දුතිය අපුත්තක සූතරය
(සං.නි.i, කකෝසල සංයුත්තය, 168 පිට)
සංයුත්ත නිකාකයහි කකෝසල සංයුත්තකයහි සඳහන් වන කෙෙ සූතරය භාග්යවතුන් වහන්කස් විසින්
පකස්නදී කකාකසාල් රජතුොට ක ්ශනා කරන ල ් කි. මීට පා ක වූකය් අවෙ පහසුකම් සහිතව ජීවත් වූ රුවන්
කනාෙුති ධනවත් සිටුවරයකුකග්් ජීවිත කථාවයි. න් දීකෙහි ආනිසංස පිළිබඳවත් එය ෙනාව කනාදීකෙන්
ලුකබන අවාසි පිළිබඳවත් ෙරණකය් දී සියල්ල අතහුර යාෙට සිදුවන බවත් තො කළ කර්ෙය පෙණක් දායා
කකාට නුවත උපදින බවත් කෙෙ සූතරකයන් විස්තර කකකර්.
දිනක් කකාකසාල් රජතුො හවල කාලකයහි බුදුරජාණන් වහන්කස් කවත එළඹ වුඳ එකත් පකසක හිඳ
ග්ත්කත් ය. එවිට භාග්යවතුන් වහන්කස් රජතුොකග්න් විෙසා සිටිකය් ‘රජතුමනි, මේ මධ්යාහ්නමෙහි ම ාහි සිට
එන්මන් ද?‘ කියායි. සුවුත් නුවර සිටුවරයකු මිය ග්ිය බවත් ඔහුට රුවන් කනාසිටි බුවින් ඔහුකග්් ධනය රජ
ෙුදුරට යවා තො එන ග්ෙන් යුයි රජතුො පිළිතුරු දුන්කන් ය. ඔහුට කකෝටියක් පෙණ වටිනා රන් තිබූ බවත්
රිදීවල පෙණ සීොවක් නුති බවත් සඳහන් කළ රජතුො ඔහු ඉතා දුක්ිත ජීවිතයක් ග්ත කළ බව සඳහන්
කකළ් ය. කාඩි ක කවනි කකාට නිවුඩු හාකල් බත් අනුභව කළ බවත් හණවලින් කළ වස්තර දැරූ බවත් කකාළ
කසවිලි කළ දිරාග්ිය රථයක් පාවිච්චි කළ බවත් වුඩි දුරටත් පරකාශ කකළ් ය.
කෙහිදී භාග්යවතුන් වහන්කස් එෙ සිටුවරයාකග්් අතීත පරවෘත්තියත් ඔහු මියකග්ාස් දැනට උපත ලබා
සිටින ස්ථානය පිළිබඳවත් කරුණු ක්වමින් ධර්ෙය ක ්ශනා කළහ. ඒ අනුව එෙ සිටුවරයා අතීතකයහි තග්රසිඛී
නම් පකස් බුදුරජාණන් වහන්කස්ට (කස්වකයකු ලවා) කනාසුලකිල්කලන් දානය ක වා හුන් තුනින් නුඟී ග්ිය
බවත් එෙ දානය දී පසුව ඒ ග්ුන පසුතුවුණ බවත් සඳහන් කළහ. එෙ දානකයහි ආනිසංස වශකයන් සත්වරක්
සුග්තිකයහි උපන් බවත් සත් වරක් ෙ සුවුත් නුවර සිටු තනතුර කහබවූ බවත් ක ්ශනා කළහ. දානෙ දී පසුව
එම ආහාර තම දැසි ේ රුවන්ට දීමට තිබුණා නේ මෙමහ ුෙි පසුතුවුණ බුවින් ධ්නෙ ලුබුව ද ආහාරපාන
අනුභවෙට මහෝ වස්තර පරිහරණෙට මහෝ රථවාහන පරිහරණෙට මහෝ සිත මනානුමුණ බව ද පුහුදිලි ළහ.
තව ධනය කහ්තුකවන් තෙ කසායුරාකග්් එක ෙ කුඩා පුතා දිවිකයන් කතාර කිරීෙ (ෙුරීෙ) නිසා ඊට විපාක
වශකයන් වසර ලක්ෂ ග්ණනක් නිරකයහි දුක් විඳ ෙනුකලාව ඉපි රුවන් කනාල බව ක ්ශනා කළහ. ඔහුකග්්
පුරණි කුසලය කග්වී ග්ිය අතර අලුතින් පිනක් කනාකළ කහයින් කෙකලාව හුරයාෙත් සෙඟ ෙහාකරෞරව
නව නිරකයහි ඉපි කබාකහෝ කලක් දුක් විඳින බව බුදුරජාණන් වහන්කස් වුඩිදුරටත් සඳහන් කළහ.

