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සරඥාපන
්ාශයප ුුදුරාාණන් ෙහන්වස් ව ් ශාසනය ශ පිිහහ ය ශ ්ාකවය ශ් ී
ඒ ුෙ දුටු ,ික්ෂූන් ෙහන්වස්කා සත් නම්් හමහත් සාවය ය ශට පැණණ,
“ුුදුසස්න පෙත්නා වම් උතුම් අෙස්ථාෙ හ්්ම ිය ශවහාත් නැෙත අපට
සසර දු්ින් ණීමට පිහිට්් ්ර ත හැ්ි ්ාකය ශ්් ්ෙදා කැවේ දැ ය ශි
වනා ්ිය ශ හැ්ි ුැවින් ජීවිත පිහතයා වය ශන් ෙුෙ ද උත්සාහ ව්ාට අප
විසින් දු්ින් ණීමට පිහිට්් ්ර ත ය ශුතුය ශ” ය ශි සක්ා, ්ාශයප
ුුදුරාාණන් ෙහන්වස්ව ් ධ්ාතු නිදන් ්ළ ස්ෙර්ණ චකතයය ශ ෙැඳ,
මහෙනය ශ ෙැද, නැ ිය ශ වනා වහන එ්් පර්ෙතය ශ්් දැ්, ජීවිතාශාෙ
ඇත්වතෝ නෙතිත්ො! දිවි පුදා මහණ දම් පුරනු ්ැමැත්වතෝ වම්
පර්ෙතය ශට න ිත්ො! ය ශි ්ිය ශා හිණිමඟ්් ුැඳ ඒ මඟින් පර්ෙතය ශට නැඟ
හිණිමඟ වපරළා දමා, එහි වෙවසණන් මහණ දම් පුරන්නට පටන් ත්හ.
මහණ දම් පිරීමය ශ ය ශනු මඟපක පිණිස ,ාෙනා ්ිරීමය ශ. ඒ
පිිහවසහි සඞ්ඝ ස්ථවිරය ශන් ෙහන්වස් එ්් රාතරිය ශ්ින් ම සය ව්වකසුන්
නසා රහත් ෙූහ. ඊට පස් දින වදෙන වතරැන් ෙහන්වස් අනා ාණ ෙූහ.
හතිිහ පස් වදනා ෙහන්වස් ්ිසි විවශ්ෂය ශ්ට වනාපැණණ ඒ පර්ෙතය ශ
මත නිරාහාර ,ාෙවය ශන් විය ශළ, පෘථ ්ාන ්ාක්රිය ශාවෙන් ්රිිහය ශ ව්ාට
වදයවකාෙ උපන්හ. ඔෙුහු දිෙය වකෝ්වය ශන් දිෙය වකෝ්වය ශහි උපදිණන්
ුුද්ධ්ාන්තරය ශ්් ෙූ ීර්ඝ ්ාකය ශ ව ො අප ුුදුන් ෙහන්වස් ව ්
්ාකවය ශහි නැෙත ණනිස් වකාෙ උපන්හ.
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පුක්කුසාති රා එය ශින් එ්් ව්වන්ි. කුමාර කස්සප වතරැන්
ෙහන්වස් එ්් ව්වන්ි. දබ්බ මල්ලපුත්ත වතරැන් ෙහන්වස් එ්්
ව්වන්ි. සභිය පරිවරාජක එ්් ව්වන්ි. දාරුචීරිය එ්් ව්වන්ි.
්සුප් ුුදුන් ෙහන්වස් ව ් සස්න පිිහවහනු දැ් සාවය ය ශට පත් ඒ
,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්කා ව ් සිත දිවි පුදා මහණදම් පිරීමට නැමුණා්්
වමන් ෙත්මන් ුුදු සස්වන් ආය ශුෂවය ශන් අඩ්් ව වී ය ශන වම්
ේොනුවය සිය ශරි ම වුෞද්ධ් රටෙක වුෞද්ධ් පින්ෙතුන්ව ් සිත් වපරට
ෙඩා දහමට නැමී ුරවී ව ාස් ඇති ුෙ වනාවය ශ්් ්රැණුෙකින්
වපවනන්නට තිවේ. එහි පරතිඵකය ශ්් ෙශවය ශන් වම් ාාතිවය ශ්ී ම වහෝ වම්
ුුදු සස්වනහිී ම මඟපක කුා නිෙන් දැ්වම් ුකාවපාවරාත්තුවෙන්
සික් රැ්මට, ,ාෙනා ්ිරීමට වුාවහෝ වදනා විසින් ුටන් ව න තිවේ.
වුෞද්ධ් රටෙක ,ාෙනා පුහුණු ්රන ස්ථාන වුාවහෝ ණන්් ඇති වී
තිවේ. වුෞද්ධ් ානය ශා විසින් වනාසක්ා හැරීවමන් ්ාකාන්තරය ශ්්
ය ශටපත් වී තුුූ ,ාෙනා ්රම නැෙතත් පරසිද්ධිය ශට පැණවණන්නට වී
තිවේ. වම් වපාවතහි දැ්්වෙන සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශත්
්ාකාන්තරය ශ්් ය ශටපත් වී තුුූ ,ාෙනා ්රමවය ශ්ි. අද ුුරැමවය ශ් වම්
,ාෙනාෙ පුරැදු ්ිරීවමන් වුාවහෝ වදන්ුන් වුාවහෝ පරතිඵක කුා
ඇති ුෙ ්ිය ශති.
,ාෙනා ්රම අතර ද හ්්මනින් ඵක දැ්ිය ශ හැ්ි ඒො ද, ඵක
කැබීමට වුාවහෝ ්ක් ත ෙන ඒො ද, ව්ාවත්් මහන්සි ෙුෙ ද
සෑවහන ඵකය ශ්් වනා කැබිය ශ හැ්ි ඒො ද ඇත්වත් ය ශ. වම් සතිපට්ඨාන
,ාෙනා ්රමය ශ ෙනාහි වමවකාෙ ම - ඵක කැබීමට සුදුසු්ම් ඇතිය ශන්ට
හ්්මනින් ඒො කැබිය ශ හැ්ි ,ාෙනා ්රමය ශ්ි. සතර මාර් සතර ඵක
නිර්ොණය ශ ය ශන වම් වකෝව්ෝත්තර ධ්ර්මවය ශෝ ිහි-පැවිදි, ැහැණු-පිිහණ,
ුාක-මහරි සැම වදනට ම සාධ්ාරණය ශහ. අතතවය ශහි සත් හැවිිහදි
ළදැිහය ශන් පො වසෝොන් ඵකය ශට පැණණි ුෙ අවප් වපාත පවතහි
වනාවය ශ්් තැන්ෙක සඳහන් වී ඇත්වත් ය ශ. ෙර්තමාන ාාතිවය ශ් ී ම ඵක කැබීමට තරම් ,ා යය ශ්් සෑම වදනාට ම නැති ුෙ නම් ඇත්ත්ි.
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එුන්වදෝ ුුද්ධ්්ාකවය ශහි ද වුාවහෝ ෙූහ. වම්ක වෙවසන සෑම වදනා
ම ෙර්තමාන ,ෙවය ශ් ම -ඵක කැබීමට ,ා ය නැත්තාහු වනා වෙති.
ඒො කැබීමට තරම් ,ා යය ශ ඇතිය ශෙුන් දැනුදු වුාවහෝ ඇති ුෙට ්ිසිදු
සැ්ය ශ්් නැත.
වී ඇටවය ශහි පැළවීවම් ශ්්තිය ශ ඇත ද, අටුවය ම තුුුණ වහාත්
්ිසි ්වක් එය ශ පැළ වනා ෙන්වන් ය ශ. එවමන් වම් ාාතිවය ශ්ී ම ම ඵක කැබීමට ,ා යය ශ ඇති තැනැත්තාට ද කැබීම සඳහා ්රිය ශා වනා ්ළ
වහාත් ඒො වනා කැවුන්වන් ය ශ. වම් ාාතිවය ශ්ී ම ම -ඵක කැබීවම්
,ා යය ශ ඇද්ද, නැද්ද ය ශන ුෙ වත්රැම් ැනමට ්ිසි ක්ුණ්් නැත්වත්
ය ශ. ,ා යය ශ සැඟවී ඇති වදය ශ්ි. ඒ නිසා වම් ාාතිවය ශ් ී ම වම් ුුදු
සස්වන්ී ම ම -ඵක කැබීමට, නිෙන් දැ්මට තරම් ,ා යය ශ්් අපට
නැතය ශ ්ිය ශා ්ිසිේු විසින් මන්වදෝත්සාහ වනාවිය ශ ය ශුතු ය ශ. ,ා යය ශ
ඇති නැති ුෙ දත හැ්ි ෙන්වන් ද උත්සාහ ්ර ුැකවමනි. වනා මඟ
ව ාස් ඒ්ාන්තවය ශන් වමවකාෙ ම ඵක දැ්ිය ශ හැ්ිෙන ය ශහපත් විදර්ශනා
,ාෙනා ්රමය ශ්් අනුෙ ්ක්් උත්සාහ ්ළ වහාත් ,ා යය ශ ඇති
තැනැත්තා ය ශටත් පිිහවසය ශින් වසෝොන් ඵකය ශටෙත් පැණවණන්වන් ය ශ.
වම් ාාතිවය ශ් ී ම එය ශට පැණ)මට ,ා යය ශ නැත්තා ෙූ පින්ෙතුන්ට
්සුප් ුුදුන් සමවය ශහි ්ඳු නැඟ ,ාෙනා ව්ාට ද ඒ ාාතිවය ශ්ී වසෝොන්
ඵකය ශටත් පැණණිය ශ නුහුණු ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්කා පස් නමට ඒ ්ළ
උත්සාහය ශ අප ුුදු සස්වනහි හතා හ්්මනින් රහත් විය ශ හැ්ිවීමට
පාරණතාෙ ෙූෝ් වමන් මතු ුුදු සස්න්ී ම ඵක කැබීවම් පාරණතාෙ
ෙන්වන් ය ශ.
ස්ෙසන්තානවය ශහි ්ාමච්ඡන්දාදි නෙරණය ශන්ට ඇති ෙන්නට හඩ
තුා සමහර දෙස් පමණ්් ,ාෙනා ්රන්නා ෙූ තැනැත්තන්ට හා
දිනපතා ම ෙුෙ ද දෙවසන් සුළු ්ාකය ශ් පමණ්් ,ාෙනාවෙහි
වය ශවදන්නෙුන්ට ව්ටි ්ාකය ශ්ින් ම -ඵක වනා කැබිය ශ හැ්ිය ශ. එවස්
්රන්නෙුන්ට
සිය ශ
ෙස්ිනුදු
ම -ඵක
වනාකැබිය ශ
හැ්ිය ශ.
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ස්ෙසන්තානවය ශහි නෙරණය ශන් ඇති වීමට අේාශය ශ්් වනා තුා
නෙරණය ශන්ට සම්පූර්ණවය ශන් ම හඩ්් වනාී, නිදන ්ාකය ශ හැර දෙස
මුළුක්වක් ම සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙහි වය ශවදන පින්ෙතාට ම -ඵක
කැබීමට ෙැඩි ්ක්් ත වනා වය. එුැවින් සැිහය ශුත් මහවතරැන්
ෙහන්වස් “වම් සස්වනහි ව්ාවත්් ්ක් ධ්ර්මය ශට අනුෙ පිළිපදින
තැනැත්වත් රහත් වය දැ” ය ශි විකාළ ාම්ුුඛාද් පිහුරාා්ය ශා හට “න
චීරං ආවුසසා” ඇෙැත්නි! ෙැඩි ්ක්් වනාවයය ශ” ය ශි ෙදාළ වස්්.
වම් වපාවතහි ද්්ො ඇත්වත් සතර සතිපට්ඨානය ශ ම එ්ෙර
,ාෙනා ්ිරීවම් ්රමය ශ ය ශ. වමය ශ අනි්ුත් ,ාෙනාෙන් වමන් වනාෙ, සතර
හිහය ශයෙ හා සම්ුන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ ්ෑම්-බීම්, මකමුතර පහ්ිරීම්,
මුෙවදවීම්, අත්-පා වදවීම්, ෙතුර නෑම්, ්ථා ්ිරීම්, ීම්, ැනම්, හැඳීම්,
වපරවීම් ආදි ස්ක ්රිය ශාෙන් හා සම්ුන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ ද, ක්්ෂුරාදි
හන්ද්රිය ශය ශන්ට හමුෙන අරමුණු හා සම්ුන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ ද, අරමුණු
ැනම හා සම්ුන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ ද, ්ක්පනා ්ිරීම් ෙැටහම් සැප දු්්
හා සම්ුන්ධ් ෙූ ද, සන්තානවය ශහි ඇතිෙන ව්වකස් සම්ුන්ධ් ෙූ ද,
ශරද්ධ්ාදි ුණ ධ්ර්ම සම්ුන්ධ් ෙූ ද, ය ශහපත් ෙූත් අය ශහපත් ෙූත් ්ක්පනා
සම්ුන්ධ් ෙූ ද ,ාෙනාවේි. වහාඳින් ,ාෙනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ඔහුව ් හන්ද්රිය ශය ශන්ට මුණ ැවසන සිය ශක්ක හා වම් ,ාෙනාෙ සම්ුන්ධ්
වය.
වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ මැනවින් ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා හට
නිදන ්ාකය ශ හැර අන් සිස් ්ාකය ශ්් නැත. එුැවින් ඔහුව ්
සන්තානවය ශහි ්ාමච්ඡන්දාදි නෙරණය ශන්හට නැ එන්නට අෙස්ථාේ්
වනා කැවුන්වන් ය ශ. එය ශින් වනා පිිහවහන්වන් ය ශ. ඒ වය ශෝ ාෙකරය ශා හට
අද ්රන ,ාෙනාවෙන් ඇති ෙන සිහිවය ශ් දිය ශුණුෙ, සමාධිවය ශ් දිය ශුණුෙ,
පරඥාවය දිය ශුණුෙ, වහට ්රන ,ාෙනාවෙන් ඇති ෙන සිහිවය ශ් දිය ශුණුෙ හා
සමාධිවය ශ් දිය ශුණුෙ හා පරඥාවය දිය ශුණුෙ හා සම්ුන්ධ් ෙන්වන් ය ශ. එුැවින්
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ඇතැම් වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ සතිය ශ්් වද්්් ,ාෙනාවෙහි වය ශීවමන් ද ම
ඵක කුති. ෙැඩි ්ක්් ,ාෙනා ්රන්නා ැන ්ිය ශනුම ්ිම?
වුාවහෝ වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ වයදනානුපස්සනා චිත්තානුපස්සනා
ධ්ම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන තුන ැන සැක්ික්ක්් වනා ද්්ො
්ාය ශානුපස්සනා සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ පමණ්් ්රති. එවස් ්රන්නා
ෙූ තැනැත්තාට එය ශින් ෙන නපුර්් නැත ද, සතර සතිපට්ඨානය ශ ,ාෙනා
්රන වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට වස් හ්්මනින් ම -ඵක කැබිය ශ හැ්ි වනාවය.
“සයසං සකසඤ්චි භික්ඛසව! චත්තාසරා සතිපට්ඨානා විරද්ධා, විරද්සධා
සතසං අරිය මග්සගා. සයසං සකසඤ්චි භික්ඛසව, චත්තාසරා
සතිපට්ඨානා ආරද්ධා, ආරද්සධා සතසං අරිය මග්සගා සම්මා
දුක්ඛක්ඛයගාමි” ය ශනාීන් තථා තය ශන් ෙහන්වස් විසින් වනාවය ශ්්
සූතරෙක සතර සතිපට්ඨානය ශ ම ෙැඩීම ෙදාරා තිවුනු ද්්නා කැවේ.
වපර වය ශෝ ාෙකරය ශන් එවස් ්ළ ුෙත් වනාවය ශ්් සූතරෙකින් වපවන්.
දින්් ආය ශුෂ්මත් ශාිහපුතර ස්ථවිරය ශන් ෙහන්වස් අනුරැද්ධ්
ස්ථවිරය ශන් ෙහන්වස් දැ්, ්ිය ශන වස්්් “ඇෙැත්නි! අනුරැද්ධ්ය ශ, ඔුව ්
හන්ද්රිය ශවය ශෝ පරසන්නය ශහ. මුහුවණ් පැහැය ශ පිිහසිදුය ශ, ුුකන්වන් ය ශ. ඔු
වම් ්ාකවය ශ් ී ්ිනම් විහාරය ශ්ින් වුාවහෝ ව්ාට ොසය ශ ්රන්නහු
දැ”ය ශි ්හ. එ්ක්හි අනුරැද්ධ් වතරැන් ෙහන්වස් “චතුසුඛ්වාහං ආවුසසා
සතිපට්ඨාසනසු සුපට්ඨිතචිත්සතා එතරහි බහුලං විහරාමි” ය ශනුවෙන්
“මම වම් ්ාකවය ශහි සතර සතිපට්ඨානවය ශහි පිහිට ෙූ සිත් ඇතිෙ
වුාවහෝ වසය ශින් වෙවසණ” ය ශි ෙදාළ වස්්. මුකින් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ
පුරැදු ්රන්නෙුන්ට එය ශින් අපහසු්ම් ඇති වෙතත් පුරැදු ෙූ පසු එය ශ
හතා සුුදාය ශ් ,ාෙනාේ් ුෙත් රහතන් ෙහන්වස්කාත් සතිපට්ඨානය ශන්
වස්ෙනය ශ ව්වරණන් වෙවසන ුෙත් එය ශින් දත හැ්ි ය ශ.
වම් රන්ථවය ශහි සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ද්්ො ඇත්වත් උදරය ශ
පරධ්ාන ්ර ව න ය ශ. මහා සතිපට්ඨාන සූතරවය ශහි මුකින් ම ෙදාරා ඇති
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ආනාපාන ,ාෙනාෙ වනා ව න උදරවය ශ් උස් පහත් වීම්් වම් ,ාෙනා
්රමය ශට මුක් ්රව න තිවුන්වන් ්ුමට දැ ය ශි ඇතැම්හු පරශ්න ්රති.
ඇතැම්හු එය ශට වදාස් ද්්ෙති. උදරය ශ උස් පහත්වීවම් ්ථාෙ ුුරැම ුස
වනාදැනම නිසා ඇති ්ර ව න තිවුන අෙුක්ි. වම් ,ාෙනාෙ උදරවය ශ්
පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් පරධ්ාන ්ර ව න පුහුණු ්ළ ය ශුත්ත්ි. උදරවය ශ්
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් පරධ්ාන ්ර ැනම ැන වදාස් ද්්ෙන්නෙුන්
එවස් ්රන්වන් ,ාෙනා ්රම ැන වනා දැනම නිසා ය ශ. ශමථය ශානි්වය ශෝ
ය ශ, විදර්ශනාය ශානි්වය ශෝ ය ශ ය ශි වය ශෝ හු වදව්ාටස්ි. ශමථ ය ශානි්ය ශන්ට
ආනාපානය ශ මුක් ්ර ව න ,ාෙනා ්ිරීම වහාඳ ය ශ.
වම් රන්ථවය ශහි දැ්්වෙන සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ශුද්ධ්විදර්ශනා
,ාෙනාේි. ,ාෙනාවෙන් ම ඵක කැබිය ශ හැ්ිවීමට විදර්ශ්ය ශා විසින්
ඝන විනිේව,ෝ ය ශ ව්ාට, ආත්ම සාඥාෙ දුරැෙන සැටිය ශට නාම-රෑප
වහාඳින් හැඳින ත ය ශුතු ය ශ. ඒොවය ශ් හපීම් බිඳීම් වද් දැ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ.
හපීවම් වහ්තු දැ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. අනිතයාදි කක්ෂණ තුන දැ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ.
ඝනවය ශන් ෙැස ඇති ුැවින් නාම-රෑප වද් වෙන් ෙශවය ශන් දැ්
ැනමත් පහසු නැත. ඒොවය ශ් හපීම් බිඳීම් වද් දැ් ැනමත් පහසු
නැත. වපාත පතින් ඇති ්ර න්නා දැනුවමන් ම ඵක වනා කැබිය ශ
හැ්ි ය ශ. ම -ඵක කැබීමට පරතයක්ෂ දර්ශනය ශ්් ෙුෙමනා ය ශ. ඒ පරතයක්ෂ
දර්ශනය ශ ඇති ්ර ැනවම් පහසු ්රමය ශ රෑපය ශන්ව ් වහකවීම අනුෙ
සිහි නුෙණ වද් පැෙැත්වීම ම ය ශ. කකනය ශ ෙන රෑපය ශනට සිහි නුෙණ
වද් වය ශාමු ්ර ව න හන්නා වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ඒ වසකවෙන වදය ශ
අනි්්් ුෙත්, එය ශ සිහි ්රන සිත අනි්්් ුෙත්, රෑප වසකවෙන
ොරය ශ්් පාසා ඒො වමවනහි ්රන සිත් වෙන වෙන ම ඇති ෙන
ුෙත්, කකනය ශන් නිසා ඒො වමවනහි ්රන සිත් ඇති ෙන ුෙත්, සෑම
කකනය ශ්් ම එව්වණහි ම නැති ෙන ුෙත්, කකනය ශ වමවනහි ්ළ
සිතත් නැති ෙන ුෙත් කකනය ශ ෙන රෑපත් ඒො නිසා උපදනා සිතුත්
හැර, මම ය ශ - සත්ත්ෙය ශා ය ශ - පුද් කය ශා ය ශ - ආත්මය ශ ය ශ ්ිය ශා ඒ නාම
රෑප අතර ්ිසිේ් නැති ුෙත්, හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන ඒ නාම-රෑප
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ආත්ම වනා ෙන ුෙත් අමුතුවෙන් වනා සිතාම වපවන්නට ෙන්වන් ය ශ.
ව්වකස් නැසමට සමත් පරතයක්ෂ දර්ශනය ශ එය ශ ය ශ.
ආශ්ොස පරශ්ොස නිසා ශරීරවය ශ් පිම්බීම් හැ්ිළම් වද්
උදරවය ශහි පර්ට ය ශ. එය ශින් මුළු ශරීරවය ශ් ම සිය ශුම් කකනය ශ්් ඇති වය.
උදරවය ශ් පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිහි ්රණන් වෙවසන වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ස්මෘති-සමාධි-පරඥාෙන් දිය ශුණු ෙත් ෙත් ම ්රමවය ශන් මුළු ශරීරවය ශ් ම ෙන
කකනය ශන් පර්ට ෙන්වන් ය ශ. ඒ කකනය ශ අනුෙ ශරීරය ශ සැම තැන ම රෑප
්කාප හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන සැටි ඔහුට වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. එය ශ
ව්ෝටි පරාප්ත අනිතය දර්ශනය ශ ය ශ. ආනාපානය ශ වමවනහි වනා ව්ාට
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිහි ්රන්නට උ න්ෙන්වන් ඒ දර්ශනය ශ ඇති
ෙනු සඳහා ය ශ.
දැනට ජීෙත් ෙන ස්ක සත්ත්ෙය ශන් ම ්ෙදා වහෝ මැවරන ුෙත්,
වපාවළාෙ මතුපිට ඇති ස්ක ෙස්තූන් ම ්ෙදා වහෝ විනාශ ෙන ුෙත්,
හැම වදනා ම ොව ් දන්නාහ. එුඳු අනිතය දර්ශනය ශ්ින් ආත්ම
සාඥාෙ දුරැ ෙන්වන් වනාවය. අනි්ුත් ව්වකස් දුරැ ෙන්වන් ද වනා
වය. ම -ඵක කැවුන්වන් ද වනාවය. නිෙන් දැ්ිය ශ හැ්්ව්් ද වනාවය.
ම -ඵක කැබිය ශ හැ්ි වීමට ්්ෂණය ශ්් පාසා ශරීරවය ශ් රෑප ්කාප හපද
හපද බිඳි බිඳී ය ශාම දැ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ. පිම්බීම් හැ්ිකම් වද් සිහි ්ිරීම
උ න්ෙන්වන් කකනය ශ අනුෙ ඒ දර්ශනය ශ ඇති ්ර ැනමට ය ශ. ඒ නිසා
නිෙන් ද්ිනු ්ැමැත්වතෝ අතිපණ්ඩිතය ශන්ට මුළා වනාවී වම් ,ාෙනාෙ
ආදරවය ශන් ්රත්ො!!
සාසාරය ශ අති ීර්ඝ ය ශ. අතිීර්ඝ ෙූ වම් සාසාරවය ශහි එ්් එ්්
සත්ත්ෙය ශ්ු විසින් වනා කැුූ දු්්් නැත. එවස් ම වුාවහෝ සැප ද
කුා ඇත. එවහත් ෙඩා කුා ඇත්වත් දු්් ය ශ. කැුූ දු්්ෙකින් දහවසන්
පා ුේ් දස දහවසන් පා ුේ් කක්ෂවය ශන් පා ුේ් පමණෙත් සැප කුා
නැත. සසර සැිහසරන සත්ත්ෙය ශා හට නිෙන් වනා වසාය ශා වමවස්
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ොසය ශ ්ළ හැ්ි වී ඇත්වත් අතතය ශ වනා වපනම නිසා ය ශ. ය ශම්
වහය ශ්ින් වම් සත්ත්ෙය ශනට තමන්ව ් අතතය ශ වපවනනො නම්, අන්
හැම වදය ශ ම නෙත්ො ඔෙුන් නිෙන් වසාය ශන්නට පටන් න්නො ඇත.
සසර සැිහසරන සත්ත්ෙය ශා හට ෙැඩි ්ක්් ොසය ශ ්රන්නට සිදු
ෙන්වන් සතර අපාවය ශ් ය ශ. ඔහුට සු තිය ශට පැණවණන්නට කැවුන්වන්
්කාතුර්ිනි. ණනිස් වකාෙ, සසර සැිහසරන සත්ත්ෙය ශාට ්කාතුර්ින්
හපවදන්නට කැවුන සු තිවය ශ්ි. ණනිස් වකාෙ සු තිය ශ්ැය ශි ්ිය ශනුවය ශ්
එහි සැප ම ඇති නිසා වනාෙ අපාවය ශහි තරම් දරැණු දු්් නැති නිසා
ය ශ. සතය ෙශවය ශන් ්ිය ශතවහාත් ණනිසාට ඇත්වත් ද මහා
දුුඃඛස්්න්ධ්ය ශ්් ම ය ශ. ණනිස් වකාෙ හපීමත් දු්්ි. හඬ හඬා උපදින
අය ශ ණස පරතිවය ශන් උපදින අය ශ ද්්නට නැත. හපද ්ක්් ත ෙනතුරැ
තමාට ්ිසිේ් ්ර ත වනා හැ්ිෙ, තමාට ඇති වයදනාෙ තමාව ්
දු් අනුන්ට ්ිය ශා ැනමටෙත් සමත් ්ම්් නැතිෙ, අවන්් දුුඃඛ
වයදනා විඳිණන් හුන් තැන ම මකමුතර ්රණන් හඬණන් හතා දු්වස්
ජීෙත් ෙන්නට සිදුවය. ඒ දු් ද, හැවරන්නට වපරවළන්නට හා ්ථා
්රන්නට නුපුළුෙන් ෙන තරවම් දරැණු වරෝ ය ශ්ින් වපවළන්න්ුට
ඇති දු් හා සර්ෝාරවය ශන් සමාන ය ශ.
මඳ්් වකා්ු ෙූ පසු ණනිස්ු ෙශවය ශන් වකෝ්වය ශහි ජීෙත්විය ශ
හැ්ි ෙනු පිණිස උපන් තැනැත්තා විසින් ෙර්ෂ වුාවහෝ ණන්්
ශික්ප-ශාස්තර උ ත ය ශුතු ය ශ. එද මහ දුව්්ි. හන්පසු ආහාරපානාදි
ජීෙත්වීවම් උප්රණ වසාය ශා නු පිණිස ජීෙත්ෙන තා්් ෙැඩ ්ළ ය ශුතු
ය ශ. එද මහ දුව්්ි. ්රන ෙැඩෙකින් ුකාවපාවරාත්තු තරමට පර වය ශෝාන
වනා කැවුන ්ක්හි ඇති ෙන්වන් ද සිතට මහත් දුව්්ි. දු් වස්
සපය ශා ත් ෙස්තුෙ වසාරැන්ට අසුවීම් ආදිවය ශන් සමහර විට නැති වෙය ශි.
එද මහ දුව්්ි. වනාවය ශ්් විට ශරීරවය ශ් වුාවහෝ වයදනා ඇති ්රන
දරැණු වරෝ ද ඇති වය. ින්වනන් දෙන ්වක් වමන්, පිහිය ශාෙකින්
්පන ්වක් වමන්, ්ඹෙකින් වෙළා තද ්රන ්වක් වමන්,
අඬුේින් තද ්රන ්වක් වමන් වයදනා ඇතිෙන වරෝ ඔහුව ්
ශරීරවය ශහි හට ැවන්. එවස් හට න්නා ෙූ වරෝ සුේර ැනමට ද
x
Non-commertial Distribution

පටුන වෙත

සමහර විට සති ණන් මාස ණන් එ් හිහය ශයේින් ොසය ශ ්රන්නට
වීම් ආදිවය ශන් වුාවහෝ දු්් න්නට සිදු වය. එවස් දු්් ව න ද ඇතැම්
වරෝ සුේර ත හැ්ි වනා වය.
සමහර විට වරෝ සුේර ැනම සඳහා ුකෙත් වයදනා හට
න්නා ස්ථානෙක ශකය්ර්ම ්රො න්නට ද සිදුවය. වම් ණනිස්
ශරීරය ශ ආහාරපානාදිවය ශන් ව්වස් වපෝෂණය ශ ්ළත් දිවනන් දින දිර
දිරා ය ශන්වන් ය ශ. එද මහ දුව්්ි. ණනිසාට දුප්පත් ්ම්් දුව්්ි. ධ්නය ශ
සැපය ශමත් දුව්්ි. පවරස්සම් ්ිරීමත් දුව්්ි. අඹුදරැෙන් නැති ුෙත්
දුව්්ි. ඇති ුෙත් දුව්්ි. ජීෙත්වීමත් දුව්්ි. මරණය ශත් දුව්්ි.
වකෝ්වය ශහි ඇත්ත ෙශවය ශන් සැපය ශ ්ිය ශා සක්න්නට වදය ශ්් නැත.
ණනිසුන් සැප ෙශවය ශන් සක්න්වන් සා පිපාසාදි ශාරීිහ් වයදනා
සාසිඳො ැනම හා තෘෂ්ණාදාහය ශ සාසිඳො ැනම සඳහා ්රන වද් ය ශ.
අහර ෙැළඳීම හා බීම සැප ෙශවය ශන් සක්තත් එය ශ සා පිපාසා දු්්ෙකට
්රන පරති්ාරය ශ්ි. සැප ෙශවය ශන් සක්න ුෙත් වුාවහෝ වද්ත් ඒ
්රැණු ැන ඇතිෙන තෘෂ්ණා දාහය ශ නැති්ර ැනමට ්රන වද්ෙක් ය ශ.
වහාඳින් විමසා ුකත වහාත් සු තිය ශ්් ෙශවය ශන් සක්න වම් ණනිස්
වකාෙත් සැපවය ශන් වතාර දුුඃඛස්්න්ධ්ය ශ්් ුෙ වපවනනු ඇත. සු තිය ශ්්
ෙශවය ශන් සක්න ණනිස් වකාෙත්, දු්් ව ාඩ්් ෙන ්ක්හි අපාය ශ ැන
්ිය ශනුම ්ිම? එහි ඇති දු් විස්තර ්රන්නට ෙකනත් නැත.
ජීෙත්ෙන සෑම සත්ත්ෙය ශ්ුට ම මරණය ශ නිය ශත ය ශ. මහ දනිසුරන්
වී හන්නා ෙූ ද, රා්ම්-මැති ඇමති්ම් ආදි වකා්ු තනතුරැ කුා
න්නා ෙූ ද, සෑම වදනාම වපෝර්ය ශට නිය ශම ්රනු කැු සිර්ූඩුවය
හන්නා අය ශ වමන් ම මරණය ශට නිය ශණතෙ ම හන්වනෝ ය ශ. මරණය ශට
නිය ශණතෙ හන්නා තැනැත්තාට ධ්නවය ශන් තනතුවරන් අඹුදරැෙන්ව න්
්ිනම් ඵකය ශ්් ද? නිය ශණත දිනය ශ පැණණි ්ක්හි ඔහු විසින් සිය ශක්ක හැර
ය ශා ය ශුතු ය ශ. මැවරන තැනැත්තාට අපාය ශට ය ශන්නට සිදු වනාවී නැෙතත්
සු තිවය ශහි ම උපදින්නට කැවේ නම්, එද සැනසික්ක්ි. ව්ුඳු
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තත්ත්ෙය ශ් සිටිය ශත්, ව්ාවත්් පින්්ර ඇතත් පෘථ ්ාන පුද් කය ශාට
වදෙන ොරවය ශ් උත්පත්තිය ශ පිළිුඳ ස්ථාන නිය ශමය ශ්් නැත. අද සිහසුන
මත මහ ය ශස හසුවරන් ෙැාවඹන තැනැත්තා සමහර විට වහට අපාවය ශ්
ිනි ව ාවේ ය ශ. දිවි පැෙැත්වීම ුරපතක ්රැණ්් ෙන ුැවින් ණනිසාට
වනා ්ැමැත්වතන් ෙුෙ ද වනාවය ශ්් විට පය්ම් ්රන්නට සිදු වය.
එුැවින් ව්ාවත්් පින් ්ළත් ඔහුට අපාවය ශන් වේරීම හතා අපහසු ය ශ.
මැවරන ණනිසුන්ව න් හතා ෙැඩි වදන්ුන් මරණින් ම ය ශන්වන් අපාය ශට
ය ශ. ෙර්් අපාය ශට
ිය ශ තැනැත්තාට නැෙත සු තිය ශට එන්නට
කැවුන්වන් හතා ීර්ඝ ්ාකය ශ්ිනි. එුැවින් සාසාරය ශ අති ,ය ශාන් ය ශ.
නැෙත අපාය ශට ය ශන්නට තිබිය ශී ස්්විති රා්ම කුා සිටිය ශත්
වදයරා්ම කුා සිටිය ශත් හන් පක්් නැත. ඒ නිසා නුෙණැතිය ශන් විසින්
්ළ ය ශුත්වත් ධ්නය ශ වසවීමෙත්, තනතුරැ වසවීමෙත්,
රැනම්ුු
වසවීමෙත් වනාෙ, අපාවය ශන් ණීවම් උපාය ශ වසවීම ය ශ. අපාවය ශන්
සම්පූර්ණවය ශන් ණීමට මතු ්ිසි ්වක් අපාය ශට වනා ය ශන්න්ු වීමට
ඇත්තා ෙූ එ් ම උපාය ශ වසෝොන් වීම ය ශ. වසෝොන් පුද් කය ශා ්රමවය ශන්
නිෙනට ම ය ශනු ණස නැෙත ්ිසි ්වක් අපාය ශට වනා වය ශ්. වසෝොන්
ඵකවය ශහි ෙටිනා්ම පමණ ්ළ වනා හැ්ිය ශ. එය ශ ස්්විති රා්මට ද
ෙඩා ෙටිනා ුෙ තථා තය ශන් ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. එුැවින් එය ශ ්ිනම්
පිහතයා ය ශ්් ව්ාට ෙුෙ ද ව්ාතරම් මහත් දු්්් විඳ ෙුෙ ද
කුා න්නට නිසි ය ශ.
වසෝොන් වීවම් ,ා යය ශ ඔු ව්වරහි සැඟවී තිබිය ශ හැ්ිය ශ.
වසෝොන් ඵකය ශට පැණ)මට ඔුට මහා පිහතයා ය ශ්් ්රන්නට සිදු
වනා ෙනු ඇත. ෙස්තු පිහතයා ය ශ්ින් එය ශ කුන්නට ද නුපුළුෙන. එය ශ
කැබිය ශ ය ශුත්වත් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙනි. එය ශ ්රමානු්ූකෙ වම්
ාාතිවය ශ්ී ම වසෝොන් විය ශ හැ්ි පිහදි ්රන්නට නම් වුාවහාම මහන්සි
විය ශ ය ශුතු ය ශ. එය ශට බිය ශ වනාවී, වම් වපාවතහි ද්්ො ඇති පිහදි
සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ්ළ වහාත් සමහර විට ඔුට සති ණන්ින් ද
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වසෝොන් විය ශ හැ්ි ෙනු ඇත. වම් (ුුද්ධ් ාය ශන්ති ්ාකය ශ ඔුට හතා
වහාඳ සුු වමාවහාත්ි. වමුඳු අෙස්ථාේ් ඔුට මතු වනා කැවුනු
ඇත. ඒ නිසා ඔු කුා සිටින ණනිසත් ුවින් ත හැ්ි හතා උසස්
පරවය ශෝානය ශ, ුුදුසස්න මුණ ැසවමන් කැබිය ශ හැ්ි උසස් පරවය ශෝානය ශ
කැබීමටත් වම් ,ාෙනාෙ ව්ාට වසෝොන් ෙන්නට උත්සාහ ්රන්න.
දැනට ුුරැමවය ශ් වුාවහෝ වදන්ුන් විසින් පුහුණු ්රන, වුාවහෝ
වදනා විසින් පරතිඵක අත් දැ් තිවුන වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ
1955 මාර්තු මාසවය ශ් පටන් ව්ාළඹ වදමටව ාඩ පරමාර්ථ ධ්ර්ම
ස,ාවෙන් නි්ුත් ්රන දහම්පත් ම ින් වම් රවටහි පරකාරය ශ ්ිරීමට
පටන් ත් මුක් ්ාකවය ශ් ී වම් ැන මහානය ශා විසින් ෙැඩි සැක්ික්ක්්
වනාදැ්්ෙූ නමුත්, ුුරැම වතරැන් ෙහන්වස්කා කා්ාෙට ව න්ො වම්
,ාෙනාෙ පුහුණු ්රෙන්නට පටන් ත් තැන් පටන් අපව ් දහම් පත්
වුාවහෝ වදනා වසාය ශන්නට පටන් ත්හ. දහම් පත් වසාය ශන වුාවහෝ
වදන්ුන්ට ඒො වනා කැබිය ශ හැ්ි විය ශ. ,ාෙනා ්රමය ශ වපාත්්
ෙශවය ශන් මුද්රණය ශ ්රෙුෙ වහාත් එය ශින් සිදු ෙන මහත් ෙූ ය ශහපත ැන
අපට වුාවහෝ වදවන්් ්හ. දැනට ,ාෙනා මධ්යස්ථානෙකට ව ාස්
සතිය ශ වද් ,ාෙනාෙ පුහුණු ්රවන ය ශන්නා ෙූ පින්ෙතුන්ට ඒ ,ාෙනාෙ
හදිිහය ශට ුරැෙරය ශ්ු නැතිෙ ්රව න ය ශා හැ්ි ්රමය ශ්් ද නැත්වත් ය ශ.
විවශ්ෂවය ශන් ඒ අය ශව ් ය ශහපත පිණිසත් නිෙන් ද්ිනු ්ැමති, ුුදු
සස්වනන් කැබිය ශ හැ්ි උසස් ඵකය ශ කුනු ්ැමති, සැම වදනාව ් ම
ය ශහපත පිණිසත් නිෙන් මඟ වහළි ්රන වම් ,ාෙනා මාර් ය ශ වපාත්්
ෙශවය ශන් පරසිද්ධ් ්ිරීමට පිළිවය ශක ්රන කදි.
වම් වපාත ්ුඩා ෙුෙ ද වමහි රහත්වීම ද්්ො ,ාෙනාෙ ්රන
සැටි විස්තර ්ර ඇත. ුුරැමවය ශ් වම් ,ාෙනාෙ පුහුණු ්රෙන
පරධ්ානස්ථානවය ශන් ,ාෙනා ්රමය ශ පිළිුඳ සම්පූර්ණ විස්තරය ශ දැ්්වෙන
අටසිය ශය ශ්ට අධි් පිටු ණන්් ඇති වපාත්් නි්ුත් ්ර තිවේ. අපට
ද අනා තවය ශහි එෙැනි වපාත්් සම්පාදනය ශ ්ිරීවම් ,ා යය ශ කැවේො
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ය ශි පතමු.
විදර්ශනා
චතුරායය
විවරණය
ඇත.

දැනට එුඳු වපාත්් නැති්වම්
භාවනා කරමය, චත්තාළීසාකාර
සතය, සබ ිපපා්ික ධර්ම
ය ශන වපාත් ්ිය ශැවීවමන් වුාවහෝ

පාඩුෙ අප විසින් සම්පාදිත
මහා විපස්සනා භාවනාව,
විස්තරය, පච්චසචසමුප්පාද
දුරට පිිහමසා ත හැ්ි ෙනු

චිරං තිට්ඨතු සද්ධම්සමා.
මීට - ශාසනස්ථිති්ාණ,

සර්රුකාසන් චන්දවිමල ස්ථවිර
2499
1955

සැප්තැම්ුර් 03 ෙන දින.

සපාකුණුවිට ශ්රී විනයාලංකාරාරාමසය්දී ය.
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සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

යපෞරාණික
සතිපට්ඨාන භාවනා කරම
නවමෝ තස්ස , ෙවතෝ අරහවතෝ
සම්මා සම්ුුද්ධස්ස
යං භික්ඛසව සත්ථාරා කරණීයං සාවකානං හිසත්සිනා
අනුකම්පසක්න අනුකම්පං උපාදාය. තං සවා කතං මයා. එතානි
භික්ඛසේ රුක්ඛමූලානි. එතානි සුඤ්ඤගාරානි. ඣායථ භික්ඛසේ මා
පමාදත්ථ. මා පචසඡා විප්පච්සාරිසනා අහුවත්ථං. අයං සවා අම්හාකං
අනුසාසනී.
වමය ශ මහා ්ාරැණි් ෙූ අප ,ා යෙත් අර්හත් සමය්්
සම්ුුද්ධ්ය ශන් ෙහන්වස් සූතර වුාවහෝ
ණන්ී අවන්් ොරය ශ්්
වද්ශනය ශ ්රන කද ධ්ර්ම පාඨවය ශ්ි.
එහි වත්රැම වමවස්ය ශ :“මහවණනි, ශරාේය ශනට හිචතෂ ෙූ, ශරාේය ශනට අනු්ම්පා
්රන්නා ෙූ, ශාස්තෘෙරය ශ්ු විසින් ශරාේය ශනට අනු්ම්පාෙ පිණිස ය ශම්්
්ළ ය ශුතු ද, නිෙන හා නිෙන් මඟ දැ්්වීම් ෙශවය ශන් මා විසින් එය ශ
වතාපට ්රන කද්වද් ය ශ. මහවණනි, වම් ෙෘක්ෂ මූකවය ශෝ ඇතහ, වම්
ශූනයා ාරවය ශෝ ඇතහ. ඒොට වී ,ාෙනා ්රය, පමා වනාෙය, එය ශ වනා
්ර හැර අන්තිම ්ාකවය ශ් ී පසු තැවෙන්වනෝ වනා ෙය, වමය ශ වතාපට
අපව ් අනුශාසනය ශ ය ශ.”
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පින්ෙත්නි, මහා ්ාරැණි් ෙූ ,ා යෙතුන් ෙහන්වස් විසින් සිය ශ
ණන්් සූතරෙක ී වමවස් නැෙත නැෙතත් ,ාෙනා ්ිරීමට අනුශාසනා
්ර තිවුන්වන් නිෙන් දැ්ම සඳහා එය ශ ්ළ ය ශුතු වදය ශ්් ම ෙන ුැවිනි.
,ාෙනාවෙන් වතාරෙ නිෙන් දැ්ිය ශ වනාවහන ුැවිනි. ාාතයාදි
දුුඃඛය ශන්ව න් පඩිත ෙ සසර සැිහසරන සත්ත්ෙය ශනට සසර දු්ින් ණී
නිෙන් දැ්මට හඩ්් කැවුන්වන් ද ුුදුසස්න පෙත්නා ්ාකය ශ්ී ම ය ශ.
ුුදුසස්න ෙනාහි ්ක්ප ව්ෝටි ණන්ිනුදු කැබිය ශ වනා වහන
දුකු වදය ශ්ි. පින්ෙත්නි! දැන් ඔු ඒ දුකු ුුදුසස්න හා ෙටිනා ණනිසත්
ුෙ කුා සිටින්නහු ය ශ. වුාවහෝ ණක මුදක් සපය ශා ව න, දිෙ විමන් ුඳු
වශෝ,න මන්දිරය ශන් තනාව න, ඒොට වී ණය ශුරැ වුාාුන් ආදිවය ශන්
හන්ද්රිය ශය ශන් පිනවීම උතුම් ණනිසත් ුවින් න්නට ඇති ඵකය ශ වනා වය.
ුුද්වධ්ෝත්පාද ්ාකවය ශ් ී කුා තිවුන වම් උතුම් ණනිසත් ුවින් න්නට
ඇති උසස් ඵකය ශ නම්, හැ්ිතා්් දුර නිෙන් මඟ හදිිහය ශට මන් ්ිරීම
ය ශ. එුැවින් මහා ්ාරැණි්ය ශන් ෙහන්වස් ව ් අනුශාසනය ශට රැ ්රන
සසර දු්ින් ණවදනු ්ැමති, ුුදුසස්වනන් හා ණනිසත් ුවින් තහැ්ි
උසස් පරවය ශෝානය ශ නු ්ැමති, නුෙණැත්වතෝ තමන්ව ් සම්පූර්ණ ජීවිත
්ාකය ශ ම නිසරැ ෙූ පස්්ම් සුෙය ශ විඳීමට ම ව ො වනා දමා තම ජීවිත
්ාකවය ශන් එ්් ව්ාටස් ී ෙත් ,ාෙනාවෙහි වය ශීම් ෙශවය ශන් නිෙන්
මව හි හදිිහය ශට මන් ව්වරත්ො.
,ාෙනා අතුවරන් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ නිෙන ද්්ො ෙැටී ඇති
ඒ්ාය ශන මාර් ය ශ ය ශ. නිෙනට ව්ළින් ම පැණවණන මඟ ය ශ.
ඒකායසන අයං භික්ඛසව මග්සග සත්තානං විසුද්ිපයා, සස ක
පරිද්දවානං සමතික්කමාය, දුක්ඛ සද මනස්සාන අත්ථගමාය, ඤායස්ස
අිපගමාය, නිබ්බාන සචසඡිකිරියාය, යදිදං චත්තාසර සතිපට්ඨානා”
ය ශනාීන් තථා තය ශන් ෙහන්වස් විසින් වනාවය ශ්් තැන්ෙක ෙර්ණනා ්ර
ඇති ,ාෙනාෙ ය ශ.
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වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙන් ඇතැවම්ුට සතිය ශ්ින් ද,
ඇතැවම්ුට වදසතිය ශ්ින් ද, ඇතැවම්ුට වතමස්ින් ද, ඇතැවම්ුට
සාර මස්ින් ද, ඇතැවම්ුට පස් මස්ින් ද, ඇතැවම්ුට සමස්ින් ද,
ඇතැවම්ුට සත් මස්ින් ද, ඇතැවම්ුට ෙස්ින් ද, ඇතැවම්ුට
වදෙස්ින් ද, ඇතැවම්ුට වත ෙස්ින් ද, ඇතැවම්ුට සිෙු ෙස්ින් ද,
ඇතැවම්ුට පස් ෙස්ින් ද, ඇතැවම්ුට සෙස්ින් ද, ඇතැවම්ුට සත්
ෙස්ින් ද, රහත් ුෙට වහෝ අනා ාමී ුෙට වහෝ පැණණිය ශ හැ්ි ුෙ
මහා සතිපට්ඨාන සූතරවය ශහි ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ.
සම කල භාවනා සකාට මග-ඵල සනා ලුබිය හුකි ය යි
ඇතමුන් කියතත් සතිපට්ඨාන සූතරසයහි නම් සතිපට්ඨාන භාවනාසේ
ඵලය සනාලුසබන කාල සභ්දයක් වදාරා නුත.
ය ශම්්ිසි වහ්තු
සමාවය ශෝ ය ශ්ින් ය ශම් ඵකය ශ්් වය නම් ඒ වහ්තු සමාවය ශෝ ය ශ සිදු
ෙුෙවහාත් ්ෙදා ෙුෙත් ඒ ඵකය ශ සිදුෙන්වන් ය ශ. ්ාකය ශ ය ශනු පරමාර්ථ
ෙශවය ශන් ඇතිය ශ්් වනාෙ පරඥප්ති මාතරවය ශ්ි. එය ශ සිස් වදය ශ්ි. එහි
ය ශම්්ිසිේට ුාධ්ා පැණණ වීවම් ශ්්තිය ශ්් නැත. එුැවින් ්ෙර
්වක් ෙුෙ ද ම -ඵක කැවුන සැටිය ශට ,ාෙනා ්ළවහාත් එය ශ
කැවුන ුෙ පිළි ත ය ශුතු ය ශ.
වම ්ක ,ාෙනා ්ිරීවමන් රහත් වනා විය ශ හැ්ි ය ශ ය ශි ්ම
තථා තය ශන් ෙහන්වස් ව ් ධ්ර්මය ශ ්ක්ට අෙකා ු ්ිරීම් ෙශවය ශන්
ධ්ර්මය ශට පහර ීම්ි. වම්ක රහත් වනා විය ශ හැ්ි ය ශ ය ශි සිතා රහත් වීම
ැන ුකාවපාවරාත්තුෙ හැර ,ාෙනාවෙහි වනා වය ශී වනා විසිය ශ ය ශුතු
ය ශ. වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ සෑවහන ්ක්් ්රමානු්ූකෙ ම -ඵක
කැවුන සැටිය ශට ්ර ව න ිය ශ වහාත් වහ්තු සම්පත් ඇතිවය ශ්් වය
නම්, ඔු වම් ාාතිවය ශ් ී රහත් ුෙට පැණවණන්වනහි ය ශ, වම් ාාතිවය ශ්
රහත් ුෙට වනා පැණණිය ශ හැ්ි ෙුෙත් ඔුව ් උත්සාහය ශ නිශ්ඵක වනා
ෙන්වන් ය ශ. ඒ උත්සාහය ශ ඔුට වදෙන ාාතිවය ශ් රහත් වීවම් පාරණතාෙ
ෙන්වන් ය ශ. වදෙන ාාතිවය ශ් ී ්රන උත්සාහවය ශන් ද, ඔු රහත් නුෙුෙ
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වහාත් ඔුව ් ඒ වදාාතිවය ශ්ී ම ්ළ උත්සාහ තුන් ෙන ාාතිවය ශ් ී
රහත් වීමට පාරණතාෙ ෙන්වන් ය ශ. ාාති ණන් පිරෑ පාරණතාේ්
නැතිය ශෙුන්ට ද රහත් වනා විය ශ හැ්ි ය ශ. එුැවින් මතු ුුදු සස්න් ී
ෙුෙත් රහත් වී නිෙන් දැ්ිය ශ හැ්ි වීමට පරඥා පාරණතාෙ පිරීම් ෙශවය ශන්
වම් ුුවද්ධෝත්පාද ්ාකවය ශ් ී සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙහි වය ශදිය ශ ය ශුතු ය ශ.
ව්ාවත්් දු්් ව න ව්ාවත්් උත්සාහවය ශන් ,ාෙනා ව්වළ්
ද, ්රමය ශ ෙරදො ව න ,ාෙනා ්රන තැනැත්තාට හන් ඵකය ශ්් දැ්ිය ශ
හැ්ි වනා වය. ,ාෙනා ්රම ඇත්වත් ද එ්්් පමණ්් වනාවය.
වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් හ්්මනින් ඵක දැ්ිය ශ හැ්ි ෙන ,ාෙනා ්රමය ශ්්
වසාය ශා ව න එය ශ පුහුණු ්ළ ය ශුතු ය ශ. අප විසින් වම් ්ුඩා වපාවතන්
විස්තර ්රන්නට ය ශන සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ හ්්මනින් ඵක දැ්ිය ශ
හැ්ි ,ාෙනා ්රමය ශ්් වකස ුුරැමවය ශ් වුාවහෝ වදන්ුන් විසින්
පිළිව න ඇති ,ාෙනා ්රමවය ශ්ි.
වමවකාෙ ී ම ඵක දැ්ිය ශ හැ්ි ෙන පිහදි සතිපට්ඨාන ෙැඩීවම්
්රය ශ දැනට අප රවට් ඇත්තා ෙූ සතිපට්ඨාන සූතර සන්නාදිවය ශන් වනා
දත හැ්ි ය ශ. දුර්,ික්ෂ ය ශුද්ධ්ාදිය ශ නිසා ෙිහන් ෙර අවප් රවට් ,ික්ෂූන්
ෙහන්වස්කා හා ුණ වපාත් ද නැතිවී ය ශාවමන් අප රවට් පැෙැති
වපෞරාණි් ,ාෙනා ්රම ද අ,ාෙපරාප්ත විය ශ. ,ාෙනා ්රම නැති ෙූො
පමණ්් වනාෙ අප රවට් අතත වය ශෝ ාෙකරය ශන් ,ාෙනා ව්ාට ම පක
කුා ත්
ක් ුහාී ,ාෙනාෙට වය ශෝ ය ස්ථානය ශන් ද ෙර්තමාන
වය ශෝ ාෙකරය ශනට අහිණ වී තිවේ. ්ිසිම වය ශෝ ාෙකරය ශ්ුට ඒොට ළා
ෙන්නට ෙත් හඩ වනාී දැන් ඒොට පුරාවිදයා්ාරවය ශෝ අර්්ව න සිටිති.
සම්ුුද්ධශාසනය ශාව ් චිරස්ථිතිය ශ සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙන් ම
ෙන ුෙ “චතුන්නං ච සඛා බරාහ්මණ සතිපට්ඨානානං භාවිතත්තා
බහුලීකතත්තා තථාගසත් පරිනිබ්බුසත සද්ධම්සමා චිරට්ඨිතිසකා සහාති”
ය ශනුවෙන් තථා තය ශන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරා තිවේ. එුැවින් සම්ුුද්ධ
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ාය ශන්තිය ශ ළාෙ එන්නා ෙූ වම් ්ාකවය ශ් ුුදුසස්න න ා සිටුවීම් ෙස් අප
විසින් ්ළ ය ශුත්වත් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ න ා සිටුවීම ම ය ශ. දැනට
පුරාවිදයා්ාරය ශන් අර්් ව න සිටින ක් ුහාදි වය ශෝ ස්ථානය ශන්
නැෙත නිදහස් ්ර ැනමට වුෞද්ධ්ය ශන් විසින් උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
වය ශෝ ාෙකර ,ූණන් වය ශෝ ාෙකරය ශනට නිදහස් ්ර වදන වකස
වුෞද්ධ්ය ශන් විසින් රාවය ශන් හක්රිම් ්ළ ය ශුතු ය ශ.
කඞ්්ාවෙහි වමන් ුුරැමවය ශ් ,ික්ෂූන් ෙහන්වස්කා නැත්තට ම
නැතිෙන තැනට ුුදුසස්න පිිහහ වනා ිය ශ නමුත් සමීපාතතවය ශ්
පය ශයයාප්තිධ්රය ශන්ට වුාවහෝ රාා සම්මානනාදිය ශ කැවුන්නට ෙූවය ශන්
එහි ද රන්ථධ්ුරය ශ ණස විදර්ශනා ධ්ුරය ශ පුරන ,ික්ෂූහු මඳ ෙූහ. එය ශින් අප
විසින් විස්තර ්රන්නට ය ශන වම් වපෞරාණි් සතිපට්ඨාන ,ාෙනා
්රමය ශ එහි ද ය ශටපත් වී ිවය ශ් ය ශ. එවහත් ඇතැම් ආරණයොස මහා
වතරැන් ෙහන්වස්කා අතර එය ශ වනා නැස අපරසිද්ධ් ෙශවය ශන්
පැෙැත්වත් ය ශ.
වදදහස් පන්සිය ශය ශ ්ාකවය ශ් ී නැෙතත් ුුදුසස්න ුැුවකන්නට
ඇති නිසා වදෝ ුුරැමවය ශ් සුපරසිද්ධ වය ශෝ ාශරමය ශ් වුාවහෝ වදනාට
සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ පුහුණු ්රෙණන් ෙැඩ වෙවසන භදන්ත සස භන
මහා ස්ථවිරයන් වහන්සස් වම් ,ාෙනා ්රමය ශ වසාය ශා තමන් ෙහන්වස් ද
පුහුණු ්ර ව න වුාවහෝ වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ද පුහුණු ්රෙණන් දැනට
ුුරැමවය ශ් විදර්ශනා ධ්ුරය ශ නැෙතත් න ා සිටුෙණන් ෙැඩ වෙවසති. එහි
පුහුණු ්රෙන්නා ෙූ ඒ ,ාෙනා ්රමය ශ විස්තර ෙශවය ශන් කිය ශා ,ාෙනා
වපාත්් ද උන්ෙහන්වස් විසින් පරසිද්ධ් ්ර තිවේ. එය ශ ුුරැම ුසින්
සම්පාදිත වපාත්ි. අප වම් ,ාෙනා ්රමය ශ විස්තර ්රන්වන් ඒ වපාවත්
ඇති සැටිය ශට ය ශ. දැනට වුාවහෝ වදන්ුන් විසින් පරතිඵක කුා ඇති ුෙ
්ිය ශන, නිය ශම වපෞරාණි් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ය ශ ය ශි සක්නු කුන
වමය ශ සසර දු්ින් ණවදනු ්ැමැත්වතෝ පුරැදු ව්වරත්ො!
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වම ුඳු ්ුඩා වපාත්ින් ,ාෙනා ්රමය ශ සර්ොඞ් සම්පූර්ණ
ව්ාට විස්තර වනා ්ළ හැ්ි ය ශ. අප විසින් වමහි ,ාෙනා ්රමය ශ
ද්්ෙන්වන් ව ය ශ්් තැනමට සැකැස්ම්් ්රදාසිය ශ් ඇඳ ද්්ෙන්නා්්
වමනි. එවහත් වම් සැකැස්වමන් ුුදුදහම ැන හා ,ාෙනා ැනත්
සාමානය දැනුම්් ඇති අය ශට වුාවහෝ පරවය ශෝාන කැබිය ශ හැ්ිය ශ.
වම් ,ාෙනාෙ ්රන තැනැත්තා විසින් පරමාර්ථ පරඥප්ති වද්
ැන දැනුම ඇති ්ර ව න තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. එ්ුන් අනූ චිත්තය ශ,
චකතසි් වදපනසය ශ, රෑප අට විස්සය ශ ය ශන වම්ො ැන සාමානය
දැනුම්් ඇති ්ර ත ය ශුතු ය ශ. සප්තවිශුද්ධිය ශ ැන ද සාමානය දැනුම්්
ඇති්ර ත ය ශුතු ය ශ. විදර්ශනාඥාන ැන හා සප් තානුපස්සනා ැන ද
තරම් දැනුම්් ඇති ්ර ත ය ශුතු ය ශ. ස්්න්ධ්ාදි ධ්ර්ම වි,ා
ැන දැනුම
ඇති ්ර ව න තිුුණු තරමට ,ාෙනාෙට ෙඩ ෙඩා වහාඳය ශ.
සතිපට්ඨාන සූතරවය ශ් එන ්රැණු ැන සාමානයවය ශන් දැනව න තිබීමත්
පරවය ශෝාන ය ශ.
වමය ශ සතර සතිපට්ඨානය ශ ම එ්ෙර ,ාෙනා ්ිරීවම් ්රමවය ශ්ි.
එවහත් වමය ශ ශමථ ,ාෙනාේ් වනාෙ විදර්ශනා ,ාෙනාේි.
සතිපට්ඨාන ය ශනු සිතට ුැහැරට ය ශන්නට වනා ී, ්ාය ශ - චිත්ත වයදනා - ධ්ම්ම ය ශන වම්ො ව්වරහි තමා ව ් සිත නැෙත නැෙත
පිහිටුෙන, නැෙත නැෙත පෙත්ෙන, නැෙත නැෙත සිත ්ාය ශාදිය ශට ම
ව වනන, ්ාය ශාී ආරම්මණවය ශහි සිත ුැඳ තුන සිහිය ශ ය ශ. සතිපට්ඨාන
,ාෙනාෙ ය ශ ය ශනු ඒ සිහිය ශ හා සිහිය ශ අනුෙ සමාධි පරඥා වද් ද දිය ශුණු
්ිරීම ය ශ.
අප්පමාද ය ශනු ද ඒ සිහිය ශට ම නවම්ි. “අප්පමාසදා අමතපදං
පමාසදා මචසචුසනා පදං” ය ශි තථා තය ශන් ෙහන්වස් විසින් අපරමාදය ශ
නිෙනට වහ්තුේැය ශි ද පරමාදය ශ මරණය ශට වහ්තුේැය ශි ද ෙදාරා
තිවුන්වන් වම් සිහිය ශ ැන ය ශ. උන්ෙහන්වස් පිිහනිෙන් මඤ්ක්වය ශහි
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සැතප ශරාේය ශන් අමතා තමන් ෙහන්වස් ්රන අන්තිම අනුශාසනය ශ
සැටිය ශට ෙදාවළ් ද වම් අපරමාදය ශ ම ය ශ. “අප්පමාසදන සම්පාසදථ” ය ශනු
මහා්ාරැණි්ය ශන් ෙහන්වස්ව ් අන්තිම ෙකනය ශ ය ශ. එුැවින්
තථා තය ශන් ෙහන්වස්ට රැ ්රන සෑම වදනා විසින් වම් අපරමාද
පරතිපදාෙ ආදරවය ශන් පිිහය ශ ය ශුතු ය ශ.

