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ර්හයණනි, ර්ැනවින් කියන්යනක් ‘අරියවිහොර’ යයිද,
‘ෙරහ්ර්විහොර’ යයිද, ‘තථොගතවිහොර’ යයිද, ඒ යර්කට කියන්යන් නම්,
ර්ැනවින් කියන්නො ආනොපොනසති සර්ොධයට, ‘අරියවිහොර’ යයිද,
‘ෙරහ්ර්විහොර’ යයිද, ‘තථොගතවිහොර’ යයිද කියන්යන්යි.
(ආනොපොන සංයුත්ත, දුතිය වග්ග, ඉච්ඡොනඞ්ගල සූතරය)
දුරොතීතයය් පටන් ලක් වැසි යෙෞද්ධ ජ්නතොවයග් ර්හත්
යගෞරවොදරයට පොතර වූ භොවනොව ආනොපොනසතියයි. සේවඥයන්
වහන්යස්ලො විසින්ද යලොව්තුරො ෙුද්ධත්වයට පත් වීර් පිණිස යර්ය
යයොදායගන ඇත. ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන පැවැත්වූ යද්ශනො
රැසක් ආනොපොනසති සංයුත්තය තුළ අන්තේගත වී ඇති අතර
සතිපට්ඨොන සූතරයය්ත් ආනොපොනසති සූතරයය්ත් තව දුරටත්
ආනොපොනසතිය පිළිෙඳ විස්තර අන්තේගතය.
සතිපට්ඨොන
සූතරයය්
දැක්යවන්යන්
ආනොපොනසතියය්
කොයොනුපස්සනොවට අදාළ යකොටසක් පර්ණි. එයහත් ආනොපොනසති
සූතරයය්දී, ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන සතර සතිපට්ඨොනයන් ර්
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වඩන ආකොරය ර්නොව යපන්වො ඇත. වියශ්ෂයයන්ර් ආනොපොනසතිය
විපස්සනොවට හරවන ආකොරය යර්හිදී ර්ැනවින් පැහැදිලි කර ඇත.
අදත් යලොව පුරො ලක්ෂ සංඛයොත යයෝගීහු පිරිසක්
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන තර් භොවනො කටයුතු සිදුකරති.
අයනකුත් විපස්සනො භොවනො කරර්වලට පිවිසීර් සඳහො ආනොපොනසතිය
ර්ූල කේර්ස්ථොනයක් වශයයන් යයොදාගැනීර් යහෝ යවනත් සර්ථ
කේර්ස්ථොන වැඩීයර්න් අනතුරැව පරධොන කේර්ස්ථොනය වශයයන්
ආනොපොනසතිය යයොදාගැනීර්ද නිරන්තරයයන්ර් සිදු යව්. ර්ෑත
කොලයය්දී ර්හොසී සයොයඩෝ ස්වොමීන් වහන්යස් විසින් හඳුන්වො යදනු
ලැෙූ පිම්ීර් හැකිළීර් භොවනො කරර්යද, ආනොපොනසති විපස්සනො
කේර්ස්ථොනය ට සර්රෑපීව වැයඩන අතර, ආනොපොනසතිය පිළිෙඳව
ගැඹුරින් හැදෑරීයර්න් එකී කේර්ස්ථොනය ගැනද සෑයහන වැටහීර්ක්
ඇතිකර ගත හැකිය.
නිස්සරණ වනයය් ර්ොසිකව පැවැත්යවන එක් දින භොවනො
වැඩ සටහන, වසර ගණනොවක් තිස්යස් පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන
ස්වොමීන් වහන්යස් විසින් පවත්වොයගන එනු ලෙන අතර, ඒ සඳහො
ආනොපොනසති සූතරය ර්ුල් කරයගන පැවැත්වූ යද්ශනො ර්ොලොවක් යර්ර්
යපොතට පරස්තුත වී ඇත.
යෙොයහෝයදනොට භොවනොවට පිවිසීර් සඳහොද, දැනට කරයගන
යන භොවනොවට ඉදිරි ර්ගයපන්වීර්ක් වශයයන්ද යර්ර් යපොත යයොදාගත
හැකි යවතැයි අපි අයප්ක්ෂො කරර්ු.
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පුණ්යානුරමෝදනාව
නිස්සරණ වනයය් ර්ොසිකව පැවැත්යවන එක් දින භොවනො
වැඩ සටහන සඳහො ආනොපොනසති සූතරය ර්ුල් කරයගන ර්ුලින්ර්
භොවනො වැඩ සටහනක් පවත්වනු ලැෙුයව් 2016 යනොවැම්ෙේ
ර්ොසයය්දීය. ඉන් අනතුරැව පිළියවළින් ර්ොස නවයක් පුරො ආනොපොන
සති සූතරය ර්ුල් කරයගන යර්කී වැඩ සටහන පවත්වන ලදි. එර්
යද්ශනො ර්ොලොව යපොතක් වශයයන් ර්ුද්රණය කිරීර් සඳහො යයෝජ්නොවක්
ඉදිරිපත් වුවත්, ඒ පිළිෙඳව සියත් යදගිඩියොවක් තිෙුණ යහයින් 2019
වන තුරැර් එය ඉටු යනොවීය.
ර්ුලින්ර් එකී වැඩ සටහන් සංවිධොයක ලක්ර්ොල් නිශොන්ත
ර්හතො යර්ර් යයෝජ්නොව කළ අතර, පරීතිරොජ් වියජ්සිංහ ර්හතො ඇතැම්
යද්ශනො ර්ුද්රණය කර ර්ට යගනැවිත් දුන්යන් යර්හි ඇති අගය ඉඟි
කරමිනි. ලක්ර්ොල් නිශොන්ත ර්හතො යග් ඉල්ලීර් පරිදි යර්ුනො කුර්ොරි
ර්හත්මිය එර් යද්ශනො සියල්ලර් පරිගණකගත කළ අතර රොණි
රොජ්පක්ෂ ර්හත්මිය ඒවොයය් යසෝදු පත් ෙැලීර් සිදු කරමින්, යර්කී
යද්ශනො ර්ොලොව ර්ුද්රණය කිරීර් සඳහො නිරන්තරයයන්ර් අප උනන්දු
කළොය. යම් යපොත සඳහො කවර නිේර්ොණයයන් අමිල් කුර්ොර ර්හතොත්,
ර්ුද්රණය සඳහො පිළියයල කිරීයර්න්, පූජ්ය යදල්ගර්ුයව් ධම්ර්සුභද්ර
ස්වොමීන් වහන්යස්ත් දායක වූ අතර යකොලිටි පරින්ටේස් අධපතිතුර්ො
ඇතුළු කොේය ර්ණ්ඩලය, යශෝභන යලස යපොත ර්ුද්රණය කිරීයර්න්
දායක වූහ.
පැවිදි දිවියට ඇතුළත් වූ තැන් පටන් විවිධ අවවොද
අනුශොසනො ලෙො දුන් අති පූජ්ය ර්යහෝපොධයොය, අපවත් වී වදාළ, නො
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උයයන් අරියධම්ර් ර්හොස්වොමීන්ද්රයන් වහන්යස් ඇතුලු නො උයන
ආරණය වොසී ස්වොමීන් වහන්යස්ලො ද යම් ධේර් දානර්ය කුසලය
අනුයර්ෝදන් යවත්වො! 2014 වේෂයය්දී මීතිරිගල නිස්සරණ වනයට
පැමිණි තැන් පටන් අද දක්වොර්, අප යකයරහි ර්හත් කරැණොයවන්
ඔවදන් යදන අති පූජ්ය උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව, අයප් යලොකු
ස්වොමීන්වහන්යස්, යර්ර් යපොතට යපරවදනක්ද සපයොයදමින් අප
යකයරහි දැක්වූ වියශ්ෂ අනුගරහය නර්ස්කොර පූේවකව සිහිපත් කරමි.
නිවැරදි විපස්සනොවක් යකයරහි අප යයොර්ු කරමින්, තවත් යෙොයහෝ
ගිහි පැවිදි පිරිස් නිවන් ර්යගහි හික්ර්වීර් සඳහො ර්හත් කැපවීයර්න්
කටයුතු කරන, අති පූජ්නීය ස්වොමීන්වහන්යස්යග් සියලු සර්යක්
පරොේථනො ඉටු වීර් පිණිස, යම් ධේර් දානර්ය කුසලයද යහ්තු යව්වො!
ශ්රී කලයොණි යයෝගොශරර් සංස්ථොව පිහිටුවො වදාරමින්, නැවතත්
ලක්දිව පරතිපත්ති ධුරයට ර්ං යපත් විවර කළ, අති පූජ්ය
ර්යහෝපොධයොය, අපවත් වී වදාළ, ර්ොතර ශ්රී ඤාණොරොර්
ර්හොස්වොමීන්ද්රයන් වහන්යස් ඇතුලු අපවත්වී වදාළ සියලු සංඝ පීතෲන්
වහන්යස්ලොද ර්ො හැදූ වැඩු යදර්ොපියන් ඇතුලු ඥාති හිත මිතරයයෝද යම්
පින් අනුයර්ෝදන් යවත්වො.
යම් යපොත පරිශීලනය කරන සියලුයදනොටර් නිවන් සුව
අවයෙෝධය පිණිස, යර්ර් කුඩො පුස්තකය ර්ගයපන්වීර්ක් යව්වො!
පොනදුයේ චන්දරතන හිමි
නිස්සරණ වනය - මීතිරිගල
2019-07-24
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1 │ ආනාපානසතිය
කායානුපස්සනා
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන
පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත
යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො
විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
සද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි කරයගන යන භොවනොයව්දී, පස්
ආකොරයකින් භොවනොවට අත්වැලක් යදන්න, උපකොරයක් කරන්න
අවශය යවනවො. යකොයි යද් කරන්නත් කලින් අපි අයප් කයයි
වචනයයි හික්ර්වොගන්නවො. ඒකට අපි අයප් ශීලය පොවිච්චි කරනවො.
දැන් යම් පින්වතුන් උයද්ර් පැමිණිලො අටසිල් සර්ොදන් වුණො. අපි
යවනදාට වඩො එක්තරො අන්දර්කින් සැදී පැහැදී යම් කටයුත්ත කරන්න
ලකලෑස්ති යවනවො. අපි ඒ සඳහො කැප යවනවො. ඇප යවනවො. ඉතින්
ඒ සඳහො අපි අයප් ශීලය යයොදාගන්නවො. එතයකොට යම් ‘සීල
අනුග්ගහිතය’ අපි කරයගන යන භොවනොවට අත්වැලක් යවනවො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
ඊළඟට සුත අනුග්ගහිතය කියලො, අපි යම් කරයගන යන
භොවනොව යකොයහොර්ද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරලො
තියයන්යන්, යකොයහොර්ද ෙුද්ධ යද්ශනොවට ගැළයපන්යන්, අපි
කරයගන යන එක ෙුද්ධ යද්ශනොවට අනුගතද? ඒ හො ගැළයපනවද?
ඊට අනුකූලද? කියලො එක්තරො අන්දර්ක සුතර්ය ඤාණයක්, ධේර්
විනය එක්ක ගළපො ෙැලීර්ක්, සූතර යද්ශනොව එක්ක ගළපො ෙැලීර්ක්
තර්යි යම් ධේර් යද්ශනොවකින් අපි භොවනොවට සම්ෙන්ධ කරන්යන්.
යර්ොකද, එතයකොට අපිට තව දුරටත් සැක දුරැ කරයගන,
විශ්වොසයයන් යුක්තව, භොවනොව දිගටර් කරයගන යන්න අවකොශ
ලැයෙනවො.
තුන්යවනියට වැදගත් යවන්යන් ‘සොකච්ඡො අනුග්ගහිතය’.
අයප් භොවනොයව්දී ර්ුහුණ පොන යම් යම් අත්දැකීම් සම්ෙන්ධයයන් අයප්
සියත් යම් සැක සහගත තැන් තියයනවො නම් සොකච්ඡො ර්ොේගයයන්
ඒවො ලිහිල් කරගන්න, ඒවො දුරැ කරගන්න අපි සොකච්ජ්ොවක්
පවත්වනවො. කර්ටහන් ශුද්ධ කරනවො කියලො ඒකට කියනවො. එතනින්
අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් අපි ලෙපු අත්දැකීර් එක්තරො
අන්දර්කට විවරණය කරගන්න. එයහර් නැත්නම් අපිට ආපු යම්
සැකයක්, ගැටලුවක් දුරැ කරගන්න. තව ඉදිරියට අපි යකොයහොර්ද
කරයගන යන්යන් කියලො යම් උපයදසක් ලෙොගන්න. අපි ඒකට
‘සොකච්ජ්ො අනුග්ගහිතය’ කියලො කියනවො.
ඉතින් යර්ෙඳු පසුබිර්ක් යටයත් තර්යි, අපි ‘සර්ථ
අනුග්ගහිතය’, ‘විපස්සනො අනුග්ගහිතය’ කියලො හඳුන්වන ඊළඟ
අනුග්ගහිත යදයක් යයයදන්යන්.
අපි භොවනොවක් කරද්දී යම් පස් ආකොරයයන් අයප් භොවනොවට
අනුගරහ කරනවො නම්, අපිට එතයකොට සැක නැතිව සෘජ්ුවර් යම්
ර්ොේගයය් ගර්න් කරන්න පුළුවන්. සුත අනුග්ගහිතයය් යකොටසක්
වශයයන් තර්යි, අපි යම් භොවනො වැඩ සටහන්වලදී ධේර් යද්ශනොවක්
පවත්වන්යන්. සිල් පිරිස වශයයන් කරන යම් භොවනො වැඩර්ුළුව සඳහො
ර්ර් අදහස් කළො යෙොයහෝයදයනක් ආනොපොනසති භොවනොව වඩන
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නිසො, ආනොපොනසති භොවනොව ර්ූල කේර්ස්ථොනය වශයයන් වඩන
නිසො, ආනොපොනසති සූතරය ර්ුල් කරයගන ධේර් යද්ශනොවක්
පැවැත්වුයවොත් යහොඳයි කියලො.
යම් වටිනො සූතරය යද්ශනො කරන්න පසුබිම් වූ සිදුවීර්ත් ඉතොර්
වැදගත්. එක අතකින් කියන්න පුළුවන් ඒක ඉතොර් සුවියශ්ෂී සුන්දර
සිදුවීම් ර්ොලොවක් කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො අවස්ථොවක
මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වැඩ සිටිනවො. මිගොරර්ොතු පරොසොදය කියන්යන්,
යම් පින්වතුන් දන්නවො, විශොඛො ර්හ උපොසිකොව සෑයහන ධනයක්
වියදම් කරලො හදපු විශොල පරොසොදයක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සැවැත්
නුවර වොසය කරද්දී වැඩිර් වශයයන් වොසය කරලො තියයනවො, අනොථ
පිණ්ඩික සිටුතුර්න් පූජ්ො කළ යජ්තවනොරොර්යය්. ඊට අනතුරැව වැඩි
කොලයක් ගත කරලො තියෙන්යන් මිගොරර්ොතු පරසොදයය්යි. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යර්හි වැඩ සිටින එක් අවස්ථොවකදී උන්වහන්යස් එක්ක
වැඩ සිටපු අයනක් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො පිරිස දිහො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ර්ඳක් විර්සලො ෙලනවො.
ඒ භික්ෂු පිරියස් පින්වත්නි, යෙොයහෝ යශර්ෂ්ඨ ර්හ රහතන්
වහන්යස්ලො වැඩ සිටිනවො. අපි කවුරැත් අහල තියෙන සොරිපුත්ත ර්හ
රහතන් වහන්යස් වැඩ සිටිනවො. යර්ොග්ගල්ලොන ර්හ රහතන්
වහන්යස් වැඩ සිටිනවො. ඊළඟට ර්හො කොශයප ර්හ රහතන් වහන්යස්
වැඩ සිටිනවො. ර්හො කච්චොයන ර්හ රහතන් වහන්යස් වැඩ සිටිනවො.
ර්හො යකොට්ිත ර්හ රහතන් වහන්යස් වැඩ සිටිනවො. ර්හො යේවත
ර්හ රහතන් වහන්යස් වැඩ සිටිනවො. ර්හො කප්පින ර්හ රහතන්
වහන්යස් වැඩ සිටිනවො. ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් වැඩ සිටිනවො.
ඉතින් යම් විදිහට අපි දන්න, අපි අහල තියෙන, යෙොයහොර් යශර්ෂ්ඨ,
ෙුද්ධ ශොසනයය් අරටුව වශයයන් අපිට හිතොගන්න පුළුවන් ර්හ
රහතන් වහන්යස්ලො රැසක් යම් සඟ පිරියස් වැඩ සිටිනවො. ඊට
අර්තරව සෑයහන වස් සංඛයොවක් තියයන චිරරොතරඥ කියලො
සොර්ොනයයයන් අපි හඳුන්වන, ෙුද්ධ ශොසනය තුළ සෑයහන කොලයක්
දිවි යගවපු, ඇප කැප යවලො ෙණ භොවනොවල යයදිච්ච ස්ථවිර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො රොශියක් යම් සඟ පිරියස් වැඩ සිටිනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
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වහන්යස් යම් සඟ පිරිස ගැනයි විර්සලො ෙලන්යන්. උන්වහන්යස්ර්යි
යත්රැම්ගන්යන්, යම් සඟ පිරියස් යම් යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො වැඩ
සිටිනවො කියලො.
ඊට අර්තරව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දකිනවො, යම් රහතන්
වහන්යස්ලො තර්තර්න්යග් ෙණ භොවනොවක් කරයගන පැත්තකට
යවලො ඉන්නවොර්ත් යනයර්යි. උන්වහන්යස්ලො අලුතින් පැවිදි යවච්ච
භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොටත්
අවවොද
අනුශොසනො
යදනවො.
උන්වහන්යස්ලොටත් ෙණ භොවනො කරන ආකොරය කියලො යදනවො.
හරිර් ලස්සනට විස්තර යවනවො. ඇතැම් ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්යස්
යකයනක් අලුතින් පැවිදි යවච්ච ස්වොමීන් වහන්යස්ලො දහනර්ක්
අරයගන අවවොද කරනවො. ඒ දහනර්ර් සීලයය් හික්ර්වනවො. සර්ොධය
දියුණු කරගන්න උපයදස් යදනවො. විපස්සනොව වඩොගන්න උපයදස්
යදනවො. තවත් ඇතැම් ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක් නවක
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො විසිනර්ක් අරයගන ඒ විසිනර්ට අවවොද
කරනවො. සීලයයන් අවවොද යදනවො. සැක ර්ුසු තැන් ලිහලො යදනවො.
සර්ථ විදේශනො ආදී භොවනො කර්ටහන් ලෙලො යදනවො. තවත් ඇතැම්
ස්ථවිර වහන්යස් නර්ක් නවක පැවිද්දන්, නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
තිස්නර්ක් අරයගන අවවොද අනුශොසනො කරනවො. ඒ වයග්ර් ඇතැම්
ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්යස්ලො නවක පැවිදි යවච්ච සොර්යණ්ර ස්වොමීන්
වහන්යස්ලො යහෝ නවක පැවිදි අනිකුත් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
හතළිස්නර්ක් අරයගන අවවොද අනුශොසනො කරනවො. යෙොයහෝර්
උනන්දුයවන් ඒ සඳහො යයොදවනවො. ෙුද්ධ ශොසනයය් යයොදවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දකිනවො දැන් යම් කොලය තුළ යම්
විදිහට ස්ථවිර භික්ෂූන් වහන්යස්ලොයගන් අනුගරහ ලෙන අවවොද
අනුශොසනො ලෙන, අලුතින් පැවිදි යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලොත්
යෙොයහොර් යහොඳින් සිල් ගුණ පුරනවො. සීලයයන් ඉතො යහොඳ
ර්ට්ටර්කට පත් යවලො තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කල්පනො
කරනවො දැන් ර්ර් වස්සොන කොලය අවසන් යවලො යම් භික්ෂු පිරිසත්
එක්ක චොරිකොයව් වැඩියයොත් යම් කරයගන යන භොවනො කටයුතුවලට
ෙොධො යවනවො. ඒ නිසො ර්ර් මිගොරර්ොතු පරොසොදයය්ර් යම් ස්ථවිර
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භික්ෂූන් වහන්යස්ලො එක්ක, සොරිපුත්ත, යර්ොග්ගල්ලොන ආදී ර්හ
රහතන් වහන්යස්ලොත් එක්ක තව දුරටත් කොලය ගත කයළොත්, යම්
අලුතින් පැවිදි යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට යලොකු අනුගරහයක්
කියලො හිතනවො. ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරකොශ කරනවො
“ර්හයණනි, ර්ර් තව දුරටත්, යම් ඊළඟ යපොයහොය යවනකනුත්
මිගොරර්ොතු පරොසොදයයහිර් වැඩ සිටින්න ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො”
කියලො. මිගොරර්ොතු පරොසොදය ආසන්නයය් වසන අනිකුත් සියලුර්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට යම් ආරංචිය පැතියරනවො. ඒ භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො යත්රැම්ගන්නවො යලොව්තුරො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
මිගොරර්ොතු පරොසොදය ර්ුල් කරයගන යම් පරයද්ශයය්ර් තව දුරටත් රැඳී
සිටින්න අධෂ්ඨොන කරයගන ඉන්යන්. ඒ නිසො අපිත් තව දුරටත් යම්
ස්ථොනයය්ර් ඉන්නවො කියලො, උන්වහන්යස්ලො නවක පැවිදි යවච්ච
ස්වොමීන් වහන්යස්ලොට තර්න්යග් ෙරහ්ර්චේයො වොසය විපුල ෙවට,
පරිපූේණ ෙවට පත් කරගන්න අවශය අවවොද අනුශොසනො දිගටර්
කරනවො. කලින් වයග්ර් ඇතැම් යකයනක් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
දහනර්කට, ඇතැම් යකයනක් විසිනර්කට, ඇතැම් යකයනක්
තිස්නර්කට, ඇතැම් යකයනක් හතළිස්නර්කට, ඔය විදිහට අවවොද
අනුශොසනො කරනවො. දැන් පින්වත්නි, සීලයයන් පර්ණක්, ඇතැම් විට
සර්ොධයයනුත් වැඩිලො හිටිය නවක පැවිදි භික්ෂූන් වහන්යස්ලො අර
විදිහට යහොඳින් ෙණ භොවනො කටයුතුවල යයයදද්දී, විදේශනොයවහි
යයයදන ඇතැම් යකයනක් යසෝවොන් ර්ොේග ඵලයට පත් යවනවො.
ඇතැම් යකයනක් සකෘදාගොමී ර්ොේග ඵලයට පත් යවනවො. ඇතැම්
යකයනක් අනොගොමී ර්ොේග ඵලයට පත් යවනවො. ඇතැම් යකයනක්
සියලු යකයලසුන් නසො රහත් යවනවො.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපොයහොය කරන දවස
පැමියණනවො. යම් පිළිෙඳව යෙොයහොර් සිත් අදනොසුලු විස්තරයක්
සූතරයය් තියනවො. කුර්ුදු ර්ලින් ගැවසීයගන තියයන යෙොයහොර්
පරසන්න රොතරියක, ඉල් ර්ොසයය් පසයළොස්වක දවයස් - අපි අද යම්
ගත කරන්යනත් ඉල් ර්ොසයය් යනොවැම්ෙේ ර්ොසයය් පුර පසයළොස්වක
දවයස් - ඒ යෙොයහොර් සුන්දර රොතරියය් හඳ පොයලො තියයනවො. පුර
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පසයළොස්වක යපොයහොය දවස. කුර්ුදු ර්ලින් අවට ගැවසිලො තියයනවො.
ඉතින් අපට හිතොගන්න පුඵවන් යකොයි තරම් ශොන්ත සුන්දර
දේශනයක්ද කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත් මිගොරර්ොතු පරොසොදය
ඇතුයළහිර් වැඩ සිටින්යන් නැතිව, ඒ අවට ෙොහිර පරිසරයය්
සුන්දරත්වයත් එක්ක ර්ුසු යවලො, යම් සඟ පිරිසත් එක්ක
අභයවකොශයය් වැඩ සිටිනවො. ඒ කියන්යන් එළිර්හයන් වැඩ සිටිනවො.
භික්ෂු සංඝයොවහන්යස්ලො විශොල සංඛයොවක් සිටියත් ර්ුකුත්ර් කථො
ෙහක් නැතිව, යෙොයහොර් නිහඬව, සංවරව, ශොන්තව තර්තර්න්යග්
කර්ටහයන් යයදිලො භොවනොයව් යයයදනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කලින් වතොයව් වොයග්ර් දැන් යම් භික්ෂු
පිරිසයග් සිත් සතන් විර්සලො ෙලනවො. ෙැලුවහර් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට යත්යරනවො දැන් යම් භික්ෂු පිරිස කලින්ට වඩො යෙොයහොර්
පරසන්නයි. කලින්ටත් වඩො යෙොයහෝර් ගම්භීරයි. දැන් යර්තන යසෝවොන්
ර්ොේග ඵලයට පත් යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. සකෘදාගොමි
ර්ොේග ඵලයට පත් යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. අනොගොමි
ර්ොේග ඵලයට පත් යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. අරහත්
භොවයට පත් යවච්ච රහතන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් ගම්භීරත්වය දැකලො භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට කියනවො
“ර්හයණනි, යර්ෙඳු වූ සඟ පිරිසක් දැකගැනීර්ට ලැීර් හරිර් දුේලභ
කොරණයක්. යම්ක ෙහුලව දකින්නට ලැයෙන අවස්ථොවක් යනොයවයි.
යම් භික්ෂු පිරියස් යනොසිස් ස්වරෑපයයි තියෙන්යන්. යම් භික්ෂු පිරිස
අතර යසෝවොන් ර්ොේග ඵලයට පත් වුණු භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො.
සකෘදාගොමී ර්ොේග ඵලයට පත් වුණු භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො.
අනොගොමී ර්ොේග ඵලයට පත් වූණු භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො.
රහත් භොවයට පත් වුණු පිරිස් ඉන්නවො. ඒ වයග්ර් යම් භික්ෂු පිරිස
සුපටිපන්න ගුණයයන් යුක්තයි. උජ්ුපටිපන්න ගුණයයන් යුක්තයි.
ඤායපටිපන්න ගුණයයන් යුක්තයි. ආහුයනයය ගුණයයන් යුක්තයි.
පොහුයණයය ගුණයයන් යුක්තයි. ඇඳිලි ෙැඳල වඳින්න සුදුසු ගුණයයන්
යුක්තයි. ඒ සඳහො සුදුසුකම් තියයනවො. යම් කිසි යකයනක් යෙොයහෝර්
දුර ඉඳලො යම් කිසි යදයක් හදායගන ඇවිල්ලො පුදන්න තරම් වටින
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භික්ෂු පිරිසක් යර්තන ඉන්නවො. යම් කිසි යකයනක් ඉතොර් සුළු
යදයක් යම් භික්ෂු පිරියස් යකයනකුට පූජ්ො කරනවො නම්, ර්හත් ඵල
ර්හොනිසංස ලැයෙනවො. යම් කිසි යකයනක් ර්හත් වූ යදයක් පූජ්ො
කරනවො නම්, ර්හත් ඵල ර්හොනිසංස ලැයෙනවො. යම් විදිහට
යෙොයහෝර් දුේලභ වූ දේශනයක්, යෙොයහෝර් දුේලභ වූ භික්ෂු
සන්නිපොතයක් අද යම් අවස්ථොයව් එළඹිලො තියයනවො කියලො,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරශංසො ර්ුඛයයන් යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට
යද්ශනො කරනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි, තව දුරටත් යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට
දියුණු යවන්න, භොවනො ආදිය දියුණු කර ගන්න, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විර්සලො ෙලනවො යර්ොන යර්ොන වයග් භොවනොද දැන් යම්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො පරගුණ කරන්යන් කියලො. ඉතින් ෙුදු ඇසට යපනී
යනවො, ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො සතර සතිපට්ඨොනය පුහුණු
කරනවො. කොයොනුපස්සනොව, යව්දනොනුපස්සනොව, චිත්තොනුපස්සනොව,
ධම්ර්ොනුපස්සනොව කියන සතර සතිපට්ඨොන ධේර් ඇතැම් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො පරගුණ කරනවො. තවත් පිරිසක් යම් ර්ට්ටමින් එහොට
ගිහිල්ලො, තව දුරටත් දියුණු යවලො සතර සෘද්ධපොද ධේර් පරගුණ
කරනවො. තවත් පිරිසක් සතර සර්යක් පරධන් ධේර්, ඒ කියන්යන් හියත්
යම් අකුසල ධේර් පැන නැගීයගන එනවො නම් ඒවො පරහොණය
කරන්න, පැන නැගීර්ට යනොදී වළක්වො ලන්න උත්සොහවත් යවනවො.
ඊළඟට අකුසල ධේර් දැනටර්ත් පැන නැගිලො තියයනවො නම්, ඒවො
දුරැ කරන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඊළඟට යම් නූපන් කුසල්
තියයනවො නම්, ඒ නූපන් කුසල් උපදවොගන්න උත්සොහවත් යවනවො.
දැනටර්ත් උපදවොගත්ත යම් කුසල් දහම් තියයනවො නම්, ඒවො තව
දුරටත් තහවුරැ කරගන්න, දිගු කොලයක් පවත්වොගන්න, විපුල භොවයට
පත් කරගන්න, ර්හද්ගත ෙවට පත් කරගන්න, තව පිරිසක්
උත්සොහවත් යවනවො. යම් විදිහට සතර සර්යක් පරධන් ධේර් දියුණු
කරන තවත් භික්ෂු පිරිසක් ඉන්නවො.
ඊළඟට ඉන්ද්රිය ධේර් - සද්ධොව, වීේය, සතිය, සර්ොධය, පරඥාව
- දියුණු කරන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ඉන්ද්රිය ධේර්වලින්
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ඔබ්ෙට ගිහිල්ලො ඉන්ද්රිය ධේර්වලට වඩො ඉහළින් ෙල ර්ට්ටයම් දියුණු
කරන, ඉන්ද්රිය ධේර් ෙවට පත් යවච්ච සද්ධොව ෙල ර්ට්ටටමින් දියුණු
කරන, වීේය ෙල ර්ට්ටටමින් දියුණු කරන, සතිය ෙල ර්ට්ටටමින් දියුණු
කරන, සර්ොධය ෙල ර්ට්ටටමින් දියුණු කරන, පරඥාව ෙල ර්ට්ටටමින්
දියුණු කරන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ඒ වයග්ර් යම් ගුණ ධේර්
යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටර් දක්වො දියුණු යවලො යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටටමින්
යම්වො වැඩීයගන යන, සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වඩන භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය වඩන භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ඒ වයග්ර් යම් භික්ෂු පිරියස් මර්තරී භොවනොව
වඩන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ර්ුදිතො භොවනොව වඩන භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො ඉන්නවො. කරැණො භොවනොව වඩන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
ඉන්නවො. උයප්ක්ෂො භොවනොව වඩන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො.
ඒ කියන්යන් සතර ෙඹ විහරණය ර්ුල් කරගත්ත භොවනො වඩන
භික්ෂුන් වහන්යස්ලො යම් සඟ පිරියස් ඉන්නවො. ඊළඟට ෙුදු ඇසට
යපනී යනවො අනිච්චොනුපස්සනොව ර්ුල් කරයගන භොවනොව වඩන
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. අසුභ භොවනොව ර්ුල් කරයගන
භොවනොව වඩන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො. ඊළඟට
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන භොවනොව වඩන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
ඉන්නවො.
දැන් අපිට යම් සූතරය හරහො ඒත්තු යනවො, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් යද්ශනො කරන, ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් උපරි පණ්ණොසයය්
හම්ෙ යවන ආනොපොනසති සූතරය හරහො, එදා ෙුද්ධ කොලයය්දී භික්ෂුන්
වහන්යස්ලො අතර පරචලිත යවලො තිබිච්ච, උන්වහන්යස්ලො අනුගර්නය
කරපු යම් යම් භොවනො සම්ෙන්ධව එක්තරො අන්දර්ක යපොත් තැීර්ක්
සිදු යවලො තියයන ෙව. සූතරයය් ර්ුලික යත්ර්ොව ආනොපොනසතිය
උනොට එදා හිටපු භික්ෂූන් වහන්යස්ලො වඩපු නොනොවිධ අනිකුත්
කර්ටහන් සම්ෙන්ධයයන් එක්තරො අන්දර්ක විස්තරයක් අපිට යම්
සූතරයය්දී හම්ෙ යවනවො.
යකයස් නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් විදිහට
උන්වහන්යස්ලො වඩන විවිධොකොර භොවනො තර්න්යග් නුවණින් දැකලො,
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තව දුරටත් යම් පිරියස් ෙරහ්ර්චේය වොසය සර්ෘද්ධර්ත් වන ආකොරයට
ර්ර් යකොයහොර්ද අනුශොසනොවක් කරන්යන් කියලො තර්යි ,
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන යම් යද්ශනොව පවත්වන්යන්. යම්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො අර්තලො, උන්වහන්යස්ලොයග් අධගර් ර්ට්ටර්,
ලෙපු ගුණ වියශ්ෂ තව දුරටත් දියුණු කරගන්න අවවොද කරන්යන්
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගනයි. යර්තනින් දැක්යවන ඉතො වැදගත්
කරැණක් තර්යි, යවන යර්ොන භොවනොව කළත් ඒ සියල්ලටර්
ගැළයපන භොවනොව ආනොපොනසතිය ෙව. යර්තැනදී වියශ්ෂයයන්
සඳහන් කරන්න ඕනෑ, අයප සර්හරැන් කරන පිම්ීර් හැකිළීර්
භොවනොවටත් යම් යද්ශනොයවන් උගන්වන කොරණො අදාළ ෙව.
යර්තන අපිට යලොකු වැදගත්කර්ක් තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, “කථං භොවිතො ච, භික්ඛයව, ආනොපොනසති
කථං ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති ර්හොනිසංසො.......”. දැන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් පිරිස දැකලො ධේර් ර්ොතෘකොවට එළයඹනවො “ර්හයණනි, යර්ොන විදිහට වඩපු ආනොපොනසතියක්ද, යර්ොන විදිහට
ෙහුලීකෘත කරපු ආනොපොනසතියක්ද, ර්හත් ඵල ර්හොනිසංස
යවන්යන්” අපිටත් ඔය කොරණය දැනගන්න ලැීර් වැදගත්. යර්ොකද
අපිත් ආනොපොනසතිය වඩනවො. එතයකොට යම් ර්හත් ඵල යවන
විදිහට ර්හොනිසංස යවන විදිහට ෙුද්ධ යද්ශනොවට ගැළයපන විදිහට
අපි භොවනොව වඩනවද කියන එක යම් ෙුද්ධ යද්ශනොව අනුව
ගළපගන්න අපට අවස්ථොවක් තියයනවො.
ඔන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො. “ඉධ, භික්ඛයව,
භික්ඛු අරඤ්ඤගයතො වො රැක්ඛර්ූලගයතො වො සුඤ්ඤාගොරගයතො වො
නිසීදති පල්ලගකං ආභුජිත්වො උජ්ුං කොයං පණිධොය පරිර්ුඛං සතිං
උපට්ඨයපත්වො” ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්ුලින්ර් විස්තර කරනවො,
භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක් අරඤ්ඤගයතෝ වො - එක්යකෝ අරණයයකට
ගිහිල්ලො, ඒ කියන්යන් මිනිසුන් ගැවසීගත් තැනක යම්ක කරන්න
අර්ොරැයි. ඒ නිසො අරණයයකට ගිහිල්ලො, නැත්නම් සුඤ්ඤාගොරගයතෝ
වො - කවුරැත් නැති තැනකට ගිහිල්ලො, රැක්ඛර්ූලගයතෝ වො - කවුරැත්
නැති යෙොයහොර් නිස්කලංක සංසිදිච්ච රැක් ර්ුලකට ගිහිල්ලො, නිසීදති
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පල්ලගකං ආභුජිත්වො - ඉඳයගන ඉන්නවො යහොඳට පේයංකයක්
ෙැඳයගන, යහොඳට තර්න්යග් කය සෘජ්ුව තෙොයගන. දැන් එතයකොට
යම් ආනොපොනසතිය ගැනයි විස්තර කරන්යන්. එතයකොට වියශ්ෂයයන්
ආනොපොනසති භොවනොව වඩනයකොට, ආරම්භයය්දි ර්ඳක් අපි ඉන්න
ඉරියව්ව සම්ෙන්ධයයන් අවධොනය යයොර්ු කිරීර් වටිනවො. යර්ොකද අපි
සර්හර යවලොවක ඉඳයගන ඉන්යන් එක්යකෝ කකුල් යදකර් දිග
ඇරයගන. එයහර් නැත්නම් අයප් පිට බිත්තියට යහ්ත්තු කරයගන.
එයහර් නැත්නම් පැත්තකට ඇල යවලො - අපි නොනො පරකොර ඉරියව්
පවත්වනවො.
නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආරම්භක යයෝගියයකුට විස්තර
කරන්යන් යම් පලක් ෙැඳයගන, පට්ටල් යවලො, කය සෘජ්ුව තියොයගන
තර්යි ආනොපොනසතිය වඩන්න පුහුණු යවන්යන්. හැෙැයි පුහුණුයවන්
පස්යස් යහොඳර් කරර්යව්ද හසු වුණහර්, යකොයහොර්ද හිත සකස්
කරගන්යන් කියලො විවිධ කරයර්ෝපොය තර්න්ටර් යත්රැණොර් යම්වොයය්
යම් යම් සුළු යවනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. නර්ුත් ආරම්භක
යයෝගියයක් හැටියට අපි ෙුද්ධ යද්ශනොවටර් අනුව සකස් යවන එක,
හැඩගැයසන එක වටිනවො. යර්ොකද ආනොපොනසතිය අයප් ශ්වසන
පද්ධතිය ර්ුල් කරයගන ඉයබ් සිද්ධ යවන කරියොවලියක්. අනිච්ඡොනුග
කරියොවලියක්. අයප් ර්ැදිහත් වීයර්න් යතොරව සිද්ධ යවන කරියොවලියක්.
එතයකොට යම් සිද්ධ යවන කරියොවලිය යෙොයහෝර් නිදහයස් නිදැල්යල්
නිරොයොසයයන් ස්වොභොවිකව සිද්ධ යවන්න සුදුසු අන්දර්කට අපි
ඉඳගන්න ඕනෑ. ඒ ආකොරය තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් විස්තර
කරන්යන්.
දැන් යම් විදිහට වොඩි වුණ යකනො - ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විස්තර කරනවො “පරිර්ුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වො”. යම්
“පරිර්ුඛං” කියන පදය විවිධ විදිහට අේථ දක්වනවො. නර්ුත් අපිට දළ
වශයයන් සිතොගන්න පුළුවන්, නොසිකො අගරය පරයද්ශයය්, ර්ුහුණ
පරයද්ශයය් තර්යි තර්න්යග් සිහිය පිහිටුවොගන්න තියෙන්යන්.
තර්න්යග් සතිය, එළඹ සිටි සිහිය, අවධොනය පවත්වන්න තියෙන්යන්
නොසිකො අගර පරයද්ශයය් - “පරිර්ුඛං සතිං උපට්ඨයපත්වො”. ඊළඟට තව
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දුරටත් විස්තර කරනවො “යසො සයතොව අස්සසති, සයතොව පස්සසති”
කවුරැවත් නැති නිස්කලංක තැනකට ගිය යයෝගොවචරයො දැන් යහොඳින්
හරිෙරි ගැහිලො, පහසු ඉරියව්වකින් වොඩි යවලො, තර්න්යග් කය සෘජ්ුව
තියොයගන, නොසිකො අගරය පරයද්ශයය් යහොඳට අවධොනය පවත්වමින්
සතිර්ත්ව දැන් හුස්ර් ගන්නවො, සතිර්ත්ව හුස්ර් යහළනවො. එතයකොට
යම් සතිර්ත්ව හුස්ර් ගන්න එක, සතිර්ත්ව හුස්ර් යහළන එක තර්යි
දැන් අපිට කරන්න තියයන්යන්.
නර්ුත් යම් යද් යර්තන සරලව කියලො තිෙුණට අයප් හිත යම්
කටයුත්යත් සරල ෙව නිසොර් යම්කට ඉඩ යදන්යන් නැහැ. අයප් හිත
පුරැදු යවච්ච පරණ සියලුර් යද්වල් යම් අවස්ථොයව්දී එළියට
ඇදගන්නවො. ඉතින් අතීතයය් යවච්ච යද්වල් ටික ඔක්යකොර් ර්තක්
කරලො යදනවො. අනොගයත් කරන්න තියයන යද්වල් ඔක්යකොර් ටික
ර්තක් කරලො යදනවො. ඉතින් ඕවො ඔස්යස් අපි හිතහිතො ගියයොත් යම්
වැයේ කරන්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසො අපි ඉතින් යම් සරල
යද් කරගැනීර් සඳහො උදව්වක් වශයයන්, රැකුලක් වශයයන්
විවිධොකොර උපකරර් භොවිත කරනවො. එයහර් කරන යම් යම් උපකරර්
කීපයක් සඳහන් කරනවො නම්, අපිට පුළුවන් අපි හුස්ර් ගන්නයකොට
‘හුස්ර් ගන්නවො’ කියලො යර්යනහි කරන්න. යම් යර්යනහි කරනවො
කියලො කියන්යන් හිතින් එක්තරො අන්දර්කින් හිතනවො. හුස්ර්
ගන්නවො, කය හුස්ර් ගන්නවො. හිත ඒ අනුව හිතනවො. ආශ්වොසය
සිද්ධ යවනයකොට නොසිකො අගරයය් හුස්ර් වදිනයකොට “හුස්ර් ගන්නවො”
කියලො යර්යනහි කරනවො. හුස්ර් පිට කරනයකොට “හුස්ර් පිට
කරනවො” කියලො යර්යනහි කරනවො. යම්ක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරපු යද්ට යොගැනීර් සඳහො දරන උපකරර්යක්. යම් ඔක්යකොර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් “යසො සයතොව අස්සසති
සයතොව පස්සසති” සතියයන් යුක්තව හුස්ර් ගන්නවො. සතියයන්
යුක්තව හුස්ර් යහළනවො. එච්චරයි. යෙොයහොර් සරලයි.
ඒ වුණත් අයප් හියත් තියයන විපිළිසර ෙව වළක්වොගන්න,
හිත එක්තැන් කරගන්න, තව දුරටත් යහොඳට යයදිලො යම් කටයුත්ත
කරන්න අපි තවත් උපකරර් යයොදනවො. තවත් යකයනක් හුස්ර් ගණන්
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කරනවො කියලො කරර් යයොදනවො. හැෙැයි එතයකොට ටික ටික වැයේ
සංකීේණ යවනවො. අපිට පුළුවන් නම් යම් කටයුත්යත්දී
සංකීේණත්වයට යන්යන් නැතිව, පුළුවන් තරම් සරල විදිහට යම්
කටයුත්ත කරන්න, අන්න ඒ තරර්ට අයප් යම් කටයුත්ත ෙුද්ධ
යද්ශනොවට ළං යවනවො. අපි විවිධොකොර කරර් අනුගර්නය කරන්න
පුළුවන්. නර්ුත් ඒ කරර් හරහො භොවනො කරර්ය සංකීේණ යවනවො නම්,
පින්වත්නි, අපි ෙුද්ධ යද්ශනොයවන් ඈත් යවනව. ඒ නිසො අපි
යත්රැම්ගන්න වටිනවො, යම් භොවනො කරර් සරල වුණ තරර්ට තර්යි,
භොවනො කරර්යය් ගැඹුරකට අපිව අරයගන යන්යන්. භොවනො කරර්ය
විශොල වශයයන් වයොකූල නම්, විවිධොකොර යද්වල් හරහො කරර්ය
සංකීේණ යවලො නම්, ඒ සංකීේණ ෙව තුළ හිත ර්තුපිට රැයඳනවො.
කරර්ය හරහො ගැඹුරට යන්න තියයන හැකියොව ර්ගහැයරනවො. ෙුද්ධ
යද්ශනොයවන් අපි ඈත් යවනවො. ෙුද්ධ යද්ශනොවට ළං යවන්න නම්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හිතො ර්තොර් යම් යද්ශනො කරල තියයන සරල
වැකිවලට පුළුවන් තරම්, හැකි තොක් අනුගත යවන්න උත්සොහවත් විය
යුතුයි.
යහොඳයි අපි හිතර්ු - යකයනක් යකොයහොර් හරි උත්සොහයයන්
හිත යර්ල්ල කරගත්තො කියලො. අතීතයට යන සිතිවිලි ටික
වළක්වොගත්තො. අතීත යද්වල් ර්තක් යවනවො නම්, “ර්තකයක්,
ර්තකයක්“ කියලො අවශය නම් යල්ෙල් කරලො, ඒ ටික අතහැරලො
දැම්ර්ො. අනොගත සැලසුම් හිතට එනවො නම් “සැලසුම් කරනවො,
සැලසුම් කරනවො“ කියලො හිතලො, අවශය නම් යල්ෙල් කරලො, ඒකත්
අතඇරලො දැම්ර්ො. දැන් හිතට එන සිතිවිලිවලට කිසිර් වැදගත්කර්ක්
යදන්යන් නැහැ. අයප් අවධොනය පවත්වන්න උත්සොහවත් යවන්යන්
අයප් නොසිකො අගර පරයද්ශයය් දැයනන ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියට
පර්ණයි. ඉතින් ඔය අතර අපිට ශබ්ද ඇයහනවො. ශබ්දය ඔස්යස්
යන්යනත් නැහැ. අවශය නම් “ශබ්දයක් ශබ්දයක්“ කියලො යර්යනහි
කරන්න පුළුවන්. “ඇයහනවො ඇයහනවො“ කියලො යර්යනහි කරන්න
පුළුවන්. යර්යනහි කරලො අතහැරලො දැම්ර්ො. හැෙැයි යර්යනහි
කිරීර්කින් යතොරව තර්න්ට ආනොපොනසතියට හිත ගන්න පුළුවන් නම්,
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ඒක වඩො යහොඳයි. යර්යනහි කිරීර්ක් අතයවශය නැහැ. හැෙැයි
යර්යනහි කිරීයර්න් යම් කටයුත්ත ඉක්ර්න් යවනවො නම්, ඒක එයහර්
කළොට වරදකුත් නැහැ.
ඊළඟට ඇතැම් තැන්වල ඔන්න රිදුම් කැක්කුම් එනවො. ඒ රිදුම්
කැක්කුම් එනයකොටත් රිදුම් කැක්කුම් ඔස්යස් යන්යන් නැතිව,
එයතන්ට අවධොනය යයොර්ු කරන්යන් නැතිව අපිට ආනොපොනසතියට
අයප් හිත අරගන්න පුළුවන් නම්, අවධොනය යයොර්ු කරගන්න පුළුවන්
නම්, ඒ තරර්ට වඩො යහොඳයි. හැෙැයි ඒ දැයනන යව්දනො,
ආනොපොනසතිය ර්ැඩ පවත්වොයගන, ආනොපොනසතිය අබිෙවො යනවො
නම්, අන්න ඒ අවස්ථොයව්දී අපිට ඉරියව් ර්ොරැ කිරීර් වයග් උපොයකින්
නැවතත් ආනොපොනසතියට හිත අරගන්න සිද්ධ යවනවො. අපි
ආනොපොනසතියය් ර්ගක ඉඳලො එක පොරටර් යම් යව්දනො යර්යනහි
කරන්න ගත්යතොත්, තොර් නුපුහුණු ර්නසකින්, එක්තරො අන්දර්ක
තොර්ත් වේධනය යනොවිච්ච ර්නසකින් තර්යි, අපි ඊට එහො අදියරක්
උත්සොහ කරන්යන්. ඒක ඒ තරම් නුවණට හුරැ නැහැ. ඒ නිසො යම්
ද්විතීයික අරර්ුණු, එයහර් නැත්නම් පරධොන කේර්ස්ථොනයට පිටුපසින්
තියයන අයනක් අරර්ුණු පුළුවන් තරම් පැත්තකින් තියලො, ර්ූල
කේර්ස්ථොනය ර්ුල් කරයගන තර්යි, ආරම්භක යයෝගොවචරයයක්
කටයුත්ත කරයගන යන්න ඕනෑ. එතයකොට ර්ූල කේර්ස්ථොනයට වොංගු
යවලො ඒයක් එල්ලිලො තර්යි අපි අයප් සතිය දියුණු කරගන්න
හදන්යන්. අයප් හියත් එකඟ ෙව, සර්ොධය දියුණු කරගන්න හදන්යන්.
හිත යහොඳට එක්තැන් කරන, ඒ අවශය තැනට යයොර්ු කරන
ර්නසිකොර ශක්තිය හදාගන්න හදන්යන් ර්ූල කේර්ස්ථොනය ර්ුල්
කරයගනයි. පින්වත්නි, ආරම්භක යයෝගියයක්, ආධුනිකයයක් හැර්
තිස්යසර් එතයකොට ර්ූල කේර්ස්ථොනයය්ර් වැඩිපුර හිත රඳවන්න
උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරපු පොඨයට නැවතත්
ගියයොත්, අපි හිතර්ු අපි විවිධ උපකරර් භොවිත කරලො ආශ්වොසයය් හිත
රඳවගත්තො. පරශ්වොසයය් හිත රඳවගත්තො. අවශය නම් ආශ්වොසයය්දී
හුස්ර් ගන්නවො කියලො නම් කළො. පරශ්වොසයය්දී හුස්ර් පිට කරනවො
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කියලො නම් කළො. දැන් ටිකක් දුර යනයකොට, අර යයොදාගත්තු නම්
කිරීර් ටිකක් යකටි කරන්න සිද්ධ යවනවො. “හුස්ර් ගන්නවො” කියලො
ර්ුලින් නම් කළො. “හුස්ර් පිට කරනවො” කියලො නම් කළො. යකටි
කරනවො කියන්යන්, ටිකක් දුර යනයකොට “ගන්නවො” කියලො විතරක්
යකටි කරනවො. “පිට කරනවො” කියලො විතරක් යකටි කරනවො. තවත්
දුරට යනයකොට අවශය නම් තව යකටි කරගන්න පුළුවන්. “යනවො”,
“එනවො”. ඕන්නම් “එකයි” කියලො කියනවො. පිට කරනයකොට “යදකයි”
කියලො කියනවො. එයහර් නැත්නම් “in” කියලො කියනවො. පිට
කරනයකොට “out” කියලො කියනවො. හිතට එක්තරො අන්දර්කින්
යයොදවන ආයොසය, හිත විතේක කරන ස්වභොවය - පුළුවන් තරම්
ලිහිල් කරනවො. ඒ යවනුවට යම් ස්වොභොවිකව දැයනන යද් යවත හිත
පවත්වනවො. අපි යර්යනහි කරනවො කියන්යන් එක්තරො අන්දර්ක
හියත් සිතුවිලි අවදි කරගැනීර්ක්. ඒක අනුෙල දිය යුතු තත්ත්වයක්
යනයවයි. ඒ නිසො යම් විතේක පුළුවන් තරම් සංසියඳන ර්ොේගයක
තර්යි භොවනොව සිද්ධ යවන්න ඕනෑ.
එතයකොට අපි හිතර්ු - යකයනක් කරර්ොනුකූලව අදියයරන්
අදියර ඇවිල්ලො දැන් එයොට පුළුවන් යවනවො, යර්යනහි කිරීර්කින්
යතොරව පවො දැන් ආශ්වොසය දැනගන්න පුළුවන්. හුස්ර් ගන්න විට
හුස්ර් ගන්න ෙව දන්නවො. හුස්ර් පිට කරන විට හුස්ර් පිට කරන ෙව
දන්නවො. යම් විදිහට යහොඳට කරයගන යනයකොට ඔන්න එයොට
යත්යරනවො “දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති, දීඝං
වො පස්සසයන්තො ‘දීඝං පස්සසොමී’ති පජ්ොනොති”. දැන් යම් ෙුද්ධ වචනය
තර්න්ට යත්යරන්න ගන්නවො. ඇතැම් හුස්ර් රැලි දිගට දැයනනවො.
දීේඝව සිද්ධ යවනවො කලින් ආශ්වොසයට වඩො දැන් යම් අත්දකින
ආශ්වොසය. ටිකක් දිග කොලයක් තව දුරටත් පවතින ෙවට යත්යරනවො.
ඊළඟට කලින් සිද්ධ යවච්ච පරශ්වොසයට වඩො දැන් යම් තර්න් අත්දකින
පරශ්වොසය දිගට පවතින ෙවත් වැඩි කොලයක් පවතින ෙවත්
යත්යරනවො. එයො දැන් යත්රැම්ගන්නවො කලින් ආශ්වොසයට වඩො දැන්
යම් තර්න් අත්දැකපු ආශ්වොසය දිගයි. දැන් යම් තර්න් අත්දැකපු
පරශ්වොසය දිගයි. ඔන්න තර්න් යත්රැම්ගන්නවො.
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“රස්සං වො අස්සසයන්තො ‘රස්සං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති, රස්සං
වො පස්සසයන්තො ‘රස්සං පස්සසොමී’ති පජ්ොනොති”. ඔන්න යදයවනි
අදියර ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො. ඇතැම් යවලොවට
යත්යරන්න ගන්නවො, ඇතැම් හුස්ර් රැලි කලින් එකට වඩො යකොටයි.
ආශ්වොසය පටන්ගත්තො. හැෙැයි ඉක්ර්නට ඉවර වුණො. වැඩි කොලයක්
ගියය් නැහැ ආශ්වොසය අවසන් යවන්න. ඊළඟට පරශ්වොසයකුත්
පටන්ගත්තො. වැඩි කොලයක් ගියය් නැහැ. ඔන්න පරශ්වොසයත්
සම්පූේණයයන් අවසන් වුණො. යර්න්න යම් යදයවනි අදියරයි.
ඊළඟ අදියර ඔන්න. යම් යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො තව
දුරටත් යම් ගැන උයදයෝගයයන්, හිත එයහ යර්යහ කරගන්යන්
නැතිව, හිත පැනලො ගියත් උත්සොහයයන් ආයයත් යම් අරර්ුණට
යගනල්ලො, ශබ්දයක් ඇසුණත් නැවතත් යම් අරර්ුණට යගනල්ලො,
යව්දනොවක් දැනුණත් යව්දනොව විනිවිදයගන හරි යම් ආශ්වොස
පරශ්වොසයය් හිත පවත්වොයගන ආනොපොනසතියය්ර් හිත යයොදනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, පින්වත්නි, යර්හිදී භොවිත කරන්යන්
“පජ්ොනොති“ කියන වචනයයි. එතනත් වැදගත්කර්ක් තියයනවො. ඒ
කියන්යන් නුවණින් දැනගන්නවො. නුවණින් දැනයගන ඒ ර්ට්ටමින්
නතර යවනවො. ඒ කියන්යන් එතනදී අපට කරන්න යදයක් නැහැ.
යයදිලො වුවර්නොයවන් කළ යුතු යදයක් නැහැ. කරන්න තියයන්යන්
සිදු යවන යද් යත්රැම්ගන්න එක විතරයි.
ඊළඟ අදියරට යනයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊට වඩො
යර්ක් විස්තර කරනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“සබ්ෙකොය පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘සබ්ෙකොය පටිසංයවදී
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් භොවිත කරන්යන් “සික්ඛති” කියන
වචනයයි; “පජ්ොනොති” යනයවයි. ඒ කියන්යන් යම් විදියකට
හික්යර්නවො. ආශ්වොසය යර්යතක් යවලො ෙැලුයව් ඒයක් අපට
වැටයහන යකොටසක් විතරයි. යම් වැටහිච්ච යගොයරෝසු හරියක් විතරයි
යම් තොක් භොවනොව සඳහො යයොදාගත්යත්. දැන් ඊට වඩො එහොට ගිහිල්ලො
උත්සොහවත් යවනවො, ෙැරිද යම් වැටහිච්ච යකොටසට වඩො ටිකක්
පරොසය වැඩි කරගන්න? ආශ්වොසයය් ර්ුල් හරියට, ර්ුල් යකොටසට ඉව
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අල්ලොගන්න ෙැරිද? ආශ්වොසය ඇති යවනයකොටර් යකොයහොර්ද?
යකොයහොර්ද ඒක සියුම්ව යත්රැම්ගන්යන්, වටහොගන්යන්, දැනගන්යන්
කියලො තව දුරටත් යර්යො උයදයෝගිර්ත් යවනවො. එතයකොට තර්න්ට
යත්යරනවො, ආශ්වොසය එක පොරටර් රළු යවලො නැහැ. ඉතොර් සියුම්
තැනින්, ඉතොර් සියුම් සංයව්දනොවකින් යම්ක පටන්ගන්නවො.
යනොදැනීර්කින්, යනොදැනුණු ර්ට්ටර්ක ඉඳලො ඉතොර් සියුම්ව දැයනන්න
ගන්නවො. අන්න ඒ හරිය අල්ලොගන්න එයො උත්සොහවත් යවනවො. ඒ
හරිය ගැනත් දැනුවත් යවන්න එයො උත්සොහවත් යවනවො. එතයකොට
ආශ්වොසයය් ර්ුල් යකොටස එයොට යත්යරනවො. ඔයහොර් ආශ්වොසයය්
ර්ුල් යකොටස යහොඳට සියුම්ව යත්යරනයකොට, ඊළඟට යත්යරනවො දැන්
ආශ්වොසයය් ර්ැද හරිය, යහොඳට ටිකක් වැටයහන හරිය. අන්න ඒක
ර්ැද හරිය කියලො දැන් යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට නැවත ආශ්වොසය
අවසන් වන හරිය නැවතත් අර වයග්ර් සියුම් යවලො යනොදැනී යනවො.
ඔන්න ආශ්වොසය සම්පූේණ වුණො, අවසන් වුණො. අපි කියනවො
ආශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර්, ර්ුළු ආශ්වොස චකරයර් දැක්කො.
පින්වත්නි, ඔතනින් නතර යවන්යන් නැහැ. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. “සබ්ෙකොය පටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” පරශ්වොසයය්දීත් හුස්ර් පිට කරන්න යකොයහොර්ද
පටන්ගන්යන්? හුස්ර් පිට කරන්න පටන්ගත්තට පස්යස් ඒක සියුම්ව
තව තව වැඩි යවලො, යහොඳට දැයනන්න ගන්යන් යකොයහොර්ද? යහොඳට
දැනිලො ඔන්න දැනීර් අඩු යවලො අවසන් යවන්යන් යකොයහොර්ද?
එතයකොට යම් පරශ්වොස කරියොවලිය ර්ූලිකවර් දැනගන්න, ර්ුළු චකරයර්
දැනගන්න එයො උත්සොහවත් යවනවො. දැන් යම් කටයුත්ත යවන යවන
යද්වල් හිතහිතො කරන්න ෙැහැ. ඒ කියන්යන් යම් කටයුත්ත සොේථකව
සිද්ධ යවන්න නම්, අනිකුත් යලෝකයය් සියල්ල දන් දීලො යම් වැයේ
කරන්න ඕනෑ. ඒ කියන්යන් තර්න්යග් යගවල් ගැන හිතහිතො, කරන
රොජ්කොරි කටයුතු ගැන හිතහිතො, කරන්න තියයන යද්වල් ගැන
හිතහිතො, යම් යද්වල් කරන්න ෙැහැ. යර්ොකද යම් දැන් කරන වැයේ
අතිශය සූක්ෂ්ර්යි. ඉතොර් සියුම්. යම් හුස්ර් රැල්යල් ර්ුල් යකොටස ඉතොර්
සියුම්. ඊළඟට තියයනවො ඊට වඩො සංයව්දී ර්ැද යකොටස. අවසොනයය්
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ඉතො සියුම් අග යකොටසක් තියයනවො. පරශ්වොසයත් ඔය විදිහටයි.
එතයකොට යම් විදිහට අපි හිත යයොදවනවො නම්, එතයකොට පින්වත්නි,
අපි එක්තරො අන්දර්කින් ර්ුළු යලෝකයර් අතහැරලො, යම් ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලියය්ර් යහොඳට හිත නිර්ග්න යවනවො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පොවිච්චි කරන්යන් “සික්ඛති”
කියන වචනයයි. “සබ්ෙකොය පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
‘සබ්ෙකොය පටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” යම් සඳහො එයො පුහුණු
යවනවො. “සික්ඛති“ කියන්යන් ශික්ෂොවක්, හික්මීර්ක්. යර්තන අර
“පජ්ොනොති“ කියන වචනයට වඩො ටිකක් ෙැරෑරැම් ෙවක් තියයනවො.
යර්ොකද යම්ක අපි යයදිලො කළ යුතුයි. යම්ක තොර් අපිට හුරැ නැහැ.
යර්ොකද ස්වභොවයයන් යම්කට හුරැ නැහැ. අපි කළ යුතු යර්ක් එතන
තියයනවො. ඒ කියන්යන් උයදයෝගයයන් යම් සඳහො උත්සොහවත්
යවන්න ඕනෑ. අපිට වැටහිච්ච පරර්ොණයට වඩො සියුම් පරර්ොණ
වටහොගැනීර් සඳහො, දැනගැනීර් සඳහො, අපි උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ.
ඒ සඳහො අපි අනුගරහ කළ යුතුයි. යයදිලො කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
අන්න එතයකොට යම් ආශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් අල්ලොගන්න, ර්ුළුල්ලර්
දැකගන්න, ර්ුළුල්ලර් දැනගන්න, යයෝගොවචරයොට හැකි යවනවො.
පරශ්වොස කරියොවලියය් ර්ුළුල්ලර් දැනගන්න, ර්ුළුල්ලර් දැකගන්න
යයෝගොවචරයොට හැකි යවනවො.
දැන් යම් කථො කරන්යන් පින්වත්නි, එක ආශ්වොසයක පර්ණක්
යනොයව්. එක පරශ්වොසයක පර්ණක් යනොයව්. යම් කටයුත්ත ෙහුලීකෘත
කරනවො කියන්යන් ඒකයි. අපි යම්ක එක දවසක, එක පේයංකයක
කරලො සියල්ල ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම් ඒක අයප් ර්ුළොවක්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පටන්ගත්යත්ර් යකොයහොර්ද? “කථං භොවිතො ච,
භික්ඛයව, ආනොපොනසති කථං ෙහුලීකතො” ආනොපොනසතිය යකොයි
විදිහට වැඩුවහර්, යකොයි විදිහට ෙහුලීකෘත කළහර්, කියලයි
පටන්ගත්යත්. හුඟක්යදයනකුට යර්යහර් ෙහුලීකෘත කරන්න හරිර්
අර්ොරැයි. යර්ොකද ෙහුලීකෘත කරන්න එක්යකො යවලොව ර්දි. එක්යකෝ
තර්න් ඉක්ර්නට පරතිඵල අයප්ක්ෂො කරනවො. ෙුද්ධ වචනය හො සසඳලො
ෙැලුවර් භොවනොවක් ෙහුලීකෘත කිරීයර්න් යලොකු වැඩක් සිද්ධ
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යවනවො. ඒයක් පරතිඵලයක් ගන්න නම්, භොවනොව යහොඳට ෙහුලීකෘත
කිරීර් අතයවශය යවනවො. අපි හිතර්ු දැන් යකයනක් ඔන්න එක
ආශ්වොසයක ර්ුළුල්ලර් දැකගත්තො. එක පරශ්වොසයක ර්ුළුල්ලර්
දැකගත්තො. ඉතින් ඔය විදිහට ඊළඟ ආශ්වොසයය්ත් ර්ුළුල්ලර්
දැනගන්නවො. ඊළඟ පරශ්වොසයය්ත් ර්ුළුල්ලර් දැනගන්නවො. ඊළඟ
ආශ්වොසයය්ත් ර්ුළුල්ලර් දැනගන්නවො. ඊළඟ පරශ්වොසයය්ත් ර්ුළුල්ලර්
දැනගන්නවො. හරියට නිකං ර්ල් වැලකට ර්ල ර්ල එකින් එක ලස්සනට
එකතු කරයගන එකතු කරයගන යනවො වයග්. සෑර් ආශ්වොසයක්
පරශ්වොසයක් පොසොර් දැන් යම් කටයුත්යත් යයයදනවො. ඒ සඳහො
හික්යර්නවො. ඒකයි යම් “සික්ඛති“ කියන්යන්. එක්තරො අන්දර්ක
හික්මීර්ක් සංවර වීර්ක් පුහුණු වීර්ක් දැන් යම් තැනැත්තො කරනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො “පස්සම්භයං
කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, පස්සම්භයං කොයසගඛොරං
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” පස්සම්භනය කරනවො කියන්යන්
සංසිඳුවනවටයි. එතයකොට යම් ආශ්වොස කරියොවලිය යහොඳට දැන්
සංසියදන්න අරිනවො. ඒ කියන්යන් තර්න් ර්ුලින් ආශ්වොස
කරියොවලියයර් නිර්ග්න යවලො, ඒක ර්ුළුල්ලර් දැනගන්න උත්සොහවත්
වුණො. ඒ සඳහො දැන් යහොඳට හිත පුහුණු කළො. පරශ්වොසය කරියොවලියයත්
යහොඳට හිත නිර්ග්න කරයගන, යහොඳට ඒයකර් යයදිලො දැකගන්න
හිත පුහුණු කළො. දැන් යම් යයෝගියොට යත්යරනවො, දැන් ටිකක් ටිකක්,
තව තව ආශ්වොසය සියුම් යවනවො. දැන් තවත් එන්න එන්නර් වැයේ
අර්ොරැයි. යර්ොකද කලින් නම් යහොඳට යත්රැණො ආශ්වොසය පරශ්වොසය.
දැන් එන්න එන්නර් සියුම් වන ස්වභොවයක් - යනොයත්යරන
ස්වභොවයකටයි යම් පත් යවන්යන. ඉතින් අපි යම් ෙණ අහල තිෙුයණ්
නැත්නම් අපි හිතනවො අයප් සතිය දුේවල යවලො කියලො. අපි හිතනවො
අපිට භොවනොව වැරදිලො කියලො. නර්ුත් එතන යවලො තියයන්යන්
භොවනොව දියුණු යවලො, සතිය තීවර යවලො, සතිය දියුණු යවලො අයප්
හිත තව දුරටත් සියුම් යවලො. ඒ කොරණය අපි නුවණින් යත්රැම්ගන්න
අවශයයි.
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දැන් සුතර්ය ඥානයක් ඇතිව ලෑස්ති පිට යන්න අවශයයි.
නැත්නම් අපි ර්ග වරද්දාගන්නවො. අපි යර්ොකද කරන්යන්? හුස්ර් නැති
වුණො කියලො හයියයන් හුස්ර් ගන්න යනවො. අර යනොයපනී ගිය
ආනොපොනය, සංසිඳිච්ච ආනොපොනය, අපි නැවතත් ර්තු කරගන්න
හදනවො. සංසිඳිච්ච අනොකූල පරවොහය අපි වයොකූල කරගන්නවො. ඒ
නිසො පින්වත්නි, අපි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ, යර්තනදී කර්ටහන වන්යන්
යම් සංසිඳුණු ආනොපොනයට තව දුරටත් සංසියදන්න අවකොශය ලෙලො
යදන එකයි. ඒකයි “පස්සම්භයං කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
යම් යහොඳට තැන්පත් වන, සංසියඳන කොය සඞ්ඛොරය තව දුරටත්
සංසියදන්න අපි අනුගරහ කරනවො. ඒ සඳහො අපි හික්යර්නවො. ඒ
සඳහො අපි පුහුණු යවනවො. කොය සඞ්ඛොරය කියන්යන් ආශ්වොස
පරශ්වොසයටයි. ඒ කොරණොව යවනත් සූතරයකදී ධම්ර්දින්නො ර්හ රහත්
යතරණින් වහන්යස් හරි ලස්සනට පැහැදිලි කරලො යදනවො විශොඛ
උපොසකතුර්ොට. යර්ොකක්ද කොය සඞ්ඛොරය කියන්යන්? එතුමිය
චූළයව්දල්ල සූතරයය්දී විස්තර කරනවො යම් කොරණය. කොය සඞ්ඛොරය
කියන්යන් යවනත් යදයක් යනොයව්, ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියටයි.
එතයකොට යම් ආශ්වොස පරොශ්වොස කරියොවලිය තව දුරටත් යහොඳට
තැන්පත් යවන්න, තව සියුම් යවන්න, සිනිඳු යවන්න අපි අනුගරහ
කරනවො. ඒක දැන් තව තව සියුම් යවවී, යනොයපනී යන ර්ට්ටර්කට
එනවො.
දැන් පින්වත්නි, යම් පරයද්ශය, යම් විස්තර කරපු පරධොන
යකොටස් හතර, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යම් යකොටස් හතර කොයොනුපස්සනොවයි.
අන්න ඒක ෙුද්ධ වචනයයන්ර් කියනවො නම් “කොයය කොයොනුපස්සී
තස්මිං සර්යය භික්ඛු විහරති ආතොපී සම්පජ්ොයනො සතිර්ො වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣොයදාර්නස්සං” කොයොනුපස්සනොවට අයිති පරයද්ශය
තර්යි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකොටස් හතයරන් විස්තර
කරන්යන්. එතයකොට අපිට යත්යරනවො යම් ආනොපොනසතියය්ර්
කොයොනුපස්සනොව ගැබ් යවලො තියයනවො. අපි සොර්ොනයයයන් විස්තර
කරන්යන් සතිපට්ඨොන සූතරය එකක්, ආනොපොනසතිය තව එකක්
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කියලො. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යදකර් ඔන්න දැන් යගොනු
කරලො, අපිට පැහැදිලි කරලො යදනවො. ආනොපොනසතියය් යකොයහද
කොයොනුපස්සනොව ගැබ් යවලො තියයන්යන්. ඒක තර්යි දැන් යම් ර්තු
කරලො යදන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො, දැන් යම්
විස්තර කරපු පරධොන අංග හතර, පරධොන යකොටස් හතර, පරධොන අදියර
හතර අයිති යවන්යන් ඔන්න ඔය කොයොනුපස්සනො යකොටසටයි.
යර්ොකද කියලො ඊළඟට පැහැදිලි කරනවො. “කොයයසු කොයඤ්ඤතරොහං,
භික්ඛයව, එවං වදාමි යදිදං අස්සොසපස්සොසො” ඒ කියන්යන් “ර්හයණනි,
ආශ්වොස පරශ්වොසය කියන්යන් කයය්ර් එක්තරො ස්වභොවයක්”. එක
පැත්තකින් කියනවො නම්, කයය් තියයන ර්ූල ස්වභොවය තර්යි,
ආශ්වොස පරශ්වොස කියන්යන්.
අයප් කටුකුරැන්යද් ඤාණනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් හරි
ලස්සන උපර්ොවක් යදනවො. අපි හිතර්ු අපිට යර්ොකක් හරි වීේයවන්ත
වැඩක් කරන්න ඕනෑ නම්, ශක්තිය යයොදන වැඩක් කරන්න ඕනෑ
නම්, වීේය යයොදන්න ඕනෑ නම් අපි යර්ොකද කරන්යන්, යහොඳ හුස්ර්ක්
අරයගන තර්යි ඒ වැයේ කරන්යන්. යර්ොකද යහොඳ ආශ්වොසයක්
අරයගන, හුස්ර්ක් අරයගන, ඒයකන් අපි යවරක් ගන්නවො. වීේයයක්
ගන්නවො. යම් ර්ුළු කයය්ර් ර්ූල පරභවය, එයහර් නැත්නම් කොයික,
ඕළොරික කයය් ර්ූල පරවොහය වශයයන් සලකන්න පුළුවන් ආශ්වොස
පරශ්වොසය. ඒකයි ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණින් වහන්යස් චූළයව්දල්ල
සූතරයය්දී ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය ‘කොය සඞ්ඛොරය’ වශයයන්
හඳුන්වන්යන්. යම් කිසි යකයනක් ආනොපොනසතියය් යම් විදිහට
නියැයලනවො නම්, යම් විදිහට නිරීක්ෂණය කරනවො නම්, ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදන්යන්, යම් කයයි දැකල
තියයන්යන් කියලො. යම් කයය්ර් එක්තරො ස්වභොවයක් තර්යි, ඒ
තැනැත්තො නිරීක්ෂණය කරලො තියයන්යන්. යර්ොකද ර්ුළු කයය්ර්
තියෙන යවනස් වීර්, එක්තරො අන්දර්ක සියුම් තත්ත්වයක්, ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය තුළින් අපිට උකහොගන්න පුළුවන්. දැනගන්න
පුළුවන්. ඒ නිසො ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය - ආනොපොනසතිය -
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යකයනක් වඩනවො නම්, පරගුණ කරනවො නම්, අන්න ඒ හරහො අපිට
කොයොනුපස්සනොව පරගුණ කරගැනීර්ට හැකියොව ලැයෙනවො.
පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් යම් යද්ශනොව යර්තනින්
සර්ොප්ත යවන්යන් නැහැ. ඉන් එහොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යව්දනොනුපස්සනොව
ගැන,
චිත්තොනුපස්සනොව
ගැන,
ධම්ර්ොනුපස්සනොව ගැන විස්තර කරනවො. අපි ඒවො අදියයරන් අදියර,
ඊළඟ ධේර් යද්ශනොවලදී විස්තර කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො.
දැනට අපට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් ආනොපොනසතිය කියන එක
අපිට සර්ථ භොවනොව පැත්යතන් වඩලො ධයොනොදී පැතිවලට යයොර්ු
කරගන්නත් පුළුවන්. විපස්සනො පැත්යතන් වඩලො, යම් විස්තර කරන
කොයොනුපස්සනො,
යව්දනොනුපස්සනො,
චිත්තොනුපස්සනො,
ධම්ර්ොනුපස්සනො කියන විපස්සනො කේර්ස්ථොන පැත්තකින් දියුණු
කරගන්නත් පුළුවන්. එනිසො ආනොපොනසතිය කියන එක ඉතොර් පරෙල
කේර්ස්ථොනයක්. ෙුදු දහර් තුළ, ෙුද්ධ යද්ශනොව තුළ හම්ෙ යවන
ඉතොර් පරෙල කේර්ස්ථොනයක්.
ඒ වයග්ර්යි දැන් ර්ර් ර්ොතෘකොව වශයයන් යද්ශනො කරපු
පොඨයටත් අයප් අවධොනය යයොර්ු කරන්න වටිනවො. “ආනොපොනසති,
භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති.
චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත යෙොජ්ඣයගග
පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං
පරිපූයරන්ති.”
තවත් විවිධ සූතරවලදී ඇතැම් යවලොවට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනන්ද හොර්ුදුරැවන්යගන් අහනවො. “ආනන්ද, ඇත්තද යම් එක
ධේර්යක් දියුණු කරලො ධේර් හතරක් වැයඩනවො කියන්යන්. ධේර්
හතරක් දියුණු කරලො ධේර් හතක් වැයඩනවො කියන්යන්. ධේර් හතක්
දියුණු කරලො ධේර් යදකක් වැයඩනවො කියන්යන්. එයහර් කථොවක්
තියයනවද?” එතයකොට ආනන්ද හොර්ුදුරැයවෝ උත්තර යදනවො.
“එයහර්යි ස්වොමීනි, ආනොපොනසතිය කියන එකර් ධේර්ය වඩලො සතර
සතිපට්ඨොනය කියන ධේර් හතරක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ ධේර්
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හතර වඩලො සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග කියන ධේර් හතක් දියුණු කරගන්න
පුළුවන්. සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග කියන ධේර් හත දියුණු කරලො විජ්ජ්ො
විර්ුත්ති යන ධේර් යදකක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්” කියලො ආනන්ද
හොර්ුදුරැයවෝ උත්තර යදනවො.
සර්හර විට ආනන්ද හොර්ුදුරැයවෝ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන්
අහනවො. “ඇත්තද භොගයවතුන් වහන්ස, යම් එක ධේර්යක් දියුණු
කරලො ධේර් හතරක් දියුණු කරගන්න පුළුවන් කියන්යන්. ඊළඟට ධේර්
හතරක් දියුණු කරයගන ධේර් හතක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්
කියන්යන්. ධේර් හතක් දියුණු කරලො ධේර් යදකක් දියුණු කරගන්න
පුළුවන් කියන්යන්. යර්යහර් කථොවක් තියයනවද?”. එයහර් කථොවක්
තියයනවො ආනන්ද කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යද්ර් විස්තර
කරනවො. ඉතින් ඇතැම් යව්ලොවක සොරිපුත්ත ර්හ රහතන්
වහන්යස්යගන් ආනන්ද හොර්ුදුරැයවෝ ඒ යද් අහනවො. යම් විදිහට යම්
ධේර්ය තුළ, වියශ්ෂයයන් ආනොපොනසති සංයුක්තය තුළ, යම් විදිහට
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන සතර සතිපට්ඨොන දියුණු කරන
ආකොරය, සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කරන ආකොරය,
විජ්ජ්ොවිර්ුත්ති - සොර්ොනයයයන් යත්රැම්ගන්නවො නම් නිවන සොක්ෂොත් කරගන්නො ආකොරය දක්වොර් යම් ධේර්ය පරකොශ යවනවො.
එනිසො පින්වත්නි, අපි යම් වඩන භොවනොව එක්තරො
අන්දර්කින් ෙුද්ධ යද්ශනොවට සෘජ්ුවර් සම්ෙන්ධ යවනවො. ෙුද්ධ
යද්ශනොවට සෘජ්ුවර් එකඟ යවනවො. ඒ වයග්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
විස්තර කරන ආනොපොනසති සූතරය, වියශ්ෂයයන් ර්ජ්ඣිර් නිකොයය්
හම්ෙ යවන ආනොපොනසති සූතරය වියශ්ෂයයන්ර් සර්ථ භොවනො
පැත්තට යනොයවයි, විපස්සනො භොවනො පැත්තටයි විස්තර යවලො
තියයන්යන්. යර්ොකද යම් වඩන ආකොරය කොයොනුපස්සනොවට,
යව්දනොනුපස්සනොවට, චිත්තොනුපස්සනොවට, ධම්ර්ොනුපස්සනොවට
ගළපලයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරලො තියයන්යන්. ඉතින් ඒ
නිසො අපිට විශ්වොසයයන් යන්න පුළුවන් විපස්සනො භොවනො ර්ොේගයක්
ආනොපොනසති සූතරය තුළ තියෙනවො. එනිසො අපි විශ්වොසයයන් යුතුව,
දැනටර්ත් ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන අයප් භොවනොව කරයගන
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යනවො නම් එය තව දුරටත් තහවුරැ කරයගන, විශ්වොසයයන් යුතුව,
යගෞරවයයන් යුතුව, යම් භොවනොව කරයගන යන්න අවස්ථොවක්
තියයනවො.
එනිසො ර්ර් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරමින් යම් පින්වතුන්ට
ආරොධනො කරනවො තර්ුන් යම් කරයගන යන භොවනොව විශ්වොසයයන්
යුක්තව, යගෞරවයයන් යුක්තව තව දුරටත් යයදිලො සැදිලො පැහැදිලො,
යම් කටයුත්යත් තව දුරටත් නියැයලන්න. එදා යම් තොක් ඒ රහතන්
වහන්යස්ලො, ඒ ස්ථවිර භික්ෂුන් වහන්යස්ලො, අරෙයො යම් ධේර්යක්
යද්ශනො කළො නම්, අදටත් ඒ ධේර්ය ඒ හො සර්ොනවර් වලංගුයි. අද
ඒක කිසි යස්ත් අවලංගු යවලො නෑ. අපි ධේර් යගෞරවයයන් යුක්තව,
ෙුද්ධ යගෞරවයයන් යුක්තව, සංඝ යගෞරවයයන් යුක්තව, ඒ
කටයුත්යත් යයයදනවො නම් අදටත් අපිට ඇස් පනොපිට පරතයක්ෂ
කරගන්න පුළුවන් යද්වල් තියයනවො. ඒ නිසො පින්වත්නි, යම් ෙුද්ධ
යද්ශනොව අපි තුළින්ර් අපි විදයර්ොන කරගන්න හදනවො නම්, අපි
තුළින්ර් පරතයක්ෂ කරගන්න හදනවො නම්, අපිට පුළුවන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් යම් යද්ශනොවට පණ යදන්න. ෙුද්ධ යද්ශනොවට,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ධේර්යට, අපි තුළින්ර් පණ යදන්න
හැකියොව ලැයෙනවො. ඒ නිසො අපි තුළින්ර් යම් ධේර්ය සොක්ෂොත්
කරගන්න උත්සොහවත් යවර්ු කියලො ආරොධනො කරමින්, අද දවයස්
ධේර් යද්ශනොව යර්තනින් සර්ොප්ත කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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2 │ ආනාපානසතිය
රේදනානුපස්සනා
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!