ධඤ්ඤං ධනං රජතං ජාතරූපං පරිග්්ග්හං චාපි ය ත්ථි කිඤ්ි,
දාසා කම්ෙකරා කපස්සා කය චස්ස අනුජීවිකනා,
සබ්බං නාදාය ග්න්තබ්බං සබ්බං නික්ිප්පග්ාමිනං.
ධානය ධනය රිදී රන් තො සතු යම් අකනකක් ඇත්නම් ඒවා දාසයන් කම්කරුවන්
කෙකහකරුවන් තෙ අනුග්ාමිකයන් යන සියල්ල කනාකග්න සියල්ල අතහුර යා යුතු ය.

යඤ්ච කකරාති කාකයන වාචාය උ කචතසා,
තං හි තස්ස සකං කහාති තඤ්ච ආදාය ග්ච්චඡති,
තඤ්චස්ස අනුග්ං කහාති ඡායා‘ව අනපායිනී.
කයින් වචනකයන් සිතන
ි ් කිසියම් කර්ෙයක් කකකර් එය ෙ ඔහුට තො සතු කේ. එය
ෙ රැකග්න පරකලාව යයි. තො අත කනාහුර යන කසවනුල්ලක් කෙන් එය ෙ ඔහු අනුව යයි.

UD2

තස්ො කකරයය කලයාණං නිචයං සම්පරායිකං,
පුඤ්ානි පරකලාකස්මිං පතිට්ඨා කහාන්ති පාණිනන්ති.
එබුවින් පරකලාවට වුඩදායී පින් හම් රැස් කරන්න. පරකලාව දී පින සත්ත්වයන්ට
පිහිට පිණිස පවතී.
කෙෙ සූතරකයහි ඇතුළත් කරුණු අතර දානය ෙුනුවින් කනාදීකෙන් සිදුවන ඉරණෙ පිළිබඳ කරුණ
වු ග්ත් වූවකි. ෙුනුවින් දානය කනාදීකෙන් දානය දීකෙන් පසු ඊට අනුග්තව සතුටු කනාවීකෙන් දානකයන්
ලුකබන නිසි ආනිසංස කනාලුබී යයි. මීට සම්බන්ධ වු ග්ත් විස්තරයක් කේලාෙ සූතරකයහි ඇතුළත් කේ.
වකරක භාග්යවතුන් වහන්කස් සුවුත් නුවර ක ේරම් කවකහකරහි වුඩ කවකසන කල්හි අනාථපිණ්ඩික
ග්ෘහපතිතුො බුදුරදුන් කවත පුමිණ උන්වහන්කස්ට වුඳ නෙස්කාර කකාට එකත් පකසක සිටිකය් ය. එහිදී
බුදුරජාණන් වහන්කස් අනාථපිණ්ඩික ග්ෘහපතිතුොකග්න් පරශ්නයක් අසමින් ‘ගුහුවිෙ ඔබමග් ුලමේ අෙ දන්
මදන්මන්දැ’ෙි විෙසී ය. එහි දී ග්ෘහපතිතුො පිළිතුරු ක මින් තෙ කුලකය් අය න්ක න බවත් එකස් ක න්කන්
රූක්ෂ වූ කාඩි දිය ක වුනි කකාට ඇති නිවුඩුහාකල් බත් බවත් සඳහන් කකළ් ය. එවිට බුදුරදුන් සඳහන් කරන්කන්
‘ගෘහපතිෙ, රූ ්ෂ මේවා පරණීත මේවා ෙමම ් ස ස් මනාම ාට (අස ් ච්චං) දන් මද් ද ගරුසරු නුති ව
(අචිත්ති ත්වා) දන් මද් ද සිෙතින් මනාමද් (අසහත්ථා) ද නිතර දන් මනාමද් (අපවිද්ධ්ං) ද ේඵල මනාඅදහා
දන් මද් (අනාගමනදිට්ඨිම ා) ද, ෙේ ෙේ තුනු එම දානමේ විපා ලුමබන ල්හි උසස් වූ භ ්තානුභවෙ
(ආහාර අනුභවෙ) සඳහා ඔහුමග් සිත මනානුමමෙි. උදාර වූ වස්තර පරිහරණෙ සඳහා සිත මනානුමමෙි. උසස්
ොනවාහන පරිහරණෙ පිණිස සිත මනානුමමෙි. උසස් පංච ාමගුණෙන් පරිහරණෙ පිණිස සිත මනානුමමෙි.
