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රපරවදන
යත්ථ ඨිතං මඤ්ඤුස්සවා නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤුස්සවව ව ා පන
අප්පවත්තමාවන මුනි සවන්තාති වුච්චතී’ති.
යම් අධිෂ්ඨොනයයකැ පිහිටියහුට උත්සන්න වූ (තෘෂ්ණොදි)
ර්ඤ්ඤනොයවෝ යනො පවතිත් ද, උත්සන්න වූ ර්ඤ්ඤනො යනො
පවත්නො කල්හි ක්ෂීණොසරව ර්ුනි යතර් උපශොන්ත යැ.
(ධොතුවිභඞ්ග සූතරය - ර්ජ්ඣිර් නිකොය.)
ර්ර්ත්වය ර්ුල් කරගත් සියතහි හටගන්නො හැඟීම්වලට
‘ර්ඤ්ඤනො’ යන වචනය යයයද්. යර්හිර් වේධනය වූ ර්ට්ටර්ක් වන
‘පරපඤච’ යහවත් වටවළල්යල් යමින් හියත් සිදු වන කතන්දර
යගයතන ස්වභොවයක්ද හඳුනොගත හැක. අපවත් වී වදාළ අති පූජ්ය
කටුකුරැන්යද් ඤාණනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්, වියශ්ෂයයන් පරපඤච
සම්ෙන්ධයයන් ඉතො වටිනො ගරන්ථයක් Concept and Reality in
Early Buddhist Thought නමින් 1971 දී පළ කළ අතර, එහි සිංහල
පරිවේතනය ‘පැරණි යෙෞද්ධ චින්තොයේ සංකල්පය සහ යථොේථය’
යන නමින් 2015 දී පළ කරන ලදි.
ධොතුවිභඞ්ග සූතරයය් අවසොන භොගයය්දී, හියත් හටගන්නො
ර්ඤ්ඤනො සර්නය කිරීර් සම්ෙන්ධයයන් සේවඥයන් වහන්යස් කරන
විගරහය රහතන් වහන්යස්යග් සියත් ස්වභොවය සම්ෙන්ධයයන් අපට
ඉඟියක් සපයයි. උත්සන්න වූ ර්ඤ්ඤනො යනොපවත්නො කල්හි
ක්ෂීණොසරව ර්ුනි යතර් උපශොන්ත ෙවත්, යර්යලසට උපශොන්ත යනොවූ
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සියත් හටගන්නො ර්ඤ්ඤනො වනොහි යරෝගයක් ෙවත් ගඩුවක් ෙවත්
උලක් ෙවත් වැඩි දුරටත් සේවඥයන් වහන්යස් යද්ශනො කරති.
විපස්සනො භොවනොවක් වඩන යයෝගොවචරයොද තර්ොයග් සිත්හි
පහළ වන පරපඤච සර්නය සඳහො භොවනොයේ ඉහළ අවස්ථොවලදී
වියශ්ෂයයන් උත්සොහවන්ත විය යුතු අතර, භොවනොයේ ඉදිරි
වේධනයත් සර්ග, ර්ර්ත්වය ර්ුල් කරගත් ර්ඤ්ඤනොද සර්නය කර ගත
යුතු ෙව යද්ශනොයේ පැහැදිලි කර තියේ. යර්යලස පරපඤච සහ
ර්ඤ්ඤනො සියල්ල සර්නය වූ සිතක් ඇති රහතන් වහන්යස්
උපශොන්ත යවති.
නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය් 2011 වසයේ ආරම්භ
වූ යන්වොසික භොවනො වැඩසටහන් සඳහො යෙොයහෝ යයෝගී පිරිස්
උනන්දුයවන් සහභොගි වන අතර, 2019 යනොවැම්ෙේ ර්ස වන විට
දසදහසක් පර්ණ යදනො සහභොගි වී ඇත. 2018 යදසැම්ෙේ ර්ස පැවැති
196 වන භොවනො වැඩසටහන, පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන්
වහන්යස් විසින් පවත්වන ලදි. ඒ යද්ශනො සඳහො ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ර්ුල් කරයගන ඇත. ආරම්භක, ආදිකම්මික 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.
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව හිමි
නිස්සරණ වනය - මීතිරිගල
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පුණ්යානුරමෝදනාව
වේෂ 2018 යදසැම්ෙේ ර්ස නිස්සරණ වනය අරණය යස්නොසනයය්
පැවැති 196 වැනි යන්වොසික භොවනො වැඩර්ුළුයේ දී, ධොතු විභඞ්ග
සූතරය ඇසුරින් පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන් වහන්යස් විසින්
පවත්වන ලද ධේර් යද්ශනො ර්ොලොවක් පදනම් කරයගන යර්ර් ධේර්
ගරන්ථය සම්පොදනය කරන ලදි.
යර්ර් ධේර් යද්ශනො ර්ොලොව යපොතක් යලස ර්ුද්රණය කිරීර්ට
අවසරය සහ ආශීේවොදය ලෙොදුන් නිස්සරණ වනයය් පරධොන
කේර්ස්ථොනොචොේය අති පූජ්නීය උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව නොයක ස්වොමීන්
වහන්යස්ට කෘතඥතො පූේවක නර්ස්කොරය පුද කරර්ු.
ධොතු විභඞ්ග සූතරයයහි ඇතුළත් ගැඹුරැ ධේර් කරැණු සරලව
පැහැදිලි කරමින් පරොයයෝගික උදාහරණ සහිතව ඉදිරිපත් කරමින්,
භොවනොනුයයෝගීන්ට එය අවයෙෝධ කරයගන තර්තර්න්යග් භොවනො
පරිචය සර්ග ගළපොගැනීර්ට පහසු වන පරිදි ඉතොර්ත් හරවත් ධේර්
යද්ශනො ර්ොලොවක් පැවැත්වීර් පිළිෙඳවත්, අතිශය කොේය ෙහුලත්වය
ර්ැද වුවද කොලය වැය කරමින් යර්ර් යපොයතහි ර්ූලික පිටපත
සංස්කරණය කර දීර් පිළිෙඳවත් පූජ්ය පොනදුයේ චන්දරතන ස්වොමීන්
වහන්යස්ට නර්ස්කොර පූේවක පරණොර්ය පුද කරමි.
භොවනොනුයයෝගී ගිහි පැවිදි පිරිස් යවත නිවැරදි
ර්ොේයගෝපයද්ශකත්වය සපයමින් නිවන් ර්යගහි හික්ර්වීර් සඳහො
ස්වොමීන් වහන්යස්ලො විසින් කරන්නො වූ ර්හඟු කොේයභොරය චිරොත්
කොලයක් කරයගන යොර් පිණිස යම් උතුම් ධේර් දානර්ය කුසලය

iii
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ශක්තියක්, ආශීේවොදයක් යේවො! ස්වොමීන් වහන්යස්ලොයග් සියලුර්
සර්යක් පරොේථනො ඉෂ්ට සිද්ධ යේවො!
යර්ර් ගරන්ථය සම්පොදනය කිරීර් පිළිෙඳ අදහස ඉදිරිපත් වූ
ර්ුල් අවස්ථොයේ සිටර් සියලු කටයුතු යසොයො ෙලමින් සම්ෙන්ීකරණය
කර යද්ශනො පරිගණකගත කරන ලද්යද් යෂහොන් සංජ්න ර්හතො
විසිනි. යර්ුනො කුර්ොරි ර්හත්මියද යද්ශනො පරිගණකගත කිරීර් සඳහො
දායකත්වය ලෙො දුන්නොය.
රොණි රොජ්පක්ෂ ර්හත්මිය විසින් අත් පිටපත සංස්කරණය කර,
යසෝදුපත් පරීක්ෂො කරමින්, නිවැරදිව යපොයතහි ර්ුල් පිටපත සකස්
කිරීර් සඳහො ර්හත් කොේයභොරයක් ඉටු කරන ලදි.
යර්ර් යපොත ර්ුද්රණය සඳහො රර්ණීය යලස ර්ැනැවින් සකස්
කර දුන්නො වූ ගරැ යදල්ගර්ුයේ ධම්ර්සුභද්ර ස්වොමීන් වහන්යස්ට
යගෞරවනීය කෘතඥතොව පුද කරමි.
ර්නරම් පිට කවරයක් නිේර්ොණය කර දීයර්න් අමිල් කුර්ොර
ර්හතොත් යශෝභන යලස යපොත ර්ුද්රණය කර දීයර්න් යකොලිටි පරින්ටේස්
අධිපතිතුර්ො ඇතුළු කොේය ර්ණ්ඩලයත් දායක වූහ.
ඒ සියලුයදනොට යම් භවය තුළර් උතුම් ධේර්ොවයෙෝධය පිණිස
යම් ධේර් දානර්ය කුසලය යහ්තු යේවො!
යර්යලස යර්ර් ධේර් යද්ශනො ර්ොලොව ගරන්ථයක් යලස
සම්පොදනය කර, ධේර් දානයක් යලස යෙදා හැරීයම් ර්ූලික අරර්ුණ
වනුයය්, 2016-01-17 දින අභොවපරොප්ත වූ විශරොමික විදුහල්පති නිශ්ශංක
ආරච්චචිල්ලොයග් තිලකරත්න ර්හතොට පුණයොනුයර්ෝදනො කිරීර්යි. යම්
උතුම් ධේර් දානය තුළින් ජ්නිත වන්නො වූ අපරර්ොණ කුසල් එතුර්ො
ඇතුළු සසර පුරො පින් අයප්ක්ෂිතව සිටින සියලුර් ඥාති හිත
මිතරොදීන්යග් සංසොරගත ජීවිත සුවපත් වී, උතුම් නිවනින් නිවී සැනසීර්
පිණිස යහ්තු වොසනො යේවො!
යර්ර් යපොයතහි ඇතුළත් අතිශය දුේලභ, නයොයොත්ර්ක සහ
පරොයයෝගික දහම් කරැණු ඔයේ ර්නස අනුකරර්යයන් භොවනොයේ
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පරයතරට යගන යොර් සඳහො ර්ග යපන්වීර්ක් වනු ඇතැයි නිසැකව
විශ්වොස කරර්ු. යර්ය ඉතො සතිර්ත්ව කියවො අවයෙෝධ කරගනු ඇතැයි
ද, පරොයයෝගිකව අත්හදා ෙලො ධේර්යය් සන්දිට්ික ගුණය තර්ො තුළින්ර්
අත්දකිමින්, අපරර්ොදී ව උතුම් නිේවොණය සොක්ෂොත් කරගනු ඇතැයි ද,
යගෞරවයයන් අයප්ක්ෂො කරර්ු.
අවසොන වශයයන් යර්ර් යපොත පරිශීලනය කරන ඔෙ ද ර්ො ද
ඇතුළුව, තුන්යලෝ වොසී සියලු සත්ත්වයින් හට සසර දුකින් අතමිදීර්ට
උතුම් චතුරොේය සතය ධේර්ය අවයෙෝධ කරනු පිණිස යම් උතුම්
දානර්ය කුසලය යහ්තු උපනිශරය යේවො!
සම්පොදකවරිය
2020-01-17
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1 │ නිවැරදි දැක්මට අනුගරහ කිරීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
ඡ ධාතුව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා තී.
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, ශරද්ධොවන්ත පින්වතුනි, අපි යම්
නිස්සරණ වනයය් පවත්වන භොවනො වැඩ සටහන්වලදී කරර්
කිහිපයකට අයප් භොවනො වැඩසටහන ශක්තිර්ත් කරගන්න
උත්සොහවත් යවනව. වියශ්ෂයයන්ර් අපි කරයගන යන භොවනොව
පර්ණක් යනයවයි, ඇත්තටර් භොවනොව ආශරිතව අපිට විවිධොකොර
පැතිවලින් භොවනොව දියුණු කරගන්නත් භොවනොවට උපකොරී වන විවිධ
යහ්තු කොරණො හිතන්නත් සිද්ධ යවනව. වියශ්ෂයයන්ර් යම් පින්වතුන්
සියලුයදනොර් යවනදට සර්ොදන් යවලො ඉන්න ශීලයට වඩො යම්
පර්ණක අධිශීලයක අද හික්මිලො ඉන්නව. යර්ොකද යම් ශීලයයන්
අනුගරහ කිරීර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අනුර්ත කරල තියනව. අපි ඒ
විදියට සැදිල පැහැදිලො යම් පර්ණකින් ශීලය අලුත් කරගත්තහර්,
එයහර් නැත්නම් යම් පර්ණකින් අපි ශීලය පැත්යතන් කැප උනහර්
අයප් හියත් යම් පර්ණක ඔසවො තැබීර්ක් සිද්ධ යවනව. යහොඳට යම්
භොවනොවට සුදුසු පරිසරයක් හිත ඇතුයළ් සකස් වීර්ක් සිද්ධ යවනව.
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
යර්ොකද අපි යවනදට වඩො කැප යවන ගතියක්, යවනදට වඩො
යප්යවන ගතියක්, යවනදට වඩො ශීලය ගැන වග කියන ගතියක් අයප්
හියත් ඇති යවනව. යර්ොකද අයප් හියත් යම් අවස්ථොවක විපිළිසර
භොවයක් තියනව නම්, යවච්චච යද්වල් ගැන පසුතැයවන ස්වභොවයක්
තියනව නම්, නැත්නම් තර්න්යග අතින් යවච්චච වැරදි ගැන යර්ොනව
හරි පසුතැවීර්ක් අයප් හියත් තියනව නම්, භොවනොවක් කරන්න හරි
අර්ොරැයි. ඒ නිසො අයප් පැරණි වැරදි අර්තක කරල, යවච්චච යද් වුණො,
දැන් අපි යම් ෙුද්ධ ශොසනයක් ලැබිල ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
ශොසනයය් හික්යර්න්න උත්සොහවත් යවනව. යම් හික්යර්න්යන
කොටවත් යප්න්නවත් කවුරැවත් කියනවටවත් යනයර්යි, අපි අපිර්
යත්රැම් අරයගන. එතයකොට අපි යම් කය වචනය හික්ර්වොගන්නව
කියන එක, එක පැත්තකින් අතයවශය යවනව.
අපි
යම්
භොවනො
වැඩසටහනකදි
වියශ්ෂයයන්ර්
ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන කය වචනය හික්මීර්ට එහො ගිහිල්ල හිත
හික්ර්වොගන්න. අපිට කය වචනය හික්ර්වොගැනීර්ට, එක අතකින් හිත
හික්ර්වනවට වඩො ටිකක් රළු ර්ට්ටර්ක හික්මීර්ක් අවශය යවනව. ඒ
කියන්යන අපිට හිත හික්ර්වොගැනීර් සූක්ෂ්ර්ව කරන්න අවශයයි.
කයත් වචනයත් හික්ර්වොගැනීර් යම් විදියට අපි ‘යකයනක්’
‘පුද්ගලයයක්’ වශයයන්, ‘සත්පුරැෂයයක්’ වශයයන්, ශීලයක් සර්ොදන්
යවලො උත්සොහවත් යවනව. එතයකොට යම් ශීලයයන් අපි හික්යර්න්න
හික්යර්න්න කයය් යම් පර්ණක කීකරැ භොවයක් ඇති යවනව. සංවර
භොවයක් ඇති යවනව. යම් සංවර භොවය තුළින්ර් අයප් වචනයත් තව
දුරටත් සංවර කරගන්න අපිට හැකියොව ලැයෙනව. යර්යහර් වචනයත්
තව තව සංවර යවන්න සංවර යවන්න, පුළුවන් තරම් අපි නිහඬ
යවලො උවර්නොවට පර්ණක් කතො කරන්න කතො කරන්න, අයප් කයත්
වචනයත් සෑයහන්න දැන් දර්නය යවලො හික්මිලො භොවනොවකට සුදුසු
පරිසරයක් අයප් චිත්ත අභයන්තරයය් හටගන්නව. ඒ නිසො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනව යම් ශීලයක් සර්ොදන් යවන්යන හියත්
තියන විපිළිසර භොවය, තර්න්ටර් තර්න් යචෝදනො කරන ගතිය, ‘යම්
වැයේට ර්ං සුදුසු නෑ’ කියල තර්න්ර් යම් කිසි යචෝදනොවක් කරන
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ගතිය, වැරදි යපන්නල යදන ගතිය, යර්න්න යම් වයග් අයප්
ඇතුයළන්ර් එන යම් යම් අපරසොද, එයහර් නැත්නම් යම් යම් යචෝදනො,
එයහර් නැත්නම් “අපි වැයේට නුසුදුස්යසක්” කියනව වයග් අපිටර්
කරගන්න හොනිකර යද්වල්, අපිටර් එන හොනිකර සිතුවිලි
වළක්වොගන්න ඇත්තටර් ශීලයයන් පුළුවන් කියල. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො යම් කුසල ශීලය හියත් තියන යම් දුෙලතො දුරැ
කරගැනීර් සඳහොයි කියල.
අපි හැෙැයි යර්තනින් නතර යවන්යන නැහැ. ඉන් එහොට අපි
යපොේඩක් යන්න අවශයයි. අපි ශීලයක් සර්ොදන් යවලො එතැන නතර
වීර්ක් කිසි යස්ත්ර් ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් නැහැ. ෙුද්ධ
ශොසනයකදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යදශනො කරන්යන ශීලය
කියන්යන හරියට යගොඩනැගිල්ලකට අත්තිවොරර්ක් දැම්ර් වයග්. ඒ
අත්තිවොරර් ර්ත, ඒ අත්තිවොරර් පදනම් කරයගන අපිට යහොඳින් ඒ
ර්ත, සර්ොධි පරඥා කියන - යගොඩනැගිල්ල තනන්න සිද්ධ යවනව. ඒක
ඉතින් කරර්ොනුකූලව ටියකන් ටික කළ යුතු කොේයයක්. ඒ වයග්ර්යි
යර්තනදි කිසි යස්ත්ර් අදහස් යවන්යන් නෑ අපි ශීලයයන් පරිපූේණ
යවලො ඊළඟට සර්ොධියක් වැඩිය යුතුයි, සර්ොධිය පරිපූේණ වුණොට
පස්යස පරඥාව දියුණු කරගත යුතුයි කියල. ශීල සර්ොධි පරඥා අපි දැන්
ඉන්න තැනින් පටන් අරයගන කරයගන යන්න පුළුවන්. ඒ නිසො අපිට
පසුගිය කොයල ජීවියත් විවිධොකොර අතපසු වීම් යවන්න ඇති.
විවිධොකොර වැරදිත් අයප් අතින් සිද්ධ යවන්න ඇති. නර්ුත් අපි
අවංකව ර්ර් අද ඉඳන් හික්යර්නව කියල යෙොයහොර් අවයොජ්
සිතුවිල්ලක් ඇති කරයගන උත්සොහවත් යවනව යම් කොලයය් අඩු
තරමින් ර්ට හික්යර්න්න පුළුවන්ද කියල පරීක්ෂො කරල ෙලන්න.
එතයකොට ඒ සඳහො අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි. සර්හර යවලොවට
අපිට පරණ යද්වල් ර්තක් යවන්න ඉඩ තියනව. නර්ුත් අපි නැවත
නැවත ර්තක් කරගත යුතුයි “ර්ර් දැන් යපොයරොන්දුවක් වුණො, ර්ර් දැන්
අධිෂ්ඨොනයක් පිහිටුවොගත්ත. ඒ අධිෂ්ඨොනයය ර්ට පිහිටන්න පුළුවන්ද,
ඒ අධිෂ්ඨොනය ර්ත යම් දින ගණන පිහිටල කටයුතු කරන්න පුළුවන්ද”
කියල අපි උත්සොහවත් යවනව එක පැත්තකින් අපිවර් පරීක්ෂො
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
කරගන්න. එක පැත්තකින් අපි කැප යවලො යම් ෙුද්ධ ශොසනයක්
ලැබිච්චච අවස්ථොයවදි ඒ ආේයයන් වහන්යස්ලො රහතන් වහන්යස්ලො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො කටයුතු කරපු ආකොරයට සුළුයවන් යහෝ
සමීපව කටයුතු කරන්න අපි උත්සොහවත් යවනව.
එතයකොට යම් යන ගර්යනදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස මීළඟට
කියනව ෙුද්ධ වචනයටත් ඇහුම්කන් දීර් අවශය ෙව. වියශ්ෂයයන්ර්
අපි භොවනො වැඩර්ුළුවකදි යම් භොවනොවටර් අදාළ සූතරයක් අරයගන
කථො කරනව. යර්ොකද ඒ හරහො අපි වඩන භොවනොවට සෑයහන්න
ෙුද්ධ වචනය සනොථ කිරීර්ක්, නැත්නම් ෙුද්ධ වචනයයන් යහොඳට
යහ්තු කොරණො පැහැදිලි කරගැනීර්ක් කරන්න අවස්ථොව තියයනව.
එතයකොට අපි නිකම් ඔයහ් අපිට හිතුණ හිතුණ යද් කරනව යනයර්යි,
“යම්ක යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අවුරැදු 2600 කට කලින් යද්ශනො
කරල තියයනව යන්ද” කියලො අපිට අපි කරන භොවනොව ගැනර්
යලොකු විශ්වොසයකින් යුක්තව කරයගන යන්න අවස්ථොව තියනව.
යර්ොකද අපිට කරයගන යන භොවනොව ගැන ඒ තරම්ර් විශ්වොසයක්
නැත්නම්, යදගිඩියොවක් නම් තියයන්යන, යම්ක හරි යයිද යනොයයිද
කියල නිකම් හියත් විපිළිසර භොවයක් නම් තියයන්යන, අවිනිශ්චිත
භොවයක් නම් තියයන්යන, විශ්වොසයයන් යුක්තව යම් කටයුත්ත
කරන්න අර්ොරැයි. ඉතින් ඒ නිසො අපි ෙුද්ධ වචනය යහොඳින් ර්තු
කරයගන, ඇයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යම් යම් විදියට යද්ශනො කරල
තියයන්යන, යකොයහොර්ද ඒ යද්ශනොව අද අපි යම් වඩන භොවනොවත්
එක්ක ගළපගන්යන, එයහර් නැත්නම් අද අපි යම් ලෙන අත්දැකීර්ත්
එක්ක යකොයහොර්ද ෙුද්ධ යද්ශනොව ගැළයපන්යන කියල යම්ව ගැන
යපොඩි විර්සීර්ක් කරනයකොට අපිටර් යම්ක සනොථ යවනව නම්, අපි
ඉන්න තැන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්න්න යම් යම් අයුරින් පරකොශ
කරල තියනව පැහැදිලි කරල තියනව කියල යත්යරනව නම්,
පින්වත්නි අපිට විශ්වොසයයන් යුක්තව තවත් ඉදිරියට යන්න අවස්ථොව
තියනව. ධධේයය ඇති කරයගන ඉදිරියට යන්න අවස්ථොව තියනව.
ඒ නිසො වියශ්ෂයයන්ර් යම් භොවනො වැඩසටහන්වලදි අපි භොවනොවට
අදාළ සෑයහන්න සමීප සූතර යද්ශනො ර්තු කරයගන ළං කරයගන
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ඒවයයන් උදවු උපකොර අරයගන තව ඉදිරියට යන්න ෙලොයපොයරොත්තු
යවනව.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යපන්නනවො අපි යම් ෙණ
ඇහුවට, ඒව හිතින් දරොගත්තට, ඊටත් එහොට ගිහිල්ල අපි සර්හර
යවලොවට තේක විතේක අනුව අපට දැයනන කරර්යේද අනුව යම්ව
අයප් හියත්ර් විවිධ විධියට විශ්යල්ෂණය කළොට, සර්හර කොරණො
තියයන්න පුළුවන් අපිට ඒ තරම්ර් වැටයහන්යන් නැති. ඒ වයග්ර්යි
වියශ්ෂයයන්ර් භොවනොවකදි අපි තනිකරර් තනියයන් යන ගර්නක්
තියයන්යන. කලිනුත් අපි ර්තක් කරගත්තො යපොයත් දැනුර්, අපි අහපු
දැනුර්, යම් වයග් යද්වල් අයප් හියත් තිෙුණට අපි තොර් ඒවො
පරතයක්ෂයක් වශයයන් අපි අපිර් අත්දැකල නෑ. නර්ුත් භොවනො කරද්දි
අපි උත්සොහවත් යවන්යන යකොයහොර්ද යම් කියන යද්වල්, ඇත්ත
වශයයන්ර් යම් අවුරැදු 2600 කට පස්යසත් වලංගුද, අදත් අපිටත්
ර්නුෂය ජීවියත්දි අත්දැකගන්න පුළුවන්ද, කියල ෙැලීර්යි. යම් අනුව
එක පැත්තකින් ආේය පේයය්ෂණයක් තර්යි අපිටත් කරන්න
තියයන්යන. එෙඳු වකවොනුවකට තර්යි අදත් අපි පැමිණිලො
තියයන්යන. අපිට ඒ සඳහො දින ගණනොවක් දැන් යවන් යවලො තියනව.
ඉතින් අපිත් පුළුපුළුවන් විදිහට උත්සොහවත් යවනව යම් කටයුත්යත
යයයදන්න. යම් කටයුත්යත යයයදනයකොට අපිට සර්හර යවලොවට
සැක ර්ුසු තැන් ඇති යවනව. එයහර් නැත්නම් අයප්ර් අත්දැකීර්, අපි
ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව කරපු යද්, නිවැරදිද කියල යම් සැක ර්ුසු තැන්
ඇති යවනව. ඒ වයග්ර්යි අහපු යද්වල් සම්ෙන්ධයයනුත් සර්හර
යවලොවට අවිනිශ්චිත භොවයක් ඇති යවනව. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස කියනව තර්න් එක්ක ඉන්න අනිත් වැඩිහිටි යකයනක්
එක්ක, නැත්නම් කලයොණ මිතරයයක් එක්ක සොකච්චඡො කරල යම්
සොකච්චඡොව හරහො තර්න්යග හියත් පැන නගින විවිධොකොර ගැටලු
සහගත තැන් සැකර්ුසු තැන් දුරැ කරගන්න කියල. ඒ නිසො අපි
වියශ්ෂයයන්ර් කර්ටහන් සුද්ද කරන, එයහර් නැත්නම් කර්ටහන්
සොකච්චඡො කරන, අයප් භොවනොව ගැන සොකච්චඡො කරන, ඒ පැයය්දි
පැය එකහර්ොයරදි පුළුවන් තරම් උත්සොහවත් යවනව අයප් අත්දැකීම්
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යහළි කරන්න. ඒ යහළි කරන්යන යම් අපි කරන ෙව යපන්නන්නවත්
ඒයකන් අපි නම්ෙු නොර්යක් ගන්නවත් යනයර්යි. යම් අපි කරයගන
ගිය හැටි හරිද, නැත්නම් ර්ර් ඒ යද්වල් නිවැරදිව අත්දකිනවද, එයහර්
නැත්නම් ඊළඟට ර්ර් අවස්ථොනුකූලව කරපු යද්වල යම් යම්
සංයශෝධන කරන්න සිද්ධ යවනවද, සිද්ධ යවලො තියනවද, කියල
යපොේඩක් විර්සිලිර්ත් වීර් සඳහොයි.
යර්තැනදී අපි යෙොයහොර් විවෘත යවන්න අවශයයි. එයහර්
නැතුව අපි එකක් අත්දැකල යවන යදයක් කියල යත්රැර්ක් නෑ.
යර්ොකද අපි යර්යතන්දි යෙොයහොර් අවංකව විවෘතව අයප් අත්දැකීර්
යහළි කිරීර් හරහො අපිට අවස්ථොවක් තියනව ඉදිරියට යන්න. යර්ොකද
අපි රොග සිතක් එනයකොට ද්යේෂ සිතක් එනයකොට යම්වො ඒ ඒ
හැටියට දැක ගත්යත නැත්නම්, දැනගත්යත නැත්නම්, අයප්
චරිතොනුකූලව යර්ොකක්ද කරන්න ඕනෑ කියල සර්හර විට අපිට
විර්සොගන්න අර්ොරැයි. එයහර් නැත්නම් ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව යර්ොන
යර්ොන උපකරර් පොවිච්චචි කරලද යම්යකන් ගැලයවන්යන කියල
හිතොගන්න අර්ොරැයි. ඒ නිසො හුඟක් යවලොවට භොවනො වැඩ
සටහන්වලදි අපි යත්රැම්ගත යුතුයි අයප් හියත් යකයලස් තියන ෙව.
ඒ යකයලස්වලට අනුරෑපව අපි යම් යම් විදිහට යම් යම් පරතිකරියො
දක්වන්නත් ඉඩ තියයන ෙව. ඒ වයග්ර්යි ගිහි ජීවිත ගත කරල ආපු
පින්වතුන් වියශ්ෂයයන්ර් ගිහි ජීවිතවලින් ඈත් උනහර්, ඒ තර්න්
කරපු කියපු යද්වල් සෑයහන්න ඔළුවට එනව. ඒ නිසො අපි ඇස් යදක
පියොගත්තහර් සර්හර යවලොවට අයප් හිතට එන යද්වල් අපි යගදර
ඉන්දැද්දි ආයේ නැති යද්වල් යවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්යන යගදර
ඉන්දැද්දි ඒ තරම්ර් ද්යේෂ සහගත සිතිවිලි රොග භරිත සිතිවිලි යර්ෝහ
භරිත සිතිවිලි හිතට නෑවිත් ඉඳලො අපි දැන් යම් භොවනොවකට ආවහර්
සර්හර යවලොවට එෙඳු විවිධොකොර විෂර් සිතිවිලි පවො අයප් හිතට
එන්න ඉඩ තියනව. යර්ොකද අපි යම් කරන්යන අරවයයන්
සම්පූේණයයන් ඈත් යවලො දැන් යම් දින ගණන ෙරහ්ර්චරියක් ආරක්ෂො
කරමින් ටිකක් යවනදට වඩො කොර්යන්යගන් ඈත් වීර්ක්. එතයකොට
කොර්යන්යගන් ඈත් යවනයකොට කොර් සංඥා අයප් හියත් එක්තරො
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අන්දර්කින් යහොල්ර්න් කරන්න පටන්ගන්නව. යර්ොකද අපි
යගවල්වලදි පුළුවන් තරම් ඇස් කන් නොසොදිය පිනවමින් තර්යි
කටයුතු කයළ්. නර්ුත් දැන් අපි ඊට වඩො හොත්පසින් යවනස් යදයක්
තර්යි කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන. එතයකොට සර්හර
යවලොවට අපි ඒ කරපු කියපු යද්වල් හරහො යම් කටයුත්තට ඒ තරම්ර්
අනුගරහයක් ලැයෙන්යන් නෑ. සහයයෝගයක් ලැයෙන්යන් නෑ. සර්හර
යවලොවට අපි දන්යනර් නැතුව, එයහර් නැත්නම් ඒ තරම්ර්
විර්සිලිර්ත් යවන්යන් නැතුව, අපි යම් යම් යද්වල් ඇසුරැ කළො. යම්
යම් කටයුතු කළො. ඒ හරහො යකයලස් රොශියක් අයප් හිතට එකතු
වුණො. ඉතින් අපි භොවනො වැඩ සටහනකට සහභොගි වුණොර් යම්
ශීලයක් ආරක්ෂො කරන්න කැප වුණොය කියල අර යද්වල් එක පොරට
අර්තක යවන්යන් නෑ. ඒ වයග්ර්යි ඒ යද්වල් එක පොරට අයප් හිතින්
අයින් යවන්යන් නෑ. ඒ නිසො අපි ඇස් යදක පියොයගන සරල
අරර්ුණකට හිත ගන්න ගියොර් ඒ පරණ ර්තක, අතීත ර්තක ඔක්යකොර්
වයග් එළියට එන්න ඉඩ තියයනව. ඒ වයග්ර්යි විවිධොකොර යකයලස්
සිතිවිලි ඇවිස්යසන්නත් ඉඩ තියයනව.
ඒ නිසො අපි ටිකක් ර්ධයස්ථ විය යුතුයි. එක්තරො අන්දර්කින්
නිහතර්ොනී විය යුතුයි. අයප් සිත් සතන් තුළ සෑයහන්න යකයලස්
ඉතිරි යවලො තියයනව කියල පිළිගන්න තරම් එක පැත්තකින්
නිහතර්ොනී යවන්න සිද්ධ යවනව. එතයකොට අපිට යම් විදියට
නිහතර්ොනීව යම් කටයුත්තට අත තියන්න පුළුවන් නම්, ඉතින්
යකයලස් ඒවි, හැෙැයි ර්ං ඒවට යර්ොන යර්ොන අන්දමින්ද කරියො
කරන්යන් කියන කොරණොව සම්ෙන්ධයයන් අපි ඉදිරියට ටික ටික
සොකච්චඡො කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු යවනව. යර්ොකද යම් යකයලස්
දුරැ කරන ර්ොේගයකට තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව
යපොළඹවන්යන; යකයලස් දුරැ කරන ර්ොේගයක් හරහොයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් සංසොයරන් එයතර වන ර්ග අපට යපන්වන්යන්.
විවිධොකොර යහ්තූ නිසො අපි යම් සංසොයර ඉපදි ඉපදි ර්ැරි ර්ැරි ගර්න්
කරනව. යකළවරක් නැති සංසොර ගර්නක අපි යයයදනව. යම්
යකළවරක් නැති සංසොර ගර්නට විවිධොකොර යහ්තු ර්ුල් යවලො
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තියයනව. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යම් යහ්තූ අතරින්
ආර්න්තරණය කරන්න පුළුවන් යහ්තුවක් වශයයන්, ක්ෂය කරන්න
පුළුවන් යහ්තුවක් වශයයන්, දුරැ කරන්න පුළුවන් යහ්තුවක් වශයයන්
යපන්නන්යන වියශ්ෂයයන්ර් තණ්හොවත් අවිදයොවත් කියන කරැණු
යදක සම්පූේණයයන්ර් දුරැ කර දැමීර්. එතයකොට තණ්හොව අවිදයොව
දුරැ කරන ර්ොේගයට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස විවිධොකොර කරර් ඉදිරිපත්
කරල තියයනව. ඒ විවිධොකොර කරර් තර්යි ඇත්තටර් අපි දහයර්න්
ඉයගනගන්යන. ඒ වයග්ර්යි පරයයෝගිකව අපි ඒව යයොදාගන්යන.
එතයකොට පරයයෝගිකව අපි අපි යයොදාගන්නො කරර් අතර යම් යම්
යවනස්කම් තියයන්න පුළුවන්. භොවනො කරර් අතර යම් යම් විවිධොකොර
යවනස්කම් තියයන්න පුළුවන්. නර්ුත් ඒවො ගැන අපි ගැටුම් ඇති
කරගැනීර් යනයර්යි අවශය යවන්යන. යර්යතන්දි අපි යත්රැම්ගන්න
ඕනෑ ඒ ඒ වැයේට ඒ ඒ ආයුධය පොවිච්චචි කරන්නයි තියයන්යන. යම්
යලෝයක විවිධොකොර යභෞතික කටයුතුවලදිත් ර්නුස්සයයො විවිධොකොර
ආයුධ පොවිච්චචි කරනව. ගහක් කපන්න ඕනෑ වුණොර් යපොයරොවක්
පොවිච්චචි කරනව. ඊළඟට ඒක කුට්ටි කරන්න ඕනෑ වුණොර් කියතක්
පොවිච්චචි කරනව. ඒක යහොඳට ඉරොගන්න ඕනෑ වුණොර් යවනත්
අන්දයම් කියතක් පොවිච්චචි කරනව. ඊළඟට ඒක තව සියුම්ව
කපොගන්න ඕනැ වුණොර් අපි හිතර්ු ඔන්න පිහියක් පොවිච්චචි කරනව.
ඊටත් එහො ඉතොර් සියුම්ව පොවිච්චචි කරන්න ගියොර්, නැත්නම් සකස්
කරගන්න ගියොර් ඊටත් සියුම් ආයුධයක් පොවිච්චචි කරනව. ඔය වයග්
අපිට යම් එකර් පද්ධතියක වුණත් විවිධොකොර ආයුධ හම්ෙ යවනව.
අන්න ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යම් හිත හදන
වැයේට නො නො පරකොර ආයුධ, නො නො පරකොර උපකරර් යපන්නල දීල
තියයනව. ඉතින් අපිත් යම් භොවනො වැඩසටහන්වලදි යම් නො නො
පරකොර උපකරර් ගැන ඉයගනගන්නව. අපි අපිර් ඒව අත්හදා ෙලනව.
අපි අපිර් ඒවයයන් යම් යම් පරධොන යද්වල් යතෝරයගන, නැත්නම්
පරධොන කේර්ස්ථොන යතෝරයගන, අපි අපිර් ඒව වඩමින් අයප් හිත
හැසියරන ආකොරය ගැන අධයයනයක යයයදනව. අපි අපිර් අයප්
හිත නැවත නැවත පරතයයේක්ෂො කරල ෙලනව. යම් යම් විදියට
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කටයුතු කරද්දි, යකොයහොර්ද ර්යග් හිත හැසියරන්යන? යකොයහොර්ද
ර්යග් හියත් යකයලස් දුරැ යවනවද නැත්නම් වැඩි යවනවද? ඉන්ද්රිය
ධේර් වැයඩනවද? යෙොජ්ඣංග ධේර් වැයඩනවද? යම් ආදී වශයයන්,
‘අපි නිවනට සමීප යවනවද’ කියල යම් යම් ආකොරවලින් අපිට අපි
ගැනර් යම් පර්ණක තක්යස්රැවක් කරගන්න අවස්ථොවක් තියයනව.
එතයකොට පින්වත්නි අද යම් භොවනො වැඩසටහයනදි අපිත් යම්
සොකච්චඡො ර්ොේගයයන්, අයප් ඒ කටයුතු ඉදිරිපත් කරමින්, අපි කරයගන
යන භොවනොව යනොවළහො යහළි කරමින් ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යනත්,
අපි පුළුවන් තරම් යම් කරයගන යන වැයේ සොේථකව කරනවද,
කර්ටහන තව පිරිසිදු යවන්න ඕනැද, තව සකස් වීම් යවන්න අවශයද,
දියුණු කරගන්න අවශයද, නැත්නම් තව යම්ක ෙහුලීකෘත යවන්න
අවශයද ආදී යද්වල් වියශ්ෂයයන්ර් සොකච්චඡොවට ෙඳුන් කරන්නයි.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස කියනව යම් කටයුතු ඔක්යකොර්
අතයර අපි යම් අවස්ථොවලදි අයප් හිත එකඟ කරගන්න අවශයයි.
හියත් තියයන්යන විසිරිච්චච භොවයක් නම් එතනින් පරඥාව දියුණු
කරගන්න ෙැහැ. ඊට කලින් අයප් හිත එකඟ කරගන්න අවශය
යවනව. යර්ොකද ෙුද්ධ වචනයයර් සඳහන් යවනව සමාහිවතා,
භික් වව, භික් ු යථාභූතං පජානාති.1 සර්ොහිත හිතක් තියනව නම්,
එකඟ හිතක් තියනව නම්, සර්ොධිර්ත් හිතක් තියනව නම්, තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන පරඥාව දියුණු කරගන්න පුළුවන්
යවන්යන. අද යලෝයක විවිධොකොර අන්දමින් ෙුද්ධිය දියුණු කරන කරර්
තියයනව. ඒකට හියත් ර්හො යලොකු වියශ්ෂ එකඟකර්ක් අවශය නැහැ.
යම් පර්ණක එකඟ භොවයක් අපි හැයර්ෝටර් ර්නුස්සයයො වශයයන්
තියයනව. ඒ එකඟ භොවය පරර්ොණවත් යම් යලෝකයය් තියයන
විවිධොකොර යලෝකොයත විෂය යත්රැම්ගන්න. විදයො විෂය තියනව, කලො
විෂය තියනව, නො නො පරකොර විෂය අද යලෝයක තියයනව. ඉතින් ඒ
නිසො මිනිස්සු විවිධොකොර විෂය ඔස්යස් විවිධොකොර වශයයන් දැනුම්
ඒකරොශි කරගන්නව. අයප් ඔළුයව සෑයහන්න සංඥා ගෙඩො
------------------------------------------------------------------------------------------------------------1

සංයුත්ත නිකොය, ඛන්ධ සංයුත්ත, නකුලපිතු වග්ග, සර්ොධි සූතරය
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කරගන්නව. ඉතින් ඒවො අපිට ර්තක තියොගන්න පුළුවන්. ඒවො අනුව
අපි විවිධොකොර විභොග පොස් කරල, උපොධි අරයගන අපි විවිධොකොරව
යම් දැනුර් එකතු කරගන්නව. නර්ුත් යම් ‘දැනුර්යි’ ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන ‘පරඥාවයි’ අතයේ සෑයහන්න යවනසක් තියනව.
ඒ නිසො අපි භොවනො වැඩසටහන්වලදි ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන
දැනුර් එකතු කරගැනීර්ක් යනයවයි. වියශ්ෂයයන්ර් යකොයහොර්ද
ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කියපු පරඥාව අයප් හියත් අවදි කරගන්යන කියල
උත්සොහවත් වීර්යි. එතයකොට ඒ පරඥාව අවදි කරගන්න නම් ඊට කලින්
අපිට අවශය යවනව හියත් සර්ොධිර්ත් ෙවක්. හියත් එකඟ ෙවක්. හිත
විසිරිලො නම්, වේතර්ොන වශයයන් යකොයහොර්ත්ර් හිත තියොගන්න
අර්ොරැ නම්, යකළවරක් නැතුව අතීත අරර්ුණු ඔස්යස් දුවනව නම්,
යකළවරක් නැතුව අනොගත අයප්ක්ෂො ඔස්යස් සිහින ඔස්යස් අපි
සිහින ර්වර්ව ඉන්නව නම්, එතයකොට පින්වත්නි හරි අර්ොරැයි යම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන පරඥාව අයප් හියත් දියුණු කරගන්න.
එයහර් නම් අපිට අවශය යවනව යපොේඩක් අයප් හිත එකඟ
කරන වැඩක් ර්ුලින්ර් කරන්න. ඒ නිසො උදාහරණයක් වශයයන්
සක්ර්න් භොවනොවක් වයග් යදයක් හඳුන්වො දීයර්දි අපි ර්ුලින්ර්
උත්සොහවත් යවන්යන යකොයහොර්ද අතීත අනොගත කියන යම් අන්ත
යදයකන් අයින් යවලො වේතර්ොනයට හිත ගන්යන. යර්ොකද
සොර්ොනයයයන් අයප් හිත සෑයහන්න යකයලසිලො තියයන්යන ෙර
යවලො තියයන්යන සංඥා ෙහුල යවලො තියයන්යන අතීතයත්
අනොගතයත් කියන යම් අන්ත යදයකහි හිත හැසිරීර් නිසයි.
වේතර්ොනයය හුඟක් යවලොවට අයප් හිත යකයලයසනව අඩුයිර්ත්
යනයවයි, නර්ුත් අයප් හිත සොර්ොනයයයන් වේතර්ොනයය ඉන්නවට
වඩො වැඩි වැඩියයන්ර් ඉන්යන එක්යකො අතීතය අල්ලයගන, නැත්නම්
අනොගතය අල්ලයගන. වියශ්ෂයයන්ර් වයස යනවත් එක්ක අතීතය
අල්ලයගන ඉන්න ස්වභොවයක් තියයනව. ඒ වයග්ර්යි තරැණ කොයලදි
ළර්ො කොයලදි අනොගතය අල්ලයගන ඉන්න ස්වභොවයක් තියයනව. යම්
නිසො අපි යම් කොරණො යත්රැම්ගන්නව නම් ඔන්න අපිට යත්යරනව
හිත අතීතයට දුවන්න දුවන්න ඒක තව තව පෑයරන ගතියක්
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තියයනව. යම් යම් අතීත සිදුවීම් ර්තක් කරකර හිත පොරොගන්නව.
සර්හර යවලොවට අපිටර් යත්යරනව යම් යද් නැවත නැවත සිතීයර්න්
කිසිර් පරයයෝජ්නයක් නැහැ කියල. නර්ුත් අභොගයයකට අපි කියන යද්
හිත අහන්යන නෑ. හිත එයොට කැර්ති කැර්ති යද්වල්ර් හිතනව. හිත
යකොයි තරම් යකයලස්වලට කැර්තිද කීයවොත්, යෙොයහෝ යවලොවට
දුක්ෙර අතීත යද්වල්වල පවො ගැලී සිටීයර්න් සිත අපූරැ වින්දනයක්
ලෙනවො. එතයකොට අපි යර්ෙඳු අකීකරැ හිතක් තර්යි ටික ටික යර්ල්ල
කරන්න උත්සොහවත් යවන්යන. ඒ වයග්ර්යි අනොගතය
සම්ෙන්ධයයනුත් විවිධොකොර යද්වල් හිතහිතො හිතින්ර් ර්වර්වො හියත්
යකයලස් වැයඩන විදියටර් අපි සර්හර යවලොවට හිතනව. ඉතින්
යකොයි තරම් යම් යද්වල් හරහො අයප් හියත් යකයලස් වැයඩනවොද
කියන එක අපිට යත්රැණත් සර්හර යවලොවට ඒයකන් ලැයෙන
ආස්වොදය නිසො, සර්හර යවලොවට ඒයකන් ලැයෙන පරයර්ෝදය නිසො
අන්තිර්ට අපි ඒවර් හිතහිතො කතන්දර යගොතයගොතො අයප් හිතර් දුෂය
කරගන්නව.
ඒ නිසො අපි යම් කටයුතු සම්ෙන්ධයයන් යපොේඩක් විර්සල
ෙැලුවහර් අන්න යත්යරනව යම් හිත එක පොරටර් අතීතයයන්
අනොගතයයන් ර්ුදවගන්න ෙැහැ. එයො කියපු පර්ණින් යම්
වේතර්ොනයය ඉන්යන නෑ. ඒ සඳහො යම් යම් කරයර්ෝපොය යයොදන්න
සිද්ධ යවනව. ඒ කියන්යන හිත යර්ල්ල කරන්න විවිධ උපකරර් අපිට
පොවිච්චචි කරන්න සිද්ධ යවනව. ඒයකදි ඇත්තටර් අද වේතර්ොනයය්
යහොඳින්ර් භොවිත කරන්න පුළුවන් කරර්යක් තර්යි සක්ර්න් භොවනොව
කියන්යන. යර්ොකද අතීතයයදිත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලොත් ඒ වයග්ර්
රහතන් වහන්යස්ලොත් අනිකුත් ආේයයන් වහන්යස්ලොත් කලයොණ
මිතරයන් වහන්යස්ලොත් වියශ්ෂයයන්ර් ලංකොව වයග් රටවල්වල
යහොඳට ෙුද්ධොගර් ෙැෙළිච්චච කොලවලදිත් සක්ර්න් භොවනොව යහොඳට
පරගුණ
කරල
තියයනව.
යම්
පින්වතුන්
අනුරොධපුයේ
යපොයළොන්නරැයව වයග් නටෙුන් පරීක්ෂො කරන්න ගියො නම් ෙලන්න
ගියො නම් යහොඳටර් යත්යේවි, නටෙුන් යවලො ගිය ඕනැ තරම් සක්ර්න්
තියයනව. සක්ර්න් ර්ලු තියයනව. ඉතින් ඒ නිසො අපිත් පුළුවන් තරම්
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
යම් සක්ර්න අයප් භොවනොවට එකතු කරගන්න උත්සොහවත් යවනව.
යර්ොකද අපි සක්ර්යන්දි වියශ්ෂයයන්ර් යච්චතනො පූේවකව යර්ක්
කරනව. උවර්නොයවන්ර් ඒ ඒ තැන සිහිය පිහිටුවන්න උත්සොහවත්
යවනව. ඇස් යදක ඇරයගන විවිධොකොර යද්වල් යපයනද්දි අපි
යකොයහොර්ද අපිට උවර්නො තැනට හිත යයොර්ු කරන්යන. ර්ුලදි ටිකක්
අර්ොරැ වුණත් අභියයෝගොත්ර්ක වුණත් ටික ටික හැෙැයි යම්යක් රටොව
අල්ලගන්න අල්ලගන්න තර්න්ට යම්යකර් රසයක් ර්තු යවන්න
පටන්ගන්නව. යකොයහොර්ද අපි යම් හිත වේතර්ොනයය පවත්වන්යන.
එක පැත්තකින් තර්න්යග සතියය ස්වභොවය, නැත්තම් සතියය්
පරර්ොණය අපිට ර්ැනගන්නත් අවස්ථොව තියයනව. උදාහරණයක්
වශයයන් කියනව නම්, අපිට සක්ර්නක පියවර පහක් දැන් සතියයන්
ඇවිදින්න පුළුවන් නම්, ඒ කියන්යන යහොඳට අවධොනයයන් හිත
අතීත අරර්ුණුවලට අනොගත අරර්ුණුවලට යවන්යන් නැතුව යහොඳට
පියවර පහක් අපිට සතිර්ත්ව යන්න පුළුවන් නම්, ඔන්න අපිට
යත්යරනව දැන් යහොඳට ර්ර් සතියයන් සතිර්ත්ව පියවර පහක් යෑයම්
හැකියොවක් දියුණු කරයගන තියයනව. ඊළඟට ර්ර් කරන්න
තියයන්යන මීළඟ අවස්ථොයවදි ර්ට පුළුවන්ද යම් පියවර පහ පියවර
හය කරගන්න. එයහර් නැත්නම් පියවර හය පියවර හත කරගන්න.
යම් වයග් අපිට යෙොයහෝර් අපි ඉන්න තැනින් පටන්ගන්න අවශයයි.
යම් නිසො, ආධුනික යයෝගොවචරයින් යම් වැඩ සටහනට
සම්ෙන්ධ යවලො ඉන්න පුළුවන් - ඉතින් ඒ අය හිතන්න එපො සර්හර
යවලොවට ඉදිරිපත් යවන යම් යම් පරශ්න හරහො, ඉදිරිපත් යවන ගැටලු
හරහො, එක පොරටර් යම් යර්තන ඉන්න අනිත් පිරිස යකොයහොර්ද
යර්පර්ණ ර්ට්ටර්කට දියුණු වුයණ් කියල. ආධුනික ර්ට්ටයම්දි
හැයර්ෝර් අපි ඔතනින් තර්යි පටන්ගන්යන. වියශ්ෂයයන්ර් අද
අධයොපන කරර් හරහො, යම් පරිසරය හරහො, සර්ොජ් වොතොවරණය හරහො
අයප් හිත්වල සෑයහන්න සැයලන ස්වභොවයක්, අවුල් යවන ගතියක්,
සංඥා ෙහුල යවන ගතියක්, යකයලස් ෙහුල ගතියක් තර්යි තියයන්යන.
එෙඳු යකයලස් ෙහුල හිතක් තර්යි අපි විවිධ උපකරර් පොවිච්චච්ච කරමින්
යර්ල්ල කරන්න හදන්යන. ඉතින් අපි කොටත් එතනින් තර්යි
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පටන්ගන්න සිද්ධ යවන්යන. ඉතින් අධධේයවත් යනොවී අපි ෙලන්න
තියයන්යන අද ර්ට පියවර කීයක් නම් අවධොනයයන්, උවර්නො තැනට
හිත යයොදමින් එතන එතන සතිර්ත් යවමින් යන්න පුළුවන්ද? අන්න
අපිට යත්යරනව නම් ර්ට තොර් පියවර පහයි යන්න පුළුවන් කියල,
එතනින් අපි සතුටු යවන්නයි තියයන්යන. ඒ නිසො අපි යර්යතන්දි
එක පොරට යලොකු ෙලොයපොයරොත්තු යලොකු අධිෂ්ඨොන තියොගන්න
අවශය නෑ. ඒ යවනුවට අපිට තියයන්යන වේතර්ොනයය ඇත්ත
වශයයන්ර් දැනට කරන්න පුළුවන් නම් යම් කටයුත්තක්, ඒ ගැන සතුටු
යවලො ඒ ගැන තෘප්තිර්ත් යවලො, ඉන් එහොට යකොයහොර්ද තව
යපොේඩක් දියුණු කරගන්යන කියල ෙලන්නයි. එයහර් අපිට ඊළඟ
දවයස පියවර දහයක් තව එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්, ඊළඟ දවයස
තව පියවර පහක් එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්, යම් විධියට අපිට
ටික ටික ටික ටික යම් වැඩ සටහයනදි පියවර ගොන වැඩි කරගන්න
පුළුවන් නම්, සර්හර විට යම් වැඩ සටහන ඉවර යවනයකොට ර්ුළු
සක්ර්යන්ර් සතියයන් යන්න පුළුවන් ගතියක්, හැයරද්දි පවො සතිය
යනොකැයඩන ගතියක්, අරර්ුණ යවනස් වුණත් අඛණ්ඩ සතියක්
පවත්වන්න පුළුවන් ගතියක්, අයප් හියත් ඇති යේවි.
ඒ නිසො අපි යම් වයග් යෙොයහොර් පරොයයෝගික ඉලක්ක තර්යි
තියොගන්න අවශය යවන්යන. ඒ කියන්යන අපිට යනොයපයනන
පරොේථනො යනයර්යි, යර්තන අවශය යවන්යන පරොයයෝගික වශයයන්
අපි යකොයහොර්ද යම් ‘සතිය’ කියන ගුණ දහර් අයප් හියත් දියුණු
කරගන්යන කියන කොරණොවයි. තර්න්ටර් ඒක යත්රැම්ගන්න පුළුවන්,
තර්න්ටර් ඒයක තක්යස්රැවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්, තත්ත්වයක්
හදාගන්න හැකි යවයි. අද ර්ට යර්න්න යර්ච්චචර පියවර ගොනක්
සතිර්ත්ව ඇවිදින්න පුළුවන්. ර්ට යහට හැකි යවයිද යම් පියවර ගොන
මීට වඩො තව එක පියවරක් හරි වැඩි කරගන්න. එතයකොට යම් විදියට
අපි අයප්ර් තියයන ‘සතිය’, පරර්ොණොත්ර්ක වශයයන් යත්රැම්ගන්නව
නම්, ටික ටික ටික ටික අපිට අවස්ථොව තියයනව යම් ‘සතිය’ කියන
ගුණ ධේර්ය ඉස්සරහට ගන්න. ඇත්තටර් ෙැලුයවොත් යම්ක නැති
යදයක් යනයවයි. අපි කොටත් ර්නුෂයයයෝ වශයයන් තියනව ‘සතිය’
13

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
අපි තුළ. නර්ුත් අපි කරන්යන යර්යතන්දි ඒ සතිය කියන ගුණ ධේර්ය
ඉස්සරහට ගැනීර්ක්. ඒක ඉස්සරහට ගන්න ඔන්න සක්ර්න් භොවනොව
සෑයහන්න පරයයෝජ්නවත් යවනව.
ඒ වයග්ර්යි අපි හිතර්ු ආනොපොනසතිය වයග් භොවනො
කරර්වලිනුත් සෑයහන්න සියත් එකඟතොව හදල යදනව. යර්ොකද යම්
අරර්ුණු හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. ඒ කියන්යන අපි රළු අරර්ුණක හිත
පවත්වනව වයග් යනයර්යි ඉතොර් සූක්ෂ්ර් අරර්ුණක හිත පැවැත්වීර්
කියන්යන. එතයකොට සූක්ෂ්ර් අරර්ුණක හිත පවත්වන්න නම්
සෑයහන්න හියත් එකඟතොවක් පැවැත්වීර් අවශයයි. හියත්
එකඟතොවක් දියුණු කරගැනීර් අවශයයි. ඒක සැලකිල්යලන්
ඉවසිල්යලන් කරන්න සිදධ
් යවනව. අපිට හිත එකඟ කරගන්න ෙැහැ
කියල නැගිටල යනව යවනුවට අපිට තියයන්යන යපොේඩක් ඉවසන්න
පුරැදු යවන එක. යර්ොකද යම් කිසිර් යදයක් යල්සියයන් දියුණු
යවන්යන් නෑ. වියශ්ෂයයන්ර් සතිර්ත් භොවය දියුණු යවන්න
සෑයහන්න කොලයක් ගත යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද අපි හරිර්
අසතිර්ත්ව තර්යි අයප් ජීවිත ගත කරන්යන. අතීත අරර්ුණු ඔස්යස්
අයප් හිත දුවන්න ඉඩ හැරලො අනොගත අරර්ුණු ඔස්යස් අයප් හිත
දුවන්න ඉඩ හැරලො අපි කටයුතු කරන අවස්ථොවක් අවස්ථොවක් පොසො
හියත් අසතිය තර්යි දියුණු යවන්යන. අපි ඒ ගැන දන්යන නැතුව
ඔයහ් හිතට කැර්ති කැර්ති විදියට හැසියරන්න දීර් හරහො අසතියයන්
තර්යි අපි කටයුතු කරල තියයන්යන.
ඉතින් එෙඳු අසතිර්ත්ව ගත කරපු ජීවිතයක් තර්යි දැන් යම්
සතිර්ත්ව ගත කිරීර් සඳහො අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන. ඒ නිසො
සර්හර යවලොවට ර්ුලදි අපිව අධධේය කරන තරර්ට යම්ක අර්ොරැ
යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො අපි ආධුනික ර්ට්ටයම්දි යත්රැම්ගත යුතුයි
යර්තනින් තර්යි අපි කොටත් පටන්ගන්න තියයන්යන්. “හැෙැයි ර්ං
යම්ක අතොරින්යන නෑ. යම් ෙුද්ධ ශොසනයක් ලැබිච්චච අවස්ථොයවදි,
යම් දහර්ක් ශරවණය කරන්න ලැබිච්චච අවස්ථොයවදි, ඒ වයග්ර්යි යම්
නුවණක් තියන උතුම් මිනිස් ආත්ර් භොවයක් ලැබිච්චච අවස්ථොයවදි,
යම්ක ර්ර් අතහරින්යන නැතුව යකොයහොර් හරි යර්ෙඳු ගුණ ධේර් ර්ර්
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ඉදිරියට ගන්නවො” කියන යච්චතනොයවන් අධිෂ්ඨොනයයන් අපි යම්
කටයුත්ත කරන්න අවශය යවනව. ඒ නිසො වියශ්ෂයයන්ර් ආධුනික
පින්වතුන් යම් කටයුත්ත සඳහො යපළගැයසන්න, යම් කටයුත්ත සඳහො
හියත් අධිෂ්ඨොනයක් ඇති කරගන්න, වියශ්ෂයයන්ර් ර්ර් අද එනයකොට
තිබිච්චච සතිර්ත් භොවයට වඩො සුළුයවන් යහෝ සතිය කියන ගුණ ධේර්ය
ඉදිරියට ගන්න, සුළුයවන් යහෝ හියත් එකඟතොව තව වේධනය
කරගන්න, සුළුයවන් යහෝ හියත් පරඥාවක් දියුණු කරගන්න හැකියොවක්
යම් භොවනො වැඩ සටහන අවසන් යවනයකොට තියයන්න ඕනෑර්යි
කියන අධිෂ්ඨොනය ඇති කරගන්නව නම් යෙොයහොර් පරොයයෝගිකව යම්
දින කීපය අපිට ගත කරන්න පුළුවන්.
ආනොපොනසතිය කියන කර්ටහයන්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස
යපන්නනව සවතාව අස්සසති, සවතා පස්සසති - සතිර්ත්ව
ආශ්වොසයය යයයදනව, සතිර්ත්ව පරශ්වොසයය යයයදනව. ඒ
කියන්යන අපි යර්යතන්දි ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් නැහැ සතිර්ත්ව
ආශ්වොසයය් යයයදනව කියල උවර්නොයවන් හුස්ර් ගන්න,
උවර්නොයවන් හුස්ර් යහළන්න. එයහර් යදයක් යනයවයි යර්තනදි
ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන. වියශ්ෂයයන්ර් ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන
කයටර් හුස්ර් ගන්න දීලො නිරොයොසයයන් වැයටන හුස්ර් දිහො ෙලො
හිඳීර්ක්. නිරොයොසයයන් වැයටන හුස්ර් දිහො ෙලො ඉන්නයකොට හැෙැයි
සර්හර යවලොවට අපි යනොදැනුවත්වර් වයග් ටිකක් ආයොසයයන් හුස්ර්
ගන්න ගතියක්, උවර්නොයවන් හුස්ර් ගන්න ගතියක් යත්යරන්න
පුළුවන්. ඒයක වැරැද්දක් නැහැ. නර්ුත් අයප් අභිපරොය යවන්න ඕනැ
උවර්නොයවන් ආයොසයයන් හුස්ර් ගැනීර් යනයවයි. අයප් අවධොනය
තියයන්න ඕනැ යකොයහොර්ද යම් කයට හුස්ර් ගන්න දීලො, එයොටර් ඒ
වැයේ කරන්න ඉඩ දීලො, අපි යකොයහොර්ද ඒ ගැන දැනුවත් යවන්යන.
සක්ර්න් භොවනොවට වඩො යලොකු යවනසක් ඉඳයගන කරන යම්
ආනොපොසති භොවනොව වයග් භොවනොවක තියයනව. යර්ොකද සක්ර්න්
භොවනොයවදි අපි යච්චතනො පූේවකව පොදයක් පොදයක් පොසො ඉදිරියට
යගනියනව. නර්ුත් අපි ඉඳයගන කරන භොවනොවකදි යච්චතනො
පූේවකව කරන සියල්ල හැකි තොක් නැවැත්වීර්ක් තර්යි කරන්යන.
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
එතයකොට කය නිරොයොසයයන් තර්යි හුස්ර් ගන්යන. එයො විසින්ර්යි
හුස්ර් ගන්යන. ඉතින් කයට හුස්ර් ගන්න ඉඩ දීලයි අපි ඒ ගැන
දැනුවත් යවන්යන. ඒ නිසො අපි නොසිකොගරයය හිත පවත්වමින් හුස්ර්
වැයටනයකොට, නැත්නම් ආශ්වොසයක් සිද්ධ යවනයකොට ඒ ආශ්වොසය
ගැන දැනුවත් යවනව. පරශ්වොසයක් සිද්ධ යවනයකොට පරශ්වොසය ගැන
දැනුවත් යවනව. එතයකොට ආශ්වොසයක් සිද්ධ යවද්දි ඒ ආශ්වොසයට
ආයේණික යම් යම් ලක්ෂණ තියයනව. උදාහරණයක් වශයයන් සර්හර
යවලොවට ආශ්වොසයක් නිකම් ඇතුළට ඇතිල්යලන ගතියක්
යත්යරන්න පුළුවන්. පරශ්වොසයක් පිටතට ඇතිල්යලන ගතියක්
යත්යරන්න පුළුවන්. එයහර් නැත්නම් ආශ්වොසයක් සිසිල්ව දැයනන්න
පුළුවන්. පරශ්වොසයක් උණුසුම්ව දැයනන්න පුළුවන්. යම් වයග් යම් යම්
අංග ලක්ෂණ හරහො යම් යම් සුළු සුළු යවනස්කම් හරහො අපිට
යත්රැම්ගන්න පුළුවන් යර්න්න යම් යවලොයවදි නම් සිද්ධ යවන්යන
ආශ්වොසයක්, යම් යවලොයවදි සිද්ධ යවන්යන පරශ්වොසයක් කියලො.
ඇත්තටර් පින්වත්නි යම් යද් යම් විදියට දැනගන්න නම් අපිට
ටිකක් අයප් යගවල් යදාරවල් අර්තක කරන්න අවශයයි. අපි කර කර
හිටපු රොජ්කොරි කටයුතු අර්තක කරන්න අවශයයි. අපි ඔළුයව
තියොගත්ත විවිධොකොර ර්ත හිතින් අයින් කරන්නත් අවශයයි. යර්ොකද
යම් හුස්ර් රැල්ලක් කියන එක කිසි යස්ත්ර් අපිට ආසොවක් ජ්නනය
කරන හිත කුල්ර්ත් කරන යදයක් යනයර්යි. හුස්ර් රැල්ලක් කියන එක
හරිර් ඒකොකොරී යදයක්. වියශ්ෂයයන්ර් යම්ක උදාසීන අරර්ුණක්. යම්
නිසො යර්ෙඳු උදාසීන අරර්ුණක, යම් ඒකොකොරී අරර්ුණක සිහිය
පැවැත්වීර්, සිත පැවැත්වීර්, අවධොනයයන් ඒ කටයුත්ත ෙලොයගන
ඉඳීර් කියන යදය තුළ එක පැත්තකින් හරිර් කම්ර්ැලි දනවන
ස්වභොවයක් තියයනව. ඒ කියන්යන් නුපුරැදු යකයනක් භොවනොවට
වොඩි වුණහර් දන්යනර් නැතුව හුස්ර් රැලි කීපයක් ෙලනයකොට
නින්දයනව. ඒ නිසො යම් භොවනො වැඩසටහන්වලදි ර්ුල් දවසක් යදකක්
සර්හර යවලොවට ආධුනික යයෝගොවචරයින්ට - අපි හිතර්ු
වියශ්ෂයයන්ර් කොේය ෙහුල ජීවිත ගත කරල, එයහර් නැත්නම්
රොජ්කොරි කටයුතුවල නිරත යවලො සෑයහන්න වැඩ කටයුතු රොශියක්
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එකට පටලවයගන ජීවත් යවන චරිතවලට - යර්ෙඳු ඉතොර් උදාසීන
ඒකොකොරී අරර්ුණක් දිහො සතිර්ත් යවන්න ගියොර් අවධොනයයන්
ෙලන්න ගියොර් දන්යනර් නැතුව නින්දයන්න ඉඩ තියයනව. ඉතින්
යම් යද්වල් අපි පරොයයෝගිකව යත්රැම්ගත යුතුයි. යර්ෙඳු ෙොධො යම්
කටයුත්යතදි ඉදිරිපත් යවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසො අපි යකොයහොර්ද යම් ඒකොකොරී අරර්ුණක සතිර්ත්
යවන්යන, ඒකොකොරී අරර්ුණක් ගැන අවධොනයයන් අපි ඉන්යන
යකොයහොර්ද කියන එක එක පැත්තකින් හරි අභියයෝගයක්. යර්ොකද
හිත පුරැදු යවලො නැහැ යර්ෙඳු අරර්ුණක ඉන්න. හිත පුරැදු යවලො
තියයන්යන, හිත කැර්ති යවලො ඉන්යන හිතට සෑයහන්න උද්යේගයක්
ඇති කරන, යලොකූ සතුටක් ඇති කරන, යලොකු පිනවීර්ක් ඇති කරන,
යම් යම් යකයලස් සහගත අරර්ුණුවල ඉන්න තර්යි. එෙඳු අරර්ුණුවල
ඉන්න තොක් එයො නිදාගන්යනත් නෑ. එයොට කිසිර් යවයහසක්
දැයනන්යනත් නෑ. එයො ඒයකර් යලොල් යවලො කටයුතු කරනව. නර්ුත්
යර්ෙඳු ඉතොර් සූක්ෂ්ර්, ඉතොර් උදාසීන, උයප්ක්ෂො සහගත අරර්ුණක
හිත තියන්න ගියොර් ඒක ටිකක් අර්ොරැයි. හැෙැයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යනර් එෙඳු උදාසීන අරර්ුණකින් තර්යි පටන්ගන්න
ඕනෑ කියලො. යර්ොකද එෙඳු උදාසීන අරර්ුණක හිත එකඟ කරන්න නම්
අපි වීේයයයන් ඒ කටයුත්ත කළ යුතුයි. අපි උවර්නොයවන් ඒ
කටයුත්ත කළ යුතුයි. ඒ වයග්ර්යි අපි සෑයහන්න ඉවසීයර්න් ඒ
කටයුත්ත කළ යුතුයි. එක පොරටර් අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවන තරම්
ඉක්ර්නට යම් කටයුත්ත සොේථක යවන එකක් නෑ. ඒ නිසො අපි
යෙොයහොර් පරොයයෝගික විය යුතුයි, හරිර් අවයොජ් විය යුතුයි යම්
කටයුත්යතදි. අපි හිතර්ු, අපිට දැනට පුළුවන් ආනොපොනසතිය වඩද්දි
හුස්ර් රැලි කීපයක් ෙලන්න විතරක් නම්, ඊට පස්යස නැවතත් හිත
අතීත අනොගත අරර්ුණු ඔස්යස් යනව නම්, අපි යත්රැම්ගත යුතුයි
තොර්ත් යම් හිත යර්ල්ල යවලො නෑ, යම් හිත තොර් කීකරැ යවලො නෑ.
හැෙැයි ර්ර් යම් වැයේ අත හරින්යනත් නෑ. යම් දැන් දවස් ගොනක්
ඉදිරියට තියයනව. ර්ර් යකොයහොර් හරි හිත යර්ල්ල කරනව.
යකොයහොර් හරි යම් කියන අරර්ුයණ් යම් සූක්ෂ්ර් අරර්ුයණ් හිත එකඟ
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කරන්න, ඒයකෝදී භොවයට පත් කරන්න, ඒකොගර කරන්න සර්ොධිර්ත්
කරන්න ර්ර් උත්සොහවත් යවනව.
ඔන්න යම් සර්ොධිර්ත් භොවය ඇති යවන්න ඇති යවන්න
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස තවත් පැත්තකින් යපන්නනව පරඥාව
දියුණු කරන්න අවශයයි. එතයකොට පරඥාව දියුණු කරන විවිධොකොර
ර්ොේග යපන්නල දීල තියයනව. ඉතින් පරඥාව දියුණු කරන
වියශ්ෂයයන්ර් එෙඳු කරර් රොශියක් සඳහන් යවන සූතරයක් තර්යි ර්ර්
ර්ොතෘකොව වශයයන් යම් වැඩසටහනට ඉදිරිපත් කරගත්යත ධොතුවිභඞ්ග සූතරය.
ධොතුවිභඞ්ග සූතරය අන්තේගත යවනව ර්ජ්ඣිර් නිකොයය
උපරිපණ්ණොසකයය. ධොතුවිභඞ්ග සූතරයට පදනම් යවච්චච කථො
පරවෘත්තියත් හරිර් වැදගත්. එක්තරො අවස්ථොවක පින්වත්නි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සැවැත් නුවර යජ්තවනොරොර්යය් වැඩ වොසය
කරනව. ඒ කොලයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ ගිය බිම්බිසොර
කියන රජ්ගහ නුවර රජ්තුර්ො යසෝවොන් ඵලයට පත් යවච්චච ආේයයන්
වහන්යස් යකයනක්. යම් බිම්බිසොර රජ්තුර්ො ඇසුරැ කරමින් ඉඳල
තියයනවො ‘පුක්කුසොති’ කියල තවත් රජ්තුයර්ක්. එතුර්ො රජ්කම් කයළ්
තක්ෂිලො කියන නුවර. යම් තක්ෂිලො නුවර පුක්කුසොති කියන රජ්තුර්ත්
රජ්ගහ නුවර බිම්බිසොර කියන රජ්තුර්ත් අතර යලොකූ මිතරත්වයක්
තිබිල තියයනව. එතුර්න් ඔවුයනොවුන්ට තුටු පඬුරැ, ඒ කියන්යන් යම්
යම් ධන වශයයන් නැත්නම් මිලර්ුදල් වශයයන්, එයහර් නැත්නම් රන්
රිදී වශයයන් යම්වො හුවර්ොරැ කරගනිමින්, යලොකූ යනොදුටු මිතරත්වයක්
ඇති කරයගන තියයනව. ඉතින් යම් යදන්නො අතර යලොකු
විශ්වොසයක් ඇති යවලො තියයනව. එක්තරො අවස්ථොවක පුක්කුසොති
රජ්තුර්ො රජ්ගහ නුවර රජ්කම් කරන බිම්බිසොර රජ්තුර්ොට යලොකු තෑගි
යෙෝග යගොඩක් එවනව. යවළඳ පිරිසක් අයත් යලොකු තෑගි යෙෝග
රොශියක් බිම්බිසොර රජ්තුර්ොට එවුවට පස්යස බිම්බිසොර රජ්තුර්ො
යෙොයහෝර් සතුටට පත් යවනව යම් තොක් තර්න් යනොදුටු කලයොණ
මිතර පුක්කුසොති රජ්තුර්ොට තර්න්ව ර්තක් යවලො තියයනව. යෙොයහොර්
කලයොණ මිතරත්වයයන් යම් විවිධොකොර තෑගි යෙෝග ධන ධොනය සම්පත්
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තර්න්ට එවල තියයනව. ඉතින් බිම්බිසොර රජ්තුර්ො කල්පනො කරනව
යම් යලෝයක විවිධොකොර රන් රිදී ර්ුතු ර්ැණික් තියයනව. යම් විවිධොකොර
රන් රිදී ර්ුතු ර්ැණික් යලෝයක තිෙුණට ඊට වඩො වටිනො රතනයන් අද
පහළ යවලො තියයනව. යර්ොනවද ඒ රතනයන්? ෙුද්ධ රත්නය ධම්ර්
රත්නය සංඝ රත්නය කියල බිම්බිසොර රජ්තුර්ො යත්රැම් අරයගන,
ෙුද්ධ රත්නයය් විවිධොකොර ගුණ ධම්ර් රත්නයය් විවිධොකොර ගුණ සංඝ
රත්නයය් විවිධොකොර ගුණ රන් පත්ඉරැවල ලියල හසුනක් වශයයන්
පුක්කුසොති රජ්තුර්ොට තුටු පඬුරක් වශයයන් යවනව. ඒ වයග්ර්යි
සඳහන් කරනව යම් තුටු පඬුර, යම් රන් පතරිකො යෙොයහොර්
යගෞරවයයන් විවෘත කරන්න, අනිත් අය නැති අවස්ථොවක තර්න්
යෙොයහොර් පිරිසිදුව ර්ොලිගොයේ ඉහළර් ර්ොලයට ගිහිල්ල යම් රන්
පත්ඉරැ විවෘත කරන්න, යම්ක කියවන්න කියල උපයදසුත් යදනව.
ඉතින් යම් කටයුත්ත ඒ විදියටර් පුක්කුසොති රජ්තුර්ො කරනවො.
ඒයක් අටුවොයේ සඳහන් යවනව බිම්බිසොර රජ්තුර්ො තවත්
ආනොපොනසතිය වයග් යම් යම් භොවනො කර්ටහන් පවො යම්යක සඳහන්
කළො කියල. යකයස් නර්ුත් පුක්කුසොති රජ්තුර්ො ර්ොලිගොයේ ඉහළර්
ර්හලට ගිහින්, හුයදකලොව, යම් සියලු යතොරතුරැත් එක්ක යම් පතරිකො
ඉතොර් උවර්නොයවන් යගෞරවයයන් ශරද්ධොයවන් යෙොයහොර්
නියසොල්ර්යන් එකඟ වූ සිතකින් කියවනව. යම්ක කියවන්න
කියවන්න පුක්කුසොති රජ්තුර්ොත් පුරන ලද යෙොයහෝර් යෙෝධිසම්භොර
සහිත, එයහර්ත් නැතිනම් පොරමී පිරිච්චච චරිතයක් නිසො, එතුර්ොත්
සෑයහන්න යම් ෙුද්ධ රත්නය ගැන ගුණ කියවනයකොට, ධේර් රත්නය
ගැන ගුණ කියවනයකොට, සංඝ රත්නය ගැන ගුණ කියවනයකොට,
තරිවිධ රත්නය සරණ යනව. පින්වත්නි තරිවිධ රත්නය සරණ යෑර්
කියන එකත් අති පරෙල කුසලයක්. විවිධොකොර කුසල් යම් යලෝයක
තියනව - ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යද්ශනො කරල තියයනව. හැෙැයි ඒ
විවිධොකොර ආමිස කුසලවලටත් වඩො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් ශ්රී
ර්ුඛයයන් යද්ශනො කරනව, යම් කිසි යකයනක් අවයෙෝධයයන් බුද්ධං
ස ණං ගච්ඡාමි කියල ෙුදුන් සරණ යනව නම්, අවයෙෝධයයන්ර් ධම්මං
ස ණං ගච්ඡාමි කියල දහම් සරණ යනව නම්, අවයෙෝධයයන්ර් සංඝං
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ස ණං ගච්ඡාමි කියල සංඝයො සරණ යනව නම්, ඒක හිතොගන්න ෙැරි
තරම් කුසලයක්2. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර් ශ්රී ර්ුඛයයන්
යද්ශනො කරපු ඒ තත්ත්වය ඔන්න දැන් පුක්කුසොති රජ්තුර්ො ඇති
කරගන්නව. යර්ොකද තොර් ෙුද්ධ රත්නය දැකලවත් දහම් හදාරලොවත්
සංඝ රත්නය දැකලවත් නැහැ. නර්ුත් විශ්වොස කරනව තර්න්යග් අර
අතිජ්ොත මිතරයව.
ඔන්න ඔයහොර් කලයොණ මිතරයයක් හරහො පුක්කුසොති රජ්තුර්ො
දහර්ට එළයඹනවො. ඒ වයග්ර්යි තව දුරටත් යම් පත්ඉරැවල තියයන
තව තව යතොරතුරැ භොවිතයයන් එතුර්ො භොවනොවත් පටන්ගන්නව.
යහොඳට හිත එකඟ කරයගන ධයොන සර්ොපත්ති පවො උපදවොගන්නව.
ඊළඟට යම් විදියට ධයොන සුවයයන් යම් පර්ණ කොලයක් ජීවත් යවලො
එතුර්ො කල්පනො කරනව ‘යම් යෙොයහොර් විරල යෙොයහොර් දුේලභ
අවස්ථොවක් තර්යි ර්ට එළඹිලො තියයන්යන. යර්ොකද ෙුද්යධෝත්පොද
කොලයක් ලෙනවො කියන එක සංසොර ගර්යනදි අතිශය දුේලභයි. ඒ
වයග්ර්යි ඒ ෙුද්යධෝත්පොද කොලයක ධේර්යක් ශරවණය කරන්න
ලැයෙනවො කියන එක අතිශය දුේලභයි. ෙුද්යධෝත්පොද කොලයක
ර්හණකර්ක් පුරන්න ලැයෙනවො කියන එක අතිශය දුේලභයි’.
එතයකොට යම් කොරණො යහොඳින් යත්රැම්ගත්ත පුක්කුසොති රජ්තුර්ො
අධිෂ්ඨොන කරගන්නව යම් රජ්කර් අතහැරල ර්හණ යවන්න. ඊළඟට
එතුර්ො යර්ොකද කරන්යන, ඒ කඩවීදියයන් සිවුරැ පිරිකර යගන්නයගන
එතුර්ොර් පැවිදි යවනව. පැවිදි යවලො යවස් වළොයගන අනිත් අයට
යනොදැයනන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හර්ු වීර් පිණිස සැවැත් නුවර
දිශොවට පො ගර්නින් එනව.
දැන් පින්වත්නි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත් සැවැත් නුවර
යජ්තවනොරොර්යය් ඉඳලො දකිනවො පුක්කුසොති රජ්තුර්ො තර්න්
යවනුයවන් පැවිදි යවලො එන ෙව. ඒ දැකලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත්
යර්තුර්ොට පිහිට යවන පිණිස යපරගර්න් වඩිනව. එක්තරො අන්දර්ක
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2



අංගුත්තර නිකොය, නවක නිපොත, පඨර් පණ්ණොසක, සීහනොද වග්ග, යවලොර් සූතරය
29 පිටුයේ ඇති පසු සටහන කියවන්න.
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හරිර් තොත්ත්වික දේශනයක් එතන අපිට ර්වොගන්න පුළුවන්.
පුක්කුසොති රජ්තුර්ො සැවැත් නුවරට කවදාවත් ඇවිල්ල නැහැ. දැන්
සැවැත් නුවරට එන අතරර්ගදි රෑ යෙෝ යවලො එතුර්ො තීරණය කරනව
දැන් යජ්තවනොරොර්යට යන්න කොලය යනයර්යි, ඒ නිසො ර්ර් යම් ළඟ
තියයන කුඹල් හලක ලැගුම් ගන්නවො කියලො, එතන ඉන්න
කුඹල්කරැවට ආර්න්තරණය කරල එයොයගන් අවසර අරයගන ඒ කුඹල්
හයල් ලැගුම් ගන්නවො. ඒ කුඹල්හල අයිතිකොරයත් එතයකොට යම්
ශරර්ණයන් වහන්යස්ට ඒ සඳහො අවස්ථොව යදනව. තර්න්යග කුඹල්
හල ලැගුම් ගැනීර් සඳහො සකස් කරල යදනව. ඊළඟට යර්තන
යර්තුර්ො වැඩ ඉන්න අවස්ථොයවදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත් එර්
ස්ථොනයටර් වඩිනව. එර් ස්ථොනයටර් වැඩලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත්
අර කුඹල්කරැවයගන් අහනව තර්න්වහන්යස්ට යර්ර් ස්ථොනයය් යම්
කුඹල් හයල් අද රොතරිය පර්ණක් ගත කරන්න පුළුවන්ද කියලො. යම්
කුඹල්කරැව කියනව “ර්ට නම් පරශ්නයක් නෑ, හැෙැයි යම්
යවනයකොටත් යම් කුඹල් හයල් ශරර්ණයන් වහන්යස් යකයනක් වැඩ
ඉන්නවො. එතුර්ොයග් අර්නොපයක් නැත්නම්, එතුර්ො අවහිරයක් නෑ
කියල පිළිගන්නව නම් ඔෙවහන්යසත් ඇතුළට යන්න, ර්ට ෙරක් නෑ”,
කියල කුඹල්කරැවො තර්න්යග අවසරය යදනව. හැෙැයි ඉල්ලීර්ක්
කරනව අර දැනට වැඩ ඉන්න ස්වොමීන් වහන්යසයගන්, ඒ භික්ෂූන්
වහන්යස්යගන් අවසර අරයගන එයො කැර්ති නම් විතරක් ඉන්න
කියලො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත් යෙොයහොර් නිහතර්ොනීව යම් කුඹල්
හයල් ඉන්න පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස් යවත යයොර්ු යවනව.
එළඹිලො අහනව “ර්ර්ත් යර්තන අසුන්ගත්තට යර්තන අද
ලැගුම්ගත්තට කර්ක් නැද්ද, අද රොතරිය ගත කළොට කර්ක් නැද්ද? ඔෙට
යම්යකන් හොනියක්, නැත්නම් පොඩුවක්, එයහර් නැත්නම් අවහිරයක්
යවන්යන නැද්ද” කියල අහනවො. පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යසත්
එතයකොට කියනව ‘ර්ට පරශ්නයක් නෑ යර්තන ඉඩත් තියයනව
ඔෙතුර්ොත් ඇවිල්ල යර්තන පහසුයවන් ඉන්න’ කියලො.
දැන් එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත් පුක්කුසොති ශරර්ණ
ස්වොමීන් වහන්යසත් යම් අවස්ථොයව එකර් තැන වැඩ ඉන්නව. යම්
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
අවස්ථොයවදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස යර්ොකක්වත් කියන්යන් නෑ.
ෙලනව යර්ොන විදියටද පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් කටයුතු
කරන්යන, එතුර්ො යර්ොකද කරන්යන කියලො. ර්ුකුත්ර් කථො කරන්යන්
නෑ. යම් ළඟකදි උපදවොගත්ත ධයොනය යෙොයහෝර් පරියශීලීව හියත්
සෑයහන්න සතුටක් ජ්නනය කරනව. පරීතියක් ජ්නනය කරනව. ඒ
නිසොර් ධයොන සුවයයන් කල් ගත කරනව. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත්
සෑයහන යවලොවක් තිස්යස, පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස් යම් තොක්
යවලොවක් ධයොන සුවයයන් ඉන්නවද, ඒ තොක් කොලයක් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ත් සර්වත් සුවයයන් කල් ගත කරනව. ඊළඟට රොතරිය
එළඹුණොට පස්යස පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස ධයොන සුවයයන්
අතමිදිල සොර්ොනය තත්ත්වයට පත් යවනව. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත්
සර්වත් සුවයයන් නැගී සිටලො දැන් කථොවට පටන්ගන්නව.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස දකිනවො පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යසයග
ඉඳුරන් යෙොයහොර් පරසන්නයි, ඒ වයග්ර්යි යහපත් ඉරියේ තියයනව,
යෙොයහොර් සංයර්යක් තියයනව, ඉතින් අහනවො - “කවුද ඔෙයග් ගුරැ
ස්වොමීන් වහන්යස්? කවුද ඔෙයග් ශොස්තෘන් වහන්යස්? කවුරැ නිසොද
පැවිදි වුයණ්? කොයග් දහර්ක්ද අනුගර්නය කරන්යන?” ඔන්න යම්
පරශ්න ටික ඇහුවර් පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස උත්තර යදනව “ර්ර් පැවිදි වුයණ් ශොකය කුලයයන් පැවිදි යවච්චච යගෞතර් කියන
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යවනුයවන්. එතුර්ොයග දහර් තර්යි ර්ර් ගරැ
කරන්යන. එතුර්ො තර්යි ර්ර් සරණ ගියය්” කියලො. ඊළඟට අහනව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් “එතුර්ො දැන් යකොයහද වැඩ ඉන්යන?” ඊට
උත්තර යදනවො “වැඩ ඉන්යන සැවැත් නුවර යජ්තවනොරොර්යය”.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස අහනව “මීට කලින් හම්ෙ යවලො තියයනවද?
එයහර් නැත්නම් හම්ෙ වුයණොත් අඳුරගන්න පුළුවන්ද?” පුක්කුසොති
ශරර්ණයන් වහන්යස කියනව “ර්ර් මීට කලින් හම්ෙ යවලත් නැහැ.
ර්ට හම්ෙ වුණත් හඳුනගන්නත් ෙෑ” කියල.
දැන් පින්වත්නි එක පැත්තකින් යම්ක හරිර් සුහද සොකච්චඡොවක්.
හැෙැයි යම්යක් යලොකු ගැඹුරකුත් තියයනව. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
දැන සිටියත් යම් තර්න් වහන්යස් යවනුයවන් පැවිදි යවච්චච යකයනක්
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කියලො, තර්න් ශොස්තෘන් වහන්යස්ය කියල කියන්නවත් එක පොරටර්
ඉදිරිපත් යවන්යන නෑ. ඒ යවනුවට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහෝර්
ර්ධයස්ථව, යම් තර්න් යවනුයවන් පැවිදි යවච්චච යකනොයගන්ර්
කරැණු අහනව. කරැණු අහල දැන් තර්න්වහන්යස්ව ශොස්තෘන්
වහන්යස් වශයයන් අඳුනොගත්යත නැති ෙවත් යත්යරනව. යර්ොකද යම්
පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස් උත්තර යදන්යනර් ‘ඇවැත්නි’ කියල.
ඒ කියන්යන ආවුයසෝ වොදයයන් කථො කරන්යන. ඒ කියන්යන හරියට
නිකං යොළුයවකුට කථො කරනව වයග්. නර්ුත් තර්න්යග යම් ගුරැවරයො,
තර්න්යග ශොස්තෘන් වහන්යස්, තර්න් පැවිදි වුයණ් කවුරැ යවනුයවන්ද
අන්න ඒ ශොස්තෘන් වහන්යස්ර් තර්න් යවත පැමිණිලො තියයනවො
කියලො හිතන්නවත් ෙැරි ර්ට්ටර්ක් තියයන්යන. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යසත් යකොයි තරම්ර් නම් නිහතර්ොනීව යර්යතන්දි කටයුතු
කරනවද කියනව නම් තර්න්වහන්යස් ‘තර්නුයි ශොස්තෘන් වහන්යස්
කියලො’ කිසි යස්ත්ර් කියන්යන නෑ. ඒ යවනුවට යර්ොකද කරන්යන?
ඉල්ලීර්ක් කරනව ර්ර් යම් දහර්ක් යද්ශනො කරන්න ඒක සවන්
යදන්න කැර්තිද කියලො. පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස්ත් ඔන්න
කැර්ැත්ත පරකොශ කරනව. ඊට පස්යස තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
දහම් යද්ශනො කරන්න පටන්ගන්යන.
යම් පින්වතුන් අහල ඇති වයා ධම්මං පස්සති වසා මං පස්සති3
කියල ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග පරකොශයක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ
නිසො තර්න්වහන්යස්ව යත්රැම්ගැනීර්, ෙුදුන් දැකීර්, ඔන්න දහර් හරහො
ඉදිරිපත් කරනව. ඒ කියන්යන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව ර්තුපිටින්
දැකීර්ක් යනයවයි උන්වහන්යස් ෙලොයපොයරොත්තු යවලො තියයන්යන.
ෙුද්ධ යද්ශනොව හරහො, උන්වහන්යස් අවයෙෝධ කරපු දහර් හරහො, යම්
ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කියන්යන කවුද කියන එක අපිට යත්යරනව නම් ඒක
වැටයහනව නම්, අන්න ඒ පැත්ත තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
වියශ්ෂයයන්ර් අගය කරල තියයන්යන. ඒ නිසො යම් ෙුද්ධ කොය
වශයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තර්න් යවනුයවන් පැවිදි යවච්චච
------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