“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන
පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත
යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො
විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
සද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් නිස්සරණ වනයය්
පැවැත්යවන භොවනො වැඩ සටහයන්, යම් සිල් පිරිසයග් භොවනො වැඩ
සටහයන් ර්ොතෘකොව වශයයන් තෙොගත්යත් ආනොපොනසති සූතරයයි.
ආනොපොනසති සූතරය අපට හර්ු යවනවො ර්ජ්ඣිර් නිකොයය්. ඒ වයග්ර්
වියශ්ෂයයන්ර් ආනොපොනසතිය අළලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරපු විවිධ සූතර රොශියක් අපිට සංයුක්ත නිකොයය් ආනොපොනසති
සංයුක්තය කියලො කියන යකොටයස්දීත් හම්ෙ යවනවො. ඉතින්
වියශ්ෂයයන්ර් අපි යෙොයහෝයදයනක් ආනොපොනසතිය ර්ූල
කේර්ස්ථොනය කරයගන භොවනොව කරයගන යන නිසො අපි අදහස්
කළො, යද්ශනො ර්ොලොවක් වශයයන් ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන
ධේර් යද්ශනො කිහිපයක් පවත්වන්න.
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| ආනොපොනසති සූතරය
අපි ගිය වර යම් ධේර් යද්ශනො ර්ොලොයව් පළයවනි යද්ශනොව
පැවැත්තුවො. ඒයකදී අපි වියශ්ෂයයන්ර් ර්තක් කරගත්යත් එහි නිදාන
කථොව. ඊළඟට කොයොනුපස්සනො යකොටස. අපි නැවතත් අයප් ර්තකය
ටිකක් අවදි කරගත්යතොත් භොගයවත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො
අවස්ථොවක මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වොසය කරනවො. උන්වහන්යස්
දකිනවො යර්හි වසන ර්හො රහතන් වහන්යස්ලො, ස්ථවිර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො සහ වැඩිහිටි භික්ෂූන් වහන්යස්ලො, නවක භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොට යහොඳින් අවවොද අනුශොසනො කරනවො. ඉතින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කල්පනො කරනවො ර්ර් වස් කොලය අවසන් වී
චොරිකොවට භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව කැයඳව්යවොත් භොවනොවලට ෙොධො
යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො යම් ස්ථොනයය්ර් තව ටික කොලයක් වැඩ
සිටියයොත් යහොඳයි කියලො තීරණය කරනවො.
යම් අනුව, දිගටර් ර්හො ස්වොමීන් වහන්යස්ලොයග් අවවොද
අනුශොසනො ලෙන නවක පැවිදි පිරිස් සීලයයන් සර්ොධයයන් ඉතොර්
යහොඳින් දියුණු යවනවො. ර්ොසයක් ගත වුණොට පස්යස්, ඉල් යපොයහොය
දවයස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සඟ පිරිස යදස විර්සො ෙලනවො.
යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට යම් අධගර් ර්ට්ටම් දක්වො වැයඩන්න, යම්
කිසි කේර්ස්ථොනයක් ර්ර්ත් යද්ශනො කළො නම් යහොඳයි කියලො හිතන
උන්වහන්යස් දකිනවො, යම් පිරිස අතර විවිධොකොර භොවනො පරගුණ
කරන අය ඉන්න ෙව. යම් පිළිෙඳව යහොඳ විස්තරයක් පළර්ුවන ධේර්
යද්ශනොයව් දැක්වුවො. ඉතින් යම් සියලුයදනොටර් ගැළයපන්න යම් කිසි
භොවනො කේර්ස්ථොනයක් යදනවො නම් යහොඳයි කියලො තර්යි,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ අවස්ථොයව්දී ආනොපොනසතිය යද්ශනො
කරන්යන්.
යම් ආනොපොනසතිය පින්වත්නි, අංග දාහසයකින්, එයහර්
නැත්නම් අදියර දහසයකින් යුක්ත කරලො තර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන්. ඒ අදියර දහසය යෙොයහොර් ලස්සනට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විසින්ර් සතර සතිපට්ඨොනයන්හි ලො යෙදලො
දක්වලො තියෙනවො. ඒ කියන්යන් යම් අදියර දහසයය් ර්ුල් හතර
කොයොනුපස්සනො යකොටසට අයත් යවන ෙවත් ඊළඟ හතර
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යව්දනොනුපස්සනොවට
අයත්
යවන
ෙවත්
ඊළඟ
හතර
චිත්තොනුපස්සනොවට අයත් යවන ෙවත් අන්තිර්ට එන හතර
ධම්ර්ොනුපස්සනොවට අයත් යවන ෙවත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො.
ඒ නිසො ර්ර් අද ර්ොතෘකො වශයයන් යයොදාගත් පොඨය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කරනවො “ආනොපොනසති, භික්ඛයව,
භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති.” ඒ කියන්යන්
යම් කිසි යකයනක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උගන්වන ආකොරයට යම්
දාසය ආකොරයයන් ආනොපොනසතිය වඩනවො නම්, එහි නියැයලනවො
නම්, කැප යවලො භොවනො කරනවො නම්, ඒ අය ආනොපොනසතිය කියන
එකර් කේර්ස්ථොනය හරහොර් සතර සතිපට්ඨොනයර් දියුණු කරනවො.
එතයකොට ආනොපොනසතියයන්ර්යි යම් සතර සතිපට්ඨොනය දියුණු
යවන්යන්. අපි දන්නවො සොර්ොනයයයන් සතර සතිපට්ඨොනයය් භොවනො
කරර් රොශියක් තියයනවො. කොයොනුපස්සනො යකොටස ගත්තත් ඉරියොපථ
පබ්ෙය තියයනවො; ඊළඟට සම්පජ්ඤ්ඤ පබ්ෙය තියයනවො;
ආනොපොනසතියත් තියයනවො; ඊළඟට කොයගතොසතිය තියයනවො;
නවසීවථික භොවනොත් තියෙනවො. යම් විදිහට යර්වැනි අංග දාහතරක්
කොයොනුපස්සනො යකොටයස්ර් තියෙනවො. ඊළඟට යව්දනොනුපස්සනොව
යවනර් තියෙනවො. චිත්තොනුපස්සනොව යවනර් තියයනවො.
ධම්ර්ොනුපස්සනොනු යකොටයස්ත් යකොටස් කිහිපයක්ර් තියයනවො නීවරණ පබ්ෙය වශයයන් භොවනො කරන විදිහක් යපන්වනවො.
ආයතන වශයයන් භොවනො කරන විදිහක් යපන්වනවො. ස්කන්ධ
වශයයන් භොවනො කරන විදිහක් යපන්වනවො. ඊළඟට සතයයන්
වශයයන් සච්ච, චතුරොේයය සතය ධේර් වශයයන් භොවනො කරන
විදිහක් යපන්වනවො.
එතයකොට සතර සතිපට්ඨොනවල තියයන යම් සියල්ල එක්තරො
අන්දර්කට කැටි කරලො තර්යි යම් ආනොපොනසතිය කියලො එකර්
කේර්ස්ථොනයක් අපිට යපන්වලො දීලො තියයන්යන්. එතයකොට එක
අතකින් අපි දැන් යන භොවනො ර්ොේගය, යම් කරර්ය හරහො සරල
යවනවො. යර්ොකද, ඇතැම් යකයනකුට යම් සියල්ල දැනයගන, සතර
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සතිපට්ඨොනයය් තියයන යම් සියල්ල දැනයගන සතර සතිපට්ඨොනය
පරගුණ කරන එක ඇතැම් විට ටිකක් අර්ොරැ යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියලො යදන්යන් ඊට වඩො සරල ර්ොේගයක්.
හැෙැයි යම් ර්ොේගය අනුගර්නය කළත් සතර සතිපට්ඨොන ධේර් දියුණු
යවන ෙව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් යද්ශනො කරනවො. ඒක නිසො යම්ක
ෙුද්ධ භොෂිතයක්. යකයනකුට ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් ආනොපොනසති සූතරය
විර්සො ෙලන්නට පුළුවන්. එහිදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරන්යන් යම් ආනොපොනසති කියන එකර් කේර්ස්ථොනය,
උන්වහන්යස් කියන විදිහට, යපන්වලො යදන විදිහට, යම් කිසි
යකයනක් පරගුණ කරනවො නම්, එතයකොට ඒ තැනැත්තොට පුළුවන්
යවනවො සතර සතිපට්ඨොන ර්ොේගයර් පරගුණ කරන්න, දියුණු කරන්න.
ඊළඟට යම් යද්ශනොයව් එනවො “චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො
භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති”. දැන්
ආනොපොනසතිය හරහො ඔන්න සතර සතිපට්ඨොන ධේර් වඩනවො.
ඊළඟට කියන්යන් සතර සතිපට්ඨොනය යකයනක් වඩනවො නම් සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් ඒ හරහො දියුණු යවන ෙවයි. අපි ඊළඟ යද්ශනො
ර්ොලොවලදී, ඊළඟ යද්ශනො අදියරවලදී යම්වත් විර්සලො ෙලර්ු යකොයහොර්ද සතර සතිපට්ඨොන ධේර් දියුණු කරද්දී සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු යවන්යන් කියලො. ඊළඟට යම් යද්ශනොයව්දී ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අගට යද්ශනො කරන්යන් “සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති” කියලො. අපි ෙලොයපොයරොත්තු
වන අවයෙෝධය විජ්ජ්ොවිර්ුත්ති කියන පරඥාවයි. සියලු යකයලසුන්යගන්
මිදීර් කියන, අපි ෙලොයපොයරොත්තු වන ඉලක්කය සපුරොගන්න සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කිරීර් හරහො හැකි වන ආකොරයයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො යදන්යන්.
එතයකොට එකක් දියුණු කිරීයර්න් හතරක් දියුණු යවනවො.
හතරක් දියුණු කිරීයර්න් හතක් දියුණු යවනවො. හතක් දියුණු කිරීයර්න්
යදකක් දියුණු යවනවො. යර්ොනවොද එකක් දියුණු කිරීයර්න් හතරක්
දියුණු කරන්යන්? ආනොපොනසතිය දියුණු කිරීයර්න් සතර
සතිපට්ඨොනය දියුණු යවනවො. සතරක් දියුණු වීයර්න් හතක් දියුණු
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යවන්යන් යකොයහොර්ද? සතර සතිපට්ඨොනය දියුණු වීයර්න් සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවනවො. ඊළඟට හතක් දියුණු වීයර්න්
යදකක් දියුණු යවනවො. ඒ යර්ොනවද? සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
වීයර්න් විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියලො ධේර්තො යදකක් දියුණු යවනවො. අපි
යෙෞද්ධයන් වශයයන් ෙලොයපොයරොත්තු වන නිවන් ර්ොේගය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් අන්දමින් යෙොයහොර් සරල, පැහැදිලි විදිහට
ආනොපොනසති සූතරයය් විස්තර කරලො තියෙනවො.
අපි සොකච්ඡො කළො කොයොනුපස්සනො යකොටස. ඒ යකොටසින්
එන්යන් “දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති; රස්සං
වො අස්සසයන්තො ‘රස්සං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති; ‘සබ්ෙකොයපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති; පස්ම්භයං කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” ර්ර් යම් දැන් කිව්යව් ආශ්වොසයට විතරක් අදාළවයි. ඒ කිව්යව්
යකයනක් ආශ්වොසය පරශ්වොසය ගැන අවධොනයයන් ඉන්නවො.
අවධොනයයන් ඉන්නයකොට ඒ තැනැත්තොට ආශ්වොසය දැන් යහොඳට
දිගට වැටයහන ආකොරයත් දිගට පවතින ආකොරයත් එයහර් නැත්නම්
කලින් ආශ්වොසයට වඩො දැන් ආශ්වොසය ටිකක් වැඩිපුර කොල
පරතරයක් වැඩි කොල පරොසයක් පවතින ෙවත් යත්යරන්න ගන්නවො.
එතයකොට ඒක තර්යි යම් “දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති
පජ්ොනොති “, එයො යම්ක සරලව දැනගන්නවො. වැඩිය යර්ොකුත් විස්තර
නැහැ. නර්ුත් කලින් හුස්ර් රැල්ලට වඩො දැන් හුස්ර් රැල්ල දිගයි. ඒ
කියන්යන් කොල පරොසය වැඩියි. කලින් හුස්ර් රැල්ල, එයහර් නැත්නම්
ආශ්වොසය දැයනන්න තත්පර තිහක් ගත වුණො නම්, දැන් ආශ්වොසයට
තත්පර හතළිහක් ගත යවලො, තත්පර පනහක් හැටක් ගත යවලො.
එතයකොට තර්න්ට යත්යරනවො, කලින් තර්න් අත්දැකපු ආශ්වොසයට
වඩො දැන් අත්දකින ආශ්වොසය දිගයි කියලො. ඔය ආකොරයයන්ර් “රස්සං
වො අස්සසයන්තො ‘රස්සං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති,“ ඕයක් අනිත් පැත්ත.
ඒ කියන්යන් කලින් ආශ්වොසය පැවතුණො ටිකක් දිග කොලයක්. දැන්
යම් පවතින ආශ්වොසය යකටි කලකින් අවසන් වුණො. එතයකොට යම්
යයෝගොවචරයො යත්රැම්ගන්නවො, කලින් ආශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව දැන්
යම් අවසන් යවච්ච ආශ්වොසය යකටියි.
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ඊළඟට “සබ්ෙකොය පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන්
යකයනක් ආශ්වොසය පරශ්වොසය දැකගනිමින් යහොඳින් භොවනො
කරයගන යනයකොට අපි සොර්ොනයයයන් උපයදස් යදනවො - ආශ්වොසය
පරශ්වොසය වැටයහන්යන් යගොයරෝසු ර්ැද යකොටස විතරයි. එර් නිසො
යකයනක් උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ තර්න්ට ර්ගහැරිච්ච ඉතො සියුම්
යකොටසුත් දැකගන්නොසුලුව, ඒ කියන්යන් අපි ආශ්වොසයය් ර්ැද
යකොටසින් සෑහීර්කට පත් යනොවී, අයප් අවධොනය යයොර්ු කරන්න
ඕනෑ, යකොයහොර්ද යම් ආශ්වොසය පටන්ගන්යන්? ර්ට දැනට යත්රිලො
තියයන්යන් ආශ්වොසයය් ර්ැද යකොටසයි. තොර් ර්ට ර්ුලර් යකොටස අහු
යවලො නැහැ. ර්ුලර් යකොටස යත්රිලො නැහැ. ඒ නිසො යම්
යයෝගොවචරයො උත්සොහවත් යවනවො තර්න්ට ර්ගහැරැණු, තර්න්ට
යනොදැනී පටන්ගත්ත ඒ ර්ුල දැනගන්නොසුලුව, ඒ ර්ුල දැකගැනීර්ට.
තර්න්යග් අවධොනය යෙොයහෝර් තීක්ෂණව යයොදවනවො. තර්න්යග්
සතිය දියුණු කරනවො. සියුම් කරනවො. ඔන්න සතිය සියුම් යවන්න
සියුම් යවන්න, තියුණු යවන්න තියුණු යවන්න අර තර්න්ට ර්ුලින්
යනොවැටහිච්ච ආශ්වොසයය් ර්ුලර් සියුම් යකොටසත් වැටයහන්න
පටන්ගන්නවො.
දැන් සතිය තියුණු නිසො, සතිය යෙොයහොර් සියුම් නිසො ර්ුල
යකොටස විතරක් යනොයවයි, යම්යක් අතුරැ ඵලයක් වශයයන් අර සියුම්
යවච්ච අග යකොටසත් එයොට යත්යරනවො. අපි ර්ුල දකින්නයි
උත්සොහවත් වුයණ්. හැෙැයි ර්ුල දැනගැනීයම් පරයත්නයය්, වයොයොර්යය්,
පරතිඵලයක් වශයයන් යම් යයෝගොවචරයොට ආශ්වොස පරශ්වොස යදයක්
අග යකොටස, අවසන් යවන යකොටසත් දැකගැනීයම් භොගයය
ලැයෙනවො. එතයකොට යයෝගියොට පුළුවන් යවනවො, ආශ්වොසය
ර්ුලින්ර් ඉතොර් සියුම්ව තිබිලො, ර්ුලින් ර්ුකුත් යනොදැනී තිබිලො, ඔන්න
ඉතොර් සියුම්ව යම් ආශ්වොසය යකොයහොර්ද පටන්ගන්යන් කියලො
කරර්කරර්යයන්, කරර්කරර්යයන් ඒ දැයනන පරර්ොණය වැටයහන්යන්
යකොයහොර්ද? ඒ දැනීර් යහොඳට වැඩි යවලො යම් උච්ච ස්ථොනයකට
පැමිණිලො, නැවත යකොයහොර්ද ඒ දැනීර් ඉතොර් සියුම් යව්යගන
යන්යන්? සියුම් යව්යගන ගිහිල්ලො යනොදැයනන ර්ට්ටර්කට යන්යන්
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යකොයහොර්ද? කියලො ආශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් එයො දැනගන්නවො. ඊළඟට
ආශ්වොසයත් පරශ්වොසයත් අතර තියයන යම් කිසි හිස් තැනක් වයග්
පරයද්ශයකුත් සර්හර යකයනකුට අහු යවනවො. ඒකත් පසු වුණොට
පස්යස් එයො පරශ්වොසයය් තියයන යෙොයහොර් සියුම් ආරම්භය
යත්රැම්ගන්න දන්නවො. ඒ සියුම්ව දැයනන දැනීර් කර ර්කරර්යයන් වැඩි
යවලො ඔන්න පරශ්වොසය යහොඳට දැයනන පරයද්ශයක් එනවො. ඒ යහොඳට
දැනිච්ච පරයද්ශය පසු වුණොට පස්යස් ඉතො සියුම් වන ආකොරය, ඒ
දැනීර් කරර්කරර්යයන් අඩු යවන ආකොරය තර්න්ට යත්රිලො, ඔන්න
පරශ්වොසයත් සම්පූේණයයන්ර් අවසන් යවනවො. දැන් පින්වත්නි, යම්
යයෝගොවචරයොට නොසිකො අගරය පරයද්ශයය් හිත රඳවොයගන, යවනත්
කිසිර් තැනකට හිත යයොදවන්යන් නැතිව ඒකටර් නිර්ග්න යවලො ඒ
තුළට ෙැසයගන, නොසිකො අගරය පසු කරයගන යන හුස්ර් රැල්යල්
ආරම්භයත් ර්ැද පරයද්ශයත් අවසොනයත්, ඊළඟට ශරීරය තුළින් පිටව
යන පරශ්වොසයය් ආරම්භයත් ර්ැද පරයද්ශයත් අවසොනයත්, කියන යම්
ර්ුළුල්ලර් දැනගන්න පුළුවන් යවනවො.
යර්යහර් යහොඳින් යම් කටයුත්ත සොේථකව කළො නම්, ඒ
හරහො යම්යක් තියයන, එක අතකින් හරිර් සුන්දර යකොටසක් සුන්දර
අවදියක් තර්යි, ආශ්වොස පරශ්වොසය සංසියඳන්න පටන්ගන්න ෙව
දැනගැනීර්. අර කලින් තිබ්ෙ වයග් තරම්වත් දැන් දැයනන්යන් නැහැ.
දැන් ඉතින් යකයනක් හිතනවො - දැන් සතිය ර්දිද? සතිය දුේවල
යවලොද? ර්යග් භොවනොව වැරදිලොද? කියලො හිතනවො. නර්ුත් තර්න්
යහොඳට භොවනොව සොේථකව කරයගන ගියො නම්, යර්තනදී සතිය
දුේවල වීර්ක් යනොයවයි යම් යවන්යන්. ඒ යවනුවට යම් අරර්ුණ
එක්තරො අන්දර්කින් යගවී යොර්ක්. එයහර් නැත්නම් තර්න්ට සංඥා
ගන්න ෙැරි ර්ට්ටර්ක් යර්තනදී සිද්ධ යවන්යන්. එතයකොට අපි අරර්ුණ
ර්ොරැ කරන්යන් නැතිව, යම් අරර්ුයණ්ර් යෙොයහෝර් හික්යර්න්න,
එයහර් නැත්නම් අරර්ුයණ්ර් හිත පවත්වන්න උත්සොහවත් යවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පොවිච්චි කළ වචනත් යෙොයහෝර්
පරිස්සමින් පොවිච්චි කරලො ඇති ෙව යත්යරනවො. යර්ොකද ර්ුලදි දිග
ෙව, යකටි ෙව දැනගත්තො. ඒ සඳහො “පජානාති“ කියන පදය යයොදලො
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තියනවො. ඊළඟට ර්ුළුල්ලර් දැනගැනීර් සඳහො යම් යයෝගොවචරයො
හික්යර්නවො. යර්තනට “සික්ඛති” යන පදය යයොදලො තියනවො. ඒක
අර පජ්ොනොති කියනවොට වඩො ටිකක් අප විසින් කළ යුතු යර්ක්
තියයන ෙව හඟවනවො. ඒ කියන්යන් යම් ර්ුළුල්ලර් දැනගැනීර් සඳහො,
ර්ුල ර්ැද අග දැනගැනීර් සඳහො, යයෝගොවචරයො යෙොයහෝර්
උනන්දුයවන් උවර්නොයවන් යයදිලො යම් කටයුත්ත කරනවො. යර්යහර්
කරනයකොට අර සංසියදන්න ගත්ත හුස්ර් රැල්ල නැවත හයියයන්
හුස්ර් ගන්න යන්යන් නැතිව, යවනත් ඕළොරික අරර්ුණක්
හඳුන්වොයදන්යන්ත් නැතිව, යම් කටයුත්යත්ර් එයො නියැයලනවො. තව
දුරටත් හුස්ර් රැල්ල සංසියදන්න එයො අනුගරහ කරනවො. “පස්සම්භයං
කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”.
එතයකොට යම් ර්ට්ටර් පසු වුණොට පස්යස්, ඒ කියන්යන්
යහොඳට හුස්ර් රැල්ල සංසිඳිලො, ආශ්වොසයද පරශ්වොසයද යම් යන්යන්
කියලො යවන් කරගන්න ෙැරි තරර්ට ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ට
තර්න්යග් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය පැමිණියො නම්, එතැනදීත්
තර්න් නින්දට වැයටන්යන් නැතිව, යවනත් අරර්ුණක්
හඳුන්වොයදන්යන් නැතිව, හයියයන් හුස්ර් ගන්න යන්යනත් නැතිව,
යෙොයහොර් සංසිඳිලො, තර්න්යග් කයට හුස්ර් ගන්න වැයේ පවරලො,
තර්න් ර්ධයස්ථව, යෙොයහෝර් උයප්ක්ෂො සහගතව යම් දිහො ෙලොයගන
ඉන්නවො. දැන් අපි ටික ටික ර්ධයස්ථ ෙවක් හදායගන. අරර්ුණයි සිතයි
යවන් කරයගන. අරර්ුණත් සිතත් අතර යලොකු පරතරයක් - යලොකු
කිවුවට සොර්ොනයයයන් යවන් යවලො තියෙන ෙවත්, ඒ අරර්ුණට ෙැස
යනොගන්නො ෙවත් හදායගන. යර්යහර් සංසිඳුණු ෙවක් හදායගන.
යර්යහර් හදාගත් යයෝගියොට, ඒ තත්ත්වය විනොඩි විස්සක්, තිහක්
පවත්වන්න පුළුවන් නම්, ඔයහොර් පවතිනයකොට පින්වත්නි, අපි
යනොදැනුවත්ව වයග්, යම් සංසිඳීම් ස්වභොවයත් එක්ක, ඊළඟ යකොටසට
පැමියණනවො.
කලින් නම් අපි හුඟක් අර්ොරැයවන් තර්යි හුස්ර් රැල්යල් හිත
පැවැත්වූයව්. හිත නිතරර් පිට යනවො. එක්යකෝ ශබ්දවලට හිත යනවො.
එක්යකෝ තර්න්යග් කයය් දරැණු යව්දනොවලට හිත යනවො. ඒයකන්
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භොවනොව කැයඩනවො. එයහර් නැත්නම් යත්රැර්ක් නැති සිතුවිලි
එනවො. එයහර් නැත්නම් හිත පිට යනවො. ගිහිල්ලො භොවනොව
කැයඩනවො. ඉතින් යෙොයහෝ වයොයොර් කරලො තර්යි යයෝගොවචරයයක්
යම් අවස්ථොවට පැමියණන්යන්. යර්යහර් පැමිණුනොට පස්යස් හිතර්
යම් වැයේ කරනවො. ඒකයි හරි ලස්සන වැයේ. ඒ කියන්යන් යම් තොක්
යෙොයහෝර් උත්සොහයයන් අපිර් යගනල්ලො තිබ්ෙ යම් හිත, දැන් එයොර්
ඉන්න තැන ඉන්නවො. යෙොයහෝර් සංසිඳීයර්න් යුක්තව, තෘප්තිර්ත්
භොවයයන් යුක්තව, සතුටින් යුක්තව හිතර් යම් කොේයය දැන් යෙොයහෝර්
සොර්කොමීව කරනවො. ඉතින් අපිට කරන්න යදයක් නැහැ. අපි ර්ැදිහත්
යවලො කරන්න තියයන කොේයයක් දැන් නැති තරම්. හිත ෙැරි
යවලොවත් යපොේඩක් පිට යන්න ගත්යතොත්, නැවත යගනල්ලො
තියොගැනීයම් කොේයය විතරයි කරන්න තියයන්යන්. එයහර් නැත්නම්
හිත යෙොයහෝර් සතුටින් සංසිඳිලො සැහැල්ලුයවන් යුක්තව
ආනොපොනසතිය යෙොයහෝර් සුන්දර විදිහට යකරීයගන යනවො.
යම්ක ආනොපොනසතියය් යයෝගොවචරයයක් අත්දකින සුන්දරර්
අවස්ථොවක්. යකයනකුට යම් අවස්ථොව හම්ෙ වුණො නම්, යම්
අවස්ථොයව් යකයනක් පසු යවනවො නම්, යම් ලැබිච්ච සංසිඳීර් හරහොර්
එක්තරො අන්දර්ක පරීතියක් හටගන්න පටන්ගන්නවො. “පීතිපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘පීතිපටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ පස්යවනි ර්ට්ටර්, පස්යවනි අදියර
ඔන්න අපිට හඳුන්වලො යදනවො. ඒ කියන්යන් කලින් යනොතිබ්ච්ච,
ආනොපොනසතිය වඩද්දී කලින් යනොතිෙුණු පරීති ස්වභොවයක් දැන්
හටගන්න පටන්ගන්නවො. ක්ෂණිකව නිකං ඇඟ කිලියපොළො ගිහිල්ලො
ඒ පරීතිය අවසන් යවනවො. නැවතත් ඇඟ කිලියපොළො ගිහිල්ලො ඒ පරීතිය
අවසන් යවනවො. යම් විදිහට යම් පින්වතුන් ඇතැම් විට අත්දැකලො
ඇති. ඇයඟ් නිකං හිරිගඬු පිපිලො වයග් යවනවො. කූඹි දුවනවො වයග්
යවනවො. ඒ වයග් ඇතැම් තැන්වල ශරීරයය් නිකම් ක්ෂණිකව පරීති
සහගත යම් යම් ස්වභොවයක් දැකගන්න පුළුවන්. යම් ස්වභොවයට,
“ඛුද්දිකො පීති” යන නර් යපොත පයත් භොවිතො කර තියෙනවො.
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තවත් අවස්ථොවක් “ඛණික පීති” යන නමින් හඳුන්වො
තියෙනවො. ඛණික පීති කියන අවස්ථොයව්දී ක්ෂණිකව තර්න්ට දැයනන
පරීතියක්. එයහර් පරීතියක් දැනුණො නම් ර්ුළු ශරීරය පුරොර් ක්ෂණිකව
දැනුණො, නැති වුණො. ඒ කියන්යන් දිගටර් පවතින පරීතියක් යනොයවයි.
තවත් අවස්ථොවක යකයනකුට නිකං ර්ුහුදු රැල්ලක් ඇවිල්ලො ගියොර්
වයග් පරීතියක් ඇවිල්ලො, ර්ුළු කය පුරො ගිහින් පැතිරිලො, ඔන්න නැති
යවලො යනවො. නිකං යතමිලො ගියො වයග් තර්න්ට යත්යරනවො. ආයය්
යපොඩි යවලොවකින් ආයය් රැල්ලක් ආවො වයග් තර්න්ට යත්යරනවො.
දැන් ‘එනවො යනවො’ ස්වභොවයක් යම් පරීතියය් තියයන්න පුළුවන්. යම්
ස්වභොවයට “ඔක්කන්තික පීති” යන නර් භොවිතො කර තියෙනවො.
ඇතැම් යවලොවට පොයවනවො වයග් යෙොයහෝර් උද්යව්ගකර
විදිහට තර්න්ට දැයනනවො. අහයස් පොයවන ස්වභොවයක් දැයනනවො.
යම් ස්වභොවයට “උබ්යබ්ග පීති” යන නර් භොවිතො කර තියෙනවො. ර්ුළු
කයර් වතුරක ගිල්වනවො යර්න් දැයනන “ඵරණ පීති” නම් තවත්
අවස්ථොවක් යපොත් පත්වල යපන්වො තියෙනවො.
යපොත් පත්වල යම් විදිහට පස්වණක් පරීතියක් යපන්වලො දීලො
තියයනවො. ඛුද්දිකො පීති, ඛණික පීති, ඔක්කන්තික පීති, උබ්යබ්ග පීති,
ඵරණ පීති. යම් යපොත පයත් එන පරීති සියල්ල අපි අත්දැකිය යුතුයි
කියලො නීතියක් නැහැ. නියර්යක් නැහැ. අපි යන යන විදිහට, අපිට
ඒ ඒ දවස්වල යකයරන විදිහට, ඒ ඒ යහ්තු පරතය සකස් යවච්ච විදිහට
යම් ඇතැම් යද්වල් ඇතැම් යකයනකුට අත්දකින්න ලැයෙනවො. යම්
අත්දැකීම් ලෙනයකොට අපට යත්යරනවො, අපි ආනොපොනසතියය්
නියැයලන අතර ඔන්න පරීති ස්වභොව හටගනිමින් පවතිනවො. අපි ඒවො
ගැන දැනුවත් යවමින් භොවනොව කරනවො. යම් පවතින පරීති ස්වභොව
ගැන දැනුවත් යවමින් අපි තව දුරටත් ආනොපොනසති භොවනොයව්ර්
නියැයලනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ අදියයේදී අපට යපන්වලො
යදනවො “සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘සුඛපටිසංයවදී
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. දැන් යම් පරීති සහගත ස්වභොවයක් කයය් ඇති
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යවලො. යෙොයහෝර් කය සංසිඳිලො නිවිලො තැන්පත් යවලො යෙොයහෝර්
සතුටු යවලො තියයන විට තර්න්යග් කයට සිතට සැපයක් දැයනනවො
කියන එක සොර්ොනය යදයක්. ඇතැම් යවලොවට යම් පරීතිය පහ යවලො
ගියත් සුඛ ස්වභොවයක් සැප ස්වභොවයක් සැහැල්ලු ස්වභොවයක් කයට
දැයනනවො. යම් කයට දැයනන සැපය සුවය දැනගනිමින් එයො තව
දුරටත් ආනොපොනසතියය් යයයදනවො. කය යෙොයහොර් සැහැල්ලු
යවච්ච, සැපයට පැමිණිච්ච, තෘප්තිර්ත් භොවයට පැමිණිච්ච
ස්වභොවයක් දැන් තියෙනවො. යම්ක යව්දනොයව් ලක්ෂණයක්. ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකොටස් කිහිපය යව්දනොනුපස්සනොයව්
යයොදලො තියයන්යන්. යම් හිතට දැයනන පරීතිය, කය යලොර්ු
දැහැගැන්යවන ස්වභොවය, පො යවනවො වයග් ස්වභොවය, කයය්
ඇවිල්ලො යතමිලො යනවො වයග් ස්වභොවය, පරීතිර්ත් වන ස්වභොවය,
කයට දැයනන සැප ස්වභොවය, යම් සියල්ල යව්දනොයව් විවිධ අවස්ථො.
යව්දනොයව් නො නො පරකොර ර්ට්ටම්. ඒක නිසො දැන්
යව්දනොනුපස්සනොයව් එක එක තැන් තර්යි ආනොපොනසතිය හරහො
යයෝගොවචරයො ස්පේශ කරන්යන්.
ඊළඟට ‘චිත්ත සගඛොර පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
‘චිත්ත සගඛොර පටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. එයතන්දී ‘චිත්ත
සඞ්ඛොර’ කියලො කියන්යන් පින්වත්නි, යව්දනො සංඥා කියන ධේර්තො
යදකයි. ඒ කොරණො චූළයව්දල්ල සූතරයය් යහර් යෙොයහොර් ර්ැනවින්
පැහැදිලිව යත්රැම් කරලො තියෙනවො. චිත්ත සඞ්ඛොර කියලො
කියන්යන් යව්දනොවටත් සංඥාවටත්. දැන් භොවනොව කරයගන යන
අතර පරීතිය කියන ස්වභොවය හටගන්නො ආකොරය, සුඛය, සැපය,
එයහර් නැත්නම් සුවය, සැහැල්ලුව යම් වයග් ස්වභොව හටගන්නො
ආකොරය අපි කථො කළො. ඉතින් යකයනකුට ආනොපොනසතියය්ර්
නියැයලනයකොට, ඇතැම් යවලොවට යම් අපි කථො කරපු සැප සහගත
ස්වභොවය යවනුවට දුක් සහගත ස්වභොවයක් වුණත් ර්තු යවන්නට
පුළුවන්. යම් දුක දිහො පවො යෙොයහොර් ර්ැදහත් සිතින් දැකීයම්
හැකියොවක් යම් වන විට යම් යයෝගොවචරයොට ලැබිලො තියයනවො.
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ඒ නිසො අපි සොර්ොනයයයන් එක පොරටර් යව්දනොනුපස්සනොව,
එයහර් නැත්නම් කයය් හටගන්නො යව්දනො නිරීක්ෂණය කරන්න
නරකයි. ඒ යවනුවට යහොඳින් ආනොපොනසතියය් නියැලිලො,
ආනොපොනසතියයන් සෑයහන ර්ට්ටර්කට සතිය දියුණු වුණොට පස්යස්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අර ර්ුලින් කොරණො හතරක් යපන්නුම් කරන්යන්
ආනොපොනසතියටර් අදාළව - ආනොපොන සතියය්දී හුස්ර් රැල්යල් දිග
දැනගැනීර්, යකොට දැනගැනීර්, ර්ුළුල්ලර් දැනගැනීර්, සංසිඳීර් යම්
සියල්ලර් ආනොපොනසතියටර් අදාළවයි. ආනොපොනසතියය්ර් යම්
පර්ණක නියැලිලො එතනින් හදාගත් සතියක්, එකඟ ෙවක්, සර්ොධයක්
තියයන ර්ට්ටර්කදී තර්යි අන්න අපිට යව්දනොවක් දිහො ර්ැදහත්ව
ෙලන්න පුළුවන් ශක්තිය යගොඩනැයගන්යන්. එයහර් නැතුව අපි එක
පොරටර් යව්දනොවක් එක්ක ඔට්ටු යවන්න ගියයොත් අයප් හියත්
ගැටීර්ක් ඇති යවන්න පුළුවන්. දැයනන්යන් දුක් යව්දනොවක් නම්,
හිතට අදහසක් එන්න පුළුවන්, අපි යකොච්චර යම්ක නිරීක්ෂණය කළත්
යම්ක තවර් පහව ගියය් නැහැ කියලො. එෙඳු අදහසක් යකයනකුට
එන්යන් එයො ඒ නිරීක්ෂණය කරන්යන් යව්දනොව පහ කර යැවීයම්
අරර්ුණින් නිසයි. පහ කරගැනීර් සඳහොයි එය නිරි ක්ෂණය කරන්යන්.
නර්ුත් ර්ැදිහත් සිතකින් යව්දනොව දිහො ෙලන යයෝගොවචරයයක් ඒ
දිහො ෙලන්යන් යව්දනොව නැති කරගැනීයම් අදහසින් යනොයවයි. ඒ
යවනුවට යව්දනොව එයොයග් භොවනො අරර්ුණ ෙවට පත් යවනවො. යම්
යව්දනොව කියන අරර්ුයණ් සිටිමින්ර්, එර් අරර්ුණ යකොයහොර්ද විවිධ
අන්දමින් යවනස් යවන්යන්, යකොයහොර්ද ඒක සියුම්ව හටගන්යන්,
ඒක විවිධ අන්දමින් චලන ස්වභොවයක් ඇති කරන්යන්, ඇතැම්
යවලොවට පැතියරන්යන් යකොයහොර්ද, ඇතැම් යවලොවට යම් සුළු
පරයද්ශයක් හරහො පැතියරන්යන් යකොයහොර්ද, ඊළඟට තර්න්
යනොදැනුවත්වර් ඒක පහව යන්යන් යකොයහොර්ද, දුරැ යවලො යන්යන්
යකොයහොර්ද, ඊළඟට තර්න්යග් පොලනයකින් යතොරව යවනත් තැනක
යව්දනොවක් හටගන්යන් යකොයහොර්ද, ඒකත් අර විදිහට යවනස්
වන්යන් යකොයහොර්ද, ඒ යව්දනො පහව යන්යන් යකොයහොර්ද, යම්
විදිහට තැනින් තැන ක්ෂණිකව හටන්නො යම් යව්දනො ස්වභොව ර්ැදිහත්
සිතින් නිරීක්ෂණය කිරීර්ටත් යම් යයෝගොවචරයොට යම් ර්ට්ටයම්දී
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හැකියොවක් ලැයෙනවො. යර්ොකද එයො කොයොනුපස්සනො ර්ට්ටර්ත් පහු
කරලො, සෑයහන එකඟ ෙවක්, එළඹ සිටි සිහියක්, සියුම් සතියක්, තීවර
සතියක් සහිතව පැමිණි යයෝගොවචරයයක්. එයොට එතයකොට
යව්දනොයවන් අතමිදිලො, යව්දනොවට හසු යවන්යන් නැතිව
යව්දනොයවන් හිත කලකිරවොගන්යන් නැතිව ගැයටන්යන් නැතිව
යව්දනොව භොවනො අරර්ුණක් වශයයන් නිරීක්ෂණය කිරියම් හැකියොව
තියයනවො. ඒ වයග්ර් සැප යව්දනොවක් දැනුණත් ඒ සැප යව්දනොවට
අහු යවන්යන් නැතිව, සැප යව්දනොවටර් ර්ුළො යවලො ඒත් එක්ක
විවිධොකොර සිතුවිලි යගොඩනඟන්යන් නැතිව ඒ යවනුවට යව්දනොව,
යව්දනොවක් යලස දැකගැනීයම් හැකියොවක් අන්න ඒ යයෝගොවචරයොට
ලැබිලො. එතයකොට පින්වත්නි ඒකයි යම් යව්දනො සහ සංඥා යදක
එකට යයොදලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන් “චිත්ත සගඛොර
පටිසංයව්දී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති“ කියලො.
දැන් ඒයක් තව දුරටත් අපි සංඥා පැත්තත් පැහැදිලි කරන්න
ෙැලුයවොත් ඇතැම් යකයනකුට යම් ර්ට්ටයම්දී හිත යෙොයහොර් සියුම්
වුණොට පස්යස්, සංසිඳුණට පස්යස්, විවිධොකොර යද්වල් සංඥා වශයයන්
ඉදිරිපත් යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද දැන් හිත පවතින්යන් යෙොයහොර්
සියුම් ර්ට්ටර්ක. යම් අවස්ථොයව්දී විඤ්ඤාණය විවිධ විදිහට අපිට
අරර්ුණු යගනල්ලො යදනවො. ආසව අනුශය ධේර් හරහො අයප් හිතට
විවිධ පරණ ර්තක අවදි කරලො යදනවො. අපි කැර්ති යද්වල් ර්තක්
කරලො යදනවො. අපි දැකපු යද්වල් ර්තක් කරලො යදනවො. අයප් තිබ්ච්ච
පරිය යද්වල් ර්තක් කරලො යදනවො. එයහර් නැත්නම් හියත් තිගැස්ර්ක්
ඇති වු යද්වල් ර්තක් කරලො යදනවො. විවිධොකොර සංඥා, මීට කලින්
යනොතිබිච්ච, යර්යතක් යනොලැෙුණු සංඥා ඔන්න ර්තක් කරලො
යදනවො. යප්න්න ගන්නවො. ඉතින් ඇතැම් යකයනකුට හියතන්න
පුළුවන් භොවනොව වැටිලද, යම් කරයගන ගිය භොවනොව දැන් පිරිහිලොද?
පිරිහීර්ක් යනොයවයි. දැන් යම් ර්ට්ටර්ට එනයකොට විඤ්ඤාණයට
යහොඳින් තහවුරැ යවන්න ෙැසගන්න තැනක් නැති වුණහර් යම්
යද්වල් හරහො ඔන්න විඤ්ඤාණය ෙැසගන්න තැනක් යහොයනවො.
එතයකොට යම් විදිහට විවිධ පරණ ර්තක, විවිධ රෑප යපයනන්න
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ගන්න පුළුවන්. තර්න්ට කලින් යනොදැනිච්ච ශබ්ද ඇයහන්න පුළුවන්.
යනොදැනිච්ච ගඳ සුවඳ දැයනන්න ගන්න පුළුවන්. යනොදැනිච්ච ස්පේශ
දැයනන්න ගන්න පුළුවන්.
නර්ුත් යම් ර්ට්ටයම්දී අපි වියශ්ෂයයන් සැලකිලිර්ත් විය යුතුයි.
අපි යම් යපයනන යද්වල් ඔස්යස් ගියයොත් ර්ුළො යවනවො. වියශ්ෂයයන්
ෙහුලව අහන්න ලැයෙන්යන් තර්න්ට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපනුණො
කියනවො, ශ්රී ර්හ යෙෝධය යපනුණො කියනවො. ඇටසැකිල්ලක් යපනුණො
කියනවො. මියගිය අම්ර්ො තොත්තො යපනුණො කියනවො. ඔය විදිහට
නොනො පරකොර යද්වල් යපනුණො කියනවො. නර්ුත් පින්වත්නි, යම්
යපනිච්ච එකක්වත් ඔස්යස් යො යුතු නැහැ. යපනිච්ච එකක් ඔස්යස්
යහෝ අපි ගියො නම්, යපනිච්ච යද්වල් අපි අරර්ුණු කරගත්තො නම්,
අන්න එතනර් අපි ර්ුළො යවනවො. ඒක යනයවයි නිවැරදි ර්ොේගය.
ර්ොේගය යවන්යන් ඒවො ෙැහැර කරලො, ඒවො ගැන හිතන්යන් නැතිව,
ඒවොට අපි අවධොනය යයොදන්යන් නැතිව, ඒ යප්න යද්වල් සියල්ල
ෙැහැර කිරීර්යි. යර්ොකද යම්වො ඇවිල්ලො එක අතකින් ර්ොරයො දාපු
යතොණ්ඩු. අපි යම් භොවනොව කරයගන යනයකොට ර්ොරයො දානවො එක
එක යතොණ්ඩු. ඒ දාපු යතොණ්ඩු තර්යි දැන් යම් ඇහැට යප්නවො වයග්
යප්න යද්වල්. කිසිර් යදයක් ඔස්යස් යන්යන් නැතිව, යව්දනො සංඥා
යදක සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවමින් එයො තව දුරටත් ආශ්වොස
පරශ්වොසයය්, එයහර් නැත්නම් ආනොපොනසතියය්ර් සතිය පවත්වනවො.
ඒකයි ‘චිත්ත සගඛොර පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘චිත්ත
සගඛොර පටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති.”
යම්වො යයෝගොවචරයොට හම්ෙ යවන විවිධොකොර ර්ග සලකුණු
කියලො කියන්න පුළුවන්. භොවනොව කරයගන යනයකොට
යයෝගොවචරයොට හම්ෙ යවන භොවනො ර්ොේගයය් තියයනවො විවිධ ර්ග
සලකුණු. එවිට ඒ ර්ග සලකුණු යත්රැම් අරයගන, ඒ ර්ග
සලකුණුවලින් තර්න්යග් භොවනොව වට්ටොගන්යන් නැතිව,
පිරියහළොගන්යන් නැතිව, ඒවො යෙොයහෝර් සූක්ෂ්ර්ව, නුවණැතිව ර්ග
හරවොයගන ඉදිරියට යොර් තර්යි යයෝගොවචරයයකුයග් යුතුකර්
යවන්යන්. දක්ෂතොව යවන්යන්. ඉතින් යම් කොරණො යහොඳට දැනයගන
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හිටියො නම්, යම් යපයනන යද්වල් එකක්වත් ඔස්යස් යන්යන් නැතිව
අපිට පුළුවන් ආනොපොනසතිය ඔස්යස්ර් හිත රඳවොයගන යන්න.
වියශ්ෂයයන්ර් යම් යද්ශනොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විපස්සනොව ර්ුල්
කරයගනයි යන්යන්. දහසය ආකොරයකින් යපන්වන්යන් සතර
සතිපට්ඨොනය. සතර සතිපට්ඨොනය කියන්යන් විපස්සනො භොවනොවට
වියශ්ෂත්වයක් දීපු තැනක්. විපස්සනො භොවනොව කුළුගන්වපු තැනක්.
යම් යපයනන යද්වල් ඔස්යස් යන්යන් නැතිව, යපයනන යද්වල්,
යපයනන සංඥා ඔස්යස් යන්යන් නැතිව, වියශ්ෂයයන්ර් යපයනන
රෑප ඔස්යස් යන්යන් නැතිව ඉන්නයකොට යම් යයෝගොවචරයො
පරඥාවන්ත යවනවො, දැනුවත් යවනවො, ආනොපොනසතියය්ර් දැයනන යද්
තුළ හිත පවත්වොයගන යන්න.
පින්වත්නි, එයහර් යම් තැනැත්තො හුරැ යවනවො නම්,
හික්යර්නවො නම්, අන්න හතරවන ර්ට්ටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරන්යන් “පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. අර අහු යවන්න
තිබ්ච්ච තැන්, දැන් අපි ර්ග හරිනවො. අපි අහු වුයණ් නෑ. ඒ ටික
ර්ගහරවොගත්තො. අන්න ඒ ටික දැන් සර්නය යවනවො. කලින් යහොඳට
යපනිච්ච රෑප වලට අපි අහු යනොවිච්ච නිසො, අයප් අවධොනය ඒවොට
යයොදන්යන් නැතිව ආශ්වොස පරශ්වොසයය්ර් හිත පවත්වොගන්නට
උත්සොහවත් වුණ නිසො ඒවොයින් හිත මිදුණො. ඒවොට අහු වුයණ් නැහැ.
ඒවයින් හිත මිදීර්, එයහර් නැත්නම් ඒවොයින් හිත නිදහස් වීර්යි යම්
අදියයේදී යපන්වන්යන්. යව්දනොවක් දැනුණත් යව්දනොවට අවධොනය
යයොර්ු කයළ් නැති තරම්. ආනොපොනසතිය අතහැරලො යනොයවයි.
ආනොපොනය ෙලන ගර්න්, පැත්තකින් වයග් අර යව්දනොව දිහො දැනුවත්
වුණො. තර්න්ට අවශය නම් ආනොපොනසතියට වුණත් එන්න පුළුවන්.
එක අතකින් නිකන් පැත්යතන් ෙලනවො වයග්. අනුන්යග් දිහො
ෙලනවො වයග්. ආනොපොනසතියර් ර්ුල් කරගත්තො. ඒයකන් දැනුර්ත්
හදාගත්තො. සතියක් හදාගත්තො. අන්න ඒයක් පරතිඵලයක් වශයයන්,
අතුරැ ඵලයක් වශයයන්, යම් පැමියණන යව්දනො දිහොත් තර්න් දැනුවත්
වුණො. සංඥාවක් නම් ඉතුරැ නැතිව අතහැරලො දැම්ර්ො. යර්යහර්
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යවනයකොට “පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන ආනොපොනසතියය් නියැයලනවො.
නියැයලද්දී යම් පැමියණන යව්දනො සර්නය යවන්න ඉඩ හරිනවො.
පැමියණන සංඥා ර්ගහැයරන්න අතහැයරන්න ඉඩ හරිනවො.
එක අතකින් යම්ක අත්දකින යකයනකුට තර්යි යම්ක
යත්යරන්යන්. යර්ොකද තර්න් සංඥා ඔස්යස් ගියයොත් වරදිනවො. ඒ නිසො
ආනොපොනසතිය ගුරැ කරයගන ආනොපොනසතියර් තර්න්යග් ක්යෂ්ර්
භූමිය කරයගන, දැන් යර්යො යම් පැමිණීර්ට තියෙන ෙොධො දුරැ
කරගන්නවො. දුරැ කරයගන එක අතකින් යව්දනොනුපස්සනොව
යනොදැනුවත්ව සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද තර්න්ට කයට දැනිච්ච විවිධ
යව්දනො තිෙුණො - සුඛ සහගත යව්දනො, පරීති සහගත යව්දනො, ඒවොටත්
ඇලුයණ් නැහැ. ඒවත් තර්න්ට යත්යරන්න ගන්නවො. යම්වො එනවො
යනවො. කයට සැපයක් දැනුණො. සැහැල්ලුවක් දැනුණො. ඔන්න අද
දැනුණො. යහට නැහැ. යම් පේයංකයය් දැනුණො. ඊළඟ පේයංකයය්
නැහැ. තර්න්ට යත්යරනවො, යම්වො ඔස්යස් අපි ගියයොත් අපි ර්ුළො
යවනවො. යයෝගියොට යත්යරනවො, යම්වො ඔස්යස් යන්යන් නැතිව
යම්වොර් ෙලොයපොයරොත්තුයවන් භොවනොව කරන්යන් නැතිව,
ආනොපොනසතිය කියන ර්ධයස්ථ අරර්ුණක් ර්ුල් කරයගන භොවනොව
කරයගන යනවො. එතයකොට පින්වත්නි, යම් යයෝගොවචරයොට පුළුවන්
යවනවො, යකොයි තරම් පරෙල සැපයක් දැනුණත් ඒකට ඇයලන්යන්
නැතිව සැපය නිරීක්ෂණය කරන්න. යකොයි තරම් දුකක් දැනුණත් ඒ
දුකට ද්යව්ෂ කරන්යන් නැතිව ආනොපොනසතියය් නියැයලන්න
යයෝගොවචරයයකුට හැකියොව ලැයෙනවො. යම්ක යෙොයහෝර් පරෙල
ර්ට්ටර්ක්. යර්ොකද අයප් හිත නිරන්තරයයන්ර් සැපයට කැර්තියි.
සැපයක් දැනුණහර් අපි ඒ සැපය ඔස්යස් දුවයගන යනවො. ඒ වයග්ර්
අයප් හිත යෙොයහොර් දුකට අකර්ැතියි. දුකක් දැනුණොර් අපි ඒ දුයකන්
මියදන්න, දුක දුරැ කරගන්න, දුක ඉක්ර්නට අයින් කරගන්න
උත්සොහවත් යවනවො.
නර්ුත් දැන් යම් ර්ට්ටයම් ඉන්න යයෝගොවචරයො එයහර්
උත්සොහයක් දරන්යන් නැහැ. එයො දැන් එක්තරො අන්දර්ක ර්ධයස්ථ

| 40

යව්දනොනුපස්සනො

|

ෙවක් උයප්ක්ෂොවක් හියත් හදායගන තියයන්යන්. ඒ නිසො එයොට
යකොයි තරම් සැපයක් දැනුණත් ඒකට එයො යලොල් යවන්න යන්යන්
නැහැ. ඒක තව දුරටත් පවත්වන්න ඕනෑ කියලො උවර්නොවක් එයොට
නැහැ. යර්ොකද එයො දන්නවො යම් සැපය කියන එක ස්ථිර යදයක්
යනොයවයි. සැපය ර්තු වුණොට ඒක නැති යවලො යනවො. දුරැ යවලො
යනවො. ඊළඟට දුකක් පැවතියත් යම් දුකත් නිරන්තරයයන් පවතින
යදයක් යනොයවයි. දුකත් යවනස් යවන යදයක්. දුකත් දුරැ යවලො යන
යදයක්. අන්න සැපත් දුකත් යකයරහි ර්ධයස්ථ හිතින් ෙලන්න පුළුවන්
ශක්තිර්ත් හිතක් යම් යයොගොවචරයො තුළ යගොඩනැයගනවො.
යම් කොරණොව හරිර් ලස්සනට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පැහැදිලි
කරනවො ආනොපොන සංයුක්තයය් එන දීප සූතරයය්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “සුඛං යච යවදනං යවදයති, සො
‘අනිච්චො’ති පජ්ොනොති” ඒ කියන්යන් සැප යව්දනොවක් දැනුණත් ඒ යද්
අනිතයයි. යම්ක යවනස් වන යදයක් කියලො එයොට දැන් යත්යරනවො.
ඒ අනිතය ස්වභොවය දැකගනිමින් දැන් එයො භොවනොයව් යයයදනවො.
ආනොපොනසතියය් යයයදනවො. ඊළඟට “සුඛං යච යවදනං යවදයති,
අනයජ්ඣොසිතො’ති පජ්ොනොති” ඒ කියන්යන් සුඛ යව්දනොවක් දැනිලත්
ඒකට ෙැහැගන්යන් නැතිව ඒක ඇතුළට රිංගන්යන් නැතිව එයො සුඛ
යව්දනොව ර්ධයස්ථ සිතින් විඳගන්නවො. ඉතින් අයප් හියත් සොර්ොනය
ස්වභොවය තර්යි, සැපයක් දැනුණු ගර්න් ඒක ර්යග් කියලො
අල්ලොගන්න එක. යකොයහොර්ද යම්ක තව දුරටත් පවත්වන්යන් කියලො
ඒකට යලොල් යවන එක. ඒක ෙදාගන්නො එක. ඒක තර්ො අයප් සොර්ොනය
හියත් ස්වභොවය. දැන් යම් යයෝගොවචරයොට හැකියොවක් ලැබිලො
තියයනවො, අර හදාගත් ර්ධයස්ථ ෙව නිසො, යකොයහොර්ද යම් දැයනන
සුව භොවයට යලොල් යනොවී, දැයනන සැපය දිගට පවත්වන්න
උත්සොහවත් යනොවී, යම්ක ඇති යවලො නැති යවලො යන හැටි ෙලන්න.
“සො ‘අනිච්චො’ති පජ්ොනොති” යකොයහොර්ද යම් ඇති යවලො නැති යවලො
යන හැටි කියලො දැනගන්නවො. “අනයජ්ඣොසිතො’ති පජ්ොනොති” දැන්
යම්කට ෙැසගන්යන් නැතිව රිංගන්යන් නැතිව, එයො නැති යවලො යන
හැටි දැනගන්නවො. “අනභිනන්දිතොති පජ්ොනොති” යම්යකන් යලොකු
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සතුටක්, එක පොරටර් පිනොයොර්ක්, එයහර් නැත්නම් යම් සැපය නිසො
යෙොයහෝර් කියො පෑර්ක් කරන්යන් කියන්යන් නැතිව, ‘යම්වො ඇති
යවලො නැති යවලො යන ඒවො යන්’ කියලො යත්රැම් අරයගන යම්
කටයුත්ත කරනවො.
යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සූතරයය්දීත් යව්දනො
ගැනත් යපන්වනවො. සුඛ යව්දනොවක් පැමිණියත් යම් ආයව් දිගටර්
ඉන්න යනයවයි, යම්කත් නැති යවලො යනවො කියලො අනිතයය
දකිනසුලුව දැන් එයො යව්දනොව ගැන යත්රැම්ගන්නවො. අනිතයය
දකිනසුලුව, උයප්ක්ෂොයවන්, යව්දනොවක් දැනුණත් එයො ඒක
යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට දුක් යව්දනොවක් පැමිණියත් ඒ දුක්
යව්දනොවට ඕනෑවට වඩො කිට්ටු යවලො ඒයකන් හිත ගටොගන්යන්
නැතිව ඒයකන් හිත පොරවොගන්යන් නැතිව හිත නරක් කරගන්යන්
නැතිව, එක්තරො අන්දර්ක ර්ධයස්ථ ෙවක් රඳවොගනිමින්, යම් දුක්
යව්දනොවත් ඇති යවලො නැති යවලො යන හැටි එයො යත්රැම්ගන්නවො.
ඒයකන් විසංයුක්ත යවලො ඒයකන් මිදිල එයො කටයුතු කරනවො. ඉතින්
ඒ කොරණොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො “සුඛං යච යවදනං
යවදයති, විසංයුයත්තො නං යවදයති” දීප සූතරයය්දී ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් දුක් යව්දනොවක් දැනුණත් සැප
යව්දනොවක් දැනුණත් ඒයකන් මිදිලො, ඒකට අහු යවන්යන් නැතිව,
ඒකට යගොදුරැ යවන්යන් නැතිව, ර්ධයස්ථව ඒයකන් පැත්තක ඉඳලො,
ඒ යව්දනොව විඳ දරොගන්නවො. දුක් යව්දනොවක් පැමිණියත් දුක්
යව්දනොයව්ත් හිත කලකිරවොගන්යන් නැතිව, හිත ගටොගන්යන් නැතිව,
හිත නරක් කරගන්යන් නැතිව, ඒයකන් අයින් යවලො දුක් යව්දනොව
විඳගන්නවො. යනොදුක්යනොසුව යව්දනොවක් පැමිණියත් ඒයකන් ර්ුළො
යවන්යන් නැතිව, ර්ගහරවො ගන්යන්ත් නැතිව, ඒ යනොදුක් යනොසුව
යව්දනොවත් ඒ ආකොරයයන්ර් එයො විඳගන්නවො.
දැන් පින්වත්නි, ආනොපොනසතිය හරහොර් යම් විදිහට
යව්දනොනුපස්සනොයව් නියැයලන යයෝගොවචරයයක් පිළිෙඳව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්න්න යර්යහර් සඳහන් කරනවො. ඒ
කියන්යන් ඇතැම් අවස්ථොවක යම් කරර්යය්ර් යයදිලො යම් යව්දනොයව්ර්
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තියයන අනිතය ස්වභොවය යහොඳින් වටහොයගන, ඒක ඇති යවලො
නැති යවලො යන හැටි යහොඳින් යත්රැම් අරයගන කටයුතු කරන
යයෝගොවචරයයක් නම්, එක අතකින් යෙොයහොර් උයප්ක්ෂොවක්
වේධනය කරගත්ත යයෝගොවචරයයක් නම්, යව්දනොනුපස්සනොව
හරහොර් සෑයහන පරෙල ර්ට්ටර්කට හිත වඩොගත් යයෝගොවචරයයක්
නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, එයොට ර්රණයට පත්
යවන තරයම්, ර්රණොසන්න ර්ට්ටයම්, එයහර් නැත්නම් ර්ොරොන්තික
යව්දනොවක් දැනුණත්, ඒ තැනැත්තො යත්රැම්ගන්නවොලු, ර්රණයත්
එක්ක යම් යව්දනො සියල්ල සම්පූේණයයන් නැති යවලො යනවො, සිසිල්
යවලො යනවො. යර්ොකද, යම් යව්දනොවත් එක්ක ර්යග් ගැටීර්ක් නැහැ.
යම් යව්දනොවත් එක්ක ර්යග් ඇලීර්ක් නැහැ. යම් කය පවතිනකල් යම්
යව්දනොව දැයනනවො. ඒක ර්ට වළක්වන්න ෙැහැ. නර්ුත් දැන් යර්න්න
ජීවිතය අවසන් වන ර්ට්ටයම් යව්දනොවක් පැමිණිලො, යම් යව්දනොව
අවසන් වුණොට පස්යස් ඒත් එක්කර් කය සිසිල් යවනවො. ජීවිතය
අවසන් යවනවො.
ෙලන්න
එක
අතකින්
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
යව්දනොනුපස්සනොව හරහො ර්රණොසන්න යර්ොයහොත දක්වො එක
අතකින් අපිව පුහුණු කරනවො. අයප් හියත් තියයන භය දුරැ කරනවො.
ර්රණොසන්න යර්ොයහොයත්දී පවො දැයනන්න පුළුවන් යව්දනොව එයො
එක අතකින් භොවනොවට ලක් කරලො, එතනදීත් එක අතකින් සතියයන්
යුක්තව ඒ යව්දනොව දැකලො. යව්දනොවත් එක්ක ගැටිලො නැහැ.
ර්රණොසන්න යව්දනොව උනත් යම් තැනැත්තොට පුළුවන් යවලො
තියයනවො භොවනො ර්නසිකොරයක් කරගන්න. භොවනොවට අර්ු ද්රවය
කරගන්න. එක අතකින් යෙොයහොර් පරෙල ර්ට්ටර්ක්. යම් යයෝගොවචරයො
යව්දනොනුපස්සනොව ර්ුල් කරයගනර් දීප සූතරයය් විස්තර කරන
ආකොරයට යත්රැම්ගන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හරි ලස්සන
උපර්ොවකින් යපන්වනවො. අපි දන්නවො, පහනක් දැල්යවන්යන් පහයන්
තිරයත් යතල් ටිකත් නිසො. පහන් තිරයකුත් අවශයයි, යතල් ටිකත්
අවශයයි. පහන් තිරය දැල්යවනවො. යතල් ටියකන් ටික අවසන්
යවනවො. එතයකොට යම් යයෝගොවචරයො යත්රැම්ගන්නවලු
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සොර්ොනයයයන් ජිවිතයත් යර්න්න යම් වයග්. පහයන් යතල් අවසන්
වීයර්න් යහෝ පහයන් තියේ අවසන් වීයර්න් පහන කවදා හරි නිවිලො
යනවො වොයග්, යම් ජීවිතයත් එක්යකෝ ආයුෂ ක්ෂය වීයර්න් යහෝ කය
අඩපණ වීයර්න් ර්රණයට පත් යවනවො. ඒක ස්වොභොවික සිද්ධයක්.
ඒක නිසො අවසොන යර්ොයහොයත් පවො, ර්රණ යර්ොයහොයත් පවො,
උයප්ක්ෂොයවන් යම් තැනැත්තො ර්රණ යව්දනොව විඳගන්නවො. ර්රණ
යව්දනොයව්දී කෑගහන්න වැලයපන්න යන්යන් නැහැ. ර්රණ යව්දනොව
යෙොයහොර් උයප්ක්ෂො සහගතව විඳගන්නවො. විඳයගන ඉතොර් ගැඹුරැ
ර්ට්ටර්කට යනවො. ඒ කියන්යන් සියල්ල අවසන් යවනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සූතරයයන්
කුළුගන්වන යව්දනොනුපස්සනොව ඉතොර් සරලව පටන් අරයගන,
ආනොපොනසතියය්දී දැයනන සොර්ොනය සතුටු ස්වභොවය, හිත පිනොයන
ස්වභොවය කියන ඉතොර් සරල ර්ට්ටර්කින් පටන් අරයගන ඒ සියල්ල
ඇති යවලො නැති යවලො යන ආකොරය නිරීක්ෂණය කරමින් ඒවොට
ෙැසගන්යන් නැතිව, ඒවොට යලොල් යවන්යන් නැතිව, ඒවො සර්ග
ගැයටන්යන් නැතිව හියත් කරර්ොනුකූලව උයප්ක්ෂොවක් වඩොගනිමින්,
තීවර ර්ට්ටර්ක් වන ර්රණොසන්න යර්ොයහොයත්දී පවො ඒකට ර්ැදහත්
සිතින් යකොයහොර්ද ර්ුහුණ යදන්යන්, ඒ ර්ොරොන්තික යව්දනොවටත්
උයප්ක්ෂො සහගත යවන්යන් යකොයහොර්ද කියන, කරර්ොනුකූලව යන
තීවර ර්ට්ටර්ක් දක්වො යම් සූතර යද්ශනොවල විස්තර කරලො තියයනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපි අද ර්තක් කරන්න වියශ්ෂයයන්
යයදුයණ්
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
ආනොපොන
සූතරයය්දී
යව්දනොනුපස්සනො යකොටයස් යපන්වො තියෙන “පීති පටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියන යකොටසත් “සුඛපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියන යකොටසත් ‘චිත්ත සගඛොර පටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියන යකොටසත් “පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියන යකොටසත් කියන යකොටස් හතයේදි
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
අපිට
ආනොපොනසතිය
හරහොර්
යව්දනොනුපස්සනොව වඩන හැටි යපන්වො තියයන ආකොරයයි. ඒ නිසො
යම් කරැණු දැනයගන ආනොපොනසතිය හරහොර්ත් යකයනකුට
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යෙොයහොර් කරර්ොනුකුලව යව්දනොනුපස්සනොයව් නියැයලන්නට
පුළුවන්. යව්දනොනුපස්සනොයව් නියැයලන ගර්න් හියත් ර්ැදහත් ෙව,
උයප්ක්ෂොව වේධනය කරගන්න පුළුවන්. ඒ ර්ැදහත් ෙව තර්න්යග්
ජීවිතයට එකතු කරයගන, ජීවිතයට පැමියණන විවිධොකොර දුක්
කම්කයටොලුවලදී අයප් හිත වට්ටොගන්යන් නැතිව හිත කඩොගන්යක්
නැතිව, ඒ යෙොයහෝර් දුක් කම්කයටොලු අවස්ථො, ජීවිතයය් ෙොධක
අවස්ථො තර්න් හදාගත් උයප්ක්ෂොයවන් දැකගන්න, උයප්ක්ෂොව පිහිට
කරයගන ඒ දුක් කම්කයටොලු ජ්යගන්න යකයනකුට අවස්ථොව
තියයනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපි යම් ආනොපොනසති යකොටස අයප්
ජීවිතවලට ෙද්ධ කරයගන, යව්දනොනුපස්සනොව අයප් ජීවිතවලට යො
කරයගන අපිත් උත්සොහවත් යවර්ු, අයප් එදියනදා ජීවිතයය් අපිට
විඳින්න යවන විවිධොකොර දුක් ගැහැට ර්ැදිහත් සිතින් විඳගන්න. අයප්
යලොකු ස්වොමීන්වහන්යස් නිතර ර්තක් කරන අවවොදයක් තර්යි
“පැමිණි දුක් පැණි රසයි” කියන කොරණය. අපිට දුක් එනවො කියන
එක වළක්වන්න ෙැහැ. එදියනදා ජිවිතයය් පැමියණන දුක් කම්කයටොලු
නවත්වන්න හැකියොවක් නැහැ. ඒවො එනවොර්යි. නර්ුත් සැෙෑ
යයෝගොවචරයයක් යම් භොවනොයවන් ලෙන අත්දැකීම්, හදාගන්න භොවිත
හිත, වැඩිච්ච හිත, උයප්ක්ෂො සහගත හිත යයොදාගන්නවො විවිධොකොර
ෙොධක හර්ුයව් යනොසැලී ඉන්න.
ඉතින් අපිත් යම් ධේර් කරැණු යත්රැම් අරයගන භොවනො
කරලො අයප් හියතත් යම් යනොසැයලන ගුණය දියුණු කරයගන සසරින්
මිදිලො, උතුම් වූ නිවන් සුව සොක්ෂොත් කරගන්න යම් භොවනොව
යයොදාගනිර්ු. ඒ සඳහො අපි සියලුයදනොටර් අද ධේර් යද්ශනොවත්
ඒකොන්තයයන් උදව් යව්වො! ර්ග යපන්වීර්ක් යව්වො! කියලො ධේර්
යද්ශනොව අවසන් කරමින් පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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3 │ ආනාපානසතිය
චිත්තානුපස්සනා
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන
පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත
යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො
විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි
යර්ර් එක් දින භොවනො වැඩ සටහන සඳහො ර්ොතෘකො වශයයන්
තෙොගත්යත් ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරගත්ත සූතර යද්ශනොවක්. ර්ජ්ඣිර්
නිකොයය් ආනොපොනසති සූතරය අපි යම් භොවනො වැඩ සටහයන් ර්ුල්
යත්ර්ොව වශයයන් තෙොගත්තො. යර්ොකද, අද යවනයකොට සෑයහන
පිරිසක් ආනොපොනසතිය තර්න්යග් ර්ූල කේර්ස්ථොනය වශයයන් පරගුණ
කරනවො. අපි යම් වන විට ආනොපොනසති සූතරයයන් ධේර් යද්ශනො
යදකක් පරධොන වශයයන් කරලො තියයනවො.
දැන් පින්වත්නි, ඇත්තටර් අපි කරයගන යන භොවනොව
පිළිෙඳව ධේර් යද්ශනොවක් ර්ොේගයයන් කරගන්න හදන්යන් යම්යක්
යම් කිසි සැක සහගත තැනක්, යම් සුතර්ය ඥානයක් වශයයන්
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| ආනොපොනසති සූතරය
වේධනය විය යුතු තැනක් තියයනවො නම්, ඒ සුත අනුගරහය සුතර්ය
වශයයන් අපිට කරන්න පුළුවන් නම්, අන්න ඒ අනුගරහය කරන්නයි
ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්. යර්ොකද, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරලො තියයනවො, අපි යම් කරයගන යන භොවනොව සර්ථ විපස්සනො
වශයයන් වැඩීර්ක් පර්ණක් යනයවයි, යම්කට අපි සීලයයන් අනුගරහ
කළ යුතුයි. අපි භොවනොව කරන්න කලින් ඉතොර් යහොඳින් ඒ සඳහො
ඇප යවලො, කැප යවලො, එක්තරො අන්දර්ක පැනවීර්කින් සීලයක්
සර්ොදන් යවනවො. එතයකොට එක්තරො අන්දර්කට අයප් සීලයයන් කය
වචනය හික්ර්වොයගන, අයප් සිත හික්ර්වොගන්න අනුගරහ කරනවො. ඒ
වයග්ර්යි, අපි සොකච්ඡො ර්ොේගයයන් අපට තියෙන යම් යම් ගැටලු
සහගත තැන්, අවුල් සහගත තැන් ලිහොයගන, අයප් ගර්න
නිරොකරණය කරයගන, තව දුරටත් සොේථකව නිරවුල්ව යන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒ වයග්ර්යි අපිට යම් භොවනො කටයුතු පිළිෙද
යම් පර්ණක සිද්ධොන්ත දැනුර්ක්, යම් පර්ණක ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් යද්ශනොවත් එක්ක ගැළපීර්ක්, වැටහීර්ක් තියයනවො නම්,
ඒක අපි ලෙන අත්දැකීර්ක් එක්ක ගැළයපනයකොට යලොකු සතුටක්
ඇති යවනවො. යර්ොකද, අපි යනොදැන යන ගර්නකට වඩො අපි ඉන්යන්
යකොතනද කියලො යද්ශනොවත් එක්ක ගළපන්න හැකියොවක් තියයනවො
නම්, එතයකොට අපට යලොකු සතුටක්, නිරොමිස පරීතියක් එන්න
පටන්ගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි අපි අනවශය යලස අප පිළිෙඳ අධ
තක්යස්රැවක් කරලො තියයනවො නම්, ඒකත් ර්ග හැරිලො යනවො. ඒ
වයග්ර් අපි දන්යන් නැතිව සෑයහන තැනක ඉන්නවො නම් නිවැරදි
තක්යස්රැවක් කරගන්නත්, උවර්නො පරිදි තර්න්යග් අවයෙෝධය වැඩි
දියුණු කරගන්නත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො සුත
අනුග්ගහිතය. එක අතකින් දැනුර් වශයයන්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
ධේර්ය වශයයන් අහලො, කියවලො, දැනගන්නො නුවණ තුළින් යම් අපි
ඇති කරගත්ත සුත අනුග්ගහිතය යම් තරර්ක පරයයෝජ්නයක් යවනවො.
අපි ධේර් යද්ශනොවකදී ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් අන්න ඒ වයග්
සුත අනුග්ගහිතයක් කරන්නයි.
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පින්වත්නි, ආනොපොනසති සූතරයට පොදක යවලො තියයන්යන්
එක්තරො ඉතො වැදගත්, ඒ වොයගර් සුන්දර අවස්ථොවක්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් වැඩ සිටිනවො සැවැත් නුවර මිගොරර්ොතු පරොසොදයය්.
උන්වහන්යස් සර්ග ඉතොර් පරෙල ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො රොශියක්,
යතරැන් වහන්යස්ලො රොශියක් එර් සඟ පිරියස් වැඩ සිටිනවො. ඉතින්
උන්වහන්යස්ලො අලුතින් පැවිදි යවච්ච නවක ස්වොමීන් වහන්යස්ලොට
අවවොද අනුශොසනො කරනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යතරැන්
වහන්යස්ලො නවක පැවිද්දන් හික්ර්වන ආකොරය දැකලො, ර්ර් සැලසුම්
කළ චොරිකොයව් යන එක තව ටිකක් පර්ො කයළොත් අලුතින් පැවිදි වුණ
ස්වොමීන් වහන්යස්ලොට යලොකු අනුගරහයක් ලැයෙනවො කියලො
හිතනවො. චොරිකොයව් වඩින එක ර්ොස ගොනකින් පර්ො කරනවො. යම්
නිසො නවක ස්වොමීන් වහන්යස්ලොට ර්හො රහතන් වහන්යස්ලො දිගටර්
භොවනො උගන්නනවො. තව ටික කොලයක් ගත යවනවො. දැන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට යප්නවො, අලුතින් පැවිදි යවච්ච ස්වොමීන්
වහන්යස්ලො තර් ෙරහ්ර්චරිය ජීවිතය එක්තරො අන්දර්ක ර්ල් ඵල
ගන්වමින් සිටින ෙව. යම් අනුව, උන්වහන්යස්ලොට සව් යකයලසුන්
නසො රහත් වීර් සඳහො ඒ සියලුයදනොටර් ගැළයපන භොවනො කරර්යක්
ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක යෙොයහොර් වටිනවො කියලො ෙුදුන්
වහන්යස් හිතනවො. යම් සඟ පිරියස් විවිධොකොර භොවනො කරර් වඩන
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉන්න නිසො, යර්ොකක්ද යම් සියලුයදනොටර්
ගැළයපන භොවනො කරර්ය කියලො හිතනවො.
ඔන්න ඔය අවස්ථොයව්දී තර්යි පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ආනොපොනසති සූතරය යද්ශනො කරන්යන්. එතයකොට යම්
සියලුර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට තර්න් කලින් වඩමින් සිටි ඕනෑර්
භොවනො කරර්යක් එක්ක කිසිර් ගැටීර්ක් ඇති යනොවන පරිදි, ඒවො
සියල්ලර්ත් එක්කර්, සංසන්දනොත්ර්කව ඒවො සියල්ලර්ත් එක්කර්
ගැළයපන පරිදි තර්යි ආනොපොනසති භොවනොව යද්ශනො කරන්යන්.
එයතන්දී යම් යද්ශනො කරන ආනොපොනසති සූතර යද්ශනොව,
ආනොපොනසති භොවනොව, අදියර දහසයකින් විස්තර කරලො තියයනවො.
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ඉතින් අපි කලින් යද්ශනො වොරවලදී යම් දහසයයන් අටක්
සොකච්ඡො කරන්න යයදුණො. අපි ර්ොතෘකො වශයයන් තෙොගත්යත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සූතරයය්දී කරන එක්තරො අන්දර්ක
හැඳින්වීර්ක්. ඒයක් එන්යන් යම් විදිහටයි “ආනොපොනසති, භික්ඛයව,
භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො
සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති.
සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”.
දැන්
යම්
අන්දර්ට
සතර
සතිපට්ඨොන
සූතරයය්
ආනොපොනසතියත් එක කර්ටහනක් වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරලො තියයනවො. ඒ වයග්ර් තවත් කර්ටහන් රොශියක්,
භොවනො කරර් රොශියක්, සතර සතිපට්ඨොන සූතරයය් අන්තේගතයි. දැන්
යම් කථො කරන්යන් ආනොපොනසති සූතරය තුළ යකොයහොර්ද සතර
සතිපට්ඨොනය අන්තේගත යවන්යන් කියන එක ගැනයි. යර්තන
යලොකු යවනසක් තියයනවො. අයතන්දි කථො කරන්යන් සතිපට්ඨොනය
ඇතුයළ් ආනොපොනසතියත් එක කරර්යක් වශයයන්. නර්ුත් යර්යතන්දී
කථො කරන්යන් ආනොපොනසතිය තුළ යකොයහොර්ද සතර සතිපට්ඨොනය
වැයඩන්යන් කියන ආකොරය. එතයකොට ආනොපොනසතිය ර්ුල්
කරයගන යන යම් කිසි යයෝගොවචරයයක් ඉන්නවො නම් එයොට යර්ෙඳු
කරර්යක් දැනගැනීයම්දී යලොකු සතුටක් ඇති යවනවො. යම් වඩන
භොවනොව ආනොපොනසතිය ඔස්යස්ර්, ඒ කියන්යන් ආනොපොනසති
භොවනොවර් දිගටර් කරයගන ගියයොත් ර්ට යම් සතර සතිපට්ඨොනයර්ත්
දියුණු කරගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො කියලො යලොකු සතුටක්
දැයනනවො. යර්ොකද අතරර්ගදී යවන යවන යද්වල්වලට ඔහුට ර්ොරැ
යවන්න ඕනෑ නැහැ. යම් ඔස්යස්ර් යන්න හැකියොව තියයනවො.
ඇතැම් යකයනකුට ආනොපොනසතිය වඩද්දී යලොකු පරයර්ෝදයක් ඇති
යවනවො. ඒ කොරණය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. එක
අවස්ථොවක ර්හො කප්පින රහතන් වහන්යස් යෙොයහොර් ලස්සනට
පේයංකයය් වොඩි යවලො, යෙොයහොර් සෘජ්ුව වොඩි යවලො
ආනොපොනසතිය වඩනවො. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො ර්හො කප්පින ස්වොමීන් වහන්යස්ව යපන්වලො, “ෙලන්න අර
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ර්හො කප්පින ස්වොමීන් වහන්යස් යකොයි තරම් අපූරැවට, කිසිර්
හැලයහොල්ර්නක් නැතිව, කිසිර් කම්පනයක්, චංචලනයක් නැතිව වොඩි
යවලො, ෙද්ධ පේයංකයයන් වොඩි යවලො, ඔය ආනොපොනසතියයි
වඩන්යන්” කියලො උන්වහන්යස් කියනවො. අයප් කයය් යම් කිසි
අන්දර්ක ඉරියව්යව් දුෙලතොවක්, ඉරියව්යව් හිරිහැරයක් තියයනවො
නම්, ආනොපොනය වැඩීර් හරහො ඉරියව්ව සකස් යවලො, යෙොයහෝර්
ලස්සනට සකස් යවලො, පිරමිඩයක් වයග්, ඉරියව්වත් යෙොයහොර්
සුන්දර යවනවො. ඒ නිසො තර්න්ට ස්වසන පැත්යතන් යම් ආෙොධයක්,
එයහර් නැත්නම් ඇස් යරෝගයක් ආදී කිසිර් යදයක් ආනොපොනසතිය
වැඩීයම්දී සිදු යවන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට, එවැනි යර්ක් තිෙුණො නම්
ඒවො දුරැ යවලො යනවො. යම් විදිහට ආනොපොනසතිය යෙොයහෝ යසයින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් වේණනො කරනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, අපි පළර්ුයවනි ධේර් යද්ශනොයව්දී ර්තක්
කළො යම් දහසය ආකොර ආනොපොනසති සූතරයය් ර්ුල් අදියර හතර.
ර්ුලින්ර් එන්යන් “දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති,
දීඝං වො පස්සසයන්තො ‘දීඝං පස්සසොමී’ති පජ්ොනොති” යම් විදිහට ර්ුලින්
අපි සතිර්ත් යවනවො හුස්ර් ගැනීර් සම්ෙන්ධව. ඊළඟට යහළීර් පිළිෙඳව
යහොඳට සතිර්ත් යවනවො. නොසිකො අගරයය් සතිය පිහිටුවොයගන,
සතියයන් යුක්තව හුස්ර් රැල්ල දිහො ෙලො ඉන්නයකොට අපිට
වැටයහනවො, ඇතැම් හුස්ර් රැළි දිගයි. ඇතැම් හුස්ර් රැළි යකොටයි.
“දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති; රස්සං වො
අස්සසයන්තො ‘රස්සං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති”, ඔය විදිහට විස්තර
යවනවො. ඊළඟට ආශ්වොස පරශ්වොසය දිගයි යකොටයි කියලො කියන්යන්,
කලින් ගත්ත ආශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව වේතර්ොනයය් යම් පහු කරපු
ආශ්වොසය, කොලය වශයයන් දිගයි. ඊළඟට තවත් අවස්ථොවක, කලින්
ගත්ත ආශ්වොසයට වඩො යම් දැන් අවසන් වුණ ආශ්වොසය කොල
පරතරය අනුව යකොටයි. යම් විදිහට ආශ්වොස පරොශ්වොස කරියොවලිය
සම්ෙන්ධව ර්නො දැනීර්කින් සතිර්ත්ව යම්ක නිරීක්ෂණය කරද්දී යම් සුළු
සුළු යවනස්කම්, කලින් ආශ්වොසයට වඩො දැන් ආශ්වොසය යර්ොන
වයග්ද, කලින් පරශ්වොසයට වඩො දැන් පරශ්වොසය යර්ොන වයග්ද, යම්
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විදිහට යම් ආශ්වොස පරශ්වොස අතර තියයන සුළු සුළු යවනස්කම්
යකයනකුට වැටයහන්නට පටන්ගන්නවො.
එක්තරො අන්දර්කට යර්තන සිදු යවන්යන් සතියය්ර් දියුණු
වීර්ක්. සතියය්ර් නිපුණතොවක් තර්යි යම් වේධනය යවන්යන්. ඉතින්
ඔය අන්දමින් ඉස්සරහට ගිහිල්ලො යකයනකුට පුළුවන් යවනවො - එක
අතකින් ඒ සඳහො උත්සොහ ගත යුතුයි - ආශ්වොසයය් පටන්ගැනීර්
ෙලන්න. යකොයහොර්ද යම් සියුම්ව පටන් අරයගන යම් ආශ්වොසය
කරර්ොනුකූලව යහොඳට දැයනන්න ගන්යන්? යහොඳට දැනීර් අවසන්
යවලො, යම් ආශ්වොසය සම්පූේණයයන් යනොදැනී යන ර්ට්ටර්ට පත්
යවලො, ආශ්වොස චකරය අවසන් යවන්යන් යකොයහොර්ද? ඊළඟට
පරශ්වොසය පටන්ගන්න කලින්, එක්තරො අන්දර්ක නිදහස් ෙවක්,
නිදහස් ස්වභොවයක්, හිස් ස්වභොවයක් තියයනවො. එතයකොට ඒ හිස්
ෙව, නිදහස් ෙව තුළ යකොයහොර්ද පරශ්වොසය සියුම්ව පටන්ගන්යන්?
ඒ දැනීර් තුළ කරර්ොනුකූලව වේධනය යවලො ඊළඟට නැවතත්
කරර්ොනුකූලව දැනීර් අඩු යවලො යකොයහොර්ද අයහෝසි යවලො යන්යන්?
යම් විදිහට ආශ්වොසයය් ර්ුල, ආශ්වොසයය් ර්ැද, ආශ්වොසයය් අග,
පරශ්වොසයය් ර්ුල, පරශ්වොසයය් ර්ැද, පරශ්වොසයය් අග, යම් ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලියය් ර්ුළුල්ලර් දැකගනිමින් භොවනො කරන්න අපි
ඊළඟට උත්සොහවත් යවනවො.
ඊළඟට අපි යම්යක යයයදන්න ඕනෑ. ඒ කියන්යන් යම්ක
උත්සොහයයන් කළ යුතුයි. එයහර් නැතිව ඉයබ්ර් යවන්යන් නැහැ.
ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “සබ්ෙකොය පටිසංයව්දී
අස්සසිස්සොමීති සික්ඛතී” යර්තන “සික්ඛතී” කියලො කියන්යන් යම්
විදිහට ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය දැනගැනීර් සඳහො අපි හික්මිය
යුතුයි. අපි ශික්ෂොවක යයදිලො ඒ සඳහො කටයුතු කළ යුතුයි, නිරත විය
යුතුයි. ඊළඟට යර්යහර් යහොඳින් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය්ර්
ෙැසයගන, නිර්ග්න යවලො, ඒක අපි නිරීක්ෂණය කරනවො නම්, ඔන්න
ආශ්වොස කරියොවලිය, පරශ්වොස කරියොවලිය කරර්යයන් සංසියඳන්න
පටන්ගන්නවො. අපිට කලින් දැනුණ තරම් දැන් දැයනන්යන නැහැ.
ඉතින් යකයනකුට හියතන්න පුළුවන් දැන් සතිය දුේවල යවලොද
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කියලො. ඒක දුේවල වීර්ක් යනොයවයි. තර්න්ට නින්දයොර්ක් යනොයවයි.
තර්න් යහොඳට සතිර්ත්ව යම් කොේය නිරීක්ෂණය කළො. හැෙැයි
නිරීක්ෂණය කරද්දී හුස්ර් රැල්ල යෙොයහෝර් කරර්ොනුකූලව සියුම්
යවනවො. ඒ අතයේදී සියුම් හුස්ර් රැල්ල හසු කරගන්න සතියත් සියුම්
යවනවො. සතිය සියුම් වුණොට යර්ොකද තව තව හුස්ර් රැල්ල සියුම්
යවනවො.
යම් අවස්ථොයව්දී ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“පස්සම්භයං කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් යම් තැන්පත්
යවන සංසියදන සඞ්ඛොරය, යම් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය, තව
දුරටත් තැන්පත් වීර් සඳහො අපි අනුගරහ කරනවො. එක අතකින්
යර්යතන්දි අපි යෙොයහොර් දැනුවත් භොවයකින් යම් කටයුත්යත්
නියැයලන්න ඕනෑ. එයහර් නැත්නම් අපිට සිද්ධ යවන්යන්, අපි
හිතනවො යම් සතියය් ගිළිහී යොර්ක්, අපි අතරර්ං වීර්ක් කියලො. එයහර්
හිතලො අපි යව්ගයයන් හුස්ර් ගන්න පටන්ගන්නවො. තදින් හුස්ර්
ගන්න පටන්ගන්නවො. එතයකොට අර කරර්ොනුකූලව වැඩීයගන ආව
භොවනොවට කරදරයක් සිද්ධ යවනවො. හිරිහැරයක් යවනවො. අපි
දැනුවත් නම් යර්තනදි, ‘යම් සංසියඳන ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය
තව දුරටත් සංසිඳීර් සඳහොයි ර්ර් අනුගරහ කළ යුත්යත්’ කියලො තර්න්
දන්නවො නම්, අපි ඒ කටයුත්තට සිදු යවන්න ඉඩහැරලො, පුළුවන්
තරම් ඒ කටයුත්තට අනුගරහ කරලො, ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියට
තව දුරටත් තැන්පත් යවන්න ඉඩ සලස්සනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, යම් විදිහට යම් ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලිය යහොඳට තැන්පත් වුණොට පස්යස් - කලින් තර්න්ට
ආශ්වොසය යකොයහොර්ද, පරශ්වොසය යකොයහොර්ද, ආශ්වොසයය් ගතිගුණ
යර්ොනවොද, පරශ්වොසයය් ගතිගුණ යර්ොනවොද කියලො යම් යදක ඉතොර්
පැහැදිලිව යවන් කරගන්න හැකියොව තිෙුණො. නර්ුත් දැන් ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය තැන්පත් යවනයකොට, ශොන්ත යවනයකොට, යම්
යදයදනොයග් තිබ්ච්ච ගතිගුණ සෑයහන්න දුරට සර් යවන්න
පටන්ගන්නවො. දැන් ආශ්වොසයද පරශ්වොසයද කියලො හඳුනොගන්න ෙැරි
තරර්ටර් යම්ක සර් ර්ට්ටර්ට පත් වීර්ක් යවනවො. එතනදීත් අපි
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නින්දට වැයටන්යන් නැතිව, යෙොයහොර් අවදි භොවයකින් යුක්තව, යම්
සංසියඳන ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියට සංසියදන්න අනුගරහ
කරමින්, ඉඩ හරිමින්, උදව් කරමින් යම් කටයුත්යත් නියැලුණො නම්
ඔන්න අන්තිර්ට අපි එනවො, යම් ආශ්වොසයක්ද පරශ්වොසයක්ද කියලො
යවන් කරගන්න ෙැහැ. නර්ුත් යම් කිසි යවනස් වීර්ක්, යම් කිසි
ඇතිල්ලීර්ක්, යම් කිසි චලනයක් පර්ණක් තියයනවො. යම් කිසි
සංයව්දිතොවක් පර්ණක් තියයනවො. අන්න ඒ අවස්ථොයව්දී අපි
නැවතත් යම් කිසි අලුත් අරර්ුණක් හඳුන්වො යදන්යන් නැතිව,
යගොයරෝසු අරර්ුණක් හඳුන්වො යදන්යන් නැතිව, යම් විදිහටර් හිත
පවත්වමින් එතනර් හිත පවත්වමින් අපි හික්යර්නවො. එතනර් හිත
පවත්වමින් තව දුරටත් අපි කටයුතු කරනවො. යර්යහර් යම් තත්ත්වය
අපිට පවත්වන්න පුළුවන් නම්, ඔන්න ඔය ර්ට්ටමින් කොයොනුපස්සනො
යකොටස අවසන් යවනවො.
ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
යද්ශනො
කරනවො
යව්දනොනුපස්සනො යකොටස. එයතන්දී “පීතිපටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති”, යුගළයක් වශයයන් “පීතිපටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති”. දැන් අර විදිහට කරර්ොනුකූලව ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය
සංසියඳනයකොට, තර්න්යග් හියත් තිබ්ච්ච නීවරණ අඩු යවලො යලොකු
සතුටක්, පරයර්ෝදයක් හටගන්නවො. යම් පරීතියට සංයව්දී යවලො, තර්ො
තුළ යම් යර්ෝරොයගන එන, වැඩීයගන එන පරීතියට සංයව්දි යවලො
යර්යො දැන් ආශ්වොස පරොශ්වොසයය් යයයදනවො.
“සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” ඉතින් යම් සුවයට
සංයව්දී වීර්ත් එක්ක කය පුරො යම් පරර්ොණයක සැහැල්ලුවක් පොයවන
ගතියක් දැයනන්න පුළුවන්. යකයනකුට විවිධ ර්ට්ටම්වලින් පරීතියක්
දැයනන්න පුළුවන්. යකයනකුට හිරිගඬු පියපනවො වයග් දැයනන්න
පුළුවන්. ඇතැම් යකයනකුට යලොකු පරයර්ෝදයක් දැයනන්න පුළුවන්.
අහයස් ඉන්නවො වයග් දැයනන්න පුළුවන්. යම් විදිහට ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය යහොඳට තැන්පත් යවනයකොට පරීති ස්වභොවයක්
වශයයන්, සුඛ ස්වභොවයක් සැපක් වශයයන්, සැහැල්ලුවක් සහනයක්
යකයනකුට දැයනන්න පුළුවන්. ඔන්න යව්දනොයව් එක්තරො ර්ට්ටර්ක්.
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යම්ක ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය තැන්පත් වීර් හරහොර් පැමිණි
යව්දනොයව් එක්තරො ස්වරෑපයක් කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො.
ඊළඟට චිත්ත සඞ්ඛොර කියලො දහයම් යපන්වන යව්දනො,
සඤ්ඤා කියන යදක දැන් තර්න්ට යම් පර්ණකට පරකට යවන්න
පටන්ගන්නවො. කයය් යම් කිසි දුක් යව්දනොවක් , යම් පර්ණක
කරදරකොරී ෙවක්, හිරිහැර ස්වභොවයක් තිෙුණො නම් ඒක ර්ගහැරිලො,
ඒ යව්දනො පැත්තත් දැන් සැප පැත්තට හැයරනවො. හැෙැයි සඤ්ඤා
පැත්ත සර්හර විට අපිව ර්ුළො කරන පැත්තකට අරයගන යන්නත්
පුළුවන්. යර්ොකද, දැන් යව්දනො, සඤ්ඤා වැඩ කරන්න ගන්යන් යර්න්න
යර්ෙඳු අවස්ථොවකයි. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් යම්
අවස්ථොව යවනයකොට, යව්දනොනුපස්සනො පැත්තට යනයකොට අපි
දැනුවත් විය යුතුයි - යම් යව්දනො යකොයහොර්ද සර්නය යවන්යන්.
යව්දනො යකොයහොර්ද හටගන්යන්, යව්දනො යකොයහොර්ද දුරැ යවන්යන්.
ඊළඟට අපිව ර්ුළො කරමින්, ඇතැම් යවලොවට විවිධ සඤ්ඤා අප යවත
පැමියණමින්, යම් සඤ්ඤා ඔස්යස් ගිහින් ර්ුළො යවන ෙව යත්රැම්
අරයගන, අන්න ඒ සඤ්ඤා දුරැ කරමින්, යම් යව්දනො සඤ්ඤා සර්නය
කරගනිමින්, “පස්සම්භයං චිත්ත සගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
කියලො යව්දනොනුපස්සනො යකොටස අවසන් යවනයකොට, කයයහි
තිබිච්ච රළු, දරථ ස්වභොවය නැති යවලො, තර්න්ට එක්තරො අන්දර්ක
සැපයකින් සුවයකින් සැහැල්ලුවකින් ඉන්න පුළුවන් ස්වභොවයක් ර්තු
යවනවො.
දැන් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, කොයොනුපස්සනො ර්ට්ටයම්දී කොය
සඞ්ඛොර සංසිඳුණො. කොය සඞ්ඛොරයක් කියන්යන් පින්වත්නි, ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය. කොයොනුපස්සනො යකොටස අවසන් වන විට
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය යහොඳට සර්නය යවලො, ශොන්ත
ර්ට්ටර්කට පත් යවලො. ඊළඟට යව්දනොනුපස්සනො යකොටස අවසන්
යවනයකොට යව්දනො සඤ්ඤා කියන යකොටස් සෑයහන දුරට සර්නය
යවලො. පරධොන වශයයන් යව්දනො සර්නය යවලො. ඇතැම් යකයනක්
එතයකොට ආනොපොනසතිය ඔස්යස්ර් යන්යන් නැතිව කොය සඞ්ඛොර,
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එයහර් නැත්නම් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය සර්නය වුණොට පස්යස්
එතනින් ධොතු ර්නසිකොරයටත් හැයරනවො. ඒකත් යෙොයහොර් ෙහුලවර්
සිද්ධ යවන භොවනො කරර්යක්. භොවනොවට යන එක පොරක්, ර්ොේගයක්.
ඇතැම් යකයනක් යම්ක පසු කරයගන ඇවිල්ලො, ආනොපොනසතිය
ඔස්යස්ර්
ඇවිල්ලො
යව්දනොනුපස්සනොවට
ෙැසගන්නවො.
යව්දනොනුපස්සනොයව් වැඩි කොලයක් නිරත යවනවො.
ඊළඟට අද අපි අවධොනයට යයොර්ු කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු
යවන්යන් ආනොපොනසතිය ඔස්යස්ර් යම් විදිහට කොයොනුපස්සනොව
පහු කරලො, යව්දනොනුපස්සනොව පහු කරලො, යකොයහොර්ද යකයනක්
චිත්තොනුපස්සනොවට යපළයඹන්යන් කියන කොරණයටයි. දැන් ර්ුලින්ර්
අපි ර්තක තෙො ගත යුතුයි, චිත්තොනුපස්සනොවට යපළයඹන්න නම්,
චිත්තොනුපස්සනොව ආරම්භ කිරිර්ට නම්, සෑයහන දුරක් ආපු ගර්නක්
තියයන්න ඕනෑ. එක පොරටර් අපි හිත දිහො ෙලනවො කියලො භොවනොව
පටන්ගත්ත දවයස්ර් අපි හිත දිහො ෙලන්න පටන්ගත්යතොත් ඒක ඒ
තරම්ර් සුභදායී නැහැ. යර්ොකද අපි හිත දිහො ෙලෙලො ඉන්නයකොට
දන්යනර් නැතිව සියත් පහළ යවන සිතුවිලිවල යගොදුරක් ෙවට පත්
යවනවො. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආනොපොනසති සූතරයය්
චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී දක්වලො තියයනවො “නොහං, භික්ඛයව,
ර්ුට්ඨස්සතිස්ස අසම්පජ්ොනස්ස ආනොපොනසතිං වදාමි” කියලො. “යර්ොට්ට”
යවච්ච
සතියක්,
දුේවල
සතියක්
තියයන
යකයනකුට
චිත්තොනුපස්සනොව, එයහර් නැත්නම් ආනොපොනසතිය තර්න්වහන්යස්
අනුදැන වදාරන්යන් නැහැ කියලො. එර් නිසො පින්වත්නි, අපි
චිත්තොනුපස්සනොවට ආයව් අදියර යදකක් පසු කරලො කියලො
යත්රැම්ගත යුතුයි.
එනිසො යම් කිසි යකයනක් යම් විදිහට යහොඳට
කොයොනුපස්සනොව දිහොවට සිත යයොර්ු කරයගන ආනොපොනසතිය
ඔස්යස් යනවො නම්, යව්දනො සම්ෙන්ධයයන්, දැනිච්ච සුඛ යව්දනොවක්
සම්ෙන්ධයයන්, පරීති යව්දනොවක් සම්ෙන්ධයයන්, ඒවොට ඇයලන්යන්
නැතිව ඒවො පිළිෙඳව ර්ධයස්ථ යවලො යව්දනොවත් සඤ්ඤාවත් සර්නය
කරමින් තව දුරටත් ඉස්සරහට යනවො නම්, දැන් අයප් අවධොනය සිත
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දිහොට යයොර්ු කරන්න අවස්ථොවක් තියයනවො. ර්ුලින් අයප් අවධොනය
තිෙුයණ් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියට. ඒ කියන්යන් අපි ආශ්වොස
පරශ්වොස කියන ෙොහිර කරියොවලියක්, ෙොහිර අරර්ුණක් අයප් හිතින්
අවයෙෝධ කරයගන නිරීක්ෂණය කරයගන ගත කළො. ඊළඟට අයප්
හිතින්, අපි යව්දනොවත් සඤ්ඤාවත් දැනගනිමින් නිරීක්ෂණය කරමින්
ගත කළො.
දැන් ඊට වඩො හොත්පසින්ර් යවනස්ව, අයප් හිතින් අයප් හිතර්
දැකගනිමින්, ඔන්න ගත කරන්න පටන්ගන්නවො. එතනයි තියයන්යන්
එක්තරො අන්දර්ක යවනසක්. එතනයි තියයන්යන් එක්තරො අන්දර්ක
සුවියශ්ෂී ෙවක්. යර්ොකද යර්යතක් අපි ඇසුරැ කයළ් ෙොහිර අරර්ුණක්.
දැන් අපි යම් ඇසුරැ කරන්න යන්යන් හිත තුළ තියයන අරර්ුණක්.
හිත තුළර් තියයන චිත්ත ස්වභොවයක්. දැන් යම් යකොටස ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් පටන්ගන්යන් “චිත්ත පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”.
දැන් සිත පිළිෙඳව දැනුවත් යවමින්, සිත පිළිෙඳව විර්සමින් ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය යවන්න ඉඩ හරිනවො. ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය
සිද්ධ යවනවො. හැෙැයි නිකන් පැත්තක ඉඳලො අනුන්යග් හිතක් දිහො
ෙලනවො වයග් තර්න්යග් හිත දිහොර් ෙලොයගනත් ඉන්නවො. තර්න්යග්
හිත දිහො ෙලොයගන ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය සිද්ධ යවන්න
අරිනවො. දැන් එතයකොට යම් යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො, ඇතැම්
යවලොවට සිත ටිකක් විසියරන්න ගන්නවො. ඇතැම් යවලොවට නැවත
හිත සංසියදන්න ගන්නවො. එකතු යවන්න ගන්නවො. ඇතැම් යවලොවට
සරොගී සිතක් හටගන්න ෙලනවො. ඔන්න ඒක සංසිඳුණො. ඇතැම්
යවලොවට වීතරොගී සිතක් පහළ යවනවො. විරොගී සිතක් පහළ යවනවො.
ඇතැම් යවලොවක ඒක දුරැ යවලො යනවො. ඇතැම් යවලොවක ර්ඳ
පර්ණක යදාම්නසක් පහළ යවනවො. ඔන්න ඒකත් දුරැ යවලො යනවො.
ඉතින් යම් විදිහට හියත් හටගන්නො විවිධොකොර චිත්ත ස්වභොව
දැකගනිමින්, ඒත් ඒවොට සහභොගි යනොයවමින් ඉන්න, යයෝගොවචරයොට
දැන් අවස්ථොවක් ලැයෙනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, හිත පිළිෙඳව දැනගන්න දැනගන්න,
හරියට නිකන් යම් සියල්ල ඉෂ්ට කරන ර්ුල් ස්වභොවයට පැමිණියො
57