තවද ඔහුමග් දරුවන්, අඹුවන්, දාසෙන්, මමමහ රුවන්, ේ රුවන් ආදීහු ඔහුමග් වචනෙට ඇහුේ න්
මනාමදති. දැනුම පරඥාව ලබනු පිණිස සිත මනානුමමෙි. ඊට මහ්තුව මනාස සා ේඵල මනාඅදහා දන් දුන්
බුවිනි.’
ඒ අතර ‘ෙමම ් රූ ්ෂ වූ මහෝ පරණීත වූ මහෝ තමන් විසින් පරිතයාග රන්නා වූ මදෙ ස සා
(ස ් ච්චං), ගරුසරු ඇතිව (චිත්ති ත්වා), සිෙතින් (සහත්ථා), නිරතුරුව (අනපවිද්ධ්ං),
ේඵල අදහා
(ආගමනදිට්ඨිම ා) මද් නේ එහි විපා වශමෙන් මහත් වූ සේපත් ලබා ඒවා පරිහරණෙට (භත්තමභෝගාෙ) සිත
නුමමන අතර අඹුදරු - දැසි - ේ රුවන් ආදීහු ඔහුමග් වචනෙට අවනත මවති. ධ්ර්මාවමබෝධ්ෙ පිණිස ද
ඔහුමග් සිත නුමමෙි. ඊට මහ්තුව මුනුවින් ස සා ේඵල අදහා දන් දුන් බුවිනි ’. කෙකලස දානය හා එහි
ආනිසංස කකටියන් සඳහන් කළ භාග්යවතුන් වහන්කස් කේලාෙ නම් බෙුණකු අතීතකය් ක න ල දානය පිළිබඳව
කරුණු ඉදිරිපත් කරමින් සවිස්තරාත්ෙකව දානානිසංස පුහුදිලි කළහ. ඒ අනුව කේලාෙ නම් බෙුණා අතීතකයහි
ෙහත් අසිරිෙත් දානයක් දුන්කන් ය. ඔහු එහිදී රිදී පිරවූ අසූහාර හසක් රන් බදුන් න් දුනි. තව රන් පිරවූ
අසූහාර හසක් රිදී බදුන් න් දුනි. ඒ අතර අෙුරන් පිරවූ අසූහාර හසක් කලෝහ භාජන න් දුනි. රනින් අලංකාර
කර රන් රසුදැලින් ග්ුවසුණු ඇතුන් හසක් න්දු නි. තව අග්නා සම්වලින් වුසූ රන්
සහිත අසූහාර හසක්
රිය න්දුනි. ඊට අෙතරව ක නුන් අසූහාර හසක් කනයාවන් අසූහාර හසක්, ආහාර පාන, වස්තරාභරණ ආදිය
ග්ංග්ා ග්ලන්නාක් කෙන් න් දුනි. එකල්හි කේලාෙ නමින් කෙකලස ෙහ න් දුන්කන් අන් අයකු කනාව කබෝසත්
ම් පිරූ තෙන් වහන්කස් ෙ බව කෙහි දී භාග්යවතුන් සඳහන් කළහ. කෙකලස ෙහාදානයක් පිරිනුෙුව එය
ෙහත්ඵල ෙහානිසංසදායී විය හුකි එකදු දිට්ිසම්පන්නකු කනාවූ බුවින් එෙ ක්ෂිණාව පිරිසිදු කනාවූ බවත්
එය ෙහත්ඵල ෙහානිසංසදායී කනාවූ බවත් වුඩිදුරටත් විස්තර කළහ.
බුදුරදුන් කපන්වා දුන් පරිදි පින්කම් පරධාන වශකයන් කකාටස් තුනකට කබක ්. එනම්:
1. දාන
2. සීල
3. භාවනා
වශකයනි.
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දානකයහි ආනිසංස වශකයන් සසකරහි භවකභෝග් සම්පත් ලුබීෙ හා ඒවා පරිහරණයට අවස්ථාව
සුලකස්. සීලකයහි ආනිසංස වශකයන් සසකරහි ක ේකලාව, මිනිස්කලාව වශකයන් සුග්තියක් ලුකබ්.
