කිං මූලක
සූත්රය
අඞ්ගුත්්ත්ර නකාය

පූජ්ය පානදුරේ චන්දරත්න ස්වාමීන්වහන්රස්

ධර්ම දානයක් වශයයන් යනොමිලයය් යෙදාදීර් පිණිසයි.

පරථර් ර්ුද්රණය - 2020

කිං මූලක සූත්ය
ර
පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන්වහන්යස්

අයිතිය:

මීතිරිගල නිස්සරණ වනය සංරක්ෂණ ර්ණ්ඩලය
මීතිරිගල, 11742
දුරකථනය: 033 3339193
nissaranavanaya@gmail.com

www.nissarana.lk
ISBN : 978-955-4877-11-5

ර්ුද්රණය

306, ඇඹුල්යදණිය,
නුයග්යගොඩ.
දුරකථන: 071 1348282
075 9348282
071 8152131

රපරවදන
“කච්චාහිං, භන්තත්, එවිං පුන්්ඨා එවිං බ්යාකරමාන් ා වුත්ත්වාදී
න්චව භගවන්ත්ා න්හාමි, ච භගවතත්ිං අභූන්ත් අබ්භාචික්ඛාමි, ධම්මස්ස
චා ුධම්මිං බ්යාකන්රාමි, ච න්කාචි සහධම්මින්කා වාදා ුවාන්දා ගාරය්හිං
ඨා ිං ආගච්ඡත්ී’ත්?”
ස්වොමීනි, ඇතැයර්ක් ර්යගන් යර්යස් විචොළ විට ර්ො යර්යස්
පරකොශ කයළොත් භොගයවතුන් වහන්යස්යග් වචනයට අනුකූලද?
භොගයවතුන් වහන්යස්ට (යෙොරැයවන්) යචෝදනො කරන්යනක්
යනොවන්යනම්ද? ධේර්යට අනුකූල වූවක් පරකොශ යකයරම්ද? කරැණු
සහිත කිසියම් වොදානුපොතයයක් යනොයේද? ගැරහිය යුතු ස්ථොනයට
යනොපැමියණ්ද?
(දීඝ නිකොය, පොථිකවග්ග, සම්පසොදනීය සූතරය)
දම් යසයනවි සොරිපුත්ත ර්හ රහතන් වහන්යස් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඉදිරියය්දී කළ පරකොශයක් ඉහතින් දැක්යේ. යම් යහෝ
යකයනකුන් තර්න් යවත පැමිණ යර්ක් විර්සූ විට ඊට තර්න්වහන්යස්
දුන් පිළිතුර භොගයවතුන් වහන්යස්යග් යද්ශනයට ගැළයප්දැයි යර්යස් දම්
යසයනවි සොරිපුත්ත ර්හ යතරැන් වහන්යස් සේවඥයන් වහන්යස්යගන්
විර්සො සිටී.
යම් අනුව අපට යපයනන්යන් දම් යසයනවි සොරිපුත්ත ර්හ
යතරැන් වහන්යස් පවො ඇතැම් විට සේවඥයන් වහන්යස් විර්සො ර්
පිළිතුරැ සපයො ඇති ෙවයි. යර්තුළින් උන්වහන්යස්යග් නිහතර්ොනී
i

|

| කිං ර්ූලක සූතයර
භොවයත් භොගයවතුන් වහන්යස්යග් යද්ශනයට අනුකූලව උන්වහන්යස්
පිළිතුරැ යදන ෙවත් අපට යහළි යවයි. සැෙෑ ශරො වකයකු සේවඥයන්
වහන්යස් ඉදිරියයන් තෙොයගන, නිවැරදි ෙුද්ධ වචනයර් පරකොශ කිරීර්ට
පරයත්න දරො ඇති ෙව යර්යින් අපට එළිදරේ යේ.
විවිධ පරශ්නවලට විවිධ පිළිතුරැ දුනයහොත් ෙුද්ධ යද්ශනය විකෘත
වීර්ට ඇති ඉඩකඩ යෙොයහෝය. එයහත් යපළ දහර් ර්නොව උයගන ඊට
අනුකූල පිළිතුරක් සැපයීර් තුළින් ශ්රී සද්ධේර්ය තවත් කලක් පිරිසිදුව
රැයකනු ඇත. කිං ර්ූලක සූතරයය්දී සේවඥයන් වහන්යස්ර් පරශ්න අටක්
ඉදිරිපත් කර, ඊට ලෙො දිය යුතු පිළිතුරැ තර්න්වහන්යස් විසින්ර් ඉදිරිපත්
කරනු ලැබීයර්න් අපට යපනී යන්යන් සද්ධේර්යය් චිරස්ථිතිය පිණිස
සේවඥයන් වහන්යස් දැක්වූ වියශ්ෂ උනන්දුවයි.
නිස්සරණ වනයය් 2019 වසයේ ර්ැයි ර්ොසයය්දී පැවැති 211 වන
යන්වොසික භොවනො වැඩසටහන, පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන්
වහන්යස් විසින් පවත්වන ලද අතර, ඒ සඳහො කිං ර්ූලක සූතරය ර්ුල්
කරයගන ඇත. එහි ඉදිරිපත්ව ඇති පරශ්න අට විපස්සනො භොවනොවට
අනුකූලව විගරහ කරමින් යර්කී යද්ශනො ඉදිරිපත් කර ඇති අතර,
යෙොයහෝයදනොයග් සිත් තුළ ඇති විවිධ දුේර්ත යර්තුළින් ෙැහැර කිරීර්ට
හැකි යවතැයි අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවර්ු. ආරම්භක විපස්සනොවකට
යර්න්ර් ගැඹුරැ විපස්සනොවකටද උපයදස් ඇතුළත් එර් යද්ශනො ර්ොලොව
යර්ර් යපොතට පරස්තුත වී ඇත.
යෙොයහෝයදනොට භොවනොවට පිවිසීර් සඳහොද දැනට කරයගන යන
භොවනොවට ඉදිරි ර්ග යපන්වීර්ක් වශයයන්ද යර්ර් යපොත යයොදාගත හැකි
යවතැයි අපි අයප්ක්ෂො කරර්ු.
මර්තරියයනි,
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව හිමි
නිස්සරණ වනය - මීතිරිගල
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1 │ කුසලච්ඡන්දය මුල් කරගනමු
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මාසම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිපමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි චොරිතරයක් වශයයන් නිස්සරණ වනයය්
කරන භොවනො වැඩ සටහන්වලදී ඇත්ත වශයයන්ර් ඉස්සරහින්ර්
තියොගන්නවො සතිය. ඒ වයග්ර්යි ර්තක් කරගන්න එක්තරො සූතරයක්
තියයනවො, යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස්ත් නිතර කියනවො, හැර් භොවනො
වැඩ සටහනකදීර් අපි ඒක ර්තක් කරගන්නවො. ඒ තර්යි අනුග්ගහිත
සූතරය. යම්යකදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො යදනවො භොවනොවට
අනුගරහ කිරීර් සඳහො ඉතොර් අවශය, ඉතොර් උපකොරී වන පියවර පහක්.
ර්ං හිතනවො යර්තැනදිත් ඒක යපොඩ්ඩක් ර්තක් කරගන්න එක වටිනවො
අයප් ර්ොතෘකොවට යන්න කලින්.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අපි යම් කරන්යන් ධේර් ර්ොේගයය් ගර්න් කිරීර්ක්; ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්නපු පරතිපත්තිය පිරීර්ක්. පරතිපත්ති ර්ොේගයය් ගර්න්
කිරීර්ක්. ඉතින් යම් පරතිපත්ති ර්ොේගයට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සඳහන්
කරනවො පස් ආකොරයකින් අනුගරහ කරන්න කියලො; උදේ කරන්න
කියලො. ර්ුලින්ර් සඳහන් කරනවො සීලය පැත්යතන් අනුගරහ කරන්න
කියලො. ඒ කියන්යන් ‘සීල අනුග්ගහිතය’. ඒ නිසො යම් පින්වතුන්
වියශ්ෂයයන්ර් තර්න් එදියනදා කරන කටයුතුවලින් ෙැහැර යවලො වියශ්ෂ
සීලයක පිහිටියො. යර්ොකද අපි සොර්ොනයයයන් රකින පංච සීලයට එහො
ගිය අෂ්ටොංග සීලයක් සර්ොදන් වුණො. යර්ොකද ඒ තුළින් අයප් හියත්
නැවුම් ෙවක් ඇති යවනවො. ඒ තුළින් අයප් හියත් කැප වීර්ක් ඇති
යවනවො. ඔසවො තැබීර්ක් සිද්ධ යවනවො. යම් කටයුත්තට යම් කිසි
යප්වීර්ක් වයග් යදයක් සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද, සීලය සම්ෙන්ධයයන්
අයප් සියත් යම් කිසි විපිළිසර භොවයක් තියයනවො නම්, වොඩි යවලො ඇස්
යදක පියොගත්තට පස්යස් අපිට හියතනවො නම් “ර්ට අතනදි වැරැද්දක්
සිද්ධ වුණො, ර්යග් සීලයය් යම් යම් තැන්වලදී අඩුපොඩු සිද්ධ වුණො, ර්යග්
අතින් අරයට වැරැද්දක් සිද්ධ වුණො, යර්යොට වැරැද්දක් සිද්ධ වුණො, යම්
යම් තැන්වල ර්ර් යම් යම් වැරදි සිද්ධ කළො” කියලො අයප් හියත්
යදගිඩියොවක් ඇති යවනවො නම්, විපිළිසර භොවයක් යවනවො නම්, එයහර්
නැත්නම් තර්න්ට යචෝදනො කරන ස්වභොවයක් ඇති යවනවො නම්, හියත්
නිකම් පසුෙොන ගතියක් ඇති යවනවො නම් යම් සීලය සම්ෙන්ධයයන්,
ඒකර් අපි වඩන ර්ොේගයට ටිකක් කරදරයක් ෙවට පත් යවනවො. යර්ොකද
‘අපි යම් වැයඩ්ට සුදුසුයි’ කියලො අයප් හියත් හැඟීර්ක් නැහැ එතයකොට.
අපිව නිකං පස්සට අදින ගතියක් තර්යි තියයන්යන්. “යම් කරන්න යන
උතුම් වැයඩ්ට ර්ර් දැන් සුදුස්යසක් යනයවයි, යර්ොකද ර්ර් සීලයයන්
අපිරිසිදුයි, ර්යග සීලය යම් යම් තැන්වලදී කැඩිලො, පලුදු යවලො, ඒයක්
යම් යම් පලුදු වීම් එයහර් නැත්නම් කැඩීම්, බිඳීම් සිද්ධ යවලො” කියලො
අයප් සිත අපිට යචෝදනො නඟන ස්වභොවයක් තියයන්යන්.
ඉතින් ඒක නිසො අපි ර්ුලින්ර් ර්තක් කරගන්න ඕනෑ ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් සීලය යපන්නලො තියයන්යන් අවිප්පටිසාරත්ථා න්ඛා
ආ න්ද, කුසලා සීලා අවිප්පටිසාරා සිංසා ී1 යර්න්න යම් හියත්
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අංගුත්තර නිකොය, දසක නිපොත, පඨර් පණ්ණොසක, ආනිසංස වග්ග, කිර්ත්ථිය සූතරය
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තියයන අර කලින් කියපු වයග් ඒ විපිළිසර භොවයයන් යතොරව හිත
පවත්වොගැනීර් සඳහොයි. ඒ නිසො අපි සීලයකින් ෙලොයපොයරොත්තු
යවන්යන් හියත් අවිප්පටිසොරය, එයහර් නැත්නම් විපිළිසර භොවයක්
නැහැ. දැන් යම් කරන්න යන උත්කෘෂ්ට වැයඩ්ට ර්ර් දැන් සුදුස්යසක්.
ර්ර් දැන් කලින්ට වඩො සත්පුරැෂ භූමියක ඉඳලො යම්ක කරන්යන්. කලින්
නම් ර්යග් යම් යම් වැරදි සිද්ධ වුණො, යම් යම් විදියට කිසිර් තැකීර්ක්
නැතිව කටයුතු කළො. කිසිර් සැලකිල්ලක් නැතිව කටයුතු කළො. කිසිර්
ලැජ්ජ්ො භයක් නැතිව කටයුතු කළො. හැෙැයි දැන් ර්ර් යප්යවලො කටයුතු
කරනවො. දැන් ර්ර් උනන්දුයවන් කටයුතු කරනවො. දැන් ර්ර් ඉල්ලලො
සර්ොදන් යවලො සීලයක් රකිනවො. දැන් යම් භික්ෂූන් වහන්යස් යකයනක්,
නැත්නම් යර්යහණින් වහන්යස් යකයනක් දීපු පලියට යනයවයි, තර්න්ර්
ස්වකීය කැර්ැත්යතන් සීලයක් ආරක්ෂො කරනවො. යර්තැන තියයන්යන්
හරි යර්ෝරපු ස්වභොවයක්. අපි පුංචි කොයල් ඉස්යකෝයල යනයකොට කවුරැ
හරි ඔන්න පන්සිල් යදනවො, එතයකොට ඉතින් පන්සිල් කියනවො. නර්ුත්
ඒ තුළ නැහැ යප්යවලො රැකීර්ක්. එතයකොට අපි දන්යන්වත් නෑ
යර්ොනවද යම් හරියට පන්සිල් කියන්යන්වත් කියලො. නර්ුත් දැන් අපි
වැඩිහිටියයෝ වශයයන් යත්රැම් අරගන්නවො යර්ොකක්ද යම් සීලයය්
වටිනොකර්, ඇයි ර්ර් සීලයක් ආරක්ෂො කළ යුත්යත්; යර්ොකක්ද යම්යකන්
ර්ට ලැයෙන ආරක්ෂොව කියලො තර්න් හැඟීර්ක් සහිතව, අවයෙෝධයක්
සහිතව තර්යි සීලයක් ආරක්ෂො කරන්යන්. එෙඳු සීලයක් තර්යි සර්ොධි
සංවත්තනික සීලය ෙවට පත් යවන්යන්. සර්ොධියට තුඩු යදන සීලයක්
ෙවට අන්න ඒ සීලය පත් යවනවො.
ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ අපි යම් සීලයක් රකිනවො
කියලො අපි සිවුරක් යපරවොයගන, එයහර් නැත්නම් සිල් යරද්දක්
යපරවොයගන පිටට යප්න ස්වභොවයක්ර් යනයවයි එතැන තියයන්යන්.
අයප් හදවත් තුළ සීලයට එක්තරො අන්දර්ක කැප වීර්ක්, එක්තරො
අන්දර්ක යගෞරවයක්, සීලය යකයරහි අවංක හැඟීර්ක් අපි තුළ
තියයන්න ඕනෑ. යර්ොකද අපි කවුරැත් පිටිපස්යස් යවනත් යකයනක්
එන්යන් නැහැ, යම් තැනැත්තො, යම් ස්වොමීන් වහන්යස්, යම් යර්යහණින්
වහන්යස්, යම් පින්වතො, පින්වතිය සිල් ආරක්ෂො කරනවොද කියලො
ෙලන්න කිසිර් යකයනක් අයප් පස්යසන් එන්යන් නැහැ. අපිර් අවංක
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යවන්න යවනවො. අපිර් අයප් හදවත් තුළට නැඹුරැ යවන්න යවනවො
යකොයි තරම් නම් අද සර්ොදන් යවච්ච සීලය රැකීර් සඳහො කැප යවනවද,
රැකීර් සඳහො ර්ං කටයුතු කරනවොද කියන කොරණය සම්ෙන්ධයයන්. අපි
තුළ යම් කිසි හැඟීර්ක් ඇති විය යුතුයි. ඒ හැඟීර් අපි තුළ තියයනවො
නම් “අවංකව ර්ර් යම් සඳහො උත්සොහයක් දැරිය යුතුයි; අඩු තරමින් යම්
දවස් දහය ර්ර් යම් සිල්පද අට කඩ කරන්යන් නැතිව රැකිය යුතුයි; ර්ට
යම් ජීවියත් යලොකු අවස්ථොවක් ලැබිලො තියයන්යන්; එදා ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්, ඒ වයග්ර් ආේයයන් වහන්යස්ලො යම් කිසි සීලයක් සර්ොදන්
වුණොද, සර්ොදන් යවලො ආරක්ෂො කළොද, අන්න එෙඳු ඒ ආේය සීලයකට
සමීප යවන්න අද ර්ට යෙොයහොර් කලොතුරකින් අවස්ථොවක් ලැබිලො
තියයන්යන්” කියලො අපි යෙොයහොර් නිහතර්ොනී යවලො ඒ ආේයයන්
වහන්යස්ලො ගර්න් කරපු ර්ොේගයය්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො පයස්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො ගර්න් කරපු ර්ොේගයය් යන්න පුංචි පරයත්නයක්
දරනවො. සීලයයන් අපි ඒ සඳහො යප්යවනවො, කැප යවනවො, අවංකව
අපි ඒ සීලය ආරක්ෂො කරන්න උත්සොහ කරනවො.
අපි තුළ පින්වත්නි, එයහර් සීලය සඳහො කැප වීර්ක් ඇති
යවනවො නම්, ඒ සඳහො හැඟීර්ක් අපි තුළ ඇති යවනවො නම්, ඒ තුළින්ර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ඒ තැනැත්තො තුළ අනවජ්ජ් සුඛයක්
පහළ යවනවො කියලො.2 “දැන් ර්යග් අයත් වැරැද්දක් නෑ, ඉස්සර නම්
ර්යග අයත් වැරදි තිෙුණො, දැන් ර්ර් පුළුවන් තරම් හික්මිලො කටයුතු
කරන්න උත්සොහවත් යවනවො. දැන් ර්ර් පුළුවන් තරම් කයින් වචනයයන්
සංවර යවලො කටයුතු කරන්න උත්සොහවත් යවනවො” කියලො අන්න
තර්න්ටර් තර්න් ගැන යපොඩි සතුටක් ඇති යවනවො. හියත් යපොඩි
පරයර්ෝදයක් හටගන්නවො. සැහැල්ලු ෙවක් ඇති යවනවො. කලින් වයග්
ර්ර් අලජ්ජීව කටයුතු කයළ් නැහැ, කිසිර් බියක් සැකක් නැතුව සිල්
බිඳිමින් කටයුතු කයළ් නැහැ, දැන් ර්ර් ඒ යවනුවට යෙොයහොර් ලජ්ජීව,
ලජ්ජ්ො සහිතව පේ කිරීර් සම්ෙන්ධයයන් ලජ්ජ්ොවක්, පේ කිරීර්
සම්ෙන්ධයයන් බියක් සහිතව, නැත්නම් හිරි ඔතප් සහිතව කටයුතු
කරනවො. අන්න තර්න්ට තර්න් ගැන පුංචි සතුටක් ඇති යවනවො. යම්කර්
පින්වත්නි ඇත්යතන්ර් හියත් සර්ොධියක් යගොඩනඟොගැනීර් සඳහො
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යෙයහවින් උපකොර යවනවො. ඒ නිසො අපි භොවනොවක් කරද්දි අපි ගැන
යම් ඇති යවන සුභවොදී ආකල්පය, අයප් ජීවිතය සම්ෙන්ධයයන් ඇති
යවන නැවුම් ආකල්පය යම් භොවනොවට ඉතොර් වැදගත්. ඒ නිසො යම්
පින්වතුන් පුළුවන් තරම් උත්සොහවත් යවන්න යම් දින දහයයදි පුළුවන්
තරම් අවංකව සීලය ආරක්ෂො කරගන්න. යම්ක යම් කොටවත් යපන්නන්න
යනයවයි. තර්න් සිල්වයතක් වශයයන් කැපී යපයනන්න යනයවයි.
ලකුණු දාගන්න යනයවයි. තර්න්ර් යම් කරයගන යන භොවනො
කටයුත්තට, එයහර් නැත්නම් යම් කැප යවලො ගත කරන්න යන
ධේර්ොනුධේර් පරතිපදාව සොේථක කරගැනීර්ට කරන අනුගරහයක් වශයයන්
අපි යම් සීලය ආරක්ෂො කරනවො. ඉතින් ඒ එක පැත්තක්.
ඊළඟට යදවැනිව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො, සුත
අනුග්ගහිතයක්. ඒ කියන්යන් අපි භොවනො කටයුත්තක් කරද්දි යේවො,
එයහර්ත් නැත්නම් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වපු ර්ොේගයය් ගර්න්
කරද්දි යේවො, අපිට ඒ ඒ අවස්ථොවලදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහර්
ශරවණය කරන්න ලැයෙනවො නම්, ඒක හදාරන්න පරිශීලනය කරන්න
ලැයෙනවො නම්, ඒ තුළින්ර් යලොකු අනුගරහයක් අපට ලැයෙනවො.
යර්ොකද අපිට තනියයන් යම් පොර යහොයොගන්න ෙෑ. අපි ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ යන්යන්. දහම් සරණ යන්යන්. සංඝයො
සරණ යන්යන්. යර්ොකද අපිට තනියයන් ෙුදු යවන්න ෙෑ. ෙුදුජ්ොණන්
වහන්යස්ව සරණ ගිහිල්ලයි අපි ඉන්යන්. ශරොවකයයෝ වශයයන් අපිට
පුළුවන් නම් “ජා ාත් භගවා, ාහිං ජා ාමි”3 - ‘භොගයවතුන් වහන්යස්යි
දන්යන්, ර්ර් දන්යන් නෑ’ කියලො අපිට බිර්ට ෙහින්න පුළුවන් නම්,
නිහතර්ොනී යවන්න පුළුවන් නම්, අන්න අපි භොගයවතුන් වහන්යස්
සරණ යනවො. ශොස්තෘන් වහන්යස්ව ඉස්සරහින් තියොගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව අපි ඉස්සරහින් තියොගන්නවො. තියොයගන,
යර්ොකක්ද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරලො තියයන්යන් කියලො
අන්න ෙුද්ධ වචනයට කන්යදනවො. අපිට පුළුවන් නම් යහොඳට සර්ොහිත
හිතකින් ෙුද්ධ වචනයට කන්යදන්න, ඒකර් අපි තුළ යලොකු කුසලයක්
ජ්නිත කරනවො. ඒක සර්හර යවලොවට අයප් කුසල් යර්ෝරලො තියයනවො
නම්, අයප් හියත් යලොකු පරසොදයක් ඇති යවලො ඒ තුළින්ර් හිත සර්ොධිර්ත්
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යවලො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහර්ක් අහද්දි ර්ොේග ඵල පරතියේධය
පවො යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද ඒ තරර්ට යම් ෙුද්ධ වචනය හරිර්
පරිශුද්ධයි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් තනිකරර් යකයලසුන්
පරහොණය කරපු උත්තර්යයක්. උත්තරීතර හිතකින් යද්ශනො කරපු දහර්ක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ධේර්ය කියන්යන්. එෙඳු දහර්ක් තර්යි අපි
ශරවණය කරන්න උත්සොහවත් විය යුත්යත්.
ඉතින් ඒ නිසො අපි එෙඳු දහර්ක් ශරවණය කරන්න ශරවණය
කරන්න, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ඒ නික්යල්ශී ස්වභොවයට තර්යි අයප්
හිතත් කිට්ටු කරන්යන. ඉතින් ඒ නිසො අපි පුළුවන් තරම් ෙුද්ධ
යගෞරවයයන් ධේර් යගෞරවයයන් සංඝ යගෞරවයයන් ෙුද්ධ වචනයට
ඇහුම්කන් යදනවො. ඒ ඇහුම්කන් දීර් නිසො අපි තුළ ශරද්ධොවක් වේධනය
යවනවො; අපි තුළ සුතර්ය ඤාණයක් වේධනය යවනවො; ෙහුශෘත භොවයක්
වේධනය යවනවො. යම් හැර් යදයක්ර් අයප් ධේර් ර්ොේගයට පරයයෝජ්නයි.
යර්ොකද අපිට හැර් තිස්යස්ර් ෙැහැ ගුරැවරයයක් ළඟ තියොයගන,
නැත්නම් ගුරැවරයන්යග් යසවණ යටයත් ඉන්න. ඉතින් ඒ නිසො ෙුද්ධ
වචනය අපි යහොඳට අහලො කියලො තියයනවො නම්, ඒක යහොඳින් හදාරලො
තියයනවො නම්, ර්නසින් ඒ ගැන යම් පර්ණකට විගරහයක් කරලො
තියයනවො නම්, යහොඳට යහ්තු ඵල දහර්ක් වශයයන් වටහොයගන
තියයනවො නම්, ඒක සෑයහන්න පරයයෝජ්නවත් යවනවො. යර්ොකද, අපි
යම් වඩන ර්ොේගය ෙුද්ධ වචනය එක්ක සසඳගන්න පුළුවන් නම් ඒක
හරිර් වටිනවො. එතයකොට අපිට කිසිර් යදගිඩියොවකින් යතොරව,
සැකයකින් යතොරව ර්ොේගයය් යන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට හියත් යම්
යම් සැක සංකො පහළ යවනවො නම් “ර්ර් යම් කරන්යන් ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ
කියපු යද්ද නැත්නම් යම් යවන යදයක්ද” කියලො හියත් සැක ඇති
යවනවො නම්, අන්න අර්ොරැයි නිවැරදි පොයේ යන්න. නර්ුත් යහොඳට ෙුද්ධ
වචනය අහලො ‘ර්ර් යම් කරන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු යද්ර්යි,
ෙුද්ධ වචනයට අනුකූලවර්යි ර්ර් යම් කටයුතු කරන්යන්’ කියලො යහොඳට
තර්න්ට සක්සුදක් යස් පැහැදිලි යවනවො නම්, අන්න විශ්වොසයයන්
ර්ොේගයය් යන්න පුළුවන්.
හැෙැයි යම්යක් තවත් පැත්තක් තියයනවො. අපි දැන් හුඟයදයනක්
අද ජ්න ර්ොධය හරහො ෙණ අහනව. ධේර් පුස්තක පරිහරණය කරනවො.
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යම් හරහො අපි හුඟයදයනක් සතුව යලොකු දැනුම් සම්භොරයක් තියයනවො.
යම් දැනුම් සම්භොරයර් අපි ඉස්සරහ තියොගත්යතොත් භොවනො කටයුත්යතදි
ඒක යම් ෙොධොවක් යවන්න පුළුවන්. ඒකයි ර්ර් දවල් ධේර්
සොකච්ඡොයවදිත් ර්තක් කයළ්, අපි භොවනො කරන යවලොයවදි යෙොයහෝර්
නැවුම් ර්නසක්, යෙොයහොර් ආධුනික ර්නසක්, යෙොයහොර් විවෘත ර්නසක්,
යද්වල් පිළිගන්නො ර්නසක් එයහර් නැත්නම් යද්වල් හුඟක් දුරට
උකහොගන්න පුළුවන් ර්නසක් තනොගන්න ඕනෑ. එයහර් නැතුව ‘අපි
සියල්ල දන්නවොය, ර්ර් තර්යි සියල්ල දන්නො වූ තැනැත්තො අනිත් අය
ර්ං තරම් දන්යන් නැහැ’, නැත්නම් ‘ර්ර් යම්යක් යකළපැමිණි
යකයනක්ය’ කියලො හිතොගත්යතොත් යහර් අපිට යම් ධේර් ර්ොේගයය්
ඉස්සරහට යන්න ෙැහැ. එතයකොට නිකං අපි අර පිරිච්ච කළයක් වයග්,
එයහර් නැත්නම් ර්ුනින් අතට හරවපු කළයක් වයග්. යකොච්චර
වැක්යකරැවත් තව දුරටත් ඒ තුළ රැයඳන්යන් නෑ. යර්ොකද ඒක ර්ුනින්
නවලො තියයන්යන්.
නර්ුත් අපි විවෘත භොවයක් ඇතුව කටයුතු කරනවො නම්, ඒ
වයග්ර්යි අයප් හියත් තියයන්යන් නිහතර්ොනී ෙවක් නම්, යපොයළොවට
ෙැහැලො නම් අපි කටයුතු කරන්යන්, ඒ වයග්ර්යි අයප් හියත් තියයනවො
නම් යම් නැවුම් භොවයක්, අන්න අපිට යම් භොවනොර්ය ඥානයක් දියුණු
කරගන්න අවස්ථොව ලැයෙනවො. යර්ොකද අපි භොවනොව කරද්දි ලෙන
අත්දැකීර් එතැන එතැන හිතින් තේකොනුකූලව හිතන්න ගත්යතොත්,
එතැන එතැන අපි යම් යපොත් පත්වල සඳහන් යද්වල් එක්ක සම්ෙන්ධ
කරන්න ගත්යතොත්, අහපු ෙණත් එක්ක සම්ෙන්ධ කරන්න ගත්යතොත්,
අර වඩන ර්ොේගය එතැනර් ඇණහිටින්න පුළුවන්. යර්ොකද ඒ වඩන
ර්ොේගයට නිදැල්යල් යෙොයහොර් ස්වොභොවිකව වැයඩන්න අවස්ථොවක් නෑ
එතයකොට. යර්ොකද අපි හිතින් යද්වල් දානවො එතැනට. අපි එතැනට
ර්ැදිහත් යවනවො. ඒ වැයඩන ධේර් ර්ොේගයට අපි අකුල් යහළනවො.
නර්ුත් ඒ ධේර් ර්ොේගය ස්වොභොවිකව වැයඩන්න අපි ඒ අවස්ථොව
සලස්වලො යදනවො නම් යෙොයහොර් නිදැල්යල් වැයඩන්න අපි අවස්ථොව
සලසලො යදනවො නම් අපි පැත්තකට යවලො නිහතර්ොනී යවලො නිශ්ශබ්ද
යවලො එකඟතොවක් සහිතව එකඟ යවචච හිතකින් සොර්කොමී හිතකින්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අපි ඒ යද්ට ඉඩ හරිනවො නම්, අන්න භොවනොර්ය ඥානයක් හදාන්න
අවස්ථොව තියයනවො.
ඒ නිසො සුතර්ය ඥානය, චින්තොර්ය ඥානය, භොවනොර්ය ඥානය
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහයම් පර ඥායේ පැති තුනක්
යපන්වනවො.4 ඉතින් අපි ෙණ අහලො, යපොත් පත් පරිශීලනය කරලො
හදාගන්යන් සුතර්ය ඥානය. නර්ුත් භොවනො කරන අවස්ථොයේදී අපි
හදාගන්න උත්සොහවත් යවන්යන් භොවනොර්ය ඥානය. ඒ භොවනොර්ය
ඥානය, සුතර්ය ඥානයවත් චින්තොර්ය ඥානයවත් යනයවයි. භොවනොර්ය
ඥානයක් ඇති කරගන්න නම් අයප් හියත් තියයන්න ඕනෑ විවෘත
භොවයක්. අයප් හියත් තියයන්න ඕනෑ එක්තරො අන්දර්ක එකඟතොවක්;
සර්ොධියක්; සර්ොධිර්ත් භොවයක්; ඇතුයළ් කතොව සර්නය වීර්ක්. යම් වයග්
ගුණොංග රැසක් අයප් භොවනො කරන හියත් තිබිය යුතුයි. ඒ නිසො යම්
සුතර්ය ඥානය ෙහුශෘත භොවය යපොඩ්ඩක් අපිට භොවනො කරන
යවලොයේදී නම් අනිවොේයයයන්ර් පැත්තකින් තියන්නත් යවනවො.
හැෙැයි අපි යත්රැම්ගත යුතුයි විටින් විට අවස්ථොනුකූලව අපි ෙණ
පදයක් අහලො, යපොතක් පතක් ෙලලො, අයප් ඒ භොවනොර්ය ඥානය
සුතර්ය ඥානයකින් යපොයහොසත් කරගත යුතුයි. තව යහොඳට ශක්තිර්ත්
කරගත යුතුයි. ඒකට තර්යි දැන් අපි යම් ධේර් යද්ශනොවක් වශයයන්
සම්ෙන්ධ යවලො ඉන්යන්.
ඊළඟට තුන්වැනිව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් ‘සොකච්ඡො
අනුග්ගහිතය’ ගැනයි. අපි යකොයි තරම් ෙණ ඇහුවත් සර්හර යවලොවට
යම් ර්ොේගය වඩනයකොට, සර්හර යවලොවට අපිටර් පැහැදිලි කරගන්න
අර්ොරැයි යම් අපි ඉන්යන් යකොයහද කියලො. යර්ොකද අපි කලින් යනොගිය
පොරක තර්යි දැන් යම් යන්න හදන්යන්. යර්ොකද අපි කලින් ගිහිල්ලො නම්
තියයන්යන්, අපි ඔක්යකෝර් රහත් යවලො. නර්ුත් දැන් අපි යම් කලින්
යනොගිය පොරක තනිතනියයන් යන්නයි හදන්යන්. යම් ගර්න අපිට
යදන්යනක් එක්ක යන්න ෙෑ. යම් ගර්න අපි තනිතනියයන් යන්න
යවනවො. ඒ කියන්යන් අයප් අම්ර්ට තොත්තට එයහර් නැත්නම් අයප්
දරැවන්ට අපි යවනුයවන් යම් ගර්න යන්න ෙෑ. යම් ගර්න, යම් ධේර්
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ර්ොේගය අපි අපිර් තනිතනියයන් යො යුතු ගර්නක්. එයහර් තනිතනියයන්
යම් ර්ොේගයය් යනයකොට “අපි නිවැරදිව යම් පොයේ ගර්න් කරනවොද,
එයහර් නැත්නම් යම් පසු කරන්යන් යකොයි හරියද, මින් ඉදිරියට කළ
යුත්යත් කුර්ක්ද” කියලො සර්හර යවලොවට අයප් හියත් යදගිඩියොවක් ඇති
යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද යම් ර්ොේගය අලුත්. අපි කලින් ගිහිල්ලො නෑ.
අත්දැකීම් නැහැ අපිට. අපි අහලො තිෙුණට යම් අහපු යද්, ඒ අහපු චිතරය,
ඒ අහපු සිතියර්, අයප් පරතයක්ෂයත් එක්ක සසඳාගන්න සර්හර යවලොවට
අර්ොරැයි. අපි හිතර්ු උදාහරණයක් වශයයන් කියනවො නම්, අපිට යකොයහ්
හරි ගර්නක් යන්න තියයනයකොට ඔන්න අපිට හම්ෙ යවනවො සිතියර්ක්.
අපි සිතියර් දිහො ෙලලො යත්රැම්ගන්නවො ‘යර්යහර් යර්යහර් යන්න
ඕනෑ’ කියලො. අපිට අදහසක් තියයනවො. නර්ුත් අපි පොරට ෙැහැලො
ගර්න යන්න උත්සොහවත් යවනයකොට යම් සිතියර්ත් එක්කර් හරිර්
අර්ොරැයි ගර්යන් තියයන ඒ පරොයයෝගික අත්දැකීම් ගළපොගන්න. අන්න
එෙඳු අවස්ථොවල අපිට යපොඩ්ඩක් ළඟ ඉන්න යකයනක්යගන් අහන්න
යවනවො, අපි යම් හරි පොයරද යන්යන් කියලො. යපොඩ්ඩක් විර්සන්න සිද්ධ
යවනවො. සර්හර තැන්වලදී ඒ සිතියර් අනුවර් අපිට කටයුතු කරන්න
ෙෑ. එතැනදි යම් පරොයයෝගික උපයදසක් ගන්න සිදු යවනවො.
අන්න ඒ වයග් තර්යි යම් ධේර් ර්ොේගයයත් ගර්න් කරනයකොට
ඇතැම් යවලොවට අපිට අනිත් යකයනක් එක්ක සොකච්ඡො කරන්න සිද්ධ
යවනවො. ඒ තැනැත්තො සත්පුරැෂයයක් නම්, ඒ තැනැත්තො අපිට වඩො
පියවරක් හරි ඉස්සරහට ගර්න් කරපු යකයනක් නම් අන්න අපිට යම්
උපයදසක් යදයි. අපිට යම් ර්ොේගයක් යපන්වයි. ඒක තර්යි අපි
සොකච්ඡොවක් ආශරයයන් කරන්න හදන්යන්. යර්තැනදි අපි අයප්
භොවනොර්ය අත්දැකීම් යපොඩ්ඩක් එළි කරනවො. යම් එළි කරන්යන් ‘ර්ං
භොවනො කළො’ කියලො යපන්වන්න යනයවයි. “ර්ර් යම් යම් විධියට කළො,
යම් කටයුත්යත් ර්ර් යම් යම් විධියට හැසිරැණො. යයදුණො. ඉතින් ඊළඟට
යර්ොකක්ද කරන්න තියයන්යන්? එයහර් නැත්නම් යම් කරපු යද් හරිද,
ර්ර් එළඹිච්ච ෙොධොවට ර්ුහුණ දුන්නො හරිද?” කියලො එක්තරො අන්දර්කින්
අපි කරන යෙොයහොර් අවංක සොකච්ඡොවක්. යම්කට ‘කර්ටහන් සුද්ධ
කිරීයම් කටයුත්තක්’ කියලො අපි සොර්ොනයයයන් කියනවො භොවනොර්ය
පැත්යතන්. එයතන්දි අපි භොවනො කරලො ඇත්ත වශයයන්ර් ඒයක්
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පරොයයෝගිකව යයදිලො, එතැන එතැන අපි ලෙපු අත්දැකීම් පුළුවන් තරම්
වචනයට නංවන්න උත්සොහවත් යවනවො. ටිකක් අර්ොරැයි. යර්ොකද,
සර්හර යවලොවට අයප් භොවනොර්ය අත්දැකීම් විස්තර කරගන්න අයප්
භොෂොයේ වචන සර්හර විට අයපොයහොසත්. එච්චරකට සර්හර යවලොවට
අයප් අත්දැකීම් හරිර් නුහුරැ ෙවක් තියයනවො. අපිට ඒක වචනවලින්
විස්තර කරගන්න අර්ොරැ තත්ත්වයක්. නර්ුත් අපි උත්සොහවත් යවනවො,
යම් තර්න් ලෙපු අත්දැකීම් යකොයහොර්ද තව යකයනකුට පැහැදිලි
කරන්යන්, යකොයහොර්ද තව යපොඩ්ඩක් විස්තර කරලො යදන්යන්,
එතයකොට අන්න අහන යකනො යත්රැම්ගන්නවො “යර්න්න යර්යො යම්
තැන්වල ඉන්යන්, යම් යම් පරයද්ශයි දැන් පහු කරන්යන්, යර්යොට යම් යම්
ෙොධො එන්න පුළුවන්, නැත්නම් යම් යම් ෙොධොවලට දැනටර්ත් ර්ුහුණ
පොලො තියයනවො” කියලො, ඒ පොයේ යපොඩ්ඩක් හරි ඉස්සරහට ගිය
යකයනක් හඳුනොගන්නවො. අන්න ඒ සඳහො අපි විවෘත යවන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහො අපි යම් පර්ණකට අයප් අත්දැකීම් යහළි කරන්න ඕනෑ.
යර්න්න යම්ක තර්යි ඇත්තටර් කර්ටහන් සුද්ධ කිරීයම්
සොකච්ඡොවකදී කරන්යන්. අපි යකොයහොර්ද ර්ූල කේර්ස්ථොනයක්
හඳුනොගත්යත්, ඒ ර්ූල කේර්ස්ථොනය අපි වැඩුයේ යකොයහොර්ද, ඒ වයග්ර්
අපිට ඒක වඩද්දි පැමිණිච්ච ෙොධො යර්ොනවද, ඒවො යකොයහොර්ද ජ්ය
ගත්යත්, ඊළඟට යවනත් යවනත් අරර්ුණු ආවර් ඒවත් එක්ක කටයුතු
කයළ් යකොයහොර්ද, ඊළඟට සක්ර්න් භොවනොයේ යයදුයණ් යකොයහොර්ද,
අනිකුත් එදියනදා කටයුතුවලදී යකොයහොර්ද හැසිරැයණ්, කියලො අපිට ඒ
ඉඳයගන කරන භොවනොව සම්ෙන්ධයයන් සහ සක්ර්න් භොවනොව
සම්ෙන්ධයයන්, ඒ වයග්ර් එදියනදා අයනකුත් කටයුතු සම්ෙන්ධයයන්
අපි යර්න්න යම් වොේතොවට පුළුවන් තරම් කරැණු ඇතුළත් කරනවො නම්
අයප් ර්ුළු දවසර් යනොසිස්ව ගත කරපු ආකොරය අපිටර් පැහැදිලි
යවනවො. යර්ොකද, අපි නැත්නම් යර්තැන ඇවිල්ලො සර්හර යවලොවට
කොලය කො දැමීර්ක් කළො යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපි උත්සොහවත්
යවනවො නම් යම් ලැබිච්ච අවස්ථොයවන් පරයයෝජ්නය ගන්න, ර්ර් අද
දවයස් කරපු ටික අනිවොේයයයන්ර් යර්න්න යම් කර්ටහන් වොේතොවට
ඇතුළත් යවන්න ඕනෑ. ඒක යනොසිස් වොේතොවක් යවන්න ඕනෑ. ‘අද
දවයස් ර්ර් යකොයි තරම් යම් සඳහො කැප වුණොද, යම් සඳහො ර්ර් යකොයි
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තරම් යයදුණොද’ කියන කොරණය යම් වොේතොව තුළ නිරෑපණය යවන්න
ඕනෑ. එතයකොට තර්න්ට යත්යරනවො යම් ර්ුළු දවසර් යහොඳට
සංවිධොනය යවලො උයද් නැගිට්ට යර්ොයහොයත් පටන් රොතරි නින්දට
යනකල්ර් තර්න් යම් සඳහො කැප යවලො තියයනවො. පේයංක භොවනොව
තුළ තර්න් කටයුතු කරලො තියයනවො. සක්ර්න් භොවනොව තුළ කටයුතු
කරලො තියයනවො. ඒ අතරතුයේදී අයනකුත් සෑර් කටයුත්තකදීර් තර්න්
උත්සොහවත් යවලො තියයනවො යකොයහොර්ද යම් සිහිය පිහිටුවොයගන
කටයුතු කරන්යන් කියලො. ඉතින් ඒ නිසො යම් කොරණො ටික කර්ටහන්
වොේතොයේ ඇතුළත් කරන්න යම් පිරිස උත්සොහවත් යවන්න.
හතරවැනිව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො සර්ථ
අනුග්ගහිතය. යර්ොකද අයප් සිත් සොර්ොනයයයන් වික්ෂිප්ත යවලයි
තියයන්යන්. අපි නො නො පරකොර යද්වල් පරිහරණය කරනවො. අයප්
යගවල් යදාරවල් තියයනවො. අඹුදරැවන් ඉන්නවො. යොන වොහන
තියයනවො. රයට් යලෝයක් නො නො පරකොර යද්වල් අපිට ඇයහනවො,
යප්නවො, දැයනනවො. අපි රැකී රක්ෂොවල නිරත යවනවො. යම් හැර් යදයක්
හරහොර් අයප් සිත යලොකු වික්ෂිප්ත භොවයකට පත් යවනවො. හැර්
පැත්තකින්ර් යතොරතුරැ ගලොයගන එනවො. අතීතයටත් වඩො
වේතර්ොනයය් පුදුර් විධියට ෙයලන්ර් වොයග් අයප් හිත් ඇතුළට යම්
යතොරතුරැ යපොවන ගතියක් තියයනවො. ෙයලන් දාන ගතියක් තියයනවො.
ඉතින් යම් හැර් යද්වල්ර් ඇවිත් අයප් හිත් පුදුර් විධියට දූෂණය කරන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඉතින් ඒ නිසො යර්ෙඳු දූෂිත ර්නසක් තර්යි අද
අපි සුද්ධ කරන්න හදන්යන්. යම්ක එක පොරටර් කරන්න ෙෑ. ඒ නිසො
යර්තැන ඉන්න ආධුනික පින්වතුන් සර්හර යවලොවට යම් හුස්ර් රැල්ලක්
දිහො ෙලන්න ගියොර් හිත එයහ යර්යහ දුවනවො කියන එක විස්ර්යජ්නක
කොරණයක් යනයවයි. හිත එයහ යර්යහ දුවන්යන් නැතුව හුස්ර් රැල්ල
තුළ හිටියො නම් තර්යි ඒක පුදුර් යවන්න ඕනෑ කොරණය. නර්ුත් යම්
හුස්ර් රැල්ලක් දිහො ෙලන්න ගියොර්, නැත්නම් පිම්බීර්ක් හැකිළීර්ක් දිහො
ෙලන්න ගියොර්, ඒ වයග්ර් යම් ඉරියේයේ හිත පවත්වන්න ගියොර් හිත
යම් ඉරියේව තුළ යනොඉන්නවො කියන එක, රඳවන්න අර්ොරැයි කියන
එක තර්යි සොර්ොනය සිද්ධිය. යර්ොකද ඒ තරර්ට යම් හිතට එක තැන
ඉඳලො පුරැද්දක් නෑ. සරල අරර්ුණක ඉඳලො පුරැද්දක් නෑ. අපි කියන
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අරර්ුණක ඉඳලො පුරැද්දක් නෑ. එයොට පුරැදු යවලො තියයන්යන් තනිකරර්
යකයලස් අරර්ුයණන් අරර්ුණට පැන පැන යන්න. ඉතින් එෙඳු හිතක්
යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ හදාගන්න නම් අන්න ඒ හියත් එක්තරො අන්දර්කින්
එකඟතොවක් හදන්න යවනවො. එක්තරො අන්දර්කින් හියත් සර්ොධිර්ත්
භොවයක් හදන්න යවනවො. ඒකොගරතොවක් හදන්න යවනවො. ඒ නිසො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො තර්න් වහන්යස්යස්යග් යම් ගැඹුරැ දහර්
යත්රැම්ගන්න නම්, ඉස්යසල්ලො හියත් සර්ොධිර්ත් භොවයක් හදාගන්න.
හියත් යම් එකඟතොවක් හදාගන්න කියලො. අපි ඒ සඳහො කටයුතු කරනවො.
අන්න ඒකට කියනවො සර්ථ අනුග්ගහිතය කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට යපන්වනවො පස්යවනි
අනුග්ගහිතය. දැන් හියත් එෙඳු ඒකොගරතොවක් හදාගත්තො නම්, යම් පර්ණක
වේතර්ොනයය් ඉන්න ගතියක් දැන් හියත් තියයනවො නම්, අන්න එෙඳු
හිතකට එෙඳු සර්ොධිර්ත් හිතකට අවස්ථොව ලැයෙනවො පරඥාව දියුණු
කරන්න. ඒ පරඥාව දියුණු කරන ර්ොේගය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විපස්සනො
අනුග්ගහිතය වශයයන් යපන්වනවො. ඒ කියන්යන් අපිට එක පොරටර්
පරඥාවක් දියුණු කරන්න ෙෑ. අපිට ඒ සඳහො උවර්නො කරන යම් යම්
යහ්තු සොධක ර්ුලින්ර් හියත් වේධනය කරගන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ සොධක
ටික අපි හදායගන ඊළඟට පරඥාව දියුණු කරන ර්ොේගයට ෙහිනවො.
එතයකොට පරඥාව දියුණු වීර් හරහො තව දුරටත් ඔන්න හියත් ඒකොගරතොව
දියුණු යවනවො. පරඥාව දියුණු වීර් හරහො සීලයත් දියුණු යවනවො. යම්
ගුණොංග දැන් එකට සුසංයයෝග යවලො කටයුතු කරනවො. ඉතින් ඒ නිසො
යර්තැනින් අදහස් යවන්යන් නෑ අපි සීලයයන් පරිපූේණ යවලො ඊළඟ
පියවරට යො යුතුයි කියලො. එයහර් කරන්නත් ෙෑ. අපි උත්සොහවත්
යවනවො, අවංකව උත්සොහයක් දරනවො. දරමින් ඊළඟ කටයුත්තට අත
තියනවො. ඒයක් යම් උත්සොහයක් දරමින් යනයකොට තව ටිකක්
ඉස්සරහට යනවො.
එතයකොට යර්න්න යම් සීල, සර්ොධි, පරඥා කියන ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන ර්ොේගය එකියනකට සම්ෙන්ධ යවලො තියයනවො.
එකියනකට උදේ කරන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ නිසො යම් කටයුතු
කරන්න කරන්න, යම් පැති පයහන්, නැත්නම් යම් කරර් පයහන් අනුගරහ
කරන්න කරන්න අයප් සියත් වේධනයක් සිදු යවනවො. ඒ නිසො අපි
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යත්රැම්ගත යුතුයි යම් දවස් 10 තනිකර අපි යම් ඉඳයගන භොවනො
කිරීයර්න් පර්ණක්, සක්ර්න් භොවනො කිරීයර්න් පර්ණක් සියල්ල
සම්පූේණ යවන කරර්යක් යනයවයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන්.
යම් හැර් යද්කර් යම් වටිනොකර්ක් තියයනවො. අපි රකින ශීලයය් යම්
වටිනොකර්ක් තියයනවො. ඒයකන් ලැයෙන අනුගරහයක් තියයනවො. අපි
යම් අහන ෙණ ටියක් වටිනොකර්ක් තියයනවො. ඒයකන් අනුගරහයක්
තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි අපි කරන සොකච්ඡොයේ වටිනොකර්ක් තියයනවො.
ඒ වයග්ර්යි අපි හිත එකඟ කරගැනීර් සඳහො දරන පරයත්නයය් යලොකු
වටිනොකර්ක් තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි පරඥාව දියුණු කිරීයම් යලොකු
වටිනොකර්ක් තියයනවො. ඉතින් යම් ඔක්යකොර් යෙොයහෝර් ලස්සනට
සුසංයයෝග යවලො, යෙොයහෝර් ලස්සනට එකියනකට පරතය යවලො උදේ
කරමින් තර්යි යම් ගර්න යන්යන්.
පින්වත්නි යම් භොවනො වැඩ සටහන සඳහො ර්ර් ර්ොතෘකො
වශයයන් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය් ‘කිං ර්ූලක’ කියන සූතරය
යතෝරොගත්තො. යර්ොකද, දවස් 10 ක් තියයනවො. අපට ටික ටික යම්
ධේර්යය් යම් යම් තැන් යත්රැම්ගනිමින් අයප් භොවනොවට යකොයහොර්ද
ෙුද්ධ වචනය සම්ෙන්ධ කරගන්යන් කියලො යම් පර්ණක සුතර්ය
ඥානයක් දියුණු කරගනිමින්, භොවනොවට ඒ ඥානය උපයයෝගී කරගනිමින්
යන්න අවස්ථොව අපි හැයර්ෝටර් දැන් ලැබිලො තියයනවො. ඉතින් යම් සූතරය
ගැඹුරැ සූතරයක්. නර්ුත් අපිට යත්රැම්ගන්න ෙැරිකර්ක් නැහැ. යර්ොකද,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් හුඟක් සූතර අපි යම් කරයගන යන භොවනො
කටයුතුවලට කර්ටහනක් වශයයන් පොවිච්චි කරන්න පුළුවන්. යම් කිසි
යකයනක් ඇවිල්ලො පරශ්නයක් ඇහුවොර් ඒ යකනොයග් හිත සංසියඳන
ආකොරයට, ඒ තැනැත්තොයග් හියත් යම් කුසල ධේර්යන් දියුණු යවන
ආකොරයට තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදන්යන්.
කිං ර්ූලක සූතරය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයගන් පරශ්න කීපයක් අහලො උන්වහන්යස්ර් උත්තර දීපු
අවස්ථොවක්. එක්තරො අවස්ථොවකදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයගන් අහනවො “අනය තීේථකයින් පරශ්න ඇහුයවොත්, කිං
මූලකා ආවුන්සා සන්බ්බ් ධම්මා?, කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා? යම් ආදී
වශයයන් පරශ්න 8 ක් යර්තැන එනවො. ඒවොට යදන පිළිතුරැ යර්ොනවොද”
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| කිං ර්ූලක සූතයර
කියලො. යම් එක එක කරර්ොනුකූලව අරයගන යම් දහර් විගරහ කරගනිර්ු.
අනය තීේථකයන් කියලො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් කොලයය්දී දෘෂ්ටි
ගත්ත, ර්ත දරපු පිරිස් ඉඳලො තියයනවො. ඉතින් ඒ අය යනොයයක් තේක
ඉදිරිපත් කරමින් අයනක් අයත් එක්ක යනොයයකුත් විවොදවලට
තේකවලට පැටයලමින්, අයනක් අයට අභියයෝග කරමින් ඉඳලො
තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ශරොවකයන් සර්ගත් තවත්
අවස්ථොවලදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සර්ගත් යම් තීේථකයින් සහ යවනත්
යවනත් ලබ්ධි ගත්ත පිරිස් ඇවිල්ලො සොකච්ඡො කරනවො. තේක විතේක
කරනවො. වොද විවොදවලට එනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්තැනදී අන්න එෙඳු පිරිස් ඇවිල්ලො
ර්හයණනි, ඔෙලොයගන් යර්න්න යම් විධියට පරශ්න ඇහුයවොත් යර්ොකක්ද
යදන උත්තරය කියල අහලො තර්යි යම් උත්තර ටික යදන්යන්. ඒ
කියන්යන්, භික්ෂූන් වහන්යස්ලොයගන්ර් අහනවො ‘ර්හයණනි, යම් පරශ්න
ටික ඇහුයවොත් අනය තීේථකයින් ඇවිල්ලො, යර්ොනවොද ඒවොට ඔෙලො
යදන පිළිතුරැ?’. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
කියනවො ‘අයන් ස්වොමීනි, යම් ර්ුළු දහර්ට භොගයවතුන් වහන්යස් ර්ූලික
යවලයි තියයන්යන්. අපි ඔෙවහන්යස්වයි සරණ ගිහිල්ලො තියයන්යන්.
ඔෙවහන්යස් අයප් ශොස්තෘන් වහන්යස්. ඒ නිසො අප යකයේ
අනුකම්පොයවන් යම්කට උත්තරයත් ඔෙවහන්යස්ර් කියන්න’ කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට ආරොධනො කළො. අන්න එයහර් ආරොධනො කළොට
පස්යස් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එකින් එක, එකින් එක, පරශ්නයක්
අහල උත්තයේ යදනවො, ආයයත් තව පරශ්නයක් අහනවො උත්තරයක්
යදනවො. ආයයත් තව පරශ්නයක් අහනවො උත්තයේ යදනවො. ඔන්න ඔය
ආකරයයන් තර්යි යම් සූතරය දිගහැයරන්යන්. පරශ්න අහලො උත්තයේ
යදනවො. යම් ආකොරයයන් දිගහැයරන යම් සූතරයය් පළයවනි යකොටස
තර්යි ර්ර් අද සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්.
එතැනදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහන පළයවනි පරශ්නය තර්යි
“කිං ර්ූලකො, ආවුයසො සයබෙ ධම්ර්ො?” ඒයක් සරල යත්රැර් අපි
ගත්යතොත් ‘කුර්ක් ර්ුල් කරයගනද යම් සියලු දහම් තියයන්යන්?’ කියලො
තර්යි පරශ්නය අහන්යන්. දැන් යර්තැනට එක එක පිළිතුරැ සර්හර
යවලොවට අපිට හියතන්න පුළුවන්. ‘අන්න අරක ර්ුල් යවලයි සියල්ල
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තියයන්යන්. යම්ක ර්ුල් යවලයි සියල්ල තියයන්යන්’ කියලො අපිට සර්හර
විට එක එක අදහස් හිතට එන්න පුළුවන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන
ඍජ්ු පිළිතුර තර්යි, “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා”. දැන් අපිට
සර්හර යවලොවට අහපු නැති වචන, යනොයත්රිච්ච යද්වල් යර්තැන
තියයන්න පුළුවන්. ඒක තර්යි යම් ධේර් යද්ශනොවක් ර්ොේගයයන් විස්තර
කරන්න හදන්යන්. “ඡන්දර්ූලකො, ආවුයසො, සයබෙ ධම්ර්ො” - “ර්හයණනි,
යම් සියල්ල”. අපි ෙලර්ු යර්ොනවද ‘යම් සියල්ල’ කියන්යන් කියලො පසුව.
‘යම් සියල්ල ඡන්දය ර්ුල් කරයගන තියයනවො’ කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො. දැන් යර්ොකක්ද යම් ඡන්දය කියන්යන්. පින්වතුනි,
ඡන්දය කියපු ගර්න් ඔන්න ර්තක් යවන්යන් පළොත් සභො ඡන්දය,
ජ්නොධිපති යකයනක් යතෝරන ඡන්දය, නැත්නම් ර්න්තරීවරැ යතෝරන
ඡන්දය තර්යි. යම් දහයම් එන ‘ඡන්දය’ ඒ ඡන්දය පර්ණක් යනයවයි.
ඒකත් යම්කටර් ඇතුළත් කියන්න පුළුවන්. නර්ුත් ඊටත් වඩො ගැඹුරැ
අේථයක් යම් කථො කරන ඡන්දයය් තියයනවො. අපි සොර්ොනයයයන්
ඡන්දය දීලො පැත්තකට යවනවො. ඒයගොල්ල ඉතින් කැර්ති යදයක්
කරගන්නවො. එයහර් ඡන්දයක් යන් සොර්ොනයයයන් යලෝකයය්
තියයන්යන්. එයහර් යදයක් යනයවයි යම් කථො කරන්යන්. යම් කථො
කරන්යන් අයප් හියත් ඇති වන ඡන්දය ගැන. අයප් හියත් ඇති වන
කැර්ැත්ත සම්ෙන්ධයයන්. දැන් යම් අයප් හියත් ඇති යවන කැර්ැත්ත
ඔන්න සියල්ලට ර්ුල් යවලො තියයනවොලු. දැන් යම්ක යපොඩ්ඩක් විගරහ
කරගන්න අපි උත්සොහවත් යවර්ු.
එක්තරො අවස්ථොවක ආනන්ද ස්වොමින් වහන්යස්ව හම්ෙ යවන්න
ෙරොහ්ර්ණයයක් එනවො. ඔහුයග් නර් ‘උණ්ණොභ’.5 ඔහු ඇවිත් ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස්යගන් අහනවො, ‘ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්ස, යම්
භොගයවතුන් වහන්යස් යකයරහි ෙරහ්ර්චරිය වොසයක් කරන්යන්
යර්ොකටද?’ ඒ කියන්යන් ර්හණ යවලො ඉන්යන් යර්ොකටද කියලො
අහනවො. එතයකොට ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් යම් විධියට උත්තර
යදනවො. “ඡන්දප්පහා ත්ථිං න්ඛා, බ්රාහ්මණ, භගවත් බ්රහ්මචරියිං වුස්සත්ී’ත්”,
ෙරොහ්ර්ණය, යම් භොගයවතුන් වහන්යස් යකයරහි ර්හණ දම් පුරන්යන්,
ෙරහ්ර්චරිය වොසයක් කරන්යන් ඡන්දය පරහොණය කිරීර් පිණිසයි’ කියලො
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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ඔන්න උත්තරයක් යදනවො. ඊට පස්යස් අර ෙරොහ්ර්ණයො ආයයත් අහනවො
යම් ඡන්දය පරහොණය කරන්න යම් කිසි පරතිපදාවක්, කරර්යේදයක්
තියයනවොද කියලො. ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො ‘ඔේ, එයහර්
පරතිපදාවක්
තියයනවො.’
යර්ොකක්ද
ඒ
පරතිපදාව?
“ඡන්දසමාධිපධා සඞ්ඛාරසමත ාගත්ිං ඉද්ධිපාදිං භාන්වත්” කියලො ඔන්න
ඍද්ධිපොද පැත්තකින් උත්තරයක් යදනවො. ඒ කියන්යන් ඡන්දය ර්ුල්
කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත් දියුණු කරනවො, ඊළඟට වීේයය ර්ුල් කරගත්ත
ඍද්ධිපොදයත් දියුණු කරනවො, චිත්තය ර්ුල් කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත් දියුණු
කරනවො, ඊළඟට වීර්ංසොව ර්ුල් කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත් දියුණු කරනවො
කියලො උත්තර යදනවො.
දැන් යම්ක කිේවහර් ෙරොහ්ර්ණයට යෙොයහොර් ගැටලු සහගතයි.
දැන් යර්ොකද යම් උත්තරයයත් ඡන්දය තියයනවො. දැන් ඔහු අහන්යන් යම්
ෙරහ්ර්චරිය වොසය කරන්යන් යර්ොකටද කියලො. එතයකොට ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො, ඡන්දය දුරැ කරන්නයි කියලො. හැෙැයි
ගන්න ර්ොේගය යර්ොකක්ද, ඒකට කළ යුතු යද් යර්ොකක්ද ඒකට කියලො
ඇහුවොර් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් “ඡන්දය ර්ුල් කරගත්ත
ඍද්ධිපොදයත් දියුණු කරන්න ඕනෑ, වීේයය ර්ුල් කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත්
දියුණු කරන්න ඕනෑ, ඊළඟට චිත්තය ර්ුල් කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත් දියුණු
කරන්න ඕනෑ, වීර්ංසොව ර්ුල් කරගත්ත ඍද්ධිපොදයත් දියුණු කරගන්න
ඕනෑ”, කියලො උත්තරයක් යදනවො. එතයකොට යර්තැන යම්
යනොගැළපීර්ක් තියයනවො. යර්ොකද ඡන්දය දුරැ කරන්නයි හදන්යන්. දැන්
ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො යම් ඡන්දය ර්ුල් කරගත්ත
ඍද්ධිපොදයකුත් වඩන්න කියලො. දැන් එතැන යනොගැළපීර්ක් තියයනවො.
‘යම්ක නම් යවන්න ෙෑ’ කියලො ෙරොහ්ර්ණයො කියනවො. දැන් යම්කට යහොඳ
උපර්ොවක් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් යදනවො.
දැන් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් අහනවො යම් ෙරොහ්ර්ණයොයගන්,
‘ෙරොහ්ර්ණය, ඔෙට ර්ොව හම්ෙ යවන්න යම් යස්නොසනයට එන්න ර්ුලින්
හියත් කැර්ැත්තක් තිෙුණො යන්ද?’ ‘ඔේ, එයහර්යි, ර්ට කැර්ැත්තක්
තිෙුණො’ කියලො උත්තර යදනවො. ‘දැන් ඔෙ යර්තැනට ආවයින් පස්යස්
යර්ොකක්ද උයන්, කැර්ැත්ත ඉෂ්ට උනොට පස්යස්?’, ඒ ඡන්දය දැන්
අවසොනයි, දැන් සර්නයට පත් යවලො තියයන්යන්. ඒ වයග්ර්යි යර්තැනට
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එන්න ඔෙ යම් වීේයයක් දැරැවො. එතැනින් නැගිටින්න ඕනෑ, පොද
යවයහසවලො යම් ගර්න එන්න ඕනෑ. ඒ සඳහො යම් වීේයයක් දැරැවො. ඒ
උනොට යර්තැනට පැමිණියොට පස්යස් අන්න ඒ වීේයය සර්ථයට පත්
වුණො. ඒ වයග්ර්යි ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් වැඩහිටිය
විහොරස්ථොනයට පැමියණන්න ඒ ෙරොහ්ර්ණයයග් හියත් ර්ුලින් සිතුවිල්ලක්
පහළ වුණො. ඒකට හිතක් ඇති කරගත්තො, ‘ර්ර් යම් ස්වොමීන් වහන්යස්
හම්ෙ යවන්න යන්න ඕනෑ’ කියලො. ඒ අනුව තර්යි එය යර්යහයවනු
ලැෙුයේ. දැන් ස්වොමීන් වහන්යස් හම්ෙ වුණොට පස්යස් ඒකත් සර්නයට
පත් වුණො. ඒ වයග්ර්යි යම් ර්ොේගයයන් යන්න ඕනෑ, යම් විධියට ර්ර්
හම්ෙ යවන්න ඕනෑ. යම් යවලොව තර්යි යම් ස්වොමීන් වහන්යස් හම්ෙ
යවන්න තියයන යහොඳර් යවලොව කියලො යම් නුවණ යර්යහයවීර්ක්,
වීර්ංසොවක් තිෙුණො. ඇවිල්ලො දැන් යම් ස්වොමීන් වහන්යස් හර්ු වුණොට
පස්යස් ඒකත් සර්නයට පත් වුණො. ඔන්න ඔය වයග් යම් ඡන්දය ර්ුල්
කරයගන තර්යි ඡන්දය පරහොණය කරන්නත් යවන්යන් කියලො කියනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, දැන් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, දැන් යම්
පින්වතුන්ට යම් දවස් 10 ක වැඩ සටහනට සහභොගි යවන්න ඕනෑ
කියලො හියත් ඡන්දයක් තිෙුණො. හියත් කැර්ැත්තක් තිෙුණො. ඒ අනුව
තර්යි තර්න් කටයුතු කයළ්, ඒ අනුව තර්යි ඔන්න තර්න් ඉල්ලුම් පතරයක්
දැම්යම්, කථො කයළ්, දුරකථන ඇර්තුර්ක් දුන්යන්. ඒ යර්ොකද, උවර්නොවක්
තියයනවො හියත් කැර්ැත්තක් තියයනවො යම්ක කළ යුතුයි කියලො හියත්
හැඟීර්ක් තියයනවො. ඒයකන් තර්යි යර්යහයවන්යන්. ඒයකන් තර්යි හිත
තල්ලු කරලො යදන්යන්. යම් කටයුත්තට තල්ලු කරනවො - යර්යහර්
කරන්න ඕනෑ, යම් වැයඩ්ට ර්ර් යන්න ඕනෑ, යම් භොවනො වැඩ සටහනට
සහභොගි යවන්න ඕනෑ, කියලො හියත් කැර්ැත්තක් තියයනවො. ඔන්න අපි
දැන් සියලුයදනො පැමිණියො. ඊයය් ආවො. ඇවිල්ලො අපි දැන් සිල් සර්ොදන්
යවලො භොවනො කරද්දි අර ර්ුලින් තිබිච්ච කැර්ැත්ත යනයවයි දැන්
තියයන්යන්, යවන යද්වල්වලටයි අයප් හිත යන්යන්. දැන් සර්ොධියක්
දියුණු කරන්න, නැත්නම් සතිය දියුණු කරන්න, පරඥාව දියුණු කරන්න,
අන්න යවන පැත්තකට හිත හැරිලො. කලින් යම් වැඩ සටහනට සහභොගි
වීර් සඳහො තිෙුණු ඡන්දය දැන් පස්සම්භනය යවලො; දැන් සර්නයට පත්
යවලො.
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ඉතින් ඒ අවස්ථොයවදි ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් කියන්යන්,
එක අතකින් ටිකක් ගැඹුරකින් යම් උපර්ොවක් වශයයන් යම් ෙරොහ්ර්ණයට
කියන්යන්, තර්න්ව හම්ෙ යවන්න එන්න ආපු කැර්ැත්ත සර්නයට පත්
යවනවො කියලො. යර්න්න යම් වයග්ර්යි යම් ධේර් ර්ොේගයයත්
තියයන්යන්. නිවන් දකින්නත් අපි තුළ යම් කැර්ැත්තක් තිබිය යුතුයි.
අපි තුළ යම් උවර්නොවක් තිබිය යුතුයි. යර්න්න යම් උවර්නොව තුළින්
තර්යි අපිව යර්යහයවන්යන්. නැත්නම් අපිට යවන යවන උවර්නොවල්
තර්යි සොර්ොනය ජීවිතයය් තියයන්යන්. අපි පුංචි කොයල්, අපි හිතර්ු ඔන්න
ඉස්යකෝයල් යන්න උවර්නොවක් තියයනවො. ඊළඟට ඊළඟ පන්තියට
සර්ේථ යවන්න උවර්නොවක් තියයනවො. ශිෂයත්වය සර්ත් යවන්න
උවර්නොවක් තියයනවො. ඊළඟට සොර්ොනය යපළ සර්ත් යවන්න
උවර්නොවක් තියයනවො. උසස් යපළ සර්ත් යවන්න උවර්නොවක්
තියයනවො. විශ්වවිදයොලයට යන්න උවර්නොවක් තියයනවො. ඔන්න ඒකත්
සර්ත් යවන්න උවර්නොවක් තියයනවො. ඊළඟට රස්සොවල් යහොයන්න
උවර්නොවක් තියයනවො. ඊළඟට ඔන්න විවොහයක් කරගන්න උවර්නොවක්
තියයනවො. නො නො පරකොර පරශ්න. නො නො පරකොර උවර්නොවල්. ඉතින්
අපිව හැයර්ෝර් ඔය උවර්නොවලින් තර්යි යර්යහයයවන්යන්. අපි
එකියනකොයග් උවර්නොවල් යවනස්. අනික් අතට පුංචි කොයල් තිබිච්ච
උවර්නොව යනයවයි තරැණ කොයල් තියයන්යන්. තරැණ කොයල් තිබිච්ච
උවර්නොව කැර්ැත්ත යනයවයි ටිකක් වැඩි වියට පත් යවනයකොට
තියයන්යන්. ර්ුහුකුරො යනයකොට, තලතුනො යවනයකොට තියයන්යන්
යවනත් යවනත් උවර්නොවල්. අපි වයසට යනයකොට යවනත් යවනත්
උවර්නොවල්. එතයකොට ඔන්න ‘යදාස්තර යකයනක් හම්ෙ යවන්න
තියයන උවර්නොව’ ඒ වයග් උවර්නොවල් තර්යි ඊළඟට තියයන්යන්.
ඉතින් ඔය වයග් පින්වත්නි, අයප් යම් ර්ුළු ජීවියත්ර් එක අතකින්
යම් උවර්නොවල යර්යයවීර්ක් හරහො සිද්ධ යවනවො. ඒ උවර්නොයවන්
තර්යි අපිට එල්ලය ලෙලො යදන්යන්. ඉතින් ඒකයි යර්තැනදි අපි
යත්රැම්ගත යුත්යත්. “ඡන්දර්ූලකො, සයබෙ ධම්ර්ො” එතයකොට යම් උවර්නො
ර්ගින් අපිව යර්යහයවන ගතියට, යම්කටර් තණ්හොව කියන්නත් පුළුවන්.
යම් වයග් උවර්නොවල් හරහො තර්යි කටයුතු සිද්ධ යවන්යන්. අයප් හියත්
දැන් උවර්නොව යර්ොකක්ද, ඒකට අනුව අපිව යර්යහයයවනවො. ඒකට
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අනුව අපි කටයුතු කරනවො. අපි හිතර්ු යම් කිසි යකයනකුට උවර්නො
නම් හියත් තියයන යකයලස් සම්පූේණයයන්ර් දුරැ කරන්න, අන්න
ඒකත් උවර්නොවක් තර්යි. ඒකත් හියත් තියයන ඡන්දයක්. ඒකත් හියත්
තියයන කැර්ැත්තක්. හැෙැයි ඒක උත්කෘෂ්ට කැර්ැත්තක්. ඒක අර
සොර්ොනය ධන ධොනය රැස් කරගන්න, සල්ලි හම්ෙ කරගන්න, පදවියක්
තොනොන්තරයක් ගන්න, ඒ වයග් යලෞකික වූ පරර්ොේථයක් යනයවයි.
උත්තරීතර පරර්ොේථයක්. එතැනත් හැෙැයි තියයන්යන් කැර්ැත්තක්.
එතැනත් තියයන්යන් ඡන්දයක්. එතැනත් තියයන්යන් එක අතකින්
කියනවො නම් තණ්හොවක්ර් තර්යි.
යර්තැන තියයන්යනත් තණ්හොවක්ර්ය කියන කොරණය ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස්ර් එක්තරො අවස්ථොවකදී භික්ෂූණීන් වහන්යස්
යකයනකුට පැහැදිලි කර යදනවො. ඒක එනවො අංගුත්තර නිකොයය්
චතුක්ඛ නිපොතයය් භික්ඛුණී සූතරයය්. යම් සූතරයය් එක්තරො අවස්ථොවකදී
භික්ෂුණීන් වහන්යස් යකයනක් අසනීප යවලො ආනන්ද ස්වොමීන්
වහන්යස්ට පණිවුඩයක් යවනවො, ‘අයන් ස්වොමීනි, ර්ං යකයේ
අනුකම්පොයවන් ර්ොව යපොඩ්ඩක් ෙලන්න එන්න’ කියලො. ඉතින් ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස් වඩිනවො. වැඩර් කරලො කියපු ඒ එක ගොථොවක එන
එක පදයක් තර්යි, “ත්ණ්හාසම්භූන්ත්ා අයිං, භග , කාන්යා ත්ණ්හිං ස්සාය
ත්ණ්හා පහාත්බ්බ්ා” තණ්හොවර් ර්ුල් කරයගන තණ්හොව පරහොණය
කරනවො. අපිට යම්ක හරි පරයහ්ලිකොවක්, යකොයහොර්ද යම් තණ්හොව ර්ුල්
කරයගන තණ්හොව පරහොණය කරන්යන්. පින්වත්නි, අපිට යම් භොවනො
වැඩ සටහනට එන්න උවර්නොවක් තිෙුයණ් නැත්නම් අපි යර්තැනට
එන්යන් නෑ. අපි හිතර්ු දැන් යම්කට පැමිණිච්ච නැති පිරිසට යවන යවන
උවර්නොවල් තිෙුයණ්. අපි හිතර්ු ඒයගොල්ලන්ට රැකියොවට යොයම්
උවර්නොව, ඒ නිසො ඒයගොල්ල රැකියොවට යනවො. යම්කට එන්යන් නෑ.
ඒ වයග්ර් අපි හිතර්ු තවත් යකයනකුට ඔන්න යම්කට ආව නම් යම්
දවස්වල පරවෘත්ති ෙලන්න යවන්යන් නෑ, ඒයගොල්ලන්ට ඒ උවර්නොව
යලොකුයි. ඒයගොල්ල ඒ කටයුත්යත් යයයදනවො. තවත් යකයනකුට
දරැර්ල්ලන් ෙලොගන්න යකයනක් නෑ කියලො, අන්න ඒයගොල්ලන්ට ඒ
දරැ ර්ුනුපුරන් ෙලොගැනීයම් උවර්නොව තියයනවො. එතයකොට ඒක යලොකු
උනො නම් යර්තැනට එන්යන් නෑ. ඔන්න ඔය වයග් අයප් යම් උවර්නොව
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අනුව යර්යහයවන ස්වභොවයක් තියයනවො. එතයකොට අපි යම් භොවනො
වැඩසටහනට එන්න ඕනෑ කියන උවර්නොවක් තිෙුණ නිසො අයනකුත්
යවන යවන යද්වල් අපි පැත්තක තියලො, යවන යවන යද්වල් අපි
යනොසලකො හැරලො, යපොඩ්ඩක් යවන යකයනකුට ෙොර දීලො ඔන්න අපි
යම් භොවනො වැඩ සටහනට ඇවිල්ලො ඉන්නවො. එතයකොට යර්තැනත්
තියයන්යන් උවර්නොවක්. යර්තැනත් තියයන්යන් එක්තරො අන්දර්ක
යපොඩි තණ්හොවක් තර්යි.
දැන් ඒ නිසොර් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො, “තණ්හං
නිස්සොය තණ්හො පහොතබෙො” දැන් යම්යකදි උන්වහන්යස් හරි සරල
උපර්ොවක් යදනවො. යර්ොකක්ද යදන උපර්ොව? උන්වහන්යස් කියනවො,
දැන් එක්තරො ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනකුට අහන්න හම්ෙ යවනවලු
අන්න අහවල් යස්නොසනයය් ඉන්න අසවල් නම් දරන ස්වොමීන්
වහන්යස් ‘සේ යකයලසුන් නසො රහත් වුණො’ කියලො ආරංචියක්
ලැයෙනවලු. දැන් අපි හිතර්ු සර්හර විට යම් තර්න්වහන්යස්ත් එක්ක
ර්හණ යවච්ච ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් යවන්න පුළුවන්. උපසම්පදා
යවච්ච ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් තර්න්
හඳුනන ගර්ක ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් යවන්න පුළුවන්. නැත්නම්
අපි හිතර්ු යකොයහොර් හරි යම් හැඳුනුම්කර්ක් තියයන යම් ස්වොමීන්
වහන්යස් යකයනක්. යර්න්න යම් ස්වොමීන් වහන්යස් සේ යකයලසුන්
නසො දැන් අේහත්වයට පත් වුණො කියලො යකොයහන් යකොයහන් හරි
ආරංචියක් එනවො. එතයකොට යම් ආරංචිය ලැබිච්ච ස්වොමීන් වහන්යස්
කල්පනො කරනවොලු ඉතින් අර අසවල් ස්වොමීන් වහන්යස්ත් රහත් යවලො,
ර්ටත් රහත් යවන්න තිෙුණො නම් යකොච්චර එකක්ද කියලො අන්න
තර්න්යග් හියත් ඒ සඳහො කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො. ඒ සඳහො
එක්තරො අන්දර්කින් තණ්හොවක් ඇති කරගන්නවො ‘ර්ර්ත් රහත් යවන්න
ඕනෑ’. යර්ොකද අරයත් රහත් යවලො, ර්ර්ත් රහත් යවන්න ඕනෑ කියලො
අයප් හියත් තණ්හොවක් ඇති යවනවලු. දැන් ඒක තර්යි එක අතකින්
උන්වහන්යස්ව යර්යහයවන්යන්. හැෙැයි යර්තැනින් අදහස් යවන්යන්
නෑ තණ්හොව ඉතිරි යවනවො කියලො අන්තියම්දී. යර්ොකද තණ්හොව ක්ෂය
කරන ර්ොේයක් තර්යි අන්තිර්ට වඩන්න තියයන්යන්.
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ඉතින් ඒ නිසො යම්යක හරි අර්ුතු පරයහ්ලිකො ස්වරෑපයය් ගර්නක්
තර්යි තියයන්යන්. ර්ුලින් තණ්හොව ර්ුල් යවනවො, ර්ුලින් හියත් කැර්ැත්ත
ර්ුල් යවනවො, ඒ කැර්ැත්තර් ර්ුල් කරයගන ර්ොේගය වඩනවො. ර්ොේගය
වඩද්දි අන්න ටික ටික තණ්හොව ක්ෂය යවන විධියට තර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් තර්න්වහන්යස්යග් පරතිපදාව සකස් කරලො තියයන්යන්. ඉතින්
අපි හිතුයවොත් “යම්යකදි තණ්හොව ක්ෂය කරන්න යන් තියයන්යන්,
යර්ොකකටවත් ර්ට දැන් තණ්හොවක් උවර්නො නැත, ර්ර් දැන් සියල්ල
අත්හැර දැම්ර්ො නම් ඉවරය”, කියලො අපි අර ර්ුල්ර් අවස්ථොයවදිර්
ඔක්යකොර් අත්හරින්න පුළුවන්ය කියලො හිතනවො නම්, ඒකත් පරොයයෝගික
නෑ. අපිට පටන්ගන්න යවන්යන් අපි ඉන්න තැනින්. අපි ඒ ඒ යකනොට
ඒ ඒ ආසොවල් තියයනවො, ඒ ඒ ර්ට්ටම් තියයනවො, අපි ඉන්න තැනින්
තර්යි පටන්ගන්න යවන්යන්. ඒ නිසො යම් කථො කරන යද්වල් ඇහුවො
කියලො අපිට එකවරර් කරන්න පුළුවන් යද්වල් යනයවයි. අපි ඒ සඳහො
යම් ර්ොේයක යො යුතු යවනවො. ඒ ර්ොේගයය් යනයකොට තර්යි, අන්න ටික
ටික යම් අහපු යද්වල් කරියොත්ර්ක භොවයට එන්යන්. එතයකොට තර්යි
පරතිපදාවක් අපිට යත්යරන්න පටන්ගන්යන්. එතයකොට තර්යි අපිට
ර්ොේගයක් වැටයහන්න පටන්ගන්යන්. එතයකොට තර්යි යම් තණ්හොව
ක්ෂය කරන පරතිපදාව යර්ොකක්ද කියලො යත්යරන්න ගන්යන්. ර්ුලදි
උවර්නොයවන් තර්යි පටන්ගන්යන්. ර්ුලදි තණ්හොවකින් තර්යි
පටන්ගන්යන්. ‘ර්ර්ත් නිවන් දකින්න ඕනෑ. ර්ර්ත් යම් ජීවිතයයන්
පරයයෝජ්නයක් ගන්න ඕනෑ. ර්ර්ත් ආධයොත්මික දියුණුවක් ඇති කරගන්න
ඕනෑ. ර්ර්ත් කුසලයක් දියුණු කරන්න ඕනෑ’ අන්න තියයනවො හියත්
ඡන්දයක්. කුසලච්ඡන්දයක්, කැර්ැත්තක්, අනුව තර්යි අපි කටයුතු
කරන්යන්.
දැන් ඒ කටයුත්ත කරයගන යද්දී අපි හිතර්ු කවදා හරි අපි රහත්
යවලො නම්, අන්න එතැනදි කලින් තිබිච්ච තණ්හොව සම්පූේණයයන්ර්
ක්ෂය යවලො ගිහිල්ලො. සර්නයට පත් යවලො. ඒකයි කියන්යන් අර ඡන්දය
පරහොණය යවන අේථය, එයහර් නැත්නම් අේහත්වයට පත් වුණොට
පස්යස් ඒ තිබිච්ච ඡන්දය, තිබිච්ච තණ්හොව සර්නය වීර්ක් තර්යි සිද්ධ
යවන්යන්. “අරහත්ත්ප්පන්ත්ත් න්යා ත්න්්ජා ඡන්න්දා න්සා පටිප්පස්සන්ද්ධා”6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------6

සංයුත්ත නිකොය, ඉද්ධිපොද සංයුත්ත, පොසොදකම්පන වග්ග, ෙරොහ්ර්ණ සූතරය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
කියලො දහයම් සඳහන් යවනවො. ඒ අේහත්වයට පත් වීර් සඳහො, නිවන්
දැකීර් සඳහො තර්න් තුළ යම් ඡන්දයක් තිෙුණො නම්, තර්න් තුළ යම්
කුළුගැන්වීර්ක් තිෙුණො නම්, තර්න් තුළ යම් යර්යහයවීර්ක් තිෙුණො නම්,
අන්න ඒ තත්ත්වයට පත් වුණොට පස්යස් ඒක සර්නයට පත් යවනවො.
ඒ නිසො යම්යක් තියයන්යන් හරි අර්ුතු ර්ොේගයක්. යම්යක් තියයන්යන්
ර්ධයර් පරතිපදාවක්, අපිට සම්පූේණයයන්ර් එක පොරටර් තණ්හොව ක්ෂය
කිරීර්ක් කරන්න ෙෑ. ඒ කියන්යන් අපි යම් කරැණු දැනගත්තො කියලො
අපිට ඒක තේකයයන් කරන්න ෙැහැ. පරතිපදාවක් වශයයන් අපිට කරන්න
යවනවො. පරතිපදාවක් වශයයන් යම් ර්ොේගයය් ගර්න් කරන්න යවනවො. ඒ
ගර්න් කරද්දි තර්යි ටික ටික යම් තණ්හොව ක්ෂය යවන ර්ොේගයක් තර්න්ට
අහු යවන්යන්. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
තර්න්වහන්යස්යග් ශරොවකයින් යම් ර්නුස්ස යලෝකයය් තියයන කොර්
වස්තූන් සම්ෙන්ධයයන්, ධන ධොනයොදී පංච කොර් වස්තූන්
සම්ෙන්ධයයන්වත් ඇයලන්යන් නැතිලු. ඒ තියො දිවයයලෝකවල තියයන
සම්පත් සම්ෙන්ධයයන්වත් ඇයලන්යන් නැතිලු. ඒ යවනුවට තණ්හොව
ක්ෂය කිරීර්ට ඇයලනවොලු.
එක අතකින් පින්වත්නි, භොෂොයේ තියයන එක්තරො අපූේව
ස්වභොවයක් තර්යි යර්තැන යහළි යවන්යන්. දැන් ඒ හිත, භොවනො වඩන
යකයනක්යග් හිත, ඇලිලො තියයන්යන් තණ්හොව ක්ෂය කිරීර් සඳහො. දැන්
යර්යො කටයුතු කරනවො, “කවදද යම් තණ්හොව ඉවරයක් කරගන්යන්.
කවදද යම් හිත තණ්හොයවන් ර්ුදවොගන්යන්” අන්න හියතත් තියයන්යන්
ර්ුදවොගැනීයම් උවර්නොවක්. හිත යකයලසුන්යගන් ර්ුදවොගැනීයම්
උවර්නොවක්. හියතන් තණ්හොව අයින් කිරීයම් උවර්නොවක්. ඒ නිසො
ධම්ර්පදයය් ෙුද්ධ වග්ගයය් සඳහන් යවනවො යර්න්න යර්යහර් ගොථොවක්:
‘අප දින්බ්බ්සු කාන්මසු, රත්ිං න්සා ාධිගච්ඡත්
ත්ණ්හක්ඛයරන්ත්ා න්හාත්, සම්මාසම්බ්ුද්ධසාවන්කා’
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, ‘අපි දියබෙසු කොයර්සු, රතිං
යසො නොධිගච්ඡති’ යම් දිවය කොර් සම්පත්වල පවො ඒ භික්ෂූන් වහන්යස්
ඇයලන්යන්
නැතිලු.
නර්ුත්
‘තණ්හක්ඛයරයතො
යහොති,
සම්ර්ොසම්ෙුද්ධසොවයකො’ නර්ුත් ඒ සම්ර්ො සම්ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
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ශරොවකයො තණ්හොව ක්ෂය කිරීයම් ඇලිලො කටයුතු කරනවලු. ඒ නිසො
පින්වත්නි, අපි යම් යන ර්ොේගය එක අතකින් හරිර් අපූේව ර්ොේගයක්;
හරිර් සුන්දර ර්ොේගයක්. යම්යකදි ර්ුලින් අයප් හිත කුළුගන්වන, අයප්
හිත යර්යහයවන, අයප් හිත යයොදවන, යම් අපි තුළ තියයන හැඟීර්ර්,
අපි තුළ තියයන තණ්හොවර්, අපි තුළ තියයන ඡන්දයර්, අපි තුළ තියයන
කැර්ැත්තර් ටික ටික ර්ොේගය වඩනයකොට වඩනයකොට කරර්ොනුකූලව
නිවැරදි පරතිපදාවක් යවත හැයරනවො නම්, කරර්ොනුකූලව ‘කර භාව ාව’
යවනුවට ‘න්කන්ර භාව ාවක්’ ෙවට හැයරනවො නම්, අන්න තර්න්ට
යත්යරනවො, යම් ර්ොේගයය් අර්ුතුර් පරතිපදාවක් තියයන්යන්, යර්තැන
ඉතොර් විස්ර්යජ්නක ර්ොේගයක් තියයන්යන්, යර්තැන අර්ුතුර් සුන්දර
පොරක් තියයන්යන් කියලො යකයනකුට වැටයහන්න පුළුවන්. තර්න් ර්ුලදි
හරි උවර්නොවකින්, යලොකු තිගැස්සීර්කින්, යලොකු ඡන්දයකින් ‘යම්ක
යකොයහොර් හරි කරගන්න ඕනෑ’ කියලො යලොකු ෙලවත් කැර්ැත්තකින්
තර්යි වැයඩ් පටන්ගන්යන්. එයහර් නැතුවත් යම්කට අත තියන්න ෙෑ.
යර්ොකද, නැත්නම් අපි හැර්දාර් යම්ක කල් දානවො. ර්ං යහට කරනවො,
නැත්නම් ඊළඟ සතියය් කරනවො, ර්ර් විභොගය පොස් යවලො කරනවො, ර්ර්
නැත්නම් විවොහ වුණොට පස්යස් කරනවො, ර්ර් පළයවනි දරැවො ලැෙුණට
පස්යස් කරනවො, නැත්නම් ර්ං රස්සොයවන් විශරොර් ගත්තට පස්යස්
කරනවො කියලො අපි හැර්දාර් කල්දානවො. යර්ොකද අයප් හියත් ඡන්දයක්
නෑ. අයප් හියත් අර තරම් ෙලවත් උවර්නොවක් නෑ.
නර්ුත් යකයනකුයග් හියත් ෙලවත් උවර්නොවක් තියයනවො නම්,
එයො අනිත් කටයුතු පැත්තකින් තියලො යම් වැයඩ්ට ෙහිනවො. යම් වැයඩ්
එයො පරොයයෝගිකව යයයදනවො. යර්ොකද එයොයග කුසලච්ඡන්දය හරි
පරෙලයි. නිවන් දකින්න, තණ්හොව ක්ෂය කරන්නර් හිත හැරිලො. තණ්හොව
ක්ෂය කිරීයම් ර්ොේගයක් සම්ෙන්ධයයන් හියත් යලොකු ඡන්දයක් පහළ
යවලො. ඒ සඳහොර් වීේයයක් දරනවො. ඒ සඳහොර් එයො වීේයය වඩනවො.
උයද් නැගිටිනවො. යපොඩ්ඩක් ඒ සඳහො භොවනො කරනවො. සක්ර්නක
යයයදනවො. අනිත් කටයුතුවලදි යකොයහොර්ද සිහිය පවත්වන්යන් කියලො
උත්සොහවත් යවනවො. යම් හැර් යද්කටර් වීේයය අවශයයි. යම් හැර්
යද්කටර් ඡන්දය අවශය යවනවො. ‘යකොයහදීද යම් ර්යග් සිහිය ගිළිහිලො
යන්යන්? ර්ං ඒ තැන්වලදිත් සිහිය දියුණු කරන්න ඕනෑ’ අන්න එතැනත්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඡන්දයක් තියයන්යන්. අපිට උවර්නොවක් තියයන්යන්. නර්ුත් අපිට
උවර්නොව නැත්නම්, සිහිය දියුණු කළ යුතුයි කියලො හියත් උවර්නොවක්
නැත්නම්, ඉතින් අපි සොර්ොනයයයන් ඔයහ් අසිහියයන් කටයුතු කරනවො.
නර්ුත් අයප් හියත් යලොකු උවර්නොවක් තියයනවො නම්, යම් යම්
තැන්වලදි තොර්ත් සිහිය නෑ, යම් යම් තැන්වලදි ර්ර් අසිහියයන් කටයුතු
කයළ්, අසතියයන් කටයුතු කයළ්, ර්ර් යකොයහොර් හරි ඒ තැන්වලත්
සිහියයන්ර් කටයුතු කරන්න ඕනෑ කියලො අන්න හියත් යලොකු ඡන්දයක්
ඇති කරගන්නවො. යලොකු කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො. ඒ සඳහො
වීේයයක් වඩනවො. ඒ සඳහො හියත් යලොකු චිත්ත යේගයක්, හියත්
සිතුවිල්ලක් පහළ කරගන්නවො. ඒ තැන්ර් යහොයනවො, යකොයහද යම්
සතිය ගිළිහිලො යන්යන්, යකොයහද සතිය දුේවල යවන්යන් කියලො
වීර්ංසොවක් වඩනවො. යම් ඍද්ධිපොද හතරර් අපිව යලොකු යර්යහයවීර්ක්
කරනවො. අපිව ඒ පැත්තට තල්ලු කරන ගතියක් තියයනවො. අයප් යො
යුතු ඉලක්කයට යයොර්ු කරන ගතියක් තියයනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපි යම් වඩන ර්ොේගය ර්ුලින් කැර්ැත්තකින්,
ඡන්දයකින්
පටන්ගන්නවො.
නිවන්
දකින්නත්
තණ්හොවකින්
පටන්ගන්නවො. නර්ුත් ටික ටික ර්ොේගය වැයඩනයකොට වැයඩනයකොට
අයප් ඒ ඉලක්කය පවො එක්තරො අන්දර්ක විපරිණොර්යකට පත් යවනවො.
අයප් හියත් තණ්හො භරිතව අපි පටන්ගත්ත ඉලක්කය යනයවයි, හියත්
ටික ටික තණ්හොව ක්ෂය යවනයකොට තියයන්යන්. තණ්හොව ක්ෂය
යවන්න ක්ෂය යවන්න තර්න්ට ඒ ෙව වැටයහන්න පටන්ගන්නවො;
තර්න්ට ඒ ෙව පරතයක්ෂ යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒ නිසො හරිර් පුදුර්
සුන්දර ර්ොේගයක්. ර්ුලින් යත්යරන්යන් නැති ර්ොේගයක්. අන්න ඒකයි
අපිට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකයරහි ශරද්ධොවක් අවශය යවන්යන්;
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකයරහි විශ්වොසයක් අවශය යවන්යන්.
‘භොගයවතුන් වහන්යස්යි ශොස්තෘන් වහන්යස්. භොගයවතුන් වහන්යස්
පරඥායවන් දැකලො ඒකොයන ර්ොේගයක් යපන්වලො දීලො තියයනවො. ර්ර්ත්
ඒ ඒකොයන ර්ොේගයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව ඉස්සරහින් තියොයගන
යනවො. යර්ොකද ර්ර් තොර් යම් පොයේ ගිහිල්ලො නෑ. ර්ට අත්දැකීර්ක් නෑ.
ර්ර් දන්යන් නෑ. ඒ හින්දා ර්ර් ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ කියපු විධියට යනවො’
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කියලො අපි නිහතර්ොනී යවනවො. නිහතර්ොනී යවලො අපි යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ,
යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ ඉස්සරහට යනවො.
එතයකොට යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු දහර්ත් එක්ක
තර්න්ට වැටයහනවො නම් තර්න් යන පොයේ යම් යම් සලකුණු
සැසයඳනවො කියල, ඒ කියන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ‘යර්න්න යම්
හරියයදි යම් විධියය් අත්දැකීර්ක් ලැයෙයි’ කියලො යද්ශනො කරලො
තියයනවො. ඔන්න අපි එෙඳු අත්දැකීර්ක් ලෙනවො. එතයකොට යත්යරනවො
‘ර්ර් යන පොර නිවැරදියි’ කියලො. අවිනිශ්චිත භොවයකින් යනයවයි දැන්
යන්යන්. යර්ොකද, දැන් එක තැනක් අහු වුණො හරියටර් ෙුද්ධ වචනයට
සැසයඳන. ‘ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු යද්ර් ර්ර් යර්තැනදි ස්පේශ
කළො’ කියලො ඔන්න තර්න්ට යත්යරනවො. “ආ දැන් නම් පොර හරි, යර්ොකද
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්න්න යර්තැන යම් විධියට කියලත් තියයනවො.
ර්ටත් ඒ යද්ර් ඒ විධියටර් වැටහුණො. ඒ යද්ර් ර්ටත් දැන් යහොඳට
යත්යරනවො” කියලො පොර යහොඳට තර්න්ට තහවුරැ යවනවො. තර්න්ටර්
යත්යරන්න ගන්නවො. තර්න්ටර් පරතයක්ෂයක් ෙවට පත් යවනවො. අන්න
එතයකොට යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ අර පරසොද ශරද්ධොව යහොඳ පිහිටපු ශරද්ධොවක්
ෙවට, තර්න්යග හියත් යනොසැයලන ශරද්ධොවක් ෙවට පත් යවලො. දැන්
යම් යන පොර යහොඳටර් නිවැරදියි කියන අවයෙෝධයක් හියත් ඇති
යවනවො.
ඔය වයග් යන පොරක් තර්යි අපිට ඉතින් යන්න තියයන්යන්. ඒ
නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි දැන් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහන
පරශ්නය, “කිංර්ූලකො ආවුයසො, සයබෙ ධම්ර්ො”. කුර්ක්ද ර්හයණනි යම්
සියලු යද්ට ර්ුල? එතයකොට යදන උත්තරය තර්යි “ඡන්දර්ූලකො ආවුයසො,
සයබෙ ධම්ර්ො” අන්න හියත් ඇති යවන කැර්ැත්ත, හියත් ඇති යවන
ඡන්දය තර්යි හැර් යද්ටර් ර්ුල් යවන්යන්. ඒ අනුව තර්යි අපි ඒ ඒ
පොරවල්වල යන්යන්. අපිට යම් පොරක යන්න හියත් කැර්ැත්තක් ඇති
වුණො නම් අපි ඒ තුළින් යර්යහයවලො ඒ පොයේ අපි ගර්න් කරනවො. ඒ
නිසො යම් පින්වතුන්ට දැන් හියත් කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්න පුළුවන් ,
ර්ට දැන් ලැබිලො තියයනවො දවස් දවස් 9 ක්. යම් දවස් නවය තුළ ර්ර්
සිහිය දියුණු කිරීර් සඳහො කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො. හියත්
සර්ොධියක් වේධනය කරගැනීර් සඳහො කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො.
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හියත් පරඥාවක් වේධනය කරගැනීර් සඳහො කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො.
යර්න්න යම් කැර්ැත්ත අපිට අඛණ්ඩව කරර්ොනුකුලව පවත්වන්න පුළුවන්
නම්, යම් කැර්ැත්ත ගිළිහිලො යන්නට යනොදී, එළයඹන ෙොධො නිසො යම්
කැර්ැත්ත හීන යවලො දුේවල යවලො අතහැරලො දාන්න යන ර්ට්ටර්ට
යන්න යනොදී, “යර්ොන ෙොධොව ආවත් ර්ර් යම් පටන්ගත්ත යද්
අතහරින්යන් නෑ, ර්ර් දියුණු කරගත යුතු සතිය, දියුණු කරගත යුතු
සර්ොධිය, දියුණු කරගත යුතු පරඥාව අවශය ර්ට්ටර්ට එනකල් යම් ගර්න
ර්ර් අතහරින්යන් නෑ” කියලො හියත් වීේයයක් ඇති කරගන්නවො. හියත්
අධිෂ්ඨොනයක් ඇති කරගන්නවො. ඒ සඳහො ගත යුතු පියවර යර්න්න යම්
යම් ඒවො කියලො හියත් වීර්ංසොවක් ඇති කරගන්නවො නම්, අපිට
ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්.
යම් ගර්න දීේඝ ගර්නක්. යම්ක යම් දවසින් යදයකන් අවසන්
කරන්න පුළුවන් ගර්නක් යනයවයි. ඒකයි අපිට යම් තරම් කැප යවන්න
සිද්ධ යවන්යන්. යර්ොකද, දවසින් යදයකන් යම් යද් කරන්න පුළුවන් නම්
අපිට යර්ච්චර යප්යවන්න කැප යවන්න අවශය යවන්යන් නෑ. අපට
අවශය යවනවො අදත් යම් කටයුත්ත කරන්න. යහටත් යම් කටයුත්ත
කරන්න, අනිද්දත් යම් කටයුත්ත කරන්න, සර්හර විට ර්ොස අවුරැදු
ගණන් යම් කටයුත්යතර් යයයදන්න. යර්ොකද ඒ තරම් ගැඹුරැ ර්ොේගයක්.
ඒ තරම් වැඩිය යුතු, පරොයයෝගිකව යො යුතු ර්ොේගයක් අපි ඉස්සරහ
තියයන්යන්.
ඒ නිසො අපි සියලුයදනොර් යම් ර්ොේගයය් කැප යවලො ඉස්සරහට
යෑර් සඳහො අප හැර්යදනොයග් සිත් සතන් තුළර් කැර්ැත්තක් ඇති වීර්
පිණිස, ඡන්දයක් ඇති වීර් පිණිස, උවර්නොවක් අධිෂ්ඨොනයක් ඇති වීර්
පිණිස, අද දින ධේර් යද්ශනොව අප සියලුයදනොටර් එක යස් උදේ යේවො
කියලො පරොේථනො කරමින් අද දින ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය !
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2 │ රයෝනරසෝ මනසකාරරයන්
යථාවර ෝධය කරා
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිපමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්.
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි චොරිතරයක් වශයයන් වැඩසටහනකදී ධේර්
යද්ශනොවකින් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො අයප් භොවනොවට යම් සුතර්ය
ඥානයක් එකතු කරගන්න. යර්ොකද, ෙුද්ධ වචනයත් එක්ක අයප්
භොවනොව සැසයඳන විට, වියශ්ෂයයන්ර් භොවනොවට යකොයහොර්ද ෙුද්ධ
වචනය අපි එකතු කරගන්යන් කියලො අපි කල්පනො කරලො ෙලනයකොට,
ඒකත් එක්ක අපි සංසන්දනය කරනයකොට පුදුර්ොකොර ශක්තියක්
පුදුර්ොකොර ජ්වයක් හිතට ඇති යවනවො. යර්ොකද යම් අපි ඉෂ්ට කරන්යන්
ෙුද්ධ වචනය, යම් හැසියරන්යන් ෙුද්ධ වචනයය්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යම්ක යද්ශනො කරලො තියයනවො යම් යම් ආකොරයට, කියලො ඒ අයප්ර්
අත්දැකීර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් වචනයයන් අහන්න හම්ෙ යවනවො.
ඉතින් ඒක යලොකු අස්වැසිල්ලක් අපි යන පොර නිවැරදියි කියලො හිතට
සනොථ කරන්න; හිතට ඒත්තු ගන්වන්න; හිතට යම් දිරියක් ඇති කරන්න.
එයහර් නැත්නම් හියත් යම් විපිළිසර භොවයක් ඇති යවන්න පුළුවන්.
‘යම් කරන්යන් හරි යද්ද වැරදි යද්ද වැරදි පොරකද යන්යන්’ කියලො හියත්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යම් වික්ෂිප්ත භොවයක් යදගිඩියොවක් ඇති යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො අපි
යම් සුතර්ය ඥානයකින් තර්යි අයප් අත්දැකීර් සනොථ කරගන්යන්.
අත්දැකීර් ස්ථිර කරගන්යන්. යම් ලැබිලො තියයන අත්දැකීර් නිවැරදියි,
කරන යද් හරියි, වඩන ර්ොේගය නිවැරදියි, භොවනො කරර්ය නිවැරදියි
කියලො අපිට එක්තරො අන්දර්කින් ෙුද්ධ වචනයයන් යම් සනොථ කරවීර්ක්
ඒත්තු ගැන්වීර්ක් සිදු යවනවො. ඒක තර්යි අපි ධේර් යද්ශනොවකින්
ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්.
අපි යම් භොවනො වැඩ සටහනට ර්ොතෘකො වශයයන් තියොගත්යත්
කිං ර්ූලක සූතරය. යම් සූතරය අන්තේගත යවන්යන් අංගුත්තර නිකොයය්
අට්ඨක නිපොතයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව ටිකක්
පුරැදු කරනවො වයග් අවස්ථොවක් යර්තැන තියයන්යන්. ඒ කොයල්දී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පර්ණක් යනයවයි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ
ගිය භික්ෂූ භික්ෂුණී උපොසක උපොසිකොවන් පර්ණක් යනයවයි, අනය
යනොයයකුත් තීේථකයිනුත් ඉඳලො තියයනවො. ර්ත සහ දෘෂ්ටි දරපු
යනොයයක් පිරිස් ඉඳලො තියයනවො. ඒ අය යම් යම් ර්ත දරොයගන යම්
යම් දෘෂ්ටි දරොයගන, ර්ත ඉදිරිපත් කරයගන, යම් යම් තේක ඉදිරිපත්
කරයගන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සර්ගත් උන්වහන්යස් සරණ ගිය
ශරොවකයන් සර්ගත් ඇතැම් යවලොවට වොද විවොදවලට කථොවලට පැටලිලො
තියයනවො. ඉතින් ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරශ්නය ර්තු යවන්න
කලින්ර් වයග් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව සූදානම් කරනවො ‘යර්න්න යම් යම්
විධියට අනය තීේථකයයෝ ඇහුයවොත් යර්න්න යම් යම් විධියට උත්තර
යදන්න’ කියලො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්යි පර ශ්න ටික අහන්යන්
‘යම්යගොල්ල යම් විධියට අහන්න පුළුවන්. යර්න්න යම් යම් විධියට
අහන්න පුළුවන් එතයකොට යර්ොකක්ද කියන්යන්?’ කියලො භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයගන් ර්ුලින් පරශ්න කරනවො. එතයකොට භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
කියනවො ‘අයන් ස්වොමීනි යම් ධේර්ය භොගයවතුන් වහන්යස් ර්ුල්
කරයගනයි තියයන්යන්. අපි ඔෙවහන්යස් සරණ ගිහින් තියයන්යන්.
භොගයවතුන් වහන්යස්ටර් යම් පරශ්නවලට පිළිතුරැ වැටයහ්වො’ කියල
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ටර් ආරොධනො කරනවො යම් පරශ්නවලට පිළිතුරැ
යදන්න කියලො.
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යම් පරශ්නවල එක්තරො අන්දර්ක දාේශනික පසුබිර්ක් තිෙුණත්
ඇත්තටර් යම් පරශ්න තුළින් විපස්සනො භොවනොවට යලොකු අත්වැලක්
වියශ්ෂයයන්ර් ලෙොගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො. යර්ොකද, පටන්ගන්යන්
යෙොයහොර් රළු ර්ට්ටර්කින් වුණොට ඉවර යවන්යන් ඉතොර් පරණීත
ර්ට්ටර්කින්. ඉවර යවන්යන් ඉතොර් ගම්භීර ර්ට්ටර්කින්. ඒ ආකොරයයන්
තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් පරශ්න අට යගොනු කරලො තියයන්යන්;
යපළගස්වලො තියයන්යන්. අපි ඊයය් සොකච්ඡො කළො එක පරශ්නයක් “කිං මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා”. යම් සියලු ධේර්යන්ට - සියල්ලට
යර්ොකක්ද ර්ුල. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “ඡන්දමූලකා,
ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො තර්යි උත්තර යදන්න තියයන්යන්. හැර්
යද්ටර් කැර්ැත්ත තර්යි ර්ුල. හැර් යද්ටර් ඡන්දය තර්යි ර්ුල. හියත් ඇති
යවන තණ්හොව තර්යි ර්ුල. දැන් යම්ක හරි පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්,
වැරදි පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. යම් ඡන්ද කියන වචනය
නිරන්තරයයන්ර් කුසල පක්ෂයය්ර් දාලො කථො කරන්න ෙැහැ. අකුසල
පක්ෂයය් දාලත් කථො කරන්න පුළුවන්. එතයකොට ඒ යවලොවට
කොර්ච්ඡන්දය කියනවො; නැත්නම් ඡන්ද රොගය කියනවො. ඔන්න ඔය
වයග් වචනවලින් යම් ඡන්දය කියන වචනය අපි අකුසල පක්ෂයය් දාලො
කථො කරනවො.
අනික් අතට කුසල පක්ෂයට දාන්නත් පුළුවන්. අපි කුසලච්ඡන්දය
කියලො කියනවො; ‘කත්තුකර්යතො ඡන්දය’ කියලො කියනවො. යම් විධියට
අපි කුසල පක්ෂයට දාලො යම් ඡන්දය ගැනර් කථො කරනවො. ඒ අනුව, යම්
ඡන්දය නිවැරදි පැත්තට හරවොගැනීර් අපි සතු යුතුකර්ක් යවනවො.
එයහර් නැත්නම් අපි වැරදි පැත්තට නම් යම් ඡන්දය හරවො ගන්යන්,
අයප් කැර්ැත්ත යයොර්ු යවලො තියයන්යන්, ඉතින් ඒ පැත්යත් තර්යි අපි
කටයුතු කරන්යන්. යම් කිසි යකයනක්යග් කැර්ැත්ත තියයන්යන් යම්
කිසි නරක වැඩක් කරන්න නම් එයො ඒක නැවත නැවත කිරීර් හරහො
ඒක ඇබ්ෙැහියක් ෙවට පවො පත් යවන්න පුළුවන්. එයො ඒක දැන්
කැර්ැත්යතන් කරලො ඇබ්ෙැහියක් ෙවට පත් යවලො. අපි සරල
උදාහරණයක් ගත්යතොත් යකයනක් ර්ත් පැන් යෙොන්න කැර්ැත්තක්
තියයනවො. එයො ඔන්න යපොඩ්ඩකින් පටන්ගන්නවො. තව ටිකක් ඊළඟට
යෙොනවො, තව ටිකක් ඊළඟට යෙොනවො, දැන් අන්න ඒක ඇබ්ෙැහියක්
ෙවට පත් යවලො ඒයකන්ර් සුරො යලෝලයයක් ෙවටත් පත් යවන්න
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පුළුවන්. යර්ොකද ඒ කැර්ැත්ත තිෙුයණ් වැරදි පැත්තකට. ඒයක් අනිත්
පැත්ත ඔන්න යකයනක් සීලයක් ආරක්ෂො කරන්න කැර්ැත්තක් ඇති
කරගන්නවො. හියත් ඡන්දයක් ඇති කරගන්නවො. “යම් විධියට ර්ර්
සීලයක් ආරක්ෂො කරන්න ඕනෑ. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, ආේයයන්
වහන්යස්ලො යර්න්න යම් යම් අන්දමින් හැසිරිලො තියයනවො, යම් යම්
අන්දමින් සීලයක් සර්ොදන් යවලො තියයනවො, ආරක්ෂො කරලො තියයනවො.
ඉතින් ර්ර්ත් යම් ෙුද්යධොත්පොද කොලයය් ලෙපු ර්නුෂය ආත්ර් භොවයය්
නිකම් ඔය ඉඳුරන් පිනවමින්ර් ඉඳලො හරි යන්යන් නැහැ. ර්ර්ත් යම්
සීලයක් ආරක්ෂො කරන්න ඕනෑ” කියලො අන්න හියත් කැර්ැත්තක් ඇති
යවනවො. අන්න ඒ වයග් අපි හියත් ඇති කරගන්නො වූ කැර්ැත්ත යලොකු
ගර්නක් අපිව එක්කයගන යනවො. ඉතින් ඒ නිසො ඒ කැර්ැත්තර් භව
ගර්නින් එයතර යවන්න, නිවන් දකින්න යයොදාගන්නත් පුළුවන්.
ඇත්තටර් පින්වත්නි යම් කටයුත්ත, යර්න්න යම් ඇති යවන
කැර්ැත්ත, යම් උවර්නොව ඉතොර් වැදගත්. දැන් යර්ොකද යර්තැනදි වුණත්
අපි ධේර් සොකච්ඡොවක නිරත යවනයකොට දැන් යම් පින්වතුන්ට
යත්යරනවො යර්තැන ඉන්නවො එක එක ර්ට්ටම්වල යයෝගොවචරයයෝ.
ඇතැම් යකයනක් ආරම්භක ර්ට්ටයම්, ආධුනික ර්ට්ටයම්. ඒ අය ඒ ඒ
ර්ට්ටයර්න් කථො කරනවො. ඊළඟට තව යකයනක් ඔන්න ඊට වඩො ටිකක්
භොවනොව දියුණු කරලො හියත් සර්ොධියක් හදායගන ඒ ර්ට්ටයම්. තවත්
යකයනක් විපස්සනොවකුක් දැන් වඩනවො. තවත් යකයනක් විපස්සනොයේ
සෑයහන ගැඹුරකට දුරකට ගිහිල්ලො. ඔන්න ඔය වයග් ඒ ඒ අය ඒ ඒ
ර්ට්ටම්වලින් කථො කරනයකොට අර ආධුනික යකයනක් ර්නයස් ඇති
කරගන්න ඕනෑ, “යම් යද්වල් අදටත් කරන්න පුළුවන්. යම් යද්වල්වල
ර්ර් නිරත යවනවො නම්, පුහුණුයේ යයයදනවො නම්, යම් සඳහො ර්ර්
උත්සොහයක් දරනවො නම්, හියත් යයොර්ුවක් කැර්ැත්තක් තියයනවො නම්
අදත් යම් යද්වල් ර්ට අවයෙෝධ කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො. යම් දහර්
අදටත් සජීවී” යි කියලො හියත් යලොකු කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්න අවශය
යවනවො. ඒක තර්යි අපිට යම් යපොදුයේ කර්ටහන් සුද්ධ කිරීයර්න්
ලැයෙන ආනිසංසය. යර්ොකද, අනිත් අයයග් අත්දැකීම් යහළිදරේ
කරනයකොට අපිටත් යත්යරනවො යම්ක කරන්න පුළුවන් යදයක් ෙව.
“යම්ක යල්පැනගිය යදයක් යනයවයි; යම්ක ඊළඟ ෙුද්ධ සොසනයයදී
කරන්න තියයන යදයක් යනයවයි; යම්ක යම් වේතර්ොන ෙුද්ධ
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සොසනයය්ත් කරන්න පුළුවන් යදයක්” කියලො තර්න්ටර් සනොථ යවන
ගතියක් තර්න්ටර් ඒත්තුගැන්යවන ගතියක් තියයනවො.
ඊළඟට තර්නුත් ඒ සඳහො උත්සොහවත් යවනවො. “ර්ර්ත් යම්
තත්ත්වය යකොයහොර් හරි ඇති කරගන්නවො. යම් තත්ත්වයට ර්ර්ත් එන්න
ඕනෑ. දැන් නම් ර්යග් හිත යෙොයහොර් විසියරනවො. එක යර්ොයහොතක්වත්
එක අරර්ුණක ඉන්යන් නැහැ. නර්ුත් අන්න අරයයග නම් හිත දැන්
සර්ොධිර්ත් යවලොලු. එයොයග නම් හිත දැන් ඉන්නවලු යෙොයහොර්
නිශ්ශබ්දව” කියලො තවත් යකයනක්යග් අත්දැකීර්ක් විස්තර කරනයකොට
තර්න්යග හියත් අපි කුසලච්ඡන්දයක් ඇති කරගන්නවො. ‘අයප් හියතත්
යර්න්න යර්ෙඳු හැකියොවක් දියුණු කරගත යුතුයි’ කියලො අයප් හියත්
කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො. ඒ කැර්ැත්තර් තර්යි අපිව
යර්යහයවන්යන්. ඒ කැර්ැත්තර් තර්යි අපිට යපොයහොර යදන්යන්. “තව
ටිකක් කරන්න, තව ටිකක් ඉස්සරහට යන්න, තව ටිකක් යම් යම්
කටයුතුවල යයයදන්න, තව පුළුවන් තරම් සතිය දියුණු කරන්න” කියලො
අපිව යර්යහයවන ගතියක් තියයනවො. ඒක ඇත්තටර් යම් භොවනො
ර්ොේගයට අවශය යවනවො. නැතුව අපි එක පොරටර් හිතොගත්යතොත් යම්
තණ්හොව දුරැ කරන්නයි තියයන්යන්, ඔක්යකොර් ටික අතහැරියො නම්
ඉවරයි කියලො එයහර් කෘතරිර්ව අපිට යම් අයප් හිත දර්නය කරන්න ෙෑ.
අපි හිතොගත්ත පර්ණින් ෙණක් අහපු පර්ණින්, එයහර්ත් නැත්නම්
තේකයට වැටහුණ පර්ණින් යම් ‘හිත’ යද්වල් වටහොගන්යනත් නෑ.
වටහො යනොගැනීර් නිසොර් අතහරින්යනත් නෑ. ඉතින් ඒ නිසො අපිට
නැවත නැවත යම් හිත හදන්න යවනවො පරතිපදාවක් හරහො. ඒ නිසො
ඒකට ඉතොර් වැදගත් යර්න්න යම් ඡන්දය. ඉතොර් වැදගත් යර්න්න යම්
හියත් ඇති කරගන්නො වූ උවර්නොව; කැර්ැත්ත.
අද අපි සොකච්ඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො යදවන
පරශ්නය. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො “කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා”
කුර්ක්ද යද්වල් හටගැනීර්ට යහ්තුව? එයහර්ත් නැත්නම් ර්තු වීර්ට
යහ්තුව? කියලො. ඒකට උත්තර වශයයන් යම් විධියට කියන්න කියලො
උගන්වනවො “ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා” යම් ර්නසිකොරය තර්යි
යද්වල් හටගැනීර්ට යහ්තුව කියලො උත්තර යදන්න කියලො කියනවො. අපි
යපොඩ්ඩක් ෙලර්ු යර්ොකක්ද යම් ර්නසිකොරය කියලො කියන්යන්?
යකොයහොර්ද යම්ක භොවනොයවදි පරයයෝජ්නවත් යවන්යන්? අපි
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උදාහරණයක් ගත්යතොත්, අපි හිතර්ු දැන් වඳුයරක් කැලෑවක පැන පැන
යනවො අත්යතන් අත්තට. දැන් එයො එක අත්තක් අල්ලනවො, තව
අත්තකට පනිනවො. ඒ අත්ත අල්ලනවො, කලින් අත්ත අතහරිනවො. තව
අත්තක් අල්ලනවො, කලින් අත්ත අතහරිනවො. ඉතින් ඔයහොර් පැන පැන
යනවො. දැන් අපි හිතර්ු එයො කෑර් යහොයමින් යන්යන්. ඉතින් යම් යන
අතයරදි යර්යොයග යනත ගැයටනවො යම් කිසි පලතුරක් යහෝ යර්ොකක්
හරි කන්න පුළුවන් යදයක් ඔන්න යනත ගැයටනවො. අත්යතන් අත්තට
පැන පැන ගිය වඳුරො දැන් අන්න ඒ දැකපු යද් යවත යයොර්ු යවනවො. දැන්
යර්යතක් යවලොවක් සැරිසරමින් එයො හිටියය්; යහොයමින් හිටියය්. නර්ුත්
යනත ගැටුණො අඹ යගඩියක්. ඒ අඹ යගඩිය යවත දැන් එයොයග පූේණ
අවධොනයක් යයොර්ු යවනවො.
අන්න ඒ වයග් අයප් අවධොනය ‘යයොර්ු කිරීර්’ තර්යි ර්නසිකොරය
කියලො කියන්යන්. ඒ කියන්යන් දහසක් යද්වල් තියයනවො අරර්ුණු
කිරීර්ට පුළුවන්. නර්ුත් අපි ඒයකන් එකක් ඔන්න යවන්න කරලො ගත්තො;
එකකට අයප් ර්නස හැයරේවො. අන්න එයහර් ර්නස හැරවීර්, විවිධොකොර
යද්වල් තියයද්දි අයප් ර්නස එක යද්කට හැරවීර්, ඒ අරර්ුණ යර්යනහි
කිරීර් තර්යි ර්නසිකොරයයන් කරන්යන්. යම් ර්නසිකොරය අපි යෙොයහොර්
පරයයෝජ්නවත් විධියට භොවනොයවදි යයොදාගන්නවො. ඒ ගැන කථො කරන්න
කලින් අපි යපොඩ්ඩක් යම්යක් අනිත් පැත්තත් කථො කරර්ු. යර්ොකද අපි
සොර්ොනයයයන් එෙඳු නිවැරදිව ර්නස යයොර්ු කිරීර්ක යයයදන පිරිසක්
යනයවයි හුඟක් යවලොවට. හුඟක් යවලොවට අයප් ර්නස හුරැ යවලො
තියයන්යන් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයට. ඒ කියන්යන් නුනුවණින්
කල්පනො කරන ස්වභොවයක් තර්යි අයප් තියයන්යන්. උදාහරණයක්
වශයයන් ගත්යතොත් අපි හිතර්ු අපි අකර්ැති යකයනක් හම්ෙ යවනවො.
අකර්ැති යකයනක් හම්ෙ යවච්ච ගර්න් එක පොරටර් එයොව හඳුනගන්න
අපිට යම් යම් නිමිති ටිකක් වැටයහනවො. ඊළඟට ඔන්න අපි ර්තක්
කරනවො යම් පුද්ගලයො කරපු වැරදි ටික. යම් පුද්ගලයො ර්ට කරපු
සතුරැකම් ටික. ඉතින් යම් විධියට අපි තව තව ද්යේෂය වැයඩන විධියට,
නැත්නම් පටිඝය වැයඩන විධියට යර්යනහි කරනවො. ඉතින් යර්තැන
තියයන්යන් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයක්.
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අපි තවත් උදාහරණයක් ගත්යතොත්, අපි හිතර්ු අපි කැර්ති
යකයනක් හම්ෙ යවනවො. අපි හිතර්ු පුරැෂයයකුට ස්තරියක් දකින්න හම්ෙ
යවනවො. යර්තැනදි අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් කරන්යන් යර්ොකක්ද?
හැර් තිස්යසර් ර්තුපිට යපනුර් තර්යි එයො උලුප්පොගන්යන්. ර්තුපිට
යපනුර්ට තර්යි තැන යදන්යන්. රෑපයට හැඩයට වේණයට - යර්න්න
යම් වයග් ර්තුපිට තියයන නිමිති අනුවයංජ්න ගන්නවො කියලො
සොර්ොනයයයන් කියනවො. ඒ ර්තුපිට තියයන නිමිති ස්වභොවයන්ට ර්තුපිට
තියයන හැඩහුරැකම්වලට ර්තුපිට තියයන වේණයට, යම්වට තර්යි
සොර්ොනයයයන් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් හිත යන්යන්. ගැඹුරක්
දකින්යන් නැහැ. ඒ ර්තුපිට යද්වල් දැන් යහොයනවො. හැඩහුරැකම්
යකොයහොර්ද, හයම් පොට යකොයහොර්ද, යකස්වල දිග යකොයහොර්ද, ඇස්වල
පොට යකොයහොර්ද, නො නො පරකොර යද්වල් යම් විධියට නිමිති අනුවයංජ්න
ගන්නවො. යම් යද්වල් ගන්න ගන්න අන්න කලින් යනොතිබිච්ච
කොර්ච්ඡන්දයක් දැන් ර්තු යවනවො. කලින් අපි හිතර්ු හියත් ඒ තරම්
රොගයක් කොර්ච්ඡන්දයක් තිෙුයණ් නැහැ. නර්ුත් දැන් අර වැරදි සුෙ නිමිති
ගැනීර් නිසො නැවත නැවත ඒවට තර්යි දැන් හිත ‘යයොර්ු යවන්යන්’.
හිත යහොයන්යන් දැන් එෙඳු යද්වල්. අඟ පසඟ යකොයහොර්ද කියලො දැන්
ෙලනවො. නිමිති අනුවයංජ්න යර්ොනවද කියලො තව තව ෙලනවො. දැන්
හිත ඒවො යවතර් ‘යයොර්ු කරනවො’. යයොර්ු කරන්න යයොර්ු කරන්න තව
තව කොර්ච්ඡන්දය වැඩි යවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් කොරණොව ර්තක් කරනවො “අත්ථි,
භක්ඛන්ව, සුභ මිත්ත්ිං. ත්ත්ථ අන්යා න්සාම සකාරබ්හුලීකාන්රා අයමාහාන්රා අ ුප්පත ස්ස වා කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාදාය, උප්පත ස්ස වා
කාමච්ඡන්දස්ස භන්යයාභාවාය න්වපුල්ලාය”7 යර්න්න යර්යහර් ර්හයණනි
සුෙ නිමිත්තක් තියයනවො. යම් සුෙ නිමිත්ත නැවත නැවත අයයෝනියසෝ
ර්නසිකොරයයන් ගැනීර් තුළින් යම් සුෙ නිමිති දකිනවො. අයප් ඇහැට
යයොර්ු යවච්ච අරර්ුයණ් අයප් හිත කැර්ති යද්වල් තියයනවො. අන්න ඒ
ඒ තැන්වලටර් හිත යයොර්ු කරනවො. හිත යයොර්ු කරන්න යයොර්ු කරන්න
නූපන් කොර්ච්ඡන්දයක් උපදිනවො. උපන් කොර්ච්ඡන්දය තව තව වේධනය
යවනවො. ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් තියයනවො යම් විධියට අපි
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7