|

| ආනොපොනසති සූතරය
වයග්. ඒ කියන්යන් කය දිහො අපි ෙැලුවත් ඒක ටිකක් ඈතයි වයග්.
යව්දනොවක් දිහො ෙැලුවත් ඒකත් ටිකක් ඈතයි වයග්. නර්ුත් යකළින්ර්
සිතර් ෙලනවො කියන්යන් එක්තරො අන්දර්කට අපි ඔන්න පරධොනියොර්
හම්ෙ වුණො වයගයි. ර්ුල් තැනටර් ගියො වයගයි. යම් සියල්ල ඉෂ්ට
කරන තැනටර්, එයහර් නැත්නම් සියල්ල යපන්වලො යදන තැනටර්,
ර්ූල ස්වභොවයටර් පැමිණියො වයගයි. ඉතින් යම් විදිහට අපි ර්ුලටර්
ඇවිල්ලො හිත දිහො ෙලන විට, ඒ ෙැලීයම්දිත් අපි හියත් පහළ යවන
කිසිර් චිත්ත ස්වභොවයක් ර්යග් කරගන්යන් නැතිව ර්යග් ආත්ර්ය
කරගන්යන් නැතිව, යම් චිත්ත ස්වභොවය හුදු චිත්ත ස්වභොවයක්
පර්ණක් ෙව යත්රැම්ගනිමින්, ඔන්න අපි ඒක ටික ටික අතඅරිනවො.
යම් කරියොවලිය දැක ගැනීර් හරහොර් යලොකු පරයර්ෝදයක් හටගන්නවො.
යර්ොකද යම් චිත්ත ස්වභොව ඇති යවනවො, ඒවො ටික යව්ලොවක්
පැවතිලො, ඒවොර් නැති යවලො යනවො. ඒ වයග්ර් යම් චිත්ත ස්වභොව
අපිව ර්ුළො කරන්න හදනවො. නර්ුත් අපි සතිර්ත් යවලො ඒවොයින් ර්ුළො
යවන්යන් නැතිව ඉන්න විට, ඒවොර් නැති යවලො යනවො. ඒවොර් දුරැ
යවලො යනවො. ඒවොර් යෙොඳ යවලො යනවො. ඉතින් යම් විදිහට කොලයක්
ගත කරනයකොට, තර්න් යකොයි තරම් නම් අතීතයය් ර්ුළො යවලො
හිටියොද, යකොයි තරම් නම් යම් හියත් ඇති යවන සිතුවිලි ර්යග්
කරයගන, පහළ යවන තොක් සිතුවිලි අයප් කරයගන, යම් සිත කියන
විදිහට ර්ර් වැඩ කළ යුතුයි කියලො හිතොයගන හිටියොද? නර්ුත් දැන්
යම් ඇස් පනොපිටර් යම් සිතුවිලි නිකම්ර් නිකම් සිතුවිලි පර්ණක් ෙවට
පත් යවලො, නිකම්ර් නිකන් හිස් ස්වභොවයක් ෙවට පත් යවලො. කිසිර්
හරයක් නැති යෙොල් යදයක් ෙවට පත් යවලො. එක්තරො අන්දර්ක
යලොකු නිදහසක් එන්න පටන්ගන්නවො. ඒත් එක්කර් යලොකු
සැහැල්ලුවක් ඇති යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒත් එක්කර් යලොකු
සතුටක් දැයනන්න පටන්ගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් චිත්තොනුපස්සනොයව් ඊළඟ ර්ට්ටයම්දී
විස්තර කරනවො “අභිප්පයර්ොදයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
‘අභිප්පයර්ොදයං චිත්තං පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. දැන් යම් තැන්පත්
යවන සිත නිසො, යකයලසුන්යගන් ටික ටික නිදහස් යවන සිත නිසො,
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නීවරණවලින් නිදහස් යවන සිත නිසො, ඔන්න දැන් හියත් යලොකු
පරයර්ෝදයක් සතුටක් එන්න පටන්ගන්නවො. යම් දිහොත් දැනුවත් යවමින්
ඒකට සොක්ෂි දරමින් දැන් යම් කටයුත්යත් යයයදනවො. යම් කටයුත්යත්
යයයදන්න යයයදන්න යම් යකයලස් ටික ටික තුනී යවන්න තුනී
යවන්න, ර්ගහැයරන්න ර්ග හැයරන්න, හිත තව දුරටත් සර්ොධර්ත්
යවනවො. එකඟ යවනවො.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො “සර්ොදහං චිත්තං
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘සර්ොදහං චිත්තං පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. යම්
තැනැත්තො යත්රැම්ගන්නවො, දැන් යම් භොවනොව යෙොයහෝර් නිදැල්යල්
වැයඩනවො. වැඩිය අත දාන්න ඕනෑ නැහැ. ර්ර් පස්යසන් ඉන්න ඕනෑ
නැහැ. ර්ර් යගනල්ලො හිත ෙයලන් තියන්න ඕනෑ නැහැ. එළියට
ගියත් එයොර් ඇවිල්ලො ඉන්නවො. අරර්ුණක් ආවත් එයො ඒ අරර්ුණ
වැඩිය ගරහණය කරන්යන් නැහැ. හියත් යව්දනොවක් ආවත් ඒවොට හිත
දුවන්යන් නැහැ. හිතට අරර්ුණක් ආවත් ඒ ඔස්යස් දුවන්යනත් නැහැ.
අනුන්යග් දිහො ෙලොයගන ඉන්නවො වොයග් එයො අයින් කරලො දානවො.
ඔන්න තව දුරටත් යම් හරහො, යම් විදිහට, එළියට දුව දුව හිටිය සිත
දැන් ටික ටික තර්ො තුළටර් නැඹුරැ යවන්න, තර්ො තුළටර් එකතු
යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒකයි “සර්ොදහං චිත්තං“ කියන්යන්. යම්
එකඟ වු ෙවක් සර්ොධර්ත් ෙවක් ඔන්න සියත් හටගන්නවො. යම්කට
යම් තැනැත්තො අනුගරහ කරනවො.
යම් විදිහට හියත් එකඟ ෙව ඇති යවන්න ඇති යවන්න, හිත
නිකන් යගදර ආවො වයග්, එළියය දුව දුව එළියය සතුටක් යහොය
යහොය හිටිය සිත දැන් යම් ඇතුළට ඇවිල්ලො, ඇතුළත පූේණ
තෘප්තිර්ත් භොවයක්, සම්පූේණ සතුටක්, සියල්ල ලැෙුණො වයග්
ස්වභොවයක්, හියත් හටගන්න යකොට අන්න “වියර්ොචයං චිත්තං
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘වියර්ොචයං චිත්තං පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
කියලො, චිත්තනුපස්සනොයව් පරතිඵලයක් වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඉතොර් යශර්ෂ්ඨ ර්ට්ටර්ක් යපන්වො දීලො තියයනවො. ඒ
කියන්යන් අයප් හිතට, කයයන් දැනිච්ච යම් යපළීර්ක් තිෙුණො නම්
ඒයකනුත් මිදුණො. ඒ කියන්යන් ඇයහන් දැනිච්ච යම් අරර්ුණක්
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තිෙුණො නම් ඒයකනුත් මිදිලො, කයනන් ආපු යම් අරර්ුණක් තිෙුණො
නම් ඒයකනුත් මිදිලො, නැහැයයන් ආපු යම් අරර්ුණක් තිෙුණො නම්
ඒයකනුත් මිදිලො, දියවන් ආපු අරර්ුණක් තිෙුණො නම් ඒයකනුත් මිදිලො,
ඊළඟට කොයොනුපස්සනො යකොටසිනුත් කයයන් යම් කිසි පහසක්
දැනුණො නම් ඒයකනුත් මිදුණො. කයය් යම් යව්දනොවක් හටගත්තො නම්,
යව්දනොනුපස්සනොව හරහො එතයකොට ඒකත් සංසිඳිලො, සුඛයක්
දැනුණො නම් පරීතියක් දැනුණො නම් ඒකත් සංසිඳිලො. දැන් එතයකොට
චිත්තොනුපස්සනො යකොටසට යනයකොට, ඊටත් වඩො සියුම්, හියත්
තිබ්ච්ච යකයලස් ස්වභොවයන්, ඇති යවලො නැති යවලො යන චිත්ත
ස්වභොවයන් ර්ගහැරිලො යනවො.
දැන් කල්පනො කරලො ෙලන්න; ආයතන පැත්යතන් ෙලන විට
ඇසත් නිරැද්ධ යවලො, කනත් නිරැද්ධ යවලො, දිවත් නිරැද්ධ යවලො,
කයත් නිරැද්ධ යවලො, ඒවොත් දැයන්යන් නැහැ. ඊළඟට යම්
චිත්තොනුපස්සනො ර්ට්ටයම්දී අරර්ුණක් විදිහට හිතට තිෙුයණ් චිත්ත
ස්වභොවයක් විතරයි. සිතුවිලි ස්වභොවයක් විතරයි. රොගයක්, ද්යව්ෂයක්,
යර්ෝහයක්, විසිරැණු ස්වභොවයක්, යර්ෙඳු ස්වභොවයක් විතරයි තිෙුයණ්.
දැන් කරර්ොනුකූලව අරර්ුණු යවලො තිෙුණු ඒ ස්වභොවයයන් ඔන්න දැන්
හිත මියදනවො. ඒකයි කියන්යන් “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති”. ටික ටික අරර්ුණුවලින් සිත නිදහස් යවන්න දැන්
පටන්ගන්නවො.
යම්ක එක අතකින්, පරථර් වතොවට අත්දකින යකයනකුට
යලොකු චකිතයක්, යලොකු බියක් දැයනන යදයක් යවන්න පුළුවන්.
යර්ොකද යර්යතක් සංසොයේ ඇවිත් තියයන්යන් අරර්ුණක් එක්ක.
සිතක් හටගන්යන් අරර්ුණක් එක්ක. අපි ඉයගනගන්යන් ස්වභොවයයන්
අරර්ුණක් එක්ක. හිතක් හටගන්නත් අරර්ුණක් ඕනෑ. ඉතින් අයප්
භොෂොවට, අයප් දැනුවත් භොවයට, කිසි යස්ත්ර් අරර්ුණකින් යතොරව
හිත පවතින්න පුළුවන්ද? එයහර් ගත්තත් අරර්ුණකින් යතොරව සතිය
පවත්වන්න පුළුවන්ය කියලො ඒත්තු ගන්වන්න පුළුවන්ද? ඒකත් හරි
අර්ොරැයි. ඒකත් තේකයට හසු කරගන්න යල්සි නැහැ. නර්ුත්
යකයනක් කරර්ොනුකූලව භොවනොයව් යම් යකොටස හරහො යනවො නම්
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අන්න ඒ අයට යත්රැම් යනවො, යර්න්න යම්ක. එක්තරො ර්ට්ටර්ක්
තියයනවො, සතියය ස්වභොවයක් තියයනවො, දැනුවත් භොවයක්
තියයනවො, හැෙැයි අරර්ුණක් නැහැ. හිත සියලු අරර්ුණුවලින් නිදහස්
යවලො. යෙොයහොර් ශොන්ත ස්වභොවයකින් පවතිනවො.
ඉතින් යම් අවස්ථොයව්දී පින්වත්නි, අපි අරන් ආපු පරණ පුරැදු
නිසො, ‘අපි යම් අවස්ථොයව්දී යර්ොකක් හරි යර්යනහි කරන්න ඕනෑ’
කියලො, ‘ර්යග් අවධොනය යව්දනොවකට යයොර්ු කරන්න ඕනෑ’, එයහර්
නැත්නම් ‘ර්යග් අවධොනය ධොතු ස්වභොවයකට යයොර්ු කරන්න ඕනෑ’,
නැත්නම් ‘ර්ර් අනිතයයි දුක්ඛයි අනොත්ර්යි’ කියලො යර්යනහි කරන්න
ඕනෑ කියලො අපි යපොයතන් දාගත්ත දැනුර්ක්, යපොයතන් ඉයගනගත්ත
යදයක් ඇතුල් කරගන්න උත්සොහ කයළොත්, එතනර් අපිට වරදිනවො.
එනිසො යර්ෙඳු තත්ත්වයකට ආවො නම්, යම් සියලු අරර්ුණුවලින් හිත
නිදහස් වුණො නම්, අපි කළ යුත්යත් කිසිවක් යනොකර සිටීර් පර්ණයි.
යම්ක හරිර් අර්ොරැයි. යර්ොකද අපි පුරැදු යවලො තියයන්යන් යර්ක්
කිරීර්ටයි. නර්ුත් දැන් විපස්සනොයව් ඉතොර් සුන්දර ර්ට්ටර්ක් යවච්ච
යම් තත්ත්වයය්දී කරන්න තියයන්යන් යර්ොකක්වත් යනොකර සිටීර්යි.
යර්ොකද යම් ර්ට්ටයම්දී යම් අවයෙෝධය, යම් යපර දැක්ර්, යම් කිසි
යකයනක් තුළ තියයනවො නම්, යර්න්න යර්ෙඳු ර්ට්ටර්කට ර්යග් හිත
පත් වුයණොත් එයතන්දී ර්ර් කළ යුත්යත් ‘යර්ොකුත් යනොකර සිටීර්යි’
කියන එක එයො අහලො තියයනවො නම්, අන්න එයහර් සූදානම්
ශරීරයයන් ගිහිල්ලො යර්තනට පත් වුණොට පස්යස් හිතොගන්න පුළුවන්,
දැන් ර්ට අරර්ුණකුත් නැහැ, හැෙැයි ර්ැරිලත් නැහැ, නින්ද ගිහිල්ලත්
නැහැ, ෙය යවන්න යදයකුත් නැහැ. යම්කත් හිත පවතින්න පුළුවන්
ස්වභොවයක්. යම්කත් සතියය් ස්වභොවයක්. අරර්ුණකින් යතොර සතියක්
දැන් පවතිනවො කියලො සතුටු යවලො, යම් තත්ත්වය තව දුරටත්
වේධනය කරන්නයි තියයන්යන්.
පින්වත්නි, යර්තනදි අයප් යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස්
සොර්ොනයයයන් කියනවො - “අනින්ද්රීය පටිෙද්ධ විඤ්ඤාණය” කියලො
නර්ක්. එක අතකින් යම්ක අපිට විස්තර කරගන්න පහසුයි. යර්ොකද
දැන් ඇහින් ගන්න අරර්ුණු නැහැ, කනින් ගන්න අරර්ුණු නැහැ,
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දියවන් ගන්න අරර්ුණු නැහැ, නහයයන් ගන්න අරර්ුණු නැහැ,
කයයන් ගන්න අරර්ුණු නැහැ, හියත් සිතුවිලිත් නැහැ. හිතට
අරර්ුණක් නැහැ. එතයකොට හැෙැයි විඤ්ඤාණ ර්ට්ටර් දැන් සොර්ොනය
ඉන්ද්රියවලට, සොර්ොනය ආයතනවලට ගිහිල්ලො නැහැ. සොර්ොනය
ආයතන වලින් යදන අරර්ුණුවලට ගිහිල්ලො නැහැ. එයො ඉන්නවො
නිකන් ර්ැද්දට ගියො වයග්. නිකන් නිදහස් තැනකට ගියො වයග්.
දැන් පින්වත්නි, යම් නිදහස, යම් අරර්ුණුවලින් යවච්ච නිදහස,
තව තව පුරැදු කරන්න පුරැදු කරන්න, අපි සොර්ොනයයයන්
විපස්සනොයව්දී කථො කරන සුඤ්ඤත, අනිමිත්ත, අප්පණිහිත කියන
යෙොයහොර් යසොඳුරැ ‘නිවන් යදාරටු’ හැටියට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
හඳුන්වන තත්ත්වවලට හිත ගන්න පුළුවන්. යර්ොකද, ඒ ස්වභොවවල
තියයන පරොථමික අවධයක් තර්යි, අපි යම් ටික ටික අත්දකින්යන්.
යර්ොකද, අරර්ුණු ඇසුරැ කරන්යන් නැහැ. හැෙැයි සතිර්ත් යවලො
ඉන්යන්. සියත් තියයන්යන් එක්තරො අන්දර්ක හිස් ෙවක්. යර්තනදී
හිස් ෙවක් කියල කියනයකොට, අයප් භොෂො වයවහොර නිසො ඒක
එක්තරො අන්දර්කින් ‘කිසි ගතියක් නැහැ’ කියලො අදහසක් එන්යන්.
නර්ුත් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, අපි හිස් කියලො කියන්යන්
යකයලසුන්යගන් හිස්. හිස් කියලො කියන්යන් සංකල්පවලින් හිස්. හිස්
කියලො කියන්යන් සංස්කොරවලින් හිස්. ඒ නිසො යර්තන යම් ‘හිස් ෙව’
කියන්යන් ඉතොර් වටිනො ස්වභොවයක්, ඉතොර් සම්පත්තිකර
ස්වභොවයක්, සන්තෘප්තිකර ස්වභොවයක්, ඉතොර්ත් සොධනීය
ස්වභොවයක්. අපි යර්යතක් කල් හිස් ෙවක් කියන්යන්, නිකන් යම්
හරකෙොන වැනි යද් පිළිෙඳ හිස් ෙවක්. නර්ුත් යර්තන තියයන්යන්
එයහර් යදයක් යනොයවයි. අපි ර්ුළො කරපු යකයලසුන්යගන් හිස් ෙවක්.
අපි යලොකුවට හිතන් හිටපු සංකල්පවලින් හිස් ෙවක්. ඒ යවනුවට
හියත් තියෙන්යන් ඉතොර් පවිතර ස්වභොවයක්. අරර්ුණුවලින් යතත්
යනොවිච්ච, අරර්ුණුවලින් යකයලසිලො නැති චිත්ත ස්වභොවයක් තර්යි
යර්තන තියයන්යන්.
අපි යත්රැම්ගත යුතුයි පින්වත්නි, හිත අරර්ුණක් ඇසුරැ කරන
තොක් ඒ අරර්ුයණ්ර් තියයන ගතිගුණ හිතට ගන්නවො. ඒ නිසො හිත
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අරර්ුණක තියයනවො නම්, අරර්ුණක් දැඩිව ගරහණය කරලො තියයනවො
නම්, අපි ඒ අරර්ුයණහි වහයලක් ෙවට පත් යවලො තියයනවො. යම්
කිසි යකයනක් විපස්සනොව දියුණු කරනයකොට යම් තැනැත්තො
චිත්තොනුපස්සනොයව්දි විස්තර කරපු ර්ට්ටම්වලට එනයකොට, අරර්ුණු
ඇසුරැ කිරීයම් තියෙන යපයළන ස්වභොවය, අරර්ුණත් එක්ක දඟලද්දී
හිතට දැයනන කේකශ ස්වභොවය, හිත යපළන ස්වභොවය, චිත්ත දරථය
ඒ තැනැත්තොට යත්යරන්න ගන්නවො. ඉතින් යර්න්න යම්ක, යම්
ස්වභොවය, ඒ කියන්යන් යම් නිදහස් ස්වභොවය, ටික ටික වේධනය
යවන්න ඉඩ යදන්න ඕනෑ. එයහර් නැතුව යම් එක චිත්තක්ෂණයක්
විතරක් අත්දැක්කො කියලො අපිට ඒයක් තියයන වටිනොකර්
යත්යරන්යන් නැහැ. ඒ නිසො අපි යම් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවය
ටික ටික පතුරවන්න උත්සොහ ගන්නවො. එක නිදහස් චිත්තක්ෂණයක්
අපි අත්දැක්කො. ෙලනවො ඊළඟ චිත්තක්ෂණය අරර්ුණකින් යතොරව
ඉන්යන් යකොයහොර්ද? චිත්තක්ෂණ එකක්, යදකක්, තුනක්, හතරක්,
දහයක්, පහයළොවක්, විස්සක්, තිහක්, ටික ටික අයප් හිත අරර්ුණුවලින්
යතොරව ඉන්න දැන් පුරැදු යවනවො. එතයකොට තර්යි අයප් හිතට
යත්යරන්න ගන්යන් යම් අරර්ුණක් ඇසුරැ කරනවො කියලො කියන්යන්
යකොතරම් කරදරයක්ද, අර්ොරැ යදයක්ද කියලො.
ඉන්ද්රිය සංයුක්තයය් එනවො “උණ්ණොභ ෙරොහ්ර්ණ” කියලො
සූතරයක්. ඒයකදී උණ්ණොභ කියන ෙරොහ්ර්ණයොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො, “ර්නස්ස යඛො, ෙරොහ්ර්ණ, සති පටිසරණන්ති” කියලො.
ෙරොහ්ර්ණය, හිතට පිළිසරණක් තියයන්යන් සතිය තුළයි. එතයකොට අපි
යත්රැම්ගත යුතුයි. අයප් හිතට සතියයි පිළිසරණ. අපි ඒ නිසො සතිය
දියුණු කරගත යුතුයි. අතයවශයයයන්ර් සතිය දියුණු කළ යුතුයි.
යර්ොකද අයප් හිතට තියයන පිහිට, පිළිසරණ, සරණ තර්යි සතිය.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊට පස්යස් කියනවො “සතියො යඛො, ෙරොහ්ර්ණ,
විර්ුත්ති පටිසරණන්ති”, සතියට තියයන පිළිසරණ විර්ුක්තියයි. දැන්
එතයකොට යම් කිසි සිතක් අරර්ුණු ඇසුරැ කරන්යන් නැත්නම්,
සතියයන් යුක්තව අරර්ුණු ටික යන්න ඉඩ හරිනවො නම්, අතහරිනවො
නම්, අන්න ඒ හරහො යකයනකුයග සතිය පරෙල යවනවො. ඒ සතියට
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යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය, අරර්ුණුවලින් විර්ුක්ත ස්වභොවය, පරණීතව
වැටයහනවො. සතියට යලොකු උදව්වක් යම් හිස් ස්වභොවය හරහො,
විර්ුක්ත ස්වභොවය හරහො දැයනන්න ලැයෙන්න පටන්ගන්නවො.
පින්වත්නි, අන්තිර්ට ඒයක් පරධොන වොකයය ඉතොර් වටිනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “විර්ුත්තියො යඛො, ෙරොහ්ර්ණ,
නිබ්ෙොනං පටිසරණන්ති” යම් කිසි යකයනක් යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය
ෙහුලීකෘත කරමින්, ඒක තර්න්යග් යගදර වයග් කරයගන, හියත්
යගදර ෙවට, හියත් සොර්ොනය ස්වභොවය යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය ෙවට
පත් කරයගන කටයුතු කරනවො නම් අන්න එයොට දැයනනවො, රොගය
කියන එක හරි කරදරයක්. රොගය කියන එක හරි දරථයක්. රොගයයන්
කරන්යන් යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය විනොශ කරන එක. රොගයයන්
කරන්යන් යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය අඩපණ කරන එක, යකයලසන එක,
කියලො රොගයය් තියයන යගොයරෝසුකර්, රළුකර්, ඒයකන් හිතට කරන
හොනිය, යපළීර්, දැඩිව දැයනන්න ගන්නවො. එතයකොට රොගය ඉතො ඉහළ
ස්වභොවයකට එන්න කලින්, ආරම්භක ර්ට්ටයම්දීර් එයො හිතින් ඒ රොග
ස්වභොවය තල්ලු කරලො දානවො. අයින් කරලො දානවො. ඉතින් එයො
නැවතත් නිදහස් ෙවට පත් යවනවො. ඊළඟට ඒ නිදහස් ස්වභොවය
ඇසුරැ කරන්න ඇසුරැ කරන්න ඔන්න ද්යව්ෂයක් පහළ වුයණොත්,
යම් ද්යව්ෂයයන් යකොයහොර්ද සිත විනොශ කරන්යන්, ද්යව්ෂයයන්
යකොයහොර්ද සිත යපොළඹවන්යන්, සිත ගැයහන්න ගන්යන් කියලො, අර
නිදහස් ෙව ඇසුරැ කරන හිතට යහොඳට දැයනන්න ගන්නවො.
එතයකොට ද්යව්ෂය දුරැ යවලො යනවො. ද්යව්ෂයට ඉඩක් නැහැ. යර්ොකද
තර්න් දන්නවො, යහොඳට දැකලො තියයනවො, ද්යව්ෂයයන් කරන්යන්
හිතට පුදුර් හොනියක් කියලො. අපි හිතර්ු ඊළඟට අරර්ුණක් හම්ෙ යවලො
ඒ අරර්ුණ ගරහණය කරලො, ඒ අරර්ුණට ර්ුළො යවච්ච ස්වභොවයක්
තියයනවො නම්, ඒ අරර්ුණු ගරහණය කරපු ස්වභොවයය් තියයන රළු
ෙව, නිදහස් ෙව පරගුණ කළ හිතට යහොඳට යත්යරන්න ගන්නවො.
එතයකොට ඒ නිදහස් ස්වභොවයට තියයන ස්වොභොවික ඇලීර්ක් නිසො,
එයහර් නැත්නම් නිදහස් ස්වභොවයය් තියයන පරණීත ෙව නිසො, යම්
අවස්ථොවක අරර්ුණක් ගරහණය යවලො තියයනවො නම්, තර්ොයග්
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පර්ොවක් නිසො අරර්ුණක් ගරහණය යවලො තියයනවො නම්, ඒ ෙව
යත්රැම් අරයගන ඒ අරර්ුණ හිමිහිට අයින් කරලො දානවො.
යම් විදිහට පින්වත්නි, රොගය කරර්ොනුකූලව ක්ෂය වීර්, ද්යව්ෂය
කරර්ොනුකූලව ක්ෂය වීර්, යර්ෝහය කරර්ොනුකූලව ක්ෂය වීර් කියන යම්
රොගක්ෂය, ද්යව්ෂක්ෂය, යර්ෝහක්ෂය - ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
නිවන - යම් කිසි යකයනකුට ලෙොගන්න ඕනෑ නම්
චිත්තොනුපස්සනොයව්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යම් විර්ුක්ත
ස්වභොවය එක්තරො අන්දර්කින් යලොකු ක්යෂර් භූමියක් වයග් පොවිච්චි
කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි හිතර්ු අපි ර්ුහුයද් අතරර්ං යවලො, අසරණ
යවලො ඉන්නයකොට අපි ක්යෂර් භුමියක් දැක්යකොත් , යම් කිසි දීපයක්
දැක්යකොත්, දිවයිනක් දැක්කො නම් අපි ඉතින් එයතන්ට ගිහිල්ලො, තිබිච්ච
යවයහස නිවොයගන, ඒ දීපයර් තර්යි ඇසුරැ කරන්යන්. අපි එතන
තර්යි ජිවත් වන්යන්. ඒ වයග් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශ නො
කරන්යන් යම් සංසොරගත සත්ත්වයොට යකයලසුන්යගන් යතොර
අරර්ුණුවලින් යතොර විර්ුක්ත ස්වභොවයක්, නිදහස් ස්වභොවයක්
ලැෙුණො නම්, එෙඳු තැනක් හම්ෙ වුණො නම් ඒක තර්යි
භොවනොනුයයෝගියොට හම්ෙ වුණ ක්යෂර් භූමිය. ඉතින් අපි යම් ක්යෂර්
භූමියය් වටිනොකර් දන්යන් නැත්නම් අපි යම් ක්යෂර් භූමියටත්
ගිහිල්ලො, එයහර් නැත්නම් ක්යෂර් භූමිය පහු කරලො අපි පීනනවො
නම්, එතයකොට අපි ඒ ලැබිච්ච යදයයහි වටිනොකර් දැකලො
නැතිකර්ර්යි එතන තියයන්යන්.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපට යම් අවස්ථොවක යත්රැණො නම් අපට
යම් හම්ෙ යවලො තියයන්යන් යකයලසුන්යගන් යතොර තැනක්,
අරර්ුණුවලින් යතොර තැනක්, කිසිර් යපළීර්ක් නැති, කේර් රැස්
යනොයවන තැනක්, යකයලසුන්යගන් යතොර තැනක් කියලො
යත්රැම්ගත්ත නම්, අපි යම් ෙණ අහලො නැවත නැවත යත්රැම්ගත්තො
නම්, භොවනොව තුළින් එෙඳු තැනක් යම් අවස්ථොවක අත්දකිනවො නම්,
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරන ආකොරයට අපි
ආනොපොනසතිය වඩද්දී චිත්තොනුපස්සනොයව් අවසන් පියවයේදී ඔන්න
එෙඳු ර්ට්ටර්ක් විස්තර යවනවො. එෙඳු අවස්ථොවක් යම් කිසි යකයනක්
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අත්දකිද්දී, ඒයක් තියයන වටිනොකර් ඉතොර් පැහැදිලි යලස
යත්රැම්ගත යුතුයි. එයහර් නැත්නම් අපි අර ක්යෂර් භූමිය තියයද්දී,
ඒක ක්යෂර් භූමිය කියලො වටහොගන්යන් නැතිව, දිගටර් පීනලො
යවයහසට පත් යවන යකයනක් වයග් යම් ස්ථොනයය් වටිනොකර්
යත්රැම්ගන්යන් නැතිව අපි තව දුරටත් සංස්කරණය කරලො, අපි
යවයහසටර්යි පත් යවන්යන්. යම් ක්යෂර් භූමිය පොවිච්චි කරනවො නම්
අයප් හියත් ස්වභොවය ෙවට, හිත පැවැත්විය යුතු සොර්ොනය ර්ට්ටර්
ෙවට, අපි යම් චිත්ත ර්ට්ටර් යයොදාගන්නවො නම්, අන්න ඒක හරහොර්
ඒක වඩවඩො ඇසුරැ කිරීර් හරහොර් අපිට චිත්තොනුපස්සනොව භොවිත
කරලො නැවත නැවතත් එන සිතුවිලි කරර්ොනුකූලව ටික ටික
ර්ගහරිමින්, විවිධ කරර් පොවිච්චි කරමින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො
දීලො තියයනවො චිත්තොනුපස්සනොයව් යයයදන්න. ඉතින් යම් යර්ොන
කරර්යක් භොවිත කරලො හරි අපි යකයලස්වලට හසු යවන්යන් නැතිව
ර්ධයස්ථව යකයලස් දකිමින්, යකයලසුනුත් තර්න්යග් භොවනොවට
ර්ූලද්රවය කරගනිමින් අර්ුද්රවය කර ගනිමින්, ඒවො තුළිනුත් තව දුරටත්
පන්නරයක් ලෙමින් අපි භොවනොයව් යයයදනවො නම්, තව දුරටත්
පින්වත්නි යවන්යන්, අයප් ක්යෂර් භූමිය තව දුරටත් තහවුරැ වීර්ක්.
ක්යෂර් භූමිය තුළ අපි අයප්ර් නිවීර්ක්, සැනසීර්ක් ඇති කරගැනීර්ක්.
එනිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආනොපොනසති සංයුක්තයය්,
යවසොලී සූතරයය් යද්ශනො කරනවො, යම් විදිහට යම් කිසි යකයනක් යම්
දහසය ආකොරයකින් ආනොපොනසතිය දියුණු කරනවො නම්, “එවං
භොවියතො යඛො, භික්ඛයව, ආනොපොනසති සර්ොධ එවං ෙහුලීකයතො
සයන්තො යචව පණීයතො ච අයසචනයකොච සුයඛො ච විහොයරො,
උප්පන්නුප්පයන්න ච පොපයක අකුසයල ධයම්ර් ඨොනයසො
අන්තරධොයපති වූපසයර්තී”. යර්යතන්දී කියයවන්යන් යම් විදිහට
ආනොපොනසති භොවනොව දියුණු කරනවො නම් “එවං භොවියතො යඛො,
භික්ඛයව, ආනොපොනසති සර්ොධ එවං ෙහුලීකයතො”, යම් විදිහට
ආනොපොනසතිය ෙහුලීකෘත කරනවො නම්, නැවත නැවත වඩනවො නම්
“සයන්තො යචව පණීයතො ච අයසචනයකොච සුයඛො ච විහොයරො” යම්
හරහො යලොකු සංසිඳීර්ක්, යම් හරහො යලොකු ශොන්ත ෙවක්, පරණීත
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ෙවක්, අතිශයින්ර් මිහිරි ෙවක්, “සුයඛො ච විහොයරො” සුඛදායි
විහරණයක්, ජීවත් වීර්ක්, සුවදායි විහරණයක් හටගන්නවො.
ඒ වයග්ර් “උප්පන්නුප්පයන්න ච පොපයක අකුසයල ධයම්ර්
ඨොනයසො අන්තරධොයපති” අන්න ඒකත් හරිර් වටිනවො. ඒ කියන්යන්
යම් කිසි අකුසල ධේර්යක්, පොපකොරී අකුසල ධේර්යක් හටගත්තො නම්,
ඒක එතනර් අතුරැදහන් යවලො යනවො. දුරැ යවලො යනවො.
“අන්තරධොයපති වූපසයර්තී”. ඒවො එතනර් සර්නයට පත් යවනවො.
යම් ආකොරයට ආනොපොනසතිය වේණනො කරමින් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් කරලො තියයන පරකොශයත් අපි යම් කතො කරපු
චිත්තොනුපස්සනො ර්ට්ටර්ත් ඇත්තටර් ඉතොර් කදිර්ට ගැළයපනවො.
යර්ොකද ඒ ර්ට්ටයම්දී, ක්ෂණිකව, හටගන්නො වූ යකයලස් අතුරැදහන්
යවනවො. හටගත්තො වූ යකයලස් වූපසර් වීර්ට - එයහර් නැත්නම්
සංසිඳීර්ට පත් යවනවො. නැවතත් අපි යෙොයහොර් විර්ුක්ත
ස්වභොවයකට, යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවයකට පත් යවනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
ආනොපොනසතිය යම් කිසි යකයනක් වඩනවො නම්, ඔහුට
කොයොනුපස්සනොවත් සම්පූේණ යවනවො, යව්දනොනුපස්සනොවත්
සම්පූේණ යවනවො, චිත්තොනුපස්සනොවත් සම්පූේණ යවනවො කියලො.
අපි ඊළඟ ර්ොයසදි ෙලොයපොයරොත්තු යවර්ු යම්යකන් යකොයහොර්ද
ධම්ර්ොනුපස්සනොව සම්පූේණ යවන්යන් කියලො විගරහ කරන්න. ඒ නිසො
අද යම් කළ ධේර් යද්ශනොව නිසො, ආනොපොනසතිය ර්ූල කේර්ස්ථොනය
කරයගන යන පින්වතුන්ට වියශ්ෂයයන්ර් තර්න් කරයගන යන
භොවනොව ඉහළ උයදයෝගයකින්, ඒ පිළිෙඳව සැක දුරැ කරලො කරයගන
යන්නත්, ඒ වයග්ර් දැනටර්ත් යම් ආකොරයකින් ආනොපොනසතියය් යම්
පරගතියක් ඇති කරයගන සිටින පින්වතුන්ට ඒ පිළිෙඳව සතුටු
යවන්නත් පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි, යම් අපි කථො කරපු විර්ුක්ත
ස්වභොවයට, ආනොපොනසතියය් යම් දුරක් ගිහිල්ලො යහෝ යවනත් කරර්
ර්ොේගයයන් යර්තනට ඇවිල්ලො යහෝ තියයනවො නම්, එතනදී තර්න්
කරියො කළ යුතු ආකොරය යර්ොන අන්දයම්ද යකොයි ආකොරයය්ද කියන
එක ගැන යම් වැටහීර්ක් ඇති වුණො නම්, ඒකර් පරර්ොණවත් කියලො
67
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| ආනොපොනසති සූතරය
ර්ර් හිතනවො. ඒ නිසො අද දින කළ ධේර් යද්ශනොව යම් සියලුයදනොටර්
තර්න් කරයගන යන භොවනොවට අත්වැලක් යවලො, යම් තුළින්ර්
තර්න්යග් යකයලස් සංසිඳුවොයගන යම් තුළින්ර් නිවන් සුව අත්
යව්වො!යි කියලො පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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4 │ ආනාපානසතිය
ධම්මානුපස්සනා
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො සතිපට්ඨොයන
පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො සත්ත
යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො ෙහුලීකතො
විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, යම්
පින්වතුන්ට ර්තක ඇති අපි නිස්සරණවනයය් යම් සිල් පිරිස
යවනුයවන් වියශ්ෂයයන් පවත්වන යම් එක්දින භොවනො වැඩසටහන
සඳහො ර්ොතෘකො වශයයන් තෙො ගත්යත් ර්ජ්ඣිර් නිකොයය්
ආනොපොනසති සූතරය. යර්ොකද අයප් පින්වතුන් යෙොයහෝයදයනක්
ආනොපොනසතිය ර්ූල කේර්ස්ථොනය වශයයන් භොවිතො කරනවො.
එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන ආකොරයට
යකොයහොර්ද ආනොපොනසතිය වඩන්යන්, යකොයහොර්ද ආනොපොනසතිය
ෙහුලීකෘත කරලො අයප් භොවනොව සොේථක කරගන්යන් කියන එකට
සෑයහන පිටුවහලක් යම් සූතරය හරහො අපිට ලැයෙනවො. ඒ නිසො අපි
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අදහස් කළො යම් සූතරයය් අඩංගුවන කරැණු යද්ශනො ර්ොලොවක්
වශයයන් ඉදිරිපත් කරන්න. යම් යවනයකොට අපි ඒ යද්ශනො
ර්ොලොයවන් යද්ශනො තුනක් පවත්වලො තියෙනවො. අද යම් එහි
පැවැත්යවන හතරයවනි යද්ශනොවයි.
අදට නියමිත ර්ොතෘකොවට යන්න කලින් අපි අතීත
යද්ශනොවලිය යපොේඩක් ර්තක් කරගත්තො නම්, යම් සූතරයට නිදාන
යවලො තියෙන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සැවැත් නුවර මිගොරර්ොතු
පරොසොදයය් වැඩ සිටින අවස්ථොවකදී සිද්ධ යවච්ච සිද්ධයක්.
උන්වහන්යස් භික්ෂු සංඝයො පිරිවරොයගන මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වැඩ
සිටිනවො. උන්වහන්යස්ට යප්නවො යම් සිටින භික්ෂු පිරිස අතර ඉන්න
පරධොන භික්ෂූන් වහන්යස්ලො, සංඝ පීතෘන් වහන්යස්ලො, ර්හ රහතන්
වහන්යස්ලො පිරිසක්ර් යම් සඟ පිරියස් සිටින අලුතින් පැවිදි යවච්ච
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට අවවොද අනුශොසනො යදනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට යත්යරනවො තව දුරටත් යර්හිර් කොලයක් ගත කළො නම්
යම් නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට තවත් යහපතක් යවනවො, යම්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො කැඳවොයගන ර්ර් චොරිකොයව් වැඩියයොත් යර්ර්
භොවනොවට ෙොධොවක් සිද්ධ යවනවො කියලො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තීරණය කරනවො, තවත්
කොලයක් යර්හිර් වැඩ සිටින්න. යම් අනුව අර ස්ථවිර භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයග් අනුශොසනො යටයත් නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
විපස්සනො භොවනො වඩමින් ඇතැම් යකයනක් ර්ොේග ඵල ආදියට පත්
යවනවො. ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හිතනවො, තව දුරටත් යම්
භික්ෂුන් වහන්යස්ලොට අනුගරහ පිණිස, යම් ෙරහ්ර්චේය වොසය
සර්ෘද්ධර්ත් යවන ආකොරයට ර්ර් යකොයහොර්ද අනුශොසනොවක්
කරන්යන් කියලො. ඒ භික්ෂූන් වහන්යස්ලො විවිධොකොර භොවනො කරර්
කරමින් සිටියො. ඉතින් යම් විදිහට යෙොයහොර් සකස් යවච්ච පසුබිර්ක,
යම් විවිධ භොවනො සියල්ලටර් හරියන විදිහට, යම් සියලුර්
භොවනොවලට රැකුලක් වන විදිහට තර්යි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනොපොනසතිය යද්ශනො කරන්යන්.
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යම්යක් තියයන සුවියශ්ෂත්වය නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන පරිදි ආනොපොනසතිය භොවිත කිරීයර්න් කොයොනුපස්සනොවත්
වැයඩනවො. යව්දනොනුපස්සනොවත් වැයඩනවො. චිත්තොනුපස්සනොවත්
වැයඩනවො. ධම්ර්ොනුපස්සනොවත් වැයඩනවො. එයහර් වැයඩන
ආකොරය තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කරර්ොනුකූලව අදියයරන් අදියර
යම් යද්ශනොව ර්ුළුල්යල්ර් අපිට යපන්වලො යදන්යන්. අපි ර්ුල්
යද්ශනොයව්දී කථො කළො යම්යක් කොයොනුපස්සනොවට අයත් යවන්යන්
යර්ොනවොද කියලො. ඒක ෙුද්ධ වචනයයන්ර් පැහැදිලිවර් කරලො
තියයනවො. අපි අහල තියයන ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය පිළිෙඳව
දැනුවත් යවද්දි අපිට ඇතැම් යවලොවට වැටයහනවො එක හුස්ර් රැල්ලක්
යෙොයහොර් දිගට. තවත් අවස්ථොවක එක හුස්ර් රැල්ලක් යකටිව
වැටයහනවො. කලින් අත්දැකපු හුස්ර් රැල්ලට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම්
ගත්ත හුස්ර් රැල්ල සෑයහන දිග ෙවක් යත්යරනවො. ඇතැම් යවලොවක
තර්න් කලින් අත්දැකපු හුස්ර් රැල්ලට සොයප් ක්ෂකව දැන් යම්
අවසන් යවච්ච හුස්ර් රැල්ල යෙොයහොර් යකටි ෙවක් වැටයහනවො.
කොලය වශයයන් යකටි ෙවක් වැටයහනවො. ඉතින් යම් අවස්ථොව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති, දීඝං වො
පස්සසයන්තො ‘දීඝං පස්සසොමී’ති පජ්ොනොති; රස්සං වො අස්සසයන්තො
‘රස්සං අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති, රස්සං වො පස්සසයන්තො ‘රස්සං
පස්සසොමී’ති පජ්ොනොති” යම් අවස්ථො යදක - දිග වශයයන් වැටහීර්,
යකටි වශයයන් වැටහීර් කියන යම් යදක - ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො කොයොනුපස්සනො යකොටසට අයිතියි කියලො.
තව දුරටත් යම්යක් දැනුවත් භොවය ඉක්ර්වලො ගිහිල්ලො ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො යදනවො “සබ්ෙකොයපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් ඒ දැනුවත් භොවය ඉක්ර්වලො ගිහිල්ලො
තර්න් දැනුවත් යවනවො, යම් ආනොපොනයය් ර්ුලයි යත්රැම්ගන්යන්.
තර්න්ට යර්යතක් වැටහිලො තියයන්යන් ආනොපොනයය් එක්තරො රළු
යකොටසක්. නැත්නම් පැහැදිලි යකොටස පර්ණයි. නර්ුත් තර්න්යග්
සතිය සුක්ෂර් කළො නම්, තව දුරටත් සුක්ෂර් කළො නම්, අවස්ථොවක්
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තියයනවො තර්න්ට යනොවැටහිච්ච යකොටසකුත් අල්ලොගන්න,
යත්රැම්ගන්න. ඉතින් ඒ සඳහො උත්සොහවත් යවන යකයනකුට
ආනොපොනසතියය් ර්ුල දක්නොසුලුව වෑයම් කරනයකොට අන්න
ආනොපොනයය් ර්ුලත් යෙොයහෝර් සියුම්ව වැටයහන්න ගන්නවො. ඊළඟට
ඒ සියුම්ව වැටයහන්න ගත් තැන ඉඳන් කරර්ොනුකූලව ඒ දැනුවත් ෙව
වේධනය යවලො, අපි ර්ුල අල්ලොගන්න උත්සොහවත් යවලො ඒයක්
අනිවොේය පරතිඵලයක් වශයයන් ආනොපොනසතියය්, එයහර් නැත්නම්
ආශ්වොස පරශ්වොසයය් අගත් අපිට යත්රැම්යන්න පටන්ගන්නවො.
එයහර් නැත්නම් ඒ අතර තියයන හිඩැසක් පවො, හිස් අවකොශය පවො
වැටයහන්න ඉඩ තියයනවො.
ඉතින් යම් විදිහට ආශ්වොස පරශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් දැකගනිමින්
යම් කරියොවලියය් යයෝගොවචරයො හික්යර්නවො. “සබ්ෙකොයපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. ‘සික්ඛති’ කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අවධොරණය කරනවො; යම් කටයුත්ත තර්න් ටිකක් හික්මිලො, යම් සඳහො
යම් පර්ණක යයදිලො යම් කටයුත්ත කළ යුතුයි. යර්යතන්දී අර කලින්
තරම් අවධොනය සරලව යයොර්ු කළ පර්ණින් යනොවැටයහන්න
පුළුවන්. නර්ුත් අපි යම් උනන්දුවකින් වීේයයකින් අවධොනය වැඩි
කරලො ෙලොයගන ඉන්නයකොට ඔන්න අපිට කලින් යනොවැටහිච්ච
පරයද්ශ වැටයහන්න පටන්ගන්නවො. දැන් යම්යක් අනිවොේය පරතිඵලය
වශයයන්, අපි යහොඳට නිර්ග්න යවලො ආසන්න යවලො ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය නිරීක්ෂණය කරනයකොට, අපි ඒයකර් යයදිලො
ඉඳීයම් පරතිඵලයක් වශයයන් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය කරර්ොනුකූලව
සංසියදන්න
පටන්ගන්නවො.
යම්
ගැන
දැනුවත්
යවච්ච
යයෝගොවචරයයක් නම්, එයො යම් යගවිලො යන ආනොපොනසතියට,
යෙොයහෝර් සංසියඳන ආනොපොනසතියට අනුගරහ කරනවො. අලුතින්
අරර්ුණක් යදන්න යන්යන් නැහැ. හයියයන් හුස්ර් ගන්යනත් නැහැ.
යම් කරියොවලිය යෙොයහෝර් සංසියඳන්න, තව දුරටත් තැන්පත් යවන්න,
සොර්කොමී යවන්න යර්යො අනුගරහ කරනවො. එතයකොට “පස්සම්භයං
කොයසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
සඳහන් කරනවො. එතයකොට යම් පස්සම්භනය වන සංසියඳන
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ආශ්වොස පරොස්වොස කරියොවලියට සංසියඳන්න දීලො, තව දුරටත් තැන්පත්
යවන්න දීලො එයො කටයුතු කරනවො. යම් යකොටස් හතර
කොයොනුපස්සනො යකොටසට අයත් යවනවො.
දැන් යම් විදිහට තැන්පත් යවච්ච ආනොපොනසතියක් සහිතව
තර්යි, ඊළඟට යකයනක් යව්දනොනුපස්සනො යකොටසට පිවියසන්යන්.
එතයකොට සෑයහන පර්ණක සතියක්, එකඟ ෙවක් සකස් යවලො
තියයනවො. හැදිලො තියයනවො. එතන ඉඳන් යම් පස්සම්භනය යවච්ච
කොය සඞ්ඛොර, ඒ කියන්යන් තැන්පත් යවච්ච සංසිඳිච්ච ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලියත් එක්ක කටයුතු කරද්දී, තව දුරටත්
ආනොපොනසතියය්ර් යයයදනයකොට අන්න තර්න්ට වැටයහනවො, අර
කලින් තරම් දැන් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය් හිත තියන්න
යවයහයසන්න අවශය නැහැ. කලින් නම් තර්න්යග් හිත විවිධොකොර
අරර්ුණුවල දිව්වො. ඒ නිසො තර්න්ට නැවත නැවත ඒ ෙොහිරට දුවපු
හිත ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය් අරයගන තියන්න සිද්ධ වුණො.
ර්ැදිහත් යවන්න සිද්ධ වුණො. තර්න් වයොයොර්යක් දරලො, විතේකය
පොවිච්චි කරලො තර්යි යම් යගනත් තියොගන්යන්. දැන් යම් කරියොවලියය්
යහොඳට හිත හික්ර්වීර් හරහො, එයොටර් යම් කරියොවලියය් රසයක්
වැටහීර් හරහො, අයප් කිසිර් ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරව හිත විසින්ර්
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය් යෙොයහොර් ශොන්තව තැන්පත් යවලො
ඉන්නවො. දැන් අපිට කරන්න යදයක් නැති තරම්.
ඉතින් යම් අවස්ථොයව්දී ඔන්න යලොකු පරීතියක් හටගන්නවො.
“පීති පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, සුඛ පටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
අවස්ථොයව්දී යයෝගොවචරයයක් අත්දකින යෙොයහොර් පහසු, සරල,
එයහර් නැත්නම් පොයවනවො වයග් යෙොයහොර් සැහැල්ලු ස්වභොවය පරීති
ස්වභොවයක් වශයයන්, කයට දැයනන එක්තරො අන්දර්ක සුඛ
විහරණයක් වශයයන් යපන්නලො යදනවො. යම් සිතට දැයනන පරීතිය,
කයය් තියයන සැහැල්ලුව, පොයවනවො වයග් ස්වභොවය, කය නිකන්
සැහැල්ලු යවන ස්වභොවය, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො
කරර්ොනුකූලව ආශ්වොස පරශ්වොස සංසිදීයම් පරතිඵලයක් ෙව. ආශ්වොස
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පරශ්වොසයත් සංසිඳුණො. ඒක ෙලොයගන හිටිය සිතත් සංසිඳුණො. ඒ
හරහො පරීතියක් පහළ වුණො. ඒ හරහො කොයික සුවයක් දැනුණො. ඉතින්
යම් සියල්ල යව්දනොවට අයිති පරයභ්ද. යව්දනොනුපස්සනොයව් යකොටස්
තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් පීති පටිසංයව්දී, සුඛ පටිසංයව්දී
කියලො යපන්වන්යන්.
ඊළඟට තව දුරටත් යව්දනොව පිළිෙඳ දැනුවත් යවනයකොට
අන්න “චිත්තසගඛොර පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියලො
යව්දනො, සංඥා කියන යකොටස් යදකර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තු
කරලො යපන්වනවො. චිත්ත සඞ්ඛොර කියලො යපන්වන්යන්, දහයම්
සඳහන් වන්යන් යව්දනො, සංඥා කියන යකොටස් යදකටයි. දැන්
යව්දනොව පර්ණක් යනයවයි. දැන් යම් යහොඳට සන්සුන් යවච්ච හිතට
ඇතැම් යවලොවට තර්න්යග් යම් අතීත පුරැදු අනුව යම් රෑප සංඥා
යපයනන්න ඉඩ තියයනවො. ඇතැම් යවලොවට කලින් යනොඇසිච්ච යම්
ශබ්ද සංඥා ඇයහන්න ඉඩ තියයනවො. තර්න්ට කලින් යනොදැනිච්ච යම්
යම් සංඥා දැයනන්න ඉඩ තියයනවො. රෑප සංඥා තර්යි ෙහුලව එන්න
පුළුවන්.
ඉතින් යම් ර්ට්ටයම්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො.
“පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” යම්වොට අපි
රැකුල් යදන්න යන්යන් නැහැ. යම්වො ඔස්යස් හිත දුවන්න යදන්යන්
නැහැ. ඒ යවනුවට ඒවත් තැන්පත් යවන්න යදනවො. ඒවො යනයර්යි
ර්ොේගය. අපි යො යුත්යත් යවනත් ර්ොේගයක. යම් යව්දනොවල අපි
ඇයලන්න යන්යනත් නැහැ. ඒවො පවත්වොගන්න, යම් සුඛ පැත්ත කථො
කරද්දි පරීති ස්වභොව කථො කරද්දී, යම්වො දැයනද්දී යම්වො ඕනෑවට වඩො
අපි ගරහණය කරන්නට යන්යන් නැතිව, ඒවත් යහ්තු නිසො හටගන්න
ෙව යත්රැම් අරයගන, ඒවත් පස්සම්භනය යවන්න, ඒකටත් තැන්පත්
යවන්න, සංසියඳන්න ඉඩ යදනවො. ඊට අර්තරව ඇතැම් යවලොවට
එන්න පුළුවන් විවිධොකොර රෑප සංඥා, ශබ්ද සංඥා ඔස්යස්ත් යන්යන්
නැතිව, යකොයි තරම් ර්නස්කොන්ත වුණත් යකොයි තරම් අලංකොර
වුණත් යකොයි තරම් තර්න්ව ආකේෂණය කරන්න උත්සොහ දැරැවත් ඒ
ඔස්යස් යන්යන් නැතිව තර්න් තව දුරටත් ආනොපොනසතිය කියන යම්
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උයප්ක්ෂො සහගත තත්ත්වයය්ර් ඉන්නවො. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන ඒ යදවන අදියර වන යව්දනොනුපස්සනො යකොටස
අපි ඉෂ්ට කරගත්තො යවනවො. අවසන් කළො යවනවො. පරීතියකින්
පටන්ගන්න පුළුවන්. සුඛයකින් පටන්ගන්න පුළුවන්. සංඥාවකින්
යවන්න පුළුවන්. දැයනන යව්දනොවකින් යවන්න පුළුවන්. දැන් යම්
සියල්ල යව්දනොනුපස්සනො ර්ට්ටමින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර
කරනවො.
යම්
සියල්ල
සංසිඳුණට
පස්යස්
යකයනකුට
චිත්තොනුපස්සනොවට එළයඹන්න පුළුවන්. දැන් පින්වත්නි ඇතැම්
යවලොවට අපිට හියතනවො අපිට ඇයි ෙැරි, එක පොරටර් හිත දිහො
ෙලන්න, හිතට එන සිතිවිලි ගයව්ෂණය කරන්න, හිතට එන සිතුවිලි
අනිතය දුක්ඛ අනොත්ර් වශයයන් ෙලන්න? ඒ වයග් නො නො පරකොරව
අපිට තේක ඥානය ඔස්යස් අහන්න පුළුවන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දීර් කියනවො, යම් කිසි
යකයනකුට එළඹ සිටි සිහියක්, යහොඳට පවතින තීවර සතියක් නැත්නම්
ඒ තැනැත්තොට චිත්තොනුපස්සනොව තියො ආනොපොනසතියවත් තර්න්
අනුදැන වදාරන්යන් නැති ෙව. ඉතින් චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී
වියශ්ෂයයන් යම් ෙව යත්රැම් කරන නිසො, අපිට යත්රැම්ගන්න
පුළුවන් චිත්තොනුපස්සනො යකොටසට එන්න නම්, අපිට යම් තරර්ක
හදාගත්ත සතියක් තියයන්න ඕනෑ. විවිධොකොර සිතුවිලි නිරීක්ෂණය
කරන්න ගිහිල්ලො දන්යනර් නැතිව අපි ඒ සිතිවිලිවල වහයලක් ෙවට
පත් යවනවො. ඒයක් යගොදුරක් ෙවට පත් යවනවො. අපි ර්ුලින් සතිර්ත්ව
ඒ දිහො ෙලොයගන ඉන්නවො. නර්ුත් අපි යනොදැනුවත්ව ඒ සිතුවිලිවල
තියයන ආකේෂණය නිසො, ර්ුළො කරන ස්වභොවය නිසො, අයප් තුළ
දැනටර්ත් තියයන ආශව අනුශය ධේර්වල තියයන උත්සන්න භොවය
නිසො අපිටත් යනොදැනීර් ඒ සිතුවිලිවලට ඇදගන්නවො. අපි ඒවො
ෙලන්න ගිහිල්ලො අන්තිර්ට ඒවොයය් යගොදුරක් ෙවට පත් යවනවො.
ඒක නිසො පින්වත්නි, අපි කලෙල යවන්න නරකයි එක
පොරටර් චිත්තොනුපස්සනොවට පනින්න. නර්ුත් අපි කරර්ොනුකූලව
කොයොනුපස්සනොව පසු කරලො ඒයකදී යහොඳට ආනොපොනසතිය
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සංසියදන්න ඉඩ ඇරලො, ඊළඟට තර්න්ට කයට දැයනන සුඛ යව්දනො,
ඊළඟට පරීති සහගත ස්වභොව, ඒවත් අත් දැකයගන කරර්ොනුකූලව
එක්තරො අන්දර්කින් උයප්ක්ෂොවත් ඇති කරයගන, කොයිකව දැයනන
යම් සුවයකට පවො ඇයලන්යන් නැතිව, අපි අයප් හිත හදායගන
යනවො නම්, අපිට අවස්ථොවක් ලැයෙනවො කිසිර් අනතුරැදායක
ෙවකින් යතොරව හියත් හටගන්නො සිතිවිලි නිරීක්ෂණය කරන්න.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී සඳහන්
කරනවො “චිත්ත පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. දැන් හිත පිළිෙඳව
දැනුවත් යවමින් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය්ර් යයයදනවො. දැන්
හැෙැයි ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය ඉතොර් සියුම්වයි දැයනන්යන්. ඒක
ර්ූල කේර්ස්ථොනයක් වශයයන් භොවිත යනොකළොට වරදක් නැහැ.
යර්ොකද දැන් චිත්තොනුපස්සනොවක්, හිත නිරීක්ෂණය කිරීර්ක් තර්යි සිදු
යවන්යන්. හියත් හටගත් රොග සිතුවිලි යවන්න පුළුවන්, රොගයයන්
යතොර සිතුවිලි යවන්න පුළුවන්, ද්යව්ෂ සහගත සිතුවිලි යවන්න
පුළුවන්, ද්යව්ෂයයන් යතොර සිතුවිලි යවන්න පුළුවන්, ර්ුළො කරන
සිතුවිලි යවන්න පුළුවන්, ර්ුළොයවන් යතොර සිතුවිලි යවන්න පුළුවන්,
යම් ආකොරයය් ඕනෑර් ර්ට්ටර්ක හියත් හටගන්නො ඕනැර් ස්වභොවයක්
නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් ර්ට්ටර්ක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී යපන්වො යදනවො.
ඒ නිසොර් “අභිප්පයර්ොදයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”,
කලින් හිතට එන අරර්ුණු යෙොයහෝර් පරෙලව ගරහණය කරපු
යයෝගොවචරයො යම් ර්ට්ටර්ට එනයකොට ඒවොයය් ලගින්යන් නැතිව,
ඒවොට ෙහින්යන් නැතිව, ඒවත් එක්ක එක්තරො අන්දර්ක දුරස්ථ
භොවයක් ඇති කරයගන, අනුන්යග් යදයක් දිහො ෙලනවො වයග්
ෙලන්න පුළුවන් ර්ට්ටර්ක් ඇති කරගත්ත නම්, අන්න එයොට එක
අතකින් හියතන්න පුළුවන්, “ර්ර් ඉස්සර නම් හිතට එන අරර්ුණක්
ගොයන්, එයහර් නැත්නම් හිතට එන හැර් සිතුවිල්ලකටර්
අනිවොේයයයන්ර් ර්ර් වග විය යුතුයි, යම්වො අනුව ර්ර් කරියොත්ර්ක විය
යුතුයි, යම්වො තර්යි ර්යග් යම් සිතුවිලි” කියලො හිතට වහල් යවච්ච
ෙවක් කලින් තිෙුණො. නර්ුත් යම් අවස්ථොයව්දී තර්න්ට යත්යරනවො
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යම් සිතුවිලි කියන්යනත් හුයදක්ර් සිතුවිලි පර්ණයි. යම්වො යම් යම්
යහ්තු නිසො හටගන්නවො. තර්න්යග් ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරවර් ඒවො
අවසන් යවලො යනවො. ඒ කියන්යන් තර්න්යග් කිසිර්
ෙලොයපොයරොත්තුවක් තිෙුයණ් නැහැ යම් සිතුවිලි හටගනී කියලො.
නර්ුත් තර්න්යග් ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරව සිතුවිලි හටගත්තො. දැන්
හැෙැයි යම් කිසිර් සිතුවිල්ලක් කලින් වයග් ‘ර්යග් සිතුවිලි’
කරගන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට හුදු සිතුවිලි පර්ණයි. දැන් ඒ ර්ට්ටර්ට
සංස්කොර ධේර් සංස්කොර ර්ට්ටමින්, අනුන්යග් වශයයන් දැකගන්නට
පුළුවන් නම්, අන්න යර්යොට යලොකු සහනයක් එනවො. ඇයි යම්වො
‘ර්ර්’ ‘ර්යග්’ කරගන්යන්. ඉතින් එක අතකින් යලොකු සහනයක්. ෙරක්
බිමින් තිබ්ෙො වයග් ස්වභොවයක් තර්න්ට දැනිලො, “අභිප්පයර්ොදයං
චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” යලොකු පරයර්ෝදයක් ඇති යවනවො, සිත
පිනොයන ස්වරෑපයක් ඇති යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද දැන් ඉස්සර වයග්
හිතට වහල් යවන ස්වභොවයක් නැහැ. හටගන්නො සිතුවිල්ලක් පොසො
“ඒ ඔස්යස් ර්ර් වග විය යුතුයි, ඒ ඔස්යස් ර්ර් කරියොත්ර්ක විය යුතුයි”
කියලො නීතියක් දැන් නැහැ. දැන් තර්න්ට ‘තර්න්යග් කියන’ - අපි ඒ
වචනය පොවිච්චි කරර්ු - තර්න්යග් හියත් ඇති යවන සිතුවිලි,
තර්න්යග් යනොයවන සිතුවිලියි කියලො දැකගන්න හැකියොවක්
ලැයෙනවො.
ඊළඟට යම් විදිහට කටයුතු කරන යකනොට, තව දුරටත් යම්
කටයුත්යත්ර් කරර්ොනුකූලවර් යයයදන්න යයයදන්න දැන් එක්තරො
අන්දර්කට ෙරක් බිමින් තිබ්ෙො වයග් ස්වභොවය, හිතත් සැහැල්ලු වුණො
වයග් ස්වභොවය නිසො යම් කටයුත්තට තව දුරටත් යයදිලො, යම්
කටයුත්තටත් අනුගරහ කරන ස්වභොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො. “සර්ොදහං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් හිත තව
දුරටත් එකඟ කරනවො. දැන් යම්යක් තව දුරටත් සර්ොදන් කරනවො. යම්
කටයුත්තට තව අනුෙල යදනවො. දැන් සිතුවිලි එන්නත් අරිනවො.
ආවොට අල්ලොගන්යන් නැහැ. යන්නත් අරිනවො.
ඊළඟට ඒකත් යහොඳින් යකරැණො නම් “වියර්ොචයං චිත්තං
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස් අන්තිර්
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අදියයේදී හම්ෙ යවනවො. දැන් යම් හටගන්නො තොක් යද්වල් තර්න්යග්
කරගන්යන් නැතිව යන්න අතහැරියො නම් හිත අරර්ුණුවලින්
මියදනවො. හිත අරර්ුණුවලින් නිදහස් යවනවො. හිත අරර්ුණුවලින් හිස්
යවනවො. තර්න් යර්යතක් කොලයක් අරර්ුණු ඔස්යස් පවත්වපු සතිය
දැන් අරර්ුණුවලින් යතොර සතියක් ෙවට පත් යවනවො. එක අතකින්
අපට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් විදියහ් කිසිර් ආතතියකින් යතොර
ඝේෂණයකින් යතොර පරිළොහයකින් යතොර චිත්ත ර්ට්ටර්ක් අන්න ඒ
තැනැත්තොට හම්ෙ යවනවො. “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති”.
දැන් හිත ර්ුදවොගනිමින්, අරර්ුණුවලින් හිත ර්ුදාගනිමින්,
යකයලස්වලින් හිත ර්ුදාගනිමින්, නීවරණ ධේර්වලින් හිත ර්ුදාගනිමින්,
සංකල්පවලින් හිත ර්ුදාගනිමින්, සංයයෝජ්නවලින් හිත ර්ුදාගනිමින්,
නිමිතිවලින් හිත ර්ුදාගනිමින්, සඤ්ඤාවලින් හිත ර්ුදාගනිමින් යම්
සියලුර් යද්වල්වලින් හිත ර්ුදාගනිමින් - යර්ොන වචනවලින් කිව්වත්
කර්ක් නැහැ, යම් සියලු සංස්කොරවලින් හිත ර්ුදාගනිමින් - යෙොයහොර්
සැහැල්ලු ස්වභොවයකට, අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයකට ඔන්න
හිත පත් යවනවො. අපි දැන් ස්පේශ කරන්යන් හියත් තියයන පරභොස්වර
තත්ත්වයයි. අපි යම් තත්ත්වයය් වටිනොකර් යත්රැම් අරගත්යත්
නැත්නම්, තව දුරටත් ඔන්න යර්ොනවො හරි කරන්න උත්සොහවත්
යවනවො. දැන් යම් ර්ට්ටයම්දී අපි අත දාලො ර්ැදිහත් යවලො, අපි
යර්ොනවො හරි යදයක් කළො නම්, අන්න සංස්කොර පහළ කළො යවනවො.
දැන් යම් ර්ට්ටයම්දී පින්වත්නි, ඇත්ත වශයයන්ර් කළ යුත්යත්,
‘කරන’ භොවනොවක් යනොයවයි, ‘යකයරන’ භොවනොවකට ඉඩ හැරීර්යි.
යලොකු ස්වොමීන්වහන්යස් කියනවො වයග් Auto piloting දාන්න තර්යි
දැන් තියයන්යන්. යකයරන්න ඉඩ දීලො අපි පැත්තකට යන්න ඕනෑ.
අපි ර්ැදිහත් යවන්න ගියයොත් අපි අත යපොවන්න ගියයොත් අන්න
අනොකූල පරවොහය ආකූල කරගන්නවො. යම් ර්ට්ටයම්දි සිත ඉතොර්
සැහැල්ලුයවන් වියව්කීව නිස්කලංකව තැන්පත් යවලො, යගදර ආව
වයග් නැවතිලො තියයනවො. හැෙැයි යම් නැවතිච්ච ස්වභොවය ස්ථිර
නැහැ. යර්ොකද, තොර් ආසව අනුසය ධේර් හරහො සිතුවිලි පහළ
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යවනවො. අන්න ඒවට යර්ොකද කරන්යන් කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටයස්දී විස්තර කරනවො. ඒක තර්යි
අද අපි වියශ්ෂයයන් සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්.
ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටසට එළයඹනයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “අනිච්චොනුපස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
‘අනිච්චොනුපස්සී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් යම් පින්වතුන්
වියශ්ෂයයන් ර්තක තෙොගන්න වටිනවො - යම් කරර්ොනුකූලව ආපු
ගර්නක් තියයන්යන්, එක පොරටර් පැනපු ගර්නක් යනොයවයි
තියයන්යන්. කරර්ොනුකූලව කොයොනුපස්සනො යකොටසත් පසු කළො,
එයතන්දී තර්න්යග් ආශ්වොස පරශ්වොස කරර්යයන් සංසිඳුණො. ඊළඟට
කරර්ොනුකූලව යව්දනොනුපස්සනො යකොටසත් පසු කළො. එයතන්දි
යව්දනොවන් සඤ්ඤාවන් සංසිඳුණො. ඊළඟට ඒකත් පසු කරලො, දැන් යම්
චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී හියත් හටගන්නො විවිධොකොර ස්වභොව
තර්න්යග් කරගන්යන් නැතිව, ඒවොයින් එක්තරො අන්දර්කින් ඈත්
යවලො, දුරස්ථ යවලො, ‘සිතුවිලි’ සිතුවිලි වශයයන් දැකගන්න, අනුන්යග්
වයග් ස්වභොවයකින් දැකගන්න ලැෙුණො. ඒ හරහො එක්තරො අන්දර්ක
විර්ුක්තියක් පහළ වුණො. හිත නිදහස් වුණො. හියත් යලොකු හිස් ෙවක්,
ශුනය ස්වභොවයක් හටගත්තො.
අපි එදියනදා ජිවිතයය්දී කිසිර් භොවනොවකින් භොවිත යනොකළ
ර්නසක්, භොවනොවකින් වඩපු නැති ර්නසක් ගැන හිතල ෙැලුයවොත්,
අයතොරක් නැතිව සිතුවිලි පහළ යවනවො. දැන් පින්වත්නි, එෙඳු
අවස්ථොවක චිත්තොනුපස්සනොවකටවත් ධම්ර්ොනුපස්සනොවකටවත්
යර්ොන භොවනොවකටවත් ඉඩක් නැහැ. ඇත්ත ඇති සැටියයන්
දැනගැනීයම් හැකියොවක් නැහැ. නර්ුත් දැන් කරර්ොනුකූලව භොවනොවක්
දියුණු කරයගන යනයකොට, වඩොයගන යනයකොට දැන් යම් පත් යවලො
තියයන තත්ත්වයය්දී එක්තරො අන්දර්ක නිදහස් ෙවක් තියයනවො.
නිදහස් ෙයව් ඉඳයගන තව දුරටත් නිරීක්ෂණය කරයගන ඉන්නයකොට,
ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරව නිරීක්ෂණය කරයගන ඉන්නයකොට, ඔන්න
යම් සිතිවිල්ලක් පහළ යවනවො. අපි හිතලො පහළ කරගන්නවො
යනොයවයි. අපි උවර්නොයවන් හිතුවො යනොයවයි. යම් යහ්තුවක් නිසො
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ඔන්න සිතුවිල්ලක් පහළ වුණො. දැන් අර වියව්ක ස්වභොවයයන් ඉඳලො
යම් සිතුවිල්ල පහළ වුණ නිසො, වියව්ක ස්වභොවය ඇසුරැ කරමින්
ඉන්දැද්දී යම් ස්වභොවය පහළ වූ නිසො, තර්න්ටර් යම් සිතුවිල්යල්
ආරම්භය යෙොයහෝර් පැහැදිලිව දැකගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො. යම්
සිතුවිල්ලත් යම් කිසි යහ්තුවක් නිසො පහළ වුණො. දැන් අපි ර්ධයස්ථව
ෙලොයගන ඉන්නවො. ෙලොයගන ඉන්දැද්ඳී යත්යරනවො, දැන් යම්
සිතුවිල්ල එයොට ඕනෑ විදිහට අපි උල්පන්දන් දුන්යන් නැත්නම්, අපි
ඒකට අනවශය යලස ඇල්ර්ක් කයළ් නැත්නම්, ඒක ඉක්ර්නට යවන්න
අපි යවයහසක් දැරැයව් නැත්නම්, එයො ඒ හටගත්ත යහ්තු නිසොර්
පහළ යවලො, යම් පර්ණකට යපරළියක් කරලො, යම් පර්ණක
රඟපෑර්ක් කරලො, අයප් ර්ැදිහත් භොවයකින් යතොරව, ඒ සිතුවිල්ලර්
නැති යවලො යනවො.
ඉතින් යම්ක නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය
කරන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “අනිච්චොනුපස්සී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් යම් යයෝගොවචරයොට තියයන්යන්
ෙලොයගන ඉඳීර් පර්ණයි. ෙලොයගන ඉඳලො ‘අයන් යම්වො යම් යනවො
යන්ද’, ‘ර්ර් යම්වො උවර්නොයවන් පහළ කරගත්ත සිතිවිලි යනයවයි
යන්ද?’ ‘යම්වො ර්යග් ඒවො යනයවයි යන්ද?’ ‘යම්වො යම් ආවොට, දිගට
ඉන්යන් නැතිව යනවො යන්ද?’ කියලො, දැන් තියයන්යන් එක්තරො
අන්දර්ක අනිතය තත්ත්වය අත්දැකගන්නො ස්වභොවයක්. අනිතය
තත්ත්වයට සොක්ෂි දරන ස්වභොවයක්. ඇස් පනොපිට යම් සිතුවිල්ලට
අත් වන ඉරණර් දිහො තර්න් ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරව ෙලො ඉන්න,
විරොගීව ෙලන ගතියක්.
දැන් පින්වත්නි, යම් යද් නැවත නැවත යවන්න යවන්න දැන්
යර්තනත් “සික්ඛති” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අවධොරණය
කරන්යන්, කියන්යන්, නිකන් දැනගැනීර්ක් යනොයවයි. යම් සඳහො අපි
යයයදනවො. යම්ක දැකගැනීර් සඳහො අපි හික්යර්නවො. ඉතින් යම්ක
දවසක් යදකක් කරලො, ඊළඟ අදියරවල් එක පොරටර් පහළ යවයි
කියලො කියන්න ෙැහැ. නර්ුත් යම් හිතට යවන යද්, හිත තුළ යම් සිද්ධ
යවන යොන්තරණය, කරර්ොනුකූලව සෑයහන කොලයක් තිස්යස් නිරීක්ෂණය
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කරනවො නම්, අන්න ඒ යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො යම්ක ‘ර්යග්’
කියොගැනීයර්න් කිසි යත්රැර්ක් නැහැ. යර්ොකද ර්ට උවර්නො විදිහට
යනොයවයි යම්වො පහළ යවන්යන්, ර්ට උවර්නො කොලයක් යම්වො
පවතින්යන් නැහැ. ඒ වයග්ර් යම්වො ර්ට උවර්නො යවලොවට යනොයවයි
ර්ොව අතහැරලො යන්යන්. ඉතින් යම් කොරණො යත්යරනවො නම් එයොට
ඇති යවන්යන් යම්වො පිළිෙඳව තව දුරටත් එපො වීර්ක්. තව දුරටත්
කලකිරීර්ක්. ඒ වයග්ර්යි යම් පහළ වන තොක් සිතුවිලි විවිධ දෘෂ්ටි
යකෝණවලින් ෙලන්න පුළුවන්. ඇත්තටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යර්තන අපිට යම් සූතරයය්දී යපන්වලො යදන්යන් “අනිච්චොනුපස්සී
අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති” කියන යකොටස. එතයකොට අපිට පුළුවන්
දැන් යම්වො කලින් යනොතිී පහළ වුණො. පහළ යවලො යවනස් වුණො.
යවනස් යවලො අපිට යනොකියොර් ගියො කියලො යම් ඇති වීර්, නැති වීර්
පිළිෙඳව දැනුවත් යවන්න. ඒ වයග්ර්යි - එයහර්ත් නැත්නම් ඒ
සිතුවිලිවල අන්තේගතය ර්ඳක් නිරීක්ෂණය කරලො, ර්ඳක් ෙලලො යම්වො
යර්ොන වයග් යහ්තු නිසො පහළ වුණොද කියලො යත්රැම්ගන්නත්
පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් යම් සිතුවිලිවල සැඟවිලො තියෙන, ඒවොයය්
අභයන්තරයය් අන්තේගත යවලො තියෙන යකයලස් ස්වභොව
යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. ඒවොයය් තියෙන සංයයෝජ්න ධේර්
යත්රැම්ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් යම්ක තවත් අන්දර්කින් කියනවො නම්, යම් එක
සිතුවිල්ලක් ඔන්න පැමිණියො. ඒකට ඈඳිලො තවත් සිතුවිල්ලක් පහළ
වුණො. ඒකටත් ඈඳිලො තවත් සිතුවිල්ලක් පහළ වුණො. යම් විදිහට
එකකට එකක් ඈඳී ඈඳී, හරියට ඉරටු කෑලි කිහිපයක් එකක් ර්ත
එකක්, එකක් ර්ත එකක් තියොයගන ගියො වයග්, ඉතොර් දුෙල සිතුවිලි
රොශියක එකතුවක් වශයයන්, යගොනුවක් වශයයන්, යගොන්නක්
වශයයන් යම් සිතුවිලි තියයනවො යන්ද කියලො, ඒ සිතුවිලි
අභයන්තරයත් තර්න්ට ෙලන්න පුළුවන්. අපි කියනවො, සොර්ොනයයයන්
යම්වො සංස්කරණය යවච්ච ස්වභොවය දැකගන්න පුළුවන් නම්, අන්න
එතනර් අපි යම්වට යදන ශක්තිර්ත් භොවය, යම්වට යදන පරෙල
ස්ථොනය නැති යවලො ඒවො නිකම්ර් හිස්, ශූනය ස්වභොවයකට, හර
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සුන් ස්වභොවයකට, යෙොල් ස්වභොවයකට පත් යවනවො. අයප්
අවධොනයට ලක් යවනවත් එක්ක ඒවො නිකන් සුන් යවලො යනවො.
නිකන් යෙොඳ යවලො යනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, යම්ක දකින්න දකින්න පහළ යවන
පරඥාව යයෝගොවචරයො හිතලො ගන්න පරඥාවක් යනොයවයි. යපොයතන්
පයතන් කියවලො ගන්න පරඥාවක් යනොයවයි. තර්න්යග් ඇස් පනොපිට
තර්න්යග් හියත් සිද්ධ යවන යද් නිරීක්ෂණය කරලො, ඇතුළත දියුණු
යවච්ච පරඥාවක්. යකයනක් තුළ යර්යහර් පරඥාව දියුණු යවනවො නම්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “ධයම්ර්සු ධම්ර්ොනුපස්සියනො
විහරයතො චිත්තං විරජ්ජ්ති” අන්න සිත විරංජ්නයට පත් යවනවො.
විරංජ්නයකට පත් යවනවො කියන්යන් යම්වො ගැන තිබ්ච්ච සතුට,
එයහර් නැත්නම් යම්වොට ෙැහැගන්නො ස්වභොවය, යම්වො අභිනන්දනය
කරන ස්වභොවය, පහළ වන සිතුවිලි කුසල් යහෝ අකුසල් යහෝ යර්ොනවො
හරි යව්වො, යම්වො අගය කරන ස්වභොවය නැති යවලො ගිහිල්ලො යම්වො
ගැන කලකියරනවො.
ඊළඟ අදියර ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො
“විරොගොනුපස්සී
අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති,
‘විරොගොනුපස්සී
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් යම් තැනැත්තොට තියයන්යන් අර කලින්
වයග් යලොකු උයදයෝගයක් යනොයවයි. දැන් තව දුරටත් ඈත් යවලො.
තව දුරටත් ර්යග් කරගන්යන් නැහැ. තව දුරටත් අර කලින් තිබිච්ච
උද්යයෝගය නැහැ. ඒ යවනුවට දැන් ඇල්ර්ැරිච්ච ස්වභොවය තර්යි,
හියත් තියයන්යන්.
හැෙැයි යර්යතන්දී ඇතැම් යකයනකුට යම් විරොගය හරහො
අනතුරකට ලක් යවන්නත් ඉඩ තියයනවො. යර්ොකද අපි යම්
අවස්ථොයව්දී භොවනොව එපො වීර්ක්, ගුරැවරැන් එපො වීර්ක්, ඉන්න
ස්ථොනය එපො වීර්ක්, යම් වයග් පැති දක්වො පවො විරොගය වේධනය
යවන්න ඉඩ තියයනවො. නර්ුත් අපි යම් පිළිෙඳව දැනුවත් යවනවො නම්,
යම් සිද්ධ යවලො තියයන්යන් කරර්ොනුකූලව වඩපු භොවනොවක
නිබ්බිදාවක්, දියුණු වීර්ක්, එයහර් නැත්නම් තර්න්ට යම් ඇත්ත
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වශයයන් සිද්ධ යවන යද් ඇස් පනොපිට දැකලො යම් සිද්ධය ගැන
ඇල්ර්ැරැණු ස්වභොවයක්, යම් සිද්ධයයන් ඈත් වුණු ස්වභොවයක්,
ඒයක් තර්න්යග් කලින් යකයලස් හරහො ඇදලො ෙැඳලො තිබිච්ච
ස්වභොවය අයින් වීර්ක් හරහොයි යම් කලකිරීර් ආයව්. යම්ක පරඥාව
නිසො පහළ යවච්ච කලකිරීර්ක්ය කියලො යම් තැනැත්තො
යත්රැම්ගත්තො නම්, අන්න පින්වත්නි, යම්ක අපිට පරඥා ර්ට්ටර්කින්
දැකගන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් යම් අවස්ථොයව්දී අපිට භොවනොව
එපො යවනවො. යම් අවස්ථොයව්දී යම් යර්ොන වදයක්ද කියලො, කරයගන
හිටිය භොවනොව අත්හැරලො දාන්න සිද්ධ යවනවො. හියතනවො. ඉතින්
යම් අවස්ථොයව්දී අපි නුවණ පහළ කරගත යුතුයි. යම්ක යම්
භොවනොයව් පරතිඵලයක්. පරඥායවන් තර්යි කලකිරිච්ච ෙවක් ඇති කරල
තියයන්යන්.
යම්කට යහොඳ උපර්ොවක් යපොත්වල එනවො. ඊට අනුරෑපව ර්ර්
හිතුවො, එදියනදා ජීවිතයට ගැළයපන්න උපර්ොවක් යදන්න. දැන් අපි
හිතර්ු - අපි කයේකට ගිහිල්ලො, දැන් අවුරැදු කොයලට එයහර්
කඩපළවලට ගිහිල්ලො, වළං යතෝරනවො. අපි වළං යතෝරන්න ගියොර් ඒ
පැත්ත ෙලනවො. යම් පැත්ත ෙලනවො. යහොඳට පිච්චිලො තියයනවොද
කියලො ෙලනවො. ඊළඟට උඩට අල්ලලො තට්ටු කරලත් ෙලනවො. තට්ටු
කරලො ෙලපුවහර් යෙොල් හඩක් ඇහුණො නම්, යප්න්නත් අහසටත්
අල්ලලො ෙලපුවහර් පුංචි සිදුරක් තියයනවො නම්, යකොයි තරම් යහොඳට
පිච්චිලො තිෙුණත්, තර්න් ෙලොයපොයරොත්තු වන පරර්ොණයය් එකක්
වුණත් අපි ඒක ගන්යන් නැහැ. යර්ොකද ඒයක් හිලක්. ඒයක් සිදුරක්.
දැන් ර්ුලදීර් තර්යි යම් තත්ත්වය අපට යත්රැයණ්. යර්ොකද අපි තොර්
ගත්යත් නැහැ. ර්ුදල් යගව්යවත් නැහැ. අපි තොර් පරීක්ෂො කරනවො.
පරීක්ෂො කරද්දී යත්රැණො නම් යම් වළයද් යම් සිදුරක් තියයනවො
කියලො, වළයද් කැඩිච්ච තැනක් තියයනවො, යම් වළඳ ර්ට හරි නැහැ
කියලො, ඒ වළඳ අපි ගන්යන් නැහැ. ඒ වයග් ධේර්යය් සඳහන්
යවනවො, තර්න් ගොව තිබිච්ච යද්, තර්න් නිරීක්ෂණය කරමින් හිටපු යද්
ෙොල ෙඩුවක්ය, ඒක යදෝෂ සහගතය කියලො යත්රැණො නම්, ඒක
පරඥාවන්තයො තර්යි යත්රැම්ගන්යන්, යම්ක හරි යන්යන් නෑ ර්ට. ඒ
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නිසො ර්ර් යම්ක අතහැරලො දානවො. අන්න ඒ වයග් තර්න් යර්යතක්
යහොඳයි කියලො හිතොයගන හිටිය එක තර්යි යම් ගත්යත්. දැන් අපි
තියයන තරම් ඔක්යකොර් වළං අයින් කරලො, ඒයකන් එකක්
යතෝරොයගන ඒක තර්යි යම් පරීක්ෂො කරන්යන්. ඒක පරීක්ෂො කරද්දී
තර්යි ඒයකත් සිදුරක් හම්ෙ වුයණ්. එතයකොට ඒක අනිත් ඒවයින්
ඔක්යකොර් යතෝරලො යම්කයි ර්ර් ගන්යන් කියලො, සිදුරක් තිෙුණත්
කර්ක් නැහැ, ර්ර් යම්ක අරන් යන්න ඕනෑය කියලො හිතනවො නම්,
ඒක අයප් යර්ෝඩකර්.
අන්න ඒ වයග් යම් අවස්ථොයව්දී යම්ක පරඥායවන් යත්රැම්ගත
යුතුයි. දැන් යම් සිදුරක් දැකගැනීර්, අහු යවන්න තිබිච්ච තැනකට අහු
යනොවී එතනින් ගැලවීර්ක්. ඒ නිසො යර්යතන්දි පරඥායවන් දත යුතුයි.
දැන් යම් ඇත්ත ඇති හැටියයන් වැටයහනවො නම්, ඒ කියන්යන් දිගට
තියයන යදයක් කියලො නිතයයි කියලො හිතොයගන හිටිය යදයක්, ර්යග්
කියලො හියත් තියොයගන හිටිය යදයක්, සුඛයි කියලො හිතොයගන හිටිය
යදයක්, දැන් අනිතයයි කියො වැටයහනවො නම්, අසුභයක් කියලො
වැටයහනවො නම්, හිස් යදයක් කියලො වැටයහනවො නම්, යෙොල් යදයක්
කියලො වැටයහනවො නම්, එයතන්දී අපිට එපො වීර්ක් සිදු වීර්, අපට
යහපතක් වීර් පිණිසර්යි සිදු යවන්යන්. එයහර් නැතිව යම්ක සියල්ල
අතහැරලො දාලො, භොවනොවත් අතහැරලො දාන්න යනවො වයග් අනවශය
පියවරක් ගන්න යහ්තුවක් යනොයවයි. ඒ යවනුවට තර්න්ට ඇස්
පනොපිටර් යම් සංස්කොර ධේර්වල අනිතයත්වය වැටහීර්, ඒ හරහොර්
විරොගයක් පහළ වීර් අපි පරඥායවන් යත්රැම්ගත යුතුයි. යම්ක සුෙ
ලකුණක්. යම්ක භොවනොයව් පරතිඵලයක්. යම් නිබ්බිදාව හරහොයි
ඉස්සරහට යන්න තියයන්යන්. නිබ්බිදාව කියන්යන් විදේශනො ඥානයක්
කියලො හරි, තර්න් යර්ොන අේථයකින් හරි යම් අවස්ථොවට යම්
වටිනොකර්ක් දීලො, වටිනොකර් යහොඳින් තහවුරැ කරයගන තව දුරටත්
ඉස්සරහට යනවො නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ අදියරත් අපිට
යපන්වො යදනවො “නියරොධොනුපස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”
දැන් යම් යයෝගොවචරයො සෑයහන්න පරිණත යවච්ච
යයෝගොවචරයයක්. එයොට කලින් වයග් යර්ක හටගැනීර් විතරක්
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දැකගන්න උත්සොහයක් යනොයව් දැන් තියයන්යන්. ඇස් පනොපිට තර්න්
දකින සංඥාවක, තර්න් අත්දකින යම් යව්දනොවක, තර්න්ට පහළ යවන
සිතුවිල්ලක, අවසොනය දැකගන්නත් යපෞරැෂයක් දැන් ඒ තැනැත්තොට
ඇති යවලො. යර්ොකද දැන් තර්න්යග් කරගන්යන් නැහැ යම් කිසිර්
යදයක්. ඒ වයග්ර්යි, යම් අවසොනය දැකගැනීර්, වය පක්ෂය දැකගැනීර්
එක්තරො අන්දර්කින් අපි කලින් යනොකළ යදයක්. දැන් ෙුද්ධ
යද්ශනොවට අනුව අපට යත්යරනවො. “නියරොධොනුපස්සී අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති, ‘නියරොධොනුපස්සී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් ඔන්න
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව එක් කරයගන යන්යන් යම් හටගත්ත යද්
හටගන්නො ස්වභොවයර් දකිනවො යවනුවට, හටගත්ත යද්වල්
අනිවොේයයයන්ර් අවසන් යවලො යනවො, නියරෝධයට පත් යවනවො
යන්න අවයෙෝධ කරන්නයි. යම් නියරෝධොනුපස්සනොයවදී, නියරෝධය
දැකීර්ට ර්ුල් තැන යදනවො. ඒ නිරැද්ධ වීර්ට පස්යස්, නැවතත් හැෙැයි
යම් අවකොශයක් තියයන්නත් පුළුවන්, අලුතින් යර්ක් හටගන්යන්
නැතුවත්!
අන්න එතයකොට චිත්තොනුපස්සනොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වපු “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති” කියන ර්ට්ටර්
නැවතත් ස්පේශ යවනවො. දැන් ධම්ර්ොනුපස්සනොව චිත්තොනුපස්සනොව
සෑයහන්න එකට ඈඳිලො තියයනවො. යර්යහර් එකට ඈඳිලො තියයන
ධම්ර්ොනුපස්සනො, චිත්තොනුපස්සනො යකොටස්වල යම් කිසි
යයෝගොවචරයයක් යෙොයහොර් ර්ැදිහත්ව යයයදනවො නම්, අන්න ඒ
තැනැත්තොට යත්යරනවො ර්ර් යම් ඕනෑවට වඩො දඟලලො යම් යද්
කරන්න අවශය නැහැ. දැන් යම් යද් ර්ට යනොකියො ආව නම්, යම් කිසි
සිතුවිල්ලක් ආවො නම් ර්ර් අත දැම්යම් නැතත් යම් යද් එයහම්ර්
යනවො. ඉතින් ර්ර් අත පුච්චගන්න උවර්නොවක් නැහැ. ඒ නිසො වැඩිය
දුක් ගන්යන් නැතිව වැඩිය කරදර යවන්යන් නැතිව ආපු යද්ට යන්න
ඉඩ ඇරලො, අන්න ආපු යදයත් යනවො යන්ද කියලො
“පටිනිස්සග්ගොනුපස්සී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, ‘පටිනිස්සග්ගොනුපස්සී
පස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති”
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
යම්
ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් අන්තිර් පියවරින් යපන්වලො යදනවො. දැන් යම්
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අතහැර දර්මින්ර් ආශ්වොස කරියොවලියය් යයයදනවො. අතහැර දර්මින්ර්
පරශ්වොස කරියොවලියය් යයයදනවො. ඒ කියන්යන්, දන්නවො දැන්
තර්න්යග් ර්ැදිහත් වීර්කින් යතොරවත් දැන් යම්වො යනවො. ආවො නම්
අනිවොේයයයන් යනවො.
යර්ර් පටිනිස්සග්ගොනුපස්සනොයව් පැති යදකක් යපොතපයත්
යපන්නලො දීලො තියයනවො. එක පැත්තක් තර්යි “පරිච්චොග
පටිනිස්සග්ගය”. ඒ අවස්ථොයව්දී පැමියණන සිතුවිල්ල අපි අතහැරලො
දානවො. යදවන අවස්ථොව තර්යි “පක්ඛන්දන පටිනිස්සග්ගය”. ඒ
අවස්ථොයව් දී අයප් අවධොනය නැවතත් වියව්ක ස්වභොවයට, අනිස්සිත
ස්වභොවයට යයොර්ු කරනවො. යර්යලස දිගට භොවනො කිරීර් හරහො විවිධ
යකයලස් දුේවල යවවී දුේවල යවවී යනවො. ආශරව ක්ෂය යවවී යනවො.
පින්වත්නි, අපි යම් විදිහට අයප් සිතුවිලිර් නිරීක්ෂණය කිරීර්,
එක්තරො අන්දර්කින් යම් භොවනොයව් සෑයහන විචිතර අවධයක් කියන්න
පුළුවන්. යර්ොකද චිත්තොනුපස්සනො, ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටස්
සෑයහන සතිර්ත් ෙවකින් යුක්තව, හදාගත්ත එකඟ ෙවකින් යුක්තව,
අර යත්රැම්ගත්ත හිස් ෙවකුත් ඇසුරැ කරමින්, යත්රැම්ගත්ත වියව්ක
ස්වභොවයකුත් ඇසුරැ කරමින් යයෝගොවචරයයක් වඩනවො නම්, අන්න
අයප් හියත් තැන්පත් යවලො තියයන ආශරව, අනුශය ධේර් තව තව
තව තව කැකෑරී කැකෑරී එන්න පටන්ගන්නවො.
යම් විදිහට පින්වත්නි, ධම්ර්ොනුපස්සනොව සිද්ධ යවන්න සිද්ධ
යවන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො එහි පරතිඵලයක් වශයයන්
“යසො යං තං අභිජ්ඣොයදාර්නස්සොනං පහොනං තං පඤ්ඤාය දිස්වො
සොධුකං අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” කලින් යම් පර්ණක යදාම්නසක් හියත්
තිෙුණොනං, යම් පර්ණක ආතති ස්වභොවයක් හියත් තිෙුණොනං යම්
කටයුත්යත් යයදීර් හරහො ඒ ආතතිය දුරැ යවලො යනවො. දැන් අපිට
අයප් හියත් යකොයිර් අවස්ථොවක හරි ආතතියක් යගොඩනැගිලො
තියයනවො නම්, යකොයිර් අවස්ථොවක හරි නිකං ෙර ගතියක්, නිකං
හැකිළිච්ච ස්වභොවයක්, හිතට ෙරක් දැයවන ස්වභොවයක් ඇවිල්ලො
තියයනවො නම්, අපිට යපොේඩක් ෙලන්න පුළුවන් නම් ආපස්සට
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අඩියක් අරයගන යකොයහද ර්ර් අල්ලොයගන ඉන්යන්, යකොයහද ර්ර්
පැටලිලො ඉන්යන් කියලො අපිට යත්යරනවො නම්, අන්න එතයකොට
පින්වත්නි, අපිට චිත්තොනුපස්සනොවක් ධම්ර්ොනුපස්සනොවක් කරන්න
පුළුවනි.
ඒ වයග්ර්යි තර්න්ට ඒ යද් වැටයහන්න නම්, තර්න් ඇසුරැ
කරපු විර්ුක්ත ස්වභොවයක් නිදහස් ස්වභොවයක් තියයන්න ඕනෑ. ඒ
නිදහස් ස්වභොවය ඇසුරැ කරපු පර්ණට තර්යි, ඊට සොයප්ක්ෂකව තර්යි
අපට වැටයහන්යන්, වේතර්ොනයය් යම් ආතතියක් හිතට ඇවිල්ලො
තියයනවො නම්, ඒ ආතතිය යකොයි තරම් යවයහසක්ද කියලො. එයහර්
නැත්නම් අපි ර්ුළු ජීවිත කොලයර් ගත කරන්යන් යවයහසකරව නම්,
ර්ුළු ජීවිතයර් ගත කරන්යන් ආතතියක නම්, අපිට යම් ආතතියය්
‘ආතතිගත ස්වභොවය’ යත්යරන්යන් නැහැ. හරියට ර්ොළුයවක් වතුයරර්
ඉන්නයකොට වතුයරන් යතොර ස්වභොවයක්, යගොඩබිර්ක් තියයනවො
කියලො ඌට යත්යරන්යන් නැහැ. අන්න ඒ වයග් අපිත් විර්ුක්ත
ස්වභොවයක්, හියත් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයක් අත්දැකලො
නැත්නම්, හියත් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයක්, අරර්ුණුවලින්
වියුක්ත ස්වභොවයක් තියයනවො කියන එක යත්යරන්යන් නැහැ. ඒක
නිසො යම්ක එක චිත්තක්ෂණයකදී ඇති වුණොට පරර්ොණවත් නැහැ. අපි
යම්යක් වියුක්ත ස්වභොවය, අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවය, එක්තරො
අන්දර්කින් හිතට පුරැදු කරගන්න ඕනෑ. හිතට හුරැ කරගන්න ඕනෑ.
එතයකොට තර්යි යම් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවය යකොයි තරම් නම්
සහනයක්ද, යකොයි තරම් සැහැල්ලුවක්ද, යම් අරර්ුණුත් එක්ක කරන
දැඟලිල්ල යකොයි තරම් නම් යවයහසක්ද කියලො ඒ තැනැත්තොට
යත්යරන්න ගන්යන්. එතයකොට තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරපු ඒ තත්ත්වය, “පඤ්ඤාය දිස්වො සොධුකං අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති”
යන්න වැටයහන්න ගන්යන්.
දැන් පරඥායවන් දකිනවො යම් අරර්ුණුවල තියයන දරථය,
අරර්ුණුවල තියයන යවයහස. යම්ක දකින්න දකින්න යම්
‘අජ්ඣුයපක්ිතො’ කියලො කියන්යන් දැන් උයප්ක්ෂොවක් හැයදනවො.
යර්ොකද, දැන් යත්යරනවො කලින් වයග් ර්ර් ර්ැදිහත් යවන්න ගියයොත්
87