සංයුත්ත නිකොය, ඛන්ධ සංයුත්ත, යථර වග්ග, වක්කලි සූතරය
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ශරර්ණයන් වහන්යස් ගොව ඉඳලත් ඉස්සරහ ඉඳලත් තර්නුයි ශොස්තෘන්
වහන්යස් කියල කියන්යන් නැතුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තර්න්
අවයෙෝධ කරපු දහර් ඉදිරිපත් කරනව. එතයකොට යම් දහර් තර්යි
පුක්කුසොති ශරර්ණයන් වහන්යස් දැන් ශරවණය කරන්යන. ඒයක් ර්ුල්
යකොටසක් තර්යි අද ර්ොතෘකොව වශයයන් ර්ර් තියොගත්යත. ඒක අපි
කොලොනුරෑපව, කොලයට අනුව යම් පර්ණකට සොකච්චඡො කරර්ු.
ඡධාතුව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති කියන එක තර්යි යර්යතන්දි
ඉදිරිපත් කරන්යන. යර්යතන්ට අපි එළයඹන්න කලින්, ෙුද්ධ චරිතයය
තියයන යම් වයග් හරිර් අපූරැ අවස්ථො තියයනව. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් හරිර් නිහතර්ොනීව කටයුතු කරපු ස්වභොවයක්, තර්න් ෙුදු
යකයනක්ය කියලො පරකොශ කරන්න පවො ර්ැලි යවලො වියශ්ෂයයන්ර්
දහර් ඉස්සරහට අරයගන කටයුතු කරපු අවස්ථො රොශියක් තියයනව.
උන්වහන්යස් සතු ඒ උත්තරීතර ර්ොනුෂික ගුණොංග යහළි යවන විදියට
කටයුතු කරපු අවස්ථො සෑයහන්න තියයනව. අනවශය විදියට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ව යදවියයක් ෙරහ්ර්යයක් කරනවො යවනුවට අපි
උන්වහන්යස් සතු යම් උත්තරීතර ර්ොනුෂික ගුණ ධේර් හඳුනොගන්නව
නම් අපි උන්වහන්යස්ට සමීප යවන ගතියක් අදටත් අපිට ඇති
කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයයන් තවත් කියනව නම් යස්ඛ
සූතරය. යස්ඛ සූතරයත් ර්ජ්ඣිර් නිකොයයර්යි අන්තේගත යවන්යන.
ඒයකදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ශොකය ජ්නපදයය කපිලවස්තු නුවර
තර්න්වහන්යස් උපත ලද ස්ථොනයය් ආසන ශොලොවක් පිළිගනිමින්
කටයුතු කරනව. යම් ශොකය රජ් දරැයවො ආසන ශොලොවක් හදලො ඒක
ෙුද්ධ පරර්ුඛ ර්හො සංඝ රත්නය විෂයයහි පූජ්ො කරනව. ර්ුලින්ර්
පරිහරණය කරන්න කියල ආරොධනො කරල පූජ්ො කරනව. ඒ
අවස්ථොයවදි පින්වත්නි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ශොකය රජ් දරැවන්ට
ධේර්ය යද්ශනො කරමින් ඉන්නවො. ඉඳලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්ට කියනව තර්න්වහන්යස්යග් පියට්
කැක්කුර්ක් යේදනොවක් තියයනව, ඒ නිසො යම් පර්ණක වියේකයක්
අවශයයි, ඒ නිසො තර්න්වහන්යස් එතනර් වියේක ගන්නව,
සැතයපනව, ඒ නිසො ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්ට යස්ඛ පරතිපදාව
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යම් ශොකයයන්ට යද්ශනො කරන්න කියලො ආරොධනො කරනව.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තර්න්වහන්යස්යග් යදපට සිවුර නර්ලො එතනර්
සැතයපනවො සිංහ යසයියොයවන්, යම් ශොකය රජ් දරැවනුත් තර්න්යග්
යම් සියලුර් සඟ පිරිසත් ඉදිරියය්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර්
අවයොජ්ව, නිහතර්ොනීව වියේක ගන්නවො.
යම් අනුව අපිට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යසයග චරිතය දිහො විවිධ ආකොරයයන් හිතල ෙලනයකොට
යත්රැම්ගන්නයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකොයි තරම් නම් තර්න්
උතුම් ර්නුස්සයයක් වශයයන්, උත්තරීතර ර්නුස්සයයක් වශයයන්,
උන්වහන්යස් සතු ඒ අසහොය මිනිස්කර් යහළි කරල තියයනවද,
යකොයි තරම් නම් අපිට ඒත් එක්ක සම්ෙන්ධ යවන්න පුළුවන්ද, යකොයි
තරම් නම් අපිට එක පැත්තකින් සර්ොනරෑපී ගතියක්, එයහර් නැත්නම්
ර්නුස්ස ජීවියත් තියයන, ර්නුස්ස කයට තියයන යම් යම් අඩුපොඩු
නිසො උන්වහන්යසත් යපළුණොද ආදී වශයයන් හැර් යදයක්ර් අපිට
යහළි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි අපිට උන්වහන්යස්ට සමීප
යවන්නත් අවස්ථොව තියයනව යම් වයග් කොරණො යහළි
කරගන්නයකොට. ඒ වයග්ර්යි තවත් සූතරවල ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස
වියශ්ෂයයන්ර් සඳහන් කරනව තර්න්වහන්යස ගැන නිවැරදි
ශරද්ධොවක් ඇති කරගැනීර් තුළින් තර්න්වහන්යස් ශොස්තෘන් වහන්යස්
ෙවත් අපි උන්වහන්යස් සරණ ගිය ශරොවකයින් ෙවත් අපි
යත්රැම්ගන්නව නම් ඒකර් අපිට යලොකු පිටුවහලක් යවන ෙව. ඒ
නිසො අපි අද ඉන්යන යකොතනද, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හිටියය්
යකොතනද, උන්වහන්යස්ව තැබිය යුත්යත් යකොතනද, කියන එක අපි
යත්රැම්ගත යුතුයි. උන්වහන්යස් ශොස්තෘන් වහන්යස් ෙවත් අපි
උන්වහන්යස් සරණ ගිය ශරොවකයින් ෙවත් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි. ඒ
නිසො අපි කිසි යස්ත්ර් අයප් දැනුර් උන්වහන්යස්ට සර් කරන්න සුදුසු
නෑ. ඒ වයග්ර්යි උන්වහන්යස් සේ්ඥතො ඥානයයන් ෙලලො දැකලො
යද්ශනො කරපු දහර්ක් අපි කිසි යස්ත්ර් ලඝු යකොට අයප් දැනුමින් යම්
යලෞකික ඥානවලින් තක්යස්රැ කරන්න යන්න සුදුසු නෑ. අපිට දැන්
යනොවැටයහන්න පුළුවන් - නර්ුත් අපි උන්වහන්යස් පරතයක්ෂ කරපු
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
දහර් අයප් ශක්ති පර්ණින් ටික ටික පරතයක්ෂයක් ෙවට පත් කරගැනීර්
සඳහොයි උත්සොහවත් විය යුත්යත්.
ඒ නිසො අපි භොවනොවකට වොඩි යවනයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියපු පර්ණට අපිට යනොයත්යරනව යවන්න පුළුවන්.
යනොවැටයහනව යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපි උත්සොහවත් විය යුත්යත්
ටියකන් ටික ටියකන් ටික ර්ුලින් ශරද්ධොයවන් යම් ගර්න පටන්
ගන්නයි. ඒ නිසො භොවනොවක් කරද්දි ර්ුලින් අපි සර්හර යවලොවට
අසර්ේථ යවන්න පුළුවන්. ර්ුලින් අයප් සොේථකත්වය යනොයපයනන
තරර්ටර් අපි අසර්ත් යවන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපි විශ්වොසය
තියොගැනීර් අවශයයි. ශරද්ධොව තියොගැනීර් අවශයයි. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් යද්වල් පරකොශ කරල තියයන්යන්, යම් විවිධොකොර
උපකරර් යපන්නල දීල තියයන්යන් ෙුදු නුවණකින් දැකලො දැනයගනයි
කියන එක අපි යත්රැම්ගත යුතුයි. ඒ නිසො අපි ඒ විශ්වොසයයන් යනව
නම්, ඒ ශරද්ධොව අයප් හියත් පවත්වොගන්නව නම්, අපිට තොර් යම්
යද්වල් යනොයත්රැණොට තොර් යම් යද්වල් පරතයක්ෂයක් වශයයන්
යනොවැටහුණොට අපිට ඒවො අතහරින්යන් නැතුව ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ගැන විශ්වොසය තියොයගන ශරද්ධොයවන් යම් ගර්න යන්න
පුළුවන්. එතයකොට එයහර් ශරද්ධොයවන් යනව නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනව සත්ථා භගවා, සාවව ාහමස්මි; ජානාති භගවා,
නාහං ජානාමී’ති. යම් පොඨය සඳහන් යවනව කීටොගිරි සූතරයය්.
ශරද්ධොවන්ත ශරොවකයයක් හිතන ආකොරය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ර්
යපන්නල දීල තියයනව ‘සත්ථො භගවො, සොවයකොහර්ස්මි’ ඒ ශොස්තෘන්
වහන්යස් භොගයවතුන් වහන්යස්යි. ර්ර් ඇවිල්ල ශරොවකයයක් පර්ණයි.
“ජ්ොනොති භගවො, නොහං ජ්ොනොමී’ති” ඇත්ත ඇති සැටියයන් දන්යන
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යි, ර්ර් තොර් දන්යන නෑ. ඒ නිසො අපි දන්යන්
නැතුවයි යම් පටන්ගන්යන. හැෙැයි අපි ටික ටික දැනගන්නො පොරක
තර්යි යන්යන. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පොර යපන්නල
තියයනව. ඒ පොයර ටික ටික යනයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස
යපන්නපු යම් යම් ර්ග සලකුණු අපිටත් පරතයක්ෂ වශයයන්
අත්දැකගන්න හම්ෙු යේවි. එයතක් ඉතින් අපි ඉවසීයර්න් යන්න ඕනැ.
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යම් අනුව ෙලනයකොට, දවසකින් යදකකින් යම් යද්වල්
ඔක්යකොර් සිද්ධ වුයණ් නැහැ කියලො අපි යම්ක පරතික්යෂ්ප කරන
එක යනයවයි කරන්න තියයන්යන. යෙොයහොර් ඉවසීයර්න් ටික ටික
යම් දහර් පරගුණ කරන එකයි. අපි දහර්ක් ර්තුපිටින් අතගෑව කියල
අපිට යම්යක ගැඹුරක් යත්යරන්යන් නැහැ. අපි යම්යක ගැඹුරට
ටියකන් ටික ෙහින්න ෙහින්න තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දහයම්
තියයන ගම්භීර ෙව යත්යරන්යන. ඒ ගම්භීර ෙව යත්රැම්ගන්න අයප්
හියත් විවිධොකොර සංඥා යගොඩක් ඇති කරගැනීර්ර් යනයර්යි වැදගත්
යවන්යන්. යර්යතන්දි ඉතොර් සරල ර්නසකින්, එකඟ යවච්චච
ර්නසකින් ඒකොගර යවච්චච ර්නසකින් යුතුව, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියන විදිහට වේතර්ොන වශයයන් යම් පැන නගින්නො වූ විවිධොකොර
අරර්ුණු යහොඳින් නිරීක්ෂණය කරමින් පරඥාව දියුණු කරගැනීර් හරහොයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන නිවැරදි පරඥාව, භොවනොර්ය ඥානය
අයප් හියත් දියුණු කරගන්න අවස්ථොව තියයන්යන.
යම් ධොතුවිභඞ්ග සූතරය වියශ්ෂයයන්ර් විවිධ පැතිවලින්
යද්ශනො යවනව. වියශ්ෂයයන්ර් ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව ගැන
යර්යතන්දි කථො කරල තියයනව. ඒ වයග්ර්යි යේදනොනුපස්සනොව
වයග් යකොටස් යම්යකදි කථො කරල තියයනව. ඉන් එහො ගිහිල්ල හිත
වැඩ කරන ආකොරය සම්ෙන්ධයයන් සෑයහන්න කථො කරල තියයනව.
ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපි සොර්ොනයයයන් යම් දහර්කට
පිළිපන්, එයහර් නැත්නම් යම් දහයම් හැසියරන, එයහර් නැත්නම්
යස්ඛ ර්ට්ටර්ට පත් යවච්චච, යනොදී වශයයන් යම් යම් අවධිවලදි
යර්ොන යර්ොන විදිහටද යම් හිත හැසියරන්යන? ඒ ඒ අවස්ථොනුකූලව
තව තව දියුණු කරගන්යන යකොයහොර්ද? තව ඉදිරියට යන්යන
යකොයහොර්ද? කියන කොරණොත් සෑයහන්න ගැඹුරින් සොකච්චඡො කරල
තියයනව.
ඉතින් අපි යකටියයන් ධොතු පැත්තට එළයඹනව නම් ඡ
ධාතුව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා කියන යම් පරකොශයය්දි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ර්තු කරල යදන්යන දැන් අපි ගැහැනු පිරිමි වශයයන්
විවිධොකොර නම් ගම් කියොයගන ඉදිරිපත් යවලො හිටියට ෙුදුරජ්ොණන්
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වහන්යස් කියන්යන් යම් ‘පුරැෂයයක්’, නැත්නම් ‘ස්තරියක්’, යම්
‘ර්නුස්සයයක්’, කියල කියන්යන් ධොතු හයක්. යම් ධොතූ යර්ොනවද,
ධොතු ලක්ෂණ යර්ොනවද, යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන
ර්ොේගය යර්ොකද්ද, යනොදී වැදගත් කරැණු සම්ෙන්ධයයන් තව ටිකක්
ඉදිරියට යම් වැඩසටහයන්දි ටියකන් ටික ටියකන් ටික ගැඹුරට යන්න
ර්ර් ෙලොයපොයරොත්තු යවනව. කලිනුත් කියුව වයග් යම් ධොතු පර්ණක්
ගැන විතරක් යනයර්යි යම් සූතරයයදි කථො කරන්යන. සෑයහන්න අයප්
හිත ගැන හියත් කරියොකොරිත්වය ගැනත් ඒ වයග්ර් යම් දහර් දියුණු
කිරීර් හරහො හිත වැයඩන ආකොරය ගැනත් සෑයහන්න විස්තරයක් යම්
සූතරයය අඩංගු යවනව.
ඒ නිසො යම් කරැණු ගැන අපි ඉදිරියය්දී සොකච්චඡො කරන්න
ෙලොයපොයරොත්තුයවන්, අද දින යම් ර්ොතෘකොවට පිවිසීර්ක් වශයයන්
ඉදිරිපත් කරපු යම් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනව. සියලුයදනොටර්
ඉදිරි කටයුතුවලදිත් යම් ඉදිරි දින කීපයයදිත් යෙොයහොර් විශ්වොසයයන්
යෙොයහෝර් නිහතර්ොනීව, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යි අයප් ශොස්තෘන්
වහන්යස්, අපි යම් උන්වහන්යස් සරණ ගිය ශරොවකයින් පිරිසක්, කියන
තැන ඉඳලො යම් කටයුත්ත කරන්න අද දින ධේර් යද්ශනොව උදවු
යේවො කියලො පරොේථනො කරමින් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි.
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පසු සටහන...
අතීතයය් කොශයප ෙුදුන් වහන්යස්යග් කොලයය්දී, ඒ ශොසනයය්
පැවිදි වී සිටි භික්ෂූන් වහන්යස්ලො හත්නර්ක් ශොසනය පරිහොනියට
පත් වන ෙව දැක ර්හත් සංයේගයට පත් වූවොහු, එක්ව කතිකො
කරයගන ර්හ කැලෑවකට වැඩියහ. එහි වූ උස් පේවතයකට නැග
ඉණිර්ග යපරළො දර්ො, දැඩි වීේයයයන් භොවනො යකොට යකයස් යහෝ
නිවන් පරතයක්ෂ කරයගන මිස පේවතයයන් යනොෙසිර්ුයි අධිෂ්ඨොන
කරගත්හ.
එක් භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක් එක රැයකින්ර් අභිඥාලොභී
අරහත් ෙවට පත් වී, පසුවදා උදෑසනර් අහසින් පිණ්ඩපොතයට වැඩර්
යකොට, එය අනික් හයනර්ට පැවරෑ නර්ුත් උන්වහන්යස්ලො එය
පරතික්යෂ්ප කළහ. යදවන දවයස් තවත් භික්ෂූන් වහන්යස් නර්ක්
අභිඥාලොභී අනොගොමී ෙවට පත් වී, පිණ්ඩපොතය ලෙොයගන අවුත්
ඉතුරැ පස්නර්ට පැවරෑහ. එය පවො තර්න්යග් පරර්ොදයක් යලස සැලකූ
ඒ භික්ෂූන් වහන්යස්ලො එයද පරතික්යෂ්ප කළහ.
රහතන් වහන්යස් යථො කොලයය්දී පිරිනිවන් පෑහ. අනොගොමී
භික්ෂූන් වහන්යස් අපවත් වී ශුද්ධොවොසයය් උපන්හ. අනික් පස්නර්
නිරොහොරවර් භොවනො කර අපවත් වී, ෙුද්ධොන්තරයකර් දිවයයලෝක
ආදියය් ඉපදී, යගෞතර් ෙුදුන් වහන්යස්යග් කොලයය් දඹදිව උපන්හ. ඒ
නම් පුක්කුසොති රජ්තුර්ො, කුර්ොර කස්සප කුර්රැ, ෙොහිය තොපසතුර්ො,
දේෙර්ල්ලපුත්ත කුර්රැ, සහිය පරිෙරොජ්කතුර්ො යන පස්යදනය. ඉන්
හතරයදනකු යම් ශොසනයය්දී රහත් වූ අතර, පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස් අනොගොමි වූහ.
කොශයප ෙුද්ධ කොලයය්දී ශුද්ධොවොසයය් උපන් ෙරහ්ර්යො
යගෞතර් ෙුද්ධ කොලයය්දී සිටි සිය මිතුරන් ගැන යසවීය. එවිට දුටුයේ
ඉන් එක් අයකු වූ ෙොහිය තොපසතුර්ො තර්ො රහත් වී ඇතැයි ර්ුළොවක
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වැටී සිටින ෙවය. යහයතර් ෙොහිය හර්ු වී, ෙුදුන් වහන්යස් පහළ වී
ඇති ෙව දැන්වීය; ඉර්හත් පරීතියට පත් ෙොහිය ෙුදුන් වහන්යස් දැකීර්ට
එයකයණහි පිටත් විය. යනොනැවතීර් යෙොයහෝ දුරක් යගවො යගොස්
ෙුදුන් වහන්යස් හර්ු වී එකර් ගොථොවක් අසො රහත් ඵලයට පත් විය.
තවද, සතයය යසොයමින් යන සහිය පරිෙරොජ්කවරයොට ෙුදුන් වහන්යස්
ර්ුණගස්වන අටියයන් පරශ්න විස්සක් උගැන්වය
ූ ය්ත් ඉහත කී
ෙරහ්ර්යොර්ය. යර්හි පරතිඵලයක් යලස සහියද ෙුදුන් වහන්යස් යවත
පැවිදි වී රහත් විය.
ඉහත කී පරිදි භික්ෂූන් වහන්යස්ලො ගිරි ර්ුදුයන් භොවනො කරන
අවස්ථොව නිරෑපණය කරන ර්නහර චිතරයක් නිස්සරණ වනය
යස්නොසනය ආරම්භක කොලයය්දී අඳිනු ලැෙ, අද දක්වොත් දාන
ශොලොයේ පරදේශනය කර තියේ.
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නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
ඡධාතුව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා’තී
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි, ශරද්ධොවන්ත
පින්වතුනි, අපි ඊයයත් ර්තක් කරගත්තො වයග්, යම් නිස්සරණ වනයය්
පවත්වන එකසිය අනූහත්වන භොවනො වැඩසටහනට ර්ොතෘකොව
වශයයන් ර්ර් තියොගත්යත ධොතුවිභංග සූතරය. ධොතුවිභංග සූතරය
අන්තේගත යවන්යන ර්ජ්ඣිර් නිකොයය උපරිපණ්ණොසකයය.
එතයකොට යම් සූතරය වශයයන් ගත්තහර්, අපි ඊයය හුඟක්
අවධොනය යයොර්ු කයළ් යකොයහොර්ද යම් සූතරයට පිවිසුයණ් කියලො.
පුක්කුසොති කියන ස්වොමීන් වහන්යස්ව සම්ර්ුඛ යවලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්, තර්න්වහන්යස් ශොස්තෘන් වහන්යස් ෙව යහළි කරන්යන
නැතුව සෘජ්ුවර් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යම් ධේර්ය යද්ශනො
කිරීර් සඳහො සූදානම් යවනවො. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඇයි
එෙඳු යදයකට යපළඹුයණ්, එයහර් නැත්නම් පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස්ට දහම් යද්ශනො කිරීර් සඳහො යර්ොන වයග් පසුබිර්ක් නිසොද
එෙඳු තීරණයකට ආයව, කියන එක හරි ලස්සනට අපිට
යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. එකක් තර්යි, පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් ඒ
යවනයකොටත් යම් පර්ණකට සර්ොධියක් දියුණු කරයගන තිබිල
තියයනවො. ර්හණ යවන්න කලින්ර් රජ්වොසයල් ඉඳලර් යතරැවන්
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සරණ ගිහිල්ලො, යම් පර්ණක අවයෙෝධයක් ඇති කරයගන, එතනින්
පස්යස සෑයහන්න සර්ොධියක් වඩොයගන තියයනවො. යර්ොකද, යපර
භවයකදී කරන ලද කුසලයක් සහ උසස් ර්ට්ටයම් සර්ොධියක් තිබිල
තියයනවො. යම් අවයෙෝධයක් තිබිල තියයනවො. ඒ අනුව උන්වහන්යස්
යහොඳට සර්ොධියක් ඇසුරැ කරලො තියනවො. ඊළඟට අර
කුඹල්කරැවොයග් නවොතැන් යපොයළ්දි - ඒ කියන්යන කුඹල් හයල්දි,
එතුර්ො ඒ ආයේ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ෙව දන්යන් නැතුව ර්ුලින්ර්
කරන්යන සර්ොධි සුවයයන් කල් ගත කිරීර්.
එතයකොට තර්න් එක්කර් සතුටු යවන ගතියක්, තර්න් එක්කර්
ඉන්න ගතියක් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් තුළ තිබිල තියයනවො.
එක අතකින් යම්ක යම් භික්ෂුත්වය නිරෑපණය කරන, නැත්නම්
දහර්ක යයයදන යකයනක්යග ලක්ෂණයක් වශයයන් අපිට
හඳුනොගන්න පුළුවන්. ර්ට හම්ෙ වුණො ධම්ර් පදයය් ගොථොවක්. ධම්ර්
පදයය් භික්ඛු වේගයය්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඇත්තටර් අගය කරල
තියයනවො, යම් විදියට තනිව කටයුතු කිරීර්, එයකලොව කටයුතු කිරීර්,
ඒ වයග්ර් තර්න් තුළින්ර් තෘප්තිර්ත් වීර්, යර්න්න යම් වයග් කරැණු.
ඒ වයග්ර්යි, සඤ්ඤත භොවය- ඒ කියන්යන අපි තුළ තියයන එක්තරො
අන්දර්ක හික්මීර්ක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉතොර්ත්ර් අගය කරල
තියයනවො. එතන ගොථොවක් එනවො යම් විදියට හත්ථසඤ්ඤඤවතා පාෙසඤ්ඤඤවතා
වාචාය සඤ්ඤඤවතා සඤ්ඤඤතුත්තවමා
අජ්ඣත්ත වතා සමාහිවතා
එව ා සන්තුසිවතා තමාහු භික් ුං.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යම් අත් සංවර නම්,
පොද සංවර නම්, ඒ වයග්ර් වචනයයන් සංවර නම්, කයයනුත් සංවර
නම්, ඒ වයග්ර් “අජ්ඣත්තරයතො සර්ොහියතො”, තර්න් තුළින්ර් සතුටු
යවනවො නම්, තර්න් තුළර් සතුටක් භුක්ති විඳිනවො නම්, ඒ වයග්ර්යි
‘සර්ොහියතො’ ඒකොගරතොවක්, සර්ොහිත ෙවක්, සර්ොධිර්ත් ස්වභොවයක්
තියයනවො නම්, “එයකො සන්තුසියතො තර්ොහු භික්ඛුං”, අන්න යම් විදියට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් භික්ෂුන් වහන්යස් යකයනක් සතු ගුණයන්
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යහළි කරනවො. එතනදි තනිව සතුටු යවනවො. ආයයත් යවන ෙොහිර
යදයින් සතුටු වීර්ක් යනයවයි. යම් අනුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො, යම් භික්ෂූන් වහන්යස්ත් තනියයන් තර්යි සතුටු යවන්යන,
“එයකො සන්තුසියතො තර්ොහු භික්ඛුං”. ඉතින් අපිට හිතොගන්න පුළුවන්
පසුබිර්ක් යර්තන තියයන්යන. එතයකොට යම් පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස්ත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් භික්ෂූන් වහන්යස් යකයනක්යගන්
ෙලොයපොයරොත්තු යවච්චච ඒ උතුම් ගුණ ධේර් රොශියක් යම්
යවනයකොටත් දියුණු කරයගන තියයනවො.
යම් දේශනය දකින ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපළයඹනවො
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට දහම් යද්ශනො කරන්න. පුක්කුසොති
ස්වොමීන් වහන්යස් දැන් ඔන්න ධේර්යට සවන්යදනවො. සවන්යදද්දි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පටන්ගන්යන “ඡධාතුව ා අයං, භික් ු,
පුරිවසා’ති” කියලො යම් ධොතු ගැන විස්තරයක් කරන්න. යර්ොකද, යම්
යවනයකොට අපිට යත්යරනවො, ශීල සර්ොධි පරඥා කියන යම්
ශික්ෂොතරයය් එක්තරො ර්ට්ටර්කින් දැන් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්
වැඩි දියුණුවක් ලෙලො තියයනවො. දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සෘජ්ුවර්
පරඥා ශික්ෂොව තර්යි යම් කථො කරන්යන. දැනටර්ත් සර්ොහිත ෙවක්
තියයන නිසො, හියත් සර්ොධිර්ත් ස්වභොවයක් යර්තුර්ො තුළ දැනටර්ත්
තියයන නිසො, ඇත්ත වශයයන්ර් යම් ධොතුවිභංග සූතරයය්දි පරඥාව
දියුණු කරගන්නො ආකොර තර්යි වියශ්ෂයයන්ර් යපන්නල දීලො
තියයන්යන. පරඥාව දියුණු කරගන්නො කරර් රොශියක් යම් සූතරයය
ඉදිරිපත් යවනවො. කරර්ොනුකූලව පියවයරන් පියවර සඳහන් යවනවො.
ඒ නිසො භොවනො කරන පිරිසක් වශයයන් යම් සූතරය ආශරයයන් අපිට
සෑයහන්න කරැණු ඉයගනගන්න අවස්ථොව තියයනවො. අපි
සොර්ොනයයයන් ගැහැනු පිරිමි වශයයන් යෙදිලො, නැත්නම් රට රොජ්ය
වශයයන් යෙදිලො, ගම් නියම්ගම් වශයයන් යෙදිලො, විවිධොකොර
වශයයන් අපි යෙදිලො ඒ ඒ නම් ගම් දීයගන අපි කටයුතු කළොට,
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
තර්න්වහන්යස්යග
අනුශොසනොයවදි
යපන්නන්යන් යම් සත්ත්වයයක් පුද්ගලයයක් කියලො කියන්යන
එක්යකො සතර ර්හො ධොතුවක්, නැත්නම් යර්යතන්දි කියන විදියට ධොතු
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හයක්, එයහර් නැත්නම් ස්කන්ධ පහක්, නැත්නම් ආයතන හයක්. යම්
විදියට තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් පුද්ගලයයක් යකයනක් වශයයන්
හඳුනොගන්නො වූ ස්වභොව පිළිෙඳව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරන්යන.
එතයකොට යම් ධොතු හයක් සම්ෙන්ධයයන් තර්යි දැන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන්. පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට
කියනවො, යම් ර්නුස්සයයක් කියල කියන්යන ධොතු හයක
සංකලනයක්, නැත්නම් ධොතූ හයක එකතුවක්. එතයකොට යර්ොනවද
යම් ධොතු හය. අපි සොර්ොනයයයන් අහල තියයනවො ධොතු හතරක් ගැන.
වියශ්ෂයයන්ර් කය සම්ෙන්ධයයන්, යභෞතික සිරැර සම්ෙන්ධයයන්
යපන්නලො යදනවො, රෑපස්කන්ධය ධොතු හතරකින් සර්න්විතයි.
රෑපස්කන්ධය විස්තර කරනයකොට සොර්ොනයයයන් දහයම් විස්තර
යවන්යන, පඨවි ධොතු ආයපෝ ධොතු යත්යජ්ෝ ධොතු වොයයෝ ධොතු කියලො
යම් විදියට යම් පරධොන සතර ර්හො ධොතුවකින් තර්යි, යම් කය,
නැත්නම් සියලු යභෞතික යද්වල් සකස් යවලො තියයන්යන කියන එක.
දැන් යර්යතන්දි ඒ හතරට අර්තරව තවත් යදකක් එකතු යවලො
තියයනවො ආකොස ධොතුවත් විඤ්ඤාණ ධොතුවත්. එතයකොට යම් හයය්ර්
එකතුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නනවො, ඔන්න පුරැෂයයක්,
නැත්නම් ර්නුස්සයයක් සත්ත්වයයක් වශයයන්. එතයකොට, දැන්
ර්නුස්ස යලෝයක අපි යම් විදියට කථො ෙහ කරනයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් හඳුන්වනවො, අපි යර්ොන යර්ොන නම් ගම් දීයගන හිටියත්,
අපි අතර විවිධොකොර විෂර්තො තිෙුණත්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
වචනවලින් යම් සියලුයදනොර් යම් විධියට යම් ධොතු හයක් වශයයන්
හඳුන්වන්න පුළුවන්.
අපි ගොව තියයන යම් විවිධොකොර සංකීේණතො ෙැහැර යවලො,
එක්තරො අන්දර්කින් සරල විදිහට අපිට අපි ගැනර් අවයෙෝධ
කරගන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කරර්යක් යද්ශනො කරනවො.
යකොයහොර්ද යම් ධොතු හයක් යර්තන තියයන්යන? දැන් අපි
සොර්ොනයයයන් එක්යකො රොජ්කොරි කටයුතු කරන අවස්ථොවලදී
විවිධොකොර යද්වල් අයප් ඔළුයව තියයනවො. සංඥා ෙහුලයි. විවිධොකොර
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අරර්ුණු ෙහුලයි. කටයුතු ෙහුලයි. ඒ වයග්ර් රොජ්කොරි ෙහුලයි. ඒ
වයග්ර් ඒවයයදි අපි එකතු කරගත්ත නිලතල තොන්න ර්ොන්න ඕවත්
එක්කර් අපි යකයනක් පුද්ගලයයක් යවලො තර්යි සොර්ොනයයයන්
කටයුතු කරන්යන. ඊළඟට අපි යගවල් යදාරවල්වල ඉන්නයකොට
අඹුදරැවන් එක්ක කටයුතු කරද්දි ඔන්න අම්ර්ො තොත්තො යවලො, දුව
පුතො යවලො, ආච්චචි සීය යවලො, ඉතින් යම් විදියට අපිර් දීපු විවිධොකොර
ස්වභොව අපි තුළ තියයනවො. ඉතින් යම් හරහො අයප් හියත් සෑයහන්න
ෙරක් යගොඩනැගිල තියයනවො, නැත්නම් සෑයහන්න අරර්ුණු රොශියක්
යගොඩනැගිල තියයනවො, පිරිල තියයනවො.
ඉතින් අපි යම් යස්නොසනයකට පැමිණියහර්, එයහර්ත්
නැත්නම් යම් ශූනයොගොරයකට පැමිණියහර් ෙලොයපොයරොත්තු
යවන්යන අපි අර ඔළුයව තියොගත්ත ඒ හුඟොක් ෙහුල සංඥා ටිකක්
අයින් කරල, දැනට යම් යස්නොසනයයදි ර්ූණ පොන්න යවන, යම් දවස්
කීපයයදි ර්ූණ පොන්න යවන යම් සීමිත පරශ්න ගණනොවක තර්යි අපි
ජීවත් යවන්යන. එනිසො අපි යවනදා එදියනදා කටයුතු කරන ජීවිතයයදි
තිෙුණො නම් යම් පර්ණක සංඥා යගොඩක්, තිෙුණො නම් යම් පර්ණක
ෙොහිර යද්වල් යගොඩක් අයප් ඔළුයව, අන්න ඒ සියල්යලන්ර් ටිකක්
අඩු කරලො යම් යස්නොසනය ඇතුයළ් තියයන පරශ්න ටික විතරක් දැන්
ඔළුවට දාගත්ත නං, අන්න ඒ තරර්ට අපිට යලොකු සැහැල්ලුවක්
දැයනනවො. යර්ොකද දැන් අපිට ඉවුම් පිහුම් ගැන හිතන්න යදයක් නෑ.
නැත්නම් අයප් අම්ර් තොත්ත ගැන - අපි හිතර්ු ඒයගොල්යලො
වැඩිහිටියයො වශයයන් යගදර ඉන්නවො. දැන් ඒ ගැන වැඩිය හිතන්න
යදයක් නෑ. නැත්නම් දූදරැවන් ගැන හිතන්න යදයක් නෑ. රැකීරක්ෂො
කරන යද්වල් ගැන හිතන්න යදයක් නෑ. දැන් පුළුවන් තරම් යම් තර්න්
එක්ක කටයුතු කිරීර්ක් තියයන්යන. තර්න් යවතර් නැඹුරැ යවච්චච
ස්වභොවයක් තියයන්යන. දැන් යම් තර්න් යවතර් නැඹුරැ යවන්න
නැඹුරැ යවන්න, අර යද්වල් තොවකොලිකව ටිකක් අර්තක කරන්න
අර්තක කරන්න, අයප් හියත් යම් පර්ණක සැහැල්ලුවක් ඇති යවන්න
ගන්නවො. යර්ොකද අපි යපොේඩක් සැහැල්ලු යවනවො, යපොේඩක් අයප්
තිබිච්චච ඒ සංකීේණ ගතිය අයින් යවලො, ර්නයස් තිබිච්චච සිද්ධි ෙහුල
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ගතිය සංඥා ෙහුල ගතිය ටිකක් අයින් යවලො. අපිට දැනට තියයන්යන
යපොඩි වගකීර්ක්, සුළු වගකීර්ක්, කටයුතු යපොඩි පරර්ොණයක්, කීප
පරර්ොණයක් පර්ණයි දැන් අපිට තියයන්යන. ඒ හරහො අයප් හියත් යම්
පර්ණක සැහැල්ලුවක් එන්න ගන්නවො.
ඊළඟට යම් සූතරයයදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, දැන් අපි
යම් විදිහට අයප් හිත ටිකක් සැහැල්ලු කරගත්තො නම්, ඊළඟට අපි
හිතර්ු කයට අපි හිත ගන්න උත්සොහවත් යවනවො. කයට හිත
ගත්තහර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම් ර්නුස්සයයක් කියලො
කියන්යන් ධොතු හයක්. එතයකොට යම් ධොතු හය සම්ෙන්ධයයන් අපි
ටිකක් යම් සූතරයට අනුව විස්තර කරගනිර්ු. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො යම් කයය් ධොතූ වශයයන් හතරක් තියයනව, ආකොස ධොතුවත්
එක්ක පහක් තියයනවො. ඒ කියන්යන යභෞතික ශරීරය ගත්යතොත් ධොතු
පහක් තියයනවො. පඨවි ධොතුයව ආකොර යදකක් යපන්නනවො,
අජ්ඣත්තික පඨවි ධොතු, ෙොහිර පඨවි ධොතු කියලො. ඒ කියන්යන
ඇතුළත වශයයන් තියන දැයනන පඨවි ධොතුවත් ෙොහිර වශයයන්
යප්න්න තියයන පඨවි ධොතුවත්. එතයකොට ඇතුළත පඨවි ධොතුව ගැන
අපි ටිකක් විස්තරවලට ගියයොත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නනවො,
යම් කයය් තියයනවො යම් පර්ණක රළු යගොයරෝසු කේකශ ගතියයන්
යුක්ත ධොතූ ස්වභොවයක්. අන්න ඒ ධොතූ ස්වභොවයට “පඨවි ධොතුව”
කියල සොර්ොනයයයන් කියනව අහල ඇති යම් පින්වතුන්.
දැන් ඔය යකොටස් තිස්යදකක් ගැන සොර්ොනයයයන් දහයම්
විස්තර යවනවො. වියශ්ෂයයන්ර් පිළිකුල් භොවනොව ගැන විස්තර
කරද්දි, කොයගතොසතිය ගැන විස්තර කරද්දි යක්සො, යලෝර්ො, නඛො,
දන්තො, ආදී වශයයන් යම් යකොටස් තිස්යදකක් ගැන කතො කරනවො.
යම් යකොටස් තිස්යදයකන් ර්ුල් විස්ස ගත්තහර් ඒයක තියයන්යන
යර්න්න යම් ලක්ෂණය. ඒ කියන්යන රළු ෙවක් තියයනවො. ඒ
වයග්ර්යි යගොයරෝසු තද ගතියක් තියයනවො. ඉතින් යම් යකොටස් විස්ස,
ර්ුල් යකොටස් විස්ස පඨවි ධොතුව වශයයන් යපන්නල යදනවො.
එතයකොට අපිට ඒ තරම්ර් අර්ොරැවක් නෑ යම් කියන යද්වල්
යත්රැම්ගන්න. අයප්ර් යම් ශරීරයට අවධොනය යයොර්ු කළහර් අපිට
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යත්යරනවො යකස්, යලොම්, නිය, දත්, සම්, ර්ස්, නහර, ඇට, ඇට මිදුලු,
වකුගඩු, යම් නො නො පරකොර යකොටස් යම් කයය් තියයනවො, ඉන්ද්රිය
යකොටස් තියයනවො. ඉතින් යම්වො ඔක්යකොයගර් රළු ගතියක්, ෙර
ගතියක්, සැහැල්ලු ගතියක්, නැත්නම් තද ගතියක්, සිනිඳු ගතියක්,
යර්ොයළොක් ගතියක් යම් ඔක්යකොර් කියන ලක්ෂණ අපට හඳුනොගන්න
පුළුවන්. එතයකොට කයය් යම් පඨවි ධොතුව තියයනවො කියන එක අපිට
සරලව යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. යම්වො හුඟක් ගැඹුරැ දහර්ක් යනයවයි.
අපි කොටත් යත්යරන තැනකින් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සූතරය
පටන් අරයගන තියයන්යන. එතයකොට යම් පඨවි ධොතුයවන් සැදුම්
ලත් යද්වල්, නැත්නම් පඨවි ධොතුව ෙහුල උත්සන්න යද්වල්, අයප් කය
තුළර් තියයනවො. එතයකොට අපිට යත්රැම්ගන්න පුළුවන් යම් යම්
යකොටස් - යකස් කියන එයක් පඨවි ධොතුව ෙහුලයි; දත් කියන එයක්
පඨවි ධොතුව ෙහුලයි; නැත්නම් ඇටකටු කියන ඒවයය් පඨවි ධොතුව
ෙහුලයි. ඉතින් යම් විධියට අපිට පඨවි ධොතුව ෙහුලව තියයන යකොටස්
විස්සක් සොර්ොනයයයන් යපන්නල යදන්න පුළුවන්.
ඒ වයග්ර්යි ආයපෝ ධොතුව ගත්යතොත්, අර ඉතිරි යකොටස්
යදාළහ ආයපෝ ධොතුව වශයයන් යපන්නනවො. ඒකත් ඒ තරම්ර් අර්ොරැ
නෑ යත්රැම්ගන්න. ආයපෝ ධොතුව කියල කියුවහර් ගලොයගන යන
ස්වභොවයයන් යුක්ත, නැත්නම් වැගියරන ස්වභොවයයන් යුක්ත,
එයහර් නැත්නම් පිඬු කරන ස්වභොවයයන් යුක්ත නම් ඒව ආයපෝ
ධොතුයවන් යුක්ත, නැත්නම් ආයපෝ ධොතුව ෙහුල උත්සන්න යකොටස්
වශයයන් හඳුනොගන්න පුළුවන්. ඒ අනුව අර යකොටස් තිස්යදයකන්
අග තියයන යකොටස් යදාළහ ආයපෝ ධොතුව වශයයන් යපන්නල දීල
තියයනවො. ඒ කියන්යන යල්, සැරව, දහදිය, යකළ, යසම්, යසොටු,
ර්ුතරො, ඔය වයග් ගලන ස්වභොවයයන් යුක්ත යම් යකොටස් දිහො
ෙැලුවහර් යම්වොයය තියයන්යන ආයපෝ ධොතුව ෙහුල ගතියක්. ඒ
කියන්යන ගලන ස්වභොවයයන් යුක්තයි. වතුර ගතියයන් යුක්තයි. යම්
යකොටස් යදාළහ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නල යදනවො, යම්ක තර්යි
ආයපෝ ෙහුල යකොටස්.
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ඊළඟට යත්යජ්ෝ ධොතුව වශයයන් යපන්නල යදනවො, යම්
කයය් තියයනව එක්තරො අන්දර්ක උණුසුර් පැවැත්වීර්ක්. ’සන්ථොපන
යත්යජ්ෝ ධොතු’ කියලො. අපි දන්නවො සොර්ොනයයයන් කයය් උණුසුර්ක්
තියයනවො. උණුසුර් එයහ යර්යහ වුයණොත් ඔන්න අපිට අසනීප
වුණයි කියල කියනවො. උණ ගත්තො කියලො කියනවො. ඉතින් අයප්
ශරීර උෂ්ණත්වය ඒ හින්ද එක ර්ට්ටර්ක පවත්වන්න අවශයයි ඒ
ශොරීරික කරියොකොරකම් සිද්ධ යවන්න. එතයකොට යම් ශොරීරික
උෂ්ණත්වය ඒ විදියට පවත්වොගන්න, යර්න්න යම් සන්ථොපන යත්යජ්ෝ
ධොතුව කියන යත්යජ්ෝ ධොතුව උපකොර යවලො තියයනවො. මීට අර්තරව
අයප් ශරීරයය් යම් පර්ණක දිරීර්ක් සිද්ධ යවනවො. ඒ කියන්යන අපි
උපත ලෙනයකොට අතදරැයවක් වශයයන් උපත ලෙනවො. ඊළඟට
යම්ක ටික ටික වේධනය යවලො තරැණ වියට පැමිණිලො ර්ැදි වියට
පැමිණිලො, අන්තිර්ට වයසට ගිහිල්ලො ර්ැරිල යනවො. යම් විධියට කයය්
ජීේණය සිද්ධ යවන එක, නැත්නම් කයය් තියයන වයසට යෑර්, ඒ
කටයුත්ත සිද්ධ කරන්නත් ඔන්න තවත් යත්යජ්ෝ ධොතුයේ ස්වභොවයක්
තියයනවො. ඒක ජීරණ කෘතයයයි කරන්න. ශරීරයය් දිරන ගතිය. ඉතින්
යම් ශරීරයය විතරක් යනයවයි, ෙොහිරයය් හැර්තැනර් යම් ස්වභොවය
තියයනවො. අපි දැනට ඇතුළත පැත්ත විතරක්, නැත්නම් අජ්ඣත්තික
පැත්ත විතරක් කතො කයළොත්, එතයකොට යම් කයයත් දිරන ගතියට
යහ්තු යවලො තියයන්යන යත්යජ්ෝ ධොතුව. ඒ වයග්ර්යි තවත්
පැත්තකින් යම් කයය් යම් යවලොවක, සර්හර යවලොවට දැවිලි ගතියක්
ර්තු යවන්න පුළුවන්. කය තුළින්ර් නිකං දැයවනව වයග් ස්වභොවයක්
ර්තු යවන්න පුළුවන්. අන්න ඒ දැයවන ගති, දැවිලි ගති, සියල්ලර්
ඔන්න යත්යජ්ෝ ධොතුව. ඊට එහො ගියොර්, අයප් සොර්ොනයයයන් කොපු
බීපු යද්වල් දිරවන ස්වභොවයට, නැත්නම් ජීේණය වන ස්වභොවයට
පත් යවන්යනත් යත්යජ්ෝ ධොතුව නිසො. යම් විධියට යත්යජ්ෝ ධොතුව
ෙහුලව තියයන යම් කයය්ර් අවස්ථො හතරක් යපන්නනවො. කයය්
උෂ්ණත්වය පවත්වොගන්නත් යත්යජ්ෝ ධොතුව අවශයයි. ඊළඟට ආහොර
ජීේණය කරන්නත් යත්යජ්ෝ ධොතුව අවශයයි. ශරීරය වයසට යවන ඒ
සිද්ධ යවන කරියොවලියටත් යත්යජ්ෝ ධොතුව උදවු යවනවො. ඊට අර්තරව,
කයය් තියයන දැවිලි ස්වභොවයටත් යත්යජ්ෝ ධොතුව ර්ුල් යවලො
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තියයනවො. එතයකොට අපට යම්වො අර්ොරැවක් නෑ යත්රැම්ගන්න.
සරලවත් අපිට යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. කයය් යත්යජ්ෝ ධොතුවක් කියලො
යදයක් හඳුනොගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට වොයයෝ ධොතුවත් යම් විදිහටර් යපන්නලො යදනවො.
අයප් ශරීරයය් උඩටර් ගර්න් කරන යම් යම් වොයයෝ ස්වභොවයන්
තියයනවො. ඊළඟට පහළට ගර්න් කරන යම් යම් වොයයෝ ස්වභොවයන්
තියයනවො. ඊළඟට යම් ෙඩවැල්වල ඇතුයළ් තියයන වොයයෝ
ස්වභොවයන් තියයනවො. උදරය ආශරිතව තියයන වොයයෝ ස්වභොවයන්
තියයනවො. ඊළඟට අපි අත පය යහර් හසුරැවන යකොට, නැත්නම්
චලනය කරනයකොට, කය චලනය කරනයකොට, විවිධොකොර
අංයගෝපොංග චලනය කරනයකොට, අන්න එතනදි යම් වොයයෝ ධොතුව
ර්ුල් යවලො තියයනවො. ඊටත් අර්තරව ආශ්වොස පරශ්වොස
කරියොවලියයදිත් වොයයෝ ධොතුව කරියොත්ර්ක යවනවො. එතයකොට අපිට
සරලව යත්රැම්ගන්න පුළුවන්, යර්න්න යම් විදිහට යම් ධොතු හතර
අයප් ශරීරය පුරොර් කරියොත්ර්ක යවනවො.
ඊට අර්තරව, ආකොස ධොතුව කියුවහර් ඒකත් යම් සූතරයය්
විස්තර කරනව. සොර්ොනයයයන් යම් සතර ධොතුයවන් යතොර ර්ුඛ
කුහරය ගත්යතොත්, නොස් කුහර ගත්යතොත්, ඊළඟට ආහොරවලින් යතොර
ආර්ොශ පරයද්ශය ගත්යතොත්, යර්න්න යම් වයග් කුහර ස්වභොවයයන්
යුක්ත පරයද්ශ ආකොස ධොතුව වශයයන් යපන්නල දීලො තියයනවො.
ඉතින් අපිට යත්යරනවො යම් ස්වභොව අයප් ශරීරයය් විතරක් යනයවයි
ෙොහිරත් තියයනවො. තද ගති, රළු ගතිවලින් යුක්ත පඨවි ධොතුව අයප්
ශරීරයය විතරක් යනයවයි ෙොහිර යද්වල්වලත් ඕනෑ තරම් තියයනවො.
උදාහරණයක් වශයයන් යම් ඉස්සරහ තියයන යම්යස ගත්යතොත්, ඒත්
යම් තද ගතිය තියයනවො. රළු ගතිය තියයනවො. සිනිඳු ගතියත්
තියයනවො. ෙර ගතියක් තියයනවො. එතයකොට අපි යම් ශරීරය
යලොකූවට ‘ර්යග්’ ‘ර්යග්’ කියොයගන යලොකු වටිනොකර්ක් යම්කට
දුන්නට, යම්යක තියයන සතර ර්හො ධොතූ එළියයත් තියයනවො. දැන්
යම් තියයන ගිලන්පස යකෝප්යප වියශ්ෂයයන්ර් ආයපෝ ධොතුව ෙහුලයි.
ඔන්න එතනත් එතයකොට ආයපෝ ධොතුවක් තියයනවො. ඊළඟට ඒයක
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යම් කිසි රස්නයක් තියයනව නම්, අන්න ඒක යත්යජ්ෝ ධොතුව
උණුසුර්ක් සිසිලක් වශයයන් හඳුනොගන්න පුළුවන්. ඊළඟට, අපි හිතර්ු
යම් විදුලි පංකොයවන් ඔන්න අපිට වොයයෝ ධොතුයේ යම් කරියොත්ර්ක
ස්වභොවයක් ඇති යවලො තියයනවො. එතයකොට යම් විදියට අපිට
යත්රැම්ගන්න පුළුවන් යම් සතර ර්හො ධොතූනුත් ආකොස ධොතුවත්
ශරීරයය් විතරක් යනයවයි ෙොහිරත් තියයනවො. එතයකොට යම් විදියට
අජ්ඣත්ත ෙහිද්ධො වශයයන් යම් ධොතූ අපිට හඳුනොගන්න පුළුවන්.
ඊළඟට පින්වත්නි යම්ක යම් විදියට අපි සුතර්ය ඥානයකින්
හඳුනොගත්තට මින් එහොට අපිට යම්ක පරොයයෝගිකව හඳුනොගන්න
අවශය යවනව. එතනදි තර්යි භොවනොවක් උපයයෝගී යවන්යන.
යර්ොකද යම් යද්වල් අපි සරලව යම් විදියට දැනගත්ත පර්ණින් අයප්
පරඥාව ඒ තරම්ර් දියුණු යවන්යන නැහැ. අයප් හුදු දැනුර්ක් විතරයි
යර්තනින් දියුණු යවන්යන. ඒ නිසො යම් ධොතූ නිවැරදිව හඳුනොගන්න,
නැත්නම් යම් ධොතූන්යග් කරියොකොරිත්වය නිවැරදිව හඳුනොගන්න නම්
අපි භොවනොවකට යයොර්ු යවන්න අවශයයි. ඒ භොවනොව තර්යි
සොර්ොනයයයන් අපි ‘ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව’ කියල කියන්යන.
වියශ්ෂයයන් සතිපට්ඨොන සූතරයය්දි යම් ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව
යහොඳින් විස්තර යවනව. යකටියයන් විස්තර යවනව. එයතන්දි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනව සතිපට්ඨොන සූතරයය්දී, යම් ධොතු
ර්නසිකොර භොවනොව ඕනෑර් විදියකට යකයනකුට වඩන්න පුළුවන්. ඒ
කියන්යන වියශ්ෂ ඉරියේවක් කියල පනවන්යන නැහැ. ඉඳයගන
ඉන්නයකොටත් ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව වඩන්න පුළුවන්. හිටයගනත්
පුළුවන්. සක්ර්න් කරමිනුත් පුළුවන්. සයනය කරමිනුත් පුළුවන්. ඒ
හින්දා ඉරියේයව කිසිර් පරයභ්දයක් යපන්නන්යන නැහැ. නැත්නම්
ඉරියේව වශයයන් වියශ්ෂයක් යපන්නන්යන නැහැ. ඕනෑර්
ඉරියේවකදි ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව වඩන්න පුළුවන්. ඒ ෙුද්ධ
වචනය යපොේඩක් ර්තක් කරගත්යතොත් ඉමවමව ායං යථාඨිතං
යථාපණිහිතං ධාතුවසා පච්චවවක් ති - ‘අත්ථි ඉමස්මිං
ාවය
පඨවිධාතු ආවපාධාතු වතවජාධාතු වාවයාධාතූ’ යම් කය යම්
ආකොරයකටද පිහිටල තියයන්යන, යම් කය යම් ආකොරයකටද සකස්
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යවලො තියයන්යන, අන්න ඒ පිහිටි ආකොරයයන්ර්, කයය් දැන් පඨවි
ධොතුව තියයනව, යම් කයය් ආයපෝ ධොතුව තියයනව, යම් කයය්
යත්යජ්ෝ ධොතුව තියයනව, යම් කයය් වොයයෝ ධොතුව තියයනව, කියල
යයෝගොවචරයයක් යත්රැම්ගන්නව.
දැන් පින්වත්නි යම් යත්රැම්ගැනීර්යි අර ර්ර් කලින් විස්තර
කරපු විස්තර වශයයන් යත්රැම්ගැනීර්යි අතර යවනසක් තියයනව.
යර්ොකද දැන් යම් යත්රැම්ගන්යන එක්තරො අන්දර්කින් සර්ොධිර්ත්
හිතකින්. යම් යත්රැම්ගැනීර් අරිට වඩො හොත්පසින්ර් යවනස්. යර්ොකද,
දැන් යම් යත්රැම්ගැනීයර්දි හියත් කිසිර් සංඥාවකින් යතොරවයි, එයහර්
නැත්නම් හියත් අර වයග් විශොල යතොරතුරැ රොශියකින් ෙර යවච්චච
ස්වභොවයකින් යනයර්යි දැන් යම් යත්රැම්ගන්යන. දැන් යම්
සම්පූේණයයන්ර් යත්රැම්ගන්යන සෘජ්ු අත්දැකීර්ක් වශයයන්. යවනත්
වචනවලින් කියනව නම්, අපිට ර්ුලින්ර් හියත් සර්ොධියක් ඇති
කරගන්න සිද්ධ යවනව, හියත් එකඟතොවක් ඇති කරගන්න සිද්ධ
යවනව, ඇත්ත වශයයන්ර් යම් කයය් තියයන ධොතු ස්වභොවයන් යහොඳ
පරඥාවකින් දැකගන්න නම්. ඉතින් ඒ නිසො එක පොරටර් යකයනකුට
සර්හර යවලොවට ධොතු ර්නසිකොරය කරන්න අර්ොරැයි. ඒ නිසො හියත්
තියයන යම් යම් ගුණ ධේර් අපිට දියුණු කරගන්න අවශය යවනව.
උදාහරණයක් වශයයන් අයප් හියත් සර්ොධියක් දියුණු කරගන්න නම්
අපි හිතර්ු යකයනකුට ර්ුලදි වොඩි යවලො ‘ආනොපොනසතිය’ වයග්
යදයක්, නැත්නම් ‘පිම්බීර්-හැකිළීර්’ වයග් භොවනොවක් හරහො
පටන්ගන්න පුළුවන්. යෙොයහොර් සරල තැනකින් අපිට හියත්
ඒකොගරතොවක් හදාගන්න පිවියසන්න පුළුවන්.
ඒ වයග්ර්යි යම් සතර ර්හො ධොතූ යත්රැම්ගැනීයර්දි අපි
වටහොගත යුතුයි යර්යතන්දි අපි යම් අවයෙෝධ කරගන්යන් ධොතූන්යග්
සංකලනයයන් හැදිච්චච ෙොහිර යලෝයක තියයන අපි දීපු නම් ගම්
හරහො යනයවයි. උදාහරණයක් වශයයන් අපිට යත්යරනව පිඟන්
ගයඩොල්වලින්, නැත්නම් පිඟන් ර්ැටිවලින් හදපු යකෝප්ප තියයනව.
යම්වො බිඳිල යනව. යම්වො අපිට සොර්ොනයයයන් යත්යරනව. ඊළඟට
අපිට යවනත් යවනත් උපකරණ තියයනව. ඉතින් ඒවත් යපොඩි
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කොලයයි පොවිච්චචි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්යස නැති යවලො යනව.
අකරිය යවනව. ඉතින් යම් ර්ට්ටර් අපි කොටත් යත්යරනව. යම්කට
වියශ්ෂ භොවනොවක් අවශය නෑ. අපි කොටත් යර්ෙඳු වැටහීර්ක් ඇත්ත
වශයයන්ර් තියයනව. නර්ුත් ඒ වැටහීර් පරර්ොණවත් යවන්යන නැහැ.
අපි හදාගත්ත සංකල්ප ර්ට්ටර් අපි හදාගත්ත සංඥා ර්ට්ටර් අපි
හදාගත්ත දැනුම් පද්ධතිය සෑයහන්න විනිවිද යොර්ක් යම් භොවනොව
හරහො කරන්න සිද්ධ යවනව. ඒ නිසයි අපි උදාහරණයක් වශයයන්
සක්ර්න් භොවනොව වයග් භොවනොවකදි ඉතොර් සරල ර්ට්ටර්කට හිත
යයොදන්න යයොර්න්න උත්සොහවත් යවන්යන. යර්ොකද එතන
තියයන්යන ර්ූල ස්වභොවයක්. ර්ූල ස්වභොවයක් කියන්යන යම්
ධොතූන්යග් ර්ූල ස්වභොවයකට තර්යි අයප් හිත යයොර්ු යවන්යන.
උදාහරණයක් වශයයන් කියනව නම් අපි වැලි යපොයළොවක සක්ර්න්
කරද්දි අපිට එතන වැලි සම්ෙන්ධයයන්වත් යර්තන පොදයය් තියයන
හැඩරැව සම්ෙන්ධයයන්වත් දැනීර්ක් යනයවයි යර්යතන්ට වැදගත්
යවන්යන. එයහර් නැත්නම් අපි දීපු ‘වර් දකුණ’ කියන ඒවත්
යනයර්යි ඇත්තටර් වැදගත් යවන්යන. ඒකත් අභිභවො ගිහිල්ල ඒකත්
විනිවිද ගිහිල්ල හිත එන්න ඕනෑ ඉතොර් සියුම් ර්ට්ටර්කට. නැත්නම්
ඉතොර් ර්ූල ස්වභොවයකට. අන්න ඒ ර්ූල ස්වභොවයකදි තර්යි අපිට යම්
ධොතු ලක්ෂණ හඳුනොගන්න හම්ෙ යවන්යන.
පඨවි ධොතුයව ධොතු ලක්ෂණ වශයයන් ගත්යතොත් හයක්
යපන්නුම් කරන්න පුළුවන්. තද ගතිය, ඒ වයග්ර්යි ර්ෘදු ගතිය. ඊළඟට
රළු ගතිය සිනිඳු ගතිය, ෙර ගතිය සැහැල්ලු ගතිය, කියල යම් විදියට
ෙර පැත්යත් ලක්ෂණ තුනකුත් සැහැල්ලු පැත්යත් ලක්ෂණ තුනකුත්
යපන්නුම් කරනව. එතයකොට යම් ලක්ෂණ යකොයහ් හරි අපිට
වටහොගන්න පුළුවන් නම්, සෘජ්ුවර් අත්දැකගන්න පුළුවන් නම්, අපි
වටහොගන්න තියයන්යන ඔන්න යම් පඨවි ධොතුව තර්යි යම්
නිරෑපණය යවන්යන. ඊළඟට යත්යජ්ෝ ධොතුව වශයයන් ගත්යතොත්
ඒයක උණුසුර් සිසිලස කියන ලක්ෂණ අපිට යකොයහ් හරි හඳුනගන්න
පුළුවන් නම්, යකොයහ් හරි අපිට දැයනනව නම්, යත්යරනව නම්, අපිට
එතයකොට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන යර්න්න යර්තත යත්යජ්ෝ ධොතුව
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තියයනව. ඊළඟට යකොයහ් හරි චලනය යවන ස්වභොවයක් තල්ලු
යවන ස්වභොවයක් පිම්යෙන ස්වභොවයක් කම්පනය යවන ස්වභොවයක්
තියයනව නම්, ඔන්න එතන වොයයෝ ධොතුයව කරියොත්ර්ක භොවයක්
තියයනව. යකොයහ හරි වැගියරන ගතියක් ගලන ගතියක් පිඬු යවන
ගතියක් තියයනව නම්, අන්න එතන ආයපෝ ධොතුයේ ලක්ෂණ
තියයනව. එතයකොට අපි යම් ධොතූ හතයර යම් යම් ලක්ෂණ හරහො
තර්යි ‘යම් තැන දැන් නම් යර්න්න යම් ධොතුව තර්යි කරියොත්ර්ක
යවන්යන’ කියලො දැනගන්යන්. යම් ධොතු හතයරන් යකොයි ධොතුවද
ඉස්සරහට එන්යන කියන එක ගැන අපට පොලනයක් නැහැ. ඒ නිසො
යම් ධොතූන්යගන් කුර්න ධොතුවද ඉස්සරහට ඇවිල්ල තියයන්යන,
අන්න ඒ ධොතුයේ ලක්ෂණ හරහො අපි යත්රැම්ගන්නව ‘යර්තන දැන්
කරියොත්ර්ක යවන්යන යර්න්න යම් කියන ධොතුවයි’ කියල. ඇත්ත
වශයයන්ර් අපි යහොඳ අවධොනයයන් යම් ගැන ඉන්නයකොට යම් නර්
පවො අවශය නෑ. අපිට සෘජ්ුවර් යම් ධොතු ලක්ෂණත් එක්ක සම්ෙන්ධ
යවන්න පුළුවන්.
යම් සම්ෙන්ධ වීර්ට තර්යි හියත් එකඟතොවක් අවශය
යවන්යන. යර්ොකද අපිට විසිරිච්චච ර්නසකින් යම්ක කරන්න ෙැහැ.
අපිට අවශය යවනව සෑයහන්න සර්ොහිත හිතක්. අර භික්ෂුවකයග්
ලක්ෂණ ගැන ර්ුලින්ර් කථො කරපු ඒ ධම්ර් පද ගොථොයේ පවො
කියන්යන ‘අජ්ඣත්ත වතා සමාහිවතා’. ඒ තර්න් එක්කර් ඉන්න
සර්ොහිත වූ හිතක් තියයන යකයනක්. එතයකොට යම් සර්ොහිත ෙවක්
කියන එක අපිට අවශය යවනව. ඒකයි ඔය සර්ොධි සූතරය වයග් සූතරවල
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන්යන සමාහිවතා, භික් වව, භික් ු
යථාභූතං පජානාති4. එතයකොට යම් සර්ොහිත ෙවක් හියත් තියයනව
නම්, හියත් සර්ොධිර්ත් ස්වභොවයක් එකඟ භොවයක් තියයනව නම්,
අන්න එයොට යම් ධොතු ලක්ෂණ, නැත්නම් කුර්ක් යහෝ යම් ඇත්ත
ඇති සැටියයන් දැකගැනීයම් හැකියොවක්, දැනගැනීයම් හැකියොවක්
තියයනව. ඒ නිසො අපිට සර්හර යවලොවට එක පොරටර් ධොතු ලක්ෂණ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
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හඳුනොගන්න ෙැරි යවයි. ඊට යර්හොදි අපි ටිකක් හිත වේතර්ොයනට
ගන්න, හියත් සතිය දියුණු කරගන්න අවශය යවනව. යර්ොකද සර්ොහිත
ෙව කියන එක සතිය දියුණු වීයම් පරතිඵලයක්. අපිට එක පොරටර්
සර්ොධියක් ඇති කරගන්න ෙැහැ. සර්ොධියට ර්ුල් යවන, නැත්නම්
සර්ොධියට තුඩු යදන, සර්ොධියක් ඇති කිරීර් සඳහො යහ්තු යවන,
‘සතිය’ කියන ගුණ ධේර්ය තර්යි අපිට දියුණු කරගන්න තියයන්යන.
ඒ නිසො අපිට එක පොරට සර්ොධියක් ඇති කරගන්න ෙෑ. ඒ යවනුවට
අපි සතියයි දියුණු කරන්යන. සතිය දියුණු වීයම් පරතිඵලයක් වශයයන්
අපිට ඒක යහොඳට පරගුණ යවලො දියුණු යවලො එනයකොට ඔන්න ටික
ටික ටික ටික ඒ අරර්ුයණ්ර් හිත ඉන්න පටන්ගන්නව. යහොඳට හිත
ඒකරොශි යවන්න පටන්ගන්නව. යහොඳට හිත ඒකොගර යවන්න
පටන්ගන්නව. එතයකොට අයප් හියත් සර්ොධි ලක්ෂණයක්,
වේතර්ොනයය් හිත පවතින ස්වභොවයක්, එක අරර්ුණකර් වයග් හිත
පවතින ස්වභොවයක් එන්න පටන්ගන්නව.
ඊළඟට යම් ස්වභොවය තව තව වේධනය යවලො අපි හිතර්ු
කොලයක් තිස්යස යම් එකර් අරර්ුණක් දිහො ෙලන්න පුළුවන් ගතියක්
හියත් හැයදන්න පුළුවන්. අපි ටිකක් ඉස්සරහට යද්දි, පරොයයෝගික
වශයයන් යම්ක ටිකක් කථො කරනව නම් අපි හිතර්ු, යකයනක්
තර්න්යග ඉරියේවට හිත දාලො ඉන්නයකොට තර්න්ට යත්යරනව හුස්ර්
ගන්නවත් එක්කර් උදරයය් යම් චලනයක් සිද්ධ යවනව. එතයකොට
යම් උදරයය් චලනයය් තර්න් දැනුවත් යවන්න උත්සොහවත් යවනව.
තර්න්ට යත්යරනව ඔන්න හුස්ර් ගන්නවත් එක්ක උදරය යම්
පරර්ොණයක් ඉස්සරහට ගර්න් කරනව. අපි ඒ ගර්න් කිරීර්ත් එක්ක
අයප් අවධොනය පවත්වනව. ආපහු හුස්ර් පිට කරනවත් එක්ක උදරය
ආපස්සට ගර්න් කරනව. අන්න ඒ ආපසු පැමිණීර්, ඒ හැකිළීර් එක්ක
අයප් අවධොනය පවත්වනව. එතයකොට යම් කටයුත්ත අපි නැවත
නැවත කරන්න කරන්න, යම් චලනයත් එක්ක හියත් ඒකොගරතොවක්
ඇති යවනව. ඒ කියන්යන, එයහර් යනොකයළොත් අයප් හිත
සම්පූේණයයන් අපි හදාගත්ත භොෂො ඔස්යස්, නැත්නම් අපි හදාගත්ත
සංකල්ප ඔස්යස් දුවදුවො තර්යි ඉන්යන. නර්ුත් දැන් යම් ඉතොර්
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සූක්ෂ්ර්, ඉතොර් ර්ූල ස්වභොවයයන් යුක්ත ‘චලනය’ කියන යම් ධොතු
ලක්ෂණයට තර්යි අපි දැන් යපොේඩ යපොේඩ හිත ගන්න යන්යන.
ඒකටත් එක පොරට ගන්න ෙැරි නම් අපි යර්යනහි කිරීර්කුත් කරනවො
- ඔන්න ‘පිම්යෙනවො’ කියල යර්යනහි කරනවො. ‘හැකියළනවො’ කියල
යර්යනහි කරනවො. එතයකොට යම් යර්යනහි කිරීර් හරහො තව ටිකක්
හිත උයදයෝගයයන් ඒ කටයුත්යත යයයදනවො. හිත උවර්නොයවන් ඒ
කටයුත්යත යයයදනවො. විශ්වොසයයන් ඒ කටයුත්යත් යයයදනවො.
යර්ොකද, ‘පිම්බීර්ක්’ කියල අපි හඳුනොගන්නයකොට ඔන්න ‘පිම්බීර්ක්’
කියල හියත් විතේකයක් ඇති කරගන්නවො. එතයකොට තර්න්ට
විශ්වොසයි යම්ක යම් හැකිළීර්ක් නම් යනයර්යි, විශ්වොසයි යම්ක නම්
‘පිම්බීර්ක්’. හැකිළීර්ක් සිද්ධ යවනයකොට ‘හැකිළීර්ක්’ කියල යර්යනහි
කරනවො. එතයකොට හිත පිට යන්යනත් නෑ. තර්ොයග් හියත්
එකඟතොවක් ඇති යවන්න ගන්නවො.
යම්ක කොලයක් තිස්යස කරනයකොට කරනයකොට හිත ෙොහිර
අරර්ුණුවලට දුවන්යන නැතුව යම් අරර්ුයණ්ර්, යම් පිම්බීර් හැකිළීර්
අරර්ුයණ්ර් ඉන්න පටන්ගන්නවො. එතයකොට යර්තන අපිට
යත්රැම්ගන්න පුළුවන් හියත් දැන් නම් සතිය පිහිටල තියයනවො. එයො
යවන ෙොහිර අරර්ුණුවල යනව යවනුවට දුවනව යවනුවට යම් අපි
ඉදිරිපත් කරපු ඉතොර් උදාසීන අරර්ුණක, නිස්කලංක අරර්ුණක,
නැත්නම් උයප්ක්ෂො සහගත අරර්ුණක, එයො ඉන්න පටන් අරන්
තියයනවො. අයප් හිත සොර්ොනයයයන් ඉයේර් ඉන්නවො කොර්
අරර්ුණුවල ද්යේෂ අරර්ුණුවල නම්. නර්ුත් යර්ෙඳු යම් යකයලස්
දනවන්යන නැති අරර්ුණක හිත තියන්න නම් සෑයහන්න උත්සොහයක්
දැරිය යුතුයි. අපි කවුරැත් රෑපවොහිනිය ඉස්සරහ යෙොයහොර් තරොසජ්නක
චිතරපටියක් ෙලද්දි කිසි යස්ත්ර් අපිට උවර්නොයවන් හිත තියන්න
යදයක් නෑ ඒයක. හිත ඉයේර් ඉන්නවො. යකයලසුන්ටර් අදින ගතියක්
තර්යි යම් හියත් තියයන්යන. නර්ුත් අපි යත්රැම්ගත යුතුයි දැන් යම්
කර්ටහන් වශයයන් ඉදිරිපත් කරල තියයන්යන ඇත්ත වශයයන්ර්
යකයලස් ඉතොර් අඩු ස්වභොවයයන් යුක්ත අරර්ුණු. ඉතින් ඒයක හිත
තියනවො කියන එක පහසු නෑ. යර්ොකද යම් යකයලස් එක්කර් හිටපු
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හිතක් තර්යි දැන් යම් යකයලසුන්යගන් අඩු අරර්ුණක තියන්න
හදන්යන. ඒ නිසො අපි ටිකක් උත්සොහවත් විය යුතුයි. ඒ වයග්ර්
ඥානවන්ත විය යුතුයි යම් කරන්යන ඇයි, යර්යහර් කරන්යන ඇයි
කියන කොරණය සම්ෙන්ධයයන්. එතයකොට යකයලස් අඩු අරර්ුණක්
තර්යි යම් පිම්බීර් හැකිළීර් කියන්යන. යකයලස් අඩු අරර්ුණක් තර්යි
ආශ්වොස පරොශ්වොස කරියොවලිය කියල කියන්යන.
එතයකොට එෙඳු අරර්ුණක හිත තියන්න නම් අපිට සෑයහන්න
හික්යර්න්න යවනවො. අපිට සෑයහන්න ඒ සඳහො වීේයයක් යයොදන්න
සිද්ධ යවනවො. නැවත නැවත යම් කටයුත්ත කරන්න සිද්ධ යවනවො.
ෙහුලීකෘත කරන්න සිද්ධ යවනවො. යර්ොකද හිත හුරැ යවලො නෑ
යර්ෙඳු අරර්ුණුවල ඉන්න. හිත හුරැ යවලො තියයන්යනර් යර්ොනවො
යහෝ යකයලස් දනවන අරර්ුණුවලර් ඉන්න. හියත් තියයන යම් චපල
ගතිය නිසො, හියත් තියයන යම් වංචක ගතිය නිසො, හියත් තියයන
යකයලසුන්ටර් යන ගතිය නිසො, හිත නිරන්තරයයන්ර් යම් සංසොයර
පුරොවට ඉඳල තියයන්යනර් නම් යකයලස් එක්කර්යි. යකයලස්
දනවන අරර්ුණු තුළර්යි. දැන් යම් අපි ෙුද්ධ වචනයකට සවන් දීලො
උත්සොහවත් යවන්යන් යකොයහොර්ද යම් යකයලසුන්යගන් අඩු
අරර්ුණක හිත පවත්වන්යන. එතයකොට එයතන්දි තර්යි අපිට හම්ෙ
යවන්යන හරිර් ඒකොකොරී උදාසීන අරර්ුණක්. අදත් කීපයදයනක්
සඳහන් කරල තිෙුණො යම්ක ෙලනයකොට නින්ද යනව කියලො. ඉතින්
ඒක ස්වොභොවිකයි. යර්ොකද යම් අරර්ුයණන් අපිව ඒ තරම් අවදි කරන
ගතියක් නැහැ. යම් අරර්ුයණන් අපිව කුප්පන ගතියක් නෑ. යම්
අරර්ුයණන් අපිව තරොසයට පත් කරන ගතියක් රොගයයන් යවළන
ගතියක් කිසි යස්ත්ර් නෑ. ඉතින් ඒ නිසො යම් වයග් අරර්ුණක් ෙලද්දි
හිත හරිර් උදාසීන ෙවකට පත් යවලො දන්යනර් නැතුව හිත හැකිළිලො
ථීනමිද්ධයට අහු යවලො නින්දයනවො. නර්ුත් අපි නැවත නැවත යම්ක
කරන්න කරන්න කරන්න හියත් අවදි ෙවක් වේධනය යවනවො. ඒ
නිසයි අපි ටිකක් යම්ක ඉවසීයර්න් කොලයක් තිස්යස පුහුණු කරන්න
යවන්යන. හියත් අවදි භොවය වැයඩනකල් යම්ක හුරැ කරන්න
යවනවො. යර්ොකද අයප් හිත් යම් යවනයකොට සෑයහන්න රළු යවලො
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තියයන්යන. අපි ඇසුරැ කරන්යනර් යෙොයහොර් රළු අරර්ුණු. ඒ
කියන්යන, කොර් අරර්ුණු සොර්ොනයයයන් යෙොයහොර් රළු ර්ට්ටර්කයි
තියයන්යන. එෙදු රළු ර්ට්ටර්ක තියයන හිත තර්යි දැන් යම් යපොේඩ
යපොේඩ යපොේඩ සියුම් කරයගන සියුම් කරයගන එන්යන.
ඇත්ත වශයයන්ර් දැනටර්ත් සියුම් අරර්ුණක් තර්යි යම්
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය කියන්යන. ආශ්වොස පරශ්වොසයක් අයප්
කය තුළ සිද්ධ යවනවොද කියන එක ගැනවත් අපි සොර්ොනයයයන්
හිතන්යන නෑ. ඒ තරර්ට අපි අතහැරල දාපු කරියොවලියක් තර්යි
ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය කියන්යන. හැෙැයි අපි යම්
උත්සොහයයන් ආශ්වොස පරශ්වොස කරියොවලිය තුළ හිත පවත්වන්න
පවත්වන්න හිතර් යත්රැම්ගන්නවො ආශ්වොස පරශ්වොස අරර්ුණ තුළ
ඉන්දැද්දි වියශ්ෂ දැවීර්ක් නෑ. යකයලස් හරහො එයොට සිද්ධ යවන දැයවන
ගතියක් යම් අරර්ුයණ් නෑ. ඒ යවනුවට යර්තන තියයන්යන හිත
නිවන ගතියක්. ඒ යවනුවට යර්තන තියයන්යන සංසිඳවන ගතියක්.
අන්න ටික ටික ටික ටික යම් කටයුත්යත් නැවත නැවත හිත
යයොදවන්න යයොදවන්න හිත විසින්ර් යම්ක යත්රැම්ගන්නවො. හිත
විසින්ර් යම්ක යත්රැම්ගත්ත නම් කොලයකට පස්යස හිතර් යම්
අරර්ුණ තුළ ඉන්න පටන්ගන්නවො. ඒ කියන්යන දැන් ආයය අපි
උවර්නොයවන් අරර්ුයණ් තියන්න වැඩි වීේයයක් වියශ්ෂ වීේයයක්
දරන්න උවර්නො නැහැ. ඒ යවනුවට අයප් හිත යම් යවනයකොට එයොර්
දර්නය යවලො, එයොර් යත්රැම් අරයගන යම් අරර්ුණ තුළ යෙොයහෝර්
ස්වොභොවිකවර් නිරොයොසයයන්ර් ඉන්න පටන්ගන්නවො. අපිට
එතයකොට දැනගන්න පුළුවන් දැන් නම් හියත් යම් පර්ණක යර්ල්ල
වීර්ක් තියයනවො. සර්ොහිත භොවයක් තියයනවො. එකඟතොවක්
තියයනවො. එයො උදාසීන අරර්ුණක තර්ො විසින්ර් ඉන්නවො. අපි හිතර්ු
ටික ටික යර්යහර් ඉන්න ඉන්න දැන් ඔන්න හිතට හැකියොව
ලැයෙනවො යම් උවර්නො අරර්ුයණ්ර් ඉන්න. ඒ කියන්යන දැන් අපි
හිතර්ු අපිට උවර්නොයි පිම්බීර් හැකිළීර් අරර්ුණක හිත පවත්වන්න.
එතයකොට එයො පිට යන්යන නැතුව යම් පිම්බීර් හැකිළීර් කියන
අරර්ුණ ර්ත නැවත නැවත සතිර්ත් යවනවො. නැවත නැවත ඒකොගර
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යවනවො. දැන් අපි අර යහමිහිට කර කර හිටිය යර්යනහි කිරීම්
සම්පූේණයයන්ර් නතර කරනවො. දැන් හියත් සිතුවිලි එන්යනත්
යෙොයහොර් අඩුයවන්. එයො දැන් ඒකොගර යවලො යෙොයහොර් සෘජ්ුව
දැනගන්නවො යම් කයය් සිද්ධ යවන, නැත්නම් උදරයය් සිද්ධ යවන
පිම්බීර් හැකිළීර්.
ඒකයි අපි යර්යතන්දි වටහොගත යුතු කොරණයක් යවන්යන.
අපි ඉයගනගත්ත යම් යතොරතුරැ ටික ෙුද්ධිර්ය වශයයන් දැනගැනීර්
යනයර්යි යර්යතන්දි වැදගත්. අර කලින් කීවො වයග් යෙොයහෝර්
සන්සුන් යවච්චච හිතකින්, ඒකොගර යවච්චච හිතකින් යම් යද් ගැන
දැනුවත් වීර්යි වැදගත්. යම් විදිහට දැනුවත් යවද්දි කිසිර් යපොයත්
දැනුර්ක් යර්යතන්ට දාන්න සුදුසු නෑ. අපි හිත පුළුවන් තරම් පිරිසිදුව
තියොගැනීර් අවශයයි. හිත පුළුවන් තරම් සරලව තියොගැනීර් අවශයයි.
ඒ වයග්ර්යි හිත පුළුවන් තරම් ඒකොගරව තියොගැනීර්ත් අවශයයි. ඉතින්
යම් කටයුත්ත යෙොයහොර් සීරැයවන් කරන්න කරන්න ඔන්න තව තව
එතනර් හිත එකඟ යවන්න පටන්ගන්නවො. යම් පිම්බීර්ක් ගොයන අපි
දැනුවත් යවනවො. එතයකොට පිම්බීයම් ර්ූල ස්වභොවයක්, නැත්නම්
පටන්ගන්නො ස්වභොවයක් වටහොගන්න පුළුවන්. ඒයක වේධනය යවන
ස්වභොවයක් යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. ඒයක අවසන් යවලො යන
ස්වභොවයක් යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. එක පොරටර් හැකිළීර්ක්
පටන්ගන්යනත් නෑ. යපොඩි විරොර්යකට පස්යස තර්යි ඊළඟට
හැකිළීර්ක් වශයයන් පටන්ගන්යන. එතයකොට ආපස්සට උදරය එන්න
පටන්ගන්නවො. ඔන්න අපි ඒක ‘හැකියළන්න පටන්ගත්තො’ කියලො
යත්රැම්ගන්නවො. වචන යර්ොකක්වත් පොවිච්චචි කරන්යන් නෑ. හිත
ඇතුයළ් යර්ොකක්වත් කථොවක් නෑ. හිත යෙොයහොර් සන්සුන්. හිත
යෙොයහොර් නිශ්ශේදයි. දැනුවත් භොවයක් පර්ණයි තියයන්යන. ඔන්න
ඒ අවස්ථොයවදි ටික ටික ටික අපි හිතර්ු හැකිළීර්ත් ඉතොර් සියුම්ව
පටන්ගන්නවො. ඒ දැනීර් වේධනය යවනවො. ඊට පස්යස ඔන්න ඒක
යනොදැනී යනවො. ඊළඟට ආයයත් සුළු විරොර්යකට පස්යස ඊළඟ
පිම්බීර් පටන්ගන්නවො.
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යම් විදියට අපිට යෙොයහොර් සන්සුන් ර්නසකින් ඒකොගර යවච්චච
ර්නසකින් යම් කරියොවලිය තුළ දැනුවත් යවන්න පුළුවන් නම්,
එතයකොට අපිට යත්යරනව යර්තන ඇත්තටර් යම් වොයයෝ ධොතුවක
කරියොත්ර්ක භොවයක් තර්යි තියයන්යන. දැනට අපිට අහු වුයණ් යම්
චංචල ස්වභොවය නම්, යම් චලනය වන ස්වභොවය නම්, අපිට
යත්යරනවො යර්තන යම් වොයයෝ ධොතුයේ කරියොත්ර්ක භොවයක් තර්යි
තියයන්යන. ඒක පවො එතනදි හිතිය යුතු නැහැ. පස්යස භොවනොව
අවසන් වුණොට පස්යස අපි අහල තියයන සුතර්ය ඥාණයත් එක්ක
ගළපල ෙලන්න පුළුවන් යර්ොකද්ද අපි ඒ යවලොයවදි එකඟ යවච්චච
හිතකින් දැනගත්යත කියල. අන්න ඒ දැනයගන තියයන්යන චලනය
යවන ස්වභොවයක්. ඒ චලනය යවන ස්වභොවය අයිති වොයයෝ
ධොතුවටයි. අන්න එයහර් අපි පස්යසයි ඒක යත්රැම්ගන්යන ‘ආ යම්ක
යම් වොයයෝ ධොතුව තර්යි’ කියලො. අපි යම්වො දැනගන්න අවස්ථොයවදි
ඒක ‘වොයයෝ ධොතුවය’ කියලො නර් පවො අතින් යදන්න අවශය නෑ. ඒ
තරර්ට යම් කටයුත්තට නිදැල්යල් සරලව යවන්න ඉඩ හරින්නයි
තියයන්යන. ඉතින් යම් තරම් හික්යර්න්න අපිට සිද්ධ යවනවො. ඒ
කියන්යන හුඟක් යවලොවට යවන්යන යම් සරල භොවය අභිභවො අපි
යපොේඩක් ඒ චලනයකට හිත ගිය ගර්න් ඔන්න හිත කියන්න ගන්නවො
- ‘ආ යම් වොයයෝ ධොතුව’; ‘ආ යම් කොය විඤ්ඤාණය’; ‘යම් තියයන්යන
ර්යනෝ විඤ්ඤාණය’. රයට් නැති යද්වල් හිත කියන්න ගන්නවො. ඒ
ඔක්යකොර් ටික ටික අයින් කරල අයින් කරල තර්යි හිත නිශ්ශේද
කරලො යම් සෘජ්ු අත්දැකීර්කට අපි සම්ෙන්ධ යවන්යන. එතයකොට යම්
විදියට අපිට යහොඳට යම් සෘජ්ු අත්දැකීර්ට සම්ෙන්ධ උනොට පස්යස
තර්යි යහොඳට පරඥාවක් අවදි යවන්න පසුබිර් සකස් යවන්යන.
ඉතින් යම් විදියටර් දැන් අපි හිතර්ු යම් කටයුත්ත හරහොර් තව
ටිකක් ගැඹුරට යනයකොට යම් යයෝගොවචරයො යත්රැම්ගන්නවො, යම්
චලනයක් විතරක් යනයවයි යර්තන තියයන්යන. යම් අග හරියට
ගියොර් ටිකක් තද ගතියකුත් දැයනනවො. ඔන්න එයොට තවත් ධොතු
ලක්ෂණයක් යර්තන ර්තු යවනවො. හිත තවත් දැන් සියුම් යවලො හියත්
සතිය දියුණු යවලො සංයේදී භොවය දියුණු යවලො එයොට තවත් ධොතු
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ලක්ෂණයක් එතන ර්තු යවන්න ගන්නවො. ඊළඟට අපි හිතර්ු ආපස්සට
එනයකොට නිකං සැහැල්ලු ගතියකුත් දැයනනවො. ඔන්න පඨවි ධොතුයව
ලක්ෂණයකුත් ර්තු යවලො තියයනවො. ඉතින් යම් වයග් තර්න්ට කලින්
හර්ු යනොයවච්චච තර්න්ට කලින් යනොදැනිච්චච යම් යම් ධොතු ලක්ෂණ
ඔන්න දැන් ටික ටික ටික ටික යම් යයෝගොවචරයට යත්යරන්න
ගන්නවො. දැන් ර්ුකුත් නම් ගම් නෑ. දැන් යම් ධොතු ලක්ෂණත් එක්කර්යි
සම්පූේණයයන්ර් අවධොනය පවත්වන්යන. යම් කටයුත්ත කරන්න
කරන්න කරන්න යත්යරනවො දැන් හිත සෑයහන්න සන්සුන්.
සම්පූේණයයන්ර් ර්ුළු යලෝයකර් අර්තක කරලො දැන් ඉන්යන යම් ධොතු
ලක්ෂණ කීපයක් සර්ග පර්ණයි. යම්ක කොලයක් කරන්න කරන්න
ඔන්න යම් ධොතු ලක්ෂණ යනොදැනී යනවො. එයහර් නැත්නම් යම්ක
සංසියඳන්න පටන්ගන්නවො. එතන හිත එකඟ යවන්න පටන්ගන්නවො.
අපි හිතර්ු හිත එකඟ වුණොට පස්යස, නැත්නම් එතන
සංසිඳුණට පස්යස යම් කයය් යවනත් තැන්වල ධොතු ලක්ෂණ ර්තු
යවන්න ගන්නවො. ඒ කියන්යන දැන් අර තිබිච්චච අරර්ුණ යනොදැනී
ගියො, යනොයපනී ගියො. හැෙැයි දැන් යවනත් තැනක අපි හිතර්ු තද
ගතියක් ර්තු යවලො තියයනවො. නැත්නම් රස්යන ගතියක් ර්තු යවලො
තියයනවො. යම් යයෝගොවචරයො එයතන්ට අවධොනය යයොර්ු කරනවො
දැන්. හැෙැයි එයතන්ට අපි අවධොනය යයොර්ු කළොට, සර්හර විට අපි
යර්යතක් කොලයක් වැඩ කරකර හිටියය යර්යතක් කොලයක් ෙලෙලො
හිටියය උදරයය් පිම්බීර් හැකිළීර් නිසො, හිත පරණ පුරැද්දට ආයය
අර ආපස්සට පරණ තැනට යන්න ඉඩ තියයනවො. ඒ නිසො අපි
නැවතත් අයප් උත්සොහයයන් යම් අලුත් අරර්ුයණ් හිත පවත්වනවො.
යර්ොකද්ද, අර උණුසුර්ක් වශයයන් දැනුයණොත් අන්න ඒ උණුසුර් අපි
තව යපොේඩක් හොරො අවුස්සල ෙලන ගතියකට, නැත්නම් යහොඳට
විර්සිල්යලන් ෙලන ගතියකට හිත යයොදනවො.
පින්වත්නි යම්ක නැවත නැවත එතන එතන පවත්වන්න
පවත්වන්න, ඔන්න හිත පුරැදු යවනවො දැන් අලුත් අරර්ුණට. දැන් අර
පරණ එක ගියො. දැන් යම් අලුත් අරර්ුණක් වශයයන් යම් උණුසුම්
ස්වභොවය එයො පරීක්ෂොයවන් ෙලනවො. එතයකොට යත්යරනව යම්
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උණුසුම් ගතියයත් යම් යම් විවිධ ලක්ෂණ තියයනවො. ඒයකත් ඇති
වීර්ක් තියයනවො. ඒයකත් යවනස් වීර්ක් තියයනවො. ඒයකත් නැති
වීර්ක් තියයනවො. ඉතින් යම් වයග් යම් යම් ධොතූන්යග් යම් යම්
ලක්ෂණත් එයොට වැටයහන්න ගන්නවො. සොර්ොනයයයන් අපි යම්
විදියට යම් කය පුරොර් දැයනන විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ, ර්තු යවන
ර්තු යවන ධොතු ලක්ෂණ හඳුනොගන්න හඳුනොගන්න තර්යි
යයෝගොවචරයයක් යහොඳට යම් ධොතු ගැන නිවැරදි අවයෙෝධයක්
ලෙොගන්යන්. ඒ කියන්යන එතන තියයන්යන් කිසිර් යපොයතන්
පයතන් ලෙොගත්ත අවයෙෝධයක් යනයර්යි. එතන තියයන්යන්
සන්සුන් යවච්චච ර්නසකින් සෘජ්ුවර් ඒ ධොතු ලක්ෂණත් එක්ක එකඟ
වීර්ක්. නැත්නම් ඒ ධොතු ලක්ෂණත් එක්ක සම්ෙන්ධ වීර්ක්. එයතන්දි
අපි එක පැත්තකින් යම් ධොතු සර්ග, නැත්නම් ධොතු ලක්ෂණත් සර්ග
පරතයක්ෂ ඥානයක් ඇති කරගන්නවො. යර්ෙඳු ඥානයක් හරහො කොලයක්
තිස්යස කටයුතු කරනයකොට උනත් යකයනකුට යත්යරනවො යම් ධොතු
හතර යම් කය තුළ කරියොත්ර්ක යවන ෙව. ඒ වයග්ර්යි ඒ ඒ ධොතුවට
ආයේණික ලක්ෂණ විවිධොකොර විදියට කටයුතු කරනවො. ඒ කියන්යන්
යම්වො අතරින් යකොයි ධොතුවද ඉස්සරහට එන්යන් කියලො තර්න්ට කල්
ඇතුව කියන්න ෙෑ. ඒ වයග්ර්යි යම් කිසි ධොතුවක් ඉස්සරහට ආවට
පස්යස් ඒ ධොතුව යකොච්චචර යවලොවක්ද පවතින්යන් කියන
කොරණොවත් අපට කියන්න ෙෑ. ඒ වයග්ර්යි ඒක හටගත්තට පස්යස්
ඒක යවනස් යවන හැටි ගැන අපිට පූේව නිගර්නවලට එළයඹන්නත්
ෙෑ.
ඉතින් යම් වයග් ලක්ෂණ ඔන්න දැන් යම් යයෝගොවචරයො
නැවත නැවත යත්රැම්ගන්නවො. යම් යත්රැම්ගන්යන් යපොයතන්
යනයර්යි. යම් යත්රැම්ගන්යන් අහල යනයර්යි. යම් යත්රැම්ගන්යන්
සෘජ්ුවර් අත්දැකලර්යි. යලොකු යවනසක් තියයනව යර්තන. එතනයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන පරඥා පැත්තක් අවදි යවන්න ගන්යන්
යහොඳ සන්සුන් ර්නසකින් නිරීක්ෂණය කිරීර් හරහො. එතයකොට යම්
නිරීක්ෂණය ඉතොර් වැදගත්. සන්සුන්ව කරන නිරීක්ෂණය හරහො
නැවත නැවත අයප් හිතට යපන්නලො යදන්න අවශයයි යම් ධොතූන්යග්
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කරියොකොරිත්වය. යම් ධොතූන්යග් කරියොකොරිත්වය නැවත නැවත
ඉයගනගන්න ඉයගනගන්න, හිතට යත්යරන්න පුළුවන් ‘යම් යකොයි
යද්ත් ඇති යවලො නැති යවලො යනවො’; ‘යකොයි යද්ත් යවනස් යවනවො’;
‘යකොයි යද්ටත් ර්යග් කිසිර් පොලනයක් නෑ’; ‘යම් ධොතූන්යග් යකොයි
එකද ඉස්සරහට එන්යන් කියන එක ගැන ර්ට පොලනයක් නෑ’; ‘ර්ර්
කැර්ති වුණොට ර්ර් කැර්ති ධොතුවක් ඉස්සරහට එන්යන් නෑ’; ‘ඊළඟට,
හටගත්තු ධොතු ලක්ෂණය යකොච්චචර කොලයක් පවතිනවොද කියන එක
ගැන ර්ට කිසිර් පොලනයක් නෑ’. යම් විදිහට යයෝගොවචරයොට දැන් අර
ධොතූන්ට ආයේණික ඒයගොල්ලන්යග් යපෞද්ගලික ලක්ෂණ අභිභවො
ගිහිල්ලො ඒක ඉක්ර්වො ගිහිල්ලො, කොටත් යපොදු අනිතය ස්වභොවය,
යම්යක් තියන යපළන ස්වභොවය, යම්යක් තියන චංචල ස්වභොවය,
එක විදියට පවතින්යන් නැති ස්වභොවය, ඒ වයග්ර්යි කිසිර්
පොලනයකින් යතොර ස්වභොවය, යම්යක් ඇතුයළ් ගන්න කියන සොරයක්
නැති ස්වභොවය වැටයහන්න පුළුවන්. යම්ක තර්යි සොර්ොනයයයන්
යපොදු ලක්ෂණ හඳුනොගැනීර්ක් කියලො යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්. යම්
විදියට කය පුරොර් විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ ර්තු යවනවො. ර්තු යවන
ර්තු යවන තැන යයෝගොවචරයො යෙොයහොර් සන්සුන්ව ෙලනවො. ෙලන
ෙලන වොරයක් පොසො ඒවයය් ඇති වීර්ක් නැති වීර්ක් වශයයන්
දකිනවො. ඕනෑර් තැනක ඔන්න ෙලන ෙලන තැන යම් යයෝගොවචරයො
දකින්යන ඇති වීර්ක් නැති වීර්ක් පර්ණයි.
ඊට පස්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සඳහන් කරනවො ‘ඉති
අජ්ඣත්තං වා
ාවය
ායානුපස්සී විහ ති’ යම් වයග් විස්තර
සතිපට්ඨොන සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නනවො. යකොයහොර්ද
අජ්ඣත්ත වශයයන්, ඇතුළත වශයයන්, යම් කය තුළ භොවනොයේ
යයයදන්යන කියන එක. ඇතුළත වශයයන් එතයකොට කයය් නැවත
නැවත යම්ක ෙලන්න ෙලන්න, ඇතුළත යම් ධොතු ලක්ෂණ ටික ටික
යත්යරන්න ගන්නවො. ඊළඟට යම්ක තව තව වේධනය යවන්න
වේධනය යවන්න යකයනකුට යත්යරන්න පුළුවන් යම් ඇතුයළ
තියයන්යනත් ධොතු ලක්ෂණ රොශියක්. යම් ධොතු ලක්ෂණ රොශියර්
තර්යි එළියය තියයන්යනත්. ආයය කිසිර් යවනසක් නෑ. එළියය
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තියයන්යනත් තද ගති, එළියය කියයන්යනත් රළු ගති, එළියය
තියයන්යනත් උණුසුම් ගති, එළියය තියයන්යනත් සිසිල් ගති. යම්
ධොතු හතයරන් යතොර කිසිර් යදයක් එළියයත් නෑ. නැත්නම් ආකොස
ධොතුවත් එක්ක ගත්යතොත්, ධොතු පයහන් යතොර කිසිර් යදයක්
එළියයත් නෑ. ඉතින් යම් කොරණොව යත්යරන්න යත්යරන්න
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට උගන්වනවො ‘යා වචව ව ා පන
අජ්ඣත්ති ා පඨවීධාතු, යා ච බාහි ා පඨවීධාතු, පඨවීධාතු ව වවසා’5
යම් තොක් අපිට අජ්ඣත්ත වශයයන්, අභයන්තර වශයයන් පඨවි
ධොතුවක් අත්දැකගන්න ලැෙුණ නම්, පරතයක්ෂ කරගන්න ලැෙුණ නම්,
එෙඳු පඨවි ධොතුවක්ර්යි එළියය තියයන්යනත්. ඔන්න යකයනකුට අර
තර්න් දීල තිබිච්චච විවිධ අනවශය වටිනොකම් අයින් යවලො, නැත්නම්
අජ්ඣත්ත වශයයන් ඇතුයළ තියයන යකොටස්වලට දීපු අධිවටිනොකම්
අයින් යවලො, ‘යම් ඇතුයළ තියයන්යනත් එකර් පඨවි ධොතුවක්, එළියය
තියයන්යනත් එකර් පඨවි ධොතුවක්’ කියලො හියත් යම් පර්ණක
ර්ධයස්ථ භොවයක්, යම් පර්ණක උයප්ක්ෂොවක්, යම් පර්ණක
අතහැරීර්ක් සිද්ධ යවන්න පුළුවන්. යම් විදිහටර් ආයපෝ ධොතුවත්
යත්රැම්ගන්නවො - ‘යම් ඇතුයළ් තියයන ආයපෝ භොවයර්යි එළියය
තියයන්යනත්’. එතයකොට ආයය් ඇතුයළත් අපි විවිධ අධිවටිනොකම්
යදන්යන නෑ. ඇතුයළ තියයන එකර්යි එළියය තියයන්යනත්. වොයයෝ
ධොතු පැත්යතන් ගත්තත් ඇතුයළ තියයන වොයයෝ ධොතු ස්වභොවයර්යි
එළියය තියයන්යනත්. යත්යජ්ෝ ධොතු වශයයන් ගත්තත් ඇතුයළ
තියයන යත්යජ්ෝ ධොතු ස්වභොවයර්යි එළියය තියයන්යනත්.
ඉතින් ඇත්තටර් යම්වො ඒ තරම්ර් අපිට යත්රැම්ගන්න අර්ොරැ
නැහැ. අපිට තේක ඤාණයයන් වුණත් යත්යරනවො අපි යම් ඉපදුණොට
පස්යස් කොපු බීපු යද්වල් හරහො තර්යි යම් කය තැනිල තියයන්යන්.
කය සකස් යවලො තියයන්යන්. සම්පූේණයයන්ර් ෙොහිරින් ගත්ත
යද්වල් තර්යි යම් ඇතුයළ එකතු යවලො තියයන්යන්. නර්ුත් ඕක අපිට
සම්පූේණයයන්ර් අර්තකයි. අපි වැඩි වටිනොකර්ක් යදනවො අයප් යම්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
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ශරීරයට. අඩු වටිනොකර්ක් යදනවො ෙොහිර ශරීරවලට. අඩු වටිනොකර්ක්
යදනවො සම්පූේණයයන්ර් ෙොහිර තියයන වස්තු වලට. නර්ුත්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නනවො යම් ඇතුයළ තියයන්යනත් සතර
ර්හො ධොතුවක්; එළියය තියයන්යනත් සතර ර්හො ධොතුවක්ර්යි.
එතයකොට යම් කොරණොව ටික ටික ටික පරතයක්ෂ යවන්න පරතයක්ෂ
යවන්න එක පැත්තකින් හියත් අවයෙෝධයක් යගොඩනැයගනවො. එක
පැත්තකින් හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ ර්ඳක් යටපත් යවනවො. ඒ
වයග්ර්යි යලොකු පරඥාවකින් කටයුතු කරන්න හැකියොවක් ලැයෙනවො.
යර්ොකද දැන් ඉස්යසල්ල තරම් යම්කට යලොකු වටිනොකර්ක් දීයගන
යම්කර් ඉස්සරහට ර්තු කරන්න යම්කර් යලොකු කරගන්න දඟලන්යන
නෑ. යර්ොකද යත්රැම් අරන් තියයනවො යර්තන තියයන්යනත් යම් ධොතු
හතරක සකස් වීර්ක්. එළියය තියයන්යනත් ධොතු හතරක සකස් වීර්ක්
කියල අන්න ටික ටික අර තිබිචච යවනස්කම් හිතින් අයින් යවලො
අයින් යවලො, හියත් සර්තොවක් හියත් උයප්ක්ෂොවක් ධොතූ
සම්ෙන්ධයයන් හටගන්නවො.
තව දුරටත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම් ධොතූන්යග් අර
විදියට යපොදු ලක්ෂණ යප්න්න ගත්තහර්, ‘සමුෙය ධම්මානුපස්සී වා
ායස්මිං විහ ති’ යම් යපොදු ලක්ෂණ ඇති යවන හැටිය දකිමින්
කටයුතු කරනවො. විවිධොකොර ධොතු තිෙුණට දැන් දකින දකින තැන,
ඇති යවන හැටි යත්යරනවො. නැත්නම් ‘වය ධම්මානුපස්සී වා ායස්මිං
විහ ති’. දකින දකින තැන, නැති යවලො යන හැටි යත්යරනවො.
‘සමුෙයවය ධම්මානුපස්සී වා ායස්මිං විහ ති’ ඇති වීම් නැති වීම්
රොශියක් වශයයන් යප්න්න ගන්නවො. දැන් යම්ක කොලයක් යනයකොට
තර්න්ට යත්යරනවො තර්න් අවධොනය යයොර්ු කරනවත් එක්කර් ඒ
ධොතු ලක්ෂණය ඇති යවලො නැති යවලො ගිහිල්ලො. ආයිත් තව
තැනකට අවධොනය යයොර්ු කරනවත් එක්කර් ඒක ඇති යවලො නැති
යවලො ගිහිල්ලො. යම් තරම් යුහුසුළුව ඉක්ර්නට යම් කටයුත්ත සිද්ධ
යවනවො. ර්ං හිතන්යන අද යහෝ ඊයයත් එක් යකයනක් කථො කළො,
දැන් ධොතු ලක්ෂණයට හිත යයොදන්න විදිහක් නෑ. ඒ තරර්ට ඉක්ර්නින්
ඒක ඉවත් යවලො ගිහිල්ලො. ඉස්යසල්ල නම් අපි ෙලනයකොට නිකං
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ඒක තිෙුණො වයග් යත්රැණො. ඒක ටිකක් යවලො පැවතුණො වයග්
යත්රැණො. නර්ුත් දැන් අවධොනය යයොර්ු කරනයකොටර් ඒක නැති
යවලො. කොලයක් යනයකොට යම් තත්ත්වය යකයනකුට අත්දකින්න
පුළුවන්. එතයකොට යර්යහර් අභයන්තර වශයයන් කයට අවධොනය
යයොර්ු කරන්න යයොර්ු කරන්න තර්න්ට යත්යරනවො යර්තන
තියයන්යනත් හුදු ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවයක්. ‘සර්ුදයවය
ධම්ර්ොනුපස්සී වො කොයස්මිං විහරති’.
යම්ක කොලයක් කරන්න කරන්න ඔන්න අවයෙෝධයක්
වශයයන් අපිට යත්යරන්න ඉඩ තියයනවො අපි පඨවි ආයපෝ යත්යජ්ෝ
වොයයෝ කියලවත් නර්ක් දුන්නට, යම් කොටත් යපොදු ලක්ෂණයක්
යර්තන තියයන්යන. යර්ොකක්ද? ‘උදය වය’; ‘ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය’. ඉතින් යම් ස්වභොවය ටික ටික යකයනකුට යත්යරන්න
යත්යරන්න යර්තන යම් ඇත්ත වශයයන් ර්තු යවන යද්වල් නැති
යවලො යන හැටි, ‘යහ්තූ නිසො යම් කිසි යදයක් ර්තු වුණො නම් ඒක
නැති යවලො යනවො’ කියන ධේර්තොව වැටයහන්න පුළුවන්. යම්
වැටහීර් ටික ටික හියත් නැවත නැවත ෙලපවත්වන්න
ෙලපවත්වන්න, යම්ක තුළින්ර් පරඥාව වේධනය යවලො, යම්ක තුළින්ර්
නිේබිදාවක් පහළ යවලො, යම්ක තුළින්ර් අතහැරීර්ක් පහළ යවලො,
යකයනක්යග හිත ධොතු ලක්ෂණවලින් සම්පූේණයයන්ර් අයින් යවලො,
හියත් එක්තරො අන්දර්ක වියේක ස්වභොවයක් උනත් ඇති යවන්න ඉඩ
තියයනවො. ඒ නිසො යම් ධොතු ර්නසිකොරය හරහොත් යකයනකුට
සෑයහන්න පරඥාවක් අවදි කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො. ධොතු
ර්නසිකොරය හරහොත් යකයනකුට යලොකු අවයෙෝධයක් ඇති කරගන්න
අවස්ථොව තියයනවො. ඉතින් යර්ෙඳු ර්ට්ටර්කදි, ‘යර්තන යකයනක්
ඉන්නවො’ ‘යර්තන පුද්ගලයයක් ඉන්නවො’ ‘යර්තන ර්යර්ක් ඉන්නවො’
‘යර්තන සත්ත්වයයක් ඉන්නවො’ කියන සංඥාව සම්පූේණයයන්ර් වයග්
දුරැ යවලො - තොවකොලිකව යවන්න පුළුවන් - යම් භොවනොව වඩන
කොල පරිච්චයජ්දයය් යහෝ යම් සත්ත්ව සංඥාව සෑයහන්න දුරැ යවනවො.
යම්ක හරි ලස්සන උපර්ොවකින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්නනවො. යපන්නන උපර්ොවත් ඉතොර් සරලයි. කොටත්
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යත්රැම්ගන්න පුළුවන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ගව
ඝොතකයයක්, නැත්නම් හරක් ර්රන ර්නුස්සයයක් ගවයයක්ව ර්රලො
කෑලිවලට කපලො, ඊළඟට සතර ර්ංහන්දියක තියොයගන යම් ර්ස් කෑලි
ටික එන එන යකනොට විකුණනවො. එයො ගවයො ඝොතනය කරද්දි, ර්රද්දි
එයොට තිෙුයණ ‘යම් ගවයයක් ර්රනවො’ කියන සංඥාව. හැෙැයි දැන්
යම් එන අයට ර්ස් විකුණනයකොට දැන් තියයන්යන ‘ර්ස්’ කියන
සංඥාව පර්ණයි. එතයකොට කලින් ‘සත්ත්වයයක්ය’ ‘ගවයයක්ය’ කියන
සංඥාවක් තිෙුණො. දැන් ඒ සංඥාව සම්පූේණයයන්ර් අයින් යවලො. ඒ
යවනුවට දැන් තියයන්යන ‘ර්ස් විකුණනවො’ කියන සංඥාව පර්ණයි.
හිතල ෙැලුවහර් සෑයහන්න යලොකු යවනසක් යම් ර්නුස්සයොයග
ර්නයස සිද්ධ යවලො තියයනවො. යර්ොකක්ද, එයො කලින් සයතක්
ර්ැරැවො. එයතන්දි සයතක් හිටියො. දැන් හැෙැයි ර්ස් විකුණනවො. දැන්
හැෙැයි සයතක් නැහැ, දැන් ගවයයක් නැහැ. දැන් තියයන්යන ‘ර්ස්
විකුණනවො’ කියන සංඥාව පර්ණයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යර්න්න යම් වයග් කියලො
ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව යහොඳින් පරගුණ යවන්න පරගුණ යවන්න අර
අපි කලින් පටන්ගත්ත, ‘යම් ර්යග් කයය් ධොතු ර්නසිකොරයක්
කරනවො’, නැත්නම් ‘ර්ර් භොවනො කරනවො’ කියලො විවිධොකොරව අපි
දීපු ර්ර්ත්වයයන් තර්යි ඒ භොවනොව පටන්ගන්යන්. හැෙැයි කොලයක්
යම්ක කරන්න කරන්න, කරර්ොනුකූලව තර්න් පරතයක්ෂයක් වශයයන්
යම් ධොතු ලක්ෂණවලර් සිහිය පිහිටුවන්න පිහිටුවන්න, පරඥාව යකොයි
තරම් අවදි වුණොද කියනව නම්, ඇතුළත පරඥාවක් යකොයි තරම් දියුණු
වුණොද කියනව නම්, සත්ත්ව සංඥාව ටික ටික අයින් යවලො ර්ර්ත්වය
තුනී යවලො, පුද්ගල සංඥාව ටික ටික අයින් යවලො, ‘යම්ක හුදු ධොතු
හතරක් පර්ණයි’ කියන තැනකට එන්න ඉඩ තියයනවො. ඒකයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන්, ඒක අර ගව ඝොතකයයක්යග හියත්
ඇති යවච්චච සත්ත්ව සංඥාව ර්ස් සංඥාවට යවනස් වීර් තරම්ර්
සෑයහන්න පරෙල යවනසක් ඇති කරනවො. ඒ කියන්යන දැන් යර්තන
තියයන්යන්, යකයනක් පුද්ගලයයක් ර්යර්ක් වශයයන් යනයර්යි.
යර්තන තියයන්යන හුදු ධොතු හතරක් පර්ණයි. එතයකොට යම් ධොතු
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සංඥාවකට හිත එන්න පුළුවන්. යම් වයග් උපර්ොවකින් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්නනවො සෑයහන්න පරෙල යවනසක්. දැන් අපි
පටන්ගත්යත් යලොකු සම්ර්ුතියක් ර්ත පිහිටලො. පටන්ගත්යත්
‘යකයනක්’ ‘පුද්ගලයයක්’ ‘සත්ත්වයයක්’ ‘ර්යර්ක්’ වශයයන්. නර්ුත්
යම් භොවනොයේ පරතිඵලයක් වශයයන්, කොලයක් තිස්යස් යම්ක වැඩුව
නම් අයප් හියත් යලොකු පරිවේතනයක් සිද්ධ යවන්න අවශයයි
නිවැරදිව ධොතු ර්නසිකොරයක් හියත් දියුණු වුණො නම්. යර්ොකද යම්
යම් ධොතු හරහො යපන්නන්යනර්, යම්වයය් කිසිර් අපිට පොලනයක්
නැති ස්වභොවය. යපන්නන්යනර් යම්යක් තියයන අනිතය ස්වභොවය.
යවනස් යවන ස්වභොවය. ඒ වයග්ර්යි යර්ෙඳු යවනස් යවන
ස්වභොවයකින් අපි තෘප්තියක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම්, යර්ෙඳු
යවනස් යවන ස්වභොවයකින් අපි සැපයක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො
නම්, දිගට පවත්නො වූ සැපයක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම්, කිසි
යස්ත්ර් එෙඳු යදයක් ලෙන්න ෙැරි ෙව තර්යි යම්වො නැවත නැවත
අපිට යපන්නලො යදන්යන්. ඒක පරතයක්ෂයක් වශයයන් යකයනකුට
වැටයහන්න වැටයහන්න, අන්න ඒ ඇත්ත ඇති සැටියයන් දැකීර්
හරහොර්යි හිත ඒවො අයින් කරලො දාන්යන්. නැත්නම් හිත යම්
යද්වල්වලින් ඉවත් යවන්යන්.
මීළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ‘එවවමතං යථාභූතං
සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පඨවීධාතුයා නිබ්බින්ෙති, පඨවීධාතුයා චිත්තං
වි ාවජති’6 යම් පඨවි ධොතුව සම්ෙන්ධයයන් හියත් ඇති යවනවො
කලකිරීර්ක්. පඨවි ධොතුව නිකං යෙොඳ යවලො යනවො. ඒ වයග්ර් ආයපෝ
ධොතුව ගැන කියනවො. ඒ වයග්ර් යත්යජ්ෝ ධොතුව ගැන කියනවො. ඒ
වයග්ර් වොයයෝ ධොතුව ගැන කියනවො. එතයකොට යම් ධොතු හතර දැන්
ඒ තරම්ර් හිතට වටින්යන නෑ. ඒ තරම්ර් යම්යක් ලක්ෂණයක් දැන්
යපයනන්යනත් නෑ. යම්යක් තියන අර කලින් දැකපු යපෞද්ගලික
ලක්ෂණ දැන් යප්න්යනත් නෑ. ඒ යවනුවට නිකං අනුන්යග කයක් දිහො
ෙලනව වයග් ‘පරයතෝ’ ෙැල්ර්කින් තර්යි දැන් ෙලන්යන්. දැන් නිකං
------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
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ධොතු හතරක් ඔයහ් වැඩ කරනවො. ඒවො හැර් තැනර් ඇති යවනවො
නැති යවනවො. ඒයගොල්ලන්යග උවර්නොවට කටයුතු කරනවො.
යයෝගොවචරයො නිකං පැත්තකින් ඉඳලො කේර්ොන්ත ශොලොවක් දිහො ෙලො
ඉන්නවො වයග් ෙලො ඉන්නවො. ඉතින් යම් තත්ත්වයර් යකයනකුට අපි
හිතර්ු සක්ර්යන්දි උනත් ගන්න ඉඩ තියයනවො. එයො පටන්ගත්තට
‘වර් දකුණ’ කියලො, ඒක කරර්ොනුකූලව වේධනය යවලො ගිහිල්ලො
යර්තන යම් ධොතු ලක්ෂණ ටික ර්තු යවන්න ර්තු යවන්න ධොතූන්යග්
කරියොකොරිත්වයක් යර්තන තියයන ෙව යකයනකුට වැටයහන්න
පුළුවන්. එතනත් ඒ ධොතූන්යග් කරියොකොරිත්වය තව තව වේධනය
යවලො, නැත්නම් තව තව පරකට යවලො, එතනත් ඒ විවිධොකොර ධොතු
ලක්ෂණ ඇති යවලො නැති යවලො යන ස්වභොවය යකයනකුට
වැටයහන්න පුළුවන්.
එතයකොට යම් විදියට යම් ෙලන ෙලන තැන යම්වො ඇති
යවලො නැති යවලො යන හැටි දකින්න දකින්න, යම් තුළින් යලොකු
පරඥාවක් අවදි යවනවො. ඒ පරඥායේර් යම් වේධිත අවස්ථොවකදි යම්
උච්චච අවස්ථොවකදි යම්ක සම්පූේණයයන්ර් හිතින් ගැලවිලො යන්න
පුළුවන්. නැත්නම් හිත යම්ක අතහරින්න පුඵවන්. ඒ හරහො හියත්
තවත් පැත්තක් විවෘත යවනවො. ඒ නිසො, ‘ ිංසුව ෝපම’ කියලො
සූතරයක් තියයනවො, ඒ සූතරයය් එක්තරො ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක්
අහනවො යකොයහොර්ද දේශනය සුවිශුද්ධ යවන්යන් කියලො. ඒයක් අහන
පරශ්යන තියයන්යන් “ ිත්තාවතා නු ව ා, ආවුවසා, භික් ුවනා ෙස්සනං
සුවිසුද්ධං වහාතී” යම් කිසි යකයනක්යග් දේශනය පැහැදිලි යවන්යන්
සුවිසුද්ධ යවන්යන යකොයහොර්ද කියලො ඇහුවර් රහතන් වහන්යස්
යකයනක් කියලො හිතන්න පුළුවන් එක්තරො ස්වොමීන් වහන්යස්
යකයනක් යදන උත්තරයක් තර්යි “යවතා ව ා, ආවුවසා, භික් ු
චතුන්නං මහාභූතානං සමුෙයඤ්ඤච අත්ථඞ්ගමඤ්ඤච යථාභූතං පජානාති,
එත්තාවතා ව ා, ආවුවසා, භික් ුවනා ෙස්සනං සුවිසුද්ධං වහාතී” යම්
භික්ෂූන් වහන්යස් උත්තර යදනවො, සතර ර්හො ධොතූන්යග් ඇති වීර්ත්
නැති වීර්ත් දකිනව නම්, යම් කිසි යකයනක් ඇත්ත ඇති සැටියයන්
දකිනව නම්, යත්රැම්ගන්නව නම්, අන්න එපර්ණකිනුත් යකයනක්යග
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දේශනය පැහැදිලි යවනවො කියලො. අර ස්වොමීන් වහන්යස් යම් අහපු
උත්තර ටික ඔක්යකොර් ගිහිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට වොේතො
කරනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒවො සියල්ලර් නිවැරදියි කියලො
අනුර්ත කරනවො.
ඒ නිසො කවුරැ යම් ධොතු ර්නසිකොරයයන් ගැඹුරටර් යනවොද
කියන එක ගැන අපට නිශ්චය වශයයන් කියන්න ෙෑ. ඒ කියන්යන්
අපි ඇතැම් යකයනක් ධොතු ර්නසිකොරය හරහොර් සෑයහන දුරක් ගත
කරනවො. කොයොනුපස්සනොව හරහොර් යකයනක් සෑයහන දුරක් යනවො.
තවත් යකයනක් යවනත් භොවනොවක් හරහො, අපි හිතර්ු
යේදනොනුපස්සනොව හරහො සෑයහන දුරක් යනවො. තවත් යකයනක්
චිත්තොනුපස්සනොව හරහො සෑයහන්න දුරක් යනවො. ඒ නිසො අපිට
භොවනොවක් වඩන්න කලින්, භොවනොව පටන්ගන්න කොයලදි,
භොවනොවක් කරමින් ඉන්න කොයලදි, නිශ්චිත වශයයන්ර් කියන්න හරි
අර්ොරැයි, ඇත්තටර් නං කිසි යස්ත්ර් කියන්න ෙෑ, අනොගතයයදි ර්ර්
යර්ෙඳු යද්වල් තර්යි වැඩියයන්ර් භොවිත කරන්යන් කියලො. ඒ නිසො
අපි භොවනොවක් කරද්දි සෑයහන්න විවෘත ර්නසකින් පටන්ගන්නයි
තියයන්යන්.
අපිව
තත්ත්වගත
කරගන්න,
නැත්නං
තත්වොයරෝපණයකට ලක් කරගන්න කිසි යස්ත්ර් සුදුසු නෑ. යෙොයහොර්
විවෘත ර්නසකින්, එන යද් භොරගන්නවො. සිද්ධ යවන යද් ර්ර්
යත්රැම්ගන්නවො. ධොතූ ලක්ෂණ නම් යත්රැම් ගන්යන් යම්
අවස්ථොයවදි, යහොඳට ධොතු ලක්ෂණ පරකට යවනව නම්, විවිධොකොර
ධොතු ලක්ෂණ නැවත නැවත කය තුළින්ර් ර්තු යවනවො නම්,
ස්වොභොවිකවර් ඔන්න යහොඳ ර්ොේගයක් විවෘත යවලො තියයන්යන්. ඒ
හරහො අපි දැනුවත් යවන්නයි තියයන්යන්. ඒ හරහො යලොකු පරඥාවක්
දියුණු කරගැනීර් සඳහො උත්සොහවත් යවන්නයි තියයන්යන්. ඒවො
ර්ගහරිමින් තර්න්ට වුවර්නො භොවනොවක් වඩනවො යවනුවට, දැන් යම්
හියත් සර්ොධියක් ඇති යවලො තියයනව නම්, අපි හිතර්ු
ආනොපොනසතිය යහෝ පිම්බීම් හැකිළීර් හරහො යහෝ සක්ර්නක් හරහො
යහෝ හියත් සර්ොධියක් ඇති යවලො තියයනව නම්, ඊළඟට කයයත්
විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ ස්වොභොවිකවත් ර්තු යවනවො නම්, ඔන්න
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යම් ධොතු ර්නසිකොරය සඳහො යහොඳ යදාරටුවක් විවෘත යවලො
තියයනවො. එතයකොට අපි යත්රැම්ගන්නව නම් යම් කරර්ොනුකූලව දැන්
හිත වේධනය යවනවො යර්න්න යම් පැත්යතන්, ඔන්න ධොතු
ර්නසිකොරය සඳහො යදාරක් විවෘත යවලො තියයනවො කියලො, අපට
දිගටර් ඒයක යන්න පුළුවන්. යම් විදිහට ධොතු ර්නසිකොරය නිවැරදිව
අපි වඩනවො නම්, යර්න්න යම් ස්වොමීන් වහන්යස් කියන විදිහට,
නැත්නම් කිංසුයකෝපර් සූතරයය් සඳහන් යවන විදිහට, ධොතූන්යග්
යපෞද්ගලික ලක්ෂණ කරර්ොනුකුලව දැකලො, ඊළඟට යපොදු ලක්ෂණ
දැකලො යම්යක් යහොඳට පුහුණුවක් ලැෙුව නම්, යම්යක් යහොඳට ඇති
වීම් නැති වීම් ස්වභොවය දැකගත්ත නම්, ඒ හරහොත් අපිට යලොකු
දැනුර්ක්, යලොකු පරඥාවක්, නිවැරදි දේශනයක් පහළ කරගන්න පුළුවන්.
එතයකොට යම් කටයුතු කරන්න කරන්න, යකයනක්
යත්රැම්ගන්නවො ‘යම් කය හුදු කයක් පර්ණයි’; යම් කය ‘ර්යග් කයක්’,
නැත්නම් ‘යම් පුද්ගලයයක්’, ‘යම් සත්ත්වයයක්’ කියන සංඥායවන්
අයින් යවලො, යම්ක ‘හුදු කයක් පර්ණයි’ කියන අවයෙෝධයට එන්න
පුළුවන්. ඊළඟට අපි හිතර්ු භොවනොව කරන යවලොයවදි යර්ෙඳු දැනුර්ක්
ලෙනවො; නැත්නම් යර්ෙඳු අවයෙෝධයක් ඇසුරැ කරනවො. නර්ුත්
භොවනොයවන් පස්යස් ඒ අවයෙෝධය ටිකක් පිරිහිලො යනවො. ආයිත්
භොවනො කරනවො. ඒ භොවනො කරද්දි යම්ක අවයෙෝධයක් වශයයන්
එනවො. පරඥාවක් වශයයන් වේධනය යවනවො. හැෙැයි භොවනො කළොට
පස්යස්, නැත්නම් අනිකුත් වැඩ කටයුතු කරද්දි, යම්ක තොර් යහොඳට
යර්ෝරල නෑ. යහොඳට කිඳාෙැහැල නෑ. එයො හැෙැයි යත්රැම්
අරගන්නවො ‘යර්තන නම් ධොතු ලක්ෂණ ස්වභොවයක් තර්යි
තියයන්යන්, ර්ට ඒක භොවනො කරද්දි යහොඳටර් වැටහුණො, ඒක ර්ට
යහොඳට පරතයක්ෂයක් වශයයන් යත්රැණො’ කියල අන්න තර්න්යග් ඒ
ආපු අවයෙෝධය තර්න් යර්යනහි කරනවො. යර්යනහි කරලො දැන්
යර්ොකද කරන්යන්? යම් කය පොචිච්චචි කරනවො නැවත නැවත යම්
ධොතු ලක්ෂණ ර්තු කරගනිමින් අර පරඥාව යහොඳට තහවුරැ කරගන්න.
ඒ කියන්යන් යම් පරඥාව එක පොරටර් ර්ුළු පැය විසිහතරර් තියයන
විදිහට අපිට එන්යන නැහැ. යම් පරඥාව යකයනකුට ධොතු ර්නසිකොරය
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වඩද්දි විටින් විට තර්යි එන්යන්. හැෙැයි ඒ යහොඳ අවදි වීර්ක්. හිත
තුළ යලොකු පරඥාවක් අවදි වීර්ක්. හිත තුළ යලොකු පරිවේතනයක් සිද්ධ
යවන්න යම් ක්ෂණිකව එන අවයෙෝධය සෑයහන්න පරර්ොණවත්.
හැෙැයි එයො යත්රැම් අරගන්නවො ‘යම් ක්ෂණික අවයෙෝධයක්
පර්ණයි, තොර් යම්ක යහොඳට තහවුරැ යවලො නැහැ. ර්ර් නැවත
නැවත යම්ක කළ යුතුයි. නැවත නැවත යම්ක ෙහුලීකෘත කළ යුතුයි’
කියලො. එයො ඒ නිසො යම් කය යහොඳට පොවිච්චචි කරනවො, තර්න්ට
ලැබිච්චච යම් කය නැවත නැවත පොවිච්චචි කරනවො යම් ධොතු ලක්ෂණ
- ර්තු යවන ර්තු යවන ධොතු ලක්ෂණ - නැවත නැවත නිරීක්ෂණය
කරමින් තව තව සතිය දියුණු කරගන්න, තව තව පරඥාව දියුණු
කරගන්න.
ඒ අවස්ථොයවදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත් සතිපට්ඨොන සූතරයය්දි
සඳහන් කරනවො ‘අත්ථි ාවයා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨඨිතා වහාති.
යාවවෙව ාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය’ දැන් යම් කය පොවිච්චචි
කරන්යන් හුයදක්ර් සතිය දියුණු කරගැනීර් සඳහොයි. පරඥාව දියුණු
කරගැනීර් සඳහොයි. හුයදක් සතිය දියුණු කරගන්න පරඥාව දියුණු
කරගන්න යම් කය පොවිච්චචි කරනවො. පින්වත්නි, එක පැත්තකින් අයප්
තිබිච්චච අර දෘෂ්ටි ගැලවිලො ගිහිල්ලො අපි ගොව තිබිච්චච විවිධොකොර
ර්ර්ත්වයන් යපොේඩ යපොේඩ අයින් යවලො ගිහිල්ලො, ඇත්ත ඇති
සැටියයන් දකින්න යයෝගොවචරයයක් පුරැදු යවනවො. ඇත්ත ඇති
සැටියයන් දකින්න දකින්න, එතයකොට යම් කය එයොට පරයයෝජ්නවත්
යවනවො තව තව සතිය පිහිටුවන්න; තව තව පරඥාව වඩොගන්න.
ඊළඟට යහොඳට යම් තත්ත්වය දියුණු යවලො, හිතින් ටික ටික
යම් ධොතු ලක්ෂණ යෙොඳ යවලො ගිහිල්ලො, හිත ටිකක් ඊට වඩො
වියේකීව ඉන්න ස්වභොවයකට පවො පත් යවලො, ඔන්න ධොතු
ර්නසිකොරය හරහොර් යකයනකුට ‘අනිස්සිත ස්වභොවයක්’ පවො ඇති
කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ධොතු ර්නසිකොරය
ගැන සතිපට්ඨොන සූතරයය් යද්ශනො කරනවො ‘අනිස්සිවතා ච විහ ති,
න ච ිඤ්ඤචි ව ාව උපාදියති’ ඔන්න ධොතු ර්නසිකොරය හරහොත්
හියත් අනිස්සිත භොවයක් ඇති කරගන්න යකයනකුට අවස්ථොව
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තියයනවො. ඊළඟට ඒ අනිස්සිත භොවය පවත්වමින්, හැෙැයි තව තව
ඉදිරියට භොවනො කරන්න ඕනෑ හියත් යකයලස් දුරැ කරගන්න. ඒ
වුණත් යම් භොවනොවත් කිසි යස්ත්ර් තවත් භොවනොවකට යදයවනි නෑ.
ඒ නිසො අපි යම් දකින, අද වුණත් අත්දකින ධොතු ර්නසිකොරය
යකයනක් වඩනවො නම්, ඒයක යකොපර්ණ දුරකට අයප් පරඥාව දියුණු
යවයිද කියන එක ගැන සැහැල්ලු යකොට සැලකිය යුතු නෑ. ඒ හින්දා
අපි සෑයහන්න උයදයෝගයයන් වුවර්නොයවන් යම් කටයුත්යත
යයයදනවො නම්, විශ්වොසයයන් යම් කටයුත්යත් යයයදනවො නම්, අපිට
ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව හරහො වියශ්ෂයයන්ර් පරඥාව සෑයහන්න
දියුණු කරගන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒ නිසො ධොතු ර්නසිකොරය
වියශ්ෂයයන්ර් පරඥාව දියුණු කරන, නැත්නම් ඒ සඳහො භොවිත යවන
භොවනොවක්.
ඉතින් ඒ නිසො යම් කටයුතු, යම් යතොරතුරැ, අපි නිවැරදිව
යත්රැම් අරයගන, යම්ක කළ යුතු ආකොරයත් පිරිසිදු කරයගන අපි
උනන්දුයවන් යම් කටයුත්යත් යයයදර්ු. ඒ හරහො අපි හියත් තියයන
යකයලස් දුරැ කරයගන, අයප් හියත් තියයන දෘෂ්ටි අයින් කරයගන,
අයප් හියත් තියයන වැරදි ආකල්ප දුරැ කරයගන, ටික ටික ධොතු ගැන
නිවැරදි අවයෙෝධයක් ඇති කරයගන, අයප් හියත් තියයන විවිධොකොර
යකයලස් ස්වභොව යටපත් කරයගන, අඩු කරයගන, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන විදිහට යර්තන තියයන්යන හුදු ධොතු ස්වභොවයක්
පර්ණක් ෙව අවයෙෝධ කරගන්න අප සියලුයදනොටර් අද දින ධේර්
යද්ශනොව උදවු යේවො කියල පරොේථනො කරමින් අද ධේර් යද්ශනොව
අවසන් කරනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි.
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3 │ ආයතන පිළිබඳ
නිවැරදි අවරබෝධය
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
ඡ ඵස්සායතවනා අයං, භි ් ු, පුරිවසා’ති
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි, ශරද්ධොවන්ත
පින්වතුනි, අපි යම් එකසිය අනූහයයවනි භොවනො වැඩසටහනට
ඉස්සරහින් තියොගත්යත් ධොතුවිභඞ්ග කියන සූතරය. යම් ධොතුවිභඞ්ග
සූතරය අන්තේගත යවන්යන් ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් උපරිපණ්ණොසකයය්.
යෙොයහොර් වටිනො සූතරයක්. යර්ොකද, භොවනොවට අදාළ කරැණු රොශියක්
යම් සූතරය තුළ ඉදිරිපත් යවලො තියයනවො. අපි යපොේඩක් ර්තක්
කරගත්යතොත්, එදා ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සූතරය යද්ශනො
කරන්යන් තර්න්වහන්යස් යවනුයවන්ර් පැවිදි යවච්චච පුක්කුසොති
කියන රජ්තුර්ොට, නැත්නම් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ටයි. ඒ
යවනයකොට පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් යම් පර්ණක සර්ොධියක්
දියුණු කරයගන ධයොන ර්ට්ටර්කට වඩොයගන, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
සමීපයය් ර්ුලින්ර් ධයොන සුවයයන් වැඩ ඉන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඒ යවලොයවදි ර්ුකුත් කියන්න ඉදිරිපත් යවන්යන නෑ.
යද්ශනො කරන්න ඉදිරිපත් යවන්යන නෑ. ඒ යවනුවට ෙුදුරජ්ොණන්
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වහන්යස්ත් සර්වත් සුවයයන් වැඩ වොසය කරනවො. එතයකොට යම්
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්යග් ඉඳුරන්යග් තියයන පරසන්න භොවය,
ඊළඟට සංයත ස්වභොවය, තනිව හැසියරන ස්වභොවය, සර්ොහිත ගතිය
දකින ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්වො ගැන පැහැදිලො පුක්කුසොති
ස්වොමීන් වහන්යස්ට ධේර්ය යද්ශනො කරන්න උත්සොහවත් යවනවො.
යර්යතන්දි තර්න් වහන්යස් ශොස්තෘන් වහන්යස් ෙවවත් කියන්යන්
නැතුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහෝර් සෘජ්ුව තර්න්වහන්යස්
අවයෙෝධ කරපු ධේර්ය පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යද්ශනො
කරනවො. එතයකොට දහර් තුළින්ර් තර්න්වහන්යස්ව හඳුනොගන්න
තර්යි යම් යපළගස්වන්යන්. නැත්නම් උත්සොහවත් කරවන්යන්. වයා
ධම්මං පස්සති වසා මං පස්සති7 ‘යයර්ක් ධේර්ය දකීද යහයතර්
තර්න්වහන්යස්ව දකිනවො; යම් භොගයවතුන් වහන්යස්ව දකිනවො’
කියන යම් කොරණොව ර්ත පිහිටල තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
තර්න්වහන්යස් අවයෙෝධ කරපු ධේර්ය දැන් ටියකන් ටික ටියකන් ටික
ගැඹුරට ගැඹුරට පරකොශ කරයගන යන්යන්.
අපි ඊයය සොකච්චඡො කළො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්ුලින්ර්
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට පැහැදිලි කරල යදනවො අපි
සත්ත්වයයක් පුද්ගලයයක් ර්යර්ක් කියලො පරකොශ කළොට ඇත්තටර්
යර්තන තියයන්යන් ධොතු හයක් කියලො. එතයකොට අපි ඊයය
වියශ්ෂයයන්ර් ඒ ධොතු සම්ෙන්ධයයන් කථො කළො. ධොතු පහක් ගැනයි
අපි ඇත්තටර් කථො කයළ් - පඨවි ආයපෝ යත්යජ්ෝ වොයයෝ ආකොස
කියන යම් ධොතු සම්ෙන්ධයයන්. ඒයක් එන විඤ්ඤාණ ධොතුව
සම්ෙන්ධයයන් අපි යවනර්ර් යද්ශනයක් කරන්න ෙලොයපොයරොත්තු
යවනවො ඉදිරියයදි. ඉතින් යම් ධොතු ගැන කථො කරද්දි අපි ඊයය
සොකච්චඡො කළො යම් ධොතු නිකම් අපි යපොයතන් පයතන් දැනගත්තට,
නැත්නම් දැනුර්ක් වශයයන් ඇති කරගත්තට ඒක පරර්ොණවත් යවන්යන
නැහැ. පරතයක්ෂ ඥානයක් වශයයන් අපි ඇති කරගන්න නම්, යම් ධොතු
ගැන, ධොතු ලක්ෂණ ගැන යම් වැටහීර්ක් ඇති කරයගන, ඒ ධොතු
ලක්ෂණ අපි යහොඳින් සර්ොහිත හිතකින්, ඒකොගර වූ හිතකින්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
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පරතයක්ෂයක් වශයයන් ඇස්පනොපිට වේතර්ොන වශයයන් ර්තු යවන
ර්තු යවන ආකොරයට දැනගැනීර් අවශයයි කියන එක සොකච්චඡො කළො.
අපි වියශ්ෂයයන්ර් ඊයය ධොතු ර්නසිකොර භොවනොයවදි
සොකච්චඡො කළො යකොයහොර්ද යකයනක් නිවැරදිව ධොතු ර්නසිකොර
භොවනොවක යයයදන්යන්, යර්ොන වයග් ආකල්පර්ය යවනසක්
යකයනක් තුළ යම් ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව කිරීයර්න් පස්යස් ඇති
යවනවද කියලො. ඒ කොරණයය්දි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කරපු
උපර්ොව අපිට යෙොයහොර් වටිනවො. ගවඝොතකයයක් ගවයයක්ව
ඝොතනය කරලො කෑලි කෑලිවලට යකොටස්වලට යවන් කරලො, ඊළඟට
ඒ තැනැත්තො සතර ර්ංහන්දියක ර්ස් විකුණනවො. එතයකොට දැන් යම්
ර්ස් සංඥාව මිසක් කිසි යස්ත්ර් සයතක්යග සංඥාවක්, සත්ත්ව
සංඥාවක්, ගවයයක්යග සංඥාවක් ඇත්යතර් නැහැ. එතයකොට
යකයනක් ධොතු ර්නසිකොරය පටන්ගන්නයකොටත් යකයනක් තුළ ‘යම්
ර්ර් භොවනො කරනවො’, නැත්නම් ‘යකයනක්’ ‘පුද්ගලයයක්’ ‘ස්තරියක්’
‘පුරැෂයයක්’ කියන ආකල්පයක් තියයන්න පුළුවන්. නර්ුත් කොලයක්
තිස්යස් යහොඳට ධොතු ර්නසිකොර භොවනොයේ යයයදන්න යයයදන්න
අපි තුළ නිවැරදිව යම් භොවනොව වැයඩනව නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඒ උපර්ොයේ යපන්නපු ඒ ආකල්පර්ය යවනසක්, දෘෂ්ටියය්
යවනසක් ඇති යවන්න ඕනෑ. එතයකොට එෙඳු දෘෂ්ටියය් යවනසක්
ඇති වුණො නම් තර්යි අපිට යහොඳින් යත්යරන්යන් යම් ධොතු
ර්නසිකොරය කියන භොවනොව යහොඳට පරගුණ යවලො තියයනවො කියලො.
ඒ කියන්යන් අයප් පරඥාව ඔන්න ධොතු ර්නසිකොරය හරහො වැඩිල
තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි ආකල්පර්ය යවනසක් දැන් අයප් හියත් සිද්ධ
යවලො තියයනවො. චරිතයය් යවනසක් දැන් සිද්ධ යවලො තියයනවො.
‘අපි යකොයහොර්ද අපි දිහො ෙලන්යන්, යකොයහොර්ද යලෝකය දිහො
ෙලන්යන්’, කියල යම් ආකල්පර්ය යවනසක් අපි තුළර් පරතයක්ෂයක්
වශයයන් ඇති යවලො තියයනවො. ඊළඟට ඒක තව තව පරගුණ කිරීර්ක්
තර්යි
ඉස්සරහට
කරන්න
තියයන්යන්.
ඒ
කියන්යන්
භොවනොයේ යයයදනයකොට විටින් විට යෙොයහොර් ‘ඇස් ඇයරන
විදියහ්’ යර්ෙඳු වැටහීම් එන්න පුළුවන්. හැෙැයි එතනින් සියල්ල
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
සම්පූේණ යවන්යන් නැහැ. ඒ වැටහීර් යහොඳට තහවුරැ යවනකල්, ඒ
වැටහීර් පොදක කරයගන යකයලස් දුරැ යවනකල් භොවනොව කරන්න
අවශය යවනවො.
ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් ‘ ාවය
ායානුපස්සී විහ ති’. දැන් යම් කොයොනුපස්සනොවට අයත් භොවනොවක්
තර්යි යර්යතන්දි ධොතු ර්නසිකොරය කියල කියන්යන්. ඉතින් යම් ධොතු
ර්නසිකොරයය් යයයදමින් කොලොන්තරයක් වොසය කරන්න සිද්ධ
යවනවො. විටින් විට අපිට යම් යම් වැටහීම්, අවයෙෝධ, පරඥායේ
යපළගැසීම් එන්න පුළුවන්. ඒවො වචන කීපයකින්, නැත්නම් සිතිවිලි
කීපයකින් හියත් ර්තු යවන්න පුළුවන්. හැෙැයි අපි හිත ඊට පස්යස්
නිශ්ශේද කරයගන, නිහඬ කරයගන තව දුරටත් යම් යද්වල් යහොඳින්
සර්ොහිත හිතකින් නිරීක්ෂණය කිරීර්යි කරන්න තියයන්යන. එතයකොට
ඒ විදියට අපි යහොඳින් නිරීක්ෂණය කරයගන නිරීක්ෂණය කරයගන
යනව නම්, ඊළඟට අපිට තව තව යම්යක් යහොඳ තහවුරැ භොවයක්
ඇති යවනවො. ඒ කියන්යන් ර්ුලින් යම් පර්ණක සතිර්ත් භොවයකින්
යම් පර්ණක සර්ොහිත භොවයකින් අපි යම් කටයුත්යත් යයයදනවො.
ඔන්න අපිට යත්යරනවො එතයකොට එක පොරටර් යම් අවයෙෝධයක්
එනවො. යම් වැටහීර්ක් එනවො. ඊට පස්යස් අපිට යත්යරනවො යම් කරපු
භොවනොයේ පරතිඵලයක් වශයයන් යම් වයග් ආකල්පර්ය යවනසක්,
යර්න්න යර්ෙඳු අවයෙෝධයක් ර්ට ලැෙුණො කියලො. හැෙැයි තොර් යම්ක
තහවුරැ යවලො නැහැ. යම්ක යහොඳට ස්ථීර යවලො නෑ. යම්ක යහොඳ
පරිපූේණත්වයකට පත් යවලො නෑ.
ඒ නිසො තව දුරටත් යම් කයර් පොවිච්චචි කරනවො යම්
පරිපූේණත්වය අත්දැකීර් සඳහො. ඒ නිසොර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියන්යන් ‘යාවවෙව ාණමත්තාය පතිස්සති මත්තාය අනිස්සිවතා ච
විහ ති’. අන්න හුයදක්ර් යම් කටයුත්ත සඳහො යම් කය උපයයෝගී
කරගන්නවො. කයය්ර් ර්තු යවන විවිධොකොර ධොතු ගුණ නිරීක්ෂණය
කරනවො. යර්යහර් නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න තව තව
සතියත් දියුණු යවනවො. ඒත් එක්කර් පරඥාවත් දියුණු යවන්න
පටන්ගන්නවො. ආකල්පර්ය යවනස ටික ටික ටික ටික තහවුරැ
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යවන්න පටන්ගන්නවො. එතයකොට අපි ඊයයත් ර්තක් කරගත්තො යම්
ධොතු ර්නසිකොර භොවනොව, රෑපය ර්ුල් කරයගන කරන යම් භොවනොවත්
සෑයහන්න ගැඹුරකට අපිව අරයගන යන ෙව. යර්තනින් පවො
යකයනක්යග් දෘෂ්ටියය් සෘජ්ු භොවයක් නිවැරදි දැක්ර්ක් යකයනක් තුළ
ඇති යවන්න පුළුවන් ෙව. යම්කර්යි අර ඊයය අපි උපුටො දැක්වුයව.
කිංසුයකෝපර් සූතරයය් යපන්නලො යදනවො යම් ධොතූන්යග් - හතර ර්හො
ධොතූන්යග් - වියශ්ෂයයන්ර් ඇති වීර්ත් නැති වීර්ත් යහොඳින් දැක දැක
යහොඳින් ඒක පුහුණු කරමින් යකයනක් කටයුතු කළො නම් අන්න
ඒයකන්ර්, නැත්නම් ඒ තුළින්ර් යකයනක්යග හියත් යහොඳ පරඥාවක්
අවදි යවලො දෘෂ්ටියය් යවනසක්, දෘෂ්ටියය් පිරිසිදු භොවයක් ඇති යවන
ෙව.
අද අපි ඒයක් තවත් ටිකක් එහොට යනවො යම් ධොතුවිභංග
සූතරයය්. ධොතු හයකින් සර්න්විතයි යම් කියන ‘යකනො’ ‘පුද්ගලයො’
කියලො විස්තර කරපු ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඔන්න තවත් පැත්තක්
කියනවො ඊළඟට. ඡ ඵස්සායතවනා අයං, භි ් ු, පුරිවසා’ති. දැන් යම්
එක එක පැතිවලින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස්ට ධේර්ය යද්ශනො කරනවො. ඔන්න තව පැත්තක් කියලො
යදනවො - ‘ඡ ඵස්සොයතයනො’ කියල යම් ආයතන, ස්පේශොයතන හයක්
වශයයන්, යම් ‘යකයනක්’ ‘පුද්ගලයයක්’ ‘ර්යර්ක්’ ‘සත්ත්වයයක්’
කියල හඳුන්වන යම් යද් ගැන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
යර්තන තියයන්යන් ආයතන හයක්. ස්පේශොයතන හයක්.
සොර්ොනයයයන් ස්පේශොයතන හයක් කියුවහර්, චක් ායතනය
වසාතායතනය
ඝාණායතනය
ජිව්හායතනය
ායායතනය
මනායතනය කියලො ආධයොත්මික ආයතන හයක් යපන්නනවො. ඒ
කියන්යන් ඇස කන නොසය දිව ශරීරය ර්නස කියලො. ඊළඟට ඒවොට
අරර්ුණු යවන ෙොහිර ආයතන හයක් යපන්නනවො, ූපායතනය
සද්ායතනය
ගන්ධායතනය
සායතනය
වපාට්ඨඨබ්බබායතනය
ධම්මායතනය කියලො. ඒ කියන්යන්, ඇසට රෑප, කනට ශේද, දිවට
රස, නොසයට ගඳ, කයට ස්පේශ, ර්නසට ධේර්, නැත්නම් ර්නසට
අරර්ුණු යවන යද්වල්.
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යම් විදිහට අපිට සරලව යත්රැම්ගන්න පුළුවන් - අපි ඇස්
යදක ඇරයගන ඉන්නයකොට අපිට රෑප යප්නවො. යම් ඇහැ කියන
ආයතනය හරහො එතයකොට යම් එළියය තියයන රෑප කියන ඒ ෙොහිර
ආයතනය සම්ර්ුඛ යවනවො. එතයකොට යම් හරහො අපිට දැනීර්ක් ඇති
යවනවො. ඉතින් ඕක දිගට විස්තර කරන්න පුළුවන් ‘චක් ුඤ්ඤච පටිච්ච
ූවප ච උප්පජ්ජති චක් ුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵවස්සා’8 ඔය
ආදී වශයයන් යෙොයහෝ සූතරවල යම් විස්තර සඳහන් යවනවො. යම්
විදිහට යම් ආයතන යදකක සංඝට්ටනයක් සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි
ඔන්න කනට සද්ද හම්ෙ යවනවො, අරර්ුණු යවනවො. ඊළඟට නොසයට
ගඳ සුවඳ අරර්ුණු යවනවො. දිවට රස අරර්ුණු යවනවො. කයට ස්පේශ
අරර්ුණු යවනවො. ඒ වයග්ර්යි ර්නසට විවිධොකොර ‘යද්වල්’ අරර්ුණු
යවනවො. එතයකොට යම් විදිහට අයප් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්
කියන්යන් යර්ෙඳු යම් ආයතනයන්යග් හැසිරීර්ක් තර්යි යම්
‘යකයනක් පුද්ගලයයක් ර්යර්ක්’ කියලො කියන්යන්. ‘සත්ත්වයයක්’
කියලො කියන්යන්. අපිට යම්ක හිතොගන්න එතරම්ර්ත් අර්ොරැ නෑ.
අපිට යත්යරනවො යම් ඇස් කන් නොසො ආදී ඉඳුරන් තියයන ඕනෑර්
සත්ත්වයයක් යර්ෙඳු පරිසරයක තර්යි ජීවත් යවන්යන්. එයොයග
සම්පූේණ අත්දැකීම් සම්භොරය යම් ආයතන හය ර්ත තර්යි රඳා
පවතින්යන්. එයො යම් ආධයොත්මික ආයතනවලින් ෙොහිර ආයතන
ස්පේශ කරනවො. යගොදුරැ කරගන්නවො. ඒවො යගොදුරැ කරයගන තර්යි
ර්ුළු ජීවියත්ර් ගත කරන්යන්. උපන් යර්ොයහොයත් ඉඳන් මියයන
යර්ොයහොත දක්වොර් එතයකොට යර්යො යම් ආයතනත් එක්ක
ගනුයදනුවක් කරමින් තර්යි කටයුතු කරන්යන්.
හැෙැයි යම්යක් තියයන පරශ්යන තර්යි යම් ආයතන හරහො
අපි යම් විදිහට අරර්ුණු ගන්නයකොට යම් හරහො යකොයි තරම් නම්
අයප් හිත සකස් යවනවොද, යකොයි තරම් නම් අයප් හිත වැයඩනවොද,
එයහර් නැත්නම් යම් ගනුයදනුව හරහො යකොයි තරම් නම් හිත
යකයලයසනවොද, යකොයි තරම් නම් නැවත නැවත සංසොයරට
------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
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ෙැයඳනවොද, කියන කොරණොව ටිකක් හිතලො ෙලන්න වටිනවො. ඒ නිසො
ආයතන ගැන කතො කරනයකොට, වියශ්ෂයයන්ර් භොවනොවට පිළිපන්
පිරිසක් වශයයන් අපිට යම් ආයතනයන්යග් තියයන යම් සංවර
භොවයක් ගැන කතො කරන්න සිද්ධ යවනවො. ඉන්ද්රිය සංවරය ගැන
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විවිධ යද්ශනොවල ර්තු කරලො යපන්නනවො.
යර්ොකද අපිට ඇහැ ඇරයගන ඉන්නයකොට යප්න්න තියයන රෑප
හරහො අන්තිර්ට අයප් හිත යකයලයසනවො. ඒ වයග්ර්යි කන යහොඳින්
ඇයහනයකොට ඇයහන සද්ද හරහො අයප් හිත යකයලයසන්න
පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි නොසයයන් යහොඳට ගඳ සුවඳ දැයනනයකොට යම්
දැයනන ගඳ සුවඳ අරර්ුණු හරහො අයප් හිත යකයලයසන්න පුළුවන්.
ඒ වයග්ර්යි දිවට දැයනන විවිධොකොර රස හරහො අයප් හිත
යකයලයසන්න පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි කයට දැයනන විවිධොකොර ස්පේශ
හරහො අයප් හිත යකයලයසන්න පුළුවන්. ර්නසට එන විවිධොකොර
අරර්ුණු හරහො අයප් හිත යකයලයසන්න පුළුවන්.
එතයකොට අපිට යත්යරනවො යම් අරර්ුණු ගත්තට වරදක් නෑ,
යම් අරර්ුණු තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි අයප් ඉඳුරන් යෙොයහොර් පරසන්නව
තියයනවො. කරියොත්ර්කව තියයනවො. ඉතින් යම්වයය් ගනුයදනුව සිද්ධ
යවද්දි දන්යනර් නැතුව කලින් යනොතිබිච්චච යකයලස් උපදින්න
පුළුවන්. දැනටර්ත් තියයන යකයලස් තව තව වේධනය යවන්න
පුළුවන්. අපි සොර්ොනයයයන් කථො කරනවො යෙොයහොර් නියරෝගී
ර්නුස්ස ජීවිතයක් ගැන; අපි එයහර් යදයක් පරොේථනො කරනවො.
තියයන ජීවියත් අගය කරනවො. නර්ුත් අපි යම් ලැබිච්චච ඉන්ද්රිය හරහො,
යම් ලැබිච්චච ආයතන හරහො අපි අයප් හිත තව දුරටත්
යකයලසගන්නවද, නැත්නම් අපි අයප් හිත තව දුරටත් ආරක්ෂො
කරගන්නවොද කියන කොරණය ටිකක් හිතල ෙලන්න සිද්ධ යවනවො.
යර්ොකද අපි උපදිනයකොට යම් පර්ණක පිරිසිදු භොවයක් අයප් හියත්
තිෙුණො. ඒත් එක්කර් යම් පර්ණක අනුසය ස්වභොවයකුත් අයප් හියත්
තිෙුණො. නර්ුත් අපි යම් ජීවියත් ගත කරද්දි යම් ආයතන
හසුරැවනයකොට, යකොයි තරම් නම් අයප් හිත යම් හැසිරීර් හරහො
යකයලසුණොද, යකොයි තරම් නම් යම් ජීවිතය ඇතුළතදි අයප් අර
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අරයගන ආපු ආශරව යගොඩට තවත් ආශරව එකතු වුණොද, කියලො අපිට
යපොේඩක් නිකම් හිතලො ෙලන්න පුළුවන් තොේකිකව වුණත්. එතයකොට
අපි මියයනයකොට, යම් ඉන්ද්රියන්යග් ගනුයදනුව හරහො අපි තවත්
යකයලස් යගොඩක් අරයගනද ර්ැයරන්යන්? එයහර් නැත්නම් අඩු
තරමින් යම් අරයගන ආපු යකයලස් යගොඩ යපොේඩක් හරි අඩු
කරයගනද මියයන්යන්?
ඇත්යතන්ර් යම් වයග් කොරණොවක් හිතල ෙලනයකොට
යත්යරනවො, අපි සොර්ොනයයයන් අසතිර්ත්ව කල් ගත කරන්න ගත
කරන්න, යම් ඉන්ද්රියවලට එන අරර්ුණුවල අපි අහු යවන ස්වභොවයක්
තියයනවො. ඇයහන් ලස්සන රෑපයක් දැක්ක ගර්න් ඔන්න අයප් හිත
ඇයලනවො. ඒ එක්කර් රොගය ඔන්න හටගන්නවො. ඒත් එක්කර් හියත්
ඇතුයළ කථොවක් යගොතයගොතො අපි සිහින යලෝයකක අතරර්ං යවන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඉතින් ඒකටර් ගැළයපන විදියට යකයලස්
වේධනය යවවී වේධනය යවවී සම්පූේණ පරපංචයක අතරර්ං යවන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි අයප් කයනන් සද්දයක්
ඇයහනයකොට ඒක යෙොයහොර් පරිය උපදවන සද්දයක් නම් අපි ඒක
තව ටිකක් අහනවො. තව පුළුවන් තරම් ඒකට සමීප යවලො අහන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒකර් අභිනන්දනය කරනවො. ඒයකර් සතුටු
යවනවො. ඒකර් නැවත නැවත අහන්න ඔන්න උත්සොහවත් යවනවො.
දන්යනර් නැතුව යම් සද්දය හරහො සෑයහන්න හිත යකයලයසනවො.
ඒ වයග්ර්යි නොසයයන් යහොඳ මිහිරි සුවඳක් ආඝරොණය කරනයකොට
ඒයක තියයන සැපයට අපි යලොල් යවනවො. ඒයක් තියයන සුවඳට අපි
යලොල් යවනවො. ඉතින් නැවත නැවත අපි ඒක ආඝරොණය කරනවො. ඒ
නිසොර් අපි දන්යනර් නැතුව යලොකු යකයලස් රොශියක් අයප් හියත්
ජ්නිත යවනවො. ඒ වයග්ර්යි අපි පුළුවන් තරම් යහොඳ යහොඳ රස
ර්සවුලු යහොයොයගන යනවො විවිධොකොර තැන්වලට. පුළුවන් තරම් දිව
පිනවීර් සඳහොර් උත්සොහවත් යවනවො. ඉතින් යම් හරහො අපි දන්යනර්
නැතුව අයප් හියත් යකයලස් තට්ටුවක් යගොඩනැයගනවො. ඒ වයග්ර්යි
යම් කයයනුත් අපි කැර්ති කැර්ති ස්පේශ ලෙන්න, කැර්ති කැර්ති අය
- කැර්ති කැර්ති යද්වල්, ළං කරයගන යහොඳ යහොඳ ස්පේශ ලෙන්න
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පරණීත පරණීත ස්පේශ ලෙන්න සෑයහන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ
හරහො දන්යනර් නැතුව ඔන්න රොගොනුසය පැත්යතන්, නැත්නම්
කොර්ොශරව පැත්යතන් දන්යනර් නැතුව සෑයහන්න වේධනය යවලො.
යම් විදියටර් අපි හිතත් ඔයහ් යන්න ඉඩ අරිනවො. හිතටත් නො නො
පරකොර අරර්ුණු එනවො. නො නො පරකොර අරර්ුණු එනයකොට අපි ඒවො
ඔස්යස්ත් ඔයහ් දුවනවො. ඒවත් ඔයහ් හියත් වැඩ කරන්න ඉඩ අරිනවො.
දන්යනර් නැතුව හිත යලොකු පරපොතයකට අපිව ඇදයගන යනවො.
යම් නිසො අපිට යත්යරනවො යම් යද්වල් දන්යනර් නැතුව අපිට
ළං යවලො යලොකු වින්නැහියක් කරනවො. යලොකු හොනියක් කරනවො.
අපි හැෙැයි යම්වො ගැන කිසිර් අවයෙෝධයක් නැතුව හිතන්යන්,
පුළුවන් තරම් ඇහැට යහොඳර් ලස්සනර් දැකුම්කලුර් රෑප යපන්නීර්
තර්යි ‘සැප විඳිනවො කියන්යන්’ කියලො. ඉතින් ඒ නිසො අපි දැනට
තියයන යද්වල්වලින් සෑහීර්ට පත් යවන්යන් නැතුව, අයප් යගවල්
යදාරවල්වලට උපරිර් ර්ට්ටයම් යද්වල් ළං කර ගන්න අපි පුළුවන් තරම්
යවයහයසනවො. කළු සුදු රෑපවොහිනියක් නම් තියයන්යන, ඔන්න
වේණ රෑපවොහිනියක් අරයගන අපි පුළුවන් තරම් ඇහැ පිනවන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඊළඟට චිතරපටියක් ආවහර් ඉතින් ඒක උපරිර්
ර්ට්ටමින් යපන්න යපන්න යම් ඇහැ පිනවන්න උත්සොහවත් යවනවො.
අපි ‘සැප විඳිනවො’ කියලො අේථ දක්වනවො යර්න්න යම් තත්ත්වයට.
ඒ ර්දිවොට පුළුවන් තරම් යම් රයට් සැප විඳගන්න අර්ොරැ නම්, පුළුවන්
තරම් උපරිර් ර්ට්ටයර්න් ඇහැ පිනවන්න අර්ොරැ නම්, ඔන්න අපි
තවත් ඊට වඩො යහොඳ උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටයම් කියල කියන රෑප
යපන්නන තැනක් රෑප යපන්නන රටක් යහොයොයගන යනවො. ඊළඟට
අපි යම් රයට් තියයන සද්ද ර්දි කියල හිතිලො ඊට වඩො යහොඳ
උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටයම් පරණීත ර්ට්ටයම් සද්ද අහන තැනකට යනවො.
ඉතින් යම් විදිහට අපි ‘සැප විඳිනවො’ කියන එක අේථ
දක්වන්යන්, යම් ඇහැට යකොයහොර්ද පුළුවන් තරම් දැකුම්කලුර්,
කැර්තිර් රෑප යපන්නන්යන්? යම් කනට යකොයහොර්ද පුළුවන් තරම්
ඉතොර් මිහිරි සද්දර් අස්සන්යන්? යම් නොසයයන් යකොයහොර්ද ඉතොර්
මිහිරි ගන්ධයන්ර්, නැත්නම් සුගන්ධර් ආඝරොණය කරන්යන්? යම් දිවට
71