සංයුත්ත නිකොය, යෙොජ්ඣඞ්ග සංයුත්ත, පබ්ෙත වග්ග, කොය සූතරය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් කටයුතු කරනයකොට. ඒ වයග්ර්යි අපි
අකර්ැති යකයනක් දැක්කො නම් අන්න පටිඝ නිමිත්තක් කියලො කියනවො.
අපි සොර්ොනයයයන් අපි අකර්ැති තැන්, යද්වල්, ස්වරෑප ඒවටර් හිත
යයොර්ු කරනවො. එයො කන්යන් යර්ොනවද? යෙොන්යන් යර්ොනවද? අයප්
හිත ගැයටන යද්වල්වලටර් හිත යයොර්ු කරනවො.
යර්න්න යම් වයග් ස්වභොවයක් තියයනවො අයයෝනියසෝ
ර්නසිකොරයය්. ඉතින් ඇත්තටර් අයප් හිත හරි පුදුර් විධියට වැඩ
කරන්යන්. යම් තුළින් අපිට හොනියක් සිද්ධ යවනවය, හියත් යම් කුසල
ධේර්යක් දියුණු යවලො තියයනවො නම් ඒකත් වැනසිලො යනවය, දුේවල
යවලො යනවොය, පිරිහිලො යනවොය කියලො යකොච්චර වැටහුණත් හරි
අර්ොරැයි යම් හිත එක පොරටර් හදන්න. යර්ොකද අපි හිතන පැත්ත අනුව,
නැත්නම් හිත යයොර්ු යවච්ච පැත්ත අනුව තර්යි යද්වල් වේධනය
යවන්යන්. උදාහරණයක් වශයයන් කියනවො නම්, අයප් හියත්
කොර්ච්ඡන්දය වැයඩන පැත්තකින් අපි හිතන්න ගත්යතොත් අපි ඒ නිමිති
අනුවයංජ්න ගන්න පටන්ගත්යතොත් නූපන් කොර්ච්ඡන්දය දැන් උපදින්න
පටන්ගන්නවො. කලින් තිෙුයණ් නෑ කොර්ච්ඡන්දයක්. දැන් ඒක උපදින්න
පටන්ගන්නවො. එයහර් පටන්ගත්තට පස්යස් හරියට නිකන් යදාරක්
ඇරියො වයග් අර කොර්ච්ඡන්දයටර් යපොයහොර දාන ස්වරෑපයක් අයප්
හියත් තියයනවො. ඊළඟට ර්තක් යවන්යනර් කොර්ච්ඡන්දය ඇවිස්යසන
යද්වල්. රොගය ඇවිස්යසන යද්වල්.
අනික් අතට අපිට යකොයහොර්ත්ර් අර්තකයි යනක්ඛම්ර් පැත්තක්.
ඒ කියන්යන් අතහරින පැත්තක් හිත වැයඩන පැත්තක් මනෂ්කරර්ය
පැත්තක් හිතට ර්තක් යවන්යන්ර් නැහැ. දැන් ර්තක් යවන්යන්ර් රොගය
වැයඩන පැත්තක්. රොග භරිත පැත්තකට එයහම්ර් හිත හැයරනවො. තව
තව රොගය උත්සන්න යවන විධියටර් යද්වල් ර්තක් යවවී ර්තක් යවවී
එන ස්වභොවයක් තියයන්යන්. ඒක නිකං හරියට, අපි හිතර්ු අයප්
රෑපවොහිනියය් විවිධොකොර නොලිකො තියයනවො. අපි හිතර්ු අපි කරීඩො
ෙලන්න උවර්නො යවලො කරීඩො නොලිකොවට දැම්යර්ොත් එයහර් ඒ
නොලිකොයවන් යපන්නන්යනර් කරීඩො. එකක් ඉවර යවනයකොට ඔන්න තව
එකක්. ඒ කරීඩොව ඉවර යවනයකොට ඔන්න තව කරීඩොවක්. ඒක ඉවර
යවනයකොට ඔන්න තව කරීඩොවක්. යර්ොකද යම් ‘කරීඩො නොලිකොව’. ඔන්න
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පරවෘත්ති නොලිකොවක් යතෝරගන්නවො. ඉතින් ඒයක් එක පරවෘත්තියක් ඉවර
යවනයකොට තව පරවෘත්තියක්. ඒක ඉවර යවනයකොට තව පරවෘත්තියක්.
දැන් යම් විධියට යර්ොකද - ඒක ‘පරවෘත්ති’ නොලිකොව.
ඔන්න ඔය වයග් අපි හිත යයොර්ු කයළ් යර්ොන පැත්තටද අන්න
ඒ පැත්තර් විවෘත යවන ගතියක් අයප් හියතත් තියයනවො. යම් කොරණොව
එක අතකින් ර්යනෝ මවදය විදයොව පැත්යතන් උනත් හරිර් ගැඹුරැ
තත්ත්වයක්. යර්ොකද අයප් ර්නස හරි අර්ුතුර් විධියකට වැඩ කරන්යන් .
යර්ොකද, අප යම් පැත්තකට හිත යයොර්ු කළො නම් ඒ පැත්තටර්යි අයප්
හිත නැයර්න්යන්; ඒ පැත්තටර්යි හිත යයොර්ු යවන්යන්. යම් කොරණොව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පැහැදිලිව ර්ජ්ිර් නිකොයය් ද්යේධො
විතක්ක සූතරයය් සඳහන් කරනවො යර්න්න යම් විධියට “යඤ්ඤඤන්දව,
භක්ඛන්ව, භක්ඛු බ්හුලම ුවිත්න්කකත් අ ුවිචාන්රත්, ත්ථා ත්ථා ත් න්හාත්
න්චත්න්සා” ර්හයණනි යම් හිත යම් යදයක්ද නැවත නැවත හිතන්යන්,
ෙහුලීකෘත කරන්යන් යම් කිසි විතේකයක් යම් කිසි සිතුවිල්ලක්ද,
යකයනක් නැවත නැවත හිතන්යන්, ඒකර්ද හියත් පවත්වන්යන්, “තථො
තථො නති යහොති යචතයසො” දැන් හිත ඒ පැත්තටර් හැයරනවො. දැන් ඒ
හියත් කරියොවලිය සිදු යවන්යන්ර් ඒ ආකොරයයන්ර්යි. අපි සොර්ොනයයයන්
කියනවො “ඒ තැනැත්තො නම් හරිර් රොග භරිත චරිතයක්”; “යර්යො නම්
හරිර් ද්යේෂ භරිත චරිතයක්, හැර් තිස්යස්ර් ගැයටනවො. යපොඩ්ඩට
යක්න්ති යනවො” කියලො ඒ චරියත් දැන් අර ර්ට්ටමින්ර් හැදිලො. ඒ පොරර්යි
හැර් තිස්යස්ර් විවෘත යවන්යන්.
අන්න ඒ විදියට අපි යර්ොකක්ද පුරැදු කරන්යන්, ඒ පැත්තටර්
හියත් නතියක්, හියත් හැරවිල්ලක්, හිත ෙහුලීකෘත වීර්ක්, ඒ පැත්තටර්
විවෘත වීර්ක්, ඒක යපෝෂණය යවන අන්දයම් සිතුවිලිර් පහළ වීර්ක් සිද්ධ
යවනවො. ඉතින් යම්ක හරිර් හොනිකරයි. ඇත්තටර් අපි වැරදි පැත්තකට
අයප් හිත හැරවීර් තුළින්, ඒ කියන්යන් අපි ද්යේෂ පැත්තකට අයප් හිත
හරවලො අනුන්යග් වැරදි දකින පැත්තක්ර් නම් නැවත නැවත පුරැදු
කරන්යන්, අපි අනුන්යග් වැරදිර් නම් යහොයයහොයො යන්යන්, අයප්
ර්නයස් තියයන්යන් එෙඳු ස්වභොවයක් නම්, අනිත් අය යකොච්චර යහොඳ
කළත් අපිට යප්න්යන්ර් වැරැද්දක්ර්යි. යප්න්යන්ර් අඩුපොඩුවක්ර්යි. ඒ
නිසොර් අයප් හිත ද්යේෂයයන් තවතවත් දැයවනවො. ද්යේෂයයන්
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තවතවත් තැයවනවො. කිසිර් සතුටක් නැහැ, සැහැල්ලුවක් සියත් නැහැ.
නිරන්තරයයන්ර්
තියයන්යන්
හරිර්
කනස්සලු
ස්වභොවයක්.
නිරන්තරයයන්ර් හියත් තියයන්යන් අතෘප්තිර්ත් ස්වභොවයක්.
අතෘප්තිකර ස්වභොවයක්.
යම් නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි අයප් ර්නස ටික ටික
යකොයහොර්ද හදාගන්යන්? යම් වැරදි විධියට පුරැදු යවච්ච ර්නසක්
යකොයහොර්ද අපි හදාගන්යන්? යම් වැරදි පුරැදුවලටර් ඇබ්ෙැහි යවච්ච
ර්නසක් අපි නැවතත් පරකෘති තත්ත්වයකට, අපිට වොසිදායක
තත්ත්වයකට, අපිට හිතකර තත්ත්වයකට, යම් සංසොයරන් මියදන
තත්ත්වයකට හදාගන්යන් යකොයහොර්ද? යර්ොකද, ඇතැම් යවලොවට අපිට
යත්යරනවො “යම් යද්වල් හිතලො වැඩක් නැහැ. යම් යද්වල් නැවත නැවත
හිතීයර්න් හිත තව තවත් වික්යෂ්පයට පත් වීර්ක් යවන්යන්, ආතතිගත
වීර්ක් යවන්යන්, තව තවත් යකයලසීර්ක් යවන්යන්” කියලො තර්න්ට
යත්යරනවො. නර්ුත් පුරැද්දට අයප් හිත නැවත නැවත ඒ යද්වල්ර්
හිතනවො. ඒ යද්වල් යවතටර් හිත යනවො. හිත යන්න යන්න නැවත
නැවත අර වැරදි පුරැද්දර් යපෝෂණය යවනවො. ඉතොර් විෂර් චකරයක්
තර්යි අයප් සිත්වල කරියොත්ර්ක යවන්යන්.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො ඒ ද්යේධො
විතක්ක සූතරයය්ර් “කාමවිත්කකිං න්ච, භක්ඛන්ව, භක්ඛු බ්හුලම ුවිත්න්කකත්
අ ුවිචාන්රත්, පහාස න් ක්ඛම්මවිත්කකිං” යම් කිසි යකයනක් කොර්
විතේකයක්ර් හිතනවො නම්, හියත් රොගය දනවන විධියටර් දැන් එයො
හිතනවො නම්, ඒ හියත් යර්යතක් තිෙුණො නම් යම් කිසි යනක්ඛම්ර්
විතේකයක්, යද්වල් අතහැරලො දාන අන්දයම් විතේකයක් තිෙුණො නම්, ඒ
ඔක්යකොර් දැන් යටපත් යවලො යනවො. අර කොර් විතේකයර් දැන් ඉස්ර්තු
යවනවො. ඒකර් තර්යි දැන් ඉස්සරහට එන්යන්. “කාමවිත්කකිං
බ්හුලමකාස” දැන් හිත ෙහුලීකෘත යවනවො කොර් විතේකය පැත්තටර්;
රොගය පැත්තටර්. දැන් සම්පූේණ රොගය උත්සන්න යවන තත්ත්වයකට
එනවො. “ත්ස්ස ත්ිං කාමවිත්කකාය චිත්ත්ිං මත්” අන්න හියත් නැඹුරැවක්
ඇති යවනවො; කොර් විතේකය ඔස්යස්ර් යන ගතියක්. යම්ක කොර්
විතේකයක් යවන්න පුළුවන්. යම්ක ද්යේෂ විතේකයක් යවන්න පුළුවන්.
යම් වයග් හිත පුදුර් විධියට අර පුරැදු කළ පැත්තට යයොර්ු යවලො
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පුරැදුවල ඇබ්ෙැහියක් වන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඉතින් අපි ත් කරම
න්ේ හන්ත්් දුව පුරුදුවල රූකඩ කියලො කිේයවොත් නිවැරදියි. ඒ තරම් අපි
අයප් හියත් දුවන පුරැදු අනුව වහල් භොවයක තර්යි කටයුතු කරන්යන්.
ඇත්තටර් භොවනොවකින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පුරැදුවලට අපි
තුළ තියයන වහල් භොවය කරර්ොනුකූලව නිවැරදි කරලො යදනවො.
කරර්ොනුකූලව අපි යම් වහල් භොවයයන් ර්ුදවනවො. ඒකට තර්යි යයෝනියසෝ
ර්නසිකොරයක් යයොදාගන්යන්. ඒ නිසො යම් ර්නසිකොරයර් අයයෝනියසෝ
පැත්තට ගියයොත්, ර්තුපිටර් රැඳුයනොත්, නිකං උඩර් තිෙුයණොත් අපි හැර්
තිස්යස්ර් යකයලසුන්ර්යි වේධනය කරගන්යන්. නීවරණවලර්යි ජීවත්
යවන්යන්. නර්ුත් අපි ෙුද්ධ වචනයකට කන්දීලො භොවනොවකට හැරිලො
නිවැරදි ර්ොේගයකට යයොර්ු වුයණොත්, යයෝනියසො ර්නසිකොරයක් පැත්තට
අපි නැඹුරැ වුයණොත් අන්න අපට පුළුවන් යම් කොලොන්තරයක් තිස්යස්
වැරදියට යයොර්ු යවච්ච සිත නැවතත් හරි පැත්තට හරවගන්න. ඒකයි
එතැන නැවත හිත හැරවීර්ක් තියයන්යන්. එතයකොට යම්යකදිත් අපි
ර්නසිකොරය ෙහුලව යයොදාගන්නවො. ඒ නිසො අපි භොවනොවකදී
ර්නසිකොරයයන් සෑයහන්න පරයයෝජ්නයක් ගන්නවො. උදාහරණයක්
වශයයන් ගත්යතොත්, සක්ර්න් භොවනොයවදි ඔන්න අපි වම් පොදයක්
යපොයළොයේ වදිනයකොට යම් ර්නසිකොරයය් තියයන රළුර් පැත්තක්
ර්ුලින්ර් යයොදාගන්නවො. ඒ තර්යි ‘වර්’ කියලො යර්යනහි කරනවො.
යර්ොකද දැන් යම් වැදුයණ් වම් පොදය. අපිට නො නො පරකොර යවනත් යද්වල්
දැයනනවො. ඇහැට රෑප යපයනනවො. කනට ශබ්ද ඇයහනවො. දකුණු
පොදයත් එසයවනවො. හැෙැයි යම් යර්ොයහොයතදි වම් පොදය තර්යි වැදිලො
තියයන්යන්. දැන් අර දහසකුත් එකක් අනිකුත් අරර්ුණු ර්ධයයය් අපි අයප්
අවධොනය, නැත්නම් අයප් හිත යයොර්ු කරනවො වම් පොදයට.
යම්ක ර්ුලදි ටිකක් අර්ොරැ යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද, ඉඳයගන
කරනවො වයග් යනයවයි සක්ර්යන්දි විවිධොකොර යද්වල් තියයන අතයේ
තර්යි දැන් යම් අයප් හිත අපිට උවර්නො තැනට හරවන්න හදන්යන්.
රෑප යප්නවො. ඉස්සරහ ෙලොයගන ඉන්යන්. සද්ද ඇයහනවො. වටපිට
අනිත් අයත් ඇවිදිනවො. සිතට සිතුවිලිත් එන්න පුළුවන්. යම්වත් තියයන
අස්යස් අපිට පුළුවන්ද අයප් හිත යම් උවර්නො තැනට හරවන්න. යම්කර්
තර්යි අභයොසයක් යවන්යන්. යම්කර් තර්යි අපිට නැවත නැවත පුහුණු
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යවන්න අවශය යවන්යන්. යකොයහොර්ද යම් අපිට උවර්නො තැනට හිත
හරවන්යන්? යර්යතක් හිතට උවර්නො තැනට අපි හැරිලයි කටයුතු කයළ්.
හිත එයොයග් පරණ පුරැදුවලට යකයලස් පුරැදුවලට අපිව වහලුන්
වශයයන් ඇදයගන යනවො. අපි තණ්හොවට දාස යවලො කටයුතු කරනවො.
ඉතින් ඒ නිසො දැන් අපි උත්සොහවත් යවනවො යම් ෙුද්ධ වචනයට කන්දීලො
ඒ විවිධොකොර අභයොස හරහො අපිට උවර්නො තැනට හිත හරවන්න. හිත
යයොර්ු කරන්න කුසලතොවක් දියුණු කරන්න. ඔන්න දැන් වම් පොදය
වදිනවො. අපි එතැනට හිත යයොර්ු කරනවො. යයොර්ු කරනවොත් එක්ක
යම්ක තව ටිකක් සනොථ කරන්න, තව ටිකක් යම්ක පරෙල කරන්න,
ඔන්න අපි ‘වර්’ කියලො යර්යනහි කරනවො. ඊළඟට ඔන්න දකූණු පොදයත්
යපොයළොයව වදිනවො. වදිනයකොට ඒ අවස්ථොයේදී ඒ සංඥාවට ඒ
ස්ථොනයට ඒ ස්පේශයට අපි හිත යයොර්ු කරනවො. අපිට එතැනදි අදහස්
යවන්යන් නෑ අනිකුත් යද්වල් යනොයපයනනවො කියලො. ඇයහන්යන්
නැහැ දැයනන්යන් නැහැ කියලො අදහස් කරන්යන් නැහැ. ඒ යද්වල්
ඔක්යකොර් දැයනද්දි යපයනද්දි ඇයහද්දි අපි යත්රැම් අරගන්නවො යර්න්න
යර්තැනටයි අවධොනයට යයොර්ු කළ යුත්යත් කියලො. දහසක් අරර්ුණු
ර්ධයයය් යතෝරොගත්ත අරර්ුණකට අපි හිත යයොර්ු කරනවො. ඔන්න දකුණු
පොදයයි දැන් වැදුයණ්. එතැනට හිත යයොර්ු කරනවො. ‘දකුණ’ කියලො
යර්යනහි කරනවො.
ඉතින් ඒ නිසො අපි යම් කරන යද් සරල වුණොට යම්යක් යලොකු
ගම්භීර අේථයක් තියයනවො. යම් සරල අභයොසය තුළ හිත ඇතුයළ්
යලොකු වේධනයක් යලොකු යවනසක් සිද්ධ යවනවො. ඒ නිසො පින්වත්නි
යම් භොවනො කරර් සරල වුණ පලියට යම්වයය් තියයන්යන් සරල යදයක්
කියලො හිතන්න නරකයි. යම් සරල යද් තුළින්ර්යි අයප් හිතට ගැඹුරකට
යන්න පුළුවන්. හිත වයකූල නම්, හිත සංකීේණ යවලො නම්, හිත
යද්වල්වල ඇබ්ෙැහියක් ෙවට පත් යවලො නම් එෙඳු හිතක් ගැඹුරකට
යන්යන් නෑ. හිත ගැඹුරකට යන්න නම් අන්න යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයක්
දක්වො අරයගන යන්න යවනවො. එතයකොට යම් විධියට අපි යම් සරලව
‘වර්’ ‘දකුණ’ කියලො පටන්ගන්න කොේයය ඊළඟට කරර්ොනුකූලව අපි තව
ටිකක් එහොට යගනියනවො. ඒ ආකොරයට ර්නසිකොරයර් තව ටිකක් එහොට
අරයගන යනවො. අපි හිතර්ු යම් වර් දකුණ කියන අතයරත් හිත යවන
යවන අරර්ුණුවලට දුවනවො. ඉතින් අපි ඒයකන් යබ්යරන්න යර්ොකද
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කරන්යන්? ‘වර්’ කියනවො ‘දකුණ’ කියනවො යවනුවට, වම් පොදය
එසයවන අවස්ථොයවදි ඒ එසවීයම් කරියොවලියට හිත යයොර්ු කරනවො. දැන්
අනිත් පොදයය් චලනයනුත් තියයන්න පුළුවන්. යද්වල් යප්න්නත් පුළුවන්.
ඇයහන්නත් පුළුවන්. සිතුවිලි එන්නත් පුළුවන්. නර්ුත් ඒ යද්වල්වලට
යනයවයි දැන් අපි අවධොනය යයොර්ු කරන්යන්. අපි දැන් යම් එසවීයම්
කරියොවලියට හිත යයොර්ු කරනවො. ර්නසිකොරය එතැනට දානවො. ඕන්නම්
‘ඔසවනවො’ කියලත් හිතින් යර්යනහි කරනවො. ඊළඟට අපි තැබීයම්
කරියොවලියට හිත යයොර්ු කරනවො. ‘තෙනවො’ කියලත් අවශය නම්
යර්යනහි කරනවො. ඊළඟට ආයයත් ඊළඟ පොදයය්ත් එසවීයම්
කරියොවලියට හිත යයොර්ු කරනවො. ‘ඔසවනවො’ කියලො යර්යනහි කරනවො.
තැබීයම් කරියොවලියට හිත යයොර්ු කරනවො. ‘තෙනවො’ කියලො යර්යනහි
කරනවො.
ඉතින් යම් විධියට අපි දැන් ඔන්න ටික ටික අයප් හිත, අපිට
උවර්නො තැනට යයොර්ු කරන්න පුරැදු කරනවො. ඉතින් යම්කට
උපකොරයක් වශයයන් තර්යි යර්යනහි කිරීර්ක්, රළු යර්යනහි කිරීර්ක්
පොවිච්චි කරන්යන්. ‘ඔසවනවො තෙනවො’ කියලො හිතිනුත් කියනවො.
කොලයක් යම්ක පුරැදු කරන්න පුරැදු කරන්න දැන් ඔන්න හිතට
හැකියොවක් ලැයෙනවො යම් වචනවලින් යතොරවර් හිත යයොර්ු කරන්න.
ඒක යකයනකුට හිතොගන්න ෙැහැ. යර්ොකද අයප් සොර්ොනයයයන් ඇතුයළ්
කතොවක් තියයනවො. එක් යකයනක් උපයදස් යදනවො. අනික් එක්යකනො
අහගන ඉන්නවො. තවත් යවලොවකට තේක කරනවො. යකළවරක් නැති
ඇතුයළ් කතොවක් තියයනවො. යදාඩර්ලු වීර්ක් තියයනවො. නර්ුත්
යකයනක් භොවනොවක යයයදන්න යයයදන්න සක්ර්න් භොවනොයේ
යයයදන්න යයයදන්න යම් ඇතුයළ් කතොව කරර්ොනුකූලව සර්නය යවන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒක තර්න් අත්දැකීයර්න්ර් ලෙොගත යුතුයි.
යම්ක යම් හිතින් හිතලො “ඇතුයළ් කතොව නවත්වන්න ඕනෑ”
කියලො හිතුවට යම්ක සිද්ධ යවන වැඩක් යනයවයි. යම්ක ර්ුලින් ‘හිතින්
හිත හදලො’ කරන්නත් හරිර් අර්ොරැයි. කරන්න ෙැරි තරම්. ඒක
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො චිත්තොනුපස්සනොවට යයොර්ු යවන්න
එපො ර්හයණනි පිහිටි සතියක් නැත්නම්. සුපතිට්ිත සතියක් නැත්නම්
සම්පජ්ඤ්ඤයක් වැඩිලො නැත්නම් චිත්තොනුපස්සනොවට යයොර්ු යවලො
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වැඩක් නෑ.8 යර්ොකද අපි නිකං ‘හිතින් හිත ෙලන්න’ ගිහිල්ලො ර්ුලදි
යපයන්වි. පස්යස් අන්තිර්ට අපි හිතට ‘අහු යවන එකයි’ යවන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො යම් සියලු කටයුතුවලට අයප් යම් කයර් තර්යි
පොවිච්චි කරන්යන් ර්ුලදි. යර්ොකද යම් කය හිතින් ෙලන එක පහසුයි.
කයය් කරියොකොරිත්වය දැයනනවො. ඒ දැනීර් වේතර්ොනයය් සිද්ධ යවන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො ‘දැනීර්’, වේතර්ොනයය් යනොමියල්ර් ලැයෙනවො. අපි
දහසක් යවනත් අරර්ුණු තියයද්දි ඒ යනොමියල්ර් ලැයෙන කොයික දැනීර්ට
හිත යයොර්ු කරනවො. නැවතත් හිත යයොර්ු කිරීර්ක් තියයන්යන්.
ර්නසිකොරයක් තියයන්යන්. ඊළඟට හිත වචනවලින් යතොරවර්, යර්යනහි
කිරීර්කින් යතොරවර් යයොර්ු කරන්න හැකියොව තියයනවො. ආයයත්
ර්නසිකොරයක් තියයන්යන්. හැෙැයි කලින් තරම් රළු ර්නසිකොරයක්
යනයවයි, ඊට වඩො සූක්ෂ්ර් ර්නසිකොරයක් දැන් තියයන්යන්. දැන් පොදය
වැදුණො. වැදුණ ෙව දැනුණො. දැනීර්ට හිත යයොර්ු කරනවො. ආයය ඊළඟ
පොදය වැදුණො. එතැනත් දැයනනවො. අන්න ඒ දැනීර්ට හිත යයොර්ු
කරනවො. යර්තැනත් ර්නසිකොරයක් තියයන්යන්. ඉතින් යම්ක දැන් ඔන්න
තව තව සූක්ෂ්ර් කරයගන යනවො. දැන් ෙලනවො යර්තැනදි ර්ට ර්ුලින්
දැනුයණ් රළු ස්වභොවයක්. අපි වැලි ර්ළුයේ සක්ර්න් කයළ්. අපිට දැනුයණ්
රළු ස්වභොවයක් පර්ණයි. දැන් ෙලනවො ර්නසිකොරයර් තව යපොඩ්ඩක්
සූක්ෂ්ර් කරලො ෙැරිද යර්තැන තියයන යවනත් යද්වලුත් හඳුනොගන්න.
යර්ොකද ඒ යද්වල් තිෙුණො. අපි දැනට කයළ් යම් දැනට දැනිච්ච රළු යද්ට
පර්ණක් හිත යයොර්ු කිරීර්. නර්ුත් දැන් ර්නසිකොරයර් යයොර්ු කරනවො
තවත් යද්වල් හඳුනොගන්න; සූක්ෂ්ර්ව දැන් හිත යයොර්ු කරනවො. එතයකොට
යම් වැල්යල් තියයන රළු ගතියක්, අර දැනිච්ච තද ගතියට අර්තරව රළු
ගතියක් දැයනන්න පුළුවන්. තවත් තැනක තියයන වියළි ගතියක්
දැයනන්න පුළුවන්. යතත් ගතියක් දැයනන්න පුළුවන්. රස්යන ගති යක්
දැයනන්න පුළුවන්. සිසිල් ගතියක් දැයනන්න පුළුවන්.
යර්න්න යම් වයග් අලුත් අලුත් යද්වල් යම් ර්නසිකොරයකට දැන්
හම්ෙ
යවනවො.
ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
කියන්යන්
“ර්නසිකොරසම්භවො සයබෙ ධම්ර්ො” යර්ොකද අපි ර්නසිකොරය යයොර්ු කයළ්
නැත්නම්, යම් යද්වල්වලට හිත යයොර්ු කයළ් නැත්නම් අයප් හිතට ඒවො
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හම්ෙ යවන්යන් නෑ. ඒවො උපදින්යන් නෑ. යර්ොකද අයප් හිත යයොර්ු
යවලො තිෙුයණ් යවන යද්කට. අපි හිතර්ු දැන් ඒ යවලොයේ යවන යර්ොකක්
හරි රෑපයක් දැක්කො. ඒ රෑපයට හිත යයොර්ු වුණො. එතයකොට අර පොදයය්
තියයන දැනීම්වලට හිත යයොර්ු යවලො නෑ. යර්ොකද, අර දැකපු යද් ඔස්යස්
හිත ගිහිල්ලො. එතයකොට අයප් ර්නසිකොරය සිද්ධ යවලො නෑ නිවැරදි
තැන. ඒ නිසො එතැන තියයන යද්වල් අපිට හම්ෙ යවන්යන් නෑ. නර්ුත්
අපි එතැනට අවධොනය යයොර්ු කළො නම් අන්න එතැන තියයන යද්වල්
අපිට හම්ෙ යවනවො. ඒ නිසො ර්නසිකොරයර් සූක්ෂ්ර් කිරීර් හරහො අපිට
එතැන තියයන තද ගතියක් රළු ගතියක් සිසිල් ගතියක් උණුසුම් ගතියක්,
යර්න්න යම් ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටයම් යද්වල් හම්ෙ යවන්න
පටන්ගන්නවො. යර්ොකද අයප් හිත සොර්ොනයයයන් යම් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටයම්
යද්වල්වල යනයවයි තියයන්යන්. අපි යම්වො තුළින් හදාගත්ත සංකල්ප
තුළ තර්යි ජීවත් යවන්යන්. අපි යම්වො තුළින් ‘යගවල් යදාරවල්’ හදායගන,
නැත්නම් ‘අඹුදරැවන්’ ඇති කරයගන, යම්වො තුළින් ‘සැප දුක’ ආදී
වශයයන් හදායගන, ඒ උඩින් ගත්ත ර්ට්ටර්ක තර්යි අපි සොර්ොනයයයන්
ජීවත් යවන්යන්. ඒවො තුළට අපි විවිධොකර වචන යදනවො. වොකය
හදනවො. භොෂොවල් යදනවො. රචනො ලියනවො. කවි ලියනවො. අපි ඒ කවිවල
රචනොවල වොකයවල තර්යි සොර්ොනයයයන් ජීවත් යවන්යන්. එතැන
තියයන්යන් සංකල්පීය ර්ට්ටර්ක්.
දැන් යම් භොවනොවක් තුළදී අපි යම් සංකල්පවලින් හිත
ර්ුදවොයගන, ඒ ර්තුපිට ර්ට්ටමින් හිත ර්ුදවොයගන යපොඩ්ඩක් ගැඹුරකට
යනවො. ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්කට යනවො. යම්යක් සම්භවයට, එයහර්ත්
නැත්නම් යම්යක් ර්ූලොරම්භයට යන ස්වභොවයක් තර්යි තියයන්යන්. ඒක
යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයය් තියයන වියශ්ෂ ලක්ෂණය. අර අයයෝනියසෝ
ර්නසිකොරයය් වයග් ‘ර්තුපිට’ යනයවයි යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය සිද්ධ
යවන්යන්. අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයය් නම් යම් රෑපයක් යප්න හැටියට,
ඒයක් හැඩයට, ඒයක් ර්තුපිට තියයන අනුවයංජ්නවලට ලක්ෂණවලට
තර්යි හිත යන්යන්. ඒක තර්යි අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරය. නර්ුත්
යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් හිත දානවො ඊට වඩො ගැඹුරකට. හිත දානවො
ඊට වඩො සූක්ෂ්ර් භොවයකට. හිත දානවො යකොයහන්ද යද්වල් හටගන්යන්,
යකොයහන්ද යද්වල් පටන්ගන්යන්, අන්න ඒ පටන්ගන්න පැත්තකට
හටගන්න පැත්තකට තර්යි හිත යයොර්ු කරන්යන්. දැන් යර්යහර්
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කරයගන යනයකොට තර්යි යකයනකුට යර්තැන තියයන ඉතොර් සූක්ෂ්ර්
ධොතු ලක්ෂණ වැටයහන්න පටන්ගන්යන්. ඒ කියන්යන් පඨවි ධොතුවක
නම් තද ගතියක් රළු ගතියක්, එයහර් නැත්නම් සිනිඳු ගතියක් සියුම්
ගතියක්, ෙර ගතියක් සැහැල්ලු ගතියක් යකයනකුට හම්ෙ යවනවො.
ඊළඟට යත්යජ්ෝ ධොතුවක තියයන උණුසුර්ක් සිසිලක් හම්ෙ යවනවො.
ඊළඟට වොයයෝ ධොතුවක තියයන චලනය වීර්ක් පිම්බීර්ක් යසලවීර්ක්
ඔන්න යකයනකුට හම්ෙ යවනවො. ආයපෝ ධොතුවක තියයන වැගිරීර්ක්
ගලොයගන යොර්ක් එකට පිඬු කිරීර්ක් යකයනකුට හම්ෙ යවනවො.
යම් කතො කරන්යන් ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක්. යර්ොකද, යම් යද්වල්
හඳුනොගන්න අර ඇතුයළ් කතොව සහිත ර්නසකට අර්ොරැයි. තේක කරන
ර්නසකට අර්ොරැයි. “යම් යම් යද්වල් යර්යහර්යි යර්යහර්යි” කියලො
හිතහිතො යන ර්නසකට යම්ක කරන්න ෙෑ. යර්ොකද යම් යවලොයවදි
තියයන්න ඕනෑ සියුම් ර්නසක්. සරල ර්නසක්. ඒකොගර යවච්ච ර්නසක්.
ඇතුයළ කථොව සර්නය යවච්ච ර්නසක්. අන්න එෙඳු ර්නසකට යම්
පරර්ොේථ ර්ට්ටර්ක් හම්ෙ යවනවො. යර්ොකද ඒ ර්ට්ටර් දැන් ස්පේශ
කරන්න හිත යයොර්ු කළොර් හැකියොව ලැයෙනවො. දැන් අන්න
ර්නසිකොරයර් අර ධොතු ලක්ෂණ ර්තු කරගන්නවො. ඉතින් යම් විධියට
නැවත නැවත යම් ධොතු ලක්ෂණ ර්තු කරගන්න ර්තු කරගන්න හියත්
සම්පජ්ඤ්ඤය පැත්තත් දියුණු යවනවො. තව තව පරඥාව පවො අවදි
යවනවො. අපි ඒවො ඉස්සරහට කතො කරර්ු. අද ර්නසිකොරය
සම්ෙන්ධයයන් කතො කරන නිසො ර්නසිකොරයයන්ර් අපි සෑයහන්න
පරයයෝජ්නයක් ගන්නවො.
යර්ෙඳුර් යදයක් ඉඳයගන ඉන්න භොවනොයවදිත් අපි කරනවො.
අපි ර්ුලින් කයට හිත දාලො කයය් ඉරියේයේ හිත ටිකක් පවත්වලො ඊළඟට
ෙලන්යන් කයය් යර්ොනවද දැයනන්යන්? කයය් නිරොයොසයයන් සිද්ධ
යවන යම් යම් කරියොවලී යර්ොනවද තියයන්යන්? අන්න එතයකොට තර්යි
යකයනකුට හම්ෙ යවන්යන් යම්යක් යම් හුස්ර් ගැනීර්ත් එක්ක සිද්ධ
යවන කරියොවලිය. හුස්ර් ගැනීර්ත් එක්ක උදරයය් යම් චලනයක් සිද්ධ
යවනවො. පිම්බීර්ක් සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර් උදරයය් යම් හැකිළීර්ක්
සිද්ධ යවනවො. චලනයක් සිද්ධ යවනවො. එයහර් නැත්නම් හුස්ර්
ගන්නවත් එක්කර් නොසිකො අගරයය් යම් දැනීර්ක් තියනවො. අන්න ඒ
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දැනීම්වලට අයප් අවධොනය යයොර්ු කරනවො. එතැනට හිත හරවනවො.
යර්ොකද ඒ අවස්ථොයවදි හියත් සිතුවිලි එන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථොයවදි
සද්ද ඇයහන්න පුළුවන්. ඒ අවස්ථොයවදි අයනකුත් විවිධොකොර කොයික
යේදනොවන් පවො තියයන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපි ඒවො අරර්ුණු කරන්යන්
නැහැ. ඒවට හිත යයොර්ු කරන්යන් නැහැ. දැන් හිත යයොර්ු කරනවො යම්
නොසිකො අගරයය් දැයනන දැනීර්ට. ආශ්වොසයක් කියලො ඒක හඳුනගන්නවො.
එයතන්දිත් ඕන්නම් ර්නසිකොරය ටිකක් රළු යවන්න ආධුනික ර්ට්ටයම්දි
අපි යර්යනහි කිරීර්ක් කරනවො. ‘ආශ්වොසයක්’ කියලො යර්යනහි කරනවො.
පරශ්වොසයක් සිද්ධ යවන යවලොයවදි එයතන්ට හිත හරවනවො.
‘පරශ්වොසයක්’ කියලො යර්යනහි කරනවො.
යම් විධියට අපි ආශ්වොසයත් පරශ්වොසයත් හඳුනොගනිමින්
එයතනටර් හිත යයොර්ු කරමින් නැවත නැවත යම් කටයුත්යත්
යයයදන්න යයයදන්න, අර සක්ර්න් භොවනොයවදි වයග්ර් යර්යනහි
කිරීර්කින් යතොරවර් යම් කටයුත්යත් යයයදන්න අපිට හැකියොව
ලැයෙනවො. ඊළඟට අපිට තියයන්යන් හිත හරවන්න විතරයි එයතන්ට.
ආශ්වොසයක් සිද්ධ යවනවො. දැන් නර්ක් කියන්යන් නෑ. යර්යනහි
කරන්යන් නෑ. ඒ යවනුවට ආශ්වොසය සිද්ධ යවන අවස්ථොයේ තියයන
දැනීර්ට හිත යයොර්ු කළො. එතයකොට තර්න්ට දැයනනවො යර්තැන සිසිලක්
තියයනවො. නැත්නම් යම්ක සිද්ධ යවන්යන් වම් නොස් පුඬුයවන් කියලො
ඔන්න තර්න්ට දැයනනවො. යර්ොකද එයතන්ට තර්යි හිත යයොර්ු කයළ්.
අයප් හිත යර්යතක් කොලයක් නො නො පරකොර එළියය තියයන යද්වල්වලට
තර්යි යයොර්ු යවලො තියයන්යන්. යම් කොයල් නම් පරවෘත්තිවලට යයොර්ු
යවලො
තිෙුයණ්.
යලෝක
පරවෘත්තිවලටත්
යයොර්ු
යවනවො.
ගරහයලෝකවලටත් යයොර්ු යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් දැන් අපි ගරහයලෝකත්
අතහැරලො යලෝක පරවෘත්තිත් අතහැරලො ලංකොයේ පරවෘත්තිත් අතහැරලො
යම් ආරණයයය් තියයන යද්වලුත් අතහැරලො කයය් තියයන අනිකුත්
යද්වලුත් අතහැරලො. කයය් දැනීම් තියයන්න පුළුවන්. යේදනො තියයන්න
පුළුවන්. සද්ද ඇයහන්න පුළුවන්. යම් සියල්ල තියයද්දි යම් ඔක්යකොර්
අතහැරලො නොසිකො අගරයය් දැයනන ආශ්වොසයකට පර්ණක් හිත යයොර්ු
කරනවො. යම් ර්නසිකොරය හරිර් පුදුර්ොකොර තීක්ෂ්ණ විදියට
යර්යහයවීර්ක් තර්යි යම් භොවනොයවදි යකයරන්යන්. එතයකොට යම්
හැකියොව දියුණු කරන්න දියුණු කරන්න අපිට පුළුවන් යවනවො අපිට
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඕනෑ තැනට හිත යයොර්ු කරන්න. යර්යතක් කොලයක් අපිවයි හිත
අරයගන ගියය්. දැන් අපියි හිත අපිට ඕනෑ තැනට අරන් යන්යන්.
ඔන්න දැන් “සන්ත්ාව අස්සසත්, සන්ත්ාව පස්සසත්”9 කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදනවො. සතිර්ත්ව හුස්ර් ගන්නවො;
සතිර්ත්ව හුස්ර් යහළනවො. අපිට පටන්ගන්න තියයන්යන් යර්න්න යම්
වයග් පුළුවන් තැනකින්. යම්කත් අර්ොරැයි. නර්ුත් අපි කියර්ු යම්ක
පුළුවන් කියලො. යම්ක කරගන්න පුළුවන්. යර්ොකද අපි නැවත නැවත
කරන්න කරන්න, හිත පිට ගියොට ඒ ගැන කනස්සල්ලක් ඇති
කරගන්යන් නැතිව ආයය යගනැල්ලො තියනවො. හිත පිට යනවො
කියන්යන් නැවතත් අයප් ර්නසිකොරය අයයෝනියසෝ පැත්තකට ගියො.
ආයයත් හිත විසිරැණො. ආයය හිත ර්තුපිටට ගියො. ආයයත් ඒ තැනින්
අයින් කරලො යම් උවර්නො තැනට ආයයත් හිත යයොර්ු කරනවො. ආයයත්
යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයටර් ගන්නවො. ඉතින් යම්ක කරන්න කරන්න
ඔන්න හියත් තව තව හැකියොවන් ර්තු යවනවො. අපි දැන් යපොඩ්ඩක්
උත්සොහවත් යවනවො යම්යක් දිග යකොයහොර්ද, යම්ක යකොච්චර කල්
පවතිනවොද, කියලො අන්න එෙඳු යද්කුත් සිහියට හසු කරගන්න .
ර්නසිකොරයට හසු කරගන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒකටත් එහො ගියොට
පස්යස් දැන් යම් ආශ්වොසයය් ර්ුල යකොටසට විතරක් හිත යයොර්ු කරනවො.
ර්ැද යකොටසට හිත යයොර්ු කරනවො. අග යකොටසට හිත යයොර්ු කරනවො.
ආශ්වොසයටර් යයොර්ු කරයගන ඉන්නවො ර්ුළු යලෝයකර් අර්තක කරලො.
ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් යම් යද් කරන්න, අන්න අපිට ජීවියත්
ර්ුල් වතොවට යවන්න පුළුවන්, අපි සියයට සීයක් ර්ුළු හදවතින්ර් ඔන්න
ආශ්වසයක් තුළ හිත එකඟ කරයගන ඉන්නවො. ඒ යවලොයවදි පරශ්වොසය
ගැනවත් අදහසක් නෑ. කලින් යවච්ච යදයක් ගැනවත් අදහසක් නෑ.
අනොගතයක් ගැනවත් අදහසක් නෑ. ර්ුළු යලෝයක් ගැනවත් අදහසක් නෑ.
ලංකොව ගැනවත් අදහසක් නෑ. තර්න්යග් කය ගැනවත් අදහසක් නෑ.
තියයන එකර් අදහස ආශ්වොසයක් පර්ණයි. ඔයතන්ට අපිට ගන්න
පුළුවන් නම්, ඉතොර් සියුම් ඉතොර් සරල තීක්ෂ්ණ හැකියොවක් අයප් හියත්
දියුණු යවනවො.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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ඉතින් යම් යද් කරන්න කරන්න ර්නසිකොරය තව සියුම් කරලො
ඔන්න අපිට යත්යරනවො ආශ්වොසයය් සිසිල් ෙවක් පරශ්වොසයය් උණුසුම්
ෙවක්. ළඟ ළඟ තියයන ආශ්වොසවල තියයන පුංචි පුංචි යවනස්කම්.
ඊළඟට ආශ්වොසයය් ර්ුල ර්ැද අග, පරශ්වොසයය් ර්ුල ර්ැද අග. යම්වත්
ඔන්න යත්යරන්න ගන්නවො. යත්යරන්න යත්යරන්න ආශ්වොසය තව තව
සියුම් යවනවො. යර්න්න යම් සියුම් ආශ්වොසයටත් සිත යයොර්ු කරනවො.
යම් යවලොයවදිත් හිත නින්දට වැයටන්න යනොදී යවන යවන යද්වල්වලට
යන්න යනොදී අවදියයන් ඉන්නවො.
ඒත් එක්කර් යර්යතන්ට එන්න පුළුවන් තවත් පරෙල ෙොධකයක්
වශයයන් හිතට විවිධොකොර රෑප යප්න්නත් පුළුවන්. යර්ොකද, යම් තියයන
අරර්ුණ හරිර් සියුම්. ඇතැම් යවලොවට හරිර් ඒකොකොරියි. හිතට නෑ ඒ
තරම්ර් ගැම්ර්ක්. හිතට නෑ ඒ තරම්ර් රසයක්. හිත යර්ොකද කරන්යන්,
එයො අර පරණ යදයක් යර්ොකක් හරි ර්තක් කරලො යදනවො. නැත්නම්
හිතින්ර් හදලො යදනවො. යර්ොනවො හරි සංඥා යගොඩක්. හුඟක් යවලොවට
රෑප සංඥා යවන්න පුළුවන්. දැකපු යදයක් යවන්න පුළුවන්. චරියතන්
චරියතට යවනස් යවනවො. යෙොයහෝර් ශරද්ධොවන්ත චරියතකට ඔන්න
ෙුද්ධ රෑපයක් යපන්නලො යදනවො. රැවන්ර්ැලි සෑය යපන්වලො යදනවො.
ශ්රී ර්හො යෙෝධිය යපන්වලො යදනවො. දිවය රෑපයක් යපන්වලො යදනවො.
අපි හිතර්ු ද්යේෂ හිතකට ඔන්න ඇටසැකිල්ලක් යපන්වලො යදනවො.
ර්ළගිය යකයනක්ව යපන්වලො යදනවො. යක්ෂ රෑපයක් යපන්වලො
යදනවො. යම් ඔක්යකොටර් අපි ර්නසිකොරය යයොර්ු කයළොත් ආයයත්
අර්ොරැයේ වැයටනවො. අපි ඔය ටික අයින් කරලො නැවතත් ආශ්වොසයටර්
හිත යයොර්ු කරනවො. අර දැනීර්ටර් හිත යයොර්ු කරනවො. ඉතින් යම් හිත
යයොර්ු කිරීයම් පරෙල සටනක් යර්තැන තියයන්යන්. යකොයිකටද අපි
කැර්ැත්ත යදන්යන්? අන්න කැර්ැත්ත යදන්න ඕනෑ යම් ආශ්වොසයට.
කැර්ැත්ත යදන්න ඕනෑ පරශ්වොසයට. ඡන්දය යයොර්ු යවන්න ඕනෑ
දැයනන යද්ට. යපයනන යද්ට යනයවයි. යපයනන සංඥා ඔස්යස් ගියයොත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ර්ුළො යවනවො කියලො. “මරීචිකූපමා
සඤ්ඤා”10 ර්හයණනි, යම් සංඥා හරියට නිකන් මිරිඟුවක් වයග්.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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|

| කිං ර්ූලක සූතයර
ඉතින් ඒ නිසො යම් භොවනොයවදි අපිට විවිධොකොර සංඥා ර්තු
යවන්න පුළුවන්. ඒ සංඥා ඔස්යස් යන්න ගත්යතොත් භොවනො ර්ොේගය
සම්පූේණයයන්ර් යවන පැත්තකට හැයරනවො. අපි යප්න කියන්න
යනවො. කතන්දර අහන්න යනවො. සොස්තර කියන්න යනවො. යලඩ සුව
කරන්න යනවො. නො නො පරකොර යද්වල් කරන්න යනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්නපු ඒකොයන ර්ොේගයයන් සම්පූේණයයන්ර් පිට
පනිනවො. ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි යම් භොවනො වඩනයකොට
විවිධොකොර හැකියොවල් එන්න පුළුවන්. විවිධොකොර සංඥා එන්න පුළුවන්.
විවිධොකොර වැරදි පැත්යත් මිථයො පැත්යත් යද්වල් සිද්ධ යවන්න පුළුවන්.
නර්ුත් ඒවට හිත හරවන්යන් නැතුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
පැත්තටර් හිත හරවන්න අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි. ර්නසිකොරය
යයොදවන්න අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි.
ඉතින් යර්යහර් කරයගන යනයකොට, යකයනකුට ටික ටික යම්ක
නැවත නැවත දැකලො දැකලො අන්න හත් න්ත්්රුේග ් වා, “යම්යක්
විවිධොකොර යද්වල් දැක්කට යම් හැයර්ෝටර් තියයන්යන් එකර් ස්වරෑපයක්”
කියලො. හැයර්ෝර් කලින් තිෙුයණ් නැහැ. ඔන්න දැන් පටන්ගත්තො. ඔන්න
දැන් හටගත්තො. ඊට පස්යස් සුළු යර්ොයහොතයි ඊළඟට නැති වුණො. අවසන්
යවලො ගියො. යනොයපනී ගියො. ඊළඟ යද්කටත් ඒ ෙඳු ස්වභොවයක්.
ආශ්වොසයය් තියයන්යනත් ඔන්න ඇති වීර්ක්. සුළු යර්ොයහොතක
පැවැත්ර්ක්. නැති වී යොර්ක්. ඊළඟට යේදනොවක් ගත්තත් ඒයක
තියයන්යනත් සුළු යර්ොයහොතයි. හටගැනීර්ක්, සුළු යර්ොයහොතක
පැවතීර්ක්, නැති වී යොර්ක්. සිතුවිල්ලක් ගත්තත් එතැනත් තියයන්යන්
හටගැනීර්ක්, සුළු යර්ොයහොතක පැවතීර්ක්, නැති වී යොර්ක්. පොදයය්
දැයනන සක්ර්යන්දී දැයනන යම් කිසි ධොතු ලක්ෂණයකට උනත් තද
ගතියක උනත් හටගැනීර්ක් තියයනවො. පටන්ගැන්ර්ක් තියයනවො. සුළු
යර්ොයහොතක පැවැත්ර්කින් පස්යස් අවසොන යවලො යනවො.
යර්න්න යම් විධියට යකයනක් යම් හටගන්නො ස්වභොවයට ක්ෂය
යවලො යන ස්වභොවයට නැවත නැවත ර්නසිකොරය යයොදවනවො. දැන්
ඒවොට ආයේණික ලක්ෂණවලට හිත යයොර්ු කරන්යන් නැහැ. හිතටර් දැන්
උවර්නොවක් ඇති යවනවො, ඉයබ්ටර් වයග් යත්යරනවො. යම් විචිතරත්වය
ෙලනවො යවනුවට කොර්ච්ඡන්දය දැන් පහ යවලො ගිහිල්ලො. ඒ යවනුවට
යම් යද්වල් හැර් එකකර් තියයන හටගන්නො ස්වභොවය ෙලනවො. නැති
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යවලො යන ස්වභොවය ෙලනවො. “සමුදයධම්මා ුපස්සී වා කායස්මිිං
විහරත්, වයධම්මා ුපස්සී වා කායස්මිිං විහරත්, සමුදයවයධම්මා ුපස්සී වා
කායස්මිිං විහරත්”11 කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො යදනවො. ඒ
කියන්යන් යද්වල්වල හටගන්නො පැත්තට හිත යයොර්ු කරනවො.
යද්වල්වල ක්ෂය යවලො යන පැත්තට හිත යයොර්ු කරනවො. ඊළඟට
යම්කත් ෙලන්න ෙලන්න ඔන්න අපි උත්සොහවත් යවනවො යර්යතක්
කොලයක් හිත පුරැදු යවලො තිබිච්ච හටගන්න පැත්ත යවනුවට යම්
යද්වල්වල නැති යවලො යන පැත්තකුත් තියයනවො. ඉපදුයණොත්
ර්රණයකුත් තියයනවො. හටගත්යතොත් නිරැද්ධ වී යොර්ක් ක්ෂය යවලො
යොර්කුත් තියයනවො කියලො ඔන්න අපි හිත යයොර්ු කරනවො වැඩි
වැඩියයන් අර නිරැද්ධ යවලො යන පැත්ත ෙලන්න. අපි උවර්නොවක් දැන්
ඇති කරගන්න ඕනෑ, “යම් යද්වල් හටගන්න පැත්යතර්යි යම් හිත
යර්යතක් එල්ලි එල්ලි තිෙුයණ්. එකක් අතහරිනයකොට ඊළඟ එකක්
අල්ලනවො. දැන් ෙැරිද යම් එකක් හටගත්තො, ඒකර් ඉවර යවනකල්
ෙලන්න” කියලො අන්න දැන් හියත් යයොර්ුවක් ඇති කරගන්නවො.
ඡන්දයක් ඇති කරගන්නවො යම් නැති යවන හැටි ෙලන්න. ක්ෂය යවලො
යන හැටි ෙලන්න. නිරැද්ධ යවලො යන හැටි ෙලන්න.
ඉතින් යම් උවර්නොයේ පරතිඵලයක් වශයයන් හිත යයොර්ු
කරන්යන් යද්වල් හටගන්නො පැත්ත ෙලන්න යනයවයි, නැති යවලො යන
පැත්තක් ෙලන්න. ක්ෂය යවලො යන පැත්තක් ෙලන්න. නිරැද්ධ යවලො
යන පැත්තක් ෙලන්න. යම්යකත් තවත් ගැඹුරකට යන්න පුළුවන්. යම්ක
ෙලෙලො ෙලෙලො යනයකොට හියත් තව තව ගුණ ධේර් දියුණු යවලො
හිතටර් යත්යරනවො යම් යර්ක් හටගත්තො නම් ඒවො නැති යවලො යනවො;
යකොයි යද්ත් එනවො යනවො. යම්ක හරි ගැඹුරක් තියයන කොරණොවක්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම් කිසි යකයනක් යම් යද්
යත්රැම්ගත්තො නම් “යිං කඤ්ඤචි සමුදයධම්මිං, සබ්බ්ිං ත්ිං න්රාධධම්මිං”12
කියන යම් කොරණොව යහොඳට යකයනකුට පරතයක්ෂ උනො නම්, යම්
කියන්යන් යපොයතන් ෙලලො යනයවයි; ෙණක් අහලර් යනයවයි.
පරතයක්ෂයක් වශයයන් යකයනකුට යහොඳට ගැඹුරට වැටහුණො නම්, ඒ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------11

12

ර්ජ්ිර් නිකොය, ර්ූලපණ්ණොස, ර්ූලපරියොයවග්ග, ර්හොසතිපට්ඨොන සූතරය
සංයුත්ත නිකොය, සළොයතනසංයුත්ත, ආසීවිසවග්ග, කිංසුයකොපර් සූතරය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
තුළින්ර් හියත් යලොකු පරිවේතනයක් සිද්ධ යවන්න පුළුවන්. ඒ තුළින්ර්
හියත් යලොකු සම්ර්ො දිට්ියක් ඇති යවන්න පුළුවන්. ඒ තුළින්ර්
යකයනක්යග හියත් පොරිශුද්ධියක් ඇති යවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසො යම් හිත සූක්ෂ්ර් යවවී සූක්ෂ්ර් යවවී යන ගර්නක් තර්යි
තියයන්යන්. සියුම් යවවී සියුම් යවවී යන ගර්නක් තියයන්යන්. ඒ හැර්
තැනකදීර් ෙුද්ධ වචනකට ඇහුම්කන් දීලො ඒ නිවැරදි පැත්තට අයප් හිත
යයොර්ු කරන්නත් අවශය යවනවො. එයහර් යයොර්ු කරන්න යයොර්ු කරන්න
තර්යි අපිට ඒ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නපු ර්ොේගය වැටයහන්න
ගන්යන්. නැත්නම් ඉතින් අපි අපිට ඕනෑ යද්වල් කර කර ඉඳීවි. කවදාවත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු යද්වල් අපිට හම්ෙ යවන්යන් නෑ. නර්ුත්
අපි ෙුද්ධ වචනයට ඇහුම්කන් දීලො ඒ ර්ොේගයය් යනවො නම්, ඒ
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු විධියට අයප් කර්ටහන වඩනවො නම් අන්න
අපට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු යද්වල් හම්ෙ යේවි. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්නලො දීපු තරිලක්ෂණය අපිටත් වැටයහ්වි. යර්ොකද, දැන් අර
“ර්ුලින් යනොතිබී ඊට පස්යස් හටගත්ත යදයක් නැති වී යනවො” කියන
එක අ ත්ය ලක්ෂණය වශයයන් යපන්නලො යදනවො. ඒ කියන්යන්
“අහුත්වා සන්ම්භාතත්, හුත්වා පටින්වතත්ී”13 කියලො අනුපද සූතරයය්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො. යදයක් කලින් යනොතිබී
හටගන්නවො; හටඅරයගන නිරැද්ධ යවලො යනවො. අපි යම් සරල
කොරණොව නැවත නැවත පරතයක්ෂයක් වශයයන් දකින්න දකින්න අපි
තුළ අනිතය ලක්ෂණය අනිතය පරඥාව යහොඳට කොවදිනවො. යකොයි තරම්
‘අනිතයයි අනිතයයි අනිතයයි’ කියලො කිේවත් අයප් හිතට කොවදින්යන්
නැති තරම්. නර්ුත් යහොඳට අර වයග් තීක්ෂ්ණ හිතක්, යහොඳට සන්සුන්
හිතක්, ඇතුයළ් කතොව සර්නය යවච්ච හිතක්, සරල හිතක්, ඒකොගර
යවච්ච හිතක් වේතර්ොන වශයයන් සිද්ධ යවන කරියොවලියක ඇති වීම්
නැති වීම් ස්වභොවය නැවත නැවත දකින්න දකින්න, අයප් හියත්
ගැඹුයරර් අයප් හියත් පතුයලර් අනිතය ලක්ෂණය අනිතය දේශනය
ගැඹුරින් කොවදිනවො.
යම් අනිතය දේශනය හියත් ගැඹුරින් කොවැදුණො නම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අනිච්ච සඤ්ඤා සූතරයය් කියනවො “සබ්බ්ිං කාමරාගිං
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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පරියාදියත්, සබ්බ්ිං රූපරාගිං පරියාදියත්, සබ්බ්ිං භවරාගිං පරියාදියත්,
සබ්බ්ිං අවි්ජිං පරියාදියත්, සබ්බ්ිං අස්මිමා ිං සමූහතත්”14 කියලො. යම්
අයප් හියත් තියයන කොර්රොගය දුරැ යවලො යනවො; රෑපරොගය දුරැ යවලො
යනවො; අරෑපරොගය දුරැ යවලො යනවො; ඊළඟට අවිදයොව දුරැ යවලො
යනවො; ඒවො සර්ූයලෝත්පොටනය යවලො යනවො; සම්පූේණයයන්ර් ර්ුලින්
උපුටො දාන්න පුළුවන් ශක්තියක් එතන තියයනවො. යර්ොකද අයප් හියත්
ගැඹුරැර් ර්ට්ටර්ක තර්යි යම් කටයුත්ත සිදු යවන්යන්. ර්තුපිට ර්ට්ටර්ක්
යනයවයි යම් හදන්යන්. අපි සොර්ොනයයයන් කතො ෙහ කරන යද්වල්,
යපොත් පත්වල ෙලන යද්වල්, සොර්ොනයයයන් හිතන තේකොනුකූල යද්වල්
හියත් ර්තුපිට ර්ට්ටර්. ඒක සොර්ොනයයයන් අනුන්යග් දැනුර්ක්. අයප්
පරතයක්ෂ දැනුර්ක් යනයවයි. නර්ුත් භොවනොර්ය ඥානය අයප් හියත්
පතුලටර් යගනියන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ පතුලටර් යගන ගියො නම්,
අයප් හියත් ඇති යවන ඒ පරිවේතනය අයප් ර්ුළු ජීවිතයයන්ර් පිළිබිඹු
යවනවො. ඒ නිසො භොවනොවක් අයප් හියත් වැඩිලො නම් අයප් චේයොයේ
පවො ඒ යවනස්කම් යපයනනවො. අපි හිතන පතන ආකොරය පවො යවනස්
යේවි. අපි කටයුතු කරන ආකොරය පවො යවනස් යේවි. එයහර් නැත්නම්
අපි යද්වල් හඳුනගන්න ආකොරය යවනස් යේවි. අයප් ආකල්ප යවනස්
යේවි. යර්ොකද අයප් සිත ගැඹුරින් අන්න විපස්සනොව හඳුනයගන. හියත්
ගැඹුයරන්ර් පරිවේතනයක් සිද්ධ යවලො. එයහර් නැතුව නිකං උඩ ර්තුපිට නම් භොවනොව යකරිලො තියයන්යන්, යකොච්චර භොවනො කළත්
අවුරැදු ගණන් භොවනො කළත් අපි තුළ එෙඳු පරිවේතනයක් සිද්ධ
යවන්යන් නැහැ.
ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි ‘යම් යද්වල් සියුම් වුණ තරර්ට
සරල වුණ තරර්ට ගැඹුරට යන්න පුළුවන්’. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
දහයම්ර් තියයන එක්තරො ලක්ෂණයක් තර්යි, යම්ක යම් සරල ෙව හරහො
ගැඹුරට යන දහර්ක්. අයප් හිත සංකීේණ යවලො ආකීේණ යවලො වයකූල
යවලො සංඥා ෙහුල යවලො තිබිච්ච තරර්ට ගැඹුරට යන්න අර්ොරැයි. ඒකයි
අපි පුළුවන් තරම් උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ භොවනොවක් වඩනයකොට
අයප් හිත ටිකක් සරල කරගන්න. සැහැල්ලු කරගන්න. බිර්ට ෙහින්න.
සොර්ොනය සරල ර්නුස්සයයක් යවන්න. පුංචි දරැයවක්යග් තියයන නැවුම්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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| කිං ර්ූලක සූතයර
හිතක් ඇති කරගන්න. සරල හිතක් සැහැල්ලු හිතක් ඇති කරගන්න.
අන්න එෙඳු හිතකට තර්යි යම් යද්වල් ඉතොර් නැවුම්ව වැටයහන්යන්.
“අපි සියල්ල දන්නවො” කියලො හිතොගත්යතොත් පොර අපිට යප්න්යන්ර්
නෑ. ඒ නිසො යෙොයහොර් කල්පනොකොරීව යෙොයහොර් ඉවසිලිවන්තව යම්
කටයුත්යත් යයයදන්න යවනවො. යර්ොකද අපිට කරන්න තියයන්යන්
ර්ුලදි යද්වල් අහක් කිරිර්ක්. යර්ොකද දැනටර්ත් අයප් හිත වයකූල යවලො
තියයන්යන්. ආකීේණ යවලො තියයන්යන්. සංකීේණ යවලො තියයන්යන්.
ඉතින් අපිට ඒ සංකීේණ හිත සරල කරගන්නර් කොලයක් යනවො. ඇතුයළ්
කතොව සර්නය කරගන්නර් කොලයක් යනවො. ඒකයි අපිට එක අතකින්
ෙැලුවර් යම්යක් යවලොවක් යන්යන්.
ඉතින් යම් විධියට යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයය්ර් යයයදනවො නම්
අන්න යකයනකුට යම් යද්වල් ඇති යවලො නැති යවලො යන ආකොරය
යපයනනවො. යර්යහර් යවවී යවවී ගිහිල්ලො යම් අවස්ථොවක සර්හර
යවලොවට යම්වො සම්පූේණයයන් සර්නය වී යොර්ක් උනත් යකයනකුට
දැනගන්න අවස්ථොවක් ලැයෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන් අපි හිතර්ු
යකයනක් භොවනොයේ යයයදනවො. දැන් එයො වේතර්ොන වශයයන්
සංස්කොර සම්ර්ේශනයක යයයදනවො. අපි හිතර්ු කයය් කම්පන චංචල
ස්වභොවයක් හම්ෙ යවලො ඒ දිහොර් යහොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් ඉන්නවො.
යහොඳට ඒ දිහො යුහුසුලුව ෙලමින් ඉන්නවො. ඒකටර්යි අවධොනය යයොර්ු
යවලො තියයන්යන්. යර්යහර් ෙලමින් ෙලමින් ඉන්නයකොට, කොලයක්
තිස්යස් යම්යක් යයයදනයකොට ඇතැම් යවලොවට හිත ඒ අරර්ුයණ් නිමිති
යනොයගන ඉන්න අවස්ථොවක් එන්න පුළුවන්. යර්ොකද ඒ තරම් ඉක්ර්නට
යම් සිදුවීර් සිද්ධ යවනවො. ඒ කියන්යන් අපි හිතර්ු දැන් අයප් අවධොනය
යයොර්ු යවලො තියයන්යන් කය ඇතුයළ් සිද්ධ යවන යම් කිසි කම්පන
ස්වභොවයකට. දැන් අපි අනිත් යද්වල් අර්තක කරලො යම්යකර් යහොඳට
හිත රඳවයගන ඉන්නවො. යම්කත් දැන් ඉතොර් යේගයයන් සිද්ධ යවනවො.
ඇති යවනවො; නැති යවනවො. ඇති යවනවො. නැති යවනවො. යෙොයහොර්
යුහුසුලුව සිද්ධ යවනවො. අපිත් ඇහැක් පිට ඇහැක් තියොයගන ෙලොයගන
ඉන්නවො. අවධොනය තියයන්යන් එතැනර්යි. ර්නසිකොරය තියයන්යන්
එතැනර්යි.
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එයහර් ඉන්නයකොට ඇතැම් යවලොවට යම් යද්වල් යපොඩි
යවලොවකට සර්නය වීර්ක්, ඇති වීම් නැති වීම්වලින් යතොර වීර්ක්,
එතැන නිමිති ගන්න ෙැරි තත්ත්වයක් ‘හිතට’ ඇති යවන්න පුළුවන්.
අපට න් න්වය හත්ට. හිතට ඇති යවන්න පුළුවන්. යකයනකුට යර්ෙඳු
යදයක් ර්ුලින් සිදු වුණත් සර්හර විට අහු යවන්යන් නෑ. යර්ොකද ඒ තරම්
යම්ක හරි යකටි කොලයයි. නර්ුත් නැවත නැවත අපි යම් භොවනොයේ
යයයදනවො නම්, වියශ්ෂයයන් විපස්සනොවක යයයදනවො නම්,
උදයබ්ෙයොනුපස්සනොවක යයයදනවො නම් ඇතැම් යවලොවට යම් කොලය
යපොඩ්ඩක් වැඩි යවන්න පුළුවන්. විනොඩියක් විතර හිතට නිමිත්තක්
යනොයගන ඉන්න පුළුවන් හැකියොවක්, නිමිත්තක් යනොයගන ඉන්න
කොලයක් වැටයහන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් නැවත නැවත කරද්දි තර්යි
යත්යරන්යන් “යර්න්න යර්යතන්දි නම් යර්ොකක්යදෝ එකක් යවනවො;
අරර්ුණ ඔන්න යනොයපනී යනවො; අරර්ුණ ඔන්න සම්පූේණයයන්ර්
ගිළිහිලො යනවො. නිමිති ගන්න හිතට ෙැරි යවනවො. හිතට ඉන්න
අරර්ුණක් තැනක් නැති යවනවො” කියලො වැටයහන්න පුළුවන්.
යර්ෙඳු තැනක් වැටහුණො නම් ඊළඟට ර්නසිකොරයය් තවත්
පැත්තක් තර්යි, යකොයහොර්ද යම් අරර්ුණක් නැති තැනකට ර්නසිකොරය
යයොර්ු කරන්යන්? හිත යකොයහොර්ද හරවන්යන් අරර්ුණක් නැති
තැනකට? ඉතින් හරිර් විචිතරත්වයක් තර්යි යම් විපස්සනො භොවනොයේ
තියයන්යන්. ර්ුලදි අරර්ුණු ඔස්යස් හරිර් රළු ර්නසිකොරයකින්
පටන්ගන්යන්. ‘වර් දකුණ’ කියලො. ‘ඔසවනවො තෙනවො’ කියලො.
‘ආශ්වොස පරශ්වොස’ කියලො. හරිර් රළු ර්ට්ටර්කින් පටන්ගන්යන්. හැෙැයි
එන්න එන්න සියුම් භොවයකට එන්යන්. සියුම් භොවයකට ඇවිල්ලො තර්යි
අර ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක, අර අරර්ුණු සහිත සතියක් හරහො අන්තිර්ට
අරර්ුණු රහිත තත්ත්වයකට එන්න ඉඩ තියයනවො. එයතන්දි ර්නසිකොරය
යයොර්ු කරන්න යවනවො අරර්ුණු නැති තැනට පවො. අපිට ඒක හුඟක්
යවලොවට ගිළිහිලො යනවො; හුඟක් යවලොවට ඒක අයපන් ර්ගහැයරනවො.
නර්ුත් අපි යෙොයහොර් සියුම්ව තීක්ෂ්ණව ෙලොයගන හිටියයොත් යර්න්න
යම් අරර්ුයණන් යතොර, අරර්ුණ ගිළිහිලො යන, නිමිති ගන්න ෙැරි ර්ට්ටර්
පවො ර්නසිකොරය යයදුයවොත් හම්ෙ යවනවො. සිහිය පිහිටුයවොත් හම්ෙ
යවනවො. ඉතින් යර්න්න යම් වයග් ර්නසිකොරය තුළින් අපිට එෙඳු
තත්ත්වයක් පවො වැටයහන්න පුළුවන්.
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සොර්ොනයයයන් කියනවො “යම් අනිතය ලක්ෂණය, අනිතය
ස්වභොවය වැටහීර් තුළින් තර්යි යම් නිමිති ගන්න ෙැරි තත්ත්වයකට
හිත යන්යන්” කියලො. ඒකට සොර්ොනයයයන් කියනවො ‘අනිමිත්ත
වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛයක්’ කියලො. ඒ කියන්යන් නිමිති ගන්න ෙැරි විධියට හිත
දැන් කටයුතු කරනවො. ඒ හරහො හිත දැන් අරර්ුණු වලින් නිදහස් යවනවො.
අනිමිත්ත පැත්තකින් හිත නිදහස් වුණො කියලො විපස්සනොයේ කියලො
යදනවො. එතයකොට යම් තත්ත්වය ඇත්තටර් භොවනොයේදී විපස්සනො
යයෝගොවචරයයකුට අත්දකින්න පුළුවන්. යම්ක අපිට යනොයවනවො
යනයවයි. යම්ක කරගන්න අර්ොරැර් යදයක් යනයවයි. හුඟක්ර් යවන්යන්
අපිට යම් තැන ර්ගහැයරනවො. යර්ොකද ඒ තරම් අයප් හිත අරර්ුණුවලර්
ඇලිලයි තියයන්යන්. අරර්ුණක් අතහැරගන්න ෙැරි විධියට අර අත්යතන්
අත්තට පනින වඳුයරක් වයග් එක අත්තක් අතහරිනයකොට ඊළඟ අත්ත
අල්ලනවො; ඒ අත්ත අතහරිනයකොට තව අත්තක් අල්ලනවො. යම් විධියට
අපි යම් අරර්ුයණන් අරර්ුණ පැන පැන යන ගර්නක් තර්යි සිද්ධ
යවන්යන්. නර්ුත් යර්තනදි යම් අරර්ුයණ්ර් තියයන ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය හරහො තර්යි අරර්ුණු ගන්න ෙැරි තත්ත්වයකට, නිමිති ගන්න
ෙැරි තත්ත්වයකට හිත පත් යවන්යන්. ඒ එෙඳු නිමිති ගන්න ෙැරි
තත්ත්වයට පත් වුයණොත්, අපිට ඒ නිමිති නැති තැන, නිමිති යනොගන්නො
ස්වභොවය තුළට අයප් ර්නසිකොරය යයොර්ු කයළොත් අන්න එෙඳු
ර්නසිකොරයකට හම්ෙ යවන්න පුළුවන් අරර්ුණු රහිත හිතක්. අරර්ුණු
සර්නය යවච්ච හිතක්. ඉතින් යර්ෙඳු කොරණො ඔස්යස් තර්යි අපිට යම්
සූතරයය් ටික ටික ඉස්සරහට යන්න තියයන්යන්.
අද අපි යම් කල්පනො කයළ්, අපි ෙලොයපොයරොත්තු උයන්
‘යකොයහොර්ද ර්නසිකොරයර් නිවැරදි පැත්තට හරවගන්යන්’ කියලො
යත්රැම්ගන්න. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අයප් හියත්ර් තියයන යම් යම්
කුසලතො හරි පැත්තට හරවලො අපිව නිවැරදි ර්ොේගයට සම්ර්ො දිට්ියට
යයොර්ු කරලො තියයනවො. ඉතින් ඒ නිසො අපිත් යම් කොරණො යත්රැම්
අරයගන යම් භොවනො කරර්වල තියයන ගැඹුර යත්රැම් අරයගන, යම්
භොවනො කරර්වල නිවැරදිව යයයදන්න උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ. ඒ
සඳහො සියලුයදනොටර් යම් ධේර් යද්ශනොව ර්ග යපන්වීර්ක් යේවො! කියලො
අද ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.

| 52

3 │ ස්පේශය නසා හටගැනීම්
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඡන්දමූලකා ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිපමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්.”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩ සටහනට ර්ොතෘකො
වශයයන් තියොගත්යත් කිං ර්ූලක සූතරය. යම් සූතරය ඇතුළත් යවලො
තියයන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය්. යර්යතන්දි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරශ්න කීපයක් සම්ෙන්ධයයන් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොව දැනුවත් කරනවො. යර්ොකද, ඒ කොයල්දි නො නො පරකොර
ර්තිර්තොන්තර තිබිලො තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට සර්කොලීනව
විවිධ ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො ඉඳලො තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි ඒ ඒ අය
විවිධොකොර දුේර්ත ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො. ඒක නිසො ඇතැම්
යවලොවට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ටත් උන්වහන්යස්යග් ශරොවකයින්ටත්
යනොයයකුත් පරශ්නවලට, නො නො පරකොර ර්ත සහ දෘෂ්ටි දරන්නන්යග්
වොදවිවොදවලට පැටයලන්න සිදු වූ අවස්ථොත් තියයනවො. ඉතින් ඇතැම්
යවලොවට ඒ අය ඇවිල්ලො එක එක විදියහ් පරශ්න අහනවො. ර්ත පළ
කරනවො. දෘෂ්ටි දාන්න හදනවො. අර්ොරැයේ දාන්න හදනවො. චතුෂ්යකෝටික
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පිළිතුරැ අවශය විදියහ් එක එක පරශ්න අහනවො. ඉතින් ඔය වයග් නො
නො පරකොර පරශ්න තිබිල තියයනවො.
ඉතින් ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට අවශය වුණො තර්න්යග්
ශරොවකයින්ව යම් පර්ණකින් දැනුවත් කරන්න. යම් පර්ණකින් යම්
පරශ්නවලට ර්ුහුණ යදන විධියට සකස් කරන්න. ඒ නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ර්
යර්යතන්දි
පරශ්නයක්
නගනවො
යම්
භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොයගන්, යර්න්න යම් යම් විධියය් පරශ්න ටිකක් ඇහුයවොත් ඔෙ
යර්ොනවද යදන පිළිතුරැ? භික්ෂූන් වහන්යස්ලො එතයකොට කියන්යන්
“භගවම්මූලකා න් ා, භන්තත්, ධම්මා” ඔය විධියට “භොගයවතුන් වහන්යස්
ර්ුල් කරයගනයි ධේර්ය තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො යම් පරශ්නවලට
පිළිතුරැ භොගයවතුන් වහන්යස්ටර් වැටයහ්වො” කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට යම් අහපු පරශ්න ටිකට පිළිතුරැ යදන්න කියලො ආරොධනො
කළො. එතයකොට තර්යි එකින් එක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දැන් විස්තර
කරයගන යන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරපු කොරණො අයට්, කොරණො
යදකක් අපි දැන් යම් යවනයකොට සොකච්ඡො කළො. එකක් තර්යි “කිං
මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කවුරැ හරි ඇහුයවොත් යහර් කුර්ක් ර්ුල්
කරයගනද යම් සියලුර් දහම් තියයන්යන් - ර්නයස් ඇති යවන සියලුර්
යද්වල්, ර්නයස් හටගන්නො විවිධොකොර සංකල්පයන් විතේකයන් කුර්ක්
ර්ුල් කරයගනද තියයන්යන - කියලො පරශ්නයක් ඇහුයවොත් යර්ොකක්ද
යදන පිළිතුර? එයතන්දි දිය යුතු පිළිතුර තර්යි “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා,
සන්බ්බ් ධම්මා”, කියලො උගන්වනවො. යම් හැර් යදයක්ර් එතයකොට ඡන්දය
ර්ුල් කරයගන තර්යි තියයන්යන්. ඡන්දය කිේවොර් අපි කතො කළො යම්යක්
යදපැත්තක් තියයනවො. යර්තන කුසලච්ඡන්දයක් ඒ කියන්යන්
කත්තුකර්යතො ඡන්දයක් කියලො කියන, කුසලයකට තියයන කැර්ැත්තක්
යවන්නත් පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් අනිත් පැත්තට, අකුසල පැත්යත්
තියයන කොර්ච්ඡන්දයක් යවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් යම් නිසො ඡන්දය
කියන එක යම් යදපැත්තටර් ර්ුල් යවන ස්වභොවයක් තියයනවො.
එතයකොට කුසල පක්ෂයය් විතරක් යනයවයි, අපිට අකුසල පක්ෂයය්
යදයක් සිද්ධ කරන්න උනත් අයප් හිත තුළ උවර්නොවක් පහළ විය යුතුයි.
යම් යදයකට ආශොවක් පහළ විය යුතුයි. යම් යද් යහොඳ යදයක් නම්
ඔන්න යහොඳ යදයක් ඔස්යස් යොවි; අකුසලයක් නම් ඔන්න අකුසලයක්
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ඔස්යස් යොවි; කේර් රැස් යේවි අකුසල පක්ෂයයන්. ඉතින් ඒ නිසො යම්
යදකටර් එතයකොට හියත් හටගන්නො ඡන්දය ර්ුල් යවලො තියයනවො.
ඒ නිසො අපිට යත්යරනවො යම් නිවන් ර්ගටත් - නිවන් දකින්නත්
සෑයහන්න යම් ඡන්දය ර්ුල් යවනවො. ඉතින් ඒක නිසොර්යි ආනන්ද
ස්වොමීන් වහන්යස් ර්තක් කරන්යන් “ත්ණ්හිං ස්සාය ත්ණ්හා පහාත්බ්බ්ා”
කියලො. යම් තණ්හොවර් ර්ුල් කරයගනයි අන්තිර්ට තණ්හොවර් පරහොණය
කරන්යන්. ඉතින් එතැනත් හරි අපූේව කරර්යක්, අපූේව පරතිපදාවක්
තියයන්යන්. ර්ුලින් පටන්ගන්යන් උවර්නොවකින්. ර්ුලින් පටන්ගන්යන්
කැර්ැත්තකින් ආසොවකින්, “ර්ර්ත් ඔන්න නිවන් දකින්න ඕනෑ; ර්ර්ත්
සර්ොධියක් හදාගන්න ඕනෑ; ර්ර්ත් විපස්සනොවක් කරන්න ඕනෑ” කියලො
පුද්ගල ස්වභොවයක් එතැන තියයනවො. නර්ුත් එතැනින් ඒ එන
ගැම්යර්න් තර්යි අපි පටන්ගන්යන්. ඕක ගැඹුරට ගැඹුරට යනයකොට
ඡන්දය පරහොණය වීර්ක්, තණ්හොව ක්ෂය වී යොර්ක් කරර්ොනුකූලව යේවි.
නර්ුත් පටන්ගැන්යර්දි අර වයග් යලොකු උයදයෝගයක් අවශයයි. යලොකු
උවර්නොවක් අවශයයි. එයහර් නැත්නම් යම්ක යර්යහයවන්න හරි
අර්ොරැයි. යර්ොකද, යම් පොර ඇත්තටර් එෙඳු ඡන්දයක්ර් ර්ුල් යවලො යන
ගර්නක් කියලො කියන්න පුළුවන්. එෙඳු ඡන්දයක් තිෙුයණ් නැත්නම්,
පරෙල ඡන්ද ඍද්ධිපොදයක් තිෙුයණ් නැත්නම් අපි ර්ගදි යම්ක අතහැරලො
දානවො. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන්යන් ඡන්ද ඍද්ධිපොදයක්
වශයයන් යම් කටයුතු කිරීයර්දි “යම්ක යකොයහොර් හරි කරනවො” කියන
ෙලවත් කැර්ැත්තක් හියත් හටගත යුතුයි.
එතයකොට එයතන්දි ර්තු යවන විවිධොකර ෙොධක කම්කයටොලු ජ්ය
ගන්න නම් යලොකු වීේයයක් අවශයයි. අන්න වීේයයත් ඍද්ධිපොදයක්
ෙවට යවනවො. යර්යහර් හිතලො හිතලො යනයකොට ඊළඟට හියත්
අධිෂ්ඨොනයක් ඇති යවනවො. “යම් යම් තැන්වලදී ර්ර් අධිෂ්ඨොනශීලීව
කටයුතු කළ යුතුයි” කියලො අපි හියත් අධිෂ්ඨොනයක් ඇති කරගන්නවො.
ඔන්න චිත්ත ඍද්ධිපොදයක් ෙවට ඒක පත් යවනවො. එතයකොට යම්
කටයුතු ඔක්යකොර් කරද්දි විර්සො ෙැලීර්ක් කරනවො “යකොයහොර්
කයළොත්ද යම් යද් නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන්? කොේයක්ෂර්ව කරගන්න
පුළුවන්? යකොයි කොයලට භොවනො කයළොත්ද හරි යන්යන්? උයද් කොයලද
යතෝරගන්න තියයන්යන් නැත්නං හවස් කොයලද? යම් යවලොයවදි ෙණ
අහන එකද කරන්න තියයන්යන් නැත්නං භොවනො කරන එකද? ඒත්
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නැත්නම් සොකච්ඡොවට සම්ෙන්ධ යවන එකද? යම් යවලොයවදි යර්ොන
යර්ොන භොවනොවක්ද කරන්න තියයන්යන්?” යම් ආදී වශයයන් අපිට
පරඥාව යයොදවන්න අවශය යවනවො. විර්සුම් නුවණක් යයොදන්න යවනවො.
එතයකොට තර්යි යම්ක නිවැරදිව කරගන්න පුළුවන්. අන්න වීර්ංසො
ඍද්ධිපොදයක් ෙවට පත් යවනවො. එතයකොට අපිට යත්යරනවො ඡන්දය
ර්ුල් කරයගන යම් ගර්න යන්න අපිට සිද්ධ යවනවො.
ඊළඟට යදයවනි පරශ්නයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො. “කිං
සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා” කුර්ක්ද යම් සම්භවය? කුර්ක්ද පරභවය? කුර්ක්ද
හටගැන්ර්? කියන අදහස තර්යි එතනින් ගන්න යවන්යන්. එතයකොට
ඒකට උත්තරය වශයයන් යදන්න කියනවො “ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා”. ර්නසිකොරය තර්යි පරභවය. අපි ඊයය් ටිකක් සොකච්ඡො කළො
යර්ොකක්ද යම් ර්නසිකොරය කියන්යන් කියලො. ඉතින් එයතන්දි අපිට
යත්රැම්ගන්න පුළුවන් ර්නසිකොරයය් සරලර් ර්ට්ටර්ක් තර්යි ‘අයප්
අවධොනය යයොර්ු කිරීර්’ කියන අදහස. අපිට ඕනෑ තරම් අරර්ුණු
තියයන්න පුළුවන්; සද්ද ඇයහන්න පුළුවන්; රෑප යප්න්න පුළුවන්; ගඳ
සුවඳ දැයනන්න පුළුවන්; රස දැයනන්න පුළුවන්; කයට විවිධොකොර ස්පේශ
දැයනන්න පුළුවන්; හිතටත් නො නො පරකොර අරර්ුණු එන්නත් පුළුවන්. ඔය
ඔක්යකෝර් ර්ධයයය්, ඔය දහසකුත් එකක් අරර්ුණු අතරින් අපි අයප් හිත
යයොර්ු කරන්යන් යකොයතන්ටද? අයප් හියත් ඒ හැරවීර් තර්යි වැදගත් යම් විවිධොකොර යද්වල් තියයද්දිත් අපි එකකට හිත හරවනවො. යර්න්න
යම් හැරවීර් තර්යි ර්නසිකොරය කියන්යන්. එතයකොට යම් හැරවීර් අපි
ර්තුපිට ර්ට්ටමින් පැවැත්වුයවොත් එතැන ගැඹුරක් නෑ. හුඟක් යවලොවට
අපි ර්තුපිට ර්ට්ටයම් හිත හරවලො එතැන ඒ හම්ෙ යවච්ච යද්වල් ඔස්යස්
හිත යවනවො කියන්යන් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයක්.
ඊයය් අපි ගත්තො පුංචි උදාහරණයක්. අපි හිතර්ු ලස්සන රෑපයක්
දකිනවො. අපි ගැඹුරක් දකින්යන් නැතිව ඒ ලස්සන රෑපයය් හැඩතල
ෙලනවො. ඒ හැඩතල ර්ොයිම් දකිනවො. ඒ නිමිති අනුවයංජ්න ගන්නවො.
ඉතින් යම් යම් යද්වල් ෙලන්න ෙලන්න, කලින් හියත් යනොතිබිච්ච
කොර්ච්ඡන්දයක් වේධනය යවනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ඒ
වයග් අර සුෙ නිමිති දැකීර්ර් ආහොරය ෙවට පත් යවනවො කියලො, යර්න්න
යම් කලින් යනොතිබිච්ච කොර්ච්ඡන්දය හටගැනීර් සඳහො; ඒ වයග්ර්යි
දැනට හටයගන තිෙුණො නම් කොර්ච්ඡන්දයක්, ඒක තව වේධනය වීර්
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සඳහො. දැන් යම් හිත හැයරේවො. නැත්නම් ඇහැ හැයරේවො. යම් කිසි
ආයතනයක් හැයරේවො. හරවලො ර්තුපිට ර්ට්මින් යහොයනවො. ර්තුපිට
ර්ට්ටයර්න් තර්යි අපි අනුවයංජ්න ගන්යන්. එතයකොට අන්න නීවරණ
තර්යි අවදි යවන්යන්. හැෙැයි ඕයක් අනිත් පැත්තකුත් තියයනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයට යගනියනවො. ඒ
කියන්යන් යම්වයය් පරභවය ෙලන ස්වභොවයක්, යම්වයය් ර්ුල ෙලන
ස්වභොවයක්, යම්වයය් පටන්ගන්නො ආකොරය ෙලන ස්වභොවයක්.
යර්න්න යම් පටන්ගන්නො ආකොරය ෙලන ඒ ආකල්පයට, ඒ
නැඹුරැවට තර්යි කියන්යන් ‘යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය’ කියලො. අපි
භොවනොවකදී යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් තර්යි කටයුතු කරන්යන්. ඒ
කියන්යන් අපි යද්වල්වල ර්තුපිට ර්ට්ටයර්න් නතර යවන්යන් නැතුව
අපිට යන්න යවනවො ගැඹුරකට. සතියය් තියයන ලක්ෂණයක් තර්යි
‘අපිළොපන ලක්ඛණය’ කියලො කියන්යන්. ඒයක් යත්රැර් “යපොළො
පනින්යන් නැති, ආපහු පනින්යන් නැති” කියන එකයි. අපි සතියයන්
යතොර නම් අපි ඉන්යන් හුඟක්ර් ර්තුපිට යද්වල්වල. ර්තුපිට පර්ණයි
දකින්යන්. අපි නිකං රෑයප් ෙලනවො, හැයඩ් ෙලනවො, ගඳ සුවඳ ෙලනවො.
කිසි යදයක ගැඹුර දකින්යන් නෑ. ඒ වයග් ඉතොර් ර්තුපිට ර්ට්ටර්ක අපි
ජීවත් යවනවො. නර්ුත් සතිය යම් තැනකට යයොර්ු වුණො නම්, ර්නසිකොරය
යයොදලො ඒත් එක්ක සතිය පිහිටියො නම්, අන්න එතැන හිත කිඳාෙහින
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒකයි ‘අපිළොපන’ කියලො කියන්යන්. ර්තුපිට
යනයවයි හිත තියයන්යන්. දැන් ගැඹුරක් දකිනවො; ගැඹුරකට යනවො. එක
අතකින් ෙැලුවොර් යම් සතිය, යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය වයග් ගුණ ධේර්
එක ළඟ තියයන්යන්. හරිර් අර්ොරැයි සූක්ෂ්ර්ව යම්යක අේථ ඡොයො
වටහොගන්න. ඒක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු නිසො තර්යි අපි
වටහොගන්යන්. එයහර් නැතුව අපිට ශරොවකයයෝ වශයයන් හරිර් අර්ොරැයි
යත්රැම්ගන්න. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියපු ඒ දහර්ට අනුව තර්යි
යත්රැම්ගන්න යවන්යන්.
එතයකොට අපි දැන් ඔන්න යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය ර්ුල් කරයගන
යම් කටයුත්ත පටන්ගන්නවො. ඒයකදි ර්ුලදි සර්හර යවලොවට ඉතොර් රළු
ර්නසිකොරයක් තියයන්යන්. අපි වම් පොදය තියනයකොට එතයකොට ‘වර්’
කියලො යර්යනහි කරනවො. යම්ක එක පැත්තකින් ෙැලුවොර් හරි රළු
ර්නසිකොරයක්. යර්ොකද හියත් විතේකයක් යම් වැඩ කරන්යන්. වම් පොදය
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වැදුණො. ඒ වැදුණොර් අපි ‘වර්’ කියලො කියනවො. දකුණු පොදයත් වැදුණො;
‘දකුණ’ කියලො කියනවො. යම්කත් ඇත්තටර් පරයයෝජ්නවත්. යර්ොකද
සොර්ොනයයයන් අයප් කය ඇවිද්දට අයප් හිත යම් ඇවිදීයම් කරි යොවලිය
තුළ යනයවයි පවතින්යන්. අපි යකොයි තරම් ගර්න් බිර්න් යනවොද?
ඇවිදිනවොද? නර්ුත් ඒ යවලොයවදි අයප් හිත යවන යවන යද්වල්
කල්පනො කරනවො. කරන්න තියයන වැඩ ගැන කල්පනො කරනවො.
කරන්න යන වැයඩ් ගැන කල්පනො කරනවො. ර්ග යතොට දකින යද්වල්
ගැන කල්පනො කරනවො. නො නො පරකොර යද්වල් ගැන කල්පනො කර කර
තර්යි ඇවිදින්යන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “ගච්ඡන්තත්ා
වා ‘ගච්ඡාමී’ත් පජා ාත්”.15 යනයකොට යන ෙව දැනයගන ඒ යන
ඉරියේයේ සිහිය පවත්වොයගන යන්න පුළුවන් නම්, අන්න අපිට
වේතර්ොයනට හිත අරයගන යම් ඉරියේවර් පොවිච්චි කරන්න පුළුවන්,
යකයලසුන්යගන් හිත යබ්රොයගන ඉරියේව තුළ යන්තම් හිත
පවත්වොයගන යන්න. යම් තුළ වේතර්ොනයට හිත එන ගතියක්
තියයනවො. නැත්නම් අපි අතීතයය් අතරර්ං යවලො, අනොගතයය් සිහින
ර්වර්වො තර්යි සොර්ොනයයයන් ඉන්යන්. එතයකොට අපිට යම් ඉරියේවර්
ගන්න පුළුවන් හිත අතරර්ං යවන එයකන් වළක්වොගන්න. ඒ අතින්
ෙැලුවර් යම් ඉරියේව පරභව ස්ථොනයක් යවනවො. ඉරියේව පටන්ගන්න
තැනක් යවනවො. ඉරියේවට හිත දැම්ර්ො. දැන් ඔන්න සක්ර්නක
යයයදනවො; ඒයකත් ගැඹුරකට යනයකොට යකයනකු තුළ සතිය
පිහිටනවො; ඒ තුළ හිත පවතින්න පටන්ගන්නවො. එතයකොට තව ටිකක්
ර්නසිකොරය සූක්ෂ්ර් කරනවො.
ර්නසිකොරය යර්යහර් සූක්ෂ්ම කළොට පස්යස් තර්යි රළු ර්ට්ටර්ක
ර්නසිකොරය යවනුවට දැන් ‘හිත හැරවීර්’ පර්ණක්, ‘අවධොනය යයොර්ු
කිරීර්’ පර්ණක් භොවිත කරමින් කටයුතු කරන්න අපිට අවස්ථොව
ලැයෙන්යන්. එතයකොට තවත් හිත සංසියඳනවො. යර්ොකද, යර්යතක්
යවලොවක් හියත් සෑයහන්න තිෙුණො යදාඩර්ලු ෙවක්. හියත් තිෙුණො කතො
කිරීර්ක්. නර්ුත් යහොඳට යම් සක්ර්යන්දි හිත තැන්පත් යවන්න තැන්පත්
යවන්න, ඒ අරර්ුණ තුළ එකඟ යවන්න එකඟ යවන්න, සතිර්ත් යවන්න
සතිර්ත් යවන්න, අන්න හියත් තැන්පත් වීර්ක් සිද්ධ යවනවො. හියත්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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සර්නය වීර්ක් සිද්ධ යවනවො. ඇතුයළ් කතොවත් අඩු යවන්න
පටන්ගන්නවො. ඉතින් අපි ඇතුයළ් කතොවත් සර්නය කිරීයම් අදහසින්
යර්යතක් යවලො අපි උවර්නොයවන් කරපු - ‘වර් දකුණ’ කියලො යර්යනහි
කිරීර්ත් නතර කළොට පස්යස් සතිය පිහිටියො නම්, හිත පිට යන්යනත්
නැත්නම්, ටික ටික ටික යම්ක පුරැදු යවන්න පුරැදු යවන්න තර්න්ටර්
දැයනනවො දැන් හිත නියවන ගතියක්; හිත තැන්පත් යවන ගතියක්; හිත
ශොන්ත යවන ගතියක්. දැන් ඕකත් ඉස්සරහට අරයගන යනයකොට අපිට
එන්න පුළුවන් අද ර්ොතෘකොවට.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො “කිං සමුදයා සන්බ්බ්
ධම්මා” යර්ක පැනනැගීර් යර්ොකක්ද? කියලො වයග් පරශ්නයක් යර්තැනත්
අහන්යන්. යම් පරශ්න අතරත් හරිර් සූක්ෂ්ර් යවනස්කම් තියයනවො. “කිං
සර්ුදයො සයබෙ ධම්ර්ො” ඒකට උත්තර වශයයන් යදන්න කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උගන්වනවො “ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා”
ස්පේශය තර්යි යම්වො පැනනගින තැන. ඉතින් සරලව අපි යර්යහර්
හිතොගත්යතොත්, යම් විධියට කල්පනො කයළොත් - අපි හිතර්ු අපිට
යර්ොකක් හරි යදයක් උවර්නො වුණො. එතයකොට අන්න ඒ උවර්නොයවන්
තර්යි අපිව යර්යහයවන්යන්. ඡන්ද ර්ූලක ස්වභොවයක් තියයන්යන්.
ඡන්දයයන් යර්යහයවන ස්වභොවයක් තියයන්යන්. ඒ උවර්නොයවන්ර් අපි
යහොයනවො දැන්. අපි යහොයමින් යනවො. යහොයනයකොට දැන් අපි හිතර්ු
අපි ඇයහන් යහොයන්යන්. ඇයහන් ෙලමින් යහොයනවො. ඉතින් අපි ඇහැ
හරවොයගන යනවො. ඔන්න ඇහැට තර්යි හම්ෙ උයන්. එක පැත්තකට
හැයරේව යවලොයේ අපිට උවර්නො කරන යද් හම්ෙ උනො. එයතන්දි ඒ
ඇහැ එයතන්ට යයොර්ු යවන අවස්ථොයේ විතරයි ඒ යද් හම්ෙ යවන්යන්.
උදාහරණයක් වශයයන් අපි හිතර්ු අපි කණ්ණොඩිය යහොයනවො. අපිට
ර්තක නෑ කණ්ණොඩිය යකොයහද තිබ්යබ් කියලො. එතයකොට අපි දැන්
ඇහැ හරවනවො. ඒ පැත්තට හරවනවො. යම් පැත්තට හරවනවො. ඒ
කණ්ණොඩිය තියයන පැත්තට ඇහැ හැරවුණො නම් කණ්ණොඩිය හම්ෙ
යවනවො. එයතනට ඇහැ හරවන්න ඕනෑ. අන්න එතැන තර්යි
ර්නසිකොරය තියයන්යන්. හැෙැයි යම් ර්නසිකොරයයන් කරන්යන් හැරවීර්
පර්ණයි. දැන් ඇහැත් එක්ක අර වස්තුව, අර රෑපය දැන් තර්යි ර්ුලිච්චි
යවන්යන්. දැන් තර්යි ගැයටන්යන්. දැන් තර්යි එක් යවන්යන්. ඔන්න
ඕකට තර්යි ස්පේශය කියලො කියන්යන්. එතයකොට යම් ඔක්යකොර්
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කටයුතු ටික ලස්සනට සිද්ධ වුයණොත් තර්යි යම් සිද්ධිය සොේථක
යවන්යන්.
යර්න්න යම් කොරණොව ටිකක් ගැඹුයරන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
විස්තර කරනවො දුතිය ද්වයං සූතරයය්. ඒ සූතරය තියයන්යන් සංයුක්ත
නිකොයය් යේදනො සංයුත්තයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
ර්හයණනි, යම් යදකක් ර්ුල් වීයර්න් තර්යි චක්ඛු විඤ්ඤාණය
හටගන්යන්. දැන් යම් පින්වතුන් දන්නවො අයප් ඇහැ යම් කිසි රෑපයකට
යයොර්ු කළොර් තර්යි චක්ඛු විඤ්ඤාණය හටගන්යන්. ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො “චක්ඛුඤ්ඤච පටිච්ච රූන්ප ච උප්ප්ජත් චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං”
කියලො. යම් පින්වතුන් යම්ක යෙොයහෝ විට ධේර් යද්ශනොවලදි අහලො
ඇති. ඉතින් යම්යකන් කියයවන්යන් ඇසත් රෑපයත් නිසො චක්ඛු
විඤ්ඤාණය හටගන්නවො. එතයකොට අපිට යත්යරනවො චක්ඛු
විඤ්ඤාණය හටගන්න යහ්තුව ඇහැයි රෑපයයි. යර්න්න යම් යදකක්
නිසො තර්යි චක්ඛු විඤ්ඤාණය හටගත්යත්.
දැන් යම්යක් තව යපොඩි ගැඹුරකට යන්න පුළුවන්. යම් සූතරයය්දී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ඇහැ අනිතයයි, විපරිණොර්යට පත්
යවනවො, යවනස් යවනවො, අනය ස්වභොවයකට පත් යවනවො. යම්ක
දීේඝකොලීන වශයයන් හිතොගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්යන් අපිට තරැණ
කොයලදි ළර්ො කොයලදි යහොඳට ඇහැ යපනුණො. ඔන්න වයසට යනයකොට
යම්ක දුේවල යවලො ඇස් යපනීර් දුේවල යවලො උපැස් යුවළක් පලඳින්න
සිද්ධ යවලො අන්තිර්ට ඇහැ යනොයපනී යන්නත් ඉඩ තියයනවො. යම්
විධියට යෙොයහොර් සරල ර්ට්ටර්කින් සලකන්නත් පුළුවන්. හැෙැයි ඊටත්
වඩො යෙොයහොර් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්කින් සලකන්නත් පුළුවන්. එයතන
එයතන තර්යි ඇහැ හටගන්යන්. ඒ ඇහැ එතැනර් හට අරයගන නිරැද්ධ
යවලො යනවො. එතයකොට අයප් ඇයහන් දැකීර් සිද්ධ යවන්යන් ක්ෂණ
ර්ොතර වශයයන්. එතයකොට එතන තර්යි ඇහැ හටගන්යන්. අන්න එතන
එතන ඇහැ හට අරයගන නිරැද්ධ යවලො යනවො. යම් කොරණොව
ගැඹුරැයි. යම් කොරණොව යත්රැම්ගන්න සෑයහන්න විපස්සනොවක්
වැයඩන්න ඕනෑ. එතන එතන විපස්සනොවක් සිද්ධ වුයණොත් යකයනකුට
යම් කොරණොව යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො යර්න්න යම් ඇහැ - ඇහැ අනිතයයි. එතන එතන හටගත්තො;
එතන නිරැද්ධ යවලො ගියො. ඒ වයග්ර්යි විපරිණොර්ය. යම්ක යවනස්
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යවනවො. “අඤ්ඤඤථාභාවි” යම්ක අනය ස්වභොවයකට පත් යවනවො. ඒ
වයග්ර් කියනවො රෑපය ගැන. යම් ඇහැට හම්ෙ යවච්ච රෑපය - ඒකත්
අනිතයයි. ඒකත් එතන එතන හට අරයගන නිරැද්ධ යවලො යන
ස්වභොවයක් තියයනවො. එතනත් තියයන්යන් එයහනම් අනිතය
ස්වභොවයක්. එතනත් තියයන්යන් විපරිණොර්යකට පත් යවන යවනස්
යවන ස්වභොවයක්.
දැන් අපිට පරශ්න කරන්න පුළුවන් යම් පැත්තට. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අහනවො යර්ොකක් හරි යහ්තු යදකක් තියයනවො නම් - යවනස්
යවන, අනිතය භොවයට පත් යවන, විපරිණොර්යට ලක් යවන, ඒ වයග්ර්
අනය ස්වභොවයට ලක් යවන යහ්තු යදකක් තියයනවො නම් - ඒ යහ්තු
නිසො හටගත්ත ඵලයක් අපිට කියන්න පුළුවන්කර්ක් තියයනවද “නිතයයි
සුභයි සුඛයි, හැර්දාර් තියයනවො, යවනස් යවන්යන් නෑ” කියලො? එයහර්
කියන්න හැකියොවක් නෑ. යර්ොකද, ඒ ඵලය හටඅරයගන තියයන්යන්
අනිතය වූ යහ්තු නිසො. විපරිණොර්යට පත් යවන යහ්තු නිසො. අනය
ස්වභොවයට පත් යවන යහ්තු නිසො. ඉතින් එයහනම් යහ්තු යදක අනය
ස්වභොවයට පත් යවනවො නම්, යහ්තු යදක අනිතය නම්, යහ්තු යදක
යර්ොයහොතක් පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යනවො නම්, ඒක නිසො
හටගත්ත ඵලයත් එයහනම් එතන එතනර් ඇති යවලො නැති යවලො
යන්න ඕනෑ. එතන එතනර් විපරිණොර්යට පත් යවනවො; අනය
ස්වභොවයකට පත් යවනවො. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
ඇහැත් රෑපයත් නිසො හටගත්ත චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් “අ ච්චිං විපරිණාමි
අඤ්ඤඤථාභාවි”. ඒ නිසො චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් අනිතයයි, විපරිණොර්යට
ලක් යවනවො, අනය ස්වභොවයකට පත් යවනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ස්පේශය පැත්තට යම් කතොව
හරවනවො. “ඉන්මසිං ත්ණ්ණිං ධම්මා ිං සඞ්ගත් සත පාන්ත්ා සමවාන්යා,
අයිං වුච්චත් චක්ඛුසම්ඵන්ස්සා” ඔන්න දැන් චක්ඛු සම්පස්සය කියන්යන්
යර්ොකක්ද කියලො අපිට කියලො යදනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“ඉයර්සං තිණ්ණං ධම්ර්ොනං සඞ්ගති” දැන් යම් අපි කතො කරපු ධේර්තො
තුන - යර්ොනවද? ඇහැ රෑපය චක්ඛු විඤ්ඤාණය කියන යර්න්න යම්
ධේර්තො තුන - “සඞ්ගති” කියන්යන් එක් වීර්ක්. “සන්නිපොයතො” ඒ තුනර්
එක තැනට රැස් වීර්ක්. “සර්වොයයො” තුන්යදනොර් එක සර්ගොමීව සිටීර්ක්.
“අයං වුච්චති චක්ඛුසම්ඵයස්සො” යර්න්න යම්කට තර්යි ර්හයණනි ‘චක්ඛු
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සම්ඵස්සය’ කියලො කියන්යන්. ‘ඇයහ් ස්පේශය’ කියලො කියන්යන් ඔන්න
ඕකයි කියලො දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එයතන්ට උත්තර යදනවො. දැන්
ඔන්න අපිට යහ්තු තුනක් අහු යවනවො. ඇහැ තියයනවො, රෑපය
තියයනවො, චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් තියයනවො. හැෙැයි යම්යක් තවත් සූක්ෂ්ර්
තැනක් තියයනවො. ඇහැත් රෑපයත් නිසයි දැන් යම් චක්ඛු විඤ්ඤාණයක්
හටයගන තියයන්යන්. යර්තන යම් තුනක් කියලො ගත්තට පුංචි
පටලැවිල්ලක් තියයනවො. ඒ තර්යි ඇහැත් රෑපයත් නිසො හටගත්ත චක්ඛු
විඤ්ඤාණයක් මිසක් තනියයන් හටගත්ත චක්ඛු විඤ්ඤාණයක් නෑ.
නර්ුත් යම් ධේර්තොවල තියයන සීඝරතොව නිසොර් අපිට හියතන්යන්
යර්තන තුනක් තියයනවො කියලො. යර්න්න යම් කොරණොව යෙොයහොර්
සූක්ෂ්ර් අන්දමින් අති පූජ්ය කටුකුරැන්යද් ඤාණනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්
යහර් පැහැදිලි කරනවො. එක අතකින් අයප් ඉන්ියයන්යග් තියයන
දුේවලතොව නිසොර්යි යර්තන තියයන යම් සූක්ෂ්ර්තොව අපට
වැටයහන්යන් නැත්යත්. යර්තන අපි යම් තුනක් කියලො ගන්යනර්
අවිදයොව නිසො.
යකයස් නර්ුත් අපි ගන්නවො අවිදයොයවන්ර් දැන් යර්තන තුනක්
තියයනවො. ඇහැ තියයනවො, රෑපය තියයනවො, ඒ නිසො හටගත්ත චක්ඛු
විඤ්ඤාණය තියයනවො. දැන් ඔන්න තුනක් තියයනවො. යම් තුන එක්
වීර්ක් රැස් වීර්ක් සර්ගොමීව පැවතීර්ක් තියයනවො නම් ඔන්න ඕකට
තර්යි කියන්යන් ‘චක්ඛු සම්ඵස්සය’ කියලො. දැන් එතයකොට අපි සොර්ොනය
විධියට යත්යරන විධියට ගත්තත් ඇහැත් අනිතය නම් යවනස් යවනවො
නම් විපරිණොර්යට පත් යවනවො නම් අනය ස්වභොවයට පත් යවනවො
නම්, රෑපයත් යවනස් යවනවො නම් විපරිණොර්යට පත් යවනවො නම්
අනය ස්වභොවයට පත් යවනවො නම්, චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් යවනස්
යවනවො නම් අනිතය නම් අනය ස්වභොවයට පත් යවනවො නම්, එයහනම්
යම් තුන නිසො හටගත්ත ඵලයක් වන චක්ඛු සම්ඵස්සය දිගට තියයන්න
ෙැහැ යන්. යම්කත් එයහනම් අනිවොේයයයන් අනිතය යවන්න ඕනෑ.
යම්කත් එයහනම් විපරිණොර්යකට පත් යවන්න ඕනෑ. යම්කත් අනය
ස්වභොවයකට පත් යවන්න ඕනෑ. දැන් ඒ අනුව අපිට යත්යරනවො යම්
චක්ඛු සම්ඵස්සය කියන ඇයහ් හටගන්නො ස්පේශයත් ඒ නිසො අනිතයයි.
ඒකත් යවනස් වීර්ට ලක් යවනවො. විපරිණොර්යට ලක් යවනවො. ඒ
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වයග්ර්යි අනය ස්වභොවයට පත් යවනවො. යම් තියයන විධිය යනයවයි
ඊළඟ යර්ොයහොයත්. යවනත් ස්වභොවයකට පත් යවනවො.
දැන් යම්යක් තවත් පැත්තක් ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො “ඵුන්්ඨා, භක්ඛන්ව න්වන්දත්, ඵුන්්ඨා සඤ්ඤජා ාත්, ඵුන්්ඨා
න්චන්ත්ත්” ඔන්න තවත් ඉතොර් රසවත් පැත්තකට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අපිව එක්කයගන යනවො. දැන් කියනවො “ඵුය්ඨො, භික්ඛයව යවයදති”
ර්හයණනි ස්පේශ වීයර්න් තර්යි යර්ක් දැයනන්යන්. යේදනොවක්
වශයයන් හටගන්යන්. “ආ යර්න්න යම්ක සුඛ යේදනොවක්, යර්න්න
යම්ක නම් දුක් යේදනොවක්, යර්න්න යම්ක නම් උයප්ක්ෂො යේදනොවක්”
කියලො ඒ යේදනොව හටගන්යන් යම් ස්පේශය නිසො. “ඵස්ස පච්චයා
න්වද ා”. අන්න කොරණව ර්තු කරලො යදනවො. අපි හිතොගන ඉන්යන්
ස්පේශයයන් විතරයි යේදනොව හටගන්යන් කියලො. ස්පේශයයන්
හටගන්න එකර් යද් යේදනොවයි කියලො සර්හර විට අපිට හියතන්න
පුළුවන්. අපි පටිච්ච සර්ුප්පොදය විස්තර කරයගන යනයකොට
“සළායත් පච්චයා ඵන්ස්සා; ඵස්සපච්චයා න්වද ා; න්වද ාපච්චයා
ත්ණ්හා”16 ඔයහොර් අපි කියොයගන කියොයගන යනවො. එතයකොට
හියතන්න පුළුවන් ස්පේශයයන් හටගන්න එකර් යද් යේදනොව යවන්න
ඇති කියලො. නර්ුත් දැන් යර්යතන්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊට වඩො
පැත්තක් යපන්නනවො. “ඵුය්ඨො, භික්ඛයව යවයදති” ඒ කියන්යන් අර
“ඵස්ස පච්චයො යවදනො” කියන කොරණොව. ඒ කියන්යන් යේදනොව
හටගන්න නම් ස්පේශයක් සිද්ධ යවන්න ඕනෑ. ස්පේශය නිසො යේදනොව
හටගන්නවො. ඊට අර්තරව කියනවො “ඵුය්ඨො සඤ්ජ්ොනොති”. ස්පේශය
නිසො තර්යි හඳුනොගන්යන්. එයහර් නම් යම් සම්පූේණ සංඥා
ස්කන්ධයටර් යහ්තුවත් ස්පේශයර්යි. ඊළඟට කියනවො “ඵුය්ඨො
යචයතති” ස්පේශය නිසො තර්යි හියත් යච්තනොවක් පහළ යවන්යන්.
එයහර් නම් සංස්කොර ස්කන්ධයට යහ්තුවත් ස්පේශයර්යි.
යම් පින්වතුන් අහලො ඇති ස්කන්ධ පහක් වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ධේර්යය් විස්තර කරනවො. යම් ‘සත්ත්වයයක්’ ‘පුද්ගලයයක්’
කියලො සලකන ස්වභොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ස්කන්ධ පඤ්චකයකට
යෙදලො ස්කන්ධ පහක් වශයයන් විස්තර කරනවො. ඒයකදි රෑපය නම්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ආහොරයයන් හටගන්නවො කියලො කියනවො. ඊළඟට යේදනොව, ඊළඟට
එන සංඥාව, ඊළඟට එන සංස්කොර, යම් ස්කන්ධ තුනර් එතයකොට
හටගන්යන් යර්ොකක් නිසොද? ස්පේශය නිසො. දැන් ඔන්න ඉතොර් රසවත්
පැත්තකට එනවො. දැන් ස්පේශය ගැන කතො කරන්න තියයනවො. ස්පේශය
නිසො හටගත්ත යේදනොවල් තියයනවො. ස්පේශය නිසො හටගත්ත
සංඥාවල් තියයනවො. ස්පේශය නිසො හටගත්ත සංස්කොර තියයනවො.
එයහර් නම් අපිට යම් කියොයගන ආපු කතොවට අනුව යත්යරනවො අර
ඇහැත් රෑපයත් යවනස් යවනවො නම් අනිතය නම්, ඒක නිසො හටගත්ත
චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් අනිවොේයයයන් යවනස් යවනවො. අනිතයයි. යම්
තුනර් තිබීර් නිසො හටගන්න ස්පේශයත් එයහර් නම්, අර තුන අනිතය
වීර් නිසොර් යවනස් වීර් නිසොර් අනිතයයි. ඒ ස්පේශය අනිතය නම් ඒක
නිසො හටගත්ත යේදනොව නිතය යවන්න ෙෑ. යර්ොකද, යහ්තුව අනිතයයි.
යහ්තුව අනිතය නම් ඵලය අනිවොේයයයන් අනිතය යවන්න ඕනෑ. ඒ
වයග්ර්යි සංඥාව. එයත් අනිතය යවන්න ඕනෑ. යර්ොකද එයො
හටගත්යතත් ස්පේශය නිසො. ස්පේශය අනිතයයි. ඒ වයග්ර්යි සංස්කොර.
සංස්කොරත් අනිතය යවන්න අවශයයි. යර්ොකද, එයොව හටගත්යත්
ස්පේශය නිසො.
ඔන්න ඔය වයග් අපිට යම් සිද්ධොන්තය යත්රැම්ගන්න පුළුවන්.
අපි භොවනොයේ අත්දැකීම් යම් ෙුද්ධ යද්ශනොවත් එක්ක ගළපොගන්නයි යම්
සුතර්ය ඥානයකින් සූදානම් යවන්යන්. එතයකොට අපි යම් අනිතයයක්
වශයයන් යත්රැම්ගන්න යද් යකොයහොර්ද ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරලො තියයන්යන්? ඇත්ත වශයයන්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරලො තියයනවොද යම් කොරණොව? ඒ තරම් ෙණ අහලො නැති ඇතැම්
අය භොවනො කරනවො. ඕනෑ තරම් පිටරට ජ්ොතීන් භොවනො කරනවො. ඒ
තරම් ධේර්යක් කියවලත් නෑ, ෙණක් අහලත් නෑ, යපොතක් ෙලලත් නෑ,
හැෙැයි භොවනොව ගැන යලොකු උනන්දුවක් තියයනවො. ඉතින් ඒ අයට
යම් යර්ක් දැයනනවො. අන්න ඒ දැනීර් ෙුද්ධ වචනයත් එක්ක
සැසයඳනයකොට, “ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්යහර් කියලො තියයනවො”
කියලො වැටයහනයකොට, යද්ශනොවත් එක්ක ගැළයපනයකොට අන්න එෙඳු
යකයනකුට පුදුර් සතුටක් ඇති යවනවො, භොගයවතුන් වහන්යස් යම් යද්ත්
සේවඥතො ඥානයකින් දැකල යම් තරම් පැහැදිලිව කියලො තියයනවො
යන්ද කියලො. ඉතින් යම් අපි එන්යන් යපොඩ්ඩක් සිද්ධොන්ත පැත්තකට

