ධම්මනියාමතාවය - 28

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

ධම්මනියාමතාවය - 28
පටිච්චස්මුප්පාදය - අභිධම්මභාජ්නීය නය

රම වර්ණනාව

ුස්ල නිර්කදසශ වර්ණනාව
(රූපාවචර, අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර ිතේ.)
2022.03.12 දින කදසශනාව.

ස්ංවිධානය : ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම කදසශනා ගුවනේ
විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම ස්ා ච්ඡා මණේඩපය.
ධමම කදසශනාවට Youtube ඔස්සකස්ස ස්වනේ දීම ස්ඳදහා
https://youtu.be/Ujt7wb7og3g

පූජ්ය ඉලුක ේගම අත්ථදස්සි ස්වාමීනේ වහනේකස්ස.

ධමම දානය පිණිස්යි.

පිටපතේ කිරීම ස්හ ස්ංස්ස රණය:
එච්.ඒ.අමරතුංග
(දුර ථනය 041 2240228)

තාක්ෂණි

දාය තේවය:

චමිලා අමරතුංග

කමම කපාත නැවත මුද්රණය ර පිරිිදු ධර්ම
දානය ේ වශකයනේ කනාමිලකයස
කෙදාහැරීමට ැමැති ස්ැදැහැවකත ේ කේ නම්
දුර ථනකයනේ ස්ංස්ස ාර අමතා ඒ ස්ඳදහා
කදසශ යනේ වහනේකස්සකගස අවස්රය ලො ගනේනා
කමනේ ාරැණි ව ඉලසලා ිටිමු.

නමමො තස්ස භගවමතො අරහමතො සම්මො සම්ුද්ධස්ස
ස්වනට ිිලස් ජ්ාතයනේතර ධමම කදසශනා ගුවනේ විදුලිය ස්හ ස්ජීවී ධමම
ස්ා ච්ඡා මණේඩපකයස අනුගාර හ ත්වකයනේ
zoom තාක්ෂණය ඔස්සකස්ස
අකුරැස්ස, ගල්ලල,
ඉඳිගස්මහ්න ආරණ්ය මස්නොසනොධිපති,
පූජ්ය ඉලුමේගම අත්ථදස්ි ස්වොමීන් වහන්මස්,
2022.03.12වැනි දින පවත්වන ලද
ධමම කදසශනාව යි.

පටිච්චස්මුප්පාදය - අභිධම්මභාජ්නීය නය රම වර්ණනාව
ුස්ල නිර්කදසශ වර්ණනාව
(රූපාවචර, අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර ිතේ.)
යනේන අරමුණු රන ලද
කමම ධමම කදසශනාව
ඉමහතේ ශරද්ධාකවනේ ස්හ ඔෙ ස්ැම ක කරහි උපනේ රැණාකවනේ යුතුව
හැකි තා ේ දුරට උනේවහනේකස්සකගස කදසශනා විලාස්කයනේ ම ලිඛිත
මාධයකයනේ ස් ස්ස ක ාට ඔෙ අතට පිදීමකි.
ස්ා ච්ඡාව ේ ලිඛිත ව ස් ස්ස කිරීකම් දී, කදසශනා විලාශය,
වචන උච්චාරණ විලාශය, ශරවණ තතේත්වය, ාර්මි තතේත්වය,
අාදී විවිධ ගැටලු හමුවන තැනේ නිතිපතා විදයමාන කේ.
ක කස්ස වුව ද වර්තමානකයහි කොකහෝ කදනා නිෙඳද විමස්න
පටිච්චස්මුපසපාදය පිළිෙඳදව වූ රම කේදය අා දී ෙුද්ධ කදසශනාව
අශරැතවතේ හුදී ජ්නයාට පැහැදිලි ර දිකම් අරමුකණනේ අප
ස්සවාමිපාදයනේ වහනේකස්ස අප ක කරහි අනු ම්පාකවනේ රන ලද
කමම කදසශනය කහාඳදිනේ හදාරා පරිශීලනය ක ාට ස්මාධිමතේ වීකම්
උතේස්ාහය ගනේනා කමනේ ඔෙ ස්ැමකගනේ ඉතා ඕනූ මිනේ ඉලසලා
ිටිමු.

“ ුස්ල ධමමකයෝ ඒ තා රන ගමනේ, අද දවකස්ස දී අපට
ස්ා ච්ඡා
රනේන තිකයනේකනේ, මහගසගත
ුස්ලස,
අපසපමාන
ුස්ලස කහවතේ රූපාවචර, අරූපාවචර,
කලෝක ෝතේතර ුස්ල ධමමයනේ පිළිෙඳදව යි.
කම් කදසවලස ස්මාධියට වැදගතේ ුස්ල ධමමකයෝ ටි
ේ.
නමුතේ කම් වාකගස ඒ ධයාන, මාගග ඵල ලෙන අා ාරය,
මාගගය ේ විස්සතර කිරීම ේ කනකවයි අපි කමහි දී
රනේකනේ. කම් රූපාවචර, අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර
කියන ුස්ල ධමමයනේ වල ස්සවභාවය පිළිෙඳදව හා ඒවා
තුළ අපි දැන ගත යුතු විකශසෂ රැණු, ධමමතා පිළිෙඳදව
තමයි පැහැදිලි රනේකනේ.
ඉතිනේ ඒක නේ අපි කම් ධමමකයස හැිකරන කෙෞදසධ
පිනේවතුනේ වශකයනේ අපි කම් හැම කදය ේ ම දැන කගන
ිටීම වටිනවා. කමා ද, අපටතේ යම් යම් අවස්සථාවල
දහම් රැණු ශරවණය කිරීකම් දී, ධමම දානය හා ධමම
ස්ා ච්ඡා වල දී කම් කදසවලස නිරවුලස ව දැන කගන ිටීම,
කම් ෙුදධ
ස ස්ාස්නකයස උනේනතිය කවනුකවනේ කොකහෝ
උප ාර කවනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා, අද අපි
තා
රන රූපාවචර,
අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර ුස්ලස පිළිෙඳදව තා කිරීම,
එහි විකශසෂ තැනේ කම්වා පිළිෙඳදව විභංග පර රණකයස
කවනතේ තැනේවල, විකශසෂකයනේ ධම්මහදය විභංගය වකගස
විභංග වල තා රලා තිකයන, අපි දැන ගත යුතු
විකශසෂ
ාරණා ගැන ස්ා ච්ඡා
රලා, අපි
පටිච්චස්මුපසපාදකයස ඊට අදාල දහම් ාරණා පිළිෙඳදව
ස්ා ච්ඡා රනේන ෙලාකපාකරාතේතු කවනවා.

ධම්මනියාමතාවය 28
පටිච්චස්මුප්පාදය - අභිධම්මභාජ්නීය නය

රම වර්ණනාව

ුස්ල නිර්කදසශ වර්ණනාව
(රූපාවචර, අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර ිතේ.)
2022.03.12 දින කදසශනාව.

නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
නකමා තස්සස් භගවකතා අරහකතා ස්ම්මා ස්ම්ෙුදසධස්සස්
කහාඳදයි, කතරැවනේ ස්රණයි, ස්ම්මා ස්ම්ෙුදු ස්රණයි ියලු
කදනාට ම. අදතේ අපි පටිච්චස්මුපසපාද කදසශනා මාලාකේ,
අභිධමමභාජ්නීය ස්ා ච්ඡා මාලාව අාරම්භ රනේනටයි ස්ූදානම්
කවනේකනේ.
ඔෙ දනේනවා ගිය වර කදසශනාකේ අපි තා කළස, ාමාවචර
ුස්ල නිර්කදසශ වණණනාව පිළිෙඳදව යි. ගිය ස්ැකර්, මම මත ේ
ළා ාමාවචර ුස්ලස කියන කදසවලස, විකශසෂකයනේ අපි දැන
ගත යුතු වැදගතේ ධමම ක ාට්ඨාස්ය ේ ෙව. එයට කහසතුව, නිවනේ
දකින තුරැ කම් ාමාවචර ුස්ලස තමයි ස්තේත්වයාට කොකහෝ
ාලය ේ, හිත ස්ුව පිණිස්, නිවන පිණිස් ම උප ාර කවනේකනේ.
ඒ නිස්ා, ඒ ුස්ල ධමමකයෝ ඒ තා රන ගමනේ, අද දවකස්ස
දී අපට ස්ා ච්ඡා
රනේන තිකයනේකනේ, මහගසගත
ුස්ලස,
අපසපමාන ුස්ලස කහවතේ රූපාවචර, අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර
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ුස්ල ධමමයනේ පිළිෙඳදව යි.
කම් කදසවලස ස්මාධියට වැදගතේ ුස්ල ධමමකයෝ ටි
ේ. නමුතේ කම්
වාකගස ඒ ධයාන, මාගග ඵල ලෙන අා ාරය, මාගගය ේ විස්සතර
කිරීම ේ කනකවයි අපි කමහි දී
රනේකනේ. කම් රූපාවචර,
අරූපාවචර, කලෝක ෝතේතර කියන
ුස්ල ධමමයනේ වල
ස්සවභාවය පිළිෙඳදව හා ඒවා තුළ අපි දැන ගත යුතු විකශසෂ
රැණු, ධමමතා පිළිෙඳදව තමයි පැහැදිලි රනේකනේ.
ඉතිනේ ඒක නේ අපි කම් ධමමකයස හැිකරන කෙෞදසධ පිනේවතු නේ
වශකයනේ අපි කම් හැම කදය ේ ම දැන කගන ිටීම වටිනවා.
කමා ද, අපටතේ යම් යම් අවස්සථාවල දහම් රැණු ශරවණය
කිරීකම් දී, ධමම දානය හා ධමම ස්ා ච්ඡාවල දී කම් කදසවලස නිරවුලස
ව දැන කගන ිටීම, කම් ෙුදසධ ස්ාස්නකයස උනේනතිය කවනුකවනේ
කොකහෝ උප ාර කවනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා, අද අපි තා රන රූපාවචර, අරූපාවචර,
කලෝක ෝතේතර ුස්ලස පිළිෙඳදව තා කිරීම, එහි විකශසෂ තැනේ
කම්වා පිළිෙඳදව විභංග පර රණකයස කවනතේ තැනේවල,
විකශසෂකයනේ ධම්මහදය විභංගය වකගස විභංග වල තා රලා
තිකයන, අපි දැන ගත යුතු විකශසෂ ාරණා ගැන ස්ා ච්ඡා
රලා, අපි පටිච්චස්මුපසපාදකයස ඊට අදාළ දහම්
ාරණා
පිළිෙඳදව ස්ා ච්ඡා රනේන ෙලාකපාකරාතේතු කවනවා.
කහාඳදයි අපි දැනේ කම් තා ර කගන අාපු ුස්ල නිර්කදසශ
වණණනාව යටකතේ,
ාමාවචර
ුස්ල ධමමකයෝ, අපි පස්ුගිය
වාරකයස ස්ම්පූණණකයනේම තා රලා අවස්නේ ළා. ඒ පිළිෙඳදව
ගැටලු තිකයනවා නම් අපට ස්ා ච්ඡාකේ දී
තා
රනේන
පුළුවනේ.
ඊට අනතුරැව, දැනේ අපි කම් රූපාවචර, අරූපාවචර,
කලෝක ෝතේතර ුස්ලස තා රනේන තිකයනේකනේ.
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ඊට අමතරව, විකශසෂකයනේ අපි
ාමාවචර
ුස්ලසවල, තව
තිකයනවා ක ාටස්ස කද
ේ, ාමාවචර විපා ස්හ ාමාවචර
රය
ි ා ිතේ කියලා. එතක ාට කම් ාමාවචර ුස්ලස ිතේ අට
වාකගසම යි, ාමාවචර විපා
ිතුතේ අට ේ තිකයනවා,
ාමාවචර රියා ිතේ අට ේ තිකයනවා.
එතක ාට, ඒ ාමාවචර අපි තා රපු කම් ුස්ල ිතේ අට ට
අනුරූපව, ඒ මමයට අනුරූපව තමයි විපා ිතේ ලැකෙනේකනේ.
ඒ ඒ භූමියට අදාලව ඒ විපා ිතේ ටි අපට ලැකෙනවා. ඒ
කමකලාව
වශකයනේ
දිට්ඨධම්මකේදනීය
වශකයනේ
ද,
උපපජ්ජ්කේදනීය වශකයනේ ද, අපරාපරියකේදනීය වශකයනේ ද,
විවිධා ාරකයනේ කම් ුස්ල විපා යනේ, ඒ ුස්ලයට අනුරූපව
අපට හම්ෙ කවනවා.
ඒ වාකගසම, ාමාවචර රියා ිතේ ගතේතහම, ාමාවචර රය
ි ා
ිතේ තිකයනවා ඔ ේක ෝම, ස්කහසතු
ාමාවචර
රය
ි ා ිතේ
අට ුතේ, අකහසතු
ාමාවචර රය
ි ා ිතේ තුන ුතේ තිකයනවා.
එතක ාට ඒවායිනේ අද කම් කදසශනාවට අදාළ කවනේකනේ,
ාමාවචර ස්කහසතු
රය
ි ා ිතේ අට යි. ඒ රය
ි ා ිතේ අටතේ, අර
වකගස ම, ාමාවචර ුස්ල ිතේ වකගස ම, අට ේ තිකෙනවා. ඒ
විදියට ම යි පරකභසද කවනේකනේ. නමුතේ කම් රය
ි ා ිතේවල කවනස්
තමයි, ුස්ලතේ කනාවුනු, අ ුස්ලතේ කනාවුනු, මම විපා තේ
කනාවුනු ිතේ ක ාටස් ේ. කනව ුස්ලං, නා අ ුස්ලං, නච
ම්මවිපා ං කියලා තමයි, ඒ රය
ි ා ිත විස්සතර රනේකනේ.
ුස්ලතේ කනාවන, අ ුස්ලතේ කනාවන, මම විපා තේ කනාවන,
කම්
ස්කහසතු
රය
ි ා
ිතේ,
විකශසෂකයනේ
මහ
රහතනේවහනේකස්සලාට, ඒ ඒ දිට්ඨධම්මකේදනීය ස්ුඛ විහරණය
ස්ඳදහා, ඒ ඒ රය
ි ාවනේ ිදසධ කිරීම ස්ඳදහා, උපදවා ගනේන ිතේ
ක ාටස් ේ.
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නමුතේ කම් ිතේවල ස්සවභාවය, ඒ ිතේවල තිකයන ධමම, හැම
එ
ේ ම ස්මානයි. ඒ ස්ාමානය අපි ුස්ල ිත ේ විස්සතර රපු
අා ාරයට තමයි විස්සතර
රනේකනේ. කස්ාමනස්සස් ස්හගතා,
ඥානස්ම්පයු ේතා, කියලා තමයි විස්සතර රනේකනේ.
හැෙැයි, එකහම විස්සතර රන ක ාට, කනව ුස්ල, නාඅ ුස්ල,
නච ම්මවිපා ං කියලා පටනේ ගනේනවා. කවනස් එච්චරයි.
අනිතේ
ඔ ේක ෝම
කස්ාමනස්සස්
උකපස ේෂා
කභසදය,
ඥානවිපසපයුතේත ස්ම්පයුතේත කභසදය, ස්ස්ං ාර අස්ං ාර කභසදය,
කම් ඔ ේක ෝම එ ස්මානයි.
ඒ නිස්ා, මම කමකතනේට ඒ ටි තේ එ තු
රලා අවස්නේ
රනේන අදහස්ස ළා. ඒ වකගස කවනස් ේ නැහැ. කවනස් අර
ුස්ලස අ ුස්ලස කනා වන, ඒ රහතනේවහනේකස්සලාට ියලු
ක කලස්ස පරහීණ රපු රහතනේවහනේකස්සලාට, කලෝ කයස ජීවතේ
වීම ස්ඳදහා ස්හ, දිට්ඨධම්ම ස්ුඛ විහරණය ස්ඳදහා පවතින ිතේ
ක ාටස් ේ කියන එ යි එහි අපි දැන ගත යුතු වනේකනේ.
ඒ අනුව, පටිච්චස්මුපසපාද
රියා දාමය ගතේතහම, ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදය පටනේ ගනේන ක ාට, පටනේ ගැනීකම් දී ඒ
කදසවලස ුස්ලතේ කනාවන, අ ුස්ලතේ කනාවන නිස්ා, ඒ කදසවලස
අර ුස්ලමූලපච්චයා, අවිජ්ජ්ාපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා, කියලා පටනේ
ගනේකනේ නැතුව, ඒ ිතේ හැම කවලාකේ ම පටනේ ගනේකනේ,
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා.
ුස්ලස ිතේ පටනේ ගතේකතේ ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා.
නමුතේ කම් කියන රය
ි ා ිතේ පටනේ ගනේකනේ, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා
විඤ්සාණං කියලා තමයි පටනේ ගනේකනේ. ඒ හැර, ඊට යට
තිකයන ඒ නය රම එ
ේ වතේ කවනස්ස කවනේකනේ නැහැ. ඒ
කදසවලස ඒ විදියට ම පවතිනවා.
ඒ නයායයනේ හතර හා ඒ කදසවලස අපට හම්ෙ කවන විකශසෂ
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තැනේ, අර කවදනා ස්සථානකයනේ පස්සකස්ස එන කවදනාපච්චයා
තණේහා
කියන
තැනේවල,
කවදනාපච්චයා
පස්ාකදා,
පස්ාදපච්චයා අධිකමා ේකඛා කියලා, අර තණේහාව උපාදානය
කියන තැනේ පුරවනේකනේ, පරස්ාදය හා අධිකමා ේඛය කියලා, අර
ුස්ලස ිතේවල වාකගසම.
ඒ නිස්ා, ඒ කදසවලස වලතේ, ඒ නය ම
ර ඒ විදියට ම ලැකෙනවා.
කම් රය
ි ා ිතේ හා විපා ිතේවල.
ඒ
තමයි,
ාමාවචර
ුස්ල විපා ,
රය
ි ා කියන ිතේ
විිහතර ේ තිකයනවා. කම් ිතේ විිහතකර් ස්සවභාවය කම්
ස්ාමානය පටිච්චස්මුපසපාදය කම් අභිධමමභාජ්නීය ධමම ගරනේථකයස,
කම් කදසවලස ක ාටස්ස වලට
ඩලා, පස්ුව තමයි විස්සතර
රනේකනේ.
නමුතේ පස්ුව විස්සතර
ළතේ, ඒවා කපයයාලම්
ම
ර යට, කම්
අා ාරකයනේ ම විස්සතර ළ නිස්ා, මම කමකතනේට කම් ටි
අැතුළතේ රලා, තා රනේන කයදුකණේ හැකමෝටම පහස්ු නිස්ා.
ඒ වකගස විකශසෂතා තැනේ තිකයනවා නම් අපට ස්ා ච්ඡාකේදිතේ
මතු ර ගනේන පුළුවනේ.
තා
රනේන තිකයන, කම් රූපාවචර,
අරූපාවචර ිතේ පිළිෙඳදව අපි අද අවධානයට කයාමු කවමු.
ඊළඟට

අපට

එතක ාට රූපාවචර ුස්ලස ිතේ පටනේ ගනේකනේ, ුස්ල ධමමකයෝ
වරහ යතේ: යම් කල , රූපභකවෝතේපතේතිය පිණිස් මාගගය
වඩාද,
ාමයනේකගනේ කවනේවම, අ ුස්ල ධමමයනේකගනේ
කවනේවම, ස්විත ේ ං ස්විචාරං විකව ජ්ං පරති
ී
ස්ුඛං
පඨමජ්ක්ධානං උපස්ම්පජ්ජ් විහරති කියලා තමයි පාලිකයස
තිකයනේකනේ, ඒ අදාළ ධයානයතේ එ ේ , පඨවි ිනං කියලා
තිකයනේකනේ. එතක ාට කම්ක ේ අර කපයයාලම්
රමය යි
තිකයනේකනේ ඔය ධයාන පිළිෙඳදව. ඒ වා යය කොකහෝ තැනේවල
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ස්ඳදහනේ කවලා තිකයන නිස්ා. එතක ාට කම් අාධුනි අයතේ
ඉනේන නිස්ා අපි කම් රූපාවචර ුස්ලස ිතේ කියන කදසවලස, ඒ
කදසවලස
ාම කලෝ කයස, රූපාවචර කලෝ කයස හැම එ
ම
පහල කවනේන පුළුවනේ. හැෙැයි, විපා ිතේ පහල කවනේකනේ,
රූපාවචර භූමිකයස විතරයි. ාම භූමිකයස රූපාවචර ුස්ලස ිතේ
පහල කවනේකනේ නැහැ.
එතක ාට කම් ාමාවචර ුස්ලස ිතේ අපි ාමාශාව යටපතේ
ර කගන, ඒ ස්ම්ෙන්ධව තිකයන නීවරණ ධමමයනේ යටපතේ ර
ගැනීකමනේ, ස්මථ විදශගනාව තුළිනේ, කම් ධයාන ලොගනේ න
පුළුවනේ. ඔෙ දනේනවා, කම් ධයාන, රූපාවචර ුස්ල ධයාන, නය
ම
ර කද
ට තිකයනවා, චතු ේ නය රම ස්හ පඤ්සච නය
කියලා.
එකහම නය ම
ර කද
ේ තිකයනේන කහසතුව තමයි, කම් ඉනේිය
ධමමයනේකගස ස්සවභාවය නිස්ා. දැනේ කම් ධයාන ිතේ, පළකවනි
එ අාරම්මණයනේ අපි අරමුණ ේ ස්මථ මමස්සථානය පිහිටුවා
කගන තමයි කම් ධයාන උපදවා ගනේකනේ. අර විදශගනා රනවා
හා ස්මාන ිතේ කනකවයි කම්වා.
ඒ විදශගනා ිතේවල අපි රනේකනේ, ඒ ඒ ධමමයනේකගස පරමාථණ
ධමමයනේ අපි අරමුණු රමිනේ, ඒවාකගස යථා ස්සවභාවි ල ේෂණ,
ස්ාමානය ල ේෂණ කහවතේ, අනිතය දු ේඛ අනාතේම අාදී කම්
කදසවලස ඒ පරමාථණ ස්සවභාවයනේ නුවණිනේ විමස්ා ෙැලීමයි.
නමුතේ කම් රූපාවචර ධයාන හැම එ
ට ම අරමුණ, ස්ම්මුතිය
යි. පඤ්සඤ්පසතිය ේ තමයි අරමුණු කවලා තිකයනේකනේ, පරමාථණ
ධමමකයෝ කනකවයි. ඒ නිස්ා, ස්මථ මටහනේ හැටියට අපට
කපනේවලා තිකයන ඒ
මමස්සථාන කම් ෙුදසධ ස්ාස්නකයස, දස්
ින, දස් අස්ුභ, අානාපාන ස්ති, අාදී කම් මමස්සථාන වලි නේ
එ
ේ අරමුණු ර කගන තමයි, කම් ධයාන උපදවා ගනේකනේ .
එතක ාට ඒ ධයාන උපදවා ගනේන විදිය හා ඒ ස්මථය අපි
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ක ාකහාමද ිදසධ රනේකනේ කියන එ
යම් අා ාරයකිනේ දනේනවා.