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
යකොයහොර්ද උයද් ඉඳන් රෑ යවනකල් කැර්ති කැර්ති රසයන්ර්
යදන්යන්? ඊළඟට යම් කයටත් උපරිර් ර්ට්ටයම් ස්පේශ ලෙො යදන්යන්
යකොයහොර්ද? පරණීත ර්ට්ටයම්ර් ස්පේශ ලෙො යදන්යන් යකොයහොර්ද?
ඉතින් ඔය පහ යම් අවස්ථොවක නැත්නම්, යර්ොකක් හරි අයිනක්
අල්ලයගන හිත හිතො, කැර්ති කැර්ති යද්වල්ර් හිතහිතො, ඔන්න ර්නස
හරහො අපි ආස්වොදයක් ලෙන්යන් යකොයහොර්ද? වින්දනයක් ලෙන්යන්
යකොයහොර්ද? කියලො ෙලනවො.
යම්ක තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් ‘සැප විඳිනවො’ කියල
කියන්යන්. ර්ර් හිතනවො යම් පරකොශයට කොටවත් එයරහි යවන්න ෙෑ.
යර්ොකද අපි සොර්ොනයයයන් ‘සැප විඳිනවො’ කියල කොර් යලෝකයය් අපි
සැප වශයයන් සලකන්යනර් යම් තත්ත්වයන්. ඉතින් අයප් මිනිස්සු
යම්වො ‘යදන්නං යදන්නං’ කියලො, යම්වො තර්යි අපි ඉල්ලන්යනත්.
යම්වො තර්යි ‘යදන්නං’ කියලො ඒයගොල්යලො පරතිඥා කරන්යනත්.
ඒයගොල්යලො ‘යදන්නං’ කියනයකොට, අපි යම්වට කැර්ැත්යතන් ඒ
හරහොර් හැසියරනවො. ඒ අනුව පුළුවන් තරම් යම්වො ඔස්යස්ර් යන
ගතියක්, යම් පංචකොර්යන් ඔස්යස්ර් යන ගතියක් අපි තුළ තියයනවො.
ඉතින් එෙඳු සංසොර ගර්නක තර්යි අපි යර්යතක් සැරිසරලො
තියයන්යන්. යම් ආත්ර් භොවයය්දිත් අපි සැරිසරන්න උත්සොහවත්
යවන්යනත් යෙොයහෝ විට එෙඳු පංචකොර්යන් ඔස්යස්ර් තර්යි. ඇස්
කන් නොසො ආදී ඉඳුරන් පිනවමින් තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් ජීවත්
යවන්න උත්සොහවත් යවන්යන්. හැෙැයි ඉතින් කොලයක් යනයකොට
සර්හර යකයනකුට යත්යරන්න පුළුවන් යම්යක් තියයන ආදීනවය.
යම්යක් තියයන නිස්සොරත්වය. ඒ වයග්ර්යි යම්යක් තියයන යෙොයහොර්
යකටිකොලීන ස්වභොවය යකයනකුට යත්යරන්න පුළුවන්. පරශ්යන
යවන්යන් යම් යකොයි යද්වත් ලෙොදුන්නට යම්යකන් පූේණ තෘප්තියක්
ලැයෙන්යන නැහැ. ඇයහන් යකොයි තරම් රෑප ෙැලුවත් ඒයක්
සෑහීර්කට පත් වීර්ක් යවන්යන් නැහැ. කයනන් පුළුවන් තරම් සද්ද
ඇහුවට ඒයක් සෑහීර්කට පත් වීර්ක් යවන්යන් නැහැ. අපි යම් කිසි
යදයක් ඉල්ලනවො. ඒ යවලොයවදි අපි ඒක යදනවො. හැෙැයි ඒක, ටික
කොයලකින් පස්යස ඔන්න නැවතත් ඒකොකොරී ෙවක් ජ්නිත කරනවො.
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ඊළඟට අලුත් සද්දයකට යනවො; නැත්නම් අලුත් රෑපයකට යනවො;
අලුත් රසකට යනවො.
ඉතින් යම් විදිහට යම් ඉන්ද්රිය හරහො අපි ලෙන වින්දනය
යෙොයහොර් තොවකොලිකයි. නැත්නම් යෙොයහොර් යකටි කොලයයි. යම්යක්
යෙොයහොර් රළු ආස්වොදයක් තියයන්යන් කියලො අපිට සොර්ොනයයයන්
යත්යරන්යන නෑ. වියශ්ෂයයන්ර් තරැණ කොයලදි නම් යත්යරන්යනර්
නෑ. ඒ නිසො අපි දන්යනර් නැතුව යලොකු පරපොතවලට ඇද වැයටනවො.
යලොකු යනොර්ග යෑම්වලට වැයටන්න ඉඩ තියයනවො. ඉතින් යම් වයග්
යලොකු පරශ්නකොරී ස්වභොවයක් යම් ඉන්ද්රියවල තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි
යම් ඉන්ද්රියවලින් ලෙන එකර් අරර්ුණ පුද්ගලයයො කීපයදයනකුට
විවිධ විදියට තර්යි දැයනන්යන්. උදාහරණයක් වශයයන් අපි එක
අරර්ුණක් ගනිර්ු. අපි හිතර්ු යකයනක් දකිනවො යම් කිසි රෑපයක්.
දැක්කහර් එක්යකයනක් ඒ රෑපයට කැර්තියි. තවත් යකයනක් ඒ
රෑපයට අකර්ැතියි. තවත් යකයනකුට ඒක දැක්කත් එකයි නැතත්
එකයි. අන්න ඒ වයග් යම් ඉන්ද්රියවලින් ඒ අරර්ුණට යදන වටිනොකර්
අපි එකඑක්යකනොයග හියත් තියයන ස්වභොවය ර්ත, නැත්නම් අපි
එක් එක්යකනොයග් හියත් රැචි අරැචිකම් ර්ත තීරණය යවනවො.
එතයකොට අපිට යත්යරනවො, අපි යම් ඉන්ද්රිය හසුරැවනවො; ආයතන
හසුරැවනවො. හැෙැයි ඒ ආයතනවල යම් පරශ්නකොරී ස්වභොවයක්
තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි යම්ක කොටත් එක, යපොදු සංයක්තයකින්
සලකන්නත් අර්ොරැයි. යර්ොකද එක් යකයනකුට කැර්ති අරර්ුණක්
තවත් යකයනකුට අකර්ැති අරර්ුණක් යවන්න පුළුවන්. එතයකොට යම්
අරර්ුණ ර්තර් යනයවයි යම්ක තීරණය යවන්යන්; අපි එකියනකොයග්
ඇතුයළ් තියයන අනුසය ස්වභොවයන් ර්ත, නැත්නම් රැචි අරැචිකම්
ර්තයි. එතයකොට අපි යම් අරර්ුණක් ර්ුල් කරයගන ආස්වොදයක්
ලෙනවද, නැත්නම් ඒයකන් පීඩොවක් ලෙනවද, සතුටක් ලෙනවද,
දුකක් ලෙනවද කියන කොරණොව ඒ අනුව තීරණය යවනවො.
ඒ වයග්ර්යි යම් ඉඳුරන් කිසි යස්ත්ර් අපිට නිවැරදිර්
තක්යස්රැවක් නිවැරදිර් අවයෙෝධයක් ඇති කරන්යන් නැහැ. අයප්
ඉන්ද්රියයය් ඇති තීවරතොව, ඒයක් තියයන යසෞඛය සම්පන්න ස්වභොවය
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ර්තත් අපි යම් අරර්ුයණන් ගන්න යතොරතුරැ ටික යවනස් යවනවො.
උදාහරණයක් වශයයන් අපි තරැණ කොයලදි අයප් යම් ඉඳුරන් යහොඳට
පරසන්නව තියයනයකොට යහොඳට අපිට යද්වල් දැකගන්න අවස්ථොව
තියයනවො. හැෙැයි කොලයක් යනයකොට ඔන්න ඇස් යපනීර් දුේවල
යවලො කිසිර් යදයක් යහොඳින් යප්න්යන නැතිව නිකම් පටලයක්
ෙැන්දා වයග් දුේවේණ යවලො, නැත්නම් යෙොඳ යවලො යප්න්න
පටන්ගන්නවො. එතයකොට යම් ඉන්ද්රියවල තොවකොලික ස්වභොවය,
නැත්නම් ඒයක තියයන පටිච්චච සර්ුප්පන්න ස්වභොවය, ආදී
විවිධොකොර යහ්තු ර්තයි යම්ක නිවැරදිව කරියොත්ර්ක යවන්යන් කියන
කරැණ අපිට සර්හර යවලොවට අර්තක යවනවො. අර්තක යවලො අපි
හිතන්යන් යම්ක හැර්දාර් යම් විදිහටර්, ඔක්යකෝර් රෑප යම් විදිහටර්,
පැහැදිලිවර් පරසන්නව යපන්නයි කියලො. නර්ුත් අපිට යත්යරන්යන්
නෑ, අපිට ර්තක් යවන්යන් නෑ, යම් ඇයහන් දකින දැකීර්, ඇයහ්
තියයන යපනීර් යෙොයහොර් ටික කොලයයි. ටික කොයලකින් යම් යපනීර්
දුේවේණ යවලො යනවො. නැත්නම් යම්යක තියයන යම් රසය නැති
යවලො යනවො. එයහර්ත් නැත්නම් අපිට යම්යකන් එළියය තියයන
රෑපය යම් තරම් පැහැදිලිව දැකගන්න ෙැරි ර්ට්ටර්කට අයප් ඇතුයළ
තියයන ආයතනය දුේවල යවලො යනවො. දැකගන්න ෙැරි තරර්ට දුේවල
යවලො යනවො. ඉතින් එයහර් ෙැලුවහර් අපි ඇසුරැ කරන යම් ආයතන
යෙොයහොර් තොවකොලික ෙව, ඒවයය් යම් යම් යහ්තු ර්තර් යම් යද් සිද්ධ
යවන ෙව, යර්ොකක් යහෝ යහ්තුවක් නිසො යම්වො අඩපණ යවන්න
පුළුවන් ෙව, දුේවල යවන්න පුළුවන් ෙව, ඒ වයග්ර් යම්යකන් වැරදි
සංඥා ලැයෙන්න පුළුවන් ෙව, අපිට අර්තක යවනවො. ඒ නිසො සර්හර
යවලොවට අපි විවිධොකොර යද්වල් විවිධ විදිහට යත්රැම්ගන්නවො.
සර්හර යවලොවට අපි සතුයරක්ව මිතුයරක් කියලො හඳුනොගන්නවො.
සර්හර යවලොවට එක පොටක්, යවනත් පොටක් වශයයන් යපයනනවො.
ඉතින් යම් විදිහට, යම් ඉඳුරන්යග් තියයනවො සෑයහන්න
අවිනිශ්චිත භොවයක්. අස්ිර ස්වභොවයක්. යම්වො අපිට ඒ තරම්ර්
යත්යරන්යන නැහැ. යර්ොකද අපි ඒ ඉඳුරන් හරහො එන අරර්ුණට
යගොදුරැ යවලො ඒක ර්තර් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ ඇති කරයගන අපි ඒ
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යලෝයක් අතරර්ං යවනවො මිසක්, අපිට යම්වයය තියයන යම් අස්ිර
ස්වභොවය ගැන, තොවකොලික ස්වභොවය ගැන, යම්යකන් එන
යතොරතුරැ අයප් සිත ඇතුයළදි යම් පර්ණක සංස්කරණයකට භොජ්නය
වන ෙව, අපිට වැටයහන්යනර් නැහැ. ඒ නිසො අපි රෑපයක් දැක්කහර්
අපි දකින්යන් කැර්ති රෑපයක් නම්, ඒයක් යම් යහෝ අඩුපොඩුවක් තිෙුණ
නම් ඒ අඩුපොඩු අපි ඇතුළින් පුරවලො, හිතින් පුරවලො, සංස්කරණය
කරලො, අපි ඒකට ඇයලනවො. ඒ වයග්ර්යි අපි දකින්යන් අකර්ැති
රෑපයක් නම්, ඒකට තව අකර්ැති යද්වල් ටිකක් ඇතුයළන් එකතු
කරලො, හිතින් එකතු කරලො, අපි ඒ රෑයපත් එක්ක ගැයටනවො. ඉතින්
යම් වයග්ර්යි කයනනුත් නොසයයනුත් දියවනුත් ශරීරයයනුත්
ර්නසිනුත් සිද්ධ යවන්යන්. යම් එන එන අරර්ුණු අපි සංස්කරණය
කිරීර්ක් ඇතුයළ සිද්ධ යවනවො. ඒ වයග්ර්යි අපි ඒකට අගයක්
ආඩම්ෙරයක් වටිනකර්ක් යදන එකත් අයප් ඇතුයළන් සිද්ධ යවනවො.
එතයකොට යම් විදියට ෙැලුවහර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන
කරැණ - එනම්, “ස්පේශ ආයතන හයක්ය යම් ‘සත්ත්වයයක්’
කියන්යන්” යන කරැණ, අපිට යත්යරනවො යම් ආයතන හයක් හරහො
තර්යි අපි යම් හැසියරන්යන්. හැෙැයි යම් ආයතන හය යකොයි තරම්
නම් අපිට සතයයර් පරකොශ කරනවොද නිවැරදි යද්ර් පරකොශ කරනවොද
කියන කොරණොව ගැන අපිට සැක හිතන්න වටිනවො. ඒ කොරණොව
අපිට පරශ්න කරන්න වටිනවො. ඒ තරර්ටර් යම් ආයතන අපිව ර්ුළොයේ
යයොදනවො. ඒ නිසොර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ඉන්ද්රිය සංවර
කරගන්න කියලො කියනවො. ඒ නිසො යයෝගොවචරයින් වශයයන් ඉන්ද්රිය
සංවර කරගැනීර් ගැන අපට හිතන්න යවනවො. යම් අනුව අපි භොවනො
කරන්න වොඩි වුණොට ර්දි. අපි එදියනදා ජීවිතයයදි හැසිරිලො
තියයන්යන් පුළුවන් තරම් යම් හිත යකයලයසන විදිහට නම්, ලස්සන
ලස්සන රෑප යපන්න යපන්න, හිත යකයලයසන රෑපර් යපන්න
යපන්න අපි කටයුතු කරලො තියනවො නම්, ඉතින් අපිට ඒ ගැන
විඳවන්න යවන්යන් යම් භොවනොවක් කරන්න වොඩි වුණොට පස්යසයි.
යර්ොකද ඇස් යදක පියොගත්තට පස්යස් අපි අර දැකපු විෂර් රෑප
ඔක්යකෝර් අපිට ‘රෑප සංඥා’ වශයයන් ර්තක් යවන්න පුළුවන්. ඒ
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වයග්ර්යි අපි පුළුවන් තරම් කන පිනවන්න ගිහිල්ලො දාගත්තො නම් නො
නො පරකොර සංඥා යගොඩක්, අන්න අපි ඇස් යදක පියොගත්තර් ඒ
විවිධොකොර සංඥා ඇවිල්ලො අයප් හිතට වද යදනවො. යම් විදිහටර්යි
ගන්ධ සංඥා, රස සංඥා. යම් විදිහටර්යි කයයන් ආපු ස්පේශ සංඥා.
ඉතින් යම් විදිහට අපි යම් ගන්න අරර්ුණු, ඇතුළට ගන්න
අරර්ුණු ගැන යපොේඩක් හිතල ෙැලුයව නැත්නම්, යම් පර්ණක
සංවරයක් අපි ඇති කරගත්යත නැත්නම්, යකළවරක් නැතුව ඇතුළට
යකයලස් ගැනීර්ක් සිද්ධ යවනවො. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො යම් ඇයහන් රෑපයක් දැකලො ඕනෑවට වඩො යම්යක් තියයන
යම් නිමිති ගන්න යන්න එපො. යම්යක් අඟ පසඟ ෙලන්න යන්න
එපො. යම්යක් යහොඳ යහොඳ ලකුණු ෙලන්න යන්න එපො. යර්ොකද යම්ක
ෙලන්න ගියයොත් කලින් යනොතිබිච්චච යකයලස් රොශියක් ර්තු යවන්න
පුළුවන්. ඒ නිසො සද්දයක් ඇහුණර් ඒක ඔස්යස් දිගට දිගට යන්න
එපො. ඒක ඔස්යස් ගියයොත් ඒයක තියයන විවිධොකොර නිමිති අරයගන
ලස්සන ලස්සන යද්වල් අල්ලන්න ගියයොත්, එයහර් නැත්නම් ඒයක
තියයන අපරිය යද්වල්ර් අල්ලන්න ගියයොත් එක්යකො රොගයට යනවො;
එක්යකො ද්යේෂයට යනවො. ඔන්න ඒවොයය් පැටයලනවො. ඒ නිසො
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො චක් ුනා ූපං දිස්වා න නිමිත්තග්ගාහී
වහාති නානුබයඤ්ඤජනග්ගාහී. යත්වාධි ණවමනං චක් ුන්රියං අසංවුතං
විහ න්තං අභිජ්ඣා වාමනස්සා පාප ා අ ුස ා ධම්මා
අන්වාස්සවවයයුං, තස්ස සංව ාය පටිපජ්ජති, ක් ති චක් ුන්රියං9 යම්
විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් උපයදස් යදනවො ඇයහන් රෑපයක්
ෙලන්න ගිහිල්ලො නිමිති ගන්න යන්න එපො. වයංජ්න අනුවයංජ්න
ගන්න යන්න එපො. ඇහැ සංවර කරගැනීර් සඳහො උත්සොහවත්
යවන්න. ඒ වයග්ර්යි කනටත් කියනවො, ඒ වයග්ර්යි දිවටත් කියනවො,
නොසයටත් කියනවො, කයටත් කියනවො, ර්නසටත් කියනවො.
ඒ නිසො භොවනො කරද්දි ර්නස සංවර කරගන්න නම්, අපි
එදියනදා ජීවිතයය් කටයුතු කරද්දි යකොයහොර්ද යම් ඉන්ද්රිය
------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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හැසියරේයව, යර්ොන යර්ොන විදිහටද අපි ඉන්ද්රිය සංවර කරගත්යත
කියන කොරණය සෑයහන්න ෙලපොනවො. ඒ නිසො අපිට ඉන්ද්රිය ගැන
මීට වඩො ටිකක් සැලකිලිර්ත් යවන්න යවනවො අපි ඇතුළට
දර්ොගන්යන යර්ොන යර්ොන අරර්ුණුද කියන කොරණොව සම්ෙන්ධව.
ඊළඟට තවත් පැත්තකින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නලො යදනවො,
අපි කලිනුත් කතො කළො වයග්, සොර්ොනයයයන් යලෞකික ජීවිතයය්දි
ර්නුස්සයයොත් යදවියයෝත් ඉතොර් ලස්සන රෑප ඉතොර් යහොඳ සද්ද, රස,
යම්වට තර්යි වටිනොකර්ක් යදන්යන්. යම්වයයන්ර් තර්යි සැපයක්
ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්. ඒ නිසොර් අපි ඒවො යහොයොයගන යනවො.
ඒවො වැඩිවැඩියයන් ලැයෙන තැන්වලට අපි යනවො. හැෙැයි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම්යක් තියයන යම් ආදීනව යත්රැම්
අරයගන, යම්යකන් නික්මීර්ක්, යම්වයයන් අයින් වීර්ක් තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, ආේයයන් වහන්යස්ලො අගය කරන්යන් කියලො.
යම් ගැන සඳහන් යවනවො වියශ්ෂයයන්ර් ද්වයතොනුපස්සනො
සූතරයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“ ූපා සද්ා සා ගන්ධා, ඵස්සා ධම්මා ච ව ව ා
ඉට්ඨඨා න්තා මනාපා ච, යාවතත්ථීති වුච්චති.
සවෙව ස්ස ව ා ස්ස, එවත වවා සු සම්මතා
යත්ථ වච වත නි ුජ්ඣන්ති, තං වතසං දුක් සම්මතං.
යම් කියන කොරණොව පරතිවිරැද්ධ කොරණයක්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො, යම් යලෝයක විවිධොකොර රෑප සද්ද ගන්ධ රස
ස්පේශ තියයනවො, ඉෂ්ටයි කොන්තයි ර්නොපයි කියලො සම්ර්ත. අපි
උදාහරණයක් වශයයන් ගත්යතොත් යම් කිසි යකයනක්යග රෑපය
යෙොයහොර් ලස්සන නම් අන්න ඒක ‘යහොඳ රෑපයක්’, ‘දැකුම්කලු
රෑපයක්’ කියලො අපි සම්ර්ත කරගන්නවො. අපි හිතර්ු ඔන්න දිය
ඇල්ලක් තියයනවො, ලස්සන ර්ලක් තියයනවො, ඉතින් ‘යම්ක
යෙොයහොර් ලස්සනයි’ ‘යම්ක ඉෂ්ටයි කොන්තයි ර්නොපයි’ කියලො අපි
ඒක සම්ර්ත කරගන්නවො. යෙොයහොර් පරිය උපදවන සංගීත රොවයක්
තියයනවො. ඒක ‘යෙොයහොර් යහොඳයි’ කියලො ඔන්න අපි තෑගි යදනවො.
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ඉතින් යම් විදිහට අපි යම් දකින අහන විඳින, රෑප ශේද ගන්ධ රස
ස්පේශයන්ට අපි වටිනොකම් දීලො, යම්වො තර්යි ‘සැපයි’ කියලො අපි
සලකන්යන්; ‘යහොඳයි’ කියලො සලකන්යන්. ඒකයි යම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යන් යම් රෑප සද්ද ගන්ධ රස ස්පේශ යම්යක්
තියයනවො. හිතට එන අරර්ුණුත් තියයනවො. ඒවට ‘ඉට්ඨො කන්තො
ර්නොපො ච, යොවතත්ථථීති වුච්චති’ යර්න්න යර්යහර්, ඉෂ්ට වශයයන්
කොන්ත වශයයන් ර්නොප වශයයන් යහොඳයි කියලො සුභයි කියලො අපි
වේග කරලො තියයනවො. ‘සයදවකස්ස යලොකස්ස, එයත යවො
සුඛසම්ර්තො’, ‘සුඛයි’ කියලො ‘සැපයි’ කියලො ඒකට සම්ර්තයක් දාලො
තියයනවො යදවියන් සහිත සම්පූේණ පරජ්ොවර්, සියලු සත්ත්වයයෝර්.
‘යත්ථ යච යත නිරැජ්ඣන්ති, තං යතසං දුක්ඛසම්ර්තං’. හැෙැයි යම්
කිසි අන්දර්කින් ඒවො නිරැද්ධ වූ ස්වභොවයක්, ඒවයයන් දුරැ යවච්චච
ස්වභොවයක්, යම් රෑප ශේද ගන්ධ ආදී යද්වල් නිකම් ර්ැකිලො ගිය
ස්වභොවයක්, ඒවයයන් යතොර ස්වභොවයක් තියයනවො නම්, එතයකොට
යම්වො ඔක්යකොර් සැපයි කියලො සම්ර්ත කරපු යලෝකයො, අන්න ඒ
රෑප ශේද ගන්ධ රස ඔක්යකොර් ටික ර්ැකිලො ගිය ස්වභොවය, දුරැ
යවලො ගිය ස්වභොවය, නිරැද්ධ යවලො ගිය ස්වභොවය සලකන්යන
‘දුකක්’ වශයයන්.
“සු න්ති දිට්ඨඨමරිවයහි, සක් ායස්සුපව ාධනං
පච්චනී මිෙං වහාති, සබ්බබව ාව න පස්සතං.
දැන් සම්පූේණයයන්ර් පරතිවිරැද්ධ පැත්තක් ඔන්න ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො. යම් සුඛ වශයයන් සැප වශයයන් යලෝකයො යම්වො
සැලකුවත්, ‘සුඛන්ති දිට්ඨර්රියයහි, සක්කොයස්සුපයරොධනං’ යර්න්න
යම් ‘සක්කොය උපයරෝධනය’ කියන, එයහර් නැත්නම් යම් පංච
උපොදානස්කන්ධ වැළැක්වීර්, යම් ‘කැර්ති කැර්ති යද්වල්වලට ඇලීර්
වැළැක්වීර්’ කියන ස්වභොවයට, ඒ ආේයයන්යග් දේශනයට,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් දේශනයට, යම් විවිධොකොර අරර්ුණුවලින්
යතොරව අරර්ුණු ර්ැකිලො ගිය, සංඥා ර්ැකිලො ගිය, ඒ නිරැද්ධ වූ
ස්වභොවයට යලෝකයො විරැද්ධ යවනවො. ඒක ‘දුකයි’ කියලො කියනවො.
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හැෙැයි ඒකර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො, ආේයයන් වහන්යස්ලො
‘සැපයි’ කියලො කියනවො.
ඔන්න අපිට හම්ෙ යවන එක්තරො පරතිවිරැද්ධ තැනක්. යර්ොකද
සොර්ොනය ර්නුස්සයින් වශයයන් අපි පුළුවන් තරම් ෙලන්යන් යම්
ඉන්ද්රිය පිනවන්න. ඉන්ද්රිය පිනවීර් සඳහො අපි ඒ ඒ යද්වල්වලට ඒ ඒ
රෑප ශේද ගන්ධ රස ස්පේශවලට විවිධ වටිනොකම් දීලො තියයනවො.
යර්න්න යම්වො තර්යි යහොඳ, යම්ක තර්යි උත්කෘෂ්ටර්, යම්ක තර්යි
යහොඳර්, යම්ක තර්යි ඉස්තරම්ර්, කියලො ඔන්න අපි වටිනොකම් දීලො
තියයනවො. හැෙැයි යම් ඔක්යකෝර් ටික සම්පූේණයයන්ර් අතහැරපු,
යම් ඔක්යකෝර් ටික නිකම් යහ්දිලො ගිය, යම් ඔක්යකෝර් ටික
උපයරෝධනය කරපු, වළක්වපු ස්වභොවයක් තියයනවො නම්, අන්න
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ලො, ආේයයන් වහන්යස්ලො ඒක ‘සැපයි’
කියනවො කියලො යම් සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් දක්වනවො.
එතයකොට පින්වත්නි අපි නිවන් දකින්න කියලො යද්දි, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන ආේය ර්ොේගයකදි, අපි යම් සොර්ොනයයයන්
ෙලොයපොයරොත්තු යවන රෑප ශේද ගන්ධ රසවලට අපි දීපු අගයන්
වටිනොකම් ටික ටික ර්ැකිල යන්න පුළුවන්. යර්ොකද අපි තර්යි යම්වට
වටිනොකම් දීලො තියයන්යන් අයප් ඇතුයළ තියයන රොග ද්යේෂ යර්ෝහ
ස්වභොවයන්ට අනුරෑපව. ඒකයි ර්ර් කලිනුත් කියුයව අපි යදන්යනක්
එකර් රෑපයක් අරයගන එක් යකයනක් කැතයි කියනවො; එක්
යකයනක් ලස්සනයි කියනවො. යර්ොකද, එකියනකොයග් ඇතුයළ
තියයන රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්යග් යවනස්කම් නිසො. ඉතින් එක්
යකයනක් කැර්ති රෑපයට තවත් යකයනක් අකර්ැති යවන්න පුළුවන්.
ඒ නිසො අපිට යත්යරනවො යර්තන යම් තියයන්යන් රෑපයය් පරශ්නයක්
යනයර්යි; ඇතුයළ තියයන යකයලස්වල පරශ්නයක්. ඉතින් යම්
ස්වභොවයර් දකින ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, ආේයයන් වහන්යස්ලො,
යම්වො උපයරෝධනය කරපු ස්වභොවයක්, යම් අරර්ුණු වළක්වපු
ස්වභොවයක්, යම්වයය නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවයක්, යම්වයයන් හිත
වළක්වන ස්වභොවයක් ඇත්නම්, අන්න ඒක නියරෝධයක්, ඒක නිවීර්ක්,
ඒක සැනසීර්ක්, ඒක යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවයක් ෙව
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යපන්වො යදනවො. එතයකොට අපිට හිතන්න පුළුවන් තව පැත්තක්
එතන විවෘත යවනවො.
ඊළඟට තවත් සූතරයක් තියයනවො - ‘කොර්ගුණ’ කියලො. යම්
සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හරි අවයොජ්ව තර්න්වහන්යස් ගත කරපු
යෙෝසත් ජීවිතය ගැන කථො කරනවො. යම් කොර්ගුණ කියන සූතරය
අන්තේගත යවන්යන් සළොයතන සංයුක්තයය්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො, “ර්ර් යෙෝධි සම්භොර පුරනයකොට ෙුදු යවන්න කලින්, ර්යග
හිතට විවිධොකොර අරර්ුණු ආවො. වියශ්ෂයයන්ර් ර්ර් ගිහි කොයල ගත
කරද්දි, එයහර් නැත්නම් රජ් සැප විඳිනයකොට, ර්ර් ඇසුරැ කරපු
විවිධොකොර පංචකොර් අරර්ුණු තර්යි යෙෝධි සම්භොර පුරනයකොට
වැඩියයන් සිතට ආයේ. ඒ කියන්යන් උන්වහන්යස්යග් හිත හැසිරිලො
තියයනවො ඒ අතීත පංචකොර්යන් තුළ. රජ් යකයනක් වශයයන්,
නැත්නම්
කුර්ොරයයක්
වශයයන්
උපරිර්
සැප
වින්දා.
කොර්සුඛල්ලිකොනුයයෝගයය් යයදුණො. යම් යෙෝධි සම්භොර පුරනයකොට,
ෙුදු යවන්න උත්සොහවත් යවනයකොට තර්න්යග හිත වැඩියයන්ර්
ඔන්න අතීත අරර්ුණු ඔස්යස් ඇදිලො ගියො. ඒ වයග්ර්යි ටිකක්
වේතර්ොනය ඔස්යසත් ඇදිලො ගියො. ටිකක් අනොගතය ඔස්යස්ත් ඇදිලො
ගියො. අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් අවයොජ්ව තර්න්යග හිත
පංචකොර්යන්ට ගිය හැටි යහළි කරනවො. හැෙැයි ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො “ඒ වුණත් ර්ර් යත්රැම්ගත්තො ර්ට අේථයක් කැර්ති
නම්, ර්ට යහපත කැර්ති නම් ර්ර් කළ යුත්යත් කුර්ක්ද? යර්න්න යම්ක
වැළැක්විය යුතුයි. ර්ර් සතිර්ත්ව යම් හිත ආරක්ෂො කරගත යුතුයි”.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒකර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට පරකොශ
කරනවො, ර්හයණනි ඔෙලයගත් හිත හැසියරන්න පුළුවන් යම්
විදිහටර්. යකොයහොර්ද? දැන් ඔන්න ර්හණ වුණො. හැෙැයි අතීයත් ගිහි
ජීවිත ගත කරලො පංචකොර්යන් ඇසුරැ කරලො විවිධොකොර කොර්යන්
ඔස්යස් දුවලො දැන් ර්හණ වුණොර්, පරණ ඒ ඇසුරැ කරපු යද්වල්
ඔක්යකොර් ඔළුවට ඇවිල්ලො කැකෑයරන්න පුළුවන්. හිතට එන්න
පුළුවන්. යර්ොකද හිත දැන් දුවන්යන්, තොර්ත් ඉල්ලන්යන් ඒ යද්වල්.
ඇසුරැ කරපු රෑප, ඇසුරැ කරපු සද්ද, ඇසුරැ කරපු ගඳ රස පහස
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ඔක්යකොර් දැන් හිතට එන්න පුළුවන් ‘කොර් සංඥා’ වශයයන්. ඒ
වයග්ර්යි දැනටත් වේතර්ොනයය් යර්ක් භුක්ති විඳිනවො නම් ඒකත්
ටිකක් එන්න පුළුවන්. අනොගතය සම්ෙන්ධයයනුත් ටිකක් එන්න
පුළුවන්. භික්ෂූන් වහන්යස්ලොටත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යර්න්න යම් වයග්ර් තත්ත්වයක් තර්යි ඔෙලටත් සොර්ොනයයයන් ඇති
යවන්න පුළුවන්. ඒ නිසො කරන්න කියන්යන් යර්ොකක්ද? අප්පමාවා
සති වචතවසා ආ වක් ා
ණීවයා - ඒ නිසො තර්න්ට වැඩ කැර්ති
යකනොට, තර්න්යග් යහපතට කැර්ති යකනොට යර්ොකද කරන්න
තියයන්යන්? අපරර්ොදීව සතිර්ත්ව හිත ආරක්ෂො කරගත යුතුයි.
එයහනම් පින්වත්නි අපි යර්තන උගුලක් තියයන ෙව යත්රැම්
අරයගන, අයප් හිත ඒ අතීතයයදී ඇසුරැ කරපු අරර්ුණු ඔස්යස්ත් යන
ෙව යත්රැම් අරයගන, අපි යනොපර්ොව යම් හිත සතිර්ත්ව ආරක්ෂො
කරගත යුතුයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ අවවොදය භික්ෂූන් වහන්යස්ලොට
යදනවො. දීලො තවත් පැත්තකින් කියනවො, යවනත් අවවොදයකුත්
යදනවො යහොඳ දේශනයක් එක්ක. යර්ොකද්ද කියන්යන්?
යත්ථ චක් ුඤ්ඤච නි ුජ්ඣති, ූපසඤ්ඤා ච වි ජ්ජති, වස ආයතවන
වවදිතවබ්බබ
යත්ථ වසාතඤ්ඤච නි ුජ්ඣති, සද්ෙසඤ්ඤා ච වි ජ්ජති, වස ආයතවන
වවදිතවබ්බබ.
යම් විදිහට යම් ආයතන හය ගැනර් සඳහන් කරනවො. යර්තැනදී
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අලුත් ආයතනයක් හඳුන්වලො යදනවො.
යර්ොකද්ද කියන්යන්? ඇහැ නිරැද්ධ යවලො යනවො; ඒත් එක්කර් රෑප
සංඥා ර්ැකිලො යනවො; ඒත් එක්කර් හිත අලුත් ආයතනයකට පත්
යවනවො. ඒ වයග්ර්යි කන නිරැද්ධ යවලො යනවො; සද්ද සංඥා ර්ැකිලො
යනවො; ඒත් එක්කර් හිත අලුත් ආයතනයකට පත් යවනවො. ඊළඟට
කියනවො නොසය නිරැද්ධ යවලො යනවො; ගන්ධ සංඥා ර්ැකිලො යනවො;
ඒත් එක්කර් හිත අලුත් ආයතනයක් හඳුනොගන්නවො. ඊළඟට රස
ර්ැකිලො යනවො; දිව නිරැද්ධ යවලො යනවො; ඒත් එක්කර් හිත අලුත්
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ආයතනයක් හඳුනොගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි කය නිරැද්ධ යවලො යනවො;
ස්පේශ ර්ැකිලො යනවො; ස්පේශ සංඥා ර්ැකිලො යනවො; ඒත් එක්කර්
අලුත් ආයතනයක් හඳුනොගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි ර්නසත් නිරැද්ධ
යවලො යනවො; ධේර් සංඥා ර්ැකිලො යනවො; ඒත් එක්කර් හිත අලුත්
ආයතනයක් හඳුනොගන්නවො.
ඔන්න එක්තරො අන්දර්කින් පරයහ්ලිකො විදියහ් අවවොදයක්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් ස්වොමීන් වහන්යස්ලොට කොර්ගුණ සූතරයයදි
යදනවො. ඉතින් යම්ක පරයහ්ලිකොවක් නිසොර් භික්ෂූන් වහන්යස්ලො
ගිහිල්ලො යම් යර්ොකද්ද යම් ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කියුයව කියලො පරශ්නයක්
නගනවො ආනන්ද හොර්ුදුරැවන්යගන්. ආනන්ද හොර්ුදුරැයවොත් ඉතින්
එක පොරට උත්තර යදන්න යන්යන නෑ. ඇයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යගන් ඕක අහන්න තිෙුණයන කියලො ර්ැලි යවනවො. ඊට
පස්යස ඇවිටිලි කරනයකොට, ආරොධනො කරනයකොට ආනන්ද ස්වොමීන්
වහන්යස් කියනවො, “යම් කියල තියයන්යන් සළොයතන නියරෝධය
ගැනයි” කියලො. සළොයතන නියරෝධය කියන්යන් ‘නිවනයි’ කියලො
අේථ දක්වනවො. එතයකොට පින්වත්නි දැන් යම් අපි කථො කරයගන
ආපු පසුබිර් ඔස්යස් යකයනක් භොවනොවක් වඩනයකොට උපොදාන
ස්කන්ධ ඇති යවන ෙව දැන දැන, එතන එතන අතහරින්න
අතහරින්න, අන්න යම් ඇහැ නිරැද්ධ යවලො යන ස්වභොවයක්, ඇහැ
වැහිල යන ස්වභොවයක්, ඇයහ් දැකීර් නැති යවලො යන ස්වභොවයක්,
ඇයහන් රෑප දැක්කට ඒයක නිමිති ගන්යන් නැති ස්වභොවයක්, ඒ
දකින යද් - රෑප - ර්ැකිලො යන ස්වභොවයක්, තර්යි යර්තන කථො
කරන්යන්. ඒ වයග්ර්යි සද්ද ඇහුණට සද්යද නිමිති ගන්යන් නැති
ස්වභොවයක්, සද්ද ඈතින් ඇයහනවො වයග් ස්වභොවයක්, ඒව නිකම්
ර්ැකිලො යන ස්වභොවයක්, ඒයක් තියයන රසය නැති යවලො යන
ස්වභොවයක් තර්යි යර්තන කථො කරන්යන්. ඒ වයග්ර්යි දියවන් රස
දැනුණට ඒයක් නිමිති ගන්යන් නැති ස්වභොවයක්, රස ර්ැකිලො යන
ස්වභොවයක්, රස යෙොඳ යවලො යන ස්වභොවයක් තර්යි යර්තන කථො
කරන්යන්. ඒ අනුව, යම් ආයතන නිරැද්ධ යවලො යෑර්ක්, ඒත් එක්කර්
අර ගත්ත සංඥා - රස සංඥා ස්පේශ සංඥා රෑප සංඥා සද්ද සංඥා -
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යම් ඔක්යකොර් ර්ැකිලො යන ස්වභොවයක් තර්යි යර්තන කථො
කරන්යන්. එතයකොට යම් සංඥා ර්ැකිලො ගියො නම්, අර ආයතන
නිරැද්ධ යවලො ගියො නම්, අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
‘සළොයතන නියරෝධ ස්වභොවයක්’ තර්යි අත්දකින්න හම්ෙ යවන්යන්
කියලො.
යම්යක් ඉතොර් රසවත් තැන යවන්යන්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො ‘යත්ථ මවනා ච නි ුජ්ඣති, ධම්මසඤ්ඤා ච වි ජ්ජති, වස
ආයතවන වවදිතවබ්බබ’. ඔන්න ටිකක් හිර යවන තැනක්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො යම් ර්නසත් නිරැද්ධ යවලො යනවො; ර්නසට එන
අරර්ුණුත් ර්ැකිලො යනවො; නැත්නම් සංඥාත් ර්ැකිලො යනවො. අන්න
එතයකොට තර්යි යම් ආයතනය ස්පේශ යවන්යන්. සෑයහන්න ගැඹුරැ
කොරණො රැසක් තර්යි යර්තන සඳහන් යවන්යන්. ඒ කියන්යන් අපි
හිතර්ු යම් කිසි යකයනක් යහොඳින් භොවනො කරනවො. ර්ර් හිතන්යන්
ඊයයත් යකයනක් සඳහන් කළො දැන් භොවනොයේ යයයදනවො, යහොඳට
සක්ර්න් භොවනොයේ යයයදනවො, සක්ර්න් භොවනොයේ යයයදනයකොට
හරියට නිකම් ර්නස දැන් වැඩ කරන්යන් නැහැ වයග්. ර්නයස්
යර්ොකක්වත්ර් නැහැ. එයහර් නැත්නම් ර්නයස් යර්ොකුත්ර් සංඥාවක්
යලොකුවට නෑ. අරර්ුණක් නැතුවො වයග්. හැෙැයි ඒත් දැනීර්ක්
තියයනවො. යම් ඇවිදිනවො කියල යත්යරනවො. ඊළඟට අපි හිතර්ු
යකයනක් ස්පේශයක් අත්දකිනවො. ආනොපොනසතියත් තියයනවො වයග්
දැයනනවො. නර්ුත් ඒයක් යලොකූවට සංඥාවක් ගන්යන් නෑ. ඉතින් යම්
වයග් යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කථො කරන පැත්තට, ආේයයන්
වහන්යස්ලො කථො කරන පැත්තට, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයයදි ආේයයන් වහන්යස්ලො අගය කරනවයි
කියන ඒ පැත්තට, අපිත් භොවනොයවන් කිට්ටු යවන ගතියක්
තියයනවො.
ඒ නිසො අපි භොවනොවක් වඩද්දි යකොයි පැත්තටද ඇත්ත
වශයයන්ර් අයප් හිත කිට්ටු යවන්යන්? ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්නපු පැත්තකටද කිට්ටු යවන්යන? නැත්නම් අපි කැර්ති
පැත්තකටද කියලො අපි යපොේඩක් හිතලො ෙලන්න වටිනවො. යර්ොකද
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අපි කැර්ති සොර්ොනයයයන් රෑප දැක දැක ඉන්න. අපි කැර්ති
සොර්ොනයයයන් සද්ද අහ අහ ඉන්න. අපි කැර්ති සොර්ොනයයයන් රස
ගඳ සුවඳ ඔක්යකොර් විඳ විඳ ඉන්න. ඒවයයන් තර්යි අපි වටිනොකර්ක්
යදන්යන්. දැන් ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයයදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, ආේයයන් වහන්යස්ලො ඒවට
වටිනොකර්ක් යදන්යන නෑ. එයහනම් අපි, අපිට වටිනොකර්ක් දීයගන
අපිට ඕනැ විදියට භොවනොව වඩනවොද, අපිට ඕනැ පැත්යත අපි
යනවද, නැත්නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරණ ගිහිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්නපු පොයර යන්න අපි උත්සොහවත් යවනවද කියලො
ඉතින් අපිට ටිකක් හිතලො ෙලන්න වටිනවො. යර්ොකද අපිට එක
පොරටර් යම්වො යත්යරන්යන් නැති නිසො අපි සර්හර යවලොවට අයප්ර්
අත්දැකීම් යවනස් විදිහට අේථ දක්වනවො.
අපි යර්ොකද කරන්යන්? අපි හිතර්ු අරර්ුණ නිකම් යෙොඳ යවලො
වයග් යනවො. අරර්ුණ දැන් දිය යවලො වයග් යනවො. ඒකට නිේබිදාවක්
පහළ යවනවො. ඒකට කලකිරීර්ක් ඇති යවනවො. හිත ‘අනිස්සිත
ස්වභොවයකට’ පත් යවනවො. හැෙැයි හරිර් කම්ර්ැලි දනවනසුලුයි.
හරිර් ඒකොකොරී. යර්ොකද හිතට යකයලස් ඇති වීර්ක් නෑ දැන්. ලස්සන
රෑප යපනීර්ක් නෑ. ලස්සන සද්ද ඇසීර්ක් නෑ. නොසයට ලස්සන ගඳ
සුවඳ ආඝරොණය වීර්ක් නෑ. දිවට පරණීත රස දැනීර්ක් නෑ. කයට කැර්ති
කැර්ති ස්පේශ දැනීර්ක් නෑ. හිතට කිසිර් අරර්ුණක් නෑ. ඔන්න අපි
හිතනවො “යම්ක නම් ර්හ කම්ර්ැලි ගතියක්. යර්ොකද්ද යම්? මීට වැඩිය
යහොඳයි නැගිටලො ගියො නම්”. ඔන්න අපි නැගිටලො යනවො!
දැන් ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කියනවො යර්යතන්දි යම් ‘යත්ථ චක්ඛුඤ්ච
නිරැජ්ඣති, රෑපසඤ්ඤා ච විරජ්ජ්ති, යස ආයතයන යවදිතයබෙ’ යම්
ඇහැ නිරැද්ධ යවලො යනවලු; ඒ වයග්ර්යි රෑප සංඥා ර්ැකිලො යනවලු.
අන්න එතයකොටලු යම් ආයතනය හඳුනොගන්න හම්ෙ යවන්යන්. ඒ
වයග්ර්යි කන නිරැද්ධ යවලො යනවලු; සද්ද සංඥා ර්ැකිල යනවලු.
අන්න එතයකොටලු යම් ආයතනය අපට හඳුනොගන්න හම්ෙ යවන්යන්.
ඒ වයග්ර්යි නොසය නිරැද්ධ යවලො යනවලු; ඊළඟට ගන්ධ සංඥා
ර්ැකිල යනවලු. අන්න එතයකොටලු යම් කියන ආයතනය හම්ෙ
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යවන්යන්. දිව නිරැද්ධ යවලො යනවලු; රස සංඥා ර්ැකිලො යනවලු.
අන්න එතයකොටලු යම් ආයතනය හම්ෙ යවන්යන්. යම් කය නිරැද්ධ
යවලො යනවලු. ස්පේශ ර්ැකිලො යනවලු. අන්න එතයකොටලු යම්
ආයතනය හම්ෙ යවන්යන්. ඒ වයග්ර්යි ර්නස නිරැද්ධ යවලො යනවලු;
ර්නයස් සංඥා - නැත්නම් ධම්ර් සංඥා ර්ැකිල යනවලු. එතයකොටලු
යම් ආයනය හම්ෙ යවන්යන්.
එයහර් නම් පින්වත්නි අපිට හිතල ෙලන්න පුළුවන්, දැන් අපි
සොර්ොනයයයන් ෙුද්ධිර්ය සංවොදයක යයයදනයකොට, තේකත් එක්ක
කථො කරනයකොට, අයප් තේකයත් එක්ක යනයකොට අයප් හියත්
සිතුවිලි ෙහුල නම්, අපිට පුළුවන් යවයිද යර්ෙඳු ආයතනයක්
අත්දකින්න? අපිට පුළුවන්ද යද්වල් පරීක්ෂොයවන් ෙලොයගන ඉන්දැද්දි
අපි යම්ව ර්තුර ර්තුර ඉන්නව නම්, හිතින් හිතහිතො ඉන්නව නම්,
හියත් විතේක ෙහුල නම්, පරපංච ෙහුල නම්, අපිට පුළුවන් යවයිද
යර්ෙඳු ආයතනයක් අත්දකින්න? එයහනම් අපි ටිකක් හිතලො ෙලන්න
වටිනවො. යර්ොකද, ෙුදුහොර්ුදුරැවන්යග යද්ශනයයි අපි හිතන පැත්තයි
අතර යලොකු පරස්පර වියරෝී ෙවක් තියයනවො. යර්ොකද අපි යම්
වේතර්ොන කොයලදි ඉයගන කියොගන්න යද්වල් එක්ක, අයප් ර්නයස්
තියයන විවිධොකොර සංකීේණතො එක්ක, අපි අගය කරන්යන් එක
පැත්තක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අගය කරල තියයන්යන ඊට
හොත්පසින්ර් යවනස් පැත්තක්. ඉතින් අපි ෙුදුන් සරණ ගිහිල්ලො,
යකොයහොර් හරි උත්සොහයයන් භොවනොවක් වඩලො, යපොේඩක් හරි
යර්ෙඳු තත්ත්වයක් අත්දකිනයකොට, ක්ෂණර්ොතර වශයයන් හරි
අත්දකිනයකොට, අන්න අයප් දැනුර් ඇවිත් කියනවො “යම්ක නම් වැඩක්
නෑ”; “යම්ක නම් හරිර් කම්ර්ැලි දනවනසුලුයි”; “මීට වඩො යහොඳයි
නිකම් හිටිය නම්”; “මීට වඩො යහොඳයි පත්තරයක් ෙැලුව නම්”; “මීට
වඩො යහොඳයි රෑපවොහිනී ෙැලුව නම්”. ඔන්න අපි අේථ දක්වනවො
අයප්ර් අත්දැකීම්. නර්ුත් අපිට ලැබිච්චච අත්දැකීම් අපිර් අේථ
දක්වන්යන නැතුව, අපි ඒවට තක්යස්රැවක් යදන්න යන්යන නැතුව,
අපි ඒවට වටිනොකර්ක් යදන්න යන්යන නැතුව ටික ටික යම් ෙුද්ධ
වචනයත් එක්ක ගළපන්නත් වටිනවො. අන්න එතයකොට තර්යි
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යකයනකුට යත්යරන්යන යම් ෙුදුහොර්ුදුරැයවො කථො කරල තියයන
පැත්ත යර්ොකක්ද? අපි අගයක් වටිනොකර්ක් යදන පැත්ත යර්ොකක්ද?
අපි ඇත්ත වශයයන්ර් අත්දකින පැත්ත යර්ොකක්ද? අයප් භොවනොව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නපු පොර ඔස්යස් යනවද, නැත්නම් ර්ර්
වටිනොකම් දීපු පොරක් ඔස්යස් යනවද කියන එක අපි හිතල ෙලන්න
වටිනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් අර කිංසුයකෝපර් සූතරයය් සඳහන්
කරනවො, යකයනක් නිවැරදිව යම් ආයතනවල ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය අත්දකිනව නම්, ඇති වීම් නැති වීම් ස්වභොවය යහොඳින්
දැකගන්නව නම්, ඒ තුළින්ර්ත් යකයනක්යග් හියත් දේශනය යහොඳට
පැහැදිලි යවනවො කියලො. අපි ඊයයත් ඒ සූතරයයන්ර්යි ගත්යත
යකොටසක්. එයතන්දිත් අර ස්වොමීන් වහන්යස් යකයනක් අහනවො
“ ිත්තාවතා නු ව ා, ආවුවසා, භික් ුවනා ෙස්සනං සුවිසුද්ධං වහාතී’ති”
යකයතකින්ද ඇවැත්නි යකයනක්යග දේශනය පැහැදිලි යවන්යන්?
නිවැරදි යවන්යන්? “යවතා ව ා, ආවුවසා, භික් ු ඡන්නං
ඵස්සායතනානං සමුෙයඤ්ඤච අත්ථඞ්ගමඤ්ඤච යථාභූතං පජානාති,
එත්තාවතා ව ා, ආවුවසා, භික් ුවනා ෙස්සනං සුවිසුද්ධං වහාතී’ති” යම්
ස්වොමීන් වහන්යස් උත්තර යදනවො, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යසත් ඒක
අනුර්ත කරමින් කියනවො, “යම් විදිහකින් යම් ස්පේශ ආයතන හයය්
ඇති වීර්ත් නැති වීර්ත් යම් කිසි යකයනක් ඇත්ත ඇති සැටියයන්
දැකගත්ත නං, අන්න එයතකින්ර් යකයනක්යග් දේශනය පැහැදිලි
වුණො, යකයනක්යග දේශනය නිවැරදි වුණො” කියලො. එතයකොට යම්
කිසි යකයනකුට පුළුවන් නම් යම් ආයතනයන්යග් ඇති වීම් නැති වීම්
ස්වභොවය යහොඳින් දැකගන්න, අන්න එතනිනුත් යම් දහර්ට විවෘත
යවන්න හැකියොව තියයනවො.
ඒ නිසො ඇතැම් භොවනො කරර් තියයනවො වියශ්ෂයයන්ර් යම්
ආයතන එල්ල කරයගනර් භොවනොව වඩන. වියශ්ෂයයන්ර්
ධම්ර්ොනුපස්සනොයවදි, ආයතන පේෙයයදිත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඒ
කොරණොව සඳහන් කරනවො. ඒ කියන්යන ඇහැට රෑපයක්
ර්ුණගැයහනයකොට යත්රැම්ගන්නවො “ආ යර්න්න චක්ඛු ආයතනය
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හටගත්තො”, “ඔන්න රෑප ආයතනයක් හටගත්තො”, ඒ හරහො සර්හර
යවලොවට “ඔන්න සංයයෝජ්නයකුත් හටගත්තො” කියලො හටගැනීර්
දකිනවො. සර්ුදය දකිනවො. ඒත් එක්කර් අපි ඒකට අනුගරහ කයළ්
නැත්නම් සංයයෝජ්නය පහව ගියො. ඒත් එක්කර් අපි හිතර්ු ඇහැ
නිරැද්ධ වුණො. එතයකොට දැකපු රෑප සංඥාවත් නැති යවලො ගියො.
යර්න්න යම් ආයතන එතන එතන හටගැනීර්ක් යම් කියන්යන්.
හටගැනීර්ක් දකිනවො. අපි හිතර්ු කනට සද්දයක් ඇයහනවො. ඒත්
එක්කර් එතන යසෝතොයතනය හටගන්නවො. සද්දායතනය හටගන්නවො.
ඒත් එක්කර් අපි ඒකට කැර්ති වුයණොත් ඔන්න සංයයෝජ්නයකුත්
හටගන්නවො. අකර්ැති වුයණොත් ඒත් සංයයෝජ්නයකුත් හටගන්නවො;
යකයල්සයකුත් හටගන්නවො. අන්න එතන එතන අපි ආයතන
හටගැනීර්ක් දකිනවො. අපි හිතර්ු අපි ආහොර අනුභව කරනවො.
එයතන්දි දියේ යම් රසයක් ස්පේශ යවනවො. එතන දියේ
කරියොකොරිත්වයක් හටගන්නවො. දිවක් හටගන්නවො. ඒත් එක්කර් රසක්
දැයනනවො. ඒත් එක්කර් අපිට කැර්ැත්තක් එයතන්ට ඇති වුණො නම්
ඔන්න සංයයෝජ්නයක් පහළ යවනවො. ඊළඟට අපි හිතර්ු කයට
ස්පේශයක් දැයනනවො. එතයකොට කයය් කරියොකොරිත්වයක් හටගන්නවො.
ඒත් එක්කර් ස්පේශයත් දැයනනවො. ඒත් එක්කර් අපිට ඒකට
කැර්ැත්තක් අකර්ැත්තක් හටගන්නව නම්, ඔන්න සංයයෝජ්නයක්
පහළ යවනවො. ඊළඟට අපි හිතර්ු හිතට අරර්ුණක් එනවො. අපි ඒ
අරර්ුණට ඇයලනවො. ඔන්න සංයයෝජ්නයක් පහළ යවනවො. හිතත්
කරියොත්ර්ක යවනවො. ඒත් එක්කර් අරර්ුණකුත් දැනගන්නවො.
ඉතින් යම් විදිහට නැගිට්ට යර්ොයහොයත ඉඳන් නින්දට
යනකම්ර් ර්ුළු කොලයර් යම් ආයතනයන්යග් කරියොකොරිත්වය
යකයනකුට සතියයන් ෙලො ඉන්න පුළුවන් නම් ඒකර් භොවනොවක්
යවනවො. ඒ නිසො විවිධොකොර භොවනො කරර් තියයනවො. ඇතැම් ගුරැවරැ
යම් ආයතනයන්යග් උත්පොදය නියරෝධය දැකීර්ර් යෙොයහොර් වටිනො
කරර්යක් වශයයන් උගන්වනවො. ඒයක කිසිර් වැරැද්දක් නෑ. යම් කිසි
යකයනක් එෙඳු භොවනො කරර්යක් වඩනවො නම් ඒක ඉතොර් නිවැරදි
භොවනො කරර්යක්. ඒ නිසො අපි යම්කට යලොකු තැනක් දුන්යන නැහැ
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කියලො යම් යද්වල් නැත්යත නෑ. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත්
ධම්ර්ොනුපස්සනොයවදි යම් කරර්ය යහොඳට යපන්නලො දීලො තියයනවො.
ඒ නිසො අපි හිතර්ු යම් කිසි යකයනක්, යහොඳට චිත්තොනුපස්සනොවක්
කරන්න පුරැදු යවච්චච යකයනක්, දැන් එයොයග හිත ඉයේටර් නැඹුරැ
යවලො තියයනවො නම් යම් විදියට එතන එතන ආයතනයන්යග්
හටගැනීර් නිරැද්ධ වීර් දකින්න, ඒක දිගට කරයගන යන්න අපිට
අවස්ථොව තියයනවො. ඉතින් ඒ කොරණය තවත් විස්තර යවනවො
යසෝණ සූතරයය්. ඒයකදි යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො
“තණ්හාක් යාධිමුත්තස්ස, අසවම්මාහඤ්ඤච වචතවසා
දිස්වා ආයතනුප්පාෙං, සම්මා චිත්තං විමුච්චති”
තණ්හොව ක්ෂය කිරීයර්හි යයදුණ, ඒ සඳහො කටයුතු කරන, ඒ
වයග්ර් යම් හිත පැටයලන්යන් නැතුව - හිත යර්ෝහයට ලක් යවන්යන්
නැතුව, හිත අවුල් කරගන්යන් නැතුව තියොගැනීර් සඳහො උත්සොහවත්
යවන යයෝගොවචරයයක්, දිස්වො ආයතනුප්පොදං, සම්ර්ො චිත්තං විර්ුච්චති
- අන්න එයො දකිනවො යම් ආයතනයන්යග් හටගැනීර්. “එතන එතන
යම් ආයතනවල හටගැනීර්ක් තියයන්යන්” කියලො අන්න එයො
යත්රැම්ගන්නවො. ඒ යත්රැම්ගැනීර් තුළින්ර් හිත සම්පූේණයයන්ර්
විර්ුක්ත යවනවො. සම්පූේණයයන්ර් නිදහස් යවනවො.
එතයකොට යම් කොරණොවත් අනුව අපිට යත්යරනවො, දැන් අපි
සොර්ොනයයයන් ‘යකයනක් පුද්ගලයයක් ර්යර්ක්’ යවලො රෑප සද්ද
ගන්ධ රස ඇසුරැ කරමින් තණ්හොව වේධනය කරගන්නවො යවනුවට,
අපි යහොඳට භොවනොවක් වඩලො හියත් එකඟතොවක් ඇති කරයගන,
සතිය දියුණු කරයගන අපිට පුළුවන් නම් රෑපයක් ෙලද්දි - ඔන්න
ඇහැක් හටගත්තො. යර්තන ඔන්න රෑපොයතනයක් හටගත්තො.
යනොදන්නොකර්ට අපි හිතර්ු ඇතුයළ තියයන ආශරව ස්වභොවයන් නිසො
ඔන්න කැර්ැත්තක් හටගත්තො. නැත්නම් ද්යේෂයක් හටගත්තො. ඉතින්
යම් විදිහට අර කලින් යනොතිබිච්චච ඇහැක් හටගැනීර්, රෑපයක්
හටගැනීර්, නැත්නම් ක්යල්ශයක් හටගැනීර්, අපිට දැකගන්න පුළුවන්
නම්, අන්න එතැනදි ඒ යර්ොයහොයතදි අපිට යම් ආයතනවල සර්ුදයක්
දැකගන්න පුළුවන්. ඒක නැති යවලො ගියො දැකගත්තො නම්, අන්න
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ආයතනය නිරැද්ධ වීර්ත් දැකගන්න පුළුවන්. ඒ විදියටර්යි කනටත්. ඒ
විදියටර්යි දිවටත්. ඒ විදියටර්යි නොසයටත්. ඒ විදියටර්යි කයටත්. ඒ
විදියටර්යි ර්නසටත්. අපිට යවන්යන හුඟක් යවලොවට යම් එන
යද්වල්වලට අපි වටිනොකර්ක් දීලො යම්යක් කතන්දරයක් යගොතන්න
යනවො. කතන්දරයක් යගොතන්න යනවො යවනුවට අපිට පුළුවන් නම්
එතන එතන යම් ආයතන හටයගන නිරැද්ධ යවලො යන හැටි දකින්න;
ඇයහන් රෑපයක් දකිනයකොට යම් “අහවලොව දැක්කො” යනයවයි.
යර්න්න ඇහැක් හටගත්තො. ඒත් එක්කර් රෑපයක් යම්කට ර්ුලිච්චචි
වුණො. ඒ එක්කර් යම්යකන් කැර්ැත්තක් අකර්ැත්තක් හටගත්තො. ඒක
යවනර් කථොවක්. හැෙැයි යත්රැම්ගත්තො යර්තන යම් ආයතනයක්
හටයගන නිරැද්ධ වුණො. එයහර් නැත්නම් ඔන්න සද්දයක් හටගත්තො.
ඒ එක්කර් ආයතනයක් හටයගන නිරැද්ධ වුණො.
යර්න්න යම් විදියට යකයනක් දකිනව නම්, යසෝණ ස්වොමීන්
වහන්යස් කියනවො, තණ්හොව ක්ෂය කිරීර් සඳභොයි එයො කටයුතු
කරන්යන්. එයොයග් අරර්ුණ තියයන්යන්, එයොයග් එළඹීර් තියයන්යන්
තණ්හොව ක්ෂය කිරීර් සඳහොයි. ඒ වයග්ර්යි යම් විදිහට කටයුතු
කරනවො නම් හියත් කිසි යස්ත්ර් කතන්දර යගොතයගොතො කතන්දර
යගොතයගොතො පරපංච කරකර යන ස්වභොවයක් ර්තු යවන්න විදිහක්
නෑ. යර්ොකද එයො එතන එතන දකිනවො ආයතනවල හටගැනීර්ක්,
ආයතනවල නිරැද්ධ වී යොර්ක්. එනිසොර් කියනවො
“තණ්හොක්ඛයොධිර්ුත්තස්ස, අසයම්ර්ොහඤ්ච යචතයසො
දිස්වො ආයතනුප්පොදං, සම්ර්ො චිත්තං විර්ුච්චති”
යම් විදිහටත් යම් කිසි යකයනක් කටයුතු කරනවො නම්, ඒ
කරර්ය හරහොර්ත් එයොයග හියත් තණ්හොව ටික ටික ක්ෂය යවලො
ගිහිල්ලො, හියත් යර්ෝහය දුරැ යවලො ගිහිල්ලො, හිත ටික ටික නිස්කලංක
යවලො යම් අවස්ථොවක හිත සම්පූේණයයන්ර් යකයලසුන්යගන්
නිදහස් යවන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ නිසො අපි යත්රැම්ගත යුතුයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්නන යම් කරර් යෙොයහොර් ගම්භීරයි. අපට ඒවො යත්රැම්ගන්න
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ෙැරිකර් නිසොර්, අපි යදන අේථකථන අයප් යකයලස්වලට අනුකූලයි.
ඒ කියන්යන් අපි යද්වල්වලට වටිනොකර්ක් යදන්යන් දැනට අයප්
හිත්වල තියයන රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්ට සොයප්ක්ෂකවයි; අනුකුලවයි.
ඒ නිසො අපි යම් යද්වල්වලට අේථකථන යදන්න යන්යන් නැතුව,
‘ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්ොකද්ද යර්තන කියලො තියයන්යන්’,
‘ශොස්තෘන් වහන්යස් යර්ොකද්ද කියලො තියයන්යන්’, කියලො අපි
යපොේඩක් සංසන්දනය කරනවො නම්, අපි නිහතර්ොනී යවනවො නම්,
අපි යටට ෙහිනවො නම්, “ර්ර් කියන අේථකථනය යනයර්යි, යම් ර්යග්
අත්දැකීර්ට ෙුදුහොර්ුදුරැයවො යර්ොකද්ද කියලො තියයන්යන්? යකොයහොර්ද
යම්ක යද්ශනොවත් එක්ක ගැළයපන්යන්?” කියලො පින්වත්නි අපිට
යපොේඩක් හිතන්න පුළුවන් නම්, අන්න ඒකයි කළ යුතු ඉතොර් වැදගත්
යදය. අපි යෙොයහෝ යවලොවට වටිනොකම් යදන්යන් නැති යද්වල්වලට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් වටිනොකම් දීලො තියයනවො. අපි විශොල
වටිනොකර්ක් යදන යද්වල්වලට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කිසිර්
වටිනොකර්ක් දීලො නෑ. ඉතින් ඒ නිසො අපි යපොේඩක් යම් ගැන
පරිස්සම් යවලො කටයුතු කරන්නයි තියයන්යන්.
ඉතින් යම් ආරොධනොවත් එක්ක අද දින ධේර් යද්ශනොව ර්ර්
අවසන් කරනවො. සියලුයදනොටර් තර්න් වඩන භොවනො යම් ෙුද්ධ
යද්ශනො එක්ක ගළපොයගන, යම් පැත්ත ගැනත් ර්ඳක් හිතන්නට,
තර්න්යග් හියත් තවත් යදාරක් විවෘත කරගන්නට, අද දින ධේර්
යද්ශනොව යහ්තු යේවො කියලො පරොේථනො කරනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි.
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4 │ අටරළාස් ආකාර
මනරස් හැසිරීම්
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
අට්ඨඨා ස මවනාපවිචාව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි, ශරද්ධොවන්ත
පින්වත්නි, අපි යම් නිස්සරණ වනයය් පවත්වන එකසිය අනූහයයවනි
භොවනො වැඩසටහයන් ර්ොතෘකොව වශයයන් තියොගත්යත් ර්ජ්ඣිර්
නිකොයය් උපරිපණ්ණොසකයය් එන ධොතුවිභඞ්ග සූතරය. ධොතුවිභඞ්ග
සූතරයයදි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විවරණ කීපයක්ර් ඉදිරිපත් කරනවො
කවුද යම් ‘සත්ත්වයයක්’, ‘පුද්ගලයයක්’, ‘ර්යර්ක්’ කියලො අපි
හිතොයගන ඉන්න ස්වභොවය ගැන. ඒක ගැන ර්ුලින්ර් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් යම් සත්ත්වයයක් පුද්ගලයයක් කියලො
කියොගන්නො ස්වභොවය ධොතු හයක් පර්ණයි කියලො. අපි ඒ ගැන
සොකච්චඡො කළො. පඨවි ආයපෝ යත්යජ්ෝ වොයයෝ ආකොස විඤ්ඤාණ
කියලො යම් විදිහට ධොතු හයක් තර්යි යම් අපි ‘යකයනක් පුද්ගලයයක්’
වශයයන් හිතොයගන ඉන්යන් කියන කොරණොව මීට කලින් ර්තක්
කරගත්තො. ඊළඟට අපි ඊයය සොකච්චඡො කළො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො “ඡඵස්සායතවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති” කියලො. ඒ
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කියන්යන්, යම් යකයනක් පුද්ගලයයක් වශයයන් අපි සලකන්යන්
ආයතන හයක හැසිරීර්ක්. නැත්නම් ස්පේශ ආයතන හයක හැසිරීර්ක්
කියලො. එතයකොට යම් ආයතන සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
සෑයහන්න විවරණයක් එතනදි කරනවො.
ඊළඟට තවත් එහොට ගිහිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත්
විවරණයක් ඉදිරිපත් කරනවො යම් අහයගන ඉන්න පුක්කුසොති
ස්වොමීන් වහන්යස්ට. යර්ොකද පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් යම්
යවනයකොට සෑයහන්න සර්ොධියක් වඩොගත්ත, දහර් ගැන
අවයෙෝධයක් තියයන, ඒ වයග්ර්යි යතරැවන් සරණ ගිය ස්වොමීන්
වහන්යස් යකයනක්. යලොකු කැප කිරීර්ක් කරලො රජ්කර් අතඇරලො
ආපු යකයනක්. ඉතින් දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකළින්ර් යම්
දහයම් තියයන ගැඹුරැ යකොටස් තර්යි ටික ටික යම් පුක්කුසොති
ස්වොමීන් වහන්යස්ට ඉදිරිපත් කරන්යන්. දැන් තුන්යවනිවට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම් සත්ත්වයයක් පුද්ගලයයක් කියල
කියන්යන් අට්ඨඨා ස මවනාපවිචාව ා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති කියලො දහඅට ආකොරයක ර්නයස් හැසිරීම් සර්ූහයක් තර්යි යම් සත්ත්වයයක්
පුද්ගලයයක් කියලො කියන්යන්. දැන් ඔන්න තවත් පැත්තක් අපිට
හිතන්න වටිනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො සත්ත්වයයක්
පුද්ගලයයක් කියලො කියන්යන් යම් දහඅට ආකොරයක ර්නයස් හැසිරීම්
රොශියක්. ඒයක් ෙුද්ධ වචනය ර්තක් කරගත්යතොත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විස්තර කරනවො යර්ොකක්ද යම් ‘අට්ඨොරස ර්යනොපවිචොයරො’
කියන්යන් කියලො. චක් ුනා ූපං දිස්වා වසාමනස්සට්ඨඨානීයං ූපං
උපවිච ති ඔන්න එකක් හඳුන්වලො යදනවො. දැන් යම් ඇයහන් රෑපයක්
දැකලො ඒ දැකපු රෑපයය් ඇස හසුරැවනවො. යකොයහොර්ද? ඒයකන්
සතුටක් ෙලොයපොයරොත්තුයවන්. ඒයකන් සතුටක් භුක්ති විඳිමින් ඔන්න
ඒ දැකපු රෑපයය් හිත හසුරැවනවො. ඊළඟට චක් ුනා ූපං දිස්වා
වාමනස්සට්ඨඨානීයං ූපං උපවිච ති ඇතැම් යවලොවට දැක්ක රෑප
හරහො යදාම්නසක් පහළ යවන්යන. හැෙැයි ඒත් ඒ රෑපයයර් හිත
හසුරැවනවො. චක් ුනා ූපං දිස්වා උවපක් ාට්ඨඨානීයං ූපං උපවිච ති
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යම් රෑප දැකලො ලැයෙන්යන් උයප්ක්ෂො සහගත යේදනොවක්. හැෙැයි
ඒ රෑපයය් හිත හසුරැවනවො.
දැන් අපි යපොේඩක් යර්තන හිතලො ෙැලුයවොත් සොර්ොනයයයන්
අපි ඇයහන් රෑප ෙැලුවහර් සිද්ධ යවන යද් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් විස්තර කරන්යන්. අපි කුර්ක් යහෝ රෑපයක් - අපි හිතර්ු
කැර්ති රෑපයක් දකිනවො. රෑපයක් දැක්කහර් අපි එතනින් නතර
යවන්යන නෑ. ඒ රෑපය තුළ ඔන්න අපි යපොේඩක් විර්සලො ෙලනවො.
යර්ොනවද තියයන්යන්, යර්ොනවද නිමිති තියයන්යන්, යර්ොනවද අපිට
ලස්සන ලස්සන යද්වල් ෙලන්න තියයන්යන් කියලො දැන් එතන අයප්
හිත හැසියරනවො. ර්නයස් හැසිරීර්ක් තියයනවො. දැන් යම් ර්නයස්
හැසිරීර් හරහො ඊළඟට යලොකු කතන්දරයක් සිද්ධ යවනවො. අපි ඒක
ටික ටික පියවයරන් පියවරට ෙලර්ු. දැන් යර්යතන්දි යත්රැම්ගන්න
තියයන්යන් දැන් අයප් කරියොකොරිත්වය යර්න්න යර්තනයි තියයන්යන්.
ඇයහන් රෑපයක් දැක්කො. දැක්කහර් අපි දන්යනර් නැතුව යම් ඇහැ
යහොයනව යම්යක් තියයන යම් යම් යතොරතුරැ. ඇහැ යහොයනවො
යම්යක් තියයන නිමිති. ඇහැ යහොයනවො යම්යක් තියයන වයංජ්න
අනුවයංජ්න. ඒකට කියනවො උපවිචරණයක්, නැත්නම් හැසිරීර්ක්
කියලො. ඒ හරහො සතුටු යේදනොවක් ඇතුයළ හටගන්නවො. එනිසොර්
තව තව යම් ගැන විස්තර ෙලෙලො ඒයකන් සතුට දනවොගන්න, සතුට
උපදවොගන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ වුණොට ඇතැම් යවලොවට අපි
දකින රෑයප ඒ තරම් පරියර්නොප නෑ. සර්හර යවලොවට අපි අකර්ැති
යකයනක් දැක්කහර්ත් අපි වැරදි යසොයනොසුලුවත් හියත් හටගන්නො
යදෝර්නස්සයක් තියයද්දිත් තව තව යදාම්නස වැඩි කරගනිමින් අපි
යම් දැකපු රෑපයය්ර් හිත හසුරැවනවො. හිත හසුරැවමින් තව තව දුක්
යේදනොවක් විඳගන්නවො. නැත්නම් හියත් යදාම්නසක් පහළ
කරගන්නවො. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තර්යි අපි අකර්ැති රෑපයක්
දැකලොත් අයප් හිත හැසියරන්යන්. ඊළඟට සර්හර යවලොවට අපිට
උයප්ක්ෂො සහගත අරර්ුණක් නිරීක්ෂණය කරන්න හම්ෙ යවනවො.
උදාහරණයක් වශයයන් දැන් ඔය භොවනො කරර්වලදි වියශ්ෂයයන්ර්
ඔතන තර්යි අපි ඉන්යන්. අපි හිතර්ු ඇහැක් ඇරයගන නම් අපිට
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
රෑපයක් ෙලන්න තියයන්යන් එයතන්දි අපිට යම් උයප්ක්ෂො සහගත
රෑපයක් තර්යි නිරීක්ෂණය කරන්න හම්ෙ යවන්යන්. යර්න්න යම්
උයප්ක්ෂො සහගත රෑපය ගැනත් හියත් හැසිරීර්ක් තියයනවො.
නැත්නම් අපි යහොඳින් යහොයලො ෙලනවො. ඒ හරහො උයප්ක්ෂො
යේදනොවක් හටගන්නවො. තව තව එතනර් නිකම් ර්නසින් අතගොනවො
වයග්, නැත්නම් හිතින් අතගොනවො වයග් ස්වභොවයක් තියයනවො.
ඉතින් යම් ස්වභොවයර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ යකොටස්
තුන වශයයන් ඉදිරිපත් කරනවො. වසාවතන සද්ෙං සුත්වා
වසාමනස්සට්ඨඨානීයං සද්ෙං උපවිච ති දැන් යම් කයනන් සද්දයක්
ඇහුණො. ඇහුණට පස්යස් යර්ොකද කරන්යන්? යම් කවුද සද්යද්
කරන්යන්? අපි හිතර්ු අපිට සින්දුවක් ඇයහනවො. සින්දුවක් ඇහුණහර්
ඉතින් අපිට ර්තක් යවනවො “ආ යම් අහවලො තර්යි යම් සින්දුව
කියන්යන්”. ඊළඟට ඒයකත් යපොේඩ යපොේඩ තව තව ගැඹුරට යනවො.
තව තව ඒ ගැන විර්සනවො. එතයකොට “අසවල් ගොයකයො තර්යි යම්
ගයන්යන්. යර්න්න යම් සින්දුව තර්යි ඊළඟට යම් කියන්යන්. ඊළඟ
වචනය යර්න්න යම්කයි. යම්යක් තනුව යර්න්න යම්කයි. ඊළඟ
යකොටස යර්න්න යර්යහර්යි. ඉස්සර ර්ං ඕක ඇහුයව යර්න්න
යර්යහර්යි” කියලො ටික ටික ටික ටික දන්යනර් නැතුව යම් කයනන්
ඇහිච්චච සද්දය හරහො හිත හැසියරනවො. අපි හිතර්ු අපිට කවුරැ හරි
ෙනිනවො. ෙැන්නහර් ඔන්න සද්යද ඇයහනවො. සද්යද ඇහුණට
පස්යස් අපි ඒක හිතින් තව තව ස්පේශ කරමින් ඒ සද්දය ඔස්යස්
අයප් හිත හසුරැවනවො. “එයො එතයකොට යර්න්න යර්යහර්යි ෙැන්යන්.
ර්ට එදත් යම් විදිහට කථො කළො. අදත් ර්ට යම් විදිහට කථො කරනවො.
යර්න්න යම් වචන කියලයි එයො කථො කයළ්. යර්න්න යම් වචන
ඉස්සරහටත් එයො කියන්න පුළුවන්” කියලො අපි නො නො පරකොරව යම්
කයනන් අහන සද්ද ඔස්යස් හිත හසුරැවනවො. හැෙැයි සර්හර
යවලොවට අපිට උයප්ක්ෂො සහගත යදයක් අහන්න හම්ෙ යවනවො.
ඔන්න ෙණක් අහයගන ඉන්නවො. ෙණක් අහනයකොට කම්ර්ැලිකමින්
සර්හර යවලොවට අහයගන ඉන්නවො ඈනුම් ඇර ඇර. හැෙැයි ඉතින්
ඒයකර් හිත හසුරැවනවො. කියන හින්ද අහයගන ඉන්නවො. සර්හර
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යවලොවට එතනර් හිත හසුරැවන නිසො ශේදය හරහො උයප්ක්ෂො
සහගත යේදනොවකුත් හට අරයගන යම් ශේදය ඔස්යස් හිත
පවත්වමින් කටයුතු කරනවො.
ඒ වයග්ර් තවත් අවස්ථො තුනක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර
කරනවො. ඝාවනන ගන්ධං ඝායිත්වා වසාමනස්සට්ඨඨානීයං ගන්ධං
උපවිච ති නොසයයන් ආඝරොණය කරන්න හම්ෙ වුණො යම් කිසි ගඳක්
සුවඳක්. යම් සුවඳ අපි හිතර්ු ආඝරොණය කරමින් යම්යක් තව තව
විස්තර ෙලනවො. තව තව යකොයහොර්ද ඇයලන්යන්. තව තව ර්ං
යකොයහොර්ද යම්යකන් සතුටු යවන්යන්. තව තව ර්ං යකොයහොර්ද
යම්ක අභිනන්දනය කරන්යන්. තව තව ර්ං යකොයහොර්ද යම්ක
ඉල්ලගන්යන්. යම්යක සතුටු යවන්යන්. ඔන්න යම්වො හිතහිතො
ෙලෙලො තව යම්ක ගැන තව අයප් හිත හසුරැවනවො. තව
උවර්නොයවන් ළං යවලො ගිහිල්ලො යම්ක තව ටිකක් විඳගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. ඒ වයග්ර්යි යම්යක් අනිත් පැත්තත්. අපි
අකර්ැති ගඳක් ආඝරොණය කරන්න හම්ෙ යවනවො. සර්හර යවලොවට
ඒක යහොයනවො “යකොයි පැත්යතන්ද එන්යන්. ඒක අයින් කරන්න
ඕනෑ” කියලො ඉතින් ඒක ගැනත් ඔන්න හිතනවො. අපි නො නො පරකොර
විදිහට යම් දැනිච්චච දුගඳ හරහො නොසයත් හවුල් කරයගන අයප් හිත
හැසියරනවො. ඒ වයග්ර්යි ගඳත් නැති සුවඳත් නැති උයප්ක්ෂො සහගත
යර්ක් දැයනන්න පුළුවන්. ඒ සම්ෙන්ධයයනුත් ඔන්න ඒ විදිහටර් අපිට
හිතොගන්න පුළුවන්. ඒ සම්ෙන්ධයයනුත් අයප් හිත ඔය විදිහටර්
හැසියරනවො.
යම් විදිහටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟ කරැණු තුනත්
ඉදිරිපත් කරනවො. ජිව්හාය සං සායිත්වා වසෝමනස්සට්ඨඨානීයං සං
උපවිච ති දැන් දියවන් රසක් භුක්ති විඳිනවො. භුක්ති විඳිනයකොට ඒ
දැයනන රස අපි හිතර්ු යෙොයහොර් මිහිරි රසක්. ඒ මිහිරි රසය නිසොර්
හියත් යසොම්නසක් පහළ යවනවො. යසොම්නස් යේදනොවක් හට
ගන්නවො. යසොම්නස් යේදනොව පදනම් කරයගන තව තව යම් හිත
හසුරැවනවො. තව තව ඒක විඳගන්න හදනවො. ඒ ආහොර පිඬ ගිල්ලට
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පස්යස් ඔන්න තවත් ආහොර පිඬක් අරගනිමින් ඒ රසර් අපි
යහොයනවො. දැන් යම් රස විඳගනිමින් පුළුවන් තරම් ඒයකන් සතුටක්
භුක්ති විඳගන්න, නැත්නම් ඒයකන් ආස්වොදයක් ලැෙගන්න අපි
සෑයහන්න උත්සොහවත් යවනවො. යම් විදිහටර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො දියවන් රසක් භුක්ති වින්දහර්, අපි හිතර්ු සර්හර යවලොවට
තිත්ත රසක් ඇඹුල් රසක් තර්න් අකර්ැති රසක් එයහර් භුක්ති
විඳිනයකොටත් සර්හර යවලොවට අකර්ැත්යතන් වුණත් යම් යද්ර්
කරනවො. දන්යනර් නැතුව යම් යම් තව තව නිමිති ගනිමින් තව තව
විස්තර ෙලමින් ඔන්න යම්යකන්ර් හියත් යදාම්නසක් පහළ
කරගන්නවො. යම්කත් එක්කර් ගැයටනවො. යම්කත් එක්කර්, යම්
දැනිච්චච රස ඔස්යස් හිත සෑයහන්න යවලොවක් වැඩ කරනවො. සර්හර
යවලොවට ඔන්න වතුර ටිකක් යෙොනවො. නැත්නම් කිසිර් රසක් නැති
සොර්ොනය දිය රහක් තියයන යදයක් භුක්ති විඳිනවො. ඒ තරම්ර් රසක්
දැයනන්යන නෑ. උයප්ක්ෂො සහගත ෙවක් තියයන්යන්. ඒකත් ඉතින්
ෙලනවො, යහොඳ රසක් භුක්ති විඳගන්න කියල ෙලෙලො ඔන්න ඒයක්
හිත හසුරැවනවො. යම් විදිහට අවස්ථො තුනක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
දිව සම්ෙන්ධයයනුත් ඉදිරිපත් කරනවො.
ඊළඟට කය සම්ෙන්ධයයනුත් යම් විදියටර් යද්ශනො කරනවො.
ාවයන වඵාට්ඨඨබ්බබං ඵුසිත්වා වසාමනස්සට්ඨඨානීයං වපාට්ඨඨබ්බබං
උපවිච ති දැන් යම් කයයන් ස්පේශයක් භුක්ති වින්දා. යම් ලැබිච්චච
ස්පේශය හරහො හියත් සතුටක් ජ්නිත යවලො තියයනවො. හට අරයගන
තියයනවො. ඉතින් තව යකොයහොර්ද යම්ක භුක්ති විඳගන්යන්. තව
යකොයහොර්ද ර්ං යම්ක වැඩි කරගන්යන්. තව යකොයහොර්ද තව
කොලයක් - වැඩි කොලයක් යම් යසොම්නස භුක්ති විඳින්යන්. ඉතින්
අන්න අර දැනිච්චච යසොම්නස වැඩි කරගන්න තව තව යම් ස්පේශය
යහොයනවො. තව තව ස්පේශයය්ර් හිත රඳවනවො. ඒයකර් හිත
හසුරැවනවො. ඒ වයග්ර් අපි හිතර්ු සර්හර යවලොවට අපිට අකර්ැති
ස්පේශයක් භුක්ති විඳින්න සිද්ධ වුණො. ඔන්න සයතක් කකුල හැපුවො.
යර්ොකක් හරි යදයක් සිද්ධ වුණො. දෂ්ට කළො. යර්ොනව හරි යදයක්.
ඔන්න එතනර් හිත හසුරැවනවො. ඒයකර් තර්යි දැන් අයප් විඤ්ඤාණය
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ෙැසගන්යන්. ඒයකර් තර්යි අයප් හිත හැසියරන්යන්. ඒ වයග්ර්යි
සර්හර යවලොවට උයප්ක්ෂො යේදනොවක් භුක්ති විඳින්න හම්ෙ
යවනවො. අපි සොර්ොනයයයන් ඇඳුර්ක් පැලඳුර්ක් ඇඳ පැලඳයගන
ඉන්නවො. එතයකොටත් නිකම් යම් කිසි දැනීර්ක් තියයනවො. උයප්ක්ෂො
යේදනොවක් දැයනනවො. අන්න එතන අයප් හිත හසුරැවනවො. දැන්
වියශ්ෂයයන්ර් අපි හිතර්ු ආනොපොනසතිය වයග් යදයක් පිම්බීර්
හැකිළීර් වයග් යදයක්, ඔය භොවනොවක් වඩද්දිත් ඔතන තර්යි අයප්
හිත තියයන්යන්. වියශ්ෂයයන්ර් කොයවිඤ්ඤාණ ර්ට්ටර්ක් තර්යි
කරියොත්ර්ක යවන්යන්. එයතන්දි දැයනන්යන් උයප්ක්ෂො යේදනොවක්.
යම් උයප්ක්ෂො යේදනොයේ හිත හසුරැවනවො. හිත හසුරැවමින් අන්න
ඒ තුළ, එක අතකින් විඤ්ඤාණයක් හටගන්නවො. ඒ තුළ අයප් හිත
හසුරැවනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්නස ගැනත් යම් විදියටර් කරැණු
තුනක් යද්ශනො කරනවො. මනසා ධම්මං විඤ්ඤාය වසාමනස්සට්ඨඨානීයං
ධම්මං උපවිච ති, දැන් ර්නසට ආවො යම් කිසි අරර්ුණක්. ඒ අරර්ුණ
හරහො ඔන්න හියත් සතුටක් පහළ යවනවො. අපි හිතර්ු අපි කැර්ති
යකයනක් අයප් හිතට ර්තක් වුණො. ර්තක් වුණහර් අපි එතනින් නතර
යවන්යන නෑ. අපි තව තව හිතොයගන යනවො. එයො ගැන තව අතීත
පරවෘත්ති ර්තක් කරයගන යනවො. අනොගතයය්දි යවන්න පුළුවන්
යද්වල් ගැන අපි හිතනවො. ර්නඃකල්පිත යද්වල් අපි හිතනවො. හිතහිතො
ඒ ර්නසට ඉදිරිපත් යවච්චච අරර්ුයණන් ආස්වොදයක් ලෙමින් සතුටක්
භුක්ති විඳිමින් ඔන්න අපි එතන අයප් හිත හසුරැවනවො. ඒ වයග්ර්යි
සර්හර යවලොවට අපි අකර්ැති අරර්ුණක් ඉදිරිපත් වුණො. හැෙැයි
ඒයකන් පහළ වුයණ් යදාම්නසක්. පහළ වුයණ් අකර්ැත්තක්. හැෙැයි
ඒත් අපි ඕක ගැනර් හිතනවො. ඒක ගැනර් හිතහිතො යේදනො විඳිනවො.
යේදනො විඳ විඳ ඒයකර් අයප් හිත තව තව ෙැසගන්නවො.
උදාහරණයක් වශයයන් අපි කියර්ු අපි කැර්ති ර්ළ ගිය ඥාතියයක් ගැන
ර්තක් යවනවො. ර්තක් වුණහර් හැෙැයි ර්තක් වීර් හරහොර් හියත්
යදාම්නසක් පහළ යවනවො. ඒත් අපි නැවත නැවත ඒ යද්ර් ර්තක් කර
කර ර්තක් කර කර තව තව දුක් විඳිනවො. තව තව කඳුළු සලනවො. ඒ
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වයග්ර්යි අපි හිතර්ු සර්හර යවලොවට හිතට උයප්ක්ෂො සහගත
අරර්ුණක් එනවො. සර්හර යවලොවට ඒක උවර්නොයවන් හිතනවො.
උවර්නොයවන් හිතහිතො ඒ අරර්ුයණ්ර් හිත රඳවනවො.
දැන් පින්වත්නි අපි උයද් නැගිට්ට යවයල් ඉඳන් රොතරි නින්දට
යනකල්ර් අයප් ර්නයස් ස්වභොවය ගත්යතොත් යම්යකන් පිට යදයක්
තියයනවද කියලො හිතලො ෙලන්න වටිනවො. ඒකයි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යන් අපි යම් යලොකුවට හිතොයගන හිටියට “ර්ර් යම්
කටයුත්ත කරනවො, ර්ර් අර කටයුත්ත කරනවො, ර්ර් යම් යම් කටයුතු
කරන්න දක්ෂයයක්” කියලො අපි විවිධොකොර විදියට අපිට අේථකථන
යදනවො. හැෙැයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සරලව යද්ශනො කරනවො, යම්
ර්නුස්සයයක් කියලො කියන්යන් යර්න්න යර්ච්චචරයි. දහඅට ආකොරයක
ර්නයස් හැසිරීර්ක්. ඔන්න යෙොයහෝර් සරල කරලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් අපිට යම් ර්නුස්සයයක්යග ර්නස ඉදිරිපත් කරනවො යර්න්න
යර්යහර් ස්වභොවයක් තියයන්යන්. යකොයි තරම් නම් එහොට යර්හොට
දැඟලුවත්, අඟහරැ යලෝයකට ගියත්, ෙරහස්පති ගොවට ගියත් යකොයහට
ගියත් යර්තන තියයන්යන් යම් ආයතන හයක සම්ෙන්ධයක්; යර්තන
තියයන්යන් යම් හිතින් කරන ස්පේශ දහඅටක්, හිතින් කරන ර්නයස්
හැසිරීම් දහඅටක් කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් සංකීේණ
චිතරපටිය අපිට හකුළුවලො යපන්නනවො. “යර්න්න සංක්ෂිප්ත වශයයන්
යර්න්න යර්ච්චචරයි තියයන්යන්” කියලො. අපි අවුරැදු සීයක් ජීවත්
වුණත් කරලො තියයන්යන් යර්න්න යර්ච්චචරයි කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යෙොයහොර් සංක්ෂිප්තව අයප් යම් ර්නයස් කරියොවලිය
ඉදිරිපත් කරනවො.
පින්වත්නි යම් කරියොවලිය ගැන අපිට දැනුවත් යවන්න පුළුවන්.
නර්ුත් යම් හරහො යකොයි තරම් නම් යකයලස් පරර්ොණයක් අයප් හියත්
හටගන්නවොද කියන එක තර්යි ඊළඟට තියයන පරශ්නය. යම් විදිහට
හිත හැසියරන්න හැසියරන්න, පුදුර්ොකොර විදියට අයප් හිත යම්
හරහොර් යකයලස් ජ්නනය කරගන්නො ස්වභොවයක්, යම් හරහොර් ආශරව
වැයඩන ස්වභොවයක්, යනොදැනුවත්ව අසතිර්ත්ව යම් කොේයයය්
නියැලීර් හරහො අපි පුදුර් විදියට සංසොරයට ෙැයඳන ස්වභොවයක්
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තියයනවො. යම් සම්ෙන්ධයයන් එක්තරො අවස්ථොවකදි ශකර
යද්යේන්ද්රයො ඇවිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් හරි ලස්සන
පරශ්නයක් අහනවො. “භොගයවතුන් වහන්ස යම් ඇයි යම් කිසි යකයනක්
යම් යලෝයක ඉපදුණොට පස්යස් පිරිනියවන්යන්? ඇයි යම් කිසි
යකයනක් නැවත නැවත සංසොයර ෙැයඳන්යන්? ඒ කියන්යන්
පිරිනියවන්යන නැතුව ආයයර්ත් ඊළඟට උපදින්යන යර්ොකද?”. ඔන්න
ඉතින් අහන්යන් යකළින්ර් සෘජ්ුවර් පරශ්නයක්. ඒ කියන්යන් යම් කිසි
යකයනක් යම් යලෝයක් උපත ලෙලො අපි හිතර්ු රහත් යවලො පිරිනිවන්
පොනවො. හැෙැයි අති ෙහුතරයක් එයහර් කරන්යන් නෑ. උපත ලෙලො
ආයයර්ත් සංසොයර නැවත නැවත නැවත ඉපදි ඉපදි ඉපදි ර්ැරි ර්ැරි
යනවො. යර්ොකක්ද යම්කට යහ්තුව? ශකර යදවියයො විතරක් යනයවයි
තවත් කිහිපයදයනක්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් යම් පරශ්නය
අහලො තියයනවො. යම් පරශ්නය සඳහන් යවන්යන් යේදනො සංයුක්තයය්
සක්කපඤ්හ සූතරයය්.10
යම් විදියට කීපයදයනක්ර් යම් එකර් පරශ්නයර් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යගන් අහලො තියයනවො. උන්වහන්යස් එකර් උත්තයේ
යදනවො. උන්වහන්යස් කියනවො සන්ති ව ා, වෙවානමින්ෙ,
චක් ුවිවඤ්ඤඤයයා ූපා, ඉට්ඨඨා න්තා මනාපා පිය ූපා ාමූපසංහිතා
ජනීයා දැන් ශකර යදවියන්ට කියනවො “සක් යදවිඳුනි ඇයහන් දකින්න
පුළුවන් යෙොයහෝර් ඉෂ්ට කොන්ත, ඒ කියන්යන් ෙලන්න කැර්ති
ඉෂ්ටොරම්ර්ණ තියයනවො. ඒවයින් හියත් යලොකු සතුටක් ජ්නිත
යවනවො. ඒ වයග්ර්යි ඒක ‘කොර්ූපසංහිතො’ - යම්යකන් සොමිස පරීතියක්
ඇති කරනවො. ‘රජ්නීයො’ ඒයකන් යකයලස් රජ්ස් ඇති කරනවො.
තවඤ්ඤච භික් ු අභිනන්ෙති අභිවෙති අවජ්ඣාසාය තිට්ඨඨති. අන්න අයප්
හිත හැසියරන හැටි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. යම්
යකයලස් දනවන රෑප දැක්කහර් යම් ඇයහන් එතන අභිනන්දනය
කරනවො. එතන එතන සතුටු යවනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
‘අට්ඨොරස ර්යනොපවිචොර’ වශයයන් විස්තර කරද්දි ඇහැ සම්ෙන්ධව
------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
කියපු එකර් ඔන්න තව ටිකක් විස්තර කරලො යදනවො. රෑපයක්
දකිනවො. දැක්කහර් ඒයක් විවිධොකර ලස්සන ලස්සන යද් ෙලමින් ඒ
ගැනර් යහොයමින් එතන එතනර් සතුටු යවනවො. ඒ ගැන
අභිනන්දනයක් ඒ ගැන හියත් යලොකු සතුටක් ඒයකර් හිත
පැවැත්වීර්ක් තියයනවො. ‘අභිනන්දති අභිවදති’ තව ඉල්ලනවො
ඒයකන්ර්. “ඊළඟ දවයසත් ර්ට යම්ක ෙලොගන්න පුළුවන්ද? ර්ට ළං
කරයගන යම්ක ෙලොගන්න පුළුවන්ද? ර්ට ඊළඟ අවුරැද්යදත්
යර්යතන්ටර් ගිහිල්ලො යම් දේශනයර් ෙලන්න පුළුවන්ද?” අන්න
ඒකර් අභිනන්දනය කරලො ඒකර් නැවත නැවත ඉල්ලන ස්වභොවයක්
තියයනවො. ‘අයජ්ඣොසොය තිට්ඨති’ - ෙලපු යද් තුළ යහොඳට හිත
ෙැසගන්නවො; ඒ අරර්ුණ තුළර්යි දැන් කිඳාෙැහැලො වයග් හිත
තියයන්යන්.
තස්ස තං අභිනන්ෙවතා අභිවෙවතා අවජ්ඣාසාය තිට්ඨඨවතා
තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං වහාති තදුපාානං. යම් අනුව, යම් හිත
හැසියරන ආකොරය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පියවයරන් පියවර පැහැදිලි
කරනවො. ඇයහන් රෑපයක් දැක්කො. ඒ ගැන සතුටක් පහළ වුණො. ඒ
ගැනර් සතුටු යවමින් සතුටු යවමින් ඒයකර් හිත හසුරැවමින්
ඉන්නවො. දන්යන නැතුව ඒකර් ඉල්ලනවො. ඒයකර් හිත තැන්පත්
යවනවො. ඒයකර් හිත ෙැසගන්නවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යම් විදිහට ඒ තුළර්, ඒ අරර්ුණ තුළර්, ඒ රෑපොරම්ර්ණය තුළර්, අයප්
හිත ෙැසගන්න ෙැසගන්න, ‘තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති’; යම්
විඤ්ඤාණ ස්වභොවය, චක්ඛු විඤ්ඤාණ - ර්යනෝ විඤ්ඤාණ, යම්
විඤ්ඤාණ ස්වභොවය දැකපු යද් ආශරිතව තර්යි දැන් තියයන්යන්. යම්
දැකපු රෑපොරම්ර්ණය ආශරිතව තර්යි දැන් තියයන්යන්. ‘තදුපොදානං’
යර්න්න යම් ආරම්ර්ණය උපොදාන කරයගන අල්ලයගන ෙදායගන
තර්යි දැන් ඉන්යන්. සඋපාාවනා, වෙවානමින්ෙ, භික් ු වනා
පරිනිබ්බබායති ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම් විදිහට යම්
රෑපොරම්ර්ණය ගරහණය කරයගන ඉන්න තොක් යම් රෑපොරම්ර්ණය
ෙදායගන ඉන්න තොක් අල්ලයගන ඉන්න තොක් පිරිනිවීර්ක් යවන්යන්
නැත.
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ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් විදියටර් කියනවො යම් වයග්
කොයර්ෝපසංහිත, ඒ වයග්ර් යකයලස් රජ්ස් ඇති කරන, යෙොයහොර්
අහන්න කැර්ති ර්න ෙඳන ලස්සන ලස්සන සද්ද තියයනවො. යම් සද්ද
අහනයකොට යම් කිසි යකයනක් යම්වො ගැන සතුටක් ඇති
කරගන්නවො. යලොකු අභිනන්දනයක් කරගන්නවො. ඒකර් හිතහිතො
ඒයකර් හිත ගල්වගල්වො ඉන්නවො. යර්යහර් ඉඳීර් හරහො ඒ සද්දයය්ර්
හිත ෙැසගන්නවො. ඒ සද්දයය්ර් හිත ෙැසගත්තහර් අන්න ඒක
ආශරිතව තර්යි විඤ්ඤාණ පහළ යවන්යන්. ඒක ආශරිතව තර්යි සිත්
පහළ යවන්යන්. ඒකර් උපොදාන යවනවො. ඒකර් අල්ලගන්නවො. ඒකර්
අල්ලයගන ඉන්න තොක් පිරිනිවීර්ක් යවන්යන් නෑ. ඊළඟට අපි හිතර්ු
නොසයයන් ගඳක් සුවඳක් ආඝරොණය කරනවො. ඒ ගැන අභිනන්දනය
කරනවො. ඒ ගැන සතුටු යවනවො. ඒකර් නැවත නැවත ඉල්ලන
ස්වභොවයක් තියයනවො. ඒයකර් හිත ෙැසගන්නවො. ඒකර් ආශරය
කරයගන ඉන්නවො. ඒකර් අල්ලයගන ඒකර් උපොදන කරයගන ඉන්න
තොක් පිරිනිවීර්ක් යවන්යන් නෑ.
ඊළඟට දියවන් රසක් භුක්ති විඳිනවො. රසක් භුක්ති
විඳිනයකොටත් යම් විදිහර්යි. ඒ කියන්යන් එතනර් අපි සතුටු යවනවො.
ඒ ගැන යලොකු ආස්වොදයක් ලෙමින් එතනර් අයප් හිත පවත්වනවො.
හිත පවත්වන්න පවත්වන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
‘අභිනන්දති අභිවදති අයජ්ඣොසොය තිට්ඨති’ ඒ කියන්යන් යම් තුළ හිත
පවත්වන්න පවත්වන්න, ඒයකන්ර් සතුටක් භුක්ති විඳින්න භුක්ති
විඳින්න, එතනර් ඔන්න විඤ්ඤාණ ස්වභොවයක් පහළ යවනවො.
‘තන්නිස්සිතං විඤ්ඤාණං යහොති තදුපොදානං’. අන්න ඒකර්
අල්ලගන්නවො. උපොදාන කරගන්නවො. දැඩිව ගරහණය කරගන්නවො.
‘සඋපොදායනො, යදවොනමින්ද, භික්ඛු යනො පරිනිබෙොයති’ යම් අනුව
දියවන් රසක් භුක්ති විඳිනයකොට, උපොදාන කරයගන දැඩිව ගරහණය
කරයගන භුක්ති විඳින තොක් පිරිනිවීර්ක් යවන්යන් නෑ. ඒ වයග්ර්යි
කයයන් යම් ස්පේශයක් භුක්ති විඳිනවො. ස්පේශ කරගන්නවො. ස්පේශ
කරද්දිත් ඒයකත් අපි සතුටු යවනවො. ඒ ගැනර් යලොකු සතුටක් හියත්
ඇති කරගන්නවො. ඒකර් නැවත නැවත ඉල්ලනවො. භුක්ති විඳින්නො
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වූ යම් ස්පේශයය් හිත ෙැසයගන ඉන්නවො. ඒකර් අල්ලයගන
ඉන්නවො. ඒකර් ගරහණය කරයගන ඉන්නවො. යම් විදියට ගරහණය
කරයගන ඉන්න තොක් උපොදාන කරයගන ඉන්න තොක් පිරිනිවීර්ක්
යවන්යන් නෑ. ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ඔන්න හිතටත්
යම් කිසි අරර්ුණක් එනවො. ඒ අරර්ුණත් අර විදියටර් අල්ලගන්නවො.
ඒ අරර්ුණට ඔයහ් යන්න යනොදී ඒකර් හිතහිතො ඒයකන්ර් ආස්වොදයක්
ලෙලෙො ඒ තුළර් හිත පවත්වනවො. ඒ තුළර් දැන් අයප් හිත
ෙැසගන්නවො. ඒකර් දැඩිව ගරහණය කරගන්නවො. යම් විදියට
අල්ලයගන ඉන්න තොක් උපොදාන කරයගන ඉන්න තොක් දැඩිව ගරහණය
කරයගන ඉන්න තොක් පිරිනිවීර්ක්, නිවීර්ක් යවන්යන් නෑ.
දැන් පින්වත්නි යම් කොරණොව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත්
තැනක කියනවො යර්න්න යම්ක තර්යි ‘අසංවර වීර්’ කියන්යන්
කියලො11. ඒ වයග්ර්යි යම් කිසි යකයනකුට සංවර යවන්න ඕනෑ නම්,
යම්වො යනොකර ඉඳීර් තර්යි සංවර වීර් කියන්යන් කියලො කියනවො.
යම් විදියට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහොර් පැහැදිලිව යපන්නලො
දීලො තියයනවො යම් විවිධොකොර අරර්ුණු යම් ඉන්ද්රිය හරහො අපිට
ලැයෙනවො. යම්වො ගැන යලොකුවට අපි අභිනන්දනය කරන්න ගියයොත්
යම්වයයර් හිත පතුරැවන්න ගියයොත්, යම්වයයර් හිත හසුරැවන්න
ගියයොත්, යම් අරර්ුණු තුළර් හිත නංවන්න ගියයොත් ඒවටර් හිත
ෙැසගන්නවො. ෙැසගැනීර් හරහො උපොදාන යවනවො. උපොදාන කරන
තොක් නිවීර්ක් නෑ.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් තැනක තවත් යහොඳර්
ආදේශයක් අපට යදනවො. දැන් යකයනක් හිතන්න පුළුවන් යම් විදියට
ෙැලුවහර් ඇස් යදක පියොයගන ඉන්න එක වඩො යහොඳයි. නැත්නම්
කන් නෑයහන එක වඩො යහොඳයි. නැත්නම් දිව පොවිච්චචි යනොකර
ඉන්න එක වඩො යහොඳයි කියලො යකයනකුට හියතන්න ඉඩ තියයනවො.
යර්යහර් ආපු කථො පරවෘත්තියක් ෙුද්ධ කොයලදිර් සිද්ධ වුණො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් වැඩ ඉන්නො කොයලදි පොරොසරිය කියලො
------------------------------------------------------------------------------------------------------------11
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ෙරොහ්ර්ණයයක්යග් යගෝලයයක් ඉඳලො තියයනවො ‘උත්තර ර්ොනවක’
කියලො. යම් උත්තර ර්ොනවක එක දවසක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ත්
ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස්ත් ඉන්න තැනට ඇවිල්ලො යපොඩි
සොකච්චඡොවක යයයදනවො. යම් විදියට සොකච්චඡොවක යයයදනයකොට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අහනවො “පොරොසරිය ෙරොහ්ර්ණතුර්ො යර්ොකක් හරි
‘ඉන්ද්රිය භොවනොවක්’ ගැන එයහර් කියනවද?”. “ඔේ ඉන්ද්රිය
භොවනොවක් අයප් ගුරැතුර්ොත් කියනවො”. “යර්ොන වයග් භොවනොවක්ද
කියන්යන්?” කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් උත්තර ර්ොනවකයගන්
අහනවො. එතයකොට උත්තර ර්ොනවක කියනවො ඇයහන් රෑප ෙලන්න
එපො කියලො කියනවො. කයනන් සද්ද අහන්න එපො කියලො කියනවො.
දියවන් රස ෙලන්න එපො කියලො කියනවො. නොසයයන් ගඳ සුවඳ
විඳින්න එපො කියලො කියනවො. කයයන් ස්පේශ විඳගන්න එපො කියලො
කියනවො. ර්නයසන් යම් ර්ුකුත් හිතන්න එපො කියලො කියනවො.
දැන් යම්ක කියපු ගර්න් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
“එයහර් නම් ඇස් අන්ධ යකයනක් යම් ඉන්ද්රිය භොවනොයේ
පරයතරටර් ගිහිල්ලයි ඉන්යන්. යර්ොකද යර්ොකක්වත් යප්න්යන් නෑ
එයොට. ඒ වයග්ර්යි කන් ඇයහන්යන් නැති බිහිරි යකයනක් යම්
ඉන්ද්රිය භොවනොයේ පරයතරටර් ගිහිල්ලො උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටයම්ර්යි
ඉන්යන්. යර්ොකද එයොට යර්ොකක්වත් ඇයහන්යන් නෑ. ඒකද යම් ඔයේ
ගුරැතුර්ො කියන්යන්?” දැන් යම් පරශ්නය ඇහුවහර් උත්තර ර්ොනවකට
ර්ුකුත් උත්තරයක් යදන්න විදිහක් නෑ. උත්තර ර්ොනවක නිරැත්තර
යවනවො. නිරැත්තර යවලො නිශ්ශේද යවනවො. නිශ්ශේද වුණහර්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් දිහො ෙලලො
කියනවො “යම් ආේය වූ විනයය්ත් උත්තරීතර වූ ඉන්ද්රිය භොවනොවක්
තියයනවො” කියලො යපොඩි ඉඟියක් යදනවො. ඉඟියක් දුන්නට පස්යස්
ආනන්ද ස්වොමීන් වහන්යස් ආරොධනො කරනවො “යර්න්න යම්කයි
කොලය භොගයවතුන් වහන්ස, යම් ආේය විනයයහි යර්ොකද්ද යම් ඉන්ද්රිය
භොවනොව කියලො පහදාදීර්ට : ඔන්න ආරොධනො කරනවො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ට. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන ඉන්ද්රිය භොවනොව
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යර්ොකද්ද කියලො යද්ශනො කරන්න, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට ආරොධනො
කරනවො.
දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම් විදිහට යම් ආේය
විනයයහි යකොයහොර්ද ඉන්ද්රිය භොවනොවක් සිද්ධ යවන්යන්. එයතන්දි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන්යන් නෑ ඇස් පියොයගන ඉන්න
කියලොවත්, නැත්නම් කන් වහයගන ඉන්න කියලොවත්, නැත්නම්
නොසයය් ආඝරොණය වළක්වන්න කියලොවත්, දියවන් රස යනොවිඳ ඉන්න
කියලොවත්, නැත්නම් ස්පේශ යනොලෙො ඉන්න කියලොවත්, යනොහිතො
ඉන්න කියලොවත්. එයහර් යනයර්යි යර්තන කියන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් ඊට වඩො යවනස් විදිහක් තර්යි කියන්යන්. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො ඔන්න ඇයහන් රෑපයක් දැකලො හියත් ර්නොපයක්
පහළ යවනවො. හියත් කැර්ැත්තක් පහළ යවනවො. හැෙැයි පහළ
වුණොර් ඒක දකිනවො විවිධොකොරයයන්. එක කරර්යක් තර්යි ‘සංඛත
ආකොරයයන්’ දැකීර්. ඒ කියන්යන් දැන් අයප හිත පැවතුණො යම් කිසි
උයප්ක්ෂො ස්වභොවයක. හැෙැයි ඔන්න දැන් ඇහැට රෑපයක් සම්ර්ුඛ
වුණො. ඒ සම්ර්ුඛ වීර්ත් එක්ක හියත් ර්නොපයක් හියත් කැර්ැත්තක්
පහළ වුණො. ඒ පහළ යවච්චච ර්නොපය ඒ කැර්ැත්ත යර්න්න යම්
යහ්තුවක් නිසයි හටගත්යත්. යම්ක යම් සකස් යවලො තියයන්යන්.
උදාහරණයක් වශයයන් අපි හිතර්ු අපි දවල් කොලයය් යම් කිසි කැර්ැති
යකයනක් දැක්කො. කැර්ති යකයනක්ව දැක්කහර් හියත් කැර්ැත්තක්
පහළ වුණො. දැන් යත්රැම්ගන්නවො යම් කැර්ැත්ත පහළ වුණොට යම්
කැර්ැත්ත පහළ වුයණ් යම් විවිධොකොර යහ්තු හරහොයි. ර්ට යහොඳට
යපයනන ඇහැක් තිෙුණො. ර්ර් එතනට අවධොනය යයොර්ු කළො. ඒ
වයග්ර් යහොඳට ආයලෝක ස්වභොවයකුත් තිෙුණො. යහොඳට යම් ඇයහ්
රෑපය ආපොතගත වුණො. යර්න්න යම් හරහො හියත් ර්නොපයක් පහළ
යවලො. ඒ වයග්ර්යි තවත් පැත්තකින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො,
ඇතැම් යවලොවට ඔන්න ඇයහන් රෑපයක් දැකලො අර්නොපයක් හියත්
පහළ යවනවො. ඒ කියන්යන් යදාම්නසක් පහළ යවනවො. ඔන්න ඒකත්
යත්රැම්ගන්නවො යම් වයග් සංඛතයි. යම් වයග් යහ්තුවලින් සකස්
යවලො තර්යි යම්ක සිද්ධ වුයණ්. සර්හර යවලොවට ර්නොප අර්නොප
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යදකර් පහළ යවනවො. ඒ කියන්යන් ටිකක් ර්නොප ස්වභොවයක්, කැර්ති
ස්වභොවයක්, පස්යස් ඉතින් අතහැරලො දාලො අකර්ැති ස්වභොවයක්.
ඉතින් යම්වො හැර් යද්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යයෝගොවචරයයක් යත්රැම්ගන්නවො. යර්තන තියයන්යන් සංඛත
ස්වභොවයක්. විවිධොකොර යහ්තූ නිසො සකස් යවලො තර්යි යම්ක පහළ
වුයණ්. ඒත් එක්කර් යත්රැම්ගන්නවො යම්කට අපි හිතර්ු ර්නොපයක්
පහළ වුණො නම්, යම් ඇතුයළ් යකයලස් අනුවයි, ර්යග් තියයන රැචි
අරැචිකම් අනුවයි යම් කැර්ැත්ත පහළ යවලො තියයන්යන්. යම් විදියට
යම් සංඛත වශයයන් දැකගැනීර් එක උපකරර්යක් වශයයන්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො.
ඊළඟට කියනවො ඊට කලින් අයප් හිත පැවතුයණ් එක්තරො
අන්දර්කින් යෙොයහොර් සරල ගතියක, උයප්ක්ෂො ස්වභොවයක. යම්
උයප්ක්ෂො ස්වභොවයට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම් පහළ යවච්චච කැර්ැත්ත,
දැන් යම් පහළ යවච්චච ආසො ස්වභොවය, කැර්ති ස්වභොවය, තණ්හොභරිත
ගතිය ඕළොරිකයි; යම්ක රළුයි. ඉතින් මීට කලින් හිටිය උයප්ක්ෂොව ඊට
වඩො ශොන්තයි. ඊට වඩො පරණීතයි. ඊට වඩො සියුම්. අන්න යම් උයප්ක්ෂො
ස්වභොවය ගැන අගය කිරීර්ක් කරනවො. යම් පහළ යවච්චච කැර්ැත්තට
අඩු ඇල්ර්ක්, නැත්නම් අඩු වටිනොකර්ක් යදනවො. යර්ොකද යම්ක
ඇවිල්ලො අරිට වඩො, අර තිබිච්චච ශොන්ත ස්වභොවයට වඩො යෙොයහොර්
ඕළොරිකයි. ඊට වඩො රළුයි. යගොයරෝසුයි. යම්ක තර්යි යදවන කරර්ය.
ඒ වයග්ර්යි යර්තන යත්රැම්ගන්න කියනවො තුන්යවනි කරර්ය
‘පටිච්චච සර්ුප්පන්නයි’ කියලො. ඒ කියන්යන් අපි හිතර්ු ඇහැට රෑපයක්
දැකලො යම් සිද්ධ යවන කරියොදාර්ය යහ්තූ නිසො සකස් යවච්චච යදයක්.
ඇයහන් රෑපයක් දැක්කො. ඔන්න ඇහැ යම්කට ර්ුල් වුණො. රෑපය ර්ුල්
වුණො. ඒ හරහො ඔන්න චක්ඛු විඤ්ඤාණයක් පහළ වුණො. යම් විදිහට
යම් යහ්තු නිසො සම්ෙන්ධ යවලො යම් කටයුත්ත සිද්ධ යවන හැටි,
නැත්නම් යම් රෑපය දැකීර් නිසො ඔන්න ර්නොපයක් පහළ වුණො, “නිසො
හටගැනීර්” කියලො පටිච්චච සර්ුප්පන්න ස්වභොවය දකින්න කියලො
කියනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් වචනයයන්ර් ර්තක් කරනවො නම්,
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චක් ුනා ූපං දිස්වා උප්පජ්ජති මනාපං, උප්පජ්ජති අමනාපං,
උප්පජ්ජති මනාපාමනාපං තඤ්ඤච ව ා සඞ් තං ඔළාරි ං
පටිච්චසමුප්පන්නං.
යර්න්න යම් විදියට සංඛත වශයයන්, ඕළොරික වශයයන්,
පටිච්චච සර්ුප්පන්න වශයයන්, දකින්න කියලො කියනවො. දැන් යම්
විදියට දැකලො අගය කරන්න කියනවො එතං සන්තං එතං පණීතං යදිෙං
උවපක් ා’ති. අන්න හිත යම් අර්ුතු තත්ත්යවකට එන්න කලින්, යම්
කෘතරිර් සතුටට එන්න කලින්, නැත්නම් දුකට එන්න කලින් තිෙුයණ
එක්තරො අන්දර්ක ශොන්ත ස්වභොවයක. නැත්නම් පැහැදිලි
ස්වභොවයක. සරල ගතියක. හැෙැයි ඒකට සොයප්ක්ෂකව දැන් යම්
පහළ යවච්චච ස්වභොවය සංඛතයි. ඒකට සොයප්ක්ෂකව යම් පහළ
යවච්චච ස්වභොවය රළුයි. ඕළොරිකයි. ඒ හිටිය තත්ත්යවට සොයප්ක්ෂකව
යම් පහළ යවච්චච ස්වභොවය යහ්තු නිසො හටගත්ත යදයක්. ඉතින්
යම්ක දකින්න කියලො කියනවො. යම්ක යකොයි තරම් ඉක්ර්නට යම්
දහයම් හික්යර්න යකයනක් කරනවොද කියලො කියනවො නම්,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො හියත් පහළ යවච්චච ඒ කැර්ැත්ත, යම්
හැසිරීර් හරහො යම් පුහුණුව හරහො දුරැ කරගන්නවොලු; යකොයි තරම්
ඉක්ර්නට දුරැ කරගන්නවොද කියනවො නම් ඇහිපිය යහළන තරම්
ඉක්ර්නටර් යර්යො නැවතත් තර්න්යග් හිත උයප්ක්ෂොවට ගන්නවොලු.
දැන් හිතල ෙලන්න අපි ඇයහන් විවිධොකොර රෑප දකිනවො. රෑප
දැක්කහර් යම් විදිහට හියත් ර්නොපයක් පහළ යවනවො කියන එක,
කැර්ැත්තක් පහළ යවනවො කියන එක ඉතින් අපිට සරලව
යත්යරනවො. ඒයක කිසි වරදක් නැහැ. ඒකර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
පැහැදිලි කරනවො උපවොණ සූතරයයදි යහර්12. යම් යකයලසුන්යග්
හටගැනීර් එතන දැකගන්නවො නම් ඒ හරහො කැර්ැත්තක් පහළ වුණො,
ඔන්න රොගයක් පහළ වුණො ඇල්ර්ක් පහළ වුණො කියලො දැකගැනීර්ත්
සන්දිට්ික ස්වභොවයක්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගර් වචන ර්තක්
කරනවො නම් ‘ ූප පටිසංවවදී ච වහාති ූප ාග පටිසංවවදී ච’ අන්න
------------------------------------------------------------------------------------------------------------12
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යම් රෑපයක් දැක්කො. රෑපය දැක්කට අර්තරව යම් රෑපය දැකීර් හරහො
කැර්ැත්තකුත් පහළ වුණො; ඇල්ර්කුත් පහළ වුණො. ‘සන්තඤ්ඤච
අජ්ඣත්තං ූවපසු ාගං ‘අත්ථි වම අජ්ඣත්තං ූවපසු ාවගා’ති
පජානාති’. යම් රෑපය දැකීර් නිසො ඔන්න දැන් හියත් රොගයක් හට
අරයගන තියයනවො කියලො යම් ඇතුයළ තියයන රොගය දැනගන්නවො.
‘අත්ථි යර් අජ්ඣත්තං රෑයපසු රොයගො’ති පජ්ොනොති’ යම් ඇතුයළ
රොගයක් දැන් හට අරයගන තියයනවො කියලො දැනගන්නවො. පින්වත්නි
යම් ඇතුයළ තියයන ක්යල්ශය දැනගැනීර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො ‘එවම්පි ව ා, උපවාණ, සන්දිට්ඨඨිව ා ධවම්මා වහාති
අ ා ිව ා එහිපස්සිව ා ඔපනයිව ා පච්චත්තං වවදිතවබ්බබා
විඤ්ඤූහී”ති’ යර්න්න යම්ක දහයම් තියයන සන්දිට්ික ස්වභොවයක්.
යම්ක දහයම් තියයන අකොලික ස්වභොවයක්. යම්ක දහයම් තියයන
ඕපනයික ස්වභොවයක්. යම්ක වේතර්ොන වශයයන් පරඥාවන්තයයක්
දකින ස්වභොවයක්. යකයලස්, ‘යකයලස්’ වශයයන් සතිර්ත්ව
යත්රැම්ගන්යන් නැතුව යකයලස් දුරැ කරන්න ෙෑ. යර්න්න යම්
කොරණොව තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්තු කරන්යන්.
දැන් යර්තනින් කථොව නතර යවන්යනත් නැහැ. ඊළඟට අපි
ටිකක් තව සද්ද ගැනත් ඉස්සරහට යර්ු. දැන් යකයනක් සද්දයක්
අහනවො. අපි හිතර්ු කැර්ති ගීතයක් කැර්ති වොදනයක් ඇයහනවො.
සංගීතයක් ඇයහනවො. ඒ හරහො ඔන්න හියත් ර්නොපයක් පහළ
යවනවො. ර්නොපයක් පහළ උනහර් නිකම් ඉන්යන නැහැ භොවනො
කරන යයෝගොවචරයයක්. එයො යත්රැම්ගන්නවො යම් පහළ යවච්චච
ර්නොපය රළුයි. යම් පහළ යවච්චච ර්නොපය ඕළොරිකයි. යම් පහළ
යවච්චච ර්නොපය යම් යහ්තු නිසො සකස් යවලො තියයන්යන්. ර්ං අර
හිටිය ශොන්ත ස්වභොවය, ර්යග් හිත පැවතිච්චච උයප්ක්ෂො සහගත
ස්වභොවය, ර්යග් හිත පැවතිච්චච සරල ස්වභොවය මීට වඩො වටිනවො;
මීට වඩො ශොන්තයි; මීට වඩො පරණීතයි කියලො තර්න්යග් යයොර්ුව
තියොගන්නවො ‘තර්න්යග් හියත් යගදර’ වශයයන් පොවිච්චචි කරනවො
අන්න අර උයප්ක්ෂො ස්වභොවය. ශොන්ත ස්වභොවය. නැත්නම්
නිස්කලංක ස්වභොවය. සරල ස්වභොවය. සරල ස්වභොවය තම්න්යග්
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යයොර්ුව වශයයන් යගදර වශයයන් තියොයගන යම් සද්දය හරහො ආපු
ඒ පහළ යවච්චච ර්නොපය එයහර් නැත්නම් අර්නොපය එයහර්ර්
අතහැරලො දානවො. ඒකට යන්න අරිනවො. අවශය නම් අර විදියට
යර්යනහි කරනවො. යම් පහළ යවච්චච ගතිය සංඛතයි. යම්ක යහ්තු
නිසො සකස් යවච්චච යදයක්. යම් යම් යහ්තු තියයන තොක් විතරයි යම්
සතුට තියයන්යන්. යර්ොකක් යහෝ යම් යහ්තුවක් යනොතිෙුයණොත්
යර්තන යම් සතුට ෙලපවත්වන්න ෙෑ. එතයකොට සෑයහන්න
අවිනිශ්චිත භොවයක් ර්තයි යම් සතුට රඳා පැවතිලො තියයන්යන්. ඒ
වයග්ර්යි යර්තන තියයන යම් යහ්තුවලින් සකස් යවච්චච ස්වභොවයත්
ෙලන්න කියනවො. එයහර්ත් නැත්නම් ඕළොරික වශයයන් ෙලන්න
කියනවො යර්තන තියයන රළු ගතිය. අර කලින් තිෙුණො එක්තරො
අන්දර්කින් නිවිච්චච ස්වභොවයක්. තිෙුයණ පැටලිච්චච නැති
ස්වභොවයක්. තිෙුයණ යෙොයහොර් ශොන්ත සරල ස්වභොවයක්. ඒ ශොන්ත
සරල ස්වභොවයට සොයප්ක්ෂකව දැන් පහළ යවලො තියයන, දැන් උද්ගත
යවලො තියයන - සතුටක් යවන්න පුළුවන් දුකක් යවන්න පුළුවන් යම් ස්වභොවය රළුයි.
යර්න්න යම් කොරණොව යත්රැම්ගන්නයකොට ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියනවො යකොයි තරම් ඉක්ර්නට යර්යොට පුළුවන් යවනවද
කියනවො නම්, යම්ක පුහුණු යවලො පුහුණු යවලො හරියට නිකම් අසුරැ
සැණින් අර පහළ යවච්චච ර්නොපය - අර්නොපය දුරැ කරලො, නැවතත්
උයප්ක්ෂොවට හිත ගන්න පුළුවන් යවනවො. යම් විදියටර් නොසයයන්
ගඳක් සුවඳක් ස්පේශ වීර් සම්ෙන්ධයයන්, ආඝරොණය සම්ෙන්ධයයන්
යද්ශනො කරනවො. යකොයි තරම් ඉක්ර්නට උයප්ක්ෂොවට හිත ගන්නවද
කියනවො නම් හරියට නිකම් යනළුම් පතකට වතුර බිංදුවක් දැම්ර්හර්
ඒක ඉක්ර්නටර් නැති යවලො යනවො වයග්, නැත්නම් ලිස්සලො යනවො
වයග්, නැවතත් උයප්ක්ෂොවට ගන්නවයි කියලො කියනවො. ඒ වයග්ර්යි
දිවට රසක් දැනුණහර් ඒ හරහො හිතට යලොකු සතුටක් ඇති වුණො නම්,
ඒ හරහො හිතට යලොකු දුකක් ඇති වුණො නම්, ඒ සතුයට් ඒ දුයක් හිත
තියන්යන් නැතුව, යකොයහොර්ද නැවතත් අර උයප්ක්ෂොවට අර සරල
භොවයට හිත ගන්යන් කියන කොරණොව යකොච්චචර ඉක්ර්නට කරනවද
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කියනවො නම්, හරියට දිව අගට ගත්ත යකළ පිඬක් ‘චරොස්’ ගොලො
එළියට දාලො දානවො වයග් අන්න එච්චචර ඉක්ර්නකින් එච්චචර
පහසුවකින් යම් උයප්ක්ෂොවට, සරල ගතියට නැවතත් හිත ගන්නවො
කියලො කියනවො. ඊළඟට යම් කයට ස්පේශයක් දැනුණහර් ඒ හරහො
යලොකු සතුටක් ඇති වුණො නම් යලොකු ආස්වොදයක් ඇති වුණො නම්,
ඒක ඔස්යස් හිත රඳවන්යන් නැතුව ඒක ඔස්යස් හිත දුවවන්යන්
නැතුව නැවතත් අන්න අර සරල උයප්ක්ෂොවට යකොයි තරම් ඉක්ර්නට
ගන්නවද කියනවො නම්, නැමිලො තියයන අතක් දිගහරින යේගයයන්,
නැත්නම් දිගහැරපු අතක් නර්න තරම් ඉක්ර්නට යම් කටයුත්ත
කරනවො කියනවො. ඊළඟට ර්නසට යම් කිසි අරර්ුණක් පැමිණියහර්,
ර්තක් වුණහර් ඒක හරහො අපි හිතර්ු යදාම්නසක් පහළ යවනවො,
නැත්නම් සතුටක් පහළ යවනවො. නර්ුත් ඒක අගය කරන්න යන්යන්
නෑ. ඒ යවනුවට නැවතත් හිත උයප්ක්ෂොයේ පිහිටුවොගන්නවො. හරියට
දවසක් තිස්යස් රත් යවච්චච යකඩ කෙලකට යකඩ තැටියකට වතුර
බිංදු යදකතුනක් දැම්ර්හර්, දාන යර්ොයහොයතර් ඒක වොෂ්ප යවලො නැති
යවලො යන තරම් ඉක්ර්නට හිත නැවතත් උයප්ක්ෂොවට ගන්නවො
කියලො කියනවො.
පින්වත්නි යම් උපර්ොවලින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිව
යපොයළොඹවනවො, අපිව උනන්දු කරනවො යකොයි තරම් නම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් ශොසනයය් යම් ඇස් කන් නොසො ආදිය
ඇරයගන විවෘතව ජීවත් යවලත් යයෝගොවචරයයක් යකොයහොර්ද
තර්න්යග් හිත ආරක්ෂො කරගන්යන්. තර්න්යග් අභිපරොය ඉෂ්ට යවන
තොක් යකොයහොර්ද යම් උයප්ක්ෂො ස්වභොවයකින් හිත පවත්වන්යන්.
එතයකොට යර්න්න යම් කොරණොව ගැන අපිට හිතලො ෙලන්න වටිනවො.
යර්ොකද එයහර් නැතුව අපිට යම් සර්ොජ්යය් ජීවත් යවද්දි ඇස් කන්
පියොයගන ජීවත් යවන්න ෙෑ. ඒක යනයර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යම් යපන්නන ඉන්ද්රිය භොවනොව කියන්යන්. නිවැරදි ඉන්ද්රිය භොවනොව
කියන්යන් යම් ඇයසන් රෑප දකිද්දිත් යකොයහොර්ද උයප්ක්ෂොව
පවත්වන්යන්. කයනන් සද්ද ඇයහද්දිත් යකොයහොර්ද හිත
උයප්ක්ෂොවට ගන්යන්. නොසයයන් ගඳ සුවඳ දැයනද්දිත් යකොයහොර්ද
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හිත උයප්ක්ෂොවට ගන්යන්. දියවන් රස ෙලද්දිත් යකොයහොර්ද හිත
උයප්ක්ෂොවකට ගන්යන්. ඊළඟට කයයන් ස්පේශ ලෙද්දිත් යකොයහොර්ද
හිත උයප්ක්ෂොවට ගන්යන්. ඒ වයග්ර් හිතට අරර්ුණු එද්දිත් ඒවො
එක්ක පැටයලන්යන නැතුව යකොයහොර්ද උයප්ක්ෂොවට ගන්යන්?
යම් කරැණු කියොයගන යනයකොට යකයනකුට හියතන්න
පුළුවන් “යම්ක නම් හිතොගන්න ෙැරි තරම් අර්ොරැයි, යකොයහොර්ද
යම්ක කරන්යන්?” කියලො. හැෙැයි යම්ක ඒ තරම්ර්ත් ඈතක යනයර්යි
කියලො යත්යරනවො. යර්ොකද යයෝගොවචරයයෝ වියශ්ෂයයන්ර්
විපස්සනොවක් වඩන්න පටන්ගත්තහර්, අපි හිතර්ු අරර්ුණක් අරයගන
ටික ටික ඒයක් තියයන යථො ස්වභොවය යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න
යම් හියත් එක්තරො අන්දර්ක පරිවේතනයක් සිද්ධ යවනවො.
උදාහරණයක් වශයයන් දැන් අපි සොකච්චඡො කරන්යන් යම් ධොතුවිභංග
සූතරය නිසො අපි ධොතූන්යග් ස්වභොවයක්ර් ඉස්සරහට ගත්යතොත්, යම්
ධොතූන්යග් ස්වභොවයන් නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරන්න
නිරීක්ෂණය කරන්න, ධොතූන්යග් තියයන යපෞද්ගලික ලක්ෂණ ර්ුලින්
යත්යරන්න ගන්නවො. හිත යෙොයහොර් සරල කරයගන ඒකොගර කරයගන
සර්ොහිත කරයගන යම් කයය් පහළ යවන විවිධොකොර ධොතු ලක්ෂණ
දැන් නිරීක්ෂණය කරනවො. නිරීක්ෂණය කරනයකොට අන්න යම් ධොතූන්
ර්තු යවන්න පටන්ගන්නවො. නැත්නම් ඒවයය් ලක්ෂණ යත්යරන්න
පටන්ගන්නවො.
අපි අර යදයවනි යද්ශනයයදි සොකච්චඡො කළො වයග් යම්
ධොතූන්යග් ලක්ෂණ යත්යරන්න යත්යරන්න, යම් ‘ර්යර්ක් කයක්
පුද්ගලයයක්’ කියොගත්තු යද් හුදු ධොතු ර්ොතරයක් ෙව, ධොතූන්යග්
ස්වභොවයක් ෙව යකයනකුට ටික ටික වැටයහන්න පටන්ගන්නවො.
ඉතින් යම් ස්වභොවය යත්යරන්න යත්යරන්න, අපි යම් ඇතුළට දීපු,
නැත්නම් ‘ර්යග්’ කියලො අල්ලගත්ත යකොටසට දීපු යලොකු වටිනොකර්
යපොේඩක් අඩු යවලො ගිහිල්ලො ඒයක තිබිච්චච ඒ ර්ුළොව යපොේඩක්
අයින් යවලො, “යම් ඇතුයළ තියයන්යනත් ධොතු ස්වභොවයක් එළියය
තියයන්යනත් ධොතු ස්වභොවයක්” කියලො යකයනකුට වැටයහන්න
පුළුවන්. ඊටත් එහො ගිහිල්ලො යම් ධොතු ස්වභොව ඔක්යකොර් විවිධොකොර
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යපොදු ලකුණු කීපයකින් යුක්තයි. යම් යකොයි ධොතු ලක්ෂණයත් ඇති
යවනවො යවනස් යවනවො නැති යවනවො. ඊළඟ ධොතු ලක්ෂණයත් ඇති
යවනවො යවනස් යවනවො නැති යවනවො. යම්වො කිසිර් පොලනයකින්
යතොරයි. විවිධොකොර යහ්තු ර්තයි යම් යද් සිද්ධ යවන්යන්. ඒ වයග්ර්යි
යම් යවනස් යවන, අපිට පොලනය කරන්න ෙැරි, යර්ොයහොතක්
යර්ොයහොතක් පොසො අනිතයත්වයට පත් යවන යම්වොයින් අපි
ආස්වොදයක් භුක්ති විඳින්න හදනවො නම්, නැත්නම් යම්යකන් අපි
සතුටක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම් ඒක ලැයෙන්යන් නෑ.
දීේඝකොලීනව යර්තනින් අපිට දුකක් තර්යි හටගන්යන්.
ඉතින් යම් විදියට යකයනක් යහොඳට යම් ඇස්පනොපිට යම් යද්
නැවත නැවත නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න, යම්
තරිලක්ෂණය වැටයහන්න වැටයහන්න, ඔන්න එයො අර හිතින්
කරයගන තිබිච්චච දැඩි ගරහණය ටික ටික ලිහිල් කරනවො. යම්ක
අතහැරලො දානවො. ඒ කියන්යන් ඇත්ත ඇති සැටියයන් යත්රැණො නම්,
ඇත්ත ඇති සැටියයන් යපනුණො නම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො
යම් යද් සම්ෙන්ධයයන් නිේබිදාවක් පහළ යවනවො කියන එක,
අවයෙෝධය ර්ත ඇති යවච්චච කලකිරීර්ක් පහළ යවනවො කියන එක
ස්වොභොවිකයි. ඒක ධේර්තොවක්. ඒක ආයය හිතලො පහළ කරගත යුතු
යදයක් යනයර්යි. ඒක ඉයේර් පහළ යවනවො. යර්ොකද ඇත්ත ඇති
සැටියයන් දැකලො යම්යක් තියයන යථො ස්වභොවය දැකලො හිතට යම්ක
යහොඳට දැනිලො, යහොඳට ඒක යත්රිලො, යහොඳට වැටහිලො, පරතයක්ෂයක්
වශයයන්ර් වැටහිලො. පරතයක්ෂයක් වශයයන්ර් වැටහුණො නම්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යම්ක අතහරිනවො කියන එක
ධේර්තොවක්.13 ටික ටික යම් යද් සිද්ධ යවනවො නම් අන්න හිත
පැමියණනවො එක්තරො අන්දර්ක උයප්ක්ෂොවකට. යම් අරර්ුණුවලින්
යතොරවත් යකොයහොර්ද හිත පවත්වන්යන්. යකොයහොර්ද යම්වයය නිමිති
යනොයගන ඉන්යන්? අන්න අනිතය ස්වභොවයර් යහොඳට පරකට වුණො
නම්, යම් අනිතය ස්වභොවය පරකට වීර් හරහො හිත පත් යවන
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ස්වභොවයක් - වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛයක්, නිවන් යදාරටුවක් වශයයන්
යපන්නනවො ‘අනිමිත්ත සර්ොධි’ තත්ත්වය.
යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන පොයර, විපස්සනො
ර්ොේගයය් අපි කරර්ොනුකූලව යම්ක වඩොයගන වඩොයගන යනයකොට
පුහුණු යවවී යනයකොට අනිතය ලක්ෂණය නම් යම් යයෝගොවචරයට
යහොඳට වැටහුයණ්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො අනිතය ලක්ෂණය
යහොඳට පරකට යවනවො කියන්යන් දැන් යම් දකින යද් යුහුසුලුව යවනස්
යවනවො. ඉක්ර්නටර් යවනස් යවනවො. හිත රඳවොගන්න ෙැරි තරම්
ඉක්ර්නට දැන් යවනස් යවනවො. ඒ තරර්ට යම්ක ඇති යවලො නැති
යවලො යනවො. අන්තිර්ට දකින දකින යද් නැති යවවී නැති යවවී
යනවො. දැන් යම්යක් නිමිති ගන්න විදිහක් නෑ. යම්යක් තියයන
ලක්ෂණ ෙලන්න විදිහක් නෑ. වයංජ්න අනුවයංජ්න ෙලන්න විදිහක්
නෑ. යර්න්න යම් නිමිති ගන්න ෙැරි වීර් හරහො ‘අනිමිත්ත
ස්වභොවයකට’ හිත පත් යවනවො.
හරි ලස්සන සූතරයක් තියයනවො ‘නිස්සොරණීය සූතරය’ කියලො.14
යම් සූතරයය් යද්ශනො කරලො තියයනවො යම් යද්වල්වල නිමිති ගන්න
ෙැරි ස්වභොවය, නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවය, යම් අනිමිත්ත
ස්වභොවය යකයනක් යහොඳට පරගුණ කරනවො නම් ‘භාවිතා බහු ී තා
යානී තා වත්ථු තා අනුට්ඨඨිතා පරිචිතා සුසමා ද්ධා’ යම් ආදී වශයයන්
විස්තර කරනවො; යකොයහොර්ද යම් නිමිති යනොගන්නො වූ ස්වභොවය,
අනිමිත්ත ස්වභොවය යකයනක් වේධනය කළො නම් යහොඳට පරගුණ
කළො නම් ෙහුලීකෘත කළො නම් ඒක තර්න්ට ඕනෑ යවලොවක ගන්න
පුළුවන් තත්ත්වයට පත් කරගත්තො නම් ඒක යහොඳට පුහුණු වුණො
නම් අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො “නිස්ස ණවඤ්ඤහතං,
ආවුවසා, සබ්බබනිමිත්තානං යදිෙං අනිමිත්තා වචවතාවිමුත්තී”.
අපි හිතර්ු යකයනක් යම් භොවනොව කරයගන යනවො. අපි
හිතර්ු දැන් ධොතු හරහොර් අපි කථො කයළොත් ධොතු ර්නසිකොරයක
------------------------------------------------------------------------------------------------------------14
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යයදුණො. දැන් යම් ධොතූන් ෙලන ෙලන තැන ඇති යවලො නැති යවලො
යනවො. යර්ොයහොතක් පොසො යවනස් වීර්ක් දකින්යන්. දැන් ඒවොයය
ලක්ෂණ ෙලන්න ෙෑ. ඒ කියන්යන් ඒවොයය විවිධොකොරව තර්න්ට
ර්ුලින් යපනුණ යපෞද්ගලික ලක්ෂණ දැන් යප්න්යන් නැහැ. ඒ
යවනුවට යම් ෙලන ෙලන තැන ඇති යවලො නැති යවලො යොර්ක්
දකින්යන්. යම්ක දකින්න දකින්න අනිතය ලක්ෂණය වැටහීර් හරහොර්
අන්න යර්ොයහොතකට, සර්හර යවලොවට, නිමිති ගන්න ෙැරි ගතියක්
ර්ුකුත් යත්යරන්යන් නැති ගතියක්, හිත නිකම් ‘හිස් වුණො’ වයග්
ගතියක්, අරර්ුණක් නැති වුණො වයග් ස්වභොවයක් ර්තු යවන්න
පුළුවන්. ඉතින් යම් තත්ත්වය යකයනක් පරගුණ කරනවො. අපි හිතර්ු
යකයනක් යම් තත්ත්වය අත්දැක්යක් තත්පර කීපයකට. ආයිත් යම්
දහර් නැවත වඩනයකොට යම් පුහුණුයේ යයයදනයකොට යම් තත්ත්වය
ඔන්න තත්පර දහයක් තිස්යස් අල්ලලො හිටියො; තව තත්පර තිහක්
තිස්යස් අල්ලලො හිටියො; ඔන්න විනොඩියක් තිස්යස් අල්ලලො හිටියො.
නැවත නැවත පුහුණුයේ යයයදනවො. නැවත නැවත යම් තරිලක්ෂණය
යපන්නලො යදනවො; හිතට යම්යක් තියයන ආදීනවය වටහලො යදනවො.
යත්රැම්ගන්න යත්රැම්ගන්න හිත විසින්ර්යි යම් කටයුත්ත කරන්යන්.
යම් අපි ‘කරනවො’ යනයර්යි. යර්තන තියයන ධේර්තොවක් වශයයන්ර්
හිත යත්රැම්ගන්නවො. යත්රැම් අරයගන එයො දැන් නිමිති යනොයගන
ඉන්න තත්ත්යවකට යපොේඩ යපොේඩ පත් යවනවො. අපි හිතර්ු එයොට
දැන් ඔන්න විනොඩි පහක් තිස්යස් නිමිති යනොයගන ඉන්න පුළුවන්;
විනොඩි දහයක් තිස්යස් නිමිති යනොයගන ඉන්න පුළුවන්; පැය කොලක්
නිමිති යනොයගන ඉන්න පුළුවන්; විනොඩි විස්සක් තිහක් හතළිහක්
නිමිති යනොයගන ඉන්න පුළුවන්.
යර්න්න යම් නිමිති යනොගන්නො වූ යම් අනිමිත්ත සර්ොධියක්
යකයනක් වේධනය කරනවො. යම්ක පින්වත්නි කොලයක් තිස්යස්
වේධනය කළො නම්, අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරන
විදිහට “භොවිතො ෙහුලීකතො යොනීකතො වත්ථුකතො අනුට්ිතො පරිචිතො
සුසර්ොරද්ධො”. යම් එකක්වත් ඉයේ දවයසන් යදයකන් යවන යද්වල්
නම් යනයර්යි. යත්රැම්ගත යුතුයි - වේ ෙහම පරගුණ ිරීම හ හා,
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පුහුණු ිරීම හ හා, බහු ී ෘත ිරීම හ හා සිේධ වවන වෙය ් මිසක්
අපි කරැණු දැනගත්ත පර්ණින් සිද්ධ යවන්යන් නෑ. සුතර්ය ඥාණයක්
තිෙුණ පර්ණින් යම් යද්වල් කිසි යදයක් සිද්ධ යවන්යන් නෑ. අපි
පුහුණුයේ යයදුණො නම් අපි ෙහුලීකෘත කළො නම් විශ්වොසයයන් අපි
නැවත නැවත යම්යක් යයදුණො නම් අන්න හිත පුරැදු යවනවො. යම්
හියත් ධේර්තො වැයඩනවො. උවර්නො කරන ලක්ෂණ ටික, උවර්නො
කරන ගුණ ධේර් අන්න ටික ටික වැඩිලො ඉස්සරහට එනවො. හියත්
පරඥාවක් දියුණු යවනවො. දැන් යම් දියුණු යවන පරඥාව, ඇත්ත ඇති
සැටියයන් දැකලො දියුණු යවන පරඥාවක්. යම්ක යපොයතන් ෙලලො දියුණු
යවන පරඥාවක් යනයර්යි. ෙහුශෘත භොවය හරහො දියුණු යවන පරඥාවක්
යනයර්යි. අහලො දියුණු යවන පරඥාවක් යනයර්යි. යම්ක යම්
ඇස්පනොපිට වේතර්ොන වශයයන් අරර්ුණක් ඉදිරිපත් කර කර නැවත
නැවත යම් අරර්ුයණ් ස්වභොවය දැකීර් හරහො දියුණු යවන,
ආභයන්තරික වශයයන් දියුණු යවන පරඥාවක්. ඒකට තවත් වචනයක්
කියනවො ‘අන්තේවිඤ්ඤාණර්ය පරඥාවක්’ කියලො. එක එක වචනවලින්
වේතර්ොන කොලයය් ඕක හඳුන්වනවො. යකයස් නර්ුත් යම් යෙොයහොර්
පැහැදිලි ර්නසකින් නිස්කලංක ර්නසකින් සරල ර්නසකින් ඒකොගර
යවච්චච ර්නසකින් දැකීර් හරහො තර්යි යම් පරඥාවක් දියුණු යවන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්යක් කියනවො ‘නිස්සරණයඤ්හතං,
ආවුයසො, සබෙනිමිත්තොනං යදිදං අනිමිත්තො යචයතොවිර්ුත්තී’. අන්න
දැන් යකයනකුට හැකියොවක් ලැයෙනවො යම් රෑප දැක්කට නිමිති
යනොයගන ඉන්න. සද්ද ඇහුණට නිමිති යනොයගන ඉන්න. රස
දැනුණට නිමිති යනොයගන ඉන්න. ඊළඟට ස්පේශයක් දැනුණට නිමිති
යනොයගන ඉන්න. හියත් යම් යම් අරර්ුණු ආවට ඒව නිකම් ඈතින්
වයග් යන්යන්; ඒවයයන් නිමිති යනොයගන ඉන්න. දැන් යම් තත්ත්වය
දියුණු වුණහර් අන්න අර අපි කලිනුත් ර්තක් කරගත්ත උපවොන
සූතරයය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො දැන් අර වයග්ර් ‘චක්ඛුනො
රෑපං දිස්වො රෑප පටිසංයවදී ච යහොති’, දැන් යම් රෑයප යප්නවො. රෑයප
දැක්කො වයග් තියයනවො. හැෙැයි ‘වනා ච ූප ාග පටිසංවවදී’ අන්න
යලොකු යවනසක් යවලො තියයනවො. දැන් යම් රෑයප දැක්කො. යලොකුවට
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ඒකත් එක්ක දැන් හිත ගිහිල්ලො මිශර වීර්ක් යවලො නැහැ. ඒ නිසොර්
රොගයක් පහළ යවලො නැහැ. ඒ නිසොර් ඔන්න යලොකු ඇල්ර්ක්
තණ්හොවක් කැර්ැත්තක් පහළ යවලො නැහැ. වනා ච ූප ාග
පටිසංවවදී. අසන්තඤ්ඤච අජ්ඣත්තං ූවපසු ාගං ‘නත්ථි වම
අජ්ඣත්තං ූවපසු ාවගා’ති පජානාති. දැන් යම් රෑපයක් දැක්කො,
හැෙැයි රෑපය දැක්කයි කියලො ඇතුයළ රොගයක් හටගත්යත් නෑ කියලො,
අන්න ඒ විදියට යම් දැන් ඇතුයළ රොගයක් නැහැ කියලත්
යත්රැම්ගන්නවො. “එවම්පි යඛො, උපවොණ, සන්දිට්ියකො ධයම්ර්ො යහොති,
අකොලියකො එහිපස්සියකො ඔපනයියකො පච්චත්තං යවදිතයබෙො
විඤ්ූහී’ති”. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්ුලින් කියුයේ රෑපයක් දැකලො
හියත් රොගයක් පහළ වුණො. පහළ වුණ ෙව දැනගැනීර්ත් සන්දිට්ික
දහර්ක්. ඒ වයග්ර්යි කොලයක් පුහුණුයේ යයදිලො භොවනොවක යයදිලො
විපස්සනොවක් වඩලො දැන් යත්රැම්ගන්නවො රෑපයක් දැක්කො, හැෙැයි
ඇතුයළ රොගයක් පහළ වුයණ් නෑ. යම් විදියට රෑපය දැකගැනීර්ත්, එහි
විස්තරවලට යනොගිහින් - එහි මිශර යනොවී, හිත තර්න්යග් පොඩුයේ
හිඳීර්ත්, ඒ හරහො හියත් රොගයක් පහළ යනොවීර්ත් යම් දහයම් තියයන
සන්දිට්ික ස්වභොවයක්. යම් දහයම් තියයන ඕපනයික ස්වභොවයක්.
යම් දහයම් තියයන යම් වේතර්ොන වශයයන් පරඥායවන් දැකගත හැකි
ස්වභොවයක්. ඒ වයග්ර්යි කයනන් සද්දයක් ඇයහනවො. ඒ හරහො ඒ
සද්යද යර්ොකක්ද කියලො හඳුනොගන්නවො. හැෙැයි හියත් කැර්ැත්තක්
අකැර්ැත්තක් පහළ යවලො නැහැ. ඒ ෙවත් දැනගන්නවො. ඒ වයග්ර්යි
නොසයයන් ගඳක් සුවඳක් භුක්ති විඳිනවො. ඒ ගඳ සුවඳ යර්ොකක්ද
කියලො තර්න් දැනගන්නවො. හැෙැයි ඒ හරහො හියත් යකයලස් හටයගන
නෑ. ඒ වයග්ර්යි දියවන් රසක් භුක්ති විඳිනවො. දියවන් රසක් භුක්ති
වින්දට - ඒ රස යර්ොකක්ද කියලො දැනගත්තට, හියත් ඒක
සම්ෙන්ධයයන් තණ්හොවක් ඇල්ර්ක්, එයහර්ත් නැත්නම් අකර්ැත්තක්
යදාම්නසක් පහළ යවලො නැහැ. ඒ වයග්ර්යි කයයන් යම් කිසි
ස්පේශයක් භුක්ති විඳිනවො. විවිධ ස්පේශ භුක්ති වින්දට ඒ ස්පේශ
යර්ොනවද කියලො හඳුනොගත්තට අන්න ඒ හරහො හියත් යකයලස් පහළ
යවලො නැහැ. ඒ වයග්ර්යි හිතට අරර්ුණුත් එනවො. අරර්ුණු යර්ොනවද
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කියලත් හඳුනොගන්නවො. නර්ුත් ඒ අරර්ුණු නිසො යම් හියත් රොගයක්
ද්යේෂයක් පහළ කරගන්න හැකියොවක් නැහැ.
දැන් පින්වත්නි යර්ෙඳු පොරක තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අපිව එක්කයගන යන්යන්. දැන් යර්ෙඳු පොරක එක්ක ගිහිල්ලො හියත්
පහළ යවන රොග ද්යේෂ යර්ෝහ හඳුනොගන්නවො. හඳුනොයගන, අන්න
ඒවට උදවු යනොකර එයහම්ර් අතහැරලො දානවො. ඉන්ද්රිය භොවනො
සූතරයයදි විස්තර කළො වයග් ඒවට අපි දිගට ඉන්න යදන්යන් නෑ.
එයහර් නැත්නම් ඒවො ඉවසන්න යන්යන් නෑ. ඒවට ඔයහ් අපිව නතු
කරගන්න යදන්යන් නෑ. අභිනන්දනය කරන්න යන්යන් නෑ. ඒවො
තුළර් හිත නංවන්න ෙැසගන්න යන්යන් නෑ. ඒ යවනුවට අන්න
දකිනවො යම්ක යම් පහළ වුණ යදයක්. යම්ක යම් හටගත්ත යදයක්.
යම්ක සංඛත යදයක්. යම්ක ඕළොරික යදයක්. යම්ක පටිච්චච සර්ුප්පන්න
යදයක්. ඒ කියන්යන යහ්තු නිසො හටගත්ත යදයක්.
යම් විදියට අපි පුහුණුයේ යයයදනවො නම් එතන එතන යම්
අරර්ුණු, යම් පහළ යවන යකයලස් ටික ටික ටික ටික දුේවල යවවී
දුේවල යවවී යනවො. ඒ නිසො සතිපට්ඨොන සූතරයය්ත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන්යන් ඒකයි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො ස ාගං
වා චිත්තං ‘ස ාගං චිත්තන්’ති පජානාති; සවාසං වා චිත්තං ‘සවාසං
චිත්තන්’ති පජානාති. ‘රොග සහිත සිත’ රොග සහිත සිතක් ෙව
දැනගන්නවො. ‘ද්යේෂය සහිත සිතක්’ ද්යේෂය සහිත සිතක් ෙව
දැනගන්නවො. ‘වීත ාගං වා චිත්තං ‘වීත ාගං චිත්තන්’ති පජානාති;
වීතවාසං වා චිත්තං ‘වීතවාසං චිත්තන්’ති පජානාති’ ධර්තරී සහගත
සිතක් ධර්තරී සහගත සිතක් වශයයන් දැනගන්නවො. ඊළඟට අපි හිතර්ු
අතහරින හිතක් - යනක්ඛම්ර් සිතක්, යනක්ඛම්ර් සිතක් වශයයන්
දැනගන්නවො. යම් විදියට තර්යි යම් කොරණොව පටන්ගන්යන්.
චිත්තොනුපස්සනොවක යන්යන්. යම්ක කොලයක් කරන්න කරන්න තර්යි
අන්න දැක දැක යකයලස් පරහොණය යවන්යන්. දැක දැක තර්යි යම්
යකයලසුන් ටික ටික තුනී යවන්න යන්යන්. යම්ක කොලොන්තරයක්
කළො නං තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඊළඟට යපන්නන තත්ත්වය
ඇති යවන්යන්. දැන් යම් රෑපයක් දැක්කො. හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ
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පහළ යවලො නෑ. සද්දයක් ඇහුණත් හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ පහළ
යවලො නෑ. ස්පේශයක් දැනුණත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ පහළ යවලො නෑ.
යම් තත්ත්වය තර්යි පින්වත්නි යසෝණ කියන ස්වොමීන්
වහන්යස් යසෝණ සූතරයයදී පරකොශ කරන්යන්. යසෝණ සූතරය
අන්තේගත යවන්යන් අංගුත්තර නිකොයය් ඡක්ක නිපොතයය්. හරිර්
ලස්සනට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපිට විස්තර කරනවො.
උන්වහන්යස් රහත් වුණොට පස්යස් යම් තත්ත්වය යකොයි තරම් නම්
විස්තර කරනවොද කියනවො නම්, යම්යක් යම් අපි කථො කරපු ටික ඒ
විදියටර් වයග් තියයනවො. ‘එවං සම්මා විමුත්තචිත්තස්ස, භවන්ත,
භික් ුවනා භුසා වචපි චක් ුවිවඤ්ඤඤයයා ූපා, චක් ුස්ස ආපාථං
ආගච්ඡන්ති’ දැන් යසෝණ ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො යම්
සම්පූේණයයන් ර් හිත නිදහස් යවච්චච යකයනක්යග්, ඒ කියන්යන්
රහතන් වහන්යස් යකයනක්යග්, ‘භුසො යචපි චක්ඛුවියඤ්ඤයයො රෑපො’
සර්හර යවලොවට යෙොයහොර් පරෙල රෑපොරම්ර්ණ ඇයහ් ආපොතගත
යවනවො. ‘චක්ඛුස්ස ආපොථං ආගච්ඡන්ති’ ඒ කියන්යන් ඇහැ ඇරයගන
ඉන්යන්. ඇහැට යප්නවො දැන් යෙොයහොර් පරෙල රෑප; යෙොයහොර් හිත
ෙඳින රෑප; නැත්නම් යෙොයහොර් හියත් ද්යේෂයක් හටගන්න පුළුවන්
රෑප. ‘වනවස්ස චිත්තං පරියාදියන්ති’ හැෙැයි ඒ රෑපවලින් හිත
ර්ැඬලන්යන් නෑ. ‘අමිස්සී තවමවස්ස චිත්තං වහාති’ අන්න හිත
තියයනවො අවුල් යවන්යන නැතුව. හිත තියයනවො ඒ දැකපු යද්ත්
එක්ක
මිශර
යවන්යන්
නැතුව.
‘ඨිතං
ආවනඤ්ඤජප්පත්තං
වයඤ්ඤචස්සානුපස්සති’ යම් හිත තියයනවො නිකම් නතර යවලො
යෙොයහොර් ස්ිරව. ඒ වයග්ර් යනොසැලී. ‘වයඤ්චස්සොනුපස්සති’ අවශය
නම් අන්න ඒ දැකපු රෑපය ර්ැකිලො යන හැටි - යෙොඳ යවලො යන හැටි
- ක්ෂය යවලො යන හැටි දකිනවො. ඒ වයග්ර් කියනවො යම් රහතන්
වහන්යස් කයනන් සද්ද අහනවො. හැෙැයි ඒ සද්ද ඇහුණට ඒවත්
එක්ක හිත මිශර යවන්න යන්යන් නෑ. ඒ වයග්ර්යි හිත අවුල් යවන්යන්
නෑ. ඒ වයග්ර්යි හිත තියයනවො යෙොයහොර් ස්ිරව. නතර යවලො වයග්.
හිත තියයනවො යනොසැලී. අවශය නම් ඒ ඇහුණ සද්දවල ක්ෂය වීර්ක්
වැය වීර්ක් දකිනවො. ඒ වයග්ර්යි නොසයයන් ගඳ සුවඳ භුක්ති විඳිනවො.
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භුක්ති වින්දට ඒත් එක්ක හිත මිශර යවන්න යන්යන් නෑ. හිත
තියයනවො යනොසැලී. ඒ වයග්ර්යි දියවන් රසක් භුක්ති විඳිනවො. ඒ
වුණොට රස දැනගන්නවො මිසක් ඒත් එක්ක හිත මිශර යවන්න යන්යන්
නෑ. හිත ඒකත් එක්ක අවුලක් හදාගන්න යන්යන් නෑ. හිත තියයනවො
යනොසැලී. ඒ වයග්ර්යි කයයන් යම් ස්පේශයක් භුක්ති විඳිනවො. භුක්ති
වින්දට හිත තියයනවො යනොසැලී. හිත තියයනවො ඒ අරර්ුණු එක්ක
මිශර යවලො ෙැසගන්න යන්යන් නැතුව. හිත තියයනවො අන්න ස්ිරව.
ඒ වයග්ර්යි හිතට අරර්ුණු එනවො. අරර්ුණු ආවර් අරර්ුණු යර්ොනවද
කියලො දැනගන්නවො. හැෙැයි හිත ඒ අරර්ුණුත් එක්ක මිශර යනොවී
තියයනවො; හිත තියයනවො අකම්පිතව; හිත තියයනවො යනොසැලී.
එතයකොට පින්වත්නි යර්ෙඳු ස්වභොවයක් තර්යි අන්න යසෝණ
ස්වොමීන් වහන්යස් යම් රහතන් වහන්යස්යග් හැසිරීර් වශයයන්
යපන්නන්යන්. ඒක ගොථොයවනුත් කියනවො
“වසව ා යථා එ ඝවනා, වාවතන න සමී ති
එවං ූපා සා සද්ා, ගන්ධා ඵස්සා ච ව ව ා
ඉට්ඨඨා ධම්මා අනිට්ඨඨා ච, නප්පවවවධන්ති තාදිවනා
ඨිතං චිත්තං විප්පමුත්තං වයඤ්ඤචස්සානුපස්සතී”
ඔය විදියට ගොථොවකින් පවො විස්තර කරනවො. ඒ කියන්යන්
යම් රෑප සද්ද ගන්ධ රස ස්පේශ යම් විදියට ලැයෙනවො. ඒ අරර්ුණු
ලැෙුණොට යම් හිත යනොසැලී තියයනව, මිශර යනොවී තියයනවො.
ඒකොගරව තියයනවො. එයො එයොයග පොඩුයව ඉන්නවො. යර්න්න යම්
වයග් ස්වභොවයක් එතයකොට යම් දහයම් විස්තර කරලො තියයනවො.
යම් ඉෂ්ට අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්, අනිෂ්ට අරර්ුණු යවන්න පුළුවන්,
යම් කුර්න අරර්ුණු පැමිණියත් ඒ රහතන් වහන්යස්යග් සිත
යනොයසල්වී තියයනවො.
ඉතින් යර්න්න යර්ෙඳු ර්ොේගයක් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
අපිට යපන්නලො දීලො තියයන්යන්. එයහනම් යර්ෙඳු තත්ත්වයක්
සුළුයවන් යහෝ අත්දැකගන්න අපිට උත්සොහවත් යවන්න සිද්ධ
යවනවො. ඒ කියන්යන් යර්ෙඳු තත්ත්වයක් අපි හිතර්ු විනොඩියකට
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යදකකට හරි අපිට අත්දැකගන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ තත්ත්වය
තර්යි අපිට ෙහුලීකෘත කරන්න තියයන්යන්. යම් තත්ත්වය අපිට අද
අත්දැකගන්න ෙැරැවො යනයර්යි. උයද් ඉඳන් හවස් යවනකල්, රොතරි
නින්දට යන යර්ොයහොත දක්වොර් යම් තත්ත්වය අපි තුළ නෑ; එයහර්
තත්ත්වයක් තියයන්යන් රහතන් වහන්යස් යකයනක් ගොව. හැෙැයි
විපස්සනො යයෝගොවචරයයක් යම් තත්ත්වය, විනොඩියක් යදකක්,
නැත්නම් විනොඩි පහක් දහයක් භුක්ති විඳින්න පුළුවන්. යර්ොකද
එයොයග පුහුණුව හරහො යම් තත්ත්වය දැන් ස්පේශ යවලො තියයනවො.
හැෙැයි තොර් ඒක යහොඳට තහවුරැ යවලො නෑ. ඒක තොර් යහොඳට ස්ිර
යවලො නෑ. එයොයග හිත තොර්ත් යකයලස් නිසො ආශරව නිසො තොර්ත්
ගිහිල්ලො අරර්ුණු ගරහණය කරනවො. තොර්ත් ගිහිල්ලො උපොදාන කරනවො.
තොර්ත් ගිහිල්ලො යකයලස්වල ගැයලනවො. හැෙැයි තර්න්ට දැන් පොර
යත්රිලො තියයනවො. යර්ොකද්ද යන්න ඕනෑ පොර කියලො යත්රිලො
තියයනවො.
ඒකයි අපි යම් සූතර හරහො යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නන ර්ොේගය යර්ොකද්ද; අයප් හිත පත්
විය යුතු ර්ොේගය යර්ොකක්ද; නිවැරදි ර්ොේගය යර්ොකක්ද. යම් නිවැරදි
ර්ොේගය අපි වටහොගන්නවො නම් ඒ නිවැරදි ර්ොේගයය් අයප් හිත
විනොඩි යදකතුනක් හරි හැසියරනයකොට අන්න අපි එයතන්ට තර්යි
වටිනොකර්ක් යදන්න තියයන්යන්. අපි එතන තර්යි නිවැරදි ර්ොේගය
කියලො හඳුනොගන්න තියයන්යන්.
අන්න ඒ නිවැරදි ර්ොේගය තර්යි අපි ඊළඟට තව තව වේධනය
කරන්න තියයන්යන්. ඒ නිවැරදි ර්ොේගය වේධනය කරගැනීර් පිණිස
අද දින ධේර් යද්ශනොව අප සියලුයදනොටර් උදවු යේවො කියලො
පරේථනො කරමින් ධේර් යද්ශනොව සර්ොප්ත කරනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි!
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5 │රේදනා ඇසුරරන්
පරඥා වේධනය
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
‘චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති’

