ට්ටර්ට යද්දී අවිදයාව
පරහාණය කර කර තර්යි යන්රන. ඒ වරග්ර්යි තාවකාලිකව හරි රාගය
නැති වුණා නේ ඒ ර්ට්ටරේ තර්යි රචරතාවිර්ුත්තියක් හේබ
රවන්රන. එරහර් නේ රේ තත්ත්ව රදකර් රහාඳට භාවිත කරමින්
බහුලීකෘත කරමින් ඉස්සරහට යන්න රවනවා. අපි ර්ුලින්ර්
රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්ක් හඳුනාගන්නවා. ඒ රචරතාවිර්ුත්ති ර්ට්ටර්
පදනේ කරරගන ඒ ර්ත රහාඳට සිත පවත්වමින්, ඒ තත්ත්වය රහාඳට
හිතට රපන්වලා රදමින්, ඒක හිරත් වාසස්ථානය බවට පත්
කරගනිමින්, දැන් රේක සරලව පවත්වන්න පුළුවන්ද, අඩු සර්ාි
බලයකින් අඩු ශක්තියකින් අඩු වීේයයකින් පවත්වන්න පුළුවන්ද
කියලා බලනරකාට තර්යි හිතට රකරලස් එන බව තර්න්ටර්
රත්රරන්රන. නැතුව අපි රේක බරපතළ විදියට සංස්කරණය කරලා
වීේයයකින් රේ සර්ාි තත්වය පවත්වනරකාට ඒ සර්ාිරය් ශක්තිය
නිසාර් හිතට රකරලස් ඒර්ට හැකියාවක් නැහැ. නර්ුත් රකරලස්
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යටපත් රවලා තිරයනවා ආසරව ධේර් අනුසය ධේර් වශරයන්. එරහර්
නේ රේ රද්වල් රපාේඩක් කූද්දලා සකරිය කරලා ගන්න රවනවා.
අන්න එතරකාට තර්යි රර්යාට රේවා රප්න්රන්. “පඤ්ාය දිස්වා
දිස්වා පහාතර්බා” එයාට පරඥාරවන් දැනගන්න දැකගන්න රවන්රන
රකරලස් ර්තුපිටට පැමිණියායින් පසුවයි.
එරහර් නේ නිරායාසරයන්ර් නිරකරලස් තත්ත්වය
පවත්වන්න උත්සාහවත් රවනවා බරපතළ සර්ාියකින් රතාරව.
ඉතින් රේ බරපතළ සර්ාියක් ඇසුරැ රනාකර නිරකරලස්
තත්ත්වයක් පවත්වන්න බැරි රර්ාකද? රකරලස් තියනවා නේ රේක
පවත්වන්න බැහැ. එරහනේ අපි ර්ුලින්ර් අර වරග් සර්ාි තත්ත්වයක්
හඳුනාගන්නවා. ඒක පුරැදු කරනවා. රකරනක් ඊළඟට උත්සාහවන්ත
රවනවා රේ නිරකරලස් තත්ත්වය නිකේර් පවත්වන්න. දැන් ර්ට
ආනාපානයට යන්රන නැතිව රේරක ඉන්න පුළුවන්ද? ආරයත් ර්ට
සේර්ේශනයක් රනාකර රේරක ඉන්න පුළුවන්ද ? බරපතළ වීේයයක්
දරන්රන නැතිව ර්ට රේක සක්ර්රන්දි ගන්න පුළුවන්ද? රේ වරග්
අභයාසරය් රයරදන්න රයරදන්න තර්යි රකරනකුට රත්රරන්රන්
නැවතත් සිත ගිහින් උපාදාන කරන බව. ආයිත් සිත ගිහිල්ලා රර්ාකක්
හරි අල්ලනවා. ආරයත් සිත ගිහිල්ලා රර්ාකක් හරි ඇසුරැ කරනවා.