පිළිෙඳදව කම් හැකමෝම

එතක ාට කම් ධයාන ිතේ තමයි විස්සතර රනේකනේ. එතක ාට
කම් ධයාන ිත ේ උපදිනේකනේ ක ාකහාමද කියලා විස්සතර
රනේකනේ. එතක ාට කම් ධයානය
අාරම්මණය කමතන
කපනේවලා තිකයනේකනේ, දස්
ිනයනේකගනේ එ
ේ, පඨවි
ිනය කියලා.
එතක ාට
එ
ින
අරමුණ ේ
අර
කගන,
ඒ
ිනාරම්මණයම අරගනිමිනේ, කවන අරමුණු ිතට එනේ න
කනා දී, ඒ අනුව නිරනේතරකයනේ හිත පැවැතේවීකමනේ තමයි කම්
ධයාන ලොගනේකනේ. ඒවා, උගසගහ නිමිතේත, පටිභාග නිමිතේත,
උපචාර නිමිතේත, අර්පනා නිමිතේත කියලා පිළිකවළට යනේකනේ.
උගසගහ නිමිතේත :- එතක ාට අපි අානාපානස්තිය වකගස
මටහන ේ ගතේකතාතේ ස්මථය හැටියට, අාශසවාස් පරශසවාස්
තමයි අරමුණු කවනේකනේ. එය කහාඳදට අාශසවාස් පරශසවාස් පර ට
රලා, තමනේට කහාඳදට ිතට වැටකහන අා ාරයට
පතේවුනහම, ඒ ට උගසගහ නිමිතේත කියලා කියනවා.
පටිභාග නිමිතේත :- කියලා කියනේකනේ, ඒවා නීවරණ ධමමය නේ
කහාඳදිනේ යටපතේ කවලා, පැහැදිලිව පර ට කවලා එන ක ාට,
පටිභාග නිමිතේත කියලා ඒ ධමමකයස ස්ඳදහනේ කවනවා.
ඉතිනේ ඒ ධයානය ේ අංග අනුව තමයි විස්සතර රනේකනේ. පරථම
ධයාන, දුතිය ධයාන අාදී වශකයනේ විස්සතර රනේකනේ, ඒ ධයාන
අංග අනුව. ධයාන අංග කියලා කියනවා. ධයානය ේ තුළ
තිකයන ඒ අර ුස්ලස ිතේවල අපි ාමාවචර ුස්ලස ිතේ විස්සතර
ළා හා ස්මාන ධමම ක ාටස් ේ කම් ිතේවලතේ හට ගනේනවා.
නමුතේ කම්වා හැම කවලාකේ ම ඥානස්ම්පයු ේත ිතේ.
ඥානවිපසපයු ේත රූපාවචර ිතේ නැහැ. අරූපාවචර ිතුතේ
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නැහැ.
එතක ාට කම් ධයානය එ
අරමුණ ේ අර කගන උපදවා
ගැනීකම් දී, ඒවා පරථමධයාන, දුතියධයාන අාදී වශකයනේ
කෙකදනේකනේ, ධයානයනේකගස අංග ස්මති ේ රමන වශකයනේ. දැනේ
ස්ාමානයකයනේ අපි විදශගනාවනේ අාරම්මණය අනුව තමයි,
කෙදිලා යනේකනේ. නමුතේ කමතන අංග ස්මති ේ රමනය ේ තමයි
තිකයනේකනේ. නමුතේ ඒ හැම ධයානය ට ම අරමුණ එ යි.
අපි කියමුක ා අානාපානස්තිය නම්, අානාපානස්තිය නැමති
අරමුණ අාශසවාස් පරශසවාස් අරමුකණේ එලසිලා, පරථම ධයාන,
දුතිය ධයාන, තෘතිය ධයාන, චතුර්ථ ධයාන, පඤ්සචම ධයාන
කියන ධයාන උපදවා ගනේනවා, පිළිකවළට.
පරථම ධයානය:- එතක ාට ඒවා අංග ස්මති ේ රමනය කියලා
කියනේකනේ, පරථම ධයානකයස අංග තමයි, විත ේ , විචාර, පරීති,
ස්ුඛ, එ ගසගතා කියන අංග පහ. එතක ාට, ඒ අංග වලිනේ
තමයි ධයානය හඳදුනා ගනේකනේ හා කම් ක ායි ධයානය ද
කියලා අපි කවනේ ර ගනේකනේ.
දුතිය ධයානය:- එතක ාට, පරථම ධයානකයස ඉනේන ක නා දුතිය
ධයානයට යන ක ාට, විත ේ ය කමකනහි කනා ර, අරමුණට
නංවමිනේ
රන මනි ාරය කනා
ර, විචාර, පරති
ී , ස්ුඛ,
එ ගසගතා කියන කම් අංගයනේ හතර තුළ මනස් පවතේවමිනේ
තමයි, දුතිය ධයානයට පරි මම රනේකනේ.
එතක ාට පරථම ධයානකයස අාදීනව කහාඳදට ෙලලා, ඒ ධයානයට
තිකයන අැලුම, අාස්ාව අයිනේ කිරීකමනේ දුතිය ධයානයට පරි මම
ිදසධ රනවා. ඒ ධයාන ලොගනේන ම
ර ය යි.
එතක ාට, අැතැම් අය ඉනේනවා, කම් ඉනේිය කහාඳදට තියුණු
අය. ස්මාධි ඉනේිය අාදී කම් ඉනේියයනේ දියුණු අයට පුළුවනේ
ම තිකයනවා, කම් අංග අර පරථම ධයානකයස තිෙුණු විත ේ
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විචාර කියන අංග කද ම, එ වර යටපතේ රලා, පරීති, ස්ුඛ,
එ ගසගතා කියන අංග තුකනනේ යු ේත වූ ධයානය ේ ලොගනේන .
ඒ නිස්ා තමයි අර නය රම කද
ේ කපනේවලා තිකයනේකනේ,
චතු ේ
නය හා පඤ්සච
නය කියලා, කම් රූපාවචර
ධයානවල. ඒ කදක නේ ම අභිධමමකයස ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා,
කම් පටිච්චස්මුපසපාදකයස තේ, විභංගපර රණය අාදී කම්වා
ගතේතහම, ධම්මස්ඞ්ගණිය ගතේතතේ, කම් නය රම කදක නේ ම
කම් රූපාවචර ධයාන විස්සතර රලා තිකයනවා. එතක ාට ඒවා
අකපස දැනුම ස්ඳදහා, අවකෙෝධය ස්ඳදහා දැන කගන ිටීමට යි
මම කම්වා මත ේ රනේකනේ ඒ විදිකයනේ.
චතු ේ නය ම
ර ය :- එතක ාට, දැනේ අපි කම් රූපාවචර ිතේ
පිළිෙඳදව ගතේතහම, ඒවා ඊට පස්සකස්ස චතු ේ නය ම
ර ය නම්,
විත ේ විචාර කද ම යටපතේ රලා, පරති
ී , ස්ුඛ, එ ගසගතා
කියන අංග වලින,ේ දුතිය ධයාන, තතිය ධයාන, චතුර්ථ ධයාන,
කම් විදියට පිළිකවලිනේ යනවා.
පඤ්සච නය ම
ර ය :- පඤ්සච නය රමකයස දී, විත ේ ය
පමණ ේ අයිනේ රලා, විචාරය, පරීති, ස්ුඛ, එ ගසගතා - කදකවනි
ධයාන, තුනේවැනි, හතරවැනි ධයාන කියලා, කම් විදියට තමයි
ඔය ධයාන කෙදිලා තිකයනේකනේ. මම ඒ පිළිෙඳදව අාකය තා
රනේකනේ නැහැ, ඒ අපට තවතේ කපාතේපතේ වලිනේ හා කොකහෝ
කම් පිළිෙඳදව දනේනා අය ඉනේන නිස්ා.
එහි විකශසෂතා ගතේතහම රූපාවචර භූමිය කිේවාම, රූපාවචර
ෙරහසම කලෝ දහස්ය ේ තිකයනවා ඔෙ දනේනවා.
කම් රූපාවචර භූමිවල ස්ස න්ධ වශකයනේ ගතේකතාතේ, ස්ස න්ධ
පහ ේ ම තිකයනවා. රූපස්ස න්ධ, කවදනාස්ස න්ධ, ස්ංඥාස්ස න්ධ,
ස්ංස්ස ාරස්ස න්ධ, විඤ්සාණස්ස න්ධ කියන කම් ස්ස න්ධ පහ ම
කමහි තිකයනවා. කමහි කවනස්, ාමයනේ නැති ම යි.
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රූපාවචර කියනේකනේ, රූප භූමිකයස කොකහෝ කස්යිනේ උපදින
ිතේ කියන අථණකයනේ තමයි, රූපාවචර ිතේ කියලා ධමමකයස
ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනේකනේ. රූකප අවචරතීති රූපවචරා කියලා.
රූපකයස කොකහෝ කස්යිනේ හැිකරන නිස්ා. නමුතේ කම් රූපාචවර
ිතේ උපදිනේන පුළුවනේ ාම කලෝක තේ රූපාවචර ුස්ලස ිතේ
උපදවා ගනේන පුළුවනේ.
එතක ාට, ස්ස න්ධ වශකයනේ පහ ේ තිකයනවා. නමුතේ අායතන
වශකයනේ ගතේකතාතේ, අායතන ිතේ කදාළහ යි
ම
ර යට
ගතේකතාතේ, අායතන කදාළහ ේ තිකයනවා, අායතන හය යි
රූපාවචර
භූමිකයස
තිකයනේකනේ.
කමානවා
ද
ඒවා?
ච ේඛායතනයයි
රූපායතනයයි,
කස්ාතායතනයයි
ස්දසදායතනයයි, මනායතනයයි ධම්මායතනයයි කියන කම්
අායතන හය පමණයි රූපාවචර භූමිකයස පහල කවනේකනේ.
කමා ද, අනිතේ අායතන 6 ගතේතහම, විකශසෂකයනේ ාමයනේ
ස්ඳදහා පමණයි තිකයනේකනේ. දැනේ කවන ාරණාව ේ රනේ න
ෙැහැ. අපි කියමු, ගනේධායතනය ඝානායතනය, ජිේහායතනය
රස්ායතනය, කම්වා, ධමම ශරවණය
රනේන කහෝ එකහම
නැතේනම් ෙුදසධ දශගනය අාදී කම් කදසවලස ස්ඳදහා උප ාර
කවනේකනේ නැහැ. ඒ නිස්ා
ාමයනේ යටපතේ කිරීකමනේ ඒවා
නැවත රූපාවචර කලෝ වල උපදිනේකනේ නැහැ.
ඒ නිස්ා, අායතන වශකයනේ හය යි. ච ේඛායතන කියන එ
අපට ෙුදධ
ස දශගනය, ස්ංඝ දශගනය, අාදී කම්වා ස්ඳදහා කම්
ුස්ලයනේ ඉදිරි ුස්ලස උපදවා ගනේන අවශය කවනවා.
කස්ාතායතනය කියන එ තේ, ධමම ශරවණය අාදී
ාමයනේ
පමණ ේ කනකවයි, කොකහෝ ුස්ලස උපදවා ගනේන, කම් අායතන
උප ාර කවන නිස්ා, ඒ කදසවලස පහල කවනවා.
එතක ාට, ධාතු වශකයනේ ගතේකතාතේ, ච ේඛු ධාතු, රූප ධාතු,
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ච ේඛුවිඤ්සාණ ධාතු වශකයනේ, කස්ාත ධාතු, ස්දසද ධාතු,
කස්ාතවිඤ්සාණ ධාතු වශකයනේ, හා මකනා ධාතු, ධම්ම ධාතු
මකනාවිඤ්සාණ ධාතු කියලා, කම් විදියට ධාතු වශකයනේ
ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා.
එතක ාට අාහාර වශකයනේ ගතේතහම, අාහාර හතර ේ
තිකයනවා ඔෙ දනේනවා, ෙලිං ාර අාහාරය, ඵස්සස් අාහාරය,
විඤ්සාණ අාහාරය, හා මකනාස්ංකචතනා අාහාරය.
කම් අාහාර හතකරනේ,
නැහැ. අපි අද කම්
වශකයනේ කම් විදියට

ෙලිං ාර අාහාරය රූපාවචර කලෝ කයස

න ෙතේ, පානේ,
වුපි, මුං අැට අාදී
ැෙලි රලා, ඩලා භු ේති විඳදින කම්
ෙලිං ාර අාහාරය රූපාවචර කලෝ කයස නැහැ.

ඒ වාකගසම, ස්තය වශකයනේ ගතේකතාතේ, ස්තය තුන ේ, කම්
රූපාවචර කලෝ කයස පහල කවනවා, දු ේඛ ස්තයය, ස්මුදය
ස්තයය, මාගග ස්තයය කියන ස්තය තුන ම කම් රැපාවචර
කලෝ කයස පහල කවනවා.

නිකරාධ ස්තයය භූමිය ට අයිති නැති නිස්ා, ඒ

ස්ඳදහනේ
කවනේකනේ නැහැ. අපි කම් භූමිය ට දානේකනේ නැහැ, ඒ . ස්තය
වශකයනේ පහල කවනේකනේ නැහැ.
එතක ාට, ඒ විදියට, ස්ස න්ධ වශකයනේ පහ යි, අායතන
වශකයනේ හය යි, ධාතු වශකයනේ හය ේ තිකයනවා. කමා ද,
ච ේඛායතන අාදිය තිකයන නිස්ා, ධම්මධාතුව පහල කවනවා,
එතක ාට,මකනා ධාතු, ධම්ම ධාතු, මකනාවිඤ්සාණ ධාතු
වශකයනේ. ධාතු වශකයනේ හයයි, අාහාර වශකයනේ තුන යි පහල
කවනේකනේ. ස්තය වශකයනේ පහල කවනවා, ස්තය තුන ේ පහල
කවනවා.
ඊට අමතරව, ධම්මහදය තිකයනවා ඉනේිය ක කත ේ ද,
ස්සපශගයනේ ක කත ේ ද, ස්ඤ්සා ක කත ේ ද කියලා. ඒ කදසවලස
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එච්චර ම වැදගතේ කවනේකනේ නැහැ. ඒවා අපි පස්ුව ඒ ධම්මහදය
විභංගකයස තා රන දවස්
තා රමු.
කම්ක ේ තව විකශසෂකයනේ දැන ගත යුතු කදය ේ තමයි, කම්
රූපාවචර ුස්ලස, විපා , රියා, තා කිරීකම් දී, කම් ධම්මහදකයස
තව පරියාය ේ කපනේවනවා.
රූප භූමිය ගතේතහම, රූප භූමිකයස පහල කවන ිතේ තමයි කම්
කපනේනුකේ. රූප භූමිකයස පහල කවන ස්ස න්ධ, ධාතු, අායතන
කපනේනුකේ.
නමුතේ, රූපභූමියටම අදාලම ස්ස න්ධ, ධාතු, අායතන කමානවා
ද? ඒවාට කියනවා රූපාවචර පරියාපනේන ධමමකයෝ කියලා. ඒ
කියනේකනේ අපි රූපාවචර ධමමකයෝ කියලා හඳදුනේවනේකනේ
කමානවද? රූපාවචර ුස්ලස ිතේ පහ යි, විපා ිතේ පහ යි,
රය
ි ා ිතේ පහ යි. ඕවා තමයි රූපාවචර ිතේ.
එතක ාට, ඒ ිතේ පහ ට අදාළ ස්ස න්ධ, ධාතු, අායතන
කමානවද කියලා ෙැලුකවාතේ, ඒ ට අදාළ කවන ක ාට,
එතක ාට රූපාවචර පරියාපනේන ස්ස න්ධ හතර යි. ඒ කමානවා
ද? කවදනා ස්ස න්ධය, ස්ංඥා ස්ස න්ධය, ස්ංස්ස ාර ස්ස න්ධය හා
විඤ්සාණ ස්ස න්ධය.
රූපස්ස න්ධය
රූපස්ස න්ධය.

ාමාවචර ධමමය .ේ රූපාවචර ධමමය ේ කනකවයි

ඒ නිස්ා, රූපාවචර ධමමකයෝ විතර ේ ගතේකතාතේ, ඒ භූමිකයස පහල
කවන කදසවලස කනකවයි, ඒ ට අදාළ ධමම ගතේකතාතේ, ස්ස න්ධ
හතර යි. අායතන වශකයනේ ගතේකතාතේ, අායතන කද යි. ඒ
කමානවා ද? මනායතනයයි, ධම්මායතනයයි. අර කියන
අායතන, ච ේඛායතන රූපායතන, කස්ාතායතන ස්දසදායතන,
ාමාවචර ධමමකයෝ. රූප භූමිකයස පහල වුනතේ ඒවා ාමාවචර
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ධමම හැටියට තමයි හඳදුනේවනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස අායතන වශකයනේ ගතේතහම, ධාතු වශකයනේ
ගතේතහම, ධාතු කද යි. මකනා විඤ්සාණ ධාතුවයි, ධම්ම
ධාතුවයි තමයි ධාතු වශකයනේ කද යි.
ස්තය වශකයනේ ගතේකතාතේ එ
ගතේතහම.

ස්තයයයි. දු ේඛ ස්තයය

ස්මුදය ස්තයය, ාමාවචර ධමමය ේ. අ ුස්ලය හැම කවලාකේ
ම
ාමාවචරයි, රූපාවචර අරූපාවචර කවනේකනේ නැහැ. ඒ
නිස්ා, ඒ අ ුස්ලස ිතේ ක ායි භූමිකයස පහල වුනතේ, ඒවා
ාමාවචර ධමමකයෝ හැටියට තමයි හඳදුනේවනේකනේ.
ඒ නිස්ා, ස්තය වශකයනේ ගතේතහම, එ
ස්තයයයි, දු ේඛ
ස්තයය. ඒ කියන ස්ස න්ධ ටි අයිති දු ේඛ ස්තයයට විතරයි.
• මාගග ස්තයය, රූපාවචර ධමමය ේ කනකවයි.
• නිකරාධ ස්තයය භූමිය ට අදාළ නැහැ, කලෞකි
භූමිය ට අදාළ නැහැ.
• ස්මුදය ස්තයය,

ාමාවචරයි.

• එතක ාට, දු ේඛ ස්තයය විතරයි.
අාහාර වශකයනේ ගතේතහම, අාහාර තුන ම අයිති යි, ඵස්සස්
අාහාරය, මකනාස්ංකචතනා අාහාරය හා විඤ්සාණ අාහාරය.
ඔනේන එතක ාට මම ඔය පැහැදිලි කළස, ඒ රූප භූමිකයස
උපදිනේන පුළුවනේ ධමම කමානවා ද, ඒ රූප භූමියට ම අදාළ
ධමමකයෝ කමානවා ද කියලා තමයි තා කලස.
එතක ාට ඒ
ඒ විදියට. දැනේ අපි කියමු ක ෝ, අපි කම්
රූපාවචර කදවිකය ේ, රූපාවචර ෙරහසමකය ේ, මනුස්සස් කලෝ යට
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එනවා. ඒ මනුෂය කලෝ යට අැවිලසලා,
ටයුතු
රනේන
පුළුවනේ. නමුතේ ඒ ෙරහසමයා මනුස්සස් කලෝ යට අාවා කියලා,
එයා මනුස්සස්කය ේ කවනේකනේ නැහැ. එයා රූපාවචර
ෙරහසමකය ේමයි.
එතක ාට ඒ වකගස, කම් ාම කලෝ කයස තිකයන ිතේ, රූපාවචර
භූමිකයස පහල වුනා කියලා, ඒවා රූපාවචර ධමම කවනේකනේ නැහැ.
ඒවා ාමාවචර ධමම ම තමයි.
අනේන ඒ නිස්ා තමයි, කම් රූප භූමිකයස පහල කවනේන පුළුවනේ
ධමම තිකයන. හැෙැයි, රූපාවචර භූමියට ම අදාළ, අාකේණි
ධමම තිකයනවා. ඒවා හඳදුනේවනේකනේ රූපාවචර පරියාපනේ න
ධමමකයෝ රූපාවචර පරියාපනේන කනාවන ධමමකයෝ හැටියට
තමයි, ඔය ධම්මහදය විභංගකයස කෙදලා කපනේවනේකනේ. ඒ
ඔෙට ඕනූ නම්, ඒ ඔෙට දැනුම ස්ඳදහා කපනේනුකේ, දහම්
අවකෙෝධය ස්ඳදහා.
එතක ාට, ඔෙ දනේනවා රූපාවචර ෙරහසම කලෝ
දහස්ය ේ
ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා. ඒ හැම කලෝ ය ම කම් රූපය
තිකයනවා. අැතැම් අය විගරහ රනවා, කම් අරූපකයස එකහම
රූප නැහැ කියලා. නමුතේ කම් ගතේතහම... (ඒ අපි ඉදිරිකයස
දී තා රමු)
රූපාවචර ෙරහසම කලෝ ගතේතහම, අර විදියට ෙරහසම කලෝ
දහස්ය ම, රූපස්ස න්ධය තිකයනවා. එහි නැතේකතේ,
ාමය
විතරයි. රූපය තිකයනවා. ඒ තමයි කවනස් ඒක ේ.
එතක ාට, ඒ රූපාවචර ිතේ අපි පටිච්චස්මුපසපාද රමයට අද
අපි තා රමු. දැනේ අපට අවශය කවනේකනේ කමතන, ඒ ධයාන
ලොගනේන හැටි වතේ, ඒවා අමතර ාරණා වශකයනේ කමතැනට
අදාළ නිස්ා තා මම කළස. නමුතේ අපි පටිච්චස්මුපසපාදය
ගතේතහම කම්ක ේ අභිධමමභාජ්නීය විස්සතර
රනේකනේ, ඒ
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රූපාවචර ිත ේ උපදිනේකනේ ක ාකහාමද, කම් පටිච්චස්මුපසපාද
ම
ර යට අනුව කියලා තමයි අපි තා රනේකනේ.
එතක ාට, කම්ක ේ හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ ක ාකහාම ද?

