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රපරවදන
මඤ්ඤිතං භික්ඛවව ව ාව ා, මඤ්ඤිතං ව්ඩා, මඤ්ඤිතං
සල්ලං. තස්මාතිහ භික්ඛවව අමඤ්ඤමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති,
එවං හි වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං.
ර්හරණනි, ර්ඤ්ඤනාව රරෝගරයකි. ර්ඤ්ඤනාව ගරඩකි.
ර්ඤ්ඤනාව හුරලකි. ර්හරණනි, එරහයින් රර්හි ලා ර්ඤ්ඤනා රහිත
සිතින් යුතු ව රවරසන්රනර්ු යි ර්හරණනි, රර්රස් රතාප විසින්
හික්ිය යුතු යි. (යවකලාපී සූතරය)
අපි නිරන්තරරයන්ර් රකරනක් පුද්ගලරයක් ර්ූලික කරරගන
විවිධාකාරව සිතීර්ට පුරැදු වී සිටිර්ු. එරහත් එහි ඇති නිෂ්ඵලත්වය
වටහාගැනීර් කිසි රස්ත් පහසු නැත. අන් කිසි වැඩක රනාරයදන විට
පවා නිරන්තරරයන්ර් සිතට එන දහසකුත් එකක් සිතුවිලි ර්ැද
අතරර්ං වන පුහුදුන් ර්නස ඒ ඒ සිතුවිලිර් සතය රලස හඟිින් පඹ
ගාලක පැටරලින්, සංසාරරය් දිගටර් යන්නට අවශ්ය වන කුසල් අකුසල් සකස් කර ගනී. සේවඥයන් වහන්රස් රේ සියලු වටවළල්රල්
යාේ නතර කර ශ්ාන්ත සන්සිඳුණු නිරකරලස් ර්නසින් යුතුව අපටත්
ඒ ර්ාේගරය් ගර්න් කිරීර්ට අවශ්ය උපරදස් ර්හා කරැණාරවන්
රද්ශ්නා කර වදාළ රස්ක.
පරධාන රහ්තු පහක් ර්ුල් කරරගන ර්නරස් සිදු වන රේ
විකෘතිය රරෝගයක් රලස, විස ගඩුවක් රලස, හුලක් රලස සේවඥයන්
වහන්රස් රේ සූතර රද්ශ්නාරේදී විචිතරව විවරණය කරන රස්ක. රර්බඳු
ර්ග රපන්වීර්ක් අසන කියවන අපටත් ඒ නිෂ්පරපඤ්ච පරතිපදාරේ
නියැලීර්ට යේ උත්රත්ජ්නයක් ඒ ර්ගින් ලැරබනු රනාඅනුර්ානය.
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නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය් සාර්ානයරයන් පැවැත්රවන
රන්වාසික භාවනා වැඩර්ුළු රකාවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා
තාවකාලිකව අත්හිටුවීර්ට අපට සිදු විය. එරහත් ඒ රවනුවට
අන්තේජ්ාල පහසුකේ හරහා Zoom තාක්ෂණය ඔස්රස් පවත්වන
දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහන්වලට රබාරහෝ පිරිස් එක් රවති. ඒ අනුව
පැවැත්වුණ 14 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහන පූජ්ය පානදුරේ
චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් ඉහත සූතරය පාදක කරගනිින්
පවත්වන ලදි. සූතර පිටකරයහි අන්තේගත තවත් සාධක සූතර උපුටා
දක්වින් යරථෝක්ත කරැණු වැඩි දුරටත් පැහැදිලි කිරීර්ට ඒ ස්වාමීන්
වහන්රස් උත්සුක වී ඇත.
දැනටර්ත් විපස්සනා භාවනාවට පිවිස ඇති රබාරහෝරදනාට
දැනට කරරගන යන භාවනාවට ඉදිරි ර්ග රපන්වීර්ක් වශ්රයන් සහ
කර්ටහන් පිරිසිදු කිරීර්ක් වශ්රයන් රර්ර් රපාත රයාදාගත හැකි
රවතැයි අපි අරප්ක්ෂා කරර්ු.
උඩඊරියගර් ධේර්ජීව හිි
නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනය - මීතිරිගල
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පුණයානුර ෝදනාව
වේෂ 2020 රනාවැේබේ ර්ස නිස්සරණ වනය අරණය
රස්නාසනරය් පැවැති 14 වැනි දුරස්ථ භාවනා වැඩර්ුළුරේදී,
යවකලාපී සූතරය ඇසුරින් පූජ්ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන්
වහන්රස් විසින් පවත්වන ලද ධේර් රද්ශ්නාව රර්රලස ධේර්
ගරන්ථයක් රලස සේපාදනය කරන ලදි.
රර්ර් ධේර් රද්ශ්නාව ර්ුද්රණය කිරීර්ට අවසරය සහ
ආශ්ීේවාදය ලබාදුන් නිස්සරණ වනරය් පරධාන කේර්ස්ථානාචාේය අති
පූජ්නීය උඩඊරියගර් ධේර්ජීව නායක ස්වාමීන් වහන්රස්ට කෘතඥතා
පූේවක නර්ස්කාරය පුද කරර්ු.
යවකලාපී සූතරරයහි ඇතුළත් ගැඹුරැ ධේර් කරැණු සරලව
පැහැදිලි කරින් පරාරයෝගික උදාහරණ සහිතව ඉදිරිපත් කරින්,
භාවනානුරයෝගීන්ට එය අවරබෝධ කරරගන තර්තර්න්රග් භාවනා
පරිචය සර්ග ගළපාගැනීර්ට පහසු වන පරිදි ඉතා හරවත් ධේර්
රද්ශ්නා ර්ාලාවක් පැවැත්වීර් පිළිබඳවත්, අතිශ්ය කාේය බහුලත්වය
ර්ැද වුවද කාලය වැය කරින් රර්ර් රපාරතහි ර්ූලික පිටපත
සංස්කරණය කර දීර් පිළිබඳවත් පූජ්ය පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන්
වහන්රස්ට නර්ස්කාර පූේවක පරණාර්ය පුද කරර්ු.
රර්ර් රපාත ර්ුද්රණය සඳහා ර්ැනැවින් සකස් කර දුන්නා වූ
ගරැ රදල්ගර්ුරේ ධේර්සුභද්ර ස්වාමීන් වහන්රස්ට නර්ස්කාර පූේවකව
කෘතඥතාව පුද කරර්ු.
iii
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රර්ර් ගරන්ථය සේපාදනය කිරීර් පිළිබඳ අදහස ඉදිරිපත් වූ
ර්ුල් අවස්ථාරේ සිටර් ර්නා රලස රද්ශ්නා පරිගණකගත කිරීර් සඳහා
කුර්ුදුනී අතලරග් ර්හත්ිය දායකත්වය ලබාදුන්නාය.
රාණි රාජ්පක්ෂ ර්හත්ිය විසින් අත් පිටපත සංස්කරණය කර,
රසෝදුපත් පරීක්ෂා කරින්, නිවැරදිව රපාරතහි ර්ුල් පිටපත සකස්
කිරීර් සඳහා ර්හත් කාේයභාරයක් ඉටු කරන ලදි. ර්නරේ රලස රපාත
ර්ුද්රණය කර දීරර්න් රකාලිටි පරින්ටේස් අධිපතිතුර්ා ඇතුළු කාේය
ර්ණ්ඩලයත් දායක වූහ.
ඒ සියලුරදනාට රේ භවය තුළර් උතුේ ධේර්ාවරබෝධය පිණිස
රේ ධේර් දානර්ය කුසලය රහ්තු රේවා!
රර්රලස රර්ර් ධේර් රද්ශ්නාව ගරන්ථයක් රලස සේපාදනය
කර ධේර් දානයක් රලස රබදා හැරීරේ අරර්ුණ වන්රන්, ර්හනුවර
පල්රලකැරල් ර්හවැලි නිවාස සංකීේණරය් විසුවා වූද, 2020 ර්ාේතු
ර්ාසරය්දී හදිසි ශ්ලයකේර්යක් අතරතුරදී අභාවපරාප්ත වූද විශ්රාික
ඉංජිරන්රැ H. M. නන්දරස්න ර්හතාට/පියාණන්ට සහ ඉන් දවස්
කීපයකට පසුව හදිසි හෘදයාබාධයකින් අභාවපරාප්ත වූ නාවලපිටිය
රඹුක්පිටිරය් වාසය කළ විශ්රාික ආචාේය සිසිර කුර්ාර දාේරපගර්
ර්හතාට/පියාණන්ට පුණයානුරර්ෝදනා කිරීර්යි.
රේ උතුේ ධේර් දානය තුළින් ජ්නනය වන්නා වූ අපරර්ාණ
කුසල් සර්ුදාය එතුර්න්ලාරග් සංසාරගත ජීවිත සුවපත් වී උතුේ
නිවනින් නිවී සැනසීර් පිණිස රහ්තු වාසනා රේවා
තවද, සන්ධයා දාේරපගර් ර්හත්ිය/ර්ෑණියන් සහ චිතරා
ර්ල්ලිකා දාේරපගර් ර්හත්ිය/ර්ෑණියන් ඇතුළු සසර පුරා පින්
අරප්ක්ෂිතව සිටින සියලු ඥාති හිත ිතරාදීන්රග් සංසාරගත ජීවිතද
සුවපත්වී උතුේ නිවනින් නිවී සැනසීර් පිණිස රේ උතුේ ධේර් දානය
තුළින් ජ්නනය ත වන්නා වූ අපරර්ාණ කුසල් සර්ුදාය රහ්තු වාසනා
රේවා.
සේපාදක
2021-04-01
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අනත්තනි අත්තමානිං පස්ස වලාකං සවදවකං,
නිවිට්ඨං නාම ූපස්මං ඉදං සච්ෙන්ති මඤ්ඤති.
අනාත්ර් වූ රදරයහි ආත්ර්යක් දකින
රදවියන් සහිත රලෝකයා රදස බලව.
නාර් රෑපය තුළට බැසරගන
“රේක ඇත්ත” යැයි හඟියි.
(ද්වයතානුපස්සනා සූතරය - සූතරනිපාතය)

1 │ සිරත් රවරහස
වටහාගනි ු
නවමා තස්ස භ වවතා අ හවතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
වසයයථාපි භික්ඛවව යවකලාපී ොතුම්මහාපවථ නික්ිත්තා
අස්ස. අථ ඡ පුරිසා ආ වච්ඡයයුං වයාභඞ් ිහත්ථා. වන වත යවකලාපිං
ඡහි වයාභඞ් ීහි හවනයයුං ති
ශ්රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි නිස්සරණ වනරය් පවත්වන ධේර්
රද්ශ්නාවකදි විරශ්්ෂරයන් සඳහන් කරන කරැණු කීපයක් තිරයනවා.
ඒක අපි භාවනා වැඩසහනකට ර්ුල් කරලයි සිදු කරන්රන්. ඉතින් රේ
පින්වතුනුත් ර්ං හිතනවා සෑරහන පිරිසක් තර්තර්න්රග් නිරවස්වල
ඉඳරගන බණ භාවනාරේ රයරදන පිරිසක්. ඒ නිසා රේ කරැණු කීපය
අදත් ඉදිරිපත් කරලා ධේර් රද්ශ්නය පටන්ගත්තා නේ රහාඳයි කියල
ර්ං හිතනවා.
අපි රර්රහර් ර්ුලින්ර් දක්වන්රන් විරශ්්ෂ වැදගත් කාරණා
පහක්. එයින් පළරවනි එක තර්යි, අපි භාවනා කටයුතුවල
රයරදනරකාට ශ්ීලරයන් අනුගරහ කරන්න ර්තක තියාගන්නවා. ඒ
නිසා, අද රේ වැඩසටහනත් පටන්ගන්නරකාට උරද් කාරලදි ආජීව
අට්ඨර්ක ශ්ීලය සර්ාදන් රවලා රේ පින්වතුන් විරශ්්ෂ ලකලෑස්ති
1
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
වීර්ක්, තර්න්රග් ශ්ීලය ශ්ක්තිර්ක් කරගැනීර්ක්, ඒ සඳහා යේ කිසි
අධිෂ්ඨානයක් පවත්වාගත්තා. අන්න ඒ කටයුත්ත අපි ර්තක
තියාගන්නවා. රර්ාකද දැන් රේ උත්සාහවන්ත රවන්රන් තර්න්රග්
කායික වාචසික සංසිඳීර්ක් සහිතව ඊළඟට තව ටිකක් අරප් ර්නස
පිරිසිදු කරගන්න, ර්නස දියුණු කරගන්න. එතරකාට ඒ ර්නරස් සකස්
කිරීර්ට පහසු රවනවා අරප් කයයි වචනයයි යේ පර්ණකට රහෝ
හික්ර්වාරගන තිරයනවා නේ. ඒ නිසා අපි ශ්ීලයක් ඉල්ලලා සර්ාදන්
රවනවා. ඒක තර්න්රග් අවරබෝධරයන් තර්න්රග් වැටහීර්කින්
භික්ෂූන් වහන්රස් රකරනක් අසලට ගිහිල්ලා ආරාධනා කරලා ‘ර්ං
රකරේ අනුකේපාරවන් ර්ට ශ්ීලරයන් අනුගරහ කරන රස්ක්වා’ කියලා
ඉල්ලලා සර්ාදන් රවනවා. ඒරක රලාකු අේථයක් තිරයනවා.
එතරකාට රේක බරලන් පැටවීර්ක් රහෝ පැවරීර්ක් රනරවයි. අපිර්
රබාරහාර් අවංකව ඒ ඒ සිල් පද තර්තර්ා වශ්රයන් ආරක්ෂා කරන
අධිෂ්ඨානයකින් තර්යි සීලය සර්ාදන් රවන්රන්.
ඉතින් ඒ ශ්ීලය රබාරහාර් පරසන්න ශ්ීලයක් රවනවා. රර්ාකද
අරප්ර් උවර්නාරවන්, අරප්ර් ර්නරස් පරසන්න බවක් සහිතවර්යි
ශ්ීලය ඉල්ලරගන සර්ාදන් රවන්රන්. එතරකාට සත්තු රනාර්රා
ඉන්රන් ඒ සර්ාදන් රවච්ච ශ්ීලයට අනුගරහයක් වශ්රයන්. රසාරකේ
රනාකර ඉන්රන්, කාර්රය් වරදවා හැසිරරන්රන නැතුව ඉන්රන්,
රබාරැ කියන්රන නැතුව ඉන්රන්, රක්ලාේ පරැෂ වචන හිස් වචන
කතා රනාකර ඉන්රන්, රහරර්ර පානය කරන්රන නැතුව ඉන්රන්,
රේ ආදී වශ්රයන් නා නා පරකාර ඒ අරප් කරයන් වචනරයන් සිද්ධ
රවන්න පුළුවන් අකුසල් රනාකර ඉන්රන් ඒ ශ්ීල අනුගරහයක්
වශ්රයන්. රර්ාකද අපිට යන්න තිරයනවා දිග ගර්නක්. සංසාරයක්
පුරා අපි ඇවිද ඇවිද යන පිරිසක්. ඉතින් එබඳු පිරිසකට රේ බුද්ධ
වචනයක් ඇහිච්ච කාලයක, ක්ෂණ සේපත්තියක් ලැබිච්ච කාලයක,
ර්නුස්ස ආත්ර් භාවයක් ලැබිච්ච කාලයක, සද්ධේර් ශ්රවණයක්
ලැබිච්ච අවස්ථාවක තර්යි අපි ගත කරන්රන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි
යේ කිසි අනුගරහයක් කරනවා ශ්ීලය පැත්රතන්.
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ඊළඟට රදරවනි කාරණය - ධේර් රද්ශ්නයක අනුසාරරයන්
අපි සුත අනුගරහයක් කරනවා. ඒ කියන්රන් අපි බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්රග් ධේර්යට සවන් දීලා, ඒ ධේර්යට අනුකූලව අරප් ජීවිත
හැඩගස්වා ගන්න, විරශ්්ෂරයන්ර් ඒ ධේර්රය් කරැණු අරප්
භාවනාවට උකහාගන්න පුළුවන් නේ, ඒරකන් යේ කිසි ර්ග
රපන්වීර්ක් ලබාගන්න පුළුවන් නේ අන්න ඒක විරශ්්ෂරයන්ර් සුත
අනුග්ගහිතරයන් බලාරපාරරාත්තු රවනවා. අපිට විවිධාකාර ධේර්
රද්ශ්නා රේ රවනරකාටත් ඇහිල තිරයනවා, අහල තිරයනවා, ඒ
වරග්ර්යි රපාත පත ආදිය අපි බලලා තිරයනවා. නර්ුත් රර්රතනදි
අපි ර්ූලිකත්වය රදනවා අපි ඒ කරරගන යන භාවනාවට යේ කිසි
පිටුවහලක් ලැරබන, යේ කිසි රැකුලක් ලැරබන ධේර් රද්ශ්නා
ර්ාතෘකාවක් ඔස්රස් යේ කරැණු ටිකක් සාකච්ඡා කරන්න. එතරකාට
අපිට තව ටිකක් ශ්ක්තිර්ත්ව විශ්්වාසවන්තව අරප් රේ භාවනා
කටයුත්ත ඉදිරියට කරරගන යන්න රලාකු ශ්ක්තියක් ධධේයයක්
ලැරබනවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා ඒ
අවස්ථානුකූලව සුතරයන් අනුගරහ කරන්න කියලා. රේ විදිහට ධේර්
රද්ශ්නාවකට සවන් දීලා, එරහර් නැත්නේ රපාතක් පතක් බලලා ඒ
බුද්ධ වචනය නියර්ාකාරරයන් ර්නාව රත්රැේ අරරගන, හිරත්
රහාඳින් ධාරණය කරරගන අපිට පුළුවන් රලාකු අස්වැසිල්ලක් ඒ
වරග්ර් රලාකු අනුබලයක් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් බුද්ධ වචනරයන්
ලබාගන්න.
ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා රදනවා තුන්රවනි
කාරණය. දැන් රේ රකායි රද් කළත් සර්හර රවලාවට හිරත් යේ යේ
සැක සංකා ර්තු රවන්න පුළුවන්, තර්න්ට රනාරත්රිච්ච රද්වල්
තිරයන්න පුළුවන්, ඒ වරග්ර්යි තව ඉස්සරහට කරන්රන කුර්ක්ද
කියලා හරියට රනාවැටහිච්ච තැන් තිරයන්න පුළුවන්, ඉදිරි ර්ාේගය
රනාරපරනන ස්වභාවයක් සැක සහිත ස්වභාවයක් අවිනිශ්්චිත
ස්වභාවයක් තිරයන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා විරශ්්ෂරයන්ර් රද්ශ්නා
කරනවා තව යේ කිසි කලයාණ ිතරරයක් එක්ක කලයාණ ිතර පිරිසක්
එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කියලා. එතරකාට අපිට ඒ රකරලස් තවන
වීේයරයන් කටයුතු කරන යේ පිරිසක් එක්ක අපි සාකච්ඡාවක නිරත
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රවනරකාට අපිට රනාරත්රිච්ච තැන් නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්.
සැක සහිත තැන් නිරාකරණය කරගන්න පුළුවන්. අළුරතන් යර්ක්
ඉරගනගන්න පුළුවන්. ඒ වරග්ර්යි අරප් ර්නරස් යේ වැටීර්ක්
තිරයනවා නේ, වික්රෂෝපයක් තිරයනවා නේ, රදගිඩියාවක්
තිරයනවා නේ, ඒවා දුරැ කරරගන විශ්්වාසවන්තව තව දුරටත් රේ
ර්ාේගරය් ගර්න් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රේ විදිහට විටින් විට ධේර්
සාකච්ඡාවක් පවත්වින් තව දුරටත් රේ ගර්නට අනුගරහ කරන්න
කියලා භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා. අපි අරප් භාවනා
වැඩසටහන්වලදී කර්ටහන් පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්රන් රේ
කාරණයට අනුගරහයක් වශ්රයන්.
ඊට පස්රස් හතරරවනිව ඍජ්ුවර් එන්රන් භාවනාව
සේබන්ධරයන්.
සර්ථරයනුත්
අනුගරහ
කරන්න
කියනවා,
විපස්සනාරවනුත් අනුගරහ කරන්න කියනවා. රර්ාකද විසිරිච්ච
ර්නසකින් රේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන ර්ාේගය
රත්රැේගන්න අර්ාරැයි. අපි නා නා පරකාර රද්වල් ඔස්රස් හිතහිතා
හිතින් ර්ාලිගා තනතනා ඉන්නරකාට රේ බුද්ධ වචනය හරියට
වැටරහන්රන් නෑ. ඒ නිසා ර්නස යේ ඒකාගරතාවක සර්ාධියක
පවත්වන්න පුළුවන් නේ, අන්න එබඳු එකඟ වූ ර්නසකින් සර්ාහිත
ර්නසකින් තර්යි අපි රේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් උගන්වන, රපන්නන
ර්ාේගරය් ගර්න් කරන්න උත්සාහවන්ත රවන්රන්.
පස්රවනිව දක්වන හැටියට එබඳු ර්ාේගයක ගර්න් කරන
රකරනක් තව දුරටත් පරඥාව දියුණු කරගත යුතු රවනවා. රර්ාකද රේ
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන පරඥාව අපි රපාතින් පතින් ගන්න,
එරහර් නැත්නේ ඉස්රකෝරල ගිහිල්ල ගන්න, විශ්්ව විදයාරල ගිහිල්ල
ගන්න පරඥාව රනරවයි. ඒක අපි තුළින්ර්, අර එකඟ රවච්ච සිත, ඒ
එකාගරතාව, සර්ාධිර්ත් භාවය අපි තුළටර් රයාර්ු කරලා, අරප් කය
තුළට රේදනාවන් තුළට හිතටර් රයාර්ු කරලා, ඒවා නැවත නැවත
අධයයනය කරින් නිරීක්ෂණය කරින් එතුළින් පැන නගින පරඥාවක්.
ඉතින් එබඳු පරඥාවක් අවදි කරගැනීර් විපස්සනාවක් වශ්රයන්
විදේශ්නාවක් වශ්රයන් රපන්නල තිරයනවා. එතරකාට එර්
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විපස්සනාරවන් තව දුරටත් අනුගරහ කරන්න කියලා භාගයවතුන්
වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා. ඉතින් රර්බඳු අනුගරහයක් කරනවා නේ,
අපිට නිවැරදි රච්රතෝ විර්ුක්තියක් පඤ්ා විර්ුක්තියක් දක්වා, ඒ
කියන්රන් හිරත් ර්නා නිදහස් වීර්ක්, පරඥාරවන් නිදහස් වීර්ක්,
පරඥාරවන් ලබන අනුගරහයක් ලබින් රේ ගර්න විශ්්වාසවන්තව
යන්න පුළුවන් බව භාගයවතුන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා.
ඉතින් රේ කරැණු ර්තක් කරළ්, රේ භාවනා වැඩසටහරන්
අපි දුරස්ථව කටයුතු කළත් රේ අංග පහ ශ්ක්ති පර්ණින් සාේථක
කරගන්න අනුගරහය ලබාරදන්න අපි උත්සාහවන්ත විය යුතුයි.
ශ්ීලරයන් රේ පින්වතුන් තර්තර්ා වශ්රයන් අධිෂ්ඨාන කරරගන ශ්ීලය
පිරිසිදුව තබාගන්න උත්සාහවන්ත රවන්න. ඒ වරග්ර් රේ ධේර්
රද්ශ්නාවට ඇහුේකන් දීලා එතනින් යේ බුද්ධ වචනයක් විගරහ
කරරගන, සැක හැර දැනරගන, සුතරයන් සාකච්ඡාරවන් අනුගරහ
කරන්න. ඒ වරග්ර් හිරත් ඒකාගරතාව පවත්වාගනිින් ඒ එකාගරතාව
ර්ත පදනේ කරරගන පරඥාව දියුණු කරරගන රේ අනුගරහ පහ
දක්වින් විටින් විට ඒ ඒ අනුගරහය තර්න්රග් ඒ ගර්නට ලබාරදින්
ඉදිරියට යන්න අධිෂ්ඨාන කරගන්න.
අද රේ භාවනා වැඩසටහනට ර්ර් ර්ාතෘකා වශ්රයන්
තබාගත්රත් යවකලාපී සූතරය. සංයුක්ත නිකාරය් සළායතන
සංයුක්තය රකාටරස් තර්යි යවකලාපී සූතරය අන්තේගත රවලා
තිරයන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්්ෂ රහ්තුවක් සඳහන් කරලා
නෑ ඇයි රේ සූතරය රද්ශ්නා කරළ් කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ර්
රේ රද්ශ්නා කරන්න හදන ර්ාතෘකාරව වටිනාකර් රත්රැේ අරරගන
රවන්න ඇති භික්ෂූන් වහන්රස්ලාට විරශ්්ෂරයන්ර් උපර්ා උපරේය
සහිතව රබාරහෝර් විචිතර ආකාරරයන්, ඒ වරග්ර් රබාරහෝර් පරබල
ආකාරරයන් රේ සූතර රද්ශ්නාව ඉදිරිපත් කරලා තිරයන්රන්.
රේ සූතරය පටන්ගන්රනර් උපර්ාවකින්. රේ උපර්ාව තර්යි
යව කියන ධානය ිටියක් - බුද්ධ කාලරය්ත් ඊට පස්රස් පුරාණ
භාරතරය් ආයුේරේද රපාත්වලත් “යව” කියලා සඳහන් කරපු ධානය
වේගයට තර්යි වේතර්ානරය් බාේලි කියලා කියන්රන්. ඒ යව හාල්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
ිටියක් යේ කිසි තැනැත්රතක් රගනැල්ල සතරර්ං හන්දියක දාලා
තිරයනවා. රේ ිටිය ගැලවිලා නෑ, රහාඳට ශ්ක්තිර්ත්ව බැඳලා
තිරයනවා. ඊට පස්රස් එක දිශ්ාවකින් එනවා ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයක්.
එයාරග අරත් කත් ලීයක් තිරයනවා. සාර්ානය රපාල්ලකට වඩා කත්
ලීයක් කියල කිේවහර් ඒරක ඉස්සරහ රකාටස රහාඳට පැතළි
රවන්න සකස් කරල තිරයන්රන්. එතරකාට ඒරකන් පහරක්
ගැේවහර්, වැඩි වට පරර්ාණයක් වැඩි වේග ඵලයක් එතන තිරයන
නිසා ඒරකන් රහාඳට තැරළන ගතියක් තිරයනවා. ඉතින් එතරකාට
රේ එක දිශ්ාවකින් පැිරණන පුරැෂරයක් ඒ කත් ලීරයන් අර යව
හාල් ිටියට රහාඳට පහර රදනවා. එතරකාට ඒ යව හාල් ිටිය
සෑරහන්න දුරට තැරළනවා. යව ඇට සෑරහන්න දුරට තැළිල කුඩු
රවනවා. ඊළඟට තවත් පුරැෂරයක් තවත් දිශ්ාවකින් එනවා. එයත් අර
වරග්ර් කත් ලීයක් අරරගන තර්යි එන්රන්. එයා ඇවිල්ලා තව දුරටත්
අර තැළිච්ච යව හාල් ිටියටර් ගහනවා. එතරකාට අර කලින් තැළිලා
තිබිච්ච යව හාල් ිටිය තව තැළිල ඊටත් වඩා තැළිච්ච ස්වභාවයකට
පත් රවනවා.
රේ විදිහට තුන්රවනි දිශ්ාරවනුත් ඇවිල්ලා පුරැෂරයක් අර
විදිහටර් කත් ලීයකින් පහර රදනවා. හතරරවනි දිශ්ාරවනුත් ඇවිල්ලා
පුරැෂරයක් කත් ලීයකින් පහර රදනවා. පස්රවනි දිශ්ාරවනුත්
ඇවිල්ලා ඒ විදිහටර් රේ යව හාල් ිටියටර් පහර රදනවා. හයරවනි
දිශ්ාරවනුත් ඇවිල්ලා අර විදිහටර් යේ කිසි පුරැෂරයක් කත් ලීයකින්
රේ යව හාල් ිටියටර් පහර රදනවා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා
දැන් සෑරහන්න පහර වැදිලා සෑරහන්න තැළිලා සුණු විසුණු වූ යව
හාල් තර්යි ඇතුරළ් තිරයන්රන්. අපි අද වේතර්ාන කාරල හැටියට
කියනවා නේ රර්ෝල් ගහකින් වංරගඩියකට දාලා හාල් ටිකක්
රකාටනවා වරග් රදයක් තර්යි රර්තන තිරයන්රන්. රර්තන රවනස
අර ිටියක් විදිහට බැඳලා ඒකට කත් ලීයකින් තර්යි ගහලා
තිරයන්රන්. එතරකාට රේ හයරදරනක් හය දිශ්ාවකින් ඇවිල්ලා රේ
එකර් යව හාල් ිටියට ගැහුවහර් සෑරහන්න ඒක කුඩු රවලා තර්යි
තිරයන්රන්. ඉතින් රර්තනින් නතර රනාවී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තව
දුරටත් කියනවා හත්රවනි ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයකුත් ඇවිල්ලා අර
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විදිහටර් කත් ලීයකින් ඔන්න හත්රවනි වතාවටත් තළනවා. එතරකාට
ඉතින් ඇත්තටර් ඉතුරැ රවන්න රදයක් නෑ. කුඩුපට්ටේ රවන්නර්,
විනාශ් රවලා යන්නර්, කුඩු රවලා යන්නර් ඔන්න අර යව හාල් ිටිය
තැළිලා රපාඩි රවලා යනවා.
දැන් රේ උපර්ාව දක්වන භාගයවතුන් වහන්රස් ඊට පස්රස්
තර්යි රේක දහර්ට සේබන්ධ කරන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශ්නා කරනවා “එවවමව වඛා භික්ඛවව අස්සුතවා පුථුජ්ජවනා
ෙක්ඛුස්මං හඤ්ඤති මනාපාමනාවපහි ූවපහි” දැන් ඒ ඒ දිශ්ාව උපර්ා
කරල තිරයන්රන් අරප් ඒ ඒ ආයතනයට. ඒ කියන්රන්, ඇරහන් රෑප
බලන්න ගිහිල්ලා සාර්ානය පෘථග්ජ්න ර්නුස්සයා ඒ තුළින් ර්හා
රවරහසකට පත් රවනවා. රර්ාකද ඇරහන් රෑප බලද්දි ඒ හරහා
ර්නාප පහළ රවනවා, ඒ වරග්ර් අර්නාපත් පහළ රවනවා. අපි
දන්නවා ඇරහන් රප්න්රන් අපි කැර්ති රද්වල් විතරක් රනරවයි අපි
අකර්ැති රද්වලුත් රප්නවා. අපි හිතර්ු අපි කැර්ති රද්වල් රප්නවා;
අරප් ජ්යගරහණයක්, අරප් දූ දරැ ර්ුනුපුරරෝ, අේර්ල තාත්තලා, අරප්
ිතුරන්, අපි කැර්ති දේශ්න රප්නවා. ඉතින් රේ හරහා අපි හිතනවා
අපි රලාකු සතුටක් සැපක් ලබනවා කියලා. හැබැයි අරප් හිත
සෑරහන්න රවරහසකටත් පත් රවනවා. රර්ාකද රේ රතාරතුරැ
ඇතුරළ් ගබඩා රවලා ර්නස රලාකු රවරහසකට එක අතකින් පත්
රවනවා. ඒක එක පාරටර් අපිට රත්රරන්රන නෑ. අපි හිතන්රන්
පුළුවන් තරේ ඇරහන් ලස්සන ලස්සන රෑප රපන්වීර් තර්යි සැප
කියලා. ඉතින් අපි පස්රස රහිහිට බලර්ු රකාරහාර්ද රේක දුකක්
රවන්රන් කියලා. නර්ුත් ඒරක අනිත් පැත්ත ගත්රතාත් අපි අකර්ැති
රෑප රප්නරකාට, අපි අකර්ැති දේශ්න දකිනරකාට, ඒ වරග්ර් අපි
අකර්ැති
පුද්ගලයින්
දකිනරකාට
අනිවාේයරයන්ර්
අපිට
රත්රැේගන්න පුළුවන් රේ ඇරහන් දැකපු රද් හරහා ර්නස රලාකු
රවරහසකට පීඩාවකට පත් රවන බව.
දැන් එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරන්රන්
“චක්ඛුස්ිං හඤ්ඤති ර්නාපාර්නාරපහි රෑරපහි” දැන් රේ ඇරහන්
දැකපු ඒ ර්නාප රෑප අර්නාප රෑප හරහා ර්නස සෑරහන්න
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රවරහසකට පත් රවනවා. ර්නස සංසිඳිලා නෑ. ර්නස
නිරන්තරරයන්ර් විවිධාකාර රද්වල් දකිනවා, රප්නවා, බලනවා. ඒ
හරහා සෑරහන්න රවරහසකට පත් රවනවා. අපිට ඉතින් ඕක ඒ
තරේර් අර්ාරැ නෑ රත්රැේගන්න. අපි උරද් නැගිට්ට රවලාරව ඉඳන්
පුළුවන් තරේ කැර්ති රද්වල් බලන්න රවරහරසනවා. ඒ වරග්ර් අරප්
ඇහැ හරහා තර්යි අරප් ර්නස වැඩිරයන්ර් දූෂිත රවන්රන්. රර්ාකද
ඒරකන් තර්යි අපි පරවෘත්ති බලන්රන්, ඒරකන් තර්යි අපි පරවෘත්ති
පත්තර කියවන්රන්, එරහර් නැත්නේ වේතර්ාන කාරල් අපි
අන්තේජ්ාරල බලන්රනත් ඇස් රදරකන්ර්යි. ඊළඟට අපි හුඟක්
රදරනක් එක්ක කතා බහ කරද්දි ඒ අය දිහා බලාරගන තර්යි අපි
කටයුතු කරන්රන්. අපි දේශ්න බලන්න යන්රනත් ඇරහන්ර්යි. ඉතින්
රේ විදිහට අපි රේ ඇහැ කියන ඉන්ද්රිය හරහා සෑරහන්න අරර්ුණු
ඇතුළට අරරගන, ඒ ඉන්ද්රිය එක්ක කරන ගනුරදනුව හරහා රලාකු
රවරහසකට පත් රවනවා.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා රේ
ආකාරරයන්ර් කරනන් ශ්බ්ද ඇරහනවා. ඒ සර්හර ශ්බ්ද රබාරහාර්
පරියයි. අපි හිතර්ු රකරනක් ගීතයක් ගායනා කරනවා, එරහර්
නැත්නේ රබාරහාර් පරිය උපදවන වාදනයක් ඇරහනවා. රේ හරහා
ර්නරස් පරීතියක් ඇති රවන්න පුළුවන්. හැබැයි ර්නරස් යේ කිසි
සන්සුන් ගතියක් තිබුණා නේ, සාර්කාමී ගතියක් තිබුණා නේ,
තැන්පත් ගතියක් තිබුණා නේ, ඒ තැන්පත් ගතිය තව දුරටත් නැහැ.
රර්ාකද දැන් ර්නස ටිකක් උඩට ඇවිල්ලා තිරයන්රන්. ර්නස නිකන්
උච්චාවචනයකට පත් රවලයි තිරයන්රන්. දැන් අර පරීතිය පහළ වීර්
තුළ යේ කිසි රගාරරෝසු සතුටක් භුක්ති විඳින තත්ත්වයක් තිරයනවා.
ඒරකර් අනිත් පැත්ත වශ්රයන් අපිට කවුරැ හරි බනිනවා නේ, එරහර්
නැත්නේ රබාරහාර් කේකශ් ශ්බ්දයක් අපිට ඇරහනවා නේ, කන
කියන ඉන්ද්රිය හරහාත් අරප් ර්නස සෑරහන්න රවරහසකට පත්
රවනවා, පීඩාවකට පත් රවනවා.
රේ පීඩාව ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තව දුරටත්
විස්තර කරනවා නාසයට. නාසරයනුත් විවිධාකාර රද්වල් අපිට

|8

සිරත් රවරහස වටහාගනිර්ු

|

දැරනනවා. අපි හිතර්ු රබාරහාර් සුවඳ ර්ල් ගඳ විලවුන් අපිට
දැරනනවා. සර්හර රවලාවට රබාරහාර් අපරිය අර්නාප දුේගන්ධත්
නාසය හරහා විඳින්න සිද්ධ රවනවා. ඉතින් රේ හරහාත් අර තැන්පත්
රවලා තිබිච්ච සිත, සාර්කාමී රවලා තිබිච්ච සිත සෑරහන්න එරහට
රර්රහට රවලා තැළිල රපාඩි රවලා බැට කන ස්වභාවයක්
තිරයනවා.
ඊළඟට දිරවන් විවිධාකාර රස බලනවා. අපි කැර්ති කැර්ති
රස රහායාරගන ගිහිල්ලා කැර්ති කැර්ති ආපනශ්ාලාවලට ගිහිල්ලා
ඉතින් ඒ ඒ රස භුක්ති විඳිනරකාට ඒවා හරහාත් අරප් හිරත්
සෑරහන්න ඒවායින් අපි ගත්ත නිිති තැන්පත් රවලා ඒවා තවත්
ඔද්දල් රවච්ච ගතියකට, හිරත් තවත් අරර්ුණු රගාඩගැහිච්ච
ගතියකට, හිත තවත් සංඥා බහුල රවච්ච ගතියකට පත් රවනවා. තව
තව රපරළනවා. පුංචි දරැරවකුට සාරප්ක්ෂකව වැඩිහිටිරයකුරග්
ර්නස අන්න ඒ වරග් කාලාන්තරයක් තිස්රස් අරර්ුණු අරරගන
අරරගන රබාරහෝර් රපළිච්ච ගතියක්, ඔඩු දුවන ගතියක් තර්යි
තිරයන්රන්.
දිරවන් ඔය විදිහට රපළනවා වරග්ර් කරයනුත් ඒ
ආකාරරයන්ර් රපළනවා. කරයන් විවිධාකාර ස්පේශ් ලබනවා. සර්හර
රවලාවට කැර්ති කැර්ති ස්පේශ් ලබනවා. නැත්නේ සර්හර රවලාවට
රබාරහාර් අකර්ැති අපරිය අර්නාප ස්පේශ් ලබන්නත් සිද්ධ රවනවා.
රර්බඳු අපරිය අර්නාප ස්පේශ් ලබනරකාට අන්න ඒ හරහාත් ර්නස
සෑරහන්න රපළීර්කට ලක් රවනවා. රර්ාකද රේවායින් සර්හර
රවලාවට ිරදන්න හරි අර්ාරැයි. අපිට යේ කිසි රරෝගයක්
වැළඳුණහර් ඒ හරහා රලාකු කායික පීඩාවක් දැරනන්න පුළුවන්. ඒ
හරහාත් ඉතින් හිත හුඟාක් පහතට වැටීර්ක්, නැත්නේ රබාරහාර්
රශ්ෝකාතුර වීර්ක් රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද රේ රරෝගය රබාරහාර්
උත්සන්න රවනවා සර්හර රවලාවට. ඒරකන් රලාකු කායික පීඩාවක්
දැරනනවා, රවරහසක් දැරනනවා. ඒ හරහා ර්නසත් සෑරහන්න
රවරහසට පත් රවන්න පුළුවන්. රේ කතා කරන්රන් ර්නස හදාගත්ත
රකරනක් ගැන රනරවයි. ර්නස තාර් දියුණු කරගත්රත නැති
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
සාර්ානය පෘථග්ජ්නරයක් ගැනයි රේ කතා කරන්රන්. ඉතින් එයාට
රේවා දරන්න අර්ාරැයි. රරෝගයක් වැළඳුණාර් එයා හඬනවා,
වැලරපනවා, ‘ඇයි ර්ටර් වුරණ් රේක?’ කියලා කල්පනා කරනවා.
ඉතින් ඒ හරහා රේ කරයන් ලබන දුක් පීඩා එයාරග ර්නරස් රලාකු
පීඩාවක් වික්රෂ්පයක්, රලාකු රපළීර්ක්, ර්ානසික අවපාතයක් ඇති
කරනවා.
අරප් හිතටත් රේ වාරග්ර් සෑරහන්න අරර්ුණු එනවා. ඇස,
කන, නාසය, දිව ආදී ඉඳුරන්රගන් රෑප ශ්බ්ද ගන්ධ රස ආදී ඒ
අරර්ුණු රනාලැරබනරකාට අරප් හිත අරතෝරක් නැතුව රද්වල්
අරරගන හිතනවා. අතීතය සේබන්ධ කරරගන රද්වල් හිතනවා,
අනාගතය සේබන්ධ කරරගන රද්වල් හිතනවා. තව තව ඒ හිතන
රද්වල් ඇතැේ රවලාවට අරප් හිරත් සතුට ඇති කරනවා. ඇතැේ
රවලාවට පසුතැවීේ, රශ්ෝක කිරීේ, හඬා වැලපීේ ඇති කරනවා.
රර්ාකද රේ හිරත් ඕනැ තරේ අර වරග් රතාරතුරැ ගබඩා රවලා
තිරයනවා. අතීතරය් බලපු රද්වල්, අතීතරය් අහපු රද්වල්, අතීතරය්
රස විඳපු රද්වල්, විඳගත්තු රද්වල්, ඉතින් රේ විදියට සෑරහන්න අතීත
රතාරතුරැ හිරත් තැන්පත් රවලා තිරයනවා. වැඩිරයන්ර් රකරලස්
ජ්නනය රවච්ච රකාටස් ටික තර්යි තැන්පත් රවලා තිරයන්රන්.
ඉතින් ඒවා නැවත නැවත ර්තක් කර කර ර්තක් කර කර අපි ඒ අතීත
ස්ර්රණ ඔස්රස් අරප් කාලය ගත කරනවා. එරහර් කාලය ගත
කරන්න ගත කරන්න අරප් ර්නස තව තව තැරළන්න පටන්ගන්නවා,
තව තව දූෂිත රවන්න පටන්ගන්නවා, තව තව රකරලරසන්න
පටන්ගන්නවා. එරහර් නැත්නේ අපිට අතීතරය් රවච්ච රබාරහෝර්
රශ්ෝකාකූල සිද්ධියක් ගැන අපි නැවත නැවත රර්රනහි කරනවා.
අරප් යේ කිසි පරිය උපදවන රකරනක් අරපන් දුරස් වුණ ආකාරය,
යේ කිසි රකරනක් හදිසි අනතුරකට පත් රවච්ච ආකාරය, අරපන්
රවන් රවච්ච ආකාරය, ඉතින් රේවා අපි නැවත නැවත හිතනවා.
රේවා නැවත නැවත හිතන වාරයක් පාසා අරප් ර්නස සෑරහන්න
දුක් පීඩාවල ඒ වාරග්ර් පුදුර්ාකාර ර්ානසික රවරහසකට ලක්
රවනවා.
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ඉතින් රේ ආකාරරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් දැන් රේ ඇස,
කන, නාසය, දිව, කය, ර්නස කියන රේ ඉන්ද්රිය හරයන් ලැරබන ඒ
රෑප, ශ්බ්ද, ගන්ධ, රස, ස්පේශ්, ඒ වරග්ර් ර්නසට එන අරර්ුණු කියන
රේ රදපැත්ත සඳහන් කරල දීලා කියන්රන්, හරියට අර දිශ්ා හරයන්
කත් ලී අරන් ඇවිල්ලා අර යව ිටියට ගහන ිනිස්සු වරග් තර්යි
කියලා රේ විවිධාකාර ඉන්ද්රිය හරහා ර්නරස් ඇති රවන රපළීර්.
රවනත් වචනවලින් කියනවා නේ, අතන අර කත් ලී අරන් එන
ිනිස්සු උපර්ා රවන්රන් හරියට රේ ඇරහන් කරනන් නාසරයන්
පැිරණන ඒ විවිධාකාර අරර්ුණුවලට. ඊළඟට අර බැට කන, තැළීර්ට
ලක්රවන, ඒ යව ිටිය උපර්ා රවන්රන් රේ රද්වල් හිතන පතන
ර්නුස්සයන්ට. එරහර් නැත්නේ අපිට සාර්ානයරයන් කියන්න පුළුවන්
රේ සත්ත්වයන්ට. රේ සත්ත්වයා තර්යි අර යව ිටියට උපර්ා කරලා
තිරයන්රන්. රේ සත්ත්වයා යව ිටියට උපර්ා කිරීර් තුළ අපිට
රත්රරනවා දැන් රේ උරද් ඉඳන් රෑ රවනකල්ර් ඇරහන්, කරනන්,
නාසරයන්, දිරවන්, කරයන්, ර්නසින් රේ විදිහට බැට කන එක තර්යි
එරහර් නේ දැන් රේ ර්නුස්සයාට රවලා තිරයන්රන්.
දැන් රර්තනිනුත් නතර රනාවී, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් තවත්
අර හත්රවනි ර්නුස්සරයකුත් කත් ලීයක් අරන් ඇවිල්ලා තවදුරටත්
අර යව ිටියටර් ගහන බවත් සඳහන් කරනවා. එතරකාට රර්ාකක්ද
රේ හත්රවනි බැට කෑර්? ඒක විස්තර කරන්රන් “ආයතිං පුනබ්භවාය
වෙවතති”. දැන් රේ ර්නුස්සරයක් ගැන කතා කරන්රන්. ඒ ර්නුස්සයා
අර විදිහට ඇස් කන් නාසා ආදී ඉඳුරන්රගන් ලැරබන අරර්ුණු හරහා
වේතර්ාන වශ්රයන් බැට කනවා පර්ණක් රනරවයි, හැබැයි
අනාගතය ගැනත් හිතනවා. පුනේභවයක් ගැනත් හිතනවා. අනාගත
භවයක් ගැන, එරහර් නැත්නේ අනාගරත්දි කරන රද්වල් ගැනත්
හිතනවා. ර්නසින් තව තව රද්වල් හදහදා අනාගරත්දි තව තව රද්වල්
ලබන්රන රකාරහාර්ද, තව තව රේවා රනාලැබුරණාත් රර්ාකක්ද
ඇති රවන පරශ්්නය, අනාගත අවිනිශ්්චිතතාව රර්ාන වරග්ද
කියකියාත් හිතනවා. හතර අතට හිතනවා. හත්රවනි ර්නුස්සරයක්
ඇවිල්ලා තව දුරටත් අර යව ිටියට පහර රදනවා වරග් ඒ හරහා
අතිශ්ය විනාශ් වීර්කට, අතිශ්ය පහර කෑර්කට ලක් රවනවා වරග් දැන්
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රේ අනාගතයක් අල්ලරගන තව තව කල්පනා කරන්න ගිහිල්ලා රේ
ර්නුස්සයා අතිශ්ය රවරහසකට පත් රවනවා. දැන් එක අතකින් අපිට
රේක වේතර්ාරනට සෑරහන්න රයාදාගන්න පුළුවන්. වේතර්ාරන අපි
රකාවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා අවිනිශ්්චිත කාලයකට එළඹිලා
තිරයනවා. නර්ුත් අපි රේ අවිනිශ්්චිත භාවය ගැන ඕනැවට වඩා
හිතන්න ගිරයාත්; අනාගරත් රර්රහර් රවයි අරරරහර් රවයි කිය
කියා අපි අනාගරත් ගැන රලාකු අවිනිශ්්චිත භාවයක් ඇති කරරගන
ඒකර් කල්පනා කර කර ඉන්න ගිරයාත් පුදුර්ාකාර ර්ානසික
අවපාතයකට, ර්ානසික පීඩාවකට තර්යි ලක් රවන්රන්. ඉතින් අපි ඒ
නිසා රකාරහාර්ද රේ හිත රර්ල්ල කරගන්රන්?
ඒවා තර්යි රේ දහර් තුළින් අද අපිට පරරයෝජ්නයට ගන්න
තිරයන්රන්. රර්ාකද දැන් රේ ඇස් කන් නාසා ආදී ඉඳුරන් හරහා
ඒවායින් ලැරබන ඒ විවිධ ආරේර්ණ හරහා රවරහසට පත් රවච්ච
ර්නස වරග් තර්යි අර යව හාල් ිටිය. යව හාල් ිටිය කුඩුපට්ටේ
රවනවා, විනාශ් රවනවා, දූවිලි බවට පත් රවනවා නැවත නැවත අර
ිනිස්සු තලනරකාට. ඒ වරග් තර්යි අරප් ඇස් කන් නාසා ආදී
ඉඳුරන්රගන් නා නා පරකාර අරර්ුණු අරරගන අපි ඒවා එරහට
රර්රහට රයාදරයාදා හිතහිතා කල්පනා කර කර ඉන්න ගියාර්, අරප්
ර්නසට ලැරබන පීඩාව දැරනන රවරහස රර්පර්ණයි කියලා කියන්න
බෑ. දැන් රේ විදිහට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රේ ර්ුල්ර් උපර්ාවකින්
අරප් අවධානය ලක් කරනවා රේ ර්නරස් ඇති රවන පීඩාව ර්නරස්
ඇති රවන රවරහස සේබන්ධරයන්. ඒකට රදන උපර්ාවත්
රබාරහෝර් හිත් කාවදින උපර්ාවක්. අර වරග් ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයෝ
ඇවිල්ලා කත් ලීවලින් යව හාල් ිටියකට තළනවා වරග් කියන
උපර්ාරවන් තර්යි අරප් රේ හිතට අත් රවන ඉරණර් ගැන
භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නන්රන්. ඉතින් අපිට රත්රරනවා හරිර්
විචිතර ඒ වරග්ර් අපිට රබාරහාර් හිතට වදින උපර්ාවක් දීලා, රේ
අරප්ර් හිත ලක් රවන ස්වභාවය, අරප්ර් හිතට අත් රවන ඉරණර්
තර්යි රේ රපන්නන්රන්.
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දැන් රේ විදිහට උපර්ාවක් දීපු භාගයවතුන් වහන්රස් ඊළඟට
තවත් උපර්ාවක් රදනවා. රේ සූතරය හරි ලස්සනයි, රබාරහාර්
විචිතරයි. ඊළඟට රදන උපර්ාව යුද්ධයක් සේබන්ධරයන්. රේක අද
ඊරය් ඇති රවච්ච යුද්ධයක් රනරවයි. රේක රබාරහෝර් කාරලකට
කලින්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරනවා රදවියන් අසුරයන් අතර
යුද්ධයක් ඇති වුණා කියලා. රේ යුද්ධරය්දි රදරගාල්රලාර් යේ කිසි
කතිකාවතක් ඇති කරරගන තිරයනවා. ඒ තර්යි අසුරරයෝ දින්රනාත්,
එතරකාට රදවියන්රග් පරධානියා රවන ශ්කර රද්රේන්ද්රයාව
පස්රපාළකින් බැඳරගන ඇවිල්ලා රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාට ඉදිරිපත්
කරන්න ඕනැ. ඕක තර්යි අසුරයින් අතර ඇති රවච්ච කතිකාවත.
රදවියන් අතර ඇති රවච්ච කතිකාවත තර්යි රදවියන් ජ්යගරහණය
කරලා අසුරයින් පරාජ්ය වුරණාත්, අසුරයින්රග් පරධානියා වන
රේපචිත්ති කියන අසුරේන්ද්රයාව පස්රපාළකින් බැඳරගන ඇවිල්ලා
සුධේර්ා කියන සභා ර්ණ්ඩපයට රගනැල්ලා ශ්කර රද්රේන්ද්රයාට
ඉදිරිපත් කරන්න ඕනැ. ඔන්න රදරගාල්රලා ඇති කරගත්ත
අධිෂ්ඨානය, නැත්නේ කතිකාවත.
ඉතින් රේ අවස්ථාරවදි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන්
කරනවා රකරස් නර්ුත් රේ යුද්ධරයන් රදවියන් තර්යි ජ්යගරහණය
කරළ්. අසුරයින් පැරදුණා. අසුරයින්රග් පරධානියා රවච්ච ඒ
රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව ඔන්න දැන් පස්රපාළකින් බැඳරගන එනවා.
ඒ කියන්රන් අත් රදකයි, පාද රදකයි, රබල්ලයි කියන රේ
පස්රපාළකින් බැඳරගන ඒ සුධේර්ා කියන සභා ර්ණ්ඩපයට
රගනැල්ලා, ඔන්න ශ්කර රද්රේන්ද්රයා ඉදිරිරය් රේ අසුරේන්ද්රයාව
දානවා. පස්රපාළකින් බැඳලා තිරයන්රන්. හැබැයි රේ බැේරේ
තිරයනවා යේ විරශ්්ෂත්වයක්. ඒ බැඳුර් අපි හිතන ආකාරරය්
දේවැලකින්, ලණුවකින් බැඳපු බැඳීර්ක් රනරවයි කියලා භාගයවතුන්
වහන්රස් සඳහන් කරනවා. දැන් රේ රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාට
හිතුරණාත් ‘රදවියන් ධාේිකයි, අසුරයින් අධාේිකයි. ර්ර් රේ දිවය
සැප වළඳින් දිවය සැප භුක්ති විඳිින් දිවය රලෝකරය්ර් නතර
රවනවා’ කියලා බැරි රවලාවත් එයාට හිතුරණාත්, ඒ බැි ලිහිල්
රවලා ඒ අසුරේන්ද්රයා රබාරහෝර් සුඛිත ර්ුදිත තත්ත්රවකට පත්
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රවනවා. ඒ කියන්රන්, එයා දැන් කල්පනා කරන්රන් රදවියන්රග්
පැත්රතන්. ‘රදවිරයෝ රබාරහාර් රහාඳයි. අසුරරයෝ තර්යි නරක. ඒ
හින්දා ර්ට අසුර රලෝරකට යන්න උවර්නාවක් නැහැ. ර්ට රදවියන්
එක්ක රබාරහාර් සාර්කාමීව සතුටින් දිවය රලෝරකර් ඉන්න පුළුවන්’
කියලා එරහර් හිතුරණාත්, එයාට ඒ විදිහට ඉන්න පුළුවන්කර්ක්, අර
බැි ලිහිල් රවච්ච ස්වභාවයක් ඇති රවනවා. එයා ඒ දිවය සැප
භුක්ති විඳිින් ඉන්න තත්ත්රවකට පත් රවනවා. හැබැයි රේ
අසුරේන්ද්රයා කියන්රන් රදවියන්රග් සතුරරක්. එයාට රබරහවින්
හිරතන්න ඉඩ තිරයන්රන් ඒරක අනිත් පැත්ත. එයා රර්ාකක්ද
හිතන්රන් ‘රේ රදවිරයෝ අධාේිකයි, අසුරරයෝ ධාේිකයි. ර්ර්
රදවියන්රගන් ගැලවිලා අසුර පුරයටර් යා යුතුයි’ කියලා නේ
හිතුරණ්, එයාට යන්න බැරි රවන්න තව දුරටත් අර බැි තද රවනවා.
දැන් එතරකාට අපිට රත්රරනවා රර්තන රේ බැි තද වීර් රහෝ බුරැල්
වීර් තීරණය රවන්රන් රේ අසුරේන්ද්රයාරග් හිරත් පහළ රවන
සිතුවිල්ල අනුවයි. එරහර් නැතුව රදවිරයෝ වරට්ට ඉඳරගන බැඳපු
බැේර්ක් නෑ රර්තන. එයාරගර් හිරත් රවච්ච සිතුවිල්ල අනුව
කල්පනාව අනුව තර්යි රේ බැේර් ලිහිල් වීර් රහෝ තද වීර් සිද්ධ
රවන්රන්.
භාගයවතුන් වහන්රස් ඊළඟට සඳහන් කරනවා ‘ර්හරණනි,
මීටත් වඩා සූක්ෂ්ර්යි ර්ාර බැේර්’.1 ඒ කියන්රන්, දැන් රර්තන අපි රේ
කතා කරපු රේ රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳලා තිරයන බැේර්
එයාරග සිතුවිල්ල ර්තයි පදනේ රවලා තිරයන්රන්. හැබැයි ඊටත්
වඩා සූක්ෂ්ර්යි කියනවා ර්ාරයා විසින් රේ සත්ත්වයාව බැඳලා
තිරයන බැේර්. ඉතින් එතරකාට අපිට රත්රරනවා දැන් රේ
භාගයවතුන් වහන්රස් අපිව එක්කරගන යන්රන් රබාරහෝර් සූක්ෂ්ර්
ර්ට්ටර්ක් දක්වා කියලා. ර්ුලදි අර වරග් රබාරහාර් රළු උපර්ාවක්
රදනවා හිත රකාරහාර්ද පීඩාවලට ලක් රවන්රන් කියලා. ඊට පස්රස්
ඊට වඩා රබාරහාර් සූක්ෂ්ර් උපර්ාවක් රදනවා හිරත් තිරයන බැඳුණු
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------එවං සුඛුර්ං රඛා භික්ඛරව රවපචිත්තිබන්ධනං. තරතා සුඛුර්තරං ර්ාරබන්ධනං. යවකලාපී සූතරය
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ස්වභාවය ගැන. ඒ ර්ාර බන්ධනයට රේ සත්ත්වයා ලක්රවලා
තිරයන්රන් රකාරහාර්ද කියන ආකාරය සේබන්ධරයන් අතිශ්ය
සූක්ෂ්ර් උපර්ාවක් රදනවා. භාගයවතුන් වහන්රස් ඊට පස්රස තර්යි
රේ සූතරරය් රබාරහාර් ගේභීර කාරණා පහකට පිවිරසන්රන්. ඒ
ගේභීර කාරණා පරහන් අපි අද එකක් සාකච්ඡා කරන්න බලර්ු.
පළර්ුරවනි එක තර්යි “අස්ීති භික්ඛවව මඤ්ඤිතවමතං,
අයමහමස්ීති මඤ්ඤිතවමතං, භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතවමතං”. රේ
ආකාරරයන් දිගට කාරණා කීපයක් රර්තන විස්තර රවනවා. අපි
බලර්ු රර්ාකක්ද රේ විස්තර රවන්රන් කියලා: ර්හරණනි, ‘රවි’ යි
යන රර්ය ර්ඤ්ඤනාවකි. ‘ර්ර්’ ඉන්නවා; ‘ර්ර්’ කියන හැඟීර්ක් අපි
ගාව තිරයනවා. රේ ‘ර්ර්’ කියන හැඟීර් ගැන භාගයවතුන් වහන්රස්
වදාරනවා රේක රේ ඇත්ත ර්රර්ක් ඉඳීර් නිසා තිරයන එකක්
රනරවයි. ‘ර්ර්’ කියන එක හුරදක්ර් හිතාගැනීර්ක්. ර්ර්ත්වය ර්ුල්
කරරගන, අරප් තිරයන ර්ුළාව ර්ුල් කරරගන, අවිදයාව ර්ුල් කරරගන
පහළ රවච්ච හැඟීර්ක්. ඊළඟට ‘රේ ර්ර් රවි’ කියන එකත්
ර්ඤ්ඤනාවක්. උදාහරණයක් වශ්රයන් හිතර්ු අපි ඡායාරෑපයක්
ගත්තා. ඒ ඡායාරෑපය අරප් අතට හේබ වුණාට පස්රස් ඔන්න ඉතින්
අපි ඒරක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒක දිහා බලලා අපිට කියන්න පුළුවන්
“රේ ඉන්රන් ර්ර්. එදා උත්සරේකට සේබන්ධ වුණාට පස්රස් ර්රග්
යාළු ිතරරයෝ එක්ක රේ ගත්ත කණ්ඩායේ ඡායාරෑපයක්. රකෝ ර්ර්?”
කියලා අපි බලනවා අපි රකාතනද ඉන්රන් කියලා. එතරකාට “ආ
රේ ඉන්රන ර්ර්” කියලා රපන්නනවා. ඒ සිතුවිල්ල ර්ඤ්ඤනාවක්,
හිතාගැනීර්ක්. ඉතින් ඒ වරග්ර්යි අපි හිතර්ු අපි යාළුරවා පිරිසක්
එක්ක ඉන්දැද්දි, හැර් තිස්රසර් අපිව නැවත නැවත ‘රේ ර්ර්, රේ
ර්ර්’ කියකියා අනිත් අය අතර ‘ර්ර්’ උලුප්පා දැක්වීර්ක්, හුවා දැක්වීර්ක්
කරන්න පුළුවන්. ඒ කරන හැර් වාරයක් පාසාර් භාගයවතුන්
වහන්රස් කියන්රන් ‘රේ ර්ර් රවි’ කියන එක ර්ඤ්ඤනාවක්, ඒක
හිතාගැනීර්ක්.
ඊළඟට අනාගතය සේබන්ධරයන් ගත්රතාත් “භවිස්සන්ති
මඤ්ඤිතවමතං” ‘අනාගරත් ර්ර් රවි, අනාගරත් ර්ර් ඉන්නවා. ර්ර්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
තව අවුරැදු විස්සක් ජීවත් රවනවා. අනාගරත් ර්ර් රේ විදිහට රගයක්
හදාගන්නවා, ර්ර් රේ විදිහට වාහනයක් අරගන්නවා, ර්ර් රර්යත්
එක්ක විවාහ රවනවා, ර්ර් රේ විශ්්ව විදයාරල යනවා, ර්ර් රේ
විභාරග පාස් රවනවා, ර්ර් ඉඩර්ක් සල්ලි දීලා ගන්නවා’ රේ විදිහට
අපි අනාගරත් සේබන්ධරයන් නා නා පරකාර සැලසුේ හදනවා. ඉතින්
ඒ හැර් අවස්ථාවකදිර් ‘ර්රර්ක්’ අනාගරත්ට අපි පනවනවා.
‘වන්රනි’ - අනාගරත් රවනවා, ‘අනාගරත් ර්ර් ඉන්නවා, ර්ට ඒක
ස්ිරයි’ කියලා ඔන්න අපි හදාගත්ත ‘ර්රර්ක්’ අනාගරත් ඉන්නවා
කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා
‘වන්රනි’ කියන එකත් ර්ඤ්ඤනාවක්, හිතාගැනීර්ක්, ර්නසින්
හදාගැනීර්ක් කියලා. ඊළඟට කියනවා ‘රනාවන්රනි’ කියන එකත්
ර්ඤ්ඤනාවක්. දැන් අපිට හිරතන්න පුළුවන් එරහර් නේ අපි
‘රනාවන්රනි’ කියල හිතුරවාත් හරි රන්ද කියලා. නර්ුත්
රනාවන්රනත් ර්ර්. ‘ර්ර් රනාරවි. ර්ර් නේ එරහර් කරන්රන නෑ.
ර්ර් නේ අනාගරත්දි පේ කරන්රන නෑ. ර්ර් අවුරැදු පනහක් ජීවත්
රවයි කියලා ර්ට විශ්්වාස නෑ. අනාගරත්දි ර්ට පිටරට යන්න හේබ
රවයිද කියලා ර්ට විශ්්වාස නෑ. ර්ට ඒ විභාරග පාස් කරගන්න හේබ
රවයිද කියලා ර්ට විශ්්වාස නෑ.’
රේ ආදි වශ්රයන් ර්ට කරගන්න බැරි රද්වල්, ‘ර්ර් රවන
එකක් නෑ’ කියලා අනිත් පැත්තට අපි නිරෂ්ධ ර්ට්ටින් කල්පනා
කරනවා. ඒත් හැබැයි රේ ‘ඉන්න රකරනක්’ ගැන හිතාරගන.
‘ර්රර්ක්’ ඉන්නවා, ඒ ඉන්න ‘ර්ර්යාට’ අනාගරත්දි අර රද් සිද්ධ රවන
එකක් නෑ කියලා අනාගරත් සේබන්ධරයන් අපි යේ කිසි
පරක්රෂ්පණයක් ඇති කරරගන, හිතාගැනීර්ක් කරරගන. හැබැයි
ඇතුරළ තිරයනවා අවිදයාවක්. ඒ තර්යි ‘ර්රර්ක්’ ඉන්න ගතිය. ඒ
‘ර්ර්යා’ අනාගතරය්දි සර්හර විට රනාඉන්න පුළුවන්. ‘දැන් ර්ට වයස
අවුරැදු පනහයි. හැබැයි අවුරැදු හැත්තෑරවදි ඔන්න ියයනවා. ඒ
හින්දා අවුරැදු අසූවක් ර්ර් ඉන්න එකක් නෑ’ කියලා රේ විදිහට එක
එක අන්දින් අපිට කල්පනා කරන්න පුළුවන්. ‘ර්ර් දැන් ඉන්රන
ලංකාරේ. ර්ට ඕස්රටර්ලියාවට යන්න බැරි රවයි’ කියලා දැන් හිතනවා.
ඉතින් රේ විදිහට රනාරවන පැත්රතන්, නිරෂ්ධනය රවන පැත්රතන්
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රකරනක් කල්පනා කරනවා නේ, ඒකත් හිතාගැනීර්ක්. ඒකත්
ර්ඤ්ඤනාවක්. රර්ාකද ඇතුරළ් ර්රර්ක්, රකරනක්, පුද්ගලරයක්,
සත්ත්වරයක් ඉන්නවා කියන හිතාගැනීර් ර්ත පදනේ කරරගන තර්යි
රේ සියල්ලර් දිග හැරරන්රන්.
ඊට පස්රස කියනවා ‘රෑප ඇත්රතක් වන්රනි’ කියන එකත්
ර්ඤ්ඤනාවක්. “ ූපී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතවමතං” ඒ කියන්රන්
‘අනාගරත්දි ර්ර් ලස්සන රවනවා, අනාගරත්දි ර්ර් ටිකක් කාල බීලා
හැඩ රවනවා, ර්ර් රබාරහෝර් රහාඳ ඇඳුේ පැලඳුේ ඇඳලා වේණවත්
රවනවා, එරහර් නැත්නේ ර්ර් ඊළඟ භවරය්දි රහාඳ උත්පත්තියක්
ලබනවා, ඊළඟ භවරය්දි ර්ර් රදවිරයක් රවනවා, දැන් නේ ර්රග්
ශ්රීරය ටිකක් විරෑපියි, දැන් පුළුවන් තරේ පින් කරලා අනාගත භරේදී
සුරෑපී රකරනක් රවනවා’ රේ ආදී වශ්රයන් අපිට රේ අරප් කය ර්ුල්
කරරගන ඒ අනුසාරරයන් අනාගරත් පනවන්න පුළුවන්. ඉතින්
එතරකාට රේ කය ර්ුල් කරගත්ත, රෑපී ස්වභාවයක් ර්ුල් කරගත්ත
අනාගත පැතුරර්ත් තිරයන්රන් ර්ඤ්ඤනාවක්, හිතාගැනීර්ක්. ඊට
පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා “අ ූපී භවිස්සන්ති
මඤ්ඤිතවමතං” රෑප නැත්රතක් රවනවා. ඇතැේ රවලාවට අපි
හිතර්ු රකරනක් භාවනා කරලා රේ රෑපරය් තිරයන දුක රත්රැේ
අරරගන; එයාට රේ රෑපය හරිර් කරදරයක්. රේක කැරඩනවා,
බිරඳනවා, රලඩ රවනවා. ඉතින් ඒ රවනුවට අනාගරත්දී රකාරහාර්ද
රෑප නැති භවයක ඉපදුරණාත්? එතරකාට ර්ට රෑපරයන් එන කරදර
රර්ාකක්වත් නෑ කියලා අරෑපී භවයක ඉපරදන්න කල්පනා කරනවා.
අරෑපී භවයක ඉපදිලා ඒරකදි සැප විඳින්න පුළුවන් කියලා
හිතාගන්න ගතියක් තිරයනවා. ඒත් ඇතුරළ් ‘ර්රර්ක්’ ඉන්නවා. ර්ර්
ඉන්නවා, රකරනක් ඉන්නවා, පුද්ගලරයක් ඉන්නවා, ආත්ර්යක්
තිරයනවා කියලා ඒ බැසගත්ත දෘෂ්ටිරය් ඉඳරගන තර්යි රේ
අනාගරත්ට පරක්රෂ්පණය කරන්රන්, අනාගරත් ගැන පැතුේ
පතන්රන්. ඉතින් රේ හැර් තැනර් අපිට රත්රරනවා රලාකු
අවිදයාවක් ර්ත පදනේ කරරගන තර්යි රේ සියලු සිතුවිලි විහිදිලා
යන්රන්. ඉතින් එතරකාට ඒ ආකාරරයන් අනාගතරය් රෑප ඇත්රතක්
වීර් රහෝ අරෑපී රකරනක් වීර් රහෝ රර්ාන ආකාරරය් කල්පනා කළත්
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එතනත්
තිරයන්රන්
හිතාගැනීර්ක්.