රර්ාරහාක හරි නිමිති ගන්නවා. ඉතින් රේ හැර් රදයක්ර් එරහර් නේ
රයෝගාවචරයා දකින්න ඕනූ. එයාට රත්රරන්න ඕනූ තාර්ත් හිරත්
කාර් ආසරවය තිරයන බව. අපි හිතර්ු හිත නිරකරලස්ව තිබුණා.
හැබැයි කාර් ආසරවරයන් රකරරන උසිගැන්වීර් හරහා නැවතත්
රර්ාකක් රහෝ කාර් අරර්ුණක් ගත්තා. ආරයත් රර්ාකක් රහෝ කාර්
නිමිත්තක් ගත්තා. රර්ාකක් හරි ලස්සන රද්කට හිත ගියා. ආරයත්
රර්ානව හරි කාර් සංඥාවක් හිතට ආවා. රර්ාකද අර කාර් ආසර වය
යට තිරයන නිසා. ඊළඟට අපි සිතර්ු එයා නිරකරලස්ව හිත
පැවැත්වූවා. එරහර් නිරායාසරයන්ර් හිත පවත්වන්න උත්සාහවන්ත
රවනරකාට ඔන්න නැවතත් හිත ගිහිල්ලා රර්ාකක් හරි ද්රේෂ
අරර්ුණක් ගන්නවා. කවුරැ හරි තරහකාරරයක්රග් රූපයක් ර්තක්
රවනවා. යේ රහෝ රකරනක් කියපු කරපු රදයක් ර්තක් රවනවා. ඒ
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හරහා ආන්න නැවතත් නුරැස්නා ගති පහළ රවනවා. රර්ාකද පටිඝ
අනුසයක් යට තිරයනවා.
රේ විදියට අපි රේ රද්වල් දැක දැක, රේ රද්වල් උඩට ර්තු
රවන්න ඉඩ දිදී එරහර් නේ පරහාණය කරන්න රවනවා. එරහර්
නැතිව රේවා යටපත් කළා කියලා, සර්ාියකින් තළා ඔබා තැබුවා
කියලා එරහර් නේ රේවා පරහාණය රවන්රන නැහැ. රර්ාකද රර්ත්තා
රචරතාවිර්ුත්තිය රහර් බහුලීකෘත කරලා, යේ කිසි රකරනක් රාග
ද්රේෂ රර්ෝහ සේපුේණරයන් ක්ෂය රනාකර පර හාණය රනාකර
ර්රණයට පත් වුරණාත් බරහ්ර් රලෝකරය් උපත ලබන බව කියනවා.
ඒ කියන්රන් නැවතත් උපතක් ලබන බවයි - බරහ්ර් රලෝකරය් හරි.
රේක රර්ත්තානිසංස සූතරරය් අවසාන පරතිඵලය වශරයන්
රපන්වනවා. රර්ාකද තාර් අනුසය ධේර්, නැත්නේ ආසරව ධේර්
සහිතයි. ඉතින් එරහර් නේ රේ තත්ත්ව අපි දියුණු කරන්රන
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන ඊළඟ ර්ට්ටර් සඳහායි. රේ එකක්වත්
අල්ලගන්රන නැහැ. රේවා පාවිච්චි කරන්රන ඊළඟ පියවරක්
පිණිසර්යි. “නිස්සාය නිස්සාය ඔඝස්ස නිත්ථරණා” කියලා කියනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් ර්ුළු පරතිපදාවර් එකක් පාවිච්චි කරනවා ඊට
වඩා සූක්ෂ්ර් තත්ත්වයකට යන්න. ඒ තත්ත්වය පාවිච්චි කරනවා ඊටත්
වඩා සූක්ෂ්ර් තත්ත්වයකට යන්න. රේ අලුත් තත්ත්වය පාවිච්චි
කරනවා ඊටත් වඩා සූක්ෂ්ර් තත්ත්වයකට යන්න. රේ ර්ග හේබ රවන
කිසිර් රදයක් අල්ලගන්රන නැහැ. “නිස්සාය නිස්සාය ඔඝස්ස
නිත්ථරණා” කියලා කියනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ආරනඤ්ජ්සප්පාය
සූතරරය් රේ විදියට ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්රස්ට සඳහන් කරනවා.