සතිපට්ඨාන භාවනාව පටනේ
ගත ුතු ආකාර
සතිපට්ඨාන ,ාෙනා නාමවය ශන් ්ිය ශන වම් ,ාෙනා ්රමය ශ
එ්්තරා උව නම් ්රමය ශ්ි. ්කාතුර්ින් දෙස් මඳ වයකාේ්
,ාෙනාවය වය ශීවමන් ඒ උව නම සපක ්ර ත වනා හැ්ි ය ශ.
,ාෙනාවය සෑවහන දිය ශුණුේ් වහෝ ,ාෙනාවෙන් උසස් ඵකය ශ්් වහෝ
වමවකාෙී ම ද්ිනු ්ැමැති පින්ෙතා විසින් තමාව ් ්ාකවය ශන් සති
ණන්ින් වහෝ මාස ණන්ින් වහෝ පිහණත ්ාකය ශ්් වෙන් ්ර ත
ය ශුතු ය ශ. වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ නිදන ්ාකය ශ හැර වය ශෝ ාෙකරය ශා
ව ් හතිිහ සම්පූර්ණ ්ාකය ශ ම වය ශාදා ්ළ ය ශුත්ත්ි. හඳුම්-හිටුම්, ය ශාම්-ඊම්,
්ෑම්-පම්, ්ථා ්ිරීම්, මක මුතර පහ ්ිරීම්, ව්ළ ැසම්, ුැකම්, ඇසම්
ආදි වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ්රන සෑම ්රිය ශාේ් ම වම් ,ාෙනාෙට
සම්ුන්ධ් ය ශ. එුැවින් මුළු දෙස ම ඔහුට ,ාෙනා ්ිරීවම් ්ාකය ශ වය.
,ාෙනාෙට හතා ම වහාඳ ්රමය ශ නම්, ඒ ැන දැනවම් හා
පකපුරැදු්ම ද ඇති ුරැෙරය ශ්ු ය ශටවත් ,ාෙනාවෙහි වය ශීම ය ශ. එුඳු
ුරැෙරය ශ්ු කැබිය ශ වනා වහන ්ක්හි තමා දැන ව න ඇති සැටිය ශට ෙුෙ
ද එය ශ ්ළ ය ශුතු ය ශ. සති ණන්් වහෝ මාස ණන්් ්ාකය ශ නිය ශම
්රව න ,ාෙනාෙ පටන් න්නා පින්ෙතා විසින් ,ාෙනාෙට ඇති
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පකිවුෝධ් දුරැ්රව න පටන් ත ය ශුතු ය ශ. ආහාර පානාදිය ශ කැවුන
්රමය ශ්් පිළිවය ශක ්ර ත ය ශුතු ය ශ. ,ි්්ෂුේට නම් පිඬුසිඟා ය ශාම ද
ෙරද නැත. පිිහසිදු සකවය ශහි පිහිටා ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ිහිය ශ්ුට නම්
ආජීෙට්ඨම් සකවය ශහි පිහිටී ම ද පරමාණෙත් ය ශ. අටසික් වහෝ දසසික්
සමාදන් වී ්ිරීම ෙඩාත් වහාඳ ය ශ.
ඒ ශකය ශ ද තමා ුකාවපාවරාත්තු ෙන වකෝව්ෝත්තර ඥානය ශ
කැබීමට වහ්තු වයො ය ශන අදහස ඇති ්ර ව න රැ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ.
තමාව ් ජීවිතය ශ ුුදුනට පූාා ්ර ෙැඩ පටන් ැනම වහාඳ ය ශ.
,ාෙනාවෙහි වය ශවදන ්ක ,ය ශාන් අරමුණු ද්්නට කැුුණ වහාත් බිය ශ
වනා වීමට එය ශ උප්ාර වය.
ුරැෙරය ශ්ු ය ශටවත් ,ාෙනාවෙහි
වය ශවදනාෙ නම්, ුරැෙරය ශාට දිවි පුදා සර්ෝාරවය ශන් ුරැෙරය ශාට
්්රැෙ ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ුරැෙරැන් ඇසුරැ ව්ාට ,ාෙනා ්රන
ඇතැම්හු ඒ අතර ුරැෙරය ශා ව ් ්ම හ්්මො තමන් ව ් පණ්ඩිත්ම ද
්රිය ශාවය වය ශාදෙන්නට තැත් ්රති. එුඳු අය ශ ෙැරදි මඟ මන් ්ිරීවමන්
,ාෙනා දිය ශුණුෙ වනා කුති.
ුරැෙරය ශාට ව්ාවත්් ්්රැෙ ්රිය ශා ්ළ ය ශුතු ද ය ශන ෙ
වපාට්ඨික වතරැන් ෙහන්වස් ව ් ්ථාවෙන් දත ය ශුතු ය ශ. ුරැෙරය ශ්ු
නැති ෙ වම් ,ාෙනාෙ ්රනු ්ැමති පින්ෙතා විසින් වම් වපාත ම ුරැ
තන්හි තුා ත ය ශුතු ය ශ. වමුඳු ්රැණු ැන දැනම නැති අය ශට වමහි
හදිිහය ශට විස්තර ්රන ,ාෙනා ්රමය ශ ්ිවය ශයො ම, සමහර විට එය ශ
නි්ම් ම හිස් වදය ශ්ැ ය ශි සිවතන්නට ුැිහ නැත. එවස් වනා සිතා වම්
,ාෙනා ්රමය ශ ්රිය ශාවය වය ශාදා ුකන්න. ඒ අතර තමා ව ් අදහස්
්රිය ශාවය වය ශාදන්නට වනා ය ශා ය ශුතු ුෙ විවශ්ෂවය ශන් මත්් ්රමු.
,ාෙනාෙ පටන් ැනමට පූර්ෙ,ා වය ශ් ී “මම ුුදු පවස්ුුදු
මහරහතන් ෙහන්වස්කා මන් ්ළ මඟ ව ාස්, උන් ෙහ්නවස්කා කුා
ත් මාර් ඵක නිර්ොණ සඞ්ඛයාත වකෝව්ෝත්තර ධ්ර්මය ශන් කුණ” ය ශි
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වය ශෝ ්රිය ශාෙ සඳහා තමාව ් සිත උත්සාහෙත් ්ර ත ය ශුතු ය ශ. තමාට
දැවනන පිහද්ද්ින් තුනුරැෙන් ුණ වමවනහි ව්ාට තුනුරැෙන් ෙැඳීමත්,
තුනුරැෙන් ්්ෂමා ්රො ැනමත් ්ළ ය ශුතු ය ශ. ශරීරවය ශ් අශු,ත්ෙය ශ හා
මරණය ශ ද මඳ වයකාේ් වමවනහි ්ිරීමත් වහාඳ ය ශ. හ්්බිති වකෝ්
පාක් වදවිෙරැන්ට හා අනය සත්ත්ෙ පුද් කය ශන්ට ද මඳ වයකාේ්
වමත් ෙැඩිය ශ ය ශුතු ය ශ. හ්්බිති සුදුසු තැන් ුද්ධ්පය ශයයඞ්්වය ශන්
ොඩිවෙනු. එවස් වනා ්ළ හැ්ි නම් පහසු සැටිය ශ්ට ොඩිවෙනු.
ුුදු ුණ වමවනහි ්ිරීම් ආදිය ශ ,ාෙනාෙට ොඩි වීවමන් පසුෙ ෙුෙ ද
්ිරීම ෙරද නැත.
,ාෙනාෙට ොඩි ෙූ පින්ෙතා විසින් පළමුවෙන් ්ළ ය ශුත්වත් තමා
ව ් ුඩ ැන විමසම ය ශ. සිත අවන්්ට වනා ය ශො ුෙට ම වය ශාමු
්රනු. හුස්ම ත්තා ම ුඩ පිම්වුය ශි. හුස්ම වහළුො ම ුඩ හැ්ිවළය ශි.
ුඩට සිත වය ශාමු ්ර ව න හන්නා ්ක්හි ඒ පිම්බීම් හැ්ිළම් වද්
සිතට ෙැටවහනු ඇත. වනා ෙැටවහ් නම් ුඩට අත තුා විමසු. ුඩ
වදස ුකා වහෝ විමසනු. පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් දැවනනු ඇත. ඒ වද්
පර්ට ්ර ැනමට තදින් හුස්ම ැනම හා වහළම වනා ්රනු. එවස්
්රන්නට ිය ශවහාත් මඳ වයකාේින් හති ෙැටී එය ශ වමවනහි ්රන්නට
නුපුළුෙන් විය ශ හැ්ි ය ශ. නිතර එවස් ්ළ වහාත් එය ශින් ය ශම් ය ශම් ආුාධ්ත්
ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. ුවේ පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් වත්රැම් ව න ුඩ
පිම්වුන ්ක්හි “පිම්වුනොය ශ” ය ශි සිතණන් ද, හැ්ිවළන ්ක්හි
“හැ්ිවළනොය ශ” ය ශි සිතණන් ද එහි ම සිත පිහිටුො ව න හිඳිනු. ය ශම්්ිසි
වදය ශ්් වදස ඇසින් ුකා හන්නා්් වමන් පිම්වුන හැ්ිවළන ුඩ
වදස සිතින් ුකා සිටිනු. සිතට ුැහැර ය ශන්නට වනා වදනු. වමය ශ
්ාය ශානුපස්සනා සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවය එ්් ව්ාටවස්.
ුවේ පිම්බීම් - හැ්ිළම් වද් ුැකවමන් ෙන විවශ්ෂ
පරවය ශෝානය ශ නම්, එය ශ අනුෙ රෑප පරමාර්ථය ශ වසාය ශා ත හැ්ි වීම ය ශ.
සසර නැෙත නැෙත හපීමට වහ්තුෙන ව්වකසුන් පෙත්වන්
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සාස්්ාරය ශන් ව ් අනිතයාදි කක්ෂණ තුන වනා වපවනන ුැවිනි.
අනිතයාදි කක්ෂණ ඇත්වත් ද පරඥප්තිවය ශ් වනාෙ පරමාර්ථවය ශහි ය ශ.
උත්පත්තිය ශට වහ්තුෙන ව්වකසුන් සැඟ වී ඇත්වත් ද පරමාර්ථ ධ්ර්ම
විෂවය ශහි ම ය ශ. එුැවින් ව්වකස් නැති ්ිරීමට එ් ම ්ළය ශුත්ත
රෑපාරෑප සාඛයාත පරමාර්ථ ධ්ර්මය ශන් හා ඒො හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන
සැටි තත්ත්ෝාරවය ශන් වසාය ශා ැනම ය ශ. වම් ,ාෙනාෙ ්රන්වන් ඒ
සඳහා ය ශ.
ඒ පරමාර්ථය ශන් වසාය ශා ත ය ශුත්වත් ද ුැහැිහන් වනාෙ තමා
ව ් සන්තානවය ශන් ම ය ශ. අ,ිධ්ර්මය ශ උව නවමන් පරමාර්ථ
ධ්ර්මඥානය ශ්් ඇති ෙුෙ ද එය ශ පරතය්්ෂ ඥානය ශ්් වනාෙ වපාත්ෙන ඇති
ෙකන අනුෙ උ න්නා තැනැත්තා ව ් සිවත් මැවෙන පරමාර්ථ ධ්ර්ම
ඡාය ශා පිළිුඳ දැනුම්ි. එය ශ අනුරාධ්පුරය ශට ව ාස් රැෙන්ෙැකිසෑය ශ දැ්
වපරකා ආ ව්න්ු ්ිය ශනු අසා රැෙන්ෙැකි සෑය ශ ැන දැන න්නා
ව්න්ුව ් දැනම ුඳු අපරතය්්ෂ දැනුම්ි. එය ශ ්්වක්ශ පරහාණය ශට
පරමාණෙත් දැනුම්් වනාවය. අ,ිධ්ර්මධ්රය ශන්ට ද නාම - රෑප
ෙයෙස්ථාෙ ්ර ැනමට ,ාෙනා ්රන්නට සිදුෙන්වන් එවහය ශිනි.
අ,ිධ්ර්මය ශ දැන ව න තිබීම ,ාෙනා ්ිරීවම් ී හ්්මනින් ද පහසුවෙන්
ද පරමාර්ථ නාම-රෑපය ශන් දත හැ්ි වීවම් මඟ වය. අ,ිධ්ර්මය ශ වනා දැන
,ාෙනා ්රන්නාට සමහර විට නාම රෑප පිළිුඳ ෙැරදි හැඟම් ද ඇති
වය. අ,ිධ්ර්මය ශ දත් තැනැත්තාට ,ාෙනා ්ිරීවම් ී තමාට ඇති ෙන
හැඟම්ෙක ෙරද නිෙරද ුෙ පහසුවෙන් වත්රැම් ත හැ්ි වය.
වපාත්ෙක එන “රූපං අනිචසචං” ය ශනාදි පාඨ පාඩම් ්රව න
,ාෙනා ්රණ ය ශි ඒො ්ිය ශන්නහුට එ්් රෑපය ශ්ුදු හසු වනා වය. ,ාෙනා
්ළ ය ශුත්වත් ස්ෙසන්තානවය ශහි හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන නාම රෑපය ශන්
වත්රැම් ැනම සඳහා ය ශ. සත්ත්ෙ සන්තානවය ශහි හපද හපද බිඳි බිඳී
ය ශන නාම-රෑප සිය ශන්න ම ව්න්ුට එ්්ෙර ම වසාය ශා ත වනා
හැ්ිය ශ. ඒො එ්ින් එ් ්රමවය ශන් ස්ෙසන්තානවය ශන් ම වසාය ශා ත
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ය ශුතුය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ඒ ඒ අෙස්ථාෙක තමා ව ් සිතට හසු ෙන,
දැවනන, නාම-රෑපය ශන් ව න ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ුවේ පිම්බීම්හැ්ිළම් වද් ුකන්නට පටන්
න්වන් ඒ අනුසාරවය ශන් රෑප
පරමාර්ථවය ශ් තතු වසවීම පිණිස ය ශ. ශරීරවය ශ් පිම්බීම් හැ්ිළම් වද්
නැෙතම්් නැතිෙ නිතර ම සිදුෙන්න්් ුැවින් එහි සිහිය ශ පිහිටුො
ැනවමන් සිත නානාරම්මණය ශන්හි වි්්ෂිප්ත ෙන්නට වනා ී රැ්
ැනම ද පහසු ය ශ.
ුඩ ය ශනු ද පරඥප්තිය ශ්ි. පිම්බීම ය ශනු ද පරඥප්තිය ශ්ි. හැ්ිළම
ය ශනු ද පරඥප්තිය ශ්ි. පරඥප්තිෙක සිත පිහිටුො ව න විසවමන් පරමාර්ථය ශ
ව්වස් වසවිය ශ හැ්ි ද? ය ශන පරශ්නය ශ්් වමහිී මතු විය ශ හැ්ි ය ශ.
පරමාර්ථ පරඥප්තිය ශට ය ශට වී තිවුන වදය ශ්ි. පරඥප්තිවය ශහි ම සැඟවී
තිවුන වදය ශ්ි. එුැවින් පරමාර්ථය ශ වසවීමට ්ළ ය ශුත්වත් ඒ පරඥප්තිය ශ
ම ඇවිස්සම ය ශ. ුඩ පරඥප්තිය ශ්් ෙුෙ ද එහි සිහිය ශ පිහිටො ව න
හිඳීවමන් සමාධිය ශ හා සිහි නුෙණ ෙැවඩන්වන් ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශා හට සිහි නුෙණ ෙැඩීවමන් ුඩය ශ ය ශන පරඥප්තිය ශ
අතුරැදහන් වී, පිම්බීම ය ශ හැ්ිළම ය ශ ය ශන පරඥප්ති අතුරැදහන් වී,
පරමාර්ථ ොවය ශෝ ධ්ාතුෙ ෙූ හහළ පහළ ය ශන වය ය ශ, සැවකන වය ය ශ
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. විසිර ය ශා වනා ී ඒ මන් වය ය ශ ඒ්ාුද්ධ්
්රන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ පරමාර්ථ ආවපෝ ධ්ාතුෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
ොය ශුවය ය ශ හා පෙත්නා රළු තිය ශ ෙූ පරමාර්ථ පෘථිවි ධ්ාතුෙ ඔහුට
වපවනන්නට ෙන්වන්ය ශ. ොය ශු වය ය ශ හා ුැඳී ඇති සිසික් ුෙ වහෝ
උණුසුම් ුෙ වහෝ ෙූ, පරමාර්ථ වත්වාෝ ධ්ාතුෙ ඔහුට ෙැටවහන්නට
පටන් න්වන් ය ශ. ඒො අතර පෙත්නා ්ාය ශපරසාද ජීවිවත්න්ද්රිය ශාදි තෙත්
රෑප ද ඔහුට ්ක් ය ශත් ම ෙැටවහන්නට පටන් න්වන් ය ශ. ඒ ්රිය ශාෙක්
බිඳි බිඳී ව ාස් නැෙත නැෙත උපදනා සැටි ද ඔහුට ෙැටවහන්නට
පටන් න්වන් ය ශ. සතය ෙූ අනිතය දර්ශනය ශ ඇති ෙන්වන් ඒ රෑප හපද
හපද බිඳි බිඳී ය ශන සැටි තමාට ම වපවනන්නට පටන් ත් පසු ය ශ.
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ුවඩහි පිම්බීම හැ්ිළම වද්්හි සිහිය ශ පිහිටුො ව න හන්නා
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ්ක් ය ශාවමන් මුළු සිරැර ම නිතර ම සැවකණන්
පෙත්නා සැටිත්, රෑප හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන සැටිත්, උතුරන ුත්
සැකිය ශ්් වදස ුකා හන්නා ව්න්ුට වපණ මතු වෙවී බිඳි බිඳී ය ශන
සැටි වපවනන්නා්් වමන් මුළු සිරැවර් ම රෑප හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශාම
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. නාමය ශන් ව ් අනිතයතාෙ වත්රැම් ැනම
පහසු ය ශ. අපහසු, රෑපය ශන් ව ් අනිතයතාෙ වත්රැම්
ැනම ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශන් විසින් රෑප ,ාෙනාෙ පළමු ව්ාට පටන් ත ය ශුත්වත් ඒ
නිසා ය ශ.
වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ්ළ
ය ශුත්වත් පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් ුැකම පමණ්් වනාවය. අත් පා
වසකවීම, හැ්ිළවීම, දි ු ්ිරීම, ය ශාම-ඊම, හිඳීම, සිටීම, හාන්සි වීම,
ෙැතිරීම, ්ෑම-බීම, මුෙ වදවීම, නෑම, මකමුතර පහ ්ිරීම, ව්ළ ැසම
ය ශනාදි ්ය ශින් ්රන්නා ෙූ සිය ශරි ්රිය ශා ම ුැකිය ශ ය ශුතු ය ශ. හවේ ම ්වය ශ්
ඇති ෙන සැකම් ද, ්වය ශහි ෙන්නා ෙූ සිය ශරි හැපම් ද, ඒ නිසා ෙන්නා
ෙූ වයදනා ද ුැකිය ශ ය ශුතු ය ශ. ව්ාටින් ්ිය ශතවහාත් ක්්ඛු වසෝත ඝාණ
ජියහා ්ාය ශ මන ය ශන සවදාරට එළඹ සිටින සිය ශරි ම අරමුණුත් සවදාවරහි
ම උපදනා සිය ශරි චිත්ත චකතසි්ය ශනුත් නුෙණින් ුැකිය ශ ය ශුතු ය ශ.
ඒොය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශාට හසු්ර ත හැ්ි ෙන්වන් හතා ස්ෙක්පවය ශ්ි.
සන්තානවය ශහි හපද ද්ොරය ශන්හි ැටී හ්්ම ය ශන්නා ෙූ චිත්ත චකතසි්
ධ්ර්ම හා අරමුණු වුාවහෝ වෙති. සිහි නුෙණ ෙැවඩත් ෙැවඩත් ම
්රමවය ශන් ෂේද්ොරවය ශහි ැවටන අරමුණු හා උපදනා චිත්ත චකතසි්
ද ෙඩා වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
ොඩි වී වහෝ හාන්සි වී වහෝ ෙැතිරී වහෝ පිම්බීම හැ්ිළම වද්
නුෙණින් ුක ුකා හන්නා වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සන්තානවය ශහි වනාවය ශ්්
වද් ැන වනාවය ශ්් ්රැණු ැන වනාවය ශ්් සිතුවිකි පහළ විය ශ හැ්ි ය ශ.
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ඒ ඇතිෙන හැම සිතිවික්ක්් අනුෙ ම සිහි නුෙණ ය ශො හැම සිතිවික්ක්්
ම නුෙණින් පිිහසිඳ ැනමට උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ. එය ශ චිත්තානුපස්සනා
සතිපට්ඨාන භාවනාව ය. සිත් පිිහසිඳ ත ය ශුත්වත් වකෝ් ෙයෙහාරය ශ
අනුෙ ය ශ.
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් නුෙණින් ුකා ව න හන්නා අෙස්ථාවෙහි
අතතවය ශ් දුටු වදය ශ්්, ්ළ වදය ශ්්, ් වදය ශ්්, මත්් වෙනො නම්
“මත්් වෙනො, මත්් වෙනො” ය ශි සිතිය ශ ය ශුතු ය ශ. මත්්වීම ය ශ
්ිය ශනුවය ශ් ඒ අතත වදය ශ ැන සිත් ඇතිවීම ය ශ. ය ශම්් ්ක්පනා ්රනො
නම් “්ක්පනා ්රණ, ්ක්පනා ්රණ” ය ශි සිහි ්ළ ය ශුතු ය ශ. සිත ය ශම්
වදය ශ්ට ය ශනො නම් “සිත ය ශනො” ය ශ ය ශි වමවනහි ්ළ ය ශුතුය ශ. එවස් සිත
ය ශම් ය ශම් තැන්ට පැණණිවය ශ් නම්, සිත “පැණණිවය ශ් ය ශ ය ශි” සිතනු. ය ශම්
්ිසිේ් සිතට එළවඹනො නම් “රෑපය ශ්් ය ශ, ශේදය ශ්් ය ශ” ය ශනාීන් ඒ
වදය ශ වමවනහි ්රනු. එය ශින් චිත්ත පරමාර්ථය ශ පිිහසිඳ ැනම ද සිදුවය.
නානාරම්මණය ශන් ්රා සිවත් ය ශෑම ද අඩු වය. අනි්් අරමුණ්් නැති
සෑම ්ාකවය ශ් ම පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රනු.
,ාෙනා ්ිරීවම් ී ය ශම් ්ිසිේට වහ්ත්තු වනා වී හිඳීම ම වහාඳ
්රමය ශ ය ශ. නිදිමත සමාධිය ශට ආසන්න වදය ශ්් ුැවින් වහ්ත්තු වී ,ාෙනා
්රන්නාට හ්්මනින් නිදිමත ඇතිවය. වහ්ත්තු වනාවී හිඳින ්ක්හි
සමහර විට ්ය ශ ෙැවනන්නට පටන් ත හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත්
“ෙැවන්ය ශ, ෙැවන්ය ශ” ය ශි ෙැවනන ්ය ශ වමවනහි ්රන්නට පටන් ත
ය ශුතු ය ශ. සමහර විට ්ය ශ වෙෙුකන්නට ද විය ශ හැ්ිය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත්
“වෙෙුකනො, වෙෙුකනො ය ශ” වෙෙුකන ්ය ශ වමවනහි ්රන්නට පටන්
ත ය ශුතු ය ශ. එවස් වමවනහි ්ිරීවමන් වුාවහෝ වසය ශින් ෙැනම් වෙෙුකම්
සාසිවඳය ශි. ය ශම් ්ිසි අපහසුේින් වහ්ත්තු ෙන්නට සිතුන වහාත් වහ්ත්තු
ෙන ්ක්හි ද හ්්මන් වනාවී “වහ්ත්තු වෙණ, වහ්තු වෙණ” ය ශි සිතණන්
්ය ශ පස්සට ව න ය ශනු. පස්සට ය ශන ්ය ශ සැපුණු ්ක්හි “සැපුවණ් ය ශ”ය ශි
සිතනු. වහ්ත්තු වීවමන් ෙැනම් වෙයකම් සන්සිවඳය ශි. හන් පසු පුරැදු
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පිහදි පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රනු. නැෙත “ව්ළින් ෙන්නට
සිතුන වහාත් “ව්ළින් ෙන්නට සිවත් ය ශ” ය ශි වමවනහි ව්ාට “ව්ළින්
වෙණ. ව්ළින් වෙණ” ය ශි වමවනහි ්රණන් ම වසවමන් ව්ළින් වෙනු.
හ්්බිති පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රනු.
වුාවහෝ වයකාේ් ොඩි වීවමන් අමාරැ වී ඇක වෙන්නට සිතුන
වහාත් “ඇකවෙන්නට සිවත් ය ශ” ය ශි වමවනහි ්රනු. අසුවනහි ඇකවෙන
්ක්හි ද “ඇක වෙණ” ය ශි සිහි ්රණන් වසණන් ඇක වෙනු. ශරීරය ශ
අසුවන් සැවපන ්ක්හි සැවප් ය ශ ය ශි සිතනු. අස්වනහි ඇකවී උඩු්ුරැෙ
හිඳ පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රනු.
්ටට ව්ළ උනා ව්ළ සන්නට සිතුන වහාත් “ව්ළ
සන්නට සිවත් ය ශ”ය ශි වමවනහි ්රනු. ව්ළ සන්නට හිස ඔසෙන
්ක්හි “ඔසෙණ ය ශ” ය ශි සිතණන් වසණන් හිස ඔසෙනු. පඩි්්්මට හිස
පහත් ්රන ්ක්හි “පහත් ්රණ” ය ශි වමවනහි ්රණන් ම පහත් ්රනු.
ව්ළ සන ්ක්හි “ව්ළ සණ” ය ශි සිතණන් ව්ළ සනු. ව්ළ ිකිත
වහාත් “ ිකිණ” ය ශි වමවනහි ්රණන් ම ්රනු.
මක මුතර පහ්ිරීම ආදිය ශට ය ශන්නට සිතුන වහාත් “ය ශන්නට සිවත
ය ශ” ය ශි සිහි ්රනු. නැ ිටින ්ක්හි “නැ ිටිණ” ය ශි සිහි ්රණන් ම වසණන්
නැ ිටිනු. ය ශන ්ක්හි ද “ය ශණ, ය ශණ”ය ශි සිහි ්රණන් ම ය ශනු. මක මුතර පහ
්රන ්ක්හි ද “මක පහවයය ශ, මුතර පහවයය ශ” ය ශි සිතණන් ම ්රනු.
ආපසු එන ්ක්හි ද “ය ශණ, ය ශණ” ය ශි සිහි ්රණන් ම වසණන් ය ශනු. ොඩි
ෙන ්ක්හි ද “ොඩි වෙණ”ය ශි සිහි ්රණන් ම වසණන් ොඩි වෙනු. නැෙත
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්ිරීම පටන් නු.
ස්්මන් ්ිරීම ද ,ාෙනාෙට වහාඳ හිහය ශයේි. ස්්මන් ්ිරීවම්ී
හැ්ිළම් පිම්බීම් වද් වමවනහි වනා ව්ාට පය ශට සිත වය ශාමු ්ර ත
ය ශුතු ය ශ. පය ශ ඔසෙන සෑම ොරය ශ්ී ම “පය ශ ඔසෙණ”ය ශි සිහි ්රණන් ම
14
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

පය ශ ඔසෙනු. පිය ශෙර්් පාසා ම එවස් වමවනහි ්රණන් සෑම පිය ශෙර්්
ම දැනම ඇතුෙ ඔසෙණන් ස්්මන් ්ිරීම පුරැදු ෙූ ්ක්හි පය ශ එසවීම ය ශ
බිම තැබීම ය ශ ය ශන ්රැණු වද් ම සක්ණන් ස්්මන් ්රන්නට පුරැදු
විය ශ ය ශුතු ය ශ. පා එසවීම් තැබීම් වද් වනා ෙරදො වමවනහි ්රන්නට
සමත් ෙූ පසු “එසවීම ය ශ, හදිිහය ශට ව න ය ශාම ය ශ, බිම තැබීම ය ශ” ය ශන
තුන ම වමවනහි ්රණන් ස්්මන් ්රනු. වම් ස්්මන් ්ිරීම පිළිු ඳ ෙූ
කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ය ශ.
ස්්මන් ්රන අතර නෙතින්නට සිතුන වහාත් “නෙතින්නට
සිවතනො ය ශ” ය ශි සිහි ව්ාට නෙතිනු. නැෙතුන පසු “සිටිණ, සිටිණ” ය ශි
වමවනහි ්රනු. ොඩි ෙුෙ වහාත් “හිඳිණ” ය ශි වමවනහි ්රනු. ොඩි වී
හන්නා ්ක්හි අත් පා ආදිය ශ වසකවීම්් වෙනස් ්ිරීම්් ්රත වහාත් ඒ
සිය ශක්ක ම සිහි ්රණන් ම ්රනු. ෙැතිර හන්නා ්ක්හි අත් පා එසවීම්හැ්ිළම් දි ු ්ිරීම් ඒ වම් අත හැරවීම් ්රන සෑම අෙස්ථාේ ී ම ඒ
වදය ශ සිහි ්රණන් වසවමන් ්රනු.
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වමවනහි ්රණන් හන්නා අතර ඇවඟ් ්ැසම්්
ඇති ෙුෙවහාත් එව්වණහි ම වනා ්සනු. ්සන තැනට සිත වය ශාමු
ව්ාට “්සනො ්සනො ය ශ” ය ශි වමවනහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ.
්ැසම එ්්තරා දුුඃඛ වයදනාේි. එය ශ සිහි ්ිරීම වයදනානුපස්සනා
සතිපට්ඨාන භාවනාව ය. “්සනො, ්සනො ය ශ” ය ශි සිහි ්රණන්
හන්නා අතර හවේ ම ්ැසම සන්සිඳී ය ශා හැ්ි ය ශ. සන්සිඳුන වහාත්
පිම්බීම් හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රණන් ්ාය ශානුපස්සනාෙ පටන් ත
ය ශුතු ය ශ. ්ැසම් වනා සන්සිඳී ්සන්නට ම සිවතනො නම් “්සන්නට
සිවතනො, සිවතනො ය ශ” ය ශි සිත සිහි ්රනු. එය ශ චිත්තානුපස්සනාෙ ය ශ.
්ැසමට අත ඔසෙන ්ක්හි “ඔසෙණ, ඔසෙණ” ය ශි සිහි ්රණන් ම අත
ඔසෙනු. ්සන තැනට අත ව න ය ශන ්ක්හි “අත ව න ය ශණ, ව න
ය ශණ” ය ශි සිහි ්රණන් වසවමන් ව න ය ශනු. ්සන තැන අත හැපුණු
්ක්හි හැවපනොය ශ ය ශි වමවනහි ්රනු. ්සන ්ක්හි ද “්සනො,
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්සනො ය ශ” ය ශි වමවනහි ්රණන් ම ්සනු. අත ආපසු
අත ය ශන සැටි වමවනහි ්රණන් වසවමන් අත නු.

පටුන වෙත

න්නා ්ක්හි ද

එ්් හිහය ශයේින් වනා සැක විසවම් ී සමහර විට ය ශට වී සිටින
තැන්ෙක රත්වීම්් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත් එය ශට සිත වය ශාමු
ව්ාට “දැවය ය ශ, දැවය ය ශ” ්ිය ශා වහෝ “වයදනාේ්, වයදනාේ්” ්ිය ශා
වහෝ එය ශ සිහි ්රනු. උෂ්ණත්ෙය ශ වත්වාෝධ්ාතුෙ ය ශ. එය ශ සිහි ්ිරීම
කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ය. එය ශින් ඇති ෙන වයදනාෙ වමවනහි
්ිරීම සේදනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය ය. එවස් ්ිරීවම් ී උෂ්ණය ශ
සන්සිඳුන වහාත් පිම්බීම්-හැ්ිළම් වමවනහි ්රනු. ශරීරය ශ වෙනස්
්රත වහාත් හහත ් පිහදි සිහිවය ශන් ය ශු්්තෙ වෙනස් ්රනු. ශරීරවය ශ්
ව්ාතැන වහෝ ්ෙර වයදනාේ් වහෝ ඇති වී නම්, ඒ සෑම අෙස්ථාවය
ම වයදනානුපස්සනා ,ාෙනාෙ ්රනු. ශරීරවය ශහි ඇති ෙන වයදනා
එවස් වමවනහි ්රණන් හන්නා ්ක්හි වුාවහෝ වයදනාවෙෝ හවේම
සන්සිවඳති. තද වයදනා වුාවහෝ ්ක් පෙත්නා වයදනා ඇති ෙුෙ ද
හෙසවමන් හා වීය ශයයවය ශන් වමවනහි ්රනු. වුාවහෝ වයකාේ්
වමවනහි ්ිරීවමනුත් වයදනාෙ නැති වනාවය නම්, වයදනාෙ සිහි ්ිරීම
නෙත්ො පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිහි ්රනු. පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් හා
වයදනාෙ මාරැවෙන් මාරැෙට ෙිහන් ෙර සිහි ්රනු. ්ක් ත වීවමන්
වයදනාෙ සන්සිවඳනු ඇත.
එ්් හිහය ශයේින් හිඳ ,ාෙනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා හට සමහර
විට ශරීරය ශ තුළ තැනින් තැන ්පන්නා්් ෙැනි, විදින්නා්් ෙැනි, ය ශම්්
එහා වමහා ය ශන්නා්් ෙැනි වයදනා දැවනන්නට පුළුෙන. ශරීරය ශ සෑම
තැනට ම හදි්ටුෙකින් අනින්නා්් වමන් දැවනන්නට ද ශරීරය ශ සෑම
තැන ම ්ුඩා සතුන් ඇවිදින්නා්් වමන් දැවනන්නට ද පුළුෙන. තදින්
උෂ්ණය ශ වහෝ ශතක වහෝ දැවනන්නට පුළුෙන. වයදනාෙට බිය ශ වී
,ාෙනාෙ නැෙැත්ෙුෙ වහාත් සැවණ්ින් ඒො නැති ෙන්වන් ය ශ. නැෙත
,ාෙනාෙට පටන් ව න සිත සමාධි ෙූ ්ක්හි නැෙතත් ඒො දැවනන්නට
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පටන් න්වන් ය ශ. එුඳු වයදනා ැන බිය ශ වනාවිය ශ ය ශුතු ය ශ. ඒො වරෝ
වනාවය. ඒො ශරීරවය ශ් ස්ෙ,ාෙවය ශන් ම පෙත්නා වයදනා ය ශ.
පර්ෘති ්ාකවය ශ් වනා දැවනන වද්, සිත සමාධිය ශට පැණණි පසු
දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ඔරවකෝසුේ් මන් ්රන හඬ ද මහ හඬ්්
වස් ඇවස්. පර්ෘති ්ාකවය ශ් වනා දැවනන න්ධ් තදින් දැවන්. එවමන්
සමාධිය ශ නැති ්ක්හි වනා දැවනන ශරීරවය ශහි ඇති ෙන සිය ශුම් වයදනා ද
සමාධිය ශ ඇති ෙූ ්ක්හි දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ,ාෙනාවෙහි වය ශී
හන්නා ්ාකවය ශහි දැවනන, ,ාෙනා වනා ්රන ්ක්හි වනා දැවනන ඒ
වයදනා ශරීරවය ශ් පර්ෘතිවය ශන් ම ඇති ඒො ය ශ. ඒො ැන බිය ශ වනා විය ශ
ය ශුතු ය ශ. වයදනා දැවනන ්ක්හි වයදනානුපස්සනාෙත් ෙිහන් ෙර ෙඩණන්
,ාෙනාවෙහි වය ශවදන ්ක්හි ්ක්ය ශාවමන් ඒ ආුාධ් නැති වී ය ශනු ඇත.
වනා දැන ය ශනො වහෝ ඇත.
වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් නිදා ැනමට ුකාවපාවරාත්තු වනාවිය ශ
ය ශුතු ය ශ. රාතරිවය ශ් ද හැ්ිතා්් ්ක් ස්්මනින් හා හිඳීවමන් ද
,ාෙනාවෙහි වය ශවදනු. මහන්සි දැවනත වහාත් ශය ශනවය ශහි ෙැතිර
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිහි ්රනු. නින්ද ය ශන විට් එය ශ හවේම සිදු
ෙන්නට හිහනු. ක්්ෂුරාදි ද්ොරය ශන්හි ැවටන අරමුණු හා ඇති ෙන සිත්
වමවනහි වනා ්ර ම පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් පමණ්් ම වමවනහි
්රන ්ක්හි ආශ්ොස පරශ්ොස සිය ශුම් වීවමන් පිම්බීම්-හැ්ිළම් වනාදැන
ය ශන්වන් ය ශ. එුඳු අෙස්ථාෙකී ඇසම්, වපනම් ආදිය ශ සිහි ්ළාම
නැෙතත් පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. ෙැතිර හන්නා
අෙස්ථාවෙහි නිදිමත ෙුෙ වහාත් “නිදිමතය ශ, නිදිමතය ශ”ය ශි එය ශ සිහි ්රනු.
ඇස පිය ශවෙන ුෙ සිහි ්රනු. සමහරවිට නිදිමත ැන සිහි ්රන
්ක්හි නිදිමත නැති වී නැෙතත් සිත ්ය ශ පරවුෝධ් විය ශ හැ්ිය ශ. එවස්
ෙුෙවහාත් නැෙතත් පිම්බීම්-හැ්ිළම් වමවනහි ්රනු.
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වමවස් ඒ ඒ වද් සිහි ්රණන් ම ්ක් ය ශෙනො ණස නිදා ැනමට
,ාෙනාෙ වනා නෙත්ෙනු. ,ාෙනා ්රණන් ම සිහිවය ශන් ම නින්ද
ය ශන්නට හිහනු. නින්ද ය ශාමය ශ ය ශනු වුාවහෝ වයකාේ් ,ොඞ් සිත් ම
ඇති වීමය ශ. වනා නිදා හන්නා අෙස්ථාවෙහි ද ඒ සිත් ඇති වය. පිම්බීම්
වමවනහි ව්ාට හැ්ිළම් වමවනහි ්රන අතර නිතර ම ,ොඞ් සිත්
ඇති වය. එ්් වදය ශ්් වමවනහි ්ර ,ොඞ් සිත් ඇති වනා වී නැෙත
අනි්් වදය ශ්් වමවනහි ්ිරීම වහෙත් සිතම සිදු වනාවය. ,ොඞ්
චිත්තය ශ සිය ශුම් ුැවින් එය ශ ්ුම්් අරමුණු ව්වර්ද ව්වස් පෙත ද ්ිය ශා
වය ශෝ ාෙකරය ශාට වනා දැවන්. ,ොඞ් සිත් ම ඇතිෙන ුැවින් නිදා
හන්නා ්ාකවය ශ් ය ශම් ්ිසිේ් වමවනහි ්ළ වනා හැ්ි ය ශ.
නින්වදන් අෙදි ෙූ ්ක්හි “අෙදි ෙූවය ශ් ය ශ” ය ශි සිහි ්රනු. අෙදි
වීමය ශ ය ශනු ,ොඞ් සිත් නැෙත ය ශම් ්ිසි සිත්් ඇති වීම ය ශ.
සතිපට්ඨානය ශ අරිත පුරැදු ්රන්නෙුන්ට අෙදි ෙන සිත
වනාවත්වරන්නට ද පුළුෙන. එය ශ වනාෙැටහුණ වහාත් පර්ට ෙන
තරමට සිත් ඇති ෙන්නට පටන් ත් තැන සිට ම උපදනා උපදනා සිත්
සිහි ්රනු. පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් ෙැටවහනො නම් එය ශ ම සිහි
්රන්නට පටන් නු. එවස් සිහි ්රණන් හන්නා අතර හැරීම්්
වපරළම්් අත් පා හැ්ිළවීම්් දි ු ්ිරීම්් ්රත වහාත් ඒ සිය ශක්ක ම
සිහි ්රනු. වයකාෙ ්ක්පනා ්රත වහාත් “්ක්පනා ්රණ, ්ක්පනා
්රණ” ය ශි ඒ සිත් වමවනහි ්රනු. හඬ්් ඇවසත වහාත් “ඇවස්ය ශ,
ඇවස්ය ශ”ය ශි වමවනහි ්රනු. ඔරවකෝසුේ් මන් ්රන හඬ ෙැනි නිතර
ම ඇවසන හඬෙක් හා නිතර ම තමා හදිිහවය ශ් වපන තිවුන වද්ෙක්
ැන ෙැඩි සැක්ික්ක්් වනා දැ්්විය ශ ය ශුතු ය ශ. ඒො ෙිහන් ෙර සිහි ්ළත්
ඒ ැන ෙැඩි ්ාකය ශ්් ත වනා ්රනු.
නින්වදන් පිබිදුණ පසු ොඩි ෙන්නට සිතුන වහාත් “හිඳ න්නට
සිවත් ය ශ” ය ශි වමවනහි ්රනු. හිඳ න්නා ්ක්හි ඒ සඳහා ්රන අත් පා
දි ු ්ිරීම් හැ්ිළවීම් සිය ශක්ක සිහි ්රනු. “නැ ිටිණ” ය ශි සිහි ්රණන් ම
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ශරීරය ශ වසණන් ව්ළින් ්රනු. හිඳ
්රනු.