| 64

ස්පේශය නිසො හටගැනීම්

|

නයොයොත්ර්ක පැත්තකට එන්යන්, දැන් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යකොයහොර්ද යම් ස්කන්ධයන්යගන් අනිතය ස්වභොවය පැහැදිලි
කරන්යන් කියලො.
දැන් එතයකොට අපිට යත්යරනවො ස්පේශය නිසොර්යි යේදනොවක්
හටගන්යන්. ස්පේශය නිසොර්යි සංඥා හටගන්යන්. ස්පේශය නිසොර්යි
සංස්කොරත් හටගන්යන්. එතයකොට අපි භොවනො කරද්දි ඕවො තර්යි අපිට
හම්ෙ යවන්යන්. දැන් කොයොනුපස්සනොයවදි අපිට කය හො සම්ෙන්ධ දැනීම්
ටිකක් හම්ෙ යවනවො. ඊළඟට යේදනොනුපස්සනොයවදි එතනත්
තියයන්යන් යේදනොව. එතනත් තියයන්යන් දැනීර්. සැප යේදනොව
වශයයන් දැනගන්නවො. උයප්ක්ෂො යේදනොව වශයයන් දැනගන්නවො. දුක්
යේදනොව
වශයයන්
දැනගන්නවො.
ඊළඟට
අපි
හිතර්ු
චිත්තොනුපස්සනොයවදි විවිධොකොර සිත් වශයයන් දැනගන්නවො. ඊළඟට
ධම්ර්ොනුපස්සනොයවදි විවිධොකොර ධේර් වශයයන් - හියත් හටගන්නො
ස්වභොවයන් වශයයන් යද්වල් හටගන්නවො. එතයකොට යම් හැර් යද්කදිර්
අපි යහ්තුවත් දන්නවො නම්, අපිට යම් හරහො සෑයහන්න ගැඹුරකට
යන්න අවස්ථොව ලැයෙනවො. අපි නිකං ඔයහ් ර්තුපිටින් කරනවො
යවනුවට යම්යක් තියයන ගැඹුර, යම්යක් තියයන සූක්ෂ්ර්තොව
වටහොගැනීයම් අවස්ථොව අපිට ලැයෙනවො. ඉතින් ඒ නිසො අපි ධේර්
යද්ශනොවකදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන දහයම් අපිට
යනොයත්යරන පැති යපොඩ්ඩක් විර්සලො ෙැලීයම් වටිනොකර්ක් තියයනවො.
යර්ොකද, අපි භොවනො කරනයකොට අපි හිතර්ු අපිට යේදනොවක්
දැයනනයකොට අපිට ඕනෑ නම් පුළුවන් යම් යේදනොවට යහ්තුව යර්ොකක්ද
කියලො අයප් අවධොනය යයොර්ු කරන්න. යර්ොකද, “නිකං ඔයහ්
යේදනොවක් දැයනනවො. ර්ං ඉතින් ඔයහ් හිත තියොගන හිටියො” කියලො,
නිකං ඔයහ් හිත තියොගන ඉඳලො පරර්ොණවත් නැහැ.
යම් නිසො එතන නිවැරදි වැටහීර්ක් ඇති යවන්න නම් අයප්
හියත් තියයන්න ඕනෑ යම් කිසි කුතුහලයක්. අයප් හියත් තියයන්න ඕනෑ
කිසි යම් වීර්ංසොවක්. එතන විර්සො ෙලන ස්වභොවයක්; එතන
යකයරන්යන් යර්ොකක්ද? සිද්ධ යවන්යන් යර්ොකක්ද? කියලො යසොයො
ෙලනසුලු ආකල්පයක් අයප් හියත් තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
වියශ්ෂයයන්ර් ර්තක් කරනවො ඔය ධම්ර්විචය සම්යෙොජ්ඣංගය එයහර්
විස්තර කරද්දි “ත්ිං ධම්මිං පඤ්ඤාය පවිචි ත් පවිචයත් පරිවීමිංසිං
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ආප්ජත්”17 කියලො යපන්වනවො. ඒ කියන්යන් දැනට වේතර්ොන වශයයන්
ර්තු යවලො තියයන ධේර්තොව යර්ොකක් යහෝ යේවො, යේදනොවක් යවන්න
පුළුවන්, ධොතු ලක්ෂණයක් යවන්න පුළුවන්, හිතක් යවන්න පුළුවන්,
කැර්ති ඕනෑර් ධේර්තොවක්, නුවණින් විර්සන ගතියක්, එතන සිද්ධ
යවන්යන් යර්ොකක්ද කියලො යසොයනොසුලු ආකල්පයක්, එතන හිත
හසුරැවන ගතියක් තියයනවො. එයහර් නම් පර්ණයි පරඥාවක් අවදි
යවන්යන්. අපි නිකං ඔයහ් කම්ර්ැලිකර්කට ෙලොගන හිටියට වැඩක්
නැහැ.
යර්තන හැෙැයි යත්රැම්ගන්න නරකයි යම්ක දිහො ෙලොයගන අපි
හිතින් විතේක කරනවො කියලො. එයහර් හිතුයවොත් ඒකත් වැරදියි. හිත
ඉතොර් නිශ්ශබ්දයි. ඇතුයළ් කතොව සර්නය යවලො. හැෙැයි හිත
යසොයනොසුලුව තර්යි ඉන්යන්. නිශ්ශබ්ද යවච්ච ර්නසක් වේතර්ොන
වශයයන් පැන නැගිච්ච අරර්ුණක් තුළට යහොඳට කිට්ටු යවලො
විර්සනසුලුව ෙලොයගන ඉන්නවො. යර්ොකක්ද යවන්යන් කියලො ෙලොයගන
ඉන්නවො. හරියට අපි හිතර්ු රහස් පරීක්ෂකයයක් යහොයරක් අල්ලන්න
යනවො. දැන් එයො කතො කර කර හිටියයොත් යහර් යහොරො පැනලො යනවො.
යර්ොකද කතො කරනවො යන්. සද්ද කරනවො යන්. හැෙැයි රහස් පරීක්ෂකයො
යහොඳට යහොරො එන තැන ඉස්යසල්ලො යහෝඩුවොවක් අරයගන, සැඟවිලො
යහොඳට කල්පනොයවන් යෙොයහොර් නිශ්ශබ්දව ඉතොර් සතිර්ත්ව ෙලොයගන
හිටියයොත් යහොරොට එයො යප්න්යනවත් නැහැ. යහොරො කැර්ති විදියට
ඇවිල්ලො හැසියරනවො. දැන් රහස් පරීක්ෂකයොට අල්ලගන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය වයග් තර්යි අපිත් යම් විපස්සනොයවදි යෙොයහොර් නිශ්ශබ්දව
තර්යි ඉන්යන්. හියත් තියයන්යන් යෙොයහොර් සර්නය යවච්ච
ස්වභොවයක්. හියත් තියයන්යන් ඒකොගරතොවක්. හියත් තියයන්යන්
යදාඩර්ලු භොවයයන් අයින් වීර්ක්. හියත් තියයන්යන් නිශ්ශබ්දතොවක්.
හැෙැයි යහොඳ විර්සිල්යලන් ඉන්යන්. ඔන්න ඔයහොර් තිෙුයණොත් තර්යි
පරඥාවක් අවදි යවන්යන්. යම් විර්සිලිර්ත් භොවයයන් ඉන්නයකොට
යකයනකුට යේදනොවක් ර්තු යවන්න පුළුවන්. අපි හිතර්ු යේදනොවක් හට
අරයගන තියයනවො. යම් යේදනොයවත් ර්ුල ෙලන්න පුළුවන් නම්,
යේදනොයවත් හටගන්නො ආකොරය ෙලන්න පුළුවන් නම් යකයනකුට
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------17

ර්ජ්ිර් නිකොය, උපරිපණ්ණොස, අනුපදවග්ග, ආනොපොනසති සූතරය
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ඒකට යහ්තුව ස්පේශයයි කියලො හඳුනොගන්න ඇතැම් විට අවස්ථොවක්
ලැයෙන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ වයග් අපි යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයය් තියයන ඒ ර්ුලට
යන ගතිය, පරභවය ෙලන ස්වභොවය, පටන්ගන්නො තැන යහොයන ගතිය,
දියුණු කරගත යුතුයි. ඊළඟට දැන් යම් ස්පේශය සම්ෙන්ධයයන් කතො
කරනයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කතො කරනවො ආයතන
සම්ෙන්ධයයන්. ඒකට කියනවො ඵස්සොයතන කියලො. ස්පේශොයතන
කියලො. ස්පේශොයතනය කියලො කියද්දි යුගළ යුගළ හම්ෙ යවන්යන්
ඇහැයි-රෑපයයි කනයි-ශබ්දයයි නොසයයි-ගඳ සුවඳයි දිවයි-රසයි කයයිස්පේශයයි ර්නසයි-ධේර්යි. එතයකොට යුගළ යුගළ වශයයන්
ස්පේශොයතන හයක් යපන්වොයදනවො. යර්ොකද යර්න්න යම්වයය තර්යි
ස්පේශ සිද්ධ යවන්යන්. දැන් ඇහැට රෑපයක් ස්පේශ වීයර්න් තර්යි අපිට
යත්යරන්යන්, යම් යේදනො සංඥා සංස්කොර පහළ යවන්යන්. අපි ටිකක්
සරලව ගත්යතොත් කනයි ශබ්දයයි නිසො ඔන්න යසෝත විඤ්ඤාණයක්
පහළ යවනවො. ඊළඟට ඒ හරහො ස්පේශය. ස්පේශයයන් යේදනො පහළ
යවනවො. සංඥා පහළ යවනවො. සංස්කොර පහළ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි
නොසයයි ගඳ සුවඳයි. ඒ වයග්ර්යි දිවයි රසයි. ඒ වයග්ර්යි කයයි
ස්පේශයයි. ඒ වයග්ර්යි ර්නසයි ර්නසට එන අරර්ුණුයි.
ඉතින් යකයනකුට හියතන්න පුළුවන් යර්යහර් කියනයකොට
‘ඉතින් යම්වො තියයන එක යකොච්චර වටිනවද’ කියලො. ඒ නිසොර් යම්වො
අපි සෑයහන්න පොවිච්චි කරන එක තර්යි කරන්යන්. පුළුවන් තරම් අපි
උයද් ඉඳන් රෑ යවනකල්ර් ඇහැට රෑප යපන්වනවො. කැර්ති කැර්ති රෑප
පුළුවන් තරම් යම් ඇහැට යපන්වන ගතියක් අයප් තියයන්යන්. ඉතින්
අපි කැර්ති කැර්ති රෑප යපන්නන්න පුළුවන් හැකියොව තියයන තරර්ට
‘අපි යපොයහොසත්’ කියල අපි අපිව හඳුන්වොගන්නවො. යම් කිසි
යකයනක්යග් කැර්ැත්ත තියයනවො ඉතොර් කැර්තිර් දේශනයක් ෙලන්න.
යම්ක යෙොයහොර් ගණන් වැඩියි. තියයන්යන් යර්ොකක් හරි සිනර්ො
ශොලොවක. ඉතින් අපි දහස්ගණන් වියදම් කරයගන ගිහිල්ලො ඇහැට ඒ
රෑපය යපන්වනවො. ඒ වයග්ර්යි ශබ්දත්. අපි ඉතොර් කැර්ති මිහිරි ශබ්ද
තියයනවො. වොදන යවන්න පුළුවන්, ගීත යවන්න පුළුවන්, ඕනෑ යදයක්.
ඉතින් ඒ කැර්ති කැර්ති ශබ්ද අපිට ඕනෑ යවලොවක ඉක්ර්නින්ර්
යෙොත්තර්ක් තද කරපු පර්ණින්ර් ගන්න පුළුවන් නම්, අන්න අපි ‘ඉතොර්
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යපොයහොසත්’ කියලො අපි කියනවො. ඔන්න අපිට විවිධොකර ගඳ සුවඳ
තියයනවො. අපි කැර්තිර් ගඳ සුවඳ ඉතොර් පහසුයවන් යුහුසුලුව ගන්න
පුළුවන් නම් අන්න අපි හරිර් යපොයහොසත් කියලො කියනවො. ඊළඟට
විවිධොකොර රස තියයනවො. විවිධොකොර යහෝටල්වල ඒවො තියයනවො. ඉතින්
අපි ඒ අපි කැර්ති කැර්ති යහෝටල්වලට ගිහිල්ලො කැර්ති කැර්ති
රසර්සවුළු, කැර්ති කැර්ති පර්ණින් ෙුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම් ඉතොර්
යපොයහොසත් කියලො කියනවො. ඒ වයග්ර් අපි කැර්ති කැර්ති ස්පේශ
තියයනවො. ඒ කැර්ති කැර්ති ස්පේශ ළං කරයගන කැර්ති කැර්ති
යවලොවට ෙුක්ති විඳින්න පුළුවන් නම් අපි ඉතොර් යපොයහොසත් කියලො
කියනවො.
දැන් යම්යක් තවත් පැත්තක් තියයනවො. අපි හිතර්ු ඔන්න අපි
ෙස් එකකට නැග්ගො. අපි හිතර්ු ඒක යපෞද්ගලික ෙස් එකක්. හැෙැයි
ඉතින් යපෞද්ගලික ෙස් එකක් උනත් ඒකත් ෙස් එකක්. ඉතින් යනවො
අනික් කට්ටියත් එක්ක. දැන් ඔන්න යකොන්යදාස්තර ර්හත්ර්යො ඉතොර්
සද්යදට යර්ොකක් හරි ගීතයක් දානවො. භොවනො කර කර යන උපොසක
ර්ෑණි යකයනක් කියලො කියර්ුයකෝ යම්කට නැග්යග්. දැන් ඔන්න එයො
ආනොපොයන් ෙලොයගන යනවො. ආනොපොයන් ෙලොයගන යනයකොට,
යකොන්යදාස්තර ඉතොර් කේණ කයඨෝර විධියට දානවො ඉතොර් පරෙලර්
සංගීතයක්. දැන් ආනොපොයනත් අර්තකයි ඔක්යකොර් අර්තකයි. දැන් යහෝ
ගොලො ෙයලන්ර් කන් යෙයේට වදිනවො. ඔන්න ස්පේශයක් තර්යි සිද්ධ
යවන්යන්. දැන් යර්තනත් යම් ස්පේශයක් තර්යි සිද්ධ යවන්යන්.
ඒ වයග්ර්යි අපි හිතර්ු දැන් අපි ඇහැ ඇරයගන යනවො. ඇහැ
ඇරයගන යනයකොට යප්නවො. දැන් යම් යප්න්යන් නිතරර් අපි කැර්ති
දේශනද නැත්නම් අපි අකර්ැති දේශනද? අනන්ත වොරයක් අපිට
අකර්ැති දේශනත් ෙලන්න සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද යම් ඇහැ ඇරයගනයි
හිටියය්. යහොඳට යප්නවො. ආයලෝකය තියයනවො. ඉතින් අපි අකර්ැති
දේශන එර්ටත් තියයනවො. ඒ නිසො යම් ඇහැ හරහො අපරර්ොණ අකර්ැති
දේශනත් ෙලන්න සිද්ධ යවනවො. අපි කැර්තිර් අය ර්ැයරන හැටි,
පීඩොවලට ලක් යවන හැටි, තුවොල යවලො දුක් විඳින හැටි යනොදී යම්
අකර්ැති දේශන, චිත්ත පීඩොවලට ර්ුල් යවන දේශනත් යර්න්න යම් ඇහැ
හරහොර් ෙලන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි නොසයටත්. අපි යම්
තැනකින් යනයකොට නහය අකුළොගන්නවො. එච්චරට දුඟඳයි. යම් නොසය
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නිසොර් ඉතොර් අපරිය අර්නොප සහගත යද්වල් ඔන්න අපිට නොසයටත්
ස්පේශ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි දිවට. ඔය යවද ර්හත්ර්යයක් ගොවට එයහර්
ගිහිල්ලො කසොයක් එයහර් ලියොගත්තොර් කසොය යෙොනයකොට අපට
යත්යරනවො, හිතොගන්න ෙැහැ, බිේවට පස්යස් වර්නය එන තරර්ට හරිර්
අර්ොරැයි. එච්චරට තිත්තයි. එච්චරට හරි අර්ොරැයි. ඉතින් යම් වයග් අපිට
යත්යරනවො යම් දියවන් අපි යකොයි තරම් කැර්ති රස භුක්ති විඳින්න
සූදානම් යවලො හිටියත් ඇතැම් යවලොවට යම්යක හම්ෙ යවන්යන් අපි
හිතන ර්ට්ටයම් පරියජ්නක ස්පේශයන්ර් යනයවයි. ඒ වයග්ර්යි කයටත්.
අපි යකොයි යවලොයේ කුර්න අනතුරකට ලක් යවයිද ඒ හරහො යකොයි
තරම් කොයික යේදනොවන්ට ර්ූණපොන්න සිද්ධ යවයිද කියලො හිතොගන්න
ෙෑ. එච්චරට යම් කය හරහො සර් හරහො යම් පර්ණක දුකක් අපිට ෙුක්ති
විඳින්න සිද්ධ යවනවො.
එතයකොට පින්වත්නි, යම්ක හරි ලස්සන උපර්ොවකින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
හිතන්න කියලො, එළයදනක් ඉන්නවොලු හර්ගහපු; හැෙැයි තොර් ර්ැරිලො
නෑ. යම් එළයදනයග් හර් අයින් කරලො තියයනවො, හැෙැයි ර්ැරිලො නෑ.
දැන් යම් හර් අයින් කරපු එළයදන ඔන්න යනවො ගහක් ගොවට. ගහක්
ගොවට ගියොර් ගයහ් යේයයෝ ඉන්නවො, කූඹි ඉන්නවො. ඇතැම් විට යවනත්
යවනත් කෘමි සතුන් ඉන්නවො. දැන් යම් එළයදන ගහ ගොවට ගිය ගර්න්
ගයහ් ඉන්න අර කෘමි සත්තු ඔක්යකොර් ඇවිල්ලො යම් සිරැයේ වහනවො.
දැන් හර්ක් තියයනවද? හර්ක් නෑ. දැන් තියයන්යන් අර හර් අයින් කරපු
ර්ස. දැන් යම් පින්වතුන් හිතනවොද යම් හර් අයින් කරපු එළයදනට
සුඛයක් දැයනයි කියලො, සුවයක් දැයනයි කියලො? එයහර් සුවයක්
දැයනන්යන් නෑ. එයොට පුදුර්ොකොර යේදනොවක් දැයනන්යන්. යර්ොකද, ඒ
හර් අයින් කරපු එළයදන දැන් අර කෘමි සතුන් විසින් කො දර්නවො.
ඊළඟට හිතන්න කියනවො, යම් එළයදන දැන් එතනින් ගැලයවන්න
දුවනවො. දැන් අපි හිතර්ු එළියට දිේයේ. විවෘත යවච්ච තැනකට
පිට්ටනියකට ගියො කියලො හිතර්ු. එතන දැන් නිරොවරණය යවලො
තියයන්යන්. ගස් යකොළන් නෑ. හැෙැයි දැන් අහයස් ඉන්නවො විවිධොකොර
කුරැල්යලෝ. පක්ෂීන් ඉන්නවො. ඉතින් උන්ට දැන් අපි හිතර්ු ඕයක් සුවඳ
ආවො. යම් ර්ස් කුට්ටිය වයග් රතුවට යප්නවො. උන් අන්න පියොඹලො
එනවො; යහොයටන් අනින්න පටන්ගන්නවො යම් සර් නැති එළයදනට. යම්
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කවුයඩෝ කපුයටෝ ගිජ්ුලිහිණියයෝ ඔක්යකොර් ඇවිත් දැන් පොත් යවලො යම්
එළයදනට යකොටනවො. දැන් යර්තනිනුත් සැපයක් ලැයෙන්යන නෑ. දැන්
අපි හිතර්ු යර්යො යම්යකන් යබ්යරන්න ඔන්න දුවනවො. දුවයගන
ගිහිල්ලො ගඟක් ඇතුළට ෙහිනවො. ගඟට පැන්නට පස්යස් දැන් යර්ොකද
යවන්යන්? ගයඟ්ත් ඉන්නවො ර්ොළුයවෝ. ඉන්නවො ඉබ්යෙෝ. ඉන්නවො
ඔක්යකොර් ජ්ොති. එතනත් එයහර්ර්යි. එතනත් ගැලවීර්ක් නෑ. උනුත්
ඇවිල්ලො දැන් යකොටනවො. යර්ොකද සර් නැහැ. යහොඳට දැයනනවො. හරිර්
පීඩොකොරියි.
ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යර්න්න යම් වයග් තර්යි
ස්පේශ ආහොරය. ඵස්සොහොරය. යම් පින්වතුන් අහලො ඇති ෙුදුන්වහන්යස්
කියලො තියයනවො ආහොර හතරක්. ඒයකන් එක ආහොරයක් තර්යි ස්පේශ
ආහොරය. අපිට හිතලො ෙලන්න යවන්යන් එතයකොට සර් කියන්යන්
යර්ොන වයග් යදයක් කියලද? සර් කියන්යන් එක අතකින් ෙැලුවොර්
‘තුවොල යවළුර්ක්’ කියලො කියන්න පුළුවන්. යර්ොකද, සර් අයින් කරපු
ගර්න් අයප් තියයන්යන් තුවොලයක්. සර් අයින් කරපු තුවොලය තර්යි දැන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන්යන් අර උපර්ොයවන්. “ ච්චම්මා ගාවී”18
සර් අයින් කරපු එළයදනක්. දැන් පින්වත්නි, අපි හර්ට යකොයි තරම්
කැර්තිද යන්ද? අපි හර් රැළි උන ගර්න් ඒයක් රැළි අයින් කරගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. හයම් පොට යහොඳ නැත්නම් පොට ලස්සන
කරගන්න උත්සොහවත් යවනවො. හයම් පොට කැර්ැති කැර්ති විධියට
අලවලො, නැත්නම් යර්ොනවො හරි වේණ ගන්වලො හර් ලස්සන කරන්න
උත්සොහවත් යවනවො. අයප් හියත් ඇඳිච්ච වේණයක් තියයනවො. එෙඳු
හර්ක් තියයන එෙඳු වේණයක් තියයන යකයනක්වර් යහොයන්න
ෙලනවො. යම් හර් කියන්යන් එතයකොට අර තුවොලයක් යවළලො තියයන
යවළුර්ක් වයග්. ඉතින් එක අතකින් ෙැලුවොර් අපි හරිර් ර්තුපිටක තර්යි
ජීවත් යවන්යන්. අපිට ගැඹුරක් යත්යරන්යන් නෑ, යම් හර්ට, නැත්නම්
හයම් පොටට අපි සෑයහන්න රැවයටනවො. යර්ොකද, අයප් සිත වැඩ
කරන්යන් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන්. හිත යටට යන්යන් නෑ. ගැඹුරට
යන්යන් නෑ. අඟල් කොලක් හර් අයින් කරන්න අපිට ෙෑ. අපි අර ර්තුපිට
තර්යි රැයඳන්යන්. ඒ හින්දා හයම් පොටට අපි එර්ට රැවයටනවො.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------18
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ඉතින් යර්න්න යම් වයග් ස්වභොවයක් තර්යි තියයන්යන්. නර්ුත්
අපි යම් ආයතන හය පුළුවන් තරම් පරිහරණය කරනවො. ඇයහන්
පුළුවන් තරම් රෑප ෙලන්න උත්සොහවත් යවනවො. කයනන් පුළුවන් තරම්
සද්ද අහන්න උත්සොහවත් යවනවො. දැන් යම් පින්වතුන් ඕනැ තරම් දැකලො
ඇති එක යර්ොයහොතක්වත් කනට නිකන් ඉන්න යදන්යන් නෑ.
සොර්ොනයයයන් දැන් ඔය ඉන්න තරැණ පරපුර හැර් තිස්යස්ර් කයන්
ඇෙයක් ගහගත්ත ගර්න්ර්යි ඉන්යන්. ඉතින් ඒයකන් නිරන්තරයයන්ර්
ශබ්දයක් යදනවො. නිරන්තරයයන්ර් සංගීතය සපයනවො. එතයකොට ඊට
අර්තරව ෙස් එයක් යනයකොටත් ඒ සංගීතය තියයනවො. යර්ෝටේ
සයිකයල් යනයකොටත් සංගීතය තියයනවො. යකෝච්චියය් යනයකොටත්
සංගීතය තියයනවො. යවන යකයනක් එක්ක කතො කරනයකොටත්
සංගීතය තියයනවො. එච්චරකටර් ඉතින් අපි කනටර් ගහගන්නවො.
ඇහැට පුළුවන් තරම් රෑපත් යපන්වනවො. දිවට පුළුවන් තරම් රසත්
යදනවො. යම් හැර් යදයක්ර් හරහො අපි හිතනවො අපි සැපක් තර්යි
විඳින්යන් කියලො. යර්න්න යම් වයග් අපි යම් දිහො චුට්ටක් නුවණින්
විර්සලො ෙලනවො නම්, යර්තනත් අර ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
උපර්ොවර් තර්යි අපිට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්. අපි හරි කැර්තියි යම්
ස්පේශ ආහොරවලට. අපි හරි කැර්තියි ඇයහන් රෑප ෙලන්න. ඒකත්
එක්තරො ආහොර ගැනීර්ක්. අපි හරි කැර්තියි ශබ්ද අහන්න. ඒකත්
එක්තරො ආහොර ගැනීර්ක්. අපි කැර්තියි දියවන් විවිධොකොර රසයන් භුක්ති
විඳින්න. ඒකත් එක්තරො ආහොර ගැනීර්ක්. අපි කැර්තියි කයට විවිධොකොර
සුවදායක ස්පේශයන් ලෙන්න. ඒකත් එක්තරො ආහොර ගැනීර්ක්. ඒ
වයග්ර්යි ර්නසත්. අපි යම් පහ ලැයෙන්යන් නැත්නම්, පුළුවන් තරම්
අයිනකට යවලො යර්ොනවො හරි කල්පනො කර කර, කල්පනො කර කර
ඉන්නවො. අපි කැර්ති නෑ ර්නස නිකන් තියන්න. යර්ොකක් යහෝ අරයගන
ර්නසින් හිතහිතො ඉන්න තර්යි හදන්යන්.
එතයකොට යම් ආයතන හය ගැන අපි හිතුවට යම්ක යම් අයප්
කුසලයටර් ලැබිච්ච යදයක් කියලො, යම්ක අපි වැරදියට නම් පරිහරණය
කරන්යන්, කිසිර් ඉන්ිය සංවරයකින් යතොරව නම් පරිහරණය
කරන්යන්, හරිර් අශීලොචොර විධියට යම් ඉන්ියයන් පරිහරණය කිරීර්
හරහො පුදුර්ොකොර යවයහසකට, එයහර් නැත්නම් විවිධොකොර කේර් රැස්
කරගැනීර්කට අපි ලක් යවනවො. ඉතින් අපිට යම් තත්ත්වය යත්යරන්යන්
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ඔන්න භොවනොවකට වොඩි උනොර්යි. යකොයි තරම් නම් යම් යද්වල් හරහො
අයප් හිත විකෘත යවලොද දැන්. යර්ොකද, අපි උපන් දවයස් ඉඳන්ර්
විවිධොකොර රෑප ෙැලුවො. විවිධොකොර ශබ්ද ඇහුවො. විවිධොකොර ගඳ රස
ෙැලුවො. විවිධොකර ස්පේශ ලැෙුවො. අන්තිර්ට ගිහිල්ලො ඒවො එකතු යවලො
තියයන්යන් ර්නයස්. යම් යද්වල් අහලො ෙලලො හිතලො ඔක්යකොර් යද්වල්
කරලො, ඒවොයින් ඒ ඒ තැන්වලදි අපි සොද පවත්වලො උඩ පැනලො රයට්
නැති යද්වල් කරලො, ඒවයය් ර්ණ්ඩි වයග් තැන්පත් යවලො තියයනවො
ර්නයස්. ඇස් යදක පියොගත්ත ගර්න් ඒ ඔක්යකොර් ආයයත් ර්තු යවනවො.
දැන් අපිට කොර්යන් භුක්ති විඳින්න අවස්ථොවක් නෑ. හැෙැයි කොර් සංඥා
හිතට එනවො. දැන් යම් අපි සිල් අරයගන ඇස් යදක පියොගත්තො හිත
ස්පේශයක තියයයි කියලො. ඒත් දැන් ඔක්යකොර් කරපු යද්වල් ර්තක්
යවනවො; කරන්න ඉන්න යද්වලුත් ර්තක් යවනවො. ඒ ඔක්යකොර් අර
කලින් ගත්ත අරර්ුණු හරහො. ඒ නිසො අපි හිතුවට යම් අරර්ුණු ගැනීර්
ඉතොර් සුභදායී යදයක්, අයප් වොසනොවටයි ඔක්යකොර් යවන්යන් කියලො,
ඉන්ියයන් ටික ඔක්යකොර් නියරෝගිව ලැෙුයණ් වොසනොවටයි කියලො
හිතුවට, අපි ඒවො හරහො යකොයි තරම් නම් අරර්ුණු අරයගන හියත්
තැන්පත් කරයගන ඉන්නවොද කියන එක සැලකිය යුතු කොරණයක්.
දැන් එතයකොට යකයනක් උත්සොහවත් යවන්න යවනවො “අපි
යකොයහොර්ද යම් ඉන්ියයන් ටික ආරක්ෂො කරගන්යන්, යකොයහොර්ද යම්
ඉඳුරන් හය සැලකිල්යලන් පරිහරණය කරන්යන්” කියලො විර්සන්න.
යර්ොකද, යම්වට ඉෙොගොයත් යන්න දුන්යනොත් ආයයත් යකයලස්
පදාසයක් ඇතුළට එකතු යවනවො. ආයයත් ඔන්න ර්නස යකයලයසනවො.
ඇහැ ඔයහ් විවෘත කරයගන ඉන්නවො හරියට අර හර් ගහපු එළයදන
වයග්. දැන් ඇවිල්ලො එළියයන් ඉන්න කට්ටිය ඇතුළට යකොටනවො. ඉතින්
ඉතොර් යවයහසට පත් යවනවො. යකොයහොර්ද එතයකොට ඇහැ පරිස්සම්
කරගන්යන්? යකොයහොර්ද කන පරිස්සම් කරගන්යන්? යකොයහොර්ද දිව
පරිස්සම් කරගන්යන්? යකොයහොර්ද කය පරිස්සම් කරගන්යන්? හිත
පරිස්සම් කරගන්යන්? ඔන්න ඕකට කියනවො “ඉන්ින්යසු ගුත්ත්ද්වාරත්ා”19
කියලො. ඉන්ියයන් තිෙුණ පලියට පරිහරණය කරන්යන් නැහැ. ඉඳුරන්
වැසුණු පියන් ඇතුව පොවිච්චි කරනවො. ඉතින් භොවනො කරද්දී අපිට
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

ර්ජ්ිර් නිකොය, ර්ජ්ිර්පණ්ණොස, ගහපතිවග්ග, යසඛ සූතරය
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යත්යරනවො නම් “යම් හිත හරිර් වංචනිකයි, යම් හිත හරිර් චපලයි, යම්
හිත බින්දුවක්වත් ර්ං කියන යද් අහන්යන් නෑ, හිත හීලෑ නෑ, හියතන
හියතන තැන ඇවිදිනවො” කියලො, ඉතින් අන්න එෙඳු ස්වභොවයක් නම්
අයප් හියත් තියයන්යන්, අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, යම් හිත දර්නය කරන්න
නම් අපි යම් වොඩි යවලො හිටිය පර්ණින්, සක්ර්නක යයදුණ පර්ණින්
යම්ක කරන්න ෙැහැ. අනිකුත් කටයුතුවලදිත් අපි හිත දර්නය වන
අන්දමින් හැසියරන්න සිද්ධ යවනවො. අයප් ජීවයනෝපොය සකස්
කරගන්න සිද්ධ යවනවො. නැත්නම් අයප් එදියනදා ජීවිතය සකස්
කරගන්න සිද්ධ යවනවො යම් භොවනොවට යො යදන විධියට. භොවනොවට
සරිලන විධියට. එයහර් නැත්නම් අපි යගදර ගිහිල්ලො, නැත්නම් යවනත්
කටයුතුවල යයයදද්දි නැවතත් හිත දූෂිත යවන විධියට නම් යම් ඉඳුරන්
පරිහරණය කරන්යන්, කවදාවත් අයප් හිත හදන්න හැකියොවක්
ලැයෙන්යන් නෑ. යර්ොකද අපි යහෝද යහෝද ර්යඩ් දාන එක තර්යි
කරන්යන්.
ඒ නිසො යර්තන්දි යම් “ඉන්ියයසු ගුත්තද්වොරතො” කියලො කියන
ගුණය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සඳහන් කරනවො ආේයයන් වහන්යස්ලො
සතු ගුණයක්. ඒ කියන්යන් ආේයයන් වහන්යස්ලො වියශ්ෂයයන්ර්
ඉන්ියයන් පුළුවන් තරම් පරිස්සමින් පරිහරණය කරනවොලු. යර්ොකද
උන්වහන්යස්ලොට යත්රිලො තියයනවොලු යම් දැනටර්ත් ඇතුයළ්
හිතොගන්න ෙැරි තරම් කුණු තට්ටුවක් තියයන්යන්. ආයයත් යම්
ඉන්ියයන් හරහො තවත් කුණු ඇතුළට ගත්යතොත් යම් කුණු තට්ටුව තව
තවත් ඝන යේවි වේධනය යේවි. යම්ක කවදාවත් ඉවර යවන්යන් නම්
නෑ. එයහනම් යම් කුණු අයින් කරන කටයුත්යතදි යකයලස් කපො දර්න
කටයුත්යතදි අලුයතන් යකයලස් ඇති යනොවන පරිදි කටයුතු කරන්න
ඔන්න අපිට සිද්ධ යවනවො. ඒ නිසො පැති කීපයකින් අපිට යම් යකයලස්
සටනට එළයඹන්න සිද්ධ යවනවො. එක පැත්තකින් විතරක් කරලො ෙෑ.
එක පැත්තකින් ඇතුයළ් සතුයරො එක්ක සටන් කරන්න සිද්ධ යවනවො.
තව පැත්තකින් ඇතුළට සතුයරෝ එන එක වළක්වන්නත් සිද්ධ යවනවො.
නැතුව අපි ඇතුයළ් සටනක් පර්ණක් කරලො නැවතත් එළියයන් ඕනෑ
තරම් සතුරන්ට එන්න අවස්ථොව සලස්වලො තියයනවො නම් කවදාවත්
යුද්ධය දිනන්න හම්ෙ යවන්යන් නෑ. ඔන්න ඔය වයග් යදයක් තර්යි
අපිට යම් යකයලස් සටයනදිත් තියයන්යන්.
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ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් කොරණොව යෙොයහොර්
ලස්සනට ර්තු කරන එක සූතරයක් හම්ෙ යවනවො ‘ඉන්ිය භොවනො සූතරය’
කියලො. යම් සූතරය ර්ජ්ිර් නිකොයය් අන්තිර් සූතරයයි. යර්යතන්දි
එක්තරො ර්ොනවකයයක් එනවො; ඒ ර්ොනවකයොයග් නර් “උත්තර”. උත්තර
ර්ොනවකයො පොරොසරීය කියන ෙරොහ්ර්ණයයක්යග් යගෝලයයක්. දැන් යම්
ර්ොනවකයො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ළඟට එනවො. ආනන්ද ස්වොමීන්
වහන්යස්ත් ළඟ ඉන්නවො. ඒ යවලොයේ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නිකං
පරශ්නයක් අහනවො යම් උත්තර ර්ොනවකයොයගන්. “ඔෙලයග ගුරැතුර්ත්
ඉන්ියයන්යග් යර්ොකක් හරි සංවරයක් ගැන කතො කරනවොද?” “ඔේ.
අයප් ගුරැතුර්ත් ඉන්ියයන්යග් සංවරයක් ගැන කතො කරනවො” කියලො
උත්තර ර්ොනවකයො උත්තර යදනවො. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
නැවතත් පරශ්නයක් අහනවො “යකොයහොර්ද එයො විස්තර කරන්යන්?”. දැන්
ඔන්න උත්තර ර්ොනවක උත්තර යදනවො; “යම් ඇයහන් රෑප ෙලන්යන්
නැතුව ඉන්න, කයනන් ශබ්ද අහන්යන් නැතුව ඉන්න, දියවන් රස
ෙලන්යන් නැතුව ඉන්න, කයයන් ස්පේශයන් ලෙන්යන් නැතුව ඉන්න”
කියලො තර්යි අයප් ගුරැවරයො කියලො යදන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අහනවො “එතයකොට දැන් ඇයහන් රෑප ෙලන්යන් නැහැ යන් අන්ධයයෝ.
එතයකොට එයහනම් අන්ධයයෝ දැන් යම් ඉන්ිය භොවනොයේ, යම්
ඉන්ියයන් සංවර කිරීයම් උපරිර් තලයට ගිහිල්ලො තියයන්යන්. ඒ
වයග්ර්යි කයනන් ශබ්ද ඇයහන්යන් නැහැ බිහිරන්ට. එතයකොට බිහිරි
අය සම්පූේණයයන් පොරිශුද්ධියකට පත් යවලො තියයනවො. යර්ොකද, ඒ
අයට කන්වලින් ශබ්ද ඇයහන්යන් නෑ.” යර්න්න යම්ක කිේවොර් උත්තර
ර්ොනවක නිරැත්තර වුණො. ඊට පස්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“ඔයිට වඩො යවනස්, අනුත්තර වූ ඉන්ිය භොවනොවක් යම් ශොසන
ෙරහ්ර්චේයොයේ, ර්යග් ශොසනයය් තියයනවො” කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් නිශ්ශබ්ද යවනවො.
දැන් ඔන්න ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට
ආරොධනො කරනවො, “ස්වොමීනි, දැන් යම්ක තර්යි යහොඳර් අවස්ථොව යම්
ශොසනයය් යර්ොකක්ද ඒ අනුත්තර වූ ඉන්ිය භොවනොව කියලො අපිට
පැහැදිලි කරන්න”. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තරයක් යදනවො.
යර්ොකක්ද කියන්යන්? දැන් ඔන්න ඇයහන් රෑප ෙලනවො. ඇයහන් රෑප
ෙැලුවොර් දැන් පහළ යවනවලු ර්නොපයක්. දැන් අපි කැර්ති රෑපයක්
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දැක්කො. ඒ හරහො ර්නොපයක් පහළ යවනවො. හියත් කැර්ැත්තක් පහළ
වුණො. දැන් යම් හිත වඩපු යයෝගොවචරයයක් යත්රැම්ගන්නවොලු යම් පහළ
යවච්ච ර්නොපය, යම් හියත් පහළ යවච්ච කැර්ැත්ත, අර ර්යග් හියත්
තිබිච්ච උයප්ක්ෂොවට සොයප්ක්ෂව රළුයි. යම් කතො කරන්යන් ටිකක්
භොවනො කරපු ර්ට්ටර්ක්. දැන් යම් පින්වතුන් යත්රැම් අරන් ඇති,
සෑයහන්න සතිය දියුණු කරයගන හිත දියුණු කරගත්තට පස්යස්, හියත්
සෑයහන්න සතිය වේධනය උනොට පස්යස්, අපට හිත ගන්න පුළුවන්
අරර්ුණු වැඩිය ඇසුරැ යනොකර ඉන්න ර්ට්ටර්කට. දැන් රෑප දැක්කට
රෑපවලට හිත යන්යන් නැති තරම්. සද්ද ඇහුණට ඒවට යන්යන් නැති
තරම්. ඒවට ෙොධොවක් යනොයවන තරම්. කීපයදයනක්ර් අදත් වොේතො
කළො “සද්ද ඇයහනවො; ඒ වුණොට ර්යග් හිත දැන් ආනොපොනයය්ර්
තියයනවො. නැත්නම් පිම්බීර් හැකිළීයම්ර් තියයනවො. ඊළඟට යේදනොව
එනවො. ඒ වුණත් ර්යග හිත ඒවට යන්යන් නෑ. යම්යකර් තියයනවො”
කියලො. අන්න ඒ වැඩිය අරර්ුණුවලට යන්යන් නැතිව, ටිකක්
උයප්ක්ෂොයවන් සංසිඳීර්කින් නිදහයස් යකයලසුන්යගන් අඩුව ඒ තියයන
ස්වභොවය හරිර් පරණීතයි. හරිර් ශොන්තයි. යර්ොකද එතන නෑ
යකයලසිච්ච ගතියක්. එතන නෑ රළු ගතියක්. එතන තියයන්යන්
යෙොයහොර් සියුම් සර්ෙරතොවක්. සූක්ෂ්ර් සර්ෙරතොවක් තියයන්යන්. ඒ
හියත් යපළීර්ක් නෑ. ඒ හියත් දැවීර්ක් නෑ. ඒ හියත් කම්පනය වීර්ක් නෑ.
ඒ හිත යෙොයහොර් සරලයි, ශොන්තයි. සංසිඳිලො. කිසිර් යද්කට ඇලිච්ච
නැති ස්වභොවයක්.
ඔන්න ඔෙඳු තත්ත්වයක් යකයනක් හඳුනොයගන ඉන්නවො. දැන්
එයො ඔන්න රෑපයක් දැක්කො. ඇහැ රෑපයක් දැක්කට පස්යස් හියත් පහළ
වුණො ර්නොපයක්. හියත් කැර්ැත්තක් පහළ වුණො. ඒ කැර්ැත්ත ගැන
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වො යදනවො “ඕළොරිකං, සඞ්ඛතං,
පටිච්චසර්ුප්පන්නං” කියලො. ඒක විස්තර කරනවො යර්යහර්.
පළර්ුයවන්ර් ඒ තැනැත්තො යකොයහොර්ද කල්පනො කරන්යන්? “යම් පහළ
යවලො තියයන කැර්ැත්ත එක අතකින් ෙැලුවොර් හරිර් රළුයි. යර්ොකද,
හිත තිෙුයණ් ඉතො සියුම් ස්වභොවයක. දැන් යම් හට අරයගන තියයන
කැර්ැත්ත හරිර් රළුයි” කියලො අන්න එයොට දැයනනවො. ඒ රළු ෙව ඒ
ඕළොරික ස්වභොවය යත්රැම්ගත්තට පස්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො “එත්ිං සතත්ිං එත්ිං පණීත්ිං යදිදිං - උන්පක්ඛා’ත්” කියලො, එයො
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“අර ර්ං කලින් හිටිය උයප්ක්ෂො ස්වභොවය, කලින් හියත් පැවතිච්ච ඒ
‘අනිස්සිත ස්වභොවය’, ඒක ශොන්තයි ඒක පරණීතයි” කියලො නැවතත් හිත
ඒ ශොන්ත පරණීත උයප්ක්ෂොවට ගන්නවො. යදවන කරර්ය නම්, අර
ර්නොපයක් පහළ උනොර් එයොට ෙලන්න පුළුවන්ලු “යර්යතන
තියයන්යන් හරිර් සකස් යවච්ච ස්වභොවයක්. දැන් යම් ඇහැට රෑපයක්
වැටුණො. ඒක නිසො ඔන්න චක්ඛු විඤ්ඤාණයක් පහළ වුණො. එතයකොට
යර්තන තියයනවො එක්තරො අන්දයම් සකස් යවච්ච ස්වභොවයක්.
විවිධොකොර යහ්තු හරහො සකස් යවලයි යර්තන තියයන්යන්. ඒ ස්වභොවය
හරි දුේවලයි. නර්ුත් ර්ර් අර කලින් හිටිය ස්වභොවයය් එයහර් සකස්
වීර්ක් යලොකුවට නැහැ. එතන තියයන්යන් එක්තරො අන්දර්කින් සරල
භොවයක්” කියලො යම් හටගත්ත කැර්ැත්යත් තියයන සඞ්ඛත ෙව, සකස්
යවච්ච ෙව යර්යනහි කරනවො. යර්යහර් යර්යනහි කරලො හිත ගන්නවලු
නැවතත් අර ශොන්ත භොවයට; ‘එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං උයපක්ඛො’. ඊළඟට කියනවො, තුන්වන කරර්ය නම් යම් හටගත්ත කැර්ැත්ත
පටිච්ච සර්ුප්පන්න වශයයන් ෙලන්නලු. ඒ කියන්යන්, යර්තන
තියයන්යන් යහ්තු නිසො හටගත්ත ස්වභොවයක්. යම්ක ඒ ඒ යහ්තුව ර්ත
රඳා පවතිනවො. ඒවො හරිර් අනිතයයි. යම් හටගත්ත ර්නොපය යම්
හටගත්ත කැර්ැත්ත යකොයි යවලොයව කඩොයගන වැයටයිද දන්යන් නෑ.
ඒ නිසො යම් පටිච්ච සර්ුප්පන්න ස්වභොවය යත්රැම් අරයගන හිත
ගන්නලු නැවතත් අර උයප්ක්ෂොවට. “එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං උයපක්ඛො”.
යර්යහර් විස්තර කරනයකොට යම් පින්වතුන්ට හියතනවො ඇති,
“යම්ක හරිර් අර්ොරැයි, යකොයහොර්ද යර්යහර් යදයක් කරන්යන්” කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකොයි තරම් ර්ට්ටර්ක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවොද
කියලො කියනවො නම්, යර්තැනදී උපර්ොවක් යදනවො දක්ෂ
යයෝගොවචරයයක් යකොයහොර්ද යම් හියත් හටගත්ත ර්නොප ස්වභොවයයන්
හිත අයින් කරලො නැවතත් අර ශොන්ත පරණීත උයප්ක්ෂොවට හිත ගන්යන්
කියන එකට. ‘ඇහැ ඇරලො ඇහැ වහන තරම් ඉක්ර්නට’ ගන්නවො
කියලො. යම් පින්වතුන්ට හිතොගන්න පුළුවන් යකොයි තරම් යම්
යයෝගොවචරයො දක්ෂ යවන්න ඕනෑද කියලො. යහොඳ අවධොනයයන් හිටියො.
තිෙුයණ් හිත උයප්ක්ෂොවක. හැෙැයි පුරැද්දට ආයය දැන් ගියො අරර්ුණකට.
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ආයය දැන් ගියො ර්නොපයකට. ර්නොපයට ගියොට පස්යස් එයො ඒක අගය
කරන්යන් නැහැ; ක්ෂණිකව යුහුසුලුව නැවතත් උයප්ක්ෂොවට ගත්තො.
දැන් යර්යතන්දි ර්ර් විස්තර කයළ් ර්නොපය සම්ෙන්ධයයන්
විතරයි. ඕකර්යි අර්නොපයටත්. ඔන්න කවුරැ හරි අකර්ැති යකයනක්
දැක්කො. හිත තිෙුයණ් නම් යෙොයහොර් ර්ධයස්ථව; යෙොයහොර් ශොන්තව
හිත තිෙුයණ්. හැෙැයි ඉතින් ෙස් එයක් යනයකොට ඔන්න කවුරැ හරි
අකර්ැති යකයනක් වොඩි වුණො ළඟින්. දැන් මර්තරී භොවනොව අර්තක
වුණො. දැන් ඔන්න ආයයත් හියත් ද්යේෂය ඇවිස්සුණො. ඇවිස්සුණ ගර්න්
ර්තක් යවනවො ඉන්ිය භොවනො සූතරය. දැන් යත්රැණො “කලින් හිත
තිෙුයණ් ශොන්ත ස්වභොවයක; උයප්ක්ෂොවක; යකයලසුන්යගන් යතොර
ස්වභොවයක. දැන් නම් හිත දැයවනවො. දැන් නම් හියත් ඔන්න ද්යේෂය
ඇවිස්යසනවො” කියලො තර්න්ට යත්යරනවො. සතියයන් යපන්නලො
යදනවො. යපන්නලො දුන්නොර් යර්යො යත්රැම්ගන්නවො යම් කලින් හිටිය
උයප්ක්ෂොව ශොන්තයි පරණීතයි කියලො. එයහර් යත්රැම් අරයගන පුළුවන්
තරම් ඉක්ර්නින් උයප්ක්ෂොවට හිත ගන්න උත්සොහ කරනවො. එතයකොට
පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ‘යර්න්න යම්ක තර්යි යම්
ඇහැ සම්ෙන්ධයයන් ඉන්ිය භොවනොව’. නැතුව ඇහැ වහයගන ඉන්නවො
යනයවයි අර උත්තර ර්ොනවක කිේවො වයග්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන ඉන්ිය භොවනොව, ඇහැට සම්ෙන්ධ ඉන්ිය භොවනොව යර්න්න
යර්ෙඳුයි. එයහනම් අපි ඇහැ ඇරයගන ඉන්නවො. රෑප යප්නවො. හැෙැයි
හිත තිෙුණො ඒවත් එක්ක යලොකුවට ඇයලන්යන ගැයටන්යන නැතුව.
හැෙැයි පරණ පුරැද්දට ගැටුයණොත්, පරණ පුරැද්දට ඇලුයණොත් කරන්න
තියයන්යන් අන්න අර යද්.
කලින් කිේවො වයග් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්තන යපන්වන්යන්
කරර් තුනක්. එක අතකින් ෙැලුවොර් චිත්තොනුපස්සනොවක් යපන්වන්යන්.
යර්ොකද, එකක් තර්යි ඕළොරික වශයයන් දැකීර්. ඒ කියන්යන් යම්
හටගත්ත ර්නොප ස්වභොවය, කැර්ැත්ත කියන එක රළුයි කියලො දැකීර්.
යදයවනි කරර්ය තර්යි සකස් යවච්ච ස්වභොවයක්, කෘතරිර් ෙවක් යර්තන
තියයනවො කියලො යත්රැම්ගැනීර්. තුන්යවනි කරර්ය යම් හටගත්ත
කැර්ැත්ත කියන එක යහ්තු නිසො හටගත්තයි කියො යත්රැම්ගැනීර්. යර්ය
යත්රැම්ගත්තො නම් අපි ඒකට අහු යවන්යන් නෑ. අපි හිතර්ු හියත්
ද්යේෂයක් හටගත්තොර් ඒකට යපොයහොර දාන්යන් නැතුව ඒ ද්යේෂයය්
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තියයන දැවීර් යත්රැම්ගන්නවො. ද්යේෂයය් තියයන රළු ෙව
යත්රැම්ගන්නවො. ද්යේෂයය් තියයන සකස් යවච්ච ෙව යත්රැම්ගන්නවො;
අපි විවිධ ර්තකයන් අවදි කරලො තව තව යපොයහොර දර්ලො සකස් කරපු
හැටි යත්රැම්ගන්නවො. එයහර්ත් නැත්නම් පටිච්ච සර්ුප්පන්න ෙව
යත්රැම්ගන්නවො. යත්රැම්ගත්තො නම්, අන්න එයොට තව දුරටත් ඉන්න
යපොයහොර යදන්යන් නෑ අපි. අපි එයොව උසිගන්වන්යන් නෑ. ඒ හරහො
නැවතත් සිත අර තිබිච්ච උයප්ක්ෂොවට එනවො.
යම්ක කන පිළිෙඳව කරන හැටි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
උගන්වනවො. ඒ කියන්යන් කනින් ශබ්දයක් ඇයහනවො. ඒ වයග්ර්
ර්නොපයක් හරි අර්නොපයක් හරි යම් යදයක් සංකලනයක් හරි සිද්ධ
යවනවො. හැෙැයි එයොයග් සිත ඇසුරැ කළො ඊට කලින් ශොන්ත
ස්වභොවයක්. නියකයලස් ස්වභොවයක්. ඉතින් දක්ෂ යයෝගොවචරයො
උත්සොහවත් යවනවලු හරියට නිකං අසුරැ සැණකින් නැවතත් හිත අර
උයප්ක්ෂොවට ගන්න.
යම් වයග්ර් නොසයට ගඳක් සුවඳක් දැනීර් හරහො හියත් පහළ
යවනවලු ර්නොපයක් යහෝ අර්නොපයක් හරි ඒ යදයක් එකතුවක් හරි. දැන්
ආයයත් හිත රළු වුණො. ආයයත් හිත ගිහිල්ලො ඇල්ලුණො. ගැටුණො.
තර්න්ට යත්රැණො. යත්රැණොට පස්යස් උත්සොහවත් යවනවලු හරියට
නිකං අර ඇල කරපු යනළුම් යකොයළ්කට වතුර බිංදුවක් දැම්ර්ොර්
ඉක්ර්නටර් ඒක රෑටලො යනවො වයග්, එච්චර ඉක්ර්නට නැවතත් හිත
උයප්ක්ෂොයේ පිහිටුවන්න උත්සොහවත් යවනවලු.
දිවට දැයනනවොලු රසයක්. ඒ හරහොත් අපි හිතර්ු එයොයග් හියත්
ආසොවක් පහළ යවනවො. නැත්නම් ආයය හිතට අරර්ුණු එන්න
පටන්ගන්නවො. හිත නැවතත් යකයලයසනවො කියලො යත්යරනවො.
යත්රැණොර් අන්න උපර්ොවක් කියනවො, දිව අගට ගත්ත යකළ පිඬක්
ඉක්ර්නටර් විසි කරලො දානවො වයග් ක්ෂණිකව පහසුයවන් අයින් කරලො
දානවො වයග්, යම් දක්ෂ යයෝගොවචරයො නැවතත් අර යකයලසිච්ච හිත
ඉක්ර්නටර් හදායගන නැවතත් අර පරණීත උයප්ක්ෂොවට ගන්නවො.
ඊළඟට කයට දැයනනවලු යම් කිසි ස්පේශයක්. එතයකොට ඒ
හරහොත් යර්යොයග් හියත් ර්නොපයක් පහළ යවන්න පුළුවන්. අර්නොපයක්
පහළ යවන්න පුළුවන්. යම් යදයක් සංකලනයක් පහළ යවන්නත්
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පුළුවන්. හැෙැයි ඒ පහළ යවච්ච ස්වභොවය රළුයි. ඒ කියන්යන්
ඕළොරිකයි. ඊළඟට ඒ පහළ යවච්ච ස්වභොවය කෘතරිර්යි; සංඛතයි; සකස්
යවච්ච ස්වභොවයක් තියයන්යන්. එයහර් නැත්නම් ඒක පටිච්ච
සර්ුප්පන්නයි; යහ්තු නිසයි හටඅරයගන තියයන්යන්. අන්න
යත්රැම්ගත්තො. නැවතත් ඉක්ර්නටර් අර කලින් තිබිච්ච උයප්ක්ෂොවට
ගන්නවොලු හරියට නිකං නවොපු අතක් දිගහරින තරම් ඉක්ර්නට.
නැත්නම් දිගහැරලො තිබ්ෙ අතක් නවන තරම් ඉක්ර්නට පහසුයවන්ර්
ආයයත් අර උයප්ක්ෂොවට ගන්නවලු.
ඒ වයග්ර්යි හිතටත් යර්ොකක් හරි අරර්ුණක් ආයවොත්, අපි හිතර්ු
හියත් පහළ වුණො යම් කිසි අරර්ුණක්. සිතුවිල්ලක් ආවො. යනොදැනුවත්ව
වයග් පරණ පුරැද්දට ඒක ඔස්යස් ටිකක් දුර ගියො. ඒ හරහො අයප් හියත්
ගැටීර්ක් ඇති වුණො නම්, නැත්නම් ඇලීර්ක් ඇති වුණො නම්, ආයයත්
ක්යල්ශයක් පහළ වුණො නම්, නැවතත් ගන්නවොලු හිත උයප්ක්ෂොවට.
හරියට නිකං දවසක් තිස්යස් රත් යවච්ච කෙලක් උඩට පුංචි වතුර බිංදු
යදකක් වැටුයණොත් ඒක ‘සී...ස්’ ගොලො ඒ යර්ොයහොයතර් වොෂ්ප යවලො
යන තරම් ඉක්ර්නට හිත ගන්නවොලු උයප්ක්ෂොවට.
දැන් පින්වත්නි හිතලො ෙලන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන
උපර්ොවලින් යත්යරනවො අපි යම් භොවනො යකොයි තරම් පරගුණ කළ යුතුද
කියලො. ඉතින් අපිට කල් ගත යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් යම්යක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක්තරො අන්දර්කින් පරශස්ත ර්ට්ටර්ක් යපන්වලො
යදනවො. ෙුදුජ්ොණන් වහන්යස් හැර් තිස්යස්ර් අපිට ඒ උපර්ො හරහො
යපන්වන්යන් ‘යර්න්න යම් දක්වො යන්න, යම් දක්වො යයොර්ු යවන්න,
යම් දක්වො හිත පත් යවනකල් හියත් යම් හැකියොවල් පරගුණ කරන්න’
කියලයි. යම්වො යම් ඉයබ් යවන යද්වල් යනයවයි. යම්වො අපි යොඥා කළොට
පරොේථනො කළොට සිද්ධ යවන යද්වල් යනයවයි. එතන එතන අරර්ුණු
භුක්ති විඳිනයකොටයි - ඇහැ ඇරයගන ඉන්නයකොටයි යකයලස් පහළ
යවන්යන්. ඇහැ පියොයගන අපි භොවනොයවදි පේයංකයට වොඩි යවලො
“දැන් යකයලස් එයි දැන් යකයලස් එයි” කියලො හිතොගන හිටියට යකයලස්
එන්යන් නෑ. හැෙැයි ඇහැ ඇරයගන රෑප ෙලමින් ඉන්නයකොට තර්යි
අන්න ආයය හිත යන්යන්. ආයයත් හිත ගිහිල්ලො අල්ලන්යන්. එයතන්දි
තර්යි යම් ඉන්ිය භොවනොව කරියොත්ර්ක කරන්න තියයන්යන්.
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යම් අනුව ෙලනයකොට ස්පේශය කියන එක ඉතොර් වටින
තැනක්. යර්ොකද අපි එතැන තර්යි හිත තියොයගන ඉන්යන්. යකොයහොර්ද
දැන් රෑපයක් දැකලො ස්පේශය හරහො යකයලස් හටගන්යන් කියලො, ඒ
එතන හටගන්නො තැනටර් හිත තියොගන ඉන්න පුළුවන් නම්, එතැනින්
යකයලස් හටගන්නො යර්ොයහොයතදිර් අන්න දකින්න හම්ෙ යවනවො;
හටගන්නො යර්ොයහොයතදිර් දැනගන්න පුළුවන් යවනවො. එයහර් අපි
එයතන්ට හිත තියොගන හිටියය් නැත්නම්, හටගන්න තැන හිත තියොගන
හිටියය් නැත්නම් අපිට යම්ක හම්ෙ යවන්යන් වේධනය යවච්ච
අවස්ථොවකදි. ඒ කියන්යන් පරපංච දක්වො, හියත් කතන්දරයක් දක්වො
වේධනය යවච්ච ර්ට්ටර්ක තර්යි අහු යවන්යන්. නර්ුත් අපි අර හටගන්න
තැනටර් හිත යයොර්ු කරයගන හිටියයොත් අපිට ඒ යර්ොයහොයතදිර්, යම්
යද්වල් හටගන්නො යර්ොයහොයතදිර් දැනගැනීයම් අවස්ථොව තියයනවො.
ඒ නිසො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් අහන පරශ්නයය්දී “කිං
සර්ුදයො සයබෙ ධම්ර්ො” කියන පරශ්නයය්දී “ඵස්සසර්ුදයො සයබෙ ධම්ර්ො”
කියන යම් කොරණොව, “ස්පේශය තර්යි යම් යද්වල් හටගන්න පැන නගින
තැන” කියන යම් කොරණයය්දී, භොවනොවකදී අපි උත්සොහවත් යවනවො
යම් සංඥා හටගන්න තැනට හිත යයොර්ු කරන්න. නැත්නම් යම් යේදනො
හටගන්න තැනට හිත යයොර්ු කරන්න. විවිධොකොර චිත්ත ස්වභොවයන්
හටගන්න තැනට හිත යයොර්ු කරන්න. අන්න ඒක තර්යි ස්පේශය
කියන්යන්. ඒකයි දැන් අපි ආනොපොන සතියක උනත් නොසිකො අගර යය්
හිත පවත්වන්න උත්සොහවත් යවන්යන්. එතන තර්යි යවදනොවක්
හටගන්යන්; එතන තර්යි අපිට දැනීර්ක් හටගන්යන්. අන්න ඒ වයග් අපි
යම් භොවනො කරර්වලදී පුළුවන් තරම් ෙුද්ධ යද්ශනොවලට අනුව කටයුතු
කරමින් ටික ටික යම් හැකියො දියුණු කරගැනීර් සඳහො උත්සොහවත් විය
යුතුයි.
ඉතින් අපි සියලුයදනොටර්, යම් භොවනොයේ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ෙලොයපොයරොත්තු යවන විවිධ ර්ට්ටම් ටික ටික පියවයරන් පියවර දියුණු
කරගැනීර් පිණිස ර්ග යපන්වීර්ක් අද දින ධේර් යද්ශනොව තුළින් සිද්ධ
යේවො කියලො පරොේථනො කරමින් අද ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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4 │ රේදනාරවන් උපරිම ඵලය ගනමු
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
“ඡන්දමූලකා ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිපමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්.”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩ සටහයන් ර්ොතෘකො
වශයයන් තියොගත්යත් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය් එන කිං
ර්ූලක සූතරය. යම්ක එන්යන් සති වග්ගයය්. අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක
නිපොතයය් වග්ග කීපයක් තියයනවො. සති වග්ගයය් එන සූතරයක් තර්යි
කිං ර්ූලක සූතරය.
යම් සූතරයය්දි පැති කීපයක් සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව දැනුවත් කරනවො. ෙුද්ධ කොලයය් තිබිච්ච
විවිධොකොර ර්තිර්තොන්තරවලදි භික්ෂූන් වහන්යස්ලො යර්ොන යර්ොන
පිළිතුරැ ලෙොදිය යුතුද කියන කොරණොව තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
පැහැදිලි කරලො කියන්යන්. යර්ොකද, විවිධොකොර දාේශනික ර්ත පළ කරන,
විවිධොකොර දෘෂ්ටිවල එල්ෙගත්ත, ඒ වයග්ර් විවිධ වොද විවොද කරන පිරිස්
එදා ඉඳලො තියයනවො. යර්ොකද, යෙොයහොර් ආධයොත්මික පරයෙෝධයක්
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තිබිච්ච යුගයක්. සෑයහන පිරිසක් ‘යම්කයි ඇත්ත. යම්කයි යෙොරැ.
යම්කයි සතයය’ කියමින් යනොයයකුත් ර්තිර්තොන්තර දරපු යුගයක්. ඒ
කොයල් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට සර්ගොමීව යවනත් ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො
ඉඳලො තියයනවො. ඉතින් ඒ අයත් විවිධොකොර ර්ත පළ කරලො තියයනවො.
තවත් සර්හර කණ්ඩොයම් යවනර් ස්වොධීනව යවන යවන ර්තිර්තොන්තර
දරමිනුත් ඉඳලො තියයනවො. ඉතින් යම් අයයග් ඒ විවිධ දෘෂ්ටිවලට විවිධ
පරශ්නවලට විවිධ වොද විවොදවලට ඇතැම් යවලොවට භොගයවතුන්
වහන්යස්ටත් ඇතැම් යවලොවට භික්ෂූන් වහන්යස්ලොටත් ර්ුහුණ යදන්න
සිද්ධ යවලත් තියයනවො. ඉතින් ඒ නිසො යර්ෙඳු අවස්ථොවලදී නිවැරදි
පිළිතුරැ ලෙොදීර් ඉතොර් වටිනවො. නැත්නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එකක්
කියලො උන්වහන්යස් සරණ ගිය ශරොවකයින් යවනත් යදයක් කිේයවොත්
යහර් ඔක්යකොර් පැටයලනවො. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ‘යර්යහර්
යර්යහර් පරශ්න ඇහුයවොත් යම් යම් විධියට උත්තර යදන්න’ කියලො
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට කියලො යදනවො. යර්ොකද, අපට හිතොගන්න
යවන්යන්, රහතන් වහන්යස්ලොයගන් සර්හර යවලොවට යම් පරශ්න
ඇහුයවොත් උන්වහන්යස්ලො නම් නිවැරදිව උත්තර යදයි. නර්ුත්
පෘථග්ජ්න භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ඇතැම් යවලොවට යම් වොද විවොදවලට
පැටයලනවො. ඉතින් ඒ අවස්ථොයේදී ඒ ස්වොමීන් වහන්යස්ලො යහොඳට
දැනුවත්ව ඉන්න ඕනෑ යම් විවිධ වූ තීේථකයින් අහන පරශ්නවලදි යර්ොන
යර්ොන විධියටද පිළිතුරැ යදන්න යවන්යන් කියලො.
එතයකොට යර්න්න යම් කොරණය සම්ෙන්ධයයන් තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරශ්න අටක් ඉදිරිපත් කරලො ඒවට පිළිතුරැත්
කියලො යදන්යන්. අපි සොකච්ඡො කරයගන යනවො දැන් යම් පරශ්න අට.
යම්යකන් දැන් අපි යම් යවනයකොට පරශ්න තුනක් සොකච්ඡො කළො. එකක්
තර්යි අහන පරශ්නය “කිං මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කුර්ක්ද
සියල්ලට ර්ුල? එතයකොට එයහර් පරශ්නයක් ඇහුයවොත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො උත්තර
යදන්න; සියල්ලට ර්ුල ඡන්දයයි කියලො උත්තර යදන්න කියනවො.
සියල්ලට ර්ුල කැර්ැත්තක්. හියත් හටගන්නො උවර්නොවක්; කැර්ැත්තක්.
එතයකොට යම්යක් යහොඳ පැත්තත් තියයනවො. නරක පැත්තත් තියයනවො.
යහොඳ පැත්යත් කැර්ැත්තක් ර්ුල් කරයගන අපි යර්ක් කයළොත් කිේයවොත්
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යකරැයවොත් අන්න එතයකොට අපිට යහොඳ පැත්යත් ආනිසංස
ලැයෙනවො. ඒ වයග්ර්යි නරක කැර්ැත්තක් ර්ුල් කරයගන යම් කිසි
යදයක් කිේයවොත් යකරැයවොත් නරක පැත්යත් විපොක ලැයෙනවො. ඉතින්
ඒ නිසො අපිට අර්ොරැ නෑ යම්ක යත්රැම්ගන්න.
එතයකොට යම් කැර්ැත්ත කියන එක හැර් යද්කටර් ර්ුල් යවන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඉතින් අපි ඒ කැර්ැත්තර් නිවන් දැකීර් සඳහොත්
යයොදාගන්නවො. “ත්ණ්හිං ස්සාය ත්ණ්හා පහාත්බ්බ්ා” කියලො අපි
සොර්ොනයයයන් තණ්හොව කියලො සලකන්යන් දුරැ කටයුතු යදයක්; නර්ුත්
ඒ තණ්හොවර් පොවිච්චි කරනවො යම් ධේර් ර්ොේගයය් යන්නත්. පස්යස්
පස්යස් තණ්හොව ක්ෂය යවන ර්ොේගයක් තර්යි වැයඩන්යන්. අන්තිර්ට
තණ්හො ක්ෂය වීයර්න් තර්යි ඒ ර්ොේගය අවසන් යවන්යන්. “ත්ණ්හක්ඛය”
කියලො කියන්යන් නිවනට. ඒ නිසො ර්ුලින් තණ්හොවකින් පටන්ගත්තට,
ර්ුලින් උවර්නොවකින් පටන්ගත්තට, අන්තිර්ට ර්ොේගය සම්පූේණ
යවනයකොට තණ්හොව සම්පූේණයයන්ර් ක්ෂය යවලො. ඒ නිසො අපි හියත්
ෙයක් ඇති කරගත යුතු නැහැ යම් නිවන් දකින්න තණ්හොවක්
තියයනවොය, නිවන් දකින්න උවර්නොවක් හියත් තියයනවොය කියන එක
සම්ෙන්ධයයන්. උවර්නොවකින් යතොරව අපිව යර්යහයවන්යනත් නැහැ.
ඒ නිසො අපි තුළ යලොකු කුසලච්ඡන්දයක්, යලොකු උවර්නොවක්, ‘යම්ක
ර්ර් යකොයහොර් හරි කරගන්න ඕනෑ’ කියලො හියත් අධිෂ්ඨොනයක් තියයන
එක වටිනවො. ඒකර් තර්යි ඡන්ද ඍද්ධිපොදයක් ෙවට පත් යවන්යන්. ඒ
ඡන්ද ඍද්ධිපොදය ර්ගින් අපිව යර්යහයවනවො. අපිව අර්ොරැ තැන්වලින්
අරයගන යනවො. යර්ොකද යම් පොයේ යම් යම් දුක් කම්කයටොලුවලට
ර්ූණයදන්න ඉඩ තියයනවො. ෙොධොවලට ලක් යවන්න ඉඩ තියයනවො. ඒ
අවස්ථොවලදී අර වයග් යලොකු උවර්නොවක් හියත් තියයනවො නම්,
පසුබිමින් ඉඳන් අපිව යර්යහයවනවො නම්, එතයකොට අර ෙොධො
ර්ැඬයගන යන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒ නිසො ඡන්දය ඍද්ධිපොදයක්
වශයයන්ර් වඩන්න කියලො කියනවො.
ඊට පස්යස් තව පරශ්නයක් අහනවො. “කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො. කුර්ක්ද සම්භවය? යකොතනින්ද යද්වල් පටන්ගන්යන්? කියන
වයග් අදහසක් එතන තියයන්යන්. එතයකොට උත්තර යදන්න කියනවො
“ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා”. ර්නසිකොරයය් සොර්ොනය අේථය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යවන්යන් හිත යයොර්ු කරනවො, හිත හරවනවො කියන අදහසක්.
එතයකොට ඒ හිත යයොර්ු කරවීර් හරහොයි යද්වල් හම්ෙ යවන්යන්.
නැත්නම් අපි යවනත් පැතිවලට හිත යයොර්ු කරයගන තිෙුයණොත්
උවර්නො යද් තියයන්යන් යවන තැනක නම් අපිට උවර්නො යද් හම්ෙ
යවන්යන් නෑ. උවර්නො යද් පැත්තට ඔන්න හිත හැයරේවොර්, උවර්නො
යද් පැත්තට අයප් ඉන්ියයන් හැයරේවොර් අන්න අපිට හම්ෙ යවනවො.
එතයකොට ඒ හම්ෙ යවන්යන් ර්නසිකොරයයන්. ඒ සම්ෙන්ධයයන් අපි
වියශ්ෂයයන් ර්තක් කරගත්තො යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය, අයයෝනියසෝ
ර්නසිකොරය කියලො පැති යදකක්. ඒයකදිත් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරය
තර්යි අපිට සොර්ොනයයයන් පිහිටලො තියයන්යන්. අපි යද්වල්වල ඒ තරම්
ගැඹුරක් දකින්යන් නෑ. අපි ර්තුපිට තර්යි ජීවත් යවන්යන්. යර්ක්
දැක්කොර් අපි ඒයක් ලස්සන දකිනවො. ර්තුපිට යපනුර් දකිනවො. නැත්නම්
හැඩහුරැකම් දකිනවො. ඒයක් හැඩතල දකිනවො. නර්ුත් අපි ඒයක්
ගැඹුරක් දකින්යන් නෑ. ඒක තර්යි සොර්ොනයයයන් අයයෝනියසෝ
ර්නසිකොරය කියන්යන්. අයප් හිත පුරැදු යවලො තියයන්යනත් යම් කිසි
අපි කැර්ති යදයක් දැක්කොර් ඒයක් තියයන තව තව කැර්ති යද්වල්ර්
ෙලෙලො සුෙ නිමිතිර් යසොයයසොයො යන්නයි. එයහර් ගතියක් තර්යි
තියයන්යන්. යම් හරහො හියත් කලින් යනොතිබිච්ච කොර්ච්ඡන්දයක්
රොගයක් උපදිනවො. ඒ වයග්ර්යි, තිෙුණො නම් යම් කිසි කොර්ච්ඡන්දයක්,
රොග ස්වභොවයක්, ඒක තව වේධනය යවනවො. ඒක නිසො අපි යම්
අවස්ථොවක ර්තුපිටර් ෙලමින් දකිමින් අහමින් ජීවත් යවනවො නම්, ඒ
හරහො නීවරණ ධේර් තව තව වැයඩන ස්වභොවයක් තියයනවො.
නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ර්නසිකොරයර් පොවිච්චි
කරනවො යයෝනියසෝ කරලො. ඒ කියන්යන් යම්යක් ර්ුල දකින
ස්වභොවයකට, යහ්තු දකින ස්වභොවයකට, පටන්ගන්නො තැන දකින
ස්වභොවයකට අපිව යයොර්ු කරනවො. ඒකට යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය
කියලො කියනවො. එයතන්දි අපි අර සොර්ොනය එදියනදා ජීවිතයය්
පරිහරණය කරන සම්ර්ුති ර්ට්ටර් සංකල්ප ර්ට්ටර් අභිභවො ගිහිල්ලො ඊට
වඩො සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක් පරර්ොේථ ර්ට්ටර්ක් කතො කරන්න උත්සොහවත්
යවනවො. ඒ දක්වො හිත අරයගන යන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ දක්වො
කරර්ොනුකූලව ටික ටික හිත යයොදවන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඉතින් ඒ
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නිසො ර්නසිකොරය සෑයහන්න භොවනොයේදී පරයයෝජ්නවත් යවනවො.
යර්ොකද අයප් හියත් සොර්ොනයයයන් තියයන කොර් සංකල්පනො, වයොපොද
සංකල්පනො, විහිංසො සංකල්පනො හිතින් අයින් කරගන්න, අපිට ඒකට
පරතිවිරැද්ධ සංකල්පනො පොවිච්චි කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයයන්
හිත හුඟක් ද්යේෂභරිත යවලො තියයන යවලොවකට ඔන්න අපි මර්තරී
භොවනොවක් හරහො මර්තරී ර්නසිකොරයකට ගිහිල්ලො අර ද්යේෂභරිත
ස්වභොවය, ද්යේෂ ර්නසිකොරය හිතින් අයින් කරගන්න පුළුවන්. ඒ
වයග්ර්යි හියත් තියයනවො නම් යම් කිසි විහිංසන හැඟීර්ක්, විහිංසොවක්
- තවත් යකයනකුට අයහපතක් යේවො කියලො වයග් හැඟීර්ක් තියයනවො
නම්, එෙඳු පැත්තක ඉන්නවො යවනුවට ඒකට පරතිවිරැද්ධ පැත්ත හියත්
ර්නසිකොරයක් වශයයන් වඩන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම්
යකයනක්යග් හියත් තියයන්යන් වයොපොදයක් නම්, මවරී ස්වභොවයක්
නම්, එයහර් නම් මර්තරී ස්වභොවයක් වඩන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම්
හියත් රොග ස්වභොවයක් නම් තියයන්යන්, ඒකට පරතිවිරැද්ධ අසුභයක්,
එයහර් නැත්නම් යනක්ඛම්ර්යක් වඩන්න පුළුවන්. යම් වයග් අපිට අර
ර්නසිකොරයය් පරතිවිරැද්ධ ර්නසිකොරය පොවිච්චි කිරීර් තුළින් අහිතකර
ර්නසිකොරය පලවො හරින්න පුළුවන්.
හැෙැයි යම් එක ර්ට්ටර්ක්. යම් ඇවිල්ලො එක අතකින් ෙැලුවොර්
ටිකක් රළු ර්ට්ටර්ක් කතො කරන්යන්. හැෙැයි යම්යක් ඉතොර් සූක්ෂ්ර්
ර්ට්ටර්ක් දක්වො ර්නසිකොරයයන් යන්න අවශය යවනවො. යර්ොකද, එෙඳු
ර්ට්ටර්කදි තර්යි සිත තවත් ශක්තිර්ත් යවලො එන්යන්. ඒකයි අපි ‘වර්
දකුණ’ කියලො, නැත්නම් ‘ආශ්වොසයක් පරශ්වොසයක්’ කියලො වචනයක්
හිතින් ර්තුරලො, හිතින් කියලො පටන්ගන්න ඒ යර්යනහි කිරීර්, ටික ටික
අයප් හිත යර්ල්ල යවනයකොට සර්ොධිර්ත් යවනයකොට එකඟ
යවනයකොට, අන්න අපි ඒ ර්නසිකොරය සියුම් කරනවො; එක්යකෝ යකටි
කරනවො. ඒ වයග් විවිධ උපකරර් හරහො යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ ර්නසිකොරය
ගලවලො දාන පැත්තට ගන්නවො. යර්ොකද, හිත එකඟ යවන්න එකඟ
යවන්න, සැහැල්ලු යවන්න සැහැල්ලු යවන්න, තර්න්ටර් යත්යරනවො
දැන් යම් ර්නසිකොරය උවර්නො නැහැ. නැත්නම් යම් ර්නසිකොරය හරි
ෙරයි; හරි යවයහසයි ර්නසිකොරයක් කරන එක. යර්ොකද, දැන් හිත
කැර්තියි ටික ටික සියුම් යවන්න. හිත කැර්තියි ටික ටික සැහැල්ලු
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යවන්න. එතයකොට තර්න්ටර් යත්රිලො හිමිහිට ර්නසිකොරය අයින් කරලො
දානවො. තොර්ත් හැෙැයි හිත යයොර්ු කරනවො; උවර්නො තැනකට හිත
යයොර්ු කරනවො. අන්න එෙඳු ස්වභොවයක් තියයනවො. එතයකොට, අපි
යතෝරොගත්ත පරිසරය තුළ, නැත්නම් විවිධොකොර අරර්ුණු ර්ධයයය් අපිට
උවර්නො අරර්ුණට හිත යයොර්ු කිරීර් කියන එක නිරන්තරයයන්ර් සිද්ධ
යවන කොරණයක්. අපි භොවනො කරනයකොට ආනොපොනය වඩනයකොට
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය කියන්යන් එක කරියොවලියක් පර්ණයි. නර්ුත්
කයය් නො නො පරකොර අනිකුත් යද්වල් අපිට දැයනනවො. නර්ුත් ඒවොයින්
අපි යම් ර්නසිකොරය නැත්නම් හියත් යයොර්ු කිරීර් යයොදන්යන්
ආනොපොනයට; ආශ්වොස පරශ්වොසයට.
අපි යර්ෙඳු සූක්ෂ්ර් අරර්ුණක් යවතට අයප් හිත යයොර්ු කිරීර්
තුළින්, නැවත නැවත යයොර්ු කිරීර් තුළින් ඒ අරර්ුණටර් හිත නංවලො
නංවලො, යම් අරර්ුයණ්ර් විස්තර දකිමින් අපි තව තව තියුණු කිරීර්ක්
සූක්ෂ්ර් කිරීර්ක් සිද්ධ කරගන්නවො අයප් හිතට. එක අතකින් යම් අරර්ුණු
කියන්යන් අයප් හිත වඩොගන්න අපි පොවිච්චි කරන උපකරර් පර්ණයි.
යම් අරර්ුයණ් තියයන විස්තර ෙලන්යන් ඒක ඒ තරම් වැදගත් හින්දර්
යනයවයි. ඒ හරහො අයප් හිත ඇතුයළ් ගුණ ධේර් දියුණු යවනවො. අයප්
හිත ඇතුයළයි සතියක් දියුණු යවන්යන්. අයප් හිත ඇතුයළයි පරඥාවක්
දියුණු යවන්යන්. ඒකයි ඇත්තටර් අයප් පරර්ොේථය. නර්ුත් ඒක
කරගැනීර් සඳහො ෙොහිර සොධක අපිට පොවිච්චි කරන්න සිද්ධ යවනවො.
ඒක කරගැනීර් සඳහො එළියයන් යම් උදේවක් ගන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ
සඳහොයි යම් විවිධොකොර අරර්ුණු තියයන්යන්. සතිය පිහිටුවීර් සඳහො කය
අරර්ුණු කරන්යන් ඒ සඳහොයි. සතිය පිහිටුවීර් සඳහො යේදනොවක් අරර්ුණු
කරන්යන් ඒ සඳහොයි. සතිය පිහිටුවීර් සඳහො ‘හිත’ අරර්ුණු කරන්යන් ඒ
සඳහොයි. අවසොන පරතිඵලය යවන්යන් ඒවොයය් විස්තර දැනගැනීර්ර්
යනයවයි. අවසොන පරතිඵලය යවන්යන් ඒවො හරහො යකොයහොර්ද හියත්
සතියක් වඩොගන්යන්, හියත් පරඥාවක් දියුණු කරගන්යන් යකොයහොර්ද
කියන කොරණොවයි.
ඊළඟට තව පැත්තක් අපි ඊයය් කතො කළො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අහන පරශ්නය “කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” යර්ක පැනනැගීර්
යර්ොකක්ද කියලො අහන පරශ්නයක්. එතයකොට ඒකට උත්තර යදන්න
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කියනවො “ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. ‘ස්පේශයයන් තර්යි යද්වල්
පැනනගින්යන්’ කියලො. එතයකොට යර්යතන්දි ස්පේශය සම්ෙන්ධයයන්
අවධොනය යයොර්ු කරනයකොට වියශ්ෂයයන් අපිට ඉන්ිය ගැන කතො
කරන්න පුළුවන්. යර්ොකද ස්පේශයක් ඇති යවන්යන් ඇහැත් රෑපයත්
එකට ගැටුණො නම් අන්න එතනින් තර්යි. සොර්ොනයයයන් අපි ස්පේශය
කියලො කියන්යන් ඒකටයි. අපි ඊයය් ටිකක් මීට වඩො විස්තරොත්ර්කව ඒ
ගැන සොකච්ඡො කළො ‘දුතිය ද්වයං සූතරය’ ඇසුරැ කරයගන. ද්විතීය ද්වයං
සූතරය තියයන්යන් සංයුක්ත නිකොයය් යේදනො සංයුක්තයය්. එයතන්දි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො යම් චක්ඛු විඤ්ඤාණය හටගන්න
යහ්තු යදකක් තියයනවො. යර්ොනවද යහ්තු යදක? ඇසත් රෑපයත්. ඇසත්
රෑපයත් නිසො චක්ඛු විඤ්ඤාණයක් හටගන්නවො. “චක්ඛුඤ්ඤච පටිච්ච රූන්ප
ච උප්ප්ජත් චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං” කියලො. ඊළඟට යපන්වනවො යම්වො ඉතොර්
ඉක්ර්නට සිද්ධ යවන යද්වල්. යම්වො යම් එකක් හටයගන ඊළඟ එක
හටගන්න පැය ගණන් යන ඒවො යනයවයි. ඉතො ක්ෂණිකව යම් යද්වල්
හටගන්නවො, එතනර් නිරැද්ධ යවලො යනවො. ආයයත් තව එකක්
හටගන්නවො, එතනර් නිරැද්ධ යවනවො. ඔන්න ඔය වයග් ඉතොර් සූක්ෂ්ර්
කරියොවලියක් යර්තන සිද්ධ යවන්යන්. යම්යක් තියයන යේගවත් ෙව
නිසොර් අපිට යර්තන තියයන ඇහැ, යර්තන තියයන රෑපය, ඒ යදක
නිසො හටගත්ත චක්ඛු විඤ්ඤාණය, යර්තන තුනක් තියයනවො වයග් අපිට
යත්යරනවො. එතයකොට යර්න්න යම් තුන එකට අරයගන තර්යි ‘චක්ඛු
සම්ඵස්සයක්’ කියලො අපි කතො කරන්යන්. එතයකොට චක්ඛු සම්ඵස්සය
කියලො කියන්යන් අර තුනර් එකට ආපු ගතියක්. තුනර් එක්රැස් වීර්ක්.
තුනර් සර්ගොමීව කරියොත්ර්ක වීර්ක් වයග් යදයක් යර්තන සිද්ධ යවනවො.
ඒකට ඔන්න කියනවො චක්ඛු සම්ඵස්සය කියලො. එතයකොට යම් චක්ඛු
සම්ඵස්සය හටගත්යතත් අර ඇති යවලො නැති යවලො යන, විපරිණොර්යට
ලක් යවන, අනය ස්වභොවයට ලක් යවන යහ්තු කොරණො නිසො. ඉතින්
යම් අනිතය වූ යහ්තුවක් නිසො ඵලයක් හටගත්තො නම්, අනිතය නම්
යහ්තුව, අනිවොේයයයන්ර් ඵලයත් අනිතය යවන්න ඕනෑ. යම් තේකය
අනුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියලො යදනවො, ඇසත් රෑපයත් නිසො
හටගත්ත චක්ඛු විඤ්ඤාණයත් අනිතයයි; යම් තුයන්ර් එකතුයවන්
හටගත්ත චක්ඛු සම්ඵස්සයත් අනිතයයි කියලො.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඊළඟට තවත් පැත්තක් ඒ සූතරයය්ර් යපන්වලො යදනවො “ඵුන්්ඨා,
භක්ඛන්ව න්වන්දත්, ඵුන්්ඨා සඤ්ඤජා ාත්, ඵුන්්ඨා න්චන්ත්ත්” කියලො. ඒ
කියන්යන් ස්පේශය නිසොර් යේදනොවක් හටගන්නවො. ස්පේශය නිසොර්
සංජ්ොනනයක්, නැත්නම් හැඳිනීර්ක් සංඥාවක් හටගන්නවො. ඊළඟට
ස්පේශය නිසොර් යච්තනොවක් සංස්කොරයක් හටගන්නවො. එතයකොට
අපිට යත්යරනවො දැන් ඔන්න ස්පේශය හරහො තවත් කතොව ඉස්සරහට
යනවො. ස්පේශය තර්යි ර්ුල් යවන්යන් යේදනොව සඳහො, සංඥාව සඳහො,
සංස්කොර සඳහො. නැත්නම් ස්පේශය නිසො තර්යි සංස්කොර හටගන්යන්,
සංඥා හටගන්යන්, යේදනො හටගන්යන්. යර්තන යර්න්න යම්
සන්ධිස්ථොනය අපි යත්රැම්ගත්යතොත් “ඵස්ස පච්චයා න්වද ා” කියන එක,
දැන් අද අපිට කතො කරන්න තියයන ‘යේදනොව’ කියන ර්ොතෘකොවට
එන්න පුළුවන්.
හතරයවනි පරශ්නය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නගන්යන්
“කිංසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?” එතයකොට උත්තර යදන්න කියනවො
“න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. යර්යතන්දි අපිට තියයන
වචන ගැන සොකච්ඡො කයළොත් ‘සයර්ොසරණො’ කියලො වචනයක්
යර්යතන්දි පොවිච්චි යවනවො. යර්ොකක්ද යම් සයර්ොසරණො කියලො
කියන්යන්? සයර්ොසරණො කියන එයක් සොර්ොනය අේථය ගන්න යවන්යන්
‘සියල්ල ගිහිල්ලො එකට එකතු යවන’ තැන කියලො. දැන් අපි හිතර්ු අපි
වහලක් ගහනයකොට පරොල ටිකක් එයහර් එකතු කරලො, ඒයක අපි හිතර්ු
ර්ුදුන් වහලක, නැත්නම් ර්ුදුන් ලීයක ඔන්න ඔක්යකෝර් ගිහිල්ලො එකතු
යවන තැනක් තියයනවො. යම්කට කියන්යන් කැණිර්ඬල කියලො. අන්න
ඒ වයග් සියලුර් දහම් ගිහින් යකොයහටද එකතු යවන්යන්? එක්රැස්
යවන්යන් යකොයහටද? අන්තිර්ට ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො එක්රැස් යවන්යන්
එකතු යවන්යන් යේදනොවටයි කියලො කියනවො. යම්ක අපිට හිතොගන්න
පුළුවන්. යර්ොකද, ස්පේශයක් වයග් යදයක් අපිට ඒ තරම් ර්ුලින් පැහැදිලි
නෑ. නර්ුත් යේදනොව කියන එක අපිට යත්යරනවො. යර්ොකද නොර්
ධේර්යන් අතර යේදනොව යෙොයහොර් පරකට නොර් ධේර්යක්. ඉතින් ඒ
නිසො අපි යේදනොව ඔස්යස් යන ගතියක් යෙොයහෝර් තියයනවො. සැප
යේදනොවට අපි කැර්තියි. දුක් යේදනොයවන් මියදන්න ෙලනවො.
අදුක්ඛර්සුඛ යේදනොව නම් සොර්ොනයයයන් යත්යරන්යනත් නැහැ. ඉතින්
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ඒක ර්ගහැයරන ස්වභොවයක් තියයන්යන්. යම් නිසො යේදනොයවන් තර්යි
අන්තිර්ට ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො එක්රැස් යවන්යන්. යේදනොවට තර්යි
ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො යහ්ත්තු යවන්යන් කියලො යම් උත්තරය යදන්න
කියලො කියනවො.
යේදනොව ගැන කතො කරනයකොට, එක්තරො අවස්ථොවකදී විසොඛ
කියන උපොසකතුර්ො ධම්ර්දින්නො කියන රහත් යතරණියත් සර්ග
යෙොයහොර් යහොඳ ගැඹුරැ සංවොදයකට යනවො. ර්ං හිතනවො යම්
පින්වතුන් යම් සංවොදය අහලත් ඇති. යම් යදන්නයග විස්තයේ ගැනත්
අහලො ඇති. ඉතොර් ලස්සන කතොවක්. යම් විසොඛ උපොසකතුර්ොට යම්
සංවොදයය්දී ඇත්තටර් දැනගන්න ඕනෑ යවන්යන් යවනර් යදයක්.
එතුර්ොයග් කලින් බිරිඳ යම් ධම්ර්දින්නො කියන්යන්. විසොඛ උපොසකතුර්ො
අනොගොමී යවලො ආවට පස්යස් විසොඛ උපොසකතුර්ොයගන්ර් අවසර
අරයගන ගිහිල්ලො තර්යි ධම්ර්දින්නො ර්හණ යවන්යන්. හැෙැයි එයො
ර්හණ යවලො ටික කොලයකින්ර් අරහත්වයට පත් යවනවො. විසොඛ
උපොසකතුර්ොවත් අභිභවො යනවො. රහත් වුණොට පස්යස් යග් ළඟ
ආරොර්යකට වඩිනවො. දැන් යම් විසොඛ උපොසකතුර්ොට යපොඩි පරශ්නයක්
නැයගනවො, “ඇයි යම් ර්හණ යවච්ච යකනො යර්ච්චර ඉක්ර්නට ආයේ?
ඈතකට ගියො ර්හණ දම් පුරන්න කියලො. ඇයි යම් ඉක්ර්නටර් ළඟ
ආරොයර්කට ආයේ? දැන් ර්හණකර් එපො යවලොද? නැත්නම් යම් ගැන
කලකිරිලොද? කරන්න ගිය වැයඩ් අසොේථක යවලොද? එයහර්ත් නැත්නම්
වැයඩ් සොේථක යවලොද?” කියලො යම් යදගිඩියොව නිසො තර්යි විසොඛ
උපොසකතුර්ො ගිහිල්ලො යෙොයහෝර් යගෞරවොන්විත විදියට ධම්ර්දින්නො
රහත් යතරණියයගන් පරශ්න කීපයක් අහන්යන්.
යම් අහන පරශ්නවලින් එකක් යේදනොව සම්ෙන්ධයයන් අහන
පරශ්නය. යේදනො කීයක් තියයනවොද කියලො අහනවො. සොර්ොනයයයන්
ඉතින් පරෙල පැත්යතන් කතො කරනවො නම්, පරධොන පැත්යතන් කතො
කරනවො නම්, ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය කියලො යදනවො යේදනො ජ්ොති
තුනක් තියයනවො. යර්ොනවද ඒ යේදනො? සැප යේදනො, දුක් යේදනො,
යනොදුක් යනොසුව යේදනො. ඒ කියන්යන් සුඛ යේදනො, දුක්ඛ යේදනො,
අදුක්ඛර්සුඛ යේදනො කියලො ජ්ොති තුනක් තියයනවො. ඊට පස්යස්
යම්වයය් ස්වභොවය ගැන අහනවො. ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය කියනවො
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| කිං ර්ූලක සූතයර
සැප යේදනොව තියයනයකොට සැපයි; ඒක විපරිණොර්යට පත්
යවනයකොට, නැත්නම් යවනස් යවනයකොට දුකයි කියලො. ඊළඟට දුක්
යේදනොව තියයනයකොට දුකයි, ඒක යවනස් යවනයකොට සැපයි කියලො.
යනොදුක් යනොසුව යේදනොව දැනගන්නයකොට සැපයි, දන්යන් නැත්නම්
දුකයි කියලො කිේවො. ඔන්න යම් වයග් අේථකථනයක් යදනවො. යම්
කොරණොව අනුව අපිට දැන් යත්යරනවො දැන් යම්වයයත් යවනස්කම්
තියයනවො. ඒ නිසො සැප යේදනොවක් හැර් තිස්යස්ර් සැපයි කියලො
හිතන්න ෙෑ. ඒක යවනස් යවනයකොට ඔන්න දුකක් තියයන්යන්. දුක්
යේදනොයවත් දුක් යේදනොව අවසන් යවලො යනයකොට එක අතකින් අපට
සොයප්ක්ෂකව සැපක් දැයනනවො. දුක් යේදනොව අවසන් යවනයකොට
සැපක් දැයනනවො කිේවට ඉතින් කවුරැත් දුක් යේදනොවක් ඇති කරයගන
සැප ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් නැහැ. නර්ුත් තිබිච්ච දුක අඩු යේයගන
යනයකොට අපිට දැයනන්යන් සැපක් තියයනවො වයග්. ඒ වයග්ර්යි
යනොදුක් යනොසුව යේදනොව අපි දන්නවො නම් සැපයි. යනොදන්නවො නම්
ඉතින් එතන ගන්න යදයක් නෑ.
ඊළඟට තවත් පැත්තක් කතො කරනවො යම්යක් තියයන අනුසය
පැත්ත ගැන. අපිට ඒක ටිකක් හිතලො ෙලන්න වටිනවො. අපි හිතර්ු දුක්
යේදනොවක් ආවොර් අපිට යෙොයහෝර් තද දුකක් චිත්ත පීඩොවක් දැයනනවො.
එතයකොට අපි අඬනවො, වැලයපනවො, පපුයේ අත් ගහගන්නවො, බිර්
යපරයළනවො, සෑයහන්න චිත්ත වික්යෂෝභයකට පත් යවනවො.
සෑයහන්න පරෙල යශෝකී භොවයකට පත් යවනවො. හැෙැයි යම්යක්
තියයනවො යම් පර්ණක එක පැත්තකින් අසොධොරණ ගතියක්. යම් හරහො
පටිඝ අනුසයක් වැයඩනවො. ඉතින් අපි යම් දුක් යවනවො. යර්ොකක් හරි
විපත්තියක් සම්ෙන්ධයයන් අපි දුක් යවනවො. හැෙැයි යම් දුක් වීර් හරහො
ඇතුයළ් අනුසය ධේර්යකුත් ආශරව ධේර්යකුත් වැයඩනවො. අපිටර්යි
අවොසි එක අතකින් ෙැලුවොර්. අපි තුළ පටිඝ අනුසයක් වැයඩනවො. තවත්
පැත්තකින් කියනවො නම්, සැප යේදනොවක් ආවොර් ඔන්න අපි උඩ
පනිනවො, හිනො යවනවො, නටනවො, ගයනවො. යම්කට තදටර් ඇයලනවො.
ඒ ර්දිවට යම්ක දීේඝ කරගන්යන් යකොයහොර්ද කියලො කරර්යේද
යහොයනවො.
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නර්ුත් යම් හරහො, යම් උද්දාර්යට පත් වීර් හරහො, යම් තියයන
සැප යේදනොවට ඇලීර් හරහො, ඒයකර් ගැලීර් හරහො - අනුසය ධේර්යක්
තියයනවො රොග අනුසය කියලො - ඒ රොග අනුසය වැයඩනවො. ඉතින් අපි
සොර්ොනයයයන් ඕවො ගැන ඒ තරම් තැකීර්ක් නැහැ. අපි සැපක්
දැයනනයකොට යකොයහොර්ද යම් සැප ර්යග් කරගන්යන්, යකොයහොර්ද
යම්යකන් වැඩිවැඩියයන් සැප ලෙන්යන් කියලො තර්යි හිතන්යන්. නර්ුත්
යම්යක් ගැඹුරක් තියයනවො. දැන් යම් ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය
කියනවො සැප යේදනොවකින් රොග අනුසය වැයඩන්න පුළුවන් කියලො.
ඊළඟට යනොදුක් යනොසුව යේදනොවකත් අනුසය ස්වභොවයක් තියයනවො.
අපි ඒක දන්යන් නැත්නම්, යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක් හටගත්තො
කියලො, උයප්ක්ෂො යේදනොවක් හටගත්තො කියලො දන්යන් නැත්නම්, ඒ
හරහො අවිදයොවක් වැයඩන්න පුළුවන් කියලො කියනවො. ඉතින් යර්යතන්දි
තව දුරටත් පැහැදිලි කරනවො ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය, දැන් ඔය
ධයොන සුඛයක් එයහර් තියයනයකොට, ධයොනයකට සර්වැදිච්ච
අවස්ථොවකදී දැයනන්යන සුවයක්. නර්ුත් එතන යම් කියන රොග අනුසය
වැයඩන්යන් නැහැ කියලො කියනවො. ඒ නිසො අපි හිත සර්ොධි යවච්ච
යවලොවක අත්දකින නිරොමිස පරීතිය නිරොමිස සුවය යර්තන යම් කතොවට
අදාළ යවන්යන් නෑ. අපි යම් කතො කරන්යන් සම්පූේණ කොර් සුඛයක්.
අන්න එෙඳු ඒ පංච කොර්යන් ආශරිත සුඛයකදි තර්යි එතයකොට අර රොග
අනුසයක් වැයඩන්යන්.
නර්ුත් ඉන් අයින් යවලො අපි යම් අධයොත්ර්ය දියුණු කරලො
භොවනොවක් හරහො ලෙන නිරොමිස පරීතියක නිරොමිස සුවයක ඒ තියයන
සතුයට්, ඒ තියයන නිරොමිස පරීතියය් ඇත්තටර් අනුසය ස්වභොවයක්, ඒ
කියන්යන් රොග අනුසයක් ගැබ් යවලො නැහැ කියලො යම් ධම්ර්දින්නො
රහත් යතරණිය පැහැදිලි කරලො යදනවො. ඒ වයග් තවත් පැත්තක්
යපන්වනවො. අපි හිතර්ු යකයනකුට නිවන් දකින්න උවර්නොවක්
තියයනවො. හැෙැයි තොර් ඒක ඉෂ්ට උයන් නෑ. ඒ හරහො හියත් තරර්ක
කනස්සල්ලක් තියයනවො. යම්ක අර දුක් යකළවර කරගැනීර් සඳහො
තියයන උවර්නොව තොර් ඉෂ්ට යනොවීර් සම්ෙන්ධයයන් තියයන
කනස්සල්ලක් නිසො යම්ක සම්න්ධයයන් පටිඝ අනුසය වැයඩන්යන්
නැහැ කියලො ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණිය කියනවො.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඉතින් යම් අනුව අපිට යත්යරනවො, වියශ්ෂයයන්ර් පංච කොර්යන්
හො සම්ෙන්ධ යලෞකික යද්වල් හො සම්ෙන්ධ වීයම්දි තර්යි අපි තුළ යම්
අනුසය ධේර්යන් වේධනය යවලො තියයන්යන්. දැන් යම් යේදනොව ගැන
කරන ධම්ර්දින්නො රහත් යතරණියයග් විස්තරය අනුව, අපි සැප
යේදනොවක් විඳිද්දි යම්යකන් රොගොනුසයක් ඇති කරගන්යන් නැතිව සැප
විඳින්යන් යකොයහොර්ද? දුක් යේදනොව හරහො යද්දි යම්යකන් ගැයටන්යන්
නැතිව, පටිඝොනුසයක් වැයඩන්යන් නැති විධියට යම්ක හරහො යන්යන්
යකොයහොර්ද? ඒ වයග්ර් උයප්ක්ෂො යේදනොවක් විඳිනයකොට යම්යකන්
අවිදයොවක් වැයඩන්යන් නැති විධියට විඳින්යන් යකොයහොර්ද? කියන
පැත්තක් එයහනම් හිතන්න යවනවො. ආශරවයන් ක්ෂය යවන විධියට,
අනුසය ධේර්යන් පරහොණය වන විධියට කටයුතු කරන්යන් යකොයහොර්ද
කියලො අපිට යහොයන්න සිද්ධ යවනවො. හැෙැයි ඒ යද්වල් අපි දන්යන්
නැත්නම්, ඒ යද්වල් අපි යහේයේ නැත්නම්, හැර්දාර් අනුසය ධේර්යන්
ආශරව ධේර්යන් වැයඩන එකර් තර්යි යවන්යන්. ඉතින් ඔය කටයුත්යත්දී
තර්යි ඇත්තටර් භොවනොවක් පරයයෝජ්නවත් යවන්යන්.
තව ලස්සන සූතරයක් තියයනවො ‘ඵස්සර්ූලක සූතරය’ කියලො.20
එයතන්දිත් යහොඳ විවරණයක් යම් යේදනොව සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යදනවො. එයතන්දි යපන්නලො යදනවො “සුඛන්වද යිං, භක්ඛන්ව,
ඵස්සිං පටිච්ච උප්ප්ජත් සුඛා න්වද ා” සුඛ යේදනොවට තුඩු යදන
ස්පේශයක් නිසො සුඛ යේදනොවක් හටගන්නවො. ඒ වයග්ර් කියනවො
“දුක්ඛන්වද යිං, භක්ඛන්ව, ඵස්සිං පටිච්ච උප්ප්ජත් දුක්ඛා න්වද ා” ඒ
කියන්යන් දුක්ඛ යේදනොවකට තුඩු යදන ස්පේශයක් නිසො දුක්ඛ
යේදනොවක් හටගන්නවො. “අදුක්ඛමසුඛන්වද යිං, භක්ඛන්ව, ඵස්සිං පටිච්ච
උප්ප්ජත් අදුක්ඛමසුඛා න්වද ා” යනොදුක් යනොසුව යේදනොවකට තුඩු
යදන ස්පේශයක් නිසො යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක් හටගන්නවො. අපිට
යත්යරනවො දැන් ස්පේශය නිසයි යේදනොව හටගන්යන්. හැෙැයි ස්පේශ
ජ්ොති තියයනවො. ඒ කියන්යන් යනොදුක් යනොසුව යේදනොවකට තුඩු යදන
ස්පේශයක් නම් හර්ු වුයණ්, ඒ හරහො ඇති යවන්යන් උයප්ක්ෂො
යේදනොවක්. දුක්ඛ යේදනොවකට තුඩු යදන ස්පේශයක් නම් සිද්ධ වුයණ්,
ඒ හරහො ඇති යවන්යන් දුක් යේදනොවක්. සැප යේදනොවකට තුඩු යදන
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------20
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ස්පේශයක් නම් සිද්ධ වුයණ්, ඒ හරහො ඇති යවන්යන් සැප යේදනොවක්.
එතයකොට යර්න්න යම් යේදනො තුන තනිකරර් ස්පේශය ර්ත යැයපනවො.
ස්පේශය නිසො තර්යි එය සිද්ධ යවන්යන්. ඒ නිසො අපිට යේදනොවක්
එක පොරටර් ගන්න ෙැහැ ස්පේශයක් නැත්නම්. “ඵස්ස පච්චයො යවදනො”
කියන එක්තරො පරෙල සන්ධිස්ථොනයක් යම් හරහො ර්තු යවනවො. ඊළඟට
‘නන්දයකොවොද’ කියන සූතරයය් යම් කොරණය පැහැදිලි කරනවො “ත්්ජිං
ත්්ජිං, පච්චයිං පටිච්ච ත්්ජා ත්්ජා න්වද ා උප්ප්ජතත්”21 කියලො. ඒ ඒ
යේදනොවලට තුඩු යදන ස්පේශය නිසො තර්යි ඒ ඒ යේදනොව හටගන්යන්.
අර කලින් කියපු පරකොශර් දැන් හකුළුවලො යපන්වලො තියයනවො. ඒ අනුව
අපිට යත්යරනවො ස්පේශය නිසයි යේදනොව හටගන්යන්. එයහර් නම්
අපි යේදනොවක් ෙලද්දී ස්පේශයටත් යපොඩ්ඩක් හිත යයොර්ු කරනවො
කියන එක ඉතොර් වටිනවො. ඒ පැත්තට අපි යපොඩ්ඩක් අවධොනය යයොර්ු
කරනවො නම් යලොකු ගැඹුරැ දහර්ක් යම් හරහො ර්තු කරගන්න අපිට
අවස්ථොව තියයනවො.
අපි හිතර්ු දැන් ඔන්න අපි භොවනොවකට යපළයඹනවො. ඉතින් එක
පොරටර් යේදනොව ෙලන්න ටිකක් අර්ොරැයි. යර්ොකද හුඟක් යවලොවට
සැප යේදනොවට හිත ඇයලනවො. දුක් යේදනොවත් එක්ක හිත ගැයටනවො.
යනොදුක් යනොසුව යේදනො අපිට ර්ගහැයරනවො. ඉතින් යම් පරශ්නය නිසො
එක පොරටර් යේදනොවක් ෙලන්න අර්ොරැ ගතියක් තියයනවො. ඒ නිසො
අපිට සොර්ොනයයයන් හියත් යම් පර්ණක එකඟතොවක් සර්ොධියක් අවශය
යවනවො යේදනොවක් ෙලන්න නම්. ඒ නිසො අපි හිතර්ු ආනොපොන සතිය
වයග් භොවනොවක් කරලො අපි අයප් හියත් යම් පර්ණක සර්ොධි ගතියක්
හදාගන්නවො. හියත් ඒකොගරතොවක් හදාගන්නවො. ඒකොගරතොවක් හදායගන
අපි යනවො යේදනොවක් ෙලන්න. අපි හිතර්ු ඔන්න දැන් අයප් කයය්
යකොයහ් හරි යේදනොවක් දැන් ර්තු යවලො තියයනවො. අපි හිතර්ු යම්ක
දුක් යේදනොවක් කියලො. යම් දුක් යේදනොව දැන් අපි ෙලන්න යන්යන්
විසිරිච්ච ර්නසකින් යනයවයි. ඇතුයළ් කතොවක් සහිත යෙොයහොර්
වික්ෂිප්ත ර්නසකින් යනයවයි; එකඟ යවච්ච ර්නසකින් තර්යි දැන් යම්
යේදනොව අපි ෙලන්න යන්යන්. දැන් යම් ෙලන්න යන්යනත් “යම්ක ර්යග්
යේදනොවක්ය, යම් යේදනොව යකොයි යවලොයේ අයින් යවයිද? යම්ක ර්යග්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------21
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යර්තැනදී යවන්යන් යර්යොට දැන් යම් ධේර්යක් දියුණු කරගැනීර්
සඳහො අර්ුද්රවය හම්ෙ උනො වයග් යදයක්. යර්ොකද, දැන් හියත් හැදිච්ච
සර්ොධියක් තියයනවො. ඒකොගරතොවක් තියයනවො. දැන් යම් හැදිච්ච
සර්ොධිය, ඒකොගරතොව පොවිච්චි කරන්න දැන් ඔන්න අර්ුද්රවය ටිකක් ලැබිලො
තියයනවො. ඒ අර්ුද්රවය ටික තර්යි යේදනොව කියන්යන්. එයහර් නැත්නම්,
කියන්න පුළුවන් යම් කිසි පරීක්ෂණයක් සඳහො උවර්නො කරන,
පරීක්ෂණයට ලක් යවන යද් තර්යි ඔන්න ලැබිලො තියයන්යන්. ඉතින් එක
අතකින් සතුටු යවන්න පුළුවන් දැන් යර්ෙඳු යදයක් තිෙුයණ් නැත්නම්
ඉයගනගන්න විධියක් නෑ; ඒ සඳහො අර්ුද්රවය නෑ. සම්පත් නෑ. නර්ුත්
දැන් ඔන්න ඒ සඳහො උවර්නො කරන අර්ුද්රවය, නැත්නම් සම්පත් ලැබිලො
තියයනවො. ඒ තර්යි යේදනොව කියන්යන්. දුක් යේදනොව යවන්න පුළුවන්.
අපි හිතර්ු ඒ යේදනොවට හිත නංවනවො; හිත යේදනොව අරර්ුණු කරනවො.
නැවත නැවත යේදනොව අරර්ුණු කරන්න අරර්ුණු කරන්න අයප් අර
කලින් ආශ්වොස පරශ්වොසය හරහො හැදිච්ච සර්ොධි ස්වභොවය යම් අලුතින්
හටගත්ත යේදනොයේ එකඟ යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒ කියන්යන්, ර්ුලින්
හිත එකඟ යවලො තිෙුයණ් නොසිකො අගරයය්. දැන් යම් යේදනොව
හටඅරයගන තියයන්යන් දණහියස් නම්, නැවත නැවත එතන අරර්ුණු
කිරීර් හරහො හියත් සර්ොධිර්ත් භොවය දැන් කරර්ොනුකූලව ටියකන් ටික
දණහිසට ර්ොරැ යවන ස්වභොවයක් තියයනවො. අපි යම්කර් නැවත නැවත
කළො නම්, අන්තිර්ට යෙොයහෝර් සර්ොධිර්ත් හිතක් ඇති යවනවො
දණහියස්. නොසිකො අගරයය් යනයවයි හිත එකඟ යවලො තියයන්යන් අර
යේදනොව කරියොත්ර්ක යවන දණහියස්.
අපි තව දුරටත් යම් කටයුත්යත්ර් යයයදනවො. යම් කටයුත්යතර්
යයයදනයකොට යර්යහර් අපි හිතර්ු - ආනොපොන සතිය වඩනයකොට අපිට
එක පොරටර් යම් ආශ්වොස පරශ්වොසයය් යවනස්කම් යත්රැයණ් නැහැ. අපි
යෙොයහොර් සරලව “සන්ත්ාව අස්සසත් සන්ත්ාව පස්සසත්” සතිර්ත්ව හුස්ර්
ගන්නවො; සතිර්ත්ව හුස්ර් යහළනවො. නර්ුත් යම්ක ගැඹුරට යන්න යන්න
තර්යි යම්යක් තියයන සියුම් ස්වභොවයන් අපිට හඳුනගන්න පුළුවන්
වුයණ්. එක ආශ්වොසයක් දිගයි. තව ආශ්වොසයක් යකොටයි. නැත්නම්
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ආශ්වොසය සිසිල්. පරශ්වොසය උණුසුම්. ඔන්න ඔය වයග් යද්වල් අපිට
යත්රැයණ් ටිකක් කල් යනයකොට. අන්න ඒ වයග් තර්යි යම් යේදනොව
ෙලන්න ගියොර්ත් එක පොරටර් යම්යක් තියයන හැඩතල විස්තර
ඔක්යකොර් යත්යරන්යන් නැහැ. නර්ුත් අපි නැවත නැවත යම් යදයයහි
යයදීර් නිසො ඔන්න ටිකක් විස්තර යප්නවො. එතයකොට ර්ුලින් අපිට
යම්යක් තනි යේදනොවක් යත්රැයණ්. පස්යස් හිත සියුම් යවන්න සියුම්
යවන්න, හියත් සම්පජ්ඤ්ඤය වැයඩන්න වැයඩන්න, අපි හිතර්ු යර්තන
යේදනො හතරක් හම්ෙ යවනවො. දැන් යේදනො හතරර් ෙලනවො. යේදනො
හතරක් තියයන ෙව දැන් යත්යරනවො. සර්හර යවලොවට ෙලනයකොට යම්
යේදනොව පහක් යවනවො, අටක් යවනවො, දහයක් යවනවො, විස්සක්
යවනවො. යම් වයග් යර්තන තියයන යේදනො සංඛයො වශයයන් ගත්යතොත්
අපට යත්යරනවො ‘යර්තන තනි යේදනොවක් කරියොත්ර්ක යවනවො
යනයවයි, යර්තන යේදනො රැසක් කරියොත්ර්ක යවනවො’ කියලො.
යර්යතන්ට අපිට කිට්ටු කරගන්න පුළුවන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යේදනොව සම්ෙන්ධයයන් දීපු උපර්ොවක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“න්වද ා බ්ුබ්බ්ුළූපමා” කියලො. යඵණ පිණ්ඩූපර් සූතරයය්දි යම් උපර්ොව
එනවො. ඒ උපර්ොව යත්රැම්ගන්න අපි යර්යහර් හිතර්ු. ජ්ලොශයක්
තියයනවො. ඒ ජ්ලොශයට වැහි බින්දුවක් වැයටනවො. වැහි බින්දුවක්
වැටුණොර් එතනර් ජ්ල ෙුෙුළක් හටගන්නවො. ඒක බිඳිලො යනවො. ඊළඟට
ඔන්න තවත් වැහි බින්දුවක් වැයටනවො. එතයකොට ආයයත් ජ්ල ෙුෙුළක්
හටගන්නවො. ඒකත් බිඳිලො යනවො. ආයයත් වැහි බින්දුවක් වැයටනවො.
ආයයත් එතන ජ්ල ෙුෙුළක් හටගන්නවො; බිඳිලො යනවො. ඉතින් අපි
කොටත් දැන් යම්ක යත්යරනවො. ඊට පස්යස් හිතර්ු දැන් යර්තනට ඔන්න
වැහි බින්දු රැසක් වැයටනවො. වැහි බින්දු රැසක් වැයටනයකොට එතන
එතන ජ්ල ෙුෙුළු හටගන්නවො, පිපිරිලො යනවො. ෙුෙුළු හටගන්නවො, බිඳිලො
යනවො. එතන එතන ජ්ල ෙුෙුළු හටගන්නවො, බිඳිලො යනවො. යර්න්න
යම්ක තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන උපර්ොව යේදනොව හො
සම්ෙන්ධයයන්. එතයකොට යකයනකුට ඇතැම් විට යම් යේදනොව
යහොඳින් නිරීක්ෂණය කරනයකොට අර වයග් යේදනො රැසක් යර්තන
තියයනවො කියලො යත්යරන්න පුළුවන්. යත්යරන යවලොයවදි අපි ෙලන්න
උත්සොහවත් විය යුතුයි යම් තනි තනි යේදනොවක් සම්ෙන්ධයයන්. දැන්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යම් කතො කරන්යන් ඉතොර් සූක්ෂ්ර් යදයක්. ඉතොර් සියුම් යේදනො රැසක්
යර්තන දැන් තියයන්යන්. ඒ යගොන්යන් පරතිඵලයක් වශයයන් තර්යි අපිට
අර ‘තනි යේදනොවක්’ වශයයන් දැනුයණ්. නර්ුත් දැන් යර්තන ‘එකක්’
නෑ. දැන් යර්තන ‘රැසක්’ තියයන්යන්. හැෙැයි දැන් අපි යෙොයහෝර් සියුම්
සතියකින්, එකඟ යවච්ච හිතකින් අර තනි තනි යේදනොවට සිද්ධ
යවන්යන් යර්ොකක්ද කියලො ෙලනවො. එතයකොට අපිට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අර දීපු උපර්ොවට ටිකක් සර්ොන අත්දැකීර්ක් ලැයෙන්න ඉඩ
තියයනවො. අපිටත් යත්යරන්න පුළුවන් යර්න්න යම් යේදනොවක් යර්තන
හටගන්නවො, නැති යවලො යනවො. තව එකක් තව තැනක හටගන්නවො,
නැති යවලො යනවො. තව තැනක හටගන්නවො, නැති යවලො යනවො. තව
තැනක හටගන්නවො, නැති යවලො යනවො. හියත් ර්වොගන්න පුළුවන් නම්,
අපිට අර වැහි බින්දු වැයටන වැයටන යවලොවට ජ්ල ෙුෙුළු හට අරයගන
පිපිරිලො යන එක, අන්න එෙඳුර් ස්වභොවයක් යර්තනත් යකයනකුට
සර්හර විට වැටයහන්න ඉඩ තියයනවො. ඉතින් යම් වයග් උපර්ො හරහො
අපි හිතර්ු, අපි දැන් ටික ටික යම්යක් විස්තර දකිනවො. යර්තන යම්
තියයන ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය ටික ටික යත්රැම් යනවො.
යම් යේදනො සම්ෙන්ධයයන් යර්ොන වයග් යදයක්ද ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරලො තියයන්යන් කියන එක යර්තන්ට යපොඩ්ඩක්
ඕන්නම් කිට්ටු කරගන්න පුළුවන්. අර දුතිය ද්වයං සූතරයය්දිර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරකොශ කරනවො ස්පේශය නිසයි, යේදනොව සංඥාව
යච්තනොව හටගන්යන් කියලො. එයහර් පරකොශ කරලො ඊළඟට ඒ යේදනො
සංඥා සංඛොර සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්යහර් පරකොශයක්
කරනවො. “ඉන්ත්ථන්ත්ප ධම්මා චලා න්චව වයයා ච අ ච්චා විපරිණාමින් ා
අඤ්ඤඤථාභාවින් ා” ඔන්න යම්වයය ලක්ෂණ කිහිපයක් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියලො යදනවො. එකක් තර්යි යම්වො යසලයවනවො; ඒ වයග්ර්යි
යම්වො වැය යවලො යනවො; දුරැ යවලො යනවො; ක්ෂය යවලො යනවො.
“අනිච්චො” යම්වො අනිතය ස්වභොවයට පත් යවනවො. ඇති යවලො නැති
යවලො යන ස්වභොවයයන් යුක්තයි. “විපරිණොමියනො” විපරිණොර්යකට
ලක් යවනවො; යවනස් වීර්කට ලක් යවනවො. “අඤ්ඤථොභොවියනො”
තියයන ස්වභොවයයන් අනය ස්වභොවයකට පත් යවනවො. අන්න
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සිද්ධොන්තයක් වශයයන් කියලො යදනවො, යම්
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වයග් තත්ත්වයක් තර්යි යේදනොවටත් උරැර් යවලො තියයන්යන්.
එතයකොට අපි දැන් යම් යේදනොව දිහො ෙලොයගන ඉන්නයකොට සර්හර
විට එක එක යේදනොවක් හටගන්නවො, නැති යවලො යනවො. තවත් එකක්
හටගන්නවො, නැති යවලො යනවො. තව එකක් හටගන්නවො, නැති යවලො
යනවො. “සමුදයධම්මා ුපස්සී වා න්වද ාසු විහරත්, වයධම්මා ුපස්සී වා
න්වද ාසු විහරත්, සමුදයවයධම්මා ුපස්සී වා න්වද ාසු විහරත්” කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සතිපට්ඨොන සූතරයය්ත් කියලො යදනවො. ඒ
කියන්යන් දැන් යම් යේදනොයේ ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය දකිමින්
අපි භොවනොයේ යයයදනවො. දැන් යම් එක යේදනොවක් දැකලො යම්ක
පරර්ොණවත් යවන්යන් නැහැ; අපිට සර්හර විට සියදහස් වොරය නැවත
නැවත අයප් හිතට යම්ක යපන්නලො යදන්න යවනවො.
යම් අනුව භොවනොවක් ෙහුලීකෘත කිරීර් කියන එක ඉතොර්
වැදගත්. ඇත්ත වශයයන්ර් සිද්ධොන්ත වශයයන් ගත්යතොත් අයප් තේක
ඥානයයන් යම්ක විර්සන්න පුළුවන්. “යම්යක් එකක් දැක්කො. ඒක ඇති
යවලො නැති යවලො ගියො. ඒක අනිතයයි. ඕක ආයය් දැක්කත් ඔච්චරර්යි”
කියලො යකයනක් කියන්න ඉඩ තියයනවො; තේකයට නගන්න ඉඩ
තියයනවො. නර්ුත් ඒ තේකය යර්යතන්ට අදාළ නෑ; ඒ තේකය යර්යතන්ට
ගැළයපන්යන් නැහැ. යර්ොකද, යම් එකක් දැක්කො කියලො අයප් හිතට ඒක
පරර්ොණවත් නැහැ. ඒ නිසො අයප් හිතට යම්ක යහොඳට ඒත්තු යනකල්,
අයප් හියත් ගැඹුයේ යම් සිද්ධොන්තය යහොඳට කොවදිනකල්, ගැඹුරින්ර්
යම්ක පරතයක්ෂයක් වශයයන්ර් වැටයහනකල් යම්ක යපන්නලො යදන්න
යවනවො. එයහර් නැත්නම් අපි හැයර්ෝටර්, වැඩිහිටියයෝ වශයයන් අපිට
යත්යරනවො යම් යද්වල් ඇති යවලො නැති යවලො යනවො කියලො. යම්වො
යම් දිගට තියයන යද්වල් යනයවයි. යම්ක අපි කොටත් යත්යරනවො.
ඉස්යකෝයල යන ළර්යයකුටත් යත්යරනවො. නර්ුත් යම් යද්වල් අපි එෙඳු
තේකයකින්, නැත්නම් සුතර්ය ඥානයකින් දැනගත්තො කියලො පරර්ොණවත්
යවන්යන් නෑ. ඒක හරියට අනුන්යග් දැනුර්ක් පර්ණයි.
නර්ුත් අපි යම් එකඟ යවච්ච හිතක් හදායගන, හියත් සර්ොධියක්
හදායගන නැවත නැවත යම්ක දකින්න දකින්න තර්යි අන්න හිත
යත්රැම්ගන්යන්. හිත යත්රැම්ගන්යන් ඉතොර් ගැඹුරකින්. යර්ොකද යම්
යවලොයවදි අපි ‘අනිතයයි අනිතයයි’ කියලො යර්යනහි කරන්යනත් නෑ.
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යම් යවලොයවදි අපි යම්ක ‘දුකයි දුකයි’ කියලො කියන්යනත් නෑ. හිත
තියයන්යන් යෙොයහොර් නිශ්ශබ්දව. ඇතුයළ් කතොව සර්නය යවලො. හිත
යෙොයහොර් නිශ්ශබ්දයි. නිශ්ශබ්ද ර්නසකින් යම් යේදනොයේ හැසිරීර්,
යේදනොයේ ස්වභොවය අපි නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරනවො. ඒ නැවත
නැවත නිරීක්ෂණය කරද්දි තර්යි යකයනකුට වැටයහන්යන යම්
යේදනොයේ නිරන්තරයයන්ර් යසලයවන ගතියක් තියයනවො.
නිරන්තරයයන්ර් ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක් තියයනවො.
නිරන්තරයයන්ර් අනය ස්වභොවයට පත් යවන ගතියක් තියයනවො. දැන්
තියයන විදිහ යනයවයි තව යර්ොයහොතකින් තියයන්යන්. “යම්වයය්
නිරන්තර අනිතය ස්වභොවයක්, ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක්
තර්යි තියයන්යන්” කියලො යකයනකුට ගැඹුරින් කොවදින්න පුළුවන්;
ගැඹුරින් වැටයහන්න පුළුවන්.
තවත් ඕන්නම් අපිට යම්කට කිට්ටු කරගන්න පුළුවන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ‘දීඝනඛ’ කියන සූතරයය් කළ පරකොශයක්.
එයතන්දිත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අග්ගියවස්සන කියන, දීඝනඛ
පරිෙරොජ්කයට කියනවො “සුඛාප න්ඛා, අග්ගන්වස්ස , න්වද ා අ ච්චා
සඞ්ඛත්ා පටිච්චසමුප්පත ා ඛයධම්මා වයධම්මා විරාගධම්මා
න්රාධධම්මා” කියලො. ඔය විධියට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සූතර
ගණනොවකර් යම් යේදනොයේ ස්වභොවය විස්තර කරනවො. එයතන්දිත්
කියන්යන් යම් හටගන්නො සැප යේදනොවක්, ඒ වයග්ර්යි දුක් යේදනොවක්,
යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක්, යකොයික වුණත් එතන තියයන්යන්
අනිතය වූ ස්වභොවයක්. ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක්. ඒ
වයග්ර්යි ‘සඞ්ඛතො’ එතන තියයන්යන් සකස් යවච්ච ස්වභොවයක්. ඒ
වයග්ර්යි ඒවො යහ්තූ නිසො හටයගනයි තියයන්යන්; පටිච්ච සර්ුප්පන්නයි.
ස්පේශය නිසො හටඅරයගන තියයන්යන්. එයොට තනියයන් හටගන්න
හැකියොවක් නෑ. ‘ඛයධම්ර්ො’ ඒක ක්ෂය යවලො යන ස්වභොවයක්
තියයන්යන්. ‘වයධම්ර්ො’ ඒක වැය යවලො යන ස්වභොවයක් තියයන්යන්.
‘නියරොධධම්ර්ො’ ඒක නිරැද්ධ යවලො අවසන් යවලො යන ස්වභොවයක්
තියයන්යන්. යර්න්න යම් විධියට අපිට අයප් අත්දැකීර් ෙුද්ධ වචනයත්
එක්ක යහොඳට සසඳාගන්න යහොඳට අවස්ථොව තියයනවො.
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අපි හිතර්ු යකයනක් යම් කටයුත්යත් නැවත නැවත යයයදනවො.
නැවත නැවත යයයදන්න යයයදන්න සියත් යලොකු පරිවේතනයක් සිද්ධ
යවනවො. යම්ක අපි යපොතක් ෙලලො ෙණක් අහලො ලෙන පරිවේතනයට
වඩො ඉතොර් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්කින් දැන් යම් භොවනොවක් හරහො හියත් යලොකු
පරිවේතනයක් සිද්ධ යවනවො. ඒ යර්ොකක්ද? දැන් යම් යේදනොව ‘ටිකක්
ඈතින් ෙලන ගතියක්’ හියත් ඇති යවන්න පුළුවන්. දැන් යම් යේදනොව
තව දුරටත් ‘ර්යග්’ යේදනොවක් යනයවයි. දැන් යම්ක ‘කයය්’ යේදනොවක්.
නැත්නම් යම්ක ‘හුදු යේදනොවක්’. ඒ වයග්ර්යි දැන් තර්න්ට යපොඩ්ඩක්
යේදනොයවන් අයින් යවලො වයග් ෙලන්න පුළුවන් හැකියොවක් හියත්
හැයදන්න පුළුවන්. දැන් තව දුරටත් හිත ගැයටන්යන් නැහැ දුක්
යේදනොවක් හටගත්තත්. ඒ වයග්ර්යි සැප යේදනොවක් හටගත්තත් තව
දුරටත් ඇයලන්යන් නෑ. යර්ොකද යම්යකන් දැන් ටිකක් අයින් යවලො. සැප
යේදනොවක් හටගත්තත් අර ලක්ෂණ ටිකර් තියයනවො. “ඒකත් අනිතයයි,
ඒකත් ඇති යවලො නැති යවලො යනවො, ඒකත් ක්ෂය යවලො යනවො, ඒකත්
වැය යවලො යනවො, ඒකත් තියයන ස්වභොවයයන් අනය ස්වභොවයකට
පත් යවනවො” කියලො අන්න තර්න්ට යත්යරනවො. දුක් යේදනොවක්
හටගත්තත් ඒකත් ඇති යවලො නැති යවලො යනවො, අනිතය ලක්ෂණයයන්
යුක්තයි, ඒ වයග්ර්යි විපරිණොර්යකට ලක් යවනවො, යවනස් වීර්කට ලක්
යවනවො, ක්ෂය යවලො යනවො, වැය යවලො යනවො කියලො යත්යරනවො. ඒ
වයග්ර්යි උයප්ක්ෂො යේදනොවක් හටගත්තත් ඔය වයග්ර්යි. ඉතින්
ෙැලුවොර් තුනර් එකයි. තුයන්ර් තියයන්යන් එක අතකින් ෙැලුවොර් එකර්
හැසිරීර්ක්. තුනටර් ‘යපොදු ලක්ෂණ’ තර්යි තියයන්යන්.
යකයනක් යම්යක් තියයන යම් යපොදු ලක්ෂණ ෙලන්න
පටන්ගත්තට පස්යස් යර්තන නිරන්තරයයන් තියයන යම් ඇති යවලො
නැති යවලො යන ස්වභොවය දකින්න දකින්න, ඒ වයග්ර් “නිරන්තරයයන්
යම් ඇති වීම් නැති වීම් යදයකන් යපයළනවො යන්ද යර්තන පීඩොවකට
ලක් යවනවො යන්ද” කියලො යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න ඒකට කියනවො
‘දුක්ඛ ලක්ෂණය’ කියලො. ඒ වයග්ර්යි “යම් කිසිර් යදයක් ර්ට පොලනය
කරන්න ෙැහැ යන්ද” කියලො යත්යරන්න යත්යරන්න අන්න යර්තනදි
‘අනොත්ර් ලක්ෂණයකුත්’ වැටයහනවො. දැන් යම් වයග් අපිට
යේදනොනුපස්සනොව තුළින් යලොකු පරඥාවක් අවදි කරගන්න අවස්ථොව
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තියයනවො. දැන් යම්ක තවත් ගැඹුරකට අරයගන යන්න පුළුවන්. අද අපි
ර්ුලින්ර් කිේයේ ස්පේශය නිසයි යම් යේදනොව හටගන්යන්. එක සියුම්
යේදනොවක් හටගන්න තැනට අයප් අවධොනය යයොර්ු කරයගන
ඉන්නයකොට අපිට යත්යරනවො නම් ඇයි යම් යේදනොව හටගන්යන් ?
නැත්නම් යම්කට යහ්තුව යර්ොකක්ද? ඒක යපොඩ්ඩක් විර්සිලි නුවණකින්
තීක්ෂ්ණ නුවණකින් ෙලොගන ඉන්න පුළුවන් නම්, සර්හර විට යර්ොකක්
යහෝ ඇතිල්යලන ස්වභොවයක්, ගැයටන ස්වභොවයක් සර්හර විට අපිට
හඳුනොගන්න පුළුවන් යවන්න ඉඩ තියයනවො. ඉතින් ඒකට
සොර්ොනයයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් සරල උපර්ොවක්
යදනවො. ඒ කොයල් යෙොයහොර් වියළි දර යකෝටු යදකක් එකට අතුල්ලලො
ඒයකන් ඇති යවන ගිනි පුළිඟුවකින් තර්යි ගින්නක් අවුළුවොයගන
තියයන්යන්. යර්න්න යම් වයග් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යෙොයහොර් වියළි දර යකෝටු යදකක් එකට අතුල්ලො අතුල්ලො ඉන්නවො
නම් එතන හටගන්නවො රස්යන් ගතියක් - තොපයක් හටගන්නවො. හැෙැයි
ඕක ඈත් කරලො තිබ්යෙොත් යහර් ඒ හටගත්ත රස්නය උණුසුර් ආයයත්
නැති යවලො යනවො; ක්ෂය යවලො යනවො. යර්න්න යම් වයග් කියලො
කියනවො, ස්පේශය නිසො යේදනොව හටගන්නො ආකොරය. ස්පේශයක් සිද්ධ
යවන්න සිද්ධ යවන්න, එතන එතන යේදනොවක් හටගන්නවො. ස්පේශය
සිද්ධ යනොයවන්න යනොයවන්න, අන්න ඒ හටගත්ත යේදනොව ක්ෂය
යවලො ක්ෂය යවලො යනවො. යර්න්න යර්ෙඳු ස්වභොවයක් තර්යි
තියයන්යන්.
“ඵස්ස පච්චයො යවදනො” කියන යම් සන්ධිස්ථොනය අපි
යත්රැම්ගන්න හදනවො නම්, නැත්නම් යම්ක අපි පරතයක්ෂයක් වශයයන්
දැකගන්න හදනවො නම්, පටිච්ච සර්ුප්පොදයය් තියයන ඉතොර් යහොඳ
සන්ධිස්ථොනයක් තර්යි යම් අපිට හම්ෙ යවන්යන්. පරඥාව දියුණු
කරගන්න තියයන ඉතොර් වටිනො සන්ධිස්ථොනයක් තර්යි යම් හම්ෙ
යවන්යන්. යර්ොකද? පටිච්ච සර්ුප්පොදයය් අංග යම් පින්වතුන් දන්නවො
12 ක් තියයනවො. “අවි්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණිං;
විඤ්ඤාණපච්චයා ාමරූපිං.......”22 යනොදි වශයයන් දිගට කියනවො.
ඇත්තටර් යම් අංග යදාළහර් දැනගන්නවො යවනුවට අපිට යම්යක් යම්
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යදකක් දැකයගන එතන තියයන ඒ පටිච්ච සර්ුප්පොද නයොය වටහොගන්න
පුළුවන් නම්, ඒ පටිච්ච සර්ුප්පොද ධේර්තොව වටහොගන්න පුළුවන් නම්
ඒක තර්යි ඉතොර් වටින්යන්. යම් අංග යදාළහර් කටපොඩම් කරගැනීර්
යනයවයි ඇත්ත වශයයන්ර් වටින්යන්. යම් අංග යදාළහ යටත් යවන
නයොය යර්ොකක්ද? යම් අංග යදාළහ යටත් යවන ධේර්තොව යර්ොකක්ද?
අන්න ඒ ධේර්තොව වටහොගන්න එක තර්යි ඉතොර් වැදගත්. ඒකට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන නර් තර්යි “ඉදප්පච්චයත්ාව” කියන්යන්.
‘යර්ය නිසො යර්ය සිදු යේ’ වයග් තර්යි යම්ක සිංහලට පරිවේතනය
කරන්න යවන්යන්.
“ඉමස්මිිං සත් ඉදිං න්හාත්, ඉමස්සුප්පාදා ඉදිං උප්ප්ජත්.
ඉමස්මිිං අසත් ඉදිං න්හාත්, ඉමස්ස න්රාධා ඉදිං රු්ඣත්”23
යම් විධියට තර්යි යම් “ඉදප්පච්චයතොව” අේථ දක්වන්යන්.
“යර්ය ඇති කල්හි යර්ය යවයි. යර්ය ඉපදීර්ත් සර්ග යර්ය උපදී.
“යර්ය නැති කල්හි යර්ය යනොයේ. යර්ය නිරැද්ධ වී යොර්ත් සර්ග යර්ය
නිරැද්ධ වී යයි.”
යර්න්න යම් නයොය, යම් සිද්ධොන්තය අපි ස්පේශයටත්
යේදනොවටත් යයදුයවොත් එතනදි කියන්න යවන්යන්, “ස්පේශය ඇති
කල්හි යේදනොවක් ඇත. දැන් ස්පේශයය් හටගැනීයර්න් යේදනොවක්
හටගනී. ස්පේශය නැති කල්හි යේදනොව නැත. ස්පේශය නිරැද්ධ වී
යොර්ත් සර්ග යේදනොවත් නිරැද්ධ වී යයි”. ඉතින් අපිට යම් නයොය
හඳුනොගන්න පුළුවන් නම්, යේදනොනුපස්සනොව හරහො අපි ඉතොර් ගැඹුරැ
දහර්කට තර්යි කිට්ටු කරන්යන්. යර්ොකද පින්වත්නි යම් පටිච්ච
සර්ුප්පොද නයොය, යම් ඉදප්පච්චයතොව, යම් පටිච්ච සර්ුප්පොද ධේර්තොව
වටහොගන්නවො කියන එක යසෝවොන් ආේය පුද්ගලයයක්යග් එක
ලක්ෂණයක් කියලො කියනවො. ඒ කියන්යන් යම් කිසි යකයනකුට යහොඳට
ගැඹුරින් යම් නයොය වැටහිලො තියයනවො නම්, විනිවිද දැකලො තියයනවො
නම්, අන්න ඒ හැකියොව ආේයයන් වහන්යස් යකයනක් සතු හැකියොවක්
කියලො කියනවො. “අරින්යා ාන්යා පඤ්ඤාය සුදින්්ඨා න්හාත්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
සුප්පටිවින්ද්ධා”24 කියලො කියනවො. ඒ කියන්යන් යසෝවොන් යවච්ච
ආේයයන් වහන්යස් යකයනක් සතුයි යම් හැකියොව. ‘ආේය වූ නයොය
පරඥායවන් යහොඳින්ර් දැක්කො; යහොඳින්ර් විනිවිද දැක්කො’ කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. යර්ොකක්ද යම් කතො කරන ආේය
නයොය? යම් කතො කරපු ඉදප්පච්චයතොව, යම් කතො කරපු පටිච්ච
සර්ුප්පොද ධේර්තොව - අන්න ඒකයි නයොය.
ඒ නිසො යහොඳට යේදනොනුපස්සනොවක් වඩන යවලොවකදි අපිට
පුළුවන් නම් යේදනොව හටගන්න යහ්තු යවන ස්පේශයට යහොඳ තීක්ෂ්ණ
ෙවකින් යුක්තව යපොඩ්ඩක් හිත තියොගන්න, ‘යකොයහොර්ද යම් ස්පේශය
නිසො යේදනොව හටගන්යන්. යකොයහොර්ද ස්පේශය නැති යවනයකොට
යේදනොවත් නැති යවලො යන්යන්’ කියලො අපිට වැටයහනවො නම්, අර
ආේය නයොය අපි වටහොගත්තො යවනවො. නර්ුත් යර්තනින් අදහස්
යවන්යන් නෑ යම් නයොය වටහොගන්න තියයන එකර් තැන යර්තනයි
කියලො. යර්ොකද යම් පටිච්ච සර්ුප්පොද අංග යුගළ යුගළ වශයයන්
ඉදප්පච්චයතොව තව වටහොගන්න ඕනෑ තරම් තැන් තියයනවො
භොවනොයවදි. කොයොනුපස්සනොයේදි යවන්න පුළුවන්; යේදනොනු
පස්සනොයවදි යවන්න පුළුවන්; චිත්තොනුපස්සනොයවදි යවන්න පුළුවන්;
ධම්ර්ොනුපස්සනොයවදි යවන්න පුළුවන්. සෑයහන්න පරොසයක් තියයනවො.
ර්ර් යම් කියන්යන් එක අවස්ථොවක් වශයයන්. යර්ොකද? යර්තන එක
අතකින් යම් නයොය විස්තර කරන්න ඉතොර් පහසුයි. ඒ වයග්ර්යි
ආරම්භයය්දී අල්ලගන්න පුළුවන් තැනක් තර්යි යම් යපන්න ලො
යදන්යන්.
ඒ නිසො ‘ස්පේශය නිසො යේදනොව හටගන්නවො’ කියන යම්
කොරණොව අපිට ටිකක් ගැඹුයරන් යත්රැම්ගන්න පුළුවන් නම්, නැත්නම්
ඒක පරතයක්ෂයක් වශයයන් වටහොගන්න පුළුවන් නම්, ඒ නයොය
වටහොගන්න පුළුවන් නම්, අන්න එතනින් අපි යලොකු ගැඹුරැ දහර්ක්
තර්යි අවයෙෝධ කරන්යන්. එතයකොට යම් යද්වල් යහොඳට යත්යරන්න
යත්යරන්න, යම්වයය් තියයන අනිතය ලක්ෂණය වැටයහන්න
වැටයහන්න, ‘යම්වො ඇති යවලො නැති යවලො යනවො යන්ද’ කියලො
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යත්යරන්න යත්යරන්න, ඒ වයග්ර්යි ‘නිරන්තරයයන් යම් ඇති වීම් නැති
වීම් යදයකන් යම්ක යපයළනවො යන්ද’ කියලො යත්යරන්න යත්යරන්න,
ඒ වයග්ර් ‘යම් කිසිර් යදයක් ර්ට පොලනය කරන්න ෙෑ, ර්ට කැර්ති
විධියට යනයවයි සිද්ධ යවන්යන්, යකොච්චර සැප ෙලොයපොයරොත්තු
උනත් යම්යක දුකක් හටගන්නවො, දුක හටගත්තට පස්යස් ර්ට යකොයි
තරම් දුක අයින් කරගන්න උවර්නො උනත් ඒක තියයනවො, සර්හර විට
සැපට කැර්ති උනොට සැප ර්ර් කැර්ති විධියට තියයන්යන් නෑ’ කියලො
යම් විධියට යම්වයය් තියයන යම් ‘කිසි යස්ත්ර් තර්න්යග් යටයත්
පවතින්යන් නැහැ’ කියන කොරණොව, යම් අනොත්ර් දේශනය, යත්යරන්න
යත්යරන්න අන්න හියත් ඇති යවනවො එක්තරො අන්දර්කින් නිබ්බිදාවක්.
හියත් ඇති යවනවො යම් සැප දුක් උයප්ක්ෂො කියන යම් යේදනො තුනර්
යකයරහි එක්තරො අන්දර්කින් එපො වීර්ක්.
යර්යහර් යවන්න යවන්න, යේදනො ඇති වුණත් ඒවො ර්යග්
කරගන්යන් නැතිව, ඒවො දැඩිව ගරහණය කරගන්යන් නැතිව, ඒවත් එක්ක
ඇයලන්යන ගැයටන්යන් නැතිව, ඒවොයින් අයින් යවලො නිරීක්ෂණය
කරන්න පුළුවන් හැකියොවක් හියත් ඇති යවනවො කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො. ඒක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්ර් වචනවලින්
කියනවො නම් යර්න්න යම් විධියට කියන්න පුළුවන්. “සුඛන්ඤ්ඤච න්වද ිං
න්වන්දත්, ‘සා අ ච්චා’ත් පජා ාත්, ‘අ න්්ඣාසත්ා’ත් පජා ාත්,
‘අ භ න්දිත්ා’ත් පජා ාත්”25 ඒ කියන්යන් දැන් යේදනොවක්
දැකගන්නවොලු ‘ඒක අනිතයයි යන්ද’ කියලො. හියත් යම් විරොගී
ස්වභොවයකින් දැන් දැකගන්නවො ‘යම්ක නම් අනිතයයි’ කියලො; යම්ක ඇති
යවලො නැති යවලො යනවො. ඒ වයග්ර්යි “අනය්ඣොසිතො’ති පජ්ොනොති”
දැන් යම්කට ෙැහැගන්න යන්යන් නෑ. සැප යේදනොවක් හටගත්තහර්
සොර්ොනයයයන් නම් අපි සැප යේදනොව අල්ලොගන්න ගතියක්, ‘ර්යග්
ර්යග්’ කියොගන්න ගතියක්, ඒක අල්ලො ෙදාගන්න ගතියක් තියයනවො. දැන්
යම් යයෝගොවචරයොට යත්යරනවො ‘යම්කට ෙැහැගත්යතත් නැහැ; හිත
ඇල්ලුයේත් නැහැ’ යම් සැප යේදනොව. ඊළඟට “අනභිනන්දිතො’ති
පජ්ොනොති” යම්කට ඇයලන්න ගියයත් නෑ, අභිනන්දනයක් කරන්න
ගියයත් නෑ. යම් සැප යේදනොයවන් සතුටු යවන්න ගියය් නෑ. යර්ොකද,
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යම්ක ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක්. හියත් ගැඹුරින්
කොවැදිලො තියයනවො යම් යේදනොයේ යථො ස්වභොවය. ඒ නිසොර් යම්ක
යම් ඇවිල්ලො යන යදයක් ෙව යත්රිච්ච නිසො යම් ගැන ඉතින් උඩ
පනින්න ගියය් නෑ. යම් ගැන සොදයක් පවත්වන්න ගියය් නැහැ. යම්ක
තොවකොලික යදයක්. ‘ඇති යවලො නැති යවලො යන යදයක්’ කියලො හියත්
යම් විරොගී ස්වභොවයක් හටගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි දුක් යේදනොව ගැනත්
කියනවො. “දුක්ඛන්ඤ්ඤච න්වද ිං න්වන්දත්, ‘සා අ ච්චා’ත් පජා ාත්,
‘අ න්්ඣාසත්ා’ත් පජා ාත්, ‘අ භ න්දිත්ා’ත් පජා ාත්” ඒ වයග්ර්යි
යනොදුක් යනොසුව යේදනොව සම්ෙන්ධයයනුත්.
දැන් යම් එකක්වත් එතයකොට අල්ලො ෙදාගන්න යන්යන් නෑ.
එකක්වත් අස්සට රිංගගන්න යන්යන් නෑ. එකක්වත් සම්ෙන්ධයයන්
අභිනන්දනයක් කරන්න යන්යන් නෑ. හියත් අර්ුතු සතුටු වීර්ක් දුක් වීර්ක්
යවන්න යන්යන් නෑ. දැන් හිත ටික ටික උයප්ක්ෂොවක පිහිටලො කටයුතු
කරන්යන්. කොයික සැපයක් දැනුණත් හිත තියයනවො උයප්ක්ෂොවක.
කොයික දුකක් දැනුණත් හිත තියයනවො උයප්ක්ෂොවක. දැන් යම්ක යකොයි
තරම් තවත් ගැඹුරකින් විස්තර කරනවොද කියනවො නම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො “සුඛන්ඤ්ඤච න්වද ිං න්වන්දත්, විසිංයුන්ත්ත්ා ිං
න්වන්දත්”26 ඒ කියන්යන් සැප යේදනොවක් විඳිනවොලු ඒයකන් අයින්
යවලො. ඒ වයග්ර්යි “දුක්ඛන්ඤ්ඤච න්වද ිං න්වන්දත්, විසිංයුන්ත්ත්ා ිං
න්වන්දත්” දුක් යේදනොවක් විඳිනවලු ඒ දුක් යේදනොයවන් අයින් යවලො.
“අදුක්ඛමසුඛන්ඤ්ඤච න්වද ිං න්වන්දත්, විසිංයුන්ත්ත්ා ිං න්වන්දත්” යනොදුක්
යනොසුව යේදනොවක් - උයපක්ෂො යේදනොවක් විඳිනවලු ඒයකන් අයින්
යවලො. හරියට අපි නිකං ‘යතවැන්යනක්’ ෙවට පත් යවලො. අපි නිකං
‘අනුන්’ ෙවට පත් යවලො දැන් යම් යේදනො හරහො යනවො. හිත දැන්
ඒවයින් අයින් යවලො. හිතයි යේදනොවයි අතර එක්තරො අන්දමින් දුරස්ථ
භොවයක් හට අරයගන තියයනවො.
ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ‘යම්
යේදනොනුපස්සනොයේ යයදීර් හරහො සිද්ධ යවනවො’ කියලො කියනවො. ඒ
කියන්යන් යම් දවසකින් යදකකින් යවන යදයක් ගැන යනයවයි කතො
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කරන්යන්. යම් තුළ නැවත නැවත යයයදන්න යයයදන්න අයප් හියත්
යලොකු පරිවේතනයක් සිද්ධ යවනවො. ඒකයි ර්ර් කලිනුත් අවස්ථොවක
කිේයේ අයප් හියත් ගැඹුරකින් විපස්සනොවක් වැයඩනවො නම්, යම්
යද්වල් අයප් ජීවිතවල යලොකු පරිවේතනයක් ඇති කරනවො. යම් යහෝ
පරිවේතනයක් ඇති කරනවො. චේයොත්ර්ක වශයයන් අයප් ජීවිත යවනස්
යවනවො. අපි යද්වල් අල්ලො ෙදාගත්ත ගතිය අයින් යවලො ටිකක් යම්වො
සම්ෙන්ධයයන් යම් පර්ණක උයප්ක්ෂො වීර්ක්, දැඩිව ගරහණය කරන්යන්
නැතිව යම්වොයින් යපොඩ්ඩක් ඈත් යවලො ඉඳීර්ක්, යම් යද්වලුත් අපිත්
අතර දුරස්ථ භොවයක් හටගන්න අවස්ථොවක් දැන් තියයනවො.
යේදනොනුපස්සනොව කියන්යන් එක අතකින් ‘නිවන් දකින්න
තියයන යකටි දුේග ර්ොේගයක්’ කියලො අති පූජ්නීය අපවත් වී වදාළ
කටුකුරැන්යද් ඤාණනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො. යර්ොකද? යම්ක
ඉතොර් පරෙල ර්ොධයයක්; හැෙැයි ටිකක් දුෂ්කරයි. යර්ොකද, දුක්ඛ
යේදනොවක් එයහර් හරහො යනවො කියන එක ටිකක් අර්ොරැයි, ඒකට
දරොගැනීයම් ශක්තියක් නැති යකයනකුට. යහොඳ දරොගැනීයම් ශක්තියක්
අධිෂ්ඨොන ශක්තියක් තියයන යකයනක් නම්, ඕනෑර් දුකක් දරොයගන ඒ
ගැන විර්සමින්, ඒකට ගැයටන්යන් යන්යන් නැතුව, දැන් අපි අර විස්තර
කරපු ආකොරයට ඒයකන් පරයයෝජ්නය ගන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ
වයග්ර්යි සැප යේදනොවක් උනත් ඒකත් එක්ක ඇයලන්න යන්යන්
නැතුව ෙැයඳන්න යන්යන් නැතුව, යර්න්න යම් විස්තර කරපු ආකොරයට
ඒයක් හැසිරීර් පිළිෙඳව එයො යකොයහොර්ද කටයුතු කරන්යන් කියලො
ඒයකන් ඉයගනගන්න, ඒයකන් ධේර්යක් අවයෙෝධ කරගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒ නිසො සැප යේවො, දුක් යේවො, උයප්ක්ෂො යේදනො
යේවො, යම් යර්ොන යේදනොවක් උනත් නිවැරදිව ඒ යේදනොව දකිනවො
නම්, ඒ යේදනොවත් එක්ක අපි නිවැරදිව කටයුතු කරනවො නම්, ඒ තුළින්
අයප් හියත් යලොකු සතියක් දියුණු කරගන්න පුළුවන්. සම්පජ්ඤ්ඤයක්
දියුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන් පරඥාවත් දියුණු කරගන්න පුළුවන්.
අවසොන ඉලක්කය එතනයි තියයන්යන්. සතිය පරඥාව සම්පජ්ඤ්ඤය ඔය
වයග් පරෙල ගුණ ධේර් රොශියක් දියුණු කරගැනීර් තර්යි යම්යක් අවසොන
ඉලක්කය යවන්යන්. ඒ ඉලක්කය සපුරො ලන, එයහර් නැත්නම් ඒ
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ඉලක්කය පරිපූේණ කරන, ඉතොර් පරෙල කේර්ස්ථොනයක් තර්යි එක
අතකින් ෙැලුවොර් යේදනොනුපස්සනොව කියලො කියන්යන්.
යේදනොව සම්ෙන්ධයයන්ර් සුත්ත නිපොතයය් ‘ද්වයතොනුපස්සනො
සූතරයය්’ එන ගොථො යදකක් ඉදිරිපත් කරලො ර්ර් හිතුවො අද ධේර්
යද්ශනොව අවසන් කරන්න කියලො. ඒයකදී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො
“සුඛිං වා යදි වා දුක්ඛිං, අදුක්ඛමසුඛිං සහ;
අ්ඣත්ත්ඤ්ඤච බ්හද්ධා ච, යිං කඤ්ඤචි අත්ථි න්වදිත්ිං”
අපි යපොඩ්ඩක් ඒක ලිහොගනිර්ු. “සුඛං වො යදි වො දුක්ඛං, අදුක්ඛර්සුඛං
සහ” ඒ කියන්යන් අපි කතො කරපු යද්ර්යි. සැප යේදනොවක් යේවො, දුක්
යේදනොවක් යේවො, යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක් යේවො, “අ්ඣත්තඤ්ච
ෙහිද්ධො ච, යං කිඤ්චි අත්ථථි යවදිතං” යම් ආධයොත්මික වශයයන් දැනිච්ච
යේදනොවක්, නැතිනම් ෙොහිර වශයයන් යත්රිච්ච යේදනොවක්.
“එත්ිං දුක්ඛතත් ඤත්වා , න්මාසධම්මිං පන්ලාකත්ිං”
දැන් යම් ඔක්යකොයගර් තියයන්යන් දුකක්. යර්ොකද යම් සැප යේදනොවක්
කියලො අල්ලොගන හිටියත් ඒකත් අර කතො කරපු ලක්ෂණවලින් යුක්තයි.
දැන් යම් යයෝගොවචරයොට යම්ක නැවත නැවත දකින්න දකින්න
යත්යරනවො, යම් සැප යේදනොවයි කියලො හිතොයගන හිටියට යර්තන
ර්හො යදයක් නැහැ, හරිර් තොවකොලිකයි. ඔක්යකොර් ඇති යවලො නැති
යවලො යනවො. යකොයි යවලොවක නැති යවලො යනවොද කියලොවත්
විශ්වොසයක් නැහැ. යර්තන තියයන්යන් හරි ර්ුළොවක්.
“යර්ොසධම්ර්ං” කියලො කියන්යන් යර්තන තියයන්යන් හරිර්
ර්ුළොවක්. ර්හර් යපරෝඩොවක් යර්තන තියයන්යන්. රැවටිල්ලක් යර්තන
තියයන්යන්. “යර්ොසධම්ර්ං පයලොකිතං” යර්තන තියයන්යන්
යර්ොයහොතක් පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යන, කැඩිලො බිඳිලො යන
ස්වභොවයක්. “පයලොකිතං” කියන්යන් කැඩිලො බිඳිලො යන ස්වභොවයක්.
එතයකොට ඒක සැප යේදනොවකටත් අදාළයි. දුක් යේදනොවකටත් අදාළයි.
යනොදුක් යනොසුව යේදනොවකටත් අදාළයි.
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“ඵුස්ස ඵුස්ස වයිං පස්සිං, එවිං ත්ත්ථ විර්ජත්”
ස්පේශයක් ස්පේශයක් පොසො දකිනවො, “එවං තත්ථ විර්ජ්ති” යම් යද්
දකින්න දකින්න හියත් එක්තරො අන්දර්කින් විරංජ්නය වීර්ක් ඇති
යවනවො. ඒ කියන්යන්, යම් යේදනොවල කලින් තිබිච්ච විචිතරත්වය
යවනුවට දැන් සැප යේදනොවක් දැක්කත් හිත දැන් තියයන්යන් විරොගී
ස්වභොවයක. දුක් යේදනොවක් දැක්කත් දැන් හිත තියයන්යන් විරොගී
ස්වභොවයක. යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක් දැක්කත් හිත තියයන්යන්
විරොගී ස්වභොවයක.
“න්වද ා ිං ඛයා භක්ඛු,