තකම ධම්මා ුස්ලා: යස්සමිං ස්මකය රූපූපපතේතියා මගසගං
භාකවති, රූපාවචර කලෝ කයස ඉපදීම ස්ඳදහා මාගගය වඩාද,
විවිච්කචව ාකමහි, ාමයනේකගනේ කවනේව, විවිච්ච අ ුස්කලහි
ධම්කමහි ස්විත ේ ං ස්විචාරං විකව ජ්ං පීති ස්ුඛං පඨමක්ධානං
උපස්ම්පජ්ජ් විහරති පඨවි ිණං කියලා ඔනේන විස්සතර
රනවා. එතක ාට කම් රූපාවචර පරථම ධයානය තමයි
මාතෘ ා කළස.
කමානවා ද ඒ ුස්ල ධමමකයෝ? ඒ ුස්ල ධමමකයෝ රූපාවචර
මාගගය වඩයි ද, ඒ පරථමධයානය ස්ඳදහා පරි මම රයි ද, තස්සමිං
ස්මකය,
එ
ස්මකයහි
ුස්ලමූලපච්චයා
ස්ඞ්ඛාකරා,

ස්ඞඛාරපච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණපච්චයා නාමං,
නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්සකස්ා,
ඵස්සස්පච්චයා කවදනා, කවදනාපච්චයා පස්ාකදා, පස්ාදපච්චයා
අධිකමා ේකඛා, අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා, භවපච්චයා ජ්ාති,
ජ්ාතිපච්චයා
ජ්රාමරණං,
එවකමතස්සස්
ක වලස්සස්
දු ේඛ ේඛන්ධස්සස්
ස්මුදකයා
කහාති,
කියලා
ඔනේන
පටිච්චස්මුපසපාදය ිදසධ කවන හැටි.
ඒ කියනේකනේ, කම් රූපාවචර ිත ේ ඉපකදන ක ාට, ඒ ිත
ඉපදුකණේ කමනේන කම් අා ාරයටයි.
ුස්ලමුලපච්චයා
ස්ඞ්ඛාකරා. ුස්ල මූල කිේකේ කමානවා ද කියලා අපි තා
රා. අකලෝභ, අදසකේශ, අකමෝහ කියන කම් ධමමකයෝ තමයි
ුස්ල මූල හැටියට ස්ඳදහනේ කවනේකනේ.
එතක ාට, අර
ාමාවචර ිතේ වලතේ කම් ටි ම තිබ්ො,
අකලෝභය, අදසකේශය, අකමෝහය. නමුතේ කම්ක ේ ඒ අාරම්මණය
කවනස්ස. ඒ තිකයන අකලෝභ ස්සවභාවය, අදසකේශ ස්සවභාවය,
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අකමෝහය කියන පරඥාකේ, නුවකණේ කවනස්ස ම් තිකයනවා. ඒ
කවනස්ස ම් තමයි කමතන අපි පරි මම ම
ර නුවණ කයාදලා
තිකයනේකනේ. කම් යම්
ිනාරම්මනය ේ කහෝ යම් ස්මථ
මමස්සථානය ේ අරමුණු
රමිනේ, ඒ
ාමාවචර, ඒ කියන
නීවරණ ධමමයනේ
ාමයනේ යටපතේ කිරීම් වශකයනේ තමයි
මනි ාර රනේකනේ. එතක ාට ඒ ාමයනේ, නීවරණ ධමමය නේ
අතහැරීම ස්ඳදහා අැති ර ගනේනා, අකලෝභ අදසකේශ තමයි
කමතන අපි ගත යුතේකතේ.
ධමම වශකයනේ ගතේතහම එ ම නම තමයි තිකයනේකනේ.
එතක ාට, ුස්ලමූලපච්චයා කියන ඒ ුස්ල මූලයනේ නිස්ා, ඒ
පරතයකයනේ තමයි ස්ඞ්ඛාරය කියන කච්තනාව උපදිනවා නම්
උපදිනේකනේ. ඒ කච්තනාව අපි කම් පරි මම රන කච්තනාව යි.

ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියන ක ාට, ඒ විඤ්සාණය
තමයි, කමා
ේද, අර කියපු කම් පරථමධයාන ුස්ලස ිත තමයි
කමතන විඤ්සාණය හැටියට ගනේකනේ. අපි අනිතේ ිතේවල
ගතේකතේ ඒ අදාළ
ාමාවචර
ුස්ලස ිත කනේ. කමතන
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියන ක ාට, ඒ රූපාවචර
පරථමධයාන
ුස්ලස ිත තමයි, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං
කියලා ගනේකනේ.

විඤ්සාණපච්චයා නාමං කියන ක ාට, ඒ නාමයතේ අර විදියට
ම කවදනා, ස්ංඥා, ස්ඞ්ඛාර කියන කම් ධමම ටි . හැෙැයි, කම්
ධමම අර පරථමධයාන ුස්ලස ිකතේ තිකයන කේදනා, ස්ංඥා,
ස්ඞ්ඛාර ටි තමයි අපි කමකතනේට ගනේන ඕන. එතක ාට, ඒ
විදියට ඒ ිතට අදාළ අනු ූලව අපි අැහිඳදලා ගනේන ඕන ඒ
ධමම ටි .

නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං කියන ක ාට, නාම කියන ක ාට ඒ
ිකතේ තිකයන කවදනා, ස්ඤ්සා, ස්ඞ්ඛාර, නාම ධමම යි. ඒ නාම
ධමම පරතය කවනවා, ඡට්ඨායතනයට. එතක ාට, ඡට්ඨායතනය
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කිේකේ කමා
ේ ද? ඒ කියන මනායතනය යි. ඒ මනායතනකයස
කවනේකනේ කමා
ේද? කම් කියපු රූපාවචර පරථමධයාන ුස්ලස
ිතමයි, ඡට්ඨායතනය හැටියට හඳදුනේවනේකනේ.

ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්සකස්ා කියන ක ාට, අර විදියට ම, කම්
ිකතේ ස්සපශගය නිස්ා, කම් අායතනකයස ස්සපශගය නිස්ා අැතිවීම යි.
අායතනය නිස්ා හැකදන ස්සපශගය යි. ඊට පස්සකස්ස, ඵස්සස්පච්චයා
කවදනා. කේදනාව කමා
ේ ද? කම් ිකතේ තිකයන කස්ාමනස්සස්
ස්හගත කේදනාව තමයි අදාළ කවනේකනේ.
එතක ාට, කවදනාපච්චයා පස්ාකදා. කමතැන අර කියපු
පස්ාකදා කියන එ
තමයි
ුස්ලසවල හැම කවලාකේ ම
හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. පරස්ාදය කියනේකනේ අරමුකණේ පැහැදීම
යි. අරමුණට අැති විශසවාස්ය යි, පරස්ාදකයස ෙැස් ගැනීම යි.
එතක ාට, පස්ාදපච්චයා අධිකමා ේකඛා කියලා කියනේකනේ,
දැඩිව අරමුකණේ පිහිටා ිටීම, ෙැස් ගැනීම, අධිකමා ේඛය .
උපාදාන ස්සථානය කවනුවට තමයි කමතන අධිකමා ේඛය
හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ.
එතක ාට, අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා. භව කියන ක ාට ඒ ඒ
ස්ස න්ධයනේකගස ම පහල විම තමයි, භවය හැටියට කියනේකනේ .
කම්
ඒ
ේෂණි
පටිච්චස්මුපසපාදය
කනේ
එතක ාට,
හඳදුනේවනේකනේ.
කම් ටි

ඔ ේක ෝම අර විදියට දත යුතුයි.

එතක ාට කම්ක ේ කලා ු කවනස් ේ නැහැ. කම් අර ාමාවචර
ුස්ලස ිකතේ වකගස අාරම්මණය හා ඒ නුවණවල කවනස් අපි
ිතා ගනේන විතරයි තිකයනේකනේ. උපදින ධමම වල කවනස් ේ
නැහැ.
එතක ාට කම් පටනේ ගනේන ක ාට තිකයන කවනස් විතරයි
තිකයනේකනේ. දැනේ අර අපි ාමාවචර ුස්ලස ිතේ තා කළස
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රූපාරම්මණංවා, ස්දසදාරම්මණංවා, ගනේධාරම්මණංවා කියලා යි.
කමතන අරමුණු කවනේකනේ හැම කවලාකේ ම, ස්මථ නිමිතේත යි.
පඨවි
ිනය කියලා කම්ක ේ දාලා තිකයනේකනේ. නමුතේ
අානාපානස්තිය කවනේන පුළුවනේ, කවනතේ ස්මථ මමස්සථානය ේ
තමයි අාරම්මණය හැටියට දාලා කම් ධයාන හඳදුනේවනේකනේ.
එතක ාට පරථමධයානය යි.
ඊට පස්සකස්ස, කම් විදියට ම, කම් නය

ම
ර හතර ම, දැනේ

විඤ්සාණපච්චයා නාමං, විඤ්සාණපච්චයා නාමරූපං,
විඤ්සාණපච්චයා ස්ළායතනං කියන කම් තැනේවල, අර කියන
අනේතිම වාරකයස, හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ නාමරූපපච්චයා
ස්ළායතනං කියන කම් වාරය කම්ක ේ ලැකෙනේකනේ නැහැ.
එච්චරයි කම් වාකගස කවනස් තිකයනේකනේ. කවන විකශසෂ
කවනස් ේ ස්ඳදහනේ කවලා නැහැ.
ඒ විදියට, පරථමධයාන, දුතියධයාන ගතේතහම, දැනේ ඊට පස්සකස්ස
කදවැනි ධයානය ගතේතහම,
ථකම ධම්මා ුස්ලා? යස්සමිං

ස්මකය රූපූපපතේතියා මගසගං භාකවති විත ේ විචාරානං
වූපස්මා කියලා කම් චතු ේ නය ම
ර යට, හතර නය ම
ර යට
කපනේවනේකනේ.
එතක ාට,
කදවැනි
ධයානකයස
දී, විත ේ විචාරානං වූපස්මා කියනේකනේ, කම් විත ේ විචාර
අඞ්ග කද ම යටපතේ රලා යි.
ඔෙ දනේනවා, කම් විත ේ
විචාර කියලා කියනේකනේ, කම්
ධයානය ේ උපදවා ගනේන ක ාට, හැම කවලාකේ ම, ඒ අරමුණට
නිතර නිතර ිත නැංවීම, ඒ අරමුණ තුළ නිතර නිතර ිත
හැිරවීම කියන එ කම් ාරණාව අතයවශයයි. එතක ාට,
තමයි කම් ධයානය ේ උපදවා ගනේන පුළුවනේ. ඒවා විදශගනාකේතේ
කම් විත ේ විචාර තිකයනවා.
එතක ාට කම් චතු ේ

නය

ම
ර කයස දී, කදවැනි ධයානකයස දී,
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එයාට කම් පළකවනි ධයානකයනේ
ාම ධමමයනේ, ස්ම්පූ ණණ
නීවරණයනේ යටපතේ
රලා, පරථමධයානය ලොකගන වශී
රලා තිකයන නිස්ා, නැවත එයාට විකශසෂ උවමනාව ේ නැහැ,
කම් විත ේ විචාරයනේකගනේ.
ඒ කහසතුව අර නීවරණ ධමමයනේකගස ෙලපූම තිෙුකනාතේ තමයි,
නැවත නැවත අරමුණට නංවමිනේ, ඒ අරමුකණේ හැිරීම කියන
එ අවශය කවනේකනේ. නීවරණ කහාඳදිනේ යටපතේ රලා තිකයන
නිස්ා, කම් අරමුණ තුළ පහස්ුකවනේ ිත පවතේවනේන පුළුවනේ
නිස්ා, පරථම ධයානකයස තිකයන ඒ අාස්ාව යටපතේ
රලා,
අතේහැරලා, දුතිය ධයානය ලෙනවා, විත ේ විචාර වලිනේ කතාර
ව, පීති ස්ුඛ එ ගසගතා කියන දුතියධයානය.
ඒ විදියට, ඒ දුතියධයාන ිත උපදින අා ාරය ගතේතහම, ඒ
අරමුකණේ ම තමයි උපදිනේකනේ. එතක ාට, ඒක ේ කවනස් ේ
නැහැ. අර කියපු පටිච්චස්මුපසපාද රමයමයි. ුස්ලමූලපච්චයා

ස්ඞ්ඛාකරා, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණපච්චයා
නාමං කියන කම් පටිච්චස්මුපසපාද ධමමතාවය එ යි. කමා ද, ඒ
ිකතේ හට ගනේන ධමම එ යි. අාරම්මණය හා මනි ාරයනේකගස
කවනස් විතරයි.
තතියධයානය
එ ගසගතා.

ගතේතහම,

ඒ

පීති

අතේහැරියා

ම,

ස්ුඛ

චතුත්ථධයානය, ස්ුඛ එ ගසගතා ඉඳදලා උකප ේඛා එ ගසගතා
කියලා තමයි චතුත්ථධයානකයස හඳදුනේවනේකනේ.
එතක ාට,කම් ධයාන පිළිෙඳදව මම කලා ුවට, දීඝගව විස්සතර
රනේන යනේකනේ නැහැ. එතක ාට කම් පළකවනි, කදවැනි,
තුනේවැනි, ස්තරවැනි ධයාන, චතු ේ නය ම
ර ය යි.
පඤ්සචම නය
පඤ්සචම නය

ම
ර ය ගතේකතාතේ, ඒ තේ කමතැන කපනේනනවා.
ම
ර ය ගතේකතාතේ, පළකවනි ධයානය කදක ේ ම
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ස්මානයි. කදකවනි ධයානය විත ේ විචාර නැතුව, විත ේ ං
වූපස්මානං කියලා, විත ය
ග පමණ ේ අතේහැරලා තමයි කදකවනි
ධයානය කපනේවනේකනේ. එතක ාට තමයි ධයාන පහ ේ
කවනේකනේ.
කම් ධයාන පකහස ම ුස්ල යි. රූපාවචර ුස්ල ගතේතහම, ඒක ේ
පටිච්චස්මුපසපාදය හට ගනේන අා ාරය හා ඒ ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අනේතර්ගත ධමම වල, කිිදු කවනස් ේ
කවනේකනේ නැහැ. අර මම මුලිනේ ස්ඳදහනේ රපු පරථම ධයානකයස
ධමම, ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය හට ගනේන හා ස්මානව තමයි කම්
රූපාවචර ුස්ලස ිතේ පහ තේ හට ගනේකනේ.
එතක ාට, ඒ රූපාවචර කලෝ ය තුළ උපදින

ුස්ලස ිතේ ටි .

එතක ාට කම්වා භූමි වශකයනේ ගතේතහම, පරථම ධයානයට
රූපාවචර භූමි 3 ේ හැටියට. ඔෙ දනේනවා, ෙරහසමපාරිස්ජ්ජ්,
ෙරහසමපුකරෝහිත, මහාෙරහසම කියලා, පරථමධයාන තල තුන යි.
කම් විදියට, ෙරහසම කලෝ දහස්ය ේ තිකයනවා. ඒ දහස්කයනේ,
ස්තරකවනි ෙරහසම කලෝ යට අදාල කවන, පඤ්සචස්ුදසධාවාස්
කියලා, රූපාවචර ෙරහසම කලෝ
පහ ේ තිකයනවා. ඒවාකයස,
අනාගාමී මාගග ඵල ලාභීනේ පමණයි උපදිනේකනේ. අවිහය,
අතපසපය, ස්ුදස්සස්, ස්ුදස්සී, උදසදංකස්ාත, අ නිට්ඨයගාමී, කියලා
අායයගයනේ වහනේකස්සලා විතර ේ පහල කවන, රූපාවචර ෙරහස ම
කලෝ කවනම පහ ේ තිකයනවා.
කම්වා ඔ ේක ෝමතේ එ ේ , අස්ඤ්සඤ් තලයතේ එ ේ , රූපය
විතර ේ පවතින අස්ඤ්සඤ්තලය කියලා තව භූමිය ේ තිකයනවා.
ඒක ේ රූපය පමණයි පහල කවනේකනේ. කවදනා, ස්ඤ්සා,
ස්ඞ්ඛාර, විඤ්සාණ පහල කවනේකනේ නැහැ, ඒ භූමි කලෝ කයස.
ඒ ට කියනවා, එක ෝ ාර භූමිය කියලා හඳදුනේවලා
තිකයනේකනේ.
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ඒ රූපාවචර භූමිකයස දී, එයා ඒ ධයානය පරි මම රන ක ාට,
කම් හිත තමයි හැම කදස ට ම මුල. හිත තිකයන නිස්ාම යි
හැම දු
ේ ම උපදිනේකනේ කියලා, විඤ්සාණකයස, ිකතේ
නිකරෝධයට, එහි
ලකිරීමට, කනා අැලීමට ෙලමිනේ, වාස්ය
රපු නිස්ා, ඒ රූපාවචර කලෝ වල, කොකහෝ කස්යිනේ අර
කියන අස්ඤ්සඤ් තලකයස, රූපය පමණ ේ පහල කවන ඒ
අස්ඤ්සඤ් තලකයස එයා කම් මිතයාදෘෂසි තැන ේ හැටියට තමයි
අස්ඤ්සඤ්තලය හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. ඒ කහසතුව, ඒ
අකහසතු උපසපතේතිය ේ හැටියට හඳදුනේවනේකනේ. කිිදු කදය ේ
විදශගනාව ේ, මාගග ඵලය ේ, උපදවා ගනේන ෙැරි තැන ේ ඒ . ඒ
අස්ඤ්සඤ්තලය කියන එ .
ඒ ට, එක ෝ ාර භූමිය කියලා හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ, ඒ
එ ස්ස න්ධය ේ පමණ ේ තිකයන නිස්ා යි. අායතන වශකයනේ
ගතේකතාතේ,
ධම්මායතනයයි,
රූපායතනයයි
පමණයි
තිකයනේකනේ. අායතන වශකයනේ කද යි. ස්තය වශකයනේ, එ
ස්තයය යි තිකයනේකනේ. දු ේඛ ස්තයය විතර යි, ඒ
අස්ඤ්සඤ්තලකයස තිකයනේකනේ. ඒ වාකගස යම් කවනස් ේ
තිකයනවා.
එච්චර යි අපට කම් රූපාවචර
ුස්ලස ිතේ පිළිෙඳදව අපට
විකශසෂකයනේ දැන ගත යුතු ාරණා. පටිච්චස්මුපසපාදකයස අර
කියපු පළකවනි ිත හා ස්මානව තමයි උපදිනේකනේ.
ඊට පස්සකස්ස, රූපාවචර විපා ිතේ ස්හ රය
ි ා ිතේ. මම කමතැන
කම් තේ අර කගන තා රනවා. ඒ රූපාවචර විපා ිතේ කම්
පරථම ධයාන ුස්ලස ිතට අනුරූපව විපා ිත ඒ භූමිවල
ලැකෙනවා.
රය
ි ා ිතුතේ, ඒ රූපාවචර භූමිවල ම තමයි
ලැකෙනේකනේ.
එතක ාට, රූපාවචර රය
ි ා, ධයාන, රහතේ වුනායිනේ පස්සකස්ස,
ාම කලෝක තේ උපදවා ගනේන පුළුවනේ
ම තිකයනවා.
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රූපාවචර කලෝක තේ, ඒ රියා ධයාන ලැකෙනවා. නමුතේ, විපා
ිතේ, රූපාවචර විපා ධමම, කම් රූපාවචර භූමිකයස පමණයි
පහල කවනේකනේ.
එතක ාට ඒ රූපාවචර විපා , රය
ි ා, ධයාන ගතේතහම, ඒ ධයාන
ිතේවලතේ, අර ුස්ලස ිත වාකගසම යි, කවනස් ේ නැහැ. කවනස්
තිකයනේකනේ, රූපාවචර රය
ි ා, ධයාන තා රන ක ාට, ඒක ේ
දී අර
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා, ස්ඳදහනේ රනේකනේ නැහැ.
කමා ද, ඒ
රය
ි ා, ධයාන කියන ඒවා,
ුස්ලතේ කනා වන,
අ ුස්ලතේ කනා වන, මම විපා තේ කනා වන නිස්ා ඒ රූපාවචර
රය
ි ා ධයාන හඳදුනේවන ක ාට,
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා
කනකවයි, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා තමයි, ඒ රය
ි ා
ධයාන පටනේ අරගනේකනේ. රූපාවවර රියා ධයාන. එච්චරයි.

ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණපච්චයා නාමං,
නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්සකස්ා,
ඵස්සස්පච්චයා කවදනා, කවදනාපච්චයා පස්ාකදා, පස්ාදපච්චයා
අධිකමා ේකඛා, අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා කියලා, අනිතේ
පටිච්චස්මුපසපාද අංග ඒ විදියට ම ධමමකයස ස්ඳදහනේ කවලා
තිකයනවා. කවනස් තිකයනේකනේ රියාවල විතරයි. අනිතේ ඒවාකගස
කවනස් ේ නැහැ. රියා ිතේවල, ුස්ලතේ කනාවුනු, අ ුස්ලතේ
කනාවුනු, මම විපා තේ කනාවුනු ිතේ නිස්ා.
ඒ ිතේවල තිකයන ධමම වශකයනේ ගතේතහම, ස්සවභාවයනේ එ යි,
පටිච්චස්මුපසපාදය එ යි. ඒ නිස්ා තමයි, මම ඒවා ඔ ේක ෝම
කපාදුකේ එ ට අර කගන තා කළස.
ඊළඟ අරූපාවචර ිතේ. එච්චරයි අපි විකශසෂකයනේ ඊට අමතරව
දැන ගත යුතු කදසවලස තිකයනවා නම් විස්සතර කනාවුනු, කම්ක ේ
තව තා රනේන පැති තිකයනවා. මම අර කම් කදසවලස කොකහෝ
කදසවලස
තා
රනේන ගිකයාතේ අකපස කම් අරමුණ කවනස්ස
කවනවා. අතයාවශය යම ේ කහෝ පැටැකලන යම ේ තිකයනවා
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නම් ඔෙට ඒ ස්ා ච්ඡාකේ දී විමර්ශ ය
රනේන පුළුවනේ.
එකහම නැතිනම් පරශසන කහෝ කයාමු රනේන පුළුවනේ.
ඒ නිස්ා දැනේ මම කමතැනිනේ රූපාවචර
නිර්කදසශ වර්ණනාව අවස්නේ රනවා.

ුස්ල විපා

රය
ි ා

ඒ කමකත ේ අපි
තා
කළස, රූපාවචර ිතේවල
පටිච්චස්මුපසපාද
රමය යි. ඒ කියනේකනේ, රූපාවචර ිත ේ
උපදිනේකනේ ක ාකහාමද, පටිච්චස්මුපසපාද රමයට. එතක ාට, ඒ
එ ේක්ෂණි
පටිච්චස්මුපසපාදය,
එ
ිත ේ
තුළ
පටිච්චස්මුපසපාද ධමමතාවය රය
ි ාතේම කවනේකනේ ක ාකහාමද
කියන එ යි තා කළස.
අරූපාවචර ිතේ ඊළඟට තිකයනේකනේ අපට. කම් රූපාවචර
ුස්ලස ිතේවල එ ේ ම, කපයයාලම් ම
ර යට, කම් අරූපාවචර,
ඒ වාකගසම කලෝක ෝතේතර ිතේ ඔ ේක ෝම කමතන ස්ඳදහනේ
රලා තිකයනවා. කමා ද, කහසතුව? ඒ නයායයනේ, ඒ ඒ
පටිච්චස්මුපසපාද රමකේදයනේ හැම එ
ේ ම ස්මාන නිස්ා.

ථකම
ධම්මා ුස්ලා: යස්සමිං ස්මකය අරූපුපපතේතියා මගසගං භාකවති.
කියලා කපනේනලා තිකයනවා. එතක ාට කලා ුතේතරං ක්ධානං
භාකවති. නියයානි ං අපචයගාමිං දිට්ිගතානං පහානාය
පඨමාය භූමියා පතේතියා විවිච්කචව
ාකමහි -කප- පඨමං
ක්ධානං උපස්ම්පජ්ජ් විහරති, කියලා කමතන ඔ ේක ෝම
එතක ාට, අරූපාවචර ිතේ විස්සතර

රලා තිකයනේකනේ,

හ ුළුවලා තමයි, කම් පටිච්චස්මුපසපාදකයස කම් කපනේවලා
තිකයනේකනේ. කමා ද, අපි අර රූපාවචර පඤ්සචමධයානය
විස්සතර ළා නම්, ඒ ිතට ස්මානයි, කම් අරූපාවචර ුස්ලස
ිතේ ටි තේ. ඒක ේ කවනස් තිකයනේකනේ,
ුස්ලමූලපච්චයා
කියලා ම පටනේ ගනේනවා. ඒ වකගස අපි භූමි වශකයනේ
කවනස්ස ම් තිකයනවා. ස්ස න්ධ, ධාතු අායතන වශකයනේ
කවනස්ස ම් තිකයනවා. ඒවා තමයි කවනස්ස ම් හැටියට
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තිකයනේකනේ.
දැනේ අරූපාවචර කලෝ ය කියලා කියනේකනේ, අපි ඒ විස්සතර
කළාතේ, රූපකයනේ කතාර ව, කවදනා, ස්ඤ්සා, ස්ඞ්ඛාර,
විඤ්සාණ කියන නාමස්ස න්ධ පමණ ේ පහල කවන භූමි තමයි,
අරූපාවචර කලෝ කියලා හඳදුනේවනේකනේ.
එතක ාට, අරූපාවචර කලෝ කයස ස්ස න්ධ තිකයනේකනේ හතර යි.
එතක ාට ඒ අරූපාවචර ිතේ වශකයනේ ුස්ලස ිතේ හතර යි,
විපා
ිතේ හතර යි,
රය
ි ා ිතේ හතර යි. හතර වර ේ තුන
කදාළහ යි.
ඔෙ දනේනවා අා ාස්ානඤ්සචායතන, විඤ්සාණංචායතන,
අාකිඤ්සචඤ්සායතන, කනවස්ඤ්සඤ්නාස්ඤ්සායතන කියලා,
ඔය විදියට තමයි, ඒ ධයාන ිතේ හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. ඒ
ධයාන ිකතේ නමිනේ ම යි භූමියතේ හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ.
දැනේ අර රූපාවචර කලෝ වල ධයාන ිත එ
ේ. භූමිකයස නම්
ෙරහසම කලෝ
හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ, ෙරහසමපාරිස්ජ්ජ්,
ෙරහසමපුකරෝහිත, මහාෙරහසම අාදී වශකයනේ. නමුතේ ිත
ගතේකතාතේ, පරථමධයාන ිත කියලා.
නමුතේ, කම්ක ේ අරූපාවචර ිතේ ගතේතහම, ඒවාකගස ිත නම්
රනේකනේතේ, භූමිකයස ම නමිනේ. ඒ කද ම එ යි. එතක ාට,
ඒක ේ කවනස් තමයි, රූපය කශසෂය ේ වතේ පහල කවනේකනේ නූ,
ඒ අරූපාවචර කලෝ කයස.
කහාඳදට මත තියා ගනේන, කොකහෝ අය කම් නාමරූප කියන
තාව, නාමරූපයනේකගනේ කතාර ව විඤ්සාණය ේ නැහැ
කියන එ තේ එ ේ , කම් පටිච්චස්මුපසපාද නයායයනේවල අැති
යම් යම් අනවකෙෝධයනේ නිස්ා, ියුම් වූ රූපය ේ කම්
අරූපාවචරකයස තිකයනවා කියලා, අැතැම් අය විගරහ රනවා
අපට අැහිලා තිකයනවා. එකහම කිිදු රූපය ේ, එ
දු
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රූපස්ස න්ධකයස අලසප මාතරය ේවතේ අරූප කලෝ කයස නැහැ.
ඒවා ඔය අපි ගතේතහම තාවත්ථු පර රණකයස ඒවා කහාඳදට
ඛණේඩනය රලා තිකයනවා. ඒ ාලකයතේ එෙඳදු දෘෂසටි අාව
නිස්ා. කම් අරූපකයස රූප තිකයනවා කියලා අරූකප රූපනේති
ඛතනේති කියලා, කමාගසගලිපුතේත මහ රහතනේවහනේකස්ස විිනේ
ඒ දෘෂසටි ඛණේඩනය රනවා.
එතක ාට, ඒ රූප කලෝ කයස ස්ස න්ධ හතර යි. අායතන
වශකයනේ තිකයනේකනේ කද යි, මනායතනයයි, ධම්මායතනයයි.
ධාතු වශකයනේ කද යි, මකනාවිඤ්සාණ ධාතුවයි, ධම්ම
ධාතුවයි තමයි. ධාතු වශකයනේ කද යි තිකයනේකනේ.
ස්තය වශකයනේ ගතේතහම, ස්තය තුන ේ එහි පහල කවනේන
පුළුවනේ, දු ේඛ ස්තයය, ස්මුදය ස්තයය හා මාගග ස්තයය කියන
ස්තය පහල කවනේන පුළුවනේ.
හැෙැයි, එහි විකශසෂය ේ දැන කගන ිටිය යුතුයි. ඒ අරූපාවචර
කලෝ කයස, කවනතේ භූමිය
කස්ෝවානේ ඵලයට පතේ කවලා
ගිකයාතේ, ඉතුරැ මාගග ඵල ටි ලෙනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා.
නමුතේ ඒ භූමියට ගිහිලසලා ක ළිනේම මාගග ඵල උපදවා ගනේ න
ෙැහැ. හැෙැයි, කම් රූපාවචර කලෝ වල පුළුවනේ.
ඊට කහසතුව තමයි, අරූපාවචර කලෝ කයස අායතන වශකයනේ
කද යි තිකයනේකනේ. මනායතනයයි, ධම්මායතනයයි. අර ධමම
ශරවණය කිරීම, ෙුදධ
ස දශගනය අාදී කම් කදසවලස නැති නිස්ා.
කමා ද, ච ේඛායතන, කස්ාතායතන අාදිය එහි පහල කවනේකනේ
නැහැ. ඒවා රූපස්ස න්ධයට අදාළ ධමම යි.
ඒ නිස්ා, අරූපකයස අලුතිනේ, මුලිනේම මාගග ඵල උපදවා ගනේන
ෙැහැ. මාගග ඵල උපදවා ගතේත ක කන ුට, එහි ගිහිලසලා, ඉතුරැ
මාගග ඵල ටි ලොගනේන පුළුවනේ ම තිකයනවා.
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ඒ නිස්ා, අායතන කද යි, ඊට පස්සකස්ස ධාතු තේ කද යි
තිකයනේකනේ, අාහාර තුන ේ තිකයනවා. ස්සපශග අාහාරය,
විඤ්සාණ අාහාරය, මකනාස්ංකචතනා අාහාරය කියලා අාහාර
තුන ේ තිකයනවා.
කහසතු හඳදුනේවන ක ාට, කහසතු පිළිෙඳදව මට ඉස්සකස්ලසලා තා
රනේන ෙැරි වුනා. ඒ තේ වැදගතේ. කහසතු නවය ේ ගැන කම්
ස්ාස්නකයස ස්ඳදහනේ කවනවා. ුස්ල කහසතු තුන යි, අ ුස්ල කහසතු
තුන යි, විපා කහවතේ රය
ි ා අවයා ථ කහසතු තුන යි.
එතක ාට, කලෝභ, දසකේෂ, කමෝහ, අ ුස්ල කහසතු තුන යි.
අකලෝභ, අදසකේශ, අකමෝහ, ුස්ල කහසතු තුන යි. අවයා ත
කහවතේ රය
ි ා ිතේවල, විපා ිතේවල පහල කවන, අකලෝභ,
අදසකේශ, අකමෝහ කියලා කහසතු තුන ේ ස්ඳදහනේ කවලා
තිකයනවා. එතක ාට, ඔ ේක ාම කහසතු නවය යි.
ඒ කහසතු නවකයනේ, අරූපාවචර කලෝ කයස අ ුස්ල කහසතු වලිනේ
දසකේෂය නැමති කහසතුව පහල කවනේකනේ නැහැ. අනිතේ කහසතු
ටි ඔ ේක ාම පහල කවනවා. කහසතු අට ේ පහල කවනවා,
රූපාවචර කලෝ කයසතේ අරූපාවචර කලෝ වලතේ.
අර කියාපු ුස්ලස කහසතු තුන ම පහල කවනවා. අවයා ත විපා
කහසතු අකලෝභ, අදසකේශ, අකමෝහ, තුන ම පහල කවනවා, හයයි,
කලෝභය නැමති අ ුස්ල කහසතුව යි, කමෝහය නැමති අ ුස්ල
කහසතුව යි කියන කම් ටි තේ පහල කවනවා.
එතක ාට ඒ විදියට කම් අරූපාවචර භූමිය ගතේතහම, ඒ කියපු
භූමිකයස විස්සතර තමයි තා කළස.
එතක ාට ඒක ේ විකශසෂ තැනේ අපි තව මග හැරැණු තැනේ
තිෙුකනාතේ මම ඉදිරිකයස දී ස්ා ච්ඡාවට අර කගන මතු රලා
කපනේනනේනම්, වරිනේ වර. ඊට අමතරව පරශසන වශකයනුතේ කම්
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පිළිෙඳදව කනා කතේකරන තැනේ තිෙුකනාතේ
පුළුවනේ.

තා

රනේන

එතක ාට කම් අරූපාවචර ධයාන, හැම කවලාකේ ම, උපදවා
ගැනීකම් දී, ඒ කදසවලස වල අරමුණ කවනස්ස.
දැනේ රූපාවචර ෙරහසම කලෝ වල අරමුණ හැම කවලාකේ ම
ස්ම්මුති අරමුණ ේ. පරමාථණය ේ කනකවයි.
අරූපාවචර භූමිවල අාරම්මණය ස්ම්මුති අාරම්මණ කද
තිකයනවා, පරමාථණ අාරම්මණ කද
ේ තිකයනවා.

ේ

එතක ාට ඒ අරූපාවචර භූමිවල උපදිනේකනේ, හැම කවලාකේ ම
ාම ධමමයනේ හා රූපය පිළිෙඳදව තිකයන ියලු අාස්ාව, එ දු
රූප නිමිතේත ේ පිළිෙඳදව, ාමයනේ පිළිෙඳදව කනකවයි, රූප
නිමිතේත ේ පිළිෙඳදව කහෝ යම් අැලීම ේ අාස්ාව ේ තිකයනවා නම්,
ඒ තා ේ අරූපාවචර ිතේ උපදිනේකනේ නැහැ.
ඒ නිස්ා, රූපය පිළිෙඳදව කහාඳදිනේ ාමයනේ රූපයනේ අාදී කම්
ධමම පිළිෙඳදව කහාඳදිනේ, ඒවා පිළිෙඳදව අාස්ාව, ක කලසස්යනේ,
නීවරණ ඉතා ෙලවතේ කලස්, යටපතේ කිරීම නිස්ා තමයි, කම්
අරූපාවචර ිතේ උපදිනේකනේ. එතක ාට ඒ මමකයස ස්සවභාවයම
රූපයට තිකයන අාස්ාව, ූදර ම ස්හමුලිනේම අයිනේ රලා
තිකයනේකනේ.
ඒ නිස්ා තමයි, රූපය නැතුව, නාම ධමම පමණ ේ ඒ භූමිකයස
පහල කවනේකනේ.
එතක ාට ඒ අරූපාවචර භූමිවල, නැවත කම් රූපාවචර ධයාන
උපදවා ගනේකනේ නැහැ ඒ අය. කමා ද, ඒ රූපාවචර ධයාන
කියලා කියනේකනේ අරූපාවචර ිතේවලට වඩා පහතේ ක ාටස් ේ.
ඒ නිස්ා, ඒවා නැවත උපදවා ගනේන උතේස්ාහවතේ කවනේකනේ
නැහැ.
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අරූපකයස ඉනේන අය, ඒ තමනේ ලෙපු ධයානය ලෙලා විපා ය ේ
වශකයනේ අරූප කලෝ කයස ඉපදුණා නම්, ඒ අරූප භූමිකයස චුත
කවන ක ාට, ඒ අායුෂ ඉවර කවලා චුත වීකම් දී, නැවත එනේකනේ
ාම කලෝ යට යි.
ාම ස්ුගතියට තමයි එනේකනේ. රූප
කලෝ කයස උපදිනේකනේ නැහැ. ාම ස්ුගතිකයස, දිවය කලෝ කයස
කහෝ මනුස්සස් කලෝ කයස. ස්තර අපායට ක ළිනේම වැකටනේකනතේ
නැහැ.
එකහම නැතේනම් එයාට ඒ භූමිකයස ම නැවත උපදිනේන ඕන
නම්, ඒ අරූප භූමිකයස ඉඳදිදසදීම, අර කියන ාමාවචර ුස්ලස
ිතේ තුළිනේ, එයා නැවත පරි මම රලා, අරූපාවචර එ ේක ෝ
පළකවනි ධයානය කහෝ කදවැනි, තුනේවැනි ධයාන උපදවා
ගනේනවා. එකහම උපදවා ගතේකතාතේ, ඒ ෙරහසම කලෝ කයස අායුෂ
අවස්නේ වුනාම, නැවත ඒ ෙරහසම කලෝ කයස ම උපදිනේන පුළුවනේ.
එකහම නැති වුකනාතේ, ක ළිනේම
ාම කලෝ කයස, මනුස්සස්
කලෝ කයස කහෝ දිවය කලෝ කයස තැනේවල තමයි උපදිනේකනේ.
එතක ාට, ඒ කලෝ වලතේ, ාමාවචර ිතේ පහල කවනවා
කියලා, මා තා ළා. නමුතේ ඒ අරූපාවචර ෙරහසමකයෝ අර
රූපාවචර ෙරහසමයනේ වකගස ධමම ස්ා ච්ඡා කිරීම් හා මනුස්සස්
කලෝ යට පැමිණීම වකගස කම් කදසවලස, අරූපාවචර ෙරහසමයනේ
අතිනේ කවනේකනේ නැහැ. කමා ද, රූපය නැති නිස්ා, ඒ
අරූපාවචර කලෝ වල ස්තේවකයෝ, ඒ ඒ භූමිවල හැිකරනේකනේ
කහෝ ඒ ඒ ිතේ උපදවා ගනේකනේ නැහැ.
ාමාවචර ිතේ නමුතේ උපදිනවා, ඒ අයට ඒ ධයාන නි ානේති
වශකයනේ, තණේහා වශකයනේ අැතිකවන ාමාවචර ිතේ. ඊට
අමතරව කම් වකගස තමනේ ඉහල ධයාන ලොගනේන පරි මම
රනේකනේ,
ාමාවචර
ුස්ලස ිතේ වලිනේ තමයි ඒ පරි මම
රමිනේ ඉහළ ධයාන ලොගනේකනේ.
ඒ වාකගසම, අවස්ාන කමාකහාකතතේ එයාට පරතිස්නේධි වශකයනේ
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පහල කවනේනතේ කවන අරූපාවචර ධයාන උපදවා ගතේකතේ
නැතේනම්, අනිවායයගකයනේ එයාට
ාමාවචර ිත ේ පහල
කවනවා.
ඒ නිස්ා, ඒ භූමිකයතේ ාමාවචර ිතේ පහල කවනේන පුළුවනේ
කියන එ අපි විශසවාස්කයනේ කතේරැම් ගනේන ඕන.
ඉතිනේ ඕ තමයි, ඒ භූමිකයස ස්සවභාවය. ඒ ධයානය උපදින
අා ාරය ඒ පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම, ඒ පළකවනි
අරූපාවචර ිත තමයි අා ාස්ානාචඤ්සචායතන
ුස්ලස ිත
කියන එ .
ඒ

ුස්ලස ිත උපදවා ගනේකනේ, අපි අර දස් ිනය ගතේතහම,
ිනකයනේ අා ාස්
ිනය හැර, අනිතේ
ිනයනේකගනේ
අරමුණ අර කගන, එහි ිනය උගුලුවලා, අපි කියමු පඨවිය
කියන එ . පඨවිය අරමුණු
රමිනේ නම් පරථමධයානය
ලොගතේකතේ රූපාවචර, ඒ චතුත්ථධයානය ද ේවා දියුණු රපු
ක කන ේ, එතනිනේ එහා ඒ පඨවි අාරම්මණය උගුලුවලා හිස්ස
ෙව, අා ාශය අරමුණු රනවා. එයාට රූප නිමිතේත ේ අරමු ණු
කවනේකනේ නැහැ. අනනේකතා අා ාකස්ා, අනනේකතා අා ාකස්ා
කියලා, රූප නිමිති කමකනහි කනා
ර, අර අනනේතවූ
අා ාස්කයස හිස්ස ෙව තමයි අරමුණු රනේකනේ. ඒ ට කියනවා,
ටිනුගසගාස්න අා ාස් කියලා.
කම්වා අපට භාවනා වශකයනේ විකශසෂ වැදගතේ කදසවලස කනකවයි.
නමුතේ කම්වා අපි ධමමය දැන කගන ිටීමට අවකෙෝධය ස්ඳදහා
කියන කතාරතුරැ ටි
ේ.
එතක ාට ඒ විදියට, පරි මම
රලා තමයි, අරූපාවචර
පරථමධයාන ුස්ලස ිත උපදවා ගනේකනේ.
එතක ාට ඒක ේ අපි ඒ
ේෂණි පටිච්චස්මුපසපාදය ගතේතහම,
ඒ ිත උපදිනේකනේ ක ාකහාමද කියලා, හට ගනේන අා ාරය
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රන ක ාට, අර වකගස ම තමයි, ුස්ලමූලපච්චයා
ස්ඞ්ඛාරා කියලා තමයි, ඒ ුස්ලස ිත හඳදුනේවනේකනේ.
විස්සතර

ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං,
විඤ්සාණපච්චයා
නාමං,
නාමපච්චයා
ඡට්ඨායතනං,
ඡට්ඨායතනපච්චයා
ඵස්සකස්ා,
ඵස්සස්පච්චයා
කවදනා,
කවදනාපච්චයා
පස්ාකදා,
පස්ාදපච්චයා
අධිකමා ේකඛා,
අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා කියලා, කම් විදියට අර
පටිච්චස්මුපසපාදය ිදසධ කවනවා.
හැෙැයි, කමක ේ විකශසෂය ේ තිකයනවා, අර නය ම
ර හතකරනේ,
විඤ්සාණපච්චයා නාමං. විඤ්සාණපච්චයා නාමරූපං
කියාපු නය ලැකෙනේකනතේ නැහැ, නාමරූපපච්චයා ස්ළායතනං
කියාපු නය ලැකෙනේකනතේ නැහැ.
එතක ාට, තුනේවැනි හතරවැනි නය රම කද ලැකෙනේකනේ
නැතේකතේ, තුනේවැනි හතරවැනි නය ම
ර තිකයනේකනේ, රූපය
ස්මග පහල කවන භූමිවල නය රම යි.

