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භපරවදන
උ්පක්ඛ් ා සදා ස්තා න ් ා් මඤ්ඤ්ත සමං,
න වි්සසී න නී්ේයයා තස්ස ්නා සත්ති උස්සදා.
“සයාකාර වූ උසප්ක්ෂාසවන් යුක්ත වූසය් හැර් කල්හි සතිර්ත්
වූසය් සලාව්හි කිසිවකු හා තර්ා සර් සකාට සනාසිතා ද, ‘ර්ර් විශිෂ්ට
සවම්’ යන ර්ාන නැතිසය්, ‘හීන සවමි’ යන ර්ානත් නැතිසය් ද, ඔහු
හට උත්සදසයෝ නැත. ඔහු ‘උපශාන්ත’ යයි ර්ර් කියමි” - පුරාසෙද
සූතරය
එක් සර්වඥයන් වහන්සස් නර්කට එක් වරක් පර්ණක් සිදු
වන ‘ර්හාසර්ය’ සහවත් ර්හා සද්වතා සර්ාගර්සය්දී, එහි පැමිණි
සදවියන්ට සද්ශනා කළ සූතර සද්ශනා හයක් අතුසරන්, ඉතා පරඥාවන්ත
සදවියන් උසදසා සද්ශනා කළ සූතරය සලස සැලසකන්සන් පුරාසෙද
සූතරයයි.
සර්හිදී සර්වඥයන් වහන්සස් විසින්ර් නිර්ර්ාණය කරන ලද
බුදුරැවක් විසින් අසනු ලබන පරශ්නයකට පිළිතුරැ ගාථා 13 සද්ශනා
කරන සර්වඥයන් වහන්සස්, තර්න්සග් කය බිඳී යාර්ට සහවත්
ර්රණයට පත් වීර්ට සපර තණ්හාව ර්ුලිනුපුටා දැමිය යුතු බව
අවධාරණය කරන සස්ක. සම් කටයුත්ත සාර්ථක කරගත් ඒ උපශාන්ත
වූ රහතන් වහන්සස් සතු සුවිසශ්ෂී වූ ගුණ රැසක් සර්ර් සූතරසය්
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සගනහැර දක්වා ඇත. තවද, සර්කී ගුණ සර්ුදාය වි් ්ෂ්යන්ම විවිධ
සියුම් ් ් ස් හඳුනා්ගන පරහාණය ිරී්මන් සා ්ෂාත් ළ යුතු
බව සද්ශනා කරන සර්වඥයන් වහන්සස්, පරබල විපස්සනාවක ඇති
අගය අපට ර්ැනවින් විදහා දක්වන සස්ක.
2003 වසසර් ර්ාර්තු ර්ාසසය්දී අප විසින් නිස්සරණ වනසය්
සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නය උසදසා සද්ශනා ර්ාලාවක් සලස
ඉදිරිපත් කිරීර්ට පටන්ගන්නා ලද සම් පුරාසෙද සූතරය, සද්ශන 23 කින්
සර්න්විත විය. ගරන්ථයක් සලස සංගරහ කිරීසම්දී එහි පළර්ුවන
සකාටසට සද්ශනා 07 ක් ඇතුළත් කර ඇති අතර, සම් ඔබ අතට පත්
වන්සන් එයයි. සම් සත්කාර්යය සඳහා නන් අයුරින් සහාය දුන් ගිහි
පැවිදි සැර්ටත් සර්ය කියවන ඔබ සැර්ටත් ගැඹුරැ දහම් රසයක්
විඳගැනීර්ට ඉඩ සැලසසනු ඇතැයි අපි සිතර්ු.
විපස්සනා සයෝගවචරයකු තුළ සගාඩනැගිය යුතු ගුණ සර්ුදාය
පිළිබඳ යම් වැටහීර්ක් ඇති වීසර්න් සම්බුදු සසුන චිරාත් කාලයක්
සත්පුරැෂ ජ්නයාසග් සිත් පහන් කරමින් සිරිලක වැජ්සේවා!
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව හිමි,
නිස්සරණ වනය අරණය සස්නාසනය - මීතිරිගල.
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චතුරාර්ය සතය ධර්ර්ය අවසබෝධය පිණිස
තුන්කල්හීර් උපකාරී සියලුර් සත්ත්වසයෝ
සුවපත් වූ සිත් ඇත්සතෝ සවත්වා !
සියලු සත්ත්වයන්ට
උත්තර් විර්ුක්ති රසසයන්
සැනසීර් උදාසව්වා!
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1 │පළමුවනෙභදේශනයෙ
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

වීතත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං
සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි. සද්ධා බුද්ි
සම්පන්න උපාසක ර්හත්වරැනි, සම් වසග පිරිසක් ර්ුල් කරසගන
සතිපතා බරහස්පතින්දා දවසස් පවත්වාසගන එනු ලබන ධර්ර් සද්ශනා
අවස්ථාවයි සම්.
අද අපි අලුත් සූතරයක ආරම්ෙයක් පටන්ගන්නයි සම්
ර්ාතෘකාව තැබුසව්. සම් සූතරය අන්තර්ගත සවන්සන තරිපිටකසය සූතර
පිටකසය් ඛුද්දක නිකාසය. ඛුද්දක නිකාසය සපාත්වලත් සබාසහෝ
දාර්ශනිකයන්ට සහ පණ්ිත ඇත්තන්ට සගෝචර සවච්චචි සපාතක් තර්යි
සම් සුත්ත නිපාතය. ඒ “නිපාත” කියන පදය සතෝරන්සන, ඒසක ඊට
වැිය ආසය විස්තර කරන්න කරර්යක් නෑ. අන්තිර්ර් විස්තසර් තර්යි
නිපාත පදයක රැසඳන්සන. දැන් අපි වයාකරණයක වුණත් නිපාත
පදයක් ගත්සතාත් ඒක වරනගන්න යන්සන නෑ. සකායි එකටත් ඒ
නිපාතය ඒ විදිහටර් වැසටනවා. වරනැගීර්ක් කරන්න බෑ. ඒ වසග
තර්යි සුත්ත නිපාතසය තියන පද. සුත්ත නිපාතසය තිසයන සූතර.
ඒක සවනර්ර් ොෂා ශශලියකින් වයාකරණයකින් සයදිලා
තිසයන්සන. හුඟාක් සවලාවට ගාථා බන්ධනවල තියන ඒ වයාකරණ,
සාර්ානය සර්ඛීය වයාකරණ කරර්වලට අහු සවන්සන නැති තරම්.
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නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසලර් සශර්ෂ්ඨ
සකාටසක් වශසයන්, නැත්නම් ගැඹුරක් වශසයන් සම් සුත්ත නිපාත
සපාත, නැත්නම් සුත්ත නිපාත අඩංගු ධර්ර් සකාට්ඨාශ, සම්ොවනීය
තත්ත්වයකට පත් සවලා තියනව. සර්වඥයන් වහන්සස් විසින්ර්,
උන්වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසලර්, යම් කිසි ගැඹුරකට සයාර්ු
කරවීර්ක් අවශය සවනසකාට උන්වහන්සස් සාර්ානය පරර්ාණයකට
සගානුවක් සපන්නල කියනව, සුත්ත නිපාතසය අසවල් සූතරය ර්ර්
සද්ශනා සකරැසව ඔන්න ඕක නිසා තර්යි කියල. සර්වඥයන්
වහන්සස් විසින්ර් සර්වඥයන් වහන්සස් උධෘත සකාට දක්වල තියනව
සුත්ත නිපාතය. සංයුත්ත නිකාසය අංගුත්තර නිකාසය සහර් දකින්න
හම්බ සවනව, සුත්ත නිපාතසය් අසවල් සූතරසය ර්ර් ඔන්න ඕක තර්යි
එදා කියල දුන්සන කියල තර්න්වහන්සස් විසින්ර් උධෘත කරල
තියනවා. ආන්න ඒ සුත්ත නිපාතසය අට්ඨක වග්ගය, පාරායණ වග්ගය
කියන සූතර වර්ග සදක දාර්ශනිකයන්සග් විශාලර් සගෞරවයට පත්
සවලා තියනව. ඒ සදසක් තිසයන්සන සුද්ධ ර්ූලධර්ර් සකාටස් වගයක්.
සාර්ානය එදිසනදා ජීවිතසය පරශ්නවලින් ටිකක් ර්ෑත් සවච්චච
සකාටස්. සවන විදියකට කියනව නම් ධර්ර්ය ධර්ර්ය සඳහාර් සවනවා
වාසග. ධර්ර්ය එදිසනදා ජීවිතය සඳහා සනසර්යි. ඒකට සහ්තුව,
එදිසනදා ජීවිතය සහාඳට අත්දැකල විඳල එදිසනදා ජීවිතසය පරශ්නවලට
ධර්ර්ර්ය පිළිතුරැ සහායල යම් පරර්ාණයකට ඒ ශකයතාව හා
සතයතාව සත්රැම්ගත්ත ඇත්සතා ඒ ධර්ර්සය්ර් කිමිදීගන්න සවලාවක්
එනව. නිර්ග්න සවන සවලාවක් එනව. සාර්ානය සලෝකය කියල
කියන්සන සබාසහෝර්ත්ර් ලාර්ක වැඩක්. අපි ඒක කරල තියනව.
දන්නව. ඒසක් දක්ෂකර්ුත් සර්හර විට ලබල තියනව. නර්ුත් ඉන්
එහාට ගිහිල්ල ධර්ර්ය සඳහාර් ධර්ර්ය හදාරන, කිමිදීගන්න සවලාවක
ඒ පාරායන වග්ගසය, අට්ඨක වග්ගසය සූතර සම් විගරහයට ලක් සවනව.
ඉතින් සම් අද අපි ගත්ත සූතරයත් අන්තර්ගත සවන්සන
අට්ඨක වග්ගසයයි. ඉතිහාසය වශසයන් දීර්ඝ ඉතිහාසයක්, නැත්නම්
අපි කියනව නිධානයක් සපන්නල දීල තියනව. සුත්ත නිපාසතට
සුත්ත නිපාත අට්ඨ කථාව කියල සපාතකුත් තියනව. ඊට සාරිපුත්ත
ර්හා ස්වාමීන් වහන්සස් විසින් සපයන ලද ර්හා නිද්සද්ස අට්ඨ
කථාවකුත් තියනව. සර්හර රටවල ඒ ර්හා නිද්සද්සය තරිපිටක
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සපාතක් විදිහටයි සලකන්සන. ඒ තරර්ටර් ඒක පසුකාලීන ොෂා
විෂයක් සනසර්යි තිසයන්සන්. සබාසහෝර්ත්ර් බුද්ධ සද්ශනාවට සර්ාන
අර්ුතුර් ොෂා ශශලියකින් සාකච්චඡා සවලා තියන නිසා බුරැර්ය ආදී
රටවල ර්හා නිද්සද්සයත් සලකන්සන තරිපිටකයට අයිති සපාතක්
විදිහට. සර්හරැ සලකනව ඒක අටුවා කථාවක් විදිහට. සකාසහාර්
නර්ුත් ඒ සපාත් සදසක්ර් සබාසහාර් සර්ාන ගති තිසයන්සන - සුත්ත
නිපාත අට්ඨ කථාවත් ර්හා නිද්සද්ස අට්ඨ කථාවත්. ඒසක සම් අට්ඨක
වග්ගයට පාර කැපිච්චච හැටි, සම් නිදානය ලැබිච්චච හැටි සබාසහාර්
විසිතුරැව සඳහන් කරල තියනව.
සම්සක සඳහන් කරල තිසයන්සන් සර්වඥයන් වහන්සස්සග්
පරථර් කපිලවස්තු පුර වැඩීර්ට පසුව සයදිච්චච ගර්නක්. සකෝලිය ශාකය
සදපාර්ශ්වය සරෝහිණී නදිසය් ජ්ලය සබදාගැනීර් සඳහා සද්ශ සීර්ා
අර්බුදයකට පත් සවලා එකිසනකා විෂසයහි යුද්ධ පරකාශ කර, ආයුධ
අතට ගත්ත සවලාසවදි සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ කලහය සංසිඳවීර්
සඳහා ගඟ ර්ැදට වැඩර් කරලා ධර්ර් සද්ශනා කරපු අවස්ථාසව්දී ර්හා
සර්යක් සිද්ධ වුණා කියල. සද්වසගාල්සලා බරහ්ර්සගාල්සලා විශාල
පිරිසක් එතනට රැස් සවලා තියනව. සර්වඥයන් වහන්සස්සග් විසව්ක
ජීවිතසය, ඉතාර්ත්ර් නිස්කලංක ජීවිතසය ර්හා සර්යක් සිදු සවච්චච
අවස්ථාවක්. අන්න ඒ සවලාසවදි එතනට රැස් සවච්චච සබාසහෝසදනා
සර්වඥ ශ්රීය, බුදු සකසනක් සලෝසක පහළ වීසම්දී ඇති සිරිය ඉතාර්
අගය කරල සලකන්න පුළුවන් තරම් සම් එදිසනදා පරශ්නවලින් සවන්
සවච්චච, ධර්ර්යට සයාර්ු සවච්චච, විශාල සද්ව ගණ බරහ්ර් ගණ ර්නුස්ස
ගණ ඉඳල තිසයනවා.
ඉතින් අන්න ඒ සවලාසවදි - ඒ වටිනා අවස්ථාවක් සන සර්වඥයන් වහන්සස්ර්යි සම් කල්පනා කරන්සන. දසදහසක් සක්වළ
ඉන්න සදවිවරැ බරහ්ර්සයෝ, ඒ වසග්ර් ර්නුස්සසයා පණ්ිත ඇත්සතෝ
ඔක්සකාර් රැස් සවලා ඉන්නව. ආන් ඒ රැස් සවලා ඉන්න සවලාසවදි
කාටත් වසග ර්නසදාළ සපිසරන විදිහට ධර්ර්සය් ගම්ෙීර සකාටස්
විගරහ කරන්න දක්වනවා නම් සහාඳයි කියල උන්වහන්සස්ට කල්පනා
සවලා තියනව. එතනදී ඉතින් ර්තු කරන්න බලනසකාට - සම් කතාව
කියන්නත් ඕනැ, සනාකියත් බෑ. ඇත්තටර් පරශ්නයකට උත්තර දීර්
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| පුරාසේද සූතරය
වටින සදයක්. ඒක තර්යි ධර්ර් සාකච්චඡාව. නර්ුත් එතනදී නිවැරදි
පරශ්නය නැගීර් පුදුර්ාකාර අහම්බයක්. නිවැරදි පරශ්නය තර්යි ඒ සොව
සුර්ගට සයාර්ු කරන්සන. අවස්ථාසව් වටිනාකර් දන්න, කාලසය්
වටිනාකර් දන්න සකසනක් ඒ නිවැරදි පරශ්නය සනානැගුසවාත්, ඔය
කවුරැ හරි සර්ානව හරි අහනව. ඉතින් එතසකාට සවන්සන
සර්ාකක්ද? ඒ සවලාව ඒ පැත්තට හැසරව්වට පස්සස ඉතින් ඒක දිසග්
යන්න පටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ඉතාර්ත්ර් නිවැරදි පරශ්නය ඇසීර් ඒ
සොසව ක්ෂණ සම්පත්තියයි කියල කියන්න පුළුවන්. ඒ සොසව තියන
අපරර්ාදයයි කියල දැනගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒසකදි ර්ෑත ඉතිහාසසය නිදර්ශන වශසයන් කියනවා
නම්, ඔය ර්ෑතක බුරැර්සය් හිටපු සයාසඩාලා, ඒ කියන්සන ඒ ර්හා
ස්වාමීන් වහන්සස්ලා, අතර ඉතාර්ත්ර් සම්කට ක්ෂණ සම්පත්තිය
ලබපු සකසනක් තර්යි සව්බු සයසඩෝ. ඒ සව්බු සයසඩෝ එකතු සවච්චච
සොවක, ඒ ස්වාමීන් වහන්සස්ත් එකතු සවච්චච සවලාවල දායකසයා
අසන පරශ්නසයන් සත්සරනව උන්වහන්සස් දායකයන්ට සර්ාන වසග
පණිවිඩයක්ද දීල තිසයන්සන කියල. ඒ ලියන ඇත්සතාත් කියනව,
අහන පරශ්නසයන්ර්ත් උන්වහන්සස් සදන උත්තසරත් සවන වැනවිලි
නෑ. හරී සකළින් උත්තරයක් සදනව. හරි සකටියි. ඒ වසගර් හරි
මිහිරියි. අර පරශ්නය අනුව තර්යි ඒක විසසඳන්සන. පරශ්නය අනුව
තර්යි ඒකට සයාර්ුව සදන්සන. ඒ නිසා ඒ පරශ්නය ඇසීර්ර් ඉතාර්ත්ර්
අහම්බයක්. සලාකූ සහ්තු සම්පත්තියක්.
සම් ළඟදි ර්ර් කිසයව්වා ටිසබට් රසට් ර්හා ස්වාමීන් වහන්සස්
නර්ක් සවන්න, නැත්නම් ධර්ර් කථිකසයක් ධර්ර්ධරසයක් සවන්න,
අවුරැදු දාහතරක්ර් වසග ඒසගාල්සලා සහාඳ දැනුවත් ොවයකින්
ඉදිරිපත් කරන වාද නගන්න ඕනැලු. ඒ වාද නැගීසම්දී සර්හර
සවලාවට අතින් පයින් හිටන් ගහගන්නවලු. ඉතාර්ත්ර් අිසව්ගීව
ගහගන්නවලු. සකාසහාර් හරි ඒ පරතිර්ල්ලවයන් වාදසයන් පරද්දනව
දකින්න දහස්ගණන් විසිදහස්ගණන් සසනග රැස් සවලා බලාසගන
ඉන්නවලු. ඒ හැර් සවලාසවදිර් බුද්ධාගර්ත් සබාරැ, බුදුහාර්ුදුරැසවාත්
සබාරැ කියල එක් සකසනක් වාද නගනව. එතසකාට අනික්
එක්සකනා අනික් පැත්ත ඔප්පු කරන්න කථා කරනව. ආන්න එසහර්
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කරනසකාට අන්තිර්ට ඉවර වුණාට පස්සස ඒ වාද ර්ණ්ඩලවලට
සර්යා ඉදිරිපත් කරපුවහර් ඒ වාද ර්ණ්ඩලවලින් සදන සෑර්
පරශ්නයකටර් උත්තර දුන්නට පස්සස සර්යාට හම්බ සවනවලු
අවස්ථාවක් වාද ර්ණ්ඩලසයන් පරශ්නයක් නගන්න. ඒ අර ර්ුලින් ර්ූණ
දීසම් දක්ෂකර් අනුව. ආන්න ඒ වාද ර්ණ්ඩලවලට නගන පරශ්නසයන්
ඒ ශිෂයයාසග් දක්ෂකර් ර්නිනවලු.
අන්න එතනදී දැනට ඉන්න දලයි ලාර්ාතුර්ා අවුරැදු දාහතසර්දී
ඒ වාද ර්ණ්ඩලවලට ඉදිරිපත් කරපු පරශ්නවලින් සත්සරනවලු ඇතුළත
තියන නැවුම් බව. පුදුර්ාකාර ධර්ර්යට රැචිකත්වයක්, නව
තාක්ෂණයට රැචිකත්වයක්, අෙිවෘද්ියට රැචිකත්වයක් ඒ පරශ්නවල
තිසයනවා කියල කියනවා. ඒ නිසා කියල තිසයනව, වාද සකරැවට
ඒ වාද කරන සදන්නසග ඉදිරිපත් වීර් විතරක් සනසවයි, අහසගන
ඉන්න ඇත්තන්සගත් වඩා පරසයෝජ්නය පිණිස, කාලසය් වටිනාකර්
පිණිස ඉතා වැදගත් පරශ්න නැගීර් ඒ ර්ුළු සොසවර් වගකීර්ක්. ඒක
ඇත්තටර් කියනව නම් සම් බසණන් කියසවන්සන පරශ්න උත්තර
සදන සකනාසගත් වගකීර් බවයි. එසහර් සනාවුසණාත් ඒ කාලය
ඉතින් සර්ානව හරි සදයකට ගත කරනව. නර්ුත් ඒක පටන්ගන්න
ඇත්තන්ට උදව්වක් උපකාරයක් සවනව. නර්ුත් සාරධර්ර් ර්තු වීර්ට
වරින් වර වරින් වර සහාඳ පරශ්න නගන්න ඕනෑ.
ඉතින් අර කලින් කීව ර්හා සර්ය ඇති වුණාට පස්සස
සර්වඥයන් වහන්සස්, අසප් සගෞතර් ශ්රී සර්වඥයන් වහන්සස්
කල්පනා කරනවා - සර්තන ඉන්නවා සම් රැස් සවච්චච පිරිස අතර
සදවියන් අතර, බරහ්ර්යන් අතර, ර්නුස්ස සද්ව පරජ්ාව අතර, සද්ධා
චරිත ඇත්සතා, පරඥා චරිත ඇත්සතා, රාග චරිත, ද්සව්ෂ චරිත, විතක්ක
චරිත. අන්න ඒ ඒ ඇත්තන්ට, දැන් රාග චරිතයා අහන පරශ්නය සම්
ද්සව්ෂ චරිතයාට උත්තරය සවන්සන නෑ. නැත්නම් රාග චරිතයා
අහන පරශ්නයට උත්තරය ද්සව්ෂ චරිතයාට සතුටට හිටින්සන් නෑ.
සත්සරනවා බුදු බණ තර්යි කියල. නර්ුත් එයාසග පරශ්සනට
ආර්න්තරණය සවන්සන නෑ. තට්ටු සවන්සන නෑ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ
ර්හා සර්ය අවස්ථාසවදි සර්වඥයන් වහන්සස්, අපි සහාඳයි ධර්ර්
සාකච්චඡා කරර්ු කියල පරසිද්ධ ආරාධනාවක් කරනවා සවනුවට සම්
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එක එක චරිතයාට ගැළසපන, ඒ ඇත්තන්ට අහන්ට සනාසත්සරන, ඒ
පරශ්නය අහන්ඩ සවනර් බුදු සකසනක් ර්වල තියනවා. එසහර් බුදු
සකසනක් ර්වල, ඒ බුදුහාර්ුදුරැසවා පාතර සිවුරැ දරාසගන සාර්ානය
කටයුතු කරන සකසනක් වසග, සහාඳට කිසි සකසනකුට සහායන්න
බැරි, සජීවී ඉරකින් තව ඉරක් පෑවුවා වාසග්, හඳ තිසයද්දී තව හඳක්
පෑවුවා වාසග්, ඔක්සකාර්ලට සර්සහර් සපසනන විදිහට බුද්ධ රෑපයක්
ර්වල, ඒ බුද්ධ රෑපය තර්යි පරශ්න අහන්සන. ඒ පරශ්නවලට දුන්න
උත්තර තර්යි ඒ සූතරවල සඳහන් සවන්සන. පුරාසෙද සූතරය, තුවටක
සූතරය, ර්හා වියුහ, චූල වියුහ ආදී වශසයන් සර්හි සූතර හයක් සඳහන්
සවනව. පසුකාලීන අට්ඨකථාචාරීන් වහන්සස්ලා දීපු අර්ථ කථනයක්ද
නැත්නම් සම්ක සවච්චච සිද්ියක්ද කියන්න දන්සන නෑ. නර්ුත් ඉතින්
සලකා බලනසකාට අද කාසලට අපිට පරසයෝජ්නයට ගන්න පුළුවන්.
සම් විස්තරසය් සඳහන් කරල තියනවා අපි සම් අද ඉදිරිපත්
කරගත්ත පුරාසෙද සූතරය, බුද්ි චරිතයා සඳහා නගන ලද පරශ්නයක්.
බුද්ි චරිතයාට සංගරහ පිණිස, බුද්ි චරිතයා අිෂ්ඨාන කරසගන
නිර්මිත බුදු හාර්ුදුරැසවෝ අහනවා පරශ්නයක් කථංදස්සී කථංසීසලා උපසස්තාති වුච්චති.
තං සර් සගාතර් පබරෑහි පුච්ිසතා උත්තර්ං නරං
සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් අහනව සකායි
ආකාරයට දර්ශනයක් ඇති සලෝසක පිළිබඳව දැක්ර්ක් ඇති, කථංසීසලා
සකායි ආකාරයට සීලයක් ඇති සකසනක්ද ඔබවහන්සස් උපශාන්ත
යැයි කියල කියන්සන? උපශාන්ත යයි කියන්න වටින්සන සර්ාන
ආකාරයට සීලයක්, සර්ාන ආකාරයට පරඥාවක්, දර්ශනයක් ඇති
සකසනක්ද? තං ්ම ්ගාතම පබරෑහි පුච්ඡි්තා උත්තමං නරං. සම්
උත්තර් නරසයක් වූ, නරසීහ වූ සගෞතර්යන් වහන්සස්සගන් ර්ර්
සර්සහර් පරශ්න නගනවා කියල ඒ බුද්ි චරිතයාට ආහාර පිණිස,
අිෂ්ඨානය පිණිස, සංගරහය පිණිස නිර්මිත බුදු හාර්ුදුරැසවෝ නගපු
පරශ්නය.
අසප් සාර්ානය වයවහාරසයදි කියනවා නම් ඔබවහන්සස්සග්
දැනුම් ර්ට්ටම්වල හැටියට ඔබවහන්සස් උපශාන්ත යැයි කියල
කියන්සන සර්ාන වසග දර්ශනයක් ඇති සකසනකුටද? සර්ාන වසග
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සීලයක් ඇති සකසනකුටද? ඉතින් ඉස්සසල්ලාර් බැලූ බැල්ර්ට
සප්න්සන සීලයයි පරඥාවයි සදක හුවා දක්වන පරශ්නයක් වසග. නර්ුත්
ඒ සදසකන් හුවා දක්වන්න හදන්සන, සීලසයනුයි පරඥාසවනුයි හුවා
දක්වන්න හදන්සන උපශාන්ත කියන පදයයි. උපශාන්ත කියන්සන
ශාන්ත වූ, සර්ාිගත වූ, සර්ථයක් ඉටු කරගන්න පුළුවන්කර්යි. ඒ
නිසා අට්ඨකථාසවදී සපන්වන්සන
ථංදස්සී කියන එසකන්
අහන්සන අිපරඥා ශික්ෂාව. අිපරඥා ශික්ෂාව - සවන විදියකට කියනව
නම් විපස්සනා ඤාණ. එතසකාට ථංසී් ා කියන එසකන් අදහස්
කරන්සන අිසීල ශික්ෂාව. සීලය පිළිබඳව අද තියන එක ර්දි, අද
පන්සිල් ගත්ත නම් සහට ඒක අච්ඡි්ද්දහි අසබ් හි අ ම්මා්සහි
ුජි්ස්සහි විඤ්ුප්පස්ෙහි1 කියන විදිහට සනාකැිච්චච, ර්ැලවිච්චච
නැති, බාධා සවච්චච නැති, කබර සවච්චච නැති, කැිච්චච නැති,
පරඥාවන්තයන් විසින් පසසන ලද්දා වූ සීලයක් විදිහට පිවිතුරැව ර්ර්
රකින්න ඕනෑ කියල පන්සිල් පද සහාඳට පිවිතුරැව රකිනවා.
පන්සිල් පද සහාඳට පිවිතුරැව රකිනසකාට හිතනව ඉතින්
ඔයිට වැිය සබාසහාර් ටික සනව තිසයන්සන ආජීව අට්ඨර්ක
සීලසය් කියල පන්සිල් රැකපු එක්සකනා ආජීව අට්ඨර්ක කියන එක
අිසීලයක් කරසගන ඒක සර්ාදන් සවලා රකිනව. ඒක සහාඳට
තහවුරැ වුණාට පස්සස උසපෝසථ අෂ්ටාංග සීලය, නවාංග සීලය,
දසාංග සීලය, සාර්සණ්ර සීලය, උපසම්පදා සීලය ආදී වශසයන් හැර්
සවලාසව්දීර් සීලසයන් සතුටු සවන්සන නෑ. ඔය විදියට සීලය
අිසීලයක් බවට පත් කිරීසර්න් නිතසරෝර් ඉදිරිය බලන පරගතිශීලී
ගතියක් තිසයන්න ඕනෑ. පරඥාසවත් ඒ ර්ූලික නාර්රෑප පරිච්චසේද
ඤාණසය් ඉඳල ඉහළට නිතසරෝර් ඉහළ බලන තත්ත්වයක
ඉන්නසකාට ඒ පුද්ගලයාට, එසහර් ඉන්න සකසනකුට, නැත්නම් ඒ
සවනසකාට සකායි තරාතිරර්කට පත් සවච්චච සකසනකුටද සගෞතර්
සර්වඥයන් වහන්සස් උපශාන්ත යැයි කියල කියන්සන? අිචිත්ත
ශික්ෂාව කියල සම්ක අටුවාචාරීන් වහන්සස් සපන්වනවා. අිචිත්ත
ශික්ෂාවට වැටිලා ඒ පුද්ගලයා එතනර් නිවිච්චච එතනර් සැනසිච්චච
සකසනක් බවට පත් සවන බව තීන්දු කරන්න සර්ාකද්ද ලංසුව. සර්ාන
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තරම් පරඥාවක් එයාට තිසයන්න ඕනැද? සර්ාන තරම් සිහියක්
තිසයන්න ඕනැද කියලයි පරශ්නය.
ඉතින් සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් ඒ පරශ්නයට පද හතසර
ගාථාවක් සද්ශනා කරනවා. ඒකට ගාථා පද දාහතරකින් පහසළාවකින්
තර්යි උත්තර තබන්සන. ඉතින් අපි අද ලැබිච්චච කාසල හැටියට
ර්ාතෘකා කරන්න හිතාසගන හිටිසය පළසවනි ගාථාව. ඒසකර්
තියනවා ඉස්සරහට සද්ශනා කරන්න තියන හැර් ගාථාසව්ර් තියන
සාර පිණ්ඩය. සාරය. ර්දය. ඇත්තටර් ඒක නිසා සවන්න ඇති සම්
සූතරය බුද්ි චරිතයාට කියල නම් කරන්න ඇත්සත.
වීතතස්හා පුරා සෙදා - පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා - තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං
සර්තන සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනව වීතත්්හා
පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා. පුරා සෙසදා - සම් ශරීරය බිඳිල
කය බිඳිල ර්රණයට එන්න ඉස්සසල්ල; වීතතස්හා - තණ්හාව
සම්පූර්ණසයන්ර් දුරැ කළා වූ; පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා කාර්සුඛල්ලිකානුසයෝග, අත්තකිලර්ථානුසයෝග කියන අන්ත සදක
ආශරය සනාකරන්නා වූ; ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - ඒ සදක ර්ැද
තියනවසන දුක්ඛ සව්දනා, සුඛ සව්දනා සදක ර්ැද අදුක්ඛර්සු ඛ
සව්දනා කියල එකක්. රෑපං දිස්වා උප්පඣජ්ති මනාපං උප්පඣජ්ති
අමනාපං උප්පඣජ්ති මනාපාමනාපං කියල එකක්. අපි කියනව සන්
උසප්ක්ෂාව කියල එකක්. ආන්න ඒ උසප්ක්ෂාසවත් කවදාකවත් ර්ැද
අල්ලන්න එපා. සංඛයාවට ගන්න එපා. සර්සහර් ර්ර් අහවල් ෙවයට
පත් වුණා කියල ර්ාන්නක්කාර සවන්සන නැතුව, ර්ැදදිත්
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා - තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං. ආන්න එසහර්
අන්ත සදක අල්ලන්සන නෑ.
ඒක සහාඳසටෝර් අපි ධම්ර්චක්කපවත්තන සූතරසය් කියල දීල
තියනවසන. එතසකාට ර්ැද පාර, ර්ධයර් පරතිපදාව සන් ආර්ය
අෂ්ටාංගික ර්ාර්ගය වශසයන් සපන්වන්සන. ආන්න ඒ ර්ජ්සෙ - අර
සදක ර්ැද තියන එසක්ත්, ඒක ර්ර්ය ර්ාසග්ය ර්සග් ආත්ර්යය කියන
තාලයට ඒක පිළිබඳව ගණන්ගැනීර්ක්, ර්ර්යි සම් ර්ැදින් යන්සන, ර්ර්
සම් අන්ත සදකට අහු සවන්සන නැති ජ්ාතිසය සකසනක් කියල
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තර්න්සග ඒ විදිහට උසස් කරල සැලකීර්කුත් නෑ. ඒ වසග්ර්
සංඛයාවට යාර්කුත් නෑ. ඒ ොවයට යාර්කුත් නෑ. අන්න එසහර්
සකසනක් කවදාකවත් අනාගත සැලසුම් තියාගන්සන නෑ. ඔහුට
අනාගතය පිළිබඳව කිසිර් සදයක් සැලසුම් කරන්න අවශයතාවක්
එන්සන නෑ. එතසකාට තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං. ඒ ඔහුට තණ්හාව
සපරටු කරගත්ත, ර්ාන්නය සපරටු කරගත්ත, දෘෂ්ටිය සපරටු කරගත්ත
අනාගත සිහින නෑ. ර්ර් සම් සද් කළ යුතුයි සහාඳින් සහෝ නරකින්
කළ යුතුයි කියල කිසි සදයක් ඉතුරැ සවන්සන නෑ.
අන්න ඔතැනදී තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් අර ථංදස්සී
ථංසී් ා උපස්න්තාති වුච්ඡෙති කියන එකට අපිව සයාර්ු
කරවන්සන. නැත්නම් අපි සහාඳසටෝර් දන්න ධම්ර්චක්කපවත්තන
සූතරසය් තියන සද් - ඒක දිග සූතරයක් සන. සම්ක ගාථා පද හතරට
සකාටු කරල තියනව. වීතත්්හා පුරා ් දා. යම් කිසි සකසනක් සම්
ජීවිසතන් පස්සස ශර්තරී බුදුන් දැකල තණ්හාව දුරැ කරනව, ර්ර් බුදුන්
සවලා තණ්හාව දුරැ කරනව, ර්ර් අගරශරාවක සවලා තණ්හාව දුරැ
කරනව කියල, සර්ානර් සහ්තුවක්වත් සම් පුරා සෙද - ඒ කියන්සන
කය බිඳී ර්රණයට පස්සස තියන පරර්ාර්ථයක් කියනව නං, ඉතින්
කට සහෝදලා කියන්න තිසයන්සන පරර්ාදය කියල තර්යි. හුඟසදසනක්
හිතනව සම් දැන් නිවන් දකිනවට වැිය සියලු සලෝක සත්ත්වයාත්
නිවන් දක්කාසගන ඉස්සරහට යන සබෝිසත්වවරැන්ට සලාකු පළල්
හිතක් තියනව කියල. හිතුවට නම් ඇති සදෝසයක් ඇත්සත නෑ. නර්ුත්
සම් අපරර්ාද ශාසනසය් තර්න් හැංගිලා සකරැවට පරශ්නයක් නෑ.
කෑසකාස්සන් ගහන්න ගිසයාත් නම් සකාසහාර් සකරැවත් සවන්සන
පරර්ාදයට වැසටන එක තර්යි. ඉතින් ඒ වසග සුළු පිරිසකට ඇර සම්
වසග බණ කියන්න යන්න නරකයි. අපලයි. ශරීර සසෞඛයයට සහාඳ
නෑ.
නර්ුත් සම්සක පැහැදිලිව කියල තියනව වීතත්්හා පුරා
් දා එතසකාට පුරාසෙද කියන එක පැහැදිලිවර් අටුවාසව් සඳහන්
කරන්සන සම් කය බිඳී ර්රණයට පත් වීර්ට සපරර් තණ්හාව සියල්ල
දුරැ කරන්න. ඉතාර්ත්ර් සකටි කර දැක්වීර්ක් සම්සක තිසයන්සන.
ඉතින් ඒ නිසා සම් සූතරසය් නර් දීල තිසයන්සන පුරාසෙද සූතරය
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කියල. ඒ තරම්ර් ඒ වචනයට සලකලා තියනව. ර්ැසරන්න
ඉස්සසල්ලාර් ඔය තියන තණ්හාවල් ඔක්සකාර්ල අරින්න ඕනෑ.
තණ්හාසව ර්ුල ර්ැද අග දැකල, ඕව සස්රර් පදනම් සවලා තිසයන්සන
තණ්හා ර්ාන දිට්ි ර්ත බවත් සවන විදිහකින් කියනව නම් ආත්ර්
ස්සන්හය ර්ත බවත් වටහාසගන, ඒ ආත්ර් ස්සන්හ වතුරට බැහැල
ර්ුහුදක් අතින් කඩා සහළන්නා සස් උදුරන්න ඕනැ. ඒක උදුරනසකාට
තර්යි ඔය තර්න්සග කිට්ටුවන්තයන්ව ර්දුරැසවෝ වහනසකාට
කහිනසකාට කැක්කුර්ක් එන්සන ඒ තර්න්සග එක උදුරගන්න තියන
අර්ාරැව නිසා තර්යි. ඒ වසගර් තර්න්සග් හතුරන්ට හරි යනව
දකිනසකාට සක්න්ති යන්සන තර්න්සග් තියන ආත්ර් සිහිනය
කිතිකැසවනසකාට තර්යි.
ඉතින් ඒ සස්රර් තුළින් අපිට තියන සම් පරධාන සරෝගය, අපි
ළඟ තියන සව්දනා කැක්කුර් සහාඳට සප්න්න පටන්ගන්නවා. ඒක
සපනීර් තර්යි ර්නුස්ස සලෝසක තියන ඉතාර් උතුම් සද්. දිවය
සලෝකවල ඕක වැඩක් නෑ. බරහ්ර් සලෝකවල ඕක වැඩක් නෑ. තිරිසනාට
සප්න්සන නෑ. යක්ෂයාට සපර්තයාට අදාළ සවන්සන නෑ. නිරිසතාට
විසව්කයක් නෑ. ර්නුස්සයාට තර්න්සග් ජීවිතය තුළින්, දවස තුළින්,
උසද් රාතරි සදක තුළින්, චිත්තක්ෂණයක් පාසා තියන සරෝගය තර්යි
අනුන් එක්ක ගැසටනසකාට ආපහු පරතිරාව සදන්සන. ආන්න ඒ
පරතිරාව සදන සද් සනාදකින් සනාපතන් කියල විසි කරන්න හදනව
නම්, එසහර් නැත්නම් ඒක අනුන්සග් සදෝෂයක් කියල දකින්න හදනව
නම් ඉතින් ඒසකන් සප්න්සන පැහැදිලිවර් වීතතස්හා පුරාසෙදා
කරන්න හම්බ සවන්සන නෑ.
අපි හිතනව නම් ර්ුළු සලෝසකර් නිවන් දක්කලා ඔක්සකාර්
සුචරිතවාද කරල ඔක්සකාර් නියර් දෘෂ්ටියකට ඇති කරසගන ඊට
පස්සස දවසස තර්යි තර්න්ට නිවන් දකින්න හම්බ සවන්සන කියලා,
සම්ක හරිර් කාලකණ්ණි අදහසක්. සර්ාකද, හුඟක් දුර යන වැඩක්.
නරක නම් නෑ. නරක නෑ කියල කියන්සන අද සලෝසක තියන
බුද්ධාගර්, සලෝක බුද්ධාගර් ගත්සතාත් සීයට අනූ ගානක් ඕක තර්යි
අදහන්සන. ඒසගාල්සලා කියනව තණසකාළ පතක් පවා නිවන්
දකිනා සතක් ර්ර් ඒ සත්ත්වයන් සකසර් අනුකම්පාසවන් ර්හා
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කරැණාව පතුරනව. සම් සව්ලිච්චච තණසකාළ නිවන් දකින දවසට
ර්ර්ත් නිවන් දකිනව. එතකල් ර්ර් නිවන් දැක්සකාත් හරි
ආත්ර්ාර්ථකාමී කියල ර්හා පරසිද්ධ අදහසක් සම් සලෝක පරසිද්ධ
බුද්ධාගසම් තිසයන්සන. ඕසකන් ඔන්න ඔය පුංචි ර්සද් තර්යි
සථරවාසද් කියන්සන - ඉස්සසල්ල උසේ වැසේ කරගනින්. උඹ වැසේ
කරගත්තට පස්සස ඔය අදහස හරිද? එසහර් නැත්නම් ඔය අදහසට
සගාදුරැ වන සලෝක සත්ත්වයාට උඹට උදව්වක් කරන්න පුළුවන්ද?
කියන එක සත්සරයි. ඊට ඉස්සසල්ල තර්න් ඒ තත්ත්සවට එන්සන
නැතුව, සලෝක සත්ත්වයා සකසරහි ර්හා කරැණාසවන් ඉස්සසල්ලර්
කථා කරනසකාට සලෝක සත්ත්වයාසගන් ඒ පුද්ගලයාට නම් විශාල
ලාෙ සත්කාර කීර්ති පරසංසා ලැසබනවා කියන එක එච්චචර කලබල
සවන්න සදයක් සනසර්යි. ඒක ඇත්ත තර්යි. නර්ුත් සම් හිතන
මිනිහට සර්ාකද සවන්සන. ඒ ර්නුස්සයාසග් වැසේ පස්සට යනවා.
ඉතින් එයා කියනවා ඒක තර්යි ර්හා කරැණාව කියල. ඉතින්
කාල වසරන්සකා. ඒකට අහු සවන්සන නැති සකසනක් නෑ.
සබෞද්ධසයෝත් ඉන්සන සම් සර්යක් දෘෂ්ටිය තියන සීයට අනූ ගානක්
සලෝක ජ්නගහන සංඛයාසල්ඛනවලට අහු සවලා. සවන විදිහකට
කියනව නම් සම් වීතතස්හා පුරා සෙදා - පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා
කියල යම් කිසි සකසනක් ඉතාර් වීර්යවන්තව, සම් ජීවිතසයර් ර්ර්
නිවන් දකින්න ඕනැ කියල ගියත් ඔහුසග චිත්ත පරවෘත්තිසය් සීයට
අනූ ගානක්ර් තිසයන්සන තණ්හා නිශරිත, ර්ාන නිශරිත, දිට්ි නිශරිත
ඔය කට්ටියටත් අඟවාසගන, ලාෙ සත්කාරත් ටිකක් ලබාසගන, සලෝක
බුද්ධාගර්ත් කරසගන ගිසයාත් නරකද කියන අදහස.
එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස්ට ඕනැ කරල තිසයන්සන අර
සැඟවීගත්ත පච සවච්චච නර්ුත්, සතයය සීයට තුනක් විතර තියන, සම්
ජීවිසත් සියල්ලටර් කලින් ර්ර් නිවන් දකින්න ඕනෑ කියන එක ර්තු
කරන්න පරශ්නයක් අහන්නයි. බුදුහාර්ුදුරැසවා සහායල බැලුවලු
ර්සගන් සම් පරශ්සන් අහන්න සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් සලෝසක
ඉන්නවද කියල. එතසකාට සත්රැණාලු ර්ර් ඉන්නා තාක් කල් සම්
දසදහසක් සක්වළ තුළ ඒ පරශ්සන් අහන්න තියා සර්වඥයන් වහන්සස්
නර්ක්වත් බලාසපාසරාත්තු සවන්න බෑ. ඊට පස්සස බැලුවලු සම්
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පරශ්සන්, සර්ාකක්ද සම් පරශ්සන්? බුද්ි චරිතයාට ගැළසපන පරශ්නයක්
අහන්න තරම් පසස් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සකසනක් සලෝසක
ඉන්නවාද කියල. ඉන්න බෑ. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ නර්ක් සලෝසක ඉන්න
කාසලක පසස් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ලාට වසන්න බෑ.
ඊට පස්සස බැලුවලු අගර ශරාවක සදනර්සගන් එක නර්කට හරි
පුළුවන්ද කියල සම් පිරිසට අනුකම්පා පිණිස සම් පරශ්නය අහන්න.
ඒ කට්ටියට කල්පනා සවන්න නැතුව ඇති සම් පරශ්සන. ඊට පස්සස
කල්පනා කළාලු ර්හා ශරාවකයන් වහන්සස්ලාට පුළුවන් සවයිද සම්
වසග පිරිසක් සුර්ග යවන්න ර්සගන් පරශ්නයක් අහන්න. සර්ාකද්ද?
සම් බුද්ි චරිතයාට ආහාර පිණිස, අනුකම්පා පිණිස, බණක්
කියාගන්න සවලාවක් අරන් සදයිද? බෑ. ර්හා රහතන් වහන්සස්ලාටත්
බෑ. ඊගාවට බැලුවලු අනාගාමී, සකෘදාගාමී, සසෝවාන්.... ම්හ්. ඊළඟට
බැලුවලු බරහ්ර් සලෝසක ඉන්න දිවය සලෝසක ඉන්න ර්නුස්ස සලෝසක
ඉන්න පරඥාවන්තසයක්. කිසිර් සකසනක් නැතිලු. සම් ඔක්සකාටර් ඊට
එහා විශාල පරශ්න තියනව. ඒ පරශ්න ඔක්සකාර් විසඳනසකාට
බුදුහාර්ුදුරැවන්ට අවුරැදු හතළිස්පහත් ර්දි සවයි. ඒ නිසා
උන්වහන්සස් කල්පනා කළාලු සම් සුළු පිරිසක් ඉන්නව ඉස
ගිනිගත්තකු සස්, හරියටර් පරශ්නය සත්රැම් අරසගන සම් බුදු
හර්ුදුරැසවාවත් කියන බණවලින් සීයට තුනක්වත් නැත්නම් සීයට සුළු
පරතිශතයක්වත් සම් සකළින්ර් පරශ්නයට අනං ර්නං නැතුව කථා කරන
සවලාවක් තියනවද කියල බැලුසවාත් ඇත්තටර් ඇසහන පරශ්න දිහා
බලනසකාට බුදුහාර්ුදුරැවන්ටවත් කනකර්සසයියාවක් නෑ. කනට
ඉස්පාසුවක් නෑ. ඇසහන්සන්ර් සම්ක ටිකක් දුර දික් කරසගන කකා
කකා සංසාසරර් පරශ්න තර්යි.
ඒ නිසයි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් හිතුසව් බුදු සකසනක් ර්වලා
ඒ බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ර්ාර්ගසයන් සම් පරඥා චරිතයාට ගැළසපන
පරශ්නයක් අහන්න. ඒ අහන්සන ථංදස්සී ථං සී් ා උපස්න්තාති
වුච්ඡෙති. ඔබවහන්සස්සග ඔය ර්හා සර්වඥතා ඤාණසයන් ර්ැනල කිරල
බලනසකාට, සර්ාන ආකාරයට දර්ශනයක් ඇති සර්ාන ආකාරයට
සීලයක් ඇති මිනිසහකුටද, පුද්ගලසයකුටද උපශාන්තයි කියල
කියන්න පුළුවන්? ඒ කියන්සන බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ට ඒ පරශ්නය
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ඇහුසණාත් තර්යි, ඔය වනාත සුද්ධ කර කර ඉන්සන නැතුව
සකළින්ර් සකතට බැහැල වැඩ කරන්න පුළුවන් සවන්සන. ඉතින් ඒක
නිසා අපි සත්රැම් අරගන්න ඕනැ ජීවිතසය අපිට සකායි සවලාසව්දීද,
සකායි චිත්තක්ෂණසය්ද ඔය පරශ්නය අපට නැසගන්සන කියල.
සනානැගී ර්ැරිලා ගියාට ෙය සවන්න එපා. ඒක තර්යි සංසාසර
කියන්සන. ඔය පරශ්සන නැසගන්සනත් නෑ. ඔය පරශ්සන නැගුණට
ඒකට බුද්සධෝත්පාද කාලයක් සවලා, ර්නුස්සත්ව ආත්ර්යක් ලබල,
ක්ෂණ සම්පත්තිය ලැබිල, කලයාණ මිතර ආශරය ලැබිල, පැවිද්ද ලැබිල,
බණත් ඇහිලා ඕකට සයාර්ු සවනවයි කියල කියනසකාට බුද්ධ
සද්ශනාසව් සඳහන් සවනව, පස්සස කරන සයෝගාවචර ජීවිසත් තියන
බරහ්ර්චරිසය අර්ාරැකර් සීයට සීයක්ර් ර්ැසකනවා ඔය පරශ්නයට හිත
චිත්තක්ෂණයකට සයසදනවා නම්. ඒක තර්යි ර්ුළු සංසාර ගර්සනර්
වැදගත්ර් හැබෑර් හැබෑ සවනස.
ර්සග් හිසතත් ලක්ෂ සකෝටිවාරයක් සිතිවිලි පැන නගින
අතරර්ැද එකක් සදකක් නගිනව - සම් ජීවිතසය්දී, සම් සගෞතර්
සම්බුද්ධ සාසනසය්දී, එසහර් නැත්නම් සම් ර්රණ පුරාසේදයට කලින්,
පුරාසෙදව, ර්ර් සර්ාකද කරන්න ඕනැ කියල. නර්ුත් ඒක අනිකුත්
සෑර් ශචතසිකසයන්ර් සබාඳ සවලා තනුක සවලා; සම් හිතිවිල්ල
තනිව නැගී හිටින්සන නෑ. එතසකාට ඒ හිතිවිලි සනානැඟුණා හා
සර්ානයි. ආන්න ඒ නැගිච්චච හිතිවිල්ල අනිකුත් සස්රර් හිතිවිලි රාශි
ර්ැදින් ර්තු කරන්න නම් ර්හා වීරත්වයක් අවශයයි. ර්හා පරඥාවක්
අවශයයි. ර්හා සද්ධාවක් අවශයයි. ඒ වසග්ර් එවැනි හරි සද් සතෝරලා
ර්තු කරන කලයාණ මිතර ආශරයක් අවශයයි.
ඒක හරියට සගාවිසයක් අලුත් නවදැලි සහ්නක ඇට වැපිරැවට
පස්සස ඒ ඇට වසග දහගුණයක් තණසකාළ ඇට වැසවනව.
එතසකාට ඒ සගාවියා හරීයට දැනසගන, යන්තරයක් දාල සූතරයක් දාල
අයින් කරන්න බෑ. තණසකාළ ගහ විතරක් අයින් කරල සෙෝග පැසල්
ඉතුරැ කසළාත් අර තියන ඕජ්ාව, අර පස, අර ආහාර, සූර්යාසලෝසක,
වතුර ටික සෙෝගයට ලැසබනවා. එසහර් නැතුව තණසකාළයි
සෙෝගයයි එකට වැසඩන්න ගත්සතාත් තණසකාළ සකාසහාර්ටත්
දිනනව. ඒ සර්ාකද, ස්වොවික වර්ණසයන් හැදිච්චච සදයක්
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තණසකාසළයි කියන්සන. සෙෝසගයි කියල කියන්සන සදර්ුහුන් කරල
ගත්තු සුපායි ජ්ාතියක්. ඒ සුපායි එකට ඉන්න සදන්සන නෑ, ඒ චණ්ඩ
පරැසව වැසවන තණසකාළ. බුදු සකසනක් පහළ සවන්සන අන්න
අර සදර්ුහුන් සෙෝසග ර්තු කරල ඒ පරජ්ාවට ඒසකන් ඵලයක් ලබල
සදන්නයි.
ඒ නිසා සම් පරශ්න ඇසීර් ඉතාර් වැදගත් සවනව. නර්ුත්
සම්සකන් ෙය සවන්සන නැති වීර් සඳහා, ඒ බුරැර් ස්වාමීන් වහන්සස්
සර්න්න සර්සහර් කතාවක් කියනව. උන්වහන්සස් ඉතාර්ත්ර් දක්ෂයි
පරශ්නවලටත් පරශ්න උත්තර දීර්ටත්. උන්වහන්සස් සඳහන් කරනවා
තර්න් සකාච්චචර ෙය වුණත්, සකාච්චචර සම් පුරාසේද පරශ්නයට ගරැ
කරමින් සිටියත්, ඒ තැනට ඒ සවලාවට ආපු සගාපල්සලක්
කුඩැල්සලක් ආසවාත් සර්ාකද කරන්සන කියල ඇහු වත් සගාපල්ලසග
පරශ්නය ඇහුවත් උත්තසර් සදනසකාට තර්න් ර්හා සබෝසතාණන්
වහන්සස් නර්ක් විදිහට උත්තර සදනව මිස, උඹ සර්තනට ඇවිල්ල
ඔය පරශ්සන සර්ාකද අහන්සන කියල කවදාවත් කියන්න එපැයි
කියනව. එදා පරශ්සන් අහන්සන සගාපල්සලක් වුණත්, උත්තසර්
සදනසකාට ර්හා සබෝසතාණන් වහන්සස් වසග උත්තර සදන්න කියල
කියනව. නර්ුත් එයින් අදහස් සවන්සන නෑ ර්හ සබෝසතාණන්
වහන්සස් වසග සකසනකුට අවශය පරශ්නය හැර් සකසනක්සගන්ර්
ඇසහනවයි කියල. සර්හර විට ර්හ සබෝසතාණන් වහන්සස්ලාත් ර්ුළු
ජීවිසත්ර් තර්න් දන්න සතය එළි සනාකර ර්ැරිලා යන්න ඉඩ තියනව.
සර්ාකද, සලෝසකට ඒ තරම් ලාර්ක පරශ්න වැියි. ඒ නිසා ඒ ශුද්ධව
පරශ්න සාකච්චඡා කරන්න සවලාවක් හම්බ සවන්සන ර් නෑ.
ඒක සහාඳට සත්සරනව අද තියන පරසිද්ධ සොවලට ගියහර්,
සම් එක එක්සකනාට සකසනහිලි හා එක එක්සකනාට තියන අනං
ර්නං කථා කර කර ඉන්නව මිසක්කා, නයාය පතරයට යන්න සහෝ
ගත්ත සදයක් සම්ර්ත කරන්න සකාසහාර්ටත් සවලා හම්බ සවන්සන
නෑ. ඒ කියන්සන සොසව සර්ථයකට එන්නර් සබාසහාර් අර්ාරැයි.
කිසි සස්ත්ර් අදාළ නැති සර්ානව හරි වැල්වටාරර්ක් වැදගසතක් විසින්
කථා කරන්න පටන්ගත්තහර් අනිත් කට්ටිය ඉතින් නිකසට අල්ල
තියාගන බලා ඉන්නවා සම් සකාසහද යන්සන, සම් වටිනා සවලාසව
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සම් සර්ාකද සවන්සන කියල. කිසිර් සර්ථයක් නෑ. ඉතින් ඒකයි
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන ර්සගන් පර ශ්නයක් අහන්න
සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක්ර් ඉන්න ඕනැ.
එසහර් ඒ පරශ්නය ඇහුවට පස්සස ගාථා බන්ධන දාහතරක්
තියනවා. පළසවනි එක කියන්සන වීතතස්හා පුරා සෙදා - පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා - තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං
ඒ ගාථා පදය ධම්ර්පදසය සඳහන් සවනව විවිධ පැතිවලින්.
නර්ුත් සර්තන තිසයන්සන් ඉතාර්ත් සාර ර්ණ්ඩය වසග. ඉතින්
එතනදී සත්රැම්ගැනීර් සබාසහාර් අර්ාරැයි. සර්ාකද සහ්තුව, අපිට
එසතන්ට එන්න ඉස්සසල්ලා ඔය කියන සීලසය් පරශ්න තියනව. අපිට
ඔතනට එන්න උපශාන්ත යයි කියන සර්ාිසය පරශ්න තියනව. ඒ
වාසග්ර් අපිට ඔසතන්ට එන්න ඉස්සසල්ල බැලිය යුතු
සංඛාරැසපක්ඛාවක් ගැන කථා කරන්න ඉස්සසල්ල සංස්කාර
කියන්සන සර්ානවද? නාර්රෑප ධර්ර් කියන්සන සර්ානවද? ඒ සඳහා
දියුණුව පිණිස අපි කළ යුත්සත් සර්ානවද? කියන පරශ්න රාශියක්
තියනව. සවන විදියකට කියනවා නම්, ඒසක පසුබිර් දන්සන නැතුව
සම් ර්ාතෘකාව සාකච්චඡා කරන්න අර්ාරැයි. ඒක නිසා අපිට විවිධ
පැතිවලින් නිදර්ශන ගන්න සවනව, සම් ර්ාතෘකාසව සම් සගනියන්න
හදන සකාටස ර්දයට, ර්ුදුන් සපත්තට යන්න ඉස්සසල්ල අපි අසප්
චරිතවලට ගැළසපන තාලයට ඒ පසුබිර් සකස් කරගන්සන
සකාසහාර්ද කියල.
ඉතින් ඒකට නිදර්ශනයක් වශසයන් ර්ර් හිතාගත්තා සන්තති
ඇර්තිවරයසග් කථාව ගන්න. ඒක බුදුහාර්ුදුරැවන්සග ආශ්චර්යක්
වශසයන්, බුදු හාර්ුදුරැවන්සග පුරිසධම්මසාරථී ගුණයක් වශසයන්
සපන්නනවා. සර්ාකද ඒ තරම්ර් ඒ කථා පරවෘත්තිය සිද්ි බහුලයි.
චිතරපටියක් හදන්න තරම් වටිනව. හුඟසදසනක් දන්නව. නර්ුත් අපි
සම් සවලාසව ර්තක් කරගනිර්ු. සම් ගාථා පදවලට සබාසහාර් සර්ාන
ගාථා පද ටිකක් තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් එතනදි සද්ශනා
කරන්සන. සන්තති ඇර්තිවරයා කියල කියන්සන වීර සසසනවි
සකසනක්. ඒ නිසා සකාසසාල් රජ්ජ්ුරැවන්සග රාජ්ධානිසය් පළාතක
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ඇති සවච්චච ආරාවුලක් සංසිඳවන්ට රජ්ජ්ුරැසවා බලතල දීල පිටත්
කළා. ඒ ර්නුස්සය ඉතාර්ත්ර් සකටි කාලයකින්, අඩුර් යු ද්ධ ශක්තිය
සයාදවල තර්න්ට අඩුර් හානියක් කරසගන අර කැරැල්ල ර්ැඩ
පවත්වනවා. ඇවිල්ල රජ්ජ්ුරැවන්ට සපනී හිටල කියා හිටිනව,
සද්වයන් වහන්ස, ඒ පැත්සත පරශ්නය සන්සිසදව්වා කියල.
ඉතින් ඒක රජ්තුර්ාට රාජ්ය විර්සීම් කටයුතුවලට සලාකු
වාසියක් නිසා රජ්ජ්ුරැසවා කියනවා ර්ර් එසහනම් රටවැසියාට දැනුම්
දීල, ඔබට රාජ්යය පවරනවා දවස් හතකට. ඒක වරයක් වාසග.
නැත්නම් පූජ්ා සත්කාරයක් වශසයන්. රාජ්යය පවරනව කියල
කියන්සන සම් දවස් හත ඇතුළත ර්ාලිගාසව් තියන ඕනෑ සම්පතක්
විඳින්න පුළුවන්. රජ්කර්ර් සදනව සනසර්යි. නර්ුත් ඒ වසග අවශය
ඔක්සකාර් සැප සම්පත් සදනව. ඒ සැප සම්පත් කියන්සන සර්ානවද?
කෑර් බීර්යි ස්තරීනුයි. ඒ තර්යි ඉතින් පුරැෂසයකුට තියන රජ් සැප.
ඉතින් රජ්ජ්ුරැසවා කියනවා ර්සග් ළඟ ඉන්න සහාඳර්
නාටිකාංගනාවත් සදන්නම්. කෑර් බීසර්න් කිසී අඩුවක් නෑ. ඉතින්
උසේ පිරිවර සර්ග ඇවිල්ල ඕනෑ විදිහට සම් දවස් හත සැප විඳපන්.
ඒ තර්යි හැබැයි රජ්ජ්ුරැ සකසනකුට සපන්නන්නර් බැරි සද්.
රජ්ජ්ුරැසවා කවදාකවත් කැර්ති නෑ, රසට් රටවැස්සසා ඇති සවන්න
කාල, ඇති සවන්න සැප විඳිනවා දකින්න. එතසකාට රජ්ජ්ුරැවන්ට
තැනක් නැති සවනව සන් - ඒකයි. එසහර් වුසණාත් එක්සකා ඒ
ර්නුස්සය ර්රනව. නැත්නම් ඒ සැප තියන ලස්සන ස්තරියාව
සගන්නලා අන්තඃපුරයට දාගන්නව. ඒ තර්යි රජ් කියන්සන. රජ්
කියන්සන කාසර්ට රජ්. සර්න්න සකාසසාල් රජ්ජ්ුරැසවා තර්න්ට කරපු
සස්වය නිසා, ඊරිසියා කරන්සන නැතුව සන්තති ඇර්තිවරයට කියනව
ර්ට සපනිසපනී හරි කර්ක් නෑ සැප විඳපන් කියල.
ඉතින් සන්තති ඇර්තිවරයාත් ඇර්ති ර්ට්ටසම් නිසා රජ්
ර්ට්ටසම් සැප විඳින හැටි දන්නවසන. එයා කරන්සන දවස් හසත්ර්
සැණසකළි පවත්වනව. සහාඳට කෑසර්න් බීසර්න් ර්ත්පැන්වලින්
සන්තර්පණය සවනවා. එතසකාට ඒ සඳහාර්, ඇර්තිතුර්ා පිනවීර්
පිණිසර් දක්ෂර් නාටිකාංගනාවක්. ඉතින් සෑර් පැත්සතන්ර් සම්
ඇර්තිවරය පිනවනව. සම් නාටිකාංගනාවසග තියනවා ෙයානක
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තත්ත්වයක්. දැන් කාසල නම් ඕකට කියන්සන ඇසනාසරක්සියා කියල.
තර්න්සග් ඇසඟ් තියන සුඛනර්ය ොවය ඇති කරගැනීර් සඳහා
සනාකා සිටීර් පුරැද්දක් කරගන්නවා. ආන්න ඒ ඇති සවන විකෘති
ොවය නිසා ඉතාර්ත්ර් සුවඳ ආහාර එනසකාට ඒසගාල්ලන්ට වර්නය
යනව. සර්ාකද සම්ක කෑසවාත් ඇඟ තර වුසණාත් සුඛනර්ය ොවය
නැති සවනවා. සනාකා ඉන්නත් බෑ. සුවඳයි. ඒක එනසකාට එයා
ශවර කරනවා. ඒ කරලා ඉතාර් රළු ආහාරයක් ගන්නව. සකඳි බහුල,
සීනි අඩු සපරෝටීන් අඩු ආහාර අරසගන ර්ුළු ඇඟර් ඉඟ සුඟ ගත හැකි
මිටින - ඉඟ සුඟ අතින් ගන්න පුළුවන් තරසම් සබාසහාර්
සුඛනර්යතාවක් පවත්වාගැනීර් සඳහා, ශරීර රෑප සසාබාව පවත්වා
ගැනීර් සඳහා සනාකා සිටීර් පුරැද්දක්, ඔය තර්න්සග නියර්
පරර්ාණයට ඇඟ හදාගත්ත රෑප සුන්දරියට. දැන් කාසල නම් සම්
සවනසකාට බටහිර ශවදය ශාස්තරයත් අඳුනාසගන තිසයනව, සිංහල
ශවදය කරර්ත් අඳුනාසගන තියනව ඒක ර්ානසික අසාර්ානය
තත්ත්වයක්.
ඉතින් සම් අම්ර්ණ්ි දවස් හසත්ර් ආහාර සනාසගන සම්
අලුත රජ් සවච්චච රජ්ජ්ුරැවන්සග සැප පිණිස නටමින් ගයමින් වයමින්
සම්ොෂණවලට සම්බන්ධ සවලා කටයුතු කරනවා. අන්තිර් දවසස්
තර්යි සන්තති ඇර්තිවරයා අර ර්සතන් ර්ත් සවලා උයනට යන්සන.
එයා සැලසුම් කරනවා ඒ නාටිකාංගනාවත් එක්ක ගිහිල්ල සහාඳට
නාලා ඒ උයසන හදන ලද සව්දිකාවක නාටිකාංගනාවසග නැටුම්
බලමින් අවසාන දවස ගත කරන්න. ඉතින් උත්කෘෂ්ට විදිහට
තර්න්සග් සසනගත් අරසගන සහාඳට ර්ත්ද්රවයවලින් ර්ත් සවලා යනව
රජ් ආෙරණ ඇඳසගන ඇතා පිටින් උයනට.
එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් පිණ්ඩපාතය විනවා.
පිණ්ඩපාසත විනසකාට අර ඇතා උඩ හිටියත් ර්ත් සවල හිටියත්
සම් ර්නුස්සය උඩ ඉඳසගන, බහින්සන නැතුව හිස නර්ා ආචාර
කරනවා. ආචාර කරනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස්යි ආනන්ද
ස්වාමීන් වහන්සස්යි දකිනව. ඉතින් මිනිස්සු බලන්සන සසනගසන,
සපරහැරසන. එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් පිණ්ඩපාතය සබදන්න
ආපු සසනගත් දැකල, සම් උඩ ඉන්න රජ්ජ්ුරැසවා වඳිනව දැකපුවහර්
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ආනන්ද හාර්ුදුරැවන්ට සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා ඔය උඩ ඉන්න
ර්නුස්සය අදර් රහත් සවලා අදර් පිරිනිවන් පානව. ඕක ඇහිච්චච
ර්නුස්සසයා හිතනව සම් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ නිකන් කට කහනවට කියන
කථා. සම් ඇසතක් පිට යන සම් රජ් සකළියට රජ් උයනට යන
ර්නුස්සය සකාසහාර්ද ඔය කියන සදසකන් එකක්වත් සවන්සන. අපි
වසග ර්නුස්සසයක් නම් හාට් ඇටෑක් එකක් ඇවිල්ල ර්ැරිලා ගියා
කීහැකි. සම් ර්නුස්සය රජ් සැප විඳින ර්නුස්සසයක්. ඒක සවන්නත්
බෑ. සම් බීල සම් නට නට ඉන්න මිනිහ රහත් සවනවයි කියල
කියන්සන සම්ක බුදුහාර්ුදුරැසවාත් නිකන් සම් අවසිහිසයන් තර්යි
කථා කරන්සන. සද්ධා බුද්ි සම්පන්න ඇත්සතා ර්තක් කළා
අ්ද්වඣෙවෙනා බුද්ධා අ්මාඝවෙනා ජිනා. සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟ
වචන සදකක් නෑ. හිස් වචන නෑ. සම්සක සර්ාකක් හරි සතයතාවක්
ඇති කියල ඒ ඇත්සතෝ නුවණ පහළ කරගත්ත. මිථයාදෘෂ්ටිකසයෝ අද
සදන්නම් කියන හැඟීර්ක් පහළ කරගත්තා, අද හැන්දෑ සවනසකාට
සර්වඥයන් වහන්සස් කියන සදයක් සවන්නත් එපැයි කියල.
ඔසහාර් ඉන්දැද්දි අර ර්නුස්සය ගිහිල්ල සව්දිකාවක්
අටවාසගන නටනසකාට අර කාන්තාවත් හත්දවසක් සනාකා නටපු
නැටිල්සල් තියන අවසාන නාඩගර් තර්යි, සව්දිකාසව්දීර් ර්ැරිලා
වැසටනව. සර්හර සවලාවට මිනිස්සු හිතාසගන ඇති සම් නාඩගසම්
කෑල්ලක් කියල. ර්ැරිලා වැසටන කෑල්ලක් තියනවා. හැබැයි, ඒක
සහාඳට සවන්න ඇති. නැගිටලා බලනසකාට ඇත්තට ර්ැරිල. කටත්
ඇරසගන, සරදිත් පිළිසවළකට නෑ. ඉතින් මිනිස්සු ඇවිල්ල
බලනසකාට එදා තර්යි ඔන්න නාඩගර් දැක්සක. ඒ නාඩගර් දැක්කට
පස්සස, ඒ කාන්තාව දවස් හතක්ර් තර්න් සවනුසවන් පුදුර්ාකාර දිවය
සුරංගනාවකට සදන්න බැරි තරම් සැප දීසගන හිටිය නිසා සන්තති
ඇර්තියා තුළ සලාකු සළන්ගතුකර්කුත් තිබුණා. රජ්ජ්ුරැවන්සග
පුරංගනාවක් බව හැබෑව. නර්ුත් පුදුර්ාකාර ළබැඳියාවක් හැදුණා. ඒ
ර්නුස්සය ර්ැරිලා ඉන්නව දැක්කට පස්සස ඉතාර්ත්ර් සවසහසකට පත්
වුණා. සම් සංසාර නාඩගසම් හැටි සර්ච්චචර උච්චච සැප විඳිද්දී සම්
වසග තත්ත්වවලට පත් සවන්න පුළුවන් සවච්චචාර් රජ්ජ්ුරැවන්ට කියල
ඇති වැසේ සර්ාකද්ද? ඒ වසග්ර් පුසරෝහිත බර්ුණට කියල ගන්න
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පුළුවන් සවයිද සම්කට උත්තරයක්. තර්න් එක්ක කකා බිබී ඉන්න
යාළුවන්සගන් නෑදෑයන්සගන් පුළුවන් සවයිද? කවුරැවක්වත් නෑ.
අර ඈතට යන්න යන්න අනුරාධපුසර් ඈත තියනව
රැවන්ර්ැලි සෑසය සකාත. ඈතට යන්න යන්න වැිපුර සප්න්සන.
හිර්ාල පර්වතසයන් ඈතට යන්න යන්න හිර්ාල පර්වසත් ර්ුදුන ඈතට
සප්නව වසග, සර්වඥයන් වහන්සස් අර ඈත දිලිසසන සකාතක් වසග
සම් දැක්ක - සප්න්න පටන්ගත්ත. ඉතින් අර රාජ්ය බලය තියන නිසා
කිව්ව, සර්ාකක්වත් නෑ ර්ර් සකළින්ර් යනවා සර්වඥයන් වහන්සස්
ළඟට. එතසකාට හැන්දෑසකාසර්. ඒ ර්නුස්සය ගිහිල්ල කිව්ව ස්වාමීන්
වහන්ස, ර්ට වසග සම් වසග දුකක් ආවට පස්සස ඒක වියළවන්න,
ඒක සනීප කරන්න නම් සර්සලෝ කරර්යක් ඇත්සත් නෑ. ඔබවහන්සස්ට
සත්සරන්සන් නෑ ර්ර් අද විඳින දුක. නැත්නම් ර්ර් අද පත් සවලා
තියන තත්ත්වය. සර්ච්චචර උච්චච සැප වින්ද ර්ර් විශාල පරපාතයකින්
ඇද වැටුණ වසග සර්ානවක්වත් කරන්න බෑ කියල. එතසකාට සම්
බීර්තයත් තියනව. අර ස්තරියාව පිළිබඳ ඇති සවච්චච රාග අදහසත්
තියනව. සර්ෝහයත් තියනව. ඔක්සකාසගන්ර් අරක නිකන් ර්හා අවීචි
නරකයක් බවට පත් සවලා තියනව.
ඉතින් සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟට ගියාට පස්සස
යං පු්බ්බ තං වි්සා්සහි, පච්ඡඡා ්ත මාහු ිඤ්ෙනං.
ම්ඣෙ ්ෙ ්නා ග්හස්සසි, උපස්න්තා ෙරිස්සසි.2

කියල - යර්ක් ඒ අතීත ර්තකයක් වියළි ගතියක්, පිච්චසචන
ගතියක් තියනවා නම් ඒක වියළවල ඉවර කරල දාන්න කියනවා. ඒක
නිකන් හරියට, සම් අසත් ගෑවිච්චච ර්ඩ පස් ටිකක්, ඔය සර්ාකක් හරි
ඇන්න පිහල දාපන් කියන්න වසග. යං පු්බ්බ තං වි්සා්සහි. ඊගාවට
අනාගතය පිළිබඳවත් සැලසුම් කරන්න යන්න එපා. ඉතින් සම්ක
සාර්ානයසයන් අපි හිතර්ු අතක් කැපිල සල් යන ර්නුස්සසයකුට
කිව්වත් පිළිගන්සන නෑ. අතීතය අර්තක කරන්න, අනාගතය ගැන
හිතන්න එපා, සම් සල් වැක්සකසරන තුවාසල. අන්න ඒ වසග අර
අන්තිර් උච්චච අවස්ථාවට පත් සවච්චච ර්නුස්සයටත් සර්වඥයන්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
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වහන්සස් කියනව අතීතසය යම් සහයකින් සශෝක පීඩා කන්දරාවක්
තියනවද, වියළවලා දාපන්. අනාගතය ගැන කල්පනා කරන්න එපා.
ර්ැද අල්ලන්නත් එපා. එතසකාට ඕන් උපස්න්තා ෙරිස්සසි.
උපශාන්තව හැසිරියන් කියනවා.
ඉතින් සාර්ානයසයන් ඔය පුංචි දුක් පුංචි සැප විඳින
ඇත්තන්ට සබාසහාර් දුෂ්කරයි සම් පරශ්නය සත්රැම්ගන්න - සම්
සැපක් දුකක් ආපුවහර් ඒ සැප අර්තක කරන්න කියල බුදුහාර්ුදුරැසවෝ
කිව්වට ඕක සල්සිද කියන එක. හැබැයි සහාඳට දන්නව, සොසව
ඉන්නව නම් අන්ත දුකට පත් සවච්චච සකනාට ඕක හරි සල්සියි.
ඉතාර්ත්ර් අන්ත දුකට පත් සවච්චචර් - ර්රණය සහෝ ර්රණාසන්න
දුකකට ඥාති වයසනයකට වස්තු වයසනයකට පත් සවච්චච
එක්සකනාට ඇති සවන පාළු නාස්තික සව්ලිච්චච තත්ත්වයට
යනසකාට ඒක සහාඳට සත්සරනවා සම්ක ර්සග් සනසවයි කියල.
හැබැයි අර ළඟ ඉන්න කට්ටිය තර්න් ර්ළ සගදරක වසග ර්ූණ
හදාසගන ඉඳී කියල බලාසපාසරාත්තු සවන නිසා නාඬා බෑ. නර්ුත්
සත්රැම්ගන්නව ර්සග් සනසර්යි සම්ක සම්පූර්ණසයන් දැන් සම්
ධර්ර්තාවක් වැඩ කරන්සන. ර්ට සම්ක දිහා බලන්න පුළුවන් ගතිය
සහාඳට තියනවා. ඒක සහාඳට දැන් ඔය බටහිර රටවල් එකතු කරන්න
පටන් අරන් තියනවා, ර්රණාසන්න දුකට පත් සවච්චච ඇත්තන්සග්, ඒ
වසගර් අන්ත දුකට සහෝ අන්ත සැපට පත් සවච්චච ඇත්තන්සග් ඒ
උච්චචතර් අවස්ථාව විස්තර කරනසකාට ඒක සහාඳටර් සප්නවා, ඒක
ර්ර් සනසවයි කියල. ර්සගත් සනසවයි. ඒක ර්ට අයිතිත් නෑ. ඒ
තත්ත්වයට එනසකාට ඕනැ සකසනක් සම්කට එනවා කියන එක සිහි
බුද්ිය ඇති ඇත්තන්ට සත්සරනවා.
ඒක නිසා ඇසර්රිකාසව පරසිද්ධ කරල තියනව ර්රසණට පත්
සවලා නැවත ඒ ර්රණ අවස්ථාසවන් සගාඩ ඇවිල්ල වසග, එසලාව
ගිහිල්ල සර්සලාව ආවා වසග කට්ටියසග සීයට හතළිහකට විතර, ඒ
තත්ත්වය පිළිබඳව විස්තර කිරීසම් ශක්තිය තියනව. කලින් ොවනා
කරලත් නෑ. සර්යක් දෘෂ්ටියකුත් නෑ. නර්ුත් පුදුර්ාකාර ආශීර්වාද
තත්ත්වයක් තිසයන්සන. කිසීර් ොවනාවකින් කරගන්න බැරි අන්ත
උපශාන්ත තත්ත්වයකට සර්සතන්දි යනව. යන්සනත් කැර්ැත්සතන්
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සනසර්යි. එන්සනත් පාලනයක් ඇතුව සනසර්යි. ඉන්න සවලාසවදිත්
තර්න්ට කාලය හා සද්ශය පිළිබඳ වගකීර්ක් නෑ. නර්ුත් නෑ කියන්න
බැරි අත්දැකීර්ක්. ඒසකන් සීයට දාසයක් විතර විවිධාකාර කර ර්වලින්
ඔප්පු කරල සපන්නන්න පුළුවන් තරසර්, ඒ කියන්සන නෑ බෑ
කියන්න බැරි තරසර් අත්දැකීම් ලැබිල තියනවා.
සම් ර්ෑතකදී කීපසදසනක් ර්ට සාකච්චඡා කරන්න හම්බ වුණා,
ොවනාසවන්ර්යි. සර්තන ඉන්න ඇත්තන්ට ඒක සනාසව්වා!
ඉතාර්ත්ර් අන්ත දුක්වලට හා ඉතාර්ත්ර් සනාදැරිය හැකි තත්ත්වවලට
පත් සවලා, සර්ාන කරැර්යක් නිසාද දන්සන නෑ සාකච්චඡා කරන්න
හිතිල තියනව. ඒ සාකච්චඡා කරනසකාට කියන්සනත් කනගාටුසවන්
සබාසහෝර්ත්ර් පශ්චාත්තාපව, අසන් සර්සහර් සදයක් වසන් වන
සිවුපාසවකුටවත් සනාසව්වා! කියල කියන්සන ර්ූණ බලබලා. සර්සහර්
සර්සහර්යි, සර්සහර් සර්සහර්යි වුසණ් කියල. සහාඳට නිශ්ශබ්දව
අහසගන ඉඳල ඇහුසවාත්, ඒ චිත්තක්ෂසණ් එවැනි දුක්ඛ
සව්දනාවලට පත් සවලා ඉන්න බව තර්න්ට දැකගන්න පුළුවන්කර්
තිබුණා සන්ද කියල, නැත්නම් ඒ සවලාසව සතිය පිහිටවගන්න
පුළුවන් තත්ත්වයක් තිබිල තියනවා සන්ද කියල, නෑ ඒව ර්ර් දන්සන
නෑ. පුහුණු කරල තිබුසණ් නෑ. හැබැයි, සීයට සීයක් සනාතිබුණත් සම්
දැන් ඔබවහන්සස්ට කියකියා ඉන්නසකාට ර්ට සත්රැණා සම්ක ර්ට
අයිති සදයක් සනසර්යි කියල. ඒක නිසා ඒ තරම් අන්ත දුකටත් පත්
සවච්චච නැති, ඒ තරම් අන්ත සැපටත් පත් සවච්චච නැති, ර්ැද
ඇත්තන්ට තර්යි ඔය අනාගැනීර් තිසයන්සන. සකළවරටර් ගිය
එක්සකනාට සත්සරනව ඒ ෙයානකර් අන්ත දුකට පත් සවච්චච
අවස්ථාව ර්සග් සනාවන බව. ර්ර් සනාවන බව. ර්සග් ආත්ර්ය
සනාවන බව ඒ අන්ත අවස්ථාසව්දී වැටසහන ගතියක් තියනව.
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් අන්න ඒ වසග අවස්ථාවක්
අත්දක්වන්න සහෝ ඒ අවස්ථාව සිහිපත් කරවන්න කථා කරනසකාට
සත්සරන්සන ආන්න ඒ අන්ත දුකට පත් සවලා සතිසයන් ඒකට අවදි
සවච්චච ර්නුස්සය විතරයි, අනික් කට්ටිය ඒ දුකට පත් වුණාර් දුක
අර්තක කරපන් කියන්සන. ර්ත්තට එන දුකට යන්න එපයි කියල
කියන්සන. ර්ැද අල්ලන්න එපයි කියන්සන. සම්ක ඕනෑ සකසනකුට
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කීහැකි. නර්ුත් කළ හැක්කක්ද? කරන්න පුළුවන් නම් රහත් සවල
ඉන්න එපැයි, සම්ර්ා සම්බුද්ධ සවලා ඉන්න එපැයි, සම් අපි වාසග
දූදරැවන් රකින අඹුදරැවන් රකින එදිසනදා කටයුතු කරන ඇත්තන්ට
කරන්න පුළුවන්ද කියල, අර ර්ැද ොසගට තැම්බිච්චච අල සහවත් අර්ධ
ඥාන හරීයට වාද කරනවා. නර්ුත් ඒකට ගිය ඇත්සතා පැහැදිලිවර්
සත්රැම්ගන්නව ඒක ස්වාධීනවත් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් බව.
ආන් ඒක තර්යි ඒ සන්තති ඇර්තිවරයටත් සිද්ධ සවන්සන.
ඒ ර්නුස්සයට බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියන්සන යං පු්බ්බ තං වි්සා්සහි,
පච්ඡඡා ්ත මාහු ිඤ්ෙනං. තිබුණ එකත් වියළවලා දාපන්. අනාගතයට
සැලසුම් කරන්නත් එපා. ඔය ර්ැදත් ර්ුකුත් නෑ. දැන් සම් සවනසකාට
අර ර්නුස්සය ර්ැරිල ගිහිල්ල. ඔය දැන් තිසයන්සන අරසක කුණ.
ර්තසක. සම් සවලාසව බැලුසවාත් දැන් උසේ ඉස්සරහ කවුරැ හරි
ර්ැරිල නෑ. ඉවරයි. ආන් ඒක කිව්වට පස්සස උපස්න්තාති වුච්ඡෙති.
ආන්න එතසකාට උඹට සම් චිත්තක්ෂසණ් උපශාන්තව ඉන්න
පුළුවන්. ඉතින් ර්ර් අර හුඟසදසනක් එක්ක කථා සකරැවට පස්සස
ඇහුව ඇයි උපශාන්ත සවන්සන නැත්සත කියල. උපශාන්ත
සවච්චසචාත් අල්ලපු සගදර කට්ටිය බනිනවලු. ඒ නිසා අඬන්න ඕනැ
ඒ සවලාසව. ඒ සවලාසව කනගාටුසවන් ර්ූණ අට කරසගන හිටිසය්
නැත්නම් සලෝකයා බනින නිසා ර්ර් අඬනව මිසක්කා, නැත්නම්
අඬන්සන් නැතුව ඉන්න පුළුවන්කර් තියනවා කියල. ඉතින්
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් පණ සපාවන්න හදන්සන් ඒ චිත්තක්ෂසණ්
කවුරැත් නැසලව්සව නැතිවට කර්ක් නෑ. තර්න්ට බලන්න පුළුවන්
නම් ඒ ඔක්සකාර් කලබැගෑනි අතරර්ැදත් යම් කිසි විදිහක ඒ
තත්ත්වය දැනගැනීසම් ශක්තියක් තර්න් තුළ පවත්වන්න පුළුවන්.
ඉතින් සර්න්න සම් අන්ත සදක ගැන කථා සකරැවට පස්සස
අපි නැවතත් අර ර්ුලින් ර්තක් කරපු සැපත් දුකත් සදක අතරර්ැද
තියන අදුක්ඛර් සුඛය - රෑපං දිස්වා රෑපයක් දැකල උප්පඣජ්ති ර්නාපං
උප්පඣජ්ති අර්නාපං උප්පඣජ්ති ර්නාපාර්නාපං කියන තැන
බැලුසවාත්, ඔය කියන අන්ත සදක නැතුව සයෝගාවචරයාසග්
ජීවිතසයදි සම්ක සකාතනදීද සකාසහාර්ද සම්බන්ධ කරන්සන කියල
කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට එදිසනදා ජීවිසත්ට සම්බන්ධ කරන්න
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ඕනැ නෑ කියල අපි කලින් ගත්ත පරශ්සන සකෝක සවතත් සම්බන්ධ
කරල දකින්න පුළුවන්.
අපි පසුගිය වතාසව දවස් හතරක් පහක්ර් ඉන්ද්රිය ොවනා
සූතරසය් සාකච්චඡා කළා ඉධ ික්ඛ්ව ික්ඛූ්නා ෙක්ඛුනා රෑපං දිස්වා
උප්පඣජ්ති මනාපං උප්පඣජ්ති අමනාපං උප්පඣජ්ති මනාපාමනාපං.
ර්හසණනි, සම් ශසසන් යම් කිසි ෙික්ෂුවකට ඇහැට රෑපයක් දැකල
නැත්නම් කනට සද්දයක් අහල නැත්නම් නහයට ගඳක්, දිවට රසක්,
කයට පහසක්, හිතට ධර්ර්තාවක් ර්තු සවනසකාට ආපාතගත
සවනසකාටර් එක්සකා ර්නාපය උපදිනව. එක්සකා අර්නාපය
උපදිනව. එක්සකා ර්නාප අර්නාපය උපදිනව. ඒක පෘථග්ජ්න ොවනා
කරන සයෝගාවචරයටත් එසහර්යි. සස්ඛ පුද්ගලසයක් කියන සසෝවාන්
සකෘදාගාමී අනාගාමී ආර්යයන් වහන්සස්ලාටත් එසහර්යි. ර්හා
රහතන් වහන්සස්ලාටත් එසහර්යි. බුදුහාර්ුදුරැවන්ටත් එසහර්යි.
රෑපයක් දකිනසකාට ර්නාපය, අර්නාපය, ර්නාප අර්නාපය උපදිනව.
ඒක පිළිබඳව බුදුහාර්ුදුරැසවෝ වග කියන්සනත් නෑ. රහතන් වහන්සස්
වග කියන්සනත් නෑ. සස්ඛ පුද්ගලයා වග කියන්සනත් නෑ. ඒ ොවනා
කරන සකනා වග කියන්න ඕනැත් නෑ. සර්ාකද ඒ සවන තාක් කල්
සකසලස් උපදින වාතාවරණයක් නෑ. ර්නාසප උපදිනව සවන්න
පුළුවන්. අර්නාසප උපදිනව සවන්න පුළුවන්. ර්නාප අර්නාප
උපදිනව සවන්න පුළුවන්. සර්ාකද සහ්තුව, ඒ තාක් කල් තාර්
තණ්හාවක් සහෝ දිට්ියක් සහෝ ර්ානයක් ඉපදිල නෑ. දන්සන නැති
සකනා ඕක පිළිබඳවත් පශ්චාත්තාප සවනව. ර්ට සම් දැකපු සද්ට
ර්නාසප ඉපදීර් සහාඳ නෑ කියල. ඒක අනවශය පරශ්නයක්. ඒක
කාටවත් වගකීසර්න් විසඳන්න පුළුවන් සදයක් සනසර්යි. ධර්ර්ය
සනාදැනීර් නිසා රෑපයක් දැකල ර්නාපය ඉපදීර් රෑසපවත්
බලන්නාසග්වත් වගකීර්ට වැසටන්සන නෑ. ඒක තණ්හාසවන්
දෘෂ්ටිසයන් ර්ානසයන් සතාරව නියාය ධර්ර්වල සිද්ධ වීර්ක්. ොවනා
කරන පුද්ගලයටත් සිද්ධ සවනව. සස්ඛ පුද්ගලයටත් සිද්ධ සවනව.
අරිහත්
පුද්ගලයාටත්
සවනව.
රහතන්
වහන්සස්ටත්
බුදුහාර්ුදුරැවන්ටත් සිද්ධ සවනව.
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ඒක දැක්කට පස්සස ඒ ර්නාපයට සලෝෙයත් අර්නාපයට
ද්සව්ෂයත් ර්නාපඅර්නාපය මිශර තැන සර්ෝහයත් පහළ සවනව. එතන
ඉඳල තර්යි ඔන්න වගකීර් වැසටන්සන. නැත්නම් සච්චතනා පහළ
සවන්සන. එතනින් එහාට තර්යි සංස්කාර සවන්සන. ආන්න එතනින්
එහාට තණ්හා ර්ාන දිට්ි පරවාහය එන්න පටන්ගන්නව. ඒ නිසා
රෑපයක් දැකල ර්නාපය ඉපසදනසකාටර් සතිසයන් කරන්සන
සර්ාකද්ද? ර්ට දැන් ඇසහන් රෑපයක් දැකල ර්නාපයක් උපන්නා කියල
රෑපය දකිනවාත් හා සර්ගර්, ර්නාපය උපදිනව හා සර්ගර් තණ්හාව
ඇති සවන්න සදනවා සවනුවට දැනීර්ක් ඇති කරල සදනවා ර්නාපය
උපන්න කියල. එසහර් නැත්නම් අර්නාප සදයක් ඇති වුණා
සනාදකින් සනාපතන් කියල. දැන් එතසකාට ඇති වුණා අර්නාසප.
අන්න ඒ අර්නාසප ඇති සවනවාත් හා සර්ගර්, නැත්නම් ඊටත් කලින්
ර්සග හිසත් දැන් අර්නාපයක් උපන්නා කියල සතිය පිහිටුවාගත්තා
නම්, ද්සව්ෂය ආවත් එච්චචර බලවත් සවන්සන නෑ. එන්සන නැති
සවන්න වුණත් නතර කරගන්න පුළුවන් සවනවා. එසහර් නැත්නම්
ර්නාපඅර්නාපය පහළ සවනව.
හුඟසදසනක් හිතනවා සම් ර්නාපයට සලෝෙය ඇති වීර්
නරකයි. අර්නාපයට ද්සව්ෂය ඇති වීර්ත් නරකයි. ර්නාපඅර්නාපය
ආවාර් සබ්සරනව කියල. ඇත්තටර් අහු සවන්සන හුඟසදසනක්
ඔතන. ර්නාපයට සලෝෙය පහළ වුසණාත් සපාලිසියට ගිහිල්ල හිසර්
විලංගුසව් වැටිලා හරි ඒක සත්රැම් කරල සදයි උසාවිය හරි.
අර්නාපය පහළ සවලා රණ්ඩු සකරැසවාත් උත්තර හම්බ සවයි. නර්ුත්
අපිට හම්බ සවන චිත්තක්ෂණ සීයට අසූවකට වැිය සර්න්න සම්
ර්නාප අර්නාප සදක ර්ැද තිසයන්සන. ඕක අපි සනාසලකා හරිනවා
සර්ෝහය නිසා. ර්නාපඅර්නාපය පහළ වුණාර් දැක්ක බවක් ර්තකත්
නෑ. ර්නාපය තනිකර බලනවා නම් දැක්කා සහාඳයි සතුටු සවනවා,
කනගාටු සවනවා, සර්ාකක් හරි තිසයයි. අර්නාපය පහළ වුණත් ඒකත්
ඉතිහාසගත සවනව. ර්නාපඅර්නාප තර්යි සගාඩක් පහළ සවන්සන.
ඒ බව සනාදැනුවත්ව ගත කරන නිසා තර්යි අපට ඒ සර්ෝහය
අඛණ්ඩව පවතින්සන. ඒ නිසා යම්ර් සවලාවක ර්නාපඅර්නාපය
පහළ සවන තැන - සම් වචන පටලවාගන්න එපා. ර්නාපය ශුද්ධ
වශසයන් කථා කරනවා නම් සලෝෙ නිශරිත ර්නාපය. අර්නාපය ශුද්ධ
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වශසයන් කථා කරනවා නම් ද්සව්ෂ නිශරිත අර්නාපය.
ර්නාපඅර්නාපය කියල කියන්සන සර්ෝහ නිශරිත අතරර්ැදි තත්ත්ව.
එතන තර්යි නිවනට පාර. ඒක නිසයි ර්තක් කරන්සන ආශ්වාස
පරශ්වාස සදක බලනසකාට, ආශ්වාසය ආශ්වාසය වශසයන් දැසනන
සවලාව සහාඳයි. පරශ්වාසය පරශ්වාසය වශසයන් දැසනන සවලාව
සහාඳයි. ඔය සදක තුනී සව්ගන තුනී සව්ගන ගිහිල්ල ආශ්වාස
පරශ්වාස සදක සර් තත්ත්වයට පත් සවනසකාට තර්යි අපිට කියන්න
පුළුවන් ර්නාපඅර්නාපය පහළ වුණයි කියල.
එසතන්දි කල්පනා කරනවා නම් අහනව නම් දැන් ර්ර් සර්ාකද
කරන්සන, සකාසහාර්ද ඕක විපස්සනාවට දාන්සන, ර්ර් දැන් ඉන්සන
සර්ාන ඥාසනද කියල, අනිවාර්යසයන්ර් අර සර්ෝඩ තකතිරැකර්ට
ඔටුනු පැලැන්දිල්ලක්සන සිද්ද කරන්සන. ඒ සවනුවට දැනගන්න ඕනෑ
ර්ුලින් ර්ට ආශ්වාසය ආශ්වාසය වශසයන් දැනුණා, සහාඳයි.
සන්සතෝසයි. දැන් ආනාපාන ොවනාසව් හිත තියනව කියල ර්නාපයක්
පහළ සවනව. ඊගාවට පරශ්වාසය බලනව, පරශ්වාසය සර්සනහි
කරනවා. පරශ්වාසය ර්ට සර්සහර්යි කියල සත්සරනවා. දැන් ඔසහාර්
කරසගන කරසගන යනසකාට සව්දනා සද්ද හිතිවිලි ආව නම් ඔන්න
අර්නාපය පහළ සවනව. චඃ! සම් ොවනා කරද්දි ර්ට සද්දයක්
ඇහුණසන, සව්දනා දැනුණසන, සිතිවිලි ආවසන කියල. ඒක නතර
කරල ආසයත් ආනාපානයට දානව. එතසකාට ආසය අර තිබුණා වසග
ටිකක් සගාසරෝසුවට දැසනනසකාට ර්නාපය පහළ වුණා.
සර්සහර් ගිහිල්ල ගිහිල්ල අන්තිර් සැසර් හිතිවිලිවලත්
සවනසක් නෑ. ආනාපානසය් තියන ආශ්වාසසය් පරශ්වාසසය්
සවනසකුත් නෑ. ඔක්සකෝර් සර් ර්ට්ටර්කට ඇවිල්ල ොවනා
සකසරනවා තර්යි, ඉතින් සර්ාකද කියල ර්නාපඅර්නාප පහළ සවනව.
එතනදී එක්සකා නින්දට වැසටනව. එසහර් නැත්නම් අර වසග් පරශ්න
නගනව. ර්ර් දැන් සම්ක සකාසහාර්ද විපස්සනාවට නගන්සන? ර්ර්
දැන් ඉන්සන සර්ාන ඥානසයද? දැන් ර්ර් ඉන්සන හරි පාසරද? කියල
විසක්ෂ්ප පහළ කරගන්නව. එතසකාට ඒ විසක්ෂ්ප සහිත වැසනනසුලු
සැක සහිත අවස්ථා උද්දච්චච කුක්කුච්චච විචිකිච්චඡා නීවරණවලට
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වැසටනව. එතනදි අරර්ුණ දැන් සප්න්සන නෑ කියල නින්දට
වැටුසණාත් ථීනමිද්ධයට වැසටනව.
ඔන්න ඔය සදකට වැසටන්සන නැතුව ර්ැද ර්ාර්ගසය් යාර්
තර්යි ර්ධයර් පරතිපදාව කියල කියන්සන. එතසකාට ඒ පුද්ගලය
දන්නව දැන් ර්ට හුඟසවලාවක් ගිහිල්ල තියනව, ආනාපානසයර්යි හිත
තිසයන්සන. ඒසක ඉන්නවා කියල ර්නාපයක්වත් ඒක
සනාසපසනනවා කියල අර්නාපයක්වත් නෑ. සම්ක තර්යි
ර්නාපඅර්නාප තත්ත්වය. අන්න ඒ ර්නාපඅර්නාප තත්ත්වසය ර්ට
ඉන්න ලැසබ්වා! ඒක දැන් සකසලස්වලින් දුරැ තත්ත්වයක්. ඒක ර්ට
පැය ගානක් හරි ඉන්න ලැසබනව නම් කුකුස් ඇති සනාකර, නින්දට
සනාවැටී අන්න කිය හැකී ර්ධයර් පරතිපදාව කියල. ඒක කවදාකවත්
අර ර්නාපය අර්නාපය සදක එකට එකතු කරල සදකට සබදපු එකක්
එසහර් සනසර්යි. අර්ුතුර් වාතාවරණයක් තිසයන්සන. ඒක කවදාකවත්
අර ර්ුල් ආනාපාන ොවනාව කර නැති සකසනකුට, නැත්නම්
ආනාපාන සතිය කරර්සයන් සියුම් කර සනාගිය සකසනකුට සගෝචර
සවන්සන නෑ. සර්ානවද සම් කථා කරන්සන කියල සත්රැර්ක් නෑ.
ඉතින් ඒ අය කියනවා සම් බණ ගැඹුරැයි. අපිට සත්සරන්සන් නෑ.
අපිට බැරිද ඔය ජ්ාතක කතාවකින් බණ ටිකක් කියල සදන්න.
සිද්ධාර්ථ කුර්ාරය බුදු සවන්න ඉස්සසල්ල කුර්ාර කතාවක් කියල
සදන්න බැරිද? ඔව්ව ඕනැ නෑ කියල පැත්තකට දානව.
ඇත්ත ඒ ඇත්තන්ට පැත්තකට දාන්න සවන්සන සර්ාකද, සම්
ආනාපානය කරල පුරැදු කරල නෑ. පුරැදු කළා නම්, ආනාපානය හරි
ගියා නම්, සම් ර්නාප අර්නාප තත්ත්ව ඉක්ර්වල ර්නාප අර්නාප
සදක ර්ැද තත්ත්වයට පත් සවනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස්
වදාරනවා ඒක සහාඳට පුරැදු කරන්න. ඒක තුළ සහාඳට ඉඳල ඉඳල
ඉඳල ඒක තර්න්සග නිවස බවට පත් කරගන්න. ර්නාපය කියන්සන
නන්නත්තාර වීර්ක්. ආගන්තුක තත්ත්වයක්. අර්නාප වීර් කියන්සන
නන්නත්තාර වීර්ක්. ආගන්තුක තත්ත්වයක්. ර්නාපාර්නාපය
කියන්සන නිවන. පුළුවාන් තරම් ර්නාපාර්නාපයට ඇවිල්ල
සයෝගවචරසයකුට කියනවා එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං උ්පක්ඛා
කියල. සම් ර්නාපාර්නාපය කිට්ටුයි උසප්ක්ෂාවට. නර්ුත් වැසටන්න
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තියන අවස්ථාව වැියි - ර්නාපයට වැසටනවා. අර්නාපයට
වැසටනවා. උද්ධච්චචයට වැසටනවා. ථීනමිද්ධයට වැසටනවා. ඊට
වැිය සකාච්චචර සහාඳද ඒ ශාන්ත වූ පරණීත වූ උසප්ක්ෂාව ර්ට
ලැසබනව නම් කියල ර්නාපාර්නාපය ස්ථාවර කරනව. තහවුරැ
කරනවා. පන්නරය තියනවා. ගැල්වනයිස් කරනවා.
සම් උසප්ක්ෂාවට හිත දාන්න නම් අපි සත්රැම්ගන්න ඕනෑ
සම් යන්න හදන්සන ර්ධයර් පරතිපදාසව්. සහාඳ පණ සපවිච්චච,
පරිපාලනයක් ඇතිව, තර්න්සග් අධීක්ෂණයක් ඇතිව ඉදිරියට යන්න
පුළුවන් උසප්ක්ෂාවට යන්න හදන්සන. එසහර් නම් ර්නාපඅර්නාපය
තහවුරැ කිරීර්කුයි සකසරන්සන. ඒසකර් ඉන්න ලැසබ්වා! ඊට වඩා
සහාඳ, ඊට වඩා පාලනයක් යටසත් තියන උසප්ක්ෂාව ර්ට ලැසබ්වා!
කිව්සවාත් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා, ඇසහ් නම්
උපන්සන ර්නාපය, ඇසහ් නම් උපන්සන අර්නාපය, ඇසහ් නම්
උපන්සන ර්නාපාර්නාපය, සම් උපන් ර්නාපය, උපන් අර්නාපය,
උපන් ර්නාපාර්නාපය ඒ ඒ තත්ත්වසයන් දැකල උසප්ක්ෂාවට ගියාට
පස්සස, බලවත් පුද්ගලසයක් ඇස්පිල්ලන් ගසන්නා සස්, ඒ පුද්ගලයාට
එන්න පුළුවන් රාගය සහෝ ද්සව්ෂය සහෝ නිදිර්ත හැරිල යනව.
සර්වඥයන් වහන්සස් සන්තති ඇර්තිවරයට සද්ශනා කරනවා
යං පු්බ්බ තං වි්සා්සහි, පච්ඡඡා ්ත මාහු ිඤ්ෙනං ආදී වශසයන්
ඕක අතහැරපන් කිව්වර්, එතසකාට අපිට හිසතනව සකාසහාර් සම්
හිතට ඇති සවච්චචි රාග ද්සව්ෂ සර්ෝහ අතීත අනාගත අතහරින්සන
කියල. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා හරියටර් උපන්
ර්නාපය, හරියටර් උපන් අර්නාපය, හරියටර් උපන් ර්නාප අර්නාපය
දන්නව නම්, දැනසගන අර්නාපයට වඩා සහාඳයි ර්නාපය, ර්නාපයට
වඩා සහාඳයි ර්නාප අර්නාපය, ඊටත් වඩා සහාඳයි උසප්ක්ෂාව කියන
තැනට හසුරැවගන්න පුළුවන් නම් සර්ානර් තාලයකටවත් එවැනි
හිතක සලෝෙ ද්සව්ෂ සර්ෝහ හිටින්න විදිහක් නෑ. එතසකාට උපශාන්ත
තර්යි. සම් තදංග වශසයන් උපශාන්ත සවන හැටි. අපිට සම් ඥාති
වයසන වස්තු වයසන සවලත් නෑ. තව රහත් සවලත් නෑ. නර්ුත්
ොවනා කරන ජීවිතය අනිවාර්යසයන් සම්ක දැකල තියනව. ඒ වසග්ර්
තර්යි සර්හර සවලාවලට අපිට ආනාපානය නිසා සහෝ ආනාපානයට
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බාධක වශසයන් සහෝ සදවන අරර්ුණ වශසයන් ර්තු වන සව්දනා සද්ද
සිතිවිලි නිසා සහෝ වසරක දුක් සව්දනා පහළ සවනව. කායික දුක්ඛ
නැත්නම් ර්ානසික සදෝර්නස්ස. වසරක සසෝර්නස්ස පහළ සවනව.
සුඛ සව්දනා පහළ සවනව.
ඉතින් ආරම්ෙසය් නම්, ආනාපානසතිය කරන සහෝ පිම්බීර්
හැකිළීර් කරන සහෝ සකනාට ඉස්සසල්ලාර් පහළ සවන්සන දුක්ඛ
සව්දනාව තර්යි. සර්ාකද සහ්තුව, එක්සකා ඉඳසගන ඉන්න ඉරියව්ව
හුරැ නෑ. ආනාපනය කියන්සන සර්ානවා කරන්නද? සර්ාන සදයද
හම්බ සවන්සන ආනාපානය සකරැවයි කියල? ඒව පිළිගන්න
තිසයන්සන සංසාර පුරැද්ද සනසවයිසන. ඉතින් ඒ නිසා අර්ාරැයි.
එසහර් ඉඳල ඉඳල යම් සවලාවක ආනාපානය හරි ගිහිල්ල පැයක්
හර්ාරක් ඉන්න පුළුවන් නම්, සුඛ සව්දනාත් පහළ සවනව. නර්ුත්
අන්තිර්ට ගිහිල්ල ආනාපානය සගවී තුනී වීසගන යනසකාට
අදුක්ඛර්සුඛයට තර්යි වැසටන්සන. සුඛත් නැති දුක්ඛත් නැති
අතරර්ැදි තත්ත්වය. එතනට ගියහර් නිකන් පාළු ගතියක් තිසයන්සන.
අසරණ ගතියක් තිසයන්සන. ඉඳපු සවලාව සනාදන්න ගතියක්
තිසයන්සන. ඉඳසගනද ඉන්සන හිටසගනද ඉන්සන සනාදන්න
ගතියක් තිසයන්සන. කය තියනවද නැද්ද කියල සනාදැසනන ගතියක්
තිසයන්සන. එතසකාට ඔන්න උඩ දාන්න පටන්ගන්නව. සැප
තියනසකාට නම් සකාරන සද් ර්ර් දන්නව. දුක තියනසකාට නම් සම්
සකාරන සද් දන්නව. නර්ුත් සම් සැප දුක නැති තැනට ආපුවහර් ර්ර්
සර්ාකද කරන්සන කියල ඒකර්, අදුක්ඛර් සුඛයර්, අගතියක්
කරගන්නව. අවාසනාවක් කරගන්නව. නීරස සදයක් කරගන්නව.
සම්ක ර්හ දරන්න බැරි සදයක් බවට පත් කරගත්තට පස්සස ඉතින්
අදුක්ඛර් සුඛසය් ඉන්නා තාක් කල් සර්ෝහය වැඩ කරනව.
දවසක බුදු බණ අහල, සම් සර්වඥයන් වහන්සස් කියන්න
හදන සද් විස්තර කරල, අදුක්ඛර්සුඛයට අවදි වුණයි කියල හිතර්ු.
අදුක්ඛර්සුඛය තර්යි වටිනාර් තැන. උසප්ක්ෂාවට යන්න සම් ෆුට්
සබෝේ එක. පා පුවරැව. සම් පා පුවරැවට සගාඩ සවන්සන නැතුව බෑ
බස් එකට සගාඩ සවන්න. ඒ නිසා අදුක්ඛර්සුඛයට අවදි සවන්න ඕනැ
කියන එකර්යි ධම්ර්දින්නා සතරිණින් වහන්සස් සඳහන් කරන්සන.