ච්ඡාන්ත්ා පරි බ්බ්ුන්ත්ා’ත්”

කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ගොථොව අවසන් කරනවො.
යම් විධියට යේදනො දැකලො, සැප යේදනො දුක් යේදනො යනොදුක්
යනොසුව යේදනො යම් විධියට ඉතොර් ගැඹුරැ පරඥාවකින් දැකලො,
යේදනොවන්යග් ක්ෂය වී යොර් යහොඳින් අවයෙෝධ කරගත් ඒ භි ක්ෂූන්
වහන්යස් පරිනිේවොණයට පත් යවනවලු; නිවන් දකිනවො කියලයි
කියන්යන්. යම් අනුව අපිට යත්යරනවො යම් යේදනො කේර්ස්ථොනය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වූ ඉතොර් පරෙල කේර්ස්ථොනයක්. ඒ වයග්ර්යි
අපිට යලොකු පරඥාවක් අවදි කරගන්න තියයන පරෙලර් කේර්ස්ථොනයක්.
ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන දහයම් තියයන ගැඹුරැ
ගැඹුරැ තැන් කීපයක්ර් යත්රැම්ගන්න තියයන යහොඳර් කේර්ස්ථොනයක්.
ඒ නිසො අපි යම් යද්වල් යත්රැම්යගන, යම් යහෝ යේදනොනුපස්සනොවක්
වඩන යකයනක් ඉන්නවො නම්, උත්සොහවත් යවන්න වටිනවො යම් කියන
යද්වල් තර්න්යග් භොවනොවට සම්ෙන්ධ කරගන්න.
යම් ධේර් යද්ශනො එක එක කට්ටියට තර්යි හරි යන්යන්. ඒ
කියන්යන් එක ධේර් යද්ශනොවක් එක කට්ටියකට. ධොතු ර්නසිකොරය
සම්ෙන්ධ ධේර් යද්ශනොවකදී එය වඩන කට්ටියට ඊට ගැළයපන යද්වල්
තියයනවො. යේදනොනුපස්සනොවක් වඩන යකයනකුට ඒකට ගැළයපන
යද්වල් තියයනවො. චිත්තොනුපස්සනොවක් වඩන යකයනකුට ඒකට
ගැළයපන යද්වල් තියයනවො. ඒ වයග් යම් ‘කිං ර්ූලක සූතරය’
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කේර්ස්ථොන රැසක් කියලො කියන්න පුළුවන්. යර්තන
ආරම්භකයයකුට අදාළ යවන කේර්ස්ථොන තියයනවො. යර්තන නවක
යයෝගියයකුට අදාළ යවන කේර්ස්ථොන තියයනවො. ර්ධයර් පන්තියය්
නැත්නම් ටිකක් වඩොගත්ත යකයනකුට අදාළ යවන යකොටස් තියයනවො.
ඒ වයග්ර්යි ගැඹුරැ විපස්සනොවකට අදාළ යකොටසුත් තියයනවො. ඒ නිසො
අපි හැයර්ෝටර් යම්ක ඒ ඒ යුගවලදී පරයයෝජ්නවත් යේවි.
ඒ නිසො අද යම් ධේර් යද්ශනොව, “යවදනොසයර්ොසරණො සයබෙ
ධම්ර්ො” කියන යම් පරකොශය, යේදනොව හො සම්ෙන්ධ පරකොශය, අයප්
භොවනොවට සම්ෙන්ධ කරයගන යේදනොනුපස්සනොයවනුත් උපරිර්
පරයයෝජ්න අරයගන, අපි යම්වයයනුත් සතිය සර්ොධිය පරඥාව දියුණු
කරගන්න උත්සොහවත් යවර්ු. ඒ සඳහො අද දින ධේර් යද්ශනොව අප
සියලුයදනොටර් ර්ග යපන්වීර්ක් යේවො කියලො ධේර් යද්ශනොව අවසන්
කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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5 │ පරිස්සමින් වැඩිය යුත්ු සමාධිය
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිප්පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩසටහයන්
ඉස්සරහින් තියොගත්යත් කිං ර්ූලක සූතරය. යම් සූතරය ඇතුළත් යවලො
තියෙන්යන් අඞ්ගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය්.
යර්තන පරශ්න අටකුත් උත්තර අටකුත් සඳහන් යවනවො. යම්
පරශ්න අටත් උත්තර අටත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් සංඝයො වහන්යස්ලොට
උගන්වනවො පරශ්න අට යර්න්න යම්වයි උත්තර අට යර්න්න යම්වයි
කියලො. යර්ොකද, ෙුද්ධ කොලයය්දී විවිධොකොර ර්තිර්තොන්තර විවිධොකොර
ආගම්වොද තිබිලො තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හැරැණු යකොට
ශොස්තෘන් ගණනොවක් තර්නුත් ෙුදුන් කියොයගන යපනී සිටලො තියයනවො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ටත් ශරොවකයින් වහන්යස්ලොටත් ඇතැම්
යවලොවට අයනකුත් ලබ්ධි ගත්ත, අයනකුත් දෘෂ්ටි ගත්ත ඇතැම් ර්හණ
ෙර්ුණන්ට තීේථකයින්ට පරිෙරොජ්කයින්ට ර්ුහුණ යදන්න සිද්ධ යවලො
109

|

| කිං ර්ූලක සූතයර
තියයනවො. ඒ අය ඇවිල්ලො ඇතැම් යවලොවට පරශ්න අහනවො. ඇතැම්
යවලොවට වොද විවොදවලට එනවො. ඉතින් යම් වයග් සෑයහන්න විවිධ
ර්තිර්තොන්තර සම්ෙන්ධයයන්, විවිධ කොරණො සම්ෙන්ධයයන් වොද විවොද
පැනනඟින අවස්ථො තිබිලො තියයනවො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට උවර්නො යවනවො තර්න්
වහන්යස් යද්ශනො කරන ධේර්ය නිවැරදිව ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ
කියන්යන් අනිත් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො අර කලින් කියපු අනය තීේථකයින්
එක්ක යම් අවස්ථොවකදී සංවොදයකට සොකච්ඡොවකට ගියොර්, ඒ අය යම්
පරශ්නයක් නැඟුයවොත් ඒකට නිවැරදි පිළිතුරක් යනොදී යවන යවන
යද්වල් කිේයවොත් යහර්, ඒ ස්වොමීන් වහන්යස්ලො ෙුද්ධ වචනය නිවැරදිව
ඉදිරිපත් කළො යවන්යන් නෑ. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කලින්
තියොර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට උගන්වනවො, යර්න්න යම් යම් විධියය්
පරශ්න ඇහුයවොත් යර්න්න යම් යම් විධියට පිළිතුරැ යදන්න කියලො. ඒ
අනුව ෙුද්ධ යද්ශනය, ෙුද්ධ භොෂිතය යවනසක් කරන්යන් නැතුව
විකෘතියක් කරන්යන් නැතුව, පිරිසිදුව, යෙොයහොර් අවිච්ින්නව
තියොගන්න දරපු උත්සොහයක් තර්යි යර්තන තියයන්යන්. යර්ොකද, අද
කොයල් වයග් යම් නවීන සන්නියේදන කරර් යර්ොකක්වත් තිබිලො නෑ.
තනිකරර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් අහයගන තර්යි භික්ෂූන්
වහන්යස්ලො දරොයගන තියයන්යන්. පසුකොලීනව තර්යි යම්වො ගරන්ථොරෑඪ
යවලො තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො අපිට යත්යරනවො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට යලොකු වගකීර්ක් පැවයරනවො; ඒ වයග්ර්යි ධේර් යස්නොධිපති
වශයයන් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්යස්ට, ධේර් භොණ්ඩොගොරික
වශයයන් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්ට. යම් වයග් ස්වොමීන් වහන්යස්ලො
හරහො තර්යි යම් ධේර්ය යෙොයහොර් සුරක්ෂිත යවලො තියයන්යන්. ඒ නිසො
ඉස්පිල්ලක් පොපිල්ලක්වත් වරදින්යන් නැතුව යම් ධේර් කොරණො ර්තු
කරගැනීර්, ඉස්ර්තු කරගැනීර්, ඒවොට නිවැරදි අේථකථන දීර් ඉතොර්
වැදගත්.
එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් එක එක පරශ්නයක් අහලො
ඒවට යර්න්න යම් විධියට උත්තර යදන්න කියලො භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට
උගන්වනවො. අහන පළයවනි පරශ්නය තර්යි “කිං මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ්
ධම්මා?” කියලො කවුරැ හරි ඇහුයවොත් යම් සියලුර් දහම් - වියශ්ෂයයන්ර්
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යර්තනදි සලකන්න ඕනෑ හියත් පහළ වන විවිධොකොර විතේක සංකල්ප
ආදිය - යම්වො කුර්ක් ර්ුල් කරයගනද පහළ යවන්යන් ? එයහර් ඇහුයවොත්
උත්තර යදන්න කියනවො “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” යම් හියත්
පහළ යවන විවිධොකොර සංකල්ප විතේක සිතුවිලි යම් සියල්ලර් ඡන්දය
ර්ුල් කරයගන, කැර්ැත්ත ර්ුල් කරයගන තර්යි පහළ යවන්යන් කියලො
උත්තර යදන්න කියනවො. යර්ොකද, අයප් හියත් නැඹුරැවක් තියයන්යන්
යකොයහටද? කැර්ැත්තක් තියයන්යන් යකොයි පැත්තටද? ආසොවක්
තියයන්යන් උවර්නොවක් තියයන්යන් යකොයි පැත්තටද? ඒ අනුව තර්යි
අපිව යර්යහයයවන්යන්. ඒ අනුව තර්යි අපි කටයුතු කරන්යන්. ඉතින්
ඒ නිසො ආසොව තුළින් යර්යහයවන ගතියක්, ආසොව හරහො අපි
කරියොත්ර්ක යවන ගතියක් තර්යි තියයන්යන්. ඒකර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යන්, හරියට නිකං තණ්හොවට දාස යවලො කටයුතු
කරනවො වයග් තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් කටයුතු කරන්යන්.
හැෙැයි ඒකර් හරි පැත්තට හරවොගත්යතොත් ඒයකන් යලොකු
පරයයෝජ්නයක් ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසො අපි නිවන් දැකීර්
සම්ෙන්ධයයන්, යම් කිසි ෙණක් භොවනොවක් කිරීර් සම්ෙන්ධයයන් ඒ
ඇති යවන කුසලච්ඡන්දයට, නැත්නම් ඒ ඇති යවන ආකල්පයට, ඒ
ඇති යවන ආසොවට, හියත් ඇති යවන උවර්නොවට අපි සෑයහන්න
තැනක් දීර් වටිනවො. යර්ොකද ඒකත් එක අතකින් තණ්හොවක් තර්යි.
නර්ුත් යහොඳ වැඩක් කරන්යන්. නිවැරදි යදයක් කරන්යන්. අන්තිර්ට
භොවනොවක අවසන් පරතිඵලයක් වශයයන්, නැත්නම් විදේශනොවක
අවසන් පරතිඵලයක් වශයයන් අන්න තණ්හොවර් ක්ෂය වීර්යි අන්තිර්ට
සිද්ධ යවන්යන්. එතයකොට අපි ර්ුලින් තණ්හොයවන් පටන්ගත්තො.
නැත්නම් ආසොවකින් කැර්ැත්තකින් ඡන්දයකින් පටන්ගත්තට
කරර්ොනුකූලව යම් යන ර්ොේගයය් යවනස්කම් සිද්ධ යවලො, විකොශයක්
යවලො පරිණොර්යක් යවලො සතිය සර්ොධිය පරඥාව අවදි යවලො, අපිටර් තව
තව ර්ොේගය පැහැදිලි යවලො, අන්තිර්ට තණ්හොව ක්ෂය යවන ර්ොේගයක්
වශයයන් අන්තියම් නිවන් දකිනවො කියලො තණ්හොව ක්ෂය වීර්ක් තර්යි
සිද්ධ යවලො තියයන්යන්.
හැෙැයි ර්ුලින්ර් අයප් හියත් වැරදි ආකල්පයක් ඇති කරගත යුතු
නෑ “යම් අන්තිර්ට සිද්ධ යවන්යන් තණ්හොව දුරැ කිරීර්ය; ඒ නිසො නිවන්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
දකින්නවත් තණ්හොවක් තියොගන්න යහොඳ නෑ, උවර්නොවක් තියොගන්න
යහොඳ නෑ” කියලො. යර්ොකද, ර්ුලදි අපිට ගැම්ර්ක් අවශයයි. ර්ුලදි අපිට
යලොකු උත්යත්ජ්නයක් අවශයයි. ර්ුලදි අපිට යලොකු වීේයයක් අවශයයි.
ඉතින් යම් වීේයය ගන්න හරි අර්ොරැයි, යර්තන යකයනක් පුද්ගලයයක්
නැහැයි කියලො ර්ුලින්ර් හිතොගත්යතොත්. ඒක ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව ඒ ඒ
ර්ට්ටර්ට හිත යර්ෝරනයකොට අපි යයදිය යුතුවො මිසක් ඉතොර් ගැඹුරැ
යද්වල් ර්ුලින්ර් ඉස්සරහට අරගන්න සුදුසු නෑ. ර්ුලින් අපි යත්රැම්ගන්න
තියයන්යන් ඔන්න ර්ර් දැන් සීලයක් ආරක්ෂො කරගන්න ඕනෑ, ර්ර් දැන්
සර්ොධියක් හදන්න ඕනෑ කියලො පුද්ගල ස්වභොවයක් අනුව තර්යි ශීල
ශික්ෂොයේ සර්ොධි ශික්ෂොයේ අපි හැසියරන්යන්. පස්යස් පරඥා ශික්ෂොයේ
ගැඹුරට යන්න යන්න තර්යි අර පුද්ගල ස්වභොවයන් ටික ටික අයහෝසි
යවලො ඒවො ක්ෂය යවලො ගිහිල්ලො, අනොත්ර් දේශනයක් ර්ත හිත යහොඳට
පිහිටලො කරර්ොනුකූලව තණ්හොව පරහොණය යවන්න ගන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො උදාහරණයක් වශයයන්, උපර්ොවක් වශයයන් අපිට
කියන්න පුළුවන්, දැන් පුංචි කොයල් අපි ඉස්යකෝයල් යනයකොට, නැත්නම්
යර්ොන්ටියසෝරි යනයකොට ඒ කටයුතු කරන ආකොරයක් තියයනවො.
ඊළඟට හතයේ පන්තියය් පයහ් පන්තියය් කටයුතු කරන ආකොරයක්
තියයනවො. සොර්ොනය යපළ පන්තියය්දී කටයුතු කරන ආකොරයක්
තියයනවො. උසස් යපළ පන්තියය්දී කටයුතු කරන ආකොරයක් තියයනවො.
ඊළඟට විශ්ව විදයොලයය්දී කටයුතු කරන ආකොරයක් තියයනවො. ඉතින්
අපි අර උසස් යපළ පන්තියය්දී හරි, නැත්නම් විශ්ව විදයොලයය්දී හරි,
කටයුතු කරන ආකොරය එක පොරටර් තුයන් පන්තියය් ළර්යයකුට යදන්න
ගියයොත් යහර් යම්ක ගැළයපන වැඩක් යනයවයි. ඉතින් ඒ නිසො අපි
යත්රැම්ගත යුතුයි, යම් ර්ොේගයය් යනයකොට ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව අයප්
හියත් වේධනය දිහො ෙලොයගන තර්යි ඒ ඒ ආයුධය, ඒ ඒ සුදුසු උපකරර්ය
පොවිච්චි කරන්න තියයන්යන්. ඉතින් අපි පොවිච්චි කරන උපකරර් ඒ නිසො
යෙොයහොර් වග විභොගයක් සහිතව කරර්ොනුකූලව පොවිච්චි කළ යුතු
යවනවො. නිසි තැනදි ඒ ඒ ආයුධය පොවිච්චි කරන්න යවනවො. ඉතින් ඒ
නිසො යම් ඡන්දය, ඡන්ද ඍද්ධිපොදය වශයයන්ර් අපිට උදේ යවනවො.
යර්ොකද, යම් ගර්න යන්න යලොකු උවර්නොවක් කැර්ැත්තක් සඳහො
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යයයදන කුසලච්ඡන්දයක් අවශය යවනවො. ඒයකන් තර්යි අපිව
ඉස්සරහට තල්ලු කරයගන යන්යන්.
ඊළඟ පරශ්නයක් වශයයන් අහනවො “කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො. කුර්කින්ද යද්වල් හටගන්යන් කියලො පරශ්නයක් ඇහුවර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදන්න කියනවො “ම සකාරසම්භවා
සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. ර්නසින් යකයරන සියලුර් විතේක නැත්නම්
සංකල්ප හටගන්යන්, ඒවොට පරභවය යවන්යන් ර්නසිකොරය කියලො
උත්තර යදන්න කියනවො. ඒ කියන්යන් අපි ර්නස ඒ පැත්තට යයොර්ු
කයළ් නැත්නම්, ර්නස ඒ පැත්තට හැයරේයේ නැත්නම්, ඒ යද්වල්
හටගන්යන් නෑ. ර්නස යයොර්ු කරපු පැත්තට, දිශොවට අදාළ යද්වල් ටික
තර්යි අපිට අරර්ුණු යවන්යන්. අපි ඇහැ යයොර්ු කරයගන ඉන්නයකොට
ඒ එල්ල යවච්ච දිශොයේ තියයන ටික විතරයි අයප් ඇහැට අරර්ුණු
යවන්යන්. යලෝකයය් අපරර්ොණ යද්වල් තියයනවො. නර්ුත් අයප් ඇහැට
ඒවො අරර්ුණු යවලො නැහැ. දැන් අපි ඇහැ ඇරයගන ඇහැ යම් දිශොවකට
හරවොයගන ඉන්නයකොට එතනදි ඇහැට ආපොතගත යවන යකොටසක්
විතරයි අපට යප්න්යන්. ඉන් එහො තියයන යද්වල් එකක්වත් අපිට
යප්න්යන් නෑ. අන්න ඒ වයග් තර්යි - අපි ර්නස යයොර්ු කරපු පැත්යත්
තියයන ටිකක් විතරයි ර්නසට වැටයහන්යන්. අයනකුත් කිසිර් යදයක්
එතයකොට තිෙුණත් ර්නසට ඒක යගෝචර යවන්යන් නෑ; අරර්ුණු
යවන්යන් නෑ. ඉතින් ඒ නිසො කියනවො “ර්නසිකොරසම්භවො සයබෙ
ධම්ර්ො” කියලො.
ඒ නිසො අපි යම් ර්නසිකොරයර් හරි පැත්තට හරවොගත්තොර්
භොවනොවට යලොකු පරයයෝජ්නයක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන්
සොර්ොනයයයන් නම් හිත ඉෙොගොයත් යන ස්වභොවයක්, ර්තුපිට රැයඳන
ස්වභොවයක්, ර්තුපිට තියයන වේණයය්, නැත්නම් හැඩහුරැකම්වල
රැයඳන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒකට අපි සොර්ොනයයයන් කියනවො
අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරය කියලො. යම් විදියට තර්යි අයප් හිත
සොර්ොනයයයන් කටයුතු කරන්යන්. අපි යයොදාගත්ත නම් ගම්වල, අපි
හදාගත්ත භොෂො වයවහොරවල, අපි දීපු විවිධොකොර හැඩතලවල,
වටිනොකම්වල, ඕවොයය් තර්යි සොර්ොනයයයන් අයප් හිත රැයඳන්යන්.
හිතහිතො ඒවො ර්තර් සංකල්පනො ඇති කර කර තර්යි අපි කටයුතු
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කරන්යන්. එතන තියයන්යන් තනිකරර් අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයක්.
යර්ොකද, තනිකර හිත ර්තුපිට තර්යි අපි ජීවත් යවන්යන්. සම්ර්ුති
සතයයක තර්යි ජීවත් යවන්යන්. නර්ුත් යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය හරහො
අයප් හිත යගනියනවො ඊට වඩො ගැඹුරකට, පරර්ොේථ ර්ට්ටර්ක් දක්වො.
යද්වල් හටගන්නො ස්වභොවය දැකගන්න, හටගන්නො තැන දක්වො, පරභවය
දක්වො අයප් හිත යගනියන්න අපි උත්සොහවත් යවනවො. ර්තුපිට යනයවයි
යලයඩ් තියයන්යන්. ඒකට යහ්තු යවච්ච කොරණො යසවිය යුතුයි.
ඉතින් එයහර් යහ්තු කොරණො යසොයන තත්ත්වයට හිත යගන
යොර්ට, නැත්නම් යහ්තු කොරණො යසොයනොසුලුව අපි ර්නසිකොරය
පැවැත්වීර්ට කියනවො යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය කියලො. යම් යයෝනියසෝ
ර්නසිකොරය කරර්ොනුකූලව සූක්ෂ්ර් යවවී සූක්ෂ්ර් යවවී තර්යි භොවනොයවදී
යන්යන්. යර්ොකද, අපි පටන්ගන්යන් ටිකක් රළු ර්ට්ටර්කින්. අපිට
එතනින් තර්යි ෙැසගන්න යවන්යන් භොවනොවට. ඒ නිසො අපි වර් දකුණ
කියලො, නැත්නම් ආශ්වොස පරශ්වොස කියලො යම් වචන පවො පොවිච්චි
කරනවො ර්නසිකොරයක් වශයයන්. යර්ොකද ඒක පවො පරයයෝජ්නවත්
යවනවො. පස්යස් පස්යස් තර්යි ටික ටික හිත එකඟ යවන්න එකඟ
යවන්න, ඒ රළු වචන ටික අයින් කරලො හිත අවශය තැනටර් හරවන්න
පටන්ගන්යන්. එතයකොට ඔන්න පොදයක් වදිනයකොට එතනට හිත
හරවන්න පුළුවන්. අයප් අවධොනය එයතන්ට යයොර්ු කරන්න පුළුවන්.
ඉලක්ක කරන්න පුළුවන්. එතයකොට එතැන අපිට හම්ෙ යවනවො තද
ගතියක්. පොදය යපොළයේ ස්පේශ යවනයකොට රළු ගතියක් ඔන්න හම්ෙ
යවනවො. ඊළඟට ආශ්වොසය යදසට හිත යයොර්ු කළො නම් ආශ්වොසයය්
ස්වභොවය අපිට හම්ෙ යවනවො. යර්ොකද අපි එයතන්ට තර්යි හිත යයොර්ු
කයළ්. එතැනින් අදහස් යවන්යන් නෑ යම් කයය් අයනකුත් යද්වල් නැහැ
කියලො. නර්ුත් අපි හිත යයොර්ු කයළ් එයතන්ට නිසො අන්න ඒක පර්ණයි
අපිට හර්ු යවන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො ර්නසිකොරය සෑයහන්න භොවනොයවදි
යයොදාගන්නවො. ටික ටික සූක්ෂ්ර් යවවී සූක්ෂ්ර් යවවී ර්නසිකොරය
යගනයන ස්වභොවයක් තර්යි තියයන්යන්.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් අහනවො “කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා?”
යකොයහන්ද යද්වල් පටන්ගන්යන් වයග් අේථයක් තර්යි එතැන
තියයන්යන්. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො එයතන්දි උත්තර
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යදන්න කියලො “ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” ස්පේශයයන් තර්යි යද්වල්
පටන්ගන්යන් කියලො. ස්පේශය නිසයි යද්වල් පටන්ගන්යන් කියලො.
එතයකොට යම්කත් අපි ටිකක් යපයේදා සොකච්ඡො කළො. යර්ොකද අයප්
ඉඳුරන් - වියශ්ෂයයන් ඇස් කන් නොසො ආදී යම් ඉඳුරන් - ඊට අදාළ
අරර්ුයණහි ස්පේශ වුණොර් ඒ හරහො යේදනො සංඥා සංස්කොර පහළ
යවනවො. ඒ හරහො ඉතින් යලොකු චිතර කතොවකට, නැත්නම් යලොකු
ඇතුයළ් කතොවකට ඔන්න අපි ර්ුල පුරනවො. අපි ඉඳුරන් හරි හැටි
පරිහරණය කයළ් නැත්නම්, ඉඳුරන්යග් වැසූ පියන් ඇතුව අපි කටයුතු
කයළ් නැත්නම්, යම් ඇහැ හරහො ඕනෑ තරම් ආයයත් යකයලස් ර්තු
යවන්න පුළුවන්. කන හරහො ඕනෑ තරම් යකයලස් ර්තු යවන්න පුළුවන්.
දිව හරහො නොසය හරහො ශරීරය හරහො හිත හරහො සෑයහන පරර්ොණයක්
අලුයතන් යකයලස් හටගන්න පුළුවන්. දැනටර්ත් හියත් සෑයහන
යකයලස් පදිංචි යවලො ඉන්නවො. ඊට අර්තරව ෙොහිරින් තව තව
යකයලස් එකතු යවන්න පුළුවන්. අපි යම් ඇහැට හම්ෙ යවන්යන්
ඇහැත් එක්ක ගැයටන්යන් යර්ොනවද කියන එක සම්ෙන්ධයයන් ඒ තරම්
වග විභොගයක් තිෙුයණ් නැත්නම්; කනත් එක්ක ගැයටන්යන් යර්ොන
යර්ොන අරර්ුණුද කියන එක සම්ෙන්ධයයන් අපි ඒ තරම් විචොරශීලී
යවන්යන් නැත්නම් අන්න අලුයතන් යකයලස් ඒ හරහො ආයයර්ත්
හටගන්නවො. දියවන් නහයයනුත් ඔය විධියටර්යි.
ඉතින් ඒ අනුව අපිට යත්යරනවො, දැනටර්ත් අපි ඇත්තටර්
සෑයහන්න පරයත්නයක් දරනවො ඇතුයළ් තියයන යකයලස් නිසො ෙැට
කන හිත හදාගන්න. එයහර්ත් තියයද්දි තව තව යම්කට යකයලස් එන
විධියට නම් අපි කටයුතු කරන්යන්, එතයකොට යම්ක කරන්න ෙැරි වැඩක්
ෙවට පත් යවනවො. ඒ නිසො අපි නිරන්තරයයන්ර් උත්සොහවත් වුණොට,
යම් ඇස් කන් නොසොදිය ගැන අපි කිසිර් වග විභොගයක් නෑ. ඉතින් ඒ
නිසො අපි ඒවො සම්ෙන්ධයයන් යම් පර්ණක සැලකිල්ලක් දක්වන්න සිද්ධ
යවනවො. ඒකයි ඉන්ිය සංවරයක් අවශය යවන්යන්. යර්ොකද ඉන්ියයන්
ටික සංවර කරගන්යන් නැතුව අපිට හරිර් අර්ොරැයි යම් ඇතුයළ් තියයන
යකයලස් ටික ඒ ර්ට්ටර්කින් හරි නවත්තොගන්න. ඊළඟට තවත්
පැත්තකින් කියනවො නම්, දැන් ස්පේශයර් ර්ුල් යවනවො යේදනොවකට. ඒ
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| කිං ර්ූලක සූතයර
නිසො යේදනොව හො සම්ෙන්ධ කරලො යම් ස්පේශය ෙලන්න පුළුවන් නම්,
සෑයහන්න තීක්ෂ්ණ නුවණක් අවදි කරගන්නත් අවස්ථොව තියයනවො.
ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
අහන්යන්
යේදනොව
සම්ෙන්ධයයන්. “කිං සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?” කියලො. යම්වො
අන්තිර්ට ගිහිල්ලො යකොයහ්ද එකතු යවන්යන්? දැන් යම් කථො කරන
යද්වල් ඉතොර් සූක්ෂ්ර්යි; ඒ නිසො අන්තිර්ට අපිට යහොඳට දැයනන තැනක්
තර්යි යම් යේදනොව කියන්යන්. අන්තිර්ට ගිහිල්ලො ඔක්යකොර් එකට
එකතු යවලො දැයනන්යන් එක අතකින් යේදනොව. අපි විවිධොකොරයයන්
කටයුතු කරද්දි ඔන්න සැප යේදනොවක් දැයනන්න පුළුවන්. නැත්නම් දුක්
යේදනොවක් දැයනන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් උයප්ක්ෂො යේදනොවක්
දැයනන්න පුළුවන්. ඒ නිසො යම් යේදනොව යෙොයහොර් පහසු තැනක් අපිට
සිහියට හසු කරගන්න. ඒ නිසො “කිං සයර්ොසරණො සයබෙ ධම්ර්ො?” කියන
පරශ්නයට උත්තර යදන්න කියලො කියනවො “න්වද ා සන්මාසරණා සන්බ්බ්
ධම්මා”. යේදනොයවදී තර්යි අන්තිර්ට ගිහිල්ලො ඔක්යකොර් ටික සම්ර්ුඛ
යවන්යන්. නැත්නම් ගිහිල්ලො ඔක්යකොර් එකතු යවන්යන්. එතයකොට අපි
ඊයය් ඒක සම්ෙන්ධයයන් සොකච්ඡො කළො ටිකක්.
යේදනොව කියන යම් කොරණොයවදී පැති තුනක් අපි කතො කළො,
සැප යේදනො දුක් යේදනො යනොදුක් යනොසුව යේදනො කියලො. එතයකොට
යම් යේදනො ගැන අපි ර්නොව දැනුවත් යවනවො නම්, ඒවො ගැන යහොඳ
අවධොනයයන් ඉන්නවො නම්, සර්ොධියක් හදායගන ඒ යේදනො නිරීක්ෂණය
කරන්න උත්සොහවත් යවනවො නම්, අන්න අපිට යේදනොනුපස්සනොව
කියන අනුපස්සනොයේ යයයදන්න අවස්ථොව ලැයෙනවො. යර්ොකද,
යේදනොව කියන එයක් නිවැරදි අවයෙෝධයක් අයප් හියත් හටගත්යතොත්
අන්න ඒකර් යහොඳ විපස්සනො කර්ටහනක් ෙවට පත් යවනවො. නිවන්
දකින්න තියයන යකටි ර්ොේගයක් ෙවට පත් යවනවො. හැෙැයි ඒක දුේග
ර්ොේගයක්. යර්ොකද, දුක් යේදනොව හරහො යන එක ඒ තරම් පහසු නෑ.
සෑයහන්න හියත් අධිෂ්ඨොනයක් ඉවසීර්ක් අවශය යවනවො. යම් දුක්
යේදනොවත් දරොයගන, ඒකත් එක්ක හිත ගැයටන්යන් නැතුව, ද්යේෂයක්
ඇති කරගන්යන් නැතුව යෙොයහෝර් ඉවසීයර්න් යුතුව යම් යේදනොව
එයොටර් හටගන්න දීලො එයොටර් යවනස් යවන්න දීලො ක්ෂය යවලො යන්න
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ඉඩ දීලො පැත්තකට යවලො ෙලොගන ඉඳීර් සෑයහන්න ඉවසීර්කින්
කරන්න සිද්ධ යවනවො.
ඒ නිසො යේදනොනුපස්සනොවක යයයදන යයෝගොවචරයයෝ ටික
ටික ඒ කුසලතොව දියුණු කරගන්න අවශය යවනවො. ර්ුලදි එෙඳු
කුසලතොවක් නැහැ. අපි හිතන්යන් අපි ඒ දිහො ෙැලුවොර් ඒක දුරැ යවලො
යයි කියලො. ඉතින් එයහර් ගිවිසුර්ක් නං යේදනොවත් අපිත් අතර නැහැ.
යේදනොව අපි කියන යද් අහන්යන් නෑ. අපි ෙැලුවයි කියලො එයො යන්යන්
නැහැ. ඒ වයග්ර්යි අපි ෙැලුවයි කියලො එයො එන්යනත් නැහැ. අපි
හිතනවො, සර්හර යවලොවට ර්ර් හිත යයොර්ු කළොර් සැප යේදනොවක්
එතන ර්තු යවයි කියලො. එයහර් ගිවිසුර්ක් ඇත්යතත් නැහැ. යේදනො
කටයුතු කරනවො එයොට කැර්ති පරිද්යදන්. කැර්ති යවලොවට ඒයගොල්යලො
එනවො; කැර්ති යවලොවට ඒයගොල්යලො යනවො. කැර්ති තොක් කොලයක්
ඒයගොල්යලො ඉන්නවො. යම්කට යහ්තුව වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වනවො ස්පේශය. “ඵස්ස පච්චයා න්වද ා.” ස්පේශය නිසො යේදනොව
හටගැනීර් කියන කොරණොව ඊයය් අපි ටිකක් සොකච්ඡො කළො. යම්ක
පටිච්ච සර්ුප්පොදයට අදාළ කොරණොවක්. පටිච්ච සර්ුප්පොද නයොය, පටිච්ච
සර්ුප්පොද ර්ූලධේර්ය, ඒ ධේර්තොව හඳුනොගන්න තියයන ටිකක් පහසු
තැනක් තර්යි යම් “ඵස්ස පච්චයො යවදනො” කියන සන්ධිස්ථොනය.
යර්න්න යම් යුගළ. ස්පේශයක් ඇති කල්හි යේදනොවක් ඇති යේ;
ස්පේශයක් පටන්ගැනීයර්න් යේදනොවකුත් පටන්ගනී. ස්පේශයක් ඇති
යවනවොත් සර්ගර් යේදනොවකුත් ඇති යේ. ස්පේශය යනොතිෙුයණොත්
යේදනොවක් නැහැ. ස්පේශය දුරැ වී යොයර්න් ක්ෂය වී යොයර්න්
යේදනොවත් දුරැ යවලො යනවො.
එතයකොට යර්න්න යම් විධියට අපිට ඉදප්පච්චයතොව, පටිච්ච
සර්ුප්පොද නයොය යර්යතන්ට යයොදන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අපි ඇහැක්
පිට ඇහැක් තියලො යෙොයහොර් තීක්ෂ්ණව ෙලොයගන හිටියයොත් යම්
යේදනොවක් දිහො, අන්න සර්හර විට අපිට අල්ලොගන්න පුළුවන්,
යකොයහොර්ද යම් ස්පේශයක් නිසො යේදනොවක් හටගන්යන් කියලො. අපි
ඊයය් සොකච්ඡො කළො ‘නන්දයකෝවොද’ සූතරයය් ඒ භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලො
උත්තර යදනවො සුඛ යේදනොවකට තුඩුයදන ස්පේශයක් නිසො සුඛ
යේදනොවක් හටගන්නවො. දුක් යේදනොවකට තුඩුයදන ස්පේශයක් නිසො
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දුක් යේදනොවක් හටගන්නවො. යනොදුක් යනොසුව යේදනොවකට තුඩුයදන
ස්පේශයක් නිසො යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක් හටගන්නවො. ඒ
කියන්යන්, ඒ අදාළ ස්පේශය තර්යි යම්ක තීරණය කරන්යන්. සැප
යේදනොවකට තුඩුයදන එකක් නම් හම්ෙ උයන්, අන්න සැප යේදනොවක්
තර්යි හම්ෙ යවන්යන්. ඒ නිසො යම් ඔක්යකොර් එකක් ර්ත එකක් යැයපන
ස්වභොවයක් තර්යි තියයන්යන්. ඒ නිසො යම් එකක්වත් අපි කියන යද්
අහන්යන් නෑ. යම් ඔක්යකොර් විවිධොකොර යහ්තු නිසො හටගන්යන්. ඒ
යහ්තු එකක්වත් අයප් වසඟයය් යනයවයි තියයන්යන්. අපි කියන යද්
අහන්යන් නෑ. අයප් පොලනයයන් යතොරයි. යම්යගොල්ලන්ව පොලනය
කරන්න යවනර් ෙොහිර ෙලයේග ඇත්යතත් නෑ. යවන සේවෙලධොරී යදවි
යකයනක් ඇත්යතත් නෑ. යර්තන යම් යහ්තූ නිසො හටගන්න ස්වභොවයක්
යහ්තුඵල ධේර්තොවක් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තු කරන්න
හදන්යන්.
ඒ යහ්තුඵල ධේර්තොව ර්තු කරගන්න, ඒක යහොඳින් පරතයක්ෂ
කරගන්න අපිටත් තියයන යහොඳ සන්ධිස්ථොනයක් තර්යි යම් “ඵස්ස
පච්චයො යවදනො” කියන්යන්. යකොයහොර්ද යම් යේදනොවක් හටගන්යන්
ස්පේශයක් නිසො. අපි ඊයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීපු උපර්ොවක් ර්තක්
කරගත්තො. හරියට නිකං වැහි බින්දුවක් වතුරට වැයටනයකොට ඒ
වැයටනවත් එක්ක දිය ෙුෙුළක් හට අරයගන බිඳිලො යනවො. අන්න ඒ
වයග්, ස්පේශයක් සිද්ධ යවනවත් එක්කර් යේදනොවක් හටගන්නවො;
අනතුරැව බිඳිල යනවො. නැති යවලො යනවො. එෙඳු දේශනයක් අපිට
දැකගන්න පුළුවන් නම් යහොඳට, ‘යර්න්න යම් යහ්තු නිසො යම්ක
හටගන්නවො, යහ්තු දුරැ යවනවත් එක්කර් යම්ක දුරැ යවලො යනවො’
කියන යම් දේශනය අයප් හියත් පිහිටියො නම්, ඒක සෑයහන
පරිවේතනයක් අයප් හියත් ඇති කරනවො. ඒ නිසොර් යර්ෙඳු අවයෙෝධයක්
ආේයයන් වහන්යස්ලො සතුයි කියලො කියනවො. යවනත් වචනවලින්
කියනවො නම්, යම් කිසි යසෝවොන් යවච්ච ආේය ශරොවකයයක් යම් ආේය
වූ නයොය යහොඳට පරඥායවන් අවයෙෝධ කරගත්තො, විනිවිද දැකගත්තො
කියලො කියනවො.
ඒ නිසො අපිත් උත්සොහවත් යවන්න ඕනෑ භොවනො කරද්දී යම්
කියන්නො වූ පැතිවලට අයප් හිත යයොර්ු කරන්න. අපි යහොඳට සර්ොධියක්
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හදායගන සර්ොධිය තුළ සිටීයර්න් යම් පර්ණක ආස්වොදයක් ලැයෙන්න
පුළුවන්; සතුටක් ලැයෙන්න පුළුවන්; පරීතියක් දැයනන්න පුළුවන්. නර්ුත්
එපර්ණයි. ගැඹුරකට යන්න නම්, යම් සර්ොධියර් පොවිච්චි කරලො පරඥාව
අවදි කරගන්න උත්සොහවත් විය යුතුයි. යම් එකක්වත් ඉයබ් සිද්ධ යවන
යද්වල් යනයවයි. අපි සර්ොධිය යයොදාගත්යතොත්, සර්ොධිය හරි තැනකට
යයොර්ු කයළොත්, විර්සනසුලුව ෙලොගන හිටියයොත් අන්න එතන පරඥාවක්
අවදි යේවි. ඒ මිසක් යම්ක අපි යොඥා කළො කියලො, පරොේථනො කළො කියලො,
‘අයන් යම් යම් ඥානය පහළ යවන්න’ කියලො ආරොධනො කළො කියලො
කියූ පර්ණින් යම් යද් සිද්ධ යවන්යන් නැහැ. අපි ඒ ඥානයක් හටගන්නො
පරිදි කරියොත්ර්ක විය යුතුයි. හටගන්නො පරිදි අපි වෑයම් කළ යුතුයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ධේර්ය තනිකරර් යහ්තුඵල දහර්ක් ර්ත තර්යි
පදනම් යවලො තියයන්යන්.
ඊළඟ පරශ්නය වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො “කිං
පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා?”. ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො “සමාධි පමුඛා
සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. අද අපි කතො කරන්යන් ඒ ගැනයි. “කිංපර්ුඛො
සයබෙ ධම්ර්ො” කියන එක පරිවේතනය කරන්න යවන්යන් “සියලු
ධේර්යන් කුර්ක් පරර්ුඛ කරයගන සිටිනවොද?” කියලො. එතයකොට උත්තර
යදන්න කියනවො සර්ොධිය පරර්ුඛ කරයගන ඉන්නවො කියලො. එක අතකින්
අපිට යර්යහර් යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. සර්ොධිය කියන එක ඉන්ිය
ධේර්යක්. ඒක යහොඳට හියත් වැඩුණො නම් අන්න එයො ඉස්සරහට එනවො.
ඇතැම් සොකච්ඡොවලදි අපි කතො කළො, දැන් දවොයලත් කළ සොකච්ඡොවලදි
එයහර්ත් අපි කතො කළො, ඇතැම් යවලොවට යම් සර්ොධිය ඕනෑවට වඩො
වේධනය කයළොත් යහර් එයො තර්යි පොලනය අතට ගන්යන්. අන්න ඒ
වයග් යම් ඉන්ිය ධේර්යන්යග් තියයනවො, ඒයගොල්යලො පොලනය අතට
ගන්නො ස්වභොවයක්. ඒ කියන්යන්, සර්ොධියක් ඕනෑවට වඩො වැඩුයවොත්
යහර් ඒකර් ඉස්සරහට එන ගතියක්, සර්ොධියටර් ඉක්ර්නට ගිහිල්ලො
සර්ොධියය්ර් ඉන්න ගතියක් අයප් හියත් හැයදනවො.
ඉතින් ඒ නිසො යම් හැර් යදයක්ර් අපි පරයයෝජ්නය සලකලො
පොවිච්චි කරන්න තර්යි සිද්ධ යවලො තියයන්යන්. අවශය කරන යද්වල්
හදාගන්නත් ඕනෑ. හැෙැයි ඒවොයය් පරයයෝජ්නය සලකලො පොවිච්චි
කරනවො මිසක් ඒක නුසුදුසු ආකොරයයන් පොවිච්චි කරන්න ගියයොත්
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අනතුයේ වැයටන එකයි යවන්යන්. දැන් සර්ොධියක් හදාගන්න ගියොර්
ඉතින් හරිර් අර්ොරැයි. යර්ොකද අයප් හිත ස්වභොවයයන් සර්ොධිර්ත් නැහැ.
අයප් හිත නිරන්තරයයන්ර් අරර්ුණුවල දුව දුව ඉන්න තර්යි
සොර්ොනයයයන් කැර්ැත්තක් දක්වන්යන්. එක අරර්ුණකට යවලො ඉන්න
ගතියක් එයොයග් නෑ. ඉතින් අපි සොර්ොනයයයන් කියනවො අයප් ර්නස
කියන්යන් නිකං ‘වඳුරැ ර්නසක්’ වයග් කියලො. යර්ොකද, වඳුරො
සොර්ොනයයයන් එක අත්තක් අතහරිනවත් එක්කර් තව අත්තක්
අල්ලනවො; ඒ අත්ත අතහරිනවොත් එක්කර් තව අත්තක් අල්ලනවො; ඒ
අත්ත අතහරිනවොත් එක්කර් තව අත්තක් අල්ලනවො. යකොයිර්
යවලොවකවත් අත්තක් අතහැරල ඉන්න වඳුරට හැකියොවක් නැහැ. ඌ
පැන පැන යන්යන් ඊළඟ, ඊළඟ අත්ත අල්ලමින්. ඒ වයග් අයප් හිතත්
එක අරර්ුණක් අතහරින්න කලින්ර් තවත් එකක් අල්ලොගන්නවො. ඒක
අතහරිනවත් එක්කර් තවත් එකක් අල්ලනවො. යම්ක අතහරින්න
එනයකොටර් ඔන්න තවත් එකක් අල්ලනවො. යකොයිර් යවලොවකවත්
එයොට නිදහසක් නැහැ. හැර් තිස්යස්ර් අරර්ුණකට වහල් යවච්ච
ස්වභොවයක් තර්යි තියයන්යන්. යම්යක් පරශ්නය යවන්යන් යම් හිත යම්
අරර්ුණක්ද ඇසුරැ කරන්යන්, ඒ අරර්ුයණ් රස, ඒ අරර්ුයණ් ස්වභොවය,
ඒ අරර්ුයණ් වේණය, ඒ අරර්ුයණ් ගතිගුණ ඔක්යකෝර් අයප් හිතට එනවො.
අපි හිතර්ු අපි රතු පොට කණ්ණොඩියක් ඇයහ් දායගන ඒක හරහො ඈත
ෙලනවො. යප්න්යන් ඔක්යකොර් රතු පොටට. යර්ොකද අපි දායගන ඉන්යන්
රතු පොට කණ්ණොඩියක්. එළියය තියයනවො විවිධොකොර වේණ; සුදු පොට
රතු පොට යකොළ පොට නො නො පරකොර වේණ එළියය් තියයනවො. නර්ුත්
අපි දර්ොයගන ඉන්යන් රතු පොට කණ්ණොඩියක් නිසො අපිට ඔක්යකොර්
යප්න්යන් රතු පොටට.
අන්න ඒ වයග් අයප් හිත ඇසුරැ කරන්යන් යම් අරර්ුණක්ද,
යවනත් දහසකුත් එකක් අරර්ුණු එළියය් තිෙුණත් අර ඇසුරැ කරන
අරර්ුයණ් ගති ලක්ෂණ ටික තර්යි අයප් හිත ගන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො
මවරයක් නම් අයප් හිත ඇසුරැ කරන්යන්, හිත මවරී සහගත
යවනවො. අයප් හිත ඇසුරැ කරන්යන් කොර් සංකල්පනොවක් නම්,
කොර්ච්ඡන්දයක් නම්, කොර් අරර්ුණක් නම්, ඒ කොර් අරර්ුයණ් තියයන
ගති ලක්ෂණ ටික අයප් හිතට එනවො. අයප් හිත අරර්ුණු කරන්යන්
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විසියරන අරර්ුණක් නම්, ඒ විසියරන අරර්ුයණ් ගති ලක්ෂණ ටික අයප්
හිතට එනවො. “අපි හරිර් දක්ෂයයෝ”, නැත්නම් “අපි හරි යපොයහොසතුන්”
කියලො පුළුවන් තරම් අරර්ුණුත් ඇසුරැ කරනවො. පුළුවන් තරම් ඇහැට
රෑප යපන්වලො යදනවො. පුළුවන් තරම් කනට ශබ්ද අස්සවනවො. පුළුවන්
තරම් නොසයට ගඳ සුවඳ ලෙලො යදනවො. පුළුවන් තරම් දිවට රස ලෙලො
යදනවො. පුළුවන් තරම් කයට ස්පේශ ලෙලො යදනවො. ඒ යර්ොකක්වත්
නැත්නම් පුළුවන් තරම් හිතනවො. යම් හැර් යදයක්ර් හරහො අයප් හිත
ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව ඒ ඒ වේණ ගැන්යවනවො. අපි යනොදැනුවත්වර්,
සොර්ොනයයයන් කියනවො නම් ‘ඇදයගන නොනවො’ වයග් වැඩක් තර්යි
යර්තන තියයන්යන්. යර්ොකද, අයප් හිත යම් අරර්ුණක්ද ඇසුරැ
කරන්යන්, ඊට අනුව තර්යි හිත සකස් යවන්යන්. අපි ඇයහන්
යපන්වන්යන් යර්ොන රෑපද, ඊට අනුව අයප් හිත යකයලයසන්න පුළුවන්;
නැත්නම් පිරිසිදු යවන්නත් පුළුවන්. අපි රොගභරිත දේශනයක් නම්
යපන්නොයගන යන්යන්, දැන් ඔන්න හිත රොගභරිත යවනවො. දැන් යම්
යවලොයේ යපන්නයගන යන්යන් ද්යේෂ සහගත දේශනයක් නම් හිත
ද්යේෂ සහගත යවනවො. ඉතින් යම් විධියට අයප් හිත ඇසුරැ කරන
අරර්ුණ හරහො ඒ ඒ ගති ලක්ෂණ අයප් හිතට එනවො.
යකොයහොර්ද යම් සිත හදාගන්යන්? යකොයහොර්ද යම්ක පිරිසිදු
කරගන්යන්? ඒකයි අපිට යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ යන්න
යවන්යන්. යම්ක අපිට තනියයන් කරගන්න, තනියයන් පිරිසිදු කරගන්න
හැකියොවක් නෑ. ඒ තරම් හරිර් පටලැවිල්ලක තර්යි අයප් හිත්
තියයන්යන්. අර පඹගොයල් පැටලුණො වයග් හැර් පැත්යතන්ර් යබ්යරන්න
ර්ොේගයක් යප්න්යන් නැති තරර්ටර් පැටලිලො තර්යි අයප් හිත්
තියයන්යන්. ඉතින් යර්ෙඳු හිතක් සර්ොධිර්ත් නැහැ. යර්ෙඳු හිතක
එකඟතොවක් නැහැ. යර්ෙඳු හිතක් නිරන්තරයයන්ර් විවිධොකොර, කැර්ති
කැර්ති අරර්ුණුවල පැන පැන තර්යි යන්යන්. “හිත හීලෑ නෑ; හරිර්
ර්ුරණ්ඩුයි, තැන තැන ඇවිදිනවො” යහර් කියලො සිංදුවකුත් තියයනවො
යන්. ඒ නිසො කැර්ති කැර්ති අරර්ුණුවල තර්යි එයො යන්යන්. ඉති න්
අපිට යර්ොකද යවන්යන්? එයො යන අරර්ුණ පස්යස් අපිත් යනවො. අපි
ගිහිල්ලො අන්න හිතට දාසයයක් වහයලක් ෙවට පත් යවනවො. එයො
ඉල්ලන්යන් යර්ොන අරර්ුණුද, ඒ ඔස්යස් දිේවො. අපිත් එයො පස්යස් ගියො.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අන්තිර්ට අපි එයො කියන යද් යකරැවො. ඒ හරහො අපි අකුසල්
කරගන්නවො; කුසල් කරගන්නවො. යදකර් කරගන්නවො. යර්ොකද, හිතට
කැර්ති යද් තර්යි හිත කරන්යන්. හිතට පුරැදු යද් තර්යි හිත කරන්යන්.
හිතට පුරැදු යද් අපිට යහපතක් කරන යද්ද? එයහර් නැත්නම්
හිතට පුරැදු යද් අපිට අයහපතක් කරන යද්ද? කියන කොරණොව තර්යි
යත්රැම්ගන්න වටින්යන්. යර්ොකද අපි හිතුයවොත් ‘අයප් හිත හිතන්යන්
නිරන්තරයයන්ර් අයප් හිත සුව පිණිසයි’ කියලො, ඒක වැරදියි. අයප් හිත
යෙොයහෝ යවලොවට අපිට අහිත පිණිස තර්යි හිතන්යන්. අපි යර්යහර්
හිතර්ු - අපි කැර්ති නෑ යම් කිසි යකයනක් ගැන ර්තක් කරගන්න.
හැෙැයි හිත යකොච්චර කිේවත් එයොවර්යි ර්තක් කරලො යදන්යන්. ඉතින්
අපි පුදුර් පීඩොවකට චිත්ත පීඩොවකට පත් යවනවො. යම් ර්නුස්සයො
යකොච්චර කිේවත් ර්තක් කරන්යන්ර් ඒ තැනැත්තොව යහෝ තැනැත්තිව.
ර්ර් අර්තක කරගන්න හදන්යන්. නර්ුත් ර්තක් කරලො යදන්යන්ර් එයොව.
අපි භොවනො කරන්න ගියොර් තර්යි යහොඳටර් ෙැට කන්යන්. ඒ නිසො යම්
භොවනො කරන්න ගියොර් හියත් සර්ොධියක් හදාගන්න ගියොර් පරශ්න
රොශියකට අපිට ර්ුහුණපොන්න සිද්ධ යවනවො.
ඉතින් ර්ුලින්ර් ඒ නිසො ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ කියනවො යපොඩ්ඩක්
සීලයක් ආරක්ෂො කරන ර්ට්ටර්කට එන්න. යර්ොකද, යම්යක රළු ර්ට්ටර්ක
යකයලස් තියයනවො. යර්න්න යම් රළු යකයලස් තියයනකල් දර්නයක්
කරන්න අර්ොරැයි. ඒ නිසො යපොඩ්ඩක් සීලයක පිහිටක් පතන්න; සීලයක්
සරණ යන්න; ඉල්ලලො සීලයක් සර්ොදන් යවන්න. “සමාදාය සක්ඛත්
සක්ඛාපන්දසු” කියලො සීලයක් පොවිච්චි කරනවො සර්ොධියක් හදාගැනීර්
සඳහො. ‘සර්ොධි සංවත්තනික’ සීලයක් ෙවට අන්න එතයකොට සීලය පත්
යවනවො. අයප් හියත් අපි ගැන සතුටක් නැත්නම්, යම් වැයඩ්ට ර්ර්
සුදුස්යසක් කියලො හැඟීර්ක් නැත්නම්, යම් කටයුත්ත කරන්න ර්ට
පුළුවන් කියලො හැකි සංඥාවක් නැත්නම්, ර්යග් ජීවියත් සම්ෙන්ධයයන්
ර්ට තෘප්තිර්ත් ෙවක් නැත්නම්, එතයකොට හරි අර්ොරැයි අපිට හිත
හදන්න. යර්ොකද, භොවනොවකදී අනිවොේයයයන්ර් සතුටක් හිතට අවශයයි;
සැහැල්ලුවක් හිතට අවශයයි. ඒ සැහැල්ලුව ඒ පරයර්ෝදය තර්යි,
ඉස්සරහට ඉස්සරහට අයප් හිත සර්ොධියක් දක්වො අරයගන යන්යන්. ඒ
නිසො ඒ සතුට ඒ පරයර්ෝදය සීලයයන් ලැයෙනවො නම්, අන්න අපි
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සෑයහන්න අර්ොරැ කොේයයක් කරගත්තො යවනවො; දුෂ්කර කොේයයක්
සම්පූේණ කරගත්තො යවනවො. යර්ොකද අපි නිවැරදිව සීලයක් ආරක්ෂො
කරන්න ආරක්ෂො කරන්න, අයප් කයයන් සිද්ධ යවන්න පුළුවන් ෙරපතළ
අකුසල් සිද්ධ යවන්යන් නෑ. ඕනැ තරම් අයප් හියත් පරෙල ද්යේෂ
සහගත, අනුන්ව ර්රන්න තළන්න අදහස් පහළ යවන්න පුළුවන්. නර්ුත්
ඒක වළකිනවො අපි සීලයක් සර්ොදන් යවලො ඉන්නවො නම්.
අපි සොර්ොනයයයන් රයට් නීතිවලට අනුව, ගයම් රයට් යලෝයක්
තියයන නීතිවලට අනුව හික්යර්නවො යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් ඊට වඩො
යෙොයහොර් අවංක, ඊට වඩො යම් පර්ණක යර්ෝරපු ර්ට්ටර්ක් තර්යි සීලයක්
අනුව හික්යර්නවො කියන්යන්. යම් කවුරැත් ෙලො ඉන්නවොට යනයවයි
දැන් අපි සීලයක් ආරක්ෂො කරන්යන්. තර්න්ටර් යත්රිලො යකයනක්
සීලයක් ආරක්ෂො කරනවො. එතයකොට තර්යි නිවැරදිර් සීලයක් යවන්යන්.
යර්ොකද දැන් යම් කොට හරි යප්න්නවත් කවුරැ හරි කියන නිසොවත්
යනයවයි. කවුරැත් ළඟ යනොහිටියත් තර්න් සීලය ආරක්ෂො කරනවො.
අනිත් අය ෙලො හිටියො යනොහිටියො කියලො පරශ්නයක් යර්තන නැහැ.
තර්න් විතරයි ඉන්යනත්. ඕනෑ හැටියය් සිල් කඩ කරන්නත් පුළුවන්;
නර්ුත් කඩ කරන්යන් නැහැ. අන්න එතයකොට තර්යි තර්න්ට තර්න්
ගැන සතුටක් ඇති යවන්යන්. “අයන් ර්ර් යකොයි තරම් නම් දැන්
හික්මිලොද, යකොයි තරම් නම් ර්ර් දැන් ලජ්ජීව කටයුතු කරනවොද, ර්ර්
දැන් පවට ලජ්ජ්ොවකින් පවට ෙයකින් කටයුතු කරනවොද” කියලො හියත්
පරයර්ෝදයක් සතුටක් තර්න් ගැන ඇති යවන්න පටන්ගන්නවො. තර්න් දැන්
නිවැරදි පුද්ගලයයක් යන්ද කියලො පුංචි සතුටක් අහිංසක සතුටක් යම්
පර්ණක අනවජ්ජ් සුඛයක් ඇති යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒක පරයර්ෝදයක්
ෙවට පත් යවනවො භොවනොවක් සඳහො. යලොකු අස්වැසිල්ලක් ෙවට පත්
යවනවො භොවනොවක් සඳහො.
යම් අනුව, අපිට සර්ොධියක් හදන්න නම් යර්න්න යම් ෙරපතළ
ර්ට්ටයම් තියයන කොය දුශ්චරිත වචී දුශ්චරිත ර්යනෝ දුශ්චරිතවලින් අපිට
ඈත් යවන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ කියන්යන් අපි කයින් කරන පරෙලර්
අකුසල් ටියකන් වළකින්න සිද්ධ යවනවො. වචනයයන් කරන පරෙලර්
අකුසල් ටියකන් පුළුවන් තරම් වළකින්න සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර්
ර්නසින් කරන්න පුළුවන් නැවත නැවත විතේක කර කර, නැවත නැවත
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පරපංච කර කර, නැවත නැවත හිත හිතො, හියත් ඇති කරගන්නො වූ දැඩි
යලෝභ දැඩි ද්යේෂ මිථයොදෘෂ්ටිවලින් අයින් යවන්න අපිට සිද්ධ යවනවො.
ඒ නිසො ර්ුල්ර් ර්ටර්කදි ඔය වයග් සීලයක් හරහො හික්යර්න්න සිද්ධ
යවනවො. යර්තනින් අදහස් කරන්යන් නෑ සීලය පරිපූේණ කරලො වැයඩ්ට
අත තියන්න කියලො. සීලය ටික ටික හදහදා යම් වැයඩත් කරයගන
යන්නයි තියයන්යන්. යර්ොකද යම් වැයඩ් කරයගන යනයකොට
යම්යකන්ර් ආයයත් තව ටිකක් සීලය පිරිසිදු යවනවො. යම් කරයගන
යන සර්ොධිය දියුණු කරගන්නො කටයුත්ත, පරඥාව දියුණු කරගන්නො
කටයුත්ත තව දුරටත් සීලය පිරිසිදු කරගැනීර් සඳහො උපයයෝගි යවනවො.
ඒ නිසො යම් සීල සර්ොධි පරඥා අතර අයනයෝනය සම්ෙන්ධයක් තියයනවො.
එකක් අයනකට උපකොර කරනවො.
අපි හිතර්ු ඔන්න කයත් අපි හික්ර්වොගත්තො. වචනයත් සෑයහන
දුරට හික්ර්වොගත්තො. ර්නයසත් අර තරම් පරෙලර් ර්ට්ටයම් දුශ්චරිත
නැත්නම්, ඊට පස්යස් උත්සොහවත් යවනවො භොවනොව සඳහො. අපි දැන්
හිතර්ු විවිධොකොර කොර්යන් ඉස්සර අපි ඇසුරැ කළො. දැන් ඇවිත් ඇහැ
පියොගත්තට පස්යස් ඔන්න කොර් සංඥා හිතට එනවො. කොර් විතේක හිතට
එනවො. අපි ඇසුරැ කරපු අය සම්ෙන්ධයයන් කොර් විතේක අපි ඇසුරැ
කරපු යගවල් යදාරවල් හො සම්ෙන්ධයයන් කොර් විතේක අපි කරපු
රැකීරක්ෂො සම්ෙන්ධයයන් කොර් විතේක අයප් ධන ධොනය සම්ෙන්ධයයන්
කොර් විතේක ඔය වයග් නො නො පරකොර කොර් විතේකයන් ඔන්න දැන්
හිතට එනවො. හරිර් අර්ොරැයි දැන් යම් විතේකවලින්. හියත් නො නො පරකොර
සිතුවිලි ගලනවො අර අයප් පංච කොර්යන් සම්ෙන්ධයයන්. රෑප
සම්ෙන්ධයයන්. ශබ්ද සම්ෙන්ධයයන්. රස සම්ෙන්ධයයන්. කයයන්
ලෙන ස්පේශයන් සම්ෙන්ධයයන්. කොපු බීපු යද්වල් ර්තක් යවනවො.
යර්තන එළවළු ෙත් කනයකොට ඉතින් ඉස්සර කොපු ර්ස් ර්ොළු ර්තක්
යවනවො. ඊළඟට නිශ්ශබ්දව ඉන්නයකොට ඉතින් එයහ් කරපු කතොෙස්
ර්තක් යවනවො. ඉතින් යම් වයග් සෑයහන්න පරශ්න තියයනවො. යර්ොකද
අපි ඇසුරැ කරපු යද්වල් දැන් යම් යවලොයවදි ඇස් යදක පියොගත්තොර්
ර්තක් යවනවො.
යම්ක අපි හිතර්ු යකොයහොර් හරි සර්නය කරලො යොන්තම් ඔන්න
යපොඩ්ඩක් හිත උඩහට ගත්යතොත් ඒයක අනික් පැත්ත එන්න ගන්නවො.
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දැන් ද්යේෂ සහගත සිතුවිලි එන්න ගන්නවො. විහිංසො විතේක නැත්න ම්
වයොපොද විතේක හිතට එන්න ගන්නවො. ඒ කියන්යන් අනිත් අය ශබ්ද
කළොර් හිත යක්න්ති ගන්නවො; නැත්නම් රිළයවක් පැන්නොර් රෑට
ෙඩගින්න දැයනනයකොට නින්ද ගියය් නැති වුණොර් පර ශ්නවලට උත්තර
හරියට හම්ෙ වුයණ් නැති වුණොර් හිත කියන යද් අහන්යන් නැති වුණොර්
යක්න්ති යනවො. කකුල යහර් රියදනයකොටත් යක්න්ති යනවො. භොවනො
කරන්න ගිහිල්ලො, අයප් කලින් යනොතිබිච්ච යක්න්තිය ඔන්න
ඇවිස්යසන්න ගන්නවො. ඉස්යසල්ලො නම් හරිර් ශොන්තයි; නිවිලො,
මර්තරියයන් පිරිලො ඉන්යන්. දැන් භොවනො කරන්න ගිහිල්ලො පුදුර් විධියට
යක්න්ති යනවො. දැන් වයොපොද විතේක සෑයහන්න ඉහවහො යනවො. ඉතින්
ඒ අස්යස් වයොපොද විතේක එනයකොට අර සද්ද කරපු යකනොට ගහන්න
ෙනින්න හියතනවො. එයොට නැගිටලො යදකක් කියන්න හියතනවො. ඔන්න
විහිංසො විතේකත් එනවො. සෑයහන්න දැන් විහිංසො විතේකවලින් කොර්
විතේකවලින් ඒ වයග්ර් වයොපොද විතේකවලින් ෙැටකනවො.
අපි හිතර්ු ඕකත් සර්නය කරගත්තො කියලො. සෑයහන්න යුද්ධයක්
තර්යි තියයන්යන්. දැන් අර කය හික්ර්වොගත්තො. වචනය හික්ර්වොගත්තො.
නර්ුත් දැන් යම් ර්නසට එන සංඥා හදාගන්නවො කියන එක හරිර්
අර්ොරැයි. ඒ නිසො ආරම්භක යයෝගොවචරයයක් හරිර් අනුකම්පොවට ලක්
විය යුතුයි. යර්ොකද, හරිර් යුද්ධයක තර්යි ඉන්යන්. යර්ොකද, දැන් යම්
යකයලස් සටනක එක පැත්තකින්වත් සහනයක් නැහැ. කය කියන යද්
අහන්යනත් නෑ. එතනින් කිසිර් සහයයෝගයක් එන්යනත් නෑ. හිත කියන
යද් අහන්යනත් නෑ. කරපු කියපු යද්වල් ඔක්යකොර් ර්තක් යවනවො.
රොගය ඇවිස්යසනවො; ද්යේෂය ඇවිස්යසනවො; සිතට එන සිතිවිලිවල
පැටයලනවො. යකොයහොර් යකොයහොර් හරි යම් අරර්ුණක් පොවිච්චි කරලො
වර් දකුණ කියලො ආයයත් යගනැල්ලො අරර්ුයණ් තියනවො. ඔන්න දකුණු
පොදය ස්පේශය වුණො; ආයයත් යගනල්ලො අවධොනය එතන තියනවො.
ආයයත් වම් පොදය ස්පේශ යවනවො. ආයයත් යගනල්ලො එතන තියනවො.
ආයයත් හිත කොර් විතේකයකට යනවො. ආයයත් යපොඩ්ඩක් පැටලිලො
තියයන්යන්. ආයයත් ඉතින් යගනල්ලො යර්තන වම් පොදයය් තියනවො.
ඉතින් ආයයත් යම් යර්ොන වදයක්ද කියොලො ඔන්න ආයයත් වයොපොද
විතේකයකට යනවො. ආයයත් එයොවත් යපොඩ්ඩක් සර්නය කරලො ආයය්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යගනල්ලො වම් පොදයය් තියනවො. ඉතින් යම් විධියට තර්යි අපිට යන්න
යවන්යන්. යර්යහර් තර්යි ටික ටික යම් ගර්න යන්න යවන්යන්.
යර්යහර් යන එකත් එක අතකින් හරි විචිතරයි. අපිර්
යත්රැම්ගන්නවො අපි යලොක්යකො වයග් හිතොයගන හිටියට යම් හිත කිසි
යස්ත්ර් ර්ර් කියන යද් අහන්යන් නෑ. යර්යතක් කොලයක් නම් ර්ර්
හිතොයගන හිටියය් ර්ර්, නැත්නම් ර්යග් හිත කියලො. ෙැලුවොර් යම්ක
හරිර් වංචනිකයි. හරිර් චපලයි. කිසි යස්ත්ර් ර්ං කියන යද් අහන්යන්
නෑ. ර්ං කියන තැන ඉන්යනත් නෑ. දැන් ඔන්න හියත් හැටි යපොඩ්ඩක්
යත්රැම්ගත්තො. අනිත් මිනිස්සු ගැන අපි හිතොයගන ඉන්යන් ‘එයො නම්
හරි චපලයි’, ‘එයො නම් හරිර් වංචනිකයි’ කියලො. ෙැලුවොර් ර්ර්ත් හරිර්
චපලයි. ර්ර්ත් හරිර් වංචනිකයි. යර්ොකද ර්යග් හිත පවො ර්ර් කියන යද්
අහන්යන් නෑ. ඉතින් යකොයහොර්ද එයොයග් හිත ර්ර් කියන යද් අහන්යන්?
අන්න එයහර් අපිට යපොඩ්ඩක් දැන් අපි ගැනත් යත්යරනවො.
ඔයහොර් යනයකොට අපි හිතර්ු යකොයහොර් හරි ඔන්න කොර්
විතේක සර්නය කරගත්තො. දැන් යොන්තම් හිත රොගයයන් යබ්රොගත්තො.
ඊට පස්යස් ඉතින් යකොයහෝර් හරි වයොපොදයයනුත් යපොඩි කොයලකට හරි
සර්නය කරගත්තො කියර්ුයකො. ඊට පස්යස් විහිංසො විතේකයත්
යකොයහොර් හරි දැන් අඩු කරගත්තො. දැන් ඊට පස්යස් තවත් කට්ටියක්
එනවො. ඉතින් දැන් ර්තක් යවනවො, “යගදර අම්ර්ො ෙලොගන්න කවුරැ හරි
ඉන්නවද දන්යනත් නෑ යම් දවස් ටියක්. ර්ර් යර්යහ ඇවිල්ලො ඉන්යනත්
තනියයන්. ර්ල්ලි අම්ර්ව ෙලොගනියිද දන්යනත් නෑ. නැත්නම් අක්කො
අම්ර්ව ෙලොගනියිද දන්යනත් නෑ” කියලො ඔන්න අම්ර්ොව ර්තක්
යවනවො. එයහර් නැත්නම් ඉතින් තොත්තව ර්තක් යවනවො. “තොත්තො
වැඩට ගියොද දන්යනත් නෑ. යම් ටියක් යර්ොනවො කරයගනද දන්යනත්
නෑ. බිේවද දන්යනත් නෑ” ඔන්න තොත්තො ගැන ර්තක් යවනවො. එයහර්
නැත්නම් ඉතින් පුතො ගැන ර්තක් යවනවො. “පුතො ඉස්යකොයල ගියොද
දන්යනත් නෑ. තොත්තොත් එක්ක රංඩු උනොද දන්යනත් නෑ”. එයහර්ත්
නැත්නම් දුව ගැනත් ර්තක් යවන්න පුළුවන්. “දුව ඉස්යකෝයල ගියොද
දන්යන් නෑ. නැත්නම් දුව වැඩට ගියොද දන්යනත් නෑ. දුව රෑ යවලොද
දන්යනත් නෑ යගදර එන්යන්. දුව යර්ොන පරශ්නවලට ර්ැදි යවයිද
දන්යනත් නෑ”. දුව ගැනත් ර්තක් යවනවො. සර්හර යවලොවට ර්ුනුපුයරෝ
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ගැනත් ර්තක් යවනවො. යර්තන ඉන්නව යන් සෑයහන්න එයහර්
කට්ටියත්. ඉතින් ර්ුනුපුරො ගැන ර්තක් යවනවො. හරිර් යසල්ලක්කොරයි.
යර්ොන අනතුරක් කරගනියිද දන්යනත් නැහැ ර්ර් යම් ඇවිල්ලො ඉන්න
ටියක්. ර්ුනුපුරො හරිර් යසල්ලක්කොරයි. හරිර් දාංගලයක් තියයන්යන්.
ඉතින් මිනිපිරී ගැනත් ර්තක් යවන්න පුළුවන්. ඉතින් යම් විධියට දැන්
සෑයහන්න යගදර කට්ටිය ගැන ර්තක් යවන්න ගන්නවො. ඔන්න ඔය
විදියට අර කොර් විතේකයයනුයි වයොපොද විතේකයයනුයි යොන්තම්
යබ්රොගත්ත හිතට, ර්ර් කිේව විදියට, දැන් ආයේ අර්ුතුර් ජ්ොතියය්
කට්ටියක්. ඥාත් විත්ක්ක. යම්වො හරිර් රසවත් නිසොත් අර වයග් දැවිල්ලක්
නැති නිසොත් යබ්යරන්න හරිර් අර්ොරැයි. යහොඳටර් පැටයලනවො. ර්ර්
දැන් විස්තර කළො පවුයල් එක එක අය කරො හිත දුවන එක එක ස්වරෑප.
දැන් ඔන්න භොවනොව යපොඩ්ඩක් හරියොයගන එනවො. ඉතින් ර්තක්
යවනවො, “අපරොයද් අම්ර්ො ර්ං එන්න කියලත් ආයේ නෑ යන් ර්ොත් එක්ක.
අම්ර්ොටත් යම්ක කරන්න තිෙුණො නම් යකොච්චර වටිනවොද? ර්ං ගිහිල්ලො
අම්ර්ට යම්ක කියලො යදන්න යවනවො. එන පොර හරි ර්ර් ඉල්ලුම් පතරයක්
අරයගන ගිහින් අම්ර්ට යදන්න ඕනෑ. අම්ර්වත් යම්කට එවන්න ඕනෑ”
කියලො, දැන් හියතනවො. එයහර් නැත්නම්, “අපරොයද් ර්ං අර යොළුවටත්
එන්න කිේවො. ර්නුස්සයො යම් යවන වැඩක් දාගත්තො. ආයේ නැහැ යන්
අපරොයද්. ර්ං නම් යපොඩ්ඩක් දැන් යගොඩ දාගත්තො. ර්ටත් දැන් යපොඩ්ඩක්
යත්රැණො. දැන් ඔන්න ර්යග් සර්ොධියකුත් හැදීයගන එන්යන්. ඒ
ර්නුස්සයත් ආවො නම් යකොච්චර යදයක්ද”. ඉතින් යොළුවව ර්තක්
යවනවො. නැත්නම් යයයහළිය ර්තක් යවනවො. එයොටත් යකොයහොර් හරි
කියලො යදන්න ඕනෑ. එයත් ර්ං කියන යද් අහනවො. දැන් තර්යි ර්ට පොර
වැටහුයණ් කියලො ඉතින් අර අනිත් යකනොට කියන හැටි ඊළඟට අයප්
හිත යනවො; සැලසුම් කරනවො. යකොයහොර්ද ර්ං දැන් යම්ක කියලො
යදන්යන්? දුවට ගිහිල්ලො යකොයහොර්ද කියලො යදන්යන්? ආච්චිට
ගිහිල්ලො යකොයහොර්ද කියලො යදන්යන්? සීයට ගිහිල්ලො යකොයහොර්ද
කියලො යදන්යන්? නැත්නම් ර්ුනුපුරොට ගිහිල්ලො ර්ං යකොයහොර්ද කියලො
යදන්යන්? ර්ුනුපුරො යකොයහොර්ද ර්ං ‘සති පොසලට’ යවන්යන් කියලො
ර්තක් යවනවො. නො නො පරකොර යද්වල් ඔන්න ර්ුනුපුයරෝ මිනිපිරියයෝ
සම්ෙන්ධයයන්ද
දරැයවො
සම්ෙන්ධයයන්ද
ආච්චිලො
සීයලො
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සම්ෙන්ධයයන්ද අනුන් යවනුයවන් උදවු කරන විතේක. යම්වට දහයම්
කියනවො “පරා ුද්දයත්ා පටිසිංයුත්ත් විත්කක” කියලො. දැන් ඉතින්
සෑයහන්න දඟලලො අපි හිතර්ු ඒකත් දර්නය කරගත්තො, සර්නය
කරගත්තො කියලො.
ඊට පස්යස් යනවලු - යකොහොටද? දැන් යම් දවස්වල රයට් හරි
පරශ්න. ඉතින් රටට යනවො දැන් හිත, ඒවොට කියන්යන් ‘ජ පද විත්ක්ක’
කියලො. “යම් යවලොයේ කවුරැ එයිද දන්යන් නෑ; එද්දි නම් අපිව පරීක්ෂො
කරලො ගත්යත්; එත් කවුරැ එයිද දන්යනත් නෑ. ඉස්සරහටත් යර්ොනවො
යවයිද දන්යනත් නෑ. රයට් තියයන්යන් හරිර් කලෙැගෑනියක්. හරිර්
අනතුරැදායක යුගයක්. යර්ොනවො කරගනියිද දන්යන් නෑ. ආණ්ඩුව
යර්ොකක් කරයිද දන්යන් නෑ. ආණ්ඩුයවත් ඉන්යන් අර්ුතුර් කට්ටිය.
ඉතින් විවිධොකොර රයට් පරශ්න. අයප් යගවල් පැත්යතත් ඉන්නවො ඒ වයග්
කට්ටිය. ඉතින් හරිර් භයොනකයි. පුදුර්ොකොර පරශ්නයක් ඇති යවලො
තියයන්යන්. ර්ට යම් ටියක් පරවෘත්ති ෙලන්න හම්ෙ උයනත් නැහැ.
යර්ොකක් යවලොද දන්යනත් නැහැ යම් යවනයකොටත්” කියලො ඔන්න
ජ්නපද විතේක එනවො. සර්හර යවලොවට යලෝක පරශ්නත් තියයනවො. “දැන්
ඇයර්රිකොයවන් නැවකුත් යගනැල්ලලු ළඟට” කියලො යලෝක පරවෘත්තිත්
සම්ෙන්ධ යවනවො. ගයම් පරශ්න රයට් පරශ්න යලෝක පරශ්න යද්ශපොලන
පරශ්න හිතොගන්න ෙැරි තරම් අන්න ජ්නපද විතේක. අයප් දැනුම් පරොසය
පුළුල් යවච්ච තරර්ට පරශ්න වැඩියි. යගදර හිටිය ර්නුස්සයට එච්චරර්
යදයක් නැහැ. අපි හිතර්ු උපොසක අම්ර්ො යකයනක්, වැඩිය යකයනක්
එක්ක කතො කරන්නත් නෑ. එහො යගදර එක්යකනත් එක්ක කතො කරලො
එක්කයගන එන්න හිටියය්. එයොට එච්චර පරශ්න නැහැ. අපි හිතර්ු
සොර්ොනයයයන් යෙොයහොර් වග කිවයුතු නිලයක් තලයක් දරපු යකනක්.
නිරන්තරයයන් පරිගණකය ඉස්සරහට ගිහිල්ලො යලෝක පරවෘත්තිත්
ෙලනවො. සෑයහන්න වැඩ යගොඩක් යනවො. ඉතින් එතයකොට නම්
සෑයහන්න පරශ්න වැඩියි. යර්ොකද යලෝක පරවෘත්තිත් ර්තක් යවනවො.
ඇර්රිකොව ගැනත් ර්තක් යවනවො. ජ්පොනය ගැනත් ර්තක් යවනවො.
ඊළඟට රැසියොව ගැනත් ර්තක් යවනවො. ඉන්දියොව ගැනත් ර්තක්
යවනවො. ලංකොව ගැනත් ර්තක් යවනවො. එක එක පොට යද්වල් ගැනත්
ර්තක් යවනවො. පක්ෂ ගැනත් ර්තක් යවනවො. යගදර ගැනත් ර්තක්
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යවනවො. නගරය ගැනත් ර්තක් යවනවො. හිතොගන්න ෙැරි තරම්. යර්ොකද
වපසරිය වැඩියි; පරශ්න වැඩියි.
අපි හිතර්ු යම්කත් සර්නය කරගත්තො කියලො. හරිර් අර්ොරැයි;
යත්යරනවො යන්? කියොයගන යනයකොට යත්යරනවො යම් ඔක්යකොර්
සර්නය යවන්න ඕනෑ. හියත් එකඟතොවක් හැයදන්න නම් යම් ඔක්යකොර්
සර්නය යවලො එන්න ඕනෑ. ෙලන්න අයප් හිත යකොයි තරම් නම්
වයකූලයිද? යකොයි තරම් නම් පැතිරිලොද? යකොයි තරම් නම් අරර්ුණු
තියයනවොද අයප් හිතට අරර්ුණු කරන්න? පුළුවන්ද එතයකොට යර්ෙඳු
දහසකුත් එකක් අරර්ුණු ඇසුරැ කරපු හිතක් යම් ‘වර් දකුණට’
යයොදන්න? එක අතකින් ෙැලුවොර් කරන්න ෙැරි වැඩක්. යර්ොකද, යම්
වර් දකුණ කියන එයක් කිසිර් රසයක් නැහැ. අර එන විතේක හරිර්
රසයි. සර්හර යවලොවට ද්යේෂ සහගතයි; නැත්නම් ඉතො දුක්ර්ුසුයි. ඒත්
හිත නම් කැර්තියි ඒවො හිතහිතො ඉන්න. ඉතින් යර්යහර් යන ගර්යන්
තර්යි සෑයහන්න වීේයයක් දරලො වෑයම් කරලො, යකොයහොර් යකොයහොර්
හරි නැවත නැවත යම් අරර්ුයණ් තියලො තියලො ඔන්න හික්ර්වොගත්තො
කියලො කියර්ු.
දැන් තවත් පැත්තක් එනවො කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො. ඒ තර්යි “අනිත් අය ර්ං ගැන යර්ොකක් හිතොවිද දන්යන් නෑ”
කයලො හියතන එක. “ර්ර් යම් ඉස්සරහට ගිහිල්ලො ස්වොමීන් වහන්යස්
අහපු පරශ්යනකට යම් විධියට උත්තර දුන්නො. අනිත් අය ර්ං ගැන
යර්ොනව හිතුවද දන්යනත් නෑ. ර්ට භොවනොව හරි ගියයත් නෑ. ඉතින්
අනිත් අය ර්ං ගැන යර්ොන විධියට ෙලයිද දන්යනත් නෑ. යර්ච්චර
කොලයක් ර්ං භොවනො කළො. යර්ොනවො කළො කියලො හිතුවද දන්යනත් නෑ.
ර්ං යම් සිල් අරයගන ඉන්යනත්. යර්ච්චර කොලයක් ර්ං ර්හණ යවලො.
ඉතින් අනිත් අය යම් ර්හණ යවලො ර්ං යර්ොනවො කළොද කියලො හිතයිද
දන්යනත් නෑ”. ඒ අය තර්න් ගැන නිවැරදි වැටහීර්ක් ඇති කරගනීවි
යහෝ ඇති කර යනොගනීවි කියලො විතේකයක් පහළ යවනවො. ඒකට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ලස්සන නර්කුත් දීලො තියයනවො “අ වඤ්ඤඤත්ත්
පටිසිංයුත්ත් විත්කක” කියලො. අනිත් අය ර්ං ගැන දරන ආකල්පය යර්ොන
එකක් වයග් යවයිද?
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඉතොර් සියුම් විතේක ගැනයි යම් කතො කරන්යන්. යර්ොකද, හියත්
කොර් විතේකයක් වැඩ කරනයකොට යර්යහර් යද්වල් එන්යන් නෑ. යර්ොකද
එතයකොට සම්පූේණයයන්ර් හිත දැවි දැවී යන් තියයන්යන්. දැන් හියත්
ද්යේෂ විතේකයක් දුවනයකොට, නැත්නම් රට ගැන හිතනයකොට, අම්ර්ලො
තොත්තලො ගැන දරැ ර්ුනුපුයරෝ ගැන හිතනයකොට යර්යහර් විතේක
එන්යන් නෑ. අර ටික ඔක්යකොර් සර්නය උනොට පස්යස් තර්යි ර්ර් දැන්
විස්තර කළ අර්ුතුර් ජ්ොතියය් විතේක කට්ටියක් එන්යන්. යර්යතක්
කොලයක් යම් පරශ්නය තිෙුයණ් නැහැ. “අනිත් අය ර්ං ගැන යර්නවො
හිතනවොද දන්යන් නෑ”. ඒ නිසො අපි යපෞද්ගලිකව ගිහින් කතො කරන්න
ඊළඟට උත්සොහවත් යවනවො. දැන් අනිත් අය යර්ොකක් හරි ර්ං ගැන
හිතුයවොත් එයහර් කියලො අන්න පරශ්නයක්. යම්කත් එක්තරො අන්දර්ක
විතේකයක්. යම්කත් සර්ොධියක් හදාගන්න තියයන ෙොධොවක්. යම්කත්
යත්රැම් අරයගන යම්කත් යම් හියත් ආපු විතේක ස්වභොවයක්ය සියුම්
ස්වභොවයක්ය හියත් ආපු ක්යල්ශයක්ය කියලො තර්යි ඒක අයින් කරන්න
යවන්යන්.
එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ආකොරයයන් යෙොයහොර්
සවිස්තරව විගරහ කරනවො අයප් හියත් කරර්ොනුකූලව යකොයහොර්ද
සර්ොධියක් හැදීයගන එන්යන් කියලො. ර්ුලින්ර් අර යෙොයහොර් ඕළොරික
උපක්යල්ශ අයින් කරන්න යවනවො. ඒ කියන්යන් කොය දුශ්ච රිත වචී
දුශ්චරිත ර්යනෝ දුශ්චරිත අයින් කරන්න යවනවො. ඊළඟට ර්ධයර්
පරර්ොණයය් තියයන උපක්යල්ශ අයින් කරන්න යවනවො. ඒ කියන්යන්
කොර් විතේක වයොපොද විතේක විහිංසො විතේක අයින් කරන්න යවනවො.
ඊට පස්යස් තර්යි සුඛුර් විතේක, සුඛුර් උපක්යල්ශ අයින් කරන්න
යවන්යන්. ඒ තර්යි අර ඥාති විතේක, ජ්නපද විතේක, පරොනුද්දයතො
විතේක, අනවඤ්ඤත්ති පටිසංයුත්ත විතක්ක. යම්වො යෙොයහොර් ලස්සනට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරලො තියයනවො. ෙලන්න ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යකොයි තරම් නම් පරොයයෝගිකව යම් හියත් ස්වභොවය දැකලො
තියයනවද? අපිට යවන යද් උන්වහන්යස් යෙොයහොර් පැහැදිලිව දැකලො
තියයනවො. යම් එකක්වත් හංගලො කතො කරලො නැහැ. යම්ක තර්යි
යථොේථය; යම්ක තර්යි අපිට යවන්යන්. අපි භොවනොවක් කරන්න ගියොර්
යම් ටික අපි ඔක්යකොටර් යවනවො.
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අපි හිතර්ු දැන් ඕකත් අයින් කරගත්තො. ඔන්න ඊට පස්යස් තවත්
කට්ටියක් එනවො. දැන් පුළුවන් තරම් අර නරක විතේක ටික යහොඳ
විතේකවලින් විස්ථොපනය කරනවො. අපි කොර් විතේකයක් එනයකොට
ඔන්න ඒ යවනුවට යනක්ඛම්ර් විතේකයක් දාගන්නවො. ඊළඟට වයොපොද
විතේකයක් එනයකොට ඒ යවනුවට මර්තරී විතේකයක් දාගන්නවො.
විහිංසො විතේකයක් එනයකොට ඒ යවනුවට අවිහිංසො විතේකයක්
දාගන්නවො. අර නරක විතේක ටික යහොඳ විතේකවලින් අපි විස්ථොපනය
කරනවො. හැෙැයි ඒවොත් විතේක. හිතනවො - හැෙැයි නරක යද්වල්
යනයවයි. අනිත් යකයනකුට උදේ කරන හැටි හිනතවො. මර්තරි යක්
කරන හැටි හිතනවො. ර්රණොනුස්සතියක් කරන හැටි හිතනවො. නැත්නම්
ධම්ර්පදයය් යර්ොකක් හරි ගොථොවක් ගැන හිතනවො. නො නො පරකොරව
ධේර්ය සම්ෙන්ධයයන් යද්වල් හිතනවො. හිතලො හිතලො දැන් සෑයහන්න
ධේර්යට ඇවිල්ලො. දැන් ර්තක් යවන්යනත් සූතර යද්ශනොවක්. අයප් හිත
කතො කරන්යනත් සූතර යද්ශනොවක් සම්ෙන්ධයයන්. යකයනක් එක්ක
කතො කරන්න ගියත් ඉතින් සූතර යද්ශනොවක්. නැත්නම් දහර්ක්
සම්ෙන්ධයයන්. දැන් ඕවො තර්යි කතො කරන්යන්; හිතන්යන්. සෑයහන්න
හියත් දර්නයක් තියයනවො. හියත් යම් සහනයක් තියයනවො. අන්තිර්ට
දැන් අපි හිත සර්ොධි කරන්න ගියොර් සියත් සර්ොධියක් හදාගන්න ගියොර්
දැන් අර කියපු ෙරපතළ ර්ට්ටම් ටික ඔක්යකොර් යොන්තම් යටපත්
කරයගන, ඒවො දර්නය කරයගන, සර්නය කරයගන. ඊට පස්යස් ධේර්ය
ර්තක් යවනවො. “ර්ං අරයට යම් සූතර යද්ශනොව කියලො යදන්යන්
යකොයහොර්ද? යම් සූතරයය් යර්න්න යර්යහර් තියයනවො. ස්වොමීන්
වහන්යස් කිේවො හරිද? අතන සූතරයය් යර්යහර් තියයනවො. ර්ට දැන්
භොවනොයේ ඒකද දන්යන් නැහැ යවන්යන්” කියලො දන්යනර් නැතුව
ධේර්ය හො සම්ෙන්ධ විතේකවලට යනවො. දැන් ෙලන්න අයප් හිත යකොයි
තරම් නම් අර්ුතු විධියට වංචනික විධියටද වැඩ කරන්යන් කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් යම් ආකොරයට විස්තර කරනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ර් කියනවො, ර්හයණනි, ඊළඟට ධේර් විතේක එන්න පුළුවන්
කියලො. ඉතින් යම් විතේක අස්යස් අපි යකොයහොර් හරි හිත දර්නය
කරගත්යතොත්, හියත් එකඟතොවක් හදාගත්යතොත්, යකොයහොර් යකොයහොර්
හරි හියත් සතිය දියුණු කරගන්න උත්සොහවත් වුයණොත් අන්න දැන් හියත්
යම් එකඟතොවක් හැයදනවො. දැන් කොර් විතේක අඩුයි. වයොපොද විතේක
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අඩුයි. විහිංසො විතේක අඩුයි. යගවල් යදාරවල් ගැන හිතනවො අඩුයි. රට
යතොට ගැන හිතනවො අඩුයි. ර්ං ගැන අනික් අය යර්ොනවො හිතයිද කියන
එකත් අත්හැරලො දැම්ර්ො. ඕවත් අස්යස් අර ධේර්ය සම්ෙන්ධයයන් ආපු
යද්වලුත් යොන්තම් දර්නය කරගත්තො.
ඔන්න දැන් හිත යපොඩ්ඩක් සර්ොධිර්ත් යවලො තියයන්යන්. යම්
යකොයන් ඉඳන් එහො යකොනට යනවො. හිත ගොනට පොදයය් තියයනවො.
දැන් යර්යනහි කරන්යනත් නෑ. ‘වර් දකුණ’ කියන්යනත් නැහැ. වම්
පොදය වදිනයකොට හිත එතන තියනවො. දකුණු පොදය වදිනයකොට එතන
තියනවො. ආයය වම් පොදය වදිනවො; එතන තියනවො. ආයය දකුණු පොදය
වදිනවො; එතන තියනවො. දැන් අන්න හිත යෙොයහොර් ලස්සනට, ර්ල්
ර්ොලොවකට ර්ල් අර්ුණන්නො වයග් එතන එතන එතන එතන හිටිනවො.
ඊළඟට ආශ්වොසයක් පරශ්වොසයක් ගන්නවො. ආශ්වොසයයන් පරශ්වොසයට,
පරශ්වොසයයන් ආශ්වොසයට, ආයයර්ත් ආශ්වොසයයන් පරශ්වොසයට,
පරශ්වොසයයන් ආශ්වොසයට අඛණ්ඩව හිත විසින්ර් දැන් යර්න්න යම් සරල
උදාසීන අරර්ුයණ් ඉන්නවො. අපි හිතර්ු දැන් යම් කටයුත්ත අපිට ළඟ ළඟ
තියයන හුස්ර් රැළි යදසීයක විතර කරගන්න පුළුවන් කියලො. එකක්වත්
ර්ගහැරැයණ් නැහැ. ළඟ ළඟ එන හුස්ර් එකක් එකක් ගොයන් අපි සතිය
දියුණු කරනවො. එකක් එකක් ගොයන් සර්ොධියක් වැයඩනවො. හිත
කැර්ැත්යතන්ර් දැන් යම් හුස්ර් රැල්ලක් ගොයන් පවතිනවො. හැෙැයි තොර්ත්
ඒ තරම්ර් පරණීත නැහැ. ඒ තරම්ර් සියුම් නැහැ. ඒ තරම්ර් යර්තන
යකයලස් සංසිඳීර්ක් යවලත් නැහැ. ඒ වයග්ර්යි, යර්තන යලොකු
ඒකොගරතොවක් තොර් ඇති යවලත් නැහැ.
දැන් යම් සෑයහන්න පරයත්න දරලො තොවකොලිකව යකයලස්
යටපත් කරලො යොන්තම් හදාගත්ත සර්ොධියක් තර්යි තියයන්යන්. යම්වො
හරි ලස්සනට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “ න්චව සන්තත්ා ච
පණීන්ත්ා
පටිප්පස්සද්ධිලන්ද්ධා
එන්කාදිභාවාධිගන්ත්ා
27
සසඞ්ඛාර ග්ගය්හවාරිත්වන්ත්ා” යර්න්න යම් වයග් ලස්සන වචන
කිහිපයකින්, යම් යොන්තම් හදාගත්ත සර්ොධිය සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියලො යදනවො - යම්ක ඒ තරම්ර් ශොන්ත නෑ. යර්ොකද, යකොයි
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------27

