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පරණාම
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනරය් පවත්වන
ලද 223වන භාවනා වැඩසටහන රවනුරවන් පූජ්ය පානදුරේ
චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින්, ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් ර්හා කච්චාන
භද්රදකරත්ත සූතරය පාදක කරරගන ධේර් රද්ශනාවලියක් පවත්වන
ලදි.
එර් රද්ශනාවලිය රර්රස් ගරන්ථයක් වශරයන් ර්ුද්රණය
කරන්නට අනුර්ැතිය රදමින් පරසාදය පළ කළ, නිස්සරණ වනය
අරණය රස්නාසනරය් පරධාන කේර්ස්ථානාචාේය අති පූජ්ය
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව නායක රතරැන් වහන්රස්ට ඉර්හත්
රගෞරවරයන් නර්ස්කාර කරර්ු.
විපස්සනා භාවනාවට අදාළව ර්හඟු උපරද්ශ සර්ූහයක්
ඉස්ර්තු කරමින් භාවනානුරයෝගීන්ට ඍජ්ුවර් ර්හත් පිටිවහලක් වන
පරිදි එර් රද්ශනාවලිය පැවැත්වූ පූජ්ය චන්දරතන ස්වාමීන්
වහන්රස්ට ර්හත් රස් කෘතරේදීව නර්ස්කාර කරර්ු. තවද, රර්ර්
රද්ශනාවලිය ර්ුද්රණයට සුදුසු පරිදි ගරන්ථයක් රලස රර්ණීය
ආකාරරයන් සකස් කළ පූජ්ය රදල්ගර්ුරේ ධම්ර්සුභද්ර ස්වාමීන්
වහන්රස්ටද රගෞරවරයන් නර්ස්කාර කරර්ු.
රර්ර් සත්කාේයය සඳහා රයරදමින්, රර්හි අත් පිටපත
පරිගණකගත කළ කුර්ුදුනී අතලරග් ර්හත්මිය, ගරන්ථය සංස්කරණය
කරමින් රසෝදු පත් බැලූ රාණි රාජ්පක්ෂ ර්හත්මිය, ර්නහර පිට
කවරයක් නිේර්ාණය කළ අමිල් කුර්ාර ර්හතා සහ ගරන්ථය ර්ැනවින්
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ර්ුද්රණය කළ රකාලිටි පරින්ටේස් ආයතනරය් අධිපතිතුර්ා ඇතුළු කාේය
ර්ණ්ඩලය යන සියලුරදනාට අපරග් ස්තුතිය පිරිනර්ර්ු.
තවද, රර්ර් සියලුරදනාටත් රම් ගරන්ථය ර්ුද්රණය කිරීර් සඳහා
දායක වූ පින්වතුන්ටත් උතුම් ධේර්ාවරබෝධය පිණිස රර්ර් කුසලය
රහ්තු රේවායි පතර්ු.
රහ්ර්න්ත රණවක,
ගරැ රල්කම්,
නිස්සරණ වනය සංරක්ෂණ ර්ණ්ඩලය.
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්පරෙදන
එෙං විහාරං ආතාපිං, අ්හාරත්තමතන්දිතං.
තං ්ෙ භ්දදකර්ත්තාති, ස්්තා ආචික්ඛ්ත මුනි
රර්බඳු විහරණ ඇති, ආතාපන වීේය ඇති, රෑ රදරවල්හි
අනලස් වූ ඒ පුඟුලා ‘භද්රදකරත්ත’ යැයි බුද්ධ ර්ුනි පරකාශ රකරේ.
(භද්රදකරත්ත සූතරය - ර්ජ්ඣිර් නිකාය)
ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් උපරිපණ්ණාසකරය් පිළිරවළින් එන සූතර
සතරක් එකර් රත්ර්ාව පදනම් කරරගන තිබීරර්න් එහි යම්
සුවිරශ්ෂත්වයක් ඇති බව රකනකුට හැරඟ්. මින් පළර්ුවන සූතරය
සඳහා අේථ විවරණය සේවඥයන් වහන්රස් විසින්ර් සපයන ලද
අතර, ඊළඟ සූතර රදක සඳහා පිළිරවළින් විවරණ සපයන්රන් ආනන්ද
ස්වාමීන් වහන්රස් සහ ර්හා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්රස්යි. රම්
විවරණ කිසිවක “භද්රදකරත්ත” යන වචනය සම්බන්ධරයන්
අේථකථනයක් හර්ු රනාවන අතර, එර් වචනය තත්කාලීන සර්ාජ්රය්
රහාඳින් ර්ුල් බැසරගන තිබුණ බවක් ඉන් හැඟී යයි.
රම් වචනය සම්බන්ධරයන් ර්ජ්ඣිර් නිකායට පරිවේතනයක්
සපයන අයි. බී. රහෝනේ ර්හත්මිය පවසන්රන් ‘භද්ද’ යන වචනය
සර්ෘද්ධ යන අේථරයන් පරිවේතනය කළත් ඉතිරි පද සඳහා නිවැරදි
පරිවේතනයක් සැපයීර් අපහසු බවය. එරලසින්ර් ර්ජ්ඣිර් නිකායට
පරිවේතනයක් සපයන පූජ්ය ඤාණරර්ාලි ර්ාහිමිරයෝ, ‘එක්
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වාසනාවන්ත රැයක් ඇත්තා’ සහ ‘වාසනාවන්ත එක් ඇල්ර්ක් ඇත්තා’
වැනි පද අටුවා ආශරරයන් ගත හැකි වුවත් ඒ එකක්වත් පරාර්ාණික
අේථයක් රනාසපයන බව පවසති.
භද්රදකරත්ත සූතරය සම්බන්ධරයන් ඉතා සාරගේභ අේථ
විවරණයක් සපයන අති පූජ්ය කටුකුරැන්රද් ඤාණනන්ද
ස්වාමීන්වහන්රස්, ‘රශර්ෂ්ඨ වූ - උතුම් වූ හුරදකලාරේ ඇලුණු
තැනැත්තා’ යන අේථය සැපයීර් වඩා යුක්ති යුක්ත යැයි රපන්වා
රදති. එර් ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් 1973 වේෂරය්දී නුවර ගරන්ථ
පරකාශන සමිතියට සපයන ලද ‘Ideal Solitude’ නර්ැති ගරන්ථයත්
2001 වේෂරය්දී සම්පාදනය කරන ලද ‘උත්තරීතර හුරදකලාව’ නම්
එර් ගරන්ථරය් පරිවේතනයත් රම් විවරණය සපයයි.
2019 ඔක්රතෝබේ ර්ස නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය් පැවැති
භාවනා වැඩර්ුළුවක් සඳහා භද්රදකරත්ත සූතරය ඇසුරින් පූජ්ය
පානදුරේ චන්දරතන ස්වාමීන් වහන්රස් විසින් පවත්වන ලද ධේර්
රද්ශනා සතරක් රර්ර් ගරන්ථයට පාදක වී ඇත. රර්හිදී වැඩි
අවධානයක් රයාර්ු කර ඇත්රත් පරාරයෝගික විපස්සනාවකට
පරරයෝජ්නවත් විවිධ අංශ රකරරහිය. අතීත - අනාගත අන්ත ද්වරයන්
මිදී පරරතයෝත්පන්නය රකරරහි රයාර්ු කළ යුතු විර්සුම් ඇසත් සියුම්
ඉන්ද්රිය සර්තාවත් රර්හිදී සාකච්ඡා කර ඇත. ර්ැදුම් පිළිරවතක්
අනුගර්නය කරමින් තව දුරටත් විපස්සනාවක නිරත විය යුතු ආකාරය
රර්ර් සූතරය ආශරරයන් විස්තර කර තිරේ.
රබාරහෝරදනාට භාවනාවට පිවිසීර් සඳහාද දැනට කරරගන
යන භාවනාවට ඉදිරි ර්ග රපන්වීර්ක් වශරයන්ද රර්ර් රපාත
රයාදාගත හැකි රවතැයි අපි අරප්ක්ෂා කරර්ු.
උඩඊරියගර් ධම්ර්ජීව හිමි
නිස්සරණ වනය අරණය රස්නාසනය - මීතිරිගල
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1 │ අනේත ්දක අතහරිමු
න්මා තස්ස භගේතා අරහ්තා සම්මා සම්බුදධස්ස
අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං
දතීතං පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි
නිස්සරණ වනරය් පවත්වන භාවනා වැඩසටහන්වලදී විරශ්ෂරයන්ර්
ර්තක් කරගන්නවා අපි රම් කරරගන යන භාවනාවට පැති කීපයකින්
අනුගරහ කරන්න අවශය රවන බව. රර්ාකද රම් භාවනාව
පේයංකරය්දි විතරක් අපි උත්සාහවත් වුණු පලියට සාේථක රවන්රන
නෑ. ඒ වරග්ර්යි, අපි සක්ර්න් භාවනාරේ රයදුණු පර්ණින් සියල්ල
සම්පූේණ රවන්රන නෑ. ඉතින් ඒ නිසා විවිධාකාර පැති ඔස්රස් අපි
කරරගන යන වැරේට අනුගරහ කරන්න සිද්ධ රවනවා. රම් කාරණාව
අපි සෑර් භාවනා වැඩසටහනකදීර් ර්තක් කරනවා. රර්ාකද
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අනුුශාසනා කරනවා අංගුත්තර නිකාරය්
පඤ්චක නිපාතරය් අනුගේගහිත සූතරරය් රම් අපි කරරගන යන
කටයුත්තට, විරශ්ෂරයන්ර් රම් ධම්ර්ානුධම්ර් පරතිපදාවට කරර් පහකින්
අනුගරහ කරන්න කියල.
ර්ුලින්ර් ර්තක් කරන්රන ශීලරයන් අනුගරහ කරන්න කියලා.
ඒ නිසයි දැන් රම් පින්වතුන් විරශ්ෂරයන්ර් තර්න් එදිරනදා ජීවිරත්දි
ආරක්ෂා කරන පංචශීලය අභිභවා ගිහිල්ලා ඊට වඩා අධිශීලයක් දැන්
1