විඤ්සාණපච්චයා නාමරූපං කියලා තිකයන තැනේවල කම් නය
ම
ර කයස දී, කම් අරූප කලෝ කයස රූප නැහැ කියනේන අනේන
ඒවතේ ඉතාමතේ වැදගතේ ස්ා ේෂි. එතක ාට ඒ නය ම
ර කයස දී,
විඤ්සාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා ඵස්සකස්ා,
නාමරූපපච්චයා ඡට්ඨායතනං කියන කම් නය ලැකෙනේකනේ
නැහැ. අර ස්ළායතන නය ලැකෙනේකනතේ නැහැ, කමා ද, රූපය
නැති නිස්ා. ඒ නය ම
ර කද යි පහල කවනේකනේ.
අර මුලිනේ කියපු නය රම කද , විඤ්සාණපච්චයා නාමං,
නාම ඵස්සකස්ා කියපු කම් නය රම කද පමණයි කම් අරූප
භූමිකයස දී ලැකෙනේකනේ. ඒ
තමයි කමහි විකශසෂතේවය. ඊට
අමතරව කවනතේ විකශසෂතේවය ේ නැහැ, කම්ක ේ.
කේදනාව කියන තැන හැම කවලාකේ ම, අර කස්ාමනස්සස්
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කේදනාව නැහැ. කම් ධයාන හතර ම උකපස ේෂා කේදනාකවනේ
යු ේතයි. ඒ නිස්ා හැම කවලාකේ ම කමහි කේදනාව උකප ේඛා
කේදනාව තමයි ගනේකනේ.

කවදනාපච්චයා පස්ාකදා කියන එ ඒ විදියට ම ලැකෙනවා.
පස්ාදපච්චයා අධිකමා ේකඛා කියන එ
කම් ධයානයට
අනුරූපව ලැකෙනවා. අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා කියලා කියන
ක ාට, භවය කියනේකනේ, ඒ කමාකහාකතේ පහල කවන කවදනා,
ස්ඤ්සා, ස්ඞ්ඛාර, විඤ්සාණ කියන ස්ස න්ධයනේකගස පහල වීම
යි භව. භවපච්චයා ජ්ාති, ජ්ාතිපච්චයා ජ්රාමරණං කියලා,
අරූපාවචර ිතේ ටි තේ ඒ විදියට විස්සතර රනවා.
එතක ාට, ඒ අරූපාවචර ුස්ලස ිතේ වකගසමයි, විපා
රය
ි ා
ිතුතේ. අරූපාවචර රය
ි ා ිතේ අරූපාවචර විපා ිතුතේ . ඒ
විදියට, හතර හතර තිකයනවා. ඔ ේක ාම කදාළහ ේ
තිකයනවා.
එතක ාට, එහි අරූපාවචර කලෝ කයස ඉනේන ෙරහසමකයෝ, ඒ
කලෝ යට කස්ෝවානේ කවලා ගිකයාතේ එහි ධයාන ලෙලා,
අරහතේභාවයට පතේ වුකනාතේ, ඒ රහතනේවහනේකස්සලාට, ඒ
අරූපාවචර රය
ි ා ධයාන තමයි උපදිනේකනේ.
එතක ාට, ඒ ධයානයතේ අර විදියට ම පටනේ ගනේන ක ාට,
ුස්ලමූලපච්චයා
කියලා
පටනේ
ගනේකනේ
නැතුව,
ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා තමයි පටනේ ගනේකනේ. ඒ
ඔ ේක ෝම ස්කහසතු
ිතේ. අනිතේ අංගවල කිිදු කවනස් ේ
නැහැ. අර කියපු අවස්ාන නය රම කද ලැකෙනේකනේ නැහැ,
එ
වතේ. එච්චරයි කවනස්.
විපා

ිතේ ගතේතාමතේ ඒ විදිය තමයි. කම් යට රමවල ලැකෙන
ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞ්ඛාරා කියලා ඒ විදියට කියනේකනේ නැහැ,
විපා ිකතේතේ. කමා ද, ඒවා ුස්ලස ිත ේ කනාකවන නිස්ා.
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ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා තමයි, විපා

ිතතේ පටනේ

ගනේකනේ පටිච්චස්මුපසපාදකයස.
ඔය ටි
තමයි, අරූපාවචර
ස්සවභාවය.

ුස්ල විපා ,

රය
ි ා ිතේවල

දැනේ ඔෙ අරූපාවචර කලෝ ය පිළිෙඳද කනා දනේනා රැණු
රැස් ේ ඉගන ගතේතා. ඒ භූමිය පිළිෙඳදව ඒ භූමි වශකයනේ
හතර යි තිකයනේකනේ. ස්ස න්ධ වශකයනේ හතර යි. අායතන
කද යි. ධාතු කද යි. ස්තය වශකයනේ ගතේතහම, ස්තය තුන ේ
පහල කවනේන පුළුවනේ. අාහාර තුන ේ පහල කවනේන පුළුවනේ.
හැෙැයි අර
තා
රපු වකගස පරියාපනේන, අපරියාපනේන
එ
ුතේ තිකයනවා. ඒ අරූප භූමියට අදාළ ම ධමම අපි ගනේන
ගිකයාතේ, අැහිඳදිනේන ගිකයාතේ, ඒ වකගස අපි ගතේතහම ස්ස න්ධ
වශකයනේ හතර ම තිකයනවා. ඒ අරූපාවචර භූමියට අදාළ ධමම
හැටියට හඳදුනේවනේකනේ කමානවා ද? අර කියපු අරූපාවචර
ුස්ලස ිතේ හතර යි, විපා ිතේ හතර යි, ය
රි ා ිතේ හතර යි.
එතක ාට, කම්වාකගනේ අපි ඉස්සස්ර කවලා තා කළස, ස්ස න්ධ
ධාතු අායතන වශකයනේ අරූප කලෝ කයස පහල කවනේන
පුළුවනේ, කවන භූමියට අයිති කදසවලුතේ. නමුතේ, අරූපාවචර
භූමියට ම අදාළ ස්ස න්ධ හතර යි, අායතන වශකයනේ කද යි,
ධාතු වශකයනේ කද යි, ඒ භූමියට අාකේණි . ස්තය වශකයනේ
එ ස්තයයයි, දු ේඛ ස්තයය විතරයි. ගතේතහම අාහාර වශකයනේ
හතර යි.
ඊට පස්සකස්ස, ඊට අමතරව කහසතු වශකයනේ ගතේතහම, ඒ අරූප
කලෝ කයස කහසතු ගතේතහම කහසතු හයයි. ඒ භූමියට අදාළ කහසතු
හය යි. කමා ද, අ ුස්ල කහසතු ටි
ඒ භූමියට අදාලව
කියනේකනේ නැහැ කනේ. ාමාවචර ධමමය ේ කනේ අ ුස්ල කහසතු
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ටි . ඒ භූමිකයස පහල කවනේන පුළුවනේ වුනාට, ඒ භූමියට අදාළ
ධමමකයෝ තා රන ක ාට, කහසතු වශකයනේ අකලෝභ, අකෝස්,
අකමෝහ ටි විතරයි.
අවයා ත අකලෝභ අකෝස්, අකමෝහයි, ුස්ල අකලෝභ අකෝස්,
අකමෝහයි කියන හය තමයි කහසතු වශකයනේ පහල කවනේකනේ.
ඔය ටි තමයි, අරූප භූමිය පිළිෙඳද කතාරතුරැ. කම්ක ේ ඔෙ
ගරහණය කනාවුනු තැනේ, කදසශනාව අහලා, කහාඳදට ශරවණය
රලා, කම් ක ාටස්ස ක ාටස්ස මා තා කළස, කම් භූමි ගැන
විස්සතර ර නිස්ා.
අද දවකස්ස ඒ නිස්ා අර අපි විදශගනාව ේ වශකයනේ ම
ර ානු ූලව
කපළ ට
තා කවන ඒ විස්සතරය ේ කනකවයි කදසශනාව ේ
කනකවයි අද කළස. කම් කදසශනා වාරයට අදාලව, ඒ භූමි පිළිෙඳද
විස්සතර ටි
ේ තමයි තා කළස.
එතක ාට, ඒ අරූපාවචර ිතේ පිළිෙඳදව යි.
ඊට පස්සකස්ස කලෝක ෝතේතර ිතේ. කලෝක ෝතේතර ිතුතේ
හඳදුනේවනේකනේ, කම් ධමමකයස හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ ධයාන වලට
අනුරූපව.
පරථමධයානය
ලොගතේතු
ක කන ේ,
ඒ
පරථමධයානකයනේ නැගිටලා, ඒ පරථම ධයානකයස අංග අරමු ණු
රලා, ඒ අංග අනිතය, දු ේඛ, අනාතේම වශකයනේ කමකනහි
රමිනේ, ඒ විදියට කලෝක ෝතේතර ධයාන ලො ගනේනවා.
හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ,
ථකම ධම්මා ුස්ලා: යස්සමිං
ස්මකය
-කප- කලා ත
ු ේතරං ක්ධානං භාකවති නියයානි ං
අපචයගාමිං දිට්ිගතානං පහානාය පඨමාය භූමියා පතේතියා.
පඨමාය භූමියා කිේකේ, කස්ෝවානේ ඵලයට පතේවිම ස්ඳදහා, පරථම
භූමියට පතේවීම ස්ඳදහා, විවිච්කච්ව
ාකමහි -කප- විවිච්ඡ
අ ුස්කලසහි ධම්කමහි පඨමක්ධානං උපස්ම්පජ්ජ් විහරති
දු ේඛාපටිපදං දනේධාභිඤ්සඤ්ං. එතක ාට, පරතිපදා හතකරනුතේ
ඒ
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කම්

නම්

රලා තිකයනවා.

ේ තිකයනවා, ඔෙ දනේනවා, දු ේඛාපටිපදා
දනේධාභිඤ්සා, දු ේඛාපටිපදා කිපසපාභිඤ්සා. අැතැම් අයකගස
පරතිපදාව කොකහාම දු ේ ස්හගතයි. අවකෙෝධ කවනේකනේතේ
කොකහාම කහමිනේ. ඒ නිස්ා කියනවා, දු ේඛාපටිපදා
දනේධාභිඤ්සා කියලා. අවකෙෝධ කවනේකනේතේ කහමිහිට යි,
ඉනේිය ධමමයනේ දියුණු නැති නිස්ා.
පරතිපදා හතර

අැතැම් අය ඉනේනවා, පරතිපදාව දු ේ ස්හිතයි. කොකහාම දු කස්ස
තමයි එයා පුරනේකනේ. කමා ද, එයාට ස්මාධිය අඩුයි.
විදශගනාකවනේ තමයි එයා පරතිපදාව පුරනේකනේ. කොකහෝ අයකගස
අර තණේහා චරිත කියන අයකගස පරතිපදාව කොකහෝ කස්යිනේ
දු යි. දිට්ි චරිත ක නාකගතේ තිකයනවා එකහම.

දනේධාභිඤ්සා කියනවා අැතැම් අයකගස පරතිපදාව දු ේ ස්හගත
වුනාම, අවකෙෝධය කිපසපාභිඤ්සා. වහා අවකෙෝධ විමට
හැකියාව තිකයන අයතේ ඉනේනවා.
ඒ නිස්ා, කම් පරතිපදා කද ට අනුරූපව කලෝක ෝතේතර ිතේ
විස්සතර රලා තිකයනවා. එතක ාට ඒ විදියට, කලෝක ෝතේතර
ිතේ අපි ස්ාමානයකයනේ දනේනවා ුස්ලස ිතේ හතර යි, විපා
ිතේ හතර යි, ඵල ිතේ හතර යි කියලා.
නමුතේ කම් ධයාන කභසදයට ගතේතහම, කලෝක ාතේතර ිතේ
හතළිහ ේ හැටියට කපනේවලා තිකයනවා.
දැනේ පරථමධයාන ිත ගතේකතාතේ, පරථමධයාන ිකතනේ,
කස්ෝවානේ මාගග ිත, ස් ෘදාගාමී මාගග ිත, අනාගාමී මාගග ිත,
අර්හතේ මාගග ිත කියන හතර ම ලෙනේන පුළුවනේ. ඒ ට අනුව,
කස්ෝවානේ ඵල ිත, ස් ෘදාගාමී ඵල ිත, අනාගාමී ඵල ිත,
අර්හතේ ඵල ිත කියන හතරම ලැකෙනවා. එතක ාට, එ
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ධයානයකිනේ, කම් කලෝක ෝතේතර
ලෙනේන පුළුවනේ.

ුස්ලස, ඵල විපා

අට ම

එතක ාට එ ධයානය ට අට ේ තිකයනවා. ඒ විදියට ධයාන
පහ ේ තිකයනවා කනේ, පඤ්සචමධයාන. ඒ ධයාන පහ ම
ගතේතහම, ඒ ධයාන පහට
එතක ාට අට වර ේ පහ
හතළිහ .ේ
අනේන ඒ විදියට තමයි, කම් ිතේ විස්සතර රන ක ාට. අර අති
දීඝග
ම
ර යට තමයි කලෝක ෝතේතර ිතේ විස්සතර
රලා
තිකයනේකනේ.
එතක ාට ඒ කලෝක ෝතේතර භූමි ගතේතහම, ඒ කලෝක ාතේතර
භූමිකයස ස්ස න්ධ වශකයනේ, දැනේ භූමිය ේ කියලා අපි
කලෝක ෝතේතර භූමිය කියලා හඳදුනේවනේකනේ අර කියපු
ාමාවචර, රූපාවචර, අරූපාවචර කලෝ
වකගස එකහම
ස්තේත්වකයෝ කම් නිවනේ දැ ලා යනේන තැන ේ තිකයනවා කියන
අදහිනේ කනකවයි. කමා ද ඒ කදසවලුතේ අැතැම් අවස්සථාවලදී
එකහම වරදවා කියපු තැනේ මට අැහිලා තිකයනවා. කම් නිවනේ
දැ ලා යනේන භූමිය ේ තිකයනවා, එකහස ඉනේනවා කියලා.
එකහම කියන එ
ේ එකහම කනකවයි. ඒ වයවහාර තාකේ
තා
ළාට, කලෝක ෝතේතර භූමිය කියලා හඳදුනේවලා
තිකයනේකනේ, ඒ කලෝක ෝතේතර ධමමයනේ තමයි භූමිය හැටියට
හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. එකහම මිස් ේ කම් රූපාවචර,
අරූපාවචර භූමි වකගස, ස්තේවකයෝ වාස්ය රන කවනම භූමිය ේ
තිකයනවා කියන අදහිනේ කනකවයි.
එතක ාට, ඒ අර කලෝක ෝතේතර ිතේ ගතේතහම,
කලෝක ෝතේතර ිතේ වලට අදාළ ස්ස න්ධ හතර යි.

ඒ

රූපස්ස න්ධය කලෝක ෝතේතර කනකවයි. එතක ාට, කවදනා,
ස්ඤ්සා, ස්ඞ්ඛාර, විඤ්සාණ ගතේතහම, ඒවා, රූපාවචර ද
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කවනවා,
ාමාවචර ද කවනවා, අරූපාවචර ද කවනවා,
කලෝක ෝතේතර ද කවනවා.
නමුතේ කලෝක ෝතේතර ද ස්ස න්ධ හතර නිස්ා, ස්ස න්ධ හතර යි.
අායතන වශකයනේ හැම කවලාකේ ම, ධම්මායතනයයි,
මනායතනයයි, තමයි අායතන වශකයනේ තිකයනේකනේ.
නමුතේ, එහි දී අායතන ගතේතහම, පරියාපනේන හැම කවලාකේ
ම,
පරියාපනේන
ධමමකයෝ
ගතේතහම
ධම්මායතනයයි,
මනායතනයයි කද එ තු කවලා තමයි ඒ ිදසධ කවනේකනේ.
එතක ාට ධාතු වශකයනේ
ධාතුවයි, ධම්ම ධාතුවයි.

ගතේතහම,

මකනාවිඤ්සා ණ

අාහාර වශකයනේ ගතේතහම, අාහාර හතර ම අයිති කවනවා,
කලෝක ෝතේතර භූමියට. ඵස්සස් අාහාරය, මකනාස්ංකචතනා
අාහාරය, විඤ්සාණ අාහාරය, වශකයනේ.
කහසතු වශකයනේ ගතේතහම, කහසතු හය ේ ස්ඳදහනේ කවනවා.
ුස්ල කහසතු තුන යි, විපා කහසතු තුන යි. ඕවා තමයි විකශසෂ.
ඊට පස්සකස්ස, කම් පටිච්චස්මුපසපාදය දිහා ෙැලුවා ම,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස ුස්ලස ිත පටනේ ගනේන ක ාට, ඒතේ පටනේ
ගනේකනේ කම් කියන, ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞඛාකරා කියලා පටනේ
ගනේකනේ. ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං, විඤ්සාණපච්චයා

නාමං, නාමපච්චයා ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා
ඵස්සකස්ා, ඵස්සස්පච්චයා කවදනා, කවදනාපච්චයා පස්ාකදා,
පස්ාදපච්චයා අධිකමා ේකඛා, අධිකමා ේඛපච්චයා භකවා,
භවපච්චයා ජ්ාති, ජ්ාතිපච්චයා ජ්රාමරණං කියලා හඳදුනේවලා,
අවස්ානයට, එවකමතස්සස් ධම්මානං ස්මුදකයා කහාති කියලා
තමයි තිකයනේකනේ.
අනිතේ ඔ ේක ාකගසම තිකයනේකනේ කමානවා ද? එවකමතස්සස්
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දු ේඛ ේඛන්ධස්සස් ස්මුදකයා කහාති. කමතන තිකයනේකනේ
ධම්මානං ස්මුදකයා කහාති. කමා ද, දු ේඛ ේඛන්ධස්සස් ස්මුදකයා
කහාති කියලා, කලෝක ෝතේතර ිතේවලට කම් දු ේ රැස් හට
ගනේනවා කියලා කියනේන ෙැහැ කනේ.
ඒ නිස්ා, කමකස්ස කම් ධමමයනේකගස පහල වීම කවනවා කියලා,
කලෝක ෝතේතර ිතේ විගරහ රන ක ාට ස්ඳදහනේ රනවා.
එච්චරයි කම් කලෝක ෝතේතර ුස්ලස ිතේවල කවනස්. හැෙැයි,
ඒවාකගස අාරම්මණකයස කවනස් ේ තිකයනවා.
අර අපි කලෞකි ිතේවල හැම කවලාකේ ම අරමුණ කවනේකනේ,
කමා
ේද? කලෞකි ධමමය ේ, ස්ඞ්ඛත ධමමය ේ. ඒ ධයානයට
අදාලව කහෝ විදශගනාවට අදාලව කහෝ රූපාවචර, අරූපාවචර
ක ායි කදස ගතේතතේ, ඒ ස්ඞ්ඛත ධමම තමයි ඒවාට අරමුණු කවලා
තිකයනේකනේ. කමකත ේ අපි තා රපු විදියට.
හැෙැයි, කලෝක ෝතේතර ිතේ, විපා හා ුස්ලස ිතේ හැම එ
ම අරමුණ, නිවමානය තමයි අරමුණ කවනේකනේ.
කලෝ කයස කිිව ේ, ස්ඞ්ඛත කිිව ේ අරමුණු කනාවන නිස්ා,
අස්ඞ්ඛත වූ නිවන තමයි කම් කලෝක ෝතේතර ිතේ අට ට ම,
අරමුණු කවලා තිකයනේකනේ.
ඒ අාරම්මණය කවනස්ස හා ඊට පස්සකස්ස කම් කියන
ුස්ල
මූලයනේකගස, විඤ්සාණයනේකගස, නාමයනේකගස, ඡට්ඨායතන කම්
ඔ ේක ාකගනේම, ඒ ධයාන, ඒ කියන කලෝක ෝතේතර ිතට
අදාලව තමයි අපි තා රනේකනේ.
එතක ාට කමතැන
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා කිේවාම, ඒ
පරථමධයාන කස්ෝවානේ මාගග ිකතේ තිකයන අකලෝභ, අදසකේශ,
අකමෝහ තමයි, ුස්ල මූල කවනේකනේ.