අංගුත්තර නිකොය, තික නිපොත, දුතිය පණ්ණොසක, යලොණඵල වග්ග, පංසුයධොවක සූතරය
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යවලොයේ ආයය කැඩිලො යයිද දන්යන් නෑ. ඒ නිසො තොර් ශොන්ත
භොවයක් යර්තන නෑ. “න ච පණීයතො” යම්යක තවර් පරණීත භොවයකුත්
නෑ. ඊළඟට කියනවො “න පටිප්පස්සද්ධිලයද්ධො” යර්තන යම් යකයලස්
පරහොණයක් යවලො යහෝ යකයලස් සෑයහන්න ඈතට ගිහිල්ලො ඇති
කරගත්තු එකකුත් යනයවයි. අපි අත අයින් කළ ගර්න් ආයයත් යකයලස්
ර්තු යවනවො. හරියට නිකං රෙේ යෙෝලයක් වතුයර ඔෙොයගන ඉන්නවො
වයග්. දැන් යම් යකයලස් ටික යොන්තම් ඔෙොයගන ඉන්නවො. යකොයි
යවලොයේ යහෝ සර්ොධිය දුේවල වුණොද ආයයත් ර්තු යවනවො. ඊළඟට “න
එයකොදිභොවොධිගයතො” ඉතොර් යහොඳට හිත ඒකොගර යවලො ඉතොර් සියුම්
ර්ට්ටර්කට ඇවිල්ලො තීක්ෂ්ණ ර්ට්ටර්ට ඇවිල්ලො නෑ. තවර් එෙඳු
ර්ට්ටර්ක් යනයවයි යම් කතො කරන්යන්. යොන්තම් හිත යපොඩ්ඩක් දැන්
යම් අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො; අරර්ුණත් එක්කර් ඉන්න පුළුවන් ගතියක් දැන්
ඇවිල්ලො තියයනවො. “සසඞ්ඛොරනිග්ගය්හවොරිතවයතො” දැන් යම්
සෑයහන්න සංස්කරණයක් කරලො, ඇඟපත යහොල්ලන්යන් නැතුව,
යේදනොව දැයනද්දිත් ඒකට හිත දාන්යන් නැතුව, සෑයහන්න පරිස්සයර්න්
හදායගන තර්යි දැන් යම් සර්ොධිය තියයන්යන්. යර්න්න යම් වයග් තර්යි
අපි ටික ටික ඉස්සරහට යන්යන්. යම් ර්ොේගය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
හරිර් පරොයයෝගිකව හරිර් විචිතරව යපන්වලො තියයනවො. ඊට පස්යස් යම්ක
නැවත නැවත කරනවො. යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ හදායගන
හදායගන යනවො.
ඔන්න දැන් හිත විනොඩි දහයක් ඒ අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො; විනොඩි
පහයළොවක් ඒ අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො; විනොඩි විස්සක් ඒ අරර්ුයණ්ර්
ඉන්නවො; විනොඩි තිහක් ඒ අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො; විනොඩි හතළිහක් ඒ
අරර්ුයණ්ර් ඉන්නවො. දැන් නම් ටික ටික හිතට යම් සහනයක් දැයනනවො.
දැන් නම් ආනොපොනසතිය යෙොයහොර් පරණීතව යත්යරන්න ගන්නවො. දැන්
හුස්ර් රැල්ල තව දුරටත් ඒකොකොරී නැහැ. දැන් හුස්ර් රැල්ල ‘හරිර් ලස්සන
හුස්ර් රැල්ලක්’. ඒක හරිර් පරණීත යවලො. දැන් හිත දුවන්යන් නෑ. දිේවත්
එයොර් එනවො. ඉස්යසල්ලො තර්යි අපි අත දාලො යගනැල්ලො තියන්න
ඕනෑ. දැන් නම් එයහර් නැහැ. දැන් එයොටර් යත්රිලො; එළියය ගියයොත්
නම් දැයවන්න යවනවො; එළියය ගියයොත් නම් තැයවන්න යවනවො; යම්
ඇතුළට යවලො ඉන්න එක ඊට වඩො යහොඳයි. ඒ නිසො හුස්ර් රැල්ලත්
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එක්කර් ඉන්නවො. ඊළඟට හුස්ර් රැල්ල තුළර් යම් සංසිඳීර්ක් එයොට
දැයනනවො. හුස්ර් රැල්ල තුළ යම් සහනයක් එයොට දැයනනවො. යම් කතො
කරන්යන් ඉතොර් සියුම් අරර්ුණක්. ඒ අරර්ුණ තුළ දැන් හිත එකඟ යවලො.
එළියය් ගිහිල්ලො විචිතරත්වයක් යහොයන ගතියයන් දැන් හිත අයින් යවලො.
අන්න කොර්ච්ඡන්දය යටපත් යවලො. වයොපොදය යටපත් යවලො.
ඊළඟට යම් විධියට හිත යහොඳට හැදීයගන එනයකොට තවත්
එන්න පුළුවන් පරෙලර් ෙොධොවක් තර්යි නිදිර්ත. යර්ොකද අරර්ුණ සියුම්
යවන්න සියුම් යවන්න අයප් හිත කැර්ති නෑ ඒ අරර්ුණට. එක්යකෝ එයො
නින්දට යනවො. එක්යකෝ යර්ොකක් යහෝ අර වයග් සංඥාවක් ර්තු කරලො
යදනවො. යම් ඔක්යකොර් ෙොධො ජ්යයගන තර්යි ඉස්සරහට යන්න
තියයන්යන්. එතයකොට අපි හිතර්ු නිදිර්ත එනයකොට ඒකත් යකොයහොර්
හරි ජ්යගත්තො කියලො. දැන් ඔන්න අවදියයන් ඉන්යන්. තොර් සූක්ෂ්ර් යි
අරර්ුණත්. අරර්ුණත් දැයනන යනොදැයනන ගොනයි. දැන් ආශ්වොසයක්ද යම්
පරශ්වොසයක්ද කියලොවත් යත්යරන්යන් නෑ. ඒ තරර්ට අරර්ුණ සියුම්
යවලො. හැෙැයි හිත යෙොයහොර් අවදියයන් ඉන්න ඕනෑ නින්දට
වට්ටගන්යනත් නැතුව.
ථිනමිද්ධයත් ඔන්න දැන් ජ්යගත්තො. හැෙැයි යම් යවලොයවදි අපි
අනවශය විධියට වීේයයක් යයොදන්න ගියයොත් ආයයත් හිත විසියරනවො.
අපි දැන් යත්රැම්ගන්න ඕනෑ හියත් එකඟතොව හැයදනවො නම්, හිත
යහොඳට සර්ොධිර්ත් යේයගන යනවො නම්, අනවශය වීේයයක් ගත යුතු
නෑ. අපි භොවනොයේ දැන් ඉන්න ස්වරෑපය දැකලො, යම් යවලොයේ හියත්
ස්වභොවය යත්රැම් අරයගන, අපි යයොදන පරයත්නය අපි යයොදන වීේයය
අඩු වැඩි කළ යුතු යවනවො. යම්ක පරොයයෝගිකව එතන එතන කළ යුතුයි.
පටන්ගත්ත යර්ොයහොයත් ඉඳන් එක සර්ොන වීේයයක් පවත්වන්න
ගියයොත් කවදාවත් සර්ොධි යවන්යන් නෑ. ඒ නිසො අපිට ර්ුලදි යලොකු
වීේයයක් අවශය යවනවො හිත දර්නය කරගන්න. අර කියපු ඔක්යකොර්
විතේක ටික පන්නො දර්න්න. ඒකට සෑයහන්න වීේයයක් අවශයයි.
හැෙැයි හිත දැන් යර්ල්ල වීයගන සර්ොධි යේයගන, යෙොයහෝර් කීකරැ
යවලො එනයකොට, දැන් අපි යපොඩ්ඩක් එයොට ඉන්න යදන්න ඕනෑ.
යපොඩ්ඩක් අත ගන්න ඕනෑ. යපොඩ්ඩක් හිතට සහනයක් යදන්න ඕනෑ.
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සැහැල්ලු යවන්න තැන්පත් යවන්න සර්ොධිර්ත් යවන්න අපි ඉඩ යදන්න
ඕනෑ. අපි අත ගන්න ඕනෑ. දැන් අපි ර්ැදිහත් යවන එක සුදුසු නෑ.
දැන් අපි වීේයය අඩු කරනවො. අපි යර්යනහි කිරීර්ක් කරමින්
හිටියො නම්, ඒ යර්යනහි කිරීර් නවත්වන්න ඕනෑ. අපි අනවශය විධියට
හිත දිහො යෙොයහොර් දරදඬු විධියට ෙලොයගන හිටියො නම්, ඒක අයින්
කරලො යෙොයහෝර් සුඛනර්ය විධියට ර්ෘදු විධියට එයො දිහො ෙලන්න ඕනෑ;
අරර්ුණ දිහො ෙලන්න ඕනෑ. දැන් යම් වයග් පරයත්න හරහො, යම් වයග්
උපකරර් හරහො අපි අරර්ුණට යෙොයහෝර් ස්වොභොවිකව ඉන්න යදනවො.
නිදැල්යල් ඉන්න යදනවො. අපි දැන් කටයුත්ත ඉයබ් යවන්න ඉඩ හරිනවො;
හැෙැයි ඇහැ ගහයගන ඉන්යන්. යර්ොකද තොර්ත් අවිශ්වොසයක්
තියයනවො. යර්ොකද, යකොයි යවලොයේ ආයය් යකයලස්වලට යයිද දන්යන්
නෑ. ඒ නිසො ඇහැ ගහයගන ඉන්නවො. ගියයොත් යපොඩ්ඩක් එයො දිහො
ෙලනවො; එතයකොට එයො එනවො. ඔන්න ඔය වයග් දැන් ටික ටික සර්ොධිය
හැයදනවො. ඉතින් යම්යක් ඔන්න විතේකයක් ර්ුල් කරයගන, අරර්ුයණ්ර්
හිත හසුරැවමින් අරර්ුණක් තුළ ඉන්නයකොට, යම් වයග් ඉන්න ඉන්න,
හියත් පරයර්ෝදයක් ඇති යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද යම් යවනයකොට
සියලුර් නීවරණ යටපත් යවලො. ඒ හින්දා හිත දැන් කියන යද් අහනවො.
හියත් දැන් යකයලස් නැහැ. හිත දැන් ඒකොගර යවලො. සෑයහන්න
එකඟතොවක් තියයනවො.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරනවො “සවිත්කකිං සවිචාරිං
වින්වකජිං පීත්සුඛිං පඨමිං ඣා ිං උපසම්ප්ජ විහරත්” අන්න විතේක
සහිතයි, විචොර සහිතයි. යම් කතො කරන්යන් අර නරක ජ්ොතියය් විතේක
යනයවයි. යම් සරල අරර්ුණට හිත නංවනවො නැවත නැවත. ආනොපොන
අරර්ුණටර් හිත නංවනවො. නැත්නම් පටිභොග නිමිත්තටර් හිත නංවනවො.
එෙඳු විතේකයක් ගැනයි යම් කතො කරන්යන්. ඒ අරර්ුයණ්ර්, ඉතොර්
සූක්ෂ්ර් අරර්ුණකර් හිත හැසියරනවො. එතන විචොරයක් තියයනවො. ඉතින්
යම් වයග් යෙොයහොර් නික්යල්ශී අරර්ුණක සර්ොධිර්ත් යවලො ඉන්නයකොට
අන්න පරීතියක් පහළ යවනවො. සර්හර විට ඇඟ කිලියපොළො යනවො.
නැත්නම් පොයවනවො වයග් දැයනනවො. යෙොයහොර් සහනයක් දැයනනවො.
ඉතොර් සුවයක් දැයනනවො. පරීතියක් සුඛයක් තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි, යම්
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සරල අරර්ුයණ් හිත ඒකොගරව තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
සර්ොධි අංග, ධයොන අංග හරහො ධයොනයක් හඳුන්වලො යදනවො.
ඊළඟට අපි හිතර්ු දැන් යයෝගොවචරයයක් ධයොන වඩනවො කියලො.
එයො යම්වො නැවත නැවත පරගුණ කරනවො. යර්ෙඳු විධියට යම්
සර්ොධිවලට නැවත නැවත පැමියණනවො. ඒක ඇසුරැ කරනවො. වඩනවො.
එයොට සර්හර විට යත්යරන්න පුළුවන්ලු, යම් නැවත නැවත හිත
අරර්ුණට නංවනවො කියන එකත් ර්හ කරදරයි. ඉතින් ඇතුයළ යම්ක
හැසියරන එකත් කරදරයි. එතයකොට චලනයක් තියයන්යන්. තොර්
සර්ොධිර්ත් ර්දි. යර්ොකද, නැවත නැවත හිත නංවනවො කියන එයක්
චලනයක් තියයනවො. ඒ වයග්ර් අරර්ුණ ඇතුයළ ඔෙ යර්ොෙ යනවො
කියන එයකත් චලනයක් තියයනවො. විතක්ක විචොරවල තියයන, ඒ පුංචි
වුණත් එතන තියයන ඒ චලනය, එතන තියයන යදෝෂය එයොට
යත්යරන්න ගන්නවො. එයො කැර්ති යවනවො එෙඳු යසලවීර්ක්වත් නැති,
එෙඳු නැවත නැවත අරර්ුණට නැංවීර්ක්වත් නැති, යෙොයහොර් ශොන්ත,
යෙොයහොර් ඒකොගරතොවක් තියයන, යහොඳ සර්ොධියක් තියයන, යදයවනි
ධයොනයකට. එතයකොට විතක්ක විචොර යදක හලලො දානවො. අරර්ුණට
හිත නැංවුවො; නැංවුවොට පස්යස් ඒකොගරව ඉන්නවො. යහොඳට සර්ොධිර්ත්ව
ඒ අරර්ුණ තුළ නවත්වොයගනර් ඉන්නවො; නතර යවලො ඉන්නවො. අන්න
යදවන ධයොනයක් යපන්වලො යදනවො. ඒයක් විතක්ක විචොර යදක නැහැ;
සර්ොධිය යහොඳට තියයනවො; පරීතියක් සහිතයි; යහොඳට ඒකොගරතොව
තියයනවො. ඊට පස්යස් යර්යහර් යනයකොට පරීති සහගත භොවයක් එනවො;
ඇඟ කිලියපොළො යනවො; ඇතැම් යවලොවට ඇයඟ් නිකං වතුර දැම්ර්ො
වයග් දැයනනවො. යම් පරීතියයන් එයො ඔදවැයඩන ගතියක් තියයනවො.
යම්වො සම්ෙන්ධයයන් හරි ලස්සන උපර්ො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යදනවො. යදවන ධයොනය සම්ෙන්ධයයන් හරිර් ලස්සන උපර්ොවක්
යදනවො. ඒක විතරක් ර්තක් කරන්නම්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
විලක් ගැන හිතන්න කියලො. යම් විලට උතුරැ පැත්යතන් වතුර
එන්යනත් නෑ. දකුණු පැත්යතන් වතුර එන්යනත් නෑ. නැයගනහිර
පැත්යතන් වතුර එන්යනත් නෑ. ෙටහිර පැත්යතන් වතුර එන්යනත් නෑ.
ඒ වයග්ර් වහින්යනත් නැහැලු. හැෙැයි වතුර උතුරොයගන යනවොලු.
යකොයහොර්ද වතුර උතුරන්යන්? යට පතුයල් තියයනවොලු
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නිරන්තරයයන්ර් සිසිල් දිය ගලන උල්පතක්. යම් උල්පත හරහො ර්තු
යවන ඒ සිසිල් දිය දහරොයවන් යම් විල උතුරොයගන යනවලු. අන්න ඒ
වයග් තර්යි කියනවො යදවන ධයොනය. දැන් යම් ෙැහැරින් කිසිර් සතුටක්
ඇතුළට එනවො යනයවයි. ඇස් යදකත් වහයගන ඉන්යන්. කන්වලටත්
යවන යර්ොකක්වත් අරර්ුණක් එන්යන් නැහැ. දිවත් වහයගන. නොසයත්
වහයගන. කයත් නිශ්චල කරයගන ඉන්යන්. නර්ුත් ඇතුළතින්
හටගන්නො පරීතියයන් යම් ර්ුළු කය පිනො යනවො. හිත පිනො යනවො. ඔන්න
යදවන ධයොනයට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන උපර්ොව. යම් වයග් හරිර්
ලස්සනට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සර්ොධි ර්ට්ටම් විස්තර කරනවො.
ඊට පස්යස් යකයනකුට වැටහුයණොත් යම් පරීතියත් ටිකක් ඕළොරිකයි;
රළුයි. ඊට වඩො යහොඳයි පරීතියයනුත් යතොර යවලො කොයික සුවය විතරක්
තියොයගන ඒකොගරතොව විතරක් තියොයගන හිටියයොත් යහොඳයි කියලො එයො
තෘතීය ධයොනයට යනවලු. ඊට පස්යස් සුඛයත් අයින් කරලො යහොඳටර්
ඒකොගරතොයවන් හියත් යහොඳ පරිණත භොවයකින් හතරයවනි ධයොනයට
යනවලු.
යර්න්න යම් ආකොරයයන් ෙුදුරජ්ොණන් විස්තර කරනවො
සර්ොධියක් කරර්ොනුකූලව හැයදන හැටි. ඒ ඒ සර්ොධිවල තියයන
විවිධොකොර ර්ට්ටම්. යම් වයග් අපිට සර්ථ පැත්යතන් වයග්ර් විපස්සනො
පැත්තකින් කතො කරන්නත් පුළුවන්. යකයස් නර්ුත් අද ධේර් යද්ශනොයේ
ර්ර් සර්ථ පැත්තකින් කතො කයළ්. ඉතින් යම් නිසො අපි යත්රැම්ගත
යුතුයි යම් යන ර්ොේගය හරි විචිතරයි; ෙොධො සහිතයි. හැෙැයි යහොඳ
අධිෂ්ඨොනයකින්, හියත් ඇති කරගත්ත අර වයග් උවර්නොවකින්, “යම්ක
ර්ර් යකොයහොර් හරි ජ්යගන්න ඕනෑ” කියන හියත් ඇති කරගත්ත දැඩි
වීේයයකින් යම් කටයුත්ත කරනවො නම් යම්වො කරන්න ෙැරි නෑ. අපි
හිතුයවොත් “යම්ක නම් ර්ට කවදාවත් කරන්න ෙැහැ” කියලො, එයහර්ත්
යදයක් යර්තන නෑ. අපි දැනට කරලො නැති නිසො, එයහර් නැත්නම් දැනට
අපි යම්වයය් නැවත නැවත යයදිලො නැති නිසො අපිට තොර් පුහුණුව ර්දි.
ඒකයි යර්තන තියයන පරශ්නය. අයප් හිත පුහුණුවක් තුළ නැවත නැවත
හික්යර්නවො නම්, නැවත නැවත යම් කටයුතුවල යයයදනවො නම්, යම්
යද් අදටත් වලංගුයි; අදටත් කරන්න පුළුවන්.

137

|

| කිං ර්ූලක සූතයර
ඒ නිසො යම් පින්වතුන්ට දැනටත් යර්තනර්ත් පැහැදිලි යවලො
ඇති, යර්තන යම් ඉන්න පිරියස් වුණත් ඇතැම් අය තොර් ආධුනික
ර්ම්ටයම් ඉන්යන්. ඇතැම් අය ඊට වඩො ර්ට්ටර්ක ඉන්යන්. ඇතැම් අය
ර්ධයර් ර්ට්ටර්ක ඉන්යන්. ඇතැම් අය සෑයහන්න හිත හදායගනත්
ඉන්යන්. ඒවො ඉයබ් යවච්ච යද්වල් යනයවයි. ඒවො කරර්ොනුකූලව යම්
දහර් තුළ හැසිරීර් නිසො යවච්ච යද්වල්. සෑයහන්න පරොයයෝගිකව යම්
තුළ යයදීර් නිසො යවච්ච යද්වල්. කැපවීර් නිසො යවච්ච යද්වල්. ඒ මිසක්
ඒ අයට අර්ුතු වරපරසොදයක් ලැබිලොවත් අර්ුතු යද්ව කරැණොවක්
ලැබිලොවත් ඒ යර්ොකක්වත්ර් යනයවයි. තනිකර තර්න්ර් ර්හන්සි යවලො,
තර්න් උයද් යපොඩ්ඩක් නැගිටලො, තර්න් යපොඩ්ඩක් සක්ර්නක් කරලො
පේයංකයක් කරලො, තර්න්ර් යවයහසිලො ගත්ත යද්වල් මිසක් පිටින්
ලැබිච්ච ආශීේවොද යර්ොකක්වත් යනයවයි. ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගන්න
තියයන්යන් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන දහර් වීේයවන්තයො
සඳහොයි. වීේයවන්තයො අනිවොේයයයන් වීේයය වඩනවො. එයො යම්ක
අතහැරලො දාන්යන් නෑ. අනොගතයට කල්දාන්යන් නෑ. යහටට කල්දාන්යන්
නෑ. එයො යම් ලද අවස්ථොයවන් පරයයෝජ්නය ගන්න උත්සොහවත් යවනවො.
ඒ නිසො අපි සියලුයදනොටර් අද දින ධේර් යද්ශනොයවන් ඒ යන
ඉදිරි ර්ොේගය සඳහො ර්ග යපන්වීර්ක් යේවො කියලො අද ධේර් යද්ශනොව
අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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6 │ අධිපත්ත්්වය සත්යට රදමු
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිප්පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩ සටහනට
ඉස්සරහින් තියොගත්යත් කිං ර්ූලක සූතරය. යම් සූතරය ඇතුළත් යවලො
තියයන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය්.
යර්තන සොකච්ඡො යවන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් ඉදිරිපත්
කරන පරශ්න අටක්. ඒ වයග්ර් ඒ පරශ්න අටට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්
පිළිතුරැ අටක් යදනවො. එතයකොට අපිට ඕනෑ ඕනෑ පිළිතුරැ දීලො හරි
යන්යන් නැහැ. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන පිළිතුරර් යදන්න කියලො
තර්යි කියන්යන්. යර්ොකද විවිධොකොර ර්තිර්තොන්තර එදා ෙුද්ධ කොලයයත්
තිබිලො තියයනවො; අදටත් තියයනවො. ඉතින් ඒ විවිධ පරශ්නවලට ඒ ඒ
අය විවිධ උත්තර යදනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් කොලයය්දිත් යම්
පරශ්නවලටර් යවනත් උත්තර දීපු ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො, ඒ වයග්ර් අනය
ලබ්ධිකයයෝ අනය තීේථකයයෝ හිටියො. ඒ නිසො යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
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යදන පිළිතුරැ ටික දැනගැනීර් වටිනවො. එයහර් යනොකයළොත් අපි
යදන්යනත් වැරදි පිළිතුරැ. යර්ොකද, යම් අහලො තියයන පරශ්න ඉතොර්
සූක්ෂ්ර්යි. ඒ වයග්ර් යම්වට යවන යවන උත්තර සර්හර විට අපිට
හියතන්නත් පුළුවන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ ගිය පිරිසක්
වශයයන් අපි එතයකොට උත්සොහවත් යවන්න යවනවො, ඇයි යර්ෙඳු
පිළිතුරැ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීලො තියයන්යන්; යම්වයය් සතය
අසතයතොව යකොයහොර්ද? නැත්නම් යම්වො ඇයි යම් තරම් ගැළයපන්යන්
කියලො හිතලො ෙලන්න වටිනවො.
අපි සොකච්ඡො කළො ර්ුලින්ර් “කිං මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියන පරශ්නය. ඒ කියන්යන්, කුර්ක් ර්ුල් කරයගනද යද්වල් හටගන්යන්
කියන කොරණොව; යද්වල් පටන්ගන්යන් කියන කොරණොව; ර්ුල් වන්යන්
කියන කොරණොව. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො උත්තර යදන්න කියලො. යම්
හියත් ඇති යවන කැර්ැත්ත ර්ුල් කරයගන තර්යි යද්වල් සිද්ධ යවන්යන්.
අයප් හියත් යම් කැර්ැත්තක් ඇති වුණො නම්, ඡන්දයක් හටගත්තො නම්,
ඒකට අනුරෑපව තර්යි අපි කරියොත්ර්ක යවන්යන්. ඒක කුසලච්ඡන්දයක්
යවන්නත් පුළුවන්; කොර්ච්ඡන්දයක් යවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ
කියන්යන්, ඡන්දය යකොයි අතටද හැරිලො තියයන්යන්, කුසල පක්ෂයටද
අකුසල පක්ෂයටද කියලො නියර්යක් නැහැ. හැෙැයි ඡන්දය ර්ුල් යවනවො.
හරි පැත්තට වැටුයණොත් ඔන්න අපි හරි පොයේ යනවො; හරි කැර්ැත්තක්
අනුව තර්යි අපි තල්ලු යවලො යන්යන්. නර්ුත් ඒකර් අනිත් පැත්තට
වැරදි කැර්ැත්තක් නම් අයප් හියත් තියයන්යන්, ඒයකනුත් තල්ලුවක්
එනවො. ඔන්න අපි වැරදි පොරක් ඔස්යස් යනවො. ඉතින් ඒ නිසො යම්
ඡන්දය නිවැරදි පැත්තට හරවොගැනීර් හරිර් පරිස්සමින් කරගත යුතු
කොරණයක්. යර්ොකද වැරදි යදයකට නම් අයප් හියත් කැර්ැත්ත
තියයන්යන්, ඒ හරහො යර්යහයවිලො ඔන්න අපි දන්යනර් නැතුව වැරදි
යදයක් ඔස්යස් අරයගන යනවො. අන්තිර්ට අපිටර් ඒයක් ඵල විපොක
විඳින්නට සිද්ධ යවනවො. නර්ුත් ඒක හරි විධියට කරන්න ගත්තොර් හියත්
ඇති යවන ඒ ෙලවත් උවර්නොව, දැඩි අධිෂ්ඨොනය, ඇත්තටර් නිවන්
දකින ර්ොේගයටර් අතයවශය සොධකයක් ෙවට පත් යවනවො. ඒ නිසොර්
ඒක ඡන්ද ඍද්ධිපොදයක් වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො

| 140

අධිපතිත්වය සතියට යදර්ු

|

කරනවො. යම් කිසි යකයනක් තුළ අඛණ්ඩව යම් ඡන්දය තියයනවො නම්,
“අනිවොේයයයන්ර් ර්ර් යකයලස් දුරැ කරන්න ඕනෑ, නැත්නම් නිවන්
පරතයක්ෂ කරගන්න ඕනෑ, යම් ජීවියතන් වැඩක් ගන්න ඕනෑ”, යම් ආදී
වශයයන් සසර ගර්න නිර් කිරීර් හො සම්ෙන්ධයයන් යම් කිසි
යකයනක්යග් හියත් කුසලච්ඡන්දය, ඡන්ද ඍද්ධිපොදය පරෙලව තියයනවො
නම්, ඒකර් යම් තැනැත්තොව සසර දුකින් මියදනො ර්ට්ටර්ට අරයගන
යනවො. ඉතින් ඒ නිසො යම් කුසලච්ඡන්දය සෑයහන්න පරෙල සොධකයක්
යවනවො නිවන් ර්ොේගයට.
ඊළඟට තව පරශ්නයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කරනවො
“කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?” කියලො. ඒ කියන්යන්, ‘කුර්කින්ද යද්වල්
හටගන්යන්?’ වයග් අදහසක්. එතයකොට උත්තර යදන්න කියනවො
“ම සකාර සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා” ර්නසිකොරයයන් තර්යි යද්වල්
හටගන්යන්. ඇත්තටර් යම් කතො කරන සූක්ෂ්ර් ධේර්තො එකියනකට
සම්ෙන්ධයක් තියයනවො. අපි යම් කිසි කැර්ැත්තක් අනුව කටයුතු
කරනවො. ඒ කැර්ැත්ත අනුව කටයුතු කරද්දී අපි ඒ කැර්ැත්තට සරිලන
පරිද්යදන්, ඒ කැර්ැත්ත ඉෂ්ට යවන ආකොරයයන් අපි හැසියරනයකොට,
අපි ඊට උවර්නොකරන යද්වල් යසොයනයකොට, ඒ යද්වල් හටගන්යන්
ර්නසිකොරයයන්. දැන් අපි හිතර්ු යකයනක්ට සල්ලි යහොයන්න උවර්නො
යවනවො. එයො වයොපොරිකයයක් වශයයන් අපි හිතර්ු ර්ැණික් ගරනවො.
ඉතින් එයොට ර්ැණික් ගරමින් ඉන්නයකොට, යම් ගලක් දැකලො “යම්ක
ර්ැණිකක්” කියලො එයොයග් හියත් දැන් ර්ැණිකක් හටගන්නවො. ර්ැණිකක්
හම්ෙ යවනවො කියන එක, ර්නසිකොරය සම්භවය කරයගන තර්යි හම්ෙ
යවලො තියයන්යන්. ර්ුලින්ර් එයො ඒ පැත්තට හිත යයොර්ු කරයගන,
නැත්නම් ඇහැ යයොර්ු කරයගන හිටියො. යම් “ර්ැණික” කියන එකක් දැන්
එයොයග් හියත් හටගන්නවො.
ඉතින් ඒ නිසො ර්නසිකොර සම්භවො කියන එයක් ඒ හිත හැරවීර්
නැත්නම් අනිකුත් ඉඳුරන් ඒ පැත්තට යයොර්ු කිරීර් කියන අදහස
තියයනවො. යම්ක අපි සෑයහන්න භොවනොයේදී යයොදාගන්නවො. යර්ොකද,
යම්ක රළු ර්ට්ටර්කින් පටන් අරයගන ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක් දක්වො
අපි අරයගන යනවො. අපි වර් දකුණ කියලො, නැත්නම් ආශ්වොසයක්
පරශ්වොසයක් කියලො යර්යනහි කිරීර්ක් වශයයන් යම් ර්නසිකොරය තර්යි
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කරන්යන්; පොවිච්චි කරන්යන්. යර්ොකද එයතන්ට අපි හිත හරවනවො. ඒ
වයග්ර් එයතන්දි අයප් ඉන්ියයන්ට යගෝචර යවච්ච, ඉන්ියයන්ට හර්ු
යවච්ච අරර්ුණට අපි නම් කිරීර්කුත් කරනවො. යර්ොකද, එතයකොට තව
ටිකක් ස්ථිර යවලො පිහිටන ගතියක් තියයනවො. යර්න්න යම් වයග්
ර්නසිකොරයය් යලොකු සම්ෙන්ධයක් තියයනවො භොවනොවට. ටික ටික ඒක
සියුම් කරයගන ගිහිල්ලො හිත හැරවීර් පර්ණක් කරනවො වචනයකින්
යතොරව. ඇතුයළ් වචනයක් විතේකයක් පොවිච්චි කරන්යන් නැතුව.
ඔන්න ඔය වයග් ටික ටික යම් ර්නසිකොරය සියුම් යවන ස්වභොවයක්
තියයනවො.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් කතො කළො. “කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො. ඒකට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදන්න කියනවො “ඵස්ස
සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” යකොතැනින්ද යද්වල් පටන්ගන්යන් කියන වයග්
අදහසක් එතන තියයන්යන්. ස්පේශයයන් සියල්ල පටන්ගන්නවො කියන
අදහසක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කරනවො. ඒ කියන්යන් ඇහැත්
රෑපයත් සම්ර්ුඛ වුණොර්, නැත්නම් ඒ යදක ගැටුණොර්, ස්පේශ උනොර්
තර්යි එතයකොට යර්තන අපිට යම් දැනීර්ක්, එයහර්ත් නැත්නම් ඒ හො
සම්ෙන්ධ සංඥාවක්, එයහර්ත් නැත්නම් යම් සිතුවිලි සර්ුදායක් පහළ
යවන්යන්. යම් යේදනොවක් පහළ වීර් සඳහො යම් ස්පේශය ර්ුල් යවනවො.
ඒ වයග්ර් යම් හඳුනොගැනීර්ක් සිද්ධ වීර් සඳහො, යම් සංඥාවක් පහළ වීර්
සඳහො යම් ස්පේශය ර්ුල් යවනවො. ඊළඟට හියත් සිතුවිලි රැසක්, ඇතුයළ්
කතොවක්, නැත්නම් විතේක පහළ වීර් සඳහො යම් ස්පේශය ර්ුල් යවනවො.
එතයකොට ස්පේශය ර්ුලයි යේදනොවන්ට, සංඥාවන්ට, සංස්කොරයන්ට. යම්
ස්පේශය, “ඵස්ස පච්චයා න්වද ා” කියන යර්න්න යම් යුගළය එක
අතකින් අපිට පටිච්ච සර්ුප්පොදය දකින්න පුළුවන්, පටිච්ච සර්ුප්පොදය
යත්රැම්ගන්න පුළුවන් පහසු තැනක්.
අපි එදා යම් යකොටස සොකච්ඡො කරද්දි කතො කළො, පටිච්ච
සර්ුප්පොදයය් තියයන අංග යදාළහ ර්තක තෙොගැනීර්ටත් වඩො ඉතොර්
වැදගත් යවන්යන් යම්යක් තියයන යම් නයොය යත්රැම්ගැනීර්යි; පටිච්ච
සර්ුප්පොද ධේර්තොව යත්රැම්ගැනීර්යි; ඉදප්පච්චයතොව යත්රැම්ගැනීර්යි.
එකක් නිසයි තවත් එකක් සිද්ධ යවන්යන්. එකියනකට ඈඳිලො එකක්
ර්ත යැයපමින් තර්යි තවත් එකක් තියයන්යන්. යර්න්න යම්
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සම්ෙන්ධතොව යත්රැම්ගන්න පුළුවන් නම්, ඒක යම් යපොතකින් යනයවයි,
අහලො කියලො යනයවයි, නිකං හිතින් හිතලොර් යනයවයි, යම්ක
පරතයක්ෂයක් වශයයන් ඇස්පනොපිට දැකලො, නිහඬ ර්නසකින් ක්ෂණිකව
යත්රැම් අරයගන, විපස්සනො නුවණක් වශයයන් ර්තු යවලො, “ඵස්ස
පච්චයො යවදනො” - “ස්පේශය ඇති කල්හි යේදනොව ඇති යේ, ස්පේශය
ඇති වීර්ත් සර්ගින් යේදනොවත් ඇති යේ, ස්පේශය නැති කල්හි යේදනොව
යනොයේ, ස්පේශය නැති වී යොයර්න් යේදනොව නිරැද්ධ වී යයි”, කියන
යර්න්න යම් සම්ෙන්ධතොව අපිට යත්යරනවො නම්, අන්න ඒක ඉතොර්
පරෙල අවයෙෝධයක් දක්වො අපිව අරයගන යනවො.
අපි ඊළඟට සොකච්ඡො කළො “කිං සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියන ඊළඟ පරශ්නය. එයතන්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදන්න
කියනවො “න්වද ා සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. ඒ කියන්යන් යම්
සියලුර් ධේර්තො, හියත් ඇති යවන විවිධොකොර සංකල්ප, විතේක, යම්
ඔක්යකෝර් ගිහිල්ලො අන්තිර්ට එකතු යවන්යන් යකොයහද?
ර්ුණගැයහන්යන් යකොයහදිද? එක්රැස් යවන්යන් යකොයහදිද? කියලො
ඇහුයවොත් උත්තර යදන්න කියනවො, ඒ එක්රැස් යවන්යන් යේදනොයවදි
කියලො. එතන අපිට නිකං හිතොගන්න පුළුවන් යම් ස්පේශය වයග්
යදයක්, නැත්නම් යර්තන අපි කතො කරපු ර්නසිකොරය වයග් යදයක්,
එක පොරට අහු යනොයවන්න ඉඩ තියයනවො. නර්ුත් අපිට සැප
යේදනොවක් දැනීර්, දුක් යේදනොවක් දැනීර් සොර්ොනයයයන් යෙොයහොර්
පරකටයි. ඉතින් ඒ නිසො යෙොයහොර් පහසුයවන් හඳුනොගන්න පුළුවන්
යේදනොයේදී. ඒ නිසො අර හැර් යද්ර් ර්ුල් යවලො කටයුත්ත කරලො දුන්නට
පස්යස් අන්තිර්ට ර්තු යවන්යන් යේදනොවක් වශයයන්; සැප යේදනොවක්
වශයයන්, එයහර් නැත්නම් දුක් යේදනොවක් වශයයන්. යර්තන අපි
සොර්ොනයයයන් විඳින උයප්ක්ෂො යේදනොව අපිට වැටයහන්යන්වත් නැහැ.
යර්ොකද, අපි ඒක ඒ තරම් ගණන්ගන්යන් නැහැ. යර්ොකද අයප් හිත් ඒ
තරර්ටර් රළුයි; යෙොයහොර් ර්තුපිට රැයඳන්යන්. ඉතින් එෙඳු හිතකට
ඉතොර් තීවර ර්ට්ටර්ක උත්යත්ජ්නයක් ආයවොත් පර්ණයි අපි
සොර්ොනයයයන් ර්ුලදි වටහොගන්යන්. ඒ නිසො උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටයම්
සැපයක් ආයවොත් ඔන්න යත්යරනවො. දරොගන්න අර්ොරැ ර්ට්ටයම් දුකක්
ආයවොත් ඔන්න ඒකත් යත්යරනවො.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අන්න ඒ වයග් අපිට යම් අයප් හිත හරිර් යගොයරෝසු ර්ට්ටර්ක
තියයනවො නම්, එතයකොට සූක්ෂ්ර් යදයක් වටහොගන්න අර්ොරැයි. අපි
වටහොගන්යන් සොර්ොනයයයන් ර්තුපිට තියයන යගොයරෝසු ර්ට්ටයම් සැප
යේදනො, දුක් යේදනො. අපිට ඒ යගොයරෝසු ර්ට්ටර්ක ජීවත් යවන තොක්
සැප යේදනො ලෙන්න නම් ඉතොර් යගොයරෝසු සැපක් අවශය යවනවො.
එතයකොට දුක් යේදනො සම්ෙන්ධයයන් නම් ඉතින් කතො කරන්න යදයක්
නැහැ. ඒවො ඉතින් යකොයහොර්ත් යෙොයහොර් කටුක දුක් යේදනො තර්යි
හම්ෙ යවන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො අයප් ඉන්ිය සංයේදී නැත්නම්, ඉතින්
අපිට යෙොයහොර් පරෙල ර්ට්ටයම් උත්යත්ජ්න අවශය යවනවො යම් ඉන්ිය
සංයේදී කරගන්න; උද්දීපනය කරගන්න. ඉතින් එක අතකින් යෙොයහෝර්
කටුක, යෙොයහොර් කේකශ ර්ට්ටර්කට අයප් ඉඳුරන් අරයගන යන්න සිද්ධ
යවනවො. නර්ුත් අයප් හිත ටික ටික සංයේදී යවනවො නම් පුංචි යද්කිනුත්
යම් හියත් සතුටක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒ හිත හැෙැයි පුංචි යද්කිනුත්
දුකටත් පත් යවන්න පුළුවන්. ඒකටර් එයහර් නම් පරඥාවකුත් එකතු
කරන්න සිද්ධ යවනවො. සංයේදී හිතට දුකක් දැනුණොර්, සැපක් දැනුණොර්
පරඥාව ර්ුසු යවලො නැත්නම්, සෑයහන කරදරකොරී යවන්නත් පුළුවන්.
යහොඳ සංයේදී ර්නස් සොර්ොනය පුංචි සතුටකුත් ෙුක්ති විඳිනවො වයග්ර්
යෙොයහොර් සරල දුකකදිත් කම්පොවට පත් යවනවො. ඉතින් එෙඳු ර්නසකට
පරඥාව ඈඳිලො තිෙුයණ් නැත්නම් චිත්ත පීඩොවලට ලක් යවමින් තර්යි
ජීවත් යවන්න සිද්ධ යවන්යන්. අපි භොවනොවක් හරහොත් හියත් සංයේදී
භොවයක් ඇති කරනවො - ඒ වුණත් පරඥාවක් ළඟ තියොයගන. යෙොයහෝර්
යහොඳ ගැඹුරැ ර්ට්ටර්ක පරඥාවක් එක්ක තර්යි අපි සතිය, සර්ොධිය දියුණු
කරන්යන්. ඒ හරහො හියත් සංයේදිතොව ඇති යවන ෙව ඇත්ත. නර්ුත්
පරඥාවත් එක්ක අත්වැල් ෙැඳයගන යන නිසො අපිට දුකක් යේදනොවක්
දැනුණත් ඒක දරොගැනීයම් ශක්තියක් යවනර්ර් අපි හදායගන යනවො.
“යවදනො සයර්ොසරණො සයබෙ ධම්ර්ො” කියන යර්න්න යම්
කොරණොයවදි අපි ටිකක් සොකච්ඡො කළො යේදනොනුපස්සනොව
සම්ෙන්ධයයන්. යර්ොකද, අපිට පරකටව දැයනන යේදනො අයප් භොවනොවට
යයොදාගන්න පුළුවන් යේදනොනුපස්සනොව වශයයන්. එතයකොට
යෙොයහොර් පහසුයවන් අපිට භොවනො අරර්ුණක් ර්තු යවනවො. ඒ
අරර්ුණට හිත තියොයගන ඉන්න පුළුවන්. හැෙැයි සෑයහන්න ඉවසීර්ක්
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ඔස්යස් තර්යි යන්න යවන්යන්. ඒ වයග්ර්යි අනිත් පැත්යතන් සැප
යේදනොවක් එනයකොට ඒකට යලොල් යවන්යන් නැතුව ඒයකන් අයින්
යවලො ඒයක් තියයන යථො ස්වභොවය ෙලොගන්න පුළුවන් නම්, ඒක අපි
අල්ලො ෙදාගන්න යන්යන් නැතුව, ඒක තව තව ඉල්ලන්න යන්යන්
නැතුව, ඒක සතියයන් අඳුනගන්න පුළුවන් නම් ඒ හරහො යලොකු
අවයෙෝධයක් කරො අපිට යන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි ඊයය් සොකච්ඡො කළො ඊළඟ පරශ්නය, “කිං පමුඛා
සන්බ්බ් ධම්මා?” ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො, “සමාධි පමුඛා සන්බ්බ්
ධම්මා” කියලො. සර්ොධිය තර්යි සියලු යද්ටර් පරර්ුඛ කියලො වයග් අදහසක්
තර්යි එතන එන්යන්. එතයකොට විවිධොකොර සර්ොධි සම්ෙන්ධව අපි ඊයය්
ර්ඳක් කතො කළො. ඒ වයග්ර්යි සර්ොධියක් හදාගන්න ගියොර් ර්ුහුණපොන්න
යවන විවිධොකොර ගැටලු සම්ෙන්ධයයන් අපි සෑයහන්න සොකච්ඡො කළො.
ඊළඟ පරශ්නය වශයයන් අද අපිට සොකච්ඡො කරන්න තියයන්යන්,
“කිං ආධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා?” යම් විධියට පරශ්නයක් ඇහුයවොත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදන්න කියනවො, “සත්ාධිපන්ත්යයා
සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. සියල්ලටර් අධිපතිත්වය දරන්යන් ‘සතියයි’
කියලො තර්යි උත්තර යදන්න කියන්යන්. එතයකොට දැන් යම් සියල්ලට
අධිපතිත්වය දරන්යන් සතියයි කියන කොරණොව ටිකක් ගැඹුරැ
කොරණොවක්. එක පොරටර් අපිට යම් කියන යද්වත් යත්යරන්යන් නෑ. ඒ
නිසො අයප් හිත සොර්ොනයයයන් කටයුතු කරන්යන් යකොයහොර්ද කියලො
ර්ුලින්ර් අයප් හියත් ස්වභොවය ගැන අපිට යපොඩ්ඩක් සොකච්ඡො කරන්න
සිද්ධ යවනවො.
සොර්ොනයයයන් අයප් හිත අතීත නො නො පරකොර අරර්ුණු ඔස්යස්
යන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ කියන්යන් අපි කැර්තියි, සොර්ොනයයයන්
අපි කරපු කියපු යද්වල් ර්තක් කර කර ඉන්න. වියශ්ෂයයන්ර් අපි වයසට
යනයකොට අපිට ර්තකයි අපි සෑයහන කොලයක් යම් ජීවියත් ගත කළො.
ඒ ඒ යුගවලදි ඒ ඒ සංසිද්ධි සිද්ධ වුණො. යෙොයහොර් ෙරපතළ සිද්ධි අයප්
හියත් ඇඳිලො තියයනවො; යටට කොවැදිලො තියයනවො. අපිට ඒවො නැවත
නැවත ර්තකයට එනවො. ඒවො සර්හර යවලොවට හියත් සතුටක් ඇති
කරනවො. තවත් යවලොවට හියත් දුකක් ඇති කරනවො. ඉතින් යම් ර්තක
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නැවත නැවත අපි සිහියට නංවමින් එක්යකො සතුටු යවනවො; එක්යකො
දුක් යවනවො. ඒ කියන්යන් යම් වේතර්ොනයය්දී අපි කරන්යන් ඒ අතීත
ර්තක සටහන්වල ජීවත් වීර්ක්. එතයකොට වේතර්ොනය අපිට අහිමියි.
වේතර්ොනයය් අපි ජීවත් යවන්යන් නැහැ. අපි ඒ අතීතයය් යවච්ච
සිදුවීම්වල නැවත නැවත ර්නසින් ජීවත් යවනවො. ඉතින් ඇත්තටර් අයප්
වයස යගයවනවො, හැෙැයි වේතර්ොනයය් යනයවයි ඉන්යන්. (ඉන්යන්
අතීතයය්). ඒ අතීත සිදුවීම් යවලො අවසොනයි; නර්ුත් අපි එක්යකෝ
පශ්චොත්තොප යවනවො යවච්ච යද්වල් සම්ෙන්ධයයන්. එයහර්ත් නැත්නම්
ඒවො ගැන අනවශය විධියට හිතමින් ඒවයය්ර් හිත යයොදමින් ඒවයය් රස
විඳිනවො. ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් තර්යි අයප් තියයන්යන්.
ඒ වයග්ර්යි අපිට විවිධොකොර ෙලොයපොයරොත්තු තියයනවො.
අයප්ක්ෂො තියයනවො. එෙඳු අයප්ක්ෂො, ෙලොයපොයරොත්තු ගැන හිත
යනයකොට අන්න ඒවට යන්න යවන්යන් අනොගතයට. “ර්ට තොර් නම්
ඒවො ඉෂ්ට කරගන්න ෙැරි උනො. යකොයහොර්ද ර්ර් යම් ෙලොයපොයරොත්තුව
අනොගතයය්දී ඉෂ්ට කරගන්යන්?”. ඉතින් ඊළඟට සැලසුම් හදනවො.
එතයකොට හිත අනොගතය අල්ලයගන නො නො පරකොර විධියට කතන්දර
යගොතමින්, ඒවො තුළ ජීවත් යවමින්, ‘යම්වො ර්ර් යකොයහොර්ද ඉෂ්ට
කරගන්යන්’ කියලො කල්පනො කරමින්, කල්පනො සොගරයක නිර්ග්න
යවලො ඉන්නවො. සම්පූේණයයන්ර් අනොගත සිහිනවල අපි ජීවත් යවනවො.
සර්හර යවලොවට යම්වො යකයරන්යන් නැති නිසො අපි හිතින් චිතරපටියක්
හදායගන “අනොගයත් ර්ර් යර්යහර් කරනවො, යම් විධියට ඉන්නවො, යම්
යම් විධියට යගවල් හදාගන්නවො, යම් යම් විධියට ඉන්නවො” කියලො ඉතින්
නො නො පරකොරව අපි හිතින් හදාගත්ත සිතුවිලිවල, හිතින් හදාගත්ත
චිතරපටියක් තුළ අපිර් නළු නිළියයෝ යවලො ගත කරනවො. එක අතකින්
ෙැලුවොර් අපි හරිර් දක්ෂ චිතරපටි අධයක්ෂකවරැ කියලො කියන්න පුළුවන්.
යර්ොකද අපි හැයර්ෝර් හරි දක්ෂයි ඒ පැත්යතන්.
අපිට යර්ොනවො හරි කරගන්න ෙැරි උයනොත් අපි ඉතින් හිතනවො.
හිතලො අපි ඒ යලෝයක තුළ අතරර්ං යවනවො. අතරර්ං වීර් ර්ුලින්
යවන්යන් නැහැ. අපි හිතන්න පටන්ගන්යන් ‘අපි’ වශයයන්. නැත්නම්
‘ර්ර්’ වශයයන් පටන්ගන්නවො. නර්ුත් ටික ටික ටික ටික හිතොයගන
හිතොයගන යනයකොට දන්යන්ර් නැතුව සිතුවිලි වේධනය යවනවො.
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දන්යන්ර් නැතුව ඒ පැත්තටර් අදාළ සිතුවිලි පරවොහයක් දැන් ටික ටික
ටික ටික එනවො. දැන් ඔන්න හිත අයප් පොලනයයන් ගිළිහිලො යම් සිතීයම්
කොේයය හිත විසින්ර් දිගටර් කරයගන යනවො. දැන් අපිට උවර්නො උනත්
හිත නවත්වන්යන් නෑ. දැන් එතයකොට අනොගතය හො සම්ෙන්ධ සිතුවිලි
රැසක් එනවො. අනොගතය හො සම්ෙන්ධ සිතුවිලි හරහො ඔන්න
කතන්දරයක් යගයතනවො. ඒයක ර්ර්ත් ඉන්නවො. ර්ර් එතයකොට
ඒයගොල්යලොත් එක්ක යම් යම් ගනුයදනු කරනවො. එයත් ඉන්නවො, ර්ර්ත්
ඉන්නවො, අරයත් ඉන්නවො, අම්ර්ත් දැන් ඉන්නවො, තොත්තත් ඉන්නවො,
අරයගොල්යලොත් ඉන්නවො, යම්යගොල්යලොත් ඉන්නවො, යලොකු කට්ටියක්
ඉන්නවො. ඒ අතයේ ර්ොත් ඉන්නවො. ඉතින් අරයගොල්යලො යර්යහර්
කියනවො, යම්යගොල්යලො යර්යහර් කියනවො, ර්ර් යර්යහර් කියනවො.
අන්න අපි කතොවක් යගොතොගත්තො. චිතරපටියක් හදාගත්තො. ඒයක් ඉන්න
කට්ටියත් එක්ක ර්ර්ත් යකයනක් යවලො රඟපොනවො. අපි තනියයන් හිනො
යවනවො. තනියයන් අඬනවො. ඉතින් නො නො පරකොර යද්වල් සිදු කරනවො.
ඉතින් යම් වයග් තර්යි අපි ජීවත් යවන්යන්.
යර්න්න යර්යහර් අතීතයය්ත් අනොගතයය්ත් තර්යි අපි
සොර්ොනයයයන් ගත කරන්යන්. අපිට ඒ නිසො යම් වේතර්ොනය ගැන
දැනුර්ක් නැහැ. යම් වේතර්ොනයය් කය ඉඳයගන ඉන්නවො අපි දන්යන්
නෑ. යම් වේතර්ොනයය් අයප් කය ඇවිදිනවො අපි දන්යන් නෑ. යම්
වේතර්ොනයය්දී කය සැතපිලො තියයනවො අපි දන්යන් නෑ. යම්
වේතර්ොනයය් කය හිටයගන තියයනවො. ඒත් අපි දන්යන් නෑ. යර්ොකද,
අපි ඉන්යන් එක්යකෝ අතීතයය්, එක්යකෝ අනොගතයය්. ඉතින් යම් නිසො
යම් ඉරියේ සම්ෙන්ධයයන් වැටහීර්ක් අපිට ඇත්යත් නැහැ. යර්ොකද
වේතර්ොනයය් තියයන යම් ඉරියේ, නැත්නම් කයය් තියයන විවිධොකොර
කරියොකොරකම් හරිර් උදාසීනයි. නැත්නම් හුඟක් යවලොවට ඒවයය්
තියයන්යන් ර්ධයස්ථ යේදනොවක්. එෙඳු ර්ධයස්ථ යේදනොවක් නිසො හරි
අර්ොරැයි යම්වො සතියට හසු කරගන්න. ඒවො සතියට හසු කරගන්න නම්
සෑයහන්න පරෙල සතියක් තියයන්න යවනවො. නැත්නම් අර්ොරැයි
ර්ධයස්ථ යේදනො අයප් සතියට හසු කරයගන යම් කටයුත්ත කරයගන
යන්න. නර්ුත් අර හිතින් හදලො යදන අතීතය හො සම්ෙන්ධ යද්වල් ඒවයය් තියයනවො හරි යලොකු විචිතරත්වයක්. ඒවයය් තියයනවො ර්න
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ෙඳන ස්වභොවයක්. ඒවයය් තියයනවො යලොකු රසයක්. ඒ හින්දර් හිත
යම් අවස්ථොවක උදාසීන යවනවො නම්, අර පරණ රසවත් ර්තකයක් අවදි
කරලො යදනවො. එක්යකො රසවත් ර්තකයක්, එයහර් නැත්නම් හිත
තිගැස්යසන, හිත කම්පොවට පත් යවන ර්තකයක් අවදි කරලො යදනවො.
යර්ොකද, වේතර්ොනය උදාසීන වුණො. වේතර්ොනය ඒකොකොරී වුණො. හිත
ඒකට කැර්ති නැහැ. ඒ නිසො අතීත ර්තක සටහනක් අවදි කරලො දුන්නො.
ඒකට හිත ගියො. ඒක තුළ දැන් ජීවත් යවනවො. එයහර්ත් නැත්නම්
වේතර්ොනය ඒකොකොරී නම්, අනොගතය හො සම්ෙන්ධ සිතුවිලි තියයනවො,
ඉතොර් පරණීතයි. ඉතොර් ර්න ෙන්දනීයයි. ඒවට හිත ගියො, ඒවො තුළ ජීවත්
යවනවො.
ඉතින් යම් නිසො අපි කැර්ති යද්වල්වල තර්යි - නැත්නම් අපි
කැර්ති යද්වල් කියනවොට වඩො - හිත කැර්ති යද්වල්වලට තර්යි හිත
යන්යන්. අපි ඉතින් හිත කියන යද් අහයගන තර්යි ජීවත් යවන්යන්.
ඉතින් අපි හිතනවො යම් හිත ර්යග් කියලො. ඒ වුණොට සිද්ද යවන්යන්
එයො කැර්ති තැනක අපිව අරයගන යන එකයි. අපිත් ඉතින් වහල්ලු
වයග් එයො කියන කියන යද් කරමින් කටයුතු කරනවො. එයො අරක
කරන්න, යම්ක කරන්න කියලො විධොන යදනවො. අපි එයො කියන යද්
අහයගන සුවච කීකරැ යගෝලයයෝ වයග් කටයුතු කරනවො. යම් හියත්
ෙලපවත්වන පරධොනර් සොධකයක් තර්යි තණ්හොව. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො යම් සත්ත්වයො තණ්හොවට දාස යවලො තර්යි කටයුතු
කරන්යන් කියලො. ඒ වයග්ර් තණ්හොව යදවැන්නො කරයගන තර්යි ර්ුළු
සංසොයරර් යන්යන් කියලො කියනවො. ඒ කියන්යන් “ත්ණ්හාදුත්න්යා
පුරින්සා, දීඝමද්ධා සිංසරිං” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. ඒ
කියන්යන් යකයනකුට දැන් හියතනවො ඔන්න ‘ර්ට සහකොරයයක්
ඉන්නවො’, ‘ර්ට සහකොරියක් ඉන්නවො’, ‘ර්ට යොළුයවක් ඉන්නවො’ කියලො.
ඉතින් අපි සොර්ොනයයයන් කියනවො එයත් එක්ක තර්යි ර්ර් ඔක්යකොර්
කියන්යන්. ර්යග් රහස් යෙදාගන්යන් එයත් එක්ක. ර්ට ඉන්න අඹ යොළුවො
එයො තර්යි කියලො අපි කවුරැ හරි යතෝරයගන ඉන්නවො. අපි හිතන්යන්
එයත් එක්ක තර්යි ර්ර් යම් ජීවියත් ගත කරන්යන් කියලො. නර්ුත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම් සංසොයේ, භවයයන් භවය, අපි
ගිහිල්ලො තියයන්යන් තණ්හොව යදවැනියො කරයගන. තණ්හොව තර්යි ර්ර්
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කරට අතදායගන ගිහිල්ලො තියයන්යන්. තණ්හොව කියන යද් තර්යි ර්ර්
අහන්යන්. එයො යර්ොකක්ද කියන්යන්, ර්ර් ඒ යද් යෙොයහොර් සුවචව
කීකරැව පිළිඅරයගන එයො කියන යද් ර්ං ඉෂ්ට කරන්න ෙැඳිලො ඉන්නවො.
ඉතින් අයප් සිතුවිලි එනවො. අයප් සිතුවිලි ර්යග් කියලො අපි හිතනවො.
ඒ අනුව ර්ර් කටයුතු කරනවො. ඉතින් ඒක තර්යි සොර්ොනයයයන් අපි
ජීවියත් කරන්යන්.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, හිත යම් දැන්
තියයන්යන් වේතර්ොනයය් පර්ණයි. එයහර් නම් යම් වේතර්ොනයය් ජීවත්
යවන්න උත්සොහවත් යවන්න.
“අත්ීත්ිං ාන්වාගන්මයය, ප්පටිකන්ඞ්ඛ අ ාගත්ිං.
යදත්ීත්ිං පහී ිං ත්ිං, අප්පත්ත්ඤ්ඤච අ ාගත්ිං”
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො අතීතය ලුහුෙැඳයගන යන්න
එපො. යර්ොකද අතීතය සිද්ධ යවලො අවසොනයි. අනොගතය සම්ෙන්ධයයන්
විවිධොකොරව ඔය විධියට හියත් පරකල්පනො හදායගන යන්න එපො. යර්ොකද
අනොගතය තවර් පැමිණියය් නැහැ. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක්
කරනවො පුළුවන් තරම් හිත වේතර්ොනයට ගන්න උත්සොහයක් දරන්න
කියලො; ඒ පරතිඵලය ගැනීර්ට තර්යි අපි අද උත්සොහවත් යවන්යන්;
නැත්නම් ෙුදු වදනක් අනුව කටයුතු කරන්යන්. හියත් තියයන පරණ
පුරැද්දට අතීතයටයි අනොගතයටයි යන ගතිය අයින් කරයගන අපි
උත්සොහවත් යවනවො වේතර්ොනයය් හිත පවත්වන්න. ඉතින්
වේතර්ොනයය් හිත පවත්වන්න උවර්නොයි කියලො හිතුණ පර්ණට හිත
ඉන්යන් නෑ. යර්ොකද, හිත කියන යද් අපි කළොට, අපි කියන යද් හිත
කරන්යන් නෑ. යර්ොකද, හිත හො සම්ෙන්ධ කිසිර් පොලනයක් අපිට නැහැ.
එයො කැර්ති කැර්ති විධියට හැසියරනවො. අපි එයො අනුව යන ගතිය
තර්යි තියයන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො දැන් හිත යකයස් යහෝ අයප් පොලනයට ගන්න
සෑයහන්න උත්සොහයක් දරන්න යවනවො. ඒ නිසො තර්යි ‘සතිය’ කියන
එක අපි හඳුනොගන්න යවන්යන්. ඒක අපි ‘සති ර්ොතරය’ වශයයන් තර්යි
ර්ුලින්ර් කරියොත්ර්ක කරන්යන්. ඉතින් අපි උත්සොහවත් යවනවො, පුළුවන්ද
කියලො අයප් කය ඇවිදිනයකොට ඇවිදීර්ත් එක්ක අයප් හිතත්
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පවත්වන්න; අයප් අවධොනයත් පවත්වන්න. ඒ කියන්යන් යම්
යර්ොයහොයතදි කය ඇවිදිනවො. අයප් හිත අතීතයටවත් අනොගතයටවත්
යන්න යනොදී අපි උත්සොහවත් යවනවො යම් ඇවිදින කයත් එක්ක අයප්
හිතත් තියන්න. ඒ අනුව වම් පොදය යපොයළොයේ වදිනයකොට අයප් හිත
ඒකට තියන්න උත්සොහවත් යවනවො. දකුණු පොදය යපොයළොයේ
වදිනයකොට එයතන්ට හිත තියන්න උත්සොහවත් යවනවො. එතයකොට
යම්කට ටිකක් පහසු යවන්න අපි ර්නසිකොරය යයොදාගන්නවො. වම්
පොදයට හිත තියනවට අර්තරව, එයතන්ට හිත යනවත් එක්ක, එතන
වැදුණ ෙව යත්යරනවත් එක්කර් අපි ‘වර්’ කියලො යර්යනහි කරනවො.
දකුණු පොදය යපොයළොයේ වදිනයකොට වැදුණු ෙව දැනගන්නවත් එක්කර්
අපි ‘දකුණ’ කියලො යර්යනහි කරනවො. යම් විදියට ර්නසිකොරයත් අපි
දැන් යයොදාගත්තො. ඒ වයග්ර්යි වේතර්ොනයට හිත ගැනීර් කියන එකත්
දැන් අපි ඉෂ්ට කරයගන යනවො. යපොඩ්යඩන් යපොඩ්ඩ ඉෂ්ට කරයගන
යනවො.
ඉතින් යර්යතන්දි ආයයත් හිත පරණ පුරැද්දට අතීතයට යනවො
කියන එක, අනොගතයට යනවො කියන එක යෙොයහොර් ස්වොභොවික
යදයක්. යර්ොකද හිත පුරැදු යවලො නැහැ වේතර්ොනයය් ඉඳලො. හිතට
කිසිර් පුරැද්දක් නැහැ යම් කයත් එක්ක ඉඳලො. කයත් එක්ක ඉන්නවො
ඔන්න යලඩක් හැදුණ යවලොවට; සර්හර යවලොවට යෙොයහොර් පර ෙල
යේදනොවක් දැනුණ යවලොවට. යෙොයහොර් පරෙල සුවයක් දැයනන
යවලොවටත් සර්හර විට කයට යපොඩි අවධොනයක් එන්න පුළුවන්. ඒ
හැයරන්න, සොර්ොනයයයන් සියයට අනූවකට වඩො එහො තියයන උයප්ක්ෂො
යේදනොවලදී කයත් එක්ක හිත ඉන්යන් නෑ. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් සුඛ යේදනොවක්වත් දුක් යේදනොවක්වත් උපදින යදයක්
යනයවයි සොර්ොනයයයන් කර්ටහනකට යදන්යන්. උයප්ක්ෂො යේදනොවක්
තර්යි සොර්ොනයයයන් කර්ටහනක් සඳහො යදන්යන්. යර්ොකද, ඒ හරහො
තර්යි හිතට වීේයයක් හදාගන්න පුළුවන්. හියත් සතියත් දියුණු කරගන්න
පුළුවන්. හිත වේතර්ොනයට ගැනීර් සඳහො උත්සොහයක් දරන්න පුළුවන්.
ඒ නිසො කර්ටහන් කියන ඒවො හරිර් ඒකොකොරීයි. ඒ වයග්ර් ඉතොර් සරල
අරර්ුණු.
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යම්කට පරෙල යහ්තුවක් තියනවො; අයප් හිත හරිර් කැර්තියි
විච්චූේණවලට. එයහර් නැත්නම් යෙොයහොර් ආයටෝප සොයටෝප
තියයනවො නම් අන්න අයප් හිත හරි කැර්තියි. නර්ුත් කර්ටහනක එෙඳු
කිසිර් යදයක් නැහැ. ඉතොර් සරල යදයක් තියයන්යන්. ඉතින් අයප් යම්
හිත ඒ සරල යද්ට යකොයහොර්ත් කැර්ති නැහැ. ඒ නිසො අපි හිතනවො
“යම් ර්ට යත්රිලො නෑ”, නැත්නම් “හොර්ුදුරැවන්ට වැරදිලො”, නැත්නම්
“යපොතට වැරදිලො”, “යම්යක් ඊට වඩො ගැඹුරක් තියයන්න ඕනෑ”, කියලො
අපි නො නො පරකොර යද්වල් අයප් හියත් තේකවලින් හිතොගන්නවො. වම්
පොදයක් යපොයළොයේ වදිනයකොට ඒ දැයනන යද්ට හිත තියයනවො කියන
එක අපි වටිනො යදයක් කියලො හිතන්යන් නෑ. යර්ොකද, අයප් යකයලස්
භරිත හිතට එෙඳු යද්කට වටිනොකර්ක් යදන්න හැකියොවක් නැහැ. ඒ
කියන්යන් අයප් හිත යකයලස් භරිත නිසො වටිනොකර්ක් යදන්යන් අයප්
හියත් වැඩියයන්ර් යකයලස් දනවන අරර්ුණකටයි. ඉතින් යම්ක
හිතොගන්න අර්ොරැ නැහැ. යම් පින්වතුන් ඇස් ඇරයගන පොයේ
යනයකොට ඉතොර් ලස්සන යකයනක් දැක්යකොත් අයප් හිත ඒකට
වටිනොකර්ක් යදනවො. “අන්න එයො නම් හරිර් ලස්සනයි. එයො නම් හරිර්
කඩවසම්”. යර්ොකද, අයප් හියත් වැඩියයන්ර් යකයලස් අවදි උනො ඒ
තැනැත්තො යහෝ තැනැත්තිය දැකීර් හරහො. අපි අන්න එයතන්ට තර්යි
වැඩි කැර්ැත්තක් යදන්යන්; වැඩි වටිනොකර්ක් යදන්යන්. අයප් හියත්
වැඩියයන්ර් යකයලස් අවදි කරන්යන් කුර්ක්ද, අන්න එයතන්ට තර්යි
අපි වැඩි වටිනොකර්ක් යදන්යන්. නර්ුත් යම් වම් පොදය යපොයළොයේ
වැදුණො කියන එක කිසිර් ක්යල්ශයක් අවදි කරන්යන් නැහැ. එතයකොට
ඉතින් අපි ඒකට කිසිර් වටිනොකර්ක් යදන්යනත් නැහැ.
ඒ නිසො යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීලො තියයන කර්ටහන් ගැන
අපිට සෑයහන්න ගැඹුරකින් හිතන්න යවනවො ඇයි යර්ෙඳු කර්ටහන්
ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ දීලො තියයන්යන් කියලො. නැත්නම් අපි ර්තුපිට තේක
ඥානයයන් අරයගන යම්වො යෙොයහොර් පහත් යකොට සලකන්න ඉඩ
තියයනවො. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සම්ර්ො සම්ෙුද්ධත්වයට පත්
යවලො සේවඥතො ඥානයයන් දැකලො තර්යි යර්ෙඳු යද්වල් දීලො
තියයන්යන්. ඒ නිසො අපි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ ගිය ශරොවකයින්
වශයයන් උන්වහන්යස්ව ඉස්සරහින් තියොගන්න යවනවො. අපි ඉස්සරහට
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ගිහිල්ලො වැඩක් නැහැ; අයප් තියයන විවිධොකොර තේක ඉස්සරහට
දායගන වැඩක් නැහැ; ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව ඉස්සරහින් තියොගන්න
යවනවො. එතයකොට ඔන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දීපු කර්ටහනක් තර්යි
“ගච්ඡන්තත්ා වා ‘ගච්ඡාමී’ත් පජා ාත්”28 යනයකොට යන්යනමියි
දැනගන්නවො. “ඨින්ත්ා වා ‘ඨින්ත්ාම්හී’ත් පජා ාත්” හිටයගන ඉන්නයකොට
හිටයගන ඉන්න ෙව දැනගන්නවො. “ සන්ත ා වා ‘ සන්ත ාම්හී’ත්
පජා ාත්” ඉඳයගන ඉන්නයකොට ඉඳයගන ඉන්න ෙව දැනගන්නවො.
“සයාන් ා වා ‘සයාන් ාම්හී’ත් පජා ාත්” සයනය කරනයකොට, නැත්නම්
සැතපිලො ඉන්නයකොට ඒ ෙව දැනගන්නවො. “යථා යථා වා ප ස්ස කාන්යා
පණිහන්ත්ා න්හාත් ත්ථා ත්ථා ිං පජා ාත්.” යම් යම් ආකොරයයන් යම්
කය පවතිනවොද, ඒ ඒ ආකොරයයන් දැනගන්නවො. ඔන්න අපි ෙලනවො
යම් කය නිරන්තරයයන් වේතර්ොයන් තර්යි ඉන්යන්. යර්ොකද කයට කිසි
යස්ත්ර් ෙැහැ අතීයතට ගිහිල්ලො ජීවත් යවන්නවත් අනොගතයට ගිහිල්ලො
ජීවත් යවන්නවත්. කයට යම් යර්ොයහොයත් හුස්ර් ටික ලැෙුයණ් නැත්නම්
එයො මියයනවො. ටික දවසක් වතුර ටිකක් හම්ෙ උයන් නැත්නම් ඔන්න
විජ්ලනය යවලො ර්රණයට පත් යවනවො. ආහොර ටික දවස් ගණනක්
හම්ෙ උයන් නැත්නම් ඒත් මියයනවො. එච්චරට යම් වේතර්ොන සොධක
ර්ත අයප් කය යැයපනවො. ඒ වේතර්ොන සොධක ටික එයොට හම්ෙ උයන්
නැත්නම් අනිවොේයයයන් කයට ජීවත් යවන්න ෙෑ. ඒ තරර්ට යම් කය
වේතර්ොනයය්ර්යි ජීවත් යවන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො අපි යම් වේතර්ොනයය් ජීවත් යවන කයර්
යයොදාගන්නවො අයප් හිතත් වේතර්ොනයට ගැනීර් සඳහො. ඒ අනුව අයප්
කයයන්ර් අපි අරර්ුණක් යහොයලො යදනවො හිතට. කයට යම් යම් යද්වල්
දැයනනවො. ඒ දැයනන්යන් වේතර්ොනයය්. ඒවො සර්හර යවලොවට දුක්
යේදනො යවන්න පුළුවන්. සැප යේදනො යවන්න පුළුවන්. උයප්ක්ෂො
යවන්න පුළුවන්. තද ගති, රළු ගති, උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති යම්
යර්ොනවො හරි යවන්න පුළුවන්. ඒවො යම් වේතර්ොන වශයයන් සිද්ධ යවන
යද්වල්. වේතර්ොන වශයයන් දැයනන යද්වල්. අන්න ඒ වේතර්ොන
වශයයන් දැයනන යදයක් අපි හිතට අරර්ුණ වශයයන් පොවිච්චි කරනවො.
ඒ හරහො අපි හිතර්ු එෙඳු අරර්ුණක් දැන් හියත් කරියොත්ර්ක යවනවො නම්,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
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දැන් හිත අතීතයට ගිහිල්ලො යදයක් අල්ලලොත් නැත්නම්, අනොගතයට
සම්ෙන්ධ යදයක් අල්ලලොත් නැත්නම්, දැන් හියත් අරර්ුණු යවලො
තියයන්යන් සරල වේතර්ොන අරර්ුණක් නම්, හිත යම් යර්ොයහොයතදි ර්ුළො
යවලො නෑ. අතීතයට ගිහිල්ලො ර්ුළො යවලත් නෑ, අනොගතයට ගිහිල්ලො
ර්ුළො යවලත් නෑ.
යම් යර්ොයහොයත් දැන් හිතත් ජීවත් යවනවො - කයත්
වේතර්ොනයය්, හිතත් වේතර්ොනයය්. ඔන්න අපි යපොඩ්ඩක්, එක
යර්ොයහොතක්, එක චිත්තක්ෂණයක් වේතර්ොනයය් ජීවත් වීර් යර්න්න යම්
වයග් කියලො හඳුනගත්තො. හැෙැයි යම් හඳුනොගැනීර් කිසිර් හිතට
සතුටක් දනවන්යන් නැහැ. යර්ොකද ඒයක් කිසි රහක් නැහැ. හරිර්
උදාසීනයි. දැනුයණ් නිකම්ර් යේදනොවක්. දැනුයණ් නිකම්ර් හුස්ර් රැල්ලක්.
දැනුයණ් නිකම්ර් පොදයය් තද ගතියක්. ඒක ඉතින් කිසිර් රහක් නෑ. ඉතින්
හිත ඒකට කැර්ති නෑ; හිත ඉතින් පිට යනවො - අතීතයට යනවො,
අනොගතයට යනවො. හැෙැයි අපි යහොඳ සුතර්ය ඥානයකින් කොරණොව
යත්රැම් අරයගන, වැයඩ් අතහරින්යන් නෑ. ආයයත් යගනැල්ලො එතනර්
තියනවො; ආයයත් යගනැල්ලො නැවත නැවත එතනර් තියනවො. ඉතින්
යර්යහර් කරන්න කරන්න තර්යි හිත යපොඩ්ඩ යපොඩ්ඩ වේතර්ොනයය්
ඉන්න පටන්ගන්යන්. ඒක සෑයහන්න පරයත්නයක් දරලො, මධේයයක්
වඩලො කරන්න ඕනෑ කොේයයක්. යර්ොකද, හිත පුරැදු යවලො නැහැ යම්
වැයඩ්ට.
ඉතින් යර්යහර් නැවත නැවතත් කරලොර් තර්යි අපිට යම් සති
ර්ොතරය හඳුනොගන්න යවන්යන්. යර්ොකද එයහර් නැතුව සොර්ොනයයයන්
ර්තුපිට තර්යි හිත ජීවත් යවන්යන්. අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයකින් තර්යි
කටයුතු කරන්යන්. එයොට කැර්ති කැර්ති යද්වල්, අයප් හියත් තියයන
රැචි අරැචිකම්වලට අනුව තර්යි අපි යද්වල් එක්ක ගනුයදනු කරන්යන්,
අපි යකයනක්ව ඇසුරැ කරන්යන්, යදයක් අපි යහොයන්යන් ෙලන්යන් ඒ ඔක්යකොර් අයප් හියත් රැචි අරැචිකම් අනුව. අයප් හියත් තියයනවො
‘යම් පොට යහොඳයි’, ‘යර්න්න යම් හැයඩ් යහොඳයි’, ‘යර්න්න යම් රටොව
යහොඳයි’, ‘යර්න්න යම් සටහන යහොඳයි’ කියලො අයප් හියත් ඇඳිච්ච යම්
රටොවල් තියයනවො. සටහන් තියයනවො. වේණ තියයනවො. අන්න ඒ දෘෂ්ටි
යකෝණයයන් තර්යි අපි හැර් යදයක් දිහොර් ෙලන්යන්. ඒ දෘෂ්ටි
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යකෝණයට සරිලන යදයක් ඇහැ ගැටුණො නම් අන්න ඒක යහොඳයි
කියලො සලකනවො. ඒකට සරිලන්යන් නැත්නම්, ඒකත් එක්ක ගැළපුයණ්
නැත්නම්, ‘ඒක හරි නෑ’. ඔන්න ඔය වයග් අයප් හිත දැනටර්ත්
තත්ත්වගත යවලයි තියයන්යන්. ඊට අනුව තර්යි අපි හිතන්යන්
පතන්යන්. ඔක්යකොර් සිද්ධ යවන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො අපිට කවදාවත්
එෙඳු දේශනයකින්, එෙඳු දැක්ර්කින් පූේණ අවයෙෝධයක් ලැයෙන්යන් නෑ.
යර්ොකද, අයප් තියයන්යන් ආංශික අවයෙෝධයක්. ආංශික දැක්ර්ක් . ඒ
ආංශික දැක්ර් තනිකරර් අර හියත් අපි තියොයගන ඉන්න රැචි අරැචිකම්
අනුව තර්යි යපළගැහිලො තියයන්යන්. රැචි අරැචිකම් අනුව තර්යි වැඩ
කරන්යන්. ඉතින් එතයකොට පූේණ අවයෙෝධයක් එන්යන්ර් නෑ.
අරර්ුණක, නැත්නම් වස්තුවක, යදයක තියයන හැර් විස්තරයක්ර්
ෙලන්න තරම් හිතට උවර්නොවක් නැහැ. යර්ොකද එයො ක්ෂණිකව ර්තුපිට
රැයඳනවො. ර්තුපිට තියයන අයප් රැචි අරැචිකම්වලට ගැළයපන යද්වල්
ටික විතරක් ෙලනවො. ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් තර්යි අපි තුළ
තියයන්යන්.
නර්ුත් දැන් සතිය දියුණු කරන්න දියුණු කරන්න අයප් හියත්
සිද්ධ යවන පරිවේතනය තර්යි, දැන් යම් ඉතො සරල උදාසීන අරර්ුණක්
අරයගන, අපි ෙලන්න උත්සොහවත් යවනවො, උවර්නොයවන් උත්සොහවත්
යවනවො යම්යක් තියයන විවිධොකොර යද්වල්. ර්ුලින් අයප් හිත කිසිර්
කැර්ැත්තක් නෑ යම්වො ෙලන්න. නර්ුත් අපි දැන් හිතට කියලො කියලො,
යම්ක කරන්න ඕනෑ කියලො ඒත්තුගන්වලො, අන්න ෙලවනවො; වීේයයකින්
යම් කටයුත්ත කරනවො. නැවත නැවත යම් කටයුත්ත කරනවො. ඉතින්
අපි යම් සරල අරර්ුණක, කිසිර් රසක් නැති අරර්ුණක තර්යි යම් විස්තර
ෙලවන්යන්. දැන් යටිපතුල යපොයළොයේ ස්පේශ යවනයකොට එතන
විස්තර ෙලනවො කියන එයක් කිසිර් රසයක් නැහැ. නර්ුත් අපි
උවර්නොයවන්ර් ඒක ෙලනවො. නැවත නැවත ඒක ෙලනවො. නැවත
නැවත ෙලන්න ෙලන්න, එතන තියයන සියුම් යද්ක තියයන විවිධොකොර
පැති යහොඳට විස්තර යවන්න පටන්ගන්නවො. යම් විස්තර වීර් ඇත්ත
වශයයන්ර් යටිපතුයල් තියයන විස්තර දැනගැනීර් සඳහො කරන
පරයත්නයක් යනයවයි. යම්ක තර්යි අභයොසය. යම් හරහො අයප් හියතයි
පරිවේතනය සිද්ධ යවන්යන්. යම් හරහො අයප් ර්නයස්යි පරිවේතනය
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සිද්ධ යවන්යන්. ඒ කියන්යන් අයප් ර්නස තුළයි සතිය කියන
ගුණධේර්ය වැයඩන්යන්. එයහර් නැත්නම් පරඥාව කියන ගුණධේර්ය
වැයඩන්යන්. ඒකොගරතොව කියන ගුණධේර්ය වැයඩන්යන්.
ඉතින් යම් ගුණධේර් ටික වඩොගැනීර් සඳහොයි එළියය සිද්ධ යවන
කරියොවලිය, අපි ‘වර් දකුණ’ කියලො ඔය කරන්යන්; නැත්නම් ඇතුයළ්
යම් පොදයය් දැයනන යද්වල්වලට හිත තියන්යන්. එයහර් නැතුව අපි
ආනොපොන සතිය වඩනයකොට ආශ්වොස පරශ්වොසයය් විස්තර ෙලනවො
කියන්යන්, අපි වොයුව සම්ෙන්ධයයන් ඒයක් තියයන සංඝටක යහොයන
පරයත්නයක් යනයවයි. අපි විදයොඥයයෝ වයග් ඔක්සිජ්න් පරතිශතය
යකොච්චරද, නයිටරජ්න් පරතිශතය යකොච්චරද, නැත්නම් යම්යක් නිෂ්කරිය
වොයු යකොච්චර තියයනවොද කියලො ෙලන පරයත්නයක් යනයවයි අපි යම්
කරන්යන්. යර්තන අපි ආශ්වොසයක් පරශ්වොසයක් යයොදාගන්යන් අයප්
ඇතුයළ් තියයන ගුණධේර් දියුණු කරගන්න. නර්ුත් අර විස්තර යහවීර්
හරහොයි යම් කටයුත්ත සිද්ධ යවන්යන්. ඒ නිසො අපි උත්සොහවත් යවන්න
ඕනෑ ආශ්වොසයක් දිහො ෙලද්දි යර්ොන වයග්ද යම් ආශ්වොසය? ඒයක්
ගතිගුණ යකොයහොර්ද? එයො යකොච්චර කොලයක් ර්ට දැයනනවද? ඒක
උණුසුම්ද? ඒක සිසිල්ද? පටන්ගන්යන් යකොයහොර්ද? යවනස් යවන්යන්
යකොයහොර්ද? නැති යවලො යන්යන් යකොයහොර්ද? යම් ඔක්යකොර් විස්තර
ෙැලීර් හරහොයි අයප් ර්නයස් හැකියොවල් දියුණු යවන්යන්.
ඉතින් අපි සතිය දියුණු කිරීර් සඳහො යම් වයග් කරියොවලියක
තර්යි යයයදන්යන්. වේතර්ොන වශයයන් අපි කයයන්ර් අරර්ුණක්
යහොයොගත්තො. යහොයොයගන අපි ඒ අරර්ුයණ් පුළුවන් තරම් විස්තර
ෙලන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ හරහො හියත් තීක්ෂ්ණ භොවයක් ඇති
යවනවො. සතියය් සියුම් භොවයක් ඇති යවනවො. අර යෙොයහොර් රළු
යගොරහැඩි ර්ට්ටර්ක තිබිච්ච හිත දැන් ටික ටික සංයේදී යවන්න
පටන්ගත්තො. දැන් අපිට පුංචි යද්ටත් සතුටක් ඇති කරගන්න පුළුවන්.
ඉස්සර නම් සතුටක් ඇති කරගන්න සෑයහන්න පරෙල ර්ට්ටර්ක
උත්යත්ජ්නයක් අවශයයි. නර්ුත් භොවනො වඩන යයෝගොවචරයයකුට එෙඳු
ෙරපතළ උත්යත්ජ්නයක් ඕනෑ නෑ. එයොට යම් සිහින් සුළං රැල්ලක්
ඇයඟ් දැවටුණත් ඒ තුළින් පවො සතුටු යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් පුංචි
ර්ලක් දැක්කත් ඒයකන් සතුටු යවන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපි හිතර්ු
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කුරැල්යලක් කෑගහනවො නම් ඒයකන් පවො සතුටු යවන්න පුළුවන්.
යර්න්න යම් වයග් අයප් හියත් සංයේදී භොවය වැඩි යවනවො. අපි කලින්
යනොදැකපු සුන්දරත්වයක් යද්වල්වල අත්දකින්න ගන්නවො - යර්ොකද,
අයප් හියත් සංයේදී භොවය වැඩි වීර් නිසො. ඉතින් ඒ නිසො අපි නැවත
ඉපදුණො වයග් යත්යරනවො සතිය දියුණු වීර් හරහො. යර්ොකද, දැන් ටික
ටික අයප් සංයේදිතොව වැඩි යවලො, වේතර්ොනයය් ඉන්න ගතිය වැඩි
යවලො, අපි යද්වල් සම්ෙන්ධයයන් නවර්ු අත්දැකීර්ක් ලෙන්න
පටන්ගන්නවො. යර්ොකද, අපි කලින් වයග් පොේශ්වික අත්දැකීර්ක් යනයවයි
දැන් ලෙන්යන්. අයප් රැචි අරැචිකම්වලින් වේණ ගැන්විච්ච අත්දැකීර්ක්
යනයවයි; යද්වල්වල පූේණ අවයෙෝධයක්, එයහර් නැත්නම් යද්වල්වල
හැර් හැඩතලයක්ර් හර්ු යවච්ච අවයෙෝධයක්. යම් වයග් අපි සතිය දියුණු
කරයගන යනයකොට, කය විතරක් යනයවයි යේදනොවත් පොවිච්චි කරන්න
පුළුවන්. කොයික වශයයන් දැයනන යේදනොව යවන්න පුළුවන්, ර්ොනසික
වශයයන් දැයනන යේදනොව යවන්න පුළුවන්. එතයකොට යේදනොවත්
සතිය දියුණු කරගැනීර් සඳහො පොවිච්චි කරනවො. ඉතින් යම්වො
යත්යරන්න යත්යරන්න, සතියට අර්තරව තව තව ගුණ ධේර් දියුණු
යවනවො.
අද ර්ොතෘකොව සතිය හින්දයි ර්ර් යම් සතිය ගැන වියශ්ෂයයන්
ර්තක් කරන්යන්. නර්ුත් යම් කේතවයය හරහො නො නො පරකොර චිත්ත
මචතසික දියුණු යවන්න ගන්නවො. ර්ුලදි සතිය දියුණු කරන කොේයයය්දී
අපිට සෑයහන්න සිහි කැඳවන්න යවනවො, සිහිය පිහිටුවීර්ට. ඒ
කියන්යන් නැවත නැවත ර්තක් කරලො යදන්න යවනවො සිහිය
පිහිටුවන්න. ඊළඟට ආයය් අර්තකයි; ඔන්න ආයයත් ර්තක් කරලො
යදනවො දැන් ආයය් සිහිය පිහිටුවන්න. නැවත නැවත ර්තක් කර කර
යදන්න යවනවො. අපි හිතර්ු අපි භොවනො කරන යවලොයවදි ඔන්න
අර්ොරැයවන් සිහිය පිහියටේවො; සතිය වේධනය කළො. දැන් නැගිටලො
යනයකොට ඔක්යකොර් ආයය් කැයඩන්න පුළුවන්. යර්ොකද, අපි
සෑයහන්න පරයත්නයක් දරලො පේයංක භොවනොයේ නිරත වුණො.
නැගිටිනයකොට අපි හිතර්ු සම්පූේණ සිහියයන් යතොරව නම් නැගිට්යට්,
අන්න එතනර් අඛණ්ඩ සතියක් නැහැ දැන්. අපි නැගිටිනයකොටර් සිහිය
කැඩුණො. සර්හර විට ඇවිදයගන යනයකොටත් යවන යදයක් කල්පනො
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කර කර ගියො; අපි හිතර්ු - “සක්ර්යන් කවුරැ ඉඳියිද දන්යන් නැහැ, ර්ට
ඊයය් හම්ෙ යවච්ච තැනර් අදත් හම්ෙ යවයිද දන්යන් නැහැ”, ඔයහොර්
කල්පනො කර කර යනවො. එතයකොට අන්න සිහියක් නැහැ.
ඇවිදිනයකොට සිහිය නැහැ. හැෙැයි ඉඳයගන ඉන්නයකොට සිහිය තිෙුණො
- අන්න ඒ වයග් අපිට යත්යරනවො.
දැන් යම් භොවනො කරන යවලොයවදි විතරක් ඔන්න යපොඩ්ඩක්
සතිය තියයනවො. ඊළඟ අයනකුත් කොල පරිච්යේදවල සතිය නැහැ, සිහිය
නැහැ. අන්න ර්තක් කරලො යදන්න යවනවො නැවත නැවත සිහිය
පිහිටුවන්න. ඉතින් අපි විවිධොකොර උපකරර් කරන්න අවශයයි යම් සඳහො.
අපිට ර්තක් යවන, නැත්නම් අපිට සිහි කැඳවන, කරර් යම්වට පොවිච්චි
කළොට කර්ක් නැහැ. අපි හිතර්ු යදායේ ලියලො තියයනවො ‘සිහිය
පිහිටුවන්න’, නැත්නම් අපි පොවිච්චි කරන යකෝප්පයක ලියලො තියයනවො
‘සිහිය පිහිටුවන්න’ කියලො. යත් එකක් යෙොනයකොට ඒක ර්තක් යවනවො.
දැන් සිහියයන් යත් එක යෙොන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට නොන තැන, සිහිය
පිහිටුවන්න කියලො ර්තක් කරලො යදනවො. අන්න ඒ වැයඩ් සිහියයන්
කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට දත් ර්දින තැන, සිහිය පිහිටුවන්න කියලො
ර්තක් කරලො යදනවො. ඉතින් දත් ර්දින එක සිහියයන් කරන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ වයග් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක් කරනවො, දැන් සතිය අර
ඉරියේ හතයේ පර්ණක් යනයවයි, ඊට වඩො සූක්ෂ්ර් කරන්න. ඒකට
කියනවො සති සම්පජ්ඤ්ඤය කියලො. ඒ කියන්යන් අර පරධොන ඉරියේවල
පවත්වපු සතිය, දැන් ඊට වඩො කුඩො ඉරියේවලට, අනු ඉරියේවලට
අරයගන යනවො.
ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්ර් වචනය අපි යපොඩ්ඩක් ර්තක්
කරගනිර්ු, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “අභකකන්තත් පටිකකන්තත්
සම්පජා කාරී න්හාත්”29 ඒ කියන්යන් ඉස්සරහට යනයකොට පස්සට
එනයකොට අන්න ඒ ගැන දැනුවත් යවනවො. දැනුවත්ව ඒ කටයුත්ත
කරනවො. ඊළඟට “ආන්ලාකන්ත් වින්ලාකන්ත් සම්පජා කාරී න්හාත්”
ඉස්සරහ ෙලනයකොට සතිර්ත් යවනවො; පැත්ත ෙලනයකොට සතිර්ත්
යවනවො. ඒ කියන්යන් ඉස්සරහ ෙලනයකොට යම් ඉස්සරහ තියයන
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------29