ග ෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ග ෞරවනීය මෑණිවරුනි, ශ්රද්ධාවන්ත
පින්වතුනි, අපි ගේ භාවනා වුඩ සටහන සඳහා ඉස්සරහින්
තියා ත්ගත් ධාතුවිභඞ්ග සූතරය. ධාතුවිභඞ්ග සූතරය ඇතුළත්ව
තියයන්යන් මජ්ඣිම නිකාගය් උපරිපණ්ණොසකගය්. සෑගහන්න
ුඹුරු කාරණා රැසක් ගේ සූතරගය්දි බුදුරජාණන් වහන්ගස් පුක්කුසාති
කියන ස්වාමීන් වහන්ගස්ට ඉදිරිපත් කරනවා.
ගේ පුක්කුසාති කියන ස්වාමීන් වහන්ගස් අපි මතක්
කර ත්තා, රජ පවුලක ඉපදිලා රජ්කර් අතහුරලා දාලා තමයි
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගවනුගවන් මහණ ගවලා ගේ පුමිණිලා
තිගයන්ගන්. බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගබාගහාම ුඹුරු ධර්මයක්
ඉදිරිපත් කරමින්, තමන්වහන්ගස්ව ගේ ධර්මය තුළින්ම හඳුනො න්න
සලස්වනවා. ඒ ගවනගකාට පුක්කුසාති රජතුමා, නුත්නේ පුක්කුසාති
ස්වාමීන් වහන්ගස් සෑගහන්න සමාධි භාවනාවක් වඩලා තිගයනවා.
ධයාන සුවයක් විඳලා තිගයනවා. හිගත් ඒකා රතාවක් තිගයනවා. දැන්
විපස්සනාවක් වඩන්න සුදුසු පසුබිමක් සකස් ගවලා තිගයනවා. ඒ
පසුබිම ඇතුගළ බුදුරජාණන් වහන්ගස් සෑගහන ුඹුරු පුති ඔස්ගස්
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පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ග ් පරඥාව දියුණු කරග න දියුණු
කරග න යනවා. විගශ්්ෂගයන් අපි මතක තියා ත යුතුයි, බුදුරජාණන්
වහන්ගස්ග ් ධර්ම ගද්ශ්නාව ගේ සාමානය ගකගනක්ග ් ධර්ම
ගද්ශ්නාවක් වග ් ගනගමයි. උන්වහන්ගස් තමන් ඉදිරිගය් බණ අහන
ගකනාග ් සිත් සතන් බලමින්, සවන්ගදන ගකනාග ් ආශ්රව අනුශ්ය
ධර්මයන් ගකාගහාමද වුඩ කරන්ගන් කියලා ගත්රුේ නිමින්, ඉන්රිය
ආදී ධර්මයන් ගකාගහාමද වුගඩන්ගන් කියලා ගත්රුේ නිමින්, තමයි
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ධර්මය ගද්ශ්නා කරන්ගන්. ඒ නිසා එතන බුද්ධ
ගද්ශ්නය, නුත්නේ බුදුරජාණන් වහන්ගස්ග ් ධර්ම ගද්ශ්නය
සුවිගශ්්ෂයි. ඒ අනුව දැන් බුදුරජාණන් වහන්ගස් කරමානුකූලව ටික ටික
ුඹුරට
ුඹුරට එක්කග න යනවා ගේ පුක්කුසාති ස්වාමීන්
වහන්ගස්ව.
මුලින්ම ගපන්නලා ගදනවා මනුෂයගයක් කියලා කියන්ගන්
ධාතු හයක ස්වභාවයක්. පඨවි, ආගපෝ, ගත්ගජෝ, වාගයෝ, ආකාශ්,
විඤ්ඤාණ කියලා ධාතු හයක ස්වභාවයක් කියලා. ඊළඟට, ගේ
සත්ත්වගයක් පුද් ලගයක් කියලා කියන්ගන් ස්පර්ශ් ආයතන හයක
ස්වභාවයක් කියලා ගපන්නලා ගදනවා. චක්ඛුආයතන, ගසෝතායතන,
න්ධායතන, ඔය විදියට ස්පර්ශ් ආයතන හයක් වශ්ගයන්
සත්ත්වගයක් පුද් ලගයක් හඳුනො න්න හුටි ගපන්වලා දීලා
තිගයනවා. ඊළඟට අපි ඊයය් නුවතත් මතක් කර ත්තා සත්ත්වගයක්
පුද් ලගයක්ග සිත් සතන් සේබන්ධගයන්, ගකාගහාමද ගේ හිත
හුසිගරන්ගන් කියන කාරණාව සේබන්ධගයන්. ඕනෑම ගකගනක්
සාමානයගයන් අභාවිත මනසකින් යුක්ත නේ, විගශ්්ෂගයන්ම ගේ හිත
සුප ගහායාග න යන තියක්, එගහම නුත්නේ දුක ගහායාග න
යන තියක්, අදුක්ඛම සුඛ ගහායාග න යන තියක් තිගයනවා.
ඇගහන් රෑප බලලා ඒ රෑප දැකීම හරහා යේ කිසි ආස්වාදයක්
ලුබුණො නේ, සුඛ ගේදනාවක් ලුබුණො නේ, ඒ සුඛ ගේදනාව
ලුබිච්ච, නුත්නේ ඊට උදවු ගවච්ච ඒ දර්ශ්නගයහිම හිත
හුසිගරනවා. දුක් ගේදනාවක් ලුබුණො නේ ඒ දර්ශ්නගයහිම හිත
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හුසිගරනවා. අදුක්ඛම සුඛ ගේදනාවක් ලුබුණො නේ ඒ දර්ශ්නගයහිම
හිත හුසිගරනවා.
එතගකාට ගේ විදියට අපි ගේ දකින අහන ඳ සුවඳ බලන
විඳින හුම ගදයකම හිත බුස න්නා ස්වභාවයක්, ඒ තුළ මත් ගවන
ස්වභාවයක්, ඒ තුළම අතරමං ගවන ස්වභාවයක් තිගයනවා.
එතගකාට අපි උගද් ඉඳන් රෑ ගවනකල් අභාවිත සිතකින් කටයුතු
කරන්න කරන්න, අගප් ගේ ඉන්රිය හරහා න්නා අරමුණුවල අපි
සේපූර්ණගයන්ම වල්මත් ගවලා, සේපූර්ණගයන්ම ඒ තුළම නිම ්න
ගවලා ඒ තුළම තමයි කටයුතු කරන්ගන්.
ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්ගස් තවත් පුත්තක් දැන් ගහළි
කරනවා. ගමබඳු සාමානය දෘෂ්ටි ගකෝණයකින් අයින් ගවලා ටිකක්
මනස දියුණු කර න්නා වූ පුත්තක් බුදුරජාණන් වහන්ගස් දැන්
ඉදිරිපත් කරනවා. ගේ ඉදිරිපත් කිරීගේදි මතු කරන්ගන්,
‘චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති’. ගේ බුදුන් සරණ ිහිල්ලා,
දහේ සරණ ිහිල්ලා, සංඝයො සරණ ිහිල්ලා ගකගනක් එක්තරො
අධිෂ්ඨාන හතරක්, එගහම නුත්නේ හිගත් පිහිටීේ හතරක් සහිතව
ජීවත් ගවන්න උත්සාහවත් ගවනවා. ගේ හිගත් පිහිටීේ හතර
ගපන්වලා දීලා තිගයනවා, “පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනා, සච්චාධිට්ඨඨාවනා,
චාගාධිට්ඨඨාවනා, උපසමාධිට්ඨඨාවනා” කියලා. එක එකක් ත්තහම
සෑගහන්න ුඹුරු කාරණා රැසක් තිගයනවා. අගප් භාවනා ජීවිතයට
එක එක ගකාට්ඨාසයකින් සෑගහන්න යමක් එකතු කර න්න පුළුවන්.
ඉතින් මම අදහස් කළා, අද ගේ අධිෂ්ඨාන හතගරන්, එගහම
නුත්නේ ගේ හිගත් පිහිටීේ හතගරන් පළගවනි පිහිටීර් වශයයන්
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගපන්වලා යදන ‘පඤ්ඤාධිට්ඨොයනො’ පරඥාවක්
තුළ ගේ සිත පිහිටීම විස්තර කරන්න. ඒ වග ්මයි ගේකට තවත් එකතු
කරනවා බුදුරජාණන් වහන්ගස් ‘පඤ්ඤඤං නප්පමවජ්ජයය’ කියලා. ඒ
කියන්ගන් පරඥාව සඳහා පරමාද ගනාවන්ගන්ය කියලා ඉඟියක් ගදනවා.
ඒ කියන්ගන් හිත පිහිටන්න ඕනෑ පරඥාවක් තුළ. ගේ පරඥාව දියුණු
කර ුනීම සඳහා පරමාද ගනාවී කටයුතු කරන්න කියලා කියනවා.
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ගකාගහාමද එතගකාට ගේ පරඥාව දියුණු කර න්ගන් කියන කාරණාව
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ඊළඟට විස්තර කරනවා ගේ සූතරගය්දී.
එතගකාට ගේ පරඥාව සඳහා, පරඥාව දියුණු කර ුනීම සඳහා ඉදිරිපත්
කරන්ගන් ධාතු සේබන්ධගයන් වුටහීමක්. අපි දැනටමත් යේ
පමණකට ගේ ුන සාකච්ඡා කරලා තිගයනවා. පඨවි ධාතුව ුන
ගකගනක් ගහාඳින් අවගබෝධ කර න්නවා. ඒක ගපාගත් පගත්
කරමයටම ගනගමයි, ගහාඳට හිගත් ඒකා රතාවක් ඇති කරග න
ගහාඳට කය තුළට හිත ගයාමාග න, ගේ ධාතු ඉදිරිපත් ගවන හුටි,
නුත්නේ ධාතු කරියොකොරිත්වය, ගකාගහාමද ඒ ඒ ධාතු මතු ගවන්ගන්?
ගකාගහාමද ඒවා හුසිගරන්ගන්? ගමානවද ඒවට ආගේණික
ලක්ෂණ? ගමන්න ගේවා ගකාගහාමද කරියාත්මක යවන්යන්? ගේවා
මට පාලනයක් කරන්න පුළුවන්ද? ඉතින් ගේ විදියට ගේ ධාතු
සේබන්ධගයන් ගහාඳ වුටහීමක් ඇති කර න්නවා.
පඨවි ධාතුව, ආගපෝ ධාතුව, ගත්ගජෝ ධාතුව, වාගයෝ ධාතුව,
ආකාශ් ධාතුව කියලා ගේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්ගස් ඉදිරිපත්
කරනවා. ගේ ධාතු පහ ුනම ගකගනක් ගහාඳ විවරණයක් ගහාඳ
පරඥාවක් දියුණු කර න්නවා. ගමාකද අපි සාමානයගයන් හිතාග න
ඉන්ගන් ‘ගේ මම ඉන්නවා, ගේ මග ් කය, ගේක තමයි තිගයන
ලස්සනම කය, ගේක තමයි තිගයන සුන්දරම කය, ගේක තමයි
තිගයන ශ්ක්තිවන්තම කය’, ගේ වග ් තමයි ඉතින් අපි තරුණ
කාගලදි හිතන්ගන්. ඉතින් ගේ විදියට අපි ගේ කයම ගලාකු මුළොවකින්
බුඳීමකින් අරග න, ගේගකන්ම මාන්නයක් හදාග න, ඉතින් අපි එක
එක විදිහට අගප් ගලෝකවල ජීවත් ගවනවා.
දැන් බුදුරජාණන් වහන්ගස් කය දිහා බලන්න කියනවා ධාතු
ස්වභාවයක් වශ්ගයන්. ගමතන තිගයන්ගන් පඨවි ධාතුවක්, ගමතන
තිගයන්ගන් ආගපෝ ධාතුවක්, ගමතන තිගයන්ගන් යත්ගජෝ ධාතුවක්,
ගමතන තිගයන්ගන් ආකාශ් ධාතුවක්, කියලා ගේ විදියට බලන්න
බලන්න අපි අර කලින් ධර්ම ගද්ශ්නාවකදි මතක් කළො වග ්
ගකගනකුට ගත්ගරන්න න්නවා, ගමතන තිගයන්ගන් ගේ ධාතු
ස්වභාවයක්, හුදු ධාතු ස්වභාවයක්, ගේ ධාතු තමයි නිරන්තරගයන්ම