| 28

පළමුවන දේශනය

|

අපිට සුඛ සව්දනාවක් පහළ වුසණාත් රාග අනුසය එනවා. එනසකාට
සැපයි යනසකාට දුකයි. දුක්ඛ සව්දනාවක් ආසවාත් ද්සව්ෂය පටිඝ
අනුසය එනව. එනසකාට දුකයි යනසකාට සැපයි. නර්ුත් ඔය සදක
ර්ැද සීයට අසූවකට වැිය තිසයන්සන් අදුක්ඛර්සුඛය. ඒකට අපිට
තිසයන්සන්ර් කූඩැල්ල සකාට්සට උඩ තිබ්බ වසග නුරැස්නා ගතියක්.
කවදාවත් සාදර සවලා නෑ. කවදාවත් සම්කට විවෘත සවලා නෑ. විවෘත
වීර්ර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් සම් සලෝකසය් සපන්නන්න හදන්සන.
අන්න ඒ අදුක්ඛර්සුඛයට, නැත්නම් ්වම්ඣෙන කියන ර්ැද
හරියට එළඹිලා, ර්ර් දැන් ඉන්සන සර්තනයි කියල අවදි වීර් තියනව
නම් එතුමිය සඳහන් කරනවා සම් අදුක්ඛර් සුඛය ර්තු සවනසකාට
සර්ෝහ අනුසයයි වැඩ කරන්සන. අවිදයා දිට්ි අනුසයයි වැඩ
කරන්සන. ඒ සවනුවට ඒ සදක නැති කරල, ර්ර් දැන් ඉන්සන
අදුක්ඛර්සුඛසය; සලාකු ස්ථිරසාර ආරක්ෂක තැනක, සම් නීරස
ගතියක් තිබුණට ර්ර් සබ්බ පාපස්ස අ රණං තැනට ඇවිල්ලා
තිසයන්සන කියල ඒකට කුසලයට උපසම්පදා කරනව නම්, එළඹ
වාසය කරන්න දන්නවා නම් ඒකට තර්යි විදයාව කියන්සන. ඒකට
තර්යි අවිදයාසව් අනිත් පැත්ත, පරඥාව කියන්සන. ආන්න ඒකට ආපු
සකනා උපශාන්තයි. නිවන් දැක්සක නැති වුණාට ඒ චිත්තක්ෂසණ්
උපශාන්තයි කියල කියනව. තදංග වශසයන් උපශාන්තයි කියනවා.
ඒ උපශාන්තසය් පැවතිල්සලන් තර්යි අච්චචන්ත උපසන්තයට
වැසටන්සන. සම් උපශාන්තයටත් යනසකාට කූඩැල්ල සකාට්සට තිබ්බ
වසග සපරසළනවා නම්, දුවන අස්සසයක් උඩ අඟුටුමිට්සටක් තිබ්බා
වසග අළුපුහුල් සගියක් තිබ්බ වසග සපරසළනවා නම් ඉතින් එයාට
කවදාකවත් සම් නියත උපශාන්තයකට අයිතිවාසිකර්ක් නෑ.
ඒ නිසා සම් උපශාන්ත ගතිය සම් හැර් චිත්තක්ෂණ සදකක්
ර්ැදර් තියනවා. ඒකට හිත ගන්න දන්සන නැත්සත සර්ාකද, අර
අන්ත සදක පිළිබඳ අසප් තදබල ආසාවත් පරශ්සනට උත්තසර් යතුර
තිසයන්සන අතරර්ැද බවත් සනාදන්න නිසා. ආන්න ඒ සද් දැනසගන
ඒ චිත්තක්ෂණ සදකක් ර්ැද තියන සම් අතර ර්ැදි තත්ත්වයට ගිසයාත්,
ගියාට පස්සස ගිහිල්ල එතන හිටසගන ඉඳල සංවර ොවය අරසගන,
අසන් ර්ට සම්සක ර්ැසරනකල් ඉන්න ලැසබ්වා! කියපු සකනාට
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පර්ණයි ඒ ර්ත්සත ඇත්තා වූ එතං සන්තං එතං පණීතං යදිදං
උ්පක්ඛා කියල ඒ සත්ව වයසන, ඥාති වයසන, වස්තු වයසන ඔය
කියන විදිසහ තර්න්සග් පරියම්බිකාව ර්ැරිල ගියත් සර්ාන තත්ත්ව
තිබුණත් ඔය චිත්තක්ෂසණ්ට සර්ානවක්වත් සවන්සන නෑ. ඔය
චිත්තක්ෂසණ් නැති කරන්න අනය ආගමිකසයකුටත් බෑ. සදවියන්ටත්
බෑ. බරහ්ර්සයකුටත් බෑ.
ඔය සෑර් කලබගෑනි චිත්තක්ෂණ ර්ැද වැි ගානක්
තිසයන්සන ඔන්න ඔය අදුක්ඛර්සුඛය; සවර්සඣෙන කියන ර්ධයර්
තත්ත්වය. ඒක අපි දන්සන නෑ. ඒක අපි නුහුරැ ගතියක් ඇති
කරසගන තියනව. සම්කට තර්යි අපි දැනුර් කියල කියන්සන. සලෝසක්
තියන තකතිරැකර් කියලයි කියන්න වටින්සන් හරි නම්. ඕක සවනුවට
තර්යි සම් විසනෝදාංශ කරන්සන. ඕක සවනුවට තර්යි අපි සම් විවිධ
සද්වල් සහායන්සන. විවිධ සද්වල් කරන්සන. සර්න්න සවර්සඣෙන
සම් ර්ැද තියන අදුක්ඛර්සුඛ සව්දනාව සනාරැස්සනා ගතිය. ඒක අගය
කිරීසර්න්ර් උපශාන්ත පුද්ගලසයක් බවට පත් සවනව. උපශාන්ත
පුද්ගලයාසග් තියන දෘෂ්ටිය ඕකයි සවන්න ඕනෑ.
ථංදස්සී
ථංසී් ා උපස්න්තාති වුච්ඡෙති කියනසකාට සකායි වැනි දර්ශනයක්
ඇති, සකායි වැනි සීලයක් ඇති මිනිසහකුටද ඔබවහන්සස් උපශාන්ත
යයි කියන්සන කියනසකාට කී හැකි, සර්න්න සම් ර්ැද හරියට
දැනසගන කටයුතු කරන සකනාට තර්යි කියන්න පුළුවන් කියල.
ඒ නිසා සම් සවනසකාට පළසවනි ගාථාසව් ර්තුපිට ර්තු
කරගන්න උත්සාහ කසළ්. පැයක පර්ණ කාලයක් ගත සවලා තියනව.
ඉතින් ර්ර් හිතනවා සම්ව අත්දැකලා ස්පර්ශ කරපු ඇත්සතා ඉන්න
නිසා, දහසක් නයින් සම්ක සත්රැම් අරගනියි. ඒක නර්ුත් අපි ඉතුරැ
ගාථා අනුව සද්ශනා ර්ාලාවක් පවත්වන්න සපාසරාන්දු සවමින්, සම්
ලැසබන කාලය අනුව අද දවසස් සම් ඇති කරගත්ත ධර්ර්ර්ය ඥානය
පරාසයෝගික අත්දැකීර්ට සම්බන්ධ කරගනිමින් තර් තර්න් ලද ලද
අවස්ථාවල උපශාන්ත තත්ත්වයට පත් වීර්ට සම් ධර්ර් සකාට්ඨාශය
ඒකාන්තසයන් සහ්තු වාසනා සව්වා කියන පරර්ථනාසවන් සම් ධර්ර්
සද්ශනාව සර්තනින් නතර කිරීර්ට බලාසපාසරාත්තු සවනව. පැමිණ
සිටින සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සව්වා කියල පරර්ථනා කරනවා.
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2 │භදවනෙභදේශනයෙ
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

වීතත්්හා පුරා ් දා පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා,
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං’ති.
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි.
සන්වාසික උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන සතියක් පාසා
බරහස්පතින්දා පවත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි අපි සම් ආරම්ෙය සටහන්
කසළ්.
සම් ධර්ර් සද්ශනාවත් ගිය වතාසව ධර්ර් සද්ශනාව වසග්ර්
තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට අයිති ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත නිපාතසය,
අට්ඨක වර්ගයට අයිති පුරාසෙද කියන වටිනා සූතර ය පදනම්
කරසගනයි සද්ශනා කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවන්සන. ඒ කියන්සන
පුරාසෙද සූතරය ර්ුල් කරසගන පවත්වන සදවන ධර්ර් සද්ශනාව. අපි
ඇත්තටර් ගිය වතාසව පරථර් ධර්ර් සද්ශනාවට සම් ගාථා පදය තර්යි
පරස්තූත කසළ්. ර්ාතෘකා කසළ්.
ඒකට සකටි නිදානය ර්තක් කරගත්සතාත් - සර්වඥයන්
වහන්සස් විසින්ර් නිර්මිත තවත් සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක්,
ථංදස්සි ථංසී් ා උපස්න්තාති වුච්ඡෙති කියල, සකසස් දර්ශනයක්
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සකවැනි සර්යක් දෘෂ්ටියක් ඇති, සකායි ආකාරයක සීලයක් ඇති
සකනාටද උපශාන්ත වුණා, නිවුණා, සැනසුණා කියල කියන්න
පුළුවන්සන කියලා ඒ නිර්මිත බුදුපියාණන් වහන්සස් නගනව
පරශ්නයක්. ඒකට සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් සදන උත්තර ගාථා
රාශිසයන් පළසවනි එක තර්යි සම් වීතත්්හා පුරා ් දා
පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා - ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා තස්ස නත්ථි
පු්රක්ඛතං. සම් තර්යි ඒ උත්තරය තනි පදසයන් විස්තර කරල
සදන්සන. සම් තර්යි ඊට පස්සස අර විසිතුරැ වශසයන් විස්තර
වශසයන් සද්ශනා කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවන ර්ාතෘකාව පිඬු
කරල පිණ්ඩාර්ථය වශසයන් දක්වන අවස්ථාව.
ඉතින් සම්ක සබාසහෝ විට ශුද්ධර් විපස්සනාවක් සඳහන් කරන
තැනක්. ඒ වාසගර් ඉතාර්ත්ර් ඍජ්ු ර්ාර්ගයක් දක්වන තැනක්.
ර්ූලධර්ර් පිළිබඳව සහාඳර් සංගරහයක්. ඉතින් සම් නිසාසදෝ
අට්ඨකථාචාරීන් වහන්සස්ලා සඳහන් කරල තියනව සම් සූතරය
ආර්න්තරණය කරන්සන බුද්ි චරිතයාට කියල. සහාඳට ඥාන
කල්පනාව ඇති සකනාට සම්ක සබාසහාර් මිහිරියාවක් සබාසහාර්
රසයක් පවතිනව. බුද්ිය අඩු සකනාට සම්ක සනසත්රැම්කර් නිසා,
සම්සක දක්වන ර්ාර්ගය ඉතාර්ත්ර් ඍජ්ු නිසා සර්හර විටක ඒසක්
අපහසුතා සනාවැටසහන ගති පහළ සවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ
නිසාසදෝ අට්ඨක වර්ගසය අනිකුත් කලහ විවාද, ර්හා වියුහ, චූල වියුහ,
තුවටක ආදී සූතර සද්ශනා කරල තියනවා, මීට වැිය සවනස්
පරතිපදාවක් සවනස් ආකාරයකට සම් සර්වඥ සද්ශිත කුළුගැන්සවන
අර්ථය වන නිවන විස්තර කරන්න.
අපි සර්තනදී බලන්න හදන්සන සම් පුරාසෙද සූතර යට අනුව
සකායි ආකාරයක දෘෂ්ටියක්, සකායි ආකාරයක සීලයක් ඇති
සකසනකුටද සැනසීර්ක්, උපශාන්ත ොවයක් ලබන්න පුළුවන්
සවන්සන? අන්න එවැනි උපශාන්ත ොවයක් ලබන සබාසහෝසදනා
අතර සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් පිළිගන්සන් කවුද? උපශාන්ත
වීසම් කරර් රාශියක් තියනව. ඒ උපශාන්ත වීසම් කරර් රාශිසයන්
සර්වඥයන් වහන්සස් සහාඳයි කියල පිළිගන්න එක්සකනා තර්යි, සම්
සපන්නන්න හදන්සන. ඉතින් ඒ සකනාට ඒකට සකටි කරර්ය තර්යි
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‘වීතතස්හා පුරා සෙදා’. සකටිර් අර්ථය, ර්ුළු සූතරයර් පිඬු කරන
අර්ථය වීතතස්හා පුරා සෙදා. සේදය කියල සර්තන දක්වන්සන
ායස්ස ් දා පරං මරණා3 කියන විදිහට, කය බිඳීසර්න් වන්නා වූ
ර්රණය. පුරා සෙදා. ඒ ර්රණයට සපරාතුවර් ‘පුරා ් දා’ ‘වීතත්්හා’. තණ්හාව දුරැ කරන ලද්දා වූ පුද්ගලයට උපශාන්ත යැයි
කියන්න පුළුවන්.
ඉතින් යම්ර් දෘෂ්ටියක්, යම්ර් සීලයක් සම් ර්රණයට කලින්ර්,
සාන්දෘෂ්ටි වශසයන්ර්, විඤ්ුප්පසෙ4 ආකාරයට උපශාන්ත ොවයට
පත් සවන්න නම්, ඒ පුද්ගලයාට වැටසහන්න ඕනෑ අඩුර් තරසර්
තර්න්ට හරි, තර්න් තුළ හරි තෘෂ්ණාව දුරැ වුණයි කියල. ඉතින් සම්ක
හරිර් විප්ලවකාරී, එසහර් නැත්නම් සසල්ලක්කාරී වචනයක්. සර්ාකද
සහ්තුව, සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් පහළ සවන සර්සය්
ඉන්දියාසව් සෑර් සකසනක්ර් සම් උපශාන්ත ොවය පිළිබඳව
සසායමින් පර්සය්ෂණ කරමින් තර්යි ගත කසළ්. ඒ උපශාන්ත ොවය
ගැන සසායමින් ඒ තත්ත්වයට පත් වුණ, පත් වුණා යැයි පරසිද්ධ කළ.
පරසිද්ධ කිරීසර්න් පස්සස ශරාවක පිරිස් එකතු සවච්චච. ඒ ශරාවකසයාත්
උපශාන්ත ොවයට පත් සවච්චච, යම් යම් ආගමික නිකායවල් තිබුණා.
සර්හර විටක ඒ ඇත්සතෝ අපි උපශාන්ත යැයි කිව්වට සලෝකයා
පිළිගන්සන නෑ. සවනත් සර්හර සවලාවට සලෝකයා යම් සකසනක්
ගැන පිළිගන්නව සර්යා නම් සබාසහාර් ආදර්ශවත් උපශාන්ත
පුද්ගලසයක් කියල. නර්ුත් ඒ පුද්ගලයා ඇතුළතින් දන්නව ර්ර් තාර්
උපශාන්ත නෑ යි කියල. තව සර්හරක් හිටියා සර්න්න සම් අපෙරංශ
තත්ත්වය දැනසගන, තර්න් උපශාන්ත නැති වුණත් සලෝකයාසගන්
යම් ආකාරයකට ඒ විදිහට සැලකිලි ලබනසකාට උපශාන්ත ොවයක්
ර්වාසගන, සිංහ හර් සපාරවගත්ත සකාටළුසවා වසග ලාෙ සත්කාරය
විෂසයහි අර විදිහට තර්නුත් රැවටිලා අනුනුත් රවටසගන හිටිය
පිරිසකුත් හිටිය. ඒ සකාසහාර් හිටියත් ඒ කිසිර් සකසනක්සග ඒ
පැවැත්ර් යා සදන එකක් වුසණ් නෑ.
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4

ජ්ානුසස්සාණි සුතරය, අංගුත්තර නිකාය, දසක නිපාතය
අට්ඨර් සක්ක සුතරය, සර්ාග්ගල්ලාන සංයුක්තය, සංයුත්ත නිකාය
33

|

| පුරාසේද සූතරය
ඒ නිසා ඥානවන්ත ඇත්සතා ඊට පස්සස කල්පනා කරන්න
පටන් අරගත්තා සර්සහර් නම් සම් උපශාන්ත ොවය පුරාසේදව
ගන්න බෑ. අවංකව කියනව නම් ර්රණයට කලින් ගන්න බෑ.
ර්රසණන් ර්ත්සත තර්යි කරන්න පුළුවන් සවන්සන කිව්වට පස්සස
තර්යි ඔය සද්ව නිර්ර්ාණවාදයට ඉඩ ලැබුසණ්. සද්ව
නිර්ර්ාණවාදසයත් උපශාන්ත ොවයක් කථා කරනවා. නර්ුත් ඒ
සදවියන් වහන්සස්සග් අෙිර්තාර්ථයට අනුව ගත කසළාත් ර්රණින්
ර්ත්සත තර්යි ඒ ස්වර්ගයට පත් සවලා උපශාන්ත ොවයට පත්
සවන්න පුළුවන් සවන්සන. ඒ නිසා එවැනි ර්තවාදීව උපශාන්ත
ොවය ර්රණින් එහාට දාපු ඇත්තන්සග ර්තයත් සබාසහාර් ජ්ය ගත්තා.
අන්න ඔය වසග ර්තිර්තාන්තර අවුලක් පවතිද්දී ඇත්ත වශසයන්ර්
ර්රණයට කලින්ර් උපශාන්ත ොවයට පත් සවලා, ඒක තර්න්ටත්
වැටහිලා සලෝකයාටත් වටහාදීලා, ඒ අනුව ශිෂය පරම්පරාවල් ඇති
සවලා ඒ ශිෂය පරම්පරාවටත් උපශාන්ත ොවය ඇති කරදීර් කියන
ඒ විප්ලවීය සවනස, හැබෑ සවනස තර්යි සම් සර්වඥ ශාසනසය් සිද්ධ
වුසණ්.
උපශාන්ත ොවයට පත් වූ සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් අහනව,
ඔබවහන්සස් කාටද, සකායි ආකාරයක සීලයක්, සකායි ආකාරයක
පරඥාවක් දෘෂ්ටියක් ඇති සකනාටද උපශාන්ත යැයි කියන්සන කියල.
ඉතින් සර්වඥයන් වහන්සස් තර්න් වහන්සස්සග් දැනුම් සම්ොරය
කලතලා පිඬු කරලා සද්ශනා කරනව - වීතත්්හා පුරා ් දා.
ර්ැසරන්න කල් ඇතුවර් තණ්හාව දුරැ කළා නම් අන්න එවැනි
සකනාට ර්ර් උපශාන්ත යැයි පරකාශ කරමි. ඉතින් ර්රසණට කලින්ර්
තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීර් පිළිබඳව තර්යි ඊට පස්සස විස්තර කරන්සන.
ඒ විස්තර කිරීසම්දී එක ගාථා පදයක් සන ඔය. වීතතස්හා
පුරා සෙදා. අන්න ඒ වීතතස්හා පුරා සෙදා කියන තත්ත්වය
පරාසයෝගිකව සකටිව ඍජ්ුව ලබාගැනීර් පිළිබඳ ර්ූලධර්ර්ය තර්යි
පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා. යම් කිසි සකසනක් ඒ විදිහට සර්සලාව
වශසයන්ර් නිවන දැක්කා නම්, සර්සලාව වශසයන්ර් තෘෂ්ණාව ක්ෂය
කළා නම්, එවැනි ර්නුස්සසයක්, එවැනි රහතන් වහන්සස් නර්ක්,
පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා. පූර්වාන්තය - ඒ කියන්සන ඉස්සරහ. සර්තන
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කථා කරල තිසයන්සන දැනට ගත කළ සකාටහ කියන එකයි, සර්තන
සම් පූර්වාන්තය කියල සඳහන් කරල තිසයන්සන. ඒ පූර්වාන්තය
කියන්සන අතීතය නිශරය කරගන්සන නෑ. නැත්නම් අතීතසය් තියන
සපර පින්, සපර පව් වසග සද්වල්වලින් වර්තර්ාන සර්ාසහාත සංකර
කරගන්සන නෑ. සකසලසාගන්සන නෑ. ඒක නිසා පූර්වාන්තය ඇසුරැ
කිරීර්ක් එවැනි සකසනක්සග නෑ. ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා
වර්තර්ාන සර්ාසහාසතත් උප සංඛ, සංඛ ගණන් ගැනීම්, හැදිනීම්
වසග සද්වල් ඇත්සත් නෑ. පැනවීම් නෑ. වර්තර්ාසනත් පුළුවන් තරම්
ඒ එන එන සද් එන එන හැටියට බලමින් විපස්සනා කරනවා. තස්ස
නත්ථි පු්රක්ඛතං. එවැනි සකසනකුට අනාගත පරාර්ථනා නෑ. පණිි
නෑ. සැලසුම් කිරීම් නෑ. අන්න තණ්හාව නැති සකනාසග ස්වොවය.
ඉස්සසල්ලාර් සඳහන් කරන්සන වීතතස්හා පුරා සෙදා තණ්හාව නැති බව ර්රණයට කලින්. සම්ක තර්යි උපශාන්ත බසව්
ලකුණ. අන්න ඒක සඳහා තර්යි සීලයයි පරඥාවයි සයසදන්සන. එසහර්
පරඥාවක් එසහර් සීලයක් ඇති සකනාට සම් ලකුණු තියනව:
පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා. ගියා වූ අතීතය පිළිබඳව තැසවන්සන නෑ.
සැසලන්සන නෑ. වර්තර්ානසය්ත් සම් තියන පරඥප්ති - අපිට එක
පැත්තකින් කිය හැකි පරඥප්ති කියල, තව තැනකින් කියන්න පුළුවන්
පරපංච ධර්ර් කියල. එව්වත් එක්ක ගැළසපන්සන නෑ. එව්වත් එක්ක
ගැසටන්සනත් නෑ. එව්ව අල්ලාගන්සනත් නෑ. එව්ව දැනසගන
එව්වසගන් ගැලවිලා කටයුතු කරන සීලය තර්යි වර්තර්ානයට ඕනැ
කරන්සන. තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං. ඔහු අනාගතය පිළිබඳව සැලසුම්
කරන්සනත් නෑ.
ඉතින් සම්සකදි අපි ර්තක් කරගන්න ඕනැ සකාසහාර්ද සම්
ම්ඣෙ - ්වම්ඣෙ කියන්සන් කියලා?. දැනට සම් ගත කරන
වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය් තණ්හා, ර්ාන, දිට්ි වශසයන් ඇසලන්සන
නැතුව, සලෝකසය් පවතින සම්ර්ුති, ගණන් ගැනීම්, හැඳිනීම්,
පැනවීම්වල පැටසලන්සනත් නැතුව අපි තෙ තෙ විපස්සති5 කියන
විදිහට එතන එතන විපස්සනා කිරීර් තර්යි සයෝගාවචරයකු වශසයන්
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අපිට අවශය සවන්සන. ඒ සර්ාකද, අතීතසය් යම් තාක් හිත
හැසිසරනවා නම්, ඒ හිත ඒකාන්තසයන් පශ්චාත්තාපයට
වැසටනවාය, අනාගතසය හිත යම් තාක් සැලසුම් හදනවා නම් ඒ
තාක් හිත සැසලනවාය කියන කාරණා සදක, අපි සම් වර්තර්ානසය
පරපංචවලින් සතාර සවනව කියන කාරණයට වැිය සගාසරෝසුවට
වටහාගන්න පුළුවන්කර් තියනව.
අතීතසය් යම් ආකාරයකට හිත හැසිසරනවා නම් සර්සලාව
සර්ානර් ජ්ගසතක්වත් නෑයි කියල කියනව ඒක පශ්චාත්තාපයට
සනාවැසටන. අතීතානුධාවනං චිත්තං වි්ක්ඛපානුපතිතං6 - අතීතය
කියල කියන්සන වික්සෂෝපයට පත් සවනව. යම් සවලාවක හිත
වර්තර්ාන අරර්ුසණ් තියනවා. අපි හිතර්ු ආනාපාන ොවනාව කරනව.
එසහර් නැත්නම් විපස්සනා අරර්ුණු, උදරසය් පිම්බීර් හැකිළීර්
වශසයන් ොවනා කරනවා. එසහර් නැත්නම් සක්ර්සන්දී වර් දකුණ
වශසයන් ොවනා කරනවා. නැත්නම් එදිසනදා කටයුතු කරනසකාට,
යනසකාට එනසකාට, ඉදිරිය බලනසකාට, පැත්ත බලනසකාට, ඒ
වර්තර්ාන සර්ාසහාසත් හිත පවත්වාගන්න බැරැව ඒ වර්තර්ාන
අරර්ුණ ඔබා තළාසගන යටපත් කරසගන හිත අතීතයට යනවා නම්
ඇත්තටර් විපස්සනා සයෝගාවචරයාසග හිත වර්තර්ානසයන් කැඩීර්ර්
පවා වික්සෂෝපයට සහ්තුවක්. ඒ විතරක් සනසර්යි සාර්ානය
පෘථග්ජ්නසයක්සග පවා, අසබෞද්ධසයක්සග වුණත් සර්වඥයන්
වහන්සස්සග සර්වඥ පරකාශයක් තියනව අතීතය ආශරය කරන තාක්
කල් හිත පවතින්සන් පශ්චාත්තාපසය්. සම් පශ්චාත්තාපය තියනවයි
කියල කියන්සන අනිවාර්යසයන්ර් සකසලස් සහගතයි. ඒක නිසා හිත
අතීතයට යාර් ගැන සයෝගාවචාරසයෝ සාර්ානයසයන් අකර්ැතියි.
අකර්ැති සවන්න සහ්තුව තර්යි, ඒක සකසලස්ගතයි. පිවිතුරැ නෑ.
ඊළඟට ඒක පු්රක්ඛතං කියන විදිහට අනාගතයට යනව නම්,
හැර් සකනාර් සකාච්චචර වැරදි කරපු සකසනක් වුණත්, සකාච්චචර
වැරදි ර්ල්ලක් තියාගන හිටියත් ඒ පුද්ගලයා ඉතාර්ත් උනන්දුව
සිලිලාරයකින් සැලසුම් කරනව ර්ං අනිත් දවසස නම් සම් වැරැද්ද
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කරන්සන නෑ. ර්ං අනිත් දවසස සර්න්න සම් සම් විදිහට වැඩ කරල,
බැනුම් නාහන, සලඩ සනාසවන, චිත්ත පීඩා ඇති සනාකරන
තත්වයකට පත් සනාසවනවා කියල හිත සැසලන තත්ත්වයකට පත්
සවනව.
ආන් ඔය සදසක්ර් තියන තාක් කල් හිත අරර්ුසණ් නෑ.
විපස්සනාසව නෑ. සාර්ානයසයන් අතීතය ආවර්ජ්නය කරමින්
පශ්චාත්තාප වීර් වයස්ගත සයෝගාවචරයින්සග් අසාධය සරෝගයක්. ඒ
වසග්ර් අනාගතය සැලසුම් කරමින් හිත සැසලන ගතිය තරැණ
සයෝගාවචරයන්සග් ස්වොවයක්. ඒ කියන්සන පරකට කර දැක්වීර්ක්
වශසයන්. නර්ුත් සකායි සකනාටත් සම් සදක තියනවා. පරශ්සන
තිසයන්සන අපි හිතර්ු යම්ර් සවලාවක වර්තර්ානසය් හිත පැවතුණා.
වර්තර්ානසය් හිත පවතිනවා කියල කියන්සන අපි ආශ්වාස පරශ්වාසය
නම් ර්ුල් කරගත්සත, අපි හැසපන තැන සහෝ දන්නව. නැත්නම්
ඇතුල් සවන ඇතුල් වීර් සහෝ වැටසහනව. නැත්නම් පිට වීර් සහෝ
වැටසහනව. වර්තර්ානසය් හිත තියනව. නැත්නම් සම් උදරසය්ර්යි
හිත තිසයන්සන් කියල දන්නව. සම් පිම්සබන අවස්ථාව, සම්
හැකිසළන අවස්ථාව කියල දන්නව. එසහර් නැත්නම් අපි සක්ර්න්
කිරීසම්දී යටි කසය් හිත පවත්වන්සන. සම් වර් තියන අවස්ථාව, සම්
දකුණ තියන අවස්ථාව කියල දන්නව. සම් දැනගැනීසම්දී පවා
සකසනකුට උපසංඛා කියන සම් සංඛයා, ගිනීම්, හැඳිනීම් සහ
පැනවීම්වලට අහු සවලා අර කියන සීලයත් අර කියන දෘෂ්ටියකිනුත්
සතාරව වර්තර්ානසය්ර් පටලැසවන්න පුළුවන් තැන් තියනව. ඒක
තර්යි අර අතීත අනාගතය පටලනවට වැිය සියුම් තැන. ඒසකන්
තර්යි සම් සූතරය විසශ්ෂණය සවලා තිසයන්සන.
ඒක නිසා අපි ොවනා කරනසකාට නිතසරෝර් ර්තක් කරනවා
හැකි හෑර් සවලාවකර් හිත දැිව ගැනීර්ක් වශසයන් සනසර්යි, හැකි
හෑර් සවලාවකර් ශක්ති පරර්ාණසයන් ර්ර් දැන් සර්තන කියන තැන
තියාගන්න කියල. එතසකාට අපි දැන් කථා කසළ් සම් දැන් කියන
චිත්තක්ෂසණ් ගැන. දැන් සනාවුණා නම් අනාගසත්ට සහෝ අතීතයට
හිත යාර් සිදු සවනවා. ආන්න ඒ සදකට හිත යන්න ඉඩ සනාතබා
වර්තර්ානසය් හිත පවත්වාගත්තත්, ර්ර් සර්තන කියන කාරණා
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| පුරාසේද සූතරය
සදකට හිත සගානු වුසණ් නැත්නම් සම් වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය්
පවා හිත වල්ර්ත් සවන්න ඉඩ තියනව. වල්ර්ත් සවන්න සබාරැ
වළවල් තියනව. පැටලුම් ර්ාර්ග තියනව. අතුරැ ර්ාර්ග තියනව. ආන්න
ඒ අතුරැ ර්ාර්ග සදසකන් සබ්රාගන්නවා කියන එක, අතීතසයන්
අනාගතසයන් සබ්රාගන්නවට වැිය සියුම්. සවන විදිහකට කියනවා
නම්, අතීතසයන් අනාගතසයන් හිත සබ්රාගැනීර් ආධුනික
සයෝගාවචරයාසග් යුතුකර්ක්. නර්ුත් සම් වර්තර්ානසය්ර් පවතින්නා වූ
හිත දැන් පවතින හිත ර්සගන් පිට තැන්වලට, සර්තනින් පිට
තැන්වලට යාර් කියන එක ර්ැද තලතුනා සයෝගාවචරයාසග්
දක්ෂකර්ක් සවන්න ඕනැ. ආන්න ඒ දක්ෂකර් නැති වුසණාත් අර
ආධුනිකයා අතීතය අනාගතය පටලැවිලා සලාකු වළවල්වල වැටිලා
තල්ල කඩාගන්නව. එතසකාට තුවාසල සලාකු හින්දා ඒ ඇත්තටත්
සත්සරනවා. කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාටත් සත්සරනව. පිට ඉන්න
සකසනකුටත් සත්සරනවා. නර්ුත් යම් කිසි සකසනක් එසහර් අතීතසය
අනාගතසය හිත දුවන්සන නෑ. වර්තර්ානසය් හිත තියනව. නර්ුත්
තර්න් ළඟ සනසර්යි හිත තිසයන්සන අනුන් ගැන කල්පනා කර කර
ඉන්නව. එසහර් නැත්නම් සර්තන සනසවයි. සම් ඉස්සරහ ඉඳසගන
ඉන්න එක්සකනා ගැන හිතනව. පස්සස ඉන්න එක්සකනා ගැන
හිතනව ආදී වශසයන් සම් සදසක් පටලැවුසණාත් එතසකාට අරිට
වැිය සියුම්.
සර්තන හැබැයි සම් වචන පාවිච්චචිසය්දී සර්සහර් කළාට,
අතීතසය් අනාගතසය හිත යනවා කියලා අපි ආධුනිකයට පැසටව්වට
අතීතයට අනාගතයට හිත යන්සනත් වර්තර්ානසය්ර් තර්යි. නර්ුත් ඒ
ආධුනිකයා හිතනව හිත අතීතයට ගියා කියල. හිත අතීතයට
යන්සනත් ඉතින් වර්තර්ාන සර්ාසහාසත සන. එතුර්ා ඒක දන්සන නෑ.
නර්ුත් අර ර්ැද ඉන්න එක්සකනා, සාර්ානය තලතුනා එක්සකනා
දන්නව ර්සග් හිත දැන් ඒ වසග අතීතයට යනව නම්, අතීතයට ගිසය
දැන් සම් චිත්තක්ෂණසය්ර් බව සහෝ දන්නවා. නැත්නම් යන්සනර් නෑ.
එසහර් නැත්නම් අනාගසත් සැලසුම් කරන ගතියක් තියනවා. ඒ
වුණත් සම් කරන්සන සම් සර්ාසහාසත, දැනුයි සම් අනාගතයට
පරක්සෂ්පණ සයාදන්සන, සැලසුම් කරන්සන කියල දන්නව නම් අපිට
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කී හැකි ඒ පුද්ගලයා අතීත හිත වශසයනුත් වර්තර්ාන හිත වශසයනුත්
දැනගන්නව අනාගත හිත වශසයනුත් වර්තර්ාන හිත දැනගන්නව.
මීට අර්තරව තව සබාරැ වළවල් සදකක් තියනව.
වර්තර්ානසය්ර් අනුන් ගැන හිතනව; ර්ර් සනසවයි. සර්තන ගැන
හිතන්සන නැතුව සවන තැනක් ගැන හිතනව. එතසකාට ර්ර් දැන්
සර්තන කියන එකලසට එන්සන නෑ. ඒ “ර්ර් දැන් සර්තන” කියන
එකලස තර්යි විපස්සනාව සඳහා පාදර් සවන්සන. විපස්සනාව සඳහා
සව්දිකාවක් සවන්සන. නැත්නම් සරැ සකතක් බවට පත් සවන්සන.
කලල් ර්ඩක් බවට පත් සවන්සන. යම්ර් සවලාවක වර්තර්ානසය් හිත
තිබුණත් ඒ වර්තර්ාන හිත සවන සකසනක්, සවන තැනක් ගැන
කල්පනා කරනවා නම් ඒත් සම් වීතතණ්හා සවන්සන නැතුව, තාර්
තණ්හා සහිතව ර්ැසරන්න ඉඩ තියනව. ොවනා කරල වර්තර්ානයට
හිත ගන්න දන්නව. නර්ුත් ඒ අර “ර්ර් සර්තන” කියන තැනට හිත
ගන්න බෑ. ඒ නිසා අපි වර්තර්ාසනට හිත අරසගන ඒ හිත සකාච්චචර
සකසලසුණත් හිත සකාච්චචර අතීත අනාගතසය් හැසිරැණත් ඒක සිද්ධ
සවන්සන දැන්. ඒක සිද්ධ සවන්සන සම් ඇස්පනාපිටර්යි කියල
සත්රැම්ගත්තට පස්සස ඒ සයෝගාවචරයට හැකියාවක් දක්ෂකර්ක්
ලැසබනව, ඉඳසගන ඇස් සදක වහසගනර් සකරැවත් හිත පවතින්සන්
වර්තර්ාසනර්යි. සක්ර්න් සකරැවත් හිත පවතින්සන වර්තර්ාසනර්යි.
හිටසගන ගර්න් කරමින් සතුන් ර්රමින් සහාරකම් කරමින්, එසහර්
නැත්නම් සිල් රකිමින් දන් සදමින් ගත කළත් හිත පවතින්සන්
වර්තර්ාසනර්යි.
හිතට උපර්ාන සදකක් ඇර හිතට අතීත කියල අවස්ථාවක්
නෑ. අනාගත කියල අවස්ථාවක් නෑ. ඒක හිසත්ර් පරපංචයක් විතරයි
- අතීතය ගැන ස්ර්රණය කිරීර් සහ අනාගතය පිළිබඳ සැලසුම් හැදීර්.
නර්ුත් ඒක සිදු සවන්සන වර්තර්ාසන. ඒක සකාච්චචර ර්ායාකාරීද
කියනවා නම්, ඒක සකාච්චචර අසප් හිත ර්ත් කරනවාද කියනවා නම්,
අතීතසය් හිත පවතිනසකාට අපි හිතන්සන සම් සම්පූර්ණ හිතත්
අතීතයට ගියයි කියල. සවන විදිහකට කියනවා නම් අපි හීනයක්
දකිනසකාට අපි ඒ නිදාසගන හීන දකින බවක් දන්සන නෑ. අපි ඒ
හීන සලෝසක සම්පූර්ණ රජ් සවනව. එසහර් නැත්නම් බලු සවනව. ඒ
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වසග තර්යි සම් අතීත අනාගත සදක දන්සන නැති සකනා. ඒ
පුද්ගලයා ඉතින් අතීතසය්ර් ඉන්නා සකසනක් වසග් තැවුණට ඒක
සර්ෝහසය් පරපංච ධර්ර්වල පටලැවිල්සල, එසහර් නැත්නම් සම්
ර්න්ර්ත් වීසම්, අන්ද ර්න්ද වීසම් ස්වොවයක්. සර්න්න සම්ක සත්රැම්
අරගැනීර්ර්ත් සලාකු සදයක්. සර්ථයටත් විපස්සනාවටත් සදකටර්
ගැළසපන සදයක්. ඒකත් සලාකු උපශාන්ත ොවයක්. යම් කිසි
සකසනක් දන්නව නම් අසප් හිත සකාච්චචර අතීත අනාගතවල
හැසිරැණත් ඒ හැසිරීර් සිද්ධ සවන්සන සම් සර්ාසහාසත කියල,
එසහර් සකනාට තර්යි සම් හතර ඉරියව්සවන් සතාරව ඕනැ තැනක
ඕනැ සවලාවක හිත ොවනාවට නංවන්න පුළුවන් කියන විශ්වාසය
ඇති සවන්සන.
සම්ක සම් අපි සකටියට විස්තර කරගත්තට ර්හා විශාල
දාර්ශනික පරශ්නයක්. ොවනා කරන හරීයට කැසඩන තැනක්. සර්වඥ
සද්ශනාසව්දී සම් පුරාසෙද සූතරසය් පැහැදිලිවර් සඳහන් කරනවා.
තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං, පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා. අතීතාන්තය
සලකන්සනත් නෑ. අනාගතය සලකන්සනත් නැතුව ඉන්න එක තර්යි
සම් උපශාන්ත බසව් ගතිය කියල. අපි එදා ඉදිරිපත් කරගත්ත සන්තති
ඇර්තිවරයාසග්
යං පු්බ්බ තං වි්සා්සහි පච්ඡඡා ්ත මාහු ිඤ්ෙනං,
ම්ඣෙ ්ෙ ්නා ග්හස්සසි උපස්න්තා ෙරිස්සසි7
කියල, අතීතසය් ඇති සවච්චච ඒ කඳුළු ගංගාව වියළවා
හරින්න. ඒක සම් වර්තර්ානසය් නිකන් හීනයක් විතරයි. ඒ වාසග්ර්
‘පච්ඡා සත ර්ාහු කිඤ්චනං’. අසන් උඹට සම් චිත්තක්ෂසණ් ඉඳසගන
අනාගසත සැලසුම් කරමින් සම් චිත්තක්ෂසණ් සකසලසීර්ක්
සනාසව්වා! අනාගත සැලසුර් තිබිච්චචාවයි. ‘ර්සඣෙ සච සනා
ගසහස්සසි’. වර්තර්ානයත් අල්ලගන්න එපා. පුරාසේද සූතරසය් සඳහන්
කරල තියනවා ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා කියල. ර්ධයසයහි
ගණන්ගැනීම් කරන්න එපා. අඳුනාගැනීම් කරන්න එපා. පැනවීම්
කරන්න එපා. එතසකාට ඒක විපස්සනාවකට වැසටනවා. නර්ුත් ඒ
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විපස්සනාවට එන්න සදපැත්සත සපාතු ඇරලා, සපාතු කියන්සන
අතීත අනාගත සදක හැසිරීර් හුදු පරපංචයක් පර්ණයි කියල සහාඳට
සත්රැම් අරසගන, වර්තර්ානසය්ත් ගණන්ගැනීම් කරන්න එපා කියල.
ඒකර් තර්යි ඔය අතීත අනාගත පිළිබඳ ොවනා කරන
ඇත්තන්ට හිසස් කැක්කුම් සගන සදන ගාථා තර්යි ෙද්සදකරත්ත
සූතරසය සඳහන් කරනවා සර්වඥයන් වහන්සස් පැහැදිලිවර් අතීතං
නාන්වාග්මයය නප්පටි ්ඛඛ අනාගතං8, අතීතය අනුව යන්න
සදන්නත් එපා. අනාගතය අනුව කංඛා කරන්න එපා. සැක කරන්න
එපා. තිගැස්සීම් හිතට ගන්නත් එපා. ඒ වසගර් යදතීතං පහීනං තං
අප්පත්තඤ්ෙ අනාගතං. උඹලා ඔය අතීතයයි කියන එක දැන් වර්ාර
වර්ාර කෑවට හරක් අර දවල්ට කාල රෑට වර්ාරා කන්න වසග, ඕක
සගවිච්චච සදයක්. ඕක පලච්චච සදයක්. ඕක ගැන ආයි කල්පනා කර
කර දුක් විඳින්සන් සර්ෝඩකර්ට, තකතිරැකර්ට, අවිදයාවට. ඕක ගැන
ආපහු ඇරසගන කනගාටු සවන එක ොවනා සනාකළ ර්නසක හැටි.
‘අප්පත්තඤ්ච අනාගතං’ ඔය කියන අනාගතය පිළිබඳ සංඛාර
අරසගන සැලසුම් කළාට ඕක තාර් පත් සවලා නෑ. හැර්දාර් බණ
කියන්න ගියාර් අසප් සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් ර්තක් කරනවා
අනාගතය කවදා හරි වර්තර්ානයට එනසකාට ඒකත් පුස්සක් සවනවයි
කියල. අනාගතය අනාගතසයර් තියාගන සැලසුම් කරන්න ගියා නම්
අප්පා! ර්ධයර් ආර්ථිකයක්. කාවවත් සකසලසසන්සන නැති සහාඳ
සම්ර්ත සර්ාජ්යක්. දස රාජ් ධර්ර්සයන් යුක්ත රජ් සකසනක්. එතනින්
ගියාර් සකසලසිච්චච නැති පරිසරයක්. පුදුර්ාකාර හීන ර්වනවා. ඒත්
සනාපත් තාක් කල් පර්ණයි. ඕක පත් වුණාට පස්සස ඕකත් පුස්සක්.
ඕකත් සබාල් සදයක් බවට පත් සවනව.
ඒක නිසා පච්ඡෙුප්පන්නඤ්ෙ ්යා ධම්මං තෙ තෙ විපස්සති,
ඔය අතීතය පිළිබඳව පශ්චාත්තාප වීර් සිංහල බුද්ධාගර් කියල
කියනවා නම්, නැත්නම් පපුසව් තියන කැක්කුර් කියල කියනවා නම්,
ඉතින් ඒ තියන කැක්කුර් තියන අයට තර්යි සකඳිරිගාන්න සවන්සන.
කැක්කුම් නැති අය සකඳිරිගාන්න ඕනැ නෑ. සර්වඥයන් වහන්සස්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------8

ර්ජ්ිර් නිකාය, ෙද්සද්කරත්ත සූතරය.
41

|

| පුරාසේද සූතරය
අපට අනුශාසනා කරල තියනව අතීතය ගිය එකක්, අනාගතය
සනාපත් සදයක්. ඒ නිසා ‘පච්චුප්ප්නඤ්ච සයා ධම්ර්ං තත්ථ තත්ථ
විපස්සති’. එතසකාට අර ර්ැද හිඩසක් ඇති සවනව. වර්තර්ානසය්
ඉන්න පුළුවන් සවලාව වැි සවනව. ‘තත්ථ තත්ථ විපස්සති’. අසංහීරං
අසං ුප්පං තං විද්වා මනුබරෑහ්ය ඒකට වර්තර්ානය බදාගන්නත් එපා.
තල්ලු කරන්න යන්නත් එපා. ‘අසංහීරං අසංකුප්පං’ සම් ර්ැද තියන
අල්ල බදාගන්සන නැති තත්ත්වය පුළුවාන් තරම් වඩන්නයි කියනව.
එතසකාට ඒ ගාථා තුසන්ර් වර්තර්ානසය් හැසිරී ම් ආකාර විවිධ
පැතිවල සපන්වනවා. සන්තති ඇර්තිවරයාට කියනව ‘ර්සඣෙ සච
සනා ගසහස්සසි’. ර්ැද අල්ලගන්න යන්න එපා. ඕක ර්හා සීගරසයන්
ර්ාරැ වීසගන යන සදයක්, ඕක අල්ලන්න ගිසයාත් සකාටි වලිසග
ඇල්ලුව වසග. අල්ලන්න සදයක් නෑ. ඒක නිසා ඒක අතහරින්න
කියල.
සම් සූතරසය සඳහන් කරනව ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා
උපසංඛා කියන්සන ගිනීම්. ර්ර් දැන් තත්පර සදකක් වර්තර්ානසය්
හිටියා. ර්ර් සම් සම් සද්වල් ලබාගත්තා. ර්ට සම් සම් සද්වල් වුණා
කියල සර්ානර් ගානක්වත් ඕනැ කරන්සන නෑ. ඒ වසගර් සම් සවච්චච
සද්වල් සහාඳයි. සම් සවච්චච සද් නරකයි. සම් සවච්චච සද් සැපයි. සම්
සවච්චච සද් දුකයි කියල කිසිර් පැනවීර්ක් කරන්න ඕනැ කරන්සනත්
නෑ. ඒ වසගර් සම්ක සවන්න ඇති අල්ලපු සගදර එක්සකනාටත්
වුසණ්. සම්ක සවන්න ඇති ර්ට සපසර්දත් වුසණ් ආදී වශසයන්
හඳුනාගැනීර්ක් ඕනැත් නෑ. ඇත්තටර් කියනව නම් වර්තර්ානසය්
එසහර් කරන්න පුළුවන්කර්ක් නෑ. අහසස් චිතර අඳින්න බෑ. සකාච්චචර
පින්සසල් තීන්ත තිබුණත් ආකාසස චිතර අඳින්න බෑ. සර්ාකද ඒසක්
කැන්වස් එක නෑ. පසුබිර් නෑ. ඒ නිසා පඨවි, ආසපෝ, සත්සජ්ෝ, වාසයෝ
කියන සකාටසක් අල්ල බදාගන්න ගතියක් නෑ.
ඒ වසග සම් ‘අතීතං නා්වාගසර්යය’ කියන ෙද්සදකරත්ත
සූතර තුනක්ර් සඳහන් සවනව ර්ජ්ිර් නිකාසය උපරිපණ්ණාසකසය්.
ඒසක සඳහන් කරනව ‘පච්චුප්ප්නඤ්ච සයා ධම්ර්ං තත්ථ තත්ථ
විපස්සති අසංහීරං අසංකුප්පං. අසංහීරං කියල කියන්සන ඇදල ළං
කරගන්න යන්නත් එපා. අසං ුප්පං කියල ඒකත් එක්ක කිසපන්නත්
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එපා. ඒක නිසා අපි ආශ්වාසය බලනවා. ඒ ආශ්වාසය සපසනන
සවලාසවදි, ඒක සගාසරෝසුවට සප්නව නම් සහාඳයි. සියුම්වට සප්නව
නම් සහාඳ නෑ. පරිය ර්නාසපට සප්නවා නම් සහාඳයි. අපරිය අර්නාප
නම් සහාඳ නෑ. ළං සවලා සප්නව නම් සහාඳයි. ඈත සහාඳ නෑ.
වර්තර්ාන වශසයන් ඇස්පනාපිට සප්නව නම් සහාඳයි. සගවී යමින්
දකින එක සහාඳ නෑ. වර්තර්ාන වශසයන් සප්නව නම් සහාඳයි.
අලුසතන් ර්තු සව්ගන එනවා සහාඳ නෑ වශසයන්. සර්ානර් කරර්යකට
සහෝ ඒ සප්න ආශ්වාස පරශ්වාසයට නම් අනං ර්නං කියන්න
ගත්සතාත්, ගණන් කරන්න ගත්සතාත්, හඳුනාගන්න ගත්සතාත් ඒ
කියන්සන අනිවාර්යසයන්ර් අර වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණයත් විපස්සනා
සවනව සනසර්යි. සකසලස්ෙරිත සවන්න ඉඩ තියනව. ඒ නිසා ඇත්ත
ඇති හැටිසයන් දකින්න නම්, ඇත්ත ඇති හැටිසයන් බලන්න
ඉසගනගන්න ඕනෑ. ආශ්වාසය එනසකාටර් ඒ ආශ්වාසය දිහා බලලා
පරශ්වාසසයන් සවන් සවන හැටි බලාගන්නව. එසහර් නැතුව සම්ක
උනා සහාඳයි. උනා නරකයි. අහ් ! අසඳෝර්යි සර්ාකක්වත් නැතුව.
ආන්න ඒ විපස්සනා කරර්ය තර්යි අවසානසය් සපන්වන උපශාන්ත
ොවසය් ලාර්කර් ලක්ෂණය. වර්තර්ාන වශසයන් තියන තදංග
ලක්ෂණය.
ඔන්න ඕක සත්රැම්ගන්න බැරි නම්, සවන විදිහකට කියනවා
නම් විපස්සනාව කියන එක සත්සරන්සන් නැත්නම් එතසකාට
කියනවා සම් සූතර ගැඹුරැයි, සම්ව සම් පරඥාවට අදාළ සූතර කියල
පැත්තකට දාන්න හදනව. ඒකට සහ්තුව සර්ාකද, ඒ වර්තර්ානසය් ඇති
වන සද්, ගණන් කිරීම්, අල්ලාගැනීම්, බදාගැනීම්, ඉවත දෑම් වසග
සර්ානවත් නැතුව දකින්න පටන් අරගන්නවා කියන එක
තණ්හාවකින්, ර්ාන්සනකින්, දෘෂ්ටියකින් සකසලසිලා නම්
තිසයන්සන, ඒ පුද්ගලයට සම් වැසේ කරගන්න බෑ. කරන්න බැරි
සවනසකාට අර මිදි කන්න දගලලා පස්සස බිර් ඇනගත්ත හිවලා
වාසග් ඕව හරි ඇඹුලයි, ඕව කෑසවාත් බඩ රිසදනව කියල ඉතින්
යනව. බැරිකර්යි තිසයන්සන. ඒක නිසා කළ යුත්ත නම්, සගෞතර්
සර්වඥයන් වහන්සස් තව බුදු සකසනක් ලව්වා සම් පරශ්න අස්සවල
විස්තර කරන එකයි. ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා. වර්තර්ානසය් ඇති
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| පුරාසේද සූතරය
සද් සංඛයා ගණන් කරන්න යන්න එපා. හඳුනාගන්න යන්න එපා.
පැනවීම් කරන්න යන්න එපා. ඒක දිහා ඇති හැටිසයන් බලාසගන
ඉන්න එකයි තිසයන්සන.
ඉතින් ඕක තර්යි විපස්සනාවට සදන්න තියන සහාඳ
අර්ථකථනය. සම් අර්ථකථනයර් විවිධ පැතිවලින් සපන්වලා සදන්න
පුළුවන්. සම් වර්තර්ාන සර්ාසහාත විපස්සනා සවනව කියල කියන්න
නම් ඔය වීත තණ්හා විතරක් සනසවයි, වීත දිට්ි, වීත ර්ාන කියන
තණ්හා, ර්ාන, දිට්ි කියන තුසනන්ර් සතාර සවන්න ඕනෑ. එතසකාට
අපි වර්තර්ාසනට හිත ගත්තට පස්සස වර්තර්ානය තුළත් ර්ාන්නය
පවතින්න ඉඩ තියනවා. සවන සවන දෘෂ්ටි පවතින්න ඉඩ තියනව.
ඒ දෘෂ්ටි එනසකාට තර්යි, ර්ාන්නය එනසකාට තර්යි, ගණන් කිරීම්,
හඳුනාගැනීම්, පැනවීම් කරන්න හිත සපළසඹන්සන්. ඒවා කිරීසර්න්
සිදු කරන්සනර් සක්කාය දිට්ිය කියන ර්ර්. ර්සග්කර් ස්ථීරසාර
කරගන්න හදනවා. සකායි සද් ආවත් ඒසකන් තර්න්සග සක්කාය
දිට්ිය, ර්ර්ායනය වැි කරගැනීර්ට උත්සාහ කිරීර් උත්පත්තිසයන්ර්
ලද සදයක්. ඒක සකසලස් සහිත කර්ර් කරන, කම්ර් වට්ට විපාක
වට්ට සකසලස් වට්ට තියන සකසනකුට ඉසබ්ර් එන සදයක්. අපිට
ඕනැ කරල තිසයන්සන් ඒකට ශවර කරන එක සනසවයි. අන්න ඒ
ගතිය සකාටු කර සපන්වන එක තර්යි හිතට වද්දල සදන්න ඕනෑ.
හිත යම්ර් සවලාවක තණ්හා ර්ාන දිට්ි කියන සම් තුසනන්
ආඪ්ය නම්, ඒවසයන් පිරිල නම්, ඒක සකාසහාර් කළත් දැන සනාදැන
සක්කාය දිට්ිය සපෝෂණය කරනව. සක්කාය දිට්ිය සපෝෂණය කරන
තාක්, සම් නැති සදයක් සපෝෂණය කරන්න හදන තාක්, උපශාන්ත
ොවයක් හිතට එන්න විදිහක් නෑ. අහසස් චිතර අඳින්න සකාච්චචර දක්ෂ
චිතරකාරසයක් වුණත් දැඟලුවාට, සහාඳ පින්සල් ටිකක් අරසගන සහාඳ
පාට අරසගන සකාච්චචර දක්ෂ සුඛනර්ය විදිහට අත නර්ල චිතර
ඇන්දත් ඇසඳන්සන් නෑ. සවසහසට පත් සවනව. ඒ වසග්ර් අහසට
ඉණිර්ං බඳින්න හැදුවට, සකාච්චචර ලස්සනට හැඳුවත් ඒක
යාසදන්සන් නෑ. ආන් ඒ වසග සම් නැති සක්කාය දිට්ියක් සලෝසකර්
තියනවයි කියල කිව්වත් අසපත් වර්තර්ාන තණ්හා ර්ාන දිට්ි
චිත්තක්ෂණසයන් සතාර චිත්තක්ෂණසය් හැර හැර් සවලාසවර් අපි
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දිවා රාතරි දැන සනාදැන, රකින්න උත්සාහ කළත් එසහර් සදයක්
නැත්නම් ඒ සඳහා කරන උත්සාහ ශාන්ත ොවයකට යන්සන නෑ.
ඉතින් ඒක නිසා එකක් තියනවා - සම්ක නැති බව ර්ර්, ර්ට
වටහාදීර්ට. සදක තර්යි - නැති බව ර්ට ර්සග් අම්ර්ට තාත්තට කියල
සදන හැටි, ශරාවකයන්ට කියල සදන හැටි, යාළුවන්ට කියල සදන
හැටි. ඔය සදකත් පටලැවිලි.
දැන් සර්තන සර්වඥයන් වහන්සස් පුරාසෙද සූතරසයන්
දිගහරින්න හදන්සන පළසවනි පරශ්සනට. අනුන්ට කියල සදන එක
සනසර්යි. තර්න් තර්න්ට ඒත්තුගන්නාගන්ට ඕනෑ. සම් වීතතණ්හා තණ්හාසවන් සතාරව ර්රණයට නම්, ර්රණයට කලින් තණ්හාව දුරැ
කරන්න නම් - සම් කියන පූර්වාන්තය, පරණ ගිය අතීතය අර්තක
කරල දාන්න. එන්න තියන අනාගතය ගැන සැලසුම් කරන්න සර්ානර්
විදිහකින්වත් සර්වඥයන් වහන්සස්ලා කැර්ති සවන්සන නෑ.
සර්වඥතා ඥාන නැති සර්ෝඩසයෝ විතරර්යි සැලසුම් කරන්සන. ඒ
සර්ෝඩකසම් ර්ට්ටර් තර්යි. අනාගත සැලසුම් වැිසයන් වැිසයන්
කරන්සන වැි සර්ෝඩසයෝ. ඒ වුණාට අපි ඒකට උපාි සදනවා. අපි
ඒවාට පශ්චාත් උපාිත් සදනව. ආර්ථික විදයා වැිසයන් සැලසුම්
කරන්න පුළුවන් එක්සකනාට ආර්ථික විදයාඥයා යැයි කියල
කියනවා. සද්ශපාලනය ගැන හුඟාක් සැලසුම් කරන්න පුළුවන්
එක්සකනාට සද්ශපාලඥයා කියල කියනවා. සර්ාජ්ය පිළිබඳ අනාගත
සැලසුම් කරන එක්සකනාට සර්ාජ් විදයාඥයා කියල කියනවා.
ඒක නිසා සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස්, සේර්ානන්ද ස්වාමීන්
වහන්සස්, ඉන්නකල් කිව්ව ඕකට විදයාව කියල සනසර්යි කියන්න
තිසයන්සන් අවිදයාව කියල. ඉතින් අපි ඉස්සකෝසල යන කාසල ඔය
හැටහත හැටඅට සවනසකාට ර්ර්ත් සත්රැසණ් විදයා විෂයට. ඉතින්
අසප් අම්ර්ට ඕව සත්සරන්සන් නෑ. ර්ං ඉතින් ඇවිල්ල කියනසකාට
අම්ර්ා කිව්ව ඕක නයීන විදයාව කියල උඹල කිව්වට - නවීන විදයාවට
අම්ර් කියන්සන නයීන විදයාව - ඕක නහින විදයාව කියල කියාගන්න
කිව්ව. කවදාකවත් ඇතුළට හරවන ඇතුළත නිවන් දක්වන එකක්
සනසවයි පිටතටර්යි. ඒ නිසා ඔය නවීන විදයාව නහින විදයාවක්.
සම් පුරාසෙද සූතරසය් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සපන්නන්න හදන්සන සම්
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අවිදයාව, නැත්නම් සම් නවීන විදයාව පැත්තකට දර්ල විදයාව ර්තු
කරන්නයි. විදයාව ර්තු කරනසකාට වර්තර්ාන සර්ාසහාතට හිත
ගන්න ඕනෑ. අරගත්තත් පරශ්න විසසඳන්සන නෑ. අරගැනීසර්න්
සවන්සන අතීත අනාගත සදසකන් කැසපන එක විතරයි. නර්ුත්
සර්තනත් ර්ා තුළත් කියන තැනට ගත්සතාත් විතරයි අවශය සද්
සවන්සන. අපි ඉදිකට්ටක් සකළින් අතට තියල සකාච්චචර අබ සගාඩක්
අරසගන, අබ මිට මිට අරසගන ඒක උඩට සකාච්චචර වැක්සකරැවත්
ඒ එක අබ ඇටයක්වත් ඉදිකටු තුඩ උඩ හිටින්සන් නෑ. දුවන
අශ්වසයක් උඩ අළු පුහුල් සගියක් සහෝ අඟුටුමිට්සටක් තිබ්බට
හිටින්සනර් නෑ. ඒ වසග තර්යි වර්තර්ාන සර්ාසහාසත් තර්යි නිවන
තිසයන්සන. ඒක නිසා ඒක හරියට ඉදිකට්ටක් සකළින් කරල අබ ඇට
වක්කරන්න වසග් සවසහසක්.
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් පහළ සවන්න ඉස්සසල්ල
හිටපු සලෝකයා හිතුව සම්ක නිෂ්ඵල වැඩක්. සහාඳර් වැසේ තර්යි
එසහනම් සහාඳට පින් කරල ර්රසණන් පස්සසවත් නිවන් දකින්න.
නෑ - සර්වඥයන් වහන්සස් සම් සර්ෝඩකර් පිළිගන්සන නැතුව
උන්වහන්සස් ිං ුස ග්වසීව9 හැසිරිලා සපන්නලා දුන්න, සම්
වර්තර්ාන සර්ාසහාසත්ර් හිත උපශාන්ත කරන්න පුළුවන් කරර්ය. ඒ
උපශාන්ත කරන්න නම් සම් ර්ාන, දිට්ි විතරක් තිසයද්දී හිත
තණ්හාසවන් දුරැ කිරීර් සනසවයි තිසයන්සන. ර්ාන දිට්ි සහිතවර්
හිත තණ්හාසවන් දුරැ කරන්න ඕනැ. සනාකසළාත් වීත තණ්හා ොවය
නැවත නැවත එනවා. ඒක නිසා අපට සිද්ධ සවනවා තණ්හා ර්ාන
දිට්ි කියන පැත්සතන් නිවන විස්තර කරන්න - තණ්හාසවනුත්
සතාර, දෘෂ්ටිසයනුත් සතාර, ර්ානසයනුත් සතාර. දැන් පරධාන සද් තර්යි
තණ්හාව. ඊගාවට රාග ද්සව්ෂ සර්ෝහ කිව්වහර් රාගය තණ්හාවට
වැසටනව. ර්ානය ද්සව්ෂයට සම්බන්ධ සවනව. දිට්ිය සර්ෝහයට
සම්බන්ධ සවනව.
ඒ වාසග්ර් සම්කර් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ර් කියලත්
සපන්නනව. ඊගාවට අනිමිත්ත අප්පණිහිත සුඤ්ඤත වශසයනුත්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
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සපන්නනව. අනිමිත්ත කියල කියන්සන ඒසක් නිමිත්තක් ගන්න,
ගණන්ගන්න, සැලසුම් කරන්න, හඳුනාගන්න තරම් ඉඩක් නෑ.
නිමිත්තක් ගන්න නම් එක සදයක් චිත්තක්ෂණ සදකක් තිසයන්න
ඕනෑ. පළසවනි චිත්තක්ෂසණ් කවදාවත් අපට යර්ක් හඳුනාගන්න බෑ.
ඒක අෙිධර්ර්සය්ත් උත්සාහ කරනව සපන්නල සදන්න. විදයාසවනුත්
සපන්නල සදනව. සිංහසලනුත් කියනව. සර්ානවා හරි සුද දැක්ක
පර්ණින් අපිට මිනිසහක් හඳුනන්න බෑ. ඒක දිහා නැවත බලන්න
ඕනැ. ඒක ස්තරියාවක්ද පුරැෂසයක්ද, ළඟටද එන්සන දුරටද යන්සන
කියල බලන්න. ඒක නිසා යර්ක් දිහා නැවත නැවත බැලුසවාත්
පර්ණයි නිමිත්තක් ඇති සවන්සන, නිමිත්තක් ගත්සතාත් විතරයි
නැවත නැවත බලන්සන. වර්තර්ාන සර්ාසහාසත් ඇති වන
චිත්තක්ෂණසය්ර් සද්වල් බලාසගන ඉන්නසකාට අනිමිත්ත
ස්වරෑපයට පත් සවන නිසා තර්යි කර්ටහන් සුද්ද කරනසකාට
කියන්සන, කියන්න බෑ සර්ාකද සවන්සන කියල සත්සරන්සන නෑ.
ර්ට අරර්ුසණ් ඉන්නවද නැද්ද කියල සත්සරන්සන් නෑ කියල. අර
නිමිති, හැඳිනීම්, ගිනීම් එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ ක්ෂය සව්ගන යනසකාට
සයෝගාවචරය හිතනවා කර්ටහන් සුද්ධ සනාකර ඉන්න එක සහාඳයි
කියල. ඒ තරර්ටර් අනිමිත්ත ස්වරෑපය තර්යි ර්තු කරන්න ඕනැ.
නර්ුත් සයෝගාවචරය නිමිත්තට තියන ර්නාපය නිසා සහාඳට
කරැණු කියාගන්න බැරි නිසාසදෝ හුඟාක් සවලාවට ඒ අරර්ුණ සියුම්
වුණාට පස්සස, අනිමිත්ත ස්වරෑපයට පත් වුණාට පස්සස ඒ
සයෝගාවචරය සගාළු සවන ගතියක් තිසයනව. සගාළු විතරක් සනසවයි
පසුබාන ගතියකුත් තියනවා. එතසකාට සවන්සන සර්ාකද්ද? නිමිති
ර්තු සවනකල් එක්සකා ඉන්න සවනව. නැත්නම් නිවන පස්සට දාන්න
සවනව. ඒක නිසා සහාඳට දැනගන්න ඕනැ. ඒ අනිමිත්ත ස්වරෑපය
එනවයි කියන්සන ොවනාසව උසස් තත්ත්වයක්. මීට හැබැයි සර්ාන
පිස්සු තත්ත්වයකුත් තියනව. ඔළුව නරක් වුණාට පස්සසත් අන්ද
ර්න්ද වුණාට පස්සසත් තර්න්ට ඉස්සරහ තියන සද් කියන්සනත් නෑ.
කියන්න ඕනැකර්ක් නැති තත්ත්වයකුත් එනවා. ආන්න ඒ අන්ද ර්න්ද
ොව කලසකාල ොව නැති කරන්න තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස්
ඉස්සසල්ලාර් සම් ගණන්ගැනීම් නැති, හැඳිනීම් නැති ඒ තැනට යන්න
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ඉස්සසල්ල සීල කූඤ්ඤය ගස්සල සහාඳට ඒ පුද්ගලයා ස්ථීරසාර
කරගන්සන.
සර්සහර් ස්ථීරසාර කරසගන පටන්ගන්නසකාට යම්
සර්ෝහයක් හිසත් තියනවා සන. යම් තණ්හාවක් දෘෂ්ටියක් හිසත්
තියනව සන. ඒ සවලාසවදී ඒ නිමිති සප්නව සන. සර්න්න ආශ්වාසය.
ආශ්වාසය සවනුවට ලකුණ සර්ච්චචරයි. නිමිත්ත සර්ච්චචරයි. එතසකාට
ඒක පරශ්වාසසයන් සවනස් සවන්සන සර්සහර්යි කියල
පටන්ගන්නසකාට තියන අර තණ්හා ර්ාන දිට්ි නිසා සප්නවා. සප්න
එක සහාඳට සවන් කරල හඳුනගන්නයි කියනවා. පරිගරහ කරන්නයි
කියල කියනවා. පරිගරහ කරනවයි කියල කියන්සන ආශ්වාසය
පරශ්වාසය සවන් සකාට හඳුනගන්නව. ආශ්වාසය පරශ්වාසය සවන්
සකාට හඳුනගන්නව. ඊට පස්සස් සයෝගියාට කියනව ආශ්වාසසය් ර්ුල
ර්ැදින් සවන් සකාට හඳුනාගන්න. අගින් සවන් සකාට හඳුනාගන්න.
ඊගාවට පරශ්වාසසය් ර්ුල ර්ැදින් සවන් සකාට හඳුනාගන්න. අගින්
සවන් සකාට හඳුනාගන්න. ඊට පස්සස ර්ුල් පර ශ්වාසය සදසවනි
පරශ්වාසසයන් සවන් සකාට හඳුනාගන්න ආදී වශසයන් හඳුනාගන්න
පුළුවන් හරිය ඔක්සකාර් ශක්ති පරර්ාණසයන් හඳුනාගන්න උනන්දු
සවනසකාට, එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ සතිය සර්ාිය වැසඩන්න
වැසඩන්න හඳුනාගැනීම්, අල්ලාගැනීම්, ගිනීම් කරගන්න බැරි
තත්ත්වයට පත් සවනව. එතනට තර්යි යන්න ඕනැ. එතනට පත්
සවනවයි කියල කියන්සන සලස්සල වැටිල්ලක්වත් සතිය නැති
වීර්ක්වත් සර්ාිය නැති වීර්ක්වත් සනසර්යි. එතනට තර්යි යන්න
ඕනැ. එතනට ගියහර් උපශාන්තයි. නර්ුත් සකසලස්ෙරිත පුද්ගලයාට
එතනට ගියාර් අර්ුතුර් කැලඹිල්ලක්, පටලැවිල්ලක්, කුපිත වීර්ක්
සවනව. ඒ තරර්ටර් සකසලස්.
ඉතින් දැන් අඩු ගාසන අපි සලසේ සර්ාකද්ද කියල දන්නවා
සන. අරර්ුණ සනාසපසනන තත්ත්වයට එනසකාට, ගිනීම් කරගන්න
බැරි සවනසකාට, සවන් සකාට හඳුනාගන්න බැරි සවනසකාට අපි
සවසහසට පත් සවනව. උපශාන්ත සවනව සනසර්යි. සකාච්චචර
සවනසක් තියනවද කියල බලන්න. සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන්
කරන්සන් වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය් තණ්හා ර්ාන දිට්ි නැතුව
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අරර්ුණ ගත්තා නම්, ඒ අරර්ුසණ් ගිනීම් ගන්න බෑ. හැඳිනීම් ගන්න
බෑ. පැනවීම් කරන්න බෑ. නිමිති නෑ. ආන් එතනට එනසකාට, නිමිති
ගන්න හැඳිනීම් කරන්න පුළුවන් තැන ඉඳලා එතනට එනකල් ඇති
සවන විපරියාසය, ඇති වන පරිණාර්ය, ඇති සවන සවනස පුළුවාන්
තරම් විස්තරව බලන්නයි කියනවා. එතසකාට සගවාදැමීර් සිද්ධ
සවන්සන දැක දැක දැන දැන. අහම්සබන්වත් සහළකින් පහළට ඇදසගන
වැටුණා වසග තක්කු ර්ුක්කුවක් සනසර්යි. තක්කු ර්ුක්කු වුසණාත් නම්
ඒ පුද්ගලයා ෙය සවනවා. ගුරැවරයා අතහරිනවා. කරර්ය අතහරිනවා.
ොවනා ර්ධයස්ථාන අතහැරල ඉතින් නන්නත්තාර සවනව.
නර්ුත් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සම් සයාර්ු කරවන්සන සර්සහර්
තැනකටයි. ඒක කරර්සයන් කරර්සයන් යන්න පටන්ගන්නසකාට,
එතසකාට සන්තති ඇර්තිවරයාට සවච්චච සද් වසග පූර්වාන්තය
අල්ලන්නත් එපා. අතීතය ගැන අර්තක කරල දාන්න. සව්ළවල දාන්න.
‘පච්ඡා සත ර්ාහු කිඤ්චනං’ අසන් උඹට අනාගතයක් සනාසව්වා!
සර්ාන අනාගතයක්ද? දැන් සම් සවන්න තියන සද්වල් සවලා ඉවරයි.
‘ර්සඣෙ සච සනා ගසහස්සසි’. ර්ැද අල්ලන්න එපා. පටන්ගන්නසකාට
අල්ලනවා. අල්ලනසකාට ආශ්වාසය අහු සවනව සහාඳට. පරශ්වාසය
අහු සවනව සහාඳට. ආශ්වාසසය් ර්ුල සම්කයි ර්ැද සම්කයි අග
සම්කයි සත්සරනවා. පරශ්වාසසත් අහු සවනව. ‘ර්සඣෙ සච සනා
ගසහස්සසි’ කියන විදියට ර්ැද අල්ලගන්න එපා කියන එක සිද්ධ
සවන්සන බුදු ර්තය අනුව. අල්ලගන්න පුළුවන් සද් අල්ලගන්න
පුළුවන් බවට සහාඳට බලාසගන ඉන්නසකාට ඒ ර්ත්සත සති සර්ාි
වැසඩනසකාට අල්ලාගන්න බැරි තත්ත්වය එන්න පටන්ගන්නවා.
අල්ලාගන්න බැරි තත්ත්වය කියන්සන කියාගන්න බෑ. දැන් ආශ්වාස
පරශ්වාසස් තර්යි. හිත පිට ගිහිල්ලත් නෑ. අතීතසය් අනාගතසයත් නෑ.
නර්ුත් ඒසක විස්තර සප්න්සන් නෑ. කියාගන්න බෑ.
ආන් ඒක තර්යි සම් සගනියන්න හදන තැන. ඒක තර්යි සම්
පුරාසෙද සූතරසය් සඳහන් කරන්සන ‘සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා’.
ර්ධයසය් සංඛයා ගිනීම්වලට යන්න හදන්න එපා. සවන විදිහකට
කියනව නම් අපි සදන පරඥප්ති නම් හැසලන්න පටන්ගන්නව.
අල්ලන්සන නැතුව ඉන්න පටන්ගන්නව. ඒක හරියට ඉස්සසල්ල
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ඉස්සසල්ල කටුර්ැටි බිත්තියකට ර්ැටි රිත්තක් ගැහුවා වාසග්,
සකාසහාල්ලෑ ගුලියක් ගැහුවා වාසග් සහාඳට අල්ලනවා. නර්ුත් ටික
සවලාවක් යනසකාට සහාඳට ර්ැදපු බිත්තියකට රබර් සබෝසලකින්
ගැහුවා වසග. ගහන්න ගහන්න සපාළා පනින්න පටන්ගන්නවා.
සර්සනහි කිරීර් අල්ලන්සනත් නෑ. ආශ්වාසසයන් පරශ්වාසය සවන්
කරල කියන්නත් බෑ. දිගට ඒකාකාරීකර්ක් ර්තු සවනව.
ආන්න එතසකාට තණ්හාව හැසලන බව සහාඳට වැටසහනව
සයෝගාවචරය කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාට ර්ූණ සබරි කරගන්න
තරමින්. තණ්හාවයි හැසලන්සන්, නර්ුත් සයෝගාවචරය හිතන්සන
සර්ාකද්ද? සම් අපරාසද් සෂෝක් එකට සපනි සපනී හිටපු ආනාපාසන
නැති වුණා. දැන් සර්ාකක් හරි පැටලිලා සවන්න ඇති. සහාඳට සවනස
දැකගන්න පුළුවන්කර්ක හිත තිබුණා. දැන් සවනස කියාගන්න බැරි
වුසණ් සර්ාිය නැති සවලා නිසා සවන්නට ඇති. එසහර් නැත්නම්
ර්ට නින්ද ගිහිල්ලද දන්සනත් නෑ. එසහර් නැත්නම් සවන
සර්ාකක්වත් හූනියර්ක්, ස්ථානසය් දුර්වලකර්ක්වත් තියනවද දන්සන
නෑ කියල. තණ්හාව දුරැ වීර්, කූඩැල්ලා සකාට්සට උඩ තිබ්බ වසග
නුහුරැ ගතියක් තිසයන්සන් අපිට. සර්ාකද, සංසාසර් පුරාර් තණ්හාව
සන වැඩුසව. දැන් තණ්හාව නැති සව්ගන යනසකාට සම්ක හදිසි නැති
වීර්ක්. ස්ථීරසාර නැති වීර්ක් සනසර්යි තාවකාලික නැති වීර්ක්. නර්ුත්
ඒකට සයෝගාවචරයා දක්වන ආකල්පය දිහා බලනසකාට අපි
සකාච්චචර ර්ාර පාක්ෂිකද, අපි සකාච්චචර වීත තණ්හා තත්ත්වයට
හතුරැකම් කරනවාද? අපි වීත තණ්හා තත්ත්වයට අර්ලි කරනවාද?
එසහර් නැත්නම් ඒකට අනදර කරනවාද කියල බලනසකාට සහාඳටර්
සත්සරන සද් තර්යි සම් සංසාර ගර්නට බාහිර කිසිර් සකසනක්සග්
බලපෑර්ක් නෑ. ර්ර්ර්යි. ර්සග්ර්යි.
සර්සතන්දි සර්වඥයන් වහන්සස් සහාඳට දඬුඅඬුවට දාල හිර
කරල තිසයන්සන. හිර කරල සහාදි බහිනසකාට අපි කෑගහනවා
අසන්! සම් දඬුඅඬුව බුරැල් කරන්ට කියල. ඒ සර්ාකද ඒ තරම්ර්
කැර්තියි තණ්හාව සපෝෂණය කරන්න. තණ්හාව තියන තාක් කල්
නිමිති තියනව. තණ්හාව තියන තාක් කල් පරණිි තියනව. අන්න ඒ
නිමිති, පරණිි කියන අනාගත සැලසුම් හැලී සැලී සව්ළී සපාි වී,
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තැළී යනසකාට අපි පක්ෂය ගන්සන කාසගද? සතිය සර්ාිය
පක්ෂයද? එසහර් නැත්නම් නැති සවච්චච ආනාපානය නැවත ර්තු
කරගන්න හයිසයන් හුස්ර්ක් ගන්නව. ෂ් ...අහ්..! ඊට පස්සස හරි
සන්සතෝසයක් ඇති සවනව දැන් නම් ොවනාව හරි පාරට වැටුණයි
කියල. එසහර් නැත්නම් පුම්බන්න හකුළන්න යනව. එසහර් නැත්නම්
පර්යංකසයන් නැගිටල යනව. සර්ාකද, ඇස් සදසකන්වත් සර්ානවා
හරි නිමිත්තක් ගත්සතාත්, කසනන්වත් ගත්සතාත් කියල. සර්න්න සම්
වැසේ සහාඳට සත්සරන්න සත්සරන්න, අසත්පුරැෂයාට නම් ෙය
ගතියක්, අසරණ ගතියක්, වල්ර්ත් සවච්චච ගතියක් දැසනනවා.
සත්පුරැෂයාට සත්සරනව අසන් සර්ච්චචර සංසාසර් අපි සර්ාකටද
සපාසහාර දැම්සම් කියලා. එකර් අරර්ුණක් දිහා සබාසහෝ සවලාවක්
බලා ඉන්නසකාට ඒ අරර්ුණ එපා සවන එක සර්වඥයන් වහන්සස්සග
ගුණයක් සනසර්යි. උන්වහන්සස් ඒ ගුණය පරසයෝජ්නයට ගත්තා. ඒ
නිසා ආශ්වාස පරශ්වාසසය්ර් හිත තියන්න. එසහර් නැත්නම් පිම්බීර්
හැකිළීසම්ර් හිත තියන්න. වසම් දකුසණර් හිත තියන්න. තියල ඒක
කරසගන යනසකාට ඒ ර්තින් තණ්හාව හැසලන හැටිත් එපාකර් ර්තු
සවන හැටිත් අනාගත සැලසුම් හැසලන හැටිත් බලාසගන ඉඳිල්ල
කරදරයක් සවන හැටිත් සහාඳට දැකගන්න පුළුවන්.
ඉතින් සම් සූතරය ඔච්චචර ගැඹුරැයි කියන්න සදයක් සනසවයි.
ඕක කරන්න පුළුවන් සදයක්. සවන විදිහකට කියනව නම් සම්ක
විපස්සනාවට විතරක් සනසර්යි සාර්ානය සගාසේ ොෂාවටත් ඕක
ඔච්චචරර්යි. සදසව්සල් දකින කුකුළාසග් කරර්ලා - සර්සව්සල් සපසන්
සක සස්ර් සුදු සවලා කියල. සදසව්සල යර්ක් දකිනසකාට ඒක එපා
සවනව. ඒ කියන්සන වීත තණ්හා තර්යි. අන්න ඒ වීත තණ්හා
තත්ත්වයයි සම් අගර තත්ත්වය. ඒකටයි සර්වඥයන් වහන්සස් සම් අපි
සගනියන්න හදන්සන. අසප් හිත ඒකටයි සම් හරස් කපන්සන.
එතසකාට අසප් හිත එක්සකා නින්දට වැසටනව. එක්සකා නීරසයි
කියල කියනව. එක්සකා ෙය ගතියක් පහළ සවනව. එසහර් නැත්නම්
අපි ඒකාකාරී ගතියකට පත් සවනවා කියන එක දැනසගන ගිසයාත්
අන්න බුදු බණ ඇහුවා. අන්න බුදු හාර්ුදුරැසවෝ අපි ළගට ොවනාසව්දී
ඇවිල්ල උදව් උපකාර කළා ආරක්ෂාවක් දුන්නා වාසග්. ඒ ධර්ර්
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ආරක්ෂාව සැලසසනවා. එසහර් සනාවුසණාත් අපි හැර්දාර් ගුරැවරැ
ර්ාරැ කරයි. හැර්දාර් කර්ර්ස්ථාන ර්ාරැ කරයි. හැර්දාර් ස්ථාන ර්ාරැ
කර කර ඇවිදියි.
නර්ුත් සකායි ගුරැවරයාත් කියන්සන එකයි. එක අරර්ුණක්
අරසගන අතීත අනාගතයට යන්න සදන්සන නැතුව, ඒ අරර්ුසණත්
අල්ලාගැනීම් අතහැරීම් නැතුව ඇති හැටිසයන් බලන්න. එසහර්
බලාසගන ඉන්නසකාට ඉන්නසකාට තර්යි සම් සති සර්ාිසය
වැඩීර්ක් සිදු සවන්සන ඔය ඇති සවන ශීල ශික්ෂාව ර්තින්. ආන්න
ඊගාවට ෙයානක තත්ත්වයක් එනව. සම් ඇති සවච්චච සතියට
සර්ාියට ආසාවක් ඇති සවනව. ඒක නම් ඉතින් ගැඹුරැ තර්යි. ඒකට
නම් පුරාසෙද සූතරය කිව්වට කර්ක් නෑ. අට්ඨක වග්ගය කිව්වට කර්ක්
නෑ. සුත්ත නිපාසත කිව්වත් කර්ක් නෑ. ගැඹුරැයි කිව්වත් කර්ක් නෑ.
අර්ාරැ සද් එතනයි. සර්ාකද, දැන් ර්ට ොවනාව සහාඳයි, ර්ට දැන්
ොවනාව පුළුවන්, ර්ට දැන් නීරස වුණත් ඉන්න පුළුවන් කියල ඒක
පිළිබඳව තණ්හා ර්ාන දිට්ි ඇති වුසණාත් සර්ාි වඩන
සයෝගාවචරසයකුට කිසි සස්ත්ර් හවුහරණක් නෑ. විපස්සනා වඩන
සකනාට තර්න් තුළ වැසඩන සද්ධා විරිය සති සර්ාි පරඥා කියන
ධර්ර් පංච ඉන්ද්රිය වශසයනුත්. එසහර් නැත්නම් තර්න් තුළ වැසඩන
සීලය සර්ාිය කියන ශික්ෂණ ධර්ර් පිළිබඳව වුණත් සහාඳට
සත්සරන්න පටන්ගන්නව. සම්ක සාර්ානය සරදි අපුල්ලන ර්නුස්සයට
හම්බ සවච්චච පට සරද්ද. ඒ ර්නුස්සයට නම්බුවක් නෑ. ඒ ර්නුස්සයට
තිසයන්සන සහෝදලා අයිතිකාරයට සදන එකයි. ර්ට දැන් පට සරදිර්යි
හම්බ සවන්සන කියල ඒ ර්නුස්සය උසස් කුලයකට පත් සවන්සන
නෑ. ආන්න ඒ වසග අපිට සර්වඥයන් වහන්සස් සීලයත් සර්ාියත්
පරඥාවත් දුන්සන් වීත තණ්හා වීර්ට මිස, සීලයට තණ්හා කරන්න
සනසර්යි. සර්ාියට තණ්හා කරන්න සනසර්යි. ර්ට දැන් සහාඳට
විපස්සනාව තියනවා කියල පරඥාවට තණ්හා කරන්න සනසර්යි. නර්ුත්
සදාස් කියන්න වටින්සන නැත්සත, සීලයක් ඇති කරසගන සීලයට
තණ්හා කරන්න පුළුවන් සවන්සන සෑසහන වීර්යවන්තසයකුට
පර්ණයි. සබාසහෝසදනා දුස්සීලයි සම් සලෝසක. ඒ කියන්සන සර්ාි
ධයානයක් ඇති කරසගන ඒ සර්ාියට තණ්හාව ඇති කළත්
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සනාකළත්, ඒක සල්සි පහසු සකසනකුට කරන්න පුළුවන් සදයක්
සනසර්යි.
නර්ුත් සල්සි පහසු වුණත් නැති වුණත්, ඇති කරගත්ත
සර්ාිය පිළිබඳව ඇති කරගත්ත ගුණය පිළිබඳව තණ්හාවක් ඇති
කරගත්සතාත් සවන හානිය නම් කිසීර් අඩුවක් නෑ. පාඩුව පාඩුවර්යි.
ඒ නිසා ඒ පුද්ගලයට සවනදා බලන කන්නාිසයන් ර්ූණ බලල බෑ.
රැවුළ කපන කන්නාිසයන් ර්ූණ බලන්න සවනව. සලාකු කරල
බලන කන්නාියකින් බලන්න සවනව ඉතුරැ සවච්චච රැවුල් ගස්
තියනවද කියල. ඉස්සසල්ල බැලුසව සාර්ානය කන්නාිසයන් සන.
දැන් බෑ. දැන් සලාකු කරල බලන කන්නාියක් ඕනැ. එතසකාට තර්යි
බුදුහාර්ුදුරැවන්සග් ඔය ගම්ෙීර ධර්ර් ආශරය කරන්න පුළුවන්
සවන්සන. සර්වඥයන් වහන්සස් සර්ච්චචර සිල්වන්ත සවලා, ගිය
සබෝිසත්ව කාසල් සර්ච්චචර අෂ්ට සර්ාපත්තිත් උපදවාසගන, තාර්
සර්ානවද සම් කිං කුසල ගසව්සීව කියලා ඇවිද්සද්? ඇවිද්සද් සම් ඇති
කරගත්ත සීලයත් සර්ාියත් ර්තින් තණ්හා දිට්ි ර්ාන ඇති සනාවීර්
පිණිස ර්ර් දැන් සර්තන කියල, ආරම්ෙක නිරහංකාර ොවය, අර
ආරම්ෙසය්ර් තිබිච්චච ර්ර් තාර් සනාදන්න සකසනක් කියන ගතිය
නැවත නැවත ඇති කරගන්න බැරි වුසණාත් අපි ඒ ඇති කරගත්ත
තත්ත්ව සලාකු කරසගන එව්ව අරසගන කඩාසගන කන්න
පටන්ගන්නවා. එතසකාට සවන්සන සර්ාකද්ද? අර සාර්ානය
ොවනාව පටන්ගත්සත් නැති සකනාටත් වඩා අපි සම් වැසටන
පරර්ාදය, අපි සම් එක තැන කරකැසවන කරකැවිල්ල අරිට වැිය
සබාසහාර් විපත්තිකරයි.
ඒක නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව
දුල් ා ඛණ සම්පත්තී තත්ථ වි්ව් ා විපත්ති කියල. සම් ලද්දා වූ
දුර්ලෙ ක්ෂණ සම්පත්තිසයන් අපි යන්තම් සීලයක් අරසගන එතන
විසව්ක ගන්න හදනව. හප්පා! සංසාසර් තිබුසණ් නැති සීලයක් දැන්
හම්බ වුණා සන් කියල විසව්ක ගන්නව. ඒක සර්වඥයන් වහන්සස්
සඳහන් කරනව. ඒක උන්දැට විපත්තියක් සවනව. යම් කිසි සකසනක්
කියනවා නෑ හුඟසදසනක් සීසල් නතර වුණා, ර්ර් නම් නතර වුසණ්
නෑ. ර්ර් සීල සර්ාි සදකර් කරසගන නතර වුසණ් කියල ඒ පුද්ගලයා
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අරිට වැිය විපත්තිකර තත්ත්වයක තිසයන්සන්. තව සර්හර
සකසනක් හිතනවා සීල සර්ාි විතරක් සනසවයි, ර්ර් විපස්සනා
ඥානත් වඩාසගන තිසයන්සන. ර්ර් සම් විපස්සනා ඥාන වඩන්සන්
කියල. එතනදී විසව්ක ගන්න ගත්සතාත් අරිටත් වැිය විපත්තිකරයි.
ඒ නිසා ඒ සවනුවට සදන නිදර්ශනය තර්යි, ොවනා කරන සකනා
ඉස ගිනි ගත්තකු ඒ ගිනි නිවනවට වඩා සව්ගයකි න්, සම් ලද ක්ෂණ
සම්පත්තිසය් වටිනාකර් වහවහා සත්සරන්න නම්, ර්ර් දැන් සර්තන
කියන සම් තණ්හාසවන්, ර්ාන්නසයන්, දෘෂ්ටිසයන් සතාර සම්
චිත්තක්ෂණය පැවැත්වීර් සීලය රකින්න ඉස්සසල්ල තිබුණ තරර්ටර්,
සර්ාියක් ඇති සවන්න ඉස්සසල්ලා තිබුණ තරර්ටර්, විපස්සනා ඥාන
පහළ සවන්න ඉස්සසල්ලා තිබුණ තරර්ටර් හැර් සවලාසවදීර් ඇති
කරගත්සතාත් සංකීර්ණතා ර්තු සවන්සන් නෑ. සංකීර්ණතා ර්තු
වුසණාත් තර්න්ටර් වටහාගන්න පුළුවන්, ර්ර් සම් දැන් ඉන්සන ඇඳලා.
ර්ර් දැන් ඉන්සන ඒකට නම්බු ලබලා. ඒ නම්බුව කියන්සන තණ්හාසව්
තවත් සවස්ර්ූණක් පර්ණයි. නිවනින් සර්පිට කිසිර් තැනක ඒ වසග
තර්න්සග් ගුණ චරිතය පිළිබඳවත් ඒ නම්බු කිරීර්ක් සකරැසවාත්
නිමිති ගැනීර්ක් සිදු සවනවා. පරණිි ඇති කිරීර්ක් සිදු සවනවා. ර්ර්
ලබන ආත්සම් සම් සම් තැන්වල උපදී, ර්ර් සම් සම් විදිහට අනුන්ට
බණ කියන්න පුළුවන් සවයි කියල අනවශය පරණිි ඇති කරනවා. යම්
කිසි සකසනක් “ර්ර් දැන් සර්තන” කියන, සීලයක් එන්ඩ සර්ාියක්
එන්ඩ සතියක් එන්ඩ කලින් යම් නිරහංකාර තත්ත්වයක හිටිය නම්,
එතනට සගනියන්න පුළුවන් නම් ඒ ර්නුස්සයාසග් පරගර්නය පරගතිය
සර්ානර් සකසනකුටවත් අහු සවන්සනත් නෑ. සර්ානර් සකසනකුටවත්
ඊර්ෂයාවට ලක් සවන්සනත් නෑ. සර්ානම් සකසනකුටවත් බාධා
කරන්නත් බෑ.
ඒක
නිසා
‘සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා’
වර්තර්ාන
චිත්තක්ෂණය පිළිබඳ ර්ැනීම්වලට යන්න එපා. වර්තර්ාන
චිත්තක්ෂණය හඳුනාගන්න යන්න එපා. වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණය
පිළිබඳ පරඥප්ති ඇති කරන්න යන්න එපා. වර්තර්ාන චිත්තක්ෂසණ්
හුදු පැවැත්සම් දිගින් දිගට ඉන්න එක පර්ණයි. සර්සතන්ට ගියාට
පස්සස තර්යි, ඉතාර් හුඟාක් ඉස්සරහට ගියාට පස්සස තර්යි ර්තක්
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කරන්න සවන්සන. එසහර් වර්තර්ාන චිත්තක්ෂ ණය සකසලස්වලින්
සතාරව සහාඳට හිත පවතින බව දන්නව නම් ඒකවත් සර්සනහි
කරලා ඒ ර්ත සතිර්ත් සවන්නවත් උත්සාහ කරන්න එපැයි කියල
තියනව. එතසකාට සතියත් දුක්ඛ සතයයටයි වැසටන්සන. සර්ාකද
සතිසයන් ඕනැ කාරණාව සවලා තිසයන්සන දැන්. ඒ බව දන්සන නෑ.
දන්සන නැත්නම් නිදාසගන ඉන්න බසබක් නැගිට්ටවල අහනවා බබා
බුදිද කියල. ආන්න ඒ වසග ඒ අම්ර්ට සත්සරන්සන නැත්නම් සම්
බබා නිදාසගන කියල, ඉතින් සවන්සන සර්ාකද්ද අර නැළවිලි කවි
ඔක්සකාර් ගඟට කපපු ඉනි වසග සවනව.
සම් නිසා ඉදිරියට යනසකාට යනසකාට යනසකාට
‘සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා’ කියන විදිහට වර්තර්ානය ගණන්
කිරීම්වලට පත් කරන්සන නැතුව, නැත්නම් ‘ර්සඣෙ සච සනා
ගසහස්සසි’. ර්ැද අල්ලගන්න එපා කියන්සන නැතුව, නැත්නම්
ෙද්සදකරත්ත සූතරය සඳහන් කරන විදිහට වර්තර්ානසය් ‘අසංහීරං අසංකුප්පං’ කියන විදිහට වර්තර්ානය බදාගන්සනත් නැතුව,
වර්තර්ානය තල්ලු කරන්සනත් නැතුව ඇති තාලයට යන්න සදනව
නම් සයෝගවචරයට සර්න්න සර්සහර් වැටසහයි. සකාසහාර්ද?
ආනාපානය පටන්ගත්ත එක්සකනාට ආනාපානය තිසයනවා. සද්දත්
ඇසහනවා. සව්දනත් දැසනනවා. හිතිවිලිත් එනවා. හිතත් එසහ සර්සහ
යනවා. නර්ුත් එකක්වත් පරකට නෑ. ඔක්සකාර් සර් ර්ට්ටසම් ර්ූද ර්ැද
හරියට රැළි වාසග. ඉවුසර් තියන රැළි වාසගත් සනසවයි. සකළවසර්
තියන ක්ෂිතිජ්සය් රැළි නැති තත්ත්වය වසගත් සනසවයි. නිතසරෝර්
රැළි ගහමින් තියනව.
සර්න්න සම්කට නීරස ොවයකින් සතාරව, ඒකාකාරී
කියන්සන නැතුව, ඔසහ් ඇස් නැති මිනිසහක් සම්ක දිහා බලාසගන
ඉන්නව වසග දිගට බලා ඉන්න පුළුවන් නම් මිනිහට කීහැකි තපසයි
කියල. ඔසහ් බලාසගන ඉන්නව. සර්ාකක් දිහාද බලාසගන ඉන්සන.
එසහන් ආනාපානය ර්තු සවනව. සර්සහන් සද්ද ර්තු සවනව.
සර්සහන් හිතුවිලි ර්තු සවනව. සර්සහන් සව්දනා ර්තු සවනව. සම්
සස්රටර් සර් හිත. ආනාපානය ර්ට සව්වා! අනික් ඒවා ර්ට සනාසව්වා!
කියන හැඟීර්ක්වත් නෑ ඒ සවලාසව. කිසිර් සදයක් අල්ලගන්න
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යන්සනත් නෑ. කිසිර් සදයක් අතඅරින්න යන්සනත් නෑ. අන්න එතන
සහාඳට ඒ ඒකකාරීකර් ඇති සවන්න සහ්තු තිසයද්දිත් ඒකාකාරී
සනාවී පවතින සතිය - සුපතිට්ිත සතිය, එසහර් නැත්නම් බලවත්
සතිය පවතින සවලාසවදි තණ්හාවක් ඇති සවන්න බෑ. සර්ාකද
තණ්හාවක් සනසවයි ඇති සවලා තිසයන්සන. තරහක් ඇති සවන
තරසම් ඒකාකාරී බවක් තිසයන්සන. ර්ාන්නයක් සවන්සනත් නෑ සම්ක
ර්ට සලාකු සදයක් කියල. සර්ාකද හම්බ සවච්චච ගිනි අඟුරක් නෑ. ඔය
තියන සද්ර්යි.
ඒ වසග්ර් සම්ක ආත්ර්ය කියන්න යන්සන නෑ. සම්ක බලු
වර්නයක් වසග එකක්. සම්ක ර්ැරිච්චච සර්ප කුණක් වසග එකක්. ඕකට
සකාසහද ආත්ර්යක් කියන්සන. අන්න ඕක දිගට පවත්වන්න බැරි එක
තර්යි පරශ්සන. ඒකට නීරස වීර් තර්යි අපිට තියන ‘අසංහීරං අසංකුප්පං’ කියන විදිහට එක්සකා ඒක අල්ලගන්න හදනව. එක්සකා
තරහ සවන්න හදනව. ආන් ඒ සදක නැතුව කරන්න ගිසයාත් “ර්ර්
දැන් සර්තන” කියන චිත්තක්ෂසණ් නිර්වචසනට බාධා සවන්සනත්
නෑ. එසහර්ර් ඒකත් තියනව. ඒ විතරක් සනසවයි, ඒ පුද්ගලයට
සහාඳට සම් තත්ත්වය පවතිද්දී; සම්ක පරතයක්ෂය; අනුර්ාන ඥානය
සහාඳට වැඩ කරල කියල සදයි සර්වැනි තත්ත්වයක් යටසත්
තණ්හාවක් එන්න සද්කුත් නෑ කියල. ඒ වසග්ර් ද්සව්ෂයක් ර්ාන්නයක්
එන්න සද්කුත් නෑ. පරපංච ධර්ර්, ඒ කියන්සන හිත පටලවන, වණ
කරන, ලඳු ගාසන දුවන සද්වලුත් නෑ. සර්න්න සම්ක තර්යි දුක්ඛ
සතය ස්වොවය.
දුක්ඛ සතයය සර්වඥයන් වහන්සස්සග වචනවලින් විස්තර
කරන්සන සපළන බවයි. තවන බවයි. සංඛත බවයි. විපරිණාර් බවයි.
ඒකාකාරීකර්ක් ආශ්වාසසය් සහෝ පරශ්වාසසය්, එසහර් නැත්නම්
පිම්බීසම් හැකිළීසම්දී, නැත්නම් සක්ර්සන්දී සප්න සවලාසව්දී සම්ක
බලාසගන ඉඳීර්ර් සවසහසකරයි. ආ එසහර් නම් අපි දන්නව කවදාවත්
සම්කට තණ්හාවක් එන්සන නෑ. නීරසයි. අනිත් එක ඒක සපළන බව
සනසර්යි, තවන ගතියක් තියනවා. බලන බැලීර්ර්, බලන්නට
සවසහසක් ඇති කරනවා. නිදර්ශන වශසයන් සපන්වන්සන මිරිඟුවක්
දිහා බලාසගන ඉන්නව. ර්ූද ර්ැද හරිසය තියන රැල්ල දිහා බලාසගන
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ඉන්නව. එසහර් නැත්නම් වතුර කඩකට වහිනසකාට ඒසක් බුබුළු
නගින හැටි දිහා බලාසගන ඉන්නව. සම් සකායි එක දිහා බලාසගන
හිටියත් ආරම්ෙය නම් සබාසහාර් ජ්යයි. ටික සවලාවක් යනසකාට
ඒකාකාරීකර්ක් එනවා. ඒක සහාඳර් ලකුණක් තර්යි සම් හිත
ර්ධයස්ථය අල්ලලා නෑ කියන්න. ර්ධයස්ථය ගණන්ගන්සන නෑ.
ර්ධයස්ථය පිළිබඳව හඳුනාගන්සන නෑ. ර්ධයස්ථය පිළිබඳව
අර්ථකථන සදන්න යන්සන නෑ. ඔසහ් බලාසගන ඉන්නව කියන්න
නම් වටින්සන නෑ. නර්ුත් කියන්න සවන්සන එසහර් තර්යි.
ඇස් නැති ර්නුස්සසයක් ඒක දිහා බලාසගන ඉන්නව වසග
බලාසගන ඉන්නව නම් අපි කියනවා ඒකට සාදර සවනව කියල.
හුඟසදසනකුට සවන්සන සම් සවනසකාට සනාදැනීර් පර්යංකසයන්
නැගිටලා සළුව විසි කරලා දානව. නැගිටලා යන්න හිසතනවා.
කම්ර්ැලි සවනව. ආන්න එසහර් සනාකසළාත් පර්ණක්, සර්සහර්
නීරස ගතිය නීරස ගතිය වශසයන්ර්, සපළන ගතිය වශසයන්ර්, තවන
ගතිය වශසයන්ර් සත්රැම්ගත්සතාත් ඕක හරහා යන්න පුළුවන්.
විනිවිදින්න පුළුවන්. නැත්නම් ඕක පරතික්සෂ්ප කිරීර් තර්යි අසප්
ජ්න්ර් ගතිය. සංසාර ගතිය. සකසලස් ගතිය. ඕක හරහා යෑර් තර්යි
විපස්සනාසවන් සකසරන්සන. විනිවිදීසර්න් සකසරන්සන. ඒක
විනිවිදින්න කවදාවත් ගුරැවරයාසග් ආශීර්වාදසයන් බෑ. සපාසතන් බෑ.
තටර්ලා බෑ. කල්පනා කරල බෑ. සපර පින් කරල බෑ. අනිවාර්යසයන්ර්
ඒක ර්තු සවන්න ඇරල ඒක හරහා යන්න ඕනැ. ආන්න ඒක හරහා
ගිසයාත් තර්න්ට සත්රැම්ගන්න පුළුවන් සවයි ඉස්සසල්ල ඉස්සසල්ල
නං හිසතනවා කවදාවත් ර්රණයට කලින් කරගන්න බැරි සවයි කියල.
ඒ තරර්ටර් සම්ක ගනබහලයි. සකළවරක් සප්න්සන් නැති විශාල
ර්කසරක් වසග, මිරිඟුවක් වසග සප්න්සන.
නර්ුත් සම් සද් කරසගන කරසගන යනසකාට සර්ානවත්
ඇසඟ් හැප්සපන්න සදයක් නෑ. කරසගන යනසකාට පාළු ගතියක්
දැසනනවා. තනි ගතියක් දැසනනවා. නීරස ගතියක් දැසනනවා. එපා
කරන ගතියක් දැසනනවා. සර්හර විට නුරැස්නා ගතිත් දැසනනවා.
හැබැයි කියන්න අහලක පහළක කවුරැවක්වත් නෑ. තර්න් එක්ක
ොවනා කරන්න පටන්ගත්ත අය සබාසහාර් කලින් හැලිලා. සවන
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සර්ානවත් තියා ර්සගත් එක්ක සර්සතක් කල් සහාඳට නරකට හිටපු
ර්ර්යත් නෑ. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ නම් පළාතක නෑ. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ
ඔසහාර් තැනට එන්සන නෑ. උන්වහන්සස් සඳහන් කරලා තියනවා,
පාර කියල දීල තියනව. උඹට උඹත් නැති සවයි. උඹත් එක්ක ොවනා
කරන්න කරට අත දාගත්ත කට්ටියත් ර්ගහැරිලා තිසයයි. උඹට
සත්සරයි තනි සවච්චච ගතියක්. පාළු ගතියක්. එපා කරවන ගතියක්.
නීරස ගතියක්. පදනම් විරහිත ගතියක්. ෙය එළවනසුලු ගතියක්.
ආන්න එතසකාට අර සීසල සිහිපත් කරසගන තරිවිධ රත්නය සිහිපත්
කරසගන කාය ජීවිත නිරසප්ක්ෂව සම්ක බලාසගන හිටිසයාත් ඒක
එහා සකළවරට ගියාට පස්සස සත්සරයි. සර්හා පැත්සත් තුබුණු සැලීම්
එහා පැත්සත නෑ. සැසලන්සන් තැසවන්සන් සම් ර්සර්ක් කියල
සලකුණු ගත්ත පර්ණින් පර්ණයි. එසහර් නැත්නම් සාර්ානයසයන්
හුළසග් තියන සැලිල්ල හුළඟට කරදරයක් සනසවයි. ගින්සන් තියන
තාපය ගින්නට කරදරයක් සනසර්යි. සපාළසව් තියන බර ගතිය පඨවි
ධාතුවට බරක් සනසවයි. වතුසර් තියන සතතර්නය සහෝ වතුසර් තියන
බන්ධන ගතියට වතුර බඳින්න බෑ. සම් සලෝසක තියනව නම්
ඉතාර්ත්ර් කැසපන කඩුවක්, ඒ කඩුවට කවදාකවත් ඒ කඩුසව් ර්ුවාත
කපන්න බෑ. සලෝසක තියනවා නම් ඉතාර්ත්ර් තද දියර්න්තියක්, ඒ
දියර්න්තියට සම් දියර්න්තියර් කපන්න බෑ. ඒ දියර්න්තියට පුළුවන්
සවන ඕනැ සදයක් කපන්න.
අන්න ඒ වසග තර්යි නීරසකර් කැපුවට පස්සස ඒකාකාරීකර්
කැපුවට පස්සස සර්ානවට සැසලන්නද? සර්ාකටද අපි සහට්ටු
කරන්න තිසයන්සන ආන් ඒ ටික සකරැවට පස්සස. කරන්න අර්ාරැත්
නෑ සහාඳට හිත හදාසගන ගිසයාත්. ආන්න ඒක සකරැවට පස්සස
සත්සරන්න පටන් අරගන්නව, බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් කල් ඇතුවර් සම්
එල්ල කරල, සයාර්ු කරල, පත්තු කරල තියල පැත්තකට සවල හිනා
සවවී ඉන්නව. ගිය ර්නුස්සයට තර්යි සඩෝං ගාල පිපුරැවට පස්සස
සත්සරන්න පටන් අරගන්සන. අර තිබුණ සගානුවත් නෑ. දිසාවත් නෑ.
කුඩු කුඩු ගිහිල්ල අන්තිර්ට සැසලන්න සදයක් ඉතුරැ සවන්සන නෑ.
ඉතින් ඒසකන් සර්පිට ඔය ඇඳිනීම් තිසයද්දී දැනීම් තිසයද්දී
පැනවීම් තිසයද්දී කරන උපශාන්තකම් සස්රර් සබාරැ. ඔක්සකෝර්
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සම්ර්ුතිය පර්ණයි. ඒ හැඳිනීම් ගිනීම් හැසලනසකාට ඇති සවන ෙයත්
අසරණකර්ත් තර්යි සම් වීරත්වය තුළින් කඩන්න ඕනෑ. ඒකටයි
සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන් - ඕක ර්රණ සර්ාසහාසත්දී
තියාගන්නත් එපා. ඒක කවදාවත් සකසරන්සන නෑ සන. සලඩ වුණහර්
කරගන්න හිතන්නත් එපා. වයසට ගියහර් කරන්නත් එපා. සහාඳට
හයිය හත්තිය තිසයද්දී ඒ නීරස ගතියට ර්ූණ සදන එකයි. ර්ූණ
සදන්න සදන්න සදන්න යනසකාට තර්යි සත්සරන්සන වීතත්්හා
පුරා ් දා කියන වචසන කියන්නත්. සම් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ආවට
ගියාට කියාපු වචනයක් සනසවයි. උන්වහන්සස් සම්ක අත්දැකලා. ඒ
වසග්ර් ඉතාර්ත්ර් වීරවන්ත ඉතාර්ත්ර් ආදරය කරන තර්න්සග් ඖරස
පුතරයන්ට තර්යි සම් කියන්සන්, පුළුවන් නම් ඕන්න ඔය ඇති සවන
ර්ැද, සම් ර්ජ්ෙය අල්ලගන්සන් නැතුව, ර්ර් දැන් සර්තන කියන
තැසන්, සර්තනවත් දැන් කියන එකවත් තණ්හා ර්ාන දිට්ිවලින්
අල්ලන්සන නැතුව ගත කරන්න නම් ඊට කලින් තියන වීතික්කර්
සකසලස්, එතනින් ගියාර් පරියුට්ඨාන සකසලස් දුරැ කිරීසම් දක්ෂකම්
ඇති කරසගන තිසයන්න ඕනෑ. ඇති කරගත්තත් ඒ අවසාසනදි
අනුශය සකසලස්වල තියන ර්ායාකාරී ගතිය නිසා ඉතාර්ත්ර්
අර්ාරැයි, සම්ක අඩු ගාසන අෙිසයෝගයක් වශසයන් පරශ්න පතරයක්
වශසයන් ඉදිරියට ගන්නවත්. ආවත් හිතන්සන සම්ක අවාසනාවන්ත
සදයක්, කවුරැ හරි ර්ට නරකට කරපු සදයක් කියලයි. නර්ුත්
සර්තනර්යි වාසනාව තිසයන්සන. ඒ සර්ාකද අපි තාර් වයසට ගිහිල්ල
නෑ. අපි තාර් ර්රණ සර්ාසහාතට ඇවිල්ල නෑ. සලඩ සවලා නෑ. ඒක
නිසා ශක්තිය තියන සවලාසව සම්ක කරගත්සතාත් අන්න වීත තණ්හා
ස්වරෑපයට යන්න පුළුවන් ගතියක් තිසයනව.
ඉතින් ඒක නිසා ඒ සඳහා එක් එක්සකසනක් තර්තර්න්සග්
උපනිශරය සම්පත්තිවල හැටියට විවිධාකාර උපකරර් පාවිච්චචි කරනවා.
සර්වඥයන් වහන්සස් ර්ුලින්ර් සම් ර්ූලධර්ර්ය සපන්නල දීල තියනව.
සර්සතන්දි සපරනිමිත්තට සම් සපරහසර් කසකාරය වසග එන්සන
සර්ාකද්ද? නීරස ගතිය. ඒකාකාරීකර්. ෙය එලවනසු ලු ගතිය. පදනම්
විරහිත ගතිය. ආන් ඒකට ර්ූණ සදන්න නම් කලින් තියන සීල ශික්ෂා,
සර්ාි ශික්ෂා ඇති කරසගන, විපස්සනා ශික්ෂාව කියල කියන්සන
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සවන සර්ානවත් සනසර්යි, සම් තර්න්සග්ර් අසත් ඇටයක් අනිත්
අතින් ගලවල දාන්න වසග. සර්සතක් කල් ආදරසයන් සාදරසයන්
වඩපු සක්කාය දිට්ිය පිළිබඳව සහාඳ විර්සුම් නුවණකින් ඉඳසගන
ඒක ර්තු සවනසකාටර් ර්තු සවන්සන නාර් ධර්ර්යක් වශසයන් බව
සර්සනහි කරමින් රෑප ධර්ර්වලින් ඇති කරගත්ත සතිය සර්ාිය තව
තවත් දියුණු කරගනිමින් ඒකට විනිවිඳ බැලුසවාත් ඒක පුරැෂසයකුට
විතරක් කළ හැකි, ර්නුෂයසයකුට විතරක් කළ හැකි, සීල සර්ාි පරඥා
ඇති සකසනකුට කළ හැකි, නර්ුත් කරන්සන නැතුව සර්සතක් කල්
සංසාසර් හිටපු සද්, අද සත්රැම්ගත්තා කියන වීරත්වය ඇති කරගත්ත
සකසනකුට පර්ණක් කළ හැකි සශර්ෂ්ඨ ධර්ර්යක්.
ඉතින් ඒක නිසා අපි සත්රැම්ගන්න ඕනෑ සම් බණ අහන,
බණ කියන අපි සකායි සවලාසවත් උත්සාහ කරන්සන සම්කට අවශය
අඩුර් කුඩුර් ටික සකස් කරගන්න බව. සම්ව ඔක්සකාර් එකලස්
සවන්න ඕනෑ. එකලස් සවලා ඒක සහණ සගිය වසග කසකැවිලා
එනසකාට තර්යි ආර්ය අෂ්ටාංගික ර්ාර්ගයට අවශය කරන අංග අටර්
එකර් චිත්තක්ෂණසය පහළ සවන්න ඕනෑ, සම් වසග වීරත්වයකින්
එහාට යන්න. දැන් සවන සවන අංග වශසයන් සවන සවන තැන්වල
එකතු සවලා තිසයන්සන්. වාි සවනසකාට ර්තක තියාගන්න ඕනෑ අසන් අද ර්ට සම් දුෂ්කරතාව එනසකාට ර්සග් හැර් හැකියාවක්ර්
ඉදිරිපත් සව්වා! ඉදිරිපත් සවලා ර්ට සම්ක විනිවිදගන්න ලැසබ්වා!
කියල අපි පරර්ථනා කරර්ු.
ඉතින් සම් සියලුසදනාටර් ‘වීතතස්හා පුරා සෙදා’ කියන
පරිදි, සර්වඥයන් වහන්සස් පරාර්ථනා කළ පරිදි සම් ජීවිසත් හර්ාර
සවන්න කලින් ඒ වීත තණ්හා තත්ත්වය සම් පර්යංකයකදීර් සාක්ෂාත්
කරගන්න ලැසබ්වා! කියන පරර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර්
සද්ශනාව සර්තනින් සර්ාප්ත කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනව.
සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සව්වා! කියල පරාර්ථනා කරනවා.
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