ස්ඞ්ඛාරය කිේවාම ඒ නිර්වාණය අරමුණු කිරීම් වශකයනේ
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උපදින ස්ඞ්ඛාරය. විඤ්සාණය කිේවාම, ඒ කලෝක ෝතේතර
පරථමධයානවූ කස්ෝවානේ මාගග ිත තමයි, කම් විඤ්සාණය
හැටියට ගනේකනේ. එතක ාට, ඡට්ඨායතනය ගතේතාමතේ, ඒ
විදියට. කේදනාව ගතේතාමතේ, ඒ ධයානයට අදාලවයි කේදනාව
ගත යුතේකතේ.
දැනේ අපි කියමුක ා, පරථම ධයානයට අනුව නම් පළකවනි මාගග
ිත උපදවා ගතේකතේ, කේදනාව කස්ාමනස්සස් කේදනාව ේ.
උකප ඛා කේදනාව අයිති ධයානවල කේදනාව උකපස ේඛා
කේදනාව විතර යි.
ඊට අමතරව, කම් පස්ාකදා, අධිකමා ේකඛා කියන ඒවතේ, ඒ
විදියට ම කලෝක ෝතේතර ිතේවල ලැකෙනවා. කවනස්
තිකයනේකනේ, ඒ කලෝක ෝතේතර ිතට අදාලව තමයි අපි ස්ල ා
ගනේන ඕන.
ඊට පස්සකස්ස, කලෝක ෝතේතර විපා ිතේ ගතේතහම, ඒ විපා ිතේ
ඒ කලෝක ෝතේතර ුස්ලයට අනුරූපව තමයි ඒ කමාකහාකතේ ම
විපා ය ලැකෙනේකනේ. ඒ යි, කමතන කවන කවනස්.
දැනේ අර කියපු, අපි මුලිනේ තා රපු රූපාවචර, අරූපාවචර
විපා
ිතේ ඒ කමාකහාකතේ පහල කවනවා කනකවයි. ඒ ඒ
ුස්ලයට අනුරූප ව, ඒ ඒ ුස්ලකයනේ කනා පිරිහී හිටිකයාතේ,
අවස්ාන කමාකහාකතේ,
ාල රය
ි ා කිරීකමනේ පස්ු, ඒ කවනතේ
භූමිය , ඒ ුස්ලයට අනුරූපී ව ඒ ඒ භූමිවල පහල කවනවා.
හැෙැයි, කලෝක ෝතේතර ිත, මාගග ිතේ වශකයනේ, ුස්ලස ිතේ
එ යි එ වර හට ගනේකනේ. කොකහෝ හට ගනේකනේ නැහැ. ඒ
කස්ෝවානේ මාගග ිතට අනතුරැව ම, කස්ෝවානේ ඵල ිත
උපදිනවා. ඒක ේ වදාවතේ, අර ඒ වකගස අර ාලය ේ ගත
කවනේකනේ නැහැ. ඒ ට අනතුරැව ම විපා ිත පහල කවනවා.
විපා

ිතේ ක ාකත ුතේ පහල කවනේන පුළුවනේ. හැෙැයි,
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එ වර, එ ේ ක කන ුට, කලෝක ෝතේතර
පහල කවනේකනේ.

ුස්ලස ිතේ එ යි

එතක ාට එ ස්තේවකය ුට, කලෝක ෝතේතර ුස්ලස ිතේ හතර යි
පහල කවනේකනේ, හතර වර
දී. එච්චර යි. කොකහෝ පහල
කවනේකනේ නැහැ. විපා ිතේ, අපට ස්මාපතේති වශකයනේ, විපා
ිතේ පහල කවනේන පුළුවනේ.
එතක ාට කලෝක ෝතේතර රය
ි ා ිතේ කියලා ක ාටස් ේ නැහැ.
කමා ද, ඒ රය
ි ා ිතේ, හැම කවලාකේ ම කලෞකි යි. ඒ නිස්ා
රය
ි ා ිතේවල අරමුණ හැම කවලාකේ ම කලෞකි
ධමමය ේ.
එතක ාට රහතනේවහනේකස්ස නම ටතේ, ඒ ඒ භූමිවල, ඒ ඒ රය
ි ා
ධමමකයෝ ිදසධ
රනේන අවශයයි. පිරිනිවනේපාන ම් ජීවතේ
කවනේන අවශයයි. ඒ නිස්ා, ඒ ඒ භූමිවල, ඒ
රය
ි ා ිතේ
රහතනේවහනේකස්සලාට පහල කවනවා. හැෙැයි, උනේවහනේකස්සලා
දිට්ඨධම්ම ස්ුඛවිහරණය ස්ඳදහා ඵල ස්මාපතේතිවලට ස්ම වදින
ක ාට, එතක ාට නැවත අර කියපු කලෝක ෝතේතර අරමුණ
කවන, නිවමානය අරමුණු
ර කගන ඵල ිතේ වශකයනේ
ක කත ුතේ පහල කවනේන පුළුවනේ, එතක ාට විපා වශකයනේ.
එතක ාට, ඒ කලෝක ෝතේතර විපා
ිතේ ගතේතහම,
පටිච්චස්මුපසපාදකයස අර කියපු ඒ
ේෂණි පටිච්චස්මුපසපාදය
ගතේතහම, එතනදී අර
ුස්ලමූලපච්චයා ස්ඞ්ඛාකරා කියලා
පටනේ ගනේකනේ නැහැ. ඒ කලෝක ෝතේතර විපා
ිතේ පටනේ
ගනේකනේතේ, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා. ස්ඞ්ඛාර
පච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්සාණපච්චයා නාමං, නාමපච්චයා

ඡට්ඨායතනං, ඡට්ඨායතනපච්චයා ඵස්සකස්ා, ඵස්සස්පච්චයා
කවදනා, කවදනාපච්චයා පස්ාකදා, පස්ාදපච්චයා අධිකමා ේකඛා
කියලා, කම් විදියට තමයි කලෝක ෝතේතර විපා ිතේ පහල
කවනේකනේ. කවනස්,
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා ස්ඳදහනේ කවලා
නැහැ. ඒ කවනුවට, ස්ඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියලා තමයි
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ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනේකනේ, කලෝක ෝතේතර විපා

ිතේවල.

ඉතිනේ ඔය ටි තමයි අපට කලෝක ෝතේතර භූමිය ගැන තා
රනේන තිකයන විකශසෂ කතාරතුරැ, කම් පටිච්චස්මුපසපාදයට
අනු ූලව.
එතක ාට, අපි අාපහු ක ටි ස්ං ලනය ේ
කළාතේ,
කලෝක ෝතේතර ිතේ කියන කදසවලස විකශසෂයි. ඒ කදසවලස අරමුණ
කවනස්ස. ඒ කලෝක ෝතේතර ිතේ හැම භූමිය ම පහල කවනේන
පුළුවනේ.
හැෙැයි, කලෝක ෝතේතර ිතේ වලිනේ පළකවනි කස්ෝවානේ මාගග ිත
අරූපාවචර කලෝ කයස පහල කවනේකනේ නැහැ. ඉතුරැ මාගග ඵල
ිතේ, අරූපාවචර කලෝ කයස පහල කවනවා.
ඒ කලෝක ෝතේතර ියලසලකගස ම අරමුණ, ස්ඞ්ඛත ධමමය ේ
කනකවයි, අස්ඞ්ඛත වූ නිවමානය යි අරමුණ කවනේකනේ. ඒවා
තමයි විකශසෂත්ව හැටියට හඳදුනේවනේන තිකයනේකනේ.
ඉතිනේ කමකත ේ අපි තා කළස, ුස්ලස ිතේ පිළිෙඳදව යි. ුස්ලස
ිතිනේ මහගසගත ිතේ පිළිෙඳදව තා ළා. රූපාවචර ිතේ,
විපා ිතේ, රය
ි ා ිතේ, අරූපාවචර විපා ිතේ, රය
ි ා ිතේ.
කලෝක ෝතේතර විපා ිතේ ස්හ ුස්ලස ිතේ පිළිෙඳදව තා ළා.
එතක ාට ඒ ඔ ේක ාකගසම කවනස්ස ම් අපි තා ළා. විකශසෂ
තැනේ අපි තා ළා. ස්ස න්ධ, ධාතු, අායතන පිළිෙඳදව, ඒ
භූමිවල තා ළා. කම්වා අකපස කදසශනාව අහලා, ශරවණය
රලා, නැවත නැවත ඒ පිළිෙඳදව දැනුම ලොගනේන.
මීට අමතර විස්සතර, මම
තා
රපුවාකයස අමතර විස්සතර
විභංගපර රණකයස කදවැනි කපාකතේ, අවස්ාන විභංගය,
ධම්මහදය විභංගකයස, කම් කියපු ස්ස න්ධ ධාතු අායතන
පිළිෙඳදව ස්විස්සතර විස්සතරාතේම ව, පරියාපනේන, අපරියාපනේ න
කභසදකයනේ ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා. ඒ ඔෙට ෙලාගනේ න
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පුළුවනේ.
ඒවා කියවනවා නම්, විකශසෂකයනේ කොකහාම වටිනවා, කම්
ධමමඥානය දියුණු
ර ගැනීමට, ධම්මහදය විභංගය
විකශසෂකයනේ වටිනවා. ඒ නිස්ා අපි පස්ුව ඕනූ නම් ඒ විභඞ්ගය
අර කගන කදසශනා මාලාව ේ අපි ඉදිරිකයස දී පවතේවමු, අවශය
වුකනාතේ.
කහාඳදයි එකහම නම් ාල කේලාවතේ කොකහෝ කස්යිනේ ගිහිනේ
තිකයන නිස්ා මකගස කදසශනාව කම් කවලාකේ හමාර රනවා.
කම් අනුස්ාරකයනේ යම් යම් ගැටලු තිකයනවා නම් කහෝ, කපර
කදසශනාවල කහෝ, ඔෙකගස භාවනාවනේ තුළ දහම් අවකෙෝධකයස දී
යම් යම් ගැටලු කහෝ තිකයනවා නම් ඒවා පිළිෙඳදව ස්ා ච්ඡා
රනේනතේ කම් කියපු, තා රපු කදසවලස තුළ යම් ඔෙට, යම්
අදහස් ේ එ තු රනේන තිකයනවා නම් ඒවා පිළිෙඳදව තා
රනේන ඉඩ අව ාශ ස්ලස්ලා මකගස ධමමානුශාස්නාව අවස්නේ
රනවා.
හැම කදනාට ම කතරැවනේ ස්රණයි! ස්ම්මා ස්ම්ෙුදු ස්රණ යි!

උතේතරණ කමකහණිනේ වහනේකස්ස (අපැහැදිලියි) :- කතරැවනේ
ස්රණයි අකපස හාමුදුරැවකනේ. මට ගිය ස්ැකර් පරශසනය ේ අාවා,
කම්
ාමාවචර
ුස්ලස ිතේවල දී කම් ඒ චිතේතක්ෂණ මාගග
ඵලය ේ ක ාකහාම ද ඒ චිතේතක්ෂණ ිත තුළ ලෙනේකනේ
කියලා. කියන නිස්ා දැනේ ඔෙ වහනේකස්ස දැනේ ඒ ට පිළිතුරැ
අද කදසශනාකේ දී ලැෙුණා මට. ඒ වකගස ම එතක ාට අකපස
හාමුදුරැවකනේ රහතනේ වහනේකස්සට ඔෙ වහනේකස්ස කිේවා
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ාණවිපරයු ේත රය
ි ා ිතේ පහල කවනවා කියලා. ඒ කියනේකනේ
ස්ාමානය
රය
ි ාවලියවලදී ද? ස්ාමානයකයනේ තමාකගස
පරිකභෝජ්නකයස ඒ කදසවලස
රය
ි ාවලිකයස
ෙැහැ කනේ ද
පිණේඩපාතකයස යන ...
රියා ිතේ පහල කවන ... පැහැදිලි
රනේන ... අකපස හාමුදුරැවකනේ.

ස්සවාමීනේ

වහනේකස්ස

:- ඔේ. කහාඳද පරශසනය ේ. කම්
ාණවිපරයු ේත ිතේ රහතනේවහනේකස්සලාට පහල කවන ෙව
ධමමකයස ස්ඳදහනේ කවලා තිකයන ස්ාමානයකයනේ ඒවා ස්ස්ර පුරැදු
වශකයනේ අර ස්වාස්නා කියලා, ඒ වාස්නා ස්හිත ක කලස්ස
හැටියට ඔය හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ.
• ඔය අැතැම් රහතනේවහනේකස්සලා දැනේ අර වස්ල වාදකයනේ
කොකහෝ ෙරාහසමණ
ුලවල ඉපදිලා හිටපු ඒ රහතනේ
වහනේකස්ස ස්ාමානය කවලාවට ‘වස්ලය‘ කියලා
තා
රපු අවස්සථා.
• ඒ වාකගස ම අැතැම් ස්සවාමීනේ වහනේකස්සලා පිළිෙඳද අකපස
ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා, අර වඳදුරැ කයෝනිකයස අාතේම
ගණන ේ ඉපදිලා යන ක ාටතේ අර වතුර වලවලස වලිනේ
කහම පැන කගන ගිහිලසලා තිකයනවා.
• ඒ වාකගස ම අැතැම් රහතනේවහනේකස්සලා අර තමනේ ගතේතු
අාහාර නැවත වමාරලා කම් අාහාරය ඒ විදියට අනුභව
රලා තිකයනවා, ගව කයෝනිකයස කොකහෝ ාලය ේ හිටපු
නිස්ා.
ඒ වාකගස අර ස්ංස්ාර පුරැදු, ස්වාස්නා කියන ක කලස්සවල අර
ගති ස්සවභාවය, ක කලස්ස ඉවර වුනතේ ඒ ක කලස්ස ගත පුරැදසද
රහතනේවහනේකස්සලා ගාවතේ ඒ පැවැතීම නිස්ා අනේන ඒ වාකගස
අවස්සථාවලදී ඥානවිපසපයුතේත රය
ි ා ිතේ රහතනේවහනේකස්සලාටතේ
පහල කවනේන පුළුවනේ.
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ඒ වාකගස ම ිනා පහල කිරීම, හිතුපසපාද ිතේ ගතේතහම
රහතනේවහනේකස්සලාට පමණ යි. ඒ රය
ි ා ිතතේ අකහසතු
රය
ි ා
ිත ේ. ඒවාතේ ඥානවිපරයු ේත රය
ි ා ිත ේ. එතක ාට අනේන ඒ
වාකගස කම් රහතනේවහනේකස්සලාටතේ කම් ඥානවිපරයු ේතව ිතේ
පහල කවනේන පුළුවනේ. නමුතේ ඒ ස්තිය අඛණේඩව පවතිනවා.
ිහිය, ඥානය නැති වුනාට ස්තිය හැම කවලාකේ ම, හැම ිත
ම හැම ිත ම කයදිලා තිකයනවා. නුවණ අැති නැති ම
කවනස් ේ තිකයනවා. හැෙැයි ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්සට අර
ස්වාස්නා
ක කලස්ස
නැති
නිස්ා
උනේවහනේකස්ස ට
ාණවිපසපයුතේත ිතේ පහල වනේකනේ නැහැ කියලා අටුවා
ගරනේථවල ස්ඳදහනේ කවලා තිකයනවා. කතරැවනේ ස්රණයි.

දීපි ා අමුණුගම මහතේමිය :- කතරැවනේ ස්රණ යි. ස්සවාමීනේ
වහනේස්, ගිය ස්තිකයස අැස්ූ පරශසනය ේ තිෙුණා ඒ
මම
හිතනේකනේ ... ඔෙ වහනේකස්ස විස්සතර රපුවා මම හිතනේකනේ ඒ
මට නිරා රණය වුනා කියලා යි. ඒ හරිද කියලා ෙලනේන
මම චුට්ට ේ ... ස්සවාමීනේ වහනේස්, ... ාණස්ම්පයු ේත
අස්ංඛාරි ිත පරෙල යි කියලා මම අහලා තිෙුණා. ... ඒ
පරශසනය ම අැහුවා. එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස්, ...
ාණස්ම්පරයු ේත ... ිත තමයි පරෙල කියලා ඔෙ වහනේකස්ස ...
දැනේ කම් ... කියන ක ාට ... විත ේ විචාර ... ඒ ගසගතා කියන
ඒ පරථම ධයානකයස දී ... එතක ාට අර එහාට යන ක ාට
චතුත්ථධයානකයස ... අ ුස්ලස ... එතක ාට ඒ උකපසක්ෂාව කියන
තැන පරෙල යි කියන එ අද මට දැනුණා. ... ස්සවාමීනේ වහනේස්,

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- හරි. ඒ

ඔෙ තුමිය කතේරැම් ගතේත විදිය
හරි. ධයාන ඉදිරියට ඉදිරියට යන ක ාට, විකශසෂකයනේ
ගතේතහම අරූපාවචර ිතේ ගතේතහම ියලසලම උකපසක්ෂා
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ස්හගත යි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ුස්ලස වශකයනේ ගතේතහම ුස්ලස
ිතේවල උකපක්ෂා ස්හගත ිතේ තමයි පරෙල ිතේ කවනේකනේ. අර
මම තා කර්, අපි ස්ාමානයකයනේ ාමාවචර ිතේ විතර ේ
ගතේකතාතේ,
ාමාවචර ිතේවල ස්ාමානයකයනේ අර ඉන්ිය
ධමමයනේ දියුණු නැති අාධුනි ක නා, එයාට ගතේකතාතේ අපි අර
ස්තුටිනේ රන ුස්ලය, අර උකපසක්ෂාකවනේ රන ුස්ලයට
වඩා පරෙල යි කියලා හඳදුනේවනවා. පටලා ගනේන එපා. ඒ
ස්ාමානයකයනේ අපි ගතේතහම කමා ද අර එයාකගස අැතැම්
අයකගස උකපසක්ෂාවතේ තිකයනවා. ඒ අර රූපය කනා ඉ ේමවා
අර නුවණිනේ යු ේත නැති උකපසක්ෂාව. ඒ නිස්ා කමතැන
උකපසක්ෂාව කියන එ හැම කවලාකේ ම නුවණිනේ යු ේත වූ
උකපසක්ෂාව යි. අනේන ඒ නිස්ා තමයි කම් උකපසක්ෂාව පරෙල යි
කියලා හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ. ඒ නිස්ා ඒක ේ, ඔෙතුමිය කිේවා
වාකගස කම් ඒක ේ වරද ේ නැහැ. උකපසක්ෂා කේදනාව තමයි ඉහළ
ඉහළ යන ක ාට තිකයනේකනේ. ඒ නිස්ා අනීවායයගකයනේ ඒ ුස්ලස
ිතේ, පරෙල ුස්ලස ිතේ හැම කවලාකේ ම උකපසක්ෂා ස්හගත යි.
කතරැවනේ ස්රණයි.

කරෝී මහතේමිය:- කතරැවනේ ස්රණ යි, ගරැ ස්සවාමීනේ වහනේස්,
මට පරශසන කද
ේ තිකයනවා. දැනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, අපි ස්මථ
මටහනකිනේ භාවනා රන ක ාට අැතිවන විත ේ විචාර ...
එ
විදශගනා භාවනාව
රන ක ාට අැතිවන ස්තිය,
ස්ම්පජ්ඤ්සඤ්ය කියන එ ට ස්ස්ඳදනේන පුළුවනේ ද ස්සවාමීනේ
වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:-

ඔේ. ඒ ඔ ේක ෝම එ ට තමයි හට
ගනේකනේ. නමුතේ ස්තිස්ම්පජ්ඤ්සඤ්කයස ස්තිය කියන ක ාට
කවනම ධමමය ේ, ස්ති චචති ය. ස්ම්පජ්ඤ්සඤ්ය කියන
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ක ාට පරඥා චචති ය යි. නුවණ. විත ේ ය විචාරය කියන
ක ාට, ඒ එතැන හඳදුනේවලා තිකයනේකනේ ස්ංඛාරස්ස න්ධය
වශකයනේ ගතේකතාතේ, එතැන කවනම ධමම ටි
ේ තිකයනේකනේ.
• අරමුණට නැංවීම වශකයනේ උපදින ිත ේ තමයි
විත ේ ය කියලා කියනේකනේ.
• ඒ නංවාපු අරමුකණේ හැිරීම වශකයනේ පහල වන ිත ේ
තමයි විචාරය කියලා කියනේකනේ.
හැෙැයි කම් විත ේ විචාර ස්හිත ිතේවල, ඒ ිකතනේ ස්ති
ස්ම්පජ්ඤ්සඤ්ය තිකයනේන පුළුවනේ. ිහි නුවණ තිකයනේ න
පුළුවනේ. හැෙැයි, කම් ස්තිය විතර ේ තිිලා, නුවණ නැතුව
විත ේ විචාර අැතුවතේ පහල කවනේන පුළුවනේ. එතක ාට අපි
අර ඔෙතුමිය තා ර ඒ විදශගනාව ගැන තා රන ක ාට,
විදශගනාකේ අපි ස්මාධිය පැතේතකිනේ තිබ්කොතේ, කම් විත ේ
විචාර
අතයාවශයයි.
විකශසෂකයනේ
කම්
විදශගනාවලදී
අතයාවශයයි.
ඒ ධයාන කනා ලෙපු අයට ඒ අරමුකණේ අත කනා හැර
පවතේවනේන නම් අනීවායයගකයනේ අර විත ේ විචාර අවශය යි.
ඒ නිස්ා ඒ ඒ අරමුකණේ ෙලන කදසවලස, පරමාථණ ධමමයනේ ෙලන
කදසවලස, අනිතය දුක්ඛ අනාතේම වශකයනේ කම් කදසවලස නිතර
නිතර ඒ අරමුකණේ අලසලා කගන ස්ම්මශගණය
රනේකනේ ඒ
විත ේ විචාරයනේකගස ෙලකයනේ. ඒ නිස්ා විදශග නාවල විකශසෂ
ස්සථානය ේ ඒ විත ේ විචාරයනේට තිකයනවා.
විත ේ
විචාර ශ ේතිය නැතිවුණහම තමයි එයාකගස ිත
ුීතයට යනේකනේ, එකහම නැතිනම් එයාකගස ිත උදසධච්චයට
ගිහිලසලා කවන කවන අරමුණු වලට යනේකනේ කම් විත ේ
විචාරයනේකගස ශ ේතිය නැතිවුනහම යි. ඒ නිස්ා විකශසෂකයනේ
අපි දැනගනේන ඕන විදශග නා රන ක ාට අපි ඒ දනේකනේ
නැහැ කම් විත ේ ය ද, විචාරය ද කියලා. නමුතේ අපි හැම
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කවලාකේ ම කහාඳදිනේ අරමුණ අර කගන ඒ අරමුකණේ ම නිතර
නිතර, ඒ අරමුණ ම අරමුණු ර කගන, අපි කියමුක ා රූපය
ධාතු වශකයනේ ෙලනවා නම් ධාතු වශකයනේ ම ිතට ගනේ න
ඉඩ කදමිනේ ඒ ධාතු වශකයනේ ම එය කමකනහි
ර
ර
ඉනේනවා කියන කම් කදසවලස විත ේ විචාරයනේකගස ෙලකයනේ
තමයි ිදසධ කවනේකනේ.
එතක ාට ඒ කදසවලස දුවමල වුකනාතේ විපස්සස්නා ාණ දුවම ල
කවනවා. ඒ කවනුවට නීවරණ ධමමයනේ මතු කවලා අකපස අර
මටහකනනේ ඉවතේ කවනේන ිදසධ කවනවා.