| 124

යේදනො ඇසුයරන් පරඥා වේධනය

|

වුඩ කරන්ගන්. ගේ ධාතු දන්ගන නුහු ගේක මනුෂය කයක
තිගයනවා කියලා. ගේක ස්තරී කයක තිගයනවා කියල ධාතු දන්ගන්
නෑ. ගේක පුරුෂ කයක තිගයනවා කියලා ධාතු දන්ගන් නෑ. නුත්නේ
ගේක කිසිම වුටහීමක් නුති හිතකින් ගතාර අවිඤ්ාණක
ස්වභාවයක තිගයනවා කියලාවත් ධාතු දන්ගන් නෑ. එගහනේ ගේ
ධාතු හුමතුනම රාශ්ි ගවලා තිගයනවා. එතගකාට ගේ අභයන්තර
වශ්ගයන් රාශ්ි ගවලා තිගයන ඒකරාශි ගවලා තිගයන ධාතුත්, එළිගය
ඒකරාශි යවලා තිගයන ධාතුත් හුදු ධාතුර්යි. ඒවයය් කිසිම ගවනසක්
නුහු. ගේ අභයන්තර ධාතු ටිකට අපි තමයි ගලාකු වටිනොකමක් දීලා
තිගයන්ගන්. ඒ හරහා අපි ගලාකු ගකගලස් පරගද්ශ්යක් ව ා
කර න්නවා. අපිම මුළො ගවනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්ගස්
ගපන්වනවා ඒ ආධයාත්මික වශ්ගයන් අපි අල්ල ත්ත ධාතු
ස්වභාවගය්ත්, ඒ වග ්ම ගේ පිටත තිගයන ධාතු ස්වභාවයන් අතරත්
කිසිම ගවනසක් නෑ, ගේවා හුදු ධාතු පමණයි.
ගකගනක් ගේ විදියට ගත්රුේ න්න ගත්රුේ න්න
පරතයක්ෂයක් වශ්ගයන් ගත්රුේ න්න ගත්රුේ න්න අන්න
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා, “පඨවීධාතුයා නිබ්බින්ෙති, පඨවීධාතුයා
චිත්තං වි ාවජති” ගේ පඨවි ධාතුව සේබන්ධගයන් හිගත් තිබුණා නේ
යේ කිසි ගලාකු දැඩි ුනීමක්, නුත්නේ ඒකට ගලාකු වටිනොකමක්
දීමක්, තමන්ග ගේ කගය් තිගයන යේ යේ ගකාටස්වලට ගලාකු
ඇල්මක් තිබුණා නේ, ගලාකු වටිනොකමක් දීග න තිබුණා නේ, අන්න
ඒක ටික ටික මුකිලා
ිහිල්ලා ‘ගමතන තිගයන්ගන් ධාතු
ස්වභාවයක්ය’ කියන තුන හිත පිහිටන්න පටන් න්නවා. එතගකාට
ගේ තිබුණ වටිනොකේ නුති ගවලා ‘චිත්තං විරොයජ්ති’, ඒ ුන නිකං
හිත මුලි ගවන ස්වභාවයක්, නුත්නේ හිගත් අර තිෙුණු ඇල්ම නුති
ගවන ස්වභාවයක්, නිකං ඇල්මුරිච්ච ස්වභාවයක්, ගේ
ුන
උගප්ක්ෂාවක් හිගත් හට න්නවා.
ගේ විදියටම බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගපන්වලා ගදනවා ආයපො
ධාතුව සේබන්ධගයනුත්. ගේ ඇතුළත තිගයන ආගපෝ ධාතුවත් එළිගය
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තිගයන ආගපෝ ධාතුවත් එකම ආගපෝ ධාතුවමයි. ගේ ගදගක් කිසි
ගවනසක් නෑ. එළිගයන් දාපු ආගපෝ ධාතුගේ ගකාටස් තමයි දැන් අපි
ගේ ඇතුගළ භුක්ති විඳින්ගන්. නුත්නේ අපි ඒකරාශි කරග න
ඉන්ගන්. නමුත් ගේ කාරණාව අපිට ගත්ගරන්ගන නුති නිසාම අපි
ඒ ඇතුළත ආගපෝ ධාතුවට සමහර ගවලාවට වුඩි වටිනොකමක්
ගදනවා. නමුත් කාලයක් තිස්ගස් ගහාඳට ගේ ධාතුමනසිකාරගය
ගයගදනගකාට ගකගනක් ගේ ආගපෝ ධාතුව
ුනත් නිවුරදි
වුටහීමක් ඇති කර න්නවා. නිවුරදි වුටහීමක් ඇති වුණා නේ,
අන්න ඒ හරහා පරඥාව මත පිහිටපු, පරඥාව නිසා ඇති වුණ කලකිරීමක්
හටගන්නවො. ඒ කියන්ගන් ගමතන තිගයන්ගන් හුදු ආගපෝ ධාතුවක්
පමණයි. ගේ ඇතුගළ තිගයන්ගනත් ආගපෝ ධාතුවක්, එළිගය
තිගයන්යනත් ආගපෝ ධාතුවක් කියලා, ‘ආයපො ධාතුයා චිත්තං
විරොයජ්ති’ අන්න ආගපෝ ධාතුව සේබන්ධගයන් හිගත් විරංජනයක්,
ඒගක නිකං පාට මුකී යාමක්, ඒකට අපි දීපු අධිවටිනාකම අයින්
යවලො ඒගක ඇත්ත ඇති සුටිගයන් වුටහීමක් පටන් න්නවා.
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගේ කාරණාවම ඊළඟට ගත්ගජෝ ධාතුව
සේබන්ධගයනුත් කියනවා. ගමානවද ගත්ගජෝ ධාතු කියලා හඳුන්වලා
යදනවො. ගකගනක් ගහාඳට ගත්ගජෝ ධාතුව ගත්රුේ න්න
ගත්රුේ න්න, ඇතුළත තිගයන ගත්ගජෝ ධාතුවත් එළිගය තිගයන
ගත්ගජෝ ධාතුවත් එකම ගත්ගජෝ ධාතුව බව ගකගනකුට වුටගහනවා.
ගකගනකුට වුටගහන්න වුටගහන්න අර ඇතුළත ගත්ගජෝ ධාතුවට
දුන්න අධිවටිනොකම අයින් ගවලා ගේක හුදු ගත්ගජෝ ධාතුවම බව
ගකගනකුට ගත්ගරන්න න්නවා. ගත්ගරන්න ගත්ගරන්න අන්න එයා
එළියයි ඇතුළයි නිකන් සම ගවලා, ගේ එකම ගත්ගජෝ ධාතුවට සම
වටිනාකමක් දීලා, අර කලින් තරේ ගේ ුන ගලාකු ඇල්මකින්
සලකන්ගන නුතුව, නිවුරදි ආකල්පයකින් ගත්ගජෝ ධාතුව දිහා
සලකන්න උත්සාහවත් ගවනවා.
ගේ විදිහටම ගපන්වලා ගදනවා වාගයෝ ධාතුව
සේබන්ධගයනුත්. එතගකාට ගේ ඇතුළත වාගයෝ ස්වභාවයත් එළිගය
තිගයන වාගයෝ ස්වභාවයත් අතර කිසි ගවනසක් නෑ, එකම වාගයෝ
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ධාතුවමයි. ඉතින් ගේ කාරණාව ගත්ගරන්න ගත්ගරන්න, අන්න
‘වායයො ධාතුයා චිත්තං විරොයජ්ති’, ගේ වාගයෝ ධාතුව සේබන්ධගයන්
හිගත් ඇති ගවන්ගන් විරංජනය වූ ස්වභාවයක්. පාට මුකිලා ිය
ස්වභාවයක්. නිවුරදි අවගබෝධයක්. අනවශ්ය ඇල්මක්වත් අනවශ්ය
වටිනාකමක්වත් ගදන්ගන නුතුව නිවුරදි තක්ගස්රුවක් කරන
ස්වභාවයක්. ගේ විදියටම ආකාශ් ධාතුව ුනත් බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ගපන්නලා ගදනවා.
එතගකාට ගේ විදිහට ගකගනක් කරනවා නේ, බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කියනවා ගේ ඇත්ත ඇති සුටිගයන් ගත්ගරන්න ගත්ගරන්න
පරඥාව දියුණු ගවනවා. “යථාභූතං සම්මප්පඤ්ඤාය දිස්වා පඨවීධාතුයා
නිබ්බින්ෙති, පඨවීධාතුයා චිත්තං වි ාවජති”. ගේ විදිහට තමයි
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ඒ ඒ ධාතුව සේබන්ධගයන් ගද්ශ්නා කරන්ගන්.
ගේ ඇත්ත ඇති සුටිගයන් යත්යරන්න යත්යරන්න, ධාතූන්ග ් යථා
ස්වභාවය නිවුරදිව වුටගහන්න වුටගහන්න, ගේ ුන කලකිරීමක්,
ගේ ුන හිගත් විරංජනයක්, ඇල්ම නුති වීමක් ඇල්ම දුරු වීමක්
ටික ටික පහළ ගවනවා.
ධාතුමනසිකාරය
ගේ
පින්වතුන්ට
මතකයි.
ගේක
කායානුපස්සනාගේ ගකාටසක්. ඔන්න දැන් ධාතුමනසිකාරය හරහා
හිගත් යේ පමණක උගප්ක්ෂාවක් පුන නු ් ට පස්ගස්, දැන්
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා විඤ්ාණ ධාතුව සේබන්ධගයන්. දැන්
ඔන්න විඤ්ාණ ධාතුව ුන අවගබෝධයක් ලබා න්න අවස්ථාවක්
ලුබිලා තිගයනවා. බුදුරජාණන් වහන්ගස් විඤ්ාණ ධාතුව
සේබන්ධගයන් කියන්ගන්, ‘විඤ්ඤාවණන
ිං විජානාති’ - ගේ
විඤ්ාණගයන් ගමාකක්ද දැන න්ගන්? අන්න ගවනත් පුත්තකින්
තමයි ගේ විඤ්ාණගය් ස්වභාවය විස්තර කරන්ගන්. විඤ්ාණගය්
කෘතය වශ්ගයන් විඤ්ාණගයන් ගමාකක්ද දැන න්ගන්? ‘සු න්ති’පි
විජානාති, ‘දුක් න්ති’පි විජානාති, ‘අදුක් මසු න්ති’පි විජානාති’.
විඤ්ාණගයන් සුප ගේදනාවක් කියලා දැන න්නවා. දුක්
ගේදනාවක් කියලා දැන න්නවා. ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක් කියලා
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දැන න්නවා. ගේදනාව හඳුනා ුනීම තමයි එතගකාට විඤ්ාණගය්
පරධාන කාර්යය ගවන්ගන්. දැන් ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගේ
පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ට තවත් පුත්තකින් නුවණ ගමෝරන්න,
නුත්නේ නුවණ වුගඩන්න තවත් උපගදස් ගදනවා; ධර්මය ගද්ශ්නා
කරනවා.
ගේදනා සේබන්ධගයන් කථා කරනගකාට, විගශ්්ෂගයන්ම
සතිපට්ඨාන සූතරගයත් ගවනමම ගේදනානුපස්සනාව
ුන
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගද්ශ්නා කරලා තිගයනවා. එතගකාට
කායානුපස්සනාගවන් යේ පමණක එකඟතාවක් හිගත් ඇති වුණා
නේ, ඒ ගයෝ ාවචරයට පුළුවන් ඊළඟට ගේදනානුපස්සනාගවත්
ගයගදන්න. ගමාකද කායානුපස්සනාවයි ගේදනානුපස්සනාවයි අතර
සෑගහන්න සමීප සේබන්ධයක් තිගයනවා. ගමතන ගේ ස්කන්ධ පහක
කරියාකාරිත්වයක් සිද්ධ ගවනවා. ගේ ස්කන්ධ පගහන් මුලින් අගප්
පහසුවට රෑපස්කන්ධයට මුල් තුන දීලා කායානුපස්සනාගේ
ගයගදනවා. ඊළඟට ගේදනාස්කන්ධයට මුල් තුන දීලා
ගේදනානුපස්සනාගේ ගයගදනවා. එතයකොට ගේ ස්කන්ධ පහම
තිගයනවා කියන එක අපිට ගත්රුේ න්න පුළුවන්.
දැන් ගේදනානුපස්සනාගවදි, ගේදනාව තමයි අපි මුල් තුනට
න්ගන්. සමහර ගවලාවට සුඛ ගේදනාවක් - සුප ගේදනාවක් ගේ
කගය් හට න්නවා. ඇතුේ ගවලාවට දුක් ගේදනාවක් ගේ කගය්
හට න්නවා. ඇතුේ ගවලාවට ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක් - ඒ
කියන්ගන් උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් ගේ කගය් හට න්නවා. ඒ වග ්මයි,
ගේදනාව සමහර ගවලාවට කායික ගේදනා වශ්ගයන් මානසික
ගේදනා වශ්ගයන් ගබදනවා. ගකගස් ගහෝ ගේවා, ගේ ගේදනාගේ සුප
ගේදනා තිගයනවා, දුක් ගේදනා තිගයනවා, උගප්ක්ෂා ගේදනා
තිගයනවා. ඒ වග ්මයි ගේ මාර් ගය්දි බුදුරජාණන් වහන්ගස් සුප
ගේදනා විඳින්න එපා කියලා, නුත්නේ දුක් ගේදනා විඳින්න කියලා
එගහම නියමයක් කිසි යලසක කරන්ගන් නුහු. බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කාමසුඛල්ලිකානුගයෝ ගය් ගයගදනගකාට සුප ගේදනාව
වින්දා. ඒ කියන්ගන් ගබෝසත් අවධිගයදි එගහම ගදයක් වින්දා. හුබුයි
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ඒක
අන්තයක්
වශ්ගයන්
ගත්රුේ ත්තා.
ඒ
වග ්මයි
අත්තකිලමථොනුගයෝ ගය් ගයගදනගකාට, ඒක උත්සාහවත් ගවලා
කරනයකොට, දුක්ගේදනාත් වින්දා. හුබුයි ඒක අන්තයක් කියලා
ගත්රුේ ත්තා. ඒක ගවනමයි. නමුත් විගශ්්ෂගයන්ම බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ගේ ගේදනා සුප දුක් උගප්ක්ෂා වුණ පමණින් යම්වොයය්
වර් කිරීමක් කරන්ගන් නෑ, ගමන්න ගේවා විතරක් විඳින්න කියලා.
ගමතනදි වුද ත් ගවන්ගන් ගමාන ගේදනාව විඳිද්දිද අගප් හිගත්
ගකගලස් පහළ ගවන්ගන්, ගමාන ගේදනාව විඳිද්දිද හිගත් ගකගලස්
දුරු ගවන්ගන් කියන කොරණයයි.15
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා, යේ කිසි සුප ගේදනාවක්
විඳිනගකාට හිගත් ගකගලස් පහළ ගවනවා නේ, නූපන් ගකගලස්
උපදිනවා නේ, තිගයන ගකගලස් තව වර්ධනය ගවනවා නේ, අන්න
ඒ සුප ගේදනාව අත්හුරලා දාන්න කියලො. යේ සුප ගේදනාවක්
විඳිනගකාට හිගත් ගකගලස් දුරු ගවනවා නේ, උපන් ගකගලස් දුරු
ගවලා යනවා නේ, නූපන් ගකගලස් නූපදී ඉන්නවා නේ, අන්න එබඳු
සුප ගේදනාවක් වින්දාට කර්ක් නැහැ කියලා කියනවා. ඒ වග ්මයි
යේ කිසි දුක් ගේදනාවක් විඳිනගකාටත් නූපන් ගකගලස් උපදිනවා
නේ, දැනට ඉපදිලා තිගයන ගකගලස් වුඩි ගවනවා නේ, අන්න එබඳු
දුක් ගේදනා අතහරින්න කියලා කියනවා. ඒ වග ්මයි යේ කිසි දුක්
ගේදනාවක් විඳිනගකාට නූපන් කුසල් උපදිනවා නේ, නූපන් අකුසල්
නූපදී තිගයනවා නේ, අන්න එබඳු දුක් ගේදනාවක් වින්දට කමක්
නුහු කියනවා; ඒක දරා ත්තට කමක් නුහු කියනවා. ඒ වග ්මයි
අදුක්ඛම සුඛ සේබන්ධගයනුත්. යේ කිසි අදුක්ඛම සුඛයක් විඳිනගකාට
අකුසල් වුගඩනවා නේ, කුසල් දුරු ගවනවා නේ අන්න එබඳු
අදුක්ඛම සුඛය බුහුර කරන්න කියනවා. ඒ වග ්මයි යේ කිසි
අදුක්ඛම සුඛයක් විඳිනගකාට, ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක්
විඳිනගකාට කුසල් උපදිනවා නේ, කුසල් වර්ධනය ගවනවා නේ,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------15
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අකුසල් බුහුර ගවනවා නේ, අන්න එබඳු අදුක්ඛම සුඛයක් වින්දාට
කර්ක් නැහැ කියලා කියනවා.
එතගකාට අපිට ගත්ගරනවා ගේ ගේදනා සුප දුක් උගප්ක්ෂා
වශ්ගයන් වර් කළ පමණින් ‘ගේක විඳිය යුතුයි ගේක ගනාවිඳිය
යුතුයි’ කියලා ගනගමයි ගමතනදී කියන්ගන්. ගේ ගේදනාවල
ගනගමයි පරශ්්ගන තිගයන්ගන්; විවිධ ගේදනා විඳිද්දි අගප් හිගත්
ගකාගහාමද ගකගලස් හට න්ගන් කියන එක ගැනයි සැලකිලිර්ත්
විය යුත්යත්. ඒ යේ අදාළ ගේදනාවක් විඳිනගකාට අගප් හිගත්
ගකගලස් හට න්නවා නේ, ගකගලස් වර්ධනය ගවනවා නේ, අන්න
එබදු ගේදනා තව දුරටත් විඳින එක සුදුසු නුහු. හුබුයි යේ
ගේදනාවක් විඳිනගකාට අගප් හිගත් ගකගලස් නූපදී තිගයනවා නේ,
උපන් ගකගලස් දුරු ගවලා යනවා නේ, කුසල් වුගඩනවා නේ, අන්න
එබඳු ගේදනාවක් වින්දට කමක් නුහු. එගහනේ, ගේකත් බුදුරජාණන්
වහන්ගස් විගශ්්ෂයයන්ම ගේ හිගත් ගකගලස්වලට තමයි සේබන්ධ
කරලා ගද්ශ්නා කරන්ගන්.
ඊළඟට ඇතුේ සුප ගේදනා ුන විගශ්්ෂගයන්ම සඳහන්
ගවනවා. අපි ඒ සුප ගේදනාවට ගලාල් ගවලා සුප ගේදනාවට වහල්
ගවලා ඒ ඔස්ගස් යනගකාට, හුඟක් ගවලාවට රා ානුසය වුගඩන්න
පුළුවන්. උදාහරණයක් වශ්ගයන් අපි හිතමු චිතරපටියක් බලනවා.
ගේගක් ගබාගහෝම සිත් කාවදින විවිධාකාර දර්ශ්න තිගයනවා. ගේ
ගද්වල් බුලීම හරහා ඔන්න හිගත් සෑගහන්න රා යක් හට න්නවා.
නූපන් රා යක් දැන් හට න්නවා. ඒක තව තව වර්ධනය ගවනවා.
අගප් හිත දැගවන්න න්නවා රා ගයන්, ගේ බලන දර්ශ්නය හරහා.
අපිට ගත්ගරනවා අපි ගමතනින් සුප ගේදනාවක් විඳිනවා, නමුත්
හිගත් රා ානුසයක් වුගඩනවා. ඒ වග ්මයි සමහර ගවලාවට අපි යේ
දුක් ගේදනාවක් විඳිනවා; ඒ දුක් ගේදනාව හරහා හිගත් ද්ගේෂයක්
හට න්නවා. පටිඝානුසයක් වුගඩනවා. අපි හිතමු, කවුරු හරි අපිට
ගමාකක් හරි ගේදනාකාරී ගදයක් කියනවා නුත්නේ කරනවා. ඒ
හරහා අපි ඒ තුනුත්තා ගකගරහි ගලාකු ද්ගේෂයකින් ඉන්නවා.
නුත්නේ අපිත් පරතිකරියා දක්වනවා. ගේ හරහා හිගත් ගලාකු
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ද්ගේෂයක් වවරයක් පටිඝයක් හට න්නවා. අන්න ඒ විඳින දුක්
ගේදනාව හරහා පටිඝානුසයක් හිගත් වර්ධනය ගවනවා.
ඒ වග ්මයි ගමතනදි මතක තබා ත යුතුයි හුම සුප
ගේදනාවකින්මත් අර වග ් රා ානුසයක් වර්ධනය ගවන්ගන් නුහු.
උදාහරණයක් වශ්ගයන්, අපි හිතමු ගකගනක් නිරාමිස සුපයක් භුක්ති
විඳිනවා. ධයාන සුවයක් භුක්ති විඳිනවා. යේ කිසි සමාධි සුවයක්
භුක්ති විඳිනවා. එබඳු සමාධි සුවයකදි දහගේ ගපන්නලා ගදනවා චූල
ගේදල්ල සූතරයය් ගහම, රා ානුසයක් වර්ධනය ගවන්ගන් නුහු.
ගමාකද ගේ ඉන්රිය හරහා ආපු සුවයක් ගනගමයි එතන තිගයන්ගන්.
ඒ වග ්මයි ඇතුේ පටිඝ අරමුණු, නුත්නේ යේ යේ දුක් ගේදනා
තිගයනවා. ඒ දුක් ගේදනා ගබාගහාම මධයස්ථව විඳ ුනීගේ
හුකියාවක් මතු ගවලා තිගයනවා නේ, ඇති ගවලා තිගයනවා නේ,
ඒ දුක් ගේදනා හරහා යනගකාට පටිඝානුසයක් වර්ධනය ගවන්ගන්
නුහු. ඒ නිසා ගේ කාරණා අපි ගත්රුේ ත්තහම අපිට පුහුදිලි
ගවනවා යේ යේ ගේදනා හරහා හිගත් නූපන් ගකගලස් උපදිනවා.
උපන් ගකගලස් වර්ධනය ගවනවා. ඒ වග ්මයි අනුසය වුගඩනවා.
ඇතුේ ගේදනා හරහා තිගයන ගකගලස් දුරු ගවලා යනවා. නුත්නේ
නූපන් ගකගලස් නූපදී යනවා. අර විදිහට අනුසය වුගඩන්න
අවකාශ්යක් නුහු.
ඊළඟට ගේ ගේදනානුපස්සනාගේම තවත් පුත්තක් තමයි ගේ
ගේදනාව හට න්න ගහ්තුව ගමාකක්ද කියලො යත්රැම්ගැනීර්. දැන් ගේ
පින්වතුන් දන්නවා ඉගේ ගනගමයි ගේදනාව හට න්ගන්. ගේදනාව
හට න්නත් ගහ්තුවක් තිගයනවා. ඒකත් හරි ලස්සනට විස්තර
ගවනවා; උපමාවක් හරි ලස්සනට ඉදිරිපත් කරලා තිගයනවා. අපි
ඉස්සර ගවලා උපමාවට අවධානය ගයාමු කයළොත්, ඉස්සර කාගල
ිනි දල්වා ුනීම සඳහා භාවිත ගවලා තිගයන්ගන් ිනි ානා දඬු
ගදකක්; නුත්නේ වියළි ගකෝටු ගදකක්. ගේ ගකෝටු ගදක එකට එක
අතුල්ලනවා. එකිගනක අතුල්ලන්න අතුල්ලන්න එතන යේ කිසි
තාපයක් ජනනය ගවනවා; එතන යේ කිසි උෂ්ණයක් පහළ ගවනවා.
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එතගකාට අපිට ගත්ගරනවා ගේ ගකෝටු ගදක, ගේ වියළි දර කෑලි
ගදක ඇතිල්ලීම හරහා තමයි උෂ්ණයක් පහළ වුගණ්. තාපයක් පහළ
වුගණ්. යේ අවස්ථාවක ගේ ගකෝටු කෑලි ගදක අපි අයින් කරලා
තිෙුයණොත්, ගවන් කරලා තිෙුයණොත්, අර අතුල්ලන එක නතර
කයළොත් ඒ හට ත්ත තාපය - උෂ්ණය පහ ගවලා යනවා, දුරු ගවලා
යනවා, නුවතත් සිසිල් බවට පත් ගවනවා.
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ගමන්න ගේ වග යි
ස්පර්ශ්යක් නිසා ගේදනාවක් හට න්නවා. ඒ කියන්ගන් සුප
ගේදනාවට තුඩුගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා සුප ගේදනාවක් හට න්නවා.
දුක් ගේදනාවට තුඩුගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා දුක් ගේදනාවක්
හට න්නවා. ඒ වග ්මයි ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවට තුඩුගදන
ස්පර්ශ්යක් නිසා ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක් හට න්නවා. අන්න,
‘ඵස්ස පච්චයො යවදනො’ ස්පර්ශ්ය නිසා ගේදනාව පහළ ගවනවා. ගේ
කාරණාව ඇත්තටම අපිට භාවනාගවදි අත්දැක න්න පුළුවන් නේ,
අපිට පටිච්චසමුප්පාද නයාය යහොඳින්, ගහාඳ පරඥාවකින් විනිවිද
දැක ුනීගේ හුකියාව තිගයනවා. ගමාකද පින්වත්නි, අපි භාවනා
කරද්දි ගේ වග ් අං , නුත්නේ ගේ වග ් සන්ධිස්ථාන ගහාඳට
නුවණින් විමසලා බලද්දි ගලාකු පරඥාවක් අවදි කර න්න අවස්ථාව
තිගයනවා. අපි නිකං ඔගහ් ගේදනාවක් දිහා බලනවා ගවනුවට අපිට
පුළුවන් නේ ටිකක් විමසිල්ගලන් බලන්න, ගකාගහාමද ගේ ගේදනාව
හට න්ගන්? ගේදනාව හට න්නවාත් එක්කම හුබුයි අපි එතන
ඉන්න ඕනෑ. ඒ කියන්ගන් ගේදනාවක් හට ත්තට පස්ගස් එතනට
අවධානය ගයාමු කරලා වුඩක් නුහු. අපි ගහාඳට පරීක්ෂාකාරීව
ඉන්නවා; සුපරීක්ෂාකාරීව ඉන්නවා. යේ තුනක ගේදනාවක් පහළ
ගවනවා. ගේදනාව පහළ ගවනවත් එක්කම අපි එතන. අගප්
අවධානය ඔන්න එතන. අපි කිසිම පරක්කු වීමක්වත් ඉක්මනට
යාමක්වත් නුහු. ගේදනාව පහළ ගවනවාත් එක්කම අපි එතන
ඉන්නවා. එතගකාට ගත්ගරනවා ගමන්න ගේ අහවල් ස්පර්ශ්ය නිසා
ගමන්න ගමබඳු ගේදනාවක් පහළ වුණා. සුප ගේදනාවට තුඩු ගදන
ස්පර්ශ්යක් නිසා සුප ගේදනාවක් පහළ වුණා. දුක් ගේදනාවට තුඩු
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ගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා දුක් ගේදනාවක් පහළ වුණා. ගනාදුක් යනොසුව
ගේදනාවට තුඩු ගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක්
පහළ වුණා.
එතගකාට ගමන්න ගේ ‘ඵස්ස පච්චයො යවදනො’ කියන ගේ
සන්ධිස්ථානය ගකගනකුට ගහාඳට නුවණින් දැකගන්න පුළුවන් නේ,
අන්න ගේ බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගපන්වන ‘ඉෙප්පච්චයතාව’ එගහම
නුත්නේ ‘පටිච්චසමුප්පාද නයාය’, ‘පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාව’
ගත්රුේ ුනීම සඳහා අපිට ගේ ගේදනානුපස්සනාව ගහාඳ අත්වුලක්
ගවනවා.
ගහාඳ
විවෘත
ගදාරටුවක්
ගවනවා.
ගමාකද
පටිච්චසමුප්පාදගය් තිගයන අං යු ළ වශ්ගයනුයි තිගයන්ගන්. ඒ
හුම යු ළක්ම අපි විගශ්්ෂගයන්ම ද්වාදසාං ය වශ්ගයන් සඳහන්
කරනවා. ‘අවිජ්ජ්ො පච්චයො සංඛොරො, සංඛොර පච්චයො විඤ්ඤාණං’, ඔය
ආදී වශ්ගයන් අපි කියන ගේ ද්වාදසාං ගය් අං යු ළ යු ළ හුම
එකක්ම ‘ඉදප්පච්චයතොව’ කියන පටිච්චසමුප්පාද ධර්මතාවට
උදාහරණ. “ඵස්ස පච්චයො යවදනො” කියලා කියන්ගන් ගේ
ඉදප්පච්චයතොවට උදාහරණයක්.
ගමාකද්ද ‘ඉදප්පච්චයතොව’ කියලා කියන්ගන්? “ගමය නිසා
ගමය ගවයි, ගමය ඉපදීගමන් ගමය උපදී. ගමය නුති කල්හි ගමය
ගනාගේ, ගමහි නිරුද්ධ වී යාගමන් ගමය නිරුද්ධ ගේ”. “ඉමස්මිං සති
ඉෙං වහාති, ඉමස්සුප්පාා ඉෙං උප්පජ්ජති” ගමය ඇති කල්හි ගමය
ගවයි. ගමය ඉපදීගමන් ගමය උපදී. ඒ කියන්ගන් ගේ හුම තිස්ගසම
ධර්මතා ගදකක් අතරයි ගේ සේබන්ධය ගපන්වන්ගන්. එකක් නිසයි
තව එකක් හට න්ගන්. එකක් උපදිනවත් එක්කම තවත් එකක්
උපදිනවා. “ඉමස්මිං අසති ඉෙං න වහාති, ඉමස්ස නිව ාධා ඉෙං
නි ුජ්ඣති”. ගේක නුත්නේ ගේක ගවන්ගන් නුහු. ගමහි නිරුද්ධ
වී යාගමන් ගමය නිරුද්ධ වී යනවා. එතගකාට ගේක තමයි
පටිච්චසමුප්පාද නයාය. ගේක තමයි ඉතාම වුද ත්. අපි ඒ
පටිච්චසමුප්පාදය කියලා අර අං ගදාළහ කටපාඩේ කිරීමට වඩො
වුද ත් ගවන්ගන් ගමන්න ගේ පටිච්චසමුප්පාද නයාය - ගමන්න ගේ
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මූලධර්මය - ගහාඳට හිගත් කාවද්දා ුනීමයි. ඉතින් ගේ කාවද්දා
ුනීමත් ගපාගතන් බලලා ගනගමයි කරන්න තිගයන්ගන්. ගේ වග ්
ගේදනානුපස්සනාවක් වග ් තුනකදි, අපිට ගේ පටිච්චසමුප්පාද
නයාය ගහාඳින් පරතයක්ෂයක් වශ්ගයන් දැන ුනීගේ අවස්ථාව
තිගයනවා. ගමාකද, පරතයක්ෂයක් වශ්ගයන් පටිච්චසමුප්පාද නයාය
යේ කිසි තුනකින් අපි අත්දැකලො තිගයනවා නේ, අන්න ඒක
ගසෝවාන් ගවච්ච ආර්යයන් වහන්ගස් ගකගනක්ග ් මූලික
ලක්ෂණයක් කියලා බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ‘අරිවයා චස්ස
ාවයා පඤ්ඤාය සුදිවට්ඨඨා වහාති සුප්පටිවිවද්ධා’16 ගමන්න ගේ ආර්ය
නයාය, ගමන්න ගේ ‘ඉදප්පච්චයතොව’ කියන ආර්ය නයාය පරඥාගවන්
ගහාඳින් දැක ත්තා; ගහාඳින් පරතයක්ෂ කර ත්තා.
එගහනේ අපිට ගත්ගරනවා ගේ භාවනාවක් හරහා යන වුඩ
පිළිගවයළ්දි ගමන්න ගේ යේ යේ සන්ධිස්ථාන තිගයනවා අගප්
අවධානය ගයාමු විය යුතු. ඔගහ් නිකන් කරන්නන් වාගල් කරලා හරි
යන්ගන නුහු. ගේවයය තිගයනවා යේ යේ තුන් අපි ගබාගහාම
පරික්ෂාකාරීව
සුලකිල්ගලන්
බුලිය
යුතු.
එතගකාට
ගේදනානුපස්සනාගව ගේ ‘ඵස්ස පච්චයො යවදනො’ කියන
සන්ධිස්ථානය, ගේ යු ළ, ගේ එකියනක හො ඇති සම්ෙන්ධතොව
දැක න්න අවස්ථාව අපට තිගයනවා. ගමතනින් අදහස් ගවන්ගන නෑ
ගමතන විතරයි ගේ ඉදප්පච්චයතොව ගත්රුේ න්න තිගයන එකම
තුන කියලා. විවිධාකාර භාවනා කරමවලදි විවිධව යත්රැම්ගන්න
පුළුවන්. අපි හිතමු ධාතුමනසිකාරගයදි එක තුනක් බලන්න පුළුවන්.
ගේදනානුපස්සනාගවදි තවත් තුනක්. චිත්තානුපස්සනාගවදි තවත්
තුනක්. ගේ විදියට ගේ පටිච්චසමුප්පන්න අං ගදාළහ අපි සලකලා
බුලුගවාත් භාවනාගේ ගයගදන්න ගයගදන්න ගේ පටිච්චසමුප්පන්න
අං වල තිගයන පටිච්චසමුප්පන්න ස්වභාවය, ඉදප්පච්චයතොව, තුන්
තුන්වලින් අපිට විවිධ අවස්ථාවලදි ගත්ගරන්න න්නවා. ඒ නිසා
විවිධ තුන්වලදි ගේක වටහා ුනීම ඉතාම වුද ත්. ගේ සඳහා අගප්
හිගත් කුතුහලයක් ඇති කර ුනීම, ගකාගහාමද ගේක දැන න්ගන්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------16
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කියලා ගපාඩ්ඩක් වුවමනාවක් ඇති කර ුනීම, ඡන්දයක් පහළ
කර ුනීම හරිම වුද ත්. ගමාකද ගමතන තිගයන්ගන් හරිම සූක්ෂ්ර්ව
දැන ුනීමක්.
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා තමන්වහන්ගස්ග ් ධර්මගය්
සාමානයගයන් අවගබෝධ කර න්න අමාරු තුන් ගදකක් තියනවය
කියලා.17 එකක් තමයි ගේ පටිච්චසමුප්පාද නයාය; පටිච්චසමුප්පාද
මූලධර්මය.
අගනක්
එක
තමයි
‘සබ්බබසඞ් ා සමවථා
සබ්බබූපධිපටිනිස්සවග්ගා’ ආදී වශ්ගයන් ගපන්වන නිවන් ස්වභාවය.
එතගකාට ගේ ස්වභාව ගදක ඉතාම සූක්ෂ්මයි කියලා බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ගපන්වලා ගදනවා. ඒ නිසා අපි භාවනාවක් කරද්දි
උත්සාහවත් විය යුතුයි විගශ්්ෂගයන්ම පටිච්චසමුප්පාදය අපි ගේ
භාවනාගවන් ගහළි කර න්ගන් ගකාගහාමද කියන කාරණය ගැන.
එතනදි බුදුරජාණන් වහන්ගස්ග ්ම වචනය මතක් කර ත්ගතාත්,
“තවස්සව සු වවෙනියස්ස ඵස්සස්ස නිව ාධා යං තජ්ජං වවෙයිතං
සු වවෙනියං ඵස්සං පටිච්ච උප්පන්නා සු ා වවෙනා සා නි ුජ්ඣති,
සා වූපසම්මතී’ති පජානාති”.18 දැන් ගේ සුඛ ගේදනාව සේබන්ධගයන්
ගයෝ ාවචරගයක් දැන න්න හුටි කියනවා. ඔන්න ස්පර්ශ්යක්
තිගයනවා, ඒ ස්පර්ශ්ය සුඛ ගේදනාවට තුඩු දීලා තිගයනවා. ඒ
වග ්මයි ගමයා දැන් ගේක දැන නිමින් ඉන්නවා. ගත්රුේ නිමින්
ඉන්නවා. ගත්රුේ නිමින් ඉන්නගකාට එයාට ගත්ගරනවා “ගමන්න
ගේ එක ජාතියක ස්පර්ශ්යක් තිගයනවා, ගේ ස්පර්ශ්ය නිසා ගමන්න
ගමබඳු ගේදනාවක් පහළ ගවනවා. හුබුයි ගේ ස්පර්ශ්ය යනොතිෙුණො
නම් ගේ ගේදනාව පහළ ගවන්ගන් නුහු” කියලා එයාට ගේ ඇතුළත
පරතයක්ෂ ඥානයක් වශ්ගයන් වුගඩන හුටි තමයි බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ගමතනදි කියන්ගන්. අර සුඛ ගේදනාවට තුඩු දීපු ඒ
ස්පර්ශ්ය නිරුද්ධ ගවලා යාමත් එක්ක, ඒක නිසා හට ත්ත සුඛ
ගේදනාවත් නිරුද්ධ ගවලා යනවා. ඒ නිසා ගේ ගේදනාව
සේබන්ධගයන් අපි ගේදනානුපස්සනාවක ගයගදනගකාට ගේ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------17
18

දීඝ නිකොය, ර්හොපදාන සූතරය
ර්ජ්ඣිර් නිකොය, ධොතුවිභඞ්ග සූතරය

135

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
සන්ධිස්ථානය පුළුවන් තරේ ගබාගහාම සූක්ෂ්මව දැක න්න අපි
උත්සාහවත් ගවනවා නේ, අපිට එතනින් ගලාකු පරඥාවක් අවදි
කර න්න අවස්ථාව තිගයනවා.
ඒ වග ්මයි අපි ගේදනානුපස්සනාගේ ගයගදනගකාට
විගශ්්ෂගයන්ම දුක් ගේදනාවක් නිරීක්ෂණය කරද්දි එතන ුගටන්ගන
නුතුව ඉන්න අපිට පුළුවන් නේ, ගබාගහාම මධයස්ථව ඒ දුක්
ගේදනාව දැක න්න අපිට පුළුවන් නේ, ඒක ඉතාම වටිනවා. ගමාකද
අපි ගේදනානුපස්සනාගේ ගයදීගමන් කිසි ගස්ත්ම බලාගපාගරාත්තු
ගවන්ගන් නුහු, දුක් ගේදනාවක් හට ත්තහම අගප් ගේ බුල්ම
හරහා අගප් නිරීක්ෂණය හරහා ගේ දුක් ගේදනාව පහව යයි කියලා.
පහව යාමක් ගනගමයි අගප් බලාගපාගරාත්තුව තිගයන්ගන්.
“ගකාගහාමද ගේ දුක් ගේදනාගවන් ඉග න න්ගන්, ගකාගහාමද ගේ
දුක් ගේදනාගවන් මම පරඥාවක් දියුණු කර න්ගන්, ගකාගහාමද ගේ
දුක් ගේදනාගවන් මම පටිච්චසමුප්පාදයක් ගත්රුේ න්ගන්” කියන
එකයි. ගේ පහළ ගවන පහළ ගවන ගේදනාව එතගකාට ගේ
ගයෝ ාවචරයාට ගලාකු සේපතක් එක අතකින්. ගමාකද ඒ ගේදනාවම
තමයි අරමුණ ගවන්ගන්. ගේදනාව හුම තිස්ගසම වර්තමානගයමයි
තිගයන්ගන්. එතගකාට ගේ කායික වශ්ගයන් පහළ ගවන ගේදනා
විගශ්්ෂගයන්ම වර්තමානගය්මයි තිගයන්ගන්. එතගකාට ගේ
වර්තමාන අරමුණක් එතන එතන නිරීක්ෂණය කරන්න, නිරීක්ෂණය
කරන්න, හිගත් පරඥාවක් දියුණු කර න්න අවස්ථාව ලැයෙනවො.
යර්යතන්දි වැදහත් යවන හරි ලස්සන ාථාවක් ඉදිරිපත්
ගවනවා සුත්ත නිපොතයය් එන ද්වයතොනුපස්සනො සූතරගය්. ගේයක්
ගබාගහාම සංක්ෂිප්තව ගේදනානුපස්සනාව විස්තර ගවනවා.
“සු ං වා යදි වා දුක් ං, අදුක් මසු ං සහ
අජ්ඣත්තඤ්ඤච බහිද්ධා ච, යං ිඤ්ඤචි අත්ථි වවදිතං
එතං දුක් න්ති ඤත්වාන, වමාසධම්මං පව ා ිතං
ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං, එවං තත්ථ වි ජ්ජති
වවෙනානං යා භික් ු, නිච්ඡාවතා පරිනිබ්බබුවතා’ති”
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දැන් ගමතනදි කියන්ගන් සුඛ ගේදනාවක්, නුත්නේ දුක්
ගේදනාවක්, ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනාවක් තිගයන්න පුළුවන්
‘අජ්ඣත්තඤ්ච ෙහිද්ධො ච, යං කිඤ්චි අත්ථි යවදිතං’ ආධයාත්මික
වශ්ගයන් ගවන්න පුළුවන්, බාහිර වශ්ගයන් ගවන්න පුළුවන්. ගේ
ආකාරගය් යේ කිසි ගේදනාවක්, ‘එතං දුක්ඛන්ති ඤත්වොන, යර්ොසධම්ර්ං
පයලොකිතං’ ගමන්න ගේ සියලුම ගේදනාවල තිගයන්ගන් ගපළන
ස්වභාවයක්. ගේවා ගේ හට අරග න නුති ගවලා යන ස්වභාවයන්
නිසා, ගේවයය් තිගයන්ගන් දුක් ස්වභාවයක්. ඒ වග ්මයි ගේවයය්
තිගයනවා මුළො කරන ස්වභාවයක්. ‘යර්ොසධම්ර්ං’ ගමාකද සුප
ගේදනාවක් නිවුරදිව අපි දැක ත්ගත නුත්නේ, අපි ගනාදැනුවත්වම
වග ් ඒකට ඇලුයණොත්, ඔන්න ඒගකන්ම ටික ටික ටික අපි ඒකටම
ගලාල් ගවලා, ඒක තුළම පුටලිලා අපි දන්ගනම නුතුව ගලාකු
ගමාහඳුරක පුටගලන තියක් තිගයනවා. ඒ වග ්මයි ‘පයලොකිතං’
ගේ සුප ගේදනා, දුක් ගේදනා, ගනාදුක් ගනාසුව ගේදනා හුම
තිස්ගසම කුඩිලා බිඳිලා යනවො. ‘ඵුස්ස ඵුස්ස වයං පස්සං, එවං තත්ථ
විරජ්ජ්ති’ අන්න ගේ භොවනොව කරන විදිහත් ගමතන විස්තර ගවනවා.
ස්පර්ශ්යක් ස්පර්ශ්යක් ාගන් දකිනවලු ගේ ගේදනාගේ ස්වභාවය.
‘එවං තත්ථ විරජ්ජ්ති’ එර් දැකීර් හරහොර් හියත් එපො වීර්ක්, යේදනොවල
පොට ර්ැකී යොර්ක් සිදු යවනවො.
ගේ විදියට ගකගනක් ගේදනාව දිහා පේගය්ෂණාත්මකව
බලන්න බලන්න ගමතන ගේ තිගයන්ගන් මග ් ගේදනාවක්
ගනගමයි. ගමතන තිගයන්ගන් ගේ ගකගනක් පුද් ලගයක් වශ්ගයන්
විඳින ගේදනාවක් ගනගමයි. ස්පර්ශ්යක් නිසා ගේදනාවක් හට
අරග න; දුකට තුඩුගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා දුක් ගේදනාවක් හට
අරග න; සුපයට තුඩුගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා සුප ගේදනාවක් හට
අරග න; උගප්ක්ෂාවට තුඩුගදන ස්පර්ශ්යක් නිසා ඔන්න උගප්ක්ෂා
ගේදනාවක් හට අරග න. දැන් මුළු කගය්ම, නුත්නේ මුළු හිගත්ම,
දැන් ගේ ගයෝ ාවරයට අහු ගවන්ගන් ගේදනා ස්වභාවයක් විතරයි. ඒ
ගේදනා ස්වභාවයනුත් ස්පර්ශ්යක් නිසායි හට න්ගන්. දැන් බලන
බලන හුම තුනම ගේදනා ඇති ගවනවා නුති ගවනවා. ‘යවදනොනං
137