|

| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
රම් සර්ාදන් රවලා ඉන්රන්. රර්ාකද ඒ තුළින් අරප් හිරත් යම් ඔසවා
තැබීර්ක් සිද්ධ රවනවා. අපි අත්තිවාරර්ක් සකස් කළා වරග් රම්
කරරගන යන සියුම් කටයුත්තට, උතුම් කටයුත්තට යම් රපර
සූදානර්ක් වුනා වරග් රදයක් තර්යි අපි කලින් හිටිය ශීලයට වඩා
ටිකක් අධිශීලයක පිහිටීර්. දැන් අපි භාවනාවක් කරන්න යනරකාට
අරප් හිත අපිටර් රදාස් කියනව නම් ‘ර්රග් අතින් අර වැරැද්ද වුණා,
රම් වැරැද්ද වුණා, ර්ං නිසා අරයා අසීරැතාවලට පත් වුණා’ රම් ආදී
වශරයන් අරප් හිත අපිටර් රදාස් කියන ස්වභාවයක් තිරයනවා නම්,
‘ර්ර් රම් වැරේට සුදුස්රසක් රනරවයි’ කියල වරග් අපිව
අවතක්රස්රැ කරන ස්වභාවයක් තිරයනව නම්, ඒක හුඟාක්
භාවනාවට බාධාවක් රවනවා.
හැබැයි ඒරක අනිත් පැත්ත, ඒ කියන්රන් ‘ර්ර් රම් කටයුත්තට
රබාරහාර් රහාඳ සුදුස්රසක් බවට පත් රවලා තිරයනවා. අතීරත
ර්රග් වැරදි තිබුණා. නර්ුත් දැන් ර්ං ඒවා හදාගන්න රපාරරාන්දු රවලා.
දැන් ර්ාව නැවතත් රම් අගාධරයන් රගාඩගන්න ර්ං දැන් උත්සාහයක්
දරනව. ර්රග් හිත හදාගන්න ර්ර් දැන් අඩිතාලර්ක් දාලයි තිරයන්රන් ’
කියලා අර රවච්ච රද්වල් අර්තක කරලා, රවච්ච රද්වල් පැත්තකින්
තියලා, අවංකව දැන් රම් සර්ාදන් රවච්ච ශීලය ආරක්ෂා කරන්න, ඒ
ශීලයට අනුව පිහිටන්න යම් කිසි රකරනක් උත්සාහවත් රවනවා.
අන්න ඒ තුළින් එක්තරා අන්දර්ක සතුටක් ඇති රවනව. රර්ාකද අපි
කා අතිනුත් විවිධාකාර වැරදි සිද්ධ රවලා තිරයනවා, අතපසු වීම්
සිද්ධ රවලා තිරයනවා. නර්ුත් දැන් අපි අවංකව උත්සාහවත් රවනව
ඒ අතපසු වීම් පැත්තකට දාල අර්තක කරල දැන් අලුරතන් අරප් ජීවිත
සකස් කරගන්න. ඒක රම් කාටවත් රප්න්න කරන රදයක්, කැපී
රප්න්න හදන කටයුත්තක් රනරවයි. ඒක අපිර් රම් අත තියපු උතුම්
කටයුත්ත සාේථක කරගැනීරම් ර්ූලාරම්භයක් වශරයන් කරන රදයක්.
ඉතින් ඒ නිසා, රම් පින්වතුන් රම් සර්ාදන් රවච්ච ශීලය පුළුවන්
තරම් උත්කෘෂ්ට ර්ට්ටර්කින්, පුළුවන් තරම් අවංකව ආරක්ෂා
කරගන්න. අපි පස්රසන් කවුරැවක්වත් එන්රන නෑ අපි සිල් ආරක්ෂා
කරනවද කියල බලන්න. අපිර් තර්යි ඉතාර් අවංකව රම් සිල්පද ටික
ආරක්ෂා කරගන්න උත්සාහවත් රවන්න තිරයන්රන.
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ඉතින් ඒ නිසා රම් අෂ්ටාංග ශීලය උතුම් වූ ශීලයක් - ඒ ශීලය
ර්ත අපි හික්රර්න්න හික්රර්න්න අපි එක්තරා අන්දර්කින් ආේයයන්
වහන්රස්ලා, නැත්නම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ලා ගත කරපු ඒ
ජීවිරත්ට දවස් ගණනකට රහෝ අනුගත වීර්ක් තර්යි සිද්ධ රවන්රන.
ඉතින් අපිටත් ශක්ති පර්ණින් එබඳු ශීලයක් ආරක්ෂා කරරගන ඉන්න
හැකියාව තිරයනවාද කියල උරගා බැලීර්ක් තර්යි සිද්ධ රවන්රන්. ඒ
නිසා රම් පින්වතුන් ශීලරයන් අනුගරහ කරන්න ර්තක තියාගන්න. ඒ
ශීලයකින් අනුගරහ කරනරකාට අරප් හිතට ර්තු රවනවා අර්ුතු නැවුම්
බවක්. ‘ඉස්සර නම් රම් රම් වැරදි ර්රග් අතින් සිද්ධ වුණා, ර්ර් ඒ
තරම් තැකීර්ක් කරළ් නෑ රර්බඳු රද්වල් සම්බන්ධරයන්. අද ර්ර් ඊට
වඩා සංවර රවලා, ඊට වඩා ර්ර් පැහැදිලා රම් කටයුත්රත්
රයරදනවා’. එතරකාට තර්න්රග් රම් චරිතරය් සිද්ධ රවන ඒ
පරිවේතනය නිසා, එරහර් නැත්නම් තර්න් රම් ගත්ත පියවර නිසා,
අපිට අපි ගැනර් යම් සතුටක් ඇති රවනවා, පරරර්ෝදයක් ඇති රවනවා.
අපිට අපි ගැනර් ඇති රවන සතුට, ඒ පරරර්ෝදය, ඉතාර් අවශයයි
භාවනාවට. භාවනාරවදි අපි කිසි රස්ත් බලාරපාරරාත්තු රවන්රන
නෑ ඍණ ආකල්පයක්; හිත නිකම් ර්ැලවිලා, ර්ූණ ර්ැලවිලා,
රශෝකාකූල ස්වරෑපයක් රනරවයි භාවනා කරන රයෝගිරයක්රග්
තිරයන්රන්. ඒ රවනුවට රහාඳට පුබුදු රවච්ච ස්වභාවයක්, සතුටු
රවච්ච ස්වභාවයක්, පරරර්ෝදයට පත් රවච්ච ස්වභාවයක් තර්යි
භාවනා කරන රයෝගාවචරරයක්රග හිරත් අවශය රවන්රන්.
එතරකාට එබඳු පරරර්ෝදවත් ගතියක්, සුවයක්, සැහැල්ලුවක් රම් ශීලය
හරහාත් අපිට ලබාගන්න පුළුවන්.
ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා රකරනක්
නිවැරදිව ශීලයක් ආරක්ෂා කරනරකාට ඒක සර්ාධි සංවත්තනික
ශීලයක් රවනව කියලා. ඒ කියන්රන් සර්ාධියට තුඩු රදන ශීලයක්
බවට ඒක පත් රවනවා. ඒ නිසා අපි නිවැරදිව ශීලයක් ආරක්ෂා
කරනරකාට අපිට අපි ගැනර් සතුටක් ඇති රවනවා. ‘අපි දැන්
රබාරහාර් නිරවදය විදිහට, රබාරහාර් පිරිසිදු විදිහට ජීවත් රවන්න
උත්සාහවත් රවනවා රන්’ කියලා තර්න්රග රම් ජීවිරත් ඇති රවන
රවනස ගැන අපිට සතුටක් ඇති රවනවා. ඒකට බුදුරජ්ාණන්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
වහන්රස් නර්ක් දීල තිරයනවා ‘අනවජ්ඣජ් සුඛයක්’ කියලා - නිවැරදි
බව තුළ ඇති රවන සතුටක්. ඒක රබාරහාර් අහිංසක සතුටක්. ඒක
ඇත්තටර් ඉතාර් වටිනවා භාවනාවට. ඒ සතුට තුළින් තර්යි අපිට
රම්රක ගැම්ර් අරන් රදන්රන්. ඒ නිසා රම් පින්වතුන් ශීලරයන්
අනුගරහ කරන්න උත්සාහවත් රවන්න.
ඊළඟට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා බුද්ධ
වචනයට ඇහුම්කන්දීර්, බුද්ධ වචනය ඉරගන කියාගැනීර්, පරිශීලනය
කිරීර් වැදගත් කියල රම් අපි යන ගර්නට. ඒකට කියනවා ‘සුත
අනුග්ගහිතය’ කියලා. ඒ නිසා අපි බණ අහනවා, රපාත්පත්
පරිශීලනය කරනවා. විරශ්ෂරයන්ර් රම් භාවනා වැඩසටහනකදී අපි
භාවනාවට පරරයෝජ්නවත් රවන යම් ධේර් කරැණු ටිකක්
ඉරගනගන්නවා. බුද්ධ වචනය එක්ක අරප් භාවනාව සසඳලා බලන්න
උත්සාහවත් රවනවා. එතරකාට රබාරහාර් විශ්වාසවන්තව රම් කරන
රද් කරරගන යන්න පුළුවන්. රර්ාකද අපි දන්රන නැහැ අපි කරන
රද් හරිද කියලා. අපි අපිට ඕනෑ ඕනෑ පාරවල්වල ගිහිල්ල රත්රැර්ක්
නෑ. අද නානා පරකාර භාවනා කරර් ඉස්සරහට ඇවිල්ල තිරයනවා.
නර්ුත් රම්වායින් කීයක් නම් බුද්ධ වචනය හා සිරය්ට සීයක්
සැසරඳනවාද, එකඟ රවනවාද කියන එක රපාේඩක් අපි විර්සල
බැලිය යුතුයි. ඉතින් ඒක නිසා අපි කරරගන යන භාවනාව රහාඳට
රම් බුද්ධ වචනයට එකඟ නම්, අන්න අපිට විශ්වාසරයන් යුක්තව
ධධේයරයන් යුක්තව ඒක කරරගන යන්න පුළුවන්. සුත
අනුග්ගහිතය හරහා අපිට ඒ විශ්වාසය ඇති කරලා රදනවා, අරප්
ර්ාේගය පැහැදිලි කරලා රදනවා. අපිට ධධේයවන්තව ‘එදත් රම්ක
රම් භාගයවතුන් වහන්රස් රද්ශනා කරපු රදයක් රන්ද ර්ර් අද
අත්දකින්රන්, ර්ර් අද උත්සාහවත් රවන්රන්’ කියලා සතුටින්
විශ්වාසවන්තව රම් ගර්න යන්න අවස්ථාව ලැරබනවා. ඉතින් ඒ
නිසා සුතරයන් අනුගරහ කරන්න කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්තක්
කරනවා.
ඊළඟට රර්රහර් යන ගර්රනදි, අපි විරශ්ෂරයන් රම්
භාවනාවක් වඩනරකාට අපි කලින් රනාගිය පාරක තර්යි යන්රන්.
ඉතින් අපි තනිතනිරයන් රම් පාරර යනවා. ඇතැම් රවලාවට අපිට
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යම් යම් තීරණ ගන්න සිද්ධ රවනවා. විවිධාකාර අත්දැකීම්
ලැරබනරකාට ඒ ඒ තැන්වලදී අපිට යම් යම් තීරණ ගන්න සිද්ධ
රවනවා. එතරකාට අපි ඒ ගත්ත තීරණය නිවැරදිද? ඒකද ගන්න
තිබිච්ච නිවැරදි තීරණය? කියලා සර්හර විට සැකයක් ඇති රවන්න
පුළුවන්. ඒ වරග්ර්යි අපි ලබන අත්දැකීම් සැලකිය යුතු අත්දැකීම්ද?
නැත්නම් රනාසලකා හැරිය යුතු එරහර්ත් නැත්නම් ඉතාර් වටිනා
අත්දැකීර්ක්ද වටිනා එකක් රනරවයිද? දියුණු කළ යුතු අත්දැකීර්ක්ද?
බැහැර කළ යුත්තක්ද? කියලා සර්හර රවලාවට හිරත් රදගිඩියාවක්
ඇති රවන්න පුළුවන්. රර්ාකද අපි දන්රන නෑ හුඟක් රවලාවට රම්
පාර. අන්න එබඳු තැන්වලදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
සාකච්ඡා කරන්න කියලා. විරශ්ෂරයන්ර්, රම් පාරර ර්ට වඩා
රපාේඩක් හරි පියවරක් හරි ඉස්සරහට ගිය කලයාණ මිතරරයක් එක්ක
සාකච්ඡා කරන්න කියල තිරයනවා රබාරහාර් විවෘතව. ඒකයි
කර්ටහන් සාකච්ඡාවකදි බලාරපාරරාත්තු රවන්රන් අපි රකාරහාර්ද
රම් කර්ටහන වැඩුරේ? ර්ර් ර්ූල කර්ටහනක් වශරයන් භාවිතා
කරන්රන් රර්ාකක්ද? ඒ ර්ූල කර්ටහනට ර්ර් අවධානය රයාර්ු කරළ්
රකාරහාර්ද? රර්ානවද පැමිණි බාධාවල්? ර්ර් ඒවා ර්ගහරවාගත්රත්
රකාරහාර්ද? කියලා රබාරහාර් අවයාජ්ව තර්න් ඒ කරපු කටයුත්ත
රහළි කරන්න අවශයයි. ඒක රම් ර්ර්ත් භාවනා කළා කියල අනිත්
අයට කියන්න රනරවයි. තර්න් රබාරහාර් උවර්නාරවන්
උනන්දුරවන් ඒ කරපු කරියාව අනිත් අයටත් රලාකු ආදේශයක්
රවනවා. රර්ාකද රම් පිරිරස් එක එක ර්ට්ටම්වල අය ඉන්රන්. දැන්
ඇතැම් රකරනක් ආරම්භක ර්ට්ටරම් ඉන්නවා. ඇතැම් රකරනක් ඊට
වඩා රපාේඩක් එහාට ගිහිල්ල ඉන්නවා. තවත් රකරනක් තවත් එහාට
ගිහිල්ල ඉන්නවා.
රම් ආකාරයට භාවනා අත්දැකීම් රහළි රවනරකාට. ආරම්භක
රයෝගීන්ට විශ්වාසයක් ඇති රවනවා රම් රද් කළාර් රර්බඳු අත්දැකීම්
අපිටත් ලබන්න පුළුවන්. රම්ක රම් එක් රකරනකුට විතරක් සුවිරශ්ෂී
රවච්ච හැකියාවක් රනරවයි. එයාට විරශ්ෂ වරර්ක් ලැබිලා,
ආශීේවාදයක් ලැබිලා රනරවයි. රර්තන තිරයන්රන් එයා
උනන්දුරවන් ඒ කටයුත්රත රයදිලා. ඉතින් ඒ නිසා, සෑරහන
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
කාලයක් තිස්රස් උනන්දුරවන් අඛණ්ඩව භාවනාරව රයදුණ නිසයි
රම් අත්දැකීම් ලබල තිරයන්රන් කියලා, ඒවා රහළි රවනරකාට
රකරනක් රත්රැම්ගන්නවා රම්වා රම් එදාට පර්ණක් වලංගු රද්වල්
රනරවයි, අදත් රම්වා පරතයක්ෂ කරගන්න පුළුවන්. අදත් රර්බඳු
රද්වල් අත්දකින්න පුළුවන් කියලා රකරනක්රග හිරත් විශ්වාසයක්
ඇති රවනවා. ඉතින් ඒකත් අපිට හරිර් වැදගත්. රර්ාකද එරහර්
නැතුව අපි ඔරහ් කරරගන යනවා රම්වා හරි යයිද වැරරදයිද කියල
දන්රනත් නෑ, හරි ගිය අයත් ඉන්නවද කියල දන්රනත් නෑ. එබඳු
සැක සහිත තැන් එනරකාට අපි ටිකක් පසුබාන ගතියක් තිරයනවා.
නර්ුත් ඒ ගර්න් කරපු පාරේ තව පියවර ගානක් ඉස්සරහට ගිය අයරග්
අත්දැකීම් රහළි රවනරකාට අපි තුළ රලාකු විශ්වාසයක් ඇති රවනවා
‘ර්ර්ත් රම් පාරර තව දුරට ගිරයාත් දිගට කරරගන ගියා නම්,
රබාරහෝ විට රම් අත්දැකීම් ලැරබන්න පුළුවන්’ කියලා.
රම්කට රහ්තුව තර්යි පින්වත්නි, ර්නුෂයයින් වශරයන් අපි
හැරර්ෝටර් තිරයන්රන් එක ර්නුස්ස හිතක්. ඉතින් එක එක අයරග්
එක එක ර්ට්ටම්වලින් හිරත් යම් යම් රටාවන් තිරයනවා, යම් යම්
රකරලස්වලට නැඹුරැ වීම් තිරයනවා. නර්ුත් අපි හැරර්ෝටර්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විවිධ කරරර්ෝපාය රපන්නල දීලා තිරයනවා.
ඉතින් ඒ නිසා, එදා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් යම් කිසි පිරිසකට යම් ධේර්
රද්ශනාවක් කළාද ඒ අනුව යම් කිසි රකරනක් තර්න්රග හිත
හදාගත්තද එබඳු කරර් අදටත් වලංගුයි, රහටටත් වලංගුයි,
අනාගරත්ටත් වලංගුයි. රර්ාකද අපි හැරර්ෝර් ර්නුෂයයින් වශරයන්
හිරත් යම් යම් දුේවලතා තිරයනවා. ඒ වරග්ර්, යම් කුසලතා
තිරයනවා. එවැනි රද්වල් හඳුනාගනිමින් අරප් හිත තවතවත්
වේධනය කරගැනීර්ක් තර්යි සිද්ධ රවන්රන්. ඉතින් ඒ නිසා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අනුශාසනා කරනවා සාකච්ඡාවකින් අරප්
හිරත් තියන රදගිඩියා, සැක සංකා දුරැ කරරගන, විශ්වාසවන්තව
රම් කටයුත්රත් රයරදන්න සාකච්ඡාවකින් අනුගරහ කරන්න කියලා.
ඒ වරග්ර්යි, භාවනාවකදි අපිට අවශය රවනවා යම් පර්ණක
ඒකාගරතාවක්. හිත හැර් තැනර් විසිරිලා නම්, හැර් තැනර් දුවනවා
නම්, එබඳු හිතකින් බෑ ගැඹුරක් දකින්න. අපි සර්හර රවලාවට
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හිතනවා ‘අපිට ර්හා දැනුර්ක් තිරයනවා, ර්ර් අහවල් අහවල් උපාධිය
ලබලා තිරයනවා, රම් රම් හැකියාවල් ර්ා සතුව තිරයනවා’ කියලා
අපි සර්හර රවලාවට අපි ගැනර් යම් යම් තක්රස්රැ කරනවා. නර්ුත්
ඒ හැකියාවල්, ඒ කුසලතා, ඒ උපාධි, සර්හර රවලාවට රර්තන රම්
කටයුත්තට පරරයෝජ්නයක් රනාරවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි සතු යම්
යම් ඉරගන කියාගත්ත රද්වල්, අපිට ලැබිච්ච පදවි තානාන්තර, රම්වා
රපාේඩක් පැත්තකින් තියන්න තරම් අපි නිහතර්ානී රවන්න
අවශයයි. හරියට නිකම් පුංචි දරැරවකුරග් නිරකරලස් ර්නසක්, පුංචි
දරැරවකුරග් නැවුම් ර්නසක් අපිටත් ඇති කරගන්න පුළුවන් නම්, ඒ
තරර්ට රම් භාවනාව සාේථක රවනවා. එරහර් නැතුව අපි හුඟාක්
දන්නවා, ර්ර් අරවත් දන්නවා, රම්වාත් දන්නවා කියල හිතලා ‘ර්ට
රම්ක ඉක්ර්නට කරගන්න පුළුවන් අනිත් අයට වඩා’ කියල හිතනවා
නම් වැරදියි. ඒ රවනුවට ‘රම් කිසිවක් රම් රවලාරවදි ර්ට වැඩක්
නෑ. රම් රවලාරවදි ර්ර් ඍජ්ු අත්දැකීර්ක් සර්ග පර්ණයි ර්රග්
අවධානය පවත්වන්න උත්සාහවත් රවන්රන්’ කියලා හිතනවා නම්
නිවැරදියි. ඒකට ඇත්ත වශරයන්ර් කියනවා නම් භාෂාවක්වත් අවශය
නෑ. ඉතින් අපි භාෂා, ඒ වරග්ර් සංකල්ප පාවිච්චි කරන්රන් ආධාරක
වශරයන්, උපකාරක වශරයන්. අරප් හිත යම් පර්ණකට දියුණු වුණාට
පස්රස් ඒවාත් බැහැර කළ හැකියි.
ඊට පස්රස් තර්යි රබාරහාර් ගැඹුරකින්, සියුම් ර්ට්ටර්කින්
රම් ඍජ්ු තත්ත්වයක් එක්ක ඇත්තටර් අපිට සම්බන්ධ රවන්න
අවස්ථාව ලැරබන්රන්. අපි වැඩිහිටිරයා නිසා අපිට ටිකක් අර්ාරැයි
අපි ඉරගන කියාගත්තු රද්වල් රපාේඩක් පැත්තකින් තියන්න; අරප්
හිරත් දාරගන තිරයන සංඥා රගාඩ පැත්තකින් තියන්න. නර්ුත් අපි
රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් ‘රම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නපු
පාරක ර්ං දැන් යන්න හදන්රන්. ර්ට උවර්නා පාරක රනරවයි. “ර්ර්
දන්රන් නැහැ, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්යි දන්රන්” කියලා අපි
නිහතර්ානී රවන්න අවශයයි. එරහර් නිහතර්ානී රකරනකුට තර්යි
රම් පාර විවෘත රවන්රන්, පැහැදිලිව යන්න අවස්ථාව ලැරබන්රන්.
ඒ නිසා පුළුවන් තරම් නිහතර්ානීව, පුළුවන් තරම් බිර්ට බැහැලා,
රබාරහාර් සරල ර්නසක් ඇති කරරගන රම් දවස් ගාන ගත කරන්න
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
උත්සාහවත් රවන්න. ර්න්ද, එබඳු හිතක් ඉක්ර්නට එකඟ රවනවා.
හුඟාක් රද්වල් දන්න, වැඩ කටයුතු රැසක් එක පාර කරන්න දක්ෂ, ඒ
වරග්ර් සෑරහන්න කාේය බහුල ජීවිතයක් ගත කරන රකරනකුරග්
හිතට වඩා, රබාරහාර් සරල නැවුම් ර්නසක් ඉක්ර්නට එකඟ
රවනවා.
අපිට රලාකු දැනුර්ක් තිරයන නිසා, අපිට අහවල් අහවල්
උපාධි තිරයන නිසා, අපි 21 රවනි ශතවේෂරය් ජීවත් රවන නිසා,
එදා හිටිය මිනිස්සුන්ට සාරප්ක්ෂකව අපිට ඉක්ර්නට රම් රද් කරගන්න
පුළුවන් කියලා හිරතන්න ඉඩ තිරයනවා. නර්ුත් ඒරක පරතිවිරැද්ධ
පැත්ත තර්යි හුඟාක් රවලාවට සිද්ධ රවන්රන්. අරප් හිත අද
සංකීේණ රවලා තිරයන නිසා, අරප් ජීවන රටා හුඟාක් සංකීේණ
රවලා වයකූල රවලා තිරයන නිසා, එබඳු සංකීේණ රවච්ච, වයකූල
රවච්ච, පිරිහිච්ච, රකරලසිච්ච හිතක් තර්යි අපිට අද පිරිසිදු කරන්න
රවලා තිරයන්රන්. ඉතින් ඒ නිසා අපි රපාේඩක් නිහතර්ානී රවන්න
සිද්ධ රවනවා. අපි අද ජීවත් රවන පරිසරය, කාල පරිච්රේදය
රකරලසිච්ච සිත් බහුල පරිසරයක්; කාල පරිච්රේදයක්. ඒ නිසා අපි
රබාරහාර් බිර්ට බැහැල තර්යි රම් කටයුත්ත කරන්න අවශය
රවන්රන්. එතරකාට රර්වැනි ආකල්පයකින් අපි පටන්ගන්නවා නම්,
අපිට හිරත් ඒකාගරතාවක් ඇති කරගන්න සුදුසු පරිසරය සකස්
රවනවා. ඒ නිසා බුදුහාර්ුදුරැරවා රද්ශනා කරනවා සර්ථයකින්
අනුගරහ කරන්න කියලා. ඒ අනුව හිත සර්නය කරනවා, හිත ඒකාගර
කරනවා, සංසිඳවනවා. රර්ාකද හිත ඇවිස්සිලයි සාර්ානයරයන්
තිරයන්රන්. රරට් රලෝරක් සිද්ධ රවන රද්වල් හරහා අරප් හිත්
නිරන්තරරයන් ඇවිස්රසනවා. අනිත් අයත් උත්සාහ කරන්රන්ර්
අවුස්සන්න. ඉතින් ඒ නිසා එබඳු රදපැත්තකින් තැරළන හිතක් තර්යි
අපිට තිරයන්රන්. ඇතුළතින් රකරලසුන්රගන් ඇවිස්රසනවා,
පිටතින් බාහිර අයරග් නානා පරකාර කටයුතු හරහාත් ඔන්න
ඇවිස්රසනවා. ඉතින් එබඳු ඇවිස්සිච්ච හිතක් තර්යි දැන් සර්නය
කරන්න රවලා තිරයන්රන්. ඉතින් සර්ථයකින් අනුගරහ කරන්න
කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා.
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ඉතින් රම් විදියට අනුගරහ කරපු ඒකාගර රවච්ච, ඒ වරග්ර්
ශීලයකින් රහාඳට ආරක්ෂා රවච්ච, සැක සංකා දුරැ රවච්ච, බුද්ධ
වචනයට එකඟව භාවනාවක් වඩන රයෝගිරයකුට තර්යි පරඥාවක්
දියුණු කරගන්න අවස්ථාවක් සැලරසන්රන්. ඒකට කියනවා
‘විපස්සනාවකින් අනුගරහ කරනවා’ කියලා. එතරකාට රර්න්න රම්
ආකාරරයන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා කරර් පහකට
අනුගරහ කරන භාවනාවක්. කරර් පහකට අනුගරහ කරන පරතිපදාවක්
තර්යි ර්ල් ඵල ගැන්රවන්රන්. එබඳු පරතිපදාවක් තර්යි ගැඹුරකට
යන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නපු පාරේ යන්න අවස්ථාව
සැලරසන්රන් අන්න එබඳු පරතිපදාවක ගර්න් කරන රකරනකුට. ඒ
නිසා අපිට උවර්නා උවර්නා පාරවල්වල රනරවයි යා යුත්රත්. අපි
යා යුත්රත් භාගයවතුන් වහන්රස් සරණ ගිහිල්ලා, උන්වහන්රස්
රපන්නපු පාරේ.
රම් භාවනා වැඩසටහනට ර්ර් රත්ර්ාව වශරයන් තබාගත්තා
ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් උපරිපණ්ණාසකරය් එන සූතරයක්. ඒ සූතරරය් නර්
මහා කච්චාන භදේ්දේකරතේත සූතර . භද්රද්කරත්ත සූතර හතරක්
තිරයනවා ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් එක ළඟ රපළගස්වලා. රම් හතරේර්
රත්ර්ාව එකර්යි. සාර්ානයරයන් අපි එබඳු පුනරැක්තියක්
බලාරපාරරාත්තු රවන්රන නෑ. නර්ුත් රම්රක තිරයන වැදගත්කර්
නිසාර්, එදා ඒ සංගීතිකාරක ර්හ රතරැන් වහන්රස්ලා, රහතන්
වහන්රස්ලා රම් සර්ාන සූතර හතරක් එක ළඟ රපළගස්වලා
තිරයනවා. දැන් රම් ර්හා කච්චාන භද්රද්කරත්ත සූතරයට පදනම්
රවච්ච නිදාන කථාවත් හරි සුන්දරයි. එක්තරා අවස්ථාවක බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රජ්ගහ නුවර තරපෝදා කියන වනරය් වාසය කරනවා. රම්
පරරද්ශය පරසිද්ධයි උණු දිය උල්පත්වලට. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
පර්ණක් රනරවයි අනිකුත් ර්හා සංඝ රත්නය එතරකාට ඒ තරපෝදා
වනරය් වැඩ වාසය කරනවා.
එක්තරා උදෑසනක සමිද්ධි කියන ස්වාමීන් වහන්රස් නර්ක්
වැඩර් කරනවා ඒ එක උණු දිය රපාකුණකට ජ්ල ස්නානය පිණිස;
පැන් පහසු රවන්න වඩිනවා; පාන්දරින්ර් තර්යි වඩින්රන්. සමිද්ධි
ස්වාමීන් වහන්රස් ගිහිල්ලා, රම් උණු දිරයන් පැන් පහසු රවලා
9
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ටිකක් විරේකීව ඉන්නරකාට අර සිවුරැ එරහර් රේරලන්න, එතනට
පැමිරණනවා රදේදුවක්. ඒ රදේදුව ඇවිල්ලා රම් ස්වාමීන්
වහන්රස්රගන් අහනවා “ර්හණ, ඔබ භද්රද්කරත්ත භික්ෂුවරග්
උද්රද්සය සහ විභංගය දන්නවාද?” කියලා. ඒ කියන්රන්,
‘භද්රද්කරත්ත’ කියලා රර්ාකක්රදෝ එකක් තිරයනවා. ඒරක්
සාරාංශයත් ඒරක් විස්තර අේථයත් ඔබවහන්රස් දන්නවාද කියලා
පරශ්නයක් අහනවා. සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් ඒක දන්රන නැහැ. ඒ
නිසා උන්වහන්රස් උත්තර රදනවා “ර්ර් ඒක දන්රන නෑ” කියලා.
ඊට පස්රස්, උන්වහන්රස් රපරළා පරශ්න කරනවා “ඔබ එතරකාට ඒ
භද්රද්කරත්ත සාරාංශයයි විස්තර අේථයයි දන්නවාද?” කියලා.
එතරකාට ඒ රදේදුව උත්තර රදනවා ර්ර්ත් දන්රන නෑ කියලා.
ඊළඟට එයා රම් ස්වාමීන් වහන්රස්ට අනුගරහ පිණිස, නැත්නම්
අනුකම්පාරවන් කියනවා ඒක ඉරගනගන්න කියලා. භද්රද්කරත්ත
උද්රද්සය සහ විභංගය, එරහර් නැත්නම් ඒරක සාරාංශය සහ ඒරක
විස්තර අේථය ඉරගනගන්න, ඒක පුහුණු කරන්න, ඒක රහාඳට
දරාගන්න. රර්ාකද, ඒක අේථසංහිතයි, රම් යන ගර්රන්, ර්ාේග
බරහ්ර්චේයරය් අඩිතාලර්යි කියල කියනවා. ඉතින් ඒ කියන්රන්
රබාරහාර් ගැඹුරැ ර්ට්ටර්ක්, නැත්නම් ඉතාර් පරරයෝජ්නවත්
කාරණාවක් කියලා රම් රද්වතාවිය අතුරැදහන් රවනවා. රම් සර්ස්ත
සිදුවීර් රම් සූතරරය් ලස්සනට සඳහන් රවනවා - හාත්පස ඒකාරලෝක
කරමින්, විශිෂ්ට ඡවි වේණරයන් ර්ුළු තරපෝදා රපරදස බබුළුවමින්,
ආරලෝකවත් කරමින් රර්බඳු රදේදුවක් පැමිණියා, රම් රම් විදිහට
සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්ට ආර්න්තරණය කළා, රම් රම් විදිහට
උන්වහන්රස්ව උනන්දු කළා, එරහර් කරලා එයා අතුරැදහන් වුණා
කියලා.
දැන් සර්හර රවලාවට ඇතැම් රකරනකුට ර්ළගිය ඥාතීන්
දිවයරලෝරක ඉඳලා ඔය වරග් පැමිරණනවා රවන්න පුළුවන්.
නැත්නම්, යම් කිසි අනුකම්පා කරන රදවි රකරනක් ඇවිල්ලා ර්ාේගය
රපන්නනවා රවන්නත් පුළුවන්. රර්රතන්දිත් ටිකක් ඊට සර්ානයි. රම්
සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් රකරේ අනුකම්පාරවන් යම් කිසි රකරනක්
පැමිණිලා ‘රර්බඳු රදයක් පරරයෝජ්නවත් රවනවා ඉස්සරහට භික්ෂූන්
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වහන්රස් රකරනක් වශරයන්. ඒක ඉරගනගන්න’ කියල උනන්දුවක්
හිරත් ඇති කරලා අතුරැදහන් රවනවා. දැන් සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්
ආපහු වැඩර් කරනවා තරපෝදා වනයට. ඇවිල්ලා අනිකුත් භික්ෂූන්
වහන්රස්ලාත් එක්ක බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් දම් සබා ර්ණ්ඩපරය්
ඉන්නරකාට, තර්න්වහන්රස් ර්ුහුණ දීපු අත්දැකීර් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ට රහළි කරනවා. “ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, ර්ර් රම්
විදියට උරද් අසවල් උණු දිය රපාකුණට වැඩර් කළා. එතනට රම්
වරග් රදේදුවක් පැමිණියා. ඇය විර්සා සිටියා ර්ර් භද්රද්කරත්ත
උද්රද්සයත් විභංගයත් දන්නවාද කියලා. ඉතින් ර්ර් දන්රන නෑ කියල
කිේවා. ඇයත් දැනරගන හිටිරය් නෑ. හැබැයි ඇය ර්ාව උනන්දු කළා
ඒක දැනගන්න, ඒක රහාඳට දරාගන්න, ඒක අනුව පුහුණු රවන්න
කියල. ඉතින් ස්වාමීනි භාගයවතුන් වහන්ස, ර්ා රකරේ
අනුකම්පාරවන්, රම් අනිකුත් සියලු ස්වාමීන් වහන්රස්ලා රකරේ
අනුකම්පාරවන්, රම් භද්රද්කරත්ත උද්රද්සය සහ විභංගය අපිට පහදා
රදන රස්ක්වා” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට ආරාධනා කරනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් “රහාඳයි! ර්හරණනි, එරහර් නම් අහගන්න”
කියලා රබාරහාර් සංක්ෂිප්තව රද්ශනා කරනවා ගාථා හතරක්
පර්ණක්. ඒ කියන්රන් උද්රද්සය පර්ණක් රද්ශනා කරලා කරලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් නැගිටලා විහාර රගට වඩිනවා; විස්තර
කරන්රන නැහැ. අනිත් ස්වාමීන් වහන්රස්ලාත් සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස්ත් දැන් අසරණ රවනවා. දැන් රම්ක විස්තර කරලා අපිට
කියල රදන්න කියලයි ඉල්ලුරේ. හැබැයි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රම්
ගාථා ටික විතරක් වදාරා වැඩර් කළා. දැන් ඉතින් පරශ්නයක්. විස්තරේ
දන්රන නෑ. දැන් කල්පනා කරනවා කාරගන්ද රම්රක විස්තරේ
දැනගන්රන් කියලා.
එතරකාට ර්තක් රවනවා ර්හා කච්චාන කියන ර්හ රහතන්
වහන්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් පරශංසා ලබලා තිරයනවා, අග
තනතුරැ ලබලා තිරයනවා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර්
රකටිරයන් කියපු කරැණක් විස්තර සහිතව රද්ශනා කරන්න
දක්ෂරයක් කියලා. උන්වහන්රස් තර්යි ර්හ රහතන් වහන්රස්ලා අතර
ඒ සඳහා ඉන්න සුදුස්සා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
සංක්ෂිප්තව යර්ක් කියනවා, ඒක විස්තරාත්ර්කව පැහැදිලි කරන්න
ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්ට හැකියාව තිරයනවා. ඉතින්
රම් ස්වාමීන් වහන්රස්ලා උන්වහන්රස් රහායාරගන යනවා. ගිහිල්ලා
රම් රවච්ච සිද්ධිය කියනවා. “අපි රම් විදියට දම් සබා ර්ණ්ඩපරය්
හිටියා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට රර්න්න රම් විදියට අපි ආරාධනා
කළා. හැබැයි උන්වහන්රස් රම්ක රකටිරයන් රද්ශනා රකාට වැඩර්
කළා. අපිට රත්රැරණ් නෑ. අපි රකරේ අනුකම්පාරවන් රම් ටික
විස්තර කර රදන රස්ක්වා” කියල කිේවාර් ර්හා කච්චාන ස්වාමීන්
වහන්රස් කියනවා “රම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් සම්ර්ුඛ රවලා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඉස්සරහ ඉන්දැද්දිර් රන් ඕක අහන්න තිබුරණ්.
ඇයි
ර්ාව
රහායාරගන
ආරේ.
එරතන්දි
බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්රගන්ර්යි අහන්න තිබුරණ්; ‘අපිට රත්රැරණ් නෑ, අරන්
භාගයවතුන් වහන්ස, රම්ක විස්තර කරලා රදන්න ’ කියලා ඇවිටිලි
කරන්න තිබුණා. උන්වහන්රස්යි ධේර්ස්වාමී. උන්වහන්රස්යි දන්රන්.
උන්වහන්රස්යි ශාස්තෘන් වහන්රස්. හරියට අරටුව උවර්නා වුණාර්
ඍජ්ුවර් අරටුව ගන්න යන්රන නැතුව හරියට අතුවල ර්ල්වල අරටුව
රහායනවා වරග් වැඩක් දැන් රම් ඕරගාල්රලා ඇවිල්ල කරන්රන්”
කියලා රපාේඩක් අදිර්දි කරනවා විස්තර කරන්න. ඉතින් රම් ස්වාමීන්
වහන්රස්ලා ආරයත් බැගෑපත් රවනවා. “එරහර් කියන්න එපා,
ඔබවහන්රස් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රගන් පරශංසා ලබලා තිරයනවා
රම් රම් විදියට සංක්ෂිප්තව කියපු රදයක් රහාඳට විස්තරාත්ර්කව
කියන්න දක්ෂයි කියලා. ඒ නිසා අපි රකරේ අනුකම්පාරවන් විස්තර
කරන්න” කියලා ඔන්න නැවත නැවතත් ඇවිටිලි කරනවා. “එරහර්
නම් රහාඳයි” කියලා ර්හා කච්චාන රහතන් වහන්රස් ගාථා විගරහ
කරන්න පටන්ගන්නවා.
රම් සූතරරය් එන ර්ුල් ගාථාව තර්යි ර්ර් ර්ාතෘකාව වශරයන්
තියාගත්රත්. “අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං”. අපි
සාර්ානයරයන් භාවනා කරද්දි නිතර නිතර කියන කතාවක් තර්යි
අතීතය ඔස්රස් ලුහුබැඳරගන යන්න එපා. ඒ වරග්ර්යි, අනාගත
සිහින ර්වර්වා එරහර් ඉන්නත් එපා. ඒකර් තර්යි දැන් රම් කියලා
තිරයන්රන්. “අතීතං නා්ොග්ම ය” අතීතය ලුහුබඳින්න යන්න එපා.
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“නප්පටික්ඛඛ අනාගතං” අනාගතය සම්බන්ධරයන් විවිධාකාර
අරප්ක්ෂා බලාරපාරරාත්තු තියාරගන ඒක ඔස්රස්ර් දුවරගන
යන්නත් එපා. “ දතීතං පහීනං තං” යම් කිසි අතීතයක් තිබුණා නම්,
යම් සිදුවීර්ක් අතීතරය් සිදු වුණා නම්, ඒක රවලා හර්ාරයි. ඒක
අවසානයි. “අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” අනාගතය තාර් පැමිණිරය් නෑ.
බලන්න රකායි තරම් නම් සංක්ෂිප්තව රම් ගාථාව තුළ අපිට
අවවාදය ලැබිලා තිරයනවාද? දැන් අපි සාර්ානයරයන් වයසට
යනරකාට හුඟක් රවලාවට අපි අතීතරය් තර්යි ජීවත් රවන්රන්. රම්
රම් විදිහට ර්ර් තරැණ කාරලදි කටයුතු කළා, රම් රම් හැකියා ර්ා
සතුව තිබුණා, රම් රම් අය ර්ර් ඇසුරැ කළා, රම් රම් සිදුවීම් ර්රග්
ජීවිරත් සිද්ධ වුණා කියකියා ඉතින් අපි අතීත ස්ර්රණ ඔස්රස් නැවත
නැවත ජීවත් රවන ස්වභාවයක් තිරයනවා. ඒවාරය් තර්යි අපි කාරල
ගත කරන්රන්. ඒවාට අපි ටිකක් ඇල්ර්කුත් දක්වනවා. ඉතින් අපි
නිකම් ඉන්න රවලාවට ඒවා නැවත නැවත ර්තක් කර කර ඒ අතීතය
ඔස්රස් දුවන ගතියක් අරප් හිරත් තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි, අනාගරත්
සම්බන්ධරයන්, විරශ්ෂරයන්ර් තරැණ කාරලදි ළර්ා කාරලදි අපි
සිහින ර්වනවා ‘අනාගරත් ර්ර් කවුද රවන්රන්, රර්ාන වරග්
වෘත්තියක්ද ර්ර් කරන්රන්, රර්ාන රර්ාන කටයුතුද ර්ර් ඉස්සරහට
කරන්න ඉන්රන්’. ඉතින් රම් ආකාරරයන් අපි අනාගරත්
සම්බන්ධරයන් සිහින ර්වනවා. විවිධාකාර සැලසුම් කරියාත්ර්ක
කරනවා. හිරත් සැලසුම් දුවනවා. ඉතින් රම් විදියට අනාගරත්
සම්බන්ධරයනුත් සෑරහන්න අරප් හිත දුවන ගතියක් තිරයනවා.
දැන් පින්වත්නි, රර්බඳු හිතක් එතරකාට වේතර්ානරය් ගත
කරන්රන් ඉතාර් ස්වල්ප කාලයයි. බහුල වශරයන් අපි ජීවත්
රවන්රන් අතීතරය්ත් අනාගතරය්ත්. අතීත ර්තක ඔස්රස්ත් අනාගත
පරාේථනා ඔස්රස්ත් තර්යි අපි සාර්ානයරයන් ජීවත් රවන්රන්. අන්න
එබඳු ස්වභාවරයන් අයින් රවලා ඉන්න තර්යි දැන් රම් ගාථාරවන්
ආරාධනා කරන්රන්. එරහනම් අපිටත් යම් පර්ණක සූදානර්ක් ඇති
කරගන්න රවනවා දැන් රම් ඉන්න කාල පරිච්රේදරය්දි - දැන් අපිට
ලැබිල තිරයනවා දවස් කීපයක කාලයක් - ඒ කාල පරිච්රේදරය්දී,
අතීතරය් රවච්ච රද්වල් ගැන පුළුවන් තරම් රනාහිතා ඉන්න. හිත
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
දැන් අපි එකඟ කරන්න හදනරකාට නානා පරකාර රද්වල් ර්තක් රේවි
අතීතය සම්බන්ධරයන්. අපි ඒවට වැදගත්කර්ක් දීලා ඒවා හිතන්න
ගිරයාත් ඔන්න අපි අහු රවනවා. ඒ වරග්ර්යි, අනාගරත් කරන්න
තිරයන රද්වලුත් ඔළුවට එන්න පුළුවන්. ඒවාටත් අපි වැදගත්කර්ක්
දීලා අපි ඒවා ඔස්රස් ගිරයාත් එතනත් අපි අහු රවනවා. ඉතින්
එරහනම් අපිට එක්තරා අන්දර්ක රපළගැස්වීර්ක්, එක්තරා අන්දර්ක
සූදානර්ක් අරප් හිරත් ඇති කරගන්න සිද්ධ රවනවා රම් අතීරතනුත්
අනාගරතනුත් හිත රේරාගන්න.
එතරකාට රම් අතීරත ඔස්රස් යනවා කියන්රන් රර්ාකක්ද
කියන එකත් ර්හා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්රස් පැහැදිලි කරනවා.
විරශ්ෂරයන් දැන් රම් පින්වතුන් දන්නවා අපි ඇරහන් විවිධාකාර රෑප
දැකලා තිරයනවා. ‘අතීතරය්දී රම් රම් තැන් බලන්න ගියා, වන්දනා
ගර්න් ගියා, රබාරහාර් ලස්සන ලස්සන රද්වල් බලන්න ගියා’ කියලා
අපිට ඒ දැකපු රද්වල් සම්බන්ධරයන් ර්තක සටහන් තිරයනවා. අපි
රර්ාකද කරන්රන්? එබඳු ර්තක සටහනක් ඔන්න ආරයත් හිරත් අලුත්
කරගන්නවා. ඒක ආරය රපාේඩක් ර්තක් කරලා ඒක ඉස්සරහට
ගන්නවා. අරරගන ඒරක් සතුටු රවනවා අපි. අපි හිතර්ු අතීතරය් අපි
රකාරහ් හරි ගිහිල්ලා තිබුණා. ඒක ඉතාර් රර්ණීයයි. අපි එරතන්දි
රලාකු සතුටක් ආස්වාදයක් භුක්ති වින්දා. දැන් රම් අවුරැදු 10 කට 15
කට පස්රස්, ආරයත් ඒක සිහි කරනවා. ඒ අරර්ුණ ඔන්න දැන් අරප්
හිරත් ඇරඳනවා. අපි ඒකට රලාකු වටිනාකර්ක් රදනවා. අපි ඒ
තුළින් සතුටක් ඇති කරගන්නවා. රම් සතුටට අපි හරි කැර්තියි. ඉතින්
ඒ කැර්ැත්ත තුළ හිත බැරඳනවා. අපි ඒ අතීතය ඔස්රස් දුවරගන
යනවා. ඉතින් රර්බඳු අතීත ස්ර්රණ ඔස්රස් අපි රකායි තරම් නම්
සතුටු රවවී සතුටු රවවී කාලය ගත කරනවාද? අපිර් සර්හර විට
තනිරයන් සිනාසිසී, හිරත් සතුටක් ඇති කරරගන, රම් අතීත ස්ර්රණ
ඔස්රස් ජීවත් රවනවා. රර්න්න රම්කට කියනවා අතීරත්
ලුහුබැඳරගන යනවා කියලා. රම්ක ටිකක් ගැඹුරින් විස්තර කරනවා
ධේර්රය්.
ඒ වරග්ර්යි, රම්ක රෑප සම්බන්ධරයන් පර්ණක් රනරවයි
ශේද සම්බන්ධරයනුත් සිද්ධ රවනවා. අපි හිතර්ු අපි අතීතරය්දී
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රබාරහාර් කන්කලු ගීත රාවයකට සවන් දීලා තිරයනවා. දැන් ඉතින්
රම් සිල් අරරගන ඉන්නරකාට ඒ අපි අහපු සිංදුවක්, වාදය වෘන්දයක්
ර්තක් රවන්න පුළුවන්. ර්තක් රවලා වචන ටිකක් කියරවන්නත්
පුළුවන්. ඔන්න ඔය වරග් සර්හර රවලාවට අර අපි අහපු රද්වල්
ර්තක් රවන්න පුළුවන්. ඒවා රබාරහෝර් ර්නබන්ධනීය රද්වල් රවන්න