|

| ආනොපොනසති සූතරය
ඔන්න ර්ර් ගොගන්නවො, ර්ර් ර්ැදිහත් යවන්න ගියයොත් ඔන්න ර්ර්
ඇඳගන්නවො. ර්ැදිහත් යවන්න ගියයොත් ර්ර් යම් සිද්ධයට දායක
යවනවො. ඒ යවනුවට ර්ර් ර්ැදිහත් යවන්යන් නැතිව, ර්ර් අත දාන්යන්
නැතිව ඉන්නවො. ර්ැදිහත් යවනවො කියන වචනයයන් අදහස් කයළ්
කරියොවලියට ෙොධො කරනවො, කරියොවලියට ර්ර් අත යපොවනවො කියන
එකයි. ඒ යවනුවට යම් අවස්ථොයව්දී, කරියොවලිය යවන්න ඉඩ හැරලො
ෙලන් ඉන්නවො. දැන් යම් කථො කරන්යන් හැෙැයි පින්වත්නි, ර්තක
තියොගන්න, ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් යකොටසක්. යම් කරියොවලියය්දී යද්වල්
සිද්ධ යවන්න ඉඩ හරිනවො නම්, තර්න් ඒ දිහො සොක්ෂිකොරයයෝ
යවනවො පර්ණක් නම්, අන්න අපි තුළ කරර්ොනුකූලව තව තව, තව
තව, උයප්ක්ෂොව දියුණු යවනවො.
ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්යතන්දී යම් ධම්ර්ොනුපස්සනො
යකොටයස්දී වියශ්ෂයයන් ර්තක් කරන්යන්, “යසො යං තං
අභිජ්ඣොයදාර්නස්සොනං පහොනං තං පඤ්ඤාය දිස්වො සොධුකං
අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” තර්න්යග් හියත් යම් පර්ණක යව්දනොවක්, යම්
පර්ණක යවයහසක්, දරථයක් තිෙුණො. නර්ුත් තර්න් වියව්ක
ස්වභොවයට තිබ්ච්ච ඇල්ර් නිසො, එයහර් නැත්නම් වියව්ක ස්වභොවයය්
තියෙන වටිනොකර් යත්රැම් අරන් තිෙුණ නිසො, ඊට සොයප්ක්ෂකව දැන්
යම් චිත්ත ස්වභොවයය් යවයහස තර්න්ට දැනුණ නිසො, අන්න
අතහැරියො, අන්න යන්න හැරියො. ඒක ගරහණය කරගන්යන් නැතිව
හිටියො. තර්න් ඒක ඇතුළට රිංගයගන හිටියො නම් එළියට ආවො.
එළියට ඇවිල්ලො යන්න ඇරියො. එතයකොට යම් තත්ත්වය හරහො
තර්න්යග් හිත තව තව, තව තව නිදහස් යවනවො. තර්න්යග් හියත්
තව තව උයප්ක්ෂොව දියුණු යවනවො. එතයකොට පින්වත්නි, යර්න්න
යම් ස්වභොවය, යම් තත්ත්වය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ධම්ර්ොනුපස්සනො
යකොටයස්දී ර්තු කරලො යපන්වනවො.
ඉතින් යම් විදිහට ආනොපොනසති සූතරයය්දී ර්ුල් පියවර හතර
කොයොනුපස්සනො වශයයනුත් ඊළඟ පියවර හතර යව්දනොනුපස්සනො
වශයයනුත් ඊළග පියවර හතර චිත්තොනුපස්සනො වශයයනුත් අවසොන
පියවර හතර ධම්ර්ොනුපස්සනො වශයයනුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
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යපන්වලො යදනවො. ඉතින් අපි තව දුරටත් යම් සූතර යයන්ර් ඉදිරියටත්
සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවර්ු - යම් හරහො අයප්
ර්ොතෘකොයව් සඳහන් යවන සතර සතිපට්ඨොන වැයඩන ආකොරය,
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වැයඩන ආකොරය, යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරගැනීර් හරහො විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන ස්වභොවය වැයඩන ආකොරය,
තව දුරටත් ඉස්සරහට අපි සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවර්ු.
අද ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරන්න ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු
වුණො යවනත් සූතරයකින් එක්තරො පොඨයක් යගනහැර පොමින්. “අනිච්ච
සඤ්ඤා සූතරය” කියලො සූතරයක් හම්ෙ යවනවො ඛන්ධ සංයුක්තයය්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “අනිච්චසඤ්ඤා භොවිතො
ෙහුලීකතො සබ්ෙං කොර්රොගං පරියොදියති, සබ්ෙං රෑපරොගං පරියොදියති,
සබ්ෙං භවරොගං පරියොදියති, සබ්ෙං අවිජ්ජ්ං පරියොදියති, සබ්ෙං
අස්මිර්ොනං පරියොදියති, සර්ූහන්ති” කියලො. දැන් යම් අපි කරපු
භොවනොවට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීපු සහතිකයක් වයග්. යර්ොකද
උන්වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, අනිච්ච සඤ්ඤාව යකයනක් භොවිත
කරනවො නම්, ෙහුලීකෘත කරනවො නම්, අන්න ඒ තැනැත්තොයග් සිත
තුළ සියලුර් කොර්රොගය පරහොණය යවනවො. ‘පරියොදියති’, යගවිලො
යනවො. ඊළඟට සියලුර් රෑපරොගය යගවිලො යනවො. සියලුර් භවරොගය
යගවිලො යනවො. සියලුර් අවිදයොව යගවිලො යනවො. සියලුර් අස්මිර්ොනය
යගවිලො යනවො. ඒ වයග්ර් ඒවො සර්ූලඝොතනය යවනවො.
සම්පූේණයයන් විනොශ යවලො යනවො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීපු යම් සහතිකයත් යත්රැම්
අරයගන, අපි යම් කරයගන යන භොවනොව තව දුරටත් උනන්දුයවන්,
යම්කට කල් ගත යවනවො කියලො පසුෙොන්යන් නැතිව, යම්
ෙුද්යධෝත්පොද කොලයය් තියයන වටිනොකර් යත්රැම් අරයගන, යර්ෙඳු
වූ ෙුද්ධ ශොසනයක් ලැීර් නිසයි, යර්ෙඳු හැකියොවක්, යර්ෙඳු යදයක්
අපිට අහන්න ලැෙුයණ් කියලො යත්රැම් අරයගන, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට පින් සිද්ධ යවන්න අපිට යම් ර්ොේගයක් ලැබිලො තියයනවො
යන්ද, අයප් හිතත් යකයලස්වලින් නිදහස් කරගන්න ඕනෑ කියලො
යත්රැම් අරයගන ධේර්යය් නියැයලර්ු. ඒ සඳහො අප සියලුයදනොට අද
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දින ධේර් යද්ශනොවද යම් පර්ණක යහෝ පිටුවහලක් යව්වො!යි කියලො
ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරමින් ර්ර් පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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5 │ ආනාපානසති
කායානුපස්සනාරවන්
ර ාජ්ඣඣඞ්ග දියුණ්ු වීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති
ර්හොනිසංසො. ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො
සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො
සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් එක්දින භොවනො වැඩ
සටහයනහි ර්ොතෘකොව වශයයන් තෙොගත්යත් ආනොපොනසතිය. යර්ොකද
අයප් යම් පින්වතුන් රොශියක්ර් ආනොපොනසතියර් ර්ූල කේර්ස්ථොනය
වශයයන් තෙොයගන තර්යි භොවනොයව් නියැයලන්යන්. ඒ වයග්ර්යි,
අපි ඇතැම් යවලොවට පිම්ීර් හැකිළීර් කර්ටහන වැඩුවත් ඊට
සර්ගොමීවර්යි ආනොපොනසතියත් වැයඩන්යන්. ඒ නිසො අපි එක්තරො
අන්දර්කින් ආනොපොනසතිය ගැන සෑයහන්න ඉයගනගන්නවො නම්,
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| ආනොපොනසති සූතරය
යම් භොවනොව කරයගන යනයකොට අයප් හිතට යර්ොකක්ද යවන්යන්,
යර්ොන ගුණ ධේර් අයප් සිත් සතන් තුළ වැයඩනවද කියන එක
පිළිෙඳව සෑයහන වැටහීර්ක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසො
අපි කල්පනො කළො ආනොපොනසති සූතරය ර්ුල් තැන තියොයගන යම්
භොවනො වැඩ සටහන යර්යහයවන්න. ඉතින් අපි දැන් දවස් කිහිපයක්
තිස්යස්, ර්ොස කිහිපයක් තිස්යස්, යම් භොවනො වැඩ සටහන කරයගන
යනවො. එතයකොට අපි සොකච්ඡො වොර කිහිපයකදීර් ආනොපොනසතිය
සම්ෙන්ධයයන් ධේර් යද්ශනො පැවැත්තුවො.
අපි යම්යක් නිදානය සම්ෙන්ධයයන් ර්තක් කරගත්යතොත්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො අවස්ථොවක මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වැඩ
සිටිනවො, සංඝ පීතෘන් වහන්යස්ලො, ර්හො රහතන් වහන්යස්ලො සර්ග.
ඒත් එක්කර් අලුයතන් පැවිදි යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො රොශියක්
වැඩ සිටලො තියයනවො. ඒ සංඝ පීතෘන් වහන්යස්ලොයගන්, ර්හ රහතන්
වහන්යස්ලොයගන් ඒ නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො භොවනො උපයදස්
ලෙොගන්නවො. ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කල්ප නො කරනවො, දැන්
යම් සඟ පිරිස යෙොයහෝර් සර්ගි සම්පන්නව ෙණ භොවනො කටයුතුවල
යෙොයහොර් සොේථකව නියැයලන අවස්ථොවක්. යම් නිසො වස් වසලො
ඉවර යවලො යවනත් ස්ථොනයකට චොරිකොයව් යොර් අහිතකරයි. ඒ නිසො
දැන් යම් වස් තුන් ර්ොසය අවසන් වුණත් තව සෑයහන කොලයක්
මිගොරර්ොතු පරොසොදයය්ර් තර්න්වහන්යස් වැඩ වොසය කරන ෙවට
තීරණය කළො. යම් අනුව ර්හ රහතන් වහන්යස්ලොත් නවක භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොත් යම් ස්ථොනයය්ර් රැඳී සිටිමින් ෙණ භොවනො කටයුතු
දියුණු කරගන්නවො.
ඉතින් නවක ස්වොමීන් වහන්යස්ලො ඇතැම් යකයනක් තර්න්
කලින් යනොලෙො හිටිය ර්ොේග ඵල ර්ට්ටම් දක්වො පත් යවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කල්පනො කරනවො යම් භික්ෂුන් වහන්යස්ලො
විවිධ භොවනොවල නිරත යවනවො. ර්ර් යම් සියලුර්යදනොට ගැළයපන්න
යම් කිසි භොවනො කර්ටහනක් යද්ශනො කළො නම් ඉතොර් වටිනවො
කියලො තර්යි, යම් භික්ෂු සංඝයො කැඳවලො ආනොපොනසති සූතරය
යද්ශනො කරන්යන්. අපිට යත්යරනවො යර්තන විවිධ භොවනො දියුණු
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කරගත් පිරිසකටයි ආනොපොනසතිය යද්ශනො කරලො තියයන්යන්.
යර්තන උන්වහන්යස්ලො කළ විවිධ භොවනො යපළගස්වලො තියනවො. ඒ
නිසො එක පොරටර් ආනොපොනසතියට ආවො යනොයවයි. නර්ුත් ඒ සියලු
භොවනොවලට ගැළයපන භොවනොව හැටියට තර්යි ආනොපොනසතිය
යතෝරොගත්යත්. උන්වහන්යස්ලොට තව දුරටත් දියුණු යවන්න දැන්
ආනොපොනසතිය යද්ශනො කරනවො.
ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පරෙල පරකොශයක්
කරනවො. දැන් යම් එකර් ආනොපොනසතිය වැඩීයර්න් සතර
සතිපට්ඨොනයකුත් දියුණු යවනවො. ඒ වයග්ර්යි සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර්ත් දියුණු යවනවො. අවසොනයය් විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන ධේර්තො
යදකත් දියුණු යවනවො. ඉතින් සොර්ොනයයයන් යම් පින්වතුන් දන්නවො,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නිවන් දැකීර් පිණිස ඒකොයන ර්ොේගය වශයයන්
යද්ශනො කරන්යන් සතර සතිපට්ඨොන ධේර්. “ඒකොයයනෝ අයං
භික්ඛයව් ර්යග්ගෝ සත්තොනං විසුද්ධයො” යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යනොයයක් වර සතර සතිපට්ඨොන ධේර් වේණනො කරලො
තියයනවො. සතර සතිපට්ඨොනයය් කොයොනුපස්සනොයව්දී හම්ෙ යවන
යකොටසක්
තර්යි
ආනොපොනසතිය
කියන්යන්.
හැෙැයි
ආනොපොනසතියට දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කරර්යක් හඳුන්වලො
යදනවො යකොයහොර්ද ආනොපොනසතිය වඩන්යන් සතර සතිපට්ඨොනයර්
වැයඩන අන්දර්ට. එක්තරො අන්දර්කින් යම්ක හරිර් සුවියශ්ෂී
අවස්ථොවක්. යර්ොකද අපි ආනොපොනසතිය වඩලො අපිට හිතුයණොත්
ආනොපොනසතියයන් වැයඩන්යන් කොයොනුපස්සනො ර්ට්ටර්ක් විතරයි
කියලො, එතයකොට යම් සූතරයට අනුව අපිට යත්යරනවො, නැහැ ඒක
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියලො යදන පිළියවලට වැඩුයවොත් අන්න
අපිට යම්යකන් කොයොනුපස්සනො ර්ට්ටර් විතරක් යනොයවයි
යව්දනොනුපස්සනොවත් චිත්තොනුපස්සනොවත් ධම්ර්ොනුපස්සනොවත්
කියන යම් සතර සතිපට්ඨොනයර් ආනොපොනසතියයන් වඩොගන්න
පුළුවන් කියලො. ඒ නිසො අපිට යම් ආනොපොනසතිය සතර
සතිපට්ඨොනයර් දියුණු කරගැනීර් සඳහො භොවනො කරර්යක්, කර්ටහනක්
වශයයන් භොවිත කරන්න පුළුවන්.
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එතයකොට පින්වත්නි, අපි පසුගිය යද්ශනොවලදී යකොයහොර්ද
යම් ආනොපොනසතියයන් කොයොනුපස්සනොව දියුණු කරන්යන් කියලො
සොකච්ඡො කළො. ඒ වයග්ර් ආනොපොනසතියයන් යව්දනොනුපස්සනොව
දියුණු කරන්යන් යකොයහොර්ද කියලොත් සොකච්ඡො කළො. ඒ වයග්ර්
ආනොපොනසතියයන් චිත්තොනුපස්සනොව දියුණු කරන්යන් යකොයහොර්ද
කියලොත් සොකච්ඡො කළො. ඒ වයග්ර් ආනොපොනසතියයන්
ධම්ර්ොනුපස්සනොව දියුණු කරන්යන් යකොයහොර්ද කියලොත් සොකච්ඡො
කළො. එතයකොට අපිට යත්යරනවො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පියවර
දහසයකින් යපන්වලො දීලො තියයනවො. පියවර හතරක් ර්ුලින්ර්
හඳුන්වලො යදනවො. ඒ සතර ආකොරයයන් ආනොපොනසතිය දියුණු
කරනයකොට කොයොනුපස්සනොව වැයඩනවො. ඊළඟ පියවර හතර පරිදි
ආනොපොනසතිය දියුණු කරනයකොට යව්දනොනුපස්සනොව වැයඩනවො.
ඊළඟ පියවර හතර අනුව කටයුතු කරනයකොට චිත්තොනුපස්සනොව
වැයඩනවො. ඊළඟ පියවර හතර අනුව කටයුතු කරනයකොට
ධම්ර්ොනුපස්සනොව වැයඩනවො. එතයකොට අපිට යත්යරනවො දැන් යම්
එකර් ධේර්ය, ආනොපොනසතිය කියන එකර් ධේර්ය, දියුණු කිරීයර්න්
සතිපට්ඨොන ධේර් හතරක් වැයඩනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එතනින් නතර
යනොවී යපන්වලො යදනවො, ආනොපොනසතිය කියන එකර් ධේර්ය
වැඩීර් හරහොර් සතර සතිපට්ඨොනයත් වැඩිලො, සතර සතිපට්ඨොනය
වැඩීර් හරහො යකොයහොර්ද සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වැයඩන්යන්
කියලො. එක අතකින් අපි දන්නවො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
ධේර්යයන් ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් අයප් සිත් සතන් තුළ සත්තිස්
යෙෝධපොක්ෂික ධේර් දියුණු කරගැනීර්. යම් පින්වතුන් අහල ඇති
සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර් වශයයන් සතර සතිපට්ඨොන ධේර්. ඊට
පසුව අපිට හම්ෙ යවනවො සතර සර්යක් පරධොන වීේය ධේර්, සතර
ඍද්ධපොද ධේර්, පංච ඉන්ද්රිය ධේර්, පංච ෙල ධේර්, සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්, ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය කියන යම් යෙෝධ
පොක්ෂික ධේර් තිස්හතක් අයප් සිත් සතන් තුළ දියුණු කරගැනීයර්න්
තර්යි, අපි ෙලොයපොයරොත්තු වන නිවීර් අයප් හියත් ඇති කරගන්න
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ලෑස්ති යවන්න ඕනෑ. ඉතින් යම් කිසි යකයනක් කියනවො නම් යම්වො
යම් තරම් කරන්න අවශය නැහැ, එක පොරක් ඉඳගත්ත ගර්න් අපිට
අරහත්වය අවයෙෝධ කරගන්න පුළුවන් කියලො, ඉතින් ඒක විර්සො
ෙලන්න වටිනවො. යර්ොකද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන ර්ොේගය
කරර්ොනුකූලව වැයඩන ර්ොේගයක්. කරර්ොනුකූලව වඩන ර්ොේගයක්.
කරර්ොනුකූලව යකයලස් පරහීණ වන ර්ොේගයක්. විවිධ සූතරවල, පහොරොද
සූතරයය් එයහර්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො, ර්හ ර්ුහුද
එක පොරටර් ගැඹුරැ යනොවී කරර්ොනුකූලව අඩියයන් අඩිය ගැඹුයරන්
ගැඹුරට යනවො. තර්න් වහන්යස්යග් ශ්රී සද්ධේර්යත් ඉතොර්
කරර්ොනුකූලව තර්යි ගැඹුරට යන්යන්, ඒ නිසො ක්ෂණික අරහත්වයක්
තර්න් වහන්යස් පරකොශ කරන්යන් නැහැ කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො.
ඒ නිසො අපිත් යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් අපි යම් යන්න
පටන් අරන් තියයන ර්ොේගය කරර්ොනුකූලව වැයඩන ර්ොේගයක්. අපි
කොටත් අපි ඉන්න තැනින් පටන්ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන් අපි යම්
ආයරෝපණය කරගත්ත ර්ොේගයක යනොයවයි යන්යන්. වේතර්ොනයය්
අපි පටන්ගන්නවො. අපි පටන්ගන්නයකොට හිත ඉෙොගොයත් යනවො.
නොනො පරකොර අරර්ුණුවල යනවො. යකයලස් අරර්ුණුවල හිත
නියැයලනවො. යම් විදිහට යෙොයහොර් යනොහික්ර්ුණු හිතක් තර්යි අපි
දැන් යම් හික්ර්වන්න උත්සොහවත් යවන්යන්. එතයකොට පින්වත්නි, යම්
යනොහික්ර්ුණු හිතක්ය තර්න්ට තියයන්යන් කියලො යම්ක නම් කවදාවත්
ර්ට කරන්න ෙැහැ කියලො විපිළිසර යවන්නවත් පසුගොමී යවන්නවත්
යනයවයි, ධේර්ය තියයන්යන්. යම් ර්ට්ටමින් තර්යි කවුරැත් පටන්
අරන් තියයන්යන්. යම් විදියහ් අදාන්ත හිතක් තර්යි දාන්ත භොවයට,
දැර්ුණු ෙවට එදා ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත් ර්හ රහතන් වහන්යස්ලොත්
පත් කරයගන තියයන්යන් කියලො, තර්නුත් උන්වහන්යස්ලො දීපු
ආදේශය හිතට අරයගන, ඉන්න තැනින් පටන් අරයගන තර්යි අපිටත්
යන්න තියයන්යන්. ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගනිර්ු - අයප් හිත්වල
යකයලස් තියයනවො. අයප් හිත තවර්ත් ඉෙොගොයත් දුවනවො. අයප් හිත
කැර්ති කැර්ති අරර්ුණුවල වැයටනවො. යකොයහොර්ද අපි එතයකොට යම්
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කැර්ති කැර්ති අරර්ුණුවල වැයටන හිත, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන යම් ර්ොේගය භොවිත කරලො හික්ර්වොගන්යන්, ඉන් එහොටත්
ගිහිල්ලො අද අපි සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන යම්
අවයෙෝධයට තුඩු යදන, අවයෙෝධයට යහ්තු යවන යෙෝධ අංග,
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යකොයහොර්ද අපි වඩොගන්යන්, කියන එක අපි
යත්රැම්ගනිර්ු.
දැන් අපි දැනටර්ත් සොකච්ඡො කරලො තියයනවො, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන දහසය ආකොර ආනොපොනසති භොවනොව සතර
සතිපට්ඨොන ධේර්යර් දියුණු කරගන්න යයොදාගන්න පුළුවන්. ඒ
කියන්යන් අපිට යවනර්ර් කොයොනුපස්සනොවට එක භොවනො
කර්ටහනකුත් ඊළඟට යව්දනොනුපස්සනොවට තව කර්ටහනකුත්
චිත්තොනුපස්සනොවට තවත් කර්ටහනකුත් ධම්ර්ොනුපස්සනොවට තවත්
කර්ටහනකුත් අවශය යවන්යන් නැහැ. යම් විදිහට ගියයොත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් කියපු විදිහටර් කයළොත්, යම් එකර් ආනොපොන
සතියයන්ර් යම් වැඩ හතරර් කරගන්න පුළුවන්. එක අතකින් ඉතින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට පින් සිද්ධ යවන්න අපිට තවත් යම් භොරදූර
කොේය පහසු යවලො තියයනවො. යර්ොකද උන්වහන්යස් කරර්යක්
යපන්වලො දීලො තියයනවො. ර්හයණනි, යර්න්න යම් යම් විදිහට
වඩන්න. යර්න්න යම් යම් විදිහට කරන්න. ඔන්න එතයකොට සතර
සතිපට්ඨොනය යම් හරහො දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එක අතකින් අපිට
තිෙුණු අර්ොරැ කොේය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නිසො ඔන්න පින්වත්නි,
පහසු යවලො තියයනවො.
දැන් අපි අද සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් සම්ෙන්ධයයන් අපි අවධොනය යයොර්ු කයළොත්,
එක්තරො භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන්
අහනවො, ස්වොමීන් වහන්ස, යම් යෙොජ්ඣඞ්ග යෙොජ්ඣඞ්ග කියලො
කියනවො, යර්ොනවද යම් යෙොජ්ඣඞ්ග කියලො කියන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් සෘජ්ුව ඒකට උත්තරයක් යදනවො. “යෙොධොය සංවත්තන්තීති
යඛො, භික්ඛු, තස්ර්ො ‘යෙොජ්ඣගගො’ති වුච්චන්ති” ර්හණ, අවයෙෝධයට
යහ්තු වන අවයෙෝධයට තුඩු යදන ධේර් කියන නොර්යයන්, ඒ
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අේථයයන්, යම් ධේර්වලට යෙොජ්ඣඞ්ග කියන නර් පොවිච්චි කරනවො
කියලො. එතයකොට පින්වත්නි, යර්ොකක්ද යම් අවයෙෝධ යවන්යන්.
එක්තරො අන්දර්කින් සතයය අවයෙෝධ යවනවො කියලො කියන්න
පුළුවන්. චතුරොේය සතයය අවයෙෝධ යවනවො කියලො කියන්න පුළුවන්.
එයහර් නැත්නම් විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන, සොර්ොනයයයන් අපි යම්
සූතරයය්දී යපන්වො යදන අවයෙෝධය ලෙො යදන්න තුඩු යදන යහ්තු
වන ධේර්තො කියලො කියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි සර්හර යවලොවට
යම් කරැණු යර්ොනවොද කියලො අහල තියයනවො.
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හතක් ධේර්යය් විස්තර යවනවො. සති,
ධම්ර්විචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධ, සර්ොධ, උයප්ක්ඛො කියලො. යම් විදිහට
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හතක් දියුණු කිරීයර්නුයි, අවයෙෝධය ලෙොගන්න
අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම් ඒක ලෙොගන්න හැකි යවන්යන්.
අපිට යම් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් සත් තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර්වලත් හම්ෙ
වුණො. ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය විස්තර කරන්න කලින් යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් ගැනයි විස්තර කරන්යන්. අපි නැවතත් ඒ කරැණු ර්තක්
කරගත්යතොත්, සතර සතිපට්ඨොනය ර්තක් කරනවො, ඊළඟට සතර
සර්යක් පරධොන වීේය ර්තක් කරනවො, ඊළඟට සතර ඍද්ධපොද ර්තක්
කරනවො, ඊළඟට පංච ඉන්ද්රිය, පංච ෙල ධේර් ර්තක් කරලො ඔන්න
ඊළඟට තර්යි හම්ෙ යවන්යන් සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්. දැන්
පින්වත්නි, එක අතකින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකටි කරලො
තියයනවො. දැන් ආනොපොනසතිය වඩලො, සතර සතිපට්ඨොන ධේර්
දියුණු කරගත්තො. සතර සතිපට්ඨොන ධේර්වලින් ඔන්න ඊළඟට
සෘජ්ුවර් පරකොශ යවන්යන් සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්. එතයකොට අපිට
යත්යරනවො යම් ර්ොේගයය් යකොයහ් හරි සතර සර්යක් පරධොන වීේය
ධේර්, සතර ඍද්ධපොද ධේර්, පංච ඉන්ද්රිය ධේර්, පංච ෙල ධේර් ගැබ්
යවලො තියයනවො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සෘජ්ුවර් ඒවො ගැන
අවධොනය යයොර්ු කරන්යන් නැතිව, යම් අපි වඩන ආනොපොනසතිය
හරහො සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වැයඩන ආකොරය විස්තර කරලො
යදනවො. එක අතකින් අපි යම් කරයගන යන භොවනොව නිවැරදිද
කියලො අපිට පරීක්ෂො කරලො ෙලන්නත් පුළුවන් - ෙුද්ධ වචනයත්
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එක්ක යම්ක ගැළයපනවද කියලො. යර්ොකද ඇතැම් යකයනක් සැක
හිතන්න පුළුවන් ආනොපොනසතියයන් ඔක්යකොර් කරන්න පුළුවන්ද
කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්තන යපන්වලො යදන්යන්
ආනොපොනසතිය වඩද්දී යම් යපන්වලො යදන කොයොනුපස්සනො
යකොටයස්දී
යකොයහොර්ද
යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර්
වැයඩන්යන්.
යව්දනොනුපස්සනො යකොටයස්දී යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
වැයඩන්යන්. චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් වැයඩන්යන් ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටයස්දී යකොයහොර්ද
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වැයඩන්යන් - යම් විදිහට ඉතොර් කරර්ොනුකූලව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො දීලො තියයනවො. ඉතින් යම්
පින්වතුන්ට ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් එන ආනොපොනසති සූතරය යගදර ගිහින්
විර්සලො ෙලන්නත් පුළුවන්. එතන පින්වත්නි, යෙොයහොර් නිරවුල්ව
සඳහන් යවනවො යර්න්න යම් විදිහට “යස්මිං සර්යය, භික්ඛයව, භික්ඛු
කොයය කොයොනුපස්සී විහරති ආතොපී සම්පජ්ොයනො සතිර්ො වියනයය
යලොයක අභිජ්ඣොයදාර්නස්සං, උපට්ිතොස්ස තස්මිං සර්යය සති යහොති
අසම්ර්ුට්ඨො. යස්මිං සර්යය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උපට්ිතො සති යහොති
අසම්ර්ුට්ඨො, සති සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො ආරයද්ධො
යහොති”
යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරපු ෙුද්ධ වචනය
ඒ සූතරයය් සඳහන් යවනවො. යම් අවස්ථොවක යම් යයෝගොවචරයයක්
යම් විදිහට කයයහි කය අනුව ෙලමින් කටයුතු කරනවො නම් - අපි
යර්යතන්දී ආනොපොනසතියට දාලො කථො කයළොත්, - ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලිය දිහො සතිර්ත්ව ෙලොගන ඉන්නයකොට හිතට එනවො නම් යම්
කිසි යදාම්නසක්, අපි ඒකත් ෙැහැර කරනවො. හිතට එනවො නම් යම්
කිසි රොගයක්, ඒකත් ෙැහැර කරනවො. යම් විදිහට රොග යදෝෂ කියන
අන්ත යදයකන් මිදිලො, ඒ අන්ත යදක ර්ගහැරයගන යම් කිසි
යකයනක් යෙොයහෝර් සීරැයවන් යම් විදිහට කොයොනුපස්සනොයව්
යයයදනවො නම්, යෙොයහෝ උනන්දුයවන් යකයලස් තවන වීේය ඇතුව
යකයනක් යම් විදිහට උනන්දුයවන් කටයුතු කරනවො නම්, අන්න
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ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, ඒ අවස්ථොයව්දී එළඹ සිටි
සිහිය පටන්ගන්නවො. යවනත් අරර්ුණුවලින් ර්ුළො යවන්යන් නැතිව,
දැන් යම් ඇස් පනොපිට තියයන ආශ්වොස පරශ්වොසයය් හිත එකඟ
යවනවො.
දැන් පින්වත්නි, යෙොයහොර් සීරැයවන් යම් කටයුත්ත
යත්රැම්ගන්න වටිනවො. අයප් හිත නිරන්තරයයන්ර් අතීතය කරො
දුවයගන යනවො. අනොගත පරොේථනොවක් ඔස්යස් දුවයගන යනවො. යම්
විදිහට දුවයගන යන හිතක් තර්යි, දැන් යම් ඉතොර් උදාසීන අරර්ුණක
අපි එකඟ කරන්න හදන්යන්. ඉතින් අපි සෑයහන්න යවර වීරිය දරලො
යෙොයහෝර් සද්ධොයවන්, යනොපසුෙස්නො වීේයයයන් යම් කටයුත්ත
කරලො, අපි හිතර්ු යම් අවස්ථොවක දැන් ඔන්න හිත විසින්ර් ආශ්වොස
හුස්ර් රැල්යල් යහෝ පරශ්වොස හුස්ර් රැල්යල් එයො සතිර්ත් යවලො
ඉන්නවො. ඒ කියන්යන් දැන් යවනත් අරර්ුණකට යන්යනත් නැහැ.
අතීතයට දුවන්යනත් නැහැ. අනොගතයට දුවන්යනත් නැහැ. යවනත්
යකයනක් ගැන කල්පනො කරන්යන් නැහැ. යවනත් ස්ථොනයක් ගැන
කල්පනො කරන්යන් නැහැ. තර්න්ට දැයනන ආශ්වොසයය්ර් හිත
පවත්වනවො. ඔන්න ඔය අවස්ථොවට පින්වත්නි, කියනවො “උපට්ිත
සති” එළඹ සිටි සිහිය. එක අතකින් අයප් හිත යවනත් අරර්ුණුවලත්
එල්ෙගන්න අවස්ථො තියයනවො. උදාහරණයක් වශයයන් අපි යෙොයහෝර්
කැර්ති දේශනයක් දකිනයකොට, අයප් උනන්දුවකින් යතොරව, අයප්
හිත ඒ අරර්ුයණහි එල්ෙගන්නවො. නර්ුත් එතැනදී තියයන
වියශ්ෂත්වය තර්යි ඒ අරර්ුයණහි හිත ෙැහැගත්තට, ඒ අරර්ුයණහි
අයප් හිත ර්ුළො යවනවො.
නර්ුත් ෙුදු රජ්ොණන්වහන්යස්යග් යද්ශනයය් වියශ්ෂ වචනයක්
අපට අහු යවනවො. “උපට්ිතො සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො” යම් අරර්ුයණහි
සිත ර්ුළො වීර්ක් නැහැ. යම් අපි භොවිත කරන කේර්ස්ථොන, අපි
භොවනොව සඳහො පොවිච්චි කරන අරර්ුණු, කිසි යස්ත්ර් හිත ර්ුළො කරන
අරර්ුණු යනොයවයි. අපි සොර්ොනයයයන් රෑපයක් දැක්කහර්, අපි කැර්ති
ලස්සන රෑපයක් දැක්කහර් අපිට කිසිර් වීේයයක් යයොදන්න අවශය
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නැහැ. ඒ රෑපය ඔස්යස් අයප් හිත දුවයගන යනවො. නිරොයොසයයන්ර්
අයප් හිත පරණ පුරැද්දට ඒ රෑපය ඔස්යස් දුවයගන යනවො. අපිට
ආයය් ෙයලන් ඒයක හිත රඳවලො තියන්න අවශය නැහැ. යර්ොකද හිත
ර්ුළො කරන ස්වභොවයක්, හිත ඇද ෙැඳගන්නො ස්වභොවයක් ඒ
අරර්ුයණහි තියයනවො. නර්ුත් දැන් යම් අපි කථො කරන භොවනො
අරර්ුණ හරිර් උදාසීන අරර්ුණක්. හුස්ර් රැල්ලක් කියන්යන් කිසි
යස්ත්ර් හිත ඇද ෙැඳගන්නො අරර්ුණක් යනොයව්. එයහනම් යර්ොකද
යර්ෙඳු අරර්ුණක් භොවනොව සඳහො යයොදාගන්යන්? පින්වත්නි, යර්ෙඳු
අරර්ුණකින් පර්ණයි හිත යකයලසුන්යගන් ර්ුදාගන්න පුළුවන්. එයහර්
නැත්නම් අපි යකයලස් වඩන අරර්ුණක් භොවිත කයළොත් සම්ර්ො
සතියක් දියුණු යවන්යන් නැහැ. සම්ර්ො සර්ොධයක් දියුණු යවන්යන්
නැහැ. ඒ නිසො අපි දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් අවවොදයට
ඇහුම්කන් දීලො යම් උදාසීන අරර්ුණක් යවච්ච, නිරොයොසයයන් සිද්ධ
යවන ආනොපොනසතිය අයප් ර්ූල කර්ටහන වශයයන් භොවිත කරනවො.
අපි යම් අත් යනොහැර කරන වීේය නිසො, පරයත්නය නිසො, යම්
අවස්ථොවක ආශ්වොසයට හිත ෙැසගන්නවො. එයහර් නැත්නම්
වේතර්ොනයය් සිදු යවන්යන් පරශ්වොසයක් නම් පරශ්වොසයය්ර් හිත
ෙැසගන්නවො. යවන කිසිර් අරර්ුණකට යන්යන් නැහැ. ර්ුළු යලෝකයර්
අතහැරිලො. දැන් තර්න්යග් ඇස් පනොපිටර් තියයන්යන් ආශ්වොසයක්
පර්ණයි. පරශ්වොසය ගැනවත් හිතන්යන් නැහැ. ඊළඟ පරශ්වොසය
ගැනවත් හිතන්යන් නැහැ. පහු යවච්ච ආශ්වොසය ගැන හිතන්යනත්
නැහැ. ඊළඟට එන්න තියයන ආශ්වොසය ගැන හිතන්යනත් නැහැ.
අනුන් ගැන යකොයහොර්ත් හිතන්යන් නැහැ. අතන යර්තන ගැන
යකොයහොර්ත් හිතන්යන් නැහැ. වේතර්ොනයය් තියයන යම් හුස්ර් රැල්ල
පර්ණයි.
හිතල ෙලන්න යර්ෙඳු හියත් එකඟ ෙවක් ගැන. යම්
පින්වතුන්ටත් සර්හර විට දැනිලො ඇති, තර්න්යග් හිත පුළුවන් තරම්
යෙොයහෝර් සැහැල්ලුයවන් සීරැයවන් අරයගන ගිහිල්ලො යර්ෙඳු
ර්ට්ටර්කට පත් වුණො නම්, යම් ර්ුළු යලෝයකර් අත්හැරිලො ආශ්වොසයය්,
හුස්ර් රැල්යල් පර්ණක් හිත එකඟ වුණො නම්, හිත සතිර්ත් වුණො නම්,
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අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. “උපට්ිතො සති යහොති
අසම්ර්ුට්ඨො” යවන කිසිර් තැනක ර්ුළොවක් නැහැ. යම් අරර්ුයණහි ර්ුළො
වීර්කුත් නැහැ. ආශ්වොසය හො පරශ්වොසය කියන්යන් ස්වභොවයයන්ර්
උදාසීන අරර්ුණක් නිසො, හිත ඒයක් ර්ුළො වීර්ක් යවන්යනත් නැහැ.
එතයකොට ර්ුළො යනොවුණු එළඹ සිටි සිහියත් ඔන්න තියයනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“යස්මිං සර්යය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උපට්ිතො සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො,
සති සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො ආරයද්ධො යහොති”
යර්න්න යර්ෙඳු තත්ත්වයකට යකයනක් පත් වුණො නම්, එළඹ සිටි
සිහියයන් යුක්තව අරර්ුයණ් ර්ුළො යනොවී ඉන්නවො නම්, අන්න සති
යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩන්න යම් තැනැත්තො ආරම්භ කළො. දැන් පින්වත්නි,
අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, යම් ආරම්භය පර්ණයි. දැන් අපි හිතල ෙලර්ු.
අයප් හිත යහොඳට එකඟ යවලො වේතර්ොන යර්ොයහොයත් පවතින ෙව
දැන් අපිට යත්යරනවො. දැන් පසු යවන්යන් දිග හුස්ර් රැල්ලක්. ඒ හුස්ර්
රැල්යල් හිත එකඟ යවලො. ඒ හුස්ර් රැල්යල් හිත ර්ුළො යවලත් නැහැ.
යවන අරර්ුණුවලට ගිහිල්ලත් නැහැ. දැන් යම් වේතර්ොනයය් තියයන
හුස්ර් රැල්ල තුළ, දැයනන හුස්ර් රැල්ල තුළ හිත එකඟ යවලො. යර්න්න
යම් අවස්ථොයව්දී හියත් සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩන්න අපි පටන්
අරන්.
දැන් පින්වත්නි, හිතල ෙලන්න යම් පටන්ගත්ත යද් යර්තනින්
නතර යනොකර නැවත නැවතත් කරනවො. නැවතත් හුස්ර් රැල්ලකට
සතිර්ත් යවනවො. දැන් සතිර්ත් වූයය් ආශ්වොසයක් ගැන නම්, ඊළඟට
පරශ්වොසය ගැන සතිර්ත් යවනවො. එතයකොටත් පරශ්වොසයය් හිත ර්ුළො
යවන්යන් නැහැ. තියයන පරශ්වොසය අතහැරලො, ඇස් පනොපිට
වේතර්ොනයය් අත්දකින දැයනන යම් පරශ්වොසය ර්ගහැරලො යවනත්
අරර්ුණකට හිත පනින්යන් නැහැ. යෙොයහොර් සීරැයවන් යෙොයහොර්
නිවැරදිව යම් වේතර්ොන අරර්ුයණ්ර් හිත ඉන්නවො නම්, අන්න සති
යෙොජ්ඣඞ්ගය එතන වැයඩනවො. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට
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| ආනොපොනසති සූතරය
කියන්යන්, “සති සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛු භොයවති”
අන්න යම් කටයුත්ත නැවත නැවත කරනවො.
ඊළඟට නැවතත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “සති
සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනෝ භොවනො පොරිපූරිං ගච්ඡති”
දැන් යම් භොවනොවක් කරනවො කියන්යන් යම් කටයුත්ත නැවත නැවත
යවන්න හරිනවො. එකපොරක් යදපොරක් තුන්පොරක් යනොයව්, සියදහස්
වොරයක් නැවත නැවතත් යම් හුස්ර් රැල්ලක් පොසො සතිර්ත් යවනවො.
ආශ්වොසයක් පොසො සතිර්ත් යවනවො. ආශ්වොසය සිද්ධ යවන
අවස්ථොයව්දී පරශ්වොසය ගැන හැඟීර්ක් නැහැ. පරශ්වොසය ගැන
ෙලොයපොයරොත්තුවක්වත් නැහැ. ඉන්යන් තනිකරර් ආශ්වොසයය්
පර්ණයි. පරශ්වොසය සිද්ධ යවනයකොට ආශ්වොසය ගැන කිසිර් හැඟීර්ක්
නැහැ. දැන් ඉන්යන් පරශ්වොසයය් පර්ණයි. හිතලො ෙලන්න යම් වයග්
ඉතොර් සියුම් ර්ට්ටර්ක් ගැන. තවත් අතකින් ෙැලුවර් හරිර් සරලයි.
දැන් යර්ොකද අපි යපොත්වලින් ඉයගනගන්න යද්වල්, අපි හිතල ගන්න
යද්වල් හරි සංකීේණයි. ඒවො ර්තක තියොගන්න නම් යම් යම් සූතර
ර්තක තියොගන්න ඕනෑ. යම් යම් සමීකරණ ර්තක තියොගන්න ඕනෑ.
යම් යම් යපොත්පත් ර්තක තියොගන්න ඕනෑ. ඒ ඒ කේතෘවරැන්යග් නම්
ර්තක තියොගන්න ඕනෑ. නර්ුත් පින්වත්නි යර්තන එයහර් ර්ුකුත්ර්
නැහැ. යර්තන තියයන්යන් වේතර්ොනයය් දැයනන යම් ඉතොර් සියුම්
සරල අරර්ුණක යෙොයහොර් ලස්සනට සතිර්ත් යවලො, ඒ ලස්සන
අරර්ුණ, ඒ සියුම් අරර්ුණ අපිට දැන් දැයනනවො. ඇස් පනොපිට
දැයනනවො. එච්චරයි යර්තන තියයන්යන්.
ඊළඟට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො දැන් සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යම් විදිහට යකයනක් ආරම්භ කළො. යම්
විදිහට එයො නැවත නැවතත් යම් ඇස් පනොපිට වේතර්ොනයය් සිද්ධ
යවන අරර්ුයණහි නැවත නැවත සතිර්ත් වීර් හරහො සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩනවො. අපි හිතර්ු - ඊළඟට දැන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විස්තර කරනවො, එතනින් නවතින්යන් නැතිව “යසො තථො
සයතො විහරයන්තො තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචයති පරිවීර්ංසං
ආපජ්ජ්ති” ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් වචනයයන්ර් කියන්යන්, දැන්
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සතිර්ත් යවලො ඉන්න අතයේ ඔයහ් කම්ර්ැලිකයර්න් ඉන්නවො
යනොයව්. හැෙැයි යම් යදයක් කරනවො. කරනවො කියන වචනය
පොවිච්චි කළොට, හරිර් සියුම්වයි යම් යද් කරන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් “තථො සයතො විහරයන්තො තං ධම්ර්ං
පඤ්ඤාය පවිචිනති” දැන් යම් ඇස් පනොපිට වේතර්ොනයය් දැයනන
ආශ්වොසය ගැන පරඥායවන් දැනගන්නවො. පරඥායවන් යහොයලො ෙලනවො.
ඊළඟට “පවිචයති” වියශ්ෂයයන් යහොයලො ෙලනවො. “පරිවීර්ංසං
ආපජ්ජ්ති” යම් පිළිෙඳව විර්සිලිර්ත් යවනවො. ඒ කියන්යන්, අපි යම්
හුස්ර් රැල්ල දැයනනයකොට ඔයහ් ඉඳීර්කුත් යනයවයි කියන්යන්.
කම්ර්ැලිකමින් කය ඔයහ් හුස්ර් ගන්නවො. ර්ර් යවන යවන යද්වල්
කර කර ඉන්නවො යනයවයි. කයය් සිද්ධ යවන ස්වොභොවික කරියොවලිය
යකොයහොර්ද සිද්ධ යවන්යන්. දැන් ර්ට යර්ොනවද දැයනන්යන්. යම්
හුස්ර් රැල්ල යර්ොන වයග්ද, යම්ක දැනගන්යන් ර්ර් යර්ොන විදිහටද,
කියලො අපි දැනුවත් යවනවො.
හැෙැයි පින්වත්නි, යම් දැනුවත් යවන්යන් යපොතක් එක්ක
ගළපලො යනොයවයි. හරි අර්ොරැයි එක අතකින් අපිට යම්ක
යත්රැම්ගන්න. යර්ොකද අපි හැර් තිස්යසර් හිතන්යන්, යත්රැම්ගන්න
හදන්යන්, යර්න්න යම් යවලොයවදී අපිට යම් දැයනන යද් යපොතක්
එක්ක ගළපනවො කියලො. නර්ුත් යපොතක් එක්ක ගළපන්න ගියයොත්
යම් එකඟ ෙව කැයඩනවො. යපොතක් එක්ක ගළපන්න නම් අපිට යම්
යවලොයව් හිතන්න සිද්ධ යවනවො. යම් අවස්ථොයව්දී හිත නිශ්චල වුණ
පර්ණට අපට යම් ධේර්තො වඩොගන්න අවස්ථොව ලැයෙනවො. ඉතින්
යම් කොරණොව යම් පින්වතුන් කරලොර් යත්රැම්ගන්න. යම් හුස්ර්
රැල්ලක් තර්න්යග් ඇස් පනොපිට දැයනනයකොට, හිත නිශ්චල යවච්ච
තරර්ට, හියත් ඇතුළත කථොව ර්ගහැරිච්ච තරර්ට, ඇතුළත කථොව
නතර යවලො යම් තියයන යද් දැකගන්න තරර්ට, තියයන යද් දැනුවත්
වූ තරර්ට, අපිට ඒයක් තියයන සොරය යහොඳට වැටයහන්න ගන්නවො.
ඒ වැටහීර් පින්වත්නි, තර්න්ට පරතයක්ෂ වන යදයක්. ඒක යපොයතන්
ගන්න එකක් යනොයවයි. හිතල ගන්න එකක් යනොයවයි. තර්න්ට හුස්ර්
රැල්යල් තියයන ස්වොභොවික ලක්ෂණ යර්ොනවොද කියලො යත්රැම්
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| ආනොපොනසති සූතරය
යනවො. යර්න්න යම් විදිහට යම් කිසි යකයනක් තර්න්යග ඇස්
පනොපිට තියයන වේතර්ොන අරර්ුණ, වේතර්ොන ආශ්වොසයය් තත්ත්වය
යම් විදිහට යත්රැම්ගන්නවො නම්, පරඥායවන් විර්සලො ෙලනවො නම්,
යහොයලො ෙලනවො නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ධම්ර්විචය
කියන සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය අන්න ඒ අවස්ථොයව්දී ආරම්භ යවනවො.
පරඥාවට ර්ුල් යවච්ච ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යර්ෙඳු පරඥායවන්
විර්සීර්ක් කරනයකොට ආරම්භ යවනවො.
ඉතින් අපි යම් එක හුස්ර් රැල්ලක විතරක් යනොයව්, යම්
කටයුත්ත කරන්යන්. ඊළඟ හුස්ර් රැල්යලත් කරනවො. ඊළඟ හුස්ර්
රැල්යලත් කරනවො. ඉතින් යම් විදිහට යහොඳට පරඥායවන් විර්සිලිර්ත්
යවනයකොට ඔන්න යකයනකුට දැයනනවො, දැන් යම් හුස්ර් රැල්ල ටිකක්
දිගයි. කලින් එකට වඩො වැඩි යවලොවක් පැවතුණො. කලින් එක ගැන
හිතන්න අවශය නැහැ. යර්යතන්දී පරඥායවන්ර් යපන්වලො යදනවො දැන් කලින් ගත කරපු ආශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් ගත යවන
ආශ්වොසය දිගයි. කලින් ගත යවච්ච පරශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම්
යගවිලො යන පරශ්වොසය දිගයි. “දීඝං වො අස්සසයන්තො ‘දීඝං
අස්සසොමී’ති පජ්ොනොති, දීඝං වො පස්සසයන්තො ‘දීඝං පස්සසොමී’ති
පජ්ොනොති”. අන්න “පජ්ොනොතී” කියන්යන් නුවණින් දැනගන්නවො.
එතයකොට පින්වත්නි, අපිට යම් අවස්ථොවක යම් විදිහට වැටයහනවො
නම්, යම් හුස්ර් රැල්ල කලින් එකට වඩො දිගයි, කලින් එකට වඩො යම්
පරශ්වොසය දිගයි කියලො, ඒ කියන්යන් යම්ක අහු යවලො තියයන්යන්
ධම්ර්විචය කියන සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය හරහොයි.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තව දුරටත් පැහැදිලි කරනවො.
යම් විදිහට යම් කිසි යකයනක් උදාසීන අරර්ුණක තියෙන යම් විදියහ්
සොරයක් දැනගැනීර් සඳහො උනන්දුයවන් යවයහයසනවො නම්,
දැනගැනීර් සඳහො කටයුතු කරනවො නම්, අන්න ඒ කටයුතු කිරීර්ර්
විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ආරම්භ කිරීර්ක්. යර්ොකද අයප් හිත යර්යතක්
කොලයක් පින්වත්නි, යර්ෙඳු අරර්ුණුවල යනයව් ඉඳලො තියයන්යන්.
අයප් හිත කොර්යට දුවපු හිතක්. අයප් හිත ද්යව්ෂයට දුවපු හිතක්.
අයප් හිත ර්ුළො යවලොර් තිෙුණු හිතක්. යර්ෙඳු හිතක්, යර්ෙඳු අසංවර
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හිතක් තර්යි, අපි යම් සූක්ෂර් අරර්ුණක හික්ර්වන්යන්. යම් හික්ර්වීර්
හරහො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො, යම්ක යම් ආවොට ගියොට
කරන්න ෙැහැ. ඒකයි අපි යම් ශීලයක් සර්ොදන් යවලො, යප් යවලො,
කැප යවලො යම් කටයුත්ත කරන්යන්. එතයකොටයි ඔන්න විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො “තස්ස තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො
පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්යතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං” යම්
කටයුත්යත්දී ඇතැම් යවලොවට හිත පසුෙොනවො. යම් තරම් සියුම්
අරර්ුණක් යකොයහොර්ද ර්ර් අල්ලොගන්යන්, යකොයහොර්ද ර්ර් යම්යක්
තියයන සොරය අල්ලොගන්යන්. යකොයහොර්ද ර්ර් යම්යක් දිගක් යකොටක්
අල්ලොගන්යන්. අන්න පින්වත්නි පසුෙොනවො. පසුෙොන අවස්ථොවක්
පොසො නැවතත් ඔසවලො තෙොගන්නවො. අතහැරලො දාන්න හදන
අවස්ථොවක් පොසො නැවතත් ඔසවලො තෙොගන්නවො. අතහැරලො දාන්න
හදන අවස්ථොවක් පොසො නැවතත් පටන්ගන්නවො.
දැන් පින්වත්නි, අපි විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යම් අවස්ථොයව්දී
පටන්ගන්නවො. යර්ොකද යම් කටයුත්ත - නැවතත් ර්තක් කරන්න
වටිනවො - යෙොයහොර් සූක්ෂර්ව කළ යුතුයි. ඉවසීයර්න් යුක්තව කළ
යුතුයි. අපිට නිවන් දකින්න හදිස්සිය තිෙුණට යම් කටයුත්ත කරන්න
අර්ොරැයි. අපි යම් කටයුත්ත ඉන්ද්රිය ධේර්, ෙල ධේර්, යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් වඩොගන්නො ආකොරයයන් සැනසිල්යල් කළ යුතුයි. සතුටින් කළ
යුතුයි. ඒ නිසො පින්වත්නි, දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො
යදනවො, දැන් යම් හිත සැඟයවන්න යනයකොට, නිදාගන්න යනයකොට,
ඔන්න නැගිට්ටගන්නවො. ඇහැරවොගන්නවො. හිත අත්ඇරලො දාන්න
යනයකොට නැවතත් පටන්ගන්නවො. යම් විදිහට වැයටන්න යනොදී
පසුෙොන්න යනොදී නැවත නැවත යම් කටයුත්යත් නියැයලනවො නම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො, විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යකයනක්
පටන්ගන්නවො. නැවත නැවත යම් යද් කිරීර් හරහො විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය භොවිත කරනවො. නැවත නැවත පරගුණ කරනවො.
ඊළඟට යම් විදිහට භොවනොයවන් කටයුතු කිරීර් හරහො, භොවනොව
හරහොර් විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය පියරනවො. සම්පූේණ යවනවො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
ඊළගට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො, යම් විදිහට
යම් කිසි යකයනක් කටයුතු කරනවො නම්, යම් තැනැත්තොට යම්
කටයුත්යත් සොේථක වීර් හරහොර්, නිරොමිස පරීතියක් හටගන්නවො.
“ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජ්ති පීති නිරොමිසො” යම්ක සොර්ොනයයයන්
කොර්යයන් ද්යව්ෂයයන් ආපු පරීතියක් යනොයවයි. තර්න්යග් ඇස්
පනොපිට තියයන යෙොයහොර් සියුම් අරර්ුණක සොරය යත්රීර් හරහො
තර්න්ට හටගන්නවො නිරොමිස පරීතියක්. ඒක තර්න් තුළින්ර් ආපු
පරීතියක්. ඒක අනුන්යගන් ගත්ත පරීතියක් යනයර්යි. යවනත් යදයක්
දැකලො, ඇහැට අරර්ුණක් අරයගන ගත්ත පරීතියක් යනයර්යි. කනට
කවියක් සින්දුවක් අහලො ගන්න පරීතියක් යනයර්යි. නහයයන් යහොද
සුවඳක් ආඝරොණය කරලො ගන්න පරීතියක් යනොයවයි. කයයන් සුන්දර
පහසක් ලෙලො ගන්න පරීතියක් යනයර්යි. හිත ර්ුළො යවන අරර්ුණක
යයොදවලො ගන්න පරීතියක් යනයර්යි. යම්ක තර්න්ට දැයනන යද්ක
ර්නොව හිත තැන්පත් කරලො, ඒයක් තියයන යවනස්කම්, ඒයක්
තියයන සොරය, ඒයක් තියයන යතොරතුරැ ලැීර් හරහො හටගන්න
පරීතියක්. යකයලසුන්යගන් හිත මිදීර් හරහො හටගන්න පරීතියක්. යම්
අවස්ථොයව්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො යයෝගොවචරයො
පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැඩීර්, දියුණු කිරීර් පටන්ගත්තො. ඉතින් නැවත
නැවත යම් පරීති ස්වභොවය හටගන්නවො. දැන් භොවනොව සොේථක යවලො.
එක්තරො අන්දර්කින් හිත යකයලසුන්යගන් අතමිදිලො, ඉතොර් සියුම්
අරර්ුණක හිත එකඟ යවලො. යර්යතක් කොලයක් හිත කියන කියන
විදිහට නටපු අපි දැන් ඔන්න අපිට ඕනෑ විදිහට හිත යයොදවලො, ඒ
හියතන්ර් පරයයෝජ්න ගන්න අවස්ථොවක්. නිරොමිස පරීතියක් හට
අරයගන පින්වත්නි, යම් යද් නැවත නැවත කරද්දී ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො යම් විදිහට භොවනොව හරහො පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
වැයඩන්න ගන්නවො. සම්පූේණ යවන්න ගන්නවො.
ඊළඟට යම් විදිහට සතුටු යවච්ච හිත සැනයසනවො. කයත්
සැනයසනවො. එයහර් නැත්නම් හිතත් සංසියඳනවො. කයත්
සංසියඳනවො “පීතිර්නස්ස කොයයොපි පස්සඹ්හති, චිත්තම්පි පස්සම්භති”
පස්සම්භනය යවනවො කියන්යන් සංසියඳනවො. දැන් කයය් කලින්
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තිබිච්ච යව්දනො දැයනන්යන් නැහැ. කයය් කලින් තිබිච්ච රිදුම්
කැක්කුම් දැන් නැහැ. යර්ොකද හිත සෑයහන දුරට සංසිඳිලො. හියත්
යලොකු පරීතියක් හට අරයගන, හියත් සැහැල්ලුවක් ජ්නිත යවලො, හියත්
සැහැල්ලුව හරහො කයය් සැහැල්ලුවකුත් පටන් අරන්. දැන් පින්වත්නි,
කයය් සැහැල්ලුව, හියත් සැහැල්ලුව තර්යි පස්සද්ධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
කියලො කියන්යන්. ඉතින් යම් අවස්ථොවක අපිට ආනොපොනසතිය හරහො
යම් විදිහට හිත සැහැල්ලු වුණො නම්, කය සැහැල්ලු වුණො නම්, යම්
අරර්ුයණ් ර්නොවර් හිත එකඟ යවලො යම් කටයුත්ත සිද්ධ වුණො නම්
අපිට යත්රැම්ගන්න පුළුවන්, පස්සද්ධ කියන සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඔන්න
අපි වඩන්න පටන් අරයගන. ඉතින් යම් යද් නැවත නැවත යවනවො
නම්, අපි නැවත නැවත භොවනො කරනවො. යම් එක දවසක් භොවනො
කරලො නතර කරනවො යනයවයි. ඊළඟ දවයසත් භොවනො කරනවො.
ඊළඟ දවයසත් භොවනො කරනවො. ඊළඟ ර්ොයසර්ත් යම් යද් කරනවො.
අපිට පැවරිච්ච ෙුද්ධ වතක් වයග් අපි යම් යද් කරනවො. අපිට ලැබිච්ච
ර්නුස්ස ජීවිතයයන් ගන්න තියයන උපරිර් පරයයෝජ්නය යවන්යන්
යර්න්න යම්කයි කියලො යත්රැම් අරයගන කරනවො. ඔන්න පින්වත්නි,
එතයකොට යම් අන්දර්ට යම් පස්සද්ධ කියන සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
වැයඩන්න පටන්ගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එතනින් නතර කරන්යන් නැහැ.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො. “පස්සද්ධ කොයස්ස සුියනො
චිත්තං සර්ොධයති” අපි යම් සර්ොධය සර්ොධය කියලො යෙොයහෝ
යවලොවට යෙොයහොර් උවර්නොයවන් ඒ පස්යස් හඹොයගන යනවො.
නර්ුත් යම් විදිහට සැහැල්ලු යවච්ච, සතුටු යවච්ච, යසොම්නසක් පහළ
යවච්ච පරිසරයකයි, යසොම්නසක් පහළ යවච්ච සිතකයි සර්ොධර්ත්
ෙවක් හටගන්යන්. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පැහැදිලි කරන්යන්
“පස්සද්ධ කොයස්ස සුියනො චිත්තං සර්ොධයති” යම් විදිහට තැන්පත්
යවච්ච සංසිදිච්ච කයක යෙොයහොර් සුව යස් සිත සර්ොධ යවනවො.
සර්ොධ වුණො කියන්යන්, ඔන්න සර්ොධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඒ
අවස්ථොයව්දි වඩන්න පටන්ගත්තො යවනවො. වඩන්න ආරම්භ කළො
යවනවො. නැවත නැවත සර්ොධ යවනවො. නැවත නැවත සර්ොධ
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සම්යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩනවො. නැවත නැවත සිත එකඟ යවනවො.
නැවත නැවත සිත සර්ොධ යවනවො. නැවත ඔන්න සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො. පින්වත්නි සර්ොධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
වැයඩනවො කියන්යන්, හිත එකඟ යවනවො කියන්යන්, අපි එක්තරො
අන්දර්කට ෙලොයපොයරොත්තු වුණ සන්ධස්ථොනයකට පැමිනුණො කියන
එකයි. ඒ කියන්යන් අයප් හිත ඉෙොගොයත් ගියො. දකින දකින අරර්ුයණ්
ගියො. ඇයහන ඇයහන අරර්ුයණ් ගියො. විඳගන්නො සියලු අරර්ුණුවල
දුවයගන ගියො. දැන් ඒ යවනුවට අපිට උවර්නො අරර්ුණක, නියකයලස්
අරර්ුණක, සිත සර්ොධගත යවලො.
දැන් අපිට යර්ොකක්ද කරන්න තියයන්යන්? පින්වත්නි, යම්
සර්ොධගත යවච්ච සිත දිහො යෙොයහොර් උයප්ක්ෂොයවන් ෙලො ඉන්නවො.
යර්ොකද, අපිට කරගන්න තිබිච්ච වැයේ ඔන්න දැන් යවලො හර්ොරයි.
යවලො අවසොනයි. හිත යගදරට ආවො වයග් සංසිඳිලො එකඟ යවලො,
සර්ොධර්ත් යවලො, යම් අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො. දැන් අලුතින් කරන්න
යදයක් නැහැ. අලුතින් කරනවො කියන්යන් යම්ක අවුල් කරන එක.
යම් දැන් යෙොයහොර් අනොකූලව තියයන හිත වයකූල කිරීර්ක් තර්යි අපි
යර්ොකුත් කයළොත් යවන්යන්. යම් අවස්ථොයව්දි යර්ොකුත් යනොකර
ඉන්නවො. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “යසො තථොසර්ොහිතං
චිත්තං සොධුකං අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” ‘අජ්ජ්ුයපක්ිතො’ කියලො
කියන්යන්, යම් දැන් යහොඳට වැයේ සිද්ධ යවලො හිත සර්ොධර්ත් යවලො
තියයනවො. තර්න් ඒ පිළිෙඳව යෙොයහොර් ර්ැදහත් සිතින් ෙලොයගන
ඉන්නවො.
යර්න්න යර්යහර් ර්ැදහත් භොවයක් ඇති කරයගන, දැන් යම්
එකඟ යවච්ච හිත දිහො ෙලොයගන ඉඳීර්ර්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො පින්වත්නි, උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩන්න
පටන්ගැනීර්යි කියලො. දැන් හිතල ෙලන්න. අයප් හිත ඔන්න දුවයගන
ගියො. ඔන්න අපි යගනල්ලො තියො ගත්තො. ආයය් එකඟ වුණො. එකඟ
වුණොට පස්යස් අපි ෙලොයගන ඉන්නවො. දැන් ආයය් ඔන්න යර්ොනවො
හරි තියයන අයප් පරණ යකයලස් ගති නිසො ආයය් හිත දුවයගන
ගියො. ආයය් අපි යගනල්ලො තියයනවො. ආයය් එකඟ වුණො. එකඟ
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වුණොට පස්යස් ෙලොයගන ඉන්නවො. ඉතින් යම් විදිහට හියත් එකඟ
ෙවත් සර්ොධර්ත් ෙවත් ඇති වුණොට පස්යස් අපි ඒ දිහො යෙොයහෝර්
සොවධොනව, යර්ොකුත් කරන්න යනොගිහින් අවුල් කරන්න යනොගිහින්
අත දාන්යන් නැතිව අපි ඒ යවන යද්ට ඒ හිතට දැන් නිදැල්යල් ඉන්න
දීයර්න්ර් උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො. නැවත නැවත
වැයඩනවො.
දැන් පින්වත්නි, අපි යම් කථො කයළ් සම්යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හත
යම් ඉතොර් සරල ආශ්වොස පරශ්වොසයය් දැනුවත් වීර් හරහො, දැකගැනීර්
හරහො, දැනගැනීර් හරහො වැයඩන ආකොරය ගැනයි. ඇතැම්
අවස්ථොවක යම් විදිහට අපි වියශ්ෂයයන්ර් පරඥායවන් ඒ දිහො
ෙලොයගන ඉන්නයකොට, විර්සිලිර්ත් නුවණකින් යුක්තව ෙලොයගන
ඉන්නයකොට ඔන්න අපිට යත්යරනවො කලින් දිගට තිබ්ෙ ආශ්වොසය
දැන් යකටි යවලො. අපිට ඒ ගැන කිසි ෙලොයපොයරොත්තුවක් තිෙුයණ්
නැහැ. අපිට වුවර්නො විදිහට යම්ක හසුරැවන්න උවර්නොවක්
තිෙුයණ්ත් නැහැ. දැන් යෙොයහොර් ර්ධයස්ථව අපි යම් සිද්ධ යවන යද්
දිහො ෙලොයගන හිටියො. නින්දට ගියයත් නැහැ. අතහැරලො දැම්යර්ත්
නැහැ. හිත සැඟයවන්න දුන්යනත් නැහැ. නර්ුත් යෙොයහොර්
විර්සිලිර්ත්ව ඇස් පනොපිට තියයන අරර්ුණ දිහො ෙලොයගන සිටියො.
ෙලොයගන ඉන්නයකොට යත්යරනවො, යම් කලින් තිෙුණ යද් යනොයවයි.
ඔන්න දැන් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය ර්ඳක් යවනස් යවලො. අයප්
හියත් එක්තරො අන්දර්ක හැඟීර්ක් තිෙුණො නම් “යම් ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලිය නම් කවදාවත් යවනස් යවන්න ෙැහැ, යම්ක ර්ට ඕනෑ
විදිහට ර්ුලින් වයග්ර් අගට යනකම්ර් ර්ට යත්යරන්න ඕනෑ, ඒ
තීවරතොයවන්ර් දැයනන්න ඕනෑ” කියලො, යර්යහර් අපි එක්තරො
අන්දර්කින් අයප් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය හසුරැවන්න ගියයොත්
අයප් ර්නයස් තියයන විවෘත භොවය ඇණහිටිනවො. විවෘත භොවයට
යන්න ෙැහැ. අපි යෙොයහොර් විවෘත ර්නසකින් තර්යි යම් කටයුත්ත
යවන්න ඉඩ හරින්යන්. ඒකයි යම් “යවන්න ඉඩ හරිනවො” කියන එක
අවධොරණය කරන්න වටින්යන්. අපි යම්කට අත දැම්යර්ොත් යම්
කටයුත්තට ෙොධො යවනවො. එනිසො අපි පැත්තකට යවලො කයට හුස්ර්
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| ආනොපොනසති සූතරය
ගන්න දීලො අපි පැත්යතන් ෙලොයගන ඉන්නවො නම්, ඒ තරර්ට යම්
කොරණොව පහසු යවනවො. අපි අත දැම්ර් ගර්න් යම් සිද්ධය අවුල්
යවනවො. ඒ නිසො පින්වත්නි, පුළුවන් තරම් ස්වොභොවිකවර් කයට හුස්ර්
ගන්න දීලො, අපි ඒ දිහො සොක්ෂි දරනවො වයග් ඒ දිහො පැත්යතන් ෙලො
ඉදීර් තර්යි කරන්න තියයන්යන්. ඒ විදිහට කරපු තරර්ට යම්
කටයුත්ත සොේථක යවනවො.
ඊළඟට අපි වීේය යයොදන්නත් ඕනෑ අවශය පර්ණට විතරයි.
අපි දැන් එකඟ යවන හිත එකඟ යවන්න දීලො පැත්යතන් ෙලො
ඉන්නවො යවනුවට අපි ඒ අවස්ථොයවත් යර්යනහි කරන්න ගියයොත් හුස්ර් ගන්නවො ගන්නවො ගන්නවො කියලො හරි, යහළනවො යහළනවො
යහළනවො කියලො හරි අපි යර්යනහි කරන්න ගියයොත් - යම් ඉතොර්
සියුම්ව සංසියදන හුස්ර් නැවතත් කැලයඹනවො. ඒ යවනුවට අපි
කරන්න ඕනෑ, දැන් හුස්ර් සංසියඳනවො නම්, අපි අත දාන ගතිය අයින්
කරයගන අත යපොවන ගතිය අයින් කරයගන, අපි යපොේඩක් දැන්
අයින් යවලො හිතට එකඟ යවන්න ඉඩ යදන්න ඕනෑ. අපි යර්යනහි
කිරීර්ක් කර කර හිටියො නම්, යර්යනහි කිරීර් ර්ඳකට නතර කරලො,
යර්යනහි කිරීර්කින් යතොරවත් හිත එකඟ යවනවද කියලො ෙලන්න
ඕනෑ. එතයකොටයි පින්වත්නි, හිතට එකඟ යවන්න ඉඩ යදන්යන්.
අයප් හියත් යකයලස් ටික අයින් කරලො දුන්න නම් හිත එකඟ
යවනවො. යම් පරිසරය සකස් කිරීර්, යහ්තු සොධක සකස් කිරීර් තර්යි
අයප් අතින් යවන්න තියයන්යන්. ඒ ටික දැන් සකස් යවලො නම්, හිත
එකඟ යවලො නම්, ඔන්න අපි එකඟ යවච්ච හිත දිහො ර්ධයස්ථව
දැකගැනීර්යි තියයන්යන්. යර්යහර් ෙලන් ඉන්නයකොට තර්යි අපිට
යත්යරන්යන්, කලින් තිබිච්ච දිග හුස්ර් දැන් යකටි ෙවට පත් යවලො,
කලින් තිබිච්ච රළු හුස්ර්, දැන් සියුම් ෙවට පත් යවලො කියලො.
පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට කියනවො, යම් සියුම්
ෙව තව දුරටත් යෙොයහොර් ළං යවලො ෙලන්න. යම් සියුම් ෙව
යකොයහොර්ද පටන්ගන්යන්. සියුම් ෙව යකොයහොර්ද ඉතොර් සු ක්ෂර්ව,
ඉතොර් සියුම්ව, යවනස් යවන්යන්. ඒ දැයනන ස්වභොවය ටික ටික ටික
අඩු යවලො යනොයපනී යන්යන් යකොයහොර්ද, යනොදැනී යන්යන්
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යකොයහොර්ද
“සබ්ෙකොයපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති,
‘සබ්ෙකොයපටිසංයවදී පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් එක්තරො
අන්දර්කින් අපි හික්යර්නවො. යම් යද් යවන්න ඉඩ හරිනවො. අපි
පැත්තකට යවනවො. පැත්තකට යවලො යම් සිද්ධ යවන ආශ්වොසයය්ර්
ර්ුළුල්ලර් දැකගන්න අපි උත්සොහවත් යවනවො. දැන් හිත නින්දට යන්න
යදන්යනත් නැහැ. හිතට කම්ර්ැලි යවන්න යදන්නත් නැහැ. හැෙැයි
නුවණින් විර්සොයගන ඉන්නවො. අපිට පුළුවන්ද තව යපොේඩක් යම්ක
අල්ලගන්න. අපිට යනොදැනිච්ච තව පරයද්ශයක් ගැන තව දැනුවත්
යවන්න අපිට ෙැරිද කියලො යම් උනන්දුවක් ඇති කරයගන, යම්
ර්ුළුල්ලර් දැනගන්න, ආශ්වොස පරශ්වොසයය් ර්ුළු චකරයර් දැකගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. දැන් යම් යද් කරන්න කරන්න පින්වත්නි, අපි
තව තව යම් කටයුත්තට ෙැහැගන්නවො. ඒයකර් නියැයලනවො.
අරර්ුයණ්ර් නියැයලනවො. යම් යද්ර් නියැයලන්න නියැයලන්න ඒ යද්,
ඒ අරර්ුණ, තව තව සංසියඳනවො. අරර්ුණ සංසියඳනවො කියන්යන්
හිතත් සංසියඳනවො. හිත තව දුරටත් සර්ොධර්ත් යවනවො.
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය් යම් අන්දමින් සියුම්ව සිද්ධ
යවන
යවනස්කම්
දැනගන්යන්
පින්වත්නි,
ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයයන්. සතියයන්, යවන අරර්ුණකට යන්න යනොදී
වේතර්ොනයය් තියයන සියුම් අරර්ුයණ්ර් හිත පවත්වනවො. ඔන්න සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩනවො. ඒ අරර්ුයණහි හිත පවත්වොයගන ඉන්න
ගර්න්, ඔයහ් ඉන්යන් නැහැ. අපි ඒයකන් යවන්යන යර්ොකක්ද කියලො
විර්සිලිර්ත් නුවණින් ෙලොයගන ඉන්නවො. ඔන්න අපිට යත්යරනවො
ඒයක් සියුම් යවනස්කම්. කලින්ට වඩො දැන් අරර්ුණ සියුම් යවලො.
ඔන්න යම් සියුම් භොවය වැටයහන්න ගන්නවො. දැන් ආශ්වොස
පරශ්වොසය යවන් කරගන්න ෙැරි තරර්ට සියුම් වීයගන යනවො. කලින්
නම් තර්න්ට යවනසක් යත්යරනවො. දැන් තර්න්ට යත්යරන්යන් නැති
තරර්ට. යම් සියලු යවනස්කම් යත්යරනවො කියන්යන් ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
ඉතින් යම් කටයුත්යත් උනන්දුයවන් යයයදනවො කියන්යන්,
විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩනවො. යම් කටයුත්යත් යම් විදිහට
නියැයලන්න නියැයලන්න පරීතියක් හටගන්නවො. යර්ොකද අයප් හිත
අනිකුත් අරර්ුණුවලට යනොගිහින්, යකයලස් අරර්ුණුවලට යනොගිහින්,
හිත දවන තවන අරර්ුණුවලට යනොගිහින්, හිත සැනයහන යර්ෙඳු
අරර්ුණක ඉන්න පටන්ගන්නවො. දැන් එයොර් ඉන්නවො. අපි ෙයලන්
යගනල්ලො ඉන්දවනවො යනොයවයි. හිත විසින්ර් දැන් යම් අරර්ුයණහි
ඉන්නවො. දැන් පින්වත්නි, තව දුරටත් ආශ්වොසයය් යයයදනවො. හිත
එකඟ යවනවො. හියත් තව දුරටත් සර්ොහිත ෙවක් සංහිඳිච්ච ෙවක්
හටගන්නවො. ඒත් එක්කර් කයත් සංසියඳනවො. ඔන්න පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය තව තව වැයඩනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි, දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො
යදනවො හතරයවනි අවස්ථොව වශයයන් “පස්සම්භයං කොය සංඛොරං
අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති, පස්සම්භයං කොය සංඛොරං පස්සසිස්සොමීති
සික්ඛති” දැන් යහොඳට සර්නය වන තැන්පත් වන ආශ්වොසය පරශ්වොසය
තව දුරටත් තැන්පත් යවන්න ඉඩ යදනවො. අපි යර්ොකුත් අත දාන්න
යන්යන් නැහැ. අපි අවුල් කරන්න යන්යන් නැහැ. වයකූල කරන්න
යන්යන් නැහැ. අපි ඉයගනගත් යදයක් එතනට දාන්න යන්යන් නැහැ.
දැන් එයොටර් තැන්පත් යවන්න ඉඩ යදනවො. තව තව හිත එකඟ
යවනවො. තව තව හිත සර්ොධර්ත් යවනවො. ඔන්න සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය තව වැයඩනවො. හිත තැන්පත් වීර් දිහො අපි
පැත්තකට යවලො ර්ධයස්ථව උයප්ක්ෂොයවන් ෙලො ඉන්නවො. උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො.
දැන් පින්වතුනි, අපිට යත්යරනවො යම් සිද්ධ යවන කොේය
ඉතොර් සියුම් කොේයයක්. ඒක හිතලො කරන කොේයයක් යනොයවයි.
යම්ක කය විසින්ර් සිද්ධ යවන, කය විසින්ර් සිදු කරන යදයක්.
යෙොයහොර් සූක්ෂර්ව දැකගැනීර් හරහො සිද්ධ යවන යදයක්. ඒකයි අපි
කියන්යන් භොවනොර්ය ඥානයක් යම්යකන් ඇති යවනවො කියලො.
යර්ොකද අපි තේක ඥානයයන් තර්යි යපොයත් පයත් දැනුර් ඇති
කරගන්යන්. හිතල තර්යි චින්තොර්ය ඥානය ඇති කරගන්යන්. ඒක
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තනිකරර් තේක ඥානයට තියයන යදයක්. දැන් යම් කරන්යන් තනිකරර්
පරතයක්ෂ ඥානයක්. එයහර් නැත්නම් ඇස් පනොපිටර් දැයනන යදයක්
තර්යි, අපි දැන් යම් අයප් සතියට හසු කරගන්යන්. එතයකොට සතියට
යර්ෙඳු අරර්ුණක් හසු කරගැනීර් හරහොයි සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
දියුණු යවන්යන්. ඊළඟට ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු
යවන්යන්. විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවන්යන්. අයනකුත්
පස්සද්ධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය, සර්ොධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය, උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවන්යන්.
පින්වත්නි, යම් විදිහට යම් යද් දියුණු කරනයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් තවත් තැනක යපන්වලො යදනවො - ඇතැම් යවලොවක හිත
පසුෙොනවො. ඇතැම් යවලොවක හිත හැකියළනවො. හිත කම්ර්ැලි
යවනවො. අන්න ඒ අවස්ථොයව්දි අපි සතියයන් තර්යි ඒක දැනගන්යන්.
දැන් යම් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල තියයනවො යර්න්න යර්යහර් ගති
ලක්ෂණ. ඇතැම් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හිත එකඟ කරන පැත්තට ෙරයි.
හිත සර්ොහිත කරන පැත්තට ෙරයි. හිත සංසිඳවන පැත්තට ෙරයි.
තවත් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් ටිකක් හිත අවුස්සන පැත්තට ෙරයි. හිත
විසුරැවන පැත්තට ෙරයි. ඒවො යර්ොනවොද කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වලො දීලො තියයනවො. හැෙැයි යම් යදපැත්තර් ගැන
දැනුවත් යවන්යන් සතියයන්, සිහියයන්. එළඹ සිටි සිහියයන්.
එතයකොට එළඹ සිටි සිහියයන් යම් අවස්ථොවක යත්යරනවො නම්,
ඔන්න දැන් හිත නින්දටයි යන්යන්, දැන් නම් ටිකක් කම්ර්ැලි යවන්නයි
යන්යන්, දැන් හිත පැකියළන්නයි හදන්යන් කියලො යත්රැණො නම්,
අන්න ඒ අවස්ථොයව්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො,
ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඒ අවස්ථොයව්දි වඩන්න. විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඒ අවස්ථොයව්දි වඩන්න. පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඒ
අවස්ථොයව්දි වඩන්න. යර්ොකද ඒවොයය් තියයන්යන් හිත නැගිට්ටවලො
ගන්න ස්වභොවයක්. අවදි කරලො ගන්න ස්වභොවයක්. සතියයන්
එතයකොට යපන්වලො යදනවො යර්යතක් යවලො හරියට යප්ළියට ගිය
හත්යදනො, නැත්නම් තර්න්යග් ඉදිරියය් හිටිය හයයදනොයගන් තුන්
යදයනක් දැන් නම් පැත්තකට පැනලො යන්න වයග් යදයක් යවන්යන්.
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දැන් සතියයන් යපන්වලො යදනවො ඔන්න වැරදි පැත්තකටයි යන්යන්.
අලස ෙවකටයි යන්යන්. හිත සැඟයවන්නයි යන්යන්. සතියයන් යම්ක
යපන්වො යදනවො. ඒ අවස්ථොයව්දි පරඥායවන් ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයයන් කටයුතු කරලො තව ටිකක් යම් අරර්ුණු ගැන
විර්සිලිර්ත් යවනවො. යම් වීේයයක් ඇති කරගන්නවො. පසුෙොන්න
යනොදී යම් කටයුත්ත කරන්න උනන්දු යවනවො. ඔන්න නැවතත්
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් සර්තොවකට පත් යවනවො. සර් ෙර ෙවකට පත්
යවනවො.
යම් අවස්ථොවක හිත විසියරන්න හදනවො. හිත ටිකක්
උද්දච්චයට යනවො. ඒ අවස්ථොයව්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො, අනිකුත් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් - ඒ කියන්යන් පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය කියන, හිත එකඟ කරන සර්ොහිත කරන එක්තැන්
කරන යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වලට වැඩි තැනක්, නැඹුරැ ෙවක්,
නැඹුරැතොවක් දීලො පරර්ුඛතොවක් දීලො ඒ පැත්ත ෙලන්න කියලො
සතියයන් යපන්වලො යදනවො. අපි ඒ ඒ අවස්ථොයව් ඒ ඒ විදිහට යම්
වොහනය හසුරවොගන්නවො. පොයේ වම් පැත්තට යන්න පුළුවන්.
එතයකොට ර්ැද්දට දාගන්නවො. දකුණු පැත්තට යන්න ගත්යතොත් ඔන්න
ආයයත් ර්ැද්දට දාගන්නවො. ඔය වයග් අපි වොහනයක් පොර ර්ැද හරියට
හසුරැවනවො වොයග්. දැන් යම් හිතත් යම් අවදානම් පොරක යෙොයහොර්
ලස්සනට හසුරැවොයගන යනවො.
පින්වත්නි, යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට යපන්වලො
යදනවො ආනොපොනසතිය දියුණු කිරීර් හරහො සතර සතිපට්ඨොන
වැයඩනවො. සතර සතිපට්ඨොනයය් එක සතිපට්ඨොනයක් වැඩීර් හරහො
සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවනවො. අද අපි වියශ්ෂයයන්
සොකච්ඡො කයළ් ආනොපොනසතියය් එන කොයොනුපස්සනොව හරහො සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන් යකොයහොර්ද කියන කොරණයයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව උනන්දු කරමින් පරකොශ කරනවො, යම්
කිසි යකයනක් සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වඩනවො නම්, ඒ තැනැත්තො
කිසි යස්ත්ර් දිළිඳු පුද්ගලයයක් යනොවන ෙව. “සත්තන්නං යඛො, භික්ඛු,
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යෙොජ්ඣගගොනං භොවිතත්තො ෙහුලීකතත්තො ‘අදලියද්දා’’ති වුච්චති” ඒ
තැනැත්තොට ර්ුදල් හදල් නැති යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් පින්වත්නි, යම්
ධේර් ර්ොේගයය්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යම් ධේර් විනයය්,
යම් විදිහට යම් කිසි යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වඩනවො නම්, ඒ
තැනැත්තො කිසි යස්ත්ර් දිළින්යදක් යනයවයි, දුප්පත් ර්නුස්සයයක්
යනොයවයි කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. දැන් යම්
පින්වතුන් අහල ඇති ධේර්යය් යපොයහොසත්කර් ර්නින්යන්
ඉඩම්කඩම්වලින්වත් මිලර්ුදල් වලින්වත් යනොයවයි. සප්ත ආේය
ධනයයනුයි ධේර්යය් යපොයහොසත්කර් ර්නින්යන්. යම් කිසි යකයනක්
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කරනවො නම්, අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වලො යදනවො, ඒ තැනැත්තො කිසි යස්ත්ර් දිළින්යදක් යනොවන
ෙව.
ඒ වයග්ර්යි ර්ර් යම් ධේර් යද්ශනොව සර්ොප්ත කරන්න
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො, යවනත් තැනක සඳහන් වන ගොථොවක්
ඉදිරිපත් කරමින්. යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තයය් අපොර කියලො සූතරයක්
එනවො. යම් සූතරයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කිරීයම් වටිනොකර්
“යයසං සයම්ෙොධයයගගසු - සම්ර්ො චිත්තං සුභොවිතං.
ආදානපටිනිස්සයග්ග
- අනුපොදාය යය රතො.
ඛීණොසවො ජ්ුතිර්යන්තො - යත යලොයක පරිනිබ්ෙුතො.”
කියලො. යම් විදිහට ගොථො රත්නයක් හම්ෙ යවනවො. යම්යක්
අදහස යවන්යන් යර්න්න යම් විදිහටයි. යම් කිසි යකයනක් “යයසං
සයම්ෙොධයයගගසු, සම්ර්ො චිත්තං සුභොවිතං” යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල යම්
කිසි යකයනක් තර්න්යග් හිත ර්නොව වඩනවො නම්,
“ආදානපටිනිස්සයග්ග - අනුපොදාය යය රතො” ඒ තැනැත්තො දැන් හිත
පරණ පුරැදුවලට, යම් යම් අරර්ුණුවලට ගිහිල්ලො ඇයලනයකොට
ඒයකන් ර්ුදාගන්නවො. ඒ අරර්ුණ අතහැරලො දානවො. දැන් පරණ
යකයලස් පුරැදු නිසො ඔන්න අරර්ුණක ඇයලනවො. අරර්ුණ
අල්ලොගන්නවො. ඇදගන්නවො. එතන අතහැරලො දානවො. අරර්ුණ
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අල්ලොගන්නවො. එතන අතහැරලො දානවො. යම් අරර්ුණු අල්ලන්යන්ර්
අයප් හියත් තියයන පරණ යකයලස් ගති නිසො, පරණ පුරැදු නිසො,
ආසව අනුසය ධේර්වල තියයන පරෙල ෙව නිසො. නර්ුත් යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් වඩද්දී යකයනක් යර්ොකද කරන්යන්? ඒ ඇයලන ඇයලන තැන
අතහරිනවො. ඇයලන ඇයලන තැන ර්ගහැරගන්නවො. ඇයලන
ඇයලන තැනින් හිත ර්ුදවොගන්නවො. ගලවොගන්නවො. යම් කොේයයය්
එයො ඇලිලො කටයුතු කරනවො. ඒ කියන්යන් හිත ර්ුදවොගන්නො
කරියොවලියය් කිසිර් තැනක ඇයලන්න යනොදී හිත විර්ුක්තව නිදහස්ව
තියොගන්නො කරියොවලියය් ඇලිලො කටයුතු කරනවො. දැන් යර්යො
ඇයලන්යන් අර්ුතුර් තැනක. එයො ඇයලන්යන් යකොතනද? එයොට
තියයන කැර්ැත්ත යර්ොකක්ද? හිත යකොයහත්ර් ඇයලන්න යනොදී
තියොයගන ඉඳීර්ටයි. පින්වතුන් යම් කොරණොව යෙොයහොර් නුවණින්
යත්රැම්ගන්න. හිත ස්වොභොවිකවර් ඇයලනවො. පරණ පුරැද්දට
ඇයලනවො. ඇලුණ ෙව යත්රැම්ගත්ත ගර්න් හිත ර්ුදවොගන්නවො. හිත
ආයය් ගිහින් ඇයලනවො. ඔන්න ආයය් ර්ුදවොගන්නවො. ආයය් ගිහිල්ලො
යකොයහ් හරි අල්ලොගන්නවො. අල්ලොගත්ත ෙව දැනගන්නවො.
යත්රැම්ගන්නවො. ර්ුදවොගන්නවො.
යම් විදිහට යම් කිසි යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යහොඳින්
ර්නො යස් වඩනවො නම්, ඒ තැනැත්තො යම් විදිහට අරර්ුණුවල
ඇයලන්න යනොදී, අරර්ුණුවල ර්ුළො යවන්න යනොදී හිත නිදහයස්
පැවැත්තුවො නම්, අන්න ආශරව ක්ෂය යවලො යනවො. “ඛීණොසවො
ජ්ුතිර්යන්තො, යත යලොයක පරිනිබ්ෙුතො” යම් කටයුත්ත සොේථක යවච්ච
ක්ෂීණොශරවයන් වහන්යස්ලො, ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො, ඒ යජ්ෝතිර්ත්
වූ ඒ පරභොවත් වූ ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො, යම් යලෝයක් සැනසුණු
උත්තර්යන් ෙවට පත් යවනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපි යම් ගර්න් කරන්යන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වපු, ඒ ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො ගර්න් කරපු ර්ොේගයට
යම් යහෝ පර්ණකින් අපිත් යකයස් යහෝ ළඟො යවනවො කියන
අරර්ුණකිනුයි. ඒ නිසො යම් පින්වතුන්ටත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වලො දීලො තියෙන, යම් පියවර දහසයකින් හඳුන්වො යදන සතර
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සතිපට්ඨොන ධේර් දියුණු යවන, යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන,
ආනොපොනසති භොවනොව වඩලො යම් භවයය්දීර් යකයලසුන්යගන් හිත
ර්ුදවොයගන ක්ෂීණොශරව වූ ඒ උතුම් ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො අනුව
යමින් අයප් හිතත් ර්ුදවොගන්න, අයප් හිතත් සනසවොගන්න, ඒ උතුම්
වූ නිවන් සුව සොක්ෂොත් කරගන්න අද යම් ධේර් යද්ශනොවත් උදව්
යව්වො!යි කියලො යම් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරමින් ර්ර් පරොේථනො
කරනවො.
සියලු දෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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6 │ ආනාපානසති
රේදනානුපස්සනාරවන්
ර ාජ්ඣඣඞ්ග දියුණ්ු වීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති
ර්හොනිසංසො. ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො
සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො
සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, යම් පින්වතුන් දන්නවො, අපි යම් එක්
දින භොවනො වැඩර්ුළුව සඳහො ර්ොතෘකො වශයයන් තෙොගත්යත් අපි
කොටත් හුරැ පුරැදු ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරගත්ත ආනොපොනසති
සූතරය. යම් ආනොපොනසති සූතරය ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් අපිට දැකගන්න
ලැයෙනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් වැදගත් අවස්ථොවකයි
ආනොපොනසති සූතරය යද්ශනො කරන්න යයදුයණ්. උන්වහන්යස්
මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වැඩ වොසය කරනයකොට උන්වහන්යස් සර්ග
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| ආනොපොනසති සූතරය
ර්හො රහතන් වහන්යස්ලොත් ස්ථවිරයන් වහන්යස්ලොත් වැඩ විසුවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දකිනවො, නවක භික්ෂුන් වහන්යස්ලො ස්ථවිර
ර්හ රහතන් වහන්යස්ලොයගන් යෙොයහොර් අවවොද අනුශොසනො
ලෙනවො. යම් නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තර්න් සැලසුම් කරයගන
තිෙුණ විහොර චොරිකොව කල් දර්නවො. ඉතින් ඒ ර්හ රහතන්
වහන්යස්ලො දිගටර් තර්න්යග් ශිෂය භික්ෂුන් වහන්යස්ලො පුහුණු
කරනවො. ඒ නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඇතැම් යකයනක් යසෝවොන්
ආදී ර්ොේග ඵලවලට පවො පත් යවනවො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අදහස් කරනවො, යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො විවිධ භොවනො පරගුණ කරන
නිසො සියලුයදනොටර් ගැළයපන අන්දයම් එක් භොවනොවක් ර්ර් යද්ශනො
කළො නම්, ඒ විදියට සියලුයදනොටර් අනුගරහ කිරීර් ඉතොර් ර්ැනවැයි
කියලො. යර්යහර් හිතලො තර්යි, ආනොපොනසති සූතරය යද්ශනො
කරන්යන්.
පින්වත්නි, අපි ආනොපොනසති සූතරය දියග් දැන් සති
ගණනොවක්, එයහර් නැත්නම් ර්ොස ගණනොවක්, තිස්යස් විගරහ
කරයගන ආවො යකොයහොර්ද ආනොපොනසතියයන් කොයොනුපස්සනොව
වැයඩන්යන්, යකොයහොර්ද ආනොපොනසතියයන් යව්දනොනුපස්සනොව
වැයඩන්යන්, යකොයහොර්ද ආනොපොන සතියයන් චිත්තොනුපස්සනොව
වැයඩන්යන්, යකොයහොර්ද ආනොපොනසතියයන් ධම්ර්ොනුපස්සනොව
වැයඩන්යන්. යම් ර්ූලික සතර සතිපට්ඨොන ආනොපොනසතිය හරහොර්
වැයඩන්යන් යකොයහොර්ද කියන කොරණය අපි විගරහ කරයගන ආවො.
දැන් අපි සතර සතිපට්ඨොන අන්තේගත යවන ර්ජ්ඣිර් නිකොයය්ර් එන
සතිපට්ඨොන සූතරය යහෝ යව්වො, දීඝ නිකොයය් එන සතිපට්ඨොන සූතරය
යහෝ යව්වො ර්ඳක් විර්සලො ෙැලුයවොත් ඒයක් ආනොපොනසතිය
කියන්යන් කොයොනුපස්සනොයව් එන එක යකොටසක්. නර්ුත් දැන්
යර්තන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට එක අතකින් ෙැලුවහර් යකටි
ර්ොේගයක් යපන්වලො යදනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො
ආනොපොනසතිය හරහොර් යකොයහොර්ද කොයොනුපස්සනොව පර්ණක්
යනොයවයි, යව්දනොනුපස්සනොව දියුණු කරන්යන්, යකොයහොර්ද
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චිත්තොනුපස්සනොව දියුණු කරන්යන්, යකොයහොර්ද ධම්ර්ොනුපස්සනොව
දියුණු කරන්යන් කියලො.
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන යම් කිසි යයෝගොවචරයයක්
භොවනො කරනවො නම්, ඒ අයට යලොකු අස්වැසිල්ලක් යම් හරහො
ලැයෙනවො. යර්ොකද ආනොපොනසතිය තුළ යම් සියල්ල අන්තේගතයි.
හැෙැයි අපිට උවර්නො විදිහට භොවනො කිරීයර්න් යනයවයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පැහැදිලිව යපන්වලො යදන
ආකොරයට භොවනො කිරීයර්න්. ආකොර දහසයකින් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන්යන් යකොයහොර්ද ආනොපොනසතිය තුළින් සතර
සතිපට්ඨොන දියුණු කරන්යන් කියල. ඒ කොරණොව ර්ුලින්ර් තහවුරැ
කරනවො. එකක් දියුණු කිරීයර්න් හතරක් වැයඩනවො. ආනොපොනසතිය
කියන එකර් ධේර්ය දියුණු කිරීයර්න් හතරක් වූ සතර සතිපට්ඨොන
ධේර් වැයඩනවො.
ඒ සතරක් වූ සතිපට්ඨොන ධේර් වැඩීයර්න් අනතුරැව
යකොයහොර්ද සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග වේධනය යවන්යන් කියන කොරණොව
තර්යි අපි ගිය ර්ොසයය් සොකච්ඡො කරන්න පටන්ගත්යත්. අපි එදා කථො
කළො කොයොනුපස්සනොයවන් යකොයහොර්ද සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
වැයඩන්යන්. යම් පින්වතුන් අහලො ඇති යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් කියලො
ධේර්යය් එනවො ධේර් යකොට්ඨොශයක්. අවයෙෝධයට තුඩු යදන
කොරණො. එක්තරො අවස්ථොවක භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් සෘජ්ුව අහනවො, භොගයවතුන් වහන්ස, යම්
යෙොජ්ඣඞ්ග යෙොජ්ඣඞ්ග කියලො කියනවො. ඇයි යම් යෙොජ්ඣඞ්ග
කියලො කියන්යන්. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සෘජ්ු පිළිතුරක්
යදනවො. “යෙොධොය සංවත්තන්තීති යඛො, භික්ඛු, තස්ර්ො ‘යෙොජ්ඣගගො’ති
වුච්චන්ති”, යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තයය් දක්නට ලැයෙන විර්ේශනයක්,
විගරහයක්, නැත්නම් අේථ දැක්වීර්ක් අනුව ‘අවයෙෝධයට තුඩු යදන
නිසො’ ඒ ධේර්තොවලට යෙොජ්ඣඞ්ග කියන නර් භොවිත කරනවො.
එතයකොට කුර්ක්ද අවයෙෝධ යවන්යන්? අපට හිතන්න පුළුවන්
විදයොව, විර්ුක්තිය, නිවන අවයෙෝධ කරන්න තුඩු යදන කොරණො
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| ආනොපොනසති සූතරය
යෙොජ්ඣඞ්ග කියන නමින් හඳුන්වනවො. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හතක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො දීලො තියයනවො. සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
පීති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය,
උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය, කියලො. සතර සතිපට්ඨොනය කරර්ොනුකූලව දියුණු
කරනයකොට යම් එක සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයක් යනොයවයි හතර් හරිර්
ලස්සනට කරර්ොනුකූලව වැයඩන ආකොරය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනොපොනසති සූතරයය් පැහැදිලි කරලො යදනවො.
අපි ගිය පොර සොකච්ඡො කයළ් කොයොනුපස්සනො යකොටසට
වැයටන “දීඝං වො අස්සසන්යතෝ දීඝං අස්සසොමීති පජ්ොනොති, රස්සං
වො අස්සසන්යතෝ රස්සං අස්සසොමීති පජ්ොනොති,“ “සබ්ෙකොය
පටිසංයව්දී අස්සසිස්සොමීති සික්ඛතී, පස්සම්භයං කොය සංඛොරං
අස්සසිස්සොමීතී සික්ඛති“ පරධොන වශයයන් යම් කරැණු හතර
සැලකුවයහොත්, යම්යක් ර්ර් ආශ්වොසය සම්ෙන්ධයයනුයි පරකොශ කයළ්.
යම්යක් යම් විදිහට පරශ්වොසය සම්ෙන්ධයයනුත් සඳහන් යවනවො.
එතයකොට යම් පරධොන පියවර හතර ආශරය කරයගන අපි ආනොපොන
සතිය වඩනයකොට යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග හත දියුණු යවන්යන්?
යම් පියවර හතයේ වුණත් එක්තරො අන්දර්ක කරර්ොනුකූල වේධනයක්
තියයනවො. දැන් යකයනක් ර්ුලින් ආශ්වොසය පිළිෙඳව දැනුවත් යවනවො.
එයොට යලොකු යදයක් වැටයහන්යන් නැහැ. තොර් සතිය දියුණු යවලො
නැහැ. පරඥාවත් දියුණු යවලො නැහැ. සර්ොධය දියුණු යවලො නැහැ.
එයොට යොන්තං හුස්ර් රැල්ල දැයනනවො. ඉතින් හිතත් පිට දුවනවො.
විවිධ අරර්ුණු එනවො. ඉතින් ඒ නිසො යෙොයහෝර් දැඩි වීේයයකින්
යෙොයහොර් උවර්නොවකින් හිත පිට යන්න යනොදී හුස්ර් ගන්නයකොට,
යර්යනහි කිරීර්ක් පවො කරනයකොට, ඒ අවස්ථොව යනොයවයි,
යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටර් කියලො කියන්යන්. ඉන් එහො ගිහිල්ලො යර්යොයග්
හිත යහොඳට ආශ්වොසය ආශ්වොසය හැටියට දැනගන්නවො. පරශ්වොසය
පරශ්වොසය හැටියට දැනගන්නවො. යම් විදිහට යර්යනහි කිරීර්කින්
යතොරව යම් කොරණොව දැනගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ආශ්වොසයය්
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තියයන සුළු යවනස්කම් පවො එයොට යත්යරන්න ගන්නවො. කලින් පසු
කළ ආශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් පසු කළ ආශ්වොසය දිගයි.
එයහර් නැත්නම් කලින් පසු කරපු පරශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව යම් දැන්
අවසන් යවච්ච පරශ්වොසය දිගයි. එයහර්ත් නැත්නම් කලින් අවසන්
යවච්ච ආශ්වොසයට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් අවසන් යවච්ච ආශ්වොසය
යකොටයි. එයහර්ත් නැත්නම් කලින් අවසන් යවච්ච පරශ්වොසයට
සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් අවසන් යවච්ච පරශ්වොසය යකොටයි. යම් විදිහට
යම් ආකොර වශයයන් ආශ්වොසයය් පරශ්වොසයය් තියයන යවනස්කම්
එයොට වැටයහනවො. එතයකොට හරියට යහොඳට ආශ්වොසයත්
පරශ්වොසයත් එක්ක ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො එයො ෙලොයගන ඉන්නවො වයග්,
යහොඳට ආශ්වොසයත් එක්ක සර්පොත යවච්ච සතියක් තියයන්යන්. යම්
කොරණොව හරිර් වැදගත්. යර්ොකද දැන් යවන අරර්ුණුවල හිත ර්ුළො
වීර්ක් නැහැ. ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියය්ර් යහොඳට හිත ෙැහැයගන,
සතිය යහොඳට පිහිටලො. අන්න ඒ අවස්ථොයව් තර්යි, සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන්න ආරම්භ යවන්යන්.
පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො යම් ආරම්භක
අවස්ථොව. හැෙැයි යම්ක නැවත නැවත සිද්ධ යවනවො. දැන් එක හුස්ර්
රැල්ලක් ෙලපු පර්ණින් සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය සම්පූේණත්වයට පත්
යවන්යන් නැහැ. යම්ක තර්යි ආරම්භක අවස්ථොව. හැෙැයි ඊළඟ
හුස්ර් රැල්යලත් යම් යද්ර් කරනවො. ඊළඟ ආශ්වොස පරශ්වොසයය්ත් යම්
යද්ර් කරනවො. ඊළඟ ආශ්වොස පරශ්වොසයය්ත් යම් යද්ර් කරනවො.
නැවත නැවත කරනවො. නැවත නැවත කරද්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො “සතිසයම්ෙොජ්ඣගගං තස්මිං සර්යය භික්ඛු භොයවති” යම්
නැවත නැවත කිරීර් හරහො සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො. ඊළඟට
“භොවනොපොරිපූරිං ගච්ඡති” යම්ක නැවත නැවත කරන්න කරන්න,
ෙහුලීකෘත කරන්න කරන්න, සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය භොවනොව හරහො
පරිපූේණත්වයට පත් යවනවො. අපි යම් අන්දර්ට ගිය ර්ොසයය්
සොකච්ඡො කළො ආනොපොනසතියය් කොයොනුපස්සනො යකොටස හරහො
යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග හත දියුණු යවන්යන් කියලො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
අපි අද අවධොනය යයොර්ු කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්
ඊළඟ යකොටස වන යව්දනොනුපස්සනො යකොටස හරහො යකොයහොර්ද
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන් කියන කරැණටයි. හැෙැයි අපිට
යම් කලෙයල් එක පොරටර් යව්දනොනුපස්සනොවට යන්න ෙැහැ.
යම්යක් කරර්ොනුකූල වේධනයක් තියයන්යන්. දැන් අපි කථො කයළ් දිග
යකොට වශයයන් දැනගන්නො අවස්ථොව. එයතන්දීත් යහොඳට
යයෝගොවචරයො තුළ අවයෙෝධයක් තියයනවො. කලින් එකට
සොයප්ක්ෂකව දැන් එයකහි පරර්ොණය. කලින් එක නම් ඉක්ර්නට අවසන්
වුණො. දැන් යම් අවසන් යවච්ච එක ටිකක් ඊට වඩො දිගයි. කොල
වශයයන් පරතරය වැඩියි. එයහර් නැත්නම් කලින් එකට සොයප්ක්ෂකව
දැන් යම් අවසන් යවච්ච එක යකොටයි. යකටි කොයලකින් අවසන් වුණො.
යම් විදිහට ඒ තැනැත්තො තුළ යම් කරියොවලියට ෙැසගන්න සතියක්
තියයනවො. ඊළඟට එතනින් නතර යනොවී ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලියය් ර්ූලික පටන්ගැන්ර් සිද්ධ යවන්යන් යකොයහොර්ද? ඉතොර්
සියුම්ව ආශ්වොස පටන්ගන්යන් යකොයහොර්ද? ඒක කරර්ොනුකූලව
වේධනය යවන්යන් යකොයහොර්ද? ඒක ඊළඟට කරර්ොනුකූලව දැයනන
ස්වභොවය අඩු යවලො යනොදැනී යන්යන් යකොයහොර්ද? යම් විදිහට ර්ුල
ර්ැද අග යහොඳින් දැනගන්නොසුලුව එයො තව දුරටත් යම් කරියොවලිය
තුළ හික්යර්නවො. දැන් හිත පිට යන්න යනොදී යම් කටයුත්යත්ර්, යම්
කොරණොයව්ර්,
යම්
භොවනොයව්ර්
එයො
නියැයලනවො.
“සබ්ෙකොයපටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” යම් ර්ුළුල්ලර්
දැකගනිමින් එයො කටයුතු කරනවො. එයතන්දීත් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
වැයඩනවො. ඊළඟට යර්ොකද යවන්යන්, යම් විදිහට නැවත නැවත
යයදීර් හරහො ආශ්වොස පරශ්වොස සංසියදන්න පටන්ගන්නවො. ඒ
අවස්ථොයව්දී කලින් තරම් දැන් දැයනන්යන් නැහැ කියලො දැනීර්
වේධනය කරගන්න හයියයන් හුස්ර් ගන්නවත් ඉරියව් ර්ොරැ
කරන්නවත් යවනත් අරර්ුණක් යදන්නවත් යන්යන නැතුව, යම්ක
තර්යි යම් පරතිපදායව් දියුණුව කියලො යත්රැම් අරයගන, ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය සංසියඳන්න ඉඩ යදනවො.
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යම් අවස්ථොවක ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය සංසිඳුණො නම්,
අන්න ඊට පස්යස් තර්යි යව්දනොනුපස්සනො යකොටසට යකයනකුට
පිවියසන්න අවස්ථොව ලැයෙන්යන්. යර්ොකද ඒ යවනයකොට ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලිය යහොඳට සංසිඳුණට පස්යස් යම් තියයන්යන්
ආශ්වොසයක්ද යම් තියයන්යන් පරශ්වොසයක්ද කියලො යවන් කරගන්න
ෙැරි තරර්ට යහොඳට සංසිඳිච්ච හිතක්, ර්නසක් පැවතුණොට පස්යස්
එයො තුළ යම් පර්ණක තහවුරැ යවච්ච සතියක් තියයනවො. එකඟ
යවච්ච හිතක් තියයනවො. අන්න ඒ එකඟ යවච්ච හිත පවත්වනයකොට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළග අදියර වශයයන් යපන්වලො යදනවො
“පීතිපටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති,
පීතිපටිසංයවදී
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කලින් තරම් දැන් වයොයොර් කරන්න
ඕනෑකර්ක් නැහැ. දඟලන්න අවශය නැහැ. යෙොයහොර් හිත සතුටින්
යම් කොරණොයව් යයයදනවො. තර්න් අත යපොවන්න අවශය නැහැ.
තර්න් ෙයලන් හිත යගනල්ලො තියන්න අවශය නැහැ. හිතර්
යයයදනවො. හිතර් යයයදන දිහො දැන් හිත විසින්ර් සතුටින් යම්
කොරණොයව් නියැයලන ෙව, ඒ නියැයලන ආකොරය දකිනයකොට එයො
තුළ නිරොයොසයයන්ර් යම් පරීතියක් පහළ යවනවො. යම් අවස්ථොයව්දී
යම් පරීතිය, එයහර් නැත්නම් සිතට දැයනන සතුට, සැහැල්ලුව, හැෙැයි
තර්න් ගරහණය කරන්න යන්යන් නැහැ. යම්කත් ඇති යවලො නැති
යවලො යන යදයක්, යම් දිහොත් දැන් යම් යයෝගියොට ර්ධයස්ථ සිතින්
ෙලන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒකයි අර හදාගත්ත සතියකින්, එකඟ
යවච්ච හිතකින් යර්යතන්ට එළයඹන්න ඕනෑ. එතයකොට ඒ දැයනන
පරීතියට ෙැහැගන්යන් නැතිව, ඒ දැයනන පරීතිය උවර්නොවට වඩො
ගරහණය කරන්න යන්යන් නැතිව, ඒකට කෑදර යවන්යන් නැතිව යම්
තැනැත්තොට පුළුවන් යම් පරීතියයන් ඈත් යවලො පරීතිය අරර්ුණක්
වශයයන් දැකගන්න. පරීතිය කියන්යන් යව්දනොයව් ස්වභොවයක්.
යව්දනොයව් සුඛ යව්දනොයව් එක්තරො ස්වරෑපයක් තර්යි පරීතිය
කියන්යන්.
ක්ෂණිකව නිකං ඇඟ කිලියපොළො ගිහිල්ලො ඒ පරීතිය අවසන්
යවනවො. නැවතත් ඇඟ කිලියපොළො ගිහිල්ලො ඒ පරීතිය අවසන්
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යවනවො. යම් විදිහට යම් පින්වතුන් ඇතැම් විට අත්දැකලො ඇති. ඇයඟ්
නිකං හිරිගඬු පිපිලො වයග් යවනවො. කූඹි දුවනවො වයග් යවනවො. ඒ
වයග් ඇතැම් තැන්වල ශරීරයය් නිකම් ක්ෂණිකව පරීති සහගත යම් යම්
ස්වභොවයක් දැකගන්න පුළුවන්. යම් ස්වභොවයට “ඛුද්දිකො පීති” යන
නර් යපොත පයත් භොවිත කර තියෙනවො. තවත් අවස්ථොවක් “ඛණික
පීති” යන නමින් හඳුන්වො තියෙනවො. ඛණික පීති කියන අවස්ථොයව්දී
ක්ෂණිකව තර්න්ට දැයනන පරීතියක්, පරීතියක් දැනුණො නම් ර්ුළු ශරීරය
පුරොර් ක්ෂණිකව දැනුණො. නැති වුණො. ඒ කියන්යන් දිගටර් පවතින
පරීතියක් යනොයවයි.
තවත් අවස්ථොවක යකයනකුට නිකං ර්ුහුදු රැල්ලක් ඇවිල්ලො
ගියොර් වයග් පරීතියක් ඇවිල්ලො, ර්ුළු කය පුරො ගිහින් පැතිරිලො, ඔන්න
නැති යවලො යනවො. නිකං යතමිලො ගියො වයග් තර්න්ට යත්යරනවො.
ආයය් යපොඩි යවලොවකින් ආයය් රැල්ලක් ආවො වයග් තර්න්ට
යත්යරනවො. දැන් එනවො යනවො ස්වභොවයක් යම් පරීතියය් තියයන්න
පුළුවන්. යම් ස්වභොවයට “ඔක්කන්තික පීති” යන නර් භොවිතො කර
තියෙනවො. ඇතැම් යවලොවට පොයවනවො වයග් යෙොයහෝර් උද්යව්ගකර
විදිහට තර්න්ට දැයනනවො. අහයස් පොයවන ස්වභොවයක් දැයනනවො.
යම් ස්වභොවයට “උයබ්බ්ග පීති” යන නර් භොවිතො කර තියෙනවො. ර්ුළු
කයර් වතුරක ගිල්වනවො යර්න් දැයනන “ඵරණ පීති” නම් තවත්
අවස්ථොවක් යපොත් පත් වල යපන්වො තියෙනවො.
ඉතින් යම් විදිහට අපි සොර්ොනයයයන් සඳහන් කරන පස්වනක්
පරීතියය් විවිධ අවස්ථො ර්තු යවන්න පුළුවන්. හැෙැයි යම් කිසිර් යදයක්
ගැන ෙලොයපොයරොත්තුවකුත් නැහැ. ඒ ආවොහර් යම්ක ර්ර් වැඩි
යවලොවක් පවත්වොගන්න ඕනෑ කියලො උවර්නොවකුත් නැහැ. ඒවො
තර්න්යග් පොලනයකින් යතොරව හැසියරනයකොට ඒවො ගැන
අර්නොපයක් ඇත්යතත් නැහැ. ඒ වයග්ර් ඒවොයය් තියයන පරණීත
ස්වරෑපය අවසන් යවලො යනොයපනි ගියොට පස්යස් ඒ ගිය යද්වල් ගැන
පසුතැවීර්කුත් නැහැ.
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ඉතින් යම් විදිහට ර්ැදහත් හිතකින් ෙලන්න, යම් පරීතියට ර්ුළො
යවන්යන් නැතිව යම් පරීතියට ඇයලන්යන් නැතිව යම් දිහො අපිට
දැකගන්න, පුළුවන් නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො යම්
පරීතියර් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වැයඩන්න අවස්ථොවක් යවනවො. දැන් ඒකයි
යර්තනදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන් “යස්මිං සර්යය,
භික්ඛයව, භික්ඛු යවදනොසු යවදනොනු පස්සී විහරති ආතොපී සම්පජ්ොයනො
සතිර්ො වියනයය යලොයක අභිජ්ඣොයදාර්නස්සං, උපට්ිතොස්ස තස්මිං
සර්යය සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො” දැන් යම් ර්ුළො යනොවන, යකොයි තරම්
පරණීත යද්වල් දැනුණත් ඒ එකකටවත් ර්ුළො යවන්යන් නැතිව ඉන්න
සතිර්ත් ෙවක්. යම් පිළිෙඳව ර්ධයස්ථ සිතින් සතිර්ත්ව දැකගන්නවො.
සතිර්ත්ව විඳගන්නවො. අන්න එයතන්දී කලින් අවස්ථොයව්දී ආශ්වොස
පරශ්වොස කරියොවලියට ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො හිටියො වයග් දැන් යම් දැයනන
පරීතියටත් ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො ඉන්නවො. වියශ්ෂ ඇල්ර්ක් නැහැ. පරීතිය
හුදු අරර්ුණක් පර්ණයි. යර්න්න යම් අවස්ථොයව්දි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වනවො නුර්ුළො යවච්ච සතියක් පටන්ගත්තො නම්,
“යස්මිං සර්යය, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො උපට්ිතො සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො,
සතිසයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො ආරයද්ධො යහොති” යම්
අවස්ථොවක ර්හයණනි, අරර්ුණට ර්ුළො යනොවු සතියක් එළඹ සිටියො
නම් එතැන් පටන් සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන්න පටන්ගන්නවො.
එතයකොට යකොයි තරම් පරණීත වූ පරීතියක් පහළ වුණත් ඒක අරර්ුණක්
වශයයන් දැකගන්න යම් තැනැත්තොට හැකියොව තියයනවො. එතයකොට
සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන්න පටන්ගත්තො. දැන් නැවත නැවත
අත්දකිනවො. පරීති ස්වභොව නැවත නැවත පහළ යවනවො. නැවත
නැවත උයප්ක්ෂොයවන්, ඒයක් ඇයලන්යන් නැතිව, පරොේථනො
කරන්යන් නැතිව, නැති යවච්ච පරීතියට හඬන්යන් නැතිව යම්
පිළිෙඳව දැනුවත් යවනවො. එතයකොට භොවනොව හරහොර් යම්ක තව
වැයඩනවො. නැවත නැවත යම්ක පිළිෙඳව දැනුවත් වීර් හරහොර්
සම්පූේණත්වයට පත් යවනවො.
එක අතකින් පින්වත්නි, අපි භොවනොයව් යම් දුක් යව්දනොවක්
ගැන කථො කරනවො වයග්ර් සැප යව්දනොවලුත් ඇතැම් යවලොවට අපිට
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ලැයෙනවො. ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකොටයස්දී යපන්වලො
තියයන්යන් එක්තරො අන්දර්කින් යම් සුවදායී ස්වභොව සම්ෙන්ධයයනුයි.
ඉතින් ඇතැම් යකයනක් යර්ෙඳු සුවදායී ස්වභොව අත්දකිනයකොට
හිතනවො “ර්ර් යම්කට සුදුසුද” කියලො. යර්ොකද යම් දැයනන ස්වභොව
තර්න් සෘජ්ුව අත්දකින ෙව තර්න්ට ඉතොර් සෘජ්ුව දැයනනවො. ඉතින්
ඒකට තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් ශීලයක පිහිටලො ඉතොර් අහිංසකව,
එයහර් නැත්නම් ඉතොර් අවංකව යම් කටයුත්යත් නියැයලන්යන්.
ඉතින් ඇතැම් යකයනක් ඉතොර් නිරහංකොරව තර්න්යග් ජිවිතය තරිවිධ
රත්නය විෂයයහි, කලයොණ මිතරයන් වහන්යස්ලො විෂයයහි පූජ්ො කරලො
යම් කොරණොවට ෙැසගන්නවො. එතයකොට තර්න්ට තියයනවො තර්න්
ගැන එක්තරො අන්දර්ක අනවජ්ජ් සුඛයක් දැයනන අවස්ථොවක්. ඒ
කියන්යන් තර්න් ජිවිතයය් අතීතයය්දී යම් යම් වැරදිවල නියැලුණො
යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් යම් ධේර් ර්ොේගයට පිවිසිලො හරි පැත්ත
යත්රැම් අරයගන, හරි වැරදි යත්රැම් අරයගන තර්න් නිවැරදි යවන්න
දැන් අවංක උත්සොහයක් දරනවො. ඒ නිසොර් තර්න් යම් අත්දකින යද්ට
සුදුස්යසක් කියන අවයෙෝධය තියයනවො. සුදුස්යසක් කියන ආකල්පය
තියයනවො. එයහර් නැතිව තර්ොර් තර්ොට ද්යව්ෂ කරනවො නම්, ආත්ර්
ද්යව්ෂයකින් යුක්තව අපි කටයුතු කරනවො නම්, යර්ෙඳු අත්දැකීම්
ලැයෙනයකොට අපි ඒවො පරතික්යෂ්ප කරනවො. අපි හිතනවො ර්ර් තොර්
ඒවොට සුදුසු නැහැ, ර්ර් යම් වයග් පරණීත ස්වභොවයක් අත්දකින්න
තරම් සුදුස්යසක් යනොයවයි කියලො. එක අතකින් අපි ආත්ර්
ද්යව්ෂයකින් යුක්තව ආත්ර් නියෂ්ධනයකින් යුක්තව අපි දිහොර්
ෙලනවො.
නර්ුත් පින්වතුනි, අපි අපට මවර කරගන්න, අපිව පහතට
යහළො ගන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකොයිර් අවස්ථොවකවත් කියලො
නැහැ. අයප් අතින් යම් යම් වැරදි සිද්ධ වුණො. හැෙැයි අපි අපිටර්
සර්ොව දුන්නො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරියයහි, ධේර්ය ඉදිරියයහි,
සංඝයො ඉදිරියයහි, කලයොණ මිතරයන් වහන්යස්ලො ඉදිරියයහි අපි
අවංකවර් අයප් වරද පරකොශ කරලො අපි යර්තැන් පටන් ආයති
සංවරයය් පිහිටනවො කියලො ඔන්න අපි යපොයරොන්දු වුණො. යම්ක
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කොටවත් යපයනන්න වූ යපොයරොන්දුවක් යනොයවයි. යම් අන්දමින් යම්
කිසි යකයනක් හික්යර්නවො නම්, ඉතින් භොවනොව හරහො අත්දකින
යම් සියලුර් යද්ට ඒ තැනැත්තො විවෘත වුණො යවනවො. ඒ තැනැත්තො
ලෙන අත්දැකීම්වලට සුදුස්යසක් වුණො යවනවො. ඒ අත්දැකීම් ලෙද්දී
යකයනක් පුද්ගලයයක් වශයයන් ලෙනවො යවනුවට, තර්න් ගත කරන
ජීවිතයය්, එයහර් නැත්නම් හික්යර්න ර්ොේගයය් තියෙන අනුහස නිසො,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ධේර්යය් තියෙන ආශ්චේයය නිසො, ඒ ධේර්
ර්ොේගයය් ගර්න් කිරීර් නිසො ලැයෙන එක්තරො අන්දර්ක පරතිලොභයක්ය
තර්න් යම් භුක්ති විදින්යන් කියලො තර්න්ට යම්වො භුක්ති විදගන්න
අවස්ථොව තියයනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් යපන්වනවො යව්දනොනුපස්සනො
යකොටයස්දී “සුඛපටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, සුඛපටිසංයවදී
පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් හියත් පරීතිය වයග්ර් කයයත් දැයනනවො
සැහැල්ලුවක්. කයත් නිකං කලින් තරම් ඕළොරික වශයයන් රළු
වශයයන් යගොරහැඩි වශයයන් දැයනන්යන් නැහැ. කයත් යෙොයහෝර්
සැහැල්ලුයවන් තියයනවො. ඒ දැයනන සුඛයට පවො, ඒ දැයනන සුඛ
ස්වභොවයට සුව ස්වභොවයට පවො ඇයලන්යන් නැහැ. ඒ දිහොත් අර
වයග්ර් ර්ධයස්ථ සිතින් ෙලනවො. දැන් පින්වත්නි, යම්වො දිහො යම්
විදිහට ෙලනයකොට, කලින් ආස්වොදයය් පරීති ස්වභොවයත් සුඛ
ස්වභොවයත් ර්යග් කරයගන ෙලපු ආකල්පවලින් මිදිලො යම්
තැනැත්තො දැන් යම් දිහො ෙලන්යන් යෙොයහොර් ඈත් යවච්ච ර්නසකින්,
ර්ෑත් යවච්ච ර්නසකින්, එයහර් නැත්නම් යම්වො හුයදක්ර් අරර්ුණු
කියන ර්නසකින්. ඒ වයග්ර් යම්වත් යකොයහොර්ද ඇති යවන්යන්,
යම්වො යර්ොන යර්ොන යහ්තු නිසොද ඇති යවන්යන්, ඊළඟට
යකොයහොර්ද යම්වො යවනස් යවන්යන්, ර්යග් පොලනයකින් යතොරව
යකොයහොර්ද යම්වො යවනස් යවන්යන්. යවනස් යවලො ර්යග්
පොලනයකින් යතොරව, ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු යනොවිච්ච අවස්ථොවක
යකොයහොර්ද යම්වො දුරැ යවලො යන්යන්? යම් යව්දනොයව්ර් ර්ුල ර්ැද
අග එයො දකිනවො. එතයකොට ර්ුල දක්නොසුලුව, යම් පරීති ස්වභොව, සුඛ
ස්වභොව, විවිධොකොර සැප යව්දනො, දුක් යව්දනො, ර්ධයස්ථ යව්දනො
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හටගන්යන් යකොයහොර්ද, යර්ොන යහ්තු නිසොද යම්වො හටගන්යන්
කියලො එක්කරො අන්දර්ක විර්සුම් නුවණක් පරීක්ෂොකොරී ෙැල්ර්ක් යම්
යයෝගොවචරයො යහළනවො.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “යසො තථො සයතො
විහරයන්තො තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචයති පරිවීර්ංසං
ආපජ්ජ්ති.” දැන් යම් යද්වල් විඳගන්නවො පර්ණක් යනොයවයි. පරීති
ස්වභොවයක් යව්වො සුඛ ස්වභොවයක් යව්වො විවිධොකොර යව්දනො යව්වො,
යම් කිසි යදයක් විඳගන්නවො පර්ණක් යනොයවයි. ඒවො පරීක්ෂො
කරනවො. ඒවො දිහො පරඥායවන් යහොයලො ෙලනවො. ඉතො වුවර්නොයවන්
යහොයලො ෙලනවො. විර්සලො ෙලනවො. යර්න්න යර්යහර් විර්සලො
ෙලන්න ෙලන්න, ධම්ර්විචය කියන සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවනවො.
එකවරක් ෙලනවො යනොයවයි. යදවරක් තුන්වරක්, යම්වො හටගන්නො
යර්ොයහොතක් පොසො වොරයක් පොසො යම් දිහො ෙලනවො. පරීක්ෂොකොරී
ෙැල්යර්න් ෙලනවො. යර්යහර් ෙලන්න ෙලන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො “ධම්ර්විචය සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො
ආරයද්ධො යහොති, ධම්ර්විචය සයම්ෙොජ්ඣගගං තස්මිං සර්යය භික්ඛු
භොයවති, ධම්ර්විචය සයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො
භොවනොපොරිපූරිං ගච්ඡති.” යම්ක පටන්ගත්තොර් නැවත නැවත ෙැලීර්
හරහො වැයඩනවො. නැවත නැවත ෙලලො ෙලලො භොවනොව හරහො
ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය පරිපූේණත්වයට පත් යවනවො.
ඉතින් යකයනක් යර්හි යයයදන්න නම්, ආවොට ගියොටත් ෙැහැ.
එයොට යර්හි නියැයලන්න යම් උවර්නොවක් අවශයයි. යර්හි යයයදන්න
උවර්නොයි, එයහර් නැත්නම් යර්හි යයයදන්න අවශයයි කියලො
වීේයයක් අවශයයි. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “තස්ස තං
ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්යතො
ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං” දැන් යම් කොරණය සිද්ධ යවද්දී යම්
යද්වල් පසු කරද්දී පසුෙට යවන්යන් නැතුව නැවත නැවත යර්හි
යයයදන්න, නැවත නැවත භොවනො කරන්න. ඇතැම් අවස්ථොවක
දැනිච්ච යද්වල් දැන් යනොදැනි යනවො. යනොදැනිච්ච යද්වල් දැයනන්න
පටන්ගන්නවො. කලින් සුඛ යව්දනොවක් දැනිලො දැන් ඔන්න දුක්
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යව්දනොවක් ෙවට පත් යවනවො. කලින් දුක් යව්දනොවක් ෙවට පත්
යවලො දැන් ඔන්න සුඛ යව්දනොවක් ෙවට පත් යවනවො. ඒ යදකර්
සර්නය යවලො දැන් ඔන්න උයප්ක්ෂො යව්දනොවක් ෙවට පත් යවනවො.
නර්ුත් යම් කිසිර් යදයක් දැඩිව ගරහණය කරන්යන් නැතිව හුදු අරර්ුණු
ස්වභොවයයන් දකින්න නම් අපිට යර්හි නියැයලන්න සෑයහන
වීේයයක් අවශය යවනවො. පසුෙට යනොයවන වීේයයක් අවශය
යවනවො. යර්න්න යම් අවස්ථොයව්දි තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරන්යන්, යම් යව්දනො ස්වරෑප ඒ විදිහට දකිනයකොට,
විර්සුම් නුවණින් ඒවො පරීක්ෂො කරනයකොට පසුයනොෙොන වීේයයක් ඒ
තැනැත්තො ආරම්භ කරනවො. හිත පසුෙොන වොරයක් පොසො නැවත
නැගිට්ටවොගන්නවො.
නැවතත්
යයයදනවො.
නැවතත්
නැගිට්ටවොගන්නවො. නැවතත් යයයදනවො. යම් විදිහට විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන්න පටන්ගන්නවො. දියුණු යවනවො.
භොවනොව හරහොර් නැවත නැවත පුෙුදුවොගැනීර් හරහො භොවනොයවන්ර්
පරිපූේණත්වයට පත් යවනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො
“ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජ්ති පීති නිරොමිසො” දැන් යම් කොරණය සිද්ධ
යවනයකොට, යම් කටයුත්ත කරනයකොට හටගන්නො පරීති ස්වභොවය,
අපි ලස්සන රෑපයක් දැකලො කන්කලු ශබ්දයක් අහලො ලෙොගන්න
වින්දනය වයග් කොර්ය ර්ුල් කරගත්ත පරීතියක් යනයර්යි. යම්ක තර්ො
තුළින්ර් යකයලස් සංසිඳීර් හරහො, හිත එකඟ වීර් හරහො, හටගන්නො
වු පරීති ස්වභොවයක්. ඒකයි යර්තන නිරොමිස පරීතියක් කියලො කියන්යන්.
ඉතින් යම් නිරොමිස පරීතියර් පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයය් ආරම්භය
යවනවො. ඒක දියුණු යවන්න යහ්තු යවනවො. නැවත නැවත යම් යද්
සිද්ධ වීර් හරහො පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ග භොවනොයවන් පරිපූේණත්වයට
පත් යවනවො.
ඉතින් යම් විදිහට යකයනක් යයයදනවො නම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඊළඟට යපන්වනවො “පීතිර්නස්ස කොයයොපි පස්සම්භති,
චිත්තම්පි පස්සම්භති” දැන් කය සංසියඳන්න, සිත සංසියඳන්න, යම්
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පරීතිය ර්ුල් යවනවො. ඒකයි අපි සොර්ොනයයයන් හියත් සතුටක් ඇති
කරයගන භොවනොයව් නියැයලන්යන්. අපි පසුෙොපු හිතකින්
භොවනොවක් පටන්ගත්තොර් හරි අර්ොරැයි යම් වයග් ර්ට්ටර්කට එන්න.
යර්ොකද, අපි හිතන්යන් අපි යම්වට සුදුසු නැහැ. තොර් ර්යග් ශීලය
සම්පූේණ නැහැ. ර්යග පොරමිතොව පිරිලො නැහැ. එයහර් නැත්නම්
යම්වො අද කොයල් කරන්න ෙැහැ. ර්යග් සතිය දියුණු නැහැ. ර්ර්
අකුසල් කරලො තියයනවො. යම් විදිහට අපි විවිධොකොර යලස අපිවර්
අවතක්යස්රැ කරන යහ්තු ඉදිරිපත් කරගත්යතොත් යම් ර්ට්ටම්
අත්දකින්න හම්ෙ යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසයි අපි හැර් තිස්යසර් හැකි
සංඥායවන් යුක්තව යම් කටයුත්යත් නියැයලන්න අවශය යවන්යන්.
පින්වත්නි, සැඟයවච්ච යකොයි තරම් හැකියො අයප් තියයනවද කියලො
කියන්න අපිවත් දන්යන් නැහැ. ෙුදු යකයනකුට හැර අයප් ආශරව
අනුශය ධේර් තත්ත්ව පරකොශ කරන්න කොටවත් ෙැහැ. අපි අතීත
භවවල යර්ොන වයග් භොවනො පරගුණ කරලො තියයනවද, යකොයි
පර්ණක භොවනොව වඩලො තියයනවද කියලො කියන්න අපි දන්යන්
නැහැ. ඒ නිසො යම් ෙුද්යධෝත්පොද කොලයක් ලැබිච්ච අවස්ථොයව් යම්ක
ර්ට කරන්න පුළුවන්, යම් සඳහො ර්ර් සුදුසුයි, ර්ර් ඒ සඳහො ශීලයක
පිහිටලො දැන් කටයුතු කරනවො කියලො හැකි සංඥායවන් පටන්ගත්තො
නම්, යර්න්න යම් අපි අදත් කථො කරයගන යන භොවනොයව් තියයන
සොධනීය පැත්ත, සුභදායි පැත්ත අත්දකින්න යකයනකුට අවස්ථොව
ලැයෙනවො. ඒ විදිහට අත්දකින්න අත්දකින්න යම් පරීතිය හරහොර් කය
සංසියඳනවො. හිතත් සංසියඳනවො. යම් සංසිඳීර් තර්යි පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන්.
දැන් කය ඉස්සර තරම් වද යදන්යන් නැහැ. ඉස්සර නම් ඇති
තරම් තර්න්ට විවිධොකොර යව්දනො දැනුණො. එක ඉරියව්යව් වැඩි
යව්ලොවක් ඉන්න ෙැහැ. යම් විදිහට භොවනොව දියුණු යවන්න දියුණු
යවන්න, යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් ර්ට්ටර්ට දියුණු යවන්න දියුණු යවන්න,
කයත් තර්න්ට යම් පර්ණකින් යහෝ උදව් යවනවො. දැන් හිතත් කලින්
වයග් තර්න්ට පටහැණිව ඉන්යන් නැතිව, යම් කරයගන යන වැයේට
අවනතව කටයුතු කරනවො. ඒ නිසො හිත ඔන්න සංසියඳනවො. යම්