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ඛයො භික්ඛු, නිච්ඡොයතො පරිනිබෙුයතො’ - ගේගක් අවසාන ඵලය
වශ්ගයන් ගේ ගේදනා ුන නිවුරදි වුටහීම ඇති කර ත්තහම,
ගේදනා ක්ෂය වී ිහිල්ලා, ගේ ගේදනා නිරීක්ෂණය හරහාම හිගත්
තණ්හාව දුරු ගවලා, අන්න ගකගනක් පිරිනිගවනවා, නුත්නේ නිවන්
දකිනවා. ගේ විදිහට ගබාගහාම සංක්ෂිප්ත වශ්ගයන් ගේ ාථාගව
ඉදිරිපත් ගවනවා.
යම් අනුව අපිට ගත්රුේ න්න තිගයන්ගන් ගේදනාවක් ුන
අපි දැනුවත් ගවනගකාට, ගේ ගේදනාව දිහා ගහාඳින් නිරීක්ෂණය
කරන්න කරන්න, ගකගනකුට වුටගහනවා ගේ ගහ්තුවක් නිසායි
ගේදනාව හට න්ගන්. ඒ හට ත්ත ගේදනාව ඔන්න ඉපදුණො,
නුත්නේ හට ත්තා. ඒත් එක්කම ගේ ගේදනාව ගවනස් වුණා. ඊට
පස්ගස් ගේදනාව නුති වුණා. ඒ ගේදනාව නුති වුගණ් අර ස්පර්ශ්යත්
නිරුද්ධ ගවලා ියාට පස්ගස්. ඒ ස්පර්ශ්ය නුවත නුවත සිද්ධ
ගවනවා නේ, ගේ ගේදනාව නුවත නුවතත් හට න්නවා. ඒ අනුව
ගේ ගදක ගබාගහාම සමාන්තරව ගකගනකුට දැක න්නත් අවස්ථාව
තිගයනවා. ගේ විදිහට බලනවා නේ, බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා,
‘සු වඤ්ඤච වවෙනං වවවෙති, ‘සා අනිච්චා’ති පජානාති’,19 ගේ සුඛ
ගේදනාවක් හට ත්තා. ගේක අනිතයයි කියලා ගත්රුේයනවා. ගේක
පවතින ගදයක් ගනගමයි. ගේක හට ත්තා. ඔන්න දැන් නුති වුණා.
‘අනවජ්ඣාසිතා’ති පජානාති’, හැෙැයි ගේකට දැන් හිත බහින්ගන්
නුහු. නිකන් පුත්තකින් වග ් බලොගන ඉන්නවා. දැන් ඒ තරේම
අල්ල න්න ගදයක්, එතනම බුස න්න ගදයක්, අ ය කරන්න
ගදයක්, බදා න්න ගදයක් ගමතන නුහු. ගේක හුදු ගේදනාවක්
පර්ණයි.
ටික ටික දැන් ගකගනක්ග ් පරඥාව දියුණු ගවන්න දියුණු
ගවන්න ගේක අතහුගරන තියක් මතු ගවනවා. ‘අනභිනන්දිතා’ති
පජානාති’. ගමන්න සුප ගේදනාවක් හට ත්තා; ගේගකන් දැන් ගලාකූ
ඇල්මක් හට න්ගන් නුහු. දුක් ගේදනාවක් හට ත්තත් ඒක එක්කත්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------19

ර්ජ්ඣිර් නිකොය, ධොතු විභඞ්ග සූතරය

| 138

යේදනො ඇසුයරන් පරඥා වේධනය

|

ගලාකූ ුටීමක් නුහු. උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් හට ත්තත් ඒකත්
එක්ක ගලාකූ නුගදනුවක් නුහු. හරියට නිකන් දකිනව ගේ
‘අනුන්ග ් ගේදනා ස්වභාවයක්’ වග ්. පරයතො බුල්මකින් බලනවා.
හරියට නිකන් ගකාගහ්ගදෝ ගේදනා හට න්නවා. පුත්තකින් ඉඳන්
අපි ගේවා ුන දැනුවත් ගවනවා. ඒ ගේදනා එතන එතන නුති ගවලා
යනවා. ඒ වග ්මයි ඒවා එක්ක ඇගලන්න යන්ගනත් නුහු. ඒවා
එක්ක ුගටන්න යන්ගනත් නුහු. ගබාගහාම උගප්ක්ෂාවකින්
ගේදනානුපස්සනාවක ගයගදනවා. කාලාන්තරයක් තිස්ගස් යේ කිසි
ගයෝ ාවචරගයක් ගේදනානුපස්සනාගේ ගයගදනවා නේ, හුඟක්
ගවලාවට විස්තර කරන්ගන් ගමන්න ගමබඳු තත්තව
් යක්. ඉතින් ඒ
නිසා ගේ බුද්ධ වචනයත් එක්ක යේ කිසි ගකගනක්ග ්
ගේදනානුපස්සනාව සැසයඳනවා නේ, ඒ කියන්ගන් ටික ටික අපි ගේ
බුදුහාමුදුරුගවා කියපු පාගර් ිහිල්ලා තිගයනවා. ඒ කියන්ගන් අපි
මුලදි හුබුයි ගමච්චර මට්ටමකට යනොසිටින්න පුළුවන්. නමුත්
කාලයක් තිස්ගස් අපි ගහාඳින් ගේදනානුපස්සනාගේ නිරත ගවන්න
නිරත ගවන්න හිත පත් ගවන්ගන් ටික ටික ඔය වග ්
උගප්ක්ෂාවකටයි.
ඒ වග ්මයි මුලදි නිකන් තනි ඒකකයක් වශ්ගයන් දැකපු
ගේදනා සමහර ගවලාවට ගහාඳට ළං ගවලා නිරීක්ෂණය කරද්දි පුංචි
පුංචි ගේදනා රාශ්ියක් වශ්ගයන් ගකගනකුට වුටගහන්න ඉඩ
තිගයනවා. ඒක තමන්ග ් සතිගය් තීවරතාව, නුත්නේ සතිගය් තියුණු
බව, සමාධිගය් තියුණු බව මත තීරණය ගවනවා. ගහාඳට තියුණු
සතියකින් ගේ හට න්නා ගේදනා ස්වභාවයන් දිහා බලනවා නේ,
ගකගනකුට එතන එතන ගේදනා රාශ්ියක් හටග න නුති ගවලා යන
ස්වභාවයක් දැක න්න ඉඩ තිගයනවා. බුදුරජාණන් වහන්ගස්
ගේදනාව සේබන්ධගයන් ගදන උපමාවත් ගේ අගප් අත්දැකීමට කිට්ටු
කර න්න පුළුවන්. ‘වවෙනා බුබ්බබුළූපමා’ කියලා බුදුරජාණන්
වහන්ගස් හරි ලස්සන උපමාවක් ගදනවා. හරියට ගලාකු වුස්සක්
වහිනගකාට ජලාශ්යකට, වුහි බිඳු ජලාශ්ය මත පතිත ගවනවා. පතිත
ගවනගකාට ගේ ජල බිංදුවක් ාගන්, නුත්නේ වුහි බිංදුවක් ාගන්,
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එතන එතන වායු බුබුළක් හට අරග න නුති ගවලා යනවා. ආගය
වායු බුබුළක් හට අරග න නුති ගවලා යනවා. ආගයත් වායු බුබුළක්
හට අරග න නුති ගවලා යනවා. ගේ විදිහට ගේ ජලාශ්යකට වැහි
වතුර බිංදු වුගටනගකාට, ගේ පින්වතුන් හිගත් චිතරයක් ර්වොගන්න;
ජලාශ්යකට වැහි වතුර බිංදු වුගටනගකාට වුහි බිංදුවක් බිංදුවක්
ාගන් වොයු බුබුළක් හට අරග න නුති ගවලා යනවා. අන්න ඒ වග ්
කියනවා හරියට ගේ ගේදනාවත්. අපිට සමහර ගවලාවට තනි
ගේදනාවක් වශ්ගයන් දැනුණොට, ගේක ගහාඳට සමීප ගවලා ගකගනක්
නිරීක්ෂණය කරද්දි සමහර විට ගමබඳු අත්දැකීමක් ලබා න්න ඉඩ
තිගයනවා. ඒ කියන්ගන් දැන් හේබ ගවන ගේදනා රාශ්ියක්, සියුේ
සියුේ ගේදනා රාශ්ියක්, එතන එතන හට අරග න නුති ගවලා
යනවා.
ගේ විදියට ගකගනකුට දැක න්න පුළුවන් නේ, අන්න අපිට
කිට්ටු කර න්න පුළුවන් බුද්ධ වචනය: “සමුෙයධම්මානුපස්සී වා
වවෙනාසු විහ ති, වයධම්මානුපස්සී වා වවෙනාසු විහ ති,
සමුෙයවයධම්මානුපස්සී වා වවෙනාසු විහ ති”20 ඒ කියන්ගන් දැන් ගේ
ගේදනාව දකිනවා. ගකාගහාමද ගේ ගේදනා හට න්ගන් කියන
කාරණාව දකිනවා. ගකාගහාමද ගේ ගේදනා දුරු ගවන්ගන් කියන
ආකාරය දකිනවා. ගකාගහාමද ගේවා ඇති ගවලා නුති ගවලා
යන්ගන් කියන ආකාරය දකිනවා. එතගකාට ගේක දකින්න දකින්න
දැන් ගේක තව දුරටත් මග ් ගේදනාවක් ගනගමයි. ගේවා තව දුරටත්
ගේ අපි දීපු නේවල, නේ හරහා බුඳිච්ච තුන්වල, තිගයන ගේදනා
ගනගමයි. ඒ කියන්ගන් ගේදනාව ගහාඳට මධයස්ථ හිතකින්
නිරීක්ෂණය කරනගකාට අපිට ගේ ගේදනාව හට න්න තුන පවා
අමතක ගවනවා. ඒ කියන්ගන් අපි හිතමු මුලින් ‘දණහිගසහි’
ගේදනාවක් තිගයනවා කියලා තමයි අපි අවධානය එතනට ගයාමු
කගළ්. හුබුයි ගහාඳට සමීප ගවලා ගේ ගේදනාව නිරීක්ෂණය
කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න, අපි අර දීපු නේ ේ ඔක්ගකාම අමතක
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ගවලා, අපිට ඉන්න ගවලාව අමතක ගවලා, ඉන්න තුන අමතක
ගවලා, අපි දීපු නම අමතක ගවලා, ‘දණහිස’ කියන එක අගපන්
ිළිහිලා, ඒ ගවනුවට හුදු ගේදනා රාශ්ියක් පමණයි. ඒ හුදු ගේදනා
රාශ්ිගය්ත් එක එකක ඇති වීේ නුති වීේ ස්වභාවය බලබලා ඉන්නවා.
පින්වත්නි අපිට ගත්රුේ න්න තිගයන්ගන, බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ගපන්වන යම් දහම ඉතාම සූක්ෂ්මව හිත සරල කරග න,
සරල බව හරහා ුඹුරක් අත්දකින දහමක්. එගහම නුතුව හිත
සංකීර්ණ කරග න, හිත බර කරග න, හිගත් නා නො පරකාර සංඥා
රිං වග න දකින්න බුහු ගේ ගද්. ඒකයි අපි පුළුවන් තරේ
උත්සාහවත් ගවන්න ඕනෑ ගකාගහාමද අගප් ගේ ඔළුගව තිගයන බර
හෑල්ලු කර න්ගන්? ගකාගහාමද ගේ හිත සුද්ද කර න්ගන්?
ගකාගහාමද අපි ඉග නකියා ත්ත ගද්වල් ගේ භාවනා කරන
ගවලාවට පුත්තකින් තියන්ගන්? පුත්තකින් තිේගබාත් තමයි අපිට
ගේ සූක්ෂ්ම බව න්න පුළුවන්. ඊට පස්ගස තමයි අපිට ගේ සූක්ෂ්ම
හිත, සූක්ෂ්ම එකඟතාව, ගේ වග ් එතන එතන දකින යදයකට වර්තමාන ගමාගහාගත් දකින ගදයකට - ගයාමු කරන්න අවස්ථාව
ලුගබන්ගන්. ඉතින් ගේ විදිහට යේ කිසි ගකගනක් ගේ ගේදනා
නිරීක්ෂණය කරන්න නිරීක්ෂණය කරන්න, ගේ හරහාම ගලාකු
නිේබිදාවක් පහළ ගවනවා. දැන් ‘ගේ කගය් තිගයන්ගන් හුදු ගේදනා
ස්වභාවයක් පමණයි’ කියන අවගබෝධගය් ගකගනක් එළඹ සිටින්න
පුළුවන්. අපි අර ධාතුමනසිකාරය ුන කථා කරද්දි එදා කථා කයළ්
‘ගමතන තියයන්යන් හුදු ධාතු ස්වභාවයක් පමණයි’ කියලා
ගකගනකුග ් අවයෙෝධය ඇති යවන හුටි. නමුත් ගකගනක්
ගේදනානුපස්සනාවක
ගහාඳින්
නිරත
ගවනගකාට
එයා
ගේදනානුපස්සනාගේම නේ ගයගදන්ගන්, අන්න එයාග
හිත
ගහාඳට පිහිටනවා, ‘ගමතන තිගයන්ගන් හුදු ගේදනා ස්වභාවයක්
පමණයි’ කියන අවයෙෝධයට.
ඊළඟට ගේ කය නුවත නුවත පාවිච්චි කරනවා, තව දුරටත්
පාචිච්චි කරනවා ගේ හදා ත්ත පරඥාව තව තව වර්ධනය කරන්න.
ගහාඳට ගේ පරඥාව විපුලත්වයට පත් කර න්න. තව යහොඳට තහවුරු
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කර න්න. ඒ වග ්මයි සතිය තව දුරටත් දියුණු කර න්න. “අත්ථි
වවෙනා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨඨිතා වහාති. යාවවෙව
ාණමත්තාය පතිස්සතිමත්තාය” - අන්න සතිපට්ඨාන සූතරගය්දි
බුදුරජාණන් වහන්ගස් විස්තර කරනවා, ගේ තිගයන්ගන් හුදු ගේදනා
ස්වභාවයක් පමණයි කියන තුනට හිත පිහිටනවා. ඊළඟට ගේ කය
පාවිච්චි කරනවා, ගේ හිත පාවිච්චි කරනවා, ‘යොවයදව ඤාණර්ත්තොය
පතිස්සතිර්ත්තොය’ - හුගදක් තව දුරටත් පරඥාව දියුණු කර න්න; තව
දුරටත් සතිය ගහාඳට පිරිපුන් සතියක් බවට පත් කර න්න. ගමගහම
කාලයක් කරනගකාට කරනගකාට ගේදනාවලින් පවා හිත අයින්
ගවලා, ‘අනිස්සිවතා ච විහ ති, න ච ිඤ්ඤචි ව ාව උපාදියති’ කියන
ආකොරයයන්, ගකගනක් ගහාඳට පටිච්චසමුප්පාද නයාය අත්දකිද්දි ගේ
ගේදනාවල යථා ස්වභාවය ගත්රුේ නිද්දි ගේවයය් හිත බුස න්ගන
නුතුව, ගේවා අල්ල න්ගන් නුතුව, ගේදනාවලිනුත් හිත අයින් ගවලා
හිත අනිස්සිත ස්වභාවයකට, අරමුණු ඇසුරු ගනාකරන ස්වභාවයකට,
හිත විගේකීව ඉන්න ස්වභාවයකට එන්න ඉඩ තිගයනවා.
දැන් තමයි ගේදනානුපස්සනාගේ මුදුන්පත් වීමක් මතු
කර න්න තිගයන්ගන්. දැන් ගේ අනිස්සිත ස්වභාවයක් ඇසුරු කරමින්
තව තව ගකගලස් දුරු කරන්න තිගයනවා. ගකගනක් ගේ විදියට
කටයුත්ත කරග න කරග න යනවා නේ, බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියනවා ගේදනානුපස්සනාවම නේ ඒ ගයෝ ාවචරයාග ් මූල
කමටහන වුගණ්, ඒගකන්ම නේ එයා ඉදිරියට යන්ගන්, එයා
ගත්රුේ න්නවලු:
“ ායපරියන්ති ං
වවෙනං
වවෙයමාවනා
‘ ායපරියන්ති ං වවෙනං වවෙයාමී’ති පජානාති” - දැන් ගේ අවසාන
ගමාගහාත ුනයි බුදුරජාණන් වහන්ගස් කථා කරන්ගන්. බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කියනවා මරණාසන්න ගමාගහාගතදි ‘ගේ කය අවසන්
ගවන විදිගහ් ගේදනාවකට තමයි දැන් මුහුණ ගදන්ගන්’ කියලා කය
අවසන් ගවන ස්වභාවය, කය විනාශ් ගවන ස්වභාවය, මරණයට පත්
ගවන ස්වභාවගය් ගේදනාවක් හරහා දැන් යනවා කියල
ගත්රුේ න්නවාලු. “ජීවිතපරියන්ති ං වවෙනං වවෙයමාවනා
‘ජීවිතපරියන්ති ං වවෙනං වවෙයාමී’ති පජානාති”. ගේ ජීවිතය
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අවසන් ගවන ස්වභාවගය් ගේදනාවකුයි දැන් අත්දකින්යන් කියලා
ගත්රුේ න්නවා. “තස්මා එවං සමන්නාගවතා භික් ු ඉමිනා ප වමන
පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනන සමන්නාගවතා වහාති” ගේ විදියට ගහාඳට
කරමානුකූලව ගේ හුම ගේදනාවක්ම නිරීක්ෂණය කරමින්, ගේවයය්
ඇගලන්ගන් නුතුව ගේවයයන් හිත මෑත් කර නිමින්, හිගත් ගකගලස්
දුරු කරමින් ගකගනක් ඉදිරියට ියා නේ, ටික ටික හිගත් ගකගලස්
දුරු ගවලා ගේ භාවනාව හරහාම. බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා
ගේ ගේදනානුපස්සනාව හරහාත් ගකගනකුට ගලාකු පරඥාවක් දියුණු
කර න්න පුළුවන් කියලො. ඒ වග ්මයි “තස්ර්ො එවං සර්න්නොගයතො
භික්ඛු ඉමිනො පරයර්න පඤ්ඤාධිට්ඨොයනන සර්න්නොගයතො යහොති” දැන් අර ධාතු සේබන්ධගයන්, ගේ ගේදනා සේබන්ධගයන් ගහාඳට
පරඥාවක් අවදි කර ත්තා නේ, ගමන්න ගේක තමයි කියනවා
උත්කෘෂ්ටම පරඥාව. “එසා හි භික් ු, ප මා අරියා පඤ්ඤා යදිෙං සබ්බබදුක් ක් වය ාණං” - ඒ කියන්ගන් සියලුම දුක් දුරු කර ුනීගේ
පරඥාවක් තමයි ගේ හරහා අවදි ගවන්ගන්.
විගශ්්ෂගයන්ම ගේ ගේදනා ුන කියනගකාට තවත් පුත්තක්
මතු කර න්න වටිනවා. අපි සාමානයගයන් සුප ගේදනාවක් හරහා
යනගකාට අපිට උනන්දුවක් නුතත් ඒක තුළ අයප් හිත බුස න්නා
ස්වභාවයක්, ඒක අල්ල න්න ස්වභාවයක් තිගයනවා. ඒ වග ්මයි දුක්
ගේදනාවක් හරහා යනගකාට ඒගකන් අයින් ගවන්න හදන
ස්වභාවයක්, ඒගකන් පුනලා යන්න හදන ස්වභාවයක්, ඒකත් එක්ක
ුගටන ස්වභාවයක් තිගයනවා. හුබුයි අපි ගනාදුක් ගනාසුව
ගේදනාවක් හරහා යනගකාට, ඒ කියන්ගන් උගප්ක්ෂා ගේදනාවක්
හරහා යනගකාට අපි හුඟක් ගවලාවට ඒක ුන ගනාදැනුවත්. ඒ
කියන්ගන් අපි දන්ගනත් නෑ, අපි ඒක ණන් න්ගනත් නෑ. ඒ
උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් නේ තිගයන්ගන්, ඒක හරිම කේමුලි
කරවනසුලුයි. ඒ කියන්ගන් ඒ ගේදනාව, උගප්ක්ෂා ගේදනාව හරිම
කේමුලි කරනසුලුයි. අපි ගමාකද කරන්ගන්? ඒ උගප්ක්ෂා ගේදනාව
හරහා ආපු කේමුලිකම දුරු කර න්න කියලා ඔන්න අපි සුප
ගහායනවා. සුප ගහායාග න යන මාර් ගයදි ඔන්න තණ්හාවක්
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වර්ධනය ගවනවා. එතන පටිච්චසමුප්පාදයක් කරියාත්මක ගවනවා. ඒ
කියන්ගන්, දැන් ගේ උගප්ක්ෂා ගේදනාවක්ය තිගයන්ගන් කියලා අපි
දන්ගන් නුහු. උගප්ක්ෂා ගේදනාව ුන තිගයන්ගන් අවිදයාවක්. ඒ
අවිදයාව හරහා අපි ගමාකද කරන්ගන්? දැන් ගේ තිගයන උගප්ක්ෂාව
දන්ගන් නුති හින්දා, ඒක කේමුලි කරනසුලු නිසා, ඒක ඒකාකාරී
නිසා, සුප ගහායන්න ිහිල්ලා අපි ටික ටික දන්ගනම නුතුව
තණ්හාවක් උපාදානයක් වර්ධනය කරනවා.
හුබුයි ගේගක් අනිත් පුත්ත තමයි අපි භාවනාවකදි
අත්දකින්ගන්. ඒ කියන්ගන් උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් තිගයනවා.
උදාහරණයක් වශ්ගයන් අපි හිතමු ආශ්්වාස පරශ්්වාස කරියාවලිය
තිගයනවා. අපි සාමානයගයන් ආශ්්වාස පරශ්්වාස කරියාවලියක්
තිගයනවාද කියලා දන්ගනවත් නුහු. දැන් ගේ ගනාදන්නා වූ,
නුත්නේ අමතක කරලා දාපු, අතහුරලා දාපු, උගප්ක්ෂා ගේදනාවකින්
යුක්ත ගේ ආනාපාන කරියාවලිය ුන, අපි හිතමු ගකගනක් දැනුවත්
ගවනවා. අර වග ් ගනාදන්න, අර වග ් ම හුරලා දාලා ඒ ගවනුවට
පුළුවන් තරේ ඇහු කන පිනවන ගද්වල් ගහායගහායා යනවා
ගවනුවට, ගේ දැන් තිගයන උගප්ක්ෂා ගේදනාවට අවදි ගවන්න
බලනවා. උගප්ක්ෂා ගේදනාව ම හුරලා ගවන ගද්වල් ගහායනවා
ගවනුවට උගප්ක්ෂා ගේදනාව ුන අවදි ගවන්න දැනුවත් යවන්න
බලනවා. හුස්ර්කට අවදි ගවන්න බලනවා. ඒ කියන්ගන් ‘ගමන්න ගේ
අවස්ථාගේදී ආශ්්වාසයක් සිද්ධ ගවනවා - ගමන්න ගේ අවස්ථාගවදි
පරශ්්වාසයක් සිද්ධ ගවනවා’ කියලා කාලයක් ගේක දියුණු කරනවා
නේ, ගේ ආශ්්වාස පරශ්්වාස කරියාවලිය, ගේ ආනාපානසතිය ගකගනක්
වඩනවා නේ, දන්ගනම නුතුව ටික ටික සතියත් දියුණු ගවනවා.
එතන එතන හිත පවතින්න උත්සාහවත් ගවනවා. හිගත් පරඥාවක්
වුගඩන්න පටන් න්නවා. හිගත් ඒකා රතාවක් වුගඩන්න
පටන් න්නවා.
පින්වත්නි, ගේ උගප්ක්ෂා ගේදනාව එක පුත්තකින්
භාවනාවට ගබාගහාම යහොඳ සන්ධිස්ථානයක්. භාවනා සඳහා
ගයාදා න්නා පරෙල කර්මස්ථානයක්. ගමාකද, යේ කිසි ගකගනක් අර
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උගප්ක්ෂාව ුන තිබිච්ච අවිදයාව, නුත්නේ උගප්ක්ෂා ගේදනාවක්
තිගයනවාද කියලවත් ගනාදැන හිටිය ස්වභාවය අයින් කරලා
උගප්ක්ෂා ගේදනාව ුන ගහාඳට දැනුවත් ගවනවා නේ, ඒ දැනුවත්
වීම හරහා අවිදයාව දුරු ගවලා පරඥාවක් පහළ ගවනවා. අවිදයාව දුරු
ගවලා විදයාවක් පහළ ගවනවා. ඒ කියන්ගන් උගප්ක්ෂා ගේදනාගේ
පටිභාගය අවිදයොව වශ්ගයන් ගපන්වනවා. ඒ කියන්ගන් අපි උගප්ක්ෂා
ගේදනාවක් ුන දන්ගන් නුත්නේ අපි ගමාකද කරන්ගන්? පුළුවන්
තරේ ගවන පුත්තකින් ගහායන්න යනවා සුප. සුප ගහායන්ගන්
අපි අවිදයාවක් හරහා. අන්න පටිච්චසමුප්පාදය, අර සාමානය රැල්ල
කරියාත්මක ගවනවා. නුත්නේ සාමානය ස්වභාවය, අහු ගවන තිය,
තණ්හාව වුගඩන තිය, කරියාත්මක ගවනවා. හුබුයි ගේ උගප්ක්ෂා
ගේදනාව ුන ගකගනක් දැනුවත් ගවනවා නේ, ගකගනක් සතිමත්
ගවනවා නේ, යර්යහර් සතිමත් ගවන්න සතිමත් ගවන්න ඒ අවිදයාව
ගවනුවට ඔන්න එතන පරඥාවක් ලියලන්න පටන් න්නවා. සමහර
ගවලාවට ගේ හුස්ම රැල්ගල්ම සතුටක් පවා ජනනය ගවන
ස්වභාවයක් මතු ගවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා උගප්ක්ෂා ගේදනාව ුන
පරඥාවක් පහළ වුණා නේ, එගතන්දි සුපයකුත් පහළ ගවනවා. හුබුයි
උගප්ක්ෂා ගේදනාව ුන අපි දන්ගන නුත්නේ එතන තිගයන්ගන්
දුකක්.
ඒ නිසා ගේ උගප්ක්ෂා ගේදනාව අගප් අවධානයට ලක් විය
යුතු තුනක්. යහ්තුව යම්කයි. අපි යම්ක සාමානයගයන් ම හරින
තුනක්. ගමාකද අගප් ජීවිතවල සාමානයගයන් සුප ගේදනාවත් දුක්
ගේදනාවත් කියන යදක තිගයන්ගන් අන්ත ගදකක. ඒ වග ්මයි වුඩි
කාලයක් අගප් හිත තිගයන්ගන්, නුත්නේ අගප් කය තිගයන්ගන්
උගප්ක්ෂා ගේදනාවක. හුබුයි ඒක හරිම ඒකාකාරීයි; කේමුලි
කරවනසුලුයි. අපි ඒ නිසා ඒක සේපූර්ණගයන්ම අතහුරලා දාලා
ම හුරලා තමයි ජීවත් ගවන්ගන්. නමුත් දහගේ ගපන්වනවා,
ගකගහාමද ගේ උගප්ක්ෂා ගේදනාවට අවදි ගවන්ගන්? දැන් ගේ
අවස්ථාගවදි උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් තිගයනවා කියලා දැන න්ගන්
ගකාගහාමද? ඒක දැන න්න නේ අපිට වීර්යයකින්ම ඉන්න ගවනවා.
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ඒ කියන්ගන් සුප ගේදනාවක් විගශ්්ෂගයන් දැන ුනීම සඳහා
උත්සාහයක් අවශ්ය නුහු. දුක් ගේදනාවක් දැන ුනීම සඳහාත්
උත්සාහයක් අවශ්ය නුහු. නමුත් උගප්ක්ෂා ගේදනාවක් දැක න්න
නේ උවමනාගවන් වීර්යයගයන්ම ඒ කටයුත්ත කරන්න ගවනවා.
ඒ නිසා අගප් ගේ උපන් දවගස් ඉඳන් තිගයන හුස්ම රැල්ල
ගැන දැනුවත් ගවන්න නේ අපිට වීර්යවන්ත ගවන්න ගවනවා. ඒ
කියන්ගන් අපිට උවමනාගවන් ඒ දිහා බලන්න ගවනවා.
අවධානගයන් ඒ දිහා බලන්න අවශ්ය ගවනවා. ගකගනක් ගේ විදියට
අවධානගයන් බලන්න බලන්න, උගප්ක්ෂා ගේදනාව හරහා දැනුවත්
ගවන්න දැනුවත් ගවන්න, අන්න අවිදයාව ගවනුවට පරඥාවක් පහළ
ගවලා. ආනාපානසතිය හරහා හිත විමුක්ත ගවන ස්වභාවයක්,
නුත්නේ හිත ගේ ගේදනාගවනුත් ුලවිලා යන ස්වභාවයක්, හිත
සේපූර්ණගයන්ම නිදහස් ගවන ස්වභාවයක් මතු ගවන්න පුළුවන්. ඒ
නිසා සාමානයගයන් කයට දැගනන දරුණු ගේදනා වුණත්, ගකගනක්
ගහාඳට ගේදනානුපස්සනාවක නිරත ගවනගකාට, ඒ හරහා ිහිල්ලා
හිගත් නිදහස් භාවයකට පත් ගවන්න පුළුවන්. ඒ වග ්මයි, අපි හිතමු
සුප ගේදනාවක් වුණත් ඒක ුන ඇගලන්ගන් නුතුව බලලා ඒක
හරහා වුණත් හිත නිදහස් ගවන්න පුළුවන්. ඒ වග ්මයි, උගප්ක්ෂා
ගේදනාවක් වුණත් ගකගනක් ගහාඳට ගේ වග ් ළං ගවලා බලනවා
නේ, පරඥාගවන් බලනවා නේ, ඒ හරහා ිහිල්ලා හිත නිදහස් ගවන්න
පුළුවන්.
ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගේ දහම ගපන්වලා
ගදනගකාට ගේ ඕනෑම ගේදනාවක් අපි ගේදනාවක් වශ්ගයන්
ගත්රුේ න්නවා නේ, ඒක නිවුරදිව නිරීක්ෂණය කරනවා නේ, ඒගක
තිගයන අනිතය ස්වභාවය වටහා න්නවා නේ, ඒගක තිගයන ගපළන
ස්වභාවය ගත්රුේ න්නවා නේ, ඒක තමන්ට කිසිම පාලනයක්
කරන්න බුරි තිය ගත්රුේ න්නවා නේ, අනාත්ම ස්වභාවය
ගත්රුේ න්නවා නේ, ටික ටික තරිලක්ෂණය වුඩිලා, හිගත් පරඥාව
වුඩිලා, අවිදයාව ගවනුවට විදයාව පහළ ගවලා, අපිට ගේ ගේදනාවම
නිවන් මාර් යක් බවට පත් ගවනවා. ඒ නිසා ර්ට ර්තකයි අති පූජ්ය
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කටුකුරුන්ගද් ාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්ගස් පරකාශ්යක් කරනවා
‘ගේදනානුපස්සනාව කියන්ගන් නිවන් දකින්න තිගයන ගකටි දුර්
මාර් යක්’ කියලා. ගකටියි, හුබුයි දුර් මාර් යක්. ටිකක් අමාරුයි.
ඉවසන්න සිද්ධ ගවනවා. විගශ්්ෂගයන්ම ගේ කය දුක් ගේදනා ඇසුරු
කරනගකාට සෑගහන්න ඉවසීමකින් දුක් හරහා යන්න සිද්ධ ගවනවා.
ඒ නිසා හිගත් ගහාඳ දරා ුනීගේ ශ්ක්තියක් තිගයනවා නේ, ඉවසීමක්
තිගයනවා නේ, ඕනෑම දුකක් දරන්න පුළුවන් අධිෂ්ඨානයක් හිගත්
තිගයනවා නේ, ගකගනකුට ගේදනානුපස්සනාව උත්සාහ කරලා
බලන්න පුළුවන්.
ඒ වග ්මයි, තවත් පුත්තකින් කියනවො නම්, ‘දුක් ගේදනාවක්
තිගයනගකාට අනිවාර්යගයන්ම ඒක හරහාම යා යුතුයි’ කියලා
නියමයකුත් නුහු. ඒක තමතමා මත තීරණය ගවනවා. ඒ කියන්ගන්,
ගේ අනුපස්සනා හතගරන් - කොයානුපස්සනාව ගේදනානුපස්සනාව
චිත්තානුපස්සනාව ධේමානුපස්සනාව කියන ගේ අනුපස්සනා
හතගරන් - ගකායි අනුපස්සනාව අගප් ජීවිතවල අපි වුඩිගයන්
ඇසුරු කරයිද කියන එක ුන අපිට පූර්ව නි මනයකට එළගඹන්න
බුහු. ඒ නිසා අපි සමහර ගවලාවට ධාතුමනසිකාරය වග ්
භාවනාවක්, ආනාපානසතිය වග ් භාවනාවක්, සෑගහන්න කාලයක්
කායානුපස්සනා මට්ටගේදී පර ුණ කරනවා ගවන්න පුළුවන්. සමහර
ගවලාවට ඒක ටික කාලයක් පර ුණ කරලා ගේදනානුපස්සනාවක්
වග ් අල්ලග න ඒක සෑගහන කාලයක් පර ුණ කරනවා ගවන්න
පුළුවන්. තවත් ගකගනක් ඒක ගකටි කාලයක් වර්ධනය කරලා
චිත්තානුපස්සනාවක් වග ් ගදයක් සෑගහන කාලයක් පර ුණ කරනවා
ගවන්න පුළුවන්.
ඉතින් ගේ විදිහට අපිට පූර්ව නි මනවලට එළගඹන්න හරි
අමාරුයි. ගේ හිත ගකායි විදිහටද ඉදිරියය්දී හුසිගරන්ගන් කියලා.
ඒකත් අපි සංසාගර් පුරුදු කරපු හුටියට, නුත්නේ අගප් තිගයන
ඉන්ද්රිය ධර්මයන්ග ් අඩු වුඩිකම් අනුව තමයි තීරණය කරන්න
ගවන්ගන්. ඒ නිසා අපි කවුරු හරි කායානුපස්සනාවක නිරත ගවනවා
නේ ඒගක කිසි අඩුවක් නුහු. කවුරු හරි ගේදනානුපස්සනාවක
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නිරත ගවනවා නේ ඒගක අඩුවක් නුහු. චිත්තානුපස්සනාවක
ගයගදනවා නේ ඒගක අඩුවක් නුහු. අපි ගත්රුේ න්න තිගයන්ගන්
කායානුපස්සනාව තමයි එක පුත්තකින් අපිට බුස න්න තිගයන
පහසුම තුන. එතනින් ගහාඳට හිගත් සතියක් දියුණු කර ත්තට
පස්ගස් ගකගනකුට අන්න වුඩිච්ච සතියකින්, හිගත් හදා ත්ත යේ
උගප්ක්ෂාවකින්, සමාධියකින්, ගේදනානුපස්සනාවට එළගඹන්න
පුළුවන්. ගේදනානුපස්සනාව කොලයක් කරලා අපි හිතමු කුමති නේ
ඊළඟට ස්වාභාවිකවම වග ් හිත දිහා බුගලනවා නේ, ඒ වග ්ම
හිගත් යන අරමුණුවලට මුළො ගනාවී හිත දිහා බලන්න පුළුවන් නේ,
අන්න චිත්තානුපස්සනාවට පිවිගසන්න පුළුවන්.
එතගකාට ගේ විදියට භාවනා කරම විවිධාකාර වශ්ගයන්
ගපළ ුහිලා තිගයනවා. ඉතින් අපිත් ගේ කරම සේබන්ධගයන් ගත්රුේ
අරග න, බුදුරජාණන් වහන්ගස් ඉදිරිපත් කරන ගේ ධාතු
සේබන්ධගයන්, ගේදනා සේබන්ධගයන්, විඤ්ාණය සේබන්ධගයන්,
විඤ්ාණගය් කෘතය සේබන්ධගයන්, ගහාඳින් ගත්රුේ අරග න,
අපිත් නුවණ දියුණු කර න්නට පරමාද ගනාවී, බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියන ‘පඤ්ඤං නප්පර්යජ්ජ්යය’ ගේ පරඥාව වඩන කටයුත්ත
ගනාසලකා හරින්යන් නැතුව, පරඥාව දියුණු කිරීර් අතපසු කරන්ගන්
නුතුව හිගත් පරඥාව අවදි කර ුනීම සඳහා අපි උත්සාහවත් විය
යුතුයි. ඒ විදිහට ගේ පරඥාව තුළ පිහිටනවා නේ, බුදුරජාණන් වහන්ගස්
ගපන්වන ‘චතුරොධිට්ඨොයනො අයං භික්ඛු පුරියසො’ති’ කියන ඒ පළගවනි
කාරණය ‘පඤ්ඤාධිට්ඨොයනො’ ගේ ‘පරඥාව මත පිහිටලයි අපි කටයුතු
කරන්ගන්’ කියන කාරණයට අපිට අනුගත ගවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ
සඳහා අප සියලුගදනාටම අද දින ධර්ම ගද්ශ්නාගවන් යම් ම
ගපන්වීමක් සිදු ගේවා කියලා පරොේථනො කරමින් අද ධර්ම ගද්ශ්නාව
සමාප්ත කරනවා.
සියලුදෙනාටම දෙරුවන් සරණයි.
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6 │ සතය ස්වභාවය රැකගනිමු
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
“චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි, සද්ධොවන්ත
පින්වත්නි, අපි යම් භොවනො වැඩ සටහන සඳහො ඉදිරියයන්
තියොගත්යත් ධොතු විභඞ්ග සූතරය. ධොතු විභඞ්ග සූතරය ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් පුක්කුසොති කියන ස්වොමීන් වහන්යස්ටයි.
අපි යපොේඩක් ර්ුල ර්තක් කරගත්යතොත්, යම් පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස් ර්ුලදී රජ් යකයනක්. යම් රජ්තුර්ො තර්ොයග් අදෘෂ්ට මිතර
බිම්බිසොර රජ්තුර්ො එවපු හසුන් පත යත්රැම් අරයගන, ඒයක් තිබිච්චච
කරැණු - ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ගැන, දහර් ගැන, සංඝයො ගැන,
පරතිපදාව ගැන තියයන කරැණු - යත්රැම්යගන, තර්න්ර් නුවණින්
යත්රැම්යගන ශීලයක පිහිටලො, ඊළඟට සර්ොධි භොවනොවක් වඩලො,
ෙුදුන් ගැන යත්රැම්යගන, ෙුදුන් යවනුයවන් පැවිදි යවලො, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් සම්ර්ුඛ යවන්න එනවො. එතයකොට එන අතරර්ගදි තර්යි
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හම්ෙ යවන්යන්.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් සෘජ්ුවර් යම් පරතිපදාව යද්ශනො
කරනවො. පරඥාව පැත්ත දියුණු කරගන්න පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස්ට ර්ග සලස්සනවො. සොර්ොනයයයන් ශීල, සර්ොධි, පරඥා කියන
අනුපිළියවළ කථොව අනුව අපිට හිතොගන්න තියයන්යන් පුක්කුසොති
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ස්වොමීන් වහන්යස් යම් වන විට සිල්වත්. ඒ වයග්ර්යි යම් වන විටත්
සෑයහන සර්ොධියක් සහිතයි. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට කිසි
අපහසුවක් නැති යවන්න ඇති, පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට
සෘජ්ුවර් පරඥා ශික්ෂොව යද්ශනො කරන්නට. ඒ වයග්ර්යි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යම් ස්වොමීන් වහන්යස්යග් පරඥාව ර්ුහුකුරො යන හැටි,
වේධනය වන හැටි දැක දැක, දැන් ෙුද්ධ යද්ශනොව ඉදිරිපත් කරනවො.
ඊළඟට ටියකන් ටික ටියකන් ටික ගැඹුරට යනවො. ර්ුලින්ර් යපන්වලො
යදන්යන් යකයනක්, පුද්ගලයයක්, සත්ත්වයයක් කියලො කියන යම්
ස්වභොවය ධොතු හයක සංයයෝගයක්, ධොතු හයක එකතුවක් ෙවයි.
ඊළඟට තව පැත්තකින් විස්තර කරනවො - යම් සත්ත්වයයක්
පුද්ගලයයක් කියලො කියන්යන් ස්පේශ ආයතන හයක එකතුවක්,
සංකලනයක්. ඊළඟට තවත් පැත්තකින් විස්තර කරනවො යම්
සත්ත්වයයක් පුද්ගලයයක් කියලො කියන්යන් හැසිරීම් දහඅට
ආකොරයක්. යම් විදිහට විස්තර කරන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්, යම් එක
එක පැතිවලින් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්යග් හියත් පරඥාව අවදි
කරනවො. යම් ෙුද්ධ යද්ශනොවට සවන් දීයර්න් අපිට ටික ටික
යත්රැම්ගන්න පුළුවන්, යම් අපි ‘යකයනක්ය පුද්ගලයයක්ය, ර්යර්ක්ය
අහවලොය’ කියලො හිතොයගන හිටියට, ෙුද්ධ යද්ශනොවට අනුව යර්තන
තියයන්යන් ධොතුවල එකතුවක්. නැත්නම් යර්තන තියයන්යන්
ආයතන හයක සකස් වීර්ක් - ආයතනවල හැසිරීර්ක් තියයන්යන්.
ර්නස පැත්යතන් ගත්යතොත් ර්නයස් හැසිරීම් දහඅට ආකොරයක්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම්වො ගැන විස්තර කරලො, තව දුරටත්
යකොයහොර්ද යම් හිත හික්ර්වන්යන් කියලො විස්තර කරනවො.
පරතිපදාවක නියැයලන යකයනක්ව, දහර්ට පිළිපන් යකයනක්ව
යකොයහොර්ද විස්තර කරන්යන් කියන එකයි ඊළඟට යපන්වලො
යදන්යන්. “චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති” එයතන්දී
අධිෂ්ඨොන හතරක් වශයයන්, ඒ කියන්යන් හියත් පිහිටීම් හතරක්
වශයයන්, යම් යකයනක්ව පුද්ගලයයක්ව සත්ත්වයයක්ව හඳුන්වලො
යදනවො. එයතන්දී ර්ුලින්ර් ඉදිරිපත් කරන්යන් “පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනා” පරඥාව ර්ත පිහිටීර්. යදවනුව ඉදිරිපත් කරනවො “සච්චාධිට්ඨඨාවනා” -
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සතයය ර්ත පිහිටීර්. ඊළඟට ඉදිරිපත් කරනවො “චාගාධිට්ඨාවනා”
කියලො අතහැරීර් ර්ත පිහිටීර්. අන්තිර්ට ඉදිරිපත් කරනවො
“උපසමාධිට්ඨඨාවනා” කියලො. යම් හැර් යද්ර් සංසිඳීර්ක් ර්ත පිහිටීර්;
සංසිඳීර්ක් ර්ත පිහිටො කටයුතු කිරීර්.
එතයකොට යම් එක එක පැත්යතන් ගත්තහර්, පරතිපදාවක
යයයදන පිරිසකට සෑයහන යදයක් ඉයගනගන්න යම් සූතරයය්
තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එක එක යකොට්ඨොශයක් හරහො
යකොයහොර්ද අයප් පරඥාව දියුණු කරගන්යන්, යකොයහොර්ද එක එක
පැතිවලට අවධොනය යයොර්ු කරන්යන් කියලො පැහැදිලි කරනවො.
ඉතින් අපි ඊයය් උත්සොහවත් වුණො යම්යකන් “පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනා”
කියන එක විස්තර කරන්න. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරඥාව පැත්යතන්
විස්තර කරන්යන් “පඤ්ඤඤං නප්පමවජ්ජයය” පරඥාව දියුණු කරගැනීයම්
අපරර්ොදී වන්යන්ය කියන කොරණොව. එතයකොට අපිට යත්යරනවො,
යපොත පත ඉයගනගන්න, ඉස්යකෝයල් යන්න, විශ්ව විදයොයල යන්න
කියන නො නො පරකොර යද්වල් ඉයගනගැනීර් සම්ෙන්ධයයන් අපි
අපරර්ොදීව කටයුතු කරනවො. හැෙැයි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන පරඥාව දියුණු කරගැනීයම් කොේයය යවනුයවන් අපි ඇත්ත
වශයයන්ර් යවයහයසනවොද කියලො යපොේඩක් ෙලන්න වටිනවො.
සර්හර යවලොවට අපි සෑයහන කැප කිරීර්ක යයයදනවො, අයප් තරැණ
කොයලර් කැප කරනවො නො නො පරකොර විෂය ඉයගනගන්න; යලෝකොයත
විෂය ඉයගනගන්න. යලෝකයය් තියයන නො නො පරකොර විෂය
ඉයගනගන්න. ඒයක් අවසොන පරතිඵලය වශයයන් ඔන්න අපිට
රක්ෂොවක් ලැයෙනවො. දිවි යපයවත පවත්වොගැනීර් සඳහො ඒයකන්
යම් උපකොරයක් ලැයෙනවො. හැෙැයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
පරඥාව දියුණු කරගැනීර් සඳහො අපි එෙඳු කැප කිරීර්කට සූදානම්ද
කියලො අයපන් ඇහුයවොත්, සර්හර විට අපි ඒ තරම්ර් සූදානම් නැති
ෙවක් යපන්වන්න පුළුවන්.
යර්ොකද, අපි හිතර්ු දරැයවක් පුංචි කොයල් ඉඳන් ඉස්යකෝයල්
යනවො. අපි හිතර්ු අවුරැදු පහ - හයය්දී හරි පටන්ගත්තහර්, අන්තිර්ට

151

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
යම් ඉයගනීම් කටයුතු ඉවර යවනයකොට අවුරැදු විස්සක් පැනලො.
එතයකොට අපිට යත්යරනවො අපි සෑයහන කොලයක් තිස්යස් ජීවියතන්
සෑයහන පරර්ොණයක් වැය කරලො තියයනවො, යම් යලෝකොයත විෂය
ඉයගනගන්න. අයප් යම් ෙහ යතෝරගන්න. ඊළඟට විවිධොකොර ර්ොතෘකො
ඔස්යස් අයප් දැනුර් වේධනය කරගන්න. හැෙැයි භොවනොවකට වොඩි
වුණහර් අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො හරිර් ඉක්ර්නට සර්ොධිගත
යවන්න; හරිර් ඉක්ර්නට පරඥාව අවදි කරගන්න. ඉතින් අයප් යම්
ඉල්ලීර් හරිර් අසොධොරණයි වයග්. යර්ොකද, යම් යලෝකයය් තියයන නො
නො පරකොර යද්වල්වලට අවුරැදු ගොණක් යවයහයසන්න නම් අපිට ඕනෑ
හැටියය් යවලොව තියනවො; අවස්ථොව තියයනවො. අපි ඒවොට
යවයහයසනවො. නර්ුත් යම් භොවනොවකට වොඩි වුණොර් අපි ඔන්න
ඉක්ර්නින් පරතිඵල ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො. අපිට යත්යරනවො
යම්යක් යර්ොකක්යදෝ අපිට වැරදීර්ක් යවලො තියයනවො. යර්යහර්
යද්වල්වලට අපි අනවශය විදිහට ර්ූලිකත්වය යදමින්, ඒ යලෝකොයත
විෂය ඔස්යස් අයප් ර්ුළු ජිවිතයර් කැප කරනවො; ර්ුළු තරැණ කොලයර්
කැප කරනවො. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වපු යද්ට අවධොනය
යයොර්ු කරන්න, නැත්නම් ඒකට ර්ූලිකත්වය යදන්න අපි ඒ තරර්ට
යුහුසුලු යවන්යන් නැහැ.
නර්ුත් අපි නුවණ පෑදිලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ගැන
විශ්වොසය ඇති යවලො සද්ධොව ඇති යවලො යම් ර්ොේගයට පිවිසුණො
නම්, අන්න අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි - යර්ොකක්ද යම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යපන්වන පරඥාව? යකොයහොර්ද අපි එෙඳු පරඥාවක් අයප් සිත
තුළ දියුණු කරගන්යන්? ඒක යම් ර්ර් අද ඉයගනයගන තියයන
විවිධොකොර ක්යෂ්තර ඔස්යස්, විෂය ඔස්යස් ර්ට යහොයොගන්න පුළුවන්
යදයක්ද? තේකය ඔස්යස් යහොයොගන්න පුළුවන් යදයක්ද? හිතලො
යහොයොගන්න පුළුවන් යදයක්ද? එයහර් නැත්නම් යෙොයහොර්
නිහතර්ොනී යවලො, බිර්ට ෙැහැලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
යම් ර්ොේගය ඔස්යස් හිත වඩලො යහොයොගත යුතු යදයක්ද? කියලො
විර්සො ෙලන්න. ඒ නිසො අපි වේතර්ොන කොලයය්දී ටිකක් පරිස්සම්
යවන්න යවනවො. යර්ොකද අද හුඟක් යවලොවට අපි ක්ෂණික කරර්
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යහොයන යුගයක් යම්ක. හැර් යද්ර් ‘ක්ෂණික’ යවලො තියයන්යන් අද.
යම් නිසො යම් හිත හදාගන්න එකත් අපි සර්හර යවලොවට ක්ෂණිකව
කරන්න
ෙලොයපොයරොත්තු
යවනවො.
නර්ුත්
යර්තන
තියයන්යන් යෙොයහොර් කරර්ොනුකූලව පියවයරන් පියවර යන
පරතිපදාවක් ෙව තර්යි ෙුද්ධ යද්ශනොවට අනුව අපිට හිතොගන්න
තියයන්යන්. වැදගත්ර් කරැණ තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් පරඥාව
දියුණු කිරීර් සම්ෙන්ධයයන් අපරර්ොදී යවන්න කියලො කියනවො.
එතයකොට පරඥාව සම්ෙන්ධයයන් කථො කරද්දී අපි දවස්
කිහිපයක් ර්තක් කරගත්තො අපි යකයනක්, පුද්ගලයයක් කියලො
සත්ත්ව සංඥාවකින් පැටලිලො තියයන ස්වභොවයයන් හිත ර්ුදවොගන්න
ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ යපන්වොයදනවො, යර්තන තියයන්යන් පඨවි ධොතුවක්,
ආයපෝ ධොතුවක්, යත්යජ්ෝ ධොතුවක්, වොයයෝ ධොතුවක්, ආකොශ ධොතුවක්,
ඒ හැරැණහර් යර්තන තියයන්යන් විඤ්ඤාණ ධොතුවක්. යම් ධොතු
සම්ෙන්ධයයන් යහොඳ විස්තරයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත්
කරලො, ඒයක් පුක්කුසොති ස්වොමීන්වහන්යස්ව යහොඳට පිහිටුවලො
කියනවො, පරඥාව දියුණු කරගැනීර් සම්ෙන්ධයයන් අපරර්ොදී යවන්න; ඒ
සඳහො ධොතුර්නසිකොරයක් වඩනවො; යේදනොනුපස්සනොවක් වඩනවො.
ඒ අනුව යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නපු පරඥාව, ඒ යථොභූත ඤාණ
දේශනය හියත් දියුණු කරගැනීර්ට යකයනක් උත්සොහවත් යවනවො.
යර්ොකද, ෙුද්ධ යද්ශනොයේර් සඳහන් යවනවො සර්හර සූතරවල
“සමාහිවතා යථාභූතං ජානාති පස්සති” යම් කිසි යකයනක් යහොඳ
සර්ොධිර්ත් භොවයක් ඇති කරයගන, ඒ සර්ොධිර්ත් භොවය වේතර්ොනය
යවත යයොර්ු කරලො යහොඳට නිරීක්ෂණය කළො නම්, අන්න යහොඳ
අවස්ථොවක් තියයනවො, ඇත්ත ඇති සැටියයන් දැනගැනීර් සඳහො. ඒ
වයග්ර්යි යචතනොකරණීය සූතරයය්දී කියනවො, යම් විදිහට හියත්
සර්ොධියක් සහිතව යම් කටයුත්ත කරනවො නම්, තර්න්ට ‘ඇත්ත ඇති
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සැටියයන් යත්යරන්න ඕනෑ’ කියලො යච්චතනොවක්වත් පහළ කරගන්න
යදයක් නැහැ, ඒක ධේර්තොවක් වශයයන්ර් සිද්ධ යවනවො කියලො.21
ඒක නිසො අපි කරන්යන් ඇත්තටර් යහ්තු සකස් කරගැනීර්;
හියත් සර්ොධිර්ත් ස්වභොවයක් සකස් කරගැනීර්. ඒ සඳහො සතිය
පිහිටුවලො, සර්ොධිර්ත් ස්වභොවයක් සකස් කරලො, එෙඳු සර්ොධිර්ත්
සිතක් වේතර්ොන වශයයන් එළයඹන නො නො පරකොර අරර්ුණු යවත
යයොර්ු කරමින් අපි ඇතුළත පරඥාවක්, ඇතුළත නුවණක් වැඩීර් සඳහො
අවශය පසුබිර් සකස් කරලො දීර්. එෙඳු පසුබිර්ක් සකස් කර දීලො යම්
කිසි යකයනක් යහොඳට උනන්දුයවන් උත්සොහයයන් අඛණ්ඩව යම්
කටයුත්යත් යයයදනවො නම්, කරර්ොනුකූලව පියවයරන් පියවර සර්හර
යවලොවට අපිටත් යනොදැනීර් ඇතුළත පරඥාව දියුණු යවනවො. යර්යස්
ඇතුළත පරඥාව දියුණු වුණො නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො, ඒයක් එක්තරො අන්දර්ක දියුණු වීයම් ලක්ෂණයක් වශයයන්
යම් දකින යද් ගැන කලකිරීර්ක්, දකින යද් ගැන නිේබිදාවක්,
අතහැරීර්ක් පහළ යවනවො කියන යද් ඉයේර් සිද්ධ යවනවො;
ධේර්තොවක් වශයයන් සිද්ධ යවනවො. ආයය් ‘යම්ක අතහැයේවො’
කියලො යච්චතනොවක්වත් පහළ කිරීර්ක් ඕනෑ නැහැ කියලො කියනවො.22
ඒ තරර්ටර් යර්තන තියයන්යන් යහ්තුඵල සම්ෙන්ධයක්. කරර්ොනුකූලව
හියත් සර්ොධියක් ඇති කරගත්තො නම්, සර්ොධිර්ත් හිතට යම් ඇත්ත
ඇති සැටියයන් යප්නවො කියන එක ධේර්තොවක්. ඊළඟට, එෙඳු
යථොභූතයක් - ඇත්ත ඇති සැටියයන් - යත්යරනවො නම්, යප්නවො
නම්, ඒ යද්වල් අතහරිනවො කියන එකත් ධේර්තොවක්.
යම් අතහැරිච්චච ස්වභොවය ගැන තර්යි ඊට පස්යස් අද අපිට
කථො කරන්න තියයන්යන් - යර්ොකක්ද යම් “සච්චොධිට්ඨොයනො”?
------------------------------------------------------------------------------------------------------------සර්ොහිතස්ස, භික්ඛයව, න යචතනොය කරණීයං — ‘යථොභූතං ජ්ොනොමි පස්සොමී’ති.
ධම්ර්තො එසො, භික්ඛයව, යං සර්ොහියතො යථොභූතං ජ්ොනොති පස්සති.
අංගුත්තර නිකොය, එකොදසක නිපොත, යචතනොකරණීය සූතරය
22 යථොභූතං, භික්ඛයව, ජ්ොනයතො පස්සයතො න යචතනොය කරණීයං — ‘නිබබින්දාමී’ති.
ධම්ර්තො එසො, භික්ඛයව, යං යථොභූතං ජ්ොනං පස්සං නිබබින්දති.
අංගුත්තර නිකොය, එකොදසක නිපොත, යචතනොකරණීය සූතරය
21
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සච්චොධිට්ඨොයනො කියලො යර්යතන්දි අදහස් කරන්යන් යම් සතයය ර්ත
පිහිටීර්, සතයය ර්ත පිහිටො කටයුතු කිරීර් කියන කොරණොවයි.
යර්යතන්දී අපි යපොේඩක් සතයය කියන්යන් යර්ොකක්ද කියලො
යකටියයන් යත්රැම්ගන්න වටිනවො. අපි සොර්ොනයයයන් හිතට එන
අරර්ුණු හැර් එකක්ර් සතයයි කියලො පිළිගන්නවො. ඒ කියන්යන් අපි
හිතනවො යර්ොකක් යහෝ අරර්ුණක් හිතට ආවො. ඒ හරහො නොර්රෑපයක්
සකස් වුණො; චිත්තරෑපයක් සකස් වුණො; හියත් යම් සංඥාවක්
යගොඩනැඟුණො. අපි හිතනවො ඒක තර්යි ‘ඇත්ත’. අපි හිතනවො අපි
‘යකයනක්’ දැක්කො. දැක්කට පස්යස් ඒක ර්තක හිටියො. ‘යකනොව’ ර්තක
හිටියො. යගදර ඇවිල්ලත් කල්පනො කරනවො. කල්පනො කරනයකොට
ඔන්න චිත්තරෑප ර්ැයවනවො. ර්ැවුණහර් අපි හිතනවො, ‘ආ යම්ක
තර්යි ඇත්ත’. ඉතින් අපි ඒ ඔස්යස් යනවො. ඒ ඔස්යස් ෙැයඳනවො. ඒ
ඔස්යස් හඹොයගන යනවො. ඉතින් යර්ෙඳු ස්වභොවයක් තර්යි අපි හැර්
තිස්යසර් ඇත්ත කියලො පිළිගන්යන්. නර්ුත් යම්ක ඇත්තක් යනයවයි,
යම්ක යෙොරැවක් කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො.
හරි ලස්සන ගොථොවක් එනවො ද්වයතොනුපස්සනො සූතරයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො නිකම් අනුකම්පොයවන් වයග්:
“අනත්තනි අත්තමානිං, පස්ස ව ා ං සවෙව ං.
නිවිට්ඨඨං නාම ූපස්මිං, ඉෙං සච්චන්ති මඤ්ඤඤති.”
“අනත්තනි අත්තර්ොනිං, පස්ස යලොකං සයදවකං” ෙලන්න, යම්
යදවියන් සහිත ර්රැන් ෙඹුන් සහිත සියලු පරජ්ොව යම් අනොත්ර් වූ
යදයක ආත්ර් වූ ස්වභොවයක් දකිනවො. “නිවිට්ඨං නොර්රෑපස්මිං, ඉදං
සච්චන්ති ර්ඤ්ඤති” යම් නොර්රෑපයට ෙැසයගන, “අන්න ඒකයි ඇත්ත,
යර්න්න යම්කයි ඇත්ත” කියලො හිතින් ර්ඤ්ඤනො කරනවො; හිතින්
හිතහිතො යනවො. ඒ කියන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන්,
එතයකොට යම් අයප් හියත් පහළ වන නො නො පරකොර සිතුවිලි,
විවිධොකොර සංඥා ස්වභොවයන්, හියත් පහළ වන විවිධොකොර චිත්තරෑප,
හුයදක්ර් යෙොරැ කියලො. එයහර් නැත්නම් චිත්තරෑප පහළ යවනවො;
ඒවො හුදු ර්ොයොවල්. ඒ නිසො අපි ඒවො ඔක්යකොර් ‘ඇත්ත’ කියලො
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සැලකුයවොත් සර්හර විට අපි යම් ෙුද්ධ වචනවලට පටහැණි යවනවො
වයග්. යම් යපන්වන ර්ොේගයය්දි හිත ටික ටික දහර්ක් තුළින්
විපස්සනොවක් තුළින් දියුණු යවන්න දියුණු යවන්න අපිට
යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් එයහනම් යම් යෙොරැයවන් අපිට මියදන්න
යවන ෙවයි. හියත් පහළ යවන නො නො පරකොර අරර්ුණු අපිව ර්ුළො
කරන ගතිය, යපොයළොඹවන ගතිය, අපිව නැවතත් සංසොරයට ෙඳවන
ගතිය, ඒවොයය් තියයන්යන් අනිතය ස්වභොවයක් ෙව, දුක් ස්වභොවයක්
ෙව, ආත්ර් ස්වභොවයක් තියනවො කියලො යපන්නුවත් එතන
තියයන්යන් අනොත්ර් ස්වභොවයක් ෙව, නිස්සොර ස්වභොවයක් ෙව, ටික
ටික අපිට යත්රැම්ගන්න යවනවො. යම් යද් යත්රැම්ගත්තො නම්, අපි
ටික ටික අයප් හිත ශුද්ධ කරගන්න පටන්ගන්නවො. හිත දැන් නම් පොසි
ෙැඳිලො වයග්; හිත ර්තුපිට තට්ටුව සම්පූේණයයන්ර් අපවිතර යවලයි
තියයන්යන්. ර්ළකඩ ෙැඳිලයි තියයන්යන්. ඉතින් අපි යම් ධේර්
ඔසුවක් පොවිච්චචි කරමින්, විවිධොකොර උපකරර් පොවිච්චචි කරමින්, ටික
ටික යම් ර්ළකඩ ඉවත් කරන්න උත්සොහවත් යවනවො. ටික ටික පොසි
ටික ඉවත් කරන්න උත්සොහවත් යවනවො. යම් අවස්ථොවකදී අන්න
පතුල යප්න්න පටන්ගන්නවො. යම් අවස්ථොවකදී අර පැහැදිලි වතුර
ටිකක් ර්තු යවනවො වයග්, පොසි ඉවත් කළොර් පැහැදිලි ජ්ලය ර්තු
යවනවො වයග්, හියත් අභයන්තරයය් තියයන පවිතරතොව, සරල භොවය,
පැහැදිලි භොවය, යකයනකුට විටින් විට අත්දැකගන්න හම්ෙ යවනවො.
ඒක සර්හර යවලොවට විපස්සනොවකදී ක්ෂණ ර්ොතර වශයයන්
තර්යි ර්ුලින් යකයනකුට සිද්ධ යවන්යන්. හැෙැයි යම් ක්ෂණ ර්ොතර
වශයයන් අත්දකින යම් ස්වභොවය ටික ටික වේධනය කරගැනීර් සඳහො
අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි. ක්ෂණ ර්ොතර වශයයන් සිද්ධ යවන යම්
පැහැදිලි වීර්, යම් සුද්ධ වීර් සඳහො ඇත්තටර් යම් ර්තුපිට තට්ටුයේ
තියයන යද්වල්වල තියයන යෙොරැව, ඒයක් තියයන ර්ුසොව, ඒයක්
තියයන අනිතය ස්වභොවය, ඒයක් තියයන යවනස් වන ස්වභොවය,
ඒයක් තියයන නිස්සොරත්වය දැනගැනීර් හරිර් පරයයෝජ්නවත්. යර්ොකද
අපි යම් යද්ක නිස්සොරත්වය දැක්යකොත් තර්යි ඒක අතහරින්යන්. අපි
ඒක අල්ලොයගන ෙදායගන දැඩිව ගරහණය කරයගනයි ඉන්යන්. ඒක

| 156

සතය ස්වභොවය රැකගනිර්ු

|

නිසො, ඇස්පනොපිට යම් පහළ යවන විවිධොකොර සංස්කොර ධේර් හිතට
ඒත්තු යන තොක්, එයොර් යත්රැම්ගන්න තොක්, ඒවොයය් තියයන
නිස්සොරත්වය අපිට යපන්වොයදන්න යවනවො. ඒකයි විපස්සනොවකදි
සොර්ොනයයයන් අපිට තරිලක්ෂණය වැටයහනවො කියලො කියන්යන්.
එතයකොට ඒවොයය් තියයන ඇත්ත ඇති සැටිය යත්යරන්න ගන්නවො.
කොලයක් තිස්යස් යම්ක නිරීක්ෂණය කරද්දී නිරීක්ෂණය
කරද්දී, ආභයන්තරික වශයයන් පරඥාවක් අවදි යවන්න ගන්නවො. ඔන්න
තරිලක්ෂණයක් වැටයහනවො. අනිතය ස්වභොවය වැටයහනවො. යවනස්
වන ආකොරය යත්යරනවො. යවනස් වන හැටි ඇස්පනොපිට යප්න්න
ගන්නවො. ඊළඟට, යර්ෙඳු යවනස් වන යදයක් තුළින් අපි සැනයසන්න
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම්, ඒයකන් අපි සතුටක් සැනසීර්ක්
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො නම්, යම් යදය යවනස් වන නිසොර් ඒක
පවත්වන්න ෙැරි සතුටක් සැනසීර්ක් ෙව අපිර් යත්රැම්ගන්නවො.
ඊළඟට, යම් සිද්ධ යවන යද්වල් අයප් පොලනයයන් යතොර ෙව, ඒයක
ඇතුළත කරන ‘යකයනක් - පුද්ගලයයක්’, ආත්මීය ස්වභොවයක් නැති
ෙව ඔන්න යත්රැම් යනවො. එයහර් යත්යරන්න යත්යරන්න ර්තුපිට
තට්ටුව තුනී යේයගන තුනී යේයගන ගිහින් යම් අවස්ථොවක හිතටර්
ආයේණික පිරිසිදු ස්වභොවයක් හිතටර් දැනගන්න පුළුවන් යවනවො.
එනිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යම් කිසි
යකයනක් තර්න්වහන්යස්යග් වචනය විශ්වොස කරනවො නම්, අන්න
එයොට චිත්ත භොවනොවක් කරන්න පුළුවන් කියලො. යර්ොකද,
භොගයවතුන් වහන්යස්ව විශ්වොස කරනවො. භොගයවතුන් වහන්යස්ව
සද්ධොයවන් අදහනවො. “පභස්ස මිෙං, භික් වව, චිත්තං. තඤ්ඤච ව ා
ආගන්තුව හි උපක් ිව වසහි උපක් ි ිට්ඨඨන්ති”23 ර්හයණනි, යම් හිත
ස්වභොවයයන්ර් පරභොස්වරයි, ස්වභොවයයන්ර් පැහැදිලියි. පවිතරයි.
යම්යක් යම් ෙොහිරින් තියයන තට්ටුව තර්යි යකයලසිලො තියයන්යන්.
ඉතින් යම් කොරණොව පිළිගන්න, ර්ොව විශ්වොස කරන, යම් කිසි
ශරොවකයයක් ඉන්නවො නම්, ඒ තැනැත්තො යම් කොරණොව යත්රැම්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------23

අංගුත්තර නිකොය, එකකනිපොත, පණිහිතොච්ඡ වග්ග
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අරයගන - වේතර්ොනයය්දී අපවිතර යවන්න පුළුවන් - නර්ුත්
උත්සොහවත් යවනවො, යම් ෙොහිර තට්ටුව යපොේඩ යපොේඩ හූරලො
දාන්න.
එතයකොට යර්යහර් යන ගර්නකදී අපි හිතර්ු යම් කිසි
යකයනක් අනිතය ස්වභොවය යහොඳින් යත්රැම්ගත්තො නම්, යම් අනිතය
ස්වභොවය හරහොර් හිත නිමිති යනොගන්නො තත්ත්වයට පත් යවන්න
පුළුවන්. අපි ඊයයත් කථො කළො. තර්තර්න්යග්ර් ඇස්පනොපිට සංස්කොර
ධේර්යන්යග් යර්ොයහොතක් යර්ොයහොතක් පොසො ඇති වීම් - නැති වීම්
ස්වභොවය නම් පරකට යවන්යන්, ඒක ඉතොර් යේගයයන් සිද්ධ යවනවො
නම්, ඒ යයෝගොවචරයොට ෙැරි යවනවො තව දුරටත් ඒයක් නිමිති ගන්න;
තව දුරටත් ඒයක් යවනස් වන ස්වභොවය ෙලන්න. යර්ොකද, අවධොනය
යයොර්ු කරනයකොටර් ඒක නැති යවලො ඉවරයි. ඉතින් යම්ක යර්යහර්
යවන්න යවන්න, යම් අවස්ථොවක යම් “අනිමිත්ත” කියලො කියන,
නිමිති යනොගන්නො වූ ස්වභොවයකට හිත පත් යවන්න පුළුවන්. යම්ක
‘වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛ’ යහවත් නිවන් යදාරටු තුන අතරින් එකක්.
තවත් පැත්තකින් විස්තර කරනවො - යකයනක් යම් යද්වල්
යකළවරක් නැතිව යම් විදිහට යවනස් වීර් දකිනවො දුක් ස්වභොවයක්
වශයයන්; යපළීර්ක් වශයයන්. යම්ක ෙැලීර්ර් පවො එතයකොට
අසහනකොරියි. ෙැලීර්ර් පවො හිතට යවයහසක්. අන්න ඒ හරහො
යකයනක් අතහරිනවො. ඒ හරහො “අප්පණිහිත” කියන වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛය
- නිවන් යදාරටුව විවෘත යවනවො කියලො ෙුදුහොර්ුදුරැයවෝ කියනවො.
තවත් පැත්තකින් කියනවො, යර්තන තියයන නිස්සොරත්වය
දකින්න දකින්න, කිසිර් ආත්මීය ස්වභොවයක් නැති ෙව, සොරයක් නැති
ෙව දකින්න දකින්න, අන්න ඒ හරහො එපො යවලො, ඒ හරහො
“සුඤ්ඤත” කියන වියර්ෝක්ෂ ර්ුඛයක්, නිවන් යදාරටුවක් විවෘත
යවනවො කියලො.
යර්ෙඳු නිවන් යදාරටුවක් විවෘත වුණත් පින්වත්නි, අපි යම්කට
කිසිර් වටිනොකර්ක් යදන්යන් නැහැ. අපි මීට කලින් යම් ගැන කථො
කළො. යර්ොකද, අපි සොර්ොනයයයන් වටිනොකර්ක් යදන්යන් අයප් රොග
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ද්යේෂ යර්ෝහ වැයඩන, නැත්නම් අයප් තියයන ර්ොන්නය වැඩි යවන
යද්කට. ඒවොට තර්යි අපි ර්ුල් තැන යදන්යන්. හැෙැයි යම් කියන
ස්වභොව එකක්වත් ර්ර්ත්වය ඇති කරන යද්වල් යනයර්යි. “ර්ර්යො”
ඉස්ර්තු කරන යද්වල් යනයර්යි. පරතිරෑපයක් හදන යද්වල් යනොයවයි.
නැත්නම් ර්ොන්නයක් හදන යද්වල් යනයවයි. ඊට හොත්පසින්ර්
පරතිපක්ෂ යදයක්. යර්ෙඳු ස්වභොවයක් අපිට දැයනන්යන් හරිර් කම්ර්ැලි
ඒකොකොරී ස්වභොවයක් වශයයන්. යම් යද්වල් ඇත්ත වශයයන්ර්
විපස්සනොවකදී යයෝගොවචරයින් අත් යනොදකිනවො යනොයවයි.
යවන්යන් අපිට යම් ඔක්යකොර් ර්ගහැරිලො යන එකයි. වියශ්ෂයයන්
ර්ගහැරිලො යනවො. යර්ොකද, අපි හඳුනොගන්යන් අපි කැර්ති යද්වල්
තර්යි නිවැරදියි කියලො. යර්ොකද, අපි වටිනොකම් යදන්යන් අයප්
යකයලස්වලට සොයප්ක්ෂකව.
ඉතින් ඒක නිසො අපි අයප් තියයන යකයලස් භරිත භොවයයන්,
යකයලස් ස්වභොවයට අහු යවලො තර්යි භොවනොයේ අත්දැකීම් විගරහ
කරන්යන්. ඒ කියන්යන් විවිධොකොර භොවනො අත්දැකීම් “ඉතොර් යහොඳ
වටිනො අත්දැකීම්” කියලො ඒවොට අපි යලොකු වටිනොකර්ක් යදනවො,
අයප් ඇතුළත තියයන යකයලස්වල ස්වභොවයට අනුව. හැෙැයි යම්
කිසි යකයනක් කිේයවොත් “නැහැ නැහැ යම්යක් තියයන්යන් යර්ෙඳු
ඒකොකොරී ස්වභොවයක්. ඔන්න ඕකයි වටින්යන්” කියලො කිේයවොත් කිසි
යස්ත්ර් පිළිගන්න කැර්ති නැහැ. යර්ොකද, එතන නැහැ ර්යර්ක් හදන
ගතියක්. එතන නැහැ කිසිර් වේණනොවක් - ආත්ර් වේණනොවක්
නැහැ. ඒක නිසො හරි අර්ොරැයි යකයනකුට වටහොයදන්න “යම්
ර්ොේගයය් යනයකොට යම්වොයය් එපො වීර්ක් යවන්න පුළුවන්; අරර්ුණු
යෙොඳ යවලො යොර්ක් සිද්ධ යවන්න පුළුවන්; අරර්ුයණ් නිමිති ර්ැකිලො
යන ස්වභොවයක් යවන්න පුළුවන්. අන්න එෙඳු ස්වභොවයක් අපි අගය
කරන්යන් යකොයහොර්ද, එෙඳු ස්වභොවයක් වේධනය වීර් හරහො හිත
අරර්ුණුවලින් අයින් යවලො යන්යන් යකොයහොර්ද” කියලො යම් වයග්
යදයක් විස්තර කිරීර් හරිර් අපහසුයි. ඒත්තු ගැන්වීර් හරිර් අපහසුයි.
හරියට නිකං අපි යතොටුපළක් යහොයොයගන යනයකොට යතොටුපළ
හඳුනොගන්න ෙැරි වුණො වයග්. අපි අවුරැදු ගණන් භොවනො කරනවො.
159