පුළුවන්. අපි කැර්තිර් රදයක් රවන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඒකට
වටිනාකර්ක් රදනවා. වටිනාකර්ක් අගයක් දීලා ඒකට අපි ශක්තිය
දුන්නාර් ඔන්න අරප් හිත එතන ගිහිල්ලා සතුටු රවනවා. තව ටිකක්
අපි ඒකට කැර්ති රවනවා. දන්රනර් නැතුව අපි ඒ තුළ හිර රවන්න
ගන්නවා; ඒ තුළ අපි ජීවත් රවන්න ගන්නවා.
ඒ වරග්ර්යි, අපි හිතර්ු අපි යම් කිසි රහාඳ සුවඳක් ආඝරාණය
කරල තිබුණා. ඉතින් එබඳු රද්ත් නැවත ර්තක් කරගන්න පුළුවන්.
‘රම් රම් තැන්වලට ර්ර් ගියා, ර්නබන්ධනීය සුවඳක් ර්ට අත්දකින්න
හම්බ වුණා’ කියලා අපි රපාේඩක් ර්නසින් එබඳු අත්දැකීර්ක් භුක්ති
විඳිනවා. ඒ වරග්ර්යි, විවිධාකාර රස. රර්බඳු රද්වල් නැවත නැවත
ර්තක් කරලා, ඒ අතීතරය්දි භුක්ති වින්ද රස ඔස්රස් අරප් හිත යන
ගතියක් තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි, අපි අතීරතදි භුක්ති වින්ද යම් යම්
ස්පේශ ඔස්රස්, සුවය ඔස්රස්, හිත යන්න ඉඩ තිරයනවා.
ඉතින් රර්බඳු ඒ ඇරහන් දැකපු රෑප, කරනන් අහපු ශේද,
නාසරයන් විඳගත්ත සුවඳ, දිරවන් විඳගත්ත රස, කරයන් විඳගත්ත
පහස, ඒ වරග්ර් අපි හිතිනුත් ගත්ත විවිධාකාර අරර්ුණු ඒ සියල්ල
නැවත සිහි කැඳවමින්, අරප් ර්තකයට නැවතත් ර්තු කරගනිමින්,
ඒවාට වටිනාකම් රදමින්, ඒවා තුළින් සතුටු රවමින්, ඔන්න අපි
අතීතය ලුහුබැඳරගන යනවා; අතීතරය්ර් අපි ජීවත් රවනවා. අපි රම්
අතීත ර්තක සටහන්වලට පණ රදනවා. සර්හර රවලාවට අපි
සාහිතයය කියලා ඉතිහාසය කියලා හුඟක් රවලාවට රම්කර් තර්යි
කරන්රන්. අපි ඒවාරය් සුන්දරත්වයක් අත්දකිනවා, අපි රබාරහාර්
ර්නනන්දනීය විදියට ඒක අගය කරනවා, තව තව හිත බැරඳන විදියට
අපි ඒක ඉදිරිපත් කරනවා, සාහිතය රසයක් ඒකට ර්ුසු කරනවා. රම්
අතීතරය් රවච්ච රදයක්. ඉතින් අපි දන්රනර් නැතුව රම් අතීතය
ලුහුබැඳරගන තර්යි ගිහිල්ල තිරයන්රන්.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ඒ වුණත් රම්රක රලාකු බැරෑරැම්කර්කුත් තිරයනවා. අපි
හිතනවා රම්ක හරි අහිංසකයි, රර්තන තිරයන්රන් සාහිතය
රලෝලත්වයක්, නැත්නම් රබාරහාර් මිහිරි සුවයක් - ඔරහාර් කියලා
අපි සර්හර විට රම්රකන් යම් පර්ණක සතුටක් භුක්ති විඳිනවා.
හැබැයි රම් හරහා කේර් රැස් වීර්කුත් සිද්ධ රවනවා. රම් අතීත
ස්ර්රණ ඔස්රස් ජීවත් රවද්දි අපිට කේර් රැස් රවනවා කියල නම් අපි
සාර්ානයරයන් හිතන්රනර් නෑ. රර්ාකද ඒක අරප් හිරත් රන් සිද්ධ
රවන්රන්. අපි හිතනවා සරතක් ර්ැරැවාර්, රහාරකර්ක් රකරැවාර්,
කාර් මිථයාචාරරය් රයදුණාර්, රබාරැවක් කිේවාර්, සුරා පානය
කළාර් ඒ වරග් බරපතළ අවස්ථාවලදි තර්යි කේර් සිද්ධ රවන්රන්
කියලා.
ර්ර් රම් කරැණ බුද්ධ වචනරයන්ර් රපාේඩක් ර්තක්
කරන්නම්. සූතරයක් හර්ු රවනවා අංගුත්තර නිකාරය් සම්රබෝධි
වග්ගරය්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කියනවා “තීණිමානි, භික්ඛ්ෙ,
නිදානානි කම්මානං සමුද ා ” ර්හරණනි, කේර් හටගන්න කරර් තුනක්
තිරයනවා. “අතී්ත, භික්ඛ්ෙ, ඡ්දරාගට්ඨානි් ධ්ම්ම ආරබ්භ ඡ්න්දදා
ජා ති” තර්න් ඉතාර් කැර්ති අතීතරය් ඇසුරැ කරපු අර වරග් අරර්ුණු
තිරයනවා. ඒ අරර්ුණුවල අපි එදත් බැඳුණා. අපි යම් යම් ලස්සන
රද්වල් දැක්කා, ඇහුවා. ඒ ඒ තැන්වලදි අපි ඒවාරය් බැඳුණා. ඒ නිසා
අපි රලාකු ආස්වාදයක් ලැබුවා. දැන් අවුරැදු 10 කට පස්රස් ආරයත්
ඒ අරර්ුණර් සිහි කරනවා. “ඡ්දරාගට්ඨානි් ධ්ම්ම ආරබ්භ ්චතසා
අනුවිත්ක්කති අනුවිචා්රති” අපි ඒකට නැවත නැවත හිත නංවනවා.
“අනුවිතරකකති” කියන්රන ඒකයි. ඒ අරර්ුණ ගත්තා. ඒකට නැවත
නැවත හිත නංවනවා. “අනුවිචාරරති” ඒරකර් හිත හසුරැවනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රබාරහාර් පැහැදිලිව රම් හිරත් සිද්ධ රවන
කරියාවලිය පැහැදිලි කරනවා. අපි අතීතරය් යම් ආස්වාදයක් ලබපු
අරර්ුණක් තිරයනවා. ඒක හිතට ගන්නවා, ඒකටර් නැවත නැවත හිත
නංවනවා, ඒරකර් හිත හසුරැවනවා. ඒ හරහා නැවතත් හිරත්
කැර්ැත්තක්, ආසාවක් පහළ රවනවා. “්තහි ධ්ම්මහි සං ු්ත්තා
්හාති” හිත පැටරලනවා දැන් ඒ අරර්ුරණ්. ආරයත් හිත ගිහිල්ලා
එතන පැටලුණා. අපි හිතර්ු, හිත නිකම් නිදහරස් තිබුරණ්. ටිකක්
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සංසිඳිලා තිබුරණ්. හිරත් රාගයක් ද්රේෂයක් තිබුරණ් නෑ. හැබැයි අර
පරණ රදයක් ඔන්න ර්තක් වුණා. අපි කැර්ති රකරනක්, කැර්ති
රදයක් ර්තක් වුණා. ඉතින් ඒකටර් අපි නැවත නැවත හිත නැංවුවා,
ඒරකර් හිත පැතිරරේවා, රැරඳේවා. දන්රනර් නැතුව කලින්
රනාතිබිච්ච රාගය දැන් වේධනය රේරගන එනවා; රනාතිබිච්ච
ආසාවක් දැන් හිරත් ආයිත් වැඩීරගන එනවා. “සං් ාජනං ෙදාමි ් ා
්චත්සා සාරා්ගා” දැන් හිත එතන පැටලුණා, එතනර් හිරත්
බන්ධනයක් ඇති වුණා. රම් නිසාර් කේර් රැස් රවනවා. එතරකාට
රම් සූතරරය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ර්තක් කරන්රන් අතීතරය් කරපු
රද්වල්, අතීතරය් දැකපු රද්වල්, අතීතරය් අහපු රද්වල්, අතීතරය්
ආඝරාණය කරපු රද්වල්, අතීතරය් රස විඳපු රද්වල්, සුව පහස් ලබපු
රද්වල්, අතීතරය් හිතපු රද්වල් නැවත නැවත අපි ඇසුරැ කරන්න
කරන්න නැවත නැවත කේර් රැස් රවනවා කියලා.
ඒ වරග්ර්යි අනාගරත් සම්බන්ධරයනුත්. අපිට තාර් ලැබිලා
නෑ, අපි තාර් දැකලාවත් නෑ, අපි තාර් අහලවත් නෑ. හැබැයි හිතින්
හදාගන්නවා. ‘අනාගරත් ර්ර් රර්රහර් රර්රහර් කරනවා, රම් රම්
තැන්වල ර්ර් ජීවත් රවනවා, රම් රම් අය ර්ං ඇසුරැ කරනවා, රම්
රම් අයත් එක්ක ර්ං ඉන්නවා, රම් රම් විදිහට ර්ර් ජීවත් රවනවා’
කියලා අපි ර්නඃකල්පිතව රද්වල් හදාගන්නවා. ‘රම් රම් රද්වල් ර්ං
බලනවා’ කියලා ර්නඃකල්පිත රද්වල් හදාරගන ඒ ඔස්රස් අපි ජීවත්
රවනවා. ඒකර් අපි අගය කරනවා. එතනර් ආරයත් ආසාවක්
හටගන්නවා. හිත එතන ගිහිල්ල බැසගන්නවා, එතන ගිහිල්ල
පැටරලනවා, එතනර් හිත බැරඳනවා. එතනර් ආරයත් කේර් රැස්
රවනවා. ඇත්ත වශරයන්ර්, තාර් රවච්චි නැති රදයක් වුණත් අපි
හිතින් හදලා, ර්නඃකල්පිතව හදාරගන අපිට කේර් රැස් කරගන්න
පුළුවන්. ඉතින් අපි හිතුවට රම්ක ඒ තරම් සැලකිය යුතු රදයක්
රනරවයි කියලා, දැන් රම් බුද්ධ වචරනට අනුව රත්රරනවා, අපි
අතීතරය් සැරිසරන්න සැරිසරන්න කේර් රැස් රවනවා. අනාගත
සිහින ර්වර්වා ඉන්න ඉන්න අරප් හිරත් කේර් රැස් රවනවා.
ඒ වරග්ර්යි වේතර්ාන වශරයනුත්. වේතර්ානරයත් අපිට
තිරයනවා රබාරහාර් ලස්සන රද්වල්. එබඳු ලස්සන රද්වල්, අපි
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
කැර්ති රද්වල් නැවත නැවත අරර්ුණු කරමින් නැවත නැවත ඒකර්
බලන්න යනවා. ඒකර් අහනවා, ඒක ආඝරාණය කරනවා, ඒක රස
විඳිනවා. ඒ සුවය ඒ පහස ලබනවා. ඒකර් අපි හිතනවා රම් වේතර්ාන
වශරයන්. එරහර් කරන්න කරන්න නැවත නැවතර් හිරත්
කැර්ැත්තක් ආශාවක් පහළ රවනවා. හිත නැවත නැවත ඒරක
පැටරලනවා, බැරඳනවා. ඒ හරහා නැවත නැවත කේර් රැස් රවනවා.
දැන් පින්වත්නි, රම්ක හරිර් විෂර් චකරයක්. රර්ාකද ර්නුෂයරයෝ
වශරයන් අනිත් සත්තුන්ට සාරප්ක්ෂකව අපිට රහාඳට හිතන්න
හැකියාව තිරයනවා. රම් හිතන හැකියාව අපි අරප් යහපත පිණිසද
පාවිච්චි කරන්රන්, එරහර් නැත්නම් අරප් අයහපත පිණිසද දැනුවත්ව
රහෝ රනාදැනුවත්ව පාවිච්චි කරන්රන්, කියලා රපාේඩක් හිතන්න
වටිනවා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් එක්තරා අවස්ථාවකදි තර්න්රග් නිය
සිලට ගන්නවා පස් ටිකක්. රම් පස් ටික ඉදිරිපත් කරල බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් භික්ෂූන් වහන්රස්ලාරගන් අහනවා “ර්හරණනි, රම් ර්රග්
නිය පිට තිරයන පස් පරර්ාණයද වැඩි රම් ර්හා පෘථිවිරය් තිරයන පස්
පරර්ාණයද?” එතරකාට භික්ෂුන් වහන්රස්ලා උත්තර රදනවා
“ස්වාමීනි, භාගයවතුන් වහන්ස, රම් ඔබවහන්රස්රග් නිය පිට තිරයන
පස් පරර්ාණය ඉතාර් රනාගිණිය හැකි පරර්ාණයක්, රනාසලකා හැරිය
හැකි පරර්ාණයක්. එච්චරට අල්පයි. රම් ර්හා පෘථිවිරය් තිරයන පස්
පරර්ාණය හිතාගන්න බැරි තරම් අති ර්හත්”. “ර්හරණනි, රර්න්න රම්
වරග්ර්යි, ර්නුෂයරයක් වශරයන් ඉපදිලා නැවත සුගතිගාමී රවන්රන්
රම් ර්රග් නිය පිට තිරයන පස් පරර්ාණය හා සර්ාන අතරළාස්සක්
පර්ණයි. අති ර්හත් බහුතරය දුගතිගාමී වීර්ක් තර්යි සිද්ධ රවන්රන්”.
ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට පර්ණක් රනරවයි රදවියන්ටත්
රම්කර් වදාළා. අපි රදවිරයා කියලා රලාකුවට හිතාරගන හිටියාට ඒ
අයරගනුත් බහුතරයක් එතරකාට දුගතිගාමී වීර්ක් තර්යි ඊළඟ
භවරය්දි සිද්ධ රවන්රන්. ඒ නිසා අපි ටිකක් සැලකිලිර්ත් විය යුතුයි,
අපි තුළ තිරයන රම් සිතීරම් ශක්තිය අපිට යහපතක් රවන අන්දමින්
පරිහරණය කරන්න.
දැන් රම් භද්රදකරත්ත සූතරරය් ර්හා කච්චාන ස්වාමීන්
වහන්රස් උපරදස් රදන්රන් අතීතය ලුහුබැඳරගන යන්න එපා
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“අතීතං නාන්වාගරර්යය”. අතීතරය්දි රර්න්න රම් වරග් රද්වල් වුණා,
රම් රම් රද්වල් දැක්කා, ඇහුවා කියකියා ඒවා ර්තක් කර කර ඒවාරය්ර්
ජීවත් රවන්රන නැතුව ඉන්න එකක් තර්යි දැන් රම් කියන්රන්. එරහර්
නම්, ඒවාට වටිනාකර්ක් රනාදී ඉඳීර්ක් තර්යි අපිට කරන්න
රවන්රන්. රම්වා ඉතාර් දැකුම්කලු රද්වල් රවන්න පුළුවන්, රසවත්
රද්වල් රවන්න පුළුවන්. නර්ුත් නැවත නැවත ඒවා ඔස්රස්
ලුහුබැඳරගන යන්න එපා. ඒ වරග්ර්යි අනාගරත් සම්බන්ධරයනුත්.
එතරකාට “අනාගතං පටිකඞ්ඛති” අනාගත අරප්ක්ෂා ඔස්රස්ර් යනවා
කියන්රන් රර්ාකක්ද කියන එක ර්හා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්රස්
විස්තර කරනවා. අනාගරත්දී රම් රම් වරග් රද්වල් සිද්ධ රවයි කියලා
අපි කැර්ති රවන රද්වල් තිරයනවා. ඒවා සම්බන්ධරයන් අරප් හිත
පරාේථනා ඔස්රස් රයාර්ු කරන ගතියක් තිරයනවා. ඒ පරාේථනා හරහා
අපි සතුටක් ඇති කරගන්නවා. ඒ අරප් හිතට ආපු අරර්ුණ අපි
අභිනන්දනය කරනවා. ඒ කියන්රන් අපි විරශ්ෂරයන් සතුටු රවනවා
හිතට පැමිණි පරාේථනාව ඔස්රස්. ‘ර්ං රම් රම් වරග් රද්වල් කරනවා,
රම් රම් අයත් එක්ක ඉන්නවා, රම් රම් කටයුතු කරනවා’ කියල ඉතින්
අපි නානා පරකාර රද්වල් ර්නඃකල්පිතව අරරගන, රලාකු ආස්වාදයක්
ලබනවා, සතුටක් භුක්ති විඳිනවා. රර්න්න රම්කට කියනවා අනාගරත්
ගිහිල්ල පැටරලනවා, අනාගත අරප්ක්ෂා ඔස්රස් යනවා කියලා.
ඉතින් රම් ගාථාරව උපරදස් රදන්රන් එරහර් රනාකර
ඉන්න. “අතීතං නාන්වාගරර්යය” අතීතය ඔස්රස් යන්න එපා. රර්ාකද
“යදතීතං පහීනං” ඒ අතීතය රවලා හර්ාරයි. ඒක අවසානයි.
“නප්පටිකරඞ්ඛ අනාගතං” අනාගත පරාේථනා ඔස්රස් යන්නත් එපා.
රර්ාකද “අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” තාර් අනාගරත් ආරේ නෑ. අපිට
කියන්න බැහැ අනාගරත් අපි සිතන විදිහටර්ද ඕක සිද්ධ රවන්රන්
කියලා. අපි ඒ ඒ විදිහට සැලසුම් හදනවා; ඒ ඒ විදිහට අපි හිතනවා
රර්රහර් රවයි අරරරහර් රවයි කියලා. හැබැයි ඒක ඇත්ත
වශරයන්ර් ඉදිරිපත් රවනරකාට, ඇත්ත වශරයන්ර් කරියාත්ර්ක
රවනරකාට සර්හර රවලාවට අපි කිසි රස්ත්ර් රනාහිතපු විදිහකට
තර්යි ඒක ඉදිරිපත් රවන්රන්, කරියාත්ර්ක රවන්රන්. ඒ නිසා අපරාරද්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
එක අතකින් බැලුවාර් කාරලත් නාස්ති රවලා, කේර්ත් රැස් කරරගන.
අන්තිර්ට උරනත් අපි රනාහිතපු රදයක්.
ඉතින් ඔන්න ඔය වරග් සෑරහන්න අරප් ජීවිත තුළ කාලය
අතීතය ඔස්රස්ර් යවමින් අපි කාලය කාබාසිනියා කරල තිරයනවා.
අනාගත සිහින ඔස්රස්ර් කටයුතු කරමින් හිතමින් අපි කාලය නාස්ති
කරලා තිරයනවා. ඉතින් දැන් අපිට අවස්ථාවක් ලැබිල තිරයනවා
රම්රකන් මිදිලා පුළුවන් තරම් අපිත් එක්ක වාසය කරන්න. පුළුවන්
තරම් තර්න් එක්ක, තර්න්රග් කයත් එක්ක වාසය කරන්න. තර්න්රග්
කය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හරියට නිකම් හිතට නැංගුරර්ක් වරග්.
රම් නැංගුරර් රනාතිබුරණාත් හිත ආරයත් අතීරතට යනවා, එරහර්
නැත්නම් අනාගරත්ට යනවා. අපි අතීරතට අනාගරත්ට යන එක
වළක්වාගන්න නැංගුරර්ක් කරගන්නවා රම් කයර්. දැන් රම් කය
චලනය රවනවා. ඒ චලනයත් අපි උපරයෝගී කරගන්නවා අතීත
අනාගත රද්වල්වලට යන්න ඉඩ රනාදී හිත වේතර්ානරය්
පවත්වන්න. එරහර් නැත්නම්, අපි කරය් සිද්ධ රවන යම් කිසි
ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක්, පිම්බීර්ක් හැකිළීර්ක්, එරහර් නැත්නම්
ඇවිදීරර්දි දැරනන යම් යම් ස්පේශ, රම් හැර් රදයක්ර් ඒ ඒ
රර්ාරහාරතදියි සිද්ධ රවන්රන්. රම් අතීරතට ගිහිල්ල හිතනවා
රනරවයි. අනාගතයක් වශරයන් අපි පරාේථනා කරනවාත් රනරවයි.
ඒ ඒ රර්ාරහාරතදියි සිද්ධ රවන්රන්. ඒ ඒ රර්ාරහාරතදි සිද්ධ රවන
රම් කටයුතු අපි එතරකාට උපරයෝගි කරගන්නවා අතීතය
ලුහුබැඳරගන යෑරර්න් වළකින්න; අනාගත පරාේථනා ඔස්රස් යන එක
වළක්වාගන්න.
එතරකාට අපි ඉන්රන් හරිර් සරල වේතර්ානයක. රම්
වේතර්ාන අත්දැකීර් අතිශය සරලයි. අරප් හිත රම් සරල අත්දැකීර්
කිසි රස්ත්ර් අගය කරන්රන් නෑ. අරප් හිත කියනවා ‘ඕක කරල
වැඩක් නැහැ. රම් හුස්ර් දිහා බලලා හරියනවාද, හුළං දිහා බලලා
හරියනවාද, ඊට වඩා නරකද රපාතක් බැලුවා නම්, අපරාරද රගදර
හිටියා නම් රහාඳයි’ කියල ඉතින් නානා පරකාර රද්වල් අරප් හිත
කියාවි. ඒ නිසා රම් පින්වතුන් පරිස්සම් රවන්න රම් බුද්ධ වචනයක්
අනුව දැන් අපි කරියාත්ර්ක රවන්න හදන රවලාවක්. ඒ නිසා අරප්
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හිත රම් කියන රබාරැ උපරදස්වලට, හිත රදන රගාඩ
රපරකරදෝරැකම්වලට අහු රවන්න එපා. රර්ාකද හිත දන්රන නැහැ
රම් වඩන ර්ාේගරය් තිරයන ගැඹුර. අරප් සාර්ානය දැනුර්, නැත්නම්
අරප් එදිරනදා තිරයන විෂය දැනුර්, කිසි රස්ත්ර් දන්රන නෑ රම්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන ර්ාේගරය් තිරයන ගැඹුර, ඒරක
තිරයන වටිනාකර්. ඉතින් ඒකයි රම් ගර්රනදි අපිට බුදු රකරනක්
සරණ යන්න සිද්ධ රවන්රන්. අපි ශාස්තෘන් වහන්රස් රකරනක්ව
ඉස්සරහින් තියාරගන, උන්වහන්රස් කියපු විදිහට රම් ගර්න යන්න
උත්සාහවත් රවන්රන අන්න ඒකයි. රර්ාකද අපි දන්රන නෑ, අපි
තාර් ගිහිල්ලා නෑ. එරහර් නම්, උන්වහන්රස් රකාරහාර්ද රම් ගර්න
යන්න කියන්රන්? උන්වහන්රස් රපන්නලා දීපු ර්ාේගය රර්ාකක්ද?
කියලා විර්සමින්, ඒකට අනුගත රවලා, ඒ අනුවර් කරියාත්ර්ක රවමින්
තර්යි අපිට රම් පාරර යන්න රවන්රන්. එරහර් නැතුව අපි පාර
රහායනවාත් රනරවයි. භාගයවතුන් වහන්රස් පාර රහායාරගන
ඉවරයි. උන්වහන්රස් ඒ පාර රහායාරගන ඒක අනුව තර්න්රග් හිත
නිදහස් කරරගන බුද්ධත්වයට පත් රවලා අපිටත් අනුශාසනා කරනවා
“ර්හරණනි, රර්න්න රම්කයි ඒකායන ර්ාේගය. රම්රක ගිරයාත්
වරදින්රන් නෑ. රම්රක ගිරයාත් අනිවාේයරයන්ර් රම් රම් පරතිඵල
ඔබලාට ලැරබනවා” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විශ්වාසරයන්
යුක්තව සිංහනාද නගනවා. එරහර් නම් ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
සරණ ගිය ශරාවකයින් වශරයන් අපිට කරන්න තිරයන්රන් ඔන්න ඔය
කටයුත්ත. ඒ නිසා අපි හිත කියන රද්වල් රනරවයි දැන් කරන්න
තිරයන්රන්, රම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළ රද්යි.
එරහර් නම්, අපි රම් දවස් කීපය තුළ උත්සාහවත් රවර්ු රම්
අරප් හිතට එන අතීතය සම්බන්ධ ර්තක සටහන් ඔස්රස් රනායා
ඉන්න. ඒ වරග්ර්යි අනාගත බලාරපාරරාත්තු, අරප්ක්ෂා ඔස්රස්
රනායා ඉන්න. ඒ රවනුවට රම් සරල වේතර්ානය අගය කරන්න.
අරප් කයට යම් රේදනාවක් දැරනනවා; අරප් කරය් යම් යම් දැනීම්
තිරයනවා; අපිට වේතර්ාන වශරයන් ඒවා දැරනනවා; අන්න ඒ සරල
දැනීම් අගය කරන්න අපිට පුළුවන් නම්, අන්න එබඳු පාරකින් තර්යි
අපිට රම් භාවනාවට රම් ධේර් ර්ාේගයට පිවිරසන්න තිරයන්රන්.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
අපි ඒක අගය කරන්රන නැත්නම්, අපි ඒ රවනුවට යන්රන් අරප්
හිත උපරදස් රදන විදියට රබාරහාර් සංකීේණ, රබාරහාර් විචිතරයි
කියන සිතුවිලි, සිතාගැනීම්, කතන්දර රගතීම්, ර්නඃකල්පිත රද්වල්
ඔස්රස් නම්, කවදාවත් රම් පාර අපිට විවෘත රවන්රන් නෑ. අපි
හිතාරගන ඉන්නවා අපි ඒ හිතාගත්ත පාරර ගිහිල්ලා යම් කිසි
විර්ුක්තියක්, පිළිසරණක්, නිවනක් ලැරබයි කියලා. නර්ුත් අපි පාර
වරද්දාරගන තිරයන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා අපි රම් කටයුත්රතදි හිත කියන රද් රනරවයි,
භාගයවතුන් වහන්රස් කියන රද් තර්යි විශ්වාස කරන්න අවශය. ර්ුලදී
අපිට රම්රක් වටිනාකර්ක් රත්රරන එකක් නැහැ. හිත කිසි රස්ත්ර්
අගය කරන එකක් නැහැ. නර්ුත් අපි උත්සාහවත් රවන්න රවනවා
සුතර්ය ඥානය ඇති කරරගන ‘භාගයවතුන් වහන්රස් රර්රහර්
රද්ශනා කරලා තිරයනවාලු, රම්රක වටිනාකර්ක් ර්ුලදි ර්ට
රත්රරන්රන නැහැ. හැබැයි ර්ට රම්ක රනාරත්රැණත් ර්ං රම්ක
පරගුණ කරනවා, ර්ං රම්ක බහුලීකෘත කරනවා’ කියලා අපි රම්ක
නැවත නැවත වඩනවා. අපි හුස්ර් රැල්ලක් ගාරන් පිම්බීර්ක්
හැකිළීර්ක් ගාරන් පාදරය් ස්පේශයක් ස්පේශයක් පාසා සිහිය
පිහිටුවනවා. ඒරක රසයක්, ඒරක අගයක්, ඒරක වටිනාකර්ක්
රත්රරන්රන නැහැ. හැබැයි නැවත නැවත කරනවා. ඒ නැවත
නැවත කිරීර් හරහා තර්යි ටික ටික හිත අතීතරයන් අනාගතරයන්
මිරදන්රන්. වේතර්ාන අරර්ුණක ඉන්න පටන් අරරගන යන
ගර්නකින් තර්යි එතරකාට රම් පාර විවෘත රවන්රන්.
ඉතින් එබඳු පාරක් විවෘත කරගන්න අප සියලුරදනාටර් ර්ග
රපන්වීර්ක් අද දින ධේර් රද්ශනාරවන් සිද්ධ රේවා! කියල පරාේථනා
කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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2 │ සි ුම් සමබර බෙකේ
න්මා තස්ස භගේතා අරහ්තා සම්මා සම්බුදධස්ස
අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං
දතීතං පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං
පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති
අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො මනුබරෑහ් ති
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ශරද්ධාවන්ත පින්වතුනි, අපි
නිස්සරණ වනරය් පවත්වන 223 වන භාවනා වැඩසටහරන්
ර්ාතෘකාව වශරයන් තියාගත්රත් භද්රද්කරත්ත සූතරය. රම්
භද්රද්කරත්ත සූතර හතරක් එක ළඟ රපළගස්වලා තිරයනවා ර්ජ්ඣිර්
නිකාරය් උපරිපණ්ණාසකරය්. එතන තුන්වන සූතරය වන ර්හා
කච්චාන භද්රද්කරත්ත සූතරය තර්යි ර්ර් ර්ූලික කරගත්රත්. රම්
සූතරරය් නිදාන කථාවත් රබාරහාර් රසවත්. අපි ඊරයත් ඒක ර්තක්
කරගත්තා.
එක්තරා අවස්ථාවකදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රජ්ගහ නුවර
තරපෝදා වනරය් වැඩ වාසය කරනවා. උණු වතුර උල්පත්, උණු වතුර
ළිං සම්බන්ධරයන් රම් පරරද්ශය රබාරහාර් පරසිද්ධයි. එක්තරා
දවසකදි උදෑසන සමිද්ධි කියන ස්වාමීන් වහන්රස් වැඩර් කරනවා
රම් උණු වතුර තිරයන රපාකුණකට පැන් පහසුව සඳහා.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
උන්වහන්රස් උණු දිරයන් පැන් පහසු රවලා, ර්ඳක් විරේක ගන්නවා.
ඒ අවස්ථාරවදි රදේදුවක් පැමිණිලා රම් ස්වාමීන් වහන්රස්රගන්
පරශ්නයක් අහනවා. “ස්වාමීන් වහන්රස් භද්රද්කරත්ත භික්ෂුවරග්
උද්රද්සයත් විභංගයත් දන්නවාද?” කියලා. ඒ කියන්රන්,
භද්රද්කරත්ත කියන එරක් සාරාංශයත් ඒරක විස්තර අේථයත්
දන්නවාද කියලා පරශ්නයක් අහනවා. එතරකාට සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස් රබාරහාර් අවංකව උත්තර රදනවා “ර්ර් දන්රන නැහැ”
කියලා. ඊළඟට රපරළා පරශ්න කරනවා “ඔබතුමිය දන්නවාද?” කියලා.
ඇයත් “දන්රන නැහැ” කියලා කියනවා. ඊළඟට “ඒරක් ගාථා ටික
දන්නවාද?” කියලා අහනවා. ඒත් “දන්රන නෑ” කියනවා. ඉතින්
ඊළඟට රම් රද්වතාවිය එක ඉල්ලීර්ක් කරනවා “රම්ක ගිහිල්ලා
ඉරගනගන්න; රම්ක ඉතාර් වටිනවා භික්ෂු ජීවිතයට; ර්ූල බරහ්ර්චරිය
රම්රක පරකාශ රවනවා; ඒරක උද්රද්සයත් විභංගයත් රහාඳට
ඉරගනගන්න; ඒක රහාඳින් දරාගන්න, ඒ අනුව කටයුතු කරන්න”
කියලා එක්තරා අන්දර්ක අවවාදයක් දීලා, නැත්නම් අනුගරහයක්
කරලා ඇය අතුරැදහන් රවනවා. ඊළඟට සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්
පැමිරණනවා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වැඩ වාසය කරන තරපෝදා
වනයට.
සවස් කාරලදි භික්ෂුන් වහන්රස්ලාත් රම් සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස්ත් දම් සබා ර්ණ්ඩපරය් සිටියදී බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
ධේර්ාසනාරෑඪව වැඩ සිටිනවා. ඒ අවස්ථාරවදි සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස් තර්න් උරද් ර්ූණපාපු සිද්ධිය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට රහළි
කරනවා. “රම් රම් විදිහට පැන් පහසු රවන්න ගියා පාන්දරින්ර්. රම්
රම් විදිහට රදවි රකරනක් ර්ුණගැසුණා, රර්න්න රර්රහර් පරශ්නයක්
ඇහුවා” කියලා රම් රවච්චි සම්පූේණ සිද්ධිය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට
රහළි කරනවා. ඊට පස්රස ඉල්ලා සිටිනවා “අපි රකරරහි
අනුකම්පාරවන් රම් භද්රද්කරත්ත ගාථා, භද්රද්කරත්ත උද්රද්සය,
විභංගය අපිට රද්ශනා කරන රස්ක්වා” කියලා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ත් “එරහනම් කන් රයාර්ු කරන්න” කියලා වදාරළ් රම් ගාථා
හතර පර්ණයි. ඒ කියන්රන් උද්රද්සය පර්ණයි; විභංගයට රහවත්
විස්තර විභාග කිරීර්ට යන්රන් නැහැ. ඊට පසු බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
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උන්වහන්රස්රග් කුටියට වැඩර් කරනවා. රම් රවලාරවදි භික්ෂූන්
වහන්රස්ලාත් සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්ත් රපාේඩක් අපහසුතාවකට
පත් රවනවා. රර්ාකද, දන්රන නෑ හරියටර් රම්රක අේථය. එතරකාට
කල්පනා කරනවා ‘රම් භික්ෂූන් වහන්රස්ලා අතර ඉන්නවා ර්හා
කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්. උන්වහන්රස් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්රගන් පරශංසා ලබලා තිරයනවා රම් රකටිරයන් කරපු ධේර්
රද්ශනාවක් රබාරහාර් විගරහ කරලා, විස්තර කරලා, පැහැදිලි කරලා
රදන්න පුළුවන් හැකියාවක් සහිත ස්වාමීන් වහන්රස් රකරනක්
කියලා’. ඉතින් ඔක්රකාර් කතිකා කරගන්නවා ඒ ස්වාමීන් වහන්රස්
ගාවට ගිහිල්ලා රම්ක විස්තර කරලා අහගන්න. ඉතින් ගිහිල්ලා
ආයාචනා කරනවා. ර්ුලදි උන්වහන්රස් පරතික්රෂ්ප කරනවා, අදිර්දි
කරනවා. නැවතත් ආයාචනා කළාට පස්රස් රහළි කරනවා. එරතන්දි
කරන විස්තරය තුළ තර්යි අපි දැන් රපාේඩ රපාේඩ ඉස්සරහට
යන්රන්.
එතැනදි උන්වහන්රස් අපිට කියල රදනවා රර්ාකක්ද රම්
“අතීතං අන්වාගරර්ති” කියන්රන් කියලා. රකාරහාර්ද රම් අතීතය
ලුහුබඳින්රන් කියන එක උන්වහන්රස් විස්තර කරනවා. ඒ කියන්රන්,
අපි අතීතරය්දි ඇසුරැ කරපු යම් කිසි කැර්ති කැර්ති රෑප, ශේද, රස,
ගඳ, ස්පේශ තිරයනවා. හිතින් හිතපු රද්වලුත් තිරයනවා. රම්වා
හැබැයි අතීතරය් රවලා අවසාන රද්වල්. ඉතින් ඒවා සම්බන්ධරයන්
සතුටක් ඒ කාරලදි දැනුණා. ඒ නිසාර් යම් පර්ණක ර්තක සටහනක්,
සංඥාවක් හිරත් ර්තු කරගන්න පුළුවන්. ර්තු කරරගන ඒ ගැන සතුටු
රවනවා. ඒරක හිත බැරඳනවා. බැඳුණාට පස්රස් ඒරකන් හිත ටිකක්
සතුටු රවනවා. ඒ ගැන අර්න්දානන්දයකට, අභිනන්දනයකට හිත පත්
රවනවා. දැන් රම් විදිහට කලින් සිදු වුණ රදයක් නැවත ර්තක් කරලා
ඒක හිරත් ර්තුපිටට අරරගන ඒකට බැරඳන ගතිය, ඒ ඔස්රස් යන
ගතිය, ඒකට නැවතත් ජීවයක් දුන්න ගතිය; රම් රවලා අවසාන
රදයක්, හැබැයි අපි හිතින් අරරගන ඒරක් ජීවත් රවන්න
පටන්ගන්නවා. ඒකට නැවතත් අපි පණ රදනවා. රර්න්න රම් විදිරය්
ස්වභාවයක් තර්යි රම් අතීතය ලුහුබැඳීර් තුළ තිරයන්රන්. දැන්
බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්
රම්
ගාථාරවන්
වදාරළ්
“අතීතං
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
නාන්වාගරර්යය” රර්රහර් රනාකර ඉන්න කියලයි. ඉතින් එරහර්
රනාකර ඉන්නවා කියන්රන් අර විදිහට හිතින් ඒ පරණ රද්වල් ර්තක්
කර කර ඒවාරය් සැරිසරන, ඒවාට නැවත පණ රදන පුරැද්දක් ඇති
රනාකර වාසය කරන්න කියලා උපරදස් රදනවා.
ඒ වරග්ර්යි අනාගරත් සම්බන්ධරයනුත් කියනවා. “අනාගතං
පටිකඛඛති” කියන්රන රර්ාකක්ද කියලා ර්හා කච්චාන ස්වාමීන්
වහන්රස් අරරගන විගරහ කරනවා. ‘අනාගරත්දි රර්න්න රම් රම්
විදිහට රද්වල්, රෑප, දේශන ර්ට බලන්න ලැරේවි’ කියල යම් පරාේථනා
තිරයනවා අපි ගාව. ‘අනාගරත්දි ර්ං රම් වරග් තැන්වලට යනවා, ර්ං
රෑප බලනවා, දේශන බලනවා, චිතරපටි බලනවා’ රම් වරග් රර්ානවා
හරි අපි කැර්ති රද්වල් තිරයනවා. ‘ඒ රද්වල් ර්ං අනාගරත්දි රර්රහර්
රර්රහර් බලන්න ඕනෑ’ කියකියා ඉතින් අපි කල්පනා කරනවා. ඒ
වරග්ර්යි, ‘රර්රහර් රර්රහර් අහන්න ඕනෑ’ කියලා කල්පනා කරනවා.
‘රම් රම් විදිහට රස බලන්න ඕනෑ, රම් රම් විදිහට සුව පහස විඳින්න
ඕනෑ’ කියලා අපි හිතින් ඒවා පරාේථනා කරමින්, ඒවා ඔස්රස් රද්වල්
හිරත් ර්වා ගන්නවා. ඡායාවක් හදාගන්නවා, ඒකට පණ රදනවා. දැන්
ඒ හරහා හිත බැරඳනවා එතන. එතන හිත බැඳුණාට පස්රස් තව
තව ඒක තුළර් ජීවත් රවන ගතියක්, අරප් සිහින රලෝරක, අපි හිතින්
හදාගත්ත රලෝරක ජීවත් රවන ගතියක් තිරයනවා. ර්හා කච්චාන
ස්වාමීන් වහන්රස් කියනවා රර්න්න රම්ක තර්යි ‘අනාගතං
පටිකඞ්ඛති’ කියන්රන් කියලා. අනාගතය තුළ අපි පරාේථනා රලෝකයක
ජීවත් රවනවා.
ඉතින් දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරළ් ඕරක පරතිවිරැද්ධ
පැත්තක්. “නප්පටික්ඛඛ අනාගතං” රර්බඳු අනාගතය හා
සම්බන්ධරයන් සිහින රලෝකවල අතරර්ං රවන්න යන්න එපා කියන
එක. “ දතීතං පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” රර්ාකද රම් අතීතය
අවසන් රවලා, නැත්නම් අතීතය පරහාණය රවලා ගියා; අතීතය
අවසානයි. ඒ වරග්ර්යි, “අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” තාර් අනාගරත්
පැමිණිරය් නෑ. ඉතින් රම් රවච්ච අතීතය සම්බන්ධරයනුත්
රනාපැමිණි අනාගතය සම්බන්ධරයනුත් අපි හිතින් රද්වල්
හදාගන්නවා කියන එක අනුවණ කරියාවක්. හැබැයි ඉතින් රර්තනින්
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අදහස් රවන්රන් නෑ අපි අතීතය සම්බන්ධරයන් යම් කිසි
ගරේෂණයක් කරන්න ඕනෑ නම්, අපිට නැවත රපාේඩක් හිතල
බලන්න, අතීතය විර්සලා බලන්න අවශය නම්, ඒරකන් යම් පාඩර්ක්
ඉරගනගන්න තිරයනවා නම්, ර්තක් කරගන්න අවශය නම්, ඒකත්
රනාකළ යුතුයි කියලා අන්තගාමී වීර්ක් රනරවයි රම් කතා කරන්රන්.
ඒ වරග්ර්යි, අපිට අනාගත සැලසුම් යම් අවස්ථාවලදි කරන්න සිද්ධ
රවනවා. ඒ ඒ ර්ට්ටම්වලින් අපිට අනාගරත් සම්බන්ධරයන්
විවිධාකාර පරක්රෂ්පණ කරන්න සිද්ධ රවනවා. එරහර්ත් රනාකර
ඉන්න කියන එකක් රනරවයි රම් කතා කරන්රන්.
අපිට අවශය රවලාවට අතීතය සම්බන්ධරයන් යම්
ස්ර්රණයක් ගත්තට, ර්තකයක් අවදි කරගත්තට ඒරක වැරැද්දක් නෑ.
ඒ වරග්ර්යි, අනාගරත් සම්බන්ධරයනුත් අපි යම් සැලසුර්ක් කළාට
කර්ක් නෑ. හැබැයි සිහිරයන් කටයුතු කිරීර්ක් තුළ, රබාරහාර්
සතිර්ත්ව ඒ කටයුත්ත කරන්න පුළුවන් නම් තර්යි අපි ඒ අන්ත
රදරක් ගිහිල්ලා පැටරලන්රන් නැතුව ඒ අන්ත රදකට ගිහිල්ලා
අතරර්ං රවන්රන නැතුව ඉන්න පුළුවන් ගතියක් තිරයන්රන්. හුඟාක්
රවලාවට රවන්රන් අපි අසතිර්ත් නම්, නැත්නම් අපිට අරප් හිත
ගැන කිසිර් පාලනයක් නැත්නම්, යම් කිසි අතීත ර්තක සටහනක්
ආවාට පස්රස් ඒරක සතුටක් ඇති රවනවා. ඉතින් අපි ඒරකර් අරප්
හිත හසුරැවනවා. ඔන්න තව සතුට ඇති රවනවා. ඒරකර් තව ටිකක්
හිත හසුරැවනවා. තව සතුට ඇති රවනවා. දන්රනර් නැතුව අර අපිට
තිබිච්ච පාලනය අරපන් ගිළිහිලා යනවා. ගිළිහිලා ගිහිල්ලා ඒ
පටන්ගත්ත කතාව, ඒ කතාව පටන්ගත්ත ස්වභාවය, සිතුවිලි රටාව
පණ ගන්න ගතියක් තිරයනවා. ඒක පණ ගහලා එනවා. පණ ගහලා
ඇවිල්ලා ඒක අපිව ඇදරගන යනවා ඊළඟට. ර්ුලින් අපි තර්යි
පටන්ගත්රත්, අපි තර්යි ඒරකන් යම් කිසි ආස්ශ්වාදයක් ලැබුරේ. ඒක
හින්දා ඉතින් අපි තර්යි රම්කට රපෝර ටිකක් දැම්රම්. දැම්ර්ට පස්රස්
රර්ාකද රවන්රන්, එයා පරබලව නැගී සිටිනවා. අන්තිර්ට එයා අපිවත්
ඇදරගන දුවනවා.
ඒ ස්වභාවය හරි ලස්සනට ර්ජ්ඣිර් නිකාරය මධුපිණ්ේික
සූතරරය් රහර් විස්තර කරනවා. ඒ කියන්රන්, ර්ුලින් අපිත් සිතුවිලි
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ඇති කරගැනීර් රබාරහාර් අහිංසක විදියට තර්යි පටන්ගන්රන්.
ඇත්තටර් අපි පටන්ගන්නත් කලින්ර්යි රම් කරියාවලිරය් පළර්ුවන
අදියර ඇති වන්රන්. ඒ අනුව රහ්තු ඵල දහර්ක් වශරයන්, ඇහැට
රෑපයක් සම්ර්ුඛ රවනවා. ඒ හරහා දැනගැනීර්ක් සිද්ධ රවනවා. ඒකත්
එක්ක ස්පේශයක් සිද්ධ රවනවා. ඒකත් එක්ක යම් කිසි රේදනාවක්,
අපි හිතර්ු සැප රේදනාවක් පහළ රවනවා. රම් තැන දක්වා සිදු
රවන්රන් පටිච්ච සර්ුප්පාද ධේර්ය අනුව ඉරේටර්යි. එතන ඉඳලා
රදවන අදියරේදී තර්යි අපි ර්ැදිහත් රවන්රන්. අපි ඒ රේදනාව
හඳුනාගන්නවා. රම් හඳුනාගත්ත එක ර්ත අපි සිතුවිල්ලක් පහළ
කරනවා, රපාඩි විතේකයක් ඇති කරගන්නවා. තව සිතුවිල්ලක් ඒකට
එකතු කළා. දැන් ඒරකන් යම් සතුටක් ඇති වුණා. ඔන්න අපි ඒකට
තව සිතුවිල්ලක් එකතු කළා. ඉතින් තවත් රපාේඩක් සතුට ඇති
රවනවා. තවත් සිතුවිලි රදකතුනක් එකතු කළා. තවත් රපාේඩක්
සතුට ඇති රවනවා. තවත් සිතුවිලි කීපයක් එකතු රවනවා, තවත්
සතුටක් ඇති රවනවා. දැන් රර්රහර් රර්රහර් කරන්න කරන්න දැන්
සතුරට් වැඩි වීර්ක්, සුඛ රේදනාරේ වැඩි වීර්ක් රවලා, අන්තිර්ට දැන්
රපාේඩ රපාේඩ රම් අරප් කරියාව හරහා රම් සිතන යන්තරය
කරියාත්ර්ක රවනවා.
දැන් ඕනෑර් යන්තරයකට ර්ුලින් අපි රපාඩි උපකාරයක් රදන්න
අවශයයි යන්තරය පටන්ගන්න. ඒ වරග් තර්යි රර්රතන්දිත්. රම්
සිතුවිලි යන්තරයට ඔන්න අපි රපාේඩක් රපෝර දැම්ර්ා. අපි තර්යි
වැරේට සහභාගි වුරණ්. අපි තර්යි උනන්දු කරළ්. දැන් ඒ යන්තරය
පටන්ගත්තා. පටන්ගත්තට පස්රස් අපිව දැන් අවශය නැහැ, ඔන්න
යන්තරය කරියාත්ර්ක රවනවා. රම්ක තර්යි රතවන අදියර. දැන් ඕක
රලාකු කතන්දරයක් දක්වා, පරපංචයක් දක්වා දිගහැරරනවා. ඒ
ර්ට්ටරම්දි අපි අසරණයි. ඒ ර්ට්ටරම්දි අපිට නවත්තන්නවත් බැහැ.
හිත විසින්, නැත්නම් රකරලස් විසින් අපිව ඇදරගන යනවා. ඒකට
සාර්ානයරයන් කියනවා “පපඤ්චසඤ්ාසඛඛා සමුදාචර්ති” කියලා.
හිතින් හදාගත්ත රම් පරපංචය රම් හදාගත්ත සිතුවිලි ධාරාව අන්තිර්ට
අපිවර් ර්ැඬ පවත්වනවා. අපිර් ඒරක් වහරලක් බවට පත් රවනවා.