ර්ඤ්ඤනාවක්,

එතනත්

තිරයන්රන්

ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා “සඤ්ඤී
භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතවමතං”. රර්ාකක් හරි සඤ්ාවක් සහිත
රකරනක්. අපි හිතර්ු දැන් යේ කිසි තරැණ රකරනක් රේ රවනරකාට
විශ්්වවිදයාරල යනවා. එයා ඉතින් හිතනවා අනාගරත් ර්ර් උපාධියක්
අරගන්නවා. එතරකාට ර්ට රර්න්න රේ අකුරැ කීපය ර්රග් නර් අගට
ලැරබනවා. ර්ර් අහවල් උපාධිධාරිරයක් බවට පත් රවනවා. ඔන්න
එයා කල්පනා කරනවා රර්න්න රේ තානාන්තරය ර්ට ලැරබනවා.
ර්ර් රේ රවනරකාට රස්සාවක් කරනවා. ඒරකදි ර්ට ඊළඟ උසස්වීර්
ලැබුණහර් රර්න්න රේ තත්ත්රවට තර්යි ර්ර් පත් රවන්රන්. එරහර්
නැත්නේ ර්ර් දැන් විභාරගකට පාඩේ කරනවා, ඒ රතාරතුරැ ටික ර්ර්
රහාඳට ඉරගනගන්නවා, දැනගන්නවා, ඔළුරව දාගන්නවා. ඒ සංඥා
ටික ර්ට එතරකාට හැකියාවක් වශ්රයන් ලැරබනවා. එරහර්ත්
නැත්නේ අපි හිතින් හදාගත්ත සර්ාජ් ර්ට්ටේ ආදී නා නා පරකාරව අපි
යේ කිසි සංඥාවක්, යේ කිසි සංරක්තයක්, යේ කිසි නේබු නාර්යක්,
සර්ාජ් තත්ත්වයක්, රේ හැර් රදයක් ගැනර් අරප් හිරත් යේ යේ කාල
වකවානුවලදි කල්පනා රවනවා.
පුංචි කාරල නේ අපි රලාකු රකරනක් රවන්රන
රකාරහාර්ද? අයියට වඩා ශ්ක්තිර්ත් රකරනක් රවන්රන
රකාරහාර්ද? අක්කට වඩා ශ්ක්තිර්ත් රකරනක් රවන්රන
රකාරහාර්ද? කියලා ර්ල්ලි කල්පනා කරනවා. එරහර් නැත්නේ
ඉරගනගන්න කාරලදි අපි පළරවනියා රවන්රන රකාරහාර්ද?
නැත්නේ ඊළඟ විභාරග පාස් කරගන්රන රකාරහාර්ද? අර රපාත
රේ රපාත පාඩේ කරගන්රන රකාරහාර්ද? කවිය පාඩේ කරගන්රන
රකාරහාර්ද? චකරය පාඩේ කරගන්රන රකාරහාර්ද? රේ විදිහට අරප්
හිතට නා නා පරකාර සංඥා රතාරතුරැ ගබඩා කිරීර්ක් කරින් ඒරකන්
අපිව හඳුනගන්නවා, ඒරකන් ර්ර් රකරනක් හදාගන්නවා, පුද්ගලරයක්
හදාගන්නවා. ඉතින් රේ හැර් තැනර් හරියට බැලුවහර් පුදුර්ාකාර
වහගැනීර්ක් තිරයනවා. රේ සංඥාවලින් අපිව වහඑළාරගන. අර වරග්
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කායික හැකියා ඔස්රස්, කායික රෑපී සුරෑපී ස්වභාව ඔස්රස් අපිව
රවළාරගන. ඒ හැරත් අපි තුළර් ‘රකරනක්’ ඉන්නවා ‘ර්රර්ක්’
ඉන්නවා කියලා රබාරහාර් සියුේ ර්ට්ටර්කින් ඇති රවච්ච ර්ර්ත්වයක්
අපිව රවළාරගන. ඒක ර්ත පදනේ කරරගන තර්යි අරප් ර්ුළු චිත්ත
ධාරාව විහිදිලා යන්රන්, අරප් ර්ුළු සිතුවිලි ධාරාව විහිදිලා යන්රන්.
ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා ‘සංඥා නැත්රතක්
වන්රනි’යි කියන එකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ඒ කියන්රන් සංඥා
රර්ාකක්වත් නැති රකරනක්. “අසඤ්ඤී භවිස්සන්ති මඤ්ඤිතවමතං”
දැන් ඔය හින්දු රයෝගීන් එරහර් සංඥාව නතර කරගැනීර් තුළින් සියලු
සංඥා තාවකාලිකව පූේණ වශ්රයන් නතර කරලා එබඳු අසඤ්ඤ
තත්ත්රවකට පත් රවන්න රකරනක් කල්පනා කරළාත් ඒකත් හිතින්
හදාගැනීර්ක්. එතරකාටත් ර්රර්ක් තාර් ඇතුරළ් ඉන්නවා, රකරනක්
ඉන්නවා, පුද්ගලරයක් ඉන්නවා, ආත්මීය ස්වභාවයක් තිරයනවා. ඒ
ආත්ර්යක් සහිත ඒ පුද්ගලයා සංඥා රහිත රකරනක් කරන්න කල්පනා
කරනවා. ඒකත් හිතාගැනීර්ක්, ර්ඤ්ඤනාවක් කියලා භාගයවතුන්
වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා.
ඊට
පස්රස්
“වනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී
භවිස්සන්ති
මඤ්ඤිතවමතං” රේ සංඥාව ඇත්රත්ත් නැති නැත්රත්ත් නැති
අතරර්ැදි තත්ත්වයකට පත් රවන්න පුළුවන්රදෝ කියලා කල්පනා
කරනවා. ඉතින් රේ විදියට දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් එක එක
ආකාරරයන් රේ ර්ඤ්ඤනා ගැන උගන්වනවා, හිතාගැනීේ ගැන
උගන්වනවා. අරප් ර්ුළු ජීවිරත්ර් බහුලව තිරයනවා රර්න්න රේ
හිතාගැනීේ. ඒ ඒ ආකාරරයන් හිතාගන්නවා. සර්හර රවලාවට අපි
පැය ගණන් දවස් ගණන් කල්පනා කර කර රේ විදිහට හිතාගැනීේ
කළාට, සර්හර රවලාවට අපි ඒ ඇත්ත සංසිද්ධියට ර්ුහුණ රදනරකාට
සේපූේණරයන්ර් ඊට වඩා රවනස් රදයක් සිද්ධ රවනවා. එතරකාට
අර දවස් ගණන් තිස්රස් අපි කළ හිතාගැනීේ සියල්ලර් වතුරර ගියා
රවනවා. ඒවා නිකන් කාරල අපරත හැරීර්ක් බවට පත් රවනවා.
ඉතින් ඒ නිසා අපි රේවා හිතන්න ගිහිල්ලා, ‘රකරනක්’ හදාගන්න
ගිහිල්ලා, අනිත් අයත් එක්ක ඇති කරගන්නා වූ ආරාවුල්වල
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
පරර්ාණයක් කියන්න බෑ. ඒ තරර්ට ර්ර් රේ විදිහට හිතාරගන, අරයා
ගැන රේ විදිහට හිතාරගන, රර්යා ගැන රේ විදිහට හිතාරගන, අේර්ා
තාත්තා ගැන යේ යේ රද්වල් හිතාරගන, දූදරැවන් ගැන යේ යේ
රද්වල් හිතාරගන, ස්වාියා භාේයාව ගැන යේ යේ රද්වල් හිතාරගන.
ඉතින් රලෝකරය් නා නා පරකාර රද්වල් ගැන හිතාරගන අරප් හිත
පුදුර්ාකාර පීඩාවකට තර්යි පත් රවලා තිරයන්රන් රේ
හිතාගැනීේවලින්; හිතාගැනීේවලින්ර් පිරිලා.
ඉතින් රේ ස්වභාවය භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා
රරෝගයක් කියලා. “මඤ්ඤිතං භික්ඛවව ව ාව ා” ර්හරණනි, රර්න්න
රේ හිතාගැනීේ කියන්රන් රලඩක්, රරෝගයක්, වයාධියක්. දැන් ඔන්න
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අරප් ටික ටික ඇස් අරවන්න පටන්ගන්නවා.
අර තරේ උපර්ා දීලා ඒරක තිරයන බරපතළ තත්ත්වය, පීඩාකාරී
තත්ත්වය, රවරහසකර තත්ත්වය එක් උපර්ාවකින් රපන්නලා දීලා,
ඊටත් එහා ගිහිල්ලා රේ ර්නරස් තිරයන සූක්ෂ්ර් බව, අපි පැටලි ලා
ඉන්න ඒ සියුේ පැටලිල්ල තවත් උපර්ාවකින් ඉදිරිපත් කරලා, ඊට
පස්රස් තර්යි රේ පැටලිල්ල තව විගරහ කරන්රන්; අපිට කියලා
රදන්රන්. ඉතින් ඒ පැටලිල්ල රේ හිතාගැනීේ සියල්ලර් රලඩක්
කියලා කියනවා. ඒ කියන්රන් අපි හැරර්ෝර් එරහනේ රරෝගීන් කියලා
කියන්න පුළුවන්. රර්ාකක්ද තිරයන රරෝගය? අපි රේ
හිතාගැනීේවලින් රපරළනවා. අපි සියලුරදනාර් විවිධාකාරරයන්
හිතාගන්නවා. ඒ හිතාගැනීේ කරන තාක් අපි රලඩ්ඩු, ඒ හිතාගැනීේ
කරන තාක් අපි රරෝගීන්.
ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා “මඤ්ඤිතං
ව්ඩා”. ර්හරණනි, රේ හිතාගැනීේ කියන එක විස ගඩුවක්, විස
රගඩියක්. දැන් විස රගඩියක් එරහර් හටගත්රතාත් ඒක විසප්පුවක්
වරග් ඇවිල්ලා, හැරව ඇතුරළ් පිරිලා, රබාරහෝර් රේදනාකාරියි. ඒක
ඇතුළතින් පුදුර් රේදනාවක් රදනවා. හැබැයි ඕකට රබරහත් දාන්න
ගියහර් ඊටත් වඩා රේදනයි. ඒක එක්රකා පළන්න රවනවා,
ිරිකන්න රවනවා, සැරව අයින් කරන්න රවනවා, ඒකට විෂබීජ්
නාශ්ක දාන්න රවනවා, රබරහත් ගල්වන්න රවනවා. එතරකාට තවත්
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පුදුර්ාකාර රේදනාවකට ලක් රවනවා, සෑරහන්න රවරහසකට පත්
රවනවා. ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා රර්න්න රේ
හිතාගැනීේ කියන එක අන්න ඒ වරග් විස රගඩියක් කියලා.
ඊට පස්රස් කියනවා “මඤ්ඤිතං සල්ලං” රේ හිතාගැනීේ
කියන එක හුලක්. දැන් අපි දන්නවා බැරි රවලාවත් කවුරැ හරි
රහල්ලකින් දර්ලා ඇන්රනාත් ඒ දර්ලා ඇනීර් නිසාර් අපරර්ාණ වූ
රවරහසකට පත් රවනවා, අපරර්ාණ වූ පීඩාවකට ලක් රවනවා,
අපරර්ාණ වූ දුකකට පත් රවනවා. බැරි රවලාවත් කවුරැ හරි ඒ රහල්ල
ඇදලා දාන්න ගිරයාත් බඩවැල් රබාකුත් එක්කර් තර්යි එළියට ඇදිලා
එන්රන්. අරප් ඒ සියලු ඉන්ද්රිය එක්ක, ශ්රීර අවයව එක්ක තර්යි
එළියට ඇදිලා එන්රන්. ඒ තරර්ට රේ උලක තිරයන භයංකර
ස්වභාවය, පීඩාකාරී ස්වභාවය අපිට රත්රැේගන්න පුළුවන්. එතරකාට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා “මඤ්ඤිතං භික්ඛවව ව ාව ා,
මඤ්ඤිතං
ව්ඩා, මඤ්ඤිතං සල්ලං. තස්මාතිහ භික්ඛවව
අමඤ්ඤමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි වවා භික්ඛවව
සික්ිතබ්බං” එබැවින් ර්හරණනි, ‘රේ ර්ඤ්ඤනා රහිත වූ සිතින්,
හිතාගැනීේ රහිත වූ සිතකින් වසන්රනර්ු’ යි රතාප විසින් අධිෂ්ඨාන
පිහිටුවා තබාගත යුතුයි, රතාප විසින් හික්ිය යුතුයි කියලා
භාගයවතුන් වහන්රස් අවවාදයක් රදනවා.
දැන් රේ ර්හා පරබල උපර්ා කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා, ඒවා
හරහා රේරක තිරයන පීඩාකාරී ස්වභාවය රවරහසකර ස්වභාවය
ර්තු කරලා දීලා, ඒරක තිරයන සූක්ෂ්ර් ස්වභාවයත් ර්තු කරලා දීලා,
ඒ වරග්ර්යි රේ සිතාගැනීේ නා නා පරකාර අන්දින් සිදු රවන
ආකාරය ටිකක් රහළි රපරහළි කරලා, රේ හිතාගැනීේ සියල්ල
රලඩක් හුලක් විස ගඩුවක් රරෝගයක් කියල, ඊට පස්රස් උනන්දු
කරනවා රර්න්න රේ හිතා ගැනීේවලින් රතාරව ජීවත් වීර් පිණිස
හික්රර්න්න කියලා. දැන් පින්වත්නි රේක ඇහුවහර් රකරනකුට
කල්පනා රවන්න පුළුවන් ‘දැන් ඉතින් රේක රකාරහාර්ද කරන්රන්?
ර්ර් උරද් ඉඳන් රෑ රවනකල් කරන්රන් හිතාගැනීේ. අරයා ගැන
හිතාගන්නවා, රර්යා ගැන හිතාගන්නවා, ර්ං ගැනර්ත් හිතාගන්නවා,
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
අතීතය ගැනත් හිතාගන්නවා, අනාගතය ගැනත් හිතාගන්නවා, ර්රග්
රාජ්කාරියර් උරද් ඉඳන් රෑ රවනකල් හිතන එක’. ඉතින්
බුදුහාර්ුදුරැරවා කියනවා රේ සියලු හිතාගැනීේ රලඩක්. රේ සියලු
හිතාගැනීේ රරෝගයක්. රේ සියලු හිතාගැනීේ හුලක්. රේ සියලු
හිතාගැනීේ විෂ ගඩුවක්. එරහර් නේ අපි රේ හිතාගැනීේවලින්
රතාරව ර්නස පවත්වන්න උත්සාහවන්ත රවනවා.
දැන් එරහර් නේ අපිට එතනදිත් හිතාගන්න තර්යි රවන්රන්
සෑරහන පරතිපදාවක් අවශ්ය රවනවා අරප් රේ හිතාගැනීේ
වළක්වාගන්න. රර්ාකද අපි උරද් ඉඳන් රෑ රවනකල් කරන්රන්
හිතාගැනීේ. රේ හිතාගැනීේ වළක්වන්න, හිතාගැනීේ සංසිඳුවන්න
සෑරහන්න පරතිපදාවක් අවශ්ය රවනවා. ආවට ගියාට හිත නතර
කරන්න බෑ. හිරත් සිතුවිලි පහළ රවන එක : අරයා රර්යා ගැන
හිතන එක, අතීතය අනාගතය ගැන හිතන එක, කල්පනා කරන එක,
සිහින ර්වන එක, තර්න් ගැනර් තිරයන ‘ර්ර්’ කියන හැඟීර්, ‘රේ
ර්ර්’ කියල හිතාගැනීර්, අනාගතරය්දි ‘ර්ර් රර්රහර් රවයි’ කියලා
හිතාගැනීර්, අනාගතරය්දි රේ රේ හැකියා සහිත රවයි කියලා
හිතාගැනීර් ආදී රේ සියලු රද් සර්නය කරගන්න නේ, අපිට
සෑරහන්න දක්ෂ පරතිපදාවකට, නැත්නේ රවනත් වචනවලින් කියනවා
නේ ඉතාර් පරබල පරතිපදාවකට පිවිරසන්න සිද්ධ රවනවා. අන්න එබඳු
පරතිපදාවක් එරහර් නේ අපි අනුගර්නය කරන්න උත්සාහවන්ත
රවන්න ඕනෑ. ඒක තර්යි සතිපට්ඨානරය් තිරයන එක වැදගත්කර්ක්.
භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නන ඒකායන ර්ාේගයක්
වශ්රයන්, රේ සියලු ර්ඤ්ඤනාවන්රගන් හිත ර්ුදවාගැනීර්ක්
වශ්රයන්, අපිට පුළුවන්ද සතිපට්ඨානය පවත්වන්න? අපිට රේ තරේ
සියුේ තත්ත්වයක් සතිපට්ඨානය හරහා ඇති කරගන්න පුළුවන්
රවයිද? එරහර් නේ අපි විර්සලා බලන්න වටිනවා. අපි සරල
උදාහරණයක් ගනිර්ු. අපි හිතර්ු අපි සක්ර්න් ර්ළුවකට ගිහිල්ලා
සක්ර්න් භාවනාවක් පටන්ගන්නවා. හිරත් රලාකු බරක් ඇති
කරගන්රන් නැතුව රපාඩ්ඩක් එහාට රර්හාට ඇවිදිනවා. ඇවිදින
අතරේ අපි උත්සාහවන්ත රවනවා අරප් පාදරය් ස්පේශ්යට අවධානය
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රයාර්ු කරන්න. ඒ ඒ පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා, පතිත රවනවා.
රපාළරේ පාදය ස්පේශ් රවනරකාට අපි එතන එතන අරප් අවධානය
පවත්වනවා. ඉතින් ඒ අතරර අරප් හිත හිතනවා; අරයා ගැන රර්යා
ගැන හිතනවා, තර්න් ගැනර්ත් හිතනවා, අනාගතය ගැන අතීතය
ගැන හිතනවා. හිතට ඉතින් හිතීරර්න් රතාරව වැඩක් නෑ. හැබැයි
අපි අරප් උත්සාහය අතහරින්රන නැතුව, එයා රර්ානවා හිතුවත් අපි
අරප් අවධානය ඒ ඒ පාදයට රයාර්ු කරනවා. එරහර් රයාර්ු කරරගන
රේ කටයුත්ත රපාඩ්ඩක් හරි කරරගන යනරකාට අර අරප් හිතන
විෂර් චකරය විටින් විට බාධා රවනවා. අරතෝරක් නැතුව හිතහිතා
හිටිය ර්නස විටින් විට තැනින් තැන පලුදු රවන්න පටන්ගන්නවා.
රේ පලුදු රවනවා කියලා කියන්රන් ඒ විෂර් චකරරයන් අපි එළියට
ඇවිල්ලා රේ වේතර්ාන කායික අරර්ුණට අරප් අවධානය රයාර්ු
රවන බවයි.
ඉතින් රේක හරියට ර්හා ඝන පේවතයක එක පැලඉරක් ගියා
වරග් තර්යි. තාර් හැබැයි සේපූේණරයන්ර් ගල කඩාගන්න හේබ
වුරණ් නෑ. හැබැයි පැලඉරක් ගියා වරග් රදයක් තර්යි රර්තන
රවන්රන්. අන්න ඒ වේතර්ානරය් අපි ඉදිරිපත් කරගත්ත,
වේතර්ානරය් ඉස්සරහට අරගත්ත ඒ කායික අරර්ුරණ් අරප්
අවධානය එතන එතන රයාර්ු රවන අවස්ථාවක් පාසා, රහාඳට ඒ
කායික අරර්ුණත් එක්ක අරප් ර්නස ඒකාබද්ධ රවන අවස්ථාවක්
පාසා, අරප් අර හිතන විෂර් චකරයට යේ කුළු පහරක් වදිනවා. අපි
හිතර්ු දැන් අපි රේක තව තව පුහුණු කරනවා. තව තව අපි රේ
අභයාසරය් රයරදනවා. ඔන්න එතරකාට පුළුවන් රවනවා දැන් පියවර
දහයක් අපිට අවධානය ඒ ඒ පාදරය් පවත්වින් යන්න. පියවර
විස්සක් ඒ ඒ පාදරය් අවධානය පවත්වින් යන්න. ඉතින් ඒ අතරතුර
ආරයත් හිත හිතනවා. ආරයත් ඔන්න පාදරය් ස්පේශ්යට එනවා.
ආරයත් ඔන්න හිත හිතාගන්නවා, ර්ඤ්ඤනා කරනවා. ආරයත්
ඔන්න හිත රේ වේතර්ාන අරර්ුණට එනවා.
ඉතින් රේ වරග් රේ රදක අතර රලාකු යුද්ධයක් තර්යි ර්ුලදි
තිරයන්රන්. හැබැයි ඉතින් අපිත් උත්සාහය අතහරින්රන් නෑ. අපි
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
තව දිගට රේ කටයුත්රත් රයරදනවා. දැන් ඔන්න පුළුවන් රවනවා
රේ රකාරන් ඉඳන් එහා රකානට යනකල් රේ අපිට උවර්නා
අරර්ුරණ් අවධානය පවත්වින් රේ කටයුත්ත කරන්න. රර්තන රේ
අවධානය පවත්වනවා කියන එකයි අර හිතාගැනීර්යි කියන එක
අතර රලාකු රවනසක් තිරයනවා. රර්තන ර්නසින් හිතාගැනීර්ක්
නැහැ. පාදරය් ස්පේශ්ය දැන ැනීමක් රර්තන තිරයන්රන්. වමතන
තිවයන්වන් සතිමත් වීමක්. මඤ්ඤනා කිරීමක් වනවවයි. පාදය
රපාළරේ පතිත රවනවා, පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා, අපි
නිශ්්ශ්බ්ද ර්නසක් එරතන්ට රගනැල්ල තියනවා. හිතාගැනීේ
රර්ාකක්වත් නෑ. ර්ඤ්ඤනා කිරීේ රර්ාකක්වත් නෑ. තිරයන්රන් හුදු
දැනුවත් භාවයක් පර්ණයි. රර්න්න රේ දැනුවත් බව අපි එතන එතන
වේධනය කරරගන යනවා. ඊට පස්රස් ඔන්න අපි එහා රකළවරට
ගියා. එතනත් රබාරහෝර් සන්සුන්ව ආපස්සට හැරැණා. දැන් රේ
පැත්තටත් එනවා. එතරකාටත් එතන එතන අවධානය පවත්වින්
අපි සක්ර්න් භාවනාරේ රයරදනවා.
දැන් අපි හිතර්ු රේක තව දුරටත් සාේථක වුණා නේ, දැන් රේ
රයෝගාවචරයා විනාඩි දහයක් පහරළාවක් තිස්රස් තර්න්ට උවර්නා
තැන අවධානය රයාර්ු කරින් තර්යි භාවනාරේ රයදිලා තිරයන්රන්.
ඉතින් එයාට නිකර්ට සර්හර රවලාවට හිත දිහා බැලුරනාත් දන්රනර්
නැතුව, රේ රවනරකාට හිත හිතන්රන නෑ. දැන් රර්ාකද රවලා
තිරයන්රන්? හිත හිතනවා රවනුවට හිරත් අවධානය ඒ පාදරය්
චලනයට, පාදරය් ස්පේශ්යට, ඒ ඒ දැනීර්ට තර්යි රයාර්ු රවලා
තිරයන්රන්. අපි අර විෂර් චකරය සුළු කාලයකට එරහර් නේ නතර
කරලා තිරයනවා. අර හිතාගැනීේ, ර්ඤ්ඤනා කිරීේ සුළු කාලයකට
අපි නතර කරලා තිරයනවා. රකාරහාර්ද? රේ කායානුපස්සනාරේ
රයදීරර්න්. රේ කය සර්ග සිහිය පිහිටුවීරර්න්. රේ පාදරය් ස්පේශ්රය්,
පාදරය් චලනරය් සිහිය පිහිටුවීරර්න් අපි අර ර්ඤ්ඤනා රලෝකරයන්
විනාඩි දහයකට අතිදිලා තිරයනවා. ර්ඤ්ඤනා රරෝගරයන් අපි
විනාඩි දහයකට සුවපත් රවලා තිරයනවා. ඒ ර්ඤ්ඤනා විස
ගඩුරවන් අපි විනාඩි දහයක් නිදහස් රවලා තිරයනවා. ඒ ර්ඤ්ඤනා
හුල අපිට විනාඩි දහයක් තිස්රස් ඇනිලා නෑ.
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එරහර් නේ පින්වත්නි, අපිට පුළුවන්ද ඒ රරෝගය තව දුරටත්
සුවපත් කරන්න? ඒ හුල තව දුරටත් ඇනගන්රන් නැතුව ඉන්න?
එරහර් නේ අපි තව දුරටත් රේ සක්ර්න් භාවනාරේ වැඩිවැඩිරයන්
නිරත රවන්න සිද්ධ රවනවා. රර්ාකද එරතන්දි තර්න්ට රත්රරනවා
ර්නරස් නිකන් සැහැල්ලු වීර්ක්, ර්නරස් බර අඩු වීර්ක්. රර්ාකද අර
හිතාගැනීේ කරන වාරයක් පාසා ර්නසට හරි රවරහසයි. රර්ාකද
හිතන්රන් අනාගතය ගැන. ‘අනාගරත් රර්රහර් රේවි, අනාගරත්
අරරරහර් රේවි, අරයා ර්ට රර්රහර් කියාවි, රර්යා ර්ට රර්රහර්
කියාවි, රාජ්කාරි ස්ථානරය් රේ විදිහට සිද්ධ රේවි’; පුදුර්ාකාර
අවිනිශ්්චිත භාවයකුත් සර්ග තර්යි අපි හිතාගන්රන්. රේ ‘ර්රර්ක්’
හදාරගන හිතන වාරයක් පාසා ර්නසට රලාකු දුකක්, රවරහසක්,
පීඩාවක්, බරක් තර්යි දැරනන්රන්. දැන් ඒකත් රත්රැේගන්න අර්ාරැ
නැහැ. සෑරහන රවලාවක් තිස්රස් සක්ර්න් භාවනාවක නිරත රවලා
ර්නස සැහැල්ලු රවලා ඒ කටයුත්ත නතර කළාට පස්රස්, අපි හිතර්ු
ඔන්න ආරයත් රේ හිතන යන්තරය පටන්ගත්තා. ආරයත් ඔන්න
හිතනවා. ඉතින් එතරකාට තර්න්ට රත්රරනවා රර්ච්චර රවලාවක්
නේ ර්නස රබාරහෝර් සැහැල්ලුරවන් තිබුණා, බර අඩු රවලා තිබුණා.
දැන් නේ ආරයත් පටන්ගත්තා. ආරයත් අර විෂර් චකරයට ර්ර් අහු
වුණා, ආරයත් ඔන්න හිතනවා, ආරයත් හිතාගන්නවා කියලා තර්න්ට
රත්රරන්න ගන්නවා.
ඒ වරග්ර්යි අපි හිතර්ු රකරනක් ආනාපානසතිය වඩනවා
නේ, ඒ ඒ හුස්ර් රැල්රල් සිහිය පවත්වන්න පවත්වන්න, අරප්
අවධානය එතන එතන ඒ ර්තු රවන ර්තු රවන ආශ්්වාසරය්
පරශ්්වාසරය් පවත්වන්න පවත්වන්න, අපිට හිතන එක අර්තක
රවනවා. අපි අතීතය ගැන හිතහිතා අනාගතය ගැන හිතහිතා තර්යි
වැරඩ් පටන්ගත්රත්. හැබැයි දන්රනර් නෑ රහාඳට අරප් ඒකාගරතාව
ඒ ඒ හුස්ර් රැල්රල් පිහිටන්න පිහිටන්න, සතිය රහාඳට ඒ ඒ ර්තු
රවන ර්තු රවන ආශ්්වාසරය් පරශ්්වාසරය් පිහිටන්න පිහිටන්න, අපිට
හිතන්න රවලාවක් නෑ. රර්ාකද ඊළඟ හුස්ර් ඉක්ර්නින්ර් ර්තු රවලා.
ඒරකත් රහාඳට ර්ුල ස්වභාවය බලාරගන යනවා, ර්ැද ස්වභාවය
බලාරගන යනවා, අග ස්වභාවය බලාරගන යනවා. ඊළඟ පරශ්්වාසය
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
පටන්ගන්න කලින් පුංචි හිඩසත් ඔන්න බලන්න ඕනැ. පරශ්්වාසරය්
ර්ුලත් බලන්න ඕනැ ර්ැදත් බලන්න ඕනැ අගත් බලන්න ඕනැ. ඊළඟ
ආශ්්වාසය එන්න කලින් තිරයන පුංචි හිඩසත් බලන්න ඕනැ. දැන්
එක පැත්තකින් පැවරිච්ච වගකීර්ක් තිරයනවා. ඒ වගකීර් තුළ
හිතන්න රදයක් නෑ. ඒ වගකීර් තුළ තිරයන්රන් දැනගන්න. ඒ වගකීර්
තුළ තිරයන්රන් දැනුවත් රවන්න. ඒ ඒ ආශ්්වාසය ඒ ඒ පරශ්්වාසය
ගැන රබාරහෝර් සන්සුන් නිශ්්ශ්බ්ද ර්නසකින් දැනුවත් රවන්නයි
තිරයන්රන්. එතරකාටත් රයෝගාවචරරයකුට රත්රරනවා ‘රර්ච්චර
කාලයක් ර්නස අරතෝරක් නැතුව හිතහිතා කතන්දර රගාතරගාතා
තිබුණා. හැබැයි රේ කාල පරිච්රේදරය්දි රේ ඉතාර් සරල අරර්ුණක්
තුළ හිත, රනාහිතා කාලය ගත කළා. හිත අවධාරනන් හිටියා. හැබැයි
අරතෝරක් නැති සිතුවිලිවලින් රතාරව, ර්ඤ්ඤනාවන්රගන් රතාරව’
කියලා.
එතරකාට පින්වත්නි අපිට රත්රරනවා රේ අතිශ්ය සරල
කරියාකාරකේවලින් අර තරේ සූක්ෂර් ර්ඤ්ඤනාවලට සෑරහන්න
පහරක් ගහන්න පුළුවන්. එතරකාට රේ භාවනා කරර්, රේ අභයාස
සංකීේණ වුරණාත් නේ රේ රද් කරන්න බෑ. රේ කරර්ය අතිශ්ය සරල
රවච්ච තරර්ට තර්යි අතිශ්ය ගැඹුරක්, සූක්ෂ්ර් භාවයක් දක්වා අපිට
යන්න පුළුවන්. රර්ාකද ර්නස සරල රවනවා කියන්රන්, සියුේ
රවනවා කියන්රන්, ඒකාගර රවනවා කියන්රන්, සර්ාධිර්ත් රවනවා
කියන්රන් අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක්. එතන අර වරග් අතීතය
අනාගතය ගැන කල්පනා කිරීේ, ර්රර්ක් ගැන හිතාගැනීේ, අරයා
ගැන රර්යා ගැන හිතාගැනීේ, ඒ රර්ාකක්වත් කරන්න විදිහක් නෑ.
ර්නරස් තිරයන්රන් ඉතාර් තියුණු සූක්ෂ්ර් බවක්, සරල බවක්. ඉතින්
එරහනේ අපිට රත්රරනවා රේ භාවනා කරර් උපායවල් තුළ අර
ර්ඤ්ඤනාවලට අපි රනාදැනුවත්වර් රලාකු පහරක් වදිනවා. හැබැයි
ඉතින් රේ අවසානය රනරවයි. රේරක් තව තව සූක්ෂ්ර් පැතිකඩ
දකිින්, ඒවා රත්රැේගනිින්, ඒවා හඳුනාගනිින් අරප් හිත රේ
ර්ඤ්ඤනාවලින් තව දුරටත් ර්ුදවාගැනීර් පිණිස සෑරහන ගර්නක්
අපිට යන්න රවනවා.

| 26

සිරත් රවරහස වටහාගනිර්ු

|

ඉතින් ඒ නිසා භාගයවතුන් වහන්රස් ධාතුවිභඞ් සූතරරය්
රද්ශ්නා කරනවා “සබ්බමඤ්ඤිතානං වෙව භික්ඛු, සමතික්කමා මුනි
සවන්තාති වුච්ෙති.” රේ සියලු ර්ඤ්ඤනා සර්නය කළ තැනැත්තා
ශ්ාන්ත වූ ර්ුනිවරරයක් කියලා. ඒ රවන කිසිරවක් රනරවයි. ඒ තර්යි
රහතන් වහන්රස්. රේ හිරත් හටගන්නා වූ සියලුර් ර්ඤ්ඤනා, ර්ර් ර්රග් කියා හිතාගැනීේ, රේ සියලු රද් යේ කිසි රකරනක් යේ කිසි
තැනැත්රතක් යේ ර්ුනිවරරයක් සර්නය කළාද, අන්න ඒ සර්නය වූ
තැනැත්තා තර්යි ශ්ාන්ත වූ ර්ුනිවරයා කියල කියන්රන්; රහතන්
වහන්රස් කියලා කියන්රන්. එරහර් නේ පින්වත්නි අපිට රත්රරනවා
රේ ගර්න රබාරහාර් විචිතරයි. අපි රේ රබාරහාර් සරලව
පටන්ගත්තාට රබාරහෝර් ගේභීර ගර්නක්, හරිර් සුන්දර ගර්නක්,
විචිතර ගර්නක්, ඇතුළතට අපිට ගර්න් කරන්න පුළුවන්. රේක එළිරය්
යන ගර්නක් රනරවයි. ඇතුරළ්ර් විවිධාකාර ර්ංර්ාවත් විවෘත
කරගනිින්, ඇතුරළ් තිරයන කුණු කන්දල් එළියට ඇද දර්ින්, ඇතුළ
තව තව පිරිසිදු කරගනිින් යන ගර්නක් තර්යි තිරයන්රන්. එරහර්
නේ අපි තව දුරටත් රේ සූතරය ඔස්රස් ඉදිරියට තව තව සාකච්ඡා
කරර්ු රකාරහාර්ද රේ ර්ඤ්ඤනාවලින් අරප් හිත ර්ුදවාගන්රන්? ඒ
සඳහා තිරයන විවිධාකාර උපකරර් රර්ානවාද? කියන එක ගැන අපි
තව දුරටත් සාකච්ඡා කරර්ු.
ඉතින් අද ධේර් රද්ශ්නවා ර්ර් රර්රතකින් සර්ාප්ත කරනවා.
රේ පින්වතුනුත් රේ දියුණු කරන භාවනා කරර් හරහා තර්න්රග් හිත
හඳුනාගනිින්, ඇතුළතට ගර්නක් ආරේභ කරන්න උත්සාහවන්ත
රවන්න. රේ කාරල් විවිධාකාර වසංගත රරෝග නිසා රේ පින්වතුන්ට
දැන් එළියට යන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ හින්දා පුළුවන් තරේ ඇතුළට
යන්න. ඇතුළත ගරේෂණයක් පටන්ගන්න. ඒ ඇතුළත ගරේෂණයත්
හරිර් විචිතරයි, සුන්දරයි. එබඳු ඇතුළත ගරේෂණයක් පිණිස ර්ග
රපන්වීර්ක්, උනන්දු කිරීර්ක් අද දින ධේර් රද්ශ්නාරවන් සිදු රේවා
කියල පරාේථනා කරින් අද ධේර් රද්ශ්නාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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නවමා තස්ස භ වවතා අ හවතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
මඤ්ඤමාවනා භික්ඛවව බවද්ධා මා ස්ස
අමඤ්ඤමාවනා මුවත්තා පාපිමවතා
ශ්රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ 14 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනට
ර්ාතෘකාව සපයා ගත්රත් සළායතන සංයුක්තරය් එන යවකලාපී
සූතරරයන්. ඊරය් අපි රේ සූතරයට තරර්ක් පරරේශ් වුණා. යේ කිසි
පිවිසීර්ක් කළා. එරතන්දි විරශ්්ෂ උපර්ා රදකක් අපි ර්ුලින්ර් ර්තක්
කරගත්තා. එකක් තර්යි අර හතරර්ං හන්දියක දාල තිරයන යව හාල්
ිටියකට, රබාරහාර් ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයෝ හයරදරනක් හය දිශ්ාවකින්
ඇවිල්ලා කත් ලී වලින් පහර දීර්. ඒ කියන්රන්, ඒ ඒ පුරැෂයා රහාඳට
ශ්ක්තිර්ත්, තළන්න පුළුවන් අන්දර්ට රේ ඉස්සරහ පැත්ත රහාඳට
සර්තලා රවච්ච කත් ලීයක් අරරගන ඇවිල්ලා ඒ කත් ලීරයන්
ගහනවා අර ර්ැද්රද තිරයන යව හාල් ිටියට. ඒ පහර දීර් හරහා ඒ
යව හාල් ිටිය සෑරහන්න තැළිලා, රපාඩි රවලා, කුඩු රවලා යනවා.
ඊට පස්රස තවත් එක්රකරනක් ඇවිල්ලා ඒ විදිහටර් පහර රදනවා.
එතරකාට තවත් දුරට රේක රහාඳට තැළිලා, සුණු රවලා, කුඩු බවට
පත් රවනවා. රේ විදිහටර් තුන්රවනි රකරනක්, හතරරවනි
රකරනක්, පස්රවනි රකරනක්, හයරවනි රකරනක් ඇවිල්ලා රහාඳට
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රේක තළනවා, රපළනවා, ගහනවා. ඒ හරහා අර යව හාල් ිටිය
සේපූේණරයන්ර් කුඩු බවට, සුණු බවට පත් රවනවා. එතැනින් නතර
රනාවී හත්රවනි රකරනකුත් ඇවිල්ලා තව දුරටත් රේ විදිහටර්
තළනවා, ගහනවා, රපාඩි කරනවා. ඒ හරහාත් සේපූේණරයන්ර් අර
යව හාල් ිටිය කුඩු බවටර් පත් රවනවා.
ඉතින් රේ උපර්ාව භාගයවතුන් වහන්රස් රගන හැර පානවා;
රේ ධේර්ය ගැන රනාදන්න, ධේර්රය් හැසිරරන්රන නැති, කලයාණ
ිතර ඇසුරක් නැති, භාගයවතුන් වහන්රස්රග් දහරර්හි එළඹ වාසය
රනාකරන, පරතිපදාවක රනාරයරදන යේ කිසි ර්නුස්සරයක් ඇරහන්
රෑප දැකීර් හරහා, ඒ දැකපු රෑප තුළින් ර්නාප අර්නාපකේ පහළ වීර්
හරහා රලාකු රවරහසකට පත් රවනවා. ඊළඟට කරනන් ශ්බ්ද අහලා
ඒ විදිහටර් ර්නාප අර්නාපකේ පහළ රවලා ඒ තුළිනුත් රලාකු
රවරහසකට පත් රවනවා. ඒ වරග්ර් නාසරයන් විවිධ ගඳ සුවඳ
ආඝරාණය කරලා එතැනිනුත් ර්නාප අර්නාපකේ පහළ රවලා, රැචි
අරැචිකේ පහළ රවලා, කැර්ති අකර්ැතිකේ පහළ රවලා ඇලීේ ගැටීේ
ඇති රවලා ඒ තුළිනුත් රලාකු රවරහසකට පත් රවනවා. ඊළඟට
දිරවන් විවිධ රස බලලා ඒ තුළිනුත් ර්නාප අර්නාපකේ ඇති
කරරගන එතැනිනුත් රලාකු රවරහසකට පත් රවනවා. කරයන් විවිධ
ස්පේශ් ලබින් - ඒවා කැර්ති රවන්න පුළුවන්, අකර්ැති රවන්න
පුළුවන්, දුක් රේදනා රවන්න පුළුවන්, සැප රේදනා රවන්න පුළුවන්;
ඒ තුළිනුත් රලාකු රවරහසකට පත් රවනවා. ඒ වරග්ර්යි, ර්නසටත්
විවිධාකාර අරර්ුණු පැිරණනවා. ඒ පැිරණන අරර්ුණුවලින්
සෑරහන්න පීඩාවකට පත් රවනවා. ඉතින් රර්තැනින් නතර රනාවී,
රේ හයආකාර ඉන්ද්රියයන්ට හයආකාරරයන් පිටතින් පැිරණන
අරර්ුණුවලින් පීඩාවට පත් වීරර්න් නතර රනාවී රේ ර්නුස්සයා
අනාගරත් ගැනත් කල්පනා කරනවා. ඊළඟ භවයක් ගැනත් කල්පනා
කරනවා. පුනේභවයක් ගැනත් හිතනවා. ඒ අනාගතය ගැන හිතන්න
ගිහිල්ලා තව දුරටත් වික්රෂ්ප භාවයට, පැටලිච්ච ස්වභාවයට,
සන්තරාසයට පීඩාවකට පත් රවනවා. ඉතින් රේ ආකාරයට
භාගයවතුන් වහන්රස් රේ රපන්නන උපර්ාරේ අපිට රත්රැේගන්න
තිරයන්රන් රේ ඉඳුරන් හරහාත් අපි ර්නසින් තව දුරටත් කරන
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අනාගරත් ගැන සිහින ර්ැවීේ සැලසුේ හැදීේ හරහාත් ර්නස රලාකු
පීඩාවකට රවරහසකට පත් රවන බවයි.
ඊට පස්රස් භාගයවතුන් වහන්රස් රදනවා අතිශ්ය සියුේ
උපර්ාවක්. ඒ තර්යි, අර රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳල තිරයන
උපර්ාව. සුර අසුර සංගරාර්රය්දි රදවියන් ජ්යගරහණය කරනවා,
අසුරයන් පරාජ්ය රවනවා. අසුර නායකයා රවච්ච රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයාව පස්රපාළකින් බැඳරගන සකර රද්රේන්ද්රයා ගාවට
අරරගන යනවා. දැන් රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයා බැරි රවලාවත්
හිතුරවාත් ‘රදවිරයෝ ධාේිකයි, අසුරරයෝ අධාේිකයි. ර්ර් රදවියන්
සර්ගර් දිවය රලෝකරය් නතර රවනවා’ කියලා, අන්න එයාට සියලු
සැප සේපත් සහිතව ඒ සියලු බන්ධනයන්රගන් ිදිලා එයා දිවය
රලෝකරය් දිවය ශ්රී භුක්ති විඳින තත්ත්රවකට පත් රවනවා. නර්ුත් ඒක
සාර්ානයරයන් සිද්ධ රවන්න විදිහක් නෑ, රර්ාකද, රේ රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයා කියන්රන් රදවියන්රග් විරැද්ධවාදිරයක්. ඉතින් එයා
කල්පනා කරළාත් ‘රදවිරයෝ අධාේිකයි, අසුරරයෝ ධාේිකයි. ර්ර්
රදවියන්රගන් නිදහස් රවලා අසුර රලෝරකටර් යනවා’ කියලා, ඒ ර්ත
අර බැේර් තව තද රවලා එයාට යන්න බැරි විදිහට එයාව ගරහණයට
ලක් රවනවා. පීඩාවට ලක් රවනවා.
භාගයවතුන් වහන්රස් රේ උපර්ාව රගන හැර පාින් රද්ශ්නා
කරනවා ඒ තරේ රේ බැේර් හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. ඒ කියන්රන්, හිරත්
පහළ රවච්ච සිතුවිල්ලක් ර්ත තර්යි රේ බැේරේ පර බලතාව තීරණය
රවලා තිරයන්රන්. හිරත් පහළ රවන සිතුවිල්ල එක පැත්තකට
හැරැරණාත් බැේර් ලිහිල් රවනවා, තව පැත්තකට හැරැරණාත්
බැේර් තද රවනවා. ඉතින් රර්රහර් කියලා භාගයවතුන් වහන්රස්
රද්ශ්නා කරනවා ඊටත් වඩා රබාරහෝර් සූක්ෂ්ර්යි රේ ර්ාර බැේර්
කියලා. ඉතින් එතරකාට අපිට රත්රැේගන්න පුළුවන් රේ රදන
උපර්ාවට අනුව, රර්න්න රේ ර්ාර බැේර්ට අපි අහු රවලා තිරයන
අහුවිල්ල අතිශ්ය සූක්ෂ්ර්යි කියලා. එරහර් නේ රේ බැි සියල්රලන්
නිදහස් රවන්න නේ අරප් රේ චින්නත රටාව සෑරහන්න රවනස්
කරන්න අපිට සිද්ධ රේවි. රර්ාකද, අපි හිතන රටාව අනුව සර්හර
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රවලාවට අපි අහු රවන්න පුළුවන්, බැි තද රවන්න පුළුවන්, තව
තව සසරට බැරඳන්න පුළුවන්. එරහර් නැත්නේ අනික් අතට අපි
රවනත් ආකාරරයන් සිතීර් තුළින් ඒ බැි ලිහිල් රවන්න, සසරින්
ිරදන්න අපිට පුළුවන්. එරහර් නේ අපි රේ සිතන රටාව තුළ අපි
සංසාර ගර්රන් හිර වීර්ක්, එරහර් නැත්නේ අනික් අතට සංසාරරන්
ිදීර්ක් සිද්ධ රවන්න පුළුවන්.
ඉතින් රේ කාරණාව විස්තර කරන භාගයවතුන් වහන්රස්
ඊළඟට රද්ශ්නා කරනවා ර්ඤ්ඤනා සේබන්ධව. ඒ ර්ඤ්ඤනා ගැන
කියද්දි අපි ඊරය් ර්තක් කරගත්තා කවුරැ හරි රකරනක් හිතනවා නේ
‘ර්ර් ඉන්නවා’ කියලා, ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. නැත්නේ, ‘ර්ර් නෑ’
කියල හිතුරවාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ඊළඟට ‘ර්ර් අනාගරත්
ඉන්නවා’ කියල හිතුරවාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘ර්ර් අනාගරත් නෑ’
කියල හිතුරවාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘ර්ර් අනාගරත් ලස්සන
රකරනක් රවනවා, රෑපවන්තරයක් රවනවා නැත්නේ විරෑපී
රකරනක් රවනවා’ කියල එරහර් හිතුරවාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්.
රර්ාකද, ඒකත් හිතාගැනීර්ක්, හැඟීර්ක්. ඊළඟට ‘අනාගරත්දි ර්ර් රේ
රේ තානාන්තර ලබනවා, රේ රේ විභාග පාස් රවනවා’ කියල යේ
යේ ආකාරරයන් අනාගරත් ර්ුල් කරරගන යේ සංඥාවක්
පටලවාගත්රතාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ඒ වරග්ර්, සංඥා නැති
රකරනක් රවනවා කියල හිතාගත්රතාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. සංඥා
ඇත්රත්ත් නැති නැත්රත්ත් නැති රකරනක් රවනවා කියල
හිතාගත්රතාත් ඒකත් ර්ඤ්ඤනාවක්. එතරකාට රකාරහාර්ද අපි
හිතන්රන්? රකාරහාර් හිතුරවාත්ද රේරකන් ගැලරවන්න පුළුවන්?
දැන් බැලුවහර් රර්ාන ආකාරරයන් හිතුවත් අහු රවන අහුවිල්ලක්
තර්යි රේ අනුව අපිට හිතාගන්න තිරයන්රන්.
රේක තව දුරටත් රහාඳින් විගරහ රවනවා ර්ජ්ඣිර් නිකාරය්
මූලපරියාය සූතරරය්. රේ සූතරය අරප් ර්නස වැඩ කරන ආකාරය තව
දුරටත් සවිස්තරව විගරහ කරල රපන්නනවා. ඒරකදි අවස්ථා තුනක්
රපන්නුේ කරනවා. එක අවස්ථාවක් තර්යි සාර්ානය අශ්ෘතවත්
පෘථග්ජ්නයාරග් ර්ට්ටර්. ඊළඟ අවස්ථාව තර්යි රස්ඛ පුද්ගලයාරග්
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ර්ට්ටර්. තුන්රවනි අවස්ථාව
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වශ්රයන්