| 132

යව්දනොනුපස්සනොයවන් යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු වීර්

|

හියත් සංසිඳීර්, කයය් සංසිඳීර් පස්සද්ධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයය්
පටන්ගැන්ර්ක් යවනවො. නැවත නැවත යම් විදිහට සංසිඳිච්චි කයකින්
සංසිඳිච්ච හිතකින් කටයුතු කිරීර් හරහො පස්සද්ධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
දියුණු යවලො, යම්ක නැවත නැවත සිදු වීර් හරහො පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය භොවනොව හරහොර් පරිපූේණත්වයට පත් යවනවො.
“පස්සද්ධකොයස්ස සුියනො චිත්තං සර්ොධයති” දැන් පින්වත්නි,
හුඟක් යවලොවට හිත සර්ොධර්ත් විය යුතුයි, සර්ොධයක් ර්ං ඇති කරගත
යුතුයි කියලො අපි නිරන්තරයයන් සර්ොධය හඹොයගන යන පැත්තකුත්
තියයනවො. නර්ුත් අපි ර්තක් කරගත්යතොත්, සර්ොධයක් ඇති යවන්යන්
යකොයහොර්ද? සර්ොධයක් ඇති යවන්යනත් යහ්තූ නිසො. ඒ යහ්තු තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් විස්තර කරද්දී ලස්සනට
යපළගස්වලො තියයන්යන්. ඒක සතියයන් පටන්ගත්තො. අරර්ුණ
යහොඳට ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො, ර්ුළො යනොවිච්ච සතියක් ෙවට පත් යවලො
ඒ පටන්ගත්යත් සතිය. ඊළඟට ඒ දිහො යහොඳට විපරම් ඇසකින් ෙලද්දී
තර්යි, තව දුරටත් යම් තුළ ෙැහැගන්යන්. ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ෙවට පත් යවන්යන්. ඊළඟට යම් වැයේදී
පසුෙොන්න යනොදී, පස්සට යන්න යනොදී, යම්යක් නැවත නැවත
යයදීර් හරහො ඔන්න වීේයයක් පටන්ගත්තො. ඒ විදිහට යයොදනයකොට
පරීතියක් පටන්ගත්තො. පරීතිය හරහො කය, සිත සංසිඳුණො. කය, සිත
සංසිඳුණො නම් සර්ොධයක් පහළ වුණො. සර්ොධය කියන්යන් අන්න ඒ
යපළගැහිච්ච යහ්තූවල පරතිඵලයක්.
එතයකොට පින්වත්නි, අපි යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වලො යදන යම් කරර්ොනුකූල අන්දර්ට හිතලො ෙැලුවහර්, සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන්න නම්, අර කලින් විස්තර කරපු
යෙොජ්ඣඞ්ග කිහිපයර් ලස්සනට යපළගැහිලො තියයන්න ඕනෑ. ඒවො
යපළගැහිලො ආවො නම්, සංසිඳිච්ච කය නිසො, සංසිඳිච්ච සිත නිසො,
සිත සර්ොධගත යවනවො. යම් අරර්ුයණ්ර් ෙැහැගන්නවො. යවනත්
අරර්ුණුවලට වඩො දැන් යම් ඇස් පනොපිට, ඉදිරියය් අත්දකින අරර්ුණ,
යම් ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො තියයන අරර්ුණ එයොට සතුටුදායක යවනවො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
හිතට යලොකු සැහැල්ලුවක් ෙවට පත් යවනවො. දැන් හිත යම්
අරර්ුයණ්ර් ඉන්නයකොට දැන් කළ යුතු වියශ්ෂ යදයක් නැහැ. යර්ොකද
අපි ෙලොයපොයරොත්තු වුයණ් හිත එකඟ කරගන්න. යම් එකඟ
කරගන්න තිබිච්ච ෙලොයපොයරොත්තු දැන් ඉෂ්ට යවලො. හිත තර්ො
විසින්ර් යම් විවිධොකොර යව්දනො, යව්දනො වශයයන් දැකගන්නවො. ඒවො
ගැන වියශ්ෂ ඇල්ර්ක් ඇත්යතත් නැහැ. දුක් යව්දනොවක් ආවො කියලො
ඒවො ඉක්ර්නට ෙැහැර විය යුතුයි කියලො, ඇයි ර්ර් යර්යහර් දුක්
විදින්යන් කියලො, ඒවොට හඬො වැලපීර්කුත් නැහැ. ඒවො දිහො
ද්යව්ෂයයන් ෙලන්යන් නැහැ. යම්වො යම් හුදු යව්දනො. යම්වො ස්පේශය
නිසො හටගත්ත යව්දනො කියලො යම් අවයෙෝධයක් කරර්ොනුකූලව ඒ
තැනැත්තො තුළ වේධනය යවලො.
ඉතින් යම් විදිහට දැන් යහොඳින් යකයරන වැයේ දිහො ර්ධයස්ථ
සිතින් ෙැලීර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො. ඒක තර්යි
උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය පටන්ගැන්ර්. “යසො තථො සර්ොහිතං
චිත්තං සොධුකං අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” දැන් යම් යහොඳට සර්ොහිත
යවලො තියයන, එකඟ යවලො තියයන හිත දිහො යෙොයහොර් ර්ැදහත්
සිතින් ෙලන් ඉන්නවො. ආයය දැන් කරන්න යදයක් නැහැ. හිත පිට
යන්යන් නැහැ. එන එන අරර්ුණක් දිහො, එන එන, දැයනන දැයනන
යව්දනොවක් දිහො, හිත විසින්ර් ෙලනවො. යම් යව්දනො පටන්ගන්යන්
යකොයහොර්ද, යකොයහොර්ද කරර්ොනුකූලව යවනස් යවන්යන්,
යකොයහොර්ද යම්ක යගවිලො යන්යන්, යකොයහොර්ද යම්ක සර්නය
යවන්යන් කියලො ෙලනවො. ඔන්න නැවතත් යව්දනොවක්
පටන්ගන්නවො. ඒ දිහො ෙලො ඉන්නවො. ඒක යවනස් යවනවො. ඒක
යගවිලො ගියොට පස්යස ඒ දිහො අකම්පිතව ෙලො ඉන්නවො. ඒක යගවිලො
යනවො. යගවිලො යන දිහොත් යෙොයහොර් අකම්පිතව ෙලො ඉන්නවො.
යකොයි තරම් පරණීත යව්දනොවක්, පරණීත සුඛයක්, පරීතියක් ආවත් ඒක
දිහො යම් විදිහටර්ට ෙලනවො නම්, ර්ධයස්ථ සිතින් ෙලනවො නම්, ර්ුළො
යනොවී ෙලනවො නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යර්න්න යම් යයෝගොවචරයො පටන්ගත්තො යවනවො.
නැවත නැවත යම් විදිහට නියැලීර් හරහො උයප්ක්ෂො
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සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො. උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය භොවනොව
හරහො පරිපූේණත්වයට පත් යවනවො.
පින්වත්නි, අපිට යත්යරනවො දැන්, අපිට දැයනන යද්වල්
යව්දනොනුපස්සනො ශීේෂයයන් ෙලන්න පුළුවන් ෙව. ඇයි යම් යව්දනො
හටගන්යන් කියලො යම්ක දිහො එක අතකින් යදෝෂොයරෝපණ ර්ුඛයයන්
ෙලන්යන් නැතිව යම්ක භොවනොව හරහො හටගන්න යදයක්, යම්ක
ස්පේශය නිසො හටගන්න යදයක්, යම්කත් හැෙැයි ර්යග් පොලනයකින්
යතොරයි, ර්යග් පොලනයයන් යතොරවර් යම්වො හටගන්නවො,
පොලනයයන් යතොරවර් යම්වො දුරැ යවලො යනවො කියලො යත්රැම්
ගන්නවො. එතයකොට සතිපට්ඨොන සූතරයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
විස්තර කරන්යනත් “සුඛං යව්දනං යවදිය ර්ොයනෝ, සුඛං යව්දනං
යව්දියොමීති පජ්ොනොති” දැන් සුඛ යව්දනොවක් හටගත්තො. සුඛ
යව්දනොවක් හටගත්තො කියලො දැනගන්නවො. දුක් යව්දනොවක්
හටගත්තො. දුක් යව්දනොවක් හටගත්තො කියලො දැනගන්නවො. අදුක්ඛර්
සුඛ යව්දනොවක්, එයහර් නැත්නම් උයප්ක්ෂො යව්දනොවක් හටගත්තො.
ඒ දිහො ෙලමින් ඒ ර්ට්ටමින් දැනගන්නවො. ඉතින් යම් කිසිර් යදයක්
තර්න්යග් කරගන්න යන්යන් නැහැ. යව්දනොව ර්යග් යනයවයි දැන්.
කලින් තර්යි ර්යග් කය රියදනවො, ර්ට යව්දනොවක් දැනුණො, ර්ර්යි දුක්
විඳින්යන්, ර්ර්යි සැප විඳින්යන් කියලො ආත්ර් දෘෂ්ටියයන් ෙැලුයව්.
දැන් ෙලන්යන් ඊට හොත්පසින්ර් යවනස්ර් දෘෂ්ටි යකෝණයකින්. දැන්
යව්දනොවර් අරර්ුණක් ෙවට පත් යවලො. “යව්දනොසු යව්දනොනුපස්සි
විහරති” යව්දනො දිහො යව්දනොවක් වශයයන් ෙලනවො. යව්දනොව අනුව
ගිය සිහියකින් ෙලනවො. ර්යග් කරගන්යන් නැතිව අරර්ුණක් දිහො
ෙලනවො. යව්දනොව අරර්ුණක් වශයයන් අරයගන ෙලනවො.
යම් විදිහට කරයගන යනයකොට “පස්සම්භයං චිත්ත සංඛොරං
අස්ස සිස්සොමීති සික්ඛති, පස්සම්භයං චිත්ත සංඛොරං පස්සසිස්සොමීති
සික්ඛති” යම් යව්දනො ටික ටික සර්නය යවන්න පටන්ගන්නවො. ඊටත්
යර්හො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො “චිත්ත සගඛොර
පටිසංයව්දී අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති” ඇත්තටර් ඒ කොරණොව දැනටර්ත්
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| ආනොපොනසති සූතරය
විස්තර වුණො. යම් චිත්ත සඞ්ඛොර කියලො විස්තර කරන යව්දනොවත්
එයහර් නැත්නම් සංඥාවත් අපි තව යපොේඩක් ඉස්සරහට කථො කරර්ු.
යව්දනො හටගන්නො ආකොරය, යවනස් වන ආකොරය, දුරැ යවලො යන
ආකොරය දැකගන්නවො. ඒවොට ඇයලන්න යන්යනත් නැහැ. ගැයටන්න
යන්යනත් නැහැ. ර්ධයස්ථව ඉඳයගන යම්වොට කටයුතු කරනවො. ඒ
වයග්ර්යි යම් යව්දනො සර්නය යවනවො. කලින් තරම් දැන් යලොකුවට
පරීතියක් දැයනන්යන් නැහැ. කලින් ඉතොර් පරණීතව, උද්යව්ගයක් ජ්නිත
කරමින්, කය පිනොයමින් දැනිච්ච යද්වල්, දැන් ඉතොර් සුළුයවන්
දැයනන්යන්. ඒ ගැන හඬො වැටීර්කුත් නැහැ. ඒක භොවනොයව් කඩො
වැටීර්ක් කියලො හිතන්යනත් නැහැ. ඒක හුයදක්ර් යව්දනො සර්නය
වීර්ක්. අන්න ඒ දෘෂ්ටි යකෝණයයන් දකිනවො. යම් යව්දනොවල සර්නය
වීර් භොවනොයව් දියුණු වීර්ක්ය කියලො යත්රැම්ගන්නවො. ඒකයි
“පස්සම්භනය“ යවනවො කියන්යන්. ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය,
ආශ්වොසය පරශ්වොසය යවන් කරගන්න ෙැරි තරර්ට සියුම් යවලො
සර්නය වුණො වයග්ර්, ඒ හො සර්ොන අන්දර්ටර් යර්තනදිත් යව්දනොත්
සර්නය යවනවො. යව්දනොත් සර්නය යවලො ඔන්න ඒකත් තුනී යවලො
යනවො.
ඉතින් යම් වයග් අවස්ථොවලදී, යකොයි යවලොවකදි යහෝ
යවන්නත් පුළුවන්, විවිධොකොර ර්ට්ටමින් රෑප සංඥා දැයනන්න පුළුවන්.
යපයනන්න පුළුවන්. අපි කලින් ර්තක් කළො වයග්ර් ඒ කිසිර් රෑප
සංඥාවක් ඔස්යස් අපි යනොයො යුතුයි. යපයනන, හිතට යපයනන කිසිර්
යදයක් විපස්සනොයව් ර්ොේගය යනොයවයි. ඒක අපි යහොඳින්ර්
යත්රැම්ගත යුතුයි. ඉතොර් වටිනො යදයක් යවන්න පුළුවන්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් රෑපයක් යවන්න පුළුවන්. රැවන්ර්ැලි සෑයය් රෑපයක්
යවන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් භයංකර රෑපයක් යවන්නත්
පුළුවන්. ඇටසැකිල්ලක් යවන්නත් පුළුවන්. ර්ළගිය ඤාතියයක්
යවන්න පුළුවන්. ර්ළකුණක් යවන්න පුළුවන්. යම් වයග් ඉතොර්
අපරසන්න යදයක් යවන්නත් පුළුවන්. යම් කිසිර් යදයක්, කිසිර්
සංඥාවක් භොවනො ර්ොේගය යනොයව්. ඒවො යපනුයණොත් ඒවොයින් හිත
ර්ෑත් කරගැනීර්යි කරන්නට තියයන්යන්. ඒවො ඔස්යස් යන්යන්

| 136

යව්දනොනුපස්සනොයවන් යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු වීර්

|

නැතිව, ඇයි යම්වො හටගන්යන් කියලොවත් යහොයන්න තරම් කොලයක්
මිඩංගු කරන්යන් නැතිව, යම්ක යනයවයි ර්ොේගය කියලො යත්රැම්
අරයගන, දැයනන යද්කට සෘජ්ුව දැයනන යද්කට හිත යයදීර්යි අපි යම්
අවස්ථොයව්දි කරන්න තියයන්යන්. ඒ අන්දමින් කරියො කිරීයර්න් තර්යි
සංඥා සර්නය යවන්යන්. යර්තන චිත්ත සඞ්ඛොර කියලො කියන්යන්
පින්වත්නි, යව්දනො - සංඥා කියන යුගළටර්. ඒ යදකටර් තර්යි චිත්ත
සඞ්ඛොර කියලො කියන්යන්. එතයකොට යව්දනොත් හටගත්තො. ඒවො
කලින් යෙොයහොර් පරණීතව දැනුණො. හැෙැයි කරර්ොනුකූලව ඔන්න
සංසිඳීර්ට පත් යවනවො. සංඥාවලුත් ඇතැම් යකයනකුට හටගන්න
පුළුවන්. ඇතැම් යකයනකුට හට යනොගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යම්
සංඥාවලුත් එක්යකෝ හටගත්තො. හටගත්තො නම්, ඒවො ර්ොේගය යනොයව්
කියලො යත්රැම්ගත්තො නම්, ඒවො අතහැරලො දැම්ර්ො. ඉතින් ඔන්න ඒවත්
සංසිඳුණො.
යම් සංසිඳීර්ත් කරර්ොනුකූලව යවන්න ඉඩ හැරියො නම්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යව්දනොනුපස්සනො යකොටයස් අවසන්
පියවර වන “පස්සම්භයං චිත්ත සංඛොරං අස්සසිස්සොමීති සික්ඛති,
පස්සම්භයං චිත්තසංඛොරං පස්සසිස්සොමීති සික්ඛති” කියලො යපන්වන
ර්ට්ටර්ට ආවො යවනවො. දැන් යව්දනොවලින් හිත අයින් යවලො. යව්දනො
සර්නයට පත් යවලො. දැන් යව්දනො ඔස්යස් යන්යනත් නැහැ. හිතට
ඉන්න යලොකු අරර්ුණකුත් නැහැ. හැෙැයි ඒ සම්ෙන්ධයයන් කිසිර්
පරශ්නයක් ඇත්යතත් නැහැ. යර්ොකද තර්න් දන්නවො, අරර්ුණු එක්කත්
හිතට ඉන්න පුළුවන්. අරර්ුණුවලින් යතොරවත් හිතට ඉන්න පුළුවන්.
අපි යම් සම්ෙන්ධව වැඩි දුරට ඊළඟ යකොටයස්දී සොකච්ඡො කරන්න
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො. නර්ුත් යම් ර්ට්ටයම් පවො යම් දැක දැක හිටිය
යව්දනොව කරර්ොනුකූලව ක්ෂය යවලො යද්දී, තවත් යව්දනොවක් ර්තු
වුයණ් නැහැ කියලො පසුතැවීර්ක් තර්න්යග් හිතට නැහැ. යර්ොකද
හටගන්නො තොක් යද්වල් නැති යවලො යනවො කියන එක තර්න්ට දැන්
යත්යරනවො. කලින් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය දැකගත්තො. හුස්ර්
රැල්ලක් වශයයන් හටගත්තො. හුස්ර් රැල්ලක් වශයයන් ඒක නිරැද්ධ
වුණො. නර්ුත් ඊට එහොට ගිහිල්ලො ධොතු ස්වභොවයක් වශයයන්, එයහර්
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නැත්නම් යම්යක් රස්යන් වශයයන්, සිසිල් වශයයන්, තද ගතිය
වශයයන්, ර්ෘදු ගති වශයයන් යම් විදිහට දැනගත්තො. නර්ුත් ඒවත් දුරැ
යවලො ගියො. දැන් යර්යතන්දී නම් සැප යව්දනොවක් වශයයන් දුක්
යව්දනොවක් වශයයන් උයප්ක්ෂො සහගත යව්දනොවක් වශයයන් ඒවො
හටගත්තො. ඒවත් දුරැ යවලො ගියො. යම්වො හුදු අරර්ුණු පර්ණයි.
හටගන්නො තොක් අරර්ුණු දුරැ යවලො යනවො, අවසන් යවලො යනවො
කියන අවයෙෝධයක්, නැවත නැවත යම් දිහො ෙලන්න ෙලන්න,
අත්දකින්න අත්දකින්න ඔහු තුළ වැයඩනවො.
ඉතින් යම්වො තර්යි පින්වත්නි, ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයය්
තියයන ගැඹුරැර් හරිය. යම් යද්වල් හටගන්යන් යකොයහොර්ද, යම්වො
යවන්යන් යකොයහොර්ද, යම්වො යවනස් යවන්යන් යකොයහොර්ද, යම්වො
ර්ට පොලනය කරන්න පුළුවන්ද, ආදී වශයයන්. යම්වො හරහො අපිට
යලොකු විපස්සනොවක්, නුවණක් අවදි යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒ අවදි
යවද්දිත් ඒක ඔස්යස් හිතන්න ගිහිල්ලො යම් යවන යද් පටලවොගන්න
යන්යනත් නැහැ. යවන යද්ට යවන්න ඉඩහැරලො අපි සොක්ෂිකොරයයක්
යවනවො විතරයි. යම් විදිහට කටයුතු කරනවො නම් අපිට පුළුවන්
පින්වත්නි
යව්දනොනුපස්සනො
ශීේෂයයන්
ආනොපොනසතියය්
යයයදන්න. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො, යම් විදිහට
යකයනක් කටයුතු කරනවො නම්, එයො තුළ සැප යව්දනොවට යලොකු
කැර්ැත්තක් උවර්නොවක් තිෙුණො නම් අන්න ඒ උවර්නොව දැන් ටික
ටික දුරැ යවලො යනවො. දුක් යව්දනොවක් ඉදිරියය් ඉක්ර්නට යම් දුක්
යව්දනොව ෙැහැර කළ යුතුයි කියලො යම් පරවණතොවක් තිෙුණො නම්,
එෙඳු ආකල්පයක් නම් තිබ්යබ්, ඒකත් යම් තැනැත්තො
යත්රැම්ගන්නවො - යම් යම් යහ්තු නිසො තර්යි යම් යව්දනො
හටගන්යන්. ඒ යහ්තු නිරැද්ධ වුණො නම්, ඉවත් වුණො නම්, ඒ යහ්තු
නිසො හටගන්නො යම් යව්දනොත් නිරැද්ධ යවලො යනවො.
හරි ලස්සනට යම් කොරණොව පැහැදිලි කරනවො නන්දයකොවොද
සූතරයය්දී. නන්දක කියන ස්වොමීන් වහන්යස් භික්ඛුණීන් වහන්යස්ලොට
අවවොද යදන්න ගිහිල්ලො, උන්වහන්යස් විර්සනවො නැගණිවරැනි, යම්
හටගන්නො යව්දනො දිගට තියයන යද්වල්ද, එයහර් නැත්නම් යම්
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හටගන්නො යව්දනො යර්ොන යහ්තුව නිසොද හටගන්යන්. ඉතින් ඒ
භික්ෂුණින් වහන්යස්ලො උත්තර යදනවො, ස්වොමීන් වහන්ස, ඒ ඒ
ජ්ොතිවල ස්පේශ තියයනවො. ඒ ඒ ජ්ොතිවල ස්පේශ නිසො, ඒ ඒ
ආකොරයය් ඊට අනුරෑපීව යව්දනො පහළ යවනවො. ඒ ඒ ආකොරයය්
ස්පේශ නිරැද්ධ යවලො ගියොට පස්යස් ඊට අනුරෑපව පහළ වු
යව්දනොවලුත් නිරැද්ධ යවලො යනවො. උදාහරණයකුත් යපන්වනවො. දැන්
හිතලො ෙලන්න. වියළි ලී කෑලි යදකක් එකට අතුල්ලනවො. වියළි ලී
කෑලි යදකක් එකට අතුල්ලනයකොට යම් උණුසුර්ක් ඒ නිසො ජ්නිත
යවනවො. හටගන්නවො. දැන් හිතන්න. අපි යම් අතුල්ලන කරියොවලිය
නතර කරලො ලී කෑලි යදක අයින් කරලො තියයනවො. යවනස් කරලො
ඈත් කරලො තියයනවො. එතයකොට යර්ොකද යවන්යන්? යර්යතක්
ඇතිල්ලීර් හරහො යම් කිසි රස්යන ෙවක්, උෂ්ණත්වයක්, තොපයක්
හටයගන තිෙුණො නම්, දැන් තව දුරටත් ඇතිල්ලීර් සිද්ධ යනොවීර් නිසො,
සිද්ධ යනොවන නිසො, අන්න ඒ හටයගන තිෙුණ රස්යන, හටයගන
තිෙුණ තොපය පරිසරයට නිරැද්ධ යවලො යනවො. පරිසරයට නිකුත්
යවනවො. ඒ හරහො නැවතත් සර්නය යවනවො. නැවතත් සිසිල්
යවනවො. අයප් ශරීරයය්, අයප් හියත් හටගන්නො ස්පේශ නිසො ඊට
අනුරෑපී යව්දනො පහළ යවනවො. ඒ ඒ ස්පේශ තව දුරටත් සිදු යනොවීර්
නිසො ඒ හටගන්නො යව්දනො නිරැද්ධ යවලො යනවො. අපිට ඉතින් ඕකට
වියශ්ෂයයන් ර්ැදිහත් යවලො, යම් හටගන්න සුඛ යව්දනො නැවත
නැවත හටගන්වන්න කටයුතු කරන්යන් නැත්නම්, හටගන්න සුඛ
යව්දනො දුරැ යවලො යනවො. ඒ වයග්ර් හටගන්න දුක් යව්දනො ඉක්ර්නට
ෙැහැර කරන්න අපි අනවශය උත්සොහයක් කරන්යන් නැත්නම්, ඒ
හටගත්ත යහ්තු ෙැහැර යවලො ගිය යර්ොයහොතක අන්න ඒ දුක් යව්දනො
ර්ගහැයරනවො. ඒ වයග්ර්යි අපි සොර්ොනයයයන් යනොදැනුවත්ව කටයුතු
කරන, එයහර් නැත්නම් යනොදැනුවත්ව සිද්ධ යවන උයප්ක්ෂො සහගත
යව්දනො පිළිෙඳවත් අපි දැනුවත් වුයණොත් යම් ෙහුලව තියයන
උයප්ක්ෂො යව්දනොවත් යම් විදිහට යහ්තු නිසො හටගන්නවො. යහ්තු
නිරැද්ධ වුණොට පස්යස්, යහ්තු ෙැහැර වුණොට පස්යස් ඒ යව්දනොත්
දුරැ යවලො යනවො.
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ඉතින් පින්වත්නි, යකයනක් යව්දනොනුපස්සනොව වඩනවො නම්
යව්දනොයව් තියයන ර්ුළො කරන ස්වභොවය දුරැ යවලො යනවො. හරිර්
ලස්සන ගොථොවක් එනවො, යව්දනොනුපස්සනොව යෙොයහොර් සංක්ෂිප්තව
විස්තර කරන ගොථොවක්. යම් ගොථොව හම්ෙ යවන්යන්
ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො
සුඛං වො යදි වො දුක්ඛං අජ්ඣත්තඤ්ච ෙහිද්ධො ච එතං දුක්ඛන්ති ඤත්වොන ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං යවදනොනං ඛයො භික්ඛු -