| 28

සියුම් සර්බර බවක්

|

රර්බඳු ස්වභාවයක් හිරත් ඇත්තටර් කරියාත්ර්ක රවනවා. දැන්
අපි අතීතය ඇසුරැ කරරගන රෑපයක් එළියට අරරගන ඒ ගැන ර්තක්
කරලත් රම්ක කරන්න පුළුවන්; පරපංචයකට අහු රවන්න පුළුවන්. ඒ
වරග්ර්යි, අතීතරය් අපි අත්දැකපු යම් ශේදයක් අරර්ුණු කරලත් ඔය
රද්ර් රවන්න පුළුවන්. අතීතරය් සිද්ධ රවච්ච යම් රසක්, ගඳක්,
ස්පේශයක්, හිතපු රදයක්, රම් ඕනෑර් රදයක් සම්බන්ධරයන් රර්න්න
රම් වරග් සම්පූේණරයන්ර් අපි හිටපු තැන අපිට අහිමි රවලා, ඒ
රවනුවට අපි අතීත රලෝකයක, අතීත ජීවිතයක, අතීත ර්තක
සටහනක, සම්පූේණරයන්ර් අතරර්ං රවන ගතිය එර්ට තිරයනවා.
ඉතින් ඒ වරග්ර්යි අනාගරත් සම්බන්ධරයනුත්. අනාගත ර්ාලිගාවල,
අනාගත සිහිනවල ඉන්නත් ඔය වරග්ර් අපි හරි කැර්තියි. ඒ සිහිනවල
තර්යි ඉතින් සාර්ානයරයන් ජීවත් රවන්රන්. අතීත සිහිනයක පිරිසක්
ඉන්නවා. අනාගත සිහිනයක තව පිරිසක් ඉන්නවා. ඉතින් එබඳු
තත්ත්වයක් තර්යි රම් අරප් හිරත් ඇත්තටර් කරියාත්ර්ක රවන්රන්.
ඉතින් ඕරක තිරයන විෂර් තත්ත්වය, අපිට තිරයන අහිතකර
තත්ත්වය අපි ඊරය් රපාේඩක් ර්තක් කරගත්තා. ඒ තර්යි, රම් හරහා
කේර් රැස් රවන ස්වභාවය. අපි හිතනවා ‘රම් හිතින් රන් රම්
කටයුත්ත කරන්රන්. රම්රකදි ඉතින් ර්රග් අත පය රහලවුරණ් නැහැ
රන්, කට රහලවුරණ් නැහැ රන්’ කියලා අපිට හිරතන්න පුළුවන්.
නර්ුත් රම් හරහා කේර් රැස් රවනවා. ඒක අර අපි ඊරය් ර්තක්
කරගත්ත අංගුත්තර නිකාරය සම්රබෝධි වග්ගරය් එන දුති නිදාන
සූතරරය්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. ඒ කියන්රන් කේර්
රැස් රවන, කේර් හටගන්න අවස්ථා තුනක් ති රයනවා. එරතන්දි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා, අතීතරය් ඇසුරැ කරපු යම්
යම් හිත බැඳිච්ච රද්වල්, අර කලින් ර්තක් කළා වරග්, නැවත
ඉස්සරහට අරරගන ඒරක හිත බැරඳනවා. ඒරක හිත බැඳීර් හරහා
ඒක තුළර් නිර්ග්න වුණාර්, ඒක තුළර් අපි අතරර්ං වුණාට පස්රස්,
අපි වහරලක් බවට පත් වුණාට පස්රස්, ඒ හරහා කේර් රැස් රවනවා.
‘රකරනක් ඉන්නවා, රකරනක් ඉඳරගන ආස්වාදයක් විඳිනවා’. ඒ
හරහා කේර් රැස් රවනවා. ඒ වරග්ර්යි අනාගරත්ටත්; ඒ වරග්ර්යි
වේතර්ාරනටත්. එතරකාට අපට රත්රරනවා දැන් හිතින් කරන රම්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
විතේකනය, සිතුවිලි ධාරා ආරම්භ කිරීර්, සිතුවිලි යන්තරය කරියාත්ර්ක
කිරීර් ඇතැම් රවලාවට අපිට හිතකර විදියට කරන්නත් පුළුවන්.
ඇතැම් රවලාවට අහිතකර විදියට කරියාත්ර්ක කරන්නත් පුළුවන්.
හුඟාක් රවලාවට නම් ඉතින් අහිතකර විදියටර් තර්යි රම්ක වැඩ
කරන්රන්. රම් විතේක සර්නය සම්බන්ධරයන් විවිධ සූතරවල
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරලත් තිරයනවා. අපි පස්රස් ඒක
රපාේඩක් විස්තර කරර්ු. දැන් රම් සූතරරය් එතරකාට කියන්නරන් රම්
විදියට අතීතය ඔස්රස යන්නත් එපා; රර්ාකද අතීතය රවලා
අවසානයි. අනාගතය ඔස්රස් යන්නත් එපා; අනාගතය තවර්
පැමිණිරය් නෑ.
ඊළඟට දැන් රම් වේතර්ාන වශරයන් කළ යුත්රත් රර්ාකක්ද
කියලා උපරදස් රදනවා. “පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ
විපස්සති” වේතර්ාන වශරයන් රහ්තු පරතය නිසා යම් දහර්ක්
පටන්ගන්නවා නම්, යම් සංස්කාරයක් හටගන්නවා නම්, යම් රදයක්
කරියාත්ර්ක රවනවා නම්, අන්න ඒ රද් එතන එතන විපස්සනා
කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් අපි ඒ ගැන රපාේඩක් ඉස්සරහට
තව සාකච්ඡා කරර්ු. දැන් රම් කටයුත්ත, රම් කරන රද් විස්තර කරන
ර්හා කච්චාන ස්වාමීන් වහන්රස් ගාථාරේ ඊළඟට එන පද රදකක්
ඉස්සරහට අරරගන විස්තර කරනවා. “අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො
මනුබරෑහ් ” කියලා ඊළඟ පදය එනවා. දැන් උන්වහන්රස් විස්තර
කරනවා රර්ාකක්ද රම් ‘සංහීරති’ කියන්රන් කියලා. ඒ කියන්රන්,
දැන් අපි අර වරග් රදයක් නැවත ර්තක් කරගත්රතාත් : අතීතරය්
රර්ාකක් හරි ඒ රවච්චි රදයක් ඉස්සරහට අරරගන ඒක ගැන
රපාේඩක් හිරත් සතුටක් ඇති රවලා, ඒ ගැන තව රපාේඩක් සතුටක්
ඇති රවලා, ඒකට අපි තව ටිකක් රපාරහාර දාලා රර්රහර් රර්රහර්
කරරගන යනරකාට අරප් හිත අන්න එරතන්ට ඇදගත්තා. අපි හිතර්ු
අරප් හිත තිබුණා රබාරහාර් නිදහරස්. රකාරහවත් බැඳිච්ච නැති
හිතක් අපිට තිබුණා. නර්ුත් අපි අර විදියට අතීත ර්තක සටහනක්
අරරගන ඒකට රපාේඩක් පණ රදන්න, ඒකට රපාේඩක් අනුගරහ
කරන්න, ඒ ගැන සිතුවිලි ටිකක් හිතන්න පටන්ගත්තාට පස්රස් එයාට
පණ එන්න ගන්නවා. ඊට පස්රස් අපිට, අපි හිටපු තැන අහිමි රවලා
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අරප් හිත අතන ගිහිල්ලා බැරඳනවා. එතන ගිහිල්ලා අහු රවනවා.
එතන ගිහිල්ලා පැටරලනවා. රර්න්න රම් ස්වභාවයට කියනවා
‘සංහීරති’ කියලා.
දැන් රම්ක කච්චාන ස්වාමීන් වහන්රස්රග්ර් වචනවලින් අපි
දක්වර්ු. “ ඤ්චාෙු්සා චක්ඛුං ් ච රෑපා උභ ්මතං පච්චුප්ප්නං” ඒ
කියන්රන් යම් කිසි ඇසක් තිබුණා, යම් කිසි රෑපයක් තිබුණා. රම්
රදකර් රහ්තු පරතය නිසා රම් වේතර්ාන වශරයන් හට අරරගන
තිරයනවා. “ඡන්දදරාගප්පටිබදධං ්හාති විඤ්ාණ්ං” දැන් රම් කතා
කරන්රන් වේතර්ාන වශරයන්. කලින් ගාථාරව විස්තර කළා
අතීතයත් අනාගතයත් සම්බන්ධරයන්. අපි හිතර්ු රකාරහාර් හරි අපි
උත්සාහවත් රවලා අතීතය ගැන පැටරලන්න ගිරයත් නෑ, අනාගතය
ගැන පැටරලන්න ගිරයත් නෑ. හැබැයි ඔන්න දැන් එනවා අපි
වේතර්ානයට. ඒ වේතර්ාන අරර්ුරණ් පැටරලන හැටි තර්යි දැන්
විස්තර කරන්රන්. වේතර්ානරය් යම් අරර්ුණු තිරයනවා රබාරහාර්
අරප් හිරත් කැර්ැත්තක් සතුටක් ජ්නනය රවන. එබඳු ර්ට්ටර්කදී
එතන ගිහිල්ලා හිත ඇරලනවා, හිත සතුටු රවනවා. එතන ගිහිල්ලා
හිත සතුටු රවනවා කියන්රන් අපි හිටපු තැන අපිට අහිමි රවනවා.
අපි තේකානුකූලව හිතර්ු අරප් හිත තිබුණා කියල රකාරහ්වත්
බැරඳන්රන නැතුව, රබාරහාර් නිදහරස්. රකාරහවත් බැඳිලා
තිබුරණ් නෑ. හරිර් ස්වාධීනත්වයක් තිබුණා හිතට. නර්ුත් අරප් ඇහැට
යම් කිසි රෑපයක් දේශනය වුණා. එතන අපි නිමිති ගන්න ගියා. එතන
යම් යම් ලස්සන ලස්සන රද්වල් බලන්න ගියා, ඇහිඳින්න ගියා.
ඔන්න දන්රනර් නෑ ටික ටික අරප් හිත දැන් එතන අගය කරන
ගතියක්, එතනටර් වටිනාකර්ක් රදන ගතියක් පටන් අරරගන අපි අර
හිටපු නිස්කලංක තැන, අපි අර හිටිය රනාබැඳිච්ච, නිදහස් ස්වභාවය
රවනුවට ආරයත් හිත ගිහිල්ලා එතන බැරඳනවා; එතන ගිහිල්ලා
රැරඳනවා. එරතන්ට හිත යනවා. එරතන්ට හිත ඇරලනවා. රර්න්න
රම් ස්වභාවයට තර්යි ‘සංහීරති’ කියන්රන්. යම් කිසි රෑපයක් - අරප්
හිත එතනට ඇදගත්තා. ඒ වරග්ර්යි යම් කිසි ශේදයක් - අරප් හිත
එතනට ඇදගත්තා. යම් කිසි රසයක් - අරප් හිත එතනට ඇදගත්තා.
යම් කිසි සුවඳක් - අරප් හිත එතනට ඇදගත්තා. ඒ වරග්ර්යි යම් කිසි
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
සුව දනවන ස්පේශයක් - අරප් හිත එයා ගාවට ඇදගත්තා. ඒ
වරග්ර්යි හිරත් පහළ රවච්ච සිතුවිල්ලක් - එතනත් හිත ගිහිල්ලා
බැරඳනවා. ඉතින් රර්න්න රම් වරග් අපිට රත්රරනවා රම්
ඉන්ද්රියන්රගන් එන රම් රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පේශ, ධම්ර් කියන
අරර්ුණු ඒරගාල්රලා අපිව තදින් ගරහණයට ගන්න ගතියක්,
අල්ලගන්න ගතියක්, ඒරගාල්ලන් රවතට අපිව ඇදගන්න ගතියක්
තියන බව. ඕක තර්යි ‘සංහීරති’ කියලා කියන්රන්.
ඉතින් එතරකාට අපිට රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් රම් හිරත්
තිරයන්න පුළුවන් රම් රර්ාරහාකටවත් රනාබැඳිච්ච ගතියක්. එබඳු
ගතියක් දක්වා තර්යි දැන් යන්න කියලා රම් කුළුගන්වන්රන්. ඒක
තර්යි ‘අසංහීරති’ කියන්රන්. දැන් රම් ගාථාරව එන්රන් ‘අසංහීරං’
කියලා. අර විදියට රෑප ඔස්රස් යන්නත් එපා, රෑරපට බැරඳන්නත්
එපා, රෑරපට අහු රවන්නත් එපා. රෑපය අපිව අදින්න හදනවා
හැබැයි ඒකට යන්න එපා. ශේදය අපිව අදින්න හදනවා හැබැයි
ශේරදට යන්න එපා. රසය අපිව අදින්න හදනවා, හැබැයි එයා ගාවට
යන්න එපා. යම් කිසි සුවඳක් එයා ගාවට අදින්න හදනවා, යන්න
එපා. ඊළඟට, යම් කිසි ස්පේශයක් එරතන්ට අදින්න හදනවා, යන්න
එපා. හිරතත් යම් යම් සිතුවිලි පහළ රවන්න පුළුවන්, ඒකටත්
ඇරදන්න යන්න එපා.
ඒරක අනිත් පැත්ත කතා කරනවා ‘කුප්පති’ කියන එක. ඒ
කියන්රන් දැන් අපි හිතර්ු අපි අකර්ැති රදයක් දැක්කා. දැක්ක ගර්න්
හිත එතනින් පනින්න හදන්රන්, හිත එතනින් ඉක්ර්නටර් පැනල
දුවන්න හදන්රන්; අරරකර් පරතිවිරැද්ධ රද්. ලස්සන රදයක් දැකපු
ගර්න් හිත එරතන්ට ඇරදන ගතියක් තිරයනවා. අකර්ැති රදයක්
දැකපු ගර්න් හිත ඒරකන් පලා යන ගතියක් තිරයනවා. රම්කට
‘කුප්පති’ කියලා කියනවා. ඒ වරග්ර්යි රසය, ශේදය, ගන්ධය,
ස්පේශය, හිරත් පහළ රවන සිතුවිලි. යම් රහෝ රදයක් අපි අකර්ැති
නම්, එතනින් පලා යන්න හදනවා. එතරකාට දැන් රම් කියන්රන්
එරහර් පලායන්නත් එපා. “අසඛකුප්පං” කියලා ඒරක පරතිවිරැද්ධ
පැත්ත රපන්නන්රන්.
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දැන් එතරකාට රර්ාකක්ද කරන්රන්? දැන් ඇදිල යන්නත්
එපාලු, දුවන්නත් එපාලු. එරහර් නම් ඉතින් රම් පුදුර්ාකාර, අර්ුතුර්
සර්බරතාවක් තර්යි රම් කතා කරන්රන්. අන්න ඒ සර්බරතාව අපට
එක පාරට ගන්න බෑ. ඒකට තර්යි විපස්සනාවක් අවශය රවන්රන්.
ඒ විපස්සනාව ගැන තර්යි අර ර්ුල් වාකයරයන් කියන්රන්. රර්ාකක්ද?
“පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති” අන්න එබඳු
ර්ාේගයක් අනුගර්නය කිරීර්කින් තර්යි, රම් රදරවනියට කතා කළ
“අසංහීරං අසඛකුප්පං” කියන ඒ සර්බරතාව රකරනකුට ගන්න
හැකියාව ලැරබන්රන්.
ඉතින් දැන් අපි අරප් භාවනාවට රපාේඩක් කිට්ටු උරනාත්,
රම් වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින යම් කිසි අරර්ුණක් රහාඳට ළං
රවලා බලන්න අපි ර්ුලදි උත්සාහවත් රවනවා. එතනත් තිරයන්රන්
ඒ අරර්ුණ රවත යෑර්ක්. ඒ අරර්ුණ රවත බැඳීර්ක්. ඒ අරර්ුණ
විශ්රල්ෂණය කිරීර්ක්, හැබැයි පරරයෝජ්නය සලකලා. අපිට එක
පාරටර් බෑ හිතට කියන්න ‘ඔයා ඒකට යන්නත් එපා, රම්කට යන්නත්
එපා. ඔරහාර් ඉන්න’ කියලා. එරහර් කිේවාට, අපි විධානයක්
දුන්නාට, හිත එරහර් කටයුතු කරන්රන් නෑ. ඉතින් අපි රපාතින්
පතින් රද්වල් ඉරගනගන්නවා, බණ අහනවා, තේක කරනවා. රම්
හැර් එකක් හරහාර් අපි හිතට උපරදස් රදනවා ‘රර්රහර් කරන්න
අරරරහර් කරන්න’ කියලා. නර්ුත් හිත පරතයක්ෂයක් වශරයන් රම්ක
රත්රැම් අරන් නැත්නම්, හරිර් අර්ාරැයි හිත ස්වාභාවිකව රම් සිද්ධ
රවන රදයින් වළක්වාගන්න. දැන් අපි විපස්සනාරවදි එයාවර්
රයාදවනවා රම් වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින අරර්ුණුවල තිරයන
ආදීනව රත්රැම්ගන්න. අපි ඒකට තර්යි කායානුපස්සනාවක්,
රේදනානුපස්සනාවක්, චිත්තානුපස්සනාවක් පාවිච්චි කරන්රන්.
හිතන්න අපි ආනාපාන සතිය වරග් භාවනාවක් වඩලා, හිරත් යම්
එකඟතාවක් දියුණු කරගත්තා. ඊළඟට, ඒ එකඟතාව අපි පාවිච්චි
කරනවා රම් වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින අරර්ුණුවල තිරයන
යථා ස්වභාවය හඳුනාගන්න. දැන් වේතර්ාන වශරයන් හටගන්න
අරර්ුණු ගැනයි රම් කතා කරන්රන්. අතීත අරර්ුණුත් රනරවයි,
අනාගරත් පහළ රවයි කියලා හිතන අරර්ුණුත් රනරවයි; වේතර්ාන
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
අරර්ුණු. ‘වේතර්ානය’ කියන්රන් ඇත්තටර් ‘වේතර්ානය’ කියල
කාලයක්ර් රනරවයි රර්තන. ‘එක රර්ාරහාතක්’ කියලා කියන්න
පුළුවන්. ඒ රර්ාරහාරතදි, රහ්තු නිසා යම් යම් රද්වල් එතන එතනර්
හටගන්නවා. ඒක හැබැයි වැඩි රවලාවක් තිරයන්රන නෑ, එතනර්
නැති රවලා යනවා. අපිට ඒකත් එක පාරටර් රත්රරන්රන නැහැ.
ඉතින් එබඳු දැක්ර්ක්, එබඳු දේශනයක් අරප් හිරත් ඇති රවන
තාක්, රබාරහාර් උපායශීලීව බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නපු
විවිධාකාර කරර් උපාය පාවිච්චි කරලා තර්යි අපිට රපාේඩ රපාේඩ
ඔය වරග් තත්ත්රවකට හිත ගන්න රවන්රන්. ර්ුලදි ඇත්තටර්
පටන්ගන්න රවන්රන් විවිධ සංකල්ප තුළින්; බබාරග භාෂාවක්
පාවිච්චි කරල තර්යි රම්ක පටන්ගන්න රවන්රන්. ඒකයි අපි ‘වර්’
කියනවා, ‘දකුණ’ කියනවා, ‘ඔසවනවා’ කියනවා, ‘තබනවා’ කියනවා,
‘හුස්ර් ගන්නවා’ කියනවා, ‘රහළනවා’ කියනවා, ‘පිම්රබනවා’
කියනවා, ‘හැකිරළනවා’ කියනවා. හරිර් සරලර් කරර් හරහා තර්යි
පටන්ගන්න රවන්රන්. ඉතින් එරහර් පටන්ගත්තාට රර්ාකද, හිරත්
එකඟතාව දියුණු රවන්න රවන්න, අපිට උවර්නා කරන යම්
පාලනයක් හිරත් ඇති රවන්න රවන්න, අපි රපාේඩ රපාේඩ එයාව
බුදුහාර්ුදුරැරවා වදාළ විදිහට හසුරැවන්න උත්සාහවත් රවනවා. අපි
හිතර්ු අපි ‘වර්-දකුණ’ කියල පටන්ගත්තා. එරහර් කාලයක්
කරනරකාට දැන් ‘වර්-දකුණ’ කියන එක අල්ලලා හිටියා. දැන් රම්
රකාරන් ඉඳන් එහා රකානට යනකල්ම්ර් ‘වර්-දකුරණ්’ යන්න
පුළුවන්. ඊළඟට ‘වර්-දකුණ’ කියන්රන් නැතුවත් රම්ක කරන්න
පුළුවන්ද කියලා බලනවා. එතරකාට රත්රරනවා දැන් නම් ටිකක් දුර
යන්න පුළුවන් ‘වර්-දකුණ’ කියන්රන නැතුව. හැබැයි ආරයත් හිත
පිට යනවා. දැන් ආරයත් ඉතින් ‘වර්-දකුණ’ කියනවා. හරිර්
උපකරර්ශීලී වැඩක් රර්තන තිරයන්රන්. හැබැයි එරහර් කරනරකාට
කරනරකාට අරප් හිරත් හැකියාවක් ඇති රවනවා ‘වර්-දකුණ’
කියන්රන නැතුවර් පියවර ඔස්රස්ර් හිත තියාරගන ඉන්න.
රම් කතා කරන්රන් රබාරහාර් උදාසීන අරර්ුණක් ගැන. අපිට
චිතරපටියක් බලනරකාට, නැත්නම් රබාරහාර් මිහිරි ගීතයකට සවන්
රදනරකාට ආරයත් ඉතින් හිත එතන තියන්න ඕනැයි කියල
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උත්සාහයක් අවශය රවන්රන් නෑ. ඒරකර් තිරයන ඇදගන්න ගතිය,
ඒරකර් තිරයන ආකේෂණීය ගතිය අරප් හිත එතන රකාරහාර්ත්
ඇදල බැඳලා තියාගන්නවා. නර්ුත් රර්තන රම් ගන්න අරර්ුණ එරහර්
අරර්ුණක් රනරවයි. රම් අරර්ුණ රකරලසුන්රගන් අඩු අරර්ුණක්.
රබාරහාර් උදාසීන අරර්ුණක්. රබාරහාර් ර්ධයස්ථ අරර්ුණක්. ඉතින්
එබඳු අරර්ුණක හිත පවත්වන්න නම්, අපි දියුණු කළ යුතුයි යම් කිසි
හැකියාවක්. අන්න එබඳු හැකියාවක් තර්යි අපි සතියක්, සර්ාධියක්
පැත්තක් ගැන කතා කරන්රන්. අපි ඒ ඒ අරර්ුරණ් එතන එතන සිහිය
පිහිටුවන්න පිහිටුවන්න, අරප් හිත අපිට ඕනෑ විදියට හසුරැවන්න
පුළුවන් හැකියාවක් ඇති රවනවා.
රර්රතක් කාලයක් හිරත් තිරයන රකරලස් අපිව හැසිරරේවා
ඒවාට ඕනෑ විදිහට. දැන් අපි බුද්රධෝත්පාද කාලයක් ලබලා, ර්නුස්ස
ආත්ර් භාවයක් ලබලා, රම් බුද්ධ වචනයට ඇහුම්කන් දීලා අපි
උත්සාහවත් රවනවා බුදුහාර්ුදුරැරවා අනුශාසනා කළ විදිහට,
නැත්නම් නුවණ කියන විදිහට හිත හසුරැවන්න. හිරත් තිරයන
රකරලසුන් කියන විදිහට අපි හැසිරරනවා රවනුවට, අපි වහල්
රවනවා රවනුවට, දැන් රම් නුවණ කියන විදිහට හිත හසුරැවන්න,
හිත පාලනය කරන්න, හිත රයාදවන්න පුළුවන් ගතියක් ඔන්න අපි
උපකරර්ශීලීව හදාරගන යනවා. ඒ නිසා ‘රර්රහර් රම් හුස්ර්ක් බැලුවා
කියන එරකන්, රම් හුළං රැල්ලක් බැලුවා කියන එරකන්, කිසිර්
යහපතක් නම් රවන්රන් නෑ’ කියලා හිතුරවාත් ඉතින් අපිට පාර
වරදිනවා. රර්තන තේකයට රනරවයි අහු රවන්රන්. රම්වා හුදු
අභයාස පර්ණයි. ‘වර්-දකුණ’ කියන එක අභයාසයක් පර්ණයි. හැබැයි
පස්රස පස්රස් ඒ අභයාසය අභිභවා ගිහිල්ලා අරප් හිරත් අර හැකියා
වේධනය රවනරකාට අපි පුළුවන් තරම් හිත සර්නය කරලා, හිත
නිශ්ශේද කරලා, අපි උත්සාහවත් රවනවා දැන් පුළුවන්ද රබාරහාර්
නිහඬ, රබාරහාර් හික්මිච්ච, ඒකාගර රවච්ච හිතක් දැන් රම් අරර්ුරණ්
රපාේඩක් රඳවලා තියන්න, අරර්ුණ ටිකක් නිරීක්ෂණය කරන්න,
රර්ානවද දැරනන්රන් කියලා බලන්න. රර්න්න රර්බඳු පරයත්නයකින්
තර්යි ඇත්තටර් අර අරර්ුරණ් යම් යම් හැඩතල දකින්න හැකියාව
ලැරබන්රන්. ර්ුලදි එරහ රර්රහ රවනරකාට රර්බඳු හැකියාවක්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
තිබුරණ් නෑ, විස්තරයක් රපනුරණ් නෑ. නර්ුත් අර වරග් හැකියාවක්
වේධනය කරලා රහාඳට හිත සන්සුන් කරලා ඒකාගර කරලා
අරර්ුණටර් රහාඳට හිත තියලා රම් අරර්ුරණ් පැතිකඩ බලනරකාට,
රම් අරර්ුරණ් සම්පූේණ විස්තර බලනරකාට, රපාේඩ රපාේඩ රම්
අරර්ුරණ් යථා ස්වභාවය වැටරහන්න පටන්ගන්නවා.
අපි හිතර්ු රකරනක්රග් සක්ර්රන්දි පාදය රපාළරේ ස්පේශ
රවනවා. දැන් ‘වර්-දකුණ’ කියන්රන් නෑ. දැන් ඉතාර් සියුම් සංරේදනා
තිරයනවා. රබාරහාර් සියුම් රද්වල් දැරනනවා; තද ගතියක්, රළු
ගතියක්, උණුසුම් ස්වභාවයක්, සිසිල් ස්වභාවයක්, බර ගතියක්,
සැහැල්ලු ගතියක්, රතත් ගතියක්, ඇරලන ගතියක්, ඉතින් රම් වරග්
රබාරහාර් පරාථමික ලක්ෂණ ටිකක් හඳුනාගැනීර් සඳහා අපි
උත්සාහවත් රවනවා. රම් පරාථමික ලක්ෂණ හඳුනාගන්න
භාෂාවක්වත් අවශය නෑ. රම්වා අපිට රබාරහාර් ඍජ්ුවර් හඳුනගන්න
පුළුවන්. දැන් අපි ඒවාට නම් ගම් රදන්න යන්රන නැතුව, අපි
ඉරගනගත්ත රද්වල් - රපාරත් තිරයන රද්වල් එක්ක ගළපාගන්න
යන්රන් නැතුව, අපි ඒව පරතයක්ෂයක් වශරයන්ර් ‘රම්වාට රර්ාකද
දැන් රවන්රන්?’ ‘රම්වා රකාරහාර්ද කරියාත්ර්ක රවන්රන්?’ ‘රම්වා ඒ
විදිහටර් තිරයනවාද, නැත්නම් ඒවාත් රවනස් රවනවාද?’ කියලා අපි
ඒවාරය් යථා ස්වභාවය අපි විසින්ර් දැනගන්න උත්සාහවත් රවනවා.
දැන් රම් අපිර් යන ගර්නක්. බුදුහාර්ුදුරැරවා පාර රපන්නලා
තිරයනවා හැබැයි අපිර් රම් පාරර යා යුතුයි. බුදුහාර්ුදුරැරවා
රපන්නුවා කියලා අපිට ඒක ඉරේ අරප් හිතට සම්රපර්ෂණය කරන්න
බෑ. රම් පාරර අපි අපිර් යා යුතු රවනවා. ඒ නිසයි අපි රම්
තනිතනිරයන් උත්සාහවත් රවන්රන්.
අන්න එරහර් උත්සාහවත් රවනරකාට රවනරකාට තර්යි
රර්රතක් කාලයක් රම් ‘ර්ර්-ර්රග්’ කියාරගන ‘රම්ක ර්රග් පාදය’,
‘රම්ක ර්රග් අත’, ‘රම් ඇවිදින්රන ර්ර්’, ‘රම් ඉන්රන ර්ර්’ කියලා
රම් රෑපය රකරනක්, පුද්ගලරයක්, සත්ත්වරයක් වශරයන් තියාරගන
හිටිය ‘ර්ර්’ පැත්තකට රවලා ඔන්න දැන් රම් තද ගති රැසක්
තිරයනවා, උණුසුම් ගති රැසක් තිරයනවා, සිසිල් ගති රැසක්
තිරයනවා, චලන රාශියක් තිරයනවා, තද වීම් රාශියක් තිරයනවා,
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රගාරරෝසු වීම් රාශියක් තිරයනවා කියලා රම් අර්ුතුර් පැත්තකට අරප්
හිත රපරරළනවා. රර්රතක් කාලයක් රම් සක්ර්න් කරපු රකනා,
පුද්ගලයා, ස්තරිය, පුරැෂයා, අම්ර්ා, තාත්තා, උපාසක අම්ර්ා, උපාසක
ර්හත්තයා අයින් රවලා තද ගති රැසක්, උණුසුම් ගති රැසක්,
රසලරවන ස්වභාව රැසක්. දැන් අරප් ර්නරස් එක්තරා අන්දර්ක
පරිවේතනයක් සිද්ධ රවනවා. ඉතින් රකරනකුට රත්රරනවා දැන් රම්
‘ඇවිදින රකරනක්, පුද්ගලරයක් නැහැ. දැන් රම් චලන රැසක් සිද්ධ
රවනවා. කය කියල ගන්න එකක් නෑ. හැර් තැනර් තිරයන්රන් රම්
හුදු කරියා විරශ්ෂ පර්ණයි’ කියලා අරප් හිරත් සත්ත්ව සංඥාව, පුද්ගල
සංඥාව අයින් රවලා ඇතැම් රවලාවට රර්බඳු නුවණ අවදි වීර්ක්
රවන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒකයි රම් විපස්සනා භාවනාවකදි අපි බලාරපාරරාත්තු
රනාවන අන්දර්කට, නැත්නම් බලාරපාරරාත්තු රනාවිච්ච තැන්වලදි
අරප් හිරත් රර්බඳු අවදි වීර්ක් අරප් හිරත් එක්තරා අන්දර්ක නිකම්
විදුලියක් රකටුවා වරග් ‘රර්රහර්ත් රදයක් රර්තන තිරයනවා රන්ද?’
‘රර්රහර්ද රම්ක රවන්රන්?’ කියලා නිකම් පුංචි විතේකයක්
වශරයන්, සිතුවිල්ලක් වශරයන් අපිවර් රවන තැනකට රගනිච්චා
වරග්, නැත්නම් අරප් හිරත්ර් නුවණක් පහළ වුණා වරග් රදයක්
රවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි විපස්සනාවට ඉංගරීසිරයන් insight
කියලා කියන්රන්. ඒ කියන්රන්, රම් කටයුත්ත කරද්දි ඇතුළතින්
පහළ රවන නුවණක්; දැක්ර්ක්. ඒක රම් අපි රකාපි කරල ගත්ත
නුවණක් රනරවයි, රපාරතන් ගත්ත නුවණක් රනරවයි, අහලා ගත්ත
නුවණක් රනරවයි. රම් කටයුත්රත් රයරදනරකාට නිරායාසරයන්
රහ්තු ඵල සකස් වීර් නිසා හටගත්ත නුවණක්. රර්න්න රම් නුවණ
ඉතාර් වටිනවා. යම් කිසි රකරනකුට රර්බඳු නුවණක් රම් වැරේ
කරරගන යනරකාට පහළ රවනවා නම්, රබාරහාර් ක්ෂණිකව, හිරත්
ස්වාභාවිකව ගානට ඒ ඉන්ද්රිය ධේර් සර් බර රවච්චි රවලාවකදි එබඳු
නුවණක් අවදි රවනවා නම්, රකරනකුට රත්රේවි රම් තර්න් ර්හන්සි
වුණ පරර්ාණයට වඩා ඒ නුවණ ඉතා වටිනවා කියලා. ඒ නුවණ ඒ
තරම්ර් අරප් හිරත් රලාකු පරිවේතනයක් ඇති කරනවා. ඒ නුවණ
අරප් හිරත්, අපි තුළ රලාකු චේයාත්ර්ක රවනසක් පවා ඇති කරනවා.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
එබඳු නුවණක් ඇති වුණාට ඉතින් රපාඩි කාලයක් තර්යි අල්ලා
හිටින්රන්. ආරයත් ඉතින් අපි අර පරණ සංකල්ප රලෝරකට ඇදරගන
යනවා. ආරයත් පරණ ‘ර්ර්’ එනවා, ‘අම්ර්’ එනවා, ‘තාත්තා’ එනවා,
‘දුව’ එනවා, ‘පුතා’ එනවා. ඉතින් අපි දාගත්ත ඒ නම් ගම් ටික ඔන්න
ආරයත් ඉතින් ර්තු රවනවා. ආරයත් අපි අර සංකල්ප රලෝරක
අතරර්ං රවනවා. හැබැයි ඉතින් අපි අතහරින්රන් නෑ. ආරයත් අපි
අරප් වැරේ කරරගන යනවා.
ඉතින් රර්රහර් කරරගන යනරකාට යනරකාට තර්යි ටික
ටික අරප් හිරත් පරඥාවක් අවදි රවන්න ගන්රන්. අපි දකින රද්වල්
තුළ තිරයන රම් රර්ාරහාතක් රර්ාරහාතක් පාසා රවනස් රවන බව,
රහ්තු නිසා රර්ාරහාතක් රර්ාරහාතක් පාසා රම්වා කලින් රනාතිබී
හටගන්න බව, ඊළඟට ඒ රහ්තුවල තිරයන අස්ථිර භාවය නිසාර්
අවිනිශ්චිත භාවය නිසාර් අනිතය භාවය නිසාර් රම් හටගත්ත
රද්වලුත් එතන එතනර් නැති රවලා යන බව, ඊළඟට රම් හටගත්ත
ස්වභාවයත් නැති රවලා යන ස්වභාවයත් කියන ඇති වීම් නැති වීම්
රදරකන් නිරන්තරරයන්ර් රම් රද්වල් රපරළන ගතිය, රර්තන
තිරයන අවිනිශ්චිත බව, රම් දුක් බව, රම් එකක්වත් අපිට පාලනය
කරන්න බෑ. ර්ර් කැර්ති රද් රනරවයි රර්තන සිද්ධ රවන්රන්. ර්ර්
කැර්ති වුණත් රර්තන රද්වල් සිද්ධ රවනවා, අකර්ැති වුණත් රර්තන
රද්වල් සිද්ධ රවනවා. ඉතින් රම් වරග් අපිට රම් සිදු රවන සිදුවීම්වල
රකරනක් පුද්ගලරයක් වශරයන් පාලනය කරන්න බැරි ස්වභාවයක්,
කරන රකරනක් විඳින රකරනක් නැති ස්වභාවයක්, රම් වරග්
තරිලක්ෂණයක් අනිතය දුක්ඛ අනාත්ර් වශරයන් රකරනකුරග හිරත්
රපාේඩ රපාේඩ තර්න්රග්ර් වැටහීර්ක් වශරයන්, තර්න්රග්ර්
අවරබෝධයක් වශරයන්, පරතයක්ෂ ඥානයක් වශරයන් අවදි රවන්න
පටන්ගන්නවා.
රර්න්න රර්බඳු අවදි වීර්ක් හරහා තර්යි අර ගාථාරේ
“අසංහීරං අසඞ්කුප්පං” කියන රබාරහාර් සියුම් සර්බරතාවක් දක්වා
හිත අරරගන යන්න රවන්රන්. එරහර් නැතුව, අපිට රම්ක
සංකල්පයක් වශරයන් නිකම් රපාරතන් අහලා ‘රර්න්න රර්රහර්
සර්බරතාවක් තිරයනවාලු’ කියල දැනගත්තයි කියල එරතන්ට ගන්න
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බෑ හිත. දැන් අරප් හිරත් ඒ සර්බරතාවට පත් වීර් සඳහා උවර්නා
කරන පරඥාව අපි අවදි කරන්න සිද්ධ රවනවා. ඒ සඳහා උවර්නා
කරන තරිලක්ෂණය හිතට වටහලා රදන්න සිද්ධ රවනවා; රපාතකින්ර්
රනරවයි පරාරයෝගිකව කාලයක් තිස්රස් රම්ක පුහුණු කිරීර් හරහා.
අන්න ඒක නිසයි රම් ගාථාරේ එන්රන් “පච්චුප්පන්නඤ්ච රයා ධම්ර්ං
තත්ථ තත්ථ විපස්සති”. රම්ක එක තැනක රනරවයි, නැවත නැවත
එතන එතන බලන්න කියලා කියන්රන්. “තත්ථ තත්ථ” කියන්රන්
‘එතන එතන’ කියන එකයි.
ඒ කියන්රන් අපි ධාතු ර්නසිකාරය පැත්රතන් විස්තර කරපු
හින්දා ඒකර් ගත්රතාත්, අපි දැන් ආනාපානසතිරයන් හිත එකඟ
කරගත්තා. නාසිකාගරරය් දැන් හිරත් සර්ාධිර්ත් ස්වභාවයක් ඇති
රවලා තිරයන්රන්. දැන් ර්ුළු කය දිහා සර්ස්තයක් වශරයන් බලනවා.
එතරකාට අපි හිතර්ු දණහිරස් දැරනනවා තද ගතියක්. අපි එතනට
හිත දැම්ර්ා. එතන සිද්ධ රවන්රන් රර්ාකක්ද කියලා ටිකක් බැලුවා.
එතනයි දැන් හිත පැවැත්තුරේ. ඊළඟට අපි හිතර්ු උරහිරස් දැන් යම්
රළු ගතියක් පහළ රවනවා. ඔන්න අතනින් අයින් කරලා රර්තනට
දානවා. රර්තන තිරයන ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරනවා. ඊළඟට අපි
හිතර්ු ඒක නැති රවලා ගියා, සර්නය වුණා. ආරයත් ඊළඟ දණහිරස්
රර්ාකක්රදෝ එකක් හටගන්නවා. ඔන්න එතනට දානවා. ඒ විදියට
එතන එතන බලන ගතිය, එතන එතන විපස්සනා කරන ගතිය රම්
ගාථාරව රහාඳට ර්තු කරල රදනවා. ඒ කියන්රන් අපිට රම්ක එක
තැනක දැක්කා කියලා අර වරග් නුවණක් අවදි රවන්න තරම් ඒක
පරර්ාණවත් රවන්රන් නෑ. අපි හිතනවා ‘රම් එකක් බැලුවාර් ඉතින්
ඕක ර්දෑ. රකාච්චර බැලුවත් ඔච්චර රන්’ කියලා සර්හර විට
රකරනකුට තේරකට දාන්න පුළුවන්. නර්ුත් රර්තන බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් අනුශාසනා කරන්රන් “භාවිතා බහුලීකතා” කියලා ‘නැවත
නැවත’ කළ යුතු බව ධේර්රය් විස්තර කරනවා. ඉතින් රර්බඳු
භාවනාවක් අපිට ‘නැවත නැවත කරන්න’ කියන එක රත්රැම්ගන්න
සිද්ධ රවනවා. එරහර් නැත්නම්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රකරරහි
ශරද්ධාරවන් රම් වැරේ කරරගන යන්න සිද්ධ රවනවා.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
රම්රක සර්හර විට රසක් නැති රවන්න පුළුවන්. ර්ුලදි ඒ
තරම් හිරත් සතුටක් ජ්නනය රනාකරන්න පුළුවන්. ටිකක් පීඩාකාරී
රවන්නත් පුළුවන්. රර්ාකද විරශ්ෂරයන්ර් ධාතු ර්නසිකාරය වරග්
භාවනාවක් වඩනරකාට, අපිට හිත අරර්ුණකට තියලා සර්ාධිර්ත්
කරරගන රබාරහාර් සතුටින් ඉන්නවා වරග් එබඳු සැහැල්ලුවක්
සතුටක් රනාලැරබන්න පුළුවන්. ඒ නිසා, ඇතැම් රකරනක්
ආනාපානසතියක් වඩනවා. ඒරකන් අපි හිතර්ු රබාරහාර් හිත
සැහැල්ලු රවනවා. ඊළඟට, හිරත් පහළ රවච්ච යම් කිසි අරර්ුණකට,
නැත්නම් නිමිත්තකට ආරලෝකයකට වරග් රද්කට හිත බැසගන්නවා
වරග් රවනවා. ඒ තුළර් ඉන්නවා. සර්හර විට විනාඩි 10 ක් 20 ක් 30
ක් 40 ක් පැයක් රදකක් උනත් ඉන්න පුළුවන්. ගැඹුරැ සර්ාධියකුත්
තිරයනවා. ඒ තුළ රලාකු ආස්වාදයකුත්, රලාකු තෘප්තියකුත්, රලාකු
පරීතියකුත් තිරයනවා. ඇතැම් රකරනක් ඒකට වහල් රවනවා. ඉතින්
භාවනා කරනවා ඒක ගන්න. ඒක අස්සට ගියා, ඒක අස්රස ඉඳලා
අපි යම් තෘප්තිර්ත් භාවයක් ලබනවා. ඒකත් හැබැයි සතුටක් තර්යි.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒකත් පරතික්රෂ්ප කරන්රන් නෑ. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් වදාළා දිට්ඨධම්ර් සුඛයක්, වේතර්ාන වශරයන් විඳින්න
පුළුවන් ගතියක් රම්රක තියනවා කියලා. වේතර්ාන වශරයන් අපිට
අත්දකින්න පුළුවන් නිරාමිස පරීතියක් එතන තිරයනවා. ඒක නැහැ
කියන්රනත් නෑ.
හැබැයි එතන පරඥාව විරශ්ෂරයන් අවදි රවන ගතියක් නෑ.
රම් පරඥාව අවදි කරන ස්වභාවය, පරඥාව අවදි කරන කරර් උපාය
ඔක්රකාර් තිරයන්රන විපස්සනා පැත්රත්. එරහනම් අපි ඒ
විපස්සනාව ර්ුලින් පරගුණ කරරගන යනරකාට අර වරග් සතුටක්,
සැහැල්ලුවක්, පරීතිර්ත් ස්වභාවයක් ඒ තුළ තිරයන එකක් නෑ. ඒ නිසා
හිත කලකිරවගන්න එපා; හිරත් අර්නාපයක් ඇති කරගන්න එපා
සර්ාධිරය් තිරයන සුවය, සර්ාධිරය් ලැරබන ඒ වින්දනය ආස්වාදය
රම් වඩන විපස්සනාරව නැහැ රන්ද කියලා. විපස්සනාරව ර්ුලදි
ටිකක් දුක් ස්වභාවයක්, රපළන ස්වභාවයක් තිරයන්න පුළුවන්. හිත
රපාේඩක් රම්ක පරතික්රෂ්ප කරන ගතියක් තිරයන්න පුළුවන්. අන්න
එරතන්දි තර්යි අපිට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රකරරහි ශරද්ධාවක්
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අවශය රවන්රන්. තාර්ත් අපිට රලාකු නුවණක් අවදි වුරණ් නැහැ.
හැබැයි බුදුහාර්ුදුරැරවා රද්ශනා කළා රම්ක නැවත නැවත කරන්න
කියලා. රම්රක නැවත නැවත රයරදන්න කියලා. නැවත නැවත ඒ
ඒ අරර්ුණ තුළ රම් ස්වභාවය නිරීක්ෂණය කරන්න කියලා. එක
අරර්ුණක් රනරවයි. 10 ක් 20 ක් 30 ක් රනරවයි. ලක්ෂ ගානක්
රවන්න පුළුවන්. රම්ක නැවත නැවත කරන්න කරන්න තර්යි හිරත්
අර එබඳු පරඥාවක් අවදි රවන්න ගන්රන්.
එරහනම් අන්න එබඳු වීේයයක් තර්යි අපිට අවශය රවන්රන්.
රම්ක රම් දවසකින් රදකකින් අවසන් රවන වීේයයක් රනරවයි.
ර්ාරසකින් හර්ාරකින් අවසන් රවන වීේයයකුත් රනරවයි. සර්හර
රවලාවට හිරත් අර කියන නුවණ, රහාඳට හිතට කාවැදිච්ච නුවණක්
අවදි රවන්න සෑරහන්න කාලයක් යන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපිට
හුඟක් රවලා තිරයන්රන් අපි රබාරහාර් ක්ෂණික පිළිතුරැ
බලාරපාරරාත්තු රවනවා. අද කාරල් අපි හැර් රදයක්ර් ක්ෂණිකව
තර්යි බලාරපාරරාත්තු රවන්රන්. රබාත්තර්ක් තද කරපු පර්ණින්
තර්න්රග රම්රස උඩ සියල්ල තිරබයි කියලා එබඳු ආකල්පයක තර්යි
අපි ජීවත් රවන්රන්. ඉතින් එබඳු ආකල්පයකින් ජීවත් රවන අපිට
රම් කාලයක් තිස්රස් වඩන භාවනාවක් ගැන හිරත් තිරයන්රන
ටිකක් අර්නාපයක්. ඒ නිසා, අපි බණක් අහපු ගර්න් ර්ාේග ඵල
අවරබෝධ රවයි කියන එකක් ගැන රහායාරගන යනවා; අපි විශ්වාස
කරනවා; ලැරබයි කියල හිතනවා. ලැබුණා කියල ඔටුන්නකුත්
පැලඳගන්නවා. ඉතින් ඔන්න ඔය වරග් පුදුර්ාකාර එක එක
ර්තිර්තාන්තර රම්වා සම්බන්ධරයනුත් තිරයනවා.
ඉතින් රම් වරග් සූතර විගරහ කරල බලනරකාට රත්රරනවා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා වදාරළ් කරර්ානුකූල පරතිපදාවක්.
පියවරරන් පියවර යන ගර්නක් රර්තන තිරයන්රන්. නැවත නැවත
දැකීර් හරහා, නැවත නැවත රහාඳට නිරීක්ෂණය හරහා අවදි රවන
නුවණක් ගැන තර්යි රර්තන රම් කතා කරන්රන්. එතරකාට රර්රහර්
අවදි රවන නුවණ කය සම්බන්ධ අරර්ුණුවලිනුත් ගන්න පුළුවන්,
රේදනාව හා සම්බන්ධ අරර්ුණුවලිනුත් ගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක්
වශරයන් අපි හිතර්ු අපිට තද වීම්, රළු වීම්, උණුසුම් ගති, සිසිල් ගති,
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
එබඳු පැත්තක් රනරවයි රත්රැරණ්; අපිට රත්රැරණ් යම් තැනක
පහළ වුණු විවිධාකාර රේදනා. ඒ කියන්රන් රකරනකුට රේදනාව
වුණත් රම්කට පාදක කරගන්න පුළුවන්. අරර්ුණක් වශරයන් පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන්. ඒ වරග්ර්යි, හිරත් පහළ වන රද්වල් වුණත් පාවිච්චි
කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බැසගන්න නම් රවන්රන් අර ර්ුලින් කියපු
කායානුපස්සනාරවන්ර් තර්යි. රර්ාකද එතන තර්යි පහසු තැන
තිරයන්රන්. එතන තර්යි අපිට රම්කට එළරඹන්න පිවිරසන්න
රහාඳර් තැනක් තිරයන්රන්.
ඊළඟට, දැන් රම් රකරරන කරියාදාර්රය්දී රකරනක් ටික ටික
රර්බඳු භාවනාවක් කරනවා නම්, ධාතු ර්නසිකාරයක් වඩනවා නම්,
රම්වා රළු ගතියක්, උණුසුම් ගතියක්, සිසිල් ගතියක් එරහර් කියලා
ඒ ඒ ධාතූන්රග් ලක්ෂණ අපි ටිකක් විගරහ කරන්න පටන්ගත්තාර්,
එතැනින් ඇති රවන අවරබෝධයයි කාලයක් රම්ක කරද්දි ඊට පස්රස
ඇති රවන අවරබෝධයයි අතරත් රවනස්කම් තිරයනවා. ර්ුලින් සර්හර
රවලාවට ‘රර්තන තිරයන්රන් හුදු ධාතු ස්වභාවයක් රන්, නැත්නම්
ධාතු ලක්ෂණ රැසක් රන්’ කියලා රකරනකුට වැටහීර්ක් ඇති රවන්න
පුළුවන්. ඒ වැටහීර්ර් නැවත නැවත පරබලව දැරනන්නත් පුළුවන්.
හැබැයි ඉන් එහාට රවන රවන වැටහීම් එන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා,
භාවනාරවදි රම් රම් නුවණ පහළ රේවි කියලා කලින් අපිට සැලසුම්
කරන්න හරි අර්ාරැයි. ඒ නිසා, අපිට ඇත්තටර් අවශය රවන්රන්
රබාරහාර් රහාඳ විවෘත භාවයක්. අපි හිතනවා නම් ‘රර්න්න රම්
නුවණ රම් භාවනාව හරහා ඉක්ර්නට ලැරේවි, රර්න්න රම් නුවණ
ගැන රර්න්න රම් රපාරත් කියල තිබුණා, ඒ නුවණ රම්ක වැඩුව
ගර්න් ර්ට අද ලැරේවි, රම් පේයංකරය්දි ලැරේවි’ කියලා අපි නිකම්
අර කරඩන් ගිහිල්ලා බඩු ගන්නවා වරග්, සල්ලි දුන්නාර් ඒකට
හරියන්න බඩුවක් හම්බ වුණා; ඉල්ලුවා සබන් කෑල්ලක්, ඔන්න සබන්
කෑල්ලක් හම්බ වුණා; ඒ විදිහට භාවනාරේදී හම්බ රවයි කියලා
හිතන්න එපා. රර්ාකද රර්තන තිරයන රම් රහ්තු ඵල සම්බන්ධය
අපිට පාලනය කරන්න බැහැ. රර්තන තිරයන්රන් තනිකර රම් ‘ර්ර්’
පාලනය කරන තත්ත්වයක් රනරවයි. අවශය රහ්තු ටික සකස්
කිරීර්ක්. ඒ අවශය රහ්තු ටික සකස් රවලා රහාඳට සර් බර රවලා
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පැමිණි රවලාවක ඊට සරිලන නුවණක් පහළ රේවි. ඒක ගැන ර්ුලින්
රර්ාකක්වත් හිරත් සැලසුම් හදන්න යෑර්ක්, බලාරපාරරාත්තු වීර්ක්,
ඒකට තණ්හා කිරීර්ක් කරන්න ගිරයාත්, ඒ හිරත් අවශය රවන
සර්බරතාව හැරදන්රන නෑ. ඒකයි හුඟක් රවලාවට ඔය
රයෝගාවචරයින් කියන්රන් ‘ඊරය් හම්බ වුණා රර්න්න රම් වරග්
එකක්. ර්ං අද වාඩි වුණා ඒක බලාරගන. හැබැයි ඒක හම්බ වුරණ්
නෑ’. ඉතින් ඇත්තටර් අද හම්බ රවන්රනත් නෑ. රර්ාකද කිේරවාත්
අපි ඉල්ලන තාක් රම් රද්වල් සිද්ධ රවන්රන් නෑ.
ඉතින් රම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන පාර හරි අර්ුතුර්
සුන්දර පාරක්. අපි ඉල්ලුරවාත් හම්බ රවන්රන නෑ. හැබැයි අපි
ඉල්ලන්රන නැතුව වැරේ කරනරකාට දන්රනර් නැති
බලාරපාරරාත්තු රනාවිච්චි රවලාවක ඔන්න හම්බ රවනවා. ඒ වරග්
ස්වභාවයක් තර්යි රම් ර්ාේගරය් තිරයන්රන්. ඉතින් එබඳු ර්ාේගයක්
හරිර් සුන්දරයි. රර්ාකද අපි බලාරපාරරාත්තු තියාරගන අරක හම්බ
රවයි රම්ක හම්බ රවයි කියලා හිරත් අසහනකාරී බවක් ඇති
කරරගන එරහර් යන ර්ාේගයක් රනරවයි රම්ක. ඒකයි සතිය දියුණු
කරනරකාට අරප් හිරත් යම් පිබිදීර්ක්, පරරර්ෝදයක්, වේතර්ාන
වශරයන් ජීවත් වීර්ක්, ඕනෑ රද්කට සූදානම් ශරීරයක්, අන්න එබඳු
ආකල්පයක් තුළ අපි රම් දහර් දියුණු කරනවා නම්, රර්බඳු විපස්සනා
නුවණක් අවදි රවන්න පුළුවන් අවකාශය වැඩියි. රර්ාකද අරප් හිරත්
නැහැ රලාකු බලාරපාරරාත්තුවක්. හැබැයි වැරේ නතර කරලත් නෑ.
උවර්නා රද් එතන එතන විපස්සනා කිරීර් නිරන්තරරයන්ර් කරනවා.
අදත් කරනවා, රහටත් කරනවා, අනිද්දත් කරනවා. ඉතින් කාලයක්
තිස්රස් රම්කර් කරනවා. කාලයක් තිස්රස් පරගුණ කරනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ව විශ්වාස කරනවා. ‘බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග්
දහර් කවදා රහෝ ර්ට ර්ල් ඵල ගැන්රවයි’ කියලා හිරත් රලාකු
ශරද්ධාවක් තිරයනවා. ඒ තාක් රම්ක කරරගන කරරගන යනවා.
අන්න එබඳු විපස්සනාවක්, එබඳු භාවනාවක් තර්යි අපිට
උපරයෝගී රවන්රන් අර වරග් හිරත් යම් පර්ණක නිේබිදාවක් පහළ
රවන්න. රම් දකින අරර්ුණ ගැනර් රහාඳ නුවණක් අවදි රවන්න
රවන්න, ඒරක යථා ස්වභාවය වැටරහන්න වැටරහන්න බුදුරජ්ාණන්
43