භාවනාකවහි ආනිසංස වශකයන් නුවණ ලුකබ්. සාර්ථක ජීවිතයක් සඳහා කම් පින්කම් තුන ෙ සම්පූර්ණ කර
තිබීෙ එකකස් වු ග්ත් කේ. පිරිසිදු සිතින් යුතුව කියන කරන ූ පින් වන අතර එය තෙ කසවනුල්ල කෙන්
කෙකලාවදීත් පරකලාවදීත් සුප විපාක කග්න ක ් (ෙනසා කච පසන්කන්න භාසති වා කකරාති වා තකතා නං
සුඛෙන්කවති ඡායාව අනපායිනී). එනිසා පිරිසිදු සිතන
ි ් යුතුව දානාදි තරිවිධ පුණයකරියා නිතර නිතර සිදු කරන
කලසත් (කයිරා කත තං පුනප්පුනං) පිනට කුෙුත්තක් ඇති කර ග්න්නා (තම්හි ඡන් ං කයිරාථ) කලසත් පිනට
බිය කනාවන (ො පුඤ්ඤස්ස භායී) කලසත් කුඩා වුව පිනට අවෙන් කනාකරන (ොවෙඤ්කඤථ පුඤ්ඤස්ස)
කලසත් සුප යනු පිනට කියන නෙක් කලසත් (සුකඛා පුඤ්ඤස්ස වුච්චචකයා) භාග්යවතුන් වහන්කස් ඉෙහත්
කරුණාකවන් ක ්ශනා කර තිකබ්. පින් කරන තුනුත්තා කෙකලාවත් සතුටු ව (ඉධ නන් ති) පරකලාවත් සතුටු
ව (කපච්චච නන් ති) ක කලාව ෙ සතුටට පත් කේ (කතපුඤ්කා උභයත්ථ නන් ති). ජීවිතය අවසානකයහි සුප
පිණිස පවතින්කන් රැස්කර ග්ත් පින පෙණි (පුඤ්ඤං සුඛං ජීවිතසංඛයම්හි).
දානය වූ කලි ආමිසදාන, අභයදාන, ධර්ෙදාන වශකයන් කෙය විවිධාකාරකයන් සම්පූර්ණ කළ හුකිය.
ආමිසදාන යනු ආහාරපාන, ඇඳුම් පුලඳුම්, කබකහත් ද්රවය, යානවාහන, නිවාස ආදි වශකයන් සිදුකරන
පරිතයාග්යන් ය. අභය දාන යනු නිර්භයතාව කනාකහාත් ජීවත්වීකම් අවස්ථාව ලබාදීම් වශකයන් සිදුකරන
දානයන් ය. ෙරණයට නියෙ ව ඇති සත්ත්වයන් ඉන් ෙු වාලීෙ මීය අයත් කේ. ධර්ෙදාන යනු ධර්ෙක ්ශනා
කිරීම්, හම් කපාත්පත් කබදාදීම් ආදි වශකයන් තථාග්ත ක ්ශිත ස ්ධර්ෙය ජනතාව අතර පතුරුවාලීෙට සිදුකරන
පරිතයාග්යන් ය. කෙෙ දාන තුන අතර ධර්ෙදානය වඩාත් උතුම් ය (සබ්බදානං ධම්ෙදානං ජිනාති).
තව දානය වූ කලි කපෞ ්ග්ලික දාන සහ සාංඝික දාන වශකයන් ක ව ූරුම් කකාට ක්වා තිකබ්.
කපෞ ්ග්ලික දාන අතර සම්ොසම්බුදු රජාණන් වහන්කස් නෙකට පු න දානය උතුම් ෙ දානය වන අතර සංඝයා
උක සා ක න දානය ඊට වඩාත් ආනිසංසදායී කේ. සාංඝිකව යෙක් පූජා කිරීකම් දී බුදුරජාණන් වහන්කස් ඊට
අයත් කේ.