ර්ජ්ිර් නිකොය, ර්ූල පණ්ණොස, ර්ූලපරියොය වග්ග, ර්හොසතිපට්ඨොන සූතරය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යද්වල් හරහො හිත දුවවන්යන් නැතුව, දැන් ඔන්න ඉස්සරහ ෙලනවො
යන්ද කියන ඒ අවයෙෝධයයන්, නැත්නම් ඒ අවධොනයයන්, සිහියයන් ඒ
කටයුත්ත කරනවො. ඊළඟට අනිත් පැත්ත ෙලනයකොට ඒ අවධොනයයන්,
දැන් ඉස්සරහ ෙලොයගනයි ර්ර් හිටියය්, දැන් ඔන්න යම් පැත්ත ෙලනවො
කියන අවධොනයයන් යම් පැත්ත ෙලනවො. “සමිඤ්ඤින්ත් පසාරින්ත්
සම්පජා කාරී න්හාත්” ඊළඟට කියනවො අත පය දිගහරිනයකොට ඒ ගැන
සතිර්ත්ව කරනවො. අත පය හකුළුවනයකොට ඒ ගැන සතිර්ත්ව කරනවො.
“සඞ්ඝාටිපත්ත්චීවරධාරන්ණ සම්පජා කාරී න්හාත්” භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට,
භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලොට අදාළව කියන්යන් යදපට සිවුර, තනිපට සිවුර
දරනයකොට, ඒවො යපරවනයකොට ඒ ගැන දැනුවත් යවනවො. පින්වතුන්යග්
පැත්යතන් කියනවො නම්, ඇඳුම් පැළදුම් අඳිනයකොට පළඳිනයකොට ඒ
ගැන සතියයන් ඒ කටයුත්ත කරනවො. “අසන්ත් පීන්ත් ඛායන්ත් සායන්ත්
සම්පජා කාරී න්හාත්” කනයකොට, යෙොනයකොට සතියයන් කරනවො.
“උච්චාරපස්සාවකන්ම්ම සම්පජා කාරී න්හාත්” වැසිකිළි කැසිකිළි
කරනයකොට, ර්ළ පහ කරනයකොට, ර්ුතර කරනයකොට ඒ කටයුත්තත්
අන්න සිහියයන්ර් කරනවො. “ගන්ත් ඨින්ත් සන්ත සුන්ත්ත් ජාගරින්ත්
භාසන්ත් ත්ුණ්හීභාන්ව සම්පජා කාරී න්හාත්” යනයකොට, එනයකොට,
ඉඳයගන ඉන්නයකොට, හිටයගන ඉන්නයකොට, ඊළඟට නිදිවරනයකොට,
කතො කරනයකොට, නිශ්ශබ්දව ඉන්නයකොට, යම් හැර් කටයුත්තර්
සතියයන් කරනවො.
දැන් පින්වත්නි, අපිට සතියයන් කරන්න ෙැරි කටයුත්තක්
යකොයහත්ර් නැහැ. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් තරම් සවිස්තරව
කියලො තියයන්යන්. අපි පටන්ගත්යත් යෙොයහොර් සරල යදයකින්.
පටන්ගත්යත් ඉරියේ හතරකින්, නැත්නම් ඉරියේ යදකකින් - ඉඳයගන,
නැත්නම් සක්ර්නකින්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව එක්කයගන
යනවො අනිත් සියලුර් කටයුතු දැන් සතියයන් කරන්න උත්සොහවත්
යවන්න. අතනින් නවත්වලො නැහැ. ඒ නිසො අපි යම් භොවනො කරන්න
ඇවිල්ලො අපි යම් ඉඳයගන ඉන්න තැන විතරක් සතිය දියුණු කරලො,
එයහර් නැත්නම් සක්ර්යන්දී විතරක් සතිය දියුණු කරලො, යම්ක
පරිපූේණ සතියක් කරන්න ෙැහැ. ඒ නිසො අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි
යම් කටයුත්ත සොේථක යවන්න නම්, යම් වඩන සතිය අනිකුත්
කටයුතුවලදිත් පුළුවන් තරම් පවත්වන්න. ඒ නිසො අපි කනයකොට
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යෙොනයකොට සතිර්ත් විය යුතුයි. යනයකොට එනයකොට සතිර්ත් විය
යුතුයි. ඒ වයග්ර් අඳිනයකොට පළඳිනයකොට සතිර්ත් විය යුතුයි. ඉරියේ
පවත්වනයකොට සතිර්ත් විය යුතුයි. අපි හිතර්ු නොනයකොට, එයහර්
නැත්නම් දත් ර්දිනයකොට, යම් හැර් යද්කදිර් සතිර්ත් විය යුතුයි.
ඉතින් යම් විදියට අපිට සතිය පිහිටුවීර් සඳහො කුසලච්ඡන්දයක්
තියයන්න ඕනෑ. “යකොයහොර් හරි ර්ර් යම් සතිය කියන එක හදාගන්න
ඕනෑ; සතිය ර්ර් ඉස්සරහට ගන්න ඕනෑ; සතිය දියුණු කරන්න ඕනෑ”
කියලො එෙඳු පරෙල කැර්ැත්තක්, පරෙල උවර්නොවක් හියත් තියයනවො නම්,
අන්න අපි සතිය දියුණු කරගැනීර් සඳහො උත්සොහවත් යවනවො. ඒ නිසො
ඡන්දය කියන එක ඇත්තටර් යර්යතන්දි ඉතොර් වැදගත්; උවර්නොව
කියන එක ඉතොර් වැදගත්. ඒ උවර්නොයවන් තර්යි යම් තරම් අපි විස්තර
යහොයන්න ගන්යන්. යකොයහද ර්ට දැන් සතිය නැත්යත්? යකොයහද ර්ං
අසිහියයන් කටයුතු කරන්යන්? කියකියො යහොයයහොයො ෙලෙලො අන්න
එතනදිත් සිහිය පිහිටුවන්න උත්සොහවත් යවනවො. එතයකොට යම් විධියට
තර්යි සතිය දියුණු කරයගන දියුණු කරයගන ගිහිල්ලො අඛණ්ඩ සතියක්
ෙවට පත් යවන්යන්. ඒ කියන්යන් දැන් නැගිට්ට යවයල් ඉඳන් සෑයහන්න
සිහිය දියුණු යවලො තියයනවො. සිහියයන් කටයුතු කරන ෙවක්
යත්යරනවො.
අන්න එෙඳු යකයනකුට යත්යරනවො දැන් නම් අඛණ්ඩ සතියක්
තියයනවො. දැන් යකොයහ් හරි සතිය නැත්නම් ඒ සතිය නැති ෙවත්
හඳුනොගන්නවො. “යර්න්න යම් තැනදි නම් සතිය තිෙුයණ් නැහැ; හැෙැයි
එතැනට පස්යසදි නම් ආයයත් සතිය පිහිටියො” කියලො සතිය නැති
තැනුත් හඳුනොගන්නවො. දැන් සෑයහන්න අඛණ්ඩ සතියක් තියයනවො. ඒක
ලස්සන උපර්ොවකින් දහයම් කියනවො. දැන් අපි වතුර ටිකක් එයහර් උඩ
ඉඳන් වත්කරනයකොට සර්හර යවලොවට බිංදු බිංදු කැඩි කැඩි
වැක්යකරන ස්වභොවයක් තියයනවො. නර්ුත් අපි යතල් ධොරොවක්
වක්කරනවො නම්, නැත්නම් අපි ටිකක් ඝන යතලක් වක්කරයගන යනවො
නම්, ඒයක තියයනවො එකටර් වැක්යකරන ගතියක්. අන්න ඒ වයගයි
කියනවො “ස ද්ධා න්ත්ලධාරාව, අන්හාස ඉරියාපන්ථා”30 කියලො විස්තර
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
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| කිං ර්ූලක සූතයර
කරනවො යෙොයහොර් සිනිඳු යතල් ධොරොවක් වැක්යකරනවො වයග් උයද්
ඉඳන් රෑ යවනකල්ර් සතිය පවත්වන යකයනක්, සතිය දියුණු කරන
යකයනක්, අඛණ්ඩ සතියක් පැවැත්වීර් සඳහො උත්සොහවත් යවන
යකයනක්, අන්න සතිය දියුණු කරනවො; අඛණ්ඩ සතියක් පවත්වන්න
උත්සොහවත් යවනවො. අර වතුර බිංදු අතර හිඩැස් තිෙුණට, එතැන
අවකොශයක් තිෙුණට, යතල් ධොරොවක් එකට වැක්යකරනයකොට එතැන
ඇතුයළ් කඩයතොලු නෑ. යෙොයහොර් අඛණ්ඩව ඒ යතල් ධොරොව
වැක්යකරනවො. අන්න ඒ වයගයි කියනවො සෑර් ඉරියේවක්
සම්ෙන්ධයයන්ර් සතිර්ත් වීර් සඳහො උත්සොහවත් යවන යකයනක්යග්
ස්වභොවය. ඒ තැනැත්තො අන්න එෙඳු ලක්ෂණයක් යපන්නුම් කරනවො.
අපිට ර්ුලදි සෑයහන්න යම් විධියට සිහිය දියුණු කරන්නර් යවනවො. ඒ
සඳහො සෑයහන්න හියත් කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්න සිද්ධ යවනවො.
යර්ොකද, අයප් හිත යම් විධියට වේතර්ොනයය් ජීවත් යවලො නැහැ. යම්
විධියට වේතර්ොනයය් ජීවත් යවන්න කැර්ැත්තක්වත් අපිට තිබිලො නැහැ.
නර්ුත් යම් ෙුද්ධ වචනයට ඇහුම්කන්දීලො යම්යක තියයන වටිනොකර්
නැවත නැවත ර්තක් කරයගන තර්යි වේතර්ොනයය් සතියයන් ජීවත් වීර්
සඳහො උත්සොහවත් විය යුත්යත්.
තවත් පැත්තකින් යම්ක ගැඹුරින් විස්තර කරන්න පුළුවන්. දැන්
යම් විධියට අඛණ්ඩ සතියක් ඇති කරයගන, අපි හිතර්ු ගැඹුරට ගිහිල්ලො,
අපි ඉදිරියයදි යම්වො ගැන තව ටිකක් කතො කරර්ු. යම් සතියය් යකොයි
තරම් වටිනොකර්ක් තියයනවොද කියලො කියනවො නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො යෙොජ්ඣංග සංයුක්තයය් එන ‘අග්ගි’ කියන
සූතරයය් ‘ර්හයණනි, යර්න්න යම් විධියට යෙොජ්ඣංග ධේර් හතක්
තියයනවො. සති, ධම්ර්විචය, විරිය, පීති, පස්සද්ධි, සර්ොධි, උයපක්ඛො
කියලො’. ඒ කියන්යන් යෙොජ්ඣංග ධේර් හතක් ඔන්න යපන්වලො
යදනවො. යෙොජ්ඣංග කියලො කියන්යන් යෙෝධියට උපකොර වන,
අවයෙෝධයට උපකොර වන, අයප් යකයලසුන් සම්පූේණයයන් දුරැ කිරීර්ට
නිවන් දැකීර්ට උපකොර වන ධේර්තො හතක්. දැන් යම් ධේර්තො හයත්
ධම්ර්විචය, විරිය, පීති කියන ධේර්තො තුන දියුණු කළ යුතු අවස්ථොවකුත්
තියයනවො; දියුණු යනොකළ යුතු අවස්ථොවකුත් තියයනවො. ඒ කියන්යන්
හිත දැන් යම් යවලොයවදි විසිරිලො නම්, හියත් තියයනවො නම් නිකං
තිගැස්සුණු ස්වභොවයක්, විසියරන්න පුළුවන් ස්වභොවයක් තියයනවො
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නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ඒ යවලොවට ධම්ර්විචය දියුණු
කරන්න යන්න එපො; ඒ යවලොවට වීේයය දියුණු කරන්න යන්නත් එපො.
ඒ යවලොවට පරීතිය දියුණු කරන්න යන්නත් එපො. හැෙැයි ඒ යවලොවට
දියුණු කරන්නලු පස්සද්ධියයි සර්ොධියයි උයප්ක්ෂොවයි. ඒ කියන්යන් කය
ටිකක් නැවතත් තැන්පත් යවන, හිත තැන්පත් යවන සර්ොධිය,
උයප්ක්ෂොව, පස්සද්ධිය දියුණු කරන්න කියලො කියනවො. හැෙැයි තවත්
යවලොවක් තියයනවො හිත උදාසීන යවලො; හිත නිකං ර්ලොනික යවලො.
හියත් නිකං සැඟයවන ගතියක් තියයන්යන්. කිසිර් මධේය සම්පන්න
ෙවක්, අවදි ෙවක් හියත් නැහැ. ඒ යවලොවට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො සර්ොධිය දියුණු කරන්න යන්නත් එපො, පස්සද්ධිය දියුණු
කරන්න යන්නත් එපො, උයප්ක්ෂොව දියුණු කරන්න යන්නත් එපො. ඒ
යවලොවට දියුණු කරන්න ධම්ර්විචය; ඒ යවලොවට දියුණු කරන්න වීේයය;
ඒ යවලොවට දියුණු කරන්න පරීතිය. යම් විධියට දැන් ඔන්න ධේර්තො හයක්
ගැන කියලො, එක ධේර්තො කට්ටියක් ඉන්නවො ඒ කට්ටිය එක
අවස්ථොවකදි දියුණු කළ යුතුයි; අනිත් තුන්යදනො තවත් අවස්ථොවකදි
දියුණු කළ යුතුයි.
යර්යහර් කියලො දැන් යම් යෙොජ්ඣංග ධේර්වල එකක් ඉතුරැ
වුණො. ඒ තර්යි සතිය. ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො, ර්හයණනි
එතයකොට යම් සතිය යකොයහොර්ද දියුණු කරන්යන්? ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, “සත්ඤ්ඤච ඛ්වාහිං, භක්ඛන්ව, සබ්බ්ත්ථිකිං වදාමී’ත්”
කියලො. ‘ර්හයණනි, ර්ර් සතිය සෑර් කල්හිර් දියුණු කළ යුතුයි කියලො
පරකොශ කරනවො’. ඒ තරර්ට යම් සතියට නැහැ කිසිර් සීර්ොවක් පනවලො.
යකොච්චර සතිය දියුණු කළත් ඒයක් වැරැද්දක් නැහැ. ඒ නිසො අපි
සර්ොධිය දියුණු කිරීයම්දී යම් සීර්ො පනවොගන්න සිද්ධ යවනවො. ඕනෑවට
වඩො සර්ොධිය දියුණු කරන්න ගියයොත් අන්න සර්ෙරතොව කඩලො යනවො.
ඕනෑවට වඩො වීේයය දියුණු කරන්න ගියයොත් සර්ෙරතොව බිඳිලො යනවො.
ඒ වයග්ර්යි ඕනෑවට වඩො පරඥාව ඉස්සරහට දාගන්න ගියයොත් සර්ෙරතොව
බිඳිලො යනවො. ඒ වයග්ර්යි ඕනෑවට වඩො පරීතිය පවත්වන්න ගියයොත්
බිඳිලො යනවො. අන්න එයහර් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි යම් දියුණු කරන
හැකියොවල සීර්ො දැනයගන, යම්යක් සර්ෙරතොවක් පවත්වොගැනීර් පිණිස
ඒ ඒ ර්ට්ටම්වලින් පොලනයක් කරන්න සිද්ධ යවනවො. නර්ුත් යම්
සර්ෙරතොව යපන්වලො යදන්න සර්ත් යවන්යන් සතියයි. “යර්න්න
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යර්යහර්යි දැන් හියත් ස්වභොවය; දැන් යර්න්න යම් පැත්තයි අඩු; යම්
පැත්තයි වැඩි” කියලො ඔක්යකොර් යපන්නුම් කරලො යදන්යන් සතියයි.
සතිය යනොතිෙුයණොත්, සතිය දුේවල නම්, යම් යපන්නුම් කිරීර්වත්
යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසො අඛණ්ඩ සතියක් තියයනවො නම් පර්ණයි
යර්න්න යම් වයග් අපිට යහොඳ අවයෙෝධයක් ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ නිසො සතිය දියුණු කිරීර් සඳහො සෑයහන්න අයප් හියත්
යලොකු උවර්නොවක් ඇති කරගත යුතුයි. යර්ොකද, සතිය දියුණු කිරීර්
ර්ුලදි යෙොයහොර් අර්ොරැයි. ආධුනික ර්ට්ටයම්දී සතිය ඉස්සරහට ගන්නවො
කියන එක සෑයහන්න මධේයයක් කරලො තර්යි කරන්න යවන්යන්.
හැෙැයි ටික ටික, ටික ටික සතිය දියුණු යවන්න පටන්ගත්තට පස්යස්,
තර්න්ට කරර් අහු යවන්න ගත්තට පස්යස්, සතිය කියන්යන් යර්ොකක්ද
කියන්න යත්යරන්න ගත්තට පස්යස්, තර්න්ටර් ආයේණික කරර් අහු
යවනවො. යම්යක් වටිනොකර්ත් යත්යරන්න ගන්නවො. අවදියයන් ඉන්න
ගතිය, වේතර්ොනයය් ජීවත් යවන ගතිය, හියත් යලොකු පරයර්ෝදයක් ඇති
කරනවො. හියත් යලොකු සතුටක් ඇති කරනවො. අලුයතන් ඉපදුණො වයග්
නැවුම් ගතියක් ඇති කරනවො.
යම්කර් සර්ොධියක් දියුණු වීර් සඳහො අවශය යවනවො. ඒ
කියන්යන් සර්ොධියක් ඇති යවන්න ෙැහැ සතිය දියුණු යවලො නැත්නම්.
සර්ොධිය කියන්යන් පරතිඵලයක් මිසක් සර්ොධිය එක පොරට හදාගන්න ෙෑ.
සතියයන් යතොරව සර්ොධියක් දියුණු යවන්යන් නෑ. ඒ නිසො අපි කවුරැ
හරි හිතනවො නම් “ඔන්න දැන් ර්ට අර ධයොනය තියයනවො, යම් ධයොනය
තියයනවො” කියලො කවදාවත් සතිය දියුණු යනොකර, ඒ කියන්යන් යම්
ධේර්තො යත්රැම් අරයගන කරන කතොවක් යනයවයි. සතිය දියුණු
යනොකර කිසි යස්ත්ර් සර්ොධියකට පැමියණන්න ෙෑ. නර්ුත් හිත මිච්ඡො
සර්ොධිවලට යන්න පුළුවන් ඇතැම් යවලොවට. ඒ කියන්යන් අපි හිතර්ු
අපි රෑපවොහිනියය් යන යර්ොකක් හරි දේශනයක්, සම්පූේණයයන් ඒකටර්
එබිලො ඒ තුළර් ජීවත් යවමින් ෙලොයගන ඉන්නවො. එතැනත් තියයන්යන්
සර්ොධියක් තර්යි; හැෙැයි එතැන තියයන්යන් තනිකරර් මිච්ඡො
සර්ොධියක්. යකයලසුන් විසින් ගරහණය කරලො තියයන ස්වභොවයක් එතන
තියයන්යන්. නර්ුත් යම් අපි කතො කරන නිවැරදි සර්ොධියක් ඇති
කරගන්න ෙැහැ නිවැරදි සතියක් දියුණු කරගන්යන් නැතුව.
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ඒ නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො රොහුල ස්වොමීන්
වහන්යස්ට අම්ෙලට්ික රොහුයලොවොද සූතරයය්දී, පුළුවන් තරම් කයින්
වචනයයන් හිතින් යර්ක් කරන්න කලින් ඒ ගැන යහොඳට හිතලො ර්තලො,
තර්න්ට ඒක පරයයෝජ්නවත්ද, අනුන්ට ඒක පරයයෝජ්නවත්ද කියලො ෙලලො,
කිරලො ර්ැනලො ඒ වැයඩ් කරන්න කියලො. යම් හැකියොව අපිට එන්යන්
සතිය දියුණු කිරීර් හරහොයි. නැත්නම් අපි පුදුර් විධියට ආයේගශීලීව
තර්යි කටයුතු කරන්යන්. අපිට ආයේගයක් එනවො, යර්ොකක් හරි
සිදුවීර්ක් සිද්ධ යවනවො, අපි ක්ෂණිකව කරියොත්ර්ක යවනවො. අපිට නැහැ
කිසිර් තිරිංග තද කිරීර්ක්. අපි ඔයහ් කියලො දානවො; ඔයහ් අත පය
හසුරැවනවො. අපිට නෑ කිසිර් පොලනයක්. නර්ුත් සතිය ඉස්සරහට
අරයගන තියයනවො නම් පර්ණක්, අන්න අපි පියවරක් පස්සට තියලො,
“යම් කරන්න යන වැයඩ් ර්ට හිතකර යවයිද, නැත්නම් අනුන්ට යම්
හරහො හොනියක් යවයිද” කියලො යපොඩ්ඩක් අපි හිතලො ෙලන ස්වභොවයක්,
යසොයලො ෙලන ස්වභොවයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපි
ආයේගශීලීව කටයුතු කරනවො නම්, අපිටත් හොනිකරයි; අනුන්ටත්
හොනිකරයි. ඉතින් යම් තත්ත්වය යකොයි තරම් අපි කියලො දුන්නත්, හිතට
යකොයි තරම් යම්ක ර්තු කර දුන්නත්, හිත වැඩ කරන්යන් ආයේගශීලීව.
යර්ොකද, හියත් සතියක් දියුණු යවලො නැහැ.
නර්ුත් සතිය දියුණු කරන්න දියුණු කරන්න තර්යි, ආයේගශීලී
යනොවී, යපොඩ්ඩක් හිතලො ර්තලො වැඩ කරන ස්වභොවයක්, කිරලො ර්ැනලො
වැඩ කරන ස්වභොවයක්, සිදුවීයම් සෑර් පැත්තක්ර් දැකලො වැඩ කරන
ස්වභොවයක්, අපිට කරන්න පුළුවන් යවන්යන්. අපි වම් පොදයය් යටි
පතුයල් දැයනන යද්වල් විස්තර සහිතව ෙලනවො. ඉතින් යම් කුසලතොව
ගැඹුයරන් අයප් හියත් කොවදිනවො. යම් අනුව, අපි යදයක් කරද්දිත් ඒයක්
ර්තුපිට යප්න යද් යවනුවට, “ර්තුපිට අයයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් යප්න
යද් හැරැණුයකොට යම්යක් යට ගැඹුරක් තියයන්න පුළුවන්, යම්යක් ර්ර්
යනොදැකපු පැති තියයන්න පුළුවන්” කියලො හිත ගැඹුරක් ෙලන
ස්වභොවයක්, එයහර් නැත්නම් ර්ුළු චිතරයර් ෙලන ස්වභොවයක් අපිට
එන්යන් සතිය දියුණු කිරීර් හරහොයි.
ඉතින් ඒ නිසො පින්වත්නි, අපි යත්රැම්ගත යුතුයි යම් විස්තර
කළ ගුණ ධේර් අපි උවර්නොයවන් දියුණු කරගත යුතු ෙව. ඒ මිසක්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යම්වො ඉයබ් දියුණු යවන යද්වල් යනයවයි. අපි තුළ සතිර්ත් භොවයක්
තියයනවො. ඒක ර්නුෂයයින් වශයයන් අවශය යවනවො. නර්ුත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන නිවන් දකින ර්ොේගයට, දැනට අපි තුළ
තියන ස්වොභොවික සතිය පරර්ොණවත් යවන්යන් නැහැ. ඒ නිසො යම් දැනට
අපි තුළ තියන සතියර් තර්යි දැන් හරි ර්ොේගයට අරයගන ඒක තව තව
වේධනය කරලො ගන්න යවන්යන්. ඒ සඳහො අපි උත්සොහවත් යවර්ු.
එතයකොට අද දින ධේර් යද්ශනොයවදි ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු
වුයණ් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන “සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා”
කියන කොරණොව යපන්වලො යදන්න. ඉතින් යම්යක් තියයන පරෙලත්වය,
යම්යක් අධිපතිත්වය තර්යි, යහොඳට දියුණු කරගත්ත සතියක් යම් කිසි
යකයනකුට තියයනවො නම්, හියත් ඕනෑ තරම් පරෙල ර්ට්ටයම්
ක්යල්ශයක් ආවත් සතිය එයතන්ට යයොදවපු ගර්න් ක්යල්ශය යටපත්
යවන ෙව. හරියට නිකං ඝන ගල් පේවතයකට ඉතොර් පර ෙල කුළුයගඩි
පහරක් දුන්නොර් ඒක යදෙෑවුණො වයග් ස්වභොවයක් සිද්ධ යවනවො. ඒ
නිසො සතිය කියන්යන් යකයලස් සැඬ පහරවලට තියයන ෙොධකයක්;
නැත්නම් යකයලස් සැඬ පහරවල් විෂයයහි ෙඳින යේල්ලක් වයග් කියලො
කියනවො. ඒ කියන්යන් හියත් ෙලපවත්නො යකයලස් සැඬ පහරවල් අර
යේල්ලක් ෙැන්දා වයග් එතනර් නතර කරන අන්දයම් ස්වභොවයක් පරෙල
සතියක් තුළ තියයන්යන්. යම් අනුව, සතියයි පරඥාවයි අත්වැල් ෙැඳයගන
යන ස්වභොවයක් තියයනවො. අපි ඒක යහට කතො කරර්ු.
එයහනම් අද දින ධේර් යද්ශනොව තුළින් යම් පින්වත්
සියලුයදනොටර්, යම් සතියය් ෙල ර්හිර්ය යත්රැම් අරයගන, සතියය්
තියයන අවශයතොව යත්රැම් අරයගන, සතිය කියන ගුණධේර්ය අපි තුළ
තව දුරටත් දියුණු කරගැනීර් පිණිස ර්ග යපන්වීර්ක්, උත්යත්ජ්නයක්
යේවො කියලො පරොේථනො කරමින්, අද දින ධේර් යද්ශනොව අවසන්
කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිප්පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් භොවනො වැඩසටහන සඳහො ර්ොතෘකො
වශයයන් තියොගත්යත් කිං ර්ූලක සූතරය. යම් සූතරය ඇතුළත් යවලො
තියයන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය් සති වග්ගයය්.
යම් සූතරයට අනුව ඇත්තටර් සිදු වුයණ් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්
පරශ්න අටක් ඉදිරිපත් කරලො ඒවට පිළිතුරැ උන්වහන්යස්ර් කියලො දීර්යි.
ඒ කියලො යදන්යන් එක්තරො අේථයක් සහිතව. යර්ොකද එදා ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් වැඩසිටිය කොලයය්දී විවිධොකොර ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො
වැඩසිටලො තියයනවො. විවිධොකොර ර්තිර්තොන්තර ඒ අය අතර තිබිලො
තියයනවො. ඊට අර්තරව තවත් පරිෙරොජ්කයයෝ, තීේථකයයෝ හිටියො. ඔවුන්
තුළ යනොයයකුත් දෘෂ්ටි තිබිලො තියයනවො. වියශ්ෂයයන්ර් ආත්ර්වොදය
සම්ෙන්ධයයන්, වියශ්ෂයයන්ර් “ෙරහ්ර්යොයගන් අපි සියල්යලෝර්
ර්ැවුණොය” කියන වයග් අදහසක්. ඔය වයග් සෑයහන්න ර්ුල් ෙැසගත්ත
යම් යම් දෘෂ්ටි තිබිලො තියයනවො. ඉතින් ඒ නිසො එෙඳු ර්ත දරන අය
ඇතැම් විට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව හම්ෙ යවන්න එනවො. ඇතැම් විට
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව හම්ෙ යවන්න එනවො. ඇවිල්ලො යම් යම් පර ශ්න
අහනවො. නැත්නම් වොද විවොදවලට පැටයලන්න ෙලනවො.
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අන්න එෙඳු අවස්ථොවල ඒ අය අහන පරශ්න කිහිපයක් තර්යි යම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉස්සරහට අරයගන තියයන්යන්. ඒ අය යර්ෙඳු
පරශ්න ඇහුයවොත් යර්න්න යම් විදියය් උත්තරයක් යදන්න කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට උගන්වනවො. යර්ොකද, ඒ
අය - උදාහරණ වශයයන් ෙරොහ්ර්ණ ආගර් වැළඳගත්ත යකයනක්,
වියශ්ෂයයන්ර් ආත්මීය සංකල්පයක් ඔළුයේ දාගත්ත යකයනක් - යර්ෙඳු
පරශ්නවලට යදන උත්තර ආත්ර්වොදය හො ෙැඳිලො තියයන්යන්. එයහර්
නැත්නම් ‘යම් යලෝකය යම් කිසි යකයනක් නිේර්ොණය කළො’ කියලො,
නැත්නම් ෙරහ්ර්න් සංකල්පයත් එක්ක, සේවෙලධොරී යදවියයක් එක්ක යම්
උත්තර ෙැඳිලො තියයන්යන්. යර්ොකද, ඒ අය ගත්ත දෘෂ්ටිවලට අනුකූලව
තර්යි යම්වට උත්තර යදන්යන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ
එකක්වත් ගන්යන් නැතුව යහ්තු ඵල දහර්ක් ර්ත පදනම් යවලො අනොත්ර්
දේශනයක් ඉදිරිපත් කරනවො. එෙඳු දහර්කින් යම් පරශ්නවලට උත්තර
යදන්යන් යකොයහොර්ද කියන කොරණොව තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට කියලො යදන්යන්.
එතයකොට පළයවනි පරශ්යන අහනවො “කිං මූලකා, ආවුන්සා,
සන්බ්බ් ධම්මා?” සියලු ධේර්යන් යකයරහි, එයහර් නැත්නම් හියත්
වියශ්ෂයයන් හටගන්නො විතේක, පරපංච, හියත් හටගන්නො විවිධොකොර
සංකල්ප ආදී යම් සියල්ලට ර්ුල යර්ොකක්ද? එතයකොට උත්තර යදන්න
කියනවො “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. ඡන්දය තර්යි
ඒවට ර්ුල් යවන්යන්. හියත් ඇති යවන කැර්ැත්ත, උවර්නොව තර්යි ඒවට
ර්ුල් යවන්යන් කියලො. එතයකොට යම් කැර්ැත්ත, ඡන්දය හරි පැත්තට
යවන්නත් පුළුවන්, වැරදි පැත්තට යවන්නත් පුළුවන්. අපි යම් ගැන
සෑයහන්න සොකච්ඡො කළො. එයතන්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක්
කරන්යන් හරි පැත්තට අපි ඡන්දය යයොදාගත්යතොත් ඒකර් ඡන්ද
ඍද්ධිපොදයක් කරයගන අපිට නිවන් දකින්න යන ර්ොේගයට යලොකු
උපකොරයක් ඒ ඡන්දයයන් ගන්න පුළුවන්. හියත් කැර්ැත්තක් ඇති
කරගන්නවො - දැඩි කැර්ැත්තක් දැඩි උවර්නොවක්. ඒයකන් අන්න අපිව
යර්යහයවනවො යම් නිවන් ගර්න කරො. යර්ොකද යම් ගර්යන්දී යම් යම්
ෙොධො එල්ල යවන්න පුළුවන්. විවිධොකොර ෙොධොවලට ර්ුහුණ යදනයකොට
අපි තුළ දැඩි කැර්ැත්තක් නැත්නම්, යලොකු උවර්නොවක් නැත්නම් “යම්
නිවන් ර්ග ර්ර් යන්න ඕනෑ” කියලො, “ර්ර් යම් සංසොර දුයකන් එයතර
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යවන්න ඕනෑ” කියලො යලොකු උවර්නොවක් තර්න්යග් හියත් ඇති යවලො
නැත්නම්, අපි අතරර්ගදි යම් ගර්න අත්හැරලො දාන්න ඉඩ තියයනවො.
නර්ුත් අපි තුළ යලොකු කොවැදිච්ච උවර්නොවක් තියයනවො නම්, ෙරපතළ
උවර්නොවක් තියයනවො නම්, යකොයි ෙොධොව පැමිණියත් අපි ඒ ෙොධො
ර්ැඬයගන ඒ ගර්න යනවො. එතයකොට අන්න එෙඳු යවලොවකදී ඡන්ද
ඍද්ධිපොදය තර්යි යකයනක්යග් හියත් තදින්ර් ෙලපවත්වන්යන්.
යදයවනියට පරශ්නයක් අහනවො “කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො. ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො “ම සකාර සම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා” කියලො. යකොතැනින්ද යම් යද්වල් හටගන්යන් කියලො වයග්
අදහසක් එතන තියයන්යන්. ර්නසිකොරය කියන වචනයය්
සොර්ොනයයයන් තියයන්යන් හිත හැරවීර්, ඉන්ියයන් යයොර්ු කිරීර් වැනි
අේථයක්. අනිකුත් දහසකුත් එකක් අරර්ුණු තියයනයකොට අපි
යතෝරොගත්ත යම් අරර්ුණකට හිත හරවනවො; නැත්නම් අයප් ඇහැ
හරවනවො, කන හරවනවො, ඒ ආදී වශයයන්. අන්න එතයකොට තර්යි ඒ
හරවොපු නිසො ඊට අනුරෑප යද්වල් දැන් ර්නයස් හටගන්යන්. යම්
ර්නසිකොරය අපි සෑයහන්න භොවනොයවදි යයොදාගන්නවො. ඒක යර්යනහි
කිරීර්ක් වශයයන් රළු ර්ට්ටයර්න් යයොදාගන්නවො. පස්යස් පස්යස් ඒවො
අත්හැරලො, යතෝරගත්ත අරර්ුණකට යෙොයහෝර් සියුම් ර්ට්ටර්කින් හිත
නැවත නැවත යයොදවමින්, ඒ යවතටර් හිත නැඹුරැ කරමින්, ඔන්න අපි
ර්නසිකොරය යයොදාගන්නවො.
ඊළඟ පරශ්නය අහනවො “කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා?” සර්ුදය
කියන වචනය හුඟක් යවලොවට පටිච්ච සර්ුප්පොදය හො සම්ෙන්ධයි
කියන්න පුළුවන්. යද්වල්වලට යහ්තුව කුර්ක්ද කියන වයග් අදහසක්.
එතයකොට එෙඳු පරශ්නයක් ඇහුයවොත්, යද්වල් පැන නගින්න යහ්තුව
කුර්ක්ද? යද්වල් හටගන්යන යකොයහොර්ද? කියලො ඇහුයවොත් “ඵස්ස
සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො උත්තර යදන්න කියනවො. ස්පේශය නිසයි
යද්වල් හටගන්යන්. වියශ්ෂයයන්ර් යර්යතන්දි ස්පේශය කියන එක
ඉන්ිය හො සම්ෙන්ධයි. ඇහැට රෑපයක් සම්ෙන්ධ වුණොර්, නැත්නම්
ඇහැත් එක්ක රෑපයක් ගැටුණොර් අපි එයතන්දි හැඳිනීර්ක් කරනවො.
නැත්නම් එයතන්දි යේදනොවක් පහළ යවනවො. එයතන්දි හියත්
කැර්ැත්තක් අකැර්ැත්තක් පහළ යවනවො. එතයකොට අර පසුව පහළ
යවන යේදනොවලට, හියත් පහළ යවන සංඥාවලට, හියත් පහළ යවන
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කැර්ැත්ත අකැර්ැත්ත වැනි මචතසික ස්වභොවයන්ට සම්පූේණයයන්ර්
යම් ඵස්සය, ස්පේශය කියන ධේර්ය වග කියනවො. ඒක තර්යි ර්ුලින්ර්
සිද්ධ යවන්යන්. ඒ නිසො “චක්ඛුඤ්ඤච ආවුන්සා, පටිච්ච රූන්ප ච උප්ප්ජත්
චක්ඛුවිඤ්ඤාණිං, ත්ණ්ණිං සඞ්ගත් ඵන්ස්සා”31 කියලො අපි සොර්ොනයයයන්
ස්පේශය අේථ දක්වනවො, ඇහැත් රෑපයත් නිසො චක්ඛු විඤ්ඤාණයක්
හටගන්නවො. යම් තුන්යදනොයග්ර් එක්ව යෑර් නිසො, තුන්යදනොර් එක්රැස්
වීර් නිසො, නැත්නම් තුන්යදයනක් කියලො ගැනීර් නිසො එතන ස්පේශයත්
පැන නගිනවො. එතයකොට ස්පේශය නිසො යකයනක් තුළ යේදනොවක්
හටගන්නවො. සංඥා හටගන්නවො. හඳුනොගැනීම් සිද්ධ යවනවො. ඊට
අර්තරව හියත් නො නො පරකොර චිත්ත ස්වභොවයන්, කැර්ැති ස්වභොවයන්,
අකැර්ැති ස්වභොවයන්, මවරී ස්වභොවයන්, මර්තරී ස්වභොවයන්, යම් ආදී
වශයයන් විවිධොකොර යච්තනො ස්වභොවයන් හටගන්න පුළුවන්.
යම් අනුව ස්පේශයත් යම් භොවනොයේදී සෑයහන්න වගකියන
තැනක්. යර්ොකද, අපි ස්පේශයයනුත් සෑයහන්න පරයයෝජ්න ගන්නවො. ඊට
යහ්තුව, පටිච්ච සර්ුප්පොදය හඳුනගන්න තියයන යහොඳ තැනක් තර්යි
“ඵස්ස පච්චයා න්වද ා” කියන කොරණොව. ස්පේශය නිසයි යේදනොව
හටගන්යන් කියලො අපි දන්නවො දැන්. අපිත් උත්සොහවත් යවනවො
‘පුළුවන්ද ර්ටත් යම්ක යත්රැම්ගන්න’ කියලො ෙලන්න. ‘පරතයක්ෂ
කරගන්නවො’ කියලො කියන්යන් ‘යපොතින් යත්රැම්ගන්නවො’ කියන
කොරණොව යනයවයි. සූක්ෂර්
් වශයයන් යේදනොවක් ර්තු යවනයකොට ඒ
ර්තු වීර් සඳහො යම් ස්පේශයක් ර්ුල් යවලො තියයනවොද? කියලො අපි
යපොඩ්ඩක් විර්සිලිර්ත්ව ෙලනවො. නන්දයකෝවොද සූතරයය් ඒ භික්ෂුණීන්
වහන්යස්ලො උත්තර යදනවො, යම් යම් ස්පේශයක් නිසො තර්යි ඊට
අනුරෑප යේදනොවක් හටගන්යන් කියලො. සැප යේදනොවට අනුරෑප වන
ස්පේශයක් නිසො සැප යේදනොවක් හටගන්නවො. දුක් යේදනොවකට තුඩු
යදන ස්පේශයක් නිසො දුක් යේදනොවක් හටගන්නවො. යනොදුක් යනොසුව
යේදනොවකට තුඩු යදන ස්පේශයක් නිසො යනොදුක් යනොසුව යේදනොවක්
හටගන්නවො.
එතයකොට
ස්පේශය
තර්යි
සම්පූේණයයන්ර්
යම්යගොල්ලන්ව පොලනය කරන්යන්. ස්පේශය නිසයි යේදනොව
හටගන්යන්. ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් තියයනවො. දැන් යකයනක්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------31
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යහොඳට යේදනොනුපස්සනොයේ යයයදනයකොට යහොඳට හිත එතනටර්
තියලො, යේදනොව හටගන්නො තැනටර් හිත යයොර්ු කරලො, ර්නසිකොරය
යයොර්ු කරලො යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයයන් යම් කටයුත්යත් යයයදනවො
නම්, ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්කින් යර්තන ස්පේශයක් සිද්ධ යවනවොය, ඊට
අනුරෑපව යර්න්න යම් යේදනොව සිද්ධ යවනවොය කියලො හඳුනගන්න
ඉඩ තියයනවො. ඉදප්පච්චයතොව කියන ර්ූලධේර්ය, එකක් නිසො තවත්
එකක් යවනවො කියන ර්ූලධේර්ය, එකක් ර්ත තවත් එකක් යැයපනවොය
කියන සොයප්ක්ෂක ර්ූලධේර්ය යකයනකුට වටහොගන්න යර්තැනදී
අවස්ථොව තියයනවො.
භොවනොයවදි අපි යපොඩ්ඩක් විර්සිලිර්ත් යවන්න ඕනෑ. සුතර්ය
ඤාණයකින් යම්ක අහලො තියයනවො නම් තර්යි යර්න්න යම් තැනදි
විර්සිල්යලන් ෙලන්න, යසවිල්යලන් ෙලන්න, සැලකිල්යලන් ෙලන්න
අපි යපලයඹන්යන්. කලිනුත් ර්ං ර්තක් කළො වයග් යර්තනින් අදහස්
යවන්යන නෑ ‘යපොයත් තියයන යද්වල් අනුව අපි හිතනවො’ කියලො
යදයක්. අපි යපොයත් දැනුර් ඉස්සරහට ගත්යතොත් යම් යෙොයහොර්
සොවධොන ෙැල්ර් අපිට අහිමි යවලො යනවො. යර්යතන්ට අවශයයි ඉතොර්
නිශ්ශබ්ද සොවධොන ෙැල්ර්ක්. යසොයනොසුලු ෙැල්ර්ක් යර්තන්ට අවශයයි.
ඒක කිසිර් සංඥාවකින් අපවිතර යවලො යනොතියෙනවො නම් ඒ තරර්ට
යහොඳයි. ඒ කියන්යන් අපි යදයක් දිහො ෙලද්දි අපි කලින් දාගත්ත
යද්වල්වලින් ඒ අයප් හිත ආයටෝප කරයගන, සොයටෝප කරයගන,
ඒයකන් වේණ ගන්වයගන යදයක් දිහො ෙලනවො නම්, ඒ යදයයහි යථො
ස්වභොවය අපිට වැටයහන්යන් නැහැ. යර්ොකද, දැනටර්ත් අයප් හිත
වේණ ගැන්විලො තියයන්යන්. දැනටර්ත් අපි ඒ සිද්ධ යවන යද්
සම්ෙන්ධයයන් යර්ොකක් යහෝ ර්තයක් දරොයගන තර්යි ඒ දිහො ෙලන්යන්.
එතයකොට අපි ගොව නිවැරදි ආකල්පයක්, නිවැරදි වැටහීර්ක් ඇති
යවන්යන් නැහැ. ඒ විතරක් යනයවයි, අයප් ඒ ඇති යවන වැටහීර්ත්
අපවිතරයි. යර්ොකද, අපි හියතන් දාගත්ත යද්වල් අර අත්දැකීර්ට දාන නිසො.
නර්ුත් අපි තුළ තියයනවො නම් ඉතොර් විවෘත ෙැල්ර්ක්, අපි තුළ
ඉතොර් පවිතර ෙැල්ර්ක්, යහොඳ විර්සිලිර්ත් ෙැල්ර්ක් තියයනවො නම්,
නිශ්ශබ්ද ෙැල්ර්ක් තියයනවො නම්, අන්න අපි යෙොයහොර් ර්ැදිහත්වයි
ෙලන්යන්. හරියට නිකං යම් කිසි යකෝලොහලයක් සිද්ධ යවනයකොට අපි
එක පැත්තක්වත් ගන්යන් නැතුව, අර පැත්ත ගන්යනත් නැහැ, යම්
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පැත්ත ගන්යනත් නැහැ, අපි පැත්තක ඉඳන් යම් දිහො ෙලොයගන
ඉන්නවො වයග්. එතයකොට තර්යි නිවැරදි සොක්කිකොරයයක් යවන්න
පුළුවන්. යර්ොකද, අපි එක පැත්තකටවත් උදේ කරන්න ගියය් නැහැ. අපි
පරශ්යනට ර්ැදි යවන්න ගියයත් නැහැ. අපි සම්පූේණ සිද්ධිය දැක්කො.
පූේණ වශයයන්ර් දැක්කො. අපිට සොක්කිකොරයයක් යවන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය වයග් තර්යි යම් විපස්සනොයවදිත් අපි සොක්කිකොරයයො
යවනවො වයග් වැඩක් තර්යි යර්යතන්දි යවන්යන්. යර්යො යකොයහවත්
යවන තැනක් දිහො ෙලන්යන් නැහැ, යහොඳට හිත එකඟ කරයගන යම්
සිද්ධිය, නැත්නම් සංසිද්ධිය දිහො යෙොයහොර් යහොඳින් ෙලොයගන
ඉන්නවො. යෙොයහොර් නිශ්ශබ්දව ඒකොගරතොයවන් යුක්තව ෙලොයගන
ඉන්නවො. යර්න්න යර්ෙඳු ස්වභොවයක් තියයන්යන්.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් පරශ්නයක් ඉදිරිපත් කරනවො.
ඒ තර්යි “කිං සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?” සියල්ල ගිහිල්ලො අන්තිර්ට
එකතු යවන්යන් යකොයහද? අන්තිර්ට ගිහිල්ලො එක්රැස් යවන්යන්
යකොයහද? කියලො ඇහුයවොත් උත්තර යදන්න කියනවො, “න්වද ා
සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. යේදනොවක් වශයයන් තර්යි අපිට
දැනගන්න පුළුවන් යවන්යන්. ඒ කියන්යන් ස්පේශය වයග් යදයක් ,
ර්නසිකොරයක් වයග් යදයක් ඉතොර් සූක්ෂ්ර්යි. නර්ුත් යේදනොව කියන එක
හරි පරකටයි. යර්ොකද, අපිට සැප යේදනොවක් ආවත් අපි අහු යවන
ගතියක් තියයනවො. ඒකට කැර්ති යවන ගතියක් තියයනවො. ඒ කියන්යන්
යේදනොව අපිට යත්යරනවො. ඊළඟට දුක් යේදනොවක් ආයවොත් ඒකත්
යහොඳින් යත්යරනවො. ඉතින් අපි ටිකක් සිහිය දියුණු කරනයකොට
උයප්ක්ෂො යේදනොවත් යත්යරනවො. ඒ නිසො, යම් යේදනොව යෙොයහොර්
පරකට නිසො මචතසික ධේර්යන් අතර යෙොයහොර් පරකට මචතසිකයක්
තර්යි යේදනොව කියන්යන්. ඒ නිසො යම් කිසි යකයනක් යේදනොව ර්ුල්
කරයගන භොවනොවක් වඩනවො යවන්නත් පුළුවන්. යේදනොව පොවිච්චි
කරන්න පුළුවන් සිහිය රඳවො තැබීර් සඳහො උපකරර්යක් වශයයන්,
උපකරණයක් වශයයන්, නැත්නම් තැනක් වශයයන්. ඒ නිසොර් අපි
යේදනොනුපස්සනොයේ යයයදනයකොට උත්සොහවත් යවනවො, සැප
යේදනොවක් හියත් යහෝ කයය් සිද්ධ යවනයකොට, වේතර්ොන වශයයන්
සිදු යවනයකොට අපිට පුළුවන්ද ඒකට ඇයලන්යන් නැතුව ඒයකන් අයින්
යවලො සැප යේදනොව සැප යේදනොවක් වශයයන් දැනගන්න. ඒක “යම්
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ර්යග් සැප යේදනොව” යනයවයි, “ර්ර් සැප විඳිනවො” යනයවයි, ඒක හුදු
සැප යේදනොවක්. ඊළඟට අපි කයය් යහෝ හියත් දුක් යේදනොවක්
තියයනයකොට, හියත් යම් යදෝර්නස්සයක් තියයනයකොට අපට පුළුවන්ද
ඒක “යම් ර්යග් දුක”, “ර්යග් කරැයම්” කියලො කියොගන්යන් නැතුව ඒ
යේදනොයවන් අයින් යවලො ‘යම්ක හුදු දුක් යේදනොවක් පර්ණයි’ කියලො
ර්ැදහත්ව ෙලන්න. ඒ කියන්යන් අර යේදනොයවන් අයින් යවලො
යේදනොව ෙැලීර්ක්; අනුන්යග් යේදනොවක් වයග් ෙැලීර්ක්.
ඒ වයග්ර්යි එතයකොට උයප්ක්ෂො යේදනොවකුත්. ඇත්ත
වශයයන්ර් අයප් කයය් හියත් ෙහුලව තියයන්යන් උයප්ක්ෂො යේදනො. ඒ
වුණත් හුඟක් යවලොවට අයප් යම් උයප්ක්ෂො යේදනො ර්ගහැයරනවො.
යර්ොකද, අපිට ඒයක් කිසිර් රසයක් නැති නිසො, අයප් හියත්
උත්යත්ජ්නයක් ඇති කරන්යන් නැති නිසො උයප්ක්ෂො යේදනොව
ර්ගහැයරන එකයි තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නිසොර් එතනින් අවිදයොවක්
පහළ යවනවො. නර්ුත් අපි යහොඳට සතිය දියුණු කරලො ඒ ගැන
දැනගන්නවො නම් අන්න එතනින් පරඥාවක් පහළ කරගන්න අවස්ථොව
තියයනවො. ඉතින් එෙඳු උයප්ක්ෂො යේදනොවකටත් අපි යහොඳට අවධොනය
යයොර්ු කළො නම්, උයප්ක්ෂො යේදනොයේ ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවයක්,
නැත්නම් එයොයග් සම්පූේණ කතොව යත්රැම්ගන්න අවස්ථොව තියයනවො.
එතයකොට යම් ආකොරයයන් අපිට යේදනොවත් පොවිච්චි කරන්න පුළුවන්
භොවනොව සඳහො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් පරශ්නයක් අහනවො, “කිං
පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා?” සියල්යලහි පරර්ුඛතොව ගන්යන් කවුද? එතයකොට
උත්තර යදන්න කියනවො “සමාධි පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. සර්ොධිය
තර්යි පරර්ුඛතොව ගන්යන් කියලො. දැන් එකපොරටර් අයප් හියත් සර්ොධියක්
යනොතියෙන්න පුළුවන්. තිෙුණත් තියයන්යන් මිච්ඡො සර්ොධියක් යවන්න
පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයයන් අපි කැර්ති යකයනක් දකිනයකොට අපිට
අයනක් සියල්ල අර්තක යවලො, ඒ කැර්ති යකනො ගැනර් අපි හිතනවො.
අයප් හිතට දැන් යවනත් යදයක් ර්තක් යවන්යනත් නෑ. ඒ කැර්ති
යකනොයග් රෑපයර්, නැත්නම් ර්ුහුණර් ර්තක් යවනවො. අන්න එතන
අයප් හිත එක අතකින් සර්ොධිර්ත් යවලො තියයන්යන්. ඒ යර්ොකද නැවත
නැවත හිත නැංයවන්යන්ර් ඒ රෑපයටර්යි. නර්ුත් එතන තියයන්යන්
මිච්ඡො සර්ොධියක්. යර්ොකද? යම් කොර්ච්ඡන්දයක් ඔස්යස් නැත්නම් යම්
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කිසි උපොදානයක් ඔස්යස් තර්යි දැන් යම් හිත එතන ෙැඳිලො තියයන්යන්.
හැෙැයි එතනත් සර්ොධිගත ස්වභොවයක් තියයනවො. යවනත් යද්වල් දැන්
ර්තක් යවන්යනත් නැහැ, අනිත් අය කිේවට ඇයහන්යනත් නැහැ, අපි
අන්න ඒ යලෝකයය් අතරර්ං යවලො වයග් ඒ තුළ ෙැහැයගන ඉන්නවො.
නර්ුත් යම්ක හරි පැත්තට දාගත්තොර් අපිට යකයලසුන්යගන්
ඉතොර් අඩු අරර්ුණක, නැත්නම් යකයලසුන්යගන් යතොර අරර්ුණක හිත
සර්ොධිර්ත් කරන්න පුළුවන්. හිත ඒකොගර කරගන්න පුළුවන්. එතයකොට
එෙඳු යදයක් තර්යි අපි භොවනොයවදි කරන්න උත්සොහවත් යවන්යන්. අපි
ගන්නවො ඉතොර් සරල අරර්ුණක්. යකයලසුන්යගන් යතොර අරර්ුණක්.
අරයගන අපි උත්සොහවත් යවනවො යම් යකයලසුන්යගන් යතොර
අරර්ුණට නැවත නැවත හිත නංවන්න හරි අර්ොරැයි. යර්ොකද අයප් හිත
එෙඳු ස්වභොවයක් දරන්යන් නැහැ. අයප් හිත කැර්තියි යකයලසුන් සහිත
අරර්ුණවලට. තර්න්ට ආස්වොදයක් ලැයෙන අරර්ුණුවලට. හියත්
වැඩියයන්ර් යකයලස් ජ්නනය යවන අරර්ුණුවලට තර්යි අයප් හිත
කැර්ති; හිත යන්යන්. ඉතින් යම් යකයලස් නැති අරර්ුණක්, නැත්නම්
යකයලස් ජ්නනය යනොකරන අරර්ුණක් කියන එක හරිර් උදාසීන
අරර්ුණක්; ඒකොකොරී අරර්ුණක්. ඉතින් හරිර් කම්ර්ැලියි. යර්ෙඳු අරර්ුණක
හිත පවත්වනයකොට දන්යනර් නැතිව නින්ද යනවො. ඉතින් යම් වයග්
ෙොධො ඇත්ත වශයයන්ර් තියයනවො. ඒ නිසො අපට භොවනො කරර්ය ගැන
යහොඳ වැටහීර්ක් තියයනවො නම් අපි යත්රැම්ගන්නවො ඇයි යර්යහර්
කරන්යන් කියලො. අපිට ඒ කොරණය ඒත්තු ගන්වගන්න පුළුවන්. සුතර්ය
ඥානයකින් අපි තුළ යලොකු ශරද්ධොවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. “යම්කයි
යම් කරන්යන්; ඒ හින්දයි, යර්න්න යම් කොරණො නිසයි යර්තන
යයයදන්න අවශය” කියලො අයප් හියත් යදගිඩියොවක් තිෙුණො නම් අන්න
ඒ යදගිඩියොව පහ කරලො, අපිට ශරද්ධොයවන් යගෞරවයයන්
අවයෙෝධයයන් යම් කටයුත්යත් යයයදන්න පුළුවන්.
‘සර්ොධිපර්ුඛො’ කියන අවස්ථොයේදි වියශ්ෂයයන්ර් හිත යම් කිසි
තැනක ෙැසගත්තො නම්, ඒකොගර උනො නම්, අයනකුත් ධේර්යන් එතන
ඉස්සරහට පැමියණන්යන් නැතුව සර්ොධියර් ඉස්සරහට යන ගතියක්
තියයනවො. යර්ොකද, සර්ොධිය කියන එක ඉන්ිය ධේර්යක්. ඒ කියන්යන්
එයො ඉස්සරහට ආවොර් අනිත් අය ඔක්යකොර් ර්ැඬපවත්වයගන එයො
තර්යි ර්ූලිකයො යවන්යන්. ඉස්සරහට යන්යන්. ඉතින් යම් සර්ොධි
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ලක්ෂණය අපිට සැලකිල්යලන් පොවිච්චි කරන්න යවනවො. සර්ොධිය
අනවශය විධියට වේධනය උයනොත් සර්ොධියර් ඉස්සරහට ඇවිල්ලො
අයනකුත් ධේර්යන් යටපත් කරන නිසො, සර්හරවිට අපට විපස්සනො
ර්ුහුණුවරකින් ෙලනයකොට එතන යම් අවොසි සහගත ස්වභොවයක්
තියයන්න පුළුවන්. ඒ වයග්ර් සර්ොධි විවිධ ර්ට්ටම්වලින් තියයනවො, ඒවො
යෙොයහොර් ගැඹුරැ යවන්න පුළුවන්, යෙොයහොර් පරෙල යවන්න පුළුවන්.
ඒවො හියත් ෙල පවත්වනයකොට යකයලස් සෑයහන්න යටපත් යවනවො.
ඒ නිසො සර්ථ සර්ොධිවලින් පවො සර්හර යවලොවට තියයන යකයලස්
යටපත් යවනවො. ඒ හින්දා රොගය දැයනන්යන් නෑ, ද්යේෂයක් දැයනන්යන්
නෑ. යෙොයහොර් පරෙල සර්ොධිය තුළින් ඒවො ඔෙො තෙලො; තොවකොලිකව
යටපත් කරලො. නර්ුත් යම් යහෝ යහ්තුවකට ඒ සර්ොධිය බිඳිලො ගියයොත් ,
සර්ොධියක් පවත්වන්න, නැත්නම් සර්ොධිය වඩන්න අවස්ථොවක් නැතුව
ගියයොත්, අර යටපත් යවච්ච යකයලස් ආයයත් ර්තු යවනවො. තවත්
තියයන අවොසියක් තර්යි යර්ෙඳු සර්ොධිර්ත් හිත, අරර්ුණක් පරෙලව
දැනගන්නවො; ඒක යහපත් අරර්ුණට වයග්ර් අයහපත් අරර්ුණටත්
ෙලපොනවො. සර්ොධිර්ත් හිතකට යම් යහ්තුවක් නිසො ද්යේෂයක් ආයවොත්
යහොඳටර් යක්න්ති යනවො. ඒ වයග්ර් සර්ොධිර්ත් හිතකට රොගයක්
ආයවොත් යහොඳටර් රොගය උත්සන්න යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො සර්ොධියක්
පරිස්සමින් පරිහරණය කරන්න අවශයයි.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් අහනවො. “කිං ආධිපන්ත්යයා සන්බ්බ්
ධම්මා?” සියලු ධේර්යන් අතර අධිපතිත්වය දරන්යන් කවුද? කියලො
පරශ්නයක්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් අහලො, “සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ්
ධම්මා”, සතිර්ත් භොවය, සතිය, සිහිය, එළඹ සිටි සිහිය තර්යි සියලු
ධේර්යන් අතර අධිපතිත්වය දරන්යන් කියලො උත්තර යදන්න කියනවො.
අපි ඊයය් ඒ ගැන සොකච්ඡො කළො. අයප් හිත සොර්ොනයයයන් අතීතය,
අනොගතය සර්ග පැටලිච්ච ස්වභොවයක් තියයනවො. අතීතයයයි
අනොගතයයයි පැටලිලො ඉන්න එයක් යම් වින්දනයක් තියයනවො. හිත
හරිර් කැර්තියි එෙඳු යද්වල්වලට. ඒවො තුළ යලොකු යකයලස් ඇවිස්සීර්ක්
සිද්ධ යවනවො. අයප් හිත යකයලස් ඇසුරැ කරමින් ඉන්න හරිර්
කැර්තියි. ඉතින් අපිට යම් වේතර්ොනයට හිත ගන්න ඒ හින්දා සෑයහන්න
පරයත්නයක් දරන්න යවනවො. උත්සොහයක් දරන්න යවනවො. යර්ොකද,
වේතර්ොනයය් තියයන යද්වල් ඇතැම් යවලොවට ඒ තරම්ර් පරසොදජ්නක
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නැහැ. ඒ තරම්ර් ආස්වොදජ්නක නැහැ. එතන තියයන්යන් හරි
ඒකොකොරිත්වයක්.
ඉතින් ඒ නිසො අපිට සෑයහන්න ෙණ අහලො, යපොත් පත් ෙලලො,
හිතට ඒත්තුගන්වන්න සිද්ධ යවනවො ඇයි යම් වේතර්ොනයට හිත ගන්න
එක යම් තරම්ර් වැදගත් කියන කොරණොව. ඒ ගැන අපි නැවත නැවත
සිහිකැඳවන්න සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද නිවැරදි විපස්සනොවක්, ගැඹුරැ
විපස්සනොවක් සිද්ධ යවන්යන් වේතර්ොනයය්. වේතර්ොන සංස්කොර
අරර්ුණක් තර්යි අපි විපස්සනොවට ගන්යන්. ඒ නිසො යර්ෙඳු කොේයයක්
කරන්න නම් අයප් හිත වේතර්ොනයය් තියයන්න ඕනෑ. සොර්ොනයයයන්
හිත වේතර්ොනයය් නැහැ. නර්ුත් අපි උත්සොහයයන් වේතර්ොනයට හිත
ගන්න යවනවො. යම්කට ර්ොේගයක් වශයයන් තර්යි අපි නැවත නැවත
සක්ර්න් භොවනොවක යයයදන්යන්; පේයංක භොවනොවක යයයදන්යන්. යම්
වේතර්ොන වශයයන් තියයන යම් යම් අරර්ුණු අපි නිරීක්ෂණය කරන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ආශ්වොසයක් වේතර්ොනයය් අත්දකිනවො. ඒයක හිත
පවත්වනවො. පරශ්වොසයක් යම් යර්ොයහොයත් අත්දකිනවො. එතන හිත
පවත්වනවො. යර්ොකද කයය් යම් කරියොකොරිත්වය නිරන්තරයයන්ර් සිද්ධ
යවන්යන් වේතර්ොනයය්. කයට ෙැහැ අතීතයය්වත් අනොගතයය්වත් ජීවත්
යවන්න. කය නිරන්තරයයන්ර් ජීවත් යවන්යන් වේතර්ොනයය් විතරයි.
කයය් යම් යම් කරියොවලී නිරොයොසයයන්ර් සිද්ධ යවනවො. ඒවො සිද්ධ
යවන්යනත් වේතර්ොනයය්. ඒවට අපි ර්ැදිහත් යවන්න අවශය නැහැ.
වියශ්ෂයයන්ර් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය. ඊට අනුරෑපීව සිද්ධ යවන
පිම්බීයම් හැකිළීයම් කරියොවලිය. යම් සියලුර් කරියොවලී යෙොයහොර්
නිරොයසයයන්ර් සිද්ධ යවන කරියොවලී. ඉතින් ඒ නිසො යවයහසක් නැතුව,
භොවනො කරනවො කියො අලුතින් යර්ක් කරන්යන් නැතුව, අපිට
තියයන්යන් යම් කය යනොමියල්ර් ලෙොයදන යර්ෙඳු අරර්ුණු පොවිච්චි
කරලො අයප් සතිය දියුණු කරගන්න එකයි; සිහිය දියුණු කරගන්න එකයි.
ඉතින් යර්ෙඳු අරර්ුණක් තුළ සිත පවතින්න පවතින්න, ‘සතිය’ කියන
ගුණධේර්ය සුළු පරර්ොණයක් ඉස්සරහට එනවො; සුළු පරර්ොණයක් වේධනය
යවනවො. යම් විදියට අපි හුස්ර් රැල්ලක් රැල්ලක් පොසො, හරියට නිකං
පිහියක් ර්ුවහත් තියනවො වයග් - අතුල්ලන අතුල්ලන වොරයක් පොසො
පිහිය ර්ුවහත් යවනවො. ඒ වයග්ර්යි යම් හුස්ර් රැල්ලක් තුළ නැවත
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නැවත, සිහිය පවත්වන්න පවත්වන්න සිහිය කියන ධේර්ය ඉස්සරහට
එනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො, “කිං උත්ත්රා සන්බ්බ්
ධම්මා?” කියලො. සියල්ල අතර යශර්ෂ්ඨත්වයට පත් යවන්යන්, ඉහළ තැන
හිටින්යන් කවුද? කියලො ඇහුයවොත් උත්තර යදන්න කියනවො
“පඤ්ඤුත්ත්රා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. පරඥාවයි සියල්ල අතර
යශර්ෂ්ඨත්වයට පත් යවන්යන්, ඉහළ ස්ථොනයය් ඉන්යන් පරඥාවයි කියලො
උත්තර යදන්න කියනවො. දැන් යම් සතියයි පරඥාවයි අපි නිවැරදි පැත්තට
හරවොගත්යතොත් යම් යන ගර්න ඒ යදන්නො අරයගන යන්න
පටන්ගන්නවො. යර්ොකද, සතිය කියන්යන් හරි ර්ධයස්ථ ධේර්තොවක්.
යෙොයහොර් අහිංසක ධේර්තොවක්. ඉස්සරහට පනින ගතියක් නැහැ. එයො
කරන්යන් ඕනෑ යදයක් ර්ධයස්ථව යපන්වලො යදන එකයි. ඉතින් අපි
නිවැරදි පරඥාවක් අවදි කරලො තියොයගන හිටියයොත් පරඥායවන් ඒ
යවලොයවදි වැයඩ් ගන්න පුළුවන්. පරඥාව හරි තීක්ෂ්ණයි; පරඥාව හරි
පරෙලයි. සතියයන් යපන්වලො දුන්නහර් පරඥායවන් ඒ යවලොයවදි
අවස්ථොනුකූලව කටයුතු කරනවො.
හරි ලස්සන පරශ්නයක් අහලො ඒකට යදන උත්තරයක් හම්ෙ
යවනවො ‘අජිත ර්ොනව පුච්ඡො’ කියන සූතරයය්. ඒක තියයන්යන් සුත්ත
නිපොතයය් පොරොයණ වග්ගයය්. අජිත කියලො ෙරොහ්ර්ණ ර්ොනවකයයක්
ඇවිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් පරශ්න කිහිපයක් අහනවො.
එයතන්දි අහන එක පරශ්නයක් තර්යි යම් යලෝකයය් තියයන විවිධොකොර
යකයලස් සැඬ පහරවල් යකොයහොර්ද වළක්වගන්යන්? යම් යකයලස්
සැඬ පහරවල් වියළවො හරින්යන් යකොයහොර්ද? කියලො. එතයකොට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන පිළිතුර තර්යි,
“යා න්සාත්ා න්ලාකස්මිිං, සත් න්ත්සිං වාරණිං.
න්සාත්ා ිං සිංවරිං බ්රූමි, පඤ්ඤාන්යන්ත් පථීයන්ර”.32
යම් යලෝයක විවිධොකොර යකයලස් සැඬ පහරවල් තියයනවො.
“සති යතසං නිවොරණං” අන්න ඒවො නිවොරණය කරන්යන්, ඒක හරියට
නිකං යේල්ලක් ෙැන්දා වයග් නතර කරන්යන් සතිය තුළින්. “යසොතොනං
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------32
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සංවරං ෙරෑමි” ඒ ආපු යකයලස් සැඬ පහරවල් ටික සතිර්ත් භොවය තුළින්
සංවර කරනවො කියලො ර්ර් කියනවො. “පඤ්ඤායයයත පිථීයයර” හැෙැයි
ඒ ආපු යකයලස් සැඬ පහර වියළවො හරින්යන, සම්පූේණයයන්ර් දුරැ
කරලො දාන්යන පරඥාව.
ඔන්න අපිට යත්යරනවො, දැන් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන
පිළිතුයරන් සතියයි පරඥාවයි කොේය යදකක් කරනවො. යම් කොේය යදකර්
අවශයයි. සතියයන් යපන්වලො යදනවො. නැත්නම් සතියයන් යේල්ලක්
ඉදි කරනවො. සතියයන් එකපොරටර් එතන යලොකු තිරිංගයක් තද
කරනවො. ඔන්න ර්ුලින්ර් යකයලස් සැඬ පහරක් කරියොත්ර්ක යවනවො අපි හිතර්ු අයප් හියත් ද්යේෂයක් ඇවිස්සිලො. දැන් අපිට අර්තකයි සතිය
දියුණු කළ ෙවක්. අපි යර්ොකක් හරි කටයුත්තක් කරන්න ගිහිල්ලො, ඇහැට
අපි අකර්ැති යකයනක් ලක් යවලො ඔන්න එකපොරටර් අපිට යක්න්ති
යනවො. යහොඳටර් යක්න්ති ගිහිල්ලො. නර්ුත් අන්න “ර්ර් දැන් සිහිය
පිහිටුවන්න ඕනෑ” කියලො සිහිය වේතර්ොනයට ආවො නම්, යර්යතක්
යවලො ඒ තැනැත්තොයග් ඒ විවිධොකොර යද්වල් ර්තක් කර කර, එයො කරපු
යනොකටයුතුකම් ර්තක් කර කර, හියත් ද්යේෂය ඔස්යස් අපි සෑයහන්න
දුවමින් හිටියය්. දැන් ඇතුයළ් කතොවත් යනවො. හැෙැයි එකපොරටර් අපි
වේතර්ොන යර්ොයහොතට පැමිණියො නම්, ඒ යර්ොයහොයතර් අපි නැවතත්
සිහිය පිහියටේවො නම්, අන්න එතන යලොකු කොේයයක් සිද්ධ යවනවො.
අර ගලොයගන ගිය පරචණ්ඩ යකයලස් පරවොහය අපි හරියට යේල්ලක් ඉදි
කළො වයග් නැවත්තුවො යවනවො. නර්ුත් එතනින් සියලු යකයලස්
පරහොණය යවන්යන් නැහැ. අපි ඒ යකයලස් සර්ූහය ටික ටික පරහොණය
කරන්න නම්, ටික ටික වියළවො හරින්න නම්, ක්ෂය කර හරින්න නම්,
එතන එතන පරඥාව යයදීර් අවශය යවනවො.
යම් අනුව, සතියයි පරඥාවයි හරි පරඥාවන්තවර් පොවිච්චි කරන්න
යවනවො. සතියයන් යපන්වලො යදනවො. අපි අවස්ථොනුකූලව පරඥායවන්
එයතන්දි කරියොත්ර්ක වීර් අවශය යවනවො. “යර්ොන වයග් පියවරක්
ගැනීයර්න්ද යම් යවලොයේ ර්ර් ද්යේෂයයන් හිත යබ්රොගන්යන්?” කියන
කොරණොව අවස්ථොනුකූලව කරන්න සිද්ධ යවනවො. ඒ තරම්ර් භොවනොවක්
වඩලො සතිය වඩලො වේධනය කරගත්යත නැති යකයනක් නම්, සර්හර
යවලොවට එයොට සොර්ොනය උපකරර්යක් පොවිච්චි කරන්න පුළුවන් - අර
තැනැත්තොයග ගුණයක් යර්යනහි කරනවො; නැත්නම් තර්න්යග් යොළුවට
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කරපු යහොඳ යදයක් ර්තක් කරනවො; එයහර් නැත්නම් මර්තරියක්
වඩනවො. ඔය වයග් නො නො පරකොර උපකරර් යයොදාගන්න පුළුවන්. ඒ වයග්
පරතිවිරැද්ධ ආකල්පයක් හියත් ඇති කරගන්න පුළුවන්. නර්ුත් යහොඳට
භොවනොවක් වඩලො හිත සෑයහන්න හදාගත්ත යකයනක් නම්, සිහිය
පිහිටුවලො, යර්තන යම් හටගත්ත ද්යේෂය දිහො, ද්යේෂය ද්යේෂයක්
වශයයන් දැනගත්යතොත් අන්න ඒකර්ත් පරර්ොණවත් යවනවො සර්හර
යවලොවට ද්යේෂය දුරැ කරන්න. යර්ොකද, සතියයන් යපන්වලො දුන්නොර්,
අයප් හියත් ෙලපවත්නො අකුසලයක්, එර් දැනගැනීර් කිසි යස්ත්ර්
අකුසලයක් යනයවයි. ඒ කියන්යන් අයප් හියත් රොගය තියයන
යවලොවක, ‘දැන් හියත් රොගය තියයනවො’ කියලො දැනගැනීර් අකුසලයක්
යනයවයි. හියත් දැන් ද්යේෂය තියයනවො නම්, ‘යම් යවලොයවදි ද්යේෂය
තියයනවො’ කියලො දැනගැනීර් අකුසලයක් යනයවයි. ඒ නිසො සන්දිට්ික
කියන සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, හියත් යලෝභයක්
ෙලපවත්වනයකොට, හියත් දැන් යලෝභයක් තියයනවො කියලො දැනගන්න
එක යම් දහයම් තියයන සන්දිට්ික ස්වභොවයක්, ඒහිපස්සික
ස්වභොවයක්, ඕපනයික ස්වභොවයක් කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
දහයම්ර් තියයන නිේර්ලත්වය, සොන්දෘෂ්ටික වශයයන් යම් යර්ොයහොයත්
අත්දකින්න පුළුවන් ස්වභොවය යපන්වලො යදනවො. 33
ඒ වයග්ර්යි රොගය ද්යේෂය යර්ෝහය යන යම් සියලුර් යකයලස්
ඒ ඒ අවස්ථොයවදි අපි යකයලස් වශයයන් හඳුනොගන්නවො නම්, ඒක අපි
ලෙන යලොකු ලොභයක්. යර්ොකද, අපි යකයලස් ‘යකයලස්’ වශයයන්
හඳුනොගන්යන් නැතිව අපිට යකයලස් දුරැ කරන්න හැකියොවක් නැහැ.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යකයලස් දුරැ කරන්න නම්,
යකයලස් පරහොණය කරන්න නම් “පඤ්ඤාය දිස්වා දිස්වා පහාත්න්බ්බ්ා”34
පරඥායවන් දැක දැක පරහොණය කළ යුතුයි. පරඥාව සහ සතිය කියන යදකර්
ඒ නිසො අපි යයදිය යුතුයි. පරඥායවන් දැක දැක පරහොණය කරනවො මිසක්
යවනත් උපකරර්යක් නැහැ. අපි සර්ොධියක හිටියො කියලො යකයලස්
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

යං යඛො ත්වං, සීවක, සන්තං වො අ්ඣත්තං යලොභං ‘අත්ථථි යර් අ්ඣත්තං යලොයභො’ති
පජ්ොනොසි, අසන්තං වො අ්ඣත්තං යලොභං ‘නත්ථථි යර් අ්ඣත්තං යලොයභො’ති පජ්ොනොසි —
එවම්පි යඛො, සීවක, සන්දි්ියකො ධයම්ර්ො යහොති - අංගුත්තර නිකොය, ඡක්ක නිපොත, පඨර්
පණ්ණොසක, පඨර් සන්දි්ික සූතරය
34 අංගුත්තර නිකොය, දසක නිපොත, පඨර් පණ්ණොසක, කොය සූතරය
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පරහොණය යවන්යන් නැහැ. අපි යොඥා කළො කියලො යකයලස් පරහොණය
යවන්යන් නැහැ. යම් යර්ොයහොයත් හට අරයගන තියයන ක්යල්ශය අපි
යම් අවස්ථොයවදි දකිනවො නම්, ඒකට වහල් යනොවී අපි කටයුතු කරනවො
නම් අයප් හිත ක්යල්ශයයන් ර්ුදවොගන්න අවස්ථොවක් ලැයෙනවො.
ඒ නිසො අපි චිත්තොනුපස්සනොවකට යයොර්ු යවනයකොට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “සරොගං වො චිත්තං ‘සරාගිං චිත්ත්තත්’
පජා ාත්”, “වීත්රාගිං වා චිත්ත්ිං ‘වීත්රාගිං චිත්ත්තත්’ පජා ාත්” දැන් යම්
හිත රොගභරිත යවලො තියයනවො. එතයකොට හිත රොගභරිත උනො,
රොගරක්ත උනො කියලො දැනගන්නවො. ඊළඟට හිත රොගයයන් දුරැ උනො;
‘හිත රොගයයන් දුරැ උනො’ කියලො දැනගන්නවො; දැන් යම් යර්ොයහොයතදි
රොගයයන් යතොරයි කියලො දැනගන්නවො. ඊළඟට “සන්දාසිං වා චිත්ත්ිං
‘සන්දාසිං චිත්ත්තත්’ පජා ාත්”, “වීත්න්දාසිං වා චිත්ත්ිං ‘වීත්න්දාසිං චිත්ත්තත්’
පජා ාත්” යම් යවලොයේ හිත ද්යේෂ සහගතයි; හිත දැන් යක්න්තියයන්
ඉන්යන්. අන්න යම් යක්න්ති සහගතයි, තරහ ගිහිල්ලයි කියලො දැන්
යත්යරනවො; දැනගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි යම් යවලොයේ මර්තරියක් නම්
හියත් තියයන්යන්, මර්තරී සහගතයි කියලො දැනගන්නවො.
දැන් යම් අවස්ථොයේදී අර අපි සොර්ොනයයයන් කියන “කුසලය
වඩන්න ඕනෑ, අකුසලය දුරැ කරන්න ඕනෑ” කියන ර්ට්ටර්ට එහො
ගිහිල්ලො අපි යම් යද්වල් දකිනවො. “යම් ර්ර් යනයවයි; යම්වො ර්යග්
යනයවයි; ඒවො යම් යහ්තු නිසො හට අරයගන, දැන් ඔන්න තියයනවො
හියත්. ඒකට ර්ර් උදේ විය යුතු නෑ. ර්ර් සහභොගි විය යුතු නෑ. ර්ර්
යම්යකන් දුක් කරදර ඇති කරගත යුතු නෑ. යම්වො ‘ර්ර් ර්යග්’ කිව යුතු
නෑ. යම්වො හුදු මචතසික ස්වභොවයන් පර්ණයි, චිත්ත ස්වභොවයන්
පර්ණයි” කියලො අපි ර්ධයස්ථව දකිනවො. යම් ර්ධයස්ථතොව ඇති
කරගන්න ටිකක් කල් යන්න පුළුවන්. යර්ොකද, කලිනුත් කිේවො වයග් අර
යදර්ේපියයෝ තර්න්යග් දරැවන්ව කරීඩො පිට්ටනියකට එක්ක ගිහිල්ලො
කැර්ති තොක් දරැවන්ට කරීඩො කරන්න ඉඩ සලස්වනවො. ඒ දරැයවො
දුවනවො, පනිනවො, නටනවො, පිනුම් ගහනවො. නර්ුත් ඒ දිහො අර
යදර්ේපියයෝ යදන්නො යෙොයහෝර් ර්ධයස්ථව ෙලොයගන ඉන්නවො. ඒ අය
යන්යන් නැහැ පිනුම් ගහන්න, නටන්න. දරැවන්ට ඇති තොක් යසල්ලම්
කරන්න ඉඩ යදනවො. දරැයවෝ ඇති තොක් යසල්ලම් කළොට පස්යස්
ඒයගොල්යලොර් ආයයත් යදර්ේපියයෝ ගොවට එනවො. අන්න ඒ වයග් තර්යි

| 178

උතුම් වූ පරඥාව

|

අපිත් චිත්තොනුපස්සනොයේ යයයදනයකොට හිත දිහො ෙලනවො, හියත් යන
යද්වල්වලට සහභොගි යනොවී. ඔන්න ඒ යද් අපිට කරන්න පුළුවන් නම්
අපිට යලොකු පරඥාවක් අවදි කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො.
හැෙැයි අපි ගොව පරර්ොණවත් සතියක් දියුණු යවලො නැත්නම්,
පරර්ොණවත් සම්පජ්ඤ්ඤයක් දියුණු යවලො නැත්නම්, ඒ කියන්යන් යද්වල්
සම්ෙන්ධව යහොඳට විස්තරොත්ර්කව ෙලන්න පුළුවන් හැකියොවක්, සියුම්ව
ෙලන්න පුළුවන් හැකියොවක් දියුණු යවලො නැත්නම්, අපි හිත දිහො
ෙලන්න ගිහිල්ලො කරදයේ වැයටන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො “ ාහිං, භක්ඛන්ව, මු්ඨස්සත්ස්ස අසම්පජා ස්ස
ආ ාපා ස්සත්ිං
වදාමි”
කියලො.
ආනොපොනසති
සූතරයය්
චිත්තොනුපස්සනොව යකොටයස ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
‘ර්හයණනි, සතිය යහොඳට වඩොගත්යත් නැති යකයනකුට, සම්පජ්ඤ්ඤය
යහොඳින් වඩොගත්යත් නැති යකයනකුට ර්ර් ආනොපොනසතිය ර්ුල්
කරගත්ත චිත්තොනුපස්සනොව වදාරන්යන් නෑ.’ යර්ොකද, අපි හිත දිහො
ෙලන්න ගිහිල්ලො සර්හර යවලොවට හියත් තියයන වංචනික ස්වභොවයන්
නිසො, හියත් යන විවිධොකොර යකයලස්වල තියයන ආකේෂණීය ගතිය
නිසො දන්යනර් නැතුව අපි ඒ චිතරපටියය්ර් නළුයවක් නිළියක් ෙවට පත්
යවනවො. අපි ර්ුලින් නම් ඒයකන් අයින් යවලො තර්යි හිටියය්. නර්ුත්
අයප් හියත් ස්වභොවය, අපි දැනට ඉන්න තත්ත්වය ශක්තිර්ත් නැත්නම්,
අයප් සතිය තොර් පරෙල නැත්නම්, දුේවල සතියක් නම් අපිට තියයන්යන්,
අර හියත් ෙලපවත්නො විවිධොකොර චිත්ත ස්වභොවයන් දන්යනර් නැතුව
අයපන් යපෝෂණයක් ලෙනවො. අපි දුේවල යවනවො, එයො ශක්තිර්ත්
යවනවො. අන්තිර්ට අපි එයොයග් අතයකොලුවක්, වහයලක් ෙවට පත්
යවනවො. නර්ුත් යකයනක් යහොඳට කොයොනුපස්සනොවක් හරහො,
යේදනොනුපස්සනොවක් හරහො සතිය දියුණු කරලො යම් පරඥාවක් වඩොයගන
සම්පජ්ඤ්ඤයක් වඩොයගන යම් කටයුත්තට ෙහිනවො නම්, අන්න එයො
යහොඳට පිහිටි සතියකින් තර්යි කටයුතු කරන්යන්; යහොඳ ශක්තිර්ත්
ෙංකරයක ඉඳන් යුද්ධය කරනවො වයග්. නැත්නම් යහොඳට ආයුධ
සන්නද්ධව යුද්ධය කරනවො වයග්. යර්ොකද යර්යතන්දි ද්වන්ද්ව සටනක්,
ර්ුහුණට ර්ුහුණ ලො කරන සටනක් වයග් තර්යි යකයරන්යන්.
යකයස් නර්ුත් දැන් ඔන්න චිත්තොනුපස්සනොවකදී යකයනක් යම්
විධියට යම් චිත්ත පටිසංයේදීව හිත දිහො ෙලමින් කටයුතු කරනවො. ඒ
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හරහො අර විධියට කටයුතු කරනයකොට අයප් දැන් යම් හියත් ෙලපවත්නො
විවිධොකොර යකයලස් ස්වභොවයන්ට අපි උපකොර කරන්යන් නෑ. ඒවො
එනවො; ඒවර් දඟලනවො; ඒයගොල්යලොර් යනවො. අපි දුක් කරදර ගන්යන්
නෑ. හිත් කරදර ගන්යන් නෑ. දැන් ඒයගොල්යලොර් දුේවල යවලො යනවො,
ඒ හරහො හියත් යම් සර්ොහිත භොවයක් ඇති යවන්න පටන්ගන්නවො. හිත
සර්ොධිර්ත් යවන්න පටන්ගන්නවො. “සමාදහිං චිත්ත්ිං අස්සසස්සාමී’ත්
සක්ඛත්” කියලො ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කියනවො. හිත තව තව සංසියඳනවො.
යර්ොකද හිතට දිගට දුවන්න අපි ඉන්ධන සපයන්යන් නෑ. ඉතින්
ඒයගොල්යලොර් දුේවල යවලො යනවො. හිත තව තව තැන්පත් යවනවො;
සර්ොහිත යවනවො. ඉතින් යම් සර්ොහිත භොවය යහොඳට යකරැණො නම්,
අපි කොයොනුපස්සනොවක් හරහො ඇවිල්ලො කය සර්නය කරයගන තිෙුණො
නම්, යේදනොනුපස්සනොවකුත් යහොඳින් වැඩිලො යේදනොවත් සර්නය
යවලො තිෙුණො නම්, යම් යවලොයවදි අපි කයළ් හිත දිහො ෙලොයගන හියත්
පැන නගින විවිධොකොර සිතුවිලි නිරීක්ෂණයක් නම්, යම් යවලොයේ හියත්
තිෙුණ අරර්ුණ ඒක පර්ණයි නම්, ඒ අරර්ුණත් අර විදියට ක්ෂය යවලො
නැති යවලො ගියො නම්, සර්හර විට අයප් හිත තුළ, එයහර් නැත්නම්
අයප් හිත ගත්ත යවනත් අරර්ුණක් නැති යවන්න පුළුවන්. එකර් අරර්ුණ
වශයයන් තිෙුයණ් අර සිතුවිලි ටික නිරීක්ෂණය කිරීර්යි. ඒ ටිකත් දැන්
පරහොණය උනො. දැන් ඒ හිතට කය අරර්ුණු යවලත් නෑ, යේදනොවක්
අරර්ුණු යවලත් නෑ, සිතුවිල්ලක් අරර්ුණු යවලත් නෑ.
යම් යවලොයවදි හිත “වින්මාචයිං චිත්ත්ිං අස්සසස්සාමී’ත් සක්ඛත්”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. අන්න හිත නිදහස් යවනවො.
කිසිර් අරර්ුණක් ගරහණය කරන්යන් නැතුව උපොදානය කරන්යන් නැතුව
හිත “වියර්ොචයං චිත්තං අස්සසිස්සොමී’ති සික්ඛති” කියන යම් ස්වභොවයට,
අරර්ුණු ගරහණය යනොකරන ස්වභොවයට, අරර්ුණු ඇසුරැ යනොකරන
ස්වභොවයට පත් යවන්න පුළුවන්. යර්න්න යම් අරර්ුණු ඇසුරැ
යනොකරන ස්වභොවය සොර්ොනයයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“අ ස්සත් ස්වභොවයක්” කියලො. කිසිර් අරර්ුණක් ඇසුරැ කරන්න
යන්යන් නැහැ. යර්යොට දැන් ඉන්න පුළුවන් තනියර්; එයොට දැන්
ස්වොධීනත්වයක් තියයනවො; එයොටර් ආයේණික නිදහසක් දැන් හිත භුක්ති
විඳිනවො. යර්ොකද? යම් යවලොයේ රොග, යදෝස, යර්ෝහ, යම් පර්ණකට
යටපත් යවලො, ඒ වයග්ර් හියත් විතේක සර්නය යවලො, හිත සෑයහන්න
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සර්ොහිත යවලො. ඉතින් යම් සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යෙොයහොර් ගැඹුරට යම් කරැණු ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො.
අද ඇත්තටර් අපිට පරඥාව ගැනයි කතො කරන්න තියයන්යන්.
පරඥාව ගැන කතො කරනයකොට අපිට විඤ්ඤාණය ගැනත් කතො කරන්න
සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “පඤ්ඤා
භාන්වත්බ්බ්ා, විඤ්ඤාණිං පරින්ඤ්ඤඤයයිං” පරඥාව වඩලො විඤ්ඤාණය
හොත්පසින් දැනගන්න කියලො පරකොශයක් ර්හො යේදල්ල සූතරයය් එනවො.
ඉතින් අපිට ටිකක් ආයය් කරැණු යපොඩ්ඩක් විස්තර කරගන්න අවශය
යවනවො; පැහැදිලි කරගන්න අවශය යවනවො. දැන් අපි භොවනො කරද්දි කොයොනුපස්සනොව කියලො කියර්ු - කොයොනුපස්සනොවක් කරනයකොට
යකයනකුට වැටයහන්න පුළුවන් “යම් රෑපය කියන එක යෙොයහොර්
කැඩිලො බිඳිලො යන්න පුළුවන්. ඒයක් ගන්න සොරයක් නැහැ. යම්ක
යලොකුවට යපනුර්ට තිෙුණට, පොට වැටිලො තිෙුණට යම්යක් ඇත්ත
වශයයන් ගන්න යදයක් නැහැ” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දක්වන
“න්ඵණපණ්ඩූපමිං රූපිං”35 කියන කොරයණ් වැටයහන්න පුළුවන්. ඒ
කියන්යන් යහොඳින් යම් කටයුත්යත් යයයදනයකොට එයො තුළ
අවයෙෝධයක් ඇති යවනවො යර්තන සොරවත් යදයක් නෑ කියලො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “න්වද ා බ්ුබ්බ්ුලූපමා”
අපි කතො කළො යේදනොනුපස්සනොව කතො කරන යවලොයවදි. යර්තන
වැස්සක් වහිනයකොට, එතන එතන හට අරයගන නැති යවලො යන දිය
ෙුෙුළු රැසක් වයග් යේදනොයේත් තියයන්යන් ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවයක් කියලො ඔන්න පරඥාවක් අවදි යවනවො. ඊළඟට “මරීචිකූපමා
සඤ්ඤා”. දැන් යම් සංඥා සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යර්තන හරියට නිකං මිරිඟුවක් වයග්. ඇත්ත වශයයන්ර් වතුර නෑ;
යපන්වනවො හැෙැයි වතුර වයග්. යප්නවො ඇස් යදක පියොගත්තොර්
යර්තන රෑපයක් තියයනවො, යර්තන ර්ොලිගොවක් තියයනවො, යර්තන
මචතයයක් තියයනවො, යර්තන සත්තු ඉන්නවො, යර්ොනවො යර්ොනවො හරි
හිතට යපන්වනවො. නර්ුත් ඇත්ත වශයයන්ර් එයහර් යදයක් නැහැ.
එතන තියයන්යන් මිරිඟුවක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො මිරිඟුවක්
වශයයන් සංඥා යත්රැම්ගන්න.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
“සඞ්ඛාරා කදලූපමා” සංස්කොර කියන එක හරියට නිකං
යකයසල් කඳක් වයග් කියලො යත්රැම්ගන්න. ඒයක් හරයක් නැහැ. දැන්
යම් පින්වතුන් දන්නවො යකයසල් කඳක් කියලො ගත්තොර් පතුරැ රොශියක්
තියයනවො මිසක් ඇතුයළ් අරටුවක් නැහැ. ගන්න කියලො සොරයක් නැහැ.
නර්ුත් යප්නවො පිටට, හරි ශක්තිර්ත් කඳක් වයග්. ඒ වුණොට පතුයරන්
පතුර ගහයගන ගහයගන ගියො නම් අන්තිර්ට යර්ොකක්වත් නැහැ; හිස්
ෙවක් තියයන්යන්. ඒ වයග් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම් හියත්
විවිධොකොර සිතුවිලි පහළ යවනවො. විවිධොකොර චිත්ත ස්වභොවයන් පහළ
යවනවො. යම්වො අපි යලොකුවට හිතොයගන ඉන්නවො, “යම්කට අනුව ර්ර්
කරියොත්ර්ක විය යුතුයි; යම්ක ර්යග් හිත; ර්ර් වගකියන්න ඕනෑ; යම්ක
ර්යග් රොගය, යම්ක ර්යග් ද්යේෂය, යම්ක ර්යග් මර්තරිය” යම් ආදී
වශයයන් අපි යලොකුවට යම් හියත් ෙලපවත්නො ස්වභොවයන් ගැන
හිතොයගන ඉන්නවො. නර්ුත් භොවනොවක් වඩන්න වඩන්න යකයනකුට
යත්යරනවො, යම්වො අතයේ හිඩැස් තියයනවො. සිතුවිලි එනවො, යනවො.
ඔන්න ආයය් පුංචි හිඩැසක් තියයනවො. ඊට පස්යස් ආයය තව
සිතුවිල්ලක් තව යපොඩ්ඩකින් එනවො. ඉතින් ෙැලුවොර් යම් සිතුවිලිවල
ගන්න යදයක් නෑ. සිතුවිලි ර්යග් කියොයගන ඒ අනුව ඒවට ර්ර් වගකිව
යුතුයි කියලො නියර්යක් නෑ. යම් අතර තියයන්යන් විවිධොකොර හියත්
හටගන්නො සංස්කොර ස්වභොවයන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උපර්ො කරනවො
හරියට අරටුවක් නැති යකයසල් කඳකට.
ඊළඟට තර්යි ඇත්තටර් ගැඹුරැර් තත්ත්වය එන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
කියනවො
“මායූපමඤ්ඤච විඤ්ඤාණිං,
න්දසත්ාදිච්චබ්න්ධු ා” යම් විඤ්ඤාණය නම් ර්ොයොවක් වයග්. හරියට
විජ්ජ්ොකොරයයක් වයග්. නැති යද්වල් තියයනවො වයග් යපන්වනවො. ඔන්න
ඔතන තර්යි යත්රැම්ගන්න අර්ොරැ තැන. ඒ වයග්ර් අපි සම්පූේණයයන්ර්
අහු යවන තැන. ඒ කියන්යන් යර්යතන්ට එන්න නම් සෑයහන්න දුරක්
ගිහිල්ලො එන්න යවනවො. අපිට එකපොරටර් යම් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ට එන්න
අර්ොරැයි. දැන් උදාහරණයක් වශයයන් කියනවො නම්, පටිච්ච සර්ුප්පොදයය්
අපි පටන්ගන්නවො “අවි්ජා පච්චයා, සඞ්ඛාරා; සඞ්ඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණිං;
විඤ්ඤාණ පච්චයා ාමරූපිං; ාමරූප පච්චයා සළායත් ිං; සළායත්
පච්චයා ඵන්ස්සා; ඵස්ස පච්චයා න්වද ා; න්වද ා පච්චයා ත්ණ්හා; ත්ණ්හා
පච්චයා උපාදා ිං; උපාදා පච්චයා භන්වා; භවපච්චයා ජාත්; ජාත් පච්චයා