|

| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා අපි දැකපු ඒ අරර්ුණ ගැනර් හිරත්
නිේබිදාවක් පහළ රවනවා කියලා. ඒ දැකපු අරර්ුණ ගැනර් එපා වීර්ක්
සිද්ධ රවනවා. ඒ එපා වීරම් පරතිඵලය රපන්නුම් කරන්රන් සර්හර
රවලාවට හරිර් කම්ර්ැලි ගතියක් වශරයන්. සර්හර රවලාවට අරර්ුණ
නිකම් රබාඳ රවලා ගියා වරග්. අරර්ුණ අරපන් ඈත් වුණා වරග්.
‘ඉස්සර නම් රහාඳට ළං රවලා බලනරකාට රම් අරර්ුරණ් ඔක්රකාර්
විස්තර අපිට රපනුණා. රම්ක ර්ං දැන් කාලයක් කළා. නර්ුත් දැන් ර්ට
ඒක එච්චර රප්න්රන නෑ. එයා නිකම් රබාඳ රවලා ගිහිල්ලා, රේඛා
ර්ැකිලා ගිහිල්ලා. රම්රක වේණ සටහන් දැන් ර්ට රත්රරන්රන නෑ’.
ඉතින් අපි හිතුරවාත් රර්රතන්දි ‘ර්රග් රම් භාවනාව දුේවල රවලා,
නැත්නම් භාවනාව දැන් පිරිහිලා ර්ං රවන ගුරැවරරයක් ගාවට යන්න
ඕනෑ, රවන තැනකට යන්න ඕනෑ’ කියලා හිතුරවාත් ඒ කියන්රන්
අපිට සුතර්ය ඥානයක් නෑ. අපි හිතුරවාත් ‘ර්ර් දැන් ර්ාරසකට කලින්
රම්ක පටන්ගත්තා. එරතන්දි ඔන්න රහාඳට ර්ට රම් රද්වල්
වැටහුණා, රපනුණා, ර්ර් අඛණ්ඩව භාවනා කළා. කාලයක් රම්ක
කරද්දි රර්න්න රම් අරර්ුරණ් යම් යම් රවනස් වීම් සිද්ධ වුණා.
අරර්ුණු දැන් රබාඳ රවලා යනවා, අරර්ුරණ් රේඛා ර්ැකිලා යනවා,
අරර්ුරණ් රස නැති රවලා යනවා’ කියලා තර්න්ට රත්රරනවා නම්,
එරහර් නම් අපි රත්රැම් ගත යුතුයි රම්ක රම් අරර්ුරණ්ර් ස්වභාවය
දැකල දැකලා හිරත් සිද්ධ රවන පරිවේතනයක් බව.
ඒකර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරළ් යථා ස්වභාවය
රකරනකුරග් හිතට වැටහුණා නම්, හිරත් පහළ රවනවා නිේබිදාවක්.
රම් ‘ර්රග්’ රනරවයි හි්තේ. රහ්තු ඵල දහර්ක් වශරයන් හිරත් පහළ
රවනවා අරර්ුණ එපා රවච්ච ගතියක්, අරර්ුරණ් රස ර්ැකිලා ගිය
ගතියක්, අරර්ුරණන් දුරස්ථ රවච්ච ස්වභාවයක්. එතරකාට දැන්
නැවතත් කවුරැ හරි ‘නෑ නෑ එරහර් රවන්න රදන්න එපා; ආයිත් ඔය
අරර්ුණටර් හිත දාන්න’ කියලා කිේරවාත් වැරදියි. එරහර් නම් ඒ
කියන්රන් අපි දන්රන නෑ රර්ාකක්ද සිද්ධ රවන්රන් කියලා. අරප්ර්
හිත කිේවත් “නෑ හිත ආරයත් දාන්න ඕනෑ එරතන්ටර්” කියලා, ඒක
වැරදියි. රර්ාකද අපි කාලයක් තිස්රස් රහාඳට රම් කටයුත්රත්
අඛණ්ඩව රයදුණා නම්, අවංකව රම් කටයුත්ත කළා නම්, එතරකාට
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හිරත් සිද්ධ රවන පරිවේතනය අපිට හඳුනාගන්න බැරි වුරණාත් අපි
හැර්දාර් එකර් තැන කැරරකනවා. අවුරැදු ගණන් අපි රම් රද් කරාවි,
නර්ුත් කවදාවත් ඊළඟ පියවරට අපිට යන්න හම්බ රවන්රන් නෑ.
නර්ුත් අරප් කර්ටහන සුද්ධ රවලා තිරයනවා නම්, අර වරග්
පරිවේතනයක් හිරත් සිද්ධ රවනරකාට අපි ඒක හඳුනාගන්නවා. ඒක
තර්යි අපිට කර්ටහන් සාකච්ඡා පරරයෝජ්නවත් රවන්රන්. අරප් හිරත්
සිද්ධ රවන පරිවේතනය අපි රනාවළහා තවත් රකරනකුට කියනවා.
‘රර්න්න රම් රම් විදිහට බැලුවා. ඉස්සර නම් ර්ං රම්ක බලද්දි රහාඳට
ර්ට රපනුණා. ර්ර් භාවනාවත් අඛණ්ඩව කළා. දැන් ර්ර් බලද්දි ර්ට
රම්ක එච්චර රත්රරන්රන නෑ. දැන් ර්ට රම්රක රේඛා වැටරහන්රන්
නෑ. හිත නිකම් ඈතින් තිරයනවා වරග් රත්රරන්රන්. සර්ස්තයක්
වශරයන් තර්යි ර්ට රප්න්රන්. අරර්ුණ නිකම් රබාඳ රවලා වරග්
රත්රරන්රන්’ කියලා තර්ාරග් අත්දැකීර් රහළි කරනරකාට, ඒක
පරතයක්ෂයක් රවලා, පරාරයෝගිකව රයදිලා හිරත් තිරයන ස්වභාවය
රහළි කරනරකාට, අන්න රකරනක් හඳුනාගන්නවා සිරත් දැන්
පරිවේතනයක් රවලා බව. හිරත් යම් නිේබිදාවක් පහළ රවලා,
අවරබෝධය ර්ත පදනම් රවච්ච කලකිරීර්ක් පහළ රවලා.
අන්න ඒ කලකිරීර්, ඒ නිේබිදාව තව වේධනය රවන
පැත්තකට තර්යි ඊළඟට අපිට යන්න තිරයන්රන්. ඒ කියන්රන්,
ආරයත් අර අරර්ුණට හිත තැබීර්ක් රනරවයි. ඒ රවනුවට රම්
අරර්ුරණන් අයින් රවන්න හදන හිත අයින් රවන පැත්තටර් තර්යි
යන්න තිරයන්රන්. එබඳු ර්ට්ටර්කදි තර්යි දැන් හිත ඒ අරර්ුණට
යන්රනත් නෑ, රවන තැනකට යන්රනත් නෑ. එයා රසායනවා
එයාටර් ආරේණික තැනක්. දැන් එයාට වේතර්ාන වශරයන් යම් කිසි
අරර්ුණක් දුන්නා; අතීරතට යන්න දුන්රනත් නෑ - අතීරතට ගිහිල්ලා
කතන්දර රගාතන්න දුන්රනත් නෑ; අනාගත සිහිනවල අතරර්ං
රවන්න දුන්රනත් නෑ. ඒක තර්යි අපි ර්ුලින්ර් කරන්රන්. හැබැයි දැන්
වේතර්ාන අරර්ුණක් දුන්නා ර්ුලින්. ඒක තර්යි එයාරග වැඩපළ. ඒක
තර්යි ර්ූල කර්ටහන. දැන් ඒරකත් යම් පරිවේතනයක් සිද්ධ රවනවා.
ඒරකත් දැන් රසලවීර්ක් සිද්ධ රවලා. ඒකත් දැන් හිත අතහැරරගන
යනවා. ඒරකනුත් දැන් හිත අයින් රේරගන යනවා.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
එතරකාට පින්වත්නි හිත යන්රන අතීරතටද? අනාගරත්ටද?
දැන් අපි රම් රවනරකාට අතීතයත් අර්තක කරලා, අනාගතයත්
අතහැරලා. දැන් රම් සම්පූේණරයන් වේතර්ාන වශරයන් ජීවත් රවන
සිතක්. එතරකාට එයාට දැන් රම් අතීතයකුත් වැඩක් නෑ;
අනාගතයකුත් වැඩක් නෑ. ඒ රදකර් අතහැරලා තර්යි දැන් රම්
වේතර්ානරය් හිත කටයුතු කරන්රන්. වේතර්ාන වශරයන් පැන
නගින අරර්ුණුවල ස්වභාවය දකින්රන්. රම් වේතර්ාන වශරයන්
අල්ලලා දීපු අරර්ුණත් දැන් එපා රේරගන එන්රන්. දැන් ඒ අත්තත්
නෑ, රම් අත්තත් නෑ, දැන් රම් පය ගහල හිටිය අත්තත් නැති රවන
ස්වභාවයක් තිරයන්රන්. ඔන්න එබඳු ර්ට්ටර්කදී රකරනකුට බයක්
පවා ඇති රවන්න පුළුවන්. රම් ‘තර්න්’ කියාරගන හිටිය කය, ‘ර්රග්’
කියල හිතාරගන හිටිය කය ඔන්න දැන් කෑලි කැඩිලා යනවා, සුණු
විසුණු රවලා යනවා. දකින දකින හැර් තැනර් කැඩිලා බිඳිලා යනවා.
ඒ නිසා, සර්හර විට හිරත් බියක් එපා රවන ගතියක් ඉන්න හිටින
තැන් එපා රවන ගතියක් ගුරැවරැන් එපා රවන ගතියක් ඇති රවන්න
පුළුවන්. ඉතින් රම් වරග් තැන්වලදි තර්යි අපිට රපාේඩක් කතා
කරන්න රවන්රන්, සාකච්ඡා කරන්න රවන්රන්. එරතන්දි
ගුරැවරරයකුට හඳුනාගන්න රවනවා රයෝගියාරග් හිරත් සිද්ධ රවන
පරිවේතනය. එයාට ඉතින් ඇත්තටර් කියන්න රවන්රන් රම්ක
අතහරින්රන් නැතුව දිගට කරන්න. රර්ාකද රම් සංකරාන්ති ර්ට්ටර්ක්.
රම්ක හැර්දාර් තිරයන ර්ට්ටර්ක් රනරවයි. දැන් හිත අතීතය ඇසුරැ
කරන්රනත් නෑ, අනාගතය ඇසුරැ කරන්රනත් නෑ. දැන් රම්
වේතර්ාන අරර්ුණත් එපා වීරගන යන්රන්. දැන් නිකම් හිතට යන එන
ර්ං නැති වුණා වරග්. එයා හිතාරගන හිටිරය් රම්ක නම් හරිර් රහාඳයි
කියලා. හැබැයි රර්න්න රම්රක යථා ස්වභාවය රහාඳට දැන්
රත්රරන්න පටන් අරරගන. දැන් ඉතින් එයාට ඒකත් නැති වීරගන
යන්රන්.
ඉතින් රර්බඳු ර්ට්ටර්කදි තර්යි හිත අර කියන “අසංහීරං
අසඛකුප්පං” කියලා රම් ගාථාරේ කියන අර්ුතුර් සර්බරතාවක්,
රර්ාකක්වත්ර් අල්ලන්රන නැති ගතියක්, රර්ාරහාකවත් රනාබැරඳන
ගතියක් දක්වා ගර්න් කරන්රන්. ඉතින් ඒක ඇත්තටර් රම් ගාථාරව
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පර්ණක් රනරවයි, ර්ුළු සතිපට්ඨාන සූතරරය්ර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
කුළුගන්වලා තිරයනවා. සතිපට්ඨාන සූතරරය් එන හැර් කර්ටහනකදිර්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රම් තත්ත්වයට හිත පත් රවනවා කියන එක
සඳහන් කරලා තිරයනවා. අපි හිතර්ු අපි ආනාපානසතිය ගත්තා
කියලා. ආනාපානසතිය වඩන රයෝගාවචරරයක් සර්හර විට
ආනාපාන සතිය හරහාර් ඒරක තිරයන යථා ස්වභාවයක් දකිනවා.
එරතන්දි ආරයත් ආශ්වාස පරශ්වාස ර්ට්ටර් රනරවයි, ඉන් එහාට
ගිහිල්ලා අපි දීපු නම් ගම් අර්තක කරලා එතන තිරයන ධාතු ස්වභාව
රහාඳට දකිනවා නම්, එතනත් රම් කියන පරිවේතනය සිද්ධ රවන්න
පුළුවන්. එබඳු ස්වභාවයකදි රම්රකත් හටගන්නා ආකාරය, නිරැද්ධ
රවලා යන ස්වභාවය, නැති රවලා යන ස්වභාවය, රහ්තු රම්කට ර්ුල්
රවන ආකාරය, ඒ රහ්තුත් ඇති රවලා නැති රවලා යන ආකාරය රම්
ආදී වශරයන් නුවණ අවදි රවන විදිහට රම්ක කරන්න කරන්න
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා, “අත්ථි කා් ාති ො පනස්ස
සති පච්චුපට්ිතා ්හාති - ාේදෙ ාණ්මත්තා , පතිස්සතිමත්තා ,
අනිස්සි්තාච විහරති - න ච කිඤ්චි ්ලා්ක උපාි ති” කියලා. රම්
කටයුත්රත් පරතිඵලයක් වශරයන් හිතට සිද්ධ රවන රද් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් නැවත නැවත පැහැදිලි කරලා තිරයනවා. දැන් රම් කියපු
පරකාශය හැර් කර්ටහනකටර් සාධාරණයි, රපාදුයි.
එරහනම් අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් විවිධාකාර තැන්වලදී එකර් පරතිඵලය විවිධ අන්දමින්
විස්තර කර වදාළා. ආනාපානසතිය ගැන සතිපට්ඨාන සූතරරය් විස්තර
කරනවා. එරතන්දි බුදුහාර්ුදුරැරවා වදාරළ් දැන් රම් ‘ර්ර් ඉන්නවා’
රනරවයි, රම් ‘හුදු කයක් තිරයනවා’ කියලා ඒකත් ගන්රන්
පරරයෝජ්නය සලකලා. එරහර්ත් බලාරගන යනරකාට තව තවත් හිත
දියුණු රවලා හිත පත් රවනවා රර්ාකක්වත් ඇසුරැ කරන්රන නැති
ගතියකට. ‘අනිස්සිරතාච විහරති’ කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒක
කුළුගන්වලා තිරයනවා. දැන් අතීතයක් ඇසුරැ කරන්රනත් නෑ,
අනාගතයක් ඇසුරැ කරන්රනත් නෑ. ඒවා රම් රවනරකාට
රකාරහාර්ත් අතහැරිලා. හිත තිබුරණ් හුදු ආශ්වාසයක පරශ්වාසයක.
ඒරකත් ‘ආශ්වාසයක් පරශ්වාසයක්’ කියලා නම් ගම් දීපු ර්ට්ටර්ක
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
රනරවයි; ඊට වඩා සූක්ෂ්ර් ර්ට්ටර්ක. ඒරකත් ආදීනව දැකලා, ර්ං අර
කලින් ධාතු සම්බන්ධරයන් විස්තර කළා වරග් ස්වභාවයක් රර්තනත්
ඇති රවලා, ඒ හරහා දැන් ආශ්වාස පරශ්වාස ර්ැකිලා ගිහිල්ලා. ඒ
හරහා දැන් හිරත් දුරස්ථ භාවයක් ඇති රවලා; හිත ඒකත් අල්ලන්රන්
නැතුව ඉන්න හදනවා නිදහරස්; හිත ඉන්න හදනවා කයවත්
අල්ලන්රන් නැතුව; හිත ඉන්න හදනවා රර්ාකක්වත් අරර්ුණු
කරන්රන් නැතුව. හිත හැබැයි ඒත් සිහිරයන් තර්යි ඉන්රන්. රර්තන
රම් සිහිර්ූේඡා රවලා රහෝ සිහිය නැතුව ඉන්න ගතියක් රනරවයි. ඒ
නිසා, අපි රර්බඳු තැන්වලදී ගුරැ ඇසුරක් ලැබීර් අතයවශයයි.
නැත්නම් පාර වරදිනවා. අපි හැර්දාර් එකර් තැන කැරකි කැරකි
ඉන්නවා, ඉන් එහා පියවරට යන්රන නෑ.
ඉතින් රම් කරියාදාර්ය රහාඳට නුවණින් රකරනක්
රත්රැම්ගන්නවා නම්, තර්න්රග හිරත් රම් ඇති රවන පරිවේතනය
රකරනක් වටහාගන්නවා නම්, රකරනකුට ටික ටික රම් යන පැත්තට
අනුගරහ කරන්න පුළුවන්; රම් හිරත් සිද්ධ රවන පරිවේතනයට අනුගරහ
කරන්න පුළුවන්. එයා හිත දැන් බරලන් අරර්ුණට දාන්රන් නෑ. ඒ
රවනුවට හිතට නිදහස් රවන්න ඉඩ රදනවා. හිතට රපාේඩක් අරර්ුණ
ඇසුරැ රනාකර ඉන්න ඉඩ රදනවා. හිතට සැහැල්ලුරවන් ඉන්න ඉඩ
රදනවා. හිරත් කතන්දර රගාතන ගතිය පුළුවන් තරම් අඩු කරරගන
ඉන්න උත්සාහවත් රවනවා. ඒ කියන්රන්, අතීතය ර්තක් කර කර
ආරයත් කතන්දර රගාතන්න ගිරයාත් නැත්නම් අනාගරත්
සම්බන්ධරයන් සිහින ර්වර්වා තව තව ඉන්න හිටිරයාත් දැන් රම්
හැරදන හිතට හානිකරයි. වේතර්ාන අරර්ුරණත් බරලන් රගනිහිල්ලා
නැවත නැවත හිත එතනර් උලන්න ගිරයාත් ඒකත් හානිකරයි.
එච්චරට ඉතින් අපි රම්ක රත්රැම්ගන්න ඕනෑ. අපිර් එක්රකා
ගුරැවරරයක්රගන් දැනරගන, නැත්නම් විස්තරයක් හරහා රත්රැම්
අරරගන, කටයුතු කරන්න ඕනෑ.
එබඳු හිතකට එරහර් නම් අපි අනුගරහ කරන්න තිරයන්රන්
රර්ාකක්වත් ඇසුරැ රනාකරන ස්වාධීනත්වයක් දක්වා. රර්ාකක්වත්
අල්ලගන්රන නැති, රර්ාකක්වත් උපාදාන කරන්රන නැති,
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වා වදාළ එබඳු ‘අනිස්සිත ස්වභාවයක්’
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දක්වා යන්න තර්යි අනුගරහ කරන්න රවන්රන්. ඉතින් ඒ හිත ර්ුලදි
එබඳු ස්වභාවයක පවා දිගට ඉන්රන නෑ. සර්හර විට විනාඩි 5 යි 10
යි ඉන්රන්. නර්ුත් අපි නැවත නැවත කරියාත්ර්ක වීර් හරහා, නැවත
නැවත භාවනාරේ රයදීර් හරහා, අපිත් ඒ අනිස්සිත ස්වභාවයට
වටිනාකර්ක් දීලා තිරයනවා නම්, අපි ඒක නිවැරදිව හඳුනාරගන
තිරයනවා නම්, අපිට පුළුවන් ඒ තත්ත්වය රපාේඩක් වේධනය
කරන්න. විනාඩි 10 තිබුණ එක විනාඩි 15 රවනවා; විනාඩි 15 තිබිච්ච
එක විනාඩි 20 රවනවා; විනාඩි 20 තිබිච්ච එක විනාඩි 25 රවනවා;
25 ඔන්න 30 රවනවා. රම් විදිහට කරර්ානුකූලව හිත ස්වාධීනව ඉන්න
ගතියක්, රර්ාකක්වත් අල්ලන්රන් නැතුව ඉන්න ගතියක්, රර්ාකක්වත්
උපාදාන කරන්රන් නැතුව, තනිරයන්, හුරදකලාව, සැහැල්ලුරවන්
ඉන්න ගතියක් ඇති රවන්න පුළුවන්.
රම් ගාථාරව ඊළඟ ලස්සන පදය තර්යි “තං විද්වා
ර්නුබරෑහරය”. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා, රර්න්න රම් තත්ත්වය
රත්රැම්ගත්ත නුවණැත්තා රම් ර්ත පදනම් කරරගන තව දියුණු
රවනවා. දැන් රම්කත් හදාගත්රත ඒක අල්ලරගන බදාරගන ඉන්න
රනරවයි. ඒක හදාගත්රතත් තව වැඩක් ගන්න. රර්බඳු ර්ට්ටර්කුත්
හදාරගන ඒක පාවිච්චි කරනවා තවත් දියුණු රවන්න, තවත් හිත
පිරිසිදු කරගන්න. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට රපන්නලා දීලා
තිරයන්රන් රම් රගාරරෝසු තැන ඉඳන් සූක්ෂ්ර් තැනකට යන්න. ඒ
සූක්ෂ්ර් තැනට ආවට පස්රස් ඊට වඩා සූක්ෂ්ර් තැනකට යනවා රම්
තියන තැන රගාරරෝසුයි කියලා රත්රැම් අරරගන. ඊළඟ තැනට
ආවට පස්රස් එතන තිරයන රගාරරෝසු බව දැකලා ඊට වඩා සූක්ෂ්ර්
තැනකට යනවා. රර්න්න රම් වරග් පුදුර්ාකාර කරර්ානුකූල පරතිපදාවක්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අපිට රපන්නල දීලා තිරයනවා. ඒ හැර්
එකක්ර් අල්ලගන්රන් ඒ රවලාරවදි පරරයෝජ්නය සලකලා.
දැන් පින්වත්නි අපි රගයක් හදන්න ර්ුලින්ර් පලංචියක්
බැඳගන්නවා. පලංචිරය් ඉඳරගන දැන් අපි රග් හදාරගන යනවා. අපි
රග් හදල ඉවර වුණාට පස්රස් පලංචිරය් පදිංචි වුරණාත්, දැන් ඔන්න
රර්ාකක්රදෝ පටලැවිල්ලක් තිරයන්රන්. අපි රම් රග් හැදුවා; අපිට දැන්
පලංචිය ගලවලා දාන්න හිරතන්රන නෑ; අපි හිතනවා ‘රම් රර්ච්චර
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
අර්ාරැරවන් පලංචියක් හැදුවා, රම්කර්යි ර්ට පරරයෝජ්නවත් වුරණ්
රම් රග් හදාගන්න. ඉතින් අපරාරද රන් රම් පලංචියට නිකම්
කෘතගුණ සැලකීර්ක් වශරයන් ඔන්න ඔරහ පලංචියත් තිරයද්රදන්’.
දැන් රර්රහර් කරළාත් රර්ාකද රවන්රන්? ඔන්න ඔය වරග් තර්යි දැන්
අපි කායානුපස්සනාව පාවිච්චි කළා. ඒ හරහා හිත දැන් නිදහස් වුණා.
හැබැයි ඉතින් අපිට නිකම් රර්ාකක්රදෝ රර්ාකක්රදෝ වරග් අර අරර්ුණ
අතහැරල දාන්න. පලංචිය ගලවලා දාන්න අපිට හිරතන්රන නෑ.
ඔන්න ඔතන තර්යි අපිට වරදින්රන්. එරහර් නම් අපි රත්රැම්ගන්න
ඕනෑ පලංචිය පරරයෝජ්නවත් වුණා, පලංචිරය් පරරයෝජ්නය ගත්තා.
හැබැයි දැන් ඊට වඩා වටිනා තැනක් හැදිලා තිරයන්රන්, ඊට වඩා
රබාරහාර් සුරඛෝපරභෝගී තැනක්, ආරක්ෂිත තැනක් හැදිලා
තිරයන්රන්. එරහර් නම් දැන්, පලංචිරය් පදිංචි රවන්රන් නැතුව
පලංචිය ගලවලා දාලා අර හදාගත්ත රගදරට යන්නයි තිරයන්රන්.
හදාගත්ත රග් දැන් තහවුරැ කරගන්නවා. ඒක ශක්තිර්ත් කරගන්නවා.
අන්න එබඳු කරියාවක් තර්යි රර්තනත් රවන්රන්. ඒ නිසා
කායානුපස්සනාව හරහා කයත් අතහැරරන තැනක්, කයත්
අල්ලගන්රන නැති තැනක්, රේදනානුපස්සනාව හරහා රේදනාවත්
අල්ලන්රන නැති තැනක්, චිත්තානුපස්සනාව හරහා හිරත් පහළ
රවන එබඳු ඇලිච්චි බැඳිච්චි සිතුවිලිවත් අල්ලන්රන නැති තැනක්
තර්යි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන්රන්. රම් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රපන්නන දහරම් ර්හ පුදුර්ාකාර සුන්දරත්වයක් තිරයනවා.
පටන්ගන්රන් එක තැනකින්, හැබැයි ඒරක පරතිඵරල් තව තැනක්. ඒ
පරතිඵලය ගන්න විදිහක් නෑ, පරතිඵලය තුළ ජීවත් රවන්න විදිහක් නෑ,
ඒ පරතිඵලයට පැමිරණන්න උපරයෝගී රවච්ච රද්ර් අතහැරලා දාන
තාක්.
අපි පින්වත්නි, ඉනිර්ගක නගිනරකාට ඉනිර්රග් ඊළඟ
පියවරට යන්න විදිහක් නෑ අපිටර් ඒ පියවරට එන්න උපරයෝගී
රවච්ච කලින් පියවර අතහැරලා දාන තාක්. ඊළඟ පියවරට යන්න
විදිහක් නෑ රම් දැන් අල්ලරගන ඉන්න එක අතහැරිරය් නැත්නම්.
ඔන්න ඔය වරග් කරර්ානුකූල පරතිපදාවක් තර්යි අපිට රම් භාවනාරේ
තිරයන්රන්. ඊළඟ ඊළඟ පියවරවලට යන්න නම් දැන් රම් පියවර
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අතහැර අතහැර තර්යි යන්න තිරයන්රන්. හැබැයි ඒ අතහරින්නත්
අපිට උවර්නා රවලාවට බෑ. ඒක අතහැරරන බව තර්න්
රත්රැම්ගන්න ඕනෑ. දැන් අලුත් තැනක් ඔන්න හම්බ වුණා, අලුත්
ස්වභාවයකට හිත පත් වුණා, “රම්ක අර කලින් එකට වඩා රහාඳයි.
කලින් එකට වඩා රම්රක ඇලිච්චි ගතිය අඩුයි, කලින් එකට වඩා
රම්රක නුවණ ර්ත පිහිටපු ස්වභාවයක් තිරයනවා, රර්ෝහය අඩු
ගතියක් තිරයනවා” කියලා රත්රැම් අරරගන තර්යි අර කලින් ඒ
සඳහා උපරයෝගී කරගත්ත රද්ර් අතහැරලා දාන්න රවන්රන්. රර්න්න
රර්බඳු ස්වභාවයක් තර්යි තිරයන්රන්.
එතරකාට එබඳු තත්ත්වයක් ර්ත, ඒ රර්ාකක්වත් අල්ලපු නැති
තත්ත්වයක් ර්ත පිහිටලා කටයුතු කරන්න තර්යි රම් ගාථාරව
උපරදස් රදන්රන්. එබඳු තත්ත්වයක් විස්තර කරන ආකාරය තර්යි
රම් ගාථාරව “අසංහීරං අසඞ්කුප්පං” කියලා කියන්රන්.
සතිපට්ඨානරය ‘අනිස්සිතයි’ කියල කියන එකර් රර්රතන්දි
“අසංහීරං අසඞ්කුප්පං” කියන වචන රදකකින් විස්තර කරලා
තිරයනවා. රර්රතන්දි අපි ඇහින් දකින රෑපවලට, කනින් අහන
ශේදවලට, නාසරයන් දැරනන ගඳ සුවඳවලට, දිරවන් දැරනන
රසවලට, කයට දැරනන ස්පේශවලට, හිතට එන අරර්ුණුවලට ඇදිලා
යන්රන නෑ. ඒ වරග්ර්යි ඒක එක්ක ගැරටන්න යන්රනත් නෑ. එබඳු
අේථයකින් රම්ක විස්තර කරලා තිරයනවා. ඉතින් එබඳු තත්ත්වයක්
හිරත් ඇති කරගන්න තර්යි අර ර්ං කිේවා වරග් කරර්ානුකූල
පරතිපදාවක් තිරයන්රන්. ඒ කරර්ානුකූල පරතිපදාරේ යනරකාටයි රර්බඳු
හැකියාවක් අරප් හිරත් හටගන්රන්.
රම් ගාථාරව ඊළඟට කියන්රන් රර්ාකක්ද “තං විදො
මනුබරෑහ් ”. රම් හැකියාව හඳුනාගන්න රවනවා පරඥාවන්තව;
නුවණක්කාර විදිහට. හඳුනාරගන අන්න ඒක ර්ත පිහිටලා තර්යි තව
තව ඉස්සරහට යන්න තිරයන්රන්. ඉතින් රම් පාර සුද්ධ කරරගන,
රම් කර්ටහන පිරිසිදු කරරගන යන්න පුළුවන් නම් අපිට බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් පාර කියලා තිරයනවා. ඉතින් අපි රම් පාරර යනරකාට ඒ
ඒ සලකුණු අපි හඳුනාගන්රන නැත්නම්, අපි අතරර්ං රවනවා. අපිට
සිතියම් රපාතක් හම්බ රවලා ඒක රහාඳට අධයයනය කරල
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
තිරයනවා නම්, අන්න අපි පරාරයෝගිකව ඒ සිතියරම් තියන විදිහට
ඇත්තටර් පාරර යනරකාට, සර්හර රවලාවට රම් සිතියරම් කියලා
තිරයන සලකුණු රනරවයි එතන තිරයන්රන්. අපි හිතර්ු සිතියරම්
තිරයන්රන් ධචතයයක් ඇඳලා. ඒ වුණාට එතන ගිහිල්ලා බැලුවහර්
රප්න්රන් තාප්පයක්. බැලුවහර් ඉතින් තාප්රප ඇතුරළ් ධචතයයක්
තිරයන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වරග් රම් සිතියරම් තිරයන රද්
පරාරයෝගිකව හඳුනාගන්න අපි දක්ෂ රවන්න රවනවා. සර්හර විට
රපාේඩක් ඉන් එහාට ගිය රකරනක්රගන් අහන්න රවනවා.
අන්න ඒ විදිහට අපි රත්රැම්ගන්න ඕනෑ බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් හැකි තාක් රම් රද්වල් පැහැදිලි කරලා තිරයනවා, හැකි
තාක් රම් රද්වල් සරල කරලා විස්තර කරලා තිරයනවා. ඉතින් අපිත්
ඒ පාරර පරාරයෝගිකව පුහුණු රවනරකාට ඒ බුද්ධ වචරනට රම්ක
රකාරහාර්ද සංසන්දනය කරගන්රන්, ගළපාගන්රන්, රම් ඉන්න තැන
රකාරහාර්ද ර්ං හඳුනාගන්රන් කියලා අපි රපාේඩක් විර්සලා
බලන්න අවශය රවනවා. ඒකයි සුතර්ය ඥානයක්, ධේර් සාකච්ඡාවක්
අවශය රවන්රන්. ඒවත් රයාදාරගන තර්යි අපිට සැක හැරරගන රම්
පාරර දිගට යන්න සිද්ධ රවන්රන්. ඉතින් ඒ සඳහා අප
සියලුරදනාටර් අද දින ධේර් රද්ශනාවත් යම් ර්ග රපන්වීර්ක් රේවා
කියල පරාේථනා කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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3 │ මැදුම් පිළි්ෙතකේ
න්මා තස්ස භගේතා අරහ්තා සම්මා සම්බුදධස්ස
අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං
දතීතං පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං
පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති
අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො මනුබරෑහ්
අ්ජජෙ කිච්චං ආතප්පං ්කා ජඤ්ා මරණ්ං සු්ෙ
න හි ්නා සඛගරං ්තන මහා්ස්නන මච්චුනා ති
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි නිස්සරණ
වනරය් පවත්වන 223 වන භාවනා වැඩසටහනට ර්ාතෘකාව වශරයන්
තියාගත්රත් භදේ්දේකරතේත සූතර . භද්රද්කරත්ත සූතර හතරක් එක ළඟ
රපළගස්වලා තිරයනවා ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් උපරිපණ්ණාසකරය්. ඒවා
අතුරින් තුන්වන සූතරය තර්යි අපි රර්රතන්දි පාදක කරගත්රත්.
රම්කට රපාරත් සඳහන් කරලා තිරයන්රන් මහා කච්චාන
භදේ්දේකරතේත සූතර කියලා. ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්
තර්යි රම් සඳහන් කරන භද්රද්කරත්ත සූතරය විස්තර කරලා රදන්රන්.
නැවතත් නිදාන කථාව ර්තක් කරගත්රතාත්, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ත් ර්හා සංඝයා වහන්රස්ලාත් එක්තරා අවස්ථාවකදි රජ්ගහ
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
නුවර තරපෝදා වනරය් වැඩ වාසය කරනවා. ඒ පරරද්ශය පරසිද්ධයි උණු
වතුර ළිංවලට; උණු වතුර තිරයන රපාකුණුවලට. ඉතින් එක්තරා
අවස්ථාවකදි සමිද්ධි කියන ස්වාමීන් වහන්රස් උදෑසනර් යනවා උණු
වතුර පැන් පහසු රවන්න. ගිහිල්ලා උන්වහන්රස් ඇඟපත
රසෝදරගන, ඊළඟට ර්ඳක් විරේක ගන්නරකාට එරතන්ට
පැමිරණනවා රද්වතා දුවක්. පැමිණිලා ඇය පරශ්න කීපයක් අහනවා.
ඇය අහන්රන් භද්රදකරත්ත භික්ෂුවරග් උද්රද්සය සහ විභංගය
දන්නවාද කියලා. ඉතින් රම් ස්වාමීන් වහන්රස් දැනරගන හිටිරය් නෑ.
ඇයත් දැනරගන හිටිරය් නෑ. හැබැයි අහල තිබුණා රර්න්න රර්රහර්
එකක් තිරයනවා කියලා. ඉතින් ඒකයි රම් රද්වතා දුව සමිද්ධි
ස්වාමීන් වහන්රස්රගන් විර්සන්රන්. ඊළඟට අහනවා රම් ගාථා
දන්නවාද කියලා. ඒත් ඉතින් සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් දන්රන නෑ;
අේථය දන්රනත් නෑ. ඒ පාර රම් රද්වතා දුව සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස්ට උපකාර කරන විදියට යම් අනුගරහයක් කරන විදියට, රම්
ස්වාමීන් වහන්රස්ව උනන්දු කරනවා “රම් භද්රද්කරත්ත උද්රදසය
සහ විභංගය ඉරගනගන්න, රම් ගාථා ඉරගනගන්න, රම්රක
සාරාංශය ඉරගනගන්න, රම්රක විගරහය විස්තර විභාගය
ඉරගනගන්න, රම්ක රහාඳට දරාරගන ඒ අනුව හැසිරරන්න” කියලා.
“රර්ාකද රම්ක භික්ෂු ජීවිරත්ට රයෝගාවචර ජීවිරත්ට ඉතාර් වටිනවා”
කියලා ඉඟියක් දීලා ඇය අතුරැදහන් රවනවා.
ඊළඟට, එදා සවස් යාර්රය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වැඩ සිටින
දම් සබා ර්ණ්ඩපරය්දි සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් රම් තර්න් අත්දැකපු
සිද්ධිය රහළි කරනවා. රහළි කරලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට ආරාධනා
කරනවා “අප සියලුරදනා රකරරහි අනුකම්පාරවන් රම් භද්රද්කරත්ත
උද්රදසය සහ විභංගය රද්ශනා කරන්න” කියලා. බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් මීට අදාළව ගාථා හතරක් - ඒ කියන්රන් උද්රද්සය පර්ණක්
පරකාශ කරලා ආසනරයන් නැගිටලා තර්න්වහන්රස් වැඩ වසන
කුටියට වැඩර් කරනවා. දැන් භික්ෂූන් වහන්රස්ලාත් සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස්ත් ර්ඳක් අපහසුතාවකට පත් රවනවා. රර්ාකද, රම්රක
රත්රැර් හරියට දන්රන් නැති නිසා. පස්රස් ගිහිල්ලා ආරාධනා
කරනවා ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්ට රම්ක විස්තර කරලා
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රදන්න කියලා. එතරකාට ඒ රහතන් වහන්රස් තර්යි ඒ ස්වාමීන්
වහන්රස්ලාරග් ඇවිටිල්ල නිසා නැවත නැවත ඉල්ලීම් කරපු නිසා
විස්තර කරලා රදන්රන්.
එතරකාට අපි චුට්ටක් රම්රක ගාථා ර්තක් කරගත්රතාත්, ර්ුල්
ගාථාරව එනවා “අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං දතීතං පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” අතීතය ලුහුබැඳරගන
යන්න එපා; අනාගතය සම්බන්ධරයන් රකළවරක් නැති අරප්ක්ෂා,
පරාේථනා තියාගන්නත් එපා. රර්ාකද “යදතීතං පහීනං තං” අතීතය
රවලා අවසානයි. ඒක පරහාණය වුණා. “අප්පත්තඤ්ච අනාගතං”
අනාගතය තාර් පැමිණිරය් නෑ. එතරකාට රම් රවච්ච අතීතය අපිට
හදාගන්න විදිහකුත් නෑ. රනාපැමිණි අනාගතය ගැන අපිට දැන්
රර්ාකවත් කරන්නත් බෑ. ඉතින් අපි රම් කාලය අපරත් යැවීර්ක්
කරන්රන්. රර්තනින් අදහස් රවන්රන නෑ අපිට අතීත රද්වල්වලින්
ඉරගනගන්න බැහැ, නැත්නම් අපිට වේතර්ානරය්දී අතීතය ටිකක්
විර්සල බලලා යම් නිවැරදි තීරණයක් ගන්න බැහැයි කියලා. ඒ
රවනුවට අතීරතට අහු රවලා, අතීරත් අපි ලබපු යම් ආස්වාදයක් ර්ුල්
කරරගන, අපි විඳපු යම් අත්දැකීර්ක් ර්ුල් කරරගන අතීතය තුළ
අතරර්ං වීර්ක්, රකරලස් හරහා අතීතය ඇදගැනීර්ක්, අතීතය තුළ
ජීවත් වීර්ක් තර්යි රර්රතන්දි රම් දුරැ කරගන්න කියලා කියන්රන්.
එරහර් නැතුව කිසි රස්ත්ර් අතීතය සම්පූේණරයන් අර්තක කරලා
ර්තකය කියන එක පැත්තකටර් දාලා යන ගර්නක් රනරවයි රම්ක.
ර්තකරයන් පරරයෝජ්නය ගන්න පුළුවන්, අතීතරයන් ඉතිහාසරයන්
රම් හැර් රද්කින්ර් පරරයෝජ්න ගන්න පුළුවන්. හැබැයි
රයෝගාවචරරයක් දක්ෂ රවන්න ඕනෑ ඒරක වහරලක් රනාවී ඉන්න.
අතීතය තුළර් සැරිසරමින් ගත කරන්රන නැතුව ඉන්න. පරරයෝජ්නය
සලකලා අතීතරයන් ඉරගනගත්තාට වැරැද්දක් නෑ.
ඒ වරග්ර්යි අනාගතය සම්බන්ධරයනුත් අපි රකළවරක් නැති
සිහින ර්වර්වා, බලාරපාරරාත්තු තබතබා, අරප්ක්ෂා ඔස්රස් දුවමින්,
සම්පූේණරයන්ර් අනාගත රලෝකයක, අනාගත සිහිනයක,
ර්නඃකල්පිතයක ජීවත් රවන්න ගත්රතාත්, අපිට සම්පූේණරයන්ර් රම්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
පරකෘතිය අහිමි රවලා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා, රර්රතන්දි අදහස්
රවන්රන් අපිට අවශය රවලාවට ඕනෑ නම් සැලසුම් හදන්න පුළුවන්,
අවශය රවලාවට අනාගතය සම්බන්ධරයන් යම් කිසි දුර දක්නා
නුවණක් ඇතුව තීරණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒරක වැරැද්දක් නැහැ.
හැබැයි දක්ෂ රවන්න ඕනෑ ඒ අනාගතය සම්බන්ධරයන් හිරත් ර්තු
රවන විවිධාකාර සිතුවිලිවල වහරලක් රනාවී ඉන්න. ඒකටර් ඉඩ
හැරලා, තර්න් ඒකටර් නතු රවලා, ඒක තුළ අතරර්ං රනාවී ඉන්න
රකරනක් දක්ෂ රවන්න ඕනෑ.
ඒකයි එදත් අපි අර ර්තක් කරගත්ත විතකේක සණ්ේඨාන සූතරරය්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන්රන් යම් කිසි රකරනක්රග් හිරත්
පහළ රවන සිතුවිලි සම්බන්ධරයන් - අපි සාර්ානයරයන් කියනවා
විතේක කියලා - ඒ විතේක සම්බන්ධරයන් රහාඳ වශීතාවක්
තිරයනවා නම්, තර්න්ට ඕනෑ ඕනෑ විදිහට ඒවා හසුරැවන්න පුළුවන්
නම්, ඒ හැසිරවීරම් කුසලතාව බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රම් විදිහට
විස්තර කරනවා. යම් රවලාවක යම් විතේකයක් කරන්න අවශය නම්,
යම් රවලාවක යම් සිතුවිල්ලක් සිතන්න අවශය නම්, අන්න එයාට
ඒක හිතන්නත් පුළුවන්. ඒ වරග්ර්යි යම් රවලාවක හිතන්රන නැතුව
ඉන්න ඕනෑ නම්, විතේක සර්නය කරල ඉන්න ඕනෑ නම්, එයාට
විතේක සර්නය කරල ඉන්නත් පුළුවන්. එතරකාට රම් හිතීරම්
කුසලතාව තනිකරර් රර්යාරග් අරත් රර්යාරග් පාලනය යටරත්
තර්යි තිරයන්රන්. එතරකාට හිරත් ර්තු රවන රකරලස් රර්යාව
ඇදරගන යන්රන් නෑ. රර්යාව පරපංච රලෝකයක, සිහින රලෝකයක
අතරර්ං කරන්රන් නෑ. රර්ාකද රර්යාට පුළුවන් ඕනෑ රවලාවක
සිතීර් නවත්තලා දාන්න. ඕනෑ රවලාවක හිතන්රන නැතුව ඉන්නත්
පුළුවන්. ඕනෑ නම් හිතන්නත් පුළුවන්. රර්න්න රර්බඳු වශීතාවක්
තර්යි විරශ්ෂරයන්ර් රම් විතක්ක සණ්ඨාන සූතරරය් අවසාන වශරයන්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරලා තිරයන්රන්.1 ඒ කියන්රන්,
අතීතය සම්බන්ධරයන් කැර්ති නම් හිතන්න පුළුවන්. කැර්ති නම්
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------අයං වුච්චති, භික්ඛරව, භික්ඛු වසී විතකකපරියායපරථසු. යං විතකකං ආකඞ්ිස්සති තං
විතකකං විතරකකස්සති, යං විතකකං නාකඞ්ිස්සති න තං විතකකං විතරකකස්සති. ර්ජ්ඣිර් නිකාය, විතක්කසණ්ඨාන සූතරය
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රනාහිතා ඉන්නත් පුළුවන්. අනාගතය සම්බන්ධරයන් අවශය නම්
හිතන්න පුළුවන්. අවශය නැත්නම් රනාහිතා ඉන්නත් පුළුවන්.
රර්න්න රර්බඳු වශීතාවක් තර්යි පුහුණු කරගන්න තිරයන්රන්.
ඊළඟට, රදරවනි ගාථාරව දක්වනවා “පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා
ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති - අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො මනුබරෑහ් ”.
දැන් අසංහීරං අසඞ්කුප්පං කියන වචන රදක ර්හා කච්චාන ර්හ
රහතන් වහන්රස් විස්තර කරලා රදනවා. ‘සංහීරති’ කියලා කියන්රන්
රර්ාකක් රහෝ අරර්ුණක් රකරරහි ඇදගැනීර්ක්. රෑපයක් දිහා
බලනරකාට ඒ රෑපරය් තිරයන ර්නබන්ධනීය ස්වභාවය නිසා, ඒරක
තිරයන දැකුම්කලු ස්වභාවය නිසා සර්හර විට අරප් හිත බැරඳනවා
එරතන්ට. අරප් හිත නිකම්ර් ඒකට ඇදිලා යනවා. අන්න එතන
තිරයනවා ඇදගැනීර්ක්. ඒ වරග්ර්යි රබාරහාර් ලස්සන මිහිරි
සද්දයක් ඇරහනරකාට රනාදැනුවත්වර් අරප් හිත එතනට යනවා.
එරතන්ට ඇදගැනීර්ක් තිරයනවා. අරප් නාසරයන් රහාඳ සුවඳක්
ආඝරාණය කරනරකාට දන්රනර් නැතුව ඒ පැත්තටර් අරප් හිත
නැඹුරැ රවනවා, ඇදිලා යනවා. දිරවන් රසක් බලනරකාට ඒ රසය
තුළට අරප් හිත ඇදිලා යනවා. ඒ වරග්ර්යි, කරයන් රහාඳ සුවයක්
පහසක් භුක්ති විඳිනරකාට ඒ තුළර් අපි නිර්ග්න රවනවා. ඒකටර්
ඇදිලා යනවා. ඒ වරග්ර්යි, හිරත් රර්ාකක් හරි අපි කැර්ති රදයක්
රනාදැනුවත්වර් හිතනරකාට ඒ තුළර් අපි ජීවත් රවනවා. ඒ පැත්තටර්
ඇදිලා යනවා. රම්කට කියනවා සංහීරති කියලා. ‘අසංහීරති’ කියල
කියන්රන් රම් විදිහට ඇදිලා යන්රන් නැති ගතියක්. හිරත් තිරයනවා
එක්තරා අන්දර්කින් ස්ථාවරත්වයක්, රනාරසල්රවන ගතියක්.
තණ්හාවක් හරහා ඇදිල යන්රන නැති ගතියක්. රලෝභය හරහා
ඇරදන්රන නැති ගතියක්. රලෝභයක් ජ්නනය කරන්න පුළුවන්
අරර්ුණු තිබුණාට, තර්න් කැර්තියි කියල හිතන අරර්ුණු එළිරය
තිබුණාට, ඒවාට ඇරදන්රන නැති ගතියක් ‘අසංහීරති’ කියන එරකන්
විස්තර රවනවා.
‘අසඞ්කුප්පං’ කියන එක - සාර්ානයරයන් අපි අකර්ැති රද්කට
හිත ගැරටනවා, කුපිත රවනවා, කම්පා රවනවා. අන්න එබඳු කම්පා