ආනන්ද ර්ං දැන් “නිස්සාය නිස්සාය ඔඝස්ස නිත්ථරණා” කියලා ර්රග්
රේ පරතිපදාව ඔබලාට රද්ශනා කළා.
රේ විවිධාකාර පරතිපදා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් බුදු නුවණින්
දැකලා, රපන්නලා දීලා තියනවා. එකක්වත් හැබැයි අල්ලගන්න
රනරවයි. ඒරක පරරයෝජ්නය සලකලා පාවිච්චි කරන්නයි තිරයන්රන.
පරරයෝජ්නය සලකමින් පරරයෝජ්නය ගනිමින් තව තව හිත දියුණු
කරගන්න සියුේ කරගන්න හිරත් රකරලස් පරහාණය කරන්න
තිරයන්රන. ඉතින් ඒ නිසාර් ර්ුළු ධේර්යර් ගැන බුදුරජ්ාණන්
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වහන්රස් රද්ශනා කරනවා “ර්හරණනි ර්ර් රේ ර්ුළු ධේර්යර්
පහුරකට උපර්ා කරලා රද්ශනා කරනවා. රේක එරතර වීර් පිණිස
මිසක් ගරහණය කිරීර් පිණිස රනාරේ” කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්වන ර්ාේගය හරිර් ආශ්චේයවත් ර්ාේගයක්. අපි ඒරකන් ර්ග
හේබ රවන රද්වල්වලට ඇරලන්න ගිරයාත් රේ ර්ාේගය අඩපණ
රවනවා. රේක තවත් ර්න්දගාමී රවනවා. නර්ුත් අපි තවත් රේ රද්වල්
රබාරහාර්
උත්සාහරයන්
වේධනය
කරරගන
රබාරහාර්
උත්සාහරයන් රේ රද්වල් අප තුළ දියුණු කරරගන ඒරක් පරරයෝජ්නය
ගන්න උත්සාහවන්ත විය යුතුයි.
ඒක අරප් රගෞතර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් පරතිපදාව
පර්ණක් රනරවයි. අඞ්ගුත්තර නිකාරය් අරියවංස සූතරරය් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රේ භාවනාරාර්තාව, පහානරාර්තාව
එරහර් නැත්නේ හිත දියුණු කිරීරේ උවර්නාවත් ඒ වරග්ර් සිරත්
තිරයන රකරලස් ඉවත් කිරීරේ රකරලස් පරහාණය කිරීරේ
උවර්නාවත් සියලුර් ආේයයන් වහන්රස්ලාරග් පරතිපදාවක් බව.
සියලුර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලාරග් පරතිපදාවක් බව. එබඳු වූ
රබාරහාර් අතීතරය් ඉඳන් පැවත එන රබාරහාර් රපෞරාණික වූ
පරතිපදාවක් තර්යි අරප් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ත් අපිට රහළි කරලා
තිරයන්රන්. ඉතින් ඒ විදියට රචරතාවිර්ුත්තියත් පඤ්ා විර්ුක්තියත්
දැන් අවසාන කාරණා වශරයන් දුතිය අරියවාස සූතරරය් රද්ශනා
කරලා තිරයනවා.
අපි රපාේඩක් දැන් දුතිය අරියවාස සූතරයට නැවතත්
පිවිසුණරහාත්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්ුලින්ර් රපන්වන්රන්
“පඤ්චඞ්ගවිප්පහීරනා රහාති” කියලා. ඒ කියන්රන් හිත
නීවරණයන්රගන් රවන් කරරගන හිත නීවරණයන්රගන් බැහැර
කරරගන පවත්වන්න ආේයයන් වහන්රස්ලා උත්සාහවන්ත රවනවා.