අදුක්ඛර්සුඛං සහ
යං කිඤ්චි අත්ථි යවදිතං
යර්ොසධම්ර්ං පයලොකිනං
එවං තත්ථ විරජ්ජ්ති
නිච්ඡොයතො පරිනිබ්ෙුයතො”ති

යර්තන පින්වත්නි, ර්ුළු යව්දනොනුපස්සනොවර් කැටි කරලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරලො තියයනවො, “සුඛං වො යදි වො
දුක්ඛං, අදුක්ඛර්සුඛං සහ” යම් සැප යව්දනොවක් යව්වො, දුක්
යව්දනොවක් යව්වො, යනොදුක් යනොසුව යව්දනොවක් යව්වො,
“අජ්ඣත්තඤ්ච ෙහිද්ධො ච, යං කිඤ්චි අත්ථථි යවදිතං” තර්න්ට
ආධයොත්මික වශයයන් ආධයොත්මික යහ්තු නිසො හටගන්න යව්දනො
යවන්න පුළුවන්, ෙොහිර යහ්තු නිසො හටගන්න යව්දනො යවන්න
පුළුවන්. “එතං දුක්ඛන්ති ඤත්වොන, යර්ොසධම්ර්ං පයලොකිනං” යම්
හටගන්නො තොක් යව්දනො අපිව ර්ුළො කරනසුලුයි. යම් හටගන්නො තොක්
යව්දනො අපි කැර්ති ආකොරයට හැසියරන්යන් නැති නිසො, ඒවො
හටයගන නිරැද්ධ යවලො යන නිසො, කවදාවත් එක දිගට පවතින්යන්
නැති නිසො, අන්න ඒක දුකක්. ඒ වයග්ර්යි යම්ක කැඩි කැඩි යන
යදයක්, බිඳිලො යන යදයක් “ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං, එවං තත්ථ
විරජ්ජ්ති” ස්පේශයක් ස්පේශයක් පොසො යව්දනො හටගන්නො ආකොරය
යම් තැනැත්තො යත්රැම්ගන්නවො. ඒයක් වය පක්ෂය යත්රැම්ගන්නවො.
අන්න හටගන්නවො යව්දනොවක්. ඒක නැති යවලො යනවො. ඔන්න
ස්පේශයක් නිසො යව්දනොවක් හටගත්තො. ඒක දුරැ යවලො යනවො. තව
යව්දනොවක් එනවො. දුරැ යවලො යනවො. තව යව්දනොවක් එනවො. දුරැ
යවලො යනවො. යම් විදිහට නැවත නැවත වය පක්ෂය දකින්න දකින්න
යව්දනො යකයරහි හිත විරංජ්නය යවනවො. යව්දනො දැඩිව ගරහණය
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කරන්න යන්යන් නැහැ. යලොකුවට ගන්න යන්යන් නැහැ. තර්න්ට
සැප යව්දනොවක් දැනුණො කියලො ඒක තුළ හුඟොක් දුරට පරපඤ්ච
කරන්න යන්යන් නැහැ. ඒක වේධනය කරන්න කියලො, දිගට
පවත්වන්න ඕනැ කියලො දඟලන්න යන්යන් නැහැ. දුක් යව්දනොවක්
ආවො කියලො හිස අත් ෙැඳයගන හඬන්න යන්යනත් නැහැ. එක්තරො
අන්දර්ක ර්ධයස්ථ ස්වභොවයක් දැන් යම් තැනැත්තො තුළ දියුණු
යවනවො.
යම්කර් පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො
“යවදනොනං ඛයො භික්ඛු, නිච්ඡොයතො පරිනිබ්ෙුයතො”. යව්දනොවල ක්ෂය
වීර්, නැවත නැවත දැකීර් නිසො යව්දනොවලට තිබිච්ච තණ්හොව දුරැ
යවලො යම් භික්ෂුන් වහන්යස්, යම් යයෝගොවචරයන් වහන්යස් අන්න
යකයලස් දුරැ කරගත්තො යවනවො. පිරිනිවුණො යවනවො. යකයලස්
පරිනිේවොණයට පත් වුණො යවනවො. එතයකොට යත්යරනවො
යව්දනොනුපස්සනොව කියන්යනත් නිවන් දකින්න තියයන යදාරටුවක්.
යව්දනොනුපස්සනොව හරහොත් අපිට සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො. යව්දනොනුපස්සනොවත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වලො යදන අන්දර්ට ආනොපොනසතිය හරහො දියුණු
කරන්න අපිට අවස්ථොව තියයනවො. ඇත්තටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ඉතොර් පැහැදිලිව නිරවුල්ව නිරොකූලව ආනොපොනසති සූතරයය්දී,
යකොයහොර්ද ආනොපොනසතිය හරහො යව්දනොනුපස්සනොව වඩන්යන්,
ආනොපොනසතිය හරහො යව්දනොනුපස්සනොව වඩද්දී යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
දියුණු යවන්යන් යකොයහොර්ද, කියන යම් කොරණො යෙොයහොර්
ලස්සනට පැහැදිලි කරලො තියයනවො.
ඉතින් යම් කොරණො අපිත් යත්රැම් අරයගන, අපි වඩන
භොවනොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන ර්ොේගයට සෘජ්ුවර් එකඟ
ෙව යත්රැම් අරයගන තව දුරටත් භොවනොයව් නියැලිලො යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු කරයගන අපි ෙලොයපොයරොත්තු වන උතුම් වූ නිවන් සුව
සොක්ෂොත් කරගන්න යම් ධේර් යද්ශනොවත් උදව් යව්වො!යි, ඒ සඳහො
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| ආනොපොනසති සූතරය
යම් පින්වතුන්ට යම් ධේර් යද්ශනොයවනුත් යම් පිටුවහලක් යව්වො!යි
කියලො, ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරමින් ර්ර් පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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7 │ ආනාපානසති
චිත්තානුපස්සනාරවන්
ර ාජ්ඣඣඞ්ග දියුණ්ු වීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති
ර්හොනිසංසො. ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො
සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො
සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, යම් පින්වතුන්ට ර්තක ඇති, අපි යර්ර්
එක් දින භොවනො වැඩ සටහන සඳහො ර්ොතෘකොව වශයයන් තෙොගත්යත්
ආනොපොනසති සූතරයයි. ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් එන ඉතොර් සුන්දර, ඉතොර්
රසවත්, ඉතොර් වැදගත් සූතරයක් තර්යි ආනොපොනසති සූතරය.
යම් වටිනො සූතරය යද්ශනො කරන්න යහ්තුවත් අතිශයින්
වැදගත්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො අවස්ථොවක මිගොරර්ොතු
පරොසොදයය් වැඩ සිටිනවො. යෙොයහොර් පරෙල ර්හො රහතන් වහන්යස්ලො
යර්න්ර් නවක භික්ෂුන් වහන්යස්ලොත් යර්හි වොසය කරනවො. රහතන්
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වහන්යස්ලොයග් අනුශොසනො යටයත් නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
යෙොයහොර් උත්සොහයයන් වීේයයයන් යුක්තව භොවනොයවහි
යයයදනවො. යම් ෙව දැකලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකරීයගන
යන භොවනො කටයුත්තට අනුගරහ කටයුත්තක් වශයයන් තව දුරටත්
මිගොරර්ොතු පරොසොදයර් ඇසුරැ කරයගන කටයුතු කරන්න තීරණය
කරනවො.
ඉතින් යම් නිසො තව දුරටත් අර ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො
අලුයතන් පැවිදි යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො හික්ර්වනවො. භොවනො
කියලො යදනවො. ඉතින් යම් අනුව ඇතැම් යකයනක් ර්ොේග ඵලවලට
පත් යවනවො. යර්යහර් කටයුතු කරනයකොට එක් පසයළොස්වක
යපොයහොය දවසක යම් සියලු භික්ෂු සංඝයො වහන්යස් ඉදිරියය්දී,
විවිධොකොර භොවනො කරර්වල යයදුණ සියලුර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොටර්
ගැළයපන කරර්යක් වශයයන් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනොපොනසතිය යද්ශනො කරන්යන්.
අපි
කරර්ොනුකූලව
පසුගිය
යද්ශනො
වොරවලදී
ආනොපොනසතියයන් යකොයහොර්ද කොයොනුපස්සනොව වැයඩන්යන්,
ආනොපොනසතියයන් යකොයහොර්ද යව්දනොනුපස්සනොව වැයඩන්යන්,
ආනොපොනසතියයන් යකොයහොර්ද චිත්තොනුපස්සනොව වැයඩන්යන්,
ආනොපොනසතියයන් යකොයහොර්ද ධම්ර්ොනුපස්සනොව වැයඩන්යන්
කියලො කථො කළො. ඊළඟට කොයොනුපස්සනොව හරහො යකොයහොර්ද
සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩන්යන්, යව්දනොනුපස්සනොව හරහො
යකොයහොර්ද සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩන්යන් කියලො කථො කළො.
අද ර්ර් අදහස් කළො චිත්තොනුපස්සනොයවන් යකොයහොර්ද
සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩන්යන් කියන කොරණොව විගරහ කරන්න.
යර්ොකද යම් සූතරය හරිර් පරෙලයි. යම්යකදි එක යදයක් පරගුණ කිරීර්
හරහො ධේර්තො හතරක් වැඩිලො තියයනවො. ඒ ධේර්තො හතර පරගුණ
කිරීර් හරහො ඔන්න තව ධේර්තො හතක් වැයඩනවො. ඒ ධේර්තො හතක්
පරගුණ කිරීර් හරහො ඉතොර් සුවියශ්ෂී වූ විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන උතුම් වූ
ර්ොේග ඵල පරතියව්ධය ලෙොගන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒ කියන්යන්
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යම් ආනොපොනසතිය කියන එකර් ධේර්තොවක් දියුණු කිරීර් හරහො, ඒ
ඔස්යස්ර් ගිහිල්ලො අපිට සතර සතිපට්ඨොන දියුණු කරගැනීර්ට
අවස්ථොව තියයනවො. සතර සතිපට්ඨොනය ර්නොව දියුණු කිරීර් තුළින්
යෙොජ්ඣඞ්ග හත දියුණු කිරීර්ට අවස්ථොව ලැයෙනවො. යෙොජ්ඣඞ්ග
හත ර්නොව දියුණු කිරීර් හරහො විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන නිේවොණ
අවයෙෝධය ලෙොගන්න අවස්ථොව තියයනවො. එතයකොට යර්තැන
එක්තරො අන්දර්කින් ඉතොර් යකටි පොරක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට
විවර කරලො තියයනවො.
පින්වත්නි, අද අයප් අවධොනය යයොර්ු යවන්යන්
චිත්තොනුපස්සනොයවන් යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
යවන්යන්. යෙොජ්ඣඞ්ග කියන වචනය ධේර්යය් යයයදන්යන්
“යෙොධොය සංවත්තන්තීති යඛො, භික්ඛු, තස්ර්ො ‘යෙොජ්ඣගගො’ති වුච්චන්ති”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් පරකොශයක් එනවො, භික්ඛු සූතරයය්
යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තයය්. අවයෙෝධය පිණිස පවතින ධේර්තො කියන
අදහසින් තර්යි යම්වොට යෙොජ්ඣඞ්ග කියන වචනය පොවිච්චි යවලො
තියයන්යන්. යෙොජ්ඣඞ්ග කියන ධේර්තො අයප් භොවනො කටයුත්යත්දී
කරර්ොනුකූලව වැයඩන්න ඕනෑ. යම් පින්වතුන් අහල ඇති ධේර්යය්
විස්තර යවනවො සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර්. ර්ුලින්ර් අපට සතර
සතිපට්ඨොන ධේර් හම්ෙ යවනවො. ඊළඟට සතර ඍද්ධපොද ධේර්, සතර
සර්යක් පරධොන වීේය, ඊළඟට පංච ඉන්ද්රිය ධේර්, පංච ෙල ධේර්, සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්, ඊළඟට ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය. සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යම් ර්ොේගයය් ටිකක් එහොට ගිහිල්ලො හම්ෙ
යවන්යන්. යර්ොකද එක පොරටර් යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටර්කට
එළයඹන්යන් නැහැ.
යර්තන කරර්ොනුකූලව අපි දියුණු කරන ධේර්තො කරර්ොනුකූලව
වේධනය යවන ස්වභොවයක් තියයනවො. යම්වො යපොතක් ෙලලො,
එයහර් නැත්නම් යවනත් කටයුත්තක් කරලො දියුණු කරගන්න හරි
අර්ොරැයි. ඒ යවනුවට අපි යම්වො පරොයයෝගිකව යයදීයර්න්ර්යි දියුණු
කරගත යුත්යත්. අන්න ඒ කොරණොව ර්නොව පැහැදිලි යවනවො
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යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වලින් එකඑකක් දියුණු යවන ආකොරය ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ර් ආනොපොනසති සූතරයය් විස්තර කරන ආකොරයයන්.
උදාහරණයක් වශයයන් කියනවො නම්, අද අයප් ර්ොතෘකොව වුයණ්
චිත්තොනුපස්සනොව හින්දා, චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී එනවො “චිත්ත
පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”. දැන් යම් ආනොපොනසතිය හරහො
යන්යන්. ආනොපොනසතිය හරහො ඔන්න අපිට ර්ුලින්ර් කොයොනුපස්සනො
යකොටයස්දී හම්ෙ යවනවො, හිත ආශ්වොසය පිළිෙඳව දැනුවත් යවනවො.
පරශ්වොසය පිළිෙඳව දැනුවත් යවනවො. ඊළඟට ආශ්වොසය දිග නම් ඒ
සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවනවො. යකටි නම් ඒ සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත්
යවනවො. ඊළඟට ආශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත්
යවනවො. පරශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවනවො. යම්
විදිහට කරර්ොනුකූලව අපි හික්යර්නයකොට, කරර්ොනුකූලව හිත
හික්ර්වනයකොට හිත තව තව තැන්පත් යවනවො. ආනොපොනය
තැන්පත් යවනවො. ආනොපොනය තැන්පත් යවලො සියුම් යවලො සූක්ෂර්
යවලො “පස්සම්භයං කොය සගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියලො
ආශ්වොස පරශ්වොසය ඉතොර් යහොදින් තැන්පත් යවනවො. ඔන්න අපි දැන්
කොයොනුපස්සනොයව් සන්ධස්ථොනයකට පැමිණිලො කියලො කියන්න
පුළුවන්.
දැන් යව්දනොනුපස්සනොවත් ඔය ඔස්යස්ර් යනවො නම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යර්යහර් සංසිඳිච්ච හිතට
සංසිඳිච්ච ආනොපොනය හරහො එක්තරො අන්දර්ක පරීතියක් සැහැල්ලුවක්
දැයනන්න ගන්නවො. “පීති පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”.
එතයකොට යම් පරීතිය දිහොත් ‘තර්න්යග් පරීතියක්’ හැටියට යලොකු කරලො
ෙලන්න යනවො යවනුවට, දැනගන්නවො යම්ක යම් යහ්තු නිසො හට
අරයගන තියයන ෙව. යම් යවනයකොට ආනොපොනසතිය සංසිඳිලො
තියයනවො. කලින් වයග් හිත එහොට යර්හොට දුවන්යන් නැහැ.
යෙොයහොර් සංසිඳීයර්න් යුක්තව ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය තුළර්,
සුක්ෂර් යවච්ච ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය තුළර් සංසිඳිලො
තියයනවො. ඒ හරහො හියත් යකයලස් යටපත් යවලො සතුටක් යර්ෝදු
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යවනවො. ඒ සතුට සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවනවො. “සුඛ පටිසංයවදී
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති”.
යම් යවනයකොට ඇතැම් යවලොවට හිතට විවිධොකොර සංඥා
එන්න පුළුවන්. විවිධොකොර රෑප යප්න්න පුළුවන්. යහොඳ රෑප යවන්න
පුළුවන්, නරක විරෑප රෑප යවන්න පුළුවන්. හැෙැයි යම් එකක්වත්
පොර යනොයව්. ඒ සියල්ල අතහැරලො දාලො, සියලු සංඥා පොර යනොවන
ෙව යත්රැම් අරයගන, ඒවොට අවධොනය යයොර්ු කරන්යන් නැතිව
“පස්සම්භයං චිත්ත සගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියලො
යව්දනොනුපස්සනො යකොටයස්දී අපිට අන්තිර්ට හම්ෙ යවනවො. යම්
දැනිච්ච යම් යම් සුඛ යව්දනො, දුක්ඛ යව්දනො තියයනවො නම් ඒවොත්
සර්නය යවන්න අතහරිනවො. ඊළඟට හිතට දැනුණො නම් යම් කිසි
සංඥා, ර්තු වුණො නම් රෑප සංඥා වශයයන්, ඒවත් සර්නය යවන්න
ඉඩ හරිනවො. යර්ොකද අපි අවධොනය යයොර්ු කයළ් නැත්නම් ඒවො
සර්නය යවනවො. ආයි අපිට ඕක තල්ලු කරන්න කියලො වියශ්ෂ
වෑයර්ක් යනොකළත් අපි ඒවොට උදව් කයළ් නැත්නම්, අපි ඒවො ඔස්යස්
ගියය් නැත්නම්, ඒවො අයප් අවධොනය යනොලැීර් නිසො, අපි ර්ගහැරීර්
නිසො ඔන්න ඒවො ඉයබ්ර් හියතන් ර්ැකිලො යනවො.
යම් පිරිසිදු යවච්ච හිතක් දිහො තර්යි, දැන් ෙලන්යන්. “චිත්ත
පටිසංයවදී අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” චිත්තොනුපස්සනො යකොටයස්දී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො, දැන් යම් එකඟ යවච්ච හිතක් දිහො
තර්යි ෙලන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් යම් යකොටයස්දී යද්ශනො
කරනවො
“නොහං,
භික්ඛයව,
ර්ුට්ඨස්සතිස්ස
අසම්පජ්ොනස්ස
ආනොපොනස්සතිං වදාමි” කැළඹිච්ච සතියක් සහිත, කැළඹිච්ච හිතක්
සහිත, එයහ යර්යහ යවච්ච සතියක් සහිත යකයනකුට ආනොපොනසති
භොවනොව යම් අවස්ථොයව්දී ර්ර් පරකොශ කරන්යන් නැහැ කියලො. ඒ
නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි යම් භොවනො ර්ොේගයය් කරර්ොනුකූලව අපි
යනවො නම් සති සර්ොධ පරඥා ඉන්ද්රිය ධේර් කරර්ොනුකූලව වැයඩනවො.
අපි එයට වැයඩන්න ඉඩ යදන්න ඕනෑ. එක පොරටර්, අයප් හදිස්සිය
තිෙුණ තරර්ටර් යම්වො එක පොරටර් යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටර්ට දියුණු
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යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසො අපි යම් කටයුතුවල කොලයක් නියැයලන්න
ඕනෑ ෙව පිළිගන්න යවනවො. අයප් හදිස්සියට යම්වො වැයඩන්යන්
නැහැ. අපි හැෙැයි අතහරින්යනත් නැහැ. යම්ක කරන්න ෙැහැයි
කියලො අත හරින්යනත් නැහැ. කරන්න පුළුවන්. විශ්වොසය ඇති
කරයගන අපි යයයදනවො. අදත් යයයදනවො, යහටත් යයයදනවො.
අනිද්දත් යයයදනවො. ඉන්අනිද්දත් යයයදනවො. අපි නිරන්තරයයන්
යම් කටයුත්යත් යයයදනවො.
ඉතින් යම් යයයදනයකොට දැන් ඔන්න අවස්ථොවක් ආවො. දැන්
හිතත් හිතින් ෙලන්න පුළුවන්. ඔන්න අවස්ථොවක් ලැබිලො තියයනවො.
දැන් හිත දිහො ෙලන් ඉන්නයකොට හියත් තියයන යකයලස්, ගති පුරැදු
නිසො දැන් රොග හිතක් එන ෙව යත්යරනවො. කලින් නම් වුයණ් අපි
භොවනොවක නියැයලන්න කලින් රොග හිතක් ආපු ගර්න් අපි ඒ රොග
සිතට ඉඩ යදනවො. රොග හිතින් දිගට දිගට අපි ඒ ඔස්යස් යනවො.
ර්ොලිගො හදනවො. ගිහිල්ලො අන්තිර්ට අපි රොගයට යකොටු යවනවො.
රොගයට යගොදුරැ යවනවො. අපි හිතර්ු ද්යව්ෂ සිතක් එනවො. ද්යව්ෂය
ඔස්යස් හිතහිතො යනවො. තව තව ඒකට උවර්නො කරන ෙඩුර්ුට්ටු
ඔක්යකොර් ඉතින් හම්ෙ යවනවො. අපි හිතහිතො යනයකොට ඉතින්
ද්යව්ෂයයන් ඇවියලන්න පටන්ගන්නවො. නර්ුත් පින්වත්නි, යම්
අවස්ථොයව්දී එයහර් යදයක් යවන්යන් නැහැ. යර්ොකද අපි සති
ආරක්ෂොව යටයත්යි යම් කටයුත්ත දැන් කරන්යන්. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් වියශ්ෂයයන් ර්තක් කරන්යන්. යම් ර්ට්ටර්ට එනයකොට
යහොඳට තහවුරැ යවච්ච සතියක් තියයනවො. ඒ තහවුරැ යවච්ච
සතියයන් තර්යි දැන් හිත දිහො ෙලන්යන්. සතිය සහිතව තර්යි හිත
දිහො ෙලන්යන්.
දැන් හිත දිහො ෙලද්දී තර්න්ට යත්යරනවො. ඒත් යර්ොකක්යදෝ
පුරැද්දකට ඔන්න රොගයකට හිත යනවො. යර්ොකක්යදෝ පුරැද්දකට
ඔන්න ද්යව්ෂයකට හිත යනවො. දැන් යම් යන හැටි ෙලොයගන
ඉන්නවො. යම් ෙලොයගන ඉන්යන් හරියට අනුන්යග් යදයක් ෙලනවො
වොයගයි. රොගයක් ආවො කියලො තර්න්ට ද්යව්ෂ කරගන්යන් නැහැ.
ද්යව්ෂයක් ආවො කියලො තර්න් පහත් කරගන්යන් නැහැ. හියත්
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ස්වභොවය යම්ක තර්යි. විවිධොකොර අනුශය ධේර්, ආශරව ධේර්
තියයනවො. ඒ නිසො යම්වො ර්තු යවනවො. ඒ ෙව තර්න් පිළිගන්නවො.
රොගය කියන එක, ද්යව්ෂය කියන එක, යර්ෝහය කියන එක අයප්
භොවනොවටර් රැකුලක් කරගන්නයි යන්යන්. භොවනොවටර් අර්ුද්රවයයක්
කරගන්නයි හදන්යන්. අයප් යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් හරි ලස්සන
උපර්ොවක් යදනවො. දැන් යම් පින්වතුන් දන්නවො යකොම්යපොස්ට්
යපොයහොර හදනවො. යකොම්යපෝස්ට් යපොයහොර හදන්න අපි භොවිත
කරන්යන් ඉතොර් දුගඳ හර්න කුණුෙොහිරොදිය තර්යි ඔක්යකොර් දාන්යන්.
ආහොර ටික නරක් වුණො නම් ඒකක් දානවො. යවනත් සයතකුයග් ර්ළ
ර්ුතර හම්ෙ වුණො නම් ඒකත් දානවො. යම් විදිහට කැලිකසළ තිෙුණො
නම් ඒකත් දානවො. අන්තිර්ට කොලයක් ගියොට පස්යස් යම් කුණු ටිකර්
යකොම්යපෝස්ට් යපොයහොර ෙවට, ඉතොර් සශ්රීක යපොයහොරක් ෙවට පත්
යවනවො. ඔය වයග්ර්යි දැන් යම් හියත් කුණු කන්දල්ර් තර්යි යම්
අවස්ථොයව්දී භොවනොව සඳහො භොවිත යවන්යන්.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “යස්මිං සර්යය, භික්ඛයව,
භික්ඛු, චියත්ත් චිත්තොනුපස්සී විහරති, ආතොපී සම්පජ්ොයනො සතිර්ො
වියනයය යලොයක අභිජ්ඣොයදාර්නස්සං, උපට්ිතොස්ස තස්මිං සර්යය
සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො” දැන් යකයනක් ඔන්න හිත දිහො ෙලොයගන
ඉන්නවො. හිත දිහො දැනුවත් භොවයකින් ඉන්නවො. ඉතොර් පරෙලව එන
අභිධයොව, එයහර් නැත්නම් දැඩි යලෝභය, ද්යව්ෂය අයින් කරලො දැන්
හිත දිහො යෙොයහොර් ර්ැදිහත් සිතින් සැහැල්ලුයවන් ෙලන් ඉන්නවො.
දැන් එතයකොට හිත දිහො ෙලන්න පුළුවන් ර්ට්ටයම් ර්ුළො යනොයවච්ච
සතියක් යම් තැනැත්තොට තියයනවො. එතයකොට “යස්මිං සර්යය,
භික්ඛයව,
භික්ඛුයනො
උපට්ිතො
සති
යහොති
අසම්ර්ුට්ඨො,
සතිසයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො ආරයද්ධො යහොති”
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. යම් අවස්ථොවක හිත දිහො
ෙලොයගන ඉන්නවො නම් ර්ුළො යනොවිච්ච සතියකින්, අන්න ඒ
අවස්ථොයව්දී
සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
පටන්ගත්තො.
සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩන්න ඒ යයෝගොවචරයො පටන්ගත්තො කියලො
කියනවො. හැෙැයි පටන්ගත්තො විතරයි. දැන් හිත එහො යර්හො ගිහිල්ලො
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නැහැ. එළඹිච්ච සතියක් තියයනවො. පරෙල සතියක් තියයනවො. ඒ
පරෙල සතියයන් හිත දිහොට නැඹුරැ වුණො. කය ගන්යනත් නැහැ.
ආනොපොනසතිය ගන්යනත් නැහැ. යව්දනොව ගන්යනත් නැහැ. හිත
දිහො ෙැලුවො. දැන් අපිට ඕන නම් කයට දාන්න පුළුවන්. යව්දනොවට
දාන්න පුළුවන්. නර්ුත් දාන්යන් නැහැ. දාන්යන්, අයප් අවධොනය යයොර්ු
යවන්යන්, හිතට.
හිතට අවධොනය යයොර්ු වුණහර් හිත පැහැදිලිව යප්නවො.
හියත් ර්ුළොවක් ර්ුකුත් නැහැ. දැන් යම් යප්න්යන් යහොඳ යදයක්
යනයවයි යවන්න පුළුවන්. යම් යප්න්යන් රොගයක් යවන්න පුළුවන්.
ඔන්න දැන් රොගයක් හියත් තියයනවො. රොගයක් තියයන ෙව
දැනගන්නවො. දැන් යම් රොගයක්ර් කියලො දැනගැනීර් ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ෙවට පත් යවනවො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො “යසො තථො සයතො විහරයන්තො තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය
පවිචිනති පවිචයති පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්ති” දැන් අයප් සතියට අහු
යවච්ච ධේර්තොව තුළ යර්ොකක්ද තියයන්යන් කියලො යහොයලො
ෙලනවො. වියශ්ෂයයන් යහොයලො ෙලනවො. විර්සලො ෙලනවො. අන්න ඒ
විර්සො ෙැලීර් හරහො ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩනවො. හැෙැයි
ඒ හම්ෙ යවන උත්තරය රොගය යවන්න පුළුවන්. දැන් යම් හියත්
තිෙුයණ් රොගය. අපි විර්සලො ෙලද්දී, යහොයලො ෙලද්දී, ඔන්න දැන්
රොගය තියයනවො කියලො හම්ෙ වුණො. ඒ විර්සො ෙැලීර් හරහොර්
ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු වුණො.
ඊළඟට “තස්ස තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනයතො පවිචයයතො
පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්යතො ආරද්ධං යහොති වීරියං අසල්ලීනං” දැන් යම්
කටයුත්ත කරයගන යනයකොට සර්හර යවලොවට හිත නිකන් ර්ැළි
යවනවො. යර්ොකද, හම්ෙ වුයණ් ර්ැණිකක් යනොයවයි. හම්ෙ වුයණ්
කුණු කන්දලයක්. ඉතින් හිත දැන් පස්ස ගහනවො. යර්ච්චර සිල්
සර්ොදන් යවලො යම් තරම් භොවනො කරලො යම් හම්ෙ වුයණ් රොගයක්.
හම්ෙ වුයණ් ද්යව්ෂයක්. හිත ර්ැළි යවද්දී අන්න ඔසවලො තියයනවො.
යම් හම්ෙ වුයණ් ර්යග් රොගයක් යනොයවයි. ර්යග් ද්යව්ෂයක්
යනොයවයි. යහ්තු නිසො හටගන්න රොගයක් යම් තියයන්යන්. යහ්තු
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නිසො හටගන්න ද්යව්ෂයක් තියයන්යන්. ඒ නිසො ඒ තරම් හිත විපිළිසර
භොවයක්, කලෙලයක් යවන්න තරම් යදයක් නැහැ. ර්ර් යම්ක රොගය
ෙව යත්රැම්ගත්තො. එපර්ණක්ර් සෑයහන්න පරර්ොණවත්. පින්වත්නි, අපි
රොගය රොගය හැටියට යත්රැම්ගත්තො නම්, ද්යව්ෂය ද්යව්ෂය වශයයන්
යත්රැම්ගත්තො නම්, ඒ ඒ ක්යල්ශය ඒ ඒ ක්යල්ශය හැටියට
යත්රැම්ගත්තො නම්, එතනර් පින්වත්නි, ඒයගොල්ලන්ට යදන ශක්තිය
හීන යවලො යනවො. අපිර්යි ඒයගොල්ලන්ව ශක්තිර්ත් කරන්යන්. ඉතින්
අපි ඒ ක්යල්ශය ක්යල්ශය වශයයන් යත්රැම්ගත්තො නම්, තව දුරටත්
ඒකට ර්ුළො යවන්යන් නැතිව ඒකට උල්පන්දම් යදන්යන් නැතිව
අනුගරහ කරන්යන් නැතිව අපි සතිර්ත්ව ඒ දිහො ෙලනවො නම්, ඒක
කරර්ොනුකූලව හීන යවන්න ගන්නවො.
යර්යතන්දි ෙැරි යවලොවත් හිත ර්ලොනික යවන්න යනවො නම්,
යම්ක කරන්න ෙැහැ කියලො හියතනවො නම් ඔසවලො තෙනවො. එයහර්
නැවත නැවත ඔසවො තැීයර්න් විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු
යවනවො. යර්යස් විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවද්දී “ආරද්ධවිරියස්ස
උප්පජ්ජ්ති පීති නිරොමිසො” යම් කරන කටයුත්ත රෑපයක් ෙලලො
ශබ්දයක් අහලො කරනවො වයග් එකක් යනයවයි. දැන් ඇතුළතට ෙර
යවලො නැඹුරැ යවලො ආධයොත්මික ගර්නකට තර්යි ර්ුල පුරලො
තියයන්යන්. එතයකොට කලින් ර්ුළො යවච්ච යද්වල්වලට ර්ුළො යනොවී
අවයෙෝධයයන් සතියයන් ෙලනයකොට දැන් තර්න්ටත් අවයෙෝධයක්
එනවො. දැන් සතිය පොවිච්චි කරලො කලින් වයග් ර්ුළො යනොවී ‘රොගය’,
රොගය වශයයන් යත්රැම්ගත්තො. ‘ද්යව්ෂය’, ද්යව්ෂය වශයයන්
යත්රැම්ගත්තො. හිත වික්ෂිප්ත භොවයකට යනවො නම්, වික්ෂිප්ත ෙවක්
තිෙුණො නම් ඒකත් යත්රැම්ගත්තො කියලො ටික ටික තර්න් පිළිෙඳ
ආත්ර් විශ්වොසයක් යගොඩනැයගනවො. දවසකින් යදකකින් යනොයවයි.
යම් කටයුත්යත් යයයදන්න යයයදන්න නිරොමිස පරීතියක් එන්න
පටන්ගන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, ඔන්න ඔය ර්ට්ටර්
පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වැඩීර්ක් කියලො.
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එතයකොට යම් අපි කරයගන යන කටයුත්ත එක පොරටර්
සියලුර් යෙොජ්ඣඞ්ග වැඩීර්ක් යනොයවයි. ටික ටික ඒ ඒ යෙොජ්ඣඞ්ගය
ටියකන් ටික යර්ෝදු යවන්න පටන්ගන්නවො. ර්ුලින් යහොඳාකොරව ඒ ඒ
ධේර්තොව රොගයක් යව්වො, ද්යව්ෂයක් යව්වො, වික්ෂිප්ත ෙවක් යව්වො,
එකඟ ෙවක් යව්වො, යම්වො ඒ ඒ ධේර්තො ස්වභොව ෙව, යහ්තු නිසො
හටගන්න ෙව යත්රැම්ගන්නවො. ඒවො දැන් තියයන ර්ට්ටර්, හියත්
ර්ට්ටර් යර්ොකක්ද කියලො යත්රැම්ගන්නවො. ඒවො හරහො ඔන්න තව
යෙොජ්ඣඞ්ග වැයඩනවො. ඒවො කිසිර් යදයක් අපි රෑපවොහිනිය දිහො
ෙලො ඉන්නවො වයග්, චිතරපටියක් දිහො ෙලො ඉන්නවො වයග් කරන්න
පුළුවන් යද්වල් යනොයවයි. යර්ොකද ඒවො වයග් හිත අල්ලොයගන
තියොගන්න යදයක් යනයවයි. දැන් යම් කරන්යන් ඉතො සූක්ෂ්ර් යදයක්.
ඉතො සූක්ෂ්ර් දහර්ක්. සූක්ෂ්ර් දහර්ක් යම් වඩන්යන්. යර්ෙඳු දහර්ක්
වඩන්න නම් අපි යලොකු උනන්දුවකින් උත්සොහයකින් වීේයයකින්
කටයුතු කරන්න යවනවො. නැවත නැවත අතහැරලො දාන්යන් නැතිව
නැවත නැවත ඔසවො තෙන්නට යවනවො. අත් යනොහරින වීේයයක්,
විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයක් දැන් වැයඩනවො.
ඊළඟට යම් කටයුත්ත සොේථක යවනයකොට තවර් යක්ෂයයක්
වයග් හිතො හිටිය රොගය, රොක්ෂයයක් වශයයන් හිතො හිටිය ද්යව්ෂය,
තර්න්යග් සතිය හරහො කරර්ොනුකූලව හීන යවලො ක්ෂය යවලො දුරැ
යවලො යනවො දකිනයකොට නැවතත් හියත් සතුටක් යර්ෝදු යවනවො.
සතුටක් ඇති යවනවො. ඔන්න පින්වත්නි, නිරොමිස පරීතියක්
හටගන්නවො.
යර්තැනදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “පීතිර්නස්ස
කොයයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති” දැන් හියත් සතුට තියයනවො
නම්, සැහැල්ලුව තියයනවො නම්, කය යහොඳාකොරව තව තව සැහැල්ලු
යවනවො. තැන්පත් යවනවො. තව දුරටත් හිතත් සැහැල්ලු යවනවො.
තැන්පත් යවනවො. “පස්සද්ධකොයස්ස සුියනො චිත්තං සර්ොධයති” කය
යහොඳට සැහැල්ලු නම්, හිත සැහැල්ලු නම්, ඔන්න හිත තව දුරටත්
සර්ොහිත යවනවො. සර්ොධගත යවනවො. දැන් ඊට වඩො එක අතකින්
කරන්න යද්කුත් නැහැ. යර්ොකද හිතට ක්යල්ශයක් ආවො, ක්යල්ශයක්
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ෙව දැනගත්තො. ක්යල්ශය දැන් අයප් දැනගැනීර් හරහො සතිර්ත් වීර්
හරහො දුරැ යවලො ගියො. ඒ දුරැ යවලො යොර් හරහො හිත තැන්පත් වුණො.
සර්ොහිත වුණො. එතයකොට සර්ොහිත සිත දිහො ර්ැදිහත් හිතින් ෙලො
ඉන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. “යසො තථො සර්ොහිතං
චිත්තං සොධුකං අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” ඉතො යහොඳින් රෑලට වයග්
යනයකොට - හිතන්න ඒ කොලයය් නම් අශ්ව කරත්තයක් දක්කන
රථොචොේයයයක් - අශ්වයයෝ ටික ඉතොර් සර්ව කරර්ොනුකූලව පොයේ
අරයගන යනවො නම් අශ්ව රථය, ආයය් එහොට යර්හොට දඟලන්න
යදයක් නැහැ. එහොට යර්හොට යතෝන් ලනුව අල්ලන්න, තද කරන්න
යදයක් නැහැ. යර්ොකද අශ්ව පිරිස කරර්ොනුකූලව සර්ොනව කටයුත්ත
කරයගන යනවො. අන්න ඒ වයග් දැන් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් කරර්ොනුකූලව
වැඩිලො, යම් අවස්ථොයව්දී හියත් ක්යල්ශයකුත් නැතිව, ආපු ක්යල්ශයත්
සතියට හසු යවලො දුරැ යවලො ගිහිල්ලො. හියත් එකඟ ෙවක් ඇති වුණො.
යම් එකඟ ෙව ඇති වූ අවස්ථොයව්දී යර්ොකුත්ර් යනොකර ඒ එකඟ ෙව
දිහො ර්ැදිහත් සිතින් ෙලො ඉන්නවො. යර්ොකුත් යනොකර ඉන්නවො.
යර්ොකුත් යනොකර ඉඳීර් හරහොර් උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු
යවනවො.
ඊළඟට පින්වත්නි, යර්යහර් කටයුතු කරනයකොට හියත්
සර්හර යවලොවට යලොකු පරීතියක් හටගන්නවො. දැන් තර්න්ට භොවනොව
හරි කියලො හියතනවො. හැෙැයි ඒ සම්ෙන්ධයයනුත් යලොකුවට තර්න්
විවිධොකොර ඉහළ ර්ට්ටම්වලට පත් යවලොය කියලො අධතක්යස්රැවලට
යන්යන් නැතිව, හියත් යලොකු පරීතියක් හටගත්තත් පරයර්ෝදයක්
හටගත්තත් ඒ පරයර්ෝදය යෙොයහොර් ර්ැදිහත් සිතින් ෙලන්න පුරැදු
යවනවො. “අභිප්පයර්ොදයං චිත්තං” කියලො කියන්යන් යම් පරයර්ෝදයට
දැන් හිත පත් යවනවො. යර්ොකද යකයලස් ටික දැන් දුරැ යවනවො.
යකයලස් ටික එක්ක හැප්යපන හැටි, එච්චර දඟලන්යන් නැතිව
යකයලස් දිහො ෙලන හැටි ඔන්න තර්න්ට යත්යරනවො. ඉස්සර වයග්
අසුභ භොවනොවක් කරන්න, මර්තරී භොවනොවක් කරන්න උවර්නො
නැහැ. දැන් හිත දිහො ෙලනයකොටර් යකයලස් ටික නැති යවලො යනවො.
ඉතින් යකයනකුට එක්තරො අන්දර්කින් සර්හර යවලොවක
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| ආනොපොනසති සූතරය
අධතක්යස්රැවක් වුණත් ඇති යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද හියත්
සතුටකුත් තියයනවො. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම්
සතුට දිහොත් ර්ැදිහත්ව ෙලනවො. සතුට දිහොත් සතිර්ත් යවනවො.
ඊළඟට ඒ සතුයටන් හිත අනවශය විදිහට විසියරන්න යදන්යනත්
නැහැ. යර්ොකද හිතට අනවශය විදිහට සතුටක් ඇති වුයණොත් ඒ
සතුටර් හිතට හොනිකරයි. ඒ නිසොර් උයප්ක්ෂොයවන්ර් තර්යි අන්තිර්ට
යන්න තියයන්යන්. යම් විදිහට හියත් සතුට හටගන්නො ආකොරය
ගැනත් ර්ැදිහත් සිතින් ෙලන් ඉන්නවො. සතියයන් ෙලන් ඉන්නවො.
ඊළඟට ඒ සතුට යවනස් යවන හැටි ෙලනවො. ඇතැම් යවලොවට උයද්
වරැයව් ඒ තරම් සතුටක් නැහැ. උයද් වරැයව් වික්ෂිප්තයි. උයද්
වරැයව නිදිර්තයි. ඊළඟට හවස් වරැයව් උත්සොහ කරනවො. හවස්
වරැයව් හිතට සතියක් තියයනවො. රොතරි කොලයය් යවනයකොට ඔන්න
ආයය නිදිර්තයි.
යම් විදිහට හියත් තියයන ස්වභොවය ඒ ඒ අන්දමින්
යත්රැම්ගන්නවො. ඒ ඒ අන්දමින් යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න දැන්
හිත දිහො ෙලන්යන් යම්ක ර්යග් හිතක් යනයවයි. යහ්තු නිසො රොගයක්
හටගන්නවො. යහ්තු නිසො ද්යව්ෂයක් හටගන්නවො. යහ්තු නිසො හිත
විසියරනවො. යහ්තු නිසො හියත් කම්ර්ැලිකර්ක් හටගන්නවො. යහ්තු
නිසො වික්ෂිප්ත ෙවක් හටගන්නවො කියලො යම් විදිහට හිත දිහො හිතින්
ෙලද්දී ටිකින් ටික ටිකින් ටික, හිත ගැන අපිට වැටයහන්න ගන්නවො.
යර්යතක් කොලයක් අපි හිතො හිටියය් අපි හිතට එකඟව කටයුතු කළ
යුතුයි කියලො. හිතට ආවො නම් යම් කිසි සිතුවිල්ලක්, ඒකට අනුව අපි
කටයුතු කළ යුතුයි කියලො. යර්යතන්දි පින්වත්නි, ඒ සියල්ල කඩලො
යනවො. යර්ොකද හිතට ආවො නම් යර්ක්, යම් සිතුවිල්ලක්, යම්ක
සිතුවිල්ලක් වශයයන් යත්රැම්ගන්නවො. හිතට ආවො නම් අරර්ුණක්,
ඒක අරර්ුණක් වශයයන් යත්රැම්ගන්නවො. ඒක ඔස්යස් දිගින් දිගට යො
යුතු නැති ෙව යත්යරනවො. දිගින් දිගට කතන්දර යගොතමින් දිගට යො
යුතු නැති ෙවට, ඉඩ දිය යුතු නැති ෙවට, තර්න්ට යත්යරන්න
ගන්නවො. යර්ොකද යම් හිත ර්යග් යනයව්. යහ්තු නිසො තර්යි යම් චිත්ත
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ස්වභොව හටගන්යන්. යහ්තු නිසො තර්යි යම් සිතිවිලි හටගන්යන්
කියලො ඒ ෙව යත්රැම්ගන්නවො.
ඉතින් යර්යහර් යත්යරන්න යත්යරන්න ඔන්න ඊළඟට තව
තව හිත තැන්පත් යවනවො. “සර්ොදහං චිත්තං” කියලො කියන්යන් තව
දුරටත් හියත් එකඟ ෙව වැඩි යවනවො. හියත් එකඟ ෙව වැඩි යවන්න
වැඩි යවන්න හිත අරර්ුණුවලින් මියදන්න ගන්නවො. “වියර්ොචයං
චිත්තං”. යම් කරැණු යර්යස් සොේථක පැත්යතන් කියොයගන ගියොට,
ඇතැම් යවලොවක යර්යහර් ෙලොයගන ඉන්නයකොට දන්යනර් නැතිව
රොගයකට අහු යවනවො. දන්යනර් නැතිව ද්යව්ෂයකට අහු යවනවො.
අහු යවලො ඔන්න යකොයි තරම් භොවනො කළත් යලොකු රොග හිතක්
ඔස්යස් දුවනවො. යලොකු ද්යව්ෂ හිතක් ඔස්යස් දුවනවො. එයහර්
ගියයොත් දැන් සතිය එන්න එන්න දුේවල යව්යගනයි එන්යන් කියලො
යත්රැයණොත් නැවත ආනොපොනසතියට එනවො. ඒකයි “සර්ොදහං
චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති, වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” කියන්යන්. දැන් ආනොපොනසතිය තර්න්යග් ද්විතීයික අරර්ුණ
ෙවට පත් යවලො. පරධොන අරර්ුණ යනයවයි. යර්යතන්දී පරධොන අරර්ුණ
යවන්යන්, එයහර් නැත්නම් ර්ූල කේර්ස්ථොනය යවන්යන් හිත. ඒක
යන් චිත්තොනුපස්සී යවන්යන්. හැෙැයි යම් අවස්ථොවක යහෝ හියත්
හටගන්නො රොග, ද්යව්ෂ වයග් යකයලස්වලට තර්න් අහු යවලො නම්,
අහු යවච්ච ෙව දැනගත්තට පස්යස් තර්න්ට පරීක්ෂො කරලො ෙලන්න
පුළුවන්. ගැලයවන්න පුළුවන් ර්ට්ටර්ක් තියයනවො නම් ඔන්න ආපසු
එනවො. එයහර් නැත්නම් නැවතත් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියට හිත
දාලො, අපිට පුළුවන් නැවත අර යද්වල්වලින් නැවත හිත ර්ුදවොගන්න.
යම් වයග් අකරතැබ්ෙයක් යම් කටයුතු කරයගන යද්දී සිද්ධ යවන්න
පුළුවන්.
හැෙැයි යකයනක් යම් කටයුත්යත් නිවැරදිව යයයදනවො නම්,
එයො යත්රැම්ගන්න වටිනවො, “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” කියන යම් කොරණොව ඉතොර් වටිනො සන්ධස්ථොනයක් ෙව.
යර්ොකද යර්යතන්දි යර්යතක් කොලයක් අරර්ුණක් එක්ක හිටපු හිත,
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යම් අරර්ුණුවල තියයන දරථය, අරර්ුණුවල තියයන පීඩොකොරී ෙව,
අරර්ුණුවල තියයන ඝේෂණය දැකලො, ඒයකන් යපයළන ගතිය දැකලො
දැන් අරර්ුණුවලින් යතොර හිතක් හටගත්ත ෙව යත්යරනවො. හැෙැයි
යම් හිත හරිර් කම්ර්ැලියි. යම් හටගන්නො හියත් නැහැ කිසිර් ගතියක්.
කිසිර් හිත කලම්ෙන ගතියක් නැහැ. හිත සතුටු කරන ගතියක් නැහැ.
හිත ඉස්සරහට යගන යන ගතියක් නැහැ. ඔයහ් නිකං ඇල්වතුර වයග්
ගතියක් තියයන්යන්. යර්ොකද යර්යතක් කොලයක් අරර්ුණුත් එක්ක
තර්යි හිත පැවතුයණ්. දැන් අරර්ුණකින් නිදහස් යවච්ච හිත,
එක්වරටර් යයෝගියකුට වැටයහන්යන හරිර් කම්ර්ැලි, කිසිර් යත්රැර්ක්
නැති, අර අයප් යලොකු ස්වොමීන්වහන්යස් කියන්නො වොයග් ‘නිකම්ර්
නිකං ෙත් කනවො වොයග්’, ‘නිකම්ර් නිකං සුදු පොන් කනවො වයග්’,
‘නිකම්ර් නිකං වතුර යෙොනවො වොයග්’ තර්යි. යර්ොකද අරර්ුණු තර්යි
හිත රසවත් කරන්යන්. අරර්ුණු තර්යි හිත පරණීත කරන්යන්.
හැෙැයි දැන් අරර්ුණුවලින් යතොර හිත යකයලසුන්යගයගනුත්
යතොරයි. අන්න ඒක පරධොන යදයක් පින්වත්නි, අපි යත්රැම්ගත යුතුයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො “සනිමිත්තො, භික්ඛයව, උප්පජ්ජ්න්ති
පොපකො අකුසලො ධම්ර්ො, යනො අනිමිත්තො”1 කියලො. යම් අවස්ථොවක
අරර්ුණක් සහිත හිත, නිමිති සහිත හිත, පොපක අකුසල ධේර්වලට
යනවො. හැෙැයි අරර්ුණකින් යතොර නම් ඒ සිත අතිශය නික්යල්ශියි.
අතිශය පිරිසිදුයි. ඒ නිසො යකයනක් යත්රැම්ගන්නවො, ක්ෂණ ර්ොතර
වශයයන් තර්න්යග් හිත දැන් අරර්ුණුවලින් මිදුණො. හැෙැයි ඒ මිදීර්
එක්තරො අන්දර්කින් තර්න්ට කම්ර්ැලි ගතියක් වශයයන් යත්රැණො.
එයහර් නැත්නම් අරර්ුණු සම්පූේණයයන් යතොර වුණොර් හරියටර්
නිකං තර්න්යග් හිටපු තැන කඩලො ගියො වයග්, ඉන්න තැනක් නැති
වුණො වයග් පොළු ගතියට පත් වුණො වයග්, තර්න්ට හිතට ලගින්න
තැනක් නැති වුණො වයග් ඉතොර් වික්ෂිප්ත භොවයකට ර්ුල් අවස්ථොයව්
පත් යවන්න පුළුවන්. හැෙැයි නැවත නැවත යර්යතන්ට හිත යවනවො.
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නැවත නැවත හිත යර්යතන්ට යගයනනවො. යම් සඳහො කටයුතු
කරනවො. කටයුතු කරද්දී යම් තැන හුරැ යවන්න ගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කරර්ොනුකූලව යම් තැන හුරැ කරන
ආකොරය ර්හො සුඤ්ඤත සූතරයය්2 විස්තර කරනවො. හිත අරර්ුණු
රහිතව පැවැත්වීර් කියන එක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අගය කරපු
යදයක්, ධේර්යයහි සඳහන් වන පරෙල ර්ට්ටර්ක් කියලො යකයනක්
සුතර්ය ඥානයක් වශයයන් යත්රැම් අරයගන, චින්තොර්ය ඥානයක්
වශයයන් යත්රැම් අරයගන භොවනොයව්දී යර්න්න යම් තැනට ආවො
නම්, අන්න ඒ ආපු කොලය, එතන පවතින කොලය ටිකක් දික් කරන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ර්ුලදී අපි හිතර්ු විනොඩි යදකකට නම් අපි
හිටියය්, අපි එතන විනොඩි තුනක් කරන්න උත්සොහවත් යවනවො.
විනොඩි හතරක් කරන්න උත්සොහවත් යවනවො. යකොයහොර්ද ඒක
කරන්යන්? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො - යම් අවස්ථොවක
තර්න්ට යත්යරනවො යම් ආධයොත්මික ශුනයතොව පරණීතයි, නැත්නම්
නික්යල්ශියි, යකයලසුන්යගන් යතොරයි, ර්ොරයොට අහු යවන්යන් නැහැ
කියලො තර්න්ර් යත්රැම් අරයගන ෙුද්ධ වචනයය්ර් එනවො. “අජ්ඣත්තං
සුඤ්ඤතොය චිත්තං පක්ඛන්දති” යම් ආධයොත්මික සුඤ්ඤතොව
සම්ෙන්ධයයන් හිත ෙැහැගන්නවො. “පසීදති” ඒ සම්ෙන්ධයයන් හිත
පැහැයදනවො. “සන්තිට්ඨති” යම් අධයොත්මික සුඤ්ඤතොව තුළ හිත
යහොඳාකොරව පිහිටනවො. ඊළඟට “විර්ුච්චති”, එය දැන් අරර්ුණුවලින්
යතොරයි. සුඤ්ඤතොව තුළ ඔන්න හිත යෙොයහෝර් නිදහයස් තියයනවො.
ආධයොත්මික වශයයන් වයග්ර් අපි හිතර්ු සක්ර්න් භොවනොයව්
යකයනක් යයදිලො ඉන්නවො. ඒ යවලොයවත් එයො හිතනවො, ෙැරිද ර්ට
ර්යග් හිත අරර්ුණුවලින් යතොරව පවත්වන්න. දැන් යම් අරර්ුණක් ෙල
ෙලො ඉන්දැද්දී, අපි හිතර්ු ඇහැට යර්ක් යපනි යපනී ඉන්දැද්දීර්
හිතනවො, යම් අරර්ුණු හියතන් අයින් වුණො නම්, යම් අරර්ුණු නිසො
හිතට ඇති වුණ පීඩොව එන්යන් නැහැ කියලො උත්සොහවත් යවනවො ෙැරිද යම් අරර්ුණ හිතින් අයින් කරන්න? හැෙැයි යවන අරර්ුණක්
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| ආනොපොනසති සූතරය
යදන්යනත් නැහැ. යර්යහර් කයළොත් ඇතැම් යවලොවක සොේථක
යවනවො. ඇතැම් යවලොවක අසොේථක යවනවො. ඒක ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ත් යර්තන සඳහන් කරලො තියයනවො. ආධයොත්මික වශයයන්
පවො, ආධයොත්මිකව අරර්ුණක් ඇසුරැ කරන අවස්ථොයව්දී පවො අරර්ුණු
හියතන් ගලවන්න ගියහර් ඇතැම් යවලොවක සොේථක යවනවො.
ඇතැම් යවලොවක අසොේථක යවනවො. ඇතැම් යවලොවක අසොේථක
යවනවො. නර්ුත් ඇතැම් යවලොවක සොේථක වුණො නම් තර්න්
කරර්ොනුකූලව දහර් වඩන්න වඩන්න, කරර්ොනුකුලව ර්නොව හිත ඒ
සුඤ්ඤතොව තුළ පවතින්න පටන්ගන්නවො. ස්ථොවර යවන්න
පටන්ගන්නවො. ඒ තුළ හිත විර්ුක්ත යවන්න පටන්ගන්නවො. අපි
“යච්යතෝ විර්ුක්තිය” කියලො කියනවො. “සුඤ්ඤත යච්යතෝ විර්ුක්තිය”,
එයහර් නැත්නම්, “අනිමිත්ත යච්යතෝ විර්ුක්තිය” කියලො කියනවො.
පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට කියනවො ෙොහිර
අරර්ුණක් ඇසුරැ කර කර ඉන්දැද්දී තර්න්ට උවර්නො වුයණොත් යම්
අරර්ුණ පීඩොකොරියි, යම් අරර්ුණ නිසො යම් කිසි වේණ ගැන්වීර්ක්
ර්යග් හිතට යවනවො, ඒක නිසො යම් අරර්ුණින් හිත නිදහස් කරගත්තො
නම් හරිර් නික්යල්ශියි කියලො යත්රැම් අරයගන ඒ සඳහො උත්සොහවත්
යවනවො. අරර්ුණින් හිත නිදහස් කරගන්නවො. ඊළඟට තර්න්ට
ආධයොත්මික වශයයන් යව්වො, ෙොහිර වශයයන් යව්වො දැන් එළියට
දැම්ර්ත් හිත නිදහස්. ඇතුළට යයොර්ු කළත් හිත නිදහස්. දැන් කය
අරර්ුණු යවන්යනත් නැහැ. හියත් තියයන රොගයක් ද්යව්ෂයක් අරර්ුණු
යවන්යනත් නැහැ. ආනොපොනය අරර්ුණු යවන්යනත් නැහැ. හිත
ඇතුල් පැත්තට යයොර්ු කළත් අරර්ුණක් නැහැ. පිටතට යයොර්ු කළත්
අරර්ුණක් නැහැ.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො යම් අවස්ථොවක
අපිට හියතනවො, දැන් ඉඳයගන හිටියො ඇති, හිටයගන ඉන්න ඕනෑ
කියලො. හිටයගන ඉන්දැද්දී යම් කටයුත්ත සොේථක යවන්න නම් අපිට
පුළුවන් තරම් හිත නික්යල්ශීව පවත්වන්න උත්සොහවත් යවන්න
යවනවො. අපි භොවනො කරන කොලයය් විතරක් හිත දිහො ෙලලො ඊට
පස්යස් අයනක් කටයුතුවල යයදිලො ඉඳිද්දී හිතට යන්න ඔයහ් ඉඩ
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ඇරලො, නන්නත්තොර යවන්න ඉඩ හැරලො, හිත රොගයය් ගිහිල්ලො
අනතුරැ කරගන්නවො. ද්යව්ෂය ඔස්යස් ගිහිල්ලො අනතුරැ කරගන්නවො.
යර්යහර් හිත කියන කියන යද්කට ඉඩ හරිනවො නම්, යම් කරයගන
යන කටයුත්ත සොේථක යවන්යන් නැහැ. පින්වත්නි, යම් නිසො හිත
දිහො ෙලන්න පටන්ගත්තො නම්, ඉඳයගන ඉන්න යවලොයව් සක්ර්න්
කරන යවලොයව් විතරක් යනයවයි, අයනකුත් වැඩවල යයයදද්දිත් අපි
හැකි තොක් හිත දිහො ෙලොයගන ඒ කටයුතුවල නිරත යවන්න
උත්සොහවත් විය යුතුයි. හරියටර් පුංචි අත දරැයවක් ෙලොගන්න ර්ෑණි
යකයනක් තර්න්යග් වැයඩත් කරනවො. දරැවො දිහොත් ෙලනවො. දරැවව
හැර් තිස්යසර් වඩොයගන ඉන්නවො යනයවයි යන්. එක්යකෝ
යතොටිල්ලක හරි, එයහර් නැත්නම් ආරක්ෂො සහිත ස්ථොනයක දරැවට
යසල්ලම් කරන්න සකස් කරලො, හැෙැයි අම්ර්ො තර්ොයග් කටයුතු
කරනවො. තර්න් යරදි යහෝදනවො නම් තර්න් ඒ කටයුත්ත කරනවො.
උයනවො, පිහනවො නම් තර්න් ඒ කටයුත්තක් කරනවො. හැෙැයි දරැවො
දිහොත් ෙලො ඉන්නවො. අන්න ඒ වයග් දැන් යයෝගියො යවන යවන
වැඩවල නිරත යවනවො. හැෙැයි හිත දිහොත් ෙලොයගනයි ඉන්යන්. හිත
යවන පැත්තටද යන්යන්, හිත යර්ොන යර්ොන තැන්වලටද පනින්න
යන්යන් කියලො දැන් ඔන්න ෙලො ඉන්නවො.
පින්වත්නි, ඊළඟට අපි ඇවිදිනයකොටත් හිත නික්යල්ශීව
පවත්වන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඉඳයගන ඉන්නයකොටත් යම්
තත්ත්වය පවත්වනවො. නිදායගන ඉන්නයකොටත් හිතට යකයලස්
එන්න යනොදී, හිත යකයලසුන්යගන් යතොරව නික්යල්ශීව, සුඤ්ඤව,
නිදහස්ව පවත්වන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො දැන් අපි කථොෙහ කරනවො. කථොෙහ කරද්දීත් කථො
කරන්න අවස්ථොවක් එළඹුණො නම්, එතනදී අනවශය කථොවලට
යන්යන් නැතිව, යද්ශපොලන කථො යව්වො, යවනත් අනවශය කථොවලට
යව්වො යන්යන් නැතිව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට හඳුන්වලො යදනවො
කථො දහයක්. අපි යකොයහොර්ද ගුණධේර් දියුණු කරන්යන්, අපි
යකොයහොර්ද සරලව ජීවත් යවන්යන්, අපි යකොයහොර්ද හුදකලොව ජීවත්
යවන්යන්, අපි යකොයහොර්ද යම් ධේර් වඩන්න වීේයයක් ඇති
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කරගන්යන්, අපි යකොයහොර්ද අයප් ශීලය දියුණු කරගන්යන්, ශීලය
ආරක්ෂො කරගන්යන්, අපි යකොයහොර්ද අයප් හිත සර්ොධර්ත්
කරගන්යන්, අපි යකොයහොර්ද පරඥාව දියුණු කරගන්යන්? යම් විදිහට
අපි ආධයොත්මික ගර්නකට රැකුල් යදන, උදව් කරන යදයක් ගැන
කථො කරනවො. එතයකොට පින්වත්නි, එක අතකින් ෙලද්දී අපි යම්
භොවනොවක් කියලො කරයගන යනයකොට භොවනොව කරර්ොනුකූලව අයප්
ර්ුළු ජීවිතයටර් පැතියරන්න ඕනෑ. එයහර් නැතිව අපි යම් දවසක්
විතරක් යවන් කරයගන එක පැයක් විතරක් යවන් කරයගන යම්ක
කළොට යම්යක් පරතිඵලයක් හම්ෙ යවන්යන් නැහැ කියලො කියන්න
පුළුවන්. ඒ නිසො යම් ඉඳයගන කරන භොවනොව, සක්ර්යන්දී කරන
භොවනොව ටික ටික, ටික ටික අයප් ර්ුළු දින චේයොව පුරොර් පැතියරන්න
පටන්ගන්න ඕනෑ. එතයකොට තර්යි - අපි අවදි යවච්ච යර්ොයහොයත්
පටන් නින්දට යන යර්ොයහොත දක්වොර් හිත දිහො ෙලොයගන හිටියො
නම්, චිත්තොනුපස්සනොවක් යවනවො. යව්දනොවක් දිහො ෙලො හිටිය නම්
යව්දනොනුපස්සනොවක් යවනවො. කය දිහො ෙලන් හිටියො නම්
කොයොනුපස්සනොවක් යවනවො. එතයකොට අපි අයප් ර්ුළු කොලයර්
යනොසිස්ව ගත කරලො තියයනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දැන් කියනවො - අපිට යර්ක් හිතන්න
සිද්ධ යවනවො. ඒ හිතද්දිත් විතේක කරන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ හිතද්දිත්
තර්න් හිතන්යන් කොර්යක් ඔස්යස්ද, කොර් විතේකද දැන් යම් හිතන්යන්
කියලො සැලකිලිර්ත් යවන්න යවනවො. නැත්නම් යකයනකුට හිංසොවක්
කරන්න, පීඩොවක් කරන්න, ද්යව්ෂ සහගත පැත්තකින්ද හිතන්යන්
කියලො හිත ගැන සැලකිලිර්ත් යවන්න යවනවො. යම් විදිහට තර්න්යග්
හිත, හිතිය යුතු ර්ට්ටර්කට ආවො නම් - ඇතැම් යවලොවට අපිට හිත
නිදහස්ව සුඤ්ඤව තියොගන්න ෙැහැ යන්. ඇතැම් යවලොවට හිතන්න
කරන්න කටයුතු එළයඹනවො. ඒ යවලොයව්දී අපි කල්පනොකොරී විය
යුතුයි. අපි රොගයක් ඔස්යස් කොර්යක් ඔස්යස් ඉතොර් දුරට ගියයොත් අපි
යම් වඩොයගන යන යද්වල්, ඒ යකයලස් යහොරැ පැහැරයගන යනවො.
ද්යව්ෂයක් ඔස්යස් ගියයොත් අනවශය යද්වල් ඔස්යස් ගියයොත් ඔන්න
ද්යව්ෂ සහගත ෙව හරහො අපි වඩපු යද්වල් විනොශ යවනවො. යම්

| 160

චිත්තොනුපස්සනොයවන් යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු වීර්

|

අනතුරැදායක ෙව යත්රැම් අරයගන, ඒ නිසො තර්න් හිතන්යන්, හිතිය
යුතු යර්ක් තියයනවො නම්, ඒ හිතද්දී යනක්ඛම්ර්ය ර්ුල් කරයගන
අත්හැරීර් ර්ුල් කරයගන එයහර් නැත්නම් විරොගී ෙව ර්ුල් කරයගන
හිතන්න පුරැදු යවනවො. දැන් කලින් තරම් දැඩි ගරහණයකින් හිතන්න
යන්යන් නැහැ. ඒ කියන්යන් ඉස්සර නම් අපි යවනත් යකයනක්
ඇසුරැ කරද්දිත් අපි ගැනර්යි ෙැලුයව්. අයප්ර් උන්නතිය, එයහර්
නැත්නම් අපිර් දිනුම්කරැවො වීර්, අපිර් කැපිලො යප්න හැටි ගැනයි
ෙැලුයව්. ඔය වයග් පැත්තකින් හිතුව යකනො දැන් එක්තරො අන්දර්කින්
යෙොයහොර් සොර්කොමීව උයප්ක්ෂො සහගතව අයනක් යකනොටත් තැනක්
දීයගන යෙොයහොර් වැදගත් සිතින් හිතන්න පුරැදු යවනවො. යර්ොකද
උයප්ක්ෂොව වැයඩන්න වැයඩන්න, තර්න් හිත ගැන යෙොයහොර්
දැනුවත් භොවයකින්, අනිකුත් වටපියට් සිදු යවන යද්වල්
සම්ෙන්ධයයනුත් ඒ තරම්ර් කැලඹීර්කට ලක් යවන්යන් නැතිව,
යෙොයහොර් ර්ධයස්ථ භොවයකින් ඉඳිමින් තර්යි යම් කටයුත්ත කරන්න
යවන්යන්. කලෙල යවලො යම්ක කරන්න ෙැරි ෙවක් දැන් යම්
යයෝගොවචරයොට යත්රිලො. ඒ නිසො කලෙල යවන්යන නැහැ. රොගයක්
ආවො කියලො කලෙල යවන්යනත් නැහැ. ද්යව්ෂයක් ආවො කියලො
කලෙල යවන්යනත් නැහැ. යර්ෝහයකට පත් වුණො, ර්ුළො යවලො කියලො
කලෙලයට පත් යවන්යනත් නැහැ. හැෙැයි ඒවට ර්ුළො යවවී දිගින්
දිගට හිතට යන්නට යදන්යනත් නැහැ. ටිකක් දුර යන්න යදමින්,
එයහර් නැත්නම් ඒවො ර්තු යවනයකොට යහොඳට සතිර්ත් යවනවො. ඒවො
කරර්ොනුකූලව දුරැ කරලො දානවො.
යම් විදිහට කටයුතු කරනයකොට, ක්ෂණ ර්ොතර වශයයන්
හටගත්ත යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය, ක්ෂණ ර්ොතර වශයයන් හටගත්ත යම්
නිදහස් ස්වභොවය, පවත්වන්න තොර් හැකියොවක් නැහැ. යර්ොකද
යකයලස් භරිතයි හිත. යකයලස්, ආශරව, අනුශය ධේර් පරෙලයි. ඒ
ස්වභොවය තව දුරටත් වේධනය කරන්න තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
දැන් යම් විස්තර කරපු විවිධොකොර කරර් අපිට උගන්නන්යන්. ර්හො
සුඤ්ඤත සූතරයය්දී දැක්යවන්යන්. දැන් ඉඳයගන ඉන්දැද්දිත්
නියකයලස්ව පවත්වන්න හදනවො. ඇවිදිනයකොටත් නියකයලස්ව
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ඉන්න හදනවො. නිදායගන ඉන්නයකොටත් යකයලසුන්යගන් යතොරව
ඉන්න හදනවො. ඊළඟට අවශය යවලොවට ඔන්න ආධයොත්මික පැත්තට
යයොර්ු කරලො හිත විර්ුක්ත කරයගන ඉන්නවො. අවශය යවලොවට
පිටතට යයොර්ු කරලත් නිදහස්ව ඉන්නවො. සුඤ්ඤත ර්ට්ටර්කින්
පවත්වනවො.
ඉතින් යම් විදිහට කරර්ොනුකූලව ෙහුලීකෘත කරන්න කරන්න
හියත් ආශරව අනුශය ධේර් ටික ටික ටික ටික ක්ෂය යවන්න ගන්නවො.
යම් ක්ෂය යවන ර්ොේගය තර්යි පරඥා විර්ුක්තිය කියලො කියන්යන්. ර්ුලින්
යච්යතෝ විර්ුක්තිය, සුඤ්ඤත, අනිමිත්ත යච්යතෝ විර්ුක්තිය කියන
යදය එක්තරො අන්දර්කින් යත්රැම්ගන්නවො. ඒයක් වටිනොකර්ක්
යත්රැම්ගන්නවො. ඒක තර්යි අයප් ක්යෂ්ර් භූමිය ෙවට පත් යවන්යන්.
එතන ඉඳලො තර්යි සතුරන්ට පහර යදන්යන්. දැන් අපිට ෙංකරයක්
නැත්නම්, අපිට ආරක්ෂො සහිත ස්ථොනයක් නැත්නම්, එක අතකින්
අපිවත් රැකයගන අපිට සතුරන්ට පහර යදන්න විදිහක් නැහැ යන්.
අන්න ඒ වයග. දැන් යම් අපිට තියයන ෙංකේ එක, අපිට තියයන
ක්යෂර් භූමිය, අපිට තියයන දිවයින තර්යි සුඤ්ඤත යච්යතෝ
විර්ුක්තිය, නැත්නම් අනිමිත්ත යච්යතෝ විර්ුක්තිය. යම්ක තර්යි භොවිත
කරන්යන් අයප් සොර්ොනය හියත් පරිසරය ෙවට. සොර්ොනය හියත් යගදර
ෙවට යම්වො පත් කරගන්නවො. හැෙැයි පත් කරයගන ඒයකර් පැය
ගණන් දිගින් දිගට ඉඳීර් යනයවයි යම් කියන්යන්. ඒත් ඒයක් ඉඳයගන
යෙොයහොර් නිදහස්ව ඉන්න අතයේ හිතටත් යපොේඩක් යන්න යදනවො.
යන්න දුන්නහර් හිත යනවො. ඔන්න රොගයකට හිත යනවො. ඔන්න
ද්යව්ෂයකට ගිහින් ෙව යත්රැම්ගන්නවො. හිත යන්යන් වැඩිපුරර් රෑප
පැත්තට නම්, රෑපොරම්ර්ණ ඔස්යස් යනවො නම්, දේශන ෙලන්නර්
යනවො නම්, ඔන්න ඒ ඔස්යස් තර්න්යග් නැඹුරැවක් තියයන ෙව
යත්රැම්ගන්නවො. තර්න් සින්දු අහනවො නම්, අහන්යනර් ඒ විදිහට
ශබ්ද පැත්යතන්. ඒ ඒ රසොස්වොදයක් පැත්යතන් නම් යන්යන්, ඔන්න
ඒ පැත්තත් යත්රැම්ගන්නවො. සුවඳ අරර්ුණු කරයගන ඒ පැත්යතන්
නම් ඔන්න ඒවත් යත්රැම්ගන්නවො. රසය ඔස්යස්ර් යනවො නම්
යත්රැම්ගන්නවො. ස්පේශ ඔස්යස් යනවො නම් යත්රැම්ගන්නවො.
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එයහර් නැත්නම් ඔයහ් විවිධොකොර යද්වල් ඔස්යස් හිතහිතො ඉන්න නම්
නැඹුරැවක් තියයන්යන්, ඔන්න ඒකත් යත්රැම්ගන්නවො.
දැන් පින්වත්නි, අයප් තියයන විවිධොකොර යකයලස් පරවණතො
යකයලස් පුරැදු යත්රැම්ගන්යන් නැතිව අපිට යකයලස් යගොන්යනන්
නිදහස් යවන්න හැකියොවක් නැහැ. අයප් තියයන යකයලස්
පුරැදුවලින් හිත නිදහස් කරගන්න පුළුවන් අපිටර්යි. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ටවත් ෙැහැ අයප් තියයන යකයලස් පුරැදු අයපන් උදුරලො
දාන්න. භොවනොවක් හරහො ටියකන් ටික අපි පරිණත යවද්දීයි
යත්යරන්න ගන්යන් ර්යග් හිත නම් හරිර් රොග භරිත හිතක්. ර්යග්
හිත නම් ද්යව්ෂයටයි යන්යන්. ර්යග් හිත නිදාගන්නර්යි කැර්ති.
නැත්නම් ර්යග් හිත රෑප ෙලන්නයි කැර්ති. ර්යග් හිත සින්දු අහඅහො
ඉන්නර්යි කැර්ති. අන්න අපි යත්රැම්ගන්නවො අයප් චරිත ස්වභොවය.
යම් නිසො අපි නිහතර්ොනී විය යුතුයි, අයප යකයලස් ඉතිරියි කියලො
යත්රැම්ගන්න. අපි එකපොරටර් හිතුයවොත් ර්ර් සොන්තුවරයයක් කියලො,
එතනර් තියයන්යන් අධතක්යස්රැවක්. ඒ නිසො අපි යෙොයහොර්
නිහතර්ොනී යවලො යම් කටයුත්යත් නිහතර්ොනීව අහිංසකව යනවො
නම්, හියත් හටගන්නො විවිධ ස්වභොව යත්රැම්ගන්න අවස්ථොව ඔෙට
සැලයසනවො. යර්යහර් යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න අපි ඒවොට
පිළියම් යයොදනවො. ඒ ඔස්යස් යන්න යදනවො යවනුවට දැන් අපි හිත
නිදහස් කරගන්නවො. රොගය ඔස්යස් යනයකොට රොග භරිත යවනයකොට
නිදහස් කරගන්නවො. ද්යව්ෂය ඔස්යස් යනයකොට නිදහස් කරගන්නවො.
නිදහස් කරගන්නවො කියන්යන් යර්ොකද? නිදහයස් දැන් ඉන්නවො.
වැඩිපුර යවලොවක් හිත නිදහයස් ඉන්නවො. යකයලසුන්යගන් යතොරව
වැඩිපුර යවලොවක් හිත ඉන්නවො. දැන් එක අතකින් අපි භොවනො කරලො,
අවුරැදු ගොනක් ඉස්සරහට තියයන නිවනක් දකිනවො යවනුවට දැන්
භොවනො කරලො යම් යර්ොයහොයත් හියත් නිදහසක් භුක්ති විඳිනවො. යම්
යර්ොයහොයත් නික්යල්ශී ෙවක් භුක්ති විදිනවො. එතයකොට එතන එතන
නිවි නිවි යන ර්ගක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට යද්ශනො කරලො
තියයනවො. එතන එතන නිවි නිවි යනවො. එතන එතන සැනසි සැනසි
යනවො.
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ඒ නිසො පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ධේර්ය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, ර්ුලත් යහපත්, ර්ැදත්
යහපත්, අගත් යහපත්. භොවනො කරද්දී චිත්තොනුපස්සනො ර්ට්ටර්කට
එද්දී යත්යරනවො අපි යකයලසුන්යගන් හිත ර්ුදවොගත්තො නම් එතනර්
නිවනක් තියයනවො. යම් නිවීර් හැෙැයි කල් පවතින්යන් නැහැ.
යර්ොකද තොර් යකයලස් කහට තියයනවො. තොර් යකයලස් පැහැය
තියයනවො. තොර් යකයලස්වල ෙලය තියයනවො. ඉතින් ඒවො නිසො
නැවත උඩට ගහනවො. ඉතින් නැවතත් ඔය යද්ර් කරනවො. ඉතින්
යම්ක පින්වත්නි, කොලොන්තරයක් තිස්යස් කරයගන යද්දී යකයනක්යග්
හිත තුළ, අපි කිව්යවොත් පරධොන සංයයෝජ්න තුනක්ර් සම්පූේණයයන්ර්
ගැලවිලො ගියො, කඩලො ගියො, සම්පූේණයයන් ර්ුලිනුපුටො දැම්ර්ො කියලො,
අන්න යකයනක් යසෝවොන් ඵලයට පත් වුණො කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. ඉතින් යම් විදිහට යම් ආශරව දැක දැක,
පරහොණය කරයගන යන ගර්නක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො
යදන්යන්.
ඊළඟට පින්වත්නි, යර්යහර් කටයුතු කරද්දී තර්න්යග් හිත
රොගයක් ඔස්යස් යනවො නම් ඒ ෙව දැනයගන ඒයකන් ර්ුදවොගන්නවො.
ඊළඟට යව්දනොවක් ඔස්යස් යනවො නම් දැන් අනවශය විදිහට
යව්දනොවක්ර් ඇසුරැ කරමින් හිතට යන්න යදන්යනත් නැහැ. ඒ
යවනුවට හිත අනොරම්ර්ණව පවත්වන්න පුළුවන් නම් ඒ ඔස්යස්
පවත්වනවො. හැෙැයි යර්යතන්දී අපි තව පැත්තක් හිතන්න ඕනෑ.
යකයනකුට යර්යහර් විස්තර කරනයකොට ර්ුළු දවයස් පැය විසිහතරර්
හිත අනොරම්ර්ණව පැවැත්විය යුතුයි කියලො සිතක් ආයවොත් ඒකත්
එක අතකින් වැරදියි. යර්ොකද එතයකොට අපි අන්තයක් ගත්තො
යවනවො. නර්ුත් කරර්ොනුකූලව සතියයන් සිතට එන අරර්ුණු ෙැලීර්
හරහොර්යි යකයලස් ටික දුරැ යවන්යන්. අපි සර්ොධයක් වඩනයකොට
යහෝ ඒ ඔස්යස් සුඤ්ඤත අනිමිත්ත යහෝ යව්වො ඒවත් වඩනයකොට,
අපි ඒවොයය් පරෙල භොවයක් හරහො හිත අනවශය විදිහට සර්ොධගත
කරලො දීේඝකොලීන වශයයන් සර්ොධගත කරලො පැවැත්වුයවොත් යප්න
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ර්ොයනක යකයලස් එන්යන් නැති තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. හැෙැයි
ඒයකන් අදහස් යවන්යන් නැහැ යකයලස් නැහැ කියලො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, හරිර් පරිස්සමින්, එයහර් නැත්නම්
කොලයට ඉඩ දීලො, අනිකුත් කටයුතුවලත් ර්ඳක් යයයදමින්, යකයලස්
ඇවිස්යසන්නත් ඉඩ දීලො, ෙල ෙල තර්යි යන්න යවන්යන්. යර්ොකද,
නැත්නම් අපි හරිර් ඉක්ර්නට අධතක්යස්රැවලට එළයඹනවො. යම්
වොයග් යද්වල් දියුණු කරනයකොට හියතන්න පුළුවන් ඔන්න ර්ර් දැන්
යසෝවොන් යවලො, ර්ර් දැන් සකදාගොමි යවලො, ර්ර් දැන් අනොගොමී යවලො
කියලො. ඉතින් යම් විදිහට විවිධොකොර අධතක්යස්රැවලට, අයප් ර්ුළොව
නිසො, ධේර්යය් ගැඹුර යනොයත්යරන නිසො, අපි පත් යවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසො යෙොයහොර් පරිස්සර්ට, ඉතොර් නිහතර්ොනීව, යම්වො දවයසන්
යදයකන් යවන යද්වල් යනොයවන ෙවත් යත්රැම් අරයගන, හැෙැයි
අතොරින්යනත් නැතිව, යම් කටයුත්ත කරන්න යවනවො. ඒත් අපි අපිර්
තර්යි පරීක්ෂො කරගන්න යවන්යන් - ර්යග් හියත් ර්ට්ටර් දැන්
යකොයහොර්ද, ර්යග් හිත කලින් තරම් රොග භරිත යවන්යන් නැද්ද,
කලින් තරම් ද්යව්ෂයට යට යවන්යන් නැද්ද, කලින් තරම් ර්ර් අහයස්
ර්ොලිගො තනමින් ර්ුළො යවලො ඉන්යන් නැද්ද කියලො යත්රැම්ගන්න
යවන්යන් අපිටර්යි. කොලයක් යනයකොට තර්න් ආපසු හැරී
ෙලනයකොට යත්යරනවො, භොවනොව වැඩීර් හරහො කලින්ට වඩො
සැනසීර්ක් තියයනවො. කලින් වයග් ර්ර් යද්වල් දැඩිව ගරහණය
කරන්යන් නැහැ. කලින් තරම් අරර්ුණු ඔස්යස් දුවන්යන් නැහැ.
අරර්ුණු අස්සට ගිහිල්ලො ඒවො ගැන අනිත් අයටත් කියන්න යන්යන්
නැහැ. අනිත් අය ළඟට ගිහිල්ලො ර්ර් යම්වො විස්තර කරන්න යන්යන්
නැහැ. ඒ යවනුවට ර්ර් ර්යග් හිත දිහො ෙලොයගන නිහඬව ර්යග් ගර්න
යනවො. ඔන්න ඔය වයග් පැත්තක් තියයනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො
යදනවො - යර්ෙඳු කරර්යකට යනවො නම්, හිත නිදහස් කරයගන යනවො
නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් අපිව උනන්දු කරමින්
පරකොශයක් කරනවො. ර්හො සුඤ්ඤත සූතරය අහයගන හිටපු ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස්ට “ඉයර් යඛො යත, ආනන්ද, ධම්ර්ො එකන්තකුසලො
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කුසලොයොතිකො අරියො යලොකුත්තරො අනවක්කන්තො පොපිර්තො” ආනන්ද
යම් ධේර්තො “එකන්තකුසලො කුසලොයොතිකො” ඒකොන්තයයන් කුසල
පක්ෂයය්ර්යි තියයන්යන්. කුසල පක්ෂයය්ර් පරතිඵලයක් අපට ලෙලො
යදනවො. ඒකොන්ත වශයයන්ර්යි. ඒ වයග්ර්යි “අරියො යලොකුත්තරො” යම්
ආේයයන් වහන්යස්ලො ගර්න් කරපු ගර්න් ර්ොේගයක්, යම්
යලෝයකෝත්තර ර්ොේගයක්. එයහර් නැත්නම් යලෝකය, සොර්ොනය
යලෞකික යලෝකය, ඉක්ර්වූ ර්ොේගයක්. ඊළඟට “අනවක්කන්තො
පොපිර්තො” ර්ොරයොට අසු යනොවන ර්ොේගයක් කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අපිව උනන්දු කරවනවො - යර්න්න යම් ර්ොේගය වඩන්න.
පින්වත්නි, ර්ර් යද්ශනොව අවසොන කිරීර් සඳහො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයය්දී යද්ශනො කරපු ගොථොවක්
යතෝරොගත්තො. ඒයක් තියයනවො යම් විදිහට යය ච දුක්ඛං පජ්ොනන්ති - අයථො දුක්ඛස්ස සම්භවං.
යත්ථ ච සබ්ෙයසො දුක්ඛං - අයසසං උපරැජ්ඣති.
තඤ්ච ර්ග්ගං පජ්ොනන්ති - දුක්ඛූපසර්ගොමිනං.

යම් ගොථොයව් සරල යත්රැර් ගත්යතොත්, යම් කිසි යකයනකුට
වේතර්ොනයය් දුකක් පවතිනවො. වේතර්ොනයය් යම් කිසි යකයනකුට
ආතතියක් පවතිනවො. වේතර්ොනයය් යම් කිසි යකයනකුට රොගයක්
පවතිනවො. වේතර්ොනයය් ද්යව්ෂයක් පවතිනවො. වේතර්ොනයය්
පීඩොවක්, යපළීර්ක් පවතිනවො කියලො යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට “අයථො
දුක්ඛස්ස සම්භවං” ඒයක් යහ්තුව ෙලනවො. “යත්ථ ච සබ්ෙයසො දුක්ඛං,
අයසසං උපරැජ්ඣති” යම් ෙැලීර් හරහො, ඒ පැත්තට අවධොනය යයොර්ු
කිරීර් හරහො, සතිර්ත් වීර් හරහො දුක නිරැද්ධ යවලො යනවො. “අයසසං
උපරැජ්ඣති” කිසිර් යශ්ෂයක්වත් නැතිව දුරැ යවලො යනවො “තඤ්ච
ර්ග්ගං පජ්ොනන්ති, දුක්ඛූපසර්ගොමිනං” යර්න්න දුක දුරැ කරන, දුක
සර්නය කරන ර්ොේගය යකයනකුට හම්ෙ යවනවො. ඒ ර්ොේගය තර්න්
යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො,
යචයතොවිර්ුත්තිසම්පන්නො - අයථො පඤ්ඤාවිර්ුත්තියො.
භබ්ෙො යත අන්තකිරියොය - න යත ජ්ොතිජ්රෑපගො”ති.
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යච්යතෝ විර්ුක්තියක් සහිත යකනොට ඉක්බිතිව පරඥා විර්ුක්තිය
හටගන්නවො. විර්ුක්තිය කියන්යන් යර්ොකක්ද, ඒයක් වටිනොකර් තර්න්
යත්රැම්ගත්තො. ඒක ක්යෂ්ර් භූමියක් වශයයන් භොවිත කරනවො. ඒ
ක්යෂ්ර් භූමියය් ඉන්න ගර්න් පරඥාව භොවිත කරලො හිත පිරිසිදු
කරනවො. යකයලසුන්ට එන්න යදනවො. යකයලසුන් ෙව දැනගන්නවො.
පිරිසුදු කරනවො. එන්න යදනවො. යකයලසුන් ෙව දැනගන්නවො. පිරිසුදු
කරනවො. ඔන්න පරඥා විර්ුක්තිය හටගන්නවො. “භබ්ෙො යත
අන්තකිරියොය, න යත ජ්ොතිජ්රෑපගො”ති” යර්ෙඳු ර්ොේගයක ගර්න්
කරනවො නම්, ජ්ොති ජ්රො ර්රණ සම්පූේණයයන් යකළවර කරගන්න ඒ
තැනැත්තො භවය යවනවො කියලො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයය්දී ර්ොේගය එක්තරො අන්දර්කින් සනොථ
කරලො තියයනවො. අපට පැහැදිලි කරලො, ර්ොේගය යම්කයි කියලො අපට
යපන්නලො දීලො තියයනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, සතර සතිපට්ඨොන ර්ොේගයයන්
යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු යවන ආකොරය, යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු කරමින්
ඊළඟට යච්යතෝ විර්ුක්තිය පරඥා විර්ුක්තිය දක්වො යන ආකොරය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පැහැදිලිව යම් සූතර යද්ශනොවල
යපන්වලො දීලො තියයනවො. ඉතින් අපිත් අයප් ශක්ති පර්ණින්, යම්
ලෙපු ර්නුෂයත්ව භොවයයන්, යම් ලෙපු ෙුද්යධෝත්පොද කොලයයන්, යම්
සොසන සම්පත්තියයන් පරයයෝජ්න ගන්න උත්සොහවත් යවර්ු. යර්ෙඳු
යද්වල් පින්වත්නි හරිර් විරලයි. යම් ලෙලො තියයන ර්නුෂයත්ව භොවය
හරිර් විරලයි. යම් ලෙල තියයන ෙුද්යධෝත්පොද කොලය හරිර් විරලයි.
ඉතින් යම්යකන් උපරිර් පරයයෝජ්නය අරයගන, අපිත් ඒ උතුම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො, රහතන් වහන්යස්ලො, ආේයයන්
වහන්යස්ලො, සොක්ෂොත් කරපු යච්යතෝ විර්ුක්තිය, පරඥා විර්ුක්තිය ස්පේශ
කිරීර් සඳහො යම් අද කරපු යද්ශනොවත් යම් ධේර් යද්ශනොවත් එක යස්
උදව් යව්වො කියලො ධේර් යද්ශනොව සර්ොප්ත කරමින් ර්ර් පරොේථනො
කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.