57

|
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වීර්ක්, කුපිත වීර්ක්, ගැටීර්ක් රනාකර සිටීර්ක්, කිසිර් රද්කින් කම්පා
රනාරවන ගතියක්, අකම්පිත ස්වභාවයක්. එතරකාට ඉෂ්ටාරම්ර්ණ
විෂරයහි - ඒ කියන්රන් තර්න් කැර්ති අරර්ුණු විෂරයහි - ඇදිලා
යන්රනත් නැති, තර්න් අකර්ැති අරර්ුණු රකරරහි ගැරටන්රන් කුපිත
රවන්රන් කම්පා රවන්රනත් නැති රර්න්න රම් ආකාරරය් ඉතාර්
සූක්ෂ්ර් සර්බරතාවක් තර්යි රර්තනින් අදහස් රවන්රන්. එතරකාට
රර්බඳු සර්බරතාවක් අපිට හිතලා ගන්න හරි අර්ාරැයි. රම් විදිරහ්
සර්බරතාවක් අපි බණ අහලා රපාත් පත් බලලා සුතර්ය ඥානයකින්
විතරක් අරප් හිරත් හදාගන්න සර්හර විට පුළුවන් රේවි රකටි
කාලයකට. නර්ුත් අල්ලා හිටින, රහාඳට කාලයක් පැලපදියම් රවන,
අපිටර් උරැර් රවච්ච, එබඳු සර්බරතාවක් හදනවා කියන එක සුතර්ය
ඥානයකින් විතරක් කරන්න බෑ.
අන්න එවැනි සර්බරතාවක් හදාගන්න ආකාරය තර්යි රම්
ගාථාරේ පළරවනි පදරයන් කියරවන්රන්. “පච්චුප්පන්නඤ්ච රයා
ධම්ර්ං තත්ථ තත්ථ විපස්සති” විපස්සනාවක් හරහා, පරඥාව දියුණු රවන
කරර්රේදයක් හරහා තර්යි එතරකාට රම් රදරවනි පදරයන් කියරවන
ඒ ඉතාර් සුන්දර සර්බරතාවක් හිරත් ඇති කරගැනීර් සඳහා
රකරනකුට අවස්ථාව ලැරබන්රන්. එතරකාට රම් “පච්චු ප්පන්නඤ්ච
රයා ධම්ර්ං” රම් වේතර්ාන වශරයන්, පරතයරයාත්පන්න වශරයන්, ඒ
කියන්රන් වේතර්ානයක් කියල ගන්නරකාට, රර්ාරහාතක්
රර්ාරහාතක් පාසා එතන එතන විවිධාකාර රහ්තු සකස් වීර් නිසා
රද්වල් හටගන්නවා. හැබැයි ඒ රහ්තු නිරන්තරරයන්ර් රවනස්
රවනවා. ඒ රහ්තු ස්ථිර රහ්තු රනරවයි, නිතය රහ්තු රනරවයි. ඉතින්
ඒ නිසාර් ඒ අනිතය වූ රහ්තුවලින් හටගන්නා ඵලයනුත් අනිතයයි.
ඒවත් නිරන්තරරයන්ර් රවනස් රවලා යනවා. රර්න්න රම් වරග්
රර්ාරහාතක් රර්ාරහාතක් පාසා විවිධාකාර රහ්තු සකස් වීර් හරහා
වේතර්ාන වශරයන් අපි හඳුන්වන ඒ ඒ රර්ාරහාරත් සිද්ධ රවන රම්
කරියාකාරිත්වය තර්යි අපිට රත්රැම්ගන්න රවන්රන්. අන්න ඒක
රත්රැම්ගන්න තර්යි අපි රපාේඩක් උත්සාහවත් රවන්රන්
භාවනාවකදි. ඉතින් එබඳු කරියාකාරිත්වයක් රත්රැම්ගන්න නම් අපිට
අතීතය පැත්තකට දාන්න රවනවා. අනාගතය පැත්තකට දාන්න
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රවනවා. වේතර්ානයට හිත ගන්න රවනවා. ඉතින් වේතර්ානයට හිත
ගන්න අපි සෑරහන්න පරයත්නයක් දරනවා, විවිධාකාර අභයාසවල
රයරදනවා. එරහර් කරලා තර්යි වේතර්ාරනට හිත ගන්රන්. ඉතින්
ඒ දරන පරයත්න පුළුවන් තරම් හිත සංසිඳවන, හිත රකරලසුන්රගන්
අඩු කරන පරයත්න. හිත අර වරග් ඇරදන්රනත් නැති, බැරඳන්රනත්
නැති, කුපිත රවන්රනත් නැති විදියටර් හදාරගන යන කරර් තර්යි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නලා තිරයන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා භාවනා කර්ටහන් වශරයන් ලැරබන්රන්
හුඟාක් රවලාවට රබාරහාර් උදාසීන සරල අරර්ුණු. අරප් හිත එබඳු
අරර්ුණු කිසි රස්ත්ර් අගය කරන්රන් නෑ. අරප් හිත කැර්තියි රකාරහ්
හරි කුපිත රවලා ඉන්න, ගැටි ගැටී ඉන්න, රකරනක්ව ර්ැන ර්ැන
ඉන්න. නැත්නම් තව රකරනකුට ළං රවලා ඉන්න, රකරනක්ව අගය
කර කර ඉන්න, රකරනක් රකරරහි බැඳීරගන ඉන්න. එරහර්
නැත්නම් අපි ගැනර් ර්ාන්නයක් ඇති කරරගන ඉන්න. එරහර්ත්
නැත්නම් තවත් රකරනක් ගැන ඊේෂයාවක් ඇති කරරගන ඉන්න.
රම් වරග් පුදුර්ාකාර විදිහට විෂර් විදිහට තර්යි අරප් හිත හැසිරරන්න
පුරැදු රවලා තිරයන්රන්. රම්ක රම් අද ඊරය් අපිට ආපු පුරැද්දක්
රනරවයි. කල්ප ගණන් තිස්රස් ඔය විදියටර් රකරලස් භරිතවර්
තර්යි අපි ජීවත් රවලා තිරයන්රන්. ඉතින් එබඳු රකරලසුන්ටර් නතු
රවච්ච හිතක් තර්යි අපි දැන් රම් බුද්ධ කාලයක් සම්ර්ුඛ රවච්ච
රවලාරවදි, බුද්රධෝත්පාද කාලයක අපිට උපදින්න වාසනාව ලැබිච්ච
රවලාරවදි, අපි දැන් රම් රපාේඩක් උත්සාහවත් රවන්රන් රර්න්න
රම් කාේයය සිද්ධ කරගන්න.
එතරකාට රකරනක් විපස්සනාවක් වඩනවා නම්, එයාට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්වන හැකියාව රපාේඩක් දියුණු කරගන්න
රවනවා. විපස්සනාවක් වඩන්න නම් හිරත් යම් ඒකාගරතාවක් යම්
ර්ධයස්ථ භාවයක් අවශයයි. යම් පර්ණක වීේයයක් අවශයයි, ශරද්ධාවක්
අවශයයි. ඉතින් රර්බඳු ඉන්ද්රිය ධේර්යන් - ශරද්ධාවක්, වීේයයක්,
සතියක්, සර්ාධියක්, පරඥාවක්, රහාඳට කුළුගැන්රවච්ච ර්නසකින්
තර්යි රම් කාේයය රහාඳට සාේථක රවන්රන්. රම් රද්වල් ඇත්තටර්
වේධනය රවමින් යන ගර්නක් තර්යි අපිට තිරයන්රන්.
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රයෝගාවචරරයක් වශරයන් අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන්, අපි හිතර්ු
අවුරැදු කීපයකට කලින් නම් අපි භාවනාව පටන්ගත්රත්, එදා තිබුණු
ර්ට්ටර් රනරවයි දැන් අරප් හිරත් තිරයන ඒ දියුණු කළ යුතු ගුණ
ධේර්යන්රග් ර්ට්ටර්. ඒක අපි ර්ාසයක් භාවනා කරද්දි තව ටිකක්
වේධනය රවනවා. තවත් ර්ාසයක් භාවනා කරද්දි තවත් ටිකක්
වේධනය රවනවා. ඔන්න ඔය වරග් රම් රබෝධි පාක්ෂික ධේර්යන්
ටික ටික කරර්ානුකූලව රම් රයරදන අභයාස හරහා වේධනය රවවී
සර්බර රවවී යන ගර්නක් තර්යි තිරයන්රන්. ඉතින් එතරකාට එබඳු
ගර්නක් පටන්රගන, එබඳු ගර්නක රයරදමින් අරප් සතිය, සර්ාධිය,
පරඥාව දියුණු කරගන්න අපි උත්සාහවත් විය යුතුයි. ඒ උත්සාහරය්
පුළුවන් තරම් රයරදන ආකාරය අපි විර්සන්න අවශයයි. ඔය සතර
සතිපට්ඨාන ධේර්යන්හිර් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විස්තර කරන්රන්
රම් ගැනර්යි. රම් කය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, ඒ වරග්ර්යි රේදනාව
පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් රම් කටයුත්ත කරගන්න. ඒ වරග්ර්යි, අපි
යම් පර්ණකට හිත දියුණු කරගත්තාට පස්රස්, රම් කියන කුසලතා
දියුණු කරගත්තාට පස්රස්, හිතර් පවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් අරප්
හිත තව දුරටත් දියුණු කරගන්න.
අපි එදා ටිකක් කතා කළා රකාරහාර්ද ධාතු ර්නසිකාරයකින්
රම් තත්ත්වය දියුණු කරගන්රන් කියලා. ඉතින් අපි
රේදනානුපස්සනාව රපාේඩක් ආරයත් ර්තක් කරගත්රතාත්, දැන්
රකරනක් හිරත් යම් එකඟතාවක් - අපි හිතර්ු ආනාපාන සතියකින්,
පිම්බීර් හැකිළීර් භාවනාවකින් වරග් රද්කින් - දියුණු කරරගන ඊට
පස්රස් කරය් නිරායාසරයන් පහළ රවන යම් යම් රේදනා
ස්වභාවයන්ට හිත රයාර්ු කරන්න පුළුවන්. ඒවා යම් යම් රහ්තු නිසා
පහළ රවනවා. ඒ පහළ රවන අවස්ථාවලදී අපි අරප් එකඟ රවච්ච
හිත ඒ ඒ තැනට රයාර්ු කරනවා. රයාර්ු කරලා අපි ඒක ටිකක් ළං
රවලා බලන්න උත්සාහවත් රවනවා. ඒක රහාඳට විර්සන්නත්
රර්තන තිරයන කරියාකාරිත්වය රත්රැම්ගන්නත් අපි උත්සාහවත්
රවනවා. එතරකාට රම් රේදනාරේ කලින් රනාදැකපු විස්තරයක්,
හැසිරීර්ක් අපිට රත්රරන්න ගන්නවා; නැත්නම් රේදනාරේ තිරයන
විවිධාකාර ස්වභාව හැඩතල අපිට රත්රරන්න ගන්නවා. රර්ාකද අපි
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නැවත නැවත රේදනාව නිරීක්ෂණය කරනවා. ඒ කියන්රන් එකක්,
රදකක්, තුනක් රනරවයි සියදහස් වාරයක් රම් නානා පරකාර රේදනා
ර්ුණගැරහනරකාට ර්තු රවනරකාට අපි ඒවා රහාඳට නිරීක්ෂණය
කරනවා.
රේදනාරේ සාර්ානයරයන් ස්වභාව කීපයක් තිරයනවා සැප
රේදනා, දුක් රේදනා, රනාදුක් රනාසුව රේදනා වශරයන්. ඉතින් රම්
හැර් එකක්ර් අපි රබාරහාර් ර්ධයස්ථව ඉඳරගන නිරීක්ෂණය
කරනවා. රර්රහර් කරන්න කරන්න අපිට ඔන්න ටික ටික රේදනාරේ
යථා ස්වභාවය වැටරහන්න ගන්නවා. අපි රම්ක ‘ර්රග්’ කියල
අල්ලාරගන හිටියට, ‘රම්වා වැඩ කරන්රන් ඒරගාල්ලන්ටර් උවර්නා
විදිහටයි’ කියල රත්රරන්න ගන්නවා. ‘රම්වා රම් ර්ට ඕනෑ කාලයක්
පවත්වාගන්න බැහැ රන්ද’ කියලා රත්රරන්න ගන්නවා. ඊළඟට,
‘රම්වා රබාරහාර් සුළු කාල පරිච්රේදයයි තිරයන්රන්’ කියලා
රත්රරන්න ගන්නවා. ‘ර්ට පාලනයක් නැහැයි’ කියලා රත්රරන්න
ගන්නවා. රම්වා රකාතැනද ඊළඟට හටගන්රන් කියන කාරරණ්
ගැනවත් තර්න්ට පාලනයක් නැති බව රත්රරන්න ගන්නවා. ඊළඟට
අපි හිතර්ු රම් රේදනාවල රහ්තු රර්ානවාද? ඒවාත් රපාේඩ රපාේඩ
අපි විර්සලා බලනරකාට රත්රරන්න ගන්නවා. ඉතින් රම්ක රම්
දවසින් රදකකින් රවන එකක් රනරවයි. පරාරයෝගිකව අපි රම් තුළ
රයරදන්න රයරදන්න සිද්ධ රවන පරිවේතනයක්; එක අතකින් පරඥාව
ර්ුහුකුරා යාර්ක්, දියුණු වී යාර්ක්.
රර්බඳු කරර්රේදයකට අනුව රයෝගාවචරරයක් රේදනාවක්
නිරීක්ෂණය කරන්න කරන්න එයාට දැන් රහළි රවනවා රම්
රේදනාරේ ස්වභාවය. එයා හඳුනාගන්නවා රර්යා වැඩ කරන්රන්
රර්න්න රම් රම් විදිහට, රම් රම් රහ්තු ඉදිරිපත් රවනවා, රම් රම්
විදිහට වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් රර්රහර් බලන්න ගියාර් රර්යාට
රත්රරනවා රර්තන රම් රකරනක්, පුද්ගලරයක්, රදවිරයක්,
බරහ්ර්රයක් කරන රදයක් රනරවයි තිරයන්රන්. රම් විවිධ ස්පේශ
නිසා විවිධ රේදනා හටගන්නවා. රම් ස්පේශත් අනිතයයි, වහා ඇති
රවලා නැති රවලා යනසුලුයි; ඒවා නිසා හටගන්නා වූ රේදනාවලුත්
රබාරහාර් ඉක්ර්නට ඇති රවලා නැති රවලා යනවා. රම් අනිතය
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ලක්ෂණය එයා ර්ුලින් හඳුනාගන්නවා. එතරකාට එබඳු
නිරන්තරරයන්ර් ඇති වීම් නැති වීම් රදරකන් රපරළන ගතියක්,
දුකක්, නැත්නම් විපරිණාර්යක් රර්තන තිරයනවා කියලත් එයා
රත්රැම්ගන්නවා. ඒ වරග්ර්, රම් කිසිර් රදයක් ර්ට පාලනය කරන්න
බෑ. ඒ ඒ රහ්තු අනුව තර්යි රම්ක කරියාත්ර්ක රවන්රන් කියලා
තර්න්රග් පාලනරයන් රතාරව හුදු රහ්තු ඵල දහර්ක් ර්ත පදනම්
රවලා රම්ක සිද්ධ රවන ආකාරයත් එයා රත්රැම්ගන්නවා.
ඉතින් රම් විදියට ගැඹුරකින්, ආධයාත්මික වශරයන්
රබාරහාර් ගැඹුරකින්, රර්න්න රම් විදිහට නිරීක්ෂණය හරහා හිරත්
ඇති රවන පරඥාව ර්ුල් රවනවා රම් අරර්ුණ පවා හිතින් දැන් රපාේඩ
රපාේඩ ඈත් රවන්න. රම් රවනරකාට පින්වත්නි, අපි අතීතය ඈත්
කරලා තිරයන්රන්. අනාගතයත් ඈත් කරලා තිරයන්රන්. වේතර්ාන
වශරයන් රම් පැන නගින අරර්ුණක් විතරයි දැන් හිතට දීලා
තිරයන්රන් කටයුතු කරන්න, රහාඳට නිරීක්ෂණය කරන්න. අන්ත
රදකක් අතහැරලා ර්ැද තිරයන වේතර්ානරය් තර්යි දැන් කටයුතු සිද්ධ
රවන්රන්. එතන එතන දැන් රද්වල් හටගන්නවා, ඒ ඒ රද්වල් ඒ ඒ
රර්ාරහාරතදි රත්රැම්ගනිමින් කටයුතු කරනවා. දැන් රර්රහර් කරද්දි
රර්ාකද රවන්රන්? හිරත් එක්තරා අන්දර්ක පරිවේතනයක් සිද්ධ
රවනවා. දැන් ටික ටික රම් අරර්ුණ ඈතට ඈතට යන ගතියක්,
අරර්ුරණ් තිබිච්ච හැඩතල ර්ැකී යන ගතියක්, අරර්ුරණ් තිබිච්ච රේඛා
ර්ැකී යන ගතියක්, අරර්ුණ රබාඳ රවලා, දිය රවලා යනවා වරග්
ගතියක්, ‘රම් රකායි රේදනාවත් ආවාර් ඒරගාල්රලාර් යනවා රන්ද’
කියලා වරග් හැඟීර්ක්, ‘ර්ට රම්ක පාලනය කරන්න බැහැ රන්ද’
කියලා හැඟීර්ක්, ‘සැප රේදනාවක් රේවා, දුක් රේදනාවක් රේවා,
රනාදුක් රනාසුව රේදනාවක් රේවා රම් රකායි රේදනාවත් කටයුතු
කරන්රන් එකර් ආකාරයට රන්ද’ කියලා හැඟීර්ක්, අවරබෝධයක් රම්
රයෝගාවචරයාරග් හිරත් ඇති රවන්න පුළුවන්.
රර්රහර් ඇති වුණා නම් රර්යාට රම්ක දැන් එපා රවනවා.
රර්ාකද “රම්ක රම් ර්රග් කියලා හිතාරගන ඉඳලා වැඩකුත් නෑ.
රම්රගාල්රලා වැඩ කරන්රන් ඒරගාල්ලන්ට ඕනෑ විදිහට. ඉතින් එබඳු
රද්කින් ර්ර් රකාරහාර්ද තෘප්තිර්ත් බවක්, සතුටක් බලාරපාරරාත්තු
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රවන්රන්” කියලා පරඥාව ර්ත පිහිටපු, පරඥාව පදනම් කරගත්ත
නුවණක්, අතහැරීර්ක්, නිේබිදාවක් සිද්ධ රවනවා. එබඳු නිේබිදාවක,
කලකිරීර්ක තර්යි දැන් ඔන්න ටික ටික රම් වේතර්ාන අරර්ුණ පවා
රම් රයෝගාවචරයාරගන් ඈත් රවලා යන්රන්. දැන් එයාට හැකියාවක්
ලැරබනවා සැප රේදනාවක් ආවත්, දුක් රේදනාවක් ආවත් ඒ
රකායිකත් ර්ධයස්ථව විඳගන්න. ඒරකන් අඬන්න වැලරපන්න
රර්ාකක්වත් නෑ, ඒකත් ර්ධයස්ථව දරාරගන විඳරගන ඉන්නවා.
ඊළඟට රනාදුක් රනාසුව රේදනාවක් ආවත් ඒකත් ර්ධයස්ථව
විඳගන්නවා. ඒරකන් ර්ුළා රවන්න යන්රනත් නැහැ, ඒක
ර්ගහැරරන්රනත් නැහැ, ඒකත් ර්ධයස්ථව විඳගන්නවා. අන්න
රේදනා තුන් ආකාරය විෂරයහිර් එයාට දැන් ර්ධයස්ථව ඉන්න පුළුවන්
හැකියාවක් හැරදනවා.
ඉතින් රර්රහර්ත් ගිහිල්ලා තර්යි අන්තිර්ට හිරත් රම්
ර්ධයස්ථතාව, පරඥාව ර්ත පදනම් රවච්ච රම් උරප්ක්ෂාව, තව තව
දියුණු රවවී ගිහිල්ලා තර්යි යම් රවලාවක රේදනාවක් ඇසුරැ
රනාකරර් ඉන්න පුළුවන් ගතියක්, හිත තනිරයන් ඉන්න ගතියක්, හිත
අනිශරිතව ඉන්න ගතියක්, හිත නිදහරස් ඉන්න ගතියක් රපාේඩ
රපාේඩ ර්තු රවන්න ගන්රන්. ඉතින් රම්ක ඇතැම් රවලාවට
රයෝගාවචරරයකුට ර්ුලින්ර් රත්රරන්රන් ර්හා කම්ර්ැලිකර්ක්
වශරයන්. රර්ාකද අරප් හිරත් සතුට ඇති කරන්රන්, අරප් හිත
උද්දීපනය කරන්රන්, අවුස්සලා තියන්රන් හුඟාක් රවලාවට
රකරලස්වලින්. ඉතින් අපි රර්රතක් කාලයක් රකරලස්වලින් කරන
රම් සතුට විතරයි හඳුනාරගන හිටිරය්. හැබැයි යම් කිසි රකරනක්
නිරාමිස පරීතියකුත් හඳුනාගන්න භාවනාවක් හරහා පුරැදු රවනවා.
ඊළඟට දැන් එයා එළරඹන්රන් ඊටත් වඩා රවනස් තත්ත්රවකට.
හුඟාක්ර් උරප්ක්ෂාව ර්ත පදනම් රවච්ච, රකරලසුන් අඩු රවච්ච,
රබාරහාර් නිදහස් ස්වභාවයක්, අතහැරිච්ච ස්වභාවයක්, රර්ාකුත්
ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවයක්, රර්ාරහාකටවත් ඇදිච්ච නැති,
රර්ාකකින්වත් ගැටිච්ච නැති ස්වභාවයක් තර්යි රකරනක් රපාේඩ
රපාේඩ හඳුනාගන්රන්. අර ගාථාරව විස්තර කරන ‘අසංහීරං
අසඞ්කුප්පං’ කියන ඒ ස්වභාවය තර්යි රකරනක් රම් හඳුනාගන්රන්.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ඉතින් රර්න්න රම් ස්වභාවය අපි ටිකක් රත්රැම්ගන්න එක
ඉතාර් වටිනවා. රර්ාකද රම් සන්ධිස්ථානය ර්ගහැරැණාර් අපි
නිරන්තරරයන්ර් වටවළල්රල් යනවා. හැර්දාර් ඉතින් අපි භාවනා
කරනවා, අවුරැදු ගණන් භාවනා කරනවා. රර්ාකද අපිට රම්
සන්ධිස්ථානය ර්ගහැරිලා. අපිට රම්ක හඳුනාගන්නත් ටිකක් අර්ාරැයි.
අපි රදයකට වටිනාකර්ක් රදන්රන් අරප් හිරත් තණ්හාවක්
වැරඩනවා නම් අරප් හිරත් ර්ාන්නයක් වැරඩනවා නම් තර්යි. අරප්
හිත අපිව ‘රකරනක්’ බවට ‘පුද්ගලරයක්’ බවට පත් කරනවා නම් අපි
ඒකට වටිනාකර්ක් රදනවා. ඔන්න ඔය වරග් ර්හා රර්ෝඩ විදිහට තර්යි
අපි රද්වල්වලට වටිනාකම් රදන්රන්. නර්ුත් රම් භාවනාරවන්
ලැරබන පරතිඵලය, එබඳු ර්ාන්නයක්, පුද්ගල ස්වභාවයක්, තණ්හාවක්
වැනි කිසිර් රදයක් හිරත් ඇති කරන්රන් නැහැ. ඉතින් පින්වත්නි
අපිට රම්ක හරිර් ඒකාකාරියි, ර්හාර් කම්ර්ැලි දනවන සුලුයි. ඉතින්
කට්ටිය නිදාගන්නවා. රර්බඳු තත්ත්වයක් හිරත් ඇති රවනවා. හැබැයි
ඒක ර්ගහැරරනවා. රර්ාකද ඒක අපි තකන්රන්වත් නෑ, අපි ඒකට
කිසිර් වැදගත්කර්ක් රදන්රනත් නෑ. ඉතින් රර්තන ඉන්න හැරර්ෝටර්
රර්බඳු තත්ත්වයක් ඇති රවලා තිරයන්න පුළුවන්. නර්ුත් අපිට
ර්ගහැරරනවා; ඒක අපිට අතහැරරනවා; අරපන් ලිස්සලා යනවා.
නර්ුත් බුද්ධ වචනය විශ්වාස කරලා, නැවත නැවත භාවනාව වඩන්න
වඩන්න, විපස්සනාව වඩන්න වඩන්න, ඒරක පරතිඵලය වශරයන්
නැවත නැවත හිත පත් රවනවා රම් ස්වභාවයට; නැවත නැවත රම්
පරතිඵලය ලැරබනවා.
හැබැයි කවදා හරි රම් පරතිඵලය ලැබිලා, ඒක රහාඳට
කර්ටහන් වාේතාවටත් ඇතුළත් කරලා, ඒකට ගුරැවරරයකුත් සම්ර්ුඛ
රවලා, තර්න්ට රම් රද් කියාගන්න පුළුවන් රවච්ච දවසට අන්න
අපිට රපාඩි ඉඟියක් ලැබුණා නම් “රර්න්න රර්බඳු ස්වභාවයක් දැන්
හිරත් තිරයනවා, ඒක ර්ගහරවාගන්රන නැතුව ඒක අගය කළ යුතුයි,
ඒකට අරප් හිත නම් කිසිර් වටිනාකර්ක් රදන එකක් නැහැ හැබැයි
බුද්ධාදී උත්තර්යින් වහන්රස්ලා ඒකට වටිනාකර්ක් දීලා තිරයනවා”
කියලා අපි රම්ක රපාේඩක් ශරද්ධාරවන් ර්ුලින් අදහනවා. ඒ නිසා,
ටිකක් කම්ර්ැලිකර් ආවාට පැනලා දුවන්රන් නැතුව, නැත්නම්
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නැගිටලා එක පාරට සක්ර්නට යන්රන නැතුව, ඇස් රදක අරින්රන
නැතුව, ඒ ඒකාකාරී ස්වභාවය තුළ රර්ාකුත් නැති ස්වභාවය තුළ ඒ
රයෝගාවචරයා රපාේඩක් ඉන්න උත්සාහවත් රවනවා. එරහර්
ස්වල්පරයන් ස්වල්පය පටන්ගත් ගර්නක් තර්යි තව තව වේධනය
රවන්රන්. ඒ කියන්රන් දැන් කරර්ානුකූලව රේදනානුපස්සනාවක්
හරහා අර විදියට වඩාරගන ගියාට පස්රස් ඔන්න රේදනා
සම්පූේණරයන් සර්නය රවච්ච ටිකක් ශාන්ත ගතියක්, ඒකාකාරී
ගතියක්, රර්ාකුත් අල්ලන්රන් නැති ගතියක්, කයත් දැරනන්රන නැති,
රේදනාවත් දැරනන්රන නැති, හිරතත් නිකම් රර්ාකුත් නැති ගතියක්
රකරනකුට දැරනන්න පුළුවන්. ඉතින් රම්ක කායානුපස්සනාව හරහා
ගිහිල්ලා
රවන්නත්
පුළුවන්
කලින්
කිේවා
වරග්.
රේදනානුපස්සනාවක්, චිත්තානුපස්සනාවක්, ධම්ර්ානුපස්සනාවක්
හරහා රවන්නත් පුළුවන්. ඉතින් රයෝගාවචරයා රම් තත්ත්වය
හඳුනාරගන ඒ තත්ත්වය දියුණු කරන්න උත්සාහවත් රවනවා.
සතිපට්ඨාන සූතරරය් රම් තත්ත්වයට නර් දීලා තිරයන්රන්
‘අනිස්සිත’ කියලා. “අනිස්සි්තා ච විහරති, න ච කිඤ්චි ්ලා්ක
උපාි ති” කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා. රම්
රයෝගාවචරයා පුළුවන් තරම් රර්ාකක්වත් ඇසුරැ රනාකර ඉන්න
උත්සාහවත් රවනවා. රර්ාකුත් ඇසුරැ රනාකර ඉඳීර් තර්යි හරිර්
අර්ාරැ. රර්ාකද අපිට ඒ ර්ට්ටරම්දි රර්ාකුත් කරන්න නැහැ. අපිට
සාර්ානයරයන් නම් රර්ාකුත් රනාකර ඉන්න තර්යි බැරි. අපි පුරැදු
රවලා තිරයන්රන් රර්ානවාර් හරි කරන්න. ඉතින් ඒ රර්ාකුත්
රනාකර ඉඳීරම් කලාව අපි දන්රනර් නෑ. අපි හිතර්ු අපිට රපාඩි හරි
කම්ර්ැලිකර්ක් ආව ගර්න් ඔන්න අපි රෑපවාහිනිය හරි රේඩිරයෝ එක
හරි දාගන්නවා. එරහර් නැත්නම් කාට හරි දුරකථන ඇර්තුර්ක්
රදනවා, ලියුර්ක් ලියනවා, රපාතක් බලනවා, එහාට රර්හාට යනවා,
රර්ානවා හරි හිතනවා. ඉතින් රම් වරග් අපිට නිකම් ඉඳලා කවදාවත්
පුරැද්දක් ඇත්රත් නෑ.
දැන් රම් රයෝගාවචරයට ඉරගනගන්න රවනවා රකාරහාර්ද
රම් නිකම් ඉන්රන් කියලා. දැන් රම් නිකම් ඉන්නවා කියන්රන් බකන්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
නිලා ඉන්නවා කියන එකර් රනරවයි. රර්රතන්දි අදහස් රවන්රන්
හිත අර වරග් රර්ාකක්වත් ඇසුරැ රනාකරන තත්ත්රවකට පත්
වුණාට පස්රස් රකාරහාර්ද නිකම් ඉන්රන්. රකාරහාර්ද ඒ තත්ත්වය
දියුණු කරන්රන්. අන්න එබඳු පැත්තක් තර්යි රර්තන රම් කතා
කරන්රන්. රර්ාකක්වත් ඇසුරැ රනාකරන ර්ට්ටර්ට හිත ආවාට
පස්රස් තව දුරටත් ඇසුරක් රනාදී, හුදු ඒකාකාරිත්වයක් තුළ,
අරර්ුණක් ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවයක් තුළ හිත පවත්වන්රන්
රකාරහාර්ද කියන එක ඉතින් අපිට ඉරගනගන්න රවනවා. ඉතින්
රම් තත්ත්වය බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් එක එක අන්දමින් අපිට රද්ශනා
කරලා තිරයනවා. දැන් රම් සූතරරය් විස්තර රවන්රන් ‘අසංහීරං
අසඞ්කුප්පං’. ඒ කියන්රන් කිසිර් රද්කට ඇදිලා යන්රනත් නෑ, කිසිර්
රදයක් එක්ක ගැරටන්රනත් නෑ. තිරයන්රන් පුදුර් සර්බරතාවක්.
ඊළඟට, සතිපට්ඨාන සූතරරය් විස්තර කරන්රන් “අනිස්සි්තා ච විහරති,
න ච කිඤ්චි ්ලා්ක උපාි ති” රලෝරක් කිසිර් රදයක් උපාදාන
කරන්රන් නෑ, අල්ල බදාගන්න යන්රන නෑ. ඒ රවනුවට, කිසි රදයක්
ඇසුරැ රනාකර වාසය කරනවා.
ඊළඟට, තවත් සූතරවල එනවා “අනිස්සි්තා අනුපාදා්නා,
ස්තා භික්ඛු පරබ්බ්ජ”.2 රම් තවත් සූතරයක එන වාකයයක්.
“අනිස්සිරතා” කිසිර් රදයක් ඇසුරැ රනාකර, “අනුපාදාරනා” කිසිර්
රදයක් උපාදාන රනාකර, “සරතා” සතිර්ත්ව, භික්ෂූන් වහන්රස් වැඩ
වාසය කරනවා. ඊළඟට, තවත් පැත්තකින් කියන්න පුළුවන් රර්බඳු
ර්ට්ටර්කදී හිත ඇතුළත රදයක් අල්ලලත් නෑ; පිටත රදයක් අල්ලලත්
නෑ. රහාඳ සර්ාධියක තියන ලක්ෂණ විස්තර කරනවා; ඒ සර්ාධිය
ඇතුරළ් ගිහිල්ලා ඕනෑවට වඩා ඇතුළට නැමීර් නිසා රාගරයන් බැට
කන්රනත් නෑ. ඒ වරග්ර්යි අනවශය විදිහට එළියට නැමීර් නිසා
ද්රේෂයට යන්රනත් නෑ. රම්ක සාර්ානයරයන් පරිපන්ථ ධේර් කියලා
විස්තර කරනවා. “අභිනතං චිත්තං රාගානුපතිතං සමාධිස්ස
පරප්්ථා” කියලා පටිසම්භිදා ර්ාේගරය් එනවා.3 ඒ කියන්රන්,
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ඕනෑවට වඩා රම් ඇතුරළ හිත රැරඳන්න ගියාට පස්රස් රම්රකන්
යම් පර්ණක රාගයක් ඇති රවන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක සර්ාධියට
බාධාවක්. ඒ වරග්ර්යි, “අපනතං චිත්තං බයාපාදානුපතිතං සමාධිස්ස
පරප්්ථා” කියලා කියනවා. ඒ කියන්රන්, හිත එළියට ගියාර් අපිට
සාර්ානයරයන් අනුන්රග් වැරදි රන් රප්න්රන්. තර්න්රග් වැරදි
රප්නවා අඩුයි. ඒ කියන්රන් හිත එළිරයර්යි ඉන්රන්. හිත එළියට
ගියාර් අනුන්රග් වැරදි රප්නවා. ඉතින් වයාපාදය වැඩි රවනවා. අපිට
රක්න්ති යනවා. අනිත් අය ‘අරව කරනවා රම්ව කරනවා’ දැන් අපිට
නිරන්තරරයන්ර් අනුන්රග් වැරදි රප්නවා. හිත තව තව ද්රේෂයට
පත් රවනවා. එරහර් නම් ඇතුරළ ගිහිල්ලා රාගය ඇති කරගන්රනත්
නැති, එළිරය ගිහිල්ලා ද්රේෂයක් ඇති කරගන්රනත් නැති
තත්ත්වයක් දැන් රර්රතන්දි විස්තර රවනවා.
ඒ වරග්ර්යි, තවත් සූතරවල රම් විදිහට රබාරහාර් ගැඹුරකින්
අනිස්සිත ස්වභාවය තුළ තිරයන ලක්ෂණ ටික විස්තර කරලා රදනවා.
එක සූතරයක රම් විදිහට කියනවා.
නිස්සිතස්ස චලිතං, අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථථි. චලිරත අසති
පස්සද්ධි, පස්සද්ධියා සති නති න රහාති. නතියා අසති ආගතිගති න
රහාති. ආගතිගතියා අසති චුතූපපාරතා න රහාති. චුතූපපාරත අසති
රනවිධ න හුරං න උභයර්න්තරරන.4
රපාේඩක් රම්ක ලිහාගත්රතාත් රම්රක හරි ලස්සන
අේථකථනයක් එනවා හිරත් තිරයන සර්බරතාව සම්බන්ධරයන්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාරළ් රර්රහර්යි. “නිස්සිතස්ස චලිතං” යම්
කිසි රකරනක් රර්ාකක් හරි අල්ලරගන ඉන්නවා නම්, රර්ාකක් හරි
ඇසුරැ කරමින් ඉන්නවා නම්, ඒක නිසාර් එයා තුළ කම්පනයක්,
සැලීර්ක් සිද්ධ රවනවා කියලා කියනවා. දැන් පින්වත්නි අපි හිතර්ු
අපි බස් එරක් යනවා. බස් එරක් යද්දි ඉතින් රකාරහ් හරි සීට් එකක්
අල්ලරගන ඉන්නවා, රර්ාකක් හරි අල්ලන්න තියන එකක් අල්ලරගන
ඉන්නවා. අර බස් එක රහලරවන වාරයක් පාසා අපිත් රහලරවනවා.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
අපි හිතර්ු අපි රර්ාකක් හරි සාර්ානය රවන රදයක් ශක්තිය පිණිස
අල්ලරගන ඉන්නවා, හැබැයි එයා රහලවුරනාත් අපිත් රහලරවනවා.
රම්ක අපිට දාන්න පුළුවන් සාර්ානය අරප් ජීවිතවලට. අපි එක එක
අය ර්ත යැරපනවා. අපි පුංචි කාරල් අරප් අම්ර්ා තාත්තා ර්ත
යැරපනවා. අපි හිතර්ු අරප් අම්ර්ට තාත්තට අනතුරක් සිද්ධ වුණා.
ඉතින් අපි සැරලනවා. ඊළඟට, අපි රපම්වරතක් රපම්වතියක් ඇසුරැ
කරනවා. රපම්වතා දුක් රවන රවලාවට රපම්වතියත් දුක් රවනවා;
රපම්වතිය දුක් රවන රවලාවට රපම්වතාත් දුක් රවනවා. ඉතින් එයා
ර්ත යැරපනවා, සැරලනවා. ඊළඟට, අපි හිතර්ු අපිට බිරිඳක් ඉන්නවා;
ස්වාමිරයක් ඉන්නවා, එයා ර්ත අපි යැරපනවා. එයා දුක් රවනරකාට
අනිත් රකනාත් දුක් රවනවා. එයා සතුටු රවනරකාට අනිත් රකනාත්
සතුටු රවනවා. ඉතින් රම් වරග් අරප් ජීවිතවල අපි එක එක අය ළං
කරරගන ඉන්නවා. ඒ ළං කරගත්ත රකනා ර්ත අපි යැරපන ගතියක්,
ඒ ළං කරගත්ත රකනාරග ජීවිතය රවනස් රවනරකාට නැත්නම්
එයාරග් හිරත් ස්වභාවය රවනස් රවනරකාට ඒ අනුව අරප් හිතත්
රවනස් රවන ගතියක් තිරයනවා. ඉතින් රම්ක ර්ං විස්තර කරළ් රළු
විදිහට රපාේඩක් පැහැදිලි කරල රදන්න.
රම් විදිහට බුදුහාර්ුදුරැරවෝ රද්ශනා කරනවා හිත රර්ාකක්ර්
හරි රද්කට රහ්ත්තු වුණාර්, හිත රර්ාකක්ර් හරි රදයක් ඇසුරැ
කරනරකාට, හිතට නැහැ නිදහසක්. රර්ාකද, රර්ාකක් හරි ඇසුරේ
තර්යි ඉන්රන්. ඒ ඇසුරැ කරන රදරයහි වේණය හිතට එනවා.
රාගයක් ඇසුරැ කරනරකාට හිත රාග භරිත රවනවා. ද්රේෂයක්
ඇසුරැ කරනරකාට ද්රේෂ අරර්ුණක් ඇසුරැ කරනරකාට පටිඝ
නිමිත්තක් ඇසුරැ කරනරකාට ආරයත් හිත ද්රේෂ භරිත රවනවා.
අපි හිතර්ු ඒ රවනුවට රර්ානවා හරි ධර්තරී අරර්ුණක් ඇසුරැ
කරනරකාට හිත ධර්තරී සහගත රවනවා. අපි කරැණාවක් ර්ුල්
කරගත්ත අරර්ුණක් ඇසුරැ කරනරකාට හිත කරැණාවන්ත රවනවා.
ඉතින් රම් විදිහට අර ඇසුරැ කරන අරර්ුණ අනුව හිත වේණ
ගැන්රවන ස්වභාවයක් තිරයනවා. දැන් පින්වත්නි හිත රර්ාකක්වත්
ඇසුරැ කරන්රන් නැත්නම්, අන්න එතරකාට අපි හිතන්න පුළුවන්
“රම්ක නම් ඉතින් අර්ුතුර් එකක්. එතරකාට නම් පිස්සු හැරදයිද
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දන්රන නෑ. එතරකාට නම් ඉතින් රර්ානවා රවයිද දන්රනත් නෑ”
කියලා රකරනකුට බය හිරතන්නත් පුළුවන්. නර්ුත්, බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් වදාළා “නිස්සිතස්ස චලිතං” රම් රර්ානවා හරි ඇසුරැ කරන
නිශරිත වූ හිතට තර්යි සලිතයක් තිරයන්රන්, සැලීර්ක් තිරයන්රන්,
කම්පනයක් තිරයන්රන්. හැබැයි, “අනිස්සිතස්ස චලිතං නත්ථි” හිත
අනිශරිත නම්, රර්ාකක්වත් ඇසුරැ කරන්රන් නැත්නම්,
රර්ාරහාකටවත් රහ්ත්තු රවලා නැත්නම්, අන්න එබඳු සිතකට
රසලවීර්ක්, සැලීර්ක්, කම්පා වීර්ක් රර්ාකක්වත් නෑ කියනවා.
“චලි්ත අසති පස්සදධි” රර්බඳු රසලවීර්ක්, සැලීර්ක්, කම්පා
වීර්ක් රර්ාකක්වත් නැත්නම්, ඒ සිරත් පස්සද්ධියක් තිරයනවා කියලා
කියනවා. ඒ හිරත් යම් කිසි සතුටු ගතියක්, සැහැල්ලුවක් තිරයනවා.
පස්සද්ධි කියන්රන් සැහැල්ලුව. ඒ හිත සැහැල්ලුරවන් තිරයන්රන්.
“චලිරත අසති පස්සද්ධි; පස්සද්ධියා සති නති න රහාති” දැන් රම් ‘නති’
කියල කියන්රන් තණ්හාවට. දැන් හිරත් රබාරහාර් සැහැල්ලුවක්
තිරයනවා නම්, බුදුහාර්ුදුරැරවා රද්ශනා කරනවා ඒ හිරත් තණ්හාවක්
නැතිලු. දැන් හිත තෘප්තිර්ත් නම්, හිත සතුටින් නම් තිරයන්රන්, ඒ
හිරත් තණ්හාවක් නෑ. රර්ාකද එයාට ආරය ඉල්ලන්න රදයක් නෑ;
ඒක තෘප්තිර්ත්. දැන් හිත රබාරහාර් තෘප්තිර්ත්ව, සතුටින්
තිරයනරකාට තණ්හාවක් නෑ.
“නති ා අසති ආගතිගති න ්හාති” හිරත් තණ්හාව තිරයනවා
නම් එහාට යනවා, රර්හාට යනවා, රෑරපට යනවා, සද්රදට යනවා,
ගඳකට යනවා, සුවඳකට යනවා, ස්පේශයකට යනවා, සිතුවිල්ලකට
යනවා, ආරයත් රෑරපකට යනවා, ආරයත් සද්රදකට යනවා
රකළවරක්ර් නෑ. එහාටයි රර්හාටයි නිරන්තරරයන්ර් හිත යනවා.
නිරන්තරරයන්ර් යෑම් ඊම් තිරයන්රන්. හැබැයි හිත සම්පූේණරයන්ර්
තෘප්තිර්ත් රවලා, රබාරහෝර් සැහැල්ලු රවලා, කිසිර් රදයක් ඇසුරැ
රනාකර ඉන්න තත්ත්වයකදි “ආගතිගති න ්හාති” රම් වරග් යෑම් ඊම්
නැහැ කියල කියනවා.
“ආගතිගති ා අසති චුතූපපා්තා න ්හාති” ඔන්න ඊළඟ
ර්ට්ටර්ක් රපන්නනවා. දැන් හිතන්න පින්වත්නි රම් විදිහට. අපි හිතර්ු
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
රෑපයකට ගිය ගර්න් රෑපයක් හරහා අන්න හිත එතන උපදිනවා;
චක්ඛු විඤ්ඤාණයක් පහළ රවනවා කියලා අපි කියනවා. ශේදයකට
ගිය ගර්න් එතන රසෝත විඤ්ඤාණයක් පහළ රවනවා. ගඳ සුවඳකට
ගිය ගර්න් එතන ඝාණ විඤ්ඤාණයක් පහළ රවනවා. ඊළඟට,
රසයකට ගිය ගර්න් එතන ජිේහා විඤ්ඤාණයක් පහළ රවනවා. කයට
ගිය ගර්න් ස්පේශයකට ගිය ගර්න් එතන කාය විඤ්ඤාණයක් පහළ
රවනවා. හිරත් රර්ාකක් හරි අරර්ුණක් ඇවිල්ලා ඒකට බැඳිච්ච ගර්න්
ර්රනෝ විඤ්ඤාණයක් පහළ රවනවා. එතන එතන ගිහිල්ලා එයා
නැවත නැවත ඉපදිලා අලුත් අලුත් රද්වල් හදනවා. දැන් පින්වත්නි
අපි හිතාරගන ඉන්රන් අවුරැදු 30 කට, 40 කට, 50 කට, 60 කට
කලින් තර්යි ර්ර් ඉපදුරණ්. ඊට පස්රස් ඉතින් ර්ට ළර්ා කාලයක්
තිබුණා, තරැණ කාලයක් තිබුණා දැන් නම් ඉතින් වයසයි, ඉතින්
ඔරහාර් රන් අපි හිතාරගන ඉන්රන්. තව ඉතින් අවුරැදු 10 කින් 20
කින් 30 කින් 40 කින් ර්ං ර්ැරරනවා. එරහර් තර්යි අපි සාර්ානයරයන්
හිතාරගන ඉන්රන්. ඒක තර්යි ඉතින් සම්ර්ුති ර්රණය.
හැබැයි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් ධේර්යට අනුව රම් හිත
රෑප, ශේද, ගන්ධ, රස, ස්පේශ රම් හැර් රදයක් හරහාර් නැවත
නැවත එතන එතන උපදින විදිහක් තර්යි හිතාගන්න රවන්රන්.
ඉතින් එතරකාට අර වරග් යෑම් ඊම් හරහා හිත ඒ ඒ තැන්වලට
ගිහිල්ලා එතන එතන උපදින ගතියක්, එතන එතන චුත රවලා යන
ගතියක් තර්යි තිරයන්රන්. හැබැයි අර වරග් යෑම් ඊම් නැත්නම්
“ආගතිගති ා අසති චුතූපපා්ත න ්හාති” චුතූපපාතයක් නැහැ;
ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක් නැහැ. “චුතූපපා්ත අසති ්නවිධ න හුරං න
උභ ම්ත්රන” රකාරහ්වත් ඉපදීර්ක් ර්ැරීර්ක් නැත්නම්, අන්න
එබඳු සිතක එතනවත් රර්තනවත් අතරර්ැදවත් රකරනක්
පුද්ගලරයක් නැහැ. දැන් අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් රර්බඳු
තත්ත්වයක් හිරත් පවතිනරකාට එරහනම් පුද්ගලරයක්, රකරනක්,
ර්රර්ක් කියලා හදන්න විදිහක් නෑ. පරතිරෑපයක් හැදීර්ක් රනරවයි
රර්තන තිරයන්රන්. රර්තන තිරයන්රන් හුදු සංසිඳීර්ක්, ර්ධයස්ථ
භාවයක්, පරඥාව ර්ත පදනම් රවච්ච උරප්ක්ෂාවක්, හිතට ලැබිච්චි
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නිදහසක්, ස්වාධීනත්වයක්. අන්න එබඳු ස්වභාවයක් තණ්හාවකින්
රතාර වීර්ක් තර්යි රම් කතා කරන්රන්.
ඉතින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන ර්ාේගරය් අපි සර්හර
රවලාවට රම්වා ක්ෂණ ර්ාතර වශරයන් රර්ාරහාතක් අත්දකින්න
පුළුවන්. නර්ුත් ඊළඟට තවත් රර්ාරහාතක් රර්බඳු තත්ත්වයක්
අත්දකින්න උත්සාහවත් රවන්න ඕනෑ. ඊළඟට රම් තත්ත්වය තව තව
වේධනය කර කර රර්බඳු රද්කට හිත හුරැ කරන්න උත්සාහවත්
රවන්න ඕනෑ. රර්ාකද අරප් හිත හුරැ රවලා තිරයන්රන්ර්, කලිනුත්
ර්තක් කරගත්තා වරග්, අරර්ුරණන් අරර්ුණට පැන පැන යන්න. රම්
අරර්ුණ ටිකක් රස නැති රවනරකාට රවන අරර්ුණකට පනිනවා. ඒ
අරර්ුණ රස නැති රවනරකාට තව අරර්ුණකට පනිනවා. රර්බඳු
ස්වභාවයක් තර්යි අරප් හිරත් තිරයන්රන්. නර්ුත් රර්රතන්දි රම්
රපන්නන්රන් එරහර් අරර්ුණුවලට පැන පැන යන්රන නැතුව,
රර්ාකක්වත් අරර්ුණු ඇසුරැ රනාකර ඉන්න පුළුවන් පුදුර්ාකාර
අර්ුතුර් සර්බරතාවක්.
දැන් රම්රක තවත් පැති ධම්ර්පද ගාථාවක එරහර් රපාේඩක්
ඉඟි කරලා තිරයනවා. අපි ධම්ර්පද ගාථාවක් ඉස්සරහට ගත්රතාත්,
ස්ස පු්ර ච පච්ඡා ච, ම්ජෙ ච නත්ථි කිඤ්චනං.
අකිඤ්චනං අනාදානං, තමහං බරෑමි බරාහ්මණ්ං.5
රම් කතා කරන්රන් රහතන් වහන්රස් ගැන. “යස්ස පුරර ච
පච්ඡා ච, ර්රජ්ඣෙ ච නත්ථථි කිඤ්චනං” අතීතය සම්බන්ධරයන්,
අනාගතය සම්බන්ධරයන්, ඒ වරග්ර්යි “ර්රජ්ඣෙ” වේතර්ානය
සම්බන්ධරයන් “නත්ථි කිඤ්චනං” රර්ාකක්වත් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ
වශරයන් ඇලිච්ච රදයක් නෑ. “අකිඤ්චනං” උන්වහන්රස්ට කිසිත්
නෑ. අල්ලගත්ත රර්ාකක්වත් නෑ. “අනාදානං” උපාදාන රර්ාකක්වත්
නෑ, අල්ලාගැනීම් රර්ාකක්වත් නෑ. “තර්හං බරෑමි බරාහ්ර්ණං” අන්න
එබඳු උතුර්ා තර්යි රහතන් වහන්රස්.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
මුඤ්ච පු්ර මුඤ්ච පච්ඡ්තා, ම්ජෙ මුඤ්ච භෙස්ස පාරගූ.
සබ්බත්ථ විමුත්තමාන්සා, න පුනං ජාතිජරං උ්පහිසි.6
රම් තවත් ධම්ර්පද ගාථාවක්. රපරත් අතහැරලා දාන්න, පසු
පැත්තත් අතහැරලා දාන්න. ඒ කියන්රන්, ඉස්සරහත් අතහැරලා
දාන්න, පිටුපස්සත් අතහැරලා දාන්න. ඒ කියන්රන් අතීතයත්
අතහැරලා දාන්න, අනාගතයත් අතහැරලා දාන්න. “ර්රජ්ඣෙ ර්ුඤ්ච”
ර්ැදත් අතහැරලා දාන්න. “භවස්ස පාරගූ” රර්න්න රම් විදිහට ර්ුළු
භවය සර්තිකරර්ණය කරන්න, භවරය් රකළවරට යන්න. “සබ්බත්ත
විමුත්තමාන්සා” සියලු තැන නිදහස් වූ සිතක් සහිතව “න පුන
ජ්ාතිජ්රං උරපහිසි” නැවතත් රම් ජ්ාති ජ්රා ර්රණවලට
රනාපැමිරණන්න. ඉතින් රම් රබාරහාර් ගැඹුරරන් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් ධම්ර්පදරය් රම් ස්වභාවය දක්වා වදාළ ආකාරය.
ඉතින් එතරකාට අපිට රත්රරනවා රම් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රපන්නන පාර අන්න ඒ වරග් අතීතය අනාගතය අතහැරලා,
වේතර්ානය ර්ත හිත පිහිටුවලා, ඊළඟට ඒ වේතර්ාන අරර්ුණත්
රහාඳට නුවණින් දැකලා, එතනිනුත් හිත නිදහස් කරගන්නා ර්ාේගයක්
තර්යි එරහර් නම් විපස්සනාවක් වශරයන් අපට රත්රැම්ගන්න
තිරයන්රන්. රර්බඳු විපස්සනාවක රයරදන රයෝගාවචරරයක් එරහර්
නම් පුළුවන් තරම් හිත සර්නය කරලා, අතීත කතන්දරවල
පැටරලන්රනත් නැතුව, අනාගත සිහිනවල පැටරලන්රනත් නැතුව
ඉන්න උත්සාහවත් රවන්න රවනවා. ඒක රම් භාවනා කරන කාරලදි
විතරක් කරලා හරි යන්රන් නෑ. රර්ාකද අපි භාවනා කරන කාරලදි
රහාඳට ඉඳරගන අතක් පිට අතක් තියාරගන රම් කටයුත්ත කරලා
උත්සාහවත් රවලා, ඊට පස්රස රම්රකන් නැගිටලා ගියාට පස්රස්
ආරයත් අර පරණ පුරැද්දට රරට් නැති රද්වල් හිතහිතා සැලසුම්
හදහදා ඉන්න ගත්රතාත්, අර දරපු උත්සාහය ආරයත් දිය රවලා
යනවා. ආරයත් රර්ාට රවලා යනවා.
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එරහර් නම් විරශ්ෂරයන්ර් අපි රත්රැම්ගන්න ඕනෑ අරප් හිත
අතීතය අල්ලරගන කතන්දර රගාතන ගතිය රපාේඩක් අඩු කරගන්න.
අනාගතය අල්ලරගන සිහින ර්වන ගතිය, අනාගතරය් අතරර්ං රවන
ගතිය රපාේඩක් අඩු කරගන්න අපි උත්සාහවත් විය යුතුර්යි. රර්බඳු
උත්සාහයක් අපි දරන්රන් නැතුව හිත දර්නය රවන්රන් නෑ. අපි
රම්වාට කියනවා ‘පරපංච’ කියලා. අතීතය අල්ලරගන පරපංචවලට
යනවා, අනාගතය අල්ලරගන පරපංචවලට යනවා. ඒ නිසා, රම්
‘පරපංච සමන ’ කියන එක විපස්සනා භාවනාරේ එන පරධානර්
කරැණක්. එරහර් නම් අපිට අවශය නම් රම් දහරර්න් පරරයෝජ්නය
ගන්න, අපිට අවශය නම් සැබෑ විපස්සනාවක් අරප් හිරත් හදාගන්න,
රම් අතීත රද්වල් අල්ලරගන කතන්දර රගාතන ගතිය පුළුවන් තරම්
සර්නය කරන්නත් අනාගත සිහින ඔස්රස් සැලසුම් ඔස්රස්
රකළවරක් නැති කතන්දර රගාතන ගතිය අඩු කරගන්නත් හිත
නිශ්ශේදව තියාගන්නත් අරප් හිරත් ඇල්ර්ක් ඇති කරගත යුතුයි.
දැන් පින්වත්නි, රර්බඳු හිත සර්නය රවච්ච ස්වභාවයක් තර්යි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට තිරයන්රන්. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග්
ස්වභාවය “නිප්පපඤ්චා තථාගතා”7 කියල විස්තර කරනවා.
තථාගතයින් වහන්රස්ලා නිෂ්පරපංචයි. උන්වහන්රස්ලාරග් සිත
පරපංචවලින් රතාරයි. හැබැයි අපි? අපි නම් ඒරක අනිත් පැත්ත
හුඟාක් රවලාවට. ඒ කියන්රන් අපි සාර්ානය මිනිස්සු නම්, පරජ්ාව
නම්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා පරජ්ාව නම් සාර්ානයරයන්
පරපංරචට ඇලිලයි ඉන්රන්. “පපඤ්චාභි ර්තා ම්ගා”8 කියලාර්
කියනවා. රම් රර්ෝඩ ර්නුස්සරයෝ පරපංචවලටර් ඇලිලා තර්යි ඉන්රන්.
ඒ නිසා, අපි රත්රැම්ගන්න ඕනෑ රම් බුදු රකරනක් - උන්වහන්රස්
ඒ පරපංච දැකලා, ඒවා පරහාණය කරලා, ඒරක තිරයන ආදීනව රත්රැම්
අරරගන තර්යි රම් බුදු නුවණකින් අපිට රද්ශනා කරන්රන්
‘තථාගතයන් වහන්රස්රග් හිත රර්න්න රර්බඳුයි; පෘථග්ජ්නයින්රග්
හිත නම් රර්න්න රම් වරගයි’ කියලා. එරහර් නම් ඉතින් අපි බුදුන්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
සරණ ගිහිල්ලා, පුළුවන් තරම් රම් කතන්දර රගාතන ගතිරයන් හිත
ර්ුදවාගන්න උත්සාහවත් රවන්න රවනවා. එබඳු කතන්දර රගාතන
ගතිය අඩු කර කර පරපංච සර්නය කරමින් යන ර්ාේගයක තර්යි
භාවනාව රහාඳින් වැරඩන්රන්.
අන්න එබඳු හිතක් අපි පුළුවන් තරම් නිශ්චලව තියාගන්න
උත්සාහවත් රවනවා. අපි හිතර්ු රකරනක් භාවනා කරන කාරලදි
රර්බඳු තත්ත්වයක් අත්දැක්කා කියලා. එයාට දැන් විනාඩි 10 ක් ඉන්න
පුළුවන් පරපංච කරන්රන් නැතුව. සර්නය රවලා. හිත රබාරහාර්
නිශ්චලයි, රබාරහාර් නිදහස්. හිරත් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ රර්ාකුත් නෑ.
හිත තියනවා රබාරහාර් සරලව. ඉතින් ඒ තත්ත්වය එයා දැන්
වේධනය කරනවා. මිනිත්තු 15, 20, 30, 40 ඔරහාර් වේධනය කරන්න
කරන්න, දැන් එයාරග හිත හඳුනාගන්නවා රර්රහර්ත් ඉන්න පුළුවන්
කියලා. කලින් නම් හිතාරගන හිටිරයර් නෑ රර්රහර් හැකියාවක්
තිරයනවාද කියලාවත්. හැබැයි පස්රස පස්රස් හිත රත්රැම්ගන්නවා
රර්රහර්ත් ඉන්න පුළුවන් කියලා. අන්න එබඳු ගතියක් තර්යි අපි
ඉස්සරහට අරරගන යන්රන්. ඉතින් ඒ ර්ත පිහිටලා තව තව දියුණු
රවන්න, වේධනය රවන්න, තව තව වැරඩන්න කියන එක තර්යි රම්
ගාථාරවන් ඉඟි කරන්රන්, දක්වන්රන්. “පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං,
තත්ථ තත්ථ විපස්සති” ඒ කියන්රන් රම් වේතර්ාන වශරයන්,
පරතයරයෝත්පන්න වශරයන් ර්තු රවන ඒ ඒ අරර්ුණ එතන එතන
විපස්සනා කරන්න. ඒ හරහා “අසංහීරං අසංකුප්පං” රකාරහටවත්
ඇරදන්රනත් නැති, රකාරහවත් එක්ක ගැරටන්රනත් නැති අර
සුන්දර සර්බරතාව අත්දකින්න. “තං විදො මනුබරෑහ් ” රම් තත්ත්වය
රත්රැම්ගත්ත පරඥාවන්තයා ඒ තත්ත්වය ර්ත පදනම් කරරගන තව
වැරඩනවා, තව දියුණු රවනවා. රම් ර්ාේගය තර්යි දැන් රම් ගාථාරේ
රහළි කරලා තිරයන්රන්.
එතරකාට පින්වත්නි, රම් ගාථාවල පද කීපයයි දැනට අපි
ගත්රත්. ඒ වුණත් ර්හා ගැඹුරක් රම් ගාථාවල විස්තර රවලා
තිරයනවා. එරහර් නම් රම් භද්රද්කරත්ත ගාථා රදක - අපි තාර්
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කතා කරළ් ගාථා රදකයි - දැනටර්ත් සෑරහන ගැඹුරක් අපිට රහළි
කරනවා.
ඊළඟට, තුන්රවනි ගාථාරේ කියනවා
“අ්ජජෙ කිච්චං ආතප්පං ්කා ජඤ්ා මරණ්ං සු්ෙ න හි ්නා සඛගරං ්තන මහා්ස්නන මච්චුනා”.