වීත ත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා
්වම්ඣෙනුපසං්ඛය්යා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං
අ්ක් ාධ්නා අසන්තාසී - අවි ත්ථි අ ුක් ු්ො
මන්ත ාණී අනුද්ධ්තා - ස ්ෙ වාොය්තා මුනි
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි.
සන්වාසික උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන සතියක් පාසා
බරහස්පතින්දා පවත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි අපි සම් ආරම්ෙය සටහන්
කසළ්.
සම් ධර්ර් සද්ශනාවත් ගිය වතාවල සද්ශනා වසග්ර්
තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට අයිති ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත නිපාතසය,
අට්ඨක වර්ගයට අයිති පුරාසෙද කියන වටිනා සූතර ය පදනම්
කරගන්නවා. ඒ කියන්සන පුරාසෙද සූතරය ර්ුල් කරසගන පවත්වන
තුන්වන ධර්ර් සද්ශනාව. ඒකට සකටි නිදානය ර්තක් කරගත්සතාත්
සර්වඥයන් වහන්සස් විසින්ර් නිර්මිත තවත් සර්වඥයන් වහන්සස්
නර්ක් සර්සහර් පරශ්නයක් නගනවා:
ථංදස්සී
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උපසන්්තාති වුච්ෙති කියල, සකසස් දර්ශනයක් සකවැනි සර්යක්
දෘෂ්ටියක් ඇති, සකායි ආකාරයක සීලයක් ඇති සකනාටද උපශාන්ත
වුණා, නිවුණා, සැනසුණා කියල කියන්න පුළුවන්සන කියලා. ඒකට
සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් සදන උත්තර ගාථා රාශිසයන්
පළසවනි එක තර්යි සම් වීත තණ්සහා පුරා සෙදා - පුබ්බර්න්තර්නිස්සිසතා,
සවර්ජ්සෙනුපසංසඛය්යා - තස්ස නත්ථි පුසරක්ඛතං.
සම් තර්යි ඒ උත්තරය තනි පදසයන් විස්තර කරල සදන්සන.
අපි සම්ක විස්තර කරමින් දැනට සද්ශනා සදකක් පැවැත්වුවා.
සදසවනි සද්ශනාසව් ර්ර් සඳහන් කළා, වීරත්වයකින් එහාට
යන්න වුවර්නා බව. වාි සවනසකාට ර්තක තියාගන්න ඕනෑ - අසන්
අද ර්ට සම් දුෂ්කරතාව එනසකාට ර්සග් හැර් හැකියාවක්ර් ඉදිරිපත්
සව්වා! ඉදිරිපත් සවලා ර්ට සම්ක විනිවිදගන්න ලැසබ්වා කියලා.
සවන විදිහකට කියනවා නම් තණ්හාව ර්ුල් කරගත්තා වූ
ක්සල්ශ පද්ධතිය පරහාණය කරන්න ඕනෑ. ඒ සඳහා තර්යි දර්ශනය.
ඒ සඳහා ඔහුසග් පරතිපදාව පරඥාවට ගැළසපන ආකාරයට ර්තක්
කරන්සන් වීතත්්හා පුරා ් දා පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා - ඒ පුද්ගලයා
පූර්වාන්තය නිශරය කරන්සන නෑ. සපර කළා වූ සදයින් ඇති වුණා වූ
පශ්චාත්තාප, හිත අතීතය වශසයන් හිත යෑර් වැිය ආශරය කරන්සන
නෑ. උපනිශරය කරගන්සන නෑ. ඇසුරැ කරන්සන නෑ.
පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා - ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - ඒ කියන්සන
අතීතසය් වර්තර්ානසය් අනාගතසය් කියන තුන් ස්ථානසය්ර් ඒ
පුද්ගලයා
හැසිසරන්සන
සකාසහාර්ද?
වර්තර්ානසය්
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - වර්තර්ාන වශසයන් තිසබන අරර්ුණු
සකසරහි තණ්හා වශසයන් ර්ාන වශසයන් දිට්ි වශසයන්
අල්ලාගැනීර්ක් සහෝ ගැටීර්ක් ඇති කරන්සන නෑ. අනාගතය පිළිබඳ
බලාසපාසරාත්තුවක් නෑ. ඔන්න එතසකාට එවැනි සකසනකුට තර්යි
කියන්න පුළුවන්සන උපශාන්ත සකනයි කියල. සම් පරඥා ඇසහන්
බලනසකාට සපසනන හැටි; විපස්සනා ඇසහන් බලනසකාට
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සපසනන හැටි; අපි පුරැදු කරගන්න උත්සාහ කරන හැටි. සර්වඥයන්
වහන්සස් සපන්වන ඒ රෑපයට අනුව අසප් හිතිවිලි අසප් තර්ක, ඥාන,
විපස්සනා ගළපගන්න හදන හැටි. ඒ නිසා යම් අවස්ථාවක
සර්වඥොෂිත හැටියට උපශාන්ත නම් වූ, ඒ කියන්සන ශාන්ත,
සැනසිච්චච - සවන විදිහකට කියනවා නම් නිවනට පත් සවච්චච
නිවිච්චච - සකසනක් බවට පත් සවන්න නම්, ඒ පුද්ගලයාසග් දර්ශනය
තිසයන්ට ඕනෑ පැහැදිලිවර් වීතත්්හා පුරා ් දා.
සම්ක අපි නිතර කථා කරන ර්ාතෘකාවක්. සම් ජීවිතසය ආගර්
ධර්ර්ය, සීල සර්ාි පරඥා කියන තරිශික්ෂාව සර්සලෝ වශසයන් සම්
ජීවිතයටර්ද? එසහර් නැත්නම් ර්රණසයන් ර්ත්තක තියන
බලාසපාසරාත්තුවක් පිළිබඳව අනිකුත් කුසලතා, දක්ෂතා පුහුණු
කිරීර්ක්ද? කියල ගත්සතාත් සහාඳර් උත්කෘෂ්ටර් කරර්ය තර්යි, සම්
ජීවිතසය්දීර් - පුරාසෙසදෝ - කය බිඳී ර්රණයට සපරර් සකසලස් දුරැ
කරනවයි කියන එක. හුඟසදසනක් හිතනවා, ඒ කියන්සන
විසශ්ෂසයන්ර් සම් චරිතවලට වැිය, අනිකුත් චරිත තියන ඇත්සතෝ
හිතනවා සම්ක පර්ණට වැිය, ඇඟිල්ලට වැිය ඉදිසර්න්න ගිහිල්ලා
පුපුරලා නහින්න සවන වැඩක්. ඒ නිසා සම් ජීවිතසය්දීර් නිවන්
දකිනවා කියන එක කරන්න බෑ කියල. ඒක සපාි පිරිසක් සනසර්යි.
සලෝක බුද්ධාගර් ගත්සතාත් සලෝක ජ්නගහනසයන් ොගයකටත් වැිය
බුද්ධාගසම් කියලයි සංඛයා සල්ඛන කියන්සන. නිකට අල්සල් තියල
කල්පනා කරන්න සවනව අපට. සර්ාකද ඒ තරම්ර් අපි දකින
බුද්ධාගර් තිසයන්සන සම් පුංචි රටවල් කීපයක පර්ණයි. ලංකාසව
තියනවයි කියල අපි පිළිගන්නව. බුරැසම් තියනව. තායිලන්තසය
තියනව. එතනින් ගියාර් තව පුංචි රටවල් සදකක තියනව.
නර්ුත් සර්තන සම් බුද්ධාගර් කියල කියන්සන් එසහර්
සථරවාදී බුද්ධාගර් තියන රටවල් සනසවයි සියලුර් බුද්ධාගසර් රටවල්.
ඒවත් එක්ක බලනසකාට සථරවාද බුද්ධාගර් කියල කියන්සන ර්හ
සාගරයක් ර්ැද තියන පුංචි දූපතක් වසග එකක්. අර ර්හ සාගරය වසග
තියන බුද්ධාගර් ර්හායාන බුද්ධාගර් තර්යි. ඒක ර්හායානය සවලා
තියන නිසාර් සබාසහෝ පිරිසක් ඒකට කැර්තියි. හැබැයි එකක් නෑ. ඒ
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සර්ාකද්ද? වීතත්්හා පුරා ් දා නෑ. සම් ජීවිතය බිඳී ර්රණයට
කලින් තෘෂ්ණාව දුරැ කළ යුතුයි කියන අදහසක් ඒසක නෑ. සවන
විදිහකට කියනවා නම් ඒ වීතත්්හා පුරා ් දා කියන එක
ආත්ර්ාර්ථකාමී පටු සංකල්පයක් විදිහට බැහැර කරල තිසයන්සන.
තර්කසයන් පරාජ්යට පත් කරලා තියනවා. ඒසගාල්සලා කියන්සන්
යම් කිසි සකසනක් ඒ විදිහට තර්න්සග් සෑර් හැකියාවක්ර් ඉදිරිපත්
කරසගන සම් ජීවිතසය්දීර් ලද ක්ෂණ සම්පත්තිසයන් වැඩ අරසගන,
කය බිඳී ර්රණසයන් ර්ත්සත තණ්හාව දුරැ කරන්න උත්සාහ කරනවා
නම්, බැරි පුළුවන් එක සනසර්යි පරශ්සන, පරර්ාර්ථය වශසයන් ඒක
පහත් කියල. සර්ාකද සහ්තුව? ඒක තර්ක කරල සපන්නන්න පුළුවන්
ආත්ර්ාර්ථකාමී කියල. එතසකාට ඒ පුද්ගලයන්ට සම් ජීවිසතන් සවන්
සවන්න සිද්ධ සවනව. වහාර් තර්තර්ාසග් කටයුතුවලට පූර්ණ ශක්තිය
සයාදන්න සිද්ධ සවනව, සීල සර්ාි පරඥා වශසයන්. ඒ සස්රර් සද්
පහත් කරල සලකන්න පටන් අරන් තියනව.
ඉතින් සම් අතරර්ැද සම් සථරවාදය, නෑ ඒකර්යි කළ යුත්සත්,
ඒක තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස්සග සද්ශනාව කියල සපන්නන්න
සකාච්චචරසදෝ උත්සාහ කළත් බහු ජ්නතාව කැර්ැත්ත තිසයන්සන, නෑ
අපි හිමිහිට හිමිහිට කරල, සම් ජීවිසතත් පින් දහම් කරසගන සහාඳ
වැඩ කරසගන ඉඳලා, ර්රණින් ර්ත්සත සම් සම් ආකාරසය පරාර්ථනා,
පරණිි ඉදිරිපත් කරසගන ජීවිසත් කරර්සයන් හදාසගන ගිහිල්ල අනිත්
අයටත් එක්ක හදා සබදාසගන පවුල් ජීවිත ගත කරසගන ඉන්න ගර්න්,
අනිකුත් ලාර්ක ආසාවලටත් ඉඩ තියාසගන යන ගර්න් සම්ක කරන්න
පුළුවන් කියල, සම්ක ර්හා සදයක් බවට පත් කරගත්තා. ර්හායානයක්
බවට පත් කරගත්තා. ඉතින් ඒ ඇත්සතා කියන්සන අපි බුදු සවලාර්යි
නිවන් දකින්සන. බුදු සවලා නිවන් දකිනව නම් සම් ජීවිතසය
තෘෂ්ණාව දුරැ කරසගන රහත් සවනවයි කියන එක සබාසහාර් පුංචි
බර කරත්තයක් වසග යානයක්. අපි යන්න හදන්සන එසහර් සනසවයි
සබාසහාර් සහාඳර් ඉහළර් යාසනන්, බුදු සවනකල් අපි එසහර් සම්
ජීවිතසය පවතින තෘෂ්ණාව දුරැ කරන්න උත්සාහ කරන්සන නෑ
කියල. ඉතින් ඒක තර්යි සබෞද්ධයන් අතර සීයට අනූපහකට වැිය
ජ්නපරිය ර්තය බවට පත් සවලා තිසයන්සන. එයින් ඉතුරැ සවච්චච,
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සත්රිච්චච සකාටහ තර්යි ඔය සථරවාදය කියල කියන්සන. අසන්!
ඉතින් සථරවාදය බලනසකාට සථරවාදසයන් සීයට අනූනවයක්ර්
ඉන්සන අර ර්හායාසන් සනාවුණට ඒ අදහසස් තර්යි. ඒක නිසා යම්ර්
කිසි සකසනක් සථරවාදී වශසයන් ඉපදිලා සර්ර් ක්ෂණ සම්පත්තිය
සත්රැම් අරසගන, වීතත්්හා පුරා ් දා කියන වචනය
සත්රැම්ගත්ත නම්, ඉතින් උන්දැට ඤාණ චරිතයක් කියල කියන්න
වටිනවා කියල නිකන් ඉඟියක් සදනව සම් සූතරසය්.
ඒ නිසා අපිට වැටසහනවා නම්, නැත්නම් තර්න්ට
වැටසහනවා නම්, යම් ආකාරයකට සම් සාසනසය් කියන උත්කෘෂ්ටර්
පණිවිඩය තර්යි, සර්සලෝ වශසයන් සම් ජීවිතය වශසයන් සම්සකන්
තියන උපරිර් පරසයෝජ්න ගන්න නම්. එසහර් නම් ඤාණවන්ත
චරිතවලට සද්ශනා කරපු සද්වල් අපි ඇසුරැ කරන්න ඕනෑ. ඇසුරැ
කරල බලනවා ඒසක සකාසහාර්ද දර්ශනය සපන්වන්සන,
සකාසහාර්ද සීලය සපන්වන්සන. සකාසහාර්ද එතන උපශාන්ත
ොවයක් කථා කරන්සන. ඒ සඳහා අසප් ර්ූලිකර් සත්ර්ාව වීතත්්හා
පුරා ් දා. ර්රණයට කලින් තණ්හාව දුරැ කරන්න ඕනෑ කියන එක.
ඉතින් නිතසරෝර් සිහිපත් කරන්න සවනව. ඒ සිහිපත් කරනසකාට
ඒත් එක්කර් අපි ගත්සතාත් සම් වටිනා ශචතයයක - ඔය රැවන්ර්ැලි
සෑය වසග - සම් වීතතස්හා පුරා සෙදා කියන එක, උඩර් තියන
චූඩා ර්ාණිකයය වසග කියල, ඒක දරන සකාත් කැරැල්ල වසග එකක්
තර්යි අතීත අනාගත පච්චචුප්පන්න කියන සම් තුන පිළිබඳව සලකා
බැලිය යුතු ආකාරය. වීතත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා
- ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං’ති. අතීතය
ගැන පශ්චාත්තාප සවන්න එපා. වර්තර්ානය තණ්හා දිට්ි ර්ාන
වශසයන් අල්ලාගන්න එපා. අනාගතය ගැන බලාසපාසරාත්තු
තියන්න එපා. ඒ තර්යි අර වීතත්්හා පුරා ් දා කියන
එක්සකනාසග ඇටසැකිල්ල වාසග, සැකිල්ල සත්ර්ාව චරියාව සකස්
කරල සදන හැටි.
ඒ නිසා යම් කිසි සකසනක් සම් ඉදිරිපත් කරන වාදයට
නැත්නම් සම් ඉදිරිපත් කරන නයාය කරර්යට අනුව සලකා බලලා,
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ර්ටත් සම්ක සත්සරනවා. ර්ටත් කරගන්න තිසයන්සන සම්කයි. ඒ
නිසා සම් කියන ආකාරයට පරඥාව තර්යි සම් ර්ට තිසයන්සන. ඒ අනුව
ර්ර් සම් ර්ාවත සකස් කරගන්න ඕනෑ ර්රණයට සපර තණ්හාව දුරැ
කරන්න. ඒ විතරක් සනසවයි. ඒ සඳහා හැකි තාක් දුරට එළඹි සිටි
සිහිසයන්, සතිසයන් වර්තර්ාන වශසයන් ගත කරන්න ඕනෑ. එසහර්
සනාවුසණාත් අතීත අනාගත වශසයන් හිත පශ්චාත්තාපවලට, එසහර්
නැත්නම් කම්පන චංචලවලට ගිසයාත් කවදාවත් හම්බ සවන්සන නෑ
වර්තර්ානයටවත් ගන්න. වර්තර්ානයට ගන්සන නැතුව, එළඹ සිටි
සිහියකින් සතාරව, සම් තණ්හා ර්ාන දිට්ි වැඩ කරන හැටි දැකගන්න
බෑ. සවන විදිහකින් කියනව නම්, අනුසය සකසලස් වැඩ කරන හැටි
දැකගන්න බෑ. සවනත් විදිහකට කියනවා නම් වංචනික ධර්ර් වැඩ
කරන හැටි දැනගන්න විදිහක් නෑ.
යම් කිසි සකසනක් සම් ජීවිතසය ර්ර් නිවන් දකින්න ඕනෑ
කියන පරර්ාර්ථය හදාසගන, අතීත අනාගත කියන, අතීත පශ්චාත්තාප
හා අනාගත සිහින, සිලිලාර පැත්තක දර්ලා වර්තර්ාසන ඉන්න
උත්සාහ කසළාත් ඒ පුද්ගලයාට හරි යන්නත් පුළුවන්, වරදින්නත්
පුළුවන්. ඔය උපසංඛ, ගණන්ගැනීම් නැතුව, පරාර්ථනා පරණිි නැතුව
ඉන්න චිත්තක්ෂණ. එසහර් ඉන්න සකනා තර්න් නියත වශසයන්
නිවන් දකින්න උත්සාහ කරනව. අතීතයට හිත ගිසයාත් ඒක ක්ෂණය
පැන්නුවා සවනව. අනාගතයට හිත ගිසයාත් ක්ෂණය පැන්නුවා
සවනව. සතිය කියල කියන්සන එළඹ සිටි සිහිය කියල කියන්සන
වර්තර්ානයර්යි. එසහර් ඉන්නසකාටත් ර්ා තුළ පරිවුට්ඨාන සකසලස්,
අනුසය සකසලස්, වීතික්කර් සකසලස් කියන සකසලස් ජ්ාති තුනර්
පහළ සවන්න පුළුවන්. අන්න එසහව් සකනා තුළ වීතික්කර් සකසලස්
නැති කිරීර් සඳහා පැවැත්විය යුතු වැඩ පිළිසවළට අපි කියනව සීලය
කියල. ඊට පස්සස පරිවුට්ඨාන සකසලස් තර්යි ඔය උපශාන්ත
ොවයට වග කියන්සන. යම් කිසි සකසනක් උපශාන්ත නම් ඒ
පුද්ගලයා නීවරණ වශසයන් නිවිච්චච, නීවරණ දුරැ සවච්චච උපශාන්ත
ොවයට පත් සවනව. ඊට පස්සස දර්ශනය වශසයන් තර්යි ඔය
අනුසය සකසලස් දැකගන්න පුළුවන් සවන්සන. එව්ව සබාසහාර්ත්ර්
සියුම් තාලයට වැඩ කරන්සන. සර්හර විට වංචනිකව වැඩ කරනවා.
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ඉතින් සර්න්න සම් වාසග වාතාවරණයක්, හිතක් හදාසගන
ර්ානසික පසුබිර්ක් හදාගත්තට පස්සස, දැන් සම් සවන විදිහකට
කියනව නම් පළසවනි ගාථා සදක හර්ාර වුණාට පස්සස දැන් සගෞතර්
සර්වඥයන් වහන්සස් එවැනි පරර්ාර්ථ පිහිටුවාගත්ත, එළඹ සිටි
සිහියක් ගැන අගය කරන, එළඹ සිටි සිහියක් ගැන යම් කිසි
පරර්ාණයක අයිතියක් ඇති සකසනකුට සපන්නල සදනව විස්තරාර්ථ
වශසයන්, එකක් එකක් එකක් ඒ පුද්ගලයා ළඟ තිසයන්ට ඕනැ කරන
- සවන විදිහකට කියනවා නම් සති සර්ාිර්ත් සවනසකාට ඉසබ්
පහළ සවන - ගුණ ධර්ර්. හරියට කරණීය සර්ත්ත සූතරය වසගයි.
තර්න්සග් අත්ථ කුසලය සැලසීර්ට කැර්ති සකනා යර්ක් කට යුතුද
ස්ක් ා උජ්ූ ෙ සූජ්ූ ෙ වශසයන් ඒ සයෝගාවචර ගුණ සපන්නුවා වසග.
අ්ක් ාධ්නා අසන්නාසී - අවි ත්ථි අ ුක් ු්ො
මන්ත ාණී අනුද්ධ්තා - ස ්ෙ වාොය්තා මුනි.
සර්න්න සම්කයි අපි අද ඉදිරිපත් කරගත්ත ගාථාව. සර්තන
සපන්වනවා එවැනි ජීවිතසය සර්සලෝ වශසයන්ර් නිවන් දැකීර් වසග
පරර්ාර්ථ පිහිටුවාසගන එළඹ සිටි සිහිසයන් ගත කරන සකනාට ර්ූණ
සදන්ට සවන, එතනදී හික්මිය යුතු සකාටස්. අන්න ඒ වසග් උපශාන්ත
ොවයක් සඳහා සර්ාන දර්ශනයක් තිසයන්ට ඕනැද, සර්ාන සීලයක්
තිසයන්ට ඕනැද කියනසකාට ඒ පුද්ගලයාට අතයවශයසයන්ර් තිබිය
යුතු සද් තර්යි පළසවනිසයන්ර් සපන්නල දීල තිසයන්සන අ්ක් ාධ්නා කියල. සකරෝධ සනාකරන්සනක් සවන්න ඕනැ.
අ් රෝධමා්රෝගය ජි්තන්ද්රියත්වං කියල පණ්ිත ලකුණ සපන්නල
දීල තියනවා සංස්කෘත ශ්සලෝකවලත්. සර්තන සම් පණ්ිත ොවයයි
කථා කරන්සන. පරශ්නය අහන්සන, පරශ්නය එල්ල සවලා තිසයන්සන
පරඥා චරිතයාට. පරඥාවත් සකරෝධයත් අතර හරි සමීප සල්
සම්බන්ධකර්ක් තියනව. ඔය සලෝසක පහළ සවලා තියන සෑර් නව
තාක්ෂණ කරර්යක්ර් පහළ සවලා තිසයන්සන සකරෝධ ර්ූලිකව කරන
ගසව්ෂණ නිසා. ඕවට අපි විශාල විදයානුකූල නම් දීල
විවිධාකාරසයන් ගරැ නම්බු කළාට ඒවා සකරෝධය ර්ුල් කරගත්ත,
ද්සව්ෂය ර්ුල් කර ගත්ත පර්සය්ෂණ තර්යි. ඉතින් ඕවසය් හම්බ සවන
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පරතිඵල එතරම්ර් ශාන්තයි කියල හිතාගන්න අර්ාරැයි. අපි
වාසනාවන්තයි ඒ අතින්. සර්ාකද ඒ නව තාක්ෂණය කරියාවත් සවච්චචි
රටවල සප්න්න තියනවා, ඒ ඇත්තන්සග් උපශාන්ත ොවයක් තියා,
අර කලින් - දියුණු යැයි කියන යුගයට කලින් - තිබුණු සාර්ානය
සදාචාරය, ර්නුස්සකර්ත් නැති සවලා ගිහිල්ල.
ඉතින් ඒක නිසා රාගය තර්යි ආසන්නර් සතුරා. සපනිසපනී
ඉස්සරහ ඉඳසගන තර්න් වසඟයට පත් කරගන්නව. ද්සව්ෂය
පස්සසන් ඇවිල්ල පිහිසයන් අනින ජ්ාතිසය එකක්. ද්සව්ෂය වැඩ
කරන්සන සබාසහෝර්ත්ර් වංචනිකවයි. සබාසහෝර් සට කපට විදිහටයි
වැඩ කරන්සන. ඉතින් ඒක නිසා එවැනි ද්සව්ෂයක් ර්ා තුළ නැතය
කියලා ඒ තියන ද්සව්ෂය වසංගන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඇත්තටර්
ඒ ර්නුස්සයව වසංගනව ද්සව්ෂය විසින්. ඒ නිසා සහාඳර් සද් තර්යි
ද්සව්ෂයට සකළින් ර්ූණ සදන එක - ද්සව්ෂය, ද්සව්ෂය වශසයන්
සත්රැම් අරසගන. සම් ද්සව්ෂය නිසා තර්යි අසප් පරඥාව ර්ළකඩ
කන්සන. අසප් පරඥාව පුස් කන්සන. අසප් පරඥාව වැඩ ගන්න බැරි
තත්ත්වයකට පත් සවන්සන. ඒ ද්සව්ෂසයන් සතාර පරඥාව, පුදුර්ාකාර
පිවිතුරැ බවක්, උපශාන්තකර්ක් සපන්වනව.
ඉතින් ඒක ද්සව්ෂ චරිතයාට ඒත්තු කරල සදන්න නම්, ඒ
ද්සව්ෂ චරිතයාසග් දැනට තියන පරඥාව ඉක්ර්වල ගිය පරඥාවන්තසයක්
විසින්ර් ඒක කරන්න ඕනැ. නැත්නම් සාර්ානය පසහ් ර්නුස්සසයක්
අනං ර්නං කියන්න ගත්සතාත් ඒ ද්සව්ෂ චරිතයා පිළිඅරගන්සන් නෑ.
එයා හිතනවා සම් පුද්ගලසයෝ පිටින් බලලා ලාර්කව ඉඳල කථා
කරන්සන කියල. සර්වඥයන් වහන්සස් ර්හා කරැණා, ර්හා පරඥා
සදසකන් සකළ පැමිණිලා තර්යි. ඒ ද්සව්ෂ චරිතයා එල්ල කරල පරශ්න
කරනසකාට. උන්වහන්සස් ඉස්සසල්ලාර් සඳහන් කරන්සන
අ්ක් ාධ්නා. සකරෝධ නැතිකර්. ඒක අනිත් පැත්සතන් කියනව
ශර්තරිය කියල. ඒ නිසා කරැණාව. එසහර් නැත්නම් සලෝක
සත්ත්වානුකම්පාව, පරහිත ොවය පිළිබඳව දැනට සලෝකයා
පිළිඅරගත්ත පරධානර් චරිතයක් විදිහට, වර්තර්ාන සලෝකය පිළිඅරන්
තියන, ඒ ටිසබට් ජ්ාතික දලයි ලාර්ාතුර්ා පැයක සාකච්චඡාවක් කරනව,
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සද්ශනයක් දීල, සම් කරැණා ශර්තරිය - විසශ්ෂසයන්ර් අනුකම්පාව ගැන. ඒකට පස්සස එක්සකසනක් අහනවා පරශ්නයක්: ‘දලයි
ලාර්ාතුර්නි, කරැණාව සහ ශර්තරියට ආසන්නසයන් බලපාන
කාරණාව සර්ාකද්ද?’ පරඥාව. එයා කියන්සන කරැණාවට
ආසන්නසයන් බලපාන කාරණාව පරඥාව. නර්ුත් කරැණාව ඉස්සරහින්
තියනවා කියන නිසයි, ඒ ඇත්සතා ර්හායාන කියන්සන.
දැන් සර්වඥයන් වහන්සස් සර්තන කථා කරන තාලය - අපි
සථරවාද සූතරයක් විදිහට කථා කරනසකාට ර්හා පරඥාව ඉස්සරහින්
තියල කථා කරන්සන. ඒ ර්හා පරඥාව උපශාන්ත සවලා ර්හා පරඥාව
සැනසුම් ර්ගකට සයාර්ු කරන්න නම් ළඟර් තිසයන්න ඕනැ ශර්තරිය.
ඒ සදක නැති වුසණාත් ඒ පුද්ගලයා හරි සවසහසකට පත් සවනව.
බුදුහාර්ුදුරැසවාත් සවසහසකට පත් සවනව. සාසසනත් සවසහසකට
පත් සවනව. ඒ සර්ාකද සහ්තුව? එක අතකින් අත්පුි ගහන්න බැරි
වසග. අම්ර්යි තාත්තයි සදන්නසග එක්සකසනකුට පරජ්ාව සබෝ
කරන්න බෑ. පරජ්ාව සුරක්ෂිත කරන්නත් බෑ. සදකර් අවශයයි. කවුද
ඉස්සර සවන්සන කවුද පස්සට සවන්සන කවුද කියන එක අනුව
තර්යි, සථරවාද බුද්ධාගර්ත් ර්හායාන බුද්ධාගර්ත් සදක සවනස් සවල
තිසයන්සන. නර්ුත් කලින් ර්ර් කථා කරපු වචන ස්වල්පයකින් ර්තක්
කසළ්. ර්හා කරැණාව ඉස්සර කරගත්සතාත්, ර්හා පරඥාව යට
කරගත්සතාත් අපිට ර්හායාසනට යන්න පුළුවන්. විශාල අනුගරාහක
පිරිසක් හා ලාෙ සත්කාර ඕනැ සදයක් ලැසබනව. නර්ුත් සම් සථරවාද
කියල අපි කරල තිසයන්සන ර්හා පරඥාව ඉස්සර කරල, ර්හා කරැණාව
ඒ අනුව ගර්න් කරන සකසනක් බවට පත් කරල. ඒ අනුව අපි සම්
ජීවිසත්ර් නිවන් දකින්න ඕනෑ. සම් ජීවිසත වර්තර්ාන වශසයන් සතිය
පැවැත්වීර්යි උතුම් සද් කියල සත්රැම් අරන් තියනවා.
සකසස් නර්ුත් අපි ගිය පාරත් සාකච්චඡාසව්දි ර්තු කරගත්ත
වසග, ර්හා කරැණාවත් ර්හා පරඥාවත් සදන්නසග උපර්ාව
සපන්වන්සන සකාරා සහ අන්ධයා කථාසවන්. ර්හා පරඥාව කියල
කියන්සන ඇස් ඇති සකාසරක්. ර්හා කරැණාව කියල කියන්සන
අන්ධ වූ ශක්තිර්ත් පුරැෂසයක්. ඉතින් සම් සදන්න සදපැත්තට සවච්චචි
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ගර්න් ඒ සදන්නර් අංග විකලත්වයට පත් සවනව. අංශ ොග බවට
පත් සවනව. යර්ක් කරගන්න බැරි සවනව. යම් විදිහකට සකාරාට
පුළුවන් වුසණාත් අර ඇස් ඇති අන්ධයාසග් කර පිට නැගගන්න ආන්න සම් සදක එකතු වුණාට පස්සස සකාරාට පුළුවන් උඩ ඉඳසගන
අන්ධයාසග් පාර සපන්නල කැර්ති තැනට යාගන්න. ඉතින් ඒ නිසා
අපි සකාරා සහාඳයි කියන්න ගත්සතාත් අපි සකාර සවනව. අන්ධයා
සහාඳයි කියන්න පටන්ගත්සතාත් අපි අන්ධ සවනව. ඔන්න ඔය සදක
සර් බර කරනවයි කියන එක සබාසහාර්ත්ර් අර්ාරැයි.
ඒසකදි තවත් අටුවාසව් දක්වනව බ වස්ද්ධා හි මඳප්ඤ්ො
මුධප්පස්න්නා ්හාති කියල. යම් සවලාවක කරැණාවට ශර්තරියට
බර සවලා ශරද්ධාව අික වුසණාත් ඒ අික වීර් නිසාර් පරඥාව
සකසරන් බාල සවනව. දුර්වල සවනව. යම් සවලාවක පරඥාව අික
වුසණාත් ඒ පුද්ගලයාසග් තියන අර කඩාසගන යන ඔළසර්ාළ ගති
නිසා ශරද්ධාව, කරැණාව, ශර්තරිය අඩුපාඩු සවනව. බ වප්ඤ්ො
මඳස්ද්ධා ් රාටි පක්ඛං ජ්ති.10 යම් කිසි සකසනකුට සම් සදකර්
තියනව නම් ඒ ර්නුස්සය කට්ට සවට්ටපිත්තලසයක් සවනවයි කියල
ලියල තියනවා. සලෝසක අන්ධ ශකරාටික බවට පත් සවන්න නම්
සදකර් තිසයන්න ඕනැ. ඔය සදකර් නැතුව ශකරාටිකත් නැති
සවන්න ඕනෑ. බුදු සවන්න හරි සම් සීල සර්ාි පරඥා පුරන්න. සදකර්
හම්බ වුණත් අර්ාරැයි. එකක් හම්බ වුණත් අර්ාරැයි. සකායි
එකකින්වත් ඉසබ් යන්සන නෑ. අපිට අවශය කරල තිසයන්සන අසප්
චරිසත, අසප් දුශ්චරිතකම්වල වැිසයන් තිසයන්සන සකායි එකද
කියල දැනසගන ඒක නම්බුවට ගන්නත් එපා. කනගාටුවට පත්
සවන්නත් එපා. නම්බුවට ගත්තයි කියල ඒසකන් ඇති ලාෙයක් අපට
නෑ. කනගාටු සවන්න සදයක් නැත්සත, බුදු බණ කියන එකක්
තියනව. අපි දන්නව නම් අපි ළඟ තිසයන්සන සර්න්න සම්කයි කියල,
අපිට ඒකට පිළියම් කරන්න පුළුවන්.
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අන්න එතසකාට තර්යි අපට බුද්ධ සාසසනන් වැඩගත්තා,
අපි සාසසන්ට වැඩක් කළා, අසනයානය වශසයන් අපි සාසසනන්
සැනසසනවා කියල දැනගන්න නම්, අවශය කරල තිසයන්සන් සම්
අසප් චරිතසය, නැත්නම් අසප් දවසස් උසද් වරැසව හැන්දෑ වරැසව
රාතරිසය, එසහර් නැත්නම් අසවල් ආහාරය ආපුවහර්, අසවල් ඍතුව
ආපුවහර්, අසවල් පුද්ගලයා ළඟ ඉන්නසකාට වැිසයන් හම්බ
සවන්සන පරඥාවද? වැිසයන් හම්බ සවන්සන කරැණාවද? ඒ සදක
හම්බ සවච්චචහර් සර්ාන සර්ාන පරතිඵලද ලැසබන්සන කියන එකයි.
සහාඳ අවදි ොවයකින් ඉන්නව නම්, නැත්නම් ඒකට සතිර්ත් සවනව
නම්, සම් සූතර කියවනසකාට හම්බ සවන පාඨවලින් අපිට සකාසතකුත්
උපර්ාන හදාගන්න තියන උපසදස් පන්ති ලබාගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා යම්ර් සවලාවක පරඥාව අික වුසණාත් ඒ චරිතය, ඒ
චින්තනය, ඒ හිතිවිලි ධාරාව සකරෝධය බහුල සවනව. දැන් විපස්සනා
ොවනාසව් යම් පරර්ාණයක් ඉදිරියට ගිය සකසනක් ගැන කල්පනා
සකරැසවාත්, නිදර්ශනයක් වශසයන් - ඒ පුද්ගලයාට සහාඳටර්
ඇස්පනාපිට ඥානයට තර්න් ගත්තා වූ ර්ූල කර්ර්ස්ථානය, ආනාපානය
සහෝ පිම්බීර් හැකිළීර්. එසහර් නැත්නම් සක්ර්න් ොවනාව කියර්ු.
එසහර් නැත්නම් එදිසනදා වැඩක් කරනසකාට ඒ අරර්ුසණ් සහාඳට
වර්තර්ානසය් එළඹිලා හිත පවතිනසකාට, ඒ අරර්ුණට කිඳා බහින
ර්ට්ටර්ට සති සර්ාිය එල්ල වුසණාත් ඒ අරර්ුසණ් අල්ලන්න සදයක්
නැතුව ඒ තුළ චලන ස්වොවයක් වහා ඇති වී නැති වී යන
ස්වොවයක් දකිනවා. සකාච්චචර සවලා බලාසගන හිටියත් වර් දකුණ
අතර සවනසක්, ර්ුල ර්ැද අග අතර සවනසක්, ඇතුළ පිට අතර
සවනසක් සර්ානවක්වත් නැතුව දිගසටෝර් සම් බිඳී යන ස්වොවය
දකින්න පටන්ගන්නසකාට ර්හා පරධාන විපස්සනා ඥානයක්, එසහර්
නැත්නම් නිබ්බිදා කියන පළල්ර් විපස්සනා ඥානයට සකස් වීසගන
එනසකාට එක සදයක් සවනවා.
ඒ සර්ාකක්ද? සකරෝධ හිත පහළ සවනව. සනාදකින් සනාපතන්
කියන හිත පහළ සවනව. සනාරැස්සනා හිත් පහළ සවනව. පහළ
වුණාට පස්සස එක දිගට සපන්නන සම් සද් සබාසහාර් ආයාසසයන්
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සලාකු කැප කිරීර්ක් කරල සලාකු එකලසකින් ලබන්සන. නර්ුත් ඒත්
එක්කර් පහළ සවන්නා වූ සම් ද්සව්ෂ හිත නිසා ඒක ඥානයක්
වශසයන් සප්න්සන නෑ. ඉන්න හිටින්න බැරි කටුසගයක් බවට පත්
සවනව. උඩත් කටු බිර්ත් කටු තියන කටුසගයක් බවට පත් සවලා ඒ
පුද්ගලයා ඒ ස්ථානය දාලා ගියත්, ගුරැවරයා දාලා ගියත්, ොවනා කරර්ය
දාලා ගියත් පුදුර් සවන්න සදයක් නෑ. ඒ ඥානය එනසකාටර් ද්සව්ෂ
පදනර්ක් අනිවාර්යයි. ඉතින් සම් සඳහා කිසිර් උත්තරයක් නෑ.
සර්ාකද සහ්තුව? ඒ ඥාන එනසකාට ඇත්තටර් සතිය තියනවා.
ඇත්තටර් ඒ ර්නුස්සය ගාව සර්ාියත් තියනව. ඒ ර්නුස්සය හිතනව
- ඉතින් සම් සතියයි සර්ාියයි තියනවා නම් ර්ාව සුර්ගට එපැයි
සයාර්ු කරන්න. ඒ සතිය සර්ාිය සම් තත්ත්වය දකිනසකාට සර්ාකද
සම් නුරැස්නා ගතිය පහළ සවන්සන? සර්ාකද සම් උඹ සනාදකින්
කියන ගති පහළ සවන්සන? සර්ාකද සම් එක සර්ාසහාතක්වත් එක
විදිහට ඉන්න බැරැව දර්ල ගහල යන්න හිසතන්සන් කියල ඒ හෑර්
සද්ර් විකෘති කරගන්නව. එකර් කරර්යයි තිසයන්සන. එකර් කරර්යයි
තිසයන්සන - පරසතෝසඝෝසෂෝ. සම්ක මීට කලින් කරපු සකනාසගන්
අහල දැනගන තියන එක විතරයි එකර් උපර්ානය. අෙයන්තර
සයෝනිසසෝ ර්නසිකාරය සකාච්චචර තිබ්බත් පරසතෝසඝෝෂය නැත්නම්,
අහල දැනගත්සත් නැත්නම්, ඒ පරඥා චරිතයාට පරධාන වශසයන්
බලපාන්සන සකරෝධයයි කියන එක. ඉතින් ඒ ර්නුස්සයාට ඒ ලැබිච්චච
පරඥාවත් සකරෝධයත් සදකර් අනර්ථය පිණිස හිටිනවා.
ඒකයි බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ර්තු කරල සපන්වන ර්හා පරඥාව, ර්හා
කරැණාව අවශය සවන්සන්. ඒ පුද්ගලයාට කරැණාවන්ත සවන්න
ඕනැ. නර්ුත් ර්ර් අර කලින් කිව්ව වසග අත පුච්චචගන්න යන්න එපා.
ඒ පුද්ගලයාසග් තරම් පරඥාව තර්න්ට නැත්නම් තර්න් කියන්න ගිහිල්ල
තර්නුත් ඒසකන් නරක සදෝසෂට ලක් සවනව. කිව්වට අහන ගතියක්
නැති ඔරවන ගතියක් එනව ඒ සවලාවට. ඒ සවලාවට බුදු
හාර්ුදුරැසවාර්යි ඉදිරිපත් සවන්සන. ර්හා ගුණ සම්ොරයක් සහිත ර්හා
පරඥාවක් ර්හා කරැණාවක් සහිත අකලංක වූ සනාසැසලන ගුණ
සර්ුදායක් ඇති බුදු සකසනක් ආසවාත් මිස අර පුද්ගලයා යටත්
සවන්සන නෑ. ඉතින් ඒ නිසා එවැනි සකසනකුට උපසදස් සදනව නම්