ඛීණාශ්රව වූ

|

රහතන්

අපි රේක ගැනත් ටිකක් අවධානය රයාර්ු කරළාත් අපිට
පුළුවන් තව ටිකක් රේ තත්ත්වය රත්රැේ කරගන්න. රේරකදි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සංකල්ප 24 ක් අරරගන ඒ 24 ගැනර් සාර්ානය
පෘථග්ජ්න ර්නුස්සරයක් හිතන ආකාරය පැහැදිලි කරලා රදනවා. අපි
රේරකන් උපර්ා කීපයක් ගනිර්ු, නැත්නේ අවස්ථා කීපයක් විතරක්
සලකර්ු. අපි හිතර්ු ඒ ර්නුස්සයා එයා හදාගත්ත එයාරගර් රග් දකිනවා
කියල. ඒ රග් දකිනරකාට ‘ආ රේ ර්රග් රගදර’ කියලා එයාරග සිරත්
සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා. රේ පහළ රවච්ච සිතුවිල්ල අස්රස්
ර්ර්ත්වය ගැබ් රවලා තිරයනවා. ‘ර්ර්’ රිංගලා ඉන්නවා. ‘ර්රග් රග්’
කියලා හඳුනාගැනීර්ක් සිද්ධ රවනවා. “පඨවිං පඨවිවතා සඤ්ජානාති”
යේ කිසි ඝන වස්තුවක්, යේ කිසි පඨවි ලක්ෂණය සහිත රදයක් ඒ
ආකාරරයන් හඳුනගත්තා. ඊට පස්රස් ඒක තුළින් එයා හඟිනවා ‘රේ
රග් ලස්සනයි, රේ රග් හැඩයි, රේ රග් හදන්න ර්ං රර්ච්චර වියදේ
කළා’ කියලා ඔන්න කල්පනා කරනවා. ඊට පස්රස් රග් ඇතුළට
යනවා. ‘දැන් ර්ං රග් ඇතුරළයි ඉන්රන්’ කියල කල්පනා කරනවා.
ඊළඟට අපි හිතර්ු සර්හර විට ඔන්න වරිපනේ බදු රගවලා
නෑ, රර්ාකක් හරි ණයක් අරරගන ඒක රගවලා නෑ. ඊට පස්රස් අනිත්
පැත්තට කල්පනා කරන්න ඉඩ තිරයනවා ‘දැන් ර්ට රග් අහිි රවයිද?
ඒ ිනිස්සු ර්රග් රග් ඉල්ලගනීවිද?’ කියලා දැන් රේ රග් ගැනර්
කල්පනා කරනවා. එරහර් නැත්නේ අපි හිතර්ු රග් දැන් රබාරහාර්
රහාඳට හදාරගන තිරයනවා, සෑරහන්න වියදර්ක් දැරැවා, රලාකු
රවරහසක් දැරැවා. රග් දැන් රබාරහාර් රහාඳට හදල තිරයනවා. ඉතින්
රේ රග් හදාගත්ත එක ගැන දැන් රබාරහාර් සතුටුයි. ඉතින් දැන් රේ
කාරල නේ වසංගත රරෝග නිසා එළියට යන්න විදිහක් නෑ.
ඉතින් රබාරහාර් ආරක්ෂා සහිතව රගදර ඉන්න නිසා ඒ තර්න්රග
රග් ගැන හරි සතුටක් ඇති රවන්න පුළුවන්. “පඨවිං අභිනන්දති”
කියලා කියනවා. දැන් එයා රග් ඇතුළට රවලා රගදර ගැන සතුරටන්
ඉන්නවා. රග් ඇතුරළ ඉන්නරකාට ඔන්න උද්දාර්යක් ඇති රවනවා
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
‘ර්ර් සෑරහන්න වියදේ කරල රේ රග් හදාගත්ත රන්. දැන් ර්ටයි ර්රග
බිරිඳටයි ර්රග දරැවන්ටයි ර්ුනුබුරන්ටයි රේ රගදර සුව රස් වාසය
කරන්න පුළුවන්’ කියලා සතුටු රවනවා.
ඉතින් එක අතකින් බැලුවහර් රේරක වැරැද්දකුත් නෑ. ඒකට
තර්යි අපි රගවල් හදාගන්රන්. භික්ෂූන් වහන්රස්ලාත් පන්සලක්
ආරණයයක් හදාගන්රන ඕකට තර්යි. හැබැයි ඒක දැක්කහර් අපි ‘රේ
ර්රග් කුටිය, රේ ර්රග් ආරාර්ය, රේ ර්රග් නිවස’ ඒ විදිහට අපි
හිතන්න හිතන්න, ඊළඟට ඒක තුළට ගිහිල්ලා ‘ආ දැන් ර්ර් රගදර
ආවා, ර්ර් රග් ඇතුරළ ඉන්නවා, රග් දැන් ලස්සනයි, රග් දැන් හැඩයි,
රගට තව කාර්රයක් එකතු කරගන්න ඕනැ’ රේ ආකාරරයන් රග්
ගැන හිතන්න හිතන්න, දැන් රේ පහළ රවන සෑර් සිතුවිල්ලක්ර්
අස්රස් ‘ර්රර්ක්’ රිංගලා ඉන්නවා. ර්ර්ත්වයක් ගැබ් රවලා තිරයනවා;
‘රේක ර්රග්. ර්ර් කියන රකනාට අයිති රග් තර්යි රේ තිරයන්රන්’.
එතරකාට රේක තර්යි සාර්ානය සිතුවිලි ධාරාව. සාර්ානය සිතුවිලි
රටාව රේ ආකාරරයන් තර්යි කරියාත්ර්ක රවන්රන්.
අපි රේ සංකල්ප 24 න් තව එක උපර්ාවක් ඉස්සරහට
ගත්රතාත් - අපි හිතර්ු අපි කරනන් යර්ක් අහනවා. අපි ඒ කාරල
කවියක් සිංදුවක් කියල තිබුණා නේ ඔන්න ඒක ආරය ඇරහනවා.
අපි ඒක තැටිගත කරරගන අහනවා. ඒක අහද්දි ‘ර්ර් කියපු සිංදුව’
කියලා දැන් ඔන්න හඳුනගන්නවා. ‘ර්ර් කියපු සිංදුව හරිර් ලස්සනයි.
හරිර් ිහිරියි. ඒ කාරල ර්රග් යාළුරවා හරි සතුටු වුණා ඒ සිංදුව
අහලා’ කියලා ඒ ගැන අරප් හිරත් සතුටක් ඇති රවනවා. එරහර්
නැත්නේ දුකක් ඇති රවන්න පුළුවන්; ‘රේ සිංදුව දැන් පරණයි. මීට
වඩා රහාඳ සිංදුවක් කියන්න ඕනැ. රහාඳ සිංදුවක් ලියන්න ඕනැ.
එරහර් නැත්නේ රේක තව ටිකක් හැඩ වැඩ දාලා වේතර්ාරනට
ගැළරපන විදිහට ටිකක් සකස් කරලා ගන්න ඕනැ’. ඉතින් රේ සිංදුව
ගැන අරප් හිරත් විවිධාකාර රැචි අරැචිකේ පහළ රවනවා. සිංදුව
‘ර්රග්’ කරගන්නවා, නැත්නේ ‘ර්ර්’ සිංදුරේ අයිතිකාරයා බවට පත්
කරගන්නවා. ඉතින් රේ විදිහට සිංදුවට ර්රග් රැචි අරැචිකේ තැන්පත්
කරන්න පුළුවන්. නැත්නේ සිංදුව තුළින් ර්රග් රැචි අරැචිකේ
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වඩාගන්න පුළුවන්. එතරකාට සිංදුවයි ර්ර්යි අතර රලාකු
සේබන්ධයක් රගාඩනැරගනවා. එතරකාට එක අතකින් රේ කේතෘ
කේර් රභ්දය හරහා අපි සාර්ානය භාෂා වයවහාරයක් හදාරගන
ඔවුරනාවුන් සර්ග සන්නිරේදනය කරද්දි අපි කතා කරන්රනර් අපි
හිතන්රනර් ඔය ආකාරරයන්ර්යි. අපි විභක්ති රෑප හදාරගන, වාකය
හදාරගන, උක්ත ආඛයාත සේබන්ධ හදාරගන ඉතින් කතා කරනවා,
රපාත් ලියනවා, රචනා ලියනවා. ඉතින් රේ හැර් රදයක් අස්රසර්
පුදුර්ාකාර විදිහක සූක්ෂ්ර් හිර වීර්ක් තර්යි තිරයන්රන්.
දැන් අපිට රේ කියපු කාරරණත් එක්ක අර රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයාරග බන්ධනයත් සේබන්ධ කරන්න පුළුවන්. දැන්
රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයා හිතන හැටියට තර්යි ඒ බන්ධනය දැඩි
රවන්රන්. එයා හිතුවාර් ‘අසුරරයෝ ධාේිකයි රදවිරයෝ අධාේිකයි.
ර්ර් රදවියන්රගන් අතිදිලා අසුර පුරයට යන්න ඕනැ’ කියල
හිතනරකාට ඒ බන්ධනය උගර රවනවා. ඒ වරග්, එයා හිතන ආකාරය
අනුව තර්යි එයා තව තව බැරඳන්රන්. ඉතින් අපිත් රේ අරප් රග්
දැකලා, ඇරහන සද්දයක් අහලා, එරහර් නැත්නේ අපි හිතර්ු අපි
රකරනක්ව දැකලා ‘රේ ඉන්රන ර්රග් පුතා, ර්රග් දුව, ර්රග් අේර්ා,
ර්රග් තාත්තා, ර්රග් බිරිඳ, ර්රග් ස්වාියා, ර්රග් ගුරැතුර්ා’ යනාදී
වශ්රයන් රේ කරන හඳුනාගැනීේ සියල්ල අස්රස් ර්ර්ත්වයක් ගැබ්
රවලා තිරයනවා. ර්ට සාරප්ක්ෂකව තර්යි ර්ර් අනිත් රකනා ගැන
කල්පනා කරන්රන්. රේ රර්ාන සේබන්ධයක් අපි රයාදාගත්තත් ඒ
සේබන්ධය තුළ ‘ර්ර්’ ගෑවිලා ඉන්නවා. ර්ර්යි ඒ අනිත් තැනැත්තයි
අතර යේ සේබන්ධයක් අපි ර්තු කරගන්නවා.
ඉතින් රර්රහර් හඳුනාගැනීර් තුළ, ඒ ඒ ර්ට්ටේවලින්
සේබන්ධය ගැන සිතීර් තුළ, ‘එයා ර්රග්’ කියලා හිතාගැනීර්ක්, එයා
ගැන කැර්ැත්තක් රහෝ අකර්ැත්තක් ඇති වීර්ක්, ඒ විදිහට හිරත්
සිතුවිලි පහළ වීර්ක් කියන රේ සියලු සිතාගැනීේ ‘ර්ඤ්ඤනා’
වශ්රයන් භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නනවා. ඉතින් එතරකාට
බැලුවහර් හරිර් සූක්ෂ්ර්යි කියන්න පුළුවන්. රර්ාකද, රර්ාන විදිහට
හිතුවත් රර්ාන විදිහට හැඟීර්ක් පහළ කළත් ගැලරවන්න හරි
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
අර්ාරැයි. හරිර් සූක්ෂ්ර්යි. එක පැත්තකින් අපි හිතලා රබ්රරන්න
හදනරකාට තව පැත්තකින් අපි අහු රවලා. එච්චරට හරිර් සූක්ෂ්ර්
බන්ධනයක් රර්තන තිරයනවා. ඒකයි භාගයවතුන් වහන්රස්
කියන්රන් අර රේපචිත්ති බන්ධනයටත් වඩා අතිශ්ය සූක්ෂ්ර්යි
රර්න්න රේ ර්ාර බන්ධනය කියලා.
ඊට පස්රස්, අපි හිතර්ු කවුරැ හරි තැනැත්රතක් බුදු බණක්
අහලා, රේරක යේ කිසි පටලැවිල්ලක් තිරයන බව රපාඩ්ඩක් හරි
රත්රිලා රේ බන්ධනරයන් හිත ර්ුදවාගන්න යේ උත්සාහයක් දරනවා.
එයා භාවනාවකට ලෑස්ති රවනවා. අපි හිතර්ු එයා සක්ර්න්
භාවනාවක් කරනවා. ඊරයත් අපි උදාහරණයක් වශ්රයන් ගත්රත්
සක්ර්න් භාවනාව. එයා දැන් පාදයක් පාදයක් තියතියා සක්ර්න්
කරනවා; වේ පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා - තද ගතියක්
දැරනනවා. දකුණු පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා - තද ගතියක්
දැරනනවා. වේ පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා - රළු ගතියක්
දැරනනවා. දකුණු පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනවා - සීතල ගතියක්
දැරනනවා. රේ විදිහට විවිධාකාර ලක්ෂණ දැනගනිින් දැන් එයා
සක්ර්න් භාවනාවක නිරත රවනවා.
අපි හිතුවට රේක රේ රබාරහාර් සරල රදයක් කියලා
(සාර්ානයරයන් කියනවා රදරක් පන්තිරය් වැඩක් කියලා), රේ සරල
බව හරහාර්යි හිත සැහැල්ලු රවන්න ගන්රන්. හිරත් අර තිරයන
රපාදි බැඳගත්ත සංඥා ර්ල්ල දැන් රපාඩ්ඩ රපාඩ්ඩ පැත්තකට යනවා.
රර්ාකද, රේ කරන්න තිරයන වැරඩ්ට එච්චර සංඥා අවශ්ය නෑ,
එච්චර දැනුර්ක් අවශ්ය නෑ, ඉරගන කියාගත්ත ර්හා උපාධි අවශ්ය නෑ.
රර්රතන්ට අවශ්ය රවන්රන් ඍජ්ු අත්දැකීර්ක්. ඍජ්ු දැනගැනීර්ක්.
පාදය රපාළරේ ස්පේශ් රවනරකාට ඒ ස්පේශ්ය ගැන අවධානරයන්
සිටීර්ක්. පාදය රපාළරේ පතිත රවනරකාට එතන තිරයන තද ගතිය,
රළු ගතිය, උණුසුේ ගතිය, සිසිල් ගතිය, සැහැල්ලු ගතිය, බර ගතිය
හඳුනාගැනීර්ක්. සිතාගැනීර්ක් රනරවයි. ර්ඤ්ඤනා කිරීර්ක් රනරවයි.
හිතින් පරිකල්පනා කිරීර්ක් රනරවයි. ර්නඃකල්පිතව සිතින් හදාගත්ත
රද්වල් රර්රතන්ට ඈඳාගැනීර්ක් රනරවයි. සිත සේපූේණරයන්ර්
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නිස්කලංක කරරගන සිත සේපූේණරයන්ර් නිශ්්ශ්බ්ද කරරගන ඍජ්ු
අත්දැකීර් හා සේබන්ධ වීර්ක්. ඉතින් රේක අපිට සාේථකව කරගන්න
පුළුවන් නේ, දන්රනර් නැතුව අර ර්ඤ්ඤනාවන්රගන් අරප් හිත
තාවකාලිකව ඈත් රවනවා.
අපි හිතර්ු අපි පැය භාගයක් තිස්රස් සක්ර්න් භාවනාරව
නිරත රවනවා. ඒ කාල පරිච්රේදරය්දී අපි හිටිරය් අර ඍජ්ු
අත්දැකීරේ. ඒ වකවානුව තුළ හිත සෑරහන්න සන්සුන්. ඒ ලබපු
අත්දැකීර් ගැන අපි රර්ාකක්වත් කතන්දර රගාතන්න ගිරය් නෑ. අපි
පුළුවන් තරේ හිත නිශ්්ශ්බ්දව තියාරගන, රේ එතන එතන ලබන
අත්දැකීර් තුළර් ජීවත් රවන්න උත්සාහවන්ත වුණා. අපි
ආනාපානසතියක් වැඩුවත් ඒ වරග්ර්යි. පිේබීර් හැකිළීර් භාවනාවක්
වැඩුවත් ඒ වරග්ර්යි. රේ කුර්න වේතර්ාන අරර්ුණක අවධානය
පවත්වින් අපි කාලය ගත කළත් එරතන්දි සිද්ධ රවන්රන් ඒ ඍජ්ු
අත්දැකීර් හා සේබන්ධය නිසා අරප් හිතට ගිහිල්ල අර ර්ාරයාත් එක්ක
කටයුතු කරන්න අර්තක රවනවා, අතපසු රවනවා. එරහර් නැත්නේ
කාලයක් නැති රවනවා. රර්ාකද රේ අරර්ුණ නැවත නැවත ර්තු
රවනවා. අපි නවතින්රන් නෑ. අපි සක්ර්රන් දිගට යනවා. එරහර්
නැත්නේ ආශ්්වාස පරශ්්වාස කරියාවලිය අඛණ්ඩව සිද්ධ රවනවා. එක
හුස්ර් රැල්ලක් බලලා අවසාන රවනරකාටර් ඊළඟ එක ඇවිල්ලා. ඒක
බලලා අවසන් රවනරකාට ඊළඟ එකත් ඇවිල්ලා. අපි ඉතින්
රබාරහාර් යුහුසුලුව ඒ ර්තු රවන ර්තු රවන අරර්ුරණ් අවධානය
පවත්වින් සතිර්ත් බව පවත්වින් කාලය ගත කරනවා.
දැන් රර්රහර් අපි කටයුතු කරන්න කරන්න අරප් හිරත් බර
සැහැල්ලු රවනවා, සිත සැහැල්ලු රවනවා, සංඥා අඩු රවනවා. ඒ
අරර්ුණ තව විගරහ කරලා විස්තර කරලා බලන්න බලන්න හිරත්
සේපජ්ඤ්ඤය දියුණු රවනවා. දැන් අරර්ුණ රබාරහාර් සියුේව
දැකගන්න පුළුවන්. අරර්ුණ සේවාකාරරයන් දැකගන්න පුළුවන්. දැන්
රර්රහර් දැකගන්න දැකගන්න ඒ අරර්ුරණ් පර්ණක් රනරවයි ර්තු
රවන ර්තු රවන අරර්ුරණ් රේ විස්තර දැකගන්න උත්සාහවන්ත
රවනවා. දැන් අපි කය ගැන කතා කරළාත්, කරය් විවිධාකාර
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සංරේදනා පහළ රවනවා; තද ගති, උණුසුේ ගති, සිසිල් ගති, කේපන
චංචල ආදී රේ විවිධ රද්වල් පහළ රවනවා. ඒ හැර් එකක්ර් දැන් රේ
භාවනාවට අර්ු ද්රවය බවට පත් රවලා.
ඒ හැර් රදයක්ර් දැනගනිින්, ඒවාරය් විස්තර හඳුනාගනිින්
කාලය ගත කරන්න ගත කරන්න, රර්තැන අපූරැ සිද්ධියක් සිද්ධ
රවනවා. ඒ තර්යි, රේරක යේ කිසි ර්ුහුකුරා යෑර්ක් එක්ක දැන් රේ
විවිධ විස්තර රවනුවට රේවාරය් තිරයන රපාදු ලකුණු අපිට
රත්රරන්න පටන්ගන්නවා; ‘රේ රකායි නින් ආවත්, රකායි
හැඩතලරයන් ආවත්, රකායි ලක්ෂණරයන් ආවත්, රේවාට රේ එන
යන ගතිය උරැර්යි. ඇති රවන නැති රවන ගතිය උරැර්යි. විවිධාකාර
රහ්තු පරතයයන්රගන් හටගන්න ගතිය උරැර්යි. රේවාරය් තිරයන්රන්
රබාරහාර් අනිතය ස්වභාවයක්. රේවාරය් තිරයන්රන් රේ ඇති වීේ
නැති වීේ පරවාහරයන් රපරළන ස්වභාවයක්. රේ සර්ස්ත සංසිද්ධියට
ර්රග් අත රපවීර් රබාරහාර් අඩුයි. ර්ට රේක පාලනය කරන්න
අර්ාරැයි. රේක ර්රග් වසඟරයහි පවත්වන්න අර්ාරැයි’ කියලා රේ
සේපූේණ අත්දැකීර් සේබන්ධරයන් අපිට එක්තරා අන්දර්ක
අවරබෝධයක් එන්න පටන්ගන්නවා. ඒක රපාරතන් ගත්ත
අවරබෝධයක් රනරවයි අහල ගත්ත අවරබෝධයක් රනරවයි. රේක අර
ඍජ්ු අත්දැකීර් හරහාර් ඇති රවච්ච අවරබෝධයක්. නැවත නැවත
නිරීක්ෂණය හරහා හිරත් ගැඹුරේ ඇති රවච්ච පරතයක්ෂ අවරබෝධයක්.
දැන් රේ අවරබෝධය තව තව ඉස්සරහට අරන් ගිරයාත් එයාට
රත්රරන්න පුළුවන් ‘රේක රර්ාකටද අල්ලරගන ඉන්රන්? රේක
රර්ාකටද ගරහණය කරන්රන්? රේක රර්ාකටද උපාදාන කරන්රන්?
රර්තන තිරයන්රන් දුක්ඛ ස්වභාවයක්, රර්තන තිරයන්රන් රපළීර්ක්,
රර්තන තිරයන්රන් අතිශ්ය ක්ෂණ භංගුර භාවයක්, ර්රග් රදයක්
රනරවයි’ කියලා අන්න තව තව රේ නුවණ ර්ුහුකුරා යන්න යන්න
රේක එපා වීර්ක් සිද්ධ රවන්න පුළුවන්. නිබ්බිදාවක්, විරාගයක් පහළ
රවන්න පුළුවන්. දැන් එතරකාට අර ලකුණු ර්ැකිල ගිහිල්ලා. දැන්
නිිති ඒ තරේ රප්න්රන නෑ. නිිති ර්ැකිල ගිහිල්ලා. ඔක්රකාර්
නිකන් රබාඳ රවලා. දැන් තව තව සංඥා අඩු රවලා. දැන් විවිධාකාර
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දැනීේ තිරයනවා, හැබැයි ඒක හරියට තැන රකාතනද කියලා
හිතාගන්න අර්ාරැයි. විවිධාකාර දැනීේ තිරයනවා; අර ලක්ෂණයද, රේ
ලක්ෂණයද, පඨවිද, ආරපෝද, රත්රජ්ෝද කියලා නේ රදන්න අර්ාරැයි.
ඔක්රකාර් නිකන් එකට කලවේ රවලා. දැන් රේරක තිරයන
ආශ්්වාදය නැති රවලා ඔන්න හිරත් විරාගයක් පහළ රවනවා. රේ
ගැන කිසි ඇල්ර්ක්, උවර්නාවක්, ඡන්දයක්, කැර්ැත්තක් ඇති
රවන්රන් නෑ. රර්ාකද දිය සායේ චිතරයකට වතුර වැක්රකරැණා වරග්
ඔක්රකාර් නිකන් රබාඳ රවලා ගිහිල්ලා.
ඉතින් රේරකත් තවත් ර්ට්ටර්කට ගිරයාත් හිත නිදහස් වීර්ක්
රවන්න පුළුවන්. ඉතින් රේ විදිහට අපි හිතර්ු යේ කිසි රකරනක්
රහාඳට බණක් භාවනාවක් වඩලා රේරක උපාදාන රනාකරන
ර්ට්ටර්ක් ඇති කරගත්රතාත්, එයා තවදුරටත් භාවනාරේ රයදිලා
පුළුවන් තරේ රේ හිත ගැන විර්සිලිර්ත් රවලා හිරත් සක්කාය දිට්ි,
විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාර්ාස කියන සංරයෝජ්න තුන පරහාණය කරන
ර්ට්ටර්කට පත් වුරණාත් අන්න එයා රස්ඛ පුද්ගලරයක් කියල
කියනවා.
දැන් එතරකාට රේ යවකලාපී සූතරරය් ර්ඤ්ඤනා ගැන විස්තර
කරද්දි රවන රවන ආකාරරයන් ඒ පුද්ගලරයෝ හඳුන්වලා
රනාදුන්නට, ර්ූලපරියාය සූතරරය් ඒ පුද්ගල ස්වභාව රවන් රවන්
වශ්රයන් ර්තු කරලා දීලා තිරයනවා. ඒරකදි හඳුන්වලා රදන
රදරවනි පුද්ගලයා තර්යි රර්න්න රේ රස්ඛ පුද්ගලයා. එයා
හික්රර්න්න උත්සාහවන්ත රවන රකරනක්. එයාට දැන් වැටහිලා
තිරයනවා රේ ර්ඤ්ඤනා කිරීර් කියන එක ර්හා රලඩක්, රරෝගයක්
කියලා. ඊරය් අපි ර්තක් කරගත්තා භාගයවතුන් වහන්රස්රග්
අවවාදය; “මඤ්ඤිතං භික්ඛවව ව ාව ා, මඤ්ඤිතං
ව්ඩා,
මඤ්ඤිතං සල්ලං”. ර්හරණනි, රේ ර්ඤ්ඤනා කරනවා කියන එක,
‘ර්රග් ර්රග්’ කියල හිතාගන්නවා කියන එක, අත්දැකීර්යි තර්නුයි
අතර එබඳු සේබන්ධයක් ඇති කරරගන ර්ර්ත්වය ර්ුල් කරරගන
සිතුවිලි පහළ කරගන්නවා කියන එක, හඟිනවා කියන එක,
රරෝගයක්. ඒ වරග්ර්, ඒක විස ගඩුවක්. ඒක හුලක්. ඒ නිසා,
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“තස්මාතිහ භික්ඛවව අමඤ්ඤමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි
වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං” කියලා භාගයවතුන් වහන්රස් අපිට
හික්රර්න්න කියලා දීපු අවවාදය එරහර් නේ ර්තක් කරගන්නවා.
භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා “එබැවින් ර්හරණනි,
ර්ඤ්ඤනා රනාකරන සිතින් වාසය කරන්රනර්ැ’යි නුඹලා විිසින්
හික්ිය යුතුයි”.
ඔන්න දැන් රස්ඛ පුද්ගලයා රේක සිහි කරනවා. දැන් එයාරග
හිත තාර් පරණ පුරැද්දට හිරත් තිරයන ආශ්රව අනුසය ධේර් නිසා
තාර්ත් ර්ඤ්ඤනා කරන්න ඉඩ තිරයනවා. හැබැයි දැඩි උත්සාහයක්
දරනවා ර්ඤ්ඤනා රනාකර ඉන්න. අපි හිතර්ු ඔන්න එයා රග්
දකිනවා. රග් දකිද්දි පරණ පුරැද්දට සර්හර විට ‘ර්රග් රග්’ කියල
සිතුවිලි පහළ රවන්න ඉඩ තිරයනවා. හැබැයි අර බුද්ධ වචනය ර්තක්
රවනවා - “අර්ඤ්ඤර්ාරනන රචතසා විහරිස්සාර්ාති, එවං හි රවා
භික්ඛරව සික්ඛිතබ්බං - ර්හරණනි, ර්ඤ්ඤනා රනාකරන සිතින් වාසය
කිරීර් සඳහා හික්රර්න්න”. අන්න අර රස්ඛ පුද්ගලයා, හික්රර්න
තැනැත්තා, ඒ බුද්ධ වචනයට අනුව හික්මීර් පිණිස උත්සාහයක්
දරනවා.
ඉතින් එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රස්ඛ පුද්ගලයා ගැන
විස්තර කරද්දි සඳහන් කරනවා “පඨවිං පඨවිවතා අභිජානාති” අර
පඨවි ලක්ෂණ - තද ගති, රළු ගති, බර ගති, සැහැල්ලු ගති රේ ආදී
ඒ පඨවි ලක්ෂණ ගැන එයා ඍජ්ු අත්දැකීර්ක් ලබපු රකරනක්.
රපාරතන් පරතන් රනරවයි, ශ්ෘතර්ය ඥානයකින් රනරවයි, ධාතු
ර්නසිකාරයකින් ඒ පඨවි ලක්ෂණය රහාඳට හඳුනගත්ත රකරනක්.
ආරපෝ ලක්ෂණය, රත්රජ්ෝ ලක්ෂණය, වාරයෝ ලක්ෂණය රහාඳට
හඳුනගත්ත රකරනක්. ‘අභිජ්ානාති’ එයාට ඒක රවන රකරනක්රගන්
දැන් අහන්න උවර්නාවක් නෑ. ධාතු ර්නසිකාරරය් රයරදන්න
රයරදන්න, රවනත් කුර්න රහෝ නිවැරදි භාවනාවක සතිපට්ඨානයක
රයරදන්න රයරදන්න, ඒ අත්දැකීර් පරතයක්ෂයක් බවට පත් රවලා.
තර්න්රග්ර් අත්දැකීර්ක් බවට පත් රවලා. කාරගන්වත් රකාපි කරලා
ගත්ත එකක් රනරවයි. දැන් එතරකාට ඒ අත්දැකීර් හරහා තර්යි අර
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අපි කලින් ර්තක් කළා වරග් රේ ඇස්පනාපිට තිරයන අරර්ුරණ්
රේඛා ර්ැකිලා යන්රන්. එරහර්ත් නැත්නේ, අරර්ුරණ් විස්තර රබාඳ
රවලා යන්රන්, අරර්ුණ එපා රවන්න පටන්ගන්රන්, අරර්ුණ
අතහැරරන්න පටන්ගන්රන්. අතහැරැණා, හිත නිදහස් වුණා. හැබැයි
ආයිත් ගිහිල්ල ඇල්ලුවා.
එරහර් ඇල්ලුවහර්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා “පඨවිං
පඨවිවතා අභිඤ්ාය පඨවිං මාමඤ්ඤි”. දැන් රස්ඛ පුද්ගලයා
දැනගත්තා රේ තිරයන්රන් පඨවි ධාතුවක්, පඨවි ලක්ෂණයක්, තද
ගතියක්. ඒක නැවතත් හිත ඇල්ලුරවාත් ‘ර්ාර්ඤ්ඤි’ කියල, තර්න්ටර්
අවවාද කරගන්නවා. ‘අල්ලන්න එපා’ කියල තර්න්ටර් ර්තක්
කරගන්නවා. රර්ාකද බුද්ධ වචනය දැන් ර්තකයට එනවා ‘රේක
අල්ලලා රත්රැර්ක් නෑ. රකාච්චර වටපිටාව ලස්සන වුණත් රකාච්චර
රේ ලස්සන තට්ටු ගානක රගයක් වුණත් රේක රබාරහාර් අනිතය වූ
ස්වභාවයකින් යුක්තයි. රේක රකායි තරේ වටිනවා වුණත් ලක්ෂ
ගණන් වියදේ කළා වුණත් සුළු රර්ාරහාතකින් රේක සුණු විසුණු
රවලා යන්න පුළුවන්’. ඒ සාර්ානය සේර්ුති අනිතය ලක්ෂණයත්
අභිභවා ගිහිල්ලා, තර්න් රේ පරාථික ර්ට්ටරේ පඨවි ධාතුරේ තිරයන
අනිතය ස්වභාවය, ආරපෝ රත්රජ්ෝ වාරයෝ ධාතුවල තිරයන අනිතය
ස්වභාවය පරතයක්ෂ වශ්රයන් දැනරගන තිරයන නිසා එයාරග හිතට
යේ හැකියාවක් තිරයනවා අල්ලාගැනීේවලින් රතාරව වාසය
කරන්න. එරහර් යේ අත්දැකීර්ක් තිරයනවා. උපාදානවලින් රතාරව,
කිසිවක් ඇසුරැ රනාකර, සියල්රලන් හිත නිදහස් කරරගන වාසය
කිරීරේ අත්දැකීර්ක් තිරයනවා. හැබැයි ආයිත් ඉතින් ඇල්ලුවා.
ඇල්ලුවට පස්රස්, අන්න බුදු හාර්ුදුරැරවෝ හික්රර්න්න කියපු ආකාරය
ර්තක් කරරගන, හඳුනගත්තට ඒ හඳුනාගත් රද් සර්ග ඇරලන්න
ගැරටන්න ඒ සර්ග නැවත පැටරලන්න යන්රන නැති රවන්න
තර්න්ටර් අවවාද කරගන්නවා. “පඨවියා මාමඤ්ඤි, පඨවිවතා
මාමඤ්ඤි, පඨවිං වමති මාමඤ්ඤි, පඨවිං මාභිනන්ි” කියල
භාගයවතුන් වහන්රස් විස්තර කරනවා. එතරකාට රේ දැකපු
දේශ්නයත් එක්ක, අපි හිතර්ු රගයක් තර්යි දැක්රක්. තර්න්රග රග්
කියල කියර්ුරකා. ඒකත් එක්ක විවිධාකාර කතන්දර රගාතන්න
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යන්රන නැතිව, ඒ ගැන ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරරගන සිතුවිලි පහළ කරන්න
යන්රන නැතිව, ර්ර්ත්වයක් ර්ුල් කරරගන ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර කරරගන
සිතුවිලි පහළ කරන්න යන්රන නැතිව, හිත හික්ර්වාගැනීර් සඳහා
ර්ඤ්ඤනා සර්නය කරගැනීර් සඳහා හැකි තාක් උත්සාහවන්ත
රවනවා.
ඉතින් එතරකාට රේ දරන උත්සාහය කාලාන්තරයක් තිස්රස්
අපිට කරන්න රේවි. රර්ාකද අරප් හිත පුරැදු රවලා තිරයන්රන්
කතන්දර රගාතන්න. අරප් හිත පුරැදු රවලා තිරයන්රන් ර්ඤ්ඤනා
කරන්න. ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ කරන්න තර්යි අරප් හිත
පුරැදු රවලා තිරයන්රන්. ඉතින් ඒ පුරැදු ක්ෂය රවන තාක්, ඒ පුරැදු
දුරැ කරගන්නා තාක්, අපිට එරහර් නේ රේ රස්ඛ පුද්ගලයා
සේබන්ධරයන් භාගයවතුන් වහන්රස් කියල තිරයන කාරණය
පරාරයෝගිකව කරියාත්ර්ක කරන්න රවනවා. දැන් රේක රස්ඛ පුද්ගලයාට
පර්ණක් රනරවයි; අපිට ටිකක් ඊට රර්හාට අරරගන, විපස්සනාවක්
වඩන රයෝගාවචරරයකුට රපාඩ්ඩ රපාඩ්ඩ දැන් රේ කාරණා
රත්රරන්න රත්රරන්න, එයා උත්සාහයක් දැරිය යුතුයි රේ ‘ර්රර්ක්’
ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ කරගන්රන් නැතිව ඉන්න.
දැන් රේ කාරණාවර් තව දුරටත් විස්තර රවනවා තවත්
සූතරවල. උදාහරණයක් වශ්රයන් ගත්රතාත් රේ සළායතන
සංයුක්තරය්ර් තවත් සූතරයක් තිරයනවා සා ැප්පපටිපදා සූතරය කියලා.
ඒ සූතරරය් සාකච්ඡා රකරරන්රනත් “සබ්බ මඤ්ඤිත සමුග්ඝාත
සා ූප්ප” පටිපදාව. ඒ කියන්රන්, සියලුර් ර්ඤ්ඤනා සර්ූලඝාතනය
කරන, ර්ුලිනුපුටා දර්න, ඒ සඳහා සුදුසු පරතිපදාව කුර්ක්ද කියන එක
තර්යි ඒ සූතරරය්ත් විස්තර රවන්රන්. සළායතන සංයුක්තරය් නිසා,
එතැනත් ඇත්තටර් ඇහැ කන නාසය දිව කය ර්නස කියන රේ
ආයතනත් ඒවාට රගෝචර රවන රෑප ශ්බ්ද ගන්ධ රස ස්පේශ් ධේර්
කියන ඒ බාහිර ආයතනත් ඒ වාරග්ර් ඒවා අනුසාරරයන් පහළ රවන
ස්පේශ් විඥාන රේ ආදී විවිධාකාර කරැණු තර්යි අන්තේගත රවන්රන්.
රකටිරයන් කියනවා නේ, යවකලාපී සූතරරය් එන ආකාරයටර් ඇහැ,
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කන, නාසය, දිව, කය, ර්නස සේබන්ධරයන් ර්ඤ්ඤනා රනාකර
වාසය කරන්න කියන කාරණාවර් තර්යි රද්ශ්නා කරන්රන්.
ඉතින් එරහර් නේ, පරතිපදාවක් වශ්රයන් අපි පුළුවන් තරේ
උත්සාහවන්ත රවන්න අවශ්යයි අපි දැකපු රද්වල් සේබන්ධරයන්
‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ කරගන්රන නැතුව ඉන්න. අපි
අරප් රග් දැක්කා. හැබැයි පුළුවන්ද ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිල්ලක්
පහළ කරගන්රන නැතුව ඉන්න? ර්ර් රග් ඇතුළට ගියා. හැබැයි ර්ට
පුළුවන්ද හිත නිශ්්ශ්බ්දව තියාරගන ඉන්න? දැන් රර්තන තර්යි අපිට
පරතිපදාවක් අවශ්ය රවන්රන්. පුහුණුවක් අවශ්ය රවන්රන්. හිත
කතන්දර රගාතන වාරයක් පාසා ඒරක තිරයන නිශ්්ඵලත්වය රත්රැේ
අරරගන, ඒ හරහා ර්ාරයාට බැරඳන බව රත්රැේ අරරගන, රේක
අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් ආකාරරයන් අපිව තව තව රේ සංසාරයට බඳවන
බව රත්රැේ අරරගන, පුළුවන්ද අපිට අපිවර් හික්ර්වාගන්න?
පුළුවන්ද අපිට අරප්ර් හිත නිශ්්ශ්බ්ද කරගන්න? පුළුවන්ද අපිට
ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාරව වාසය කරන්න?
ඉතින් එරහර් නේ පින්වත්නි, දවසකින් රදකකින් රේ
කාේයය කරන්න බැරි රවයි. රර්ාකද අපිට රත්රරනවා රේ කියන රද්
ඒ තරේ සරල වැඩක් රනරවයි. රේක කාලයක් තිස්රස් කරන්න රවන
වැඩක්. රර්ාකද අරප් හිත පුරැදු රවලාර් තිරයන්රන් කියවන්න. අරප්
හිත පුරැදු රවලාර් තිරයන්රන් ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරරගන කතන්දරයක්
රගාතාගන්න. ඇස් ඉදිරිපිට තිරයන රෑපයත් තර්නුත් අතර
සේබන්ධයක් රගාඩ නගාරගන, ඒ අතර එක්රකා අයිතියක් හඟවින්,
ර්රග් කියාගනිින්, නැත්නේ ‘ර්ර් එයාට කැර්තියි’ රහෝ ‘අකර්ැතියි’
කියාගනිින්, පුදුර් විදිහට ඒකත් එක්ක පැටරලන සිතුවිලි පහළ
කරගන්න තර්යි අපි පුරැදු රවලා තිරයන්රන්. එරහර් නැත්නේ
කනට ශ්බ්දයක් ඇහුණහර් ඒක ර්රග් කියාගනිින්, ඒකට ර්ර්
කැර්තියි රහෝ අකර්ැතියි කියාගනිින් රේ ශ්බ්දයත් එක්ක ‘ර්ර්’
පටලවාගන්න එක තර්යි අපි සාර්ානයරයන් කරන්රන්. නාසයට
ගඳක් සුවඳක් දැනුණහර්ත් ඒ විදිහටර් රේකට ර්ර් එක්රකා අකර්ැතියි,
රේකට ර්ර් එක්රකා කැර්තියි, ර්ට රේක අයිති කරගන්න ඕනැ, රේක
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හරි රහාඳයි, රේක හරි දුගඳයි කියලා රේ විදිහට ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත
සිතුවිලි සර්ුදායක් තර්යි අපි තුළින් කරියාත්ර්ක රවන්රන්. දිරවන් රස
බලද්දිත් කරයන් ස්පේශ් ලබද්දිත්, ඒ වරග්ර් සිතට සිතුවිලි
පැිරණනරකාටත් ඒවත් අපි එතනින් නතර රනාකර, හැර් තිස්රසර්
ඒ ලබන ලබන අත්දැකීර්ක් පාසා ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ
කරගන්න තර්යි අපි පුරැදු රවලා තිරයන්රන්.
ඉතින් එරහර් නේ අපිට රේ ර්ුළු කරියාදාර්යර් කරර්ානුකූලව
ආපස්සට හරවන්න සිද්ධ රවනවා. අපි ටික ටික එරහර් නේ
චිත්තානුපස්සනාවකට රපළගැරහන්න සිද්ධ රවනවා. රර්ාකද
කායානුපස්සනා ර්ට්ටරේදී, කයට හිත රයාදාරගන ඉන්න තාක් අපි
ආරක්ෂිතයි. තාර්ත් හැබැයි කරයන් හිත ගිලිහුණ ගර්න් හිත ආරයත්
කතන්දර රගාතනවා. ආරයත් ‘ර්රර්ක්’ ර්ුල් කරගත්ත ර්ඤ්ඤනා
පහළ
කරගන්නවා.
ඒ
වරග්ර්යි,
රේදනානුපස්සනාවක
රයරදනරකාටත් යේ රේදනා අරර්ුණකට හිත දාරගන ඉන්න තාක්
අපි ආරක්ෂිතයි. අපි සැප රේදනාවක් ගැන රහාඳට බලාරගන ඒ
ගැන අවධානරයන් ඉන්නවා. එතරකාට ර්ඤ්ඤනාවලින් හිත
නිදහස්. යේ කිසි දුක් රේදනාවක් ගැන රහාඳට අවධානරයන්
ඉන්නවා. ඒරක විස්තර බලනවා; ඇති රවන හැටි බලනවා. නැති
රවන හැටි බලනවා, රවනස් රවන හැටි බලනවා. හිත
ර්ඤ්ඤනාවලින් නිදහස්. යේ උරප්ක්ෂා රේදනා අරර්ුණකට
අවධානය රයාර්ු කරරගන ඉන්නවා. එරතන්දිත් ර්ඤ්ඤනාවලින්
නිදහස්. හැබැයි යේ රවලාවක රේ අරර්ුණුවලින් හිත ගිලිහුරණාත්,
අන්න ආරයත් සර්හර රවලාවට රේ හිත ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි,
නැත්නේ ර්ඤ්ඤනා පහළ කරගන්න ඉඩ තිරයනවා.
ඒ වරග්ර්, අපි හිතර්ු අපි හිත ගැනර් බලනවා. එතරකාට
තර්යි ඍජ්ුවර් රේ පරශ්්නයට අපිට ර්ූණ රදන්න පුළුවන්. හිරත්ර් පහළ
රවන රේ ර්ඤ්ඤනා, හිරත්ර් පහළ රවන ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත
සිතුවිලි, රහාඳින් හඳුනගන්න ඍජ්ු අවස්ථාවක් අපිට ලැරබන්රන් අපි
හිත දිහාර් බැලුවහර්. කය දිහා අවධානය රයාර්ු කරලා රයාර්ු කරලා
සෑරහන්න සර්නය රවච්ච සිතක්, රේදනා දිහා රහාඳින් දැකල දැකලා
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ඒ තුළිනුත් සෑරහන්න සර්නය රවච්ච සිතක් අපිට තිරයනවා නේ,
රේ කටයුත්ත හුඟක් පහසු රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද එතරකාට රේ
සිතුවිලි අතර රපරට වඩා පරතරයක් තිරයනවා. එකක් ඇරරන්න
එකක්, එකක් ඇරරන්න එකක් රේගරයන් ගර්න් කරන සිතුවිලි
ධාරාවක් රනරවයි තිරයන්රන්. එකක් ඇරරන්න එකක්, සර්හර
රවලාවට රපාඩි රපාඩි හිඩැස් සහිතව පහළ රවන සිතුවිලි ධාරාවක්
තර්යි තිරයන්රන්. එතරකාට රයෝගාවචරරයකුට අවස්ථාව
ලැරබනවා රේ හිතන යන්තරරය් තිරයන විවිධ දැති රරෝද එකින් එක
රර්ානවද කියලා හඳුනගන්න. ඉතින් ඒ හිතන යන්තරරය් තිරයන
විවිධ දැති රරෝදවල එක කට්ටලයක් තර්යි රේ ර්ඤ්ඤනා කියන
කට්ටලය. එතරකාට රේ ර්ඤ්ඤනා කියන දැති රරෝද කට්ටලය අපි
රහාඳට හඳුනගත්රතාත් දැන් රේ හිතන යන්තරය අපිට නතර
කරගන්න යේ කිසි හැකියාවක් ලැරබයි. ඒ කියන්රන්, අපි ටිකක් දැන්
විර්සිල්රලන් ඉන්නවා රකාරහාර්ද දැන් රේ හිත ර්ඤ්ඤනා
කරන්රන්? රකායි රවලාරවද ර්ඤ්ඤනා කරන්න පටන්ගන්රන්?
රකායි රවලාරවද ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ රවන්රන්?
කියලා හිත ගැන අවධාරනන් ඉන්නවා.
අපි හිතර්ු අපි භාවනාරේර් නිරත රවනරකාට හිත
සේපූේණරයන්ර් ඔන්න නිදහස් වුණා. අපි කායානුපස්සනාවක් කර
කර හිටියා, ඒ හරහාර් හිත නිදහස් වුණා. දැන් හිරත් කය සේබන්ධ
කිසි ආරේර්ණයක් ඇත්රතත් නෑ, රේදනාවක් සේබන්ධ කිසි
ආරේර්ණයක් ඇත්රතත් නෑ, හිරත් සිතුවිලිත් නෑ. හිත දැන් සෑරහන්න
නිදහස්. දැන් අපි රේ නිදහස භාවිත කරනවා හරියට නිකන් අරප්
නිජ් බිර්ක් වශ්රයන්. එරහර් නැත්නේ ක්රෂ්ර් භූියක් වශ්රයන්.
ආරක්ෂක භූියක් වශ්රයන්. රර්ාකද රර්රතන්දි ර්ඤ්ඤනාවලින්
රතාරයි. රර්ාකද හිතන්රන නැත්නේ, හිරතන්රන නැත්නේ, සිතුවිලි
පහළ රවන්රන නැත්නේ, ඒ ර්ට්ටරේදි සෑරහන්න දුරට හිත
ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාරයි කියල කියන්න පුළුවන්.
හැබැයි ඉතින් ඒත් රබාරහාර් ගැඹුරක යට තැන්පත් රවච්ච
ආසව අනුසය ධේර් තිරයනවා. ඒ නිසා තර්යි අර රපාඩ්ඩක් හරි
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
අපිට අතපසු රවච්ච ගර්න්, රපාඩ්ඩක් හරි අරප් අවධානය ගිලිහිච්ච
ගර්න් ආරයත් රේ ටික ර්තු රවලා එන්රන්. හැබැයි ඒ ර්තු රවන
ර්තු රවන රර්ාරහාතකදී හඳුනාගැනීර් පිණිස අපි රහාඳට ලකලෑස්ති
රවලා ඉන්නවා. එරහර් ඉන්දැද්දි අපිට රත්රරනවා රකාරහාර්ද රේ
‘ර්ර්යා’ හදන්රන්? රකාරහාර්ද ‘ර්රග්’ කියන හැඟීර්ක් හදන්රන්? රේකට දහරේ ‘අහංකාර ර්ර්ංකාර’ කියල සාර්ානයරයන් කියනවා.
ඒ කියන්රන් ‘ර්ර්’ කියල හැඟීර්ක්, ‘ර්රග්’ කියල හැඟීර්ක් හිරත් යේ
යේ ආකාරරයන් පහළ රවන්රන රකාරහාර්ද කියල ඉතාර් සියුේව
දැකීර් සඳහා යේ කිසි රකරනක් උත්සාහවන්ත රවනවා නේ, ටික ටික
රේ දැති රරෝද ටික ගලවගන්න පුළුවන්. රර්ාකද රේ ‘ර්ර්යා’ හදන්න
නේ, අර වරග් යේ කිසි රෑපත් එක්ක ශ්බ්දත් එක්ක ගඳත් එක්ක රසත්
එක්ක ස්පේශ් එක්ක හිතටර් එන අරර්ුණුත් එක්ක යේ ගනුරදනුවක්
අවශ්යයි. ඇරහන් රෑප දැකපු ගර්න් ‘ඒක ලස්සනයි, ඒක රහාඳයි, ඒක
ර්ට අයිති කරගන්න ඕනැ’ කියල ඔන්න ආරයත් ‘ර්ර්යා’ අවදි රවලා
‘ර්රග්’ කියල හැඟීර්ක් ඉස්සරහට ආවා. ඔන්න හඳුනගත්තා. ආරයත්
නිස්කලංකව ඉන්නවා. ආරයත් හිත නිශ්්ශ්බ්දව තියනවා. ආරයත්
රර්ාකක්රදෝ සද්දයක් ඇරහනවා. සද්දයක් ඇරහනරකාටර් ආරයත්
අර නිදාරගන හිටිය ‘ර්ර්යා’ අවදි වුණා. දැන් රේ සද්රද හරහා
නිදාරගන හිටිය ‘ර්ර්’ කියන රද් ඉස්සරහට ආවා රන්ද කියලා
හඳුනාරගන, ඒක රපෝෂණය කරන්න ගිරය් නැතුව අතහැරල දැේර්ා.
රර්ාකද අර බුද්ධ වචනය ර්තක් කරගත්තා “අර්ඤ්ඤර්ාරනන
රචතසා විහරිස්සාර්ාති, එවං හි රවා භික්ඛරව සික්ඛිතබ්බං ර්හරණනි, ර්ඤ්ඤනා විරහිත වූ සිතකින්, ර්ඤ්ඤනා රතාර වූ
සිතකින් වාසය කිරීර් සඳහා හික්රර්න්න”. නැවත නැවත හිතට
සිිහිකැඳවීර්ක් කරනවා.
භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරල තිරයනවා ‘ර්ර්’ ර්ුල්
කරගත්ත හැඟීේ පහළ කරගන්රන නැතුව වාසය කිරීර් සඳහා
හික්රර්න්න. හැබැයි තාර්ත් ඉතින් පහළ රවන රවන රර්ාරහාරතදි
ඒ බුද්ධ අවවාදය ර්තක් කරගනිින්, ඒවාට වැඩි දුර දුවන්න රනාදී,
ඒවාරය් පැටරලන්න යන්රන නැතුව, ඒවා අභිනන්දනය කරන්න
යන්රන නැතුව, ඒවත් එක්ක සතුටුරවන්න යන්රන නැතුව, කතන්දර
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රගාතන්න යන්රන නැතුව, ‘ර්ර්ය’ට ආවඩන්න යන්රන නැතුව,
හික්රර්න්න උත්සාහවන්ත රවනවා. දැන් එතරකාට රකටි දුරක්
ගිහිල්ලා ර්ර්ත්වය ආරයත් ආපස්සට එනවා. ආරයත් අපි හිතර්ු රසක්
දැනුණා; අපි රකාරහ් හරි ගිහින් පරණීත ආහාරයක් භුක්ති විඳින්න
හේබ වුණාර් රගදර රගනියන්නත් හිතුණා. “අරන්, ර්රග් රගදර රේ
ටිකත් අරන් යන්න තිබුණා නේ, යනරකාට අහවල් රහෝටරලන් රේ
ආහාරය අරන් යන්න තිබුණා නේ” කියලා ඉතින් ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත
රර්ාකක් හරි සිතුවිල්ලක් පහළ වුණා. ආරයත් ඔන්න සර්නය
කරගත්තා. යේ කායික ස්පේශ්යක් ලැරබනවා. එතරකාටත් “ර්ට
රේක ලබන්න තිබුණා නේ”, නැත්නේ “ර්ර්ර්යි රේ දුක් විඳින්රන්”
කියල හිතුණා නේ, රේ කුර්ක් රහෝ ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිල්ලක්
පහළ වුණා නේ, ඒක ඔන්න සර්නය කරගත්තා. ඒ වරග්ර් හිතට
සිතුවිල්ලක් ආවා; අතීතරය් කරපු කියපු රදයක් සේබන්ධරයන්,
අනාගරත් කරන්න තිරයන රදයක් සේබන්ධරයන් සිතුවිල්ලක් පහළ
වුණා. ඒරකත් ‘ර්ර්යා’ ගෑවිලා ඉන්නවාද කියල රපාඩ්ඩක් දැන් හීන්
සීරැරේ බලනවා. රේ පහළ රවච්ච සිතුවිල්ල තුළ ‘ර්ර්’ ගෑවිලා
ඉන්නවාද? රර්තන ‘ර්රර්කුට’ ආවඩන ගතියක් තිරයනවාද? ‘ර්රග්’
කියන හැඟීර්ක් රර්තන අන්තේගත රවලා තිරයනවාද? එරහර්ත්
නැත්නේ රකරනක් පුද්ගලරයක් වශ්රයන් කැපී රපරනන ගතියක්,
උලුප්පා දක්වන ගතියක් රේ සිතුවිල්ල තුළ අන්තේගත රවලා
තිරයනවාද? කියල ර්ඳක් විපරේ කරල බැලුරවාත් හුඟක් රවලාවට
අපි තුළ ඒ පහළ රවන සිතුවිලිවලත් ඒ අන්දරේ අන්තේගතයක්
තිරයන්න පුළුවන්. ඉතින් රර්රහර් හික්මීර් සඳහා වෑයේ කරන්න
අපිට සිද්ධ රවනවා.
ර්ූලපරියාය සූතරරය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා
රහතන් වහන්රස්රග් ර්ට්ටර් ගැන. එරතන්දි විරශ්්ෂරයන් සඳහන්
කරන්රන් රහතන් වහන්රස් රේ සියල්ල රහාඳින්ර් දැනගත්ත නිසා,
රේ රර්ාන රද් දැකගත්තත් - අපි හිතර්ු ඇරහන් රෑප දැකගත්තත්
කරනන් ශ්බ්ද ඇහුණත් නාසරයන් ගඳ සුවඳ දැනුණත් දිරවන් රස
දැනුණත් කරයන් ස්පේශ් ලැබුවත් ර්නසට අරර්ුණු පැිණියත් ඒවා
කිසිවක් ‘ර්ර්-ර්රග්’ කියල රදයක් ර්ුල් කරරගන ර්ඤ්ඤනා පහළ
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
කරගන්රන් නැහැ. ඒ කියන්රන්, දැන් ආරය් හික්රර්න්න රදයක් නෑ.
දැන් ර්ඤ්ඤනා පහළ රවන්රන්ර් නැහැ. ඒ කියන්රන්, එරතන්දි
විරශ්්ෂරයන්ර් ‘ර්ඤ්ඤනා පහළ කරගන්න එපා’ කියන අර බුද්ධ
වචනය ආරය ආරය ර්තක් කරගන්න රදයක් නෑ. රර්ාකද දැන්
ර්ඤ්ඤනා පහළ රවන්රන නෑ. “පඨවිං න මඤ්ඤති, පඨවිවතා න
මඤ්ඤති” ඔය විදිහට, රර්ාන රද් දැක්කත් එරහර් ‘ර්රර්ක්’ ර්ුල්
කරගත්ත, රකරනක් ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි පහළ කරගැනීර්ක් සිද්ධ
රවන්රන නෑ.
ඉතින් එතරකාට අපිට රත්රරනවා දැන් රේරක රලාකු
පරතිපදාවක් තර්යි රේ ඉදිරිපත් කරල රදන්රන්. ඊරයත් අපි අර
ධාතුවිභඞ්ග සූතරය ර්ුල් කරරගන භාගයවතුන් වහන්රස් ඔය පරකාශ්යර්
කරනවා කියල සඳහන් කළා. යේ කිසි රයෝගාවචරරයක් රහාඳට ඒ
ර්ඤ්ඤනා දුරැ කරින් දුරැ කරින් වාසය කළා නේ, අන්තිර්ට රහත්
රවන ර්ට්ටරේදි කියන්රන් “සබ්බමඤ්ඤිතානං වත්වව සමතික්කවමා
මුනි සවන්තාති වුච්ෙති” - සියලුර් ර්ඤ්ඤනා සර්නය කරපු
තැනැත්තා තර්යි ශ්ාන්ත වූ ර්ුනිවරයා කියලා කියන්රන්. එක අතකින්
අපිට රේක උපර්ාවක් වශ්රයන් හිතාගන්න පුළුවන් ර්ඤ්ඤනා
කියන්රන් නිකන් හරියට අර තැන්පත් රවච්ච වතුරේ විටින් විට පහළ
රවන රැළි වරග් කියලා. රේ රැළි සියල්ල සර්නය රවච්ච ර්නසක්
රබාරහාර් ශ්ාන්තයි, රබාරහාර් පරණීතයි, රලාකු ගැඹුරක් තිරයනවා,
රබාරහාර් නිශ්්චලයි, දිය සුළි ඇති වීර්ක් නෑ, රැළි ඇති වීර්ක්,
කැලඹීර්ක් නෑ. ගේභීරයි.
ඉතින් එතරකාට පින්වත්නි, රේ යවකලාපී සූතරය එබඳු
ගැඹුරක් අපිට රපන්නල රදනවා. භාගයවතුන් වහන්රස් ඒ දීලා
තිරයන සූක්ෂ්ර් උපර්ාව අනුවත් අපිට රත්රරනවා රේක රල්සි පහසු
වැඩක් රනරවයි. රකායි පැත්තට හිතුවත් ‘ර්ර්’ අහු රවනවා.
රකාරහාර්ද රේ ර්තු රවන ර්තු රවන සිතුවිලි විනිවිද දැකගන්රන්?
රේවා හුදු සිතුවිලි පර්ණක් බව රත්රැේගන්රන රකාරහාර්ද? රාග
සිතුවිල්ලක් පහළ වුණහර් රාග සිතුවිල්ලක් වශ්රයන් දැනගන්රන
රකාරහාර්ද? ඒකට ලක් රවච්ච තැනැත්තා රහෝ තැනැත්තිය ගැන
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හිතන්න යන්රන නැතුව, ඒ අරර්ුණ ගැන හිතන්න යන්රන නැතුව,
රේක රාග සිතුවිල්ලක්; හිරත් ද්රේෂ සිතක් පහළ වුණහර් අරය රර්යා
ගැන හිතන්න යන්රන නැතුව, එයා වැරදියි ර්ර් නිවැරදියි කියල
හිතන්න යන්රන නැතුව, රේ ද්රේෂ සිතක් පහළ රවලා තිරයන්රන්;
ඊළඟට, හිරත් රර්ාකක් හරි පටලැවිල්ලක් ඇති වුණහර් ආරයත්
ගිහිල්ලා රර්ාකක් හරි ගැන හිතහිතා සිල්ලර සිතුවිලි පහළ
කරගනිින් ඉන්නරකාට, “රේවත් ඇවිල්ල හුදු සිතුවිලි පර්ණයි”
කියලා අපිට ඒ පහළ රවන සිතුවිලි විනිවිද දැකගන්න පුළුවන් නේ,
අපිට විටින් විට සිතුවිලිවලින් රතාර නිදහස් තත්ත්වයක්, ර්ඤ්ඤනා
සර්නය රවච්ච ර්ට්ටර්ක් අත්දැකගන්න හේබ රවනවා.
ඉතින් එතරකාට රේ ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර ර්ට්ටර් අතිශ්ය
වැදගත් ර්ට්ටර්ක් වශ්රයන්, රබාරහාර් සාධනීය ර්ට්ටර්ක් වශ්රයන්,
භාගයවතුන් වහන්රස් අගය කළ ර්ට්ටර්ක් වශ්රයන් අපිට
රත්රැේගන්නත් සිද්ධ රවනවා. රේ සිතුවිලිවලින් රතාර සිතට අපි
බය වුරණාත්, ර්රර්ක් ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි අතයවශ්යයි රේ යන්තරය
දුවන්න කියල හිතුරවාත්, ඔන්න ඉතින් පැටරලනවා. අපි රේ රහතන්
වහන්රස්ලා අපි ඉස්සරහ තියාරගන, ආේය ර්හා සංඝ රත්නය ගැන
යේ කිසි රගෞරවයක් රපරදැරි කරරගන, භාගයවතුන් වහන්රස් ගැන
ශ්රද්ධාවක් තියාරගන යන ගර්නකදි, උන්වහන්රස්ලා ජීවත් රවලා
තිරයන්රන් ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර සිතකින් නේ, ඒ වරග්ර්යි
භාගයවතුන් වහන්රස් අපිට හික්රර්න්න කියල අවවාද කරල
තිරයන්රන් රේ ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර සිතක් පැවැත්වීර් ගැන නේ,
රේ ර්ඤ්ඤනා රරෝගයක් ගඩුවක් හුලක් වශ්රයන් නේ රපන්නල දීල
තිරයන්රන්, එරහර් නේ අපිට සතුටට පත් රවන්න පුළුවන් යේ රහෝ
අවස්ථාවක තාවකාලිකව රවන්න පුළුවන් රකටි කාලයකට හරි අරප්
හිත ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාරව වාසය කළ කාල පරිච්රේදයක්
හඳුනගන්න පුළුවන් වීර් ගැන. භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නපු ඒ
ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර සිතක් රකටි රහෝ කාලයකට අත්දැක්කා කියල
සතුටු රවන්න පුළුවන්.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
එරහර් නේ පින්වත්නි, අරප් හිරත් රේ ර්ඤ්ඤනා පහළ
රවද්දි ඒවා හඳුනාරගන, ඒවට පැටරලන්න යන්රන නැතුව, ඒවට
උල්පන්දේ රදන්න යන්රන නැතුව, ඒවාට තව තව රපාරහාර දාන්න
යන්රන නැතුව, ‘ර්රර්ක්’ හදන්න ‘ර්රර්ක්’ වේධනය කරන්න යන්රන
නැතුව ඒ ර්ඤ්ඤනා සර්නය වූ ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර වූ සිතකින්
වාසය කරන්න අපි උත්සාහවන්ත රවර්ු. ඒ සඳහා අප සියලුරදනාටර්
යේ ර්ග රපන්වීර්ක් දිරිගැන්වීර්ක් අද දින ධේර් රද්ශ්නාරවනුත් සිදු
රේවා කියල පරාේථනා කරින් අද ධේර් රද්ශ්නාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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නසක්