167

|

ධම්ර්ොනුපස්සනොයවන් යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු වීර්

|

8 │ ආනාපානසති
ධම්මානුපස්සනාරවන්
ර ාජ්ඣඣඞ්ග දියුණ්ු වීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති
ර්හොනිසංසො. ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො
සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො
සත්ත යෙොජ්ඣයගග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣගගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, යම් පින්වතුන්ට ර්තක ඇති, අපි යම්
නිස්සරණ වනයය් එක් දින භොවනො වැඩ සටහන සඳහො ර්ොතෘකොව
වශයයන් තෙොගත්යත් ආනොපොනසති සූතරයයි. ආනොපොනසති සූතරය
අපිට හම්ෙ යවනවො ර්ජ්ඣිර් නිකොයය්. යම් සූතරය ඉතොර් වැදගත්.
යර්ොකද භොවනො කරන යෙොයහෝ පින්වතුන් ආනොපොනසතිය ර්ුල්
කරයගන තර්න්යග් භොවනොව වඩනවො.
යම් වටිනො සූතරය යද්ශනො කරන්න යහ්තුවත් ඉතොර් වැදගත්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො අවස්ථොවක මිගොරර්ොතු පරොසොදයය් වැඩ
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| ආනොපොනසති සූතරය
සිටිනවො. යෙොයහොර් පරෙල ර්හො රහතන් වහන්යස්ලො යර්න්ර් නවක
භික්ෂුන් වහන්යස්ලොත් යර්හි වොසය කරනවො. රහතන් වහන්යස්ලොයග්
අනුශොසනො යටයත් නවක භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඉතොර් උත්සොහයයන්
වීේයයයන් යුක්තව භොවනොයවහි යයයදනවො. යම් ෙව දැකලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකරීයගන යන භොවනො කටයුත්තට
අනුගරහ කටයුත්තක් වශයයන් තව දුරටත් මිගොරර්ොතු පරොසොදයර්
ඇසුරැ කරයගන කටයුතු කරන්නත් තීරණය කරනවො.
ඉතින් යම් නිසො තව දුරටත් අර ර්හ රහතන් වහන්යස්ලො
අලුයතන් පැවිදි යවච්ච භික්ෂූන් වහන්යස්ලො හික්ර්වනවො. භොවනො
කියලො යදනවො. ඉතින් යම් අනුව ඇතැම් යකයනක් ර්ොේග ඵලවලට
පත් යවනවො. යර්යහර් කටයුතු කරනයකොට එක් පසයළොස්වක
යපොයහොය දවසක යම් සියලු භික්ෂු සංඝයො වහන්යස් ඉදිරියය්දී,
විවිධොකොර භොවනො කරර්වල යයදුණ සියලුර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොටර්
ගැළයපන කරර්යක් වශයයන් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනොපොනසතිය යද්ශනො කරන්යන්.
ආනොපොනසතිය සම්ෙන්ධයයන් සෑයහන කරැණු රැසක් යම්
සූතරයය් අන්තේගත යවනවො. වියශ්ෂයයන්ර් ආනොපොනසතිය ර්ුල්
කරයගන යකොයහොර්ද සතර සතිපට්ඨොනය දියුණු කරන්යන් කියන
එක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහෝර් පැහැදිලිව යම් සූතරයය් යද්ශනො
කරලො තියයනවො. ඒ වයග්ර් ආනොපොනසතියයන් සතර සතිපට්ඨොනය
දියුණු වීර් පර්ණක් යනොයවයි, ඉන් එහොට ගිහිල්ලො සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු යවන්යන් යකොයහොර්ද, ඊළඟට සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
දියුණු කරලො විජ්ජ්ො විර්ුක්තිය දියුණු කරගන්යන් යකොයහොර්ද කියන
එකත් යම් සූතරයය් සඳහන් කරනවො. අපි සොර්ොනයයයන් සතිපට්ඨොන
සූතරය වයග් සූතරයක් විර්ේශනය කරලො ෙැලුයවොත් ඒයක්
ආනොපොනසතිය කියන්යන් එක්තරො යකොටසක් පර්ණයි. එයහර්
නැත්නම් කොයොනුපස්සනො යකොටයස් එන එක යකොටසක් පර්ණයි.
නර්ුත් ආනොපොනසති සූතරයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට යද්ශනො
කරනවො යම් එකර් ආනොපොනසතිය භොවිතො කරලො යකොයහොර්ද සතර
සතිපට්ඨොන ධේර් දියුණු කරගන්යන් කියලො. යම් කරැණ
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වියශ්ෂයයන්ර් යත්රැම්ගන්න වටිනවො. සතිපට්ඨොන සූතරයය්දී
ආනොපොනසතිය හර්ු යවන්යන් කොයොනුපස්සනො යකොටයස්දී.
එතයකොට යකයනකුට හියතන්න පුළුවන්, ආනොපොනසතියයන් පුළුවන්
යවන්යන් කොයොනුපස්සනොවක් දියුණු කරගන්න පර්ණයි කියලො.
ආනොපොනසති සූතරය යහොඳින් යත්රැම්ගත්තහර් අපට යත්යරනවො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදන ආකොරය ආනොපොනසතියර්
භොවිත කරලො යකොයහොර්ද සතර සතිපට්ඨොනයර් දියුණු කරන්යන්
කියන එක.
ඒ සම්ෙන්ධයයන් සෑයහන කරැණු අපි මීට කලින් වොරවලදී
ඉදිරිපත් කළො. ඒ කියන්යන් ආනොපොනසතියයන් කොයොනුපස්සනොව
දියුණු යවන ආකොරය, ආනොපොනසතියයන් යව්දනොනුපස්සනොව දියුණු
යවන ආකොරය, ආනොපොනසතියයන් චිත්තොනුපස්සනොව දියුණු යවන
ආකොරය, ආනොපොන සතියයන් ධම්ර්ොනුපස්සනොව දියුණු යවන
ආකොරය - යම් විදිහට අපි පිළියවළින් ධේර් යද්ශනො ඉදිරිපත් කළො.
ඊට අර්තරව යකොයහොර්ද ආනොපොනසතියයන් කොයොනුපස්සනොව
හරහො
යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර්
දියුණු
යවන්යන්,
ඊළඟට
ආනොපොනසතියයන් යව්දනොනුපස්සනොව හරහො යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
දියුණු යවන්යන්, ඊළඟට ආනොපොනසතියයන් චිත්තොනුපස්සනොව
හරහො යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන්, කියන කරැණු
සම්ෙන්ධයයනුත් අපි විස්තර ඉදිරිපත් කළො. එතයකොට අපි පිළියවළින්
කරයගන යන යම් යද්ශනො ර්ොලොයව් අද අපි වියශ්ෂයයන් අවධොනය
යයොර්ු කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්, ආනොපොනසති
ධම්ර්ොනුපස්සනොයවන් යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරගන්යන් කියන කොරණොවටයි.
යම් පින්වතුන් අහල ඇති ධේර්යය් උගන්වනවො, විවිධොකොර
අන්දමින් අයප් හියත් ගුණධේර් දියුණු කරගැනීර් ගැන. ඇත්තටර්
පින්වත්නි, අයප් සොර්ොනය හිත යකයලස් භරිතයි. නීවරණ වලින්ර්යි
ෙහුල යවලො තියයන්යන්. ඉතින් යර්ෙඳු යකයලස් භරිත හිතක්
කරර්ොනුකූලව නීවරණ යටපත් කරලො අපිට උවර්නො කරන ගුණ ධේර්
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දියුණු කරගැනීර් සම්ෙන්ධයයන් යනොයයක් අවස්ථොවල ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අපට කරැණු ඉදිරිපත් කරනවො. එතයකොට අපි
සොර්ොනයයයන් සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර් වශයයන් යම් කොරණො
යත්රැම්ගන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්ුලින්ර් සතර සතිපට්ඨොන
ධේර් ගැන යද්ශනො කරනවො. ඊළඟට සතර සර්යක් පධොන වීේය ගැන
යද්ශනො කරනවො. සතර ඍද්ධපොද ධේර් ගැන යද්ශනො කරනවො. පංච
ඉන්ද්රිය ධේර් ගැන යද්ශනො කරනවො. පංච ෙල ධේර් ගැන යද්ශනො
කරනවො. ඊළඟට සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් ගැන යද්ශනො කරනවො.
ඊටත් අනතුරැව අවසොනයය්දී ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය යද්ශනො
කරනවො. එතයකොට යම් වයග් කරර්ොනුකූලව, අනුපිළියවළින් යන
ර්ොේගයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහෝර් පැහැදිලිව ඉදිරිපත්
කරනවො.
සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර්යර් තර්යි, ඇත්තටර් යර්තනත්
යම් කැටි කරලො යපන්වලො දීලො තියයන්යන්. යර්තනදීත් සතර
සතිපට්ඨොන ධේර් ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො. ඊට පස්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු යවන ආකොරය ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො. ඊට පස්යස්
විජ්ජ්ො විර්ුක්තිය දියුණු යවන ආකොරය ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො.
එතයකොට අර යද්ර් සංක්ෂිප්ත කරලො යම් සූතරයය් සඳහන් යවනවො.
ආනොපොනසති සූතරයය්දී අපි ඉයගනගත්තො යකයනක් කොයොනුපස්සනො
යකොටස කරයගන යනයකොට එයො ර්ුලදී හුස්ර් රැල්ල සතිර්ත්ව
ෙලොයගන ඉන්නවො. එතයකොට එයො යත්රැම්ගන්නවො දැන් සිද්ධ
යවන්යන් ආශ්වොසයක්. දැන් සිද්ධ යවන්යන් පරශ්වොසයක්. ඔන්න
සතිර්ත් වුණො. තව සතිය දියුණු යවනයකොට ඊළඟට එයොට
යත්යරනවො දැන් කලින් හුස්ර් රැල්ලට සොයප්ක්ෂකව යම් ගන්නො
ආශ්වොසය දිගයි. එයහර් නැත්නම් කලින් හුස්ර් රැල්ලට සොයප්ක්ෂකව
යම් ගන්නො ආශ්වොසය යකොටයි. එයහර් නැත්නම් කලින් පරශ්වොසයට
සොයප්ක්ෂකව යම් පසු යවච්ච පරශ්වොසය දිගයි. කලින් පරශ්වොසයට
සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් ගත යවච්ච පරශ්වොසය යකොටයි. යම්
ආකොරයයන් ආශ්වොස පරශ්වොසයය් තියයන සියුම් ලක්ෂණ යකයනකුට
වැටයහන්නට පටන්ගන්නවො.
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ඉතින් ඔය අවස්ථොත් පසු කරලො, යකයනක් තව තව
කොයොනුපස්සනො ර්ට්ටමින් ආනොපොනසතිය දියුණු කරයගන
යනයකොට එයොට යත්යරනවො, යම්යක් ර්ුල යකොටස - ආශ්වොසය
සියුම්ව පටන්ගන්නො ආකොරය. ඊළඟට ඒයක් තීවරතොව දැයනන
පරයද්ශය වැඩි යවලො, තර්න්ට දැයනන ස්වභොවය වැඩි යවලො, ඊළඟට
ඒක කරර්ොනුකූලව දැනීර් අඩු වීයගන එන ආකොරය යකයනකුට
යත්යරන්න ගන්නවො. ඊළඟට ආශ්වොසයත් පරශ්වොසයත් අතර හිඩැසක්
යකයනකුට වැටයහන්න පුළුවන්. ඊටත් පස්යස් පරශ්වොසයත්
යෙොයහොර් සියුම්ව පටන්ගන්නො ආකොරය, පරශ්වොසයය් දැනීර් වැඩි
යවන ආකොරය, ඊළඟට පරශ්වොසය නැවතත් ඉතො සියුම්ව අවසන්
යවලො යන ආකොරය යකයනකුට වැටයහනවො. ඉතින් යම් විදිහට ර්ුළු
ආශ්වොස පරොශ්වොසයය් ර්ුළුල්ලර් දැකගනිමින්, ආශ්වොසයය් පරශ්වොසයය්
ර්ුළු චකරයර් දැකගනිමින් යකයනක් භොවනොයව් යයයදනවො. යම් ටිකත්
පසු කරයගන යනයකොට එයො යහොඳට ෙැසයගන, නිර්ග්න යවලො,
අනයවිහිත යනොවී දැන් යකොයහොර් හරි හිත එකඟ කරයගන
ආනොපොනසතියර් කරයගන යනයකොට හිත යහොඳට තැන්පත්
යවනවො. දැන් තියයන්යන් කලින් තිෙුණ ආකොරයට ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලිය යනොයවයි. ඉතොර් සියුම් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලියක්
ෙවට පත් යවනවො. යර්යොට දැන් ආශ්වොසයක්ද තියයන්යන්,
පරශ්වොසයක්ද තියයන්යන් කියලො යවන් කරගන්න ෙැරි තරර්ට ඉතොර්
සූක්ෂර් ආනොපොනයක්. අපි කියනවො “පස්සම්භයං කොයසගඛොරං
අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය යහොඳට
තැන්පත් යවන්න ඉඩ හරිනවො. යත්යරන්යන් නැහැ කියලො
දැයනන්යන් නැහැ කියලො අවුස්සන්න යන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට
ඉතොර් යහොඳට ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය තැන්පත් යවනවො.
ඇත්තටර් පින්වතුනි, යම් යභෞතික ආශ්වොසය පරශ්වොසය හරහො ඒක
ෙලොයගන හිටිය ර්නස, ඉතොර් යහොඳින් තැන්පත් යවනවො. එතයකොට
විතේක සංසියඳනවො. කොයොනුපස්සනො යකොටසින් අපි සෑයහන දුරකට
ආවො.
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ඊට පස්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො දුන්නො - යම්
අවස්ථොයව්දී පැනනඟිනවො පරීති සහගත ස්වභොවයක්, සැහැල්ලු
ස්වභොවයක්, කය සංසිඳිලො. අන්න ඒවොත් යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට
යම් යම් සුඛ යව්දනො, සියුම් යව්දනො දැයනනවො නම් ඒවොත්
යත්රැම්ගන්නවො. යම් යම් සංඥා ර්ොතර වශයයන් දැයනනවො නම් ඔන්න
ඒවත් යත්රැම්ගන්නවො. ඒවො එකකටවත් ඇයලන්න යන්යන් නැහැ.
ඔන්න ඒවොත් සර්නය යවන්න ඉඩ හරිනවො. ඒවො ඔස්යස් යන්යන්
නැහැ. යකොයි තරම් ලස්සන රෑප තිෙුණත් යකොයි තරම් ලස්සන
දේශන තිෙුණත් ඒවො ඔස්යස් යන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට යම් සියල්ල
තැන්පත් යවන්න ඉඩ හරිනවො. යව්දනොනුපස්සනොයවන් තව දුරටත්
හිත තැන්පත් යවනවො. “පස්සම්භයං චිත්තසගඛොරං අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒයක් අවසොන අදියර
වශයයන් යපන්වනවො. එතයකොට චිත්ත සඞ්ඛොර කියන යව්දනො
සංඥාත් තැන්පත් යවනවො. එතයකොට තව දුරටත් හිත ර්ෘදු යවලො
තවත් යහොඳට තැන්පත් යවලො තවත් හිත සර්නයට පත් යවලො.
යර්යහර් සර්නය යවච්ච, සෑයහන්න එකඟ යවච්ච, තැන්පත්
යවච්ච, සතිර්ත් වූ සිතක් තර්යි ඊළඟට චිත්තොනුපස්සනොවට යයොර්ු
කරන්යන්. යර්ොකද චිත්තොනුපස්සනොව අපි කලින් ර්තක් කළො වයග්ර්
ටිකක් භොරදුර කටයුත්තක්. යර්ොකද හිතින් හිත ෙලන්නයි යන්යන්.
හිතින් හිත ෙලන්න ගිහිල්ලො හියත් එන සිතිවිලිවලට අහු වුයණොත්
යකයලස් වේධනය වීර්ක් තර්යි යවන්යන්. ඒ යවනුවට සිතින් සිත
ෙලන්න ගිහිල්ලො යම්ක සිතුවිලි වශයයන් යත්රැම් ගන්න පුළුවන්
නම්, යම්යක් අන්තේගතය යත්රැම්ගන්න පුළුවන් නම්, ඊට අසු යනොවී
ඊට යගොදුරැ යනොවී ර්නො චිත්තොනුපස්සනොවක් ධම්ර්ොනුපස්සනොවක්
සිද්ධ කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒ නිසො යකයනක් යහොඳාකොරව
කොයොනුපස්සනොයවන් යව්දනොනුපස්සනොයවන් ර්නස වඩොයගන
සතිය දියුණු කරයගන, ඒ දියුණු යවච්ච සතිය, සිත යවත යයොර්ු
කරනවො. එතයකොට සති ආයලෝකයකින්, එයහර් නැත්නම් සති
ෙලයකින් යුක්තව තර්යි දැන් හිත දිහො ෙලන්යන්.
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අපි ගිය වොරයය්දී කථො කළො, අපි හිත දිහො ෙලනයකොට ඒ
තැනැත්තොට හියත් යම් යම් ධේර්තො යත්යරන්න පටන්ගන්නවො. හිත
ගැන දැනුවත් යවන්න දැනුවත් යවන්න හියත් හටගන්නො යද්වල් ර්යග්
යනොවන ෙව, ඒවො යම් යම් යහ්තු නිසො හටගන්නො ෙව යම්
තැනැත්තොට යත්යරනවො. යම් යයෝගියොට යත්යරනවො. යර්ොකද කලින්
නම් අපි හිතන් හිටියය් අයප් හිතට එන තොක් සිතුවිලි ර්යග් කියලො.
නර්ුත් දැන් යත්යරනවො, දැන් යම් එකඟ යවච්ච හිතක් තියයනවො. ඒකට
ඒ තරම් සිතුවිලි ආයවත් නැහැ. දැන් ඉඳල හිටලො සිතුවිලි එනවො. ඒ
එන සිතුවිලි ගැන කම්පො වීර්ක් පසුතැවීර්ක් නැහැ. ඒ යවනුවට ඒ
යද් සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවනවො. “චිත්ත පටිසංයව්දී අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො. දැන් හිත
සම්ෙන්ධයයනුයි තර්න්යග් සංයව්දී ෙව තියයන්යන්. දැන් ආනොපොනය
ද්විතීයික අරර්ුණක් ෙවටයි පත් යවලො තියයන්යන්. ඒක පැත්තකින්
තියයනවො උවර්නො වුයණොත් ගන්න.
දැන් හිතත් එක්කර් චිත්තොනුපස්සනොයව් යයයදනවො. ඔයහොර්
යනයකොට ඇතැම් යවලොවක හියත් පරීතියක් පහළ යවනවො. ඒකටත්
ඇයලන්න යන්යන් නැහැ. ඇතැම් යවලොවක හියත් පසුතැවීර්ක්
එන්න පුළුවන්. ඒකටත් ඇයලන්න යන්යන් නැහැ. දැන් යර්ොන වයග්
සිතුවිලි පහළ වුණත් ඒ එකක්වත් ර්යග් කරගන්න යන්යන් නැහැ.
යම් දුරස්ථ භොවයක් පවත්වොගනිමින් යම් ර්ධයස්ථ භොවයක්
පවත්වොගනිමින් හිත දිහොර් ෙලනවො. එක අතකින් ෙලපුවර් යම්ක
විපස්සනො භොවනොයව් එන යෙොයහොර් පරණීත අවධයක් කියන්න
පුළුවන්. යර්ොකද දැන් යයෝගොවචර ජීවිතය සෑයහන පරිණත ර්ට්ටර්කට
ඇවිල්ලො තියයනවො. දැන් භොවනොයව් සෑයහන පරයද්ශයක් පහු කරලො
යහොඳ අවදියකට තර්යි ඇවිල්ලො තියයන්යන්. යම් විදිහට යම්
යයෝගොවචරයො කරයගන යනයකොට හිත ටික ටික තව දුරටත්
සංසියඳන්න ගන්නවො. තව දුරටත් අරර්ුණුවලින් ඈත් යවන්න
පටන්ගන්නවො. “වියර්ෝචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් චිත්තොනුපස්සනොයව් අවසොන අදියර වශයයන්
යපන්වනවො.
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| ආනොපොනසති සූතරය
අපි ගිය වරත් චිත්තොනුපස්සනොව සම්ෙන්ධයයන් වියශ්ෂයයන්
සොකච්ඡො කළො. යකොයි තරම් තර්න්යග් හිතට රොග අරර්ුණක්
පැමිණියත් ද්යව්ෂ අරර්ුණක් පැමිණියත් හිත ර්ුළො කරන අරර්ුණක්
පැමිණියත් ඒවොයින් කම්පො යවන්යන් නැතිව, යෙොයහෝර් ර්ධයස්ථව
ඉවසීයර්න් යුක්තව ඒවොට එන්න දීලො, පවතින්නත් දීලො, ඒවොටර්
යන්න යදනවො. ඉතින් යෙොයහෝර් ඉවසීර්ක් තියයන්න ඕනෑ. ඒ වයග්ර්
යහොඳ සතියක් තියයන්න ඕනෑ. යෙොයහොර් ර්ධයස්ථ භොවයක්
තියයන්න ඕනෑ. කම්පො යනොයවන ගතියක් තියයන්න ඕනෑ. යර්යහර්
තියයන්න තියයන්න, යම්ක යකයරන්න යකයරන්න, හියත් නිදහස්
ස්වභොවය යහොඳින් වේධනය යවන්න පටන්ගන්නවො.
පින්වත්නි, දැන් කලින් වයග් යනයවයි. කලින් තරම් අරර්ුණු
ෙහුල යවච්ච හිතක් යනයර්යි, දැන් තියයන්යන් ඉතොර් සංසිඳිච්ච
හිතක්. දැන් තියයන්යන් සොර්ොනය සංසිඳිච්ච නිවිච්ච හිතක්. ඒ නිවිච්ච
හිතට, සංසිඳිච්ච හිතට, හිස් ෙවකින් යුක්ත යවච්ච හිතට, ඔන්න
ආගන්තුකව ක්යල්ශයක් පැමියණනවො. දැන් යම් සම්පූේණ කරියොවලිය
සම්ෙන්ධයයන් යම් යයෝගොවචරයො දැනුවත් යවනවො. දැන් ඔන්න
සිතුවිල්ලක් ආවො. අපි හිතර්ු රොග සිතුවිල්ලක් කියලො. දැන් යම් රොග
සිතුවිල්ල පැනනගින ආකොරය ෙලො ඉන්නවො. දැන් කම්පො වීර්ක්
නැහැ. ඒ පිළිෙඳව තර්න්ට යචෝදනො කරන්න යන්යන් නැහැ. රොගය
හටගන්නො ආකොරය ෙලනවො. හැෙැයි අපි ඇයලන්න යන්යනත්
නැහැ. රොගයට අහු යවන්යනත් නැහැ. රොගයයන් ආස්වොදයක්
ලෙන්න යන්යනත් නැහැ. ඒ යවනුවට යෙොයහොර් ර්ධයස්ථව
නිරීක්ෂණය කරනවො පර්ණයි. එතයකොට අයපන් ආධොර යනොලෙන
අයපන් ශක්තිය යනොලෙන යම් රොග සිතුවිල්ල කරර්ොනුකූලව ක්ෂය
යවලො වැය යවලො දුේවල යවලො යනවො. ඒ යන විදිහත් ෙලොයගන
ඉන්නවො. නැවතත් ආයයත් අර තිබිච්ච නිදහස් ස්වභොවයට, සංසිඳිච්ච
ස්වභොවයට, හිස් ස්වභොවයට හිත පත් යවනවො.
යම් විදිහට පින්වත්නි, යකයනකුට පුළුවන් නම්
ධම්ර්ොනුපස්සනො යකොටයස්දී යම් එන එන යදයක්, එන එන
සිතුවිල්ලක් පොසො යහොඳාකොරවර් දැනුවත් යවන්න, හිත විපිළිසර
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කරගන්යන් නැතිව එහො යර්හො කරගන්යන් නැතිව කම්පො යවන්යන්
නැතිව හියත් චකිතයක් ඇති කරගන්යන් නැතිව, අන්න ඒ
තැනැත්තොට පුළුවන් යවනවො යම් සිතුවිල්ලට යහොඳාකොරව හිත
යයොදන්න. හිස් තැනට යහොඳාකොරව හිත යයොදන්න. එතයකොට හියත්
නෑ කිසිර් විපිළිසර ෙවක්. හියත් නැහැ කිසිර් ර්ුළොවක්. ඔන්න ඔය
අවස්ථොයව්දී
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
යපන්වනවො,
සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ධම්ර්ොනුපස්සනොව හරහො වැයඩනවො කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්ර් වචනයයන් කියනවො නම් “යස්මිං සර්යය,
භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්ම්සු ධම්ර්ොනුපස්සී විහරති, ආතොපී සම්පජ්ොයනො
සතිර්ො වියනයය යලොයක අභිජ්ඣොයදාර්නස්සං, උපට්ිතොස්ස තස්මිං
සර්යය සති යහොති අසම්ර්ුට්ඨො”
යයෝගොවචරයො දැන් හියත් හටගන්නො විවිධොකොර ධේර්
යකොට්ඨොශ, එයහර් නැත්නම් විවිධොකොර සිතුවිලි යකොට්ඨොශ, ධේර්තො
සම්ෙන්ධයයන් දැනුවත් යවලො ඉන්නවො. යෙොයහොර් යකයලස් තවනො
වීේයයකින් යුක්තව එහි නියැයලනවො. එයහර් නියැයලනයකොට දැන්
ර්ුළො යනොවිච්ච සතියක් ඒ තැනැත්තො තුළ තියයනවො. “යස්මිං සර්යය,
භික්ඛයව,
භික්ඛුයනො උපට්ිතො
සති
යහොති
අසම්ර්ුට්ඨො,
සතිසයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො ආරයද්ධො යහොති”
අන්න ඒ වයග් ර්ුළො යනොවිච්ච සතියකින් යුක්තව හියත් හටගන්නො
ධේර්තො සම්ෙන්ධයයන් යකයනක් දැනුවත් වීර්, ඒ සම්ෙන්ධයයන්
සතිර්ත් වීර්, සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ආරම්භ වීර්ක් යවනවො. එතයකොට
ආරම්භ වීර්ක් පර්ණක් යනයම්. ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො. “සතිසයම්ෙොජ්ඣගගං තස්මිං සර්යය භික්ඛු භොයවති,
සතිසයම්ෙොජ්ඣයගගො තස්මිං සර්යය භික්ඛුයනො භොවනොපොරිපූරිං
ගච්ඡති” දැන් යම්ක එකපොරක් විතරක් කරලො නවත්වනවො යනොයවයි.
නැවත නැවත යම් යද් යවන්න ඉඩ හරිනවො. දැන් නැවතත් හිත
නිස්කලංක යවනවො. නිදහස් යවනවො. හිත මියදනවො. සංසිඳිලො
තියයනවො. ඔන්න නැවතත් යම් සිතුවිල්ලක් පහළ යවනවො. ඒ
සම්ෙන්ධයයනුත් දැනුවත් යවනවො. අපි ඒක ගැන දැනුවත් යවන්න
දැනුවත් යවන්න එයො දුරැ යවලො යනවො. නැවතත් හිත තැන්පත්
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| ආනොපොනසති සූතරය
යවනවො. නැවතත් සිතුවිල්ලක් එනවො. නැවතත් ඒක එයොයග් ශක්තිය
තියයන තොක් පැවතුණො. අන්න ඒක දුරැ යවලො යනවො. නැවතත් හිත
තැන්පත් යවනවො. ඉතින් යම් කරියොවලිය සියදහස් වොරයක් යවන්න
යවන්න, සති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය ඒ හරහො දියුණු යවනවො.
පින්වත්නි, දැන් යම් කරියොවලිය දිහො දකින්න දකින්න
යකයනකුට යත්යරනවො, ර්ර් අත යනොපෑවත් ර්ර් වියශ්ෂයයන් යලොකු
යදයක් කයළ් නැතත්, යම් ආපු යද් එයො විසින්ර් යනවො. තව
අර්ුතුයවන් තල්ලු කරන්න උවර්නොවක් නැහැ. ර්ර් ඒ එන සිතුවිල්ලට
අනුගරහ කරන්යන් නැත්නම්, ර්ර් ඒ සිතුවිල්යලන් ර්ුළො යවන්යන්
නැත්නම්, ර්ර් ඒයකන් ආස්වොදයක් ලෙන්න හදන්යන් නැත්නම්,
ර්යගන් ශක්තිය යනොලෙන ඒ සිතුවිල්ල එයො විසින්ර් යනවො. යර්න්න
යම්ක ධේර්තොවක්. සියලුර් සංස්කොර ධේර් ඇති වුණො. ඔන්න නැති
වුණො. ඇති වුණො නම් නැති යවනවොර්යි කියලො තර්න්ටර්
යත්යරනවො. ඒවොයය් තියයන අනිතය ස්වභොවය, ඒක යකොයි තරම්
වටිනො සිතුවිල්ලක් වුණත්, යකොයි තරම් සද්ධොවන්ත සිතුවිල්ලක්
වුණත්, යකොයි තරම් පරඥාවන්ත සිතුවිල්ලක් වුණත්, යම් එකක්වත්
පවතින යද්වල් යනොයවයි. ඉතොර් වටිනො යදයක් යවන්න පුළුවන්.
නර්ුත් ඒකත් ආවො, ගියො. ඉතොර් පහත් සිතුවිල්ලක් යවන්නත් පුළුවන්.
ඒකත් ආවො, ගියො. ඔන්න යකයනකුට යත්යරනවො යම් අනිතය
ස්වභොවය. දැන් යම් සම්ෙන්ධයයන්, යම් සිතුවිලි සම්ෙන්ධයයන් ර්නොව
යසවිල්යලන් සිටිද්දී යහොඳින් විර්සලො ෙලද්දී තර්යි, යම් කොරණොව
වැටයහන්යන්.
යම් ර්නොව විර්සීර්, නුවණින් යසොයො ෙැලීර් ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය වඩන්න යහ්තු යවනවො. වැඩීර්ට යහ්තු යවනවො.
“යසො තථොසයතො විහරයන්තො තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය පවිචිනති පවිචයති
පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්ති” දැන් නිකම්ර් හිටියො යනොයවයි. අර යන දිහො
යහොඳට දැනුවත් වුණො. යර්ොකද යවන්යන් කියල යහොඳට විර්සිල්යලන්
ෙලන් හිටියො. යසවිල්යලන් ෙලන් හිටියො. ඒවො යද්දී තර්න් නිදාගත්යත්
නැහැ. හිත ර්ලොනික යවන්න දුන්යන් නැහැ. අවදිර්ත් භොවයකින්
ඒවොට අත් වන ඉරණර් සම්ෙන්ධයයන්, ඒවො ඇති යවලො නැති යවලො
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යන හැටි ෙලන් හිටියො. ඒ හරහො ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු
යවනවො. ඉතින් යම්කර් තව දුරටත් විස්තර කරනවො නම්, යකයනකුට
යම් එන සිතුවිල්ල යර්ොන යහ්තුවක් නිසොද ආයව් කියලො විර්සීර්ක්
කරලො ෙලන්න පුළුවන්. අන්න එතයකොටත් ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවනවො. ඊළඟට යම් ආපු සිතුවිලි යම්
පර්ණකින් ක්ෂණිකව තර්න්ට වැටයහනවො නම්, යර්න්න යම්ක
තණ්හොව ර්ුල් කරයගන ආපු එකක්, යර්න්න යම්ක ර්ොන්නය ර්ුල්
කරයගන ආපු එකක්, යම්ක දිට්ියක් ර්ුල් කරයගන ආපු හිතක් කියලො
ක්ෂණිකව තර්න්ට වැටයහනවො නම්, ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
දියුණු යවනවො. යම් විදිහට පින්වත්නි, චිත්තොනුපස්සනොව හරහො, ඒ
වයග්ර් ධම්ර්ොනුපස්සනොව හරහො ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය තව
තව දියුණු යවනවො.
යම්ක කරයගන යනයකොට ඇතැම් යවලොවක හිත ර්ලොනික
යවනවො. යර්ොකද යකොච්චර කළත් රොගය අඩු යවන්යන් නෑ වයග්
යත්යරනවො. යකොච්චර කළත් ද්යව්ෂය අඩු යවන්යන් නෑ වයග්
යත්යරනවො. යකොච්චර කළත් ර්ුළො යවන්න ඉඩ තියයනවො වයග්
යත්යරනවො. ඉතින් යම් යවලොවට හිත ර්ලොනික යවනවො. හිත ඔන්න
ඇදයගන වැයටනවො. ඒ යවලොවට නැවතත් නැගිට්ටවලො ගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්න්න යර්යහර් කියලො තියයනවො, රහතන්
වහන්යස්ලො යර්න්න යර්යහර් කියලො තියයනවො. කියලො සිතමින් හිත
දිරිර්ත් කරගන්නවො. සැඟයවන්න යදන්යන් නැහැ. වැයටන්න
යදන්යන් නැහැ. නැවතත් නැගිට්ටවොගන්නවො. ඔන්න ඒ අවස්ථොයව්දී
විරිය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවනවො. “තස්ස තං ධම්ර්ං පඤ්ඤාය
පවිචිනයතො පවිචයයතො පරිවීර්ංසං ආපජ්ජ්යතො ආරද්ධං යහොති වීරියං
අසල්ලීනං” යනොපසුෙට වීේයයකින් යුක්තව යම් කටයුත්ත කරනවො.
යම්ක යකොයි කොලයක් කරන්න යවයිද කියලො පසුගොමී යවන්යන්
නැතිව, යම්ක දැන් ර්ං යර්ච්චර කොලයක් කළො යන්, තොර්ත් යම්වො අඩු
යවලො නෑ යන් කියලො පසුගොමී යවන්යන් නැතිව, ඇද වැයටන්යන්
නැතිව දිගට දිගට තව තව කරයගන යනවො. අන්න විරිය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු යවනවො. ඉතින් යර්යහර් කොලයක් කරයගන
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| ආනොපොනසති සූතරය
යනයකොට හියත් ඇති යවනවො යම් නිරොමිස පරීතියක්. යර්ොකද කලින්
තරම් සිතුවිලි එන්යන් නැහැ. කලින් තරම් හිත රොගයයන්
යතයර්න්යන් නැහැ. කලින් තරම් හිත ද්යව්ෂයයන් දැයවන්යන් නැහැ.
හිත කලින් තරම් අරර්ුණුවල ර්ුළො යවලො අතරර්ං යවලො ඉන්යන්
නැහැ. තර්න්ටර් යත්යරනවො - හියත් තියයනවො යම් කිසි සංසිඳීර්ක්.
හියත් තියයනවො යම් එකඟ ෙවක්. හියත් තියයනවො යම් සැනසීර්ක්.
යකයලස්වල නිවීර්ක් තර්න්ටර් යත්යරනවො.
ඉතින් යම් නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ධම්ර්පදයය් භික්ඛු වග්ගයය් ගොථොවක එනවො
“සුඤ්ඤාගොරං පවිට්ඨස්ස - සන්තචිත්තස්ස භික්ඛුයනො.
අර්ොනුසී රති යහොති - සම්ර්ො ධම්ර්ං විපස්සයතො”
තර්න්යගර් හිත දිහො ෙලන් ඉන්දැද්දී එක්තරො අන්දර්ක
අර්ොනුෂික සතුටක්, ලෙනවො. සොර්ොනයයයන් නම් අපිට තියයන සතුට
- අපි එක්යකෝ ලස්සන රෑපයක් ෙලලො ගන්නවො. එයහර් නැත්නම්
මිහිරි ශබ්දයකට සවන් දීලො ගන්නවො. එයහර් නැත්නම් අපි කැර්ති
සුවඳක් ආඝරොණය කරලො ගන්නවො. අපි කැර්ති රසයක් භුක්ති විඳලො
ගන්නවො. අපි කැර්ති ස්පේශයක් ළං කරයගන ගන්නවො. නර්ුත් දැන්
යම් ලෙන සතුට, යම් නිරොමිස පරීතිය එයහර් යදයක් යනොයවයි. ඒ
නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විපස්සනොව හරහො එන සතුට අර්ොනුෂික
රතියක්, අර්ොනුෂික සතුටක් වශයයන් හඳුන්වලො දීලො තියයනවො.
ඒ වයග්ර්යි
“යයතො යයතො සම්ර්සති - ඛන්ධොනං උදයබ්ෙයං.
ලභතී පීතිපොයර්ොජ්ජ්ං - අර්තං තං විජ්ොනතං”

ඔන්න තවත් විදිහකට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව දිරිර්ත්
කරනවො. දැන් යම් විදිහට යම් එන තොක් සිතුවිලි ඇති යවලො නැති
යවලො යන හැටි දකිනවො. හුයදක් උදය වයය වශයයන් දකිනවො. ඒ
දකින්න දකින්න “ලභතී පීතිපොයර්ොජ්ජ්ං” අන්න ඒ යයෝගොවචරයොට
යම් පරීතියක් හටගන්නවො. හියත් පරයර්ෝදයක් හටගන්නවො. යර්ොකද හිත
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දැයවන්යන් නැහැ දැන්. හිත යෙොයහොර් සැහැල්ලුයි. ඉස්සර තරම්
යලොකු ෙරක් හියත් නැහැ. අන්න හියත් පරයර්ෝදයක් හටයගන, දැන්
කලින් තරම් යද්වල් ගරහණය කරගන්න යන්යන් නැහැ. අනිත් අය
එක්ක හැප්යපන්න යන්යන් නැහැ. අනිත් අයත් එක්කත් යෙොයහොර්
සුහදව ඇඟ යබ්රොයගන ඉන්න තර්න්ට යත්යරනවො. දන්නවො. යම්
නිසොර් හියත් පරීතියක් හටගන්නවො. ඔන්න පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත්
යම් හරහො දියුණු යවනවො. “ආරද්ධවීරියස්ස උප්පජ්ජ්ති පීති නිරොමිසො”
දැන් නිරොමිස පරීතියක් හියත් හටගන්නවො හියත්ර් සිතිවිලි දකිද්දි. දැන්
යකයනකුට පරශ්නයක් ඇති යවන්න පුළුවන් යකොයහොර්ද ද්යව්ෂයක්
හියත් හටයගන නැති යවලො යද්දී පරීතියක් හටගන්යන්? ඒක තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්තන අර්ොනුෂික පරීතියක්, එයහර් නැත්නම්
උදය වයය දැකීයම්දී ඇති යවන පරීතියක් වශයයන් යපන්වන්යන්. යම්ක
අපිට තේකොනුකූලව දකින්න අර්ොරැයි. නර්ුත් යකයනකුයග් හිත දවො
ලන ක්යල්ශයක් ආවො. ද්යව්ෂයක් ආවො. නර්ුත් ඒ තැනැත්තො ඒ
ද්යව්ෂයට යගොදුරැ යනොවී, ඒ ද්යව්ෂය තව දුරටත් යපෝෂණය කරන්න
යන්යන් නැතිව එයො ර්ධයස්ථ අන්දර්කින් ද්යව්ෂය දිහොර් ෙලනවො.
ද්යව්ෂය දිහො ෙලද්දී ඔන්න ද්යව්ෂය දුරැ යවලො යනවො. ද්යව්ෂය දුරැ
යවලො ගියොට පස්යස් නැවතත් තියයන්යන් හියත් සොර්කොමී ෙවක්.
කලින් තර්න් ඉක්ර්නට යක්න්ති යන යකයනක් වශයයන් හඳුන්වලො
හිටියට දැන් යත්යරනවො, ඒ තරම් වරදක් නැහැ. දැන් හියත් යම් යර්ල්ල
වීර්ක් යවලො. හියත් යම් සංසිඳීර්ක් තියයනවො. අන්න පරීතියක්
හටගන්නවො. තර්න් ගැනර් එක්තරො අන්දර්ක ආත්ර් විශ්වොසයක්,
එයහර් නැත්නම් තර්න්යග් හිත සම්ෙන්ධයයන් යම් පර්ණක සතුටක්,
සන්තෘප්තියක් එන්න පටන්ගන්නවො. යර්යහර් හියත් සතුටක් යර්ෝදු
යවනයකොට කය තැන්පත් යවනවො. හිත තැන්පත් යවනවො.
සංසියඳනවො. “පීතිර්නස්ස කොයයොපි පස්සම්භති, චිත්තම්පි පස්සම්භති”
ඔන්න පස්සද්ධ සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත් දියුණු යවනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො - එතනින්
නතර යනොවී හිත කය යහොඳට තැන්පත් යවනයකොට හිත
ස්වභොවයයන්ර් සර්ොධර්ත්. හියත් එකඟ ෙව තියයනවො. යර්ොකද
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| ආනොපොනසති සූතරය
යකයලස් තර්යි හිත විසුරැවන්යන්. යකයලස් තර්යි හිත අගොධයට
ඇද දාන්යන්. දැන් ඒ යවනුවට යකයලස් ආවත් දැන් යකයලස් එක්ක
ගනුයදනු කරන හැටි, යකයලස් එක්ක කටයුතු කරන හැටි
යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො. ඉතින් යම් නිසො එයොයග් හිත දැන්
යෙොයහොර් තැන්පත්. කයත් යෙොයහොර් තැන්පත්. “පස්සද්ධකොයස්ස
සුියනො චිත්තං සර්ොධයති”
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ යෙොජ්ඣඞ්ගය වැයඩන හැටි
යපන්වනවො. යම් ර්නොව තැන්පත් යවච්ච කය නිසො, සැපවත් යවච්ච
හිත නිසො හියත් සර්ොධර්ත් ෙවක් සර්ොහිත ෙවක් එකඟ ෙවක්
හටගන්නවො. එක අතකින් ෙලද්දී අපිට ඕනෑ වුයණ් හියත් එක්තරො
අන්දර්කට නිවීර්ක්. යර්ොකද හිත දැවි දැවී තිෙුණො. යකළවරක් නැති
අරර්ුණුවලට හිත දුවනවො. ෙහුලව දුවන්යන් යත්රැර්ක් නැති
අරර්ුණුවලට. ෙහුලව දුවන්යන් හිත යකයලසන අරර්ුණුවලට. අපි
යකොයි තරම් අකර්ැති වුණත් හිත ඒවො ඔස්යසර් දුවනවො. පුරැද්දට
දුවනවො. දැන් පින්වත්නි එයහර් දිවීර්ක් නැහැ. හිත ඉන්නවො යගදර
ඇවිල්ලො වයග්. හිත ඉන්නවො යෙොයහොර් සංසිඳිලො. හිත යෙොයහෝර්
එකඟ භොවයකින් ඉන්නවො. ඉතින් ආයය් අලුතින් කරන්න යදයක්
නැහැ. යර්න්න යම් නැවතිලො තියයන හිත, එකඟ යවලො තියයන හිත
දිහො ර්ධයස්ථව ෙලන් ඉන්නවො. “යසො තථොසර්ොහිතං චිත්තං සොධුකං
අජ්ඣුයපක්ිතො යහොති” යහොඳාකොරව තැන්පත් යවලො යකයලස්වලින්
දුරැ යවලො නිස්කලංකව තියන හිත ර්ධයස්ථ අන්දමින් දකිනවො.
උයප්ක්ෂො සහගතව දකිනවො. දැන් යර්ොකුත්ර් කරන්න යන්යන් නැහැ.
යර්ොකුත් යනොකිරීර් හරහො ඔන්න උයප්ක්ෂො සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත්
දියුණු යවනවො.
එක අතකින් ෙලද්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් කරියොදාර්ය
යපළගස්වලො තියයනවො, හරිර් කරර්ොනුකූල විදිහට - සතියයන් පටන්
ගන්නවො. සතිර්ත් යවලො සිද්ද යවන යද් දිහො ෙලො සිටලො
යත්රැම්ගන්නවො. ඒ යවන දිහො යත්රැම්ගනිද්දී වැයටන හිත නැවතත්
නැගිට්ටවලො සිටවනවො. ඊළඟට ඒ හරහො සතුටක් පහළ යවනවො.
සතුට හරහො කය සිත තැන්පත් යවනවො. තැන්පත් යවච්ච හිත තව
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දුරටත් සර්ොධර්ත් යවනවො. සර්ොධර්ත් වුණො නම් ඔන්න ආයය්
යර්ොකුත් අර්ුතුයවන් කරන්න යන්යන් නැතිව උයප්ක්ෂො සහගතව
ඉන්නවො.
ඔන්න
පින්වත්නි,
සප්ත
යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර්
ධම්ර්ොනුපස්සනොව හරහො වැයඩනවො. කොලයක් යර්යහර් කරයගන
යනයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “තස්ස ධයම්ර්සු
ධම්ර්ොනුපස්සියනො විහරයතො චිත්තං විරජ්ජ්ති”3 දැන් කලින් තරම්
යකයලස්වලින් හිත ආතුර යවලො නැහැ. යකයලස් තර්යි පින්වත්නි,
අයප් හිත හැර් තිස්යසර් පවත්වන්යන්. අයප් හිත හැර් තිස්යසර්
නැගිට්ටවලො තියන්යන් යකයලස්වලින්. හියත් වික්ෂිප්ත භොවයක් ඇති
කරන්යන් යකයලස්වලින්. දැන් ඔන්න යකයලස් ටික ටික
සංසියඳනයකොට, එක්තරො අන්දර්ක විරොගී ස්වභොවයක් හියත්
හටගන්නවො. ඒ කියන්යන් කලින් තරම් හිනො යවවී කථොෙහ කර කර
අනිත් අයත් එක්ක විහිළු තහළු කර කර ඉතොර් සර්ොජ්ශීලිව යනවො
යවනුවට, දැන් යම් තැනැත්තො ටිකක් ර්ධයස්ථව උයප්ක්ෂො සහගතව
ඉන්න පුරැදු යවලො. තනියර් ඉන්න පුරැදු යවලො. අවශය නම් අනිත්
අය එක්ක ඉන්න පුළුවන්. නර්ුත් තර්න්ට යත්යරනවො තර්ො තුළර් යම්
සංසිඳීර්ක් තියයනවො. යම් සංසිඳීර්, යම් එකඟ ෙව ඇත්තටර් විරොගී
ස්වභොවයක්. යම්ක අරර්ුණුවලින් ඈත් වූ විරොගී ස්වභොවයක්,
අරර්ුණුවලින් හිත ඈත් වීර්ක්, අරර්ුණුවලට ඕනෑවට වඩො ෙැසගන්න
යනොයොර්ක් වශයයන් යත්යරනවො. ඒක යම් හැර් අනුපස්සනොවක්
හරහොර්, එයහර් නැත්නම් සියලුර් සතර සතිපට්ඨොන හරහොර් සිද්ධ
යවන ෙව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්හො පුරිස සූතරයය් සඳහන් කරනවො.
ධම්ර්ොනුපස්සනොව හරහොර්ත් හිතට ඒ යද්ර් යවනවො. ඒ
කියන්යන් කරර්ොනුකූලව දැන් හිතට එන අරර්ුණු දකින්න දකින්න,
ඒවොට අත් යවන ඉරණර් යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න, හියත් යම්
විරොගී ස්වභොවයක් හට ගන්නවො. දැන් යම් විරොගය සම්ෙන්ධයයන්
හැෙැයි පරඥාව යයොදවනවො. යර්ොකද දැන් යම් ඇති වන විරොගය
යකයනක් වැරදියට වටහොගත්යතොත් හරිර් පොලු ගතියක්, හරිර්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
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| ආනොපොනසති සූතරය
කම්ර්ැලි ගතියක් ඇති යවනවො. ර්ට කලින් තරම් කිසි උයදයෝගයක්
නැහැ, කිසි යදයක් කරගන්න ෙැහැ, ර්ට කලින් තරම් වැඩකට
අතගහන්න හියතන්යන් නැහැ කියලො යත්රැම් අරයගන යකයනක්
නිකං ර්ලොනික යවන්න ගත්යතොත්, යර්න්න භොවනොයව් පරතිඵලයක්ර්
අපි වැරදි විදිහට යත්රැම් ගත්තො යවනවො. යම්ක භොවනොයවන් ඇති
යවච්ච සුවදායි, සුඛදායි පරතිඵලයක්, සුභදායි පරතිඵලයක්, ධනොත්ර්ක
පරතිඵලයක් කියලො යත්රැම්ගත්තො නම්, යකයනක් යම් කඩ ඉර්ත් පසු
කරනවො. යර්ොකද එයො නුවණින් යත්රැම් ගන්නවො. යම් වයග්
කටයුත්තක් කරද්දී හියත් එන්න පුළුවන් විරොගී ෙවත් කලින් තරම්
අරර්ුණුවලට ෙැස යනොගන්නො ෙවත් කලින් තරම් යලොකු
උයදයෝගයක් නැති ෙවත් නිකං පැත්තකට යවලො ඉන්න හියතන ෙවක්
වයග් තර්න්ට යත්යරනවො. එක්තරො අන්දර්ක යවනසක්. යම් යවනස
යකයනක් පරඥායවන් යත්රැම්ගන්නවො, යම්ක භොවනොයව් දියුණුවක්,
යර්න්න යම්ක තර්යි “නිබ්බිදාව” කියන්යන්, යම්ක තර්යි “විරොගය”
කියන්යන් කියලො ඔන්න යත්රැම්ගන්නවො. අන්න එතනත් පින්වත්නි,
ධම්ර්විචයක් තියයනවො. යර්ොකද භොවනොයව් පරතිඵල, අපි පරතිඵලයක්
වශයයන් යත්රැම්ගන්යන් නැත්නම් අපි යම්ක යකොන් වීර්ක් වශයයන්
එපො වීර්ක් වශයයන් සෘණොත්ර්කව යම්ක දකින්න ගියයොත් අපි
දන්යනර් නැතිව භොවනොව අතහැරලො යවනත් කොර්යක් ඔස්යස්
යන්න පටන්ගන්නවො. නර්ුත් භොවනොයවන් එන පරතිඵල ඒ අන්දමින්
යත්රැම් ගන්නවො නම්, නුවණින් යත්රැම් ගන්නවො නම් ඊළඟ අදියරට
යන්න අපිට අවස්ථොව තියයනවො.
ඊළඟ අදියර වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන් යම් ර්තුවන රොග ස්වභොවයක් යවන්න පුළුවන්, ද්යව්ෂ ස්වභොවයක්
යවන්න පුළුවන්, යර්ෝහ ස්වභොවයක් වික්ෂිප්ත ස්වභොවයක් යවන්න
පුළුවන්, යම් ඕනෑර් ස්වභොවයක් සම්ෙන්ධයයන් දැන් ඉස්සර තරම් හැර්
යද්ර් යනොෙැලුවට කර්ක් නැහැ. යම්වො ඇවිල්ලො නැති යවලො යන
හැටි ෙලනවො. එන හැටි ෙලන්නත් දැන් වැඩිය යවයහයසන්යන්
නැහැ. යර්ොකද තර්න්ට යත්රිලො, ආවො නම් ඉතින් යම්වො යනවොර්යි.
ර්ර් අලුතින් උත්සොහයක් දැරැයව් නැතත් ර්යග් අනුගරහයක්
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යනොලෙන, ර්යග් ශක්තිය යනොලෙන, ඒ එන ධේර්තො ඒවො විසින්ර්
දුරැ යවලො යනවො. ඉතින් යම් නිසො යයෝගොවචරයො දැන් පුරැදු යවනවො,
එන යද්වල් දිහො ෙලනවො යවනුවට යන යද්වල් දිහො ෙලන්න. සර්ුදය
පක්ෂය දකිනවො යවනුවට වය පක්ෂය දකින්න. සර්ුදය පක්ෂය දකිනවො
යවනුවට නියරෝධ පක්ෂය දකින්න. එතයකොට විවිධොකොර ධම්ර්
ස්වභොව හියත් හටගන්නවො. චිත්ත ස්වභොව හියත් හටගන්නවො. යලොකු
උජ්ොරැවක් නැහැ යකොයි තරම් පරීතිර්ත් භොවයක් ආවත්. යකොයි තරම්
දුකක් ආවත් කම්පො වීර්කුත් නැහැ. යර්ොකද ඒවො නැති යවලො යන
හැටි යහොඳටර් දැන් පරතයක්ෂයි. නැති යවලො යනයකොට ඕන්නම් නැති
යවලො යන හැටි දකිනවො. නැති යවලො යන හැටි දැකීර් හරහො නැවතත්
අන්න අර හිස් ෙවට, එයහර් නැත්නම් නිදහස් ෙවට, සැහැල්ලුවට
හිත පත් යවනවො. යර්යහර් කරයගන යනයකොට යකයනක් ටික ටික
යම් එන යද්වල් අතහැරලො දාන්න, කලින් තරම් ගරහණය කරගන්යන්
නැතුව ඉන්න පුරැදු යවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
ධම්ර්ොනුපස්සනොයව්
අවසොන
යකොටයස්දී සඳහන් කරනවො “පටිනිස්සග්ගොනුපස්සී අස්සසිස්සොමී’ති
සික්ඛති” දැන් යම් එන යද්වල් ඔයහ් අතහැරලො දානවො. දැන් තර්න්
යවයහයසන්න යන්යන් නැහැ. දුකක් ඇති කරගන්න යන්යන් නැහැ.
යර්ොකද ආවො නම් ඒ යගොල්ලන්ර් යන්න යනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, විපස්සනොව හරහො අපිත් යම් යන
ර්ොේගයය් සුළු වශයයන් හරි යම් තත්ත්ව අත්දකිනවො නම්, අපි
යත්රැම්ගන්න වටිනවො ඒ රහතන් වහන්යස්ලො ගිය ර්ොේගයය් අපිත්
දැන් සුළු වශයයන් යහෝ ගර්න් කරනවො කියලො. එයහර් නැත්නම් අපි
යම් වයග් තැන්වලට ආවට පස්යස් අපි හිතුයවොත් අපි ඉන්න යම්
තැන කිසි යත්රැර්ක් නැහැ. යර්යතන්ට ඇවිල්ලත් ර්ර් යර්ොකක් හරි
සම්ර්ේශනයක් කරන්න ඕනෑ. යම් හිත දැන් ඔයහ් තියයනවො. නතර
යවලො තියයනවො. හිත අරර්ුණු ඇසුරැ කරන්යන් නැහැ. ඉතින් යම්ක
ර්හො කම්ර්ැලියි. යම්ක හරි ඒකොකොරියි. මීට වඩො නරකද, යර්ොකක් හරි
යදයක් සම්ර්ේශනය කයළොත්? ර්ර් යර්යතන්දී ෙුද්ධොනුස්සතියක්

185

|

| ආනොපොනසති සූතරය
කයළොත් නරකද, යර්යතන්දී ර්රණොනුස්සතියක් කයළොත් නරකද,
එයහර් නැත්නම් ර්ර් අරර්ුණුවලටර් හිත යයොදලො ඒයක් ඇති වීම්
නැති වීම් ස්වභොවය ෙැලුයවොත් නරකද කියලො ඔන්න විපිළිසර
භොවයක් සැක සංකොවක් එන්න පුළුවන්. නර්ුත් පින්වත්නි, අපි
යත්රැම්ගන්නවො නම්, විපස්සනොයව්දී ක්ෂණ ර්ොතර වශයයන් යහෝ ඉතො
යකටි කොලයකට යහෝ යර්ෙඳු තත්වයක් අයප් හියත් හටගත්තොර්,
යර්න්න යම්කයි ර්ොේගය. යන්න තියයන ර්ොේගය යම්කයි. රහත් සියත්
ස්වභොවය යම් ක්ෂණ ර්ොතරයක් යහෝ ර්ර් අත්දැකලො තියයනවො කියලො
තර්න් දැන් යත්රැම්ගන්නවො නම්, සැක කරන්න යහ්තුවක් නැහැ.
එවැනි තත්ත්වයකට ආවට පස්යස් හිතට නිදහයස් වියව්කීව නතර
යවලො ඉන්න යදනවො හැර නැවතත් විතේක කරමින් අර සර්නය
කරපු විතේක, සර්නය කරපු පරපඤ්චර් නැවත කූද්දන්යන් නැතිව,
නැවතත් අවදි කරන්යන් නැතිව යෙොයහොර් සංසිඳිලො සැහැල්ලුයවන්
ඉන්න ස්වභොවය ඇත්තටර් අපි යත්රැම්ගන්න වටිනවො.
යර්ොකද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නපු යම් නිවන් ර්ොේගය
යකයලස් සංසිඳුවමින් යන ර්ොේගයක්. එතන එතන යකයලස්
හටගන්නවො. එතන එතන යකයලස් දුරැ කරනවො. එතන එතන
යකයලසුන්යගන් දැයවන්න ගන්නවො. එතන එතන නිවොගන්නවො.
එතයකොට පින්වතුනි, අපි අද භොවනො කරලො අවුරැදු ගොනකින් නිවන්
දකිනවො යවනුවට, එයහර් නැත්නම් භව ගොනකට පස්යස් නිවන්
දකිනවො යවනුවට වේතර්ොනයය් හියත් දැවීර්ක් තියයනවො නම්,
හටගන්න යකයලස් ස්වභොවයක් තියයනවො නම්, ඒ යකයලස් එතනර්
සංසිඳුවොගැනීර්ක්, ඒ යකයලස් එතනර් නිවොගැනීර්ක් හරහො ඔන්න
එතනර් නිවීර්ක් තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යම්
ධේර් ර්ොේගය එතන එතන නිවි නිවී යන ර්ොේගයක්. අපි එයතන්දී
ඇත්ත ඇති සැටියයන් දැක්ක නම්, යකයලස් වල අනිතය ස්වභොවයත්
දැක්ක නම්, ඒවට යන්න ඇරියො නම්, එතනර් නිවීර්ක් අපට
ලැයෙනවො. ඒ නිසො යම් ධේර් ර්ොේගයය්දී යෙොයහෝර් ඈතට දාන්යන්
නැතිව එතනර් නිවීර්ක් එතනර් සැනසීර්ක් අත්දකින්න අපිට
අවස්ථොව තියයනවො.
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යම් තත්ත්වය යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න, හියත් නියවන
ගතිය, හියත් නිස්කලංක ගතිය, යගයදට්ට ආවො වයග් තියයන
ස්වභොවය, එයහර් නැත්නම් හියත් අරර්ුණු ඇසුරැ යනොකර සංසිඳිලො
තියයන ස්වභොවය, ඉතොර් වටිනො ර්ට්ටර්ක් හැටියට, එයහර් නැත්නම්
වේධනය කළ යුතු තත්ත්වයක් හැටියට යර්න්ර්, යම්ක තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො රහතන් වහන්යස්ලො ආේයයන් වහන්යස්ලො
අගය කරපු ස්වභොවය කියලො, එයහර් නැත්නම් වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛයක්
හැටියට, අනිමිත්ත ස්වභොවයක් සුඤ්ඤත ස්වභොවයක් අප්පණිහිත
ස්වභොවයක් හැටියට යකයනක් යත්රැම්ගතත්ත නම්, යර්න්න යම්
ර්ොේගය වරද්දාගන්යන් නැතිව යතොටුපළක් වශයයන් ක්යෂ්ර් භූමියක්
වශයයන් ඒ හියත් ර්ට්ටර්ට යකයනක් වේධනය කරගන්නවො. හැෙැයි
තොර් ර්ොේග ඵලවලට, එයහර් නැත්නම් රහත් ර්ට්ටර්කට පත් යවලො
නැහැ. හියත් යකයලස් තියයනවො. හැෙැයි තර්න්ට ක්යෂ්ර් භූමියක්
හම්ෙ යවලො තියයනවො. යකයලසුන්යගන් යතොර තැනක් යම්
තැනැත්තොට හම්ෙ යවලො තියයනවො. යම් යකයලසුන්යගන් යතොර
ස්වභොවය යර්ොකක්ද කියලො යත්රැම් අරයගන ඒ ස්වභොවය වේධනය
කරමින්, ඒ ස්වභොවය තුළ පිහිටලො, ඒ ස්වභොවය ර්ත පිහිටලො නැවත
නැවත චිත්තොනුපස්සනොවක ධම්ර්ොනුපස්සනොවක යයයදනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, නැවත නැවත යම්යක් යයයදන්න යයයදන්න,
ඒ හියත් ස්වභොවය, ඒ හියත් යකයලසුන්යග් ස්වභොවය තව තව අඩු
යවලො යකයලසුන් තව තව දුරැ යවලො හිත යෙොයහොර් නිදහස් නිවිච්ච
සිතක් ෙවට පත් යවනවො.
අපි ගිය වර ධේර් යද්ශනොයව්දීත් සඳහන් කළො, යම් විදිහට
යච්යතෝ විර්ුක්තියක් කියලො හියත් විර්ුක්තියක් හියත් නිදහසක් ර්ුලින්
අපිට හම්ෙ යවනවො. හැෙැයි ඒ හිත නැවතත් යකයලසුන්යගන්
යකයලසනවො. යර්ොකද තොර් යකයලස් තියයනවො. නර්ුත් පරඥාව භොවිත
කරලො අපි ඒ යකයලස්වලට යම් පියවරක් ගන්නවො. ඒ යකයලස්
යකයරහි අපි පිහිටනවො. ඒ යකයලස් යකොයහොර්ද ජ්ය ගන්යන් කියලො
යකයනක්
දන්නවො.
ඒ
නිසො
චිත්තොනුපස්සනොවකින්
ධම්ර්ොනුපස්සනොවකින් නැවත නැවත හිත පිරිසිදු කරනවො. ඒ හරහො
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යච්යතෝ විර්ුක්තියක් පරඥා විර්ුක්තියක් දක්වො දියුණු යවනවො. ඒ නිසො
පින්වත්නි, අපි යම් ධේර් ර්ොේගයය් හම්ෙ යවන සන්ධස්ථොන නිවැරදිව
යත්රැම්ගන්නවො නම්, එතයකොට අපි යම් සන්ධස්ථොන සැක කරන්න
යන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට ඒවො නිවැරදි සන්ධස්ථොන වශයයන් අපි
යත්රැම් ගන්නවො. ඒවො නිවැරදි ෙව යත්රැම් අරයගන ඒවො වේධනය
යවන විධයට අපි හැසියරනවො. ඒ විදිහට අයප් එදියනදා ජීවිතය
පවත්වනවො. අයප් ජීවිකොව සකස් කරගන්නවො. අයප් ශීලය අපි තව
ශක්තිර්ත් කරගන්නවො. අයප් සර්ොධය අපි දියුණු කරගන්නවො.
යම් විදිහට අපි ශීල සර්ොධ පරඥා දියුණු කරයගන, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වො දුන් ආකොරයට අයප් හිත යකයලසුන්යගන් නිදහස්
වූ උතුම් නිවන් සුව සොක්ෂොත් කරගන්න යම් ධේර් යද්ශනොවත් අපි
සියලුයදනොටර් යම් යහෝ අස්වැසිල්ලක් යව්වො. යම් ර්ග යපන්වීර්ක්
යව්වො කියලො ධේර් යද්ශනොව සර්ොප්ත කරමින් ර්ර් පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.

| 188

විජ්ජ්ො විර්ුත්ති දියුණු වීර්

|

9 │ ආනාපානසතිරයන්
විජ්ඣජ්ා_විමුත්ති දියුණ්ු වීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස!!!
“ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො ර්හප්ඵලො යහොති
ර්හොනිසංසො. ආනොපොනසති, භික්ඛයව, භොවිතො ෙහුලීකතො චත්තොයරො
සතිපට්ඨොයන පරිපූයරති. චත්තොයරො සතිපට්ඨොනො භොවිතො ෙහුලීකතො
සත්ත යෙොජ්ඣඞ්යග පරිපූයරන්ති. සත්ත යෙොජ්ඣඞ්ගො භොවිතො
ෙහුලීකතො විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති”
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් එක් දින භොවනො වැඩ සටහන
සඳහො ර්ොතෘකොව වශයයන් තෙොගත්යත් ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් එන
ආනොපොනසති සූතරය. ඇත්තටර් යෙොයහෝයදයනක් ආනොපොනසතිය
ර්ුල් කරයගන තර්න්යග් භොවනො දියුණු කරයගන යන නිසො
ආනොපොනසති සූතරය අපිට සෑයහන්න පරයයෝජ්නවත් යවනවො. ඉතින්
අපි ඒ ර්ොතෘකොව යටයත් දැන් යම් යවනයකොට යද්ශනො ර්ොලොවක්
පවත්වලො තියයනවො.
ඒ යද්ශනො ර්ොලොයව්දී අපි සෑයහන දුරට සොකච්ඡො කළො,
යකොයහොර්ද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආනොපොනසති සූතරය යද්ශනො
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කරන්න යයදුයණ් කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් මිගොරර්ොතු
පරොසොදයය් වැඩ ඉන්න අවස්ථොවකදී, ර්හො රහතන් වහන්යස්ලොයග්
අනුශොසනො යටයත් නවක භික්ෂු සංඝයො වහන්යස්ලො යෙොයහෝර්
උනන්දුයවන් උවර්නොයවන් ෙණ භොවනො කටයුතුවල යයයදනවො. ඒ
අවස්ථොයව්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කල්පනො කරනවො, යම් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොට තව දුරටත් අනුගරහ පිණිස ර්ර් ඊළඟ කොල පරිච්යේදයත්
මිගොරර්ොතු පරොසොදයය්ර් ගත කරනවො කියලො. ඊට පසු යම් කටයුතු තව
දුරටත් නිරීක්ෂණය කරන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට යපයනනවො යම්
භික්ෂුන් වහන්යස්ලො විවිධොකොර භොවනො පරගුණ කරන ෙව. ඒ අනුව,
යම් සියලුයදනොටර් සියලු භොවනොවලට ගැළයපන පරිදි, භොවනො
වැඩිදියුණු වන පරිදි ආනොපොනසති සූතරය යද්ශනො කරනව.
ඒ අනුව අපිට හිතොගන්න පුළුවන්, අපි යෙොයහෝයදයනකුට
වේතර්ොනයය් වුණත් ආනොපොනසති භොවනොවත් ඊට සෑයහන ළඟින්
යන පිම්ීර් හැකිළීර් භොවනො කරර්යත් සෑයහන්න පරයයෝජ්නවත්
යවනවො. ඉතින් ඒ අනුව අපට හිතොගන්න පුළුවන්, ආනොපොනසතිය
විපස්සනොව ර්ුල් කරයගන යකයනක් පුහුණු කරනවො නම්, එතයකොට
ඒයකන් ගන්න තියයන පරයයෝජ්නය උපරිර්යි කියලො. අපි ඒ නිසොර්
සොකච්ඡො කළො, ආනොපොනසතිය දියුණු කරයගන යනයකොට ඒ
ආනොපොනසතිය හරහො යකොයහොර්ද කොයොනුපස්සනොව දියුණු
යවන්යන්.
ඊළඟට
ආනොපොනසතිය
හරහො
යකොයහොර්ද
යව්දනොනුපස්සනොව දියුණු යවන්යන්. ආනොපොනසතිය හරහො
යකොයහොර්ද චිත්තොනුපස්සනොව දියුණු යවන්යන්. ආනොපොනසතිය
හරහො යකොයහොර්ද ධම්ර්ොනුපස්සනොව දියුණු යවන්යන්. යම් කොරණො
යෙොයහොර් පැහැදිලිව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආනොපොනසති සූතරයය්
යද්ශනො කරලො තියයනවො.
එතනින් නතර යනොවී උන්වහන්යස් යද්ශනො කරනවො,
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන කොයොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොට
යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන්. ඊළඟට
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන යව්දනොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොට
යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන්. ඊළගට
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ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන චිත්තොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොට
යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන්. ඊළගට
ආනොපොනසතිය ර්ුල් කරයගන ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොට
යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන්යන්. යම් විදිහටත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. ඉතින් යර්න්න යම් ර්ොතෘකො
අට යම් යවනයකොට සොකච්ඡො කරලො අවසොනයි.
ඒ නිසො ර්ර් අද සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යම් අවසන් යකොටස. ආනොපොනසති
සූතරයය් අන්තිර් යකොටයස් යපන්වනවො, යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කිරීර් තව දුරටත් කරයගන ගිහිල්ලො විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන නිවන්
අවයෙෝධය, නැත්නම් පරඥායවන් සියලු යකයලස් පරහොණය කිරීර්
කියන කොරණොව, ඉෂ්ට යවන්යන් යකොයහොර්ද කියන පැත්තට අයප්
අවධොනය යයොර්ු කරන්න. එක්තරො අන්දර්කින් අපි කවුරැත්,
යෙොයහෝයදයනක් අහල තියයන්න පුළුවන්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර්. සතර සතිපට්ඨොන ධේර්,
සර්යක් පරධොන ධේර්, ඍද්ධපොද ධේර්, පංච ඉන්ද්රිය ධේර්, පංච ෙල
ධේර්, සප්ත යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්, ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගය. යම් විදිහට
සත්තිස් යෙෝධපොක්ෂික ධේර් යද්ශනො කරනවො. ආනොපොනසති
සුතරයය්දී යම් සියල්ල කැටි කරලො යකටි කරලො සංක්ෂිප්ත කරලො
වයග් තර්යි යර්තන යකළින්ර් ආනොපොනසතියයන් සතර සතිපට්ඨොන
ධේර් දියුණු යවන හැටි, සතර සතිපට්ඨොන ධේර් යවතින් සෘජ්ුවර්
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු යවන හැටි, ඊළඟට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හරහො
විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියලො සොර්ොනයයයන් හඳුන්වන්න පුළුවන් නිවන්
අවයෙෝධය පිණිස පරඥාව ර්ුහුකුරො යන ආකොරය යපන්වො යදනවො.
සතිපට්ඨොන සූතරය දිහො ෙැලුයවොත්, සතිපට්ඨොන සූතරයය්
ආනොපොනසතිය කියන්යන් කොයොනුපස්සනොනු යකොටයස් එන, එක
යකොටසක් පර්ණයි. දැන් යර්යතන්දී ආනොපොනසති සූතරයය්දී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සතර සතිපට්ඨොනයර්ත් ආනොපොනසතිය
හරහො දියුණු කරන කරර්යක් තර්යි යපන්නන්යන්. ඊළඟට එතනිනුත්
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නවතින්යන් නැතුව, සතර සතිපට්ඨොන දියුණු කරනවො යෙොජ්ඣඞ්ග
ර්ට්ටර්ට. ඊළඟට යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු කරනවො විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන
නිවන් අවයෙෝධය දක්වොර්. ඒ නිසො අපිට සෑයහන්න සෘජ්ු ර්ොේගයක්,
එක අතකින් ෙලපුවොර් යකටි ර්ොේගයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
හරහො යහළි කරලො යදනවො.
යම් සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො. “කථං
භොවිතො ච, භික්ඛයව, සත්ත යෙොජ්ඣගගො කථං ෙහුලීකතො
විජ්ජ්ොවිර්ුත්තිං පරිපූයරන්ති” දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් පරශ්න
කරනවො යකොයි විදිහට භොවිතො කරපු යකොයි විදිහට ෙහුලීකෘත කරපු
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්ද යම් විජ්ජ්ො විර්ුත්ති කියන ධේර්තො පරිපූරණය
කරන්යන්. යකොයි විදිහටද අපි යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු කරන්න ඕනෑ, තව
දුරටත් පරඥාව වැයඩන්න, තව දුරටත් නිවන් අවයෙෝධ යවන විදිහට
නිවන එල්ල කරයගන යකොයහොර්ද යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරන්යන්. අන්න ඒ පරශ්නය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නගලො
උන්වහන්යස්ර් උත්තර යදනවො. “සති සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති
වියවකනිස්සිතං විරොගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං;
ධම්ර්විචය සයඹොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං විරොගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං; විරිය සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති
වියවකනිස්සිතං විරොගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං”
යම් විදිහට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හත පිළිෙඳවර්, යම්වො තව දුරටත් දියුණු
කරගන්නො ආකොරය, නිවනට නැඹුරැ කරලො නිවන් ර්ගට යොයදන
විදිහට නිවනට අවතීේණ යවන විදිහට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
යවන විදිහ, දියුණු කරන විදිහ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො.
දැන් පින්වත්නි, අපි යපොේඩක් ආපහු ර්ුලට ගියයොත් අපි
භොවනො කරන්න පටන්ගත්ත යුගයය්දී අපි දන්යන් නැහැ සතිය
කියන්යන් යර්ොකක්ද කියලො. ඉතින් අපි පුළුවන් තරම් සතිය දියුණු
කරන්න, සති ර්ොතරයකින් පටන් අරයගන සතිය දියුණු කරන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒ සඳහො අපි ඉඳයගන ඉන්නයකොට ඉඳයගන
ඉන්න ෙව දැනගන්නවො. ඇවිදිනයකොට ඇවිදින ෙව දැන ගන්නවො.
ඊළඟට හිටයගන ඉන්නයකොට හිටයගන ඉන්න ෙව දැනගන්න වො.
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සැතයපනයකොට ඒ ෙවත් දැනගන්නවො. එතැනින් යනොනැවතී අපි
ඉස්සරහ ෙලනයකොට පැත්ත ෙලනයකොට යවනත් කටයුතු
කරනයකොට යම් සියලුර් කටයුතුවලදී අපි පුළුවන් තරම් සතිර්ත්
යවලො, හිත ඉෙොගොයත් යන්න යනොදී ඒ කරන වැඩයය් නියැයලන්න
ටිකක් ෙල කරලො උත්සොහවත් යවනවො. යර්ොකද හිත නිරන්තරයයන්ර්
යකයලස්වලටර්යි දුවන්යන්. ඉතින් යකයලස්වලටර් දුවන හිතක්
තර්යි අපි පුළුවන් තරම් යවර විරිය දරලො සිහිය පිහිටුවන්න හදන්යන්.
එයහර් නැත්නම් කයයහි සිහිය පිහිටුවන්න හදන්යන්.
ඉතින් යම් විදිහට සෑයහන්න උත්සොහයක් දරලො, වෑයම්
කරලො තර්යි හිත වේතර්ොනයට ගන්යන්. යෙොයහෝ යසයින් අපි
අනොගත සිහින ර්වමින් ජීවත් යවනවො. එයහර් නැත්නම් අතීත ර්තක
ඔස්යස් ජීවත් යවනවො. යම් යදයකන්ර් හිත ර්ුදවොයගන වේතර්ොනයට
හිත අරයගන, ඒ වේතර්ොනයට ගන්න හිතත් කයට යයොදවලො කයය්
තියයන යද්වල් ෙලමින්, කයය් දැයනන යදයක් එක්ක පවත්වමින්
රඳවොගන්නවො කියන එක හරිර් අර්ොරැ වැඩක්. යර්ොකද හිත
යකයලස්වලටර්යි දුවන්යන්. අතීත ර්තක යෙොයහොර් සුවදායී යවන්න
පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් හිත පොරනවො යවන්න පුළුවන්. ඒත් හිත
ඒවොටර් යනවො. අනොගතයය් තියයන සැලසුම් යෙොයහෝර් පරියජ්නක
යද්වල් යවන්න පුළුවන්. අතිශය වැදගත් යද්වල් යවන්න පුළුවන්. ඒ
නිසො ඒවොටර් හිත යනවො. ඔය යදයකන්ර් ර්ුදවොයගන කයය් තියයන
ඉතොර් සරල දැයනන යව්දනොවකට, දැයනන තද ගතියකට, උණුසුම්
ගතියකට, සිසිල් ගතියකට හිත යයොදනවො කියන එක අතිශය අර්ොරැ
කොේයයක්. යර්ොකද අපි භොවනොයව්දී අවධොනය යයොර්ු කරන යද්වල්
සෑයහන්න යකයලස් අඩු ස්වභොවයයන් යුතුයි. අයප් හිත
නිරන්තරයයන්ර් යන්යන් යකයලස් වැඩි ස්වභොවවලට, යකයලස් වැඩි
අරර්ුණුවලට. යකයලස් වැඩි අරර්ුණුවලින් තර්යි හිත සතුටක්
ලෙන්යන්. එයහර් සතුටක් ලෙපු හිත දැන් අපි යර්ල්ල කරනවො. හීලෑ
කරනවො. දැන් යකයලස් දනවන්යන් නැති, කිසිර් රසයක් නැති, ඉතොර්
උයප්ක්ෂො සහගත ඒකොකොරී අරර්ුණු ටිකක රැයඳන්න ඔන්න පුළුවන්
තරම් උත්සොහ කරනවො. ඒ නිසො යම් දරන උත්සොහය සෑයහන්න
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පරෙලයි. යම් දරන උත්සොහය හිතට එක්තරො අන්දර්කින් ර්ඳ ආතතියක්
දනවනවො කියන්න පුළුවන්. යර්ොකද අපි ෙයලන් තර්යි යර්යො
යගනල්ලො යගනල්ලො යම්යක් හුරැ කරවන්යන්.
හැෙැයි අපි හිතර්ු කොලයක් තිස්යස් යම් යද් කරනවො. දවසක්
යදකක් යනයවයි, ර්ොසයක් යදකක් යනයවයි, අවුරැදු ගොනක් තිස්යස්
දැන් යම් කටයුත්යත් යයයදනවො. නැවත නැවත යම් කටයුත්යත්
යයයදනවො. භොවිත ෙහුලීකෘත කරනවො. යර්යහර් කරන්න කරන්න
දැන් අපි හිතර්ු - හිතටර් දැන් යත්යරන්න ගන්නවො, යම් අරර්ුණු කියන
ඒවොයය් ඉන්න එක හරිර් කරදරයක්. හරිර් පීඩොවක්. හිත යපයළනවො.
නර්ුත් ඒ යවනුවට උදාසීන අරර්ුණක ඉන්නවො කියන එක, එයහර්
නැත්නම් අනවශය විදියහ් කොර්යක් දනවන්යන් නැති ද්යව්ෂයක්
දනවන්යන් නැති අරර්ුණක ඉන්නවො කියන එක, එක්තරො අන්දර්ක
සංසිඳීර්ක් තියයනවො කියන කොරණය හිතට ටික ටික ඔන්න දැන්
යත්යරන්න ගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො “කොයය කොයොනුපස්සියනො විහරයතො චිත්තං විරජ්ජ්ති,
විර්ුච්චති අනුපොදාය ආසයවහි”4 ඉතින් තව පැත්තකින් කය අනුව
ෙලමින් ජීවත් යවන්න ජීවත් යවන්න, ඒ අනුව හිත හසුරැවන්න
හසුරැවන්න හියතත් සෑයහන පරිවේතනයකුත් සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද
කලින් තරම් අරර්ුණුවලට තියයන ආශොව යලොල් ෙව දුරැ යවලො
අරර්ුණු යකයරහි යම් පර්ණක විරංජ්නය වීර්ක්, කලින් තරම්
අරර්ුණුවලට ෙැස යනොගන්නො ස්වභොවයක්, අරර්ුණු ඔස්යස් හඹො
යනොයන ස්වභොවයක් හියතත් හටගන්නවො.
ඒ වයග්ර්යි යකයනක් යව්දනොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොටත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක් කරනවො. “යව්දනොසු යව්දනොනුපස්සියනො
විහරයතො චිත්තං විරජ්ජ්ති, විර්ුච්චති අනුපොදාය ආසයවහි” දැන් හිත
විරංජ්නය යවනවො. විරංජ්නය යවනවො කියන්යන් කලින් තරම් දැන්
සැප ආස්වොදයක් ඔස්යස් දුවන ගතියක් නැහැ. ඒවො ඔස්යස්ර් දඟලන
ගතියක් නැහැ. ඒ වයග්ර් දුක් යව්දනොවක් ඔස්යස් හඬො වැලයපන
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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ස්වභොවයකුත් නැහැ. ඉතින් යම් යදකර් ර්ගහරිමින් දැන් හිත ටිකක්
උයප්ක්ෂොවකට එනවො. යව්දනොවක් ඔස්යස්ත් ඒ තරම්ර් දුවයගන
යන්යන් නැහැ. හියත් එක්තරො අන්දර්ක පරිවේතනයක් සිද්ධ යවනවො.
ඒ වයග්ර්යි චිත්තොනුපස්සීව ඉන්නයකොට, හිත දිහො ෙලමින්
ඉන්නයකොටත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “චියත්ත චිත්තොනු
පස්සියනො විහරයතො චිත්තං විරජ්ජ්ති, විර්ුච්චති අනුපොදාය ආසයවහි”
දැන් ආශරව යකයරන් ටික ටික ටික හිත මිදි මිදී නිදහස් යවවී හිත
ටිකක් දැන් නිදහස්ව ඉන්නවො. යකයලසුන්යගන් යතොරව ඉන්නවො.
හියත් සෑයහන සංසිඳීර්ක් වූපසර්යක් තියයනවො. තව දුරටත් අපි
ඔයහොර් වේධනය කරනවො. “ධයම්ර්සු ධම්ර්ොනුපස්සියනො විහරයතො
චිත්තං විරජ්ජ්ති, විර්ුච්චති අනුපොදාය ආසයවහි” ඔන්න ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් සතර සතිපට්ඨොනයය්ර් යයයදනයකොට හියත් ඇති වන
ර්නො පරිවේතනයක් ගැන යද්ශනො කරනවො. ධේර්යන්හි ධේර්යන්
අනුව ෙලමින් ජීවත් යවනයකොට තව දුරටත් හිත ඒ අරර්ුණුවලින්
ඈත් යවනවො. අරර්ුණුවලින් ර්ෑත් යවනවො. අරර්ුණුවලින් නිදහස්
යවනවො. ආශරව ඇසුරැ යනොකර හිත නිදහයස් ඉන්නවො.
“අනිස්සියතොච විහරති” දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්යක් පරතිඵලයක්
යපන්වනවො. හිත දැන් ඉන්න උත්සොහවත් යවනවො, යම් එක
අරර්ුණක්වත් වැඩිය අල්ලන්න යන්යන් නැතිව, එක අරර්ුණක්වත්
වැඩිය ඇසුරැ කරන්න යන්යන් නැතිව එක අරර්ුණකටවත් යහ්ත්තු
යවන්යන් නැතිව, හිත නිදහයස් තනියයන් ඉන්න පටන්ගන්නවො.
ඉතින් යකයනකුට යම් තත්ත්වය අත්දකිනයකොට ර්ුලදී හරිර්
ඒකොකොරියි. හරිර් කම්ර්ැලියි. ඉතින් අපි උපයදස් යදනවො - අරර්ුණු
තියයද්දිත්, හැෙැයි අරර්ුණුවලට හිත දාන්යන් නැතිව ෙලන්යන් නැතිව
ඉන්න උත්සොහවත් යවනවො. විනොඩියක් ඉඳලො ෙලනවො. යදකක් ඉඳලො
ෙලනවො. ඉතින් ඔයහොර් ඔයහොර් යර්යතක් කල් අරර්ුණුත් එක්ක ගත
කරපු අයප් ජිවිතය, ටික ටික අරර්ුණුවලින් යතොරවත් ඉන්න දැන්
උත්සොහවත් යවනවො. අපි ආනොපොන සතියයර් චිත්තොනුපස්සනො
යකොටයස්දී විස්තර කළො “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති,
වියර්ොචයං චිත්තං පස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” දැන් අරර්ුණුවලින් විර්ුක්ත
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| ආනොපොනසති සූතරය
යවලො අරර්ුණුවලින් නිදහස් යවලො යෙොයහෝර් ස්මවරීව යෙොයහෝර්
නිදහස්ව හිත ඉන්න පටන්ගන්නවො. එයහර් නිදහයස් ඉන්න හිතක්
තර්යි තව දුරටත් ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් නියැයලන්යන්. ඒ කියන්යන්
හිත අරර්ුණුවලින් යකළවරක් නැතිව පීඩො විඳින අවස්ථොවක
යනයවයි. හිත යෙොයහොර් නිදහස්ව ඉන්නයකොට හිතට යම් යම්
ධේර්තො වැටයහනවො.
අපි හිතර්ු නීවරණයක් එනවො. කොර්ච්ඡන්දයක් එනවො.
එතයකොට එයො යම් නිදහයස් ඉන්න ගර්න් තර්යි කොර්ච්ඡන්දය දිහො
ෙලන්යන්. යර්ොකද කොර්ච්ඡන්දය එන්න කලින් තිෙුයණ් එක්තරො
අන්දර්ක විර්ුක්ත ස්වභොවයක්. එක්තරො අන්දර්ක නිදහසක්. ඒ
නිදහයස් ඉන්න පසුබියම් කලින් යනොතිබිච්ච කොර්ච්ඡන්දයක් දැන් ර්තු
වුණො. ඉතින් එයො දඟලන්න ගියය් නැහැ. ෙය යවන්න ගියය් නැහැ.
කොර්ච්ඡන්දය ර්යග් කරගන්න ගියය් නැහැ. කොර්ච්ඡන්දය
කොර්ච්ඡන්දයක් ෙව යත්රැම්ගත්තො. යත්රැම්ගත්තහර් ඒයකන්
රැවටුයණ් නැති නිසො ඒකට යලොල් වුයණ් නැති නිසො ඒ කොර්ච්ඡන්දය
කරර්ොනුකූලව දුරැ යවලො යනවො. පරහීණ යවලො යනවො. ඊළඟට
ද්යව්ෂයක් එනවො. ද්යව්ෂයත් එපර්ණකින් යත්රැම්ගන්නවො. තර්න්
මර්තරී භොවනොව වැඩුවය, ර්ට යර්යහර් ද්යව්ෂයක් එන්යන්
යකොයහොර්ද කියලො තර්න්ට යදෝෂොයරෝපණය කරගන්න යන්යන්
නැහැ. විවිධොකොර යහ්තු නිසො ඔන්න ද්යව්ෂයක් පහළ වුණො. තර්න්
යෙොයහොර් ර්ධයස්ථයි. දැන් හියත් තියයන්යන් සෑයහන දුරක
උයප්ක්ෂොවක් වේධනය යවලො. ඉතින් ඒ ර්ධයස්ථ හිතින්
යත්රැම්ගන්නවො. දැන් ද්යව්ෂයක් පහළ යවලො ඉතින් ද්යව්ෂය දිහොත්
ෙලොයගන ඉන්නවො. ෙලොයගන ඉන්නවො කියන්යන් දැන්, ඉස්සර වයග්
මර්තරී භොවනොව වඩන්න යන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට යම් පැමිණිච්ච
ද්යව්ෂය දිහො සතියයන් ෙලො ඉන්නවො.
යකයනකුට හියතන්න පුළුවන්, සතියයන් ෙලපු පර්ණින්
ද්යව්ෂය දුරැ යවනවද? ඇත්තටර් සතියය් තියයන පරෙලත්වය තර්යි
එතනින් ර්තු යවන්යන්. යර්ොකද ර්ුල් යුගයය්දී හිත දිහො ෙලන්න තරම්
අපිට ශක්තියක් නැහැ. ෙැලුයවොත් අපි අහු යවනවො. ආපු ද්යව්ෂයට
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ආපු යර්ෝහයට ආපු රොගයට අපි අහු යවනවො. නර්ුත් කොලයක් තිස්යස්
සතිය දියුණු කරන්න දියුණු කරන්න දැන් යම් පැමිණිච්ච ක්යල්ශය
දිහො සතිර්ත්ව ෙැලුවො නම් එපර්ණකිනුත් ක්යල්ශය දුරැ යවලො
යනවො. හීන යවලො යනවො. ඒකයි සතියය් තියයන පරෙලත්වය. දැන්
යම් අවස්ථොයව්දී විර්ුක්ත යවච්ච හිතක, එයහර් නැත්නම් නිදහයස්
තිෙුණ හිතක, අරර්ුණු ඒ තරම් ඇසුරැ යනොකළ හිතක ඉඳලො හිටලො
ර්තු යවන - යම් ඉඳලො හිටලො කියන්යන් ර්ොයසකට සැරයක්
යනොයවයි දවයස් යම් යම් යවලොවල ර්තු යවන - කොර්ච්ඡන්දය
යත්යරනවො. එතයකොට කොර්ච්ඡන්දයට එතරම් ෙය යවන්න යන්යන්
නැහැ. සතිර්ත් යවනවො. සතිර්ත්ව යම් දිහො දැනුවත්ව ඉන්නයකොට
කොර්ච්ඡන්දයට අපි අනුගරහ යනොකරන නිසො ඔන්න දුරැ යවලො
යනවො. ඒ වයග්ර්යි ද්යව්ෂයටත් අපි අහු යවන්යන් නැතිව, ඒ ඔස්යස්
හිතන්න යන්යන් නැතිව, ද්යව්ෂය ගැනත් යහොඳට සතියයන් දැනුවත්
යවනයකොට ද්යව්ෂය දුරැ යවලො යනවො.
යම් පරතිපදායව් යකයනක් නියැයලනයකොට අන්න ඒකර් තර්යි
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරන්යන්. “සතිසයම්ෙොජ්ඣගගං
භොයවති
වියවකනිස්සිතං
විරොගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං
යවොස්සග්ගපරිණොමිං” ර්ර් කලින්ර් විස්තර කළො වයග්, ර්ුල ර්තකය
ර්ර් අවදි කරලො ගත්යත් - අපි පටන්ගන්යන් යෙොයහොර්
උවර්නොවකින්, යලොකු වීේයයකින්, හරි උවර්නොවකින් උනන්දුවකින්
තර්යි සතිය පවත්වන්න පටන්ගත්යත්. හැෙැයි දැන් යම් අවස්ථොව
යවනයකොට වැේච්ච සතියක් තියයනවො. අපි තුළ දියුණු යවච්ච
සතියක් තියයනවො. ඒ සතිය හරි පරෙලයි. ඒ සතිය අපි යයයදව්වො
නම් යම් කිසි ක්යල්ශයක් දිහොවට, ඒ ක්යල්ශය දිය යවලො යනවො.
අන්න ඒ තරර්ට දැන් සතිය පරෙලයි. අන්න ඒ අවස්ථොයවයි දැන් යම්
සතිය වඩන්යන්. වියව්කීව, වියවකනිස්සිතං. ඇත්තටර් යම් වියවක,
විරොග, නියරොධ, යවොස්සග්ග කියන වචන හතරර් නිවනට කියන නම්.
නිවීර්ක් ඇසුරැ කරයගන තර්යි දැන් ඉන් එහොට කටයුතු කරයගන
යන්යන්. යම් නිවීර්ක් ඇසුරැ කරයගන කිව්වහර් යසෝවොන් යවලොවත්
සකෘදාගොමි යවලොවත් කියන අදහස යනයවයි. ඒ යවනුවට දැන් එතන
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එතන යම් යයෝගොවචරයොයග් හියත් තියයන්යන් සංසිඳීර්ක්. කලින්
තරම් කෑගහන්න, ඉස්සරහට පනින්න, කැපිල යපයනන්න යන්යන්
නැහැ. එයො දැන් එක්තරො අන්දර්ක වියව්ක ස්වභොවයක් අනුගර්නය
කරනවො. හියත් තියයන්යන් විර්ුක්ත ස්වභොවයක්. හියත් තියයන්යන්
නිසංසල ෙවක්. හියත් තියයන්යන් සංසිඳීර්ක්. හියත් තියයන්යන්
වියව්කයක්. අන්න ඒ වියව්කය තර්යි එයොයග් පදනර් යවන්යන්. ඒ
වියව්කය ඇසුරැ කරයගන එයො සතිර්ත් යවනවො. එයො සක්ර්න්
භොවනොයව් යයයදනවො. අවශය නම් ආනොපොනසති භොවනොයව්
යයයදනවො. එයහර් නැත්නම් චිත්තොනුපස්සනොයව් යයයදනවො.
ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් යයයදනවො. හැෙැයි වියව්කීව - ඉස්සර තරම්
පැය ගොනක් අනුව, යර්න්න යම් පැය ගොනට ර්ර් භොවනො කරන්න
ඕනෑ කියන කල්පනොයවර් යනයර්යි.
දැන් එයොට යත්රිලො ර්ර් ර්ැදිහත් යවලො යනොයවයි, ෙයලන්
භොවනො කරන්න යනවොට වඩො දැන් යහ්තුඵල දහර් අනුව යම්ක
වැයඩන හැටි යත්රැම් අරයගන. ‘කරන’ භොවනොව යවනුවට
‘යකයරන’ භොවනොවට දැන් ටික ටික යම් යයෝගොවචරයො නැඹුරැ
යවනවො. ඒ කියන්යන් තර්න් යත්රැම්ගන්නවො, දැන් ධේර්තොවක්
වශයයන් යම්වො වැයඩන්න ඕනෑ. යම්වොට යම් කොලයක් ගත යවනවො.
යම්වො ර්ර් අතගොලො ෙයලන් වඩවන්න ෙැහැ. ඒ යවනුවට ර්ට
තියයන්යන් ර්ට පැවරිච්ච කොේය කරන්න. දවයස් යවන් යවච්ච
කටයුතු ටික කරන්න. ර්ර් දවයස් යම් කොල පරිච්යේදයක් භොවනොව
සඳහො යවන් කරයගන තියයනවො නම්, අන්න ඒ යවන් කරගත්ත
කොලය යෙොයහෝර් වියව්කීව ආතතියකින් යතොරව භොවනොයව්
යයයදනවො. ඒත් කලින් තරම් ඉරියව්ව පවො දැඩි කරගන සෘජ්ු
කරයගන ආතතිගත කරයගන ඉන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට ඉරියව්ව
පවො යෙොයහොර් ලිහිල්ව, ඉරියව්ව පවො සංසිඳිලො තර්යි යම් කටයුත්යත්
යයයදන්යන්. සතිය ඒත් දියුණු කරනවො. වියවක නිශරිතව විරොග
නිශරිතව. දැන් එන අරර්ුණු යකයරහි තියයන්යන් විරොගයක්. කලින්
තරම්, රොගයක් ආවත් ෙැඳීර්ක් නැහැ. ද්යව්ෂයක් ආවත් ෙැඳීර්ක්
නැහැ. හසු වීර්ක් නැහැ. දැඩි ෙැඳීර්ක් නැහැ. ගර හණයක් නැහැ.