“ඡළඞ්ගසර්න්නාගරතා රහාති” කියලා ඇස්, කන්, නාසය ආදී
ඉන්ද්රියයන්රගන් අරර්ුණු ගන්නරකාට හිත උඩට යන්න රදන්රනත්
නැතිව යටට යන්න රදන්රනත් නැතිව තියාගන්න - ඒ කියන්රන්
හිත ඉෂ්ට ආරේර්ණ හරහා හිත කැර්ති ආරේර්ණ හරහා රලාකු
සතුටකට උද්දාර්යකට පත් රවන්රනත් නැතිව, ඊළඟට

| 228

ර්නාව නිදහස් වූ සිතක් - නුවණින් ලද අකේපිත බවක්

|

අනිෂ්ටාරේර්ණ හරහා තර්න් අකර්ැති අරර්ුණු හරහා සිත පීඩාවට
ගැටීර්ට පත් රවන්රනත් නැතිව, ර්ැද්රද උරප්ක්ෂාරවන් පවත්වන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඊළඟට “එකාරරක්ඛා රහාති” කියලා
අරනකුත් විවිධ ආරක්ෂා බැහැර කරලා සේපූේණරයන්ර් සති
ආරක්ෂාව ගැන විශ්වාසයක් තියාරගන, සතිය ඉස්සරහින් තියාරගන
සති ආරක්ෂාව ර්ුල් කරරගන යන ස්වභාවයක් තිරයනවා.
ඊළඟට “චතුරාපරස්සරනා රහාති” කියලා ඇතැේ රේලාවට
නුවණින් සලකලා ඉවසනවා. ඇතැේ රවලාවට නුවණින් සලකලා
රද්වල් පරිහරණය කරනවා. ඇතැේ රේලාවට හිරත් තබාගන්රන
නැතිව බැහැර කරනවා. ඇතැේ රේලාවට පැත්ත පළාරත් යන්රන්
නැතිව වේජ්නය කරනවා. ඒක නුවණින් සලකලා කරනවා. එබඳු
පරතිපදාවක් එරහර් නේ පරාරයෝගිකව පරිහරණය කරනවා. පරාරයෝගිකව
පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට “පනුණ්ණපරච්චකසරච්චා රහාති” කියලා
රර්රතක් අරප් හිරත් තිබුණා නේ යේ යේ විශ්වාස, යේ යේ ඇදහිලි,
රේ කරර්ය තර්යි හරි කරර්ය, රේ කරර්ය නේ වැරදියි ආදී වශරයන්
තර්න්ට යේ රදගිඩියාවක් තිබුණා නේ, රේ සියල්ල දැන් ටික ටික
අයින් රවවී යනවා. සිත දැන් තව තව සැහැල්ලු රවනවා. යන්න
තිරයන පරතිපදාව තව තව පිරිසිදු රවනවා. කරන්න තිරයන්රන
රේකයි කියලා එයාට විශ්වාසය තව තව පැහැදිලි රවනවා. රර්රතක්
කල් අරරගන ආපු විවිධාකාර රබාළඳ විශ්වාස පැත්තකට දාලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ගැන ස්ිර විශ්වාසයක් ඇති කරරගන, ධේර්ය
ගැන ස්ිර විශ්වාසයක් ඇති කරරගන, ආේය ර්හා සංඝ රත්නය
පිළිබඳව ස්ිර විශ්වාසක් ඇති කරරගන ඒක ඉස්සරහින් තියාරගන
අභීතව යන ගර්නකට පිවිරසනවා.
මීට පස්රස තිරයන්රන “සර්වයසරට්ටඨසරනා රහාති” කියලා.
අන්න කාර් ආසරවය පරහාණය වීරගන යනවා. භව ආසරවය පරහාණය
වීරගන යනවා. ඒ නිසා දැන් කාර්යන් රහායන්රන් නැති තත්ත්වයකට
පත් රවනවා. ඉස්සර නේ පුළුවන් තරේ ලස්සන ලස්සන රූප
පස්රසන් ගියා. ලස්සන ලස්සන ඉතා මිහිරි ශේද පස්රසන් ගියා.