‘අරජ්ඣජ්ව කිච්චං ආතප්පං’ රම් ආතාපි වීේයය, රකරලස් තවන
වීේයය අද අදර් කරන්න. “රකා ජ්ඤ්ඤා ර්රණං සුරව” රහට ර්ැරරයිද
කියල කවුද දන්රන්. “න හි රනා සඞ්ගරං රතන ර්හාරසරනන
ර්ච්චුනා” ර්හා රස්නාවක් සහිත ර්ාරයාත් එක්ක කිසිර් ගනුරදනුවක්
කරන්න රහෝ කිසිර් ගිවිසුර්කට එන්න අපිට හැකියාවක් නෑ. අපි
කිේවට ‘රම් ර්රග් දුව තාර් විවාහ කරල රදන්න බැරි වුණා, රපාේඩක්
තව ඉඳලා එන්න’ කියලා කිේවාට ඉන්රන නෑ. ‘ර්රග පුතා තාර්
උපාධිය ගත්රත නෑ. තව රපාේඩක් ඉඳලා එන්න පුතා උපාධිය
ගන්නකල්’ කියලා කිේවාට එයා ඉන්රන නෑ. ‘ර්ට තාර් විභාරග පාස්
රවන්න බැරි වුණා, රපාේඩක් විභාරග පාස් රවනකල් ඉඳලා එන්න’
කිේවාට එයා ඉන්රන නෑ. ‘ර්ට තව රපන්ෂන් එක හදාගන්න බැරි
වුණා, රපන්ෂන් එක හදාගත්තට පස්රස එන්න’ කියලා කිේවාට එයා
ඉන්රන නෑ. ඉතින් අපිට රම් වරග් කිසිර් රහට්ටු කිරීර්කට ර්ාරයාත්
එක්ක හැකියාවක් නෑ.
ඒකයි රම් තුන්රවනි ගාථාරවදි කියන්රන්. “අරජ්ඣජ්ව කිච්චං
ආතප්පං” ඒ නිසා, අද අදර් රම් රකරලස් තවන වීේයය කරන්න.
“රකා ජ්ඤ්ඤා ර්රණං සුරව” රහට ර්ැරරයිද කියල කවුද දන්රන්.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්රතන්දි ඍජ්ුවර් අපිව රම් සඳහා
රපාළඹනවා; ඍජ්ුවර් අපි තුළ සංරේගය ඇති කරනවා. ඒ සඳහා
උරදයෝගයක් ඇති කරනවා අරප් හිත තුළ. රර්ාකද පින්වත්නි, අපි
අරප් ජීවිත දිහා බැලුවහර් පුංචි කාරල මියයන අයත් ඉන්නවා.
ඊළඟට ටිකක් වැඩිලා අවුරැදු 12, 15 රවලත් මියයන අය ඉන්නවා.
තරැණ කාරල මියයන අයත් ඉන්නවා. ඊළඟට තවත් ර්ැදි වයරසදි
මියයන අයත් ඉන්නවා. ඉතින් වයසට ගියාර් රකාරහාර්ත් මිය යන
අය ඉන්නවා. රර්බඳු ස්වභාවයක් තර්යි අපිට තිරයන්රන්. අපි
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
හිතාරගන ඉන්නවා ‘අනිත් අය නම් ර්ැරැණා, ර්ර් නම් ර්ැරරන එකක්
නෑ’ කියලා. හැබැයි ඉතින් ර්ාරයා ඇවිල්ලා කතා කළාට පස්රස් බෑ
කියන්න නම් බෑ. එතරකාට නම් ඉතින් කිසිර් ගිවිසුර්ක් ඇති
කරගන්න හැකියාවක් නෑ. ඒ නිසා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්රතන්දි
රද්ශනා කරනවා “අරජ්ඣජ්ව කිච්චං ආතප්පං” අද අදර් රම් රකරලස්
තවන වීේයරයන් යුතුව කටයුතු කරන්න. “රකා ජ්ඤ්ඤා ර්රණං සුරව”
රහට ර්රණය එයිද කියන්න දන්රන නෑ.
ඒ නිසා පින්වත්නි, අපි රම් රද්වල් රත්රැම් අරරගන, අපි රම්
ලබපු ර්නුස්ස ජීවිතය, අරප් ර්ුළු ජීවිතයර් සාර්ානය රලෞකික රද්වල්
ඔස්රස්ර් දිය කර හරින්රන් නැතුව, රම් බුද්රධෝත්පාද කාලයක්
ලැබිච්ච රවලාරවදි රපාේඩක් හරි අරප් හිත දියුණු කරගන්න අපි
උත්සාහවත් රවර්ු. ඒ සඳහා අප සියලුර්රදනාට යම් ර්ග රපන්වීර්ක්,
යම් සංරේගයක් පහළ වීර්ක් පිණිස අද දින ධේර් රද්ශනාව රහ්තු
රේවා කියලා පරාේථනා කරමින් අද ධේර් රද්ශනාව අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි.
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න්මා තස්ස භගේතා අරහ්තා සම්මා සම්බුදධස්ස
පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති
අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො මනුබරෑහ්
අ්ජජෙ කිච්චං ආතප්පං ්කා ජඤ්ා මරණ්ං සු්ෙ
න හි ්නා සඛගරං ්තන මහා්ස්නන මච්චුනා
එෙං විහාරං ආතාපිං අ්හාරත්තමත්ිතං
තං ්ෙ භ්දදකර්ත්තාති ස්්තා ආචික්ඛ්ත මුනී
රගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්ස, ශරද්ධාවන්ත පින්වත්නි, අපි
නිස්සරණ වනය රස්නාසනරය් පවත්වන 223 වන භාවනා වැඩ
සටහනට ර්ාතෘකාව වශරයන් තබාගත්රත් ර්ජ්ඣිර් නිකාරය් එන 133
වන සූතරය - මහා කච්චාන භදේ්දේකරතේත සූතර . ඊරයත් අපි ර්තක්
කරගත්තා වරග් භද්රද්කරත්ත සූතර හතරක් එක ළඟ රපළගස්වලා
තිරයනවා. ඒවායින් තුන්වන සූතරය තර්යි මහා කච්චාන ර්හ රහතන්
වහන්රස් විගරහ කරන භදේ්දේකරතේත සූතර .
එදා සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් උණු වතුර ළිඳකට පැන් පහසු
රවන්න ගිහිල්ලා එරතන්දි හම්බ රවනවා එක්තරා රදේදුවක්. ඇය
තර්යි භද්රද්කරත්ත උද්රද්සය සහ විභංගය ඉරගනගන්න කියලා
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්ව උනන්දු කරන්රන්. ඒ රවනරකාට
උන්වහන්රස් භද්රද්කරත්ත ගාථා ටික - එරහර් නැත්නම් රම්රක
සාරාංශයවත් විස්තර විභාගයක්වත් දැනරගන හිටිරය් නෑ. ඇය
විර්සනවා සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්රගන් රම්වා දන්නවාද කියලා.
උන්වහන්රස් උත්තර රදනවා රම් කිසිර් රදයක් දන්රන නැහැ
කියලා. ඇයත් දැනරගන හිටිරය් නෑ. හැබැයි ඇය අහලා තිබුණා
රර්න්න රර්රහර් රදයක් තිරයනවා, ඒක ඉතාර්ත් පරරයෝජ්නවත්, ඒක
භික්ෂු ජීවිරත්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නන ර්ාේගරය්
සන්ධිස්ථානයක් නිරෑපණය කරනවා කියලා. ඒ නිසාර් සමිද්ධි
ස්වාමීන් වහන්රස් රකරරහි යම් අනුකම්පාවකින්, උන්වහන්රස්ට
අනුගරහ කිරීර් පිණිස, ඇය උපරදස් රදනවා භද්රද්කරත්ත උද්රද්සය
සහ විභංගය ඉරගනගන්න, ඒ වරග්ර් රම් ගාථා රහාඳින් සිත්හි
දරාගන්න, ඒ අනුව කටයුතු කරන්න කියලා ඇය යම් රපළඹවීර්ක්
කරලා, උනන්දු කරලා අතුරැදහන් රවනවා.
ඊට පස්රස් සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස් තර්න්වහන්රස් වැඩ
සිටින ඒ තරපෝදා වනයට ආපසු පැමිණිලා, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට
රම් රවච්ච සිද්ධිය සම්පූේණරයන්ර් විස්තර කරලා කියනවා. ඊළඟට
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට ආයාචනා කරනවා අප රකරරහි
අනුකම්පාරවන් රම් භද්රද්කරත්ත උද්රදසය සහ විභංගය, එනම්
සාරාංශය සහ විස්තරය වදාරන්න කියලා. ඉති න් බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් එරහර් නම් අහගන්න කියලා, හැබැයි ර්ුළු විස්තරයර්
කරන්රන් නැතුව ගාථා හතරක් රහවත් උද්රද්සය පර්ණක් රද්ශනා
කරලා තර්න්වහන්රස් වාසය කරන විහාර රගට වැඩර් කළා. දැන්
භික්ෂූන් වහන්රස්ලා, සමිද්ධි ස්වාමීන් වහන්රස්ත් ඇතුළුව,
ගැටලුවකට ර්ුහුණ පානවා රකාරහාර්ද දැන් රම් විස්තර විභාගය
දැනගන්රන් කියලා. ඊට පස්රස් තර්යි ඒ ස්වාමීන් වහන්රස්ලා
ගිහිල්ලා මහා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්ට ආයාචනා කරන්රන්,
අප රකරරහි අනුකම්පාරවන් රම් භද්රද්කරත්ත ගාථා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් අපට වදාළා, හැබැයි අපි දන්රන නෑ රම්රක් වැඩි
විස්තරයක්; අේථය දන්රන් නෑ. ඒ හින්දා අපිට රම්රක විභංගය, ඒ
කියන්රන් අේථය, විස්තර විභාගය කියල රදන්න කියලා. එතරකාට
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ටිකක් අදිර්දි කරලා, නැවතත් ඇවිටිලි කළාර් ර්හා කච්චාන ස්වාමීන්
වහන්රස් විස්තර කරල රදනවා.
ඉතින් ඒරක් පළරවනි ගාථාරවන් එන්රන් අපි අර ර්තක්
කරගත්ත “අතීතං නා්ොග්ම ය නප්පටික්ඛඛ අනාගතං- දතීතං
පහීනං තං අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” අතීතය ලුහුබැඳරගන යන්න එපා;
රර්ාකද අතීතය රවලා හර්ාරයි. “නප්පටිකරඞ්ඛ අනාගතං” අනාගරත්
සම්බන්ධරයන් විවිධාකාර රකළවරක් නැති පරාේථනා අරප්ක්ෂා
තියාගන්න යන්නත් එපා; අනාගරත් ජීවත් රවන්න යන්නත් එපා.
රර්ාකද “අප්පත්තඤ්ච අනාගතං” අනාගරත් තාර් පැමිණිරය් නෑ.
“පච්චුප්ප්නඤ්ච ් ා ධම්මං තත්ථ තත්ථ විපස්සති” ඒ රවනුවට දැන් රම්
වේතර්ාන රර්ාරහාරත්, එළඹි රර්ාරහාරත්, වේතර්ාන වශරයන්
පරතයරයෝත්පන්න වශරයන් රම් පහළ රවන විවිධාකාර සංස්කාර
ධේර්යන් “තත්ථ තත්ථ විපස්සති” එතන එතන විපස්සනා කරන්න.
“අසංහීරං අසඛකුප්පං තං විදො මනුබරෑහ් ” දැන් රර්රහර්
විපස්සනා කරරගන යන ර්ාේගයකදී රකරනකුට ර්ුණගැරහන්න
පුළුවන් අපි ඊරය් විස්තර කළා වරග් රම් එකර් රදයක්වත්
අල්ලාගත්රත් ගරහණය කරගත්රත් නැති එක්තරා අන්දර්ක සියුම්
සර්බරතාවක්. ඒ සියුම් සර්බරතාව දැන් රම් ගාථාරව නිරෑපණය
රවනවා “අසංහීරං අසඞ්කුප්පං” කියලා. ‘අසංහීරං’ කියන්රන්
රර්ාකක්වත් රකරරහි ඇදිච්ච ගතියක් නෑ; යර්ක් රකරරහි නැමිච්ච
ගතියක් නෑ. රම් වචනය ර්හා කච්චාන රහතන් වහන්රස් විස්තර
කරනවා; අපි ඇරහන් රෑපයක් දැක්කහර් ඒ රෑපරය් ඡන්දරාගරයන්
බැඳිලා ඒ රකරරහි ආසාරවන් බැඳිලා ඒ රකරරහි හිත නැමිච්ච
ගතියක්, එතන ඇසුරැ කරන ගතියක්, එතන සතුටු රවන ගතියක්,
අභිනන්දනය කිරීර්ක් අරප් හිරත් තිරයනවා. ඉතින් එතරකාට හිත
එරතන්ට ඇදගත්තා, හිත ආකේෂණය වුණා කියලා කියනවා.
කරනන් මිහිරි ශේදයක් ඇහුණාර් ඒ ශේදරය් තිරයන ආකේෂණීය
බව නිසා, ඒරක තිරයන කන්කලු ස්වභාවය නිසා, හිත එරතන්ට
ඇදිලා යනවා. එතන දැන් ඇසුරැ කරන හිතක් ඇති රවනවා, එතන
සතුටු රවන හිතක් ඇති රවනවා. අපි වේතර්ාන වශරයන් ඇහිච්ච
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ශේදයට ඇදිලා ගියා. ඊළඟට රබාරහාර් සුවඳ හර්න රදයක්
තිරයනවා; සුවඳක් හර්ා එනවා. ඉතින් අරප් හිත එරතන්ට කැර්තියි;
ඒ රද්ට ඇදිලා යනවා. එතන අරප් හිත පැලපදියම් රවනවා. එතන
අරප් හිත උපදිනවා. එරතන්ටත් අපි ඇදිලා යනවා.
ඊළඟට අපි හිතර්ු රබාරහෝර් මිහිරි රසයක් භුක්ති විඳිනවා.
ඉතින් ඒ රසයට අරප් හිත ඇදිලා යනවා. ඒ රසය ආශරය කරරගන
අරප් හිත උපදිනවා. ඉතින් අන්තිර්ට අපිට අපි හිටපු තැන, අපි හිටපු
නිදහස් ස්වභාවය අහිමි රවලා, අපි දැන් රම් රසය ඇසුරැ කරරගන
ජීවත් රවනවා; රසරය් වහරලක් බවට පත් රවනවා. ඊළඟට අපි
කරයන් යම් සුව පහසක් භුක්ති විඳිනවා. ඒ සුව පහස ඉතින්
රබාරහාර් මිහිරියි. අරප් හිත ඇදිලා යනවා. ඒ හරහා අපි එතන ජීවත්
රවනවා. ඒ සුවය තුළ ඒ ස්පේශය තුළ අරප් හිත ඇදිලා ගිහිල්ලා
එතන හිත ලැගගන්න ස්වභාවයක්, හිත එතනර් නැවත නැවත
උපදින ස්වභාවයක්, එයර් නැවත නැවත ඇසුරැ කරන ස්වභාවයක්
තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි, අරප් සිත තුළර්ත් නානා පරකාර සිතුවිලි පහළ
රවනවා. අපි ඒ සිතුවිලිවලට ර්ුළා රවලා, ඒ පැමිරණන විවිධාකාර
සංඥාවලට වශී රවලා, ඒවා ඔස්රස්ර් කතන්දර රගාතරගාතා,
ර්නඃකල්පිත රලෝකයක අතරර්ං රවනවා.
ඉතින් රම් විදිහට වේතර්ාන වශරයන් පැමිරණන රෑප, ශේද,
ගන්ධ, රස, ස්පේශ සහ ර්නසට එන අරර්ුණු, අපිව ඒ රකරරහි
ඇදගන්න ගතියක් ඒ රකරරහි අපිව රයාර්ු කරගන්න ගතියක්
තිරයනවා. ඒවා ඇසුරැ කරරගන අරප් හිතත් සතුටු රවන ගතියක්
තිරයනවා. රර්න්න රම් ස්වභාවය දැන් ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන්
වහන්රස් විස්තර කරනවා ‘සංහීරති’ කියලා. - යම් අරර්ුණක් රකරරහි
ඇදිච්ච ගතියක්, යම් අරර්ුණක් ඇසුරැ කරන ගතියක්, යම් අරර්ුණක්
ආශරය කරරගන ජීවත් රවන ගතියක්, එතන එතන ඒ අරර්ුණු තුළින්
සතුට උපදවාගනිමින් එතන එතන සතුටු රවමින් ඉන්න ගතියක්.
රම්රක පරතිවිරැද්ධ අේථය - ‘අසංහීරං’ කියන එක - ඊළඟට ර්හා
කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස් විස්තර කරනවා. රර්බඳු ඇදගැනීර්ක්
රකරරහි ඇසුරක් රනාර්ැතිව, එබඳු රද්කට ඇරදන්න යන්රන නැතුව,
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ඇරලන්න යන්රන නැතුව, එබඳු රදයක් රකරරහි ඡන්දරාගරයන්
බැරඳන්න යන්රන නැතුව, ආසාරවන් වැළඳගන්න යන්රන නැතුව
තර්න් රබාරහාර් ර්ධයස්ථව ඉන්න උත්සාහවත් රවනවා. තර්න්රග්
නිදහස් ස්වභාවය, හිරත් තිරයන අනිශරිත ස්වභාවය වැඩිවැඩිරයන්
ඇසුරැ කරන්න උත්සාහවත් රවනවා. එතරකාට එතන තිරයන්රන්
එක්තරා අන්දර්ක තහවුරැ රවච්ච ගතියක්, තර්න්ර් තනිරයන් ඉන්න
ගතියක්. තර්න් තුළර් සතුටක් රහායන ගතියක් තර්යි. එතන
තිරයන්රන් එළිරයන් සතුට රහායනවා රවනුවට තර්න් තුළින් සතුට
රහායන ගතියක්.
ඊළඟට, අනිත් පරද් තර්යි එන්රන් අසඛකුප්පං කියලා.
සාර්ානයරයන් ‘කුප්පති’ කියන වචනරයන් අදහස් රවන්රන් යර්කින්
කිරපනවා, සැරලනවා වරග් අදහසක්. ඒ කියන්රන්, අපි යම් යම්
රද්වල් ඇසුරැ කරනරකාට ඒවාට අත් රවන ඉරණම් හරහා, ඒ ඒ
රද්වල්වලට සිද්ධ රවන රවනස්වීම් හරහා, අරප් සිතත් රවනස් රවන
ස්වභාවයක්, සැරලන ස්වභාවයක් තිරයනවා. ඒ රද්වල් අපි කැර්ති
විදිහට රනාහැසිරරනරකාට, අරප් අභිර්තාේථය ඒ බාහිර රද්වල්
හරහා ඉෂ්ට රනාරවනරකාට අරප් හිත සැරලනවා. අරප් හිරත් යම්
කම්පා වීර්ක්, රසලවීර්ක්, කම්පනය වීර්ක්, චංචල වීර්ක් සිද්ධ
රවනවා. ‘අසඞ්කුප්පං’ කියන්රන් ඒරක අනිත් පැත්ත. ඒ කියන්රන්
රම් බාහිරරන් එන විවිධාකාර රද්වල් හරහා කිසිර් සැලීර්ක්
රනාරවන ගතියක්, රබාරහාර් තහවුරැ රවච්ච ගතියක්, රනාසැරලන
ර්නසක්. එරහර් නම් ‘අසංහීරං අසඞ්කුප්පං’ කියන පදරයන් අපි
රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් රම්කයි - ‘අසංහීරං’ කිේවහර් කැර්ති
ඉෂ්ටාරම්ර්ණ විෂරයහි ඇදිලා යන්රනත් නැති, ‘අසඞ්කුප්පං’ කිේවහර්
අපි අකර්ැති රහෝ අරප් හිත යම් පර්ණක කුප්පන අරර්ුණක් විෂරයහි
කම්පා රවන්රනත් නැති රනාසැරලන ර්නසක්.
රර්බඳු ස්වභාවයක් ර්ත පිහිටලා, ඊළඟට කියනවා “තං විදො
මනුබරෑහ් ” රම් ස්වභාවය රහාඳින් රත්රැම්ගත්ත නුවණැති
රයෝගාවචරරයක්, නැත්නම් නුවණැති භික්ෂූන් වහන්රස් නර්ක්,
‘ර්නුබරෑහරය’ අන්න එබඳු තැනක පිහිටලා තව තව වේධනය රවනවා.
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ඒ කියන්රන් දැන් රම් ස්වභාවය අපිට හම්බ වුණ පර්ණින් සියල්ල
සම්පූේණ රවලත් නෑ. අපි භාවනාවක් කරලා, විරශ්ෂරයන්ර්
විපස්සනාවක් වඩලා, රම් ගාථාරවර් එන “පච්චුප්පන්නඤ්ච රයා
ධම්ර්ං තත්ථ තත්ථ විපස්සති” කියපු ආකාරයට රම් වේතර්ාන වශරයන්
පරතයරයෝත්පන්න වශරයන් රහ්තු ඵල දහර්ක් අනුව සිද්ධ රවන රම්
රද්වල් එතන එතන රහාඳට විපස්සනා කිරීරම් ර්ාේගය හරහා රම්
සර්බරතාව හඳුනාගන්නවා. රර්ාකුත් ඇසුරැ රනාකරන ස්වභාවයක්
හඳුනාගන්නවා. හැබැයි ඒක අවසානය රනරවයි. ඒක ර්ත පදනම්
රවලා තව දුරටත් හිත දියුණු කරනවා. රර්රහර් හිත දියුණු කරන
ස්වභාවය විවිධාකාර කරර් ඇසුරින් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඉදිරිපත්
කරනවා - සතිපට්ඨාන ධේර්යන් වශරයන්, රබෝධිපාක්ෂික ධේර්යන්
වශරයන්. ඉතින් රම් විදිහට බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්රග් දහරම් රම්
තත්ත්වය රහාඳට විගරහ කරල රපන්නනවා රකාරහාර්ද තව තව
හිරත් අනිශරිත ස්වභාවය වේධනය කරන්රන් කියලා.
ඊළඟ ගාථාරව සඳහන් රවන්රන්
“අ්ජජෙ කිච්චං ආතප්පං ්කා ජඤ්ා මරණ්ං සු්ෙ
න හි ්නා සඛගරං ්තන මහා්ස්නන මච්චුනා”.
රම් හිත හදන වැරේ “අරජ්ඣජ්ව කිච්චං ආතප්පං” අද අදර්
ආතාප වීරියකින් යුක්තව, රකරලස් තවන වීරියකින් යුක්තව ඉෂ්ට
කරන්න. “රකා ජ්ඤ්ඤා ර්රණං සුරව” රහට ර්රණය රවයිද කියලා
කියන්න බෑ. “න හි රනා සඞ්ගරං රතන ර්හාරසරනන ර්ච්චුනා” රම්
ර්හා රස්නාවක් සහිත ර්ාරයා අප රවතට පැමිණියාර් එයත් එක්ක
කිසිර් ගිවිසුර්කට, කිසිර් රහට්ටු කිරීර්කට අපිට අවස්ථාවක් නෑ. එයා
කියන රද් අහන්න රවනවා, එයාට අවනත රවන්න රවනවා, එයා
කතා කරපු රවලාවකට යන්න රවනවා. ඉතින් එබඳු ස්වභාවයක්
තර්යි අපට තිරයන්රන්. ඒ නිසා අපි හිතන්න නරකයි ‘ර්ට නම් තව
සෑරහන්න දීේඝායුෂ තිරයනවා’ කියලා. රර්ාකද අපි දන්රන නෑ
රර්ාන රර්ාන රලඩ රරෝග අපිට වැළරඳයිද, රර්ාන රර්ාන විපත්
අපිට පැමිරණයිද, රර්ාන රර්ාන අනතුරැ අපිට සිදු රවයිද කියල.
රම් නිසා අපිට අනාගරත් සම්බන්ධරයන් නිශ්චිතව කියන්න බෑ.
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අරප් ජීවිත සම්බන්ධරයන් නිරන්තරරයන්ර් තිරයන්රන් අරප් ආයුෂ
සම්බන්ධරයන් තිරයන්රන් හරිර් අවිනිශ්චිත ස්වභාවයක්. ඒ
වරග්ර්යි, කේර්ානුරෑපව රර්ානවා ඉදිරිපත් රවනවද කියලා
කියන්නත් බැහැ. ඒ වරග්ර්යි ආහාර විෂ වීරර්න්, රද්ශගුණික
විපේයාස හරහා, කාලගුණික විපේයාස හරහා, කලරකෝලාහල ආදී
රද්වල්වලින්, රරෝගාබාධවලින් රම් නානා පරකාර රහ්තු නිසා අරප්
ජීවිරත් රකායි රවලාරේ අපිට අහිමි රවනවාද කියන එක ගැන කිසිර්
විශ්වාසයක් තියන්න බෑ. අපිට රර්ච්චර රර්ච්චර කාලයක් ජීවත් රවයි
කියලා අරප් ජීවිත සම්බන්ධරයන් කිසි රස්ත්ර් නිශ්චිතව කියන්න
බෑ.
රම් අවිනිශ්චිත භාවය උරැර් කරරගන තර්යි අපි ජීවත්
රවන්රන්. ඒත් ඉතින් රම්වා ගැන හිතන්රන් නැතුව ‘හැර්දාර් ජීවත්
රවයි’ කියලා හිතාරගන කවදාවත් ර්ැරරන්රන නැති මිනිස්සු වරග්
සාර්ානයරයන් ඇතැම් රකරනක් ජීවත් රවනවා. අපි රත්රැම්ගන්න
තිරයන්රන් ඒක අරප් රනාදන්නාකර්, අරප් රර්ෝඩකර්. රර්ෝඩකර්ට
තර්යි ඒ වරග් හැසිරරන්රන්. නර්ුත් රම් බුදු රකරනක් පහළ රවච්ච
කාරලදි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රම් ජීවිරත් තිරයන අවිනිශ්චිතතාව,
අස්ථිර ස්වභාවය රම් තරම් පැහැදිලි කරල රදනරකාට අපි රපාේඩක්
ඒ ගැනත් අවධානය රයාර්ු කරලා, එරහර් නම් රම් අපි ලබපු ර්නුස්ස
ජීවිරතන් යම් පර්ණක පරරයෝජ්නයක් ගන්න, අපිටත් අනුන්ටත්
පරරයෝජ්නයක් ඇති විදිහට කටයුතු කරන්න උත්සාහවත් රවන්න
වටිනවා.
අපි රම් රලෝරක උපත ලබනරකාට අරරගන ආව හිරත් යම්
පිරිසිදුකර්ක් තිබුණා නම්, ඊට වඩා පියවරකින් හරි තව දියුණු
කරගත්ත සිතක්, පිරිසිදු කරගත්ත සිතක් සහිතව අපිට ර්ැරරන්න
පුළුවන් නම්, අන්න පින්වත්නි අපි රපාේඩක් හරි රම් ජීවිරතන්
පරරයෝජ්නයක් ගත්තා රවනවා. එරහර් නැත්නම් හුඟාක් රවලාවට
රවන්රන් අපි යම් කුසලයක් සහිතව රම් ජීවිරත් උපදිනවා; ඉපදිලා
ඒ කුසලය අපි පරරයෝජ්නයට ගන්නවා, නැත්නම් ඒ කුසලය
පරිහරණය කරනවා, ඒක වියදම් කරනවා; අන්තිර්ට හිස් අතින්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ර්ැරිලා යනවා. ඉතින් හුඟක් රදරනකුට එබඳු රදයක් තර්යි රවන්රන්.
අපි හිතර්ු අපි සෑරහන කුසල් රාශියක් කරලා ඉපදුණා, ඉතාර් රහාඳ
සම්පත්, වස්තු භවරභෝග සම්පත් අපිට ලැබුණා, හැබැයි අපි
හඳුනාගත්රත් නෑ ආධයාත්මික ජීවිතයක්. අපි හඳුනාගත්රත් නෑ
ආරලෝකයක්. අපි ආරලෝකයක් රවත යනවා රවනුවට අඳුරක් රවතර්
ගර්න් කරනවා. අපි කම් සැපර් විඳිමින් කාලය ගත කරනවා. එබඳු
ජීවිතයක් දහරම් විස්තර රවන්රන් ආරලෝකරයන් අඳුරට යන
ජීවිතයක් කියලා. රර්ාකද, එද්දි රලාකු උපධි සම්පතක් තිබුණා, එද්දි
රලාකු පින් රැසක් ජීවිරත් සතුව තිබුණා. නර්ුත් රම් ජීවිරත්දි
කරන්රන් ඒ පින් ටික අවසන් කරන එක වියදම් කරන එක විතරයි.
ඇතැම් රකරනක් හිරත් රාග ද්රේෂ රර්ෝහ වැරඩන විදිහටර් කටයුතු
කරලා, තර්නුත් පිරිහිලා, අනුන්වත් පිරිරහළාරගන ර්ැරිලා යනවා.
එතරකාට ආරලෝකරයන් අඳුරට ගිය ජීවිතයක්.
තවත් පැත්තක් විස්තර කරනවා, ඇතැම් රකරනක් ඉන්නවා
රබාරහාර් දුප්පත්ව තර්යි ඉපදුරණ්, ඒ තරම් භවරභෝග සම්පත්
තිබුරණත් නෑ. රලාකු සැප සම්පත් තිබුරණත් නෑ, රම් ජීවිරත්දි
කුසලයක් කරන්රනත් නෑ, කරන්න ඒ තරම් වත්කර්ක් ඇත්රතත් නෑ.
හැබැයි බැලුවාර් වත්කම්ර්, එබඳු භවරභෝග සම්පත්ර්, ධන ධානය
සම්පත්ර් අතයවශයත් නෑ ජීවිතය කුසලය පැත්තට රයාර්ු කරගන්න.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරන ඒ ආේය ධන දිහා බැලුවහර්
අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් අපිට ධනයර් අතයවශය නැහැ ආේය
ධනවලින් රපෝසත් රවන්න. ඒ කියන්රන් අපිට සල්ලි රනාතිබුණාට
ධනය රනාතිබුණාට රම් දහර් තුළ වැරඩන්න ශක්තිය තිරයනවා.
නර්ුත් රකරනක් එබඳු රදයක් රත්රැම්ගන්රනත් නැහැ. ඒ රවනුවට,
රබාරහාර් දුප්පත්ව රබාරහෝර් දුේවල ජීවිතයක් සහිතව ඉපදිලා තව
දුරටත් අගාධයට යන විදිහටර්, රකරලස් වැරඩන විදිහටර්, අකුසල්
සිද්ධ රවන විදිහටර් කටයුතු කරනවා. අන්න එබඳු ජීවිත හඳුන්ව ලා
තිරයන්රන් අඳුරරන් අඳුරට යන ජීවිත වශරයන්. කලින් අපි කතා
කරළ් ආරලෝකරයන් අඳුරට යන ජීවිත ගැන. දැන් රම් කියන්රන්
අඳුරරන් අඳුරට යන ජීවිත ගැන. රම් රලෝරක උපදිනරකාටත් ඒ තරම්
භවරභෝග සම්පතක් තිබුරණ් නෑ. ඒ වරග්ර්යි ඒ තරම් කුසල්
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ශක්තියක් තිබුරණත් නෑ. හැබැයි රම් ජීවිරත්දි කරන්රනත්
අකුසල්ර්යි. ඒවා අඳුරරන් අඳුරට යන ජීවිත වශරයන් රපන්නලා
රදනවා.
තවත් රකරනක් ඉන්නවා රම් රලෝරක් උපදිනරකාට ඒ තරම්
භවරභෝග සම්පත් ලැබුරණත් නෑ, ඥාතීන් ආදී අනිත් අයරගන් රලාකු
උදේවක් ලැබුරණත් නෑ, හැබැයි නුවණ පාවිච්චි කරලා තර්න්රග් වත්
රපාරහාසත්කම්වල හැටියට පුළුවන් තරම් කුසල් කරන්න
උත්සාහවත් රවනවා. ඒ වරග්ර්යි, පුළුවන් තරම් හිත දියුණු රවන
පැත්තට රයාර්ු රවනවා, කුසලය පැත්තට රයාර්ු රවනවා, භාවනාවට
රයාර්ු රවනවා. රම් අන්දමින් තර්න්රග් හිත දියුණු කරගන්න එයා
උත්සාහවත් රවනවා. විවිධාකාර සම්පත් තර්න්ට තිබුරණ් නැති
වුණාට, එයා තර්න්රග් හිත හදන වැරේ පුළුවන් තරම් උත්සාහරයන්
කරනවා. අන්න එබඳු ජීවිතයක් හඳුන්වනවා අඳුරරන් ආරලෝකයට
යන ජීවිතයක් කියලා. රර්ාකද කලිනුත් ර්ං කිේවා වරග් අඳුරරන්
ආරලෝකයට යන්න ධනයර් රනරවයි, සැප සම්පත්ර් රනරවයි අවශය
රවන්රන්. ඒ රවනුවට රම් හිත හදන වැරේ රනාමිරල්ර් කරගන්න
එර්ට අවස්ථාව තිරයනවා. ඒ නිසා, එබඳු හිත හදන වැඩකට
රබාරහාර් දුප්පත් මිනිස්සු රයාර්ු රවනවා. අන්න එවැනි අයට
කියනවා අඳුරරන් ආරලෝකයට යන පිරිසක් කියලා.
ඇතැම් රකරනක් රබාරහෝර් භවරභෝග සම්පත් සහිතව
රබාරහෝර් රපාරහාසත් තැනක උපදිනවා. එයාට රහාඳ අධයාපනයක්
ලැරබනවා, රහාඳ රස්සාවක් ලැරබනවා. ඒ වරග්ර්යි එයා ඒරකන්
උඩඟු රවන්රන් නැතුව, ඒක වැරදි විදියට රයාදවන්රන් නැතුව, රම්
තර්න්ට රද්වල් ලැබුරණ් තර්න් කරපු රපර පිනක් නිසාය, තර්න්ට
රලාකු අවස්ථා දැන් රම් ජීවිරත්දි ලැබිලා තිරයනවාය, කියල රත්රැම්
අරරගන, තර්න්රග හිත හදන වැරේ, තව දුරටත් දියුණු රවන
ආකාරය රත්රැම් අරරගන එයා ආධයාත්මික දියුණුවක් දක්වාත් ගර්න්
කරන්න උත්සාහවත් රවනවා. අන්න එබඳු ජීවිතයක් දහරම් විස්තර
රවන්රන් ආරලෝකරයන් ආරලෝකයට යන ජීවිතයක් වශරයන්.
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
ඒ නිසා පින්වත්නි, අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් අරප් ජීවිත
දැන් රකායි පැත්තටද යන්රන් කියලා. අපි අපි දිහාර් විර්සලා බලන්න
වටිනවා ‘ර්ර් දැන් ගත කරන්රන් අඳුරරන් අඳුරට යන ජීවිතයක්ද?’
‘ආරලෝකරයන් අඳුරට යන ජීවිතයක්ද?’ ‘අඳුරරන් ආරලෝකයට යන
ජීවිතයක්ද?’ ‘එරහර්ත් නැත්නම් ආරලෝකරයන් ආරලෝකයට යන
ජීවිතයක්ද?’ කියලා.
ඊළඟට, රම් ගාථාවල අවසාන ගාථාව තර්යි
“එෙං විහාරං ආතාපිං අ්හාරත්තමත්ිතං
තං ්ෙ භ්දදකර්ත්තාති ස්්තා ආචික්ඛ්ත මුනී”.
ඔන්න ‘භද්රද්කරත්ත’ කියන වචනය දැන් තර්යි රම් ගාථාවල
හම්බ රවන්රන්. “එවං විහාරිං ආතාපිං” අපි ඉස්සර කතා කළා වරග්
අතීතරය් පැටලිලා අතීතයට ඇදිල ගිහිල්ලා ඉන්රනත් නැතුව,
අනාගතය ඔස්රස් ගිහිල්ලා අනාගත සිහිනවල ර්නඃකල්පිත
රලෝකයක ජීවත් රවන්රනත් නැතුව, වේතර්ාන වශරයන්
පරතයරයෝත්පන්න වශරයන් රම් හටගන්නා හැර් රදයකර් යථා
ස්වභාවය රත්රැම්ගනිමින්, විපස්සනාවක් වඩමින්, යම් කිසි රකරනක්
ජීවත් රවනවා කිසි රද්ක ඇරලන්න ගැරටන්න යන්රන නැතුව; එබඳු
පරතිපදාවක එයා ගර්න් කරනවා. අන්න ඒ ආකාරරය් පරතිපදාවක ගර්න්
කරන රකනා “එවං විහාරිං ආතාපිං” ආතාපි වීේයයකින්, රකරලස්
තවන වීේයයකින් යුක්ත රවනවා. රර්ාකද අරප් හිත රබාරහාර්
රකරලස් භරිතයි. රම්ක අපිව ඇදරගන යන්රනර් රකරලස්
පැත්තටර්යි. රාගය, ද්රේෂය, අවිදයාව රර්ෝහය උපදින පැත්තටර්යි
හිත වැඩ කරන්රන්. එරහනම් රත්රැම්ගන්නවා “රම් හිත හැදිල
තිරයන්රන් ර්ට යහපත සලසන ආකාරයටර් රනරවයි. එරහර් නම්
ර්ර් රම් බුද්රධෝත්පාද කාලයක් ලැබිච්ච රවලාරේ, ක්ෂණ
සම්පත්තියක් ලැබිච්ච රවලාරේ, කලයාණ මිතර සම්පත්තියක් ලැබිච්ච
රවලාරේ හිත කියන විදිහට වහල් භාවරයන් කටයුතු කරල හරි
යන්රන නෑ. ඒ රවනුවට බුදුහාර්ුදුරැරවා රකාරහාර්ද හිත හදන හැටි
රද්ශනා කරලා තිරයන්රන්?” කියලා රකරනක් විර්සනවා. විර්සලා
හිත හදන පරතිපදාවක එයා කටයුතු කරනවා.
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එරතන්දි රකරලස් තර්යි රම්කට පටහැණිව එන්රන්; රම්
කටයුත්තට බාධා කරන්රන්. හැබැයි එයා ආතාප වීේයයක් රකරලස්
තැවීර් සඳහා රලාකු වීේයයක් දරනවා, රකරලස් තවන වීේයයකින්
කටයුතු කරනවා. “එවං විහාරිං ආතාපිං අරහාරත්තර්තන්දිතං” දැන්
රම්ක රම් භාවනා කරන පැරය් විතරක් රනරවයි, සක්ර්න් කරන
පැරය් විතරක් රනරවයි. “අරහාරත්ත” කියල කියන්රන් දහවල්
කාලරය්ත් රාතරි කාලරය්ත්. අපි භාවනා කරනරකාට ර්ුලදි තර්යි
විරශ්ෂරයන්ර් ඔය කාල සටහන හදාරගන, ඊළඟට ඒ කාල සටහනට
අනුව පුළුවන් තරම් හිත බරලන්ර් වරග් රම් කටයුත්ත කරන්න
රපාළඹවන්රන්. හැබැයි අපි රගදර ගියාර් ඇතැම් රවලාවට රම්වා
ර්ගහැරරනවා. දන්රනර් නැතුව ආරයත් පරණ තත්ත්රවටර් පත්
රවනවා. නර්ුත් රකරනක් උත්සාහවත් රවනවා එච්චර පිරිරහන්රන
නැතුව, රම් කරපු උත්සාහය යම් පර්ණකින් රහෝ පවත්වාගනිමින්
තර්න්රග ජීවිතයට රම් හිත හදන වැරේ එකතු කරගන්න.
අපි හිතර්ු එයා දැන් උරද් නැගිටලා රපාේඩක් භාවනාවක්
කරනවා, සක්ර්නක් කරනවා, පේයංකයක් කරනවා. ඒ විදියට ටිකක්
රකරලසුන්රගන් රතාරව ඉන්න ගතියක්, රකරලස් දර්නය කරන
ගතියක්, සතියක් සර්ාධියක් පරඥාවක් දියුණු කරන වැඩ පිළිරවළක්
එයා පටන්ගන්නවා. ඒ වරග්ර්යි, සවස් කාරල් එබඳු කාලයක්
නැවතත් රවන් කරරගන එයා උත්සාහවත් රවනවා. හැබැයි තාර්ත්
ඉතින් උරදයි හවසයි විතරයි එයාට භාවනාවක් කරන්න අවස්ථාව
ලැබුරණ්. ඒ අතර කාල පරිච්රේදරය් තාර් අසතිර්ත්. සෑරහන
පිරිරහන ස්වභාවයක් තර්යි තාර් තිරයන්රන්. හැබැයි එයා දැන්
රත්රැම්ගන්නවා “රර්න්න රම් රම් කාල පරිච්රේදවල ර්ර් සතිරයන්
යුක්තව කටයුතු කරනවා පුළුවන් තරම් හිරත් සර්ාධියක්, පරඥාවක්
දියුණු කරගන්න. හැබැයි තාර්ත් රම් රම් තැන්වලදි සිහිය නෑ. රම්
රම් තැන්වලදි ර්ර් රකරලස්වලට යට රවලා තර්යි කටයුතු කරලා
තිරයන්රන්” කියලා රපාේඩක් රපාත් තැබීර්ක් කරන්න හැකියාව
ලැරබනවා. එයාට දැන් ටිකක් විරේකීව ඉන්න රවලාවට කල්පනා
කරල බැලුවහර් ර්තක් රවනවා ‘රර්න්න රම් රම් පුද්ගලරයෝ ර්ං
ඇසුරැ කළා. රර්න්න රම් අහවල් පුද්ගලරයෝ ඇසුරැ කරද්දි ර්රග් හිත
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
වික්ෂිප්තයි. ඒ රවලාරවදි ර්රග් හිත රාග භරිත රවනවා, ද්රේෂ භරිත
රවනවා. රම් රවලාරවදි රම් පුද්ගලයින් ඇසුරැ කරද්දි ර්රග් හිරත්
සතියක් ඇත්රතර් නෑ. හැබැයි ඇතැම් පුද්ගලරයෝ ඇසුරැ කරද්දි ර්ර්
දහර්ට රයාර්ු රවනවා, ර්රග් හිරත් රහාඳට සතිය අල්ලා හිටිනවා,
සර්ාධියක් වැරඩන රදයක් අපි කතා කරනවා, පරරයෝජ්නවත් රදයක්
කතා කරනවා’ කියලා අපි රම් ඇසුරැ කරන්රන් කවුද කියන එක
සම්බන්ධරයන් අපිට යම් වැටහීර්ක් එන්න ගන්නවා.
ඒ අනුව, ආධයාත්මික ජීවිතයකට ගැළරපන රකරනක්, ඒ
සඳහා අපිව උනන්දු කරන රකරනක් ඇසුරැ කරන්න අපි උත්සාහවත්
රවනවා. ඒ නිසා පින්වත්නි, රර්බඳු ගර්නක් යනරකාට අපි කලින්
බහුල වශරයන් ඇසුරැ කරපු යාළු මිතරරයෝ අරපන් ඈත් රවන්න ඉඩ
තිරයනවා. ඒ රවනුවට, අලුත් යාළු මිතරරයෝ හඳුනාගන්න
අවස්ථාවකුත් ලැරබනවා. රම් දහම් ර්ාේගයට රයාර්ු රවච්ච, අවංකව
දහර්ක් වඩන්න උත්සාහවත් රවන අලුත් යාළු මිතරරයෝ කලයාණ
මිතරරයෝ අපිට හර්ු රවන්න අවස්ථාවකුත් තිරයනවා. ඒ වරග්ර්යි අපි
යම් යම් වැඩ කටයුතු කරනරකාට අරප් සිහිය දුේවලයි; ඒ වුණාට
යම් යම් කටයුතු සාේථකව සතිර්ත්ව කරන්න හැකියාව තිරයනවා.
අන්න ඒ තැනැත්තා තවත් පැත්තක් හඳුනාගන්නවා. පුද්ගලරයෝ
වශරයන් වරග්ර්, යම් යම් කටයුතු තිරයනවා සිහිය දියුණු රවන
කටයුතු. එරහර් නැත්නම් අරප් සිහිය දියුණු කරගනිමින් ඒ
කටයුත්රතත් රයරදන්න පුළුවන් තැන් හඳුනාගන්නවා. හැබැයි
තාර්ත් ඇතැම් කටයුතු තිරයනවා සිහිරයන් කරන්න බෑ. තාර්ත්
ඒවාරය්දි ර්ර් අතරර්ං රවනවා. එබඳු ස්වභාවයන් රත්රැම් අරරගන
රයෝගාවචරයා උත්සාහවත් රවනවා තර්න්රග් සිහිය දුේවල රවන
කටයුතුවලදිත් රකාරහාර්ද සතිර්ත්ව සිහිරයන් යුක්තව කරියා
කරන්රන් කියලා. රම් අපි අපිටර් තර්යි අරප් දින චේයාව විර්සල
බලන්න රවන්රන්. කවුරැත් ඇවිල්ලා අරපන් අහලා රම් රම් කටයුතු
කරද්දි සිහිය තිබුණද, රම් රම් කටයුතු කරද්දි සිහිය තිබුණද කියලා
අරපන් ඔය තරම් විර්සන ර්ට්ටර්ක් නෑ. ඒ රවනුවට, අපිර් බුද්ධිර්ත්
රවන්න ඕනෑ. අපි රපාේඩක් ඇතුළතට නැමිලා අපිවර් විර්සලා
බලන්න ඕනෑ. අපි විවිධාකාර කටයුතුවල රයරදනරකාට, ඒ රකායි
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කටයුතුවලදිද අරප් සිහිය තිබුරණ්, රකායි කටයුතුවලදිද අපි
අසිහිරයන් කරියා කරළ්, අසිහිරයන් ජීවත් වුරණ් කියලා අපිර් එරහර්
නම් රත්රැම් අරරගන, ඒ අසිහිරයන් ජීවත් රවන කටයුතුවලදිත්
සතිර්ත්ව ජීවත් රවන්න උත්සාහවත් විය යුතුයි.
සතිර්ත්ව ජීවත් රවනවා කියන්රනර් අවදි ස්වභාවරයන්
ජීවත් වීර්ක්. අපි අවදිරයන් ඉන්නවා නම් අන්න දන්නවා රම් රම්
වැරේ ර්ර් කරනවා, රම් රම් වැරේ කරද්දි රම් රම් රකරලස් පහළ
රවන්න හැකියාවකුත් තිරයනවා. රකරනක් අනිත් අය ඉදිරිරය් යර්ක්
කියනරකාට කරනරකාට සර්හර රවලාවට ර්ාන්නයක් එනවා. සර්හර
රවලාවට අනිත් අය රහාඳ පරතිචාරයක් දැක්වූරව නැත්නම් හිරත්
ලැජ්ඣජ්ාවක් පහළ රවනවා. එරහර් නැත්නම් හිත සැඟරවන
ස්වභාවයක් තිරයනවා. හිරත් ඊේෂයාවක් පහළ රවනවා. එරහර්
නැත්නම් හිත ඇදිල යනවා, හිත තණ්හා භරිත රවනවා. ඉතින් රම්
ආකාරරයන් අපි නානා පරකාර එදිරනදා කටයුතුවල නිරත රවනරකාට
රකරලස්වලට උපදින්න රහාඳ අවකාශයක් ලැරබනවා. රර්ාකද අපි
භාවනා කරනරකාට නම් රහාඳ සූදානම් ශරීරරකින් ඉන්රන්. හැබැයි
අපි වැඩ කටයුතුවල රයරදනරකාට එබඳු සූදානර්ක් නැහැ. ඒ නිසාර්
රකරලස් ඇති රවන්න පුළුවන් හැකියාව වැඩියි. දක්ෂ
රයෝගාවචරරයක් ඒ නිසා බණ භාවනා කරද්දි විතරක් හිත ආරක්ෂා
කරරගන ඉඳලා පරර්ාණවත් රවන්රන් නෑ. එරහර් නම් එයා
උත්සාහවත් රවන්න ඕනෑ අනික් කටයුතුවල රයරදනරකාටත්
රකාරහාර්ද හිත රැකගන්රන්, රකාරහාර්ද හිරත් පැමිරණන
රකරලස් හඳුනාගන්රන්, ඒ රකරලස් හඳුනාරගන, ඒවාට වහල්
රනාවී, ඒවා දුරැ රවන පරතිපදාවක රකාරහාර්ද අනිකුත් වැඩ
කටයුතුවල රයරදන්රන් කියලා දැනගන්න.
භාවනාවක් කරරගන යනරකාට විරශ්ෂරයන් විපස්සනාවක්
වඩනරකාට රහාඳට සූදානර්කින්, සතිර්ත් භාවයකින්, අවදි රවච්ච
ර්නසකින් එයා භාවනාරේ රයරදනවා. ඉතින් ඒ නිසාර් භාවනා
කරන කාල පරිච්රේදරය්දි රකරලස් පහළ රවන්රන් නෑ. හැබැයි
රකරලස් තර්යි දැන් එබඳු භාවනාවකට අර්ුද්රවය රවන්රන්. රර්ාකද
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
සිතට ආවා නම් තර්යි රකරලස් හඳුනාගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක්
වශරයන් කියනවා නම්, අපි හිතර්ු රකරනක් ධම්ර්ානුපස්සනාවක්
වඩනරකාට ඒරක ර්ුලින්ර් රපන්නන්රන් නීවරණ පේබය. රාගයක්
එනරකාට කාර්ච්ඡන්දයක් පහළ රවනරකාට ඒ රාගය ඒ
කාර්ච්ඡන්දය හඳුනාගන්න හැටි; ද්රේෂයක් පහළ රවනරකාට ඒ
ද්රේෂය හඳුනාගන්න හැටි; හිත සැඟරවනරකාට හිත නිදිබර
රවනරකාට ඒක හඳුනාගන්න හැටි; හිත විසිරරනරකාට ඒක
හඳුනාගන්න හැටි; අතීතරය් රවච්ච රදයක් ගැන පසුතැරවනරකාට
අනාගරත් රම් රම් රද්වල් කරන්න තිරයනවා කියලා යම් පර්ණක
පසුතැවීර්ක් ඇති රවනවා නම්, රනාකරපු රද්වල් ගැන පසුතැවීර්ක්
ඇති රවනවා නම්, අරප් හිරත් ඇති රවන එබඳු රකරලස්. ඒ වරග්ර්යි
ඇතැම් රවලාවට හිරත් නානා පරකාර සැක සංකා පහළ රවනවා,
විචිකිච්ඡා පහළ රවනවා, අන්න එබඳු රකරලස්. ඉතින් රම් විදිහට
රකරලස් හඳුනාගැනීර්ක් කරන්න නම් අපි භාවනා කරන රවලාරවදි
පර්ණක් රම්ක කිරීර් පරර්ාණවත් රවන්රන් නෑ. සර්හර විට
සම්පූේණරයන්ර් නීවරණ යටපත් රවලයි තිරයන්රන් භාවනා
කරනරකාට. හැබැයි ඒ නීවරණර් අවදි රවනවා අපි අනික් වැඩ
කටයුතුවල රයරදනරකාට. එරහර් නම් අරනකුත් වැඩ කටයුතුවල
රයරදනරකාටත්
සතිර්ත්ව
රම්
රකරලස්
හඳුනාගන්න
රයෝගාවචරරයක් දක්ෂ විය යුතුයි.
ඒ නිසා, රම් සූතරරය් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
“එෙං විහාරං ආතාපිං අ්හාරත්තමත්ිතං” කිසිර් අකර්ැත්තකින්
රතාරව, කම්ර්ැලි කර්කින් රතාරව, නිකම් ඈලිර්ෑලි ගතියකින්
රතාරව, රකරලස් තවන වීරියකින් යුක්තව දිවා රෑ තිස්රස් කටයුතු
කරනවා. උරද් නැගිට්ට රර්ාරහාරත් ඉඳන් රාතරි නින්දට යනකල්ම්ර්
හිත ගැන රහාඳ අවධානයකින්, හිරත් පහළ රවන්රන් රර්ාන රර්ාන
රකරලස්ද කියලා රහාඳ අවධානයක් පවත්වමින්, රකරලස් තවන
වීරියකින් යුක්තව රම් රයෝගාවචරයා දිවා රෑ ර්ුළුල්රල් කටයුතු
කරනවා. “තං ්ෙ භ්දදකර්ත්තාති ස්්තා ආචික්ඛ්ත මුනී”
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රර්න්න රර්බඳු තැනැත්රතක්, රර්න්න රර්බඳු
රයෝගාවචරරයක්, රර්න්න රර්බඳු භික්ෂූන් වහන්රස් නර්ක්
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හඳුන්වනවා විරශ්ෂණ පදයකින්. රර්ාකක්ද ඒ විරශ්ෂණ පදය?
“භරද්දකරරත්තාති”.
රම් ‘භද්රද්කරත්ත’ කියන පදය විස්තර කරනවා රබාරහාර්
අේථාන්විතව අති පූජ්නීය කටුකුරැන්රද් ඤාණනන්ද ස්වාමීන්
වහන්රස්. ‘භද්ද’ කියල කියන්රන් භද්ර කියන වචනය. උතුම් කියන
අේථය. ‘එරකා’ කියල කියන්රන් තනි, හුරදකලා. ‘රරත්තා’ කියල
කියන්රන් ඇලුණු. එතරකාට රම් හඳුන්වන්රන් ‘උතුම් වූ
හුරදකලාවට ඇලුණු රකරනක්’. දැන් පින්වත්නි, අපි සාර්ානයරයන්
අරප් ජීවිතවල හුරදකලාව ඒ තරම් අගය කරන්රන් නෑ. අපි හැර්
තිස්රසර් තව රකරනක්ව රහායනවා. හැර් තිස්රසර් සගරයක් අපිට
ඉන්නවා. හැර් තිස්රසර් එක්රකෝ අපිට අඹ යහළුරවක් ඉන්නවා. හැර්
තිස්රසර් අපි ඇසුරැ කරන පිරිසක් ඉන්නවා. පිරිස වැඩි රවච්ච
තරර්ට අපි සාේථකයි කියල අපි කියනවා. එබඳු ආකල්පයක් තර්යි
අරප් සාර්ානයරයන් තිරයන්රන්. ඉතින් අරප් ඥාති පිරිස ළං
කරරගන, යාළුරවා මිතරරයා ළං කරරගන, අරප් පාක්ෂිකරයා ළං
කරරගන, පුළුවන් තරම් ඉතින් අපි ‘රකරනක් පුද්ගලරයක්’ වශරයන්
පිරිසක් ඉදිරිරය් රපනී සිටින්න උත්සාහවත් රවනවා. අපිට දහස්
ගණන් පිරිස ඉන්න තරර්ට, පිරිස් බලය තිබුණු තරර්ට, අපි ඉතින්
එක්තරා අන්දමින් රබාරහාර් ර්ාන්නක්කාර රවනවා. හැබැයි ඒරක
පරතිවිරැද්ධ පැත්තක් තර්යි රම් දහරම් රපන්නලා දීලා තිරයන්රන්.
එක්තරා අවස්ථාවක භික්ෂුන් වහන්රස් නර්ක් තනිරයර්
ඔක්රකාර් කරනවා. උන්වහන්රස් පිණ්ඩපාරත යන්රනත් තනියර්.
සිවුරැ ර්හන්රනත් තනියර්, සිවුරැ රහෝදන්රනත් තනියර්. ඒ ස්වාමීන්
වහන්රස්ට රර්ානවා හරි රවනත් රවනත් කටයුත්තක් රයදුණා නම්,
අරනකුත් ස්වාමීන් වහන්රස්ලා කාටවත් ආරාධනා කරන්රන් නෑ,
තනිරයර්ර්යි සියල්ලර් කරගන්න උත්සාහවත් රවන්රන්. ඉතින් රම්
ස්වාමීන් වහන්රස්රග් රම් කරියා කලාපය අරනකුත් භික්ෂූන්
වහන්රස්ලාත් දකිනවා. ඉතින් ඒ අයත් ටිකක් රගෞරව සම්පරයුක්තව
බලනවා. ඒ වරග්ර්, බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට ගිහිල්ලා සැල කරනවා
‘රර්න්න රර්රහර් භික්ෂූන් වහන්රස් නර්ක් ඉන්නවා. උන්වහන්රස්
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
තනියර්ර්යි පිණ්ඩපාරත යන්රන්, තනියර්ර්යි සිවුරැ පිරිකර සූදානම්
කරගන්රන්, සිවුරැ රසෝදාගන්රන් තනියර්ර්යි. සියලු රද්ර් තනියර්ර්යි
කරන්රන්’ කියලා. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ඒ ස්වාමීන් වහන්රස්ට
එන්න කියනවා. ආවාර් අහනවා ‘රම් රම් විදියටද කටයුතු
කරන්රන්?’ කියලා. එතරකාට රම් ස්වාමීන් වහන්රස්ත් රබාරහාර්
අවංකව තර්න්රග් පරතිපදාව බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට කියනවා.
‘තනිරයර් පිණ්ඩපාරත යනවා, තනිරයර් සිවුරැ රසෝදගන්නවා,
තනිරයර් සිවුරැ ර්හගන්නවා. කුදු ර්හත් සියලු කටයුතුර් තනිරයන්ර්
කරනවා. ර්ර් තනිරයන් ඉන්න හරිර් කැර්තියි’ කියල කියනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් පින්වත්නි එක පාරටර් පරශංසා
කරන්රන නැහැ. උන්වහන්රස් ඊට වඩා ගැඹුරක් රපන්නනවා.
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා, ‘ර්හණ, රර්බඳු හුරදකලාවක් තිරයනවා.
හැබැයි ඊට වඩා උතුම් හුරදකලාවකුත් තිරයනවා’. රර්ාකක්ද රම්
උතුම් හුරදකලාව? “ ං අතීතං තං පහීනං” යම් කිසි අතීතයක් තිබුණා
නම් ඒක පරහාණය වුණා, ඒක අවසන් වුණා. “ ං අනාගතං තං
පටිනිස්සට්ඨං” යම් කිසි අනාගතයක් තිරයනවා නම්, රනාපැමිණි
අනාගතයක් තිරයනවා නම්, අන්න ඒකත් අතහැරලා දාන්න. දැන්
අතීතය පරහාණය රවලා අවසානයි. ඒ හින්දා ඒකත් අතහරින්න.
අනාගතය තවර් පැමිණිරය් නෑ, ඒකත් ඉතින් ඒ නිසා අතහරින්න.
“පච්චුප්ප්්නසු ච අත්තභාෙපටිලා්භසු ඡ්දරා්ගා සුප්පටිවිනී්තා”9
වේතර්ාන වශරයන් පැමිරණන රම් ජීවිතය ආශරිත යම් රහෝ රදයක්
තිරයනවා නම්, ඒවා සම්බන්ධරයන් ඇල්ර්ක් ආලයක් උපාදානයක්
තණ්හාවක් ඇති රවනවා නම්, ඒවාත් සම්පූේණරයන්ර් දර්නය
කරලා, නැති කරලා, විරනයනය කරලා දාන්න. ඒ කියන්රන්
භද්රද්කරත්ත ගාථාවල කියපු රද්ර් රම් රථරනාර් සූතරරය්ත්
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් වදාළා.
රම් අනුව අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් රම් කායික
හුරදකලාව එකක්. ර්ානසික හුරදකලාව ඊට වඩා ගැඹුරක් තිරයන
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------9