| 182

උතුම් වූ පරඥාව

|

ජරාමරණිං න්සාක පරින්දව දුක්ඛන්දාම ස්සුපායාසා සම්බ්හවතත්.
එවන්මත්ස්ස න්කවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදන්යා න්හාත්”36 කියලො අපි
පොඩම් කරයගන ඉන්නවො.
භොවනො කරන්න ගියොර් යකොතනින්ද දැන් අපි යම්ක
යත්රැම්ගන්යන්? යර්තන තියයන ර්ූලධේර්ය, පටිච්ච සර්ුප්පොද
ර්ූලධේර්ය ර්ට වටහොගන්න පහසු යකොතනින්ද? කියලො ෙැලුයවොත් අර
අපි කලින් කතො කළො වයග් පහසු එක තැනක් තර්යි “ඵස්ස පච්චයො
යවදනො” කියන අවස්ථොව. ස්පේශය නිසො යේදනොවක් හටගන්නවො
කියන කොරණය. නර්ුත් ටික ටික උඩට යන්න යන්න, අපි හිතර්ු
“සළොයතන පච්චයො ඵයස්සො” සළොයතන නිසයි ස්පේශය හටගන්යන්.
සර්හර විට ඒකත් යකයනකුට ඉන්ියයන් ගැන යහොඳ අවයෙෝධයයන්
ඉන්නයකොට, දකිනයකොට, ඒක උනත් යත්රැම්ගන්න ඉඩ තියයනවො. අපි
ඊට උඩට ගියයොත් “නොර්රෑප පච්චයො සළොයතනං” නොර්රෑපයක් නිසයි
සළොයතන හටගන්යන්; ටිකක් අර්ොරැයි යත්රැම් ගන්න. ඒ වයග්ර්
“විඤ්ඤාණ පච්චයො නොර්රෑපං” යකොයහොර්ත් අර්ොරැයි. ඊළඟට “සඞ්ඛොර
පච්චයො විඤ්ඤාණං” තවත් අර්ොරැයි. “අවි්ජ්ො පච්චයො, සඞ්ඛොරො” තවත්
අර්ොරැයි. ඔන්න ඔය වයග් අර ර්ුල් ස්වභොවයන් ඇත්තටර් හරිර්
අර්ොරැයි; හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. එකපොරටර් අපිට යත්රැම්ගන්න අර්ොරැයි.
ඉතින් ඒ නිසො සෑයහන කොලයක් භොවනො කරලො, චිත්තොනුපස්සනොවක්
වඩලො, ධම්ර්ොනුපස්සනොවක් වඩලො හියත් සෑයහන වියේකයක් හදාගත්ත
යකයනකුට තර්යි ඇත්තටර් යම් සූක්ෂ්ර් ධේර්, නැත්නම් යම් සූක්ෂ්ර්
සන්ධිස්ථොන වටහොගන්න පුළුවන් යවන්යන්. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, විඤ්ඤාණයත් නොර්රෑපයත් අතර තියයනවො
අයනයොනය සම්ෙන්ධයක්. යර්න්න යම් සූක්ෂ්ර් සම්ෙන්ධය දැනගැනීර්
තර්යි පරඥායවන් යන්න පුළුවන් ඉතොර් සියුම් ර්ට්ටර් කියලො. අපිට
අභියයෝගයක් දුන්නො කියලො කියන්න පුළුවන්. අන්න එයහර් පර ඥායවන්
යන්න උපරිර්යක් යපන්වනවො. යන්න පුළුවන් සූක්ෂ්ර් තැනක්
යපන්වනවො. යර්ොකක්ද? යම් විඤ්ඤාණයත් නොර්රෑපයත් අතර තියයන
අයනයෝනය පරතය සම්ෙන්ධය යකයනකුට දැකගන්න පුළුවන් නම්, අන්න
යහොඳ පරඥාවක් අවදි යවලො තියයනවො.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------36
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යම් කොරණොව යහොඳින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පැහැදිලි කරනවො
දීඝ නිකොයය් එන ර්හො නිදාන සූතරයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
“එත්ත්ාවත්ා පඤ්ඤාවචරිං, එත්ත්ාවත්ා ව්ටිං වත්ත්ත් ඉත්ථත්ත්ිං
පඤ්ඤාප ාය යදිදිං ාමරූපිං සහ විඤ්ඤාන්ණ අඤ්ඤඤමඤ්ඤඤපච්චයත්ා
පවත්ත්ත්” යම්යක් පරකොශයක් තියයනවො, ර්ං ඔක්යකොර් කියන්න යන්යන්
නැහැ; “ර්හයණනි, යම් දක්වො තර්යි යම් පරඥාව ෙැසගන්යන්; පරඥායවන්
යන්න පුළුවන් සූක්ෂ්ර් තැන යර්තැනයි” කියලො. යම් යදක අතර තර්යි
හරියට නිකං දිය සුළියක් වයග් කැරකැවිල්ලක් සිදධ
් යවන්යන්. කුර්න
යදකක් අතරද? විඤ්ඤාණයත් නොර්රෑපයත් අතර.
යම්කට හරි ලස්සන උපර්ොවක් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්යස්
යදනවො, නළ කලොප සූතරයය්. යම්ක අන්තේගත යවන්යන් සංයුක්ත
නිකොයය් අභිසර්ය සංයුත්තයය්. ර්ර් යකෝකටත් කියලො උන්වහන්යස්යග්
පරකොශය ඒ විදියටර් කියන්නම්. යර්ොකද, එතයකොට යම් පින්වතුන්ට
විශ්වොසයක් ඇති යවනවො යම්වො යකොයි තරම් නම් පරෙලව පැහැදිලිව
යම් දහමින් විස්තර යවනවොද කියන කොරණොව. සැරියුත් ර්හ රහතන්
වහන්යස් කියනවො “න්ද්ව
ළකලාපන්යා අඤ්ඤඤමඤ්ඤඤිං
ස්සාය
ත්න්්ඨයයුිං. එවන්මව න්ඛා, ආවුන්සා, ාමරූප පච්චයා විඤ්ඤාණිං;
විඤ්ඤාණ පච්චයා ාමරූපිං” යම් යදන උපර්ොව හරිර් සරල, අපි කොටත්
යත්යරන උපර්ොවක්. දැන් ෙට යකෝටු මිටි යදකක් - අපි හිතර්ු ෙට යකෝටු
කපලො කපලො අපි මිටියක් ෙැන්දා. වැලක් අරයගන මිටියක් ෙැන්දා.
ඊළඟට තවත් ෙට යකෝටු ටිකක් කපලො ඉවර යවලො තවත් මිටියක් ෙැන්දා.
දැන් යම් යදන්නට තනියයන් හිටගන්න ෙැහැ. බිර්ට වැයටනවො. යර්ොකද
කරන්යන්? යම් යදන්නව හිටවලො තියන්න උවර්නො නම් එක් යකයනකු
යවතට අනිත් යකනො ඇල කරලො තියනවො. එක් යකයනකු අනිත්
යකනොට යහ්ත්තු යවලො තර්යි ඉන්යන්. ඔන්න ඕක තර්යි සැරියුත් ර්හ
රහතන් වහන්යස් යදන උපර්ොව. එක ෙට යකෝටු මිටියක් අනික් ෙට
යකෝටු මිටියට යහ්ත්තු යවලො ඉන්නවො. ඒ නිසො එකක් වැටුයණොත් අනිත්
එක් යකනත් වැයටනවො.
අන්න ඒ වයග් කියලො කියනවො “නොර්රෑප පච්චයො විඤ්ඤාණං;
විඤ්ඤාණ පච්චයො නොර්රෑපං” විඤ්ඤාණයත් නොර්රෑපයත් අතර,
අයනයෝනය පරතය සම්ෙන්ධයක් තියයනවො. දැන් අපි යම්ක තව ටිකක්
සරල කරගන්න, පැහැදිලි කරගන්න, අති පූජ්නීය කටුකුරැන්යද්
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ඤාණනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්යග් උපර්ොවක් ගනිර්ු. ඒක ඉතොර් සිත්
කොවදිනවො. ඒ වයග්ර් යම් ධේර්ය හරිර් ලස්සනට විස්තර කරලො
යදනවො. අපි හිතර්ු අපි යනවො චිතරපටියක් ෙලන්න. ර්ං හිතන්යන් ර්ං
මීට කලිනුත් යම්ක සඳහන් කළො. චිතරපටියක් ෙලන්න ගියොර් යම් සිනර්ො
ශොලොයේ යහොඳට යදාරගුලු වහලො. දැන් යම්ක යම් දහවල් යපන්වන
චිතරපටියක්. ඉතින් දැන් යදාරගුලු ඔක්යකොර් වැහුවො. යකොයහන්වත්
ආයලෝකයක් එන්යන් නෑ; තිත්ත කළුවරයි. ඉස්යසල්ලො නම් අපි දැක්කො
සුදු පොට තිරයක් ඉස්සරහ තියයනවො කියලො. ඒක යපොඩ්ඩක් අපි
පැත්තකින් දැනයගන ඉඳිර්ු. දැන් අපිට ර්ුකුත්ර් යප්න්යන් නෑ. ඊට පස්යස්
ඔන්න පිටිපස්යස් තියයන යපරොයජ්ක්ටේ එකකින් ආයලෝක කදම්ෙයක්
ඇවිල්ලො අර ඉස්සරහ තියයන තිරයය් පතිත යවනවො. යම් ආයලෝකය
නිසො අර තිරය පරකොශ යවනවො. තිරයක් අන්න අතන තියයනවො කියන
එක දැන් දැනගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි ඒ තිරය තිෙුයණ් නැත්නම් අර එන
ආයලෝකය වදින්න තැනක් නෑ. ඒ එන ආයලෝකය තුළින් අන්න යලොකු
චිතරයක් නිරෑපණය යවනවො එතන. නළුයවක් ඉන්නවො; නිළියක්
ඉන්නවො; අපි හිතර්ු ර්ල් ගහකුත් තියයනවො; ඒ යදන්නො සිංදුවකුත්
කියනවො. දැන් චිතර කතොවකුත් එතන තියයනවො. ඒ චිතර කතොව
නිරෑපණය යවනවො අර තිරයය්. දැන් පින්වත්නි, අපි හිතර්ු දැන් අපි
ඉන්නවො යපර්ක්ෂකොගොරයය් චිතරපටිය ෙලොයගන. දැන් අපි ටික ටික ටික
චිතරපටියට ෙැහැගන්නවො. චිතරපටිය ෙලොයගන රස විඳිනවො. දන්යනර්
නැතුව ඔන්න අපි හිතර්ු අපිටත් සතුට දැනුණො. නළුවයි නිළියයි හරි
සතුටින් යන් ඉන්යන්. ඒයගොල්යලෝ ඉතින් ර්ල්වත්යත් නටනවො, ගීත
කියනවො. අපිටත් හරි සතුටුයි. ඉතින් අපිත් හිනො යවනවො හරිර් සතුටින්
ගීත රස විඳිනවො. ඊට පස්යස් ඔන්න දුෂ්ටයො එනවො. දුෂ්ටයො ආවොර්
ඔන්න අපිට යක්න්ති යනවො. දැන් අපි යම් චිතරපටිය ඇතුයළ් ඉන්යන්.
දැන් පින්වතුනි යර්ෙඳුර් යදයක් අයප් හිත ඇතුයළ්
නිරන්තරයයන්ර් සිද්ධ යවනවො. අපිර් චිතරපටිය හදාගන්නවො. දැන් අතන
නම් යවන කවුයදෝ හදපු චිතරපටියක් තර්යි තියයන්යන්. අපි හැෙැයි ඒක
ෙලද්දි අපිත් හදනවො, අපිත් සෑයහන්න දායක වීර්ක් යවනවො. හැෙැයි
අයප් හියත් තියන චිතරපටිය නම් අපිර් තර්යි හදන්යන්. ඉතින් අපි යපොඩි
සංඥාවකින් පටන්ගන්නවො. ඔන්න හිතට එනවො යපොඩි සංඥාවක්. අපි
හිතර්ු රෑප සංඥාවක් කියලො. ඉතින් අපි එතයකොට නිකං ඉන්යන් නෑ. ඒ
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රෑයපට පුද්ගලත්වයක් ආයරෝපණය කරනවො. දැන් අපි ඒ රෑයපට හරි
කැර්තියි. ඉතිං අපි යපොඩ්ඩක් ඒකට ලුණු ඇඹුල් ටිකක් දැම්ර්ො. දැම්ර්ට
පස්යස් ඔන්න තව සංඥා ටිකක් එකතු යවනවො. ඒක දැන් හරිර් රසවත්.
තවත් සංඥා ටිකක් එකතු යවනවො. දැන් තවත් රසවත්. ඊළඟට ඔන්න
තව සිතුවිලි එනවො. ඒ සිතුවිලි තව යපෝෂණය කරනවො. දැන් ටික ටික
සිතුවිලි වේධනය යවන්න පටන්ගන්නවො. යම් විදිහට යකතරම් වේධනය
යවනවොද කියනවො නම්, අන්තිර්ට අපිට පොලනය කරගන්නත් ෙැහැ.
සිතුවිලි යගොන්යන්, ඒ සිතුවිලි පඹ ගොයල් හිර යවලො ඔන්න දඟලනවො.
ඒක හරිර් ලස්සනට විස්තර කරනවො ර්හො කච්චොයන ස්වොමීන්
වහන්යස් - ර්ධුපිණ්ඩික සූතරයය්. “පපඤ්ඤචසඤ්ඤාසඞ්ඛා සමුදාචරතත්”
කියන්යන්, ර්ුලින් පටන්ගත්යත් නම් අපි තර්යි. නර්ුත් අන්තිර්ට අපි
ඒයක් වහයලක් ෙවට පත් යවනවො. හිතන්න පටන්ගත්ත පුද්ගලයොවර්
අර පරපංචය විසින් ර්ැඬලනවො. ඔන්න ඔයහොර් තත්ත්වයක් තර්යි අයප්
හියත් තියයන්යන්. ඒ කියන්යන් අපි හිතන්න පටන්ගන්නවො. නර්ුත් ටික
යවලොවකින් අයප් හිත අපිවත් ර්ැඬයගන හිතොයගන යනවො. එතයකොට
ඒ පරපංචවල අපි වහයලක් යවනවො. ඔය වයග් තර්යි අයප් සොර්ොනය
ර්නස. ඇතුයළ් කතොව තුළින් හියත් දියත් යවලො යේගයයන් ගලොගන
යන සිතුවිලි ජ්ොලොවක් තුළ වහල් භොවයට පත් යවලො තර්යි එතැන් සිට
අපි ජීවත් යවන්යන්.
හැෙැයි ඕයක් ආයයත් යපොඩ්ඩක් පස්සට ආයවොත් අපිට
යත්යරනවො, අර තිරය නිසො අර රෑප ටික පතිත උනො. අර චිතර කතොව,
යහවත් චිතරපටිය යපන්වන්න තිරය අවශයයි. තිරය නිසො තර්යි
ඒයගොල්යලෝ යපයනන්යන්. ඒ වයග්ර්යි තිරය යප්න්යනත් යම් ආයලෝකය
නිසො. නැත්නම් අපිට තිරය යප්න්යනත් නැහැ. යර්ොකද, එච්චරට
කළුවරයි. අන්න ඒ වයග්, යම් තිරය වයග් තර්යි පින්වත්නි අයප්
විඤ්ඤාණය. යම් විඤ්ඤාණය තර්යි නිරෑපණය කරන්යන්. අර රෑප ටික
ඇවිල්ලො වදින්යන් අර තිරයය්. විඤ්ඤාණයත් ඒ තිරය වයගයි කියලො
කියන්න පුළුවන්. එතයකොට ඒයක පිළිබිඹු යවන රෑපය යර්ොකක්ද?
චිතරපටිය යර්ොකක්ද? ඒක තර්යි නොර්රෑපය කියලො කියන්යන්. යම්
නොර්රෑපය හරිර් විචිතර උයනොත්, විඤ්ඤාණය යහොඳට ඒක තුළ
පැලපදියම් යවනවො; යහොඳට ෙැසගන්නවො; යහොඳට ඒ තුළ වේධනය
යවනවො. යර්ෙඳු විඤ්ඤාණයක් යහොඳට පිහිටි සුපතිට්ිත විඤ්ඤාණයක්
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ෙවට පත් යවනවො. යහොඳට දැන් අන්න පැලපදියම් යවලො ර්ුල් ඇදයගන,
නොර්රෑපයයි විඤ්ඤාණයයි යහොඳට අයනයෝනය පරතය සම්ෙන්ධයක් ඇති
කරයගන ඔවුයනොවුන් පරතය කරයගන යහොඳට වැයඩනවො. ඒ දුවන
නොර්රෑප චිතරපටියය් අපිත් නළුයවෝ නිළියයෝ ෙවට පත් යවලො, ඒක
ඇත්ත කියලො අරයගන, යම් හියත් දුවන චිතරපටිය ඇත්ත කියලො
අරයගන අපි හිනො යවනවො; අපි සුසුම් යහළනවො; අපි කඳුළු යහළනවො.
නො නො පරකොර චිත්තයේග හදාගන්නවො. යර්ොකද, අර හියත් දුවන
නොර්රෑපයට අපි අහු යවලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපි ගැන අනුකම්පොයවන් වයග් “අයන්
යම් යර්ෝඩයින්ට යම්ක යත්යරන්යන් නැහැ යන්” කියන්නො වයග්,
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
හරි
ලස්සනට
සුත්ත
නිපොතයය්
ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයය්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
“අ ත්ත් අත්ත්මා ිං පස්ස න්ලාකිං සන්දවකිං.
වි්ඨිං ාමරූපස්මිිං, ඉදිං සච්චතත් මඤ්ඤඤත්.”
“අනත්තනි අත්තර්ොනිං”, යම් අනොත්ර් වූ යදයක් තුළ ආත්ර්යක්
තියයනවොය කියලො හිතොයගන, “පස්ස යලොකං සයදවකං” ෙලන්න යම්
යදවියන් සහිත යලෝකයො කරන යද්. “නිවි්ඨං නොර්රෑපස්මිං” යම්
නොර්රෑපයට ෙැහැයගන “ඉදං සච්චන්ති ර්ඤ්ඤති.” “යම්කයි ඇත්ත”
කියලො ර්ඤ්ඤනො කරනවො; හිතින් හඟිනවො; හිතින් හිතොගන්නවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හරියට අපි ගැනයි යදවියයෝ ගැනයි ‘අයන්
යර්යහර් යර්ෝඩ රැළක්’ කියලො ෙලනවො වයග් පරකොශයක් තර්යි යර්තන
තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො විඤ්ඤාණයත් නොර්රෑපයත් අතර තියයන
යම් ඉතොර් සූක්ෂ්ර් සම්ෙන්ධතොවය යත්රැම්ගන්න එක අපිට හරි
පරිස්සයර්න් කරන්න යවනවො.
යම් සම්ෙන්ධය හැෙැයි යකොයි තරම් පර ෙලද කියනවො නම්,
යම්කර් අයප් පුනේභවයට පවො යහ්තු යවනවො. යම්ක හරිර් පරෙලයි. ඒ
නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් නිදාන සංයුක්තයය් යච්තනො සූතරයය් පරකොශ
කරනවො, “යඤ්ඤච, භක්ඛන්ව න්චන්ත්ත්, යඤ්ඤච පකන්ප්පත්, යඤ්ඤච අ ුන්සත්,
ආරම්මණන්මත්ිං න්හාත් විඤ්ඤාණස්ස ඨිත්යා” කියලො. දැන් යම්
විඤ්ඤාණය යහොඳට පිහිටන්න නම්, අඩු තරමින් අපි කල්පනො කරලො
යච්තනො පූේවකව වැඩක් කළත් ඒත් යහොඳටර් ඇති. ඒ කියන්යන් අපි
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ඔන්න ඇයහන් යර්ක් ෙලනවො; යච්තනො පූේවකයි. අපි හිතර්ු ඒක
ලස්සනයි, යහොඳයි, නරකයි, යර්ොනවො හරි යදයක් තියයනවො යච්තනො
පූේවකව ෙලනවො නම්. අන්න එතයකොට විඤ්ඤාණය එතන පිහිටන්න
පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි අපි අහනයකොට යච්තනො පූේවකව; අපි ඒ තුළ
ෙැහැයගන අහනයකොට, එතන යහොඳට විඤ්ඤාණය පිහිටනවො. යහොඳට
ගඳ සුවඳ ෙලනයකොට, දිවට රස දැයනනයකොට, අපි ඒ තුළ ෙැහැයගන
තණ්හොයවන් ආසොයවන් ඒ කටයුතු කරනවො නම් අන්න විඤ්ඤණයට
යහොඳට යපොයහොර ටික තියයනවො; යහොඳට වැයඩනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට කියනවො “යඤ්ච පකයප්පති” අපි
හිතර්ු යම් ඉඳුරන්යගන් යලොකුවට අරර්ුණු ගන්යන් නැහැ; හැෙැයි අපි
කල්පනො කර කර ඉන්නවො. අපි පරකල්පනො කරනවො. අතීතය ගැන
අනොගතය ගැන කල්පනො කරනවො. හිත නිකං නෑ. හිත කියයෝ කියයෝ
ඉන්නවො. ඒකත් ඇතිලු විඤ්ඤාණයට ෙැහැයගන යහොඳට පිහිටලො
ඉන්න. අපි හිතර්ු යම් යදකර් නැත්නම්, අපි දැන් භොවනො කරනවො. යම්
යවලොයවදි සද්ද ෙද්ද නෑ. ඇස් යදකත් වහයගන ඉන්යන්. කටත්
වහයගන ඉන්යන්. රසයක් දැයනන්යනත් නෑ. ඇහැට රෑප
යපයනන්යනත් නෑ. ඉතොර් නිශ්ශබ්දයි. කයනන් ශබ්ද ගන්යනත් නෑ.
කයට යලොකු යදයක් දැයනන්යනත් නැහැ කියර්ු. දැන් ඔන්න කයත්
සර්නය යවලො. සර්හර කට්ටිය කියනවො “දැන් ර්ට ස්වොමීන් වහන්ස කය
යනොදැනී යනවො” කියලො. ඔන්න දැන් කයත් යනොදැනී ගිහිල්ලො
තියයන්යන්. හියතත් පරකල්පනො නෑ; හිත දැන් හිතන්යන් නෑ.
ඒත් පින්වත්නි, යම් විඤ්ඤාණයට ෙැහැගන්න පුළුවන් අනුසය
තියයනවො නම්. අනුසය සකරිය යවලො තියයනවො නම්, අනුසයවල
ෙැහැගන්න පුළුවන් කියලො තියයනවො. “යඤ්ච අනුයසති,
ආරම්ර්ණයර්තං යහොති විඤ්ඤාණස්ස ිතියො” එතයකොට යම් තුයනන්
එකක් යහෝ සිද්ධ යවනවො නම්, අන්න අරර්ුණක් හම්ෙ යවනවොලු
විඤ්ඤාණයට පිහිටන්න. “ආරම්මන්ණ සත් පත්්ඨා විඤ්ඤාණස්ස න්හාත්”
අරර්ුණක් තියයනවො නම් විඤ්ඤාණයට පිහිටන්න පුළුවන්. “ත්ස්මිිං
පත්්ඨින්ත් විඤ්ඤාන්ණ විරූන්හහ ාමරූපස්ස අවකකතත් න්හාත්” යහොඳට
අර විඤ්ඤාණය පිහිටියො නම්, එතන වේධනය උනො නම්, නොර්රෑපයක්
ඇවිල්ලො එයතන්ට ෙැහැගන්න පහසුයි. “ ාමරූප පච්චයා සළායත් ිං;
සළායත් පච්චයා ඵන්ස්සා; ඵස්ස පච්චයා න්වද ා...” යර්යතන්දි දැන් අර
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සම්පූේණ පටිච්ච සර්ුප්පොදයර් කරියොත්ර්ක යවන්න ගන්නවො. ඒ
කියන්යන් අපි සම්පූේණයයන්ර් යවනත් යලෝකයක ජීවත් යවනවො; යම්
යර්ොයහොත අපිට අහිමි උනො. යර්ොකක් යහෝ පැමිණි අරර්ුණක් හරහො අපි
ඒ තුළ ෙැසගත්තො. අන්න අපි යවන යලෝකයක ජීවත් උනො. නැත්නම්
අපි අර චිතරපටියය් අතරර්ං උනො කියලො කියන්න පුළුවන්.
යර්න්න යම් වයග් යර්තන තියයනවො හරිර් සූක්ෂ්ර් ධේර්තොවක්.
අපි ඉතොර් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්කින් ගියයොත්, යර්න්න යම් නොර්රෑපයත්
විඤ්ඤාණයත් අතර තියයන, අයනයෝනය පරතය සම්ෙන්ධය අවයෙෝධ
කරගැනීර් තර්යි කියනවො යම් පරඥායේ යන්න පුළුවන් ඉතොර් සූක්ෂ්ර්
තැන. ඉතින් ඒ නිසො අපි යම් කොරණො යත්රැම්ගන්න නම්, හියත්
සෑයහන්න සංහිඳියොවක් තිබීර් අවශයයි. හිත වික්ෂිප්ත යවලො
තියයනයකොට සම්පූේණයයන්ර් අපි ඒ නොර්රෑපවල ගිලිලො ඉන්යන්;
නොර්රෑප තුළ ජීවත් යවමින් ඉන්යන්. අර චිතරපටිය තුළ අපි ඉන්නවො.
අපි හඬනවො, වැලයපනවො, විසිල් ගහනවො, චිතරපටිය තුළ අපි ජීවත්
යවනවො. නර්ුත් යම් කිසි අවස්ථොවක හිතර්ු අපි චිතරපටිය ෙලෙලො
හිටියො. ඒ යවලොයවදි දුෂ්ටයො ඇවිල්ලො හිටියය්, ඉතින් අපිට යක්න්ති
ගිහිල්ලො හිටියය්, ඒ යවලොයවදි යර්ොකක්යදෝ යහ්තුවකට යදාරක් ඇරැණො.
අපි හිතර්ු කොට හරි යකයනකුට වැසිකිළියකට යන්න ඕනැ යවලො යදාර
ඇරියො. එයො කඩොයගන ඉක්ර්නට ගියො යදාර ඇරයගන. දැන් යර්ොකද
යවන්යන්? එක පොරටර් ආයලෝකයක් පතිත උනො අර තිරයය්. දැන්
පින්වත්නි යර්ොකක්ද යවන්යන්? අපි හිටියය් අර චිතරපටි යලෝකයය්.
යපම්වතයි යපම්වතියයි දුෂ්ටයයි ඔක්යකොර්ත් එක්ක අපිත් හිටියො ඒ
අස්යස්. යහොඳටර් යක්න්ති ගිහිල්ලො යන් හිටියය්. හැෙැයි දැන් අර
ආයලෝකය තිරයට පතිත යවච්ච ගර්න් ඔන්න අපි ‘යඩෝං’ ගොලො එනවො
ආයයත් අයප් යලෝකයට. ආයයත් සීට් එක උඩ ඉන්යන් දැන්. අර චිතරපටි
ශොලොයේ ඔන්න දැන් අපි ඉන්නවො. දැන් අර රෑපය, අර යපන්වපු චිතරපටිය
- නළුයවෝ, නිළියයෝ, යපම්වතී, යපම්වතො, දුෂ්ටයො, ඔක්යකොර්ලො නිකං
යෙොඳ යවලො ගිහිල්ලො; විරංජ්නය යවලො ගිහිල්ලො. යර්ොකද අර යදායරන්
ආපු ආයලෝකය නිසො. ආයලෝකය අර තිරයට පතිත උනො. අපිට ර්තක්
උනො යම් චිතරපටියක් කියලො. අන්න අපිට සිහිය ආවො. අයප් තිබිච්ච
යර්ෝහොන්ධකොරය දුරැ උනො. අපි හදායගන හිටිය යලෝකයයන්
තොවකොලිකව එළියට ආවො.
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ඔන්න ඔය වයග් යදයක් තර්යි පින්වත්නි, අපි තුළ පරඥාව අවදි
උනො නම්, අපි ෙැහැයගන හිටිය නොර්රෑප චිතරපටියයන් එළියට එනවො.
යම් විපස්සනොව තුළ යවන්යන්ත් යම් වයග් යදයක්. තොවකොලිකව අතන
යදාර ඇරියොර් ආයලෝකයක් පතිත වීර් නිසො, අර ර්ුළො යවලො හිටිය
යපර්ක්ෂකයො සම්පූේණයයන්ර් යම් වේතර්ොන යර්ොයහොතට පැමිණියො
වයග්, චිතරපටියයන් එළියට ආවො වයග්, විසි උනො වයග් යදයක් තර්යි
අයප් හියතත් පරඥා ආයලෝකය පහළ උයනොත් සිද්ද යවන්යන්. අන්න ඒ
පරඥා ආයලෝකයයන් තර්යි විඤ්ඤාණ ර්ොයොව පිරිසිඳ දකින්න පුළුවන්
යවන්යන්. විඤ්ඤාණය කියන්යන් ර්ොයොවක්. “ර්ොයූපර්ඤ්ච විඤ්ඤාණං”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. අපි ර්ුළො යවලො රොග ද්යේෂ
යර්ෝහ වලින් ඇලිලො තර්යි අපි අර චිතරපටිය තුළ හිටියය්; රස විඳ විඳ
හිටියය්. නර්ුත් අර ආයලෝකය පතිත වුණ ගර්න් අපි තුළ ඒ තිබිච්ච
යර්ෝහොන්ධකොරය දුරැ යවලො ගියො. අර තිබිච්ච, අපි ඇතුයළ කර කර
හිටිය සංස්කරණ නතර උනො යර්ොයහොතකට. එක්තරො අන්දර්කින් අර
චිතරපටිය එයහම්ර්ර් ඇණහිටියො. අන්න ඒ වයග් තර්යි අපි තුළත්. අපි
ඉන්න යම් යර්ෝහොන්ධකොරයයන් එළියට ඒර්ක්, අපි දැනට අහු යවලො
ඉන්න නොර්රෑපයයන් එළියට ඒර්ක් සිද්ධ යවනවො අපි තුළ පරඥායලෝකය
දැල්වුණො නම්. ඒ අනුවයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් සියල්ලට
උත්තරීතර, සියල්ලට ඉහළර් තියයන්යන් පරඥාව කියලො.
අපි පරඥාව සම්ෙන්ධයයන්, සතිය සම්ෙන්ධයයන්, ඊටත් එහො
ගිහිල්ලො විර්ුක්තිය සම්ෙන්ධයයන් අපි තව දුරටත් ඉස්සරහදි කතො කරර්ු.
අද දින ධේර් යද්ශනොයවදි ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු වුයණ් පරඥාව
සම්ෙන්ධයයන් කතො කරන්නයි. අපි තුළ ඇති යර්ෝහොන්ධකොරය දුරැ
කරයගන, හැකි තොක් නොර්රෑප ර්ොයොයවන් විඤ්ඤාණ ර්ොයොයවන්
ගැලවිලො, හැකි තොක් යම් සැෙෑ යලෝකයය් ජීවත් යවන්න අපි
උත්සොහවත් යවර්ු. පරපංච සර්නය කරයගන සැෙෑ යලෝකයය් ජීවත්
යවන්න අපි උත්සොහවත් යවර්ු. ඒ සඳහො අපි සියලුයදනොටර් ර්ග
යපන්වීර්ක් අද දින ධේර් යද්ශනොයවන් සිද්ධ යේවො කියලො පරොේථනො
කරමින් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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8 │ සයල්රලහ සාරය
විමුක්ත්යය
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිප්පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩසටහනට ර්ොතෘකො
වශයයන් තියොගත්යත් කිං ර්ූලක සූතරයයි. යම් සූතරය අන්තේගත යවලො
තියයන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය්.
අපි ර්තක් කරගත්තො වයග් යර්යතන්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
භික්ෂූන් වහන්යස්ලොව දැනුවත් කරනවො පරශ්න අටක් සම්ෙන්ධයයන්.
ඒවොට ලෙොදිය යුතු පිළිතුරැ සම්ෙන්ධයයන්. යර්ොකද, යම් අහන පර ශ්න
එක පැත්තකින් දාේශනික ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි යර්තන
කුසල අකුසල කියලො යලොකු යභ්දයක් නැහැ. යදපැත්තටර්
ෙලපවත්වනවො. ඉතින් ඒ නිසො යම් පරශ්නවලට යවනත් යවනත් උත්තර
එදා ෙුද්ධ කොලයය්දී අයනකුත් ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො ළඟ තිබිලො
තියයනවො. ඒ නිසො ඒ ශොස්තෘන් වහන්යස්ලො සරණ ගිය විවිධොකොර ර්ත
දරපු අනය ලබ්ධිකයින්, අනය තීේථකයින් ඇතැම් යවලොවට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යගනුත් ඒ වයග්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ ගිය අයනකුත්
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ශරොවකයන්යගනුත් යර්ෙඳු පරශ්න අහලො තියයනවො. ඒ නිසො ඒ
අවස්ථොයේදී නිවැරදි පිළිතුරැ ලෙොදිය යුතු නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්
යම් පරශ්නවලට පිළිතුරැ සංඝයො වහන්යස්ලොට කියලො යදනවො. ඇත්ත
වශයයන්ර් යම් පරශ්න යම් විදියට ඉදිරිපත් කරලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අහනවො සංඝයො වහන්යස්ලොයගන් යර්ොනවද දිය යුතු පිළිතුරැ කියලො.
එතයකොට සංඝයො වහන්යස්ලො කියනවො, ‘අයන් ස්වොමීනි, අපිට
වැටයහන්යන් නැහැ. භොගයවතුන් වහන්යස් ර්ුල් කරයගනයි අයප් යම්
ධේර්ය පවතින්යන්. ස්වොමීන් වහන්යස්ර් අපිට කියලො යදන්න’ කියලො
ආරොධනො කරනවො. එතයකොට තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
පරශ්නවලට එකියනක පිළිතුරැ යදන්යන්.
ර්ුලින්ර් අහන පරශ්නය, “කිං මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො යම් කිසි යකයනක් ඇහුයවොත්, කුර්ක් ර්ුල් වීයර්න්ද සියල්ල
හටගන්යන්? සියල්ල ඇති යවන්යන්? කියලො ඇහුයවොත්, උත්තර යදන්න
කියනවො, “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා” සියල්ලට යහ්තුව
ඡන්දයයි, කැර්ැත්තයි කියලො. ඉතින් අපි කතො කළො නිවැරදි ඡන්දයක්
තියොයගන, නිවැරදි කැර්ත්තක් තියොයගන කටයුතු කරනවො නම්, ඒ
කැර්ැත්ත යහොඳ පරර්ොේථයකට යයොර්ු යවලො නම් තියයන්යන්, අපි
හිතර්ු නිවන අරර්ුණු කරලො නම් තියයන්යන්, යලොකු ඡන්ද ඍද්ධිපොදයක්
දක්වො ඒක වේධනය කරයගන, ඒයකන්ර් උත්යත්ජ්නයක් ලෙොයගන
ඒයකන්ර් යපෝෂණයක් ලෙොයගන අපිට දුර ගර්නක් යන්න පුළුවන්.
ඒයකන් පරයයෝජ්නය ගන්න පුළුවන්. යර්ොකද, ර්ුලදි අපට යලොකු
උත්යත්ජ්නයක්, ෙලගැන්වීර්ක් අවශය යවනවො; යම් ගර්න යකටියයන්,
දවයසන් යදයකන් අවසන් යවන ගර්නක් යනයවයි. යම්ක ෙොධො
ර්ැඬගනිමින්, දීේඝ කොලයක් අයප් යකයලස් දුරැ යවන තොක් කල් වැඩිය
යුතු පරතිපදාවක්. ඉතින් ඒ නිසො අර වයග් හියත් ෙලපවත්නො
කුසලච්ඡන්දයක් තියයනවො නම්, නිවන් දැකීයම් යලොකු උවර්නොවක්
තියයනවො නම්, ඒකර් සෑයහන්න අපිට රැකුලක් ෙවට පත් යවනවො.
යදයවනි පරශ්නය වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො, “කිං
සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?” ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො, “ම සකාර
සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා” ර්නසිකොරයයන් තර්යි යද්වල් හටගන්යන්.
ර්නසිකොරය හරහො තර්යි එයහ යර්යහ අයප් හිත හැරයවන්යන්. අන්න
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ඒ යම් දිසොවකට හිත හැරවුණොර් එතනදි අපිට උවර්නො යද් හටගන්නවො.
අපි එදා කතො කළො යම් ර්නසිකොරය අපිට සෑයහන්න භොවනොයවදි
පරයයෝජ්නවත් යවනවො. අපි වචනයයන්ර් ඒක පොවිච්චි කරනවො ඇතැම්
යවලොවට. ‘වර් දකුණ’ කියලො, ‘ආශ්වොස පරශ්වොස’ කියලො. යර්ොකද ඒ
තරර්ට අපි ඒ අරර්ුණ යවත අයප් හිත යයොර්ු කරනවො. නො නො පර කොර
අරර්ුණු සියදහස්ගණන් යම් යලෝයක් තියයනවො. ඒවො අයප් ඇහැට
සම්ර්ුඛ යවනවො. නැත්නම් අයප් ඇහැ වහයගන ඉන්යදද්දි අයප් හිතට
සම්ර්ුඛ යවනවො. නර්ුත් එතනදි අපි යතෝරොගන්නවො “යර්න්න යම්
අසවල් අරර්ුණටයි ර්ර් අවධොනය යයොර්ු කළ යුත්යත් කියලො”, අන්න
ඒ යතෝරොගත්ත අරර්ුණ නර් කියලො කතො කරමින්, නැත්නම් හිතින්
ආර්න්තරණය කරමින්, යර්යනහි කරමින් අපි එතන සිහිය පවත්වන්න
උත්සොහවත් යවනවො. අවධොනය පවත්වන්න උත්සොහවත් යවනවො.
ඉතින් යම් විදියට ර්නසිකොරය සෑයහන්න පරයයෝජ්නවත්. ඒක
තව තව වේධනය යවන්න වේධනය යවන්න, ඒ ර්නසිකොරය ‘යයෝනියසෝ
ර්නසිකොරයක්’ ෙවට පත් යවලො, ඒයක අර තිබිච්ච රළු යගොයරෝසු
ර්ට්ටම් අයින් යවලො, ඉතොර් සියුම්ව යම්යක් ර්ුල දකින ස්වභොවයක්,
ආරම්භය දකින ස්වභොවයක්, සම්භවය දකින ස්වභොවයක් දක්වො අපිව
අරයගන යනවො. යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය තුළින් අපිට යලොකු පිටුවහලක්
ලැයෙනවො. ආනිසංසයක් ලැයෙනවො. යර්ොකද, එයහර් නැත්නම් අයප්
හිත යද්වල්වල ර්තුපිට හැඩයය්, රෑපයය්, වේණවල රැයඳන ගතියක්
තියයනවො. යර්ොකද, ඒක හරි විචිතරයි. ඒක තර්යි අයප් ඇහැට කනට
ලක් යවන්යන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව නිරන්තරයයන්ර් යම්
ර්තුපිට යප්න යද්ට වඩො ගැඹුරැ අේථයක් යර්ක් තුළ තියයනවො කියලො
යම් යද්වල්වල ර්ුල දකින ස්වභොවය, යහ්තුව යසොයන ස්වභොවය, යම්
යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය දක්වො අපිව යයොර්ු කරනවො. එතයකොට යම්
ර්නසිකොරය නිවැරදිව අන්න ඒ වයග් යයෝනියසෝ ර්නසිකොරයකට
හරවොගැනීර් තුළ අපිට යලොකු පරයයෝජ්නයක් ලැයෙනවො.
ඊළඟ පරශ්නය වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක් කරන්යන්,
“කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා?” කුර්ක් සර්ුදය කරයගන, කුර්ක් යහ්තු
කරයගන, කුර්ක් පරභව කරයගනද සියල්ල හටගන්යන් කියලො ඇහුයවොත්
එයතන්දි උත්තර යදන්න කියනවො “ඵස්ස සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා” ස්පේශය
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යහ්තු කරයගනයි, සර්ුදය කරයගනයි, ආරම්භය කරයගනයි සියල්ල
හටගන්යන් කියලො. එතයකොට අපි ඒ හො සම්ෙන්ධයයන් කතො වුණො යම්
ඇස්, කන්, නොසො ආදී ආයතන තියයනවො; ඒ ආයතනවලට ඊට අනුරෑප
ෙොහිර ආයතනය ස්පේශ යවනවො. අන්න එයතන්දි තර්යි අපිට
යේදනොවක් හටගන්යන්. එයතන්දි තර්යි සංඥාවක් හටගන්යන්. එයතන්දි
තර්යි හියත් නො නො පරකොර සිතුවිලි හටගන්යන්. කැර්ති රැචි අරැචිකම්,
කැර්ති අකර්ැති ස්වභොවයන්, රොගී නැත්නම් වීතරොගී ස්වභොවයන්, හියත්
හටගන්නො නො නො පරකොර මචතසික ස්වභොවයන්, යම් සියල්ල ස්පේශය
ර්ත පදනම් යවලො තියයනවො. ස්පේශය නිසොර් යේදනො හටගන්නවො;
ස්පේශය නිසොර් සංඥා හටගන්නවො; ස්පේශය නිසොර් සංස්කොර
හටගන්නවො. එතයකොට අයප් තියයන සෑයහන අත්දැකීම් රැසක් යම්
ස්පේශය නිසයි හටගන්යන්.
අපි යේදනොවක් හො සම්ෙන්ධයයන් කතො කරනයකොට, අපිට ඒ
යේදනොවටත් ර්ුල් යවලො තියයන්යන් යර්න්න යර්ෙඳු ස්පේශයක් කියලො
යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. ඒ හො සම්ෙන්ධයයන් අපි කතො කළො “ඵස්ස
පච්චයා න්වද ා” කියන ඒ සන්ධිස්ථොනය. අපිට යයෝගොවචර භූමියය්
කටයුතු කරනයකොට, අපි විපස්සනොවක් වඩනයකොට, යම් පටිච්ච
සර්ුප්පොද නයොය යත්රැම්ගන්න, පටිච්ච සර්ුප්පොද ර්ූලධේර්ය
යත්රැම්ගන්න,
ඉදප්පච්චයතොව
යත්රැම්ගන්න
පුළුවන්
එක
සන්ධිස්ථොනයක්, එක ර්ූලස්ථොනයක් තර්යි යම් ‘ස්පේශය යේදනොවට
ර්ුල් යවනවො’ කියන කොරණොව. අපි යපොඩ්ඩක් උත්සොහවත් උයනොත්
සර්හර යවලොවට යම් ස්පේශයක් නිසයි යේදනොවක් හටගන්යන් කියලො
අපිට යහොඳ ගැඹුරැ පරඥාවක් ඇති කරගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ පරශ්නය වශයයන් ඇහුයේ “කිං
සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?” අන්තිර්ට ගිහිල්ලො යම් සියල්ල එක්රැස්
යවන්යන් යකොයහද? කියලො පරශ්නයක් ඇහුයවොත් ඒකට උත්තර යදන්න
කියනවො “න්වද ා සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා”. දැන් අපි කලින් කතො
කරපු ස්පේශය, ර්නසිකොරය වයග් යද්වල් ටිකක් සූක්ෂ්ර්යි. නර්ුත්
යම්වොයය් පරතිඵලය වශයයන් අන්තිර්ට අපිට දැයනන යේදනොව
සෑයහන්න පරකටයි. සැප යේදනොවක් දැනීර්ත් පරකටයි; දුක් යේදනොවක්
දැනීර්ත් පරකටයි. ඒ වයග්ර්යි අපි සිහිය දියුණු කරලො අයප් කය දිහො,
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නැත්නම් හිත දිහො අවධොනයයන් ඉන්නයකොට, යම් හියත්, යම් කයය්
උයප්ක්ෂො යේදනොවක් ෙලපවත්වනයකොට ඒකත් හඳුනොගන්න ඒ තරම්ර්
අර්ොරැ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසො යේදනොවත් භොවනො කර්ටහනක් ෙවට පත්
යවනවො. යේදනොනුපස්සනොව වශයයන් අපි යේදනොව ර්ුල් කරයගන
සිහිය දියුණු කරනවො. ඒයක් පරතිඵලයක් වශයයන් හියත් සම්පජ්ඤ්ඤය
වැයඩනවො. ඒ කියන්යන් යහොඳට යදයක් සියුම්ව දැකගැනීයම් හැකියොව.
කුඩො අනුකුඩො ඉරියේවල පවො සිහිය පැවැත්වීයම් හැකියොව. ඒ
හැරැණොර් පරඥාවත් දියුණු යවනවො. ඉතින් ඒ නිසො යේදනොව යහොඳ පරෙල
කර්ටහනක් යවනවො. අපි සොර්ොනයයයන් සැප යේදනොවට ඇයලන
ගතියක්, සැප යේදනොව අල්ලො ෙදාගන්නො ගතියක්, ගරහණය කරන
ගතියක් තිෙුණත්, ඒ යේදනොව තුළ අපි සතිර්ත් යවන්න යවන්න,
යේදනොයේ
හැසිරීර්
යත්රැම්ගන්න
යත්රැම්ගන්න,
අපි
යේදනොනුපස්සනොයේ නැවත නැවත නිරත යවනයකොට, සැප
යේදනොවක පවො ඇයලන්යන් නැතිව ගැයලන්යන් නැතිව ‘යම්ක හුදු
සැප යේදනොවක්ය’ කියලො ඒ යේදනොයවන් ෙැහැර යවලො හරියට නිකං
අනුන්යග් යේදනොවක් ෙලනවො වයග් ෙලන්න පුළුවන් හැකියොවක්
හැයදනවො.
ඒ වයග්ර්යි දුක් යේදනොවත්. අපි ඇතැම් යවලොවට දුක්
යේදනොවක් දිහො ෙලන්යන් යෙොයහොර් විරසක ස්වභොවයකින්. නැත්නම්
යෙොයහොර් අකර්ැති ස්වභොවයකින්. නර්ුත් යේදනොනුපස්සනොයේ
යයයදන යයෝගොවචරයයකුට දුක් යේදනොව පවො යහොඳ අර්ුද්රවයයක් ෙවට
පත් යවනවො තර්න්යග් සිහිය දියුණු කරන්න; පර ඥාව දියුණු කරන්න.
ඉතින් ටිකක් ඉවසීයර්න් අපි යම් දුක් යේදනොයවන් පරයයෝජ්න ගන්න
උත්සොහවත් යවනවො නම් ඒ හරහො යහොඳට සතිය දියුණු කරගන්න
පුළුවන්. පරඥාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්. එයතන්දිත් අපි ‘යම් ර්යග්
යේදනොව’ කියලො, නැත්නම් ‘ර්යග් දුක් යේදනොව’ කියලො එෙඳු
ආකල්පයකින් ගන්යන් නැතුව, යම්ක යම් යහ්තු නිසො, ස්පේශයක් නිසො,
හටගත්ත දුක් යේදනොවක් කියලො යේදනොයවන් ෙැහැර යවලො ෙලන්න
පුළුවන් නම්, යේදනොයවන් දුරස්ථ යවලො ෙලන්න පුළුවන් නම්, අන්න
ඒ තුළින් ඒ තරම් චිත්ත පීඩොවක් ඇති යවන්යන් නැහැ. ඒ යවනුවට
යේදනොව, යේදනොව වශයයන් ෙලොගැනීයම් හැකියොව අපිට හැයදනවො.
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ඒ වයග්ර්යි යනොදුක් යනොසුව යේදනොව. හුඟක් යවලොවට ඒක අපිට
ර්ගහැයරනවො. ඒක ඒ තරම්ර් පරණීත භොවයක් රසක් නැති නිසො. නර්ුත්
අයප් සිහිය දියුණු කරලො යහොඳට සර්ොධියක් හදායගන අපි ඒ යනොදුක්
යනොසුව යේදනො පවො නිරීක්ෂණය කරනවො නම්, අන්න ඒයකන් යලොකු
පරඥාවක් අවදි කරගන්න පුළුවන්. අවිදයොව පරහොණය කරගන්න තියයන
යහොඳ කර්ටහනක් තර්යි යම් යනොදුක් යනොසුව යේදනොව කියලො
කියන්යන්.
ඉතින් යම් විදියට අපි යේදනොනුපස්සනො කර්ටහයන්
යයයදනයකොට, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො අර යේදනොයවන්
ෙැහැර යවලො, යේදනොයේ ඇයලන්යන් නැතුව, යේදනොයවන් අයින්
යවලො යේදනොව නිරීක්ෂණය කිරීයම් හැකියොවක් ඒ යයෝගොවචරයොට ඇති
යවන ෙව. අපට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් අපි කොයොනුපස්නනොයේ
යයයදනයකොටත් යර්ෙඳු යදයක්ර්යි යවන්යන්. ඒ කියන්යන් ර්ුලින් අපි
යහොඳට අරර්ුණට ළං යවලො අරර්ුයණ් විස්තර ෙලනවො. අරර්ුයණ් ඇති
වීම් නැති වීම් ස්වභොවය ෙලනවො; පුළුවන් තරම් අපි එයත් එක්ක ඉන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒක අතයවශයයි. යර්ොකද අපිට යම් යද්වල්
යපොතින් පතින් ෙැලුවට යම්යක් තියයන යථො ස්වභොවය ගැඹුරට
වැටහිලො නැහැ. ඒ නිසො අපිත් යම්ක අයප්ර් දැනුර්ක් ෙවට පත් කරගත
යුතුයි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන නිසො, කියලො යදන නිසො යම්ක
අපි ශරද්ධොයවන් ර්ුලින් පිළිගන්නවො; පිළිඅරයගන තර්යි අපි වැයඩ්ට
ෙහින්යන්. හැෙැයි අපි යම්ක අයප් ඥානයක් ෙවට, අයප් අවයෙෝධයක්
ෙවට, අයප් පරතයක්ෂයක් ෙවට පත් කරගත යුතුයි. ඒකයි ඇත්තටර් අපිට
කොලයක් ගත යවන්යන්. නැත්නම් ඉතින් අපි යම් දැනගන්නො යද්වල්
සර්හර විට අපි යපොතින් පතින් අහලො ෙලලො දැනයගන තියයන යද්වල්.
ඒක පරර්ොණවත් යවන්යන් නැති නිසො අපි නැවත නැවත යෙොයහොර්
තීක්ෂ්ණ නුවණක් අවදි වන තුරැ, ගැඹුරැ පරඥාවක් අවදි වන තුරැ යම්
යද්වල් කරනවො. යම් යද්වල් නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරනවො.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො
යදනවො. “කිං පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා?” එෙඳු පරශ්නයක් ඇහුයවොත් උත්තර
යදන්න කියනවො, “සමාධි පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා”. සියල්යලහි පරර්ුඛයො
යවන්යන් කවුද? පරධොනියො යවන්යන් කවුද? කියලො ඇහුයවොත් සර්ොධිය
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තර්යි පරර්ුඛයො යවන්යන්. කට්ටියක් එකට යනයකොට ඉස්සරහින් යන්යන්
කවුද කියලො ඇහුයවොත් අන්න සර්ොධිය ඉස්සරහින් යනවො කියලො
උත්තර යදන්න කියනවො. ඉතින් සර්ොධියක් ඇති කරගන්න ගියොර් අපිට
ර්ුහුණ පොන්න යවන විවිධොකොර ගැටලු පිළිෙඳව ටිකක් සොකච්ඡො කරර්ු.
අයප් හිත යම් කිසි අරර්ුණක් යකයරහි සර්ොධිර්ත් උයනොත් එතනින්
ගලවන්න ෙැරි ගතියක්, ඒ සර්ොධිය එතන රජ් කරන ගතියක්, තියයන
අයනකුත් ධේර්තො යටපත් කරයගන සර්ොධිය එතන වැජ්යඹන ගතියක්,
එතන අල්ලො හිටින ගතියක්, අරර්ුණටර් කිඳාෙහින ගතියක් තියයනවො.
ඉතින් ඒ ස්වභොවය අපි නිවැරදිව යයොදාගත්යතොත් අපි ඒක කුසල්
අරර්ුණක් යවත යයොර්ු කරලො, නැවත නැවත ඒ කුසල් අරර්ුයණ්ර් හිත
නංවලො ඒ කුසල් අරර්ුයණ්ර් හිත එකඟ කයළොත් අපි ඒවට ‘අේපණො
සර්ොධි’ කියලො කියනවො. ගැඹුරැ සර්ොධියක්; ගැඹුරැ සර්ථ සර්ොධියක්
යකයනකුට අත්දකින්න පුළුවන්. යර්ොකද, නැවත නැවත යහොඳ කුසල්
අරර්ුණක්, නියකයලස් අරර්ුණක් පොවිච්චි කරලො, එයහර් නැත්නම්
යකයලස් අඩු අරර්ුණක් පොවිච්චි කරලො, ඒ අරර්ුණටර් හිත නංවමින්
ඉන්නයකොට හිත එතන ඒකොගර යවනවො. එතනර් ෙැසගන්නවො. අන්න
සර්ොධිය පරර්ුඛ යවනවො එතන. අනිකුත් ධේර් සියල්ලර් යටපත් යවනවො.
අපිට ර්ුළු යලෝකයර් අර්තකයි. දැන් යම් හිත නංවපු ඒ තනි අරර්ුණ
පර්ණයි ර්තක. උදාහරණයක් වශයයන් අපි යර්ොකක් හරි වේණයක් ‘කසිණයක්’ කියල සොර්නයයයන් කියන්යන් - වේණ කසිණයක් වයග්
යදයක හිත නැවත නැවත නංවනවො නම්, ඒකටර් හිත සර්ොධිර්ත් යවලො
ඒයකර් හිත ෙැසයගන ඒ තුළර් නිර්ග්න යවන ස්වභොවයක්, ර්ුළු
යලෝයකර් අර්තක යවලො ඉන්න තැන් අර්තක යවලො තර්න් කවුද කියලො
අර්තක යවලො, දැන් යම් වේණය තුළර් හිත එකඟ යවනවො. වේණය
තුළර් හිත සර්ොධිර්ත් යවනවො. යම් සර්ොධියය් තියයනවො පරර්ුඛතොව
ගන්න ස්වභොවයක්.
තවත් පරශ්නයක් දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක් කරලො
යදනවො, “කිං ආධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා?” සියලු ධේර්යන් අතර වියශ්ෂයයන්ර් යර්යතන්දි ධේර්යන් කියන ‘සයබෙ ධම්ර්ො’ කියන වචනය
අපිට යත්රැම්ගන්න යවන්යන් යෙොයහෝ යසයින් හිත හො සම්ෙන්ධයයන්.
හියත් ඇති යවන විවිධොකොර විතේක, විවිධොකොර සංකල්ප, සිතුවිලි යම්
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| කිං ර්ූලක සූතයර
හැර් යද්කර් යර්ොකක්ද “ආධිපයතයය”, අධිපතිත්වය දරන්යන්? කියන
පරශ්නය තර්යි යර්යතන්දි අහන්යන්. ඒකට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො උත්තර යදන්න කියලො, “සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා”. ඒ
කියන්යන් සියත් පහළ යවන නො නො පරකොර සංකල්ප, විතේක යම් හැර්
යද්කටර් - හියත් දුවන විවිධොකොර යකයලස් යවන්න පුළුවන්, කුසල්
යවන්න පුළුවන්, යම් හැර් යද්කටර් - ‘සතිය’ අධිපතිත්වය දරනවො. එයො
පරධොනත්වයක් දරනවො, කියලො ඔන්න දැන් යවනත් දෘෂ්ටි යකෝණයකින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියලො යදනවො.
අපි ඒක සම්ෙන්ධයයන් ටිකක් සොකච්ඡො කළො. එයතන්දි අපි
ර්තක් කරගත්තො එක ගොථොවක්, සොර්ොනයයයන් අයප් හියත් දුවන
යකයලස් සැඬ පහරවල් යෙොයහෝර් පරෙලයි. අපි ඒවට සර්හර යවලොවට
අහු යවනවො. අහු යවලො සර්හර යවලොවට ඒ යකයලස් සැඬ පහරට
අනුව හැසියරනවො. ඒ හරහො ඔන්න අපි කයයන් අකුසල් කරනවො.
සර්හර යවලොවට වචනයයන් අකුසල් කරනවො. එෙඳු යකයලස්
පරවොහයක්ර් අයප් හියත් නැවත නැවත, නැවත නැවත ෙලපවත්වන විට
ඔන්න අපි හිතිනුත් අකුසල් කරගන්නවො. නර්ුත් යම් යකයලස් පරවොහය
ඉතොර් සතිර්ත් චිත්තක්ෂණයකින් කපො දාන්න පුළුවන්. කපො දාන්න
කියන්යන් නතර කරන්න පුළුවන්. එතන නිකං යේල්ලක් ෙැන්දා වයග්.
විශොල ජ්ල පරවොහයක් යනයකොට යර්ොකක් යහෝ කරර්යකට එක පොරට
ක්ෂණිකව යේල්ලක් ෙඳින්න පුළුවන් නම් අන්න එතන ඇවිල්ලො අර ජ්ල
පරවොහය වදිනවො. වැදිලො එතන නිකං යරොක් වීර්ක්, නතර වීර්ක් සිද්ධ
යවනවො. ඒ නිසො යම් යකයලස් සැඬ පහරවල් යර්ල්ල කරන්න පුළුවන්
ගතියක්, ඒවට යම් තිරිංග යයොදන්න පුළුවන් ගතියක්, ඒවො
ර්ැඬපවත්වන්න පුළුවන් ගතියක් සතියට තියයනවො.
“යා න්සාත්ා න්ලාකස්මිිං, සත් න්ත්සිං වාරණිං.
න්සාත්ා ිං සිංවරිං බ්රූමි, පඤ්ඤාන්යන්ත් පථීයන්ර”.37
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අජිත කියන ෙරොහ්ර්ණ
ර්ොනවකයොට කියලො යදනවො. දැන් යම් විදියට හැෙැයි යකයලස් සැඬ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
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පහර වැළැක්වුවොට, යකයලස් සැඬ පහර ර්ැඬපැවැත්වුවොට තොර්ත්
යකයලස් ටික තියයනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට “කිං උත්ත්රා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියන පරශ්නය අහනවො; ඒකට උත්තරය යදන්න කියනවො. “පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා” පරඥාව තර්යි යම් ධේර්තො අතර උතුම් යවන්යන්; උඩින්
තියන්න පුළුවන් යවන්යන්. ර්ුදුනින් තියන්න පුළුවන් යවන්යන් පර ඥාව.
යර්ොකද පරඥාවට තර්යි අර යකයලස් සැඬ පහරවල් සම්පූේණයයන්ර්
වියළවො හරින්න පුළුවන් නැවත නූපදින ර්ට්ටර්කටර්. පරඥාවට තර්යි
ඒක කරන්න පුළුවන්. ඒක සර්ොධියකට කරන්න ෙැහැ. සතියට පුළුවන්
යපන්නලො යදන්න; දැනට යම් පර්ණක සංවර කිරීර්ක්, යර්ල්ල කිරීර්ක්
කරන්න. හැෙැයි යකයලස් ර්ුලිනුපුටො දර්න්න පුළුවන් යවන්යන්
පරඥාවට. ඒ නිසො පරඥාව වියශ්ෂයයන්ර් යම් දහයම් පරර්ුඛතොවක් දරනවො.
ඒ නිසො සීල, සර්ොධි, පරඥා කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
තර්න්වහන්යස්යග් පරතිපදාව ශික්ෂො තුනකින් ඉදිරිපත් කරනවො. අපි
සීලයක් සර්ොදන් යවලො, සීලයකින් යතදගැන්විලො ෙලගැන්විලො
සර්ොධියක් වඩනවො. එතයකොට සර්ොධියට සීලය උදේ කරනවො. අපි
හදාගත්ත සර්ොධියයන් ඊළඟට පරයයෝජ්න ගන්නවො පරඥාව වඩන්න.
ඇත්තටර් යම් පරඥාව වැඩීර් කියන්යන් පියවයරන් පියවර යන
ගර්නක්. යම්කත් යහ්තු ඵල දහර්ක් කියන්න පුළුවන්. එක්තරො සූතර යක්
තියනවො යචතනොකරණීය සූතරය කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යෙොයහොර් පිළියවළට කරැණු කීපයක් කියලො යදනවො. ර්ර් අන්තිර්
කරැණු තුන විතරක් යර්යතන්දි ර්තක් කරන්නම්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යර්න්න යර්යහර් පරකොශයක් කරනවො. “ධම්මත්ා එසා, භක්ඛන්ව, යිං
සමාහන්ත්ා යථාභූත්ිං ජා ාත් පස්සත්” ර්හයණනි යහොඳ සර්ොධියක්
තියයන, සර්ොහිත හිතක් තියයන යකයනකුට, යද්වල් හො සම්ෙන්ධයයන්
ඇත්ත ඇති සැටියයන් යත්යරනවො කියන එක, එයොට ඒක දැයනනවො
යපයනනවො කියන එක ධේර්තොවක්. ඒ කියන්යන් යකයනකුට යහොඳ
ඒකොගර හිතක් තියයනවො නම්, ඒ හිත සෑයහන යවලොවක් එයහ යර්යහ
කරගන්යන් නැතුව ෙලොයගන යයොදායගන ඉන්න පුළුවන් නම් - අපි
හිතර්ු අපි යේදනොවකට ඒ හිත තියොයගන ඉන්නවො සර්ොධිය යයොර්ු
කරයගන ඉන්නවො කියලො - අන්න එෙඳු සර්ොහිත භොවයකට ඒ
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යේදනොයේ යථො ස්වභොවය යප්න්න ගන්නවො. ඒක යහොඳට යත්යරන්න
ගන්නවො. “යථොභූතං ජ්ොනොති පස්සති” අන්න ඒ තත්ත්වයය්දී ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යන් දැන් යහොඳින් ඒ සර්ොධිර්ත් ස්වභොවය යම් අරර්ුණට
නැවත නැවත යයොර්ු කරවීයර්න් යම්ක යහොඳින් ෙලෙලො ඉන්නවො නම්,
යම් ෙැලීයම්දී ‘අයන් ර්යග් හියත් යහොඳ අවයෙෝධයක් ඇති යේවො, අයන්
ර්යග් හියත් පරඥාවක් වැයඩ්වො’ කියලො එයහර් හිතන්නවත් යච්තනොවක්
පහළ කරගන්නවත් අවශය නැහැ කියලො. යර්ොකද, සර්ොහිත භොවයක්
යහොඳට තියයනවො නම්, ඒ සර්ොහිත භොවය අපි අර විදියට නැවත නැවත
යයොදවනවො නම්, ඒ තුළින් යහොඳට විර්සිලිර්ත්ව ෙලනවො නම්, අන්න
එෙඳු තැනැත්යතකුට, ඒ සර්ොහිත හිතක් ඇත්යතකුට යම් ඇත්ත ඇති
සැටියයන් යත්යරනවො කියන එක ධේර්තොවක් කියලො කියනවො. ඒක
යහ්තු ඵල දහර් අනුව සිද්ධ යවනවො.
ඊළඟ පරකොශයය්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “ධම්මත්ා එසා,
භක්ඛන්ව, යිං යථාභූත්ිං ජා ිං පස්සිං බ්ින්දත් විර්ජත්” දැන් අපි යම්
යද්වල් සොර්ොනයයයන් අල්ලයගන ෙදායගන යම්වො ඔක්යකොර් ‘ර්යග්
ර්යග්’ කියොයගන, ඒවො ඔක්යකොර් ‘ර්ර්’ කියොයගන, ‘ර්යග් ආත්ර්යයි’
කියොයගන ඉන්යන් අපි තුළ තියයන අවිදයොව නිසො; යර්ෝඩකර් නිසො.
දැන් සර්ොධියක් හදායගන යම් සර්ොධිය තුළින් යම් යද්වල් නැවත නැවත
නිරීක්ෂණය කිරීර් හරහො අයප් හියත් ටික ටික, ටික ටික පරඥාව වැයඩන්න
වැයඩන්න, යම් තත්ත්වය තුළ, යම් අයප් නිරීක්ෂණයට භොජ්නය වන
ධේර්තොව තුළ තියයන යථො ස්වභොවය වැටයහන්න ගන්නවො. ඉතින්
යම්යකදි පරධොන වශයයන්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො යදන්යන්
යර්තන තියයන අනිතය ස්වභොවය. ඒ කියන්යන් කිසිත් යනොතිබී හට
අරයගන යර්ොයහොතකින් නිරැද්ධ යවලො යන ස්වභොවයක්; ඇති යවලො
නැති යවලො යන ස්වභොවයක්. උදය වය ස්වභොවයක්. ඒයකන්ර්
යපයළන ස්වභොවයක්; නැවත නැවත නිරන්තරයයන්ර් යම් ඇති වීම්
නැති වීම් යදයකන් යපයළනවො. ඒ නිසො යර්තන තියයන්යන් දුක්ඛ
ස්වභොවයක්; යපළන ස්වභොවයක්; පීඩිත යවන ස්වභොවයක්. ඒ වයග්ර්යි
යම් කරියොවලිය යකයරහි අපිට ෙලපවත්වන්න ෙෑ. අපිට පොලනය
කරන්න ෙෑ. අයප් පොලනයයන් යතොරයි. එයො ඊටර් ආයේණික රටොවකට
තර්යි වැඩ කරන්යන්. එයොර් පටන්ගන්නවො. එයොර් කැර්ති විදියට
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හැසියරනවො. එයොර් යවනස් යවලො යනවො. නැති යවලත් යනවො. ඊටර්
ආයේණික යහ්තුත් තියයනවො. යම් යහ්තුවලට අපිට අත තියන්න ෙෑ. ඒ
වයග්ර්යි, යර්ෙඳු නිරන්තරයයන් ඇති යවලො නැති යවලො යන පරවොහයක්
තුළ අපිට පොලනයක් නැතුවො වයග්ර්, නිරන්තරයයන් යර්ොයහොතක්
පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යන යදයක් තුළ කිසිර් සොරයක්
ඇත්යතත් නෑ. දිගට පවතින ආත්ර්යක් ඇත්යතත් නෑ. අන්න අනොත්ර්
ස්වභොවයක්.
එතයකොට යර්න්න යම් වයග් ටික ටික අපි තුළ පරඥාවක්
වැයඩන්න ගන්නවො. යර්ෙඳු පරඥාවක් වැයඩනවො නම්, ඉතින් යම්
සම්ෙන්ධයයන් “අයන් ර්යග් හිත කලකියේවො, යර්යින් හිත අයින් යේවො”
කියලො යච්තනො පහළ කරන්න අවශය නැහැ. ඇත්ත ඇති සැටියයන්
යපනුණො නම්, ඇත්ත ඇති සැටියයන් යහොඳට සිතට වැටහුණො නම්,
ධේර්තොවක්ලු යර්තන නිබ්බිදාවක් පහළ යවනවො කියන එක; යම්ක ගැන
කලකියරනවො කියන එක. යම් ගැන විරංජ්නයක් හියත් ඇති යවනවො
කියන එක ධේර්තොවක්ලු. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන්
“ධම්ර්තො එසො, භික්ඛයව, යං යථොභූතං ජ්ොනං පස්සං නිබබින්දති විර්ජ්ති”
දැන් අපිට යද්වල් සම්ෙන්ධයයන්, ර්ං කලිනුත් කිේවො වයග්, ඇලීර්ක්
තියයන්යන් එතන ඇත්ත ස්වභොවය දන්යන් නැති නිසො. යත්රිලො නැති
නිසො. අපි යපොත් පත්වලින් නම් අනන්තව අහලො තියයනවො. කියවලො
තියයනවො. ෙණටත් අහලො තියයනවො. යම්යක් ගන්න යදයක් නෑ, යම්ක
අනිතයයි, යම්ක දුකයි, යම්ක අනොත්ර්යි කියලො අපි අහලො තියයනවො.
නර්ුත් අයප් හිත හරි කැර්තියි ඒවට. අයප් හිත ඒවො අල්ලනවො. අයප්
හිත ඒවො උපොදාන කරනවො. ගරහණය කරනවො. ඒවටර් ඇයලනවො.
යපොයතන් තර්යි දන්යන් යම්යක් ඇති යද්කුත් නැහැ කියලො.
නර්ුත් දැන් අපි කරන්යන් මීට වඩො යවනස් යදයක්. ර්තුපිට
ඥානයක්, ර්තුපිට දැනුර්ක්, අනුන්යග් දැනුර්ක් යනයවයි යර්යතන්දි
පරිහරණය කරන්යන්. අපිර් උපදවොගන්න හදනවො පරඥාවක්. අයප්
හිතටර් කියලො යදනවො යම්යක් යථො ස්වභොවය. එයොටර් යත්යරනකල්
යම් යදයයහි යයයදනවො. අන්න එතයකොට නැවත නැවත යම් යද්
යපන්වලො යදන්න යපන්වලො යදන්න, යම් අවස්ථොවක ටික ටික, ටික
ටික හිත යම්වො යකයරන් අයින් යවනවො. යම් යද්වල් ගැන හියත්
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ඇතුයළ්, පරඥාව නිසො හටගත්ත කලකිරීර්ක් කරියොත්ර්ක යවනවො. දැන් යම්
ෙලන යදය නිකං යෙොඳ යවලො ගිහිල්ලො වයග්; ඒක නිකං ඈතට ගිහිල්ලො
වයග්. දැන් යේදනොවක් තිෙුණත් යේදනොව දැඩිව ගරහණය කරන්යන් නෑ.
සැප යේදනොවක් යවන්නත් පුළුවන්. සර්හර විට ඇඟ පිනො යනවො.
පොයවනවො වයග් දැයනනවො. රැළි රැළි යනවො වයග් දැයනනවො. යෙොයහොර්
සුවදායී. නර්ුත් දැඩිව ගරහණය කරන්යන් නෑ. ර්ර් ර්යග් කියොගන්න
යන්යන් නැහැ. එයො දකිනවො යම්කත් ඇති යවලො නැති යවලො යන
යේදනො ස්වභොවයක් පර්ණයි. දුක් යේදනොවක් උනත් එයතන්දිත් යම්
තත්ත්වය වැටයහන්න වැටයහන්න අන්න දුක් යේදනොයවන් අයින්
යවලො, දුක් යේදනොව නිරීක්ෂණය කිරීයම් හැකියොවක් යම්
යයෝගොවචරයොට දැන් ඇති යවලො. ටික ටික දුයකන් අයින් යවලො දුක
දැනගැනීයම් හැකියොවක් දැන් යර්යොට ඇති යවලො. දැන් දුක් යේදනොවක්
හටගත්තත් අඬන්න, වැලයපන්න යන්යන් නෑ. එයො දන්නවො යම්කත්
ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක්, යම්කත් යම් ස්පේශය නිසො
හටගත්ත යදයක් කියන අවයෙෝධයක් ර්ත තර්යි කරි යොත්ර්ක යවන්යන්.
ඒ නිසො ඒයකනුත් අයින් යවන ගතියක්, හිත ඒයක් යනොරැයඳන ගතියක්
සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි උයප්ක්ෂො යේදනොවක් සම්ෙන්ධයයනුත්.
කලින් යහොඳට කිට්ටු යවලො ෙැලුවො. දැන් හිත ඒ තරම්ර් ඒක ගැන
සැලකිලිර්ත් යවන්යන් නැහැ. ඒයකන් අයින් යවන ගතියක් තර්යි දැන්
තියයන්යන්.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් පරකොශයක් යම්
යච්තනොකරණීය සූතරයය්ර් කරනවො; “ධම්මත්ා එසා, භක්ඛන්ව, යිං
බ්ින්න්දා විරන්ත්ත්ා විමුත්ත්ාණදස්ස ිං සච්ිකන්රාත්” කියලො. එයතන්දි
කියන්යන් යර්න්න යම් විදියට යම් කිසි යකයනක්යග් හිත අර වයග්
යද්වල්වලින් අයින් යවනවො නම්, යද්වල් ගැන ඇලීර්ක් නැත්නම්, යද්වල්
ගැන තියයන්යන් හියත් විරොගී ස්වභොවයක් නම්, අන්න එෙඳු යද්වල්
ගැන කලකියරන ගතියක්, විරොගී ගතියක් සහිත එෙඳු ර්නසකට
“විර්ුත්තිඤාණදස්සනං සච්ිකයරොති” කියලො එකක් සිද්ධ වීර්
ධේර්තොවක්. ඒ කියන්යන් යම්යකන් අයින් යවලො ලෙන විර්ුක්තියත්,
විර්ුක්තිය ලෙන ඒ ඤාන දේශනයත් අවයෙෝධයත් සොක්ෂොත් කරනවො
කියන එක ධේර්තොවක් කියලො කියනවො. ඒ කියන්යන් යම් යද්වල් හරියට
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නිකං පියවයරන් පියවර, පියවයරන් පියවර කරර්ොනුකූලව යපළගැහිච්ච
යහ්තු ඵල දහර්ක් අනුව කරියොත්ර්ක යවන යදයක්.
යම් යද්වල් දැනගත්තො කියලො අයප් හිත ෙයලන් එයතන්ට
ඔසවලො තියන්න ෙෑ. යර්ොකද යම් ධේර්තො ටික අයප් හියත් වැයඩන්න
ඕනෑ. සත්තිස් යෙෝධිපොක්ෂික ධේර් ඒ ඒ ර්ට්ටම්වලට වැඩිවැඩී එනවො
නම්, අන්න ඊළඟ ර්ට්ටර් කරියොත්ර්ක යවනවො. අපි එතන ඉඳන් තව
ටිකක් වඩනයකොට අන්න ඊළඟ ර්ට්ටර් කරියොත්ර්ක යවනවො. දහයම්
තියයන ‘ඕපනයික ගුණය’ කියන්යන් ඕකයි. ඒ කියන්යන් යර්තන
තියයනවො අපි පරොයයෝගිකව යයදිය යුතු දහර්ක්. ඒ පරොයයෝගික දහයම්
යයයදනයකොට කරර්ොනුකූලව යම් දහර් විසින්ර් ඊළඟ තත්ත්වයට අපිව
ඔසවලො තියනවො. ඉතින් එතයකොට අපිට යත්යරනවො, යම් පරඥාව වැඩීර්
නිසො තර්යි, අතන අර විරොගී ස්වභොවයක්, ඒයකන් අයින් යවන ගතියක්,
ඒක යකයරහි කලකියරන ගතියක් හියත් ඇති යවන්යන්. ඒක පදනම්
කරයගන තර්යි යම් හිත අරර්ුයණන් සම්පූේණයයන්ර් විර්ුක්ත යවන
ස්වභොවයක් ඇති යවන්යන්; නිදහස් යවන ස්වභොවයක් එන්යන්.
යම් සම්ෙන්ධයයන් තවත් ටිකක් ගැඹුරැ සූතරයක් එනවො. ඒකත්
ඉතොර් වටිනවො. යර්ොකද, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ෙුද්ධ වචනයය් හරිර්
සූක්ෂ්ර් අන්දමින් යර්න්න යම් කරියොවලිය පැහැදිලි කරනවො. එක සූතරයක්
තියනවො ‘උපය සූතරය’ කියලො ඛන්ධ සංයුක්තයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යර්යහර් පරකොශයක් කරනවො. “උපන්යා, භක්ඛන්ව, අවිමුන්ත්ත්ා, අ ුපන්යා
විමුන්ත්ත්ා”. අද අපිට ඇත්තටර් කතො කරන්න තියයන ර්ොතෘකොව,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහන අන්තිර් පරශ්නයයි. “කිං සාරා සන්බ්බ්
ධම්මා?” යම් සියල්යලහි සොරය යර්ොකක්ද? හරය යර්ොකක්ද? කියලො
අහන පරශ්නය. එයතන්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යදන්න කියන පිළිතුර
තර්යි “විමුත්ත් සාරා සන්බ්බ් ධම්මා” යම් විර්ුක්තිය කියන්යන් යර්ොකක්ද?
ඇයි යම්ක සොරයක් යවන්යන්? ඇයි යම්ක හරය යවන්යන්? කියන එක
තර්යි යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තක් කරලො
යදන උපය සූතරයය් උන්වහන්යස් කියනවො, “උපයයො, භික්ඛයව,
අවිර්ුයත්තො, අනුපයයො විර්ුයත්තො” යම් ‘උපය’ කියලො කියන්යන්, යදයක්
ළඟට කිට්ටු යවලො ඉන්න ගතියක්, යදයකට නිකං ළං යවලො ඉන්න
ගතියක්, ඇලිලො ඉන්න ගතියක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
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එයතන්දි හිත විර්ුක්ත නැහැ. හිත නිදහස් නැහැ. හිත ඉන්යන් අර ළං
යවලො ඉන්න යදය ර්ත යැයපන ගතියක. ඒයකන් වේණ ගැන්යවන
ගතියක් තර්යි එයතන තියයන්යන්. හැෙැයි “අනුපයයො විර්ුයත්තො” කිසිර්
යදයකට ළං යවලො නැත්නම්, කිසිර් යදයක් ගරහණය කරලො නැත්නම්,
උපොදාන කරලො නැත්නම්, ඒ කිසි යදයක් ගැන ර්නසින් ර්තවොදයක්
දරන්යන් නැත්නම්, අන්න එෙඳු ස්වභොවය විර්ුක්තයි.
යර්න්න යම් පරකොශය කරලො ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
සූතරයය් කියනවො, “රූපුපයිං වා, භක්ඛන්ව, විඤ්ඤාණිං ත්්ඨමා ිං
ත්න්්ඨයය, රූපාරම්මණිං රූපප්පත්්ඨිං” දැන් යම් එක පැත්තක් ගැන
විස්තර කරනවො, විඤ්ඤාණය රෑපයකට එක්යකෝ ළං යවලො තියයන්න
පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් රෑපයක් ගරහණය කරලො, රෑපයක් උපොදානය
කරලො තියයන්න පුළුවන්. ඒ යවලොයවදි විඤ්ඤාණය ඒක තුළ යහොඳට
සිටිනවො; පිහිටනවො. ඒ රෑපොරම්ර්ණය තුළ විඤ්ඤාණය දැන් පිහිටලො
තියයනවො. ඒ කියන්යන් රෑපයක් ඇසුරැ කරන යවලොවකදී විඤ්ඤාණය
ඒ රෑපය ර්ත පිහිටනවො. ඒ වයග්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
යේදනොවක් ඇසුරැ කරනයකොට විඤ්ඤාණය යේදනොව ර්ත පිහිටනවො.
සංඥාවක් ඇසුරැ කරනයකොට සංඥාව ර්ත පිහිටනවො. සඞ්ඛොරයක් ඇසුරැ
කරනයකොට සඞ්ඛොරයක් ර්ත පිහිටනවො.
දැන් හිතර්ු අපි ධොතු ර්නසිකොර භොවනොවක යයයදනවො. යර්ොකද
එයතන්දි අපි යකළින්ර් යම් රෑපොරම්ර්ණයක් එක්ක තර්යි කටයුතු
කරන්යන්. අපි ඒ රෑපොරම්ර්ණය දිහො නැවත නැවත ෙලනවො. අපි හිතර්ු
තද ගතියක් දිහො ෙලනවො; රළු ගතියක් දිහො ෙලනවො. යම් විදියට යම්
විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ ර්තු යවනවො. අපිත් යහොඳට ඒවො දිහො ෙලමින්
ඉන්නවො. එක එක ර්ට්ටම්වලින් අපිට ධොතු සම්ෙන්ධයයන් අවයෙෝධයක්
එන්න පටන්ගන්නවො. යකයනකුට යත්යරන්න පුළුවන් යර්තන යම්
විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ ර්තු යවනයකොට, “යර්තන ර්ර් ර්යග් කියලො
යදයක් නෑ. යම් ධොතු හතරක් කරියොත්ර්ක යවන්යන්. යම් ධොතු හතර ර්ට
කිසිර් පොලනයක් නෑ. දැන් යම් ඇතුයළ් තියයන ධොතු හතරයි, එළියය
තියයන ධොතු හතරයි කියලො කිසි යවනසකුත් නෑ. ගස් ගල්වලත් පඨවි
ධොතුව තියයනවො. යම් කයයත් ඇට කටුවල, ර්ස්වල, නියයපොතුවල, යම්
තද යකොටස්වල හැර් එයක්ර් පඨවි ධොතුව තියයනවො. යම් ඇතුයළ්
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තියයන පඨවි ධොතුවයි එළියය තියයන පඨවි ධොතුවයි අතර යවනසක්
නෑ” කියලො. ඉස්සර “යම් ඇතුයළ් තියයන එක හරිර් යහොඳයි, ර්යග් කය
තර්යි ලස්සන. ර්යග් කය තර්යි හැඩහුරැ. ර්යග් කය තර්යි හරිර්
කඩවසම්” කියොයගන හිටපු තැනැත්තයග් හියත් දැන් පරිවේතනයක් ඇති
යවනවො. ‘යර්තන තියයන්යනත් පඨවි ධොතු ටිකක්; අතන තියයන්යනත්
පඨවි ධොතු ටිකක්; එකර් පඨවි ධොතුව. ඒ පඨවි ධොතුව දන්යන් නෑ යම්
තියයන්යන පුරැෂ ශරීරයකය, යම් තියයන්යන ස්තරී ශරීරයකය, යම්
තියයන්යන ගලක්ය, යම් තියයන්යන ගහක්ය කියලො.
දැන් යම්ක තව දුරටත් වේධනය යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන්
දැන් යම් පඨවි ධොතුයේ ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය ෙලනවො. තද
ගතියක් කලින් තිෙුයණ් නෑ. ඔන්න යම් දැන් හටගත්තො. සුළු
යර්ොයහොතකින් නැති යවලො ගියො. ඊළඟට රළු ගතියක් කලින් තිෙුයණ්
නෑ. යම් දැන් හටගත්තො. ඔන්න දැන් නැති යවලො ගියො. අපි හිතර්ු උණුසුම්
ගතියක්. යම් දැන් හටගත්තො. නැති යවලො ගියො. ඉතින් යම් විදියට අර
යයෝගොවචරයොයග් හියත් යම් යද්වල්වල තියයන ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය, යනොතිබී හටඅරයගන ක්ෂණයකින් නිරැද්ධ යවලො යන
ස්වභොවය, නිරන්තරයයන්ර් යම් යදයකන් යපයළන ස්වභොවය, අන්න
ටික ටික යම්වො යත්යරන්න යත්යරන්න, යම්ක ර්ර් යකොයහොර්ද ‘ර්යග්’
කියොගන්යන, යකොයහොර්ද ර්ර් යම්ක පොලනය කරන්යන්, යම්ක වැඩ
කරන්යන් එයොට ඕනෑ විදියට යන්ද, කියලො තර්න් තුළ යලොකු
ආකල්පර්ය යවනසක් එනවො. යර්ොකද යම් එකක්වත් ර්ර් කියලො කරන
යද්වල් යනයවයි. ර්යග් කැර්ැත්තට සිද්ධ යවන යද්වල් යනයවයි.
ඒයගොල්යලොර් හැසියරනවො. ඇතැම් යවලොවට ඔන්න කය යහලයවනවො.
ඇතැම් යවලොවට දිය යවලො යනවො වයග් දැයනනවො. ඇතැම් යවලොවට
උණුසුම් යවනවො. ඇතැම් යවලොවට සිසිල් යවනවො. ඇතැම් යවලොවට
තද යවනවො. ඇතැම් යවලොවට ෙුරැල් යවනවො. හරියට නිකං අනුන්
රෑකඩයකින් නටවනවො වයග්. අපි ඉතින් අයප් කය අනුන්ට නටවන්න
දීලො ෙලොගන ඉන්නවො. හරියට දැන් නිකං අනුන්යග් ෙැල්ර්කින්
ෙලන්යන්. අනුන් දිහො ෙලන ෙැල්ර්කින් ෙලනවො.
දැන් යර්යහර් කරන්න කරන්න, අපි අර ර්යග් කියොයගන, දැඩිව
අල්ලයගන, ෙදායගන, ලස්සනයි කියොයගන, කඩවසම් කියොයගන,
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඔයහොර් කියොගන හිටිය ඒ දෘෂ්ටිය අයින් යවලො, “යර්තන තියයන්යන්
ධොතු ස්වභොවයක්; යම්ක ර්යග් පොලනය යටයත් නැහැ; යර්තන
තියයන්යන් යර්ොයහොතක් පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යන
ස්වභොවයක්” කියලො පරඥාවක් අවදි යවන්න ගන්නවො. ඉතින් යම් පරඥාව
වැයඩන්න වැයඩන්න යර්ොකක්ද යවන්යන්? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කළ යච්තනොකරණීය සූතරය යර්යතන්දි ර්තක් කරගන්න
පුළුවන්. යම් පරඥාව වැයඩන්න වැයඩන්න, හියත් ඇති යවන්යන් යම්
කය සම්ෙන්ධයයන් කලකිරීර්ක්. දැන් යම් අවයෙෝධය ර්ත ඇති යවච්ච
කලකිරීර්ක්. එයහර් නැතුව යම් කකුලක් කැඩිලො, නැත්නම් ඇඟ විරෑප
යවලො, යර්ොකක් හරි පරශ්නයක් නිසො ඇති යවච්ච කලකිරීර්ක් යනයවයි.
යම් යහොඳට ලස්සනට තියයන කයර් තර්යි යම් දැනුත් ෙලන්යන්. අර
යහොඳට ලස්සනට තිබිච්ච කය දැන් යප්න්යන් යවනත් විදියකට. යම්ක
යම් යර්ොයහොතක් පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවයක්
වශයයන් දකින්යන්. පොලනයයන් යතොර ස්වභොවයක් වශයයන්
දකින්යන්. යම්යකර් යර්ොයහොතක් පොසො ඇති වීම් නැති වීම් යදයකන්
යපයළන ස්වභොවයක් වශයයන් දකින්යන්.
යර්යහර් ෙලන්න ෙලන්න හියත් තිබිච්ච අර ආසොව, ඇලීර්,
ගැලීර් අයින් යවලො ඒ යවනුවට හිත ටික ටික, ටික ටික යම්යකන් අයින්
යවන ගතියක් ඇති යවනවො. යම් අයින් වීයම් පරතිඵලයක් වශයයන් දැන්
තර්න්යග් කය දිහො ෙලනයකොට සර්හර විට යම්යක් යේඛො යප්න්යන්
නෑ. සර්හර යකයනක් විස්තර කරනවො, අපි හිතර්ු දැන් ඔන්න ධොතු
ර්නසිකොරය වඩමින් හිටියො. දැන් කය ඔක්යකොර් කෑලිවලට බිඳිලො ගියො
වයග්. දැන් යපයනන්යන් හරියට නිකං තිත් යගොඩක් විතරයි වයග්. දැන්
යම්යක් අර අපි කලින් වයග් ඉරියේවට හිත දැම්ර්ොර් ඒ හැඩහුරැකම්
තියයන පරයද්ශයක පර්ණක් ඉන්න ගතියක් තියයන්යන්. නර්ුත් ධොතු
ර්නසිකොරය වඩද්දි අපි ඒ පනවොගත්ත ඒ යේඛො, සීර්ො ර්රියොදාවල්, ඒවො
ඔක්යකොර් දුරැ යවලො යන්න ඉඩ තියයනවො. දැන් නිකං හොත්පස
පැතිරිච්ච ධොතු සර්ූහයක් ෙවට පත් යවලො. හියත් එෙඳු ආකල්පයක් දැන්
යම් භොවනොව හරහො වැයඩනවො. ඇස් යදක පියොයගන සර්ොධිර්ත්
කරයගන යම් රෑපයට හිත දායගන ඉන්නයකොට එයොට යත්යරන්යන්
යර්ොයහොතක් පොසො ඇති යවලො නැති යවලො යන ධොතු ස්වභොවයක් මිසක්
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යම්යක යම් නම් ගම් දීපු යම් අතය, යම් කටය, යම් ෙඩය, යම් කකුලය
කියලො ඒ අපි නම් ගම් දීපු යර්ොකක්වත් දැන් අහු යවන්යන් නෑ. ඒ
යර්ොකක්වත් දැන් වැටයහන්යන් නෑ.
ඉතින් යම් වයග් ඉන්න ස්වභොවයකදී තර්යි ඊළඟට යම්යකනුත්
හිත අයින් යවලො, කයයනුත් හිත අයින් යවලො, යම් කය උපොදාන
යනොකරන, කය ඇසුරැ යනොකරන, කයට ඇලුම් යනොකරන, කය ළඟ
ඉන්යන් නැතුව කයින් අයින් යවලො නිදහයස් ඉන්න පුළුවන් හිතක් ඇති
යවන්න පුළුවන්. ඒකයි දැන් කොයොනුපස්සනොයේ පර තිඵලයක් වශයයන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් අන්තිර්ට “අ ස්සන්ත්ා ච විහරත්, ච
කඤ්ඤචි න්ලාන්ක උපාදියත්” කියලො. යම් කයය්ර් ෙැලුවො ඇති වීම් නැති
වීම්
ස්වභොවය.
“සමුදයධම්මා ුපස්සී වා කායස්මිිං විහරත්,
වයධම්මා ුපස්සී වා කායස්මිිං විහරත්” ඔය විදියට විස්තර යවනවො. ඒ
කියන්යන් යම් අපි අරර්ුණු කරපු ධොතු ස්වභොවයර් ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය දැකීම් හරහො ඒයක් පරතිඵලයක් වශයයන් සතිය පිහිටනවො,
සතිය වැඩි යවනවො, පරඥාව වැඩි යවනවො, ර්ොේගය ටික ටික වැටයහනවො.
අන්තිර්ට “අනිස්සියතො ච විහරති” අන්න අනිශරිත භොවයකට හිත එනවො.
හැෙැයි ඒත් හිත උපොදාන කරන්න ඉඩ තියයනවො. තොර් ආශරව සහිතයි;
අනුසය වැඩ කරනවො. ඉතින් හිත පරණ පුරැද්දට වැඩ කරනවො. නර්ුත්
තොවකොලිකව යම් අවස්ථොවකදී කය පවො ගරහණය යනොකරන තත්ත්වයක්
යම් ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව හරහො හියත් ඇති යවන්න පුළුවන්.
යම්ක කරර්ොනුකූලව යවනවො මිසක්, පියවයරන් පියවර යවනවො
මිසක්, අපි යම් යද්වල් සුතර්ය ඥානයකින් අහලො දැනගත්ත පර්ණින්
හියත් යවන්යන් නෑ. ඒක ර්ර් නැවත නැවත ර්තක් කරන්යන් - අපි දැන්
යම් සුතර්ය ඥානයක් ඇති කරගැනීර් සඳහොයි ෙණ අහන්යන්. නර්ුත්
යම්ක අහපු පර්ණින් හියත් යම්ක සිද්ධ යවන්යන් නෑ. හියත් යම්ක සිද්ධ
යවන්න නම් හිතට යම්යක් යථො ස්වභොවය නැවත නැවත යපන්වොදිය
යුතුයි. යපන්වොයදමින් ඉන්නයකොට “අයන් යම්ක සිද්ධ යේවො, අයන්
යම්ක කලකියේවො” කියලො හිතන්න අවශයත් නැහැ. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො ධේර්තොවක් වශයයන් ඒ කලකිරීර් ඇති යවනවො;
ධේර්තොවක් වශයයන් යම් කය යකයරහි හිත විරංජ්නය වීර්ක් යවනවො.
ඒක ධේර්තොවක් වශයයන්ර් සිද්ධ යවනවො. ඒක ෙලමින් ඉන්දැද්දී තව
207