ත් පසු “හිඳ

පටුන වෙත

තිණය ශ” ය ශි වමවනහි

නැ ිටිනො නම් “නැ ිටිණ, නැ ිටිණ” ය ශි වමවනහි ්රණන්
වහණන් නැ ිටිනු. නැ ිටීම සඳහා ශය ශනවය ශන් පා බිම තුනො නම් එද
සිහි ්රණන් ම ්රනු. නැ ිටි ්ක්හි “සිටිණ, සිටිණ” ය ශි සිටීම වමවනහි
්රනු. වදාර ෙසා ව ය ශ් නිදා සිටිවය ශ් නම් වදාර ඇරීම සඳහා ්රන
සෑම වදය ශ්් ම සිහි ්රණන් ම වදාර හිහනු. ය ශන ්ක්හි “ය ශණ, ය ශණ” ය ශි
වමවනහි ්රණන් ම ය ශනු. මක මුතර ්රත වහාත් ොඩිවීවම් පටන්
සිය ශක්ක ම වමවනහි ්රණන් ම ්රනු. මූණ වසෝදන ්ක්හි ෙතුර වදස
ුැකවම් ී “ුකණ, ුකණ” ය ශි සිහි ්රනු. ෙතුර අතට ැනවම් ී අත
ව න ය ශාම, ෙතුවරහි අත හැපම, ෙතුර අතට ැනම, අතට ත් ෙතුර
මුහුණ ්රා ව න ඒම, මුහුවණහි ෙතුර හැපම, එය ශින් දැවනන සිසික
වහෝ උණුසුම ය ශන සිය ශක්ක ම සිහි ්රණන් ම මූණ වස්ීම ්රනු.
දත් පිිහසිදු ්ිරීම ද එවස් ම සිහි ්රණන් ම ්රනු. මුහුණ වස්දූ
තැනින් හෙත් වීම, මුහුණ පිසම සඳහා තුොය ශ වදස ුැකම, ැනම,
පිසදැමීම, නැෙත තුොය ශ තැබීම ය ශන සිය ශක්ක ම සිහි ්රණන් ම ්රනු.
ෙස්තර හෙත් ්ිරීම, නැෙත හැඳීම, ව ය ශ ඇමීම, අසුන් පිිහසිදු ්ිරීම,
ඇඳුම් ආදිය ශ තැන්පත් ්ිරීම ය ශන සිය ශක්ක ම ද සිහිවය ශන් වමවනහි
්රණන් ම ්රනු. ආහාර ැනවම් ී ඒ සඳහා ය ශාම, ොඩිවීම, ආහාරය ශ
වදස ුැකම, අතට ැනම, අනු,ෙ ්ිරීම සඳහා පිළිවය ශක ්ිරීම,
ආහාරය ශ අතට ැනම, අත මුඛය ශ ්රා ව න ය ශාම, මුඛය ශ විෙෘත ්ිරීම,
ආහාරය ශ මුඛවය ශහි ැටීම, වි්ම, ආහාර රසය ශ දැනම, ිකම, ආහාරය ශ
ුඩට ය ශාම ය ශන සිය ශක්ක ම ද දැනම ඇතුෙ සිහි ්රණන් ම ආහාර ැනම
්රනු. පැන් පම, අත-්ට වස්ීම, නැ ිටීම ය ශන සිය ශක්ක සිහිවය ශන් ම
වමවනහි ්රණන් ම ්රනු. ව්න්ු සමඟ ්තා ්රත වහාත් “්ථා
්රණ” ය ශි සිහි ්රණන් ම ්ථා ්රනු. අවන්ාව ් ්ථාෙ ඇසමත් සිහි
්රණන් ම අසනු. මක් පහන් පිීම ආදිය ශ ්ිරීවමහි ද ඒො වදස ුැකම්
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පටුන වෙත

ැනම් ආදි සිය ශක්ක ම සිහි ්රනු. වතරැෙන් ුණ සිහි ්ර ෙැඳීවම් ී
අනි්්් වමවනහි වනා ව්ාට එය ශ ්රනු. ධ්ර්ම ශරෙණාදිවය ශහි ද එවස්
ම පිළිපදිනු.
පටන් ැනවම් ී පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් වනා ෙරදො සිහි ්ිරීම
අපහසු විය ශ හැ්ි ය ශ. වදතුන් දින්් එය ශ සිහි ්ිරීම පුරැදු ්ළ ්ක්හි
වනා ෙරදො වමවනහි ්ළ හැ්ි ෙනු ඇත. එපමණ්් වනාෙ පිම්බීම්
හැ්ිළම් වද් වමවනහි ්රනු අතර තෙත් වදය ශ්් වමවනහි ්ිරීමට ද
්ාකය ශ හතිිහ ෙන ුෙ දැවනනු ඇත. එවස් ෙූ ්ක්හි ොඩිවී ,ාෙනා
්රනො නම් ඒ අෙස්ථාවය ී ොඩිවීම ද එ්තු ව්ාට සිහි ්රනු.
පිම්බීම් සිහි ව්ාට අනතුරැ ෙ හැ්ිළම ෙන්නට ්කින් හි ඳීම වමවනහි
්රනු. හිඳීම වමවනහි ව්ාට හැ්ිළම සිහි ්රනු. නැෙත පිම්වුන්නට
්කින් හිඳීම වමවනහි ්රනු.
“පිම්වුනො, හිඳිනො, හැ්ිවළනො, හිඳිනො”
වමවස් ්රැණු සතර වමවනහි ්රනු. වම්ො සිහි ්ිරීවම් ී
ෙකන සිහි ්ිරීවමන් පමණ්් වනා නැෙත පිම්බීම් සිතට වපවනන
සැටිය ශට ම, ොඩි වී තිවුන ශරීරය ශ සිතට වපවනන සැටිය ශට ම, හැ්ිළම්
සිතට වපවනන සැටිය ශට ම සිහි ්රනු. සිටව න ,ාෙනා ්ිරීවම් ී
හිඳීම වෙනුෙට සිටීම ඇතුළු ව්ාට ව න, “පිම්වුනො, සිටිනො,
හැ්ිවළනො, සිටිනො” ය ශි වමවනහි ්රනු.
නිදාව න ,ාෙනා ්ිරීවම් ී “පිම්වුනො, නිදනො,
හැ්ිවළනො, නිදනො” ය ශි වමවනහි ්රනු. වමවස් පිම්බීම්-හැ්ිළම්
ආදිය ශ හතා සැක්ික්වකන් වමවනහි ්ිරීවම් ී සාමානය වපනම් ඇසම්
සිහි ්රන්නට වනා ය ශා ය ශුතු ය ශ. ඒ වපනම් ඇසම් වය ශෝ ාෙකරය ශාට
දැවනනු ඇත. වපවනනො ය ශ, ඇවසනො ය ශ ්ිය ශා ෙකනවය ශන් වමවනහි
වනා ්වළ් ද වපනම් ඇසම් දැනවමන් ම ඒො ැන සිහි ්ිරීම සිද්ධ් ය ශ.
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එවහත් ඕනෑ්ණන් ය ශම්් ුකත වහාත් “ුකනො ුකනො ය ශ” ය ශි වදතුන්
ෙර්් වමවනහි ව්ාට “වපවනනො ය ශ” ය ශි ද සිහි ව්ාට පිම්බීම් ආදිය ශ
ම වමවනහි ්රනු. ඒ අතර ස්තර පුරැෂාදි විවශ්ෂාරම්මණය ශ්් වපනුන
වහාත් “වපවනනො” ය ශි වදතුන් ෙර්් සිහි ව්ාට මූක ්ාරණය ශ ම
වමවනහි ්රනු.
්ථා ්රන හඬ හඬ සතුන්ව ් හඬ ආදි අමුතු හඬ්් ඇසුණ
වහාත් එ්ක්හි ද “ඇවස් ය ශ” ය ශි වදතුන් ෙර්් වමවනහි ව්ාට මූක
්ාරණය ශට ම ුසිනු. එවස් ්රන අතර හන්ද්රිය ශය ශන්ට හමුෙන දෑ ද
වමවනහි වනා ්ර පිම්බීම් ආදිය ශ ම වමවනහි ්රන ්ක්හි ආශ්ොස
පරශ්ොස සිය ශුම් වී පිම්බීම් ආදිය ශ වනා ෙැටහ ය ශය ශි. වනා ෙැටහවමන් ඒ
ැන ්ක්පනා ්රන්නට ය ශාවමන් සමහර විට ව්වකස් ද ඇති විය ශ
හැ්ි ය ශ. අතර අතර දැ්ම් ඇසම් සිහි ්ිරීවම් පරවය ශෝානය ශ, පිම්බීම්හැ්ිළම් වද් අරිත් අරිත් වී පර්ට වීම ය ශ. පිම්බීම්-හැ්ිළම් හතා සිය ශුම්
වී වනා ෙැටහ ිය ශවහාත් ඒ අෙස්ථාවය ී “හිඳිනො, හිඳිනො” ්ිය ශා
වහෝ “නිදනො, නිදනො” ය ශි ්ිය ශා වහෝ හන්නා හිහය ශයෙ වමවනහි ්රනු.
නැෙත පර්ට ෙූොම පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සහිත ෙ හිහය ශයෙ සිහි ්රනු.
වනා ෙැටවහන පිම්බීම්-හැ්ිළම් ැන ්ක්පනා ්රත වහාත්
“්ක්පනා ්රනො” ය ශ ්ිය ශා එය ශ සිහි ්රනු.
සිහි ්ිරීම අමත් වී සිත් අන් අත්ට හැරැණ වහාත් “අමත්
විය ශ, අමත් විය ශ” ය ශි වදතුන් ෙර්් වමවනහි ව්ාට මූක ්ාරණය ශ සිහි
්රන්නට පටන් නු. පිම්බීම්-හැ්ිළම් වනාෙැටවහන අෙස්ථාෙකී
හිහය ශයෙ හා හැපම වමවනහි ්ිරීම ද වහාඳ ය ශ. හිඳින සිටින නිදන සෑම
අෙස්ථාවය ම ශරීරය ශ ය ශම් ්ිසිේ හැප පෙත. ොඩිවී හන්නහු ව ් ්වය ශ්
ය ශට පැත්ත අසුවනහි ැවට්. පිම්බීම්-හැ්ිළම් පර්ට වනා ෙන ්ක්හි
හිඳිනො ය ශ ය ශි හිඳිනා ශරීරය ශ සිහි ව්ාට හැපම පර්ට තැන්ට සිත
වය ශාමු ව්ාට ‘සැවපනොය ශ’ ය ශි වමවනහි ්රනු. වමවස් “හිඳිනො
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හැවපනො, නිදනො හැවපනො” ය ශනාීන් හිහය ශයෙ හා හැපම සිහි
්ිරීම පුරැදු ්ර
ත ය ශුතු ය ශ. පිම්වුනො හිඳිනො හැවපනො
හැ්ිවළනො හිඳිනො හැවපනො ය ශනාීන් සිහි ්ිරීම ද පුරැදු ්රනු.
,ාෙනාෙට ුැස දින වුාවහෝ ණන්් තවීවමන් පසු සමහර
විට ,ාෙනාවෙන් පරවය ශෝානය ශ්් වනා වීය ශ ය ශි අකස ුේ් ඇති විය ශ හැ්ි
ය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත් “අකස වෙණ අකස වෙණ” ය ශි එය ශ සිහි ්රනු.
වමය ශින් පක්් වයවදෝ වනා වයවදෝ ය ශි සැ් පහළ විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස්
ෙුෙ වහාත් “සැ් ඇතිවය” ය ශ ය ශි එය ශ සිහි ්රනු. ,ාෙනාවය දිය ශුණුෙ
ැන මතු ුකාවපාවරාත්තු ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත්
“ුකාවපාවරාත්තුවය ය ශ ුකාවපාවරාත්තු වයය ශ” ය ශි එය ශ සිහි ්රනු. සිහි
්රන අරමුණ රෑපය ශ්් ද නැතවහාත් නාමය ශ්් ද ය ශනාී ්ක්පනා විය ශ
හැ්ි ය ශ. එුඳු අෙස්ථාෙක ී “්ක්පනා ව්වර්, ්ක්පනා ව්වර්” ය ශි එය ශ
සිහි ්රන ,ාෙනාෙ ැන ්ක්ිරීම ද විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙවහාත්
“්ක්ිවර්, ්ක්ිවර් ය ශ” ය ශි සිහි ්රනු. ,ාෙනාෙ වහාඳ වී නම් සතුට
ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එ ්ක්හි “සතුට්්, සතුට්්” ය ශි එය ශ සිහි ්රනු.
වමවස් ෙිහන් ෙර ඇති ෙන සිත් සිය ශක්ක ඒ ඒ අෙස්ථාෙකී සිහි
්රණන් අන් සෑම වයකාවය ී ම පිම්බීම් ආී මූක ්ාරණය ශන් වමවනහි
්රනු. වමාවහාත්ුදු හිස්ෙ හ්්ම ය ශන්නට හඩ වනා තුනු. නින්දට
ෙැටී ඇති ්ාකය ශ හැර දෙවස් සම්පූර්ණ ්ාකය ශ ම වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ෙැටවහන නාම රෑප ධ්ර්මෙක සිහිය ශ පිහිටවීම් ෙශවය ශන් ,ාෙනා ්ිරීවම්
්ාකය ශ ය ශ. නුෙණ වමෝරා
ිය ශ ්ක්හි වය ශෝ ාෙකරය ශාට නින්ද්ුදු
නුෙුෙමනා ෙනු ඇත.
සම් සතිපට්ඨාන භාවනාසේ පූර්වභාග පරතිපදාවය.
්ිය ශන කද පිහදි පිම්බීම්-හැ්ිළම් ආදිය ශ අනකසෙ සිහි ්රණන්
ොසය ශ ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිහි නුෙණ හා සමාධිය ශ එ්්තරා
පරමාණය ශ්ට දිය ශුණු ෙූ පසු පිම්වුන රෑප හා එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ,
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හැ්ිවළන රෑප හා එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ, නැ ිටින රෑප හා එය ශ සිහි
්රන සිත ය ශ, හිඳිනා රෑප හා එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ, ෙැතිවරන රෑප හා
එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ, මන් ්ිරීවම් ී ඔසෙන පවය ශ් රෑප හා එය ශ සිහි
්රන සිත ය ශ, හදිිහය ශට ව න ය ශන පවය ශ් රෑප හා එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ,
බිම තමන පවය ශ් රෑප හා එය ශ සිහි ්රන සිත ය ශ ය ශනාදිය ශ ය ශු ළ
ෙශවය ශන් ුැඳී පෙත්නා්් වමන් ෙැටවහන්වන් ය ශ.
තෙ දුරටත් නුෙණ දිය ශුණු වී රෑපය ශ වහාඳින් ෙැටවහන්නට පටන්
ත් ්ක්හි රෑපානුසාරවය ශන් නාමය ශ වහෙත් සිත සිහි ්රන සිත
රෑපවය ශන් වෙන් වී ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. රෑපය ශ වහාඳට ම පර්ට ෙ
ෙැටවහන්නට පටන් ත් ්ක්හි සිහි ්රන සිත ෙූ නාමය ශ ඒ රෑපය ශ ්රා
ඇදි ඇී නැණ නැමී ය ශන්නා්් වකස ෙැටවහන්වන් ය ශ. රෑපය ශ අනි්්්
හා සම්ුන්ධ්ය ශ්් නැති ෙ ඇති ෙන ධ්ර්මවය ශ්ි. සිත ෙනාහි අරමුණු
්ිරීම් ෙශවය ශන් ය ශම් ්ිසිේට සම්ුන්ධ් වී ය ශම් ්ිසිේට නැමී ඇදි ඇී
ඇති ෙන්න්ි. අරමුණ්් හා සම්ුන්ධ්ය ශ්් නැති ෙ අරමුණ්ට වනා
නැමී සිත්් ්ිසි ්වක් ඇති වනා ෙන්වන් ය ශ. එවස් අරමුණ්ට නැමී
ඇති ෙන ුැවින් සිතට නාමය ශ ය ශි ්ිය ශනු කැවේ. එවස් ම ඇති ෙන
ුැවින් චකතසි්ය ශන්ට ද නාමය ශ ය ශි ්ිය ශනු කැවේ. අනි්්ට නැවමන
ුෙ නාමය ශන් ව ් කක්ෂණය ශ ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශා හට පිම්බීම් හැ්ිළම් ආී ෙශවය ශන් පෙත්නා රෑප
වදසට සිත නැණ නැමී ය ශන්න්් සැටිය ශට ෙැටහම, නමන කක්ෂණවය ශන්
නාමය ශ ෙැටහම ය ශ. වමවස් නාම රෑප වද් වෙන් ෙශවය ශන් ෙැටහම
නාම රූප පරිචසසේද ඥානය පහළ වීම ය ශ. එය ශ විදර්ශනාවය ආදිය ශ ය ශ.
එය ශට නාම රූප වවස්ථා ඥානය ය ශි ද ්ිය ශනු කැවේ. වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ඇති ෙන වම් නාම රෑප ෙයෙස්ථා ඥානය ශ වපාතපත ්ිය ශවීවමන් හා
ුරැන්ව න් අසා ැනවමන් ඇති ්ර න්නා නාම රෑප ෙයෙස්ථා
ඥානය ශට ෙඩා උසස් ෙූේි. වමය ශ පරතයක්ෂ ඥානවය ශ්ි. එුැවින් වමය ශ
්්වක්ශ පරහාණය ශට සමත් වෙය ශි.
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වපාත පත හව නවමන් අනුන්ව න් අසා ැනවමන් ඇතිෙන
නාමරෑපෙයෙස්ථාඥානය ශ අනුමානඥානය ශ්් ුැවින් එය ශ ්්වක්ශ
පරහාණය ශට සමත් වනා වෙය ශි. නා රෑප වි,ා ය ශ පිළිුඳ පරතයක්ෂ ඥානය ශ්්
වනා කැුූ සාමානය ානය ශා නාම රෑප වද් ම ඒ්ත්ෙවය ශන් ව න එය ශ
තමන් සැටිය ශටත් ස්තරන් පුරැෂය ශන් - සත්ත්ෙය ශන් පුද් කය ශන් සැටිය ශටත්
ෙරදො වත්රැම් ව න සිටිති. වම් වය ශෝ ාෙකරය ශාත් ්කින් එුඳු
ව්වන්ි. එුැවින් නාම රෑප ෙයෙස්ථාඥානය ශ ඇතිවීවමන් ඔහුට අරිත්
්ක්පනාෙක් පහළ ෙන්නට පටන් න.
පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදි ෙශවය ශන් පෙත්නා රෑපත් ඒො සිහි ්ිරීම්
ෙශවය ශන් ඇති ෙන සිතුත් හැර වම් සන්තානවය ශහි සතය ෙශවය ශන්
අනි්්් නැත. සතය ෙශවය ශන් වහෙත් පරමාර්ථ ෙශවය ශන් ඇත්වත් ඒ
නාම රෑප වද් පමණ්් ය ශ. පිම්බීම්-හැ්ිළම් ආදිය ශ සිහි වනා ්රන
අෙස්ථාවෙහි ඇත්වත් ද වම් නාමරෑප වද් ම ය ශ. වම් නාම රෑප වද්
හැර, ආත්මය ශ ්ිය ශා වදය ශ්් මමය ශ ්ිය ශා වදය ශ්් වම් නාමරෑප රාශිවය ශහි
නැත. වකෝ්ය ශා විසින් මම ය ශ ්ිය ශන්වන්ත්, ැහැනිය ශ ය ශ ්ිය ශන්වන්ත්,
සවහෝදරය ශා ය ශ - සවහෝදිහය ශ ය ශ ය ශනාදිය ශ ්ිය ශන්වන්ත් වම් නාම රෑපය ශන්ට
ම ය ශ. මම ය ශ ැහැනිය ශ ය ශ පිිහණය ශා ය ශ ය ශනාදිය ශ නාම මාතර ණස සතය
ෙශවය ශන් ඇති ඒො වනා වයය ශ ය ශනාදිය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශාට නාමරෑප
ෙයෙස්ථාඥානය ශ ඇතිවීම නිසා ඇතිෙන අරිත් ්ක්පනා ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශාට එුඳු ්ක්පනා වනාවය ශ්් විට ඇති ෙන්වන් ය ශ. එුඳු
්ක්පනා හවේම ඇති වෙවතාත් ඇතිෙන්නට වදනො ණස ඕනෑ්ණන්
්ක්පනා වනා ්රනු. තෙම වය ශෝ ාෙකරය ශාට අමුතු වද් ්ක්පනා ්ිරීමට
අෙස්ථාෙ වනා වය. එුඳු ්ක්පනා ඇති ෙන ්ක්හි ද “්ක්පනා ්රණ,
්ක්පනා ්රණ” ය ශි ද ්ක්පනා ව්වළණ ය ශි ද ඒ ්ක්පනාෙත්, පිම්බීම්
හැ්ිළම් ආදිය ශ සිහි ්රන්නා්් වමන් සිහි ව්ාට සිිහත් පිහදි පිම්බීම්හැ්ිළම් වද් සිහි ්ිරීම ම උත්සාහවය ශන් පෙත්ොව න ය ශා ය ශුතු ය ශ.
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පිම්බීම් හැ්ිළම් වද්්හි සිහිය ශ පිහිටුො විසවමන් තෙදුරටත්
සිහිනුෙණ දිය ශුණු තිය ශුණු වීවමන් අත් පා ආී ශරීරාෙය ශෙය ශන් උස් පහත්
්ිරීම් එහා වමහා ්ිරීම් සම්ුන්ධ්වය ශන් පහළ ෙන්නා ෙූ සිත් හවේම
වය ශෝ ාෙකරය ශා හට පර්ට ෙන්නට පටන් න්වන් ය ශ. ඔසෙන්නට සිත්
වයය ශ, පහත් ්රන්නට සිත් වයය ශ, එහාට ්රන්නට සිත් වය ය ශ, වමහාට
්රන්නට සිත් වය ය ශ ය ශනාීණ් එවස් ඇති ෙන සිත් පහසුවෙන් සිහි
්ළ හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. ,ාෙනාෙට පටන් ත් මුක් ්ාකවය ශ් ී අත් පා
ආදිය ශ එසවීම් පහත් ්ිරීම් ආදිය ශ සම්ුන්ධ්වය ශන් පහළ ෙන සිත්
ඔසෙන්නට සිත් වය ය ශ, පහත් ්රන්නට සිත් වය ය ශ ය ශනාීන් සිහි ්වළ්
වී නමුත් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ඒ සිත් වෙන් වී පිිහසිදු වකස වනා
ෙැටවහ්. ,ාෙනාෙ දිය ශුණු ෙූ පසු ඒ සිත් අන් ්ිසිේ් හා ණශර වනා වී
පිිහසිදු වකස ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ.
අත්් ඔසෙන්නට ෙුෙමනා ෙූ විට අත ඔසෙනු ්ැමැත්ත්්
පළමුවෙන් පහළ වෙය ශි. එය ශ ෙහා ම සිහි ්රනු. හන් පසු එසවෙන අත
එසවීවම් මුක - මැද - අ ය ශන සෑම තැනී ම සිහි ්රණන් සිහිවය ශන්
ය ශු්්තෙ ම අත එසවීම ්රනු. අනි්ුත් සිය ශරි ්රිය ශාත් එවස් ම සිහිවය ශන්
්රනු.
,ාෙනාෙට පටන් ත් මුක් ්ාකවය ශ් ී ම අත් පා ආදිය ශ එහා
වමහා ්ිරීම් ආදිය ශ සම්පූර්ණවය ශන් සිහි ්රන්නට වය ශෝ ාෙකරය ශාට
නුපුළුෙන් වය. සිදුෙන අෙස්ථාවෙහි සිහි ්රන්නට නුපුළුෙන් ෙන
්ාය ශි් ්රිය ශා ම ුහුක වෙය ශි. ඒ ්ාකවය ශ් ී වය ශෝ ාෙකරය ශා හට සිතිය ශ
හැ්ිොට ෙඩා හ්්මනින් ්ාය ශි් ්රිය ශා සිදුෙන්නා්් වමන් ෙැටවහය ශි.
,ාෙනාෙ දිය ශුණු ෙූ පසු සිහි ්රන සිත ම ්ාය ශි් ්රිය ශාෙන්ට හදිිහවය ශන්
මන් ්රන්නා්් වමන් ෙැටවහය ශි. හ්ුළුෙන්නට ඕනෑය ශ, දි ්රන්නට
ඕනෑය ශ, වසාකෙන්නට ඕනෑය ශ ය ශනාීන් පහළ ෙන්නා ෙූ සිත් ද
ෙැටවහය ශි. ඒ සිත් අනුෙ හැ්ිළම් දි ු ්ිරීම් ආදි ෙශවය ශන් රෑප හට
ැනම ද ෙැටවහය ශි. සිසික් දිය ශ ආදිය ශ ශරීරවය ශ් හැප ශතය ශ ශතය ශ ්ිය ශා
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සිහි ්රන අෙස්ථාෙකී සිසික් රෑප ශරීරවය ශ් පැතිරී ඇතිෙන සැටි ද
ෙැටවහය ශි. උණුදිය ශ ආදිය ශ ශරීරවය ශ් හැප උණුසුම සිහි ්රන අෙස්ථාෙකී
උණුසුම් රෑප ශරීරවය ශ් පැතිර ඇති ෙන සැටි ද ෙැටවහය ශි.
ආහාර ෙළඳන ්ක්හි ුක න්ෙන රෑප ශරීරවය ශහි පැතිර ඇති
ෙන සැටි ද ෙැටවහය ශි. ෙර්ුදු හ්්ම වනාය ශන පිහදි පිම්බීම්-හැ්ිළම්
වද් ද ෙැටවහය ශි. ශරීරවය ශහි හට න්නා ්ැස ම්-හිිහෙැටීම් ආදි හතා
සිය ශුම් වයදනා ද ෙැටවහන්නට වෙය ශි. හතා සිය ශුම් ශරීර කකනය ශන් ද
ෙැටවහන්නට වෙය ශි. චකතය ුුද්ධ් පරතිමා විහාරාදි තෙත් වනාවය ශ්් වද්
ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇස හදිිහවය ශ් ඇතුෝ් වමන් ෙිහන් ෙර ෙැටවහය ශි.
්කින් සිහි ්ළ ය ශුතු අරමුණු අමාරැවෙන් වසාය ශ වසාය ශා සිහි ්ළ
වය ශෝ ාෙකරය ශාට වම් ්ාකය ශ ෙනවිට නැෙතම්් නැතිෙ සිහි ්රන්නට
අරමුණු කැවේ. එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිහි ්ළ ය ශුතු අරමුණු ඇති
ුැවින් ම සිහි ්රන්නට අරමුණු කැවුන ුැවින් ම සිහි ්රන සිත්
ඇති ෙන ුෙ පරතය්්ෂ ෙන්වන් ය ශ. පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිය ශුම් වී වනා
ෙැටහ ය ශාවමන් සමහර අෙස්ථාේී වය ශෝ ාෙකරය ශා හට සිහි ්රන්නට
වදය ශ්් නැතිෙ සිටින්නට ද විය ශ හැ්ිය ශ. එුඳු අෙස්ථාෙකී ඔහුට සිහි
්ළ ය ශුත්ත්් නැතවහාත්, වනා කැවුතවහාත්, සිහි ්රන සිත් ඇති
වනා ෙන ුෙත් පරතයක්ෂ ෙන්වන් ය ශ.
පිම්බීම්-හැ්ිළම් වද් සිය ශුම් වී වනා ෙැටහ ිය ශ වහාත් සිහි
්රන්නට වදය ශ්් නැත ය ශ ්ිය ශා ්ාම විතර්්ාදිවය ශන් ්ාක්්වෂ්පය ශ
වනා ව්ාට, ඒ අෙස්ථාවයී ශරීරය ශ පෙත්නා හිහය ශයෙ හා හැපම සිහි
්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශා ොඩි වී සිටිනො නම් ඒ
අෙස්ථාවය ී “හිඳිණ ය ශි, හිඳිණ” ය ශි හිඳීවම් හිහය ශයවෙන් පෙත්නා ශරීරය ශ
සිහි ්රනු. හිඳිනා ්ක්හි ශරීරවය ශ් හට පැත්ත අසුවනහි හැපම ෙන
නිසා “හැවපනො, හැවපනො” ය ශය ශි සිහි ්රනු. “හිඳිනො, හැවපනො
ය ශ” ය ශි හිඳීම් හැපම් වද් මාරැවෙන් මාරැෙට ද සිහි ්රනු. හැවපන
තැන් මාරැ ්රණන් ද සිහි ්රනු. හැවපන තැන් මාරැ ්රණන් සිහි
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්රන්වන් වමවස් ය ශ:- හිඳිණ ය ශි සිහි ්ර ෙම් පය ශ අසුවනහි හැපම සිහි
්රනු. නැෙත හිඳීම සිහි ්ර ද්ුණු පය ශ හැපම සිහි ්රනු. “හිඳීණ ෙම
හැවප්, හිඳිණ ද්ුණ හැවප්” වමවස් සිහි ්රනු. ෙැතිර හන්නා ්ක්හි ද
“නිදනො හිස හැවපනො, නිදනො පිට හැවපනො, නිදනො සට්ටම්
හැවපනො, නිදනො පය ශ හැවපනො” ය ශනාීන් මාරැවෙන් මාරැෙට සිහි
්රනු.
දැ්ම් ඇසම් ආදිය ශ සිහි ්ිරීවමහි ී ද ඇස හා රෑපය ශන් ඇති
නිසාම දැ්ම වහෙත් ද්්නා සිත් ඇති වීම සිදුෙන ුෙත්, ්න හා
ශේදය ශන් ඇති නිසා ම ඇසම සිදුෙන ුෙත්, අනි්ුත් හන්ද්රිය ශය ශන් හා
අරමුණු ඇති නිසා ම ආඝරාණාදිය ශ ඇති ෙන ුෙත්, හන්ද්රය ශන් හා අරමුණු
නැතිනම් ද්්නා සිත් ආදිවය ශ් හපීම්් වනා ෙන ුෙත් වය ශෝ ාෙකරය ශාට
පරතයක්ෂ ෙන්වන් ය ශ.
හැ්ිළම් - දි ු්ිරීම් - එසවීම් - පහත් ්ිරීම් ආදි ්ාය ශි් ්රිය ශා
සිහි ්ිරීවම්ී හ්ුළුෙණ ය ශ, දි ු්රණ ය ශ ය ශනාීන් සිත් උපදනා නිසා ම, ඒ
සිත් අනුෙ හැ්ිළම් දි්්්ිරීම් ආදි ්ාය ශි් ්රිය ශා සිදුෙන ුෙත්, ඒ සිත්
ඇති වනාවෙත වහාත්, ඒ ්ාය ශි් ්රිය ශා සිදු වනාෙන ුෙත්,
වය ශෝ ාෙකරය ශාට පැහැදිකි ෙන්වන් ය ශ.
තෙද පළමු පළමු සිහි ්ිරීම් ්ක්පනා ්ිරීම් නිසා පසු පසු සිහි
්ිරීම් ්ක්පනා ්ිරීම් සිදුෙන ුෙ ද, අතත ්ර්මය ශන් නිසා
අවන්්පර්ාර සුඛ දුුඃඛ වයදනා ඇති ෙන ුෙ ද, අතත ්ර්මය ශ නිසා ම
පරතිසන්ධිවය ශහි පටන් වම් නාම-රෑප පරම්පරාෙ පෙත්නා ුෙ ද,
වය ශෝ ාෙකරය ශාට අෙවුෝධ් වය.
වම් ්රැණු ෙැටහවමන් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට “වහ්තු ෙන නාම
රෑප නිසා, ඵක ෙූ නාම - රෑප ඇතිවීම්් ණස, වමහි සුෙදු්් විඳින ්රිය ශා
්රන ්රෙන ආත්මය ශ්් නැත, සත්ත්ෙවය ශ්් පුද් කවය ශ්් නැත.
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වහ්තුෙන නාම - රෑප නිසා ඵක ෙන නාම රෑපය ශන් පහළවීම් ෙශවය ශන්
වම් ස්්න්ධ් පරම්පරාෙ පෙත්වන් ය ශ, අතතවය ශහිත් වම් ස්්න්ධ්
පරම්පරාෙ එවස් ම පැෙැත්වත් ය ශ. අනා තවය ශහිත් වමය ශ එවස් ම
පෙත්වන් ය ශ. වම් නාම රෑපය ශන් මෙන පෙත්ෙන අන් වදවිය ශ්ු වහෝ
ුඹ්ු වහෝ නැත” ය ශනාදි ්ක්පනා ෙිහන් ෙර ඇති වය. වමුඳු ්ක්පනා
පරමාර්ථ ධ්ර්ම ැන උව නම්් නැති නුෙණ ඇති වය ශෝ ාෙකරය ශනට
තරම්් ඇති වය. පරමාර්ථ ධ්ර්ම ැන උව නම ද ඇති උත්පත්තිවය ශන්
පිහිටි නුෙණ ද ඇති වය ශෝ ාෙකරය ශනට වුාවහෝ ව්ාට ඇති වය. වම්
අෙස්ථාවයී ඕනෑ්ණන් ම වමුඳු ්රැණු ්ක්පනා ්රණන් ්ාකය ශ
වනා ව විය ශ ය ශුතු ය ශ. ්ක්පනා ්ිරීම් ැන සැක්ික්ක්් වනා ද්්ො සිහි
්ිරීම ම සැක්ික්වකන් ්රව න ය ශා ය ශුතු ය ශ.
සමාධිය ශ දිය ශුණු ්ර
ත්තා ෙූ වුාවහෝ වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට
,ාෙනාවෙහි වය ශී හන්නා ්ක්හි අත්පාෙක ද හිවසහි හා පපුවෙහි ද
පිවටහි ද තුනටිවය ශහි ද ුවේ ද වයදනා දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
ශරීරවය ශ් තද ති - ුර ති - හිිහ ති දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ්ටුෙකින්
අනින්නා්් වමන් ද ්ුඩා සතුන් ශරීරවය ශහි ඇවිදින්නා්් වමන් ද
දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. තෙත් වනාවය ශ්් ආ්ාර වයදනා ද දැවනන්නට
ෙන්වන් ය ශ. ,ාෙනාෙ නැෙැත්ෙුෙ වහාත් ඒ වයදනා වනා දැවනන්වන් ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශනට ඒො ,ාෙනාවෙන් හට න්නා වරෝ
සැටිය ශට
සිවතන්වන් ය ශ. එවහත් ඒො වරෝ වය ශ් වනා වෙති. ,ාෙනාවෙහි
වය ශවදන අෙස්ථාෙට පමණ්් දැන ,ාෙනාෙ නැෙැත්ෙූ පසු වනා දැන
ය ශන්වන් ඒො වරෝ වනා ෙන නිසා ය ශ. ඒො ශරීරවය ශහි ස්ෙ,ාෙවය ශන් ම
ඇති වයදනා ය ශ. ,ාෙනාවෙහි වනා වය ශවදන වයකාවෙහි වනා
දැවනන්වන් ඒො මහත් වයදනා වනා ෙන නිසා ය ශ.
හතා ්ුඩා වදය ශ ද මහත් ව්ාට දැවනන්නට පටන් ැනම
සමාධිවය ශ් ස්ෙ,ාෙවය ශ්ි. වනා දැවනන ්ුඩා වයදනා ්ාව ් ශරීරෙකත්
ඇත්වත් ය ශ. සිත සමාධි ෙූ පසු සමාධි ුකවය ශන් ඒො දැවනන්නට
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ෙන්වන් ය ශ. ඒො ැන බිය ශ විය ශ ය ශුතු වනාවය. ඒො නැති්ර ැනමට
ැැති උපාය ශ වයදනාෙට සිත වය ශාමු ව්ාට එය ශ ම නැෙත නැෙත සිහි
්ිරීම ය ශ. එවස් ්රන ්ක්හි වයදනාෙ ්රමවය ශන් සිහින් වී ව ාස්
අන්තිවම් ී සම්පූර්ණවය ශන් ම වනා දැන ය ශන්වන් ය ශ.
තෙ ද වනාවය ශ්් සටහන් ඇති වනාවය ශ්් අරමුණු ද තමා
හදිිහවය ශ් සතය ෙශවය ශන් ඇතුෝ් වමන් වපවනන්නට ද ෙන්වන් ය ශ.
සෙණ්් න ුුදුරැස් මාකාවෙන් ුැුවකණන් වකාෙුතුරා ුුදුන් ෙහන්වස්
තම්න හදිිහය ශට ෙැඩම ්රන්නා්් වමන් ද, අහවසහි රහතුන්
ෙහන්වස්කා ඔු වමාු ෙැඩම ්රන්නා්් වමන් ද, දා ැේ - ුුදුපිළිම විහාර ආදිය ශ තමා හදිිහවය ශහි ඇතුෝ් වමන් ද තමා පැහැී - සිටින
ණතරෙ සිටින පුද් කය ශන් තමා වෙත පැණණ සිටින්නා්් වමන් ද,
වදවිෙරැ වදෙඟනන් තමා වෙත පැණණ හන්නා්් වමන් ද, රෑපත්
ස්තරන් පැණණ හන්නා්් වමන් ද, න ්න ස්තරන් පැණණ හන්නා්් වමන්
ද, ඔෙුන් තමා ව ් ඇවඟ් හැවපන්නට එන්නා්් වමන් ද, ඞ් ා - ෙැය
වපා්ුණු - උය ශන් - ්ඳු - වහක් - හිර - සඳ - තරැ - ෙකා්ුළු ආදිය ශ
හදිිහවය ශ් තිවුන්නා්් වමන් ද දුම්ිහය ශ ුස්ිහය ශ වපරහැර ආදිය ශ තමා
හදිිහවය ශන් මන් ්රන්නා්් වමන් ද, ,ය ශාන් රෑප ඇති ,ූතය ශන්
පැණණ සිටින්නා්් වමන් ද, විශාක ව ාඩනැ ිකි බිඳ ෙැවටන්නා්්
වමන් ද, නානාපර්ාර මළ සිරැරැ තමා හදිිහවය ශ් තිවුන්නා්් වමන් ද,
මළ සිරැරැ ්ැුකිෙකට ්ැඩී ය ශන්නා්් වමන් ද, මස් ව ාඩෙක් - ඇට
ව ාඩෙක් හා වක් ද මකමුතරාදි අපවිතර ෙස්තූන් ද - පණුෙන් ද ුඩෙැක්
ආදිය ශ ද, තමාව ් ශරීරවය ශන් වක් කන්නා්් වමන් ද, තමා ව ් ශරීරය ශ
ම වද්ට තුනට ්ැප ය ශන්නා්් වමන් ද, තමාව ් ශරීරවය ශ් සම ැකවී
තිවුන්නා්් වමන් ද, ශරීරවය ශන් වක් කන්නා්් වමන් ද, වුා්ු
ුඩෙැක් නි්්වමන්නා්් වමන් ද සමහර විට වපවනන්නට පුළුෙන.
දිෙයවකෝ් ුරහ්මවකෝ් හා අපාය ශය ශන් ද, වපර්තය ශන් හා අසුරය ශන්
ද, ය ශක්ෂ රාක්ෂය ශන් ද, අකි - ව්ාටි - ෙකස් - නය ශි - වපාවකාා ආී
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,ය ශාන් සතුන් ද වපනිය ශ හැ්ිය ශ. සෑම වය ශෝ ාෙකරය ශ්ුට ම ්ිය ශන කද
සෑම වදය ශ ම වපවනන්වන් ද වනාවය. එවහත් වම් ්ාකය ශ ෙන විට
වය ශෝ ාෙකරය ශාට වනා වපවනන වදය ශ්් නම් නැත. වමහි ් වනා ්
නා නා පර්ාර වද් ඒ ඒ වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ඒ
වපවනන ඒො සමාධිුකය ශ නිසා ඇතුෝ් වමන් වපවනන ඇත්ත
ෙශවය ශන් නැති ඒො ය ශ. ඒො වපවනන්නට වීම වය ශෝ ාෙකරය ශාට අමුතු
ය ශහපත්් වහෝ නපුර්් වනා වය. එුැවින් ්ුම්් වපනුනත් එය ශ බිය ශ
වීමට වහෝ සතුටු වීමට ්රැණ්් වනා ෙන ුෙ වත්රැම් ත ය ශුතු ය ශ.
ඒො සිහින වමන් දත ය ශුතු ය ශ.
ඒ වපවනන වද්ෙක් ඇත්ත ෙශවය ශන් නැති පරඥප්ති ෙුෙ ද, ඒො
අරමුණු ්රන සිත් ඇත්ත ෙශවය ශන් ඇති පරමාර්ථ ධ්ර්මවය ශෝ ය ශ.
එුැවින් වපවනන වපවනන සෑම වදය ශ්් ම “වපවනනො, වපවනනො”
ය ශ ්ිය ශා සිහි ්රනු. සිත පරමාර්ථ ෙශවය ශන් ඇතත් එය ශ වපවනන
වදය ශ්් වනාෙන ුැවින් සිත පිිහසිඳ දත ය ශුත්වත් ඒ ඒ සිතට ව ෝකර
ෙන අරමුණු ෙකිනි. ඇත්ත ෙශවය ශන් නැති වදය ශ වපවනන ්ක්හි
“වපවනනො - වපවනනො” ය ශ ්ිය ශා සිහි ්ිරීම ද චිත්ත පරමාර්ථය ශ සිහි
්ිරීම ය ශ. එුැවින් ඇත්ත ෙශවය ශන් ඇත්තා ෙූ වහෝ නැත්තා ෙූ වහෝ
්ෙර අරමුණ්් දුට ද “වපවනනො, වපවනනො” ය ශ ්ිය ශා වපනම සිහි
්රනු. එවස් ්රන ්ක්හි නැතිෙ, ඇතුෝ් වමන් වපවනන වි්ාර රෑප
්රමවය ශන් නැති වී වහෝ ්ුඩා වී වහෝ ව ාස්, සම්පූර්ණවය ශන් වනාවපන
ය ශනු ඇත.
ඒො වපවනන්නට පටන් ත් මුක් ්ාකවය ශ් ී හත් අට ෙර්්
සතර පස් ෙර්් සිහි ්ළ විට ඒ අරමුණු අතුරැදහන් වෙය ශි. ඥානුකය ශ
ෙැඩි ෙූ පසු ෙර්් වදෙර්් සිහි ්රන විට ම ඒ අරමුණු වනා වපන
ය ශය ශි. වපවනන වි්ාර රෑපය ශන් ද්ිනු ්ැමැත්ත වහෝ ඒො ැන බිය ශ්්
වහෝ වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇත්වත් නම්, ඒො ෙැඩි වයකාේ් වපවනනු ඇත.
වපනුණු ය ශම්ට වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත ඇී - නැමී ිය ශවහාත් ඒ
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අරමුණ නිතර වපවනන්නට පටන් ැනවමන් ්රදරය ශ්් ඇති විය ශ හැ්ි
ය ශ. ඒ නිසා සමාධි ුකවය ය ශ පෙත්නා අෙස්ථාවය ී වනා මනා
වද්ෙකට ඇරිම් වනා ්රන වකස සිත පවරස්සම් ්ර ත ය ශුතුය ශ.
සමහර වය ශෝ ාෙකරය ශනට අරිත් අරිත් අරමුණු වනා කැු එ් ම වදය ශ
සිහි ්රණන් වෙවසන ්ක්හි අකස ුේ් ඇති වය. ඒ අකස ුෙ
“අකසය ශ, අකසය ශ” ්ිය ශා නැෙත නැෙත සිහි ්ළ ය ශුතු ය ශ. එවස් ්රන
්ක්හි එය ශ දුරැ ෙනු ඇත. එවස් සිහි ්ිරීම අකස ුෙ දුරැ ්ර ැනවම්
උපාය ශ ය ශ.
වමවත්් වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ්රන කදුවය ශ් කැවුන කැවුන
මුණ ැවසන මුණ ැවසන අරමුණු වනා හැර සිහි ්ිරීම ය ශ. දැන්
වපරට ෙඩා නුෙණ දිය ශුණු වී ඇති ුැවින් සිහි ්ිරීවම් මාතරවය ශන් වනා
නැෙත, සිහි ්රන අරමුණුෙක මුක - මැද - අ ය ශන තුන දැන ැනමට
ද උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ. පිම්බීම් ඇත්වත් පිම්වුන වත්් පමවණ්ි.
හැ්ිවළන ්ක්හි එය ශ නැත. අ,ාෙපරාප්ත ය ශ. හැ්ිළම ඇත්වත් ද
හැ්ිවළන වත්් පමවණ්ි. පිම්වුන ්ක්හි හැ්ිළම නැත. එය ශ
අ,ාෙපරාප්ත ය ශ. පිම්බීම සිහි ්රන සිත ඇත්වත් ද එය ශ සිහි ්රන වත්්
ය ශ. හැ්ිළම සිහි ්රන ්ක්හි, පිම්බීම සිහි ්ළ සිත නැත. එය ශ
අ,ාෙපරාප්ත ය ශ. හැ්ිළම සිහි ්රන සිත ඇත්වත් ද එය ශ සිහි්රන
වත්් ය ශ. නැෙත පිම්බීම සිහි ්රන ්ක්හි හැ්ිළම සිහි ්රන සිත
නැත. එ්් වදය ශ්් ද්්නා සිත එව්වණහි ම නිරැද්ධ් වෙය ශි. අනි්්්
ද්්නා ්ක්හි එය ශ නැත. එ්් හඬ්් අසන සිත එව්වණහි ම නිරැද්ධ්
වෙය ශි. අනි්්් අසන ්ක්හි එය ශ නැත. එ්් සිතිවික්ක්් පෙත්වන්
ඇසික්ක්ි. අනි්්් සිතන ්ක්හි එය ශ නැත.
එ්් වයදනාේ් පෙත්වන් ්්ෂණය ශ්ි. අනි්් වයදනාේ් ඇති
ෙන ්ක්හි එය ශ නැත. නැ ිටීම ඇත්වත් නැ ිටින වත්් ය ශ. හන් පසු එය ශ
නැත. සිට ැනම ඇත්වත් සිට න්නා වත්් ය ශ. හන් පසු එය ශ නැත.
අත්් - පය ශ්් එසවීම ඇත්වත් එය ශ ්රන වත්් ය ශ. හන් පසු එය ශ නැත.
පහත් ්ිරීම ඇත්වත් ද එය ශ ්රන වත්් ය ශ. හන් පසු එය ශ නැත. එ්්
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වදය ශ්් සිහි ්රන සිත ඇත්වත් එය ශ ්රන වත්් ය ශ. අනි්්් සිහි ්රන
්ක්හි එය ශ නැත. වමවස් ඒ ඒ ්රිය ශා වයදනා ඒ ඒ වදය ශ සිහි ්රන සිත්
හා ඒ ඒ ්රිය ශා ්රන සිත් නිරැද්ධ් වී ය ශන ුෙ වත්රැම් ත ය ශුතු ය ශ.
පිම්වුන රෑප පිම්බීවමහි ී ම නිරැද්ධ් ෙන ුෙ ද, හැ්ිවළන
අෙස්ථාෙට වනා පැණවණන ුෙ ද, හැ්ිවළන රෑප හැ්ිවළන
අෙස්ථාවයී ම නිරැද්ධ් ෙන ුෙ ද, නැෙත පිම්වුන අෙස්ථාෙට වනා
පැණවණන ුෙ ද, අත් පා ආදිය ශ එසවීවම්ී ඔසෙන රෑප එසවීවම් ී ම
නිරැද්ධ් ෙන ුෙ ද නැෙත පෙත් වනා ෙන ුෙ ද, පහත් ්ිරීවම්ී
ඇතිෙන රෑප පහත් ්ිරීවම්ී ම නිරැද්ධ් ෙන ුෙ ද, නැෙත නෙතින
තැනට වනා පැණවණන ුෙ ද ෙටහා ත හැ්ි ෙුෙ වහාත් හතා වහාඳ
ය ශ.
සිහි ්රන අරමුණුෙක මුක - මැද - අ
ැන සැක්ම ද ඇති ෙ
මුණ ැවසන ැවසන අරමුණු සිහි ්රව න ය ශන්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශා
හට සිහි ්රන අරමුණු අ,ාෙපරාප්ත වෙණන් ය ශන සැටි වහාඳින් වපනුණු
අෙස්ථාෙකී “උපදින උපදින නාමරෑපවය ශෝ ව වි ව වී ය ශන්නාහු ය ශ,
විදුකිය ශ වස් දිය ශ ුුුුළු වස් නාමරෑපවය ශෝ හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන්නාහ,
වම් නාමරෑපවය ශෝ තාේාකි්වය ශෝ ය ශ, අනිතයවය ශෝ ය ශ” ්ිය ශා ්ක්පනා
පහළ වය.
වම් නාම - රෑපය ශන් හපද හපද ව වි ව වී බිඳි බිඳී ය ශන
ාාතිය ශ්් ුෙ වනා දැන ඒො මම ය ශ ්ිය ශා ද මාව ් ය ශ ්ිය ශා ද, කස්සනය ශ
වහාඳ ය ශ ්ිය ශා ද සක්ා ඒොට ඇරිම් ්රන ඒො වනා නැස
පෙතිනොට ණස ව වෙනොට බිවඳනොට වනා ්ැමති තැනැත්තාට
වමවස් වමාවහාත්ුදු වනා පැෙත සාස්්ාරය ශන් බිඳි බිඳී ය ශාම මහ
දුව්්ි, බිඳි බිඳී ිය ශ ඒො වෙනුෙට අරිත් අරිත් සාස්්ාරය ශන් උපදො
ැනමට වෙවහවසන්නට සිදුවීම ද දුව්්ි. සාස්්ාරය ශන්ට ඇරිම්
්රන්නහුට ඒො දිරා ය ශ - බිවඳ් ය ශ - මැවර් ය ශ ්ිය ශා ද නිතර බිය ශ ඇති
වය. එද දුව්්ි. බිඳි බිඳී ය ශන සාස්්ාරය ශ දු්්් ම ණස ්ෙර
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ආ්ාරය ශ්ින්ෙත් සැපය ශ්් නම් වනා වය ය ශ. වම් සාස්්ාරය ශන් වහාඳය ශ
්ිය ශා සිතා ඒොට ඇරිම් ්රන්වන් ඒොවය ශ් අනිතයතාෙය ශ වනා දන්නා
නිසා මමය ශ ය ශනාදි ්ක්පනා ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති වය. ්ාය ශි් ෙූ ද,
මානසි් ෙූ ද, ස්ක දුුඃඛ වයදනාෙන් උපදනා තැනත් වම් නාම - රෑප
ධ්ර්ම රාශිය ශ ම ය ශ. එුැවින් වම් නාම - රෑප ධ්ර්ම රාශිය ශ ව ඩිය ශ්් ෙැනි
ය ශ, ෙණය ශ්් ෙැනි ය ශ, වකඩ්් ෙැනි ය ශ ය ශනාදි ්ක්පනා ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ඇති වය.
ය ශම්් දු්් රැස්් වය නම්, එය ශ දු්් රැස්් ම ණස ආත්මය ශ්් සත්ත්ෙවය ශ්් - පුද් කවය ශ්් වනා විය ශ හැ්ිය ශ. වම් නාම - රෑප රාශිය ශ
දු්් රැස්් ම ණස ආත්මය ශ්් වනා වය ය ශ, මම වනාවය ය ශ, හපද දිරා බිඳී
ය ශන වම් නාම රෑපය ශන්හි වනා දිරා වනා බිඳී පැෙතිය ශ හැ්ි හරය ශ්්
නැත. එුැවින් ඒො දිරා බිඳී ය ශන්වන් ම ය ශ. වම් සාස්්ාර රාශිය ශ අතර
ආත්ම ෙශවය ශන් සැක්ිය ශ ය ශුතු ඒො පාකනය ශ ්රන ය ශම් ්ිසි ශ්්තිය ශ්්
ද නැත්වත් ය ශ. සාස්්ාරය ශන් ්ාහටත් ෙුෙමනා පිහදි ඇති වනා
ෙන්වන්ත්, ඇති ෙූ පසු වනා බිඳී වනා පෙත්වන්ත් ඒ නිසා ය ශ. වම්
සාස්්ාරය ශන් පාකනය ශ ්රන ආත්මය ශ්් ඒො අතර නැත්වත් ය ශ.
සාස්්ාරවය ශෝ ද ආත්ම වනා ෙන්නාහ. වමුඳු ්ක්පනා ද
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙිහන් ෙර ඇති වය.
තමා විසින් සිහි ්ළ පරතයක්ෂ ෙශවය ශන් දුටු නාම රෑපය ශන් වස්
තමා ව ් හන්ද්රිය ශය ශන්ට හසු වනාෙූ, සිහි්රන්න වනා කැුූ, නාම රෑපත්, දුටු නාම - රෑප වස් ම අනිතය ුෙ, දු්් ුෙ, ආත්ම වනාෙන
ුෙ, අසාර ුෙ වය ශෝ ාෙකරය ශාට ්ක්පනා ෙන්වන් ය ශ. එය ශ පරතයක්ෂ
ඥානය ශ නිසා වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති ෙන අනුමාන ඥානය ශ ය ශ.
උත්පත්තිවය ශන් පිහිටි නුෙණ මඳ ෙූෙන්ට ද, උව නම මඳ ෙූෙන්ට ද
විවශ්ෂ ්ක්පනා ැන සැක්ික්ක්් ඇතිය ශෙුන්ට හහත ් ්ක්පනා
වුාවහෝ ව්ාට ඇති වය. සමහර වය ශෝ ාෙකරය ශනට සිහි ්රන සිය ශරි
වදය ශ ම අනුෙ ්ක්පනාෙක් ද එන්වන් ය ශ.
33
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