පරශසන රැ:- ... ස්සවාමීනේ වහනේස්, කයෝනිකස්ෝමනි ාරකයස වකගස
අවස්සථාව ේ. කනේ ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ

වහනේකස්ස:-

අනේන
හරි.
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය වකගස අවස්සථාව ේ.

අනේන

හරි.

පරශසන රැ:- තව එ

පරශසනය ේ තිකයනවා ස්සවාමීනේ වහනේස්.
දැනේ
අපි
චිතේතානුපස්සස්නාව
එකහම
නැතේනම්
ධම්මානුපස්සස්නාව අපි වඩන ක ාට, අකපස ධම්මායතනයට කම්
අරමුණු රනේකනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්? එතක ාට දැනේ අනිතේ
අායතනවලිනේ එන අරමුණු, අරමුණු
රනේකනේ නැහැකනේ.
එතක ාට අර හිකතේ අැතිවන උකපසක්ෂා ස්හගත ස්මාධි
ස්සවභාවය අරූපාවචර ස්මාධි ස්සවභාවය ට ස්මාන රනේන
පුළුවනේ ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ෙැහැ. ඒ

එකහම කවනේකනේ නැහැ. අර
අනිතේ අායතනවලිනේ අරමුණු රනේකනේ නූ කියලා කියනේ න
ෙැහැ. අරමුණ කවනේන පුළුවනේ. හැෙැයි ඒ අපි ඒක තේ
උපදිනේකනේ මනායතනය යි, ධම්මායතනය යි කියන අායතන
කද තුළ තමයි. නමුතේ අරමුණු වශකයනේ අපට ධම්මායතනය
යි මනායතනය යි කියලා කියනේන ෙැහැ.
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දැනේ අපි හිතමුක ා, අපි චිතේතානුපස්සස්නාව රන ක නාට
ශබ්දය ේ අැීම් වශකයනේ ිත ේ උපදින ක ාට එයා ශබ්දය
අරමුණු කිරීම් ඉපදිච්ච ඒ අරමුකණේ හිත පිළිෙඳදව ෙලනවා.
රූපය ේ අරමුණු කවන ක ාට ඒ අරමුකණේ ච ේඛු විඤ්සාණය
ිත තමයි අරමුණු රනේකනේ. හැෙැයි එයාට අරමුණු වුනා.
රූපය ේ දැකීම කියන එ , ශබ්දය ේ අැීම කියන එ අරමුණු
කවලා එයා ෙලනේකනේ අර රූපකයස කතාරතුරැ ෙලනවා
කනකවයි, ඒ ඒ අරමුණු කවලා පහල කවච්ච ිත පිළිෙඳදව යි
ෙලනේකනේ.
එතක ාට අර මනි ාරකයස දී තමයි ඒ කවනස්ස කවනේකනේ.
අාරම්මණකයස දී අපට අර කියපු අායතන, කියනේකනේ රූපය
අරමුණු කවනේන පුළුවනේ. ශබ්දය, ගන්ධය, රස්ය, කපාට්ඨබ්ෙය
ක ායි
එ තේ
අරමුණු
වශකයනේ
එනේන
පුළුවනේ,
චිතේතානුපස්සස්නාකවදී. නමුතේ හැෙැයි, ඒ කවලාකේ එයා ඒ
අරමුකණේ එලසිලා ෙලනේකනේ හිත දිහාව මිස් ේ, රූපය දිහා
කනකවයි. ඒ
තමයි කවනස්. ෙැලීකම් දී මනි ාරකයස
කවනස්තේ එ ේ තමයි චිතේතානුපස්සස්නා, කේදනානුපස්සස්නා
අාදී වශකයනේ නම් රලා තිකයනේකනේ.
එතක ාට දැනේ කේදනානුපස්සස්නාකේ නම් කේදනාව ම යි
අරමුණු කවනේකනේ. නමුතේ ඒක දී මුලිනේ රූපය අරමුණු කවලා
ච ේඛුස්ම්ඵස්සස්ජ්ා කේදනා, කස්ෝතස්ම්ඵස්සස්ජ්ා කේදනා අාදී
වශකයනේ කම්වාතේ එ ේ ස්ම්ෙන්ධ කවලා තමයි කයකදනේකනේ.
ඒ නිස්ා අර ඒ කවලාකේ දී තිකයනේකනේ අැතේතට ම කේදනා
ස්ංඥා ස්ංඛාර චිඤ්සාණ තමයි. නමුතේ රූපය අැස්ුරැ
ර
කගන තමයි ඒ කදසවලස ාම කලෝ කයස පහල කවනේකනේ. එකහම
පහල වුනා කියලා ඒවා අරූපාවචර ධයාන හැටියට වතේ,
අරූපාවචර ධයානවලට ලඟයි කියලා වතේ, කියනේකනේ නැහැ,
විදශගනා පැතේකතනේ ගතේතහම. කමා ද, එයාකගස අරමුණ හැම
කවලාකේ ම කම් පරමාථණ ධමමයනේ විදශගනා
රනේන යි.
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රූපාවචර ගතේතතේ පළකවනි ධයාන පළකවනි අරූපාවචර ිත
ගතේතහම ස්ම්මුති අරමුණ ේ. ඒ නිස්ා ධයාන පැතේත ට යනේකනේ
නැහැ.

... මහතේමිය (අපැහැදිලියි) :- කතරැවනේ ස්රණයි, ස්සවාමීනේ
වහනේස්, දැනේ අපි අායතන වශකයනේ භාවනා රන ක ාට
කයෝනිකස්ෝමනි ාරය
රන ක ාට, දැනේ මරණ ධමමතාවය
කියන එ අවකෙෝධ කවන, අපට දැනේ හැම අායතනය ම ඒ
විදියට එකහම අවකෙෝධ කවන ගතිය ේ තිකයනවා කනේ ස්සවාමීනේ
වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ ඔේ.
පරශසන ාරිය (අපැහැදිලියි) :- එතක ාට දැනේ එකහම ෙැලුවහම
දැනේ ොහිර අායතනය යි, අධයාතේමි අායතනය යි, කද ම
අනිතය වනවා කියන යම් කිි වැටැහීම ේ එනවා කනේ. දැනේ
එතැන ඊට පස්සකස්ස ෙැලුවහම ස්සපශගකයනේ හට ගනේන කේදනාව
කියන එ ට දැනේ මට ඒ ... , අැතේතට ම මට ඒ අවකෙෝධ
කවනේන
යට ස්ම්ෙන්ධ කවලා භාවනා
රන ක ාට
අැතිකවනේකනේ අර ... කේදනාව තිකයන ... කේදනාව කියන
එ තේ අනිතය වන ධමමතාවය ේ ... තණේහාව ේ කියන එ තේ
අැති රනේන ක ායි කවලාකේ ... තණේහා කියන එ පතිත
කවනේකනේ කියන එ එකහම දැනේ තණේහාව කියන එ අනිතේ
කදපැතේතම අනිතය වන අරමුණු නම්, තණේහාව කියනේකනේ
ක ායි කවලාකේ තණේහාව ේ අැති ර ගනේන ද කියන කම්
වකගස ... දැනේ එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස්, ිතිනේ දැනේ ඔය
ීලබ්ෙත උපාදානය කියන එ එතැන දී අපි ට අමුතුකවනේ
හිතන අා ාරකයනේ ... නැහැ. අත හැකරනවා කනේ ද ස්සවාමීනේ
වහනේස්? ස්සවාමීනේ වහනේස්, එතක ාට ීල වෘතය ට
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වැකටනේකනේ ට්ටිය එකහම ෙකලනේ අත හැකරනේකනේ... දැනේ
ඒ නිවැරැදි ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ දැනේ ීලබ්ෙත පරාමාස්යට වැකටන
එ

එයාලා ෙලකයනේ මනි ාරකයනේ අවිදයාව දෘෂසිය නිස්ා
ර ගනේන එ
ේ. නමුතේ අතහැරීකම් දී එයා දැනේ ස් ේ ාය
දිද්ියතේ එ ේ
ෙැඳදිලා තිකයන එ
එතක ාට යම් කිි
ක කන ුකගස කම් දශගනකයනේ කම් කහසතු ඵල දහම දැකීම නිස්ා
ගති ලක්ෂණය දැකීමතේ එ ේ
එයාට අමුතුකවනේ කම්
ිලබ්ෙතපරාමාස්ය අයිනේ
රනේන කියලා අවශය නැහැ.
ීලබ්ෙතපරාමාස්යවතේ කම් ඒ උපාදාන ස්සවභාවය. අර දිටිය
අයිනේවීමතේ එ ේ ම ීලබ්ෙතපරාමාස්ය ස්හමුලිනේම නිරැද්ධ
කවලා යනවා. කමා ද, ඒ දිට්ිය හා ෙැඳදිලා තිකයන නිස්ා.
දශගනය දකිනවාතේ එ ේ ම එයා ස්සවභාවකයනේ අයිනේ කවලා
යනවා.

පරශසන රැ:- අමුතුකවනේ හිතලා අතහරිනේන කදය ේ නැහැ.
ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- අත හැකරනවා. මාගගයතේ එ ේ

අත
හැකරනවා. නමුතේ අපි දැනේ මුලිනේ අපට ඕනූ නම් අපි
කියමුක ා ක කන ේ ඒ වාකගස තැනකිනේ ඉනේනවා නම් එයාට
දැනේ කම් වැරැදසද ේ, කම් ීලබ්ෙතපරාමාස්ය කියලා කියනේකනේ
කම් ස්ාස්නකයස එ
ේ කනකවයි කියලා, ඒ විදියට කමකනහි
රලා ඒ දෘෂසිය අයිනේ
ර ගනේන උප ාරය ේ වශකයනේ
මනි ාරය රනේන පුළුවනේ. ඒ දෘෂසිය යටපතේ ර ගනේනවා.
නමුතේ ඒ ස්හමුලිනේ අත හැකරනේකනේ දශගනයතේ එ ේ යි.
කලාක ෝතේතර කස්ෝවානේ මාගග දශගනයතේ එ ේ ම අර දෘෂසිය
අයිනේ කවනවා. ඒ කියනේකනේ, ඔය දෘෂසිය වදාවතේ විදශග නාවට
පැමිකණන ක ාට ම තිකයනේකනේ නැහැ. කමා ද, හරියට
විදශගනාකේ මූලි ක ාටකස්ස ම ඔය ීලබ්ෙතපරාමාස් දෘෂසිය
අයිනේ කවනවා. කමා ද, ඒ එයාට දශගනය කියන එ එන
ක ාට ම ඒ
යටපතේ කවනවා, තදංග වශකයනේ. නමුතේ
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ස්හමුලිනේ ම අයිනේ කවනේකනේ මාගග ිකතේ දී.

පරශසන රැ:-

එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස්, දැනේ අපි
පඤ්සචඋපාදානස්ස න්ධකයස උදය වැය ෙලන ක ාට දැනේ ඔය
විදියට එ එ ස්ස න්ධ ධමමතාවයනේකගනේ අනිතය පර ට ර
කගන ෙලන ක ාට විඤ්සාණයට පතිත කවනේන, විඤ්සාණය
පිහිටනේන ස්ස න්ධ ධමමතාවය ේ නැහැ කියන එ අවකෙෝධය ේ
එනවා කනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්.

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- අනේන හරි ඔේ. ඒ

තමයි අපට අවශය

කවනේකනේ.

පරශසන රැ:- එතක ාට ස්සවාමීනේ වහනේස්, එතැන දී දැනේ අර
විඤ්සාණය ඊළඟ ිකතනේ අරමුණු රනේකනේ අපි හැම කවකලස
ම, ස්ම්පූර්ණකයනේ ම අනිතය වුණු ධමමතාවය ස්ංඥාව ේ ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- පැහැදිලි වුකනේ නැහැ මට පරශසනය තව
හරියට.

පරශසන රැ:- ඒ කියනේකනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, අපි හිතමු දැනේ
අපට චිඤ්සාණයට පතිත කවනේන තැන ේ නූ කියන තැන
දැනුම ේ එනවා නම්, එතැනිනේ පස්සකස්ස ඒ කියනේකනේ කස්සර ම
ධමමතාවනේ අනිතය කවනවා කියන ස්ස න්ධධමමතා ටි අනිතය
කවනවා කියන එ කනේ ... ඒ නාමරූපධමමතාවය. එතක ාට
ඊට පස්සකස්ස ඊළඟ ිකතනේ අපි අරමුණු රනේකනේ කස්සරම ධමමතා
ටි
අනිතය වුනු තැනේ අනිතය යි කියන ස්ංඥාව ේ ද
ස්සවාමීනේ වහනේස්? අනිතය වූ ධමමතාව ස්ංඥාව ේ වකගස ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ. ඒ නුවණ එයාට තිකයනවා. විදශගනා
රන ක ාට එයා දැනේ අැතේතට ම අපි කපාදුකේ ගතේතහම හැම
කවලාකේ ම විදශගනා
රන ඒවා, නුවණ, අනුවණ, ක ායි
ාටතේ කම් අරමුණු කවලා තිකයනේකනේ අනිතය දුක්ඛ අනාතේ ම
ධමම ටි
ේ තමයි, එයා කනා දනේනවා වුනාට. කමා ද, අපට
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අරමුණු කවනවා නම් ඔය තරිලක්ෂණය දාලා ෙැලුවහම, අනිතය
දුක්ඛ අනාතේම කියන කම් අනිතය දුක්ඛ ලක්ෂණවලට අයිති
නැතේකතේ කලෝක ෝතේතර නිවන විතර කනේ. ඊට කමහා ඔ ේක ෝ
ම ඔය ලක්ෂණවලට අයිතියි.
ඒ නිස්ා අපි අරමුණු රනේකනේ අැතේතට ම හැමදාම, දැන කගන
හරි කනා දැන කගන හරි, කම් වැඩ ට නැති, අනිතය වූ
අනාතේම වූ දු ේ වූ ධමම තමයි අරමුණු රනේකනේ. එතක ාට ඒ
විදියට දැනේ අපි විදශගනා රන ක ාටතේ ඒක ේ ඒ විදියට ම
ෙලනවා. අපි කනා දනේනා කදස කනේ ෙලනේකනේ. එකහම ෙැලීකම්
දී එයාට කම් තරිලක්ෂණය අවකෙෝධ කවනේන, අවකෙෝධ කවනේන
එයාට අර අරමුණ ේ පර ට කවන ක ාට ම කම් අනිතය
ධමමය ේ කනේ කියලා වැටැකහනවා. ස්දසදය ේ අැකහන ක ාට කම්
ස්දසදය අනිතය කදය ේ. නිතය කදය ේ කනකවයි. අනාතේම කදය ේ
කියන නුවණ අැතුකළස තිකයනවා එයාට.
දැනේ අපට අර
ැඩපත ේ ඉස්සස්රහට ගියාම, ඒක ේ අපි
අමුතුකවනේ කමකනහි රනේන අවශය නැහැ කනේ කම් තමනේකගස
ම ඡායාව. ඒ පැතේත ට යන ක ාට නැති කවනවා කියලා
අමුතුකවනේ හිතනේන කදය ේ නැහැ. ඒ
අකපස අැතුළත ම
තිකයනවා. ඒ වකගස කහාඳදට විදශගනා ඥාන දියුණු රලා දියුණු
කවච්චි ක නාට එයාට අැතුළතිනේ කම් අනිතය ස්ංඥාව ිහි
කවනවා. ඉතිනේ නමුතේ කම්වා අර අාශරව ෙලවතේ නිස්ා අැතැම්
අැතැම් අරමුණුවල ඒ වකගස නිතය ස්ංඥාව පිහිටන නිස්ා තමයි
එයා නැවැත නැවැත, නැවත නැවත කම් අනිතය දුක්ඛ අනාතේම
වශකයනේ ෙල ෙල, ෙල ෙල අාශරව කගවමිනේ අර මාගග ඵලය ේ
උපදින තා ේ ලස ඒ විදශගනා ඥාන උපදවා ගනේකනේ.

පරශසන රැ:- ඒ කියනේකනේ ඒ

දිගට ම රන තරමට තමයි
අාශරව කගකවනේකනේ. කනේ ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඒක නේ තමයි අාශරව කගකවනේකනේ.
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නැතේනම් අර අපි දැන කගන හිටියාට, අර අාශරවය නිස්ා එ
පාරම අර අැති ෙවට, නිතය ෙවට, අාපස්ු මතු කවලා එනවා
හිකතේ. ඒ නිස්ා ඒවා කගකවනේකනේ නැවත නැවත, නැවත නැවත
අායතන හය හරහා යම් තා ේ උපදිනවා ද, උපදින උපදින
හැම එ
ේ ම වකගස අනිතය වශකයනේ ෙලනවා නිතය වශකයනේ
අහු කවනේන කනා දී. දු ේ වශකයනේ ෙලනවා ස්ැප වශකයනේ අහු
කවනේන කනා දී. එතක ාට ිත ම
ර ානු ූල අනි ේ පැතේතට
හැකරනවා.

විශාඛා විදානපතිරණ මහතේමිය :- කතරැවනේ ස්රණයි ස්සවාමීනේ
වහනේස්, මට දැනේ අර හුඟ ේ හරිය
තා
කලස
ුස්ලමූලපච්චයා විඤ්සාණං කියන එ
කනේ. ඒක ේ ඔෙ
වහනේකස්ස කදසශනා ලා කනේ කම් ස්ංඛාරපච්චයා විඤ්සාණං
කියලාතේ එ
ේ. ඒ ඒ කමාන ස්ංඛාරය ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?
එතක ාට එතැන ස්ංඛාර කියලා ගනේකනේ, දැනේ අර අවිදයාකවනේ
එන ස්ංඛාර කනකවයි කනේ එතැන? එතැන කයකදන ස්ංඛාරය
ගැන කපාඩ්ඩ ේ විස්සතර රනවා ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ එතැන අපි හැඳදිනේවූකේ දැනේ

රය
ි ා
ිත
හා විපා
ිතේවල. විපා
ිතේ කියනේකනතේ
ුස්ලස
කනකවයි කනේ. එතක ාට
මම ිතේ තමයි
ුස්ලස අ ුස්ලස
කවනේකනේ. එතක ාට විපා ගැන අපි තා රන ක ාට ඒවා
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා පටනේ ගනේන ෙැහැ. කමා ද ඒ ඒ
ුස්ලයට අනුරූපව ලැකෙන විපා ය ේ නිස්ා. ස්ංඛාරපච්චයා
විඤ්සාණං කියලා පටනේ ගනේන ක ාට ඒ ස්ංඛාරය කියලා
කියනේකනේ ඒ කවලාකේ ඒ හිකතේ තිකෙන කච්තනාව යි. දැනේ
අපට උපදින ක ාට හැම කවලාකේ ම ක ායි ිත ේ ඉපදුනතේ
කම් කච්තනාව ේ නැතුව උපදිනේකනේ නැහැ කනේ. එතක ාට දැනේ
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අපි කියමු කපර මමය ේ රලා ඒ මමයට අනුව, අපි කියමුක ා
උදාහරණය ේ වශකයනේ ඔනේන පළකවනි
ුස්ලස ිත අපට
ිද්ධකවනවා.
ුස්ලමූලපච්චයා කියලා ාණස්ම්පයු ේත වූ
ස්ස්ං ාරි
කහෝ අස්ං ාරි
කහෝ
ාමාවචර
ුස්ලස ිත ේ
හටගතේතහම, ඔනේන
ුස්ල
මමය ේ කවනවා. ඒ
මමය
ම
ර ානු ූලව පැීමට ගිහිලසලා විපා ය ේ වශකයනේ එන ක ාට,
අපට හැම කවලාකේ ම විපා ය කදනේන නම් ඒ විපා යට
අදාළ ස්ුදුස්ු පරිස්රය ස්ැ ැිලා අනිවායයගකයනේ ම ස්ංඛාරය ේ
කවනේන ම ඕන. ඒ ස්ංඛාරයතේ මනි ාරයතේ ඒ ිකතේ
කච්තනාව තමයි එතැන ස්ංඛාරපච්චයා කියලා කියනේකනේ. අපි
චක්ඛුවිඤ්සාණකයස ිත ේ ගතේතතේ ස්ංඛාරය ේ තිකයනවා කනේ .
දැනේ අපට රූප ශබ්ද අාදී කම් කදසවලස විපා වුනාට වදාවතේ
ඒ රූප ෙැලීකම් කච්තනාව කනා තිෙුණා නම්, ඒ ස්ංඛාරය කනා
තිෙුණා නම් අැකස්ස රූප ගැටුණා කියලා ඒ ිත පහල කවනේකනේ
නැහැ. ශබ්ද ක ාච්චර අැහුනතේ ඒ ශබ්ද අැීකම් කච්තනාව
කනා තිෙුණා නම් ඒ ශබ්දය අපට අැකහනේකනේ නැහැ. අනේන ඒ
වාකගස තමයි. හැම ිත ේ ම උපදිනේන ස්ංඛාරය ේ, කච්තනාව ේ
අවශය යි.
එතක ාට කමතැන ස්ංඛාරපච්චයා විඤ්සාණං කියන ක ාට
ඒ ිකතේ තිකයන කච්තනාව තමයි ස්ංඛාරස්ස න්ධය කහවතේ
ස්ංඛාරය
හැටියට
ඒ
පටිච්චස්මුපසපාදකයස
හඳදුනේවලා
තිකයනේකනේ. කතරැවනේ ස්රණයි.

ෙණේඩාර

මහතා

(අපැහැදිලියි):-

කදසශනාකේ ස්ඳදහනේ වුනා
මනායතන, ධම්මායතන කද

ස්සවාමීනේ වහනේස්, කම්
කනේ අරූපී ෙරහසම කලෝ කයස
තිකයනවා. රූපී ෙරහසම කලෝ කයස
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අර අස්ඤ්සඤ් තලය ගතේතහම රූපාවචර ... ස්ඳදහනේ වුනා කනේ
ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස :- ඔේ ඔේ.
පරශසන රැ:- එතක ාට එතැන ස්සවාමීනේ වහනේස්, ධම්මායතන
වශකයනේ ගනේකනේ දැනේ අර ...ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ ඔේ ඒ ටි

තමයි ජීවිත නව යතේ
එ ේ
තිකයනවා කනේ. එතක ාට ඒ අදාළ රූපායතනය
හැරැනහම අනිතේ ඔ ේක ෝම ධම්මායතනයට තමයි අයිති
කවනේකනේ.