රබාරහාර් ආකේෂණීය සුවඳ පස්රසන් ගියා. පරණීත පරණීත රස
ඔස්රස් ගියා. පුළුවන් තරේ කය පිනවන ස්පේශ රහායරහායා ගියා.
229

|

| අරියවාස සූතරය
දැන් ඒ රවනුවට කාර් ආසරව පරහාණය වීර්ත් එක්ක, ඒවා රහායන්රන
නැති ගතියක් එනවා. “කාරර්සනා” රහවත් කාර්යන් රහායන ගතිය
දැන් පරහාණය රවලා යනවා. ඒ වරග්ර් ඊළඟ රර්ාරහාරත් සැප
ලැරබයි, ඊළඟ භවරයදි සැප ලැරබයි කියලා ඊළඟ රර්ාරහාත ගැන
යාඥා කරන ගතියක්, භව තණ්හාවක් ර්ුල් කරගත්ත ගතියක් තියනවා.
ඒ භව ආසරවය ටික ටික අයින් රවලා ගියා නේ “භරවසනා” කියන
භවයක් ගැන පතන ගතිය, රහායන ගතිය දුරැ රවලා යනවා.
රේවා සියල්ලර් ටික ටික පරහාණය රවලා ගියා නේ, කාර්
ආසරව භව ආසරව අවිේජ්ා ආසරව ආදී රේ ආසරව කරර්ානුකූලව ක්ෂය
රවලා ගියා නේ, අරහත්වයට පත් රවච්ච ඒ රහතන් වහන්රස් රේ
බරහ්ර්චරිය වාසරය් නිෂ්ටාවට පැමිරණනවා. බරහ්ර්චේය වාසරය්
උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්ට, ඒරක පරිපූේණ තත්ත්වයට පත් රවනවා.
“බරහ්ර්චරිරයසනා” කියන ‘බරහ්ර්චේයාවකින් යර්ක් කරගන්න
තිරයනවා’ කියන ඒ උවර්නාව දැන් පස්සේභනය රවනවා. ඒක
සංසිරඳනවා. ඒක දැන් පරිපූේණ වුණා. තෘප්තිර්ත් වුණා.
ඊළඟට “අනාවිලසඞ්කරප්පා රහාති” කියලා ආේයයන්
වහන්රස්ලා තර්න් ජීවත් රවනරකාට පුළුවන් තරේ කාර්
සංකල්පනාවන්රගන්
විහිංසා
සංකල්පනාවන්රගන්
වයාපාද
සංකල්පනාවන්රගන් සිත අයින් කරරගන සිත පිරිසිදුව පවත්වන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඊළඟට “පස්සද්දධකායසඞ්ඛාරරා රහාති”
කියලා තර්න්රග් හිරත් සර්ාිය දියුණු කරගන්න සර්ාිය වඩාගන්න
අවශය රවලාවට ඒ සර්ාිය දියුණු කරගනිමින්, අවශය නේ ධයාන
සුඛයක් භුක්ති විඳිමින්, ඒ කාය සංස්කාර සංසිඳවමින් ගත කරන්න
උත්සාහවන්ත රවනවා. ඊළඟට අද අපි කථා කළා “සුවිර්ුත්තචිරත්තා
රහාති, සුවිර්ුත්තපරඤ්ා රහාති” කියලා ඒ අවසන් කරැණු රදක.
එතරකාට ඒ ආේයයන් වහන්රස්ලා සිත හාත්පසින් නිදහස් කරරගන,
තව තව පරඥාරවන් ඒක රතදවත් කරරගන හිරත් රකරලසුන් දුරැ
කරන ර්ාේගයක ගර්න් කරනවා.