වම් ්ාකවය ශ් ී ෙඩ ෙඩා ්ක්පනා ්රන්නට ිය ශවහාත් මතු
උපදො ත ය ශුතු ඥාන විවශ්ෂවය ශන් උපදො ැනමට වුාවහෝ ්ක් ත
විය ශ හැ්ි ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් ී ්ක්පනා ්ිරීමට ්ාකය ශ ත වනා ්ළාට
මතු ඇති ෙන ඥානෙකී සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතය ක්්ෂණාදිය ශ පැහැදිකි
ෙනු ඇත. එුැවින් වම් ්ාකවය ශ්ී ධ්ර්ම ස්ෙ,ාෙය ශන් ැන ්ක්පනා
ුහුක ්ර වනා ව න සිහි ්ිරීම ම පෙත්ො ව න ය ශා ය ශුතු ය ශ. සිහි
්රන අතර විවශ්ෂ ්ක්පනා ඇති ෙුෙවහාත් ඒො ද එ්්ුත් අත්
වනාහැර සිහි ්ළ ය ශුතු ය ශ.
වමවස් සාස්්ාරය ශන් ව ් අනිතයාදි ක්්ෂණතරය ශ ෙැටහවමන් පසු
මතු මතු වී එන සිය ශරි සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රණන් ොසය ශ ්රන ්ක්හි
සිත පැහැීම ෙූ ශරඬාෙ ය ශ, හදිිහය ශට ම මන් ්රන ුෙ ෙූ වීය ශයය ය ශ,
අරමුණු හ්්ම ය ශන්නට වනා වදන සතිය ශ ය ශ, ආරම්මණවය ශහි සිත මනා
ව්ාට පිහිටෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ සමාධිය ශ ය ශ, ආරම්මණවය ශ් සිටි වනා
ෙරදො ද්ින පරඥාෙ ය ශ ය ශන හන්ද්රිය ශ පස දිය ශුණු වී සම තත්ත්ෙය ශට
පැණණි පසු අරමුණුෙකට ඇද දමන්නා්් වමන් සිහි ්රන සිත් හතා
වය වය ශන් ඇති ෙන්නට පටන් න්වන් ය ශ. සිහි ්ළ ය ශුතු නාම රෑපය ශන් හතා හ්්මනින් ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ.
ෙර්් හුස්ම න්නා ්ක්හි මඳින් මඳ ්වය ශ් පිම්බි පිම්බී ඒම්
පරම්පරාේ් ම සිදුෙන ුෙ ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. ෙර්් හුස්ම
වහකන ්ක්හි හැ්ිළි හැ්ිළ ය ශාම් පරම්පරාේ් ම සිදු ෙන ුෙ
ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. අත්් පය ශ්් ඔසෙන ්ක්හි මඳින් මඳ හහළ
ය ශාම් වුාවහෝ ණන්් සිදු ෙන ුෙ ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. ෙර්්
අත්් පය ශ්් පහත් ්ිරීවම්ී පහළ ෙැටීම් පරම්පරාේ් ම සිදු ෙන ුෙ
ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. ඇතුළත පිටත ශරීරය ශ සෑම තැනම පැතිර
්ුඩා ්ුඩා වසකවීම් හා ැටීම් නැෙතම්් නැති ෙ සිදු ෙන ුෙ
ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ.
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සමහරැන්ට ශරීරය ශ සෑම තැන ම මඳ ්ැසම් ිහදුම් එ්්ට පසු
එ්්් ෙශවය ශන් හතා වය වය ශන් නැෙතම්් නැතිෙ ඇති වය න ය ශන
ුෙ ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. හතා වය වය ශන් වුාවහෝ අරමුණු
ෙැටවහන්නට පටන් ත්තා ෙූ වම් ්ාකවය ශ්ී ්ැසම්් ය ශ - ිහදුම්් ය ශ වසකවීම්් ය ශ - ැටුම්් ය ශ ්ිය ශා වෙන වෙන ම නම්ෙකින් ඒො සිහි
්රන්නට ්ාකය ශ්් වනා කැවුන්වන් ය ශ. ඒො වෙන වෙන ම නණන් ම
සිහි ්රන්නට ිය ශවහාත් වුාවහෝ අරමුණු සිහි ්රන්නට වනා කැබී
හ්්ම ය ශන්වන් ය ශ. එුැවින් ඒ අෙස්ථාෙ පැණණි ්ක්හි ෙැටවහන
අරමුණු නම්ෙකින් සිහි ්රන්නට උත්සාහ වනා ව්ාට ාකාසය ශ්ට
ෙැසි ෙටනා ්ක්හි ාකය ශ මතුවය ශහි වුාවහෝ දිය ශ ුුුුළු නැඟ නැඟ බිඳි
බිඳී ය ශන සැටි එවදස සිහිවය ශන් ුකා හන්නා ව්න්ුට වපවනන්නා්්
වමන් දැවනන්නා්් වමන් මතු මතු වී එන අරමුණු සමූහය ශ ම නණන්
සිහි ්ිරීම්් නැති ෙ දැවනන සැටිය ශට ඒ අරමුණුෙකට සිත වය ශාමු
්රව න විසිය ශ ය ශුතු ය ශ. ුකාව න හන්නා්් වමන් ඒො ැන දැනම
පමණ්් ඇති ්ර ත ය ශුතු ය ශ. එවස් දැන ැනම ම පරමාණෙත් ය ශ. මතු
මතු වී එන ෙැටවහන ෙැටවහන සැම වදය ශ ම නණන් වය වය ශන් සිහි
්රන්නට ිය ශ වහාත් පමණට ෙඩා වෙවහසවමන් හති ෙැටී අමාරැෙට
පත් විය ශ හැ්ි ය ශ. නණන් සිහි ්ළා වහෝ වයො වනා ්ළා වහෝ වයො,
ෙුෙමනා ්රැණ නම් ෙැටවහන අරමුණු වෙන් වෙන් ෙශවය ශන් දැන
ැනම ය ශ. ඇසින් ුකා හන්නා්් වමන්, ෙැටවහන නාම-රෑපය ශන්ට සිත
වය ශාමු ්ර ව න සිටිනා ්ක්හි ,ාෙනාවෙන් නුෙණ දිය ශුණු ්ර ව න
සිටින වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඒ අරමුණු වෙන් වෙන් ෙශවය ශන් ෙැටවහන්වන්
ය ශ. නුෙණැසට වපවනන්වන් ය ශ. වුාවහෝ වද් සමූහ ෙශවය ශන්
ෙැටවහන්නට පටන් න්නා ෙූ ඒ ්ාකවය ශ් ී ඒො සිහි ්රණන් විසම
අපහසු නම්, පිම්බීම්-හැ්ිළම් ආදි ෙශවය ශන් සිහිය ශ පැෙැත්වීම නෙත්ො
සවදාරට වය ශාමුෙන අරමුණු පිළිවෙළින් සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු
ය ශ. එවස් ්ිරීම සතුටුදාය ශ් වනා වය නම් පළමු පිහදි ම සිහි ්රනු.
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නාම රෑපය ශන් ඇසිපිය ශ වහකන තරම්ෙත් ්ාකය ශ්් වනා පැෙත
හතා වය වය ශන් හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන්වන් වී නමුත් ෙඩාත් සිහි නුෙණ
දිය ශුණු ෙූ පසු ශරීරවය ශහි හතා වය වය ශන් හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන නාම
රෑපය ශන් උඩට සිහිය ශ පනින්නා්් වමන් ද, ඒ උපදනා නාම-රෑපය ශන්
සිහිය ශ උඩට පනින්නා්් වමන් ද වීවමන් වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිය ශක්ක වෙන්
වෙන් ෙශවය ශන් පහසුවෙන් දත හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. වම් තත්ත්ෙය ශට
පැණණි ්ක්හි වය ශෝ ාෙකරය ශා හට “වමවත්් වය වය ශන් වම් නාම රෑපය ශන් හපද හපද, බිඳි බිඳී ය ශන ුෙ ්කින් වනා වපනුවණ් ය ශ. නාම
රෑපය ශන් ව්ාවත්් වය වය ශන් හපද බිඳි බිඳී ය ශතත් දැන් ඒ සිය ශක්ක ම
වපවනන්වන් ය ශ. ණන් හදිිහය ශට වම් නාමරෑපය ශන් ැන වසාය ශන්නට
වදය ශ්් නැත. දැන් ්ෙදාෙත් වනා ෙූ තරමට සිහි නුෙණ දිය ශුණු වී
ඇත්වත් ය ශ” ය ශනාදි ්ක්පනාෙක් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ.
ඒ විදර්ශනා ඥාන වත්ාසින් අක්ප ෙූ වහෝ මහත් ෙූ වහෝ
ආවකෝ්ය ශ්් ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එන එන අරමුණු
වනා හ්්මො සිහි ්ළ හැ්ි, දැ්ිය ශ හැ්ි ුෙ ැන වය ශෝ ාෙකරය ශා හට
මහත් පරතිය ශ්් ද ඇතිවිය ශ හැ්ි ය ශ. ඒ පරති වය ය ශ නිසා වකාමු ඩැහැ
ැනම් - වෙයකම් - ්ඳුළු ැකම් ද සිදුවිය ශ හැ්ි ය ශ. වතාටික්ක් තුා
පදෙන ්වක් වමන් සිත - ්ය ශ වද්ට ම මහත් සුෙය ශ්් ද ඇති විය ශ
හැ්ි ය ශ. සිත - ්ය ශ වද්්හි මහත් සන්සිඳීම්් ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. ඒ
ුකෙත් සනපය ශ හා සන්සිඳීම සමහර විට වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිහිසන් නැති
වී ය ශාම්් වස් ද, ්්කාන්ත වීම්් වස් ද දැනිය ශ හැ්ි ය ශ.
පස්සද්ධිවය ශ් ුකවය ශන් සතර හිහය ශයවෙහිී ම මහත් සුෙය ශ්්
දැවනන්නට පුරිෙන. ුකෙත් ෙූ කහුතාදිය ශ නිසා සිත - ්ය ශ වදව්් ම
මහත් සැහැක්රි ුේ් දැවනන්නට ද විය ශ හැ්ි ය ශ. සිත - ්ය ශ වද්්හි
හතා මෘදු ුේ් ද දැවනන්නට විය ශ හැ්ි ය ශ. ,ාෙනාවෙන් දිය ශුණු ඒ
කහුතා - මුදුතාෙන් නිසා එ්් හිහය ශයේින් වුාවහෝ ්ක් ,ාෙනාවෙහි
වය ශදුවන් ද වය ශෝ ාෙකරය ශා හට රත්වීම් - හිිහෙැටීම් - නහර තදවීම් ආදි
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අපහසු ්ම් ඇති වනා ෙන්වන් ය ශ. පිළිවෙළින් සිහි ්ළ ය ශුතු අරමුණු
කැබීවමන් හතා පහසුවෙන් සිහිය ශ පැෙැත්විය ශ හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. සිත හතා
සෘාු වී පාපය ශ අපරිය ශ ෙන්වන් ය ශ ුකෙත් ශරද්ධ්ාෙ නිසා සිවතහි මහත්
පැහැීම්් ඇති වය.
සමහර අෙස්ථාේ සිහි ්රන අරමුණ්් නැතිෙ පහන් ෙූ සිත
පමණ්් වුාවහෝ වයකා පෙත්වන් ය ශ. “ුුදුරාාණන් ෙහන්වස් සිය ශක්ක
දත් ුෙ සැුෑම ය ශ. වම් නාමරෑපවය ශෝ අනිතයවය ශෝ ය ශ - දුුඃඛවය ශෝ ය ශ අනාත්මවය ශෝ ය ශ ය ශි ්ම සැුෑම ය ශ” ය ශනාීන් වය ශෝ ාෙකරය ශා විනිශ්කය ශට
ුැස න්වන් ය ශ. සිහි ්රණන් හන්නා අතර ම ්ක්පනා වීවමන්
නාමරෑපය ශන්ව ් අනිතය දුුඃඛ අනාත්මතාෙය ශ පිිහසිදු වකස ෙැටහ
විනිශ්කය ශට ුැස න්වන් ය ශ. අනුන්ට අනුශාසනා ්ිරීවම් අනුන්
පරතිපත්තිවය ශහි වය ශදවීවම් අදහස ද වය ශෝ ාෙකරය ශා හට තදින් ඇති විය ශ
හැ්ි ය ශ.
හතා මහන්සි වනා ව න අකස ුේුදු නැතිෙ ,ාෙනාවෙහි
වය ශදිය ශ හැ්ි පිහදි වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් වීර්ය ශය ශ ද සමත්ෙවය ශන් පෙත්නට
ෙන්වන් ය ශ. උත්සාහය ශ්් නැතිෙ ම ොව ් සාස්්ාරය ශන් වහාඳින්
ෙැටවන්නට වීවමන් විදර්ශවනෝවප්්්ෂාෙ ද ඇති ෙන්වන් ය ශ. ඊට වපර
්ිසි ්වක් ඇති වනා ෙූ තරමට මහත් පර තිය ශ්් ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ඇතිවිය ශ හැ්ි ය ශ. ඒ නිසා තමාව ් තතු, තමාට සිදු ෙූ වද් අනයය ශන්ට
්වම් ආශාෙත් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. තමාට ඇති ෙූ
ආවකෝ් ඥාන පරතන් ැන ඇති ෙන ඇක්ම ෙූ විදර්ශනා නිකාන්තිය ද
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. ඒ නිසා තමා ්ර ව න ය ශන
,ාෙනාෙ ැන තද ඇක්ම්් ද ඇතිවය.
විවශ්ෂවය ශන් පහළ ෙන ආවකෝ්ාදිය ශ ැන සතුටු වී ඒො ැන
සිතණන් ්ාකය ශ ත වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. ආවකෝ්ාදිය ශ පහළ වෙවතාත් ඒ
සෑම අෙස්ථාවයී ම “ආවකෝ්ය ශ්්, ආවකෝ්ය ශ්්” ය ශනාීන් සිහි
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්ිරීවමන් එය ශ නැති ්ර ත ය ශුතු ය ශ. පරතිය ශ්් ඇති ෙුෙවහාත් “පරතිය ශ්්,
පරතිය ශ්්” ය ශ ්ිය ශා සිහි ්රනු. සනපය ශ්් ඇති ෙුෙවහාත් “සනපය ශ්්,
සනපය ශ්්” ය ශ ය ශි සිහි ්රනු. ෙැටහම්් ඇති ෙුෙවහාත් “ෙැටහම්්” ය ශි
්ිය ශා සිහි ්රනු. ශරද්ධ්ාේ් ඇති ෙුෙවහාත් “ශරද්ධ්ාේැ”ය ශි සිහි ්රනු.
විවශ්ෂවය ශන් ඇති ෙන සැම වදය ශ්් ම ඒ වද් නැතිෙන තුරැ සිහි ්රනු.
ආවකෝ්ාදිය ශ ඇතිෙූ විට සිහි ්ිරීම අමත් වී එය ශ ආස්ොදනය ශ ්රණන්
සිටිය ශ හැ්ි ය ශ.
සිහි ්වළ් ද සමහර විට එය ශ සතුට හා ණශර වී පැෙතිය ශ හැ්ි ය ශ.
එවස් ෙුෙ වහාත් එය ශ හ්්මනින් නැති වනා වී පැෙතිය ශ හැ්ි ය ශ.
ආවකෝ්ාදිය ශ නිතර මුන ැස පකපුරැද්ද ඇත්තා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ඒො හ්්මනින් නැති ්ර ත හැ්ි ය ශ. තදින් ආවකෝ්ය ශ පහළ ෙූ
සමහරැන්ට වුාවහෝ වයකා සිහි ්වළ් ද එය ශ නැති වනා වී පැෙතිය ශ
හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙවහාත් ආවකෝ්ය ශ සිහි ්ිරීම් නෙත්ො එය ශ ැන වනා
සක්ා හැර, ශරීරවය ශහි හා සිවතහි මතු මතු වී එන වද් පමණ්්
සැක්ික්වකන් සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ. ආවකෝ්ය ශ ඇත්වත් ද
්ිය ශාෙත් සිතා වනා ුකනු. එවස් ්ළ වහාත් නැෙතත් ඒය ශ මතු වී ආ
හැ්ි ය ශ. ආවකෝ්ය ශ පමණ්් වනාෙ සමාධිය ශ ුකෙත් ෙූ පසු ්ෙර්ට
ෙුෙ ද සිත තදින් ඇී ිය ශ වහාත් ඒ වදය ශ වපවනන්නට පටන් ත හැ්ි
ය ශ. එුැවින් සමාධිය ශ දිය ශුණු ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශන් විසින් සිත පවරස්සම්
්ර ත ය ශුතු ය ශ.
ය ශම්ට සිත නැමී ිය ශ වහාත් ෙහාම ඒ සිත සිහි ්ර නැති ්ර
ත ය ශුතු ය ශ. සමහර වය ශෝ ාෙකරය ශනට ය ශම් ්ිසිේට සිත ඇී වනා
ිවය ශ් ද, චිතරපටය ශ් රෑප එන්නා්් වමන් එ්ින් එ්ට දි ට ම
වනාවය ශ්් වද් වපවනන්නට විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙ වහාත්
“වපවනනො, වපවනනො ය ශ” ්ිය ශා වපනම් එ්ින් එ්ට ම සිහි
්රන්නට පටන් ත ය ශුතුය ශ. එවස් ්රන ්ක්හි ඒ රෑප වපනම නැති වී
ය ශනු ඇත.
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සතය ෙශවය ශන් නැති ආවකෝ්ාදිය ශ ැන ්ක්පනා ්රණන් විසම
විදර්ශනා ,ාෙනා මාර් ය ශ වනා වය. ඒ ඒ වදය ශ දැවනන සැටිය ශට සිහි
්ිරීම ම ,ාෙනා මාර් ය ශ ය ශ. ඒ ුෙ වත්රැම් ව න සිත ්ය ශ වද්්හි මතු
මතු වී එන පරමාර්ථ ෙශවය ශන් ඇති නාම රෑපය ශන් සිහි ්රණන්
විසවමන් ඥානය ශ ෙඩ ෙඩා දිය ශුණු තිය ශුණු වී සිහි ්රන නාම රෑප ෙඩ
ෙඩා පැහැදිකි ෙන්වන් ය ශ. නිතර ම සිදුෙන නාම රෑප පහළ වීම්
අතුරැදහන් වීම් පැහැදිකි වකස දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. නාම රෑප ඒ ඒ
තැන්ෙක හට ව න ඒ ඒ තැන ම බිඳී ය ශනු දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
පළමු පළමු හට න්නා නාම රෑප පසු පසු හට න්නා නාම රෑපය ශන් හා
සම්ුන්ධ්ය ශ්් නැතිෙ වෙන් වෙන් ෙශවය ශන් ම බිඳි බිඳී ය ශනු
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. එ්ක්හි සෑම සිහි ්ිරීම්් පාසා ම හපද බිඳී
ය ශන ඒ නාම - රෑප අනිතයය ශ ය ශි ද, දු්් ය ශ ය ශි ද, අනාත්මය ශ ය ශි ද
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
වම් ්ාකය ශ පැණණි ්ක්හි “වම් නාම රෑපය ශන්ව ් සැටි වමවස් ම
ය ශ. වම්ො ව්ාපමණ සිහි ්ළත් ව්ාපමණ හිතුෙත් මීට ෙඩා අමුත්ත්්
දැන න්නට වම්ොවය ශ් නැතය ශ” ය ශි සිහි ්ිරීම නෙත්ෙන්නට
වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිත්විය ශ හැ්ි ය ශ. සමහර විට සිහි ්ිරීම හවේම
නෙතින්නටත් පුළුෙන. එවහත් එවස් සිතා සිහි ්ිරීම වනා නෙත්ෙනු.
වීය ශයය ෙඩාත් දැඩි ්රව න වම් ්ාකවය ශ් ී වපරටත් ෙැඩිවය ශන් සිහි ්ිරීම
පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ.
,ාෙනාඥානය ශ තෙදුරටත් දිය ශුණු ෙූ ්ක්හි සිහි ්රන අරමුණුෙක
පටන් ැනම වහෙත් හපීම පිළිුඳ දැනම අඩුෙන්නට වය. ඒ ඒ නාම රෑපය ශන් ව ් අ,ාෙපරාප්තිය ශ, බිඳීය ශාම නැතිවීය ශාම ම අධි්ෙ
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ්රමවය ශන් නාම-රෑපය ශන්ව ් හට ැනම සිතට
වනා පැණණ බිඳීම ම වපවනන්නට වහෙත් සිතට පැණ)මට පටන්
න. හට ැනමට ෙඩා බිඳීම ම හ්්මන් ෙන්නා්් වමන් ෙැටවහන්නට
ෙන්වන් ය ශ. සිහි ්රන සිත් බිඳි බිඳී අ,ාෙපරාප්ත ෙනු වපවනන්නට
ෙන්වන් ය ශ.
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පිම්බීම් සිහි ්රන ්ක්හි පිම්බීම අ,ාෙපරාප්ත වීමත්, සිහි ්රන
සිත අ,ාෙපරාප්ත වීමත් පිළිවෙළින් ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. හැ්ිළම
සිහි ්රන ්ක්හි ද හැ්ිළම් ්රිය ශාෙ අ,ාෙය ශට ය ශාමත්, සිහි ්ළ සිත
අ,ාෙය ශට ය ශාමත් ෙැටවහන්නට ෙන්වන් ය ශ. එසවීම් පහත් ්ිරීම් එහා
වමහා ්ිරීම් සිහි ්ිරීවම්ී ද, ඒ ්ාය ශි් ්රිය ශා හා සිහි ්රන සිත්,
පිළිවෙළින් අ,ාෙපරාප්ත ෙනු දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. සමහර
වය ශෝ ාෙකරය ශනට ්ාය ශි් ්රිය ශාෙ ය ශ, සිහි ්රන සිතය ශ, ඒ වද්්හි බිඳීම
ද්්නා සිතය ශ ය ශන තුවනහි ම බිඳීම පිළිවෙළින් වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ.
්ාය ශි් ්රිය ශාවය හා සිහි ්රන සිවත් අ,ාෙපරාප්තිය ශ ෙැටවහ් නම් එය ශ ම
පරමාණ වය.
අරමුණු හා සිහි ්රන සිත් බිඳි බිඳී අ,ාෙපරාප්ත වීම නිතරම
වපවනන පිහදි සිහි නුෙණ පිිහසිදු ෙූ පසු ්ඳ - අත් - පා - හිස් ආදි
සාස්්ාර නිණත්තය ශන් ෙූ ඝණ පරඥප්තන් වහෙත් ෙස්තූන් සිතට වනා
වපවනන්නට ෙනු ඇත. ්කින් ්ඳ සැටිය ශට අත් පා සැටිය ශට වපනුණු
රෑපය ශන් බිඳි බිඳී ය ශන ස්ෙ,ාෙය ශන් සැටිය ශට වපවනන්නට ෙනු ඇත.
වම් ්ාකය ශ පැණණි පසු වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිහි නුෙණ වද්
බිඳීම, ්්ෂය ශවීම අරමුණු ්රණන් ම පෙත්නට ෙන්වන් ය ශ. සත්ත්ෙය ශාව ්
සිත්ෙකට පුරැද්ද ඇත්වත් සාස්්ාර නිණත්තය ශන් ෙූ වකා්ු වකා්ු
ෙස්තූන් අරමුණු ්ිරීමට ය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත වමවත්් ්ක්
පැෙැත්වත් ද ඒො ම අරමුණු ්රණන් ය ශ. දැන් ඔහු ව ් සිතට අරමුණු
්ිරීමට කැබී ඇති බිවඳන නැතිවෙන ස්ෙ,ාෙය ශ සාස්්ාර් නිණති වස්
සිතට වහාඳින් හසුෙන ඖදාිහ් වදය ශ්් වනාවය. එුැවින් වම් ්ාකවය ශ්
ී වය ශෝ ාෙකරය ශාට වහාඳින් හසු වනා ෙන වදය ශ් පෙත්නා ෙූ තමාව ්
සිත මනා ව්ාට අරමුවණහි වනා පිහිටා විසිර පෙත්නා්් වමන් ද
දුුක වී තිවුන්නා්් වමන් ද ෙැටහිය ශ හැ්ිය ශ. මුළා වනාවී, වම්
තත්ත්ෙය ශට පැණ)ම පිිහහම්් වනාෙ දිය ශුණුේ් ුෙ වය ශෝ ාෙකරය ශන්
විසින් වත්රැම් ත ය ශුතු ය ශ.
40
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

,ාෙනාඥානය ශ දිය ශුණු ෙන්නට ්කින් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට
වපවනන - ඇවසන - හැවපන අෙස්ථාෙන්හි ී සිතට පළමුවෙන්
එන්වන්, පළමුවෙන් ෙැටවහන්වන්, සාස්ථාන පරඥප්තන් ය ශ. ඥානය ශ
දිය ශුණු ෙූ පසු මුණ ැවසන අරමුණු සම්ුන්ධ්වය ශන් පළමුවෙන් සිතට
ෙැටවහන්වන් බිවඳන අතුරැදහන් ෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ. පළමුවෙන්
පහළෙන්වන් බිඳීම ද්්නා ඥානය ශ ය ශ. අරමුණුෙක සටහන ෙූ පරඥප්තිය ශ
ෙැටවහන්වන් ඒ ැන ්ක්පනා ්ළ වහාත් ය ශ. ඒ ැන ්ක්පනා වනා
ව්ාට සිහි ්ිරීම පමණ්් ්ර ව න ය ශත වහාත් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත
පරමාර්ථ ස්ෙ,ාෙය ශන් ව ් ්්ෂය ශ වී ය ශාවමහි ම පෙත්වන් ය ශ. පර ඥප්තිය ශ
මතු වී වපවනත වහාත් පරමාර්ථය ශ වනා වපනමත්, පරමාර්ථය ශ මතු වී
වපවනතවහාත් පරඥප්තිය ශ වනා වපනමත් ස්ෙ,ාෙ ධ්ර්මය ශ ය ශ.
සිහි ්ිරීම ෙඩාත් පිිහසිදු ෙූ පසු සිහි ්ිරීම් එ්ිවන් දුර
ෙන්නා්් වමන්, එ්් වදය ශ්් සිහි ව්ාට අනි්්් සිහි ්රන්නට ෙැඩි
්ාකය ශ්් ත ෙන්නා්් වමන් සිහි ්ිරීම් වද්් අතර දි්් ්ාකය ශ්්
ඇතුෝ් වමන් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙැටවහන්නට පුළුෙන. එවස්
ෙැටවහන්නට ෙන්වන් දැනම පිිහසිදු වීවමන් පූර්ොපර වීථි අතර උපදනා
,ොඞ් සිත් පිළිුඳෙ ද මඳ හැඟම්් ඇතිවීම නිසා ය ශ. “හ්ුළුෙණය ශ,
දි ු්රණ ය ශ, හදිිහය ශට ව න ය ශණය ශ” ය ශනාීන් ඒ ්ාය ශි් ්රිය ශා සිහි ්ිරීම
සම්ුන්ධ්වය ශන් උපදනා සිත් සිහි්රන්ක්හි ්ාය ශි් ්රිය ශා සිදු ්ිරීම්
ෙශවය ශන් උපන් චිත්තය ශන් ව ් වය ය ශ සන්සිඳී ය ශාවමන් හ්්මනින්
එසවීම් - පහත් ්ිරීම් ආදිය ශ සිදු ්රන්නට නුපුළුෙන් විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස්
සිදුෙන්වන්ත් ,ාෙනාෙ දිය ශුණු වීවමන් සිහි ්රන සිත හ්්මනින්
ඇතිවීම නිසා ය ශ.
්කින් අත්් ඔසෙණය ශ ය ශන සිත පහළ වී එහි වය වය ශන් අත
හහළ ය ශන්නට පටන් න්නට ්කින් ඒ සිත සිහි ්ිරීමට වය ශෝ ාෙකරය ශා
සමත් වනාවය. දැන් වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිහි නුෙණ වපරට ෙඩා දිය ශුණුෙ
ඇති ුැවින් “ඔසෙණ ය ශ” ය ශන සිත හපවදනු සම ම ොව ් එය ශ සිහි
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්ිරීමට සමත් වෙය ශි. එසවීම පමා ෙන්වන් සිහි ්රන සිත නිසා ඔසෙන
සිවත් වය ය ශ සන්සිඳී ය ශන ුැවිනි. සිහි ්ිරීවමන් ්ටය ශුතුෙකට ුාධ්ා
ෙන අෙස්ථාේ් ෙුෙ වහාත් ්ාය ශි් ්රිය ශා ැන ඇතිෙන සිත් සිහි වනා
ව්ාට සවදාරට එළවඹන නාම-රෑපය ශන් සිහි ්රනු.
හැ්ිවළනො - පිම්වුනො - ොඩිවෙනො
- නැ ිටිනො
ය ශනාීන් සිිහත් පිහදි සිහි ්ිරීවමන් සිහි ්ිරීවම් වය ය ශ ෙැඩි ෙූ ්ක්හි
ශරීරවය ශ් ඒ ඒ තැන පැතිර ඇතිෙන්නා ෙූ ැටීම්-වසකවීම් ආදිය ශ හා
වපනම්-ඇසම් ආදිය ශ ද සිදුෙන සිදුෙන සැටිය ශට, හැවපනො වසකවෙනො - ්සනො ය ශනාීන් සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ.
එවස් ්රන ්ක්හි සිහි ්ිරීම් එ්ිවන්ට ඈත් ෙන්නට වහෝ වය නම්,
සිත වි්්ෂිප්ත වහෝ වය නම්, වෙවහස වහෝ ෙැඩි වය නම්, සිිහත් පිහදි
පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදිය ශ සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ. එවස් ව්ාට
සිත වය ෙත් ෙූ ්ක්හි නැෙත මුළු ශරීරවය ශ් ම ඒ ඒ තැන ෙන ැටීම්
ආදිය ශ හා දැ්ම් - ඇසම් ආදිය ශ සිහි ්රනු. වමවස් ෙිහන් ෙර මාරැවෙන්
මාරැෙට සිහි ්ිරීම පෙත්ෙනු.
සිහි ්ිරීවම් පිළිවෙළ්් තුා වනා ව න හසුෙන හසුෙන හැම
වදය ශ ම සිහි ්ළ හැ්ි ෙූ ්ක්හි විවශ්ෂ උත්සාහය ශ්ින් සිහි වනා ්වළ්
ද ඇවසන ඇවසන සිය ශක්ක එ්ිවන්ට සම්ුන්ධ් වනාවී වෙන් වෙන්
ෙශවය ශන් ම නැති වී ය ශන සැටි දැවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. වපවනන
වපවනන සිය ශක්කත් උතුරන ුත් සැළිය ශ් වපණ බිවඳන්නා්් වමන් බිඳි
බිඳී පෙත්නා ුෙ ද දැවනනු ඇත. ඒ දැනුම සතය දර්ශනය ශ ය ශ. වම්
අෙස්ථාෙ පැණණි ්ක්හි ඇතැම් වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට සිය ශක්ක වපණ පිඬු
වස් වසකවෙණන් තිවුන්නා්් වමන් දැවනන්නට ද විය ශ හැ්ි ය ශ. එය ශින්
ඇවස් වදාස්් වහෝ ්්කාන්තය ශ්් වහෝ ඇති වී ඇත ය ශ ය ශි සිවතන්නට ද
පුළුෙන. එය ශ ආුාධ්ය ශ්් වනාෙ එ් වද් පළමු දැ්ම් හා පසු දැ්ම්
වෙන් වෙන් ෙ ෙැටහම නිසා ස්ෙ,ාෙවය ශන් ම ඇති ෙන්න්ි. එ්්
වදය ශ්් එ්් ආ්ාරය ශ්ින් වුාවහෝ වයකාේ් වපවනන්නා්් වමන්
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හැවඟන්වන් වුාවහෝ සිත් ඒ්ාුද්ධ්ෙ ඇතිෙූෝ් වමන් ෙැරදි වකස
දැවනන ්ක්හි ය ශ. වම් අෙස්ථාවය ී පිිහසිදු වකස වනාවපන්නා්් වමන්
හැවඟන්වන් ක්්ඛුවිඤ්ඤාණ වීථි වහෙත් දැ්ම් වෙන් වෙන් ෙ ෙැටහම
නිසා ය ශ.
වම් ්ාකවය ශ් ී වය ශෝ ාෙකරය ශා සිහි ්ිරීම නෙත්ෙන්නට අදහස්
්වළ් ද නාම රෑප සඞ්ඛයාත සාස්්ාර ඔහුට වනා නැෙත ම
ෙැටවහන්වන් ය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිහිය ශ ද ඒ සාස්්ාරය ශන් ව්වරහි
ම පෙත්වන් ය ශ. එුැවින් නිදා ත්වත් වී නමුත් නින්ද වනා ව ාස්, රෑ
දාෙක් වද් ම ඔහුට ආවකෝ්ෙත් ෙ පෙත්වන් ය ශ. නින්ද වනා ය ශාම නිසා
බිය ශ වනා විය ශ ය ශුතුය ශ. එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට වරෝ ාදිය ශ හට ැන වමන්
ය ශම් ්ිසි ්රදරය ශ්් වනා ෙන්වන් ය ශ. වනා පසු ුැස සිහි ්ිරීම දි ට ම
්ර ව න ය ශනු. ්ක් ය ශත් ය ශත් ම සිහි ්රන සිත අරමුණ තුළට ෙැද
න්නා්් වමන් දැවනන්නට ෙනු ඇත.
ෙැටවහන අරමුණු හා සිහි ්රන සිත් නිතර ම බිඳි බිඳී ය ශන
සැටි වහාඳින් ම වපනුණු ්ක්හි “වම් සාස්්ාරවය ශෝ ඇසිපිය ශ වහකන
්ාකය ශ තරම්ෙත් වනා පෙත්නාහ. වනා දැන ත්වත් වී නමුත් වම්
සාස්්ාරය ශන් වපරත් වමවස් ම බිඳි බිඳී ය ශන්නට ඇත. අනා තවය ශහි
ඇති ෙන සාස්්ාරය ශන් ද වමවස් ම බිඳී ය ශනු ඇත” ය ශන ්ක්පනාෙ
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එුඳු ්ක්පනාේ් ඇති ෙුෙ වහාත්
අනි්ුත් සාස්්ාරය ශන් වස් ම එය ශත් සිහි ්රනු. එවම්න ම සාස්්ාරය ශන්
සිහි ්රණන් වෙවසන අතර සාස්්ාරය ශන්ව ් ,ය ශාන්ත්ෙය ශ ැන ද
්ක්පනා ඇති විය ශහැ්ි ය ශ. සත්ත්ෙය ශනට සතුටින් විසිය ශ හැ්්ව්්
සාස්්ාරය ශන් වමවස් බිඳි බිඳී ය ශන ුෙ වනා ද්්නා නිසා ය ශ. දි ට ම
බිඳි බිඳී ය ශාම ද්්නා ්ක්හි ඇති ෙන්වන් සාස්්ාරය ශන් නිසා බිවය ශ්.
සාස්්ාරය ශන් බිවඳන බිවඳන සෑම අෙස්ථාේ් ම මැිහය ශ හැ්ි අෙස්ථා
ය ශ.

43
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

වම් ,ෙවය ශහි ්කින් ඇති ෙූ සාස්්ාරවය ශෝ ද බිය ශ විය ශ ය ශුත්වතෝ
ය ශ. නැෙතම්් නැති ෙ වමවස් බිඳි බිඳී ය ශන සාස්්ාරය ශන් නැෙත නැෙත
ඇති වීමත් බිවය ශ්. ද්රෙයය ශ්් - සටහන්් සතය ෙශවය ශන් නැතිෙ, ඇති
සැටිය ශට වපනමත් ,ය ශාන් වදය ශ්, බිඳී ය ශන වම් සාස්්ාරය ශන් බිවඳන්ට
වනා ී පෙත්ෙන්නට උත්සාහ ්රණන් ්ක් ය ශෙන්නට වීමත් බිවය ශ්,
නැෙත ,ෙය ශ් උපනත් කැවුන්වන් වමවස් ම බිවඳන සාස්්ාරය ශන්
ුැවින් නැෙත උපදින්නට වීමත් බිවය ශ්, ාරා-ෙයාධි-මරණ-වශෝ්පිහවද්ෙ-දුුඃඛ-වදෞර්මනසයය ශන් ඇති වීම ද බිවය ශ් ය ශනාදිය ශ සාස්්ාරය ශන්
ව ් ,ය ශාන්ත්ෙය ශ පිළිුඳ ෙ වය ශෝ ාෙකරය ශනට ඇති විය ශ හැ්ි ්ක්පනා
ය ශ. ඒ ්ක්පනා ද ඇති ෙුෙවහාත් හ්්ම ය ශා වනා ී සිහි ්ළ ය ශුතු ය ශ.
සාස්්ාරය ශන් ,ය ශ ෙශවය ශන් දුටු ්ක්හි වම් වකෝ්වය ශහි පිහිට ්ර
ත ය ශුතු වදය ශ්්, සතුටු විය ශ ය ශුතු වදය ශ්් නැත ය ශ ය ශි වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ්
සිත දුුක ෙූේ් වස් විය ශ හැ්ි ය ශ. සාස්්ාරය ශන් බිඳි බිඳී ය ශාම ැන
වය ශෝ ාෙකරය ශා බිය ශ වී හන්නා්් වමන් විය ශ හැ්ි ය ශ. සාස්්ාරය ශන් බිඳීම
ැන වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත තැවෙන්නා්් වමන් ද විය ශ හැ්ි ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිවතහි වම් ්ාකවය ශ් ද පරතිය ශ්් ඇති වනා වය. එය ශ
සාස්්ාරය ශන් ,ය ශ ෙශවය ශන් දුටු ්ක්හි ඇති ෙන උවප්්්ෂ්
ස්ෙ,ාෙවය ශ්ි. ,ය ශ ෙශවය ශන් ඇති ෙූ ්ක්පනාෙක් ද සිහි ව්ාට දැවනන
දැවනන සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රණන් හන්නා ්ක්හි, සිවතහි දුුක තිය ශ බිය ශ තිය ශ-සතුට්් නැති තිය ශ දුරැ වී ය ශනු ඇත. මතු වී එන
සාස්්ාරය ශන් සිහි වනා ව්ා සාස්්ාරය ශන්ව ් ,ය ශාන්ත්ෙය ශ ැන
අධි් ෙ ්ක්පනා ්ළ වහාත් වදාම්නස ඇති වී සැුෑ ,ය ශ ම ඇති විය ශ
හැ්ි ය ශ. එය ශ විදර්ශනා ඥානය ශ්් වනා වය. එුැවින් වදෝමනස්සය ශ ෙූ
ස්ො,ාවි් බිය ශ වනා ෙනු පිණිස සාස්්ාරය ශන් හ්්ම ය ශන්නට වනා ී
සිහි ්ිරීම පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ.
තෙ ද සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන අතර ඒොවය ශ් වදාස් ැන ද
්ක්පනා ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. නැෙැත්ම්් නැතිෙ නිරන්තරවය ශන් බිඳි බිඳී
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ය ශාමත් නාම-රෑපය ශන් ව ් නපුවර්, වමවත්් වම් නාම-රෑප පරම්පරාෙ
දිරණන් බිවඳණන් පැෙත ආ ුෙත් නපුවර්. හදිිහය ශට අෙසානය ශ්් වනා
වපවනන පිහදි වමවස් දිරණන් බිවඳණන් නාම රෑප පරම්පරාෙ පැෙතමත්
නපුවර්, වම් නාම - රෑපය ශන් සත්ත්ෙය ශන් පුද් කය ශන් වනා වී, අත්-පා
ආදි ෙස්තු වනාවී, සත්ත්ෙය ශන් වකස-පුද් කය ශන් වකස-ද්රෙයය ශන් වකසවපවනන පිහදි ඇති ෙන ුෙ ද නපුර්, සැපෙත් ෙන්නටත්, නාමරෑපය ශන් වහාඳ තත්ත්ෙය ශට පමුණුො ැනමටත්, නිතර වෙවහවසන්නට
ෙන ුෙත් නපුවර්, මතු ,ෙවය ශහි උපදින්නට සිදු වීමත් නපුවර්,
දිරීමට-වරෝ ය ශට-මරණය ශට-වශෝ්ය ශට නැෙත නැෙත පත් ෙන්නට වීමත්
නපුවර් ය ශනාදිය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති විය ශ හැ්ි ්ක්පනා ය ශ. එුඳු
්ක්පනා ඇති ෙුෙ වහාත් ඒො ද සිහි ්රනු.
වම් ්ාකවය ශ්ී සිහි ්රනු කුන නාම-රෑප හා ඒො සිහි ්රන
සිත් ද ය ශන සිය ශක්ක ම හතා කාම් වද් හැටිය ශට, ෙටිනා ්ම්් නැති වද්
සැටිය ශට, ෙැඩ්ට නැති වද් සැටිය ශට ෙැටවහනු ඇත. උපදන උපදන
හැම සාස්්ාරය ශ්් ම පිළි්ුක් ්ළ ය ශුතු වද් සැටිය ශට ෙැටවහනු ඇත. මුළු
ශරීරය ශ ම දිරා ්ුණු වී ඇතිය ශ්් වකස ද සමහර විට ෙැටවහනු ඇත.
වම් ්ාකවය ශ් ී උපදින උපදින පිළිවෙළින් නාම රෑපය ශන් සිහි
්රතත් වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත නාම රෑපය ශන් ැන සතුට්් නැතිෙ ම
පෙත්වන් ය ශ. සිහි ්රන සෑම ොරය ශ්ී ම නාම-රෑපය ශන්ව ් බිඳීම
වය ශෝ ාෙකරය ශාට වපනවමන් දැනම වහාඳ වී ඇත ද, වපර වස් නාම-රෑප
සිහි්ිරීම
ැන ඔහුට උනන්දුේ් ඇති වනා වය. ඔහුව ් සිත
සාස්්ාරය ශන් ැන ්ක්ිරැණු ස්ෙ,ාෙවය ශන් ය ශු්්ත වය. සාස්්ාරය ශන්
සිහි ්ිරීමට වනා ්ැමති ුේ්, අකස ුේ් ෙැනි
තිය ශ්්
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිතට ඇති වය. එවහත් ඔහුට සිහි ්ිරීම වනා
නැෙැත්විය ශ හැ්ි ය ශ. වහ් ්ක්ිරැණු ස්ෙ,ාෙවය ශන් ම සාස්්ාරය ශන් සිහි
්රය ශි. දැන් ඔහු සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන්වන් මඩ පාර් ය ශන්න්ු
වකසිනි.
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මඩ පාර්ින් ය ශා ය ශුතු ්රැණ්් ඇති ෙූ තැනැත්වත් වනා ව ාස්
ුැිහ නිසා, ය ශාමට අන් ම ්් නැති නිසා පිළි්ුවකන් ෙුෙ ද ඒ මඟ ය ශය ශි.
එවමන් වය ශෝ ාෙකරය ශා සාස්්ාරය ශන් ැන ්ක්ිරී සිටින්වන් ද සිත
පිහිටුො ැනමට අවන්්් නැති ුැවින් සාස්්ාරය ශන් ම සිහි ්රණන්
වෙවසය ශි. ඔහුට ණනිස් වකාෙ ැන ුැරිෙත් වපවනන්වන් බිඳි බිඳී
පෙත්නා නාම රෑප පරම්පාරාවේි. වදයවකාෙ ුඹවකාෙ ැන ුැරිෙත්
වපවනන්වන් බිඳි බිඳී පෙත්නා නාම රෑප පරම්පරාෙක් ම ය ශ. ඔහුට
්ෙර ,ෙය ශ්් ැනෙත් සතුට්් ඇති වනා වය.
සාස්්ාරය ශන් ව්වරහි ්ක්ිරී සිටින නිසා වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ්
සිත දැන් සිහි ්රන සාස්්ාරය ශන් අරමුණු ව්ාට පෙත්වන්
ුන්ධ්නය ශ්ට හසු වී ්ඩා ැනම පිණිස මුළු වෙිහන් ම අදින ්ුළු
ව ාන්ුව ් විකාසවය ශනි. වය ශෝ ාෙකරය ශාට ද ඒ ුෙ ෙැටවහනු ඇත.
ඔහුට වපනම් - ඇසම් - හැපම් - ්ක්පනා ්ිරීම් - ොඩිවීම් - නැ ිටීම් එසවීම් - පහත් ්ිරීම් - හැ්ිළවීම් - දි ු ්ිරීම් - සිහි ්ිරීම් ය ශනාදි
සිය ශක්ක ම නැති නම් සිය ශක්වකන් ම වෙන්විය ශ හැ්ි නම්, සිය ශක්ක ම හැර
දැණය ශ හැ්ි නම්, එය ශ ම වහාඳ ය ශ, ඒො නැති තැන්ට පැණණිය ශ හැ්ි
නම්, එය ශ ම වහාඳය ශ ය ශි ්ක්පනා විය ශ හැ්ි ය ශ. එෙැනි ්ක්පනාේ් ඇති
ෙූ ්ක්හි හ්්ම ය ශන්නට වනා ී එය ශ ද සිහි ්රනු. “වම් නාම රෑපය ශන්
ුැහැර ්රන්වන් ව්වස් ද? වම්ොය ශින් ණදිය ශ හැ්්ව්් ව්වස් ද? වම්
සිහි ්රණන් සිටීම නම් ්ුණු ව ාඩ්් ඇවිස්සම්් ෙැනි ය ශ, වම්ො සිහි
වනා ව්ාට හැරීම ම ය ශහපත් ය ශ” ය ශනාදි ්ක්පනා ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ.
ඇති ෙුෙ වහාත් ඒොත් සිහි ්රනු.
්ිය ශන කද පිහදි ්ක්පනා ව්ාට සමහර විට වය ශෝ ාෙකරය ශා
නාම-රෑප සිහි ්ිරීම නෙත්ෙය ශි. එවහත් වපනම්-ඇසම්-දැ්ම්-පිම්බීම්හැ්ිළම්-ොඩිවීම්-ේ්්ිරීම්-දි ු ්ිරීම්-්ක්පනා ්ිරීම් ආදි ෙශවය ශන් නාම
රෑප පහළ වීම වනා නැෙත සිදු වෙය ශි. ්කින් ්ක විදර්ශනා ුක වය ය ශ
ඇති ුැවින් වය ශෝ ාෙකරය ශා ඒො වනා දැන ද වනා තිවුය ශි.
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වය ශෝ ාෙකරය ශා නාමරෑපය ශන් සිහි ්රන්නට වනා ්ැමැත්වත් වී නමුත්
නාම-රෑප පිළිුඳ දැනම හවේ ම ඇතිෙන නිසා ඔහුට වමුඳු
්ක්පනාේ් වෙය ශි. සිහි වනා ්රන ්ක්හි ද වම් නාම-රෑප සිිහත් පිහදි
ඇති ෙන්වන් ම ය ශ. දැන ැනමට වනා ්ැමති ෙුෙත් ඒො දැවනන්වන් ම
ය ශ. එුැවින් සිහි වනා ්ර හැිහය ශ පමණින් වම් නාම රෑපය ශන් අත් හැිහය ශ
වනා හැ්ි ය ශ. සාස්්ාරය ශන් ව ් නිවරෝධ්ය ශ ෙූ නිර්ොණය ශ දැ්ිය ශ හැ්ි
ෙන්වන් සාස්්ාරය ශන් ම නැෙත නැෙත සිහි ව්ාට ඒෙවය ශ් අනිතයදුුඃඛ-අනාත්මතාෙය ශ අෙවුෝධ් ්ර ැනවමන් ම ය ශ. නිදහස්් කැබිය ශ
හැ්්ව්් එ්ක්හි ය ශ. වමවස් ්ක්පනා වීවමන් වය ශෝ ාෙකරය ශා නැෙතත්
සාස්්ාර සිහි ්ිරීවමහි ම වය ශවදන්වන් ය ශ. වමුඳු ්ක්පනා ඇති
වීමටත් වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් විදර්ශනාඥාන ැන ්කින් දැන තිබිය ශ ය ශුතු
ය ශ.
වම් ්ාකවය ශ් නාම රෑපය ශන් සිහි ්රණන් හන්නා ්ක්හි හෙසමට
අපහසු වුාවහෝ දු්්ඛ වයදනා දැවනන්නට විය ශ හැ්ිය ශ. එවස් ෙන්වන්
“දුක්ඛසතා සරාගසතා ගණ්ඩසතා සල්ලසතා අඝසතා ආබාධසතා”
ය ශනාීන් දැ්්වෙන පිහදි පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ දුුඃඛ පිණ්ඩය ශ්්-වරෝ ය ශ්්ඩු්්-ඇවඟ් හැ) තිවුන හුක්් වස් දුුඃඛ කක්ෂණ වහාඳින් ම පර්ට
වීම නිසා ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් ී ,ාෙනාෙ තදින් අණහිිහ ෙනු ඇත. ඒ ැන
වනා ්ක්ිවරනු. වම් ්ාකවය ශ් ද තද දුුඃඛ වයදනාෙන් ෙැටවහන්නට
වනා ෙූවය ශ් ද සතළිස් ආ්ාර අනිතය දුුඃඛ අනාත්ම කක්ෂණය ශන්
අතුවරන් ය ශම් ්ිසි කක්ෂණය ශ්්, හැම සිහි ්ිරීම්් පාසා ම
වය ශෝ ාෙකරය ශාට පර්ට ෙනු ඇත.
වි්්ෂිප්ත වීම්් නැතිෙ කක්ෂණ පර්ට ෙන පිහදි නාම රෑපය ශන්
විෂවය ශහි සිහි නුෙණ මැනවින් පෙත්වන් වී නමුත් වම් ්ාකවය ශ් ී
වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිහි නුෙණ වහාඳින් වනා පෙත්නා්් වමන් ෙැටහිය ශ
හැ්ි ය ශ. සිහි ්රන සිත අරමුණට දුිහන් පෙත්නා්් වමන් අරමුණ හා
වහාඳින් සම්ුන්ධ් වනා ෙන්නා්් වමන් ෙැටහිය ශ හැ්ි ය ශ. ,ාෙනාෙ
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මැනවින් සිදු වනාෙන්නා්් වමන් ෙැටහිය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙැටවහන්වන්
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව්වරහි ඇති සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතයාදි ක්්ෂණ
වහාඳින් ම දැ් ැනවම් අ,ිකාෂය ශ නිසා ය ශ. ,ාෙනාෙ වහාඳින් සිදු වනා
ෙන්නා්් වමන් ෙැටහම නිසා ම වය ශෝ ාෙකරය ශාට නිතර හිහය ශය වෙනස්
්රන්නට සිත් වෙය ශි. ොඩි වී ,ාෙනා ්රන ්ක්හි එය ශ හිහ නැත ්ිය ශා
ස්්මන් ්රන්නට සිවතය ශි. නැෙත ස්්මන වනාමැනෙැ ය ශි සිතා
ොඩිෙන්නට සිවතය ශි. එය ශත් වනා මනාය ශ ය ශි සිතා ෙැතිවරය ශි. ඒ වම් අතට
නිතර හැවරය ශි. හන්නා තැන වෙනස් ්රය ශි. ශරීරාෙය ශෙ නිතර ස්ස්
්රය ශි. ්ෙර ආ්ාරය ශ්ින්ෙත් ඔහුට ෙැඩිවයකාේ් ,ාෙනාවෙහි
වය ශවදන්නට නුපුළුෙන් වෙය ශි. වය ශෝ ාෙකරය ශාට වම් ස්ෙ,ාෙය ශ ඇති වී
තිබීම පිිහහම්් වනාෙ දිය ශුණුේි. එුැවින් ඒ ැන වනා ්ක්ිවරනු.
වමය ශ සාස්්ාරය ශන්හි ආස්ොදය ශ්් නැති ුෙ හිහය ශට දැන ැනම නිසාත්,
සාස්්ාවරෝවප්ක්ෂා ඥානය ශ තෙම වනා කැුූ නිසාත් සිදු ෙන්න්ි. වම්
්ාකවය ශ් ී ෙඩ ෙඩා හිහය ශය වෙනස් ්රන්නට වනා ව ාස්, හැ්ිතා්්
්ක් එ්් එ්් හිහය ශයේින් ම ,ාෙනා ්රනු. එවස් ්රන ්ක්හි
්රමවය ශන් සිත පැහැී ්රදර දුරැෙනු ඇත.
සාස්්ාරය ශන්ව ් වහාඳ නර් වි,ා ය ශ ැන ෙයාෙෘත වනා වී,
උවප්ක්ෂ් විය ශ හැ්ි ඥානය ශ දිය ශුණු ෙූ පසු සිහි ්රන සිත හතා පිිහසිදු
වෙය ශි. ආවකෝ්ෙත් වෙය ශි. හතා මෘදු ද වෙය ශි. සාස්්ාරය ශන් හවේම දැනි
දැන එන්නා්් වස් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙැටවහය ශි. වම් ්ාකය ශ ෙන විට
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිතට හතා සිය ශුම් ෙූ නාම - රෑප පො උත්සාහය ශ්්
වනා ව්ාට ම දැවනන්නට වෙය ශි. අනිතය - දුුඃඛ - අනාත්ම ස්ෙ,ාෙය ශන්
ද අමුතුවෙන් වමවනහි වනා්ර ම වපවනන්නට වෙය ශි. ශරීරවය ශහි ඇති
ෙන ්ුඩා ්ුඩා ැටීම් සිහි ්රණන් හන්නා ්ක්හි ශරීරය ශ්් ඇති ුෙ ද
වනා දන, ැටීම් සමූහය ශ්් පමණ්් දැවනන්නට වෙය ශි. ඒ දැන න්නා
සිත් ද ශරීරවය ශහි පුළුන් ැවටන ්ක ඇති ෙන දැනම් ුඳු සිය ශුම් දැනම්
වෙය ශි. සිත හා ්ය ශ හහළට ඇවදන්නා්් වමන් වය ශෝ ාෙකරය ශාට
දැවනන්නට වෙය ශි.
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සමහර අෙස්ථාෙකී මුළු ශරීරය ශ ම නැතිෙ සිත පමණ්්
උපදිණන් බිවඳණන් පෙත්නා වස් ෙැටවහය ශි. සමහර අෙස්ථාේී ශරීරය ශ
තුළට ්ුඩා සිසික් දිය ශ බින්දු හසින්නා්් වමන් පර තිය ශ ඇති ෙන ුෙ ද
දැවනනු ඇත. සන්සිඳීම ෙූ ඵස්සද්ධිය ශ ඇතිවීම ද දැවනනු ඇත. අහස වස්
පිිහසිදු ආවකෝ්ය ශ්් ද ද්ිනු ඇත. වම් විවශ්ෂ දර්ශනය ශන් නිසා වපර
වස් හතා මහත් පරතිය ශ්් ඇති වනා ෙතුදු තරම් ආස්ොදය ශ්් තරම්
පරතිය ශ්් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති වය. ඒ පරතිය ශත් සිහි ්රනු. පරති පරශරේධි
ආවකෝ්ය ශන් ද සිහි ්රනු. සිහි ්ිරීවමන් ඒො නැති ෙ වනා ය ශත වහාත්
ඒො වමවනහි වනා ව්ාට වපර වස් ම මතුෙන මතුෙන නාම-රෑපය ශන්
සිහි ්රනු.
එවස් සිහි ්රණන් හන්නා ්ක්හි ෙැටවහන අරමුණු හා ඒො
සිහි ්රන සිත “මම ද වනාවෙණ ය ශ, මාව ් ද වනාවය ය ශ. අවන්්් ද
වනාවය ය ශ. අනි්්ුව ් ද වනාවය ය ශ, සාස්්ාරවය ශෝ ම ය ශ. සාස්්ාරවය ශෝ
ම සාස්්ාරය ශන් සිහි ව්වරත් ය ශ, දනිත් ය ශ” ්ිය ශා වය ශෝ ාෙකරය ශාට
ෙැටවහනු ඇත. හන්පසු වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ,ාෙනාෙ හතා ණහිිහ ෙනු
ඇත. ඔහුට ව්ාවත්් ්ක් ,ාෙනාවෙහි වය ශදුණත් ඇතිවීම්් වනා
වෙය ශි. පැය ශ ණන්් එ්් හිහය ශයේින් ම විසුවය ශ් ද එය ශින් ඔහුට
අපහසුේ් වනා දැවනනු ඇත. ්ාකය ශ පො ඔහුට වනා දැන ය ශන්වන් ය ශ.
පැය ශ ්පය ශ්් එ්් තැන් ,ාෙනාවෙහි වය ශවදන ්ක්හි මඳ වසකවීම්ුදු
වනා ෙන්වන් ය ශ. අත් පා ආදිය ශ පටන් ැනවම් ී තුා ත් පිහදි ම
පෙතින්වන් ය ශ. සමහර අෙස්ථාේ ී සිත හතා වය ෙත් වීවමන් ්ුම්්
සිදුෙන්නට ය ශන්වන් දැ ය ශි සැ් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. “සැ් ්රණ” ය ශි ්ිය ශා
එය ශ ද සිහි ්රනු. ,ාෙනාෙ දිය ශුණුෙූවය ශ් ය ශ ය ශි ද ්ක්පනා විය ශ හැ්ි ය ශ.
එද සිහි්රනු. ඥානය ශ තිය ශුණු වය න එන්වන්ය ශ ය ශි ද සිත්විය ශ හැ්ි ය ශ. එද
සිහි්රනු.
හ්්බිති සිිහත් පිහදි සිහි ්ිරීම පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් ී
උත්සාහ ෙැඩි වනා ්රනු. අඩු ද වනා ්රනු. සමහරැන්ට වම් ්ාකවය ශ්
ී ඇතිෙන සැ් පරති ආදිය ශ සිහි්රන්නට වනා හැ්ි වීවමන් සිහි ්ිරීම්
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දුුක වී නැෙතත් පහළ ෙැවටන්නට ද සිදු වෙය ශි. වම් අෙස්ථාවය දැන්
දැන් ම -ඵක කැබිය ශ හැ්ි වෙතැය ශි සතුටුෙ පමණට ෙඩා වීය ශයය ්ිරීවමන්
වි්්ෂිප්ත වී සමහරැ නැෙත පහළ ෙැවටති. එුැවින් වම් අෙස්ථාවය ී
වීය ශයයය ශ අඩු ෙැඩි වනා ව්ාට සස්්ාර සිහි ්ිරීම වහාඳින් පෙත්ොව න
ය ශා ය ශුතු ය ශ. එවස් ්ළ හැ්ි ෙුෙ වහාත් පළමු ෙරී ම සාස්්ාර විරහිත
වකෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතුෙ දැ්ිය ශ හැ්ි ෙනු ඇත. වම් අෙස්ථාෙට
පැණණි ්ක්හි ම - පක නිෙන් ළඟ ළඟ ම ඇතැය ශි සිතා ්කුක වී
විදර්ශනාෙ මැනවින් පෙත්ො ත වනා හැ්ි වී නැෙත නැෙත පැණණි
තත්ත්ෙවය ශන් ෙැවටති. එය ශින් පසුුට වනා වී හදිිහය ශට ය ශන්නට නැෙත
නැෙතත් උත්සාහ ්රනු. වම් ඥානාවකෝ්ය ශ ුකෙත් වීම සඳහා සවදාරට
ම ෙැටවහන අරමුණු පිළිවෙළින් සිහි ්රනු. මුළු ශරීරවය ශහි සැම තැන
ම ඇති ෙන ැටීම් හා කකනය ශන් ද වයදනාෙන් ද සිහි ්රනු. සිහි
්රන සිත් හතා ශාන්ත ,ාෙය ශට පැණණ එ්් තැන් ෙූ පසු එවස් සිත
්ය ශ සැම තැන ම පතුරැො සිහි ්ිරීම වනා පැෙැත්විය ශ හැ්ි ය ශ. සිත
පතුරැො සිහි ්ළ ය ශුත්වත් එය ශ ශාන්ත වී එ්්තැන් ්ර ැනම සඳහා ය ශ.