| 72

දෙවන දේශනය

|

කවදාකවත් ර්ර්යි උපසදස් සදන්සන, සම් උපසදස් ර්සග්, උපසදස් සම්
සම් ආත්සර් තියනව වසග හැඟීර්ක් සදන්න එපා. සම් බුදු බණ කියල
කියන්න ඕනෑ. සම්ක බුදු හාර්ුදුරැසවෝ කියල තිසයන්සන. ඔසහටත්
ඕක ගැළසපනවා. සවන සකසනකුටත් ගැළසපනවා. ඔසහට සක්න්ති
ගියහර්ත් ගැළසපනවා. උපශාන්ත සවලාවටත් ගැළසපනවා. ර්ර්ත්
සම් කියන්සන සක්න්ති ගිහිල්ල සනසර්යි. සර්න්න සර්සහර්
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් අසවල් තැන අසවල් විදිහට කියල තියනව.
එච්චචරයි ර්ර් සම් කියන්සන කියල. ඉතාර්ත්ර් අනාත්මීයව සම් ධර්ර්ය
ර්තු කරල සදන්න ඕනෑ.
අපි හිතර්ු සදන්සනක් නෑ කියල. සවන එක්සකසනක් නෑ,
තර්න්ටර් ර්තක් සවනවයි කියල. දැන් සම් ඇවිල්ල තිසයන්සන
නුරැස්නා ගතියක්. ඒක ඇවිල්ල තිසයන්සන අසහ්තුකව සනසවයි.
සතිසයන් සම්පජ්ඤ්ඤසයන්ර්යි. ඉතින් ර්ට සත්සරනවා ර්ර් දැන්
ඉන්සන සනාගැළසපන අනර්ථකර තැනක කියල. එතසකාට
සකාසහාර්ද උපසදස් දීගන්න ඕනැ? නිගරහ පගරහ කරල බෑ ඒ
සවලාවට. නිගරහ කරල බෑ. උතුම් කරල කරන්නත් බෑ. සතියර්යි. සම්
තියන සද්ට ර්ූණ සදන එකර්යි. ඒක එනවාර්යි. සර්ාකද්ද? නුරැස්නා
ගතිය. එපා සවන ගතිය. සර්න්න සම් නුරැස්නා ගතිය ද්සව්ෂසයන්
එන්සන් නැතුව සම්ක නුරැස්නා ගතිය නම් වූ පරඥාවයි. නැත්නම් සම්
නිබ්බිදා ඥානයයි කියල ඥානවත් බවට ර්ාරැ වීර් විශාලර්
පරිවර්තනයක්.
විශාලර්
පරිණාර්යක්
ඒ
පුද්ගලයාසග්
සපෞරැෂත්වසය්ත් පරිණාර්යක් සිද්ධ සවනව. දර්ශනසය්ත්
පරිණාර්යක් සිද්ධ සවනව. සීලසය්ත් පරිණාර්යක් සිද්ධ සවනව.
උපශාන්ත ොවසය්ත් පරිණාර්යක් සිද්ධ සවනව. නර්ුත් ඉන්සන නම්
ඒ සවලාසව් පුදුර් ඇවිස්සිච්චච හිතක. වැට උඩ ඉන්න සවලාවක්. සම්
ොවනා කරර්ය ඇත්තටර් දුක නිවනවද නැත්නම් දුක වැි කරනවද
කියන තරර්ට වසග, ආගර් ධර්ර්ය සකසරහි වුණත් තද
විසව්චනාත්ර්කව බලන සවලාවක හිතුසණාත් සර්න්න සම්ක තර්යි
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ අපිට ශරාවකයයි කියල කියන්සන. අහපල්ලා.
සර්ානවද අහන්සන? බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ර්නා සකාට සද්ශනා
කරන ලද ධර්ර්ය. සර්ානවද ඒසක් කියල තිසයන්සන. අ්ක් ාධ්නා.
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සකරෝධ ගන්න එපා. වීතත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා ්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං කියන සම්
පළසවනි ගාථා පද සදක ර්තක නම්, නැත්නම් පළසවනි සන්දර්ෙ
සදක ර්තක නම්, ඊගාවට තිසයන්සන එවැනි සකනාට හරීයට
නුරැස්නා ගති, සකෝප ගති, පහළ සවනව. ඒක නිසා ඒකට ඒ බත්
හැළිය ඕනෑවට වැිය උතුරාසගන, කිරි හැළිය ඕනෑවට වඩා
උතුරාසගන එනවා නම් ඇල්වතුර ටිකක් ළඟ තියාසගන ඉන්න ඕනෑ.
අර උතුරාසගන එනසකාට දාපුවහර් එක පාරට ඒක බහිනව.
අන්න ඒ වසග සම් අසක්කාධසනා කියන ගතිය අනුන් කියල
දීල ගහල තර්ජ්නය කරල බැනල සකාරන්න පුළුවන් සදයක්
සනසර්යි. පරඥාසවන්ර් සදන්න ඕනෑ. හැබැයි. කරැණාසවන්
සපාඟවලා තියාගන ඕනෑ. ඔන්න ඔතන තර්යි ඒ සදක සර් බර සවලා
අම්ර්යි තාත්තයි එකතු වුණා වසග, අත් සදකක් එකතු සවල
අත්පුියක් ගැහුවා වසග සවන්සන. ඒ සදසක් එකතුව කවදාක්වත් කල්
ඇතුව සැලසුම් කරල අනල කලවම් කරල බදාර් හදාසගන ඉන්න බෑ.
ඒ සදක ඒ තරම්ර් ක්ෂණෙංගුරයි. ක්ෂණ සම්පත්තිය කියන්සන ඕකට
තර්යි. හරීයට ඒ එන පරඥාසව ගානටර් කරැණාව සයසදන්නට ඕනෑ.
කරැණාසව් ගානට පරඥාව වැිලා තිසයන්න ඕනෑ. එසතන්ට
යනසකාට සජීවී බුද්ධාගර්ත් සජීවී බුදුහාර්ුදුරැසවාත් සජීවී සංඝයා
වශසයනුත් තර්න් තර්න්ටර් කැපී සප්නවා, ඒක තර්යි බුදුන්
කියන්සන, ඒක තර්යි ධර්ර්ය කියල කියන්සන. සර්න්න සම් විදිහට
සංසාසර් ෙය දැකලා, සංසාසර් ෙසයන් කටයුතු කරන ඇත්තා තර්යි
සංඝයා කියන්සන කියල සත්සරනවා.
ඒ සත්සරනසකාට ඊට ඉස්සසල්ල චිත්තක්ෂණසය හිටපු
ර්නුස්සය සනසර්යි ඉතුරැ සවන්සන. සම්පූර්ණ සවනස් මිනිසහක්
ඉතුරැ සවන්සන. එයාට තර්යි උපශාන්තයි කියල කියන්සන. සම් පුංචි
ර්ට්ටර්ට අපි අසප් විශාන්ත නිශාන්ත ගතිය අයින් කරල උපශාන්ත
ගතිය පහළ කරගන්න හැටි. සම්ක ඔය කියන තරම් හුඟාක් දුරස්ථ
තැනකුත් සනසවයි. ඕනෑර් සංසිද්ියක - දවසස් එදිසනදා කටයුතුවල
සහෝ සක්ර්සන් සහෝ පර්යංකසය්දී ගන්න පුළුවන්. සර්හරැන්ට බණ
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අහනසකාටත් සම්ක සිද්ධ සවනව. සර්හරැන්ට ධර්ර් සාකච්චඡා
කරනසකාටත් සිද්ධ සවනව. සර්හරැන්ට අනුන්සග් පරශ්නයක්
විසඳනසකාටත් සිද්ධ සවනව. සකාතනදීත් සවන්න පුළුවන්. නර්ුත්
ඒවායින් පුංචි පුංචි පුංචි පුංචි සවනස්කම් රාශි රාශි සවල තර්යි සම්
හිත සත්රැම් අරගන්සන පරඥාවට ආඩම්බසර් සවන්සන කරැණාව.
කරැණාවට සකාඳුඇට සපළ සලසලා සදන්සන පරඥාව. ඔය සදක එක
පැත්තකට ගිසයාත් ඉතින් තනි ඇහැක් සප්න ර්නුස්සසයක් වාසග,
පක්ෂගරාහිත්වයක්. දිට්ිගත වීර්ක්. තණ්හා ර්ානවලට බැසඳනව. ඔය
සදක එකතු වුණත් ශකරාටිකකර්ට එසහර් ගියා නම් ඉතින් රාජ්ය
නායක සලෝක නායකත්වයට පත් සවලා රට කනව. සවන විදිහකට
කියනවා නම් ශකරාටික පක්ෂය ෙජ්නය කරනවා. පරඥාවන්ත හැර්
සකසනක්ර් ඔයිට කලින් ඒක කරල තියනව. කරලා ඉවර සවලා
සත්රැම් අරන් තියනවා ඒසකන් සවන්සන වංක පරතිපදාවක්, කුටිල
පරතිපදාවක්. ඊට මීට වැිය සහාඳයි අවංක අකුටිල පර තිපදාව කියල.
ඒ ශකරාටිකකම් පැත්තක තියල සම් සකරෝධසය් කෘතයය
පරඥාසව කෘතයය සත්රැම් අරගන්න නම්, සම් සකරෝධය ආපු සවලාසව
එපැයි වැඩ කරන්න. දැන් නම් සම්සගාල්ලන් සකරෝධය එන්න
ඉස්සසල්ල වසග, නැත්නම් ආපු සකරෝධයක් ගැන කල්පනා කරනව.
බණ කියනව. ධර්ර් සාකච්චඡා කරනව. නර්ුත් වැසේ අර කියන
තාලයට ඇස්පනාපිට සප්න්න නම් තර්න්ට ඒ අරර්ුණ ඒකාකාරී
සවලා ඉරියව්වත් එපා සවලා. දැන් ඉතින් සකාච්චචර හිටියත් ඔච්චචර
තර්යි කියල හිතිල. දැන් ඒ නුරැස්නා ගති ඔළුව උස්සාසගන එන
සවලාවක් සවන්න ඕනැ. එතසකාට කල්පනා සවන්න ඕනැ ඊසයත්
ර්ර් සර්සතන්ට එනකල් ආවා, දර්ල ගහල ගියා, අදත් ඔතන තර්යි
තවත් ඉන්ඩ ඉන්ඩ ඔච්චචර තර්යි කියල. තර්න් පිළිබඳවත් වර්තර්ාන
ක්ෂණය පිළිබඳවත් ොවනාව පිළිබඳවත් අවතක්සස්රැ සවන සවලාව
එනසකාට සත්රැම්ගන්න ඕනැ. සම්ක ොවනා සනාකරන සකසනකුට
එන පරශ්සනකුත් සනසවයි. අසාර්ථක ොවනාකාරසයකුට එන
පරශ්සනකුත් සනසවයි. සාර්ථකව ොවනා කරනසකාට එන එකක්ර්යි.
සර්න්න සම් සකරෝධ ගතිය කිසපන කුප්පන ගතිය නිසා ර්ට කවදාවත්
එහා පැත්තට යන්න බෑ.
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ඒ නිසා දැන් සහාඳට දැනගන්න ඕනැ. බලාසගන ඉන්න රෑප
කර්ර්ස්ථානසය් පඨවි ආසපෝ සත්සජ්ෝ වාසයෝ සර්ාකාර ගතියකුත්
සප්නවා. ඇතුල් වීර් පිට වීර් අතින් බලනවා නම් ඒ සදසක් සර්ාන
ගතියකුත් සප්නවා. පිම්බීර් හැකිළීර් අතින් බැලුසවාත් ඒසක
සර්ානකර්කුත් සප්නවා. වර් දකුණ වශසයන් සක්ර්සන් බැලුසවාත්
ඒසක සර්ානකර්කුත් සප්නවා. සවන සර්ාකක්වත් තියා සම් අරර්ුසණ්
ඉන්නසකාට සද්දයක් ඇහුණත් ඒකත් ඉස්සර වසග අඩු ගාසන
කුප්පන්සන් නෑ. ඒකත් ඔසහ් සද්දයක් බවට පත් සවනව. ඒ අර්ථ
නැති වී යනවා. සව්දනාවක් ආවත් සකාතනද සව්දනාව කියල
අල්ලන්න බැරි සවනව. නුරැස්නා ගතිය විතරක් ඉතිරි සවනව.
හිතිවිලි ආවත් ච්චහ්හ්! කියල හිසතනව. ඔක්සකෝර් එකර් ර්ණ්ඩයට
වැටිලා ර්ණ්ඩයට වැටිලා ඔසහ් හැඳි ගැවී, හැඳි ගැවී, කැලත්ති
කැලත්ති කැලත්ති කැලැත්ති තියන එක රසයකට එනව. එනසකාටර්
සර්න්න සම්ක සවනුසවන් සකරෝධ ඉපදීර් තර්යි කුප්පන ගතිය
කියන්සන. ඕක තර්යි සංසාසර් කියල කියන්සන. සර්න්න සම්ක තර්යි
සර්හා පැත්තට පැනගන්න බැරැව සර්සතක් කල් අපිට ර්හා මීදුර්ක්
වසග, ර්හා අගාධයක් වසග සපනිච්චච සද්. නර්ුත් සම් සර්ානවක්වත්
ඇසඟ් හැප්සපන්සන නෑ. සර්ාකද ඒ? ඒව රෑප ධර්ර් සනසවයි. ඒව
නාර් ධර්ර්.
සර්න්න සම් නාර් ධර්ර්යන්ට අපි පුරැදු නෑ වැඩ කරල.
සර්ාකද, කැත්සතන් සපාල්සලන් වැඩ කරලා සන් පුරැදු. රෑප ධර්ර්
කියන්සන ර්නින්න කිරන්න පුළුවන්, දකින්න අතගාන්න පුළුවන්
සද්වල්. නර්ුත් සම් සකරෝධය කියන එක ඊටත් වඩා විනාශකාරී
ධර්ර්යක් වුණත් ර්තු සවන්සන රෑපාකාරසයන් සනසර්යි. අන්න සම්
අරෑපාකාරසයන් ර්තු සවන සම් සකරෝධය, සකරෝධය වශසයන්
දැනගන්නත් අර කියන ආකාරසයන් කලින් අහල තිසයන්න ඕනෑ.
පරසතෝසඝෝෂය තිසයන්ට ඕනෑ. ඒ විතරක් ර්දි. දැන් ඔන්න ර්ාව යට
සවන්නයි හදන්සන, සම්කයි සම් සවන්න හදන්සන කියල
දැනගත්සතාත් අපිට ඉස්සසල්ලාර් සංසාසර් - සර්හර විට පළසවනි
වතාවට - ඔන්න සකරෝධය කියන්සන සම්කයි, ඒක ආවට පස්සස
සකාච්චචර පිරිසිදු සදයක් වුණත් සකසලසන්න පුළුවන්. සම්
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තිසයන්සන ඉතා වටිනා නිබ්බිදා ඤාණයක්. නර්ුත් සම් ඤාණය උඹ
සනාදකින් කියන තත්ත්වයට ර්ූණට සකළ ගහන තත්ත්වයට පත්
වුසණ් සර්ාකද? සකරෝධය උපශාන්ත කරන්න දන්සන නැති නිසා.
සකරෝධය උපශාන්ත කරන්න තියන එකර් කරර්ය තර්යි සකරෝධය
සකරෝධය වශසයන් අඳුනගන්න එක. ඒකට අර කලින් කියන විදිහට
සූදානම් සවලා එනවර් සන. එනසකාට සූදානම් සවලා හිටිසයාත් ඒ
සයෝගාවචරයාසග් සිද්ධ සවන්සන සර්ාකද්ද? රෑප ධර්ර් සර්සනහි කර
කර හිටපු ඒ සර්සනහි කිරීසම් යන්තසර් දැන් ගියර් එක ර්ාරැ සවන
එකයි. නාර් ධර්ර්වලට යනව.
ඒ නාර් ධර්ර්වලට යනසකාට රෑප ධර්ර්සයන් ගත්ත පුරැද්ද
ඉතුරැ සවනවා. සර්ාකද්ද? සර්ාන සදයක් ආවත් ඒක සතෝරන්න
යන්න එපා. සහාඳද කියන්න එපා. නරකද කියන්න එපා. පැමිණිච්චච
සද්ට එළඹිලා වාසය කරන එකයි තිසයන්සන. ඒක සවනත්
ආකාරයකට බලන එකයි තිසයන්සන. ඉස්සර සකරෝධය බැලුසව
සනාදකින් සනාපතන් ආකාරයට. දැන් ඒ සනාදකින් සනාපතන්
නැතුව සකරෝධය කියන එසක් ර්ුල සර්සහර්යි, ර්ැද සර්සහර්යි, අග
සර්සහර්යි. සකරෝධය කියන්සන නාර් ධර්ර්යක්. ර්ර් සම් නාර් ධර්ර්ය
විොගයට පරශ්නයක් වශසයන් ආපු සවලාසවදි සහාඳට සම් පරශ්සන
කියවන සවලාව. පරශ්නය අවසබෝධ කරගන්න සවලාව. ඊට පස්සස
තර්යි උත්තර සපයන්න යන්සන. ආන් ඒ විදිහට සකරෝධයට පළසවනි
වතාවට ජීවිසත් ර්ූණ සදන්න පුළුවන් වුසණාත් අන්න එදාට සකරෝධසය්
ඉස්සර තිබුණ පැඟිරි ගති තිත්ත ගති සවනුවට සකරෝධය කියන්සන
විශාල ඤාණයක් බව දැනගන්නවා. සවන විදියකට කියනව නම්
සකරෝධය පිළිබඳ ලක්ෂණ කියන්සන සර්ව්වයි, රසය කියන්සන
සම්කයි, පච්චචුපට්ඨානය කියන්සන සම්කයි, පදට්ඨානය කියන්සන
සම්කයි කියල ඒ සකරෝධසය් අල ගිය ර්ුල ගිය සස්රර් - සස්රර් කියන
එක නම් වැරදියි. යම්ර් ආරම්ෙයක් පටන්ගන්නව. සම් ආඝාතසය්ර්යි
සකරෝධය තිසයන්සන. සර්ාකද්ද ආඝාතය කියල කියන්සන? තර්න්සග
ර්ුලර් සිඳිනවා. ඊට පස්සස තර්යි ගුරැවරයත් එක්ක තරහ සවන්සන.
ඊට පස්සස තර්යි ොවනා කරර්යත් එක්ක තරහ යන්සන. ඊටත් පස්සස
තර්යි ස්ථාසනත් එක්ක තරහ යන්සන. ඊටත් පස්සස තර්යි සම්
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පර්යංකයත් එක්ක තරහ යන්සන. සද්ද කරන මිනිහත් එක්කයි.
ඔක්සකෝටර් ඉස්සසල්ල තර්න්සග් ර්ුල නසන නිසා. සම් සකරෝධය
සකරෝධය වශසයන් සත්රැම්ගැනීර් අසක්කාධසනා කියල කතා කරනවා.
සම් සකරෝධය ඇති වීර් සඳහා අසප් සපාත්වල ආඝාත වස්තු
සපන්නල දීල තියනව. සම්පරදායානුකූල ආඝාත වස්තු නවයක් සඳහන්
කරල තියනව ර්නුස්සසයකුට සකරෝධය ඇති සවන්න. ඒ ආඝාත වස්තු
කියල කියන්සන සම් කාරණා නැත්නම් සම් පුද්ගලයා ර්ට සපරත්
අසහ්නි කරල තියනව. නැත්නම් ර්ට සර්සහර් සකසනහිලිකර්ක් කරල
තියනවා කියල ඒ වස්තුව ඒ රෑපය ඒ සංඥාව එනසකාටර් සකරෝ ධ
කරනව. ඔය හුරතල් කරන්න වටිනා සකසනක් සනසර්යි. ර්සග
ජ්න්ර්ාන්තරගත ර්සගත් එක්ක ශවර කරපු සකසනක් කියල අතීත
සද්වල්. ඒ වසග්ර් කල්පනා කරනවා ඒ විතරක් සනසර්යි දැනටත් ඔයා
තර්යි ර්ට විසන් කටින්සන. ඔය සකාච්චචර ජ්ාති සකරැවක්වත් ඔය
එන්සන සම් වසග සද්කට කියල. ඒ වස්තුව දිහා සනසවයි බලන්සන.
ඒ වස්තුව සකරෝධසය් සංසක්තයක් විදිහට තර්යි බලන්සන. ඒ ර්දිවට
තව හිතනව ඔයා ඔසහාර් ඉඩ දුන්නට අද ර්ර් ඉවසුවත් ඔයාසග
සකරෝධය නතර සවනව. සදාතනිකව සංසාරගතව ජ්න්ර්ාන්තර ර්සග්
සකරෝධකාරසයක් කියල අනාගතයටත් ර්ට සකරෝධ කරනවා. එසහර්
නැත්නම් සම් සකරෝධ කරන ඍතු සේදයක්, සම් ර්ාව අවුස්සන
ආහාරයක්, සම් ර්ර් අවුස්සන පණිවිඩයක්, ර්ර් අවුස්සන මිනිසහක්
කියල. ඒ වස්තු පිළිබඳව අතීත අනාගත පච්චචුප්පන්න වශසයන් තුන්
ආකාරයකින් සකරෝධය නගිනව.
එදා අපි ර්තක් කරගත්ත විදියට, ඔය තුනර් ඇති සවන්සන
ඒකාන්තසයන්ර් වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය්. ඒ වර්තර්ාන
චිත්තක්ෂණසය් ඇති වන සකරෝධය එතනදීර් දකින්න නම්, අන්න අර
කියන ආකාරයට ඒ පුද්ගලයින්ට පරසතෝසඝෝෂය තිසයන්න ඕනෑ.
අොගයයකට වසග ඒක (ඒසක) කියල තිසයන්සන සම් සකරෝධය
පිළිබඳ දැනගැනීර් සකසලසයක් කියල. ඇත්තටර් සකරෝධයට
සකසලසයක් කීහැකි. ඒ සකරෝධය වංචනික වශසයන් අපිව සකසලසන
නිසා. නර්ුත් සකරෝධය දැනගැනීර් විතර ධර්ර්යක් ර්ුළු සලෝසකර් නෑ.
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ඒ සඳහාත් අපි සහාඳට ර්තක තියාගන්න ඕනැ සකරෝධය ඇස්පනාපිට
ආවට පස්සස තර්යි අවසබෝධ කරන්න පුළුවන් සවන්සන. අතීත
අනාගත වශසයන් අවසබෝධ කරන්න බෑ. සම් අතීතය අපිට දුක්
දුන්නා, වර්තර්ානය දුක් සදනවා, සහට දුක් සදනවා කියල හිතන්සන
ඔක්සකාර් වර්තර්ාසන. ඒ අනුව ආඝාත වස්තු තුනක් සඳහන් සවනව
වර්තර්ාන වශසයන්.
තව ආඝාත වස්තු තුනක් සඳහන් සවනව ර්සග් හිතවතාට
ර්සග් කිට්ටුවන්තයාට සර්යා අසහ්නියක් කරල තියනව. ර්සග්
කිට්ටුවන්තයට සර්යා අසහ්නියක් කරමින් ඉන්නව. ර්සග්
කිට්ටුවන්තයට සර්යා අසහ්නියක් කරාවි කියල ඒ වස්තු පිළිබඳව.
ඒවටයි ආඝාත වස්තු කියල කියන්සන. ඒ ආඝාත වස්තු පිළිබඳව
ආඝාතය ඇති කරගන්නව. එතසකාටත් හිත තර්න්ට කරනවා වසග්ර්
පැළසහන්න පටන්ගන්නව. පිච්චසචන්න පටන්ගන්නව. එතසකාට
තර්න්ට සත්සරනව. වතුර එකක් ලිසප් තිබ්බට පස්සස පැසහන
සවලාසව ඒ වතුසර් උපශාන්ත බවක් නෑ. ඡායාව සප්න්සන නෑ. අිය
සප්න්සන නෑ. එසහර් නැති සවලාවට ඒ වතුර දිහා බැලුසවාත්
සහාඳට තර්න්සග ර්ූසණ් ඡායාව සප්නවා. නැත්නම් අිය සහාඳට
සප්නවා. නැත්නම් අර පැසහන වතුර එසක් එසහර් එකක් නෑ
සහාස්ස තැම්සබන එක විතරයි සවන්සන. බලන්න යනසකාට
සහාස්ස රත් සවනවා. ඒ වසග තර්යි ආඝාතය හිතට ආවට පස්සස
ඒක බලනසකාටත් ර්ූණට සැරක් ගහන්න පටන්ගන්නව.
ඒ සහ්තු එකක් තර්යි තර්න්ට අතීත අනාගත පච්චචුප්පන්න
වශසයන් කරදර කිරීර්. සදක තර්යි තර්න්සග් පරියයන්ට අතීත
අනාගත පච්චචුප්පන්න වශසයන් කරදර කිරීර්. තුන්සවනි සසට් එක,
නැත්නම් තුන්සවනි කට්ටලය සපන්වන්සන ර්සග අපරියයන්ට සුෙයක්
කළා. ර්සග් අපරියන්ට උදව් කළා. ර්සග් සතුරාට ආධාර සකරැවා
කියල. අතීත වශසයන් සම් පුද්ගලයා සකසරහි කාරණාව සකසරහි
සකරෝධය ආඝාතය ගන්නව. නැත්නම් සම් වර්තර්ානසය්ත් සර්යා සම්
සතුරැ පාක්ෂිකයි. ර්ට සර්ානවත් සනාසකරැවාට හතුරන්සග් පැත්ත
අරන් තියනවා කියල ආඝාත කරනවා. එසහර් නැත්නම් අනාගතසය
කවද හරි සර්යා වැසටනව නම් වැසටන්සන විරැද්ධ පක්ෂයට. ඒ
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නිසා සර්යාව දැන්ර්ර් නැති කරන්න ඕනෑ කියල. ආඝාතය අනාගත
වශසයනුත් ගන්නව.
ඔන්න ඔය නවයට - තර්න්, හිතවත්, අහිතවත් වශසයන්
තුනයි. අතීත අනාගත පච්චචුප්පන්න වශසයන් තුනයි. නව ආකාරයට
තියනව. නව ආකාර ආඝාත වස්තු. සර්ව්වා කර්ර් පථ සවනවයි කියල
කියනවා. ඒ අනුව කටයුතු සකරැසවාත් කර්ර් පථ සවනව. ඊට
අර්තරව තව එකක් සපන්වනව ආඝාත වස්තුවක්. අකාරණය. කිසීර්
සහ්තුවක් නැතුව නිකන්ර් සකරෝධ කරන ගතියක්. අස්ථාන සකෝපය
කියල ලස්සන වචනයක් සඳහන් කරල තියනව. අද සලෝසක තියන
පරධාන ර්ානසික සරෝගවලටත් කායික සරෝගවලටත් ශවදයවරැ,
විසශ්ෂසයන් සද්ශීය ශවදයවරැ කට්ටිය සපන්නන්සන සම් අස්ථාන
සකෝපය තර්යි එන්න එන්න අද සර්ාජ්සය් වැි සවන්සන. සම් නිසයි
සම් සරෝග කායික ර්ානසික සරෝග වැි. අස්ථාන සරෝග ගැන සඳහන්
කරනසකාට සපාසත් සඳහන් කරල තිසයන්සන අද ඉර සැර වැියි
කියල, අද ඉර සීතල වැියි කියල සකෝප කරනවා. අද හුළඟ සැර
වැියි කුණාටුදායකයි කියල සකෝප කරනවා. අනික් සවලාවට සර්ච්චචර
රස්සනයි හුළං ටිකක්වත් වදින්සන නෑ සන කියල සකෝප කරනවා.
නැත්නම් හුඟක් සීතලයි කියල, නැත්නම් හුඟක් රස්සනයි කියල.
එසහර් නැත්නම් අද සබෝ ර්ළුසව් සකාළ හුඟක් වැටිලා තියනව. සම්
සකාළ වැටීර් නිසා ඒකට ශවර කරනව. යන පාසර් ගලක් ර්තු සවලා
තියනව. ර්ුලක් ර්තු සවලා තියනව. ඒකට සකෝප කරනවා.
සම්වට කියනවා අස්ථාන සකෝප කියල. සර්න්න සම්ක තර්යි
සතියට අහු සවච්චචහර් එකපාරට හා! ගාලා හිනා යනවා. සහාඳට
සතිර්ත් පුද්ගලයාට සත්සරනසකාට සම් කැකිල්සල් රජ්ජ්ුරැවන්සග
තීන්දු වාසග. ඉර සකාසහද ඉඳසගන බබළන්සන. සර්සහ ඉඳසගන
අපි ඒකට සකරෝධ කරනවා. ඊට පස්සස ඒකට ඇවිල්ල වලාකුළක්
වැහුණයි කියල. වැස්සක් වැස්සයි කියල සර්සහ සකරෝධ කරනව. සම්
ආකාසර අස්ථාන සකෝපය දිහා බලනසකාට ඇත්තටර් සහාඳට
සංවිධානය කරපු සිද්ි බහුල සටලි නාඩගර්ක් වසග තර්යි අසප්
දවසක ඇතුළත පහළ සවන සම් අස්ථාන සකෝප. ඉතින් ඒකත් එකතු
සවච්චචහර් අර නව ආකාර ආඝාත වස්තු දස ආකාර සවනව.
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ඉතින් සම් දස ආකාර ආඝාත වස්තු සහාඳට සත්රැම්
අරගත්සතාත් - ඒසකන් නවයක්ර් කර්ර් පථ සවනව. ඔය අවසානයට
සඳහන් කරපු අස්ථාන සකෝපය අට්ඨ කථා පිළිඅරගන්නවා එව්ව කර්ර්
පථ සවන්සන නෑ. නර්ුත් හිත සකලසන්න උදව් සවනව. ඉතින් සම්ක
දිහා බලනසකාට ර්ුළු ර්ානවයාසග් උසද් ඉඳන් හැන්දෑ සවනකල් ගත
කරන ර්ුළු චරිසතර්, රාගය තර්යි ර්ුළු සංසාරයටර් පරධානර් බැඳසගන
තිසයන සද්. නර්ුත් ද්සව්ෂය හරිර් විචිතරත්වයක් එකතු කරනවා
ජීවිතයට. හැබැයි කාබාසිනියයි. නාස්තිකයි. නාස්තිය ර්ුලර්යි. ඒ
නාස්තිය සිදු සවන්සන විනාශය සිදු සවන්සන තර්න්සග් නිශරය වස්තු
ටිකර්යි. ඒක නිසා පරඥාවන්තයාට සම් ආකාරසය සකරෝධය අඳුරලා
දුන්නට පස්සස ඒ පුද්ගලයාට සකරෝධය දකිනසකාට ලැජ්ජ්ාවකට පත්
සවනව තර්න්ර් ර්ුල නසාගන්න සදයක් කියල.
දැන් සම් සාර්ානයසයන් වීතත්්හා පුරා ් දා කිව්වහර්
ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල සම් ජීවිසත පුරාර්, සම් තියන කාලය
ඇතුළතර්, තණ්හාව දුරැ කරන්න ඕනැයි කියල සූතරය පටන්ගන්සන.
සූතරසය් නර්ටත් දීල තිසයන්සන පුරාසෙද සූතරය කියල. නර්ුත් ඒසක්
හැසිරිය යුතු ර්ුල්ර් පදය අිය තියනසකාටර් කියන්සන
අ්ක් ාධ්නා. සකරෝධ කරන්න එපා. ඒ සහ්තුව සර්ාකද? පරඥා
චරිතයාටයි ඔය සකරෝධය වංචනික ස්වරෑපසයන් තදින් වැඩ කරන්සන.
විතක්ක චරිත කියලත් සම්කට කියනවා. පරඥා චරිතයයි විතක්ක
චරිතයයි සදක සර්ාකාරව යනවා. සලෝකයා පරඥාව සහාඳයි කියල
කියනව. විතක්කය සකරෝධය සහාඳ නෑ කියල කියනව. නර්ුත් සම්
සදකර් ඇවිස්සිච්චච ගතියක් තිසයන්සන. ඒ සදසක් සර්ාන ලකුණු
තියනව. සර්වඥයන් වහන්සස් පරඥා චරිතයාට බණ කියනසකාට
සකරෝධසය් යාන්තරණය සපන්නල දීල ඒ පුද්ගලයාට සප්න්න අරිනව.
සර්ාකද නිතර එනව සන. කුප්පන ගතිය තියනව. ආන් ඒක සත්රැම්
අරගන්න නම්, සම් සකරෝධයත් එක්ක සකරෝධ කරල බෑ.
ර්ෑත කාසල්දී සකරෝධය පිළිබඳව තරහ පිළිබඳව ලියසවච්චච පත
සපාසත් ඉස්සසල්ලාර් කියල තියන සපාසත් අසන්! සම් ර්සග්
ජීවිතයට කවදාවත් මීට පස්සස සකරෝධයට, සකරෝධ සනාකසර්වා! කියල
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තර්යි සපාත පටන් අරන් තිසයන්සන. ඉතින් ඒක සකාරන්න බෑ බණ
අහන්සන් නැතුව. සතිය පිහිටවන්සන් නැතුව. සකරෝධය ආපු
සවලාසව්දීර් උණුඋණුසවන් ඒ සකරෝධය දකින්සන නැතුව කවදාවත්
කරන්න බෑ. ඒක නිසා කවදා හරි අපිට සකරෝධය අවුස්සන ර්නුස්සයට
ර්ල් තියල පුදන්න සවනව. සර්ාකද ඒ ර්නුස්සය සන අපිට සම්
පාඩර්ට අෙයාස සදන්සන. අම්ර් තාත්ත කවදාවත් සකරෝධය සදන්සන
නෑ. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සදන්සනත් නෑ. අසප් හිත මිතර සයා සදන්සනත්
නෑ. සදනව නම් සදන්සන ශවරක්කාරසයක් තර්යි. ඒ නිසා ඒ
ර්නුස්සයත් අතයවශයයි නිවන් දකින්න. සර්වඥයන් වහන්සස්සග්
ගුණ සගාඩාක් කැපී සපනුසණ් සද්වදත්ත නිසා. කවුද, නැත්නම් අපි
යනවද ගල් සපරළන්න? අපි යනවද බුදුහාර්ුදුරැවන්ට ඊතලයක්
අරසගන විදින්න? එතසකාට බුදුහාර්ුදුරැවන්සග් ඒ තිබුණ සශර්ෂ්ඨ ගති
ර්තු සවන්සන නැතුව පිරිනිවන් පාන්න තිබුණ සන.
ඒ නිසා අපටත් සකානහන අපටත් කරදර කරන ඇත්සතෝ
අසප් ජීවිතයට පුදුර්ාකාර වර්ණ එකතු කරනව. ඒක නි සා අපි ඒ
සවලාවට නම් ඒ පුද්ගලයා කඤ්ඤං ර්රඤ්ඤං කියාසගන තර්යි වැඩ
කරන්සන. පස්සස දවසක සම් ථංදස්සී ථංසී් ා - උපස්න්තාති
වුච්ඡෙති කියනසකාට සම් සලෝසක කිසිර් සදයක් නෑ සනාවිය යුතු
සද්වල්. ඒ සෑර් සදයක්ර් පරඥාසවන් බලලා විපස්සනාසවන් බලලා ඕව
අසත් ගාගන්සන් නැතුව ඒ ගන්න තියන ධර්ර් ඕජ්ාව ර්තු
කරගන්නවයි කියන එක අපි හිතන සවලාවටර් සනාසවන්න පුළුවන්.
නර්ුත් සම් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියල තියන පරතිපදාසව ගිසයාත් ර්තු
සවනව ර්තු සවනවර්යි. නිවන් දකිනව නිවන් දකිනවර්යි. ඒකර්යි
ජ්ය ගන්සන සකසලස් සනසර්යි. ඒක හරි පුදුර්ර් සමීකරණයක්
තිසයන්සන. ඔය සකාච්චචර සකසලස් ඝන බහළ වුණත්, ජ්ය ගන්සන
නික්සල්ශී බව. ඔය සකාච්චචර චණ්ඩ පරැෂ වුණත් ජ්ය ගන්සන
උපශාන්ත ොවය.
එදා ර්ං අර ර්තක් සකරැව වසග ධර්ර් සාකච්චඡාසව්දි, දලයි
ලාර්ාතුර්ා සඳහන් කරනවා - අනුකම්පාව, ශර්තරිය compassion
කියන වචනය පාවිච්චචි කරන්සන - එයා කියනවා ර්ුළු සලෝසකර්
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අම්ර්සග් තසනන් කිරි සබානසකාට තසන් සහායල සපාි දරැව ඇස්
සදක ඇරසගන, වහසගන සහායන හැටි බලනසකාට සත්සරනවා, සම්
අපිට පණ හම්බ සවන්සන තසනන්. ඒ තසන් සහායාගන්න ඌට
උත්පත්තිසයන්ර් ස්වොවයක් තියනවා අන්ධ බළල් පැටවු, අන්ධ බලු
පැටවු දිහා බලනසකාට. කිසි සද්කට යන්සන නැතුව හරීයට අම්ර්සග්
තසන් ළගට ගිහිල්ල, ඒක සහායාගන ඒක උරනව දකිනසකාට. ඔන්න
සහාඳර් නිදර්ශසන්. කරැණා ශර්තරිය ගැන. මාතා යථා නියං පුත්තං.
ඒ කරල කියනවා එතුර්ා - එතුර්ා කරැණාව ගැන හුඟක් කථා
කරන්සන - ර්ුළු සලෝසකටර් පැකිළීර්කින් සතාරව සියලු සත්ත්වසයෝ
සුවපත් සවත්වා කියල කරැණාව අපිට පතුරන්න පුළුවන්. එයා
අහනවා, දවසක පුළුවන්ද කියල සියලු සත්ත්වසයෝ විනාශ සවත්වා
කියල සලෝකයා ඔක්සකෝටර් ශවර කරන්න. බෑ. කවදාකවත් බෑ
ශවරය සපාදුසව් කරන්න. ශවරය යන්සනර් එක්සකසනක්
සදන්සනක් අල්ලලා. එක්සකසනකුට සදන්සනකුට අඩු කිරීර් තර්යි
ශවරසය් තියන කැතකර්. සලෝකසය් ආගර්ත් කරන්සන ඔච්චචරර්
තර්යි. සලෝකසය් ආගර්ත් කරන්සන සකාටු කරල පටු කරල එක
සද්කට සයාර්ු කරන එක. ආගර් දුවන්නර් බෑ ශවරය නැතුව.
නර්ුත් ධර්ර්ය ඊට වැිය සවනස්. ධර්ර්ය තුළ ශවරයට,
එසහර් නැත්නම් ඔය කියන කරැණාවට පරඥාව ර්ුසු කරනවා. පරඥාවට
කරැණාව ර්ුසු සකරැවට පස්සස ඔය ආගසර්න් ඇති කරල තියන
සේද සහෝ ඔය පටු පරසද්ශයකට සීර්ා කරල කරන ශවරය තුළ කවදා
හරි ශර්තරිය තියනව. සපාදු අදහසසන් තියනවා. ඒකයි සර්වඥයන්
වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන - අ්්ගා හමස්ි ් ා ස්ස ්ජ්්්ඨා
හමස්ි ් ා ස්ස ්ස්්ඨා හමස්ි ් ා ස්ස කියල. සම් අත පය විසි
කරල සවන සදයකින් සනසවයි. ර්ර් කරැණාසවන් පරඥාසවන් ඉහළට
ගියා. ර්ට පුළුවන් විදිහට කිසිර් සකසනකුට බෑ සලෝක සත්ත්වයාර්
සිහිපත් කරල කරැණා ශර්තරිය කරන්න. අනික් ඇත්සතෝ හරියට
උත්සාහ කරනවා, ද්සව්ෂසයන් ආයුධ හදල සැලසුම් කරල. ඒ
සකාච්චචර සකරැවක්වත් සයාර්ු කරන්නවත් බෑ අඩු ගාසන. සියලු
සත්ත්වයන් සකසර් සයාර්ු කරන්නවත් බෑ. පුළුවන් නම් අද ඔය දියුණු
යැයි සම්ර්ත රටවල් ඔය සද් කරල. ඒසගාල්සලා බලන්සන එකර්
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සබෝම්සබකින්, එකර් කරර්යකින් සලෝක සත්ත්වයන් සියල්ලර් එක
සැසර් විනාශ කරන්න තර්යි. අද විශාල විදයා ඥාන සීයට අනූපහක්
කුලියට අරන් තියනව. උත්සාහ කරනවා. හරියට උත්සාහ කරනව.
හරි ගිසය නෑ.
ඒක සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව සකාච්චචර උත්සාහ කළත්
හරි යන්සන් නෑ. ඉතින් අපි ඕකට කියනවා ශිෂ්ට සම්පන්න විදයාව
කියල. ඕකට කියන්න තිසයන්සන් අශිෂ්ට සම්පන්න අවිදයාව කියල.
ඔය කරැණාවට ශර්තරියට ඔය සර්ානවත් ඕනැ කරන්සන නෑ. අර
බලු අම්ර්ා දරැවට කිරි සදනසකාටත් මිනිස් අම්ර්ා දරැවට කිරි
සදනසකාටත් බලා ඉන්නසකාටත් ර්තු සවනව. ඒ නිසා සම් සකරෝධය
කියන එක නරකටර් බලන්න එපා. ඒ ඉසගනගනිද්දී පාඩර්ක්
කරගන්න ඕනැ. ර්තු සවන්න සදන්න ඕනැ. ර්තු සවන්න නම්
හතුසරක් ඉන්නර් ඕනැ. නුරැස්නා සද්වල් හිසතන්නර් ඕනැ. ඒ නිසා
අපි කවදා සහෝ පරඥාසවන් සලෝසක දිහා බලනසකාට - නැත්නම්
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කැර්ති අපි පරඥාසවන් සලෝසක දිහා බලනවට යම්
ආකාරයකට - නැත්නම් සකාසහාර් දර්ශනයක් සකාසහාර් සීලයක්
ඇති සකසනක්ද උපශාන්තයි කියල අහනසකාට ඉස්සසල්ලාර්
සපන්නසන සම් සකරෝධසය් තියන ලකුණු බලන්න කියල. ඒසකදි ර්ර්
සකරෝධ කරන්සන නෑ කියල සහෝ සලෝකය සකරෝධසයන් සතාර සව්වා
කියල සහෝ නිකන් පරර්ථනා කරල වැඩක් නෑ.
අපි සවනුසවන් වීත ත්්හා පුරා ් දා කියන විදිහට සම්
ජීවිසත ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල, කය බිඳී ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල
තෘෂ්ණාසවන් දුරැ සවන්න නම් සකරෝධය ඇති සවන හැර් සවලාසවදිර්
දැනගන්න, දැන් ර්ට තිසයන්සන ර්ට තද සවලා. කුප්ප ගතිය.
ඇවිස්සසන ගතිය. අර කියන ආඝාත වස්තු. ඒ සහ්තු සහිත නවයක්
වූ ආඝාත වස්තු කර්ර් පථ බවට පත් සවනව. නර්ුත් අසහ්තුක වූ
අස්ථාන සකෝපය කර්ර් පථ බවට පත් සවන්සන නෑ. සර්ාකද, ඒ
පුද්ගලයාසග් ඒ සවලාසව තියන හිත සකෝප සවලා. ඊට පස්සස දකින
සෑර් සද්ර් දකින්සන නුරැස්නා ගතිසයන්. ඒක හරී ලස්සන, කවදාවත්
ඔප්පු කරන්න බැරි ක්ෂණ සම්පත්තියට අදාළ චිත්තක්ෂණයක්. හිත
සකෝප නම් දකින සෑර් සද්ර් සකෝප සහගතයි. හිත ශර්තරී සහගත
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නම් ර්ුළු සලෝසකර් ශර්තරී සහගතයි. ්යන ්යන හි මඤ්ඤන්ති
ත්තා නං ්හාති අඤ්ඤථා....අඤ්ඤථා ාවී වස්ත්තා ් ා් ා
වප්ර්තා
ව්මවා ිනන්දති. යර්ක් යර්ක් විසින් කල්පනා
කරනවාද හිත යම් යම් ආකාරයට, ඒ ඒ ආකාරයට තර්යි අපිට
සලෝකය සප්න්සන.
ඒ නිසා අපිට කවුරැ හරි නුරැස්නා සදයක් සනාගැළසපන
සදයක් කරනවයි කියල හිතර්ු. ඒ කරන සවලාසව අපි ඒ පුද්ගලයාසග්
ගති, සනාගැළසපන ගති, ලකුණු සකසර් ද්සව්ෂ කළාට අපි සහාඳට
පස්සස කල්පනා කරනසකාට සප්නව, ඒ සවලාසව කෘතරිර්ව සහෝ
සහජ්ාතව හිත තිබිල තිසයන්සන කිපිල. හැබැයි ඒ බව දැනගන්න එක
නරක සදයක් සනසවයි. ඒ සද් දැනගත්ත පර්ණින් අපිට ඒක ජ්ය
ගන්න බෑ. නර්ුත් ඒ දැනගැනීම් රාශි රාශි සිද්ධ සවලා තර්යි දවසක
අපිට සත්සරන්සන්, සම් සකෝපය සකරෝධය සකාසහාර්ද අපි සංසාරයට
බන්දන්සන. යර්ක් යර්ක් සකසර් අපි ර්ඤ්ඤනා කරනවා නම් ඒ
ර්ඤ්ඤනා කරන කරන ආකාරයට තර්යි අපිට සලෝකය සප්න්සන.
ඒක නිසා අපිට සක්න්ති ගියා නම් සලෝසකට සක්න්ති ගිහිල්ල. අපිට
සප්න්සන එසහර්යි. ඉතින් සම්ක දැකගන්න කවදාකවත් අර්ාරැයි සම්
කුප්පන බාහිර සලෝසක.
සම් අනුව සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා සකෝප
ගත්තත් තර්න් සකසර් සකෝප සනාකරන ආරණයයකට යන්නයි
කියල. ඉතින් ගස් ගල්වලට සකාටනසකාට අසරසහ සර්සහ
ඉන්නසකාට ගස් ගල් අපිව සකෝප කරන්සන නෑසන. අපිට සකෝප
සවලාසව අපි ගස්වලට සකාටනව. ගහනවා බනිනවා. රණ්ඩු කළාට
ඊට පස්සස සත්සරනවා ටික සවලාවක් ගියාට පස්සස, සම් අපි සකෝප
සවලයි තිසයන්සන. සම් ගස් ගල් එසහර් සකෝප සවන්සන නෑ. එසහර්
නැත්නම් රැක්ඛ ර්ූලගත සවන්න කියනවා. නැත්නම් ශුනයාගාරගත
සවන්න කියනවා. ඒ වුණත් නිකන්ර් නිකන් ඔය රැක්ඛ ර්ූලගත
වුණාට ශුනයාගාරගත වුණාට අරණයගත වුණාට සර්වඥයන්
වහන්සස් සද්ශනා කරන පරසතාසඝෝෂය නැතුව කැසල් නිකන්
හිටියයි කියල උපශාන්ත සවන්සනත් නෑ. උපශාන්ත සවන සකනාට
වුණත් සකරෝධය පහළ වීර් සනාවීර් සවන්සනත් නෑ.
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ඒ නිසා සකරෝධය ඇති සවලා සකළ පැමිණීර් පිළිබඳ උපසදස්
සපයන අටුවාව ර්තක් කරල දීල තිසයනවා සහාඳ සුපිරිසන් හිතක්
තිබුණත් නුරැස්නා සදයක්, අර කලින් කියන ආඝාත වස්තු නවසයන්
එකක් ආපු ගර්න් හිසත් සකෝප හිතිවිල්ල පහළ සවන එක ඕනෑර්
සකසනක්සග සිද්ධ සවනව. නුරැස්නා බව - අපි අර ඉන්ද්රිය සංවර
සූතරසය් සත්රැම් අරගත්තා, ෙක්ඛුනා රෑපං දිස්වා උප්පඣජ්ති මනාපං
උප්පඣජ්ති අමනාපං උප්පඣජ්ති මනාප අමනාපං. දැකපු සද් දැකල
අර්නාපයක් ඉපදීර් බුදුහාර්ුදුරැවන්ටත් සිද්ධ සවනව. රහතන්
වහන්සස්ලාටත් සිද්ධ සවනව. සස්ඛ පුද්ගලයාටත් සිද්ධ සවනව.
විපස්සනා කරන සකනාටත් සිද්ධ සවනව. විපස්සනා සනාකරන
පෘථග්ජ්නයටත් සිද්ධ සවනව. අන්න ඒක දැක්කට පස්සස ඒක පිළිබඳ
අසයෝනිසසෝ ර්නසිකාරසයන් ගත්සතාත් ඒ පුද්ගලයා ආඝාත වස්තුව
දිහාවට යනවා.
සම් පුරාසෙද සූතරය උගන්වන්සන දැන් ර්සග් හිසත් සකෝපය
උපන්නා කියල හිත විපස්සනාවට ගන්න කියලයි. වස්තුව ගැන
සනසර්යි තර්න්සග් හිසත් ඇති සවන සද් දිහාවට ගත්සතාත් ඒ
පුද්ගලයා විශාල හැබෑ සවනසකට පරිවර්තනය සවනව. ඒක එක
දවසකින් සවන්සන නෑ. සම් වසග ලක්ෂ සකෝටිවාරයක් සවනසකාට
සප්නව, හැර්දාර් ර්ර් සම් සකෝච්චචිසය් පීල්ල පන්නගන්නව
අසයෝනිසසෝ ර්නසිකාරසයන් ඉඳල. සයෝනිසසෝ ර්නසිකාරයට ගත්ත
නම් කවදා සහෝ දවසක ර්ර් සකරෝධය සර්ාකද්ද කියල සත්රැම්ගන්නව.
ඒකත් කවදාවත් සිද්ධ සනාවී ඉන්සන නෑ. හැප්සපන්සන නැතුව
තිසයන්සන නෑ. නුරැස්නා ගති පහළ සවන්සන නැතුව ඉන්න
සවන්සන නෑ. ඒ නිසා සෑර් නුරැස්නා ගතියකර් අපිට අවශය නම්
අසයෝනිසසෝ ර්නසිකාරසයන් අනුන් එක්ක ගැටිලා නඩු කියාගන
රණ්ඩු කරසගන ඉන්න පුළුවන්.
ඒක ලස්සනට සපන්වනව හිසත් සකරෝධය ඇති වුණාට පස්සස
අසයෝනිසසෝ ර්නසිකාරසයන් ආඝාත වස්තුව දිහාට හිත බැඳුණා නම්
හිතින් ඊගාවට ඒ ර්නුස්සයට බනින්න ඕනැ වචන හිතට එනව. සදක
තුනක් එනසකාට හකු පාඩා නලියන්න ගන්නව කියනවා. සනාකියා
බෑ. සනාකියා හිටිසයාත් ඉතින් සබාසහාර් අර්ාරැයි. තුන හතර
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යනසකාට වචන සදකක් පනිනව. ඒව ඉතින් බහු වචන කියල
කියනවා. අපෙරංශ කියල කියනවා. පාලි සංස්කෘත කියල කියනවා.
ඒව කිව්වට පස්සසත් අනික් පුද්ගලයට රිදීර්ක් සකරෝධය නැගීර්ක්
වුසණ් නැත්නම්, ඒ පුද්ගලයා ද්ඩදානං සෙදානං කියන විදිහට
ආයුධයක් සපාල්ලක් අතට ගන්නව. ඇන්න උලුප්පල ෙය කරනව.
ඒත් හරි ගිසය නැත්නම් ගහනවා. ගහල නැත්නම් කීප සපාළකට
වුණත් ගහන්න පටන්ගන්නව. ගහල බැරි නම් අන්තිර්ට තව
සකසනක් ර්රනව. එක්සකසනක් බැරි නම් සසලෝහිත නෑදෑසයෝ
ර්රනවායි කියල කියනවා. ඒ සවලා අන්තිර්ටර් ඒ ඔක්සකාර් බැරි
වුසණාත් සිය දිවි නසා ගන්නවයි කියනවා.
ඒ තර්යි සකරෝධයක් ඒ ශචතසික ර්ට්ටසම් ඉඳලා වාචසික
ර්ට්ටර්ට ඇවිල්ල. වාචසික ර්ට්ටසර්න් අවසාසන් කායික කරියාවලට
ගිහිල්ල සිය දිවි නසාගන්න ර්ට්ටර්ට ගියාට පස්සස ඉතින් කාටවත්
උදව් කරන්න බෑ. සම් බණ සම්බන්ධ සවන්සන අන්න ඒ සිය දිවි
නසාගන්න ඉස්සසල්ල අංගුලිර්ාල වසග නවසිය අනුනවසදසනක්
කපලර් තිබුණත් පරශ්නයක් නෑ. අංගුලිර්ාල ර්ර් නතර වුණා, උඹ
නතර සවයන් කියනසකාට පරඥාවට හරියට සටාක්කක් ඇන්න වසග
සත්සරනව. ර්ට කපන්න පුළුවන්. නතර කරන්න බෑ. සර්වඥයන්
වහන්සස් කඩුවක් ගත්ත නම් ඔයිට වැිය කපයි. නර්ුත් සර්වඥයන්
වහන්සස්ට ඕනැ සවලාවක නතර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්සන ර්ුල
ර්ැද අග දකින්න පුළුවන්. සම් කාරණාව වැටසහනසකාටර්
අංගුලිර්ාලට සම්පූර්ණ සවනසක් සිද්ධ වුණා. ඒ සර්ාකද පරඥා චරිත
නිසා. ඒක නිසා ඒ සිය දිවි නසාගන්න චිත්තක්ෂණයට කලින්
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ට හර්ු සවන්න පුළුවන් සවච්චච නිසා අංගුලිර්ාල
සබ්රැණා.
ඒ නිසා සකරෝධය කියන්සන ඉතාර්ත්ර් කැත, නැත්නම්
ඇතුළත පුච්චචන සදයක් වුණාට සකරෝධය ගැන ඉසගනගන්න සදයක්
තරම් උපශාන්තයට බලපාන සවන සර්ානර් සදයක්වත් සලෝසක නෑ.
ඒකත් අනුන්සග් සකරෝධයත් සනසවයි. ඊසය් සකරෝධයත් සනසවයි. සහට
එන්න තියන සකරෝධයත් සනසවයි. සම් ඇස්පනාපිට අර කියන විදිහට
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අර්නාප ඇති සවන හිත. වචන කථා කරන්න ඇති සවන චණ්ඩ
පරැෂ විතක්ක. ඊට පස්සස ගහ බැණගන්නා වූ කායික වාචසික කරියා.
ඒ කරල අනුන් නැසීර්. සම් සස්රර් වැසටනව සකරෝ ධයට. ආන්න ඒ
සකරෝධය පිළිබඳව ඉසගනගැනීර් ර්ං හිතනව රහත් වුණත් කරනවා.
රහත් සවනකනුත් කරනවා. ඇතුළත සකෝපය නතර කරන්නත් ඊට
පස්සස උපශාන්ත ොවය පිණිසත් බණ සද්ශනා කරනවයි කියල
කියන්සන. ර්ුළු සලෝකසය්ර් සිදු සවන සෑර් සද්කර් සහ්තු ඵල
වශසයන් දකිනසකාට සප්නව සම් සකරෝධ ශචතසිකය කරන වැඩ.
පුද්ගලසයෝ සදන්සනක් එකතු සවච්චචහර් සම් වැරදිකාරයා
නිවැරදිකාරයා කියලා තීන්දු කළාට සකරෝධ ශචතසිකය අෙයන්තර
වශසයන් සංසිඳවීර්ට තර්යි සම් පුරාසෙද සූතරය සඳහන් කරන්සන
උපශාන්ත කරන්සන. නර්ුත් අවසාසන් බුදුන්වහන්සස් නර්ක්
සලෝකසය් උපශාන්ත ොවය පිණිස, නැත්නම් සලෝක සත්ත්වයාසග
හිත සුව පිණිස ර්හා කරැණාසවන් වැඩ කරන්න ගත්තහර් එතන
ඉසගනගැනිල්ල අර තර්න් වශසයන් තර්න්සග් සකරෝධය
ඉසගනගන්නවට වැිය විශාල විශ්වවිදයාල ඉසගනුර්ක් තිසයනව.
දිගසටෝර් පුදුර් ශාන්ත ොවයක ඉඳල අනුන්සග් ශාන්ත ොවයට තර්න්
සකලසගන්සන නැතුව වැඩ කිරීර්. ඒක තර්යි සලෝසක
ශාන්තුවරසයකුට කරන්න පුළුවන් සද්. තර්න් තුළ එසහර් ශාන්ත
ොවයක් නැතුව අනුන් සදන්සනක් අල්ලාසගන ගහගන්න එපා
ගහගන්න එපා කියල කිව්වට හරි යන්සන් නෑ.
ඒක නිසා සම් පුරාසෙද සූතරසය් අද එක වචනයයි අපිට සම්
විස්තර කරගන්න පුළුවන් වුසණ්. ඊට පස්සස සඳහන් සවනව කරණීය
සර්ත්ත සූතරසය් වචන රාශියක්. සර්වැනි දර්ශනයක් සර්වැනි සීලයක්
ඇති කරසගන උපශාන්ත වීර් සඳහා කටයුතු කරන සකසනක් තුළ
තිබිය යුතු අංග ලක්ෂණ එක එකක්, ඉතින් අපි දීර්ඝ කලක් ගන්න
ඉඩ තිසයනව. නර්ුත් අපි උත්සාහ කරර්ු පුළුවන් තරම් එක එක එක
එක ර්තු කරන්න.
නර්ුත් සැලකිල්සලන් උනන්දුසවන් සැලකිය යුත්ත තර්යි
තර්න්ට වැටසහනවා නම්, යම්ර් චිත්තක්ෂණයකට පරඥාව ර්තු සවලා
තිසයනවයි කියල, ආසන්නසය්ර් තියන සකරෝධය සපාේඩක්
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අඳුනගන්න බලන්න. සකරෝධසය් සහවනැල්ල අනිවාර්යසයන්ර්
තියනව. ඒක සනාදැක්සකාත් පරඥාවන්තයි කියල ඔටුනු පලඳින්න ඉඩ
තියනවා. නර්ුත් වැඩ කරන්සන ද්සව්ෂය. සකෝපය. ද්සව්ෂය
හඳුනාගත්සතාත් තද ලජ්ජ්ාවකට පත් සවනව, ර්ං වසග සම් ශාන්තයි
උපශාන්තයි කියාසගන සකාරසගන කටයුතු කරන සකනා තුළත්
ර්සග් කිල්සලාටසය්ත් හුණු තියනවා සන්ද කියල. නර්ුත් ඒ
ලජ්ජ්ාසවන් ඇති වැඩක් නෑ. බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සද්ශනා කරනවා
පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා. පූර්වාන්තය ආශරය කරන්න එපා. දැන් ර්සග්
ළඟ සකෝපය තිසයනවයි කියල ලැජ්ජ්ාවට පත් සවන්න එපා. සම්
තියන සකෝපය දිහා විදර්ශනාසවන් බලන්න. සම්ක උපසංඛා වශසයන්
ගන්න එපා. තණ්හා වශසයන් ගන්න එපා. ර්ාන වශසයන් ගන්න
එපා. දිට්ි වශසයන් ගන්න. සවන සර්ාකද්ද කියනව නම් සම් සකරෝධය
ර්සග්ය සම් සකරෝධය ර්ර්ය සම් සකරෝධය, සකාච්චචර සකරැවක්වත්
අතසනාහරින ආත්ර්යක් තියනවයි කියල ගත්සතාත් ඇත්තටර් අපි
සකෝපයටයි ඡන්සද සදන්සන. අපි සත්රැම්ගන්න ඕනෑ, අපට අවසබෝධ
කරන්නයි සම් සකරෝධය ර්තු සවලා තිසයන්සන. ඒ සකරෝධයට ර්ුල ර්ැද
අග කියල එකක් තිසයනවා මිසක් ර්ට ඕනැ විදිහට පාලනය කරන්න
බෑ. එනවා සත්ත නම් යනවා සත්තයි.
අන්න එවැනි සකසනකුට හිතාගන්න පුළුවන් එසහර් නම්,
සම් තරම් සිය දිවි නසාගන්න ර්ට්ටසම් තියන සකරෝධයටත් ර්ර්ය ර්සග්
ආත්ර්ය කියල ගන්සන නැතුව කටයුතු කරන්න පුළුවන් කියලා. පුංචි
නිදර්ශනයක් හරි තිසයනවා නම් ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල ර්ට පුළුවන්
සවයි බුදුහාර්ුදුරැසවෝ අපිට දීපු අෙිසයෝගය වන තෘෂ්ණාව දුරැ
කරන්න කියලා. ඇත්තටර් සකරෝධය දුරැ කරනවා කියන්සන තෘෂ්ණාව
දුරැ කරනවා කියන එක තර්යි. වැි සසසන් දබසරටයි කියල අසප්
සිංහසල් සාර්ානයසයන් කියනව. ඕනෑවට වැිය සර්ාන සද්කට හරි
සපර්ර් කරන්න ගත්සතාත් අනිවාර්යසයන්ර් ද්සව්ෂය තියනව. නර්ුත්
සපර්ර්සය් ස්වොවය ඍජ්ුයි. සකරෝධය සබාසහාර් වංචනිකයි. ඒ නිසා
පරඥා චරිතයාට ආසා සලෝෙ පිළිබඳව ඒත්තු කරල ගන්න සදන්න
පුළුවන්. සකරෝධය ආපුවහර් ඒ පුද්ගලයා සනාදැමිච්චච ඇසතක් වාසග
පිස්සු හැදිච්චච බල්සලක් වාසග දඟලන්න පටන්ගන්නව. නර්ුත්
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සර්වඥයන් වහන්සස් වසග ගුණගරැක සකසනක් ගුණසයන් ඉහළට
වැිය ගිය සකසනක් කථා කරනසකාට අංගුලිර්ාල වසග අය නිසවන
ගතියක් තිසයනව.
ඒ නිසා ර්ර් හිතන්සන නෑ, සර්තන ඉන්න ඔක්සකාර්ල පර ඥා
චරිතයි සහෝ ඔක්සකාර්ල සද්ධා චරිතයි සහෝ එසහර් එකක් සනසර්යි.
නර්ුත් අපිට සත්සරනව නම් දැන් ර්සග් සහාඳට පරඥාව ර්තු වුණයි
කියල, සහාඳට ර්තක තියාගන්න, එතසකාට සකරෝධය වැඩ කරන්න
ඉඩ තිසයනව. නර්ුත් ඒසකන් තරහ සවන්සන නැතුව සකරෝධය විගරහ
කරල බලන්න නම්, කල් ඇතුවර් සම් වසග අහල, සලකලා, ටිකක්
කරල, වැරදිලා, අද ර්ං සම්ක හරියට කරගන්නම් කියන හැඟීසර්න්
සකරැසවාත් යම් දවසක සකරෝධය දැක්සකාත්, ර්ර් හිතනවා සලෝසක
තියන සලාකුර් හාසයය, සලාකුර් සසෞන්දර්යය, සලාකුර් සාහිතයය
ර්තු සවනව. ඒක තර්යි සම් අස්ථාන සකෝපය කියන එක තර්න් තුළර්
කරියාත්ර්ක සවනව දකිනසකාට අනුන් තුළ කරියාත්ර්ක සවන සද්වල්
අපිට දසදහස් වාරයට නය කරර්සයන් සත්රැම්ගන්න පුළුවන්.
අපි දැන් පැයක් කාලය අරන් තියනව ධර්ර් සද්ශනාව සඳහා.
සර්යින් උත්සාහ කසළ් පරඥා චරිතයාට සකරෝධය බලපාන ආකාරයත්
සර්වඥයන් වහන්සස්සග උපසදස් අනුව අපි සකරෝධයක් ආපුවහර්
සකාසහාර්ද ඒක තඩර්ාරැ කරගන්සන කියන ආකාරයත්. ඒ නිසා
සර්තුවක් කල් බණ අහල ොවනා කරපු ඇත්සතා අදත් සම් ධර්ර්
සද්ශනා පැය තුළ එකතු සවච්චච කරැණු හිතට එකතු කරසගන
තර්තර්න්සග් අත්දැකීම්වලට ර්ූලධර්ර්වලට සම්බන්ධ කරසගන, වීත
ත්්හා පුරා ් දා වශසයන් සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරපු ඒ
උපශාන්ත ොවය සර්සලාව වශසයන් සම් ජීවිත වශසයන් සම්
සගෞතර් සම්බුද්ධ සාසනය වශසයන් සාක්ෂාත් කරගන්ට ලැසබ්වා!
කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර
කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනව. සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සව්වා!
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

වීත ත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං
අ්ක් ාධ්නා අසන්තාසී - අවි ත්ථි අ ුක් ු්ො
මන්ත ාණී අනුද්ධ්තා - ස ්ෙ වාොය්තා මුනි
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි.
සතියක් පාසා බරහස්පතින්දා පවත්වන ධර්ර් සද්ශනාවටයි අපි සම්
ආරම්ෙය සටහන් කසළ්.
සූතර පිටකසය් ඛුද්දක නිකාසය සුත්ත නිපාතසය, අට්ඨක
වර්ගයට අයිති පුරාසෙද කියන වටිනා සූතරය පදනම් කරසගන
පවත්වන හතරසවනි ධර්ර් සද්ශනාව. සර්තනදි සර්වඥයන් වහන්සස්
විසින්ර් නිර්මිත තවත් සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් පරශ්නයක්
නගනවා: ථංදස්සී ථංසී් ා - උපස්න්තාති වුච්ඡෙති කියල, සකසස්
දර්ශනයක් සකවැනි සර්යක් දෘෂ්ටියක් ඇති, සකායි ආකාරයක
සීලයක් ඇති සකනාටද උපශාන්ත වුණා, නිවුනා, සැනසුණා කියල
කියන්න පුළුවන් සවන්සන කියලා. සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස් සම්
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පරශ්නයට සදන උත්තර ගාථා රාශිසයන් පළසවනි එක තර්යි වීත
ත්්හා
පුරා
් දා
පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං. සම් තර්යි ඒ
උත්තරය තනි පදසයන් විස්තර කරල සදන්සන. ඊට පස්සස තව
දුරටත් විස්තර කරමින් ගාථා සපළක් සද්ශනා කරනවා. ඒවායින්
සදසවනි ගාථාව තර්යි ර්ර් ඉහතින් දැක්වුසව්. අපි ර්ුල ඉඳලර් ර්තක්
කරගනිර්ු.
යම් ආකාරයක දෘෂ්ටියක් දර්ශනයක් සහිත, යම් ආකාරයක
සීලයක් හික්මීර්ක් ඇති පුද්ගලයාටද උපශාන්ත පුද්ගලය යයි කියන්න
පුළුවන්, නිවිච්චච සැනසිච්චච පුද්ගලය යි කියන්න පුළුවන් සවන්සන
කියලයි පරශ්නය අහන්සන. ඉතින් ඒ පරශ්නය සඳහා සගෞතර්
සර්වඥයන් වහන්සස් වීත ත්්හා පුරා ් දා කියල තනි වචසනන්
උත්තර සදනව. කය බිඳී ර්රසණට වීත ත්්හා පුරා ් දා තණ්හාව
දුරැ කරන ලද පුද්ගලයා. නැත්නම් ඒ වචනය සාර්ානයසයන්
සදපැත්තටර් ගන්න පුළුවන්. කය බිඳී ර්රණයට සපර තණ්හාව දුරැ
කළ යුතුයි කියල, දෘෂ්ටියක් ඇති සකනා, එසහර් නැත්නම් ර්රණයට
සපර තණ්හාව දුරැ කිරීර් සඳහා ශික්ෂාවක සයදී ඇති පුද්ගලයා,
නැත්නම් කය බිඳී ර්රණයට සපර, තණ්හාව දුරැ කළා යයි හැසිසරන
පුද්ගලයා තුළ යම් උපශාන්තකර්ක් තියනවාද. අන්න ඒ කාරණා තුන
තර්යි. ඉතින් ඒ තත්ත්වයට යන්න බලාසපාසරාත්තු සවන ඇත්සතෝ
අගය ආඩම්බරයට ලක් කරන්න ඕනෑ. එතැනටයි සම් සර්වඥයන්
වහන්සස් අවධානය සයාර්ු කරන්සන්.
ඉතින් ඒක සාර්ානය සබෞද්ධසයකුට ඒත්තු ගන්නන්න අර්ාරැ
නෑ. අපි සම් අසප් දෘෂ්ටිය සවන්සන සර්සලාව වශසයන්ර් තණ්හාව
ක්ෂය කිරීර්. අසප් සීලය, කය වචන සදසක් හික්මීර් තිසයන්සන
තණ්හාව, කාර්ඡන්දය වැසඩන ආකාරසය කායික කරියා සහ වාචසික
සද්වල්වලින් වැළකීර්යි. යම්ර් සවලාවක කය වචන හිත කියන තුන්
සදාසර්, හිසතත් තෘෂ්ණාව දුරැ වුණා නම්, ඒ පුද්ගලයා ස්වොවසයන්ර්
ශාන්ත පුද්ගලසයක් බවට පත් සවනව. සුන්දර වූ පුද්ගලසයක් බවට
පත් සවනව. නිවිච්චච පුද්ගලසයක් බවට පත් සවනව. ඉතින් සම්
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දර්ශනය, සම් සීලය, සම් සර්ාිය විස්තර කිරීර්ට එච්චචරර් අපහසු නෑ
විසශ්ෂසයන්ර් සබෞද්ධ පරිසරයක හැදිච්චච සබෞද්ධ සංස්කෘතියක්
දන්න, කර්ර්ය හා කර්ර් ඵල අදහන ඇත්තන්ට. නර්ුත් සලෝසක
හරස්කඩ දිහා බලනසකාට සම්ක පිළිගත්තා සහෝ සව්වා
සනාපිළිගත්තා සහෝ සව්වා, සම් ජීවිතය හර්ාර සවන්න ඉස්සසල්ල
තෘෂ්ණාව දුරැ කළ යුතුයි කියල දෘෂ්ටිය ඇති ඇත්සතෝ සබාසහාර්ත්ර්
විරලයි. හුඟසදසනක් ඉන්සන්, නැත්නම් සලෝසක් පවතින සලෝකායත
වයාපාර, දැනුම් සස්රර් යන්සන් තෘෂ්ණාව වඩන පැත්තට. ඒකට
ඉතින් විසශ්ෂසයන් බණ කියන්න සදයක් නෑ. බැලූ බැලූ අත සෑර්
අධයාපනයක්ර් සයාර්ු සවලා තිසයන්සන, සෑර් සද්ශපාලනයක්ර්
සයාර්ු සවලා තිසයන්සන, සෑර් සර්ාජ්යික කටයුත්තක්ර් සයාර්ු සවලා
තිසයන්සන තණ්හාසවන් හරි කර්ක් නෑ සැප.
ඒක නිසා දෘෂ්ටියක් වශසයන් පිළිගත්තට, කරියාකාරකම්වලින්
බලනසකාට එසහර් සප්න්සන නෑ. ඒ වසග්ර් සීලයක් පැත්සතන්
බලනසකාටත් තණ්හාව දුරැ කරන පැත්තක සීලයක් සනසර්යි, සිල්
රැක්සකාත් තෘෂ්ණාව වඩාගන්න පුළුවන්, සැප වඩාගන්න පුළුවන්
කියන පැත්තටයි ඇසදන්සන්. සීලය වැඩීසර්න් තණ්හාව ක්ෂය
සවනව, කය හික්මීසර්න් තණ්හාව ක්ෂය සවනව, වචනය හික්මීසර්න්
තණ්හාව ක්ෂය සවනව කිව්සවාත් ඒ පරකාශයට පවා සම් පරසයෝගික
පැත්සතන් සප්න්න තිසයන්සන පස්ස පැත්ත හරවන ගතියක්. ර්ූණ
සදන ගතියක් සනසර්යි.
ඒ වසගර් තර්යි උපශාන්ත ොවයක් හුඟසදසනකුට අවශය
කරල තිසයන්සන තණ්හාව වඩාගන්න. සැප වඩාගන්න. එසහර්
නැතුව තණ්හාව දුරැ සවච්චච, එසහර් නැත්නම් කාර්ච්චඡන්දය දුරැ
සවච්චච උපශාන්තකර්ක් දුන්සනාත් කවුරැවත් ගන්න එකක් නෑ. ඒ
නිසා එතන අර අහපු සද්, හිතට වද්දගන්නසකාට සලාකූ පරාසයක්
තියනවා. ආන්න ඒ නිසා වීත ත්්හා පුරා ් දා කියන සර්වඥයන්
වහන්සස් ඊගාවට - අපි ර්ුලින්ර් එක සදක සූතර සද්ශනාව ගත්ත
විදිහට - සපන්නනවා වීත ත්්හා පුරා ් දා, කය බිඳී ර්රණයට
සපර, තණ්හාව ක්ෂය කිරීර් තර්යි සත්ර්ාව. ඊට පස්සස ඒ සකසනක්
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පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා. පූර්වාන්තය ඇසුරැ කරන්න යන්සන නෑ.
්වම්ඣෙනුපස්ඛඛ්යයා වර්තර්ානසය්ත් සංඛයා ගිනීම්, ගණන්
ගැනීම් වලට යන්සන නෑ. පස්සසත් අනාගතය පිළිබඳවත්, තැවීම්
සැලීම් නෑ. එතසකාට අර වීත තණ්හාව, තණ්හාව දෘෂ්ටිය සර්සස්
විය යුතුයි. සීලය සර්සස් විය යුතුයි. එසස් සකනාසග උපශාන්ත
ොවයට සර්වඥයන් වහන්සස් උපශාන්ත යයි කියල ඒ පරතිඵල
පැත්සතන් විස්තර කරල, දැන් සද්ශනා කරනවා වීත ත්්හා පුරා
් දා - එවැනි සකසනක් වර්තර්ානසය්ර්යි ජීවත් සවන්සන කියල. වීත
ත්්හා පුරා ් දා සවන්න නම් වර්තර්ානසය්ර්යි ජීවත් සවන්සන.
පරධාන වශසයන්ර් අන්ත සදක සවන අතීතය සහ අනාගතය සදක
බැහැර කරනවා. වර්තර්ානය විෂසයහිත්, සම් ජීවිතසය්ර් නිවන්
දකිනවා කියන දෘෂ්ටියත් ඒ සඳහා වූ සීලයකුත් ඇති සකනා තුළ
තියන උපශාන්ත ොවයයි සර්වඥයන් වහන්සස් සර්තනදී
සපන්වන්සන. එතසකාට සම් එක තනි වචනසයන් උත්තර දීලා ඒ
උත්තරය, ටිකක් සාර්ානය කල්පනා කාරසයකුට, කාරණා කාරසයකුට
සත්සරන විදිහට තුනට කඩල පහදලා සදනවා. අතීත අනාගත සදක
ආශරය කරන්සනත් නෑ. වර්තර්ානසය්ත් ගිනීම් හැඳිනීම්වලට යන්සනත්
නෑ. අන්න එවැනි සකනාසග දෘෂ්ටියයි බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සර්තන ර්තු
කරන්න හදන්සන. අන්න එවැනි සකනාසග සීලයයි සර්තන ර්තු
කරන්න හදන්සන. අන්න එවැනි සකනාසග උපශාන්ත ොවයයි ඒ
නිවීර්යි නිවන බවට පත් සවන්සන.
නර්ුත් සම් අපි වාසග අරණයවාසීව පූර්ණකාලීනව ොවනා
කරන, සීලය පිළිබඳව කුකුස් නැති ඇත්තන්ට පවා සම් පරර්ාණය ර්දි.
සම් පරර්ාණය කිව්වට, එච්චචරර් පරසයෝගික පැත්තට උපසදස් පන්තිය
ර්දි. ඒක නිසා එතැන් පටන් ඒ සූතරසය් ගාථා රාශියකින්, එක එක,
එක එක, පුංචි පුංචි ගුණ අරසගන සපන්නල සදනව. අතීතය පිළිබඳව
ආශරයකුත් නැතුව, අනාගතය පිළිබඳවත් අසප්ක්ෂා රහිතව,
වර්තර්ානසය්ත් ඇලීම් ගැටීම් සදක නැතුව, නැත්නම් වර්තර්ානසය්ත්
පරපංච කිරීම්වලට යන්සන නැතුව, ගණන් ගැනීම් නැතුව හැඳිනීම්
නැතුව ගත කරන්න නම්, එසහර් ගත කරන, ගත කරන්න
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බලාසපාසරාත්තු වන සකසනක් ළඟ තිබිය යුතු ගුණ සම්ොරයක්
විස්තර සවනව.
ඒක සාර්ානයසයන් බැලුසවාත් කරණීය සර්ත්ත සූතරය විස්තර
කරන ආකාරයට අත්ථ කුසලයක් විදිහට, තර්ා පිළිබඳව තර්න්
සගෞරව කරන ආත්ර් කුසලය, නැත්නම් තර්ා සකසර් තර්න්සග
අනුකම්පාවක් ඇති සකනා කළ යුත්ත සම්කයි කියල ගුණ සම්ොරයක්
සපන්වනවා. ඒ ගුණවලත් සම් ගුණවලත් සලකා බැලිය යුතු පැත්තක්
තර්යි, සම් කථා කරන්සන ඔය කියන දෘෂ්ටිය සහිත, ඔය කියන සීලය
සහිත උපශාන්ත ොවයට පත් සවච්චච සකසනක් තළල දැකිය හැකි
ගුණ. රහතන් වහන්සස්ලා, ර්හා රහතන් වහන්සස්ලා, අගරශරාවකයන්
වහන්සස්ලා, පසස් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් ළඟ, සම් ධර්ර් සද්ශනා
කරන්නා වූ සර්වඥයන් වහන්සස් ළඟ තියන ගුණ. ඉතින් ඒ ගුණ
දැකලා ඕවට වැඳ වැඳ ඉඳිල්ලත් අවශයයි. ඒකට අපි සද්ධාව කියල
කියනවා. නර්ුත් ඒ ගුණ දැන් දැන් සර්තන සර්තන වඩන එකයි ගත
යුතු ආදර්ශය. එතසකාට තර්යි අර ර්රණසයන් සර්පිට වීත තණ්හා
සවන්නත් පුළුවන්. හිත අතීතයට යන්සනත් නෑ, අනාගතයට
යන්සනත් නෑ, වර්තර්ාසනත් දැිව ගැනිල්ලක් නෑ.
දෘෂ්ටි ගරහණයට උපාදානවලට යන්සන නැතුව ගැලසවන
කරර්ය දැකගන්ට සපන්වන ගුණවල අපි ගිය වතාසව ගත්සත
අ්ක් ාධ්නා කියන, සකරෝධ සනාකරන්නා වූ ගතිය. ඒක අපි ර්තක්
කරගත්සත සකටිසයන්. බුද්ි චරිතයා තුළ වසංගත ස්වරෑපසයන්
තියන සරෝගයක්. සර්ානවා හරි තර්න් හරීයට දන්න සද් හම්බ
වුසණාත්, අනිත් අය පිළිගත්තත් එකයි නැතත් එකයි කඩාසගන
ඉදිරියට යන ගතිය මිසක්, අනික් ඇත්තන්ට ඒ ඇත්තත් එක්ක
පැසහන සීසහන ගතිය අඩුයි. යම් ආකාරයකින් සපාිත්තක් හරි
සනාගැළසපන ගතිය ආසවාත් වහාර් කිසපනව. ඒක සාර්ාජික
ර්ට්ටසර්න් සංසිඳවන්ට සවලා ගන්සන නෑ. සැර පරැෂ වචන කථා
කරනවා. නැත්නම් කරියා කරනවා. එතසකාට ඒ සකරෝධ ගති නිසා ඒ
පුද්ගලයා හැර් තැනදීර් ගැටුම් අවුල්පාස ඇති කරගන්නව. ඒක නිසා
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ඒ බුද්ි චරිතයා, පරඥා චරිතයා සකරෝධසයන් සතාර සවලා ගත කිරීර්
තර්යි ඉස්සසල්ලාර් සපන්නන්සන.
අපි අද ගන්න හදන්සන ඊගාව ගුණය. අසන්තාසි.
සන්තරාසයට පත් සවන්සන නැති ගතියක් තිසයන්න ඕනැ.
සාර්ානයසයන් අසක්කාධසනා කියන්සන සකරෝධ නැතිකර් කියනවා
වසග, අසන්තාසි කියන්සන සන්තරාසයට පත් සවන්සන නෑ.
සන්තරාසයට පත් සවන්සන නෑ කියන එක සාර්ානය වයවහාරසයන්
තිසයන්සන අලාෙයක්, පාඩුවක්, නින්දාවකට පත් සවනසකාට
සන්තරාස සවන්සන නෑ. ඉතින් ොවනා කරසගන යනසකාට ඒ වසග
අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සය් ඒ නරක පැති - සලෝකසය් ධර්ර් පැත්සතන්
බලනසකාට සලෝකයා බලාසපාසරාත්තු සවන්සන නැති නරක පැති අලාෙය, දුක, පාඩුව, අයසට පත් සවනසකාට සන්තරාසයට පත් සවන
ගතිය තර්යි එතන සපන්වන්සන. සම්ක සාර්ානය සලෝක පැත්තයි.
අනික් අතට දැන් කාසල ොවනාසවදි ර්තු සවන, දැනට ොවනා
කරන අය සහෝ ඒ අයසග ගුරැවරැ සහෝ ඒ අය සකසර් පර්සය්ෂණ
කරන ඇත්සතෝ ර්තු කරන, ලකුණු අනුව බලනසකාට ොවනා
ජීවිතසය්දී සන්තරාසයට පත් සවන්සන අලාෙසය්දී පර්ණක් සනසර්යි,
ලාෙසය්දීත් සන්තරාස වගයක් තියනවා. සම් කියන ලාෙය සලෞකික
ලාෙ සනසර්යි. සලෝසකෝත්තර ලාෙ වුණත් සයෝගාවචරයා ඒවාට තව
හුරැ නෑ. සයෝගාවචරයා බලාසපාසරාත්තු සවන්සන ොවනා කරලා
සර්තුවක් තර්න් දන්න සැප, ලාෙ, කීර්ති, යස - සවන විදිහකට
කියනවා නම් ආත්ර්ය, සක්කාය දිට්ිය වැසඩන, සපෝෂණය සවන,
හුරතල් කරවන සද්වල්. නර්ුත් ොවනා කරසගන යනසකාට
විසශ්ෂසයන්ර් විපස්සනා ොවනා සර්ථසයන් සවනස් සවන තැනක්
වශසයන් සම්ක සපන්නන්න පුළුවන්.
විපස්සනා ොවනාසව්දී සක්කාය දිට්ිසය පැලඉරි යෑම්,
සක්කාය දිට්ිසය සැලීම්, සක්කාය දිට්ිසය බිඳීම්, සිද්ධ සවනසකාට
ඒක ඒ සයෝගාවචරයා විසශ්ෂසයන්ර් ආධුනික සයෝගාවචරයා,
විසශ්ෂසයන්ර් බහුශෘත ොවය අඩු සයෝගාවචරයා දකින්සන
අලාෙයක් විදිහට. පාඩුවක් විදිහට. දුකක් විදිහට. අයසක් විදිහට.
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එතසකාටත් සන්තරාස සවනව. ආන්න ඒ සන්තරාස ගති, ොවනා
සනාකරපු වීත ත්්හා පුරා ් දා කියන දෘෂ්ටිය නැති ඇත්සතෝ
ළගට ගිහිල්ල සවදකම් කරන්න ගත්තහර් ‘එකක් කඩසතාලු
සදාගන්නට සගාහින් ර්ට වුණු කාරියා -සදකක් කඩසතාලු හදා දුන්නයි
ඉඳුරැසව් ආචාරියා’ කියල කිව්ව වසග අර සහාඳ වාසන් කැත්සත්
සපාි කඩසතාලුවක් තිබිල ආචාරියාට ගිහිල්ල දුන්නට පස්සස ඒක
තළන්න ගිහිල්ල ඒ ර්නුස්සය තවත් කඩසතාලු සදකතුනක් හදල
සදනව.
අන්න ඒ වසග තර්යි සහාරාසග් අම්ර්සගන් සප්න අහන්න
වසග සංසාසරට බරව, සංසාසර ලාබර්, කීර්තිර්, පර ශංසාර්, යසසර්,
සැපර් බලාසපාසරාත්තු සවන ඇත්තන් එක්ක සම් ොවනා විස්තර
කථා කරනසකාට සන්තරාසයක් එනව. නර්ුත් අටුවාසව් ඒ ගැන වචන
සඳහන් කරන්සන නෑ. ඇයි, අටුවාසව් සඳහන් සවන්සන සපාදු
වචසනන් අලාෙසයදී තරාස සවන ගතිය. සංතරාස සවන ගතිය. ඉතින්
සම් අලාෙය - සලෞකික සැප සම්පත් සනාලැබී යාසර්න් සිදු සවන
අලාෙය - තර්යි සාර්ානයසයන් කියවන ොෂාවට සත්සරන්සන්.
ර්තුපිට අදහසින් සත්සරයි.
නර්ුත් වීත ත්්හා කියන අදහසින් සලෝසකෝත්තර පැත්සතන්
බලනසකාට සක්කාය දිට්ිසය ර්ර්ය, ර්ාසග්ය, ර්සග් ආත්ර්යය කියන
හැඟීසම් සැලීම් බිඳීම් නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණසය් ඉඳලර් සිද්ධ
සවනව. ආන්න ඒ සවනසකාට එතන එන සංතරාසත්
සයෝගාවචරයාසග් දෘෂ්ටිය, නැත්නම් දිට්ි විශුද්ිය තාර් සම්පූර්ණ
සවලා නැති නිසා, සම්පූර්ණ සවලා නැති නිසා සර්ව්ව
බුදුහාර්ුදුරැසවා ආදී ආර්ය වංශය දන්න ඇත්සතෝ ලාෙ වශසයන්
සැලකුවාට සයෝගාවචරය කියවන්සන් සබාසහෝ විට අලාෙ වශසයන්.
සම් නිසා සන්තරාසයට පත් සවන්න ඉඩ තිසයනව. ඒ සන්තරාසය ඒ
තාසලන්ර් කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාට කියසවනවා නම් දක්ෂ
කර්ර්ස්ථානාචාර්ය වරසයකුට අහු සවනව.
නර්ුත් සම් සයෝගාවචරයා සකාච්චචරක් සර්ව්වා වැරදියට
කියනවද කියනවා නම් සර්ව්වා සම් දැක්ක තාසලන් සවච්චච තාසලන්
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කවදාවත් කර්ටහනට ඇතුල් කරන්සන නෑ. කර්ටහන් වාර්තාවට
ඇතුල් කරන්සන නෑ. ඉතින් ඒක නිසා ගුරැවරයාට සත්රැම්ගන්න
බැරැව යනවා. නර්ුත් හැසිරීසර්න් සප්න්න තියනවා. සගාඩක්
සවලාවට ගුරැවරයත් එක්ක දුරස්ථ සවනව. සගාඩක් සවලාවට ඒ
ගැඹුරැ ධර්ර් කථා කරන තැන්වලට සනායා සනාගිහින් නිකන්
ඉන්නව. එවැනි සාකච්චඡා කරනසකාට නුරැස්නා ගති පානව. පිරිස
එපා සවනව. ඉඳුම් හිටුම් එපා සවනව. ඒ ගති සප්නවා. නර්ුත්
සයෝගාවචරයාට ඒ ඇති වන තත්ත්ව පරසිද්ිසය් කියන්න, නැත්නම්
සම්ක ධර්ර්තාවක්, සම්ක ඕජ්ාවක්, සම්ක ස්වොවයක්, සම්ක ොව
ලක්ෂණයක් සලසින් සත්රැම්ගන්න බැරි තාක් කල්, කර්ටහන් සුද්ධ
කිරීර්ට ඇතුළත් සනාකරන ගතියක්, සාකච්චඡාවකදී සර්වැනි තත්ත්ව
පරසිද්ිසය් සාකච්චඡාවට ොජ්නය කිරීර්ට අකර්ැති සවන ගතියක්, සම්
වසග ධර්ර් කථා කිරීර්ට, සම් වසග කරැණු කථා කරන තැන්වල
සත්සරන්සන් නෑ කියන බීරි කන සයාර්ු කරවන ගතියක් දකින්න
පුළුවන්.
ඉතින් සර්වැනි තත්ත්වයක් හුඟාක් සයෝගාවචරයින් ආශරය
කරන කර්ර්ස්ථානාචාර්යවරසයකුට නම් සර්ානර් තාසලකින්වත්
විසඳන්න අර්ාරැයි. එක්සකසනක් සදන්සනක් එක්ක ඉන්නව නම්, සුළු
පිරිසක් එක්ක ඉන්නව නම් ඒ කියසවන සද්, ඇඟසවන සද්,
ගුරැවරයාට ගැළසපන්න තියන ඉඩ වැියි. සත්රැම්ගන්න තියන ඉඩ
වැියි. එසහර් සනාවුසණාත් සබාසහෝ කාලයක් සනාකියන,
සනාසත්රැම් ගත්ත නර්ුත් හැසිරීසර්න් සපන්වන සම් ලකුණු සඳහා
උත්තර දීර්ට කල් ගත සවනව. උදාහරණයක් වශසයන් ගත්සතාත්,
ඉස්සසල්ලාර් නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණය කියල - ආනාපානය
සර්සනහි කරනසකාට සර්සනහි කරන හිතත් ආනාපානයත් විතරයි
සර්තන තිසයන්සන. ඉන් එහාට සර්ාකක්වත් නෑ. ඒ තරර්ටර් යනකල්
ආනාපානයත් එක්ක ොවනා කරන හිත ර්ූණට ර්ූණ දාලා විනාි
ගණන් එක දිගට ඉන්නව නම්, ඒ කාසල සහාඳට බැලුසවාත් සර්තන
සම් සර්සනහි කරන හිත නම් වූ නාර් ධර්ර්යත් ඇතිල්සලන, තද
සවන, සතරසපන, පිට සවන, උණුසුම් සිසිල් ගති සහිත - නැත්නම්
සම් හතර ර්හා ෙූතයන්සග් ලක්ෂණ සපන්වන - රෑප ධර්ර්ත්
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පර්ණර්යි. ඉන් එහාට සකාච්චචර බැලුවත් සවන සදයක් හම්බ
සවන්සන නෑ. ආන් ඒ තරර්ටර් සම් ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් පවතින්සන්
සම් සර්සනහි කරන හිතයි වාසයෝ සපාට්ඨබ්බ ධාතුවයි පර්ණයි.
සක්ර්න් කරනසකාටත් පියවරක් පියවරක් පාසා සර්සනහි කරනවා
නම් ඒ පියවරක් පාසා සම් හැපීර්, සම් ආයාසකර ගති, ඉසබ් කර
සදන ගති ආදී වශසයන් වර් දකුණ සත්සරනවා ඇර සවන සර්ානවත්
හම්බ සවන්සන නෑ.
එදිසනදා වැඩ කරනසකාටත් - කනසකාට, එනසකාට,
යනසකාට, පැත්ත බලනසකාට, බැලුසවාත් ඒ බලන්න සහ්තු සවන,
අහන්න සහ්තු සවන, යන්න සහ්තු සවන - සච්චතනාව තියනව. ඒ
සච්චතනානුපූර්වකව සකසරන වැඩ කටයුත්තක් තිසයනවා. ඊටත්
අර්තරින් කීහැකි ඕනැ නම් ඊට අර්තරව ඒක දිහා බලාසගන ඉන්න
සතිය තියනවා. සර්සනහි කරන සිත තිසයනවා. ඔන්න ඔය නාර් රෑප
ධර්ර් ඇර සවන සර්ානවක්වත් ඕසක නෑ. සවන දාපු සස්රර් සද්වල්
සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා, උඹසග සනසර්යි. උඹ අත
හැරපන්. උසේ සද්, නැත්නම් සම් සවලාසව පරතයක්ෂ කරන්න පුළුවන්
සද් තර්යි ඒ සවලාසව තර්න් ඇඳුර්ක් අඳිමින් ඉන්නව නම් ඒ ඇඳුර්
හැසපන හැටි. ඒ වාසග්ර් ඒ ඇඳුර් ඒ ආකාරසයන් ඇඳගැනීර් සඳහා
ඊට චිත්තක්ෂණයකට කලින් ඇති සවච්චච සච්චතනාව. ආන් ඔය
සදසකන් සතාර සර්ාකක්වත් නෑ. ඒ සදසකන් සතාර කියන සද්වල්
සස්රර් ණයට ගත්ත සද්වල්. එව්ව ඔක්සකෝර් පරතයක්ෂ සනසර්යි. ඒව
අනුර්ාන ධර්ර්, වංචනික ධර්ර්.
ඒ නිසා ඒ නාර්රෑපවලට සකාටු කරල ගත්තහර් නාර් රෑප
පර්ණක් උසද් ඉඳල හැන්දෑ සවනකල් සහාඳ කරද්දීත් නරක කරද්දීත්,
පරිය කරද්දීත් අපරිය කරද්දීත්, දැනසගන කරද්දීත් සනාදැනසගන කරද්දීත්
තිසයන්සන කියල බලනසකාට, සහාඳටර් ඒ සද් සත්සරනසකාට
තර්න්ට සත්සරනවා එතන ආත්ර් දෘෂ්ටිය. නැත්නම් ජීව ආත්ර්යක්
නෑ. සකාච්චචර බැලුවත් සම්ව්ව ඔක්සකාර් රස විඳින බලන ආත්ර්
ස්වරෑපයක් සප්න්සන නෑ. එතසකාට සයෝගාවචරයට සප්න්සන
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නිකන් සම් ලුණු නැති බතක් කන්න වාසග. පදර් නැති, ලුණු නැති,
සපාසලාස් ඇඹුලක් කන්නා වාසග්. කිසි රසයක් නැතුව යනවා.
සම් සංසිද්ිය සවනසකාටර් - සර්ාකද්ද සම් සංසිද්ිය
කියන්සන? ර්ූණට ර්ූණ දාල ආනාපානය දිහාර්, නැත්නම් පිම්බීර්
හැකිළීර් දිහාර් බලාසගන ඉන්නසකාට, එසහර් නැත්නම් සක්ර්සන්
දිගට සතිය පිහිටනසකාට, නැත්නම් තර්න් කරන වැසේ සතිය
පිහිටාසගන ඉන්නසකාට ඒ සද් නීරස වීර් සම්න්න සම්සක පරතිඵලය
තර්යි. සම් ආත්ර්ය, සම් ජීව ආත්ර්යට එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ
ලැගුම් සපාළ නැති සවලා යනව. විසුම් නැතුව යනව. සර්ාකද බලන
බලන තැන්වල ආත්ර්යක් සප්න්සන නෑ. සප්න්සන නාර් රෑප සදක
විතරයි. සම් නිසා සයෝගාවචරයා කියනවා ර්ට සම් අරර්ුණ
හරියන්සන් නෑ, පිම්බීර් හැකිළීර් කරපු එක්සකනා කියනවා
ආනාපානයට දාපුවහර් නම් සහාඳට හිත හිටිනවා කියල. ආනාපානය
කරන එක්සකනා කියනව පිම්බීර් හැකිළීර්ට දැම්සර්ාත් නම් සහාඳට
හිත හිටිනව. සක්ර්න් කරනසකාට කියනවා ඉඳසගන ඉන්නසකාට
නම් සහාඳට හිත හිටිනව.
සකාසහාර් නර්ුත් අරර්ුණ හරි යනසකාට ර්ූණට ර්ූණ දාල
සබාසහෝ සවලා ඉන්නසකාට එපා වීර් පහළ සවන්සන ඒ සයෝගාවචර
හිත, සක්කාය දිට්ියට අනුව, ආත්ර් නැත්නම් සම් ජීව ආත්ර්ය
පදනම් කරසගන බැල්ර් කරන ජීව ආත්ර්ය දැන් එන්න එන්න පච
සවන නිසයි. එන්න එන්න ලැගුම් සපාළ නැතුව යනව. විසුම් නැතුව
යනසකාට ඒක සයෝගාවචරය සත්රැම්ගන්සන සම් තැසන් සදෝෂයක්
කියල. එසහර් නැත්නම් ර්ට කරැර් සදෝෂයක් තියනව. එසහර්
නැත්නම් ර්සග ආහාර වැරදිල. නැත්නම් සම් කරර්ය හරි යන්සන නෑ
කියල, සම්පූර්ණ අර සක්කාය දිට්ියට සපාසහාර වැසටන, ජීව
ආත්ර්යකට සපාසහාර වැසටන කතාවකට යන්න පුළුවන්.
එසහර් ගිසයාත් ඉස්සසල්ලාර් සවන්සන සර්ාකද්ද?
ගුරැවරයාට සම් සවච්චච සද් සවච්චච තාසලන් කියාගන්න බැරි
කඩතුරාවක් ඇති සවනවා. ආන්න ඒ කඩතුරාව නිසා, සයෝගාවචරයට
ඇති සවන සම් තරස්තය, සම් සන්තරාසය කර්ටහනට ඇතුල් සවන්සන්
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නෑ. කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාට කියසවන්සන නෑ. ඉතින් ඒක
ගුරැවරයා විසින් සපාවන්න යන්නත් නරකයි. යම් දවසක
සයෝගාවචරයට වැටහුසණාත් සර්න්න සම් ර්ර් ආශ්වාසය දිහා
බලනසකාට නම් ර්ට සර්න්න සර්න්න සර්ච්චචර සත්රැණා, බලාසගන
ඉන්නසකාට ඉන්නසකාට සම්න්න සම් විදිහට ඒක නීරස සව්ගන
යනව. ඒකාකාරී සව්ගන යනව. සනාදැනී යනව. එතසකාට සවනත්
හිතිවිලි, ශබ්ද, සව්දනා ර්තු සවන්න පටන් අරගන්නවා ආදී වශසයන්
සම් සවච්චච සිද්ිය, අනුන්සග් සදයක් දිහා බලන්නා වාසග් පච සවන,
තුරන් සව්ගන යන, තැනක් ස්ථානයක් සනාලබන, සම් ජීව ආත්ර්ය
ඒකට එසහර්ර් සවන්න ඇරල, සවච්චච සිද්ිය ඇති සැටිසයන් දකිනව
නම්, දකින්න තරම් සයෝගාවචරය තීක්ෂණ සවනව නම්, තීවර සවනව
නම්, නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණසය්දීර් සයෝගාවචරයට සත්සරන්න
පටන් අරගන්නව සර්තුවාක් කල් අපි බැලුසව සම් ජීව ආත්ර්ය
සපෝෂණය කරන වැඩ. සක්කාය දිට්ිය හදල සදන්න ලැගුම් සපාළ
හදල සදන වැඩ. නර්ුත් දැන් ඒකට විසුම් නැතුව ගිහිල්ල. ඒ බව
අරර්ුණක එක දිගට හිටීසර්න් තර්යි අල්ලන්න පුළුවන්සන.
ඒක නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සම්ක වටින් කියනව, එක
ඉරියව්සව් ඉන්නව නම් දුක්ඛ සතයය තියනවා. එක අරර්ුසණ් එක
ඉරියව්සව් ඉන්නවා. ඉරියව්ව ර්ාරැ කරන්සනර් දුක්ඛ සතයය
දැකගන්න තියන අකර්ැත්ත. හිතල කරන එකක් සනසර්යි, සම් සංසාර
ස්වොවය. ඒ නිසා එකර් ඉරියව්සව් ඉඳල ඒ තුළ ඇති වන නීරස
ගති, නුරැස්නා ගති, සව්දනා, එතනින් ගියාර් හිතිවිලි බාධා, එතනින්
ගියාර් සම් තියන කාර්ච්චඡන්ද, වයාපාද, ථීනමිද්ධ ආදී නීවරණ
එනසකාට සර්සහර්යි, වද සදනසකාට සර්සහර්යි, යනසකාට
සර්සහර්යි, එතසකාට ර්සග් ර්ූල කර්ර්ස්ථානයට සවන්සන සර්සහර්යි,
ර්සග් හිත සම්වා කියවන්සන් සර්සහර්යි කියල එක දවසකින් නම්
අල්ලන්න සර්ාන සගායියටත් බෑ. වාර දහස්ගණන්, දසදහස්ගණන්
බලබලා ඉන්නසකාට සත්සරනවා සර්න්න සම්කටයි සර්වඥයන්
වහන්සස් සර්න්න සම් පරශ්නය ඇහුසව් පරඥා චරිතයාට ගැළසපන
විදිහට, සකායි මිනිහටද උපශාන්තයි කියල කියන්න වටින්සන කියල.
සකායි ආකාරයකට සම් පරශ්නය දිහා බලන සකනාටද? සකායි
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ආකාරයට හික්මීර් ඇති සකනාටද? උපශාන්ත ොවයට යන්න පුළුවන්
සවන්සන, සකායි ආකාරයක දෘෂ්ටියක් සීලයක් ඇති සකනාටද
උපශාන්ත යයි කියල කියන්න පුළුවන් සවන්සන කියන එක,
ආනාපාන ොවනාවට දාල බලනසකාට සම් යාන්තම් විපස්සනා පාදක
ධර්ර් සවන අත්තිවාරර් සවන නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණයටත් අදාළයි.
සර්ාකද, එතනදීර්ත් අත්ත දිට්ිය ටිකක් සහල්ලුම් කනවා.
අත්ත දිට්ිය සහල්ලුම් කෑර් අල්ලගත්සතාත් ඒක අල්ලන්සන
සකාසහාර්ද? එක අරර්ුණ සබාසහෝ සවලා බලනසකාට එපා කරන
ගතියක් එනව. එකර් අරර්ුණ බලාසගන ඉන්නසකාට සබාසහෝ සවලා
බලා ඉන්නසකාට කලින් තිබුණට වැිය දුක සගාජ්දාන්න
පටන්ගන්නව. පරකටව පරබලව සප්න්න පටන්ගන්නව. ඒ සප්නසකාටර්
ආත්ර්ය, අපි සර්සතක් කල් සපෝෂණය කරපු ර්ර්ය ර්ාසග්ය කියන
සම්ක විහිදන්න ගන්නව. පැකිසළන්න ගන්නව. ඔර්රි කරන්න පටන්
අරගන්නව. විසුම් ඉඳුම් නැතුව යන්න පටන්ගන්නව. ඉතින් සම්ක
නැති සවනසකාට සයෝගාවචරයා සකාට්සට සකස් කරන්නයි
ගුරැවරයා ර්ාරැ කරන්නයි ොවනා කරර් ර්ාරැ කරන්නයි
පටන්ගත්සතාත් සවන්සන තර්න් සනාදැන අසච්චතනිකව ජීව ආත්ර්ය
සපෝෂණය කරන එක තර්යි. සම්ක අර්ාරැ වැඩක්. කවදාකවත්
සර්සහර් කියනසකාට සත්රැම් නැති වුණයි කියල තරහ සවන්නත්
නරකයි. සත්රැම්ගත්තත් ඒක ඒ සවලාසව්දී එතන එතන අගය
කරනවා කියන එක සබාසහාර් අර්ාරැ වැඩක්.
සර්න්න සම් විදිහට යම්ර් කිසි සකසනක් ඉස්සසල්ලාර්
සකසහල් ගහක් පතුරැ ගහනසකාට, ඉස්සසල්ලාර් පතුර අයින්
කරගත්තයි කියල හිතුසවාත් ඊට පස්සස එන්සන අසප් පච්චචය
පරිග්ගහය. පච්චචය පරිග්ගහ ඤාණයට යනසකාට හුස්ර් ගැනීර් සිද්ධ
සවන්ට, නැත්නම් රෑප ධර්ර් පහළ සවන්ට සහ්තුව සප්නව. හුස්ර්
ගන්ට සච්චතනාවක් පහළ සවනව. නාර් ධර්ර්යක් සහ්තු සවනව. හුස්ර්
ගන්සන නැතුව ඉන්නසකාට ඉසබ්ර් හුස්ර් ගැනීසම් ආසාවක් ඇති
සවනව. ඒක අපිට සත්සරන්සනත් නෑ දන්සනත් නෑ. අපිට හුස්ර්
ගන්නසකාටයි ඔන්න වැටසහන්සන. ඒත් ඒ හුස්සර්ත් ආරම්ෙය,
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හුස්ර්ක් නැති තැන ඉඳල හුස්ර් ගන්න ර්ුල් ටික අපිට කවදාවත් අහු
සවන්සන නෑ. සර්ාකද හිත සගාසරෝසුයි. අපිට අහු සවන්සන් හුස්සර්
පිටසකාන්ද හරිය විතරයි. ඒක සහාඳට බලාසගන ඉන්නසකාට වැි
සවලා, ඒසක කවදාවත් හුස්ර් ගනුසදනුවක් නැති තැනකින් හුස්ර්
පටන්ගන්න තැන බලාසගන සම් සගාසරෝසු සද් බලාසගන අවසාසන
දක්වාර් යනසකාට, රෑප ධර්ර් පවා පහළ සවන්සන ඒකාකාර ලයකට
ඒකාකාර නියාර් ධර්ර්යකට අනුවයි. ඒකට සහ්තු සවන්සන හුස්ර්
ගැනීසම් සච්චතනාව නම් වූ නාර් ධර්ර්යයි. ඒ සච්චතනාව නිසා හුස්ර්
ගන්නව. හුස්ර් ගත්සතාත් පර්ණයි සර්සනහි කිරීර්ක් කරන්න පුළුවන්
සවන්සන. ඒකයි හුස්ර් නැති සව්ගන යනසකාට සර්සනහි කිරීර්
ඉසබ්ර් හැසලන්සන.
ඒකත් පච්චචය පරිග්ගහ ඤාණසයන් දැනගත යුතු කාරණාවක්.
සම් දැනුර්ට කියන්සන පරතයය දැනගන්නා, යර්ක සහ්තුව දැනගන්නා
ඤාණය. එතසකාට හුස්ර් සහාඳට ගන්න සවලාසවදි සදක සවන් කරල
හඳුනන්නත් පුළුවන්. සර්සනහි කරන්නත් පුළුවන්. නර්ුත් හුස්ර් තුනී
සව්ගන යනසකාට ඒ සර්සනහි කිරීසම් ශක්තිය ඉසබ්ර් යනවා. නිකන්
සල් බීල ඉවර සවච්චච කූඩැල්ල ඉසබ්ර් ගැලවිලා වැසටන්සන, එසහර්
නැත්නම් රබර් සබෝලයක් ගලකට දර්ා ගහනසකාට සපාළා පනින්සන.
අන්න ඒ වසග් එතසකාට සර්සනහි කිරීර් අල්ලන්සන නැතුව යනව.
ඒක රණ්ඩු සවලාවත් තරාස සවලාවත් ඒක වැරැද්දක් නිසාවත්
සනසවයි. ඒක ඉස්සසල්ල ඉස්සසල්ල වැරදිල දැනසගන බණ අහල
පස්සස සහාඳට සැලකිල්සලන් බලාසගන හිටිසයාත්, හුස්ර්ක්
තිබුසණාත් සර්සනහි කරන්න පුළුවන්. හුස්ර් ගැනිල්ල තුනී සව්ගන
යනසකාට සර්සනහි කිරීර් තුනී සවනව. හුස්ර් ගැනිල්ල නතර සව්ගන
සනාදැනී යනසකාට සර්සනහි කිරීර් හැසලනව. එතසකාට හුස්ර්
ගැනීර් නිසයි සර්සනහි කිරීසර් හිත පහළ සවන්සන. ඒ සර්සනහි
කිරීර් අනුව අපි සම් හුස්ර් පිට සවන එකද ඇතුල් සවන එකද,
සගාසරෝසුද සියුම්ද, දිගද සකාටද ආදී වශසයන් එසක් විවිධ රස
අනුෙව කරනවා. ඒක නිසා රෑප, ඒ හුස්ර් ගැනීර් නම් වූ රෑප නිසා
ආයිත් සර්සනහි කිරීර් නම් වූ හිතක් පහළ සවනව.
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| පුරාසේද සූතරය
සම් විදිහට සම්වසය් තිසයන එකට එක සම්බන්ධතා
බලාසගන යම්ර් දවසක ජ්වනිකාව දිගට බැලුසවාත් සම්ක ජීව
ආත්ර්යක් සනසවයි, සියල්ල කරවන්නා වූ සර්වබලධාරී ර්ැවුම්කාරී
සදවි සකසනක් නෑ කියලා සත්රැම්ගන්න වැි කල් යන්සන නෑ.
ඒකත් හරියට නිකන් වඳින්න ගිය සද්වාසල ඉසහ් කඩා වැටුණා
වාසග්. හිසතන්සන්, සර්ානවා හරි කරන්න ගියා නම් ඉස්සර
සදයියසන් කියල කියන්න සදයක් තිබුණා සන. දැන් කියන්න එසහර්
සදවි සකසනක් නෑ. දැන් සත්සරනව ඒක සම් වර්තර්ාසන සම්
ඇස්පනාපිට සිදු සවන සද් සහාඳට බැලුසවාත් ඕව එකක්වත් කවදාවත්
ඔය අපි සකාච්චචර නවයතාසවන් බලන්න ගියත් සංසාසර් සකළවරක්
නැති අතීතසය් සිදු සවච්චච එකර් තාලයට සම් වැඩ සවන්සන.
එව්ව සිදු සවන නයාය ධර්ර්යක් ඇර තර්න්සග් රැචියට
පාලනය කරන්න පුළුවන් ර්ැවුම්කාර සදවි සකසනක් නැති බව
සත්රැම්ගන්න නම් ඉස්සසල්ලාර් නාර් රෑප සදකට කඩාගන්න. ඊට
පස්සස නාර්ය සහ නාර්සය් සහ්තුව, රෑපය සහ රෑපසය් සහ්තුව කියල
බලනසකාට සම්සක් පරර්ාත්ර්යක් නෑ. ජීව ආත්ර්යක් විතරක්
සනසවයි පරර්ාත්ර්යකුත් නෑ. පරර් ආත්ර්යක් නෑ. ඒව සියල්ලර්
සර්සහයවන්නා වූ පාලනය කරන්නා වූ පරර්ාත්ර්යක් නැති බව
සත්රැම් ගන්නසකාට ඔය පරර් ආත්ර්වාදී, නැත්නම් ඊශ්වරවාදී
ර්ැවුම්කාරවාදී ඇත්තන්ට සම් බණ ඇසහනසකාටත් සන්තරාසයක්
පහළ සවනව. එක්සකෝ සර්සහර් බණ කියන ඇත්සතෝ විනාශ කරන්න
හිසතනව. සර්ාකද ඒ ඇත්තන්ට ර්ුල ර්ැද අග තුසන්ර් සරණකට
පිහිටට තිසයන්සන සදවියන්නාන්සස්. ර්ැවුම්කාරය. උන්වහන්සස්
සර්ව බලධාරී. සෑර් තැනර් ජීවත් සවනව. එකයි. කිසි සකසනකුට
යටත් නෑ. සදාතනිකයි. ආන් ඒ ගුණධර්ර් ඇති සකනාව සන්ද සම්
පතුරැ ගහන්සන්? එයා සන්ද සම් නිෂ්පරො කරන්සන කියල ර්හා
අසරණ ගතියක් ඒ ඇත්තන්ට වැටසහනවා.
ඒක පැත්තක තිසයද්දී, අර ථංදස්සී ථංසී් ා කියන
විදිහට, කුර්න ආකාරසය දර්ශනයක් සහිත සකසනකුටද සම්
උපශාන්තයි කියල කියන්සන් කියනසකාට සර්වඥයන් වහන්සස්
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සඳහන් කරනවා සම් සර්වබලධාරී සදවියන්ට නර්ක් සදනව නම්
ඕකට කියන්න තිසයන්සන තෘෂ්ණාව කියල තර්යි. තෘෂ්ණාව තර්යි
සම්ක ඇති කරන සකනා. ඒක නිසා උන්වහන්සස් විගරහ කරනවා
ජ්ාතක කථාවල, සම් තරම්ර් දුක් සදන, සම් තරම්ර් වද සදන, සම්
තරම්ර් අත නෑර සපළන සද්ට නිර්ර්ාපකයා යැයි කියන එක
සනසර්යි; කියනව නම් කියන්න තිසයන්සන විනාශක කියන නර්.
විනාශකයයි ඔයාට කියන්න තිසයන්සන. ඇයි සම් තරම් නිර්ර්ාණ
ශක්තියක් තිබුණා නම්, ඇයි සම් තරම් පාලන ශක්තියක් තිබුණා නම්
ර්ුසාවත් දුශ්චරිතත් සහිත සලෝකයක් ර්ැව්සව් කියල අහනව. ර්ායාවත්
ර්ුසාවත් දුශ්චරිතයක් සහිත සලෝකයක් ර්ැව්සව් ඇයි? හරි එකක්
කරන්න තිබුණ සන්. කරගන්න බෑ. ඒක නිසා අපිට කියන්න පුළුවන්
සම්ක ර්වපු එකා තෘෂ්ණාවයි.
ඉතින් වීත ත්්හා පුරා ් දා කියනව නම්, ඒක බලන්න
ඕනැ නම් ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල, ඒක සඳහා හික්මිච්චච හිතක් ඕනැ
නම්, උපශාන්ත සවන්න ඕනැ නම්, සම් සංසිද්ිය දිහා සනාදැක්ක
සකානක් තියනවා කියන හිතින් බලන්න නරකයි. ර්ට සියල්ලර්
බලන්න පුළුවන්. ඒ බලන්න නම්, සකානක් පාදාගත්තට පස්සස ඒක
දිසග්ර් සපාට දිසග් යන එකයි තිසයන්සන. පිටසපාට ගියාට පස්සස
නම් තද කරන්න තද කරන්න සපාට කැසපනවා. සපාට දිසග්
බහිනසකාට නම් සහාඳට අතට සත්සරනව සෂෝක් එකට බැහැසගන
බැහැසගන යනව. අන්න ඒ සපාට බැහීර්ට සපාට අවුළුවාගැනීර්
තර්යි සම් නාර්රෑප පරිච්චසේදසයන් සිද්ධ කරන්සන. ඕනෑර් සිද්ියක්
බැලුසවාත් ඒ සිද්ිසය් තිසයන්සන සර්සනහි කරන හිතයි රෑප
ධර්ර්යයි. සර්තන නාර් ධර්ර්යයි රෑප ධර්ර්යයි විතරයි. ඉතින්
ඉඳසගන බැලුවත් එච්චචරයි. හිටසගන සක්ර්න් කරනසකාට බැලුවත්
එච්චචරයි. යනසකාට එනසකාට කනසකාට සබානසකාට බැලුවත්
එච්චචරයි. ඊට පස්සස සම් සෑර් නාර් ධර්ර්යක්ර් සම් සෑර් රෑප
ධර්ර්යක්ර් කවදාකවත් අසහ්තුකවත් ඒකසහ්තුකවත් විෂර් සහ්තුකවත්
පහළ සවන්සන නෑ. හරි පුදුර් ගැට සබ්රිල්ලක් සර්තන සබ්රන්සන.
කවදාකවත් සම් හුස්ර් ගැනීර් සඳහා ඇති සවන ර්නාපය එක