ඉතින් රේ විදියට රේ කරැණු දහය පැහැදිලි කරන
භාගයවතුන් වහන්රස් අන්තිර්ට රද්ශනා කරනවා, අතීතරය් යේ තාක්
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ආේයයන් වහන්රස්ලා වාසය කළාද, ඒ සියලුර් ආේයයන්
වහන්රස්ලා රර්න්න රේ විියට තර්යි වාසය කරළ්. අනාගතරය් යේ
තාක් ආේයයන් වහන්රස්ලා වාසය කරාවිද, ඒ සියලුර් ආේයයන්
වහන්රස්ලා රර්න්ර් රර්බඳු වාසස්ථාන ඇසුරැ කරමින් තර්යි වාසය
කරන්රන්. වේතර්ානරය් යේ රහෝ ආේයයන් වහන්රස් රකරනක්
ඉන්නවා නේ, ඒ ආේයයන් වහන්රස්ලාත් රර්බඳු ආේය වාසයන්
තර්යි ඇසුරැ කරන්රන. “ඉරර් රඛා භික්ඛරව දසඅරියවාසා රය අරියා
ආවසිංසු වා ආවසන්ති වා ආවසිස්සන්ති වාති” කියලා අන්තිර්ට රේ
සූතර රද්ශනාව අවසන් කරනවා. රේ ආේයයන් වහන්රස්ලා
අතීතරයත් රේවා ඇසුරැ කරලා තිරයනවා. වේතර්ාන ආේයයන්
වහන්රස්ලාත් රේ රද්වල් ඇසුරැ කරනවා. අනාගතරය් යේ තාක්
ආේයයන් වහන්රස්ලා පහළ රවනවා නේ රේ රද්වල්ර් ඇසුරැ
කරනවා. රේ විියට රේ ආේයවාස දහය ගැන විස්තර කරලා රදන
දුතිය ආරියවාස සූතරය භාගයවතුන් වහන්රස් අවසන් කරනවා.
එරහර් නේ පින්වත්නි අපි ශක්ති පර්ණින් රේ කරැණු
රහාඳින් රත්රැේ අරරගන අරප් ජීවිතවලටත් රේ කරැණු රකාරහාර්ද
උදවු කර ගන්රන අපිත් රර්බඳු ආේය භූමියකට පත් වීර් පිණිස
පරතිපදාවක යන්රන රකාරහාර්ද කටයුතු කරන්රන රකාරහාර්ද
කියලා රේවායින් ඉරගනගන අරප් ජීවිතයට එකතු කරගන්න
උත්සාහවන්ත රවර්ු. එතරකාට තර්යි අපිත් “සඞ්ඝං සරණං ගච්ඡාමි”
කියලා ආේය ර්හා සංඝ රත්නය සරණ යාර් අේථවත් රවන්රන.
රර්ාකද අපි ‘සඞ්ඝං සරණං ගච්ඡාමි’ කියලා සරණ යන්රන ආේය
ර්හා සංඝ රත්නය. උන්වහන්රස්ලා යේ ආකාරයකින් ජීවත් වුණාද
යේ විියකින් තර්න්රග් ජීවිත හැඩගස්සා ගත්තාද, අපි ඒක තර්යි
ආදේශයට ගන්රන. ඒක ආදේශයට ගනිමින් “සඞ්ඝං සරණං ගච්ඡාමි”
කියන අරප් ආේය ර්හා සංඝ රත්නය සරණ යාර් අේථවත්
කරගනිමින් ඉදිරියට අරප් ජීවිත ගත කරන්න අපි උත්සාහවන්ත
රවර්ු.
ඒ සඳහා අප සියලුරදනාටර් ර්ග රපන්වීර්ක් අද දින ධේර්
රද්ශනාරවන්, ඒ වරග්ර් දින නවයක් පුරාවටර් දුතිය අරියවාස සූතරය
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ර්ුල් කරරගන පැවැත්වූ රද්ශනා ර්ාලාරවන් ලැරේවා! කියලා
පරාේථනා කරමින් රේ ධේර් රද්ශනා ර්ාලාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි !
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