භාවනාව දි ුණු යවමිනේ පිරියහමිනේ
පවතේනා කාල
දැනට වය ශෝ ාෙකරය ශා සතිපට්ඨාන ,ාෙනා මාර් වය ශ් වුාවහෝ දුර
මන් ්ර තිවේ. ඔහුට වසෝොන් මාර් ය ශ හා නිර්ොණය ශ ළඟ ළඟ ම
ඇත්වත් ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් ී පිම්බීම් - හැ්ිළම් - ොඩිවීම් ආදිවය ශන් වහෝ
අනය ්ාය ශි් ්රිය ශාේින් වහෝ ,ාෙනාෙ පටන් ත්තා ම, ඇසික්ක්ින් ම
සිහිය ශ දිය ශුණු වී අෙුක්් නැතිෙ - පමාේ් නැතිෙ - මනස්්ාරය ශ හතා
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පටුන වෙත

වහාඳින් පෙතින්නට ෙන්වන් ය ශ. සාස්්ාරය ශන් සිහි ්ිරීම
ැන
උත්සාහය ශ්් වනා ්ර ම හවේ ම සිහි ්ිරීම සිදුෙන්නට පටන් න්වන්
ය ශ. නැෙැතම්් නැති ෙ බිඳි බිඳී ය ශන සාස්්ාරය ශන් ඇසට වපවනන්නා්්
වමන් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් දිය ශුණු ෙූ නුෙණට පිළිවෙළින් වපවනන්නට
ෙන්වන් ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත ව්වකස්ෙකට වහ්තු
ෙන අරමුණුෙකට ඇී ය ශාම සම්පූර්ණවය ශන් නෙතින්වන් ය ශ.
ව්ාපමණ ආස්ොදනය ශ අරමුණ්් හමු ෙුෙ ද එය ශ ආස්ොදනය ශ
වදය ශ්් වකස වය ශෝ ාෙකරය ශාට වනා ෙැටවහන්වන් ය ශ. ුරි ්ුණ්් ුඳු
්ැත වදය ශ්් හමු ෙුෙ ද එය ශින් ඔහුට වනා සතුට්් ද නැත. ඔහුව ් සිත
දැ්ම් මාතරවය ශහි, ඇසම් මාතරවය ශහි ඳ, සුෙඳ දැනම් මාතරවය ශහි, රස දැනම්
ස්පර්ශ දැනම් මාතරවය ශහි ම නෙතින්වන් ය ශ. ඒොවය ශ් වහාඳ නර්
විවයකනය ශ්ට වනා ය ශන්වන් ය ශ. ඒො ව්වරහි ඇකමට ැටීමට වනා
පැණවණන්වන් ය ශ. ඔහුව ් සිත සිය ශක්ක ව්වරහි ම මධ්යස්ථ
ස්ෙ,ාෙය ශ්ින් පෙත්වන් ය ශ.
හිඳව න වුාවහෝ වයකා ත ෙුෙ ද ඔහුට වයකාෙ ැන පො
හැඟම්් ඇති වනා වය. අනි්්් ැන ්ිය ශනු ම ්ිම? එවහත් ඔහුව ්
නුෙණ වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට පැණණිය ශ හැ්ි තරමට දිය ශුණු වනාවී
නම්, පැය ශ වද් තුන්් ත ෙූ පු සාස්්ාරය ශන් සිහි ්ිරීවම් වය ය ශ අඩු
වී අනි්්් ැන ්ක්පනා ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් වී සාස්්ාර
වමවනහි ්ිරීම නැති වී ය ශන්වන් ය ශ. සමහර විට වකෝව්ෝත්තර
මාර් ය ශට පැණ)මට ළාෙන තරමට නුෙණ දිය ශුණු ෙූ ්ක්හි
වය ශෝ ාෙකරය ශාට දැන් දැන් වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට පැණවණනු ඇතය ශ
ය ශන ුකාවපාවරාත්තුෙ ඇති වය. තමාව ් දිය ශුණු ෙූ ෙැටහම ැන,
ඥානය ශ ැන, පරතිය ශ ඇති වය. එය ශින් ද වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් ඥාන වය ය ශ
හන වී ය ශාවමන් නැෙතත් ආපස්සට ෙැවට්. ඒ අෙස්ථාවය ී එුඳු
්ක්පනාේ් පරතිය ශ්් ඇති ෙුෙවහාත් නි්ම් ය ශන්නට වනාී එය ශත් සිහි
්ළ ය ශුතු ය ශ. එය ශ ද සැක්ික්වකන් සිහි ව්ාට නැෙතත් සැක්ික්වකන්
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ෙැටවහන ෙැටවහන සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන්නට පටන්
නැෙතත් ඥාන වය ය ශ ුකෙත් ෙන්වන් ය ශ.

පටුන වෙත

ත්තා ම

වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට පැණවණන තරමට ඥානය ශ වනා දිය ශුණු
ෙුෙවහාත් වුාවහෝ වයකා ත වීවමන් නැෙතත් ඥාන වය ය ශ අඩු විය ශ
හැ්ි ය ශ. සමහරැන්ට වමවස් ඥාන වය ය ශ අඩු ෙැඩි වීම ොර වුාවහෝ
ණන් ී ම සිදු වය. ඥාන පරම්පරාෙ ඇති ෙන සැටි ්කින් අසා
ඇති, ්කින් දැන ව න සිටින වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ඒ දිය ශුණුවීම් පිිහහම්
වද් සිදුෙන ොර ණන එය ශ ්කින් වනා දැන සිටින වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට
ෙඩා අධි් විය ශ හැ්ි ය ශ. එුැවින් ුරැෙරය ශ්ු ඇසුරැ ව්ාට ,ාෙනා
්රන්නන් විසින් ඒ ැන ්කින් දැන තුා න්නොට ෙඩා වනා දැන
සිටීම ම වහාඳය ශ. වමවස් නැෙත නැෙත හදිිහය ශට ය ශාම හා පහත ෙැටීම
ැන වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් සිත වනා ්ක්ිරො ත ය ශුතු ය ශ. දැන්
වය ශෝ ාෙකරය ශා හන්වන් වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශ හතා සමීපෙ ය ශ. සද්ධ්ා වීිහය ශ - සති - සමාධි - පඤ්ඤා ය ශන හන්ද්රිය ශ සම වස් දිය ශුණු ෙූ
අෙස්ථාේී වහ් ෙහා වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට පැණණ නිෙන ද්්වන්
ය ශ. නිෙන් සුෙය ශ කුන්වන් ය ශ.

ය ෝගාවචර ායගේ සිතට නිවන හසු වීම
වමවස් ෙැවඩණන් ුාකවෙණන් පෙත්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ්
ඥානය ශ සමුද්රය ශ තරණය ශ ්රන නැේින් මුදා - ලූ ්ෙුඩ්ු ෙැනි ය ශ.
අතතවය ශ්ී සමුද්රවය ශහි මන් ්ළ නාවි්වය ශෝ දිශා වසාය ශා ත වනා
වහන අෙස්ථාෙකී පරවය ශෝාන කුනු පිණිස නැයෙක ්ෙුඩ්ු ව න ය ශති.
මුහුවද්ී සමීපවය ශ් ව ාඩබිම්් ඇද්දැ ය ශි දැන න්නට ෙුෙමනා ෙූ විට
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නාවි්වය ශෝ ්ෙුඩා ්ූඩුවෙන් මුදා හිහති. ඌ අහවස් ඒ වම් අත පිය ශාඹා
ුකා, ව ාඩ බිම්් නුදුටුෙ වහාත් නැවය ්ුඹ සට ම නැෙත නැෙත
එය ශි. ව ාඩබිම දුටු ්ක්හි ඒ වදසට ය ශය ශි. නැෙත ආපසු වනා එය ශි. එය ශින්
නාවි්වය ශෝ ්ෙුඩා ිය ශ පැත්වතහි ව ාඩබිම්් ඇති ුෙ දැන නිති.
වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ්
සාස්්ාරය ශන් සිහි ්ිරීවම් වය ය ශ ෙිහන් ෙර අඩුවී ය ශාම, ව ාඩබිම්්
ද්්නා තුරැ ්ෙුඩාව ් නැෙත නැෙත නැෙට පැණ)ම ෙැනි ය ශ.
සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන ද්ින විදර්ශනා ඥානය ශ වකෝව්ෝත්තර
මාර් ය ශට පැණ)මට තරමට දිය ශුණු ෙූ ්ක්හි ශරද්ධ්ාදි හන්ද්රිය ශය ශන් ද එය ශට
සමෙන පිහදි දිය ශුණු ෙූ අෙස්ථාේ හැපම් - ඇසම් - දැ්ම් ආදිවය ශන්
දැවනන, සාස්්ාර ාාති සය ශ අතුවරන් (රෑපාදි අරමුණු සය ශ අතුවරන්
ය ශම් ්ිසිේ් පිළිුඳ ෙූ දැනම ොරවය ශන් ොරය ශ ෙඩ ෙඩා පිිහසිදු වකස
තුන් ෙර්් වහෝ සතර ෙර්් ඇති ෙූ පසු එව්වණහි සිහි ්රනු කුන
සාස්්ාරය ශන් ව ් හා සිහි ්රන සිත්ෙක නිවරෝධ්ය ශ ෙූ වකෝව්ෝත්තර
නිර්ොණ ධ්ාතුෙ වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් ,ාෙනා චිත්තය ශට හසු වී පරථම
මාර් ය ශට හා ඵකය ශට වය ශෝ ාෙකරය ශා පැණවණන්වන් ය ශ.

යසෝවානේ වීම ය ෝගාවචර නේට දැයනන හුටි
්ිය ශන කද පිහදි වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත සාස්්ාරය ශන් හැර
අරමුණු ්ිරීම් ෙශවය ශන් වකෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතුෙට පැන ෙැදුණු
පසු නිෙනට පැණ)මට හතා සමීප ්ාකවය ශ්ී එ්ිවන්ට ෙඩ ෙඩා
පැහැදිකි වකස තුන් සතර ෙර්් ඇති ෙූ සාස්්ාර දර්ශනය ශ ද ්කින්
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සිහි ්රණන් සිටි සාස්්ාර සිය ශක්ක හැර සිත නිර්ොණාරම්මණය ශට
පැණ)ම ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට වහාඳින් දැවනන්වන් ය ශ.
වකෝව්ෝත්තර පරථම මාර් ය ශට පැණණිය ශා ෙූ ඇතැම්
වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට එය ශ ්කින් සිහි ්රණන් සිටි සාස්්ාරය ශන් හා සිහි
්රන සිත් පරම්පරාෙ හදිසිවය ශ් ම සිඳී ිය ශා්් වමන් ෙැටවහන්වන් ය ශ.
ඇතැම්ුට හිස මත වහෝ ්වරහි තුුූ ුර්් තක්රි ්ර දැමුෝ් වමන් ද,
අතින් එක්කා ව න සිටි ුර්් බිමට ෙැටුණා්් වමන් ද, හදිසිවය ශන්
ුන්ධ්නය ශ්ින් ණදුණා්් වමන් ද, දැක්වෙණන් තුුූ පහන්් නිවී ිය ශා්්
වමන් ද, අඳුවරන් එළිය ශට ආෝ් වමන් ද, අෙුක් ව ාඩ්් ඇති තැන්
සිට අෙුක්් නැති තැන්ට පැණණිය ශා්් වමන් ද, දිවය ශහි ැරිණා්්
වමන් ද, වමවස් වනාවය ශ්් ආ්ාරවය ශන් සිත ්කින් අරමුණු ්රණන්
සිටි සාස්්ාරය ශන් හැර නිර්ොණාරම්මණය ශට පැණ)ම ෙැටවහන්වන් ය ශ.
සාස්්ාර නිවරෝධ්ය ශ ෙූ නිර්ොණ ධ්ාතුෙ දුටු ්ාකය ශ හතා ව්ටි
්ාකය ශ්ි. එය ශ ය ශම් ්ිසි සාස්්ාරය ශ්් එ්් ෙර්් සිහි ්ිරීමට ය ශන ්ාකය ශ
තරම් ්ාකවය ශ්ි. එුැවින් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඒ හදිසි සිදුවීම ැන
්ක්පනා ඇති වය. ඔහුට “වම් හදිසිවය ශන් දර්ශනය ශ ෙූ වදය ශ
වකෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතුෙ විය ශ ය ශුතුය ශ, ඒ අෙස්ථාවයී වකෝව්ෝත්තර
මාර් ඥානය ශ විය ශ ය ශුතු ය ශ” ්ිය ශා ්ක්පනා විය ශ හැ්ි ය ශ. මාර් ඵක
නිර්ොණ සඞ්ඛයාත වකෝව්ෝත්තර ධ්ර්මය ශන්ව ් සැටි ්කින් වපාත
පතින් උව න තිුුණා ෙූ ද ුරැන්ව න් අසා දැන තිුුණා ෙූ ද
වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට හදිසිවය ශන් තමාට දර්ශනය ශ ෙූ වදය ශ “තමන් වසාය ශණන්
සිටින වකෝව්ෝත්තර නිර්ොණ ධ්ාතුෙ ම ය ශ, එය ශ දැ්ම් ෙශවය ශන් ඇති
ෙූවය ශ් වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශ හා ඵකය ශ ය ශ, මම දැන් පරතය්්ෂ ෙශවය ශන්
නිෙන් දුටු වසෝොන් පුද් කවය ශ්් වෙණය ශ” ය ශන අදහස පහළ වය.
තමන් පැණණි වසෝොන් මාර් ය ශ ඵකය ශ ැන දැන ත්තා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශන් ව න් ඇතැවම්් තමන් කත් වකෝව්ෝත්තර මාර් වය ශ්
54
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

ුකවය ශන් පරහණ ෙූ ව්වකස් ැන ද තමන්ට හතිිහ වී ඇති ව්වකස්
ැන ද ්ක්පනා ්රති. හ්්බිති වපර පිහදි තමන්ව ් ්ාය ශි් චකතසි්
පැෙතුම් සිහි ්රන්නට පටන් නිති. පුරැදු පිහදි නාම රෑපය ශන් සිහි
්රන්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශා හට සිය ශරි ම ්ාය ශි් ්රිය ශාෙක හා
චිත්තවයදනාදිවය ශහි ද අ මුක වද් වහෙත් හපීම් බිඳීම් වද් හතා
පැහැදිකි වකස ්ැප වපවනන්නට වය. ඒ නිසා සිහි ්ිරීවම් වය ය ශ අඩු
ෙූෝ් වමන්, නැෙතත් ,ාෙනා මාර් වය ශ් ආපසු ිය ශා්් වමන් ෙැටහිය ශ
හැ්ි ය ශ.
දැන් වය ශෝ ාෙකරය ශා පැණණ සිටින්වන් උදයවය ඥානයට ය.
එුැවින් එය ශ ,ාෙනා මාර් වය ශහි නැෙත ආපසු ය ශාම්් ද වය.
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව්වරහි වම් අෙස්ථාවෙහි පෙත්වන් උදය ශෙයය ශ ඥානය ශ
ුැවින් සමහර විට වය ශෝ ාෙකරය ශාට ආවකෝ්ය ශ හා වනාවය ශ්් රෑ
සටහන් ද වපනිය ශ හැ්ි ය ශ. සමහරැන්ට සාස්්ාරය ශන් සිහි ්ිරීම පටන්
ත් අරිත අරමුණු හා සිහි ්ිරීම් සුදුසු වස් එ්ින් එ්ට වනා
ැකවපන ුේ් ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. සමහරැන්ට ්ුඩා ්ුඩා දු්්ඛ
වයදනා ද දැවනන්නට විය ශ හැ්ි ය ශ. වම් ්ාකවය ශ් ෙැඩි වදන්ුන්ට ඇති
ෙන්වන් හතා ීප්තිමත් සිත් පරම්පරාවේි. ඒ ්ාකවය ශ් ී ශරීරය ශ්් ඇති
ුේුත් වනා දැන සිත පමණ්් අහවසහි පෙතින්නා්් වමන්
වය ශෝ ාෙකරය ශාට දැවන්. හතා සැපය ශ්් ද දැවන්. ඒ අෙස්ථාවෙහි ඇති ෙන
සිත් පරම්පරාෙ සිහි ්රන්නට ද නුපුළුෙන් වය. සිහි ව්වළ් ද, ඒ සිත්
්කින් ඇති ෙූ සිත් වස් ්ැප වෙන් වී වනා වපවන්.
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත ුැහැර අන් අරමුණු ්රා ද වනා දිවය.
ආරම්මණය ශන් ැන සිතන්නට ද වනා හැ්ි අය ශුිහන් හතා පරසන්න සුඛ
ස්ෙ,ාෙය ශ්් ඇතිෙ සිත පෙත. ඒ පරසන්නතාෙවය ශන් ය ශු්්තෙ පෙත්නා
චිත්තපරම්පරාවය වය ය ශ අඩු ෙූ ්ක නැෙත සාස්්ාරය ශන්ව ් හපීම්
බිඳීම් වපවනන්නට වය. මඳ වයකාේ් එවස් ්රන ්ක්හි හතා සිය ශුම් ෙූ
ද සුන්දර ෙූ ද මනස්්ාරය ශට නැෙත ද පැණණිය ශ හැ්ි ය ශ. ඒ
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අෙස්ථාවෙහි ඥාන වය ය ශ ුකෙත් ෙුෙවහාත් නැෙතත් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ්
සිතට සාස්්ාරය ශන්ව ් නිවරෝධ් ස්ෙ,ාෙය ශ වපවනන්වන් ය ශ. සමාධි ඥාන
වද් දිය ශුණු නම් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් චිත්තය ශ වමවස් නැෙත නැෙත
අරමුණු ්ිරීම් ෙශවය ශන් සාස්්ාරය ශන් ව ් නිවරෝධ් ස්ෙ,ාෙය ශට
පැණවණන්වන් ය ශ. වම්ක වෙවසන පරථම මාර් ය ශට පමණ්් පැණ)වම්
ුකාවපාවරාත්තුෙ ඇති පින්ෙතුන් ව ් සිත වමවස් නැෙත නැෙත
වසෝතාපත්ති ඵකය ශට ම පැණවණන්වන් ය ශ. සම් සස වාන් ඵලයට
පුමිණීම දක්වා භාවනා කරමය ය.
වමවස් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙහි වය ශී කාම් පෘථ ්ාන ,ාෙය ශ
හ්්මො ආය ශයය ශරාේ ,ාෙය ශට පැණණි පුද් කය ශා අරිවතන් උපන්
ව්න්ුන් වමන් අමුතු ති ුණ ඇත්වත් වය. ඔහුට හතා දිය ශුණු තිය ශුණු
ශරද්ධ්ාෙ ඇත්වත් ය ශ. ඒ ශරද්ධ්ා වය ය ශ නිසා පරති පරශේධීහු ද ඔහුට
ුකෙත්ෙ ඇති වෙති. ඔහුට මහත් සුෙය ශ්් ද ඇති වය. පර ති සුඛ වය ය ශ
නිසා ඔහුව ් ශරීරය ශ තුළ හහළට නැ එන එ්්තරා ස්ෙ,ාෙය ශ්් ඇති
වය. එය ශින් වසෝොන් ඵකය ශට පැණණි ෙහාම ඔහුට වපර ්රව න ආ
පිහදි සාස්්ාර සිහි ්ිරීම පැෙැත්විය ශ හැ්ි වනාවය. ඔහුට සාස්්ාර
වමවනහි ්ිරීම මැනවින් පැෙැත්විය ශ හැ්ි ෙන්වන් පැය ශ ණන්් වහෝ
දින ණන්් වහෝ පසු වී ශරද්ධ්ාදිවය ශ් වය ය ශ අඩු ෙූ පසු ය ශ. වසෝොන්
ඵකය ශට පැණණි අරිත ඇතැම්ුට පුරැදු පිහදි ,ාෙනාෙ හදිිහය ශටත් ්ර
ව න ය ශාවම් අදහස තුන වෙය ශි. ,ාෙනාෙ සෑහුණා වස් සිවතය ශි. ඒ
තෘප්තිය ශට පැණ)ම සිදු ෙන්වන් මුකින් වසෝොන් ෙුෙත් ඇතය ශ ය ශන
අදහසින් ,ාෙනාවෙහි වය ශදුණු ුැවිනි.
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ඵල සමාපතේති
ෙර්්
කැුූ
වසෝොන්
ඵක
සිත
නැෙත
නැෙතත්
ස්ෙසන්තානවය ශහි උපදො ව න නිෙන් සුෙය ශ විඳිනු ්ැමතිය ශන් විසින්
නැෙතත් ස්ෙසන්තානවය ශහි ඒ ඵක චිත්තය ශ උපදො
ැනවම්
ුකාවපාවරාත්තුවෙන් ඇති ෙන්නා ෙූ ්ාය ශ චිත්ත වි්ාරය ශන් වපර වස්
ම සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ. විදර්ශනා ්ිරීමට පටන් ත් ්ක්හි,
පෘථ ්ානය ශන්ට නාම -රෑප පිහච්වේද ඥානවය ශ් පටන් - ඥාන විවශ්ෂ
ඇති ෙන්නට පටන් ැනමත්, ආය ශයයය ශන්ට උදය ශෙයය ශ ඥානවය ශ් පටන්
ඥාන විවශ්ෂ ඇති ෙන්නට පටන් ැනමත් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ. එුැවින් නාම
රෑපය ශන් සිහි ්රන්නට පටන්
ත්තා ෙූ වසෝොන් පුද් කය ශාට
පළමුවෙන් ම උදය ශෙයය ශ ඥානය ශ ඇති වය. හන්පසු හතිිහ ඥානත්
පිළිවෙළින් ඇති වී සිය ශක්කට ම උසස් ෙූ සිය ශක්කට ම සිය ශුම් ෙූ
සංස්කාසර සප්ක්ෂා ඥානය ෙැඩි වයකාේ් ත වනා වී ඇති වය. ඒ
ඥානය ශ සෑවහන පමණට ෙැඩුණු පසු වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත වපර වස් ම
සාස්්ාරය ශන්ව ් නිවරෝධ්ය ශ ෙූ වකෝව්ෝත්තර නිර්ොණාරම්මණය ශට
පැණවණන්වන් ය ශ. නිර්ොණාරම්මණය ශට සිත පැණ)ම ය ශ ය ශනු වසෝොන්
ඵක සිත් ඇති වීම ය ශ.
වමවස් වකෝව්ෝත්තර ඵක චිත්තය ශ ඇති ්ර
ැනමට
ඵකසමාපත්තිය ශට සමෙැීමය ශ ය ශි ්ිය ශනු කැවේ. වමවත්් ්ක් මම
ඵකසමාපත්තිවය ශන් වෙවසණය ශ ්ිය ශා අධිෂ්ඨානය ශ්් නැති ෙ එය ශට
සමෙන් පුද් කය ශන් ව ් ඵකසිත් පරම්පරාෙ සමහර විට විනාඩිය ශ්ින්
වද්්ින් ව්ළෙර වය. සමහරවිට විනාඩි පස්ින් දශය ශ්ින්
පසවළාස්ින් පැය ශ ,ා ය ශ්ින් පැය ශ්ින් ද ව්ළෙර වය. අටුොෙක
දෙස්් මුළුක්වකහි ෙුෙ ද රාතරිය ශ්් මුළුක්වකහි ෙුෙ ද අධිෂ්ඨානය ශ පිහදි
ඵක සමාපත්තිවය ශහි සිටිය ශ හැ්ි ුෙ ද්්ො තිවේ. වම් ්ාකවය ශහි ද
ශමථ විදර්ශනාෙන් දිය ශුණු තිය ශුණු තරමට පැය ශ එ් - වද් - තුන ය ශනාදි
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ෙශවය ශන් පිිහසිඳ ත් ්ාකය ශ මුළුක්වකහි ඵකසමාපත්තිවය ශහි සිටිනු
ද්්නා කැවුන ුෙ ද ්ිය ශා තිවේ.
්ාකය ශ පිිහසිඳ ව න සමාපත්තිය ශට සමෙදින තැනැත්තන්ට ද
සමහර විට අතර සිහි ්රන සිත් ඇති ෙන ුෙත්, සතර පස් ෙර්්
සාස්්ාර සිහි ්ිරීවමන් පසු නැෙතත් ඔහුන් සමාපත්තිය ශට පැණවණන
ුෙත්, එවස් ්ැමතිතා්් ්ක් පැය ශ වුාවහෝ ණන්් සමාපත්තිවය ශහි
සිටින අය ශ ද්්නට ඇති ුෙත් ්ිය ශා තිවේ. ඵක සිත් ඇති වෙණන්
පෙත්නා ්ාකවය ශහි ස්ක සාස්්ාරය ශන් ව ් නිවරෝධ්ය ශ ෙූ
නිෙවාණාරම්මණවය ශහි ම සිත පෙත. ඒ ්ාකවය ශ් ී වය ශෝ ාෙකරය ශාහට
නිෙන හැර අන් ්ිසිේ් වනා දැවනන්වන් ය ශ. නිර්ොණය ශ ය ශනු වකෝ්ය ශට
අය ශත් ස්ක නාම රෑපය ශන් ව න් හා පරඥප්තන්ව න් ද අනය ෙූ
ස්ෙ,ාෙය ශ්ි. එුැවින් ඵකසමාපත්තිවය ශහි හන්නා වය ශෝ ාෙකරය ශාට
වමවකාෙ වහෝ අන් වකාේ වහෝ ඇති ්ිසිේ් සිහි වනාවය. අන් ්ිසි
ම ්ක්පනාේ් ද ඔහුට වනා වය. දැ්ිය ශ ය ශුතු - ඇසිය ශ ය ශුතු - ආඝරාණය ශ
්ළ ය ශුතු - ආස්ොදනය ශ ්ළ ය ශුතු - ස්පර්ශ ්ළ ය ශුතු - අරමුණු
ව්ාවත්් එළඹ සිටිවය ශ් ද ඒ එ්්ුදු ඔහුට වනා දැවන්.
“අප්පණාජවනං ඉරියාපථම්පි සන්නාසමති” ය ශි දැ්්වෙන පිහදි
ඔහුව ් හිහය ශයෙ වෙනස් වනාවී පෙත. හඳව න සමෙතට සම ෙැදුණ
වහාත් ශරීරවය ශ් හිඳීවම් හිහය ශයෙ සමාපත්තිවය ශහි හන්නතා්් එවස් ම
පෙත. ඇඟ ඒ වම් අතට ුරවීම්් - නැමීම්් - වසකවීම්් ඒ ්ාකය ශ
තුළ ී වනා වය. ඵකසිත් පරම්පරාෙ සිඳුණු විවට් ී වය ශෝ ාෙකරය ශාහට
සාස්්ාරය ශන්ව ් නිවරෝධ් ස්ෙ,ාෙය ශ ැන ම වහෝ ඒ ස්ෙ,ාෙය ශට සිතින්
පැණණ විසූ ුෙ ැන වහෝ පළමුවෙන් හැඟම් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. ය ශම්
්ිසි දැ්ම්් ඇසම්් ැන සිත් වහෝ ය ශම් ්ිසිේ් සිහි ්රන සිත් වහෝ
පළමුවෙන් ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. අනතුරැ ෙ සුදුසු පිහදි සාස්්ාර සිහි
්රන සිත් ආදිය ශ ඇති වය.
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සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන ්ක්හි ද පටන් ැනවම් ී නාම
රෑපය ශන් ව ් ඖදාිහ් හපීම් බිඳීම් පමණ්් සිහි ්රන සිත් වසණන් ඇති
වය. විදර්ශනාෙ විවශ්ෂවය ශන් ුකයත වය නම් ඵකසමාපත්තිවය ශන් නැඟ
සිටි ව්වණහි ම ද සිය ශුම්, සිය ශුම් ෙූ සාස්්ාරය ශන්ව ් හපීම් බිඳීම් සිහි
්ළ හැ්ි සිය ශුම් ෙූ ද වය ෙත් ෙූ ද සිත් ඇතිවිය ශ හැ්ි ය ශ.
විවශ්ෂවය ශන් සැක්ිය ශ ය ශුත්ත්් නම්, ඵකසමාපත්තිය ශට හ්්මනින්
පැණ)ම පිළිුඳ ෙූ ද ඵකසමාපත්තිවය ශන් වුාවහෝ වයකා විසම පිළිුඳ
ෙූ ද අධිෂ්ඨාන, පූර්ෙ,ා වය ශහි ්ර ත ය ශුතු ය ශ. සාස්්ාර සිහි ්රණන්
වහෙත් විදර්ශනා ්රණන් හන්නා ්ාකවය ශ් ී අධිෂ්ඨාන ්ිරීම පිළිුඳ
උත්සාහය ශ්් වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. හ්්මනින් සමාපත්තිය ශට පැණවණ්ො ය ශි
පැතම්් වහෝ වනා ්ළ ය ශුතු ය ශ. සමාපත්තිය ශට පැණණිය ශ හැ්ි තරමට
විදර්ශනා ුක වය ය ශ දිය ශුණු ෙන්නට ්කින් විදර්ශනාෙ වහාඳින් සිදු
වය න ය ශන අතර ්ැස්ස ආදිය ශ ඇති වීවමන් ෙන ශරීර ්ම්පන ෙකින්
විදර්ශනා වය ය ශ හන ෙන අෙස්ථා ද ඇත්වත් ය ශ. විදර්ශනාෙ හතා
වහාඳ ෙූ විට දැන් ඵකය ශට පැණවණනු ඇතය ශ ය ශන ්ක්පනාෙ ඇති වීම
නිසා ද විදර්ශනා ුක වය ය ශ හන විය ශ හැ්ි ය ශ. එුඳු ්ක්පනා ඒ
අෙස්ථාවෙහි වනා ්රන වකස පවරස්සම් විය ශ ය ශුතු ය ශ. හදින් ්ක්පනා
ෙුෙවහාත් හ්්ම ය ශන්නට වනා ී එය ශත් සිහි ්රනු. වමවස් අනුස්මරණ
වය ය ශ ොර වුාවහෝ ණන්් හනවීම සිදු වීවමන් පසු අමාරැවෙන්
ඵකසමෙතට පැණවණන්වනෝ ද වෙති. සමාධි පර ඥා වද්්හි වය ය ශ හන
නම් හ්්මනින් සමෙතට වනාපැණණිය ශ හැ්ි වය. පැණණිවය ශ් ද ඔහුට
ෙැඩි ්ාකය ශ්් සමාපත්තිවය ශහි සිටිය ශ වනාවහ්.
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විදේශනාඥාන
වමවස් වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට හා ඵකය ශට පැණණිය ශෙුන්ව න්
ඇතැම්ුට ,ය ශ - ආීනෙ - නිේබිදා මුඤ්චිතු්මයතා ය ශන ඥානය ශන් ැන
නිරෙුක් දැනම්් නැති විය ශ හැ්ි ය ශ. ඥානය ශන් ැන නිරෙුක් දැනම්් ඇති
වනා ෙූ ඒ පින්ෙතුන් විසින් ඒ
ැන පිිහසිදු දැනම්් කුා නු
්ැමැත්තාහු නම්, එ්් එ්් ඥානය ශ්් පැෙැත්වීමට ්ාකය ශ නිය ශම ්ර
ව න ඒ ඒ ්ාකය ශ තුළ ී ඒ ඒ ඥානය ශ පැෙැත්විය ශ ය ශුතු ය ශ. වම් පැය ශ
,ා වය ශහි වනාවහාත් වම් පැවය ශහි උදයවයඥානසයන් සවසසමිය ය ශන
අදහස ඇති ්ර ව න සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන්නට පටන් ත්තාම
වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ඒ ්ාකය ශ මුළුක්වකහි ම සාස්්ාරය ශන්ව ් උදය ශෙයය ශ
වද් වපවනන්නට වය.
පිිහසිඳ ත් ්ාකය ශ සම්පූර්ණ ෙූ පසු වම් ්ාකය ශ තුළ ී
සංස්කාරයන්සග් භඞ්ගය ම බලමිය ය ශන අදහසින් සාස්්ාර සිහි ්ිරීම
පටන් ත්තාම ඔහුට ඒ ්ාකය ශ තුළ ී සිහි ්රන ොරය ශ්් පාසා ම
සාස්්ාරය ශන් ව ් ,ඞ් ය ශ වපවනන්නට වය. නිය ශණත ්ාකය ශ ,ඞ්
ඥානවය ශන් ය ශු්්තෙ ොසය ශ ව්ාට අනතුරැෙ ,ය ශඥානය ශ ඇති්ර ැනවම්
ුකාවපාවරාත්තුවෙන් සාස්්ාර සිහි ්රන ්ක්හි සිහි ්ිරීම්් පාසා
,ය ශ ඥානය ශ ඇති වය. ,ය ශ ඥානවය ශන් ය ශු්්තෙ විසමට නිය ශම ්ර ත්
්ාකය ශ හ්්මීවමන් පසු සංස්කාරයන් සග් ආදීනවය දැ්වම්
අවප්ක්ෂාවෙන් සිහි ්ිරීම පටන් ත් පසු සිහි ්ිරීම්් පාසා ම
සාස්්ාරය ශන් ව ් ආීනෙ වපවනන්නට වය.
ඒ ඥානය ශ පැෙැත්වීවම් නිය ශණත ්ාකය ශ හ්්මීවමන් නිබ්බිදාඥානය
ඇති ්ර ැනවම් ුකාවපාවරාත්තුවෙන් සාස්්ාර සිහි ්ිරීමට පටන්
ත්තාම සිහි ්ිරීම්් පාසා ම සාස්්ාරය ශන් ව්වරහි ්ක්ිරීවම් ඥානය ශ
ඇති වය. නිය ශණත ්ාකවය ශන් පසු මුඤ්චිතු කමතා ඥානය ඇති ්ර
ැනවම් ුකාවපාවරාත්තුවෙන් සාස්්ාර සිහි ්රන ්ක්හි
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සාස්්ාරය ශන් ව්වරන් ණවදනු ්ැමති ුැවින් ය ශු්්ත ෙූ සාස්්ාර හැර
දමනු ්ැමැත්වතන් ය ශු්්ත ෙූ මුඤ්චිතු්මයතා ඥානය ශ සිහි ්ිරීම්් පාසා
ඇති ෙන්වන් ය ශ.
නිය ශණත ්ාකය ශ හ්්ම ිය ශ පසු පච්සඞ්ඛාඥානය ුකාවපාවරාත්තුවෙන් සිහි ්ිරීම පෙත්ෙන ්ක්හි දුුඃඛ වයදනා දැවනන්නට වීම, හිහය ශය
නිතර වෙනස් ්රන්නට සිත්වීම, ,ාෙනා ැන සතුට්් ඇති වනා වීම
ය ශන වම්ො සහිත පච්සඞ්ඛාඥානය සිහි ්ිරීම සමඟ ඇති ෙන්වන් ය ශ.
පටිසඞ්ඛාඤාණය ශ පැෙැත්වීවම් ්ාකය ශ හ්්ම ිය ශ පු සඞ්ඛාරුසපක්ඛාඥානය ැන ුකාවපාවරාත්තුවෙන් විදර්ශනාෙ ආරම්, ්ළ ්ක්හි
උත්සාහය ශ්් නැතිෙ හවේම ෙැටවහන්නා්් වමන් සාස්්ාරය ශන්
ෙැටවහන හතා සිය ශුම් ෙූ සඞ්ඛාරැවප්්ඛාඥානය ශ ඇති වය.
වමවස් ්ාක පිහච්වේද ්ර ව න ,ාෙනා ්රන ්ක්හි
ඔරවකෝසුවය ්ටුෙ හක්්්වමන් හක්්්මට පැණවණන්නා්් වමන්
පිළිවෙළින් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත ඒ ඒ ඥානය ශට පැණවණන සැටි දැ්ිය ශ
හැ්ි ෙනු ඇත. වමවස් එ්් ෙර්් ,ාෙනා ්ිරීවමන් පිිහසිදු වකස
ඥානය ශන්ව ් පැෙැත්ම සිදු නූන වහාත් නැෙත නැෙතත් එවස් ,ාෙනා
්රනු. ,ාෙනාෙ දිය ශුණු වී ඇති තැනැත්තන්ට සතළිස් ෙර්් පනස් ෙර්්
සාස්්ාර සිහි ්ිරීවමන් ම සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට ම පැණණ
ඵකය ශට සමෙැදිය ශ හැ්ි ය ශ. ඥාන විෂවය ශහි විවශ්ෂ ෙශ,ාෙය ශ්් ඇතිය ශන්ට
ය ශන - එන, ්න - වුාන අතර පො සමෙතට පැණණිය ශ හැ්ි ුෙ
්ිය ශනු කැවේ.
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මතු මාේග සඳහා භාවනා කරම
වසෝොන් ඵකය ශට හ්්මනින් සමෙැදිය ශ හැ්ි වකසත්, සමාපත්තිය ශ
වුාවහෝ වයකාේ් පැෙැත්විය ශ හැ්ි වකසත් පුරැදු පුහුණු ්ර
ැනවමන් පසුෙ ම මතු මාර් - ඵක සඳහා ,ාෙනාෙ පටන් ත ය ශුතු
ය ශ. එය ශ ්ළ ය ශුත්වත් වමවස් ය ශ :“වමවත්් දින ත ෙන තුරැ මාව ් සිත මා කුා සිටින ඵකය ශට
වනා පැණවණ්ො, මා ්රන ,ාෙනාවෙන් මාව ් සිත මතු මාර් ය ශට
ඵකය ශට ම පැණවණ්ොය ශි” තදින් හටා ව න ඇති ෙන ්ාය ශ චිත්තය ශන්ව ්
ආ්ාර විවශ්ෂ වපර වස් ම සිහි ්රන්නට පටන් ත ය ශුතු ය ශ. තමා කුා
සිටින ඵකය ශට සමෙැීවම් අවප්ක්ෂාෙ සම්පූර්ණවය ශන් ම වනා හළ
වහාත්, ්රන ,ාෙනාවය ුකවය ශන් ඔහුව ් සිත නැෙත නැෙත කුා
සිටින ඵක සමාපත්තිය ශට ම ෙැවටන්වන් ය ශ. කුා සිටින ඵකය ශට වනා
පැණවණන වස් ්කින් අධිෂ්ඨාන ්ළ ය ශුත්වත් එවහය ශිනි. අධිෂ්ඨානය ශ
්ාක නිය ශමය ශ්් ඇතුෙ ්ළ ය ශුත්වත් නිය ශණත ්ාකය ශ තුළ ී මතුමාර් ය ශට
ඵකය ශට වනා පැණණිය ශ හැ්ි ෙුෙ වහාත් නැෙත කුා සිටින
ඵකසමාපත්තිය ශට පහසුවෙන් සමෙැදිය ශ හැ්ි ෙනු පිණිස ය ශ.
මතුමාර් සඳහා ,ාෙනා ්රන්නෙුන් ව න් සමහරැන්ට දින
එ් වද්්ින් ද, තුන සතර්ින් ද, මතු මාර් ය ශට පැණණිය ශ හැ්ි
ෙන්වන් ය ශ. සමහරැන්ට මතු මාර් ය ශට පැණ)මට වුාවහෝ ්ක් ද ත
ෙන්වන් ය ශ. දින පිහච්වේදය ශ්් නැතිෙ මා කුා සිටින ඵකය ශට නැෙත
වනා පැණවණ්ො ය ශි තදින් හටා ත් තැනැත්තාට ්ළ ,ාෙනාවෙන්
හ්්මනින් මතු මාර් ය ශට වනා පැණණිය ශ හැ්ිෙ, තමා පැණණ සිටි
ඵකය ශටෙත් නැෙත පැණවණනු ්ැමැත්ත ඇති ෙූ ්ක්හි හහත ්
අධිෂ්ඨානය ශ නිසා එය ශට වනා පැණණිය ශ හැ්ි ෙුෙවහාත් ඔහුට ,ාෙනාෙ
අණහිිහ විය ශ හැ්ි ය ශ. කැුූ ඵකය ශට නැෙත වනා පැණ)ම ්ාක
62
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

පිහච්වේදය ශ්් ඇතුෙ හටා ත් ්ක්හි ඒ ්ාකය ශ හ්්මීවමන් පසු ඒ
පුද් කය ශාට තමා කත් ඵකය ශට සමෙැී නිෙන් සුෙය ශ කැබිය ශ හැ්ි ය ශ. ්ාක
පිහච්වේදය ශ්් ්ර ැනවම් පරවය ශෝානය ශ එය ශ ය ශ.
්ිය ශන කද පිහදි හටා “මතු මාර් ය ශට විදර්ශනා ්රණ ය ශ” ය ශන
අදහසින් මතු මතු වී එන ්ාය ශ චිත්ත වි්ාරය ශන් වපර පිහදි සිහි
්රන්නට පටන් ත්තාම උදය ශෙයය ශ ඥානවය ශ් පටන් වපර වස් ම
පිළිවෙළින් විදර්ශනා ඥානවය ශෝ පහළ වෙති. ඒො පහළ ෙන ්ක්හි කැුූ
ඵකය ශට සම ෙැීම සඳහා ,ාෙනා ්ිරීවම් ී පහළ ෙන විදර්ශනා
ඥානය ශන් වමන් වනා ෙ මුකින් මාර් ය ශට පැණ)ම සඳහා විදර්ශනා
්ිරීවම් ී ඒ ඥානය ශන් පහළ ෙූ පිහදි පහළ වෙති. උදය ශෙයඥානය ශ ළපටි
්ාකවය ශ් ී ආවකෝ් හා වනාවය ශ්් රෑපය ශන් ද වපවනන්නට විය ශ හැ්ි
ය ශ. දුුඃඛ වයදනා ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. නාමරෑපය ශන්ව ් උදය ශෙයය ශ වද් ද
වහාඳින් පර්ට වය.
කැුූ ඵළය ශට සමෙැීම සඳහා විදර්ශනා ්ිරීවම් ී ඇසික්ක්ින්
සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට හා ඵකය ශට පැණවණන නුමුදු මතු මාර් ය ශ
සඳහා විදර්ශනා ්ිරීවම් ී ඥානය ශ ුකවය වය ශන් හන ෙුෙවහාත් පහළ
පහළ ඥානෙක ම වුාවහෝ ්ක් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත පෙතින්නට
ෙන්වන් ය ශ. එවහත් මුකින් ,ාෙනා ්ළ ්ාකවය ශ් ී තරමට ඥාන
හපදවීමට අපහසු ද වනාවය. ්ක් ද ත වනා වය. සමහර ව්න්ුට
එ්් දිනය ශ්ී ම ද සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට පැණණිය ශ හැ්ි ෙන්වන්
ය ශ. මතු මාර් ය ශ සඳහා ,ාෙනා ්ිරීවම් ී වපරට ෙඩා පහසුවෙන් ද
පුළුක් අන්දමට ද පිිහසිදු වකස ද සාස්්ාර ෙැටහම සිදු වය.
සාස්්ාරය ශන් ැන බිය ශ වීම ය ශ, සාස්්ාරය ශන් ව ් ආීනෙය ශ දැ්ම ය ශ,
සාස්්ාරය ශන් ව්වරහි ්ක්ිරීම ය ශ, සාස්්ාරය ශන් ව්වරන් ණවදනු
්ැමැත්ත ය ශ, සාස්්ාරය ශන් ව්වරන් සිත හැ්ිළම ය ශ ය ශන වම්ො ද
වපරට ෙඩා වහාඳින් සිදු වය.
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කැුූ ඵකය ශට සමෙැීම පැය ශ්ට ්ප ොරය ශ්් ෙුෙ ද ්ළ හැ්ි
ෙන නමුත් මතු මාර් ය ශ සඳහා විදර්ශනා ්රන ්ක්හි
සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානවය ශහි සමහරැන්ට වුාවහෝ ්ක් ත ්රන්නට
සිදු වය. සමහරැන්ට එ්් දින්ින් ද වදදින්ින් ද මතු මාර් ය ශට
පැණණිය ශ හැ්ි වය. සමහරැන්ට මතු මාර් ය ශට පැණ)මට මාස ණන්
අෙුරැදු ණන් ද ්ාකය ශ ත වය. සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට පැණණ
එය ශ ෙඩන වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් ඥානය ශ මතු මාර් ය ශට පැණ)මට සුදුසු
ෙන පමණට දිය ශුණු අෙස්ථාවය ී වසෝොන් මාර් ය ශට ඵකය ශට
පැණණිය ශා්් වමන් ම විවශ්ෂවය ශන් පිිහසිදු ඥාන දර්ශනය ශ ්ප ෙර්්
ඇතිවීමට අනතුරැෙ වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් චිත්තය ශ නිර්ොණාරම්මණය ශට
පැනෙැීම් ෙශවය ශන් ද්විතය ශ මාර් ඥානය ශ ෙූ ස්ෘදා ාණ මාර් ඥානය ශ
ඇති වය.
අනතුරැෙ මාර් ඵක නිර්ොණ - පරහණ ්්වක්ශ - වශ්ෂ ්්වක්ශ
පිළිුඳ පරතයවය්්ෂාඥානවය ශෝ ද සුදුසු පිහදි ඇතිවෙති. අනතුරැෙ වපර
වස් ම සාස්්ාරය ශන් සිහි ්රන්නට පටන් ත්තාම උදය ශෙයය ශ ඥානය ශ
සහිත හතා පිිහසිදු සිත් පරම්පරාවෙෝ සුදුසු පිහදි ඇති ෙන්නාහ.
සමසතකින් දක්වන ලදුසය් සකෘදාගාමි මාර්ගයට හා ඵලයට පුමිණීම
දක්වා ඇති භාවනා කරමය ය.
තෘතය ශ මාර් ය ශට වහෙත් අනා ාණ මාර් ය ශට පැණවණනු ්ැමති
වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් දින නිය ශමය ශ්් ්ර, “වම් ්ාකය ශ තුළ ී මාව ් සිත
කුා සිටින ස්ෘදා ාණ ඵක සම්පත්තිය ශට වනා පැණවණ්ො මතු මාර් ය ශ
ෙූ අනා ාණ මාර් ය ශට ම පැණවණ්ො”ය ශි අධිෂ්ඨාන ්රව න ඇතිෙන
ඇතිෙන ්ාය ශි් මානසි් ්රිය ශා විවශ්ෂවය ශන් වපර වස් ම සිහි ්රන්නට
පටන් ත ය ශුතු ය ශ. එවස් ්රන ්ක්හි උදය ශෙයය ශ ඥානවය ශ් පටන්
විදර්ශනා ඥානය ශන් වපරට ෙඩා පිිහසිදු වකස පිළිවෙළින් ඇති වී
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට පැණවණන්වන් ය ශ.
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තෘතය ශ මාර් ය ශට පැණ)මට තරමට ඥානය ශ වමෝරන වත්්
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත එහි ම පෙතිනු ඇත. සෑවහන පමණට ඒ ඥානය ශ
වම්රෑ අෙස්ථාේී සාස්්ාර නිවරෝධ්ය ශ ෙූ නිර්ොණ ධ්ාතුෙට වපර පිහදි
ම ඔහුව ් සිත පැණ)ම් ෙශවය ශන් තෘතය ශ මාර් ඥානය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශා
හට පහළ ෙන්වන් ය ශ. හ්්බිති වපර පිහදි පරතයවය්්ෂා ඥානවය ශෝ ද ඇති
ෙන්නාහ. වම් ආනා ාණ මාර් ය ශට ඵකය ශට පැණවණන ආ්ාරය ශ ය ශ.
සතරෙන මාර් ය ශ ෙූ අර්හත් මාර් ය ශට පැණවණනු ්ැමති
වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් වපර පිහදි ම අධිෂ්ඨාන ව්ාට මතුෙන මතුෙන
්ාය ශි් චකතසි් ්රිය ශා විවශ්ෂවය ශන් වපර පිහද්වදන් ම සිහි ්රන්නට
පටන් ත ය ශුතු ය ශ. එය ශ සඳහා අමුතුවෙන් ්ළ ය ශුතු විවශ්ෂ ,ාෙනාේ්
නැත. “එකායසනා අයං භික්ඛසව මග්සගා”යි එ් මාර් ය ශ ය ශි ුුදුන්
ෙහන්වස් විසින් ෙදාරා ඇත්වත් එවහය ශිනි. එවස් ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශාට
උදය ශෙයය ශඥානවය ශ් පටන් පිළවෙළින් විදර්ශනා ඥානය ශ ඇති ෙන්වන් ය ශ.
වනාවුෝ ්ක්ින් ම ඒ වය ශෝ ාෙකරය ශා සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට
පැණවණන්වන් ය ශ. එය ශ වමෝරන්නට සමහර විට ්ක්් ත විය ශ හැ්ි ය ශ.
රහත් වීමට සෑවහන පමණට සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට
පැණවණන්වන් ය ශ. එය ශ වමෝරන්නට සමහර විට ්ක්් ත විය ශ හැ්ි ය ශ.
රහත් වීමට සෑවහන පමණට සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශ දිය ශුණු ෙූ
විවට් වපර වස් ම අර්හත් මාර් අර්හත්ඵක සිත් ඇතිවීවමන්
වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත සාස්්ාරය ශන්ව න් ණී පරම ශාන්ත නිර්ොණ
ධ්ාතුෙට පැණවණන්වන් ය ශ. හන් පසු පරතයවය්්ෂා ඥානවය ශෝ පහළ වෙති.
වමහි පිළිවෙළින් ම - පකෙකට පැණවණන ආ්ාරය ශ ්ිය ශන
කදුවය ශ් මුහු ්ළ පාරණතා ඇති පුද් කය ශන්ව ් ෙශවය ශනි. පාරණතා ඥානය ශ
නුමුහු ්ළ පුද් කය ශන්ට සාස්්ාවරෝවප්්්ෂා ඥානය ශට පැණණ ම පකෙකට වනාපැණණ සිටින්නට සිදු වය. විවශ්ෂවය ශන් පරථම ඵකය ශට
පැණණි පුද් කය ශන්ට ෙැඩි්ක් ත වනා ව්ාට ෙැඩි වෙවහස්් ද
නැතිෙ ස්ෘදා ාණ මාර් ය ශට පැණණිය ශ හැ්ි වය. එවස් හ්්මනින්
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පහසුවෙන් ඔෙුනට අනා ාණ මාර් ය ශට පැණවණන්නට වනාහැ්ි ෙන
ුෙ ්ිය ශනු කැවේ.
වසෝොන් පුද් කය ශාට පහසුවෙන් ස්ෘදා ාණ ඵකය ශට පැණණිය ශ
හැ්ි ෙන්වන් වසෝොන් ස්ෘදා ාණ මාර් වද්්හි එ්ිවන්ට ෙැඩි
වෙනස්් නැති ුැවිනි. ශක සමාධි පරඥා සාඛයාත ශි්්ෂාතරවය ශන්
වසෝොන් ස්ෘදා ාණ පුද් කය ශන් වදවදනා සම්පූර්ණ ්ර ඇත්වත් ශක
ශි්්ෂාෙ පමණ්ි. ්්වක්ශ පරහාණය ශාවය ශ් ෙශවය ශන් ද වසෝොන්
මාර් වය ශන් පරහාණය ශ වනා ්ළ අමුතු ්්වක්ශය ශන් ස්ෘදා ාණ
මාර් වය ශන් පරහාණය ශ වනා ්රනු කැවේ. වසෝොන් ස්ෘදා ාණ මාර්
වද්්හි ෙැඩි වෙනස්් නැතය ශ ය ශි ්ිය ශන කදුවය ශ් එවහය ශිනි. අනා ාණ
මාර් ය ශට පැණ)මට සමාධිය ශ සම්පූර්ණ විය ශ ය ශුතු ය ශ. අර්හත් මාර් ය ශට
පැණ)මට පරඥාෙ සම්පූර්ණ විය ශ ය ශුතු ය ශ. වසෝොන් ම ට පැණණි
පුද් කය ශන්ට අනා ාණ අර්හත් මාර් ෙකට පැණ)මට ්ක් ත ෙන්වන්
සමාධි පරඥා වද් සම්පූර්ණ ්ළ ය ශුතු ුැවිනි.
පාරණතාඥානය ශ
සම්පූර්ණ
ෙූේු
විසින්
්රමානු්ූකෙ
උත්සාහවය ශන් ,ාෙනාවෙහි වය ශදුණ වහාත් ඒ පින්ෙතාට ඔහුව ්
පාරණතාඥානවය ශ් පරමාණය ශට ය ශම්්ිසි මාර් ඵකය ශ්ට ෙර්තමාන ,ෙවය ශහි
ම පැණණිය ශ හැ්ි ෙන්වන් ය ශ. වම්රෑ අතත පාරණතාෙ ඇත ද උත්සාහ
වනා ්රන්නා ෙූ තැනැත්තා නි්ම්ම ම
- පකෙකට වනා
පැණවණන්වන් ය ශ. පාරණතාෙ ඇති නැති ුෙ දත හැ්්ව්් ද ,ාෙනා
්ර ුැරිෙ වහාත් ය ශ. උත්සාහ ්රන ්ක්හි පාරණතා ඥානය ශ ෙඩා
මුහු්ුරා ඇති වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට හ්්මනින් ම -පක කැබිය ශ හැ්ි ෙන්වන්
ය ශ.
පාරණතා ඥානය ශ ෙඩා වනා මුහු ්ළ වය ශෝ ාෙකරය ශනට ම -පක
කැබීමට ෙැඩි ්ක්් වීර්ය ශ ්රන්නට සිදු ෙන්වන් ය ශ. වීර්ය ශ ්ළ ්ක්හි
වම් ාාතිවය ශ්ී ම ම -පක කැබීමට තරම් ,ා යය ශ්් නැති අය ශට ඒ ්රන
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උත්සාහය ශ අනා තවය ශ් ී ම පක කැබීමට පාරණතාෙ ෙන්වන් ය ශ.
එුැවින් වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙහි වය ශීම ්ෙර්ුටෙත් නිෂ්ඵක
වනා ෙන්වන් ය ශ. එහි අෙසානය ශ සය ව්වකසුන් නසා අර්හත්ෙය ශට
පැණ)ම ය ශ. නුෙණැත්වතෝ වම් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ව්ාට ාාති ාරා
මරණ වශෝ් පිහවද්ොදි දුුඃඛය ශන්ව න් ණී ුුද්ධ්ාදි මවහෝත්තමය ශන්
ෙහන්වස් විසින් ෙර්ණනා ්රන කද අ ර සුඛය ශ ෙූ වකෝව්ෝත්තර
නිර්ොණය ශට පැණවණත්ො!!
සමසතකින් අර්හත්වය දක්වා පරතිපත්ති
කරමය නිමිසය් ය.