තිරිසන්ගත සත්ත්වොමග් පටන් විවිධ් තලවල විවිධ් ආධ්යාත්ි ස්තරවල සිටින අෙට දානෙ පූජා ළ
හු ිෙ. තිරිසන්ගත සත ුට මදන දානෙ සිෙෙ ් ආනිසංසදාෙී වූව ් වශමෙන් ද ්වා තිමේ. එමලස තිරිසන්ගත
සමත ුට මදන දානෙට වඩා දුශ්ශීල වුව ද ිනිස ුට මදන දානෙ වඩාත් ආනිසංසදාෙී මේ. මහත්වූ ධ්න, ධ්ානය,
වස්තු, වස්තරාදිෙ දහස්ගණන් ිසදිටුවන්ට පුදනවාට වඩා දිට්ඨිසේපන්න එ තුනුත්ත ුට මදන දානෙ වඩාත්
ආනිසංසදාෙී බව භාගයවතුන් වහන්මස් මද්ශනා ළහ. තවද දිට්ඨිසේපන්නෙන් සිෙෙ ට මදන දානෙට වඩා
ස දාගාමී එ ් අෙ ුට මදන දානෙ මහත්ඵල මහානිසංස බවත්, ස දාගාමී වූවන් සිෙෙ ට මදන දානෙට වඩා
එ ් අනාගාමී තුනුත්ත ුට මදන දානෙ මහත්ඵල බවත්, අනාගාමී වූවන් සිෙෙ ට මදන දානෙට වඩා එ රහත්
උතුම ුට මදන දානෙ මහත්ඵල බවත්, රහත් උතුමන් සිෙෙ ට මදන දානෙට වඩා එ පමස්බුදුවරෙ ුට මදන
දානෙ උතුේ බවත්, පසුබුදුවරුන් සිෙෙ ට මදන දානෙට වඩා එ සේමා සේබුදුවරෙ ුට මදන දානෙ මහත්ඵල
බවත් බුද්ධ්පරමුඛ සංඝොට මදන දානෙ වඩාත් ම ආනිසංසදාෙී බවත් මද්ශනා ළහ. සඟසතු දානෙට ද වඩා
සිේමදසින් වඩනා මහසඟනට මවමහර ් රවා පූජා ිරීම ආනිසංසදාෙී වන අතර බුද්ධ්, ධ්ේම, සංඝ ෙන
මතරුවන් සරණ ොම ඊට වඩා ආනිසංසදාෙී වන බවත් පංචශීලෙ රැ ීම ඉහත ී සුමට වඩා පර තිඵලදාෙී
ආනිසංසදාෙී බව මද්ශනා ළහ. සීලෙට ද වඩා සුළු මමාමහාත ් නමුදු මමත් සිත වුඩීම ආනිසංසදාෙී බවත්
අසුරු සුණ ් ගහන මමාමහාත ් නමුදු අනිතය සංඥාව වුඩීම වඩාත් ම මහත්ඵල මහානිසංසදාෙී බවත් අවසාන
වශමෙන් අවධ්ාරණෙ
ළහ (මො ච අච්ඡරාසඞිඝාතමත්තේපි අනිච්චසඤ්ඤං භාමවෙය ඉදං තමතා
මහප්ඵතරන්ති). මේලාම සූතරෙ
කම් අනුව ොනසික සුවතාව ඉහළට ෙ දියුණු කර ග්ුනීකම් සාර්ථක ෙ කරෙය වශකයන් බුදු හකෙහි
දැක්කවන්කන් භාවනාවයි. භාවනාකවන් සිත පිරිසිදු කර ග්ුනීෙ වඩාත් කේග්වත්ව කර ග්ත හුකි අතර තෙ
ආධයාත්මික ශක්තිය වඩාත් පරබල කර ග්ුනීෙට භාවනාව උපකාරී කේ. එබුවින් දාන, සීල, භාවනා ෙන තරිවිධ්
පුණය රිො අතර භාවනාව පිළිබඳව බුදුදහින් වුඩි අවධ්ානෙ ් මොමු ර තිමබනු ද ්නට ලුමේ. මමතරී
ආදි සමථ භාවනාව ින් ලුමබන ආනිසංස දාන, සීල ෙන ුසලෙන්ට වඩා පරබල වන අතර ඉතා ස්වල්ප
මේලාව ් නමුදු අනිතය සංඥාව වුඩීම ුසල් දිෙුණු ර ගත හු ි මමන් දු ින් නිදහස් විෙ හු ි වඩාත් ම
සාර්ථ මමන් ම මේගවත් ම රමෙ වශමෙන් බුදුදහින් අවධ්ාරණෙ ම මර්.