සංයුත්ත නිකාය, නිදාන වග්ග, භික්ඛු සංයුත්ත, රථරනාර් සූතරය

| 92

උතුම් හුරදකලාව

|

තත්ත්වයක්. දැන් රම් ස්වාමීන් වහන්රස් බැලුවහර් කායික
හුරදකලාවට හරිර් කැර්තියි. හැබැයි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් කායික
හුරදකලාවටත් වඩා උතුම් පැත්තක් තර්යි රම් රපන්නලා රදන්රන්.
දැන් පින්වත්නි, විරේකරය් ර්ට්ටම් කීපයක් රපන්නනවා. කාය
විරේකය කියල එක ර්ට්ටර්ක් රපන්නනවා. ඒක තර්යි දැන් රම් කතා
කරළ්. පිරිස් ඇසුරේර් පිරිසත් එක්ක ඇලී බැඳී කටයුතු කරනවා
රවනුවට එයා තරර්ක කාය විරේකයක් ලබනවා. එයා ටිකක්
හුරදකලාව තනිරයන් ජීවත් රවනවා. අන්න එතරකාට රපාේඩක්
කාය විරේකයක් තිරයනවා. අනිත් අයත් එක්ක හැර් තිස්රසර් ඇලිලා
බැඳිලා කතාබහ කරමින්ර් කටයුතු කරන්න ගියාර් හරිර් රවරහසක්.
ඒ නිසා රකරනක් හුරදකලාව ඉන්න උත්සාහවත් රවනවා - කායික
හුරදකලාවක්. ඊළඟට ‘චිත්ත විරේකය’ කියල ඊට ගැඹුරැ ර්ට්ටර්ක්
දහරම් රපන්නනවා. නීවරණ ධේර් තාවකාලිකව යටපත් කරරගන,
හිත සර්ාධිර්ත් කරරගන, හිත සැහැල්ලු කරරගන ඉන්න පුළුවන්
ගතියක් තිරයනවා. ඒකට කියනවා චිත්ත විරේකය කියලා. හැබැයි
ඊටත් වඩා ගැඹුරැ විරේකයක් රපන්නනවා ‘උපධි විරේකය’ කියලා.
ඒ කියන්රන් සියලුර් රකරලසුන්රගන් හිත නිදහස් කරරගන,
උපධිවලින් හිත නිදහස් කරරගන, රකරලසුන්රගන් රතාර සිතක්
සහිතව වාසය කරන්න පුළුවන් නම්, අන්න එබඳු විරේකයක් තර්යි
උපධි විරේකය කියල කියන්රන්.
දැන් බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අර භික්ෂූන් වහන්රස්ට උපරදස්
රදනවා රම් කායික හුරදකලාව විතරක් පරර්ාණවත් රවන්රන් නැහැ,
හිතත් රකරලසුන්රගනුත් හුරදකලා කරගන්න කියලා. කායිකව අපි
හුරදකලා රවලා පැත්තකට රවලා රකාරහ් හරි අයිනක් අල්ලරගන
විවිධාකාර රද්වල් කල්පනා කර කර ඉන්නවා නම්, අපි තුළ නිවැරදි
හුරදකලාවක් නෑ. එරතන්දි අපි තනිරයන් හිටියාට තවත් සගරයක්
අපි ගාව ඉන්නවා. අන්න ඒ සගයා සම්බන්ධරයන් දහරම් තවත්
විස්තර රවනවා. අපි හිතාරගන ඉන්නවා “ර්ර් නම් දැන් රගදර
තනිරයන් ඉන්රන්. ඔක්රකාර් දරැරවා ර්ුනුපුරරෝ අයින් කරලා
තනිරයර් තර්යි ර්ං ජීවත් රවන්රන්” කියලා අපි සර්හර රවලාවට
කියනවා. හැබැයි අපි තනියර් ඉන්න රවලාවට රර්ානවද කරන්රන්?
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ඉන්රන්? අතීතය සම්බන්ධරයන් කල්පනා කර කරද ඉන්රන්?
අනාගරත් සම්බන්ධරයන් සැලසුම් හදමින්ද ඉන්රන්? රර්බඳු
හුරදකලා ජීවිතයක් ඒ තරම් වටින්රන් නෑ. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්
රද්ශනා කරනවා සංසාරේ ඇවිදිනරකාට අපි හැර් තිස්රසර් තවත්
රකරනක්රග් කරට අත දාරගන තර්යි ඇවිදලා තිරයන්රන්. අපි ගිය
භවරයදිත් ඒ වරග් රකරනක්ව අරප් සහායකරයක් වශරයන් ළං
කරරගන ඉඳලා තිරයනවා. සර්හර විට රම් භවරයදිත් රකරනක්ව
සහායකරයක් වශරයන් ළං කරරගන ඉන්නවා. ඊළඟ භවරයදිත්
අනිවාේයරයන්ර් රම් සහායකයා අපිත් එක්ක එනවා.
දැන් රර්රහර් කිේවාර් ඇතැම් රකරනකුට සතුටක් එන්න
පුළුවන් ර්ං කැර්ති රකනා ර්ට එන භවරයදිත් හම්බ රවනවා කියලා.
එරහර් එකක් රනරවයි රම් කියන්රන්. ඊට වඩා ඉතා ගැඹුරැ අේථයක්
රර්තන කියන්රන්. ද්වයතානුපස්සනා සූතරරය් රම් ගාථාව එනවා:
“තණ්හාදුති් ා පුර්සා, දීඝමදධාන සංසරං.
ඉත්ථභාෙඤ්ඤථාභාෙං, සංසාරං නාතිෙත්තති”
රම් දීේඝ වූ සංසාරරය් සත්ත්වරයෝ සැරිසරනවා
රදවැන්රනක් සහිතව, සහායකරයක් සහිතව. කවුද ඒ රදවැන්නා?
කවුද ඒ සහායකයා? ඒ තර්යි තණ්හාව. අපි පින්වත්නි, කල්ප ගණන්
තිස්රස් සංසාරර සැරිසරනවා තණ්හාව කියන සහායකයාරග් කරට
අතදාරගන. තණ්හාව කියන සහායකයා කියන විදිහට තර්යි අපි
කටයුතු කරන්රන්. තණ්හාව රපෝෂණය රවන විදිහට තණ්හාවට දාස
රවලා තර්යි අපි කටයුතු කරන්රන්. ඒ නිසා පින්වත්නි, සංසාරර
සැරිසරනරකාට අපිට ඉන්න සහායකයා තර්යි තණ්හාව. ඒ වරග්ර්
අරප් තණ්හාව කවුද වැඩිරයන්ර් රපෝෂණය කරන්රන්, අන්න
එයාටත් අපි කැර්ති රවනවා. අපි එයත් එක්ක ඉන්න පුළුවන් තරම්
උත්සාහවත් රවනවා. රර්ාකද තණ්හාව කැර්තියි තණ්හාව තව තව
රපෝෂණය රවනවාට. ඉතින් අරප් තණ්හාව දුරැ රවන ර්ාේගයක් අපි
ඒ හින්දා හඳුනාගන්රනත් නැති තරම්.
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“තණ්හාදුතිරයා පුරිරසා, දීඝර්ද්ධාන සංසරං” බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා, රම් නිසා තණ්හාව රදවැන්නා කරගත්ත,
තණ්හාව සහායකයා කරගත්ත ජීවිත තර්යි සංසාරර පුරා
සැරිසරන්රන්. “ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං, සංසාරං නාතිවත්තති” ඒ
තැනැත්තා රම් භවරයන් ඊළඟ භවයට, ඒ භවරයන් තව භවයකට,
ඒ භවරයන් තව භවයකට, රම් විදියට භවරයන් භවයට භවරයන්
භවයට සැරිසරනවා. සංසාරර ඉක්ර්වන්රන නෑ, සංසාරරන්
මිරදන්රන නෑ. රර්ාකද තණ්හාව රපෝෂණය රවන පරතිපදාවකර්යි
කටයුතු කරන්රන්, එවැනි පරතිපදාවකර්යි රයරදන්රන්. ඒ නිසා
පින්වත්නි, යම් කිසි රකරනක් තණ්හාව දුරැ රවන තණ්හාව ක්ෂය
රවන පරතිපදාවක රයරදනවා නම්, අන්න ඒක තර්යි නිවැරදි ර්ාේගය.
ඒ නිසාර්, නිවනට කියන තවත් පදයක් තර්යි ‘තණ්හකඛය’ කියන්රන්.
“තණ්හක්ඛ් ා නිබ්බානං” කියලා කියනවා. ඒ නිසා යම් කිසි
රකරනක්රග් සිරත් තණ්හාව සම්පූේණරයන්ර් ක්ෂය රවලා නම්,
අන්න ඒ තැනැත්තා නිවන් දැකලා. තණ්හාව ක්ෂය වීර්යි, නිවනයි
කියන්රන් රදකර් එකයි. තණ්ේහාෙ කේෂ වීමම ි නිෙන. අපි එතරකාට
රර්රතක් සංසාරේ සැරිසරලා තිරයන්රන් රම් විදියට තණ්හාවරග්
දාසරයක් රවලා. තණ්හාවටර් දාසකම් කරමින් තර්යි අපි කටයුතු කරල
තිරයන්රන්. ඒ ර්දිවාට අදත් අපි එරහර් තර්යි කටයුතු කරන්රන්;
රහටත් අපි ඒ විදිහටර් කටයුතු කරාවි; අනාගරතත් ඊළඟ භවවලදිත්
අපි ඒ විදිහටර් කටයුතු කරාවි.
එරහර් නම් පින්වත්නි, අපි රම් ශාසනයක් ලැබිච්ච
රවලාරවදි “අපිට රම් සංසාරර දිගින් දිගට යන ගර්නක් උරැර් රවලා
තිරයනවා, රර්ච්චර හිතාගන්න බැරි කාලයක් සංසාරර ගර්න් කරලා
තිරයනවා, තණ්හාවටයි ර්ං රම් රපෝර දාල තිරයන්රන්” කියලා
රපාේඩක් නුවණින් රත්රැම්ගන්න වටිනවා. එබඳු තණ්හාවට රපෝර
දාන ජීවිතයක් රවනුවට, තණ්හාවර් ක්ෂය කරන ජීවිතයක්, තණ්හාවර්
දුරැ කරන ර්ාේගයක්, තණ්හාවර් දුරැ කරන පරතිපදාවක්, එරහර් නම්
අනුගර්නය කරන්න අපි උත්සාහවත් විය යුතුයි. ඒ නිසා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් රද්ශනා කරනවා
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
“අපි ි්බ්බසු කා්මසු රතිං ්සා නාධිගච්ඡති තණ්හක්ඛ ර්තා ්හාති සම්මා සම්බුදධ සාේකා” කියලා.
දිවය කාර් සම්පත්වල පවා රතියක් ඇල්ර්ක් එරහර්
රකරනකුට නැහැ. “තණ්හකඛයරරතා රහාති සම්ර්ා සම්බුද්ධ
සාවරකා” කියලා ධම්ර්පදරය් සඳහන් රවනවා. එයා ඇලිලා ඉන්රන
රර්ාරහාකටද? තණ්හාව ක්ෂය කිරීර් සඳහා. සම්ර්ා සම්බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් සරණ ගිය ශරාවකරයක් දිවය කාර් සම්පත්වල පවා
ඇරලන්රන නැහැ. ඒ රවනුවට, තණ්හාව දුරැ කිරීර්ට ඇලිලා කටයුතු
කරනවා. තණ්හාව දුරැ කිරීර් පරර්ාේථය කරරගනයි එයා කටයුතු
කරන්රන්.
ඊළඟට, ධම්ර්පදරය්ර් තවත් ගාථාවක් එනවා,
“හත්ථසඤ්ඤ්තා පාදසඤ්ඤ්තා, ොචා සඤ්ඤ්තා සඤ්ඤතුත්ත්මා.
අජෙත්තර්තා සමාහි්තා, එ්කා ස්තුසි්තා තමාහු භික්ඛුං”

භික්ඛු වේගරය් දැක්රවන රම් ගාථාරේ, භික්ෂූන් වහන්රස්රග්
කරියා කලාපය රර්ාන වරග් විය යුතුද, භික්ෂුවක් කියන්රන් රර්ාන
වරග් රකරනකුටද කියලා බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් විස්තර කරනවා.
“හත්ථසඤ්ඤරතා පාදසඤ්ඤරතා” එයාරග අත් පා රහාඳින් සංවරයි.
“වාචාය සඤ්ඤරතා සඤ්ඤතුත්තරර්ා” එයාරග වචනයත් රහාඳටර්
සංවරයි, එයාරග ර්නසත් රහාඳින් සංවරයි. “අජ්ඣෙත්තරරතා
සර්ාහිරතා” එයාරග හිතත් රබාරහාර් සර්ාහිතයි. එයා ඇතුළතට
නැමිලා තනිරයන් ඉන්නවා; “එරකා” තනිරයර්යි ඉන්රන්.
“සන්තුසිරතා තර්ාහු භික්ඛුං” එයා එකලාව සතුටු රවනවා.
රදවැන්රනක් එක්ක රනරවයි ඉන්රන්. හුරදකලාවකින් සතුටක් ඇති
කරගන්න උත්සාහවත් රවනවා.
ඉතින් රම් ආකාරරයන් ර්ං රම් උදාහරණ කීපයක් ඉදිරිපත්
කරළ් රකරනක් කරර්ානුකූලව පරතිපදාවක ගර්න් කරනරකාට,
විරශ්ෂරයන්ර් රකරලස් තවන වීරියකින් කටයුතු කරනරකාට,
විරශ්ෂරයන්ර් දහරම් රයරදනරකාට, ඒ සිත්වල ඇති රවන්න පුළුවන්
හුදකලාව රකරරහි ඇල්ර්ක්. තනිරයන් ඉන්න කැර්ැත්තක්, තනිරයන්
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රකරලස් තවන වීරියකින් ඉන්න කැර්ැත්තක් අරප් සිත්වල ඇති
රවන්න පුළුවන්. ඒරක වැරැද්දක් නෑ. ඒක ‘අසංසේග’ කියන
වචරනන් පවා රපන්නලා තිරයනවා. අපිට කතා කරන්න පවා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අනුදැන වදාරනවා රම් හුරදකලා බව ගැන,
තනිරයන් ඉන්න ආකාරය ගැන, රකාරහාර්ද තනිරයන් සතුටු රවලා
ජීවත් රවන්රන් කියන කාරණය ගැන. “රම් අනිත් අය කවුරැත් නැහැ,
රම් ර්රග් දරැරවෝ ර්ට සලකන්රන් නැහැ. ඉතින් ර්ර් රර්ච්චර රද්වල්
ඒ අයට කළා. දැන් ර්ර් හුරදකලා රවලා. අරන් ර්ං තනිරයන්
ඉන්නවා” කියලා රර්බඳු තනිකර්ක් රනරවයි රම් කතා කරන්රන්.
ඒ රවනුවට, රබාරහාර් ර්ුහුකුරා ගිය හුරදකලාවක්,
ආධයාත්මික වශරයන් දියුණු හුරදකලාවක් ගැනයි රම් කතා
කරන්රන්. රබාරහෝ පිරිසක් ර්ධයරය්ත් සිත ඇතුරළන් හුරදකලා
රවලා ඉන්න පුළුවන්කර්. පින්වත්නි, තනිකර්යි හුරදකලාවයි
කියන්රන් එකිරනකින් සම්පූේණරයන්ර් රවනස් චිත්ත ස්වභාව
රදකක්. රම් වචන රදක පටලවාගන්න රහාඳ නැහැ. තනිකර්
කිේවහර් ඒරක ගැේ රවනවා යම් පාළු ගතියක්, හිරත් රදාම්නසක්,
පසුබෑර්ක්, කලකිරීර්ක් පවා. රබාරහෝ විට බරපතළ ඇතුළත කතාවක්
සහිතයි. අනික් අතට හුරදකලාව කියන එරකන් අදහස් රවන්රන්
සිත තුළ ඇති පරසන්න, පරිය ර්නාප, ශාන්ත, සන්සුන්, තැන්පත්,
සාධනීය නිහඬ භාවයක්.
එරහර් නම් අපි භාවනා කරද්දි ඇතැම් රවලාවට යම්
හුරදකලාවකට කැර්ැත්තක්, හුරදකලාරවන් ඉන්න ඇල්ර්ක් අරප්
සිත්වල ඇති රවන්න පුළුවන්. ඒරක කිසිර් වැරැද්දක් නෑ. හැබැයි
ඉතින් එතනින් අදහස් රවන්රන නෑ හැර්දාර් කැරල්ට රවලා, ගහක්
ර්ුලට රවලා, කිසිර් රකරනක් ඇසුරැ රනාකර ඉන්න කියලා. අන්න
එබඳු පරතිපදාවක් තර්යි රථරනාර් සූතරරය් අර භික්ෂූන් වහන්රස්
අනුගර්නය කරළ්. හැබැයි ඉන් එහා ගිය ඉතා ගැඹුරැ පැත්තක් තර්යි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් රපන්නල දුන්රන්. ඒ කියන්රන් අතීතයත්
ඇසුරැ කරන්රන නැතුව, අනාගතයත් ඇසුරැ කරන්රන නැතුව,
වේතර්ාන වශරයන් පැන නගින විවිධාකාර රද්වල් රහාඳාකාරව
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
විපස්සනා කරමින්, රකරලස් දුරැ කරමින් කටයුතු කරන්නයි
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් අනුශාසනා කරළ්.
එරහර් නම් අපි රත්රැම්ගන්න තිරයන්රන් හුරදකලා වාසයට
අරප් කැර්ැත්තක් තිරයනවා නම්, එබඳු රද්කුත් අපි කළ යුතුයි. ඒ
වරග්ර්යි, තවත් පැත්තකින්, අරප් හිරත් පහළ රවන රකරලස්
හඳුනාගන්න අපි අනිත් අයවත් රපාේඩක් ඇසුරැ කළ යුතුයි. අපි
අනිත් අය ඇසුරැ කරනරකාට තර්යි අරප් හිරත් රාගය තාර්ත් ඇති
රවනවාද, අරප් හිරත් තාර්ත් ද්රේෂය ඇති රවනවාද, අරප් හිරත්
තාර්ත් ඊේෂයාව ඇති රවනවාද, අරප් හිරත් තාර්ත් ර්ාන්නය ඇති
රවනවාද කියලා අපිටර් බලාගන්න රත්රැම්ගන්න රහාඳ අවස්ථාවක්
ලැරබන්රන්. රර්ාකද අපි ඔරහ් තනිරයන් ඉන්නරකාට එබඳු
අවස්ථාවක් නෑ. රර්ාකද අනිත් අය කවුරැවත් ළඟපාත නැහැ. ඉතින්
එරහනම් රාගය ඇති රවන්නත් රහ්තු ර්දි. ඒ වරග්ර්යි, අනිත් අය
කවුරැවත් ළඟපාත නැහැ, ඒ නිසා තවත් රකරනක් රකරරහි තරහ
යන්න හැකියාවත් හුඟක් අඩුයි. නර්ුත් අපි අනිත් අය ඇසුරැ
කරනරකාට තර්යි අපි කැර්ති අය රකරරහි රාගය ඇති රවන හැටි,
අපි අකර්ැති අය රකරරහි ද්රේෂය ඇති රවන හැටි රබාරහාර්
පැහැදිලිව අපිට දැනගන්න අවස්ථාව ලැරබන්රන්.
ඉතින් ඒ නිසා, අපි රම්වාරය් තිරයන රම් පර රයෝජ්නය
රත්රැම්ගන්න වටිනවා. අපිට තරහකාරරයෝ හිටියා කියලා ඒ අයත්
එක්ක අර්නාපකම් අරප් හිරත් පහළ රවනවා නම්, ඒකත්
රයෝගාවචරරයක් තර්න්රග් පරරයෝජ්නයට පාවිච්චි කරනවා. ඒ
තරහකාරයා රකරරහි ධවරයක් ඇති කරරගන එයත් එක්ක ගහ
බැනගන්න යනවා රවනුවට, රයෝගාවචරරයක් රකාරහාර්ද තර්න්රග
හිරත් ද්රේෂය හටගන්රන් කියලා රත්රැම්ගන්නවා; ඇතුළතට
නැමිලා කටයුතු කරනවා. ඒ වරග්ර්යි, රාගරයන් බැරඳන්න පුළුවන්
අරනකුත් අරර්ුණු අපි අවට තිරයනරකාට, හිත රකාරහාර්ද ආරයත්
රාග භරිත රවන්රන්, රාගරක්ත රවන්රන් කියලා රත්රැම්ගනිමින් ඒ
රාගරයන් හිත ර්ුදවාගන්න රකරනක් උත්සාහවත් රවනවා. රර්න්න
රම් වරග් පින්වත්නි, එක්තරා අන්දර්කින් රබාරහාර් අර්ුතු පරතිපදාවක්,
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එරහර් නැත්නම් රබාරහාර් විචාරශීලී පරතිපදාවක්, ඇතුළතට නැර්ුණු
පරතිපදාවක්, රම් අවට තිරයන අරර්ුණුවලින් තර්න් පරරයෝජ්නය ගන්න
පරතිපදාවක තර්යි ගර්න් කරන්න රවන්රන්.
ඒ ශාන්තිනායක වූ ර්ුනිවරයාණන් වහන්රස්, රම් වරග් දිවා
රාතරි ර්ුළුල්රලහි රකරලස් තවන වීරිරයන් කටයුතු කරන, උතුම් වූ
හුරදකලාරේ ඇලුණු, අන්න එබඳු රයෝගාවචරරයක් හඳුන්වනවා
‘භද්රද්කරත්ත’ කියන ඒ උතුම් නාර්රයන්, රගෞරව නාර්රයන්.
පින්වත්නි, ඔබලාට ර්තක ඇති බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ගාථා
හතරකින් රකටිරයන් භද්රදකරත්ත උද්රදසය විතරක් රද්ශනා කර
විහාරයට වැඩර් කළ බවත් ඊට පස්රස් ඒ ගාථා හතර දිගට විගරහ
කරළ් ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස් බවත්. ඒ ආකාරයට
උන්වහන්රස් කළ දීේඝ විගරහය අහරගන හිටපු සමිද්ධි ස්වාමීන්
වහන්රස් ඇතුළු ස්වාමීන් වහන්රස්ලා අන්තිරම්දී යනවා බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස් ගාවට. රර්ාකද ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස්
සම්පූේණ අේථ දැක්වීර් කරලා, ඊළඟට කියනවා ‘ඔන්න ඇවැත්නි, ර්ර්
රම් විදිහටයි රම් භද්රද්කරත්ත උද්රදසය සහ විභංගය
රත්රැම්ගත්රත්, රම් විදිහටයි ර්ට වැටහුරණ්. ඉතින් රම් විස්තරය
ආයුෂ්ර්තුන් වහන්රස්ලා කැර්ති නම් ගිහිල්ල බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ටත් සැල කරන්න. භාගයවතුන් වහන්රස් යම් ආකාරයකින්
විස්තර කරනවා නම් ඒ ආකාරරයන් දරාගන්න’ ඉතින්
රපාරරාන්දුවකුත් කරරගන අවසන් කරනවා.
ඉතින් ඒ භික්ෂූන් වහන්රස්ලා ආපසු ගර්න් කරනවා
බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ගාවට. බුදුරජ්ාණන් වහන්රස්ට රම් රවච්ච
සිද්ධිය කියනවා. ‘භාගයවතුන් වහන්රස් ඉක්ර්නටර් නැගිටලා වැඩර්
කළා. ඉතින් අපිට රම්රක රත්රැර් හරියට වැටහුරණ් නෑ. ඊළඟට අපි
ගියා ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස් ගාවට. උන්වහන්රස්ට අපි
ඇවිටිලි කළා රම්ක විස්තර කරල රදන්න කියලා. උන්වහන්රස් ර්ුලින්
ර්ඳක් පසුබට රවලා ඊට පස්රස් අපිට රම් විදිහට විගරහයක් කළා.
රර්න්න රර්රහර්යි උන්වහන්රස් කරපු විගරහය’ කියල බුදුරජ්ාණන්
වහන්රස්ට සම්පූේණරයන්ර් රර්ය විස්තර කරනවා.
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එතරකාට පින්වත්නි, ඒ අසා සිටි බුදුරජ්ාණන් වහන්රස් ‘සාධු!
සාධු! ර්හරණනි, රම් ර්හා කච්චාන ර්හාර් පණ්ඩිතරයක් ර්හාර්
පරඥාවන්තරයක්. ඔබ ඇවිල්ල ර්රගන් ඇහුවා නම් ර්ර් රද්ශනා
කරන්රනත් ඔය විදියටර්යි ඒ නිසා රම් ර්හා කච්චාන යම්
ආකාරයකින් රද්ශනා කළා නම්, ඒ ආකාරරයන්ර් දරාගන්න’ කියලා
රම් භික්ෂූන් වහන්රස්ලාට උපරදස් රදනවා. ඒ අනුව පින්වත්නි, රම්
ර්හා කච්චාන ර්හ රහතන් වහන්රස් කළ විගරහය බුද්ධ භාෂිතයක්
බවට පත් රවනවා. ඉතින් රම් විදිහට රම් සූතරය අවසන් රවනවා.
ඒ නිසා අපිත් රම් කියන කාරණා රහාඳින් රත්රැම් අරරගන,
විපස්සනා ර්ාේගයත් පුළුවන් තරම් රහාඳින් රත්රැම් අරරගන, රම්
භද්රද්කරත්ත සූතරරය් විරශ්ෂරයන්ර් සඳහන් රවන ඒ උතුම් වූ
සර්තුලිතතාව රවත - ඇදිලා යන්රනත් නැති, රකාරහටවත්
බැරඳන්රනත් නැති, රකාරහවත් එක්ක ගැරටන්රනත් නැති, පූේණ
නිදහසක් තිරයන, ඒ අනිශරිත ස්වභාවයක - අරප් හිත පවත්වමින්, ඒ
උතුම් වූ හුරදකලාව තුළින් තව දුරටත් අරප් සිත් රකරලසුන්රගන්
ර්ුදවාගැනීර් පිණිස අද දින ධේර් රද්ශනාවත් ඒ වරග්ර් භද්රද්කරත්ත
සූතරය ආශරරයන් කරපු රම් රද්ශනා ර්ාලාවත් උපකාරවත් රේවායි
පතමින් ධේර් රද්ශනාව රර්රතකින් අවසන් කරනවා.
සියලුරදනාටර් රතරැවන් සරණයි!
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පුණයානු්මෝදනා
රර්ර් කෘතිය ගරන්ථයක් රලස ර්ුද්රණය රකාට ධේර්දානයක්
රලස පූජ්ා කිරීරර්න් ජ්නනය වන ර්හා කුසල සම්භාරය
1. සිය දරැවන් රර්න්ර් දහස් ගණන් පාසල් සිසුන්ද උතුම් ධේර්
ර්ාේගයට රයාර්ු කළ දිවංගත විදුහල්පති ඩී. එස්. රස්නාරත්න
ර්හතා, විදුහල්පතිනි ඩී. එම්. රස්නාරත්න ර්ැතිනිය යන සිය
උතුම් ර්ාපිය රදපළට සහ එර් කුල පරම්පරාරේ දිවංගත සියලු
ඥාතීන්ට අනුරර්ෝදන් කරමින්, සියලු රලෝකවාසීන් සුවපත්
රවත්වායි පතමින්, එර් රදපළරග් දියණිය වන රාණි රස්නාරත්න
රාජ්පක්ෂ ර්හත්මිය දායක වූවාය.
2. තර් උතුම් රදර්ාපියන් වූ අභාවපරාප්ත පැට්රික් ද අල්විස් ර්හතාට
සහ කලයාණි ද අල්විස් ර්ැතිනියටත් අභාවපරාප්ත සියලු
ඥාතීන්ටත් රර්ර් ර්හා කුසල සම්භාරය අනුරර්ෝදන් කරමින්,
සියලු රලෝකවාසීන්ට රසත් පතමින්, හසිත ද අල්විස් ර්හතා දායක
විය.
3. අභාවපරාප්ත වූ සිය දයාබර ර්ේපියන් වන ෆැන්සිස් රස්නානායක
පියාණන්, ටිල්ඩා ලක්ෂ්මි රස්නානායක ර්ෑණියන්, යසපාල
කුර්ාරප්රපරැර් පියාණන්, නන්දා කුර්ාරප්රපරැර් ර්ෑණියන් සහ
රදපාේශ්වරය්ර් අභාවපරාප්ත වූ සියලු ඥාතිමිතරාදීන් රම් උතුම්
ධේර් දානර්ය කුසලය අනුරර්ෝදන් වී, සාංසාරික දුකින් එරතරව
රකළවර අජ්රාර්ර නිේවාණ ශාන්තිය අවරබෝධ කරගැනීර්
පිණිසර් උපනිශරය කරගනිත්වා යයිද,
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| භද්රද්කරත්ත සූතරරය් එන ර්ැදුම් පිළිරවත
අපවත් වී වදාළ නාඋයරන් අරියධම්ර් ස්වාමීන්වහන්රස්ට,
දරණාගර් කුසලධම්ර් ස්වාමීන්වහන්රස්ට, රකෝට්රට් නාගවිහාරරය්
වැඩසිටි ර්ාදුලුවාරේ රසෝභිත ස්වාමීන්වහන්රස්ට සහ බුද්ධ ශාසනරය්
චිරස්ථිතිය සඳහා ඇප කැප වූ සියලුර් සංඝ පීතෘන්වහන්රස්ලාට
සසර සයුරරන් එරතරව රකළවර නිේවාණ ශාන්තිය අවරබෝධ
කරගැනීර් පිණිසර් රහ්තු වාසනා රේවා යයිද, අප සියලුරදනාටද
රර්ර් ර්හානීය ධේර් දානර්ය කුසලය උතුම් නිේවාණය අවරබෝධ
කරගැනීර් සඳහා පාරමී කුසල ශක්තියක් රේවා යයිද පරාේථනා
කරමින් රඩහාන්ේ රස්නානයක ර්හතා සහ සහ දේශනා
රස්නානායක ර්හත්මිය දායක වූහ.
4. ළර්ා විරය් පටන්ර් ර්ා දහර්ට රයාර්ු කළ, වේෂ 2003 දී
අභාවපරාප්ත පියාණන් වූ ඩී. චන්ද්රපාල ර්හතාටත් 2001 දී
අභාවපරාප්ත ර්ෑණියන් වූ ර්ල්ලිකා කුර්ාරිහාමි දසනායක
ර්හත්මියටත් භාවනානුරයෝගීන් හට උපස්ථාන කිරීර්ට ළර්ා
කාලරය්දීර් ර්ා හට අවස්ථාව ලබා දුන් (1996 දී අභාවපරාප්ත)
නැන්දනිය වූ රම්බල් ලීනා රෑපසිංහ ර්හත්මියටත් 2001. 6. 18
දින අභාවපරාප්ත ස්වාමි පුරැෂයා වූ ර්රහ්න්ද්ර රර්ාල්ලිරගාඩ
ර්හතාටත් පුණයානුරර්ෝදනා කිරීර් පිණිසද රබාරහෝරදනකුට රම්
භවය තුළදීර් උතුම් නිේවාණ අවරබෝධය පිණිසද රර්ර්
ධේර්දානය රහ්තු රේවා යයි පතමින් පරියංකා රර්ාල්ලිරගාඩ
ර්හත්මිය දායක වූවාය.
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