මහාචායය

සර්රුකාසන් චන්දවිමල මහා නායක ස්ථවිර
පාදයන් වහන්සස් විසින්
සම්පාදිත
සතිපට්ඨාන භාවනා කරමය
නිමි.
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අවවාද කේ
තමාට ෙුෙමනා විවට් ත හැ්ි මහා ධ්න නිධ්ානය ශ්් දුටුේු
එය ශ අන් ්ිසිේුට වනා ්ිය ශන්නා්් වමන්, ආය ශයයවය ශෝ තමන් පැණණ
සිටින වකෝව්ෝත්තර ුණ විවශ්ෂය ශන් ්ිසිේුට වනා ්ිය ශති. එය ශ
ආය ශයයය ශන්ව ් ස්ෙ,ාෙවය ශ්ි. එුැවින් ,ාෙනා ්රන්නා ෙූ ඔු “්ිනම්
සමාපත්තිය ශ්ට-මාර් ය ශ්ට-ඵකය ශ්ට පැණණ සිටින්වනහි ද?” ්ිය ශා,
වය ශෝ ාෙකරය ශ්ුව න් ්ිසි විවට් වනා ඇසිය ශ ය ශුතු ය ශ. එවස් ඇසම
වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ්රන ්රදරය ශ්ි.
ානය ශා අතර උසස් වකස වපන සිටීමට ආශාෙ ඇති, නැත්තා ෙූ
උත්තරී මනුෂය ධ්ර්මය ශන් ඇති සැටිය ශට ්වමහි ුරපතක්ම වනා
ද්්නා ෙූ, ඇතැම් වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ අනුන අසන ්ක්හි, තමන් කැුූ
වදය ශ්් නැතය ශ ය ශි ්මට කජ්ාාවෙන් වහෝ ්ර්ති පරශාසා කා,ාදිය ශ පිණිස
වහෝ තමන් ව්වරහි නැති ධ්යාන මාර් ඵක සඞ්ඛයාත උත්තරී මනුෂය
ධ්ර්මය ශන් ඇති සැටිය ශට පර්ාශ ව්වරති. එය ශ මහා ෙරවද්ි.
“සසදවසක භික්ඛසව! සලාසක සමාරසක සබරහ්මසක සස්සමණ
බරාහ්මයායා පජාය සසදව මනුස්සාය. අයං අග්සගා මහාසචාසරා, සයා
අසන්තං අභූතං උත්තරීමනුස්සධම්මං උල්ලපති”
ය ශනුවෙන් “මහවණනි ය ශවම්් තමා ව්වරහි නැත්තා ෙූ
ධ්යානාදි උත්තරීමනුෂය ධ්ර්ම ඇතය ශ ය ශි ්ිය ශා නම් වදවිය ශන් සහිත
මනුෂයය ශන් සහිත මාරය ශන් ුරහ්මය ශන් සහිත ශරමණ ුරාහ්මණය ශන සහිත
වම් වකෝ්වය ශහි පරධ්ාන මහා වකෞරය ශා වයය ශ” ය ශි තථා තය ශන් ෙහන්වස්
ෙදාළ වස්්. නැත්තා ෙූ උත්තරීමනුෂය ධ්ර්මය ශ ඇති සැටිය ශට ්ම
,ි්්ෂූන්ට විවශ්ෂවය ශන් ම ුරපතක ්රැණ්ි. එුැවින්,
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“උපසම්පන්සන්න භික්ඛුනා උත්තරීමනුස්ස
උල්ලපිතබ්සබ . අන්තමසස සුඤ්ඤාගාසර අභිරමාමීති”

පටුන වෙත

ධම්සම

න

ය ශනුවෙන් “උපසම්පන්න ,ි්්ෂුෙ විසින් අන්තිම ෙශවය ශන් මම
ශුනයා ාරවය ශහි සිත් කො වෙවසණ” ය ශි ්ිය ශාෙත් ඇත්තා ෙූ
උත්තරීමනුෂය ධ්ර්මය ශ ෙුෙ ද අනුන්ට වනා ්ිය ශ ය ශුතු ුෙ තථා තය ශන්
ෙහන්වස් ෙදාරා ඇත්වත් ය ශ. ඇත්තා ෙූ උත්තරී මනුෂය ධ්ර්මය ශ පො වනා
්ිය ශ ය ශුතු ෙන ්ක්හි ්ිසි මාර් ය ශ්ට ඵකය ශ්ට වනා පැණණ, වුාරැෙට
උත්තරී මනුෂය ධ්ර්මය ශ පර්ාශ ්ිරීම මහා පාපය ශ්් ෙන ුෙ ැන ්ිය ශනු
්ිම?
“සයා පන භික්ඛු පාපිචසසඡා ඉචසඡාපකසතා අසන්තං අභූතං
උත්තරීමනුස්ස ධම්මං උල්ලපති ඣානං වා විසමාක්ඛං වා සමාිපං වා
සමාපත්තිං වා මග්ගං වා ඵලං වා අස්සමසණා සහාති
අසකපුත්තිසයා.”
ය ශනුවෙන් “ය ශම් ,ි්්ෂුේ් කාම් අදහස් ඇතිෙ, කාම් අදහසින්
මඩනා කදුෙ, තමා ව්වරහි නැත්තා ෙූ ධ්යානය ශ්් වහෝ විවමෝ්්ෂය ශ්්
වහෝ සමාධිය ශ්් වහෝ සමාපත්තිය ශ්් වහෝ මා යය ශ්් වහෝ ඵකය ශ්් වහෝ
ඇත ය ශ ය ශි උත්තරීමනුෂය ධ්ර්මය ශ පර්ාශ ව්වර් නම්, ඒ ,ි්්ෂුෙ
අශරමණවය ශ්් අුුද්ධ්පුතරවය ශ්් ෙන්වන් ය ශ” ය ශි තථා තය ශන් ෙහන්වස්
ෙදාළ වස්්. වසෝොන් ෙූවය ශණ ය ශ, ස්ෘදා ාමී ෙූවය ශණ ය ශ, අනා ාණ ෙූවය ශණ
ය ශ, රහත් ෙූවය ශණ ය ශ ය ශනාීන් තමා ව්වරහි නැති, තමා විසින් වනා
කැුූ, උත්තරීමනුෂය ධ්ර්මය ශන් තමා ව්වරහි ඇති ුෙ ්ිය ශුෙ වහාත් ඒ
,ි්්ෂුෙට පිහජි ඇෙැත වය. ඔහු ව ් මහණ්ම එය ශින් ව්ළෙර වය.
,ාෙනාෙට ුැස පාරාජි්ා වී ්කින් තුුූ මහණ්මත් නැති ්ර ත
වහාත් එය ශ මහා විපවත්ි. මාර් -ඵකෙකට පැණවණන සැටි,
ඵකසමාපත්තිෙකට සමෙදින සැටි, විස්තර ්ර ඇති වම් වපාත ්ිය ශෙූ
ඇතැම් ,ෙතුන් විසින් සමහර විට, වය ශෝ ාෙකර ,ි්්ෂූන් වෙත එළඹ,
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“ඔු ෙහන්වස්කා ්ිනම් මාර් ය ශ්ට ඵකය ශ්ට පැණණිය ශාහු ද” ය ශනාදි
පරශ්න අසනො ඇත. එුඳු අෙස්ථා ඇතිෙුෙවහාත් ,ි්්ෂූන් ෙහන්වස්කා
පිහස්සවමන් ඒොට පිළිතුරැ වදත්ො. තමන් ව ් දුුක්ම් ෙසා ැනමට
ව ාස් තිවුන මහණ්මත් නැති්ර වනා න්නට ෙ ුකා නිත්ො!!
“සයා පන භික්ඛු අනුසම්පන්නස්ස උත්තරී මනුස්ස ධම්මං
ආසරාසචය භූතස්මිං පාචිත්තියං.”
ය ශනු විනය ශ සි්පද ුැවින් ඇත්ත ෙශවය ශන් කුා ඇති
උත්තරීමනුෂය
ධ්ර්මය ශ
පො
්ිනම්
්රැණ්්
නිසාෙත්
අනුපසම්පන්නය ශ්ුට වනා ්ිය ශ ය ශුතුය ශ. ්ිය ශුෙ වහාත් ඒ ,ි්්ෂුෙට පචිති
ඇෙැත් වය.
අප විසින් වම් වපාත කිය ශා පරසිද්ධ් ්රෙන කද්වද් වම්ක
,ාෙනා ්රම ැන වසාය ශන පින්ෙතුන් ුහුක ුැවින් ඔෙුන්ව ් ය ශහපත
පිණිස ය ශ. එවහත් වම් වපාවතන් කාම් අදහස් ඇති ඇතැමුන්ට මහත්
අනථවය ශ්් සිදු ෙන්නට හඩ නැත්වත් තද වනා වය. වම් වපාත ්ිය ශො
ම -පක කුන සැටි, සමෙත්ෙකට සමෙදින සැටි දැන ව න
වකෝව්ෝත්තර ුණ තමා ව්වරහි ඇති සැටිය ශට පහසුවෙන් වපන සිටිය ශ
හැ්ි ය ශ. එුඳු කාම් ෙැඩ ්රනු ්ැමතිය ශන්ට නම්, වම් වපාවතන් සිදු
ෙන්වන් මහත් ම නපුවර්ි. වකෝ්ය ශා අතර උසස්ෙ වපන සිටීවම්
අදහසින්, රැ ුුහුමන් පූාාසත්්ාර කැබීවම් අදහසින්, එුඳු කාම්
ෙැඩ ව්ාට අපා ත වනා ෙන වකස ්රැණා වපරදැිහෙ සැම වදනාට ම
වමය ශින් දැනුම් වදනු කැවේ.
මීට - වකෝ ෙැඩ ්ැමති,

සර්රුකාසන් චන්දවිමල ස්ථවිර.
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නි යාණ හා නි යාණාවරණ
නසමා තස්ස භගවසතා අරහසතා
සම්මා සම්බුද්ධස්ස
වම් ුුද්ධ්ාය ශන්ති ්ාකවය ශ් ්ක්ින් සිදු වනා ෙූ අන්දමට
වුාවහෝ වදන්ුන් ව ් සිත් ,ාෙනාෙට නැමී තිවේ. වපර ,ාෙනාේ්
ැන සැක්ික්ක්් වනා දැ්්ෙූ ිහි පැවිදි වුාවහෝ වදවන්් වම්ක
හතා ඕනෑ්ණන් ,ාෙනාවෙහි වය ශී සිටිති. තෙත් වුාවහෝ වදනා
,ාෙනා ්රනු ්ැමැත්වතන් ,ාෙනා ්රම වසාය ශති. ුුදුසස්වනහි උසස්
,ාෙනාෙ විදර්ශනා ,ාෙනාෙ ය ශ. සත්ත්ෙය ශා සසර සය ශුවරන් ව ාඩ නඟා
නිෙනට පමුණුෙන ,ාෙනාෙත් එය ශ ය ශ. එය ශ ්රන පින්ෙතුනට සාර්ථ්
ෙන පිහදි එය ශ ්ළ හැ්ිවීම සඳහා දතය ශුතු ්රැණු මහත් රාශිය ශ්ි.
,ාෙනා ්රන්නෙුන් විසින් දතය ශුතු ්රැණු ෙකින් ව්ාටස්්ෙත්
පැහැදිකි ්රීම් ෙශවය ශන් සතිපට්ඨාන විපස්සනා ,ාෙනාෙ ්රන
පින්ෙතුන්ට උප්ාර වීවම් අ,ිකාෂවය ශන් වම් කිපි වපළ කිය ශන්නට
ආරම්, ්රන කදි.
“නනයයායාක රී සද්ධ්ර්ම ය ශ, නනයයායාක සෙවඥ ශාසනය ශ ය ශන
වම් ෙකන වුෞද්ධය ශන්ට නිතර අසන්නට කැවුන ඒොය ශ. ුුදුරාාණන්
ෙහන්වස්ව ් ධ්මවය ශ ෙනාහි එහි ්ිය ශැවෙන සැටිය ශට පිළිපදින තැනැත්තා
සාසාරවය ශන් ුැහැර ව්ාට ස්ක දුුඃඛය ශන්ව ් ්්ෂය ශ ය ශ ෙූ නිෙවාණය ශට
ඒ්ාන්තවය ශන් පමුණුෙන්න්ි. එහි ෙැරීම්් නැත. එුැවින් ඒ ධ්මව ය ශට
චනය ශයයාණි් ධ්මවය ශ ය ශි ්ිය ශනු කැවේ. චනය ශයයාණි් ශාසනය ශ ය ශන්වනහි
වත්රැමත් එය ශ ම ය ශ. වම් චනය ශයයාණි් තථා ත ධ්මවවය ශහි නිය ශයයාණ
නාමවය ශන් ්රැණු අට්් හා නිය ශයයාණාෙරණ නාමවය ශන් ්රැණු අට්් ද
ද්්ො ඇත්වත් ය ශ. නිය ශයයාණ ය ශන්වනහි වත්රැම ද සත්ත්ෙය ශන්
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සාසාරවය ශන් ුැහැර ්ර නිෙනට පමුණුෙන ධ්මවවය ශෝ ය ශ ය ශනුය ශි.
නිය ශයයාණාෙරණ ය ශන්වනහි වත්රැම, නිෙන් මඟ අෙුරෙන, නිෙන් මඟ
ෙසන, නිෙන් මඟ ය ශන්නහුට ුාධ්ා ්රන ්රැණු ය ශ ය ශනුය ශි. ඒ ධ්ර්ම
නිෙන් ය ශනු ිහසිවය ශන් ,ාෙනා ්රන පින්ෙතුන් විසින් විවශ්ෂවය ශන් ම
දැන සිටින ය ශුතු ය ශ. වමතැන් පටන් පිළිවෙළින් නිය ශයයාණ අට හා
නිය ශයයාණාෙරණ අට විස්තර ්රනු කැවේ.

පරථම නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
වන්්ඛම්මා අිහය ශානා නිය ශයානා. වත්න ක වන්්ඛම්වමන අිහය ශා
නිය ශයන්ති. ්ාමච්ඡන්වදා නිය ශයානාෙරණා. වතන ක ්ාමච්ඡන්වද්න
නිෙුතත්තා
වන්්ඛම්මා
අිහය ශානා
නිය ශයානා
නප්පාානාතති
්ාමච්ඡන්වදා නිය ශයානාෙරණා.
(පටිසම්,ිදා ම ්

වත්රැම :චනෂ්්රමය සඞ්ඛයාත විදර්ශනා ්ුශකය ශ ආය ශයයය ශන් ව ්
නිය ශයයාණවය ශ්ි. (ආය ශයයය ශන් සාසාරවය ශන් නි්්වමන රථවය ශ්ි. ඒ
චනෂ්්රමය සඞ්ඛයාත විදර්ශනා ්ුශකවය ශන් ආය ශයයවය ශෝ සාසාරවය ශන්
නිෙනට වය ශති. ්ාමච්ඡන්දය ශ සාසාරවය ශන් නි්්මීමට ුාධ්ා ්රන
ආෙරණවය ශ්ි. ඒ ්ාමච්ඡන්දවය ශන් ආෙරණය ශ නිෙන් මඟ අෙුරනු කැබීම
නිසා ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ ෙූ විදර්ශනා ්ුශකය ශ වනා කුන ුැවින්
්ාමච්ඡන්දය ශ නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
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“පබ්බජ්ජා පඨමං ඣානං නිබ්බානඤ්ච විපස්සනා,
සබ්සබපි කුසලා ධම්මා සනක්ඛම්මන්ති පවුචසචසර”
ය ශනුවෙන් වන්්ඛම්ම ය ශන ෙකනවය ශන් අර්ථ පස්් ්ිය ශැවෙන
ුෙ ද්්ො ඇත්වත් ය ශ. ඒ අර්ථය ශන් අතුවරන් හහත දැ්්ෙූ පටිසම්,ිදා
ම ්
පාඨවය ශහි එන වන්්ඛම්ම ය ශන ෙකනවය ශන්
ැවනන්වන්
විදර්ශනාෙ නැමැති අවකෝ, පරධ්ාන ්ුශකය ශ ය ශ.
ෂට් ද්ොරය ශට පර්ට ෙන රෑප ශේදාදිය ශ හා ඒො නිසා ෂට්
ද්ොරවය ශහි ඇති ෙන විඤ්ඤාණ වයදනාදිය ශත්, වම් රෑපය ශ් වම් ශේදය ශ්
වම් විඤ්ඤාණය ශ් වම් වයදනාවේ ය ශනාීන් ෙැටවහන ෙැටවහන,
ද්ොරය ශන්ට පැණවණන පැණවණන නාම රෑපය ශන් සිහි වනා ්ළ වහාත්
නුෙණින් වනා ුැරිෙ වහාත් වකෝ්වය ශහි නාමරෑප මාතරය ශ ම ඇති ුෙ ද
වනා දැවන්. වකෝ්වය ශහි ඇත්වත් වහ්තුඵක ධ්ර්ම සමූහය ශ්් ුෙ ද වනා
දැවන්. සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතය දුුඃඛ අනාත්ම ය ශන කක්ෂණතරය ශ ද වනා
දැවන්. ඒ වනා දැනම නිසා සිහි ්රන්නට විදර්ශනා ්රන්නට වනා
හැ්ි වී හ්්ම ිය ශ සාස්්ාරය ශන් ැන හා එෙැනි අනය සාස්්ාරය ශන්
ැන ද වහාඳය ශ ්ිය ශා සතුටු ෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ ද ඒො ්ැමති ෙන
පරාර්ථනා ්රන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ ද තණ්හාෙ ඇති වය.
ද්ොරය ශන්ට හමුෙන්නා ෙූ ද ද්ොරය ශන්හි උපදින්නා ෙූ ද එ්ම
නාම රෑප ධ්ර්මය ශ්ට ද හ්්ම ය ශන්නට වනාී ද්ොරය ශන්ට හමුෙන්නා ෙූ
ද ද්ොරය ශන්හි ඇති ෙන්නා ෙූ ද ස්ක නාම රෑප ධ්ර්මය ශන් ම සිහි ්රන
විදර්ශනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ඒ සිහි ්ළ විදර්ශනා ්ළ නාම
රෑපය ශන් ැනත් මතු දැ්්වෙන මතු මුණ ැවසන එෙැනි නාම රෑප
ැනත් ඒො වහාඳය ශ කස්සනය ශ ්ිය ශා සතුටු වීම ෙූ ්ාමච්ඡන්දය ශ ද ඒො
වසාය ශා න්නට කුා න්නට ඕනෑය ශ ය ශන ්ාමච්ඡන්දය ශ ද ඇති වනාවය.
විදර්ශනා ්ිරීම් ෙශවය ශන් වය ශෝ ාෙකරය ශන් එවස් ්ාමච්ඡන්දවය ශන්
ුැහැර ෙන ුැවින්, ්ාමච්ඡන්දවය ශන් නි්්වමන ුැවින් ඒ විදර්ශනා
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්ුශකය ශ වන්්ඛම්ම නම් වය. වන්්ඛම්ම නම් ෙූ ඒ විදර්ශනා
්ුශකවය ශන් ආය ශයයවය ශෝ එය ශ ම මතු මතුෙට දිය ශුණු ව්ාට මාර් ඵක කුා
සාසාර දුුඃඛවය ශන් එතර වෙති. ආය ශයයය ශන්හට සාසාර ්ාන්තාරය ශ එතර
්ිරීමට ය ශානය ශ්් ෙන ුැවින් ඒ විදර්ශනා ්ුශකය ශ නිය ශයයාණ නම් වය.
රෑප ශේදාදිය ශට සතුටු ෙන ඇරිම් ්රන ඒො පතන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ
්ාමච්ඡන්දය ශ චනෂ්්රමය සාඛයාත විදර්ශනා ්ුශකය ශ ඇති්ර ැනමට
හඩ වනාීම් ෙශවය ශන් ආෙරණය ශ ්රන ුැවින් ඒ ්ාමච්ඡන්දය ශ
නිය ශයයාණාෙරණ නම් වය.
වම් ්ාමච්ඡන්දවය ශන් නිය ශයයාණ සඞ්ඛයාත විදර්ශනා ,ාෙනා
මාර් ය ශට වහෙත් නිෙන් මඟට වනා ුට තැනැත්තන් හට නිෙන් මඟට
ුැසමට හඩ වනා ීම් ෙශවය ශන් ද සත්පුරැෂ වස්ෙනය ශ හා
සද්ධ්ර්මශරෙණය ශ කැු විදර්ශනා ,ාෙනා මාර් ය ශට ුැස සිටින පින්ෙතුන්
විදර්ශනාවෙන් ුැහැර ්ිරීම් ෙශවය ශන් ද නිර්ොණ මාර් ය ශ ආෙරණය ශ
්රනු කැවේ.
වකෝ්වය ශහි වුාවහෝ ානවය ශෝ තම තමන්ව ් ය ශහපත පිණිසත්
සැපය ශ පිණිසත් දු්ින් ණවදනු පිණිසත් ්ළ ය ශුතු උසස් ම වදය ශ එය ශ ය ශ ය ශි
සක්ා ව න ධ්නය ශ කැබීම සඳහා නැෙතම්් නැතිෙ මවහෝත්සාහවය ශන්
වනාවය ශ්් වද් ්රති. කැුූ ධ්නය ශ ෙැඩි ්ර ැනම සඳහාත් ආරක්ෂා ්ර
ැනම සඳහාත් වනාවය ශ්් වද් ්රති. අඹුෙන් සතුටු ්ිරීම සඳහා
ැණය ශන් සතුටු ්ිරීම සඳහා දූ දරැෙන් සතුටු ්ිරීම සඳහා නෑ ණතුරන්
සතුටු ්ිරීම සඳහා මවහෝත්සාහවය ශන් වනාවය ශ්් වද් ්රති. වහාඳ වහාඳ
ව ෙක් සාදති. ව ෙකට වහාඳ වහාඳ ුඩු සපය ශති. ඇඳුම් පැළඳුම්
සපය ශති. ය ශාන ොහන සපය ශති. ආහාර පාන සපය ශති. ධ්න සැපය ශ මට
ෙුෙමනා ශික්ප ශාස්තර උ නිති. දූ දරැෙන්ට උ න්ෙති. ්ර්ති පරශාසා
රැ ුුහුමන් කැබීම සඳහා වනාවය ශ්් වද් ්රති. තමන්ව ් සම්පූර්ණ
්ාකය ශ ම වය ශාදා සම්පූර්ණ ශ්්තිය ශ ම වය ශාදා හහත ් ෙැඩ ටි් ම හතා
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ඕනෑ්ණන් ්රති. ඔෙුන් එවස් ්රන්වන් ඔෙුන් තුළ පෙත්නා
්ාමච්ඡන්දවය ශ් වමවහය ශම නිසා ය ශ.
සත්ත්ෙය ශනට නිෙන් මඟට හැවරන්නට වනාී වමවස් අනි්්
අත්ට හරො තැබීම ්ාමච්ඡන්දවය ශන් ්රන ආෙරණය ශ ය ශ.
්ාමච්ඡන්දවය ශ් වමවහය ශවමන් ධ්න සැපය ශම් ආදිවය ශහි වය ශී හන්නා
පුද් කවය ශෝ ්ාමච්ඡන්දවය ශ් වමවහය ශවමන් තමන් ඒ ෙැඩෙක වය ශී
හන්නා ුෙත් තමන් ්ාමච්ඡන්දය ශට ොක්ෙ හන්නා ුෙත් වනා දනිති.
එුැවින් ඔෙුහු ුුදුදහම ්වනහි ෙැටුණ අෙස්ථාෙකී “අපටත් සික්
ර්ින්නට ,ාෙනා ්රන්නට ඇති නම් ව්ාපමණ වහාඳද? අවන් අපට
තාම නිොඩුේ් නෑ වනෙ” ය ශි සිතති. ය ශම්්ිසි සත්පුරැෂය ශ්ු විසින්
නිෙන් වසවීවම් වය ශවදන්නට ්ථා ්ළත්, ඒ අෙස්ථාවයී ඔනුහු ඔු
්ිය ශන වදය ශ නම් ඇත්ත තමා, ඔු ්ිය ශන වදය ශ නම් වුාවහාම වහාඳය ශි.
එවහත් ඔු ෙැඩෙක වය ශවදන්නට අපට නිොඩුේ් නැත ය ශ ය ශි ්ිය ශති.
තමන් ්ාමච්ඡන්දය ශට ොක්ෙ හන්නා ුෙ ඔෙුහු ්ිසි විවට් වනා සිතති.
වනා ්ිය ශති.
ධ්න සැපය ශම් අඹු දරැෙන් වපෝෂණය ශ ්ිරීම් ආදි ෙැඩ
්ාමච්ඡන්දවය ශන් ්රෙන ඒොය ශ. ්ාමච්ඡන්දය ශ පෙත්නාතා්් ඒ ෙැඩ
ඇත්වත් ය ශ. ය ශවම්් අතතවය ශහි ධ්න සැපය ශම් ආදිය ශ නෙත්ො
,ාෙනාවෙහි වය ශී මඟපක කුා සාසාරය ශ හ්්ම ෙූොහු නම් ඒ සෑම
වදන ම නිෙන් මඟට ුැස ත්වත් ්ාමච්ඡන්දය ශ දුරැ ්ිරීවමනි. ධ්න
සැපය ශම් ආී ෙැඩෙක හෙර වීම්ින් නිොඩු කුා ,ාෙනාෙට ුැස නිෙන්
දුටුවේ් නැත. ධ්නය ශ සැපය ශවම් ෙැඩ දූ දරැෙන්ව ් ෙැඩ නෑ ණතුරන්ව ්
ෙැඩ පස්්ම් සැප විඳීවම් ෙැඩ නැති ෙූ විවට් හෙර ෙූ විවට් ශක
සමාධි පරඥාෙන් සම්පූර්ණ ්රන්නට ුකා සිටිය ශා නම් අතතවය ශ්
වකායතුරා ුුදු ෙූ ්ිසිේුට වකායතුරා ුුදුෙන්නට ෙත්, පවස් ුුදු ෙූ
්ිසිවේුට පවස් ුුදුෙන්නට ෙත් රහත් ෙූ ්ිසිේුට රහත්ෙ නිෙන්
ද්ින්නටෙත් වනා කැවුන්වන් ය ශ. ්රැණු වමවස් වහය ශින් අපට සික්
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ර්ින්නට ,ාෙනා ්රන්නට නිොඩු නැත, අසෙක් අසෙක් වදය ශ
්රන්නට ඇත්වත් ය ශ, ඒො වනා ්ර ුැිහ ය ශ, ය ශන හැඟම
්ාමච්ේදවය ශන්ම ඇති ්රන්න්් ුෙත් ්ාමච්ඡන්දවය ශන් නිෙන් මඟ
ෙැසම එය ශ ම ුෙත් වත්රැම් ත ය ශුතු ය ශ.
ධ්න සැපය ශම් අඹුදරැෙන් වපෝෂණය ශ ්ිරීම් උව නම් ආී ්ිසි
්ාය ශයයය ශ් වය ශීම්් නැතිෙ ්ෑවමන් බීවමන් ශරීරය ශ සැරසවමන්
ඇවිීවමන් එ්තුෙ ්ථා ්ිරීවමන් වසක්කවමන් හා තෙත් වනාවය ශ්්
පය ්ම්වින් ද ්ාකවක්ෂ්පය ශ ්රන පිිහස්් ද ඇත්තාහ.
චිත්ත දමනය ශ් වය ශීම්් නැතිෙ ිහසි වස් සිතට පඤ්ක්ාමවය ශහි
හැසිවරන්නට හඩ තුා ොසය ශ ්ර ඒ අය ශ එවස් හැසිවරන්වන් ද
අනි්්්
නිසා
වනාෙ
්ාමච්ඡන්දවය ශ්
වමවහය ශම
නිසාය ශ.
්ාමච්ඡන්දවය ශන් වමවහය ශනු කුන, ්ාමච්ඡන්දය ශට ොක්ෙ සිටින ඒ
අය ශට ෙැටවහන්වන් එවස් හැසිරීම මහත් සුෙය ශ්් වකසය ශ. ිහසි වස්
හන්ද්රිය ශ පිනෙණන් එවස් හැසිවරන්නෙුනට ෙැටවහන්වන් එවස් වනා
හැසිර සික් ර්්නට ,ාෙනා ්රන්නට පටන් ැනම තමන්ව ් සැපය ශ
නැති ්ර ැනම්් වකසය ශි. එුැවින් ඔෙුහු සද්ධ්ර්මය ශ ඇසුොහු ද නිෙන්
මඟට වනා ුසිති. ්ාමච්ඡන්දය ශ ඔෙුන්ට නිෙන් මඟට ුසින්නට හඩ
වනාවද්. එවහත් ඔෙුහු ්ාමච්ඡන්දය ශට ොක් වී සිටීම නිසා තමන්ට
නිෙන් මඟට වනා ුැසිය ශ හැ්ි වී ඇති ුෙ වනා දනිති. ඔෙුනට නිෙන්
මඟට වනා පිවිසිය ශ හැ්ිවීවම් ්ාරණය ශ අනි්්් සැටිය ශට ම ඔෙුහු
සිතති.
වුාවහෝ පැවිද්වදෝ ද ්ාමච්ඡන්දවය ශ් වමවහය ශම නිසා ම පන්සක්
දිය ශුණු ්ිරීම පන්සක් රැ්ම දාය ශ්ය ශන් පැහැදවීම ව ෝකය ශන් තැනම
ය ශනාදි ්ටය ශුතුෙකට ම වය ශී සිටිති. විදර්ශනා ,ාෙනා මාර් ය ශට වනා
ුසිති. ධ්ර්මය ශ සිහි ෙූ විට ධ්ර්මය ශ ඇසූ විට ඒ පැවිද්දන්ට සිත් ෙන්වන් ද
පන්සක්ෙක ෙැඩ දාය ශ්ය ශන්ව ් ෙැඩ
ුරැෙරය ශන්ව ් ෙැඩ ව ෝක
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ුාකය ශන්ව ් ෙැඩ ුුදුසස්න දිය ශුණු ්ිරීවම් ෙැඩ රට ාාතිය ශ දිය ශුණු ්ිරීවම්
ෙැඩ නිසා අපට විවය්ස්ථානය ශ්ට ව ාස් ්ක්් ,ාෙනාේ් ්රන්නට
ෙත් හඩ්් නැතය ශ ්ිය ශා ය ශ. ඒ සිත ්ාමච්ඡන්දවය ශන් පහළ ්ර
වදන්න්් ුෙ ඒ ,ෙත්හු වනා දනිති. දන් පිිහත් ුණ ආදි දාය ශ්ය ශන්ව ්
ෙැඩ ්ර වනාී ,ාෙනා ්රණන් පන්සක් හන්නට සූදානම් ෙුෙවහාත්
දාය ශ්ය ශන් ්ක්ිරී දානය ශත් නැති වී ය ශන්නට ුැිහ නැත. අන් තැන්ට
ව ාස් ්ක්් ,ාෙනා ්ර ආපසු එන විට පන්සක අනුන් අය ශිති
්රව න තිවුන්නට ුැිහ නැත. පන්සක හතුරැ ෙුෙත් පන්සවක් ුඩුටි්
නම් නැතිෙ ය ශන්නට ුැිහ නැත. ව ෝකුාකය ශන් සිටිය ශා නම් නැති වී
ය ශන්නටත් ුැිහ නැත. එවහත් ඒො රැ්මත් ය ශම්්ිසි ධ්යානය ශ්ට හා
වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශ්ට වහෝ පැණවණන පිහදි අඞ් සම්පූර්ණ ව්ාට
,ාෙනාවෙහි වය ශීමත් දුෂ්්රය ශ. මතු හන්නට තැන්් නැතිවීම ආදිය ශ
ැන ඇතිෙන බිය ශ ්ාමච්ඡන්දවය ශන්ම ඇති ්රන්න්ි. වමවස් වම්
්ාමච්ඡන්දය ශ වුාවහෝ ිහි පැවිද්දනට සම්පූර්ණවය ශන් ම විදර්ශනා
,ාො සඞ්ඛයාත නිර්ොණ මාර් ය ශට ුසින්නට හඩ වනා ීම් ෙශවය ශන්
ආෙරණය ශ ්රන්වන් ය ශ. එුැවින් එය ශ මහා නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
සත්පුරැෂ වස්ෙනය ශ හා සද්ධ්මවශරෙණය ශත් කැු වය ශෝනිවසෝමනස්්ාරය ශ ද ඇතිවී ආෙරණය ශ ්රණන් තිවුන ්ාමච්ඡන්දය ශ ුැහැර
ව්ාට ධ්න සැපය ශම් පස්්ම් සුෙ විඳීම් ආදිය ශ නෙත්ො නිෙන් මඟට
ුැස නිය ශයයාණ සඞ්ඛයාත විදර්ශනා ්ුශකය ශ ෙඩන්නට පටන් ත්
පින්ෙතාට ද ්ාමච්ඡන්ද සඞ්ඛයාත විදර්ශනා ්ුශකය ශ ෙඩන්නට පටන්
ත් පින්ෙතාට ද ්ාමච්ඡන්ද සඞ්ඛයාත නිය ශයයාණාෙරණය ශ නැෙත
නැෙතත් මතු මතු වී එණන් ුාධ්ා ්රන්නට පටන් න්වන් ය ශ. නැෙත
නැෙත නැ එන ්ාමච්ඡන්දය ශ මැඩකමට වය ශෝ ාෙකරය ශා අසමත්
ෙුෙවහාත් ්රමවය ශන් එය ශ ෙැඩී වය ශෝ ාෙකරය ශා සම්පූර්ණවය ශන් වය ශෝ
්රිය ශාවෙන් පහව්ාට නැෙතත් ධ්න සැපය ශම ආදි මුකින් ්රණන් සිටි
ෙැඩ ්රන්න්ු ුෙට ම පමුණුෙන්වන් ය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශා වය ශෝ
්රිය ශාවෙන් සම්පූණයවය ශන් පහ්ර දැමීමට තරම් ුකෙත් වනා ෙන්නා ෙූ
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්ාමච්ඡන්දය ශ ,ාෙනාවෙහි වය ශී හන්නා වය ශෝ ාෙකරය ශාහට විනාඩි
ණන්්ෙත් සිත එ් අරමුණ් තුා න්නට වනාී වනාවය ශ්්
අරමුණුෙකට පමුණුෙණන් සමාධිය ශ ඇති්ර ැනමට ුාධ්ා ්රන්වන් ය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ඇත්තා ෙූ මහත් ම ්රදරය ශ මහත් ම ුාධ්ාෙ වම්
්ාමච්ඡන්දය ශ නැෙත නැෙත මතු මතු වී ඒම ය ශ.
ුාහිර වද් පිළිේඳෙ පමණ්් වනාෙ තමන් ්රන ,ාෙනාෙ
ැනමත් සිය ශුම් වකස ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වී වය ශෝ ාෙකරය ශනට ුාධ්ා
්රන්වන් ය ශ. ්රමවය ශන් ,ාෙනාෙ දිය ශුණුවීවමන් සමාධිය ශ්් ඇතිෙුෙ
වහාත් මීට වපර වනාෙූ විරෑ සමාධිය ශ්් ඇතිවී ය ශ ය ශි කැුූ සමාධිය ශ
ආස්ොදනය ශ ්රන, කැුූ සමාධිය ශ ැන සතුටුෙන ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති
ෙන්නට පටන්
න. එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශා සමාධිවය ශන් පිිහවහය ශි.
ෂට්ද්ොරය ශන්ට දැවනන සාස්්ාරය ශන් වනාහැර සිහි්රන්නට ඒො
විදර්ශනා ්රන්නට සමත්ෙන තරමට සිහිනුෙණ දිය ශුණු ෙුෙවහාත් දැන්
මව ් සිහිය ශ මාව ් නුෙණ වපර වස් වනා වය, හතා දිය ශුණුය ශ, හතා
තිය ශුණුය ශ, හතා වහාඳය ශ ්ිය ශා කුා ඇති දිය ශුණුෙ පිළිුඳෙ එය ශ
ආස්ොදනය ශ ්රන එය ශට සතුටු ෙන ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති ෙන්නට පටන්
න. එය ශින් විදර්ශනා චිත්ත පරම්පරාෙ නැෙත ය ශාම නිසා මතු
කුන්නට ඇති උසස් ඥානෙකට වය ශෝ ාෙකරය ශාට පැණවණන්නට වනා
කැවේ. නැෙත ඔහු පහළ ෙැවට්.
,ාෙනාෙ දිය ශුණු ෙන ්ක්හි වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ුකෙත් පර තිය ශ්් ද
සැපය ශ්් ද ඇති වය. නා නා දර්ශන ද ඇති වය. පිහස්සම් නුෙුෙ වහාත්
ඒො ැන ද ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වී වය ශෝ ාෙකරය ශා පිිහවහන්වන් ය ශ.
පිිහහම ය ශ ය ශි ්ිය ශනුවය ශ් ,ාෙනාවෙන් දිය ශුණුෙට පැණණි ස්මෘති සමාධි
පරඥා පරති සුඛ ශරඬා වීය ශයයාදිය ශ ය ශකිත් හන වී ය ශාම ය ශ. එය ශින්
වය ශෝ ාෙකරය ශාට නැෙත නැෙතත් ඒො ෙඩන්නට සිදුවය. ්ටය ශුත්වතහි
ව්ළෙරට හ්්මනින් පැණණිය ශ හැ්ි වනාවෙය ශි. සමහර විට ,ාෙනාෙ
දිය ශුණු වී ුකෙත් පරතිය ශ ුකෙත් සුඛය ශ ුකෙත් ්ාය ශචිත්ත පරශරේධිය ශ ඇති
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ෙූ ්ක්හි වපර වනාදුටු විරෑ දර්ශනය ශන් ඇති ෙූ ්ක්හි ඒො අනුන්ට
්ිය ශනු ්ැමැත්ත ෙූ ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වය. එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශා
තමාව ් ්ැමැත්ත ෙූ ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වය. එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශා
තමාව ් ෙැඩ නෙත්ො අනුන්ට අනුශාසනා ්රන්නට පටන් ැනවමන්
පිිහවහ්. සමහර විට උසස් පරතිසුඛාදිය ශ ඇති ෙූ ්ක්හි වමම පරතිය ශ වම්
සුඛය ශ වමතරම් ණහිිහ නම් වකෝව්ෝත්තර මාර් ඵක සුඛය ශ ව්ාතරම්
ණහිිහ ෙන්නට ඇති ද, නිෙන් සුෙය ශ ව්ාතරම් ණහිිහ ෙන්නට ඇති ද, දැන්
මා හට ඒ වකෝව්ෝත්තර ධ්ර්ම ළඟ ළඟම ඇතිෙන්නට පුළුෙන ය ශනාීන්
වකෝව්ෝත්තර මාර් ඵක නිෙවාණය ශන් ැන ද වය ශෝ ාෙකරය ශනට වම්
්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වය. එ්ක්හි වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත්හි ්ාමච්ඡන්දය ශ
ෙැඩ ්රන්නට පටන් ැනවමන් හවේම ,ාෙනාෙ නැෙත ළඟී ම
කැබිය ශ හැ්ිෙ තිුූ වකෝව්ෝත්තර මාර් වය ශන් පිිහවහන්වන් ය ශ.
මාර් ඵක නිර්ොණය ශන් සම්ුන්ධ්වය ශන් වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ඇති
ෙන ්ැමැත්ත ්ුශකච්ඡන්දය ශ්් ද විය ශ හැ්ි ය ශ. ්ාමච්ඡන්දය ශ ද විය ශ
හැ්ිය ශ. එය ශ විනිශ්කය ශ ්ිරීමට දුෂ්්ර ්රැවණ්ි. එය ශ ්ුම්් ෙුෙ ද
,ාෙනාෙ පටන් ැනමට පූර්ෙ,ා වය ශහි ඇති ෙන මා යඵක නිෙවාණය ශන්
පිළිුඳ ෙූ ඡන්දය ශ ඒ පුද්කය ශන්ට ය ශහපත පිණිස පෙත. ,ාෙනාවෙහි වය ශී
හන්නා අෙස්ථාවෙහි අනි්්් පිළිුඳෙ සිත් ඇතිවීම ,ාෙනාෙ පිිහහමට
්රැවණ්ි. මවහෝත්සාහවය ශන් ,ාෙනාවෙහි වය ශී ස්මෘති සමාධි පරඥාෙන්
දිය ශුණු ්ර
ත්තා ෙූ වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට
පැණවණන්නට වහාඳට ම ළාෙ සිටින අෙස්ථාවෙහිී මාර් ඵක
නිෙවාණය ශන් ැන සිතන්නට වීම නිසා නැෙතත් විදශයනාවෙන් පිිහවහති.
එුැවින් ,ාෙනාෙ දිය ශුණු වයව න ය ශන වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ්ළ
ය ශුත්වත් අන් ්ිසිේට සිත වය ශාමු වනා ව්ාට ෂට් ද්ොරය ශට පැණවණන
ස්ක සාස්්ාරය ශන් හා ෂට්ොරය ශන්හි ම ඇතිෙන සිත් සිහි ්ිරීමය ශ. වනා
නෙත්ො ම එවස් ්ර ව න ය ශන ්ක්හි ්රමවය ශන් ඒ ඒ විදර්ශනා ඥාන
ඇති වී අෙසානවය ශ් වය ශෝ ාෙකරය ශා වකෝව්ෝත්තර මාර් ය ශට පැණවණනු
ඇත.
79
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

විදර්ශනාෙ දිය ශුණු වයව න ය ශන අෙස්ථාවෙහිී ්ාමච්ඡන්දාීන්ට
ඇතිෙන්නට වනාී විවශ්ෂවය ශන් සිත පවරස්සම් ්ර නිත්ො. හදින්
්ෙර ආ්ාරය ශ්ින් වහෝ ්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති ෙුෙ වහාත් හ්්ම ය ශන්නට
වනාී අනි්ුත් සාස්්ාර සිහි්රන්නා්් වමන් එය ශත් සිහි ්ළ ය ශුතුය ශ.
එවස් ්ිරීවමන් ්ාමච්ඡන්දය ශ දුරැෙන්වන් ය ශ. එවස් සිහි ්ිරීම
ධ්ම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ෙන්වන්ය ශ. ්ාමච්ඡන්ද සහ ත
චිත්තය ශ සිහි ්රත වහාත් චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ
ෙන්වන් ය ශ.

දේවිතී නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
අවාපාසදා අරියානං නියානං. සතන ච අවාපාසදන අරියා
නියන්ති. වාපාසදා නියානාවරණං. සතන ච වාපාසදන නිවුතත්තා
අවාපාදං අරියානං නියානං න පජානන්තී ති වාපාසදා
නියානාවරණං.
වත්රැම :අනයය ශන් ව්වරහි ව්ෝප වනා ෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ ද
අනිෂ්ටාරම්මණය ශන් ැන සිත නර්්්ර වනා න්නා ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ ද
අෙයාපාදය ශ ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණවය ශ්ි. වහෙත් ආය ශයයය ශන් හට
සාසාරවය ශන් නි්්ම නිෙනට ය ශාමට උප්ාර ෙන වදය ශ්ි. ව්ෝපෙන,
සිත නර්්ෙන ස්ෙ,ාෙය ශ ෙූ ෙයාපාදය ශ නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ඒ ෙයාපාද
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සඞ්ඛයාත නිය ශයයාණාෙරණවය ශන් ආෙරණය ශ ්රනු කැබීම නිසා අෙයාපාද
සඞ්ඛයාත ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ වනා කුන ුැවින් ෙයාපාදය ශ
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
අෙයාපාද ය ශනු අද්වයෂය ශට වහෙත් චමතරිය ශට නවම්ි.
විදර්ශනාවෙහි වය ශවදන ්ක්හි අහිත්ාරී පුද් කය ශන් ැන ව්ෝපය ශ
ඇතිවීම් හා ,ාෙනාෙ මැනවින් සිදු වනාවීම්, දුුඃඛවයදනා ඇතිවීම්, සුදුසු
පිහදි ආහාර පාන වනා කැබීම් ආදිවය ශන් ෙන ්ක්ිරීම්, සිත නර්් වීම්
ෙළ්්ො විදර්ශනා චිත්තය ශ මැනවින් පැෙැත්වීමට සමත් අෙයාපාදය ශත්
විදර්ශනා චිත්තය ශ සමඟ තිබිය ශ ය ශුතු ය ශ. එය ශ වනා තිුුණවහාත්
වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ්ාර්ය ශ සිද්ධිය ශ ෙන පිහදි මැනවින් විදර්ශනා ,ාෙනාෙ
්ළ හැ්ි වනාවය. විදර්ශනා චිත්තය ශ හා තිබිය ශ ය ශුතු ෙූ ඒ අෙයාපාදය ශ,
විදශයනා චිත්තය ශ මැනවින් පැෙැත්වීමට උප්ාර ෙන ුැවින් විදශයනා
පරම්පරාවෙන් වකෝව්ෝත්තර මාර් ඵක නිෙවාණය ශන්ට පැණ)මට
උප්ාර ෙන ුැවින් නිය ශයයාණවය ශ්ි.
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව්වරහි ය ශම් ්ිසිේු ැන ව්ෝපය ශ්් ඇතිෙුෙ
වහාත් ,ාෙනා ්රන ්ක්හි ද එය ශ නැෙත නැෙත ඇතිෙන්න පටන්
ැනවමන් ඒ නිසා නිතර නිතර ම විදශයනා චිත්තපරම්පරාෙ
නෙතින්නට වය. ඒ ව්ෝපය ශ විදර්ශනා චිත්ත පරම්පරාෙට වනා නැෙත
පැෙතව න
ය ශන්නට
වනා
ී
නෙත්ෙන්න්්
ුැවින්
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. තෙද සිත පවරස්සම් ්ර වනා ත වහාත්
වය ශෝ ාෙකරය ශනට ,ාෙනා ්රන සමවය ශහි ඇවසන ශේද නිසා ද,
දැවනන දුර් න්ධ්ය ශන් නිසා ද, මැසි මදුරැ ආදි ්ුඩා සතුන් නිසා ද,
හට න්නා ෙූ ශාරීිහ් වයදනා නිසා ද තමන් ුකාවපාවරාත්තු ෙන
තරමට සමාධ්යාදිය ශ දිය ශුණු වනා වීම නිසා ද සිවත් වනාසතුට්්
්ක්ිරීම්් ඇති විය ශ හැ්ිය ශ. එද සූ්්ෂ්ම ෙූ ෙයාපාදවය ශ්ි. එවස්
ඇතිෙන්නා ෙූ ෙයාපාදය ශ විදර්ශනා චිත්ත පරම්පරාෙ නෙත්ෙන ුැවින්
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නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ආෙරණය ශන් නිසා නැෙති නැෙත පෙත්නා
විදර්ශනාෙ දිය ශුණු වනා වය.
වම් ෙයාපාදය ශ ද ්ාමච්ඡන්දය ශ වස් ම වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට මහත්
නපුවර්ි. පරුක විදශයනාෙරණවය ශ්ි. ඇතැම් වය ශෝ ාෙකරය ශනට
්ාමච්ඡන්දය ශනට ද ෙඩා ආෙරණය ශ්් වී ඇත්වත් ෙයාපාදය ශ ය ශ. එවහත්
ඔෙුහු එය ශ ැන වනා දනිති. එය ශ ැන ෙැඩි සැක්ික්ක්් වනා ද්්ෙති.
්ාමච්ඡන්දය ශ ඇති වෙවතාත් එය ශ තම්නව ් ෙරද්් ුෙ සිතති. එය ශ
නැති ්ර ැනමට උත්සාහ ්රති. ෙයාපාදය ශ ඇතිෙන ්ක්හි එය ශ
තමන්ව ් ෙරද්් වනාෙ අනුන්ව ් ෙරද්ැය ශි සිතති.
වය ශෝ ාෙකරය ශ්ුට වකාෙ වෙවසන අනයය ශන් තමාව ් ්ැමැත්වත්
සැටිය ශට වනා හැසිරවිය ශ හැ්ි ය ශ. සමීපස්ථය ශන් තමාව ් ්ැමැත්වත්
සැටිය ශට වනා හැසිවරන ්ක්හි සමහරවිට වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ඔෙුන් ැන
ෙයාපාදය ශ පහළ වය. වමුඳු අය ශ වෙවසන තැන වම් ,ාෙනාෙ වනා
්ළ හැ්ිය ශ. පසුෙ සුදුසු තැන්් කද ්ක්හි ,ාෙනා ්රණය ශි
වය ශෝ ාෙකරය ශා ,ාෙනාෙ නෙත්ෙය ශි. එවස් ,ාෙනාෙ නෙත්ෙන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් ,ාෙනාෙ නැෙැත්ෙූවය ශ් අනි්්ු විසින් වනාෙ ඔහු
තුළ ඇති ෙූ ෙයාපාදවය ශනි. එවහත් වය ශෝ ාෙකරය ශා ඒ ැන වනා දන.
තමාට වනා ිහසි වකස හැසිවරන අනුන් විසින් එය ශ ්රන කදැය ශි වහ්
සිතය ශි. ශේද ඇතිෙන තැන වෙවසන වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ශේද ැනත්
ශේද ්රන්නෙුන් ැනත් ෙයාපාදය ශ ඇතිවය. ඒ ෙයාපාදය ශ ඔහුව ්
,ාෙනාෙ ෙිහන් ෙර වහෝ සම්පූර්ණවය ශන් ම වහෝ නෙත්ෙය ශි. එවහත්
වය ශෝ ාෙකරය ශා ,ාෙනාෙ නැෙතුවන් තමා ව්වරහි ඇති ෙූ ෙයාපාදය ශ
නිසා ුෙ වනා දන. එුැවින් ඒ ෙයාපාදය ශ පරහාණය ශ ව්ාට ,ාෙනාෙ
මැනවින් පැෙැත්වීමට වහෝ උත්සාහ වනා ්රය ශි. අනුන් ව ් ෙරද ම සිත
සිතා ඒ ැන නැෙතත් ද්වයෂ ්රණන් වෙවස්. එවස් වනා ෙන පිහදි
පවරස්සම් වෙත්ො.
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ශවතෝෂ්ණ සා පිපාසාදිය ශ නිසා ඇතිෙන ෙයාපාදය ශ ෙඩාත් සිය ශුම්
ය ශ. එවහත් එය ශින් ද විදර්ශනාෙරණය ශ නම් අඩුේ් නැතිෙ සිදු ්රනු
කැවේ. ඒො වත්රැම් ව න දුරැ්ර ත හැ්ි ෙන පිහදි වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ
නුෙණින් ය ශු්්ත වෙත්ො. සතිපට්ඨාන ,ාෙනාෙ ්රන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙනාහි ශවතෝෂ්ණ ශේදාදි සැමවදය ශ්් ම ,ාෙනාෙට
වය ශාදා ත හැ්ි ය ශ. ඒො ,ාෙනාෙට ම වය ශාදා ව න වමවනහි
්රන්නහුට ද අපමණ නාමරෑප ශේදාදිය ශ සම්ුන්ධ්වය ශන් ෙයාපාදය ශ
නූපී. එවස් ්රත්ො. උපන් ෙයාපාදය ශ දුරැ ්ිරීමටත් ඇත්තා ෙූ වහාඳම
උපාය ශ එය ශත් ,ාෙනාෙට වය ශාදා ව න සිහි්ිරීමය ශ. ෙයාපාදය ශ උපන්
්ක්හි “ෙයාපාදය ශ්්, ෙයාපාදය ශ්්” ය ශ ්ිය ශා වමවනහි ්රන ්ක්හි එය ශ
දුරැවය. උපන් ෙයාපාදය ශ එවස් ව්ාට දුරැ ්රත්ො.