නවමා තස්ස භ වවතා අ හවතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
ඉඤ්ිතං භික්ඛවව ව ාව ා, ඉඤ්ිතං ව්ඩා, ඉඤ්ිතං
සල්ලං. තස්මාතිහ භික්ඛවව අනිඤ්ජමාවනන වෙතසා
විහරිස්සාමාති එවං හි වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං ති.
ශ්රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ 14 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනට
ර්ාතෘකාවක් සපයාගත්රත් සළායතන සංයුක්තරය් එන යවකලාපී
සූතරරයන්. අපි දැන් දවස් රදකක් රේ සූතරය සාකච්ඡා කළා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඉතාර් අනේඝ උපර්ා රදකකින් තර්යි සූතර ය
පටන්ගන්රන්.
එකක් තර්යි, අර ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයෝ හයරදරනක් ඇවිල්ලා
කත් ලී හයකින් යව හාල් ිටියකට පහරදීර්ක් ගැන. උපර්ාව උපරේය
ගැළපුවහර් ඒරකන් අදහස් රවන්රන් ඇරහන් රෑප බලින්, කරනන්
ශ්බ්ද අහින්, දිරවන් රස බලින්, නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලින්,
කරයන් ස්පේශ්යන් ලබින්, ර්නසින් යේ යේ අරර්ුණු ගනිින්
නිරන්තරරයන්ර් අපි උරද් ඉඳන් රෑ රවනකල්ර් රේ බාහිර රලෝකයත්
එක්ක සේබන්ධ වීර් හරහා සෑරහන්න පීඩාවකට, පීඩනයකට අරප්
හිත රගාදුරැ වීර්යි. අපිට ඒක හිරතන්රන සර්හර රවලාවට අපි සැප
විඳිනවා, පුළුවන් තරේ දකින්න කැර්ති රද්වල් රසායාරගන යනවා,
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
අහන්න කැර්ති රද්වල් රසායාරගන යනවා, රස විඳින්න කැර්ති
රද්වල් රසායාරගන යනවා කියල තර්යි. නර්ුත් නිස්කලංක හිතකට,
ශ්ාන්ත වූ හිතකට, එබඳු හිතක් අත්දැකපු රකරනකුට සර්හර රවලාවට
හිතාගන්න පුළුවන් රේ ඇරහන් කරනන් නාසරයන් දිරවන් කරයන්
ර්නසින් අරර්ුණු ගැනීර් හරහා ර්නසට සිද්ධ රවන පීඩාව. ර්නරස්
සිද්ධ රවන ඒ දරථය, රවරහස රකරනකුට හඳුනාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් රේ හයආකාර ර්ානසික පීඩාවට අර්තරව, භාගයවතුන්
වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා හත්වැනිවත් අර පුරැෂරයක් ඇවිල්ලා කත්
ලීයකින් අර යව හාල් ිටියටර් පහර රදනවා වරග්, රේ තැනැත්තා
අනාගතය ර්ුල් කරරගනත්, එරහර්ත් නැත්නේ අනාගත භවයක් ර්ුල්
කරරගනත් තවත් නා නා පරකාර සිතුවිලි පහළ කරගන්නවා
‘අනාගරත්දි ර්ට රර්රහර් රවයි, අරරහර් රවයි’ කියකියා විවිධ
අවිනිශ්්චිත භාවයන් හිරත් ඇති කරගන්නවා. එතරකාට අර පීඩිත
ර්නස තව දුරටත් පීඩාවට වික්ෂිප්ත භාවයට අවිනිශ්්චිත භාවයට පත්
රවනවා.
ඊට පස්රස්, අපිට රේ වැරදි ආකාරරයන් සිතීරේ තිරයන
භයානකකර්, එරහර් නැත්නේ අරයෝනිරසෝ ර්නසිකාරරය් තිරයන
භයානකත්වය උපර්ාව උපරේය තුළින් රපන්නුේ කරල ඉවර රවලා,
භාගයවතුන් වහන්රස් ඊට වඩා රබාරහෝර් සූක්ෂ්ර් උපර්ාවක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඒ තර්යි අර සුර අසුර සංගරාර්රය්දි ඇති රවච්ච, රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයාරග් බන්ධනය. ඒ සුර අසුර යුද්ධරයන් අසුරරයෝ පරාජ්ය
වුණාට පස්රස් රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව පස්රපාළකින් බැඳරගන
ශ්කර රද්රේන්ද්රයා අබිර්ුවට අරරගන එනවා. දැන් රේ රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයාව බැඳලා තිරයන ඒ බැේර් අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් බැේර්ක්.
ඒක රේ දේවැලකින්, එරහර් නැත්නේ ලණුවකින් බැඳපු බැේර්ක්
රනරවයි. එයා හිතන රටාව අනුව තර්යි ඒ බැේර් තද වීර් රහෝ ලිහිල්
වීර් සිද්ධ රවන්රන්. එරතන්දි විස්තර කරල රදන්රන්, ඒ රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයා බැරි රවලාවත් හිතුරවාත් ‘රදවියන් ධාේිකයි අසුරයන්
අධාේිකයි. ර්ර් රදවියන් සර්ග රේ දිවය රලෝරක නතර රවලා සුර
සැප විඳිනවා’ කියල එයාට සිතුවිල්ලක් පහළ වුරණාත් එයාරග බැි
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ලිහිල් රවලා එයා සුර සැප විඳින රකරනක් බවට පත් රවනවා.
එරහර් නැතුව, එයා රකාරහාර්ත් ඉතින් අසුරරයක් නිසාත් රදවියන්
සර්ග විරැද්ධ අදහස් ඇතිව රදවියන්ව සතුරන් විදිහට සලකන
නිසාත් එයා හිතුරවාත් ‘රදවියන් අධාේිකයි, අසුරයන් ධාේිකයි.
ර්ර් රදවියන්රගන් අතිදිලා නැවතත් අසුර පුරයටර් යනවා’ කියලා,
අන්න ඒ අනුව එයාරග් ඒ බැඳල තිරයන බැේර් තද රවනවා. ඉතින්
එතරකාට භාගයවතුන් වහන්රස් රේ කියල රදන්රන් රර්යා ඒ හිතන
රටාව අනුව තර්යි එක්රකා බැරඳන්රන්, එරහර් නැත්නේ
ලිරහන්රන් කියලා.
ඊට පස්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියල රදනවා “ර්හරණනි,
ඒ බැේර්ටත් වඩා අතිශ්ය සූක්ෂ්ර්යි රේ ර්ාර බන්ධනය” කියලා.
එරහර් කියල තර්යි රේ පස්ආකාරයකින් අපිට රේ ර්ාර බන්ධනය
ඇති රවන හැටි, එරහර් නැත්නේ අපි රේ හිතන රටාව හරහා අපි
තව තව බැරඳන හැටි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විස්තර කරල රදන්රන්.
ඉතින් අපි පසුගිය දවස් රදරක්දි විරශ්්ෂරයන් කතා කරළ් රේ
ර්ඤ්ඤනා සේබන්ධරයන්. ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත, රකරනක් ර්ුල්
කරගත්ත, පුද්ගල භාවයක් ර්ුල් කරගත්ත, නැත්නේ විරශ්්ෂරයන්
කියනවා නේ ‘රකරනක්, පුද්ගලරයක්, ර්රර්ක්’ ඇතුරළ ඉන්නවා
‘ර්ර්’ ඉන්නවා කියල ර්ුල් කරගත්ත ඕනෑර් සිතුවිල්ලක් ර්ඤ්ඤනාවක්
වශ්රයන් අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් එතරකාට ‘ර්ර් ඉන්නවා’
කියල හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘ර්ර් නැහැ’ කියල හිතාගැනීර්ත්
ර්ඤ්ඤනාවක්. ඊළඟට, ‘ර්ර් අනාගරත්දි ඉන්නවා’ කියල
හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘අනාගරත් ර්ර් ඉන්න එකක් නැහැ’
කියල හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘ර්ර් රබාරහාර් ලස්සන ශ්රීර
ඇත්රතක් රේවා’ කියල හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘එරහර්
රනාරේවා’ කියල හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්. ‘රෑපවලින් රතාරව
අරෑප ස්වභාවයකට පත් රේවා’ කියල හිතාගැනීර්ත් ර්ඤ්ඤනාවක්.
ඉතින් රේ ආකාරරයන් භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නලා
රදනවා අපි විවිධ සූක්ෂ්ර් ආකාරවලින් ‘ර්රර්ක්’ ර්ුල් කරරගන
හිතනවා, රේ හිතන හිතන වාරයක් පාසා, තව තව අපි රේ
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සංසාරරට බැරඳන බැේර් තද රවනවා කියලා. රර්ාකද, අපි
හිතන්රනර් ඇතුළත සක්කාය දිට්ියක් තබාරගන. එරහර්ත්
නැත්නේ, රබාරහෝර් සියුේ ආකාරරය් අස්ිර්ානයක් තබාරගන තර්යි
අපි හිතන්රන්. ‘ර්ර්’ කියන කූඤ්ඤය ගහරගන, ඒ කූඤ්ඤයට
සාරප්ක්ෂකව තර්යි අරප් ර්ුළු සිතුවිලි ධාරාවර් කරියාත්ර්ක රවන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා, රේ සිතුවිලිවල රබාරහාර් අහිංසක ස්වභාවයක්
තිබුණට, රේ සිතුවිලි රටාව අපිට රබාරහාර් ආදීනව රැසක් ඇති
කරල රදනවා.
ඊට පස්රස්, අපිට අද කතා කරන්න පුළුවන් ඊළඟ රකාටස
ගැන. එරතන්දි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන්රන් තවත් පැත්තක්.
ඒ තර්යි, දැන් රේ ‘ර්ර් ඉන්නවා’ කියල සිතාගැනීර්, නැත්නේ ‘ර්ර්
රවි’ කියල සිතාගැනීර් ඉඤ්ජිතයක්. ඉඤ්ජිතයක් කියල කියන්රන්
රේ ර්නරස් ඇති රවන එක්තරා අන්දර්ක කේපන ස්වභාවයක්,
සලිතයක්, චලනයක් ‘ර්ර් රවි’ කියල සිතාගැනීර්. තවත් පැත්තකට
අපිට හිතන්න පුළුවන් එරහර් නේ රේ හිරත් කිසිර් චලනයක්
නැත්නේ, හිත රබාරහාර් අකේපිත නේ එබඳු අකේපිත සිතක ‘ර්ර්
රවි’ ‘ර්ර් ඉන්නවා’ කියන සිතුවිල්ලක් පහළ රවන්න විදිහක් නෑ.
රර්ාකද සිත අකේපිතයි, රබාරහෝර් ස්ථාවරයි, රබාරහෝර් නිශ්්චලයි .
එතරකාට අර වරග් සිතුවිලි පහළ රවන්රන් එබඳු තහවුරැ බරවන්
ගිලිහුණහර්. එ් ඒ තහවුරැ බරවන් ගිලිහිච්ච හැර් වාරයක් පාසාර්
රර්න්න රේ වරග් සිතුවිලි ධාරා කරියාත්ර්ක රවන්න පුළුවන්. ‘ර්ර්
රවි’ ‘ර්ර් ඉන්නවා’ කියල හිතාගත්රතාත්, ඒක බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් කියනවා හිරත් ඇති රවච්ච කේපනයක්, සැලීර්ක් කියලා.
රර්ාකක් හරි ඡායාරෑපයක් දිහා බලලා “ආ..රේ ඉන්රන ර්ර්” කියල
හිතාගත්රතාත් ඒක ර්නරස් ඇති රවච්ච කේපනයක්.
එරහර්ත් නැත්නේ ‘ර්ර් අනාගතරය්දි වන්රනි’ ‘ර්ර් එන
ර්ාරස රර්න්න රේ විදිරහ් වැඩක් කරනවා’ කියලා අරප් හිරත් එරහර්
සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා, සැලසුර්ක් හිරත් පහළ රවනවා. ඒකත්
අපිට රත්රැේගන්න තිරයන්රන් රේ සිරත් හටගත්ත කේපනයක්
කියලා. කලින් හිරත් තිබුණා රබාරහාර් නිශ්්චල තහවුරැ අකේපිත
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බවක්. ඒ අකේපිත බව දැන් අපිට අහිි වුණා. නැවතත් කේපනයකට
සැලීර්කට ලක් වුණා. එබඳු සැලීර්ක් තර්යි එතරකාට රේ ‘ර්ර්
අනාගරත්දි කවුරැන් රහෝ වන්රනි’, ‘ර්ර් උසස් වීර්ක් ලබන්රනි’,
‘ර්ර් අසුවලා වන්රනි’ කියලා රේ කුර්ක් රහෝ අනාගත සැලසුර්ක්
සේබන්ධරයන් අරප් හිරත් යේ සිතුවිල්ලක් පහළ රවලා ඒරක් ‘ර්ර්’
ර්ුල් බැසරගන තිරයනවා නේ, ‘ර්ර්’ ඒ සිතුවිල්ල අස්රස රිංගරගන
ඉන්නවා නේ, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා ඒක හිරත් ඇති රවච්ච
කේපනයක් කියලා. ‘අනාගරත්දි ර්ර් රනාවන්රනි’ කියල, නැත්නේ
‘ර්ට දැන් වයසයි, ඒ නිසා ර්ර් එච්චර කාලයක් ජීවත් රවන එකක්
නෑ’ කියල අපි හිතනවා. ඉතින් එතරකාට ඒකත් හිරත් ඇති රවච්ච
කේපනයක්, සැලීර්ක්. ඊට පස්රස් ‘ර්ර් රේ විදිහට සුරෑපී රකරනක්
බවට පත් රවනවා’, ‘ර්ර් තව ටිකක් ශ්ක්තිර්ත් රකරනක් බවට පත්
රවනවා’ කියලා රේ ආකාරරයන් අරප් රේ ශ්රීරරය්ර් විවිධ ස්වභාව
ගැන හිතාරගන අපි කරන සිතීේ, ඒ සියල්ලර්ත් රේ ර්නරස් ඇති
රවන කේපන කියලා භාගයවතුන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා.
එරහර් නැත්නේ, ‘රේ රෑප අයින් කරල ර්ර් යන්න ඕනැ
අරෑප රලෝරකකට’ කියල දැන් ධයාන භාවනාවක් වඩන රකරනක් ඒ
විදිහට හිතන්න පුළුවන්. ‘රේ රෑපාවචර රලෝරක රබාරහාර් කරදරයි.
රර්ාකද රේරක ර්ැසි ර්දුරැරවා ඉන්නවා, රේරක රලඩ රරෝග
හැරදනවා. රේ ඔක්රකාර් සිද්ධ රවන්රන් රේ රෑපය නිසා. බැරිද
ර්ට රෑපරයන් රතාර අරෑපි බවකට පත් රවන්න’ කියල එයා ඔන්න
ධයාන වඩනවා. එතරකාට එයාරග ඒ උත්සාහය අපිට රත්රරනවා
සර්හර රවලාවට රබාරහාර් ධාේික උත්සාහයක් කියලා. නර්ුත්
ඇතුරළ ර්ුල් බැසගත්ත රකරනක් ඉන්නවා. ‘ර්ට රේ රෑපය
කරදරයක්. ඒ නිසා ර්ර් රේ රෑපරයන් අතිදිලා අරෑපී තත්ත්රවකට,
අරෑපී බරහ්ර් රලෝරකකට යන්න ඕනැ’ කියලා අර ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර
කරගත්ත, ආත්ර් දෘෂ්ටියක් ර්ුල් කරගත්ත සිතුවිලි ධාරාවක් තර්යි
කරියාත්ර්ක රවන්රන්. ඉතින් එතනත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා
කරන්රන් එබඳු සිතුවිලි පහළ රවන්රන් හිරත් ඇති රවන කේපන
ස්වභාවයක් නිසා, චංචල ස්වභාවයක් නිසා කියලයි. එරහර් නැතුව
‘සංඥා ඇත්රත්ත් නැති නැත්රත්ත් නැති රකරනක් රවනවා’ කියල
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හිතුරවාත්, රන්වසඤ්ානාසඤ්ා ර්ට්ටර්ක් ගැන හිතුරවාත්
එතැනත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා ඒකත් හිරත් ඇති රවන
ර්ඤ්ඤනාවක්, කේපනයක් කියලා. අපි දන්නවා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රබෝධිසත්ව අවදිරය් ‘කිං සච්ච ගරේසී’ව යන කාරලදි
උන්වහන්රස්ට ආළාරකාලාර්, උද්දකරාර්පුත්ත තවුසන් හේබ වුණා.
ඒරගාල්රලා හිතාරගන හිටියා ආකිඤ්චඤ්ායතනය, රන්වසඤ්ා
නාසඤ්ායතනය කියන්රන් සේපූේණ විර්ුක්තිය කියලා. නර්ුත් ඒක
හිතාගැනීර්ක්, නැත්නේ හිරත් ඇති රවන කේපනයක් කියල
භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා. ‘ර්ර් රේ විදිහට රවන්න ඕනැ’, ‘ර්ර්
රර්බඳු අරෑපී බරහ්ර් රලෝරකක උපදින්න ඕනැ’ කියල රකරනක්
හිතනවා නේ, එතනත් ‘ර්රර්ක්’ අන්තේගතයි, ආත්ර් දෘෂ්ටියක්
තිරයනවා, අස්ිර්ානයක් තිරයනවා. එතරකාට ඒකත් කේපනයක්,
සැලීර්ක් කියල බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා.
දැන් ඊළඟට එන රකාටසත් රේකටර් අපිට එකතු කරලා
ගන්න පුළුවන්. භාගයවතුන් වහන්රස් ඊළඟට රපන්නනවා “අස්ීති
භික්ඛවව ඵන්දිතවමතං” රේ ඉඤ්ජිත ඵන්දිත කියන වචන රදක
රබාරහාර් ළඟ ළඟ යන වචන. ඉඤ්ජිත කියල කියනවා කේපන
කියන අදහසින්. ඵන්දිත කියල කියනවා සැලීර් කියන අදහසින්.
කේපන චංචල කියල අපිට හිතාගන්න පුළුවන් සරලව. එතරකාට
‘ර්ර් රවි, ර්ර් ඉන්නවා, ර්ර් අනාගරත් ඉන්නවා, එක්රකා ර්ර්
අනාගරත් නැහැ, ර්ර් රහාඳ රකරනක් රවනවා, ර්ර් නරක රකරනක්
රවනවා, ර්ර් සත්පුරැෂරයක් රවනවා’ කියලා රේ රර්ාන
ආකාරරයන් ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරරගන අපි සිතුවිල්ලක් පහළ කරගත්තත්
ඒක හිරත් ඇති රවන කේපනයක්, හිරත් ඇති රවන චංචල වීර්ක්,
සැලීර්ක් කියල අපිට රත්රැේගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ අවස්ථාරවදි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන්රන්
“අස්මීති භික්ඛරව ඵන්දිතරර්තං” ර්හරණනි, ‘රේ ර්ර් රවි’ කියල
හිතාගැනීර් හිරත් ඇති රවච්ච ස්පන්දනයක්, හිරත් ඇති රවච්ච
සැලීර්ක්. “අයමහමස්ීති ඵන්දිතවමතං” ‘රර්ය ර්ර් රවි’ - රේ
ඉස්සරහ තිරයන රර්ාකක් හරි රපන්නලා, “ආ.. රේ ඉන්රන ර්ර්”
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කියල රපන්නලා අපි අයිතිය හඟවනවා නේ, ඒ සර්ග ‘ර්ර්’ ර්ුල්
කරගත්ත පුද්ගල ස්වභාවයක් ර්ුල් කරගත්ත යේ කිසි ගනුරදනුවක්
කරනවා නේ, එතැනත් තිරයන්රන් කේපනයක් සැලීර්ක් වශ්රයන්
රපන්නනවා. අනාගරත් ර්ුල් කරරගන ‘ර්ර් අනාගරත්දි රේ රේ
ආකාරරයන් රවනවා’ කියල සිතීර්, කල්පනා කිරීර්, සැලසුේ හැදීර්,
ඒකත් ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත, ඒ සිතුවිල්ලත් හිරත් ඇති රවච්ච
කේපනයක් සැලීර්ක් වශ්රයන් රපන්නනවා. ඉතින් රේ ආකාරරයන්
රේ ඵන්දිත වශ්රයන්, නැත්නේ හිරත් ඇති රවච්ච සලිතයක් සැලීර්ක්
චංචල වීර්ක් වශ්රයනුත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අර විදිහටර් විස්තර
කරල රදනවා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා රේ ඉඤ්ජිත ඵන්දිත කියන
වචන රදක සෑරහන්න සර්ානව යන ස්වභාවයක් තිරයනවා.
රේ අවස්ථා රදක ගැන තව ටිකක් අපිට විස්තර කරගන්න
පුළුවන් ද්වයතානුපස්සනා සූතරය ර්ුල් කරරගන. සුත්ත නිපාතරය් එන
ද්වයතානුපස්සනා සූතරරය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා
“යං කිඤ්ි දුක්ඛං සවම්භාති, සබ්බං ඉඤ්ිතපච්ෙයා” ඒ කියන්රන්, රේ
යේ තාක් විවිධාකාර දුක් පහළ රවනවා නේ, ඒ සියල්ලර්
‘ඉඤ්ජිතපච්චයා’ - ඒ කියන්රන්, ඒ සියල්ලර් හිරත් ඇති රවන
කේපන වීේ, සලිත වීේ නිසා තර්යි සිද්ධ රවලා තිරයන්රන්.
“ඉඤ්ිතානං නිව ාවධන, නත්ථි දුක්ඛස්ස සම්භවවා” යේ කිසි
රකරනකුට පුළුවන් වුරණාත් රේ ඉඤ්ජිතවලින් හිත නිදහස්
කරගන්න, නැත්නේ රේ සැලීේවලින් කේපනවලින් හිත නිදහස්
කරගන්න, අන්න එතරකාට රේ දුක්වලින් නිදහස් රවන්න පුළුවන්;
එතරකාට දුරක් හටගැනීර්ක් නැහැ කියලා ද්වයතානුපස්සනා සූතරරය්
සඳහන් කරනවා.
ඊළඟට සඳහන් රවනවා
එතමාදීනවං ඤො දුක්ඛං ඉඤ්ිතපච්ෙයා,
තස්මා හි එජං වවාස්සජ්ජ සඞ්ඛාව උප ැන්දිය,
අවනවජා අනුපාදාවනා සවතා භික්ඛු පරිබ්බවජති.
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“එතර්ාදීනවං ඤත්වා දුක්ඛං ඉඤ්ජිතපච්චයා” රේ ආදීනවය
රත්රැේ අරරගන, ඒ කියන්රන් රේ සියලු දුක් හටගන්රන් හිරත් ඇති
රවන කේපනය වීේ, රසලවීේ, චංචල වීේ බව රත්රැේ අරරගන
“තස්ර්ා හි එජ්ං රවාස්සජ්ජ් සඞ්ඛාරර උපරැන්ධිය, අරනරජ්ා
අනුපාදාරනා, සරතා භික්ඛු පරිබ්බරජ්ති” කියලා ද්වයතානුපස්සනා
සූතරරය් ලස්සන ගාථාවක් සඳහන් රවනවා. ඒරක අදහස ගත්රතාත්,
රර්රතන්දි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියන්රන් දැන් රේ හිරත් ඇති රවන
කේපනය වීේ, චංචල වීේ, සැලීේ සියලු දුකට ර්ුලයි කියල රත්රැේ
අරරගන, “තස්ර්ා හි එජ්ං රවාස්සජ්ජ්”- රේ එජ්ං කියල කියන්රන්
පාලිරයන් තණ්හාවට නර්ක්. දැන් රර්තන රේ කේපනය වීේ, චංචල
වීේ, රසලවීේ රේ සියල්ල සහ තණ්හාව අතර එක්තරා සේබන්ධයක්
රපන්නනවා. ඒ කියන්රන්, රේ සැලීේ සියල්ල සිද්ධ රවන්රන්
තණ්හාව නිසා කියල අපිට හිතාගන්න පුළුවන්. කේපනයක්, සැලීර්ක්
චංචල වීර්ක් හිරත් ඇති රවන්රන් තණ්හාව ර්ුල් කරරගන. රේ
සැලීේ, චංචල වීේ, කේපන වීේ කියන්රන් දුකක්. ඒවා තර්යි දුකට
ර්ුල. ඒ නිසා රේ සියලු තණ්හාව අතහැරල දාලා, ඒජ්ාව හැරපියලා,
“සඞ්ඛාරර උපරැන්ධිය”- සංස්කරණය කිරීේ නතර කරලා, “අරනරජ්ා
අනුපාදාරනා, සරතා භික්ඛු පරිබ්බරජ්ති”- තණ්හාරවන් රතාර
සිතකින්, කේපනය වීේවලින් රතාර සිතකින්, නිශ්්චල වූ සිතකින්,
අකේපිත සිතකින්, ඒ වරග්ර් “අනුපාදාරනා”- කිසිවක් උපාදාන
රනාකර, “සරතා” - සතිර්ත්ව, “භික්ඛු පරිබ්බරජ්ති”- රේ භික්ෂූන්
වහන්රස් නැත්නේ රේ රයෝගාවචරයා කාලය ගත කරනවා.
ඉතින් ඔතන අපිට සෑරහන්න යර්ක් ඉරගනගන්න පුළුවන්
අරප් පරතිපදාවට. දැන් රේ ගාථාරව විරශ්්ෂරයන්ර් සඳහන් රවනවා
“තස්මා හි එජං වවාස්සජ්ජ” එරහර් නේ තණ්හාව අපිට අයින් කරන්න
අවශ්ය රවනවා. රර්ාකද තණ්හාව නිසා තර්යි කේපනය වීේ, සැලීේ
සියල්ල සිද්ධ රවන්රන්. අපි හිතර්ු යේ කිසි අපි කැර්ති රකරනක්
ඉන්නවා. ඒ කැර්ති රකනා අපි බලාරපාරරාත්තු වුරණ් නැති රවනත්
රකරනක් එක්ක රර්ාකක් හරි සේබන්ධයක් පටන් අරරගන.
එතරකාට අරප් හිරත් රලාකු සැලීර්ක් හටගන්නවා. අපි කේපාවට
පත් රවනවා. “අරන්, රේ ර්ර් ර්ුළු හදින්ර් ආදරේ කරපු රකනා රන්ද
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රේ රවන රකරනක් එක්ක අයථා සේබන්ධයක් පවත්වන්රන්” කියලා
අරප් හද කේපාවට පත් රවනවා. නැත්නේ අපි හිතර්ු අපි අරප්
රගවල් රදාරවල්වලට රලාකු ඇල්ර්කින් කටයුතු කරනවා. එරතන්දි
ඔන්න භූිකේපාවක් ඇවිල්ලා, එරහර් නැත්නේ ර්හා ගංවතුරක්
ඇවිල්ලා ඔක්රකාර් සුණු විසුණු රවලා යනවා. එතරකාට රලාකු
කේපනයක්, රලාකු වික්රෂෝපයක්, බිඳ වැටීර්ක්, ඇද වැටීර්ක් ර්නරස්
සිද්ධ රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද අපි බැඳිලා ඉන්රන්, අපි අල්ලරගන
ඉන්රන්, රර්ාකකට හරි රහ්ත්තු රවලා ඉන්රන්. ඒ රහ්ත්තු රවච්ච
රද් යේ රහෝ පීඩාවකට ලක් රවනරකාට කරදරයකට ලක් රවනරකාට
ඔන්න අරප් හිරත් රලාකු සැලීර්ක්, කේපනයක් හටගන්නවා.
අපි හිතර්ු අරප් දරැරවක් රර්ාකක් හරි අනතුරකට ලක්
රවනවා, රරෝගයකට භාජ්නය රවනවා. අපි ඉතින් සෑරහන්න
ආරක්ෂාකාරීව ඇහැක් වරග් රැකගත්ත රේ දරැවා රර්බඳු යේ කිසි
කරදරයකට ලක් වුණාර් අරප් හදවත කේපාවට පත් රවනවා. රලාකු
සැලීර්කට අරප් හිත ලක් රවනවා. ඉතින් රේවා රත්රැේගන්න අර්ාරැ
නැහැ. අපි බැඳුණ පර්ණට, ඇලුණු තරර්ට, ර්රග් කියාගත්ත තරර්ට,
ඒ වස්තුව යේ රහෝ රවනසකට භාජ්නය වුණහර්, රවනස් වීර්කට
ලක් වුණහර් අරප් හිත සැලීර්කට කේපා වීර්කට කේපනයකට
භාජ්න රවනවා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා රර්තන තණ්හාවත්
එක්ක රලාකු සේබන්ධයක් තිරයනවා කියලා. තණ්හාව නිසා තර්යි
අපි රදයක් අල්ලරගන ඉන්රන්, ගරහණය කරරගන ඉන්රන්. අපි ඒ
අල්ලරගන ඉන්න රද්, ඒරකන් සතුටක් ලබන්න පුළුවන් කියල
හිතාගත්ත රද්, ර්රග් වසඟරය් තිරයන්රන් කියල හිතාගත්ත රද් යේ
යේ රහ්තු කාරණා නිසා රවනස් වුණහර්, අනය ආකාරයකට පත්
වුණහර් ඔන්න අපි සැරලනවා, අපි ඇදරගන වැරටනවා, රබාරහාර්
කේපාවට ලක් රවනවා.
දැන් රර්රතන්දි සඳහන් කරන්රන් “තස්ර්ා හි එජ්ං රවාස්සජ්ජ්”.
එරහනේ පුළුවන්ද තණ්හාව අතහැරල දාන්න, තණ්හාව ක්ෂය කරල
දාන්න, තණ්හාව දුරැ කරල දාන්න? යේ කිසි රකරනකුට එරහර්
පුළුවන්කර්ක් තිරයනවා නේ අන්න එතරකාට කේපා වීේ, සැලීේ,
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චංචල වීේ අඩුයි. රර්ාකද එක පැත්තකින් අපිට හිතන්න පුළුවන් පිට
තිරයන අයිතීන්, ඇලීේ, අරප් තිරයන වපසරිය අඩු වීර් නිසා රේක
වුණා කියල. තවත් පැත්තකින් හිතුරවාත්, රද්වල් ඕන තරේ
තිරයනවා, නර්ුත් ඒ එකක්වත් අල්ලරගන නෑ, ගරහණය කරරගන නෑ,
තණ්හාරවන් බදාරගන නෑ, රනාඇලුණු සිතකින් වාසය කරනවා.
එරහර් නේ රේ තත්ත්වය ඇති කරගන්නත් පුළුවන්. එතරකාට
එරහර් නේ රකාරහාර්ද හිත තණ්හාරවන් ර්ුදවාගන්රන්? අපි නිකන්
පන්සලට දානයක් දීපු පර්ණින් ඒ රද් කරන්න පුළුවන්ද? පරාේථනා
කළ පර්ණින් ඒ රද් කරන්න පුළුවන්ද? එරහර් නේ අපිට යේ
පරතිපදාවක් අනුගර්නය කරන්න සිද්ධ රවනවා. අපි හිතර්ු හිරත්
විවිධාකාර සිතුවිලි පහළ රවද්දි, අපි භාවනාවක් කරන්න පටන්
අරරගන ඒ අවස්ථාරවදි අපිට පුළුවන්ද හිරත් අතීතය අල්ලරගන
විවිධාකාර ආසා පහළ රවද්දිත්, අනාගතය ර්ුල් කරරගන විවිධාකාර
සැලසුේ අරප් හිත හදද්දිත්, ඒවාට අරප් හිත කේපනය රවද්දිත් අපිට
ශ්ක්ති පර්ණින් රේ රර්ාරහාරතදි ඇස්පනාපිට සිද්ධ රවන
අරර්ුණකට අරප් හිත ගන්න පුළුවන් නේ ලද ලද අවස්ථාරවදි, අර
අරප් කේපා වීේවලට, රශ්ෝක කිරීේවලට, වැළපීේවලට රපාඩි
අස්වැසිල්ලක් ලැරබනවා.
ඒ නිසා, භාගයවතුන් වහන්රස් සතිපට්ඨානය රද්ශ්නා කරද්දි
විරශ්්ෂරයන් සඳහන් කරනවා “වසාකපරිද්දවානං සමතික්කමාය
දුක්ඛවදාමනස්සානං අත්ථ මාය” කියලා. ඒ කියන්රන් රශ්ෝක කිරීේ,
හඬා වැලපීේ සර්තිකරර්නය කිරීර් පිණිස, දුක් රදාේනස් දුරැ කිරීර්
පිණිස, අතහැර දැමීර් පිණිස සතිපට්ඨානයක් රද්ශ්නා කරනවා.
එරහර් නේ, අපි සතිපට්ඨානය වඩාරගන යනරකාට අපිට
රත්රරන්න ඕනැ ‘ර්රග් හිරත් දැන් කලින් තරේ දුකක් නෑ, කලින්
තරේ රදාේනසක් නෑ. ර්රග් හිත කලින් තරේ සැරලන්රන නෑ. ර්රග්
හිත ඉස්සර නේ පුංචි රද්ටත් සැලුණා. පුංචි රද්ටත් ර්ට ඇඬුණා, ඉකි
ගැසුණා, කඳුළු රබ්රැණා, වැලපුණා. නර්ුත් දැන් රේ භාවනාව
කාලයක් කරරගන යන්න පටන් අරගත්තට පස්රස් ර්රග් හිරත් පුංචි
අකේපිත බවක් ඇති රවලා තිරයනවා. ර්රග් හිරත් රනාසැරලන
ගතියක් දැන් ඉස්ර්තු රේරගන එනවා’ කියල ඔන්න රකරනකුට
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වැටරහන්න පුළුවන්. ඉතින් එතරකාට අපි නිවැරදි සතිපට්ඨානයක්
වඩනවා නේ, ඒ අනුව අරප් හිරත් සතිර්ත් භාවය, ඒකාගරතාව, පරඥාව
වේධනය රේරගන එනරකාට ටික ටික අර කියපු හැකියා, කුසලතා,
ගුණධේර් අපි තුළ දියුණු රවන බව අපිට දැරනන්න ඕනැ. අරප්
චේයාරවන් අරප් චරිතරයන් අපිට රත්රරන්න ඕනැ ‘ඉස්සර හිටියට
වඩා රවනසක් ර්රග් හිරත් දැන් සිද්ධ රවලා තිරයනවා’ කියල.
ඊට පස්රස්, එපර්ණක් රනරවයි ඔන්න අපි ඒ ඒකාගර රවච්ච
ර්නසකින් රහාඳට රේ ඇස්පනාපිට ර්තු රවන ර්තු රවන අරර්ුණ
රහාඳට නිරීක්ෂණය කරනවා. අපි හිතර්ු අපි රේදනානුපස්සනාවක්
වඩනවා. එතරකාට සැප රේදනාවක් ඔන්න දැරනනවා. අරප් හිත
රහාඳට එකාගර රවලා තිරයනවා. ඒ සැප රේදනාව අපි අල්ලගන්න
යන්රන නෑ. ඒක හුදු සැප රේදනාවක් වශ්රයන් අපි දකිනවා.
එරතන්ට රහාඳට අරප් අවධානය කිට්ටු කරලා බලාරගන ඉන්නවා.
බලාරගන ඉන්නරකාට රත්රරනවා රේ සැප රේදනාරේ යථා
ස්වභාවය. සැප රේදනාව යේ යේ රහ්තු කාරණා නිසා හටගන්නවා.
ඊට ර්ුල් රවච්ච යේ යේ ස්පේශ් තිරයනවා. එබඳු ස්පේශ් සිද්ධ
රවනරකාට ඔන්න සැප රේදනාවක් හටගන්නවා. එරහර් නැත්නේ,
දුක් රේදනාවකට තුඩු රදන යේ ස්පේශ් සිද්ධ රවනරකාට ඔන්න යේ
යේ දුක් රේදනාවක් හටගන්නවා. උරප්ක්ෂා රේදනාවකට තුඩු රදන
යේ යේ ස්පේශ් සිද්ධ රවනරකාට ඔන්න උරප්ක්ෂා රේදනා
හටගන්නවා. අපි රබාරහාර් සීරැරවන් ඒ ඒ රේදනා හටගන්න
ආකාරය බලාරගන ඉන්නවා.
අපි කාලාන්තරයක් තිස්රස් රර්බඳු රේදනානුපස්සනාවක
නිරත රවනවා නේ, රේ හරහා රහාඳ සේපජ්ඤ්ඤයක් දියුණු
රවනවා. රර්ාකද ඒ ඒ රේදනාව රවන් රවන් වශ්රයන් දැකගන්න,
සියුේ ආකාරරයන් දැකගන්න, ඒක හටගන්න අවස්ථාරවර් දැකගන්න
අපි උත්සාහවත් වීර් හරහා, අපි තුළ රහාඳ තීවර ඒකාගරතාවක්, රදයක්
දිහා සියුේව දැකගැනීර්ක්, සේපජ්ඤ්ඤයක් රහාඳට වැඩිලා එනවා.
ඊට අර්තරව, රර්තන රේ තිරයන්රන තනි රේදනාවක් රනරවයි,
රර්තන රේදනා රැසක් තිරයනවා කියල ඔන්න තව තව අරප්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
සේපජ්ඤ්ඤය දියුණු රවනවා, තීක්ෂණ භාවයකට පත් රවනවා.
එතරකාට රේ සෑර් එක එකක් පාසා සියුේ සියුේ රේදනා ඇතිව
නැතිව යනසුලුයි රන්ද කියලා තව තව අපි තුළ රලාකු නුවණක්
රලාකු පරඥාවක් වැරඩන්න පටන්ගන්නවා. එතරකාට රර්න්න රර්බඳු
ර්ට්ටර්ක් කලින් රනාතිබී හට අරරගන රබාරහාර් යුහුසුලුව නැති
රවලා යන ගතියක් සැප රේදනාවටත් උරැර්යි, දුක් රේදනාවටත්
උරැර්යි, උරප්ක්ෂා රේදනාවටත් උරැර්යි කියලා නැවත නැවත
දකින්න දකින්න, ඒක රත්රරන්න රත්රරන්න, ඇස්පනාපිට
පරතයක්ෂයක් වශ්රයන්ර් වැටරහන්න වැටරහන්න, එතරකාට
රර්ාකටද රේ තරේ රේදනා ඔස්රස් අපි දුවලා? සැප රේදනා
ඔස්රස්ර් අපි හඹාරගන ගිිහිල්ලා රත්රැර්ක් තිරයනවාද? දුක්
රේදනාරවන් ඔය තරේර් අතිරදන්න දඟලලා රත්රැර්ක්
තිරයනවාද? උරප්ක්ෂා රේදනාවලිනුත් අපි ර්න්රදෝත්සාහී රවලා,
එරහර් නැත්නේ ඒවා ගැන රනාදැනුවත්කර්කින් කටයුතු කිරීරේ
රහ්තුවක් තිරයනවාද? කියලා අපි තුළ යේ නුවණක් අවදි රවන්න
පුළුවන්.
ඉතින් රේක කාලාන්තරයක් තිස්රස් කරන්න කරන්න දැන්
සැප රේදනාවකදි ඇරලන්න යන්රනත් නැතුව, දුක් රේදනාවකදි
ගැරටන්න යන්රනත් නැතුව, උරප්ක්ෂා රේදනාවකදි ඒරකන් ර්ුළා
රවන්න, නැත්නේ ඒක අරපන් ර්ගහැරරන්රනත් නැතුව, රේ සියලු
ආකාරරය් රේදනා හුදු රේදනා ආකාරරයන්ර් අපිට දැකගන්න
පුළුවන් ර්ට්ටර්ක් ඇති වුරණාත් අන්න අරප් හිරත් යේ ර්ධයස්ථ
බවක්, නැත්නේ යේ පරිණත බවක් ඇති රවලා තිරයනවා. එතරකාට
රේක තව තව දියුණු කරන්න දියුණු කරන්න, දැන් රේදනා තිබුණත්
අපි ටිකක් පැත්තකට රවලා බලන ගතියක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
ප වතා බැල්ර්කින්, අනුන්රග රේදනාවක් දිහා බලනවා වරග් බලන
බැල්ර්කින් රේක නිරීක්ෂණය කරන්න යේ අවස්ථාවක් ලැරබනවා.
එතරකාට ඒ පහළ රවන පහළ රවන රේදනාත් අපිත් අතර, නැත්නේ
රේ නිරීක්ෂණය කරන ර්නසත් අතර, යේ දුරස්ථ භාවයක් හටගන්න
පුළුවන්. ඉතින් රේක කාලාන්තරයක් තිස්රස කරන්න කරන්න අපි
හිතර්ු දැන් රර්යාට යුහුසුලුව වැටරහනවා ‘දැන් රේ රර්ාරහාතක්
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රර්ාරහාතක් පාසා විවිධාකාරරය් රේදනා හටගන්නවා. ඒවා ඇති වූ
සැණින් නැති රවලා යනවා. රේ ඇති වීේ නැති වීේ පරවාහරයන්
නිරන්තරරයන්ර් රේ රේදනා රපරළනවා. සැප දුක් උරප්ක්ෂා කියල
රභ්දයක් නෑ සියලුර් රේදනාවලට රේ රපළීර් උරැර්යි. රේ කිසිර්
රදයක් ර්රග් පාලනරය් පවතින්රන නැහැ’ කියලා රේ තරිලක්ෂණය
රකරනක් තුළ රහාඳට වැරඩන්න වැරඩන්න, අර අල්ලාගත්ත ගතිය
රවනුවට එපා රවච්ච ගතියක්, විරාගයක්, නිබ්බිදාවක් හිරත් පහළ
රවන්න පුළුවන්. ඒක අවරබෝධය ර්ත ඇති රවච්ච නිබ්බිදාවක්,
කලකිරීර්ක්, එපා වීර්ක්. දැන් රේවා දැඩිව ගරහණය කරල රත්රැර්ක්
නෑ. රර්ාකද රේ අල්ල බදාගන්න රද් හරිර් ක්ෂණභංගුරයි.
රර්ාරහාතක් පාසා ඇති රවලා නැති රවලා යන ස්වභාවයකින්
යුක්තයි. ඒ ඇති වීේ නැති වීේවලින් නිරන්තරරයන් රපරළන
ස්වභාවරයන් යුක්තයි. ර්රග් පාලනරයන් රතාරයි. ඇතුරළ ගන්න
කියලා ආත්මීය ස්වභාවයක් හරයක් සාරයක් නෑ. රර්ාකද, නිරන්තර
ඇති වීේ නැති වීේ පරවාහයක් තිරයන්රන්.
ඉතින් රර්න්න රර්බඳු සතයයක් නේ තිරයන්රන්, එතරකාට
ඒ තැනැත්තා තුළ එබඳු පරඥාවක් වැරඩන්න වැරඩන්න එයාරග හිරත්
අර සතිපට්ඨානරය් විස්තර කරන ආකාරයට
“සමුදයධම්මානුපස්සී වා වවදනාසු විහ ති. වයධම්මානුපස්සී
වා වවදනාසු විහ ති. සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා වවදනාසු විහ ති”
හටගන්නා ස්වභාවය, ක්ෂය රවලා යන ස්වභාවය, නැති
රවලා යන ස්වභාවය දකිින් වාසය කරනවා. ඉතින් එතරකාට “අත්ථි
වවදනාති වා පනස්ස සති පච්ෙුපට්ිතා වහාති” කියලා ‘රේ
තිරයන්රන හුදු රේදනා ස්වභාවයක් පර්ණයි’ කියල අන්න එයාරග
හිරත් යේ වැටහීර්ක්, අවරබෝධයක් ඇති රවන්න පුළුවන්. දැන් අර
කලින් තරේ රේවා දැඩිව ගරහණය කරන්න යන්රන නෑ, උපාදාන
කරන්න යන්රන නෑ. ඒ රවනුවට එන එන රද් දිහා ර්ධයස්ථව
බලන්න පුළුවන් හැකියාවක් එයාරග හිරත් ඇති රවලා. දැන්
එතරකාට රේ රේදනා පරිහරණය කරන්රන් තව දුරටත් පරඥාව දියුණු
කරගන්න, තව දුරටත් සතිය දියුණු කරගන්න. රේදනාවර් අර්ුද්රවය
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
බවට පත් රවනවා තර්න් තුළ යේ විශ්ිෂ්ට ඥානයක් දියුණු කරගන්න.
ඉතින් රේරක තව තව පරිණත රවන්න රවන්න, රේදනාවලින් හිත
අතිදිලා, ඒ වරග්ර් කයත් ගරහණය කරන්රන නැති, උපාදාන
කරන්රන නැති, හිරත් පහළ රවන විවිධාකාර ස්වභාවයනුත් උපාදාන
කරන්රන නැති, කිසිවක් උපාදාන රනාකරන තත්ත්වයකට, අනිශ්රි ත
වූ ස්වභාවයකට, කිසිවක් ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවයකට, ක්ෂණ
ර්ාතර වශ්රයන් රහෝ රයෝගාවචරරයක් පත් රවන්න පුළුවන්.
ඉතින් රේ තත්ත්වය හඳුනාරගන රේක තව තව වේධනය
කළා නේ, අන්න එයාට අනිශ්රිතව වාසය කරන්න, කිසිවක් ඇසුරැ
රනාකර වාසය කරන්න, කිසිවක් උපාදාන රනාකර වාසය කරන්න
යේ රහෝ හැකියාවක් එයාරග හිරත් රකටි කාලයකට ඇති රවන්න
පුළුවන්. එතරකාට එයා පරතිපදාවක් වශ්රයන් එරහර් නේ රර්න්න
රේ අනිශ්රිත භාවය, කිසිවක් උපාදාන රනාකරන ස්වභාවය,
රර්ාකක්වත් අල්ලන්රන බදාගන්රන තණ්හාරවන් වැළඳගන්රන නැති
ස්වභාවය, හිරත් නිදහස් ස්වභාවය, සරල ස්වභාවය, සැහැල්ලු
ස්වභාවය තව තව එයා දියුණු කරනවා නේ, රර්යාරග හිත දැන් තවත්
පැත්තකින් කියනවා නේ අර ගාථාරව එන “තස්මා හි එජං
වවාස්සජ්ජ” තණ්හාව අතහැර දැමීර්ක් තර්යි සිද්ධ රවලා තිරයන්රන්.
රර්ාකද තණ්හාව තිරයන තාක් උපාදාන රකරරනවා. දැඩිව අල්ල
බදාගන්න යනවා. ඇරලන්න යනවා. හැබැයි අර විදිහට විපස්සනා
පරතිපදාවක් ර්ාේගරයන් කරර්ානුකූලව, ඒරක ඇති රදයක් නැහැ කියල
රත්රැේ අරරගන, සාරයක් නැහැ කියල රත්රැේ අරරගන, රර්තන
තිරයන්රන දුකක් කියල රත්රැේ අරරගන, රර්තන තිරයන්රන්
නිරන්තර අනිතය ස්වභාවයක් කියල රත්රැේ අරරගන රේක
අතහැරැණා නේ, එතන තණ්හාරේ යේ රහෝ පර්ණකට අඩු වීර්ක්
ක්ෂය වීර්ක් සිදු වීරර්න් තර්යි ඒක අතහැරරන්රන්.
ඒ වරග්ර්යි, රර්තන තවත් සඳහන් රවනවා “සඞ්ඛාව
උප ැන්දිය” කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් එරතන්දි සංස්කාර
පැත්රතනුත් විස්තර කරනවා. පුළුවන්ද සංස්කරණත් රනාකර ඉන්න?
දැන් රේ රද්වල් එනවා. ආවට ඒවත් එක්ක රලාකු ගනුරදනුවක්
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කරන්න යන්රන නෑ. ඉස්රසල්ල නේ යේ කිසි සැප රේදනාවක්
පැිණි පර්ණින් ඒක තව තව රහායන්න ගියා, ඒක අයිති කරගන්න
ගියා, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න ගියා. අපි හුඟාක් සංස්කරණ කළා.
ඒකත් එක්ක සෑරහන්න ඇරලන්න ගියා. දුක් රේදනාවක්
පැිණියහර්ත් ඒ වරග්ර්යි. ඒක ඉක්ර්නට දුරැ කරගන්න රදාස්තරල
රහායන්න ගියා, ඉස්පිරිතාරල ගියා, විවිධාකාර රද්වල් ඔන්න අපි
කළා. දැන් රර්තනින් අදහස් රවන්රන නෑ දැන් රලඩක් හැදුණහර්
ඉස්පිරිතාරලකට යන්රන නෑ, රදාස්තර රකරනක් ගාවට යන්රන නෑ
කියලා. නර්ුත් අපිට රර්තන ඇති රවන හැකියාව එක පැත්තකින්
හිතාගන්න පුළුවන්: රේ රේදනා පහළ රවනවා, නර්ුත් එතනින්
කතාවක් රගරතන්රන නැතිව, ඒක තව ඊට වඩා රවනස් රදයක්
බවට පත් කරගන්න දඟලන්රන නැතිව, අලුත් රේදනා එකතු
කරන්රන් නැතුව ඒරකන් බැහැර රවලා විරාගීව සිටීරේ හැකියාවක්,
සංස්කරණ රනාකර සිටීරේ හැකියාවක්.
අපි ටිකක් රේක සරල කරල ගත්රතාත් ඇහැට රෑපයක්
රප්නවා - එපර්ණකින් නතර වීරේ හැකියාවක්, දැක්කා දැක්ක පර්ණින්
නතර වීරේ හැකියාවක්, දුටු රදය ර්තින් ඊට වඩා රදයක් තනන්රන්
නැතුව සිටීර්ක්, සංස්කරණ රනාකර සිටීර්ක්, අරප් රැචි අරැචිකේ ඒ
අපි දුටු රදයට සේබන්ධ කරන්න යන්රන නැතුව, ඒක ර්ර් ර්රග්
කරගන්න යන්රන නැතුව, ඒකත් එක්ක අර්ුතු සේබන්ධයක් ඇති
කරගන්න යන්රන නැතුව අපිට පුළුවන්ද ඒකට ඔරහ් ඉන්න රදන්න.
එරහර් නැත්නේ අපිට යර්ක් ඇහුණහර් ඒ ඇහුණ රද් ගැන අපි
අතීත ර්තක සටහන් අවදි කරගන්න යන්රන නැතුව, අනාගත
සැලසුේ හදන්න යන්රන නැතුව, රේ රර්ාරහාරත්ත් ඒ ඇහිච්ච රද්ත්
එක්ක ර්ුළා රවලා කතන්දරයක් රගාතන්න යන්රන නැතුව අපිට
පුළුවන්ද ඇහුණ රද් ඇහුණ ර්තින් නතර කරන්න? අන්න අපි
සංස්කරණ රනාකර සිටීර්ක්. “සඞ්ඛාරර උපරැන්ධිය” රේ කිසිර්
සංස්කරණයක් රනාකර ඉන්න දරන පරයත්නයක්.
ඉතින් එතරකාට සර්හර රවලාවට රලාකු ස්වාමීන් වහන්රස්
එරහර් රපන්වාරදනවා ඔක්රකාර් නිකන් දැන් රගාජ්යක් බවට පත්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රවලා කියලා. රෑපත් තිරයනවා, ශ්බ්දත් තිරයනවා, ගඳ සුවඳත්
දැරනනවා, රසත් දැරනනවා, ස්පේශ්ත් දැරනනවා, සිතට සිතුවිලිත්
එනවා. හැබැයි එකක් ගැනවත් නැහැ විරශ්්ෂ ඇල්ර්ක්. එකක්
ගැනවත් නැහැ විරශ්්ෂත්වයක්. එකක් රහාඳයි කියල රතෝරාගැනීර්ක්
දැන් සිද්ධ රවන්රන නැහැ. ඔක්රකාර් නිකන් එක ර්ල්ලට වැටිලා.
සැප රේදනාවක් ආවත් දුක් රේදනාවක් ආවත් උරප්ක්ෂා රේදනාවක්
ආවත් රේවාරය් රලාකු රවනසක් නැහැ. ඔක්රකාර් නිකන් හුදු
රේදනා පර්ණයි. තද ගතියක් දැනුණත් රළු ගතියක් දැනුණත්
උණුසුර්ක් දැනුණත් සිසිලසක් දැනුණත් කේපන චංචල රර්ාන රද්
දැනුණත් ඒවාත් හුදු සංරේදනා පර්ණයි. හිතටත් විවිධාකාර සිතුවිලි
එනවා. අපි හිතර්ු ධර්තරී සහගත සිතක් එනවා, ද්රේෂ සහගත සිතක්
එනවා, රාග සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා, ඉරිසියා සහගත සිතක්
එනවා, දාන සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා රේ කුසල් අකුසල් රර්ාන
සිතුවිලි ආවත් හිත තිරයන්රන් ර්ධයස්ථවයි.
ඉතින් රේ ආකාරරයන් රකරනකුට රේ එකකටවත්
විරශ්්ෂත්වයක් දක්වන්රන නැතුව, ඒ පහළ රවච්ච රද් තුළින් අරප්
රැචි අරැචිකේ ර්ුල් කරරගන සංස්කරණ කරන්න යන්රන නැතුව
ඉන්න පුළුවන්කර්ක් ඇති වුරණාත් “අවනවජා අනුපාදාවනා සවතා
භික්ඛු පරිබ්බවජති” බුදුහාර්ුදුරැරවා කියනවා එබඳු සිතක් උපාදාන
රහිතයි. ඒ වරග්ර්යි “අරනරජ්ා” එයාරග හිරත් තණ්හාව ක්ෂය රවලා
තිරයනවා. තාවකාලිකව රහෝ යටපත් රවලා තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි
කේපන ස්වභාවරයන් චංචල ස්වභාවරයන් සැරලන ස්වභාවරයන්
රතාරයි. එතරකාට ඒක රනාසැරලන, උපාදාන රහිත සතිර්ත් සිතක්.
“අරනරජ්ා අනුපාදාරනා සරතා” එරහර් නේ සතිරයන් රපන්නල
රදනවා රකාරහදිද ආරයත් ගිිහිල්ල ඇල්ලුරේ? රකාරහද ආරයත්
ගිහිල්ලා තණ්හාරවන් බදාගත්රත්? රකාරහද ආරයත් ගිහිල්ලා
තණ්හාව නිසා උපාදාන කරළ්? රකාරහද දැඩිව ගරහණය කරළ්?
කියලා. නැත්නේ සතිරයන් රපන්නල රදනවා, නැවතත් හිත
රකාරහාර්ද සැලුරණ්? රර්රතක් රවලා හිත තිබුණා අකේපිතව. හිත
තිබුණා නිශ්්චලව. හිත තිබුණා නිකන් නතර රවලා. හැබැයි ආරයත්
රකාරහාර්ද රේ නතර රවලා තිබිච්ච සිතුවිලි යන්තරය පණගැනුරණ්?
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ආරයත් කියවන්න පටන්ගත්රත රකාරහාර්ද? කියලා සතිරයන්
රපන්නල රදනවා. කියවන්න පටන්ගත්තහර්, නැවත සලිතයක් ඇති
වුණහර්, චලනයක් ඇති වුණහර් ඔන්න ආරයර්ත් සතිරයන්
රපන්නල රදනවා. රපන්නල දුන්නහර් එරහර් නේ අපි කරර් උපාය
පාවිච්චි කරන්න රවනවා, යේ විපස්සනා උපකරර් පාවිච්චි කරන්න
රවනවා ඒ සලිතරයන් හිත නිදහස් කරගන්න, නැවතත් හිත නිශ්්චල
කරගන්න නිශ්්ශ්බ්ද කරගන්න. එරහර් නැත්නේ, හිරත් සරල බව
නැති රවලා නැවතත් හිත සංකීේණ වුණහර් අන්න සතිරයන්
රපන්නල රදනවා හිත ආරයත් එරහට රර්රහට ගියා, අතු ඉති
විහිදුණා, අර තිබුණු සරල බව අහිි වුණා කියලා. ඊට පස්රස
පුළුවන්ද යේ කිසි විපස්සනා උපකරර්යක් පාවිච්චි කරලා නැවතත්
හිත සරල කරගන්න, නැවතත් හිත නිශ්්චල කරගන්න, නැවතත් හිත
ශ්ාන්ත කරගන්න, දර්නය කරගන්න, කිසිවක් ඇසුරැ රනාකරන
තත්ත්රවකට නැවතත් හිත ගන්න. ඉතින් එරහර් නේ රර්බඳු
පරතිපදාවක් අපිට කාලාන්තරයක් තිස්රස් වඩන්න රේවි.
අපි කලිනුත් කතා කළා හිරත් ර්ඤ්ඤනා පහළ වුණහර්
එබඳුර් කරියාවලියක් තර්යි කරන්න තිරයන්රන්. ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත
සිතුවිලි පහළ වුණහර්ත්, ඒක අරප් සතිරයන් රහාඳට රපන්නල
දුන්නහර් ඔන්න ආරයත් ‘ර්රර්ක්’ හැදුවා, ඔන්න ආරයත් ‘ර්රග්’
කරගන්න ගියා, ඔන්න ආරයත් ‘ර්ර්යා’ ඉස්සරහට පැන්නා කියලා
ඒක රත්රැේ අරරගන රබාරහාර් නිහතර්ානීව ආරයත් එරහර් නේ
ර්ැද්දට එන්න අවශ්යයි. ‘ර්ර්යා’ අතහරින්න අවශ්යයි. රේරක තිරයන
නිෂ්ඵලත්වය රත්රැේ අරරගන, රේක රබාරැ ‘ර්රර්ක්’ කියල රත්රැේ
අරරගන, රේක හිතාගැනීර්ක්, ර්ඤ්ඤනාවක් කියල රත්රැේ
අරරගන, අර බුද්ධ වචනය, “ර්ඤ්ඤනාවලින් රතාර වූ සිතකින්
වාසය කරන්න, එබඳු ආකාරයකින් හික්රර්න්න” කියල බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් කරපු ඒ අවවාදය අපි ර්තක් කරරගන, ර්ඤ්ඤනාවලින්
රතාරව අපි වාසය කරනවා.
දැන් රර්තනදිත්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් යවකලාපී සූතරරය්
‘ඉඤ්ජිත ඵන්දිත’ සේබන්ධරයන් රේ වරග්ර් අවවාදයක් රදනවා.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
“තස්මාතිහ භික්ඛවව අනිඤ්ජමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි
වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං” ර්හරණනි, එබඳු කේපනය වීේ, සලිත වීේ,
සැලීේවලින් රතාර වූ ර්නසකින් වාසය කරන්රනර්ැ යි හික්රර්න්න.
රර්ාකද “ඉඤ්ිතං භික්ඛවව ව ාව ා” - ර්හරණනි, රේ කේපනය වීේ
කියන එක රරෝගයක්. “ඉඤ්ිතං ව්ඩා” - රේ කේපනය වීේ, සැලීේ
කියන එක විස රගඩියක්. “ඉඤ්ිතං සල්ලං” - රේ කේපනය වීේ,
සැලීේ කියන එක හුලක්. අන්න ඒ නිසා සැලීේවලින්, කේපනය
වීේවලින් රතාරව වාසය කරන්රනර්ැ යි හික්රර්න්න කියල
භාගයවතුන් වහන්රස් උපරදස් රදනවා. ඒ වරග්ර්යි ඵන්දිත ගැනත්
කියන්රන්. “ඵන්දිතං භික්ඛවව ව ාව ා”- රේ විදිහට ස්පන්දනය වීර්ක්,
සලිත වීර්ක්, චංචල වීර්ක් කියන්රන් රරෝගයක්. ඒ වරග්ර් “ඵන්දිතං
ව්ඩා”- ස්පන්දනයක් කියල කියන්රන්, සැලීර්ක් කියල කියන්රන්
විස ගඩුවක්. “ඵන්දිතං සල්ලං” - ස්පන්දනය වීර්ක්, සැලීර්ක්, සලිත
වීර්ක් කියල කියන්රන් හුලක්. “තස්මාතිහ භික්ඛවව අඵන්දදමාවනන
වෙතසා විහරිස්සාමාති එවං හි වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං” එබැවින්
ර්හරණනි, රනාසැරලන සිතින් යුතුව වාසය කරන්රනර්ැ යි ඔබ
විසින් හික්ිය යුතුයි. දැන් රේ රනාසැරලන ර්නසක් කියල කියන්රන්
එතරකාට රේ බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්්ෂරයන් රපන්නල දීල
තිරයනවා ඒරක ආනිශ්ංස. දැන් රර්තනින් අපි හිතන්න නරකයි රේ
පුංචි රද්වල්වලට විතරයි රනාසැරලන්රන් කියලා. අපි කරර්ානුකූලව
දහර් පරගුණ කරනවා නේ, අරප් සිත තුළ ඒ රනාසැරලන ගුණය ටික
ටික වේධනය රවන්න ඕනැ.
අපි හිතර්ු පුංචි කාරලදි අපි රපාඩි රද්ටත් ඇඬුවා, වැලපුණා,
අනිත් අයත් එක්ක රණ්ඩු දබර කරගත්තා. අපි ටික ටික වැඩිහිටිරයා
රවනරකාට සර්හර විට ඊටත් වඩා ඒ කටයුතු වැඩි වුණා. අපි
විපස්සනාවක් වඩන්න පටන්ගත්තාට පස්රස් අපිට පුළුවන්ද ඒ දුක්
රදාේනස් අඩු රවන සිතකින් වාසය කරන්න. රශ්ෝක කිරීේ, හඬා
වැලපීේ අඩු රවන බවකින් වාසය කරන්න. අඩු රවලා තිරයනවාද
දැන්, කියලා එරහර් නේ අපිට යේ විපරර්ක් කරල බලන්න පුළුවන්.
ඒ වරග්ර්යි, අනිත් අය හඬද්දි වැලරපද්දි ර්ට පුළුවන්ද රනාසැලී
ඉන්න. අපි හිතර්ු අරප් යේ කිසි පරිය රකරනක් රර්ාකක් රහෝ
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රරෝගයකට බඳුන් වුණා. එරහර් නැත්නේ යේ කිසි අනතුරකට
ලක්වුණා. නිවරස් අනිත් ඔක්රකාර් අය හඬනවා වැලරපනවා. අපිට
පුළුවන්ද රනාසැලී ඉන්න? එබඳු රනාසැරලන බවක් අපිට දැන් රේ
පරතිපදාව හරහා ඇති රවලා තිරයනවාද?
අපි රේ ජීවිරත් ර්ුහුණ පාන විවිධාකාර අකරතැබි, විවිධාකාර
අත්වැරදීේ, විවිධාකාර සංසිද්ධි අපි තුළ රේ දහර් රකරතක් දුරට
වේධනය රවලා තිරයනවාද කියල විර්සල බලන්න රහාඳ
පරීක්ෂණයක් කියල කියන්න පුළුවන්. අනිත් අය හඬා වැලරපද්දි
අපිට රනාසැලී ඉන්න පුළුවන්කර්ක් යේ රහෝ පර්ණකට දියුණු රවලා
තිරයනවා නේ, අන්න අපි තුළ යේ ගැඹුරැ දහර්ක් වේධනය රවලා
තිරයනවා කියල කියන්න පුළුවන්. ඒක රේ කිසිර් රතතක් නැතිකර්ක්
නිසා ඇති රවච්ච රදයක් රනරවයි. එරහර්ත් රකරනකුට රවන්න
පුළුවන්. නර්ුත් එබඳු රදයක් ගැන රනරවයි රේ කතා කරන්රන්.
අතීතරය් රබාරහාර් ළරතත් බවකින් වාසය කරපු රකරනක් රේ
ජීවිරත් යථා ස්වභාවය රත්රැේගැනීර් හරහා, ජීවිරත් තිරයන රේ
තරිලක්ෂණය රහාඳට වටහාගැනීර් හරහා, රද්වල් අතහැරීර් පරතිපදාව
බවට පත් රවලා, අර කියපු ‘අරනරජ්ා’ කියන රනාසැරලන ගුණය
තර්න්රග් හදවත තුළ දියුණු වීර් හරහා ඇති රවච්ච රනාසැරලන
බවක් තර්යි රේ කතා කරන්රන්.
එතරකාට එබඳු රනාසැරලන අකේපිත ර්නසක් අපි තුළ
හදාගන්න අපි යේ උත්සාහයක් දැරිය යුතු රවනවා. ඒක ඉරබ් හැරදන
එකක් රනරවයි. ඒක අරප් ජීවිරත් අත්දැකීේ ලබලබා, විවිධාකාර දුක්
කේකරටාලු වලට ර්ුහුණ දිදී, පැිණි දුක් පැණි රසයි කියකියා තර්යි
එරහර් නේ රර්න්න රේ අකේපිත බව, රනාසැරලන ගතිය අපි තුළ
ඇති කරගන්න රවන්රන්. එරහර් නැතුව අපි ර්ුළු රලෝරකන්ර් අයින්
රවලා, ‘රේ අනිත් අයත් එක්ක ඇසුර නිසා තර්යි රේ ඔක්රකාර්
පරශ්්න’ කියලා අපි තනි රවලා, රේ අකේපිත බව රනාසැරලන බව
ඇති කරගැනීර් රවන්න අර්ාරැයි. එරහර් නැතුව අපි දහර්ක් පරගුණ
කරන අතරේ, අරප් පරතිපදාවත් වඩන අතරේ, අපිට පුළුවන් නේ විටින්
විට අරප් තත්ත්වය ර්ැනගන්න රේ අනික් අයරග් උපකාරරයන්,
69