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
යර්ොකද, යම් යතොටුපළ යහොයොගන්න ෙැරිව. යර්ොකද, අපි දන්යන්
නැහැ යකොයහද සර්ෙරතොව ඇති කරගන්න ඕනෑ, යකොයහද
නවතින්න ඕනෑ, යර්ොකක්ද යම් යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය,
යකයලසුන්යගන් අඩු ස්වභොවය කියලො අපිට සර්හර විට වැටහීර්ක්
නැහැ. ඉතින් එෙඳු තැන්වලදී ඇත්තටර් කලයොණ මිතර ආශරයකින්ර්
තර්යි හුඟක් යවලොවකට ඒත්තු ගන්වන්න යවන්යන්. යර්ොකද,
නැත්නම් තර්ො විසින්ර් යම්ක කරගන්න හරිර් අර්ොරැයි.
ඒක නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් වියශ්ෂයයන්ර් සුඤ්ඤත,
අනිමිත්ත, අප්පණිහිත ස්වභොවයක් වඩන හැටි සෑයහන්න විස්තර
කරලො තියයනවො. ඒ වයග්ර්යි, යම් නිමිතිවලින් යතොර නම් අයප් හිත,
ඒ හිත කුසල පක්ෂයය් පිහිටන ෙව, ඒ වයග්ර්යි ඒ හියත් පිවිතුරැ
භොවයක් ඇති වන ෙව - අකුසලවලින් ඈත් යවන ෙව, අකුසල්වලින්
යතොර ෙව, සඳහන් යවලො තියයනවො. අංගුත්තර නිකොයය් සනිමිත්ත
වග්ගයය්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො:
“සනිමිත්තා, භික් වව, උප්පජ්ජන්ති පාප ා අ ුස ා ධම්මා, වනා
අනිමිත්තා.
තවස්සව නිමිත්තස්ස පහානා එවං වත පාප ා අ ුස ා ධම්මා න
වහාන්තී”ති.
“සනිමිත්තො, භික්ඛයව, උප්පජ්ජ්න්ති පොපකො අකුසලො ධම්ර්ො,
යනො අනිමිත්තො” ර්හයණනි, යම් තොක් අකුසල ධේර්යන්, පොපකොරී
අකුසල ධේර්යන් තියයනවො නම්, ඒවො පහළ යවන්යනර් නිමිති
සහිතවර්යි. “තයස්සව නිමිත්තස්ස පහොනො එවං යත පොපකො අකුසලො
ධම්ර්ො න යහොන්තී’ති” ඒ නිමිතිවලින් පරහොණය වූ ස්වභොවයක්,
නිමිතිවලින් යතොර වූ ස්වභොවයක් තියයනවො නම්, එතයකොට අර
කියන පොපක අකුසල ධේර්යන් සිද්ධ යවන්යන් නැහැ; එෙඳු පොපක
අකුසල ධේර්යන්ට පවතින්න හැකියොවක් නැහැ.
දැන් අපි යන්න ඕනෑ පොර යකයලසුන් නැසීර් සඳහො නම්, අපි
යන්න ඕනෑ පොර ටික ටික යකයලස් දුරැ යවන පැත්තට නම්, අපිට
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සිද්ධ යවනවො යර්ොකක්ද යම් යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය
කියලො විර්සන්න. යර්ොකද, ‘යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය’
කියන්යන් යර්ොකක්ද කියලොවත් යත්යරන්යන් නැතිව අපිට අර්ොරැයි
යකයලසුන්යගන් හිත අයින් කරගන්න. අපි සොර්ොනයයයන් යදයක්
කරන්යන්, තවත් යදයක් යත්රැම්ගන්යන් යර්කට සොයප්ක්ෂකවයි.
ර්ුලින් ඒ නිසො අපිට සිද්ධ යවනවො, යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය
හඳුනොගන්න. ඉතින් එෙඳු ස්වභොවයක් තර්යි ර්ුලින්ර් අපිට හම්ෙ
යවන්යන්. භොවනොවක් වඩොයගන යනයකොට දියුණු කරයගන
යනයකොට හිත පත් යවන්න පුළුවන් යර්න්න යර්ෙඳු නිමිති රහිත
ස්වභොවයකට; නැත්නම් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයකට. එෙඳු
ස්වභොවයක් යපොේඩ යපොේඩ පුහුණු යවන්න අවශයයි. යපොේඩ
යපොේඩ පුහුණුයවන් තර්යි යර්ෙඳු තත්ත්වයක හිත පිහිටන්න
ගන්යන්; එෙඳු තත්ත්වයක හිත හුරැ යවන්න ගන්යන්. යර්ොකද, යම්
කිසිර් යදයක් අපි හුරැ කරලො නැහැ. අපි සොර්ොනයයයන් පුරැදු කරලො
තියයන්යන් විවිධොකොර අරර්ුණුවලින් හිත පුරවොයගන ඉන්න. හිත
පුළුවන් තරම් ෙර කරයගන ඉන්න. ඉතින් එයහර් හිත ෙර කරයගන,
සංඥා ෙහුල කරයගන, නො නො පරකොර අරර්ුණුවලින් හිත පුරවොයගන
ඉන්න අපිට හියත් අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයක්, නිමිතිවලින්
යතොර ස්වභොවයක්, සංඥාවලින් යතොර ස්වභොවයක් හිතොගන්නවත්
ෙැහැ. ඉතින් අපි එයහර් නිමිතිවලින් යතොර ස්වභොවයකදී හිතන්යන්
සම්පූේණයයන්ර් අපිට හැර් යදයක්ර් අර්තක වුණො වයග්. හරියට
නිකං සරැංගලයක නූල කඩොගන ගියො වයග්. උන් හිටි තැන් නැති
වුණො වයග්. අපට පිහිටක් නැති වුණො වයග් ස්වභොවයක් තර්යි
සොර්ොනයයයන් වැටයහන්යන්. ඒ නිසො ටික ටික යම් යද්වල් ගැන
විශ්වොසයයන්, ෙුද්ධ යගෞරවයයන් ධේර් යගෞරවයයන් සංඝ
යගෞරවයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකයරහි විශ්වොසයයන් අපි යම්
කටයුත්ත කරන්න උත්සොහවත් විය යුතුයි.
යම් යන ගර්යන්දී ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විටින් විට යම්
කරර්ොනුකූලව අරර්ුණුවලින් යතොර වන ස්වභොවය විස්තර කරනවො.
වියශ්ෂයයන්ර් ර්ජ්ඣිර් නිකොයය් චූල සුඤ්ඤත සූතරයය්ත් ර්හො
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
සුඤ්ඤත සූතරයය්ත් යහොඳ විස්තරයක් එනවො. අපි ර්ඳක් චූල සුඤ්ඤත
සූතරයට අවධොනය යයොර්ු කයළොත්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො, සොයප්ක්ෂකව ෙලනයකොට ඇතැම් අවස්ථොවලදී යද්වල්
තියයනවො; ඇතැම් අවස්ථොවලදී යද්වල් නැහැ. උදාහරණයක් වශයයන්
කියනවො නම්, අපි ගර්ක් ඇසුරැ කරයගන, නගරයක් ඇසුරැ කරයගන
ජීවත් යවනයකොට නො නො පරකොර අරර්ුණු අයප් හියත් තියයනවො. අපිට
වැඩ රොජ්කොරි සම්ෙන්ධයයන් නො නො පරකොර අරර්ුණු හියත් තියයනවො.
කරන්නො වූ විවිධොකොර වැඩ රොජ්කොරි සම්ෙන්ධයයන් අයප් හියත්
සංඥා තියයනවො. අපි ඇසුරැ කරන පිරිස සම්ෙන්ධයයන් යනොයයකුත්
සංඥා අයප් හියත් තියයනවො. ෙැලුවර් ඉතින් අයප් හියත් අපරර්ොණ
සංඥා රොශියක් යපොදි ෙැඳලො තියයනවො. අයප් සොර්ොනය හියත් එෙඳු
ස්වභොවයක් තියයන්යන්.
හැෙැයි අපි හිතර්ු, අරණයයකට පැමිණිලො, යම් කිසි
සුඤ්ඤාගොරයකට පැමිණිලො, ඒ තරම් පිරිසක් නැති තැනකට
පැමිණියහර්, අපි ඒ තැන යකොයහොර් හරි හිත පවත්වන්න
උත්සොහවත් යවනවො නම්, අපිට හැකියොවක් ලැයෙන්න පුළුවන්, අර
අපි ගත කරපු සංඥා ෙහුල ස්වභොවයයන් ර්ඳකට අයින් යවලො, දැනට
යම් සීර්ොවල් තුළ තියයන සංඥාවල පර්ණක් හිත එකඟ කරගන්න. ඒ
කියන්යන් තොර්ත් සංඥා නැතිවො යනයවයි, සංඥා තියයනවො. හැෙැයි
කලින් තරම් රළු සංඥා යගොඩක් යනොයවයි. දැන් තියයන්යන් සංඥා අඩු
පරර්ොණයක්. කලින් සංඥා ර්හො යගොඩක් තිෙුණො. යර්ොකද, කලින් තර්න්
කළ වැඩ රොජ්කොරි සම්ෙන්ධයයන්, ඇසුරැ කරයගන හිටිය පිරිස නිසො
සංඥා ර්හො යගොඩක් තිෙුණො. නර්ුත් දැන් ඉන්යන් පිරිස ටිකක් නිසො,
දැන් කරන්න තියයන වැඩ රොජ්කොරි පරර්ොණය අඩු නිසො තර්න්යග්
හියත් යම් තරර්ක සංඥා අඩු ෙවක් තියයනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො යර්ෙඳු තැනකින් තර්යි යම් ස්වභොවය හඳුනොගන්න
තියයන්යන්. ඒ කියන්යන්, යම් යදයකට සොයප්ක්ෂකව ඔන්න දැන් නම්
සංඥා අඩුයි. හියත් යම් හිස් ෙවක් තියයනවො. යර්ොකද, අර තිබිච්චච
සංඥා යපොදි හැලිලො තියයන්යන්. ර්ගහැරිලො තියයන්යන්. අන්න ඒ
නගර ආශරිත තර්න් කර කර හිටිය රැකියො ආශරිත, ඇසුරැ කර කර
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හිටිය පුද්ගලයන් ආශරිත විවිධොකොර සංඥා අපිට තරර්ක් අයින් කරන්න
පුළුවන් නම්, අන්න ඒ සංඥා යගොයඩන් ඒ හිත හිස්.
හැෙැයි තොර්ත් හියත් සංඥා යගොඩක් තියයනවො. යර්ොනවොද?
දැනට ඇසුරැ කරන යම් අරණයය සම්ෙන්ධයයන්, දැනට ඇසුරැ කරන
යම් පිරිස සම්ෙන්ධයයන්, කරයගන යන යම් වැඩය සම්ෙන්ධයයන්.
ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො යකොයහොර්ද ඒකත් තව ටිකක්
ඉස්සරහට යගනියන්යන්. අපි හිතර්ු යකයනක් ඉරියේවකට හිත
දානවො. වොඩි වුණො. වොඩි යවලො ඒ ඉරියේවට හිත දානවො. යකයනක්
සොේථක වුයණොත්, දැන් එයොයග් හියත් තියයන්යන් යම් ඉරියේව පිළිෙඳ
සංඥා ටිකක් පර්ණයි. එතයකොට යම් ඉරියේයේ රිදුම් කැක්කුම්
තියයනවො; ස්වභොවය යප්නවො. ස්වරෑපය වැටයහනවො. අපි හිතර්ු
විවිධ වූ සංඥා යගොඩක් අයප් හියත් තියයනවො. හැෙැයි ඒ යවනයකොට
අනුන් සම්ෙන්ධයයන් තියයන සංඥා ටික ඔක්යකොර් දැන් හිස්. ඉන්න
ස්ථොනය ගැන තියයන සංඥා ටික හිස්. ඒ පැත්යතන් ඔන්න සුඤ්ඤත
ස්වභොවයක් තියයනවො; හිස් ස්වභොවයක් තියයනවො. හැෙැයි තොර්ත්
හියත් ‘යදයක්’ තියයනවො. ඒ යර්ොකක්ද? යම් ඉරියේව පිළිෙඳව
තියයන සංඥාව. යම්ක තව දුරටත් ඉස්සරහට අරන් යනවො.
එතයකොට යත්යරනවො යර්තන තියයන්යන් යම් සතර ර්හො
ධොතුවක්. යම් සතර ර්හො ධොතුයේ කරියොකොරිත්වයක් යර්තන
තියයන්යන්. තව ටිකක් ඉදිරියට යනයකොට යත්යරනවො ධොතු හතරක
කරියොකොරිත්වයක් යම් තියයන්යන් කියලො. එතයකොට තර්න්යග් හිත
ටිකක් සරල යවනවො. සරල වුණොර් ඉරියේයේ තිෙු ණ නො නො පරකොර
රිදුම් කැක්කුම් යවනුවට “යම් ධොතු හතයේ කරියොකොරිත්වය” කියලො
යත්යරනවො. ඔන්න හිත තවත් ටිකක් සරල යවනවො. යර්යතක් තිබිච්චච
ර්හො යගොඩක් ෙර හෑල්ලු යවලො, තිබිච්චච ර්හො යගොඩක් සංඥාවලින්
අයින් යවලො, ටිකක් සරල සංඥා ස්වල්පයක හිත පිහිටන්න ගන්නවො.
අර තිබිච්චච ර්හො යගොඩක් සංඥාවලින් දැන් හිත හිස්. ඊළඟට, සතර
ර්හො ධොතූන්යග් ලක්ෂණවලිනුත් අයින් යවලො, අපි හිතර්ු එක
ධොතුවකට, උදාහරණයක් වශයයන් පඨවි ධොතුවට හිත එකඟ යවනවො
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නම්, ඉතිරි ධොතු තුන සම්ෙන්ධයයනුත් හිත හිස්. ඒ වුණොට හියත්
සංඥාවක් තියයනවො. ඒ යර්ොකක්ද? යම් වේතර්ොන වශයයන් තියයන
පඨවි ධොතුයේ සංඥාව.
යම්ක කරර්ොනුකූලව වේධනය කරලො, සර්හර යවලොවට ටික
ටික ටික ටික අයින් කරලො, අපි හිතර්ු යම් පඨවි ධොතුව යවතිනුත් හිත
අයින් යවන්න පටන්ගන්නවො. ඒකත් අරර්ුණු යනොකර ඉන්න
පටන්ගන්නවො. අනුන්යග් යදයක් දිහො ෙලනවො වයග්, ඒයක් තිබිච්චච
හැඩතල, ඒයක් තිබිච්චච යේඛො, ඔක්යකොර් ර්ැකිලො යන ස්වභොවයක්
ර්තු යවනවො. හරියට නිකං විරංජ්නය යවලො, පොට ර්ැකිලො ගිහිල්ලො
ඈතින් වයග් යප්න ස්වභොවයක්, තර්න්යග් යනොයේ වයග් යප්න
ස්වභොවයක් ර්තු යවනවො. එතයකොට තර්න්ට යත්රැම්ගන්න
තියයන්යන් දැන් නම් අර ඉස්සර තරම් සංඥා යගොඩක් නැහැ; දැන්
ඒකත් ඈතට ගිහිල්ලො. ඊටත් වඩො, නිකං යෙොඳ යවලො ගිහිල්ලො. යම්
අවස්ථොවක යම්ක පවො අත්හැරැයණොත් එක්තරො අන්දර්කින් නිමිති
යනොගන්නො වූ ස්වභොවයකට, හිස් ස්වභොවයකට එන්න පුළුවන්. ඒ
ආයවොත් යකයනකුට යත්රැම්ගන්න පුළුවන්, දැන් නම් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරන නිමිති රහිත තත්ත්වයට - යකටි කොලයකට
යහෝ - හිත පත් යවලො තියයනවො කියලො.
සොයප්ක්ෂක වශයයන් එතයකොට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්
යර්ෙඳු හිස් ස්වභොවයක්, යර්ෙඳු අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයක්,
නිමිතිවලින් යතොර ස්වභොවයක් කරර්ොනුකූලව පරතිපදාවක යයදීයර්න්
යකයනකුට ගන්න පුළුවන් ෙවයි. යර්ෙඳු පරතිපදාවක යයදිලො යම්
අනිමිත්ත ස්වභොවයක් වයග් තත්ත්වයක් යකයනකුට ගන්න පුළුවන්
නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “තස්ස අනිමිවත්ත
වචවතාසමාධිම්හි චිත්තං පක් න්ෙති පසීෙති සන්තිට්ඨඨති අධිමුච්චති.”24
අන්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තව අපිව උනන්දු කරනවො. යම්
හටගත්ත අනිමිත්ත ස්වභොවය තුළ යහොඳට හිත ෙැසගන්න ර්නො
යලස හිත පහදවනවො. හිත ඒ තුළ යහොඳින් පිහිටුවනවො. ඒ සඳහොර්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------24
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කැර්ැත්තක් ඇති කරගන්නවො. දැන් ටික ටික ටික ටික යම්
අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයට අපි එක් කරයගන යනවො.
ඊළඟට යම්ක යකොයි තරම් අපි දියුණු කරනවද කියන එක
සම්ෙන්ධයයන් විස්තරයක් ර්හො සුඤ්ඤත සූතරයය් හරිර් පරොයයෝගිකව
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ඉදිරිපත් කරනවො. යම් අවස්ථොවක “වසා
අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤඤතං මනසි ව ාති. තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤඤතං
මනසි ව ාවතා අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤඤතාය චිත්තං පක් න්ෙති පසීෙති
සන්තිට්ඨඨති විමුච්චති.” ඒ කියන්යන් යම් අවස්ථොවක යම්
යයෝගොවචරයොට යපොේඩක් යත්රිලො, දැන් යර්ෙඳු ස්වභොවයක්
තියයනවො කියලො වැටහිලො, දැන් එයො උත්සොහවත් යවනවො - අපි
හිතර්ු වොඩි යවලො භොවනො කරනවො. දැන් අරර්ුණක් භොවිත කරනවො.
ර්ුලින් යම් අරර්ුණ හරහො ගිහිල්ලො ඒයක් තරිලක්ෂණය යහොඳින්
වටහොයගන තරිලක්ෂණය ෙලමින් ඉන්නයකොට, යම් වැටහීර් හරහො අර
අනිමිත්ත ස්වභොවයට යෑර් සඳහො එයො පරයත්නයක් දරනවො; වීේයයක්
දරනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො - යම් අජ්ඣත්ත
වශයයන් - අධයොත්ර් වශයයන් දැයනන යදයක් තර්යි දැනට භොවිත
කරන්යන්. “තස්ස අජ්ඣත්තං සුඤ්ඤඤතං මනසි ව ාවතා සුඤ්ඤඤතාය
චිත්තං න පක් න්ෙති නප්පසීෙති න සන්තිට්ඨඨති න විමුච්චති.” සර්හර
යවලොවට යම්ක අසොේථක යවනවො. ඒ කියන්යන් යර්යො කලින් යකටි
කොලයක් අනිමිත්ත ස්වභොවයක් අත්දැක්කට ඇතැම් යවලොවක යර්යො
සම්පූේණයයන් අසොේථකයි. අපි හිතර්ු වේතර්ොන වශයයන් පහළ
යවන යේදනොවක් දිහො ෙලොයගන යනවො. එතයකොට ෙලොයපොයරොත්තු
වුණොට යම් හරහො ගිහිල්ලො හිත නිමිති යනොගන්නො තත්ත්වයකට යයි
කියලො, ඒක සිද්ධ වුයණ් නැහැ. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යකොයි තරම්
පරොයයෝගිකව යම් කරැණ යර්යහර් විස්තර කරලො තියනවොද කියලො
යපන්වන්නයි ර්ර් යම්ක ර්තු කරලො යපන්වන්යන්. යම් තරර්ටර්
විස්තර කරනවො. යයර්ක් ආධයොත්මික වශයයන් තියයන - ඇතුළත
අරර්ුණක් - භොවිත කරලො, හිත නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවයකට පත්
කරගන්න උත්සොහවත් යවනවො. ඒ වුණොට සර්හර විට සොේථක
යවන්යන් නැහැ.
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තවත් අවස්ථොවක ෙොහිර තියයන අරර්ුණක් පොවිච්චචි කරමින්
උත්සොහවත් යවනවො. අපි හිතර්ු ශේදයක් වයග් යදයක් ආවො. ඒයක්
පුළුවන් තරම් යහොඳට, ඒයක් තියයන අනිතය ස්වභොවය යහොඳින්ර්
දැක දැක සිටිමින් භොවනොයේ යයයදනවො, පුළුවන් යවයිද යම් හරහො
අනිමිත්ත ස්වභොවයකට හිත නංවන්න කියලො. සර්හර යවලොවට
සොේථක යවනවො; සර්හර යවලොවට සොේථක යවන්යන් නැහැ.
ඒ වයග්ර් ආධයොත්මික වශයයන් යේදනොවක් යවන්න පුළුවන්,
ධොතු ලක්ෂණයක් යවන්න පුළුවන්, හිත දිහොර් ෙලලො යවන්න පුළුවන්,
යම් විදිහට යම් අජ්ඣත්ත අරර්ුණක් පොවිච්චචි කරල භොවනො කරද්දී
ඇතැම් යවලොවට සොේථක යවනවො; ඇතැම් යවලොවට සොේථක
යවන්යන් නැහැ. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
- යයෝගොවචරයො යත්රැම්ගන්නවො, “යම් යවලොයේ උත්සොහ කළො.
හැෙැයි සොේථක වුයණ් නැහැ” කියලො. එයො එතයකොට තර්න්
සම්ර්ේශනය කර කර හිටිය අරර්ුණර් නැවතත් ගන්නවො. අරයගන
නැවතත් උත්සොහවත් යවනවො. නැවතත් ඒ තුළින් යහොඳට පරඥාව අවදි
කරගැනීර් සඳහො කටයුතු කරනවො.
එයහර් උත්සොහ කරන්න කරන්න, දැන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො - ඔන්න එතයකොට සොේථක යවනවො. අපි හිතර්ු
ෙොහිර අරර්ුණක් ගන්නවො. ෙොහිර අරර්ුණක් අරයගන අර විදිහට
කටයුතු කරනවො. යහොඳට ඒ දිහො නුවණින් විර්සමින් ෙලොයගන
ඉන්නවො. අපි හිතර්ු යම් උත්සොහයය් පරතිඵලයක් වශයයන්, ෙහුලීකෘත
කිරීයම් පරතිඵලයක් වශයයන් ඔන්න සොේථක යවනවො. ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො - දැන් යම් යයෝගොවචරයො
ඉඳයගනර් භොවනො කරලො ඇති යවලො දැන් එයොට ඇවිදින්න
හියතනවොලු. “චඞ් මාය චිත්තං නමති” යම් ඉතොර් පරොයයෝගිකව
විස්තර කරන ආකොරය. “චඞ්කර්ොය චිත්තං නර්ති” යම්
යයෝගොවචරයොට දැන් හියතනවො ‘ඇවිද්දා නම් යහොඳයි’ කියලො;
සක්ර්නට ගියො නම් යහොඳයි කියලො. හැෙැයි එයොයග් හියත්
අධයොසයක් තියයනවොලු. “එවං මං චඞ් මන්තං නාභිජ්ඣාවාමනස්සා
පාප ා අ ුස ා ධම්මා අන්වාස්සවිස්සන්තී’ති.” “දැනට නම් ර්යග් හියත්
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යම් පිරිසිදු භොවයක් ඇති කරගත්තො; ඉඳයගන යම් භොවනොවක්
වඩොගත්තො. යම් සක්ර්නට ගියොට පස්යස් නැවතත් නම් හියත් නො නො
පරකොර අකුසල් පියරන එකක් නම් යවන්න එපො” කියලො පරොේථනොවක්,
එයහර් නැත්නම් ෙලොයපොයරොත්තුවක් සහිතව තර්යි එයො කටයුතු
කරන්යන්. අන්න උත්සොහයක් දරනවො. සක්ර්නට ගිහිල්ලත් සක්ර්න්
කරද්දිත් පුළුවන්ද යම් තත්ත්වය ගන්න? ඉතින් සක්ර්න් භොවනොයේ
යයයදනවො. එතන ර්තු යවන අරර්ුණු දිහො ෙලනවො. ෙලෙලො
උත්සොහවත් යවනවො. අජ්ඣත්ත වශයයන්, ඇතුළත වශයයන් දැයනන
යද්වල් හරහො යම් කියන අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයකට, අනිමිත්ත
ස්වභොවයකට හිත පත් කරගන්න පුළුවන්ද? ඉතින් සර්හර යවලොවට
සොේථක යවනවො; සර්හර යවලොවට සොේථක යවන්යන් නැහැ. ඉතින්
තව තව උත්සොහවත් යවනවො. යම් පුහුණුව හරහොර් සොේථකත්වය
ටික ටික වැඩි යවනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො - සර්හර යවලොවට
යම් යයෝගොවචරයොට හියතනවොලු හිටගන්න. හිටයගන ඉන්න
ඉරියේයේ යම්ක කරන්න පුළුවන්ද? එතයකොට ර්තු යවන ර්තු යවන
සංස්කොර ස්වභොවයන්, වේතර්ොන වශයයන් ර්තු යවන යද්වල් යහොඳට
සම්ර්ේශනය කරනවො. යහොඳට හිතින් විර්සලො ෙලනවො. ඒ යද්වල්
යහොඳින් වැටයහන්න වැටයහන්න, ඔන්න දැන් හිටයගන ඉන්දැද්දිත්
නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවයකට පත් යවන්න පුළුවන්. ඇතැම්
යවලොවකට ඒක සොේථක යවනවො; ඇතැම් යවලොවකට අසොේථක
යවනවො.
එයොට හියතනවො ‘දැන් යහොඳයි නිදාගත්තො නම්’ කියලො. ඉතින්
නිදායගන ඉන්න ඉරියේයවත් උත්සොහවත් යවනවො. ෙලනවො පුළුවන්ද
යම් තත්ත්වය ගන්න. ඉතින් යම් තත්ත්වය පරොයයෝගිකව අත්හදා
ෙලනයකොට ඇතැම් යවලොවට සොේථක යවනවො; ඇතැම් යවලොවට
සොේථක යවන්යන් නැහැ.
ඊළඟට හියතනවො එයොට යපොේඩක් කොත් එක්ක හරි කතො
කරන්න. එතයකොට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො, යම්
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යයෝගොවචරයොට දැන් හියතනවොලු “ආයයර්ත් ර්ර් කතොවට පැටලිලො යත්රැර්ක් නැති කතොවකට ගියයොත් ආයයත් හියත් නිමිති ෙහුල
යවනවො”. අපි හිතර්ු යද්ශපොලන කතො යවන්න පුළුවන්; නැත්නම්
අසල්වොසී යගවල් යදාරවල්වල කතො යවන්න පුළුවන්. “යත්රැර්ක් නැති
නො නො පරකොර කතොවලට ආයයත් නම් ර්ර් පැටලුයණොත් අර්ොරැයවන්
හියත් හදාගත්ත යම් පිරිසිදු භොවය ආයයත් යකයලසිලො යනවො.
අර්ොරැයවන් හදාගත්ත යම් නිමිති යනොගන්නො ස්වභොවය ආයයත්
සම්පූේණයයන්ර් අපවිතර යවලො යනවො”. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
දහයම් විස්තර වන යදතිස් කථො ගැනර් කියලො, තව දුරටත් කියනවො
යම් යයෝගොවචරයො දැන් අර හිත යකයලසන, හියත් නිමිති වැඩි
යකයරන, තව තව හියත් යකයලස් නංවන, එෙඳු යදතිස් කථොවලින්
යතොර යවලො ඉන්න උත්සොහ ගන්නවො. ඒ යවනුවට පුළුවන් තරම්
හිත උනන්දු කරවන, දහර්ට අලවන, හියත් දහර්ක් පරගුණ කිරීර්
සඳහො උත්සොහවත් කරවන ඒ දසකථොවල - අප්පිච්ඡ ථා සන්තුට්ඨඨි ථා
පවිවව ථා අසංසග්ග ථා... ඔය ආදී වශයයන් දහයම් විස්තර කරන
එෙඳු නිවැරදි කථොවක එයො යයයදනවො.
ඊළඟට සර්හර යවලොවට හියත් යම් යම් විතේක පහළ
යවනවො. ඉතින් එයො උත්සොහවත් යවනවො, යකොයහොර්ද හියත් විතේක
සර්නය කරන්යන් කියලො. යර්ොකද, විතේක ඔස්යස් අපි හිතට ඔයහ්
යන්න ඉඩ හැරියයොත් දන්යනර් නැතිව විතේක වේධනය යවලො
පරපංච දක්වො දුවන්න පුළුවන්. පරපංච දක්වො දිේයවොත් ආයයත් ඔන්න
හිතට නිමිති එනවො. ආයයත් හිත වල් වදින්න පටන්ගන්නවො. අර
හදාගත්ත නියකයලස් භොවය ආයයර්ත් කැඩිලො බිඳිලො යනවො. ඒ නිසො
විපස්සනො භොවනොයේදී පරපංච සර්නයට ර්ුල් තැනක් ලැයෙනවො. අපි
සොර්ොනයයයන් ඉඳුරන්යගන් අරර්ුණු යනොගන්නො අවස්ථොවලදී හිතට
ඔයහ් ඉෙොගොයත් ගිහිල්ලො කැර්ති කැර්ති යද්වල් හිතහිතො ඉන්න ඉඩ
යනොදී හිත ආරක්ෂො කරගන්න සෑයහන්න උත්සොහවත් යවනවො. එෙඳු
උත්සොහයකින් තර්යි හිත යකළවරක් නැතිව නිමිති ගන්න
ස්වභොවයයන්, යකළවරක් නැතිව ඇතුළත කථොව වැයඩමින් කතන්දර
යගොතමින් යන ස්වභොවයයන් හිත ර්ුදවොයගන, හිත ටිකක් නිස්කලංක
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යවන්න, හිත ටිකක් වියේක යවන්න අවස්ථොව ලැයෙන්යන්. එෙඳු
වියේකයක හිත පවත්වනයකොටත් හිතට විතේක එන්න පුළුවන්. කොර්
විතේත එන්න පුළුවන්. වයොපොද විතේක එන්න පුළුවන්. විහිංසො
විතේක එන්න පුළුවන්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො අන්න එෙඳු කොර් විතේක විහිංසො විතේක වයොපොද විතේක හියත්
තියොගන්යන් නැතිව, හියත් විතේක පහළ කරගන්න ඕනෑ නම්, අන්න
යනක්ඛම්ර් විතේක, අවිහිංසො විතේක, අවයොපොද විතේකර් හියත්
උපදවොගැනීර් සඳහො උත්සොහවත් යවන්න කියලො.
දැන් පින්වත්නි, යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යෙොයහෝර්
පරොයයෝගිකව යම් යද්වල් විස්තර කරලො තියයනවො. දැන් යම් විදිහට
යකයනක් යම් ස්වභොවයන් දියුණු කරගන්න නම්, දැන් එයොට
යත්යරනවො, යම් සර්ොධියක් හරහො ගිහිල්ලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
විස්තර කරන ආකොරයට යහොඳට සර්ොධිය දියුණු කරලො තර්යි යර්ෙඳු
තත්ත්වයක් අත්දකින්යන් කියලො. කොලයක් තිස්යස් යම්ක පරගුණ
කරන්න පරගුණ කරන්න, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරන විදිහට
ටික ටික යම් භොවනොව වඩන්න වඩන්න, අන්න හිත ටික ටික යම්
තත්ත්වය හඳුනොගන්නවො. යම් තත්ත්වය හඳුනොගන්න හඳුනොගන්න,
අද ර්ොතෘකොයේදී කියපු “සච්චමනු වක් යය” යම් අනිමිත්ත ස්වභොවය
පුළුවන් තරම් ආරක්ෂො කරගන්න, යම් ස්වභොවය හියත් පවත්වොගන්න,
ඒක තුළ හිත පිහිටුවන්න, ඒක නිකං ‘හියත් යගදර’ වයග් කරගන්න
උත්සොහවත් යවනවො. යර්ොකද, දැන් හිත පවතින්යන් පුළුවන් තරම්
නියකයලස් ස්වභොවයක. දැන් හිත යකයලසුන්යගන් යතොර තත්ත්වයක
පැවැත්වීර් සඳහොයි උත්සොහයක් තියයන්යන්. හිත වියේක කරගැනීර්
සඳහොයි උත්සොහයක් තියයන්යන්. හිත පුළුවන් තරම් නිමිතිවලින්
යතොරව පවත්වොගැනීර් සඳහොයි උත්සොහයක් තියයන්යන්.
ඒ නිසො යෙොජ්ඣංග සම්ෙන්ධයයන් විස්තර කරද්දී,
යෙොජ්ඣංග
දියුණු
කරගැනීර්
ගැන
අවවොද
කරද්දී
ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් කියනවො “සතිසවම්බාජ්ඣඞ්ගං භාවවති
විවව නිස්සිතං වි ාගනිස්සිතං නිව ාධනිස්සිතං වවාස්සග්ගපරිණාමිං;
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ධම්මවිචයසවම්බාජ්ඣඞ්ගං භාවවති විවව නිස්සිතං වි ාගනිස්සිතං
නිව ාධනිස්සිතං වවාස්සග්ගපරිණාමිං”25 යම් හැර් යෙොජ්ඣංගයර්
දියුණු කරන ආකොරය යපන්වනවො. යකොයහොර්ද? යර්න්න යම් වියේක
ස්වභොවය පුළුවන් තරම් ඇසුරැ කරමින්; යර්න්න යම් විරොග ස්වභොවය
පුළුවන් තරම් ඇසුරැ කරමින්; අරර්ුණු යකයරහි දැන් තියයන්යන්
විරොගී ස්වභොවයක්; අරර්ුණු ගැන ඒ තරම්ර් යලොකු උනන්දුවක් නැහැ;
ඒ වයග්ර්යි අරර්ුණු දුරැ යවලො යන හැටි - නිරැද්ධ යවලො යන හැටි
දකිමින්; ඒ වයග්ර්යි අරර්ුණු ආවත් ඒවො අතහරිමින්.
පටිනිස්සග්ගොනුපස්සනොව විස්තර කරද්දි පටිසම්භිදාර්ොේගයය් යහර්
කියනවො, යකයනක් උත්සොහවත් යවන්යන් ඉදිරිපත් වන අරර්ුණ
යත්රැම් අරයගන ඒක අතහැරලො, අරර්ුණුවලින් යතොර ස්වභොවයකට
හිත නංවන්නයි කියලො.
ඉතින් යර්ෙඳු කරර්යක් හරහො, යර්ෙඳු පරතිපදාවක් හරහො තර්යි
හිත ටික ටික හඳුනොගන්යන් එයොටර් ආයේණික පිරිසිදු භොවයක්
තියයනවො, එයොටර් ආයේණික වියේක ස්වභොවයක් තියයනවො,
එයොටර් ආයේණික නිශ්චල භොවයක් තියයනවො, එයොටර් ආයේණික
නිසංසල භොවයක් තියයනවො කියලො. එතයකොට යර්ෙඳු ස්වභොවයක්
ගැන පවො ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියනවො - යම්ක තොර්ත්
දිගට පවත්වන්න ෙැහැ. යර්ොකද, ආයයත් අරර්ුණක් ආපු ගර්න් යම්
නිශ්චල භොවය, යම් පිරිසිදු භොවය කැඩිලො බිඳිලො යනවො. යම් තත්ත්ව
පවො අනිතයයි. යම්ක පවො සංස්කරණයක් කරලො තර්යි හදායගන
තියයන්යන්. යම් තත්ත්වයට පවො ඇයලන්න ඕනෑ නැහැ. යර්ොකද
පින්වත්නි, යම් කිසිර් යදයක් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන්
අරක අතහැරලො යම්ක අල්ලන්න යනොයවයි. යම්ක ඉතින් ටික
කොලයකට අල්ලගත්තට කර්ක් නැහැ. හැෙැයි ඉතින් ෙුදුහොර්ුදුරැයවො
යපන්වනවො - යම්කත් අනිතය වශයයන් දකින්න. යම්යකත් යම්
තියයන්යන් සංඛත ස්වභොවයක්. තොර්ත් හිත යකයලසුන්යගන් යුක්ත
නම්, හියත් යකයලස් තොර් තියයනවො නම්, නැවතත් ආයය් පිරිසිදු
------------------------------------------------------------------------------------------------------------25
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හිත කැයඩනවො; අර හදාගත්ත නිසංසල භොවය, අර හදාගත්ත පිවිතුරැ
භොවය ආයයර්ත් කැයඩනවො; ආයයර්ත් යකයලයසනවො. ඒ නිසො
තොර්ත් යම් හදාගත්ත ස්වභොවය අනිතයයි. තොර්ත් යම් හදාගත්ත
ස්වභොවය සංඛතයි. ඒ නිසො යම් හදාගත් ස්වභොවය සෑයහන්න
වීේයයක් දරල, සර්ොධියක් හරහො ගිහිල්ලො තර්යි යොන්තම්
පවත්වගන්යන්. ඉතින් යම් තත්ත්වය දකින්න කියනවො.
යම් තත්ත්වය දකින්න දකින්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො දැන් ටික ටික ආශරව ක්ෂය යවන්න ගන්නවො. ඒක චූල
සුඤ්ඤත සූතරයය්දී යම් විදිහට යද්ශනො කරනවො. “අයම්පි ව ා
අනිමිවත්තා වචවතාසමාධි අභිසඞ් වතා අභිසවඤ්ඤචතයිවතා” දැනට
හැදිලො තියෙන යම් අනිමිත්ත සර්ොධිය පවො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො - යම්කත් - “අභිසඞ්ඛයතො” යම්කත් උවර්නොයවන් හදාගත්ත
යදයක්. “අභිසයඤ්චතයියතො” යම්කත් යහොඳට හිතල හදාගත්ත යදයක්
තොර් තියයන්යන්. තොර් භුක්තියට සින්න යවලො නැහැ. සම්පූේණ
වශයයන් තර්න්ට ඕනෑ යවලොවක ඕනෑ ර්ට්ටර්ට ගන්න තොර්
ඇවිල්ලො නැහැ. යකයලස් නිසො යම් තත්ත්වය තොර්ත් අනිතයයි.
තොර්ත් යම්ක පවත්වන්න සෑයහන්න වීේයයක් දරන්න යවනවො.
තොර්ත් උත්සොහයක් දරන්න යවනවො. උත්සොහය හරහොයි තොර්ත් යම්
තත්ත්වය ගන්යන්. යම් අස්ථොවර ෙව යහොඳින් දැකගන්න කියනවො.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “යං ව ා පන
ිඤ්ඤචි අභිසඞ් තං අභිසවඤ්ඤචතයිතං තෙනිච්චං නිව ාධධම්මන්’ති
පජානාති” ඒ නිසො යම් හදාගත්ත ස්වභොවයත් දකින්න කියනවො.
යම්කත් අනිතය ස්වභොවයක්. යම්කත් නැති යවලො යන ස්වභොවයක්.
යර්ොකද, තොර්ත් යකයලස්වලින් පහර යදනවො. විටින් විට යම් යද්
දකින්න දකින්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො - “තස්ස
එවං ජානවතා එවං පස්සවතා ාමාසවාපි චිත්තං විමුච්චති, භවාසවාපි
චිත්තං විමුච්චති, අවිජ්ජාසවාපි චිත්තං විමුච්චති” යම් තත්ත්වය දැන්
භොවිත කරනවො, හිත හුරැ කරනවො, පුරැදු කරනවො, පුළුවන් තරම්
යකයලසුන්යගන් හිත ර්ුදවොගැනීර් සඳහො. එතයකොට යම් ෙුදුරජ්ොණන්
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වහන්යස් යපන්වන සියලුර් උපකරර් යකයලසුන්යගන් හිත
ර්ුදවොගැනීර් සඳහො එල්ල කරලො තියයනවො. ඒ අනුව යම්
විපස්සනොයවන් ටියකන් ටික, ටියකන් ටික අපිව ඉස්සරහට අරයගන
යනවො. අරයගන ගිහිල්ලො අපිට ර්ුලින්ර් යකයලසුන්යගන් යතොර
ස්වභොවයක් හඳුන්වො යදනවො. ඒ යකයලසුන්යගන් යතොර ස්වභොවය
යහොඳට ෙහුලීකෘත කරන්න කියනවො. ඒ යකයලසුන්යගන් යතොර
ස්වභොවයට එල්ල වන පරහොර ගැන අවදියයන් ඉන්න කියනවො.
යර්ොකද, යකයලස් හරහොයි හිත නැවතත් යකයලයසන්යන්.
යකයලසුන් නිසයි හිත නැවතත් නිමිති ගන්යන්. යකයලසුන් නිසයි
හිත නැවතත් අරර්ුණු ගන්යන්.
එතයකොට යම් යද් දකින්න දකින්න ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො - අන්න කොර්ොශරවයන්යගනුත් හිත නිදහස් යවනවො;
භවොශරයන්යගනුත් හිත නිදහස් යවනවො; අවිජ්ජ්ොශරවයන්යගනුත් හිත
නිදහස් යවනවො. දැන් යම් තත්ත්වයට පත් වුණො නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො - අන්න යත්රැම්ගන්නවො, දැන් යම් කථො
කරන්යන් යකළින්ර් අරහත්වය ගැන; යම් අවස්ථොවක
සම්පූේණයයන්ර් කොර්ොශරව දුරැ වුණො නම්, යම් අවස්ථොවක
සම්පූේණයයන්ර්
භවොශරව
දුරැ
වුණො
නම්,
අවිජ්ජ්ොශරව
සම්පූේණයයන්ර් දුරැ වුණො නම්, ඒ කියන්යන් ආශරවක්ෂය ර්ට්ටර්ට
පත් වුණො නම්, අරහත්වයට පත් වුණො නම්, එතයකොට යත්රැම්ගන්න
කියනවො, දැන් යම් අවස්ථොයේදී කොර්ොශරවයයනුත් යම් හිත හිස්; යම්
හිත ශුනයයි. භවොශරවයයනුත් යම් හිත ශුනයයි. අවිජ්ජ්ොශරවයයනුත් යම්
හිත හිස්; ශුනයයි කියලො. අන්තිර්ට කියනවො යර්න්න යම්ක තර්යි
ගන්න තියයන උපරිර් ශුනයතොව; යම්ක තර්යි තියයන පරර් ශුනයතො
ස්වභොවය.26
යම් විදිහට උනන්දු කරවන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්හො
සුඤ්ඤත සූතරයය් කියනවො, “ර්හයණනි, ශොස්තෘන් වහන්යස් යකයරහි
------------------------------------------------------------------------------------------------------------26

යථොභුච්චො අවිපල්ලත්ථො පරිසුද්ධො පරර්ොනුත්තරො සුඤ්ඤතොවක්කන්ති භවති.
ර්ජ්ඣිර් නිකොය, චූළසුඤ්ඤත සූතරය
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මිතර වූ ආකල්පයකින් හැසියරන්න; සතුරැ ආකල්පයකින් හැසියරන්න
එපො” කියලො. ඊළඟට යර්ොකක්ද යම් සතුරැ ආකල්පය, යර්ොකක්ද යම්
මිතුරැ ආකල්පය කියලො කියනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො - යම් විදිහට තර්න්යග් ශරොවකයන් උනන්දු කරවද්දී, තර්න්යග්
ශරොවකයන්ට ර්ොේගය යපන්වලො යදද්දී, යම් කිසි ශරොවකයයක් කන්
යයොර්න්යන් නැත්නම්, කියන යද් අහන්යන් නැත්නම්, යවන යවන
යද්වල් ගැන හිත යයොදවනවො නම්, අන්න එෙඳු හැසිරීර් තර්යි යම්
‘සතුරැ විදිහට හැසිරීර්’. යම් කිසි ශරොවකයයක් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් වචනය විශ්වොස කරනවො නම්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියන විදිහට කටයුතු කරන්න උත්සොහවත් යවනවො නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් කියන වචනයට ඇහුම්කන් යදනවො නම්, අන්න ඒක තර්යි
මිතර වූ ආකල්පය. ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ආරොධනො කරනවො
මිතර වු ආකල්පයකින් ශොස්තෘන් වහන්යස් යවත කටයුතු කරන්න
කියලො.
ඒ නිසො යම් පින්වතුන් හිතට ගන්න, යම් යද්ශනො සියල්යල්දීර්
ඇත්තටර් ෙුද්ධ වචනයර්යි අද ර්තු කරගන්න උත්සොහවත් වුයණ්.
ෙුද්ධ වචනය ඉතොර් පැහැදිලිව සෘජ්ුව යද්ශනො කරලො තියයනවො. ඒ
නිසො අපි යම් භොවනො කරර්ය යම් ෙුද්ධ වචනයත් එක්ක සසඳන්න
සසඳන්න ඒකත් එක්ක යහොඳට ගැළයපනවො නම්, අපිට යම් භොවනොව
යහොඳ විශ්වොසයයන් යුතුව වඩන්න අවස්ථොව තියයනවො.
ඒ නිසො අපි ටික ටික යම් සඳහො උත්සොහවත් යවර්ු. යම්
අවස්ථොවක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන විදිහට ටික ටික අයප්
හියතත් කොර්ොශරව දුරැ කරයගන, භවොශරව දුරැ කරයගන, අවිජ්ජ්ොශරව
දුරැ කරයගන, යම් යහෝ දවසක ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන
උතුම් වූ ඒ සුඤ්ඤත තත්ත්වය අයප් හියතත් ඇති කරගැනීර් පිණිස
අද දින ධේර් යද්ශනොව අප සියලුයදනොටර් යහ්තු යේවො කියො
පරොේථනො කරමින් ධේර් යද්ශනොව අවසන් කරනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි.
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7 │ උත්තරීතර අත්හැරීම
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
“චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති”
ග ෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ග ෞරවනීය මෑණිවරුනි, ශ්රද්ධාවන්ත
පින්වතුනි, අපි ගේ එකසිය අනූහයගවනි භාවනා වුඩසටහනට
මාතෘකාව වශ්ගයන් තියා ත්ගත් ධාතුවිභඞ්ග සූතරය. දැන් අපි ධාතු
විභඞ්ග සූතරයය් ටික ටික ුඹුරට ුඹුරට යනවා. බුදුරජාණන්
වහන්ගස් පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ට ධාතුවිභඞ්ග සූතරය හරහා
සෑගහන්න ුඹුරු ධර්මයක් දැන් කියාගදනවා. බුදුරජාණන් වහන්ගස්
මුලින්ම කියනවා ගේ ‘ගකගනක් පුද් ලගයක් සත්ත්වගයක්’ කියලා
කියන්ගන් ධාතු හයක එකතුවක් කියලා. එතගකාට ගේ සතර මහා
ධාතුවත් ඒ වග ්ම ආකාස ධාතුවත් විඤ්ාණ ධාතුවත් කියන ගේ
ධාතු හයකින් සුදුේ ලත් ස්වභාවයක් තමයි ගේ සත්ත්වගයක්
පුද් ලගයක් ගකගනක් කියන්ගන්, කියලා ඔන්න බුදුරජාණන්
වහන්ගස් ධාතු පුත්ගතන් ගහාඳ අවගබෝධයක් ගේ ස්වාමීන්
වහන්ගස්ට ලබලා ගදනවා.
මීළ ට කියනවා තවත් පුත්තකින්, ගේ ගකගනක්
පුද් ලගයක් කියලා කියන්ගන්, සත්ත්වගයක් කියලා කියන්ගන්,
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පුරුෂගයක් ස්තරියක් කියලා කියන්ගන් ස්පර්ශ් ආයතන හයක
එකතුවක් කියලා. ඊළඟට ස්පර්ශ් ආයතන පැත්යතන් තව පුත්තක්
ගපන්වලා ගදනවා; ඒ පුත්ගතන් වුටහීමක් ඇති කරලා ගදනවා.
ඊළඟට තවත් පුත්තකින් ගපන්වලා ගදනවා ගේ මනගස් හුසිරීේ
පුත්ගතන්. අපි ගද්වල් බලනගකාට, ගද්වල් අහනගකාට, ඳ සුවඳ
විඳිනගකාට, රස බලනගකාට, ඊළඟට කගයන් ස්පර්ශ් ලබනගකාට,
හිතින් ගද්වල් හිතනගකාට, ඒවයය් තිගයන ආස්වාදය හරහා ිහිල්ලා
සුප ගහායන ස්වභාවයක්, ඒගකන් සතුටු ගවන ස්වභාවයක්, ඒක
තුළම නිම ්න ගවන ස්වභාවයක්, නුවත නුවත ඒවා ඉල්ලන
ස්වභාවයක් තිගයනවා. ඒවයය්ර් තමයි එතගකාට හිත හුසිගරන්ගන්.
හිගත් හුසිරීේ අනුව බුදුරජාණන් වහන්ගස් විස්තර කරනවා, ගේ
දහඅට ආකාරයකින් තමයි හිත හුසිගරන්ගන්. සාමානය මනුෂයයා
ඉතින් ගේ වග ් ආකාර දහඅටකින් තමයි හිත හසුරුවමින් මුළු
ජීවිතයර් ත කරන්ගන්.
අපි හිතමු යේ කිසි ගකගනක් සාමානයගයන් කිසිම දහමක්
ඒ තරේම ශ්රවණය කරලා නුහු. ඉතින් ගේ මාර් ය පරතිපදාව
පිළිපදින්ගන් නුහු. උගද් ඉඳන් රෑ ගවනකල් කරන්ගන් යර්න්න යම්
වොයග් යද්වල් තමයි: ඇගහන් රෑප ගපගනනගකාට ඒවා ඔස්ගස් හිත
දුවනවා. ඊළඟට කගනන් ශ්ේද ඇගහනගකාට ඒවා ඔස්ගස් හිත
දුවනවා. දිගවන් රස බලනගකාට ඒවා ඔස්ගස් හිත දුවනවා. ඊළඟට
නාසගයන් ඳ සුවඳ විඳිනගකාට ඒවා ඔස්ගස් හිත දුවනවා. කගයන්
ස්පර්ශ් විඳිනගකාට ඒවා ඔස්ගස් හිත දුවනවා. ඊළඟට මනසට අරමුණු
ආවහම ඒවා ඔස්ගස් හිත දුවනවා. ඉතින් ගේ විදියට මුළු ජීවිත
කාගලම ගකගනකුට පුළුවන් ගේ ආයතන හරහා හේබ ගවන
විවිධාකාර අරමුණු ඔස්ගස් හිත ගයාදමින්, ඒවා තුළම නිම ්න
ගවමින්, ඒවාගය්ම හුසිගරමින් කාලය
ත කරන්න. ඉතින්
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ඔන්න ඔය පුත්තත් ගේ ස්වාමීන් වහන්ගස්ට
උ න්වනවා.
ඊළඟට තවත් පුත්තක් ගහළි කරනවා. යම් ුඹුරු පුත්තක්
ගහළි කරන්ගන්. ගකාගහාමද ගේ පරතිපදාවකින් හික්ගමන ගකගනක්
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සාමානයගයන් හුසිගරන්ගන්? ඔන්න ඒ සඳහා බුදුරජාණන් වහන්ගස්
ගේ සිගත් පිහිටීේ හතරක් ගපන්වනවා. “චතු ාධිට්ඨඨාවනා අයං, භික් ු,
පුරිවසා’ති” කරම හතරකට හිත පිහිටුවලා කටයුතු කිරීම ුන
බුදුරජාණන් වහන්ගස් දැන් පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ට
උ න්වනවා. ඒගක් පළගවනි අධිෂ්ඨානය වශ්ගයන්, නුත්නේ
පළගවනි සිගත් පිහිටීම වශ්ගයන් ගපන්වලා ගදන්ගන්
‘පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනා’ පරඥාව තුළ ගහාඳට හිත පිහිටුවන්න; ඒ සඳහා කිසි
ගස්ත්ම පරමාද ගවන්න එපා කියලා තමයි බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියන්ගන්. ‘පඤ්ඤඤං නප්පමවජ්ජයය’ පරඥාව ර්ත පිහිටීම පිණිස,
නුත්නේ පරඥාව වර්ධනය කර ුනීම පිණිස, හිත තුළ නංවා ුනීම
පිණිස පරමාද ගවන්න එපා කියලා. ඒ පුත්ගතත් විස්තර කරන්ගන්
ධාතු
ුන ගහාඳ අවගබෝධයක්; ඒවා පරතයක්ෂයක් වශ්ගයන්
දැන ුනීමක්. ඊළඟට විඤ්ාණ ධාතුව පුත්ගතන් - ගේ විඤ්ාණය
හරහා විවිධාකාර ගේදනා දැන නිමින් ගේදනානුපස්සනාවක් හරහා
ගකාගහාමද ගේ ගේදනා ුන නිවුරදි අවගබෝධයක් ඇති කරග න,
කිසිම ගේදනාවකට ඇගලන්ගන් නුතුව, ගකාගහාමද හිගත් දියුණුවක්
ඇති කර න්ගන්, ගකගලස් ටික දුරු කර න්ගන් කියන කොරණය
යපන්වො යදනවො.
ඒ පුත්ගතන් පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ට බුදුරජාණන්
වහන්ගස් සෑගහන්න අවගබෝධයක් ලබා දීලා, ඊළඟට ගපන්වලා
ගදනවා ‘සච්චාධිට්ඨඨාවනා’; ‘සච්චමනු වක් යය’ කියලා. යේ කිසි
විදියකට පරඥාව තුළ ගහාඳට හිත පිහිටියට පස්ගස්, හිත ගහාඳින් පරඥාව
තුළ වුඩුවට පස්ගස්, හිත ටික ටික ඇත්ත ඇති සුටිගයන්
ගත්රුේ න්නවා. ඇත්ත ඇති සුටිගයන් ගත්ගරන්න ගත්ගරන්න,
ඇත්ත ඇති සුටිගයන් ගත්රීගේ පරතිඵලයක් වශ්ගයන්,
නිරායාසගයන්ම ධර්මතාවක් වශ්ගයන්, බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියනවා අවගබෝධය හරහො පහළ ගවන කලකිරීමක් හිගත් ඇති
ගවනවා. ඒ කියන්ගන් ගද්වල් ගහාඳට පරඥාගවන් දැක්කා නේ,
පරඥාගවන් ගත්රුේ ත්තා නේ, හිතට ගත්රුේ ියා නේ, හිත ඒවො
අතහරිනවා ධර්මතාවක් වශ්ගයන්.
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එතගකාට ගේ කොරණාගවදි තමයි ඊළඟට ‘සච්චර්නුරයක්ඛයය’
කියලා යපන්වන්යන්. ඒ කියන්යන් යේ අවස්ථාවක හිත ගේ ‘ස්කන්ධ
ධාතු ආයතන’ ආදී වශ්ගයන් ගපන්වන, ගේ වර්තමාන වශ්ගයන්
පුනන ින්නා වූ විවිධාකාර අරමුණු ගහාඳින් නිරීක්ෂණය කිරීම
හරහා, ටික ටික ගේවොයය් තරිලක්ෂණය වුටහිලා අතහුරියට පස්ගස්
හිත පත් ගවන්න පුළුවන් යේ කිසි විගේක ස්වභාවයකට.
අරමුණුවලින් ගතාර ස්වභාවයකට. එගහමත් නුත්නේ අරමුණු
අල්ලා න්යන නුති ස්වභාවයකට; අනිස්සිත ස්වභාවයකට.
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ඊළඟට ගමබඳු අනිස්සිත ස්වභාවයක්
ආරක්ෂා කර න්න, ගමබඳු තත්ත්වයක හිත පවත්වන්න, පුළුවන්
තරේ හිත එබඳු තත්ත්වයක පවත්වමින් හිතට හුරු කරලා ගදන්න,
‘ගමන්න යර්යහර් නිගකගලස් ස්වභාවයක් තිගයනවා’ කියන එක
හිතට ඒත්තු ගන්වන්න කියලො. අපි ඒක සේබන්ධගයන් තමයි ඊගය්
සෑගහන්න සාකච්ඡා කයළ්.
ඊළඟට ගේ කාරණයටම පදනේ ගවන තුන්ගවනි කාරණය
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගපන්වනවා ‘චාගාධිට්ඨඨාවනා’. තයො ය තුළ,
එගහමත් නුත්නේ අතහුරීම තුළ හිත පිහිටුවන්න කියලා. එතගකාට
ගේ තයො ය තුළ, අතහුරීම තුළ සිත පිහිටුවීම සේබන්ධගයන්
බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගද්ශ්නා කරනවා ‘චාගමනුබරූවහයය’ ගේ
තයොගය ගහාඳට වඩනවයි කියලා. ගේ තයො ය කියලා කිේවහම
ගමතන අතහුරීම කියන අදහසයි තිගයන්ගන්. ගකාගහාමද ගේ
අතහුරීම ගහාඳින් කරියොවත් කරන්යන්? අද අපිට ඒක තමයි ටිකක්
ුඹුරට සාකච්ඡා කරන්න තිගයන්ගන්. එතගකාට ගමානවද ගේ
අතහරින්ගන්? ගකාගහාමද අතහරින්ගන්? ඒ වග ්ම ගමානවද ගේ
අතහරින්න තිගයන්ගන්? දැන් පින්වත්නි, ගමානවද අතහරින්න
තිගයන්ගන කියලා කිේවහම, ගමතනදි බුදුරජාණන් වහන්ගස්ම
පුහුදිලි කරනවා ධාතුවිභඞ්ග සූතරගය්, ගේ අතහරින්න තිගයන්ගන්
‘උපධි’ කියලා.
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“තවස්සව ව ා පන පුවබ්බබ අවිද්ෙසුවනා උපධී වහාන්ති සමත්තා
සමාදින්නා. තයාස්ස පහීනා වහාන්ති උච්ින්නමූ ා තා ාවත්ථු තා
අනභාවං තා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා”
දැන් පුක්කුසාති ස්වාමීන් වහන්ගස්ට බුදුහාමුදුරුගවෝ විස්තර
කරලා ගදනවා - භාවනාවක් පටන් න්න කලින්, නුත්නේ ගේ
පරතිපත්ති මාර් යකට පිවිගසන්න කලින්, ගකගනක් එකතු කර ත්ත
රැස් කර ත්ත උපධි රාශ්ියක් තිගයනවා. උපධි කියලා කියන්ගන් අපි
සාමානයගයන් ‘අපි සතුයි’ කියලා ගද්වල් ග ාඩක් අල්ලග න
ඉන්නවා. ඒ ග ාඩ සමහර ගවලාවට ගභෞතික ගද්වල් ගවන්න
පුළුවන්, එගහම නුත්නේ ගභෞතික ගනාවන ගද්වල් ගවන්නත්
පුළුවන්. ඉතින් ගේ ඔක්ගකාම ටික අගප් ඔළුගව තියාග න තමයි
ඉන්ගන්. අපි ගකාගහ් ියත් ඔළුගව තිගයනවා සෑගහන්න බරක්. ඒ
තර්යි අපි හදා ත්ත උපධි ටික. ඕක සරලව ගත්රුේ න්න ටිකක්
සාකච්ඡා කරලා බුලුගවාත්, අපි හිතමු අපි පුංචි කාගල ඉඳලා ඔන්න
යමක් ඉග න න්නවා. ඉග නග න අපි ශ්ිෂයත්වයයන් පාස්
ගවනවා. ‘මම ශ්ිෂයත්වයයන් පාස් ගවච්ච ගකගනක්’ කියලා ඔන්න
එතන අපි උපධියක් ඇති කර න්නවා. ඊළඟට අපි හිතමු
ඉස්ගකෝගලත් පළගවනියා ගවනවා, ගදයවනියා ගවනවා. ගකාගහාම
හරි අපි ටිකක් ඉග න න්න දක්ෂයි. ‘මම ඉග න න්න දක්ෂගයක්’
කියලා ඔන්න එතන උපධියක් හුගදනවා. ඊළඟට අපි හිතමු අපි කරීඩා
කරන්න දක්ෂයි. ඉතින් ඒ ඒ කරීඩාවට අපි දක්ෂ ගවනවා. ඔන්න ‘මම
කරීඩකගයක්’, අහවල් කරීඩකයා කියලා මම ඒ තුළින් ගකගනක්ව
හදා න්නවා. මගමක්ව හදා න්නවා. ඊළඟට අපි හිතමු සාමානය ගපළ
විභා ගයන් ඉහළින්ම පාස් ගවනවා. ඔන්න පාස් වුණා කියලා
එතනිනුත් හදා න්නවා ගලාකු මමත්වයක්. හිගත් මාන්නයක්
හදා න්නවා; ගකගනක්ව හදා න්නවා. අපි හිතමු පාස් ගවන්න බුරි
වුණා. ‘අගන් මට පාස් ගවන්න බුරි වුණාගන; මම ඉතින් අසමත්
වුණාගන’ කියලා එතනින් පවො හදා න්නවා ගකගනක්ව. එයහර්
නැත්නම් ඔන්න අපි විශ්්ව විදයාලයකට යනවා. ියාට පස්ගස්
එතනදිත් හදා න්නවා ගකගනක්. “මං විතරයි ආගව විශ්්ව විදයාගල
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අගප් ඉස්ගකෝගලන්. අනිත් අයට එන්න බුරි වුණා. මම තමයි ඉතින්
ඉග න න්න දක්ෂ” කියලා එතනින් යලොකුවටර් ගකගනක්
හදා න්නවා.
නුත්නේ අපි හිතමු අපි ඉග න න්න ගනගමයි, ගවනත්
ගදයකට දක්ෂයි. අපි ශ්ක්තිවන්තයි. ඔන්න ඒ පුත්ගතන් ඉස්සරහට
යනවා. අපි ශ්ක්තිමත් භාවය අතින් ගකගනක් හදා න්නවා. නුත්නේ
තුනක් හදා න්නවා. ඒ හරහා අපි යේ පමණක ගකගනක් ගවනවා.
අපි පුද් ලගයක් ගවනවා. ඊළඟට අපි හිතමු දැන් විශ්්ව විදයාලයකට
එගහම ියා නේ, අපි උපාධියක් අර න්නවා. දැන් උපාධියක් ත්තට
පස්ගස් ඔන්න තවත් අමාරුයි. ඔළුවට තව කෑල්ලක් එකතු ගවනවා.
නගේ අ ටත් සෑගහන්න කෑලි එකතු ගවනවා. ඊට පස්ගස් තව තව
හදා න්නවා. ඒකත් දැන් තව ටිකක් බරයි. දැන් ඔළුව තවත් ටිකක් බරට
තමයි තිගයන්ගන්. දැන් ගමාකද සෑගහන්න ඔළුව පිරිලා අර දා ත්ත
ගද්වල්වලිනුත්. එතනිනුත් අපි ගකගනක් හදා න්නවා. ඉතින් ගේවා
ගවද්දි සෑගහන්න ඉතින් තව ගකගලස් එකතු ගවලා. අර කලින් හිටිය
දුප්පත් ඥාතීන් අමතක ගවලා, ගලාකු ගලාකු විපර්යාස ගවනවා අපි
තුළ. ඉතින් ගේවත් එක්ක අපි ගකගනක් හදා න්න, “යකනොව”
පුම්ෙොගන්න ස්වභාවයක් තිගයනවා.
ඊළඟට අපි හිතමු අපි හරිම ගසෝභාමත් ශ්රීරයකින් යුක්තයි.
අනිත් අයට වඩා ටිකක් කුපිලා ගප්නවා. එගහම නේ ඉතින් ඔන්න
එතනිනුත් අපි ගකගනක් හදා න්නවා, පුද් ලගයක් හදා න්නවා. ඒ
වොයගර්යි අපිට ගහාඳ රස්සාවක් තිගයනවා. ඉතින් ‘අනිත් අයට වඩා
ගහාඳ රස්සාවක් මට තිගයනවා’ කියලා ඔන්න ගකගනක්
හදා න්නවා. ‘ර්ර් දැන් පරධානිගයක් - මම පරධානියා; අනිත් අය මං
කියන ගද් අහන්න ඕනෑ’ කියලා එතනිනුත් ගකගනක් හදා න්නවා.
අනික් අතට ගත්යතොත් මම ඒ තරේම පරධානිගයක් ගනගමයි කියලො
හිතර්ු. මං ගේ කවුරු හරි යටගත් ඉන්න ගකගනක්. හැෙැයි මග ්
පරධානියා හරහො මම ගලාකු තුනක් හදා න්නවා. සාමානයගයන් ඔය
කාර්යාලවලට එගහම ියොම පරධානියාට වඩා උඩින් ඉන්නවා අර යට
ඉන්න මනුස්සයා. ගමාකද, යට ඉන්න මනුස්සයා පරධානියාග
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බලයත් අරග න. ඉතින් එතනිනුත් එයා ගකගනක් හදාග න;
පුද් ලගයක් හදාග න.
ඊළඟට අපි හිතමු අපිට යමක් කමක් තිගයනවා. ධන ධානය
තිගයනවා. එතනින් ගේ ධනවත් භාවය හරහා අපි ගකගනක්
හදා න්නවා. අපිට වතුපිටි ඉඩකඩේ ආදියත් තිගයනවා. ඔන්න අපි
‘ධනවයතක්’ කියලා එතනිනුත් ගකගනක් හදා න්නවා. අගප් දරුගවෝ
ගහාඳට ඉග න න්නවා. මම අහවලාග අේමා, මම අහවලාග
තාත්තා කියලා ඉතින් අපි අනුන්ට අපිව හඳුන්වලා ගදනවා. අපි ඔය
විදියට දරුවන් හරහා පවො ගකගනක් හදා න්නවා. තවත් ඉතින්
ඔගහාම ඔගහාම යනගකාට සමහර ගවලාවට අපි ගලඩ ගරෝ වලින්
පවා ගකගනක් හදා න්නවා. ඉතින් ගේ විදියට අපි ගේ ගලෝගක
තිගයන නා නො පරකාර ගද්වල්වලින් හුම තිස්ගසම උත්සාහ
කරන්ගනම ගකගනක්ව හදන්න; යර්ක් හරහා පරතිරෑපයක්
නගොගන්න.
දැන් භික්ෂූන් වහන්ගස් ගකගනක් නේ, බණ ටිකක් කිේවහම
ඔන්න “මම තමයි ඒ බණ ගහාඳටම කිේගව; අනිත් අය ගහාඳට
අහග න හිටියා ඒ බණ. මං කියපු ගද් ගහාඳට මං පුහුදිලිව කිේවා”
කියලා ඉතින් මතක් ගවනවා. ‘බණ කිේවා’ කියලා ගකගනක් හදනවා.
ඊළඟට අපි හිතමු කවි බණ කියනවා. මම තමයි මිහිරිව කවි බණ
කියන්ගන් කියලා ඔන්න ගකගනක් හදනවා. අපි හිතමු අපි
උ න්වනවා. ‘මම තමයි උ න්වන්න දක්ෂම’ කියලා ඔන්න ගකගනක්
හදා න්නවා. ඊළඟට අපි අගප් ුරුවරු සේබන්ධ කරයගන එතනිනුත්
ගකගනක් හදා න්නවා, ‘ර්ර් අහවලොයග් යගෝලයයක්’ කියලො.
නුත්නේ අපි ුරුවරගයක් ගවලා අපි යටගත් ග ෝලගයෝ ඉන්නවා
නේ ඒ ග ෝලගයෝ අල්ලග න ඔන්න ගකගනක් හදා න්නවා. ඊළඟට
අපි විහාරස්ථානාධිපති නේ එතනිනුත් ගකගනක් හදා න්නවා.
ගස්නාසනාධිපති නේ එතනිනුත් ගකගනක් හදා න්නවා. ගේ විදියට
ඉතින් භික්ෂූන් වහන්ගස්ලාට නේ සෑගහන්න රු නේබු එකතු
ගවනවා. ඉතින් ඒවා හරහාත් ගකගනක් හදනවා.

181

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ගේ විදියට බුලුවහම
ිහි ජීවිතගයනුත් හරි අර්ොරැයි
ුලගවන්න; ගේ පුවිදි ජීවිතගයනුත් හරි අමාරුයි ුලගවන්න
ගකගනක් හැදීර් යවතින්. යම් අනුව, ගේ මුළු ජීවිතය පුරොර් අපි
ගකාගහාම ගකාගහාම හරි ගකගනක් ගවලා, පුද් ලගයක් ගවලා
පරතිරෑපයක් ග ාඩන මින් තමයි ජීවත් ගවන්ගන්. අපි ගකාගහ හරි
ඈතකට ියොම අපි ගකාගහ හරි රටකට යන්න හුදුවොම ඔන්න
කියනවා අනනයතාව ඔප්පු කරන්න කියලා. ඉතින් අනනයතාව ඔප්පු
කරන්න අපි අර ඔක්ගකාම සහතික ටික ඉදිරිපත් කරනවා. බුංකු
සහතික අර න්නවා. අගප් තිගයන වත්කේ ඔක්ගකාම ගපන්වනවා.
ඉතින් ගේ ඔක්ගකාම හරහා අපි ගේ උපධි ටික තමයි ගේ
ගපන්වන්ගන්. දැන් පින්වත්නි, ගේ උපධි ටික සාමානයගයන්
පරාගයෝ ිකව හැයදන ආකොරයයි ර්ං ගේ කිේගව.
ඉතින් සාමානයගයන් ගේක සරලව කියනවා නේ, ගේ
ස්කන්ධ පගහ් උපාදාන කරග න තමයි ගේ ටික සිද්ධ ගවන්ගන්.
නමුත් ගේක අපි විස්තර කරලා බුලුවහම, ගේ විදියට ලිහලා
බුලුවහම, පරාගයෝ ිකව බුලුවහම, පුදුමාකාර විදියට අපි ගකගනක්
හදමින්, මගමක් හදමින් තමයි මුළු දවස පුරාම ජීවත් ගවන්ගන්.
එතගකාට පින්වත්නි ගේ ටික ලවලා දානවා කියන එක ගල්සි නුහු.
අපිට සමහර ගවලාවට භාවනා කරන්න පුළුවන්, උදයවය බලන්න
පුළුවන්. ගේ ඔක්ගකාමත් කරන්න පුළුවන්. හිගත් සමාධියක්
හදා න්නත් පුළුවන්. සමාධියක් හදාග න හිත එකඟ කරග න,
සෑගහන්න ුඹුරකට යන්නත් පුළුවන්. හුබුයි ඒත් ගේ හිගත් තිගයන
උපධි ටික අතහුර න්නවා කියන එක පහසු නුහු.
විගශ්්ෂගයන්ම ගකාගහාමද ගේ උපධි අතහරින්ගන් කියන
කාරණාව සේබන්ධගයන් හරි ලස්සන සූතරයක් එනවා ලටුකියකොපම
සූතරය කියලා. බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා මම භික්ෂූන්
වහන්ගස්ලාට අවවාද ගදනවා රාතරි ගභෝජනගයන් වළකින්න කියලා.
එතගකාට සමහර ගකගනක් මට ගදාස් න නවා ‘ඇයි ගේ තරේ රෑට
ගනාකා ඉන්න කියන්ගන්. මම ගකාගහාමද රෑට ගනාකා ඉන්ගන්’
කියලා බුදුරජාණන් වහන්ගස්ට නි රහ කරනවාලු. ඊළඟට
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බුදුහාමුදුරුගවෝ කියනවා මුදල් අතහරින්න කියලා. ‘මං ගකාගහාමද
ගේ මුදල් භාවිත ගනාකර අද ජීවත් ගවන්ගන්’ කියලා
බුදුහාමුදුරුවන්ට නි රහ කරනවා. තව කියනවා ගේ රගට් ඇති තොක්
ගද්වල් රැස් කර න්න යන්න එපා, බහුභාණ්ඩික ගවන්න එපා,
තිගයන ගද්කින් සෑහීර්කට පත් යවලො ඉන්න කියලා. ඉතින් ඒකත්
හරි අමාරුයි. අරවා ගේවා ඔක්ගකාම ටික කුටියය් දා න්නවා. ඉතින්
ඔතනත් හරි අමාරුයි.
බුදුහාමුදුරුගවා කියන්ගන්ම අතහරින්න කියලා ගන්. ඉතින් ඒ
වුණොට අපිට හරි අමාරුයි අතහරින්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියනවා සමහර ගවලාවට ර්හො ගදයක් ඇත්ගතත් නුහු. මහණ
වුණාට පස්ගස් සාමානයගයන් ඒ තරේ ගදයක් ඇත්ගතත් නුහු.
හුබුයි ගේ තිගයන ගදක තුන තදින් අල්ලග න. සමහර ගවලාවට
සිවුර ගලාකුවට අල්ලග න. සිවුගර පාට ගලාකුවට අල්ලග න.
නුත්නේ ඔන්න පොත්තර ථවිගක අල්ලග න. පාත්තරය අල්ලග න.
ගසගරප්පු ගදක අල්ලග න. හිතා න්න බුරි තරේ පුංචි ගද්වල්
ෙරපතළ විධියට අල්ලනවා. ඇත්තටම මහණ වුණාට පස්ගස් තමයි
අපි ගේ පුංචි ගද්වල් ගකායි තරේ නේ තදින් අල්ලනවාද කියලා
අපිටම ගත්ගරන්ගන්. ඒ කියන්ගන් ිහි කාගල නේ විවිධාකාර ගද්වල්
තිගයන හින්දා, තිගයන ගද්වල් ුන යහොයො ෙලන්න බුරි තරේ
කොේයෙහුල හින්දා, හරි අමාරුයි තිගයන යද් පරිස්සේ කර න්න.
නමුත් මහණ වුණාට පස්ගස් තිගයන්ගන් ගදක තුනයි. ගේ ගදක තුන
දේවුලක් දැේමා වග ් මහා තදින් අල්ලනවා. ඉතින් ඒකට කවුරු හරි
ගහාඳ නෑ කිේගවාත්, නුත්නේ ඒක කවුරු හරි එගහ ගමගහ කයළොත්
ගහම ඔන්න සෑගහන්න අමාරුයි.
ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ගේ වග ් තමයි, ගේ
අතහරිනවා කියන එක ගල්සි නෑ. බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගකායි තරේ
අතහරින්න කිේවත් අපි ඉතින් අතහරින්න කුමතිත් නුහු. ඒ නිසා
බුදුහාමුදුරුගවා කියනවා ගේ අතහුරීගේ ගයගදන පුද් ලගයා ජාති
හතරක් ඉන්නවා. එක පුද්ගල ජ්ොතියක් ඉන්නවො, එයා ගේ උපධි
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අතහරින පරතිපදාවක් පිළිපදිනවා. ඉතින් ඒ අතයේ උපධි
සේබන්ධගයන් සිතුවිලි එයාග හිතට එනවා. දැන් අපි සාකච්ඡා කළා
ගමානවද උපධි කියන්ගන්. ගේ විදියට ගමානව ගමානව හරි අගප්
හිගත් මගමක් හදපු ගද්වල් තිගයනවා. ඉතින් මං කලින් විස්තර කළා
වග ් ගේ ටික ගේ පින්වතුන් හිතා න්න. මම ගකාගහාමද මගමක්
හදාග න ඉන්ගන්; තමතමා වශ්ගයන් හිතන්න දැන්. ඒ කියන්ගන් දැන්
හදා ත්ත ‘මගමක්’ ඉන්නවා. ගමන්න ගේ ගේ සන්ධිස්ථාන හරහා
තමයි මම මාව අර්ථ දක්වන්ගන්. මට අයිති ගමන්න ගේ ටික. මම
කරපු වුඩ ගමන්න ගේ ගේවා. මග ් දක්ෂතා ගමන්න ගේවා.
එතගකාට ගේ දක්ෂතා හරහා මගමක් හදනවා. ‘මම බණ කියන්න
දක්ෂයි’ කියලා ඔන්න හදනවා. ‘මම සින්දු කියන්න දක්ෂයි’ කියලා
හදනවා. ‘මම කථා පවත්වන්න දක්ෂයි’ කියලා හදනවා. නුත්නේ
‘මම කරිකට් හන්න දක්ෂයි’ කියලා හදනවා. ඉතින් ගේ වග ් කරීඩා
හරහා හදනවා. දක්ෂතා හරහා හදනවා. හිතා න්න බුරි තරේ අපි
ගේ තිගයන හුම ගදයක් හරහාම ගකගනක් හදනවා. බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කියනවා ගේ විදියට අපි හදපු ගද්වල් සේබන්ධගයන් හිතට
එනවා. ඔන්න නා නො පරකාර සිතුවිලි එනවා. සිතුවිලි ආවහම
ගකගනක් ඉන්නවා. ගේවා අතහරින්ගන් නුතුව ඒවා ඔස්ගස්ම හිත
දුවවනවා. ඒ කියන්ගන් ගේ මගමක් හදන සිතුවිලි, අපි අල්ලො ත්ත
ගද්වල් හා සේබන්ධ සිතුවිලි ඔන්න සෑගහන්න හිතට එනවා. ආවහම
ඒවා ඔස්ගස්ම හිතට යන්න දීලා ඔගහ් ඉන්නවා. ඉතින් කවදාවත්
සිතුවිලිවලින් බුහුර වීමක්, උපධිවලින් අයින් වීමක් කිසි ගස්ත්ම
ගවන්ගන නුහු. ඔන්න එක පුද් ලගයක් බුදුරජාණන් වහන්ගස්
එගහම දකිනවා.
තවත් පුද් ලගයක් ඉන්නවා, එයාග හිතටත් ගේ විදියටම
සිතුවිලි එනවා උපධි සේබන්ධගයන්. ගේ අල්ල ත්ත ගද්වල්
සේබන්ධගයන් සෑගහන්න සිතුවිලි එනවා. හුබුයි උත්සොහයක්
කරනවා අයින් කරන්න. තුන්වන පුද්ගලයයක් ඉන්නවා ටිකක්
ගත්රිලා හිත ටිකක් සංයමගයන් තියොයගන ඉන්නවා. ඒ කියන්ගන්
ගමාකක්වත් අල්ලන්ගන් නුතුව හිත තියා න්න පුළුවන් තත්ත්වයක්

| 184

උත්තරීතර අත්හැරීර්

|

තිගයනවා. ඒ හිගත් දැන් ගමාකක්වත් නුහු. ගමාකක්වත් අල්ලපු
ස්වභාවයක් නුහු. ඒ කියන්ගන් අඩු තරමින් භාවනා කරන්න
ිහිල්ලා, අපි හිතමු ආශ්්වාස පරශ්්වාස බලොයගන ඉඳලා
ආනාපානසතියක් හරහා ිහිල්ලා, ටික ටික සෑගහන්න ුඹුරකට
ිහිල්ලා, විපස්සනාවට හ
ි ිල්ලා අරමුණත් අතහුරලා දානවා. ඔන්න
ගමාකක්වත් අල්ලන්ගන් නුති ස්වභාවයක් තිගයනවා. අපි හිතමු ධාතු
මනසිකාරයක් හරහා ිහිල්ලා සෑගහන්න ඒගක තරල
ි ක්ෂණය දැකලා
ඒ හරහා අතහුරීමක් සිද්ධ ගවනවා. ගපාඩි ගවලාවකට ගහෝ
අතහුරපු ස්වභාවයක් - ගමාකක්වත් අල්ලපු නුති ස්වභාවයක්
තිගයනවා. එගහම නුත්නේ චිත්තානුපස්සනාවක් හරහා ිහිල්ලා
සිතුවිලිවල ඇති වීේ නුති වීේ ස්වභාවයක් දැකලා, සමහර ගවලාවට
තරිලක්ෂණය වුටහිලා අතහරිනවා. ගකටි ගහෝ ගවලාවකට අතහුරපු
ස්වභාවයක් තිගයනවා. අපි ඊගයත් සාකච්ඡා කළා වග ් ගමන්න
යර්බඳු ගේ අතහුරපු ස්වභාවය ගකගනක් වර්ධනය කරනවා. ඒක
තුළ හිත පවත්වන්න උත්සාහවත් ගවනවා. හුබුයි ඒත් හිත පරණ
පුරුද්දට ගද්වල් අල්ලනවා. ගමාකද සමහර ගවලාවට සතිය දුර්වල
වුණොර් ගද්වල් අල්ලනවා. එගහමත් නුත්නේ අගප් හිගත් තිගයන
ආශ්රව ධර්මයන් නිසා අනුශ්ය ධර්මයන් නිසා අපි කලින් ත කරපු
ජීවිතගයදි, උපධි බහුල ජීවිතගයදි අපි පුළුවන් තරේ ‘ගහාඳයි ගහාඳයි’
කියලා අල්ල ත්තු ගද්වල් ඔන්න මතක් ගවවී නුවතත් හිතට එනවා.
හිගත් අපි ඇති කර ත්ත නිදහස ආගය නුති ගවලා යනවා. හැෙැයි
සිහිය පිහිටවපු ගර්න් නැවතත් හිත උපධිවලින් යුහුසුලුව නිදහස්
කරගැනීයම් හැකියොවක් තියයනවො. ගේ විදියට කටයුතු කරන
තුන්යවනි පුද් ල ගකාට්ඨාසයක් බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගපන්වනවා.
ඊළඟට
බුදුරජාණන්
වහන්යස්
අ ය
කරන්ගන්
සේපූර්ණගයන්ම උපධි අතහුරපු ගකගනක්ව. ඒ තමයි රහතන්
වහන්ගස්. “උපධි දුක් ස්ස මූ ’න්ති - ඉති විදිත්වා නි ුපධි වහාති,
උපධිසඞ් වය විමුවත්තා”. අන්න බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගේ
හතරගවනි පුද් ලයාව ගපන්වනවා. රහතන් වහන්ගස් ‘ගේ උපධි
තමයි දුගකහි මුල’ කියලා ගත්රුේ අරග න, ‘නිරැපධි යහොති’ උපධි
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සේපූර්ණගයන් දුරු කරලා දැේමා. ‘උපධිසඞ්ඛයය විර්ුයත්තො’. උපධි
සේබන්ධගයනුත් හිත නිදහස් කර ත්තා. ගේ තත්ත්වය තමයි ටික
ටික අපි වර්ධනය කරන්න උත්සොහවත් ගවන්න තිගයන්ගන්. හුබුයි
ඉතින් දිග කොලයක් යම් සඳහො ගත යවන්න ඉඩ තිගයනවා.
ගේ සේබන්ධගයන් තවත් විස්තර ගවන අවස්ථාවක්
තිගයනවා ද්වයතානුපස්සනා සූතරගය්. බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා
‘යං ිඤ්ඤචි දුක් ං සවම්බ්බහාති සබ්බබං උපධිපච්චයාති’. යේ තාක් ගේ
ගලෝගක් දුක් පහළ ගවනවා නේ පහළ ගවන්ගන් ගේ උපධි ටික නිසා.
පින්වත්නි, ගේක ඒ තරේම හිතා න්න අමාරුත් නුහු. අපි
සාමානයගයන් හිතන්ගන් අපි රැස් කර ත්තු තරමට තමයි සුප
විඳින්ගන් කියලො. සාමානයගයන් ිහි ජීවිතගය්දි අපි බලන්ගනම ඔය
දෘෂ්ටි ගකෝණගයන්. ගමානවා ගමානවා හරි අපි රැස් කරග න
තිගයනවා නේ, ගමානවා ගමානවා හරි අපි හරිහේබ කරග න
තිගයනවා නේ, ඒ හරහා තමයි අපි සතුටු ගවන්ගන්. ඒ හරහා තමයි
අපි සතුටක් ගහායන්ගන්. එතයකොට අපි රැස් කර ත්තු තරමට, ඒ
රැස් කර ත්තු ගද්වල් හරහා හිගත් යේ ආතතියක් ග ාඩනුග නවද,
ඒ අපි රැස් කර ත්තු ගද්වල්වලට යවනත් අයග න් තර්ජන ඇති වීම
හරහා හිගත් ආතතියක් ග ාඩනුග නවද, නුත්නේ අපි රැස්
කර ත්තු ගද්වල් කුඩිලා බිඳිලා යාම නිසා ඒවොයයන් ආතතියක්
ග ාඩනුග නවද, ඒවොත් ඒවාටම ආගේණික අනිතයත්වයට පත් වීම
නිසා ඒවො තුළින් අගප් හිතට ආතතියක් ග ාඩනුග නවද, ගමබඳු
කාරණා අපි ඒ තරේම හිතන්ගන් නුහු. අපි පුළුවන් තරේ ඒ නිසා
රැස් කරනවා.
යමක් කමක් තිගයන ගකගනක් ඒ තිගයන පරමාණගයන්
සෑගහන්ගන් නුහු. අපි හුම තිස්ගසම ගමාකක්ගදෝ මදිකමකින්
ගපගළනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ‘ඌවනා
ව ාව ා අතිවත්තා තණ්හාාවසා’27 ගේ ගලෝගක් ගමාකක්ගදෝ අඩුවක්
තිගයනවා. ගකායි තරේ ධන ධානය තිබුණත් ගකෝටි ණන් ධනය
------------------------------------------------------------------------------------------------------------27
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තිබුණත් ඒත් ගේ හිතට ඒක මදි. හුම තිස්ගසම හිත ගමාකක්ගදෝ
ගදයක් ඉල්ලනවා. ඒ නිසා හුම තිස්ගසම තණ්හාවට දාස ගවලා අපි
කටයුතු කරනවා. ඒ නිසා අපි නිරන්තරගයන්ම රැස් කරනවා.
නිරන්තරගයන්ම තව තව ගද්වල් එකතු කර න්න හදනවා. ඒ එකතු
කරග න ඒවා තුළින් අපි ගකගනක් ග ාඩන නවා. ඒවා තුළින් අපි
ගලාකු මමත්වයක් හදනවා. අපි ගකගනක් පුද් ලගයක් පරතිරෑපයක්
හදනවා.
ඉතින් ගමබඳු ස්වභාවයක් ගැන බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියනවා - ගමන්න ගේ හරහායි දුක එන්ගන්. ගේ හරහායි දුක ඇති
ගවන්ගන්. ‘යං ිඤ්ඤචි දුක් ං සවම්බ්බහාති සබ්බබං උපධිපච්චයාති’ යේ
තාක් දුකක් හට න්නවා නේ ඒ දුක හට න්ගන් ගේ උපධි ටික නිසා.
‘උපධීනං වත්වව අවසසවි ාගනිව ාධා නත්ථි දුක් ස්ස සම්භවවාති’28
යේ ආකාරයකින් ගේ උපධි ටික හිතින් අතහුර න්න පුළුවන්
වුයණොත්, එයහර් නම් දුක හට න්න ගහ්තුවක් නුහු. ගමතනින්
අදහස් ගවන්ගන් නුහු අපි රැස් කර ත්තු සියලුර් ගද්වල් ටික
පන්සලට ිහිල්ලා භාර ගදන්න කියලො. ඒක ගනගමයි ගේ කියන්ගන්.
ගමතනින් අපි කියන්ගන් ගේ ටික ගකාගහාමද හිෙින් අෙහුරගන්දන්.
ඉතින් අපි සමහර ගවලාවට පන්සලට ිහිල්ලා භාරදුන්නත් ග දර
ඇවිල්ලා කල්පනා කරනවා ‘අපරාගද ඒක දුන්ගන්’ කියලා. නුත්නේ
ඒක තාමත් අපි අල්ලොයගන ඉන්නවා. ගේ වග ් අපි යෙොයහෝ විට
අතහරිනවා කියලා තව ගකගනකුට දුන්නත් අපි හිතින් අල්ල ත්තු
ස්වභාවයක් ඉතිරියවලො තිගයනවා.
ඒ නිසා අපි ගේ ගද්වල් ගභෞතික වශ්ගයන් ගවනත්
ගකගනකුට දීලා ගේගකන් නිදහස්වීම ම ගනගමයි ගමතන අදහස.
ගකාගහාමද අපි හිතින් උපධි ටික අතහරින්ගන්, ගකාගහාමද අපි ගේ
හිගත් තිගයන බර අතහුර න්ගන්, ගකාගහාමද හිගතන් උපධි
අතහුරලා හිත නිදහස් කර න්ගන්. ගමතනයි ඇත්තටම අමාරුම
තුන. අපි සමහර ගවලාවට ගද්වල් අතහුරලා මහණ ගවනවා. මහණ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------28
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
වුණත් ඔන්න අපිට අර අතහුරපු ගද්වල් නුවත නුවත මතක්
ගවන්න ඉඩ තිගයනවා.
යම් අනුව බුදුරජාණන් වහන්ගස් තව දුරටත් යද්ශනො කරනවො,
“උපධිනිානා පභවන්ති දුක් ා, වය ව චි ව ා ස්මිං අවන ූපා.
වයා වව අවිද්වා උපධිං ව ාති, පුනප්පුනං දුක් මුවපති මවන්ා.”
ගේ උපධි නිසයි ගේ දුක ගවන්ගන්. ගේ ගලෝගක් විවිධාකාර
විදිහට දුක් ගදාේනස් ඇති ගවන්ගන් උපධි ටික නිසා. හුබුයි ඕක අපි
දන්ගන් නුහු. ඒ නිසාම තව තව ගේ ගද්වල් රැස් කරනවා. ඒ නිසා,
‘පුනප්පුනං දුක්ඛර්ුයපති ර්යන්දා” අනුවණ තුනුත්තාට ඒ නිසා නුවත
නුවත දුක හට න්නවා. නුවත නුවත දුකට පත් ගවනවා. නුවත
නුවත හිතින් දුක් විඳිනවා.
‘තස්මා පජානං උපධිං න

යි ා, දුක් ස්ස ජාතිප්පභවානුපස්සී’.

ද්වයතානුපස්සනා සූතරගය් බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා,
ගේ නිසා ගමතුන ගහාඳින් දැනග න ‘උපධිං න කයිරා’ - හිතට
අනවශ්ය බරක් ගදන්න යන්ගන නෑ ගේ ගද්වල් අල්ලග න. ඒ හරහා
උපධි නිසො ඇතිවන දුක ටික ටික දුරු ගවන්න පටන් න්නවා.
ඉතින් ගේ වග ්ම හරි ලස්සන සිද්ධියක් සේබන්ධගයන් උදාන
පාලිගය් සක්කොර කියන සූතරගය සඳහන් ගවනවා. එක්තරා
අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්ගස්ත් භික්ෂු සංඝයාත් වුඩවාසය
කරනගකාට ඒ පරගද්ශ්ගය් හිටපු අගනකුත් ලේධිකයන් පරිෙරොජකයන්, නි ණ්ඨයන් ආදී ඒ අගනකුත් පිරිස් - සෑගහන්න
පරශ්්නයකට මුහුණ පානවා. ගමාකද, බුදුරජාණන් වහන්ගස්ග ත්
සංඝයා වහන්ගස්ලාග ත් කීර්තිය වර්ධනය ගවන්න වර්ධනය ගවන්න
මිනිස්සු බුදුරජාණන් වහන්ගස්ටත් සංඝයා වහන්ගස්ලාටත්
සලකනවා. මිනිස්සුන්ට ගේ අනිත් කට්ටිය අගනකුත් විවිධා මිකයන්
අමතක ගවලා යනවා. ඒ කියන්ගන් බුදුරජාණන් වහන්ගස්ටත් සංඝයා
වහන්ගස්ලාටත් ිහිල්ලා පිරිකර පූජා කරනවා; විහාරස්ථාන සකස්
කරලා ගදනවා; පුළුවන් තරේ සං රහ කරනවා. එතයකොට දන්ගනම

| 188

උත්තරීතර අත්හැරීර්

|

නුතුව අර නි ණ්ඨ ආදී අගනක් පිරිස් දැන් ගලාකු අපහසුතාවකට
පත් ගවනවා. ගමාකද, ඒ අයට දානයක් හරියට හේබ ගවන්ගනත්
නුහු. ආරාධනාවක් හේබ ගවන්ගනත් නුහු. ඉන්න තුනක් හරියට
ලැයෙන්යනත් නුහු. තිගයන එක ආගය අලුත්වුඩියා කර න්නත්
කීයක්වත් නුහු. හරිම පරශ්්නයකට ර්ුහුණ යදනවා. දැන් ගමාකද
කරන්ගන්? ගේ පිරිස ගේ සංඝයා වහන්ගස්ලා පිණ්ඩපාගත යනගකාට
පුත්තක ඉඳග න පුළුවන් තරේ පරුෂ වචනගයන් බනිනවා. දැන්
ගේක ඉවසන්න බුරි භික්ෂූන් වහන්ගස්ලා ඇවිල්ලා බුදුරජාණන්
වහන්ගස්ට කියනවා, “අගන් බුදුරජාණන් වහන්ස පිණ්ඩපාගත යන්න
නේ බුහු. ගේ හුමතුනම ඉඳග න අර පරිෙරොජක නි ණ්ඨ ආදී
අගනකුත් පිරිස් අපිට ඉතාම කුත විදිහට පරුෂ වචනගයන් බනිනවා.
අපි ඒ හින්දා ගේ තුන අතහුරලා යමු” කියලා, තමන්ට මුහුණපාන්න
ගවච්ච ඒ අපරසන්න තත්ත්වය ුන බුදුරජාණන් වහන්ගස්ට ඇවිල්ලා
පුමිණිලි කරනවා.
හරි ලස්සන
කියනවා;

ාථාවක් බුදුරජාණන් වහන්ගස් ගමතනදි

“ගාවම අ වඤ්ඤඤ සු දුක් ඵුවට්ඨඨා,
වනවත්තවතා වනා ප වතා ෙවහථ.
ඵුසන්ති ඵස්සා උපධිං පටිච්ච,
නි ූපධිං ව න ඵුවසයයුං ඵස්සා”
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ගේ ගවන්න පුළුවන්,
අරණයගය් ගවන්න පුළුවන්, නුත්නේ න රගය් ගවන්න පුළුවන්, ගේ
විදියට අපිට සුප දුක් හේබ ගවනවා. ඒ කියන්ගන් බුදුරජාණන්
වහන්ගස්ටත් සංඝයා වහන්ගස්ලාටත් සාමානය මනුෂයයන්ට වග ්ම
ගේ වග ් සුප දුක් හේබ ගවනවා. ඒක ඉතින් මනුෂය ස්වභාවය. අපි
කාටත් ගේ අට ගලෝ දහමට මුහුණ ගදන්න සිද්ධ ගවනවා. ඒකයි ගේ
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියන්ගන්, ‘යනවත්තයතො යනො පරයතො දයහථ’
හුබුයි “ගේවො කරන්ගන් ගමන්න යර්යො. අරයා තමයි ගේක කයළ්.
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මටමයි ගේක වුගණ්” කියලා ගකගනක් පුද් ලගයක් වශ්ගයන් ගේක
දකින්න එපා. ‘ඵුසන්ති ඵස්සො උපධිං පටිච්ච’ ගේ ස්පර්ශ්ගයෝ ස්පර්ශ්
ගවන්ගන් උපධි ටික නිසා. ‘නිරෑපධිං යකන ඵුයසයයුං ඵස්සො’. යේ
කිසි ගකගනක් උපධින්ග න් ගතාර නේ, නිරෑපධි තත්ත්වයකට පත්
ගවලා නේ, ගකාගහාමද ගේ ස්පර්ශ්යන් ස්පර්ශ් කරන්ගන්?
ගබාගහාම
ුඹුරු කාරණාවක් තමයි බුදුහාමුදුරුගවා
කියන්ගන්. අපිට යේ කිසි ගකගනක් බනිනගකාට අපිට රිගදන්ගන්,
පින්වත්නි අගප් තිගයන මමත්වය හරහා. අපි හදා ත්ත පරතිරෑපයට
ගකාගහන් හරි වදිනවා නේ අපිට රිගදනවා. අපි ගේ ගේ වග ්
හුකියා සහිත ගකගනක් කියලා අපි හදාග න තිගයනවා පරතිරෑපයක්.
කවුරු හරි කියනවා “නෑ එගහම ගදයක් නෑ” කියලා අපිට යේ කිසි
අභිගයෝ යක් එල්ල කරනවා. ඔන්න අපිට රිගදනවා. අපි හිතමු අපි
උපාධියක් අරන් ඉන්නවා. තව ගකගනක් උපොධිය හෑල්ලුවට ලක්
කරනවා. ගේ උපාධිය අපි උපධි වශ්ගයන් අල්ලග න තිගයන නිසා
අපිට රිගදනවා. ඉතින් ගේ වග ් හිතා න්න අපි විවිධාකාර ගද්වල්
අල්ලග න තිගයනවා. විවිධාකාර ගද්වල් හරහා අපි මගමක්ව
හදාග න තිගයනවා. ඒ මම හදා ත්ත මග ් අනනයතාවට කවුරු හරි
අභිගයෝ යක් එල්ල කරනවා නේ, කවුරු හරි ඒ ගද්වල් අවඥාවට
භාජනය කරනවා නේ, අපිට ගහාඳටම රිගදනවා. ඒ නිසා බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කියන්ගන් ‘ඵුසන්ති ඵස්සො උපධිං පටිච්ච’. එගහනේ ගේ
ස්පර්ශ්යන් ස්පර්ශ් කරන්ගන් අන්න අර උපධි හරහායි. අර අපි
හදා ත්ත ගද්වල් ටික හරහායි. අපි අර හිතින් ග නියන, ඒ
මමත්වගයන් අල්ල ත්ත ගද්වල් ටික හරහායි. ඒ මමත්වගයන්
අල්ල ත්ත ගද්වල් ටික නිසයි අපිට රිගදන්ගන්.
‘නිරෑපධිං යකන ඵුයසයයුං ඵස්සො’ ඒත් යේ කිසි ගකගනක්
සේපූර්ණගයන් ගේ ගද්වල් ටික හිතින් අත්ඇරලා නේ ඉන්ගන්, කිසිම
ගදයක් අල්ලග න බදාග න නුත්නේ, එයාට ගකායි තරේ බුන්නත්,
ගකායි තරේ නි රහ කළත් ඒ හිතට එගහනේ රිගදන්න ගහ්තුවක්
නුහු. ඒ නිසා රහතන් වහන්ගස්ලාටත් බුදුරජාණන් වහන්ගස්ටත්
අනන්තවත් විවිධාකාර අන්දමින් නි රහ ලුබිලා තිගයනවා. අපි
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හිතනවා අපිට විතරයි මිනිස්සු බනින්ගන් කියලා. බුලුවහම
බුදුරජාණන් වහන්ගස් තරේ නි රහ විඳපු ගකගනක් නුති තරේ. ඒ
තරමට බුදුරජාණන් වහන්ගස්ට බුදු ගවලත් සෑගහන්න නි රහවලට
භාජනය ගවන්න ගවලා තිගයනවා. ඒ වග ්මයි අගනකුත් රහතන්
වහන්ගස්ලා පවා ඇතුේ ගවලාවට ගබාගහෝම නි රහවලට භාජනය
ගවලා තිගයනවා. ඒත් බුදුරජාණන් වහන්ගස්ත් රහතන් වහන්ගස්ලාත්
නිරෑපධි තත්ත්වයක් හරහා ගනාසුලී ඉන්නවා. ගකායි තරේ අර වග ්
නි රහවලට භාජනය වුණත් ගනාසුලී ඉන්නවා. ඇතුේ ගවලාවට
මාරයා ිහිල්ලා බුදුහාමුදුරුගවෝ පිණ්ඩපාගත යනගකාට, පිණ්ඩපාගත
ගනාලුගබන විදියට විවිධාකාර ගද්වල් කරනවා. ඒත් බුදුරජාණන්
වහන්ගස් කියනවා, මම පරීතිය තමයි අනුභව කරන්ගන් කියලා මාරයට
උත්තර ගදනවා. ඉතින් ගේ වග ් අවස්ථා ගණනොවක් තිගයනවා. ඒ
වග ්මයි ඔය ගද්වදත්ත යනොයයකුත් කටුක යද්වල් කරද්දිත්
බුදුරජාණන් වහන්ගස් සෑගහන්න පීඩාවලට ලක් ගවනවා. නමුත්
උන්වහන්ගස් ගනාසුලී ඉන්නවා.
ඉතින් ගේ වග ් කාරණා හරහා පින්වත්නි අපි ගත්රුේ න්න
තිගයන්ගන්, ගකාගහාමද අපි ගේ හිතින් අල්ලොයගන ඉන්න ගද්වල්
ටික ගපාඩ්ඩක් හරි අතහුර න්ගන්. ඉතින් ගේ කාරණාගවදි තමයි
අපිට විගශ්්ෂගයන්ම විපස්සනාවක් පරගයෝජනවත් ගවන්ගන්. අපි ගේ
ගද්වල් ගත්රුේ අරග න නිකන් අපි ාව තිගයන ගද්වල් අතහුරීම
ම ගනගමයි ගමතනදි අදහස් ගවන්ගන්. ගකාගහාමද ගේ ගද්වල් අගප්
හිගතන් ටික ටික අතහුරලා ජීවත් යවන්ගන්? හිගතන් ගකාගහාමද
තණ්හාව දුරු කරන්ගන්? හිගතන් ගකාගහාමද ගේ බර හෑල්ලු
කරන්ගන්? ඔතනදි තමයි අපි ුඹුරු විපස්සනාවක් හරහා යන්ගන්.
එතගකාට ගේ ුඹුරු විපස්සනාවක් හරහා යනගකාට, හිගත් නිදහස්
ස්වභාවයක් පවත්වනගකාට, ටික ටික ගේ නිදහස් ස්වභාවය
පවත්වන්න හිත පුරුදු ගවනවා. ගේ නිදහස් ස්වභාවය තමයි කිසිම
ආතතියකින් ගතාර ස්වභාවය. ගමාකක් ගහෝ අරමුණක් ඇසුරු
කරනගකාට, විවිධාකාර ගද්වල් උපාදාන කරග න ඉන්නගකාට,
අල්ලග න ඉන්නගකාට, රහණය කරග න ඉන්නගකාට, සෑගහන්න
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හිගත් ආතතියක් ග ාඩනුග නවා. සෑගහන්න හිගත් තිගයනවා තද
ගවච්ච ස්වභාවයක්, ෙර ගවච්ච ස්වභාවයක්, රළු ගවච්ච ස්වභාවයක්.
නමුත් යේ අවස්ථාවක අපි කිසිම ගදයක් අල්ලන්ගන නුතුව
අතහුරලා දාලා හිත එයාටම ආගේණික නිදහසක් භුක්ති විඳිනවා නේ,
ගබාගහාම සරල භාවයක් භුක්ති විඳිනවා නේ, ගමාකක්වත් අරමුණක්
නුතිව එයා නිදහගස් ඉන්නවො නේ, අන්න ටික ටික හිත
ගත්රුේ න්නවා “ගමන්න ගමබඳු ස්වභාවයකුත් තිගයනවා. ගමන්න
ගමබඳු නිදහසකුත් තිගයනවා. ගමාකක්වත් අල්ලපු නුති, ඒත් ඉතාම
ගහාඳ අවදි භාවයකුත් සහිත ගහාඳ සතියකුත් සහිත ස්වභාවයකුත්
තිගයනවා” කියලො.
ටික ටික ගේ තත්ත්වය පරගුණ යවද්දී වුණත් ආයයර්ත් හිත
ිහිල්ලා පරණ පුරුද්දට ගද්වල් අල්ලනවා. අර තමන් අල්ල ත්ත
ගද්වල් ටික, නුත්නේ අර මුලින් හදා ත්ත පරතිරෑපය, තමන් හදා ත්ත
අනනයතාව නුවතත් ඒ හා සේබන්ධ ගද්වල් මතක් ගවනවා. අපි
හිතමු ගකගනක් ගමානවා හරි වුඩක් කරලා ිහිල්ලා - අපි හිතමු
යේ කිසි කුසල කර්මයක් කියලා - දානයක් දුන්නා කියලා හිතමු.
දානයක් දීලා අපි ග දර ියාට පස්ගස් විගේකීව ඉන්නගකාට මතක්
ගවනවා මම ගේ දාගන දීපු හුටි. “මම තමයි එතනදි නිවුරදිව දාගන
දුන්ගන්. මම තමයි ශ්රද්ධාගවන් ඒ ගවලාගව කටයුතු කයළ්. අනිත්
අයටත් මම තමයි පාර ගපන්වලා දුන්ගන්. යකොගහාමද හරියට දාගන
ගදන්ගන් කියලා මම තමයි ඉ ුන්නුගේ”. ඔන්න අර “මම” කරපු
ගහාඳ වුගඩ් අල්ලග න සිතුවිලි සමුදායක් හිගත් දියත් ගවනවා.
දන්ගනම නෑ ගේ සිතුවිලිවලට අහු ගවලා දැන් ගේ කරපු කුසලය
හරහා අවිජ්ජා ආශ්රවයක් ග ාඩනුග නවා. එක පුත්තකින් අපි
සාමානයගයන් කියනවා කුසලයක් කරලා කුසලය ගමගනහි කරන්න
කියලා. නමුත් ගේ කථො කරන විපස්සනා මට්ටයම්දී, කුසලයක් පවා
නුවත නුවත ගමයනහි කිරීම තුළින් මගමක්ව හදාගැනීර්ක්,
ගකගනක්ව හදාගැනීර්ක්, පරතිරෑපයක් හදාගැනීර්ක්, අවිදයාව
ගපෝෂණය කිරීර්ක් සිදු යවන ෙවයි අපි යත්රැම්ගත යුත්යත්.
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ඉතින් ඒ නිසා ටිකක් ුඹුරුයි ගේ හරිය. සමහර ගවලාවට
අපිට හිතා න්නත් අමාරුයි. තවත් පුත්තකින්, යම් කියන ගද් නිකන්
එකියනකට පටහුණි වග ් ගත්ගරන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා අපි ටිකක්
පරිස්සගමන් ගේ කියන ගද්වල් න්න තිගයන්ගන්. ගමාකද, අපි
භාවනාගවන් ටිකක් හරි දියුණු වුණාම, නුත්නේ භාවනාගවන් ටිකක්
හරි ගේරුවහම තමයි ගමබඳු තත්ත්වයක් ගත්ගරන්ගන්. ගමාකද,
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියන්ගන් ගේ කුසල් හිතක් පවා හුදු සිතක්
පමණයි. අපි දවලුත් කථා කළා, මතක් කර ත්තා “ස ාගං වා චිත්තං ‘ස ාගං චිත්ත’න්ති පජානාති, වීත ාගං වා චිත්තං
‘වීත ාගං චිත්ත’න්ති පජානාති; සවාසං වා චිත්තං ‘සවාසං චිත්ත’න්ති
පජානාති, වීතවාසං වා චිත්තං ‘වීතවාසං චිත්ත’න්ති පජානාති”.29
එගහම නේ පින්වත්නි, ගේගක කුසල් පුත්තයි අකුසල්
පුත්තයි ගදකම සමාන මට්ටගේ ලා තමයි, හුදු සිතුවිලි ර්ොතරයක්
හැටියට පමණයි බුදුරජාණන් වහන්ගස් චිත්තානුපස්සනාගවදි
ගපන්වලා ගදන්ගන්. එගහනේ අපි ගපාඩ්ඩක් ගේ වග ් තුන්වලදි
ටිකක් පරිස්සේ විය යුතුයි. ගමතනින් අදහස් ගවන්ගන් නුහු
කුසලයයි අකුසලයයි සමානයි කියලා. ගමතනින් අදහස් ගවන්ගන්
ගේ අවස්ථාගවදි අපි සතිමත්ව ගත්රුේ න්නවා ‘ගේක සිතට ආපු
කුසල් සිතුවිල්ලක්. ඒක අකුසල් සිතුවිල්ලක් ගනගවයි. ඒක ඇවිල්ලා
කුසල් සිතුවිල්ලක්, හුබුයි ඒකත් ඇති ගවලා නුති ගවලා යනවා’.
‘ගේක හිතට ආපු අකුසල් සිතුවිල්ලක්. ගේක ගේ කුසල් සිතුවිල්ලක්
ගනගමයි. ගේක අකුසලයක්. අකුසල් සිතුවිල්ලක්. හුබුයි ගේ අකුසල්
සිතුවිල්ලත් ඇති ගවලා නුති ගවලා යනවා’. ඔන්න එක පුත්තකින්
කිසිම ගද්කට - කුසලයකටවත් අකුසලයකටවත් - වුඩි ඡන්දයක්
ගනාදී, අන්න තමන් ගවනමම පුත්තක වර්ධනය යවනවො. ගේ හිගත්
තමන්ටම තිගයන, තමන්ටම ආගේණික, හිතටම ආගේණික
පාරිශ්ුද්ධියක්, හිතටම ආගේණික පිරිසිදු බවක්, හිතටම ආගේණික
නිදහසක් තමයි එගතනදි පදනම කර න්ගන්. බුදුරජාණන් වහන්ගස්
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| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
කියන ‘පභස්ස මිෙං, භික් වව, චිත්තං’30 කියන වග ් මට්ටමක් තමයි
ගමතනදි පදනම කර න්ගන්. නුත්නේ හිගත් තිගයන අනිස්සිත
භාවයක් තමයි හිගත් පදනම කර න්ගන්. එගතන්දි ඒ කථා කරන
අනිස්සිත ස්වභාවය, සාමානය කුසල් සිතකින්වත් සාමානය අකුසල්
සිතකින්වත් ගනගමයි පවිතර ගවලා තිගයන්ගන්. ඒ හිතටම ආගේණික
පවිතරතාවක් හරහා.
ඒ නිසා විපස්සනාවකදි අපි බලාගපාගරාත්තු යවන්යන් නුහු
ගේ ‘හිත’, ගලෝගක තිගයන ඉතාම පරබලම කුසල් සිත්වලින්
පුරවා ුනීමක්. ගමතනදි බලාගපාගරාත්තු ගවන්ගන් කුසලයත්
අකුසලයත් ගදකම අයින් කරලා, ගේ හිත ගකාගහාමද නිදහස්ව
පවත්වන්ගන්. ගේ හිත ගකාගහාමද නිමිති ගනා න්නා තත්ත්වයකින්
පවත්වන්ගන්. ගේ හිත ගකාගහාමද එකක්වත් අල්ලන්ගන් නුතුව
අප්පණිහිත මට්ටමකින් පවත්වන්ගන්? ගේ හිත ගකාගහාමද එකකවත්
සාරයක් දකින්ගන් නුතුව ශ්ූනය ස්වභාවයකින් පවත්වන්ගන්?
ගමන්න ගමබඳු පාරක් හරහා තමයි බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියන පරිදි
නිවන් ගදාරටුවක් විවෘත ගවන්ගන්. ඒ නිසාම ගේ ‘සුඤ්ඤඤත, අනිමිත්ත,
අප්පණිහිත’ කියන තත්ත්වවලට ‘විවමාක් මු ’, නුත්නේ නිවන්
ගදාරටු කියලා කියනවා. ගමබඳු ගද්වල් ඇසුරු කරමින් තමයි
ගකගනකුට ගේ උපධි ටිකත් අතහුර න්න සිද්ධ ගවන්ගන්. ගමාකද
දැන් ගේ කථා කරන, අපි හිතමු ගේ අනිස්සිත ස්වභාවය ගකගනක්
වඩන්න වඩන්න, එබඳු තත්ත්වයකම හිත පවත්වන්න පවත්වන්න,
බුදුරජාණන් වහන්ගස් අවවාද කරනවා, ‘අනිස්සිවතා ච විහ ති, න ච
ිඤ්ඤචි ව ාව උපාදියති’31 ගේ ගලෝගක් කිසිම ගදයක් දැන් නේ
අල්ල න්න යන්න එපා. උපධි අල්ල න්න යන්න එපා. අතීතගය්
කරපු කියපු ගද්වල් අල්ල න්න යන්න එපා. අනා තගය්දි කරන්න
තිගයන ගද්වල් අල්ල න්න යන්න එපා. වර්තමානගය් කරන කියන
ගද්වල් අල්ල න්න යන්න එපා. ඉග න ත්ත ගද්වල් තමන්ග හිතින්
අල්ල න්න යන්න එපා. හිගත් දා ත්ත සංඥා අල්ල න්න යන්න එපා.
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තමන්ග ් දක්ෂතා අල්ල න්න යන්න එපා. ඉතින් ගේ විදියට
බුලුවහම අල්ලන්න කියලා කිසිම ගදයක් නුහු.
එනිසාම දහගේ විස්තර ගවනවා “සවබ්බබ ධම්මා නා ං
අභිනිවවසායා’ති”32 ගේ ගලෝකගය් කිසිම ගදයක් ‘ගහාඳයි’ කියලා
අල්ලන්න නේ නුහු කියලා. ඇත්තටම කියනවා නේ අල්ල ත්ත
තුන තමයි මාරයා ඉන්ගන්. එනිසා ගේ උපධි අතහුරීම ුන කථා
කරද්දි විගශ්්ෂගයන්ම අපිට කථා කරන්න ගවන්ගන් අතහුරීම
සේබන්ධගයන්. ගේ අතහුරීම සේබන්ධගයන් කථා කරද්දි, ‘කවදද
ගේවා අතහුරලා ඉවර කරන්ගන්, කවදද අපි සේපූර්ණගයන්ම
කාමාශ්රවයන් භවාශ්රවයන් අවිජ්ජාශ්රවයන් හිතින් දුරු කරන්ගන්’
කියලා ගකගනකුට පරශ්්නයක් ඇති ගවන්න පුළුවන්. එතගකාට එතනදි
තමයි අපිට නුවතත් බුද්ධ වචනය මතක් කර න්න සිද්ධ ගවන්ගන්.
අපි ගේ ගද්වල් අතහුර අතහුර යන බව ඇත්ත. නමුත් අපි
බලාගපාගරාත්තු යවන තරමට, අපි බලාගපාගරාත්තු යවන ඉක්මනට,
අගප් හිගත් ගේ තිගයන ගකගලස් දුරු ගවන්ගන් නුහු.
ගේක හරි ලස්සන උපමාවකින් බුදුරජාණන් වහන්ගස්
ඉදිරිපත් කරනවා. යේ කිසි ගකගනක් - වඩුගවක් ගවන්න පුළුවන්,
නුත්නේ ස් කපන මනුෂයගයක් ගවන්න පුළුවන් - එයා වෑයක්
පාචිච්චි කරනවා. වෑයක් දිනපතාම පාවිච්චි කරනගකාට, කාලයක්
යනගකාට අවුරුදු ාණක් තිස්ගස් ගේ කටයුත්ගත් ගයගදනගකාට,
එයාට ගත්ගරනවා වෑගය මිට දැන් නේ ග විලා. දැන් නේ ආගය ගේ
වෑගයන් හක් කපන්න, නුත්නේ ලීයක් සහින්න තරේ ගේ වෑය
පාවිච්චි කරන්න විදිහක් නුහු. ගමාකද, මිට ඒ තරමටම ග විලා.
හුබුයි මිට ග වුයණ් සේපූර්ණගයන්ම ගේ මනුෂයයාග අත ෑවීම
හරහා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා, ගේ වෑ මිට
යගයවනයකොට, එක එක දවසකදි ග ගවන පරමාණය කිසි ගස්ත්ම
පරමාණ කරන්න බුහු. හුබුයි කාලයක් තිස්ගස් ගේක පාවිච්චි
කරන්න පාවිච්චි කරන්න, යේ දවසක එයාටම පරතයක්ෂ ගවනවා,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------32