UD4

කබෝසත් ම් පුරන උතුකෙෝ ඒ සඳහා වුඩිය යුුතු පාරමිතා අතර ෙුලින් ෙ පුහුණු කරන්කන් දානයයි. සියලු
ආධයාත්මික ග්ුණ හම්වල ආරම්භක පියවර දානයයි. එනිසා බුදු හකෙහි කනාකයක් තුන දානය ෙූලික අංග්යක්
වශකයන් ක්වා තිකබ්. තරිවිධ පුණයකරියා, සතර සංග්රහ වස්තු, සත්තවතප , සපාරමිතා, සරාජ ධර්ෙ ආදි
කනාකයක් තුන්හි කෙය ක්නට ලුකබ්. න්දීකෙන් ආයු, වර්ණ, සුප, බල, පරතිභාන ආදි ආනිසංස ලුකබන
අතර එෙග්ින් කලයාණ මිතර ඇසුරට ෙග් පා යි. සොජග්ත ජීවිතකය් දී දානය මිතුරන් දිනා ග්ුනීකම් කරෙයක්
කලස ආලවක සූතරකයහි සඳහන් කේ ( ං මිත්තානි ග්න්ථති). න් ක න තුනුත්තා උදාර වූ සතුටක් භුක්ති
විඳියි (පීතෙ
ි ුදාරං වින් ති දාතා). සුෙනා සූතරකයහි දැක්කවන පරිදි න් දුන් තුනුත්තාකග්් හා කනාදුන් තුනුත්තාකග්්
කවනස දිවය ෙනුෂය හුෙ තුන්හිෙත් ග්ිහි පුවිදි ක පිරිස ෙ අතරත් දැක ග්ත හුකි ය. එබුවින් න්දීෙ බුදු හමින්
කබකහවින් අග්ය කකකර්.
කභෞතික වශකයන් අප කග්ාඩනග්ා ග්ත් සියලු ූ කනාකයක් විධිකය් වයසනයන්කග්න් විනාශ විය හුකිය.
ෙරණකය් දී ඒ සියල්ල එක කොකහාතකින් අපට අහිමි කේ. ඉන්පසු අපට ඉතිරි වන්කන් සිත ෙුල් වී කයින්
වචනකයන් සිතන
ි ් කළ කී ක කයහි විපාක පෙණි. එනිසා බුදුරජාණන් වහන්කස් නිතර අපට අනුශාසනා කකළ්
පරකලාව සුප පිණිස කහ්තුවන පින් හම් වුඩිපුර සිදු කර ග්න්නා කලසයි. වුඩිපුර පින්රැස් කර ග්ුනීෙ වුඩිපුර
සුප රැස් කර ග්ුනීෙකි. විකශ්ෂකයන් දානෙය වශකයන් ජීවිතකයන් යෙක් කවන් කර ග්ුනීෙ ග්ිනිග්ත් කග්යකින්
යෙක් ඉවත් කර ග්ුනීෙක් හා සොනව ක්වා තිකබ් (ආදිත්ත සූතරය, සං.නි.i).
පුණයකරිවලින් උප වා ග්න්නා ආධයාත්මික ශක්තය
ි හා ආනිසංස අප සම්පූර්ණකයන් ෙ උපකයෝග්ී කර
ග්ත යුත්කත් සෙථ වි ර්ශනා භාවනා වුඩීෙ සඳහා යි. කෙබඳු බු ්කධාත්පා සෙයක බු ්ධිෙත් ෙනුෂයයකුට තෙ
ජීවිතකයන් ල හුකි ඉහළ ෙ ආනිසංසය වන්කන් උපරිෙ කලස සෙථ - වි ර්ශනාවන්හි කයක මින් වහ වහා
දුකින් නි හස් වීෙයි. එනම් සන්තානග්ත රාග්, ්කේශ, කෙෝහ දුරුකරලීෙයි. සෙථ යනු මෙතරී භාවනාව ආදි
කිසියම් කුසල අරෙුණක කබාකහෝ කේලාවක් එකඟ කර ග්ුනීෙයි. එකලස සිත එකඟ වූ කල්හි ස්කන්ධ ධාතු
ආයතන නාෙරූප ආදි පරොර්ථ ධර්ෙයන්හි පවත්නා අනිතය - දුක්ඛ - අනාත්ෙතාව නුවණින් කෙකනහි කිරීෙ
විපස්සනාවයි.

ඔබ සුෙට කතරුවන් සරණයි !
බු.ව. 2562 (වය.ව. 2019) දුරුතු කපාකහෝදා
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