|
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ජීවිරත් ලබන අත්දැකීේ හරහා, අන්න එතරකාට අපිට අපි ගැනර් යේ
රහෝ නිවැරදි තක්රස්රැවක් අවංකව නිහතර්ානීව කරගනිින් ඉදිරියට
ගර්නක් යන්න පුළුවන්.
පින්වත්නි, රේ ර්ාතෘකාවටර් අදාළව ර්ං අදහස් කළා තවත්
කරැණක් ඉදිරිපත් කරන්න. එක්තරා අවස්ථාවකදි ඡන්න කියන
ස්වාමීන් වහන්රස් රබාරහාර් ගිලන් රවනවා. ඒ ස්වාමීන් වහන්රස්
වාසය කරන්රන් ගිජ්ුකුලු පේව ආශ්රිතවයි. රේ ස්වාමීන් වහන්රස්
රබාරහාර් ආබාධිත බවට දුක්ඛිත බවට පත් රවලා දැන්
ර්රණාසන්නව ඉන්නවා. එරහර් ඉන්න ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්ව
බලන්න අරප් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස්යි ර්හා චුන්ද ර්හ
රහතන් වහන්රස්යි වඩිනවා. වැඩර් කරලා සතුටු සාමීචි කතාරේ
රයරදනවා. ඒ කියන්රන් අපි රලරඩක් බලන්න ගියහර් අහන
රද්වල්ර් උන්වහන්රස්ලාත් අහනවා. ඉතින් අහන්රන රකාරහාර්ද
දැන්? “කච්ි වත ආවුවසා ඡන්න, ඛමනීයං කච්ි යාපනීයං, කච්ි වත
දුක්ඛා වවදනා, පටික්කමන්ති වනා අභික්කමන්ති. පටික්කවමාසානං
පඤ්ායති, වනා අභික්කවමා ති”.2 “ඇවැත්නි ඡන්න, රකාරහාර්ද
ඔබට යැරපන්න පුළුවන්ද? දරාරගන ඉන්න පුළුවන්ද? ඉවසන්න
පුළුවන්ද? රේ රරෝගය අඩු රවන බවක්ද රත්රරන්රන්? එරහර්
නැත්නේ වැඩි රවන බවක්ද රත්රරන්රන්?” කියලා ඡන්න ස්වාමීන්
වහන්රස්රග් රරෝගය සේබන්ධරයන් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස්යි
ර්හා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්රස්යි විර්සනවා. ඉතින් එතරකාට ඡන්න
ස්වාමීන් වහන්රස් කියනවා “සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්ස, ර්හා චුන්ද
ස්වාමීන් වහන්ස, ර්ට ඉවසන්න බැහැ. හරිර් අසාධයයි. පුදුර්ාකාර
විදිරහ් රේදනාවක් ර්ට දැරනන්රන්” කියල ඒ රේදනාව පවා විස්තර
කරනවා. එතන කියනවා හරියට නිකන් හිස ර්ුදුන පැරලන්න තරේ
රේදනයි කියලා. දැන් අපි කියන්රන් ‘පැරලන්න තරේ ඔළුව
කැක්කුර්යි’ කියලා. අන්න ඒ වරග් “ර්රග් හිස පැරලන්න තරේ,
පිපිරරන්න තරේ අධික වූ රේදනාවක් හිස් ර්ුදුරනන් පිට රවනවා”
කියල කියනවා. ඊට පස්රස කියනවා “හරියට රබාරහාර් බලවත් වූ
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පුරැෂරයක් වරපටකින් හිස බැඳලා රදපැත්තට අදිනවා වරග් අතිශ්ය
තීවර වූ කටුක වූ රේදනාවක් ර්ට දැරනනවා” කියල. ඊට පස්රස්
“ගවයින් ඝාතනය කරන රගෝ ඝාතකරයක් රබාරහාර් තියුණු
කැත්තක් ආයුධයක් පාවිච්චි කරල බඩ පලනරකාට යේ කිසි තීවර
කටුක රේදනාවක් දැරනනවාද, අන්න ඒ වරග් තීවර කටුක රේදනාවක්
ර්ට දැරනනවා” කියල කියනවා.
ඉතින් එරහර් කියලා දැන් රේ ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්
කියනවා “ස්වාමීනි, ර්ට ඒ හින්ද ඉවසන්න බැහැ, දිවි නසාගන්න
තර්යි ර්ං බලාරපාරරාත්තු රවන්රන්”. ඉතින් රර්න්න රර්රහර්
කිේවට පස්රස් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් කියනවා, “ඇවැත්නි
ඡන්න, දිවි නසාගන්න එපා. ඔබවහන්රස් ජීවත් වීර්යි අරප්
බලාරපාරරාත්තුව. අපි කැර්ති ඔබවහන්රස් ජීවත් රවන එක
දකින්නයි. ඉතින් බැරි රවලාවත් ඔබට සත්පරාය රභෝජ්න නැත්නේ, ඒ
කියන්රන් රහාඳට දාරන ටික ලැරබන්රන නැත්නේ, ර්ං පිණ්ඩපාරත
කරල ඔබවහන්රස්ට දාරන ටික රගනැල්ල රදන්නේ” කියලා. ඊළඟට
“රලරඩ්ට උවර්නා රබරහත් ටික හරියට ලැරබන්රන නැත්නේ ර්ර්
ඒ රබරහත් ටික රහායල රගනැල්ල රදන්නේ”. දැන් අපි දන්නවා
රලඩක් දුකක් වුණහර් සර්හර රවලාවට ළඟ තියාගන්න රකරනක්
නෑ, උදේ කරන්න රකරනක් නෑ, උපස්ථායකරයක් නෑ. ඉතින්
සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් කියනවා ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්ට
“ඇවැත්නි ඡන්න, ඔබට උපස්ථාන කරන්න රකරනක් නැත්නේ, ර්ර්
ඇවිල්ල උපස්ථාන කරන්නේ” කියලා.
දැන් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස්රග් තිරයන ඒ ගුණය
ඡන්වනාවාද සූතරරයන් රහළි රවනවා තර්න්රග් සබරහ්ර්චාරී ඡන්න
ස්වාමීන් වහන්රස් රකරරහි දක්වන ආකල්පරයන්. ඒ ඡන්න ස්වාමීන්
වහන්රස් බලන්න ගිහිල්ලා දුක සැප විර්සලා, ඉවසන්න බැරි බව
රත්රැේගත්තට පස්රස් උන්වහන්රස්ව සනසන්න කියනවා - රේක
නිකන් රබාරැ ආරටෝපයට කරන පරකාශ්යක් රනරවයි, රර්ාකද
උන්වහන්රස් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ දුරැ කරපු රහතන් වහන්රස් නර්ක්.
එරහර් කිේවට පස්රස ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස් කියනවා “ඇවැත්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්ස, ර්ට එරහර් නෑ. ර්ට උවර්නා කරන
ආහාර ටික ලැරබනවා. ර්ට රබරහත් ටිකත් ලැරබනවා.
උපස්ථායකරයාත් ඉන්නවා” කියල රේ විදිහට ඡන්න ස්වාමීන්
වහන්රස් තර්න්ට ඒ උවර්නා කරන රද්වල් ටික ලැරබනවා කියල
කියනවා. “ඒත් ඉතින් ර්ට දැන් නේ ඉවසන්න බැහැ. රබාරහාර්
අසාධයයි. රබාරහාර් තීවර කටුක රේදනා ර්ට දැරනනවා” කියලා
ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස් කියනවා. “ඉතින් ඒ නිසා ර්ර් අර කලින්
කියපු රද් කරගන්න තර්යි බලාරපාරරාත්තුව” කියලා ඡන්න ස්වාමීන්
වහන්රස් ර්තක් කරනවා.
රේ අවස්ථාරවදි දැන් ඔන්න යේ පරශ්්න වගයක් ඉදිරිපත්
කරනවා. ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්ට අසාධය බව රත්රැේ ගිහිල්ලා,
දැන් සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් යේ යේ ධේර්ානුකූල පරශ්්න ටිකක්
නගනවා. ඒ පරශ්්න ටිකටත් වඩා, ඊට පස්රස් ර්හා චුන්ද ස්වාමීන්
වහන්රස් ඉදිරිපත් කරන කාරණාව තර්යි ර්ට රර්රතන්දි ර්තු
කරගන්න අවශ්ය රවන්රන්. රේ ඇස් කන් නාසා ආදී ඉඳුරන්, රේ
පංචස්කන්ධය ‘ර්ර් ර්රග්’ කියල ගන්න එපා කියල අවවාද කරලා,
ඊට පස්රස් ර්හා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්රස් රබාරහාර් පර බල
අවවාදයක් රදනවා. ර්හා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්රස් කියනවා
“නිස්සිතස්ස ෙලිතං. අනිස්සිතස්ස ෙලිතං නත්ථි. ෙලිවත අසති
පස්සද්ි. පස්සද්ියා සති නති න වහාති. නතියා අසති ආ ති ති න
වහාති. ආ ති තියා අසති ෙුතූපපාවතා න වහාති. ෙුතූපපාවත අසති
වනව ඉධ න හු ං න උභයමන්තව න. එවසවවන්තා දුක්ඛස්සා’ති.”
කියල.
ටිකක් අපිට එක පාරට රත්රැේගන්න බැරි, ඒත් රබාරහාර්
ගැඹුරැ කාරණාවක් අන්තේගත රවන ධේර් අවවාදයක් රර්රතන්දි
කරනවා.
රේරකදි රර්ාකක්ද ර්හා චුන්ද ස්වාමීන් වහන්රස් කියන්රන්?
“නිස්සිතස්ස චලිතං” - ඇවැත්නි, රේ චලිතයක්, සැලීර්ක්, කේපනයක්
සිද්ධ රවන්රන් නිශ්රිතයටයි. රර්ාකක් හරි ඇසුරැ කරරගන, රර්ාකක්
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හරි අල්ලරගන බදාරගන, රර්ාකක් හරි උපාදාන කරරගන, ඒරක
ඇසුරක් පවත්වන රකනාට තර්යි සලිතයක්, සැලීර්ක්, චලනයක්,
කේපනයක් සිද්ධ රවන්රන්. “අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ි” - හැබැයි
රර්ාකක්වත් අල්ලරගන නැත්නේ, රර්ාකක්වත් ඇසුරේ නැත්නේ,
අන්න ඒ තැනැත්තට “චලිතං නත්ි” එයාරග චලිතයක් නෑ. එයාරග
කේපනයක් නෑ. එයාරග රසලවීර්ක් නෑ. එයා අකේපිතයි. එයා
රනාසැරලනවා. “චලිරත අසති පස්සද්ධධි” - එබඳු සැලීර්ක් කේපනය
වීර්ක් නැත්නේ අන්න එතන පස්සද්ධියක් තිරයනවා, අන්න එතන
සැහැල්ලුවක් තිරයනවා; කාය පස්සද්ධියක් චිත්ත පස්සද්ධියක්,
එරහර් නැත්නේ කායික සැහැල්ලුවක් ර්ානසික සැහැල්ලුවක්
තිරයනවා. “පස්සද්ධධියා සති නති න රහාති” - යේ කිසි තැනක එබඳු
කායික සැහැල්ලුවක් ර්ානසික සැහැල්ලුවක් තිරයනවා නේ එතන
තණ්හාවක් නෑ. රර්ාකද, තණ්හා කරන්රන් රේ තිරයන ස්වභාවය
රහාඳ නැත්නේ රන්. දැන් රේ තිරයන ස්වභාවය රබාරහාර් සැහැල්ලු
නේ, සනීප නේ, සැපදායී නේ, ආරය් අලුරතන් පතන්න රදයක් නෑ.
ඒ නිසා ඉදිරියට භව තණ්හාවකින් ඊළඟ රදයක් අල්ලන ගතියක්,
ඊළඟ රර්ාරහාත උපාදාන කරන ගතියක්, එරහර් කරන්න උවර්නාවක්
නෑ. රර්ාකද රේ රර්ාරහාරත් තෘප්තිර්ත්. රේ රර්ාරහාරත්
සැහැල්ලුවක් තිරයනවා. රේ රර්ාරහාරත් සංසිඳීර්ක් තිරයනවා.
එරහර් නේ “පස්සද්ධධියා සති නති න රහාති” - රර්බඳු
පස්සද්ධියක් සහිත ර්නස තණ්හාරවන් රතාරයි. “නතියා අසති
ආගතිගති න රහාති” - එබඳු තණ්හාරවන් රතාර ර්නස යාේ ඊේ
වලින් රතාරයි. ඒ කියන්රන් නිශ්්චලයි. තණ්හාව තිරයනවා නේ
තර්යි තණ්හාරවන් අතීරතටයි අනාගරත්ටයි අපිව ඇදරගන යන්රන්.
රේ රර්ාරහාත අහිි රවලා රේ ඉන්න නිශ්්චලත්වය අහිි රවලා
අකේපිත බව අහිි රවලා අරතන්ටයි රර්රතන්ටයි අරය ගාවටයි
රර්යා ගාවටයි අරප් හිත දුවන්රන් තණ්හාව නිසා. නර්ුත් අර විදිහට
පස්සද්ධියක් ඇති රවලා හිත තැන්පත් රවලා ශ්ාන්ත රවලා
තිරයනවා නේ එබඳු ර්ට්ටර්කදි තණ්හාවක් නෑ. එරහර් නේ යාේ ඊේ
නෑ. “ආගතිගතියා අසති චුතූපපාරතා න රහාති” - එබඳු යාේ ඊේ
නැති ර්නරස් චුතියක් උත්පාදයක් කියල රදයක් නෑ. ඒ කියන්රන්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
එයාට ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක් කියල රදයක් නෑ. සිරත් එතරකාට යෑේ ඊේ
නැත්නේ, ඒ ඒ අරර්ුණු ගරහණය කිරීේ නැත්නේ, උපාදාන කිරීේ
නැත්නේ, කිසිවක් ඇසුරැ රනාකරන ර්ට්ටර්ක නේ දැන් රේ හිත
තිරයන්රන්, එරහර් නේ එතන චුතියක් උත්පත්තියක් නෑ.
හටගැනීර්ක් ක්ෂය වීර්ක්, ඇති වීර්ක් නැති වීර්ක්, ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක්
සිද්ධ රවන්රන නෑ. “චුතූපපාරත අසති රනවිධ න හුරං න
උභයර්න්තරර” - යේ කිසි අවස්ථාවක එබඳු ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක්
නැත්නේ, එරහර් නේ ඒ අවස්ථාරවදි එතනත් නැහැ, රර්තනත්
නැහැ, ඒ අතරර්ැදත් නැහැ. “එරසවරන්තා දුක්ඛස්ස” - රර්යර් දුරකහි
රකළවරයි. අතිශ්ය ගැඹුරැ කාරණාවක් රේ ර්රණාසන්න
රර්ාරහාරතදි ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්ට ර්හා චුන්ද ස්වාමීන්
වහන්රස් උපරදස් රදනවා. සැරියුත් ස්වාමීන් වහන්රස් ඇත්තටර් ඊට
උවර්නා කරන පසුබිර් සකස් කරලා ර්ූලික පරශ්්න ටිකක් නගලා
රහාඳට පරඥාව අවදි කරනවා. ඉතාර් තීවරර් අවවාදයක් ර්හා චුන්ද
ස්වාමීන් වහන්රස් ඡන්න ස්වාමීන් වහන්රස්ට රදනවා.
දැන් රර්න්න රේ කාරණාරවදි අපිට යර්ක් ඉරගනගන්න
තිරයනවා. දැන් රර්රතන්දි දක්වන එක කාරණයක් තර්යි “නිස්සිතස්ස
චලිතං”. ඒ කියන්රන් අරප් හිරත් සලිතයක්, සැලීර්ක්, චලනයක්,
කේපනයක් ඇති රවන්රන් අපි යර්ක් අල්ලරගන ඉන්න තාක්
පර්ණයි, අපි යර්කට රහ්ත්තු රවලා ඉන්න තාක් පර්ණයි, අපි යර්ක්
ඇසුරේ ඉන්න තාක් පර්ණයි. නර්ුත් අපිට සුළු රහෝ කාලයක්
අනිශ්රිතව වාසය කරන්න, රර්ාකක්වත් ඇසුරැ රනාකර අරප් හිත
පවත්වන්න, රර්ාකක්වත් උපාදාන රනාකර අරප් හිත පවත්වන්න
අපිට පුළුවන් කර්ක් තිරයනවා නේ, අන්න එබඳු අවස්ථාවකදි - අපි
හිතර්ු රකටි කාලයයි විනාඩි දහයයි තවර් ර්ට එරහර් ඉන්න පුළුවන්
- අන්න ඒ විනාඩි දහයක කාලය තුළ කිසිර් සලිතයක් හිරත් රවන්න
බෑ. චලනය වීර්ක් කේපනය වීර්ක් සැලීර්ක් එරහර් නේ ඒ
අවස්ථාරවදි නෑ. ඒ අවස්ථාරවදි හිරත් තිරයන්රන පස්සද්ධියක්,
සැහැල්ලුවක්. රර්ාකද බර අයින් රවලා, උපාදාන අයින් රවලා, හිත
සැහැල්ලු රවලා. එබඳු අවස්ථාවකදි තණ්හාවක් නෑ, යෑේ ඊේ නෑ.
හිත තිරයන්රන් නිශ්්චල රවලා. හිත තිරයන්රන් නතර රවලා. ඒ
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වරග්ර්යි, ඒ අවස්ථාරවදි ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක් ඒ හිරත් නෑ. ගිහිල්ල
අරර්ුණක් අල්ලගත්තහර් තර්යි අන්න එතන ඉපදීර්ක් සිද්ධ
රවන්රන්. ඊට පස්රස්, ඒ අරර්ුණ අතහැරරන රර්ාරහාරතදි ඊළඟ
අරර්ුණක් අල්ලනවා. අර කලින් ගත්ත හිත එරතන්දි නැති රවනවා.
එතරකාට නිරරෝධයක් සිද්ධ රවනවා. නර්ුත් එබඳු තණ්හාවකින්
රතාර ර්ට්ටර්කදී අරර්ුණු ගරහණයක් සිද්ධ රනාරවන නිසා, කිසි
අරර්ුණක් ඇසුරැ රනාකරන නිසා එරහර් නේ යෑේ ඊේ වලින්
රතාරයි. හිත තිරයනවා නිශ්්චල රවලා. එරහර් නේ ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක්
නෑ. ඒ අවස්ථාරවදි එතනත් නෑ, රර්තනත් නෑ, අතරර්ැදත් නෑ. ඒ
කියන්රන් රකරනක් පුද්ගලරයක් ර්රර්ක් රහායාගන්න, පුද්ගල
භාවයක් රහායාගන්න එතනත් නෑ, රර්තනත් නෑ, අතරර්ැදත් නෑ.
“එරසවරන්තා දුක්ඛස්සා” - රර්යර් දුරකහි රකළවරයි.
එරහර් නේ තවත් පැත්තකින් අපිට හිතන්න පුළුවන් අන්න
එබඳු තත්ත්වයක් අපිට රකටි කාලයකට රහෝ අත්දකින්න පුළුවන්
නේ, එක්තරා අන්දර්කින් රේ කියන ර්ට්ටර්ට අපි සුළුරවන් රහෝ
කිට්ටු කරල තිරයනවා. යේ රහෝ අනිශ්රිත ස්වභාවයක්, අකේපිත
ස්වභාවයක්, රනාසැරලන ර්නසක්, නිශ්්චල ර්නසක්, උපාදානවලින්
රතාර ර්නසක් එරහර් නේ අපි රකටි කාලයකට හරි භුක්ති විඳල
තිරයනවා. ඉතින් එරහර් නේ රර්බඳු ර්නසක් තර්යි අපි තව තව
වේධනය කරන්න අවශ්ය රවන්රන්. රර්බඳු තත්ත්වයක් තර්යි අපි
තුළ තව තව දියුණු කරන්න අවශ්ය රවන්රන්. හැබැයි ඉතින් අපි තුළ
තණ්හාව තිරයන තාක් අපි කේපා වීේවලට ලක් රේවි, අරප් හිත
සැරල්වි. නර්ුත් ටික ටික අරප් රේ පරතිපදාව හරහා හිරත් තණ්හාව
ක්ෂය රවන්න ක්ෂය රවන්න, අරප් හිත අකේපිත රේවි, අරප් හිත
රනාසැරලන ර්නසක් බවට පත් රේවි.
එරහර් නේ පින්වත්නි, අපි එතරකාට රේ රද්වල්
නිරාකරණය කරරගන, කරැණු රත්රැේ අරරගන, අපි තුළත් තාර් ඒ
සැරලන ගති, කේපනය රවන ගති, චංචල රවන ගති, ස්පන්දනය
රවන ගති, චපල ගති තිරයනවා නේ ඒවාත් රබාරහාර් නිහතර්ානීව
රත්රැේගනිින්, එතන එතන අරප් හිත කේපා රවන හැටි, සැරලන
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හැටි, චංචල රවන හැටි, අරප් නිදහස අපිට අහිි රවච්ච හැටි,
නැවතත් හිත ගිහිල්ල උපාදාන කරන හැටි, තණ්හාරවන් බදාගන්න
හැටි රබාරහෝර් අවංකව රබාරහෝර් නිහතර්ානීව එතන එතන
දකිින්, ඒවාරය් තිරයන නිෂ්ඵලත්වයත් රත්රැේගනිින්, එතන
එතනර් අතහැර දර්ින්, නැවතත් හිත අනිශ්රිත කරගනිින්, නැවතත්
හිත උපාදානවලින් නිදහස් කරගනිින්, අපි රේ නිශ්්චල ර්නස, රේ
අකේපිත ර්නස, රනාසැරලන ර්නස වැඩිවැඩිරයන් ඇසුරැ කරන්න
උත්සාහවන්ත විය යුතුයි. ඒ සඳහා යේ ර්ග රපන්වීර්ක්, ඒ සඳහා යේ
දිරිගැන්වීර්ක් අද දින ධේර් රද්ශ්නාරවන් සිදු රේවා කියල පරාේථනා
කරින් අද ධේර් රද්ශ්නාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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4 │ වටවළල්රල් රනායා ඉඳි ු
නවමා තස්ස භ වවතා අ හවතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
පපඤ්ිතං භික්ඛවව ව ාව ා, පපඤ්ිතං ව්ඩා, පපඤ්ිතං
සල්ලං.
තස්මාතිහ
භික්ඛවව
නිප්පපඤ්ො ාවමන
වෙතසා
විහරිස්සාමාති,
එවං හි වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බං තී
ශ්රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ 14 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනට
ර්ාතෘකාව සපයාගත්රත් සළායතන සංයුක්තරය් එන යවකලාපී
සූතරරයන්. යවකලාපී සූතරය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් පරධාන උපර්ා
රදකක් රදින් ර්නරස් සිද්ධ රවන සියුේ කරියාවලියක් සේබන්ධරයන්
අපිට රතාරතුරැ රගන හැර පානවා.
ඒ රදන උපර්ා රදකත් ඉතාර් රසවත්. ර්ුලින්ර් රදන උපර්ාරව
තිරයන්රන් ටිකක් රගාරරෝසු කාරණාවක්. රර්ාකද අපි රේ ඇරහන්
කරනන් නාසරයන් දිරවන් කරයන් ර්නසින් විවිධාකාර අරර්ුණු
ගැනීර් හරහා විරශ්්ෂරයන්ර් ර්නස අතිශ්ය පීඩාවකට පත් වීර්ක්,
අතිශ්ය රවරහසකට පත් වීර්ක්, පීඩනයකට පත් වීර්ක්, දරථයකට පත්
වීර්ක් හඟවන උපර්ාවක් තර්යි ර්ුලින්ර් රදන්රන්. ඊළඟට අපි
අනාගරත් සේබන්ධරයනුත් ඊළඟ භවයක් ර්ුල් කරරගනත් නා නා
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පරකාර රද්වල් හිතන්න ගිහිල්ලා අර සෑරහන්න රවරහසකට පත්
රවච්ච ර්නසට තවත් රවරහසක්, තවත් බරක්, තවත් අවිනිශ්්චිත
භාවයක් ඇති කරදීර්ක් ඒ ර්ුල් උපර්ාරවන් හැඟරවනවා.
ර්ුල් උපර්ාව ර්තක් කරගත්රතාත්, අර කත් ලී අතින් අරගත්ත
රබාරහාර් ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයෝ ඇවිල්ලා හතරර්ං හන්දියක දාල
තිරයන යව හාල් ිටියකට රබාරහෝර් ශ්ක්තිර්ත් විදිහට පහර රදනවා.
එක්රකරනක් පහර රදනවා, රදන්රනක් පහර රදනවා, තුන්රදරනක්
පහර රදනවා, රේ විදිහට හයරදරනක්ර් පහර රදනවා. එතරකාට අර
යව හාල් ිටිය ඉතාර් කුඩු බවට පත් රවන ආකාරරයන්, සුණු බවට
පත් රවන ආකාරරයන්ර් තැලිල රපාඩි රවලා විනාශ් රවලා යනවා.
හත්රවනි ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂරයකුත් ඇවිල්ලා නැවතත් කත් ලීයකින්
පහර දුන්නහර් අතිශ්ය කුඩු බවට සුණු බවට පත් රවලා යනවා. ඒ
උපර්ාව දීරර්න් භාගයවතුන් වහන්රස් අපිට රේ ඇස් කන් නාසා ආදී
ඉඳුරන්රගන් එන අරර්ුණු ඔස්රස්, ඒ වරග්ර් හිතිනුත් හටගන්නා
අතීතය අනාගතය ර්ුල් කරගත්ත විවිධ අරර්ුණු ඔස්රස් අපි අරතෝරක්
නැතුව හිතන්න ගිහිල්ලා ර්නස රකායි තරේ නේ රවරහසකට
බැටකෑර්කට ලක් රවනවාද කියන කාරණය විගරහ කරල රදනවා.
ඊට පස්රස්, අර සුර අසුර සංගරර්රය්දී රේපචිත්ති
අසුරේන්ද්රයාව පස්රපාළකින් බැඳරගන ඇවිල්ලා සකර රද්රේන්ද්රයාට
ඉදිරිපත් කළාට පස්රස්, රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳල තිරයන
බැේර් එයාරග්ර් හිරත් හටගන්නා සිතුවිල්ල ර්ත පදනේ රවලයි
තිරයන්රන් කියන කාරණය පහදාරදනවා. එතනත් ලස්සන උපර්ාවක්
රදන්රන්. රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයා ‘රේ රදවිරයෝ ධාේිකයි. අසුරරයෝ
අධාේිකයි. ර්ර් රදවියන් සර්ග දිවය රලෝකරය්ර් සුර සැප විඳිින්
වාසය කරනවා’ කියලා හිතුරවාත්, එතරකාට එයාරග බැේර් ලිහිලා
එයාට දිවය ශ්රීරයන් නැවත රදවියන් සර්ග එක් රවන්න පුළුවන්
රවනවා. හැබැයි එයා රදවියන්ට විරැද්ධ නිසා රබාරහෝ රසයින්
හිතන්න තිරයන්රන් රදරවනි ආකාරය; ඒ තර්යි ‘රදවියන්
අධාේිකයි. අසුරයන් ධාේිකයි. ර්ර් රදවියන්රගන් අතිදිලා
රදවියන්රගන් රබ්රිලා අසුර භවනට නැවතත් යා යුතුයි’ කියල
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හිතුරවාත් අන්න බැේර් තව තව තද රවනවා. එතරකාට බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්නනවා රේ රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳල තිරයන
බැේර් තද වීර් රහෝ බුරැල් වීර් තීරණය රවන්රන් ඒ අසුරේන්ද්රයාරග්
හිරත් පහළ රවන සිතුවිල්ල ර්ත කියලා.
රේ උපර්ාව දීලා භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නනවා රේ
සත්ත්වයාව බැඳල තිරයන සංසාර බැේර්, නැත්නේ ර්ාර බැේර්, රේ
රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳල තිරයන බැේර්ටත් වඩා අතිශ්ය
සූක්ෂ්ර්යි කියලා. දැන් ඒ සූක්ෂ්ර් බව පැති කීපයකින් භාගයවතුන්
වහන්රස් ඊළඟට රහළි කරනවා. අපි ර්ුලින්ර් ර්තක් කරගත්තා ‘ර්ර්
ඉන්නවා’ කියල හිතාගත්තත් ‘ර්ර් නැහැ’ කියල හිතාගත්තත් ‘ර්ර්
අනාගරත් ඉන්නවා’ කියල හිතාගත්තත් ‘ර්ර් අනාගරත් නැහැ’ කියල
හිතාගත්තත් ‘ර්ර් ලස්සන රෑපවන්ත රකරනක් රවනවා’ කියල
හිතාගත්තත් ‘ර්ර් විරෑපී රකරනක්’ කියල හිතාගත්තත් ‘ර්ර් රෑපයක්
නැති රකරනක් රවනවා’ කියල හිතාගත්තත් රේ ආදී වශ්රයන්
‘ර්රර්ක්’ ර්ුල් කරගත්ත ‘රකරනක්’ ර්ුල් කරගත්ත පුද්ගල භාවයක්
ර්ුල් කරගත්ත ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර කරගත්ත යේ රහෝ සිතුවිල්ලක් අරප්
හිරත් පහළ රවනවා නේ, ඒක අපිව සංසාරරට නැවත නැවත
බඳිනවාය, ඒක ර්ඤ්ඤනාවක්ය, ඒක හිතාගැනීර්ක්ය කියල
භාගයවතුන් වහන්රස් ර්ුලින්ර් පැහැදිලි කරල රදනවා. අපි ඒ ගැන
සෑරහන විගරහයක් ර්ුල් දවස්වල කරගත්තා.
ඊට පස්රස් ‘ර්ර් ඉන්නවා’ ‘ර්ර් නැහැ’ රේ ආදී වශ්රයන්
හිරත් ර්තු රවන සිතුවිලි හිරත්ර් හටගන්නා ස්පන්දනයක්, හිරත්ර්
හටගන්නා සැලීර්ක්, කේපනයක්, කේපා වීර්ක් වශ්රයන් භාගයවතුන්
වහන්රස් රපන්නල රදනවා. ඒ කියන්රන් තණ්හාරවන් සිද්ධ රවන
යේ කිසි කේපනය වීර්ක්, සැලීර්ක්, හිරත්ර් තිරයන චපල ස්වභාවය
නිසා සිදු රවන රසලවීර්ක්. රේ ආකාරරයන් තර්යි අර ‘ර්ර් රවි’
‘ර්ර් රනාරවි’ ‘ර්ර් අනාගරත් රේ රේ ආකාරරයන් ඉන්නවා’ ‘ර්ර්
අනාගරත් රේ ආකාරරයන් ඉන්රන නැහැ’ කියකිය ර්රර්ක් ර්ුල්
කරගත්ත සිතුවිලි දාර්ය අර වරග් හිරත් යේ කිසි සලිත වීර්ක්,
කේපනය වීර්ක්, චපල වීර්ක් නිසා සිදු රවන ආකාරය භාගයවතුන්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
වහන්රස් ඊළඟට විස්තර කරල රදනවා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා
අරප් හිත නිශ්්චල නේ, නිසසල නේ, අකේපිත නේ, ර්ඤ්ඤනාවලින්
රතාර නේ, අර වරග් සිතුවිලි පහළ රවන්න හැකියාවක් නෑ.
දැන් ඒ වරග් ආකාර තුනක් විගරහ කරපු භාගයවතුන් වහන්රස්,
ඊළඟට තවත් ආකාරයක් ර්තු කරල රදනවා. “අස්ීති භික්ඛවව
පපඤ්ිතවමතං” – “ර්හරණනි, රේ ‘රවි’ යන රර්ය පරපංචයක්”
කියල තවත් ර්ාතෘකාවක් ඔස්රස් අපිට විස්තර කරල රදනවා. ඊළඟට
‘ර්ර් රවි’ කියන එකත් පරපංචයක්. ‘ර්ර් අනාගරත් වන්රනි’ කියන
එකත් පරපංචයක්. ‘අනාගරත් රනාවන්රනි’ කියන එකත් පරපංචයක්.
‘අනාගරත් ලස්සන රෑපයක් ඇත්රතක් වන්රනි’ කියන එකත්
පරපංචයක්. ‘අනාගරත් රෑප නැත්රතක් රවනවා’ කියල කවුරැ හරි
හිතනවා නේ ඒකත් පරපංචයක්. ඊළඟට ‘යේ රහෝ සංඥා ඇති
රකරනක් ර්ර් අහවල් රකරනක් රවනවා’, ‘ර්ර් අහවල් තනතුරැ දරන
රකනා රවනවා’, ‘ර්ර් අහවල් තානාත්තරයක් තිරයන රකරනක්
රවනවා’, ‘අහවල් අහවල් උපාධිධාරිරයක් රවනවා’ ආදී වශ්රයන්
කුර්ක් රහෝ නර්ක් සංඥාවක් ඈඳාරගන අපි යේ කල්පනාවක් කරනවා
නේ ඒකත් පරපංචයක්. ‘සංඥා ඇත්රත්ර් නැති රකරනක් රවනවා’
කියල අපි හිතනවා නේ ඒකත් පරපංචයක්. ‘සංඥා ඇත්රත්ත් නැති
නැත්රත්ත් නැති රකරනක් රවනවා’ කියල හිතනවා නේ ඒකත්
පරපංචයක් කියල ඔන්න පරපංච ඔස්රස් භාගයවතුන් වහන්රස් තව
ර්ාතෘකාවක් අරරගන විස්තර කරල රදනවා.
එතරකාට රර්ානවද රේ පරපංච? අද එරහර් නේ අපට
සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් පරපංච සේබන්ධරයන්. ඉතින් පරපංච
සේබන්ධරයන් රහාඳ විගරහයක් ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් මධුපිණ්ික
සූතරරය් අන්තේගත රවනවා. රකාරහාර්ද රේ පරපංචයක් හැරදන්රන්?
ඉතාර් ලස්සනට ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස් රේ පරපංචයක
දිග හැරැර්, පරපංචයක් විහිද යන හැටි විස්තර කරල රදනවා. ඒක අපි
රපාඩ්ඩක් විගරහ කරළාත්, ඒ සූතරරය් සඳහන් රවනවා
“ෙක්ඛුඤ්ොවුවසා පටිච්ෙ ූවප ෙ උප්පජ්ජති ෙක්ඛුවිඤ්ාණං” බණ
රපාත් කියවන රේ පින්වතුන් අහල ඇති ඇහැත් රෑපයත් නිසා ඔන්න
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චක්ඛු විඤ්ාණයක් හටගන්නවා. ඒ කියන්රන් ඇහැක් ඉදිරියට
රෑපයක් ආපාතගත වුණහර් ඒ රෑපය ගැන දැනීර්ක් ඇරහ්
හටගන්නවා. ඊට පස්රස් “ති්ණං සඞ් ති ඵවස්සා” රේ තුනර් එක්ව
යාර් ස්පේශ්යයි. “ඵස්සපච්ෙයා වවදනා” රේ ස්පේශ්ය නිසා යේ
විඳීර්ක් සිද්ධ රවනවා. ඒ කියන්රන් සැප රේදනාවක්, දුක්
රේදනාවක්, රනාදුක් රනාසුව රේදනාවක් හිරත් පහළ රවන්න
පුළුවන්.
අපි හිතර්ු අපි කැර්ති රෑපයක් - අරප් දරැවරග්, අරප්
අේර්රග්, තාත්තරග්, රපේවතියරග්, රපේවතාරග රෑපය ඉස්සරහට
රප්නවා. එතරකාට චක්ඛු විඤ්ාණය පහු කරරගන ගිහිල්ලා යේ
සැප රේදනාවක් හිරත් හටගන්නවා. “යං වවවදති, තං සඤ්ජානාති”
ඒ රේදනාව අනුව ‘රර්යා අහවලා’ කියල හඳුනගත්තා. එතරකාට අර
රේදනා දක්වා ඇත්තටර් කතාව රහ්තු ඵල දහර්ක් වශ්රයන් තර්යි
කරියාත්ර්ක රවන්රන්. රර්ාකද, ඇහැට රෑපයක් ආපාතගත වුණහර්
දැනීර්ක් පහළ රවනවා කියන එක රහ්තු ඵල දහර්ක්. ඊළඟට ඒ
දැනීර්ට අනුරෑපව යේ සැප, දුක්, රනාදුක් රනාසුව රේදනාවක් පහළ
රවනවා කියන එකත් ධේර්තාවක්; රහ්තු ඵල දහර්ක් එතනත්
තිරයන්රන්. හැබැයි එතනින් පස්රස් “යං රවරදති, තං සඤ්ජ්ානාති”යර්ක් විඳීද, එය හඳුනාගනී. දැන් සැප රේදනාවක් ආවා. ඔන්න ඒ
ඔස්රස් අපි අවධානය රයාර්ු කරලා ‘ආ..රේ කවුද?’ කියල අපි
හඳුනගන්නවා. ඒ හඳුනගන්රනර් සාර්ානය පෘථග්ජ්න ර්ට්ටරේදී
සේපූේණරයන්ර් අර සංඥා විපල්ලාස ඔස්රස්. ‘ආ රේක රබාරහාර්
ලස්සනයි, රබාරහාර් සුන්දරයි, රේක නිතයයි, සුබයි, සුඛයි’
කියාරගන තර්යි අපි හඳුනගන්රන්. එතරකාට එතනින් නතර
රවන්රන නෑ. “යං සඤ්ජානාති තං විතවක්කති” දැන් එතන ඒ
හඳුනාගත් රද් සේබන්ධරයන් හිරත් සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා. අපි
හිතර්ු අපි දැක්රක් අරප් දරැරවක්; ඒ දරැවා සේබන්ධරයන් යේ
සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා. ‘රේ ර්රග් පුතා, රේ ර්රග් දුව, දැන් රේ
පුතාට ඉරගනගන්න කාරල රහාඳයි, රේ දුවව දැන් විවාහ කරල
රදන්න කාරල රහාඳයි’ කියල රර්ානවා රහෝ අල්ලාරගන අරප් හිරත්
යේ විතේකයක් යේ සිතුවිල්ලක් පහළ රවනවා.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
ඊට පස්රස් “යං විතවක්කති තං පපවඤ්ෙති”. ඔන්න දැන්
“පරපංච” කියන වචනය රර්රතන්දි හේබ රවනවා. අර විතේකය දැන්
ටික ටික අතු ඉති විහිදිලා වැරඩන්න පටන්ගන්නවා. දැන් ඒ පැත්තට
කල්පනා කරනවා, රේ පැත්තට කල්පනා කරනවා, අර පැත්තට
කල්පනා කරනවා, විවිධාකාරරයන් කල්පනා කරනවා. අපි හිතර්ු
අපිට දීග රදන වයරස දුරවක් ඉන්නවා. දැන් අපි දුවව දැක්ක ගර්න්
සතුටක් ඇති වුණා, සැප රේදනාවක් හිරත් පහළ වුණා, ඒ අනුව අපි
හඳුනාගත්තා. ‘ආ.. රේ එන්රන දුව තර්යි’ කියලා හඳුනාගැනීර්ත්
එක්ක යේ විතේකයක් පහළ වුණා ‘දැන් නේ දුවරග කලවයසත්
රහාඳයි. දැන් දීග රදන්න කාරල රහාඳයි’ කියල විතේකයක් පහළ
වුණා. ඒ ඔස්රස් දැන් පරපංච; දිගට දිගට හිතාරගන යනවා ‘අර ළර්යත්
එක්ක යේ සේබන්ධයක් තිරයනවාද දන්රනත් නෑ, රේ ළර්යත් එක්ක
යේ සේබන්ධයක් තිරයනවාද දන්රනත් නෑ, ඒරගාල්රලා නේ
රබාරහාර් වංසක්කාරරයා, අරප් පවුලට ගැළරපයිද දන්රනත් නෑ,
රේ ළර්ය රේ රවනරකාට අපිට රනාගැළරපන පවුලක් එක්ක යේ
කිසි සේබන්ධයක් ඇති කරරගනද දන්රනත් නෑ, රවන ඉලංදාරිරයක්
ඉන්නවද දන්රනත් නෑ, ගරේ පදයක් හදාරගනද දන්රනත් නෑ’ ඔන්න
අපි ඒ පැත්තට හිතනවා, රේ පැත්තට හිතනවා, අර පැත්තට
හිතනවා. දැන් පරපංචයක් වශ්රයන් අපි රේ අරගත්ත සංකල්ප
ර්ට්ටරේ අතු ඉති විහිදී යාර්ක්, විස්තාර වීර්ක් තර්යි එරහර් නේ රේ
පරපංචය කියල කියන්රන්.
දැන් ඔන්න හිතන යන්තරය පටන්ගත්තා. ර්ුලින් අපිට නිකන්
තනි විතේකයකින් රේක පහළ වුරණ්. හැබැයි අපි ඒ යන්රතරට රතල්
දාලා ආරේභ කළාට පස්රස් දැන් යන්තරය පණ ගැන්වුණා. ඊට පස්රස
දැන් යන්තරය පටන්ගත්තා. දැන් අවාසනාවක ර්හත! අන්තිර්ට රේ
යන්තරය අපිව යට කරරගන යනවා. රර්ාකක්ද රවන්රන්? “යං
පපවඤ්ෙති තවතානිදානං පුරිසං පපඤ්ෙසඤ්ාසඞ්ඛා සමුදාෙ න්ති
අතීතානා තපච්ෙුප්පවන්නසු ෙක්ඛුවිවවඤ්ඤයයසු
ූවපසු.” ඒ
කියන්රන දැන් අර විදිහට අතු ඉති විහිදිලා පරපංචයක් හිරත්
හටගත්තට පස්රස්, ඒ පරපංචය දැන් රේ හිතන්න පටන්ගත්ත
ර්නුස්සයාව යට කරරගන යනවා. එයාව ර්ැඩ පවත්වන තත්ත්රවකට
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එනවා. දැන් අර ඇරහන් දැකපු රෑප ර්ුල් කරරගන, අතීතය වේතර්ානය
අනාගතය අල්ලරගන අරතෝරක් නැතුව සිතුවිලි ධාරාවක් රේ
ර්නුස්සයාව දැන් යට කරරගන යනවා. රේ ර්නුස්සයට දැන් හිතලවත්
රේක නවත්තන්න බෑ. දැන් හිත රබාරහාර් වික්ෂිප්ත රවලා,
රබාරහාර් දුක්බර රවලා, එරහර් නැත්නේ රබාරහෝර් වික්රෂෝපයට
පත් රවලා, දැන් හරිර් ර්ානසික අවුලකට පටලැවිල්ලකට රේ
ර්නුස්සයා පත් රවලා. එරහර්ත් නැත්නේ ර්හා පරීතිර්ත් හීන ර්ැවීර්ක
රයරදනවා. ඔන්න ඕක තර්යි සාර්ානයරයන් රේ ඇරහන් රෑපයක්
දැක්කට පස්රස් අපිට සිද්ධ රවන රද්.
ඊළඟට කරනන් ශ්බ්දයක් ඇහුණර්ත් ඔය රද්ර් සිද්ධ රවනවා.
අපි හිතර්ු අපි කැර්ති රකරනක්රග් ශ්බ්දයක් ඇහුරණ්. ඉතින් ඒ
ඔස්රස් රසෝත විඤ්ාණයක් පහළ රවනවා. ඊට පස්රස් ඒ අනුව
ස්පේශ්යක් සිද්ධ රවලා, ස්පේශ්ය නිසා රේදනාවක් හටගත්තා. අපි
හිතර්ු ඒක රබාරහාර් සැප රේදනාවක්. අපි ඒ පැත්තට කන හරවලා
රපාඩ්ඩක් තව උවර්නාරවන් අහනවා. එතරකාට හඳුනගන්නවා ‘ආ
රේ අහවල් ගායකයරග රේ අහවල් ගායිකාවරග ගීතයක් රන්’ කියල
අපි හඳුනගත්තා. අපි ඒ ඔස්රස් විතේකයක් පහළ කරගත්තා.
පළරවනි විතේකය අන්න ‘අහවල් ගායකයරග රන් රේ සිංදුව’ කියල
යේ සුළු විතේකයක් පහළ කරගත්තා. ඒ ඔස්රස් දැන් ආරය ඊට
පස්රස දිගට හිතන්න පටන්ගන්නවා. ‘ඒ ගායකයා තව තව සිංදු
කියල තිරයනවා, ඒ ගායකයරග් පවුල් ජීවිතය රර්න්න රර්රහර්යි,
එයා විවිධ වැඩ කටයුතු කරල තිරයනවා, එයා රේ රේ විදිහට රහාඳ
වැඩ කරල තිරයනවා, එයා නේ ගන්න රදයක් නෑ, එයා නේ ර්ත්පැන්
පානය කරනවා’ රර්ානවා හරි අල්ලරගන අපි ඒ පැත්තට රේ
පැත්තට හරවහරවා හිතනවා. ආරයත් අපි හිතන යන්තරේ
පටන්ගත්තා. හිතන යන්තරේ පටන්ගත්තට පස්රස්, එරතන්දිත් අර
ආකාරරයන්ර් රේ හිතන යන්තරේ අපිව යට කරරගන ඉස්සරහට
යනවා. දැන් අපිට හිතලවත්, උවර්නාව තිබුණත් දැන් රේ පරපංචය
නවත්තගන්න බෑ. රේ අතු ඉති විහිද යාර් නවත්තගන්න බෑ.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රේ කටයුත්තර් නාසරයන් ගඳක් සුවඳක් දැනිලත් රවන්න
පුළුවන්. දිවට රසක් දැනිලත් රවන්න පුළුවන්. කයට යේ ස්පේශ්යක්
දැනිලත් රවන්න පුළුවන්. ර්නසට යේ අරර්ුණක් ආවහර්ත් ඔය රද්ර්
රවන්න පුළුවන්. අපි හිතර්ු ර්නසට යේ අරර්ුණක් ආවහර් ඒකත්
ඔන්න හඳුනගත්තා, දැනීර්ක් පහළ වුණා; ර්රනෝ විඤ්ාණයක්. ඊට
පස්රස ඒක අපි හිතර්ු යේ සැප රේදනාවක් ඇති කළා. ඒ අනුව
ඔන්න අපි රපාඩ්ඩක් හඳුනාගන්නවා ‘කාවද රේ ර්තක් වුරණ්? ආ..
ර්රග් දරැවව රන් රේ ර්තක් වුරණ්. රේ දුවව රන් ර්තක් වුරණ්’. ඊට
පස්රස ඒ හඳුනාගැනීර් ර්ත ‘දුව නේ දැන් දීග රදන වයරස තර්යි
ඉන්රන’ කියලා ඔන්න යේ විතේකයක් පහළ කරගත්තා. ඊට පස්රස්
එතැනින් නතර රවන්රන නෑ. “යං විතරක්කති තං පපරඤ්චති” ඔන්න
ඒ ඔස්රස් නැවත නැවත අතු ඉති විහිදලා අරප් හිත දැන් හිතන්න
පටන්ගත්තා. ඔන්න හිතන යන්තරය ආරයත් පණ ගැන්වුණා. රේ
විදිහට දැන් රේ හිතන යන්තරය පණ ගැන්වුණාට පස්රස් අපිවත් යට
කරරගන හිතන යන්තරය යනවා.
දැන් අපිට රත්රරනවා විවිධ ආකාරරයන් - අපි ඇරහන් රෑප
බලලා හිතන යන්තරය පටන්ගන්නවා, පරපංච ආරේභ කරනවා.
කරනන් ශ්බ්ද අහලා පරපංච ආරේභ කරනවා, අතු ඉති විහිදිලා
කතන්දර රගතීර්ක් පටන්ගන්නවා. ඊළඟට නාසරයන් ගඳ සුවඳ
බලලා දිරවන් රසක් බලලා කරයන් යේ ස්පේශ්යක් ලබලා යේ
කතන්දරයක් රගාතන්න පටන්ගන්නවා. ඊළඟට ර්නසට යේ
අරර්ුණක් ආවත් ඒක ඔස්රස් එරහට රර්රහට ගළපින්, අරප් රැචි
අරැචිකේ ඒක ඇතුළට දාලා ඒ ඔස්රස් හිතන්න අරරගන ඔන්න අපි
නවකතාවක් ලියන්න පටන්ගන්නවා.
දැන් පින්වත්නි, රකායි තරේ නේ සාහිතයයක්, රකායි තරේ
නේ රපාත් පත් ලියවිලා තිරයනවාද රේ විදිහට යේ යේ
පුද්ගලයින්රග් හිරත් පහළ රවච්ච පරපංච නිසා. සාහිතය පැත්රතන්
රපාත් ලියනවා. කලාව පැත්රතන් භාෂාව පැත්රතන් විදයාව
පැත්රතන් ගණිතය පැත්රතන් රපාත් ලියනවා. අරතෝරක් නැතුව අපි
රපාත් ලියනවා නවකතා රපාත් සිංදු කවි පදය රචනා ලියනවා. රේ
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ඔක්රකාර් අරප් හිරත් පහළ රවච්ච විවිධාකාර අතු ඉති විහිද ගිය
පරපංච කියල කියන්න පුළුවන්. රර්බඳු අතු ඉති විහිදා යෑේ
නිරන්තරරයන්ර් එතරකාට සාර්ානයරයන් රකරනක් තුළ සිද්ධ
රවන්න පුළුවන්. අරප් හිරත් රලාකු ඇල්ර්ක් ඒ පරපංචය රකරරහි
තිරයනවා. ඒකයි ඉතින් රේක සාර්ානයරයන් කරන්රන්. රර්ාකද අපි
රේක අකර්ැති නේ රේක රකරරන්රන නෑ. නර්ුත් අරප් හිරත්
නිරායාසරයන් රේ අතු ඉති විහිදා එරහට රර්රහට රපරළ රපරළා
ගළපින් කල්පනා කිරීර්ට පුදුර්ාකාර ඇල්ර්ක් තිරයනවා.
ඉතින් භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා “පපඤ්ොභි තා පජා”3
- ර්නුස්සයින් රදවියන් සහිත පරජ්ාව රේ පරපංචය රකරරයි ඇලිලයි
ඉන්රන්. හරිර් කැර්ැත්තක් හරිර් ආසාවක් තිරයනවා හිතහිතා ඉන්න.
රවන වැඩක් රර්ාකක්වත් කරන්න නැත්නේ පුටුවක් අරරගන
පැත්තකට රවලා හාන්සි රවලා ඉතින් කල්පනාව පටන්ගන්නවා.
හිතන යන්තරය ආරේභ කරනවා. අන්තිර්ට ඉතින් හිතන යන්තරය අපිව
යට කරරගන යනවා. රවන කවුරැ හරි ළඟට ඇවිල්ල ඇඟිල්රලන්
ඇනල කතා කළත් අපි ඇහැරරන්රන නෑ. රර්ාකද අපි හිටිරය
සේපූේණරයන්ර් හිතින් හදාගත්ත රලෝකයක. රේ හිතින් හදාගත්ත
රලෝකවලට යන්න තිරයන පහසුර් කරර්ය තර්යි රර්න්න රේ වරග්
කතන්දරයක් හදාගන්න එක. ඉතින් කතන්දරයක් හදාරගන හිතින්
හදාගත්ත ඒ සිහින රලෝරක තුළ අපි අතරර්ං රවලා කාලය ගත
කරනවා. රර්රහර් ස්වභාවයක් තර්යි අරප් හිරත් සාර්ානයරයන්
තිරයන්රන්.
රේ ස්වභාවරයන් අපි රකාරහාර්ද අතිරදන්රන්? ඒක තර්යි
ඇත්තටර් අපිට රහායන්න වටින්රන්. අතිරදන කරර් එකක්
රනරවයි, රාශ්ියක් භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරල තිරයනවා.
අපි කීපයක් රර්රතන්දි සලකලා බලර්ු. එක අවස්ථාවකදි සකර
රද්රේන්ද්රයා ඇවිල්ලා භාගයවතුන් වහන්රසරගන් අහනවා රර්ාකක්ද
පරපංච සර්නය කරන පරතිපදාව කියලා. “පපඤ්ෙසඤ්ාසඞ්ඛා නිව ාධ
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
සා ැප්පපටිපදා”4 විවිධාකාර හිරත් යන සිතුවිලිවල විහිද යෑේ නිරැද්ධ
කරන සර්නය කරන පරතිපදාව කුර්ක්ද? කියලා භාගයවතුන්
වහන්රස්රගන් පරශ්්නයක් අහනවා. භාගයවතුන් වහන්රස් එතරකාට
පරතිපදාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. රර්ාකක්ද පරතිපදාව? භාගයවතුන්
වහන්රස් කියනවා දැන් අපි විඳින ඇතැේ සැප රේදනා රස්වනය
කරන්න සුදුසුයි, ඇතැේ සැප රේදනා රස්වනය කරන්න සුදුසු නැහැ
කියලා.
එතරකාට රර්න්න රේ සුදුසු වීර් රහෝ රනාසුදුසු වීර් රඳා
පවතින්රන් - අරප් හිරත් කුසලධේර් වැරඩන රද්වල්වල නේ සුදුසුයි,
අකුසලධේර් දුරැ රවන රද්වල් නේ සුදුසුයි. එරහර් නැතුව කුසලධේර්
පිරිරහන අකුසල පැත්ත වැරඩන රද්වල් නේ, අන්න එබඳු සැප
රේදනා විඳින්න රහාඳ නෑ. අපි හිතර්ු අපි ර්ලක් පහනක් පූජ්ා
කරනවා. ඒරකන් යේ කිසි ර්ානසික ආස්වාදයක් ලැරබනවා. සැප
රේදනාවක් පහළ රවනවා. එතරකාට තර්න්රග හිරත් අර කලින්
තිබුණ රේදනාව දුරැ රවලා ගියා. හිත ටිකක් දුක්බර රවලා තිබුරණ්,
හැබැයි රේ ර්ලක් පහනක් පූජ්ා කළාට පස්රස් හිත ආරයත් සාර්කාමී
වුණා, හිත ශ්ාන්ත වුණා, යේ කිසි රසාේනසක් බුද්ධාලේබන පරීතියක්
හිරත් පහළ වුණා. එතරකාට අපට පැහැදිලියි රේක සැප රේදනාවක්.
ඉතින් රේ සැප රේදනාව වින්දයි කියල වැරැද්දක් නැහැ. රර්ාකද
එතනින් අරප් හිරත් තිබිච්ච දුක් රදාේනස් දුරැ රවලා ගියා. අකුසල්
දුරැ රවලා ගියා. යේ කුසල පැත්තක් සාධනීය පැත්තක් ර්නරස්
වේධනය වුණා. එරහර් නේ ඉතින් කළාට වරදක් නෑ.
අපි හිතර්ු රවනත් සැප රේදනාවක් තිරයනවා. අපි බලාරගන
ඉන්නවා යේ චිතරපටියක්. දැන් රේ චිතරපටිය බලාරගන ඉන්දැද්දි රාගය
පහළ රවනවා, ද්රේෂය පහළ රවනවා, හිත තව තව ඇරලනවා, තව
තව ර්ුළා රවනවා. හැබැයි රලාකු තෘප්තියකුත් රලාකු සැප
රේදනාවකුත් ලබනවා රේ චිතරපටිය බැලීරර්න්. හැබැයි ඉතින් හිරත්
තිබුණා නේ යේ නිස්කලංක ගතියක්, රාග ද්රේෂ රර්ෝහවලින් රතාර
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ගතියක්, ඒවා සියල්ල අහිි රවලා තව තව හිත පැටලිලා සංසාරරට
බැඳිලා, තව තව පංචකාර් රකරරහි බැඳිලා, සේපූේණරයන්ර් අකුසල
පැත්තක් තර්යි වේධනය වුරණ්. තිබිච්ච කුසල පැත්ත
සේපූේණරයන්ර් පිරිහිලා ගියා. එතරකාට අපට රත්රරනවා රේක
ඉතාර් ලස්සන, සල්ලි වියදේ කරල ගිහිල්ල බලන්න වටින
චිතරපටියක්. හැබැයි ඒරකන් රකායි තරේ ආස්වාදයක් ලැබුවත් ඒ
හරහා අරප් කුසල් පිරිහිලා අකුසල් වේධනය රවලා. එරහර් නේ එබඳු
සැප රේදනාවක් විඳින එක රකාරහත්ර් සුදුසු නෑ.
දැන් අපි හිතර්ු දුක් රේදනාවක් - ඇතැේ දුක් රේදනා
තිරයනවා, අපි හිතර්ු එක්රකරනක් භාවනාවක් කරන්න වාඩි වුණා.
ඉතින් එතරකාට අතන රිරදනවා, රර්තන රිරදනවා, දණහිස
රිරදනවා, රකාන්ද රිරදනවා - හුඟාක් පරශ්්න. හැබැයි ඉතින්
රපාඩ්ඩක් ඒක ඉවසරගන ඒ රේදනාව තියාරගන රකාරහාර් හරි
හිත එකඟ කරගන්න යේ උත්සාහයක් දරනවා. එතරකාට තර්න්ට
රත්රරනවා හිරත් ආරයත් අර රේදනාව ජ්ය ගත්තට පස්රස් යේ කිසි
සහනයක් ර්තු රවනවා, හිරත් ඒකාගරතාවක් දියුණු රවලා, හිරත්
සතිර්ත් භාවය දියුණු රවලා, සර්ාධිය දියුණු රවලා තර්න්ට
රත්රරනවා රේ රේදනාව දරාරගන හිටියට රර්ාකද, තර්න්ට රලාකු
පරතිලාභයක් අත් රවලා තිරයනවා. ආධයාත්ික දියුණුවට උවර්නා
කරන යේ යේ කුසලතා දියුණු කරගන්න සෑරහන අස්වැසිල්ලක් රේ
රේදනාව දරා සිටීර් තුළින් ඇති රවලා තිරයනවා. එරහර් නේ එබඳු
රේදනාවක් දරා සිටීර් සුදුසුයි. රස්වනය කළාට වරදක් නෑ.
හැබැයි ඒ රවනුවට තවත් දුක් රේදනාවක් - අපි හිතර්ු අරප්
රබාරහෝර් ළඟ ඥාතිරයක් හිත ිතරරයක් රර්ාකක් රහෝ වසංගත
රරෝගයක් නිසා ිය ගියා. ඔන්න ඉතින් කල්පනා කරනවා. හිතට
රදාේනස් එනවා. එයා කරපු රද්වල් ගැන එයත් එක්ක ගත කරපු
කාලය ගැන එයත් එක්ක සැප විඳපු හැටි කල්පනා කරනවා, අරන්
අරපායි කියල කියාගන්නවා, පපුරව අත් ගහගන්නවා, කලන්රත
හැරදනවා, ඇරඬනවා. ඉතින් රේ හරහා තර්න් කල්පනා කරල
බැලුරවාත් දැන් තව තව තර්න් පිරිරහනවා; කායිකවත් පිරිරහනවා,
87