105

|

| පුරාසේද සූතරය
ශචතසිකයක් සනසර්යි. එතන ශචතසික රාශියක්. චිත්ත ධර්ර්යක්.
එක සහ්තුවක් සනසර්යි සහ්තු රාශියක්.
ඒක නිසා අපිට සම් සහ්තුව නිසා සර්න්න සම් ඵලය පහළ
සවනවා කියල කට වචනයට කිව්වට කවදාකවත් ඒක ර්ූල
ධර්ර්ානුකූලව සිදු සවන්සන නෑ. ර්ූල ධර්ර්ානුකූලව සිදු සවන්න සහ්තු
රාශියක් නිසා ඵල රාශියක් පහළ සවනව. ඉතින් අපි සම් සහ්තු
රාශියර් බට සකෝටු මිටියක් වාසග මිටියක් බැන්දට පස්සස අපි
ඒකකයක් එකක් වශසයන් දැක්කට, ඒව පුංචි පුංචි බට රාශියක් එකතු
සවලා හැදිච්චච බට මිටියක්. ඊට පස්සස ඒසකන් පල කරන ඵල
ධර්ර්යත් බට සකෝටු මිටියක්. සම් සදක එකට එකට සහ්ත්තු සවලා
තිබ්සබාත් එකිසනකා වැසටන්සන නැතුව හිටසගන ඉඳියි. අර එකර්
බටයකටවත් තනිකර හිටසගන ඉන්න බෑ. ඒකට එසහර් සකාන්දක්
නෑ.
සම් අනුව, සහ්තු රාශියක් නිසා ඵල රාශියක් හටගන්නව.
කවර්දාවත් විෂර් සහ්තු නිසා විෂර් ඵල පහළ සවන්සන නෑ. සලෝක
නියාර් ධර්ර්යක් තියනවා. අන්න ඒ නියාර් ධර්ර්යට සර්න්න සම් සම්
සහ්තු සවනව නම් සර්න්න සම් සම් ඵල පහළ සවනවයි කියල කියන
එක පෘථග්ජ්නසයකුටවත් සස්ඛ පුද්ගලසයකුටවත් රහතන් වහන්සස්
නර්කටවත් සත්සරන්සන් නෑ. ඕක සත්සරන්න සර්වඥතා ඤාණයර්
අවශයයි. නර්ුත් ඒ සර්වඥතා ඤාණය ඕනැ නෑ රහත් සවන්න. රහත්
වීර් සඳහා අපිට අවශය සවන්සන යම් යම් සහ්තු රාශියක් තියනව. ඒ
සහ්තු රාශිය ආවහර් ඵල පහළ කරනවා. එතසකාට ර්ැවුම්කාර
සදවිසයෝ හිටියත්, සහ්තු පහළ වුසණාත් ඵල පහළ සනාකර
වළක්වන්න පුළුවන් ශක්තියක් උන්දැට නෑ. ඒ වාසග්ර් දැක්ක ඵලයක්
තියනවා නම් ඒ ඵලය ඇති කරන්න සහ්තු නෑ කියල ගුප්තයි කියල
වහන්න පුළුවන් සද්වගැති සකසනකුත් නෑ. සදවි සකසනකුත් නෑ.
සහ්තු ඵල ධර්ර්ය පිළිබඳ දැනීර්කින් ඒ ඵලය දැක්කා නම්
අනිවාර්යසයන්ර් සහ්තු දකිනව.
ඔය නටනසකාට නම් සවස් බැඳසගන, හරීර් ලස්සනයි. සවස්
බඳින්සන් හැංගි හැංගි තර්යි. හැංගි හැංගි සවස් බැන්දට නටනසකාට
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අරන්සග්තරම් කියල එළිදැක්වීර්ක් කරනවා. ඔක්සකෝර්ලා අත්පුි
ගහගහ බලනවා. නර්ුත් කවදාකවත් සවස් බැඳගත්ත සකසනක් සලාව
උපදින්සන් නෑ. සවස් බඳිනව. ඒ සවස් බඳින්සන හැංගිලා. හැංගිලා
සකරැවට සර්ාකද ඒක කෘතයයක්. ඒක ඉසබ් සිදු සවන සදයක්වත්
ගුප්ත සදයක්වත් සදවිසයෝ සදන සදයක්වත් සනසර්යි. ආන් ඒ වසග
ඵලය දකිනසකාට සප්නවා, ඒකට අදාළ සහ්තුවක් තියන බව. ඒ අදාළ
සහ්තුව ඵලය අනුව නය කරර්යට නයාය කරර්යටත් දැනගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා කවදාවත් එක සහ්තුවක් නිසා එක ඵලයක් පහළ සවන්සනත්
නෑ. සහ්තු රාශියක් නිසා ඵල රාශියක් පහළ සවනව. විෂර් සහ්තුවක්
නිසා අදාළ නැති සහ්තුවක් නිසා අදාළ නැති ඵලයක් පහළ සවන්සනත්
නෑ.
සම්න්න සම් ටික සත්රැම්ගන්න ගියාර් - පච්චචය පරිග්ගහ
ඤාණය විශාල පුළුල් ක්සෂතරයක්. ආන්න ඒ පුළුල් ක්සෂ්තරසය්
හැසිසරන්න හැසිසරන්න ඒ පැත්ත සම් පැත්ත, සහ්තු, සහ්තු ධර්ර්,
ඵල, ඵල ධර්ර්, නාර්ය, නාර්සය් සහ්තුව, රෑපය, රෑපසය් සහ්තුව
වශසයන් එය සම්ර්ස්සනය කරනසකාට සත්පුරැෂසයකුට සකාච්චචරක්
සතුටු සවන්න පුළුවන්ද, ඒ හා සර්ානවර් අසත්පුරැෂසයක්
සන්තරාසයට පත් සවනව. ඒ පුද්ගලයා හිතාගන ඉන්සන සම්ක අපි
සනාදන්නා, සම්පූර්ණ බලතල සහිත සකසනක් කරන ලද සදයක්. ර්ං
වසග සම් නිකන්ර් නිකන් දෘෂ්ටියක් සහ සීලයක් සහිත සකසනකුට
බලාගන්න බැරි සවයි කියලයි ඒ පුද්ගලයා හිතුසව්. නර්ුත් බලාසගන
යනසකාට දෘෂ්ටිය හරි නම් සීලය හරි නම් අනිවාර්යසයන්ර් විනිවිද
සප්නව. විනිවිද සප්න්න සප්න්න සප්න්න සකාච්චචර එන එන කාරණා
තව තව පුංචි කාරණා කඩකඩා බැලුසවාත් කිසිර් ර්ැවුම්කාර
සකසනක් සම්සක සප්න්න නෑ. ඉතින් අසප් හිත සම්ක පිළිගන්න
ලැස්ති නෑ. අපි හැර් සවලාසවර් හිතනවා අපිට වැිය බලවත්
සකසනක් ඉඳසගන සම්ක කරනව. සබෞද්ධයා හුඟක් සවලාවට
කියනවා කරැසම් කියල. සවන සකසනක් නම් කියනවා සදවියන්
වහන්සස්සග් ර්නාසපයි කියල. නර්ුත් ඒක බලල විස්තර කරන්න
ගිසයාත් කියයි, ඒක අපිට ගැළසපන්සන් නෑ, ඒක අපිට ඕනැ නෑ
කියල පැත්තකට දානව.
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මිනිහා සාර්ානයසයන් උපහාසයට ලක් සවන කතාවක් තර්යි,
සලෝකයා වීරවරයන්ට වන්දනා කරනව. වීර අෙිවන්දනය කරනවා.
ඕක සබාසහෝර් වටිනා සදයක්. නර්ුත් ඒ ඇත්තා සකාසහාර්ද වීර
වුසණ් කියල තර්න් වීරසයක් සවන්න උත්සාහ කරන ඇත්සතා
සබාසහෝර් දුර්ලෙයි. ඒක නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් උගන්වන්සන
උන්වහන්සස්ට වැඳ වැඳ උන්වහන්සස් කියපු සද්වල් ධර්ර් රත්නය
කියල හිතාසගන වැඳ වැඳ ඉන්න සනසර්යි. ඒ ගුණ ර්ර් ගන්න ඕනෑ.
ධර්ර්සය් තියන ගුණ ර්ර් උකහාගන්න ඕනෑ කියල යනසකාට
සර්වඥතා ඤාණය ළං සවන්න ඕනෑ. ධර්ර්ය බවට අපි පත් සවන්න
ඕනෑ. පත් සවන්න නම් ඔය වසග ර්ැවුම්කාර සදවි සකසනක් නෑ
කියල කියනසකාට සන්තරාසයක් ඇති සවන්සන නෑ. සතුටක් ඇති
සවනව. ඒ නිසා නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණසයදී අත්ථ දිට්ිය කඩලා
යනසකාට, පච්චචය පරිග්ගහ ඤාණසයදී පරර්ාර්ථ දෘෂ්ටිය කඩලා
යනසකාට, සර්න්න සම් සදසක්දී ොවනාසවන් හැසලන ගාන සීයට
අසූවට වැියි. සම් වසග පරිසරවල ඒක දැකගන්න අර්ාරැයි. සර්ාකද
සම්වට එන්සන යම් පරර්ාණයකට ොවනා කරල අරණය සස්නාසන
දැනසගන. නර්ුත් සපාදු ොවනා ර්ධයස්ථානවලට ගිසයාත් ඔතනට
යනසකාට සහලවන ඇත්සතා, සවව්ලන ඇත්සතා, වර්සන යන
ඇත්සතා, කරප්පන් එන ඇත්සතා අනන්තයි අපරර්ාණයි. සවන
සර්ාකකටවත් සනසවයි, පිළිගන්න ලෑස්ති නෑ අත්ථ දිට්ිය කැඩීර්.
පරර්ාර්ථ දෘෂ්ටිය කැඩීර් පිළිගන්න ලෑස්ති නෑ. ඉතින් ඒක හරියට
වර්සන යන්න එනසකාට කට වහන්න හදනව වසග. බඩඑළිය යන්න
හදනසකාට පස්ස පැත්තට සපාසරාප්ප ගහන්න හදනව වසග. ඉතින්
ඒ එන සව්ගය පහළ වුණාට පස්සස ඒක පිට සවන්න සදන්සන නැති
වුසණාත් ඉතින් අපස්ර්ාර සරෝග තර්යි. ර්ානසික සරෝග.
බටහිර රටවල්වල ොවනාවට ගියාට පස්සස - ොවනාවට
යන්න ඉස්සසල්ලත් තිබුණ - සම් වසග සකායි සද්දිත් සර්ව්වා
ඤාණසයන් බලන සකනාට සම්ව සිද්ධ සවනව. බුද්ධාගර් සවන්නර්
ඕනැ නෑ. සිල් සර්ාදන් සවලා ඉන්ඩර් ඕනැ නෑ. බණ අහන්නර් ඕනැ
නෑ. සිද්ි සවනසකාට සත්සරනව. ඒත් සම්ක දරාගන්න ලැස්ති නෑ.
එසහර් දෘෂ්ටියක් ඒ ඇත්සතා ගාව නැති නිසා විශාල වික්සෂෝපවලට
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පත් සවනව. සන්තරාසයට පත් සවලා ඒසගාල්සලා ර්ානසික
අසහනවලට ර්ානසික සරෝගවලට පරතිකර්ර් කරන ඇත්සතා ළගට
ගියාර් ඒ ඇත්සතා වහාර් ඒක පිළියම් කරල දීල, ආසයත් ඒ තුබුණ
තත්ත්වයට ආත්ර් දෘෂ්ටිය හදල දීල, පරර්ාර්ථ සදවියන් වහන්සස්
සකසනක් ඉන්නව, උන්වහන්සස්සග සරණයි පිහිටයි උඹට කියල
ආසයත් අර ර්ඩ වළට දානව.
සම් ර්ෑතකදී බටහිරට අනාත්ර්වාදය කියන එක, විසශ්ෂසයන්
සෙෞතික විදයාසව් සකාන්ටම් ර්ූලධර්සර් ශක්ති මිස සද්වල් නෑ කියන
එක දැනගත්තට පස්සස දැන් ඒ ඇත්සතා ර්ානසික සරෝගීන් සුව
කරනසකාට අනාත්ර්ය පැත්සතන් අඩු ගාසන සවදා බලන්න පටන්
අරගත්තට පස්සස සත්සරනවා, සම්ක සරෝගයක් සනසවයි සුව වීර්ට
ලකුණක්. ඒ නිසා සර්තන ආත්ර්ය පැලඉර යාර්, ොජ්නයක පැලඉර
ගියා වසග, පැලඉර යාර් සසෞඛය සම්පන්න පිපිරීර්ක් කියල
ඒසගාල්සලා අර්ථකථනය කරනවා. ඉස්සර සකරැසව් සම් පැලඉර
සවල්ින් තියල වහන එක. දැන් කරන්න හදනව සම්ක අනිවාර්යසයන්
පුපුරනවා, සම්ක සහලනවා, එපා සවනවා. ඒකට යන්න තරම් සහාඳ
සීලයක පිහිටලා ඒකට යන්න තරම් සහාඳ දෘෂ්ටියක පිහිටලා ගිසයාත්
සුළු පිරිසකට - ඒක කවදාකවත් හිතන්න අර්ාරැයි බහුතරය යයි කියල.
සුළු පිරිසකට සම්ක විශාල අෙිසයෝගයක් බවට පත් සවනවා.
එතසකාට සලෞකික ලාෙ සනාලැබීසර්න් ඇති සවන සන්තරාස
විතරක් සනසර්යි සර්තන පුරාසෙද සූතරසය් සඳහන් කරන සම්
අසන්තාසි කියන පදසයන් ගන්න තිසයන්සන. සලෝසකෝත්තර වැසේට
යනසකාටත් කාය ජීවිත නිරසප්ක්ෂකව යන්න ඕනෑ. එන දුෂ්කරතා,
එන සවසහස, බලාසපාසරාත්තු සුන් වීම්, සම් ොවනාසව් පාසර තියන
ඤාණ පද්ධතියක් වශසයන් සත්රැම් අරසගන ඒව ර්ර් සනසර්යි, ඒව
ර්සග සනසර්යි, ඒව ර්සග් ආත්ර්ය සනසර්යි කියල අඩු ගාසන ඇති
තාසලන් කර්ටහන් සුද්ධ කරනසකාට කියන්න තරර්ටවත්
පිටසකාන්දක්, කියන්න තරම්වත් දෘෂ්ටියක්, කියන්න තරම්වත්
සීලයක් තියනවා නම් සනාසබෝ කාසලකින් උපශාන් තොවයට පත්
සවන්න පුළුවන්. එසහර් නැතුව සම්ව යට ගහසගන, සම්ව එන
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එනසකාට පිළියම් කරසගන, ආසයත් සහෝද සහෝද ර්සේ දර්දර්ා ඇති
සවන උපශාන්ත ොවය වැඩක් ඇති උපශාන්ත ොවයක් සනසවයි.
ඒක නිකන් සලෝසකට පරකාසයක් විතරයි.
ඒක නිසා ොවනා කරනසකාට සම් ර්න්තරය හරි නම් යකා
ආසව්ශ සවනව. කපුවා පරල සවන්ට ඕනැ. සබසහත හරි නම් සරෝග
ලක්ෂණ වැි සවන්න ඕනැ. ොවනා කර්ර්ස්ථානය හරි නම් තර්න්ට
සවනදට වැිය පරකටව දුක උද්දීපනය සවන්න ඕනැ. එතසකාට
සන්තරාසයක් එනවා. ආන් ඒ නිසයි අපි සම් සීසලක පිහිටලා,
සිල්වතුන් අතර ඉඳසගන සම්වට සූදානම් සවලා යන්සන. එසහර් නැති
වුසණාත් කවදාකවත් සකසනකුට සම් විශුද්ි හරහා යන්න බෑ. විශුද්ි
නැතිකර් සනසර්යි සම් පරශ්සන් තිසයන්සන. වැඩ සකරැසවාත්
අනිවාර්යසයන් ඒක ලැසබනවා. නර්ුත් කවදාවත් සම් තෑග්ග දුන්නට
ොරගන්න ලැස්ති නෑ කට්ටිය. තෑගි ඉල්ලලා අඬනව. අයිසයෝ!
ොවනා කරල පරතිඵල ලැසබ්වා කියල. පරතිඵසල් එනසකාට දුවනව.
සර්ාකද ඒසගාල්සලා බලාසපාසරාත්තු සවන්සන සවන සර්ාකද්සදෝ
රත්තරන් සදයක්. හයිය සදයක්. සගදර සගනියන්න සාක්කුසව්
දාගන්න පුළුවන් සදයක්. නර්ුත් හම්බ සවන්සන බලාසපාසරාත්තු සුන්
වීර්ක්, සන්තරාසයක්, පැලඉරක්.
ඉතින් සම්කයි ආර්ය වංශසය් වාග් විලාශය. සද්ශනා විලාශය.
නර්ුත් සම් වසග වැසේ කරසගන යනසකාට, හරියට ොවනා සිදු
සවනසකාට ඒ සිදු සවන අත්ථ දිට්ිසය් පැලීම්, පරර්ාර්ථ ධර්ර්වල
ඉරිතැලීම් දැකලා, ඒ පැත්තට තාර්ත් ආකර්ෂණය තියාගන ඒ
සයෝගාවචරයා හසුරැවාසගන යන්න නම්, පුංචි පාරමිතා ශක්තියක්
තියාගන සම් සර්වඥ ොවය පරකාශ කරන්න බෑ. පුදුර්ාකාර
කරැණාවක් තිසයන්න ඕනෑ. පුදුර්ාකාර පරඥාවක් තිසයන්න ඕනෑ සම්
හරහා ගඟ දිගට ඉහළට පීනන්න. ගඟ දිසග් පල්සලහට යන එකත්
අර්ාරැයි. ඒ ගිහිල්ලත් නහිනවා බර ගානක්. ගඟ දිසග් පීනන එක
නම් කරනවා සකාසහාර් හරි දඹිගහසගන සකසහල් සකාටයක් හරි
බදාසගන. ඉහළට පීනනවයි කියන එක සල්සි නෑ.
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ඉතින් සම් සන්තරාසය ගැන අර්ථකථනය සදන්න ඕනෑ අලාෙසය්දී සිදු සවන සනාසැලී සිටීර් තරාස බවට පත් වීර් පර්ණක්
සනසර්යි, ොවනා ජීවිතසය හම්බ සවන ලාෙයත් වාසියත් ඤාණයත්
සප්න්සන සන්තරාසයක් විදිහටර්යි. සම්කයි සම් හුඟසදසනක් සර්ථයට
ආස කරන්නත් විපස්සනාවට අකර්ැති සවන්නත් සහ්තුව. හැබැයි
සම්ක දන්නව නම්, ර්ර් හිතන්සන ඔය අකර්ැති සවන සෑර් සකනාර්
සාදරව වැළඳගනීවී විපස්සනාව. සර්ාකද එසහර් නැතත් අපි
වැළඳගන්සන දුකර් තර්යි. සර්තනදී දැන දැන, දැක දැක දුක දැනගන්නා
අදහසින්, දුක අවසබෝධ කරන්නා වූ අදහසින් දුක වැළඳගන්නව. ඒක
අත්තකිලර්ථානුසයෝගයට වැසටන්සන නෑ. ඒක ර්නුස්සයාට තියන
ර්ූලික අයිතිවාසිකර්ක්. ර්නුස්සයට පුළුවන් ර්නුස්සයාසග් තියන
ර්ූලික පර්සය්ෂණ ආසාවක් කරගත්තට කර්ක් නෑ. ඒක නිසා සම්
අසන්තාසි කියන එක, අනුන්සග් සන්තරාසත් තර්න්සග් සන්තරාසත්
එනසකාට සහාඳට සත්රැම්ගන්න ඕනැ, සම් ර්නුස්සය වීත ත්්හා
පුරා ් දා කියන තාලයට සම් සන්තරාස සවලාද නැත්නම් ර්ැසරන්න
ඉස්සසල්ල රාගය දුරැ කරන්සන නැති අදහසකින් සවන සන්තරාසද
කියල.
සාර්ානය සලෝකයාසග් සන්තරාස සම් ොවනා සලෝකයට වැඩක්
නෑ. සම්ක සහෝද සහෝද ර්සේ දාන වැඩක්. ඒකට සද්ශපාලනය තියනව.
ඒකට ආර්ථික විදයාව තියනවා. ඒකට සර්ාජ් විදයාව තියනව. ඒ ටික
ඒව බලගත්තාවයි. අපට තිසයන්සන අප සම් ආධයාත්ර්ක ගර්සන
යනසකාට සම් නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණ, පච්චචය පරිග්ගහ ඤාණ
පරධාන වශසයන්ර් හම්බ සවනසකාට එන සම් සන්තරාසවලදී අපි
වාසග්ර් ොවනා කරන කට්ටිය දැක දැක ඒ ඇත්තන්සග් ආරක්ෂාව
ලබාසගන, ධර්ර්සය් සරණ මිස - ධම්මං විනා නත්ථි පිතාෙ මාතා
කියල ධර්ර්සය් සරණ හැර ර්ට ර්වක් පිසයක් නෑ කියල කාය ජීවිත
නිරසප්ක්ෂකව යනවා නම් එන්ඩ එන්ඩ, එන්ඩ එන්ඩ සම් සැසලන
ගති තරාස සවන ගති අඩු සවන්න පටන්ගන්නව.
ඉතින් ඒක සයෝගාවචරයට තර්යි ඉස්සසල්ලර් සත්සරන්සන.
ඉස්සසල්ල නම් සම් වසග් සවන සකාට අපි සැසලනවා. තැසවනවා.
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දැන් ඒ සැසලන තැසවන ගති අඩුයි. නර්ුත් ඒක බාහිර සලෝකයා
දකින්සන සර්ානවත් කිව්වට ගණන්ගන්සන නෑ කියල. ඉස්සර තිබ්බ
තරම්වත් කැක්කුර්ක් සම් ර්නුස්සයට නැතුව ගිහිල්ල තියනවා කියල
සලෝකයා බනින්න පටන්ගන්නව. එසහර් සලෝකයා කිව්වට නර්ුත් සම්
ආරිය විනසයහි හැසිසරන ඇත්සතෝ සබාසහාර් සලාකු සගෞරවයක්
ඇති කරගන්නව සම් පුද්ගලයාසග් අස්තාසි කියන වචනය.
එතසකාට අෙයන්තර වශසයන් තර්න්සග් සක්කාය දිට්ිය
කැසඩනසකාට, අත්ථ දිට්ිය කැසඩනසකාට, පරර්ත්ථ දිට්ිය
කැසඩනසකාට ඒ ර්නුස්සය තුළ ඇති සවන අස්තාසි අකුප්පන
ගතිය නිසා සනාසබෝ කලකින් ඒ ර්නුස්සයා සාර්ානය සලෝකසය් ලාෙ
සත්කාර, කීර්ති පරසංසා නැත්නම් අෂ්ට සලෝක ධර්ර්සය්ත්
සනාසැසලන ගති පහළ සවනව. නර්ුත් සලෞකික සද්වල් සලෞකික
සලෝක ධර්ර්වලට සනාසැසලන ගතියට වැිය සම් ොවනාසව්දී සිදු
සවන අත්ථ දිට්ිය, පරර්ත්ථ දිට්ිය කැසඩනසකාට ඇති කරගන්නා
වූ සම් අසන්තාසි ගතිය නම් සහාඳයි. බරපතළයි. තර්ා විසින්ර්
තර්න්ර් කළ යුත්තක්. ඒක බලාසපාසරාත්තුසවන් යන්න ඕනැ නිසයි
සම් කාරණා ර්තු කරල තිසයන්සන.
ඒ වසගර් තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා
අවි ත්ථි කියල. ඒ කියන්සන අ්ක් ාධ්නා අසන්තාසී - අවි ත්ථි
අ ුක් ු්ො. එතසකාට අවිකත්ථි කියන්සන තර්න්සග් සීලාදී ගුණ
හුවා සනාදක්වන ගතිය. සම්කත් ඇත්තටර් සැසලන ගතිසය එක
දුර්වලකර්ක් තර්යි. සීල සර්ාි පරඥා කියලසන අපි සම් සයෝගාවචර
ජීවිසත් වැඩ පිළිසවළ සපන්නල දීල තිසයන්සන. දුසිල්වතුන් අතර
සිල්වත්ව ඉන්න එක තර්යි වටිනාකර්. ඊගාවට අසර්ාහිතව ගත කරන
ඇත්සතා අතර සර්ාහිතව සර්ාිර්ත්ව ඉන්නව. දුෂ්පරාඥයන් අතර
පරඥාවන්තව ඉන්නව. නර්ුත් කවදාවත් කියා පාන්න යන්සන නෑ.
කවරදාකවත් ඒක හුවා දක්වන්න යන්සන නෑ. ඒකත් හුඟාක්ර් අර්ාරැ
සදයක්. ඒ සර්ාකද, ඒක තර්න්ටර් ෙුක්ති විඳින්නට සවනව. යම්ර්
සවලාවක සීලවන්තකර්ක්, සර්ාිවන්තකර්ක්, පරඥාවන්තකර්ක්
සපන්නන්න ගිය ගර්න්, අනිවාර්යසයන්ර් සලෝකයාට සප්න්සන එයා
විරැද්ධ පක්ෂසය් ගිහිල්ල වාිගත්තා වසග. ආණ්ඩු පක්ෂසය් හිටපු
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එක්සකනා විරැද්ධ පක්ෂසය් ගිහිල්ල ඉඳගත්තා වසග. එයා දන්නව
සලෝකයාට වැඩ ගන්න නම් සකාසහාර් හරි ආණ්ඩු පක්ෂය දිනවන්න
ඕනැ. සර්ාකද විරැද්ධ පක්ෂසය් හිටියට කවදාකවත් ඒදණ්ඩක් පාලර්ක්
දාගන්න බෑ. ඒ නිසා ආණ්ඩු පක්ෂයටර් තර්යි උදව් කරන්සන.
ඒ වසගර් සම් ොවනා ජීවිසත යම් කිසි සකසනක් අිෂ්ඨාන
පූර්වකව සීලයක් රකින්න පටන්ගත්සතාත් සර්ාියක් ඇති
කරගත්සතාත් පරඥාවක් ඇති කරගන්න ගත්සතාත් ඒක හුවා දක්වන්න
ගත්සතාත් සලෝකයාට සප්න්සන සම් සලෝකසය් තිසයන සාර්ානය
අෙිවෘද්ියට විරැද්ධව ගියා, සලෝක ධර්ර්වලට ෙය ලැජ්ජ්ාවට
විරැද්ධව ගියා කියල පුදුර්ාකාරව යුද්ධ පරකාශ කරන්න පටන්ගන්නව.
ඉතින් සම් ර්නුස්සය, දැන් සම් යන්තම් සීසලක පිහිටපු යන්තම්
සර්ාියක් ඇති කරගත්ත සකනා සම්ක අෙිසයෝගයක් කරසගන ඒකට
උත්තර සදන්න පටන් අරගත්සතාත් සම්පූර්ණ සීලය අිසීලයක් බවට
පත් සවන පරගර්නය ඇණහිටිනවා. චිත්ත ොවනා අිචිත්ත
ොවනාවක් බවට පත් සවන වැඩ පිළිසවල ඇණහිටිනවා. පරඥා
ොවනාව සර්ාට සවනවා. ඒ සවනුවට, සහාඳයි ඒ ආණ්ඩු පක්ෂයර්
තර්යි සහාඳ, ඕසගාල්සලෝ ඒක කරගන්න අසප් කිසීර් සවනසක් නෑ
කියල, පුළුවාන් තරම් ඒකට කරඅරින ගතිය. අයිතිකාරයට ඒ සද් දීල
තර්න් ඒ තර්න්ට තිසයන විසව්කය ොරගන්න ගතිය සලාකූර් සලාකු
දක්ෂකර්ක් ශූරකර්ක් තර්යි. ඒක තර්යි සගාඩාක් සවලාවට ගිහි
සගයයි පැවිදි ජීවිතයයි අතර ගන්නසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් දැකල
තිසයන්සන සම්බා්ධා ඝරාවා්සා රජ්ාප්ථා - අ්බ් ා ා්සා
පබ්බඣජ්ා. ගිහි සගදර හැර් එකටර් උත්තර බඳින්න ඕනෑ. සම්බාධ
සහිතයි. ඇයි බත් කෑසව? උත්තර බඳින්න ඕනැ. ඇයි බත් කෑසව
නැත්සත? උත්තර බඳින්න ඕනැ. ඇයි හිටසගන ඉන්සන? උත්තර
බඳින්න ඕනැ. ඇයි ඉඳසගන ඉන්සන? උත්තර බඳින්න ඕනැ. ඒ
සර්ාකද බැඳිච්චච ජීවිත තිසයන්සන. සම්වට කියනවා සම්බාධ කියල.
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සම්ක ඛග්ගවිසාණ සූතරසය් සඳහන් කරල තියනව, ආමන්තනා
්හාති සහායම්ඣෙ11. සහායක මිතරයන් සර්ග ඉන්නසකාට
ආර්න්තරණ තියනව. අපි අසරසහ යන්, සර්සහ යන්, පාළුද කම්ර්ැලිද
කියල හැර් සවලාසවර් අසප් සපෞද්ගලිකත්වයට ඇඟිලිගහනවා.
වා්ස ෙ ඨා්න ගම්න ොරි ාය. ඉඳසගන ඉන්නසකාටත් කථා
කරනවා. හිටසගන ඉන්නසකාටත් කථා කරනවා. නිදාසගන
ඉන්නසකාටත් කථා කරනවා. කිසිර් ගානක් නෑ. අන්න ඒ කරදර
සනාදකින් කියල හිතල තර්යි ර්ර් සම් පැවිදි වුසණ් කියල තියනව.
අන ිඣිතං ්සරිතං ්පක්ඛමා්නා එ් ා ේර ඛ්ගවිසාණ ්ප්පා.
ඒව ර්ර් දැන් අසප්ක්ෂා කරන්සනත් නෑ. අන ිඣිතං ර්ර් ඒවාට
ගැසටන්න යන්සනත් නෑ. විසව්කයර් ගරැ කරන නිසා කගසව්ණාසග්
තනි අඟ වසග ර්ර් විසව්කීව හැසිසරනවයි කියල. ඉතින් ඒකටත්
පැවිදි වුණයි කියල හුඟසදසනක් හිතනවා, ඒ අ්බ් ා ා්සා ලැසබයි
කියල. අසන් අද තියන පැවිද්ද දිහා බලනසකාට අහ්! අසදෝර්යි!
කියන්න සිද්ධ සවලා තියනව. ගිහියන්ට වැිය වැඩ. ගිහියන්ට වැිය
බර වැඩ. අපවත් සවච්චච සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් ර්තක් කසළ් ‘ගිහි
සගවල්වලට සගවල් කී හැකි, සම්වට ර්හා සගවල් කියන්න සවන්සන’
කිව්ව. ඒ තරම් වැඩ. ඉතින් ආර්න්තරණ. අරයට කථා. සර්යාට කථා.
ඉතින් හිතාසගන ඉන්නව සම් තට්සට ගෑවාර් සිවුරක් ඇන්දහර් සදයි
කියල. සදන්සන නෑ. හම්බ සවන්සන නෑ.
ඒ සඳහා තියන උපකරර්ය තර්යි තර් සීලවන්ත බව හුවා
දක්වන්න යන්න එපා. වැඩක් කියනවසන, ඒසකන් පරසයෝජ්සන්
තියනව නම් ඒ වැසේ කරල දීල තර්න් නිතරර් අත සපාල්සතල් ටිකක්
ගාගත්ත ගතිසයන් ගත කරන්න ඕනැ. ඒකට ර්හා සුඤ්ඤත සූතරසය්
සර්වඥයන් වහන්සස් සපාටක් උගන්වනවා ආනන්ද ස්වාමීන්
වහන්සස්ට උ්යයාජ්නි පටිසංයුත්ත කතාසව් සයසදන්න කියල. සම්
ර්නුස්සයට ර්ර් සර්ාන වචනයක් කිව්සවාත් ඉක්ර්නට සර්ුසදන්න
පුළුවන්ද? එසහර් නැත්නම් සර්තැනින් හලන්සන සකාසහාර්ද කියන
අදහසින්ර් කථා කරන්නයි කියල. ඒ පැටසලන තියාගන ඉන්න
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වගලගන්න කථා නැතුව උසයයාජ්නික කියල කියන්සන උගුසලෝල
පිටත් කරනවයි කියන එක. උසයයාජ්නික පටිසංයුත්ත කතාසවන්
යුක්තව ගත කරන්සනයි කියනවා. දිනය ඇහුව සන්? දිනය කිව්ව එච්චචරයි. වතුර සකාසහද තිසයන්සන කියල ඇහුව. වතුර තියන තැන
සපන්නුවා - එච්චචරයි. වැසිකිළි තියන තැන ඇහුවා. වැසිකිළි තියන
තැන සපන්නුවා - එච්චචරයි. ආන්න එසහර් මිස දිගින් දිගට යන්න
පටන් අරගත්සතාත් අර තියන ආර්න්තරණ බහුල ගතිය ඇති සවනව.
ඉතින් ඒ අනුව අපිට සගාඩාක් ඔය කම්ර්ාරාර්තා ෙස්සාරාර්තාවලට
වැසටනව.
ඉතින් එසහර් සනාවී ගත කරන ජීවිතයට හුඟාක් අවශයයි
තර්න්සග් ගුණ හුවා දක්වන්සන නැතුව, ඇස් ඇත්සත් අන්ධසයක්
වාසග්, කන් ඇත්සත් බීසරක් වාසග්, සහාඳට සකාන්ද පණ හයිය
තිබුණත් සකාන්ද පණ නැති මිනිසහක් වාසග, සර්ෝඩසයක් වාසග,
එසහර් නැත්නම් ර්ළකුණක් වාසග ඉඳල තර්න් කරසගන ඉන්න,
ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල තර්න් කරසගන ඉන්න තියන තෘෂ්ණාව අයින්
කරන්න ඕනෑ කියල, ඒකට ෙය පක්ෂව ගත කළාට බුද්ධාදී
උත්තර්යන් වහන්සස්ලා කවදාවත් නිගරහ කරන්සන නෑ.
උන්වහන්සස්ලා ඒ සවනුවට උපසදස් සදනව - අවි ත්ථි තර්ා ළඟ
තියන ගුණ කවදාවත් සපන්වන්න යන්න එපා. එකක් තර්යි සලෝකයාට
ඒක නුරැස්නා ගතියට එනවා. ගඟ දිසග් ඉහළට පීනන්න හදනවයි
කියන එක සලෝකයා ගරැ කරන්න දන්සන නෑ. සදක තර්යි අනවශය
ගැටීම් ඇති කරසගන, ඒ තර්න් කරසගන යන වැඩට බාදා සවනව.
ඉතින් ඕවට බාදා කරන්න අපිට අයිතියකුත් නෑ. සර්ාකද අපි සම්සකන්
අයින් වුණාට පස්සස සලෝසක නතර සවන්සන නෑ සන. ඒව යනවා.
ඒව යන්න ඒසගාල්සලා ඒ ටික කරගත්තාවයි. තර්න්සග් ළඟ තියන
ගුණ යටපත් සවන්න අරින්න ඕනෑ.
සම්කට කියනව අිගර් අප්පිච්චචතාව කියල. තර්න් ළඟ ඇති
ගුණ සියල්ල වසාසගන යටහත් පහත්ව, සාරිපුත්ත ස්වාමීන් වහන්සස්
සඳහන් කරපු විදිහ කබලක් අතට ගත්ත වසළ දරැසවක් වාසග, අං
කැිච්චච සගාසනක් වාසග පිරිස අතරට යන්සන. ඔය අං කැිච්චච
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සගානාසග තුවාසල අර්ු ගතියක් තිසයන්සන. එතන හිලක් තියනව.
හිල සකළින්ර් සර්ාසළ්ටයි සම්බන්ධ සවන්සන. විෂ බීජ්යක් ගිසයාත්
අතරවාරයක් නෑ සකළින්ර් සර්ාසළ් පටලයටයි යන්සන. ඒ නිසා
ඒකට හුළං වැදුණත්, අත තිබ්බත්, ර්ැස්සසක් වැහුවත් පුදුර්ාකාර
සව්දනාවක්. ඒක අර පපුසව් කැක්කුර්ට සබාසහාර් සර්ානයි. ඒක
නිසා අර සගානා කන්න යනසකාට හරි ඔළුව පාත් කරනසකාට ඒ
තුවාසල සකාසහ් හරි වදියි කියල නැත්නම් කවුරැ හරි ගහයි කියල ඒක ර්තු සවලාසන තිසයන්සන. පුදුර්ාකාර ෙයකින් හැසිසරන්සන.
අං තියනසකාට නම් ඕසක් අනිත් පැත්ත. අං ආපු සගානා වසග
හැසිසරන්සන. අං කැසඩන්න ඕනැ. කැිච්චච දවසට සත්සරනවා සම්
අං කැිච්චච තැන සර්ාන තරම් ර්ාරාන්තිකද, සර්ාන තරම්
සව්දනාකාරීද? අන්න ඒ වසග හැසිසරන්නැයි කියල කියනවා. සම්
තියන තර්න්සග් ගුණ ර්තු කරන්සන නැතුව අවි ත්ථි, හුවා
දක්වන්සන නැති ගුණ සහිතව ගත කරන්සනයි කියල.
ඒත් එක්කර් අපි ඊසය ධර්ර් සාකච්චඡාසව්දී ගත්ත වසග
අ ුක් ු්ො කියල තියනව හත්ථ කුක්කුච්චච පාය කුක්කුච්චච
තියාගන්න එපැයි කියල. නිකන් ඉන්නසකාට නලියන ගති,
කිකුලප්පු ගති තියාගන්න එපා. හිසත් තියන කුකුස් ගති තර්යි
කුක්කුච්චචක ගති තර්යි, හිත අළු සගාඩකට ගලකින් ගැහුවා වසග
සැසලන ගතිය. එසහර් හිසත් කුකුස් ගති තියන සකනා කය එක
තැනක තියාගන හිටියත්, ඒ කියන්සන කර්ර්ාන්තයක සනාසයදුවත්
ඒ පුද්ගලයාසග් අත පය නලියන ගතිය එනව. ඒ වසග්ර් වචනයකට
ඕනෑ කරන වචී සංඛාර වශසයන් විතක්ක විචාර වශසයන් හිත
සැසලන ගති තියනව. උපශාන්ත ගතියකට යම් සකසනක් පත් වුණා
නම්, පිටින්, එසහර් නැත්නම් කය එක තැනක තියාසගන හිටියත්,
හිතත් එසහර් තියනව වසග සප්න්න තිබුණත්, ඒක ඇතුසළ් තාර්
විතක්ක විචාර වැඩ කරනව නම්, නීවරණ වශසයන් කුකුස් තියනව
නම් හත්ථ කුක්කුච්චච පාය කුක්කුච්චච කියන විදිහට, සම් අත පය සවන
සවනර් වැඩ කරන ගති තිසයනවා නම්, සර්වඥයන් වහන්සස් එසහර්
කට්ටියට උපශාන්තයි කියන්සන නෑ.
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උන්වහන්සස් උපශාන්තයි කියල කියන්සන - හිත තැන්පත්
වුණාට පස්සස කුකුස් කරන්සන නෑ. කුකුස් කරන්න පරධාන සහ්තුව
අසතිසයන් ගත කිරීර්යි. සතිසයන් ගත කළා නම් තර්න් කරපු වැරැද්ද
සහාඳට දන්නව. ඒකට දඬුවර් හම්බ වුණාට කිසි ෙයක් නෑ.
පිළිගන්නව - ඔව් ර්සග් වැරැද්ද ර්ර් බාරගත්ත. එසහර් නැතුව තර්න්
සනාකරපු වරදකට ඇවිල්ල සචෝදනා කළාට කරබාසගන ඉන්නව.
තර්ුන්ට සචෝදනා කරන්න පුළුවන්. නර්ුත් ර්ර් සචෝදනාව ොරගන්සන
නෑ. සර්ාකද ර්ර් දන්නව ර්ර් කළාද නැද්ද කියල. එතසකාට ඒ
පුද්ගලයාට කුකුස් නෑ. එසහර් නැත්නම් අපි දන්සන නැති
ර්ාතෘකාවක් නම්, සකළින්ර් දන්න සකසනක් ළඟට ගියා. විනය දන්න
සකසනක් ළඟට ගිහිල්ල කියනවා කාරණාව - සර්න්න සර්සහර් එකක්
සවලා තියනව. ර්ට සර්ාකද්ද දඬුවම් කරන්න ඕනැද? වැරදිලාද? ආ!
එයා කියන සද් ඇහුවා. ඉවරයි. එතසකාට ඒ අනවශය ගැටුම් වාද
නෑ.
ඒ වසගර් තර්යි වාි සවලා ොවනා කළත් හිත නිතසරෝර්
ඇතුළත කතාව තියනව. විතක්ක විචාර කථා. ඉතින් එසහර් තිසයන
සවලාසව පිටින් උපශාන්ත ගතියක් සපනුණට සම්ක සනසර්යි
සර්වඥයන් වහන්සස් පුරාසෙද සූතරසය් දක්වන උපශාන්ත ගතිය.
එක්සකා ඒ විතක්ක විචාර සහාඳට දැනසගන සම්ක තියන තාක් කල්
ර්ට ඊගාවට ජීවිසත් කවදාවත් පරසර්ෝදයක්වත් පරීතියක්වත් සුඛයක්වත්
පස්සද්ියක්වත් එන්සන් නෑ. එසහනම් සර්ාියක් නෑ. ඒ නිසා අඩු
ගාසන සම් සවලාසව් ර්ට සර්ාිය නෑ. ඒක නැති සවන්න සහ්තුව
සම් විතක්ක විචාර කියල සහාඳට දන්නව. ඒත් වටිනව. එසහර්
නැත්නම් එක තැනක කය තියාසගන ඉන්න බෑ. සර්ානවා හරි
සදයකට සයාදනව. කළ යුතු කාරණා තියනව. පිණ්ඩපාසත වින්න
ඕනැ. අනික් කටයුතු කරන්න ඕනැ. දවසස තර්න්සග් වත් පිළිසවත්
ටික කරන්න ඕනැ. එව්ව බුදු වත, ඒක සාර්සණ්ර බණ දහම් සපාසත්
තියනව. සම් වත්වලත් තියනව. ඒ ටික සනසර්යි. ඉන් එහා සර්ානවා
හරි කම්ර්ාරාර්තාවට බර සවලා ගත කරනවා නම් සහාඳට
සත්රැම්ගන්න ඕනෑ සම්ක වයාියක්ද සලඩක්ද නැත්නම් ර්ට කවුරැ
හරි කළ ආරාධනයක් අනුව ර්ර් කරන වැඩක්ද කියල ඒ පිළිබඳව
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සහාඳට දැනගන කටයුතු කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාට අකුක්කුසචා කුක්කුච්චච ගති නෑ කියල කියන්සන.
ධම්ර්පද ගාථාවක තියනව, දවසක් ස්වාමීන් වහන්සස්ලා
සදනර්ක් නිස්සරණ අධයාසසයන් සතාරව ගං ඉවුරකට සවලා
අල්ලාප සල්ලාපසය් සයදී ඉන්නව. එතසකාට ඉතින් ගිහිසයෝ
සදන්සනක් තර්යි. ඉතින් ඉන්නසකාට හංසසයා සදන්සනක් යනවා.
එක ස්වාමීන් වහන්සස් නර්ක් කියනවා පුළුවන්ද අර හංසයාසග් එක
ඇහැකින් ගිහිල්ල අනිත් ඇසහන් එන්න ගලක් විදින්න. ඒ ඉන්න
අනිත් ස්වාමීන් වහන්සස් කියනවා ඕවා ඉතින් සකසරන වැඩයැ, සම්
හංසයා ඉගිසලද්දී සකාසහාර්ද කියල. ඔන්න එසහනම් බලාපන් ර්ර්
විදින හැටි කියල, එයා ගලක් විදලා හ්ම් ශබ්දයක් එනසකාට හංසයා
හැරිලා බලනවා. එතසකාටර් අනික් ගල විද්දහර් එක ඇහැකින්
ගිහිල්ල අනිත් ඇසහන් යනවා. අසන්! සම් සදන්නසග දක්ෂකර් සකෝක
සවතත් හංසයා කලාන්ත සවලා ඇදසගන වැසටනව අර විද්ද
හාර්ුදුරැවන්සග කකුල් සදක ගාව. පස්සස ගිහිල්ල සර්වඥයන්
වහන්සස් ළඟට කාරණාව කිව්වට පස්සස සර්වඥයන් වහන්සස්
සබාසහාර් නිගරහ කරනව. සකායි තරම් පිරිහිල්ලක්ද පිරිහිලා
තිසයන්සන. සම්වට තර්යි හත්ථ කුකුච්චච පාද කුකුච්චච කියන්සන. ආන්
ඒ කුකුස් කරන සකනාසගන් සකායි සවලාසව ගල ඇවිල්ල කැරකිලා
යයිද? සකායි සවලාසව ඉන්ද්රිය සංවරය නැති සවලා යයිද? සකායි
සවලාසව සීලයක් කැසඩයිද? කියන එක කියන්න බෑ.
සම් අනුව, එව්ව පිළිබඳව අවසබෝධයක් තිසයන්න ඕනෑ
උපශාන්ත ොවයක් පිළිබඳ බලාසපාසරාත්තු ඇති සකනා. ආන් එවැනි
නැති සකනා සපනුසර්න් උපශාන්තකර් තිබුණට ඒක සර්වඥයන්
වහන්සස්ට, එකක් ආසයානුස ඤාණසයන් සප්නවා. සදක
උන්වහන්සස් නැති කාසලක වුණත් සලෝකයා දැනගැනීර් සඳහා
සඳහන් කරන්සන. එවැනි සදයක් සර්සලාව වශසයන් ර්රණයට
කලින් උපශාන්ත ොවයට පත් සවන්න වීත ත්හා ොවයට පත්
සවන්න උදව් කරන්සන නෑ.
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ඉතින් ඒ නිසා සම් කියපු අ්ක් ාධ්නා කියන ගුණය
අසන්තාසී අවි ත්ථි අ ුක් ු්ො කියන සම් ගුණ සස්රර්, ඒ තත්ත්වයට
ගියා වූ උතුර්න් වහන්සස්සග් ගුණ වශසයන් සපන්වන්නත් පුළුවන්.
එසහර් නැත්නම් එවැනි උත්තර් ගුණ ඇති උතුර්න් වහන්සස් නර්ක්
සවන්න, උපශාන්ත සවන්න, සම් ජීවිසත ඉවර සවන්න ඉස්සසල්ල
තණ්හාව දුරැ කරන්න උත්සාහ කරන සකසනක් වැිය යුතු ගුණ
වශසයන් සපන්වන්නත් පුළුවන්. ආන් ඒ සදසකන් එකක් බවට පත්
සවනවා නම් දවසින් දවස සතිර්ත් චිත්තක්ෂණසයන් චිත්තක්ෂණයට,
ඒක ඉස්සසල්ලාර් වැටසහන්සන තර්න්ටර්යි. කවදාකවත් ඒ
පුද්ගලසයක් අනිත් පුද්ගලයන්සග් ගුණ ර්නින්න යන්සන නෑ. සර්ාකද
ඒක අවිෂයක්. ඒක සර්වඥ විෂයක්. නර්ුත් තර්න් සම් ගැන
සැලකිලිර්ත් වීර් අතයන්ත තර්න්සග් කෘතයයක්. ආන්න ඒ කෘතයයට
සයසදන්න නම් විපස්සනාසවන් සතාරව නම් කවදාවත් සම් කථා සම්
සද්වල් සවන්සන නෑ. පිටින් සායම් ගෑවට සවන්සන නෑ.
ඒ නිසා විපස්සනාවට ගිය සකනාට සම් ගුණ එනසකාට විවිධ
විසලෝපන ගති පහළ සවනව. විවිධ දුෂ්කරතා පහළ සවනව. අම්ර්සග්
කුස දරැසවක් පිළිසිඳ ගත්තහර් සදාළදුකක් හටගන්නව වසග්. සදාළදුක
කියල කියන්සන හදවත් සදකක දුක. බසේ ඉන්න දරැවාසග්ත් දුක
තියනව. අම්ර්සගත් දුක තියනව. ඒ නිසා කෑසම් සවනසක් සහායනව.
වර්සන් යන එව්ව එනව. විසර්චන ගති පහළ සවනව. ආන් ඒක
සයෝගාවචරයට සත්සරනවා නම් පුළුවාන් තරම් ඒ ගති ොවනාසව්දී
සවනවාර්යි, සම් හැසදන ලකුණු පුළුවාන් තරම් තුනී කරසගන එව්ව
හරහා යමින් ගිසයාත් තර්යි සම් තණ්හාව කැපීර් සිදු සවන්සන.
එසහර් නැතුව සර්ව්වා පිළියම් කර කර තණ්හාවට සපාසහාර දාන්න
ගත්සතාත් කවදාවත් වීතත්්හා පුරා ් දා කියන තත්ත්වයට යන්න
හම්බ සවන්සන නෑ.
ඒක නිසා අපි සම් එක එක ගුණ සිහිපත් කරල අප තුළ
සකාච්චචර වැසඩනවද? අපි සම් අගය කරන අසප් ආචාර්යයන්
වහන්සස්ලා තුළ සම්ව සකාච්චචර තියනවාද? කියල බලමින්, හැකි
සංඥාව ඇති කරසගන දිගින් දිගටර් වැඩීර් පිණිසයි සම් ධර්ර්ය
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සද්ශනා කරන්සන. ඒ නිසාර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් නර්ක් ර්වල,
පරශ්නය අස්සවල සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරන්සන. ඉතින්
අපිට සම් ධර්ර් සකාටස් තාර් ඉදිරිපත් සවලා තියනවා. අසප් ශක්ති
පරර්ාණසයන් අපි ඒව පිරිසිදු කරගන්නවා.
ඉතින් අපි බලාසපාසරාත්තු සවන්ට ඕනෑ සර්සතක් අපි ගිය
පාර, සම් ධර්ර් ර්ාර්ගය ඍජ්ු කරසගන, දෘෂ්ටිය හදාසගන, සිල්වත්
සවලා, හීලෑ සවලා, සීතල සවලා උපශාන්ත ොවය දියුණු සවනවා
නම්, සම් ජීවිතසය ර්රණසයන් ර්ත්සත වීතත්හී සනාවුණත්
අනිවාර්යසයන්ර් ඒක අඛණ්ඩව ඊගාවට යන පැවැත්ර්ට ෙවයට
යනවා. ඒක කාටවත් සදන්න පුළුවන් සදයකුත් සනසර්යි. කාසගන්වත්
ගන්න පුළුවන් සදයකුත් සනසවයි.
අපි සම් ඇති කරගන්න ගුණ ඒකාන්තසයන්ර් සම් සර්වඥ
සාසනසය්දීර්, සම් ෙවසය්දී සහෝ සව්වා ර්තු ෙවයකදී සහෝ සව්වා
අනිවාර්යසයන්ර් වීතත්්හා පුරා ් දා කියන පරර්ාර්ථ ධර්ර්යට
පැමිණීර්ට සහ්තු වාසනා සව්වා! කියන පරාර්ථනාව ර්තක් කිරීර්ත්
සර්ගර් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර කරන්න
බලාසපාසරාත්තු සවනවා, සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සව්වා කියල
පරර්ථනා කරනවා.
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

නිරාසත්ති අනාග්ත අතීතං නානු්සාෙති,
වි්ව දස්සි ඵ්ස්සසු දි්ිසු ෙ න නීයති.
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි.
සන්වාසික උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන සතිපතා
බරහස්පතින්දා දවසස් චාරිතරානුකූලව පවත්වාසගන එනු ලබන ධර්ර්
සද්ශනාවටයි සම් ආරම්ෙය ලැබුසව. අපි පසුගිය වාර හතරක්ර්
තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට අයිති සුත්ත නිපාතසය්, සුත්ත නිපාත
කියන සපාසත්, සඳහන් සවන සම් පුරාසෙද සූතරය තර්යි සද්ශනා
ර්ාලාවක් වශසයන් සලකනව නම් අද පස්සවනි සකාට ඇති සම්
සද්ශනාවලට ර්ාතෘකාව සැපයුසව්.
ඉතින් සම් සවනසකාට පැය හතරක් ඒ සඳහාර් ගත කරල,
යම් පරර්ාණයක පසුබිර් අවසබෝධයක් තියනවා. අපි දැන් ඉන්සන ඒ
සූතරසය්, විසශ්ෂසයන්ර් පරඥා චරිතයාට ආර්න්තරණය කරන සූතරයක්
වශසයන්. ඒ සූතරසය් ර්තු සවන්සන සලෝසකෝත්තර පරශ්නයක්.
සලෝසකෝත්තර පරශ්නය ර්තු සවන්සන
ථංදස්සි
ථංසී් ා
උපස්න්තාති වුච්ඡෙති - තං ්ම ්ගාතම පබෘහි පුච්ඡි්තා උත්තමං
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නරං කුර්න ආකාරයක හික්මීර්ක්, සීලයක් ඇති, කුර්න ආකාරයක
දර්ශනයක් ඇති සකනාටද උපශාන්ත පුද්ගලයයි කියන්න පුළුවන්.
නැත්නම් නිවිච්චච, සර්ථයකට පත් සවච්චච, සර්ාිගත පුද්ගලසයක්
බවට සාන්ත ොවයට පත් සවච්චච පුද්ගලසයක් බවට, සැනසිච්චච
පුද්ගලසයක් බවට පත් වුණා, නිවිච්චච පුද්ගලසයක් බවට පත් වුණා
කියල කියන්න පුළුවන් සවන්සන කුර්න සීලයක් කුර්න දෘෂ්ටියක්
ඇති සකසනකුටද කියල.
සම්ක සාර්ානයසයන් සීලය ගැන කතාසවන් සීල ශික්ෂාවත්
උපශාන්ත කියන කතාසවන් සර්ාි ශික්ෂාවත් දෘෂ්ටිය කියන
වචනසයන් පරඥා ශික්ෂාවත් කියල සබාසහාර් ලස්සනට ශික්ෂාව තුනට
කඩලා සපන්වනව. සකසස් නර්ුත් ඒ සූතරය පරධාන වශසයන්ර් කළ
යුත්ත වශසයන් සපන්වන්සන සීලයත් පරඥාවත්. සීලය විෂසයහි කළ
යුතු සද්වල් තියනව. පරඥාව විෂසයහි කළ යුතු සද්වල් තියනව.
එතසකාට උපශාන්ත සවනව. ඒ උපශාන්ත ොවසය්දී බුදුහාර්ුදුරැසවෝ,
සකසනක්ව අගය කරන්සන උපශාන්ත තත්ත්ව යටසත් සම් සලෝසක
තියන සකායි එකද? කියන එකයි පරශ්සන් තිසයන්සන.
ඉතින් එතැනදී නිර්මිත සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක්, බුදුන්
වහන්සස් නර්ක් තර්යි ඔය පරශ්න නගන්සන. පරශ්නයට උත්තර
සදන්සන අසප් සගෞතර් සිරි සම්බුද්ධ සර්වඥයන් වහන්සස්.
උන්වහන්සස් සදන්සන ගාථා පදයකින්. වීතත්්හා පුරා ් දා.
සර්ාන සකනාටද උපශාන්තයි කියල කියන්සන? වීතතස්හා
පුරාසෙදා - ර්රණයට කලින්ර්, කය බිඳී ර්රණයට පත් සවන්න කලින්,
වීතතස්හා පුරා සෙදා - තණ්හාව දුරැ කළ සකනාට ර්ර් කියනවා
උපශාන්තයි කියල. ආන් ඒක සඳහා තර්යි සීලය සයාර්ු සවන්ට ඕනෑ.
අන්න ඒකට තර්යි දෘෂ්ටිය සයාර්ු සවන්න ඕනෑ. ඉතින් ඒ විදිහට
වීතතස්හා පුරාසෙදා, සම් හරි සකටි කරපු පිඬු කරපු අග්ගල
සගියක් වසග ගුලි කරල උත්තරය සදනව. ඉතින් ඒක විස්තර කිරීර්
වශසයන් තර්යි පළසවනි ගාථා පරශ්නය. සදසවනි ගාථාසව් පළසවනි
පදයර් උත්තසර්. එතන පටන් තියන සෑර් ගාථාවකර් තිසයන්සන ඒ
උත්තරයයි, අර වීතතස්හා පුරාසෙදා කියන එක අික පරඥාව නැති
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අයට ටික ටික කඩකඩා කවනවා වසග. ඒක හපල කන්න පුළුවන්
ර්ට්ටර්ට කෑලි කඩලා සපන්වනව. ඉතින් ඒ සර්සලෝ වශසයන්ර්, ඒ
කියන්සන පරසලාව යන්න කලින් තණ්හාව දුරැ කිරීර් සම්බන්ධසයන්
පැතිකඩ රාශියකින් සයෝගාවචරයකුට ජීවිතය තනා වඩාගන්න
උපසදස් රාශියක් තිසයනවා.
ඉතින් ඒව සස්රර් පරඥාවට ගැළසපන විදිහට සපාඟවලයි
සද්ශනා කරන්සන කියන එක සූතරසය් අටුවාසවන් අපිට ර්තු කරල
දක්වන අදහසක්. ඒසකදි පුරාසෙද වීත තණ්සහා කියන පදය විස්තර
කළාට පස්සස ඉතිරි ගාථා පද තුසන්ර් විස්තර කරන්සන අතීතයට
හිත දුවවන්සන්ත් නැතය, අනාගතය ගැන සැලසුම් කරන්සනත්
නැතය, වර්තර්ාන වශසයන් ගිනීම් හැඳිනීම්වලට යන්සනත් නැත.
විසව්කීව ගත කරනසකාට එන්න එවැනි දර්ශනයක් තර්යි නියර්
දර්ශනය සවන්සන. එවැනි සීලයක් තර්යි නියර් සීලයක් සවන්සන.
එවැනි උපශාන්ත ොවයක් තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් උපශාන්ත
ොවයක් කියල කථා කරන්සන. ඒ කියන්සන වර්තර්ාන වශසයන්ර්යි
හිත පවත්වන්න උත්සාහ කරන්සන. ඒකයි සීලයක් කරගන්සන. ඒකයි
දෘෂ්ටියක් කරගන්සන. ඒ වර්තර්ානසය්ත් අසත්පුරැෂයාසග් හිත තුළ
නියර් උපශාන්ත ොවය නැත්නම්, සර්වඥයන් වහන්සස් කියන
උපශාන්ත ොවය නැති සකනාසග හිත වර්තර්ානයට එනසකාට
නුරැස්නා ගති, කම්ර්ැලි ගති, එපා කරවන ගති එනවා. අන්න ඒකට
හිත උපශාන්ත කරසගන, ඒක සහාඳයි, කාය කර්ර් වචී කර්ර්
වශසයන් කාය දුශ්චරිත, වචී දුශ්චරිත කරල අකුසල් කරනවට වැිය
සහාඳයි වර්තර්ානසය් සම් වැටසහන නීරස ොවය. සම් වර්තර්ාසන
වැටසහන එපා කරවනසුලු ගතිය. ඒක විසව්ක කරන්සන නෑ. ඒක
හරිර් අපහසුතාවට පත් කරනවා. ආන් ඒ අපහසුතාව ර්ැඩලසගන
සත්රැම් අරසගන ඒක ජ්ය ගැනීර් තර්යි වර්තර්ාසන විසව්කය.
ආන් ඒ පළසවනි ගාථාසව්ර් සපන්නපු
වීතතස්හා පුරා සෙදා පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා,
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං.
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සම් තර්යි ඒ උත්තරය තනි පදසයන් විස්තර කරල
වීතතස්හා පුරා සෙදා කියල තව පද තුනකින් සවන පැත්තක්
සපන්නනව. වීතතස්හා පුරා සෙදා - ඒ පුද්ගලයාට අතීතං
නානුසසාචති
අතීතය
ගැන
සසෝක
කරන්සනත්
නෑ.
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා. වර්තර්ාසන ඇති සද්වල් ගණන්ගන්න
යන්සනත් නෑ. ඔළුසව් දාගන්සනත් නෑ. ගිනීම්වලට ගන්සන නෑ. තස්ස
නත්ථථි පුසරක්ඛතං. පුසරක්ඛත ොවයක් නෑ. අනාගත සැලසුම් නෑ.
අන්න එවැනි සකනා තර්යි සීලවන්තය කියන්සන. අන්න එවැනි
සකනා තර්යි දෘෂ්ටිය සහාඳ සකනා කියල කියන්සන. අන්න ඒ
තත්ත්වය යටසත් හිත චිත්ත පීඩා ගන්සන නැතුව, කලකිරවාගන්සන
නැතුව සකළින් තියාගන ඉන්න ර්නුස්සයට තර්යි උපශාන්තයි කියල
කියන්න පුළුවන්.
ඔන්න ඔය කතාවර් ඔය ගාථාසවන් දක්වන පද ටිකර්, ගිය
පාර ගත්ත ගාථාසව් සනසර්යි අද ර්ාතෘකා කරපු ගාථාසව් ආයිත්
තියනව. පුනරැත්පතියක් වාසග. සම්සක සඳහන් සවනව නිරාසත්ති
අනාග්ත - අනාගතය පිළිබඳව ආසක්තියක් නෑ. බැඳීර්ක් නෑ. ර්ට
සර්සහර් සව්වා! ර්ර් සර්සහර් සකාරඤ්ඤං! ර්ට සර්සහර් කරන්න
සව්වා! ආදී වශසයන් සර්ානර් ආකාරයකින්වත් අනාගත සැලසුම් නෑ.
අතීතං නානු්සාෙති - ‘සවච්චච සද්ට එන්න සසයියදු’ කිව්ව වසග.
සවච්චච සද් නම් තකතිරැ, ර්රි, සර්ෝඩ, අර්නකම් තර්යි. ඒ වුණාට ඕක
ගැන පශ්චාත්තාප සවන්න එපා. අතීතං නානුසසාචති - ඒ
සසෝචනයත් වර්තර්ාසන විසව්කය සදන්සන නෑ. වර්තර්ාසන ඒ
පුද්ගලයාට උපශාන්තකර්ක් සදන්සන නෑ. ඉතින් ඒක නිසා සදාචාර
සම්පන්නව, එසහර් නැත්නම් සදාචාරය පිළිබඳව හයිසයන් කථා
කරන ඇත්සතා, බූදලයක් වශසයන් තියාගන ඉන්සන අතීතසය් කරපු
වැරදිවලට පශ්චාත්තාප වීර්. ඒක යුතුකර්ක් කියල හිතාසගන. ර්ර්
සම් වැරදි සකරැසවාත් ඒකට ර්ර් පශ්චාත්තාප සවන්න ඕනැ. ඒක
තර්යි සදාචාරය කියන්සන. ඉතින් ඒ වසග ඇත්සතා හිතන්සන්
සර්සහර්යි: යම් කිසි වැරැද්දක් කළා නම් යම් කිසි සකසනක් සදාචාර
සම්පන්න නැතුව, ඔහුට දඬුවම් කළ යුතුයි. සර්ාජ්ය දඬුවම් කරන්සන
නැත්නම් ර්ර් දඬුවම් කරන්න ඕනැ. නැත්නම් සර්ාජ්ය විසින් සර්ව
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සම්පූර්ණ විනිශ්චයකාරසයක් පත් කරල වැරදිවලට දඬුවම් කළ
යුතුර්යි. ඔන්න සදාචාරය. ඉතින් ඒ ර්නුස්සයට කවදාකවත් තර්න් කළ
වැරදිවලින් ගැලවුර්ක් හම්බ සවන්සන නෑ. සර්ාකද අනුන්සග් වැරදි
දැකලා අනුන්සග් වැරදිවලට දඬුවම් කිරීර්ට දඟලන සකනා. ඒකර්
තර්න්ට දඬුවර්ක් කරගන්නව. එසහව් සකනාට උපශාන්තයි
කියන්නත් බෑ. එයා ළඟ තියන සීලයටත් බුදුහාර්ුදුරැසවා සීලයක්
කියල කියන්සනත් නෑ. ඒ දෘෂ්ටියට සහාඳ දෘෂ්ටියක් කියල
කියන්සනත් නෑ.
ඒක නිසා අතීතං නානුසසාචති. අතීතසය්දී ර්ර්, සම් නිවන්
දකින්න උත්සාහ කරන ර්ර් සනාකරපු වැරද්දක් නෑ. සම් දන්නා පුංචි
අතීතය ගත්සතාත් ර්ෑත අතීතසය්, ඒසකදීත් දෘෂ්ටිය වරද්දාගැනීසර්න්
සීලය වරද්දාගැනීසර්න් අනන්ත අපි අතින් වැරදිලා තියනව. ඉතින්
ඕව ගැන පශ්චාත්තාප වීර් සලාකු සදාචාරයක් කියල හිතනව නම්
ඉතින් එතනදී සීලය පලුදු සවනව. ඒ වසගර් දෘෂ්ටිය පලුදු සවනව.
සකාටින්ර් උපශාන්ත සවන්න හම්බ සවන්සන නෑ. ඔය කියන
පශ්චාත්තාපය එනවා.
ඒ වසගර් නිරාසත්ති අනාගසත. ර්ර් සම් දා සර්සහර් වුණා.
නර්ුත් සදන්නම් වැසේ. අනික් අනාගත සර්සහර්යි සැලසුර් හදන්සන
කියල, අර සියලු උපද්රවවලින් සතාරව, සර්වසතෝෙද්ර සුඛවාදී
අනාගතයක් සැලසුම් කරල හිතනව, චිහ්! සර්න්න සම් තත්ත්සව් සම්
සපාි පරහ නිසා ර්ට අනාගතය හදාගන්නා විදිහක් නෑසන. සම් ිංග
හැසදනව නම්, කියල අර වර්තර්ානසය් තියන සදසයහි අඩුවක් දැකල
වර්තර්ානසය් තියන සදසයහි සචෝදනාවක් දැකල පශ්චාත්තාප සවලා
නිකට අල්සල් තියාගන ඉන්නව, ර්ර් කවදද සම් ර්සග් අනාගත
සිහිනයට යන්සන? සම් සද් කරගන්න සම් සපාඩී ටිකයි අඩු. ඒ ටික
සදන්සන නෑසන. ලැසබන්සන නෑසන. සම් අසවලා නිසාසන. ඍතුව
නිසාසන කියල. අනාගතය පිළිබඳව සැලසුම් හදල හිත අවුස්සසගන.
ඒකට සඳහන් කරන්සන ොවනාව පැත්සතන්. අපි ඒකට එන්න
බලාසපාසරාත්තු සවනව ඉස්සරහට.
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සර්ථ වශසයන් කථා කරනසකාට කියනව, ‘අතීතානුධාවනං
චිත්තං
විසක්කාපානුපතිතං
සර්ාිස්ස
පරිපසථා’
යම්
චිත්තක්ෂණයකට හිත අතීතයට ගියා නම් ඒක සර්වඥයන් වහන්සස්
පටන් අරගත්ත අසනකුත් සෑර් සත්ත්වසයකුසග්ර් එකර් නියායයි
තිසයන්සන පශ්චාත්තාපය. කරපු හරියක් ර්රි සර්ෝඩ තකතිරැකම්
තර්යි. ඒක කල්පනා සවනසකාට සත්සරනව. අද සම් තියන දැනුසර්න්
සකරැව නම් ර්ර් කවදාවත් ඔය අනාගැනිල්ල අනාගන්සන නෑසන
කියල පශ්චාත්තාප සවනව. ‘අනාගතපටිකඛකනං චිත්තං විකම්පිතං’
අනාගතය සැලසුම් කරනසකාට - හරි, එදා සම් සර්ෝඩකර්ට සකරැවට
මීට පස්සස නම් ර්ර් සර්සහර් කරන්සන නෑ. ර්ර් හරියට සම් සැසර්
කරියාත්ර්ක කරවනවා. සහාඳට සැලසුම් කරනවා. ර්ධයර් ආර්ථිකයකට
යනවා. දීර්ඝ සැලසුර්ක් කරනවා. සහාඳ ශකයතා වාර්තාවක් හදනව.
සහාඳට සැලසුම් කරල සදන්නම් වැසේ කියනසකාට සවන්සන
සර්ාකද්ද? ‘අනාගතපටිකඛකනං චිත්තං විකම්පිතං’ අර මී වැද්සදක්
මීය කඩන්න හදනසකාට මීර්ැස්සසෝ ටික ඔක්සකාර් ඔළුව වසට්
කැරසකන්න වසග්, විකම්පිත ොවයකට යනව. සම් සදකර් උපශාන්ත
නෑ.
සර්න්න සම් සදසකන් සතාර සවන්සනයි කියල අර සදසවනි
ගාථාසව්
“වීතතස්හා පුරා සෙදා පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා,
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං”
කියන විදිහට අතීතය අනාගතය සදසක් සම් ආදීනව දකිනව.
ඒක විපස්සනා කරන අයට සර්ාකක්වත් නෑ සම් අතට ගත්ත සනල්ලි
සගිය වසග සප්න්සන. ඉතින් ඒකට ර්ර් තව එකක් නැත්නම් සම්
ොවනාව පැත්සතන් අපි කිව්ව සන් ඉස්සරහට කථා කරර්ු කියල. ඒක
ගත්සතාත් සම් සර්ථසය් පවා සපන්වන සම් පරිපන්ථ ධර්ර් හසයන්
එකක් තර්යි ‘අතීතානුධාවනං චිත්තං විසක්කාපානුපතිතං සර්ාිස්ස
පරිපසථා’. අතීතය අනුගර්නය කරන හිත වික්සෂෝපයටර්යි යන්සන.
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එක දවසක් ර්ට ර්තකයි ධර්ර් සද්ශනාවක් කරන සවලාසවදි
විසද්ශික කාන්තාවක් ඔය පරකාශයට විරැද්ධ වුණා. ‘එසහර් නෑ
ස්වාමීන් වහන්ස, ර්ට අතීතය කල්පනා කරනසකාට සතුටක් ර්තු
සවනව. ර්ර් ඉපදුසණ් අසබෞද්ධ පවුලක. කාර්සෙෝගී ජීවිතයක් ගත
සකරැසව. ර්ර් අද සම් ඉන්න තත්ත්සවට පත් සවලා සතුසටන් ගත
කරන්සන අතීතසය් වැරදි කරපු නිසා සනසර්යිසන ස්වාමීන් වහන්ස.
ර්ර් හරි වැඩ කරපු නිසාසන. ඒ නිසා ර්ං අද ඉන්සන සතුසටන්. ඒ
නිසා ර්ට අතීතය කල්පනා කරනසකාට කනගාටුවක් නෑ.’ කියල පිරිස
සකළවසර් ඉඳල කථා කසළ්. ඉතින් ඒ කාන්තාවසගන් ර්ර් ඇහුවා
දැන් ර්ට හරි ගියා කියල හිසත් දැන් තිසයන්සන සර්ාකද්ද ර්ාන්නය
සනසර්යිද? ඒක ගැන කල්පනා කරනසකාට සර්ාකද හිසතන්සන්
කියල. විජ්හට වැරැද්ද බාරගත්ත. ඇත්ත තර්යි ස්වාමීන් වහන්ස, දැන්
ර්ර් ඉන්සන සතුටින් කියල හිතන්න ඕනෑ අතීතසය් පශ්චාත්තාපය
බලන්න. පශ්චාත්තාපය කියල බලන්සන නැතුව දැන් සතුටින් ඉන්සන
කියල කිව්වත් ඒත් අහු සවනව. ඒක නිසා සපාදුසව් කියන්න
තිසයන්සන අතීතසය් වැරදි තිබුසණ් ඒව හදහදා එනවා නම්,
වර්තර්ාන තැනකට ඇවිල්ල තියනව. නර්ුත් තාර් ඉවර නෑසන වැසේ.
ඒක නිසා අතීතය පශ්චාත්තාපයක්ර්යි.
ර්ං ර්තු කරල සදන්න හදන්සන අසප් හිත යම්ර්
චිත්තක්ෂණයකට සම් විදිහට අතීතයට ගියා නම්, ඒක දැන්
සකාල්සලක්සගන්
වැරද්දක්
කරපුවර්
කසනන්
අල්ලලා
සහාල්ලවනවයි කියල කන් සදකක් තියනවසන. සර්න්න සම්
සංකල්පයට කන් තුනක් තියනව. එකක් තර්යි හිත අතීතයට ගිය
බවර් කල්පනා සවලා ඒසකන් අල්ලලා සහල්ලුසවාත් හිත ආසයර්ත්
අපරර්ාදයට ගන්න පුළුවන්. සතියට ගන්න පුළුවන්. සදක තර්යි ටික
සවලාවක් අතීතය ඇසුරැ කරන හිතක් ආසවාත් උණ්ි බැඳුණා වාසග
බරැ බැන්දා වාසග පශ්චාත්තාප වාතාවරණයක් හැසදනව.
එතසකාටර්ත් තර්න්ට සත්සරනවා දැන් නම් එක්සකා සතිය නැති බව.
පරර්ාදසය වැටිච්චච බව, නැත්නම් හිත උපශාන්ත ගතියක් නෑ.
විසව්කයක් නැති බව සත්සරනවා. එතසකාට පශ්චාත්තාපය
බලනසකාට සහෝ ඒසකන් අල්ලලා සහාල්ලනසකාට ආසයත් සතිය,
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අපරර්ාදය ඇති කරගන්න පුළුවන්. ඔය කන් සදක තර්යි සපන්වන්සන.
තුන්සවනි එක තර්යි තර්න් සම් අතීතය ආශරය කරනවා නම්
අනිවාර්යසයන් වර්තර්ාන අරර්ුසණ් හිත නෑ. තර්න්ට දීල තියනවසන
පර්යංක ොවනා කරනසකාට සම් ආනාපානය කරන්න, පිම්බීර්
හැකිළීර් කරන්සඩයි කියල. සක්ර්න් කරනසකාට වර් අනුව සර්සනහි
කරන්න, දකුණ අනුව සර්සනහි කරන්න කියල. ඒ සදසක්ර් හිටින්න
බෑ ඔය අතීත පශ්චාත්තාප එනසකාට. ඒ සවනුවට එක්සකා
පශ්චාත්තාපසයන් අල්ලත හැකි. එසහර් නැත්නම් අතීතයට ගියා
කියල අල්ලත හැකි. එසහර් නැත්නම් වර්තර්ාන අරර්ුසණ් හිත
වැටුණා කියල අල්ලත හැකි.
ඔය තුසනන් සකායි එසකන් අල්ලලා සහල්ලුවත් හිත
නැවතත් වර්තර්ාන අරර්ුසණ් අපරර්ාදයට පත් සවනව. ඔය අනාගත
පටිකංඛනයට ගියාර්ත් හිත නිකන් මීර්ැසි සපාදිය ඇවිස්සුණා වාසග්.
අළු සගාඩකට ගලක් ගැහුවා වාසග්. නිකං ඇවිස්සසන ගතියට එනව.
ආන් ඒ ඇවිස්සසන ගතිය එනසකාටර්ත් තර්න්ට අවිසව්කී ගතියක්
දැසනනව. තර්න් වර්තර්ාන වශසයන් අවිසව්කී ගතියක්. ආන්
එතසකාට හිතන්න පුළුවන් ර්ර් ොවනා කරන්න ආවට ොවනාවක්
සනසවයි සවන්සන. සර්න්න සම් අවිසව්කී ගතිය එසහර් නැත්නම්
අනාගත පටිකංඛන විකම්පිත ගතිය. නිකන් සරසුලක් අරසගන
සම්සස සකානකට ගැහුවර් හ්ම්! ගාල විකම්පනය සවන්සන. ඒ වසග
අළු සගාඩකට ගලකින් ගහපුවර් අළු විසිරිලා ගිහිල්ල ඇවිස්සසන
ගතියක් තිසයන්සන. ආන් ඒක හිතට අහු සවනව. එතසකාට සහාඳට
බැලුසවාත් සප්නවා ර්සග හිත සම් අනාගත සැලසුර්ක. ඒසකන්
වුණත් අල්ලන්න පුළුවන්. එසහර් නැත්නම් තර්න් වර්තර්ානසය්
රැකිය යුතු ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් නෑ. ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් හිටිය නම්
සම් සද් සවන්න බෑ කියල. ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් නැති බසවන් සහෝ
අල්ලතැහැකි.
එතසකාටත් ඔය තුන්කරර්සයන් සකායි කරර්ය ඇල්ලුවත් හරියට
ඇසතකුසග් නිලයක් අල්ලලා මිරිකුවා වසග්. ඇතාසග පිටට
නගිනසකාට තුන්සපාසළ් නිල තුනක් මිරිකාසගනලු ඇත්සගාව්වා
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උඩට නගින්සන. නැග්ගට පස්සස ඇතා දන්නවලු උඩ ඉන්සන සහාඳ
සකළිකාරසයක් කියල. එයා නටන්සන නැතිලු. ඒ කරල ඉවර සවලා
සහණ්ඩුසව් උල ඇහැ ළඟ සප්න්න තියාගන තර්යි යන්සන. ඉතින්
ඇතා දන්නව දැඟලුසවාත් ඉවරයි කියල. ඒකාසග් ඔය බිල සදනසකාට
පාදසම් ඇඟිල්ල තියන්සන. ර්ාපට ඇඟිල්ල හරීයට උසග් ඇඟිලි සදක
ර්ැදට හිටින්න. ඇතාසග ඇඟිලි තියනව කියල අපට සප්න්සන නෑ.
නර්ුත් ඇතාසග ඇඟිලි පහ තියනව. ඔය ඇඟිලි පසහ් හරියට ර්ාපට
ඇඟිල්ලයි අනිත් ඇඟිල්ලයි සදක ර්ැද ඕනැ සකසනක්සග මිරිකන්න.
ඒක ර්ර්ර්ස්ථානයක්. ඒ මිරිකන තැනට ඇඟිල්ල තියල තර්යි,
තර්න්සග් ර්ාපට ඇඟිල්ල තියල තර්යි ඇත්සගාව්වා නගින්සන. ඒ
කරල දණිස්සස් රැල්ල ගහනවා. ඔය රැල්ලට ඊගාව කකුසල විලුඹ
තියනව. විලුඹ තියල කන අල්ලන්සන හරීයට ගැසටන්. ඒ නිසල්ර්යි
මිරිකන්සන්. මිරිකලා දණිස්සස තර්න්සග් විලුඹ තිබ්බහර් ඇතා
දන්නව උන්දැත් එක්ක සසල්ලම් බෑයි කියල.
ඒ වසග තර්යි අතීතයට හිත ගියාර් එක්සකා
පශ්චාත්තාපසයන් මිරිකන්සන. එසහර් නැත්නම් හිත අතීතසය් බව
දැනගන්සන. එසහර් නැත්නම් අරර්ුසණන් ගිළිහිච්චච බව දැනගන්සන.
ඕක අල්ලගන්න පටන් අරගත්තට පස්සස දවස පුරාර් පර්යංකසය්
විතරක් සනසර්යි, සක්ර්සන් විතරක් සනසර්යි, ඕනෑර් සවලාවක
අනිවාර්යසයන්ර් හිත අතීතයට යනවර් සන්. අතීතසය ඉඳලා
අනාගතයටත් යනවසන. යන සෑර් සවලාවකර් හරියට ඔය නිල තුන
අල්ලන එකයි තිසයන්සන. එක්සකා පශ්චාත්තාප බව අහු සවනව.
අතීත බව අහු සවනව. නැත්නම් අරර්ුසණන් ගිළිහිච්චච බව සප්නවා.
නැත්නම් අනාගසත සැලසුම් හදන බව. විසිරිච්චච බව. එසහර්
නැත්නම් අතීත අනාගත බව. අරර්ුණ සගවිච්චච බව. ඕක අල්ලාසගන
ඉන්න පටන් අරගත්තට පස්සස හෑර් චිත්තක්ෂණයර් ර්ර් දැන් සර්තන
කියන සීලයට වැසටනව. ර්ර් දැන් සර්තන කියන දෘෂ්ටියට වැසටනව.
ර්ර් දැන් සර්තන කියන උපශාන්ත ොවයට වැසටනව.
ඉතින් පර්යංකසය් නම් සම් ඉන්න ඇත්සතා හුඟසදසනක්
විනාි දහය පහසළාව ඉඳලා හුරැයි. සර්ාකද අරර්ුසණ්ර් හිත
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තියාගන අතීතයට යන්සනත් නෑ. පශ්චාත්තාපත් නෑ. අනාගතයට
යන්සනත් නෑ. හිත වික්ෂිප්තත් නෑ. අරර්ුසණ් ඉන්නව කියල දැනසගන
ඉන්නව. ඔන්න එතසකාට සර්ාකද සවන්සන. නිරාසත්ති අනාග්ත අතීතං නානු්සාෙති - වි්ව දස්සී ඵ්ස්සසු. සම් දැන් වර්තර්ාන
වශසයන් ර්ූල කර්ර්ස්ථානය ස්පර්ශ කරසගන ඉන්නසකාට අවිසව්කී
බවක් තර්යි ඇති සවන්සන. පාළු ගතියක් ඒකාකාරී ගතියක්. ඒකට
සගාඩාක් වචන සදන්න පුළුවන්. කම්ර්ැලි, ඒකාකාරී, නීරස, බිය
එළවනසුලු, පදනම් විරහිත, අසරණ, අනාථ, අවිසව්ක සහගත හිතක්
එනවා. අද සර්තන ඉන්න කට්ටියසග වැිර් සකසනක් සපළන තැන
සම්කයි. ඒ කියන්සන අතීතසය් දිවීර් නිසා පරධාන වශසයන්
සපසළනවා කියන සචෝදනාසවන් අයින් කරන්න පුළුවන්. සම්
ඇත්සතා ඒක පරධාන වශසයන් දන්නව. අතීතයට ගියයි කියල
කියන්සන ඕක නිකන් සම් කනවැන්දුම් ගෑනිසයක්සග වැඩක්,
පශ්චාත්තාප වීර්. අපිට එසහර් ඉතින් කියන්න සදයක් නෑ. අපි ඉතින්
පැවිදි සවලා අරණයයකට ඇවිල්ල, සකාසහාර් හරි ර්ට්ටර්කට
ඇවිල්ල ඉන්න නිසා අතීතය පිළිබඳ අපිට එච්චචරර් සැසලන්න සද්කුත්
නෑ. අනාගත සැලසුර්ුත් නෑ. සර්ාකද සම්ක පිරිසවනක් සනසර්යි සන.
ඔන්න පිරිසවනක් නම්, සපාත් පත් කියවන තැනක් නම්, එකිසනකාට
ඊරිසියා කර කර, එකිසනකාසග් සබලි කපාසගන යන අනාගතයක්.
සම්සක එසහර් එකකුත් නෑ. හුඟසදසනකුට තිසයන්සන සම්
‘විසවකදස්සී ඵසස්සසු’. වර්තර්ාන වශසයන් ඇත්තටර් වර්තර්ාන
සර්ාසහාසත් ස්පර්ශ කරනසකාට අවිසව්කී බවක් ඇති සවනවා.
ඒසකදී නම් සම් සස්රර් සබාසහාර් දුර්වලයි. ඒක නම් කැලර් කී හැකි.
සම් අවිසව්කී බව නැති කරන්න තනියර් කල්පනා කරනවා. අහ්
අසඳෝර්යි! ඔන්න ඔය අවිසව්කී බව පිළිබඳව සාකච්චඡාවට ගන්න. ඕක
පරසිද්ිසය කියන්න. ඕක තනිකර ආපු එකකුත් සනසර්යි. තනිකර
ඕවා ගලවන්නත් බෑ. ඕක නිසයි සම් දැඟලිල්ල. ඕක නිසයි සම්
නැළවිල්ල. ඕක නිසයි සම් සීසල් කැසඩන්සන. ඕක නිසයි දෘෂ්ටි ය
කැසඩන්සන. ඕක නිසයි උපශාන්ත ොවය නැත්සත.
ඒ නිසා වර්තර්ාසන තියන සම් නීරසකර්, වර්තර්ාසන තියන
සම් ඒකාකාරීකර්, බිය එළවනසුලු ගතිය, අවිසව්කී බව, අනාථ
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ස්වරෑපය, නිවන එන බවට සපරහැසර් කසකාරසයෝ වසග.
ඕසගාල්සලෝ කස ගහසගන ගහසගන යන්සන පිටිපස්සසන් සපරහැර
එනවයි කියන්න. එසහර් නැත්නම් සම්ක නිබ්බිදා ඤාණය.
හුඟසදසනක්, සම් ර්සග් තියන ඇසුසරන් ර්ට සප්න්සන, පුද්ගලිකව
කල්පනා කරනවා සම්ක ර්ට විතරක් සවච්චචි සදයක්, අනිත් කට්ටිය
නම් සකාසහාර් සකාසහාර් හරි යැසපනව. ර්ර් නම් අසරණයි. ර්ර්
හරි අනාථයි. ර්ට හරි ඒකාකාරී. ර්ට කිසි අනාගතයක් නෑ. ඒක නිසා
සකාසහාර් හරි සම්කට සමීකරණයක් සහායාගත්සතාත්, සකාසහාර්
හරි සම්සකන් ගැලසවන්න ර්න්තරයක් සහායා ගත්සතාත් අනිත් ටික
නම් හරි. ඒ සර්ාකද අතීතයට දුවන හිතක් ර්ට එච්චචර නෑ. අනාගත
සැලසුර්කුත් නෑ. නර්ුත් වර්තර්ාසන. සකාසහාර් හරි සම්ක හදාගන්න
ඕනැ කියල වර්තර්ාසනත් උපශාන්තකර් විහින් නසාගත්ත ගතියකුයි
තිසයන්සන. ර්ර් සම් සදාස් කියන්නවත් එසහර් නැතුව ර්න්සදෝත්සාහී
කරන්නවත් සනසර්යි. එසහර් නම් සනාකියන එක සහාඳයි සම්
වචසන.
නර්ුත් ර්ර් දන්නව, ඒක දැකගත්ත දවසස් සලාකු හාසයයක්
හිතට එනවා. තනියර් කරන්න පුළුවන් රණ්ඩුවක් සනසර්යි සම්ක.
අපි සපාදුසව් ර්තක තියාගන්න ඕනෑ සෑර් සකසනක්ර්, හැර්
සකසනක්සගර් බුලත් ර්ල්සල කිල්සලෝටයක් තියනව. හෑර්
කිල්සලෝසට්ර් හුණු ටිකක් තියනව. ඒ වසග තර්යි වර්තර්ානයට හිත
ආවා නම් අවිසව්ක ගතියක් දැසනනව. නීරස ගතියක් දැසනනව.
ඒකාකාරී ගතියක් දැසනනව. උස්සල එලවල දාන ගතියක් ඇති සවනව.
ආන්න ඒක දරන්න පුළුවන්. සහාඳටර් දරන්න පුළුවන්. නර්ුත්
හිතනවා ඒක සනසර්යි සීලය කියල කියන්සන. ඉතින් බණ ොවනා
කරන, සදර්ව්පිසයා වස්තු අතහැරපු අපිට මීට වැිය සැපක්
තිසයන්න ඕනෑ. සම්ක සර්ාන කරදරයක්ද? සම්ක සකායි
සවලාවකවත් කිසිර් ඉස්පාසුවක් නෑ. හැර් සවලාසවර් ඒකාකාරීකර්ක්
තිසයන්සන. ොවනා සකාරනවා තර්යි, ඉතින් ඔය කරන්නන් වාසල්
කරනවා. සර්ාකද්ද සම්සක ඇති වැසේ කියල. සහාඳසටෝර් තර්න් අර
අතීතසයන් අනාගතසයන් නිදහස්. නර්ුත් වර්තර්ාසන උපශාන්ත
ොවය කියන එක කැලර් දන්සන නෑ. සීලය, දෘෂ්ටිය, උපශාන්ත
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ොවය කියන සම් තුනර් ඇවිස්සිච්චචි අවිනිශ්චිත ොවයට පත් සවල
කියල. හරිර් විචිතර තැනක්.
හැබැයි සම් උපශාන්ත ොවයක ඉඳල බණ අහන්න ඕනෑ.
ඇවිස්සිච්චච හිතකින් බණ ඇහුසවාත් සවන්සන අර රත් සවච්චච වතුර
කාල්ගානව වසග ඇවිස්සීර්ක්. සහාඳට බැලුසවාත් එසහර් අසප්
ජීවිසත සාර්ථකත්වය නිසයි, අතීතයට අනාගතයට යන්න සදන්සන
නැතුව අපි පුද්ගලිකවර් තීන්දු ගත්සත. අපි නෑදෑසයෝ අතහැරිය. අපි
එක්සකනා එක්සකනා දැකල කථා කරල සනසර්යිසන අපි වස්තුව
අතහැරිසය. ඔයාසග වස්තුවට ර්ර් එන්නම්, ර්සග් වස්තුව සදන්නම්
කියල සනසර්යිසන. අපි නා නා පරකාර සදර්ව්පියන්සග් දරැසවා. නා
නා පරකාර දිසාවලින් ආසව. ඒ නිසා අපි අනිවාර්යසයන් වර්තර්ාසන
ඉන්නයි ආසව. නර්ුත් අපි හිතුසව් නෑ නිවනට ඉස්සසල්ල වර්තර්ාසන
සර්ච්චචර නීරස සවයි කියල. අපි හිතුසව් නෑ වර්තර්ාසන සර්ච්චචර ෙය
එලවයි කියල. අපි හිතුසව් නෑ වර්තර්ාසන අසප් ආත්සම් සම් විදිහට
සදදරවයි කියල, සහලවයි කියල. එසහර් නැත්නම් නීරස කරවයි
කියල. නර්ුත් ඒක තිසයද්දී ඒ නීරසකර්, ෙය එලවන ගතිය, සම්
අනාගත සැලසුර්ක් නැතිකර්, සම් පදනර්ක් විරහිත ගතිය තිසයද්දී
උපශාන්ත වීර් තර්යි සර්තනදී උපශාන්තයි කියල කියන්සන.
සම් කියන උපශාන්ත බසවයි ඔය අසප් නිෂ්ටාවට තියන
උපශාන්ත බසවයි සවනස සම්කයි: අපි සම් ඇති කරගන්න උපශාන්ත
බවත් සම් නීරස ගතියත් නිතර සවනස් සවනසුලුයි. සම් සවනස්
සවනසුලු ගතිය අවසබෝධ කිරීර්යි සම් සවනස් සවනසුලු උපශාන්ත
ොවය කියන්සන. සර්න්න සම් සවනස් සවනසුලු උපශාන්ත ොවය
තර්යි සනාසවනස් වනසුලු උපශාන්ත ොවයට තුඩු සදන්සන. අද
තිසයන්සන වරක සවනස් සවනසුලු ොවය බාර අරසගන ඒක
සර්සනහි කරල අපි උපශාන්ත ොවය වරින් වර ලබනවා. එදාට අපි
පුද්ගලිකව සතුටු සවනව. ඒ වුණාට හුඟක් සවලාවට අපිට ඒක
දරාසගන ඉන්න බෑ. සම් විසවකදස්සී ඵසස්සසු කියන විදිහට සම්
ස්පර්ශයාසග් ඇති අවිසව්කී ගතිය විසව්කීව බලන සූරකර් නැත්නම්
සබාසහෝ විට හිත ඇවිස්සසනව. ඒ ඇවිස්සිච්චචහර් ඉතින්
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සපෞද්ගලිකව තර්න්ට සාප කරගන්නව. ර්හා කාලකන්නිසයක්,
සර්ාකද්ද සම් දුක නැති කරන්න කියල ඇවිල්ල සම් කරසගන
තිසයන්සන. කිසීර් සම්සක ලකුණක් සප්න්නවත් නෑ. ගිය ආ පාරක්
සප්න්නත් නෑ. සර්ාකද්ද ර්ර් සම් කරන්සන. ර්සග් ර්ට්ටසම් අනික්
ඇත්සතෝ සම් සවනසකාට අඩු ගාසන ආර්ථිකයක් සහායනව. අඩු
ගාසන සද්ශපාලන තත්ත්වයක් ලබාසගන තියනව. අඩු ගාසන
සාර්ාජික තත්ත්වයක් අරන් තියනව. ර්ට සර්ාකක්වත් නෑ කියල අරක
සම්පූර්ණ අවුල් තත්ත්වයකට පත් සවනව.
ඉතින් ඒ නිසා සද්ශනාව ර්ුලදීර් ර්තක් කළා. සර්න්න සම්ක
දිහා උපශාන්තව බලනවා කියන එකයි සත්පුරැෂ කියල කියන්සන.
සම්ක පිළිබඳව උපශාන්තව නැතුව බලනවා නම් ඉතින් කට සහෝදලා
කියන්න සවන්සන අසත්පුරැෂයි කියල. සම් ලබාගත්ත තත්ත්වය
අතීතසයන් ර්ුදාගන අනාගතසයන් ර්ුදාගන වර්තර්ානසය් විසව්කීව ගත
කරන ගතිය, එසහර් නැත්නම් සම් ඇති වන අවිසව්කී ගතිය බසබක්
සදෝතට ගන්නව වසග බාරසගන, අඬන බබා නලවන්න වසග
කරනවා මිස, ඒකට අවිසව්කීව උත්තර සදන්න ගත්සතාත්
පද්ධතිසයර් උත්තර නෑ. පද්ධතිසයර් කිසිර් තැනක උත්තර නෑ. ඒ
සර්ාකද ඒ ඇත්සතාත් දැි දෘෂ්ටියකයි ඉන්සන ඒ සවලාසව. ඒ වසග්ර්
සීලය පිළිබඳව සලාකූ ඇහිදැල් තියනව. සම් අලිසයෝ යන කඩුලු
තියාගන කූඹි යන තැන් වහන්න හදනව. පැහැදිලිවර් ඇහිදැල්
තියනව. අන්න ඒ ඇහිදැල් ටිකවත් හදාගන්න හම්බ සවන්සන නෑ, අලි
යන කඩුල්ලවත් හදන්න හම්බ සවන්සන නෑ සම් ඉතාර්ත්ර් සැලසුම්
කරසගන සම් සකාරන්න හදන වැඩ නිසා. කූඹි යන තැන් කල්පනා
කර කර ඉන්නව. ඒක නිසා එතන සීසලත් දුර්වලයි. දෘෂ්ටි යත්
දුර්වලයි. උපශාන්ත නැති බව නම් ඉතින් ර්ූණ බලනසකාටත් සප්නව.
සහණ ගහච්චච සසාසහාන් පිට්ටනියක් වසගයි ර්ූණ. සර්න්න සම්
ර්ැදත් හිනා සවන්න පුළුවන්.
සම් තර්යි දුසක් ස්වොවය. සම්ක තර්යි සපළනසුලු ගතිය
කියන්සන. සම්ක තර්යි තවනසුලු ගතිය කියන්සන. සම්ක තර්යි
විපරිණාර් ගතිය කියල කියන්සන. සම්ක තර්යි සංඛත ගතිය කියල
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කියන්සන. තර්න් තුළින් ඒ සංඛත ගතිය ර්තු සවනසකාට, තර්න්
තුළින් විපරිණාර් ගතිය ර්තු සවනසකාට, තවන සපළන ගතිය
එනසකාට හුඟසදසනක් හිතනවා, ඒක අල්ලපු සගදරට ආවට නම්
කර්ක් නෑ. ර්ට සම්ක නෑවිත් නිවන ලබන්න බැරිද කියල. දැන් සම්ක
හරහා යන්සන නැතුව ර්ට පුළුවන්ද නිවන් ලබන්න කියල. ඉතින්
ඒකට අතනින් බැරි නම් සර්තනින් හිතනවා. ඔය කල්පනා කර කර
ගියාට උගුරට සහාරා සබ්ත් බීර්ක් නෑ. දුක්ඛ සතයය අවසබෝධ
කරනවයි කියන්සන ඒ ර්ාර්ගක්ෂණය ලබන අවසබෝධයට කලින් සම්ව
ටික ටික, ටික ටික ලබන්න පුළුවන්.
සර්තනදී සම් දුක්ඛ සතයය, සම් කියන නිබ්බිදාව තුළින් ර්තු
වන දුක්ඛ සතයය, අවිසව්කී බව තුළින් ඇති සවන දුක්ඛ සතයය
තනිකරර් ර්ානසික සදයක්. තවත් විදිහකින් කියනවා නම් ඉල්ලලා
ගත්ත සදයක්. ඇදසගන නාන නෑර්ක්. ඉල්ලසගන කන පරිප්පුවක්
තිසයන්සන. ඉතින් ඒකට කල් ඇතුවර් අපි නෑයින්ට උත්තර බඳින්න
ඕනැ නෑ, ර්ුදලට උත්තර බදින්න ඕනැ නෑ කියල නෑසයායි ර්ුදලුයි
අයින් කරල ඒකට ආසව. හිතන්න නැතුව ඇති කවදාවත් සර්ච්චචර
ඉක්ර්නට දුක්ඛ සතයය අවසබෝධ සවයි කියල. හිතන්න නැතුව ඇති
සර්ච්චචරර් ධර්ර්ය සජීවී කියල. හිතාසගන හිටිසය් ඕක කෑල්සලන්
කෑල්ල ටික ටික කරන්න පුළුවන් සවයි කියල. විපස්සනාවට
බැස්සසාත් නම් එක දවස් හතක් ඇති. ඒ දවස් හත ඇතුළත
සහාඳසටෝර් ලැසබනව. නර්ුත් ඒ දවස් හත තුළ ලැසබන බරපතළ
බව වැිකර් නිසා, සැර වැිකර් නිසා, ඒ කාලය දරන්න තියා
සර්වැනි බණක් ඇහුවට සත්සරන්සනත් නෑ. සබාසහෝ කාලයක්
සම්කත් එක්ක ඉඳල ටික ටික ටික, වරින් වර වරින් වර දිනාසගන
හිටිසයාත් තර්යි සත්සරන්සන් ර්ුළු බුද්ධ සාසනයර් කියන්න හදන
සාරාර්ථය තිසයන්සන සම් වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය් බව. ඒ
වර්තර්ාන චිත්තක්ෂණසය් විසව්කය තර්යි සම් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියන
උපශාන්ත ොවය. එසහර් නැතුව විසව්ක ස්ථානවලට ගිහිල්ල,
නැත්නම් විසව්ක ස්ථාන හදාසගන, ර්ට එව්වට යන්න බැරි වුණා
කියන තැන සනසර්යි. ඒව තනිකර ර්ායා. එසහර් නැත්නම් ඒව හිසත්
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ර්වාගත්ත ර්සනෝ විකාර. වර්තර්ානසය් සම් අවිසව්කී බව ඇති
සවනසකාට ඒකට ර්ූණ සදන හැටි තර්යි වැදගත් සවන්සන.
ඉතින් ඒසකදී ර්ර් බලාසපාසරාත්තු වුසණ් අද සම් තියන
‘වි්ව දස්සි ඵ්ස්සසු දි්ිසු ෙ න නීයති’ කියන පද සදක. ස්පර්ශය
විෂසයහි තර්තර්න්ට ඒ තැන ලැසබන ආශ්වාස පරාශ්වාස කරන
වාසර, ආශ්වාසසය් ස්පර්ශය, පරශ්වාසසය් ස්පර්ශය, පිම්බීසම් ස්පර්ශය,
හැකිළීසම් ස්පර්ශය, සදක අතර ර්ැද ස්පර්ශය, සම් සදක අතරර්ැද
ශබ්දයක් ඇසහනසකාට ලැසබන ස්පර්ශය, ඒ සදක අතරර්ැද
සව්දනාවක් එනසකාට ලැසබන ස්පර්ශය, සර්තනදී හිතිවිලි එනසකාට
ඇති ස්පර්ශය ආදී වශසයන් සෑර් ස්පර්ශයක්ර් විසවකදස්සි. බරක්
කරදරයක් වියගහක් කරගන්සන නැතුව ඒක දිහා විසව්කීව බලනවයි
කියන එක, ඔය ගිහි සලෝසක සර්ාන දක්ෂකර් තිබ්බත් සම්කට වලංගු
නෑ. ගිහියන්සග් තියන දක්ෂකම් කුප්පකම් කී හැකි. සම්සක කුප්පකම්
නෑ. සම්සක තිසයන්සන අකුප්පා. ඒ විසව්කදස්සී ඵස්සස්සු. අපිට
අර්ාරැර් සද් තර්යි, සම් වර්තර්ාන සර්ාසහාසත් ස්පර්ශය ර්තු
කරගන්න එක. සම් ඉන්න පිරිසට ර්ර් සචෝදනා කරන්සන නෑ. සම්
ඉන්න පිරිස හුඟසදසනක් වර්තර්ාන සර්ාසහාසත් ස්පර්ශය ර්තු
කිරීසම් දක්ෂයි. නර්ුත් කිසි සකසනක් හිතුසව් නෑ සම් වර්තර්ාන
සර්ාසහාසත් ස්පර්ශසය් සම් තරම්ර් දුක්ඛ සතයය තිසයයි කියල. සම්ක
ර්ට සර්සහර් සවයි කියල හිතුසව් නෑ. ර්ර් සදන්නම් ඔය තියන අඩු
පාඩුකම් ර්කාසගන කියල කිව්සව. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් පවා
එච්චචර පාරමිතා පුරලා තිසයද්දිත් හය අවුරැද්දක් දුෂ්කර කරියා කරපු
හැටි. ඒක හැබැයි සර්වඥයන් වහන්සස් අගය කසළ් නෑ.
උන්වහන්සස් කළා. ඒ ටික උඹලට කරන්න සවන්සන නෑ. ර්ර් ඒ ටික
කරල සපන්නල දීල තියනව. ඒ අතරර්ැදදි සර්න්න සම් වසග
ඉතාර්ත්ර් අර්ාරැර් සද් තර්යි, ඒ එළඹ සිටි සර්ාසහාතට ර්ූණ සදන
එක. ඒක විසව්කීව බලන එක. ඒක තර්යි සතිසය් තියන අති සශර්ෂ්ඨ
ලකුණ.
අපි සහාඳට සකසහල් සගිසය් සපාත්ත ඇරිය වසග අතීතය
අනාගතය සදක ගලවල දාන්න ඕනෑ. දැන් සම් කන්සන ර්ැද බව
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| පුරාසේද සූතරය
සත්රැම්ගන්න ඕනෑ. නැත්නම් සකසහල් කැසවනවා මීහරක් වාසග.
සම් සපාත්ත ඉදුණට පස්සස අයින් කරලා දැන් ඉන්සන ර්ධයර්
වර්තර්ානසය් නම්, වර්තර්ානසය් අනිවාර්යසයන්ර් නීරස ගතිය
තියනව. නීරස සවන්න සහ්තුව නිබ්බිදාව. ඒ නිබ්බිදාව සම් ‘දිට්ිසු ච
න නීයති’ කියන විදිහට අසවලා නිසාය, අහවල් සහ්තුව නිසාය
කියල, ඒකට සහ්තු දක්වන්න හදන්සන අනිවාර්යසයන් සම්කට ර්ූණ
දීගන්න තරම් සකාන්දක් නැතිකර්. සත්පුරැෂ බවක් නැතිකර්. ඊටත්
වැිය තර්න් ගැන ර්හන්තත්සවන් හිතනකර්. ඒ නිසා ඒ
තණ්හාසවන් සතාරව, දෘෂ්ටිසයන් සතාරව, ර්ාන්නසයන් සතාරව, දැන්
ඇත්ත වශසයන්ර් පිඟාන අතට හම්බ සවල තිසයන්සන - කාපං. ර්ූල
කර්ර්ස්ථානය ර්තු සවලා තිසයන්සන; නීරසයි. ඒසක විසව්ක සවයන්.
ඒ ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් ඉන්නසකාට සද්ද ඇසහනවා. හිත කිසපනවා.
විසව්කීව බලන්ඩ. සව්දනා එනවා. ජීවිසත් ඩැහැගන්න ර්ට්ටර්ට
එනවා. ඕක විසව්කීව බලන්න. හිතිවිලි එනවා. අතීතයට දුවනවා.
අනාගතයට දුවනවා. තර්න්සග ආත්ර්ය කනිනවා. ඕක විසව්කීව
බලන්න.
ආන් ඒ විදිහට බලනසකාට ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය්යි අනිකුත්
බාහිර අරර්ුණුයි අතර කිසිර් කිසි සවනසක් නෑ. තාර්ත්
සයෝගාවචරසයෝ, ආරම්ෙක සයෝගාවචරය නම් කියනවා අනිත් බාහිර
අරර්ුණු ර්ර් අයින් කරල ර්ූල කර්ර්ස්ථානය ර්තු කරගන්න, ඉස්ර්තු
කරගන්න, නීවරණයන්සගන් බාධා නැති කරන්න කියල. යම්
පරර්ාණයකට නීවරණයන්සග් කෘතයය දැනගත්තට පස්සස ඒ බාහිර
අරර්ුණු සන්නවා සනසර්යි. ඒකයි සර්ථසයයි විපස්සනාසවයි සවනස.
සර්ථසය්දී බාහිර අරර්ුණු සනාඑන්න වැට කඩුලු බඳිනව. ඒ කරල ජ්ය
පැන් සබානවා. නර්ුත් අන්තිර්ට ආපු දවසස ආයිර්ත් හිටපු තැනර්යි.
නර්ුත් විපස්සනාසව්දී ඒවාසය් තියන අදීනව ආනිසංස දැනසගන
නීවරණවලට සර්ානව සදාර ඇරලා තියනව. ඒ කියන්සන සර්තනදී
අපි පාවිච්චචි කරන වචසන සද්දවලට සව්දනාවලට හිතිවිලිවලට ඕනැ
සද්කට සදාර ඇරලා තිසයන්සන. එව්වත් එනවා. එව්ව දිහාත් විසව්කීව
බලනවා.
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සම් විසව්කීව බලනවා කියන එකට සාසනසය හරි ලස්සන
වචන තියනව. ආන් ඒ වචන අරසගන බැලුවට පස්සස බුදුරජ්ාණන්
වහන්සස් සම් එසතක් පැවති ඒ වචනවලට සකාච්චචර අර්ථ දීල
තියනවද, සකාච්චචර නවර්ුතාවක් දීල තියනවද කියල බලනව නම්,
සම් තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්සග් තියන නිරැත්ති පටිොනය. තියන
වචනවලටර් අලුත් අර්ථ සදනව. උන්වහන්සස් කියනවා සම්ක
පරසතෝ සංකල්පසයන් බලන්න කියල. පරසතෝ කියල කියන්සන
අනුන්සග් සදයක්. ර්ර් සම් ආනාපානය කරසගන ඉන්න අිෂ්ඨාන
කරනවා. ඕන්න සද්දයක් ඇවිල්ල ආධුනිකසයක් ඇවිල්ල ර්ට කරදර
කළා. සම් ර්ට තර්යි සම් සවලා තිසයන්සන. ස්පර්ශය සම් දැන් ලැබිල.
නර්ුත් ඒක සවන කාට හරි සවච්චච සදයක්. සම් ර්ර් චිතරපටියක් බලා
ඉන්නව වසග. ඔන්න ආනාපානය කරන්න සකසනක් ඉඳගත්ත. ඒකර්
ලැසබ්වා! කියල හිතපු ඔන්න එයාට සද්දයක් ආවා. සද්දයක් ආවට
පස්සස ඒ ර්නුස්සයාට තරහ ගියා. තරහ ගිය නිසා සද්දය උඩ පැන
පැන අවස්ථාව පරසයෝජ්නයට ගන්නව. ආනාපානය පස්ස බල බල
දුවනව. අර ර්නුස්සය සම් සද්සදටයි තැන දුන්සන. සර්ාසකන්ද ඒ?
තරහ යාර් නිසා. පරතිකරියා කිරීර් නිසා. නර්ුත් විසව්කීව බලනවා නම්
- සහාඳයි ආනාපානය තිසයන්සන තිසබ්වා! සද්දය තිසයන්සන
තිසබ්වා! කියල විසව්කීව බැලුසවාත් ඒ සද්දය ආපු කාරණාව කරල
යයි. ආනාපානය ඉතුරැ සවයි.
ආන්න ඒ විදිහට තර්න්සග්ර් සම් සද්, අනුන්සග් සදයක් විදිහට
බලනවට කියනවා පරසතෝ සංකල්පය කියල. නැත්නම් සුඤ්ඤසතා
කියල කියනවා. ආනාපානය ගත්තත්, ඒ රෑප ධර්ර් අතර තිසයන්සන
හුඟාක් හිස් ඉඩක්. සද්ද ගත්තත්, ඕසක් ිංගිත්තයි හර පද්ධතිය
තිසයන්සන. අනික් හරිය ඕසක් හිස්. සද්ද අතර සලාකු හිස් තැන්
තියනව. ඒ හිස් පැත්සතන් බලනසකාට ආනාපානය කියල ඕසක්
කිරල ර්ැනල ගන්න ර්ංචාියක් ඇත්සතත් නෑ. සද්ද කියල ගන්න
සදයක් නෑ. ඉතින් ඕසක සම් ආනාපානය නැති වුණා සද්දයක් ආවා
කියල ර්හා සලාකුවට ගණන්ගන්න සදයක් නෑ. ඔය සදකර් තුච්චඡයි
නම්, ඔය සදකර් අනාත්ර්යි නම්, ඔය සදකර් ශුනයයි නම්, ඕක ඉතින්
නඩුවක් දාන්න තරම් සදයක් නෑ. ඕක සාර් ර්ණ්ඩලයට ගිහිල්ල
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විසඳගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම් ගසම් ඉන්න වැිහිටිසයක් ළඟට
ගිහිල්ල විසඳගන්න පුළුවන්. නැත්නම් සහාඳට බුදියගත්තට පස්සස
හිත විසව්ක සවනව. හිත ශුනය විදිහට තුච්චඡ විදිහට අනාත්ර් විදිහට
බලන්න පුරැදු වුසණාත් සර්ච්චචරර් දාිය දාන්න සදයක් නෑ. ඔච්චචරර්
දත් සගසවන්න සදයක් නෑ. දත්කූරැ කන්න සදයක් නෑ. ඔච්චචරර්
අනාගසත් සැලසුම් කරන්න තරම් සදයක් සර්තන සවලා නෑ.
ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනව. තුච්චඡසතා,
රිත්තසතා, සුඤ්ඤසතා, අනත්තසතා, පරසතා. ර්ර් සහාඳට නැවත
ර්තක් කරනවා සම් සූතරය සද්ශනා කරල තිසයන්සන පරඥා චරිතයාට.
සර්සතන්ට එන්ට අතීතය අර්තක කරන තරසම් ොවනා දක්ෂතාව
තිසයන්න ඕනෑ. අනාගතයට සනායන එක ගියාට කර්ක් නෑ. ඒ
සනායන එක සහාඳයි. ඒ යන එසකත්, යන එක තර්යි නුපුහුණුකර්.
ඒ දැනුර් තියනව නම් වර්තර්ාසන ඉන්නසකාට, සම් එන නීරසකර්,
සම් එන අවිසවකී ගතිය පිළිබඳවයි සම් කථා කරන්සන. ආන් ඒසකදී
සම් අනුන්සග් සදයක් වසග බලන්න ගත්සතාත්, දැකගන්න පුළුවන්
වුසණාත් ඉතින් කට සහෝදලා කියන්න තිසයන්සන ඒ දැකීර්යි නිවනයි
අතර කිසි සවනසක් නෑ. උන්දැ නිවනට පත් සවලා නැති එක විතරයි
තිසයන්සන. නර්ුත් නිවසන් තියන උපශාන්තකර්, නිවසන් තියන
විසව්කය, එතනර් තියනවා. ඒක සඳහා කිසිර් ර්ාත්තුවක් ඕනැ නෑ.
අහවල් සකසනක් සහෝ අහවල් තැනක් සහෝ අහවල් සදයක් සහෝ කියල
කිසිර් අඩුවක් නෑ. අවශය කරල තිසයන්සන දෘෂ්ටිසය සවනස
පර්ණයි. ඒ දෘෂ්ටියට කියනවා වසවකදස්සී කියල. විසව්ක දෘෂ්ිය
කියල. සර්ාසක්ද? ඵසස්සසු.
වර්තර්ානසය් ර්තු සවන අරර්ුණ පරතයක්ෂයක් කරගන්න. ඒක
හිතර්නාවක් සවන්න සදන්න එපා. ඒක කල්පනාවක් සවන්න සදන්න
එපා. පරතයක්ෂයක් සවන්න නම්, බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියල තියනව
උපසද්ශයක්. රෑප කර්ර්ස්ථාසනර් හිත තියන්න. ර්ූල කර්ර්ස්ථාසනර්
හිත තියල - සර්ාකද ඒක අල්ලන්න පුළුවන් සන. අතගාන්න පුළුවන්
සන. ආශ්වාසය පරශ්වාසය සවන් කරල දැනගන්න පුළුවන්. නර්ුත් ඒක
සඳහා එන නිදිර්ත ගති, කම්ර්ැලි ගති වසග කියන ශචතසික ධර්ර්
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අතගාන්න බෑ. ඒ නිසා එව්ව ගැන අදහන්න එපා. පරශ්නයක් ආසවාත්
නැවතත් ර්ූල කර්ර්ස්ථානයට යන්න. ඒ ස්පර්ශය දැසනනව. ආන්න
ඒ දැසනන ස්පර්ශයට බාධා කරනවා සද්ද, සව්දනා, හිතිවිලි. ඔය
කියන නිබ්බිදාව, අතීත, අනාගත, ඒ සස්රර් සකසරහි විසව්ක
බුද්ිසයන් බලනවා. සම් කියන්සන ඔය කාය විසව්කය ගැනීර්
සනසර්යි. සහාඳට ර්තක තියාගන්න චිත්ත විසව්කයත් සනසර්යි. සම්
කියන්සන උපි විසව්කය ගැන. උපි විසව්කයට යනසකාට තර්යි
ඔය කියන අනුසය ධර්ර් ඉදිරිපත් සවන්සන. එව්ව ඉදිරිපත්
සවන්සන්ර් වංචනික ස්වරෑපසයන්. අපි සම් සචෝදනා කරනවයි කියල
කියන්සන, සම්කට විසඳුර්ක් සම් චිත්තක්ෂණසයන් පිට සහායනවයි
කියන්සනර් වංචනික ධර්ර්යකට අහු සවලා. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ළඟට
යනසකාට හිනහවට කාරණාවක්. අපි නිකන්ර් නිකන් විකටසයක්,
කවටසයක් බවට පත් සවනව.
අන්න ඒ විකට බව, කවට බව තර්න් තුළින්ර් ර්තු කරගත්ත
සවලාවක - සකාසහාර්ද ර්තු කරන්සන? සතියට සම්ක යට කරගත්ත
සවලාවක අර නිබ්බිදාව තුළ, නීරස ගතිය තුළ පුදුර්ාකාර විසව්කයක්
තියනව. අන්න ඒ විසව්කය, ර්ාත්තු නැති සවන්න සවන්න හිසතන්
නැති විසව්කයක්. කිසිර් සද්ක අඩුවක් නෑ. ආන් ඒක දැනගන්න නම්
සපත්ත කපල නිබ්බිදාව එන්න ඕනෑ. සපත්ත කපල අවිසව්කී බව
එන්න ඕනෑ. ස්පර්ශය ලැබීර් වදයක් සවන්න ඕනෑ. ආනාපානසය්
හිටිනව තර්යි, ඉතින් සර්ාකටද ඇති වැසේ කියන තරර්ට,
ආනාපානය සහාඳට හිත පරණීත සවලාසවදිත් අපරණීත සවලාසවදිත්,
සගාසරෝසු සවලාසවදිත් සියුම් සවලාසවදිත්, ළඟ සවලාසවදිත් දුර
සවලාසවදිත්, අජ්ෙත්ත සවලාසවදිත් බහිද්ධා සවලාසවදිත් සහාඳට
හැර් පැත්තර් සප්නවා. දැක්කට පස්සස ඉතින් සප්නවා තර්යි සර්ාකද
කියන තරර්ට යන්න ඕනැ. ගියත් පස්සස කල්පනා සවන්න ඕනෑ
ආන්න ඒ විදිහට වර්තර්ාන සර්ාසහාසත එසකාසළාස් ආකාරයකින් වර්තර්ානයට එනසකාට නම් නව ආකාරයයි තිසයන්සන.
එසකාසළාස් ආකාර සවන්සන අතීත අනාගත එකතු සවච්චචහර් සන
- ඔන්න ඔය ආකාර නවසය්දීර් විසව්ක දර්ශනයක් ඇති කරගන්න
පුළුවන් වුසණාත් සත්සරනවා සම් කියන කාය විසව්ක, චිත්ත විසව්ක
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සනසර්යි සර්තන තියන උපි විසව්කය. සර්න්න සම්ක ොවනා
පාරිොෂික ශබ්ද ර්ාලාවට දැම්සර්ාත් කියන්න තිසයන්සන පරපංච
කරන්සන නෑ. තණ්හා, ර්ාන, දිට්ි වශසයන් ගන්සන නෑ. ‘න
සංසඛසයයා’ කියල තර්යි සම්ක කියන්සන.
සදවනි
ගාථාසව්
සඳහන්
සවන්සන
සකාසහාර්ද?
“වීතතස්හා
පුරා
සෙදා
පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා,
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං” වර්තර්ාසන
උපසංඛා ගන්සන නෑ. ගණන් ගිනීම් කරන්සන නෑ. ගිනීම් ර්ැනීම්
ගණන් කිරීම් කරන්සන නෑ. ඒක විසව්කීව බලනවා. ඕකටර්යි නිවන
කියන්සන. ඕකටර්යි තදංග නිබ්බුතිය කියන්සන. ඕක පාගාසගන ඔය
එපා වීසම් ගතිය එනසකාට බාහිසර් සහායන්න පටන් අරගත්සතාත්
පාගන්සන බල්ල වලිසග උඩ ඉඳගත්තා වාසග තර්න්සග්ර් නිවනයි.
එතසකාට හිතන්න ඕනෑ දැන් සම් ආසන්න සවලයි තිසයන්සන. ඒකට
පිටින් සර්ානවත් ඕනැ නෑ. වර්තර්ාන සර්ාසහාසත්ර් සම් නිබ්බිදාව
දිහා, සම් කලකිරීර් දිහා විසව්කීව බලාසගන හිටිසයාත් ඒ දර්ශනයට
ර්නුස්සකර් කියල කියන්න බෑ. ඒ ර්නුස්ස දර්ශනයක් සනසර්යි
අර්නුස්ස දර්ශනයක් තිසයන්සන. තිරිසනුත් සනසර්යි. යක්ෂත්
සනසර්යි. සද්වත් සනසර්යි. බරහ්ර්ත් සනසර්යි. කියන්න වචනයක් නෑ.
සහාඳසටෝර් කලකිසරන්න තරම් කාරණා සපත්ත කපල ඇවිල්ල.
නර්ුත් ඒක දිහා විසව්කීව බලන්සන. තර්න් දන්නව සම් විසව්ක
බැලිල්සලන් කවදාකවත් කාය කර්ර්යක් සිදු සවන්සන නෑ. කවදාකවත්
වචී දුශ්චරිතයක් සිදු සවන්සනත් නෑ. ර්සනෝ දුශ්චරිතයක් සවන්සනත්
නෑ. සම්ක පිළිබඳව හිතන්න ගිසයාත් අනිවාර්යසයන්ර් සර්යක්
දෘෂ්ටිය හිටියි කියල හිතන්න බෑ.
සර්න්න සම් දර්ශනය බුදුහාර්ුදුරැවන්ට සම් බුද්ධ කල්සප්
ඉස්සසල්ලාර් පහළ වුණා සම් නීරසකර් එනසකාට සාදර සවන්න.
නීරසකර් එනසකාට විසව්ක දර්ශනයක් ඇති කරගන්න. කල් ඇතුව
ගත්ත තීන්දු අනුව ර්නින්න එපා. ඒකට කම්ර්ැලි කරන්න එපා. ඒක
ඒකාකාරී කියල හිතන්න එපා. ඒක නීරසයි කියල ගන්න එපා. ඒක
බිය එළවනසුලු සදයක් කියල හිතන්න එපා. සම්ක අසරණයි කියල
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හිතන්න එපා. සම්සකදී අනාථ සවනවයි කියල හිතන්න එපා. සම්ක
අවිසව්කයක් කියල හිතන්න එපා. සම්ක හිසත් අසහනයක් කියල
හිතන්න එපා. සම්ක තර්යි දුක්ඛ සතයය කියල කියන්සන. දැන් ඒකට
ර්ූණ දීල තිසයන්සන. ඒක ොරගත්සත් නැත්නම් අසන්! අඬඅඬ ආපහු
සගදර යනව. දුක්ඛ සතයය ගියා. ඉතින් ගත්සත නෑ සන. ‘දුව
සදන්නම් කිව්ව හින්ද දුවවත් දුන්නා. දෑවැද්දත් ඉල්ලූ හින්ද ඒකත්
දුන්නා. දුවයි දෑවැදියි සස්රර් දුන්නා. බෑණා ඒවා ආපහු දුන්නා. ඉතින්
අපි ර්ක් කරන්නද, වසරන් දුසව් සගදර යන්න.’ කියල දුක්ඛ සතයය
සගදර යනවා. සගදර ආපු දුක්ඛ සතයය. සම් සගදරට ආපු එක.
කියනවා බෑ බෑ සම්කට සැලසුම් සහිතව පහර සදන්න ඕනෑ. ඉතින්
දුක්ඛ සතයය අඬඅඬාලු ආපහු යන්සන.
සම් බුද්සධෝත්පාද කාලයක් සවලත්, ර්නුස්ස ආත්ර් ොවයකුත්
ලැබිල, බණත් ඇහිලා, සම් ඉදිරියට ඉදිරිපත් සවනවා. ඉදිරිපත්
සවච්චචාර් අපි කියනවා පස්සස එන්න. ර්සග් සම් සවලාසව හිත හරි
නෑ. ර්ට විසව්ක ර්දි. ර්ට ඒකාකාරීකර්ක් ඇවිල්ල තිසයන්සන කියල.
අනාගත සැලසුර්කට සහෝ අතීත සංකල්පනාවකට හිත දානසකාට
සයෝගාවචරයට සහාඳක් නම් සවන්සන නෑ. ඒ චිත්තක්ෂණය
පැන්නුවාට සහාඳක් නම් සවන්සන නෑ. කවදාකවත් සම් චිත්තක්ෂණය
පන්නපු එක්සකනාට අර්තක කරන්නත් බෑ ඕන්. කවදා හරි ජ්ය ගත්ත
දවසක හිසතයි අසන්! සම් අවස්ථාව ර්ට සකාච්චචර පැමිණිලා
තිසයනවාද? අසන්! සම් අවස්ථාවට සකාච්චචර ර්ට හැකියාව තිබිල
තිසයනවාද? ර්ා විසින් ර්ාසග් ආත්ර්ය පුංචි කරසගන, බෑ යි කියනවයි
කියල හිතාසගන, සැලසුම් කරල ලබන ආත්සම් කරන්නම්, ශර්තරී
බුදු හාර්ුදුරැසවෝ ගාව කරන්නම්, බුදු සවලා කරන්නම්, ර්හා ශරාවක
සවලා කරන්නම් කියල. සම් පරර්ාසද්. සවන සර්ාකක්වත් නෑ. ඔය
සස්රටර් කියන්න තිසයන්සන පරර්ාසද්. කරන්න තියනව නම් කරන්න
තිසයන්සන “වීතතස්හා පුරා සෙදා පුබ්බර්්තර්නිස්සිසතා,
සවර්සඣෙනුපසසඛඛසයයා තස්ස නත්ථථි පුසරක්ඛතං” කියන්සන
පරාර්ථනා නෑ. සර්ාන පරාර්ථනාවක්වත් ඕනැ නෑ. බුදු සවන්නවත් ඕනැ
නෑ පරාර්ථනාවක්. සවනව නම් සවයි. ඒක සවනර් කතාවක්. සර්තන
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ර්තක් කරන්සන. ොවනා කසළාත්, වර්තර්ාසන හිත
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තිබ්සබාත්, අරර්ුණ සාක්ෂාත් වුසණාත්, සබාසහෝ සවලා හිටිසයාත්
අනිවාර්යසයන්ර් සම්ක එනවා. අසන්! ඕකට අනදර කරන්න එපා.
අසන්! ඕකට සදාර වහන්න එපා. අසන්! ඕකට අහවලා විතරයි සන
උත්තර සදන්සන. අසවල් සවලාසව උත්තර සදන්සන කියල කියන්න
එපා. සම්න්න සම්ක විසව්කීව බලන්න.
විසව්කීව බලනවයි කියල කියන්සන ර්ට හිසතන තාලයට,
බලන පළසවනි සැසර්ර් හරියන්සන් නෑ. බලන පළසවනි සැසර්ර්
තාර් පරණ කහට තිසයනවා. ඒ සවලාසව සත්සරනවා, හැබැයි කලින්
ර්ර් සනාබලපු බැල්ර්ක් දැන් බලන්සන කියලා. ර්ා සකසරහි
ඒකාකාරීකර්, නීරසකර්, සැසලන ගතිය, අනිශ්චිත ොවය, අවිසව්කී
ගතිය, අසහනය අසන් සීයට සීයක්ර් තිසයනවා. නර්ුත් සම් ගැන ර්ර්
වග කියන්න ඕනැ නෑ සන. සම්කට වග කියන්න ගිසයාත් කාය කර්ර්,
වචී කර්ර්, සච්චතනා පහළ සවනව. ර්ර් සම් නිකන් සර්ෝඩසයක් වාසග
අන්ධසයක් වාසග බීසරක් වාසග ඔසහ් බලාසගන ඉන්නව. විසව්ක
දර්ශනයකින් බලාසගන ඉන්නසකාට ටික සවලාවක් යනසකාට
සත්සරනවා. ඒ චිත්තක්ෂසණ් රාග ද්සව්ෂ සර්ෝහ නෑ. කාය දුශ්චරිත,
වාග් දුශ්චරිත, ර්සනෝ දුශ්චරිත නෑ. දරන්න අර්ාරැයි. ඒ සර්ාකද
සර්සතක් කල් සකසලස් සහිත හිතක් සම් තිසයන්සන. සකසලස් සහිත
ශරීරයක් සම් තිසයන්සන. සම්කට සදවිසයෝ එන්සන් නෑ. සම් සකෝවිල
හුඟ කාසලකින් පිරිසිදු කරල නෑ. සකාසහාර්ද සදවිසයෝ එන්සන් ?
ඉතින් ඒක නිසා සම්ක ටික ටික, ටික ටික පිරිසිදු කර කර අසන්
වින්න සදයියන්නාන්සස් කියල සම්ක පිරිසිදු සවන්න ඕනෑ. සීසල්
පිරිසිදු සවන්න ඕනෑ. ඒ වසගර් සර්ථ ොවනා වශසයන් හිත
නිතසරෝර් පිරිසිදුව තියාගන්න. විසශ්ෂසයන්ර් තෘෂ්ණා ර්ාන දෘෂ්ටි
කියන පරපංච ධර්ර්වලින් සංසඛයය කියන ගණන් කිරීම් ගිනීම්
හඳුනාගැනීම් තුච්චඡයි ඒවා පස්සස් ගිසයාත් විපස්සනා සයෝගාවචරයත්
තුච්චඡයි. හඳුනාගැනීම්, ගිනීම්, ගණන් කිරීම් ආසවාත් අනිවාර්යසයන්ර්
කලහ විවාද කියල විතරක් ර්තක තියාගන්න. ‘තුවං තුවං සපසුඤ්ඤං’
උඹ සතෝ වර පල කියාසගන කලහ විවාද තර්යි. ඔය කලහ විවාද
පහළ සවන්සන අල්ලපු සගදරත් එක්ක සනසර්යි. තර්න්සග්ර් හිතත්
එක්කර්යි. ඉතින් ඒක නැති කරන්න තර්යි අපි අර කැසල් ඉන්න ර්ුවා
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එක්ක තරහින් සගදර තියන ර්ුව හර්ට ති ගහනවා වාසග අල්ලපු
සගදර කවුරැ හරි අල්ලාසගන නැටුවට ඇතුළතයි පරශ්න තිසයන්සන.
ඒක නිසා සර්සතන්ට යන්න තරම් ආරද්ධ වීර්ය සම්පූර්ණ
සවච්චච - සම් ඉන්සන පග්ගහිත වීර්යසය් - ඔය සදක තියන
ර්නුස්සයට අනිවාර්යසයන් සම්ක දරන්න පුළුවන්. බණ නෑහුසවාත්
ඒ ර්නුස්සය අසරණ සවනව. බුදු සකසනක් පහළ නූසනාත් ඒ
ර්නුස්සයට කිසි හව්හරණක් නැති සවලා ඔය දුවන්නන් වාසල් දුවල
අතීතය අනාගතය සදසක් ආසය ලන්සද් පටලැසවනවා. බුදු සකසනක්
පහළ සවලා ර්තක් කරන්සන ර්ට ඒ අතීත අනාගතවල එළවන වැඩට
කරන්න සදයක් නෑ. ඒක අනික් කාසගන් හරි ඉසගනසගන
කරගනිල්ල. ඒකට සම් බුදුහාර්ුදුරැසවෝ පිටිපස්සසර් යන්න ඕනෑ
කියල සදයක් නෑ, සිල් රකින්න කියන්නයි සර්ථ කරන්න කියන්නයි.
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් කියන්සන සීසල් ජ්ය සගන සර්ථය ජ්ය ගත්තට
පස්සස, සම් තණ්හා ර්ාන දිට්ි වසංගන්න එපා. තණ්හා ර්ාන
දිට්ිවලට එන්න අරින්න. තෘෂ්ණාවට එන්න අරින්න. දෘෂ්ටිවලට
එන්න අරින්න. ර්ාන්සනට එන්න අරින්න. ඕක විසව්කීව බලන්න.
සනාබලා කරන්න බෑ. කවදාවත් සම් තුවාසල ඇන සකරැවට හරි
යන්සන් නෑ. ඕක පැහැවන්න සදන්නර් ඕනෑ. පැහැවල පුරැව අදින්න
ඕනෑ. පුරැඇද්දට පස්සස නම් එතන ඇන සකරැවට හරි යන්සන නෑ.
සුව කරන්න ඕනෑ. අනිකුත් සස්රර් කරර්වලින් කරන්සන තුවාසල
සගිය ඇන කරනවා. සගිය සවන තැනකින් ර්තු සවනව එතසකාට.
සර්තන බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් කියන්සන සහාඳටර් එන්න අරින්න.
ඕජ්ාව ගලන්න අරින්න. සැරව ගලන්න අරින්න. ඕසක් පරිය කරන්න
සදයක් ඇත්සත් නෑ. නර්ුත් ඔය ගලන්සන සැරව. කුණ. ඕව තර්යි
තණ්හා ර්ාන දිට්ි කියල කියන්සන. කාටවත් සහ්ත්තු කරන්න එපා.
ඕව කාසග්වත් තැනක තියනවයි කියල හිතන්න එපා. අහවල් සද්
නිසයි කියල හිතන්න එපා. ඕකට ර්ූණ සදන්නයි කියනවා.
ඉතින් සම් ස්පර්ශය සම් පටිඝය කියනසකාට සඳහන් කරල
තියනව බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සම්ක පටිච්චච සර්ුප්පාදය ගත්තා නම්
ස්පර්ශ ශචතසිකය ඉතාර්ත්ර් ගැඹුරැ ශචතසිකය කියල සපන්නල
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දීල තිසයනවා. සම් ස්පර්ශයට පහර සදන්න නම් අවිදයාවට පහර
සදන්න කරර් සදකකින් පහර සදන්න පුළුවන්. එකක් තර්යි
අප්පටිපත්ති අවිදයාව එකක් මිච්චඡා පටිපත්ති අවිදයාව. අප්පටිපත්ති
අවිදයාව කියල කියන්සන සාර්ානය බණ දන්සන නැතිකර්. කාරණාව
දන්සන නෑ. විෂය දන්සන නෑ. ඒකට ඕනැ සකසනක් නිදහසට
කරැණු සදනව. උගන්වනව. නර්ුත් මිච්චඡා පටිපත්ති අවිදයාව
පණ්ිතකර් දන්නවයි කියල හිතාසගන ඉන්නව. හිතාගන ඉන්සන
සබාරැවක්. ඒක නිසා කවදාවත් සතයයට එන්න ඉඩක් නෑ. ඒක නිසා
සම් බණ අහන ොවනා කරන අයට, විපස්සනා කරන අයට කී හැකි
සම් අප්පටිපත්ති අවිදයාවට වැිය ෙයානකව බලපාන්සන
මිච්චඡාපටිපත්ති අවිදයාව. ර්ං කියන්සන ඒකට අං එනවයි කියල. දැන්
අපි විපස්සනා කරන කට්ටිය කියල අං එනවා. සනීප කරගන්න බැරි
සලඩක්.
ඒක නිසා ස්පර්ශයට පහර සදන්න සර්වඥයන් වහන්සස් දීඝ
නිකාසය ර්හා නිදාන සූතරසය් දීර්ඝ සාකච්චඡාවක් කරනවා. ර්ර්
හිතන්සන නෑ ර්ර් ඒක සර්තනදී විස්තර කරයි කියල. සර්ාකද, කියාවි
තවත් සම්ක ගැඹුරැ කරනවා, ධර්ර්ය අර්ාරැයි කියල. සර්වඥයන්
වහන්සස් සඳහන් කරනවා සම් නාර් ධර්ර් විෂසයහි ස්පර්ශයකුත් රෑප
ධර්ර් විෂසයහි ස්පර්ශයකුත් කියල ස්පර්ශ සදකක් තියනව. ඔය
සදන්න රයිගර්යයි ගම්පළයයි වසග වැඩ සනාකසළාත් අසප්
ස්පර්ශයට අහු සවන්සන නෑ. සදන්න බට සකෝටු මිටි සදක වසග
එකිසනකාට සහ්ත්තු සවලයි ස්පර්ශය හදන්සන. ඒ නිසා අපි ස්පර්ශය
එකක් විදිහට ගන්න ගත්සතාත් අහු සවනව. ඒ පලු සදක, සදකට
ගලවන්න. ගලවපු ගර්න් ස්පර්ශය නිකන් සකසහල් ගහක් පතුරැ
ගැහුවා වසග ගන්න සදයක් නැති බවට පත් සවනව.
ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරනවා ස්පර්ශය
අිවචන සම්ඵස්සය සහ පටිඝ සම්ඵස්සය කියල සදකක්. යම්ර්
සවලාවක නාර් ධර්ර්යක් ඉදිරිපත් වුණා නම් ඒ නාර් ධර්ර්ය විෂසයහි
අිවචන සම්ඵස්සයක් තියනවා. සර්ාකක් හරි අපිට අත්දැකීර්ක්
ඉදිරිපත් වුණා නම්, ඒ අත්දැකීර් තව සකසනකුට කියන්න එයාට අපි
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නර්ක් සදනව. ලිංගයක් සදනව. එසහර් නැත්නම් ඒකට සල්බල් එකක්
අලවනවා. ඒක නැතුව ගියාර් අන්තිර්ට ඉතුරැ සවන්සන සල්බල් එක
විතරයි. අරක ඇවිල්ල යනවා, සල්බල් එක ඉතුරැ සවනවා. ඒක
අල්ලගන්නව. ඉතින් අර ර්නුස්සය කියනව, දැන් උඹ කිව්සව. සර්සහර්
සර්සහර් කියල කිව්සව. එතසකාට කියනව ඒක නැතුව කියන්න
කරන්න සදයක් නැති නිසා ර්ර් වචනයක් කිව්ව තර්යි. නර්ුත් වචනය
සනසර්යි සම්සකන් අදහස් සවන්සන, එතන ඇති සවච්චච අත්දැකීර්.
නර්ුත් අත්දැකීර් එතසකාට ඒ පුද්ගලයසගනුත් ගිහිල්ල අහසගන ඉන්න
සකනාසගනුත් ගිහිල්ල අන්තිර්ට අර ඉතුරැ සවච්චච වචන ටික නඩුසව්
ෆයිල් සවනව. සර්යා සර්සහර් කිව්ව. සර්යාට නෑ කීහැකි යැයි. කිව්ව
තර්යි. නර්ුත් කියර්සනන් තර්යි අහු සවලා තිසයන්සන. නැත්නම් සම්
ලිංගසයන්, සම් නසර්න්, සම් පටබැඳි සදයින්, සම් උද්සද්ශසයන් තර්යි
අහු සවලා තිසයන්සන. ඒ නිසා සෑර් නර්කටර් ඒ වසග අිවචන
සම්ඵස්සයක් තියනවා. අපි අන්තිර්ට ඔන්න ඔය ටිසක් තර්යි හිර
සවන්සන. ඇති සවන සම්ඵස්සය, ඇති සවල යනවා. අපි ඒක කාට
හරි කියන්න ඕනැ නිසා, නැත්නම් ර්තක තියාගන්න ඕනැ නිසා ඕකට
සල්බල් එකක් ගහනවා. ගහපු සල්බල් එක, එක චිත්තක්ෂණයක්
සනසර්යි හිටින්සන්. ඒක සංඛතයක් සන. ඒක ඒ දිගින් දිගට යනවා.
ඒ වසගර් ස්පර්ශයක් ඇති වුණා නම් රෑප ධර්ර්වල පටිඝයක්
තියනව. තර්න් සක්ර්න් කරනසකාට වැලි සපාළවද සර්තලා
සපාළවක්ද, උණුසුර්ක්ද සිසිලසක්ද කියල ගැටීර්ක් තියනව. සර්ාකද
ඒ රෑප ධර්ර්වල සටහන් හා ආකාර කියල සදකක් තියනව. එන්න ඒ
පටිඝය කවදාකවත් ඊගාව චිත්තක්ෂණයට සර්ාන නෑ. තව සකසනකුට
කියල සදන්නත් බෑ. නර්ුත් ඒකට අපි නර්ක් දානව. අිවචනයක්
දානව. ර්ට සම් පපඩර්ක් සපාි කරනවා වසග පුපුරැ ගහනවා
දැසනනවා. නැත්නම් ර්ට සීතල තනි සවලාවක් දැනුණා. එසහර්
නැත්නම් ර්ට කම්පන චංචල තැනක් දැසනනව කියල. සර්වඥයන්
වහන්සස් සඳහන් කරනවා සම් රෑප ධර්ර්යකට නර්ක් නැති වුසණාත්
රෑප ධර්ර්යක් කියල සදයක් නෑ. අපි සම් නම් ටික අයින් සකරැසවාත්
රෑප ධර්ර් කියල සදයක් ඇත්සත් නෑ. ඒ නිසා නාර් ධර්ර් පිළිබඳ
ඇත්තා වූ අිවචන සම්ඵස්සයත් රෑප ධර්ර් පිළිබඳ ඇත්තා වූ පටිඝ
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සම්ඵස්සයත් එනසකාටර් සත්රැම්ගත්සතාත්, අසප් හිත සපාළසව්
වදිනසකාටර්, අපි ඒක කියන හැටි පිළිබඳව වචසන ඇවිල්ල ඉවරයි.
එතසකාටර් අපි අහු සවලත් ඉවරයි. ොවනා කරනසකාටත් කියනවා
සම්ක බලන්න. සර්සහර් කියන්න. සර්න්න සර්සහර් ර්තක් කරල
සදන්සනයි කියල. ඒ පවට සයාර්ු කරවන්නවත් වැරැද්දට සයාර්ු
කරවන්නවත් සනසර්යි. සම්ක සංසාසර් පුරා කරසගන ආපු සද්.
සර්වඥයන් වහන්සස් ඒසකදි ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සස්ට
සද්ශනා කරනව, සම් රෑපයා පිළිබඳ ඇත්තා වූ පටිඝ සම්ඵස්සය යම් තැනක සම් හැපීර්, සම් කියන ගැටීර් ඇති සනාවුණා නම්, රෑපයා
නිසා කවදාවත් සකසලස් පහළ සවන්න බෑ. නාර් ධර්ර් පිළිබඳව
අිවචන සම්ඵස්සය පහළ සනාවුණා නම් ඒ නාර් ධර්ර් නිසා
කවදාවත් අපිට සකසලස් ඇති සවන්න විදිහක් නෑ. සර්ාකද, ඒ තරම්ර්
සීඝරසයන් ඒව ඇති සවලා නැති සවලා යනවා. සම්ක කාට හරි
සන්නිසව්දනය කරන්න ර්තක තියාගන්න සම් නම් කිරීම්, ගිනීම්,
උද්සද්ශ ටිසකන් තර්යි පරශ්සන එන්සන. යම් තැනක පටිඝ
සම්ඵස්සයයි අි වචන සම්ඵස්සයයි නැත්නම් ස්පර්ශය හිටින්න බෑ
කියල කියනව. ස්පර්ශය නැත්නම් එතනර් නිබ්බිදාව. එතනර් නිවන.
ඵස්ස පච්චචයා තර්යි සව්දනාව ඇති සවලා තිසයන්සන. ඒ සව්දනාව
ඇති සවන්න විදිහක් නෑ, ගිනීම් නම් කිරීම් නැත්නම්. ඒ නිසා රණ්ඩුව
තිසයන්සන සම් ගිනීම් නම් කිරීම් සදසක්. ඒවාට තර්යි පරපංච, පපඤ්ච
සඤ්ඤා සංඛා කියල කියන්සන්. සම් සංඛයා, ගිනීම්. සර්න්න සම්
ගිනීම් තුළ අපි හිතනවා ර්සගත් එක්ක ොවනා කරන කට්ටිය සිංහල
සබෞද්ධසයා. ඒසගාල්ලන්සග් සම් වචසනන් කිව්සවාත් සම්ක
සත්සරනවා. සත්රැම්ගන්න ඕනැ කියල කිව්වට කවර්දාකවත් ඔය
නියර් ස්පර්ශය කියන්න බෑ. ඒ නිසයි අරර්ුණක් දිහා සබාසහෝ
සවලාවක් බලාසගන ඉන්නසකාට ර්ුලින් ර්ුලින් හිත සකසලස් සහිත
සවලාසව සම් පටිඝ සම්ඵස්සය, අිවචන සම්ඵස්සය තියනසකාට කී
හැකි. සර්න්න ආශ්වාසය සර්න්න පරශ්වාසය. ආශ්වාසය සර්සනහි
කරන්නත් පුළුවන්. පරශ්වාසය සර්සනහි කරන්නත් පුළුවන්. නර්ුත්
සර්ාකද සවන්සන? දිගින් දිගටර් දිගින් දිගටර් ඔය ොවනාව
යනසකාට සර්සනහි කිරීර්කුත් බැරි සවලා යනවා. ඒ කියන්සන
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සම්ඵස්සය ලිංග නාර් නම් කිරීම් හැසලනව. ඒ විතරක් සනසවයි ඒ
සවලාසව අත්දකින එකවත් කියාගන්න බැරි සවනව. සම් කියාගන්න
බැරිකර් නිසාසදෝ, ඒක පිළිබඳ කම්ර්ැලිකර්ක් ඇති සවනවා. ඒක
නීරස සවනව. සදසව්සල් දකින කුකුළාසග කරර්ලා - සර්සව්සල්
සපසන් සක සස්ර් සුදු සවලා කියල.
දැන් සයෝගාවචරය ඇති සවන සම් ස්පර්ශසය් විසව්ක සවන්න
දන්සන නැත්නම් ඉතින් හිතනවා සර්ාකක් හරි වැරදිලා සවන්න ඇති.
අරර්ුණක් බලාපන් කිව්ව. සල්බල් කරන්න නම් කරන්න කිව්ව. දැන්
නම් කරන්නත් බෑ. ආශ්වාසසයන් පරශ්වාසය සවන් කරන්නත් බෑ.
සප්න සද්කුත් නෑ. ඒ ර්දිවට සම් වට තියන සද්ද ඇවිල්ල කරදර
කරනවා. සව්දනාව කරදර කරනවා. අසන් ර්ට සම් සස්රර් නැතුව
සකළින්ර් නිවනට යන්න කරර්යක් ඇත්නම් කියල, අර ඇති සවච්චච
තත්ත්වය, සර්ච්චචර අර්ාරැසවන් පතුරැ ගහල පතුරැ ගහල ඇති
කරගත්ත සම් ර්සද් දිහා විසව්කීව බලන්සන නැතිව සයෝගාවචරය
සම්ක ර්ර්, ර්සග්, ර්සග් ආත්ර්ය කියල ඕකට සච්චතනා වශසයන්
සම්බන්ධ සවනව. සම්බන්ධ සවන්න සවන්න සකාසහාල්ලෑ බබත්
එක්ක සසල්ලම් සකරැව වසග තර්යි. අතින් ගැහුසවාත් අත අහු
සවනව. ඔළුසවන් ගැහුසවාත් ඔළුව අහු සවනව. කකුසලන් ගැහුසවාත්
කකුල අහු සවනව. අන්තිර්ට හිවලට සගාදුරක් බවට පත් සවනව.
ඔතන සගාදුරැ වුණත් රෑපයක් බලලා ඇති වුණ රාගය ගත්තත්
එකර්යි.
හැබැයි සර්තන සබාසහාර් සියුම්. එතන සිදු සවන්සන
පරියුට්ඨාන සකසලස් සම්බන්ධව සනසවයි. වීතික්කර් සකසලසුත්
සනසර්යි. සර්තන සවන්සන අනුසය සකසලස්. හැබැයි ඒ නිසා
සයෝගාවචරයට සර්තන ලක්ෂ වාරයක් සර්ාව ලැසබනව.
සයෝගාවචරය විසින් තර්යි සර්ාව සදන්සන නැත්සත. ඕනෑ
ගුරැවරසයක් සම්කට සර්ාව සදනව. සර්වඥයන් වහන්සස් ඕනෑ තරම්
සර්ාව සදනව. නර්ුත් සගෝලයා සම් වැරැද්ද දැනසගන නැවත නැවත
පරපංච ධර්ර් අනුව සම්ක ර්ර්, ර්ාසග්, ර්සග් ආත්ර්ය වශසයන් වැඩ
කරන්න පටන්ගත්සතාත් ඉතුරැ සවනව ර්රිකම්, සර්ෝඩකම්,
147