තෘතී නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
ආවකා්සඤ්ඤා අිහය ශානා නිය ශයානා. තාය ශ ක ආවකා්සඤ්ඤාය ශ
අිහය ශ නිය ශයන්ති. ීනනණද්ධ්ා අිහය ශානා නිය ශයානාෙරණා. වතන ක
ීනනණද්වධ්න නිෙුතත්තා ආවකා්සඤ්ඤා අිහය ශානා නිය ශයානා
නප්පාානාතති ීනනණද්ධ්ා නිය ශයානාෙරණා.
වත්රැම :ආවකෝ් සාඥා ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණවය ශ්ි. (ආය ශයයය ශන් සාසාර
දුුඃඛවය ශන් නි්්මය ශාමට උප්ාර ්ර න්නා ෙූ ය ශානවය ශ්ි. ඒ ආවකෝ්
සාඥාෙ ්රණව්ාට ආය ශයයවය ශෝ සාසාරවය ශන් නි්්වමති. ීනනණද්ධ්ය ශ
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ආය ශයයය ශන්ව ් නි්්මීමට ආෙරණය ශ්ි. ඒ ීනනණද්ධ්වය ශන් ආය ශයයය ශන් ව ්
නිය ශයයාණය ශ ෙූ ආවකෝ් සාඥාෙ වනා කුති. එුැවින් ීනනණද්ධ්ය ශ
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
ආවකෝ්ය ශ සිත පරවුෝධ් ්රන්න්ි. ්රිය ශා ්ිරීවම් උත්සාහය ශ ඇති
්රන්න්ි. අඳුර සිවත් පරවුෝධ්ය ශ නැති ්රන වීය ශයයය ශ නැති ්රන සිත
හ්ුළුෙන අකස ුෙට පමුණුෙන වදය ශ්ි. එුැවින් මනුෂයවය ශෝ
ආවකෝ්ය ශ ඇති ්ක්හි ඒ ඒ ්රිය ශා ්රණන් ්ක් ය ශෙති. අඳුර ඇති ්ක්හි
ෙැඩ නෙත්ො නිදති. ආවකෝ්ය ශ ඇති ්ක්හි ෙුෙ ද ආවකෝ්ය ශ ඇති ුෙ
පිළිුඳෙ හැඟම නැතිවී ිය ශවහාත් සිත හැ්ිළ ුරවී දුෙවක වී නින්දට
ෙැවටති. අඳුවරහි ෙුෙ ද ආවකෝ්ය ශ ැන හැඟම ඇති ආවකෝ්ෙත්
සිත්් ඇති තැනැත්තාට වනා නිදා ්රිය ශා ්ළ හැ්ිය ශ. වම් ්රැණුෙකින්
ආවකෝ් සාඥා නම් ෙූ ආවකෝ්ය ශ පිළිුඳ හැඟම ඇති ුෙ සත්ත්ෙය ශා
ව ් සිත පරවුෝධ් වීමටත් ඒ හැඟම නැති ුෙ සිත හැ්ිළමට ුරවීමට
චිත්තවය ය ශ හන වීමටත් ්රැණු ෙන ුෙ දත හැ්ිය ශ.
විවය්ස්ථානය ශ් නිශ්කකෙ හිඳ උදරවය ශ් පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදි
ය ශම් ්ිසිේ් සිහි්ිරීම් ෙශවය ශන් ,ාෙනාවෙහි වය ශවදන පින්ෙතාට
ආවකෝ් සාඥාෙත් ආවකෝ්ෙත් සිතත් හතා උප්ාර්ය ශ. ආවකෝ්ෙත්
සිතය ශ ය ශනු ආවකෝ්ය ශ ඇති ්ක්හි ය ශම් වදය ශ්් ඇසට වපවනන්නා්්
වමන් තමා සිහි්රන වදය ශ පැහැදිකි වකස ද්්නා සිත ය ශ. එ්්
හිහය ශයේින් හිඳ එ් වදය ශ්ට ම සිත වය ශාමු ්රව න හන්නාන ්ක්හි
වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිත වෙවහසට පත් වය. ආවකෝ් සාඥාෙ වනා
තිුුණ වහාත් ඒ අෙස්ථාවයී සිත දුුක ්රන, සිත හ්ුළෙන සිවතහි
ුර ුෙ අ්ර්මණය ුෙ ිකන් ුෙ ඇති ්රන ථීනමිද්ධ නම් ෙූ
නෙරණය ශ පහසුවෙන් ම වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සිතට පැණවණ්. එය ශින් දුුක
්රනු කැුූ සිත් ඇති වය ශෝ ාෙකරය ශාට සිත ය ශම්්ිසි එ්් අරමුණ්ට
නැෙත නැෙත ය ශැවීම මහ ුර්් ඔසො ව න ඇවිීම්් ෙැනි වෙය ශි.
ඔහුට වපර වස් හ්්මනින් ,ාෙනාරම්මණය ශට ය ශැවිය ශ වනා හැ්ි වෙය ශි.
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හතා වසණන් හතා අමාරැවෙන් ඔහු ,ාෙනා සිත පෙත්ෙය ශි. එවස්
පෙත්ෙන ,ාෙනාෙ දුුක ුැවින් එය ශින් වය ශෝ ාෙකරය ශා ව ් සමාධි
පරඥාවෙෝ වනා ෙැවඩති. ඔහු විසින් ආවකෝ් සාඥාෙ උපදො ඒ
ීනනණද්ධ්ය ශ දුරැ්ර වනා ත වහාත් ඇසික්ක්ින් නින්දට ෙැටී ඔහුව ්
,ාෙනාෙ ඇසික්ක්ින් නෙත. ඵකදාය ශ් ෙන පිහදි ,ාෙනාෙ පැෙැත්වීමට
ආවකෝ් සාඥාෙ ෙුෙමනා ම ය ශ. එුැවින් ඒ ආවකෝ් සාඥාෙ ආය ශයයය ශන්
ව ් නිය ශයයාණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
වහාඳට ම ආවක්්ය ශ ඇති දෙක් ්ාකවය ශ් ෙුෙ ද ීනනණද්ධ්ය ශ
පැණණිය ශවහාත් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ආවකෝ් සාඥාෙ නැතිවී අන්ධ්්ාර
සාඥාේ් ඇතිවී නිදිමත ඇති වය. එුැවින්න ීනනණද්ධ්ය ශ ආවකෝ් සාඥා
සාඛයාත නිය ශයයාණය ශ නැති ්රන ආෙරණය ශ ්රන නිය ශයයාණාෙරණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.

නිදිමත නුති කිරීයේ කරම සතකේ :එ්් සමවය ශ්්හි මු කන් මහවතරැන් ෙහන්වස් ම ධ්රට
කල්ලවාලමුත්ත නම් ම සමීපවය ශ් මහ ෙනවය ශහි මහණදම් පුරන වස්්්;
ස්්මන් ්රණන් ,ාෙනා ්ිරීවමන් වෙවහසට පත් ෙ ස්්මන ව්ළෙර
හිඳ නිදා ෙැවටණන් හුන් වස්්. මු කන් මහවතරැන් ෙහන්වස් එවස් නිදා
ෙැවටණන් ෙැඩ හන්නා ුෙ තථා තය ශන් ෙහන්වස් දිෙැසින් දැ් එතැනට
ෙැඩ ෙදාරා පනෙන කද අසුවනහි ෙැඩ හිඳ “වමා ් ක්කානය ශ, නිදා
ෙැවටන්වනහි දැ”ය ශි ෙදාළ වස්්. “එවස්ය ශ, ස්ොමීනි” ය ශි මු කන්
මහවතරැන් ෙහන්වස් පිළිෙදන් දුන්හ. එ්ක්හි ,ා යෙතුන් ෙහන්වස්
මු කන් මහවතරැන් ෙහන්වස්ට මතු දැ්්වෙන ්රැණු සත ෙදාළ වස්්.
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1. වමා ් ක්කානය ශ! ය ශම්් සිහි්රණන් වෙවසන ්ක්හි තට
නිදිමත ආෙවහාත් එය ශ සිහි වනා ්ර හරැෙ. එවස් ්ළ
්ක්හි තට එය ශින් නිදිමත දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
2. එවස් ්ිරීවමන් ද ඒ නිදිමත වනා දුරැ ෙුෙ වහාත් අසා ඇති
දැන ව න ඇති ධ්ර්ම සිහි්රන්නට ඒො ැන ්ක්පනා
්රන්නට විමසන්නට පටන් නුෙ. වමා ් ක්කානය ශ! එවස්
්රණන් වෙවසන ්ක්හි තට නිදිමත දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
3. වමා ් ක්කානය ශ! එවස් ්රන ්ක්හි දු තාව ් නිදිමත වනා
දුරැ වී නම් අසා ඇති පුහුණු්ර ඇති ුණ දහම් විස්තර
ෙශවය ශන් සජ්ඣාය ශනා ්රෙ. එවස් ්රණන් වෙවසන ්ක්හි
තාව ් නිදිත දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
4. වමා ් ක්කානය ශ! එය ශින් ද තාව ් නිදිමත දුරැ වනාවය නම්
්න් වද් අක්කා ඒ වම් අතට ඇීම ්රෙ. අත්ෙකින් තදින්
ඇඟ පිිහමැීම ්රෙ. එවස් ්රන ්ක්හි තාව ් නිදිමත
දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
5. වමා ් ක්කානය ශ! එය ශින් ද තාව ් නිදිමත වනා දුරැවෙවතාත්
ඇක් දිවය ශන් ඇස් වතමා පිිහමැද ෙටපිට වකෝ්ය ශ වදස ුකෙ.
අහවස් තරැ වදස ුකෙ. සමහරවිට එය ශින් තාව ් නිදිමත
දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
6. වමා ් ක්කානය ශ! එය ශින් ද තාව ් නිදිමත දුරැ වනාවී නම්
ආවකෝ් සාඥාෙ සිත්හි ඇති්ර නුෙ. දෙක් ය ශන හැඟම
ඇති්ර නුෙ. දොවකහි වමන් රාතරිවය ශහිත් ආවකෝ් සාඥාෙ
ඇති ්ර නුෙ. රාතරිවය ශහි වමන් දොවකහිත් ආවකෝ් සාඥා
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ඇති්ර නුෙ. සිත ආවකෝ්ෙත් ්ර නුෙ. එවස් ොසය ශ
්රන ්ක්හි තට නිදිමත දුරැවිය ශ හැ්ිය ශ.
7. වමා ් ක්කානය ශ! එවස් ්ිරීවමන් ද තාව ් නිදිමත දුරැ
වනාවය නම්, ඇතුළත ම තුා න්නා කද ක්්ෂුරාදි
හන්ද්රිය ශය ශන් ඇතුෙ පිටතට වනා ය ශැෙූ සිත් ඇතුෙ ස්්මන්
්රෙ. එවස් ්රන ්ක්හි තට නිදිමත දුරැ ්ළ හැ්ිය ශ.
වමා ් ක්කානය ශ, එය ශින් ද තට නිදිමත දුරැ වනාවය නම්, ද්ුණු
ඇකය ශට හැරී එ්් පය ශ්් මත අන්පය ශ මඳ්් හදිිහවය ශන් තුා නැ ිටින
වයකාෙ සිහිව්ාට සිාහ වශය ශයාවෙන් සය ශනය ශ ්රෙ. නින්වදන් අෙදි ෙූ
ෙහා නැ ිටිය ශ ය ශුතුය ශ. වමවස් තථා තය ශන් ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. (වමය ශ
අා ුත්තර නි්ාවය ශ් සත්ත් නිපාතවය ශ් සූතරය ශ්ින් න්නා කදි.

චතුේථ නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
අවික්සඛසපා අරියානං නියානං. සතන ච අවික්සඛසපන අරිය
නියන්ති. උද්ධචසචං නියානාවරණං. සතන ච උද්ධචසසචසන නිවුතත්තා
අවික්සඛපං අරියානං නියානං න පජානාතී ති උද්ධචසචං
නියානාවරණං.
වත්රැම :අවි්්වෂ්පය ශ වහෙත් සමාධිය ශ ආය ශයයය ශන් ව ් නිය ශයයාණවය ශ්ි,
වහෙත් ආය ශයයය ශාහට සාසාරවය ශන් නි්්ම ය ශාමට උප්ාර ෙන්න්ි. ඒ
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සමාධිවය ශන් ආය ශයයවය ශෝ සාසාර දුුඃඛවය ශන් නි්්වමති. උද්ධ්ච්කය ශ
ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ ආෙරණය ශ ්රන්න්ි. ඒ උද්ධ්ච්කවය ශන්
ආෙරණය ශ ්රන ුැවින් සමාධි නමැති ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ වනා
කුන ුැවින් උද්ධ්ච්කය ශ නිය ශයයාණාෙරණය ශ්ි.
සිත ය ශම් අරමුණ්ට පැණවණ් නම් ය ශම් අරමුණ්් සිතට හසුවය
නම් ඒ අරමුණුෙක සිත මනා ව්ාට පිහිටෙන්නා ෙූ එ්්තරා චකතසි්
ධ්මවය ශ්ට සමාධිය ශ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු කැවේ. නැෙත නැෙත සිත එ් ම
අරමුණ් පැෙැත්වීම පුරැදු ්ිරීවමන් ඒ සමාධිය ශ දිය ශුණු වය. දිය ශුණු
වීමය ශ ය ශනු ්රමවය ශන් ුකෙත් වීම ය ශ. විදර්ශනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශා
විසින් ක්්ඛු වසෝත ඝාණ ජියහා ්ාය ශ මන ය ශන සවදාරට පැණවණන
සෑම අරමුණ්්ම ස්තර පුරැෂ සත්ත්ෙ පුද් කාදි ෙශවය ශන් ෙරදො
වනාව න ඒ ඒ අරමුණු සම්ුන්ධ් පරඥප්තන් වනා ව න රෑපය ශ්් ය ශ,
ශේදය ශ්් ය ශ, න්ධ්ය ශ්් ය ශ, රසය ශ්් ය ශ, ස්පරෂ්ටෙයය ශ්් ය ශ පරමාර්ථය ශ
පමණ්් ැනම් ෙශවය ශන් පැහැය ශ්් ය ශ, ස්ෙ,ාෙධ්මවය ශ්් ය ශ ්ිය ශා ම ඒ ඒ
අරමුණ විදර්ශනා ්ිරීම් ෙශවය ශන් වමවනහි ්රනු කැවේ. එවස්
්රන්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත සමාධිය ශ දිය ශුණු ෙූ ්ක්හි ඒ
සමාධිැාවය ශන් ඒ ඒ අරමුණුෙක මනා ව්ාට පිහිටෙනු කැවේ. තදින්
්ාෙද්දනු කැවේ.
සමාධිය ශ දිය ශුණු ෙූ පසු වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සිත වතත් මැටි ුළි
සමූහය ශ්් ව න ක්තකාේ් මත එ්ින් එ් අතහිහන ්ක්හි සෑම
මැටි ුළිය ශ්් ම ෙැවටන ෙැවටන තැන ක්තකාෙ ුදා ව න එහි ම
නිශ්කක ෙන්නා්් වමන් ද, ුර සහක් ණටි සමූහය ශ්් ිහය ශ්ින් ව නෙුත්
එ්ින් එ් බිම දමන ්ක්හි ඒො ෙැවටන ෙැවටන තැන නිශ්කකෙ
පිහිටන්නා්් වමන් ද, ආරම්මණවය ශහි වනා සැක පිහිටන්වන් ය ශ. වකා්ු
්ළු ක් ්ැට රාශිය ශ්් ්රත්තය ශ්ින් ව නෙුත් ුුරැක් වපාවළාේට
එ්ින් එ් විසි්රන ්ක්හි වපාවළාෙට ෙැවටන ෙැවටන ්ළු ක්
්ැටය ශ ඒ ඒ තැන ම වපාවළාවෙහ ්ාෙැවදන්නා්් වමන් දිය ශුණු ෙූ
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සමාධ්වය ශන් ය ශු්්ත ෙන සිත පැණවණන පැණවණන අරමුවණහි ්ා
ෙැවදන්වන් ය ශ. අරමුවණහි සිත නිශ්කකෙ පිහිටන ්ක්හි සිත ්ාෙැවදන
්ක්හි එහි තත්ත්ෙය ශ ඇති සැටිය ශට වපවනන නුෙණ ඒ අනුෙ
ඇතිෙන්වන් ය ශ. ඒ නුෙණ ්රමවය ශන් ෙැඩී වකෝ්වය ශ් සැුෑ තත්ත්ෙය ශ දැ්
සැුෑ සැපය ශ ෙූ නිෙන දැ් ආය ශයයවය ශෝ ිනි ත් ව ය ශ්ින් නි්්ම
පළාය ශන්නෙුන් වමන් ිනි එව්ාවළාස්ින් දැවෙන වම් වකෝ්වය ශන්
නි්්ම ශාන්ත ශතක ස්ෙ,ාෙය ශ ඇති පරම සුඛය ශ ෙූ වකෝව්ෝත්තර
නිර්ොණය ශට පිවිවසති. එුැවින් චිත්ත සමාධිය ශ ආය ශයයය ශන්ව ්
නිය ශයයාණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
උද්ධ්ච්කය ශ ය ශනු සිත වෙෙුකන වසාකෙන එ්්තරා චකතසි්
ධ්ර්මවය ශ්ි. එය ශින් ය ශු්්ත ෙන සිත නිතර ම න්නා කද අරමුවණන්
හෙතට පනින්නට තැත් ්රන ස්ෙ,ාෙවය ශන් ය ශු්්ත වය. උද්ධ්ච්කය ශ
අ්ුශක චකතසි්ය ශ්් ෙන ුැවින් විදර්ශනා ,ාෙනා චිත්තය ශ ්ිසි
්වක් උද්ධ්ච්කවය ශන් ය ශු්්ත වනා වය. එවහත් විදර්ශනා ්රන
වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් සන්තානවය ශහි විදර්ශනා චිත්තය ශන් ව ් අතර
උද්ධ්ච්කවය ශන් ය ශු්්ත සිත් ඇති ෙන්නට පටන් ත වහාත් ඒො නිසා
විදර්ශනා චිත්ත සමාධිය ශ දුුක වය. උද්ධ්ච්කය ශ ුකෙත්ෙ ඇති ෙුෙවහාත්
විදර්ශනා චිත්ත සමාධිය ශ වහාඳට ම දුු වය. තරම්ට ඇති ෙුෙවහාත්
තරම්ට දුුක වෙය ශි. ,ාෙනා ්රන අතර උද්ධ්ච්ක සහ ත සිත්
ඇතිෙන්නට පටන් ත වහාත් විදර්ශනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ්ිසි
්වක් වකෝව්ෝත්තර මාර් ඵකය ශන් ඇතිෙන තරවම් සමාධිය ශ්් ඇති
වනාවය. එුැවින් උද්ධ්ච්කය ශ නිය ශයයාණාෙරණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
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පඤේචම නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
ධම්ම
වවත්ථානං
අරියානං
නියානං.
සතන
ච
ධම්මවවත්ථාසනන අරියා නියන්ති. විචිකිචසඡා නියානාවරණං, තාය ච
විචිකිචසඡාය නිවුතත්තා ධම්මවවත්ථානං අරියානං නියානං න
පජානාතී ති විචිකිචසඡා නියානාවරණං.
වත්රැම :්ුශකා්ුශක ධ්ර්මය ශන් නිෙැරදි වකස වෙන් ව්ාට දැන න්නා
ඥානය ශ
්රණව්ාට
ව න
ආය ශයයවය ශෝ
සාසාරය ශ
නමැති
ුන්ධ්නා ාරවය ශන් ුැහැර වෙති. විචි්ිච්ඡාෙ නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ඒ
විචි්ිච්ඡාවෙන් ආෙරණය ශ ්රනු කැබීම නිසා ධ්ම්මෙෙත්ථාන නම් ෙූ
ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ ඇති වනා ෙන ුැවින් විචි්ිච්ඡාෙ
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
හහත ්ිය ශැෙුණු පාඨවය ශහි ධ්ම්මෙෙත්ථානය ශය ශි ්ිය ශා තිවුන්වන්
වමය ශ ්ුශකවය ශ්, වමය ශ අ්ුශකවය ශ්, වමය ශ ්ුශකා්ුශක වනා ෙන
වදය ශ් ්ිය ශා ඒ ඒ ධ්ර්ම වනා ෙරදො දැන න්නා ඥානය ශට ය ශ. ඒ ඥානය ශ
ඇති තැනැත්තා ්ුශකා්ුශකය ශන් දැන ස්ෙසන්තානවය ශහි ඇතිෙන්නට
හඩ වනාීම් ෙශවය ශන් අ්ුශකය ශන් ුැහැර ව්ාට නැෙත නැෙත උපදො
ැනම් ෙශවය ශන් ්ුශක ධ්ර්ම ෙඩා නිෙන් පස්් ව්ාට සාසාර නමැති
ුන්ධ්නා ාරවය ශන් ණවදය ශි. අ්ුශක් ුැහැර ව්ාට ්ුශක් ෙඩා නිෙනට
පිවිවසන තැනැත්තා හට සාසාරවය ශන් ණීමට උප්ාර ෙන ුැවින්
්ුශකා්ුශකය ශන් දැන න්නා ෙූ නුෙණ නිය ශයයාණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
පින් පය වනා හඳුනන පින් පය ැන සැ් ඇති තැනැත්තා පවින් ද
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වනා ෙැළව්්. ්ුසක ද වනා ෙඩය ශි. එය ශින් ඔහුට සසර ම රැඳී හන්නට
සිදු වය. ඒ සැ්ය ශ පෙත්නාතුරැ ්ුශකා්ුශකය ශන් නිය ශම ෙශවය ශන් දැන
න්නා නුෙණ සත්ත්ෙය ශාට පහළ වනා වය. ය ශම් ්ිසි ආ්ාරය ශ්ින් ඇති
ෙූ ්ුශකා්ුශකය ශන් දන්නා නුෙණ ද සැ් ඇතිවීවම් ී අ,ාෙය ශට ය ශය ශි.
එුැවින් ්ුශකා්ුශකය ශන් පිළිුඳෙ ෙූ විචි්ිච්ඡාෙ නිය ශයයාණාෙරණය ශ්ැය ශි
්ිය ශනු කැවේ.
නිය ශම විදර්ශනා ,ාෙනා ්ුශකය ශ හා විදර්ශනා වනා ෙන
,ාෙනාත් විදර්ශනාෙට උප්ාර ෙන ්ුශකය ශන් හා ඊට උප්ාර වනා
ෙන ්ුශකය ශන් ද තත් ෙූ පිහදි දැන ැනමට සමත් නුෙණ විදර්ශනා
්රන වය ශෝ ාෙකරය ශන් හට විවශ්ෂවය ශන් ම නිය ශයයාණය ශ්් ෙන ුෙ
සැක්ිය ශ ය ශුතුය ශ.
විදශයනාෙ ෙනාහි පරතයක්ෂ විදශයනාෙ ය ශ. අනුමාන විදශයනාෙ ය ශ ය ශි
වදපිහදි වය. ඒ ඒ අෙස්ථාෙන්හි ස්ෙසන්තානවය ශහි උපදනා ෙූ ද, හපද
සන්තති ෙශවය ශන් පෙත්නා ෙූ ද නාමරෑපය ශන් හැ්ිතා්් තමාව ්
නුෙණට හසු්ර ව න ඒො නාම රෑප ෙශවය ශන් ද අනිතයාදි ෙශවය ශන්
ද වමවනහි ්ිරීම් ෙශවය ශන් පෙත්ෙන ,ාෙනාෙ පරතය්්ෂ විදර්ශනාෙ ය ශ.
පිම්බීම් හැ්ිළම් ය ශෑම් සිටීම් ොඩිවීම් ෙැතිරීම් දි ු ්ිරීම් හැ්ිළවීම් ආදිය ශ
සිහි ්රන්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශා විසින් ්රන්වන් පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදි
්රිය ශා අනුෙ ස්ෙසන්තානවය ශහි උපදනා ෙූ ද පරම්පරා ෙශවය ශන් පෙත්නා
ෙූ ද නාමරෑපය ශන් ුැකම ය ශ. එය ශ පරතය්්ෂ විදර්ශනාෙ ය ශ. ෙර්තමාන
නාම-රෑපය ශන් සිතට හසු්ර ත හැ්ි ෙන්වන් පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදි
්රිය ශා අනුෙ ය ශ. පිම්බීම් හැ්ිළම් ආදිය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශන් සිහි ්රන්වන්
එවහය ශිනි. පරතය්්ෂ නාමරෑපය ශන් පිළිුඳ ෙූ විදර්ශනා ඥානය ශ දිය ශුණු
තිය ශුණු ෙූ පසු පරතය්්ෂ නාමරෑපය ශන් අනුෙ, පරතය්්ෂ වනා ෙූ
අතතානා ත නාමරෑපය ශන් හා ස්ෙසන්තානවය ශන් පිටත ෙූ නාම
රෑපය ශන් ද විදර්ශනා ්ළ හැ්ි ශ්්තිය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශාට කැවුන්වන් ය ශ.
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පරතයක්ෂ නාමරෑපය ශන් අනුෙ අපරතය්්ෂ නාමරෑපය ශන් ැන
පෙත්ෙන විදර්ශනාෙ අනුමාන විදර්ශනාෙ ය ශ. වම් පරතය්්ෂ අනුමාන
විදශයනා වද් හැර තෙත් විදර්ශනාේ් නැත්වත් ය ශ. ්ිසි නාමරෑප
ධ්ර්මය ශ්් තමාව ් නුෙණට හසු්ර වනා ව න ෙකනෙක එක්ක
වපාවතහි ඇති සැටිය ශට “රෑපා අනිච්කා වයදනා අනිච්කා” ය ශනාීන්
සිහි්ිරීම වහෝ සජ්ඣාය ශනා ්ිරීම පරතය්්ෂ විදර්ශනාෙ ද වනා වය.
අනුමාන විදර්ශනාෙ ද වනාවය. වමය ශ වය ශෝ ාෙකරය ශන් විසින්
විවශ්ෂවය ශන් සැක්ිය ශ ය ශුතු ්රැවණ්ි. විදර්ශනා ,ාෙනාෙට උපනිුඃ ශරය ශ
ෙනු පිණිස පෙත්ෙන ශක ධ්ුතාඞ් ශමථ ,ාෙනාදිය ශ විදර්ශනාෙට
උප්ාර ්ුශකවය ශෝ ය ශ. සාසාරවය ශන් එතර ෙනු ිහසිවය ශන් විදර්ශනා ්රන
වය ශෝ ාෙකරය ශනට ඒ විදර්ශනාෙ නිය ශම අන්දණන් ්ළ හැ්ි ෙන්වන්
හහත ් ්රැණු පිිහසිදු වකස දැන ැනමට සමත් නුෙණ්් ඇතවහාත්
ය ශ. ඒ ්රැණු පිළිුඳ නුෙණ විදර්ශනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශනට
විවශ්ෂවය ශන් ම නිය ශයයාණය ශ්් ෙන ුෙ ්ිෙ ය ශුත්වත් එවහය ශිනි.
“සත්ථිහ ්ඞ්ඛති විචි්ිච්ඡති, ධ්ම්වම් ්ඞ්ඛති විචි්ිච්ඡති”
ය ශනාීන් ්රැණු අට්් පිළිුඳ ෙූ විචි්ිච්ඡාේ් වපාවතහි වුාවහෝ
තැන්ෙක ද්්ො තිවේ. ුුදුන් ෙහන්වස් ව්වරහි විශ්ොසය ශ තුා ධ්ර්මය ශ
ව්වරහි විශ්ොසය ශ තුා සසර දු්ින් ණී නිෙන් පස්් ්ර ැනවම්
ුකාවපාවරාත්තුවෙන් ,ාෙනාෙට ුැස සිටින වය ශෝ ාෙකරය ශනට ුුද්ධ්ාදි
අට තැන පිළිුඳ විචි්ිච්ඡාෙ ඇති වෙතත් ඇති ෙන්වන් ්කාතුර්ිනි.
ඒ අට ෙැදෑරැම් විචි්ිච්ඡාෙ වුෞද්ධ් වය ශෝ ාෙකරය ශනට එතරම් ුාධ්ාේ්
වනා වය. වුාවහෝ වසය ශින් ඔෙුනට නිය ශයයාණාෙරණය ශ්් ෙශවය ශන් ඇති
ෙන්වන් තමන් ්රන ,ාෙනා ්රමය ශ ැන විචි්ිච්ඡාෙ ය ශ. සමහර විට
වය ශෝ ාෙකරය ශන්ට ස්ෙසන්තානවය ශහි ඒ ඒ අෙස්ථාෙක උපදනා ෙූ ද හපිද
පරම්පරා ෙශවය ශන් පෙත්නා ෙූ ද නාමරෑපය ශන් වමවනහි ්ිරීම නිය ශම
විදර්ශනාෙ ද නැතවහාත් නිය ශම විදර්ශනාෙ අනි්්් ද ය ශන සැ්ය ශ
පහළ වය. වම්ක ,ාෙනා ්රන පින්ෙතුන්ට ඇතිෙන නපුරැ
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විචි්ිච්ඡාෙ එය ශ ය ශ. ඒ විචි්ිච්ඡාෙ ඇති වීවමන් වුාවහෝ වදන්ුව ්
,ාෙනා ්ර්මය ශ නෙත.
විචි්ිච්ඡාෙ වය ශෝ ාෙකරය ශන් මුළා ්රන ෙඤ්ක් ධ්ර්මය ශ්ි.
“උභයපක්ඛ සන්තීරණ මුසඛන විචිකිචසඡා වඤ්සචති” ය ශි වදප්්ෂය ශ
පරීක්ෂා ්රන ස්ෙ,ාෙය ශාව ් ආ්ාරවය ශන් විචි්ිච්ඡාෙ ෙඤ්කා ව්වර් ය ශ
ය ශි වනත්ති අටුොවෙහි ද්්ො තිවුන්වන් එවහය ශිනි. වුාවහෝ
වය ශෝ ාෙකරය ශන් ,ාෙනා ්රමය ශ පිළිුඳ ෙූ විචි්ිච්ඡාෙ නිසා ,ාෙනාෙ
නෙත්ො වහෝ වනා මඟට ුැස වහෝ සිටිතත් විචි්ිච්ඡාෙ නිසා තමන් ඒ
තත්ත්ෙය ශට ෙැටී සිටිනා ුෙ ඒ පින්ෙත්හු වනා දනිති. ,ාෙනා ්රමය ශ
පිළිුඳ ෙැඩිදුර වසවීම්් ්රමු ය ශි ඔෙුහු විචි්ිච්ඡාෙට රැෙටී සිටිති. උ ත්
නූ ත් වදපක්ෂවය ශන් වම් විචි්ිච්ඡා නෙරණය ශ ෙඩා ඇති ෙන්වන් උ ත්
වය ශෝ ාෙකරය ශනට ය ශ.
්මටහන් වදන ුරැෙරය ශ්ු ඇසුරැ ්රණන් ුරැෙරය ශා ව්වරහි
විශ්ොසය ශ තුා
ුරැෙරය ශාව ් පිහිවටන් ,ාෙනාෙ පෙත්ෙන්නට
ුකාවපාවරාත්තු ෙන ෙැඩි උ ත්්ම් නැති වය ශෝ ාෙකරවය ශෝ
ුරැෙරය ශාව ් අනුශාසනය ශ අනුෙ ,ාෙනාෙ ්ර ව න ය ශති.
ුරැෙරය ශාව ් ්මට උඩින් ්ක්පනා වනා ්රන්නාන ෙූ ඔෙුනට
විචි්ිච්ඡාෙ පහළ වීම මඳය ශ. වනාෙන තරම් ය ශ. ඔෙුනට ුරැෙරය ශ්ු
වනාමැතිෙ ,ාෙනාෙ වනා පැෙැත්විය ශ හැ්ි ය ශ. දැන තය ශුතු වුාවහෝ
ධ්ර්ම දැන උව න ඇති වුාවහෝ වපාත පත ්ිය ශො ඇති විදර්ශනා
,ාෙනා ්රමය ශ්ුත් වහාඳින් උව න ඇති උ ත් වය ශෝ ාෙකරය ශනට
ුරැෙරය ශ්ු ඇසුරැ වනා ව්ාට ද විදර්ශනා ්ළ හැ්ි ය ශ. එවහත් වනා
ිය ශ විරෑ මඟ් අනුන්ව න් අසා දැන ත් මඟ සක්ුණු අනුෙ මන්
්රන්න්ුට මාසන්ධිය ශ්් පාසා ම සැ් ඇති ෙන්නා්් වමන්
ුරැෙරය ශ්ු වනාමැතිෙ ,ාෙනා ්රන උ ත් වය ශෝ ාෙකරය ශාට වනාවය ශ්්
වද් ැන නිතර විචි්ිච්ඡා ඇති වය. එුැවින් ,ාෙනාෙ දිය ශුණු වීමට
ඔහුට වුාවහෝ ්ාකය ශ්් ත වය. සමහර විට අර ්රමය ශ හිහ ද? වම්
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්රමය ශ හිහද? ්ිය ශා වනාවය ශ්් ්රම අත්හදා ුැකමට ම ඔහුව ් ජීවිත
්ාකය ශ හෙර විය ශ හැ්ි ය ශ. එුැවින් උ ත් නූ ත් ්ෙුරැන් විසිනුත්
පකපුරැදු ුරැන් ඇසුරැ ්රණන් උපවදස් කුණන් විදර්ශනා ්ිරීම
ය ශහපත් ුෙ ්ිය ශ ය ශුතු ය ශ.
,ාෙනා මාර් ය ශ පිළිුඳෙ විචි්ිච්ඡාෙක් ඇතිෙන ්ක්හි
සන්තානවය ශහි උපදින උපදින නාමරෑපය ශන් නාමරෑපාදි ෙශවය ශන් සිහි
්ිරීම, ුැකම විදර්ශනා ්ුසකය ශ ය ශ ය ශන ඥානය ශ වනා පිහිටය ශි. විචි්ිච්ඡාෙ
පෙත්නා ්ක්හි ඒ ඥානය ශ ඇතිෙන්වන් ද වනාවය. විචි්ිච්ඡාෙ
නිය ශයයාණාෙරණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනුවය ශ් එවහය ශිනි. විදර්ශනා ්ුශකවය ශ් ඇතිවීම
ෙළ්්ෙන ,ාෙනා ්රමය ශ පිළිුඳ විචි්ිච්ඡාෙ නැෙත නැෙත ඇතිෙන
්ක්හි ඇතිෙ වුාවහෝ ්ක් පෙත්නා ්ක්හි ඒ නිසා සිය ශරි ්ුශකය ශන්ව ්
ම ඇතිවීැෟම ෙළ්්ෙන නපුරැ ම විචි්ිච්ඡාෙ ෙූ ුුද්ධ්ාදෟැන් සම්ුන්ධ්
විචි්ිච්ඡාෙ ද ඇති විය ශ හැ්ි ය ශ. එවස් ෙුෙවහාත් මහ නපුවර්ි. එය ශින්
මරණින් මතු අපාය ශට ය ශන්නට ද සිදුවිය ශ හැ්ිය ශ. ්රැණු වමවස් වහය ශින්
විචි්ිච්ඡාේ් ඇති ෙුෙවහාත් එය ශ ධ්ර්මය ශ විමසනු ්ැමැත්තය ශ ්ිය ශා සිතා
එය ශට වනා රැෙටී එය ශ දුරැ ්ර න්නට උත්සාහ ්ළ ය ශුතු ය ශ.
විචි්ිච්ඡාෙ දුරැ ්රන්වන් ද උපදින උපදින අෙස්ථාෙකී එය ශ
විදර්ශනා ්ිරීවමනි. විචි්ිච්ඡාේ් සන්තානවය ශහි උපනවහාත්
විචි්ිච්ඡාේ් විචි්ිච්ඡාේ් ය ශි සිහි ්ිරීමත් එහි හපද බිඳී ය ශාම සිහි
්ිරීමත් විචි්ිච්ඡාෙ විදර්ශනා ්ිරීම ය ශ. එවස් ්රන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාට විචි්ිච්ඡාෙ ෙසඟ වනාවී විදර්ශනා ්රව න ය ශා
හැ්ිය ශ. එය ශින් විචි්ිච්ඡාෙ ද දුරැවය. එවස් විදර්ශනා ්ිරීවමන්
විචි්ිච්ඡාෙ වනා දුරැෙුෙ වහාත් ධ්ර්මධ්රය ශ්ු වසාය ශා ව ාස් ්රැණු
අසා ඒ විචි්ිච්ඡාෙ දුරැ ්ර ත ය ශුතු ය ශ. ධ්ර්මධ්රය ශ්ු වසාය ශා ත
වනාවහත වහාත් ඒ ැන වනා සිතා ,ාෙනාෙ ්රව න ය ශා ය ශුතු ය ශ.
සමහර විට ය ශම් ්ිසි දෙස් ී ,ාෙනාෙ දිය ශුණුවීවමන් ද ඒ විචි්ිච්ඡාෙ
දුරැවිය ශ හැ්ි ය ශ.
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ෂෂේඨ නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
ඤාණං අරියාණං නියානං. සතන ච ඤාසණන අරියා නියන්ති.
අවිජ්ජා නියානාවරණං. තාය ච අවිජ්ජාය නිවුතත්තා ඤාණං අරියානං
නියානං න පජානාතීති අවිජ්ජා නියානාවරණං.
වත්රැම :නාමරෑපාදිය ශ තත්ත්ෝාරවය ශන් ද්්නා විදර්ශනා ඥානය ශ
ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණවය ශ්ි. ඒ ඥානවය ශන් ආය ශයයවය ශෝ සාසාරවය ශන්
නි්්ම ය ශති. නාමරෑපාීන්ව ් සැුෑ තත්ත්ෙය ශ ෙසන අවිදයාෙ
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ඒ අවිදයාවෙන් ෙසනු කැබීම නිසා ඥානය ශ නමැති
ආය ශයයය ශන් ව ් නිය ශයයාණය ශ වනා කුති. එුැවින් අවිදයාෙ
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
ස්ෙසන්තානවය ශහි ඒ ඒ අෙස්ථාෙක උපදින උපදින නාමරෑපය ශන්
සිහි්ිරීම් ෙශවය ශන් සතිපට්ඨාන ,ාෙනාවෙහි වය ශවදන වය ශෝ ාෙකරය ශාට
අරමුණු ්රා නැණ නැමී ඇදි ඇී ස්ෙසන්තානවය ශහි ක්්ෂුරාදි ද්ොර
සවය ශහි ඇති ෙන්නා ෙූ ධ්ර්ම රාශිැාය ශ නාමවය ශෝ ය ශ ්ිය ශා ද, එවස් ම
ස්ෙසන්තානවය ශහි ඇතිෙන අරමුණු ්රා වනා නැවමන වනා ඇවදන
අන් අරමුණ්් හා සම්ුන්ධ්්ම්් නැති ධ්ර්ම රාශිය ශ රෑපවය ශෝ ය ශ ්ිය ශා ද
නාම රෑප පිළිුඳ නිෙැරදි දැනම ්රමවය ශන් ඇති වය. එය ශ නාමරූප
පරිචසසේද ඤාණ නම් ෙූ විදර්ශනා ඥානය ශ ය ශ. ඒ ඥානය ශ දිය ශුණු ෙූ පසු
වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ්රමවය ශන් ඒ නාමරෑපය ශන් ඇතිවීවම් වහ්තූන් ද
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වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ඒ වපනම පචසචය පරිග්ගහ ඤාණය ය ශ.
උත්පත්ති වහ්තූන් ද සහිතෙ නාමරෑපය ශන් ද්්නා ඒ ඥානය ශ දිය ශුණු
වීවමන් පසු වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ද්්නා කද නාමරෑපය ශන්ව ් අනිතය
කක්ෂණය ශ වපවනන්නා ෙූ නුෙණ ද දුුඃඛ කක්ෂණය ශ වපවනන්නා ෙූ
නුෙණ ද අනාත්ම කක්ෂණය ශ වපවනන්නා ෙූ නුෙණ ද ඇතිවය. හන්පසු
වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ස්ෙසන්තානවය ශහි නාමරෑපය ශන් අතර්් නැතිෙ හපද
හපද බිඳි බිඳී ය ශන සැටි වපවනන උදයවය ඥානය ඇතිවය. වමවස්
්රමවය ශන් ඇතිෙන්නා ෙූ නාම රෑපය ශන්ව ් සැුෑ තත්ත්ෙය ශ දැන න්නා ෙූ
ඥානුකවය ශන් ආය ශයයවය ශෝ නිෙන් පස්් ව්ාට සාසාරවය ශන් එතර වෙති.
එුැවින් ඥානය ශ ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ්ැය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
ස්ෙසන්තානවය ශහි උපදනා නාමරෑපය ශන් නාම රෑප සැටිය ශට
විදර්ශනා ්ිරීම්් නැතිෙ තමාව ් සිත ආරක්ෂා ්ිරීම්් නැතිෙ ිහසි වස්
සිතට අ්ුශක පක්ෂවය ශහි මන් ්ිරීමට හඩහැර සිටින තැනැත්තාහට
නාමරෑප, නාමරෑප හැටිය ශට ද්්නා නුෙණ ඇති වනාවය. ඔහුට ඒ
නාමරෑප සම්ුන්ධ්වය ශන් ඇති ෙන්වන් ඒො තමා සැටිය ශට වදවිය ශන්
ණනිසුන් තිිහසනුන් සැටිය ශට වපවනන අවිදයාෙ ය ශ. නාමරෑප වනා
ද්්නා ෙූ ඔහුට නාමරෑපය ශන්ව ් උත්පත්ති වහ්තු ද්්නා නුෙණ ්ෙර
ආ්ාරය ශ්ින්ෙත් ඇති වනාවය. ඔහුට ඇතිෙන්වන් මමය ශ සත්ත්ෙය ශා ය ශ
්ිය ශා අවිදයාෙ නිසා ෙරදො ත් නාම ධ්ර්ම සමූහය ශ්් හවේම ඇතිෙූ
ඒොය ශ ්ිය ශා වහෝ අනි්්ු විසින් මෙන කද ඒොය ශ ්ිය ශා වහෝ ෙරදො
න්නා අවිදයාෙ ය ශ. ඔහුට නාමරෑපය ශන්ව ් අනිතය ,ාෙය ශ දුුඃඛ ,ාෙය ශ
අනාත්ම ,ාෙය ශ වපවනන නුෙණ ඇති වනාවය. ඇතිෙන්වන් ඒො නිතය
ඒොය ශ, සැපය ශ, ආත්මවය ශෝය ශ ්ිය ශා ෙරදො න්නා අවිදයාෙය ශ. සත්ත්ෙ
සන්තානවය ශහි ීර්ඝ්ාකය ශ් පටන් මුක් ුැස තිවුන ඒ අවිදයාෙ හතා
ශ්්තිමත් ය ශ. දුරැ ්ිරීමට හතා දුෂ්්ර ය ශ.
උපදින උපදින නාමරෑප සිහි්ිරීම් ෙශවය ශන් විදර්ශනාේ්
නැතිෙ ොසය ශ ්රන්නෙුන්ව ් සන්තානවය ශහි ඒ අවිදයාෙ නිතර හපීම්
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ෙශවය ශන් හතා ඝනට හතා තදට පෙත. ීඝය ්ාකය ශ්් අවිදයාෙ තුළම
සිය ශක්ක ්ළ පුද් කය ශාහට විදර්ශනාෙට ුටුවය ශ් ඒ අවිදයාෙ
වකවහසිවය ශන් දුරැ ්ළ හැ්ි වනාවය. පරඥප්තිය ශ හ්්මො සාස්්ාර
ඝනය ශ බිඳපිය ශා පරමාර්ථය ශ වකවහසිවය ශන් දැ්ිය ශ හැ්්ව්් වනාවය.
සන්තානවය ශහි
ීර්ඝ
්ාකය ශ්්
පැෙැත්තාෙූ
අවිදයාෙ
අරිත්
වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් ,ාෙනා චිත්තය ශ හදිිහවය ශන් මන් ්රන්නා්් වමන්
පෙත. අරිත් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් ,ාෙනා චිත්තය ශ අවිදයාෙ තුළ
පෙත්ෙන්නා්් ෙැනි ද වය.
ය ශම්් වපනුණු ්ක්හි වපවන්ය ශ ය ශි සිහි්රන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාහට ක්්ෂුර්විඥානය ශ ය ශ, ෙණයාය ශතනය ශ ය ශන පරමාර්ථ ධ්ර්ම
වද් හසුෙුෙවහාත් සතය දර්ශනය ශ ඇති ෙූවය ශ් වෙය ශි. දැ්ම සිහි ්රන්නා
ෙූ අරිත් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට ද්ිණය ශි සිහි්රනු සම ම හදිිහය ශට එන්වන්,
ද්්වන් මම ය ශ, වපවනන්වන් අසෙක් වදය ශය ශ ය ශන අවිදයා සහිත හැඟම්
ය ශ. අරිත් වය ශෝ ාෙකරය ශාව ් ,ාෙනා චිත්තය ශට හදිිහවය ශන් අවිදයාෙ මන්
්රන්නා්් වමන් පෙත්වන් ය ශය ශි ද ,ාෙනා චිත්තය ශ අවිදයාෙ තුළ
පෙත්නා්් ෙැනි වය ය ශ ය ශි ද, ්ිය ශනුවය ශ් එවහය ශිනි. එවස් ,ාෙනාෙට
පටන් ත් තැනැත්තන්ව ් ,ාෙනා චිත්තය ශ හදිිහවය ශන් මන් ්රන
ුැවිනුත් ,ාෙනා චිත්තය ශ ෙට්රව න සිටින්නා්් වමන් පෙත්නා
ුැවිනුත් වම් අවිදයාෙ ඥාන සඞ්ඛයාත ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ
ආෙරණය ශ ්රන්න්ි.
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සපේතම නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
පාමුජ්ජං අරියානං නියානං. සතන ච පාමුජ්සජ්න අරියා
නියන්ති අරති නියානාවරණං, තාය ච අරතියා නිවුතත්තා පාමුජ්ජං
අරියානං නියානං න පජානාතීති අරති නියානාවරණං.
,ාෙනා පිළිුඳ සතුට ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණවය ශ්ි. ඒ සතුටින්
ආය ශයයවය ශෝ සාසාරවය ශන් නි්්ම වය ශති. ,ාෙනාෙ පිළිුඳ වනා සතුට
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ඒ වනා සතුවටන් ආෙරණය ශ ්රනු කැබීම නිසා
සතුට නමැති ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ වනා කුන ුැවින් වනා සතුට
නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.
්කින් වනා දැන සිටිය ශා ෙූ වහෝ ෙරදො වත්රැම් ව න සිටිය ශා ෙූ
වහෝ ්රැණ්් නිය ශම හැටිය ශට දැන න්නට කැවේ නම් එය ශ ්ාහට ෙුෙ
ද සතුට ඇතිෙන ්රැණ්ි. වෙන් වෙන් ෙශවය ශන් හපද හපද බිඳි බිඳී
ය ශන පඤ්කස්්න්ධ් සඞ්ඛයාත නාමරෑප ධ්ර්ම රාශිය ශ එ්් වදය ශ්්
සැටිය ශට ෙරදො වත්රැම් ව න, ඒ එ්් වදය ශ මම ්ිය ශාත් ෙරදො වත්රැම්
ව න, ය ශාම් ඊම් ්ථා ්ිරීම් ඇසම් ුැකම් ආදි ්රිය ශා රාශිය ශ්් ෙරදො
වත්රැම් ව න සිටින්නා ෙූ තැනැත්තා හට තමාව ් සන්තානවය ශහි
උපදනා නාම රෑපය ශන් වදස නුෙණැස වය ශාමා ුකාසිටීම් ෙශවය ශන්
විදර්ශනා ්රන ්ක්හි සිහිනුෙණ දිය ශුණු තිය ශුණුෙත් ෙත් ්කින් එ්්
පිණ්ඩය ශ්් සැටිය ශට සිතා උන් වදය ශ එ්් වදය ශ්් වනාෙ නාමරෑප ධ්ර්ම
රාශිය ශ්් ුෙත් ය ශාම් ඊම් ්ථා ්ිරීම් ආදි ්රිය ශා අරිත් අරිත් නාමරෑපය ශන්
හට ැනවමන් සිදුෙන ුෙත් වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. එය ශ සතය දැ්ම
ය ශ.
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්කින් වනා දැන සිටි සතයය ශ වපවනත් වපවනත් ම
වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඇති ෙන්වන් සතුට්ි. ඒ සතුට නිසා ඔහුට විදර්ශනාෙ
හැර දමන්නට වනා සිවත්. වනා නෙත්ො ම විදශයනාෙ ්රව න
ය ශන්නට සිත් වෙය ශි. විදශයනාෙ ්ිරීම ඔහුට ණහිිහ වය. විදශයනාෙ ැන
උනන්දුෙ ෙැඩි වය. ඒ උනන්දුවෙන් විදශයනා ්රන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාට සමාධිය ශ ද සමාධිය ශ අනුෙ පිළිවෙළින් විදශයනා ඥාන ද
ඇතිවය. විදශයනා ්ිරීවම්ී නාමරෑපය ශන් ව ් වපනවමන් ඇතිෙන්නා ෙූ
සතුට නිසා පිළිවෙළින් විදශයනා ඥාන ඇති්ර ැනවමන් ආය ශයයවය ශෝ
නිෙන් පස්් ව්ාට සාසාර දුුඃඛවය ශන් ුැහැර වෙත්. එුැවින් විදශයනා
්ිරීවමන් ඇතිෙන සතුට ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ්් වය.
,ාෙනාවෙන් ඇති ෙන්නා ෙූ සතුට ද සිත මෘදු ්ුඩා දරැෙන්
සනිවුෝක ටි්්ින් සත පහ්ින් දහය ශ්ින් සතුටට පැණවණන්නා්්
වමන් සිත මෘදු අය ශ ,ාෙනාමය ශ පරතිය ශ හ්්මනින් කුති. සිත දැඩි අය ශ
පමා වී කුති. නුෙණ දිය ශුණු වී වමවනහි ්රන ්රන ොරය ශ්් පාසා
පහසුවෙන් සාස්්ාරය ශන් ව ් හපීම් බිඳීම් වද් වපවනන්නට ෙූ ්ක්හි
සැමවදනා ම මහත් ෙූ පරතිය ශ්් කුති. එවහය ශින් ුුදුන් ෙහන්වස් විසින්“යසතා යසතා සම්මසති ඛන්ධානං උදයබ්බයං
ලභසත පීති පාමුජ්ජං අමතං තං විජානතං”
ය ශනු ෙදාරන කද්වද් ය ශ. ය ශම් ඒ නාමරෑප සමූහය ශන්ව න්
ස්්න්ධ්ය ශන් ව ් හපීම් බිඳීම් වද් සිහි ව්වර් ද, ඒ සිහි ්රන සිහි
්රන නාමරෑපය ශන්ව න් මහත් ෙූ ද මඳ ෙූ ද පරතිය ශ කුන්වන් ය ශ. ඒ
පරතිය ශ සාස්්ාරය ශන් ව ් හපීම් බිඳීම් ද්්නට සමත් ෙූ නුෙණැති
වය ශෝ ාෙකරය ශන් හට අමෘතය ශ්්ය ශ ය ශනු එහි වත්රැම ය ශ.
තමන්ව ් සිත ්ාමය ශන්හි ම පෙත්ෙනු ්ැමැත්ත්් විදර්ශනාෙට
වනා ්ැමැත්ත්් වුාවහෝ වදනාට ඇත්වත් ය ශ. අරති නම් ෙූ ඒ වනා
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්ැමැති ුැවින් ආෙරණය ශ ්රනු කුන ුැවින් වකෝ්වය ශහි විදශයනා
ෙැඩිය ශ වනාහැ්ි අය ශ ම ුහුක වෙති. විදර්ශනා ෙැඩීවම් ශ්්තිය ශ ඇති
අය ශ මඳ වෙති. විදර්ශනා ෙඩන ටි් වදනාව න් ද සමහරැන්ට
ුකාවපාවරාත්තු ෙන තරමට සමාධිය ශ වනා කැබීම නිසා ද
ුකාවපාවරාත්තු ෙන තරමට වහාඳින් නාමරෑපය ශන් වනා ෙැටහම නිසා
ද ුකාවපාවරාත්තු ෙන විදර්ශනා ඥාන විවශ්ෂවය ශන් ුකාවපාවරාත්තුවය
සැටිය ශට වනා කැබීම නිසා ද ,ාෙනාෙ අපරිය ශ වය. එය ශින් ම
සමහරැන්ව ් විදර්ශනාෙ ව්ළෙර වය. වමවස් වම් අරති නම් ෙූ වනා
සතුට, අකස ුෙ, විදර්ශනාෙ පටන් වනා ත්තා ෙූ අය ශට පටන් ැනමට
හඩ වනා ීම් ෙශවය ශන් ද පටන් ත් අය ශ එය ශින් පහ්ිරීම් ෙශවය ශන් ද
විදර්ශනාෙට ුාධ්ා ්රන ුැවින් නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි.