|
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ර්ානසිකවත් වැරටනවා. දැන් රබාරහෝර් දුේවල ර්ානසිකත්වයක්
තිරයන රකරනක් බවට පත් රවනවා. තර්න් තුළ යේ කිසි ශ්ක්තිර්ත්
බවක් තිබුණා නේ, ර්ානසික ඒකාගරතාවක් තිබුණා නේ, නිරාිස
පරීතියක් තිබුණා නේ ඒවා දැන් සියල්ල පිරිහිලා ගිහිල්ලා. දැන්
රබාරහෝර් අගාධයකට වැටුණා වරග් තත්ත්රවකට පත් රවලා.
රර්ාකද අර රදාේනසක්, දුක් රේදනාවක් නැවත නැවත ර්තක් කර
කර ර්තක් කර කර විඳින්න ගිහිල්ලා. එතරකාට අපිට රත්රරනවා
රර්බඳු දුක් රේදනාවක් වින්දා කියල කිසිර් යහපතක් රවන්රන නෑ.
ඒ ියගිය රකනාට යහපතක් රවන්රනත් නෑ, අපිට යහපතක්
රවන්රනත් නෑ. එරහර් නේ අපිට රත්රරනවා රර්බඳු දුක් රේදනාවක්
රස්වනය කරන්න, ඇසුරැ කරන්න සුදුසු නෑ. රර්ාකද එබඳු දුක්
රේදනාවක් ඇසුරැ කිරීරර්න් අපිට යහපතක් රවන්රන නෑ, අනුන්ට
යහපතක් රවන්රනත් නෑ. අරප් තිබිච්ච කුසල පක්ෂය පිරිහිලා,
අකුසල පක්ෂයක් වේධනය රවලා.
ඒ වරග්ර්යි, උරප්ක්ෂා රේදනාවක් අපි ඉස්සරහට ගත්රතාත්
- අපි හිතර්ු දැන් අපි පළඟක් බැඳල වාඩි රවලා ආනාපානසතිය
වඩනවා. ඉතින් එරතන්දි අපිට රත්රරනවා රේරක ඒ තරේ රසයක්
නැහැ ර්ුලදි. රේ ආශ්්වාසයක් දිහා බලනවා, ආරය පරශ්්වාසයක් දිහා
බලනවා. ආරයත් ආශ්්වාසයක් දිහා බලනවා, පරශ්්වාසයක් දිහා
බලනවා. හරියට නිකන් ඇල් වතුර රබානවා වරග්. කිසිර් රහක් නෑ.
උරප්ක්ෂා රේදනාවක් තිරයන්රන්. හැබැයි රේක කාලයක්
කරනරකාට අපිට රත්රරනවා හිරත් දැන් ඒකාගරතාවක් දියුණු රවලා.
හිත කලින් තරේ පරපංච රගාතන්රන නෑ. හිත කලින් තරේ කතන්දර
රගාතන්රන නෑ. හිත කලින් තරේ ඉබාගාරත යන්රන නෑ. යේ
කීකරැ වීර්ක් සිද්ධ රවලා. එතරකාට අන්න රත්රරනවා රර්රතන්දි
රේ උරප්ක්ෂා රේදනාව රස්වනය කළාර් රේ කියපු උරප්ක්ෂා
රේදනාව හරහා හිරත් යේ කුසලතා වේධනය රවලා තිරයනවා. ඒ
වරග්ර්යි හිතට එන කාර්ච්ඡන්දය යටපත් කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට
ද්රේෂයක් ආවහර් ඒකත් යටපත් කරගන්න පුළුවන්. හිරත් දැන් නිදිබර
ගතියක් ඇත්රතත් නෑ. හිත විසිරරන්රනත් නෑ. දැන් විචිකිච්ඡාවත්
අයින් රවලා. දැන් හිරත් සර්ාධිර්ත් ගතියක් පවා ඇති රවලා. අන්න
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තර්න්ට රත්රරනවා රේ උරප්ක්ෂා රේදනාව රස්වනය කිරීර් තුළින්
ඇසුරැ කිරීර් තුළින් තර්න්ට යහපතක් රවලා. එරහර් නේ අන්න
එබඳු උරප්ක්ෂා රේදනාවක් රස්වනය කළාට වරදක් නෑ. තවත්
උරප්ක්ෂා රේදනාවක් තිරයන්න පුළුවන් සර්හර රවලාවට රස්වනය
කරරගන ගියහර් තර්න් නිකන් ඔරහ් දන්රනර් නැතුව නින්දට
වැරටනවා. එරහර්ත් නැත්නේ හිත විසිරරන්න පටන්ගන්නවා. අන්න
එබඳු යේ රහෝ උරප්ක්ෂා රේදනාවක් තිබුරණාත් එබඳු උරප්ක්ෂා
රේදනාවක් රස්වනය කිරීරර්න් පලක් නෑ.
රේ කරර්රේදය භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නල රදනවා - ඒ
කියන්රන් සැප රේදනා රවන්න පුළුවන්, දුක් රේදනා රවන්න
පුළුවන්, උරප්ක්ෂා රේදනා රවන්න පුළුවන්. ඒවා එරහර් නේ අපිට
විර්සිලිර්ත් රවන්න අවශ්යයි රේවා රස්වනය කරනවාද රස්වනය
කරන්න සුදුසු නැද්ද කියලා. අපි යේ රහෝ සැප දුක් උරප්ක්ෂා
රේදනාවක් රස්වනය කරන්න පටන්ගත්තට පස්රස් අපිට රත්රරනවා
නේ ඒ හරහා අරප් කුසල් වැරඩනවා අකුසල් දුරැ රවනවා කියල,
අන්න එබඳු රේදනාවක් දිගට රස්වනය කරනවා.
දැන් රර්රහර් රස්වනය කරරගන යනරකාට භාගයවතුන්
වහන්රස් කියනවා රේ රේදනාරවත් විතක්ක විචාර සහිත රේදනාව
තිරයනවා, විතක්ක විචාර රහිත රේදනාව තිරයනවා. ඒ කියන්රන්
දැන් හිත රපාඩ්ඩක් එරහට රර්රහට යන ගතියක් තිරයන, නැවත
නැවත අරර්ුණට නංවන ගතියක් තිරයන, හිරත් විතේක පහළ රවන,
හිත විචාරශ්ීලී රවන - ඒත් හැබැයි සැප රේදනාවක්, දුක් රේදනාවක්,
එරහර් නැත්නේ උරප්ක්ෂා රේදනාවක්.
තවත් ර්ට්ටර්ක් තිරයන්න පුළුවන් - හිත රබාරහෝර්
නිස්කලංකව තිරයනවා. විතක්ක රහිතයි, විචාර රහිතයි. හරිර්
ශ්ාන්තයි. හිත තිරයන්රන් නතර රවලා වරග්. ඒ රේදනාව දිහා
බලාරගන ඉන්නවා. සුවයක් දැරනනවා, හැබැයි හිත නිශ්්චලයි.
විතේක පහළ වීර්ක් නෑ. යේ දුක් රේදනාවක් දිහා බලාරගන ඉන්නවා,
හැබැයි හිත කියවන්රන නෑ, විතේක කරන්රන නෑ, ඇතුරළ කතාව
නතර රවලා. යේ උරප්ක්ෂා රේදනාවක් දිහා බලාරගන ඉන්නවා.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
දැන් හිරත් කතාව නතර රවලා. රදාඩර්ලු වීර්ක් නෑ, ශ්ාන්ත රවලා.
අන්න ඒක රදරවනි ර්ට්ටර්; විතේක නැති, කතා රනාකරන,
විචාරයක් නැති, එරහට රර්රහට දුව පැන යෑේ නැති, හිත නිශ්්චල
රවච්ච අන්න ඒ ර්ට්ටර් තර්යි පරණීත වශ්රයන් රපන්නන්රන්.
සෑරහන්න රේ විතේක සර්නයක්, විචාර සර්නයක්, ශ්ාන්ත කිරීර්ක්,
තැන්පත් කිරීර්ක්, නිශ්්චල කිරීර්ක් යේ රහෝ රේදනාවක තිරයනවා
නේ අන්න ඒ තත්ත්වය තර්යි භාගයවතුන් වහන්රස් පරණීතයි කියල
රපන්නන්රන්.
එරහර් නේ අපිට රත්රරනවා දැන් අපි භාවනාවක් වඩද්දිත්
විතේක සහිත ර්ට්ටර් කියන්රන් රළු ර්ට්ටර්ක්. විතේක රහිත ර්ට්ටර්
කියන්රන් ඊට වඩා පරණීත සියුේ ර්ට්ටර්ක්. හිත එරහ රර්රහ දුවින්
ඒ දිහා විර්සන ර්ට්ටර් කියන්රන් එක ර්ට්ටර්ක්. ඊට වඩා අරර්ුණකට
රහාඳට බැසරගන ඉඳීර් කියන්රන් නිශ්්චල වීර් කියන්රන් තවත්
ර්ට්ටර්ක්. ඉතින් එරතන්දිත් අපි එරහර් නේ රත්රැේගන්න ඕනෑ
විතේක රහිත විචාර රහිත සංසිඳිච්ච තැන්පත් රවච්ච ර්ට්ටර් තර්යි
පරණීත රවන්රන්. ඒ ර්ට්ටර්ට තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිව
ඊළඟට අරරගන යන්රන්.
දැන් තවත් පැත්තකින් විස්තර කරනවා. අපි රර්ාකක් හරි අර
පරපංචයකින් හදාගත්ත රදයක් දැක්කහර් එතනින්ර්ත් විතේක පහළ
රවනවා. ඒ කියන්රන්, දැන් කවුරැ හරි රකරනක් කල්පනා කරලා
රර්ාකක් රහෝ නිේර්ාණයක් කරනවා. අපි හිතර්ු සබන් කෑල්ලක් ඉතින් එයා සබන් කෑල්ල රහාඳ ලස්සනට යේ හැරඩ්කට හදන්න
ඕනැ කියල එයා විවිධාකාරව කල්පනා කරනවා. ඊට පස්රස ඒක යේ
කිසි ආකාරයකට හදනවා. ඒකට යේ යේ සුවඳ කවනවා. ඊට පස්රස
ඉතාර් ලස්සන දවටනයක ඒක දවටනවා. අපි හිතර්ු ස්තරී රෑරපකුත්
ඒකට දාලා ඉතින් රබාරහාර් ර්න බඳින විදිහට ඒක අසුරලා රවළඳ
සැරල් තැන්පත් කරනවා. ඉතින් එක්රකරනක් ඔන්න නිළිරයා ගාන
සබන් ජ්ාතියක් කියල හදලා. තව එක්රකරනක් ආයුේරේද සබන්
ජ්ාතියක් කියල, රේක ගෑවහර් සේපූේණරයන්ර් රලඩ රරෝග සනීප
රවනවය, සරේ රරෝග ඔක්රකාර් දුරැ රවලා යනවය කියල ඔන්න
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එයා තව ජ්ාතියක් හදනවා. ඉතින් ඒකත් ඒ ආසන්නරය්ර් තවත්
තැනක රවළඳ සැරල් තැන්පත් කරල තිරයනවා. දැන් අපි යනවා ඕක
බලන්න. බලන්න ගිය ගර්න් අර එක ජ්ාතියක් දැක්ක ගර්න් අරප්
හිරත් ඉරබ්ටර් විතේක පහළ රවනවා. රර්ාකද, රේ හදල
තිරයන්රනර් පරපංචයක්. පරපංචයක පරතිඵලයක් තර්යි රේ රවළඳ
සැරල් රපන්නුේ කරල තිරයන්රන්. එක පරපංචයක් තර්යි අර
‘නිළියන්ට සුදුසු, නිළිරයා වරග් රබාරහෝර් සර් පැහැපත් රවනවය’
කියල දීපු රවළඳ දැන්වීර්කුත් එක්ක ඒ කියපු සබන් ජ්ාතිය. ඒක දැකපු
ගර්න් ඔන්න අරප් හිරත් විතේක පහළ රවනවා. එරහර් නැත්නේ
‘රේක ආයුේරේද සබන් කෑල්ලක්ය, හරේ රරෝග සුව රවනවය’ කියල
දැන්වීර්ක් දාල තිරයන සබන් කෑල්ල දැක්ක ගර්න් ඒත් ඔන්න අරප්
හිරත් විතේක පහළ රවනවා. දැන් අපිට රත්රරනවා රේ අපිට රප්න
රද්වල්, ඇරහන රද්වල්, ගඳ සුවඳ, දිවට දැරනන රස, ස්පේශ්, රේ
සියල්ලර් පරපංච ර්ට්ටරර්න් තර්යි අපට හේබ රවන්රන්. ඒ පරපංච
ර්ට්ටරර්න් හේබ වීර් තුළර්ත් හිරත් විතේක පහළ රවනවා.
එතැනින් නතර රනාවී දැන් කැර්ති වීේ අකර්ැති වීේ ඔන්න
හිරත් පහළ රවනවා. ඒ අනුව පරිය වීේ අපරිය වීේ පහළ රවනවා.
ඊේෂයාව, ර්සුරැකේ, ඒවත් පහළ රවනවා. රේ දිගට යන කතාවක්.
රේ ආකාරරයන් එතරකාට සක්කපඤ්හ සූතරරය්ත් භාගයවතුන්
වහන්රස් විස්තර කරනවා. දැන් අපිට ර්තකයි, අර ර්ුලින්ර් ර්තක්
කරගත්ත ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් රේ පරපංචවල ර්ූලාරේභය රපන්නුවා.
ඒ තර්යි ඇරහන් රෑපයක් දැකලා, ඒ ගැන දැනීර්ක් පහළ රවලා, ඊට
පස්රස් ඒ ගැන යේ කිසි රේදනාවක් පහළ රවලා, ඒ රේදනාව
හඳුනරගන, හඳුනගත්තට පස්රස අන්න විතේකයක් පහළ රවලා,
විතේකරයන් පස්රස පරපංචයක් පහළ වීර්. දැන් එතරකාට අපිට
රත්රරනවා රේරක පැති රදකක්. ඒ කියන්රන් සක්කපඤ්හ සූතරරය්
පරපංච ර්ට්ටර්කින් පටන්රගන නැවත නැවත විතේක පහළ කරරගන
යන ගතියකුත් ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් විතේකරයන් පස්රස පරපංච පහළ
කරන ගතියකුත් තිිරයනවා.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
එතරකාට රර්තන විෂර් චකරයක් කරියාත්ර්ක රවනවා. ඒ
කියන්රන්, අපි ඇරහන් රෑප බලන්න ගිහිල්ලා ඒරක සූක්ෂ්ර්
ර්ට්ටින් විතේක ආරය කරියාත්ර්ක රවනවා, එතනින් පස්රස් පරපංචත්
කරියාත්ර්ක රවනවා. එරහර් නැත්නේ ඇරහන් රෑප දැක්ක ර්ට්ටරේදිර්
අපි අර රවළඳ දැන්වීේවලින් අරගත්ත සේපූේණරයන්ර් ර්නස
තත්ත්වගත වීර්ක් හරහා එතනිනුත් විතේක නැවත නැවත පහළ
රවනවා. අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් විෂර් චකරයක් එරහර් නේ අරප් හිත තුළ
කරියාත්ර්ක රවනවා. දැන් එබඳු විෂර් චකරයක් වළක්වන්න නේ අපිට
සෑරහන පරතිපදාවක් අනුගර්නය කරන්න සිද්ධ රවනවා. රර්ාකද
රේවා දැනගත්ත පර්ණින්, රේවා ලිහාගත්ත පර්ණින්, රත්රැේ ගත්ත
පර්ණින්ර් රේක කරන්න බැහැ. අපිට ර්නස දිහා දැක දැක ර්නස
පැටරලන ආකාරය රත්රැේගනිින් තර්යි රේ පටලැවිල්ල ලිහන්න
රවන්රන්. රේ පරපංච සර්නය කරන්න රවන්රන්. එතරකාට
භාගයවතුන් වහන්රස් ඒකයි නැවත නැවත අපිව දිරි ගන්වන්රන් රේ
පරපංචය කියන එක රලඩක්. රේ අතු ඉති විහිදිලා කතන්දර
රගාතනවා කියන එක රලඩක්, රරෝගයක්, විස ගඩුවක්, උලක්. “ඒ
නිසා, ර්හරණනි, පරපංච රනාකරන ර්නසකින් වාසය කරන්රනි’ යි
නුඹලා විසින් හික්ිය යුතුයි” අන්න අපිට රදන අවවාදය.
අපි බලර්ු තවත් පරපංච සර්නය කිරීර්ක් ගැන. ඒ පරපංච
සර්නය කිරීර් සඳහන් රවන්රන් බාහිය සූතරරය්. රේ පින්වතුන් අහල
තිරයනවා බාහිය තාපසතුර්ා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් හේබ රවන්න
පැිණියහර්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්ුලින් ටිකක් අදිර්දි කරලා එයා
තුළ රලාකු උනන්දුවක් ඇති කරලා, ඊට පස්රස් හික්රර්න්න
පරතිපදාවක් රදනවා. රර්ාකක්ද රදන්රන්? “තස්මාතිහ වත බාහිය එවං
සික්ිතබ්බං” එරහර් නේ බාහිය ඔබ රර්න්න රේ ආකාරරයන්
හික්රර්න්න. “ිවට්ඨ ිට්ඨමත්තං භවිස්සති” දුටුරවහි දුටු ර්තින් නතර
රවන්න. “සුවත සුතමත්තං භවිස්සති” ඇසුරණහි ඇසුණ පර්ණින්
නතර රවන්න. “මුවත මුතමත්තං භවිස්සති” දැනුන රදරයහි දැනුන
පර්ණින් නතර රවන්න. “විඤ්ාවත විඤ්ාතමත්තං භවිස්සති”
දැනගත් රදරයහි දැනගත් පර්ණින් නතර රවන්න. දැන් පින්වත්නි,
රර්තන තිරයන්රන් අතිශ්ය ගැඹුරැ ඉන්ද්රිය සංවරයක්.
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දැන් අපි රත්රැේගත්තා ර්ුලින්ර් ර්ධුපිණ්ඩික සූතරය ආශ්රරයන්,
රේ ඇරහන් රෑප බලන්න ගිහිල්ලා රලාකු නවකතාවක් අරප් හිරත්
කරියාත්ර්ක රවනවා. ඒ වරග්ර් කරනන් ශ්බ්ද අහන්න ගිහිල්ලා
නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලන්න ගිහිල්ලා දිරවන් රස බලන්න ගිහිල්ලා
කරයන් ස්පේශ් ලබන්න ගිහිල්ලා ර්නසින් අරර්ුණු ගන්නත් ගිහිල්ලා
තවත් නවකතා. ඔන්න ඔය විදියට අරතෝරක් නැති නවකතා,
රකටිකතා, චිතරපටි, රචනා, විවිධාකාර රද්වල් ඉතින් අද රලෝරක
තිරයනවා. ඔක්රකාර් ඉතින් පරපංච කියල තර්යි කියන්න රවන්රන්.
හැබැයි දැන් රේ බාහිය දාරැචීරිය තාපසතුර්ාට භාගයවතුන්
වහන්රස් කියන්රන් යර්ක් දැක්ක නේ එතනින් නතර රවන්න, ඒ ගැන
කතන්දර රගාතන්න යන්න එපා. දුටු රදරයහි දුටු ර්තින් නතර
රවන්න. ඇසුණු රදරයහි ඇසුණු ර්තින් නතර රවන්න. ඒ ගැන තව
රදවන කල්පනාවක් පහළ කරන්න යන්න එපා, විතේක පහළ කරන්න
යන්න එපා. ඉතින් රේක අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් පරතිපදාවක්. සාර්ානයරයන්
විවිධාකාර රාජ්කාරිවල නිරත රවන, අඹුදරැවන් රකින සාර්ානය
පෘථග්ජ්න ර්ට්ටරේ කිසිර් පරතිපදාවක් නැති ර්නුස්සරයකුට රේක
ඇහුණා කියල රේක කරියාත්ර්ක කරන්න බෑ. රර්ාකද, එයා රදයක්
දැකපු ගර්න්, හිත කියවන්න පටන්ගන්නවා. රර්ාකක් හරි ඇහුණ
ගර්න්, හිත කියවන්න පටන්ගන්නවා. නාසයට රර්ාකක් හරි දැනුණ
ගර්න් දිවට රසයක් දැනුණ ගර්න් කයට යේ ස්පේශ්යක් දැනුණ ගර්න්
හිත කියවන්න පටන්ගන්නවා. කතන්දර රගාතන්න පටන්ගන්නවා.
අහස් ර්ාලිගා තනන්න පටන්ගන්නවා. ඊළඟට ර්නසට යේ අරර්ුණක්
ආව ගර්නුත් හිත සිහින රලෝරකකට අරරගන යනවා.
ඉතින් එරහර් නේ අපිට පරතිපදාවක් අවශ්ය රවනවා බාහිය
දාරැචීරිය තාපසතුර්ාට දුන්න උපරදස කරියාත්ර්ක කරන්න. ඒ ර්ට්ටර්ට
අපිටත් එන්න සෑරහන පරතිපදාවක් අවශ්ය රවනවා. ඉතින් රකරනක්
භාවනාවක නිරත රවනරකාට ටික ටික තර්යි රේ තත්ත්වය ඇති
කරගන්රන්. එක පාරටර් රේක කරගන්න අර්ාරැයි. අපි හිතර්ු
රකරනක් ආනාපානසතිය වඩනරකාට එයා නැවත නැවත හුස්ර්
රැල්ලට හිත දානවා. ආශ්්වාසයකට හිත නංවනවා, පරශ්්වාසයකට හිත
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නංවනවා, ආරයත් ආශ්්වාසයකට හිත නංවනවා පරශ්්වාසයකට හිත
නංවනවා. රේ අන්දින් රේ කටයුත්රත් නිරත රවන්න රවන්න, දැන්
එයාට අර කතන්දර රගාතරගාතා ඉන්න රවලාවක් නෑ. රර්ාකද,
නැවත නැවත රබාරහාර් යුහුසුලුව ඊළඟ ඊළඟ ආශ්්වාසය, ඊළඟ
ඊළඟ පරශ්්වාසය තර්න්රග් අවධානයට ලක් රවන්න ඕනැ. එරහර්
නැත්නේ ආශ්්වාස පරශ්්වාස ර්ගහැරරනවා. ර්ුලදි සෑරහන්න
ර්ගහැරරනවා. විටින් විට තර්යි ඒක අරප් අවධානයට ලක් රවන්රන්.
හැබැයි අපි අතහරින්රන නැතුව අධධේයය රනාවී රේ කටයුත්රත්
නිරත රවනවා නේ, අපිට රත්රරනවා අපිට ආශ්්වාස වැඩි ගණනක්
පරශ්්වාස වැඩි ගණනක් අරප් අවධානයට හසු කරගන්න අවස්ථාව
ලැරබනවා. එතරකාට ළඟ ළඟ තිරයන ආශ්්වාස පරශ්්වාස 30 ක් 50
ක් 100 ක් 200 ක් රේ ආකාරරයන් අපි රහාඳට නාසිකාගරයට දැරනන
අරර්ුණ ගැන අවධානරයන් ඉන්නවා. රේක ගැන හිතනවා රනරවයි.
රේක ගැන නවකතා රපාත් ලියනවා රනරවයි. රේක ගැන කතන්දර
රගාතනවා රනරවයි. රේ අරර්ුණ ඒ රර්ාරහාරතදි ඒ අවස්ථාරවදි
රහාඳින් දැනගන්නවා.
ඉතින් රර්න්න රේ දැනගැනීර් අපි දිගට කරරගන යනවා නේ,
එතරකාට අරප් හිතට සිතුවිලි ආවට අපි ඒවට වටිනාකර්ක් රදන්රන්
නෑ. අතීතය සේබන්ධරයන් කුර්ක් රහෝ සිතුවිල්ලක් එනවා දැන් ඔය
අස්රස්. හැබැයි ර්තක් කරගන්නවා ‘රේක ඔස්රස් ගිරයාත් ඔන්න
ආරයත් කතන්දර රගාතන්න රර්යා පටන්ගන්නවා. හිතන යන්තරය
ර්ාව යට කරරගන යනවා’ කියලා තර්න්ටර් අනතුරැ අඟවරගන ඒක
අතහැරල දාලා ආරයත් හුස්ර්ට හිත ගන්නවා. ඊට පස්රස් අනාගරත්
සේබන්ධරයන් රර්ාකක් හරි සැලසුර්ක් හිතට එනවා. ඉතින් ඒකත්
ර්තක් කරගන්නවා ‘රේ සැලසුර් ඔස්රස් ගිරයාත් ආරයත් ඔන්න
ර්ාව සිහින රලෝරකක අතරර්ං රවනවා’. ඉතින් ඒ අනතුරැ ඇඟවීර්
කරරගන ආරයත් ඒක අතහැරල රේ සරල ඍජ්ු ආශ්්වාසයට
පරශ්්වාසයට පැිරණනවා.
රේ
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ආරාධනාවලට, එරහර්ත් නැත්නේ රේ හිතට එන රේ සිතුවිලිවලට
අනිවාේයරයන් ර්ර් පරතිකරියා දැක්විය යුතුයි, ඒවාට ර්ර්
අනිවාේයරයන් වග කිව යුතුයි, රේවා ඔස්රස් අනිවාේයරයන් ර්ර්
සිතිය යුතුයි කියලා එරහර් නියර්යක් නෑ. කිසිර් නීතියක් නෑ. ර්ට
ඒවා ඔරහ් අතහැරල දාන්න පුළුවන් කියලා රලාකු විශ්්වාසයක් රේ
රයෝගාවචරයා තුළ ඇති රවනවා. ඉස්සර නේ අපි හිතන් හිටිරය ‘රේ
හිතට එන සිතුවිලි ඔක්රකෝර් ර්රග්, ර්ර් අනිවාේයරයන් රේවාට
පරතිකරියා දැක්විය යුතුයි, ර්ර් අනිවාේයරයන් රේ සිතුවිලිවලට වග කිව
යුතුයි, ර්ර් රේ හිත අනිවාේයරයන්ර් තෘප්තිර්ත් කළ යුතුයි, එයා
කියන කියන පරද්ට ර්ර් නැටිය යුතුයි, ර්ර් එයාරග වහරලක් වරග්
කටයුතු කළ යුතුයි’ කියල තර්යි. නර්ුත් ආනාපානසතිය කාලයක්
වඩනරකාට රයෝගාවචරරයකුට රත්රරන්න පුළුවන් ‘රේ සිතුවිලි
කියන ඒවා ර්ට ඕනැ නේ කරියාත්ර්ක කරන්න පුළුවන්, ඕනැ නේ
අත්හැරල දාන්න පුළුවන්. රේ සිතුවිලිවලට ර්ර් පරතිකරියා රනාදැක්වුවයි
කියල කිසි රකරනක් තරහ රවන්රන නෑ’. එරහර් නේ එයා සිතුවිලි
අත්හැරල දාලා නැවත නැවත ආශ්්වාස පරශ්්වාරසට හිත ගන්නවා. රේ
විදිහට රර්යා කටයුතු කරරගන යනවා නේ එයාට රත්රරනවා
ආනාපානසතිය වඩන කාල පරිච්රේදය තුළදී පරපංච නෑ, කතන්දර
රගතීේ නෑ, චිතරපට අධයක්ෂණය කිරීේ නෑ, නවකතා ලිවීේ නෑ, කවි
ලිවීේ නෑ, රචනා ලිවීේ නෑ. තිරයන්රන් රේ පැිරණන පැිරණන
ආශ්්වාසරය් පරශ්්වාසරය් හිත රහාඳට එකඟ රවලා තැන්පත් රවලා
ශ්ාන්තව තිබීර් පර්ණයි. ඒ අනුව අපිට පරපංච සර්නයට යේ කිසි
අත්වැලක් රේ භාවනාව හරහා ලැරබනවා.
ඊට පස්රස් රකරනක් ඕක තව තව වේධනය කරරගන
ගිහිල්ලා රේ හදාගත්ත සර්ාධිර්ත් බව, හදාගත්ත එකඟතාව තව තව
රහාඳට - අපි හිතර්ු කරය් දැරනන විවිධාකාර රේදනා නිරීක්ෂණය
කරන්න භාවිත කරනවා. ඒවාරය් තිරයන ඇති වීේ නැති වීේ
ස්වභාවය රත්රැේගන්න උත්සාහවන්ත රවනවා, රේ හරහා පරඥාවක්
අවදි කරගන්න උත්සාහවන්ත රවනවා. රේ එකක්වත් හිතීේ වශ්රයන්
රනරවයි, තේක කිරීේ වශ්රයන් රනරවයි. සන්සුන් එකඟ රවච්ච
ර්නසක් ඇති කරරගන, නැවත නැවත ර්තු රවන ර්තු රවන අරර්ුණට
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රයාර්ු කරලා ළං කරලා ඒ අරර්ුරණ් යථා ස්වභාවය හඳුනාගැනීරර්න්
ඇති කරගන්නා වූ පරඥාවක්.
ඉතින් රර්බඳු පරඥාවක් අවදි රවන්න අවදි රවන්න ර්නරස්
සිද්ධ රවන්රන් පිබිදීර්ක්, තර්න් තුළට පැිණීර්ක්, බාහිරේට දුව දුව
හිටිය ගතිය අඩු වීර්ක්, අතීතයට අනාගතයට අරය ගාවට රර්යා
ගාවට දුවපු ගතිය අඩු වීර්ක්. ඊළඟට ඒ සන්සුන් ර්නස භාවිත කරලා
අපි තව තව රේ පැිරණන පැිරණන අරර්ුරණ් යථා ස්වභාවය
රත්රැේගන්න රත්රැේගන්න, ඒ අරර්ුරණනුත් හිත නිදහස් වීර්ක්.
එතරකාට එබඳු නිදහසක් යේ කිසි රකරනකුට භුක්ති විඳින්න පුළුවන්
නේ, අන්න එයාට රත්රරනවා රේ පරපංච කිරීර් කියන එක කතන්දර
රගාතනවා කියන එක ර්හා රවරහසක්. දැකපු රදයක් ර්තින්
කතන්දරයක් රගාතනවා කියන එක හරි රවරහසක්. ඇහිච්ච රදයක්
ර්තින් කතන්දරයක් රගාතාරගන යනවා කියන එක, රදාඩර්ලු
රවනවා කියන එක හරි රවරහසක්. ඊළඟට නාසයට දැනිච්ච ගඳක්
සුවඳක් සේබන්ධරයන් හිරත් කතාවක් රගරතනවා කියන එක, හිත
නැවතත් රදාඩර්ළු රවනවා කියන එක හරි රවරහසක්. දිවට දැනිච්ච
රසක් සේබන්ධරයන් කතන්දරයක් රගාතරගාතා හිත නැවත රදාඩර්ලු
රවවී අතීරතට අනාගරත්ට පැන පැන යනවා කියන එක හරි
රවරහසක්. හිතටත් පැිණි යේ අරර්ුණක් ඔස්රස් නැවත නැවත
දිගට දිගට හිතනවා කියන එක හරිර් රවරහසක්.
ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියන “පපඤ්ිතං භික්ඛවව
ව ාව ා” ර්හරණනි, රේ පරපංච කිරීර් කියන එක රලඩක්, රරෝගයක්,
විස ගඩුවක්, උලක් කියන කාරණය රේ පුද්ගලයට රපාඩ්ඩ රපාඩ්ඩ
රත්රරන්න පටන්ගන්නවා. රර්ාකද එයා පරපංච සර්නය රවච්ච සිතක්
ටික ටික දැන් අත්දකිනවා. පරපංචවලින් රතාර සිතක්, කතන්දර
රගාතන්රන නැති සිතක්, චිතරපටි අධයක්ෂණය කරන්රන නැති සිතක්
දැන් එයා ටික ටික අත්දකිනවා. අත්දකින්න අත්දකින්න
පරපංචකරණරය් තිරයන රවරහස එයාට රපාඩ්ඩ රපාඩ්ඩ රත්රරන්න
පටන්ගන්නවා. එයා පුළුවන් තරේ කයර් පාවිච්චි කරනවා රේ
කතන්දරවලින්
හිත
ර්ුදවාරගන
පවත්වාරගන
යන්න.
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කායානුපස්සනාවර් කායගතාසතියර් රයාදාගන්නවා රේ විෂර්
කතන්දරවලින් තර්න්රග හිත ර්ුදවරගන කයට හිත දාලා යන්තේ කය
ඇසුරේ හිත පවත්වින් හිත රබ්රගන්න. පස්රස පස්රස රේදනාව
ඇසුරැ කරන්න පුළුවන්. හිත දිහාර්ත් බලන්න පුළුවන්. හිරත්
කතන්දරයක් රගතීරගන එනරකාට තර්න්ට දැන් රත්රරනවා. සතිර්ත්
රවනවා. එතරකාට ඒරක තිරයන නිෂ්ඵල බව රත්රැේ අරරගන, ඒක
අතහරින්න රයෝගාවචරයාට පුළුවන් රවනවා.
චිත්තානුපස්සනාවක විරශ්්ෂරයන් රයරදනරකාට එයාට
රත්රරනවා රේ එන එන සිතුවිලි, සිතුවිලි වශ්රයන් රත්රැේගන්න.
ඒවා ර්ර් ර්රග් කරගන්රන නැතුව, ඒවා අනුන්ට ඈඳන්න යන්රන
නැතුව රේ තර්න්රගර් හිරත් පහළ රවච්ච රාගයක්, තර්න්රගර් හිරත්
පහළ රවච්ච ද්රේෂයක්, හිරත් පහළ රවච්ච ඊේෂයාවක් ආදී වශ්රයන්
රත්රරන්න පටන්ගන්නවා. ද්රේෂය ද්රේෂයක් වශ්රයන්, රර්ෝහය
රර්ෝහයක් වශ්රයන්, පටලැවිල්ල පටලැවිල්ලක් වශ්රයන්, ර්සුරැකර්
ර්සුරැකර්ක් වශ්රයන්, ඊේෂයාව ඊේෂයාව වශ්රයන් - රේ ආකාරරයන්
අපිට ඇත්ත ඇති සැටිරයන් රත්රරන්න රත්රරන්න ඒවා රපෝෂණය
කරන ගතිය අඩු රවලා, ඒවට උල්පන්දේ රදන ගතිය අඩු රවලා,
ඒවා රස විඳින්න යන ගතිය අඩු රවලා ඒවා සර්නය රවන්න
පටන්ගන්නවා. එන එන සිතුවිලි වැඩි රවලාවක් ඉන්රන නැතුව අපිව
අතහැර යන ගතියක් දැන් කරියාත්ර්ක රවනවා. ඒ කියන්රන් නවකතා
ලියලියා හිටිය ර්නස ඔන්න දැන් රකටිකතාවලට බහිනවා. රකටිකතා
ලියලියා හිටිය ර්නස නිකන් රකටි වාකයයක් රදකක් පර්ණක් ලියන
ර්ට්ටර්ට පත් රවනවා. ඊට පස්රස තව තව රේ භාවනාව දියුණු
රවන්න රවන්න, වාකයයක් රනරවයි අතයවශ්ය වචනයක් රදකක්
පර්ණක් කියන ර්ට්ටර්කට හිත පත් රවන්න පුළුවන්. ඒ වරග්ර්යි හිත
කිසිර් පරපංචයකින් රතාරව, කිසිර් විතේකයකින් රතාරව සර්නය
රවච්ච ර්ට්ටර්කින් පැවැත්වීරේ අවස්ථාවත් රයෝගාවචරරයකුට හේබ
රවනවා. එයා කිසිවක් ඇසුරැ රනාකරන, කිසිවක් උපාදාන
රනාකරන, කිසිවක් විතේක රනාකරන ර්නසක් තාවකාලිකව රහෝ
අත්දකින ර්ට්ටර්කට විපස්සනාව හරහා පත් රවනවා.
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
ඉතින් භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය්,
යේ කිසි රකරනකුට පුළුවන් නේ අර සාර්ානය ර්නුස්සරයක් රේ
පරපංච සඤ්ා සංඛාවලින්, එරහර් නැත්නේ අර වට වළල්රල් යන
සිතුවිලි කතන්දරවලින් තර්ාව ර්ැඩ පවත්වද්දි එබඳු රද්කට ඇරලන්න
නැතුව, ඒවා අභිනන්දනය කරන්රන නැතුව, ඒවත් එක්ක සතුටු
රවන්න යන්රන නැතුව, ඒවට උල්පන්දේ රදන්න යන්රන නැතුව
රේ කතන්දර රකටි කරගන්නවා නේ, පුළුවන් තරේ සර්නය
කරගන්නවා නේ ඒකට වචන කීපයක් එනවා “යවතානිදානං භික්ඛු
පපඤ්ෙසඤ්ාසඞ්ඛා සමුදාෙ න්ති, එත්ථ වෙ නත්ථි අභිනන්දිතබ්බං” දැන්
ඒ හිරත් කරියාත්ර්ක රවන කතන්දරයට තණ්හාරවන් සතුටු වීර්ක්
රවන්රන නැත්නේ, ඒ වරග්ර්යි “නත්ථි අභිවිතබබං” ඒ
සේබන්ධරයන්
කියාපාන්න
යන්රන
නැත්නේ,
“නත්ථි
අවජඣාවසතබ්බං” ඒක අස්සට රිංගන්න යන්රන නැත්නේ - ඒ
කියන්රන් ඒවා සර්නය වීර් සඳහා කටයුතු කරනවා නේ, භාගයවතුන්
වහන්රස් කියනවා “එවසවවන්තා ා ානුසයානං. එවසවවන්තා
පටිඝානුසයානං. එවසවවන්තා ිට්ඨානුසයානං. එවසවවන්තා
විිකිච්ඡානුසයානං. එවසවවන්තා මානානුසයානං. එවසවවන්තා
භව ා ානුසයානං. එවසවවන්තා අවිජ්ජානුසයානං.” ඔය ආකාරරයන්
රේ සියලුර් අනුශ්ය, ටික ටික ක්ෂය රවන පරතිපදාවක් තර්යි රේ
තැනැත්තා අනුගර්නය කරන්රන්.
එරහර් නේ අපිට රේ පරපංච පැත්රතන් වුණත් අරප් රේ
සේපූේණ පරතිපදාව බලන්න පුළුවන්. පරපංච පැත්රතන් බැලුවත්
කතන්දර පැත්රතන් බැලුවත් එරහර් නේ අපිට කරන්න තිරයන්රන්
නැවත නැවත අරප් හිත කතන්දර රගාතද්දි ඒක හඳුනරගන ඒරක
නිෂ්ඵලත්වය රත්රැේ අරරගන රේ පරපංච සර්නය සඳහා පුළුවන්
තරේ වෑයර්ක් දැරීර්යි. ඉතින් එබඳු සර්නය කිරීර්ක් අපි නැවත නැවත
කරනවා නේ, ඒ හරහා අනුසය පරහාණයක් සිද්ධ රවන බව
ර්ධුපිණ්ඩික සූතරරය් භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා.
ඊළඟට අපි අරප් රේ විපස්සනාවට සෑරහන රැකුලක්
ලැරබන තවත් එක සූතරයක් ඉස්සරහට ගනිර්ු. එ් සූතර ඇත්තටර්
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යුගළයක් එනවා අංගුත්තර නිකාරය් ඡක්ක නිපාතරය්; කාරණා හයක්
සඳහන් රවන නිපාතරය්. එරතන්දි සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස්
භික්ෂූන් වහන්රස්ලාට රහාඳ අවවාද කීපයක් රදනවා; යේ කිසිරවක්
කිසිර් පසුතැවිල්ලක් නැතුව ර්රණයට පත් රවන්රන රකාරහාර්ද?
රහාඳ ර්රණයක් සුභ ර්රණයක් රකරනකුට ලබාගන්න නේ රර්ාකක්ද
කරන්න ඕනෑ? රේක භික්ෂූන් වහන්රස්ලාරග පැත්රතන් හිතලා
රද්ශ්නා කරන්රන්. උන්වහන්රස් කියනවා කේර්ාරාර්තාව දුරැ කරල
වාසය කරන්න කියලා. ඒ වරග්ර් භස්සාරාර්තාව නිද්දාරාර්තාව
සංගණිකාරාර්තාව සංසග්ගාරාර්තාව පපඤ්චාරාර්තාව දුරැ කරල
වාසය කරන්න කියලා. ඔන්න පරතිපදා හයක්ර් කියල රදනවා.
පශ්්චාත්තාප රනාවන, පසුතැරවන්රන නැති ර්රණයක් උරැර්
කරගන්න නේ සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් රයෝගාවචරයින්
අරභයා කරැණු හයක් උගන්නනවා.
රර්ාකක්ද රේ පළරවනි කරැණ? “න කම්මා ාවමා වහාති”
විවිධාකාර කේර්ාන්ත ඔස්රස් රකළවරක් නැතිව වැඩ කරන්න යන්න
එපා කියල කියනවා. සාර්ානයරයන් නේ ඉතින් වැඩ රනාකර ඉන්න
අර්ාරැයි අපිට. අපිට ඕනෑ හැර් තැනර් වැඩක් කරන්න. ඉස්සරහට
පැනල අනුන්රග වැඩක් හරි උදුරරගන තර්න් වැඩකාරරයක් රවන්න
තර්යි අපිට පුදුර්ාකාර උවර්නාවක් තිරයන්රන්. අනිත් අය තර්න්රග
පාඩුරව වැඩක් කර කර ඉන්දැද්දි අපිට ඕනෑ හැර් තිස්රසර් එරතන්ට
ඇඟිල්ල ගහලා එරතන්ට අරප් උපරදස් දීලා අපිත් එතන
වැඩකාරරයක් කියල රපන්නන්න. නර්ුත් සැරියුත් ර්හ රහතන්
වහන්රස් කියනවා අපිට ඕනෑ සැනසිලිදායක ර්රණයක් නේ යහපත්
ර්රණයක් නේ, ඒ රකළවරක් නැති වැඩ පටන්ගන්න එපා.
කේර්ාරාර්තාවකට යන්න එපා. අරතෝරක් නැතිව උරද් ඉඳන් රෑ
රවනකල් අර කේර්ාන්තය, රේ කේර්ාන්තය, රේ වයාපෘතිය, අර
වයාපෘතිය ඔය විදිහට වයාපෘති පටන් අරගනිින් හිස ගිනිගත්ත
ර්නුස්සරයක් වරග් - දැන් රේ කාරල වචනරයන් කියනවා නේ ‘හරිර්
busy’ - එකර් රර්ාරහාතක්වත් නෑ busy නැති. ඉතින් එබඳු
කරියාකාරකේවල අරතෝරක් නැති වයාපෘතිවල කවදාවත් ඉවර