පරශසන රැ (අපැහැදිලියි) :- ස්සවාමීනේ වහනේස්, තව පරශසනය ේ
තිකයනවා. දැනේ අර ... උතේපතේතිය ලෙන ස්තේත්වයා ... භවකයස
... වශකයනේ ගතේතු ඒ මම ... කමා ද, ...කනේ ද

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ ඔේ.
පරශසන රැ (අපැහැදිලියි) :- එතක ාට ... ස්සවාමීනේ වහනේස්, ...
එයාට දැනේ කම් චිතේත නියාමය අනුව චුතියට අනතුරැව
පරතිස්න්ධි ිත ේ කනේ හට ගනේකනේ. එතක ාට එතැන මම ිත ේ
පහල කවනේන ඕකනේ. එතක ාට එයාට ඒ මම ිත හට ගනේන
මමය ේ හට ගනේන කපර ... යම්කිි
ාරණාව ේ ඉදිරිපතේ
කවනේන ඕන කනේ ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස :- ඔේ ඔේ.
පරශසන රැ (අපැහැදිලියි) :- විකශසෂකයනේ අපි දැනේ කම් ...
ස්තේත්වකය ේ නිස්ා එයාට කම් ස්තර අපාකයස උතේපතේතිය ේ
ලෙනේන කහසතුව ේ තිකයනවා ද?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- නූ කමා ද කම් ඒක ේ දී ඒ ට කහසතුව
තමයි, දැනේ අස්ඤ්සඤ් තලකයස යන ක නා ස්ාමානය
ක කන ුතේ කනකවයි. චතුත්ථධයානය ද ේවා ිත දියුණු රලා
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අ ුස්ලයනේ නීවරණයනේ ඉතාමතේ ෙලවතේ කලස් යටපතේ රපු
ක කන ේ තමයි. එයාකගස දෘෂසිය නිස්ා යි අස්ඤ්සඤ් තලයට
යනේකනේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කොකහෝ ාලය ේ, ලසප පනේියය ේ
ම කම් අස්ඤ්සඤ් තලකයස අායුෂ තිකයන නිස්ා, ඒ කොකහෝ
ාලය ේ ඒ විදියට ක කලස්ස යටපතේ රලා තිෙුණු නිස්ා ඒ
මම ශ ේතිකයස ෙලය නිස්ා තමයි ඒ ිතේ පහල කනා වී තිෙුකණේ .
මම ශ ේතිය කගවිච්ච ගමනේ ම ධමමතාවය ේ වශකයනේ හිතේ
පහල කවනවා.
එතක ාට හිතේ පහල කවන ක ාට හැම කවලාකේ ම ඒ අර
රපු ෙලවතේ
මමයනේ තමයි ඉදිරිපතේ කවනේකනේ. ඒ නිස්ා
කොකහෝ ාලය ේ ඒ කදසවලස නීවරණ යටපතේ රලා තිෙුණ
නිස්ා, අනි පඤ්සචමධයානය ද ේවා දියුණු රලා එතැනට
පැමිණි නිස්ා අනීවායයගකයනේ එයාට ඒ මරණාස්නේන
කමාකහාකතේ ුස්ලස ිත ේ තමයි පහල කවනේකනේ. එතක ාට
මනුස්සස් කලෝ කයස, දිවය කලෝ කයස තැන
ඉපදිලා පස්ුව
යනේන පුළුවනේ ස්තර අපායට.

පරශසන රැ:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, දැනේ ... ගිය භවකයස යම්කිි
ිතකිනේ නම් අරගතේකතේ ඒ ිතතේ පරතිස්න්ධි වශකයනේ හට
ගනේනවා ද කියලා මම කම් ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ ඔේ.
පරශසන රැ:- හරි කතේරැණා ස්සවාමීනේ වහනේස්.

ජ්යනේත මහතා:- පරශසනය ටතේ වඩා අානන්ද මහතේමයා ස්මා
කවනේන ඕන මම කම් වාහනය ේ පදවමිනේ ිටපු නිස්ා මට
ස්සවාමීනේ වහනේකස්සට අාරාධනා රනේන කනාහැකි තතේත්වය ේ
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තිෙුණා. ඒ ගැන මම පර ථමකයනේ ම ස්මාව අයදිනවා. ස්සවාමීනේ
වහනේස්, කම් ස්වනට ිිලස් කවනුකවනේ. ඒ වාකගස ම ස්සවාමීනේ
වහනේස්, ඔෙ වහනේකස්ස කොකහෝම කහාඳදට රැණු පැහැදිලි
රලා දුනේනා, විකශසෂකයනේ ම කම් ධම්මහදය විභඞ්ගකයස
තිකෙන වැදගතේ ම. ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඒ වුනතේ මම හුඟ ේ
අහලා තිකයනවා අැතැම් කදසශනාවල දී අපරියාපනේන භූමිය
කියන එ
වැරදි විදියට අථණ ථනය ේ කිරීම නිස්ා, ඒ
අපරියාපනේන භූමිය කියන එ රහතනේවහනේකස්ස කියන නමිනේ
පරතිස්සථාපනය රලා. ඒ කියනේකනේ රහතනේ වහනේකස්ස ට තමයි
අපරියාපනේන භූමිය කියලා කියනේකනේ කියලා වකගස. එකහම
කිේවහම ියලු කදස ම පැටකලනවා. ... අැතැම් විට අහලතේ
අැති. ඒ ට කියනවා එතැන දී අර අපරියාපනේන භූමිකයහි දී
අාහාර වගග තුන යි. ඵස්සස්ාහාරය යි, මකනෝස්ඤ්සකච්තනාහාරය
යි,
විඤ්සාණාහාරය
යි
කියන තැන දී
එතැන
ෙලිං ාරාහාරය අයිති කවනේකනේ නැතේකතේ එතැන නාම ධමම
ගැන මාගග ිතේ, ඵල ිතේ, ස්හ ඒ චචති ධමම ස්හ නිවමානය
කියන එ ගැන පමණ ේ තා රන හිනේදා එතැන දී ඒ
නාමධමමවලට ෙලිං ාරාහාරය අයිති කවනේකනේ නැති නිස්ා යි
එතැන ෙලිං ාරාහාරය නැතේකතේ. එතක ාට දැනේ ක කන ේ
කියනවා නම් දැනේ කම්
ෙලලා රහතනේ වහනේකස්සට
ෙලිං ාරාහාරය අදාල කවනේකනේ නැහැ කිේකවාතේ ඒ
කලා ුම ...

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස :- ඔේ.
පරශසන රැ:- ඒ වාකගස ... අපට අැතේතට ම අැහිලාතේ තිකයනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා, අනිතේ එ අායතන කද යි කියලා කියනවා.
අපරියාපනේනකයස අායතන කද යි කියන ක ාට මනායතන
ධම්මායතන කියන ක ාටතේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, ඒවා අනිතේ
අායතන නැහැයි කියනවා රහතනේවහනේකස්සට. ඒ වාකගස කම්
විදියට අපරියාපනේන භූමිය කියන එ
කතේරැම් ගතේතහම
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කලා ු පටලැවිලසල
පැටලිලා අනි ේ අයවතේ පැටකලන
ගතිය ේ තිකයනවා ස්සවාමීනේ වහනේස්. මම හිතනවා ඒ මතු
රනේන ස්ුදුස්ු යි කියලා කම් වාකගස තැන දී, ස්සවාමීනේ වහනේස් .

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- ඔේ අැතේතට ම කම් රහතනේවහනේකස්ස
පිළිෙඳදව විවිධ තා පරවෘතේති අද තිකයනවා. ඉතිනේ ඒ නිස්ා
අැතැම් විට කම් රහතනේ වහනේකස්සට හැම කමාකහාකතේ ම
කලෝක ෝතේතර ිතේ පහල කවනවා කියනවා. ඒ වාකගස ම
රහතනේවහනේකස්සට හැම කවලාකේ ම රය
ි ා ිතේ පහල කවනේකනේ
නැහැ කියන කදසවලස. අර කියපු කගාඩ ේ එ එ
තා වැරැදි
තාවලස කම් කදසශනා තුළ අපටතේ අහනේන ලැිලා තිකයනවා.
ඉතිනේ ඒ නිස්ා රහතනේවහනේකස්ස අපි කියලා කියනේකනේ ඒ අහග තේ
ඵල, මාගග ඵල ිතේ කද ගතේතහම අපි කම් රහතනේවහනේකස්ස
කියලා හඳදුනේවනවා. එතක ාට අහගතේ ඵල, එතක ාට නමුතේ අපි
කපාදුකේ ස්ම්මුතිකයස තිකයනේකනේ රහතනේ වහනේකස්ස කියන එ
ස්ාමානය පුදසගලකය ේ. එයාට
ාම කලෝ කයස නම්,
ාම
කලෝ කයස ඉනේන ක ාට එයාට කම් ස්ස න්ධ පහ ම තිකයනවා.
ඊට පස්සකස්ස විපා ිතේ පහල කවනේන පුළුවනේ. අායතන හය
ම තිකයනවා. කම් අැකහනේ රූප ෙලනවා. ශබ්ද අහනවා.
එතක ාට කම්
ාම කලෝ කයස නම් අායතන කදාළහ ම
රහතනේවහනේකස්සට රය
ි ාතේම කවනවා.
නමුතේ ඒ කවනස් තිකයනේකනේ, රහතනේවහනේකස්සලාට ඒ අායතන
හරහා අ ුස්ලස උපදිනේකනේ නැහැ.
ුස්ලස උපදිනේකනේ තේ නැහැ.
ඒ කවනුවට රය
ි ා ිතේ ඉපදීම තමයි රහතනේවහනේකස්ස. ඒ යි
කම්, රය
ි ා ිතේ රහතනේවහනේකස්සට උපදිනවා කියලා ස්ඳදහනේ
කවලා නැහැ.
නමුතේ අැතේතට ම ඒ පට්ඨානය ගතේතහම පරතය කපනේනන
ක ාට ඒවාකගස විතර ේ ඉතාමතේ අඩු තැනේවල අරහා
රය
ි ා
චිතේතං උපසපාකදති කියලා විතර ේ කොකහෝම ස්ුලු තැනේවල
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කපනේනනවා. ඊට කමහා කිි තැන
කම් අවයා ෘත ිතේ
හැටියට කපනේනනවා මිස් ේ පුදසගලභාවය ේ ස්ඳදහනේ
රලා
කපනේනනේකනේ නැහැ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒ රය
ි ා ිතේ හැම කවලාකේ
ම ස්සවභාවය ගතේතහම ඒවා කවන කිි ම ස්තේත්වකය ුට පහල
කවනේන ෙැහැ. කවන ස්තේත්වකය ුට පහල කවනවා නම්
එ ේක ෝ ුස්ලස ිතේ. එකහම නැතේනම් අ ුස්ලස ිතේ. එකහම
නැතිනම් විපා
ිතේ.
රියා අකහසතු
ිතේ කද
ේ පහල
කවනේන පුළුවනේ. එච්චර යි. ස්කහසතු
රය
ි ා ිතේ කිිව ේ
පෘතගසජ්න ක කන ුට කහෝ කවන මාගග ඵල ලාභී
රහතනේවහනේකස්ස හැර කවන මාගග ඵල භික්ෂූනේ වහනේකස්ස
නම ට පහල කවනේකනේ නැහැ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා කම්, ඒ
ාමාවචර කලෝ කයස ඉනේන ක ාට ඒ රහතනේවහනේකස්සලාකගස
අායතන ස්ස න්ධ ධාතු කම් ියලසල තිකයනවා.
නමුතේ කම් ඒ අරිහතේ ඵල ිත විස්සතර රන ක ාට, අරිහතේ
මාගග ිත විස්සතර රන ක ාට අපි ඒ ට අදාලව විතර ේ ඒ
ධමම කියනේනට ඕන. කලෝක ාතේතර ධමමකයෝ කියලා ගතේතහම,
ඒ මාගග ඵල ිතේ ටි ට අදාලව කියනේන ඕන. එකහම කිේවාට
උනේවහනේකස්සට එදිකනදා හැම කමාකහාකතේ ම කලෝක ෝතේතර
ිතේ උපදිනවා කනකවයි. ඉතිනේ ඒ නිස්ා ඒවා අපි නිවැරැදිව
කතේරැම් ගනේන ඕන.
ඉතිනේ ඒ ධම්මහදය විභංගකයස කියන
ාරනා නිවැරැදි, ඒ
ාරනා නිවැරැදිව කතේරැම් ගැනිම හා ඒවා නුවණිනේ විමස්ලා
ෙැලුකවාතේ කම්වා ක ාකහාම ද කවනේකනේ. කමකහම කවනේන
පුළුවනේ ද? දැනේ රහතනේවහනේකස්ස නම ට රූප කපකනනේකනේ
නැදසද? අායතන කද යි නම් එතක ාට උනේවහනේකස්සට කම්
ච ේඛායතනය යි රූපායතනය යි ච ේඛු විඤ්සාණය යි කියන
කම් ිතේ උපදිනේකනේ නැදසද? කියලා කහාඳදට විමස්ලා ෙලනේ න
ඕන.
විමස්ලා ෙලන ක ාට ක කන ේ නුවණිනේ හිතනවා නම් ඔය
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කියන කදසවලසවල කමානවා හරි ගැටලු පරශසන තිකයනවා කියන
එ ක කන ුට පරශසනය ේ වශකයනේ ඉදිරිපතේ කවනේන ඕන. ඒ
නිස්ා ඒවා අැතේතට ම ෙලලා කතේරැම් අර කගන නිවැරැදි ධමමය
ඉකගන ගනේන කියලා මම අාරාධනා
රනවා, කම් ධමමය
කොකහෝ ාලය ේ පැවැතේවීම ස්ඳදහා. කතරැවනේ ස්රණ යි.

පරශසනය ේ:- ස්සවාමීනේ වහනේස්, තව කපාඩි පරශසනය ේ මතු වුනා
කම් අැතේතට ම ධමමයට, ඒ ස්ා ච්ඡාවට ක ලිනේ ම ස්ම්ෙන්ධ
නැති කවනේන පුළුවනේ ස්සවාමීනේ වහනේස්. දැනේ අර වස්ල
තාව ේ ඔෙ වහනේකස්ස මත ේ
ර ගතේතා කනේ ස්සවාමීනේ
වහනේස්,
අර
...
එනවයි
කියලා.
පිළින්දිවච්ච
මහරහතනේවහනේකස්සකගස. ස්සවාමීනි, දැනේ ඒ අපට කතේකරන
හැටියට එ ේ අවස්සථාව
දී එ
කදය ේ වකගස ද? එකහම
නැතේනම් එය නිතරම ිදසධ වුනා ද ඒ විදිකයස ථාව? ඒ ට
ෙුදුනේ වහනේකස්සකගස යම්කිි අවවාදයකිනේ කහෝ පස්ුව එය
කවනස්ස වුනා ද? ... වකගස රැණු ස්ඳදහනේ වුකනාතේ ස්සවාමීනේ
වහනේස්,

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- මට එකහම දැනේ එ

වරම ිදුවුකනේ
කියන එ
ේ අපට ගනේන ෙැහැ. අර විකශසෂ අවස්සථාව ේ
නිස්ා එතැන කපනේනලා තිකයනවා. නමුතේ පුරැදසද ේ වශකයනේ
ඒ වස්ල වාදකයනේ
තා
රන ෙව තමයි ස්ඳදහනේ කවලා
තිකයනේකනේ. නිතරම තා රනවා කනකවයි. අැතැම් කවලාවට
උනේවහනේකස්සකගනේ ඒ වකගස අර ස්ස්ර පුරැදසද නිස්ා එෙඳදු කදසවලස
පිටකවනේන පුළුවනේ ම නිස්ා කවන අවස්සථාවල එකහම තා
රලා උනේවහනේකස්ස අැති. නමුතේ ඉතිනේ අර ස්ස්ර පුරැදු නිස්ා
මිස් ේ ඒවා ක කලසස්ය ේ කනාවන නිස්ා, අනි
ඒවා අපි
ලසපනා රලා හිතලා රන කදසවලස කනාවන නිස්ා, ඒ ට
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ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස වතේ වාරණ පනවනේන යනේකනේ නැහැ.
නමුතේ ඒ ස්ස්ර ස්සවභාවය විතර ේ ෙුදුරජ්ාණනේ වහනේකස්ස
පැහැදිලි
රනවා. ඒ භික්ෂුව ක කරහි ක කලසස්ය ේ
අමනාපය ේ අ ැමැතේත ේ ක කලසස්ය ේ අැති ර ගනේන එපා.
උනේවහනේකස්ස ියලු ක කලස්ස නස්ලයි. උනේවහනේකස්ස ද කම්
දසකේෂකයනේ
තා
රනවා කනකවයි. ස්ස්ර කමනේන කම්
ාලකයස කමච්චර ාලය ේ කම් විදියට ඉපදිලා තිෙුණු නිස්ා
තමයි උනේවහනේකස්සකගනේ කම් විදියට වචන පිටකවනේකනේ
කියලා, ධමමතාවය පැහැදිලි
රලා කදනවා මිස් ේ අාකය
අාපතේති පනවනේන කහෝ වාරන පනවනේන යනේකනේ නැහැ.
කමා ද කහසතුව, ඒ කදසවලස ස්සවභාවකයනේ අර ස්ස්ර පුරැදසද
කියන එ නිස්ා එන නිස්ා.

පරශසන රැ:- මට කම්

කම් විදියට අහනේන හිතුකණේ ස්සවාමීනේ
වහනේස්, දැනේ වර්තමානකයස අපි දකිනවා විවිධ රටා ඉදිරිපතේ
රමිනේ, ඒ කියනේකනේ කම් පිළිනේදිවච්ච රහතනේවහනේකස්ස
කමකහම තා රනේන පුළුවනේ. ඕන ක කන ුට ඕන විදිය ට
තා රනේන පුළුවනේ කියලා ම, ... ස්ංවරය ේ නැතුව තා
රන අවස්සථාවලස අපට කගාඩ ේ දකිනේන ලැකෙනවා. ඒ ට
ස්මහර ේ අය උපකයෝගී
රනේකනතේ කම් ම යි. කම්
පිළිනේදිවච්ච මහරහතනේවහනේකස්ස ම යි. නමුතේ අපි
රහතනේවහනේකස්සලා වුනතේ
වුරැ වුනතේ ස්සවාමීනේ වහනේස්, අපි
ස්ංවර කවනේන ඕනයි කියන එ අපට හැකියාව ේ තිකයනවා
ල යුතු ෙව අපි දැනගනේන ඕන කනේ ද ස්සවාමීනේ වහනේස්?

ස්සවාමීනේ වහනේකස්ස:- අනිවායයගකයනේ ම ඒ

තමයි. ඒ ඉතිනේ
අනිවායයගයයි.
ඒක නේ
කොකහෝ
විට
අර
ඒ
මහරහතනේවහනේකස්සලාකගනේ
නැතතේ,
ලාතුරකිනේ
අර
ාණවිපසපයුතේත ිතේ පහල වීම නිස්ා කවනවා මිස් ේ, නමුතේ
ඒවා නිතර නිතර ඒ කදසවලස පුරැදසද ේ වශකයනේ නිතර රනේකනේ
නැහැ උනේවහනේකස්සලා. කමා ද, හැම කවලාකේ ම ෙුදුරජ්ාණනේ
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වහනේකස්ස
කදසශනා
රලා
හැම
කවලාකේ
ම
රහතනේවහනේකස්සටතේ කම් විනය ශික්ෂා අයිති යි. කනා පැහැදුණු
අයකගස පැහැදීම පිණිස්තේ, පැහැදුණු අයකගස වඩා පැහැදීම
පිණිස්තේ භික්ෂුව ේ විිනේ ටයුතු ළ යුතු යි කියන එ
අනිවායයග විනය ාරණාව ේ. ඉතිනේ ඒ නිස්ා අපි හැම කවලාකේ
ම එතැන දී ක කන ේ අපැහැදීමට කහසතු කවනවා නම් ඒ
පෘතගසජ්න ක කන ේ වුනතේ අපි එතැන දී ස්ංවර විය යුතු යි.
ඒ අතයවශය කදසවලස.
කතරැවනේ ස්රණ යි.
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“ධම්මහදය විභංගකයස කියන, ඒ
ාරනා නිවැරැදිව
කතේරැම් ගැනිම හා ඒවා නුවණිනේ විමස්ලා ෙැලුකවාතේ
කම්වා ක ාකහාම ද කවනේකනේ. කමකහම කවනේන පුළුවනේ
ද? දැනේ රහතනේවහනේකස්ස නම ට රූප කපකනනේකනේ
නැදසද? අායතන කද යි නම් එතක ාට උනේවහනේකස්සට
කම් ච ේඛායතනය යි රූපායතනය යි ච ේඛු විඤ්සාණය
යි කියන කම් ිතේ උපදිනේකනේ නැදසද? කියලා කහාඳදට
විමස්ලා ෙලනේන ඕන. විමස්ලා ෙලන ක ාට ක කන ේ
නුවණිනේ හිතනවා නම් ඔය කියන කදසවලසවල කමානවා
හරි ගැටලු පරශසන තිකයනවා කියන එ
ක කන ුට
පරශසනය ේ වශකයනේ ඉදිරිපතේ කවනේන ඕන. ඒ නිස්ා ඒවා
අැතේතට ම ෙලලා කතේරැම් අරකගන නිවැරැදි ධමම ය
ඉකගන ගනේන කියලා මම අාරාධනා රනවා, කම් ධමමය
කොකහෝ ාලය ේ පැවැතේවීම ස්ඳදහා.