ර්ජ්ඣිර් නිකොය, චූළතණ්හොසඞ්ඛය සූතරය

195

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ගේක නේ දැන් පාවිච්චි කර න්න බුරි තරමටම ග විලා කියලා.
අලුත් මිටක් හන්න ගවන තරමට ඔන්න දැන් අර තිබිච්ච මිට ග විලා
තිගයන්ගන්. ඔන්න ගදන එක උපමාවක්.
තවත් උපමාවක් ගදනවා, ඒ කාගල් නුේ බඳින්න පාවිච්චි
කරලා තිගයනවා ගබාගහාම බරපතළ විදියට හදා ත්ත, ඔය ගේවුල්
එගහම එකතු කරලා හදා ත්ත, ගබාගහාම ශ්ක්තිමත් කඹ. ගේ
කඹවලින් තමයි ගතාටුපළකට, නුත්නේ වරායකට ආවහම නුවක්
බුඳලා තියලා තිගයන්ගන්. ඉතින් ගේ කගේ කාලයක් යනගකාට
වුස්සට ගතගමනවා. මුහුදු වතුරට ග ගවනවා. එගහමත් නුත්නේ
දිරනවා. ඒත් එක්කම සමහර ගවලාවට ඔන්න හිම කුණාටු ඇවිල්ලා
ඒකටත් ඉතින් යගොදුරැ ගවනවා. ඉතින් අවුරුදු ානක් යනගකාට අර
නුේ බඳින කගේ කුගඩනවා; දිරලා දිරලා ිහිල්ලා ඔන්න නුේ බඳින
කගඹත් කුගඩනවා. ඒ තරේර් කරමකරර්යයන් ටික ටික ක්ෂය ගවන
ස්වභාවයක් තමයි ගේ ගකගලස්වලත් තිගයන්ගන්.
ඛන්ධ සංයුක්තගය් ‘වාසිජගටෝපම’ කියන සූතරයයදි,
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා දැන් ගේ විදියට භාවනා කර කර යන
භික්ෂූන් වහන්ගස් ගකගනක් ගවන්න පුළුවන්, යේ කිසි
ගයෝ ාවචරගයක් ගවන්න පුළුවන්, එයාග හිගත් සිතුවිල්ලක් පහළ
ගවනවලු, අගන් මග ් හිත ආශ්රවයන්ග න් මිගද්වා කියලා.
බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා එයාග හිගත් එගහම පරාර්ථනාවක්
පහළ වුණාට එයාග හිත ආශ්රවයන්ග න් මිගදන්ගන නුහු. ගමාකද
තාමත් සතර සතිපට්ඨාන ධර්මයන් ගහාඳින් පර ුණ කරලා නුහු.
තාමත් සමයක් පරධාන ධර්මයන් ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුහු. තාමත්
ඉන්රිය ධර්මයන් ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුහු. තාමත් බල ධර්මයන්
ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුහු. තාමත් සප්ත ගබාජ්ජඞ් ධර්මයන්
ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුහු. තාමත් ආර්ය අෂ්ටොංගික මාර් ය
ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුහු. ඒ නිසා ගේ සත්තිස් ගබෝධි පොක්ෂික
ධර්මයන් ගහාඳින් පර ුණ ගවලා නුත්නේ, එයාග හිගත් පරාර්ථනයක්
තිෙුණයි කියලා ඒ හිත ආශ්රවයන් ගකගරන් ක්ෂය ගවන්ගන් නුහු
කියලා. ඒකට හරි ලස්සන උපමාවක් ගදනවා. දැන් කිකිළිගයක්
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ඉන්නවලු බිත්තර දහයක් ගදාළහක් විතර දාලා. දැන් ගේ කිකිළි බිත්තර
රකිනවා ගවනුවට බිත්තර රකින්ගන් නුතුව ඉන්නවලු. දැන් ගේ
බිත්තර ටික තිගයනවා, හුබුයි බිත්තර රකින්ගන් නෑ. කිකිළි ඉතින්
ගවන ගකාගහ ගකාගහ හරි යනවා. හුබුයි කාලයක් ියාට පස්ගස්
කිකිළිට අදහසක් එනවලු - පරාර්ථනාවක් එනවලු, අගන් මග ගේ
පුටවු ටික ගේ ගහාගටන් ඇනලා හරි, නුත්නේ කකුගල් නිය තුඩින්
ඇනලා හරි, දැන් ගේ බිත්තර කටු පුපුරොග න ගේ පුටවු ටික එළියට
ආව නේ ගහාඳයි කියලා. ගේ කිකිළිට ගමගහම අදහසක් පහළ වුණා
කියලා, පරාර්ථනාවක් ආසාවක් ඇති වුණා කියලා, ගේ පුටවු ටික
එළියට එයිද කියලා බුදුරජාණන් වහන්ගස් පරශ්්න කරනවා. එතගකාට
ඉතින් අපිට ගත්ගරනවා ඉතින් ගේ පුටවුන්ට එළියට එන්න විදියක්
නුහු, ගමාකද ගේ බිත්තර ටික රැකලා නුහු. ඒ අවශ්ය කරන
උණුසුම දීලා නුහු. ඉතින් බිත්තර ටික රැක්ගකාත් කිකිළි ගකාගහවත්
යන්ගන නුතුව එගතන්ට ගවලා ගහාඳට උණුසුම ලබලා දුන්ගනාත්,
අන්න කාලයක් ියාට පස්ගස් ගේ ගද් සිද්ධ ගවයි. නමුත් ඒ ගද් කගළ්
නුත්නේ පරාර්ථනයක් තිබුණ පමණින්, ආසාවක් තිබුණ පමණින්
පුටවු ටික එළියට එන්ගන් නුහු.
හුබුයි බුදුහාමුදුරුගවා අනිත් පුත්තට කියනවා යම්
කිකිළිගයක් ඉන්නවා. ඔන්න බිත්තර තිගයනවා දහයක් පහළවක්.
ඉතින් ගේ බිත්තර ටික උඩ ඉඳග න ගේ කිකිළි ගහාඳට බිත්තර ටිකට
අවශ්ය උණුසුම ලබලා ගදනවා. දිනපතාම ඒ ගද් කරනවා. ගහාඳට
උණුසුම ලබලා ගදනවා. ලබලා දුන්නට පස්ගස් බුදුරජාණන් වහන්ගස්
කියනවො, ‘අගන් ගේ පුටවු ටික නිය සිළින් ඇනලා හරි, මුව තුඬින්
ගකාටලා හරි, මුං ටික එළියට එන්න ඕනෑ’ කියලා ආසාවක් ඇති
වුයණ් නුතත් උන් ටික එළියට එනවලු. ගමාකද ගහාඳට අවශ්ය කරන
උණුසුම ලබලා දුන්නා. කරන්න ඕනෑ කාර්යය ගකරුවා. ඉතින්
කාලයක් ියාට පස්ගස් අන්න ගේ පුටවු ටික එළියට එනවා. ගේ
කිකිළි ආගය අලුගතන් පරාර්ථනයක් ඇති කර න්න උවමනො නුහු.
ගමාකද, කරන්න ඕනෑ කාර්යය ගකරිලයි තිගයන්ගන්. අන්න ඒ වග ්
කියනවා, සත්තිස් ගබෝධි පාක්ෂික ධර්මයන් ගහාඳින් වුඩුවො නේ
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ඒගක් පරිපූර්ණත්වයකට පත් වුණා නේ, අපි හිතුවත් නුතත් කාර්යය
ඉෂ්ට ගවනවා.
ඒ නිසා පින්වත්නි, අපි ගත්රුේ න්න තිගයන්ගන්, ගමතන
තිගයන්ගන් සේපූර්ණගයන්ම ගහ්තුඵල දහමක්. ඉතින් අපි ගහ්තු ටික
සේපාදනය කළා නේ, අගප් පරාර්ථනාවක් තිබුණත් නුතත් ඒගක්
ඵලය ලුගේවි. ඒ නිසා අපිට තිගයන්ගන් ගහ්තු ටික සේපාදනය
කරන්නයි. ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්ගස් ‘චොගර්නුෙරෑයහයය’ කියලා
කියන්ගන්, පුළුවන් තරේ උපධි දැක දැක පරහාණය කරන්න කියන
කාරණයයි. එතගකාට උපධි ටික දැක දැක පරහාණය කරන්න නේ, අගප්
හිගත් තිගයන්න ඕනෑ එක්තරා අන්දමකින් සෑගහන්න පිරිසිදු
භාවයක්. හිගත් පිරිසිදු භාවය පිළිබඳව යේ අත්දැකීමක් අපිට අවශ්ය
ගවනවා. අන්න ඒ පිරිසිදු භාවයට, අත්හුරපු ස්වභාවයට
සාගප්ක්ෂකව තමයි, අගප් හිත යර්ක් ඇල්ලුවහම ‘ඔන්න හිත යර්ක්
ඇල්ලුවා’ කියලා ගත්රුේ න්ගන්. හිත ඇල්ලුවහම දැගනන ආතතිය
අපිට ගහාඳට දැගනන්ගන් අතහුරපු ස්වභාවයක තිගයන, ආතතිගයන්
ගතාර සියත් ස්වභාවය අපි ගහාඳින් අත්දැකලා තිබුගණාත් පමණයි.
එතගකාට ගමන්න ගමබඳු කාරණා කීපයක් තමයි බුදුරජාණන්
වහන්ගස් උපධි අතහුරීම සේබන්ධගයන් ගද්ශ්නා කරන්ගන්.
ඉතින්
උපධි
අතහුරලා,
මගමක්ව
අතහුරලා
සේපූර්ණගයන්ම නිරෑපධි තත්ත්වයට පත් ගවන්ගන ගකාගහාමද
කියලා යනොයයකුත් අවස්ථාවලදි භික්ෂූන් වහන්ගස්ලා බුදුරජාණන්
වහන්ගස්ග න් අහලා තිගයනවා. “ ථං නු ව ා, භවන්ත, ජානවතා
ථං පස්සවතා ඉමස්මිඤ්ඤච සවිඤ්ඤාණව
ාවය බහිද්ධා ච
සබ්බබනිමිවත්තසු අහඞ් ා මමඞ් ා මානානුසයා න වහාන්තී’ති?”33 “ගකාගහාම කයළොත්ද ‘මගමක්’ හදන එක, ‘මම’ කියලා හදා න්න
එක, ‘මග ්’ කියලා හදා න්න එක දුරු ගවලා යන්ගන්?” කියලා
බුදුරජාණන් වහන්ගසග න් පරශ්්න කරපු අවස්ථා තිගයනවා.
එතගකාට බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියන්ගන්, අතීත ගවන්න පුළුවන්,
------------------------------------------------------------------------------------------------------------33

සංයුත්ත නිකොය, රොහුල සංයුත්ත, අනුසය සූතරය

| 198

උත්තරීතර අත්හැරීර්

|

අනා ත ගවන්න පුළුවන්, වර්තමාන ගවන්න පුළුවන්, ගහාඳ ගද්වල්
පරණීත ගද්වල් ගවන්න පුළුවන්, රළු ගද්වල් ගවන්න පුළුවන්, ගේ
විදියට විවිධාකාර අන්දමින් අපි තුළ රෑපය සේබන්ධගයන්
හිතුවිල්ලක් පහළ වුණා නේ, අන්න ඒක මම ගනගමයි, මග ්
ගනගමයි, මග ් ආත්මය ගනගමයි, කියලා ඒක අතහරින්න කියලා
කියනවා. ඒ කියන්ගන් ස්කන්ධ පහ සේබන්ධගයන් ගමාකක් යහෝ
සිතුවිල්ලක් අගප් හිතට එනවා නේ - දැන් ගේ කියන්ගන් එක්තරා
අන්දමකින් ගබාගහාම සූක්ෂ්ම මට්ටමක චිත්තානුපස්සනාවක්; හිත
ුන ගහාඳ අවධානගයන් ඉන්නවා. හිත ුන අවධානගයන්
ඉන්නුද්දි අපිට අගප් කියලා අල්ල ත්ත ස්කන්ධ පංචකය විතරක්
ගනගමයි, ‘සබෙනිමියත්තසු’ කියලා කිේවහම එළිගය තිගයන ගද්වල්
හා සේබන්ධගයන් වුණත්, ඕනෑම බාහිර තිගයන ගදයක්
සේබන්ධගයන් වුණත් ගමාකක් ගහෝ ගදයක් අල්ලග න අතීත
කාගලදි කරපු ගදයක් ගවන්න පුළුවන්, අනා තගය්දි කරන්න තිගයන
ගද්වල් ගවන්න පුළුවන්, වර්තමාන වශ්ගයන් තිගයන ගද්වල් ගවන්න
පුළුවන්, ළ තිගයන ගද්වල් ගවන්න පුළුවන්, දුර තිගයන ගද්වල්
ගවන්න පුළුවන්, විවිධාකාර ගද්වල් සේබන්ධගයන් ගමාකක් ගහෝ
ඇල්මක්, ගමාකක් ගහෝ අල්ලා ුනීමක් හිගත් සිදධ
් ගවනවා නේ,
අන්න බුදුරජාණන් වහන්ගස් කියනවා ඒකට ඇගලන්න යන්න එපා.
ඒක හිතින් අත්හුරලා දාන්න. ඒගකන් හිත නිදහස් කර න්න.
නුවතත් හිත අල්ලපු නුති, නිදහස් වූ ස්වභාවයකට පත් කර න්න.
ගමන්න ගේ විදියට බුදුරජාණන් වහන්ගස් අවවාද ගදනවා.
ඉතින් පින්වත්නි, අපි ගත්රුේ න්න තිගයන්ගන්, ටික ටික
කරමානුකූලව හිතින් ගද්වල් අතහුරග න යන පාරක් තමයි අපිට
තිගයන්ගන්. ඒ නිසා නිවන හඳුන්වනවා ‘ප වමා අරිවයා චාවගා
යදිෙං සබ්බබූපධිපටිනිස්සවග්ගා’34 කියලා. ‘උත්තරීතර වූ ආේය වූ
අත්හැරීර් එනම් සියලුම උපධි අතහුරීම නිවනයි’ කියලා භා යවතුන්
වහන්ගස් ගද්ශ්නා කරනවා. ඉතින් ඒ කාරණාවත් එක්ක මම අද ධර්ම
------------------------------------------------------------------------------------------------------------34

ර්ජ්ඣිර් නිකොය, ධොතුවිභඞ්ග සූතරය

199

|

| ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ගද්ශ්නාව අවසන් කරනවා. අප සියලුගදනාටම උතුේ වූ නිවන් සුව
අවගබෝධය පිණිස අද දින ධර්ම ගද්ශ්නාවත් ගහ්තු ගේවා කියලා
පරාර්ථනා කරනවා.
සියලුදෙනාටම දෙරුවන් සරණයි.
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8 │ මඤ්ඤනා දුරැ කළ
නිරකරෙස් සිතක්
නයර්ො තස්ස භගවයතො අරහයතො සම්ර්ො සම්ෙුද්ධස්ස
“යත්ථ ඨිතං මඤ්ඤුස්සවා නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤුස්සවව ව ා පන
අප්පවත්තමාවන මුනි සවන්තාති වුච්චතී’ති”
යගෞරවනීය ස්වොමීන් වහන්ස, යගෞරවනීය ර්ෑණිවරැනි, සද්ධොවන්ත
පින්වත්නි, අපි දැන් යම් භොවනො වැඩ සටහයන් දින කිහිපයක් තිස්යස්
ධොතුවිභඞ්ග සූතරය විස්තර කරයගන එනවො. ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් තර්න්වහන්යස් යවනුයවන්
පැවිදි යවච්චච පුක්කුසොති කියන රජ්තුර්ොට, නැත්නම් පුක්කුසොති කියන
ස්වොමීන් වහන්යස්ටයි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ටියකන් ටික ටියකන්
ටික, ගැඹුරට ගැඹුරට පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ව එක්කයගන
යනවො. පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් තුළ ගුණදහම් වැයඩන
ආකොරයට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ගැඹුරැ ධේර් කොරණො පුළුල් කරමින්,
පරඥාව තව තව වේධනය යවන විදිහට යම් යද්ශනොව යගනහැර
පොනවො.
ර්ුලින්ර් අපි ර්තක් කරගත්යතොත්, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වලො යදනවො යම් යකයනක්, පුද්ගලයයක්, සත්ත්වයයක්,
පුරැෂයයක්, ස්තරියක් කියලො කියන්යන් ධොතු හයක් ෙව. ඊළඟට
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යපන්වලො යදනවො යම් යකයනක්, පුද්ගලයයක්, සත්ත්වයයක් කියලො
කියන්යන් ආයතන හයක් ෙව; ස්පේශ ආයතන හයක් ෙව. ඊට පස්යස්
තවත් පැත්තකින් යපන්වො යදනවො ර්නයස් හැසිරීම් දහ අට
ආකොරයක් කියලො. ඊළඟට අධිෂ්ඨොන හතරක් කියලො. යම් අධිෂ්ඨොන
හතර අපිට ඉතොර් වැදගත් යවනවො, භොවනොනුයයෝගී පිරිසක්
වශයයන්. යර්ොකද, යර්තන තියයන්යන් පරතිපදායේ යයයදන පිරිසක්
යකොයහොර්ද යම් අධිෂ්ඨොන හතරක, එයහර් නැත්නම් හියත් පිහිටීම්
හතරක, පිහිටලො කටයුතු කරන්යන කියලො. පිහිටීම් හතරක් ර්ුල්
කරයගන, පිහිටීම් හතරක් උපයයෝගී කරයගන, ආශරය කරයගන,
යකොයහොර්ද හිත වේධනය කරන්යන්?
ඒයක කරැණු හතරක් සඳහන් යවනවො. “චතු ාධිට්ඨඨාවනා
අයං, භික් ු, පුරිවසා’ති” ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො යම්
යකයනක්, සත්ත්වයයක්, ස්තරියක්, පුරැෂයයක් කියලො කියන්යන් සියත්
පිහිටීම් හතරක් කියලො. එතයකොට යම් ආකොරයට ඇත්තටර් යපන්වො
යදන්යන් පරතිපදායේ යයයදන යකයනක්යග් සිත පිහිටුවිය යුතු
ආකොරයයි. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හතර ආකොරයකින් එය
යපන්වනවො. ඒයකත් ටික ටික හිත සියුම් වන ස්වභොවයක්, උතුම් වන
ස්වභොවයක්, උත්කෘෂ්ට වන ස්වභොවයක් තර්යි යප්න්න තියයන්යන්.
යම් යපළගැස්ර් තුළ ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් ර්ුලින්ර් කියනවො
“පඤ්ඤාධිට්ඨඨාවනා” කියලො, ඒකට වියශ්ෂත්වයක් දීලො තියයනවො.
“පඤ්ඤඤං නප්පමවජ්ජයය” පරඥාව තුළ සිත පිහිටුවන්න උත්සොහවත්
යවන්න. පරඥාව වැඩීයර්හි පරර්ොද යවන්න එපො කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. එතයකොට පරඥාව සම්ෙන්ධයයන් කියනවො
නම්, භොගයවතුන් වහන්යස් යපන්වන පරඥාවත් අපි සොර්ොනයයයන්
එදියනදා ජිවිතයය්දි කථො කරන, යතොරතුරැ ර්තක තෙොයගන, එයහර්
නැත්නම් දැනුර් රැස් කරයගන අපි එකතු කරගන්නො ෙුද්ධියත් අතර
යලොකු යවනසක් තියයනවො. යර්යතන්දි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යපන්වන්යන් ධොතු සම්ෙන්ධයයන් යහොඳ පරතයක්ෂ ඥානයක් අපි තුළ
ඇති කරගැනීර්ක්. යර්ෙඳු පරතයක්ෂ ඥානයක් ඇති කරගැනීර්,
සෑයහන්න භොවනොර්ය ඥානයක් එක්ක යන ගර්නක්. එතයකොට එෙඳු
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ගර්නකදී යයෝගොවචරයයක් හියත් එක්තරො අන්දර්ක සර්ොහිත භොවයක්
ඇති කරයගන, එකඟතොවක් ඇති කරයගන, අන්න ඒ සර්ොහිත වූ
හිතින් වේතර්ොන වශයයන් එළයඹන විවිධොකොර අරර්ුණු යහොඳින්
නිරීක්ෂණය කරනවො. ර්ැදහත් සිතකින් නිරීක්ෂණය කරනවො. අන්න
එෙඳු නිරීක්ෂණය හරහො, ර්ැදහත් නිරීක්ෂණ හරහො, කොලයක් කරපු
නිරීක්ෂණය හරහො තර්යි ඒ යයෝගොවචරයොයග් අභයන්තරයයහි
පරඥාවක් වේධනය යවන්යන්. යම් අනුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො යම් පරඥාව දියුණු කරගැනීර් සඳහො පරක්කු යවන්න එපො.
ඒක දියුණු කරගන්න පරර්ොද යවන්න එපො. යම්ක සඳහො කොලයක් වැය
කරලො පරඥාව දියුණු කරගන්න උත්සොහවත් යවන්න කියලො. ඒ සඳහො
පරර්ොද යවන්න එපො කියන කොරණොව තර්යි “පඤ්ඤං නප්පර්යජ්ජ්යය”
කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපට ර්තක් කරලො යදන්යන්.
යම් කොරණොව ර්තක් කරලො දීලො, යදවනුව ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, “සච්චාධිට්ඨඨාවනා” කියලො - සතයය ර්ත
පිහිටො කටයුතු කරන්න. යර්යතන්දි යම් කියන්යන් අපි යෙොරැ කියන
එක වළක්වලො ඇත්ත කථො කරන්න කියන අේථයයන් යනයර්යි. ඊට
වඩො හුඟොක් ගැඹුරැ අේථයක්. සොර්ොනයයයන් සංස්කොරයන්යග්
ස්වභොවය තර්යි, අනිතය වූ ස්වභොවය; ඇති යවලො නැති යවලො යන
ස්වභොවය; උදය වය ස්වභොවය. යම්වොයය් තියයන්යන් ර්ුළො කරන
ස්වභොවයක්. යර්ොකද අපිට යප්න්න තියයනවො ඇත්තටර් ‘තියයනවො’
වයග්, දිගට පවතිනවො වයග්. නර්ුත් ඇත්ත වශයයන් දිගට පවතින්යන්
නැහැ. යහොඳට විර්සුම් නුවණකින් ෙලනයකොට, විපස්සනොවකින්
ෙලනයකොට, කොලයක් තිස්යස් ළං යවලො නිරීක්ෂණය කරනයකොට,
අන්න යත්යරනවො ඉතොර් ක්ෂණික බිඳී යොර්ක්, ඉතොර් ක්ෂණික ඇති
යවලො නැති වී යොර්ක් යම් සංස්කොර ධේර්යන් තුළ තියන ෙව. සර්හර
යවලොවට සුෙ වශයයන් යප්න්න තියයනවො. නර්ුත් විර්සලො ෙලන
විට ඒයක් ගන්න තරම් සුභයක් නැහැ. තියයන්යන් අසුභයක්. තවත්
පැත්තකින් එතයකොට අර යපන්වන රෑපය යනයර්යි ඇත්ත
වශයයන්ර් ඇතුයළ් තියයන්යන්. එළියට යප්න්න තියයන නිතය
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ස්වභොවය යනයර්යි ඇත්ත වශයයන්ර් ඇතුයළ් තියයන්යන්. අනිතය
ස්වභොවයක් තර්යි ඇතුයළ් තියයන්යන්.
සර්හර යවලොවට සංස්කොර ස්වභොවයන් තුළින් අපි සතුටක්
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො. තෘප්තියක් ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො.
නර්ුත් ඒ ෙලොයපොයරොත්තුව කඩොකප්පල් යවනවො. යර්ොකද, යම්
යද්වල් නිරන්තරයයන් යවනස් වන විට, ඒ යවනස් වීර් හරහොර් දුකක්
හටගන්නවො. යර්ොකද අපි ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන් යම් කිසි දිගට
තියයන සැපයක්. උදාහරණයක් වශයයන් කියනවො නම්, අපි හිතර්ු
යකයනක් තරැණ කොලයය්දී තරැණ ස්වභොවයට ඇලිලො තෘප්තියක්
ෙලොයපොයරොත්තු යවනවො. නර්ුත් යම් තරැණ ස්වභොවය දිගට පවතින
යදයක් යනයර්යි. යර්ොකද, අනිතයතොව කියන යලෝකයය් තියයන
ධේර්තොවට යටත් නිසො යම් තරැණ භොවය ටික ටික වියැකිලො යනවො.
ඒකත් එක්කර් අර තරැණ සිරැර, තරැණ ස්වභොවය සම්පූේණයයන්ර්
අතුරැදහන් යවලො, අපි ඒයකන් ෙලොයපොයරොත්තු වුණො නම් සතුටක්,
අපි ඒයකන් ෙලොයපොයරොත්තු වුණො නම් තෘප්තිර්ත් භොවයක්, අන්න
අපි හිත රිදවොගන්නවො. යර්ොකද, අපිට එෙඳු තෘප්තිර්ත් භොවයක්
සදාකොලිකව ලෙන්න හැකියොවක් නැහැ.
එතයකොට යම් කියපු සරල උදාහරණයට වඩො, වේතර්ොන
වශයයන් යද්වල් ඇති යවලො නැති යවලො යනයකොට යකයනක්
සෑයහන ගැඹුරකින්, යෙොයහොර් තියුණු ර්ට්ටර්කින් යම් දුක්ඛ ස්වභොවය
අවයෙෝධ කරගන්න ඉඩ තියයනවො. ඒ කියන්යන්, සරලව යම් තරැණ
ෙව සම්ෙන්ධයයන් උපර්ොවක් දුන්නට, විපස්සනො භොවනොවක් හරහො
යහොඳට සර්ොහිත වූ හිතකින් යකයනක් යම් වේතර්ොන වශයයන්
එළයඹන අරර්ුණු නිරීක්ෂණය කරනයකොට, ඇස්පනොපිටර් සිදු යවන
යද්වල් දකිනයකොට, “යකොයහොර්ද යර්ෙඳු හරි ඉක්ර්නට යවනස් වන
ධේර්තොවක් තුළින් අපි සතුටක් ෙලොයපොයරොත්තු යවන්යන්” කියලො
හැඟීර්ක් යකයනක්යග් හියත් ඇති යවන්න පුළුවන්. ඒ වයග්ර්යි යම්
යද්වල් යවනස් යවන්යන් අපිට කිසි යස්ත්ර් පොලනය කරන්න ෙැරි
ස්වභොවයකින්. ඒ වයග්ර්යි යම්වො යවනස් කරන යකයනක් ඇත්යතත්
නැහැ. අයප් අණසකට යටත් යවන්යනත් නැහැ. යම්වොයය් දිගට
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පවත්නො වූ සොරයකුත් නැහැ. ඉතින් යම් තත්ත්වය යත්යරනයකොට
යකයනක්යග් පරඥාව තවත් වේධනය යවනවො. අනොත්ර් ස්වභොවයක්
වැටයහනවො. හැෙැයි යම්වො සොර්ොනයයයන් අපිට යපන්නුම් කරන්යන්
නිතය ස්වභොවයක්; සැප ස්වභොවයක්; ආත්මීය ස්වභොවයක්; සුභ
ස්වභොවයක්. ඒ නිසො යම්වොට සොර්ොනයයයන් කියනවො සංඥා
විපල්ලොස කියලො. ඒ කියන්යන් අපිට එළියට යපන්නලො තියයන්යන්
ඇත්තටර් යෙොරැවක්. ඇතුයළ් අපි ටිකක් විර්සලො ෙලනයකොට,
පරඥාවක් දියුණු යවනයකොට තර්යි, යම්වොයය් තියයන සතය ස්වභොවය
යහොඳට වැටයහන්යන්.
අන්න ඒ නිසො යම් සංස්කොර ස්වභොවයන් තුළ ර්ුසොවක්
තියයන ෙව, ඒවො ඇත්ත යනොවන ෙව, ඒවොයය් යපන්වන යද් ඇත්ත
වශයයන්ර් ඒවොයය් යනොර්ැති ෙව, යකයනකුට ටිකක් ගැඹුරට
යනයකොට වැටයහන්න ඉඩ තියයනවො. අන්න එෙඳු වැටහීර්ක් ආවො
නම්, යථොභූත ඥාණ දස්සනයක් හියත් ඇති වුණො නම්, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, ධේර්තොවක් වශයයන් නිේබිදාවක් පහළ
යවනවො. ධේර්තොවක් වශයයන් හියත් කලකිරීර්ක් පහළ යවනවො.
අතහැරීර්ක් සිද්ධ යවනවො. ඊළඟට යම් දකින යද් ගැන විරොගයක්
පහළ යවලො, එපො වීර්ක් ඇති යවලො, රස නැති යවලො ගිහිල්ලො, රස
ර්ැකිලො ගිහිල්ලො, රස යෙොඳ යවලො ගිහිල්ලො, අන්න හියත් එක්තරො
අන්දර්ක අතහැරිච්චච ගතියක්, හිත තර්න් එක්කර් ඉන්න ගතියක්,
නිදහස් ස්වභොවයක්, අනිස්සිත ස්වභොවයක් ර්තු යවන්න පුළුවන්. යම්
අනිස්සිත ස්වභොවය ර්ත පදනම් කරයගන, ඒක ආශරය කරයගන, තව
දුරටත් එතයකොට අපි දහර් දියුණු කරගන්න යවනවො. අනිස්සිත
ස්වභොවය, උපොදානයක් යනොකරන ස්වභොවය, නිදහස් ස්වභොවය, අපිට
‘සතය ස්වභොවය’ වශයයන් පිළිගන්න පුළුවන්. යම් සතය ස්වභොවය,
අර්ොරැයවන් ර්තු කරගත්ත, භොවනොවක් හරහො හඳුනොගත්ත යම් සතය
ස්වභොවය තව තව වේධනය කරන්න කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
යද්ශනො කරනවො. “සච්චාධිට්ඨඨාවනා - සච්චමනු වක් යය” යම් සතයය
ර්ත පිහිටමින්, “සච්චර්නුරයක්ඛයය” ඒක තව තව ආරක්ෂො කරගන්න.
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යහොඳින් ආරක්ෂො කරගන්න. තව තව වේධනය කරගන්න. යර්ොකද,
යම්ක තර්යි යහොඳට අයප් හියත් යගදර වයග් කරගන්න තියයන්යන්.
තුන්යවනුව ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
“චාගාධිට්ඨඨාවනා” - යම් සතයය ර්ත පිහිටලො, යම් අනිස්සිත ස්වභොවය
තුළ පිහිටලො, යම් නිදහස තුළ පිහිටලො, වියේකය තුළ පිහිටලො, තව
දුරටත් හියත් තියයන විවිධොකොර යකයලස් දුරැ කරගන්න.
වියශ්ෂයයන් අපි ඉස්සර, ‘ර්යර්ක්’ හදාගත්තො; පරතිරෑපයක් හදාගත්තො;
‘යකයනක්’ හදාගත්තො; පුද්ගල ස්වරෑපයක් හදාගත්තො; ර්ර්ත්වයක්
හදාගත්තො. යර්න්න යම් උපධි සර්ූහය ටික ටික ටික පරහොණය කරන්න
කියලො කියනවො. හුඟක් යවලොවට භොවනොවට අපි දක්ෂ යවන්න
පුළුවන්. නර්ුත් විවිධොකොර යහ්තු කොරණො හරහො යකයනක්,
පුද්ගලයයක්, ර්යර්ක්, හදන ස්වභොවය හරිර් සූක්ෂ්ර් නිසො එක
පැත්තකින් අපි නිදහස් යවනයකොට තවත් පැත්තකින් අපි අහු
යවන්න පුළුවන්. යර්ොකද, ඒ තරම්ර් යම් හියත් තියයනවො හරි
වංචනික ස්වභොවයක්. එක පැත්තකින් අපි යකයලස් අඩු කරයගන
යනයකොට තවත් පැත්තකින් අහු යවනවො. ඒක නිසො තියුණු පරඥාවක්
අවශය යවනවො; යෙොයහොර් පැහැදිලි ර්නසක් අවශය යවනවො; ඉතොර්
යහොඳ නිහතර්ොනිත්වයක් අවශය යවනවො යම් තර්න්යග්ර් හියත් ර්තු
යවන යකයලස්, ‘යකයලස්’ වශයයන් හඳුනොයගන, ඒ ටික දුරැ
කරගන්න.
ර්ට ර්තකයි යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් ඉතොර් පරෙල උපර්ොවක්
යම් සම්ෙන්ධයයන් යදනවො. යලොකු ස්වොමීන් වහන්යස් කියනවො ඒක
හරියට “තර්න්යග්ර් දරැවො වයන් දාලො යකොටනව වයග්” වැඩක්
කියලො. ඒ තරර්ටර් ඒක ඉතොර් පරෙල කොේයයක්. යර්ොකද අපි කැර්තියි
ර්යර්ක්ව හදාගන්න. හිතොගන්න ෙැරි තරම් විවිධොකොර කරර් හරහො අපි
ර්යර්ක්ව හදනවො. පුංචි පුංචි යද්වල් යවන්න පුළුවන්. ඒ හරහො අපි
ර්යර්ක්ව හදනවො. සොර්ොනය යද්වල්වලට වඩො පරෙල යද්වල් යවන්න
පුළුවන්. ඒ හරහො අපි ර්යර්ක්ව හදනවො. ඊටත් වඩො යලොකු යද්වල්,
අපි අල්ලොගන්න යද්වල් තියයනවො; ඒවො නැවත නැවත යර්යනහි
කරමින් අපි යකයනක්ව, ර්යර්ක්ව හදනවො. ඒක නිසො යම් ‘ර්ර්යො
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හැදීර්’ දැක දැක පරහොණය කිරීර් සෑයහන්න අර්ොරැ වැඩක්. සෑයහන්න
හිත් යේදනො යගනයදමින් පවො අපිට ඒක කරන්න යවනවො.
යකොයහොර්ද ර්ර් යම් තරම් ආරක්ෂො කරගත් යද්වල්, ‘ර්යග් ස්වභොවය
යර්න්න යම්කයි’ කියලො ර්ං රැකගත්තු යද්වල්, යම් තරම් ර්ර් යලොකු
වටිනොකර්ක් දීපු යද්වල්, යකොයහොර්ද දැක දැක හිතින් අයින්
කරගන්යන්? අපිට ඒක ටික ටික තර්යි කරන්න යවන්යන්. එක
පොරටර් කරන්න පුළුවන් කටයුත්තක් යනොයේ.
යකයනක් යහොඳට පටිච්චච සර්ුප්පොදය තුළ පිහිටියර්, යර්තන
තියයන්යන් යහ්තුඵල දහර්ක් කියලො යහොඳට ගැඹුරින් වටහොගත්තර්,
එතයකොට යම් කොරණොව ඒ තරම්ර් අර්ොරැත් නැහැ. යර්ොකද, යර්තන
අපි යකයනක් පුද්ගලයයක් කියලො යලොකු ර්ර්ත්වයකින් ගත්යතොත්
තර්යි යම්ක අතහැරගන්න අර්ොරැ. නර්ුත් ටික ටික භොවනොවක්
වැයඩනයකොට,
විපස්සනොවක්
වැයඩනයකොට
යකයනක්
යත්රැම්ගන්නවො, යර්තන තියයන්යන් යම් ධොතු ස්වභොවයක්; යර්තන
තියයන්යන් ආයතන ස්වභොවයක්; යර්තන තියයන්යන් ස්කන්ධ
ස්වභොවයක්. ඒ හැර් යදයක්ර් විවිධොකොර යහ්තු ර්තයි කරියොත්ර්ක
යවන්යන්. යම් යහ්තු සම්ෙන්ධයයන් ර්ට කිසිර් පොලනයක් නැහැ. ඒ
නිසො යම්ක ර්ට අයිති යදයක් යනොයවයි. ‘යර්තන තියයන්යන් හුදු
යහ්තුඵල දහර්ක්’ කියලො යකයනක් නැවත නැවත යම් දහර්
වටහොගන්න වටහොගන්න, යහොඳින් යම් යහ්තුඵල දහර් තුළ
හික්යර්න්න හික්යර්න්න, ඒක නැවත නැවත පරතිපදාවක් තුළින්ර්
තහවුරැ යවන්න තහවුරැ යවන්න, දහර්ට ඉඩ යදන ගතියක්,
අතහැරලො දාන ගතියක් හියත් ර්තු යවන්න පුළුවන්. එතයකොට ටික
ටික තර්යි, තර්න්ර් දැක දැක, එතන එතන ර්යර්ක් හදද්දි, එතන එතන
පුද්ගලයයක් පරතිරෑපයක් හදද්දි දැක දැක තර්යි, ඒකත් පරහොණය
කරන්න තියයන්යන්.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් හතරයවනි සියත් පිහිටීර්
වශයයන් යපන්වනවො “උපසමාධිට්ඨඨාවනා”. “උපසර්ොධිට්ඨොයනො”
කියන්යන් ‘ශොන්ත භොවය තුළ පිහිටන්න’ කියන කොරණයයි. ඒ ශොන්ත
භොවයක් තුළ පිහිටීර් සම්ෙන්ධයයන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
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කරනවො “සන්තිවමව වසා සිවක් යය” - යම් ශොන්ත භොවය තුළර්
හික්යර්න්න කියලො කියනවො. යර්ොකක්ද යම් ශොන්ත භොවය? යම්
හතරවැනි සියතහි පිහිටීර් වශයයන්, එතයකොට යම් ශොන්ත භොවය
තුළර් හිත පිහිටුවොගන්න කියලො කියනවො. එයතන්දි ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “තවස්සව ව ා පන පුවබ්බබ අවිද්ෙසුවනා
උපධී වහාන්ති සමත්තා සමාදින්නා. තයාස්ස පහීනා වහාන්ති
උච්ින්නමූ ා තා ාවත්ථු තා අනභාවං තා ආයතිං අනුප්පාෙධම්මා”
යම් විදිහට විස්තර යවනවො. අයප් හියත් කොලොන්තරයක් තිස්යස්
තිෙුණො නම් යලෝභ සහගත ස්වභොවයක්, යලෝභයක් අභිජ්ජ්ොවක්
තිෙුණො නම්, අන්න ඒක ටික ටික පරහොණය කරලො දානවො. ඒ වයග්ර්යි
යම් හියත් තිෙුණො නම් යම් කිසි ආඝොතයක්, ධවරයක්, ද්යේෂයක්,
අන්න ඒක ටික ටික දුරැ කරලො දානවො. ඒ වයග්ර්යි අයප් තිෙුණො නම්
යම් අවිදයොවක්, යර්ෝහයක්, අන්න ඒ යර්ෝහය, ඒ අවිදයොව ටික ටික
දුරැ කරලො දානවො. එතයකොට රොග ද්යේෂ යර්ෝහ ටික ටික දුරැ කරලො
දුරැ කරලො ගිහිල්ලො සම්පූේණයයන් රොගක්ෂය, ද්යේෂක්ෂය,
යර්ෝහක්ෂය කියන ඒ නිවන සොක්ෂොත් කරගැනීර් - අරහත්වයට පත්
වීර් තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යර්යතන්දි යපන්වන්යන්. ඒ
කියන්යන් රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්ට ඉන්න ඉඩ යනොදී ටික ටික රොග
ද්යේෂ යර්ෝහයන් පරහොණය කරනවො; රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්ට තැන
යදන්යන් නැතිව, රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්ට හියත් අරක්ගන්න යදන්යන්
නැතිව, පුළුවන් තරම් හිත ශොන්තව තියොගන්නවො; පුළුවන් තරම් හිත
වියේකීව තියොගන්නවො; පුළුවන් තරම් හිත නියකයලස්ව තියොගන්නවො
කියන කොරණය තර්යි යම් “සන්තියර්ව යසො සියක්ඛයය” යම් ශොන්ත
භොවය තුළර් යකයනක් හික්යර්නවො කියලො කියන්යන්.
එතයකොට පින්වත්නි, යර්තන ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් හිත
ආරක්ෂො කරගැනීර් සම්ෙන්ධයයන්, හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ දුරැ
කිරීර් සම්ෙන්ධයයන් හරිර් පරෙලව අපිට යද්ශනො කරලො තියයනවො.
සූතරයක් තියනවො “දුතියගද්දුලෙද්ධ සූතරය” කියලො, ඛන්ධ සංයුක්තයය්.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යම් සංසොරයක් පුරොවට,
හිතොගන්න ෙැරි තරම් අනොදිර්ත් කොලයක ඉඳන් අවිදයො නීවරණයයන්
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වැසිලො තණ්හො සංයයෝජ්නයයන් ෙැඳිලො, සත්ත්වයයෝ සංසොරයය් ඉපිද
ඉපිද ර්ැරි ර්ැරි ගර්න් කරනවො. යම්යක් ර්ුලක් යහොයොගන්න ෙැහැ.
යම් සංසොර ගර්න පටන් අරන් තියයන්යන් ආත්ර් භොව සියයකට
යපරයි කියලො අපි හිතුයවොත් ඒක වැරදියි. ආත්ර් භොව දාහකට යපරයි
කියලො හිතුයවොත් ඒකත් වැරදියි. අපි හිතර්ු ආත්ර් භොව යකෝටියකට
යපරයි කියලො, එයහර් හිතුයවොත් ඒකත් වැරදියි. ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්ර් යද්ශනො කරනවො, යම් සංසොර ගර්යන් ර්ුලක් දකින්න
ෙැහැ කියලො. යර්ොකද අවිදයො නීවරණයයන් වැහිලො, ඒ වයග්ර්යි
තණ්හො සංයයෝජ්නයයන් ෙැඳිලො, යන ගර්නක්ර්යි යර්තන
තියයන්යන්. අපි සොර්ොනයයයන් සහොයකයයක් අරයගන යනවො.
නැත්නම් අපි අතවැසියයක් අරයගන යනවො. සර්හර යවලොවට අපි
කැර්ති යකයනක් අරයගන යනවො යම් ජිවිතයය්දී. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, තර්න්ට සංසොරයය් සැරිසරද්දී තර්න්
සහොයට අරන් ගිහින් තියයන්යන්, තර්න්යග් සහොයකයො කරයගන
ගිහින් තියයන්යන් යවන යර්ොකක්වත් යනොයවයි තණ්හොව කියලයි.
“තණ්හාදුතිවයා පුරිවසා, දීඝමද්ධාන සංස ං.
ඉත්ථභාවඤ්ඤඤථාභාවං, සංසා ං නාතිවත්තති.”35
තණ්හොව යදවැන්නො කරයගන, තණ්හොව සහොයකයො
කරයගන තර්යි යම් දීේඝ වූ සංසොරයය් සත්ත්වයො සැරිසරන්යන්.
එතයකොට පින්වත්නි, සොර්ොනයයයන් තණ්හොව යපෝෂණය
කරන ස්වභොවයක් තර්යි අපි සොර්ොනයයයන් ඉෂ්ට කරන්යන්.
තණ්හොවර් යදවැන්නො කරයගන තර්යි, අපි යම් සංසොරයය් සැරිසරලො
තියයන්යන්. ඉතින් ඒ නිසො අයප් හිත් තුළින් යම් සංසොරය දුරැ කිරීර්,
අවිදයොව දුරැ කිරීර් කියන එක ටික ටික පරඥාවක් අවදි කරගනිමින්
තර්යි කරන්න තියයන්යන්. ෙුදුන් සරණ ගිහිල්ලො, දහම් සරණ
ගිහිල්ලො, සංඝයො සරණ ගිහිල්ලො පරතිපදාවක් හරහො තර්යි එතයකොට
යකයලස් දුරැ කරන ර්ොේගයකට අපි අවතීේණ යවන්යන්. ඒ නිසොර්
------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
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ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් අපිට අවවොද කරනවො “අභික් ණං ස ං චිත්තං
පච්චවවක්ිතබ්බබං” නිතර නිතර හිත පරතයයේක්ෂො කරල ෙලන්න.
හිතට අවවොද කරගන්න “දීඝ ත්තමිෙං චිත්තං සං ි ිට්ඨඨං ාවගන
වාවසන වමාවහනා’ති”36 - දීේඝ කොලයක් තිස්යස්, අනොදිර්ත්
කොලයක් තිස්යස් අපි සංසොරයය් සැරිසරද්දී, හිත නිරන්තරයයන්ර්
රොගයයන් යකයලසුණො, හිත නිරන්තරයයන් ද්යේෂයයන්
යකයලසුණො, හිත නිරන්තරයයන් යර්ෝහයයන් යකයලසුණො හිත
අපවිතර වුණො කියලො නිතර නිතර ර්තක් කරලො යදන්න කියනවො. දැන්
යම් ෙුද්ධ ශොසනය ලැෙුණ අවස්ථොවක අපිට යම් කොරණො ගැන
හිතන්න පුළුවන් නම්, අපිට යම් කොරණො නිතර නිතර යර්යනහි
කරන්න පුළුවන් නම්, අයප් හියත් එක්තරො අන්දර්කින් යපළගැස්වීර්ක්
ඇති යේවි, අධිෂ්ඨොනයක් ඇති යේවි, “අඩු තරමින් යම් භවයය්දීවත්
තිෙුණට වඩො රොගය ර්ර් යපොේඩක් අඩු කරගන්නවො, තිෙුණට වඩො
යම් හියත් ද්යේෂය ර්ර් අඩු කරගන්නවො, තිෙුණට වඩො යම් හියත්
යර්ෝහය යපොේඩක් හරි ර්ර් අඩු කරගන්නවො” කියලො අපිට සුළු වූ
යහෝ අධිෂ්ඨොනයක්, චිත්තුප්පොදයක් ඇති කරගන්න අවස්ථොව
තියයනවො.
යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් කියන අන්දමින් විටින් විට
අපි දිහොර් හැරිලො අධිෂ්ඨොනයක්, හියත් අදහසක් ඇති කරගත්තො නම්,
“අභික්ඛණං සකං චිත්තං පච්චයවක්ිතබෙං - ‘දීඝරත්තමිදං චිත්තං
සංකිලිට්ඨං රොයගන යදායසන යර්ොයහනො’ති” කියලො, ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. “චිත්තසං ිව සා, භික් වව,
සත්තා සං ි ිස්සන්ති; චිත්තවවාානා සත්තා විසුජ්ඣන්ති” ර්හයණනි,
යම් හිත අපිරිසිදු වීයර්න්ර්යි, සිත යකයලසීයර්න්ර්යි සත්ත්වයො
අපිරිසිදු යවන්යන්. ඒ වයග්ර්යි හිත පිරිසිදු වීයර්න්ර්යි සත්ත්වයො
පිරිසිදු යවන්යන්. ඒ නිසො යකයනක්යග් පිරිසිදු ෙවට අපිරිසිදු ෙවට
ර්ූල යහ්තුව වන්යන් යම් හියත් තියයන රොග ද්යේෂ යර්ෝහයි. ඉතින්
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් කොලයය්දී ඔය ෙරොහ්ර්ණයයෝ විවිධොකොර වරත
සර්ොදන් යවලො ගංගො නම් නදියය් ගිලිලො උත්සොහයක් දැරැවො යම් කය
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යහෝදලො, කය ස්නොනය කරලො, යකයලස් දුරැ කරන්න. යකයලස්
යසෝදා හරින්න. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නුවො යම් කිසිදු
කරර්යකින් - යර්ෙඳු ෙොහිරව අපි ඇඳුම් පැළදුම් පවිතර කරගත්තො
කියලො, කය ස්නොනය කර ගත්තො කියලො - යකයලස් දුරැ යවන්යන්
නැහැ. යකයලස් දුරැ යවන්න නම් පරතිපදාවක යයයදන්න ඕනෑ.
හැෙැයි ර්තක් කරලො යදනවො රොගයයන් ද්යේෂයයන් යර්ෝහයයන්
කොලොන්තරයක් තිස්යස් - අනොදිර්ත් කොලයක් තිස්යස් යම් හිත
යකයලසිලයි තියයන්යන්. ඒ හින්දා යම් ෙුද්ධ ශොසනයක් ලැබී ඇති
කොලයය් අපිට අවස්ථොවක් තියයනවො, අපිටර් ර්ග යපන්වීර්ක්
කරගන්න, යලොකු ධධේයයක් වීේයයක් ඇති කරගන්න අවශය
යවනවො “යකොයහොර් හරි යම් ජීවිතයය්දී යම් පර්ණකින් යහෝ යකයලස්
අඩු කරගත යුතුයි” කියලො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, යර්තන “උපසර්ොධිට්ඨොයනො” කියන තැන
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන්යන් හියත් යකයලස් පුළුවන් තරම්
දුරැ කරගැනීර් පිණිස, පුළුවන් තරම් හිත නියකයලස්ව පවත්වොගැනීර්
පිණිස දරන උත්සොහය ගැනයි. එතයකොට යකයනක් පරතිපදාවක් හරහො
භොවනොවක යයදිලො, අපි අර කථො කරපු විදියට කරර්ොනුකූලව හියත්
අනිස්සිත භොවයකට - නිදහස් භොවයකට, යර්ොකකටවත් ඇලිච්චච නැති
ස්වභොවයකට හිත ගත්තො නම්, අන්න එෙඳු හිත, යකටි කොලයකට
යහෝ නියකයලස්ව පවත්වොගන්න අවස්ථොව තියයනවො. ඒකයි අපි මීට
කලිනුත් ර්තක් කයළ් “සනිමිත්තා, භික් වව, උප්පජ්ජන්ති පාප ා
අ ුස ා ධම්මා, වනා අනිමිත්තා”37 ර්හයණනි, හියත් යකයලස් පහළ
යවන්යන් හැර් තිස්යසර් නිමිති ඇසුරැ කරමින්. එයහනම් යම් කිසි
හිතක් නිමිති ඇසුරැ යනොකර අනිමිත්ත ස්වභොවයක, සුඤ්ඤත
ස්වභොවයක, අප්පණිහිත ස්වභොවයක, සුළු යහෝ යේලොවක් පවත්වන්න
පුළුවන් නම්, අපිට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් අන්න ඒ සුළු යවලොයේ
හිත පවිතරයි. හිත යකයලසුන්යගන් යතොරයි. රොග ද්යේෂ
යර්ෝහයන්යගන් යතොරයි.
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එයහනම් අපි එෙඳු ස්වභොවයක් අගය කරන්න, එෙඳු
ස්වභොවයකට වටිනොකර්ක් යදන්න, යම්කයි යම් භොගයවතුන් වහන්යස්
නිවැරදි වූ සිතක්, නැත්නම් පවිතර වූ සිතක්, යකයලසුන්යගන් යතොර
වූ සිතක් යයි යපන්වලො දුන්යන් කියලො යත්රැම්ගන්න, උත්සොහවත්
යවන්න යවනවො. යර්ොකද ඇත්තටර් අපිට යත්යරන්යන් නැහැ ඒ
ස්වභොවයය් තියයන වටිනොකර්. ඒ හියත් තියයන රොග ද්යේෂයන්යග්
දුරැ වූ ගතිය අපිට ඇත්තටර් යත්යරන්යන් නැහැ. අපිට ඇත්තටර්
හියතන්යන් ඒක හරිර් ඒකොකොරී කිසිර් වැදගම්ර්කට නැති
ස්වභොවයක් කියලො. ඒ නිසො අපි කොලොන්තරයක් තිස්යස් යම් දහර්
පරගුණ කරන්න යවනවො, විපස්සනොව වඩන්න යවනවො අපිට යම්
අලුයතන් හඳුනොගන්නො තත්ත්වවල වටිනොකර් යත්යරන්න. ඒ තරම්
ගැඹුරක් තියයනවො යම් තත්ත්වයය්. යර්ොකද, අපි යපොතින් පතින්
ෙලපු පර්ණින්, තේකයයන් වටහොගත්ත පර්ණින්, යම් යද්වල් අපිට
යත්යරන්යන් නැහැ. අපි, අපි වශයයන්ර් යම් හියත් දහර්ක් පරගුණ
කරලො, යම් යද්වල් අපි අපිර් යම් පර්ණකට ෙහුලීකෘත කරලො තර්යි,
යම්වොයය් තියයන වටිනොකර් යත්රැම්ගන්න යවන්යන්. සොර්ොනයයයන්
අපි වටිනොකම් යදන්යන් අයප් හියත් ර්ර්ත්වයක් වැයඩනවො නම්,
අයප් හියත් යර්ොනවො හරි ක්යල්ශයක් වැයඩනවො නම්, අයප් හියත්
යලොකු ර්ොන්නයක් වැයඩනවො නම්, ‘යකයනක් පරතිරෑපයක්’ හදනවො
නම්, අන්න ඒවොටයි. අපි ඒ යද්වල්වලට වටිනොකර්ක් යදනවො. නර්ුත්
යර්තන තියයන යම් නියකයලස් ස්වභොවයය්දී කිසි යස්ත්ර් ර්යර්ක්
හදන්යන් නැහැ. කිසි යස්ත්ර් ආත්ර් ස්වභොවයක්, පරතිරෑපයක්
හදන්යන් නැහැ. ඒ හින්දා අපි යකයලස් භරිත හියතන් යර්ෙඳු
ස්වභොවයකට කිසිර් වටිනොකර්ක් යදන්යන් නැහැ.
ඒ නිසො අපිට ෙුදුන් සරණ ගිහිල්ලො, දහම් සරණ ගිහිල්ලො,
සඟුන් සරණ ගිහිල්ලො තර්යි විශ්වොසයයන් සද්ධොයවන් යර්ෙඳු වූ
ස්වභොවයක් කොලොන්තරයක් තිස්යස් පරගුණ කරන්න යවන්යන්. ඒ
විදියට කොලොන්තරයක් තිස්යස් පරගුණ කරන්න පරගුණ කරන්න,
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් “සන්තියර්ව යසො
සියක්ඛයය” - පුළුවන් තරම් ශොන්ත ස්වභොවයක හිත පවත්වත්දී,
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නියකයලස් ස්වභොවයක් තුළ හිත පවත්වත්දී, අනිස්සිත ස්වභොවයක්
තුළ හිත පවත්වත්දී, ඒ සඳහො හික්යර්ද්දී, හියත් යකයලස් ටික ටික
දුරැ යවලො යනවො. ඒකයි අපි ඊයයත් ර්තක් කරගත්යත්, චූල සුඤ්ඤත
සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන් අනිමිත්ත
ස්වභොවයක හිත පවත්වනයකොට අන්න ටික ටික කොර්ොශරවයන්යගනුත්
යම් හිත මියදනවො; ඊළඟට භවොශරවයයනුත් යම් හිත මියදනවො;
අවිජ්ජ්ොශරවයයනුත් යම් හිත මියදනවො. ටික ටික තර්යි යම් ආශරව
ක්ෂය කරන්න තියයන්යන්. යම්ක දවසකින් යදකකින් යවන යදයක්
යනොයවයි. යම්ක යලොකුවට අපිට පොලනය කරන්න පුළුවන් යදයකුත්
යනොයවයි. යහ්තුඵල දහර්ක් අනුව, කරර්ොනුකූලව සිදු වන යදයක්
යර්තන තියයන්යන්. අපි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නුවො වයග්
සත්තිස් යෙෝධිපොක්ෂික ධේර්යන් යහොඳින් දියුණු කරගත්තො නම්,
හරියට අර කිකිළි තර්න්යග් බිත්තර ටික යහොඳට උණුසුම් කළො වයග්,
එයහ යර්යහ දුවන්යන් නැතිව යහොඳට ඒ උණුසුර් සැපයුවො නම්,
අන්න දන්යනර් නැතිව එයොයග් පැටේ ටික, නිය සියළන් ඇනලො හරි,
නැත්නම් ර්ුව තුඩින් ඇනලො හරි කටුව කඩොයගන එළියට එනවො,
එයො ෙලොයපොයරොත්තු වුණත් නැතත්. එනිසො අපිට තියයන්යන් යම්
යහ්තු ටික සම්පොදනය කරන්නයි.
ඊළඟට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “තස්මා එවං
සමන්නාගවතා භික් ු ඉමිනා ප වමන උපසමාධිට්ඨඨාවනන
සමන්නාගවතා වහාති” යම් කිසි යකයනක් යම් විදිහට රොග, ද්යේෂ,
යර්ෝහ දුරැ කරගන්නවො නම්, අන්න එයො තර්යි යකයලස් සංසිඳීර්
කියන යම් යශර්ෂ්ඨ වූ පරතිපදායේ නිරත යවලො ඉන්යන්. “එවසා හි,
භික් ු, ප වමා අරිවයා උපසවමා - යදිෙං ාගවාසවමාහානං
උපසවමා” ඒ නිසො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් යකොටස අවසන්
කරමින්, පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යද්ශනො කරනවො, යර්න්න
යම්ක තර්යි පරර් වූ යශර්ෂ්ඨ වූ ආේය වූ සංසිඳීර්. යර්ොකක්ද? යම් රොග
ද්යේෂ යර්ෝහයයන් විර්ුක්ත වූ හියත් සංසිඳීර්. එතයකොට රොග ද්යේෂ
යර්ෝහයයන් සම්පූේණයයන් අයප් හිත දුරැ කරගත්තො නම්, අන්න ඒක
තර්යි යම් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන යශර්ෂ්ඨ වූ වූපසර්ය.
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යම් විදිහට ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් හතර ආකොර වූ හියත්
පිහිටීම් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යද්ශනො කරලො, ඊට පස්යස්
තව පැත්තකට පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්යග් අවධොනය යයොර්ු
කරනවො. යර්ොකක්ද යම් පැත්ත? ඒක තර්යි ර්ර් අද ර්ොතෘකොව
වශයයන් තියොගත්යත්. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “යත්ථ
ඨිතං මඤ්ඤුස්සවා නප්පවත්තන්ති, මඤ්ඤුස්සවව ව ා පන
අප්පවත්තමාවන මුනි සවන්තාති වුච්චතී’ති” අපි යර්යතක් යවලො කථො
කරපු ඒ සතර ආකොර හියත් පිහිටීම් ඇසුයරන් යම් කිසි යකයනක්
හියත් හටගන්නො විවිධොකොර ර්ඤ්ඤනො දුරැ කරනවොද, අන්න ඒ
ර්ඤ්ඤනොවලින් දුරැ වූ, ර්ඤ්ඤනොවලින් යතොර වූ, ඒ ර්ුනිවරයොටර්
“ශොන්ත වූ ර්ුනිවරයයක්” කියලො කියනවො. “ර්ුනි සයන්තොති වුච්චතී”
යම් “ර්ුනි සයන්තො” කියන්යන්, ‘ශොන්ත වූ ර්ුනිවරයො’ කියන්යන්
රහතන් වහන්යස්ටයි.
දැන් යම් අන්දමින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් තවත් සූක්ෂ්ර්
පැත්තක් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යපන්වලො යදනවො. අර
හතර ආකොරයක හියත් පිහිටීම් ඇසුරැ කරමින්, ඒවො තුළ වේධනය
යවමින්, පුළුවන් තරම් උත්සොහවත් යවන්න කියනවො, හියත් තියයන
ර්ඤ්ඤනො දුරැ කරගන්න. යම් හියත් තියයන ර්ඤ්ඤනො ගැන හරි
රසවත් සිද්ධියක් වොේතො යවනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වලො
යදනවො හරි ලස්සන සිද්ධියක්.38 හුඟොක් ඉස්සර කොලයය් යදවියයොත්
අසුරයයොත් අතර යලොකු යුද්ධයක් තිබිලො තියයනවො. දැන් යම්
යදවියයොත් අසුරයයොත් අතර තිබිච්චච යම් ර්හො සංගරොර්යය්දි අසුරයයෝ
පරොජ්ය යවනවො. යදවියයො ජ්යගරහණය ලෙනවො. දැන් යර්ොකද
යවන්යන්? අසුරයින්යග් පරධොනියො යවලො ඉඳලො තියයන්යන්
යේපචිත්ති කියල අසුරයයක්. දැන් යම් යේපචිත්ති කියන අසුයේන්ද්රයො
ෙැඳයගන එනවො යදවියයෝ. යදවියයෝ ඇවිල්ලො පස් යපොළකින් ෙැඳලො
යම් අසුයේන්ද්රයව තැන්පත් කරලො තියයනවො. යම් ෙැඳීම්වල
ස්වභොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් විස්තර කරලො තියයනවො. යම් කිසි
අවස්ථොවකදි යේපචිත්ති අසුයේන්ද්රයට හිතුයණොත් “යම් යදවියයො
------------------------------------------------------------------------------------------------------------38
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හරිර් ධොේමිකයි. අසුරයයො හරිර් අධොේමිකයි. ර්ර් ඒ නිසො අසුර පුරයට
යන්යන් නැතිව යදවියයොත් එක්ක යර්යහර් නවතිනවො” කියලො
හිතුයවොත්, අන්න යම් ෙැම්ර් ලිහිල් යවනවො. හැෙැයි යම් යවලොවක
හිතුයණොත් “යම් යදවියයො අධොේමිකයි, අසුරයයො ධොේමිකයි, ර්ර්
යකොයහොර් හරි යම් යදවියන්යගන් අතමිදිලො අසුර පුරයට යන්න
ඕනෑ” කියලො හිතුයණොත්, ඔන්න ෙැම්ර් තද යවනවො කියලො කියනවො.
දැන් පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වන ෙැම්ර්, යම්
යදවියයෝ අසුරයින්ව ෙැඳලො දාලො තියයන ෙැම්ර්, යකඩ
දම්වැලකින්වත් එයහර් නැත්නම් යර්ොනවො හරි යවනත්
යේවැලකින්වත් ෙැඳපු ෙැඳීර්ක් යනොයවයි. ඒක යම් අසුයේන්ද්රයොයග්
හියත්ර් තියයන ෙැම්ර්ක්. ඒක ඉතින් යදවියන්යග් ආශ්චේයයකින්
යවන්න ඇති. නර්ුත් යම් අසුයේන්ද්රයයග් හියත් තියයන ෙැඳීර්ක්
හරහොයි එයොයග් ෙැම්ර් තද යවන්යන්. එයො යවන ආකොරයකට
හිතුයවොත් යම් ෙැම්ර් ලිහිල් යවනවො. ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො, යර්න්න යම් වයග් හරිර් සූක්ෂ්ර්යි යම් යේපචිත්ති අසුරයව
ෙැඳලො තිබිච්චච ෙැඳිල්ල. “ර්හයණනි, මීටත් වඩො හරිර් සූක්ෂ්ර්යි යම්
ර්ොරයොයග් ෙැම්ර්. යර්න්න යම් ර්ොර ෙැම්ර්, යම් ර්ොර ෙැඳීර් යම්
අසුයේන්ද්රයොයග් ෙැඳිල්ලටත් වඩො සූක්ෂ්ර්යි කියලො කියනවො. යම්යක්
සූක්ෂ්ර් භොවය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්වනවො යර්න්න යම්
විදිහට.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “අස්මී’ති, භික් වව,
මඤ්ඤඤිතවමතං”39 ඒ කියන්යන්, ‘ර්ර් යවමි’ කියලො කවුරැවත්
හිතුයවොත්, නැත්නම් ‘ර්ර් ඉන්නවො’ කියලො කවුරැවත් හිතුයවොත්,
යර්න්න යම්කත් ර්ඤ්ඤනොවක් කියලො කියනවො. “අයමහමස්මී’ති
මඤ්ඤඤිතවමතං” ‘යම් ර්ර් යවමි’ කියලො, ඔන්න අපි හිතර්ු අයප්
ශරීරය දිහො ෙලලො ‘යම් ඉන්යන් ර්ර්’ කියලො හිතුයවොත් අන්න ඒක
ර්ඤ්ඤනොවක් කියලො කියනවො. ඊළඟට “භවිස්සන්ති මඤ්ඤඤිතවමතං”
ඒ කියන්යන් “ර්ර් ඉස්සරහට ඉන්නවො; ර්ර් යහට ඉන්නවො; ර්ර් යහට
------------------------------------------------------------------------------------------------------------39
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යනවො; ර්ර් යහට යගදර යනවො; ර්ර් වැඩ සටහන ඉවර යවලො
යනවො” අන්න ඒකත් ර්ඤ්ඤනොවක් කියලො කියනවො. ඊළඟට “න
භවිස්සන්ති මඤ්ඤඤිතවමතං” එයහර් නැතුව, “ර්ර් දැන් නැහැ” කියලො
හිතුවත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනොවක් කියලො කියනවො. ර්ඤ්ඤනොවක් කියලො
කියන්යන් යම් යකයනක්, පුද්ගලයයක්, ර්යර්ක් ර්ුල් කරයගන හියත්
හටගන්නො හැඟීම්; හියත් හටගන්නො ස්වභොවයන්. හියත් යම් කිසි
සිතුවිලි ධොරොවක් පහළ යවනවො නම්, සිතුවිල්ලක් පහළ යවනවො නම්
‘ර්ර්’ ර්ුල් කරයගන, අන්න ඒ හැර් යදයක්ර් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්
කියනවො ර්ඤ්ඤනොවක්; තණ්හො දිට්ි ර්ොන හරහො ආපු ස්වභොවයක්.
ඊළඟට
ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්
යද්ශනො
කරනවො
“මඤ්ඤඤමාවනා ව ා, භික් වව, බවද්ධා මා ස්ස” යම් කිසි යකයනක්
යම් විදිහට ර්යර්ක් ර්ුල් කරයගන හියත් හැඟීම් පහළ කර ගන්නවො
නම් ඔහු ර්ොර ෙැම්යර්න් ෙැඳිලයි ඉන්යන්. “අමඤ්ඤඤමාවනා මුවත්තා
පාපිමවතා” යම් කිසි යකයනක් යර්ෙඳු ර්ඤ්ඤනො හියත් ඇති
කරගන්යන් නැත්නම්, අන්න එයො ර්ොර ෙැම්යර්න් මිදිලයි ඉන්යන්.
එතයකොට පින්වත්නි, යම්ක හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. යර්ොකද අපි හිතන්යනර්
ර්ර්යො අල්ලයගන. යර්ොකද ර්ර් යම් ඉන්නවො; ර්ර් දැන් කථො කරනවො;
ර්ර් ෙණ කියනවො; යම් පින්වතුන් ෙණ අහනවො; ර්ර් ෙණ අහනවො.
හැර් තැනර් ‘ර්යර්ක්’ ඇතුළත් කරයගන තර්යි අපි හිතන්යන්.
එතයකොට යම් විදිහට අපි යම් ‘ර්ර්’ යකයනක් ඇතුළත් කර ගැනීර්න්
යතොරව හිතනවො කීර්ත්, හිතොගන්නවත් ෙැරි තරම් හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. ඒ
නිසයි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරන්යන්, අර යේපචිත්ති
අසුයේන්ද්රයව ෙැඳපු ෙැම්ර්ටත් වඩො හරි සූක්ෂ්ර්යි යම් ර්ොර ෙැම්ර්
කියලො.
ඉතින් යම් ‘ර්ඤ්ඤනොවලින් හිත ර්ුදාගැනීර්’ කියන ඉතො
ගැඹුරැ සූක්ෂ්ර් කොරණය ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යම් කියලො යදන්යන්
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්යග් හිත සෑයහන්න දියුණු වුණොට
පස්යස්; පරඥායවන් හිත සෑයහන්න පරෙල ර්ට්ටර්කට වැඩුණට පස්යස්.
ඒ නිසො යම් පින්වතුන් කලෙල යවන්න අවශය නැහැ, “යම්වො ර්ර්
යකොයහොර්ද අයින් කරන්යන්” කියලො. යර්ොකද යම් ෙුදු යකයනක්
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තර්න්යග් ඉදිරියය් ඉන්න ශරොවකයොයග් හියත් ධේර්තොවල පරගුණ යවන
ර්ට්ටර් ෙලෙලො තර්යි, යම් ධේර්ය යද්ශනො කරල තියයන්යන්. ඉතින්
අපිට යම්ක තොර් යනොවැටහුණො කියලො කලෙල යවන්න යදයක්
නැහැ. කවදා යහෝ අයප් හිත තුළත් යහොඳට යම් දහර් පරගුණ වුණොර්
යර්න්න යම් සූක්ෂ්ර් ස්වභොවයන් අපිටත් වැටයහ්වි.
එතයකොට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො
යම් ර්ඤ්ඤනො කිරීර් කියන එක හරි භයොනකයි. ඒ නිසො
උන්වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “මඤ්ඤඤිතං, භික් වව, ව ාවගා”
ර්හයණනි, යම් ර්ඤ්ඤනො කිරීර් කියන එක යලඩක්. “මඤ්ඤඤිතං
ගවණ්ඩා” යම්ක හරිර් ගඩුවක්, යගඩියක්. “ර්ඤ්ඤිතං සල්ලං” යම්
ර්ඤ්ඤනො කිරීර් උලක්. “තස්මාතිහ, භික් වව, ‘අමඤ්ඤඤමාවනන
වචතසා විහරිස්සාමා’ති - එවඤ්ඤහි වවා, භික් වව, සික්ිතබ්බබං” ඒ නිසො
ර්හයණනි, “යම් ර්ඤ්ඤනො යනොකරන සිතකින් ර්ර් ජිවත් යවන්න
ඕනෑ” කියලො හික්යර්න්න කියනවො. අපිට පුළුවන් නම්, යර්න්න
කටයුත්තක් තියයනවො කරන්න. අර වැරදි විදිහට ර්යර්ක් ර්ුල්
කරගත්ත, ර්ර් යක්න්ද්ර කරගත්ත විදිහට හිතන්යන නැතිව, හිත
හික්ර්වොගන්න කියලො ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො. යම්
සම්ෙන්ධයයන් ධොතුවිභඞ්ග සූතරයය් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො
කරනවො “සබ්බබමඤ්ඤඤිතානං වත්වව, භික් ු, සමතික් මා මුනි සවන්තාති
වුච්චති” ඒ කියන්යන් යහොඳට භොවනොවක් වඩලො, ටික ටික හිත
හඳුනොයගන, හියත් හටගන්නො යර්ෙඳු ස්වභොව යත්රැම් අරයගන,
සියලු ර්ඤ්ඤනො හිතින් අයින් කරයගන, හිත තැන්පත් කරයගන,
හියත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ දුරැ කරයගන, හිත ශොන්ත ස්වභොවයක
පවත්වනවො නම්, අන්න එයොට තර්යි ‘ශොන්ත වූ ර්ුනිවරයයක්’ කියලො
කියන්යන්.
එතයකොට අපිට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන් වියශ්ෂයයන්
විපස්සනො භොවනොවක යයයදන පිරිසක් නම් අයප් හිත ඉෙොගොයත්
යන ගතිය පුළුවන් තරම් වළක්වොගන්න අපි උත්සොහවත් විය යුතුර්යි.
ඒ කියන්යන් අයප් හිත හරි කැර්තියි යද්වල් හිතහිත ඉන්න. වැඩක්
නැත්නම් අපි ඉතින් අයිනකට යවලො යර්ොනවො හරි කල්පනො කර කර,
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කල්පනො කර කර ඒ ඔස්යස් කතන්දර යගොතයගොතො, කතන්දර
යගොතයගොතො ඉන්න හරි කැර්තියි. නර්ුත් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග්
අවවොදයය් පිහිටලො අපිට කරන්න තියයන්යන් යම්කයි. එෙඳු
ආකොරයට හිත අයතොරක් නැතිව හිතනයකොට, අයතොරක් නැතිව හිත
යදාඩර්ලු යවනයකොට, අපි යත්රැම්ගන්න ඕනෑ ‘යම් යදාඩර්ලු වීයර්න්,
යම් ඇතුයළ් කථොයවන් ර්ට යකොයහත්ර් පරයයෝජ්නයක් නැහැ; ඒක
ර්ට හොනිකරයි. ඒක තර්යි ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යපන්නපු පරපංච
ස්වභොවය. ඒ පරපංචවලින් හිත ර්ුදවොගන්න අවශයයි” කියලො තර්යි,
ටිකක් යගොයරෝසු ර්ට්ටර්කින් පරපංච කඩොගන්න උත්සොහවත්
යවන්යන්.
ඒ යගොයරෝසු ර්ට්ටයර්න් පරපංච කඩොගත්තට පස්යස තර්යි,
විතේක ර්ට්ටර්ක් හම්ෙ යවන්යන්. විතේක හරහො, කොර් විතේක වයොපොද විතේක - විහිංසො විතේක, යම් විදිහට දහයම් යපන්වන
තර්න්ට අවැඩදායී විතේක අපිට අයින් කරන්න සිද්ධ යවනවො. ඒවත්
අයින් කරලො ඒ තට්ටුවත් කඩොගත්තට පස්යස තර්යි, යර්න්න යම්
වයග් ඉතොර් සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටයම් උපධි ර්ට්ටර්ක් අහු යවන්යන්. ර්යර්ක්
ර්ුල් කරයගන යකොයහොර්ද යම් හියත් සිතුවිලි ධොරො කරියොත්ර්ක
යවන්යන්? ඉතොර් ශොන්ත ස්වභොවයකින් හිත ටික යවලොවක්
තියයනවො; හැෙැයි ඔන්න නැවතත් ර්ඤ්ඤනොවක් ඉදිරියට එනවො.
ර්ර්යො ර්ුල් කරගත්ත හැඟීර්ක් ඉස්සරහට එනවො. අන්න ඒක
යත්රැම්ගත්තො නම්, අන්න ෙුද්ධ වචනයය් පිහිටලො, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යග් අවවොදයය් පිහිටලො ඒකට යන්න අරිනවො. නැවතත් ඒ
හිත නිදහස් ස්වභොවයකට, වියේක ස්වභොවයකට පත් යවනවො. ඉතින්
යර්ෙඳු පරතිපදාවක් හරහො තර්යි අපිට ටික ටික යම් ර්ඤ්ඤනොවලින්
යතොර වූ සිතක් පැවැත්වීර් සඳහො උත්සොහවත් වීර්ට තියයන්යන්.
ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් යද්ශනො කරනවො යර්න්න යම් ස්ථොන
හතරක - ඒ කියන්යන් “පඤ්ඤාධිට්ඨොයනො” කියන ර්ට්ටයම්,
“සච්චොධිට්ඨොයනො” කියන ර්ට්ටයම්, “චොගොධිට්ඨොයනො” කියන ර්ට්ටයම්,
ඊළඟට “උපසර්ොධිට්ඨොයනො” කියන ර්ට්ටයම් හිත පිහිටුවමින් කටයුතු
කරන්න කියලො. යහොඳට පරඥාව වේධනය කිරීර් සඳහො අපි උත්සොහවත්
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විය යුතුයි. ඊළඟට පරඥාව වේධනය වීර් හරහො හියත් ඇති වුණො නම්
යම් කිසි නියකයලස් ස්වභොවයක්, අන්න ඒ ස්වභොවය ආරක්ෂො
කරගැනීර් සඳහො අපි උත්සොහවත් විය යුතුයි. ඊළඟට තව දුරටත් යම්
හියත් තියයන යකයලස් හරහො යගොඩනැයගන ර්ර්ත්වය, නැත්නම්
උපධි දුරැ කරගැනීර් සඳහො උත්සොහවත් විය යුතුයි. ඒවො දුරැ කරද්දී
තර්යි ශොන්ත භොවයක් ඇති යවන්යන්. අන්න ඒ ශොන්ත භොවය
තවතවත් පවත්වොගනිමින්, රොග ද්යේෂ යර්ෝහයන්ට ඒ ශොන්ත
ස්වභොවය යකයලසන්න ඉඩ යනොදී හික්යර්න්න අවශයයි.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො, යර්න්න යම් හතර
ආකොරයක හියත් පිහිටීම් යකයනක් පුහුණු කරනවො නම්, ඒ හතර
ආකොරයය් පිහිටීම් හරහො තර්යි යම් ර්ඤ්ඤනො ටික ටික දුරැ
කරගන්න පුළුවන් යවන්යන්. “යත්ථ ිතං ර්ඤ්ඤස්සවො නප්පවත්තන්ති,
ර්ඤ්ඤස්සයව යඛො පන අප්පවත්තර්ොයන ර්ුනි සයන්තොති වුච්චති” අර
කලින් කථො කරපු අධිෂ්ඨොන හතයේ, හියත් පිහිටීම් හතයේ යහොඳින්
පිහිටො සිටිමින්, ඒ පිහිටීම් හතර යහොඳින් ඇසුරැ කරමින්, හියත් ර්තු
වන ර්ර්ත්වය ර්ුල් කරගත් හැඟීම් දුරැ කරගන්නවො නම්, එෙඳු
ර්ඤ්ඤනො නැති තැනැත්තොට ‘ශොන්ත වූ ර්ුනිවරයො’ කියනවො කියලො
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට විස්තර කරලො යදනවො.
යම් විදිහට දැන් ෙුදුරජ්ොණන්වහන්යස් යහොඳ ගැඹුරැ ගැඹුරැ
කොරණො ඉදිරිපත් කරමින් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට ධේර්ය
යද්ශනො කරනවො. දැන් යම් ධේර්යට යහොඳින් සවන් දීයගන ඉන්න
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් යත්රැම්ගන්නවො “යම් නම් ඇවිල්ලො
ඉන්යන් භොගයවතුන් වහන්යස්ර්යි. යම් ඇවිල්ලො ඉන්යන් භොගයවතුන්
වහන්යස්ර්යි. ර්ො යකයරහි අනුකම්පොයවන් යම් ශොස්තෘන්
වහන්යස්ර්යි යම් ර්ො ඉදිරියයහි ධේර්ය යද්ශනො කරන්යන්” කියලො.
අන්න පින්වතුනි, යම් ඉස්සරහ ඉන්යන් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යි
කියලො ධේර්ය හරහො හඳුනොගන්නවො. හඳුනොයගන ඉක්ර්නට
නැගිටලො “අයන් භොගයවතුන් වහන්ස, ර්ට සර්ො යවන්න” කියලො යම්
තර්න්යග් පත්කඩය ඉස්සරහ අතුරලො, කකුල් යදක අල්ලලො වැඳ
වැටිලො සර්ොව ඉල්ලනවො. “අයන් භොගයවතුන් වහන්ස ර්ට සර්ො
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යවන්න; ර්ර් යර්ෝඩයයක් වයග් හැසිරැණො; ර්ර් දැන හිටියය් නැහැ
යම් ශොස්තෘන් වහන්යස්යි ර්යග් ඉස්සරහ ඉඳලො ධේර්ය යද්ශනො
කරන්යන් කියලො. ඒ නිසො ර්ර් ආවුයසෝ වොදයයන් භොගයවතුන්
වහන්යස්ට ආර්න්තරණය කළො. ඒ නිසො ර්ට සර්ො යවන්න” කියලො
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යගන් සර්ොව
ඉල්ලනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් එතනදී හරි ලස්සන අවවොදයක්
යදනවො. පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට කියනවො, “ඔෙට ඇත්ත
වශයයන් ර්ොව හඳුනොගන්න ෙැරි වුණො. ඒ නිසො ර්ට ආවුයසෝ
වොදයයන් කථො කරන්න තරම් ඔෙ ඒ අවස්ථොයේදි අනුවණින්
යුක්තවයි හැසිරැයණ්. යකයස් නර්ුත් යම් තර්න්යග් වරද, වරද
වශයයන් දැකලො හික්යර්නවො නම්, අන්න එතනදී ඒ වරද වරද හැටියට
දැකලො හික්මීර්, නැවතත් එෙඳු වරදක් යනොකිරීර් සඳහො කටයුතු කිරීර්,
යර්න්න යම්ක තර්යි යම් ආේය විනයයහි වේධනයක් කියලො
කියන්යන්. යම් ආේය විනයය් හැසියරනවො කියලො කියන්යන්. යම්
ආේය විනයයහි දියුණුවක් කියලො කියන්යන් යර්න්න යම් විදිහට වරද,
වරද හැටියට දැකලො හික්මීර්යි” කියලො කියනවො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්යග් වචනයර් ර්තක් කරගත්යතොත්
“වුද්ධිවහසා, භික් ු, අරියස්ස විනවය වයා අච්චයං අච්චයවතා දිස්වා
යථාධම්මං පටි ව ාති, ආයතිං සංව ං ආපජ්ජති” යම් පුක්කුසොති
ස්වොමීන් වහන්යස්ට කියනවො “පුක්කුසොති, යම් ආේය විනයයහි වරද,
වරද හැටියට දැකලො නිවැරදිව ඒ සඳහො පිළියම් කිරීර්, ඒ වයග්ර්
ඉදිරියය්දී එෙඳු වරදක් යනොවීර් සඳහො කටයුතු කිරීර්, යර්න්න යම්ක
තර්යි ආේය විනයයහි වෘද්ධියක් කියලො කියන්යන්. ආේය විනයයහි
දියුණුවක් කියලො කියන්යන් යර්න්න යම් ස්වභොවයටයි”.
දැන් යම් විදිහට ෙණ අහයගන හිටිය පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස් ඕරම්භොගිය කියන සංයයෝජ්න පහ දුරැ කරලො උතුම් වූ
අනොගොමි ඵලයය් පිහිටනවො. ඊළඟට පින්වත්නි, ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස්යගන් පුක්කුසොති ස්වොමීන්වහන්යස් යම් ශොසනයය්
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උපසම්පදාව ඉල්ලනවො. සොර්ොනයයයන් උපසම්පදාව යදන්න නම්
වේතර්ොනයය් උනත් ඒ සඳහො යම් යම් යද්වල් ටිකක් සම්පොදනය
කරගන්න යවනවො. ඒ කියන්යන් පොතරයක් තියයන්න ඕනෑ; තුන්සිවුර
තියයන්න ඕනෑ. යර්න්න යම් අංග ටික සම්පූේණද කියලො ෙුදුරජ්ොණන්
වහන්යස් පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්යගන් විර්සනවො. එතයකොට
කියනවො “භොගයවතුන් වහන්ස, ර්ට ඒවො සම්පූේණ නැහැ” කියලො.
භොගයවතුන් වහන්යස් කියනවො “ඒවො සම්පූේණ නැත්නම් ඒවො
සම්පූේණ කරගන්න තුරැ ර්ට ඔෙව උපසම්පදා කරන්න ෙැහැ” කියලො.
ඉතින් ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස්ට වන්දනො කරලො පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස් වඩිනවො සිවුරැ යසොයන අදහසින්. යර්යහර් වඩිනයකොට
බියපත් යවච්චච එළයදනක් ඇනලො උන්වහන්යස් අපවත් යවනවො.
ඉතින් යම් පරිච්චයේදය එතනින් හර්ොර යවනවො.
පසුව භික්ෂූන් වහන්යස්ලො භොගයවතුන් වහන්යස්යගන්
විර්සනවො “භොගයවතුන් වහන්යස් අර විදිහට යෙොයහෝර් හුදකලොව
පුක්කුසොති කියන ස්වොමීන් වහන්යස්ට ධේර්ය යද්ශනො කළො. එතුර්ත්
ධේර්ය ඇහුවො. එතුර්ොයග් ඊළඟ භවය යකොයහද සිද්ධ වුයණ්?” කියලො.
ෙුදුරජ්ොණන් වහන්යස් යද්ශනො කරනවො “පුක්කුසොති ස්වොමීන්
වහන්යස් හරිර් පරඥාවන්තයි. ර්ොව හුඟක් පරශ්න අහලො යවයහස කයළ්
නැහැ. ර්ර් කියපු යකටි ධේර්ය ඉතොර් පරෙලව, ඉතොර් තීක්ෂණව
අවයෙෝධ කරගත්තො. ඕරම්භොගිය සංයයෝජ්න පහ දුරැ කරයගන,
නැවත යර්යලොවට යනොපැමියණන ඒ උතුම් වූ අනොගොමි ඵලයය්
පිහිටියො” කියලො උත්තර යදනවො.
ඒ නිසො පින්වත්නි, අපිට යත්රැම්ගන්න තියයන්යන්
පුක්කුසොති ස්වොමීන් වහන්යස්ට යද්ශනො කරන ධොතුවිභඞ්ග සූතරය
සෑයහන්න පරඥාව ර්ුල් කරගත්ත ධේර් යද්ශනොවක්. වියශ්ෂයයන්ර්
විපස්සනොවට විශොල පිටුවහලක්. විපස්සනොව සඳහො වියශ්ෂ ර්ග
යපන්වීර්ක් යම් සූතරයය් අන්තේගතයි. ධොතු සම්ෙන්ධයයන්, ආයතන
සම්ෙන්ධයයන්, හියත් හැසිරීම් සම්ෙන්ධයයන්, ඒ වයග්ර් අනිස්සිත
වූ ස්වභොවයක් ඇසුරැ කරයගන තව දුරටත් අයප් හිත දියුණු
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කරගන්යන් යකොයහොර්ද කියන එක සම්ෙන්ධයයන්, සෑයහන්න
කරැණු රැසක් යම් සූතරයය් අන්තේගත යවනවො.
අපිත් එතයකොට යම් කරැණු හැකි තොක් අයප් ශක්ති පර්ණින්
යත්රැම් අරයගන, යම් ලෙපු මිනිස් ආත්ර් භොවය තුළදී, යම් ෙුද්ධ
ශොසනයක් ලැබිච්චච අවස්ථොයේදී අයප් හියතත් යම් දහර් පරගුණ
කරයගන, අපි තුළින්ර් යම් දහයම් යම් යහෝ පරයද්ශයක් පරතයක්ෂ
කරයගන, අයප් හියතනුත් රොග ද්යේෂ යර්ෝහ දුරැ කරයගන ඒ උතුම්
නිවන් සුව සොක්ෂොත් කරගැනීර් පිණිසර් යම් ධේර්ය අප
සියලුයදනොටර් යහ්තු යේවො කියලො අපි පරොේථනො කරර්ු. යම් ධේර්
යද්ශනොවත් එක්කර් අපි යම් දවස් කිහිපයය් ධොතුවිභඞ්ග සූතර
යද්ශනොව ර්ුල් කරයගන පවත්වපු යද්ශනොවලිය අවසන් යවනවො.
සියලුවෙනාටම වත ුවන් ස ණයි.
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