|

| පුරාසේද සූතරය
තකතිරැකම්. ඒකට සර්ාව සදන්සන නෑ. සර්ාව සදන්සන නැත්සත
පිට සනසවයි තර්න්ර්යි. ඒ වසගර් තර්යි ඒ වැරැද්ද සනාකර රහත් වූ
එකර් රහතන් වහන්සස් නර්ක් සම් ජීවිසත සම් සලෝසක පහළ සවලත්
නෑ. හැර් සකනාර් පහළ සවලා තියනව. නර්ුත් ර්ුල් ර්ුල් සදක තුන
කරනසකාට බණ අහනසකාට පරඥා චරිතයා යයි කියන්සන එයා
සත්රැම්ගන්නව සකාසහන් කරකවල ගියත් සර්තනට තර්යි සග්න්සන.
ඒ නිසා එනසකාටර් කල් සවලා ඇතුව අල්ලගත්සතාත් ඔන්න නිවන්
ර්ාර්ගය පහසුයි. පහු සවන්න පහු සවන්න ඒක අවුල් ජ්ාලාවක් බවට,
අස්තා ජ්ටා බහි ජ්ටා - ජ්ටාය ජ්ටිසතා පජ්ා. පත් සවනවා.
ඒ නිසා සයෝගාවචරයසග සයෝනිසසෝ ර්නසිකාරය කියන
වචනය අදහස් කරන්සන සම් ගැසට්ට නූල් පටවල් සදක එනසකාටර්
අල්ලගන්න ඕනෑ. අල්ලගන සර්න්සද් සගතුවට පස්සස සර්න්සද් අගය
කරන්න හිසතනව. නර්ුත් ඒසක තැනක් තියනව ඇද්සදාත් එසහර්
ඕනෑර් සර්න්දයක් ස්රස් ගාල සස්රර් ගලවල යනව. ඉතින් එසහර්
දන්න ර්නුස්සයට ගලවන්නර් ඕනැ නෑ. සර්න්සද් පිටින් තිබුණත් ඒ
ර්නුස්සය නූසල් සකාන දන්නව නම්, සර්තනින් ඇද්සදාත් ගැසට් තද
සවනව, සර්තනින් ඇද්සදාත් ගැසට් ගැලසවනවා කියල, ඒ ර්නුස්සයට
සප්න්සන සර්න්සද් නූලක් වශසයන්. එතන සප්න සර්ෝස්තරයක්වත්
නෑ.
ඒ වසග සර්වඥයන් වහන්සස්ට සම් ගැට වැදිලා ඉන්න
කට්ටියසග් හිත දිහා බලනසකාට සත්සරනවා සර්න්න සර්තනින්
ඇද්සදාත් සම් ගැසට් ගැලසවනවා. එකර් චිත්තක්ෂණයයි. අකාලිකව
නිවන් ලැසබනව. නර්ුත් සම් ඇත්සතෝ අදින්සනර් අර පුඩුසවන්.
පුඩුසවන් අල්ලලා අදින්න අදින්න තද සවනව. සකාච්චචරසදෝ
සර්වඥයන් වහන්සස් කියනවා සපාේඩක් අත ගන්න ඕසකන්. ර්ර්
අල්ලලා සදන්නම් සම් තැන සපාේඩක් අතඅරින්න. නෑ. නෑ. සම්ක
අතහැරිසයාත් එසහර් හරි වැසේ සවන්සන කියල අර පුඩුව පැත්සතන්
තදින් අල්ලසගන ඉන්නව. ඉතින් එසහව් සකනාට සීලයක් තියනවයි
කියන්න බෑසන. එසහව් සකනාට දෘෂ්ටියක් තියනව කියල කියන්න
බෑසන. එසහර් සකනාට උපශාන්තයි කියන්න බෑසන. නර්ුත්
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සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව ඔතනින් ගලවල සර්තනින් අල්ලපු
ගර්න් ඒ සීසලත් හරි යනව. දෘෂ්ටියත් හරි යනව. උපශාන්ත බවත්
හරි යනවා. ඒ නිසා පරඥාවන්තයාට සහාඳට සත්රැම්ගන්න පුළුවන් අපි
සම් නැවත නැවත වැරැද්ද සකරැවට ඒසක කිසි සදෝෂයක් නෑ. සර්ාව
සකාච්චචරසදෝ ලැසබනව. සර්ාව සදන්සන නැත්සත තර්න්ට තර්න්
විතරයි. අනිත් සලෝකයා සර්ාව දීල තිසයන්සන. බුදුහාර්ුදුරැසවා ඔය
සකාසහාර්ටත් සර්ාව දීල තිසයන්සන. ඒ නිසා අපි සත්රැම්ගන්න
ඕනැ යම් කිසි පරර්ාණයක් ර්ඩ කන්න ඕනැ. නර්ුත් සම් ර්ඩ කන බව
ගාන්න යන්න එපා. අනුන්සග් ර්ඩ ගාන්න එපා. තුවං තුවං
සපසුඤ්ඤං කියල අනුන් එක්ක පැටසලන්න සදන්න එපා. එතසකාට
සචෝදනාව අනුන්ට දුක් සදන තර්න්ට දුක් සදන වර්තර්ාන දුක් සදන
අනාගත දුක් සදන තැනක් සවනව. විසව්කීව ඉන්න. සම් සද් සවන
බව දැනගන්න.
සර්න්න සම් විසව්කයට තර්යි අසප් සාසනසය අපණ්ණක
ොවය කියන්සන. කිසිර් සවලාවක විනිශ්චයට පත් සවන්න එපා.
අවිනිශ්චිත බව සහාඳයි. අවිනිශ්චිත බව තාර් කර්ර් කරල නෑසන.
ඒක නිසා සම්ක තව බලන්න ඕනෑ. සම් කම්ර්ැලිකර් තව බලන්න.
සම් නීරසකර් බලන්න. ඇඟ නිකන් ලුණු සදහි දැම්ර් වසග. ර්ඩ පුවක්
සගිය වසග. හතීසකාන වද සදනව. සව්දනාවක් කියල තැනකුත් නෑ.
නර්ුත් එපා සවල. සර්හර විට පැයක් විතර ඔසහ් නින්දක් ගිහිල්ල.
අහවල් නිදිර්තකුත් නෑ. නැත්නම් හිතිවිලි ඇවිල්ල තියනව කිසි සස්ත්
තර්න්ට සම්බන්ධ නැති. වග කියන්සනත් නෑ. ඉතින් සම්වට
පශ්චාත්තාප සවනව. පශ්චාත්තාප සවනකල් උපශාන්තකර්ක් නෑ.
සම්ව දිහා විසව්ක සවන්න. ඒ තර්යි හැටි. ඒක නිසා සම්ව දිහා පූර්ව
නිගර්නවලින් සතාරව බලන්න ඕනෑ. සම්කට කියන්න පුළුවන්
ලස්සන වචනය තර්යි වි්ව දස්සී. විසව්කීව බලන්න. සම්ක
සනාවිච්චච සකසනක් නෑ. සම්කට තර්න් නිගරහ කරගන්න ගත්සතාත්,
සම්කට තර්න් ආත්ර් ශක්තිය වට්ටගන්න ගත්සතාත් ඒකට තර්යි
කියන්සන අත්ථ කුසලය දන්සන නෑ කියල. තර්න්ට තර්න් වද සදනව
කියල. ඕක තර්යි ෙයානක සද්. ඔය විෙව තණ්හා කියල කියන්සන
සවන සර්ාකක්වත් සනසර්යි. තර්ා සකසරහි ඇති තරහර් තර්යි, අපි
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ඔය අනුන්ට දර්ල ගහන්න හදන්සන. ඒ නිසා ඒ විදිසහ් නිබ්බිදා හිත
එනසකාට නුරැස්නා ගති, තරහව, ඒ වසග ගති දිහා බලනසකාට
හිතන්න ඕනැ සම් දුක්ඛ සතයය සපළන බවක් තවන බවක් තියනව.
සපළන බව තවන බව කිට්ටු නම් පරර් ආර්ය සතයයට, පළසවනි
ආර්ය සතයයටයි ළං සවලා තිසයන්සන, කාටවත් සදන්සන නැතුව
සවන සර්ාසහාතකට සදන්සන නැතුව සවන තැනකට සදන්සන
නැතුව බලන්න නම්.
ඉතින් ඒකට සුද්ධ වචසන ‘විසවකදස්සී’. සම්ක පර්ාව කියල
හිතන්න එපා. පර්ා සවනව නම් කාය දුශ්චරිත, වචී දුශ්චරිත සවන්න
ඕනැ. සර්තන කාය දුශ්චරිත වචී දුශ්චරිත නෑ. පැමිණිච්චච සද් ර්ූණට
ර්තු සවලා තියනව. දිරවාගන්න බෑ. කාගන්න බෑ. නීරසකර් තියනව.
ොවනාව බව දන්නව. සතිය තියනව. සර්ාිය නෑ. සර්ාකද සහ්තුව.
ඒ දෘෂ්ටිය වරද්දගත්ත නිසා. යම් තැනක දෘෂ්ටිය හරිගස්සගත්සතාත්
සම්කට තර්යි ර්ර් සම් නෑදෑ පරපුර අත්හැරිසය, සම්කට තර්යි සම්
වස්තුව අත්හැරිසය. අද දුක දුක වශසයන් ර්ට සපනිලා තිසයනව. ර්ට
සම්ක විසව්කීව බලන්න ලැසබ්වා කියල කවදාකවත් සැලසුම් කරන්න
එපා. ර්ර් සුර්ාසනන් නිවන් දකිනව. ර්ර් ර්ාසසන් නිවන් දකිනව.
ඇත්තටර් ගණන් කරන්න ගණන් කරන්න සවන්සන කල් යනවා.
සර්ානවක්වත් නැතුව විසව්කය දිහා බලාසගන ඉන්නසකාට එතනර්
උපශාන්තයි. සම් සහාඳසටෝර් හිත සවසහසස තියනව. සහාඳසටෝර්
හිත නීරසකසම් තිසයන්සන. සහාඳසටෝර් හිත අනිතය ොවසය්
තිසයන්සන. අසරණකසම් තිසයන්සන. අසහනසය් තිසයන්සන.
කම්ර්ැලිකර් තිසයන්සන. ඒකට හිනා සවලා බලපු ගර්න් ඒ සස්රර්
පච සවනව. ඕවට දුවන්න ගත්සතාත් යකා එලව එලව කනව. අර
බල්සලක් එලවන්න එලවන්න දුවනව වසග. ඒකටයි සර්වඥයන්
වහන්සස් අසත්පුරැෂයි කියන්සන. සර්වඥයන් වහන්සස් කියන්සන
සීසලක පිහිටපන්. සර්ාියක් තියාගනින්. සම් බණ දැනගනින්.
කරනසකාට උඹට නීරසකර් එනවා. අනිවාර්යසයන්ර් එනවා. ඒකට
සම් ඉර හඳවත් ඉතුරැ සවන්සන නෑ. සම් නීරසකර් සචෝදනාවට ඉර
හඳවත් සබ්සරන්සන් නෑ. ඔක්සකාර් අහු සවනව. එතසකාට දැනගන්න
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ඕනැ සම්ක ධර්ර්ර්ය දායාදයක්. අන්න ඒ ධර්ර් දායාදයට අපිට කරන්න
තිසයන්සන විසව්ක දර්ශනයයි.
ඒ නිසා සම්ක වැරදුණායි කියල පරශ්නයක් නෑ. නර්ුත්
සත්පුරැෂසයෝ බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්ලා සම්ක අනන්තවත් සම්කට
සර්ාව සදනව. නර්ුත් අපි අපට සර්ාව සදන්සන නැතිකර් නිසා තර්යි,
ර්ර් ර්ට සර්ාව සදන්සන නැතිකර් නිසා තර්යි ඒ සවසහස
තිසයන්සන. ඒක නිසා සම් අිවචනවල ස්පර්ශසය් අනුන් එක්ක
ගැටීසර්න් තර්යි සම් සකසලස් උපදින්සන්. ඒකයි සම් විසව්ක බුද්ිය
ඉල්ලන්සන් අරඤ්ඤගසතා වා රැක්ඛර්ූලගසතා වා සුඤ්ඤාගාරගසතා
වා කියල. ඉතින් ඒක නීරස සවනවයි කියල කියන්සන සකසලස්
සහාඳටර් සහල්ලුම් කාලා. අපි ළඟටර් ඇවිල්ල තියනව සතයය. අපි
ඒක පස්සට දැම්සර්ාත් ඒකට තර්යි පර්ාව කියන්සන. අපරර්ාදී සවනවයි
කියල කියන්සන. සර්වැනි තත්ත්වයක් උණු කරල පැසහන්න ඇරලා
සහාඳට යකසේ රත් සවන්න ඇරල සකෝව ලැස්ති කරසගන සහාඳට
විසව්කීව ඉන්න ඕනෑ, හදිස්සි සවන්සන නැතුව. එතසකාට සහාඳට
උණු වුණාට පස්සස කිසීර් ඇතුසළ් ආසය හුළං ඉතුරැ සවන්සන
නැතුව සහාඳට වැක්සකරිය හැකි.
ඒක නිසා නිරාසත්ති අනාග්ත අතීතං නානු්සාෙතී.
අනාගසත් ගැන බැඳීර්ක් ඇති කරගන්නත් එපා. අනාගසත ගැන
සසෝක කරන්නත් එපා. විසවකදස්සී ඵසස්සසු. වර්තර්ාසන විසව්ක
සවන්න. ඇත්තටර් සම් තියන කායික සරෝග ර්ානසික සරෝග සදකටර්
අතයවශය සද් විසව්කයයි. නර්ුත් ඒ විසව්කය සදාස්තරසග්
ඉන්සජ්ක්ෂන් එකකවත් සකාසහ්වක්වත් නෑ. ඒක තිසයන්සන තර්න්
තුළර්යි. ඒකට ලෑස්ති සවලා ඉන්න ඕනෑ. කාය විසව්කය, චිත්ත
විසව්කය, සදක ඉක්ර්වලා උපාි විසව්කය ලබාගන්න. එතසකාට
‘දි්ිසු ෙ න නියයති’. කවදාකවත් සර්ානර් දෘෂ්ටියකටවත් අහු
සවන්සන නෑ එතසකාට. ඉතුරැ සවන්සන අදෘෂ්ටිය තර්යි. සර්ානර්
සදයක්වත් නෑ දෘෂ්ටිය කියල. සර්ානර් සදයක් දෘෂ්ටිය කියල
ඇල්ලුවත් ඒක මිථයාවක්ර්යි. අදෘෂ්ටිය ඉතුරැ සවනව. ඒකර්යි
විසව්කය සවන්සන. අන්න ඒ විසව්කයටයි අපි සම් සර්ච්චචර සම්
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සැලසුම් කරසගන ආසව. ඒකයි උත්සන්න සවලා තිසයන්සන. සටන
පාවා සදන්සන නැතුව දිගටර් ඒක දිහා විසව්කීව බලන්න.
ඒ සඳහා සම් ධර්ර් සකාට්ඨාශවලිනුත් ශක්තිය ශධර්ය බලය
ලැසබ්වා! කියල පරාර්ථනා කරමින් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව
සර්තනින් නතර කරනවා. සියලුසදනාටර් වීත තස්හා පුරා සෙදා
කියන තාලයට සම් ජීවිතය තුළදීර් තණ්හාව දුරැ වූ තත්ත්වය
දැකගන්න ලැසබ්වා! කියල පරාර්ථනා කරනවා.
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න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