99

|

| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රනාරවන වයාපෘතිවල නියැරලන්න එපා කියල කියනවා. ඔන්න
පළරවනි අවවාදය.
රදවැනිව කියනවා “න භස්සා ාවමා වහාති”. ඒ කියන්රන්
අරතෝරක් නැති කතාව. රකායි රවලාරව බැලුවත් කතාව. එක්රකා
තර්න්රග දරැරවා එක්ක කතාව, නැත්නේ ස්වාියා එක්ක කතාව,
බිරිඳ එක්ක කතාව, අසල්වාසීන් එක්ක කතාව, රේ කාරල හැටියට
කියනවා නේ දුරකථරනන් කතාව, එරහර් නැත්නේ දැන් තිරයනවා
පරිගණක හරහා කතාව. අරතෝරක් නැති කතාව. අපිට සැනසිල්රල්
ර්ැරරන්න අවශ්ය නේ, සැරියුත් ර්හ රහතන් වහන්රස් කියනවා රේ
රකළවරක් නැති කතාව නතර කරන්න. පුළුවන් තරේ
නිශ්්ශ්බ්දතාරවන් කටයුතු කරන්න කියලා.
තුන්වැනිව රදන අවවාදය තර්යි “න නිද්දා ාවමා වහාති”
රකළවරක් නැතුව නිදාගන්න යන්නත් එපා. ඇතැේ රකරනක්
ඉන්නවා හරිර් කැර්තියි නිදාගන්න. ඉතින් රහාඳට ඇඳ සකස් කරලා
එතන රහාඳට සුවඳ ගහන රදයක් එරහර් තියාරගන හරිර් ආසාරවන්
නිදාගන්නවා. දවල් රවනකල් ඉර එළිය තර්න්රග ඇඟට වැරටනකල්
ඔන්න නිදි. එබඳු නින්දක් ගත කරන්න ගිරයාත් පරතිපදාවක් පුරන්න
හැකියාවක් නෑ. භාවනාවක් කරන්න රවලාවක් නෑ. රර්ාකද නින්දටර්
කාලය යනවා. ඒ නිසා එබඳු නින්දට ඇලුණු රකරනක් රවන්න එපා
කියල අවවාද කරනවා.
හතරවැනිව කියනවා “න සඞ් ණිකා ාවමා වහාති” රේ
පිරිසත් එක්ක හැර් තිස්රසර් අල්ලාප සල්ලාපරය් රයරදින්
යාළුිතරරයා වට කරරගන පිරිස් ඇසුරට යන ගතිය පුළුවන් තරේ
අඩු කරන්න කියල කියනවා. හුරදකලාවට කැර්ති රවන්න කියල
කියනවා.
පස්වැනිව කියනවා “න සංසග් ා ාවමා වහාති” එක්රකරනක්
රදන්රනක් හරි අල්ලරගන ඒ අයත් එක්ක විරශ්්ෂ ඇඟෑලුේකේ
තියාරගන කිරියි පැණියි වරග් ආශ්රය කරන්න, ඕනෑවට වඩා ළං
රවලා වාසය කරන්න යන්න එපා කියල කියනවා. රේ භික්ෂූන්
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වහන්රස්ලාරග පැත්රතන් කියන අවවාදයක් නිසා, රර්රතන්දි
විරශ්්ෂරයන් අදහස් රවන්රන් භික්ෂූන් වහන්රස් නර්ක් ඕනෑවට වඩා
ගිහියන් ඇසුරැ කරන්න ගිරයාත් තර්න්රග ර්හණකර් කරන්න
රවන්රන නෑ. ඉතින් ඒ නිසා අවවාද කරනවා ඕනෑවට වඩා ගිහි
ඇසුරකට යන්න එපා කියලා.
ඊට පස්රස් හයරවනි කාරණාව තර්යි ඇත්තටර් අද
ර්ාතෘකාවට විරශ්්ෂරයන් ගැළරපන්රන්. පරපංච කර කර ඉන්න එපා
කියල කියනවා. ඒ කියන්රන් “නිප්පපඤ්ො ාවමා වහාති”
නිප්පපඤ්චය රකරරහි ඇරලන්න කියල කියනවා. කතන්දර
රගාතන්න යන්න එපා. රකළවරක් නැති කතන්දර රගාතරගාතා,
නවකතා ලියලියා, කවි ලියලියා, ශ්්රලෝක ලියලියා, වට වළල්රල්
යන්න එපා කියල කියනවා.
ඇත්තටර් රේ කාරණා හරයන් පරධානර් කාරණය රවන්රන්
අන්න ඒ හයරවනි කාරණාව. ඒ හයරවනි කාරණාව සේබන්ධරයන්
හරි ලස්සන ගාථා යුගළයක් රේ භද්දක සූතරරයත්, ඒ ගාවර් තිරයන
අනුතප්ප සූතරරයත් සඳහන් රවනවා. එකර් ගාථා යුගළය එන්රන්.
“වයා පපඤ්ෙමනුයුවත්තා පපඤ්ොභි වතා මව ා
වි ාධයී වසා නිබ්බානං වයා වක්ඛමං අනුත්ත ං”
යේ කිසි රකරනක් පරපංචරයහි ඇලිල කාලය ගත කරනවා
නේ, ඒ ර්නුස්සයා හරියට නිකන් ර්ෘගරයක් වරග්. ඒ ර්නුස්සයා
හරියට නිකන් තිරිසන්ගත සරතක් වරග්. එච්චරට ර්හාර් රර්ෝඩ
ර්නුස්සරයක්. ‘පපඤ්චාභිරරතා ර්රගා’ ඒ ර්නුස්සයා පරපංචරයහි
ඇලිච්ච ර්හාර් රර්ෝඩ ර්නුස්සරයක්. ‘විරාධයී රසා නිබ්බානං’ ඒ
ර්නුස්සයා නිවනට හතුරැකර්ක් තර්යි කරන්රන්. නිවනින් ඈතට
තර්යි ගර්න් කරන්රන්. “රයාගරක්ඛර්ං අනුත්තරං” රේ සියලු දුක්
ක්ෂය කරල හරින, රයෝගක්රෂ්ර්ය කරන නිවනින් එයා ඈතට ඈතට
යනවා. නිවනට පරතිවිරැද්ධ පරතිපදාවක් තර්යි එයා පරපංචයට ඇලීර්
නිසා කතන්දර රගාතන්න ගිහිල්ලා කරන්රන්.
ඒරක පරතිවිරැද්ධ පැත්ත ඊළඟ ගාථාරේ රද්ශ්නා කරනවා.
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“වයා ෙ පපඤ්ෙං හිොන නිප්පපඤ්ෙපවද වතා
ආ ාධයී වසා නිබ්බානං වයා වක්ඛමං අනුත්ත ං”
යේ කිසි රකරනක් කතන්දර රගතිල්ල වටවළල්රල් යාර්
අතහැරල දාලා, ‘නිප්පපඤ්චපරද රරතා’ - රේ නිෂ්පරපඤ්ච තත්ත්වය
- කතන්දර රගාතන්රන නැති තත්ත්වය, නිශ්්ශ්බ්ද ර්නස, තැන්පත්
ර්නස, නිහඬ ර්නස, නිස්කලංක ර්නස - අන්න එබඳු ර්නසකට නේ
එයාරග හිරත් ඇල්ර් තිරයන්රන්, ‘ආරාධයී රසා නිබ්බානං’ - අන්න
එයා නිවනට ආරාධනා කරනවා. නිවන සමීපයට යනවා.
‘රයාගරක්ඛර්ං අනුත්තරං’ - රයෝගක්රෂ්ර් වූ, දුකින් අතර්ුදවන්නා වූ
ඒ නිවනට එයා ආරාධනා කරනවා.
රේ ආකාරරයන් යවකලාපී සූතරරය් භාගයවතුන් වහන්රස්
රද්ශ්නා කරනවා හිරත් රගරතන අතු ඉති විහිද යාේ, අරතෝරක් නැති
කතා කිරීේ, රදාඩර්ලු වීේ, කතන්දර රගතීේ කියන්රන් රරෝගයක්. රේ
විදිහට අරප් හිත නිතර නිතර කතන්දර රගාතනවා නේ, පරපංචවලට
යනවා නේ, රේක අපිට වැළඳිලා තිරයන රලඩක්. අපිට වැළඳිලා
තිරයන රරෝගයක්. රේක විස ගඩුවක්. රේක උලක්. එරහර් නේ අපි
ඒ උල නැතුව වාසය කරන්න, ඒ රලරඩ් සනීප කරගන්න, ඒ රරෝගය
සුව කරගන්න යේ වෑයර්ක් දැරිය යුතුයි. ඒ සඳහා අපි යේ භාවනාවක්
වැඩිය යුතුයි. යේ පරතිපදාවක් අනුගර්නය කළ යුතුයි. ඒ සඳහා යේ
ර්ග රපන්වීර්ක්, ඒ සඳහා යේ දිරිගැන්වීර්ක් අද දින ධේර්
රද්ශ්නාරවන් අප සියලුරදනාටර් සිදු රේවා කියල පරාේථනා කරනවා.
තවත් කරැණක් ර්තක් කරනවා නේ අති පූජ්ය කටුකුරැන්රද්
ාණනන්ද ස්වාමීන් වහන්රස් පරපංච සේබන්ධරයන් ඉතාර් වටිනා
සාරගේභ රපාතක් ලියල තිරයනවා ‘පැරණි රබෞද්ධ චින්තාරේ
සංකල්පය සහ යථාේථය’ කියලා. ඒ ර්තක් කිරීර්ත් කරින් අද ධේර්
රද්ශ්නාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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5 │ නිහත ානී රව ු
නවමා තස්ස භ වවතා අ හවතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
අස්ීති
භික්ඛවව
මාන තවමතං,
අයමහමස්ීති
මාන තවමතං, භවිස්සන්ති මාන තවමතං, න භවිස්සන්ති
මාන තවමතං, ූපී භවිස්සන්ති මාන තවමතං, අ ූපී භවිස්සන්ති
මාන තවමතං, සඤ්ඤී භවිස්සන්ති මාන තවමතං, අසඤ්ඤී
භවිස්සන්ති මාන තවමතං, වනවසඤ්ඤී නාසඤ්ඤී භවිස්සන්ති
මාන තවමතං. මාන තවමතං භික්ඛවව ව ාව ා, මාන තවමතං
ව්ඩා, මාන තවමතං සල්ලං. තස්මාතිහ භික්ඛවව, නිහතමාවනන
වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි වවා භික්ඛවව සික්ිතබ්බන්ති.
ශ්රද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි රේ 14 වන දුරස්ථ භාවනා වැඩසටහනට
ර්ාතෘකාව සපයාගත්රත් සළායතන සංයුක්තරය් එන යවකලාපී
සූතරරයන්. යවකලාපී සූතරය භාගයවතුන් වහන්රස් විපස්සනාව ර්ුල්
කරරගන රද්ශ්නා කරපු සූතරයක් කියල අපිට හිතාගන්න පුළුවන්.
විරශ්්ෂරයන්ර්, අරප්ර් හිත දිහා රබාරහාර් සූක්ෂ්ර්ව බලන
ආකාරයක්, නැත්නේ අරප් හිරත් සිද්ධ රවන ඒ අති සූක්ෂ්ර්
කරියාකාරකේ රැසක් භාගයවතුන් වහන්රස් රේ සූතරරය්දි රහළි කරල
දීල තිරයනවා. සූතරය පටන්ගන්රන රබාරහාර් පරබල උපර්ාවක්
දීරර්න්.
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ඒ තර්යි ශ්ක්තිර්ත් පුරැෂයින් හත්රදරනක්ර් අර සතරර්ං
හන්දියක තිරයන යව හාල් ිටියකට රබාරහාර් තදින් වැරරන් කත්
ලීවලින් පහර රදන උපර්ාව. ඉතින් එක පුරැෂරයක් පර්ණක්
රනරවයි, පුරැෂයින් හයරදරනක් පහර දුන්නහර් ඒක අතිශ්ය කුඩු
බවට සුණු බවට පත් රවනවා. රර්ාකද රබාරහාර් ශ්ක්තිර්ත්
පුරැෂරයෝ. ඒ වරග්ර් ඒ ඒ අය රවන් රවන් වශ්රයන් කත් ලීයක්
අරරගනයි පහර රදන්රන්. ඊළඟට හත්වැන්රනකුත් ඇවිල්ලා ඒ
විදිහටර් පහර දුන්නහර් අතිශ්යින් කුඩු බවට සුණු බවට විනාශ් රවලා
යනවා. ඉතින් රේ උපර්ාරවන් භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නල
රදනවා සාර්ානය ර්නුස්සරයක් ඇරහන් රෑප විවිධාකාරරයන්
බලන්න ගිහිල්ලා එයාරග ර්නස සෑරහන්න රවරහසකට පත්
රවනවා. රාග ද්රේෂ රර්ෝහ ඇවිරළන්න පටන්ගන්නවා. ඒ හරහා
නැවතත් එයාරග ර්නස දූෂිත භාවයකට, අසහනකාරී බවකට,
රවරහසකට රබරහවින්ර් ලක් රවනවා. ඒ වරග්ර්යි කරනන් ශ්බ්ද
අහන්න ගිහිල්ලා, නාසරයන් ගඳ සුවඳ බලන්න ගිහිල්ලා, දිරවන් රස
බලන්න ගිහිල්ලා, කරයන් ස්පේශ් ලබන්න ගිහිල්ලා, ඒ වරග්ර්යි
ර්නසට එන අරර්ුණුත් අපි නිවැරදිව හඳුනගන්රන නැතිව ඒවාට
ඔරහ් ර්නරස් තැන්පත් රවන්න දිලා, ර්නස තුළ රජ් කරන්න දීලා,
ඒවා ඔස්රස් කතන්දර රගාතලා ඒව ඔස්රස් සිහින ර්වන්න ගිහිල්ලා
අපි සෑරහන්න රවරහසකට පත් රවනවා.
එතනින් නතර රනාවී අපි අනාගරත් ගැන හිතන්න ගිහිල්ලා,
අනාගත පුනේභවයක් ගැනත් හිතන්න ගිහිල්ලා තව දුරටත්
පැටරලනවා. තව දුරටත් අපි සෑරහන්න අරප් ර්නසින්ර්
වයකූලතාවලට, එරහර්ත් නැත්නේ ර්නරස්ර් ඇති වික්ෂිප්ත
භාවයන්ට අවිනිශ්්චිත භාවයන්ට තව තව පත් රවනවා. ඉතින් රේ
උපර්ාව දීලා අපිට රේ ර්නරස් සිද්ධ රවන කරි යාකාරිත්වය
සේබන්ධරයන් යේ අනතුරැ ඇඟවීර්ක් කරන භාගයවතුන් වහන්රස්
ඊට පස්රස් තවත් අතිශ්ය සූක්ෂ්ර් උපර්ාවක් රදනවා අර සුර අසුර
සංගරාර්ය සේබන්ධරයන්. එරතන්දි රදවියනුත් අසුරයනුත් අතර අතීත
කාලරය්දි ඇති රවච්ච සංගරාර්යක් ගැන සඳහන් කරනවා. ඒ
අවස්ථාරවදි පරාජ්යට පත් රවච්ච රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව
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රදවිවරැන් විසින් සකර රද්රේන්ද්රයා ගාවට අරරගන එනවා
පස්රපාළකින් බැඳලා. එතරකාට රේ බැේර් ගැන විරශ්්ෂත්වයක්
තිරයනවා. ඒ තර්යි රේ රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයා හිතුරවාත් ‘රදවිරයෝ
ධාේිකයි. අසුරරයෝ අධාේිකයි. ර්ර් අසුර පුරයට යන්රන නැතුව
රදවියන් සර්ග දිවය රලෝකරය්ර් නතර රවනවා’ කියලා එතරකාට
රේ බැේර් ලිහිල් රවනවා. හැබැයි රේ අසුරේන්ද්රයා රකාරහාර්ත්
රදවියන්ට විරැද්ධ නිසා එයා හිතුරවාත් ‘රේ රදවිරයෝ අධාේිකයි,
අසුරරයෝ ධාේිකයි. ර්ර් රදවියන්රගන් අතිදිලා රදවියන්රගන්
නිදහස් රවලා ර්ර් අසුර පුරයට යනවා’ කියල හිතුරවාත් එතරකාට
අර බැේර් තව තව තද රවනවා. එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්නල රදනවා රේ රේපචිත්ති අසුරේන්ද්රයාව බැඳල තිරයන
බැේර් එයාරග සිතුවිල්ල ර්ත තර්යි රඳා පවතින්රන්. එයාරග
සිතුවිල්ල එක ආකාරයකින් කරියාත්ර්ක වුරණාත් ඒ බැේර් ලිහිල්
රවනවා, තවත් ආකාරයකින් කරියාත්ර්ක වුරණාත් බැේර් තද රවනවා.
රර්රහර් කියල භාගයවතුන් වහන්රස් කියනවා ඊටත් වඩා අතිශ්ය
සූක්ෂ්ර්යි කියලා රේ ර්ාර බැේර්. රර්රහර් කියල තර්යි කරර් පහකට
අපිව රේ සංසාරරට බැරඳන හැටි භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නල
රදන්රන්.
ර්ුලින්ර් පටන්ගන්රන් “අස්ීති භික්ඛවව මඤ්ඤිතවමතං” ආදී
වශ්රයන් අපි ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරරගන, ‘රකරනක්’ ර්ුල් කරරගන, ‘ර්ර්’
රක්න්ද්ර කරරගන, රකරනක් පුද්ගලරයක් ර්රර්ක් රර්තන ඉන්නවා
කියල හිතාරගන කුර්ක් රහෝ හැඟීර්ක් හිරත් ඇති කරගත්තා නේ,
අන්න ඒක ර්ඤ්ඤනාවක් වශ්රයන් රපන්නනවා. ඒක හුරදක් හිරත්
ඇති කරගත්ත හිතාගැනීර්ක් වශ්රයන් රපන්නල රදනවා. ඉතින්
එපර්ණක් රනරවයි ‘රේ ර්ර්යි’, ‘රේ ඉන්රන ර්ර්යි’ එරහර් නැත්නේ
‘ර්ර් අනාගරත් ඉන්නවාද’ ‘ර්ර් අනාගරත් ඉන්රන නැද්ද’ ‘ර්ර්
අනාගරත් ලස්සන රවනවද’ ‘ර්ර් අනාගරත් කැත රවනවද’
‘අනාගරත් ර්ර් රලඩ රවනවද’ රේ ආදී වශ්රයන් රර්ාන ආකාරරයන්
හරි ‘ර්රර්ක්’ ර්ුල් කරරගන ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර කරරගන අපි කල්පනා
කළත්, එරතන්දි අපි අහු රවලා තිරයන බව රේ ර්ුල් රකාටරසදි
රපන්නලා රදනවා. එතරකාට ඒක රලඩක් වශ්රයන්, රරෝගයක්
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වශ්රයන්, විෂ ගඩුවක් වශ්රයන්, හුලක් වශ්රයන් තව දුරටත්
රපන්නලා රදනවා. ඉතින් ඒ නිසා රර්බඳු ර්ඤ්ඤනා ඇති
කරගන්රන නැතුව වාසය කරන්න කියල බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට
අවවාද කරනවා.
ඊට පස්රස් රද්ශ්නා කරනවා අරප් සිරත් රේ ‘අස්මීති’ කියල
‘රවි’ ‘රේ ඉන්රන ර්ර්’ කියල හැඟීර්ක් ඇති වීර්, එරහර්ත් නැත්නේ
‘අනාගරත් ර්ර් ඉන්නවා’ ‘අනාගරත් එක්රකා ර්ර් නැහැ’ ‘අනාගරත්
ර්ට රේ රේ රද්වල් රවනවා’ කියලා එබඳු ‘ර්ර්’ ර්ුල් කරගත්ත ‘ර්ර්’
රක්න්ද්ර කරගත්ත හැඟීර්ක් ඇති වීර්, රේ ර්නරස්ර් සිද්ධ රවන
කේපනය වීර්ක් ර්නරස්ර් සිද්ධ රවන සැලීර්ක් වශ්රයන් රපන්නල
රදනවා. විරශ්්ෂරයන්ර් තණ්හාව නිසා, තණ්හාව ර්ුල් කරරගන එබඳු
සැලීේ ඇති රවනවා. ඉතින් ඒවාත් සර්නය කරරගන වාසය කරන්න
කියල භාගයවතුන් වහන්රස් උපරදස් රදනවා.
ඊට පස්රස් තව දුරටත් ‘රේ ර්ර්’ කියල හිතාගන්න එක, ‘රේ
ර්ර් රවි’ කියල හිතාගන්න එක, ‘රේ ඉන්රන ර්ර්යි’ කියල
හිතාගන්න එක රේ ආදී වශ්රයන් ‘ර්රර්ක්’ ර්ුල් කරගත්ත ‘ර්ර්’
රක්න්ද්ර කරගත්ත එබඳු සිතුවිලි කරියාත්ර්ක වීර් එබඳු සිතුවිලි ධාරා
පටන්ගැනීර් ර්නරස්ර් සිද්ධ රවන ස්පන්දනයක්, ර්නරස්ර් සිද්ධ
රවන සැලීර්ක්, එරහර්ත් නැත්නේ ර්නරස්ර් සිද්ධ රවන විසිරීර්ක්
නිසයි සිද්ධ රවන්රන් කියල රද්ශ්නා කරනවා. ඒ කියන්රන්
රකාරහාර්ත් සාර්ානයරයන් අරප් ර්නස විසිරරනවා. එක තැනක
ඉන්න බැහැ. අතීරතට පනිනවා, අනාගරත්ට පනිනවා, අරතන්ට
පනිනවා, රර්රතන්ට පනිනවා, අරය ගැන හිතනවා, රර්යා ගැන
හිතනවා. පුදුර්ාකාර විසිරිච්ච ස්වභාවයක් අරප් ර්නරස් තිරයනවා.
එතරකාට රේ විසිර යාරේ පරවණතාවය නිසා, විසිර යාරේ ස්වභාවය
නිසා ඇති වන එක ආදීනවයක් තර්යි රේ හැර් තිස්රසර් ‘රේ ර්ර්
රවි’ ‘රේ ඉන්රන ර්ර්’ ආදී වශ්රයන් ‘ර්රර්ක්’ ඈඳගත්ත සිතුවිලි
ධාරාවලට අරප් හිත නතු වීර්, අරප් හිත ලක් වීර්. ඉතින් ඒ නිසා
පුළුවන් තරේ කේපා රනාවන සිතකින්, රනාසැරලන සිතකින්, චපල
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රනාවූ සිතකින් වාසය කරන්න කියල ඊළඟට භාගයවතුන් වහන්රස්
අවවාද කරනවා.
ඊට පස්රස් අපි ඊරය් කතා කළා පරපංච සේබන්ධරයන්. ‘ර්ර්
රවි’ ‘ර්ර් රනාරවි’ ‘ර්ර් අනාගරත් රවි’ ‘ර්ර් අනාගරත්
රනාරවි’ රේ ආදී වශ්රයන් ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර කරගත්ත සිතුවිලි ධාරාව
අතු ඉති විහිදලා වැඩීර්, හිරත් කතන්දර රගතිල්ල නිසා, රදාඩර්ලු වීර්
නිසා සිද්ධ රවන බවක් ඊළඟ රකාටරසදි භාගයවතුන් වහන්රස්
රපන්නල රදනවා. ඒ කියන්රන් අරප් හිත එක තැනක නතර රවලා
ඉන්රන නැහැ. එක සිතුවිල්ලක් ඒකට ගත්තහර් ඒ ඔස්රස් දිගට දිගට
ඒ පැත්තට රේ පැත්තට අර පැත්තට අතු ඉති විහිද පැතිර යන
ගතියක් රේ සිතුවිලි ධාරාරේ කරියාත්ර්ක රවනවා. ඒ පැත්තට රේ
පැත්තට විහිද යාර්ක්, පැතිර යාර්ක්, විස්තාරයක් රේ හිතන යන්තර ය
තුළ සිද්ධ රවනවා. ඉතින් එතරකාට රේකටත් අපි හරි පුදුර්
කැර්ැත්තක් දක්වන්රන්. හිත නිකන් තියාරගන ඉන්න අපිට කිසිර්
උවර්නාවක් නෑ. අපි රේරකන් පුළුවන් තරේ හිතවනවා; අතීතය
සේබන්ධරයන් හිතවනවා, අනාගරත් සේබන්ධරයන් හිතවනවා,
අතීතය සේබන්ධරයන් කතන්දර හදනවා, අනාගරත් සේබන්ධරයන්
කතන්දර රගාතනවා; විවිධාකාර සිහින ර්වනවා, සැලසුේ හදනවා.
රේ ඔස්රස් අරප් හිත නිරන්තරරයන්ර් හදාගත්ත කතන්දරයක,
හදාගත්ත නවකතාවක, හදාගත්ත චිතරපටියක අපිත් යේ ජ්වනිකාවක්
රඟපාින් ජීවත් රවනවා.
ඉතින් රේකට අපි හරි කැර්තියි. “පපඤ්ොභි තා පජා” කියලා
භාගයවතුන් වහන්රස් සඳහන් කරනවා. රේ පරජ්ාව සාර්ානයරයන්
රේ වට වළල්රල් යන සිතුවිලි සර්ූහයකට, රේ වට වලල්රල් යන
ගර්නකට, කතන්දර රගතිල්ලකට, හිතහිතා ඉන්න ස්වභාවයකට
පුදුර්ාකාර ඇල්ර්ක් දක්වනවා. එතරකාට අපිට ස්වභාවරයන්ර් ආරෑඪ
රවලා තිරයන රේ පුරැද්දට ර්රර්කුත් ඈඳගන්නවා. ‘රේ ඉන්රන
ර්ර්’ ‘ර්ර් අනාගරත්දි රර්රහර් කරනවා අරරරහර් කරනවා’ ‘ර්ර්
එයත් එක්ක රර්රහර් ඉන්නවා’ ‘රර්යත් එක්ක රර්රහර් ඉන්නවා’
රේ ආදී වශ්රයන් රේ ර්ුළු කතාවට ‘ර්රර්ක්’ ඈඳාරගන අර ‘ර්ර්යා’
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
ඉස්සරහට දාරගන ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර කරරගන හිතන්න පටන්ගන්නවා. ඒ
නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්රතන්දිත් අවවාද කරනවා පුළුවන්
තරේ රර්න්න රේ පරපංච සර්නය කරරගන වාසය කරන්න කියලා.
ඒ නිසා විරශ්්ෂරයන්ර් විපස්සනාරවදි පුළුවන් තරේ
උත්සාහවන්ත රවනවා පරපංච සර්නය සඳහා. ඒ සඳහා ර්ුලදි අපි
කායානුපස්සනාවක් රයාදාගන්නවා. ඒ කියන්රන්, පුළුවන් තරේ
කායික අරර්ුණක් භාවිත කරනවා රේ විෂර් චකර රයන් අරප් හිත
ර්ුදවාගන්න. එතරකාට හිතට කතන්දර රගාතන්න රවලාවක් නැහැ.
රර්ාකද අපි හිතර්ු සක්ර්න් භාවනාවක අපි රයරදනවා නේ, ඒ ඒ
පාදරය් ස්පේශ්ය නැවත නැවත අපිට බලන්න තිරයන නිසා,
දැනගන්න තිරයන නිසා, එරතන්දි අපි කතන්දර රගාතන්න ගිරයාත්
ඔන්න පියවර කීපයක් ර්ගහැරරනවා. එරහර් නැත්නේ
ආනාපානසතියකදි ඒ ඒ ආශ්්වාස පරශ්්වාසය ගැන අවධානය රයාර්ු
කරින් වාසය කරනරකාට අපිට කතන්දර රගාතරගාතා ඉන්න
රවලාවක් නැහැ. එරහර් කතන්දරයකට හිත ගිය ගර්න් ආශ්්වාස
පරාශ්්වාස ගණනාවක් අපිට ර්ගහැරරනවා. ඉතින් අපි උත්සාහවන්ත
රවනවා ර්තු රවන ර්තු රවන ආශ්්වාස පරශ්්වාසය දැනගන්න, ඒ ගැන
සතිර්ත් රවන්න. ඉතින් ඒ උත්සාහය සාේථක රවන්න සාේථක
රවන්න, අන්න අරප් හිරත් කතන්දර රගාතන ගතිය ටිකක් අඩු
රවනවා, ඒක අඩපණ රවනවා.
කාලයක් රේ භාවනාරේ නිරත රවනරකාට අරප් හිරත්
කතන්දර රගාතන ගතිය සෑරහන්න අඩු වුණා. දැන් අපිට රත්රරනවා
රේ හිරත් කතන්දර රගාතන්රන් නැතිව ඉන්න පුළුවන්කර්ක්
තිරයනවා. ඉතින් රේ පරපංචවලින් රතාරව වාසය කිරීර් භාගයවතුන්
වහන්රස් ඒ නිසා විරශ්්ෂරයන්ර් අරග් කරල තිරයනවා. ඒ පරපංච
කිරීර් රලඩක් වශ්රයන්, රරෝගයක් වශ්රයන්, විෂ ගඩුවක් වශ්රයන්,
හුලක් වශ්රයන් රපන්නල දීලා තිරයනවා. ඒ නිසා රද්ශ්නා කරනවා
පරපංච කරන්රන නැතිව, එරහර් නැත්නේ “නිප්පපඤ්ො ාවමන
වෙතසා” ඒ කියන්රන් පරපංච රනාකරන ර්නසකට ඇල්ර්ක් සහිතව,
නිශ්්ශ්බ්ද ර්නසකට ඇල්ර්ක් සහිතව, සන්සුන් නිහඬ ර්නසකට
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ඇල්ර්කින් වාසය කරන්න උත්සාහවත් රවන්න කියලා භාගයවතුන්
වහන්රස් අවවාද කරනවා.
අපි අද පැිරණනවා රේ සූතරරය් අවසාන රකාටසට. සූතරරය්
එන්රන් “අස්ීති භික්ඛවව මාන තවමතං” - ර්හරණනි, ‘රවි’ යන
රර්ය ර්ානයක්, ර්ැනීර්ක්. “අයමහමස්ීති මාන තවමතං” - ‘රේ ර්ර්
රවි’ කියන එක ර්ානයක්, ර්ැනීර්ක්. “භවිස්සන්ති මාන තවමතං” ‘ර්ර් අනාගරත් රවි’ ‘රර්න්න රේ ආකාරරයන් ර්ර් අනාගරත්
රර්රහර් රවනවා’ කියල සිතීර් ර්ානයක්, ර්ැනීර්ක්. “න භවිස්සන්ති
මාන තවමතං” - ‘ර්ර් අනාගරත් රර්රස් රනාරවි’ අනාගරත් ර්ුල්
කරරගන ‘ර්ර් රර්රහර් රවන්රන නෑ’ කියල අපි හිතනවා නේ,
අන්න ඒකත් අරප් ර්ාන්රනට ඇති රවච්ච රදයක්, ර්ාන්නය
කරියාත්ර්ක වීර් නිසා ර්ැනීර් නිසා හටගත්ත සිතුවිල්ලක්. “ ූපී
භවිස්සන්ති මාන තවමතං” - ‘ර්ර් අනාගරත්දී රේ විදිහට ලස්සන
රවනවා හැඩ රවනවා’, ‘රේ විදිහට ශ්ක්තිර්ත් රවනවා’ රේ ආදී
වශ්රයන් අනාගරත් ර්ුල් කරරගන අරප් සිරත් එබඳු ‘ර්ර්’ රක්න්ද්ර
කරගත්ත සිතුවිලි පහළ වීර් ර්ාන්නය නිසා හටගන්න බව
භාගයවතුන් වහන්රස් රපන්නල රදනවා. ඊළඟට “අ ූපී භවිස්සන්ති
මාන තවමතං” - රෑප නැත්රතක් රවනවා කියල හිතුවත් ඒත්
ර්ාන්නය නිසා ඇති රවන සිතුවිල්ලක්. “සඤ්ඤී භවිස්සන්ති
මාන තවමතං” - රර්ාකක් රහෝ සංඥාවක් ඇති රකරනක් බවට
හිතාගැනීර්ක්. ‘ර්ර් අහවල් තනතුරැ සහිත රකරනක් රවනවා’, ‘ර්ර්
රදාස්තර රකරනක් රවනවා’, ‘ර්ර් ඉංජිරන්රැරවක් රවනවා’ ‘ර්ර්
නීතිඥරයක් රවනවා’, ‘ර්ර් ගුරැවරරයක් රවනවා’; කුර්ක් රහෝ ‘ර්ර්’
ඈඳගත්ත යේ කිසි තනතුරක් ර්ුල් කරරගන ‘ර්ර් උසස් වීර්ක්
ලබනවා’ රේ ආදී වශ්රයන් අපි කුර්ක් රහෝ ඒ ඈඳගත්ත තනතුරක්
ඈඳගත්ත නේබු නාර්යක් ර්ුල් කරරගන අපි අනාගරත් ඒ ඒ
ර්ට්ටේවලට පත් රවනවා කියල අරප් සිරත් සිතුවිලි පහළ වීර්
ර්ාන්නය නිසා සිද්ධ රවන රදයක් කියල භාගයවතුන් වහන්රස් අපට
රේ කාරණාව රපන්නල රදනවා. ඉතින් එතරකාට සංඥා නැතිර්
රකරනක් රවනවා කියල හිතුවත් ඒත් ඉතින් ර්ාන්නය නිසා පහළ
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රවන සිතුවිල්ලක්. සංඥා ඇත්රත්ත් නැති නැත්රත්ත් නැති රකරනක්
රවනවා කියල හිතුවත් ඒකත් ර්ාන්නය නිසා සිද්ධ රවන රදයක්.
ඉතින් ඒ නිසා රේ සූතරරය්දි විරශ්්ෂරයන් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් සඳහන් කරනවා “මාන තවමතං භික්ඛවව ව ාව ා”
රර්න්න රර්බඳු රේ ර්ානය කියන එක ර්ාන්නක්කාරකර් කියන එක
රරෝගයක්, රලඩක්. “මාන තවමතං භික්ඛවව
ව්ඩා” රේ
ර්ාන්නක්කාරකර් කියන එක විෂ ගඩුවක්. “මාන තවමතං භික්ඛවව
සල්ලං” රේ ර්ානය කියන එක හුලක්. “තස්මාතිහ භික්ඛවව
නිහතමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි වවා භික්ඛවව
සික්ිතබ්බං” ඒ නිසා ර්හරණනි, ‘නිහතර්ානී ර්නසකින් වාසය
කරන්රනි’ යි හික්රර්න්න කියල භාගයවතුන් වහන්රස් අපිට අවවාද
කරනවා.
දැන් පින්වත්නි, අපි තව රපාඩ්ඩක් රේක ලිහාගත්රතාත්: අපිට
රකාරහාර්ද ර්ාන්රන ඇතිරවන්රන්? ඉතින් පුංචි කාරල අපි
ඉස්රකෝරල යනරකාට අපි පන්තිරය් ටිකක් ඉරගනගන්න පුළුවන්
රකරනක් කියල හඳුනගන්නවා. එතරකාටත් ඔන්න පුංචි කර්ට අරප්
හිරත් ර්ාන්නය ඇති රවනවා. එතරකාට අපිට තෑගි රදනවා. අපි
පළරවනියා කියල අපිව හඳුනගන්නවා. අපිව රේදිකාවට ගන්නවා.
ර්ුල් පුටුව රදනවා. ඔන්න ඉතින් අපි ‘රකරනක්’ රවන්න දඟලනවා
ඊළඟට. අපි හිතර්ු ඔන්න අපි විභාරග රහාඳට ඉහළින්ර් සර්ත්
රවනවා. එතරකාටත් රේ ඉරගනීර් හරහා අරප් හිරත් ර්ාන්නයක්
ඇති රවනවා. අපි සාර්ානය රපළ උසස් අන්දින් සර්ත් රවනවා;
ඔන්න තවත් ර්ාන්නයක් ඇති රවනවා. ඊට පස්රස් උසස් රපළත්
සර්ත් රවනව; තවත් ර්ාන්රන ඇති රවනවා. විශ්්වවිදයාරලට යනවා;
තවත් ර්ාන්රන වැඩි රවනවා. ඊට පස්රස් විශ්්වවිදයාරලනුත් රහාඳ
සාර්ාේථයක් ලැබුවා නේ එරහර් ඔන්න තවත් ර්ාන්රන වැඩි රවලා
රබාරහෝර් අහංකාර ර්ාන්නාධික තැනැත්රතක් සර්හර රවලාවට රේ
පද්ධතිය හරහා එළියට එනවා.
එරහර් නැත්නේ අපි හිතර්ු රකරනක් රබාරහාර් ධනවත්.
එයාට රහාඳට යාන වාහන තිරයනවා, ඉඩකඩේ තිරයනවා, වතුපිටි
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තිරයනවා. ඉතින් රේ හැර් රදයක් හරහාර් ‘ර්ර් දැන් රබාරහාර්
රපෝසරතක්. අනිත් අය නේ එරහර් නෑ. අනිත් අය නේ දුප්පත්’
කියලා රේ ධනවත් බව නිසා ර්ාන්රන ඇති රවනවා. තවත් ඇතැේ
රකරනක් ඉන්නවා රබාරහාර් කුලවත්, සෑරහන්න කාලයක් තිස්රස්
තර්න්රග පරේපරා ගාණක් ඉතින් රබාරහාර් වංසක්කාරයි,
රබාරහාර් කුලවන්තයි. ඉතින් රේ කුලය නිසාත් අනිත් අයව පහත්
කරල සලකනවා, තර්න් කුලවන්තරයක් කියල හිතාගන්නවා. අන්න
ර්ාන්නය ඇති රවනවා.
ඊට පස්රස්, තවත් රකරනක් අපි හිතර්ු එයාට විවිධ කුසලතා
තිරයනවා. එයාට රහාඳට හයිරයන් දුවන්න පුළුවන්. එයා ඒරකන්
ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්නවා. එරහර් නැත්නේ එයාට රහාඳට කරිකට්
කරීඩා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ‘ර්ර් තර්යි කරීඩකයා, ර්ර් තර්යි
හයිරයන්ර් පන්දු යවන්න පුළුවන් රකනා, ර්ර් තර්යි රහාඳටර්
පන්දුවට පහර රදන්න පුළුවන් රකනා’ කියල ඔන්න එයා එතනින්
ර්ාන්නයක් හදාගන්නවා. එරහර් නැත්නේ අපි හිතර්ු රකරනකුට චිතර
අඳින්න පුළුවන්. රේ චිතර අඳින කුසලතාවය හරහා එයා ර්ාන්නයක්
ඇති කරගන්නවා. තවත් රකරනකුට ඔන්න සිංදු කියන්න පුළුවන්. ඒ
හරහා එයා ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්නවා. තව රකරනකුට කවි
කියන්න පුළුවන්. ඒ හරහා ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්නවා. තව
රකරනකුට රචනා, රකටිකතා, නවකතා ලියන්න පුළුවන්, බණ
කියන්න පුළුවන්, කවි බණ කියන්න පුළුවන්. රේ රර්ාන රද් වුණත්
අරප් තිරයන ඒ කුසලතා හරහා අපිට ර්ාන්නයක් හදාගන්න පුළුවන්.
ඉතින් රේක රර්තනින් නතර රවන්රනත් නෑ. අපි රේ
ආධයාත්ික ජීවිරත්ට පැිණියත්, රේ ආධයාත්ික ජීවිතරය් පවා
විවිධාකාර කරර් හරහා රකරනකුට ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්.
අපි හිතර්ු යේ කිසි රකරනක් ර්හණ රවනවා. ර්හණ වුණහර්ත් ඉතින්
අනිත් අය වඳිනවා පුදනවා, පිරිකර රගනැල්ල පූජ්ා කරනවා,
වැඩිහිටිරයා ඔක්රකාර් ඇවිල්ල වඳිනවා, අේර් තාත්ත පවා ඇවිල්ල
වඳිනවා. ඉතින් රේ තැනැත්තටත් දැන් රේ අනිත් අයරග වැඳුේ පිදුේ
ලබන නිසා, සත්කාර ලබන නිසා, අන්න ඒ හරහාත් ර්ාන්නයක් ඇති
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
රවනවා. ඊට පස්රස අපි හිතර්ු එයා උපසේපදා රවනවා. ‘ර්ර් දැන්
උපසේපදා භික්ෂුවක්’ කියලා රලාකු ර්ාන්නයක් ඇති රවනවා. සර්හර
රවලාවට ඔන්න රහාඳට රපාත පත ඉරගනගන්නවා, බණ කියන්න
පුළුවන් රවනවා, කර්ටහන් රදන්න පුළුවන් රවනවා, භාවනා කරන්න
පුළුවන් රවනවා. රේ හරහාත් ර්ාන්නයක් ඇති රවනවා. තවත්
රකරනක් විවිධාකාර ධුතාංග රකින්න පටන්ගන්නවා. එයා
පිණ්ඩපාරතන් විතරක් යැරපනවා. එතරකාට සර්හර රවලාවට එයා
‘අනිත් අය නේ රේ රගනැල්ල රදන දානයක් වළඳන්රන්. ර්ර් තර්යි
පිණ්ඩපාරත යන්රන්. ර්ර් තර්යි පිණ්ඩපාතික වත පුරන්රන්’ කියලා
ඒ ධුතාංගය ර්ුල් කරරගන ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. තවත්
රකරනක් රබාරහෝර් රළු සිවුරැ දරාරගන ඉන්නවා. නැත්නේ
පාංශ්ුකූලික සිවුරැ දරාරගන ඉන්නවා. ‘අනිත් අය නේ රේ රගනැල්ල
රදන රබාරහෝර් ලස්සන ලස්සන සිවුරැ රපාරවනවා, ර්ර් විතරයි
පාංශ්ුකූල සිවුරැ දරන්රන්’ කියලා රර්බඳු ධුතාංගයක් ර්ුල් කරරගන
වුණත් රකරනක්රග් හිරත් ර්ාන්නයක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
අපි හිතර්ු තවත් රකරනක් ඔන්න භාවනා කරන්න ගිහිල්ලා,
එයාරග හිත ටිකක් එකඟ රවලා සර්ාධියක් ලැරබනවා. ඉතින් රේ
සර්ාධියක් ලැබුණට පස්රස් සර්හර රවලාවට ‘රේ අනිත් අය නේ
තාර් දඟලනවා. තාර් කිසිර් එකඟතාවයක් නෑ. කිසිර් සර්ාධියක්
තිරයන බවක් රප්න්න නෑ. නර්ුත් ර්ට නේ වාඩි රවච්ච ගර්න්ර්
රහාඳට හිත එකඟ රවනවා, සර්ාධිර්ත් රවනවා’ කියල තර්න්ට රේ
හැදිච්ච සර්ාධිය ගැන ර්ාන්නයක් ඇති රවනවා. සර්හර රවලාවට
අපි හිතර්ු එකත් තව ටිකක් දුර ගිහිල්ලා රකරනක් පරථර් ධයානයට
පත් රවනවා; ‘දැන් ර්ර් පරථර් ධයාන ලාභිරයක්’ කියල අන්න ඒරකන්
ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්නවා. ද්විතීය ධයානයක් ලබනවා; ඔන්න ‘ර්ර්
දැන් ද්විතීය ධයාන ලාභිරයක්’ කියල ඒරකන් ර්ාන්නයක් ඇති
කරගන්නවා. ඉතින් රේ විදිහට රේ සර්ථ ධයාන ලබද්දි ඒ ඒ
ධයානයට අනුරෑපව ඒ අනිත් අය පහත් කරින්, තර්න්ව හුවා
දක්වින් සර්හර විට රකරනකුට ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්න පුළුවන්.
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ඉතින් රර්පර්ණක් රනරවයි, ඇත්තටර් විපස්සනාරේ පවා,
රකරනක් නිවැරදිව කටයුතු කරළ් නැත්නේ, එරතන්දි පවා
ර්ාන්නයක් ඇති රවන්න පුළුවන්. අපි හිතර්ු රකරනක් විපස්සනාවක්
කරරගන යනවා. එයාට රහාඳට දැන් ආනාපානසතියක් වැඩිලා,
සක්ර්න් භාවනාවක් වැඩිලා දැන් භාවනාව රකරීරගන යනවා. ඉතින්
අනිත් අය තාර් රේකට ඒ තරේර් හැකියාවක් කුසලතාවයක්
රපන්නන්රන් නැහැ කියල රත්රරනරකාට සර්හර රවලාවට ඔන්න
තර්න්ට තිරයන හැකියාව සේබන්ධරයන්, තර්න්ට තිරයන සතිර්ත්
බව සේබන්ධරයන් වුණත් රකරනක්රග හිරත් ර්ාන්නයක් ඇති
රවන්න පුළුවන්.
දැන් තවත් පැතිවලින් බැලුවහර් ර්ාන්නය ඇතැේ රවලාවට
දිට්ියක් දක්වාත් අරරගන යනවා. උදාහරණයක් වශ්රයන් අපි හිතර්ු
රකරනක් යේ කිසි සර්ාධියකට පත් වුණා, එරහර්ත් නැත්නේ හිරත්
රහාඳ ඒකාගරතාවයක් ඇති වුණා. හිත රපාඩ්ඩක් රකරලසුන්රගන්
අඩු වුණා වරග් හිතුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාරවදි සර්හර රවලාවට ‘ර්ර්
දැන් ර්ාේග ඵල ලාභිරයක්, ර්ර් දැන් රසෝවාන් රවච්ච රකරනක්, ර්ර්
දැන් රහත් රවච්ච රකරනක්’ කියලා අධිර්ානයක් ඇති රවන්නත්
පුළුවන්. ඒ කියන්රන් එයා දැන් පරතිරේධයක් ලබපු රකරනක්,
අධිගර්යක් ලබපු රකරනක් කියලා රලාකූ ර්ාන්නයකින් සිතාගැනීර්ක්
සිද්ධ රවන්න පුළුවන්.
රේවා අතීතරය්දී පවා සිද්ධ රවලා තිරයනවා. උදාහරණයක්
වශ්රයන්, අටුවා කතාවක එනවා එක්තරා ස්වාමීන් වහන්රස් නර්ක්
රහාඳට භාවනා වඩලා උන්වහන්රස් හිතාරගන ඉන්නවා තර්න්
රහතන් වහන්රස් රකරනක් කියලා. හැබැයි උන්වහන්රස්රග්ර් රගෝල
ස්වාමීන් වහන්රස් නර්ක් ඇත්ත වශ්රයන්ර් අරහත්වයට පත් රවලා
රත්රැේගන්නවා තර්න්වහන්රස්රග් ගුරැ ස්වාමීන් වහන්රස් රහත්
රවලා නෑ කියලා. ඊට පස්රස් රබාරහාර් අනුකේපාරවන් රේ ගුරැ
ස්වාමීන් වහන්රස්ට රපන්නල රදනවා ‘ඔබවහන්රස් අධිර්ානය
නිසායි රහත් රවලා කියල හිතාරගන ඉන්රන්. ඇත්ත වශ්රයන්ර් නේ
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රහත් රවලා නැහැ’ කියලා. ඒ නිසා පින්වත්නි, රේ ආධයාත්ික
ගර්රනදි වුණත් ර්ාන්නය සෑරහන්න අපිට බාධාවක් රවන්න පුළුවන්.
රේ සාසනරය්ර්ත් විවිධාකාර ර්ට්ටේවලදි එදා හිටපු ර්හ
රහතන් වහන්රස්ලා තර්න්වහන්රස්ලාරග් චරිතවලින් නිහතර්ානී
රවන ආකාරය අපිට රපන්නල දීලා තිරයනවා. උදාහරණයක්
වශ්රයන්, එක්තරා අවස්ථාවකදි සාරිපුත්ත ර්හ රහතන් වහන්රස්
ටිකක් පරක්කු රවලා පිණ්ඩපාරත වඩින්න ලෑස්ති රවනවා.
උන්වහන්රස් සාර්ානයරයන් රස්නාසනරය් අන්තිර්ටලු පිණ්ඩපාරත
වඩින්රන්. රර්ාකද රස්නාසනය ටිකක් සකස් කරලා, රර්ානවා හරි
තැන් තැන්වල විසිරිලා තිරයනවා නේ ඒවා පිළි රවලට තියලා, ඒ
විදිහට උන්වහන්රස් රස්නාසනය සේබන්ධරයන් සියලු කටයුතු කරල
තර්යිලු පිණ්ඩපාරත වඩින්රන්. ඉතින් ටිකක් අර කාේයබහුල වුණ
නිසා උන්වහන්රස්රග සිවුරැ රකාන ණක් බිර් ගෑරවන්න පටන්
අරන් තිරයනවා. ඉතින් රේක දැකපු එදා ර්හණ රවච්ච හත් හැවිරිදි
සාර්රණ්ර ස්වාමීන් වහන්රස් නර්ක් සාරිපුත්ත ර්හ රහතන්
වහන්රස්ට
රපන්වා
රදනවලු
“ස්වාමීන්
වහන්ස,
ස්වාමීන්වහන්රස්රග් සිවුරැ රකානක් බිර් ගෑරවනවා” කියලා. ඉතින්
රේ අවස්ථාරවදි සාරිපුත්ත ර්හ රහතන් වහන්රස් රේ සාර්රණ්ර
ස්වාමීන් වහන්රස්ට ස්තූති කරින්, “ඇවැත්නි, ඔබවහන්රස් රේ
කාරණරය්දී ර්රග් ගුරැ තැන්හි ලා ර්ර් සලකනවා. ර්ර් රේ සිවුර
සකස් කරගන්නවා” කියලා සිවුර සකස් කරරගන, “ර්රග් රේ
කරියාකලාපය, ර්රග් රේ ආදේශ්ය අනාගත භික්ෂු සංඝයා, ර්රග්
සබරහ්ර්චාරීන් වහන්රස්ලා රේ අන්දින්ර් අනුගර්නය කරත්වා!”
කියල පරකාශ් කරනවා. එදා ඒ සාරිපුත්ත ර්හ රහතන් වහන්රස්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් අගර ශ්රාවක වශ්රයන් කටයුතු කරින්,
දකුණත් සේ වශ්රයන් කටයුතු කරින්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට
පර්ණක් රදවැනි වූ පරඥාවකින් යුක්ත රවින්, අර පුංචි සාර්රණ්ර
රකරනක් කියපු ඒ අවවාදය රබාරහාර් පරසාද සිතකින් පිළිගන්න
තරේ නිහතර්ානී රවලා තිරයනවා.
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ඒ වරග්ර්යි රේ සාසනරය් කටයුතු කරල තිරයන
ශ්ික්ෂාකාමීන් අතර අගර භාවය ලබපු රාහුල ස්වාමීන් වහන්රස්
හැර්දාර් උරද් නැගිටලා වැලි රදෝතක් උඩට වීසි කරලා පරාේථනා
කරනවලු ‘රේ වැලි රදෝරත් තිරයන වැලි කැට ගණනට ර්ට අද
දිනරය්දී ර්රග් සබරහ්ර්චාරීන් වහන්රස්ලාරගන් අවවාද ලැරබ්වා!’
කියලා. දැන් රාහුල ස්වාමීන් වහන්රස් කියන්රන් එක අතකින්
බැලුවහර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් ගිහි කල පුතර රත්නය. තවත්
පැත්තකින්, රජ් රවන්න හිටිය කුර්ාරරයක්. ඒ වරග්ර් සැරියුත් ර්හ
රහතන් වහන්රස්රග් ශ්ිෂය රත්නයක්. ඉතින් රකායි පැත්රතන්
බැලුවත් ර්ාන්නයක් ඇති කරගන්න, අහංකාරකර්ක් ඇති කරගන්න
ඕනැ තරේ රහ්තු තිබුණා. නර්ුත් උන්වහන්රස් තර්යි පුදුර්ාකාර
විදිහට නිහතර්ානී බව පිළිබිඹු කරල තිරයන්රන්. ඕනැ තරේ අහංකාර
රවන්න, ර්ාන්නක්කාරකේ ඇති කරගන්න අවස්ථාව තිරයද්දි, රාහුල
ස්වාමීන් වහන්රස් නිරහංකාරකර්ට නිහතර්ානීකර්ට රහාඳ
ආදේශ්යක් අපිට සපයල දීල තිරයනවා. රාහුල ස්වාමීන් වහන්රස්ටර්
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විවිධ අවවාද රදින් නිහතර්ානී වීරේ
අගය ගැන විරශ්්ෂරයන්ර් උපරදස් දීල තිරයනවා.
දැන් පින්වත්නි, අපිට රේ ර්ාන්නක්කාරකර් නිසා ඇති රවන
ආදීනවත් අපි රත්රැේගන්න වටිනවා. දැන් අපි හුඟාක් අහංකාර
වුරණාත්, ර්ාන්නක්කාරකර් අපි හුඟාක් ඇති කරගත්රතාත් අපිට
හුඟක් රවලාවට අනිත් රකරනක් එක්ක සේබන්ධයක් පවත්වන්න හරි
අර්ාරැයි. අපි ස්වාියා-බිරිඳ අතර තිරයන සේබන්ධය ගැන
රපාඩ්ඩක් සලකලා බැලුරවාත් යේ අවස්ථාවක ස්වාියා කියනවා
නේ නිවැරදි රදයක්, එයා යහපත් කරැණු දක්වනවා නේ, හැබැයි
බිරිඳ රබාරහාර් ර්ාන්නක්කාර නේ, එයා රබාරහාර් අහංකාර නේ,
එයාරග හිත ර්ැළි රවනවා අර ස්වාියා කියන අවවාදරය් පිහිටන්න.
ස්වාියා කියන කාරණය කනකට ගන්න රේ භාේයාව ර්ැළි රවනවා.
රර්ාකද රබාරහාර් අහංකාරයි. එරහර් නැත්නේ, බිරිඳ යේ කිසි
නිවැරදි කාරණයක් ඉදිරිපත් කරනවා, හරි රදයක් කියල රදන්න
හදනවා, නිවැරදි ර්ාේගයකට රයාර්ු කරන්න හදනවා. හැබැයි ඒ
අවස්ථාරවදි ස්වාියා රබාරහාර් ර්ාන්නක්කාර නේ රබාරහාර්
115