| 198

විජ්ජ්ො විර්ුත්ති දියුණු වීර්

|

යවනත් ක්යල්ශයක් ආවත් ඒ පිළිෙඳව වැඩි ගරහණයක් නැහැ. විරොග
ස්වරෑපයක් දැන් හියත් තියයන්යන්. නියරොධනිස්සිතං - අන්න යම්
අරර්ුණුවල - පැමියණනවො නම් යම් කිසි අරර්ුණක් - ඒ අරර්ුයණ්
වැය යවන පැත්ත, අරර්ුණ දුරැ යවලො යන හැටිත් නිරැද්ධ යවලො
යන හැටිත් ෙලනවො. ඒ අරර්ුණට ස්වොභොවිකවර් ක්ෂය යවලො යන්න
ඉඩ යදනවො.
‘නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං’ දැන් යම් අරර්ුණු,
යර්ොන අරර්ුණු ආවත් දැන් යම් යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො යකොයි
යද් ආවත් ඉන්යන් නැහැ, යනවො. කය දිහො ෙලනයකොට විවිධොකොර
ධොතු ලක්ෂණ පහළ යවනවො. තද ගති යප්නවො. සිසිල් ගති යප්නවො,
ෙුරැල් ගති යප්නවො, විවිධොකොර චලන කම්පන ස්වභොව යත්යරනවො.
යම් යකොයි යද්ත් දැනිලො ටිකක් යවලො ගිහිල්ලො නැති යවලො යනවො.
ඊළඟට යව්දනො ෙලනවො. යව්දනො - සැප යව්දනො දැයනනවො,
දුක් යව්දනො දැයනනවො. නිකං උයප්ක්ෂො සහගත යව්දනො දැයනනවො.
ටික යව්ලොවක් දැනිලො ඔන්න දුරැ යවලො යනවො. හිතත් නිරීක්ෂණය
කරනවො. හිතටත් විවිධොකොර සිතිවිලි එනවො. ඒවටත් ර්ර් අහු
යවන්යන් නැහැ. ඉතින් ඇවිල්ලො ටිකක් යවලො ඒයගොල්යලෝ රඟ
දක්වලො ඒයගොල්යලොත් යනවො. විවිධොකොර ධේර්තො හියත් පැන
නගිනවො. යම් යවලොවක සද්ධො ගතියක් තියයනවො. ඉතින් ඒකත් ටික
යවලොවක් තිබිලො ඔන්න දුරැ යවලො යනවො. යම් යවලොවක යෙොයහොර්
වීේය ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒකත් ටික යවලොවක් තිබිලො දුරැ යවලො
යනවො. යම් යවලොවක යහොඳ සතිර්ත් ෙවක් තියයනවො. ඒකත් ටික
යවලොවක් තිබිලො දුරැ යවලො යනවො. යම් යවලොවක යර්ොකක් හරි
ක්යල්ශයක් තියයනවො. ඒකත් ටික යව්ලොවක් තිබිලො දුරැ යවලො
යනවො. දැන් ෙලන් ඉන්නයකොට යම් යකොයි යද් ආවත් ඉන්යන් නැහැ.
යකොයි යද් ආවත් ටිකක් යවලො ඉඳලො යනවො. ‘ර්ර්’ ‘ර්යග්’ කරගන්යන්
නැත්නම්, ඒ සඞ්ඛොර ස්වභොව හටගන්න ර්ුල් යවච්ච යහ්තු, ටික ටික
අඩපණ යවනයකොට දුරැ යවනයකොට ඒවො විසින්ර් දුරැ යවලො යනවො.
ඉතින් දැන් යර්යොට යත්යරන්න ගන්නවො යම් යකොයි යද්ත් ඇති වීර්ක්
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| ආනොපොනසති සූතරය
තියයනවො නම්, අනිවොේයයයන්ර් නැති වීර්ක් තියයනවොර්යි. දැන්
ඔන්න ටික ටික පැහැදිලො යම් නියරොධනිස්සිතං, නැති යවන හැටි
ෙලනවො.
ඊළඟට යවොස්සග්ගපරිණොමිං. දැන් ඒ තරම් යම් අරර්ුණුවලින්
හිත් තැවුලක් ගන්යන් නැහැ. දුක් කරදර ගන්න යන්යන් නැහැ.
යර්ොකද තර්න් දන්නවො, ආවො නම් ඒයගොල්යලොර් යනවො. ර්ර් ආයය්
ෙයලන් තල්ලු කරන්න උවර්නොවක් නැහැ. ර්ර් ර්ැද්දට පැනලො
එළියට තල්ලු කරන්න උවර්නොවක් නැහැ. ර්ර් ර්ධයස්ථව ෙලො
හිටියයොත් ර්ර් ඒවොයින් ර්ුළො යනොවුයණොත් ඒ අරර්ුණු විසින්ර්,
ඒවොයය් අවශය යහ්තු ටික යනොලැීර් නිසො ඒවොර් දුරැ යවලො යනවො.
දැන් කරර්ොනුකූලව තර්න්යග්ර් හියත් සිද්ධ යවන විපරිණොර්ය,
තර්න්යග්ර් කයය් සිද්ධ යවන විපරිණොර්ය, තර්න්ර් නිරීක්ෂණය කරපු
යව්දනොවල සිදු වන විපරිණොර්ය දැන් යම් යයෝගොවචරයො
යත්රැම්ගන්නවො. යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න හියත් අතහැරීර්ක්
සිද්ධ යවනවො. ඒ නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, දැන් ඇත්ත
ඇති සැටියයන් යත්යරනයකොට යම් කිසි යකයනකුට සංස්කොර
ධේර්වල යථො ස්වභොවය වැටයහනවො නම්, අතහැරීර් කියන එක පහළ
යවනවො මිසක්, අලුතින් පහළ කරන්න උවර්නොවක් නැහැ කියලො. ඒ
කියන්යන් දැන් අපි ර්ැදිහත් යවලො හියත් කලකිරීර්ක් ඇති කරගන්න
උවර්නොවක් නැහැ. හිත ෙයලන් අතහරින්න පුරැදු කරන්න යදයක්
නැහැ. සංස්කොර ධේර්වල යථො ස්වභොවය වැටයහනයකොට ඒ
අවයෙෝධයය් පරතිඵලයක් වශයයන් සංස්කොර ධේර් නිරීක්ෂණය කරලො,
නිරීක්ෂණයය් පරතිඵලයක් වශයයන් ඉයබ්ර් අතහැයරනවො. ඒ නිසො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “යථොභූතඤාණදස්සනං
නිබ්බිදත්ථං නිබ්බිදානිසංසං”5 යථොභූත ඥාන දේශනය, ඇත්ත ඇති
සැටියයන් දැනීර්, එයහර් නැත්නම් පහළ යවච්ච ධේර්වලට අත් යවන
ඉරණර් දැනගැනීර්ර් එක්තරො අන්දර්ක කලකිරීර්ක්, එක්තරො අන්දර්ක
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අතහැරීර්ක් දක්වො ස්වොභොවිකව දියුණු යවනවො. ඒක ධේර්තොවක්
වශයයන් දියුණු යවනවො.
ඇත්ත ඇති සැටියයන් දැනගන්න තර්යි අපි භොවනො
කරන්යන්. අපි යව්දනොවක් නිරීක්ෂණය කරනවො. කයය් තියයන ධොතු
ලක්ෂණ නිරීක්ෂණය කරනවො. හිතට එන විවිධොකොර සිතුවිලි
නිරීක්ෂණය කරනවො. ඊළඟට හියත් පවත්නො විවිධොකොර ධේර් ස්වභොව
නිරීක්ෂණය කරනවො. යම්වො නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න,
අපිට යම්වො පිළිෙඳ ඇති තතු යත්යරන්න ගන්නවො. යත්යරන්න
යත්යරන්න නිරොයොසයයන්ර් දැන් ටික ටික අතහැයරනවො. අන්න
“යවොස්සග්ගපරිණොමිං” අපි දැන් ෙයලන් අතහරින්යන් නැහැ. ඒ
යවනුවට අතහැයරනවො.
යම් විදිහටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො.
“ධම්ර්විචය සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං විරොගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං”. යම් විර්සො ෙැලීර්,
යත්රැම්ගැනීර්, ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය, යර්ක් නුවණින්
යත්රැම්ගැනීර්, ඒ ධේර්තො විර්සිලිර්ත්ව ඇති සැටියයන්
යත්රැම්ගැනීර්, විර්සො ෙැලීර්, යසොයලො ෙලන එක, ධම්ර්විචය
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත් ඒ හො වියව්කීව, කලින් තරම් ආතතියක් ගන්යන්
නැතිව, විස්තර ෙලන්නයි කියලො හුඟොක් උත්සොහ යවන්යන් නැතිව,
ර්ධයස්ථව කරැණු යත්රැම්ගන්නවො. ඒ පිළිෙඳවත් තියයන්යන් විරොගී
ස්වභොවයක්. ඊළඟට නියරෝධයක් ඇසුරැ කරනවො. එයහර් නැත්නම්
අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයක් ඇසුරැ කරනවො. ඊළඟට ඒ දැනගත්ත
යද්වලුත් යලොකුවට ර්යග් කරගැනීර්ක් නැහැ. “ර්ට වැටහුණො. ර්ට
තර්යි වැටහුයණ්. අනිත් අයට නම් වැටහුයණ් නැහැ” කියලො ඒ
පිළිෙඳව ර්ර්ත්වයක් යගොඩ නගොගන්නවත්, ඒ දැනුර් ර්යග්
කරගන්නවත්, යම් කිසිර් යදයකට යන්යන් නැහැ. ඒවොටත්
තියයන්යන් විරොගයක්. ඒවොටත් තියයන්යන් අතහැරිර්ක්. එතන එතන
යත්රැම්ගත්තො. එතන එතන අතහැරියො.
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ඊළඟට “විරිය සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං
විරොගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං” ඇතැම්
යවලොවට යහොඳට වීේයයක් තියයනවො. ඉතින් යහොඳට කටයුතුවල
යයයදනවො. ඇතැම් යවලොවට ඒ තරම්ර් වීේයයක් නැහැ. ටිකක් හියත්
ර්න්යදෝත්සොහී ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒකත් යත්රැම්ගන්නවො. වීේය
කියන එකත් අඩු වැඩිවීම්වලින් යුක්තයි. වීේය කියන එකත් ස්ථිරව,
එකර් ර්ට්ටර්ක පවතින යදයක් යනයවයි. යම් යම් දිනවල එක එක
ර්ට්ටම්වල වීේය තියයනවො. දවස පුරොර්ත් උයද් තියයන වීේය ර්ට්ටර්
යනයර්යි හවස තියයන්යන්. හවස තියයන වීේය ර්ට්ටර් යනයම්
රොතරියට තියයන්යන්. යම් විදිහට වීේය යෙොජ්ඣඞ්ගයය් පවො තියයන
විවිධොකොර යවනස්කම් යම් යයෝගියොට යත්යරනවො. යත්රිලො ඒ අනුව
එයො හැඩගැයසනවො. ඒ කියන්යන් වීේය නැති යවලොවට දත්මිටි
කොයගන උත්සොහ කරන්න යන්යන් නැහැ. වීේය වැඩි යවලොවට
අනවශය විදිහට තවත් වීේය කරන්න යන්යන් නැහැ. එයොට දවස පුරො
වීේය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය යවනස් යවන්යන් යකොයහොර්ද කියලො
වැටහීර්ක් ඇති යවලො ඒ අනුව යවන්න ඉඩ දීලො කටයුතු කරනවො.
විරොග ස්වභොවයක් තියයනවො. නියරෝධ ස්වභොවයක් තියයනවො.
‘යවොස්සග්ග පරිණොමිං’, අන්න දැන් එතනත් තියයන්යන් අතහැයරන
ගතියක්.
ඊළඟට “පීති සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං
විරොගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං” දැන් දවස පුරො
ඇතැම් යවලොවට යෙොයහොර් සංසිඳිච්ච භොවයක් සතුටක් සැහැල්ලුවක්
තියයනවො. ඇතැම් යවලොවට දවයස් එෙඳු සැහැල්ලුවක් නැහැ. හියත්
යම් පර්ණක නිකං කනස්සලු ස්වභොවයක්, ඊටත් වඩො නිකං උයප්ක්ෂො
සහගත භොවයක් තියයනවො. ඉතින් යම් ස්වභොවයත් එයො
යත්රැම්ගන්නවො. යත්රැම් අරයගන පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු
කරනවො. ඒ වයග්ර් පස්සද්ධය. කයය් සියත් සැහැල්ලුව, දවස පුරො
සැලකුවත් එකර් සැහැල්ලුවක් දවස පුරො තියයන්යන් නැහැ. ඒකත්
දවස පුරො යවනස් යවනවො. ඒ වයග්ර් විවිධොකොර පරිසර සොධක ර්ත
යවනස් යවනවො. ඇසුරැ කරන්න යවන පුද්ගලයන් හරහො යවනස්
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යවනවො. අපිට ර්ුහුණ යදන්න යවන විවිධොකොර සංසිද්ධ හරහො
යවනස් යවනවො. ඉතින් යම් ස්වභොවයත් යත්රැම්ගන්නවො. ඊළඟට
“සර්ොධ සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං විරොගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං” සර්ොධයට උපකොරක ධේර්
යත්රැම්ගන්නවො. යත්රැම් අරයගන වියව්කීව වඩනවො. දැන් කලින්
තරම් සර්ොධයය්ර් ඉන්න යන්යන් නැහැ. කලින් තරම් සර්ොධය ර්ුල්
කරයගන යනයවයි යන්යන්. හැෙැයි අවශය යවලොවට සර්ොධයත්
වඩනවො. ඊළඟට “උයපක්ඛො සයම්ෙොජ්ඣගගං භොයවති වියවකනිස්සිතං
විරොගනිස්සිතං නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං” හියත් පවත්නො
උයප්ක්ෂොවක් යම් විදිහට දියුණු කරයගන යනවො.
පින්වත්නි, යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කිරීර් සම්ෙන්ධයයන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් විස්තරයක් යගනහැර පොනවො,
යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තයය් එන අග්ගි සූතරයය් හරි ලස්සනට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යගනහැර පොනවො - යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් හත
අතුයරන් ධේර්තො තුනක් යම් අවස්ථොවක දියුණු කළ යුතුයි. යම්
අවස්ථොවක දියුණු යනොකළ යුතුයි. තවත් ධේර්තො තුනක් යම්
අවස්ථොවක දියුණු කළ යුතුයි. තවත් අවස්ථොවක දියුණු යනොකළ
යුතුයි. දහයම් විස්තර යවනවො. “යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සර්යය
ලීනං චිත්තං යහොති, කොයලො තස්මිං සර්යය ධම්ර්විචය
සයම්ෙොජ්ඣගගස්ස භොවනොය” යම් අවස්ථොවක හියත් තියයනවො ර්ැලි
ෙවක්, හියත් තියයනවො සැඟවිච්ච ස්වභොවයක්. ඒ තරම් ඉස්සරහට
එන්යන් නැහැ. කරැණු වැටයහන්යන් නැහැ. අන්න ඒ අවස්ථොයව්දී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය
වඩන්න. “යස්මිඤ්ච යඛො, භික්ඛයව, සර්යය ලීනං චිත්තං යහොති,
කොයලො තස්මිං සර්යය වීරිය සයම්ෙොජ්ඣගගස්ස භොවනොය” යම්
අවස්ථොවක හියත් ලීන ෙවක් තියයනවො නම්, සැඟයවච්ච ෙවක්
තියයනවො නම්, උනන්දුවක් නැත්නම් අන්න ඒ යවලොවට විරිය
සම්යෙොඣංගය භොවිතො කරන්න. ඒ වයග්ර්යි “කොයලො පීති
සයම්ෙොජ්ඣගගස්ස භොවනොය” අන්න ඒ කොලයය්දීර්, ලීන යවච්ච
යවලොවට සැඟයවච්ච යවලොවට ඒ තරම් හියත් සතුටක් නැති
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යවලොවට පරීති සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය භොවිත කරනවො. ඒ කියන්යන් යම්
අවස්ථොවක හියත් ලීන ෙවක් තියයනවො නම් කම්ර්ැලි ෙවක්
තියයනවො නම් හිත නිකං ර්ැලි යවච්ච ස්වභොවයක් තියයනවො නම්
යර්න්න යම් යෙොජ්ඣඞ්ග තුන භොවිතො කරන්න, වඩන්න කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උගන්වනවො. ඒ කියන්යන් ධම්ර්විචය, වීරිය,
පරීති කියන යෙොජ්ඣඞ්ග තුන ඉස්සරහට ගන්න කියලො කියනවො.
ඒ වයග්ර් ඒයක් පරතිවිරැද්ධ පැත්ත කියනවො “යස්මිඤ්ච යඛො,
භික්ඛයව, සර්යය උද්ධතං චිත්තං යහොති, කොයලො තස්මිං සර්යය
පස්සද්ධ සයම්ෙොජ්ඣගගස්ස භොවනොය” යම් අවස්ථොවක හියත්
හටගන්නවො නිකං විපිළිසර භොවයක්. එයහර් නැත්නම් හිත
යනොසන්සුන් ෙවක්. හිත නිකං ඇවිස්සිලො තියයන්යන්. අන්න ඒ
අවස්ථොවට අර තුන වඩන්න යන්න එපො. දැන් ධම්ර්විචය, විරිය, පරීති
වඩන්න එපො. ඒ යවනුවට අනිත් තුන භොවිත කරන්න , වඩන්න කියලො
උපයදස් යදනවො. යම් යවලොවට වඩන්න කියන්යන් පස්සද්ධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත්
සර්ොධ
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත්
උයප්ක්ෂො
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගයත්. යම් යෙොජ්ඣඞ්ග තුන හිත විසිරිච්ච යවලොවට
නිකං ඇවිස්සිච්චි යවලොවට දියුණු කරන්න කියනවො. හිත ලීන යවච්ච
යවලොවට සැඟයවච්ච යවලොවට ධම්ර්විචය, විරිය, පීති කියන
යෙොජ්ඣඞ්ග තුන වඩන්න කියලො කියනවො. යම් අනුව යෙොජ්ඣඞ්ග
හය අවස්ථොනුකූලව දියුණු කරන ස්වභොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යර්යහර් විස්තර කරනවො.
ඊටත් වඩො වැදගත් කොරණොව තර්යි යම් යදයකහි, යම්
කණ්ඩොයම් යදයකහි සර් ෙර ෙව යත්රැම්ගන්යන් සතියයන්.
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල ඉස්සරහොර් තියයන්යනත් සතිය. සති
සම්යෙොජ්ඣඞ්ගය. පින්වත්නි, වැදගත්ර් කොරණොව තර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “සතිඤ්ච ඛ්වොහං, භික්ඛයව, සබ්ෙත්ථථිකං
වදාමී” ර්හයණනි, සතිය කියන යෙොජ්ඣඞ්ගය, සතිය කියන ධේර්තොව
සියලු තැන්හිර් අවශයයි, සියලු තැන්හිර් යපරටුයි කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. ඒ නිසො සතියට අර වයග් කොලයක්
පිළිෙඳ පරශ්නයක් නැහැ. හිත විසියරච්ච යවලොවටත් සතිය අවශයයි.
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හිත ර්ලොනික යවච්ච සැඟවිච්ච යවලොවටත් ලීන යවච්ච යවලොවටත්
සතිය අවශයයි. ඒ නිසො සතියයන් තර්යි යම් කණ්ඩොයම් යදක
යපන්නුම් කරලො යදන්යන්. යකොයි කණ්ඩොයර්ද දැන් ඉස්සරහට
ඇවිල්ලො ඉන්යන්, යකොයි කණ්ඩොයර්ද දැන් ඉස්සරහට ගන්න ඕනෑ
කියලො යපන්නුම් කරලො යදන්යන සතියයන්. එනිසො සතියට කිසිර්
ෙොධොවක් සීර්ොවක් නැහැ. සතිය යකොච්චර වැඩුවත් පරශ්නයක් නැහැ.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “සතිඤ්ච ඛ්වොහං,
භික්ඛයව, සබ්ෙත්ථථිකං වදාමී”.
යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටයම්දී යයෝගොවචරයො යත්රැම්ගන්නවො.
ඇතැම් යවලොවක තර්න්යග් සර්ොධය ටිකක් ර්ුහුකුරො ගිහිල්ලො, එයහර්
නැත්නම් සර්ොධය ටිකක් වැඩිලො ඒ යවලොවට ඔන්න අපි හිතර්ු දැන්
චිත්තොනුපස්සනොයව්
යයයදනවො.
එයහර්
නැත්නම්
ධම්ර්ොනුපස්සනොයව් යයයදනවො. හිතට කිසිර් අරර්ුණක් එන්යන්
නැහැ. දැන් එයහර් කරන්න ගියහර් එක්තරො පැත්තකින් ෙැලුයවොත්
විපස්සනොවට නිකං අර්ුද්රවය නැති වුණො වයගයි. විපස්සනොවක් එක
පැත්තකින් කරද්දී යකයලස් පරයද්ශයක්, එයහර් නැත්නම් යම් යම්
යකයලස් හියත් පහළ වුයණොත් අපිට එතන විපස්සනො ඇහැකින්
ෙලන්න පුළුවන්. යම්යක් සැඟවිලො තියයන ක්යල්ශය යර්ොකක්ද
කියලො යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. අපි හිතල ෙලර්ු. යකයනක් දවස පුරො
සෑයහන පරර්ොණයක්, පැය ගණනක් සර්ොධයක ඉන්නවො. ඔන්න
සර්ොධය වැඩි යවලො. යම් සර්ොධයය් උත්සන්න භොවය නිසො පර ෙලත්වය
නිසොර් යකයලස් සෑයහන්න ඈතට තල්ලු යවනවො. හැෙැයි යම්
සර්ොධය හරහො යකයලස් සම්පූේණයයන් පරහොණය වීර්ක් යවන්යන්
නැහැ. යම් නිසො යකයනක් යත්රැම්ගන්නවො, ර්ර් දැන් සර්ොධය වැඩුවො
වැඩියි. ඒ නිසයි දැන් හිතට එකක්වත් එන්යන් නැත්යත් අරර්ුණු.
එනිසො ර්ර් යපොේඩක් සර්ොධය වඩන එක අඩු කරන්න ඕනෑ කියලො
අන්න යකයනක් යත්රැම්ගන්නවො. ඒ නිසො සර්ොධයට කැර්ැත්යතන්,
සර්ොධය යකයරහි නිකොන්තියක් ඇති කරයගන යලොල් ෙවක් ඇති
කරයගන අපි සර්ොධයර් භජ්නය කරනවො නම්, විපස්සනො

205

|

| ආනොපොනසති සූතරය
ර්ුහුණුවරකින් ෙලද්දී ඒක පින්වත්නි, අපිට හොනිකරයි. ඒ නිසො
සර්ොධයක් වඩන්න ඕයනත් පරර්ොණය දැනයගන.
ඊළඟට තවත් අවස්ථොවක යත්යරනවො යකයනක්යග් හිත හරිර්
යනොසන්සුන්. හිත අරර්ුණුවල ෙහුල ෙවට පත් යවනවො. අන්න
එතයකොට යත්රැම්ගන්නවො, දැන් සර්ොධය ටිකක් වැඩියයන් වඩන්න
ඕනෑ කියලො සර්ොධය ආයය් ඇසුරැ කරන්න ඕනෑ. යර්ොකද අරර්ුණු
වැඩියි හියත්. ඉතින් යම් විදිහට යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් වඩනො
අවස්ථොව ගැන තර්තර්ො විසින්ර් පරොයයෝගිකව යත්රැම්ගත යුතුයි. ඒ
කියන්යන් ඇතැම් යවලොවට සර්ොධයක් දියුණු කයළොත් ඒක හොනිකර
වීර්ට පුළුවන්. ඇතැම් යවලොවට සර්ොධය දියුණු කරන්න ඕනෑ යවන්න
පුළුවන්. දියුණු කරන්න අවශය වනවො. යම් විදිහට හිතට අර වයග්
සංසියඳන්න ඉඩ යදන්නත් යවනවො. ඇතැම් යවලොවට යපොේඩක්
අරර්ුණුවලට එන්න ඉඩ යදන්නත් යවනවො. යම් විදිහට යම් ධේර්තො
නිවැරදිව යත්රැම්ගනිමින් අපි ඉස්සරහට යන්න යවනවො.
ඊළඟට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කරමින් ගිහිල්ලො, අපි
ෙලොයපොයරොත්තු වන නිවන සම්ෙන්ධයයනුත් එයහර් නැත්නම් විජ්ජ්ො
විර්ුක්ති කියන ර්ට්ටර් සම්ෙන්ධයයනුත් යම් යම් තැන්වල සඳහන්
යවනවො. චූලයව්දල්ල සූතරයය්දී හරි ලස්සන සොකච්ඡොවක්
පැවැත්යවනවො විශොඛ උපොසකතුර්ත් ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණියත්
අතර. ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය විශොඛ උපොසකතුර්ොට පැහැදිලි
කරලො යදනවො. “විජ්ජ්ොය යඛො, ආවුයසො විසොඛ, විර්ුත්ති පටිභොයගො”,
“විර්ුත්තියො යඛො, ආවුයසො විසොඛ, නිබ්ෙොනං පටිභොයගො”. ර්ුලින්ර්
කියන්යන් “විජ්ජ්ොය යඛො, ආවුයසො විසොඛ, විර්ුත්ති පටිභොයගො” දැන් අපි
ෙලර්ු ඒක යත්රැම්ගන්න. අපි හිතර්ු අපි යම් යවලොයව්
විත්තොනුපස්සනොයව් යයයදනවො. විත්තොනුපස්සනොයව් යයයදනයකොට
හිතට එනවො යම් කිසි ක්යල්ශයක්. අපිට විවිධ විදිහට යම් ක්යල්ශයට
ර්ුහුණ යදන්න පුළුවන්. යකයනක් ඒක දිහො නිකං සතිර්ත් යවනවො.
ඉතින් අපි ඒකට අනුගරහ යනොකරපු නිසො අපි ඒකට අහු යවච්චි නැති
නිසො අහු යනොවුණ නිසො ඒක යනවො. තව යකයනක් යම් දිහො
යපොේඩක් ධම්ර්විචය පැත්යතන් ෙලනවො. ටිකක් හොරලො ෙලනවො
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යම්යක් යර්ොකක්ද තියයන ක්යල්ශය. ඉතින් අර විදිහට නුවණ පහළ
කළො නම් - “ආ යර්තන තියයන්යන් තණ්හොවක්. යම්ක නම් ඇවිල්ලො
තියයන්යන් දිට්ියකින්. යම්ක නම් ර්ොන්නයක්” අන්න ක්යල්ශය ර්තු
කරගන්නවො. ක්යල්ශය ර්තු කරගත්තො කියලො කියන්යන් එතන
පරඥාවක් තියයනවො. ක්යල්ශය ර්තු කරගත්තො නම් ඒ ක්යල්ශයට
ඉන්න ෙැරැව එයො යනවො. අයප් යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් හරි
ලස්සන උපර්ොවක් යගන හැර පොනව. ඔය ඉස්සර මිනිස්සු යතොයිල්
නටනයකොට කට්ටඩිරොලට තියයනවොලු විවිධොකොර අංයගෝපොංග. ඒ
ළඟ ඉඳල ර්නුෂයයයක් උදව් කරනවො. ඉතින් ඒ ඒ යවලොයවන්
යවලොවට එක එක යක්කු එනවලු. එක එක යකො ආවර් ඒ යකො
කැර්ති යද් යදන්න ඕනැලු. අපි හිතර්ු රීරි යකො ආවො. ඉතිං එයොට
කැර්ති යද් යදනවො. නැත්නම් ඒ යකොයග් නර් කියනවො. නර්
කියපුවහර් ඒ යකො යනවො. තව යයකක් එනවො. ඒ යකො ආවර් ඒ
යකොට කැර්ති යද් යදනවො. එයහර් නැත්නම් ඒ යකොයග් නර්
කියනවො. එතයකොට ඒ යකොත් යනවො.
යකයලස්වලටත් පින්වත්නි, ඒ වයග්ර් කරර්යක් තර්යි
අනුගර්නය කරන්න තියයන්යන්. දැන් ඔන්න තණ්හොව ර්ුල් කරයගන
ක්යල්ශයක් එනවො. ඉතින් අපි නුවණින් යත්රැම්ගන්නවො - ආ යර්යො
ඇවිල්ලො තියයන්යන් යම් තණ්හොව අල්ලයගන. යම්ක යත්රැම්ගත්ත
නම්, අන්න යකයලස් යකො යනවො. යකයලස් යකො ගියො කියන්යන්
හිත නැවතත් විර්ුක්ත යවනවො. හිත නැවතත් නිදහස් යවනවො. ඊළඟට
ඔන්න තව යයකක් එනවො. ඒ යකො ඇවිත් තියයන්යන් දිට්ිය ර්ුල්
කරයගන. දිට්ිය තියයන්යන් කියලො යත්රැම් ගන්නවො. ඒක ර්ුල්
කරයගන ආපු ඒ යකයලස් යකොත් ඔන්න යනවො. නැවතත් හිත
නිදහස් යවනවො. තවත් පැත්තකින් තර්න්වයි අනුන්වයි ර්ැනලො
තර්න්ව ඉස්සරහට දාලො අනුන්ව පස්සට දාලො ඔන්න තවත් ක්යල්ශයක්
ඇවිල්ලො. ර්ොනයයි යම් ආයව් කියලො යත්රැම්ගන්නවො. ඒ විදිහට
යත්රැම් ගන්නයකොටත් ඒ ඒ ක්යල්ශයට ඉන්න ෙැරැව ඒකත් තල්ලු
යවලො යනවො. ඔන්න නැවතත් හිත නිදහස් යවනවො.
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යර්න්න යම් කොරණොව ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය විශොඛ
උපොසකතුර්ොට පැහැදිලි කරනවො. “විජ්ජ්ොය යඛො, ආවුයසො විසොඛ,
විර්ුත්ති පටිභොයගො” යම් විදිහට අපි නුවණ දියුණු කරන්න දියුණු
කරන්න, එතන එතන නුවණින් යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න, ඒ
ක්යල්ශයට ඉන්න ෙැරි ගතියක් තියයනවො. ඒ ක්යල්ශයට අපි
රැවටුයනොත් තර්යි වැඩිපුර ඉන්යන්. අපි ක්යල්ශය ක්යල්ශය වශයයන්,
ක්යල්ශය එහි තියයන සැෙෑ ර්ුහුණුවර අනුව යත්රැම්ගත්තො නම්, අර
යකොට ඉන්න ෙෑ වයග් ක්යල්ශයටත් ඉන්න ෙැහැ. ක්යල්ශයත් දුවලො
යනවො. නැති යවලො යනවො. යෙොඳ යවලො යනවො. දිය යවලො යනවො.
දිය යවලො ගියො නම් නැවතත් හිත නිදහස්. යම් විදිහට එතන එතන
නිදහස් යවන ස්වභොවයක් තියයනවො. ක්යල්ශයක් ර්තු යවනවො,
යත්රැම්ගන්නවො, නුවණ යයොදනවො. නුවණ යයදවීර් හරහො
ක්යල්ශයයන් නිදහස් යවනවො. නිදහස් වුණො නම් එතනර් හිත
නියවනවො. එනිසො කියනවො “විර්ුත්තියො යඛො, ආවුයසො විසොඛ,
නිබ්ෙොනං පටිභොයගො” දැන් ක්යල්ශයක් ආවොහර් ඒයක් තියයන දවන
ස්වභොවය - රොගයක් ආවර් රොගයයන් හිත දැයවනවො. ද්යව්ෂයක් ආවර්
ද්යව්ෂයයන් හිත දැයවනවො. යර්ෝහයක් ආවර් යර්ෝහයයන් හිත ර්ුළො
යවනවො. යම් එකක්වත් නැත්නම්, අපි පරඥාව භොවිත කරලො එතන
එතන යම්යකන් විර්ුක්ත යවනවො නම් ඒ ක්යල්ශය දුරැ කරනවො නම්,
ඒයක් පරතිපක්ෂ පරතිඵලය, ධේර්ය යවච්ච නිවීර්ක් තර්යි ඔන්න පහළ
යවන්යන්.
ඒ නිසො යම් විජ්ජ්ො විර්ුක්ති කියන ධේර්තො යදක හරි ලස්සනට
එකියනක සර්ග සම්ෙන්ධ යවලො තියයනවො. අපි හිතර්ු රොගයක් පහළ
යවච්ච යවලොවට රොගය ෙව යත්රැම්ගන්නවො. එතයකොට ඔන්න හිත
විර්ුක්ත යවනවො. නිදහස් යවනවො. ඊට පස්යස තියයන්යන් හියත්
අතහැරීයම් ස්වභොවයක්. හිත නිදහස් ස්වභොවයක්. අතහැරිච්ච
ස්වභොවයක්. යනක්ඛම්ර් ස්වභොවයක්. එතයකොට යනක්ඛම්ර්
ස්වභොවය ගැන දැනුවත් යවනවො. දැන් තියයන්යන් යනක්ඛම්ර්
ස්වභොවයක්. අතහරින ගතියක්. එතයකොට යම් ක්යල්ශය යත්රැම්
ගැනීර් පරඥායවන් සිද්ද යවනවො. යත්රැම්ගත්තො නම් හිත ඒයකන්
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නිදහස් යවනවො. නිදහස් වුණොර් නිදහස් වුණ ෙව දැනගන්නවො.
නිදහස් වුණ ෙව දැනගැනීර්ත් නිදහස් වීර්ත් කියන යම් යදක යහොඳින්
එකියනකට සම්ෙන්ධ යවලො යෙොයහොර් ලස්සනට කරියොත්ර්ක යවනවො.
ඒ නිසො දහයම් විස්තර යවනවො. “විජ්ජ්යන්තො ර්ුච්චති,
ර්ුච්චයන්තො විජ්ජ්තීති”6 කියලො. ඒ කියන්යන් දැනගැනීර් නිසොද
මියදනවො. මිදීයර්න් පස්යස් දැනගන්නවො යම් සොර්කොමී ෙවක් දැන්
තියයන්යන් කියලො. ඒ නිසො “විර්ුත්තියො යඛො, ආවුයසො විසොඛ,
නිබ්ෙොනං පටිභොයගො” එතයකොට යර්යහර් එතැන එතැන හිත නිදහස්
යවන්න නිදහස් යවන්න, හිත යකයලස්වලින් දැයවන්යන් නැහැ.
යකයලස් තර්යි හිත දැවුයව්. යකයලස්වලින් තර්යි හිත පිච්චුයව්. දැන්
ඒ ස්වභොවය නැහැ. හියත් තියයන්යන් සොර්කොමී ෙවක්. හියත්
තියයන්යන් සංසිඳීර්ක්. හියත් තියයන්යන් නතර වීර්ක්. හියත්
තියයන්යන් ඇතුළත සංසිඳීර්ක්.
අයප් හියත් ඇතුළත සංසිඳීර්ක් නැත්නම්, ඇතුළත තෘප්තිර්ත්
භොවයක් නැත්නම්, ඒ හිත නිරන්තරයයන්ර් පිටතින් අරර්ුණු
යහොයනවො. හිත ඇතුළත තෘප්තිර්ත් නම්, හිත ඇතුළතර් සතුටක්
තියයනවො නම්, අපි පින්වත්නි එළියයන් සතුට යහොයන්න අවශය
වන්යන් නැහැ. යර්ොකද ඇතුළත සංසිඳිලො. හිත ඇතුළතර් සතුටුයි. ඒ
නිසො ධේර්ය කරර්ොනුකූලව ගැඹුරට යන්න ගැඹුරට යන්න, හිත නිකං
නතර යවලො වයග් ස්වභොවයක්, හිත එතනර් සංසිඳිලො වයග් තියයන
ස්වභොවයක්, හියත් නිවිච්ච ස්වභොවයක්, හිත තෘප්තිර්ත් යවච්ච
ස්වභොවයක් පැන නගිනවො.
ඒ වයග්ර් පින්වත්නි, හියත් ඇති යවනවො එක්තරො අන්දර්ක
අකම්පිත ස්වභොවයක්. යර්ොකද දැන් හිතට කලින් තරම් පීඩොවක් නැහැ.
කලින් තරම් හිත අරර්ුණු නිසො යපයළන්යන් නැහැ. යර්ොකද, අරර්ුණු
දැන් හරිර් අඩුයි. ඕනෑ නම් තර්න් විවිධොකොර කටයුතුවල නියැයලද්දී
අරර්ුණු එනවො. නර්ුත් ඒ අරර්ුණු වුණත් හියතන් අයින් කරගන්න විධ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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තර්න්ර් දන්නවො. හිත නිදහස් කරගන්නො ආකොරය යයෝගොවචරයොට
යත්යරනවො. ඒ නිසො දැන් යයෝගොවචරයොට විවිධොකොර රෑප දේශන
යප්න නර්ුත් හිත ඒ රෑප දේශන එක්ක මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ.
ඒ රෑප දේශනවලින් කැලයඹන්න යන්යන් නැහැ. හිත ඉන්නවො
තර්න්යග් පොඩුයව්. දැන් ඉතින් යර්යහර් කිව්වහර්, ඉතින් යර්යහර්ත්
ඉන්න පුළුවන්ද කියල යකයනකුට පරශ්න කරන්න පුළුවන්. යර්ොකද
අයප් හිත සොර්ොනයයයන් ලස්සන රෑපයක් දැක්කර් ඒකට ඇයලනවො
කියන එන ස්වොභොවිකයි. නර්ුත් යම් ර්ට්ටර්ට යකයනක් දියුණු
යව්යගන දියුණු යව්යගන විපස්සනොයවන් වැඩීයගන වැඩීයගන එද්දී,
ධේර්යය් යපන්වනවො යම් තැනැත්තො ඇස් යදක ඇරයගන හිටියත්
එයොට යම් රෑප ඇවිල්ලො හිතත් එක්ක මිශර යවන්යන් නැහැ. ඒ
වයග්ර්යි හිත කම්පො කරන ස්වභොවය දැන් අඩුයි. යකොයි තරම් ලස්සන
රෑප දැක්කත් ඒයක් නිමිති හියත් ඇතුළට ඇවිල්ලො හිත කලඹන
ස්වභොවය අඩුයි. ඒ වයග්ර්යි, අනිත් අය යකොයි තරම් ෙැන වැදුණත්
ඒවො ඇතුළට අරයගන ඇතුයළන් දැවි දැවී පැසව පැසව ඉන්නො
ස්වභොවයක් දැන් නැහැ. ඒ යවනුවට හිත යෙොයහොර් නිස්කලංකව
නියරෝගීව සැහැල්ලුයවන් තියොයගන ඉන්න හැටි දැන් යත්රිලො. හිතටර්
යත්රිලො, යත්රැර්ක් නැහැ දැන් යම් පිට තියයන යද්වල් ඇතුළට
අරයගන කියලො. ඒ නිසො දැන් හිත ඉන්නවො, හරියට නිකං නතර
යවලො වයග්. යගයදට්ට ඇවිල්ලො වයග්.
දැන් හිතල ෙලන්න. සොර්ොනයයයන් අපි හිතර්ු, කොට හරි
සියල්ල සම්පූේණයයන් තියයනවො නම් ඒ තැනැත්තොට ආයය් එළියට
ගිහිල්ලො අලුයතන් යද්වල් අරන් එන්න උවර්නොවක් නැහැ. යර්ොකද
තර්න්යග් යගදර සියල්ලර් තියයනවො. අපි හිතර්ු එයහර් තත්ත්වයක්
තියයනවො කියලො කොට හරි. ඒ තැනැත්තො සම්පූේණයයන් තෘප්තිර්ත්
නම්, යගදර සියල්ල සම්පූේණ නම්, ආයය් යපොළට ගිහිල්ලො අලුයතන්
යදයක් යහොයොයගන එන්න උවර්නොවක් නැහැ. ඒ වයග්ර්යි දැන්
ර්නොව වැඩිච්ච සිතකට අලුයතන් එළියට ගිහිල්ලො සතුට යහොයන්න
උවර්නොවක් නැහැ. එළියය් තියයන පරශ්න ඇතුළට ගන්න
උවර්නොවකුත් නැහැ. එයො යෙොයහොර් සංසිඳීයර්න් යුක්තව නතර
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යවලො තියයනවො. ඉතින් යම් වයග්ර්යි යකොයි තරම් පරසන්න සුවඳක්
දැනුණත් ඒයකන් යලොකුවට හිත උන්ර්ොදයකට පත් යවන්න, යලොකුවට
හියත් ඉපිලීර්ක් ඇති කරගන්න යන්යන් නැහැ. යර්ොකද, දන්නවො
යම්වො යෙොයහොර් තොවකොලිකයි. ඊළඟට යකොයි තරම් රසවත්
ආහොරයක් භුක්ති විඳින්න ලැෙුණත් ඒයකනුත් යලොකු පුරසොරම්
යදාඩන්න යන්යන් නැහැ. යර්ොකද, දන්නවො යම්කත් ඇවිල්ලො නැති
යවලො යනවො. ඊළඟට යකොයි තරම් මිහිරි ස්පේශයක් දැනුණත් භුක්ති
වින්දත් ඒකත් ඇති යවලො නැති යවලො යනවො. ඉතින් පින්වත්නි,
හරියට නිකන් ර්හො ගල් පේවතයක් යනොසැලී තියයනවො වයග්, හිත
අකම්පිතව තියයන්න ඔන්න දැන් පටන්ගන්නවො. ඒකයි
සොර්ොනයයයන් ධේර්යය් යපන්වන්යන් - විපස්සනොයවන් වැඩිච්ච
හිතක් යෙොයහෝර් අකම්පිතයි. අපි සොර්ොනයයයන් කියනවො
යනොසැයලන ර්නසක් කියලො. දැන් විපස්සනොයවන් යහොඳට පදම්
යවලො පදම් යවලො, යහොඳට පිරිසිදු යවලො පිරිසිදු යවලො, ඔන්න
අකම්පිත හිතක් ෙවට, තොදී සිතක් ෙවට යම් සිත පත් යවලො.
ඔය කොරණොව ර්නොව පැහැදිලි යවන සූතර යද්ශනොවක් හම්ෙ
යවනවො අංගුත්තර නිකොයය් ඡක්ක නිපොතයය්, යසෝණ සූතරය නමින්.
යම්යක් නිදාන කථොව යර්යහර්යි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ජීවර්ොනව
වැඩ සිටිනො කොලයය්දී යසෝණ කියලො ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක්
තනිවර් භොවනො කරනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් කර්ටහන්
අරයගන උන්වහන්යස් තනිවර් යම් කර්ටහන වඩනවො. යෙොයහෝර්
වීේයයයන් යුක්තව කටයුතු කරනවො. හැෙැයි තොර් උන්වහන්යස්
අයප්ක්ෂො කරපු ර්ට්ටර්ට හිත දියුණු වුයණ් නැහැ. හිත
යකයලසුන්යගන් මිදුයණ් නැහැ. උන්වහන්යස් දන්නවො තර්න්යග්
සෙරහ්ර්චොරීන් වහන්යස්ලො ඉන්නවො, ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස්යගන්
කර්ටහන් අරයගන යෙොයහෝර් ටික කොලයකින් අේහත්වයට පත්
යවනවො. එයහර් නැත්නම් තවත් පිරිසක් සෑයහන්න වෑයම් කරලො
අේහත්වයට පත් යවනවො. යම් ස්වොමීන් වහන්යස්ත් සෑයහන්න වෑයම්
කළොට තොර් එෙඳු අධගර්යක් ලෙන්න හම්ෙ වුයණ් නැහැ. ඉතින් යම්
ස්වොමීන් වහන්යස් කල්පනො කරනවො, යම් ෙුද්ධ ශොසනයය් යම් කිසි
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යකයනක් උවර්නොයවන් යුක්තව දහර් වඩනවො නම්, ආතොපි
වීේයයකින් යුක්තව කටයුතු කරනවො නම්, අන්න ඒ පිරිස අතර ර්ර්ත්
එක්තරො යකයනක්. ඒත් ර්යග් හිත තොර්ත් යකයලසුන්ට යටත් යවලො
තියයන්යන්. ර්යග් හිත තොර්ත් යකයලසුන්යගන් මිදිලො නැහැ කියලො
එක්තරො අන්දර්ක පසුගොමී ෙවක් විපිළිසර ෙවක් ඇති යවනවො.
එයහර් ඇති යවලො උන්වහන්යස් කල්පනො කරනවො, “යත්රැර්ක්
නැහැ. ර්ර් යම් ර්හණකර් අත ඇරලො උපැවිදි යවලො පිනක් දහර්ක්
කරයගන ගිහිව ජීවත් යවනවො” කියලො හිතක් පහළ යවලො උපැවිදි
යවන්න තීරණය කරනවො.
දැන් පින්වත්නි, යම් ස්වොමීන් වහන්යස්යග් හියත් පහළ යවච්ච
යම් විපිළිසර භොවය සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දැනුවත්
යවලො, උන්වහන්යස් තර්න්යග් තියයන අසොධොරණඤාණය විහිදුවලො
යම් ස්වොමීන් වහන්යස්යග් හියත් පහළ යවච්ච යම් ක්යල්ශය, යම්
පසුගොමී සිතුවිල්ල යත්රැම් අරයගන, ක්ෂණිකවර් යසෝණ ස්වොමීන්
වහන්යස් ඉදිරිපිටට වැඩර් කරලො උන්වහන්යස්යගන් අහනවො යසෝණ ඔයබ් හියත් යර්ෙදු පසුගොමී සිතුවිල්ලක්, උපැවිදි වීර්ට
සිතුවිල්ලක් පහළ වුණොද? යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් පිළිගන්නවො එයහර්යි ස්වොමීන් වහන්ස, ර්යග් හියත් යර්ෙඳු සිතුවිල්ලක් පහළ
වුණො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හරි ලස්සන උපර්ොවක් යදනවො යසෝණ ඔෙ ගිහි කොයල් වීණො වයන්න දක්ෂයි යන්ද? වීණො වයන්න
පුළුවන්ද? එයහර්යි ස්වොමීන් වහන්ස, ර්ර් ඉතොර් මිහිරිව වීණොව
වයන්න දන්නවො. ර්ර් වීණො වැයීර් සම්ෙන්ධයයන් දක්ෂයයක්.
එතයකොට යසෝණ, ඔෙ වීණොයව් තත් ර්නොව සුසර කරද්දී ඕනෑවට
වඩො තද කයළොත් යහර් ඔෙට අවශය මිහිරි ශබ්දය ඒ තත හරහො
එනවද? නැහැ ස්වොමීන් වහන්ස, ඒක අවශය තරර්ට තර්යි තද
කරන්න ඕනෑ. ඊට පස්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො ඒක ෙුරැල්
යවලො තිෙුයණොත් එතයකොට ඒ තයතන් උවර්නො කරන ස්වරය, ඒ
උවර්නො කරන ශබ්දය ර්නොව එනවොද? එයහර්ත් නැහැ ස්වොමීන්
වහන්ස. ඒයක් අදාළ පරර්ොණයට තර්යි ඒක නිවැරදි අන්දර්ට සුසර
යවන්න ඕනෑ. අන්න එයහර් තර්යි යසෝණ යම් හිතත්. භොවනොයව්දී
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උවර්නොවට වඩො වීේය කයළොත් හිත විපිළිසර යවනවො. හිත හදාගන්න
අර්ොරැ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි වීේයයයන් යතොරව යම්ක හදන්නත්
ෙැහැ. ඒ නිසො යසෝණ ඔෙ වීේය සර්තොවක් ඇති කරගන්න, ඉන්ද්රිය
ධේර්වල සර්ෙරතොවක් පටන්ගන්න කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස්ට උපයදස් යදනවො.
එතයකොට ෙැලුවර් යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් වීේය අධක වීර්
නිසො තර්යි එතන එක්තරො අන්දර්ක හිර වීර්ක් යවලො ඉඳලො
තියයන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඇවිල්ලො යසෝණ ස්වොමීන්
වහන්යස්ට උපයදස් යදනවො වීේය සර් කරගන්නො ආකොරය, ඉන්ද්රිය
ධේර් සර් ෙර කරගන්නො ආකොරය. යම් උපයදස් ලැෙුණට පස්යස්
යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් නැවතත් තර්න්යග් කටයුතු කරයගන
යනවො. අර විපිළිසර ෙව, උපැවිදි යවන්න තිබ්ච්ච අදහස අයින් කරලො
නැවත තර්න්යග් ෙණ භොවනො කටයුතුවල නිවැරදිව යයයදනවො. සර්
ෙර වීේයයක් පවත්වනවො. යනොයෙෝ කලකින්ර් පින්වත්නි, යසෝණ
ස්වොමීන් වහන්යස් සව් යකයලසුන් නසො රහත් යවනවො. රහත් යවලො
කල්පනො කරනවො, යලොව්තුරො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්යග් පහළ
යවච්ච විපිළිසර සිත දැකලො ර්ො යකයරහි අනුකම්පොයවන් ර්ං යවතට
පැමිණිලො ර්ට උපයදස් දුන්නො. දැන් ර්ර්ත් ර්යග් අේහත්වය, සව්
යකයලසුන් නසො අරහත්වයට පත් වීර් උන්වහන්යස් ඉදිරියය්දී පරකොශ
කරන්න වටිනවො කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව යහොයොයගන යනවො.
යහොයොයගන ගිහිල්ලො තර්න් වහන්යස් අේහත්වයට පත් යවච්ච
ස්වභොවය, එයහර් නැත්නම් රහත් සියත් ස්වභොවය, උන්වහන්යස්
ර්නොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට ධේර් යද්ශනොවක ස්වරෑපයයන්
ඉදිරිපත් කරනවො.
එක්තරො අන්දර්කින් හිතල ෙලන්න වටිනවො. යම් රහතන්
වහන්යස්ලො යවන්න හිටිය උතුර්න් පවො ඇතැම් යවලොවක ර්ොනසිකව
වැටිලො තියයනවො. හැෙැයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් අවවොද
අනුශොසනො ලෙලො ර්නොව යයදිලො, ඒ දුේවල තැන් ර්ගහරවොයගන,
උන්වහන්යස්ලො ධේර්යයන් ගන්න පුළුවන් උපරිර් පරයයෝජ්න අරයගන
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තියයනවො. රහත් වුණොට පස්යස් යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො,
භොගයවතුන් වහන්ස, උතුරැ පැත්යත් ඉඳලො ර්හො ගල් පේවතයක්
යවතට යකොයි තරම් සැඬ සුළඟක් හර්ොයගන ආවත් ඒ ගල් පේවතය
ශක්තිර්ත් නිසො ඒ ගල් පේවතය යනොසැලී තියයනවො. ඒ වයග්ර්
දකුණු දිශොයවන් යකොයි තරම් සැඬ සුළඟක් යම් ගල් පේවතය යදසට
හඹොයගන ආවත් යම් ගල් පේවතය යහොඳට ශක්තිර්ත් නිසො ඒක
යනොසැලී තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි ෙටහිර දිශොයවන් ගල් පේවතය
යදසට යකොයි තරම් සැඬ සුළඟක් හඹොයගන ආවත් යම් ගල් පේවතය
යහොඳට ශක්තිර්ත් නිසො යනොසැලී තියයනවො. නැයගනහිර දිශොයවන්
යකොයි තරම් චණ්ඩ ර්ොරැතයක් හර්ොයගන ආවත් යම් ගල් පේවතය
යනොසැලී තියයනවො. අන්න ඒ වයග් තර්යි, ර්නොව වැඩිච්ච හිතක්
යකොයි තරම් රෑපී අරර්ුණු ඇසට ආපොතගත වුණත් ඇස ඉදිරියට
යකොයි තරම් පරිය ර්නොප අරර්ුණු ආවත් ඒ හිතත් එක්ක අර අරර්ුණු
මිශර යවන්යන් නැහැ. යකොයි තරම් අර්නොප අරර්ුණු, අපරිය අරර්ුණු
ඇසට ඉදිරිපත් වුණත් ඒ අරර්ුණු හරහො ඒ හිත වික්ෂිප්ත යවන්යන්
නැහැ. ඒ හිත මිශර යනොවී තියයනවො. යනොසැලී තියයනවො. නතර
යවලො තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි යකොයි තරම් කැර්ැති පරිය වඩන ශබ්ද
ආවත් ඒ ශබ්දත් එක්ක හිත මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. යනොසැලී
තියයනවො. යකොයි තරම් කටුක අර්නොප ශබ්ද ඇහුණත් ඒත් යම් හිත
යනොසැලී තියයනවො. මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. ඒ වයග්ර්යි ඉතොර්
දුේගන්ධ යද් තර්න්ට ආඝරොණය කරන්න ලැෙුණත් යම් හිත යනොසැලී
තියයනවො. මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. ඒ වයග්ර්යි යකොයි තරම්
සුගන්ධ ආඝරොණය කරන්න ලැෙුණත් ඒවත් එක්ක ඇයලන්න යන්යන්
නැහැ. මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. යනොසැලී තියයනවො. නතර යවලො
තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි යකොයි තරම් පරණීත යද්වල් භුක්ති විඳින්න
ලැෙුණත් රසොස්වොදයක් ලැෙුණත් ඒ අරර්ුණුත් එක්ක ඒ රස අරර්ුණුත්
එක්ක මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. යනොසැලී තියයනවො. යකොයි තරම්
සැපවත් ස්පේශ ලැෙුණත් ඒ වයග්ර් ඉතොර් කටුක ස්පේශ ලැෙුණත් ර්නොප යවන්න පුළුවන්, අර්නොප යවන්න පුළුවන් - ඒ අරර්ුණුත්
එක්ක මිශර යවන්න යන්යන් නැහැ. යනොසැලී තියයනවො. ඉතින් යම්
කොරණොව උන්වහන්යස් පරකොශ කරලො, යෙොයහොර් ලස්සන ගොථො
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යදකකින් - ඇත්තටර් ගොථො කිහිපයක් තියයනවො. ර්ර් එතනින්
යතෝරොගත්තො ගොථො යදකක්. යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් තර්න්යග්
හියත් තත්ත්වය, තර්න් අේහත්වයට පත් යවච්ච ස්වභොවය
වයංගයයන් ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස්ට යපන්වලො යද්ශනො කරනවො.
එතන එනවො යම් විදිහට පින්වත්නි,
“යසයලො යථො එකඝයනො
එවං රෑපො රසො සද්දා
ඉට්ඨො ධම්ර්ො අනිට්ඨො ච
ිතං චිත්තං විප්පර්ුත්තං

-

වොයතන න සමීරති.
ගන්ධො ඵස්සො ච යකවලො.
නප්පයවයධන්ති තොදියනො
වයඤ්චස්සොනුපස්සතී.”

යම් විස්තර කරපු යද් උන්වහන්යස් ගොථොයවන් යද්ශනො
කරනවො “යසයලො යථො එකඝයනො” යම් ඒක ඝන යවච්ච ඝන ගල්
පේවතයක් යකොයි තරම් සැඬ සුළං ආවත් යසලයවන්යන් නැහැ වයග්.
“එවං රෑපො රසො සද්දා ගන්ධො ඵස්සො ච යකවලො” රෑප යවන්න පුළුවන්,
රෑප ආරම්ර්ණ යවන්න පුළුවන්, ගඳ අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්, රස
අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්, ස්පේශ අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්, යම් සියලුර්
අරර්ුණු යකොයි විදිහට ආවත් “ඉට්ඨො ධම්ර්ො අනිට්ඨො ච” යම්වො
යෙොයහොර් ඉෂ්ට කොන්ත ර්නොප අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්. ඒ වයග්ර්
ඉතොර් අපරිය අර්නොප අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්. “නප්පයවයධන්ති
තොදියනො” යම් එකක්වත් රහතන් වහන්යස්යග් හිත සසල කරන්න
චලනය කරන්න යසොලවන්න අවස්ථොවක් ලෙන්යන් නැහැ. “ිතං
චිත්තං විප්පර්ුත්තං වයඤ්චස්සොනුපස්සතී” අන්න ඒ හිත නතර යවලො.
ඒ වයග්ර් ර්නොව මිදිලො. අරර්ුණු ඇසුරැ කරන්යන් නැහැ.
අරර්ුණුවලින් විර්ුක්ත යවලො. ඒ වයග්ර්යි විර්ුක්ත සියත් ඉඳයගන ඒ
අරර්ුණු ඇවිල්ලො යන ස්වභොවය, ක්ෂය යවලො යන ස්වභොවය දැක
ගන්නවො. ඒකයි අර “ිතං චිත්තං” කියලො කියන්යන්. “ිතං චිත්තං
විප්පර්ුත්තං” හිත ිති ෙවට පත් යවලො හිත ස්ථිත යවලො හිත නතර
යවලො, ඒ වයග්ර් මිදිලො, විර්ුක්ත යවලො, නිදහස් යවලො.
එතයකොට පින්වත්නි. යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් කරර්ොනුකූලව වඩලො, හිත එතන එතන
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යකයලසුන්යගන් නිදහස් යවවී, එයහර් නැත්නම් යකයලසුන්යගන්
නිදහස් කර කර, දැයවන්න තිබ්ච්ච අවකොශය දුරැ කර කර, දැවීර්ක්
තිෙුණො නම් දැවීර් අයින් කර කර, එතන එතන නිවනිවො යන ගර්නක්
තර්යි විපස්සනොයව් යපන්වන්යන්. අපි අද භොවනො කරලො අවුරැදු
ගොනකට පස්යස් හිත නිවොගන්නවො යනොයවයි. අද භොවනො කරන්යන්
අද යම් දැවීර්ක් තියයනවො නම් අන්න ඒ දැවීර් දුරැ කරගන්න. අපි
නිවැරදි විපස්සනොවක යයයදනවො නම් විපස්සනො භොවනොවට වොඩි
යවන්න කලින් නිකං හියත් ආතතිගත ස්වභොවයක් තිෙුණො නම්, හියත්
යම් දැයවන ගතියක් තිෙුණො නම්, අන්න ඒ දැයවන යපයළන ගතිය
අයප් භොවනොවට පස්යස්, පින්වත්නි, දුරැ යවලො තියයන්න ඕනෑ. අයප්
යම් ආතති ගතියක් තිෙුණො නම් අන්න ඒ ආතති ගතිය දුරැ යවලො
තියයන්න ඕනෑ. අන්න එෙඳු තත්ත්වයක් අපි අත්දකිනවො නම්, එෙඳු
පරතිඵලයක් අපි අත්දකිනවො නම්, ඒ කියන්යන් අපි අතින් නිවැරදිව
ඒ භොවනොව සිද්ධ යවලො තියයනවො; වියශ්ෂයයන් විපස්සනො භොවනොව
සිද්ධ යවලො තියයනවො. ඒයක් අනිත් පැත්ත යවනවො නම් - එනම්
භොවනොව හරහො අයප් හියත් ආතතියක් ඇති යවලො නම්, කලින්
යනොතිබ්ච්ච ආතතියක් භොවනොවට පස්යස් තියයනවො නම් - ඒ
කියන්යන් අපිට යකොයහ් හරි වැරදිලො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො, යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු කිරීර් අතයවශයයි. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කිරිර්ර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් පහළ වීයර්න් යලෝයකට ලැබිච්ච යලොකු
ලොභයක් වශයයන් විස්තර කරනවො. හරියට චකරවේති රජ් යකයනකුට
සප්ත රත්නය පහළ යවනවො වයග්. චකරවේති රජ් යකයනක් පහළ
වුණහර් විවිධොකොර රත්න හතක් පහළ යවනවොලු. ඒ වයග් තර්යිලු
ෙුදු යකයනකුන් යලෝකයය් පහළ වීර් නිසො යෙොජ්ඣඞ්ග හතක් පහළ
කරගන්න උන්වහන්යස්ව අනුගර්නය කරන ශරොවකයින්ට අවස්ථොව
සැලයසනවො කියලො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල
වටිනොකර්, තව දුරටත් දියුණු කරගැනීයම් අවශයතොව යපන්නුම්
කරලො යදනවො.
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ර්ර් යම් යද්ශනොවට එකතු කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො
තව සූතරයක්. ඒයක එනවො යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යම් විදිහට දියුණු
කරයගන යනයකොට යම්වො හරහො යකොයහොර්ද යකයලස් තව තව
සංසියඳන්යන කියන එක සෘජ්ුවර් පරකොශ වන සූතරයක් එනවො
යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුක්තයය් උදායි වග්ගයය්, ‘තණ්හක්ඛය සූතරය’ කියලො.
ඒයක් යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “තස්ස සති
සයම්ෙොජ්ඣගගං
භොවයයතො
වියවකනිස්සිතං
විරොගනිස්සිතං
නියරොධනිස්සිතං යවොස්සග්ගපරිණොමිං විපුලං ර්හග්ගතං අප්පර්ොණං
අෙයොපජ්ඣං තණ්හො පහීයති. තණ්හොය පහොනො කම්ර්ං පහීයති.
කම්ර්ස්ස පහොනො දුක්ඛං පහීයති” අපි කලින් විස්තර කළ ආකොරයට
යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කරනවො. යකොයහොර්ද? වියව්කීව
“වියව්ක නිස්සිතං” විරොගීව, ඊළඟට නියරෝධය ඇසුරැ කරමින් හරියට
නිවිච්ච ස්වභොවයක් හිස් ස්වභොවයක් විර්ුක්ත ස්වභොවයක් ඇසුරැ
කරමින්, පැමිණි එක යන්න ඉඩ හැරලො අතහැරීර්ක් ඇසුරැ කරමින්
යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු කරනවො.
ඔයහොර් දියුණු කරනයකොට, ඒ දියුණු කරන්යන් එක දවසක්
යදකක් යනොයවයි, සෑයහන කොලයක් තිස්යස්. දැන් යකයනකුට
හියතන්න පුළුවන් යම් “භොවනොව” කිව්වහර් වොඩි යවන්න යවලොවක්
යවන් කරයගන සක්ර්නට යවලොවක් යවන් කරයගන යම් කරන
කොේය පර්ණයි භොවනොව කියලො. නර්ුත් පින්වත්නි, එයහර් යකයනක්
භොවනො කරනවො නම්, ඒ භොවනොවට අලුත් යකයනක්. යයර්ක්
කරර්ොනුකූලව භොවනොව දියුණු කරයගන යනයකොට පේයංක
භොවනොවට, සක්ර්නට විතරක් යනයර්යි, තර්න්යග් ර්ුළු ජිවිතයටර්
භොවනොව පැතියරන්න ඕනෑ. කරර්ොනුකූලව ජිවිතය පුරොර් පැතිරිච්ච
භොවනොවක නියැයලන යකයනකුට උයද් අවදි යවච්ච යර්ොයහොයත්
ඉඳන් රොතරි නින්දට යන යර්ොයහොත දක්වොර් තියයන්යන් භොවනොවක්.
එයො එක්යකෝ කයත් එක්ක ජීවත් යවනවො. නැත්නම් යව්දනොවක්
එක්ක ජීවත් යවනවො. නැත්නම් හිත දිහො ෙලොයගන ජිවත් යවනවො.
යවන වැඩක නියැයලද්දිත් අපිට අවශය නම් පුළුවන් හිත දිහො
ෙලොයගන ඉන්න. නැත්නම් පහළ යවන විවිධොකොර යව්දනො ගැන
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දැනුවත් යවන්න. නැත්නම් කය ගැන දැනුවත් යවන්න. යම් විදිහට
එයොයග් ර්ුළු දවස පුරොර් යනොසිස්ව ඒ තැනැත්තො ගත කරනවො. ඉතින්
එයහර් ගත කරන යකයනකුට තර්යි යෙොජ්ඣඞ්ග ර්ට්ටර්ට භොවනොව
දියුණු කරගන්න අවස්ථොව සැලයසන්යන්.
යර්යහර් යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු කරයගන යනයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් වචන කිහිපයක් පොවිච්චි කරනවො - “විපුලං ර්හග්ගතං”
විපුලං කියන්යන් විපුලත්වයට පත් යවනවො. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
වැඩිලො වැඩිලො යෙොයහොර් පරෙල තත්ත්වයකට. ර්ුළු ජිවිතය පුරොර්
සතිය පැතිරිච්ච ස්වභොවයක්, ජිවිතය පුරොර් නුවණ පැතිරිච්ච
ස්වභොවයක්. ඕනෑර් යද්කට ර්ුහුණ යදන්නට පුළුවන් ර්ට්ටර්කට
වීේයයක් හැදිච්ච ස්වභොවයක්, අභියයෝගවලදී පස්සට යන්යන නැති
වීේයයක් පවතින ස්වභොවයක්, යකොයි යද්වල් සිද්ධ වුණත් හියත්
සංසිඳිච්ච ස්වභොවයක්, දැන් තියනවො. විවිධොකොර හැලහැප්පීම්, කඩො
වැටීම් ජීවියත් සිද්ධ වුණත් ඒත් හියත් තියයනවො සංසිඳීර්ක්. කලින්
තරම් හඬො වැලයපන්න යන්යන් නැහැ. පපුයව් අත් ගහයගන
වැලයපන්න යන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට පස්සද්ධයක් තියයනවො.
විවිධොකොර පරශ්න ඇති වුණත් අවශය නම් හිත තර්න් යවතට
පැමිණිලො, සංසිඳීයර්න් සැහැල්ලුයවන් පරීතියයන් ඉන්නවො. පිටත
දැයවනවො. හැෙැයි ඇතුළත නිවිලො. පිටත විවිධොකොර තර්න්යග් ඥාතීන්,
එයහර් නැත්නම් තර්න් ඇසුරැ කරන ස්ථොන, යම්වොයය් යම් යම්
පරශ්න ඇති යවලො. නර්ුත් ඇතුළත, අවශය නම් ඇතුළත සතුටින්
ඉන්න පුළුවන්. සැනසිල්ලකින් සතුටින් සැහැල්ලුවකින් ඉන්න පුළුවන්
තත්ත්වයක්.
යර්යහර් ඉන්නයකොට යම් ධේර්තො, යම් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්තො
විපුල ෙවට පත් යවලො, ර්හග්ගත ෙවට පත් යවලො, පරෙලත්වයට පත්
යවලො, “අප්පර්ොණං” යම්යක් පරර්ොණයක් නැහැ. අපරර්ොණ ෙවකට පත්
යවලො, යකළවරක් නැතිව - ඒ කියන්යන් දහර් දියුණු යවන්න දියුණු
යවන්න, වියශ්ෂයයන්ර් විපස්සනොව වැයඩන්න වැයඩන්න
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් ටික ටික ටික ටික ශක්තිර්ත් වීර් හරහො. එතයකොට
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු වීර් හරහොර් ඔන්න යකයනක් නිේවොණ

| 218

විජ්ජ්ො විර්ුත්ති දියුණු වීර්

|

ර්ොේගයය් ඒ ඒ ර්ට්ටම්වලට පත් යවනවො. ඒ නිසො සීලවන්ත සූතරයය්දී
එයහර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො පෘථග්ජ්න භූමියය්
ඉඳන් යසෝවොන් භූමියට යන්යනත් යම් ධේර්තො පර ර්ොණවත්ව දියුණු
කිරීයර්න්, කරර්ොනුකූලව දියුණු කිරීයර්න්. ඒ ර්ට්ටයම් ඉඳන් සකදාගොමී
ර්ට්ටර්ට යන්යනත් යම්වොර් දියුණු කිරීයර්න්. නැතුව වියශ්ෂ භොවනො
කරර්යක් ඒ ර්ට්ටයම්දී අලුයතන් හඳුන්වො යදනවො යනයර්යි. එකර්
භොවනො කරර්ය. හැෙැයි දියුණු කරන භොවනො කරර්ය විපුලත්වයට පත්
වීර්ක්, ර්හග්ගත ෙවට පත් වීර්ක්, යම්වොයයහි පරර්ොණය වැඩි වීර්ක්
තර්යි කරර්යයන් සිද්ධ යවන්යන්.
යම් ධේර්තො වේධනය කිරීර් තර්න්ට දැන් ඉස්සර තරම් අර්ොරැ
නැහැ. ඒවො දැන් තර්න්ට යගදර වයග් ෙවට පත් යවලො. සතිය කියන
එක දැන් තර්න්ට අවශය නම් ගන්න පුළුවන්. සතිය දියුණු කරන
ආකොරය යත්යරනවො. නුවණ වඩොගන්නො ආකොරය යත්යරනවො. විරිය
වඩොගන්නො ආකොරය යත්යරනවො. හියත් සහනයක් ඇති කරගන්නො
ආකොරය, නිවොගන්නො ආකොරය, සර්ොධර්ත් කරගන්නො ආකොරය,
උයප්ක්ෂොව වඩොගන්නො ආකොරය යත්යරනවො. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
පිළිෙඳව සෑයහන පරිචයක්, සෑයහන හොත්පස නුවණක්, දැනුර්ක් යම්
යයෝගොවචරයොට ඇති යවනවො. ඉතින් යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල උච්චතර් ර්ට්ටර්ක් යපන්නලො
තියයනවො.
“තස්ස සති සයම්ෙොජ්ඣගගං භොවයයතො” යම් විදිහට යකයනක්
සති යෙොජ්ඣඞ්ගය දියුණු කරනවො නම්, වඩනවො නම්, “තණ්හො
පහීයති” අන්න තණ්හොව දුරැ කරනවො. “තණ්හොය පහොනො කම්ර්ං
පහීයති.” දැන් තණ්හොව පරහීණ වීර් හරහො කරර්ොනුකූලව තණ්හොයවන්
හිත ටික ටික ඈත් වීර් හරහො කේර් පරහොණය යවනවො. හොත්පසින්ර්
යවනත් පැත්තකට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව යගනල්ලො දානවො.
එතයකොට පින්වතුනි, තණ්හොව අඩු වීර් හරහොර් අපි ගොව තිබ්ච්ච
කේර්ත් ක්ෂය යවන්න ගන්නවො. අලුතින් කේර් රැස් යනොකර ඉන්නත්
පටන්ගන්නවො. “කම්ර්ස්ස පහොනො දුක්ඛං පහීයති.” ඔන්න කේර්ත් ක්ෂය
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| ආනොපොනසති සූතරය
යවලො ගිහිල්ලො දුකත් දුරැ යවලො යනවො. යම් ධේර්තොවල සෑයහන
සම්ෙන්ධතොවක් තියයනවො. එතයකොට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
යවනවො. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු වීර් හරහො එයොයග් හියත් තණ්හොව
ක්ෂය යවනවො. යකයලස් සංසියඳනවො. යකයලසුන්යගන් හිත
නියවනවො. එතයකොට කේර්ත් ක්ෂය යවනවො. කේර් ක්ෂය කරන්න
කියලො ඒ කොයල් භොරතයය් හිටිය අනිකුත් ෙරොහ්ර්ණයන් වයග් ගංගො
නම් ගයඟ් ගියලන්නවත් එයහර් නැත්නම් හැර් පැත්යතන්ර් ගිනි
යගොඩවල් ගහයගන ගින්යනන් කය තවන්නවත් කේර්ය පරහොණය
කරන්න කියලො වැරදි මිථයො කරර් අනුගර්නය කරන්නවත් යනයවයි
තියයන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන ර්ොේගයය්. යෙොජ්ඣඞ්ග
ධේර් දියුණු කරන ර්ොේගයය් තණ්හොව ක්ෂය යවලො තණ්හොව
කරර්ොනුකූලව දුරැ යවලො යනයකොට අන්න කේර් දුරැ යවලො යනවො.
කේර් ක්ෂය යවලො යනවො.
ඉතින් යර්තනින් අදහස් කරන්යන් නැහැ යම් තියයන තරම්
ඔක්යකොර් කේර් ක්ෂය යවයි කියලො. ෙුද්ධ වචනයට අනුව අපිට
හිතොගන්න තියයන්යන් යම් පරෙල අකුසල තිෙුණො නම්, ඒවොයිනුත්
සෑයහන පරර්ොණයක අඩු වීර්ක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු වීර් හරහො
සිද්ධ යවනවො. සර්හර විට ඒ නිසොර් යවන්න ඇති, යම් පින්වතුන්
අහලො තියයනවො. එක්තරො අවස්ථොවක ර්ුගලන් ර්හ රහතන් වහන්යස්
තදෙල යලස අසනීප යවනවො. ඒ අවස්ථොයව්දී එතැනට වැඩිය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් තර්යි ර්තු කරලො යදන්යන්.
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් තර්යි ර්තක් කරලො යදන්යන්. එතයකොට ර්ුගලන්
ර්හ රහතන් වහන්යස් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යකයරහි හිත පිහිටුවනවො.
ඒ පිළිෙඳ පස්සද්ධයක් හියත් සංසිඳීර්ක් ඇති යවනයකොට ඒ හටයගන
තිබිච්ච දැඩි ආෙොධය දුරැ යවලො යනවො. ඒ වයග්ර්යි ර්හො කොශයප
ර්හ රහතන් වහන්යස්ටත් වැළඳිලො තිබිච්ච යරෝගොෙොධයක්
යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් සිහි කරනයකොට දුරැ යවලො යනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට වැළඳිලො තිෙුණ ආෙොධයක් ර්හො චුන්ද ර්හ රහතන්
වහන්යස් ඇවිල්ලො යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් යද්ශනො කරනයකොට දුරැ
යවලො යනවො. ඒ නිසො අපිට යත්රැම්ගන්න පුළුවන් යම් යම්
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විජ්ජ්ො විර්ුත්ති දියුණු වීර්

|

කේර්ොනුරෑප පරශ්න ඇති යවලො තිෙුණො නම්, යම් යම් ඵල විපොක
භුක්ති විඳිමින් හිටියො නම්, යකයනක් යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරනවො නම්, කේර්ොනුරෑපව අපිට එන්න තිබ්ච්ච යද්වල් පවො එක්තරො
අන්දර්කින් ර්ැඬ පවත්වන්න යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්වල යම් පර්ණක
ශක්තියක් තියයනවො කියලො.
ඒ වයග්ර් යම් ර්ට්ටම්වල විපස්සනොවක් යකයනක් තුළ
තියයනවො නම් හියත් තියයන්යන් සංසිඳීර්ක්. හියත් තියයන්යන්
නිවීර්ක්. හිත සැහැල්ලු නිසො හිත වියව්ක නිසො හිත නියරෝගී නිසො
කයත් නියරෝගී යවනවො. එතයකොට යම් විදිහට යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර්
දියුණු කරලො තණ්හොව ක්ෂය කරලො කේර් ක්ෂය කරලො අන්න දුකත්
පරහොණය කරනවො. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“ඉති යඛො, උදායි, තණ්හක්ඛයො කම්ර්ක්ඛයයො, කම්ර්ක්ඛයො
දුක්ඛක්ඛයයො’ති” යර්න්න යම්කයි උදායි ර්ොේගය. උදායි කියන ස්වොමීන්
වහන්යස් පරශ්නයක් නැගුවොර් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තයේ
යදන්යන්. උදායි ස්වොමීන් වහන්යස්ට කියනවො යර්න්න යම්කර් තර්යි
උදායි ර්ොේගය, යෙොජ්ඣඞ්ග දියුණු කිරීයර්න් තණ්හොව ක්ෂය කරනවො.
තණ්හොව ක්ෂය කිරීයර්න් කේර්ය ක්ෂය කරනවො. කේර්ය ක්ෂය
කිරීයර්න් දුක ක්ෂය කරනවො. දුක දුරැ කරනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, අපිත් දැන් දහර්ක් දියුණු කරන්යන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අනුගර්නය කරන්යන් උන්වහන්යස් සරණ
යන්යන් දුකින් මියදන්නයි. දුකින් මියදන ර්ොේගය තර්යි එතයකොට
යම් ගැඹුයරන් යර්තන විස්තර යවන්යන්. ඒ නිසො අපි ර්ොස ගණනක්
තිස්යස් ආනොපොනසති සූතරය ර්ුල් කරයගන යම් කරයගන ආපු
යද්ශනො ර්ොලොයව් අද අවසොන යද්ශනොව වශයයන් අපි ර්තක් කයළ්
සතර සතිපට්ඨොනයත් ආනොපොනසතිය වැඩීයර්න් දියුණු කරගන්න
පුළුවන්. සතර සතිපට්ඨොනය දියුණු කරලො යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් දියුණු
කරගන්න පුළුවන්. යෙොජ්ඣඞ්ග ධේර් තව දුරටත් කරර්ොනුකූලව
වියව්කීව විරොගීව නියරෝධය ඇසුරැ කරමින්, අත හැරීයම් ර්නසකින්
යුක්තව තව දුරටත් දියුණු කරලො, යම් විදිහට ඒ හරහො තණ්හොව දුරැ
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| ආනොපොනසති සූතරය
කරලො, ඒ හරහො විවිධොකොර යකයලසුන් හියතන් ෙැහැර කරලො, හිත
නික්යල්ශී ෙවට පත් කරයගන, හිත විරොගී ෙවට පත් කරයගන, නිදහස්
කරයගන, තණ්හොව ක්ෂය කරලො කේර්ය ක්ෂය කරලො දුක දුරැ කරලො
උතුම් වූ නිවන් සුව සොක්ෂොත් කරගන්න දුකින් මියදන්න අන්න
එතයකොට අපිට අවස්ථොව තියයනවො. ඒ නිසො යම් යද්ශන ර්ොලොවර්
අපි සියලුයදනොටර් උතුම් නිවන් සුව අවයෙෝධය පිණිසර් යහ්තු
යව්වො, වොසනො යව්වො කියලො යම් ආනොපොනසති සූතර යද්ශනො ර්ොලොව
සර්ොප්ත කරමින් පරොේථනො කරනවො.
සියලුදෙනාටම දතරුවන් සරණයි.
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රමම උතුම් ධේම දානයට
දායකත්වය.
අති යගෞරවණීය පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන්
වහන්යස් විසින් ර්නොයකොට යද්ශනො කරන ලද ආනොපොන සති සූතරය
ර්ුදුණය කිරීර් සඳහො සහය දැක්වීර්ට ලද අවස්ථොව භොගයයක් යස්
සලකමි. යම් සඳහො ර්ර් ද ර්ොයග් දරැ දැරියන් ද ෙර පැන දැරැයවර්ු.
ර්යග් දයොෙර, කලයොණමිතර ස්වොමිපුරැෂයො වූ, දිවංගත වියශ්ෂඥ
මවදය පරොකරර් දිසොනොයක ර්හතොට ද, අප යදයදනොයග් ර් දිවංගත
යදර්ව්පියන්ට ද, සසර පුරො පිං අයප්ක්ෂිතව සිටින යපයනන යනොයපයනන සියලු යදනොට ද යම් උත්කෘෂ්ඨ ධේර් දානයයන් රැස්කර
ගත්තො වූ කුසල් අනුයර්ෝදන් යව්වො! නිවනින් සැනසීර්ට අප සැර්ට
යර්ර් කුසලය උපනිශරය යව්වො!
-
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