පති ී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡඡරී
අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡඡා ්පසු්න්යය ෙ ්නා යු්තා
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝරත්නසයන් අවසරයි.
අනිකුත් උපාසක ර්හත්වරැත් සම්බන්ධ කරසගන සතියක් පාසා
බරහස්පතින්දා දවසස පැයක ධර්ර් සද්ශනාවක් පවත්වාසගන එන
චාරිතරානුකූලව, අදත් බරහස්පතින්දා දවසස පැයක ධර්ර් සද්ශනයටයි
ආරම්ෙය ලබාගන්න බලාසපාසරාත්තු සවන්සන.
අපි සම් ධර්ර් සද්ශනාව සඳහා පරධාන ර්ාතෘකාව වශසයන්
තියාගත්සත පුරාසෙද සූතරය. සම් සූතරය තරිපිටකසය් සූතර පිටකයට
අයිති ඛුද්දක නිකාසය, සුත්ත නිපාතය කියන වටිනා සපාසත් අට්ඨක
වර්ගයට අයිති සූතරයක්. සුත්ත නිපාතය කියන සපාසත් අට්ඨක වර්ග,
පාරායන වර්ග කිව්වහර් සබාසහෝ විට දාර්ශනික ර්ත දරන, ගැඹුරැ
චින්තකයන්ට සහාඳ රසවත් ර්ාතෘකා සපයන ධර්ර් සකාට්ඨාශ
සදකක්. ඒක සර්වඥයන් වහන්සස් වැඩඉන්න කාසලර් බහුසෘත
ස්වාමීන් වහන්සස්ලා කටපාඩම් කරල තියාගන තිබුණු බව සඳහන්
සවනව. ඒ වාසග්ර් සර්වඥයන් වහන්සස් අසනකුත් තැන්වල ධර්ර්
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සද්ශනා කරනසකාට තර්න් වහන්සස් විසින් සද්ශනා කරන ලද සම්
අට්ඨක වර්ගසය පාරායන වර්ගසය ගාථා, නැවත තර්න්වහන්සස්
විසින්ර් උධෘත කරල දක්වල තියනව. එන්න ඒ නිසයි ර්හසණනි, ර්ර්
අට්ඨක වර්ගසයදී සර්න්න සර්සහර් කිව්සව් කියල ගාථා දක්වල
තිසයනව. ඒ කාසලර් සම්ොවිත සකාටස් වශසයන් සප්න්න තිසයනව.
ොෂා විලාශය ගත්තත් ටිකක් ගැඹුරැ ගතියක් සප්න්න තිසයනව.
ඉතින් ඒසක් තියන සූතර රාශියක එකක් තර්යි ඔය පුරාසෙද සූතරය.
අපි ගිය පාර ර්තක් කරගත්තා පුරාසෙද සූතරසය් තියන
වටිනාකර්. ඒකට නිදාන කථාව වශසයන් - සර්වඥයන් වහන්සස්
සලෝකසය් පන්සාළිස් වසක් නා නා දිශා ොගවල සංචාරය
කරනසකාට ධර්ර් චාරිකාසව් සයසදනසකාට විවිධ ධර්ර් සද්ශනා
කරන්න සිද්ධ වුණා. විවිධ ධර්ර් සාකච්චඡා විවිධ ධර්ර් විවාද
පරශ්නවලට ර්ූණ සදන්න සිද්ධ වුණා. ඒ සෑර් සදයකින්ර් සර්වඥයන්
වහන්සස් උත්සාහ සකරැසව් තර්න් වහන්සස්සග් සම් විර්ුක්තිදායක වූ
විර්ුක්ති රසසයන් යුක්ත වූ ධර්ර්ය සද්ශනාවක් ර්ාර්ගසයන්,
සාකච්චඡාවක් ර්ාර්ගසයන්, විවාදයක් ර්ාර්ගසයන් සලෝකයාට සහළි
දැක්වීර්ටයි. ඒ සහළි දක්වන සෑර් සවලාවකර් ඒ විර්ුක්ති රසසය් එක
පාර්ශ්වයක් ආංශිකව සප්න්න තිබුණ. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස්ට
ඒ අවශය කරන සකාටස් අංග සම්පූර්ණව සද්ශනා කරන්න තරම්
අවස්ථාවක් ලැබුණසදෝ සනාලැබුණාසදෝ කියල සප්න්න තියනව. ඒ
සර්ාකද, හුඟක් සවලාවට ඒ සද්ශනා කරල තිසයන්සන ඒ එක එක
පුද්ගලයාසග් චරිත ලකුණුවල හැටියට, පසුබිර්ට සාසප්ක්ෂකව. ඒ
පුද්ගලයාට සකසලස් ගැසට් සකාතනද වැදිලා තිසයන්සන, ඒක
ලිසහනා තාලයටයි සද්ශනා කරන්සන. එසහර් බලනසකාට සියලු
සලෝක සත්ත්වයන්ට ගැළසපන සපාදු සද්ශනාවක් එක පැයකදී ඒ
වසග් සුළු කාලයකදී කරන්න බැරි තරම් ඒක සබාසහාර් විසිතුරැයි.
විචිතරයි.
ඉතින් ඒක නිසා අවස්ථානුකූලව එක එක්සකනාසග චරිත
ලකුණුවල හැටියට අහන පරශ්නවල හැටියට ආසයානුසය හැටියට
සද්ශනා කළාට, සියලුසදනාටර් ගැළසපන සද්ශනාවලට කියන්සන
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තිපරිව්ට සද්ශනා කියලයි. ඒවා සර්හර විටක හම්බ සවනව සූතර
පිටකසය් සූතරවල. ඒසකදි සීල සර්ාි පරඥා කියන තුනර්ත් සාකච්චඡා
සවනව. ම්මව්ට, ි් සව්ට, විපා ව්ට කියන ඒවත් සාකච්චඡා
සවනව. අෙයන්තර සාසනය, බාහිර සාසනය කියන ඒවත් සාකච්චඡා
සවනව. ඒ නිසා විශාල පරසද්ශයක් පුරා පැතිසරනවා ඒ තිපරිවට්ට
සද්ශනා.
සම් සූතරසය්, නැත්නම් අට්ඨක වර්ගයට අයිති සූතර
සියල්ලසගර් නිදානය බලනසකාට සප්නවා, තර්න් වහන්සස්ට සද්ශනා
කරන්න ඕනැ ඔක්සකාර්, එසහර් නැත්නම් ර්ූලධර්ර්ය, නැත්නම්
ර්ූලික සමීකරණය සද්ශනා කරන්න තරම් සුදුසු වාතාවරණයක් සුදුසු
අවස්ථාවක් බලමින් ඉඳල තිසයන බවක්. අවස්ථානුකූලව
පරශ්නානුකූලව අවස්ථාසනෝචිතව ධර්ර් සද්ශනා කළාට, ඒක තරම්
සුදුසු ර්නසක් ඇතුව, ඒ ධර්ර්ය සහළි කරනාසුලුව අහන්න, සද්ශනා
කරන්න අවස්ථාවක් සහායමින් හිටපු බවක් සප්න්න තිසයනවා. ඒ
සර්ාකද, සර්තනදී නිදාන කතාසවදි සඳහන් සවන්සන සර්වඥයන්
වහන්සස්, තව සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් නිර්ර්ාණය කරලා ඒ
නිර්මිත සර්වඥයන් වහන්සස් විසින් අසන ලද පරශ්නයකට උත්තර
සදනවයි කියල කියන්සන සර්වඥයන් වහන්සස් හිතාසගන ඉන්න
පරශ්නය, නැත්නම් සර්වඥයන් වහන්සස් උත්තරය සම්පූර්ණසයන්
සදන්න බලාසපාසරාත්තුසවන් ඇසිය යුතු සහාඳයි කියන පරශ්නය
කාසගන්වත් ඇසිලා නෑ. ඇහුණා නම් ඒ සවලාසව් අවස්ථාව අරසගන
සද්ශනා කරන්න තිබුණ. කලින් ඇසිලා නැති නිසා, නිර්මිත
බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් නර්ක් ර්වල, උන්වහන්සස් ලවා පරශ්නය
අස්සවල උත්තර සදනවයි කියන එසකන් සප්න්න තිසයන්සන්
කියන්න යර්ක් ඉතුරැ සවලා තියන බවක් තර්යි.
ඉතින් ඒක අනුව බලනසකාට පුරාසෙද සූතරයට සහ්තු සවලා
තිසයන්සන සම්කයි: නිර්මිත බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් අහනවා ථංදස්සී
ථංසී් ා උපස්න්තාති වුච්ඡෙති - තං ්ම ්ගාතම පබෘහි පුච්ඡි්තා
උත්තමං නරං සම් සලෝසක කුර්න ආකාර සීලයක් ඇත්තා වූ, කුර්න
ආකාර දර්ශනයක්, දැක්ර්ක්, දෘෂ්ටියක් ඇති සනසනකුටද උපශාන්ත
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යයි කියන්න පුළුවන් කියල. සම්කයි ඒ නිර්මිත බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්
අහන පරශ්නය. ඉතින් ඒකට දැන් සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස්
උත්තර සදනව: වීතත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්මනිස්සි්තා ්වම්ඣෙනුපසං්ඛ්යයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං
එච්චචරයි උත්තරය. ර්රණයට කලින් පුරාසේදය කියල
කියන්සන කය බිඳී ර්රණයට කලින් තෘෂ්ණාව සම්පූර්ණසයන්ර් ක්ෂය
කරපු සකනාට, නැත්නම් ක්ෂය කිරීර්ට අවශය කරන සීලය සහිතව,
ඒ ක්ෂය කිරීර්ට අවශය කරන්නා වූ පරඥාව දෘෂ්ටිය දර්ශනය සහිතව
ර්රණයට සර්පිට සම්පූර්ණසයන්ර් තෘෂ්ණාව දුරැ කරපු සකනාට ර්ර්
කියනව උපශාන්ත වුණයි කියල. එතසකාට හරි අර්ාරැයි එතනට ගිය
සකසනකුට ඇර පිටින් සම්ක අල්ලලා තීන්දු කරන්න. සර්ාකද,
හුඟසදසනක් එසහර් සීසලක පිහිටලත් නෑ. ඒ වසග්ර් සර්යක්
දෘෂ්ටියක සර්හර විට පිහිටලත් නෑ. ර්රණයට කලින් වීත තණ්හා
තත්ත්වයට පත් සවලත් නෑ. නර්ුත් උපශාන්ත ොවය තර්නුත්
බලාසපාසරාත්තු සවනව. අනුන්සගනුත් බලාසපාසරාත්තු සවනව.
ඉතින් එතසකාට ඒ උපශාන්ත ොවයත් අර සහාඳ සීසලක පිහිටල
සහාඳ දෘෂ්ටියක පිහිටල උපශාන්ත ොවයට පත් සවච්චච සකසනක්
නිසයෝජ්නය කරන උපශාන්ත ොවයත් අතර සවනසක් තියන බවයි
සප්න්න තිසයන්සන. එකයි සර්වඥයන් වහන්සස්ට සම් විස්තර
සහිතව කියන්න වුසණ්.
ඒ විස්තර සද්ශනාසව්දී අර වීතත්්හා පුරා ් දා කියන
ර්ූලික සංකල්පය දීලා ඊට පස්සස උන්වහන්සස් සඳහන් කරනවා
එවැනි සකසනක්සග් තියන ගති. අරක තර්යි සාරාර්ථ වශසයන්
සහාඳට රහත් සවච්චච සකසනකුට සත්සරන වචන. බුදුසකසනකුට
සත්සරන වචන. නර්ුත් ඊට පල්සලහා සාර්ානය සකසලස් සහිත ඇති
ඇත්තන්ට විස්තර කරනවා - පූර්වාන්තය ආශරය කරන්සන නෑ. සපර
යටගියාව ඇසුරැ කරන්සන නෑ. ඉස්සරහට එන සද්වල් ඇසුරැ
කරන්සන නෑ. ර්ධයසය් දැන් සම් පවතින චිත්තක්ෂණය ගත්තත් ඒක
පිළිබඳව ආඩම්බරයක් තණ්හාවක් දෘෂ්ටියක් ර්ානයක් ගන්සන නැතුව
ඉන්න සකනා තර්යි ඔය කියන විදිහට කය බිඳී ර්රණයට කලින්
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තෘෂ්ණාව දුරැ කරන්සන. එසහර් සකසනකුසග් ඇති උපශාන්ත ොවය
තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් උපශාන්තයි කියල සඳහන් කරන්සන.
ඒක අර කය බිඳී ර්රණයට ර්ත්සත උපශාන්ත සවනව කියන එකට
කරන අර්ථ විගරහයක්. කය බිඳී ර්රණයට ර්ත්සත සම් ජීවිසතර් නිවන්
දකින සකසනක් නම්, ඒ පුද්ගලයා ස්වොවසයන් අතීතය ගැන
පශ්චාත්තාප සවන පුද්ගලසයක් සවන්න බෑ. අනාගතය ගැන
පටිකංඛනා කරන්නා වූ, සිහින ර්වන්නා වූ, කුතුහල හිතිවිලි පහළ
කරන්නා වූ සකසනක් සවන්නත් බෑ. වර්තර්ානසය් තර්න් ඉන්නා වූ
ශාන්ත ොවය පිළිබඳව අගයක් ආඩම්බරයක් නම්බුවක් තණ්හාවක්
දෘෂ්ටියක් ර්ාන්නයක් පරපංචයක් කරන්සනත් නැති සවන්න ඕනැ.
ආන් එසහර් සකනාට තර්යි උපශාන්තයි කියල කියන්සන.
අන්න එවැනි උපශාන්ත වූ සකසනකුට ඔය සදසවනියට සදන
විගරහයත් විස්තර කරන්න අර්ාරැ නම්, දරාගන්න අර්ාරැ නම්, සූතරය
දිගින් දිගට දිගින් දිගට ඒකට තව තව අර්ථ විගරහ සලසනවා. අන්න
එවැනි ගාථාවක් තර්යි අද අපි ඉස්සරහින් තියාගත්සත. පති ී්නා
අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡඡරී - අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡඡා ්පසු්න්යය
ෙ ්නා යු්තා. එන්න ඒ විදිහට අතීතය ගැන ඇසුරැ කරමින්
අතීතසය් ජීවත් සවන්සනත් නැතුව, අනාගත හීන ර්වන්සනත් නැතුව,
වර්තර්ානසයවත් තණ්හා ර්ාන දිට්ි වශසයන් අල්ලන්සන නැතුව
ජීවත් සවන එක්සකනාසග තියන ගති රාශි වශසයන් සාර්ානය
සුතරවල තියන විදිහට සපන්නනව.
පති ීන කියන්සන ඉදිරියට පැනල කටයුතු කරන සකසනක්
සනසර්යි, අවශයතාවක් ආපුවාහර් සදසැරයක් කල්පනා කරන
ජ්ාතිසය්
සකසනක්.
තර්න්සග්
හැකියා,
ආඩම්බරකම්,
බලපුළුවන්කාරකම් කියාපාන, දක්ෂතා හැකියා අනුන් ඉදිරිපිට කියා
පාන ගතියක් සනසර්යි. ඒකට කියන්සන ඉදිරියට පනින ගතියක්
කියල - සම්පසාරන ගතිය. සර්තන තිසයන්සන න සම්පසාරීයති.
සදයක් ආපුවාර් හැර් සවලාසවර් ලජ්ජී තත්ත්වයට පත් සවනව.
කුකුස් කරන ගතියක් තියනව. සම්ක කරල ර්ට සර්ාන විදිසහ්
විපාකයක් ආනිසංසයක් ලැසබයිද? ර්ා විසින් සර්වැන්නක් කළ යුතුද ,
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නැද්ද කියල සකායි වැසේ කරන්න ගියත් සදසැරයක් කල්පනා කරන
ගතිය. එතසකාට ඒකට කියනවා පතිලීන කියල. ඒ පතිලීන කියන
වචනයත් එක්ක සගාඩාක් යන වචන සඳහන් කරල තියනව සගාඩක්
සවලාවට ඔය සංඛාරැසපක්ඛා ඤාණසය, ඒ කියන්සන ොවනාසව්
ඉතාර් උසස්ර් ර්ට්ටසම්දී ඇති සවන හිත. පති ු්ටති පතිවත්තති න
සම්පසාරීයති කියල. ඉතින් සම්ක සර්හර විටක සර්ාජ්ශීලී, අද සලෝසක
පවතින විදිහට වහා තීන්දු කරන ගති ඇති සර්ාජ්යක සප්න්න
තිසයන්සන නරක ගතියක් විදිහට. සර්ානව හරි හැකියාවක් තිබුණට
ඒක කියා පාන්න යන්සන නෑ. අඬහැර පාන්න යන්සන නෑ.
සලෝසකට පරකාසස නෑ. තර්න්සග් අවශයතාව ඉෂ්ට කරනවා. හැබැයි
ඒක කාසග හරි ආරාධනාවක් අනුව. නැත්නම් තර්න් සදසැරයක්
කල්පනා කරල. ඒකට කියනවා පතිලීන.
ඊට පස්සස අ ුහ් ා. අකුහසකා කියන්සන කුහක සවන්සන
නෑ. කුහක සවන්සන නෑ කියන්සන තර්න්සග් හැකියා තිසයද්දී
පැත්තකට සවලා ඉන්නව. හැකියා නැති සකසනක් ඉදිරියට පත්
සවලා ඕනැ නැති වැඩ කරනවා. ඉතින් එසහර් සකරැවත්, එසහර්
නැත්නම් තර්න්ට වැිය හැකියා ඇති සකසනක් ඉදිරිපත් සවලා
සහාඳ වැඩ සකරැවක්වත්, තර්න් එවැනි පුද්ගලයන් සකසරහි කුහක
ගති පාන්සන නෑ. ඒ පුද්ගලයන් සකසරහි සබාසහාර් සරල ඍජ්ු
ආචාර විචාර පවත්වනවා නම් කුහක ගති නෑ.
අපිහාලු කියල වචනයක් තියනව සම්සක. ඔය වචනය පළල්
වශසයන් කියනවා නම් තෘෂ්ණාවර් තර්යි. නර්ුත් අපිහාලු කියන
ස්ප්රැහා කියන සංස්කෘත වචසන තිසයන්සන කැර්ැත්ත ආසාව
කියන සද්. අපිහාලු කියලා කියන්සන එසහර් පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු
සවන ගතියකුත් නෑ. දැන් තර්න් සහාඳටර් අතීතය අර්තක කරන්න
තරර්ටර් නිස්සරණ අධයාසයක් ඇති කරගන්නවා. ඒ වසග්ර් අනාගත
පටිකංඛනා, අනාගත සැලසුම් කරන්සන නැති ර්ට්ටර්ට වර්තර්ාසන
හිත පවත්වනව. ඉතින් වර්තර්ාසන හිත පිහිටනවා. සර්ාසක්ද
පිහිටන්සන? අපි ොවනා කරන ර්ූල කර්ර්ස්ථානසය් පිහිටනවා.
පර්යංකසය් ඉන්නසකාට නම් - ආනාපානය කියල ගනිර්ු. එසහර්
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නැත්නම් පිම්බීර් හැකිළීර් කියල ගනිර්ු. සර්ාන සද් හරි පිහිටනවා.
සක්ර්සන් නම් සම් වර් සම් දකුණ කියල පිහිටනවා. එදිසනදා වැඩ
කරනසකාටත් සහාඳට සතිය නැත්නම් සවනදට වඩා එන්ඩ එන්ඩ
එන්ඩ වැි සවන සතියක්, වැි සවන සර්ාියක් තිසයනවා. ඒක
පිළිබඳවක්වත් ර්සග් දැන් සර්සහර්යි, ර්ර් සර්සහර්යි, අරයට නෑ, ර්ට
විතරයි තිසයන්සන කියල කවදාකවත් ආඩම්බරයක් ගන්සන නෑ,
කවදාකවත් ර්වා පෑර්ක් කරන්සන නැත්නම්. අපි කියනවා අතීත
අනාගත වර්තර්ාන කියන තුසනන්ර් මිදිච්චච ගතියක්. ඒක හරි ගිසය
නෑයි කියල අඬන්සනත් නෑ. හරි ගියයි කියල විශාල සන්සතෝසසකට
කියාපෑර්කට අඬහැර පෑර්කට යන්සනත් නෑ.
ආන් එසහර් ඉන්නව නම් ඒකට කියන්න පුළුවන් සම්
වර්තර්ාසන ජීවත් සවන ගතිය. එසහර් ජීවත් සවන සකනා ර්ට
ඉක්ර්නට සසෝවාන් සවන්න ලැසබ්වා! ර්ට පරථර් ධයානයට යන්න
ලැසබ්වා! ආදී වශසයන් කවදාක්වත් ඉදිරිසය් බලාසපාසරාත්තු ඇති
කරන ගතියක් නෑ. ඒ බලාසපාසරාත්තු ඇති කරන්න ගියාර් තර්න්
සහාඳ වැඩක් කරල. සහාඳ වැසේ බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ඇඳපු ඉර හැටියට.
ඊගාවට සවන්න තිසයන්සන් නම් සම්ක තර්යි. ඒක දන්නව. නර්ුත්
ඒක ගර්නට බාධා සවන විදිහට, ඒක පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන
ගතියක් තියාගත්සතාත් සම් ගර්න සබාසහෝර් දුෂ්කර සවනව. ඒක
හැබැයි ර්ුලදී, විසශ්ෂසයන්ර් දන් සදන කාසලදී සිල් රකින කාසල්දී
කියන ගත්සතාත් අපි ර්ුල් අවස්ථා වශසයන් හුඟාක් බලවත්. ඕනෑර්
සකසනක් දානයක් සදනසකාට ඒසක කුසල විපාකවත් අඩු ගාසන
බලාසපාසරාත්තු සවනව. දීල දානවා කියන අදහස සබාසහාර්
කලාතුරකින් තර්යි ඇති සවන්සන. ඒ සවනුවට සදන්සන්ර් ඔය
පරතිගරාහකයා සතෝරන්සන, සදන වස්තු සතෝරන්සන, හැර් සවලාසවදිර්
ඒසකන් අපිට ලැසබන ආනිසංසය ගැන හිතල. ඒකට කියනවා
‘ස්ප්රැහා’ කැර්ැත්තක් තියනව. සිල් රකිනසකාටත් බලාසපාසරාත්තු
සවනව. සර්ාිසය්දිත් ර්ර් දැන් සර්ාිගත සවච්චච නිසා ර්ර් ර්ැරැණට
පස්සස බරහ්ර් සලෝසක යයි, අපාසය සනායයි, එසහර් නැත්නම් ර්ට
සම්සකන් අෙිඤ්ඤා පහළ සවයි, දිට්ඨධම්ර් සව්දනීය වශසයන් ර්ට
සම් සම් අති උත්තර් ධර්ර්, හැකියා පහළ සවයි කියල සගාඩාක්
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බලාසපාසරාත්තු ඇති කරන්න පුළුවන්. විපස්සනාසව්දී විතරයි ඔය
‘ස්ප්රැහා’ කියන අනාගත සැලසුම් විසශ්ෂසයන්ර් සගාදුරැ සවන්සන
ොවනාවට.
ඉතින් ඒ නිසා උපශාන්ත සකසනක් බවට පත් සවන්න නම්
ඒ පුද්ගලයා ඔය ‘ස්ප්රැහා’ - කැර්ති සවන ගතිය, ‘අපි’ කියන වචනය
නැතිව ‘පිහාලු’ කියල පාලියට දාල තියනව, ඒක අපිහාලු බලසපාසරාත්තු නැති සවන ගතිය කියල, අපිහාලු පුද්ගලසයක් බවට
පත් සවන්න ඕනෑ. සාසසන් එසහර් සදයක් සඳහන් සවන බව ඔය
දාන සීල ොවනා වැඩ කටයුතු කරන ඇත්සතා සර්හර විට දන්සනත්
නෑ. ඒ ඇත්සතෝ හිතාසගන ඉන්සන අනිවාර්යසයන්ර් සහාඳ
සකසනක් සවන්ට ඕනැ. සහාඳ සකසනක් වැඩ කරන්සන සර්ාකටද,
සහාඳ පරතිඵල බලාසපාසරාත්තුසවන් කියල. නර්ුත් විපස්සනාවට
යනසකාට අන්න ඒ අදහස ටිකක් අෙිසයෝගයට ලක් සවනව. සහාඳ
සවන්සන සහාඳ පරතිඵල බලාසපාසරාත්තුසවන් කියන එක ආසාවක්
වශසයන්, ඒක ගර්නට බාධාවක් වශසයන්. ඒ නිසා කළ යුත්ත
කරනවා ඇර ආපිට බලාසපාසරාත්තුවක් නෑ. ඒක ඇසර්රිකාසව් හිටපු
ජ්නාිපති සකසනක් කියල තියනවා ‘උසඹන් රටට විය යුතු සද් ඇර,
රසටන් උඹට විය යුතු සද් ගැන කල්පනා කරනවා නම් රට දියුණු
සවන්සන නෑ.’ උඹ කරන්න තියන සද් කරපන්. ලැසබනව නම්
ලැසබයි, නැත්නම් නිකන් හිටපං. ඒ ගැන බලාසපාසරාත්තු සවන්න
එපා. බුරැසම් අපිට උගන්නපු ස්වාමීන් වහන්සස් කියන්සන සහ්තු
සම්පාදනය පිළිබඳ සම්පූර්ණ වගකීම් බලාසපාසරාත්තු තියාගන්න,
ඵල අසප්ක්ෂාවක් නැතුව. සම්ක එච්චචර ර්නුස්ස ගතියක් සනසර්යි.
නිකන් අර්නුස්ස ගතියක් තිසයන්සන. තර්න් කරන්න ඕනෑ සද්
හරියටර් කරන්න ඕනැ. කිසි සස්ත්ර් ඒසක අඩුවක් පාඩුවක් තියන්න
එපා. ඒ කරල ඉවර සවලා ර්ර් සර්ච්චචර පිළිසවලට වැඩ කරනවා ඒ
නිසා ර්ට සම්ක ලැසබන්න ඕනැ කියන අසප්ක්ෂාවක් නැති සවන
එක තර්යි අපිහාලු ගතිය කියන්සන.
ඒක හරිර් ගැඹුරැ ගුණයක්. නර්ුත් සීසලන් සර්ාිසයන්
පරඥාසවන්, නැත්නම් දානසයන් සීලසයන් ොවනාසවන් ඉදිරියට
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ඇවිල්ල ඊළඟට ඒක සීල සර්ාි පරඥා විදිහට විස්ථාර විදිහට කරසගන
යනසකාට ජීවිසත තර්න්ට දැකගන්න හම්බ සවන සදයක් තර්යි,
තර්න්සගන් විය යුතු යුතුකම් ගැන වග කියනවා ඇර, ලැසබන පරතිඵල
ගැන අසප්ක්ෂාව එන්න එන්න අඩු සවන්න පටන්ගන්නව. සම්ක
හැබැයි ර්නුස්සසයක් සනාදන්නා සදයක් සනසර්යි. හුඟසදසනක් ගාව
සම්ක තියනව. නර්ුත් ඒ ඇත්සතෝ හිතනවා ඒක පරගතිශීලී ගර්නට
බාධාවක් කියල. අනිවාර්යසයන්ර් පරතිඵල ගණන් කළ යුතුයි.
බලාසපාසරාත්තු විය යුතුයි. ඒක තර්යි වැඩක් කිරීර්ට ගැම්ර් ගන්න,
වැඩක් කිරීර්ට ආසාවක් ඇති කරන්න සහ්තුව කියල හිතාසගන
ඉන්නවා. එසහර් තර්යි දාසනදී නම්. සීසල්දීත් සර්හර සවලාවට
එසහර් තර්යි. නර්ුත් සර්ාි පරඥාවට යනසකාට, විසශ්ෂසයන් පරඥා
ොවනාවට යනසකාට පරතිඵල අසප්ක්ෂා වීර්ර් හුඟසදසනකුට
බාධාවක් සවලා තිසයනවා. ඒක නිසා ඒක හිතින් කල්පනා කරල
ගන්න ඕනෑ. පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන්සන නෑ කියන්සන
උත්සාහ සනාකර ඉන්නවා සනසවයි. කරන උත්සාහය සදකඩ
හිතකින් කරනවා කියන එකත් සනසර්යි. කරන උත්සාහය සීයට
සීයක්ර් කරන්න ඕනැ. නර්ුත් පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සනාවීර්
තුළින් ර්හා පුදුර්ාකාර ගම්ෙීරත්වයක්, ර්හා පුදුර්ාකාර අධයාත්ර්යක්,
පුදුර්ාකාර ආගමික ගතියක් සම් ජීවිතයට ඇතුල් සවනව. සම්ක ඉතින්
සුද්ධ වශසයන්ර් සිද්ධ සවන්සන විපස්සනා සලෝසක විතරයි. අනික්
සෑර් තැන්වලර් සර්හර විටක කථා කරනවා. සර්හර විට සම්සක
අනිත් පැත්තත් කථා කරනවා. හයිසයන් කථා කරනවා. දාසන්දී සහර්
නම් සම්සක අනිත් පැත්ත හයිසයන් කථා කරනවා. නර්ුත් සර්ාසජ්ට
ගියාර්ත් සම්සක තාර් සරාේඩ ඉතුරැ සවලා තියනව. විපස්සනාසව්දී
ඒක පැහැදිලිව සත්රැම්ගන්න ඕනැ. අපිහාලු.
අමච්ඡඡරී - ර්සුරැකර්ක් නෑ. ර්සුරැකර්ක් නෑ කියල කියන්සන,
දැන් ර්ර් සහාඳට සිල් රැකසගන බණ ොවනා කරසගන ඉන්නව. ර්ට
සලඩ දුක් කරදර එනවා. සම් සතුන් ර්රන සහාරකම් කරන චණ්ඩ
පරැෂකම් කරන ඇත්තන්ට කිසි සහණයක් නෑ. සහාඳට ජීවත්
සවනවා. එතසකාට ර්සුරැ ඊරිසියා හිසතනව - සම් ර්ර් සර්ච්චචර සම්
පිළිසවළට ජීවත් සවනව. ර්ට එන්න එන්න කරදර, අර ර්නුස්සයට
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නං සර්සහර්යි කියල. තර්න්සග් ගුණ තිබුණට ර්ට සම්ක සවන්න
ඕනැ කියල සදයක් ඇත්සත් නෑ. එසහර් නැත්නම් ර්ර් හරියට සම්
වැඩ කරපු නිසා තව විශාල පිරිසක් ඒසකන් ආනිසංස විඳිනවා. ර්ට
එන්න තියන සැප හැර් සකසනක්ර් සාධාරණව ෙුක්ති විඳිනවයි
කියල ඒකට ර්සුරැකම් කරන්න යන්සන් නෑ. ඒක තර්යි කරර්ය.
සර්වඥයන් වහන්සස් සලෝසක පහළ සවලා පන්දාහක් කල්
පවතින සලෝකයක් සාසනයක් තියනවයි කියල අපි පිළිගන්නව. ඒ
පිළිගන්න නිසා සකාතන සකතක් හැදුවත් ර්නුස්සසයක් ඉස්සසල්ලාර්
බත් ටික සර්වඥයන් වහන්සස්ට පූජ්ා කරනවා. ඊට පස්සස සංඝ
පූජ්ාවකට තියනව. ධර්ර් පූජ්ාවකට තියනව. ඉතින් සර්වඥයන්
වහන්සස්සග අිෂ්ඨානය නිසා අර ර්නුස්සයා සකාච්චචර සනාකා
සනාබී හිටියත් ඒ ධර්ර් පූජ්ාවක් තිබීසර්න් පින් කරගන්න ගතියක්
තියනව. සර්වඥයන් වහන්සස් දැකලත් නෑ. ඒ ජ්ාතිකසයකුත්
සනසවයි. ඒ වුණාට වැිහිටිසයක් වශසයන් සලකලා දානයක් දීල පින්
කරගන්නව. ඒ වසග බුද්ධ සාසසන් බුද්ධ අිෂ්ඨානය තියන තාක්
කල්, සම් සාසසන් පුදුර්ාකාර පරර්ාණයක් මිනිස්සු සැප විඳිනවා.
විසශ්ෂසයන්ර් කල්පනා කරන්න ඕනැ සම් සාසසන ඉන්න
දුස්සීලසයෝ. ඔය චීවර සස්නාසන පිණ්ඩපාත ගිලානපරතය ලබන්සන
බුදු හාර්ුදුරැවන්සග් අිෂ්ඨානය හින්ද. බුදුහාර්ුදුරැවන්සග් ගුණ කඳ
නිසා. ඒ ඇත්සතෝ දුස්සීලව හිටියත් සිවුරක් දරනසකාට කවුරැත්
සලකනව. ඉතින් ඒකට සුසිල්වතා සදාස් කිව්සවාත් - එසහර් බෑ ඔය
සිවුර තිසයන්සන සිල්වතුන්ට පර්ණයි, දුසිල්වතුන්ට ඕනැ නෑ කියල.
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සදාස් සනාකියනවා නම්, බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කරන
සවලාවට පිළියම් කරන එක සවනර් කතාවක්. නර්ුත් උන්වහන්සස්
දන්නව, ඒ වසග් ඉර පෑවුව වසග හඳ පෑවුව වසග ර්තු සවල
එනසකාට අනන්ත අපරර්ාණ සිල්වතුන් දුසිල්වතුන් සම්සකන් වැඩ
ගන්නව. ඒක බුදුහාර්ුදුරැවන්සග් සතදක්. ඒක සතෝරන්න සබ්රන්න
යන්සන නෑ. ඒසකන් අදහස් කරන්සන නෑ සම්ව පිළිබඳ හැඟීර්ක් නෑ
කියල. දුස්සීලය දැකපුවාහර් සදාස් කියල හදන්සන නැති ගතියක් නෑ.
හදනව. නර්ුත් සම් ඔක්සකාර්ලාට සම්ක කැපයි.
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සම්කට සර්වඥයන් වහන්සස් නිදර්ශනයක් වශසයන්
සපන්වන්සන. සගාවිතැන් කර්ර්ාන්සත ගත්තහර් ඒ සගාවියා
සම්පූර්ණ පරිසරයට ආදසරන් ඔක්සකාර් කටයුතු කරල - යම්
පරර්ාණයක් පරිසරය සවනස් කරන්න එපායැ සගාවිතැන් කරන්න සගාවිතැන් කරල අස්වැන්න සගට ගන්නසකාට කීදාහක් සදසනෝදාහක්
ඒසකන් රැසකනවාද? කුරැල්සලෝ සකාසබයිසයෝ සකාච්චචරක්
පරසයෝජ්න ගන්නවාද? එතනින් ගියාර් පරිසරයට සකාච්චචර ලාබද?
ගසම් ඔක්සකාර් ඇවිල්ල සම්කට අත්තම් දීල කීයක් හරි හම්බ
කරගන්නව. වී සර්ෝල්කාරය කීයක් හරි සහායාගන්නව. හාල් විකුණන
මිනිහ කීයක් හරි සහායාගන්නව. ඔක්සකාර් කරන්සන නිෂ්පාදනය
කරන සගාවියා පර්ණර් සන්. අනිත් ඔක්සකාර් කරන්සන
සස්වාදායකත්වය විතර සන. ඉතින් ඒ සගාවියාසගන් සකසරන වැඩ
කටයුත්සත්, සගාවියා බඩ රැකගන්න ඔච්චචර නටන්න ඕනැකර්ක් නෑ.
අන්න ඒවාසය්දී ඒ පැරණි සගාවියා කවදාවත් ර්ර් සම් සකත කරන
නිසා අනිත් මිනිස්සු අර්තර ලාෙ ලබනවයි කියල ර්සුරැකර්ක් නෑ.
ඒක ආධයාත්මික වස්තු විෂසයහි, ඒ වාසගර් ආමිස වස්තු විෂසයහි
සහාඳට පුරැදු සවන්න ඕනැ. සර්ාකද අපි සම් සලෝසකට එනසකාට
අපිට යර්ක් කර්ක් තිබිල ආවා සනසර්යි. අනන්ත අපරර්ාණ ඇත්තන්
ර්සුරැකර්කින් සතාරව අපිට කන්න සබාන්න දීල ඇඳුම් පැලඳුම් දීල
උගන්නපු නිසා සන අපි අද සර්තන ඉන්සන. ඒ නිසා අපි හරීයට
අර දීපු ගානට ආපහු සදන්නයි ලැසබන හැර් ගනුසදනුවකින්ර් ලාෙ
ලබන්නයි අපිට හිතන්න බෑ.
ඒ නිසා ඒකට සහාඳර් වැසේ තර්යි ර්සුරැ ගතිය නැතුව සර්
වස්තුව කාටත් සාධාරණ සස් ජීවත් සවන්න පටන්ගත්තහර් ඒ
ර්නුස්සයට සලාකු සීතල ගතියක් ශාන්ත ගතියක් එනවා. සර්ව්වා
අවශයයි විපස්සනා ඤාණවලට. විපස්සනා ඤාණ වඩන සවලාසව
සම්ව වඩන්න බෑ. විපස්සනා ඤාණ වඩන්න ඉස්සසල්ල සම්
ආධයාත්මික වස්තු විෂසයහි සහ ආමිස වස්තු විෂසයහි - ඒ කියන්සන
සාංඝික අදහස තිසයන්න ඕනෑ. නැත්නම් ඕක නිසාර් තර්යි අසප්
සද්ශපාලනය වණ කරගත්සත් සර්ාජ්වාදී අදහස. සර්ාජ්වාදී අදහස
ආපු ගර්න් ඔක්සකාර්ල හිතුව අහ් සම්ක තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස්
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| පුරාසේද සූතරය
සද්ශනා කරපු සර්ාජ්වාසද්, සාංඝික සර්ාජ්වාසද් කියල හුඟාක් සබෞද්ධ
නායකයන් සර්ාජ්වාදී වුණා. නර්ුත් හිතුසව් නෑ ඒ සර්ාජ්වාදී අදහස
කරියාත්ර්ක කරන්න සීසලක පිහිටලා නිවන අරර්ුණු කරසගන යන
පිරිසකට හැර, කරන්න අර්ාරැයි. ඒ නිසා නිවන අරර්ුණු කරසගන
සීලක පිහිටලා ඉන්න ඇත්සතෝ හිතන්සන සම් පාවිච්චචි කරන සෑර්
සදයක්ර් සාසනික වස්තු. ඒව කාටත් අයිතියි. ර්ර් සම්ව රැකගන්න
ඕනැ. පාවිච්චචි කරන්න ඕනැ. ඕනැර් සකසනකුට සාධාරණව යන්න
ඕනැ. සවන සර්ානවක්වත් තියා තර්න්සග් කය වුණත්, සිවුරැ පිරිකර
සස්නාසන සනසර්යි තර්න්සග් කය වුණත්, අන් සතු වස්තු සර්ව්වා.
අවුරැදු ගානක් යනසකාට අවුරැදු හතක් බත් කනසකාට ර්ුළු ඇඟර්
සවනස් සවනව. ඒ සෑර් ආහාර පිඬක්ර් අනුන් දීල නම් තිසයන්සන,
සම් ඇඟ වුණත් ඒ වසග. ඒ නිසා සම්සකන් කාටවත් උදව් සනාකර
ඉන්න සහෝ සම්සකන් අනුන් උදව් ගනී කියල ර්සුරැකම් හිතන්න
නරකයි.
සම් විදියට දිගටර් කරසගන කරසගන යන සකනාට තර්යි
අර කලින් කියාපු විදිහට පරතිඵල අසප්ක්ෂාවකින් සතාරව අසීමිත
සාසන සස්වාවක් අසීමිත වත පිළිසවතක් අසීමිතව නියත අෙයාසයක්
දින චරියාවක් පවත්වන්න පුළුවන් සවන්සන. එසහර් සනාවුසණාත්
ර්සුරැ හිත් පහළ සවනව - අරය විතරක් වැඩ කරනවා. ර්ර් වැඩ
කරන්සන නෑ. ර්ර් වැඩ කරනවා. අරය වැඩ කරන්සන නෑ ආදී
වශසයන්. ඕව පහළ කරන්න ගත්සතාත් සවන්සන, සම් දැකපු සම් පුංචි
සාසසන් සම් පුංචි ජීවිසත සම් පුංචි පිරිස අතරින් සකසලස් ඇති
කරගන්නව. සංසාර ගර්නත් එක්ක බලනසකාට අපිට හම්බ සවච්චච
අවස්ථාසවන් උපරීර් පරසයෝජ්න ගන්න නම් කිසි සස්ත්ර් නරකයි
ර්සුරැ සවන්න. පුළුවන් තරම් බුද්ධාදී උත්තර්යන් වහන්සස්ලා සම්
සදදහස් පන්සීය ගානක් සාසනය රැකසගන එනසකාට ඕවට උර දී
ළය දී කටයුතු කරපු ර්හා සතරැන් වහන්සස්ලා දිහා බලල, අසපන්
සර්ානවද සිද්ධ සවන්සන? අසපන් සවන සද්ට වැිය අපි ලබන
ආනිසංස වැියි. ඒ නිසා අපි පුළුවන් තරම් ර්සුරැකම් නැතුව ඉදිරියට
යන්න ඕනැ කියන ගතිය තිසයන්න ඕනෑ. සම්ක හැබැයි ඉදිරියට
යනසකාට ඉසබ්ර් එන ගතියක්. ඒක සහාඳට ර්තක තියාගන්න. ඒ
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නිසා දැම්ර් දැම්ර් ඒ ගතියට සූදානම් සවන විදිහට අර දැි
ර්ානසිකත්වයකින් පටු ර්ානසිකත්වයකින් සතාරව කටයුතු කරන්න
පටන්ගත්සතාත් හරි සල්සි ගර්නක් ඉදිරියට සිද්ධ සවනව.
ඊගාවට විස්තර කරනවා අප්පගබ් කියන ගතිය. අප්පගබ්ෙ
කියන්සන පරගල්ෙ නැතුව - ඒ කියන්සන ඔළසර්ාළ ගති නැතුව.
ඊගාවට සපන්වන, පරගල්ෙ ගතියත් එක්කර් යන ගතියක් තර්යි
ජිගුච්ඡඡනීය ගතිය. යම් කිසි සකසනක් පරගල්ෙ සවනව නම් ඔළසර්ාළ
සවනව නම් ඒ පුද්ගලයා පිළිකුල් කටයුතු පුද්ගලසයක් බවට පත්
සවනව. පරිය ර්නාපතාවකින් සතාර සවනව. ඒ නිසා අප්පග්බ් ා
අ්ජ්ගු්ච්ඡඡා. සම් අප්පගබ්ෙ කියන එක කරණීය සර්ත්ත සූතරසය්
සඳහන් සවලා තියනව අප්පග්බ් ා ු් සු අනනුගි්ද්ධා කියල.
අප්පගබ්ෙ කියල කියන එක හුඟාක්ර් තදින්ර් බලපානව ෙික්ෂු
සර්ාජ්සය. ඒ සර්ාකද සහ්තුව, ඒ ඇත්සතෝ ඔක්සකෝර් බුදුහාර්ුදුරැසවා
කියපු නීති ටිකට වැඩ කරන අය සන. නර්ුත් ඒක එතනින් සීර්ා
කරන්න නරකයි. ගිහි ඇත්තන්ටත් සිල්වන්තයන්ටත් කාටත් වසග
තිබිය යුතු ගුණයක්. අප්පගබ්ෙ කියන එක සපාසත් සපන්නල දීල
තියනව පරගල්ෙ ොවය. පරගල්ෙ ොවය කියල කියන්සන උඩඟු ගති.
එසහර් නැත්නම් ර්ාන ගති, සුරැබුහුටි නැති, නුබුහුටි කියල
වචනයකුත් සපාසත් ලියවිලා තියනවා. තර්තර්න්සග් ඔළසර්ාළ ගති
අනුව කටයුතු කරන්න යනවා. අතිර්ානසයන් එන ලකුණක් පරගල්ෙ
ගතිය. අප්පගබ්ෙ කියල කියන්සන එසහර් පරගල්ෙ සනාසවන තැන්.
ඉතින් ඒසකදි විසශ්ෂසයන්ර් සීල නිද්සද්ශය වාසග විශුද්ි ර්ාර්ගසය්
සෑසහන ඉඩක් අරන් තියනවා සන. ඒසකදි සපන්නල දීල තියනව
පරගල්ෙ සහ අප්පගබ්ෙ ගති සංඝයා ඉදිරිපිටදී, සංඝයා ළඟට ගියාර්
ඒ කාටත් සංඝ සගෞරවය කියල එකක් ඇති සවනවා. දැන් උසාවියට
ගියාර් රාජ් උෂ්සණ් කියල එකක් එනව සන. සොවට ගියාර් සො
සගෞරවය කියල එකක් තියනව සන. අන්න ඒක නැතුව තැන
සනාතැන නැතුව කථා කරනසකාට තර්යි පරගල්ෙ කියල කියන්සන.
ඔළසර්ාළ කියල කියන්සන. උඩඟු ගති කියල කියන්සන. ර්ාන ගති
කියල කියන්සන. ඉතින් එතසකාට ඒ පුද්ගලයා නිකන් හරි සම් පිරිස
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අතර හරි ජිගුච්ඡනීය පුද්ගලසයක් බවට පත් සවනව. වැඩ පිළිසවළක්
ලස්සනට යනසකාට ඇදසගන කඩාසගන වැසටනව.
අපි සාර්ානයසයන් ොවනා කරසගන යනසකාට පරගල්ෙ
හිතිවිලි එක පාරට දඩස් ගාල අසප් හිතට වැසටනව. සහාඳට
ොවනාව යද්දී කිසිර් සහ්තුවක් නැතිව අහසසන් කඩාසගන වැසටනව
වසග වැසටනව. ඉතින් ඒකර් තර්යි සහාඳට සමිතියක් සර්ාගර්ක්
කරසගන යනසකාට කවුරැ හරි එක පාරට කඩාසගන පාත් සවලා
එක්සකා කථා පවත්වනව. නැත්නම් අර සමිතිසය් වැඩ කටයුතු
ආලාපාළු කරනවා. ඒකට ඒ සදක, කායික ර්ට්ටර් සහ ර්ානසික
ර්ට්ටර් සත්රැම්ගන්න ඕනැ. ඒ නිසා සංඝයා ඉදිරිපිට වැඩ කටයුතු
කරනසකාට හැර් සවලාසව්දීර් සතරැන් වහන්සස්ට ර්ුල් තැන දීල
කටයුතු කිරීර් තර්යි කරන්සන. ගණයා ඉදිරිපිට කිව්වර් සංඝයා
වහන්සස්ලා තුන්හතරසදසනක් එකතු සවලා කටයුතු කරනසකාට
වුණත් හැර් සවලාසවදිර් බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් විසින් පනවන ලද
නීති තියනව. ඒ නිසා සංඝ පුද්ගලසයක් ඉදිරිපිට, තර්න් ඉදිරිපිට,
තර්න්සග තවත් ෙික්ෂූන් වහන්සස් නර්ක්, නැත්නම් තර්න්සග්
සසහෝදරසයක්, නැත්නම් තර්න්ට ගුරැවරසයක් ඉන්නව නම්, හැර්
සවලාසවදීර් ඒ පුද්ගලයා සකසර් පවතින ඇවතුම් පැවතුම් සතිසයන්
යුක්තව කටයුතු කරනවා නම් ඒ සිද්ිය එතනින් ඉවර කරන්න
පුළුවන්. එසහර් සනාවුසණාත් සවන්සන සර්ාකද්?, ඒ සිද්ිසයන්
පස්සස පශ්චාත්තාප සවන්න සවනව. සම් සවලාසව්දී ර්ර් කිව්සව්
ඔළසර්ාළ කතාවක්. ර්ර් සකරැසව් ඔළසර්ාළ වැඩක්, ර්ර් පරගල්ෙ
වුණයි කියල පස්සස ගිහිල්ල සර්ාව ගන්න පුළුවන්. සර්ාව ගත යුතුයි.
ඒ ගත්තත්, තුවාලයක් කරනවා තරම් සව්සගන් තුවාලයක් සනීප
සවන්සන නෑ. හුඟාක් කල් යනවා ඒ තුවාසල සනීප සවන්න. සනීප
වුණත් කැළල තිසයනවා. ආන්න ඒ නිසා සම් පරගල්ෙ ගතිවලින්
කරන්න තිසයන්සන යුද්ධයක් වාසග තර්යි. අප්පගබ්ෙ කියල
කියන්සන යුද්ධ කරන්සනර් නැතුව දිනනවා වසග වැඩක්. හැබැයි ඒ
අප්පගබ්ෙ කියන ගුණය සලෝකයා අඳුනගන්නව සනෝන්ජ්ල්කර් කියල.
බයාදු ගති කියල හිතනවා. හැර් සකනාටර් ඔළුව පාත් කරනවා කියල
හිතනවා. එසහර් එකක් සනසර්යි සර්තන තිසයන්සන. තර්න්
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දැනගන්න ඕනැ සර්න්න සම් සම් පුද්ගලයන් ඉදිරිපිටදී කටයුතු
කරනසකාට හැගුම් ර්ුදාහැරිසයාත් ඒසකන් නරක ආකල්ප, නරක
ආනිසංස, ආදීනව හිටිනව.
විසශ්ෂසයන්ර් සර්වඥයන් වහන්සස් සඳහන් කරල තියනව,
රජ් සවන්න ඉන්න රාජ් කුර්ාරයා එක්කත් සිල්වත් ෙික්ෂුවක් එක්කත්
ගින්දරක් එක්කත් සර්පසයක් එක්කත් පුංචි කියල සලකන්න එපා
කියල. රාජ් කුර්ාරයා දැන් පුංචි කියල සපාට වරද්දගන්න එපා. ඔයා
නම් ර්ත්තට රජ් සවන්සන, ඕක ර්තක තියාගන ඉඳල දඬුවම් කරනව.
ඒ වසගර් ගින්දර - සම් තාර් තිසයන්සන ගිනිකූරැ හිසස් පර්ණයි
කියල පුංචි කියල සලකන්න නරකයි. අපි ඉන්සන සපටරල් සෂේ එකක
නම්, නැත්නම් සව්ළිච්චච කැලයක නම්, ඒක බිර් වැටිච්චච ගර්න් ආසය්
ගින්න පටන්ගත්තට පස්සස කරන්න සදයක් නෑ. රජ්යකටවත්
කරන්න සදයක් නෑ. ඒ නිසා ගින්දරටත් පුංචි කියල සලකන්න එපා.
එතසකාට විස සඝෝර සර්පයා සපාි එකා කියල පරශ්නයක් නෑ.
ගැහුසවාත් හලාහල විසක්. ගහන්න ඉස්සසල්ල සබ්සරන එකයි
කරන්න තිසයන්සන. ඒ වසගර් සිල්වන්ත ෙික්ෂුවක් ගත්තහර් කථා
කරල ර්තක් කරල තියනව. සපාට වරද්දගන්න එපා. සපාට
වරද්දගත්සතාත් ඉතින් ඊට පස්සස සකාච්චචර බණ ොවනා සකරැවත්
තර්න්ට ඒසකන් පිහිටක් නැති සවනව. ඉතින් ඒක නිසා එව්වසය්දී
පුද්ගල සේදසය්දී වුණත් සහාඳට සැලකිලිර්ත් සවන්න. සර්ාකද අපි
ර්නින මිම්ර් සනසර්යි අනිත් පුද්ගලයාසග් චිත්ත සන්තානසය්
තිසයන්සන. ඒ සවලාසවදී ඒ පුද්ගලයා රළු පරැෂව සපනුණත්
සබාසහෝ ගුණ ඇති පුද්ගලසයක් සවන්න ඉඩ තියනව. එසහර්
නැත්නම් ඒ සවලාසවදී ශාන්තව සපනිල අපි ගරැ කළත් ඒ සකනා
ශාන්ත නැති චණ්ඩ පරැෂ පුද්ගලසයක් සවන්න ඉඩ තියනව. ඒ
පුද්ගලයාසග් ගතිය තිබිච්චචාවයි. ඒසකන් සර්ාකටද සම් අපි අහක යන
නයි කසර් දාගන්සන. හැර් සවලාසවදිර් ඒ පුද්ගලයන් විෂසයහි පරගල්ෙ
සනාවීර් ඉතාර් වැදගත්.
ඒක නිසයි කියන්සන් අසප් සථරවාද සාසසන අලුත පැවිදි
සවච්චච සාර්සණ්ර සකසනක් සහෝ අලුත උපසම්පදා සවච්චචි සකසනක්
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හැර් සවලාසවදීර් වැිහිටියන්සග් ආරක්ෂාව යටසත රකින්න ඕනැ.
එයා රැසකන්නත් ඕනැ. අද සර්ාජ්ය දිහා බලනසකාට ෙික්ෂු
සර්ාජ්සය්ත් ඒක සහාඳට සප්න්න තිසයනව. හුඟසදසනක් ඒකට
කැර්ති නෑ. ඒකට වැිය ස්වාධීනත්වයට කැර්තියි. ඉස්සර අපි
දන්නවා - ර්ර් දන්සන නෑ දැන් සකාසහාර්ද කියල. ඔය නර්ස්ල පුහුණු
කරන කාසල කියනව, නර්ස් වුසණාත් අවුරැදු පහක් විවාහ සවන්න
බෑ. ඒ සපාසරාන්දුව සවලා තර්යි රස්සාව ගන්සන. ඒ වසග් තර්යි
සම්සකදිත්. අපි සකාසහාර්ද ඒ වසග බන්ධනවලට යන්සන? අපිට
ඕනැ කරල තිසයන්සන විර්ුක්තිය සන්ද? විසව්කය සන්ද? ඔසහාර්
තිසයද්දී අපි සකාසහාර්ද තව සකසනකුට යටත් සවන්සන කියන ගති
අර පරගල්ෙ ගතිර්යි. ඉතින් ඒ වසග සද්වල්වලදී තර්න්ට ගුණයක් නැති
නිලයක් නැති සකසනක් හම්බ වුසණාත් අලි අවුලකට පත් සවනව.
ඒ සර්ාකද ඒ පුද්ගලයා සකසර් ගරැසරැවක් හිසත් හිටින්සන නෑ.
හිටින්සන් නැතුව කෘතරිර්ව කරන්න ගියාර් වැි කල් කරන්න බෑ.
ඒක නිසා තර්න් යම් ආකාරයකට තව සකසනකුට කලයාණ
මිතරසයක් සවන්න, කර්ටහන් සදන සකසනක් සවන්න, බණ කියන
ගුරැවරසයක් සවන්න සවනව නම් එවැනි කලයාණ මිතරසයක්සග් ගුණ
රාශියක් සපාසත් සපන්නල තියනව. පි්යා ෙ ්හාති ගරු ෙ
ාවනී්යා ෙ වත්තා ෙ වෙනක්ඛ්මා ෙ ගම් ීරං ෙ ථං ත්තා න ෙ
අ්ඨා්න නි්යාජ්් ා කියල. ඒ පුද්ගලය පරිය පුද්ගලසයක් සවන්න
ඕනැ. ඒ වසගර් ගරැොවනීය පුද්ගලසයක් සවන්න ඕනැ. ගරැොවනීය
පුද්ගලසයක් කියල කියන්සන තව සකසනකුට පරගල්ෙ ගති පහළ
සනාසවන ආකාරයට වැඩ කරන සකසනක් සවන්න ඕනැ.
වැිහිටිසයෝ එසහර් නෑ යි කියල, අපි ළඟ ඉන්න වැිහිටිසයෝ අපිට
එසහර් නෑ යි කියල අපි පරගල්ෙ ගති ර්තු සකරැසවාත් අපිට ගින්දරත්
එක්ක සසල්ලම් කළා වසග ආදීනව එනවා. අපරගල්ෙ ගති ගණයා
ඉදිරිපිට සනසර්යි, සංඝයා ඉදිරිපිට සනසර්යි, පුද්ගලසයක් ඉදිරිපිට
වුණත් ඇති කරගන්නවයි කියන එක එච්චචර සල්සි වැඩක් සනසර්යි.
සර්ාකද හැර් සකසනකුටර් සපෞද්ගලිකත්වයක් තිසයනවා. හැර්
සකසනකුටර් තණ්හාවක් දෘෂ්ටියක් ර්ාන්නයක් තිසයනව. අං එනව.
උඩඟු ගති එනව. ඒ උඩඟු ගති ආවට පස්සස තුවාලයක් කරගන්නව.
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ඒ පුද්ගල සම්බන්ධතාසව්ත් තුවාලයක් ඇති කරගන්නව. තර්න්සග්
හිතටත් තුවාලයක් ඇති කරගන්නව.
ඒ නිසා අප්පගබ්ෙ ගතිය සාසනසය් නම් සබාසහාර් පරසිද්ධව
කියල සදනව. කරලා සදනව. ආදර්ශ සදනව. නර්ුත් ඒසකදී ඔය
අපවත් සවච්චච සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් පරකාශ කසළ්, ඒක ලැසබන
කරර්යකට ජීවත් සවන එක සදන්නසග ගුණයක් සනසර්යි ලබන්නාසග්
ගුණයක් කියල. හැර් සවලාසවර් තර්න් යටහත් පහත් සවලා, අනිත්
පැත්සතන් හරි වුණත් වැරදි වුණත්, තර්න්සගන් වැරදි සනාවීර්ට
කටයුතු කිරීර් ඉතාර් අතයවශයයි. ඒක නිසා තර්යි සර්වඥයන්
වහන්සස් තර්න් වහන්සස්සග් ඖරස පුතර රාහුල පුංචි හාර්ුදුරැවන්ට
උපසදස් දුන්සන්, හැර්දාර් සදෝතක් වැලි උඩ දාල ර්ට සම් දවස ඇතුළත
වැලි සදෝතක් තරර්ට උපසදස් ලැසබ්වා! කියල නිහතර්ානී ගති ඇති
කරගන්නයි කියල. ඒ සර්ාකද සහ්තුව? රජ් කුසලන් ඇවිල්ල පැවිදි
වුසණ්. තාත්තා බුදුහාර්ුදුරැසවෝ. උපාධයායයන් වහන්සස් සාරිපුත්ත
ස්වාමීන් වහන්සස්. කවුරැ හරි සර්ානවා හරි කිව්සවාත් සහර් කියන්න
පුළුවන්, ර්ර් කියනවා ර්සග් උපාධයායයන් වහන්සස්ට, ර්ර් කියනවා
ර්සග් තාත්තට - බුදුහාර්ුදුරැවන්ට - කියල කිව්සවාත්,
අනිවාර්යසයන්ර් ගන්න පුළුවන් ඒ පිරිසසගන් අවධානය. නර්ුත් ඒක
අනිත් පැත්ත හරවන්න ඕනැ නිසයි නිතසරෝර් ර්තක් කසළ්
නිහතර්ානී ගති. බුදුහාර්ුරැවන්සග් බුදු ගුණයක් තිබුණ නිසා, අනන්ත
අපරර්ාණ ගුණ තිබුණ නිසා, රාහුල හාර්ුදුරැවන්ට ඒක ොරගන්න
පුළුවන් වුණා. රාහුල රහතන් වහන්සස් අවුරැදු හතළිස්පසහන්
පිරිනිවන් පාලා තිසයන්සන. රජ් සගදර අවුරැදු හතක් යනකල් සැපට
හදලා සගනැල්ල, සර්වඥයන් වහන්සස් සම්පූර්ණ නිහතර්ානී සවන්න
කටයුතු කරපු නිසා සම්පූර්ණ තද දුෂ්කර ජීවිතයක් ගත කසළ්
සාර්ානයසයන් ගෘහාශරිත පැත්සතන් බලනසකාට. ඉතාර්ත්ව යටහත්
පහත්ව කිසි දවසක කිසිර් අයිතිවාසිකර්ක් ඉල්ලන්සන නැතුව
කටයුතු කරල තියනව. සර්වඥයන් වහන්සස් පිරිනිවන් පාන්න
ඉස්සසල්ල පිරිනිවන් පාල තිසයනවා. ඒ තරම්ර් සකටි කාලයයි ඉඳල
තිසයන්සන.
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ඉතින් අප්පගබ්ෙ සවන්න ගිහිල්ල සකටි කාලයකින්
ර්ැසරන්න සවනවයි කියල නම් ආදර්ශ ගන්න එපා. නර්ුත් ගන්න
තිසයන්සන, ඉන්නා තාක් කල් පුළුවන් තරම් යටහත් පහත්ව ජීවත්
වීර් සර්වැනි සාසනයක අවනම්බුවක් සනසවයි. ඇත්තටර්
අසාධාරණයට යටපත් වුණත් සාධාරණයට යටපත් වුණත් සම්
සාසසන් ඉඩ තිසයනවා. සර්ාකද, සර්වඥයන් වහන්සස් සපාදුසව්
සද්ශනා කරල තිසයනව අප්පගබ්ෙ සවන්න කියල. පරගල්ෙ සවන්න
එපා. පුද්ගලයන් ඉදිරිපිටත් එසහර්යි. ඒකට විසශ්ෂසයන්ර්, ර්ර්
කිසයව්ව සම් ළඟදි ර්හායාන සාසසන්, දක්ෂ ර්හායාන අරණය
සස්නාසනයක පැහැදිලිවර් ඒසගාල්සලා සඳහන් කරනවලු සෙෝජ්න
ශාලාසව්යි නාන සපාසළ්යි පාතර පුච්චචන තැනයි බුදු සග්යි සර්ානර්
තාසලකින්වත් තව සකසනක් එක්ක ගනුසදනු කථා ර්ුකුත් ඕනැ නෑ,
හැකි තාක් දුරට නිශ්ශබ්දතාව රකින්නයි කියල. ඒක අසප් අටුවාසවත්
සඳහන් කරනව. ් ාජ්නසා ා නහානතිෙ. නහානතිත්ථ කියන්සන
නාන, ස්සන්හනය කරගන්න තැන. ඊගාවට ික්ඛාොරම්ග කියල
කියන්සන පිණ්ඩපාසත විනසකාට ඒ යන පාසර. අන්තරඝර - අපි
ගර්කට ගියාට පස්සස ඒ වසග් තැන්වල කවදාකවත් නරකයි එදිසනදා
ගනුසදනු කරන්න යන්න. ගනුසදනු කරන්න ගිසයාත් කතාවට
වැසටනව. ඒ තැන්වලදී හිතන්නත් කතාවටත් සපළසඹන තැන්. ඒ
සපාසත් සඳහන් කරල තිසයන්සන නම් සවන ඒවා වගයක්. සෙෝජ්න
ශාලාවයි පාතර පුච්චචන තැනයි නාන සතාටුසපාළයි විහාර ර්න්දිසරයි.
සම්ක අසප් නිස්සරණ වනසය් ශදනික වයවස්ථාව. අපි ඒක
සාර්ානයසයන් කියවන්සන නෑ. හැර් කුටිසය්ර් ගහල තියනව. එතනදී
ගනුසදනු කථා කරන්න යන්න එපා. ගිනිසපට්ටියක් සදන්න සහර්
කිව්වට පරශ්නයක් නෑ. නර්ුත් සවන ගනුසදනුවලට කථා කරන තැනක්
කරගන්න යන්න එපා. එතසකාට ඒක ඒ කරන වැසේට අසසෝබන
තැනක් සවනව. හුඟක් සවලාවට කන තැන කථා පවත්වන එක
ගිහියන්සග් වැඩ. සෙෝජ්න සංගරහයක් පවත්වනසකාට කථාවක්
පවත්වනවා. සම්සක නෑ. කට වහසගන කන එක විතරයි කරන්සන.
ඊගාවට නාන සතාටට ගියහර්. ගසම් යාළුකම් ගං සතාසට්දී ඕනැ නෑ.
තර්න් ගියා. සවන සකසනක් එනකල් පැත්තකට සවලා ඉන්නව. නාල
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ඉවර වුණාට පස්සස තර්න් වැසේ කරසගන එන එකයි තිසයන්සන.
ඒ වසග්ර් පාතර පුච්චචන්න ගියහර් කථා වැලයි. පටන්ගත්තහර්
සකසලෝරක් නෑ. අනන්ත අපරර්ාණ වැඩ යනවා. ඉතින් ඒවායින්
පුළුවන් තරම් පරිස්සම් සවන්න කටයුතු කරන්න ඕනැ. එසහර්
සනාවුසණාත් සවන්න සර්ාකද්ද? පාත්තරය විතරක් සනසවයි තව
තැනුත් පිච්චසචන්න පටන්ගන්නව. ඉතින් ඕවට සබ්ත් කරන්න සවනව
පස්සස. එහා විහාසරට ගියහර්ත් - එතන සගාඩක් සවලාවට කවුරැත්
වසග එකතු සවන තැන්. සම්වසය්දී පරගල්ෙ සවන්න එපා. තර්න්සග්
කටයුත්ත සම්කයි. ඒ ටික කරල පැත්තකට සවනව මිසක්කා, වැි
අනං ර්නං ගනුසදනු වලට යන්න නරකයි. ඒ ගිසයාත් පැටසලනවයි
කියන එක අහන්න සදයක් නෑ.
ඒක නිසා හැර් සවලාසව්දීර් ර්හාසී ොවනා ර්ධයස්ථානවල
දාන ශාලාසව් අනිවාර්යසයන්ර් හරියට සවලාවට යන්න ඕනැ. දාසන
ගන්නකල් කර්ර්ස්ථානාචාර්යවරයා දාන ශාලාසව් ඉන්නව. විහාසර්දීත්
එසහර්යි. සලාකු ස්වාමීන් වහන්සස් වින සවලාවට ඔක්සකාර්ල
ඒකාංශ කරසගන, ගැටවටු ගන්නසගන කටයුතු කරනවා මිසක්කා
කවදාවත් කථා කරන්සන නෑ. පාතර පුච්චචන තැන කීසවාත්, ඒ රසට්
එසහර් එකක් ඇත්සත් නෑ. පාතර හදපුවාර්යි තිසයන්සන. ඒ වසග
සවනින් තැන් කීපයක් තිසයනව. ඒවසය්දි පුළුවන් තරම් පරිස්සම්
සවනවා.
සම්ක අපි හුඟාක් සවලාවට නිස්සරණ වනසය්දී ර්තක්
කරනවා. ර්තක් කළාට හුඟාක් සවලාවට හැගුම් ර්ුදාහරින තැන් තර්යි
ඔය. ඒක නිසා ඔය ් ාජ්නසා ා, නහානතිෙ, ික්ඛාොරම්ග පිණ්ඩපාසත යන සවලාසවදියි ගර්කට ගියාට පස්සසයි කථා කරන්න
යන්සන නෑ. ඉතින් සර්සහර් බලනසකාට කථා කරන්න කිසිර් තැනක්
දීලත් නෑ සම් අහවල් තැන කථා කරපන් කියල. සවන විදිහකට
කියනවා නම්, අර්ුත්තන් හම්බ සවන ශාලාවක් කියල එකක් නෑ,
ආරණය සස්නාසනවල. එසහර් කිසිර් අර්ුත්සතක් ඕනැ නෑ. ඉන්න
කට්ටිය ආවා. ඒ කථාව කතා කරගත්ත. ගියා. එසහර් නැතුව සපාදු
වැඩ සපාළක් හර්ු සවන තැනක් අවශය කරන්සන නෑ. ඉස්සර තිබුණ
කරර්ය ඔය. ඉතින් අද ඒක එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ, ටික ටික දුර්වල සවලා
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අරණය සස්නාසනත් නිකන් කැලෑ පන්සල් බවට පත් සවලා සර්ාජ්
සස්වා ර්ධයස්ථාන බවට පත් වුසණාත්, ඉතින් එතසකාට ඒ සංඝයා
වහන්සස්ලාසග් පරගල්ෙ ගති පහළ සවන්න ඉඩ තිසයනවා. ඒක
කාටවත් සදාස් කියල වැඩක් නෑ. තර්න් වග බලාගන්න ඕනැ. හම්බ
සවච්චච විසව්කය රැකගන්න නම්, අපි තුළින් අනවශය විදිහට කාට
හරි ඇනුම් බැනුම් සදඩුම් සනාසවන්න නම්, පුළුවන් තරම් පැත්තකට
සවලා ආරස්සා වීර් තර්යි කරන්න තිසයන්සන.
ඔය කියන විදිහට ශරීරය සයාදවලා පරගල්ෙ ගතිවලින් ර්ාරැ
සවලා පැත්තකට සවලා ඉන්නව වසග වුණාට, ඊට අර්තරව වචී
පරගල්ෙ ර්සනෝ පරගල්ෙ කියන ඒවසය් තියනව ඔළසර්ාළ තත්ත්ව. වචී
පරගල්ෙවලට තිසයන්සන ගැළසපන්සන් නැති වචන කථා කරනවා.
අප්පටිරෑප වචන කථා කරනවා. ෙික්ෂූන් වහන්සස් නර්ක් කථා
කරනසකාට සම් ර්ල කඩපන් කියල කියන්සන නෑ. සම් ගහ කපපන්
කියල කියන්සන නෑ. අපි සම් ර්ල අස් කරන්න, ර්ලක් අරන් සදන්න,
සම් අත්ත අස් කරන්න, සම් පැසළ් කප්පියන් කරල සදන්න. ඕවයි
කියන්සන. ඕව දැන් කිව්සවාත් සහර් අද කාසල උඩ බිර් බලනව. ඒ
වචන ස්වොවයක් තියනව. පැවිදි කරනසකාට ගල්දූසව් ගියාර් ඒ
පණ්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් ඉන්න කාසල ර්තක් කරල කියනවා,
පැවිදි කරල ආවට පස්සස පැවිදි ආකල්ප. ඉස්සර කියන්සන ගිහිල්ල
කාල එන්න කියල. දැන් කියන්සන වින්න, වළඳලා වින්න කියල.
ඉස්සර කියනවා බත් කනව. දැන් දාසන වළඳනවා කියල. සම්
සස්රර්සගන්ර් ඇති කරල තිසයන්සන ඒ පුද්ගලයාටත් හැඟීර්ක් ඇති
කරල සදනව දැන් උඹ සාර්සණ්ර කියල. එතසකාට ගිහියන්ටත් ර්තු
කරල දීල තියනව සම් ර්නුස්සයා අර්ාරැ වරතයක් රකින්සන. ඒ නිසා
ගිහි වයවහාරවලට යන්න එපා. එසහර් නැති වුසණාත් සල්සියට
පහසුවට අපි අර පරණ පුරැදු වචනවලට යනවා. ඒක ස්වොවය
සවනව. ගිසයාත් ඒක පරගල්ෙයක්. ඒක සවන්සන උඩඟු ගතියකින්,
අතිර්ාන්නයකින්. එක පක්ෂයකට සදාස් සවන්න ඉඩ තිසයනව. ඒක
නිසා අප්පටිරෑප වචන කථා කරන්න එපයි කියලා තියනවා.
ඒ වසග්ර් න අනාපුච්ඡො ධම්මං ්ද්සති. කවුරැවත් කියන්සන
නැතුව කාටවත් බණ කියන්න යන්නත් එපා. කවුරැ හරි
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වැිහිටිසයක්සගන් ආරාධනාවක් එන්න ඕනැ. ර්තක් කරල සදන්න
ඕනැ. එසහර් නම් සර්න්න සම් සවලාසව බණ ටිකක් කියර්ු. එසහර්
නැත්නම් ගිහිසයක් ඇවිල්ල ආරාධනා කරන්න ඕනැ. ආරාධනා
කරපුවහර් වැිහිටිසයක් සගන් අවසර ගන්න ඕනැ. අන්න එසහර්
නැතුව ආවට ගියාට හන්දියක් හන්දියක් ගාසන බණ කියන්න
පටන්ගත්තහර් ධර්ර්යටත් සගෞරවය නැති සවනවා. ඒ පුද්ගලසයාත්
අර පුද්ගලයා ගැන සනාසලකා ඉන්න පටන්අරගන්නව. ඉතින් ඒ
වසග සෑර් තැනකදීර් අපරතිරෑප = ගැළසපන්සන් නැති වචන කථා
කරනව නම්, ඉතින් ඒ පුද්ගලයාට තියන සවලාව නැති සවනවා.
ඉඳගත්තට පස්සස ොවනාවට ගියාට පස්සස පැය ගානක් අර කරපු
කතාව නැවත නැවත සදස් සදන්න පටන් අරගන්නව. එසහර්
සනාවීර් පිණිස නම් ඉස්සසල්ල ඉස්සසල්ල සම්ව කරල, බණ අහල,
ආදීනව විඳින්න සවනව. ඒක සලාකු අපරාධයක් සනසර්යි. එසහර්
තර්යි සත්රැම්ගන්සන. ටික ටිකක් කල් යනසකාට යනසකාට
යනසකාට සත්සරන්න පටන්ගන්නව සම්ක සහෝදසහෝදා ර්සේ දානවාට
වැිය පුළුවාන් තරම් සීල සංවර, සති සංවර, ඛන්තී සංවර, විරිය
සංවර, ඤාණ සංවර කියන විදිහට සනාවී වග බලාගැනීර් තර්යි ඔය
සතරැන් වහන්සස් සකසනක් සවනසකාට සිද්ධ සවන්සන.
බුරැර් පණ්ිත ස්වාමීන් වහන්සස් නිතසරෝර් ර්තක් කරනවා,
ඒ ස්වාමීන් වහන්සස් ළඟට එන්සන සබාසහෝසදසනක් බටහිර
ඇත්සතෝ නිසා හුඟාක් සවලාවට ඒ ඇත්තන්ට තියන පර ශ්සන තර්යි
ොවනා කරන්න ගියාර් හිතිවිලි එන එක. දිගට හිතිවිලි ගලනව. ඒ
හිතිවිලි එන්න සහ්තුව සර්ාකද්ද? ඊට ඉස්සර සවලා කථාව වැිකර්.
ඒ නිසා උන්වහන්සස් කියනව ඒක බලන්න ඕනැ නම් ොවනා
පර්යංකයට යන්න ඉස්සර සවලා විනාි පහක් සකසනක් එක්ක
හැඟුම් ර්ුදා හැරල කථා කර කර ඉඳල සකළින්ර් ගිහිල්ල ොවනාවට
වාි සවන්න කියල. අඩු ගාසන විනාි දහයක් අර කථා කරපු ඒවා
පිළිබඳව ඇතුළත කතාව යනවා. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත ර්ූල
කර්ර්ස්ථානයක් අඳුරලා සදන්නවත් හිත “ර්ර් දැන් සර්තන” කියන
තැනට ගන්නවත් අර්ාරැයි. ඉතින් ඒ නිසා සහාඳර් වැසේ තර්යි ඊට
ඉස්සසල්ල කල් ඇතුව සහාඳට සක්ර්න් කරන්න ඕනැ කිසි සකසනක්
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එක්ක කතාවක් නැතුව. හිත ලෑස්ති කරගන්න ඕනැ. ඒ වසග්ර් ඒ
ස්වාමීන් වහන්සස් ර්තක් කරනවා. අපි ආධුනික පුරැදු සවන කාසල
සහෝ රාතරි කාලසය් සද්ශනයක් සදන්න සහෝ වුසණාත් සහර් - අපි
හිතර්ු හසත් ඉඳල අට දක්වා බණක් කියන්න තියනව. විශාල
සසනගක්. අඳුරන්සන් නැති සසනගක්. ඉතින් ඒකට ලැස්ති සවලා
බණක් කිව්සවාත් බණ සාර්ථක වුණත් අසාර්ථක වුණත් ඇවිල්ල බුදිය
ගන්න ගියාට සදාළහ සවනකල්වත් නින්දයන්සන නෑ. අර හිසත්
කැලඹීර් දිගසටෝර් හිසත් වැඩ කරනවා. හරි ගියත් හිසත් වැඩ
කරනවා. වැරදුණත් හිසත් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ ලෑස්ති සවනකල්
නම් ඒ සද්ශනය ඉවර සවනකල්, සාර්ථක කරගන්න තර්යි අවශයතාව.
නර්ුත් ඇවිල්ල බුදියන්න බලන්න. නින්දයන්සන නෑ. සර්ාන
විදිහකින්වත් ඉන්න බෑ. හැර් සවලාසවදිර් අර කරපු එක එන්න
පටන්ගන්නව.
ඉතින් ඒසකන් සත්සරන්න තිසයන්සන, සම් වචන කතා
කරනවයි කියල කියන්සන, වචන කියල කියන්සන කැලඹිල්ලක්.
විප්පහාරයක්. ඒ විප්පහාරය කරන්න දීර්ඝ ගර්නක් ඇවිල්ල තර්යි
වචනයක් කටින් පිට සවන්සන. පිට සවන්න ඉස්සසල්ල විතක්ක
විචාර සව්ගසයන් වැඩ කරනවා. ඒ වැඩ කරපු එක අරර්ුණට
විතක්කය වශසයන් නංවන්න විචාරය නංවන්න, ඒ අරර්ුණු කීකරැ
නෑ. පරගල්ෙයි. ඒ පරගල්ෙ නිසා අරර්ුසණ් හිත හිටින්සන් නෑ. ඉතින්
එතසකාට සචෝදනා කරන්න සවනව. ර්ර් ඉඳගත්තහර් ර්ට හිතිවිලි
වැියි කියල. සම්ක විතරර් සනසර්යි, හිතිවිලිවලට සහ්තු එකක් සම්
කථා කරන්සන. ඒ නිසා වචී සංස්කාර පිළිබඳව කියන්සන, විතක්ක
විචාර පිළිබඳව යම් කිසි සකසනකුට හැඟීර්ක් නැත්නම් ඉතින් ඒ
පුද්ගලයාට ොවනා කරන්න ගියාර් අරර්ුණට හිත නැංවීසම් විතක්කය
හා අරර්ුණ විර්සා බැලීසම් විචාරය කියන සසෞඛය සම්පන්න විතක්ක
විචාර සදකට හරවාගන්න බැරි සවනව. සකෝච්චචිය වැරදි පීල්සල්
දුවන්නා වසග දුවන්න පටන්ගන්නව. ඒවටත් කියනවා වචී පරගල්ෙ
කියල. ර්සනෝ පරගල්ෙ කියල කියනව අප්පටිරෑප විතක්කවලට. විහිංසා
විතක්ක, වයාපාද විතක්ක ආදී වශසයන් විතක්කවලට කියනව පරගල්ෙ
විතක්ක කියල. සම් පරගල්ෙ විතක්කවලට සහ්තුව පරගල්ෙ කරියා සහ
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පරගල්ෙ වචන. ඉතින් සම්ක ර්තක් කරල සදන්සන, ඒක හරි අර්ාරැයි
ශික්ෂණයකින්ර් ඇති කරගන්න. නර්ුත් ශික්ෂණය සනාකර කරන්නත්
බෑ. ඒක නිසා අපිට සිද්ධ සවනව - ර්ුලින් ර්ුලින් සම් අඩුපාඩු කාසග්
ළඟත් තියනව - ඒ නිසා ආධුනිකයාට අපි අනුකම්පා කළ යුතුයි.
නර්ුත් කල් යනසකාට යනසකාට යනසකාට ර්හණකර් පිහිටන්සන
නැත්නම් ොවනාව පිහිටන්සන නැත්නම් ඒ ආධුනික ගති දිගටර්
හිටිනව. ඉතින් ඒ පරගල්ෙ ගති දිගටර් හිටිනව. වචනවල සංවරයක්
නැති සවනව. ඒ වාසග්ර් ොවනාවට ගියාට පස්සස මිච්චඡා විතක්ක
එන්න පටන්ගන්නව. ඉතින් එසහර් නැති කරන්න නම් සබාසහෝ
පුහුණු කරන්න ඕනැ.
දැන් අපි අරගත්සතාත් ආධුනිකසයක් සර්ථ ොවනාවට යනවයි
කියල. පටන් අරගන්න සවසල් අරර්ුසණ් හිත තියන්න බැරැව
සකාච්චචර නීවරණ බාධා කරනවද? සවන සර්ානවා කරන්නද. සර්ාකද
සර්සතක් කල් හිටිසය් නීවරණවල පර්ණයි. දැන් ඔන්න ඉස්සසල්ලාර්
අරර්ුණක් අඳුරලා සදනවා. සර්ථ අරර්ුණක් අඳුරලා සදනව. දුන්නට
පස්සස සම් පුද්ගලයා සකාච්චචර කල් යනවද අඩු ගාසන, දැන් කසිණ
ොවනාවක් නම් උග්ගහ නිමිත්ත ගන්න ඕනැ. උග්ගහ නිමිත්ත
කියන්සන කසිණය දිහා බලාසගන ඉඳල ඉඳල ඉඳල ඇස් වැහුවට
පස්සසත් ඒ කසිණය දිහා බලා ඉන්නව වසග්ර් ඇසහ් නිමිත්ත
හිටිනවා නම් උග්ගහ නිමිත්ත, උදුරාගත්ත නිමිත්ත හිතට ගත්ත. ඊට
පස්සස එතනින් නැගිටලා තර්න් ොවනා කරන කාර්සර්ට ගිහිල්ල
ඇස් සදක වහගත්තත් ඒ කසිණය දිහා බලාසගන ඉන්නව වසගර්
ගන්න පුළුවන් නම් අන්න ොවනාවට නිමිත්ත අරන්; උග්ගහ නිමිත්ත
අරන්. ඉසගනගන්නව කියන වචසන ඔය තිසයන්සන. ආන්න ඒ වසග
දැන් අපි අනාපානයට හිත තිබ්බට පස්සස ආශ්වාසසය පරශ්වාසසය
හිත හිටින්න සම් ආශ්වාසය සම් පරශ්වාසය කියල, ඒක අර උග්ගහ
නිමිත්ත වාසග සකාච්චචර අර්ාරැද? පුරැදු කරපු එක්සකනා නම් දැන්
ඒක ර්තකත් නැතුව ඇති.
නර්ුත් එසහර් ඉඳල ඉඳල අපි හිතර්ු වැටිවැටී, සද්ද ර්ැද
සව්දනා ර්ැද හිතිවිලි ර්ැද අපි ආනාපානය කරල යන්තම් හිත යාළු
කරගත්තයි කියල. කීකරැ කරගත්තයි කියල. සහ්ර් කරගත්තයි කියල.
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කරසගන කරසගන ඉන්නසකාට අපිට කියනවා උපකරර් කරන්නයි
කියල ඒ ආනාපානසය්ර් විනාි පහ දහය පහසළාව විස්ස ඉන්න.
ඉන්න ගර්න් සම් ආශ්වාසය පරශ්වාසය දිගද සකාටද, ර්ුල ර්ැද අග
සියල්ල දැකල කරර්සයන් හිත සංසිඳවාසගන දක්ෂකසර්න්, සකටි
කාලයක් තුළ හරි ඒ පුද්ගලයා පටිොග නිමිත්තක් ඇති කරගත්තයි
කියල, ආසලෝක නිමිත්තක් ඇති කරගත්තා කියල හිතර්ු. එතසකාට
නම් සලාකු ශාන්තියක් තියනවසන. අන්න දැන් නම් අරර්ුසණන් පිට
ගියහර් හිරිහැරයක් කරදරයක් හිසර් විලංගුසව් දැම්ර් වසග. අරර්ුසණ්
හිත පවතිනසකාට පටිොග නිමිත්ත දියුණු සවනසකාට නම්, රජ්කර්ක්
ලැබුණ වසග. බරහ්ර් සලෝසක ගියා වසග සතුටක් තියනවා. ඉතින් ඕක
දිසග් ගිහිල්ල ඉවර සවලා - එතන හරි අර්ාරැ තැනක්. ඊගාවට සම්
පුද්ගලයා වශී කරල - අපි හිතර්ු කීකරැ කරසගන අර්පණා සර්ාියට
ගියයි කියල. අරර්ුණට හිත බැසගත්තයි කියල.
සර්සහර් අරර්ුණට බැසගත්ත දවසස් සර්ාන තරම් සලාකු
සවනසක්, සර්ාන තරම් සලාකු සතුටක්ද? සලාකූ ජ්යගරහණයක් සන
ලබන්සන. ඒ සර්ාකද සහ්තුව. ඒ අර්ණාසව් ඉන්නා තාක් කල් ඒ
පුද්ගලයාට සර්සතක් කල් තිබුණ විදිහට බාහිර සද්ද කරදර බාධාවක්
නෑ. නීවරණ බාධාවකුත් නෑ. අරර්ුසණන් පිට යනවයි කියල සද්කුත්
නෑ. එතසකාට ඒ පුද්ගලයා නැගිටලා ඉවර සවලා ඔන්න ධයාන අංග
වශසයන් විතක්ක විචාර පරීති සුඛ ඒකාගරතා බලාසගන ඉන්නව.
බලාසගන ඉන්නසකාට ඔය පුද්ගලයාට කියනවා ගුරැවරයා, සහාඳයි
ඔය සර්ාිය සකාච්චචර සවලා තියන්න පුළුවන්ද බලන්න කියනවා.
ඉතින් සබාසහාර් ජ්යට පැය ොසග් කරල ඇවිල්ල කියනවා. නෑ, පැය
ොසග් ර්දි. විනාි හතළිස්පහක් කරල බලන්න. ඒකත් කරනවා.
ඇවිල්ල කියනවා විනාි හතළිස්පහත් කළා. ආ එසහනම් පැයක්
ඉන්න. ර්දි. එකහර්ාර, සදක, තුන දානව. දැම්ර්ට පස්සස අර
සයෝගාවචරයාසගන් ඇහුසවාත් පැය එකහර්ාරක් සදකක් ඉන්නසකාට
හිත දානසකාට සර්ාන තරම් සපර්ර්නීය ගතියක්, සර්ාන තරම්
කාන්තියක්, සර්ාන තරම් කාන්දම් ශක්තියක් තියනවද?
ඒ පැය එකහර්ාර සදක යනසකාට නැගිටින්න සවන්සන
සර්ාසකෝ? අරක ඇතුසළ් අර සර්සතක් කල් කීකරැව තිබුණ විතක්කය,
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අරර්ුණටර් නංවන ගතිය නන්නත්තාර සවන්න පටන්ගන්නව.
අරර්ුසණ්ර් හිත පවත්වමින් තිබුණ විතක්කය අනුව යන විචාරය සතුට
සගන දුන්නා සර්සතක් කල්. හිත නන්නත්තාර සවන්සන නෑ
අරර්ුණට යන්න කියල. දැන් පැය එකහර්ාර සදක යනසකාට සර්ානර්
තාසලකින්වත් අරර්ුසණ් හිටින්සන් නෑ. නන්නත්තාරර්යි. ඒ බව
විචාරයට අහු සවනව දැන්. අරර්ුණට සනසර්යි හිත නගින්සන. දැන්
නැගිටින්න ඕනැ. ඇසඟ් අර්ාරැයි. අහවල් වැසේ කරන්න තියනව.
නැත්නම් සද්ද වැියි. සව්දනා වැියි. හිතිවිලි වැියි. සර්ව්වර්යි
විතක්කයට අහු සවන්සන්. විචාරයට අහු සවනව දැන් නම් ධයාන
සුඛයක් නෑ. දැන් කැඩී විසීරී යන ගතියක් තිසයන්සන. ආ - එතසකාට
ගුරැවරයා කියනව යනසකාට තියන කාන්තිර්ත් ගතියත් කාන්දම්
ගතියත් ඔය නැගිටිනසකාට තියන පහු පහු සවනසකාට තියන සකාහු
සකාහු ගතියත් සහාඳට සත්රැම්ගන්නයි කියල. ඕකට කියනව ආදීනව
සහ ආස්වාද සදක බලනවයි කියල. සර්ාියට සර්වදිනසකාටර් තියන
ආස්වාදයත් යනසකාට තියන ආදීනවයත්. ආන්න ඒ සදක
බලනසකාට සප්නව, ර්ුලින් ර්ුලින් විතක්ක විචාර සදක කීකරැව
අරර්ුසණ් තිබ්බට අන්තිර් සවනසකාට විතක්ක විචාර සදක
නන්නත්තාරයි.
සම් නිසා කියනව දැන් විතක්ක විචාර සදසකන් සතාර
ද්විතීයක් ධයානය ලැසබනව නම් සහාඳයි කියල කරර්යක් සපාසත්
තියනව. ඒ නිසා සහාඳට ඕක හිතට වද්දසගන ද්විතීයක් ධයානය
ඉල්ලන්නයි කියනවා. ආන්න එදාට ගියාට පස්සස එනව. අයිසයෝ
පරථර් ධයානය කියන්සන සර්ාන තරම් ලාර්ක සදයක්ද. ඉතින් දිගටර්
සම් විතක්ක විචාර කරදර කළා සන. දැන් නෑ සන කියල, අර තිබුණට
වැිය සලාකු පරීතියක් එන්න පටන්ගන්නව. කියන්සන පරීතිය
අතගාන්න පුළුවන් ර්ට්ටර්ට එනවා. ආ - ඊට පස්සස ඉතින්
ගුරැවරයාටත් ස්තුති කරනවා. ොවනා කරර්යත් සහාඳයි. ආසය
ර්ට්ටර්ක් තියනව. එතසකාට ගුරැවරයා කියනව ඔන්න පරීතිය පැයක්
එකහර්ාරක් පන්නන්න බලන්න කියල. අසන් ඔන්න පැය එකහර්ාර
යනසකාට ආය අර පරීතිය තුළින් ආයිර්ත් විතක්ක විචාර සප්න්න
පටන්ගන්නව. පරීතියක් සනසර්යි දැන් තිසයන්සන නිකන් සපාර
177

|

| පුරාසේද සූතරය
කෑර්ක්. අරඇඳීර්ක් පර්ණයි කියල ඒසකත් ආදීනව දැක්කට පස්සස
ඔන්න පරීතිසයන් සතාර වූ සුඛය. ඊට පස්සස කියනවා ර්නුස්ස
සලෝසක ලබන්න පුළුවන් උපරිර් සුඛය ඕක තර්යි. තෘතීය ධයානය.
නර්ුත් ගුරැවරයා කියල සදනව ඔය සුඛය දිසග් යනසකාට උසප්ක්ෂාව
ගන්න බෑ. ඊට පස්සස උසප්ක්ෂාවට එනවා.
ඒ අනුව බලනසකාට අසප් සථරවාසද් තිසයන්සන
සහාඳසටෝර් සගාසරෝසු තැනින් පටන් අරගන්නව. ඒක අපලයක්වත්
නරකක්වත් අපරාදයක්වත් සනසවයි. දැනසගන පටන්ගන්න. සලල්ල
ගසලෝ ගසලෝ, ගසලෝ ගසලෝ යන එකයි. පළසවනිසයන්ර් නීවරණ ටික
අයින් කරනව. ඊට පස්සස පටිොග නිමිත්තට සහ්ත්තු සවලා අර්පණා
සර්ාියට එනවා. අර්පණා සර්ාිසය්ත් ධයාන අංග පහක් අරසගන
එක එක සපාතු ගලව ගලව, ගලව ගලව තර්යි උසප්ක්ෂාවට යන්සන.
ඒ නිසා ොවනාවට බහින සකනාසග ආරම්ෙසය්දී සගාඩාක්
දුර්වලකම් තියනව. ඒසක් පරශ්නයක් නෑ. කිසි සස්ත්ර් පරශ්නයක් නෑ.
ඒ පුද්ගලයාට ධයාන ලබල හතරසවනි ධයානයට ගිය
එක්සකසනක්සග ලකුණු තිසයන්න ඕනැ පටන් අරගන්න කියල
පරශ්නයක් නෑ. තියනව. ඒව තිබුණට පිට තිසයන්සන පරගල්ෙ ගති. ඒ
අසජ්ගුච්ඡ ගති රාශියක් තියාසගන තර්යි කරන්සන්. ඉතින් ගුරැවරයා
දන්නව පටන්ගන්නසකාට සර්සහර් වුණාට හරි පාසර යනවා නම්
ධයාන එක සදක තුන හතර වශසයන් එන්ඩ එන්ඩ, එන්ඩ එන්ඩ අර
ලූණු සගිය සව්සලන්න සව්සලන්න පිට සපාත්ත ගැලසවනවා සන.
ඒක සව්ලලා, ගලවල තියල ආසය සව්සලනසකාට ආසය සපාත්තක්
ගැලසවනව. ආසය ගලවනසකාට ආසය සපාත්තක් ගැලසවනව.
ඔසහාර් ඔසහාර් සසතක් හැව අරින්නා වාසග දිගින් දිගට දිගින් දිගට
සියුම් වීර්ක් සවන්සන.
ඕකර්යි විපස්සනාසව්දීත් සවන්සන. විපස්සනාසව්දීත් ර්ුලින්ර්
නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණය කියන, ඉන්න අරර්ුසණ්ර් හිත තියාගන,
සම් තර්යි බලන හිත. සම් තර්යි අරර්ුණ. ආශ්වාස පරශ්වාසය නම්
වාසයෝ සපාට්ඨබ්බ ධාතුව. සම් ආස්වාසය සර්සනහි කරන හිත. සම්
පරශ්වාසය සර්සනහි කරන හිත. සම් පිට සවන වාසයෝ ධාතුව කියල
ඔය සදසක්, එක චිත්තක්ෂණයක් සහෝ සීයට සීයක් හිත හිටිය නම්, ඒ
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තුළ තර්න්ට සත්සරන්න පටන් අරගන්නව සම් ආශ්වාසය හා
ආශ්වාසය දැනීර්, පරශ්වාසය හා පරශ්වාසය දැනීර් කියන සදයින් සතාර,
සවන හර පද්ධතියක් සම් ජීවිසත නෑ. සවන ජීව ආත්ර්යක් නෑ. ඒක
සත්රැම්ගත් දවසස් යම් පරර්ාණයකට ඒ පුද්ගලයා, නාර් රෑප සදක
පර්ණර්යි කියන එක, සහාඳට විනිවිද දැක්ක නම් එතන ජීව
ආත්ර්යකට හිටින්න ඉඩ නෑ.
එතසකාට හිසතනව අප්පා! සම්ක ර්හ විශාල ඤාණයක් සම්.
නාර් රෑප පරිච්චසේද ඤාණය කියන්සන සබාසහෝර් විශාල ඤාණයක්.
සහාඳයි ඕක දිසග් කරසගන කරසගන යනසකාට ඔතනින් නතර
සවන්සන නෑ හිත. සත්සරන්න පටන් අරගන්නව සම් නාර්ය පහළ
සවන්සන සහ්තු සහිතව. රෑපය පහළ සවන්සන සහ්තු සහිතව.
ඒකටත් සහ්තු සවන්සන නාර් රෑපර්යි. නාර් රෑපවලින් පරිබාහිර වූ
ර්ැවුම්කාරසයක් නෑ. නාර්ර් සහ්තුත් සවනව, ඵලත් සවනව. රෑපර්
සහ්තුත් සවනව, ඵලත් සවනව කියල ඒ සහ්තු සහිතව දකින්න
හදනසකාට, අර සර්සතක් කල් යට තිබුණට සනාදැක්ක හැටියට
තිබුණු පරර්ාර්ථයකට ඉඩ නැති සවනව. ර්ැවුම්කාර පරර් වූ
ආත්ර්යක් නෑ. ඉස්සසල්ල තිබුණ ර්සග් කියලා ජීව ආත්ර්යක් නෑ.
ඒක හැලුණට පස්සස සලාකු සදයක් කියල හිතුණට ඊගාවට
බලනසකාට පරර් ආත්ර්යක් නෑ කියල හිතනසකාට හිසතනව,
සම්සකන් ඉතින් ඔක්සකාර් ආගම්වලින් බුද්ධාගර් සවනස් වන හැටි.
ඒක සත්සරනවසන. ඔච්චචර විපස්සනා කරන්න ඕනැ නෑ සන.
ර්ැවුම්කාරසයක් නෑ, ර්ැවුම් ර්ැවිච්චච විඳින ආත්සර්කුත් නෑ කියල
සත්සරනවා.
ඉතින් ඒක සලාකූ සදයක් කියල හිතාසගන හිටියට තව
ඉස්සරහට යනසකාට හෑර් සද්කර් සහ්තු සහිතව ඵලය දැකල, සම්
ඇති සවනවා, පවතිනවා, නැති සවනවා කියන ර්ූලික සංස්කාර
ලක්ෂණ සප්න්න පටන් අරගන්නව සම්ර්ස්සන ඤාණසයදී. එතනදී
පටන්ගන්නසකාට සප්නවා ආත්ර්යක් නෑ. පරර්ාත්ර්යක් නැති කතාව
ඇත්ත. නර්ුත් දැනට ඔය තියාගන ඉන්න ටික ඒකාන්තසයන්ර් දුකක්
කියල සත්සරනවා. ඒකාන්තසයන්ර් අනාත්ර්යක් කියල සත්සරනවා.
ආන්න එතසකාට හැසලන්න පටන් අරගත්තහර් ඒ තුන්වන
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ඤාණසයදී අරිටත් වැිය සලල්ලක් ගලවල යනව. ඒ සලල්ල ගලවල
යනසකාට හරි ෙයක් පහළ සවනව. හරි කනගාටුවක් පහළ සවනව.
හරි ඒකාකාරීකර්ක් පහළ සවනව. ඒ සර්ාකද, සර්සතක් කල් සංසාසර්
සගනාපු ර්ර් ර්ාසග් සංඥාව පැලඉරි යන්න පටන්ගන්නව ආන්න ඒ
තත්ත්වසය් ඉන්දැද්දී. එතනත් සලාකු සදයක් තර්යි. සර්තනදී හුඟාක්
බණ කියන්න හිසතනවයි කියල කියනව. අනුන්ට කියල සදන්න
හිසතනව. පණ්ිතකම් සගාඩාක් ඇවිල්ල, සකාච්චචර සද් සවනවද
කියනවා නම් රහත් වුණයි කියල පටලවාගන්නවයි කියල කියනවා.
හැර් සකසනකුටර් ධර්ර්ය කියල සදන්න තරර්ට සලාකූ අං එන
ගතියක් එනව.
නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් සද්ශනා කරල තියනව,
ගුරැවරයා සලාකු වගකීර්කින් ආරක්ෂා කරන්න ඕනැ. ඔය වැසේ
දිගට යන්න නම් බාහිරයට බණ කියවිලි බෑ. ඒව කරන්න ගියාර්
සවන්සන බාධා සවන එක. සර්ාකද සම් යන්තම් සලල්ල ගලවසගන
ආවා විතරයි. තව විපස්සනාවට සදාරට වඩලවත් නෑ. නර්ුත් සම්
සයෝගාවචරය හිතනවා රහත් සවලයි කියල. ඉතින් සම් වැරදි රාශියක්
තිසයද්දී තර්යි සයෝගාවචරයසග හිත තනා වඩලා කියන්න ඕනෑ දිගට
සම් ොවනාසව් ඉන්න, අරර්ුසණ්ර් ඉන්න. පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු
සවන්න එපා. කියන්න යන්න එපා. කර්ටහන් සුද්ධ කරන්සන නැතුව
ඉන්න එපා. ොවනා සනාකර ඉන්න එපා. ධර්ර් සාකච්චඡා සනාකර
ඉන්න එපා. සම්ක දිගට කරන්න ඕනැ කියනසකාට, අන්න අර කියන
අපිහාලු ගතිසයන් - ඒ කියන්සන තර්න් අගයක් ආඩම්බරයක් ගන්සන්
නැතුව - දිගට ගිසයාත් පර්ණක් ඒ සයෝගාවචරයා උදයබ්බය ඤාණය
කියන වහා ඇති සවන නැති සවන තත්ත්වයට එනසකාට තර්යි
ඔන්න විපස්සනාව පටන්ගත්තයි කියල කියන්සන.
ඒ නිසා කර්ටහන් සදන ගුරැවරැන්ට උපසදස් සදනවා ර්හා
සී සයසඩෝ - ඔය නාර්රෑප පරිච්චසේද ඤාණය, පච්චචයපරිගහ ඤාණය,
සම්ර්ස්සන ඤාණය කියන තුසන්දී සගෝලයා සදන කතාවල හැටියටර්
ගුරැවරයා උත්තර සදන සකසනක් වුසණාත්, පනින රිලවුන්ට ඉණිර්ං
බඳින සකසනක් වුසණාත් සදන්නර් අර්ාරැසව් වැසටනව. ඒ තරර්ටර්
ඒ ශිෂයයා කියන්සන සබාරැ සනසර්යි. කවදාකවත් දැකල නැති අලුත්

| 180

හයවන දේශනය

|

සදයක් නවර්ු තාලයට කියනවා. නර්ුත් ගුරැවරයා දැනගන්න ඕනැ
සම් විශාල කන්දක, රැවන්වැලි සෑය වසග සද්ක සප්සා වළලු තුන
විතරයි ඔය කථා කරන්සන. ඒක සලාකු සදයක් බව හැබෑව. නර්ුත්
ධාතු ගර්ෙයටවත් සද්වතා සකාටුවටවත් රැස් වළල්ලටවත් ගිහිල්ල නෑ.
විශාල සදයක් කථා කරන බව හැබෑව. ඉතින් සම්සකදී පරතිඵල
බලාසපාසරාත්තු නැතුව, ර්ර් සලාකු තැනකට ගිහිල්ල නෑ, හැබැයි
සලාකු සද්කට ලෑස්තියක් තියනවයි කියල දිගසටෝර් සම් කටයුත්ත
කරසගන ගිසයාත් තර්යි උදයබ්බ ඤාණසය්දී ඔය තියන විපස්සනා
උපක්ක්සල්ශ ටික දැකගන්න පුළුවන් සවන්සන. එතනින් එහාට නම්
ඇත්තටර් යම් පරර්ාණයකට පරගල්ෙ ගති අයින් සවලා. ජිගුච්ඡ ගති
අයින් සවලා. ඒ පුද්ගලයා පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන්සන නැතිව
ර්සුරැ ගති නැති සවන්න ඕනෑ කියන එක යම් පර ර්ාණයකට ඇඟට
වදින්සන දැනුයි. එසතන්ට යනකල් නම් ඇත්තටර් ගුරැවරැ කියන සද්
ර්ත, නැත්නම් තර්න්සග් තියන සද්ධාසවන් තර්යි සම්ක
සත්රැම්ගන්සන.
සර්න්න සර්සතන්ට ගියාට පස්සස, ඒ කියන්සන් විපස්සනා
උපක්සල්ශ, වංචනික ධර්ර්, සකාච්චචර සගාසරෝසුවට ොවනා ර්ාර්ගසය
අවංකව ගර්න් කරන සයෝගාවචරයාට බාධා සවනවද කියල
බැලුසවාත්, එතනින් එහාට ගියාට පස්සස සත්සරනවා, විපස්සනාව
කියල කියන්සන තර්ක කරල ගන්න පුළුවන් එකක් සනසර්යි කියල.
විපස්සනාව කියල කියන්සන කවදාවත් සපාත්වලින් ගන්න පුළුවන්
සදයක් සනසර්යි කියල. විපස්සනාව කියන්සන කවදාවත්
ගුරැවරැන්සගන් ගන්නත් බෑ. කවදාවත් පරර්ථනා කරල ගන්නත් බෑ.
කවදාකවත් වරද්දන්සන නැතුව ගන්නත් බෑ. ඒ නිසා ගුරැවරසයකුත්
ඕනැ. තර්සකත් ඕනැ. වරද්දගන්නත් ඕනැ. ඒ දිගටර් කරල අෙයාසය
වළක්වන්සන් නැතුව යන්නත් ඕනැ. ඒක වළක්වන්න තර්යි ර්ාර
බලසව්ග එන්සන්. ඔය විවිධාකාරසයන් කම්ර්ැලි වීම් එපා වීම් සවලා,
ගැටුම් ඇති කරසගන, පරගල්ෙ ගති පහළ කරල අවුල් සවනවා. සම්ව
සස්රටර් සතාග වශසයන් සර්ාව සදන්න ඕනැ. එසහර් සර්ාව සනාදී
කවදාවත් සම් පරම්පරාව සගනියන්න හම්බ සවන්සන නෑ. තර්න්සග්
පරම්පරාව, විපස්සනා ඤාණ පරම්පරාව යන්සනත් නෑ. ශිෂය
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පරම්පරාවක් හැසදන්සනත් නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ගුරැවරැ සහාඳට
දන්නව සම් සවලාසව පයින් ගැහුවට සම් සවලාසව දඩබ්බරකම්
කළාට එව්වා ගණන්ගන්න යන්න නරකයි. ඒක හරියට සපාි දරැවා
අත පය හයි සවනසකාට අම්ර්සග ඔසඩාක්කුසව් පයින් ගහනවා. ඒ
ඉතින් දරැවසග සහාඳ හැසදන ගති. සබාක්සක් දරැවා ඉන්නසකාටත්
සකාල්සලක් නම් පයින් ගහනවා. ඒක අම්ර්ලා දන්නව. එතසකාට ඒ
දරැවා සිහි නැති කරන්න නිදි සබ්ත් සපති සදන්නවක්වත් එව්ව
කරන්න යන්සන නෑ. ඒවා හුරතල් විදිහටයි ගන්සන.
ොවනා කරනසකාටත් තර්න් තර්න් ගැනත් ඒ වාසග
අනුකම්පා කරන්න ඕනැ - අසන් අම්සම් සකාච්චචර කල් අපිට සම්
පරගල්ෙ ගති පාසගන, පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන කුහක ර්ච්චඡරී
ගති තියනවද? නර්ුත් ඒ ටික වංචනික ස්වරෑපසයන් ඇවිල්ල
තර්න්ටර් වර්ාරපු එකක් වසග සප්න දවසස් සත්සරනවා, බුදු අම්සම්
සම් අවුරැදු සදදහස් පන්සීයක් සම්ක සගනාසව් සකාසහාර්ද කියල.
සකාච්චචර අර්ාරැසවන්ද සම්ක සග්න්න ඇත්සත්. අපි උඩඟු ගති
පාසගන අතිර්ානකම් නුබුහුටි ගති පෑවට, සම්ව එකක්වත් ගුරැවරැ
ගණන්ගන්සන නෑ. ගුරැවරැ ගණන්ගත්සතාත් සගනියන්න බෑ සම්
වැසේ. කවදා සහෝ ඒ ර්නුස්සසයක් ගුරැවරසයක් සවච්චච දවසස්
සත්සරන්න පටන් අරගන්නව. ‘උසේ දුවත් හිතුර්සත්ට දීග ගිය දිසන්
- පියාණනුත් ර්ර්ත් එදා වින්ද දුක දැසන්’ කියල කියනවා වසග.
පුදුර්ාකාරව දුක්ඛ සතයය පිළිබඳව එහා පැත්සතන් සප්න්න පටන්
අරගන්නව. ර්ූණත සනසර්යි. පිටිපස්ස පැත්සතන් සප්න්න පටන්
අරගන්නව. එතසකාට නම් සත්සරනවා සම් පතිලීන ගති, අකුහක
ගති, අපිහාලු ගති, සම් පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සනාසවන ර්සුරැ
සනාවන ගති, කියන එක බුදුහාර්ුදුරැසවෝ සද්ශනා කරල තිසයන්සන
සර්ාජ් සංසශෝධකසයක් වශසයන් සනසවයි. සුචරිතවාදී අදහසකින්
සනසවයි. ඒක නැතුවත් සනාසවයි. සුචරිතවාදී අදහසක් තිසයනවා.
නර්ුත් උන්වහන්සස් සහාඳට සම්ක දැකලා තියනවා. තර්න්
ගුරැවරසයකු වශසයනුත් ඉඳල තියනව. සගෝලසයක් වශසයන් ඉඳලත්
තියනව. ොවනා සකාරලත් තියනව.
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ඉතින් සම් ර්ුළු පද්ධතිය දැක්කට පස්සස ධර්ර්සය් තියන ගැඹුර
දැක්කට පස්සස, එසහර් නැත්නම් අපි සකාච්චචර බණ ඇහුවත් අපි
ළඟත් සම් අඩුපාඩුකම් තියනව සන්ද කිව්වට පස්සස ඒ වැරදි කරන
ර්නුස්සසයා පිළිබඳව පුදුර් අනුකම්පාවක්, පුදුර් සර්ාව සදන්න
පුළුවන් ගතියක් තියනව. හැබැයි සම් අනුකම්පාව සර්ාව සදන්සන
කාර්ය වැසඩන්න නම්, ධයාන සැප වඩන්න නම් ලාර්කයි. ඒක
සදන්න ඕනැ පැහැදිලිවර් සර්සලාව වශසයන් නිවන් දකින
සකසනකුට. සකාච්චචර ඒ සවනුසවන් දුක් වින්දත් සකාච්චචර ඉවසුවත්
ඒසක පරශ්නයක් නෑ. සර්ාකද ඒසක් පරතිඵල සදපැත්තකින් ලැසබනව.
එකක් සාසනික ලාෙයක් ලැසබනව. අනිත් එක ර්නුස්සය යර්ක්
සත්රැම්ගන්නව. හැප්පිලා කරන්න බෑ.
ඉතින් ඒ නිසා සම් වසග් ගුණවල වටිනාකර් සත්සරන්සන
විපස්සනා කරල අතනින් අර ර්ඩ සගාසඩන් ඔළුව උස්සපු දවසස්
තර්යි. සම්ක සර්සතක් කල් සගනල්ල වචනසයන් කිව්වට වැඩ
කරසගන යනසකාට සම්වසය් තියන ගුණ සත්සරන්න පටන්ගන්සන
එදාට තර්යි. එතසකාට ජිගුච්ඡඡ ගති පෑසවාත් ගුරැවරසයකු විසින්
සගෝලසයකුට, අර සගෝලයාසග් හිත සබාසහාර් තැසලනවා. සර්ාකද
ඒ සවලාසව සබාසහාර් ඇවිස්සිලා සන් තිසයන්සන. තාර්ත් ගුරැවරයා
පිළිබඳ අපරසාදසයන් තර්යි ඉන්සන. ඒ වුණත් ගුරැවරයා වග
බලාගන්න ඕනැ - ඒකට කර්ක් නෑ, ඒක උසේ වැසේ සන. ර්ට ර්සග්
ගුරැවරයා කියල දුන්සන ඕව බලල සනසර්යි සන. ර්ර් උඹ සකසර්
වැරදියට බලන්සන නෑ කියල ඉන්ඩ ඕනැ. එතසකාට අර ර්වක්
දරැසවක් දිහා බලන්න වාසග. ඒක සත්සරන්සන් ආපිට තර්න්
ගුරැවරසයක් සවලා සගෝලසයක් හදන දවසස්. ඒ නිසා සම් ර්ුළු
සාසනයටර් වැඩක් සවන්න නම්, අර තර්න් හිටපු තැනට තර්න්
නැවත බලල දකින්න නම්, තව කාට හරි සම්ක කියල සදන දවසක්
එන්න ඕනැ. අන්න එදාට සත්සරනවා සම්ක සකාච්චචර අර්ාරැද, අපි
සම් විදිහ ඉසගනගන්න එක සවනර් සදයක්. කියල සදන එක
සකාච්චචර අර්ාරැද කියන කාරසණ්, කියල සදන දවසස් තර්යි
සත්සරන්සන්. සථරවාදය කියල සම්ක සතරැන් වහන්සස් ඉස්සර කරල
යනවා කියන එසක් සත්රැර් එදාට තර්යි සත්සරන්සන්.
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එතසකාට තර්යි සත්සරන්සන් සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස්
ඇයි සම් පරශ්සන් තව සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් ලව්වා අස්සවන්න
තරම් සහ්තු වුසණ්? උන්වහන්සස්ට සම් ටික කියන්න ඕනැ වුණා.
නර්ුත් සම් කියන වචනයක් වචනයක් පාසා ඕනැ සකසනකුට ඕනැ
අර්ථ කථනයක් සදන්න පුළුවන්. සම්පූර්ණ පදාසයර් විවෘතයි.
සම්පූර්ණ අර්ථ කථනයර් තර්න්ට සත්සරන්සන තර්න්ට නිවන
අවසබෝධ සව්සගන එනසකාට. ඊට පස්සස ඒක සාසනික වශසයන්
පැතිසරන්සන තව කාට හරි කියල සදනසකාට. ඉතින් ඒ නිසා සම්ක
සම් සාර්ානය අෙයාසයකට ගන්න බෑ. සබාසහාර් දුර දිග යන
අෙයාසයක් තිසයන්සන. ඒ නිසා හැර් සකසනක්ර් ොවනාසව් සයදිලා
ඉන්න පිරිසක් නිසා ර්ර් හිතුව සම්ව සාකච්චඡා කරනසකාට නැවත
සලකා බැලීර්ක් කරල, කන්නාිසයන් ර්ූණ බැලුව වසග කරගන්න
පුළුවන් සවයි කියල. එසහර් කරනසකාට තර්න්ට සම්සකන් අගයක්
ආඩම්බරයක් සතදක් එනව නම් තර්න්සග ඒ ගුණ ධර්ර්වලට, අපි
ඒක අගය කරන්න ඕනැ. සකාච්චචර සවසහසුණත් අගය කරන්න ඕනැ.
පද්ධතියක් වශසයන් සම්ක කර තියාසගන යන්න ඕනැ.
ඉතින් හෑර් සකසනක්ර් හිතාගන්න ඕනැ සම්ක
එක්සකසනක්සග වැඩක් සනාසවයි. ර්ුළු පද්ධතියර් සම්ක
සත්රැම්ගත්ත දවසස් ඔක්සකාටර් ලාෙ තිසයනවා. ඒ නිසා අද දවසස්
අපි සාකච්චඡා කරන සම් අප්පගබ් අජිගුච්ඡඡ කියන ගති සදක සහාඳින්
සත්රැම්ගන්න. ඉතුරැ ගති වශසයන් තියන ්පසු්න්යය ෙ ්නා
යු්තා කියන ඒව අපි අනිත් දවසට කථා කරන්න තියල, කාලය
සලකලා අදට ධර්ර් සද්ශනාව සර්තකින් නතර කරනවා.
සියලුසදනාටර් තර්තර්න්සග් විපස්සනා ඤාණ ර්ට්ටර්ට සම්
ගුණ වැටහිලා සම් සාසනය ගැනත් තර්න්සග් දියුණුව ගැනත් බලල,
තවත් ඔපයක් සතදක් ගම්ෙීරත්වයක් යන ගුණවලින් යුක්තව
තර්තර්න්සග් පරතිපත්ති ඉදිරියට සගන යන්න ශක්තිය ශධර්ය
ලැසබ්වා! කියන පරර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව
සර්තනින් නතර කරන්න බලාසපාසරාත්තු සවනවා. සියලුසදනාට
සැනසීර් උදා සව්වා! කියල පරර්ථනා කරනවා.
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7 │ හත්ේවනෙභදේශනය
න්මා තස්ස

ගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස

පති ී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡඡරී
අප්පග්බ් ා අ්ජ්ගු්ච්ඡඡා ්පසු්න්යය ෙ ්නා යු්තා
සගෞරවනීය සයෝගාවචර ර්හා සංඝ රත්නසයන් අවසරයි.
අනිකුත් සම් උපාසක ර්හත්වරැ සම්බන්ධ කරසගන අපි කරසගන
ආපු චාරිතරයක් දිගට පැවැත්වීර්ක් වශසයන්, බරහස්පතින්දා දවසස්
ධර්ර් සද්ශනාවටයි සම් ආරම්ෙය ලබාගත්සත්. අපි ධර්ර් දූත
චාරිකාවට ඉස්සසල්ල ර්ැයි ර්ාසස ර්ැද හරිසය ධර්ර් සද්ශනා වැඩ
පිළිසවළ නතර කරන්න සිද්ධ වුණා ඒ ගර්න නිසා.
ඒ සවනසකාට අපි පටන් අරන් තිබුසණ් තරිපිටකසය් සූතර
පිටකසය, ඛුද්දක නිකායට අයිති සුත්ත නිපාතසය අන්තර්ගත
පුරාසෙද සූතරය කියන සූතරය. ඒක සබාසහාර් පදාසයක්, පරාසයක්
විස්තර කරන වටිනා සූතරයක්. සම්සක දාර්ශනික වචන, දාර්ශනික
අදහස් වශසයන් හරි ගැඹුරකුත් සඳහන් සවනව. ඒ වාසග්ර් ඒක
එදිසනදා ජීවිතයට සම්බන්ධ කරගැනීර් වශසයන්, අවශය කරන්නා වූ
ආචාර ධර්ර් දිහාවට විස්තර විොගයකුත් විසිතුරැකර්කුත් සඳහන්
සවන නිසා ඒක ටික කාලයක් විගරහ කිරීසර්න්, සර්වඥයන් වහන්සස්
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සලෝකයට සදන්න බලාසපාසරාත්තු වුණා වූ ඒ ර්හා පරඥාසව්
ස්වරෑපයත් ර්හා කරැණාසව් ස්වරෑපයත් තර්තර්න් හිත සයදූ
පරර්ාණයට උකහා ගන්නා පුළුවන් ශක්තියක් ලැසබනව.
පරශ්න විචාරාත්ර්ක වැඩ පිළිසවළක් වශසයනුයි, සදබසක්
කථා සල්ලාපයක් විදිහටයි, ඒ සූතරය විකාශය සවන්සන. ඒ සඳහන්
කරන්සන සර්වඥයන් වහන්සස් වැඩ ඉන්න කාසල, බුද්ධ කෘතයය
කරන කාසල උන්වහන්සස්ට විවිධාකාර සගවල්වල පරශ්න, කායික
පරශ්න, ර්ානසික පරශ්න තියන ඇත්සතෝ සර්වඥතා ඥානය උකහා
බලන්නත් ඒ තියන පරශ්න විසඳාගන්නත් සර්වඥයන් වහන්සස් එක්ක
විවිධ අල්ලාප සල්ලාප සාකච්චඡා පැවතිලා තියනව. ඒ සෑර් සද්කදීර්
උන්වහන්සස් අර පුද්ගලයාසග් පරශ්සනත් විසඳන ගර්න්, තර්න්
වහන්සස් සලෝකයට අලුසතන් සහළි කරපු සර්වඥතා ඥානය විදහා
දක්වනසුලුව කරැණාවත් පරඥාවත් සර් බර සවන්න උත්තර රාශියක්
දීල තිසයනවා. සම් ටික තර්යි අපි සූතර පිටකය, විනය පිටකය
වශසයන් පිළිඅරසගන තිසයන්සන. එසහර් නර්ුත් සප්න්න තිබිල
තියනව සර්වඥයන් වහන්සස් බලාසපාසරාත්තු සවන පරශ්න
හුඟසදසනක්සගන් ඇහිලා නැති ගතියක්. හුඟසදසනක් අහන්සන
තර්න් පීිතව සශෝක ෙරිතව තියන තත්ත්ව යටසත් අසන පරශ්න.
ඉතින් ඒවාට උත්තර දීසර්න් සර්වඥයන් වහන්සස් සෑසහන
අවස්ථාවක් ඇති කරසගන තියනව, අර පිවිතුරැ පිරිසිදු සර්වඥතා
ඥානයට වැටසහන ධර්ර්, සම් සකසලසිච්චච නර්ුත්, පීිත නර්ුත්,
සශෝක ෙරිත නර්ුත්, සම් හිත්වලට කාවද්දන්න.
නර්ුත් ඒ පුද්ගලයින් ගත කරන ජීවිතසය තියන ඒ
සකසලසසන ගතිය නිසා, හරි පිරිසිදුවට තර්න්ට අවශය කරන සද්
කියවුණාද, නැද්ද, කියන එක සැකයක්, සම්පූර්ණ හිතක් නැති වුණා
වසග හිසතන අවස්ථාවක් තර්යි සම් පුරාසෙද සූතරසය් නිදානය
කියනසකාට ර්තක් සවන්සන. සර්ාකද, උන්වහන්සස් බුදු සකසනක්
ර්වල, ඒ බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ලව්වා තර්න්ට ඕනැ පරශ්නය අස්සවනවා
සසනග ඉදිරිපිට. එතසකාට ඒ පරශ්නයට උත්තර දීර් වශසයන්
කාටවක්වත් සකනහිල්ලක්, කාටවක්වත් ගැරහිල්ලක්, එසහර්
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නැත්නම් කාටවත් ඉඟි කිරිල්ලක් නැතුව, පිරිසිදුව තර්න්ට ඕනැ කරන
ධර්ර්ය සද්ශනා කරන්න ශුද්ධ අවස්ථාවක් ගත්තා වාසග සපනුසර්න්
තිසයන්සන.
ඉතින් ඒකයි ර්ට කලින් කියන්න හිතුසණ් කවුරැ කවුරැත්
පරශ්න ඇහුවට ඒ අහන්සන තර්න්සග දැසවන පරශ්න. ඒ සවලාසව ඒ
පුද්ගලයාට තියන පරශ්න. ඒව ඒ සවලාසව තියන පටු ර්ානසිකත්වසය
අවස්ථාසනෝචිත පරශ්න. නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් ධර්ර්ය සද්ශනා
කිරීර් සඳහා, කිසීර් පරශ්නයක් නැතුව නර්ුත් නැත්නම් ධර්ර්ය ධර්ර්ය
සඳහාර් සවන පිවිතුරැ තත්ත්ව තිබිල තිසයනවා. ඒ නිසයි සම් තවත්
සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් ර්වල, උන්වහන්සස් පරශ්න අහන විදිහට
අහල, දැන් අසප් සගෞතර් සිරි සර්වඥයන් වහන්සස් උත්තර සදනව.
සම් අනුව, පුරාසෙද සූතරයට ර්ුල් සවන්සන
ථංදස්සී
ථංසී් ා උපස්න්තාති වුච්ඡෙති - තං ්ම ්ගාතම පබෘහි පුච්ඡි්තා
උත්තමං නරං කියල අහන පරශ්නයට උත්තසර්. ඒ නිර්මිත
බුදුහාර්ුදුරැසවෝ අසප් සම් සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස්සගන්
අහනව,
ථංදස්සී...්ප...වුච්ඡෙති. ස්වාමීන් වහන්ස, සර්වඥයන්
වහන්ස, ඔබවහන්සස් සම් උපශාන්ත වුණා කියල කියන්සන, නිවුණා
කියල කියන්සන, සැනසුණා කියල කියන්සන සර්ාන විදිසහ්
දර්ශනයක් ඇති සකසනකුටද? සර්ාන විදිසහ් සීලයක් ඇති
සකසනකුට ද? ථංදස්සී සලෝසක දිහාවට කුර්න දෘෂ්ටියක්, කුර්න
පරඥාවක්, කුර්න දර්ශනයක් ඇති සකසනකුටද? ථංසී් ා සකායි
විදිහට සීතල සවච්චච, සකායි විදිහකට හික්මිච්චච, සකායි විදිහට
සිල්වන්ත සවච්චච සකසනකුටද ඔබවහන්සස් උපශාන්තයි කියල
කියන්සන. ඒක තර්යි සර්වඥයන් වහන්සස්සගන් අසන පරශ්නය.
ඉතින් සර්වඥයන් වහන්සස් ඒකට සකටි උත්තරයක් වශසයන්
සදන්සන, වීතත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා ්වම්ඣෙනුපසං්ඛයයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං. සර්තන පුරා සෙදා
කියන්සන ර්රණයට කලින් කය බිඳී ඇති වන ර්රණය. ර්රණයට පුරා,
පුරාව, සපරාතුවර් වීත තණ්හා - තණ්හාව දුරැ කළ සකනාට ර්ර්
උපශාන්තයි කියල කියනව. ඒ කියන සුදුසුකර් නැතුව සවන විදිහකට
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කියනවා නම්, ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ලර් සර්සලෝ වශසයන්ර් නිර්වාණය
සාක්ෂාත් කරගත්ත සකසනක්සගන් සර්පිට සකසනකුට ර්ට කට
ඇරල උපශාන්තයි කියන්න බෑ.
එසහර් නර්ුත් අසප් ධර්ර්ය දිහා බලනසකාට, සවන ධර්ර්ත්
එක්ක ගළපනසකාට, සීලය නැති ඇත්තන්ට සීලය කියල සදන
එක්සකනා සදන්සන සලාකු උපශාන්තකර්ක් තර්යි. ඉතින් ඒ සීලය
කියල දීපු එක්සකනාට දිවා රාතරිසය් වඳිනවා. අසන් ර්ං දුස්සීලව
ඉන්න කාසල ර්ට සීලය කියල දුන්න. ඒ කියල දීපු නිසා සර්ාන තරම්
ශාන්ත ොවයක් ර්සග් ජීවිතයට එකතු වුණාද, ර්ර් සකාච්චචර නිවුණද,
ර්ට තිබුණ වීතික්කර් වර්ගසය් සකසලස්, කයින් වචනසයන් සර්ාජ්
නීති උල්ලංඝනය සකසරන ර්ට්ටසම් තිබුණ සකසලස් සකාච්චචරක්
සන්සිඳුණද කියල, සීලය පිළිබඳ උපසදස් ලැබුණ සකනා දීපු සකනාට
වඳිනවා ර්ාව උපශාන්ත කළා කියල. ඒක ඉතින් පුංචි සදයක්
සනසර්යි. සර්ාකද, ජීවිතයක් වඩනසකාට දුස්සීලව ඉන්න
සකසනක්සග ජීවිසත් සලාකුර් උපශාන්තකර් ඇති සවන්සන සීලයක
පිහිටියාට පස්සස.
නර්ුත් ඒ පුද්ගලයා එතනින් එසහර් නතර සනාවී, යම්
ආකාරයකට වීතික්කර් සකසලස්වලින් කීකරැ කරසගන හිත හදාසගන
ර්ර් තැනකට ආවට සම්ක යා සදන්න නම් ර්ට හිතත් කීකරැ
කරගන්න ඕනැ. නැත්නම් වරින් වර සකසලස් හිස ඔසවනවා. හිස
එසසව්වට පස්සස තර්න්ට තරම් සනාසවන හිතිවිලි පහළ සවලා,
සර්හර විටක වචනසයන් එව්ව පිට සවන තරර්ට එනවා. සර්හර
විටක කයින් කරියාත්ර්ක සවන ර්ට්ටර්ට එනවා. ඉතින් ඒ සවලාසව
තටර්සගන දත කාසගන රැකසගන හිටියට, සත්සරනවා සම්ක හැර්දාර්
කරන්න පුළුවන් සදයක් සනසර්යි. හිසත් සකසලස් ඇවිස්සිලා
ආසවාත් පරිවුට්ඨාන ර්ට්ටර්ට, ඒක සර්හර විටක සීල සීර්ාව
කඩාසගන සර්ාජ් චාරිතර ධර්ර් කඩාසගන යන්න ඉඩ තිසයනව. ඒ
නිසා ර්ට සම් සීලය යාසදන්න නම් රැසකන්න නම් හිත කීක රැ
කරගන්න ඕනෑ කියල යම් කිසි සකසනක් කලාතුරකින් හිතුණයි කියල
හිතර්ු.
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ආන් එසහර් සකසනක් සර්ාි ොවනාව කරන, ඒවාට
උපසදස් සදන සකසනක් ළගට ගිහිල්ල සම් පරශ්නය කිව්සවාත් - ර්ට
සීලසය වටිනාකර් සත්සරනව, ඒසකන් ර්ර් කීකරැ වුණා, ර්ර්
මිනිසහක් වුණා, ර්ර් සදාචාරගත වුණා, ර්ර් ර්හාත්ර් ගති දියුණු කළා,
නර්ුත් සම්ක පවතින්සන් නෑ. වරින් වර උද්ධර්නය සවනව. ඒ
උද්ධර්නය නතර කරන්න නම් ර්ට සප්නව හිත සන්සුන් කරන්න
ඕනැ කියල. ඔබවහන්සස්ලා ඔබතුර්න්ලා ඒක කරනව. අසන්! ර්ට
කියල සදන්න කියල. ඉතින් කිව්වට පස්සස අපි හිතර්ු සර්ාි
උපසද්ශයක් දුන්නයි කියල. චතුරාරක්ඛ ොවනා කරන්න. නැත්නම්
ආනාපාන සතිය කරන්න. සර්ාකාක් හරි ොවනාවක් කරල, දුන්න
ඔක්සකාටර් හරි යන්සන නෑ සන. සර්ාිය සබාසහාර් අර්ාරැයි සන
හරි යන්න. හරි ගිසයාත්, සර්ාිය හරි ගිසයාත් සර්ාන තරම් එයාට
උපශාන්තකර්ක් එනවද. අර සීසලන් ආව උපශාන්තය ඉක්ර්වලා
ඉතාර්ත්ර් සර්ාි ොවනාත්ර්කව අර්පණා සර්ාියට පත් සවලා,
සකසලස් සප්න සතක් ර්ානසය් නැතුව තද උපශාන්තකර්ක් ආසවාත්
ඒ පුද්ගලයාට සීල උපශාන්තය ලබලා සතුටු සවන සකනාට හිනා
සවනවා. ඕක සර්ාකද්ද? සර්න්න නියර් උපශාන්තකර්. උපශාන්තකර්
නම්, හිසත් නීවරණ ධර්ර් නැතුව ඉන්නසකාට ඒ සවලාසවදී කිසි
සස්ත්ර් සිල් කැසඩන්න විදිහක් නෑ. කිසි සස්ත්ර් සර්ාජ් ධර්ර්
උල්ලංඝනය සවන්න විදිහක් නෑ. අනුල්ලංඝනීය තාසලට ර්ට
විශ්වාසයක් ඇති සවනවා. ඔන්න නියර් උපශාන්තකර්. සම්කට තර්යි
නිරාමිස සුඛය කියන්සන. ඉතින් ඒක ර්ට කියල දුන්න උත්තර්යන්
වහන්සස් තර්යි සලාකුර් සකනා කියල. ඉතින් අර සීලයකින් තැන්පත්
සවච්චච සකනාට වැිය සර්ාියකින් උපශාන්ත සවච්චච සකනා ඒ
උපශාන්ත ොවය පිළිබඳ සලාකු අයිතිවාසිකර්ක් කථා කරනවා. කියල
දුන්න සකනාට හිස නර්ල වඳිනවා.
ඒ වුණාට සර්වඥයන් වහන්සස් දන්නව ඒ ර්ට්ටර්ට ගියත්
ඒක සනසර්යි සර්වඥයන් වහන්සස් සම් සලෝකයට පහළ වීසර්න්
සදන්න හදන උපශාන්තකර්. ඒ සර්ාකද, ඒ කියන සීසලන් ඉක්ර්වලා
ගිය සර්ාිසයන් ලබන උපශාන්තකර්ත් ර්සග් උපශාන්තකර්ය, ර්ර්
උපශාන්තය, ර්සග් ආත්ර්ය උපශාන්තය කියල ර්ර්, ර්ාසග්, ආත්ර්
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සංකල්පනාව තාර් තිසයන්න ඉඩ තිසයනව. ඒ නිසා ඒ උපශාන්තකර්
තාවකාලික සදයක්. අර කියන සර්ාියට සර්වැදිල ඉන්න තාක් කල්
පර්ණක් තිසයන, නෑ කියන්න බැරි වුණාට ඒ සවලාවට තිසයන
එකක් පර්ණක් නිසා ඒක යම් කිසි පරර්ාණයක දිරච්චච ලීයකින් හදපු
ොණ්ඩයක් වාසග. ඕක කඩාසගන වැසටනව. අන්න ඕකත් නැති
කරල, සම් ඇති කරගත්ත සර්ාි උපශාන්තකසර්ත් සදාස් දකිනාසුලුව
- සර්ාකද්ද සදෝසස? සම්කත් ර්ර් කියන්න ඉඩ තිසයනව, සම්කත්
ර්සග් කියන්න ඉඩ තිසයනව, සම්ක ආවත් ආත්ර් සංඥාව හිටින්න ඉඩ
තිසයනවා කියල, සම් ලැබුවා වූ සදසවනි උපශාන්තකසම් ඇත්තා වූ
සදාස් දක්නාසුලුව, එහි ඇත්තා වූ ර්ර්, ර්ාසග්, ආත්ර් ස්වරෑපය දුරැ
කරන, සම් උපශාන්ත ොවසය් තිසයන අනිතයොවය, දුක් සදන
ස්වොවය, ආත්ර් ස්වොවය කියන සම් තරිලක්ෂණය දකිමින් කරන
සද් කියන්නයි සර්වඥයන් වහන්සස් සලෝසකට පහළ වුසණ්. ඒකට
අපි කියනවා විපස්සනාව කියල.
අද අනය ආගම් එක්ක සංසදනය කරල බලනසකාටත් බුද්ධ
සාසනය ඇතුළත බැලුවත් සීලසයන් සැනසිච්චච ඇත්සතා සීලසය්
ගුණ වර්ණනා කරනවා. සර්ාිසයන් සැනසිච්චච ඇත්සතා සර්ාිසය
ගුණ වර්ණනා කරනවා. සබාසහෝර්ත්ර් කලාතුරකින් තර්යි
විපස්සනාසව් ගුණ වර්ණනා කරන්න අවස්ථාවක් සැලසසන්සන.
එතසකාට සර්වඥයන් වහන්සස් ඇයි සම් සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක්
ලවාර් පරශ්නයක් අස්සවල, ඇයි සගෞතර් සර්වඥයන් වහන්සස්
උත්තර සදන්සන? සලෝකසය් ඉන්නා තාක් කල් ඉන්සන ඔන්න ඔය
සහාඳ වුණාට, සීලසයන් සැනසිච්චච, සර්ාිසයන් සැනසිච්චච ඇත්සතා
පර්ණයි. විපස්සනාසවන් සැනසිච්චච ඇත්තන්සගන් පරශ්නයක්
නැසගන්සනත් නෑ. ඒ නිසා සර්වඥයන් වහන්සස්, සර්වඥයන්
වහන්සස් නර්කසගන් පරශ්නයක් නාස්සවා, ඒකට උත්තර සනාදී
පිරිනිවන් පෑසවාත් සර්හර විටක සර්වඥයන් වහන්සස් පහළ සවන්න
ඉස්සර ඉන්දියාසව තිබුණ තත්ත්වසය්ර් නතර සවන්න ඉඩ තිබුණ.
අන්න ඒක සනාවීර් පිණිසයි උන්වහන්සස් සම් පිරිසිදු පරශ්නයක්
අස්සවල ඒකට උත්තර සදන්සන. සදන උත්තසරන් සප්නව අියටර්
අතගාලයි කථා කරන්සන. සීලය ගැන කථා කරන්සන නෑ. සර්ාියක්
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ගැන කථා කරන්සන නෑ. පරඥාසවන්ර්
උපශාන්තකර්ක් ගැනයි කථා කරන්සන.