|

| කිං ර්ූලක සූතයර
තව යම් කටයුත්යත් යයයදද්දි, “අයන් යම් හිත යම්යකන් අයින් යේවො,
නිදහස් යේවො” කියලො හිතන්නවත් අවශය නැහැලු. අර ටික යහොඳට
යත්රැණො නම්, නිබ්බිදාව යහොඳට පහළ උනො නම්, කය නිකං යෙොඳ
යවලො වයග් ගිහිල්ලො, යම්යක දැන් යේඛො, සීර්ො ර්රියොදාවල් දකින්න ෙැරි
තත්ත්වයට පත් වුණො නම්, හිත නිදහස් යවනවො කියන එක, අනිශරිත
භොවයකට පත් යවනවො කියන එක ධේර්තොවක් වශයයන් සිද්ධ යවනවො
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. ඒ නිසො අපිට යත්යරනවො,
යර්යතන තියයන්යන් පරඥාව අවදි යවන ගර්නක්. අපිට සතිය අවශයයි.
සර්ොධිය අවශයයි. ඒවො ඔක්යකොර් පොවිච්චි කරලො, අපි දැන් පරඥාව අවදි
කරනවො. පරඥායවන් තර්යි යම් යද්වල් ටික ටික යපන්වලො යදන්යන්.
ර්ුහුකුරො යොර්ක් සිද්ධ යවන්යන්. ඒ ර්ුහුකුරො යොර් හරහො තර්යි විර්ුක්ත
ස්වභොවයක්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන හියත් විර්ුක්තිය හො සම්ෙන්ධ
පරඥාවක් වැයඩන්න පටන්ගන්යන්.
අපි සොර්ොනයයයන් හිතනවො යද්වල් දැනගැනීර්, අල්ලො
ෙදාගැනීර්, පුළුවන් තරම් ධනධොනය වශයයන්, වස්තු සම්භොර වශයයන්
එකතු කරගැනීර් - ඒක තර්යි සොර්ොනයයයන් සොේථක යද් කියලො. ඒක
නිසො අපි පුළුවන් තරම් ඉයගනගන්නවො. වස්තුව භව යභෝග රැස්
කරගන්නවො. පුළුවන් තරම් ඉහළ තොනොන්තර, තනතුරැ ලෙොගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ෙලය පැත්යතන් ගත්යතොත් ඉහළර් ෙලයක් සහිත
යකයනක් ෙවට පත් යවන්න අපි උත්සොහවත් යවනවො. ඉතින් යම් වයග්
පුළුවන් තරම් යලොකු යද්වල් අල්ලො ෙදාගැනීර් තුළ, යකයනක්
පුද්ගලයයක් වශයයන් වැජ්ඹීර් තුළ තර්යි අපි හිතන්යන් අපි සොේථකයි
කියලො. යලොකු සොරවත් යදයක් අපි සතු කරගත්තො කියලො, එයහර් තර්යි
අපි හිතන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහයම් එයහම්ර්ර් යනයවයි
කියන්යන්. අපිට යම් සම්ෙන්ධයයන් යපොඩ්ඩක් දැන් අනිත් පැත්තකට
අපිට හැයරන්න පුළුවන්. එක්තරො සූතරයක් තියයනවො ර්හො සොයරෝපර්
සූතරය කියලො. දැන් අපිට කතො කරන්න තියයන්යන් යම් සියල්යල්ර්
සොරය යර්ොකක්ද? හරය යර්ොකක්ද? කියන ර්ොතෘකොව. ඒ ර්ොතෘකොවර්
කතො කරන සූතරයක් තර්යි ර්හො සොයරෝපර් සූතරය කියන්යන්. ඒක
අන්තේගත යවන්යන් ර්ජ්ිර් නිකොයය්. එයතන්දි ෙුදුජ්ොණන් වහන්යස්
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ර්තු කරන කොරණොව ර්ර් යකටියයන් ර්තක් කරන්නම්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො කවුරැ හරි යකයනකුට හියතනවොලු යම් යලෞකික
යද්වල් ඇසුරැ කරයගන ඉඳලො වැඩක් නැහැ, යම් සංසොයරන් මියදන්න
ඕනෑ, ඉතින් යම් හින්දා ර්ර් ර්හණ යවන්න ඕනෑ කියලො. එතයකොට ර්ර් යම් දීේඝ කතොවක් යකටියයන් කියන්යන් - එයො සසර ගැන
කලකිරිලො, යම් යලෝයක තියයන යද්වල් ගැන කලකිරිලො ර්හණ යවනවො.
ර්හණ වුණොට පස්යස්, එයො ඔන්න අපි හිතර්ු ෙණ ටිකක් කියනවො.
යර්ොනවො යර්ොනවො හරි කටයුතු ටිකක් කරනවො. ඒ කටයුතු කිරීර් නිසො
දැන් එයො ටිකක් පරසිද්ධියට පත් යවලො, සිවුරැ පිරිකර යද්වල් හම්ෙ
යවනවො දැන්. ඉතින් ‘යකයනක්’ ෙවට පත් යවනවො; පරසිද්ධ යකයනක්;
පරසිද්ධ ස්වොමීන් වහන්යස් නර්ක්. එයහර් නැත්නම් පරසිද්ධ භික්ෂූණීන්
වහන්යස් නර්ක්, සිල්ර්ෑණි නර්ක් ෙවට ඔන්න ‘යකයනක්’ ෙවට පත්
යවලො. දැන් ලොභ සත්කොර යහොඳින් ලැයෙනවලු.
යම් සූතරයය් කියනවො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, එතයකොට අර
භික්ෂූන් වහන්යස් - අපි යම්ක භික්ෂූන් වහන්යස්ට විතරක් සීර්ො කරලො
කතො කරර්ු - ඒ භික්ෂූන් වහන්යස් හිතනවලු “දැන් ර්යග් වැයඩ් සිද්ධ
වුණො, යම් අනිත් අයට නම් ර්ට තරම් පිනක් නැහැ, ඉතින් ඒයගොල්ලන්ට
එච්චර හම්ෙ යවන්යන් නෑ, ර්ට තර්යි ඔක්යකොර් හම්ෙ යවන්යන්, ර්ං
හින්දා තර්යි ඔක්යකොර් යර්තන සිද්ධ යවන්යන්, ර්ං තර්යි ‘යලොක්කො’,
ර්ට හම්ෙ යවන නිසො තර්යි අනිත් අයත් යැයපන්යන්, ර්ට තර්යි යම්
ඔක්යකොර් ලොභ සත්කොර ඔක්යකොර් හම්ෙ යවන්යන්” කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො තර්න්ව හුවො දක්වනවො, අනිත් අයව
පහත් කරලො දක්වනවොලු. එතයකොට යර්ොකද යවන්යන්? ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, අන්න එයො ඒ ලොභ සත්කොරවලර් ඇයලනවො,
එතනර් ගැයලනවො, ඉන් එහො යන්යන් නෑ. එයො අර ර්හණ ජීවිතයය්
සොරය වශයයන්, හරය වශයයන් ගත්තො ලොභ සත්කොර සියලෝක කියන
එක. පරසිද්ධිය, නැත්නම් ලොභ සත්කොර ලැබීර්, යහොඳ යහොඳ යසනසුන්
ලැබීර්, යහොඳ යහොඳ පරණීත පිණ්ඩපොත ලැබීර්, පරසිද්ධියට පත් වීර්, යම්
යද්වල් හරය වශයයන් ගත්තො. සොරය වශයයන් ගත්තො.
යම්කට උපර්ොවක් වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
කැලයට යනවලු යම් කිසි ර්නුෂයයයක් යහොඳ අරටුව තියයන ගහක්
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කපොයගන එන්න. ඒ ර්නුස්සයො අරටුව යර්ොකක්ද කියලො හඳුනන්යන්
නැත්නම් එයො අරටුව ගන්නවො යවනුවට ඒයක් තියයන අතු යකොළ ටික
අරයගන යනවලු යගදර. අරටුව යහොයන්නයි ආයේ. අතු යකොළ තර්යි
අරයගන යන්යන්. අන්න ඒ වයග් තර්යි කියනවො ර්හණකර්ක් කරන්න
ඇවිල්ලො ලොභ සත්කොරවල නතර වුණො නම්, ඒක යලොකු කරගත්තො නම්,
‘යහොඳයි දැන් නම් ර්ර් ඔක්යකොර් දිනුම්’ කියලො හිතොගත්තො නම්, එතන
නතර වුණො නම්, හරියට අර අරටුවක් යහොයොයගන ඇවිල්ලො අතු යකොළ
අරන් ගිය ර්නුස්සයොට යවච්ච යද් තර්යි යවන්යන් කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො.
ඊළඟට කියනවො, දැන් තවත් යකයනක් ඒ විදියටර් කටයුතු
කරයගන යනවලු. දැන් එයොටත් ලොභ සත්කොර එනවො. හැෙැයි එයො අර
තරම් යර්ෝඩ නැහැ. එයොට යත්යරනවලු යම්වො ඇති යවලො නැති යවලො
යනවො. යම්යක් එච්චර සොරයක් නැහැ, ඊට වඩො යර්ක් යම් ර්හණකයම්
තියයනවො කියලො ඒ ස්වොමීන්වහන්යස් සීලයක් ආරක්ෂො කරන්න
පටන්ගන්නවො. එයො සිල්වයතක් ෙවට පත් යවනවො. දැන් යහොඳින් සීලය
ආරක්ෂො කරනවො. එයො අවංකව යහොඳින් සීලය ආරක්ෂො කරයගන
යනයකොට ඔන්න යහොඳ සිල්වත් භොවයක් දැයනනවො. ඒ සිල්වත්
යවනයකොට එයොට යත්යරනවොලු අනිත් අය නම් එච්චර සිල්වත් නෑ.
සිල් බිඳිනවො. සිල් කැයඩනවො. එක එක ඇවැත්වලට පත් යවනවො. ර්ර්
නම් එයහර් නෑ. දැන් තර්න්ට යත්යරනවලු තර්න් තර්යි සිල්වත්; අනිත්
අය එච්චර සිල්වත් නෑ කියලො. අනිත් අයව දැන් සීලය ර්ුල් කරයගන
පහත් කරලො සලකනවො. තර්න් සීලය ර්ුල් කරයගන අන්න යකයනක්
ෙවට පත් යවනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යර්යතන්දිත් සීලය
සොරය වශයයන් ගත්තො. ඒ ස්වොමීන් වහන්යස් සීලයර් සොරය කරයගන
එතනින් එහොට යන්යන් නෑ. සීලය ර්ත නතර උනොලු. ඒකටත් අර හරය
යහොයන ර්නුස්සයොයග උපර්ොවර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යහොඳ
අරටුවක් තියයන ගහක් යහොයොයගන ආපු යකයනක් අරටුව හඳුනන්යන්
නැතුව ඒ ගයහ් යපොත්ත අරයගන යනවොලු. අරටුව දන්යන් නෑ. යපොත්ත
තර්යි අරන් යන්යන් අරටුව කියලො. අන්න ඒ වයග් තර්යි කියනවො යම්
සීලයයන් නතර යවලො ඉන් එහොට යන්යන් නෑ. ඉන් එහො අේථයක්,
හරයක්, සොරයක් යම්යක් තියයනවො කියලො දන්යන් නැහැ.
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ඊළඟට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් එහොට අපිව
එක්ක යනවො. ඔන්න තවත් ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් ඉන්නවලු.
එයොට ලොභ සත්කොර හම්ෙ යවනවො. එයො ඒයක් නතර යවන්යන් නෑ.
එයො ඊට එහො අේථයකට යනවො. එයො සිල්වත් යවනවො. සිල්වත් යවලත්
එයො එතනිනුත් නතර යවන්යන් නැහැ. එතන පොවිච්චි කරලො අනිත්
අයව පහත් කරන්න යන්යන් යහර් නැහැ. එයො යත්රැම්ගන්නවොලු යම්
සීලය පර්ණක් යනයවයි ඊට වඩො අේථයක් යම්යක් තියයනවො. එයො දැන්
භොවනොවක් කරන්න පටන්ගන්නවො. දැන් හියත් සර්ොධියක් වැයඩනවො.
හිත දැන් එකඟ යවලො තියයනවො. පැයක් යදකක් යහොඳට පේයංකයය්
ඉන්න පුළුවන්. යනොයසල්වී ඉන්න පුළුවන්. යහොඳට හිත සර්ොධිර්ත්
යවලො තියයනවො. යහොඳට පරීති ස්වභොව දැයනනවො. සැහැල්ලුවක්
දැයනනවො. කය යනොදැනී යනවො. පැය ගණන් ගත යවනවො. ක්ෂණයක්
වයග් ගත යවනවො. හරිර් පරසන්නයි. හරිර් චර්ත්කොරජ්නකයි. හරිර්
සැහැල්ලුවක් දැන් තියයන්යන්. දැන් අනිත් අය දිහො ෙැලුවොර් අනිත් අයට
නම් එයහර් ඉන්න ෙෑ. විනොඩි 5 ක් යනයකොට අනිත් අය නැගිටලො
යනවො. ඇඟපත යහොල්ලනවො. කිසිර් සතුටක් නෑ ඒ අයයග්. තර්න්ට
නම් පැයක් යදකක් යහොඳට සර්ොධියය් ඉන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින්
යර්යොට යත්යරනවො, ‘ර්ට තර්යි සර්ොධියක් තියයන්යන්. අනිත් අයට
නම් සර්ොධියක් නැහැ. ර්ර් තර්යි සර්ොධියයන් ඉස්සරහට ඇවිල්ලො
ඉන්යන්.’ එයො ඒ සර්ොධියය් නතර යවනවලු. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො එයො සර්ොධිය තර්යි සොරය වශයයන් ගත්යත්; හරය වශයයන්
ගත්යත්. දැන් යම්කටත් අර ගයහ් උපර්ොව යදනවො. එයතන්දි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, අර අතු යකොළ යගනියන්යනත් නැහැ. යපොත්ත
යගනියන්යනත් නැහැ. යපොත්ත ගැයලේවට පස්යස් ඇතුයළ් සිවියක්
තියයනවොලු. ඒ සිවිය තර්යි අරයගන යන්යන් අර තැනැත්තො හරය
කියොයගන; අරටුව කියලො හිතොයගන. අන්න ඒ වයග් තර්යි කියනවො
සර්ොධිය හරය කරගත්යතොත්, සර්ොධිය අරටුවයි කියලො හිතොගත්යතොත්,
එතන නතර උයනොත්. ඉන් එහො ගියය නැත්නම් යම් වයග් යදයක් තර්යි
සිද්ධ යවන්යන්.
ඔන්න පින්වත්නි, තවත් එහොට එක්කයගන යනවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, තවත් ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් ඉන්නවො; දැන්
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එයොට ලොභ සත්කොර හම්ෙ උනො. ඒත් එයො ඒයකන් නතර උයන් නෑ.
එයො සිල්වයතක් ෙවට පත් වුණො. ඒයකනුත් අනික් අයව පහත් කරන්න
ගියය් නැහැ. තර්න්ව උඩින් තියන්න ගියය් නැහැ. තවත් ඉන් එහොට
ගියො. අන්න එයො දැන් සර්ොධියකුත් වැඩුවො. හිත දැන් සර්ොධිර්ත් යවනවො.
හැෙැයි ඒයකන් අනිත් අයව පහත් කරන්න ගියයත් නෑ. තර්න්ව ඔසවො
තෙන්න ගියයත් නැහැ. “යම් සර්ොධිය යනයවයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන සොරය. සර්ොධිය යනයවයි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
හරය. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊට වඩො පරඥාව අයග් කරලො තියයනවො, ඒ
නිසො ර්ර් පරඥාව දියුණු කරන්න ඕනෑ” කියලො එයො පරඥාව දියුණු කරනවො.
දැන් පරඥාව දියුණු කරලො යම් පර්ණක පරඥාවක් එයොයග් හියත් වැයඩනවො.
හැෙැයි තොර් ඉන් එහොට ගිහිල්ලො නෑ. හැෙැයි යද්වල් වැටයහනවො.
යද්වල් අනිතය වශයයන් වැටයහනවො. දුකක් වශයයන් වැටයහනවො.
අනොත්ර් වශයයන් වැටයහනවො. යම් පර්ණක පරඥාවක් තියයනවො දැන්.
හැෙැයි යම්යක් යකළ පැමිණීර්ක්, සම්පූේණ වීර්ක් යවලො නැහැ. පරඥාවක්
තියයන ෙව යත්යරනවො දැන්. හියත් ටිකක් සැහැල්ලුවක් තියයනවො. එයො
එතනින් නතර යවනවලු. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො එයො එතන
සොරය කියලො සලකනවො. එතනින් නතර යවනවො. ඉන් එහොට යන්යන්
නැත්නම්, හරියට අර අරටුවක් යහොයොයගන ආපු යකනො අතු අරටුව
කියලො ගත්යතත් නැහැ; යකොළ අරටුව කියලො ගත්යතත් නැහැ; ගයහ්
යපොත්ත අරටුව කියලො ගත්යතත් නැහැ; යපොත්යතන් ඇතුයළ් තියයන
සිවිය අරටුව කියලො ගත්යතත් නැහැ. හැෙැයි එයො එලය අරටුව කියලො
ගත්තොලු. එලය තර්යි දැන් එයොට අහු යවලො තියයන්යන් අරටුව
වශයයන්. යර්ොකද අර සොර්ොනය පරඥා ර්ට්ටර්ක එයො නතර යවලො.
ඊළඟට පින්වත්නි, තවත් භික්ෂූන් වහන්යස් යකයනක් ඉන්නවොලු,
එයො අර විදියට ලොභ සත්කොරවලට අහු වුයණත් නෑ; ඒක යලොකු
කරගත්යතත් නෑ. සීලයක් වැඩුවො සීලයට අහු වුයණත් නෑ; එතන නතර
වුයණත් නෑ. ඊළඟට සර්ොධියක් වැඩුවො; සර්ොධිය ළඟ නතර උයනත් නෑ.
ඊළඟට පරඥාව වැඩුවො; පරඥායවත් අර ර්තුපිට ර්ට්ටර්ක නතර උයන්
නැහැ. එයො යර්ොකද කරන්යන්? එයො යත්රැම්ගන්නවොලු, “යම් පරඥාව
උනත් වඩොයගන වඩොයගන යනයකොට හියත් තොර්ත් හැලහැප්පීම් සිද්ධ
යවනවො. යම් හැයදන විපස්සනො සර්ොධියක් උනත් කැයඩන්න පුළුවන්.
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තොර් ර්ර් යම්යක් උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්කට ඇවිල්ලො නැහැ. තොර් ර්ර්
අකුප්පො යච්යතොවිර්ුක්තියකට ඇවිල්ලො නැහැ. ඒ කියන්යන්,
අේහත්වයට පත් යවලො නැහැ”. ඒ කියන්යන් අයප් හියත් යකයලස්
තියයන තොක්, රොග ද්යේෂ යර්ෝහ තියයන තොක් අපි වඩන සර්ොධිය
කැයඩනවො,
බියඳනවො,
යහලයවනවො.
වියශ්ෂයයන්ර්
ර්රණ
යර්ොයහොයතදි අපිට ඒක පවත්වන්න ෙැහැ.
නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් වියශ්ෂ සර්ොධියක් ර්තක් කරලො
යදනවො. ඒ කියන්යන් අේහත්ඵල සර්ොධිය; අකුප්පො යච්යතොවිර්ුක්තියක්
වශයයන් යපන්වනවො. එර් ස්වභොවය පර්ණක් කිසිර් යදයකින්,
ර්රණයය්දී පවො කැයඩන්යන් බියඳන්යන් නැහැලු. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො අන්න එයො තර්යි අකුප්පො යච්යතෝවිර්ුක්ති ර්ට්ටර්, අරහත්වයර්
හරය කරලො සලකන්යන්. අර ගයස් උපර්ොයවන් කියනවො, යකොළ අතු
හරය කරගත්යතත් නෑ; ඒ වයග්ර් යපොත්ත හරය කරගත්යතත් නෑ;
ඒයකන් පස්යස් තියයන සිවිය හරය කරගත්යතත් නෑ; එලය හරය
කරගත්යතත් නෑ. නියර් අරටුවර් අල්ලගත්තොලු. යම් කිසි පුරැෂයයක්
අරටුයවන් පරයයෝජ්න තියයන ෙව යත්රැම් අරයගන, අරටුවර් අරයගන
යනවලු. අන්න එයො තර්යිලු දක්ෂයො. එයො තර්යි නිවැරදිව යම් ශොසනය
හඳුනොගත්යත් කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරකොශ කරනවො.
ඉතින් ඒක සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
වචනයයන්ර් ටිකක් කියන එකත් වටිනවො. “ඉත් න්ඛා, භක්ඛන්ව, යදිං
බ්රහ්මචරියිං ලාභසකකාරසන්ලාකා සිංසිං” ඒ කියන්යන් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන ශොසනයය් ෙරහ්ර්චරියොව, ලොභ සත්කොර සියලෝක
ආනිසංස යකොට යනයවයිලු තියයන්යන්. “ සීලසම්පදා සිංසිං” යම්ක
යම් සීලයක් පර්ණක් ආනිසංස යකොට යනයවයිලු තියයන්යන්. “
සමාධිසම්පදා සිංසිං” යම්ක යම් සර්ොධිය අරටුව කරයගන, සර්ොධිය
අන්තිර් ඉලක්කය කරයගන යනයවයිලු තියයන්යන්.
“
ාණදස්ස ා සිංසිං” යම් සොර්ොනය ඤාණයක්, යම් පර්ණක ඤාණ
දේශනයක් ආනිසංස යකොට යනයවයිලු තියයන්යන්. “යා ච න්ඛා අයිං,
භක්ඛන්ව, අකුප්පා න්චන්ත්ාවිමුත්ත් - එත්දත්ථමිදිං, භක්ඛන්ව, බ්රහ්මචරියිං, එත්ිං
සාරිං එත්ිං පරින්යාසා ’තත්”. අකුප්පො යච්යතොවිර්ුක්ති ස්වභොවයක්
තියයනවො නම්, රොගයයන් ද්යේෂයයන් යර්ෝහයයන් සම්පූේණයයන්ර්
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හිත නිදහස් යවලො ලෙන යම් අේහත්වයක් තියයනවො නම් අන්න
ඒකර්යි යම් ශොසනයය් සොරය, ඒකර්යි හරය, ඒකර්යි අවසොනය කියලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. එක අතකින් ශොස්තෲන් වහන්යස්
යකයනක් හැටියට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව යම් සොර්ොනය ලොභ
සත්කොර සියලෝකවල නතර කරලො නෑ. ඒ වයග්ර් සොර්ොනය සීලයක
නතර කරලො නෑ. සොර්ොනය සර්ොධිවල නතර කරලො නෑ. සොර්ොනය
ර්ට්ටර්ක පරඥාවකවත් නතර කරලො නෑ. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
නිරන්තරයයන්ර් උත්සොහවත් යවලො තියයනවො අපිට අර අන්තිර්
ඉලක්කයර් සොරය ෙව යපන්වලො යදන්න. අන්තිර් ඉලක්කයර් අරටුව
ෙව යපන්වලො යදන්න. ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් ශොසනයය් අයනකුත් විවිධොකොර ආනිසංස තියයන්න
පුළුවන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සතුටු යවලො තියයන්යන් අර
උත්තරීතරර් සොරය, උත්තරීතරර් අරටුව සම්ෙන්ධයයනුයි.
යම් නිසො විවිධොකොර සූතරවල සඳහන් වන යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය,
ඒක පදනම් කරයගන තව තව පරඥාව වඩොයගන, තව තව ආශරව ක්ෂය
කරයගන අපි දිගට දිගට යම් යන ගර්න, අන්තිර් වශයයන් යකළවර
යවන්යන් සම්පූේණයයන් රොගය අයප් හිතින් අයින් වුණො නම්.
සම්පූේණයයන් හිතින් ද්යේෂය දුරැ උනො නම්. සම්පූේණයයන් හිතින්
යර්ෝහය දුරැ උනො නම්. ඉතින් ඒ නිසො සඞ්ගීති සූතරයයදි යහර් යර්ොකක්ද
යම් ‘සුවිර්ුත්ත චිත්ත’ කියන්යන් කියලො පරශ්නයක් අහනවො. ඒ කියන්යන්
යහොඳින්ර් හිත නිදහස් උනො කියන්යන් යර්ොකක්ද? ඒ පරශ්නයට සැරියුත්
ර්හ රහතන් වහන්යස් කියනවො “රාගා චිත්ත්ිං විමුත්ත්ිං න්හාත්” රොගයයන්
දැන් සම්පූේණයයන්ර් හිත නිදහස් යවලො. “න්දාසා චිත්ත්ිං විමුත්ත්ිං න්හාත්”
ද්යේෂයයන් යම් හිත සම්පූේණයයන්ර් නිදහස් යවලො. “න්මාහා චිත්ත්ිං
විමුත්ත්ිං න්හාත්” යර්ොහයයන් යම් හිත සම්පූේණයයන්ර් නිදහස් යවලො.
“එවිං න්ඛා, ආවුන්සා, භක්ඛු සුවිමුත්ත්චින්ත්ත්ා න්හාත්” අන්න එෙඳු
යකයනක් තර්යි හොත්පසින්ර් හිත නිදහස් යවච්ච යකයනක් කියලො
කියන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො යම් ර්ොතෘකොව - කුර්ක්ද යම් සොරය?
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් විර්ුක්තියයි සොරය. සොර්ොනය සරල
ර්ට්ටර්කින් යම් විනොඩියක් යදකක් හිත නිදහස් යවලො, රොගයයන්
ද්යේෂයයන් යර්ෝහයයන් තොවකොලිකව නිදහස් යවලො තිබීර්ත් ඉතින් එක
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අතකින් හරි යලොකු යදයක්. එයහර්වත් නැහැ යන් සොර්ොනයයයන් අපිට.
නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට ර්ග යපන්වන්යන්, අපිව යයොර්ු
කරවන්යන්, සොරය කියලො හරය කියලො යපන්වන්යන් ඉතොර් උත්කෘෂ්ට
ර්ට්ටර්කින්. ඒ තර්යි යම් අකුප්පො යච්යතෝවිර්ුක්තියක් කියන යම්
අරහත්වය.
කිං ර්ූලක සූතරය ඇසුරින් අද අපි යම් සොකච්ඡො කරන්න
උත්සොහවත් වුයණ් ‘සොරය’ සම්ෙන්ධයයන්. සියල්යලහි සොරය යර්ොකක්ද
කියන එක සම්ෙන්ධයයන්. ඉතින් යම් ර්ොතෘකොයවන්ර් අපි තව දුරටත්
යහට දවයසත් සොකච්ඡො කරර්ු. ර්න්ද, හරිර් සොරවත් යම් ර්ොතෘකොව; යම්
ර්ොතෘකොව හරිර් පුළුල්. යම් සූතරයය් ගැඹුරැර් හරිය තර්යි දැන් සොකච්ඡො
කරන්න තියයන්යන්. අද දින යම් ර්ොතෘකොවට “කිං සොරො සයබෙ ධම්ර්ො?”
කියන පරශ්නයට පිළිතුරැ වශයයන් යදන “විර්ුත්තිසොරො සයබෙ ධම්ර්ො”
කියන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් පරකොශය යම් පර්ණක විගරහයක්
යකරැණො නම්, ඒක පරර්ොණවත් කියලො ර්ර් හිතනවො. අපි එතනින් අදට
සෑහීර්කට පත් යවලො, අප අද යම් කරපු ධේර් යද්ශනොව ඇසුරින් අයප්
හියතත් යම් සොරය යසවීර් පිණිස, හරය යසවීර් පිණිස, අරටුව යසවීර්
පිණිස යම් ර්ග යපන්වීර්ක් සිද්ධ යේවො කියලො පරොේථනො කරමින් අද
ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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9 │ උත්ුම් නවනට
ආරාධනාවක්
න්මා ත්ස්ස භගවන්ත්ා අරහන්ත්ා සම්මා සම්බ්ුද්ධස්ස
ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා, ම සකාරසම්භවා සන්බ්බ්
ධම්මා, ඵස්සසමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා, න්වද ාසන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා,
සමාධිප්පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා, සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා, පඤ්ඤුත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා, විමුත්ත්සාරා සන්බ්බ් ධම්මා’ත්
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි,
ශරද්ධොවන්ත පින්වත්නි, අපි යම් 211 වන භොවනො වැඩසටහනට ර්ොතෘකො
වශයයන් තියොගත්යත් අංගුත්තර නිකොයය් අට්ඨක නිපොතයය් එන කිං
ර්ූලක සූතරය. කිං ර්ූලක සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරශ්න අටක්
අහලො ඒවට උත්තර යර්ොනවද කියලො භික්ෂූන් වහන්යස්ලොයගන්
අහනවො. භික්ෂූන් වහන්යස්ලො කියනවො, ‘ස්වොමීනි, භොගයවතුන් වහන්ස,
අපි භොගයවතුන් වහන්යස් කියන යද් දරොගන්නම්, අපිට නම් යම්
පරශ්නවලට පිළිතුරැ හිතොගන්න අර්ොරැයි’ කියලො. එතයකොට තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් යම් පරශ්න අටට පිළිතුරැ යදමින් භික්ෂූන්
වහන්යස්ලොව දැනුවත් කරන්යන්.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
එදා ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් කොලයය්දී යර්ෙඳු පරශ්නවලට
යවනත් උත්තර තිබිලො තියයනවො. විවිධොකොර ර්තිර්තොන්තර දරපු,
නැත්නම් විවිධොකොර දෘෂ්ටි ගත්ත අනය ලබ්ධිකයින්යග් යවනත් උත්තර
තිබිලො තියයනවො. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියලො යදනවො යම්
පරශ්නවලට දිය යුතු නිවැරදි පිළිතුරැ යර්න්න යම් ආකොර විය යුතුයි
කියලො. එයහර් තර්යි උත්තර ටික යදන්යන්. ර්ුලින්ර් අහන පරශ්නය “කිං
මූලකා, ආවුන්සා, සන්බ්බ් ධම්මා?” කවුරැ හරි ඇවිල්ලො ඇහුයවොත්
යද්වල්වලට ර්ුල යවන්යන් යර්ොකක්ද? කියලො, “ඡන්දමූලකා, ආවුන්සා,
සන්බ්බ් ධම්මා” - සියල්ලට ර්ුල් යවන්යන් ඡන්දය, ඒ කියන්යන්
කැර්ැත්තයි, උවර්නොවයි කියලො උත්තර යදන්න කියනවො.
ඊළඟට “කිං සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා?” කුර්ක් සම්භවය කරයගන,
කුර්ක් ර්ුල් කරයගන යද්වල් පටන්ගන්නවොද කියලො ඇහුයවොත් උත්තර
යදන්න කියනවො “ම සකාර සම්භවා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. විවිධොකොර
අන්දමින්, නො නො පරකොර අරර්ුණු තියයන යලෝකයය් ර්නසිකොරයට තර්යි
‘යදයක්’ හම්ෙ යවන්යන්. අපි විවිධ අන්දමින් කටයුතු කරනවො; අයප්
ඉන්ිය පරිහරණය කරනවො; ආයතන පරිහරණය කරනවො. ඒ
ආයතනයන්ට යගෝචර වූ යද්, ඒ ආයතනයන්ට යයොර්ු වූ යද් තර්යි අයප්
ඇහැ, කන, දිව, නොසය, ශරීරය, හිත ස්පේශ කරන්යන්. එතයකොට අර
යයොර්ු වූ තැනට, යයොර්ු වූ දිසොවට අනුකූලව තර්යි ‘යද්වල්’
පටන්ගන්යන්. අන්න එෙඳු ස්වභොවයක් තර්යි යම් ර්නසිකොරයය්
තියයන්යන්. ඒක යයෝනියසෝ ර්නසිකොරය වශයයන් යයොදාගැනීර් තර්යි,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්ක කුසල පක්ෂයට හරවලො කරන කරර්ය. යම්
ඉදිරිපත් කරන පරශ්නවලට ඒකොන්ත කුසල පක්ෂයක් කියලො යහෝ
ඒකොන්ත අකුසල පක්ෂයක් කියලො නෑ. යම් යදපැත්තටර් යම් ඉදිරිපත්
කරන පරශ්න වලංගුයි. නර්ුත් යම්ක යකොයහොර්ද කුසල පක්ෂයට
යයොදාගන්යන් කියන එක තර්යි අපි යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්. ඒ තුළින්
තර්යි අපිට නිවැරදි ආේය අෂ්ටොංගික ර්ොේගයය් යන්න අවස්ථොව
සැලයසන්යන්.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් අහනවො, “කිං සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා?”
කියලො. කුර්ක් සර්ුදය කරයගනද, කුර්ක් නිසොද සියල්ල හටගන්යන්
කියලො ඇහුවොර් උත්තර යදන්න කියනවො “ඵස්ස සමුදයා සන්බ්බ් ධම්මා”
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කියලො. ස්පේශය නිසයි යද්වල් හටගන්යන්. අපි සතු ආයතනවලට ඇහැට, කනට, නොසයට, දිවට, කයට, ර්නසට විවිධොකොර අන්දමින් ඊට
අනුරෑපී ෙොහිර ආයතන ගැයටනවො; ස්පේශ යවනවො. අන්න එතයකොට
තර්යි අපිට දැනීර්ක් හටගන්යන්. එතයකොට තර්යි අපිට යේදනොවක්
හටගන්යන්. එතයකොට තර්යි හියත් ඒ හො සම්ෙන්ධ හැඳිනීර්ක් සංඥාවක්
ඇති යවන්යන්. එතයකොට තර්යි ඊට අනුරෑපව අයප් හියත් කැර්ති
අකර්ැතිකම්, යච්තනො ඔක්යකොර් ටික පහළ යවන්යන්. යම් අනුව
ස්පේශය නිසො යේදනො හටගන්නවො. ස්පේශය නිසො සංඥා හටගන්නවො.
ස්පේශය නිසොර් සංස්කොර, යච්තනො හටගන්නවො. එතයකොට ස්පේශයත්
වියශ්ෂයයන්ර් භොවනො කරර්වලදී සෑයහන පරර්ුඛත්වයක් දරනවො.
“කිං සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා?” කියලො ඊළඟ පරශ්නය අහනවො.
අන්තිර්ට ගිහිල්ලො යම්වො ඔක්යකොර් එක්රැස් යවන්යන් යකොයහද? එකතු
යවන්යන් යකොයහද? කියලො ඇහුයවොත් කියන්න කියනවො “න්වද ා
සන්මාසරණා සන්බ්බ් ධම්මා”. යේදනොව වශයයන් තර්යි අන්තිර්ට යම්
ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො එකතු යවන තැන. ර්නසිකොරය, ස්පේශය වයග්
යද්වල් සර්හර විට ඉතො සියුම් යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් යේදනොව අපි
හැයර්ෝටර් පරකටයි. සැප යේදනොවක් විඳින්න අපි කැර්තියි. ඒ නිසො
ඒකට අපි අහු යවන ස්වභොවයකුත් තියයනවො. අපි දුක් යේදනොවක්
ෙැහැර කරන ස්වභොවයක්, ඒයකන් පැනලො යන්න හදන ස්වභොවයක්
තියයනවො. නර්ුත් අපි යම් යේදනොවර් පොවිච්චි කයළොත් නිවැරදිව, යම්
යේදනොයවන්ර් යලොකු පරයයෝජ්නයක් ගන්න අවස්ථොවක් ලැයෙනවො. ඒ
නිසො යේදනොනුපස්සනොව අපිට නිවන් දකින්න තියයන එක්තරො
ර්ොේගයක් ෙවට පත් යවනවො.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් අහනවො, “කිං පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා?” ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො, “සමාධි පමුඛා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො.
සියල්ලන් අතර පරර්ුඛ ස්ථොනය දරන්යන් කවුද? කියලො ඇහුයවොත් තර්යි
‘සර්ොධිය පරර්ුඛ ස්ථොනය දරනවො’ කියන්න කිේයේ. ඇත්තටර් සර්ොධිය
කියන්යන් ඉන්ිය ධේර්යක්. යම් අවස්ථොවක සර්ොධිය ඉස්සරහට ආවො
නම්, ඒ අවස්ථොයවදී එයො තර්යි ර්ුල් තැන ගන්යන් . එයො තර්යි අනික්
කට්ටිය හසුරැවන ගතියට පත් යවන්යන්. අයප් හිත යම් තැනකට එකඟ
වුණහර් ඒ තුළර් නිකං හිර වීර්ක් වයග්, නැත්නම් අරර්ුණ තුළ ඒකොගර
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වීර්ක් සිද්ධ යවනවො කියන්යන්ර් එතනින් තර්යි අන්න ඉතිරි ටික
යර්යහයයවන්යන්. සර්ොධියට අනුරෑපීව තර්යි ඉතිරි ටික සකස්
යවන්යන්. සර්ොධිය අන්න එතන ඉස්සරහට ආවො. එයො තර්යි ෙලය
පතුරැවන්යන්. සර්ොධියක් හදාගැනීර් අපිට භොවනොයවදි අතයවශයයි.
යර්ොකද, සර්ොධියක් සහිත හිතකින් තර්යි අපිට යද්වල්වල යථො ස්වභොවය
අවයෙෝධ කරගන්න හම්ෙ යවන්යන්. එයහර් නැතුව විසිරිච්ච ර්නසකින්,
වික්ෂිප්ත යවච්ච ර්නසකින්, තැන තැන ඇවිදින ර්නසකින්, අපිට සූක්ෂ්ර්
කේතවයයක් කරගන්න අර්ොරැයි. සූක්ෂ්ර් යදයක් දැකගන්න අර්ොරැයි. ඒ
නිසො අපිත් හරියට අර විදයොඥයයක් ඉතො පුංචි යදයක් අණ්වීක්ෂයක්
යටතට දාලො ඒක යහොඳට යලොකු කරලො වැඩි දියුණු කරලො ෙලනවො
වයග්, අපිත් යම් සර්ොධියක් හියත් හදායගන, යම් වේතර්ොන වශයයන්
පැන නඟින අරර්ුණුවලට ඒ සර්ොධිර්ත් හිත යයොර්ු කළොර් අපිටත්
අවස්ථොව ලැයෙනවො එතන තියයන යථො ස්වභොවය යත්රැම්ගන්න.
ඉතින් ඒ නිසො සර්ොධියක් හදාගන්නවො කියන එක අතයවශය යවනවො.
යම් සර්ොධිය නිවැරදිව පරිහරණය කරන එකත් ඒ වයග්ර්
යත්රැම්ගත යුතු යවනවො. යර්ොකද සර්ොධිය අපි අනවශය විදියට
වේධනය කරන්න ගියයොත්, නැත්නම් සර්ොධියය්ර් අපි නතර උයනොත්,
ඒයකන් ලැයෙන ආස්වොදය තුළ අපි නිෂ්ටොවකට පැමිණුයනොත්, යම්
ඇති කියලො හිතොගත්යතොත්, යම්කයි හරය කියලො හිතොගත්යතොත් අපි
සර්ොධිය නිවැරදිව වටහොයගන නැහැ. ඒ නිසො අපි සර්ොධියක් හදායගන,
ඒයකන් පරයයෝජ්න ගන්න තර්යි උත්සොහවත් විය යුත්යත්. යර්ොකද
සර්ොධිය යනයවයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන අවසොන ඉලක්කය.
සර්ොධිය පදනම් කරයගන අපි ඉස්සරහට යො යුතුයි.
ඊළඟට තවත් පරශ්නයක් අහනවො, “කිං ආධිපන්ත්යයා සන්බ්බ්
ධම්මා?” ඒකට උත්තර යදන්න කියනවො “සත්ාධිපන්ත්යයා සන්බ්බ් ධම්මා”
කියලො; සතිය තර්යි අධිපතිත්වය දරන්යන්. අපි ඒ හො සම්ෙන්ධයයන්
කථො කළො. අයප් හිත සොර්ොනයයයන් අතීත, අනොගත අරර්ුණුවල
පැටයලන ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒවො ඔස්යස් යන ගතියක් තර්යි අපිට
සොර්ොනයයයන් තියයන්යන්. නර්ුත් යම් අතීතයය් ඉඳිමින් අනොගතයය්
ඉඳිමින් අපිට යථොේථය, ඇත්ත ඇති සැටියයන් අවයෙෝධ කරගන්න
ෙැහැ. යර්ොකද එතන තියයන්යන් තනිකර පටලැවිල්ලක්. යම් පහු
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යවච්ච අතීතයක්, අවසන් යවච්ච අතීතයක් අල්ලයගන අපි හියතන්
කතන්දර යගොතයගොතො තර්යි ඉන්යන්. අපි හිතර්ු අපිට යම් කිසි
යකයනක් ගැන සංඥාවක් ඔන්න හිතට ආවො. අපි හිතර්ු අපි(ට) පරිය
උපදවන සංඥාවක්. ඉතින් අපි ඒ ගැන කල්පනො කරනවො. ඒකට තව
තව අපි සිතුවිලි එකතු කරනවො. ඉතින් සිතුවිලි දාර්යක් වශයයන් දැන්
වේධනය යවනවො. දැන් ටික ටික ඇතුයළ් කතොව පණගැන්යවනවො. අපි
තව තව හිතනවො. අපි කැර්ති යකයනක් නම් ඊට අනුරෑපීව තව තව
සිතුවිලි එකතු යවනවො. තව තව සංඥා තව තව සිදුවීම් ර්තක් යවලො
එනවො. සම්පූේණයයන්ර් ඔන්න දැන් අයප් ඇතුයළන් යහොඳ චිතරපටියක්,
යහොඳ චිතර කතොවක් හදාගන්නවො. දන්යනර් නැතුව අපි යම් චිතරපටියය්
නළුයවක් ෙවට, නිළියක් ෙවට පත් යවනවො. අපිර් හදාගත්ත චිතරපටිය
තුළ අපිර් අතරර්ං යවනවො. ඇත්ත වශයයන්ර් අපිට සිද්ධ යවන්යනර්
එෙඳු යදයක්. අපි අයප්ර් හියත් දුවන අන්න ඒ වයග් කතන්දරයක්
ඇතුයළ හිර යවලො; අපිට ඒයකන් එළියට එන්න ෙැරැව ඒ තුළර්
වහයලක් ෙවට පත් යවලො ඉන්න ස්වභොවයක් තර්යි සොර්ොනයයයන්
තියයන්යන්.
යම් සතිර්ත් භොවය අපිව ඒ වහල් භොවයයන් අයින් කරලො දානවො.
අපිව ඒ වහල් භොවයයන් ර්ුදවනවො. යම් සති චිත්තක්ෂණයයදි, සති
ර්ොතරයය්දි අයප් හියත් දුවන ඒ සොර්ොනය සිහිනයය්, නැත්නම් ඒ
ර්තකයය් යනයවයි අපි ජීවත් යවන්යන්. ඒ යවනුවට යම් වේතර්ොන
යර්ොයහොයත් යම් යවලොයේ යර්ොකක්ද තියයන්යන්, අන්න ඒ තුළ අපි
ජීවත් යවන්න ඔන්න දැන් යර්ොයහොතකට පටන්ගත්තො. ඉතින් යම්ක
සම්ර්ුති ර්ට්ටර්කින් අපට පටන්ගන්න සිද්ධ යවනවො. යම් යවලොයේ කය
තැන්පත් යවලො තියයනවො නම්, වොඩි යවලො ඉන්නවො නම් වොඩි යවලො
ඉන්න ෙව දැනගන්නවො. ඊළඟට ඇවිදිනවො නම් ඇවිදින ෙව
දැනගන්නවො. යර්ොකද යම් කය නිරන්තරයයන්ර් වේතර්ොනයය්ර්යි
තියයන්යන්. කයට ෙැහැ අතීතයට යන්න, අනොගතයට යන්න. කය
තියයන්යන් නිරන්තරයයන් වේතර්ොනයය්ර්යි. අන්න ඒ වේතර්ොනයය්
තියයන කයර් පොවිච්චි කරනවො, අයප් හිතත් වේතර්ොනයට ගැනීර්
සඳහො. ඊළඟට අයප් හියත් විවිධොකොර චිත්ත ස්වභොව ර්තු යවනවො.
විවිධොකොර සිතුවිලි ර්තු යවනවො. ඒ වයග්ර්යි සිතට විවිධකොර ආයේග
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| කිං ර්ූලක සූතයර
එනවො. ඉතින් යම් හැර් යදයක්ර් ර්ුලදි අපිට යලොකු පරශ්නයක් වුණොට
ටික ටික සතිය හැදීයගන එනයකොට යම් සතියර් යම් සියල්ලට
අධිපතිත්වය දරනවො; “සතොධිපයතයයො සයබෙ ධම්ර්ො”.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො අජිත ෙරොහ්ර්ණ ර්ොනවකයොට
“යා න්සාත්ා න්ලාකස්මිිං, සත් න්ත්සිං වාරණිං.
න්සාත්ා ිං සිංවරිං බ්රූමි, පඤ්ඤාන්යන්ත් පථීයන්ර”.38
යම් විවිධොකොර යකයලස් සැඬ පහරවල් තියයනවො. ඒකට
යේල්ලක් ෙැන්දා වයග් ඒක යර්ල්ල කරන්යන්, ඒක සංවර කරන්යන් යම්
සතිය කියන ධේර්තොව තුළින්. හැෙැයි ඒ යකයලස් සැඬ පහරවල්
සම්පූේණයයන්ර් වියළවන්යන් පරඥාව තුළින්. ඒ නිසො “කිං උත්ත්රා
සන්බ්බ් ධම්මා?” කියන ඊළඟ පරශ්නය අහලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්
උත්තර යදනවො “පඤ්ඤුත්ත්රා සන්බ්බ් ධම්මා” කියලො. ඒ අනුව සතිය සහ
පරඥාව අපිට යම් යන ර්ොේගයය් ඉතොර් වැදගත් අංග යදකක්. යර්ොකද
ආේයයන් වහන්යස්ලො ගැන වියශ්ෂයයන් කතො කරනයකොට ර්තක්
කරනවො, “ඉමි ා ච අරින්ය සත්සම්පජන්ඤ්ඤඤ සමත ාගන්ත්ා”39
කියලො. ආේය වූ සතිසම්පජ්ඤ්ඤයයන් උන්වහන්යස්ලො යුක්තයි කියලො.
ඒ කියන්යන් සොර්ොනය සරල සම්ර්ුති ර්ට්ටයර්න් සතිය පටන්ගත්තට
යම්ක ටික ටික වේධනය යවලො, යම්ක ඉතොර් පරෙල ර්ට්ටර්ක් දක්වො
වැයඩන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසො ර්ුලදි අපි ඔය ‘වර් දකුණ’ කියලො
පටන්ගන්නවො,
නැත්නම්
‘ආශ්වොසයක්
පරශ්වොසයක්’
කියලො
පටන්ගන්නවො. ඒ අපි අර හිටපු අතීතයයන් අනොගතයයන් හිත ර්ුදවලො
නිදහස් කරයගන, යපොඩ්ඩක් වේතර්ොනයය් හිත තියන්න උත්සොහවත්
වීර්ක්. යම්කර් නැවත නැවත කරනවො; නැවත නැවත කරනවො. හුස්ර්
රැළි ටික ටික වැඩි කර කර සියදහස්වොරයක් ෙලනවො. ෙලන්න ෙලන්න
සතිය කියන ගුණ ධේර්ය ඉස්සරහට එනවො. සර්ොධිය කියන ගුණ
ධේර්යත් වැයඩනවො. පරඥාවත් යර්ෝරන්න පටන්ගන්නවො. ඉතින් යම්
විදියට අපි නැවත නැවත යම් අභයොසයය් යයදීර් හරහො තර්යි සතිය
ඉස්සරහට එන්යන්.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------38

39

සුත්තනිපොත, පොරොයන වග්ග, අජිතර්ොණව පුච්ඡො
දීඝ නිකොය, සොර්ඤ්ඤඵල සූතරය
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අන්න එෙඳු සතියක් සෑයහන්න අයප් හියත් ෙලපවත්වනයකොට
යකයලස්වලට කලින් තිබිච්ච ෙලය දැන් ටික ටික හීන යවලො යනවො.
අපි සොර්ොනයයයන් නම් හිත දිහො ෙලන්න ගියොර් අයප් සතිය දුේවල
නම්, හියත් යන කතොවට, නැත්නම් යකයලස් ස්වභොවයට, දන්යන්ර්
නැතුව අපි හිමිහිට හිමිහිට හවුල් යවන්න පටන්ගන්නවො. අපි ර්ුලින්
ගියය් සොක්කිකරැයවක් වශයයන්. නර්ුත් අර සිද්ධ යවන සිද්ධිය ඉතොර්
සිත් ඇදගන්නවො. අපිට ඕක සොර්ොනය ජීවිතයය්දී උනත් යවන්න පුළුවන්.
අපි හිතර්ු කවුරැ හරි කීපයදයනක් රණ්ඩුවක් කරනවො. අපි ර්ුලින් ගියය්
පැත්තක ඉඳන් නිකං ෙලන්න විතරයි. දන්යන්ර් නැතුව යර්ොනවො හරි
ටිකක් ෙරපතළ විදියට යනවො. ඔන්න අපිත් අත දානවො. අපිත් ර්ැදිහත්
යවනවො. අපි කලින් නම් සොක්කිකොරයයක් විතරයි. දැන් නම් ඒයක්
වැරදිකොරයයක් ෙවට වුණත් පත් යවන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය වයග්
අයප් හියතත් ර්ුලින් නම් පුංචි සංඥාවකින් යම් යද්වල් පටන්ගන්නවො.
ඒකට අපි යපොඩ්ඩක් කැර්ති යවලො ඒක ගැන සිතුවිල්ලක් යදකක්
හිතනවො. අයප් අනුෙලය ලැෙුණ නිසො අන්න අරයො තව යපොඩ්ඩක්
නැගිටිනවො. තව ටිකක් අවදි යවනවො. ආයයත් දැන් ඒ අවදි යවච්ච
ස්වභොවය කලින්ට වඩො සතුටක් අපි තුළ ජ්නනය කරනවො. හියත්
ආස්වොදයක් තියයනවො. අපි තව යපොඩ්ඩක් උදේ කරනවො. අන්න අරයො
තවත් වැයඩනවො. අයප් අර තිබිච්ච සතිය පරඥාව දැන් ටික ටික හීන
යවලො, අර හියත් යන කතොව දැන් වේධනය යවන්න පටන්ගන්නවො. තව
තව දැන් ඇතුයළ් විතේක ෙහුල යවනවො. හිත යදාඩර්ලු යවන්න
පටන්ගන්නවො; හිත කියවන්න පටන්ගන්නවො. දැන් ඔන්න යලොකු
කතොවක් යගයතනවො. අන්තිර්ට අපි දන්යනර් නෑ අපි කතොව ඇතුයළ්.
අපි ඒයකර් වහයලක් ෙවට පත් යවලො. දැන් අපිට උවර්නො උනත් හිත
නතර කරන්යන් නෑ. හිත දැන් අපිව ඇදයගන යනවො. අපි දැන් එයොයග
වහයලක් ෙවට පත් යවලො. දැන් අයප් හිත හීලෑ නෑ.
ඔන්න ඔය වයග් ස්වභොවයක් තර්යි අයප් හියත් යම් තියයන්යන්.
අපි නිරන්තරයයන්ර් යම් ඇතුයළ යගයතන කතොවට පුදුර් ඇල්ර්ක්
දක්වනවො. ඉතින් ඒ නිසො අපි ඇයහන් රෑප ෙලන්යන් නැති යවලොවට,
කයනන් ශබ්ද අහන්යන් නැති යවලොවට, නොසයයන් ගඳ සුවඳ ෙලන්යන්
නැති යවලොවට, දියවන් රස ෙලන්යන් නැති යවලොවට, ඒ වයග්ර්යි
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කයින් ස්පේශයක් යනොලෙන යවලොවට, යම් පරධොන ඉන්ිය පයහන් ඒ
තරම්ර් ආස්වොදයක් ලැයෙන්යන් නැත්නම් ඔන්න අපි පැත්තකට යවලො
යර්ොනවො හරි පරණ ර්තකයක් යහෝ අරයගන, අපි හිතහිතො ඉන්නවො. ඒ
ඔස්යස් යර්ොකක් හරි අලුත් චිතරපටියක් හදාගන්නවො. එයහර් නැත්නම්
අනොගතයය් කරන්න ඉන්න යදයක් ගැන කල්පනො කරනවො. සැලසුම්
හදනවො. අයප් තියයන යම් කිසි ෙලොයපොයරොත්තුවක් සම්ෙන්ධයයන්
අපි හිතහිතො ඔන්න ඒ ගැන අයප්ක්ෂො තියොයගන, “ඒක යර්යහර් යවයි
යර්යහර් යවයි” කියකියො අපි එතන චිතරපටියක් හදනවො. දන්යනර්
නැතුව යම් චිතරපටිය, යම් පරපංචය, අපිව යවළොගන්නවො. යම් පරපංචයට
අපි තුළ තියයන්යන් පුදුර් කැර්ැත්තක්. අර නිකං ඉන්න පරධොන ඉන්ිය
පහ, ෙොහිර ඉන්ිය පහ, කොයික ඉන්ිය පහ උදාසීන ර්ට්ටර්ක
ඉන්නයකොට, හිත සැහැල්ලුයවන් ඉන්න පුරැද්දක් නැහැ. ඒ යවනුවට,
ඒවයින් ඒ තරම් උත්යත්ජ්නයක් ලැයෙන්යන් නැත්නම් අපි ර්නසින්ර්
යර්ොනවො යර්ොනවො හරි හදායගන ඒවො තුළර් යවයළන ස්වභොවයක්
තියයන්යන්.
අපි තුළ තියයන යම් පරපංචයට ඇති කැර්ැත්ත, ලස්සනට පරකොශ
කරන ගොථොවක් එනවො අංගුත්තර නිකොයය් ඡක්ක නිපොතයය් තියයන
භද්දක සූතරයය්. යම්ක ඇත්තටර් පරකොශ කරන්යන් සැරියුත් ර්හ රහතන්
වහන්යස්. උන්වහන්යස් කියනවො,
“න්යා පපඤ්ඤචම ුයුන්ත්ත්ා, පපඤ්ඤචාභරන්ත්ා මන්ගා
විරාධයී න්සා බ්බ්ා ිං, න්යාගන්ක්ඛමිං අ ුත්ත්රිං.”
යම් කිසි යකයනක් පරපංචවලටර් කැර්ැත්ත දීයගන, පරපංච
අනුවර් යමින්, ඒ හියත් යන කතොවට යලොකු ඇල්ර්කින්
“පපඤ්චොභිරයතො ර්යගො” කටයුතු කරනවො නම්, එයො හරිර් අඥානයයක්,
නැත්නම් ර්ෘගයයක් කියලො තර්යි කියන්යන්. එච්චරට අපි තුළ තියයන
යම් පරපංචොභිරත ස්වභොවය, පරපංචවලට තියයන කැර්ැත්ත උගරයි.
සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්යස් කියනවො, යම් ස්වභොවයටර් ඇලුම් කරලො
පරපංචවලර් ඉන්න ර්නුස්සයො හරියට නිකං ර්ෘගයයක් වයගයි; හරිර්
අඥාන ස්වභොවයක් තර්යි ඒ තැනැත්තො තුළ තියයන්යන්. “විරොධයී යසො
නිබෙොනං, යයොගයක්ඛර්ං අනුත්තරං” එයො නිවනින් ඈතට ඈතට යනවො.
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යයෝගයක්ෂ්ර් වූ ඒ හිත නිවන ශොන්ත වූ යම් නිවනක් තියයනවො නම්,
එයො ඒ නිවනට පටහැණිව තර්යි කටයුතු කරන්යන්.
ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි අයප් හිත ඇතුයළ් දුවන
කතන්දර, ඒ දුවන චිතරපටි යකොයි තරම් රසවත් උනත් අපි ඒ චිතරපටිය
තුළ රඟපොන්න රඟපොන්න, ඒයක නළුයවකුට නිළියකට ඇඳගන්න
ඇඳගන්න, අපි දන්යනර් නැතුව අපි නිවයනන් ඈත් යවනවො. සැරියුත්
ර්හ රහතන් වහන්යස් කියන්යන් ඒකයි. යකොයි තරම් යම් පරපංචය
රසවත් උනත්, යකොයි තරම් යම් පරපංචය දාේශනික උනත්, යකොයි තරම්
යම්ක අනොගත පරෙල සැලසුර්ක් උනත්, එයහර් නැත්නම් අතීතයය් සිද්ධ
යවච්ච ඉතොර් වැදගත් සිදුවීර්ක් උනත්, ඒ තුළ අපි හිර යවලො ඒ තුළ
ගිලිලො ඒ තුළර් දාසත්වයට පත් යවලො නම් අපි ඉන්යන්, එයහනම් අපි
හරිර් අසරණයි.
“අපි යද්වල් පුළුවන් තරම් ඉයගනගන්න ඕනෑ. පුළුවන් තරම්
යද්වල් හිතන්න ඕනෑ. පුළුවන් තරම් සංකල්පර්ය වශයයන් අපි යද්වල්
වටහොගන්න ඕනෑ. සංඥා පුළුවන් තරම් ඔළුයේ යගොඩගහගන්න ඕනෑ”
කියන ආකල්පයක් තර්යි අපි ගොව තියයන්යන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අහන අන්තිර් පරශ්නය තර්යි “කිං සාරා සන්බ්බ් ධම්මා?” කියලො.
එයතන්ට උත්තරය වශයයන් යදන්යන් “විමුත්ත් සාරා සන්බ්බ් ධම්මා” යම්
සියල්යලන්ර් නිදහස් වීර් තර්යි විර්ුක්තිය කියලො කියන්යන්. අපි හියත්
යපොදිගහයගන ඉන්නවො සංඥාවල්; අපි අරවො ර්තක තියොගන ඉන්නවො;
යම්වො ර්තක තියොගන ඉන්නවො; අයප් ඥාතීන් ගැන, අපි ඉස්යකෝයල්
ඉයගනගත්ත යද්වල් ගැන, විශ්වවිදයොලයය් ඉයගනගත්ත යද්වල් ගැන,
වැඩපයළ් රොජ්කොරි කරන ස්ථොනයය් දැනගත්ත යද්වල් ගැන, ඔය යස්රර්
ර්තක තියොගන ඉන්නවො. නො නො පරකොර යද්වල් ඔක්යකෝර් ඔළුයේ
යගොඩගහයගන ඉන්නවො. ඊළඟට කරන්න තියයන යද්වල් ගැනත් ඉතින්
සෑයහන යද්වල් ඔළුයේ තියයනවො. ඉතින් යම් හරහො අයප් හිත පුදුර්
විදියක යහම්ෙත් වීර්කට තර්යි ලක් යවන්යන්.
යම් සියල්යලන් නිදහස් වීර්ක් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන්යන් විර්ුක්තිය වශයයන්. සර්හර යවලොවට ඉතොර් වැදගත්
කියලො හිතන, ඉතොර් වටිනො කියලො හිතන දැනුම් පවො අපිට
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| කිං ර්ූලක සූතයර
යර්ොයහොතකට අයින් කරන්න සිද්ධ යවනවො. ඒයක් තියයන වටිනොකර්,
පරයයෝජ්නය අවශය යවලොවට පොවිච්චි කිරීයම් වරදක් නැහැ. නර්ුත් හිත
ඒවොයින් නිදහස් කරයගන ඉන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ තරර්ට වටිනවො.
ඒ තියො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, සංසොයරන් එයතර වීර් සඳහො
තර්න්වහන්යස් යගනහැර පොන, යද්ශනො කරන යම් සද්ධේර්ය පවො
එයතර වීර් සඳහොයි. කරගහයගන යෑර් සඳහො යනොයේ, ඒක දැඩිව
ගරහණය කරගැනීර් සඳහො යනොයේ කියලො. ඉතින් තර්න්වහන්යස්යග්
ධේර්ය ගැනත් යර්ෙඳු ර්ට්ටර්කින් කතො කරපු එකර් ශොස්තෘවරයො සම්ර්ො
සම්ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පර්ණයි. අයනක් ශොස්තෘවරයයෝ හුඟක්
ධේර්ය ගරහණය කරයගන ඉන්න පැත්ත ගැන තර්යි කතො කරලො
තියයන්යන්. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තර්න්වහන්යස්යග් ධේර්ය
පහුරකට උපර්ො කරලයි කතො කරන්යන්. යම් ධේර්ය පහුරක් විදියට
පොවිච්චි කරන්න, ඒක තියයන්යන් එයතර වීර් පිණිසයි, ඒ මිසක් කර
තියොයගන යන්න යනයවයි.
ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි, ටික ටික භොවනොවක්
වැයඩනයකොට අපි අර සර්ොධිය ගැන කතො කරද්දි කතො කළො වයග්,
අපිට විවිධොකර ර්ට්ටයර්න් විතේක එනවො. අපි හිතර්ු ඔන්න කොර්
විතේකයක් එනවො; වයොපොද විතේකයක් එනවො; විහිංසො විතේකයන්
එනවො. අපි ඒක අවිහිංසො විතේකයකින්, යනක්ඛම්ර් විතේකයකින්,
අවයොපොද විතේකයකින් පරතිස්ථොපනය කරනවො. දැන් අන්න හියත්
දුවන්යන් යනක්ඛම්ර්යක් ගැන, අවයොපොදයක් ගැන, මර්තරියක් ගැන,
අවිහිංසොවක් ගැන විතේකයක්. ඉතින් ඒක පරයයෝජ්නවත්. යර්ොකද,
නැත්නම් හිත ද්යේෂභරිතයි. නැත්නම් හිත රොගරක්ත යවලයි
තියයන්යන්. එෙඳු ර්ට්ටර්කදි අර යහොඳ විතේක පරයයෝජ්නයි. අන්න
එයහර් අපි විරැද්ධ විතේකයක් තුළින් අර අයප් තිබිච්ච අකුසල පක්ෂය
ෙැහැර කරලො දැම්ර්ො.
හැෙැයි එතන යනයවයි නතර යවන්න තියයන්යන්. පරයයෝජ්නය
සලකලො පොවිච්චි කරපු ඒ කුසල විතේකයත්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො නැවත නැවත හිතන්න හිතන්න ර්නසට යවයහසක් දැයනනවො.
කොයික ක්ලොන්ත ස්වභොවයක්, කයට යවයහසක් දැයනනවො. එතයකොට
ඒකත් යත්රැම් අරගත්තො නම්, යකයනක් ඒකත් සර්නය යවන්න ඉඩ
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සලස්වනවො. යම් විතේක සර්නය කියන එක, පරපංච සර්නය කියන එක,
වියශ්ෂයයන්ර් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන විපස්සනො ර්ොේගයය්
ඉතොර් පරෙල ර්ට්ටර්ක තියයනවො. ඒ කියන්යන් අර හියත් කතො සර්නය
කරයගන, සිහිනවල ඉන්යන් නැතුව පුළුවන් තරම් සර්නය යවච්ච
හිතකින් ඉන්න උත්සොහවත් වීර් අයප් පරෙල අභිපරොයක් විය යුතුයි. ඒ
වයග්ර් යම් හිතට එන නො නො පරකොර සිතුවිලි, විතේක, ඒවයයනුත් හිත
නිදහස් කරගැනීර් අයප් ඉලක්කය විය යුතුයි.
ඉතින් එතයකොට යම් යන ර්ොේගයය් ටික ටික හිත සංසියඳන්න
සංසියඳන්න, අර විතේකවලින් ෙැහැර යවන්න ෙැහැර යවන්න,
පරපංචවලින් ෙැහැර යවන්න ෙැහැර යවන්න, අර හියත් ඇඳිලො තිබිච්ච
විවිධොකොර සංඥාවන්යගන් හිත නිදහස් විය යුතුයි. දැන් අපිට අයප්
යදර්වුපියයෝ ගැන සංඥා තියයනවො; අම්ර්ො යම් වයග්; තොත්තො යම් වයග්;
සීයො යම් වයග්; ආච්චි යම් වයග්. ඒයගොල්ලන්යග් රෑප ටික ඔක්යකොර්
අයප් හියත් ඇඳිලො තියයනවො. අයප් දරැයවො යර්න්න යම් වයග්. යලොකු
දරැවො යම් වයග්; පුංචි දරැවො යම් වයග්. ඒයගොල්ලන්යග් රෑප ටික
ඔක්යකොර් අයප් හියත් ඇඳිලො තියයනවො. අපි ඉයගනකියොගත්ත යද්වල්
ටික ඔක්යකොර් අයප් හියත් ඇඳිලො තියයන්යන්. සංඥාර්ය වශයයන් යම්
ඔක්යකොර් තැන්පත් යවලො තියයන්යන්. නර්ුත් යම් සංඥාවල හිත
එල්ෙයගන ඉන්න තොක්, ඒවට යලොකු වටිනො කර්ක් යදන තොක් අයප්
හිත නිදහස් නෑ. ඒ නිසො කියනවො “සඤ්ඤාවිරත්ත්ස්ස සතත් ගන්ථා,
පඤ්ඤාවිමුත්ත්ස්ස සතත් න්මාහා”40 කියලො. ඒ කියන්යන් යම් හියත් ර්තු
යවන විවිධොකොර සංඥාවලට අපි එක එක ර්ට්ටමින් ‘යම්වො යහොඳයි
යම්වො නරකයි’ කියලො සලකලො, අපි ඒ ර්ත තර්යි කතොව
යගොඩනගන්යන්.
යම් අනුව ෙලනයකොට දිගට යන ඇතුළත කතොයේ ර්ූලොරම්භයය්
ඉන්යන් සංඥාවක්. “සඤ්ඤා දා ා හ පපඤ්ඤචසඞ්ඛා”41 කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො. අර දිගට යන යලොකු කතොවක් - පරපංචයක්
තියයනවො. හැෙැයි ර්ුල පටන්ගන්යන් පුංචි සංඥාවකින්. ඉතින් ඒ
සංඥාවලට අපි තැනක් දුන්නොර්, වටිනොකර්ක් දුන්නොර් “ඉතොර් යහොඳයි,
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------40
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නැත්නම් අනිත් පැත්යතන් නරකයි” කියලො අපි ඒවො ගත්තොර්, අන්න
අපි ඒකට වටිනොකර්ක් දුන්නො; ඒක යදයක් කරගත්තො. ඒ ඔස්යස්
සිතුවිලි වැයඩනවො. විතේක පහළ යවනවො. ඔන්න තව තව ඒක අපි
හිතනවො. එතයකොට ඒක යලොකු කතොවක් ෙවට කතන්දරයක් ෙවට
පරපංචයක් ෙවට පත් යවනවො. නර්ුත් යකයනක් ඒ සංඥාව හුදු සංඥාවක්
ෙව යත්රැම්ගත්තො නම්, යර්තන තියයන්යන් නිකං මිරිඟු ස්වභොවයක්
ෙව යත්රැම්ගත්තො නම් “යම්ක යම් ඇත්තක් යනයවයි; යම්ක හුදු
මිරිඟුවක්; යම්යක් ර්ට ඇයලන්න යහ්තුවක් නෑ; යම්යක් යලොකු
වටිනොකර්ක් නෑ; යම්යක් තියයන්යන් මිරිඟු ස්වභොවයක්” කියලො සංඥා
යකයරහි විරත්ත වීර්ක් ඇති යවනවො. සංඥාව ඒ තරම් ගණන්ගන්යන්
නැතුව සංඥාවට ඔයහ් යන්න ඉඩ හරිනවො ඒකට වටිනොකර්ක් යදන්යන්
නැත්නම්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ගැන කියනවො, “සඤ්ඤාවිරත්තස්ස
න සන්ති ගන්ථො” එයොයග හියත් යකයලස් ගැට නැහැ. අපි අයප් හියත්
යකයලස්වලට අහු යවන්යන්, යකයලස් ගැටවලට අපි අහු යවන්යන්,
අපි අර සංඥාවලට යලොකු වටිනොකර්ක් යදන නිසයි. උදාහරණයක්
වශයයන් අපිට කවුරැ හරි ර්තක් යවනවො, ‘ආ යම් අහවලො’යි කියලො
අපි හඳුනොගන්නවො. ‘එයො නම් හරි යහොඳයි’ කියලො අපි හිතනවො. ඉතින්
එයොයග් යහොඳ ර්තක් යවනවො. එයොයග් හැඩහුරැකම් ර්තක් යවනවො.
ඔය විදිහට ටික ටික, ටික ටික ආයයත් අර පරපංචය වැයඩනවො; ලියලලො
පටන්ගන්නවො.
එයහර් නැත්නම් ඔන්න ආයය සංඥාවක් එනවො යර්යො නරකයි
කියලො. ඉතින් අපි හිතනවො. අපිට ර්තක් කරලො යදනවො. ඒ නරක ටික
ඔන්න දැන් ර්තක් යවනවො. ටික ටික ද්යේෂ කල්පනොර් එන්න ගන්නවො.
ඒ නොලිකොව විවෘත යවනවො. ද්යේෂයට අදාළ යද්වල්ර් එනවො. ඉතින් අපි
ද්යේෂය ඔස්යස් දිග කතොවකට යනවො. නර්ුත් අපි යම් ආව සංඥාව හුදු
සංඥාවක්ය, යම්ක යම් තනිකර මිරිඟු ස්වභොවයක්ය, කියලො යත්රැම්
අරයගන තියයනවො නම්, ඒකට යලොකු වටිනොකර්ක් යදන්යන් නැත්නම්
අන්න ටික ටික, ටික ටික අර යකයලස් ගැට වැයටන එක යපොඩ්ඩ
යපොඩ්ඩ අඩු යවලො යනවො. ඉතින් ඒ නිසො යම් සංඥා ටික ටික යෙොඳ
යවලො යන්න හරින එක, හියත් ඇඳිලො තියයන යම් නොනො පරකොර සිතුවිලි
ක්ෂය යවලො යන්න හරින එක, හියත් දුවන කතන්දර ටික ටික අඩු යවලො
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යන්න හරින එක, ඇතුයළ් කතොව සර්නය යවලො යන්න හරින එක
තර්යි ර්ොේගය යවන්යන්. අපි ඒවට යකොයි තරම් යලොකු වටිනොකර්ක්
දුන්නත් “යම්ක අහවල් දැනුර්, යම්ක යම් විෂය, යම්ක අර විෂය, ර්ට
යම්යකන් තර්යි උපොධිය හම්ෙ උයන්, යම්යකන් තර්යි ර්ට අරක හම්ෙ
උයන් - යම්ක හම්ෙ උයන්” කියලො අපි ඒවො ඔළුයේ තියොයගන හිර
කරයගන, යම්වට වටිනොකර්ක් යදන තොක්, අයප් හිත තනිකර ඒවයය්
පැටලිලො ඉන්යන්. අයප් හිත තනිකර ඒවයය් වහල් භොවයට පත් යවලො
ඉන්යන්. නර්ුත් අපිට හැකියොවක් තියයනවො නම්, ඒ පරයයෝජ්නය තියයන
යවලොවට ඒක ගත්තො; ඒක පොවිච්චි කළො. හැෙැයි දැන් වැයඩ් අවසොනයි;
ඒක දැන් පැත්තකින් තිබ්ෙො. ඔයහොර් කරන්න පුළුවන් නම් අන්න අපිට
සම්ර්ුතියයනුත් පරයයෝජ්නය ගන්න පුළුවන්; පරර්ොේථ ර්ට්ටයර්න්
හැසියරන්නත් පුළුවන්.
ඉතින් ඒ නිසො යම් කිසි යකයනක් යම් පරපංච අයග් කරන්යන්
නැතුව, පරපංචවලට වහල් යවන්යන් නැතුව කටයුතු කරනවො නම්, ඒයක්
ඉතොර් යලොකු වටිනොකර්ක් තියයනවො. සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්යස්ර්
භද්දක සූතරයය් යම් විදියට පරකොශ කරනවො;
“න්යා ච පපඤ්ඤචිං හත්වා , ප්පපඤ්ඤචපන්ද රන්ත්ා
ආරාධයී න්සා බ්බ්ා ිං, න්යාගන්ක්ඛමිං අ ුත්ත්රිං”
යම් කිසි නුවණැති යකයනක් යම් පරපංච දුරැ කරලො ඒවො
පැත්තකින් තියලො, ඒවො අයග් කරන්න යන්යන් නැතුව, ඇතුයළ කතොවට
උල්පන්දම් යදන්න යන්යන් නැතුව, හියත් යන කතන්දරවලට අහු
යවන්යන් නැතුව ඒවො පැත්තකට කරලො “නිප්පපඤ්චපයද රයතො” යම්
නිප්පපංච ස්වභොවයක් තියයනවොද, සංසිඳිච්ච ස්වභොවයක් තියයනවොද,
ඇතුයළ් කතොව සර්නය යවච්ච ස්වභොවයක් තියයනවොද, කතන්දරවලින්
යතොර ස්වභොවයක් තියයනවොද, අන්න ඒ ස්වභොවයට තර්යි කැර්ැත්තක්
දක්වන්යන්; අන්න ඒ නිහඬ භොවයට තර්යි රතියක්, ඇල්ර්ක්
තියයන්යන්. හියත් දැනටර්ත් කතන්දරයක් යනවො ඇති; නර්ුත් අයප්
කැර්ැත්ත තියයන්යන් යකොයි යවලොයවද යම් කතොව ඉවර යවන්යන්,
යකොයි යවලොයවද යම්ක නිශ්ශබ්ද යවන්යන්, යකොයි යවලොයවද
සැනසිල්ලක් තියයන්යන්, හිත යගදර එන්යන් යකොයි යවලොයවද, කයිය
229

|

| කිං ර්ූලක සූතයර
ගහන එක කයිවොරැ ගහන එක යදාඩර්ලු යවන එක නවත්වලො යකොයි
යවලොයවද නිශ්ශබ්ද යවන්යන්, අන්න ඒකට තර්යි ඇල්ර්ක් තියයන්යන්.
“නිප්පපඤ්චපයද රයතො ආරොධයී යසො නිබෙොනං, යයොගයක්ඛර්ං
අනුත්තරං” අන්න එෙඳු යකයනක්, ඒ නිප්පපංච ස්වභොවයට ඇල්ර්ක්
තියයන යකයනක් පිළිෙඳව සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්යස් කියනවො යම්
යයෝගක්යඛර් වූ, සියලු දුකින් අතමියදන ඒ උතුම් වූ නිේවොණ පදයට
එයො ආරොධනො කරනවො. ඒ තරර්ට යම් නිප්පපංච ස්වභොවය නිවනත්
එක්ක ෙැඳිලො තියයනවො. එයහනම් අපි යම් අවස්ථොවක හිත නිදහස්
කරගන්නවො නම්, අරර්ුණුවලින් ෙැහැර කරගන්නවො නම්,
කතන්දරවලින් අයින් කරගන්නවො නම්, සංඥාවලින් අයින් කරගන්නවො
නම්, අන්න ඒ තරර්ට අපි නිවනට කිට්ටුයි; ඒ තරර්ට අයප් හිතට
නිදහස්; ඒ තරර්ට අයප් හිතට සහනයක් සැහැල්ලුවක් තියයනවො.
තවත් අවස්ථොවකදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව හම්ෙ යවන්න
එනවො උණ්ණොභ කියලො ෙරොහ්ර්ණයයක්. දැන් යම් ෙරොහ්ර්ණයො ඇවිල්ලො
ටිකක් යලොකු කතොවක් කරලො, යර්යො අහනවො “දැන් ඔය ඇයහන් රෑප
ගන්නවො, හැෙැයි ඇහැට ෙෑ ශබ්ද අහන්න; ඇහැට පුළුවන් රෑප ෙලන්න
විතරයි. කනට පුළුවන් ශබ්ද අහන්න විතරයි. දිවට පුළුවන් රස ෙලන්න
විතරයි. නොසයට පුළුවන් ගඳ සුවඳ ෙලන්න විතරයි. කයට පුළුවන්
ස්පේශයන් ගන්න විතරයි. ඉතින් යම්යගොල්යලො ගිහිල්ලො අන්තිර්ට
යකොයහද එකතු යවන්යන්?” කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යම්වො ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො අන්තිර්ට එකතු යවන්යන් ර්නයස් කියලො.
එතයකොට උණ්ණොභ ෙරොහ්ර්ණයො අහනවො, යර්ොකක්ද එතයකොට යම්
ර්නසට තියයන පිළිසරණ? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදනවො,
“ම ස්ස න්ඛා, බ්රාහ්මණ, සත් පටිසරණතත්”42 ෙරොහ්ර්ණය යම් ර්නසට
තියයන පිළිසරණ, පිහිට තර්යි සතිය. ඒ කියන්යන් අර නො නො පරකොරව
ඇයහන්, කයනන්, නොසයයන්, දියවන්, කයයන් යම් ඔක්යකොර් ඇවිල්ලො
හිත දැන් කැළඹිලො තියයන්යන්; අච්චොරැවක් ෙවට පත් යවලො
තියයන්යන්. ඒයකනුත් යතොරතුරැ යදනවො, යම්යකනුත් යතොරතුරැ
යදනවො, අරයකනුත් යතොරතුරැ යදනවො, යම්ක දැන් සම්පූේණයයන්ර්
අවුල් ජ්ොලොවක් ෙවට පත් යවලො තියයන්යන්. ඉතින් ර්නසට තියයන
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------42
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පිහිට පිළිසරණ තර්යි සතිය කියලො කියන්යන්. සතියයන් තර්යි අර අපි
හිටපු සම්පූේණ හදාගත්ත යලෝයකන්, ඒ පරපංච යලෝයකන් අයින් කරලො
යර්න්න යම් සැෙෑවට අපිව ගන්යන්; වේර්ොනයට අපිව ගන්යන්;
යථොේථයට අපිව ගන්යන් සතියයන්.
ඊළඟට යම් ෙරොහ්ර්ණතුර්ො අහනවො, එතයකොට සතියට පිළිසරණ
යර්ොකක්ද? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තරයක් යදනවො, “සත්යා න්ඛා,
බ්රාහ්මණ, විමුත්ත් පටිසරණතත්” අන්න තව ගැඹුරකට යනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, සතියටත් පිළිසරණක් තියයනවො;
සතියටත් පිහිටක් තියයනවො; ඒ තර්යි විර්ුක්ත ස්වභොවය. අයප් හිත ටික
ටික අරර්ුණු සහිතව සතිර්ත් යවනවො ර්ුලදි. අපි දත් ර්දිනයකොට සතිර්ත්
යවනවො; ඇවිදිනයකොට සතිර්ත් යවනවො; හුස්ර් රැල්ලට සතිර්ත්
යවනවො; අරර්ුණු සහිතයි. එෙඳු සතියකින් තර්යි අපි පටන්ගන්යන්. ටික
ටික හැෙැයි යම්ක වේධනය යවලො වේධනය යවලො, අපි හිතර්ු
කොයොනුපස්සනොවක් වඩනවො; ධොතු ර්නසිකොරයක් වඩනවො. ඉතින් යම්
දහර් පරගුණ කරන්න පරගුණ කරන්න, කොයොනුපස්සනොයේ පරතිඵලයක්
වශයයන්, අපි හිතර්ු ඒයකන් සෑයහන්න ගැඹුරකට යනවො. එයො යම්
වඩන දහයම් ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය ෙලනවො.
“සමුදයවයධම්මා ුපස්සී වා කායස්මිිං විහරත්”43 කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විස්තර කරනවො. ර්ර් යම් දිග කතොවක් යකටියයන් කියන්යන්.
යම් විදියට යහොඳට යම් කයය්ර් තියයන ස්වභොවය, ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය වඩන්න වඩන්න, යම්ක වැටයහන්න වැටයහන්න, ගැඹුරින්
යත්යරන්න යත්යරන්න, අන්න හිත ඒවයින් නිදහස් යවන්න ගන්නවො.
ඒවයින් අයින් යවන්න ගන්නවො. යම්යක් තියයන ආදීනව එයොට පර කට
යවන්න ගන්නවො.
ඒකයි අපි ඊයයත් අර ර්තක් කයළ්. යච්තනොකරණීය සූතරයය්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන්, එයොට ඇත්ත යත්රැණො නම් යම්
සිද්ධිය ගැන හිත කලකියරනවො. යම් සිද්ධිය දැන් එයොට විරොගී සිද්ධියක්
ෙවට පත් යවනවො. යම්කට තිබිච්ච ඇල්ර්, යම්ක දැඩිව ගරහණය කරන
ස්වභොවය යවනුවට යම්යකන් අයින් යවන ගතියක්, තර්න්යග පොඩුයව
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| කිං ර්ූලක සූතයර
ඉන්න ගතියක්, යම්යක තිබිච්ච ලස්සන ර්ැකිලො ගිය ගතියක්, යම් සිදුවීර්
සම්ෙන්ධයයන් විරංජ්නය වීර්ක් තර්යි දැන් හියත් සිද්ධ යවන්යන්. යම්
යද් අපිට ෙයලන් කරන්න ෙැහැ. අර අරර්ුයණ් ස්වභොවය යහොඳට හිතට
යපන්නලර් යදන්න ඕනෑ. එයොටර් යම්යක් ආදීනව වැටයහනකල් අපි
ඉන්න ඕනෑ. අපිට යම්ක යපොතකින් ෙලලො කරන්න ෙැහැ. එයොටර්
පරතයක්ෂයක් ෙවට පත් යවනකල්, යම්යක් ආදීනව පරකට යවනකල් එයොට
යපන්වලො යදන්න ඕනෑ. එතයකොට තර්යි අන්න හිතර් අයින් යවන්යන්.
දැන් අයින් වුණො නම් එෙඳු සිතක් තර්යි “අ ස්සන්ත්ා ච විහරත්” කියලො
කියන්යන්. එයොට හැකියොව තියයනවො, යම් කය ර්ුලින් පොවිච්චි කළො
සතිය දියුණු කරන්න; පරඥාව දියුණු කරන්න. දැන් අන්තිර්ට කයයනුත්
හිත අයින් යවලො; දැන් කයවත් දැඩිව ගරහණය කරලො නෑ.
අපි හිතර්ු යකයනක් යේදනොනුපස්සනොව භොවිත කරනවො.
යේදනොයවනුත් අයින් යවනවො. දැන් අනිස්සිත භොවයකට පත් යවනවො.
හිතර් පොවිච්චි කරනවො. හියත් ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය
යත්රැම්ගන්නවො. ඒයකනුත් හිත අයින් යවලො, යම් අනිස්සිත භොවයට
පත් යවනවො. ඒ නිසො සෑර් අනුපස්සනොවකර් - කොයොනුපස්සනොයේ
යවන්න
පුළුවන්,
යේදනොනුපස්සනොයේ
යවන්න
පුළුවන්,
චිත්තොනුපස්සනොයේ, ධම්ර්ොනුපස්සනොයේ - අවසන් පරතිඵලය වශයයන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන් “අ ස්සන්ත්ා ච විහරත්, ච කඤ්ඤචි
න්ලාන්ක උපාදියත්”44 කියලො. යම් ඕනෑර් අනුපස්සනොවක් පොවිච්චි
කරන්න පුළුවන්. අන්තිර්ට හිත ඒ අනුපස්සනොයවනුත් නිදහස් යවනවො.
කයවත් දැන් අරර්ුණු කරන්යන් නෑ. යේදනොවක්වත් අරර්ුණු කරන්යන්
නෑ. හියත් තියයන අරර්ුණක්වත් අරර්ුණු කරන්යන් නෑ. අන්න හිතටර්
දැන් ස්වොධීනත්වයක් ලැබිලො. නිදහසක් ලැබිලො. එයොටර් ආයේණික
සතුටක් එයොටර් ආයේණික උයප්ක්ෂොවක් එයො දැන් භුක්ති විඳිනවො. යම්
ස්වභොවය තර්යි අනිස්සිත ස්වභොවයක් කියලො කියන්යන්. දැන්
යර්ොකක්වත් ඇසුරැ කරන්යන් නැතුව එයොට ඉන්න පුළුවන්. එයොට
තනියයන් නැගිටලො හිටින්න පුළුවන්. යම් සතිය තර්යි ඇත්තටර් පරෙල
සතියක් යවන්යන්. ඒකයි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “සතියො
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------44
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යඛො, ෙරොහ්ර්ණ, විර්ුත්ති පටිසරණන්ති” යම් විර්ුක්ත ස්වභොවයර් තර්යි
සතියට පිළිසරණ යවන්යන්.
පින්වත්නි, යම් විර්ුක්ත ස්වභොවයක් ඇසුරැ කරනවො නම්, ඒ
කියන්යන් අරර්ුණුවල ගරහණයයන් අයින් යවලො අරර්ුණුවලින් නිදහස්
යවලො, අරර්ුණුවල ෙැඳිච්ච නැති, ආතතියකින් යතොර යෙොයහොර් සරල
ස්වොධීන නිදහස් හිතක් අපිට තියයනවො නම්, අන්න එෙඳු ස්වභොවයර්
සතියට පිළිසරණ යවනවො. ආයය් අර්ුතුයවන් ‘සිහිය පිහිටුවන්න ඕනෑ’
කියලො යදයක් නැහැ. යර්ොකද, ඒ ස්වභොවය තියයන්යන්ර් වේතර්ොනයය්.
යර්ොකද, එයො අතීත අරර්ුණක් ඇසුරැ කරන්යන් නෑ. අනොගත අරර්ුණක්
ඇසුරැ කරන්යන් නෑ. එයො ඉන්යනර් ස්වභොවයයන්ර් වේතර්ොනයය්. දැන්
සතියය් නිරොයොස ර්ට්ටර්ක් තර්යි යම් කතො කරන්යන්. ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “සතියො යඛො, ෙරොහ්ර්ණ, විර්ුත්ති
පටිසරණන්ති” යම් නිදහස් භොවය, යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය,
නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවය, රොගයයන් යදෝෂයයන් යර්ෝහයයන් යතොර
ස්වභොවය, සැහැල්ලු ස්වභොවය - යර්න්න යම්ක තර්යි සතියට තියයන
පිළිසරණ.
උණ්ණොභ ෙරොහ්ර්ණයො දැන් තවත් පරශ්නයක් අහනවො. ඒකත්
ඉතොර් වැදගත්. එතයකොට විර්ුක්තියට තියයන පිළිසරණ යර්ොකක්ද?
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උත්තර යදනවො “විමුත්ත්යා න්ඛා බ්රාහ්මණ,
බ්බ්ා ිං පටිසරණතත්” විර්ුක්තියට තියයන පිළිසරණ තර්යි නිවන.
නිවන කියලො කියන්යන් එතයකොට අපිට උපරිර් ර්ට්ටමින් කියන්න
පුළුවන් රොගයයන් ද්යේෂයයන් යර්ෝහයයන් සම්පූේණයයන්ර් නිදහස්
වීර් කියන අේථය. එයහර් නම් අයප් හිතට නිදහයස් ඉන්න ෙැරි ඇයි?
අර විර්ුක්ත ස්වභොවයක දිගට ඉන්න ෙැරි ඇයි? අයප් හියත් යකයලස්
තියයන නිසො. අයප් ඇතුයළ් තණ්හොව තියයන තොක් යම් හිත ඇතුළත
තෘප්තිර්ත් නෑ. අපි හැර් තිස්යසර් එළියට යනවො. එළියය් තර්යි සතුට
තියයන්යන්; අරයො ගොව තර්යි සතුට තියයන්යන්; යර්යො ගොව තර්යි
සතුට තියයන්යන්; පරවෘත්තිවල තර්යි සතුට තියයන්යන්; යම් පත්තයේ
තර්යි සතුට තියයන්යන්; නො නො පරකොර යද්වල් ඔස්යස් අයප් හිත
දුවනවො. ඇතුළත තෘප්තිර්ත් භොවයක් නෑ. යර්ොකද ඇතුයළ් යකයලස්.
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නර්ුත් අපි යර්ොයහොතකට හරි ඇතුළත තෘප්තිර්ත් යවලො නම්,
අපිට එළියට යන්න උවර්නොවක් නෑ. ඉතින් ඒ නිසො යම් අවස්ථොවක
අපි ඇතුළත තෘප්තිර්ත් යවලො ඉන්න යර්ොයහොතක හිතට යලොකු
සහනයක් යලොකු සැනසීර්ක්, යලොකු සංසිඳීර්ක් තියයනවො. යර්ොකද
ඇතුයළ් දාහයක් නෑ දැන්; ඇතුයළ් පිපොසයක් නෑ. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො නිවනට, “පපාසවි න්යා”45 කියලො. හරියට නිකං
තණ්හොව කියන්යන් පිපොසයක්. හැර් තිස්යස්ර් ඉල්ලනවො. යකොච්චර
දුන්නත් ර්දි. හැර් තිස්යස්ර් අතෘප්තිකරයි. නර්ුත් තණ්හොව
සම්පූේණයයන්ර් ක්ෂය වුණො නම්, ඒ කියන්යන් නිවනට පත් වුණො නම්,
එයො ගොව ඇතුළතර් තෘප්තිර්ත් භොවයක් තියයනවො; ඇතුළතර්
සංසිඳීර්ක් තියයනවො. ආයය් දැන් එළියය් ගිහිල්ලො යදයක් යහොයන්න
උවර්නොවක් නෑ. නර්ුත් අයප් හියත් යකයලස් තියයන තොක්, ආසව ධේර්
අනුසය ධේර් ෙලපවත්වන තොක්, අපිට නිදහස් කොල පරිච්යේදයය් වැඩි
යවලොවක් ඉන්න අර්ොරැයි.
විපස්සනොවක් වඩන යයෝගොවචරයකුට ටික යවලොවක් හිත
නිදහස් කරයගන යකයලසුන්යගන් යතොරව ආතතියකින් යතොරව ඉන්න
පුළුවන් හැකියොව ලැයෙනවො. හැෙැයි දිගට පවත්වන්න අර්ොරැයි.
යර්ොකද, තොර් හියත් රොගය ද්යේෂය යර්ෝහය තියයනවො. එතයකොට අපිට
කරන්න සිද්ධ යවන්යන්, යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය තව තව වේධනය
කරන්න නම්, හිත යකයලසුන්යගන් නිදහස් කරගැනීර්යි. ඒකයි අපි
සර්ොධියකින් යම් විර්ුක්ත ස්වභොවය පවත්වන්න හැදුවට සර්ොධිය දුේවල
යවනයකොට ආයයත් යකයලස් එන්යන්. එතයකොට ආයයත් හියත් නිදහස
අහිමි යවනවො. නර්ුත් කවුරැ හරි හියත් යකයලස් ටික ටික පරහොණය
කරගත්තො නම්, හියත් රොගය දුරැ උනො නම්, ද්යේෂය දුරැ උනො නම්,
යර්ෝහය දුරැ උනො නම්, අන්න එෙඳු තැනැත්තොට තර්යි කියන්යන්
“සුවිමුත්ත් චින්ත්ත්ා” කියලො. අර ඊයය අපි ගත්ත සඞ්ගීති සූතරයය්
‘සුවිර්ුත්ත චියත්තො’ කියන එක අේථ දක්වලො තියයන්යන්ත් යම් විදියටයි.
යම් කිසි යකයනක් තුළ රොගය දුරැ යවලො ද්යේෂය දුරැ යවලො යර්ෝහය
දුරැ යවලො නම්, යකයලසුන් සම්පූේණයයන් දුරැ යවලො නම්, ඒ
කියන්යන් නිවන් දැකලො නම්, රහත් යවලො නම්, අන්න ඒ රහතන්
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වහන්යස්ටර්යි කියන්යන් “සුවිර්ුත්ත චියත්තො” කියලො. හොත්පසින් නිදහස්
තැනැත්යතක්. “සම්ර්ොවිර්ුත්ත චිත්තස්ස භික්ඛු”46 කියලො කියනවො.
හොත්පසින් නිදහස් යවච්ච රහතන් වහන්යස්. ඉතින් ඒ නිසො රහතන්
වහන්යස් යම් කියන විදියට යම් ඔක්යකොර් යද්වල් අල්ලො ෙදායගන
ඉන්නවො යවනුවට, උන්වහන්යස්යග් හියත් තියයන්යන් විර්ුක්ත
ස්වභොවයක්; නිදහස් ස්වභොවයක්.
විටින් විට ඇවිල්ලො ඇතැම් විට ෙරොහ්ර්ණයයෝ පරශ්න අහනවො;
භික්ෂූන් වහන්යස්ලො පරශ්න අහනවො; ඒ තියො යදවියයෝ පවො පරශ්න
අහනවො. ‘සර සූතරය‘ කියලො, යද්වතො සංයුක්තයය් සූතර යද්ශනොවක් හර්ු
යවනවො. යද්වතොයවක් ඇවිල්ලො පරශ්නයක් අහනවො.
“කුන්ත්ා සරා වත්ත්තත්, කත්ථ ව්ටිං වත්ත්ත්.
කත්ථ ාමඤ්ඤච රූපඤ්ඤච, අන්සසිං උපරු්ඣත්ී”
කියලො. ඒ කියන්යන් යකයලස් සැඬ පහරවල් ගලන්යන්
නැත්යත් යකොයහද? දිය සුළිය කරකැයවන්යන් නැත්යත් යකොයහද? යම්
නොර්යත් රෑපයත් ඉතුරැ නැතිවර් නිරැද්ධ යවලො යන්යන් යකොයහද?
නියරෝධනය යවන්යන් යකොයහද? වළකින්යන් යකොයහද? ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො,
“යත්ථ ආන්පා ච පඨවී, න්ත්න්ජා වාන්යා ගාධත්.
අන්ත්ා සරා වත්ත්තත්, එත්ථ ව්ටිං වත්ත්ත්.
එත්ථ ාමඤ්ඤච රූපඤ්ඤච, අන්සසිං උපරු්ඣත්ී.”
නිවන තර්යි යම් විස්තර කරන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම් තැනක පඨවි, ආයපෝ, යත්යජ්ෝ,
වොයයෝ කියන භූත ධේර්යන්යග් ඡොයො පිහිටන්යන් නැද්ද, “අයතො සරො
නිවත්තන්ති” අන්න එතන තර්යි යම් යකයලස් සැඬ පහරවල් වියළිලො
යන්යන්. එයතන තර්යි දිය සුළි කරකැයවන්යන් නැත්යත්; එතන තර්යි
නොර්යත් රෑපයත් ඉතුරැ නැතිව පරහොණය යවන්යන්.
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| කිං ර්ූලක සූතයර
අපි පරඥාව ගැන කතො කරනයකොට යපන්වො දුන්නො නොර්රෑපයයි
විඤ්ඤාණයයි අතර තියයන නිරන්තර දිය සුළියක් ෙඳු ස්වභොවය ගැන.
යම්යකන් තර්යි අපි සංසොයේ ඇදයගන යන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යදන යම් තියුණු පිළිතුයේ, නිවන ගැන කියන පරකොශයය් නොර්රෑපය
ඉතිරි නැතිවර් නැති යවලො. ඉතිරි නැතිවර් පරහොණය යවලො. එයහර් නම්
අපි යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්, රහත් සිතක අර නොර්රෑප පිළිබිඹුවලට
අහු යනොවන ස්වභොවයක් තියයනවො. අපි අර එදා කතො කළො චිතරපටියක්
ෙල ෙල ඉන්න අවස්ථොවක් ගැන. යහොඳ, ඉතොර් ලස්සන චිතරපටියක් දැන්
යම් තිරයය් දිස් යවනවො. අපිත් ඒකට අහු යවලො ඒක තුළ ජීවත් යවනවො.
අපිටත් දුක දැයනනවො, සැප දැයනනවො, ඉකිගැයහනවො, හිනො යනවො,
යර්ොකද අපි ඒක තුළ ඉන්නවො. හැෙැයි අර යදාර ඇරැණොර්, එක පොරටර්
ආයලෝකයක් ආවොර් තිරයට, අර තිරයය් තිබිච්ච නළුයවෝ ර්ැකිලො යනවො;
නිළියයෝ ර්ැකිලො යනවො; දුෂ්ටයයෝ ර්ැකිලො යනවො; ර්ල්වතු ර්ැකිලො
යනවො. අපි ආයයර්ත් අර වේතර්ොන යලෝයකට එනවො. අපි එයතක්
හිටියය් ‘යපර්ර් යලෝකයක’. යපර්ර් යලෝකයයන් අයින් යවලො ඔන්න දැන්
අපි ආයය් වේතර්ොන යලෝකයය්. ඔය වයග් අර නොර්රෑපය ර්ැකිලො යනවො
දැන් අර පරඥා ආයලෝකය ආවොර් අර තියේ යපන්වපු චිතරපටිය ර්ැකිලො
යනවො වයග්.
අන්න ඒ වයග් තර්යි, අයප් හියත් පරඥායලෝකය අවදි යවන්න
අවදි යවන්න, යර්ෝහොන්ධකොරයයන් අපි ජීවත් යවච්ච කොලයය් තිෙුණු
පරපංච දුරැ යවලො යනවො. අපිර් හදායගන අපිර් රඟපොයගන හිටිය ඒ
චිතරපටිය ර්ැකිලො යනවො. ඒ නොර්රෑපය තර්යි ර්ැකිලො යන්යන්. ඒ
නොර්රෑපය ර්ැකිලො ගියො නම් අයප් හිත නිදහස්. පරඥායලෝකයයන් තර්යි
අපි තුළ තියයන ඒ යර්ෝහොන්ධකොරය දුරැ කරන්යන්. අර සිනර්ො
ශොලොයවදි නම්, යදාර ඇරැණොර් එන ආයලෝකයයන් තර්යි අර චිතරපටිය
ර්ැකිලො ගියය්. දැන් අයප් හියත් පරඥායලෝකයයන් තර්යි නොර්රෑපය
ර්ැකිලො යන්යන්. යම්කයි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “එත්ථ
නොර්ඤ්ච රෑපඤ්ච, අයසසං උපරැ්ඣතී” හියත් පරඥාවක් කරියොත්ර්ක
යවනයකොට යම් නොර්රෑපවල විඤ්ඤාණය ෙැයඳන්න ෙෑ. අයප් හියත්
විවිධොකොර සංඥා තියයන්න ෙෑ. අපිට යගවල් යදාරවල් ර්තක් යවන්න
ෙෑ.
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ඒ කියන්යන් පඨවි, ආයපො, යත්යජ්ෝ, වොයයෝ කියලො අපිට යම්
‘අංශු යප්නවො’ කියන එකක් යනයවයි යර්තන අදහස් කරන්යන්. අපිට
යගවල් යදාරවල් තියයනවො. අම්ර්ලො තොත්තලො ඉන්නවො. දරැ ර්ුණුෙුයරෝ
ඉන්නවො. යොන වොහන තියයනවො. යද්ශපොලනඥයයෝ ඉන්නවො. නො නො
පරකොර කට්ටිය ඔක්යකොර් ඉන්නවො. ඔක්යකොර්ලො ගැන චිතරකතොවක්,
රෑපකතොවක් අයප් හියත් තියයනවො. ඔක්යකොර්ලො දැන් ජීවත් යවනවො
අයප් හියත්. නර්ුත් පින්වත්නි, යම් නිවන් දකින හිතක, නැත්නම් යම්
විර්ුක්ත සිතක, යම් එක චිතරකතොවක්වත් තියයන්න ෙෑ. යම් පඨවි,
ආයපෝ, යත්යජ්ෝවලින් හැදිච්ච එකර් රෑපයක්වත් තියයන්න ෙෑ.
ඒයගොල්ලන්යග් රෑප සංඥා ඔක්යකොර් ර්ැකිලො ගිහිල්ලො තියයන්න ඕනෑ.
යම්ක යකටි කොලයකට යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් යකටි කොලයකදි
යකයනකුට අත්දැකගන්න පුළුවන් දැන් යම් හිත සම්පූේණයයන්ර් ඒවයින්
නිදහස් ෙව. අර අපි කතො කරපු සංඥාවලින් හිත නිදහස්.
යර්ොකද සංඥා තිබිලො අපි ඒකට වටිනොකර්ක් දුන්යනොත් ආයයත්
අර කතොව යගයතනවො; චිතරපටිය හැයදනවො. නර්ුත් අපි පරඥායවන්
යත්රැම් අරයගන, “යම්වො යම් හුදු සංඥා ය, යම්වො හුදු මිරිඟුවක් ය”
කියලො යත්රැම් අරයගන, යම්කට යලොකු වටිනොකර්ක් දුන්යන නැත්නම්,
අගය කයළ් නැත්නම්, අපි ඒවට අහු වුයණ් නැත්නම් සංඥා ටික ඉයබ්ර්
දුේවේණ යවලො යනවො. සංඥා ටික ඉයබ්ර් විරංජ්නය යවලො යනවො.
ඒවොයය් පොට ර්ැකිලො යනවො. ඒවොයය් යේඛො සටහන් ර්ැකිලො යනවො.
හිත සංඥාවලින් නිදහස් යවනවො. ඒ යවනුවට හියත් තියයන්යන්
නිදහසක්; විර්ුක්ත ස්වභොවයක්. එෙඳු හිතක් තර්යි එතයකොට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අයග් කරලො තියයන්යන්. එෙඳු හිතක් තර්යි
නිපරපංචයි කියන්යන්. යර්ොකද, දැන් පරපංචයක් යගොඩ නැයගන්න සංඥා
නැහැ. තවත් පැත්තකින් කියනවො නම්, නොර්රෑපයක් අගය කරලො
නැහැ. ඒ විඤ්ඤාණය නොර්රෑපයක ෙැඳිලො නෑ.
යර්න්න යම් තත්ත්වය ඉතොර් ගැඹුරින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යනොයයක් සූතරවල විස්තර කරනවො. ර්ර් එක අවස්ථොවක් උදාහරණයක්
වශයයන් ගන්නම්. ඛන්ධ සංයුක්තයය් උපය සූතරයය්ර් යම් තත්ත්වය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො. දැන් අපි යර්ොකක් හරි රෑපයකට ඇලිලො
ඉන්නයකොට එතන තර්යි විඤ්ඤාණය ෙැහැයගන ඉන්යන්. යර්ොකක් හරි
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යේදනොවකට ඇලිලො ඉන්නයකොට, යර්ොකක් හරි සංඥාවක් අල්ලයගන
ඉන්නයකොට එතන තර්යි විඤ්ඤාණය ෙැහැයගන ඉන්යන්; පිහිටලො
ඉන්යන්. යර්ොනවොර් හරි හියත් දුවන සංස්කොරයකට ඇලිලො ඉන්න තොක්,
ෙැහැයගන ඉන්න තොක්, විඤ්ඤාණය පිහිටලො තියයන්යන අන්න එතන.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් විස්තරය කියලො, ඊළඟට කියනවො
“රූපධාත්ුයා න්ච, භක්ඛන්ව, භක්ඛුන් ා රාන්ගා පහීන් ා න්හාත්”. යම්
අවස්ථොවක යකයනක් භොවනොවක් වඩලො, විපස්සනොවක් වඩලො, අපි
හිතර්ු දැනට යර්යො රෑප කේර්ස්ථොනයක් වඩමින් හිටියය්. එයො යහොඳට
ධොතු ර්නසිකොරයක් වඩමින් හිටියය්. යහොඳට හිත එතන එකඟ යවලො
තිෙුණො. එයහර් ඉන්න අවස්ථොවක යර්යොයග් හියත් ටික ටික, ටික ටික
රොගය ක්ෂය යවලො ක්ෂය යවලො රොගය පරහොණය උනො. දැන් යම්
සම්පූේණයයන් පරහීණ වීර්ක් යනයවයි, තොවකොලිකව ඒ යර්ොයහොයත්
පරහොණය උනො. “රාගස්ස පහා ා න්වාච්ි්ජත්ාරම්මණිං පත්්ඨා
විඤ්ඤාණස්ස න්හාත්” දැන් යම් යවලොයවදි හිත අල්ලයගන හිටියය්,
පිහිටලො හිටියය් ඒ රෑපයය්. ඒ රෑපයයනුත් හිත ගිලිහුණො. දැන් හිතට,
විඤ්ඤාණයට පිහිටන්න තැනක් නැති උනො.
ඒ අවස්ථොයේ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, “ත්ිං අප්පත්්ඨිත්ිං
විඤ්ඤාණිං අවිරූහහිං අ භසඞ්ඛච්ච විමුත්ත්ිං” අන්න ඒ යවලොයවදි තර්යි
නිදහසක් ඇති යවන්යන්. යේදනොවක් ඇසුරැ කයළ් නෑ; හියත් කතොව
තිෙුයණ් නෑ; සංඥා හියත් තිෙුයණ් නෑ; හියත් තිබිච්ච එකර් අරර්ුණ
රෑපය. ඒකත් දැන් යෙොඳ යවලො ගියො. ඒකත් විරොගී ෙවට පත් වුණො;
ඒයකත් ආදීනව දැක්කො; පරඥාව වැඩුණො; පරඥායවන් ඔන්න අතහැරියො.
අතහැරියො නම් දැන් විඤ්ඤාණය පිහිටන්න තැනක් නැති උනො.
විඤ්ඤාණයට වැයඩන්න විදියක් නැති උනො. දැන් ඒ ආපු රෑප සංඥා
එකක්වත් අපි සංස්කරණය කරන්න ගියය් නෑ; ඒකට අපි එකතු කරන්න
ගියය් නෑ; ඒක තව වේණවත් කරන්න ගියය් නෑ; ඒයකන් කතොවක්
යගොතන්න ගියය් නෑ. එතයකොට යර්ොකද යවන්යන්? “අනභිසඞ්ඛච්ච
විර්ුත්තං” ඔන්න දැන් හිත නිදහස්. හිතට දැන් වැඩක් නෑ; හිත දැන් නිකං;
හිත දැන් නිදහස්. “විමුත්ත්ත්ත්ා ඨිත්ිං” දැන් යර්යතක් කොලයක් හිත දිේවො.
එයහ දිේවො; යර්යහ දිේවො. අතීතයට දිේවො; අනොගතයට දිේවො. ඒ ඒ
අරර්ුණට දිේවො. දැන් හිත නිදහස්. යකොයහ්වත් යන්න උවර්නොවක්
නැහැ. නිදහස් හිත නතර යවලො; “ඨිත්ත්ත්ා සතත්ුසත්ිං”. දැන් යර්ච්චර
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කොයලකට හියත් තෘප්තියක් තිෙුයණ් නෑ. යර්ොකද අරකත් ඕනෑ, යම්කත්
ඕනෑ. තණ්හොයවන් විවිධ යද් ඉල්ලනවො. ඇතුළත තෘප්තිර්ත් භොවයක්
නෑ. දැන් හැෙැයි කිසිර් අරර්ුණකින් යතොර යවච්ච යර්ොයහොයත්, දැන්
ඉල්ලන්න යකයනක් නෑ. අරර්ුණු යවන්න යදයක් නෑ. ගන්න නිමිත්තක්
නෑ. අන්න “ිතත්තො සන්තුසිතං”. නතර යවලො ඒ හිත තෘප්තිර්ත්
භොවයට පත් යවලො. නතර යවලො ඒ හිත සතුටු යවලො. “සතත්ුසත්ත්ත්ා
පරිත්ස්සත්” ඒ සතුටු සහගත සැහැල්ලු හිත යසලවීර්ක් චංචලවීර්ක්
තැතිගැනීර්ක් ඇත්යත්ර් නෑ.
ඉතින් ඒ විර්ුක්ත ස්වභොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉතොර් පර ෙල
විදියට විස්තර කරනවො. යර්ොකද, අපි වඩන ර්ොේගයය් යර්ෙඳු තැන්
විපස්සනො යයෝගොවචරයයකුට යකටි කොලයකට යහෝ ටික ටික
අත්දකින්න හම්ෙ යේවි. යර්ොකද එෙඳු ර්ොේගයක් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන්යන්. එෙඳු ර්ොේගයක් ඔස්යස් තර්යි විපස්සනොව
එල්ල යවලො තියයන්යන්. එෙඳු ර්ොේගයක් තර්යි අපි නිවැරදිව වඩන්න
ඕනෑ. යම් කියන යද්වල් අපි විපස්සනොවක් සෑයහන කොලයක් වැඩුවත්
සුළු යර්ොයහොතකට යහෝ අත්දැකලො නැත්නම්, ඒ කියන්යන් අපි යකොයහ්
හරි වරද්දයගන තියයනවො යවන්නත් පුළුවන්. හැෙැයි යම්ක කිේවො
කියලො “අයන් ර්ං අවුරැදු ගොණක් කළො ය, තොර්ත් ඕක උයන් නෑ. තොර්ත්
අරක උයන් නෑ” කියලො පසුතැවිල්ලක් ඇති කරගත යුතු නෑ. යර්ොකද,
යම් නිවැරදි පොයේ යනවො නම්, යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන යද්වල්
යපොඩ්ඩක් හරි අපිට ඉඟි වශයයන්, නැත්නම් ර්ග සලකුණු වශයයන්
දැනගන්න අවස්ථොවක් තියයනවො. එතයකොට එෙඳු අවස්ථො අපි
හඳුනොගන්නත් ඕනෑ. යර්ොකද, අපි යම්වො හඳුනොගත්යත් නැත්නම්, අපි
හිතුයවොත් “යම් හිතොගන්න ෙැරි තරම්, කවදාවත් ළඟොයවන්න ෙැරි තරම්,
අර්ොරැර් තැනක් යන යම් කරන්න හදන්යන්” කියලො හිතුයවොත් ඒකත්
ඉතින් වැරදියි; එතන තියයන්යන අතිශයයෝක්තියක්. එතයකොට තර්යි
ඉතින් “යම්ක කවදාවත් ර්ට කරන්න ෙැහැ ය, ර්යග් පොරමී පිරිලො නැහැ
ය, ර්ර් තරියහ්තුක නැහැ ය” කියලො නො නො පරකොර යහ්තු ඉදිරිපත්
කරයගන අපි ඔන්න ඊළඟ ෙුද්ධ ශොසනයට යම්ක තල්ලු කරන්යන්.
නර්ුත් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් වචනය අපි පිළිඅරයගන,
යම්ක යම් අදටත් වලංගුයි, තියයන්යන් තනිකර පුහුණුවක්, යර්තන
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තියයන්යන් අභයොසයක්, යර්තන තියයන්යන් වේධනයක්, හියත්
දියුණුවක්, කියලො අපි යම්වො පරොයයෝගිකව කරන්න ගන්නවො නම් යම්වො
අදටත් වලංගුයි. යර්ොකද, යම් එදා හිටිය අයට විතරක් සුවියශ්ෂී වූ හැකියො
යනයවයි යම් විස්තර කරන්යන්; අදටත් වලංගු යහ්තු ඵල දහර්ක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහර්
ඒකයි ‘සන්දිට්ිකයි’ කියන්යන්. ඒකයි අකොලිකයි කියන්යන්. යම්ක යම්
අතීතයට පර්ණක් වලංගු දහර්ක් යනයවයි. අද කවුරැ හරි යකයනක්
යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන ර්ොේගයය් ගර්න් කරනවො නම්, යම්
කියන පරතිඵල ටික කොලයකට යහෝ අත්දැකගන්න අවස්ථොවක් ලැයබ්වි.
යහට උනත් අනොගතයය්දී උනත් යම් යද්වල් යම් විදියට කරියොත්ර්ක
කරනවො නම්, එෙඳු පරතිඵලයක් යකයනකුට අත්දැක ගන්න අවස්ථොව
ලැයබ්වි. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහර් කොලයකට පර්ණක්
සුවියශ්ෂී යවලො නැහැ. තනිකරර් යහ්තු ඵල දහර්ක් ර්තයි පිහිටලො
තියයන්යන්.
ඉතින් ඒ නිසො ටික ටික යකයනක් යම් තත්ත්ව අත්දකිනයකොට
ර්ුලදි යම්යක් වටිනොකර්ක්වත් යත්යරන්යන් නෑ. යර්ොකද අයප් හිත
වටිනොකම් යදන්යන් ර්ර්ත්වයක් යගොඩනැයගන තැනකට පර්ණයි. අයප්
යකයලස් අවදි යවච්ච තැනකට පර්ණයි. නර්ුත් යම් කතො කරන තත්ත්ව
තුළ යකයලස් ගෑවිලොවත් නෑ. ඉතින් එතන තියයන්යන් හරිර් ඒකොකොරී
ගතියක්; එතන තියයන්යන් නිකං අර ඇල්වතුර වයග් ගතියක්. ඉතින් ඒ
නිසො අපි සර්හර යවලොවට යර්ෙඳු යද්වල් භොවනොයවදි අත්දැක්කත් ඒකට
වටිනොකර්ක් යදන්යන් නෑ. ‘යම්ක යම් යර්ොකක්ද’ කියලො අත්ඇරලො දාන
එක තර්යි කරන්යන්. අපි ඉන් එහො දුවන ගතියක් තර්යි තියයන්යන්.
අපි සර්හර යවලොවට අති ධොවනයකට යනවො යම් හම්ෙ යවච්ච යද්වල්
යනොසලකො හැරලො. ඉතින් එක අතකින් සෑයහන්න අර්ොරැයි යම් යද්වල්
අපිටර් වටහොගන්න. යම් හරියයදි ඇත්ත වශයයන්ර් තවත් යකයනක්යග්
අනුගරහයක් අවශය යවනවො; කලයොණ මිතර ඇසුරත් අවශය යවනවො.
නැත්නම් අපිට යම් යද්වල් ඒත්තු ගන්වන්න අර්ොරැයි. එයහර් ටික ටික
අපි යත්රැම් අරයගන, යම්යක් තියයන වටිනොකර්ත් යත්රැම් අරයගන
යම් යද්වල් හියත් ෙලපවත්වනයකොට, නැත්නම් යර්ෙඳු යද්වල් ටිකක්
හිත ස්පේශ කරනයකොට, අන්න “යර්තන වටිනොකර්ක් තියයනවො ය,
යර්තන ර්ර් දියුණු කළ යුතු තැනක් ය” කියලො අපි වටහොගන්නවො නම්,
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අන්න ඒ අවස්ථොව අපි තව තව වේධනය කරගන්න උත්සොහවත් විය
යුතුයි.
ඒ කියන්යන් අපි භොවනොවක් වඩොයගන එනවො. එතයකොට හිත
අරර්ුණු ඇසුරැ යනොකරන ස්වභොවයකට යනවො; අනිස්සිත භොවයකට
යනවො. අපි යත්රැම්ගන්නවො දැන් හිත අරර්ුණු ඇසුරැ කරන්යන් නැහැ;
අරර්ුණු ගරහණය කරන්යන් නැහැ; උපොදාන කරන්යන් නැහැ. ෙැරිද ර්ට
යම්ක තව විනොඩි පහක් දික් කරයගන ඉන්න? ෙැරිද ර්ට යම්ක තව
විනොඩි දහයක් කරන්න? ෙැරිද තව විනොඩි පහයළොවක් කරන්න? යර්න්න
යම් වයග් හිත යකයලසුන්යගන් නිදහස් යවච්ච ස්වභොවය ටික ටික, ටික
ටික අපි වේධනය කරන්න උත්සොහවත් විය යුතුයි. ඒ ආකොරයයන් තර්යි
අපිට යම්ක පුහුණු යවන්න යවන්යන්. එයහර් නැතුව අපිට අර්ොරැයි
හිතටර් යම්ක ඒත්තුගැන්විලො යම්ක වේධනය යේවි ය කියල නම්
හිතන්න. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ර්ග යපන්වීර්ක් අවශය
යවන්යන්. ඒ ර්ග යපන්වීර් අනුව තර්යි අපිත් යකොයහොර් යකොයහොර්
හරි “යම් යකයලසුන්යගන් යතොර චිත්තක්ෂණයක් තව ර්ට ජීවත් යවන්න
පුළුවන්ද, යකයලසුන්යගන් යතොරව යම් හිත තව විනොඩියක් පවත්වන්න
පුළුවන්ද, තව විනොඩියක් යම් හිත නිදහස්ව පවත්වන්න පුළුවන්ද,
උපොදානයන්යගන් යතොරව පවත්වන්න පුළුවන්ද” කියලො උත්සොහවත්
විය යුතුයි. එෙඳු උත්සොහයකින් තර්යි යම් කොල පරිච්යේදය වැඩි
යවන්න ගන්යන්. හිතර්ු අපි යර්යහර් කොල පරිච්යේදය වැඩි යවලො,
අන්න ටික ටික, ටික ටික දැන් යම්ක හැකියොවක් ෙවට පත් යවලො.
යම් කිසි යකයනකුට අන්න දැන් ඉක්ර්නින්ර් යම් තත්ත්වය
ගන්න පුළුවන් යවලො. එයොට දැන් පුළුවන් හිත යකයලසුන්යගන් යතොරව
ටික යවලොවක් තියන්න. ටික යවලොවක් පවත්වන්න. ඒ වයග්ර්යි ඒ
යවලොයවදි හියත් යර්ොකක්වත් රෑප දේශනයක් නෑ; සංඥා නෑ. ඇතුයළ
කතොවත් සර්නය යවලො. දැන් ආතතියක් ඇත්යතත් නැහැ. හියත්
තියයන්යන් නිදහස් භොවයක්. ඉතොර් සරල භොවයක්. සංකීේණ හිතක්
යනයවයි යම්. ඉතොර් සරල හිතක්. ඉතින් එයො තව තව උත්සොහවත්
යවනවො දැන් අර ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ෙුද්ධ වචනය ර්තක් කරයගන
“ඇයි හිතට යර්යහර් ඉන්න ෙැරි? ඇයි යම් නිදහස භුක්ති විඳින්න
ෙැරි?”. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් “විර්ුත්තියො යඛො,
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ෙරොහ්ර්ණ, නිබෙොනං පටිසරණන්ති” යම් නිවීර්ක් හියත් නෑ. හිත
රොගයයන් දැයවනවො; හිත තොර් ද්යේෂයයන් දැයවනවො; හිත
යර්ෝහයයන් පැටයලනවො. යම් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ තියයන තොක්
සදාකොලික වශයයන් යම් නිදහස් ස්වභොවය උරැර් යවලො
තොවකොලිකව නම් උරැර් යේවි.

තොර්
තොර්
අපිට
නෑ.

එයහනම් ඉතින් අපි අනිවොේයයයන්ර් යකයලස් ටික පරහොණය
කරන්න උත්සොහවත් විය යුතුයි. යකොයහොර්ද දැන් යකයලස් පරහොණය
කරන්යන්? අන්න එතයකොට තව තව විවිධොකොර විපස්සනො කරර්
අනුගර්නය කරන්න යවනවො. හිත දැන් පිට යනවො; පිට ගියොර් අපි
දැනගන්නවො. සතියයන් යපන්වලො යදනවො. අන්න පරඥාව යයොදනවො.
පරඥාව යයදුවට පස්යස් ආයයත් හිත නිදහස් යවනවො. ආයයත් හිත
ර්ැද්දට එනවො; තර්න් යවතට එනවො. තර්න් යවතට ඇවිල්ලො නිදහයස්
ඉන්නවො. කයවත් හැෙැයි ඇසුරැ කරලො නැහැ. කයවත් ගරහණය කරලො
නැහැ. ආයයත් හිත පරණ ර්තකයක් අරන් යදනවො. ඒයක හිත ගිහිල්ලො
ඇයලනවො. ආයයත් සතියයන් යපන්වලො යදනවො. අපි පරඥාව යයොදනවො.
ආයයත් නිදහස් කරගන්නවො. දැන් අනොගත සැලසුර්ක් ඔස්යස් යනවො.
ආයය් සතියයන් යපන්වලො යදනවො. අන්න අපි පරඥාව යයොදනවො.
ආයයත් හිත නිදහස් යවනවො. යම් වයග් අපිට සියදහස්වොරයක් කරන්න
යේවි. අයප් හියත් තියයන අර පරණ ගති නිසො පරණ පුරැදු නිසො, යම්
හිත යන්න දිදී යන්න දිදී නිදහස් කරගන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො “පඤ්ඤාය දිස්වා දිස්වා පහාත්න්බ්බ්ා”47 පරඥායවන් දැක දැක
පරහොණය කරන්න යවනවො. අපි සර්ොධියක් තුළ පැය ගණන් හිටියො
කියලො, අයප් යම් තියයන යකයලස් පුරැදු ටික එක පොරට නැති යවලො
යන්යන් නෑ. එතන අපිට යම් සුවයක් තියයන්න පුළුවන්. නර්ුත්
යකයලස් කැපීර්ක් යවන්යන් නෑ කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
පැහැදිලිවර් කියනවො.
ඉතින් ඒ නිසො අපි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වපු පරඥාව
අවදි කරගන්න නම් හදන්යන්, අයප් හියත් නිවීර්ක් ඇති කරගන්න නම්
හදන්යන්, එයහර් නම් අපිට යලොකු සුවයක් යනොදැනුණත්, සර්ොධියක
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------47
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ඉන්නවො වයග් සුවයක් යනොදැනුණත් යම් යකයලස් පරහොණය සඳහො අත
තියන්න සිද්ධ යවනවො. යකයලස් පරහොණය කරගත්යතොත් පර්ණක් අපිට
අර පූේණ නිදහසක්, සියල්යලන් නිදහස් වීර්ක් උරැර් යේවි. යකයලස්
තියයන තොක් අයප් හිත නැවත නැවත පැටයල්වි. ඉතින් එයහනම් අපිට
දැන් සිද්ධ යවනවො හිතට ටිකක් පැටයලන්න දීලො ආයය් නිදහස්
කරගන්න. යර්ොකද අපි හිර කරයගන හිටියයොත් එයොව, එයො
පැටයලන්යන් නෑ. සර්ොධියයන් අපි හිර කරයගන ඉන්යන්. ඒ යවනුවට
අපි යපොඩ්ඩක් කියනවො යන්න කියලො. ඉතින් එයො පරණ පුරැද්දට
යනවො. ගියොට පස්යස් ඔන්න අපි සතිර්ත් යවනවො. සතිර්ත් යවලො තර්යි
අයප් හිත නිදහස් කරගන්න යවන්යන්.
සම්පූේණයයන්ර් හිත නිදහස් කරගත්ත, රොගයයන් ද්යේෂයයන්
යර්ෝහයයන් නිදහස් කරගත්ත රහතන් වහන්යස්යග් හිත යර්ොන වයග්ද
කියලො යසෝණ සූතරයය් ඉදිරිපත් කරලො තියයනවො. යම් සූතරය ඇතුළත්
වී තියයන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් ඡක්ක නිපොතයය්. යසෝණ කියන ර්හ
රහතන් වහන්යස් තර්න්වහන්යස්යග් හියත් ස්වභොවය ගැන ඉතොර්
ලස්සනට විස්තර කරනවො. උන්වහන්යස් කියනවො යර්න්න යර්යහර්.
“එවිං සම්මා විමුත්ත්චිත්ත්ස්ස, භන්තත්, භක්ඛුන් ා භුසා න්චප
චක්ඛුවින්ඤ්ඤඤයයා රූපා චක්ඛුස්ස ආපාථිං ආගච්ඡතත්” යම්යකන්
කියන්යන් දැන් යම් හොත්පසින් යකයලසුන්යගන් හිත නිදහස් කරගත් ඒ
රහතන් වහන්යස්යග් ඇහැට දකින්න පුළුවන්, දැකිය යුතු, විවිධොකොර
රෑප ලක් යවනවො. ඉතින් යම් විදියටර් කන සම්ෙන්ධයයනුත් කියනවො;
ඒ රහතන් වහන්යස්යග් කනට ඕනෑ තරම් ශබ්ද ඇයහනවො. ඒ රහතන්
වහන්යස්යග් නහයට ඕනෑ තරම් ගඳ සුවඳ දැයනනවො. උන්වහන්යස්
දානය වළඳනයකොට, නැත්නම් යවනත් යදයක් පොනය කරනයකොට
උන්වහන්යස්යග් දිවට යම් රස දැයනනවො. උන්වහන්යස්යග් කයට
ස්පේශයත් දැයනනවො. හිතට ඈතින් වයග් අරර්ුණුත් එනව ඇති.
උන්වහන්යස් කියනවො, යම් ඔක්යකොර්ත් යවනවො. හැෙැයි “න් වස්ස
චිත්ත්ිං පරියාදියතත්” ඒ එකක්වත් යම් තර්න්වහන්යස්යග් හිත ර්ැඬ
පවත්වන්යන් නැහැ. “අමිස්සීකත්න්මවස්ස චිත්ත්ිං න්හාත්” යම් හිත
තියයනවො අර එන අරර්ුණුත් එක්ක මිශර යවන්යන් නැතුව. හිත ඉන්නවො
තර්න්යග් පොඩුයේ; නිදහයස් ඉන්නවො. අර එන එක අරර්ුණක් එක්කවත්
මිශර
යවන්න
යන්යන්
නෑ.
“ඨිත්ිං
ආන් ඤ්ඤජප්පත්ත්ිං
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වයඤ්ඤචස්සා ුපස්සත්” ඒ හිත තියයනවො නතර යවලො. ඒ හිත තියයනවො
යනොයසල්වී. ඒ හිත කැර්ති නම් අර ආපු අරර්ුණු ක්ෂය යවලො යන හැටි
ෙලනවො.
ඒ කියන්යන්, රහත් වුණොට පස්යස් ඇස් යනොයපනී යොර්ක්වත්
කන් යනොඇසී යොර්ක්වත් ස්පේශ යනොදැනී යොර්ක්වත් යනයවයි යම්
යවලො තියයන්යන්. උන්වහන්යස්ත් යම් සොර්ොනය ර්නුෂයයයෝ වයග්
ජීවත් යවනවො. හැෙැයි යලොකු යවනසක් තියයනවො. යම් පිටතින් යප්න
රෑප නිසො උන්වහන්යස්යග් හිත සැලීර්ක් නැහැ. උන්වහන්යස් යග් හිත
ඒ අරර්ුණුත් එක්ක මිශර යවලො ගිහිල්ලො ආයය් අර පරපංච යගොඩනැයගන
ස්වභොවයක් නැහැ. අපි වයග් කතන්දර යගොඩනඟනඟො ඉන්න
ස්වභොවයක් නැහැ. උන්වහන්යස්යග් හිත තියයනවො ඒ එන
අරර්ුණුවලින් නිදහස් යවලො; ඒ එන අරර්ුණු ත් එක්ක මිශර යවන්න
යනොගිහින්. උන්වහන්යස් යෙොයහොර් සන්සුන් යවච්ච හිතකින්,
සැනසිච්ච හිතකින්, ශොන්ත හිතකින්, නතර යවච්ච හිතකින් කටයුතු
කරනවො. ඒ නිසො පින්වත්නි, රහත් යවලත් උන්වහන්යස්ලො
නිරන්තරයයන් නිදහස් භොවයක්, සුඤ්ඤත ස්වභොවයක් අරර්ුණුවලින්
නිදහස් ස්වභොවයක්, නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවයක්ර් තර්න්යග් යගෝචර
භූමිය වශයයන් ඇසුරැ කරලො තියයනවො.
ඉතොර් ලස්සන ගොථො යුගළයක් එනවො ධම්ර්පදයය් අරහන්ත
වග්ගයය්.
“යස්සාසවා පරික්ීණා, ආහාන්ර ච අ ස්සන්ත්ා.
සුඤ්ඤඤන්ත්ා අ මින්ත්ත්ා ච, වින්මාන්ක්ඛා යස්ස න්ගාචන්රා.
ආකාන්ස ව සකුතත්ා ිං, පදිං ත්ස්ස දුරත යිං.”
යම්යක විස්තර යවනවො සිත් ගන්නොසුලු නිදසුනක්. දැන් යම්
පින්වතුන් දන්නවො අහයස් කුරැල්යලෝ පියෑඹුවොට උන්යග් පො සටහන්
නෑ. අපි ර්ුහුදු යවරයළ් ඇවිද්යදාත් යහර් අයප් පො සටහන් හිටිනවො. වැලි
යපොළයේ ඇවිද්දා නම් එතනත් පො සටහන් හිටිනවො. නර්ුත් යම් අහයස්
ඕනෑ තරම් කුරැල්යලෝ පියොඹනවො. ඔවුන්යග් පො සටහන් නැහැ. යර්න්න
යම් උපර්ොව තර්යි යදන්යන්. එතන කියනවො “යස්සොසවො පරික්ීණො”
යම් සියලුර් ආශරව ක්ෂය කරගත්ත, “ආහොයර ච අනිස්සියතො.” යම්
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විවිධොකොර ආහොර කියන්යන් කයටන් හපලො කන ආහොර යවන්න
පුළුවන්, ස්පේශොහොර යවන්න පුළුවන්, ර්යනෝ සංයච්තනො ආහොර
යවන්න පුළුවන්, විඤ්ඤාණොහොර යවන්න පුළුවන්, යම් එකක්වත් ගැන
ෙැඳීර්ක් ඇලීර්ක් රොගයක් නෑ; අනිස්සිතයි. “සුඤ්ඤයතො අනිමියත්තො ච,
වියර්ොයක්ඛො යස්ස යගොචයරො” ඒ රහතන් වහන්යස්, සුඤ්ඤත අනිමිත්ත
කියන යම් වියර්ෝක්ෂ ස්වභොවයන් තර්යි යගොදුරැ බිර් ෙවට පත් කරයගන
තියයන්යන්. උන්වහන්යස් විවිධ අරර්ුණුවල ගැලිලො ඒවයය් ඇලිලො,
ඒවත් එක්ක ගැටිගැටී ඉන්නවො යනයවයි. හිත තියයනවො යෙොයහොර්
නිදහස් භොවයක; නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවයක; අරර්ුණුවල
යතරයපන්යන් නැති ස්වභොවයක. “ආකොයස ව සකුන්තොනං, පදං තස්ස
දුරන්නයං” හරියට අහයස් යකොයි තරම් පක්ෂීන් පියොසර කළත් උන්යග්
පො සටහන් නැතුවො වයග්. ඒ නිසො යම් රහතන් වහන්යස්ලොයග් හිත
යර්ොන යර්ොන අරර්ුණු ඇසුරැ කළොද කියලො යහොයන්න ෙැරිලු. යර්ොකද,
ඒ අරර්ුණු ඇසුරැ කළොට ඒවොයය් පො සටහන් තියලො නැහැ. ඒවත් එක්ක
හිත මිශර යවලො නැහැ; ඒ හිත තිබිලො තියයනවො නිදහයස්.
ඉතින් යම් කරැණු අපිත් යත්රැම් අරයගන, යම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන යම් අනිස්සිත ස්වභොවයන්, යම් යකයලසුන්යගන්
යතොර ස්වභොවයන්, යම් සුඤ්ඤත අනිමිත්ත ස්වභොවයන්, යකොයි තරම්
නම් අපිට පරොයයෝගිකව යම් ජීවිතයය් අත්දැකගන්න පුළුවන් යවයිද,
යම්වො යකොයි තරම් වටිනවොද, යම්වො යකොයි තරම් අපි ෙහුලීකෘත කළ
යුතුද, යම්වො පවත්වන්න ෙැරි යවන්න යහ්තුව යර්ොකක්ද කියලො ගැඹුරින්
විර්සො ෙලන්න ඕනෑ. අයප් හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ තියයන තොක් අපිට
යම්ව පරොණ ෙුක්තියට අයිති යවන්යන් නැහැ. නර්ුත් අයප් හිත
කරර්ොනුකූලව රොග ද්යේෂ යර්ෝහවලින් යතොර කරගත්තො නම්, යම් වඩන
ර්ොේගයර් අයප් ඵලය ෙවට පත් යවනවො. ඉතින් ඒ සඳහො අපි
සියලුයදනොටර්, යම් ධේර් යද්ශනොවත් අපි යර්යතක් යම් කිං ර්ූලක සූතරය
ර්ුල් කරයගන පවත්වපු ධේර් යද්ශනො ර්ොලොවත් ර්ග යපන්වීර්ක් යේවො
කියලො පරොේථනො කරමින් අද දින ධේර් යද්ශනොව සර්ොප්ත කරනවො.
සයලුන්ද ාටම න්ත්රුව ් සරණය.
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