|

| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
අහංකාර නේ අර බිරිඳ කියන රද් පිළිගන්න කැර්ති නෑ. රර්ාකද
එරතන්දි බිරිඳව පහත් කරලා සලකනවා, තර්න් උසස් කරල
සලකනවා. ර්ාන්නාධික රවලා අර සේබන්ධය සර්හර රවලාවට පලුදු
රවන ර්ට්ටර්ක්, විවිධාකාර ආරාවුල් ඇති රවන ර්ට්ටර්ක් දක්වා
යන්න පුළුවන්.
එරහර් නැත්නේ ඇතැේ අවස්ථාවලදී ගුරැවරරයක්
රගෝලරයකුට යේ කිසි අවවාදයක් රදනවා. හැබැයි ඒ රගෝලයා
රබාරහාර් ර්ාන්නාධික නේ, එයා රේ ගුරැවරයා අභිභවා කල්පනා
කරනවා නේ, තර්නුත් දැන් ගුරැවරයටත් වඩා දන්නවා කියල හිතනවා
නේ, තර්න් දැන් ගුරැවරයටත් වඩා භාවනාරවන් ඉස්සරහට ගිහිල්ල
තිරයනවා ‘රේ රේ සර්ාධි ර්ං විතරයි අත්දැකල තිරයන්රන්, රේ රේ
විපස්සනා නුවණ ර්ං විතරයි අත්දැකල තිරයන්රන්, ගුරැවරයා තාර්
ඉන්රන රබාරහාර් පහත ර්ට්ටර්ක’ කියල ගුරැවරයා අවතක්රස්රැ
කරලා රේ රගෝලයා කල්පනා කරනවා නේ, ඒ අවස්ථාරවදි අර
ගුරැවරයා කියන රද් රගෝලයා පිළිගන්න ලෑස්ති රවන්රන නෑ.
ගුරැවරයා කියන රද් එයා රනාසලකා හරිනවා. රර්ාකද ඒ රගෝලයරග
හිරත් තිරයන ර්ාන්නක්කාරකර්, අහංකාරකර් නිසා ගුරැවරයා රදන
අවවාදය බාරගන්න හිත ඉඩ රදන්රන් නෑ. ඒ වරග්ර්යි ඇතැේ
රවලාවට රබාරහාර් දක්ෂ රගෝලරයා ඉන්නවා රබාරහාර්
නිහතර්ානීව යේ කිසි උපරදසක් ගුරැවරයටත් රදන්න ඉඩ තිරයනවා.
නර්ුත් ගුරැවරයා ඒ රවලාරේ නිහතර්ානී රනාවුරණාත්, රේ
තර්න්රග රගෝලරයක් රදන අවවාදයක්ය කියලා රබාරහාර් පහත්
රකාට ඒ කාරණාව සැලකුරවාත් අන්න ඒ ගුරැවරයාට යර්ක්
උකහාගන්න තිබිච්ච අවස්ථාව නැති රවලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා
රර්බඳු ගුරැ-රගෝල සේබන්ධයකදි පවා ර්ාන්නය ඉස්සරහට ආවහර්,
අහංකාරකර් ඉස්සරහට ආවහර් ඒ පලුදු වීේ සිද්ධ රවනවා.
විවිධාකාර විරසක වීේ සිද්ධ රවනවා.
ඒ වරග්ර්යි ඇතැේ රවලාවට කලයාණ ිතරයින් හඳුනාගන්න
ගියහර්. රබාරහාර් අවස්ථාවල කලයාණ ිතරරයා රබාරහාර්
නිහතර්ානියි. වැඩිය කැපිල රප්න්න යන්රන නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා
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ඇතැේ රකරනක් ඒ අයව රබාරහාර් පහත් රකාට සලකනවා.
නැත්නේ ඒ තරේ වැඩක් නැති, කිසිර් රදයක් දන්රන නැති රකරනක්
විදිහට සලකන අවස්ථා තිරයනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඇතැේ රකරනක්
කලයාණ ිතරරයක් ගාවට යන්න ර්ැළිකර්ක් දක්වනවා. රර්ාකද තර්න්
උසස් කියල හිතාගත්තට පස්රස් තර්න් තුළ නිහතර්ානී ගුණය
නැත්නේ, එබඳු නිහතර්ානී ගුණයක් තිරයන රකරනක්ව අපි අරග්
කරන්රන් නෑ. රලාකුවට ටිකක් පිේබිලා ඉන්න, රලාකූ
ර්හන්තත්තකර්ක් රපන්නන, රලාකු අහංකාරකර්ක් රපන්නන
රකරනක් තර්යි අපි දක්ෂ රකරනක් වශ්රයන්, උගත් රකරනක්
වශ්රයන්, යහපත් රකරනක් වශ්රයන්, සත්පුරැෂරයක් වශ්රයන් අපි
අරප් ිේර්ට ර්ැනගන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා අපි තුළ නිහතර්ානී බව නැත්නේ, අපි බිර්ට
බැහැල කටයුතු කරන්රන නැත්නේ, අපිට කලයාණ ිතරරයක්වත්
නිවැරදිව හඳුනාගන්න අවස්ථාවක් ලැරබන්රන නෑ. රර්ාකද අපි
නිරන්තරරයන්ර් ර්නින්රන් අපිට සාරප්ක්ෂකව. අපි ගාව නිවැරදි
යහපත් නිහතර්ානී බවක් නැත්නේ, අපිට කිසි රස්ත්ර් නිහතර්ානී
කලයාණ ිතරරයක්ව හඳුනගන්න අවස්ථාවක් ලැරබන්රන නෑ. ඒ
වරග්ර්යි අපිට කලයාණ ිතරරයා ලැබුණත් ඒ අයව අභිභවා හිතන
ගතියක්, ඒ අයව රනාසලකා හරින ගතියක්, ඒ අයව අවතක්රස්රැ
කරන ගතියක් අරප් හිරත් ඇති රවනවා. එතරකාට ඉතින් අපි අර
ලැරබන්න තිබිච්ච කලයාණ ිතර ඇසුරරන්, ඒ ලැරබන්න තිබුණ
ආශ්ීේවාදරයන්, ඒ ලැරබන්න තිබුණ අවවාදරයන්, ඒ ලැබුණ ක්ෂණ
සේපත්තිරයන් පිරිහිලා සේපූේණරයන්ර් රවනත් ර්ාේගයකට
අවතීේණ රවනවා. අපි ඉක්ර්නටර් ඉස්සරහට යන්න හදනවා,
ඉක්ර්නටර් අපි ගුරැවරයා අභිභවා යන්න කල්පනා කරනවා,
ඉක්ර්නට රකරනක් පුද්ගලරයක් වශ්රයන් කැපී රප්න්න වැජ්රඹන්න
උත්සාහවත් රවනවා. ඒ නිසා අර ලබාගන්න තිබිච්ච කලයාණ ිතර
ඇසුර අපිට සේපූේණරයන්ර් අහිි රවනවා. ඒ වරග්ර්යි, අපි වැරදි
දෘෂ්ටිවලත් පැටරලනවා. ඇත්ත වශ්රයන්ර් සර්ාධියක් නැතිව අපි
සර්ාධි ලාභිරයක් කියල හිතාගන්නවා. ඇත්ත වශ්රයන්ර් ධයානයක්
නැතිව ධයාන ලාභිරයක් කියල හිතාගන්නවා. ඇත්ත වශ්රයන්ර්
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ර්ාේග ඵලයක් නැතිව අපි ර්ාේග ඵල ලාභිරයක් කියල හිතාගන්නවා.
රේ වරග් ර්ාන්නය විවිධ අන්දින් රබාරහාර් භයානක
ිථයාදෘෂ්ටිවලට, වැරදි වටහාගැනීේවලට අපිව අරරගන යනවා.
ඊළඟට පින්වත්නි අපි හිතර්ු රස්වක-රස්වය රදපැත්ත
ගත්රතාත් : ඇතැේ රවලාවට ස්වාිපුතරරයක් එයාරග රස්වකරයකුට
යේ කිසි කාරණාවක් කිේවහර්, රේ රේ වැරඩ් කරන්න කියල
කිේවහර් රස්වකයා ඒක පිළිගන්න කැර්ති නෑ. රර්ාකද ඒ
රස්වකයරග හිරත් ර්ාන්නයක් වැඩ කරනවා. එයාරග අහංකාරකර්ක්
තිරයනවා. ඉතින් සර්හර රවලාවට ඕනැවට එපාවට ඒ වැරඩ්
කරනවා, එරහර් නැත්නේ රනාසලකා හරිනවා, තර්න්රග ස්වාියාට
රදන්න ඕනැ ගරැත්වය රදන්රන නෑ. රේ ආදී වශ්රයන් පරශ්්න ඇති
රවනවා. ඒරකර් අනිත් පැත්ත : රස්වකයා යහපත් රදයක් කිේරවාත්,
අර ස්වාියා රබාරහාර් අහංකාර නේ රබාරහාර් ර්ාන්නක්කාර නේ
එයාට ඒ යහපත් කාරණාව පිළිගන්න හිත ඉඩ රදන්රන නැහැ.
රර්ාකද ඒ ස්වාියාරග හිරත් තිරයන ර්ාන්නක්කාරකර්, අහංකාරකර්
ඒ අවස්ථාව වළක්වල දානවා.
එක අතකින් පින්වත්නි රේ ර්ාන්නක්කාරකර් රර්ෝඩකර්ත්
එක්ක සෑරහන්න ගැළපිලා එනවා. ඒ කියන්රන් රකරනක් රබාරහෝර්
නුවණින් අඩු නේ එයාරග හිරත් ර්ාන්නයත් රබාරහාර් වැඩියි. ඒ
වරග් සේබන්ධයකුත් තිරයනවා. හැබැයි රකරනක් රබාරහෝර්
පරඥාවන්ත නේ, සෑරහන්න ගැඹුරකට එයාරග නුවණ දියුණු රවලා
තිරයනවා නේ, එයා හරියට අර පල දරපු පැසුණු රගායේ කරලක්
වරග් නැරර්න ගතියක් තර්යි තිරයන්රන්. නිරහංකාර වීර්ක් තර්යි
එබඳු චරිතයක තිරයන්රන්. ඒ නිසා රබාරහෝර් ඉහළට ඉරගනගත්ත,
උගත්කර් අතිනුත් රබාරහෝර් ඉහළට ගිය, ඒ වරග්ර් ඇත්ත
වශ්රයන්ර් පරඥාවන්ත, රබාරහාර් උසස් තනතුරැ දරන ඇතැේ අය
සර්ාජ්රය් ඕනැ තරේ ඉන්නවා රබාරහාර් නිහතර්ානී ජීවිත ගත
කරන. හැබැයි ඊට රර්හා රපාඩ්ඩක් දැනරගන, රලාකුවට කෑගහන
පිරිස් රබාරහාර් බහුලව ඉන්නවා. ඉතින් රේ වරග් අපිට ර්ාන්නය
ගැන රපාඩ්ඩක් සලකල බලද්දි, සර්ාජ්රය් ඇත්ත වශ්රයන්ර් අද
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ර්ාන්නාධිකකර් නිසා රබාරහෝ හානි කරගන්න අවස්ථා අපිට
රත්රැේගන්න පුළුවන්. ර්ාන්නාධිකකර් නිසා අපිට කලයාණ ිතරයින්
අහිි වීර්, ක්ෂණ සේපත්තිය අහිි වීර්, උතුේ ර්නුස්ස ආත්ර් භාවයක්
ලබලත් රේ ලැබිච්ච ක්ෂණ සේපත්තිරයන් පරරයෝජ්නයක් ගන්න බැරි
රවලා නැවතත් අපාගත වීර් බහුල වශ්රයන්ර් සිද්ධ රවනවා
ර්ාන්නක්කාරකර් ඉස්සරහට ගැනීර් නිසා, අහංකාරකර් ඉස්සරහට
පැිණීර් නිසා.
එතරකාට පින්වත්නි රකාරහාර්ද එරහර් නේ රේ
ර්ාන්නක්කාරකර් දුරැ කරන්රන්? එකක් තර්යි අපි නිහතර්ානී වීර්
සඳහා යේ කිසි කරර් උපාය රයාදාගන්නවා. උදාහරණයක් වශ්රයන්
අපි වැඩිහිටියන්ට ගරැ කරනවා, අේර්ට තාත්තට ගරැ කරනවා. ඒ
අය ඉදිරිරය් ඇඳිලි බැඳල වන්දනා කරනවා. බුලත් හුරැල්ලක් දීලා
වඳිනවා. ඒ අයට ඇප උපස්ථාන කරනවා. ඒ අයරග් අවවාදයක්
අහන්න අරප් හිත කීකරැ රවනවා. ඉතින් රේ වරග් සාර්ානය
ර්ට්ටර්කින් අපිට අරප් ර්ාන්නය රපාඩ්ඩක් දුරට ර්ැඩ පවත්වගන්න
පුළුවන්.
තවත් පැත්තකින් අපි විපස්සනාවක් වඩන රයෝගාවචරයින්
වශ්රයන්, ර්ාන්නය දුරැ කරගැනීර් සේබන්ධරයන් සෑරහන දුරට
කල්පනා කළ යුතුයි, සෑරහන දුරට සැලකිලිර්ත් විය යුතුයි.
‘ර්ානානුසය’ කියලා අනුසය ධේර්යක් වශ්රයන් අනුසය ධේර් හත
ඇතුරළ් ර්ාන අනුසය අන්තේගත රවලා තිරයනවා. ඇත්තටර් ර්ානය
දුරැ කරගන්න එක විරශ්්ෂරයන්ර් රහත් ර්ගින් සිදු රවන රදයක් බව
දහරේ රපන්නල දීල තිරයනවා. ඒ කියන්රන් රකරනක් රසෝවාන්,
සකෘදාගාමී, අනාගාමී වුණාට එයාරග හිරත් ර්ාන්නය ඉතුරැ රවලා
තිරයනවා. රේ ර්ාන්නය එරහර් නේ දුරැ රවන්රන් සේපූේණරයන්ර්
ර්ුලිනුපුටා දැරර්න්රන් අරහත් ර්ාේගරයන්.
එතරකාට පින්වත්නි, ර්ාන්නය දුරැ කරගන්න විවිධ කරර් විවිධ
සූතරවල අන්තේගත රවලා තිරයනවා. අපි කීපයක් සලකලා බලර්ු.
එක සූතරයක් තිරයනවා මානානුසය සූතරය කියලා. එරතන්දි
විරශ්්ෂරයන් රද්ශ්නා කරනවා - ඒ සූතරයත් ඇත්තටර් රාහුල ස්වාමීන්
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| නැවතුණ සිත - යවකලාපී සූතරය
වහන්රස් රවනුරවන් තර්යි රද්ශ්නා කරන්රන්. විවිධාකාර රහ්තු ර්ත
පැන නගින ර්ාන්නයත් ඒ වරග්ර් ‘ර්ර්’ හැදීර්ත් ‘ර්රග්’ කරගැනීර්ත්
දුරැ කරගන්රන් රකාරහාර්ද කියල රාහුල ස්වාමීන් වහන්රස්
භාගයවතුන් වහන්රස්රගන් පරශ්්නයක් අහනවා. අහන පරශ්්නය
රර්ාකක්ද? “කථන්නු වඛා භවන්ත ජානවතා, කථං පස්සවතා
ඉමස්මඤ්ෙ සවිඤ්ාණවක කාවය බහිද්ධා ෙ සබ්බනිමවත්තසු
අහිංකා මමංකා මානානුසයා න වහාන්තී ති”5 ඒ කියන්රන් රාහුල
ස්වාමීන් වහන්රස් අහනවා, රකරස් දන්නහුට රකරස් දක්නහුටද
ස්වකීය වූ කරයහිත් පිටත තිරයන සියලුර් සවිඤ්ාණක නිිති සහිත
රේ රලෝකය නිසාත් ඇති රවන රේ අහංකාර ර්ර්ංකාර; ඒ කියන්රන්
‘ර්ර්’ කරගැනීේ, ‘ර්රග්’ කරගැනීේ - ර්ර්ත්වයක් සේබන්ධ විවිධාකාර
සිතුවිලි පහළ වීේ, ඒ වරග්ර් ර්ාන අනුසය - රේවා දුරැ කරගන්රන්
රකරස්ද? කියල භාගයවතුන් වහන්රස්රගන් ඍජ්ුවර් පරශ්්නයක්
අහනවා.
එතරකාට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්රතන්දි රදන පිළිතුර
තර්යි - අතීතය, අනාගතය, වේතර්ානය, ඇතුළත, පිටත, රළු, සිනිඳු,
හීන, පරණීත, දුර සහ ළඟ වශ්රයන් එරකාරළාස් ආකාරය ගැන
සඳහන් කරලා - රේ රකායිර් වූ රෑපත් ‘ර්ර්-ර්රග්’ රනාවන බව
නිවැරදි පරඥාවකින් යථාභූත ඥාන දේශ්නයකින් අවරබෝධ කරගත
යුතුයි කියල උපරදස් රදනවා. ඒ වරග්ර් විවිධාකාර රේදනා,
විවිධාකාර සංඥා, විවිධාකාර සංස්කාර, විවිධාකාර දැනගැනීේ රේ
සියල්ලර් ‘ර්ර් රනාරේ, ර්රග් ආත්ර්ය රනාරේ, රේව එකක්වත් ර්රග්
රනාරේ’ කියලා නිවැරදි ආකාරයකින් යථාභූත ඥාන දේශ්නයකින්
දැන ගත යුතුයි කියල උපරදස් රදනවා. ඉතින් පින්වත්නි එක අතකින්
කියන්න තිරයන්රන් රේ විපස්සනා භාවනාව ගැනයි උපරදස්
රදන්රන්.
ඒ වරග්ර්යි, අනිච්ෙසඤ්ා සූතරය කියලා ඛන්ධ සංයුක්තරය්
සූතරයක් එනවා. එරතන්දිත් විරශ්්ෂරයන් රද්ශ්නා කරන්රන් අනිතය
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සංඥාව දියුණු කරන්න කියලා. රද්වල් පිළිබඳව රහාඳින් අනිතය
ලක්ෂණය රත්රැේ ගනිින් වාසය කරන්න කියලා උපරදස් රදනවා.
එබඳු අනිතය සංඥාවක් යේ කිසි රකරනක් වඩනවා නේ,
“අනිච්ෙසඤ්ා
පරියාියති.

භාවිතා

බහුලීකතා

සබ්බං

කාම ා ං

සබ්බං ූප ා ං පරියාියති. සබ්බං භව ා ං පරියාියති.
සබ්බං අවිජ්ජං පරියාියති. සබ්බං අස්මමානං පරියාියති,
සමූහන්ති”
නිවැරදිව රහාඳට තර්න්ට රේ සියල්රලහි තිරයන අනිතය
ස්වභාවය වැටරහනවා නේ, එබඳු අනිතය ස්වභාවය වැටරහන්න
වැටරහන්න, නිරන්තරරයන්ර් සිද්ධ රවන රේ ක්ෂණ භංගුර භාවය
රත්රරන්න රත්රරන්න, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා
එයාරග හිරත් රේ විවිධාකාර රකරලස් පරහාණය රවන්න
පටන්ගන්නවා. ඒවා ර්ූරලෝත්පාටනය රවන්න පටන්ගන්නවා. කාර්
රාගය, රෑප රාගය, භව රාගය, අවිදයාව, අස්ිර්ානය රේ කියන
විවිධාකාර සියුේ සියුේ රකරලස් දුරැ රවන්න පටන්ගන්නවා අනිතය
ලක්ෂණය වැඩීර් හරහා.
ඒ වරග්ර්යි, සුත්ත නිපාතරය් අන්තේගත රවන ාහුල සූතරරය්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විරශ්්ෂරයන්ර් රාහුල ස්වාමීන් වහන්රස්ට
උපරදස් රදනවා
“අනිමත්තඤ්ෙ භාවවහි මානානුසයමුජ්ජහ,
තවතා මානාභිසමයා උපසවන්තා ෙරිස්සතී ති” කියලා.
රේ සූතරරය්ත් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරන්රන්
අනිිත්ත සංඥාව දියුණු කරන්න. අනිිත්ත භාවනාව වඩන්න. ඒ
හරහා ර්ාන අනුසය ර්ුලිනුපුටා දර්න්න, ර්ාන අනුසය උගුලුවා
දර්න්න. ර්ානය සේපූේණරයන්ර් හාත්පසින් දැනරගන, ර්ානය
සේපූේණරයන්ර් හාත්පසින් ර්ුලිනුපුටා දර්ලා, උපශ්ාන්ත වූ
රකරනක් වශ්රයන් හැසිරරන්න කියල අවවාදයක් රදනවා.
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එතරකාට අපට රත්රරනවා විපස්සනා භාවනාරේ එන
අනිතය සංඥාව තර්යි ඇත්ත වශ්රයන්ර් ගැඹුරකට ගියාට පස්රස්
අනිිත්ත සර්ාධියක් ර්ට්ටර්ට, නැත්නේ අනිිත්ත රච්රතෝ
විර්ුක්තියක් ර්ට්ටර්ට පත් රවන්රන්. විපස්සනාව ගැන වචනයක් කතා
කරනවා නේ, රයෝගාවචරරයක් රහාඳට ඇති කරගත්ත ඒකාගරතාවක්
පවත්වින්, එතන එතන ර්තු රවන ර්තු රවන අරර්ුණු දිහා රහාඳට
බලන්න බලන්න අරර්ුරණ් අනිතය ස්වභාවය රත්රරනවා නේ, ඒරක
තිරයන ක්ෂණ භංගුර භාවය රත්රරනවා නේ, එබඳු අනිතය
ස්වභාවරයන් නිරන්තරව රපරළන බව රත්රරනවා නේ, එතන
තිරයන ඒ දුක්ඛ ස්වභාවය රත්රරනවා නේ, ඒ වරග්ර්යි ‘කිසි රස්ත්ර්
රර්තන ර්රග් පාලනයක් පවත්වන්න බෑ, ර්රග් වසඟරය් පවතින්රන
නෑ, රර්තන ආත්මීය ස්වභාවයක් නෑ’ කියල එයාට රත්රරන්න
පුළුවන්.
එරහර් රත්රරනරකාට රේක ‘ර්ර්’ ‘ර්රග්’ කරරගන
රර්ාකටද? රර්රතන්ට ආත්ර්යක් රිංගවලා රර්ාකටද? රර්රතන්ට
පුද්ගල භාවයක් ඈඳරගන රර්ාකටද? රේක සේබන්ධරයන්
‘රකරනක්’ හදාරගන රර්ාකටද? කියලා හිත පරශ්්න කරන්න පුළුවන්.
ඒ කියන්රන්, තර්න්ටර් රත්රරනවා රර්තන තිරයන්රන් නිරන්තර
අනිතය ස්වභාවයක්, නිරන්තර ඇති වීේ නැති වීේ පරවාහයක්, ඒ
වරග්ර් රේ ඇති වීේ නැති වීේ පරවාහරයන් බැට කන බවක්. රර්තන
කිසිර් ර්රර්ක්, පුද්ගලරයක්, පුද්ගල භාවයක්, ආත්ර් ස්වභාවයක්
ගන්න කියල රදයක් නැහැ, රර්තන හුදු රහ්තු ඵල දහර්ක් තිරයන්රන්
කියල රකරනකුට වැටරහනවා නේ, එරහර් නේ පින්වත්නි රේ
විපස්සනාව හරහාර් රකරනක්රග හිත නිිති රනාගන්නා
තත්ත්වයකට, අරර්ුණුවල බැසගන්රන නැති තත්ත්වයකට පත්
රවන්න පුළුවන්. එතරකාට තව තව හිරත් පැහැදිලි බව වේධනය
රවනවා, හිත සරල රවනවා, අනිශ්රිත රවනවා, තව තව හිත තැන්පත්
රවනවා, ඉඩකඩ සහිත රවනවා. එයාරග හිරත් ඉතාර් සියුේ රහෝ
ර්ාන්නයක් යේ කිසි සිතුවිල්ලක් පහළ රවනරකාටර් අන්න එයාට
හඳුනගන්න පුළුවන්. රර්ාකද කලින් වරග් රනරවයි ර්නරස් දැන්
සෑරහන්න පැහැදිලි බවක් තිරයනවා. ර්නස නිකන් රබාරහෝර්
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තැන්පත් රවච්ච නිශ්්චල රවච්ච ජ්ලාශ්යක් වරග්. එරතන්ට පුංචි
රරාඩ්ඩක් වැටුණත් පුංචි රකාළයක් වැටුණත් ඒරක පුංචි රැල්ලක්
ඇති රවනරකාට ඒ නිශ්්චල ජ්ලාශ්යක වරග් ඒ පුංචි රැල්ල පවා
හඳුනගන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ වරග් අරප් හිතත් රහාඳට විපස්සනාවක් වඩාරගන
වඩාරගන යනරකාට අනිතය ලක්ෂණය රහාඳට වැටරහන්න
වැටරහන්න, ඒ හරහා හිරත් රහාඳට පරඥාවක් දියුණු රවන්න දියුණු
රවන්න එයා තුළ ‘රර්තන රකරනක් නැහැ, පුද්ගලරයක් නැහැ,
රර්තන තිරයන්රන අනාත්ර් ස්වභාවයක්’ කියලා වැටහුණා නේ,
එතනිනුත් රලාකු පහරක් වදිනවා ර්ාන්නයට. රර්ාකද අපි රකරනක්,
පුද්ගලරයක්, ර්රර්ක් ඉන්නවා කියල හිතාගත්රතාත් තර්යි ර්ාන්නයට
රපාරහාර ලැරබන්රන්. හැබැයි රර්තන පුද්ගලරයක් නෑ, රකරනක්
නෑ, රර්තන තිරයන්රන් හුදු ධාතු ස්වභාවයක්, රර්තන තිරයන්රන්
හුදු ස්කන්ධ පඤ්චකයක්, රර්තන තිරයන්රන් හුරදක්ර් ආයතනවල
ගනුරදනුවක් කියල රකරනකුට රහාඳට පරඥාවකින් වැටරහනවා නේ,
ඇත්ත ඇති සැටිරයන් රත්රරනවා නේ, එබඳු අවස්ථාවකදී එතන
පුද්ගල භාවයකට රඳන්න හැකියාවක් නෑ. ඒ කියන්රන් පුද්ගල
භාවයක්, රකරනක්, ර්රර්ක් ඉන්නවා නේ තර්යි එතන ර්ානයට
ඉඩක් ලැරබන්රන්. හැබැයි එතන රකරනක් පුද්ගල භාවයක් නැතුව
රර්තන තිරයන්රන් හුදු ධේර්තා ස්වභාවයක් බව රකරනකුට නැවත
නැවත රත්රරන්න පටන්ගන්නවා නේ, එබඳු විපස්සනා නුවණක්
එයාරග හිරත් අවදි රවන්න පටන්ගන්නවා නේ, අර ර්ාන්නයට ඉඩක්
ලැරබන්රන නෑ. නර්ුත් හිරත් තිරයන ර්ාන අනුසය නිසා නැවත
නැවත විවිධාකාරරයන් ර්ාන්නය ර්තු රවන්න පුළුවන්. නර්ුත් හිරත්
තිරයන පැහැදිලි බව නිසා, ඒ ර්තු රවන ර්තු රවන අවස්ථාරවදි
සතිරයන් රපන්නල රද්වි ඔන්න ආරයත් ර්ාන්නය ඉස්සරහට ආවා
කියලා, ආරයත් අහංකාරකර්ක් ආවා කියලා.
ඇතැේ රවලාවට පින්වත්නි අපි උරද් නැගිට්ට ගර්න්ර් කවුරැ
හරි රකරනක් ගැන තර්යි හිතන්න පටන්ගන්රන්. ඒ කියන්රන්, අපි
රවන තැනකට ගියත් එයා ගැන තර්යි හිතන්රන්. අපි රවන රටකට
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ගියත් එයා ගැන තර්යි හිතන්රන්. අපිට සර්හර විට නුරැස්නා ගතියක්
පහළ රවලා යේ කිසි රකරනක් අල්ලරගන අපි විවිධ පැතිවලින්
අරප් හිත ර්නිනවා. රර්න්න රේ එක්රකරනක් රදන්රනක්
අල්ලරගන ‘එයා රහාඳයි, එයා නරකයි, එයා රේ විදිහයි, එයා අර
විදිහයි, එයා රේ රේ විදිහට කටයුතු කළා, එයා රේ රේ විදිහට ර්රග්
වචරනට ඇහුේකන් දුන්රන නෑ, එයා ර්රග් වචරනට පිටුපෑවා, එයා
ර්රග් සතුරන්ට උදේ කළා’ රේ ආදී වශ්රයන් අපි යේ කිසි
පුද්ගලරයක්ව ඔළුරව තියාරගන එරහට රර්රහට රපරළ රපරළා
ර්නින ගතියක් අරප් හිරත් තිරයනවා නේ ඒ ගතිය රහාඳට පැහැදිලි
රවලා එන්රන්, ඒක අපිට රත්රරන්න පටන්ගන්රන් අරප් හිරත්
පැහැදිලි බව වේධනය රවච්ච පර්ණටයි.
ඒ කියන්රන් විපස්සනාවක් හරහා අරනකුත් අරර්ුණු ටිකක්
බැහැරට ගිහිල්ලා අරප් හිත සෑරහන්න සරල වේතර්ානයක, ඒ
වරග්ර් රහාඳ පැහැදිලි බවක, ඉඩකඩ සහිත බවක, අරර්ුණුවලින්
රතාර බවක පවත්වන්න අපි උත්සාහවත් රවන්න රවන්න එතරකාට
අරප් හිරත් ර්තු රවන යේ යේ ර්ාන්නාධික ගති, ර්ාන්නය ර්ුල්
කරගත්ත විවිධාකාර සිතුවිලි අපිට රත්රරන්න පටන්ගන්නවා. අන්න
ඒ අවස්ථාරවදි තර්යි අපි රබාරහෝර් නිහතර්ානීව රබාරහාර් අවංකව
රේ අරප් හිරත් පහළ රවන ර්ාන්නය, ර්ාන්නය වශ්රයන් හඳුනාගත
යුත්රත්. එරහර් හඳුනාරගන ර්ාන්නය දුරැ කරගන්න, ර්ාන්නයට අහු
රනාවී ඉන්න, ර්ාන්නරය් වහරලක් රනාවී ඉන්න, එතන එතන පහළ
රවන ර්ාන්නය හඳුනරගන නිහතර්ානී රවන්න එරහර් නේ අපි පුරැදු
විය යුතුයි
ඒ වරග්ර්යි පින්වත්නි, පරපංච රනාකර සිටීරර්නුත් ර්ාන
අනුසය දුරැ රවන බව අපි ඊරයත් ර්තක් කරගත්තා. ඇරහන් රෑප
දැකලා විවිධාකාර කතන්දර රගාත රගාතා යන ගතියට අරප් හිරත්
ඇල්ර්ක් තිරයනවා. හැබැයි පුළුවන් තරේ ඒ ඇල්ර් සර්නය කරරගන,
ඒ කතන්දර රගාතන ගතිය පුළුවන් තරේ අඩු කරරගන යේ කිසි
රකරනක් වාසය කරන්න උත්සාහවන්ත රවනවා නේ, ඊරය අපි
ර්තක් කරගත්තා එබඳු වාසයක් “එරසවරන්තා රාගානුසයානං,
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එරසවරන්තා භවරාගානුසයානං” රේ ආදී වශ්රයන් කියාරගන
ගිහිල්ලා භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශ්නා කරනවා “එරසවරන්තා
ර්ානානුසයානං”6 රේ ර්ාන අනුසය දුරැ රවන්නත් අර පරපංචවලින්
රතාරව වාසය කිරීර් පාදක රවන බව. ඒ කියන්රන් අරප් හිරත්
කතන්දර රගාතන ගතිය අඩු කරරගන, හිත නිශ්්ශ්බ්ද කරරගන අපිට
වාසය කරන්න පුළුවන් නේ, අන්න එතුළින් අපිට ර්ාන අනුසය දුරැ
කරගන්න අවස්ථාවක් ලැරබනවා.
ඉතින් ඒ අනුව අපිට හිතාගන්න තිරයන්රන් පින්වත්නි රේ
සූතරවලට අනුකූලව පුළුවන් තරේ අපි විපස්සනාවක් නිවැරදිව
වඩනවා නේ, රහාඳට ර්නරස් පැහැදිලි බව වේධනය කරගන්නවා
නේ, රේ ‘රද්වල්’වල තිරයන ක්ෂණභංගුර භාවය අපි රහාඳින්
වටහාගන්නවා නේ, අනිතය ලක්ෂණය රහාඳට ගැඹුරින් අපි
රත්රැේගන්නවා නේ, ඒක පරතයක්ෂ ඥානයක් වශ්රයන් අපි තුළ තව
තව වැරඩනවා නේ, අපි රබාරහාර් නිහතර්ානීව රේ හිරත් පහළ
රවන ර්ාන්නය ර්ාන්නය වශ්රයන් හඳුනගන්නවා නේ, අපිට
ර්ාන්නය දුරැ කරගැනීර් සඳහා අවස්ථාවක් ලැරබනවා. අහංකාරකර්
දුරැ කරගැනීර් සඳහා අපිට අවස්ථාවක් ලැරබනවා.
ඉතින් ඒ නිසා පින්වත්නි අපි රේ කාරණා රත්රැේ අරරගන,
භාගයවතුන් වහන්රස් රේ යවකලාපී සූතරරය්දී රපන්නල රදන
“මාන තවමතං භික්ඛවව ව ාව ා” ර්ාන්නය කියන එක ර්හරණනි
රරෝගයක්. රේක රලඩක්. “මාන තවමතං භික්ඛවව
ව්ඩා”
ර්හරණනි, ර්ාන්නය කියන එක විෂ ගඩුවක්. “මාන තවමතං
භික්ඛවව සල්ලං” ර්හරණනි ර්ාන්නය කියන එක හුලක්. “තස්මාතිහ
භික්ඛවව නිහතමාවනන වෙතසා විහරිස්සාමාති, එවං හි වවා භික්ඛවව
සික්ිතබ්බං” එබැවින් ර්හරණනි, නිහතර්ානී වූ ර්නසකින් වාසය
කරන්රනර්ැ යි නුඹලා විසින් හික්ිය යුතුයි යන රේ බුද්ධ අවවාදරය්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------යරතානිදානං භික්ඛු පුරිසං පපඤ්චසඤ්ාසඞ්ඛා
අභිනන්දිතබ්බං අභිවදිතබ්බං අරජ්ඣාරසතබ්බං
එරසවරන්තා පටිඝානුසයානං. එරසවරන්තා
විචිකිච්ඡානුසයානං. එරසවරන්තා ර්ානානුසයානං.
නිකාය
6

සර්ුදාචරන්ති, එත්ථ රච නත්ථි
,එරසවරන්තා රාගානුසයානං.
දිට්ඨානුසයානං. එරසවරන්තා
- ර්ධුපිණ්ඩික සූතරය, ර්ජ්ඣිර්
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පිහිටලා නිහතර්ානී වූ ර්නසකින් වාසය කරන්න අපි උත්සාහවත්
රවර්ු. ඒ සඳහා යේ කිසි ර්ග රපන්වීර්ක්, ඒ සඳහා යේ දිරිගැන්වීර්ක්
අද දින ධේර් රද්ශ්නාරවන් සිද්ධ රේවා කියල පරාේථනා කරින් අද
ධේර් රද්ශ්නාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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