ඇති

කරන්නා

|

වූ

වීත ත්්හා පුරා ් දා - පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා ්වම්ඣෙනුපසං්ඛයයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං. සර්තන වීත
තණ්සහෝ පුරා සෙදා කියපු සම් ජීවිතසය්දීර් ර්රණයට, කය බිඳී
ර්රණයට ඉස්සසල්ලා තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීර්යි ර්සග්, ර්ර් කියන නියර්
උපශාන්තකර්. ඒකයි දර්ශනය විය යුත්සත්. ඒකටයි සිල් රකින්සන.
අන්න එවැනි සකනාටයි උපශාන්ත කියන්න ඕනෑ කියල සර්වඥයන්
වහන්සස් සද්ශනා කරල, උන්වහන්සස් සඳහන් කරනව ඒ තත්ත්වයට
පත් සවච්චච සකනා, පුබ්බමන්තමනිස්සි්තා. ඒ පුද්ගලයා පූර්වාන්තය
පිළිබඳව උපනිශරය කරන්සන නෑ. අතපත ගාන්සන නෑ. ර්ර්, ර්ාසග්
කියන්සන නෑ. ර්ර් ඉස්සර සර්සහර් සකසනක්, ර්ට සම් සම් සද්වල්
තිබිලයි ර්ර් සර්සතන්ට ආසව කියල ඒ කුණු කන්දල් අවුස්සන්ට
යන්සන නෑ. නැත්නම් ර්ර් ඉස්සර සබාසහාර් හීන දීන සකසනක්,
තුච්චඡ සකසනක්, අද ර්ර් සම් තත්ත්වයට ඇවිල්ල ඉන්නවා කියල
තර්න් පිළිබඳව අහංකාර සවන්සනත් නෑ. අතීතය පිළිබඳව කල්පනා
කරන්න කියල කියන්සන අපට සර්පසයක් හලපු හැව වාසග. සර්පයා
කවදාකවත් අර අතහැරල දාපු හැව ගැන ආසය කල්පනා කරන්සන
නෑ. ඒක අතඅරින්න ඕනැ. ඌ හැසදන්න නම් ඒක අතඅරින්න ඕනැ.
අතඇරියට පස්සස, ඒක සුත්ත නිපාසත ර්ුල්ර් සූතරසය් සඳහන්
සවනව, සත්ත්වසයෝ හැව ඇරීර් පිළිබඳව උරග සූතරය කියල.
අතහැරීර්. ඕක තර්යි පූර්වාන්තය අතහරිනවයි කියන්සන.
ඊට
පස්සස
්වම්ඣෙනුපසං්ඛයයා.
සවර්සඣෙන
කියන්සන - සම් දැන් වර්තර්ාසන අපි යම් විදිහකට විසව්කීව ශාන්තව
ඉන්නවයි කියල හිතර්ු. නැත්නම් යම් පරර්ාණයකට සකසලස්වලින්
කුපිත සවල ඉන්නවයි කියල. ඒකත් ගණන්ගන්සන නෑ. ඒකත්
පශ්චාත්තාපයකට සහෝ ආඩම්බරයකට ගණන්ගන්සන නෑ. ඒකත් ර්හා
සලාකුවට හිතන්සන නෑ. ඒකත් අනිතය බව සත්රැම්ගන්නව. ඒකත්
දුක බව සත්රැම්ගන්නව. ඒකත් අනාත්ර් බව සත්රැම්ගන්නව. සම්ක
සර්සහර්යි කියල දැනගැනීර්ට පර්ණයි ඕක තිසයන්සන. ආඩම්බර
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සවන්නවත් කනගාටු සවන්නවත් සනසර්යි. ඒ නිසා වර්තර්ාන
වශසයන් දැන් පවතින චිත්ත තත්ත්ව පිළිබඳවත් ගණන් කිරීර්කට
යන්සන නෑ. ර්ර් සර්සහව් සකසනක් කියල හිතන්න යන්සන නෑ.
එව්වත් සවනස් සවනසුලු බව උපසං්ඛයය. ඒවායින් ආඩම්බර
සවන්න යන්සන නෑ. කනගාටු සවන්න යන්සනත් නෑ. තස්ස නත්ථි
පු්රක්ඛතං.
ඔහුට
අනාගතය
පිළිබඳ
සැලසුර්ුත්
නෑ.
්වම්ඣෙනුපසං්ඛයයා - තස්ස නත්ථි පු්රක්ඛතං. ඉස්සරහ පිළිබඳව,
ර්ර් අද සර්සහර් කරපු නිසා ර්ට සර්සහර් වුණා, ර්ත්තට ර්ර්
සර්සහර් කරන්න ඕනෑ කියල කිසි සස්ත්ර් සැලසුර්කුත් නෑ. අන්න
එසහර් සකනාට විතරයි උපශාන්තයි කියන්න පුළුවන්සන. එසහර්
සවන්සන සකාසහාර්ද? ජීවිසත කය බිඳී ර්රණයට ඉස්සසල්ලර්
තෘෂ්ණාව දුරැ කළා, දුරැ කරන්න ඕනැ, ඒකයි දර්ශනය අසප් විය
යුත්සත, ඒ සඳහායි සම් සීසල, ඒකයි උපශාන්තකර් කියන සර්න්න
සම් සකස් කිරීර් කරල සදන එකයි සම් සූතරසය් අපි පසුගිය සද්ශනා
හසය් සර්ාසලෝචනයක්, පිණ්ඩාර්ථයක් වශසයන් ගත්සතාත්.
ඉතින් සම්සකදි අර පරශ්සනට උත්තසර් වශසයන් වීත ත්්හා
පුරා ් දා කියන එක පදසයන් දීපු උත්තසර්, අතීත අනාගත
වර්තර්ාන වශසයන් ඊගාව පද තුසනන් සුද්ධ කරල සපන්වනව. දැන්
අද අපි ගන්සන ඒ අනුව යන පස්සවනි ගාථාව. ඒසක සපන්නල දීල
තියනව තවත් විස්තර සහිතව. එසහර් උපශාන්ත ොවයක් සර්වඥයන්
වහන්සස් විසින් සහාඳයි! සාධු! යයි, නැත්නම් වටිනවා යයි සම්ර්ත
කරන උපශාන්ත ොවයට පත් කරන සකනා ළඟ තිබිය යුතු අර්තර
ලකුණු, නැත්නම් පුහුණු කළ යුතු ලක්ෂණ දැන් දිගින් දිගට සාකච්චඡා
කරනවා.
පති ී්නා අ ුහ් ා අපිහාලු අමච්ඡඡරී - අප්පග්බ් ා
අ්ජ්ගු්ච්ඡඡා ්පසු්නයය ෙ ්නා යු්තා ඒසකදි කියන්සන පතිලීසනා
අකුහසකා අපිහාලු අර්ච්ඡරී. සම්ව ඔක්සකාර් නිකන් සම් ආචාර ධර්ර්.
සම් ආචාර ධර්ර් ගැන කථා කරනසකාට අසප් සාර්ානය අටුවා
විවරණසය් සඳහන් කරන්සන සම් තත්ත්වයට පත් සවච්චච සකනාසග
ලකුණු වශසයන්, පතිලීන කියන්සන රහතන් වහන්සස්සග් ලකුණක්,
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අකුහක, කුහක නැති වුණා කියල කියන්සන රහතන් වහන්සස්සග්
ලකුණක්, අපිහාලු කියල කියන්සන ස්ප්රැහා කියන ආසාවල්
නැතිකර් රහතන් වහන්සස්සග් ලකුණක්, අර්ච්චඡරී කියල කියන්සන
ර්සුරැකර් නැතිකර් රහතන් වහන්සස්සග් ලකුණක් කියල. නර්ුත් සම්
සද්ශනාසව්දී අපි ර්තු කරගන්න හදන්සන රහත් සවන්න කැර්ති
සකනා පුහුණු කළ යුතු ලකුණු වශසයන්. රහත් වුණාට පසු සම්ක
එනවයි කියන එක අපි නෑ කියන්න යන්සන නෑ. ඒක සනසර්යි අපිට
ඕනැ කරල තිසයන්සන. දැන් අපි දැනගන්න ඕනැ අපි ළඟ දැනට
පතිලීන ොවය තියනවද? පතිලීන ොවය තිසයනවා නම් රහත් නෑ.
රහත් සවන පාරට ඇවිල්ලත් නෑ. ඒක හදාගන්න ඕනැ. ඒ නිසා අසප්
සම් සකසලසය දැන් තියන සවලාසවදි සකසලසය වශසයන්
හඳුනාගැනීර්ටයි සම් සූතරය අපි සාකච්චඡා කරගන්සන.
ර්ර් කලින් සද්ශනාසව්දී පති ීන කියන වචනය පහදා දුන්නා.
ඒක නැවත ර්තක් කරගත්සතාත් - පතිලීන කියන්සන ඉදිරියට පැනල
කටයුතු කරන සකසනක් සනසර්යි, අවශයතාවක් ආපුවාහර්
සදසැරයක් කල්පනා කරන ජ්ාතිසය් සකසනක්. තර්න්සග් හැකියා,
ආඩම්බරකම්, බලපුළුවන්කාරකම් කියාපාන, දක්ෂතා හැකියා අනුන්
ඉදිරිපිට කියා පාන ගතියක් සනසර්යි. ඒකට කියන්සන ඉදිරියට පනින
ගතියක් කියල සම්පසාරන ගතිය. සර්තන තිසයන්සන න
සම්පසාරීයතී. සදයක් ආපුවාර් හැර් සවලාසවර් ලජ්ජී තත්ත්වයට පත්
සවනව. කුකුස් කරන ගතියක් තියනව. සම්ක කරල ර්ට සර්ාන විදිසහ්
විපාකයක් ආනිසංසයක් ලැසබයිද? ර්ා විසින් සර්වැන්නක් කළ යුතුද ,
නැද්ද කියල සකායි වැසේ කරන්න ගියත් සදසැරයක් කල්පනා කරන
ගතිය. අන්න ඒකට කියනවා පතිලීන කියල.
ඒ වසගර් අ ුහ් ා කියල කියන්සන කුහකකර් නැති තැනට
නම් අපි යන්න හදන්සන, දැනට කුහකකර් තියනව නම්, ඒක තියන
සවලාසව්දීර් කුහකකර් එන්න ඉස්සර සවලා, ර්සග් චිත්ත තත්වය
සර්ච්චචරයි. කුහකකර් හිසත් වැඩ කරනසකාට චිත්ත තත්ත්වය
සර්ච්චචරයි. කුහකකර් ගියාට පස්සස චිත්ත තත්ත්වය සර්ච්චචරයි
කියල, ර්ුල ර්ැද අග දැනගන්න කටයුතු කරන එක තර්යි සම් බසණන්
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අපිට හම්බ සවන ආදර්ශය. අපිට හම්බ සවන උපසද්ශය. අපිට හම්බ
සවන පරතිපදාව. ඊළඟට අපිහාලු. පිහා කියල කියන්සන ආසාව.
පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන ගතිය. පරතිඵල බලාසපාසරාත්තු සවන
ගතිය තියනා තාක් කල් පරතිඵල හම්බ සවන්සන නෑ. පරතිඵල
බලාසපාසරාත්තු සවන්සන නැතුව කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඔය සදක
ර්ැද ර්ධයර් පරතිපදාව සහායාගන්න එකට කියනවා අපිහාලු කියල.
ඊළඟට අමච්ඡඡරිය කියල කියන්සන ර්සුරැකර්. සෙෞතික සම්පත්ති
වශසයන් බලනසකාට නම්, තර් වස්තුව අනුන්ට සාධාරණ වීර්
දකින්න අකැර්තිකර් ර්සුරැකර් කියල කියනවා. එසහර් ර්සුරැකර්
තිසයනවා නම් අපිට අරිහත් ආදී තත්ත්වයකට යන්ට සහෝ උපශාන්ත
ොවයකට යන්ට බෑ. ආන් ඒවා නැති තත්ත්වයට යන්න නම්,
ර්සුරැකර් තියන සවලාවට අපි සම් සූතරසයන් ඒක සහාඳට ලක්ඛණ
රස පච්චුපට්ඨාන වශසයන් සත්රැම් අරසගන තියන සවලාසව
අඳුනාගැනීර්ර්යි, ඇති ර්සුරැකර් නැති කිරීර්ට තියන කරර්ය. ඒකට
තුහ් සනාදකින් කියල ර්ූණට සකළ ගහන එසකන් කරන්න සදයක්
නෑ. ඒසකන් කවදාවත් ර්සුරැකර් නැති සවන්සන නෑ. ර්සුරැකර්
පිළිබඳ ශවරය විතරයි ඇති සවන්සන.
අපි සම් විපස්සනා වශසයන් කරන්න හදන්සන සම්ව
සකසලස් බව සැබෑව. නර්ුත් සම් සකසලස් දැන් අපි කැර්ති වුණත්
අකර්ැති වුණත් තියනව සන. අන්න ඒ තියන සකසලස්, සකසලස්
වශසයන් එතන ඇස්පනාපිට වර්තර්ාන වශසයන් දැකගන්න නම්, සම්
සකසලස් කියන එක පිළිබඳව සුතර්ය වශසයන් අහන්න ඕනැ.
ඊගාවට චින්තාර්ය වශසයන් තර්න් කල්පනා කරල බලන්න ඕනැ.
ශුද්ධවන්තසයක් සවන්න අපි උත්සාහ කළාට, දැනට තියන එක
පිළිගත්තට අසප් ශුද්ධ ොවයට සකසලසීර්ක් සවන්සන නෑ. තව
පිරිසිදු ොවයට ඒක ලකුණක් සවනව. එතසකාට පර්ණර්යි ඒවා අයින්
කරන්න පුළුවන් සවන්සන. ඒක නිසා සම්ක සහාඳට කළ යුත්තක්
වශසයන්, ර්ර් කුසල ඡන්දය පහළ කළ යුත්තක් වශසයන්
සත්රැම්ගන්න ඕනැ. ඊට පස්සස ොවනා කරනසකාට පැහැදිලිවර්
සම්ව එනව. එදිසනදා ජීවිතසයදී එනව. සක්ර්න් සවලාසවදී එනව.
පර්යංකසය්දී එනව. ආන්න එනසකාට ඒකට ර්ූණ සදන්න නම්, අපි
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දැනගන තිසයන්න ඕනැ සම්වට තරහ සවලා පිහල දාලා සම්ව නැති
සව්වා! කියල ෙංගස්ථාන සව්වා! කියල හිතුවට හරියන්සන නෑ. සම්වා
ඇති හැටිසයන් ස්වාොවික ලක්ෂණ වශසයන් දැකීසර්න් තර්යි අපට
පුළුවන් සවන්සන සම්සක ර්ුල ර්ැද අග දැකගන්න. දැකීසර්න්ර්යි
පරහාණය සිද්ධ සවන්සන.
ඉතින් ඒ නිසා ර්ං හිතුව අද සම් පති ීන කියන වචසනන්
අපි සම් විස්තර කතාවට බහිර්ු කියල. පතිලීන කියන වචනය සඳහන්
කරල තිසයන්සන අනවශය, පව් උපදවන, ෙය ලැජ්ජ්ා නැති කරන
සදයක් ඇති සවච්චචහර් එයින් ලැජ්ජ්ා සවලා පැත්තකට සවන එක.
පවට ෙය. නැත්තම් පවට ලජ්ජ්ාව. ඊට වඩා ටිකක් ගැඹුරැයි හැබැයි
පතිලීන කියන වචනය. පවට ලැජ්ජ්ාව කියන එක සාර්ානයසයන්
සාකච්චඡා කරන්සන සීල ර්ට්ටසම්දී. අපි කරන්න අකර්ැති
සනාසහාබිනා කර්ක් සර්ාජ් දූෂිත වැඩක් කරන්න අපිට යම් කිසි
විදිහකට සවනසකාට අපි ඒක විශාල වශසයන් ලැජ්ජ්ා කරනව, හිරි
ඔතප් ධර්ර් නිසා. සද්ව ධර්ර් නිසා. සලෝකසය් පවතින සාධාරණ ධර්ර්
නිසා. ඒක සීල ර්ට්ටර්.
ඊගාවට සර්ාජ් ර්ට්ටසම් යනසකාටත් ඔය ගතිය අවශයයි.
අවසාසන් විපස්සනාසවදී අන්තිර් වශසයන් සංඛාරැසපක්ඛා
ඤාණසයදීත් සම් පතිලීන ගතිය පවතිනව. පවතින්ට ඕනැ. ඒක ඒ
සවලාවට සහාඳට විස්තර වශසයන් දැකගන්නත් පුළුවන්. තර්න්සග්
ගුණයක් වශසයන් සනසර්යි ධර්ර් ගුණයක් වශසයන්. ර්ුලදී ර්ුලදී නම්
සම්ක සප්න්සන, රැකිය යුත්තක්ද? දුරැ කළ යුත්තක්ද? කියල දන්සන
නැතුව. අපි හිතුසවාත් ඒ සීලය පිළිබඳව අහල, සීලය ර්ර් සවන්න
ඕනැ, සීලවන්ත සවන්න ඕනැ කියල කුසල ඡන්දයක් ඇති කරගත්ත
සකසනකුට සම් පතිලීන තත්ත්වය එනසකාට, ඒ පුද්ගලයා ලජ්ජී
කුක්කුච්චචක තත්ත්වයකට පත් සවනව. ලජ්ජී සවනවයි කියල
කියන්සන නරක වැඩ කරන පිරිසක් ර්ැද්දට තර්න්ට යන්න සිද්ධ
සවනව. ඒ ඇත්සතා සපාදුසව් වැරදි වැසේ කරනවා. ඒ ඇත්සතෝ
කියනවා එන්ඩ අපිත් එක්ක සම් වැසේ කරන්න කියල. ඒ කරනසකාට
සම්
පුද්ගලයාට
සත්සරන්න
පටන්ගන්නව,
සර්ාකක්සදෝ
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සනාගැළසපන කර්ක්. ඉතින් එතසකාට ඔව් ඔව් ර්ාත් ඕව කරන්න
ඕනැ, සර්ාජ්සය් අපි ඉන්න ඕනැ, එක රැල්ලට වැටී යන්න ඕනැ,
රැල්ලට අහු සවන්න ඕනැ කියල පැනල කරන්න හදනව සනසර්යි.
ලැජ්ජී ොවයකට පත් සවනව. කුකුස් කරනව. ර්ං වසග සකසනක් සම්
තත්ත්වසය්දී සර්සහර් ඉක්ර්නට පත් සවලා සම්ක කරන්න ඕනැද?
එසහර් නැත්නම් ර්ර් සම්සක සපාේඩක් පර්ා සවලා, ර්ර් ගුරැ
හාර්ුදුරැවන්සගන් අහල එන්නම්සකා, එසහර් නැත්නම් ර්ර් ර්සග්
සසහෝදර ස්වාමීන් වහන්සස්සගන් අහල එන්නම්සකා, නැත්නම් ර්ර්
ශිෂය පිරිසසගන් සපාේඩක් අහල බලන්නම්සකා කියල, ඒකට ලජ්ජී
කුක්කුච්චචක ොවය ඇති කරගන්න එකට අපි කියනවා පතිලීන ොවය
කියල.
ඉතින් ඒ නිසා ශරර්ණ ගුණයක්, එසහර් නැත්නම්
පූර්ණකාලීනව ොවනා කරන එක්සකසනක්සග් ගුණයක් තර්යි සම්
ලජ්ජී කුක්කුච්චචකර්. තර්න් නුහුරැ නුපුරැදු වැඩක් කරන්න යනසකාට
කවදාකවත් ඉස්සර සවලා පරර්ුඛතාව ගන්සන නෑ. සපාේඩක් පර්ා
සවනවා. ලජ්ජී ොවයට පත් සවනවා. කුකුස් කරනවා. සම්ක කරල
ර්ර් සනාදන්නා ක්සෂ්තරයකටද සම් යන්සන? සතර සතිපට්ඨානසයන්
සතාර තැනකටද? එසහර් නැත්නම් ර්සග් සගෝචර ෙූමිය
ඉක්ර්වනවාද? කියල දැනගන්න ඕනැ නිසා, කියනවා සම්ක කරන්නර්
ඕනැ නම් ර්ර් සපාේඩක් අහල ඇවිල්ල කරන්නම්. කියන්නම්. ර්ර්
විරැද්ධ සවන්සනත් නෑ. නර්ුත් ර්ට දැන් සම්ක කරන්නත් බෑ. ආන් ඒ
විදිහට චිත්තක්ෂණයක විසව්කය ගන්න එක, චිත්තක්ෂණයක ඉවසීර්
ලබන එක, චිත්තක්ෂණයක අතීරණව ගත කරන එක, චිත්තක්ෂණයක
සම්කට සාමීචි පටිපන්න සවන එක, සාසසන ඕනැර් ොවනා කරන
සකසනකුට ඉසබ්ර් ලැසබන ලයිසන් එකක්. ඒ ලයිසන් එක පාවිච්චචි
කරන්න දන්සන නැතුව අපි සර්ාජ්ශීලී සවන්න ඕනෑ, අපි ඉදිරියට
යන්න ඕනෑ කියල ඉදිරියට ගිසයාත් ඉතින් අරක අත දාල ගාගත්තට
පස්සස කාටවක්වත් සුද්ධ කරන්න බැරි තත්ත්වයට පත් සවනව.
තර්නුත් පශ්චාත්තාප සවනව. සම් අවස්ථාව ලැබිච්චච ගර්න්ර් පැනල
ඒකට ගිහිල්ල ර්ර් අනාගත්ත. ඒ විතරක් සනසර්යි ර්ර් වැිහිටියන්ට
සගෞරව සකරැසව නෑ. ඇහුසව් නෑ. කා එක්කවත් සාකච්චඡා සකරැසව්
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නෑ. ඒ වසගර් තර්යි ඒව කරනසකාටත් සතියක් නෑ. සර්ාියක් නෑ.
ආන් ඔය තත්ත්වය සත්රැම් අරගැනීර්ටයි සම් කල් ඇතුව කියල
සදන්සන පතිලීන කියල ගතියක් තියනව. පතිලීන තත්ත්වය කියල
කියන්සන සැඟසවන ගතිය. පවට ලැජ්ජ්ාසවන්, පවට ෙය සවන
ගතිය.
ඉතින් ඒක සහාඳට සත්රැම් සබ්රැම් කරගන්න ඕනැ. කළ යුතු
කරියාසව් වසත් පිළිසවසත් ලැජ්ජ්ා සවන එක සනසර්යි සම් කථා
කරන්සන. තර්න්ට කරන්න තියන වත් පිළිසවත්වලදී ලැජ්ජ්ා සවන
එක සනසර්යි. ඒක කරන්න ඕනැ. ඒක සනාකර කවදාකවත් සීලයක
පිහිටන්සනත් නෑ. සීල සම්පන්සනක්, වත්ත සම්පන්සනක් සවන්සනත්
නෑ. නර්ුත් සනාකළ යුතු සනාපනත්කර්ක් එනසකාට ඒක පිළිබඳ
සැකයක් තියනව නම්, පර්ා සවන්න අවස්ථාවක් අපට තියනවා.
පුළුවන්කර්ක් අපට සර්වඥයන් වහන්සස් සපන්වා දීල තියනව. ඒ
සපන්වා සදන එක සෑර් සදාචාරාත්ර්ක ආගර්කර් දර්ශනයකර්
උගන්වලා තියනව. ඒක අසපත් තියන ගාථාවක්. ඒ වාසගර් සංස්කෘත
ශ්සලෝසකකට
බැඳල
තියනව.
පරපවා්ද
බධිරඃ
12
පරච්ි්ද්රාෂ්ව් ාෙනඃ කියල. අනුන්සග් සදාස් කථා කරන තැනක්
තියනව නම් බිර වසග, බීසරක් වසග හැසිසරන්න කියල තියනව.
ඒ ඇත්සතාත් කාසග හරි සදෝෂයක් අරසගන කටකර්සසයියාවක්
නැතුව පරසිද්ිසය කථා කරනව. දැන් තර්න්ට එතන ඉන්න සවලා.
සර්ාකක් හරි සපර කර්ර්යක් නිසා සහෝ සම් සවලාසව සර්ාකක් නිසා
සහෝ තර්න් එතනට ගියා නම්, පරවාදය අනුන්සග් සදාස් විසව්චනය
කරන තැනක් නම්, බිර - බිර කියල කියන්සන බීසරක් සවන්නයි
කියල කියනව. ඒ වසග්ර් පරච්ි්ද්රාෂ්ව් ාෙනඃ. අනුන්සග් සදාස්
දකින රන්ධර ගසව්සී කතාවල් යනවා නම්, නැත්නම් අනුන්සග්
විසව්චනය කරන තැනක් සවනව නම්, සලාචනඃ අන්ධසයක් වසග
හැසිසරන්න
කියල
තිසයනව
පරපවාසද
බිරඃ
පරච්චිසදාෂ්වසලාචනඃ.
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| පුරාසේද සූතරය
එතසකාට අසප් සර්වඥයන් වහන්සස් අපට කියල තිසයන්සන
සකාසහාර්ද? ෙක්ඛුමාස්ස යථා අ්න්ධා ්සාතවා බධි්රා යථා13. උඹ
ඇස් ඇත්සතක් නර්ුත් අන්ධසයක් විදිහට හිටපං, කන් ඇත්සත් නර්ුත්
බීසරක් විදිහට හිටපං කියල තියනව. ඉතින් සම්ක බලනසකාට සම්
පින් කරල, සපර පින් කරල ලබපු සහාඳ ඇස් සදකක් තියාසගන,
සහාඳට කන් සදකකුත් තියාගන, බුදුහාර්ුදුරැසවෝ ඊරිසියාවට නිකන්
අපිට සම් දකින්න තියන සද්වල් දකින්න කියන්න සදන්සනත් නෑ.
අහන්න තියන සද්වල් අහන්න සදන්සනත් නෑ කියල ඕනැ
සකසනකුට විසව්චනය කරත හැකි. නර්ුත් සලෝසක වැි හරියක්
ඉන්සන දුස්සීලසයෝ නිසා සකසරන හරියක් සබාසහෝ විට සකසරන්සන
සදාස් කථාර් තර්යි. කරන හරියක් කරන්සන අනුන්සග් වැරදි සහායන
එක තර්යි. ඒක නිසා සපාදුසව්ර් කී හැකියි කරබාසගන පැත්තකට
සවල හිටපං, අන්ධසයක් වසග බීසරක් වසග කියල.
සර්වඥයන් වහන්සස් තර්න් වහන්සස් විසව්චනයක්
කරගන්නව. නිදර්ශනයක් කරගන්නව. උන්වහන්සස් සඳහන් කරනව,
අහං නා්ගා’ව සඛගා්ම ොපා්තා පතිතං සරං
අතිවා යං තිතික්ිස්සං දුස්සී් ා හි බහුඣජ්්නා.14
ර්ර් යුදට වන් ඇතකු සස් දුන්සනන් ගිළිහී එන ඊතල ඉවසා
දරා සිටිනව. ඒ සර්ාකද ර්සග පිට උඩ ඉන්න රජ්ජ්ුරැසවා ර්ර්
සබ්රන්න ඕනැ. ර්ර් යුදට ගිය ඇසතක්. ඇත් කඳට ඊතලය අර්ාරැ
තර්යි. නර්ුත් ටිකක් ර්නුස්සසයකුට වැිය ඉවසත හැකි සන. ඒක
නිසා ර්ර් යුදට වන් ඇතකු සස් දුන්සනන් මිදී එන ඊතල ඉවසනව.
අතිවා යං තිතික්ිස්සං, අතිවාකය ඉවසනව. තිතික්ිස්ස කියල
කියන්සන ඉවසීසම් ශක්තියට. තිති - ඛන්තී පරමං ත්පා තිතික්ඛා
කියන වචනයර්යි. තිතික්ශාව තියනව. අතිවාකයයට හුඟසදසනක්
අතිවාකය කථා කරනවා. සර්ාකද සහ්තුව? දුස්සී් ා හි බහුඣජ්්නා.
සම් සලෝසක ඉන්න හරියක් ඇත්සතා සබාසහෝසදසනක් දුස්සීලයි.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------13
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ඒසගාල්ලන්ට ඕනෑර් ර්ර් සහාඳයි, අනුන් සහාඳ නෑ කියන්නර්යි.
ඉතින් එසහව් එසක් ර්ර්ත් විසව්චනය සවනව. ගුරැ හාර්ුදුරැසවාත්
විසව්චනය සවනව. සගෝලයත් විසව්චනය සවනව. ඔක්සකාර්
විසව්චනය සවනව. ඒත් හරියට දුන්සනන් එවන ඊතලයක් ඉවසන
ඇතකු සස්, යුද බිසම් ඉවසන ඇතකු සස් ර්ර් සම්ව සස්රර් ඉවසනව.
ඒකර් සර්වඥයන් වහන්සස්, සර්වඥයන් වහන්සස්සග් ගුණයක්
වශසයන් සපන්වනව - ර්ර් සම් සලෝසක කවුරැ එක්ක සනාගැටී
හිටියත් සලෝසක හැර්දාර් ර්සගත් එක්ක ගැසටනවා කියල. නිකන්
ඉන්න සදන්සන නෑ. ඉතින් ඒක උන්වහන්සස් සාරාසංඛය කල්ප
ලක්ෂයක් සපරැම් පුරල බුදු සවලා, ආසයානුස ඤාණය දැනසගන
ඍද්ි පරාතිහාර්ය ඤාණ තියාගනත් උන්වහන්සස්ට එසහර් නම්, සම්
අපිට සකසලස් ෙරිතව ඉන්නසකාට කුර්න කථාද?
ඒක සනසවයි පරශ්සන් තිසයන්සන. අපි නරකයි ඔය වැසේ
කරන්න. අපිට ඕනැ නෑ කාසග්වත් සදෝෂයක් සහායන්න. අපිට ඕනැ
නෑ පරවාදයක්. එතසකාට අපි නිසා කාටවත් අන්ධ සවන්න
සවන්නත් එපා. අපි නිසා කාටවත් බීරි සවන්නත් සනාසව්වා කියල
හිතාසගන වැඩ කරන්න ඕනැ. ඒක එසහර් සනාසලකා වැඩ කරන
පිරිස් බහුලව ඉන්න නිසා සලෝසක, අපි ර්තක තියාසගන ඉන්න ඕනැ,
අසපන් කාටවත් කසන් ඇඟිලි ගහගන්න වචන සනාකියසව්වා! ඇස්
සදසක් වැලි ගාගන්න කටයුත්තක් සනසව්වා! ඒ විතරක් සනසර්යි
කවුරැ එසහර් කළත් කවුරැත් ඇවිල්ල කියන්න ඕනැකර්ක් නෑ, අපි
බීසරක් වසග හැසිසරන්න ඕනැ සකාතනද කියල. කවුරැත් ඇවිල්ල
කියන්න ඕනැකර්ක් නෑ, අපි අන්ධසයක් විදිහට හැසිසරන්න ඕනැ
සකාතනද කියල. ඉතින් අටුවාචාරීන් වහන්සස්ලා කිව්වට සර්ාකද
සම්ක ඇත්ත වශසයන්ර් රහතන් වහන්සස්සග් ගුණයක් කියල, සම්
සවලාසව සර්ච්චචර වචන ගානක් පාවිච්චචි කිරීසර්න් ර්ර්
බලාසපාසරාත්තු සවන්සන ඇයි සම්ක අපිට සකසලස් සහිත
පුද්ගලයන් වශසයන් කරන්න බැරිද? පුළුවන්. ඕකට තර්යි සදාචාරය
කියන්සන. ඕකට තර්යි හික්සර්නවයි කියල කියන්සන. ඕකට තර්යි
සීලය කියල කියන්සන.
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ඉතින් අපි තුළ දැනට තියන ගතිය තර්යි අනුන්සග් වැරදි
ඇසහනසකාට කන් සදක පිපිලා එන්සන. එක හාර්ුදුරැ සකසනක්
බණට කියනව, අපි සර්වඥයන් වහන්සස්සග ගුණ, සහාඳ පිරිත්
සූතරයක්, නැත්නම් සහාඳ බණක් අහනසකාට ඕව ර්තක හිටින්සන
නැහැ සන කියල හරීයට කනිපින්දම් ගහනවා. ඔබවහන්සස්ට නම්
සම්ක සෂෝක් එකට ර්තක හිටිනව, අපිට නම් ර්තක නෑ. කවුරැ හරි
අපිට සපාේඩක් බනින එකක් අහන්න බලන්න. අකුරක් වයංජ්නයක්
වරද්දන්සන නැතුව ටක් ගාල ර්තක හිටිනව. ඒ වසගර් අපි කැර්ති
සකසනකුට කවුරැ හරි සදෝෂයක් කියනවා අහන්න බලන්න. හැර්
වචසනර් කියපු හැටි, කට උල් කරපු හැටි, බර කරපු තැන්, සැහැල්ලු
කරපු තැන්, සස්රර් ර්තක හිටිනව. ඒක නිසා සම්සක තිසයන්සන
ඇත්තටර් ර්තක තියාගන්න බැරිකර්ක් සනසර්යි. ඕකට ඔය
කටගැස්ර් වැටුණට පස්සස සකසලස් ෙරිත වුණාට පස්සස ර්තක
හිටිනවා. සකසලස් රහිත වුණාට පස්සස ඕව නිකන් අර පිදුරැ කන
සගානා වසග රස නැති තත්ත්වයකට යනවා.
අන්න ඒ නිසා අපි සත්රැම් අරගන්න ඕනැ අසප් වැසේ.
සර්වඥයන් වහන්සස්, සර්වඥයන් වහන්සස් නර්ක් අහපු පරශ්නයකට
සදන පිළිතුරක් වශසයන් සදන විදිහට ර්ැසරන්න ඉස්සර සවලා
තණ්හාව දුරැ කරන්න නම්, සම් පතිලීන කියන වචසන, ඒ කියන්සන
ලැජ්ජ් සවලා පස්සට එන ගතිය - සකාතනදීද? අනුන්සග් සදාස් කථා
කරන
තැන්වල,
අනුන්සග්
සිදුරැ
සහායන
තැන්වල.
දුස්සං ්්පෂ්ව්ෙතනඃ.
තවත්
කතාවක්
තියනව
පඞගුඃ
ර්මස්වනාර්්යෂු දුස්සං ්්පෂ්ව්ෙතනඃ. යම් කිසි විදිහකට නරක
කරියා කලාපයකට යන්න ගිසයාත් පිසලක් වසග, අත පය නැති
එසකක් වසග හැසිසරන්න කියල තියනව. පඞගුඃ කියල සඳහන්
කරන්සන අත පය නැති පිළාට. එසහර් නැත්නම් යර්ක් කර්ක්
කරගන්න බැරි ර්නුස්සයාට. අපි කියනව අංශොගකාරයා කියල
කියර්ු. අන්න එසහර් කියනව
ර්මස්වනාර්්යෂු. නරක කර්ර්
දුශ්චරිත කරන්න සවනව නම් අත පය නැති සකසනක් වසග, සකාන්ද
පණ නැති සකසනක් වසග, අංශොගකාරසයක් වසග ඉන්ඩයි කියල.
ඒ වාසගර් දුස්සං ්්පෂ්ව්ෙතනඃ. තර්න්ට කල්පනාව පහළ
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සවන්සන අනුන්ට අහිත පිණිස අර්නාප පිණිස නම්, කල්පනාවක්
නැති සකසනක් වසග, කල්පනා කරන්න බැරි සකසනක් වසග
හැසිසරන්න කියල කියනවා. ඉතින් සම්ක බලනසකාට තර්ා විසින්ර්
තර්න්ට පටවාගන්නා ලද, පනවාගන්නා ලද හික්මීම්. සම් හික්මීම්
සාර්ානය සර්ාජ්සය් කථා කරල බැලුසවාත් නිහීනකම් කියලයි
සපන්වන්සන. ඒ වාසගර් එව්ව බයාදු ගති. නිහීන ගති. ඔසහාර්
පුළුවන්ද අද සර්ාජ්සය් ජීවත් සවන්න? ගැහුසවාත් ගහපං, බැන්සනාත්
බැනපං කියලයි උගන්වන්සන.
නර්ුත් සර්වඥයන් වහන්සස් සලෝක පරජ්ාවට අනුකම්පාව
නැතුවා වාසග, නිකන් කථා කරද්දී සප්න්න තිබුණත් ඉතාර්
අනුකම්පාසවන් උන්වහන්සස් සරණ යන ඇත්තන්ට සද්ශනා කරල
තියනව, ඇස් ඇත්සත් නර්ුත් අන්ධසයා වසග ඉඳල සබ්රියල්ල. කන්
ඇත්සත් නර්ුත් බීසරෝ වසග ඉඳල සබ්රියල්ල. ඒ වාසග්ර්
පඤ්ෙඤවාස්ස යථා මූ්ගා - උඹලට සහාඳට තීක්ෂණ පරඥාව තිබුණත්
ඔය අනුන්ට යටිකූට්ටු අදින වැඩ තියනවසන සලෝසක. කට්ට
ශකරාටික වැඩ. අන්න ඒසකදි සර්ෝඩසයක් විදිහට හැසිසරන්න
කියල තියනව. මූග විදිහට හැසිසරන්න කියල තියනව. ඒ වාසගර්
බ වා දුබ්බ් ාරිෙ. සනාකටයුතු කර්ර් කරන්න හදනසකාට සකාන්ද
පණ නැති මිනිසහක් වාසග, කරගන්න බැරි සකසනක් වාසග ඒ
දුශ්චරිත කරියාවලදී හැසිසරන්නයි කියල තියනව. අථ අ්ෙ
සමුප්ප්න්න ස්යථ මතසායි ’න්ති, සබ්සරන්නර් බැරි නම්, වට කර
ඉන්න ර්ාර සස්නාව ර්තු කරල සර්න්න සම්ක කරපන්, අරක කරපන්
කියල අවුස්සනවා නම්, ර්ළමිනියක් වසග සවලා වැතිරගන්නයි කියල
තියනව. ඒ විදිහට අපි සම් පතිලීන ගතිය ඇති කරගන්න ඕනැ;
සැඟසවන ගතිය.
සම් පතිලීන ගතිය පිළිබඳව තවත් තැනකදී ර්ට ර්තක් සවනව.
විපස්සනාව කරසගන කරසගන යනසකාට, විපස්සනාසව් යම් කිසි
සවලාවක සංඛාරැසපක්ඛා ඤාණය ආව නම්, සංඛාරැසපක්ඛා
අවස්ථාසව්දි හිසත් තත්ත්වය විස්තර කරනවා අටුවාචාරීන්
වහන්සස්ලා සබාසහෝර් ලස්සනට. ඒකට නම් ර්ර් සබාසහාර් කැර්තියි.
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ඒසකදි සඳහන් කරල තියනව සංඛාරැසපක්ඛාවට ආවට පස්සස ඒ
පුද්ගලයාට තරහ යන්සන නැති ගතිය වැටසහනවා කියල. කුප්පන්න
බෑ එයාව. සර්ාන සහාඳ සංස්කාරයක් ආවත් නරක සංස්කාරයක්
ආවත් ඉන් කිසපන ගතිය, ඇවිස්සසන ගතිය නැතිව යනවා. කුපිත
ගතිය නෑ. උසප්ක්ෂා ගතිය ඇති කරනවා. ඒ වසගර් සතියක් ඇති
සවනව. ඉතාර්ත්ර් යා සදන සතියක්. දැන් සාර්ානයසයන්
සංඛාරැසපක්ඛාවට සර්පිටත් සතිය තිසයනවා. සහාඳට සතිය එන්න
එන්න දියුණු සව්ගන යනවා. නර්ුත් ඒසක අස්ථිරතාවක් අපිට ඇති
සවනව, සම් සවලාසවදි සද්දයක් ආසවාත් සව්දනාවක් ආසවාත්
හිතිවිල්ලක් ආසවාත් කැසඩයිසදෝ! කැඩුසණාත් ඊගාවට ආයි සැරයක්
අරර්ුණට යනසකාට පිරිහිලා තිසයයිසදෝ! කියල සැකයි. ඔය
සංඛාරැසපක්ඛා ඤාණසයදී සහාඳටර් පැහැදිලි සවනව, දැන් සර්ාන
සංස්කාරයක් ආවත් සහාඳ, නරක, කුපිත කරවන සදයක් ආවත් ර්සග්
සතිය නම් සර්ාන විදිසහන්වත් වැසටන්සන නෑ කියල. සපාල්
සගියක් වතුරට දැම්සර්ාත් ඒ සපාල් සගිසය් ලඝු පැත්ත උඩට
එනවා. සකාච්චචර කරකවල අල්ලලා දැම්ර්ත් ඒක වතුසර් තැන්පත්
සවන්න තිබ්බ ගර්න්, අත ගත්ත ගර්න්, එහාට සර්හාට සපරළිලා
සපරළිලා සපරළිලා ලඝු පැත්තර්යි උඩට එන්සන. ඉතින් ඒ සපාල්
සගිය බලන සකනාට සත්සරනවා වතුසර තියල ඇඟිලි ගහන්සන
නැත්නම්, සපාල් සගිය ලබු පැත්තර්යි උඩට එන්සන.
ඒ වසග තර්යි සංඛාරැසපක්ඛා ඤාණසය තියන තාක් කල්
හිසත්, කවදාවත් සම් සතිය නැති සවයි කියල සැකයක් එන්සන නෑ.
සතියට අහු සවනව. හැබැයි. ර්ට සම් සවලාසව හිතිවිලි තියන බව
අහු සවනව. හැබැයි කනගාටුවක් නෑ. පශ්චාත්තාපයක් නෑ. දන්නවා,
සතියට අහු සවනව. සම් අරර්ුසණ් සනසර්යි. ඒ වුණාට හිතවිල්සල
හිත තියනව. සව්දනාවක් තියනව දරාගන්න බෑ, නර්ුත් ඒක සහාඳට
දන්නව. ඒ වසගර් සද්ද ඇසහනව. සබාසහාර් කර්කශ සද්ද. නර්ුත් ඒ
සද්ද නිසා හිත පීරිගෑසවන බව දන්නව. හිත නරක් සවච්චච බවත්
දන්නව. නර්ුත් ඒ නිසා නරක් සවච්චච හිසතන්, සතිය නරක් සවන්සන
නෑ. ආන්න ඒ තරර්ට සතිය යා සදන ගතියක් ඇති සවනවා. ඒ
වාසග්ර් තර්යි, ඒ සංස්කාර පිළිබඳව ඇති උසප්ක්ෂාව නිසා පුදුර්

| 202

හත්වන දේශනය

|

සැහැල්ලුවක්, හිසත් පැතිරිච්චච ගතියක්, ඇති සවන්න පටන්
අරගන්නව. ඒක ර්නුස්ස හිතක, සකසලස් සහිත හිතක හිතාගන්න
බැරි විසව්කයක් ඇති සවනව.
අන්න ඊට අර්තරව හිසත් තියන ලකුණු හතරක් සපන්වනව.
හයසවනි ලක්ෂණයක් විදිහට පති ීන පති ුට පතිව්ට න
සම්පසාරීයන කියල. ඒසකදි සපන්වන පළසවනි වචනයයි පුරාසෙද
සූතරසය් අපි සාකච්චඡා කරන පතිලීන වචනයයි එකයි. ඒකට
සැඟසවන ගතිය සපන්වනව. සැඟසවන ගතිය කියන්සන, ඒකට
බුරැසම් ඉන්න කාසල ඒ ස්වාමීන් වහන්සස්ලා සබාසහාර් ලස්සන
උපර්ාවක් සපන්නුවා. ප්ලාස්ටික් ලණුවක් අරසගන ඒසක සකාන, අපි
කරන්සන සාර්ානයසයන් විසිරී ගිසයාත් ලණුව එන්න එන්න
ගැලවිලා යන නිසා ඕක පුච්චචලා ගුලි කරන එක සන. අන්න ඒ වසග
සකාන විසිරිච්චච ලණුවක් සහෝ සකාන ඇකිළිලා තිබුණත් කර්ක් නෑ.
ඒක ගින්දරට ළං කසළාත් ඒක ගින්නට ළං සවන්න ළං සවන්න ළං
සවන්න ඉදිරියට පැනල ගිනිගන්න යන්සන නෑ. උණු සවවී උණු
සවවී, පිටිපස්සසන් පිටිපස්සට, පිටිපස්සසන් පිටිපස්සට ලැජ්ජ්ාවට
පස්සට යනවා. ඒක තර්යි උපර්ාවට සපන්වන්සන. ගින්නට ළං
සවනසකාට තර්න් ඒ පැත්තට යන්න ලැජ්ජ්ා සවල, පස්සසන් පස්සට
එනව වසග. අටුවාව සපන්වන්සන කුරැලු පිහාට්ටක් ගින්නට ළං
සකරැවාහර් ඒක ඇකිළිලා තර්න් පැත්තට එනවා මිස ඉදිරියට
යන්සන නෑ. ආන්න ඒකට කියනවා සැඟවී ගන්නා ගතිය කියල.
පතිලීන කියල කියනව. ඉදිරියට යන්සන නෑ. සකසලස් දිහාවට චණ්ඩ
පරැෂ පුරැෂයන් දිහාවට සනාකටයුතු සද්වල් දිහාවට සර්ානර්
සහ්තුවක් නිසාවත් ඉදිරියට යන්සන නෑ. ලැජ්ජ්ා සවලා පස්සසන්
පස්සට යනව.
ඒකට සර්ාන වචන වශසයන් තර්යි සපන්වන්සන, පතිව්ට.
ඇකිසළන ගතිය. නිකන් කලබලයක් සවච්චචහර් හාවා නැවතත්
තර්න්සග් පැලස්සට රිංගගන්නව වසග, බිල්වල ඉන්න සත්තු බිලට
රිංගගන්නව වසග තර්න් ආපහු හිටපු තැනට පත් සවනව මිසක්ක
ඉදිරියට යන්සන නෑ. පති ුට, ඒ තියන දිහාසවන් අන් දිහාවකට
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හැසරනවා. ඒ දිහා බලන්න බෑ. ඒවා අසාධාරණයි. ඒ වසග්ර්
අධාර්මිකයි. ඒ නිසා ඒක දිහා බැලීසර්න් පවා තර්න්සග් හිතත් නරක
සවනව. ඒ ඇත්තන්ටත් අනුගරහ සකරැව සවනව. ඒ නිසා සනාබලා
නිකන් ඉන්නව. අද තියන පත්තර ගැන කියන්න තිසයන්සන ඔන්න
ඔච්චචරයි. රෑපවාහිනිය ගැන කියන්න තිසයන්සනත් ඔච්චචරයි. ඕව දිහා
බලන්න බලන්න, අර මිනිස්සු තවතවත් කුණුහරප අච්චචු ගහගහා
සපන්වනව. නර්ුත් ඒ සවලාසවදි තර්න් පැත්තකට සවච්චචහර් අනිත්
පැත්තට හැරිච්චචහර් බලන සකසනක් දිව දික් කරසගන සහාට දික්
කරසගන සබල්ල දික් කරසගන බලපුවාසව. තර්න් පැත්තකට සවන
එකයි තිසයන්සන. ඕව වළක්වන්න අපිට පුළුවන්කර්ක් නෑ.
ළඟදී සාකච්චඡාවකදී එක්සකසනක් කිව්ව - රෑපවාහිනිය, ගුවන්
විදුලිය වසග ඒවාසය් නරක සද්වල් කථා කරන එකට විරැද්ධව සර්ාජ්
සංසශෝධකසයක් කථා කරනසකාට, අනිත් එක්සකසනක් කිව්ව ඔය
හැර් යන්තසර්ර් නතර කරන්න සබාත්තර්ක් තියනව. සහාඳ නැති
සදයක් ඇසහනවා නම් නතර කරල නිකන් ඉන්නව. ආසය හදන
මිනිහට බැන බැන ඕක බලාසගන ඉන්න ඕනැ නෑ. හැර්
යන්තරයකර් සබාත්තර්ක් තියනව නතර කරන්න. නතර කරල දාන්න.
ඒ වසග්ර් උඹටත් තියනව සබාත්තර්ක්. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කියල තියනව
ඇස් සදක වහගනින්. නැත්නම් අනිත් පැත්ත හැරියන්. ඕව නතර
කරන්න බෑ. බුදුහාර්ුදුරැසවෝ පහළ වුණයි කිව්වත් නතර සවන්සනත්
නෑ. ඉස්සරත් තිබුණා, දැනුත් තිසයනවා, සහටත් තියනවා. අපි නිවන්
දැක්කත් තියනව. නර්ුත් සම් පතිව්ට ගතිය, අනිත් පැත්ත හැසරන්න
පුළුවන් ගතිය, එසහර් නැත්නම් පති ුට ගතිය අපි ළඟ තියනව. ඒක
ර්ානව අයිතිවාසිකර්ක්. අම්ර් අප්ප නරක වැඩක් කළත් තර්න්ට
පුළුවන්කර් තියනව අහක බලාගන්න.
සර්න්න සම්ක ඉසබ්ර් එනවයි කියල තියනව, සම්
සංඛාරැසපක්ඛා අවස්ථාසව්දී. ඒ කියන්සන සංස්කාරවල තියන
සනාපනත්කම්වල කිසිර් සවනසක් සවන්සන නෑ. සංස්කාර හැර්දාර්
සගාජ් දානව. හැර්දාර් උඩ දානව. හැර්දාර් කුප්පගත කරනවා.
අසාධාරණ වැඩ කරනවා. තර්න් ඉදිරිපිටත් කරනව. නර්ුත් තර්න්ට
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තිසයන්සන ඒ සවලාවට එක්සකා සම් කියන පතිලීන වචනය සැඟවීගන්නව. ෙයට ලැජ්ජ්ාවට හැදිච්චච සකසනක් සනාකටයුතු,
සනාපනත්කර්ක් දැක්කර් ලැජ්ජ්ා සවනව වසග. එසහර් නැත්නම්
පතිවට්ට ගතිය, ඇකිළීගන්නව. ඉබ්බා කට්ට ඇතුළට අඬු ටික ගත්ත
වාසග අකුළාගන්නව. එසහර් නැත්නම් පති ුට. ඉවත බලාගන්නව.
ඉවත බලාගැනීසර්න් අහිංසකකර් සපන්වනව. විසව්චන කරන්න
යන්සනත් නෑ. දුවන්න යන්සනත් නෑ. බලන්සනත් නෑ. න
සම්පසාරීයති. පැනල සදන්න යන්සන නෑ. න සම්පසාරීයති අලුත්ර්
වචසන තර්යි සලෝසක පාවිච්චචි කරන, පැනල සදන්න යන්සන නෑ.
සම්පසාරී සවනවයි කියන්සන ඒ දිහාවට පරසාරණය සවනවයි කියල
එකයි. එසහර් පරසාරණය සවන්සන නෑ. තර්න් අකුළන එකයි
කරන්සන.
ආන්න ඔය ලකුණු හතර සංඛාරැසපක්ඛා අවස්ථාසව්දී
සවනව. ඉතින් සම් උසප්ක්ෂාව සංඛාරැසපක්ඛාව විතරක් සනසවයි
සන. දස ආකාර උසප්ක්ෂාවක් අසප් සපාසත් සඳහන් සවනව. සකායි
සවලාසවදි කවුරැ සකායි ර්ට්ටසම් සකසනක් නරක වැඩ කළත් ඒකට
අපි අනිවාර්යසයන්ර් අත සදන්න ඕනැ, අපි අනිවාර්යසයන්ර් ඒක
සයෝජ්නා ස්ථීර කරන්න ඕනැ කියල සදයක් නෑ. එසහර් තත්ත්වයක්
ආවට පස්සස අපිට සර්වඥයන් වහන්සස් උගන්වල තිසයන්සන
අතීරණ සවන්නයි කියල. අවිරැද්ධ පරතිපත්තියකට යන්නයි කියල.
සාමීචී පටිපන්න සවන්නයි කියල. සහාඳයි සර්තන තද අවශයතාවක්
තියනව, ර්ර්ත් සම්කට සම්බන්ධයි, ර්ර්ත් නැගිටලා යන්සනත් නෑ.
ඡන්ද සනාදී යන්සනත් නෑ. සපාේඩක් ඉන්න ර්ර් සම් සවලාසවදි කළ
යුත්ත සර්ාකද්ද කියල සපාේඩක් සාකච්චඡා කරල බලල කියන්නම්
කියල යනව මිස, සකළින්ර් විරැද්ධ සවන්න ගිසයාත් ඔය සර්ාජ්ය
අපිව විනාශ කරනවා. සර්ාකද ර්ුළු සර්ාජ්සයර් සීයට අනූනවයක්ර්
ඒ පැත්තට ඡන්සද දීලයි තිසයන්සන. අපිට සප්නවා සම්ක අපිට
ගැළසපන්සන් නෑ. එතසකාට කියන්න තිසයන්සන අපි සපාේඩක් කල්
ගන්නව. එතසකාට කිව්සවාත් එසහර් අපිට ඕසගාල්සලෝ ගැන
බලාසගන ඉන්න සවලාවක් නෑ, අපි සම්ක තීන්දු කරනව. ආ ඒක
පරශ්නයක් නෑ. ඕසගාල්සලෝ තීන්දුවක් ගන්න. ර්ර් නෑ. ර්ර් තීන්දු
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කරනවා, ර්ර් ගුරැ හාර්ුදුරැසවෝ හම්බ සවන්න ඕනැ. ර්සග්
සබරහ්ර්චාරීන් වහන්සස්ලා හම්බ සවන්න ඕනැ. ර්සග් සගෝල පිරිස
හම්බ සවන්න ඕනැ. හම්බ සවලා ර්ර් කියන්නම් කියල පස්සට දානවට
අපි කියනව අවිරැද්ධ පරතිපත්තිය කියල. ඕකට කියනවා සාමීචි
පටිපන්න ගතිය කියල. අපණ්ණක පරතිපදාව කියල.
අපි ඔන්න ඔය අපණ්ණක පරතිපදාව හුඟාක් සවලාවට ගන්සන
නෑ. අපි කරන්සන සර්ාජ්යට බනින්න පටන් අරගන්නව. ඕසගාල්සලෝ
සම් සම්පූර්ණ සර්ාජ් විසරෝධී වැඩක් කරන්සන. ර්ර් සකාසහාර්ද සම්ව
කරන්සන කියල කෑගැහුසවාත් සවන්සන සර්ාකද්ද? අපි වවුලසග්
සගදරට ගිහිල්ල පුටුව ඉල්ලුව වසග වැඩක්. වවුලසග් සගදරට ගියා
නම් පුටුව ඉල්ලන්න එපා. අපි එතනට යන්න ඕනැ අසප් සපර කළ
අකුසල කර්ර්යකට. නර්ුත් ඔළුව සබ්රගන එන්න නම් කරන්න
තිසයන්සන සම් පතිලීන ගතිය අපි පුරැදු කරන්න ඕනැ. අපි ඒකට
ඒ සවලාවට සදන උත්තසර් සාසනික වශසයන් සදන්න ඉසගනගන්න
ඕනැ. ඒ නිසා සම් ගති සංඛාරැසපක්ඛා ඤාණසයදී ඉසබ් එනවා.
ආවත් සම්ක බණක් අහල, සර්වැනි ගතියකින් සම් සර්ාජ්සයන්
සබ්රිලා එන්න පුළුවන් ගතිය ගුණ ආනිසංස සනාදැකපු සකනාට, සම්
ගතිය අඳුනගන්න හම්බ සවන්සන නෑ. අඳුනගත්ත සකනාට
සංඛාරැසපක්ඛාවට කලිනුත් සම්සක තියන පරාසයෝගික සකාටස්
කරියාවත් කරල බලනසකාට සප්නව බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් සර්ාන
තරම් ඤාණවන්තද, සර්ාන තරම් කරැණාවන්තද කියල.
ආන් ඒක සත්රැම් අරගන්න බැරි නම් බුදුහාර්ුදුරැසවාත් එක්ක
සිවුර අල්ලසගන ඉඳසගන හිටියත් ධර්ර්ය සත්රැම්ගන්න අර්ාරැයි.
සර්ාකද, සම් තත්ත්වය බුදුහාර්ුදුරැසවෝ කරන සද්වල් සනසර්යි. සලෝක
ස්වොවය. ඒක නැති කරන්න බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් කවදාවත්
පරාර්ථනා කරන්සනත් නෑ. එසහර් හතරැස් සවන්න කියල සලෝසකට
පරාර්ථනාවක් බුදුහාර්ුදුරැවන්සග නෑ. උන්වහන්සස් කියන්සන
සදාකාලිකව සම් විෂර්තා ඇති සවනවා. ඒ සෑර් විෂර්තාවකදීර්
කරියාත්ර්ක සවන්න පුළුවන් පැතිකඩ තුනක් උඹට තියනව. ඒසක සම්
පතිලීන කියන පැත්ත සහාඳට සත්රැම්ගන්න ඕනැ. සත්රැම්ගන්ඩත්

| 206

හත්වන දේශනය

|

අසාධාරණයක් සවන්ඩර් එපායැ. ඒ නිසා බණ සත්සරන්න
අසාධාරණකම් තිසයන්න ඕනැ. සියල්ල සහාඳට තිබිල අපි බුදුවරැ,
පසස් බුදුවරැ, ර්හා රහතන් වහන්සස්ලාත් එක්ක ඉන්න ගියාර් අපිට
ඔය පතිලීන ගුණයක් ඕනැත් නෑ. සත්සරන්සනත් නෑ. වැඩකුත් නෑ.
නර්ුත් ඒසක සනසර්යි සන අපිට ඉන්ඩ තිසයන්සන. අපිට
ඉන්ඩ තිසයන්සන කාය දුශ්චරිත වචී දුශ්චරිතවලින් පිරිච්චච දුස්සී් ා
බහුඣජ්්නා කියන සලෝසක. ඕසක් ඉන්නසකාට අපි සම් ගුණ දන්නව
නම්, සම් ගුණවලට පත් සවලා රහත් සනාවී හිටියත්, එසහර් නැත්නම්
අපි සංඛාරැසපක්ඛා සනාවුණත්, අපි පත් විය යුත්සත් සර්සහර්
ගුණයකටයි, සම්කයි අපි දැකිය යුත්සත් සලෝසක දිහා, සම්කයි අපි
සිල්වත් විය යුත්සත කියල, ථංදස්සී ථංසී් ා කියලා අර නිර්මිත
සර්වඥයන් වහන්සස් අහන පරශ්නයට උත්තසර් සලෝකය දිහා සම්
විදිහට බලන්න - සකාසහාර්ද? කවුරැ සර්ාන විදිහට ගහගත්තත්
තර්න් එසහර් ගහගත යුතු බවක් නෑ. තර්න්ට සබ්රිලා ඉන්න පුළුවන්.
කථංසීසලා - සකාසහාර්ද උඹ සිල්වන්ත සවන්න ඕනැ? සකාසහාර්ද
හික්සර්න්න ඕනැ? හික්සර්න්න ඕනැ නම් විරැද්ධ සවන්න ඕනැ නෑ.
විරැද්ධ සනාවී, සවලා ගන්න පුළුවන්. අවිරැද්ධ පරතිපත්තිය ගන්න
පුළුවන්. අපණ්ණක පරතිපත්තියට, සාමීචි පටිපන්න ගතියට යන්න
පුළුවන්.
අන්න එසහර් කරසගන කරසගන යනසකාට ඒ පුද්ගලයා
අනිත් සකසනක් කවදාවත් හතුසරක් විදිහට සලකන්සනත් නෑ. ඒ
වසග්ර් අනිවාර්යසයන්ර් සර්ාජ්සය් ඉන්න ඕනැ පුද්ගලසයක් කියල
ගණන්ගන්සනත් නෑ. සකාන් කරන්නත් ඉඩ තියනව. සබාසහාර්
සහාඳයි. සකාන් කරන තරර්ට සහාඳයි. සාධු ! කියල පැත්තකට සවන
එකයි තිසයන්සන. හැබැයි අඟවන්න එපා. අර ඉබ්බා දියට දාන්න
හදනසකාට ඇන්නෑසව් ර්ැසරයි කියල කිව්වලු. එන්න ඒක කියල
පැත්තකට සවන එකයි තිසයන්සන. ර්ාව වතුරට දාන්න එපා අම්සර්ෝ,
ර්ට හුස්ර් ගන්න බැරැව ර්ැසරයි කියල කියනව ඒ සවලාසව. ඒ
කියන්සන අර ඉබ්බා කියන කතාව තර්යි. ඒකට නම් සර්න්න සම්
පතිලීන කියල කියන්සන ඒ සැඟසවන ගතිය. ඒක බුදුහාර්ුදුරැසවෝ
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සකාච්චචර පාවිච්චචි කරල තියනවද කියල බලන්න. බුදුහාර්ුදුරැවන්ට
ආශ්චර්ය ගුණ අද්ෙූත ගුණ සකාච්චචර තිබ්බත් සවලාව ආවට පස්සස
උන්වහන්සස් දන්නව ගැලවිලා යන හැටි. ආශ්චර්ය ගුණ නැතුව
සාර්ානය කරර්යට ගැලසවන හැටි දන්නව.
ඒ නිසා අපටත් පුළුවන් රහත් සවලා තිසයයි, තිසයන්ට ඕනෑ,
කියන සම් ගුණ එදිසනදා ජීවිතසයදී කටයුතු කරනසකාට ටික ටික ටික
ටික කරියාත්ර්ක කසළාත් - ඉතින් ර්සග් සාර්ානය උපර්ාව තර්යි එසහව් කරියාත්ර්ක කරන සකනා කාර් එකක තියන සෂාක් ඇබ්සසෝබර්
එකක් වසග තර්යි. ඒ පුද්ගලයා සකසර් සර්ාන සව්ගයක් ආවත් සර්ාන
කම්පනයක් ආවත් ඇතුළට ගන්නව මිසක්කා පරතිකරියා කරන්සන නෑ.
ආපහු කම්පනය පිටතට සදන්සන නෑ. වාහසන යනසකාට පුංචි
වළකට ටයර් එකක් වැටිච්චච ගර්න් ඒ සෂාක් ඇබ්සසෝබර් එක තර්යි
සෂාක් එක ගන්සන. යන ර්ගීන්ට සත්සරන්සන් නෑ. අනික් සරෝද
තුනට සත්සරන්සන් නෑ. එයා ඒක අරසගන බර දරාසගන වාහනයට
ආපහු සර් බර ොවයක් ඇති කරල සදනව. එසහර් නැති වුසණාත්
අපිට පාරට බනින්න සවනව අපි යන පාසර වළවල් තිබ්බයි කියල.
නර්ුත් හෑර් වාහනයකර් ඔය සෂාක් ඇබ්සසෝබර් හතරක් හයි කරල
තියනව. හැර් සරෝසදටර් තියනව. ඒව හරි සවුත්තු සවච්චචහර් තර්යි
ඇතුළට දඩ බද සද්සද එන්සන. බර කරත්සතට සෂාක් ඇබ්සසෝබර්
නෑ. ඒක ඉතින් ජ්රස් බරස් තර්යි. ඒ නිසා ොවනා කරපු නැති හිත
බර කරත්තයක් වසග. සහාඳට ොවනා කරපු හිත සහාඳට
සස්සපන්ෂන් තියන ර්ර්සිඩීස් සබන්ස් එකක් වසග. එසහර් නැත්නම්
සරෝල්ස් සරායිස් වසග. සකාච්චචර කබල් පාරක යන්න වුණත් හුඟක්
ඒව දාන්සනත් නෑ, සාර්ානය පාරක දාන්සනත් නෑ. ඉතින් සගාසේ
පාරවල්වල දැම්ර්ට වදින්සනත් නෑ.
ඒ සඳහා අපි සත්රැම් අරගන්න ඕනැ බුදුරජ්ාණන් වහන්සස්
ර්හා පරඥාසවන් සම්ක සත්රැම්ගත්ත එක සවනර් සදයක්. ර්හා
කරැණාසවන් අපිට කියල දීල තියනව ඔය වසග සියුම් සුන්දර
තැන්වලට යන්න නම් සම් සගාසරෝසු තැන්වලදී ඔළුව සබ්රගන්න
හැටි. අපි හිතනවා නම් රහත් වුණාට පස්සසයි සම්වට උත්තර සදන්න
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පුළුවන් සවන්සන කියල, ඒ වසග සදයක් නම් රහත් ර්ාර්ගසයන් හම්බ
සවන්සන නෑ. රහත් ර්ාර්ගයට යන්න හම්බ සවන්සනත් නෑ එසහර්
සකසනකුට. ඒ නිසා උදැල්සලන් අයින් කරන්න තියන කුණු
උදැල්සලන් අයින් කරන්න දැනගන්න ඕනැ. සම්සන් හැන්සදන් අයින්
කරන කුණු සම්සන් හැන්සදන් අයින් කරන්න ඕනැ. කන් හැන්සදන්
අයින් කරන ඒව කන් හැන්සදන් අයින් කරන්න ඕනැ. කන් හැන්සදන්
අයින් කරන්න ඕනැ ඒවා උදැල්සලන් අයින් කරන්න කවදාවත් බෑ. ඒ
වසගර් උදැල්සලන් අයින් කරන ඒවා කන් හැන්සදන් අයින් කරන්නත්
බෑ. සීලසය්දී අයින් කරන සකසලස්, උදැල්සලන් අයින් කරන සකසලස්
වසග සබාසහාර් සගාසරෝසුයි. ඒව ඔක්සකාර් සුද්ධ කළාට පස්සස
සර්ාිසයන් අයින් කරන සකසලස් සම්සන් හැන්සදන් අයින් කරන
වැඩ. ඊට පස්සස පරඥාසවන් අයින් කරන ඒවා කන් හැන්සදන් වසග.
ආන්න ඒ කරර්යට වැඩ කරසගන යන්න නම් සෑර්
සවලාවකදීර් අපි ජ්ාර් සබ්ර ගන්නවයි කියල තිසයන්සන. අපි
පරිස්සම් කියල වචනයක් තිසයන්සන. ආන්න ඒ පරිස්සම් වචනය
සත්රැම්ගත්ත සකනාට තර්යි සම් උපශාන්ත ොවයට සුදුසුකම්
ලැසබන්සන. ඒ වසගර් තර්යි උපශාන්ත ඇත්තන්සග් ලකුණක් ඒ.
කවදාවත් හැකියාවල් සපන්නන්න ගිහිල්ල එළියට අඬු පුප්පන්න
යන්සන නෑ. හැර් සවලාසවදිර් දන්සන නැති සකසනක් වසග, බයාදු
සකසනක් වසග, සැඟවීගත්ත ගති ඇති සකසනක් වසග හැසිසරනව.
අවශයතාවක් ආසවාත් විතරක් ගති එළියට එන්න අරිනව. කවදාවත්
සපන්වන්සන නෑ.
ඔය සලෝසක සවළඳ වයාපාර නිසා පරචාරක වශසයන්
කරසගන යන (ආරක්ෂක/ ආත්ර්ාරක්ෂක සටන් කරර්) ර්ාෂල් ආට්ස්
කියල තිසයන්සන. ඔය සෑර් සදයක්ර් ස්වාමීන් වහන්සස්ලා පුරැදු
කරපු සද්වල්. උන්වහන්සස්ලා කැලෑවල ඉන්නසකාට දාර්රිකසයා
එනව. සහාරැ එනව. කවදාකවත් ඒ කට්ටියට යටත් සවන්සන නෑ. ඒ
නිසා සහාරැ එන්න ඉස්සසල්ල සහාඳට ඇඟ හුරැ කරගන්නව කවුරැ
හරි ආසවාත් තරැ ඇඳලා ගහන්න. හැර් හැකියාවර් තියනව. නර්ුත්
කවදාවත් කාටවත් අත තියන්සන් නෑ. එනසකාට කියනවා සර්සහර්යි
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අපි ළඟ යර්ක් කර්ක් නෑ. සහාරැ ඇවිල්ල කියන්සන එසහර්
සනසර්යි, උඹල සම්ක හංගගන තියාගන ඉන්නව, දීපියව් කිව්වහර්
අසන් නෑ උපාසක ර්හත්තසයා තරහ සවන්න එපා, අපි ළඟ
සර්ාකවත් නෑ. ඕන්නම් ඇවිල්ල ඉඳලා ඕනැ සදයක් තියනව නම්
කාල බීල ඉන්න. අපිට විසව්කය ඕනැ. ඉතින් ඒ ර්නුස්සය සබල්සලන්
අල්ලලා සහාල්ලල කලබල කරනවා. නෑ අපි ළඟ ගන්න ඕසගාල්සලෝ
කැර්ති ර්නාප සදයක් නෑ. සදසවනි සැසර්ටත් කියනවා කරදර
කරන්න එපා. අපි ළඟ ර්ුකුත් නෑ. තුන් සවනි සැසර්ටත් ඔච්චචර බනිද්දි
ගහද්දි කියනවා අපි ළඟ ර්ුකුත් නෑ. ඉතින් සහාරා පුම්බනවා නම්
ඊගාව සැසර් දීපුවහර් සදකක් පැත්ත වැටිලා වැසටන්න, ගහල
කියනවා. උඹට කිව්ව සැරයක් කිව්ව. සදකක් කිව්ව. තුනක් කිව්ව.
එන්න ඒකටයි ඔය ර්ාෂල් ආට් දියුණු කසළ්. දියුණු කරපු කට්ටිය
ගහලත් නෑ. දැන් එසහර් සනසර්යි සන. සද්සද අහන්න ඕනැ ර්ාෂල්
ආට්ස් පුරැදු කරන තැන්වල. හාස් හූස් ගාන හැටි දකිනසකාට
සප්නවා සහාරා එන්න ඉස්සසල්ල සර්සහ පුම්බල ඉවරයි. එසහර්
එකක් නෑ සම්සක. කවදාවත් නෑ හැකියාව සකාච්චචර තිබුණත්
අන්තිර්ටර් බයාදුකසර්න් තර්යි වැඩ අරගන්සන. බැරිර් වුසණාත්
විතරක් පාවිච්චචි කරනවා.
ඇත්තටර් සර්වඥයන් වහන්සස් පරාතිහාර්ය පාපු සවලාවල්
කියල කියන්සන සවන සර්ානර් කරර්යකින්වත් බැරි තැන තර්යි
එවැනි ලකුණු සපන්නලා අනිත් කට්ටිය තක්බීර් තත්ත්වයට පත් කළා
මිසක් කවදාවත් ගැහුසව් බැන්සන් නෑ. ඒ නිසා සම් ගුණ සියල්ලර්
තිසයන්න ඕනැ. නර්ුත් කවදාවත් වැඩ ගන්සන නෑ. සම්ක සථරවාදසය
පරධානර් ලක්ෂණයක්. ඒ කියන්සන සෑර් හැකියාවක්ර් ඇති
කරගන්නව. නර්ුත් හැකියාවක් නැති සකසනක් වශසයන් කටයුතු
කරනවා. සම් පරාසය තියන සකනා බුදු වුණා වසග තර්යි. සම්පූර්ණ
හැකියාව තිබුණට බැරි සකසනක් වාසග් කටයුතු කරනවා. සම්ක
තර්යි සකාච්චචර ලස්සනද - ඇස් ඇත්සත් නර්ුත් අන්ධසයක් විදිහට
හැසිසරනව. කන් ඇත්සත් නර්ුත් බීසරක් විදිහට හැසිසරනව. ඤාණය
ඇත්සත් නර්ුත් සර්ෝඩයකු විදිහට හැසිසරනව. සකාන්ද පණ ඇත්සත්
නර්ුත් හයිය හත්තිය තිසබන නර්ුත් පණ නැති සකසනක් විදිහට
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හැසිසරනව. සම් කියන්සන ජ්ාර් සබ්රලා කරඅරින වැඩක් සනසර්යි.
දුස්සීලවලටයි දුශ්චරිතවලටයි සම් කථා කරන්සන.
ඒක නිසා සම් පතිලීන කියන ගතිය සහාඳට බැලුසවාත් නියර්
වීරසයා ගාවත් නියර් නායකසයෝ ගාවත් අසබෞද්ධ වුණත් තිබිල
තියනව. ඒව තර්යි හුඟාක් සවලාවට ඔය චරිත ලකුණු ලියනසකාට
වීර චරිත ලියනසකාට වීර චරිත ලියර්සන් දක්ෂයා කරල තියන
වැසේ. වීර චරිත නැති නිකන් ඔය කාේසබෝේ වීරයන්ට වීර චරිත
ලියන්න ගියාර් නැති ගුණ ඇති කරල සපන්වනව. හරිර් කැතයි. හරිර්
අජ්ූවයි. ඇති ගුණ වහල ලියන එක තර්යි වීර චරිතයක තියන
වටිනාකර්. ඒ නිසා හුඟක් ඇත්සතෝ තර්න්සග් ස්වයං ලිඛිත චරිත
ලියනව. සර්ාකද, අනික් ඇත්සතෝ සබාරැ ලියන නිසා. නැති ගුණ
සපන්වන නිසා. ඒ නිසා පතිලීන ගුණය බුද්ධාදී උත්තර්යන්
වහන්සස්ලා විසින් අගය කරපු සදයක්.
ඒ වාසගර් අකුහක - කුහක නැතිකර්. කුහක ගතිය කියල
කියන්සන සකාසහාන්වත්, කුහක ගති, තර්න් ළඟ තියන ර්ාන්න ගති
නිසා ඇති කරගන්න විකෘති. ඒකට සහාඳ උපර්ාවක් වශසයන්
සපන්වන්න පුළුවන් සසෝණදණ්ඩ සූතරය. ඒක සර්වඥයන්
වහන්සස්සග දීර්ඝ සූතරයක්. ඒ සූතරය සම් සවලාසවදි සාකච්චඡා කරන්න
අපිට සවලාවක් නෑ. ඉතාර්ත්ර් වටිනා කරැණු ටිකක්. වටිනා බර්ුණු
ධර්ර් තියන බර්ුසණක් සර්වඥයන් වහන්සස් ඉදිරියට පත් සවලා සර්වඥයන් වහන්සස් සබාසහාර් ලස්සනට ඒ බර්ුණට කියල සදනව
ඔය කියන නිර්ර්ාණවාදසය ඇති දුර්වලකර්. ඔය බර්ුණු ර්ත සනසර්යි
සකසරන්න තිසයන්සන, ර්ැසරන්න ඉස්සසල්ල තණ්හාව දුරැ
කරගන්න කියන එක කියලා සහාඳට ඔප්පු කරනවා. ඔප්පු කළාට
පස්සස බර්ුණා ඇත්තටර් සර්වඥයන් වහන්සස්ට නතු සවල
පහුසවනිදා දාසනත් දීල, දාසනන් පස්සස ළඟ ඉඳසගන කියනව,
සර්න්න සර්සහර් කතාවක්.
“අවසරයි! ස්වාමීන් වහන්ස, දැන් ර්ර් සම් බර්ුණු ගසම්
සලාක්කා. ර්ට සම් ඔක්සකාර්ල ඉතාර් උසස් විදිහට සලකනව. සම්
සගෞරවය නිසා ර්ට ලාෙ සත්කාර තියනව. ඒ ලාෙ සත්කාර ටික
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පවත්වාගන්සන නැතුව ර්ට සකාරන්න අර්ාරැයි. ඒ නිසා යම්ර් කිසි
සවලාවක ර්ර් ඔබවහන්සස් ළඟින් යන සවලාසවදි ර්සග් සගෝල
බාලසයෝ පිරිසත් එක්ක සහාඳට ආසනයක වාි සවලා හිටිසයාත්, ර්ර්
කළ යුත්ත නම් නැඟිටල ඔබවහන්සස්ට වඳින එකයි. ඒක තර්යි කළ
යුත්ත ස්වාමීන් වහන්ස. නර්ුත් ර්ර් වඳින්න ගිසයාත් සගෝල බාලසයෝ
ර්ං ගැන සර්ානවා හිතයිද කියල ර්ට විශ්වාස නෑ. ඒ නිසා ර්ර් ඒ
සවලාවට ඔබවහන්සස්ට ඉඳසගනර් දෑත එකතු කරල වඳින්නම්.
අසන්! එතසකාට ර්ර් නැගිටලා වැන්දා කියල ොරගන්න” කියල
කියනව. “ඒ වසගර් ර්ර් ජ්ටාව බැඳසගන සම් කට්ටියට බණ කියකියා
ඉන්න
සවලාසවදි
ඔබවහන්සස්
ළඟින්
යනසකාට
ර්ර්
අනිවාර්යසයන්ර් දන්නව ර්ට ජ්ටාව දැරීර් ගැළසපන්සන නෑ කියල.
ඒ සවලාවට ර්ර් ජ්ටාව ගලවන එක තර්යි කරන්න තිසයන්සන. ඒ
වුණාට ස්වාමීන් වහන්ස ඔබ වාසග කළු සකස් ඇති තරැණසයකුට
ර්ං වසග සම් වයසක සකසනක් ජ්ටාව ගැසලව්සවාත් මිනිස්සු ර්ං
ගැන නරකක් හිතල ර්සග් කීර්ති නාර්ය නරක් සවන නිසා ර්ර් ඔළුව
පාත් කරන්නම්. ඒසකන් සත්රැම් අරගන්න ර්ර් ජ්ටාව ගැසලව්වයි
කියල. ර්ර් උසස් හුඟාක් වටින වාහනයක ර්ර් යනව. යන සවලාසවදි
ර්ර් දන්නව වාහසනන් බැහැල ඔබවහන්සස්ට ර්ර් වඳින්න ඕනැ.
ඔබවහන්සස් පයින් යනවා පාතරය අරසගන. අසන් ස්වාමීන් වහන්ස,
බැස්සසාත් රට්ටු ර්ර් ගැන සර්ානවා හිතයිද ර්න්දා. ර්ර් සකවිට
උස්සල ආචාර කරන්නම්. ඒසකන් හිතාගන්න ර්ර් වාහසනන් බැහැල
වැන්දයි කියල. එසහර් නැත්නම් ර්ං වාහසන ඉඳසගනර් අත් සදක
එකතු කරන්නම්, ඒසකන් බාර ගන්ඩ” කියල සසෝණදණ්ඩ කියනවා.
අටුවාචාරීන් වහන්සස්ලා සපන්නල දීල තියනව සම්කට තර්යි
කුහකකර් කියන්සන කියල. කළ යුත්ත දන්නව. නර්ුත් සර්ාජ්සයන්
ලැසබන ලාෙ සත්කාර අඩු සවයි කියල ඒ සවලාවට ලකුණක්
සපන්වනවා. ලකුණක් සපන්නුවාට දණ ගහල වැන්සදාත් එසහර්
අර්ාරැයි. ඕක සකාච්චචර අපි ළඟ තියනවද බලන්න. හුඟාක් සවලාවට
අපි කළ යුත්ත කරන සවලාසවදි අපි සපාි ලකුණක් සපන්නල නතර
සවනව. සර්ාකද, අපි අර සගනාපු කීර්ති රාවය නතර සනාවී
තියාගන්න. ඉතින් ඕව තියන තාක් කල් අපි ළඟ තියන සම් කුහනා
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ලපනා කියන අකුසල ධර්ර් හිසත් වැඩ කරනවා. ධර්ර් සගෞරවය ආපු
ගර්න්, නියර් ධර්ර් සගෞරවය ආවට පස්සස කුහක ගති ඉතුරැ
සවන්සන නෑ. ඒක නිසා ඒ කුහක ගති නැති එක තර්යි අකුහක කියල
කියන්සන. අකුහක තත්ත්වය කියන්සන තර්න්සග් ර්හන්තත්වකර්
ඇත්තටර් දන්නව - සම් ඉස්සරහ පුද්ගලයා ඉදිරිපිට ර්හන්තත්ව නැති
බව. නර්ුත් අර ඉන්න සර්ාජ්සය් පිළිගැනීර් කැසඩයි කියල ඒ
ර්හන්තත්ව ගතිය සපාේඩක් පාත් කරල සපන්නනව මිසක් නියර්
බැගෑපත් ස්වරෑපයට නිහතර්ානී තත්ත්වයට එන්සන් නෑ. ඒ නිසා
කුහක ගතිය නිහතර්ානීකසම් අනිත් පැත්ත. ඉතින් ඒව තියන තාක්
කල් සවන්සන බුද්ධ සගෞරවය, ධර්ර් සගෞරවය, සංඝ සගෞරවය අඩු
සවනව.
ආරම්ෙක ොවනා ජීවිතයක් පටන්ගන්නසකාට කා ළඟත් ඕක
තියනවා. ඒ සර්ාකද සහ්තුව, අපි සර්ාජ් ර්ට්ටම්වල තර්යි ජීවත්
සවන්සන. නර්ුත් ඉහළට යනසකාට යනසකාට සත්සරනව සර්ාජ්
ර්ට්ටසම් තිසයන්සන ආමිස සුඛය. ආමිසයට තියන ලාෙයට
සත්කාරයට සිසලෝකයට තියන ෙය. නර්ුත් නිරාමිස සුඛය දැනගත්ත
එක්සකනාට සත්සරනව, සම් ආමිස සුඛසය ආඪ්යව සත්ජ්වන්තව
සසනග පිරිස සහිතව ඉන්නවට වැිය නිරාමිස සුඛය සකාච්චචර
සහාඳද කියල. එතසකාට ධර්ර් සගෞරවය එනසකාට ධර්ර්ය ඉදිරිපිට
ඕනැ සදයක් දීල බැගෑ සවන්න පුළුවන් තත්ත්වයට පත් සවනව. තව
යම් කිසි සවලාවකට අපි අසව්දයිත සුඛය කියන නිවන් සුඛයට පත්
වුණා නම් ආය බුද්ධ රත්නය ඉදිරිපිට, ධර්ර් රත්නය ඉදිරිපිට, සංඝ
රත්නය ඉදිරිපිට අර අසවච්චච පරසාදය පහළ වුණාට පස්සස කිසිර්
සදයක් ඉතුරැ සවන්සන නෑ, ර්ර්ය කියල ර්සග්ය කියල ර්සග් ආත්ර්ය
කියල. ඒ සම්පූර්ණ පාවා දීසම් ශක්තිය ඇති සවනවා. සකාටින්ර්
කියනව නම්, තර්න්සග් සීලය පිළිබඳවත් පුදුර්ාකාර අරියකාන්ත
සීලයකට පත් සවන්න පටන්ගන්නව.
ආන් ඒ විදිහට ඒ කුහක ගති ඇත්තටර් පෘථග්ජ්නසයක් තුළ
සහෝ සර්ාජ්සය් ජීවත් සවනසකාට නැති සකසනක් නෑ. ඉතින් ඒක අපි
අපරාධයක් රාජ් අපරාධයක් දඬුවර්ක් විදිහට කුහක ගති තියන එක
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සහාඳ නෑ කියන එක සනසර්යි තිසයන්සන. අපි ළඟ තියනව නම්,
කල්පනා කරන්න ඕනැ බුද්ධ රත්නය ධර්ර් රත්නය සංඝ රත්නය
ඉදිරිපිට කුහක ගති පාන්සන අපි සම් කුර්න ලාෙයක් සත්කාරයක්
බලාසපාසරාත්තුසවන්ද? එසහර් බැලුසවාත් අපිට සත්සරන්න පටන්
අරගනී, ඔය උගූරට සහාරා සබ්ත් කෑර්ක් සම්සක කරන්න බෑ. සහාඳට
විපස්සනා ොවනා කරසගන යනසකාට එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ එන්ඩ සම්
ගති නතර සවලා, නිකන් සාර්ානය අද ඉපදිච්චච සපාි බසබක්
අම්ර්සග් ඔසඩාක්කුසව් ඉන්නසකාට එයාසග තියන සර්සළක් ගතිය
සකාච්චචරක්, ඒ ර්වට පිරිච්චච ගතියක් ඇති කරල සදනවද? ඒ නිසා
පූර්ණ ආරක්ෂාවක් ර්ව විසින් ඇති කරල සදනව.
ඒ වසග තර්යි අපි කුහක ගති නැතුව, අකුහකව තරිවිධ
රත්නසය්දී කටයුතු කරසගන යනසකාට ධර්ර් ආරක්ෂාව සීයට
සීයක්ර් ලැසබනව. අපි යම් විදිහකට කල්පනා කරල වැඩ කරන්න
ගත්සතාත් කල්පනා සකසරන්සනර් ර්ර් රැසකන්නයි. ර්සග්කර්
රැසකන්නයි. ආත්ර්ය රැසකන්නයි. නර්ුත් ඒක කවදාවත් සම් කියන
විදිහට හිතල පරාර්ථනා කරලර් ගන්නත් බෑ. එතසකාට සවන්සන
නිකන් කෘතරිර් වැඩ පිළිසවළක්. නර්ුත් අපි අදහස් වශසයන් ගන්න
සවනව, ධර්ර්ය පිපීගන එනව නම්, විපස්සනාව නැඟීගන එනව නම්,
ඉසබ්ර් සම් පතිලීන ගතිය, අපි පසුබාලා පැත්තකට සවන ගතිය,
කුහක නැති ගති, එන්න පටන්ගන්නව. එසහර් එනසකාට හිතන්න
නරකයි සම්ක සම් බයාදු කර්ක්, සනෝන්ජ්ල්කර්ක් කියල. සම්ක බුද්ධාදී
උත්තර්යන් වහන්සස්ලාට කියන්න ඕනැ සවච්චච කාරණාවක්.
සලෝකයා සම්ක අනිත් පැත්තට කියන්සන. සලෝකයා කියන්සන කිසි
සස්ත්ර් ඒ වසග සද්කට සනානැමී, තර්න්සග් ර්ාන්නක්කාරකර්ට
ජීවත් සවන්නයි අපිට ශිල්ප ශාස්තර උගන්නන්සන්. අපිට උසස් කුල
උසස් ධනවත් පරෙූවත් ගති එන්සන්.
නර්ුත් ධර්ර්ය ඉදිරිපිට බලනසකාට සකාච්චචරක් සම්සක
තියනවද කියල දැනගන්න තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්සස් බුදු සකසනක්
ර්වල, පරශ්න අස්සවල උන්වහන්සස් සම් කථා කරන්සන. හැබැයි සම්
කියන පතිලීන ගතිය, අකුහක ගතිය, පුරාසෙද සූතරසය් පර්ණක් තියන

| 214

හත්වන දේශනය

|

වචන සනසර්යි. හුඟාක් සූතරවල තියනව. විශුද්ි ර්ාර්ගසය්
විසශ්ෂසයන්ර් සීල නිද්සද්සය බැලුසවාත් සම්ව සගාඩක් විස්තර
සවනව. නර්ුත් සම් සූතරසය් තියනව, සබාසහාර් ලස්සනට සම්ක බුදු
සකසනක් අහන පරශ්නයක්. සර්ාකද එසහර් නැති වුසණාත් අපිට
අහන්න හිසතන්සනත් නෑ. අපි සම් පරශ්න වරනගන්න දන්සන නෑ.
හැබැයි ර්ර් හුඟාක්ර් පුද්ගලිකව අත්දැක්ක සදයක් තර්යි ධර්ර්
සාකච්චඡාවලදී සම්ක ර්තු සවනව. ධර්ර් සාකච්චඡාවලදී සම්ක විකෘති
අර්ථවලින් ර්තු සවනව. සර්හර සවලාවට පරකෘතියර් ර්තු කරනවා.
සර්න්න සම් වසග තත්ත්ව තියනව - අපි සකාසහාර්ද සර්ව්වසය්දී
සගවල් සදාරවල්වල කටයුතු කරන්සන. සම් සසනගක් ඉන්නසකාට
කටයුතු කරන්සන, පුද්ගලික ර්තයක් වශසයන් කටයුතු කරන්සන
කියන එක ර්තු සවනව. ඉතින් එතසකාට නම් සත්සරනවා බුදු
සකසනක් ඉන්නව වසග තර්යි නියර් ධර්ර් සාකච්චඡාව යනසකාට.
නර්ුත් ධර්ර් සද්ශනාසව්දී සපාතක් පතක් බැලීසම්දී සම්ක ඔය
තරම් හිත් වදින තාලයට එන්සන් නෑ. නර්ුත් සම් සදකර් - ධර්ර්
සාකච්චඡා, සපාත් පත් බැලීර් - කරන ගර්න් සම් සතිය කියන ගුණ
ධර්ර්ය පුරැදු කරනවා නම් සතිය කවදාවත් නෑ ර්ර්, ර්ාසග්, ආත්ර්
කියන ගතියක් ඇති කරන ගතියක්. සකාටින්ර් ආඩම්බර සවන
ගතියක් නෑ. ඒසකන් නම්බු ගන්න ගතියක් නෑ. එන්ඩ එන්ඩ
නිහතර්ානී ගති ඇති සවනසකාට අපිට අවුරැදු සදදහස්
පන්සියපනහක් ගියයි කියන එක ර්තක නැති සවනව. බුදු
හාර්ුදුරැසවාත් එක්ක ඉන්නව වසග සත්සරන්න පටන් අරගන්නව.
සම් අපි ඉන්සන හැතැක්ර් දාස්ගානක් ඈත, සජ්තවනාරාර්සයන්
ඈතයි කියල සදයක් නෑ. එකට ඉන්න පුළුවන් ගතියක් ඇති සවනව.
ඒ නිසා සම් ගුණ අඳුනාසගන තර්තර්න්සග් සන්තානවලට කිට්ටු
කරගන්නව නම්, ඒ බුද්ධාදී උත්තර්යන් වහන්සස්ලත් එක්ක ඇසුරැ
කරපු ඇත්සතා යම් උපශාන්ත ොවයකට පත් වුණාද, ඒසක මිහිරියාව
ඒසක සුවඳ අපිට දැකගන්න පුළුවන් සවනව.
ඒ නිසා සියලුසදසනක්ර් ර්තක තියාගන්න ඕනැ. බණ
අහන්න ඕනැ. ධර්ර් සාකච්චඡා කරන්න ඕනැ. බණ ොවනා කරන්න
215

|

| පුරාසේද සූතරය
ඕනැ. කරන ගර්න් සම් ගුණ ර්තු වුණහර් හිත සදතෑවර සවන්සන
නැතුව, සම්ව බුද්ධාදී උත්තර්යන් වහන්සස්ලා අගය කරපු සද්වල්.
ඒක නිසා අසප් ගිහි ධර්ර්ත් එක්ක සනාගැළසපන්න පුළුවන්. සම්
ධර්ර්ය විෂසයහි නැසර්න්න නැසර්න්න අපිට කවදාවත් නරකක්
සවන්සන නෑ. සතියට සලාකූ ශක්තියක් ඇති සවනව ආනාපානය හරි
ගියත් නැතත්. සද්ද සව්දනා බාධා ආවත් නැතත්. නින්දා ලැබුණත්
ජ්යගරහණ ලැබුණත්. සකායි එසක්දිත් දිගට සතිය පවත්වන්න පුළුවන්
වුසණාත් විතරක් අපිට සම් පුරා සෙදා වීත තණ්සහෝ කියන විදිහට
ර්රණයට කලින් යම් පරර්ාණයකට තෘෂ්ණාව දුරැ කරගන්න පුළුවන්
සවයි කියල බලාසපාසරාත්තු තියන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි උත්සාහ
කරන්න තිසයන්සන සම් ලැබිච්චච අවස්ථාව තුළ උපරීර් වශසයන්
තෘෂ්ණාව දුරැ කිරීසම් කටයුත්ත කිරීර්ටයි. ඉතින් ඒ සඳහා පැයක්
පර්ණ සම් ධර්ර් සද්ශනාවට සවන් දීසර්නුත් තර් තර්න් දියුණු කරන
ලද ගුණ ධර්ර්වලට එකතු සවච්චච අත්දැකීම්වලිනුත් තවතවත් ශක්තිය
ශධර්ය බලය ලැබිල, සම් දර්ශනයක් සර්වැනි සීලයක් ඇතුව
උපශාන්ත ොවය සර්සලෝ වශසයන් සාක්ෂාත් කරගන්න ලැසබ්වා!
කියන පරාර්ථනාසවන් අදට නියමිත ධර්ර් සද්ශනාව සර්තනින් නතර
කරනවා.
සියලුසදනාටර් සැනසීර් උදා සව්වා! කියල පරාර්ථනා කරනවා.
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