අෂේටම නි යාණ හා
නි යාණාවරණ
සබ්සබ්පි කුසලා ධම්මා අරියානං නියානං. සතහි ච කුසසලහි
ධම්සමහි අරියා නියන්ති. සබ්සබපි අකුසලා ධම්මා නියානාවරණං.
සතහි ච අකුසසලහි ධම්සමහි නිවුතත්තා කුසසල ධම්සම අරියානං
නියානං නප්පජානාතීති සබ්සබ්පි අකුසලා ධම්මා නියානාවරණං.
වත්රැම :ස්ක ්ුශක ධ්මවවය ශෝ ම ආය ශයයය ශන්ව ් නිය ශයයාණය ශ ය ශ, වහෙත්
ආය ශයයය ශන්හට සාසාර දුුඃඛවය ශන් ුැහැරවීමට ්රැණු ය ශ. ඒ ්ුශක
ධ්ර්මය ශන් ්රණව්ාට ආය ශයයවය ශෝ සාසාරවය ශන් නි්්ම නිෙනට ය ශන්නාහ.
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ස්ක අ්ුශක ධ්ර්මවය ශෝ ම නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. ඒ අ්ුශක ධ්ර්මය ශන්
විසින් ්ුශක ධ්ර්ම සඞ්ඛයාත නිර්ොණ මාර් ය ශ අෙුරන ුැවින් ස්ක
අ්ුශක ධ්ර්මවය ශෝ ම නිය ශයයාණාෙරණවය ශ්ි. වම් හහත දැ්්ෙුණු පටිසම්,ිදා
පාඨවය ශ් වත්රැම ය ශ.
,ෙව,ෝ සම්පත් පතා සසර දි්් ස්සා ැනම පිණිස ්රන
්ුශකය ශන් හැර සසර සය ශුර තරණය ශ ්ිරීමට උප්ාර ්ර ැනවම්
අදහසින් නිෙනට වය ශාමු ව්ාට ්රන දන්ීම් සික්රැ්ම් ,ාෙනා්ිරීම්
මක්පහන් පිීම් ෙැඳීම් ෙත්පිළිවෙත් ්ිරීම් ආදි ්ුසක් සිය ශක්ක ම
සාසාරවය ශන් නි්්මීමට ්රැණු වෙය ශි. සාසාරවය ශන් නි්්මීම සඳහාැා
නිෙන් පස්් ්රනු සඳහා අසෙක් පින වනා්ළ ය ශුතුය ශ ්ිය ශා හළය ශුතු
පින්් නැත්වත්ය ශ. එුැවින් සාසාර සා රවය ශන් එතර ෙනු ්ැමැති
තැනැත්තා විසින් තමාට අෙස්ථාෙ සැකවසන සැටිය ශට ්රන්නට
කැවුන සෑම පින්් ම ්ළ ය ශුතු ය ශ. එවහත් සාසාරවය ශන් නි්්මීම
සඳහා ්ළය ශුතු පරධ්ාන ්ුශකය ශ විදශයනා ,ාෙනාෙ ුෙ සැක්ිය ශ ය ශුතුය ශ.
අන් පින් ව්ාවත්් ්ර ඇතත් විදර්ශනා ්ුශකවය ශන් වතාරෙ
සාසාරවය ශන් වනා නි්්ණය ශ හැ්ි ය ශ. විදර්ශනා ්ුශකවය ශ් අෙසානය ශ
නිෙන් පස්් ්ිරීම් ෙශවය ශන් සාසාර දුුඃඛවය ශන් ුැහැරවීම ය ශ. වකෞ්ි්
්ුශකය ශන් ව න් සිය ශක්කට උසස් ්ුශකය ශ සැටිය ශට ්ිය ශ ය ශුත්වත් විදර්ශනා
,ාෙනා ්ුශකය ශ ය ශ. එුැවින් මක්පහන් පිීම් තුනුරැෙන් ෙැඳීම් ෙතාෙත්
්ිරීම් ුණ ්ම් ුණ ඇසම් ආදි පින්්ම් ්ිරීමට හඩ කුා ැනම සඳහා
විදශයනා ,ාෙනාෙ අතපසු ්ිරීම සුදුසු නැත. එවස් අතපසු ්රවතාත්
එය ශ මස්ට දහස්් කැබිය ශ හැ්ි රස්සාේ් මස්ට සිය ශය ශ්් කැවුන
රස්සාේ් සඳහා අතහැර දැමීම ෙැනි ්රිය ශාවේි. විදශයනාෙට අේාශ
කුා ැනම සඳහා ෙතාෙත් ෙැඳුම් පිදුම් ආදි පින්්ම් හැරදැමීම ෙරද
වනා වය. ුුදුරාාණන් ෙහන්වස්ව ් අදහස එය ශ ුෙ අත්තදත්ථ වතරැන්
ෙහන්වස්ව ් ්ථාවෙන් වපවන්.
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ඒ ්ථාෙ වමවස්ය ශ:පිිහනිවීමට සමීප ්ාකවය ශ් දින්් තථා තය ශන් ෙහන්වස් ,ික්ෂූන්
අමතා වමය ශින් සාරමස්්හු ව ් ඇෙෑවමන් තථා තය ශන් ෙහන්වස්ව ්
පිිහනිවීම සිදු ෙන්වන්ය ශ ය ශි ෙදාළ වස්්. එය ශ අසා ්කුක ෙූ සත් සිය ශය ශ්්
පෘථ ්ාන ,ි්්ෂූහු ුුදුන්ෙහන්වස්ට වනා දුිහන්ම ොසය ශ ්රණන්
“ඇෙැත්නි අපි දැන් ්ුම්් ්රමු ද ව්වස් පිළිපදිමුදැ”ය ශි සා්ච්ඡා
පෙත්ෙණන් ්ක් ය ශැෙූහ. අත්තදත්ථ වතරැන් ෙහන්වස් පමණ්් අපව ්
ශාස්තෘන් ෙහන්වස් වනාවුෝ ්ක්ින් පිිහනිෙන් පානා වස්්්, මම
තෙම රහත් වනාෙූවය ශණ. ුුදුන් ෙහන්වස් ජීෙමාන ්ාකවය ශ්ීම මා විසින්
අර්හත්ෙය ශට පැණ)ම සඳහා වීය ශයය ්ළ ය ශුතුය ශ ය ශි සිතා විවය්ස්ථානය ශන්
වස්ෙනය ශ ව්වරණන් ,ාෙනා ්රන්නට පටන් ත්තාහ. උන්ෙහන්වස්
අනිත් ,ි්්ෂූන් ව ් සා්ච්ඡාෙකට සහ,ා ෙන්නට වනා ිය ශහ. ුුදුන්න
ෙහන්වස් ැන වසාය ශන්නට ුකන්නට වනා ිය ශහ.
අත්තදත්ථ වතරැන් ෙහන්වස් ව ් වම් හැසිරීම ැන වනා
සතුටට පත් වසසු ,ි්්ෂූහු, “ඇෙැත්නි වමතරම් ුරපතක ්රැණ්්
පැණණ ඇති වම් අෙස්ථාවය ඔු අප ්රා වනාඑන්වනහිය ශ, අප ්රන
්ිසි සා්ච්ඡාේට සහ,ා වනාෙන්වනහි ය ශ” ය ශි ්ිය ශා අත්තදත්ථ
වතරැන් ෙහන්වස් ුුදුරාාණන් ෙහන්වස් හදිිහය ශට ්ැඳො ව න ව ාස්
ුුදුන්ෙහන්වස්ට ඒ ුෙ සැළ ්වළෝය ශ. එ්ක්හි ුුදුරාාවණෝ “මහණ
වතපි ්ුම්් නිසා එවස් හැසිවරන්නාහුදැ”ය ශි විකාළ වස්්. ස්ොමීනි, නුඹ
ෙහන්වස්ව ් ජීෙමාන ්ාකවය ශ්ී ම මම රහත් ෙන්නට උත්සාහ ්රණ”
ය ශි වතරැන් ෙහන්වස් ෙදාළ වස්්. එ්ක්හි තථා තය ශන් ෙහන්වස්
අත්තදත්ථ වතරැන් ෙහන්වස්ට සාධ්ු්ාර ී “භික්ඛසව යස්ස මයි සිසනසහා අත්ථි සතන අත්තදත්සථන විය
භවිතුං වට්ටති. න හි ගන්ධාදීහි පූසජන්සතා නාම මං පූසජති. ධම්මානු
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ධම්ම පච්පත්තියා පන මං පූසජති. තස්මා අඤ්සඤන පි අත්තදත්ථ
සදිසසසනව භවිතබ්බං.”
මහවණනි, ය ශම්ුහට මා ව්වරහි ස්වන්හය ශ ඇත්වත් නම් ඔහු
අත්තදත්ථය ශන් ෙැනි ෙන්නට ෙටවන්ය ශ. සු න්ධ්ාදිවය ශන් පුදන
තැනැත්වත් මා පුදන්වන් වනාවය. ධ්ර්මානුධ්ර්ම පරතිපත්තිවය ශන්ම මා
පුදන්වන් වය. එුැවින් අනයය ශන් විසින් ද අත්තදත්ථය ශන් ෙැනි විය ශ
ය ශුතුය ශය ශි ෙදාරා වම් ාථාෙ ද ෙදාළ වස්්.
අත්තදත්ථං පරත්සථන බහුනා පි න හාපසය,
අත්තදත්ථමහිඤ්ඤාය සදත්ථපසුසතා සියා.
මහත් ෙූ ද පරාර්ථය ශ්ින් ආත්මාර්ථය ශ වනා නසා ත ය ශුතු ය ශ.
ආත්මාර්ථය ශ සක්ා ස්ොර්ථය ශ සිදු්ර න්න්ු විය ශ ය ශුතුය ශ ය ශනු වම්
ාථාවය අදහස ය ශ. වම් ාථාෙ වුාවහෝ වදනාට ෙරදො වත්රැම්
ැනමට ෙැරදි අදහස් ඇති ්ර ැනමට හඩ ඇති ාථාවේි. වමය ශ
වකෞ්ි්ාර්ථය ශන් සඳහා ්රන කද වද්ශනය ශ්් වනාෙ අර්හත්ඵක
සාඛයාත වකෝව්ෝත්තරාර්ථය ශ සඳහා ්ර ඇති වද්ශනවය ශ්ි.
වකෝව්ෝත්තරාර්ථය ශ සඳහා වද්ශනය ශ ්ර ඇත්වත් ද සිය ශක්කන් සඳහා
වනාෙ අද වහට ම අර්හත්ෙය ශට පැණ)වම් ුකාවපාවරාත්තුවෙන්
වමාවහාත්ුදු අපවත් ය ශන්නට වනා හැර මුළු ්ාකවය ශහි ම විදර්ශනා
්රන වය ශෝ ාෙකරය ශන් සඳහා ය ශ. එුඳු වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙත් පිළිවෙත්
ආී අන් ්ටය ශුතු සඳහා විදර්ශනාෙ නෙත්ෙණන් ්රන්නට ිය ශවහාත්
සමහර විට පැණණිය ශ හැ්ිෙ ඇති තත්ත්ෙය ශට පැණවණන්නට වනා කැබී
ය ශා හැ්ිය ශ. එුැවින් එුඳු වය ශෝ ාෙකරය ශන් විසින් ුරැන්ව ් ෙැඩි
මහක්කන් ව ් ආ න්තු්ය ශන් ව ් ිකනුන් ව ් ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීම්
ආදිය ශට ද ්ාකය ශ වනා වය ශාදො තදින් විදර්ශනාෙ ම ්රව න ය ශා ය ශුතුය ශ.
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ෙත් පිළිවෙත් ්ිරීමත් ශකවය ශ් ව්ාටස්් ෙන ුැවින් ව්ාතරම්
උ ර වය ශෝ ිය ශ්ුට ෙුෙ ද ඒො නි්ම්ම හැර දැමීම සුදුසු නැත. ෙත්
පිළිවෙත් හැර දැමුෙවහාත් ඇෙැත් සිදුවය. එය ශ මඟඵක කැබීමට ුාධ්ාේ්
වය. එුැවින් වය ශෝ ාෙකරය ශා ආකාර්වය ශෝපාධ්යාය ශය ශන් සමඟ ොසය ශ
්රන්වන් නම් උන්ෙහන්වස්කාව න් හා සද්ධිවිහාිහ්ය ශන්ව න්, ෙත්
වනා ්ර විසමට අෙසර කුාව න ,ාෙනා ්ළ ය ශුතුය ශ. ෙත් පිළිවෙත්
ආදිය ශ ්රන්නට සිදු වනාවීම සඳහා ය ශම්්ිසි විවය් ස්ථානය ශ් වහෝ
වෙවසණන් ,ාෙනා ්ළ ය ශුතුය ශ. තමා හුද්කාෙ වෙවසන ්ක්හි ෙත්
්රන්නට ව්න්ු නැති ුැවින් ෙත් වනා ්ිරීවමන් සිදුෙන ඇෙැත් සිදු
වනාවය. අේාශ ඇති සැටිය ශට මධ්යම පරමාණවය ශන් විදර්ශනා ්රන
තැනැත්තා විසින් ම ෙැඳුම් පිදුම් ෙත් පිළිවෙත් ආදි පින්්ම් ආදරවය ශන්
්ළ ය ශුතුය ශ. ෙත් පිළිවෙත් ආදිය ශ ්ිරීම පරමාර්ථ සාධ්නය ශ ෙුෙ ද ඒ
පින්්ම් ඔහුව ් විදර්ශනා ්ර්මය ශ සිද්ධිය ශට පැණ)මට පරතයය ශ ෙන
ුැවින් ෙත් පිළිවෙත් ආදිය ශ ්ිරීම ආත්මාර්ථය ශ සිදු්ර ැනම ද වය.
නියයාණ විස්තරය නිමි.
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අනාතේම ල්ෂණ වසන
ඝන සතර.
වම් සත්ත්ෙය ශනට, නිෙනට වනා පැණණ සසර ම රැඳී සිටින්නට
වහ්තුෙ වී තිවුන්වන් සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතයාදි කක්ෂණතරය ශ වනා
දැ්ම නිසා ය ශ. සාස්්ාරය ශන්ව ් ඒ කක්ෂණතරය ශ පරතය්්ෂ ෙශවය ශන්
ද්්නා තැනැත්වත් මඟපක කුා නිෙන් ද්්වන්ය ශ. වය ශෝ ාෙකරය ශන්
විදර්ශනා ෙඩන්වන් සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතයාදි කක්ෂණ තුන දැ් ැනම
සඳහා ය ශ. විදර්ශනා ,ාෙනාෙය ශ ය ශනු සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතයාදි කක්ෂණ
තත්ත්ෝාරවය ශන් පරතයක්ෂ ්ර ැනම සඳහා ්රන උප්රමය ශ ය ශ.
,ාෙනාවෙහි වය ශී සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතයාදි කක්ෂණ වසාය ශා වනා ත්
සාමානය ානය ශා හට අනිතය ෙූ සාස්්ාර විෂවය ශහි නිතයය ශ ය ශන
සාඥාේ් ද, දු්්ෙන සාස්්ාරය ශන් ව්වරහි සැපය ශ ය ශන සාඥාේ් ද,
ආත්ම වනාෙන සාස්්ාරය ශන්හි ආත්ම සාඥාේ් ද ඇත්වත් ය ශ. මඟපක
කුා නිෙන් දැ්මට නම් ඒ සාඥා තුනම නැති ්ර ත ය ශුතුය ශ.
වය ශෝ ාෙකරය ශනට සාස්්ාරය ශන්ව ් අනිතය දුුඃඛ කක්ෂණ වද්
දැ්, නිතය සුඛ සාඥා වද් දුරැ ්ර ැනම එතරම් ම අපහසු වනාවය.
ආත්ම සාඥා දුරැ ්ිරීමට හතා අපහසු ය ශ. විදර්ශනා ඥානවය ශන්
සාස්්ාරය ශන් අෙුස්සා ුකන වය ශෝ ාෙකරය ශාට ඒ අෙස්ථාෙට නම් ඒො
ආත්ම වනාෙන ුෙත් ඒොවය ශ් ආත්මය ශ්් නැති ුෙත් ඒො පාකනය ශ
්රන ආත්මය ශ්් නැති ුෙත් වපවන්. එවහත් පසුෙ ඔහුට නැෙත
නැෙත ආත්ම සාඥා ඇති වය. ආත්ම සාඥා පරහාණය ශ ්ිරීම දුෂ්්ර ය ශැය ශි
්වය ශ් එුැවිනි. ඒ දුෂ්්රත්ෙය ශ ඇත්වත් ඝන සාඥා නිසා ය ශ. අනාත්ම
කක්ෂණය ශ ය ශන සාඥාවෙන් ෙසනු කැවේ. අනාත්ම කක්ෂණය ශ දැ්මට නම්
වම් ඝනය ශ ැන වහාඳ අෙවුෝධ්ය ශ්් ඇති ්ර ත ය ශුතුය ශ.
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අවප් අත්වපාවතහි වම් ඝනය ශ ැන සෑවහන විස්තරය ශ්් නැත.
එුැවින් ඝනය ශ ැන සෑවහන දැනුම්් ඇති අය ශ සාමානය වුෞද්ධ්ය ශන්
අතර තුා ෙන තෙ ,ාෙනා ්රන වය ශෝ ාෙකරය ශන් අතර ද සුක,
නැත. ඒ නිසා වය ශෝ ාෙකරය ශන්ව ් පරවය ශෝානය ශ සඳහා ඝනය ශ ැන
විස්තරය ශ්් කිවීමට අප සිත නැණණ. ඒ ැන වහාඳ විස්තරය ශ්්
්රතවහාත් තරම් වපාත්් පමණ දි කිපිය ශ්් සැපය ශිය ශ ය ශුතු ය ශ. වම්
කිපිවය ශන් අප ්රන්නටන ුකාවපාවරාත්තු ෙන්වන් ඝනය ශ ැන තරම්
විස්තරය ශ්ි. වමය ශින් ද වය ශෝ ාෙකරය ශනට වුාවහෝ ෙැඩ සිදුෙනු ඇත.
එ්් සන්තානය ශ් සමූහ ෙශවය ශන් හා පරම්පරා ෙශවය ශනුත් ළා
ළාෙ හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන වෙන් වෙන් ෙූ නාමරෑප ධ්ර්මය ශන්හි
සාමානය ානය ශාට එ්් වදය ශ්් වස් වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ්් ඇත්වත් ය ශ.
ඝනය ශ ය ශි ්ිය ශනුවය ශ් ඒ ස්ෙ,ාෙය ශට ය ශ. සන්තති ඝනය ශ, සමූහ ඝනය ශ,
්ෘතය ඝනය ශ, ආරම්මණ ඝනය ශ ්ිය ශා එය ශ සතර ආ්ාර වය.

සනේතති ඝන
එ්ින් එ් වපර පසු වී හපද හපද නිරැද්ධ් වී ය ශන නාමරෑප
පරම්පරාෙන්හි ඇත්තා ෙූ එ්්් වකස වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ සන්තති
ඝන නම් වය. ඒ නාමරෑප පරම්පරාෙන් එ්්් වමන් වපවනන්වන්
විදර්ශනා ඥානවය ශන් උපදින සාස්්ාරය ශන් වි,ා ව්ාට වනාුකන
සාමානය ානය ශාට ය ශ. සන්තති ඝනවය ශන් ෙැස ය ශන්වන් සිය ශක්වකන් ම
ය ශම්්ිසි එ්් ්රිය ශාේ් සිදුෙන පිහද්වදන් එ්ිවන්ට සම්ුන්ධ්්ම් ඇති
ෙ එ්් පුද් ක සන්තානය ශ් උපදනා නාම රෑපය ශන් ය ශ. එය ශ වමවස් දත
ය ශුතු ය ශ.
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සිටින තැනැත්තාව ් ය ශෑම වකෝ්ය ශා විසින් එ්් ්රිය ශාේ් වකස
සක්නු කුන්න්ි. එවහත් ය ශෑම්් වස් වපවනන්වන් නාමරෑප ධ්ර්ම
පරම්පරාේි. සිටින තැනැත්තාට ය ශන්නට සිත් වය. එවහත් එපමණ්ින්
වනා ය ශැවය. ය ශන්නට ඕනෑය ශ ්ිය ශා ඇති ෙූ සිත නිරැද්ධ් ෙූ පසු ඒ සිත
නිසා එ්් පය ශ්් එසවීවම් උත්සාහවය ශන් ය ශුත් සිත්් ඇති වය. ඒ සිත
නිසා එය ශ හා ඇතිෙන ොය ශුවය වය ශන් පවය ශ හහළ ය ශාම සිදුවය. සිත
එව්වණහි ම නැති වය. පය ශ එසවීවම් උත්සාහවය ශන් ය ශු්්තෙ ඇති ෙූ
සිවත් ුකවය ශන් එස ෙූ පය ශ හදිිහය ශට වනා වය ශ්. පය ශ එසෙුණු පසු එය ශ
හදිිහය ශට ව න ය ශාවම් උත්සාහය ශ සහිත සිත්් පහළ වය. එහි ුකවය ශන්
පය ශ හදිිහය ශට වය ශ්. ඒ සිත එව්වණහි ම නිරැද්ධ් වය. එහි ුකවය ශන් පය ශ
පහළට වනාවය ශ්. අනතුරැෙ පය ශ බිම තැබීවම් උත්සාහය ශ සහිත සිත්්
පහළ වය. එහි ුකවය ශන් පය ශ නැෙත බිමට පැණවණ්. වදෙන පය ශ එසවීම
හදිිහය ශට ව න ය ශාම බිම තැබීම සිදුෙන්වන් ද එවස් ම ය ශ. සිත් වස් ම
රෑපවය ශෝ ද උපන් තැන ම බිඳී ය ශති. වනාවසක් වෙති. තැන්ින් තැන්ට
වනා ය ශති. වසකවෙන්නා්් වමන් දැවනන්වන් ද තැන්ින් තැන්ට
ය ශන්නා්් වමන් දැවනන්වන් ද පරණ පරණ රෑප ්කාපෙක බිඳීම හා
අරිත් අරිත් රෑප්කාප පහළ වීම ය ශ.
සිටින්නහුව ් පවය ශහි ඇත්වත් පෘථිවි ුණය ශ අධි් ුර එසවීවම්
ශ්්තිය ශ ඇති රෑප්කාප ව්ාටස්ි. ඒො සිටිය ශී ම නිරැද්ධ් වය. හහළට
වනා නඟ. සිතින් පය ශ එසවීමට උත්සාහ ්ළ ්ක්හි සිටීවමහි ී පැෙති
රෑප ්කාප නිරැද්ධ් ෙනු සමඟ ම ොය ශු ුණය ශ හා වත්වාෝ ුණය ශ අධි්
ෙූ රෑප්කාප ්රමවය ශන් හහළට හහළට පහළ වය. පය ශ එසවීම ය ශය ශි
්ිය ශනුවය ශ් ුිහන් අඩු රෑප ්කාප හහළට පහළ වීමය ශ. එ්ිවන්ට උඩින්
උඩින් පහළ ෙූ ඒ රෑප ්කාපවය ශෝ ද ඒ ඒ තැනම බිවඳති. හදිිහය ශට වනා
ය ශති. පය ශ හදිිහය ශට ව න ය ශාවම් උත්සාහය ශ සහිත සිත පහළ ෙූ ්ක්හි
හහළට උපන් රෑප පරම්පරා බිඳී ව ාස් හදිිහපසින් රෑප්කාප පහළ
ෙන්නට පටන් න. පය ශ හදිිහය ශට ය ශන්නා්් වමන් දැවනන්වන් එවස්
රෑප්කාප පහළ වීමය ශ. හදිිහය ශට ය ශන්නා්් වමන් වපවනන පිහදි උපන්
107
Non-commertial Distribution

සතිපට්ඨාන ,ාෙනා ්රමය ශ

පටුන වෙත

රෑප ්කාපවය ශෝ ද ඒ ඒ තැන ම නිරැද්ධ් වෙති. පහළට වනාය ශති. පය ශ
බිම තැබීවම් උත්සාහය ශ සහිත සිත පහළ ෙූ ්ක්හි එහි ුකවය ශන්
නැෙතත් පෘථිවි ුණය ශ අධි් රෑප්කාපවය ශෝ ්රමවය ශන් පහළට උපදිති.
පය ශ බිමට ව න ය ශාම වස් දැවනන්වන් ඒ රෑප්කාපෙක හපීම ය ශ.
එ්් එ්්
මන්් සම්ුන්ධ්වය ශන් පහළෙන නාම රෑප
පරම්පරාවෙහි පය ශ ඔසෙන සිත අනි්්ි. එසවෙන පවය ශහි රෑප
සමූහය ශ් අනි්්ි. පය ශ හදිිහය ශට වන ය ශන සිත අනි්්ි. හදිිහය ශට ිය ශ
රෑප සමූහය ශ අනි්්ි. බිම තුන සිත අනි්්ි. බිමට පහත් ෙූ රෑප
සමූහය ශ අනි්්ි. වමවස් එ්ිවන්ට වපර පසුවී හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන
වම් නාමරෑප පරම්පරාෙ හතා හ්්මනින් හපද බිඳි බිඳී ය ශන්න්් ුැවින්
උපදින උපදින සාස්්ාරය ශන් විදර්ශනා ්ිරීම පුරැදු වනා ්ළ අය ශට ඒ
සාස්්ාරය ශන්ව න් එ්්්ෙත් අ්්මුක් වනා වපවන්. අන්තිම ෙශවය ශන්
නාමරෑප වදෙර් ය ශෙත් වෙන් වී වනා වපවන්. ඔෙුනට වපවනන්වන් ඒ
සිය ශක්ක ම ය ශාම නැමැති එ්් වදය ශ්් වස් ය ශ. සන්තති ඝනය ශය ශි ්ිය ශනුවය ශ්
නාමරෑප පරම්පරාවෙහි ඇති ඒ ස්ෙ,ාෙය ශටය ශ. නාම රෑපය ශන් වෙන්ෙ
වනා වපවනන්වන්, ඒොවය ශ් අ්්මුක් ෙැවසන්වන් ඒ ඝන පරඥප්තිවය ශනි.
ඝනවය ශන් සාස්්ාරය ශන්ව ් අ්්මුක් ෙැවසන ුැවින් විදර්ශනා
වනා්රන්නෙුන් විසින් ය ශන්වන් මම ්ිය ශා ඒ සාස්්ාර සිය ශක්ක ආත්ම
ෙශවය ශන් නු කැවේ. එ්ිවන්ට සම්ුන්ධ්්ම් ඇතිෙ හපද හපද බිඳි
බිඳී ිය ශ ඒ නාමරෑප පරම්පරාෙ හැර, ය ශන ආත්මය ශ්් වහෝ පුද් කය ශ්ු
වහෝ නැත.
උපදනා සිත් සැවණ්ින් නැති වී ය ශන ුෙත් ෙිහන් ෙර අරිත්
්රැණු සම්ුන්ධ්වය ශන් අරිත් අරිත් සිත් උපදනා ුෙත් වත්රැම් ැනම
එතරම් අපහසු නැත. වත්රැම් ැනමට අපහසු ෙන්වන් රෑපෙක හපීම්
බිඳීම් වද්ය ශ, රෑපය ශන්ව ් ස්ෙ,ාෙය ශ ැන උව නම්් නැති විදර්ශනා
්ිරීම් ෙශවය ශන් රෑපය ශන් වි,ා ව්ාට ුැකම්් ්ර නැති අය ශට
ෙැටවහන්වන් එ්ම ශරීරය ශ්් එහා වමහා ය ශන සැටිය ශට ය ශ. එ්ම පය ශ
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එසවී හදිිහය ශට ව ාස් බිම නෙතින සැටිය ශට ය ශ. වමය ශ වත්රැම් ැනමට
අපහස ්රැවණ්ි. වත්රැම් ත ය ශුත්වත් උත්සාහවය ශන් විදර්ශනා
්ිරීවමනි. වම් ැඹුරැ ්රැණ සාමානයවය ශන් සිතා ත හැ්ි වීමට
උදාහරණ ්පය ශ්් ද්්ෙනු කැවේ.
ව්ාට්ට උරය ශ්ට විය ශළි සිය ශුම් ෙැකි පුරො මුදුවනන් කණුේින්
ුැඳ උඩ එක්කා තුා ය ශටි පැත්වතන් ්ුඩා සිදුර්් ්ළ වහාත් ඒ සිදුවර්
සිට හිහය ශට ව්කින් ෙැකි දහර්් ෙැ ිවරනු ඇත. එය ශ ්ුඩා ව්ෝටුේ්
වස් වපවනනු ඇත. ව්ාට්ට උරවය ශ් ෙැකි සිය ශක්ක ම වපාළෙට ුරෙ
ඇී පෙත්නා ුැවින් එහි සිදුවරන් නි්්වමන සෑම ෙැකි්ැටය ශ්් ම හිහ
ව්කින් වපාළෙට ෙැවටන්වන් ය ශ. ඒොවය ශ් එහා වමහා ය ශාම්් සිදු
වනාෙන්වන් ය ශ. (වම් ්ාරණය ශ ්ිය ශෙන්නාට ෙැටවහනු ඇත.
එක්කා තිවුන ව්ාට්ට උරය ශ ඒ වම් අත පැදෙුෙ වහාත් එය ශින්
ෙැ ිවරන ෙැකි දහර ඒ වම් අතට මන් ්රන්නා්් වමන් වපවනනු
ඇත. ව්ාට්ට උරවය ශ් සිදුවරන් පිටෙන සෑම ෙැකි්ැටය ශ්් ම හිහ
ව්කින් වපාවළාෙට ෙැවටද්ී ෙැකි ධ්ාරාෙ ව්ාට්ටවය ශ් වසකවීම අනුෙ
එහා වමහා ය ශන්වන් ව්වස් ද ්ිය ශා විමසිය ශ ය ශුතුය ශ. ෙැකි ධ්ාරාෙ
ව්ාට්ටවය ශ් වසකවීම අනුෙ එහා වමය ශා ය ශන්නා්් වමන් වපවනන්වන්
එහි ය ශාම්් ඇති නිසා වනාවය. ව්ාට්ට උරවය ශ් සිදුර ටිව්න් ටි්
එහාට ෙන ්ක්හි ටිව්න් ටි් එහාය ශින් ෙැකි ෙැ ිරීම සිදුෙන නිසාය ශ.
්කින් ව්ාට්ට උරවය ශ් සිදුර තිුුණු තැනී ෙැ ුරැණු ෙැකි ව්ාට්ටඋරය ශ
එහාට ය ශාවමන් පසු බිම ෙැටී හෙර වය. එුැවින් එතැන ෙැකි ධ්ාරාේ්
නැති වෙය ශි. ්කින් සිදුර තුුූ තැන ෙැකි ධ්ාරාෙ නැති වීමත් එහාය ශින්
අරිත් අරිත් ෙැකි ෙැ ිරීමත් වදස ුකා හන්නා තැනැත්තාට ෙැකි ධ්ාරාෙ
මන් ්රන්නා්් වමන් ද වසකවෙන්නා්් වමන් ද වපවන්.
ය ශට පැත්වත් ්ුඩා සිදුර්් ඇති ්ළය ශ්ට ෙතුර ව න උඩ
එක්කා ුැරිෙ වහාත් ්ළවය ශ් සිදුවර් සිට වපාළෙ ද්්ො ිහී දහර්් ුඳු
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දිය ශ දහර්් ෙැ ිවරනො වපවනනු ඇත. ය ශම් ්ිසිේු ඒ ්ළය ශ ව න
ය ශත වහාත් ්ළය ශ සමඟ ම දිය ශ දහරත් ය ශන්නා්් වමන් වපවනනු ඇත.
එවහත් දිය ශ දහර වනා ය ශය ශි. ්ළවය ශ් සිදුවරන් පිටෙන ාකය ශ නිතර ම
ෙැවටන්වන් ව්කින් ම වපාළෙට ය ශ. දිය ශ දහර ය ශන්නා්් වමන්
වපවනන්වන් ්ළවය ශ් සිදුර ිය ශතැනින් අරිත් ෙතුර ෙැ ිරීමත් ්කින්
්ළවය ශ් සිදුර තිුූ තැන්ෙක ී ෙැ ිරැණු ාකය ශ බිමට ෙැටී හෙරවීමත්
නිසාය ශ. වම් ්රැණ විදුකිය ශ පන්දම්ින් නි්්වමන ආවකෝ් ධ්ාරාෙ
අනුෙ ද දත හැ්ිය ශ.
රාතර ්ාකවය ශ් අඳුවර් විදුකිය ශ පන්දම්් දැක්ෙුෙ වහාත් ආවකෝ්
ධ්ාරාේ් වපවනන්වන් ය ශ. විදුකිය ශ පන්දවම් මූණත ෙැසුෙ වහාත්
එව්වණහි ම ආවකෝ් ධ්ාරාෙ නැති ෙන්වන් ය ශ. විදුකිය ශ පන්දම එහා
වමහා ්ළවහාත් එය ශ අනුෙ ආවකෝ් ධ්ාරාෙ ද ය ශන්නා්් වමන් වපවන්.
එවහත් ආවකෝ් ධ්ාරාවය ය ශාම්් නම් නැත. විදුකිය ශ පන්දවම් මූණත
ෙැසුෙවහාත් ආවකෝ් ධ්ාරාෙ නැති ෙන්නා්් වමන් ම එය ශ අන්
තැන්ට න්නා ්ක්හි ද ඒ ඒ තැන තිුූ ආවකෝ් ධ්ාරා නැති වය.
විදුකිය ශ පන්දවම් ය ශාම අනුෙ ඒ ඒ දිශාවෙහි අරිවතන් ආවකෝ් ධ්ාරාෙ
හට න්වන් ය ශ. පළමු තිුූ තැන ආවකෝ්ය ශ නැති වීමත් අනිත් තැන්
අරිත් ආවකෝ් ධ්ාරාේ් ඇතිවීමත් වදස ුකා හන්නහුට ආවකෝ්
ධ්ාරාෙ මන් ්රන්නා්් වමන් වපවන්.
පවය ශහි මන ද ්ිය ශන කද ෙැකි ධ්ාරා ාකධ්ාරා ආවකෝ්
ධ්ාරාෙන්ව ් මන වමන් සක්ා ත ය ශුතු ය ශ. ෙැකි ධ්ාරාදිය ශ තැනින්
තැනට වනා ය ශන්නා්් වමන් සතය ෙශවය ශන් පවය ශහි මන්් නැත.
මන්් ඇතිෝ් වමන් වපවනන්වන් පරණ පරණ රෑප ඒ ඒ තැන්ෙක
ම නිරැද්ධ්වීම හා අන් තැන්ෙක අරිත් අරිත් රෑපත් පහළ වීම ය ශ.ැ්
දි හැර තිවුන අත්් ේ් ්ිරීවම් ී වහෙත් හැ්ිළවීවම් ී
පළමුවෙන් හ්ුළුෙන්නට ඕනෑය ශ ය ශන සිත පහළ වය. අනතුරැෙ
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හැ්ිළවීමට උත්සාහ ්රන සිත් පහළ වය. ඒ සිත්ෙක ුකවය වය ශන්
්රමවය ශන් අත හැ්ිවළන්නට පටන්
න. ෙර්් අත් හැ්ිළම
සිදුෙන්වන් පිළිවෙළින් උපදනා වුාවහෝ සිත් ණන්ින් හා රෑප
වුාවහෝ ණන්ිනි. පවය ශ් මන වමන් ම අවත් හැ්ිළම සිදුෙන්වන්
පිළිවෙළින් රෑප රාශිය ශ්් හපිද හපිද බිඳි බිඳී ය ශාවමනි. අත හැ්ිළවීම
සම්ුන්ධ්වය ශන් උපදනා නාම රෑප පරම්පරාෙක වය ෙත් ුෙ නිසා
ෙර්තමාන සාස්්ාරය ශන් වෙන් වෙන් ව්ාට විදර්ශනා ්ිරීවම් පුරැද්ද
නැතිය ශෙුන්ට එ්ිවන්ට වපර පසු වී උපදනා ඒ නාමරෑප ධ්ර්මරාශිය ශ
ඒ්ත්ෙවය ශන් වපවන්. එවස් වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ එහි සන්තති ඝනය ශ ය ශ.
එය ශ නිසා හ්ුළෙන්වන් මම ය ශ ්ිය ශා වහෝ මම හ්ුළෙණය ශ ්ිය ශා වහෝ
ආත්ම සාඥාෙ ඇති වය.
එ්් ආහාර පිඩ්් ෙැළඳීම නාමරෑපධ්මව වුාවහෝ ණන්ින්
සිදුෙන්න්ි. එ්් ආහාර පිඩ්් ෙැළඳීවම්ී අහර න්න ඕනෑය ශ ය ශන සිත්
ද, ආහාරය ශ ුකන්නා ෙූ සිත් ද, ආහාරවය ශ් න්ධ්ය ශ න්නා ෙූ සිත් ද,
ආහාරය ශ වදසට අත ය ශෙන්නා ෙූ සිත් ද, ආහාරය ශ පිඬු්රන්නා ෙූ සිත් ද,
ආහාරය ශ අතට න්නා ෙූ සිත් ද, මුඛය ශ ්රා ආහාර ව න ය ශන්නා ෙූ
සිත් ද, වි්න්නා ෙූ සිත් ද, ආහාරය ශ දිවෙන් ඒ වම් අත වපරළන්නා ෙූ
සිත් ද, ආහාරවය ශ් තද ුෙ වහෝ වමාවළා්් ුෙ දැන න්නා සිත් ද සිහික්
ුෙ වහෝ උණුසුම් ුෙ දැන න්නා සිත් ද රසය ශ දැන න්නා සිත් ද
ිකින්නා ෙූ සිත් ද ය ශන වම්ො එ්ින් එ් පිළිවෙළින් හපිද නිරැද්ධ් වය.
ආහාර ්රා ව න ය ශනු පිණිස අත එසවීවමහි ී පැෙති රෑපවය ශෝ
එසවීවමහිී නිරැද්ධ වෙති. අත ව න ය ශන වත්් වනාපෙතිති. ව න
ය ශාවමහි පැෙති රෑපවය ශෝ ආහාරය ශ පිඬු ්ිරීම ද්්ො වනා පැෙත, ඒ
අෙස්ථාවයී ම නිරැද්ධ වෙති. පිඬු්ිරීවම්ී අවතහි රෑපවය ශෝ ආහාරය ශ
අතට ැනම ද්්ො වනා පෙත. ආහාරය ශ අතට ැනවම්ී පැෙති
රෑපවය ශෝ නැෙත අත එසවීම ද්්ො වනා පෙතිති. මුඛය ශට අය ශත් රෑපවය ශෝ
ද වසකවෙන ොරය ශ්් පාසාම එවස් නිරැද්ධ් වෙති. වමවස් ආහාර
ැනවම් ී පිළිවෙළින් හපද හපද නිරැද්ධ් වී ය ශන නාමරෑපධ්මව
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පරම්පරාෙ ඒොවය ශ් අ්්මුක් වපවනන විදර්ශනා ඥානය ශ නැතිය ශ ෙුනට
එ්්් වස් වපවන්. ඒ එ්ත්ෙවය ශන් වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ සන්තති ඝනය ශ
ය ශ. ඝනය ශ බිඳ වෙන වෙනම සාස්්ාරය ශන් දැ්ිය ශ හැ්ි විදර්ශනා ඥානය ශ
නැතිය ශෙුනට ඝනවය ශන් ෙැස තිවුන ඒ සාස්්ාරය ශන් සම්ුන්ධ්වය ශන්
මම අහර නිණය ශ ්ිය ශා ආත්ම සාඥාෙ ඇති වය. වමවත්ින් ද්්ෙනු
කැුූ ්රැණු අනුෙ වනා් ස්ක ්ාය ශි් ්රිය ශාෙන් හා පිම්බීම් හැ්ිළම්
ආී කකනය ශන් පිළිුඳ සන්තති ඝනය ශ පෙතිනා සැටි සක්ා ත ය ශුතු ය ශ.
ඇස හදිිහය ශට රෑපය ශ්් පැණණි ්ක්හි රෑපවය ශ් ඡාය ශාේ් ඇසට
පැණණ ඇවසහි සැවප්. එය ශින් ,ාොඞ් චිත්තය ශ වසක වය. ඒ වහ්තුවෙන්
රෑපය ශ දැ්වම් උත්සාහය ශ්් ඇති වය. අ,ිධ්ර්ම වපාත්ෙක ආෙර්ාන
චිත්තය ශය ශි නම් ්ර තිවුන්වන් රෑප දැ්වම් උත්සාහය ශ ෙූ සිතට ය ශ. එහි
පරතිඵකය ශ්් ෙශවය ශන් රෑපය ශ වපවන්. වපනමය ශ ය ශි ්ිය ශනුවය ශ්
අ,ිධ්මවවපාත්ෙක ක්්ඛු විඤ්ඤාණ ය ශ ය ශි නම් ්ර තිවුන සිත ඇතිවීම
ය ශ. දැ්මට උත්සාහ ්ිරීම් ෙශවය ශන් උපදනා සිත දැ්මට සමත් වනාවය.
එය ශ වනා දැ්ම බිවඳය ශි. ද්්නා සිතම දැ්්මට සමත් වෙය ශි. එවහත් ඒ
සිත දුටු රෑපවය ශ් හැටි සක්ා ැනමට සමත් වනා වෙය ශි. දැ්ම් මාතර ය ශ
සිදුව්ාට එය ශ බිවඳය ශි. ද්්නා සිත නිරැද්ධ්වීවමන් පසු අ,ිධ්මව වපාත්ෙක
සම්පටිච්ඡන සන්තරණාදි නම්ෙකින් ්ිය ශා ඇති දුටු වදය ශ පහදා න්නා
සිත් ඇති වය. ඊට පසු එහි හැඩහුරැ්ම් සක්ා න්නා ෙූ සිත් ද, නම
සක්ා න්නා සිත් ද, වහාඳ නර් සක්ා න්නා සිත් ද පහළ වය. වම්
සිත් සිය ශක්ක එ්ිවන්ට වපර හසුවී පහළෙන නමුත් හපීවම් බිඳීවම්
හ්්මන්්ම නිසා ඒො එ්ිවන්ින් වෙන්්ර ැනම දුෂ්්ර වය.
සිය ශක්ක එ්්් වස් ෙැටවහය ශි. ඒ සිත් පිළිුඳ ෙූ එ්්් වස් දැවනන
ස්ෙ,ාෙය ශ සන්තති ඝනය ශ ය ශ. ඇස හදිිහය ශට පැණණි රෑපය ශ නිසා එය ශ
අරමුණු ්ර සිත් පරම්පරාේ් පහළ වී බිඳීය ශාම ණස රෑපය ශ ද්ින ුකන
ආත්මය ශ්් නැත. පුද් කවය ශ්් නැත. එවහත් උපදින උපදින
සාස්්ාරය ශන් පිළිුඳ උසස් විදර්ශනා ,ාෙනා පුරැදු්ර නැති ානය ශා
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සන්තති ඝනය ශ නිසා රැෙටී, මට වපවනනොය ශ මම ුකනොය ශ ුකන්වන්
මම ය ශ ්ිය ශා ආත්මදෘෂ්ටිය ශ ඇති්ර නිති.
ද්්නා එ්් සිත්ට වහෙත් ක්්ඛුවිඤ්ඤාණය ශ්ට හපිද බිඳී
ය ශන්නට ත ෙන්වන් තත්පරය ශ්ින් දහවසන් පා ුේට ද අඩු ව්ටි
්ාකය ශ්ි. ය ශම්්ිසි එ්් වදය ශ්් වදස ණනිත්තු ්පය ශ්් ුකා හන්නා
ව්න්ුට ඒ රෑපය ශ දහස් ණන්් ොර නැෙත නැෙත වපවන්. එවහත්
ධ්මවවි,ා වනා ද්්නා ෙූ විදර්ශනා ඥානවය ශන්න වතාට අය ශට සන්තති
ඝනවය ශන් ෙැසම නිසා ඒ සිය ශක්ක වපවනන්වන් එ් ම වපනම්් වකස
ය ශ. ඒ නිසා ඔෙුහු මට ඕනෑ පමණ වෙකා ුැකිය ශ හැ්ිය ශ, දැ්ිය ශ හැ්ිය ශ
්ිය ශා ඒ දැ්ම් සිය ශක්ක එ්්ව්ාට ආත්ම ෙශවය ශන් නිති. වසෝත ඝාණ
ජියහා ්ාය ශ මන ය ශන ද්ොරය ශන්ව න් ශේද න්ධ් රසාදි අරමුණු
ැනවම් ී ද සන්තති ඝනය ශ ඇතිෙන සැටි ්ිය ශන කද ්රමවය ශන්
සක්ා ත ය ශුතුය ශ.
උත්පත්තිවය ශ් පටන් මරණය ශ ද්්ො ඇති වම් ්ාකය ශ මුළුක්වකහිම
වමාවහාත්ුදු නැෙතම්් නැතිෙ නාමරෑප ධ්ර්මවය ශෝ හපද හපද බිඳි බිඳී
වය ශති. එුැවින් සත්ත්ෙ සන්තානය ශ් ඊවය ශ් ඇති ෙූ නාමරෑපය ශන්ව න්
එ්්ුදු අද නැතත අද පෙත්නා නාමරෑපය ශන්ව න් එ්්ුදු වසට නැත.
හිඳීවම්ී පැෙති නාමරෑපය ශන්ව න්න එ්්ුදු නැ ිට සිටීවම්ී නැත.
සිටීවම්ී පැෙති නාමරෑපය ශන්ව න් එ්්ුදු මන් ්ිරීවමහිී නැත.
මන් ්ිරීවම්ී පැෙති නාමරෑපය ශන්ව න් එ්්ුදු නැෙතුණු පසු නැත.
වම් පැවය ශ්ී උපදනා නාමරෑපය ශන්ව න් එ්්ුදු කුන පැවය ශ්ී නැත.
වම් විනාඩිවය ශ් ී පෙත්නා නාමරෑපය ශන්ව න් එ්්ුදු කුන විනාඩිවය ශ්ී
නැත. ඇත්වත් නිතර ම උපනුපන් සාස්්ාර බිඳි බිඳී ය ශාම හා අරිත්
අරිත් සාස්්ාර හපීම්ි. හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන වම් සාස්්ාරය ශන්
සම ඒො උපදෙන පෙත්ෙන ආත්මය ශ්් නැත. සාස්්ාරවය ශෝ ද ආත්ම
වනාවෙති. සාස්්ාරය ශන් එවස් හපීමට සකස්ෙන සාස්්ාරය ශන්
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ව්වරහි ුකය ශ පෙත්ෙන අධිපතිවය ශ්් සාස්්ාරය ශන්ව ් අය ශිති්ාරවය ශ්්
ඒොය ශින් පිටත ද නැත.
සාස්්ාරය ශන්ව ් හපීම ෙන්වන් ඒ ඒ සාස්්ාරය ශ හපීමට
එ්්විය ශ ය ශුතු වහ්තූන් එ්තුවීවමනි. වහ්තූන්ව ් එ්්වීම්් නැතිෙ ය ශම්්ිසි
සාස්්ාරය ශ්් හපදවීමට සමවත්් ව්ාතැන්ෙත් නැත. උපන් සැටිවය ශ්
ම බිඳීය ශාම වහෙත් නැතිවීම මැරීම සාස්්ාරය ශන්ව ් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ. උපන්
සාස්්ාරය ශ් බිඳීම ෙැළැ්්වීමට තුා පමා්ිරීමටෙත් සමවත්් තුන්
වකාවෙහි ම ව්ාතැන්ෙත් නැත. සාස්්ාරය ශන්ව ් හපීම් බිඳීම්
වද්්හි ඇති වය ෙත් ුෙ නිසා ස්ෙසන්තානවය ශහි උපදින උපදින
සාස්්ාරය ශන් විදර්ශනා ්ිරීවම් පුරැද්ද නැති ානය ශාට ස්ෙසන්තානවය ශහි
අද පෙත්නා සාස්්ාරත් ඊවය ශ් වපවරය ශිදා හපද නිරැද්ධ් ෙූ සාස්්ාරත්
හ්ුත් මාස ෙර්ෂෙක හපද නිරැද්ධ් ෙූ සාස්්ාරත් එ්්් වස් ෙැටවහ්.
එවස් එ්්් වස් වපවනන පිහදි වය වය ශන් පෙත්නා ස්ෙ,ාෙය ශ
සන්තතිඝනය ශ ය ශ. සන්තතිඝනය ශ බිඳ ැනමට වනා සමත් පුද් කවය ශෝ
උත්පත්තිවය ශ් පටන් මරණය ශ ද්්ො ඇති සම්පූර්ණ ස්්න්ධ් පරම්පරාෙ
ඒ්ත්ෙවය ශන් ව න මමය ශ ්ිය ශා ආත්ම දෘෂ්ටිය ශ ඇති්ර නිති.

සමූහ ඝන
එ්ිවන් වෙන් ්ර ත වනා වහන සැටිය ශට ුැඳී පෙත්නා ෙූ
සාස්්ාරය ශන්ව ් අතරට තිය ශුණු විදර්ශනා ඥානය ශ ය ශො සාස්්ාරය ශන්ව ්
තතු වසවීම් ෙශවය ශන් ්ක්් විදර්ශනා ්ිරීම පුරැදු ්ර නැති සාමානය
ානය ශා හට එ්්් වස් වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ්් නාමය ශන්හි ද රෑපය ශන්හි ද
නාමරෑපය ශන්හි ද ඇත්වත්ය ශ. නාම රෑපය ශන් ව ් ඒ එ්්් වස් වපවනන
සැටිය ශට ුැඳී පෙත්නා ස්ෙ,ාෙය ශ සමූහ ඝන නම් වය. තෙත් ්රමය ශ්ින්
්ිය ශත වහාත් ුැඳී පැෙැත්ම නිසා අවන්් නාම රෑපය ශන්ව ්
ඒ්ත්ෙවය ශන් වපවනන ස්ෙ,ාෙය ශ සමූහඝනය ශ ය ශි. නාමරෑප වෙන් ්ර
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ැනමට වනා සමත් පුද් කවය ශෝ ඒ නාමරෑප සමූහය ශ මම ය ශ ්ිය ශා වහ්ැා
මාව ් ය ශ ්ිය ශා වහෝ ෙරදො වත්රැම් නිති.
වකෝ්ය ශා විසින් අත එ්් වදය ශ්් සැටිය ශට සක්නු කැවේ. නමුත්
අතය ශ ්ිය ශා ත හැ්ි එ්් වදය ශ්් නැත්වත්ය ශ. අත ය ශය ශි සක්න වදවය ශහි
ද එ්ිවන්ට ැටී පෙත්නා ෙූ වෙන් වෙන් ෙූ රෑප්කාප රාශිය ශ්ි. අත
දි ු්ිරීම් ේ්්ිරීම් ආදි ෙශවය ශන් වි්ෘතිය ශට පැණණ විය ශ හැ්්ව්් එ්්
වදය ශ්් වනාෙන ුැවිනි. ඒ ුෙ දම්ෙැක්් අනුෙ සිතා පහසුවෙන්
වත්රැම් ත හැ්ිය ශ. දම්ෙැක් ව්ාටස් රාශිය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. ඒ නිසා එය ශ
දි්් ්ළ හැ්ිය ශ, ේ්්ළ හැ්ිය ශ, නැණය ශ හැ්ිය ශ, ඕනෑ නම් ුළි ්ළ
හැ්ිය ශ. තෙත් වනාවය ශ්් ආ්ාරෙකට පැණණවිය ශ හැ්ිය ශ. එවස්
වනාවය ශ්් ආ්ාරෙකට පැණණවිය ශ හැ්්ව්් දම්ෙැක එ්් වදය ශ්් වනාෙ
්ුඩා ද්රෙය රාශිය ශ්් ෙන ුැවිනි. දම්ෙැක ්ුඩා ද්රෙය සමූහය ශ්් වනාවී
එ් ම වදය ශ්් වය නම් එ්් සැටිය ශ්ට ම තිවුනු ණස වි්ෘතිය ශට වනා
පැණණවිය ශ හැ්ිය ශ.
අත ද දම්ෙැක වස් ම අවන්්ා්ාරය ශන්ට පැණණවිය ශ හැ්ිය ශ.
ඇඟිකි එ්ිවන්ට ුැඳී ඇති සැටිය ශට එය ශ තැබිය ශ හැ්ිය ශ. ඇඟිකි
එ්ිවන්ට වනා සැවපන වස් තැබිය ශ හැ්ිය ශ. අත ේුටු ්ළ හැ්ිය ශ.
දි හැිහය ශ හැ්ිය ශ. ව ාටුේ් ්ළ හැ්ිය ශ, පැතකි ්ළ හැ්ිය ශ. තද ්ළ
හැ්ිය ශ. වමාවළා්් ්ළ හැ්ිය ශ. වමවස් අත වනාවය ශ්් ආ්ාරය ශට
පැණණවිය ශ හැ්්ව්් එය ශ එ්් වදය ශ්් වනාෙන නිසාය ශ. අත ්ුඩා
රෑප්කාප සමූහය ශ්් ණස එ්් වදය ශ්් වනාෙන නමුත් ඒ රෑප
සමූහවය ශහි ඇති එ්් වදය ශ්් වස් වපවනන පිහදි එ්ිවන්ට ුැඳී
පයතනා ස්ෙ,ාෙය ශ සමූහඝනය ශ ය ශ. අත වෙන් වෙන් ෙූ රෑප සමූහය ශ්්
ුෙ සාමානය ානය ශාට වනා දැවනන්වන් සමූහ ඝනවය ශන් රෑප ්කාප
ෙැස තිබීම නිසා ය ශ.
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අවතහි ෙර්ණ රෑපය ශ ද ඇත්වත්ය ශ. න්ධ් රෑපය ශ ද ඇත්වත්ය ශ. රස
රෑපය ශ ද ඇත්වත් ය ශ. ස්පරෂ්ටෙය රෑපය ශ ද ඇත්වත් ය ශ. ්ාය ශපරසාද රෑපය ශ ද
ඇතවත් ය ශ. ජීවිත ,ාෙ ආ්ාශ ඕාා රෑපවය ශෝ ද ඇත්තාහ. අත වදස
ුැරිෙ වහාත් ඇසට වපවනන්වන් අවතහි ෙණය රෑපය ශ ය ශ. හතිිහ රෑපවය ශෝ
ඇසට වනා වපවනති. අත නාසය ශට ළා ්ළ වහාත් දැවනන්වන් එහි
න්ධ් රෑපය ශ ය ශ. දිෙ ා ුැරිෙ වහාත් දැවනන්වන් එහි රස රෑපය ශ ය ශ.
එ්් අත්ින් අනි්් අත අක්කා ුැරිෙ වහාත් දැවනන තද වහෝ
වමාවළා්් තිය ශ ද සිසික් වහෝ උණුසුම් තිය ශ ද පිම්බී ඇති තිය ශ ද
ස්පරෂ්ටෙය රෑපය ශ ය ශ. ඒ ඒ හන්ද්රිය ශය ශන්ට විෂය ශ ෙන අවතහි ෙූ රෑප
සමූහය ශ සාමානය ානය ශාට ෙැටවහන්වන් අත නැමැති එ්ම, වදය ශ
සැටිය ශට ය ශ. ඔෙුහු වපවනන්වන්ත් වම් අත ම ය ශ. තදට වමවළ්ට
දැවනන්වන්ත් වම් අත ම ය ශ. සතට උණුසුමට දැවනන්වන්ත් මහතට
දැවනන්වන්ත් වම් අත මය ශ ය ශි සිතති. ඔෙුන්ට එවස් ෙැටවහන්වන් සමූහ
ඝනවය ශන් අවතහි රෑප ෙැස තිබීම නිසා ය ශ.
එ්් සන්තානය ශ් වනාවය ශ්් අෙස්ථාෙක වනාවය ශ්් වහ්තූන්
නිසා හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන විඥාන වයදනා වකෝ, ව්රෝධ් ඊෂෂ්යා පරති
ආදි නාම ධ්ර්මය ශන්ව ් එ්් සන්තානය ශ්ට අය ශත්ෙ හපීම් ෙශවය ශන්
ඇත්තා ෙූ ඒ්ාුද්ධ්,ාෙය ශ නාමය ශන්ව ් සමූහ ඝනය ශ ය ශි. සමූහ ඝනය ශ
නුෙණින් බිඳ නාම ධ්මවය ශන් වෙන් වෙන් ෙශවය ශන් වත්රැම් ැනමට
වනා සමත් ුැවින් සාමානය ානය ශා ද්්වන්ත් මා ය ශ, අසන්වන්ත් මා ය ශ,
ඳ දැන න්වන්ත් මා ය ශ, රස විඳින්වන්ත් මා ය ශ, තද ුෙ වමාවළා්් ුෙ
දැන න්වන්ත් මා ය ශ, උණුසුම් ුෙ සිසික් ුෙ දැන න්වන්ත් මා ය ශ,
ඇරිම් ්රන්වන්ත් මා ය ශ, ්ිවපන්වන්ත් මා ය ශ, වනා හෙසන්වන්ත් මා
ය ශ, පරති ෙන්වන්ත් මා ය ශ, ්ණ ාටු ෙන්වන්ත් මා ය ශ, කජ්ජිත ෙන්වන්ත්
මා ය ශ, බිය ශ ෙන්වන්ත් මා ය ශ, පහදින්වන්ත් මා ය ශ, වමත් ්රන්වන්ත් මා
ය ශ, ්රැණා ්රන්වන්ත් මා ය ශ, සැප විඳින්වන්ත් මා ය ශ, දු්් විඳින්වන්ත්
මා ය ශ ්ිය ශා සිය ශරි ම නාම ධ්ර්ම මම නැමැති එ්් වදය ශ්් ව්ාට ෙරදො
ද්ිති.
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ය ශාම, ඊම, සිටීම, හිඳීම, ්ෑම, බීම, ීම, ැනම, ්ථා ්ිරීම
ය ශනාදි ්රිය ශා සිදු්ිරීම් ෙශවය ශන් උපදනා නාම රෑපය ශන්ව ් ඒ්ාුද්ධ්
,ාෙය ශ නාමරෑප වද් පිළිුඳ ෙූ සමූහ ඝනය ශ ය ශි. ශරීරය ශ්් නැති නාමය ශ
ද ය ශාම් ඊම් ආදි ්රිය ශා සිදු්ිරීමට සමත් වනා වය. දැනම්් නැති රෑපය ශ ද
ඒ ්රිය ශා සිදු්ිරීමට සමත් වනා වය. මනාදි ්රිය ශා සිදුෙන්වන් නාම රෑප
වද් ඒ ්රිය ශා සිදු ්ිරීම් ෙශවය ශන් එ්්වීවමනි.
මන සිදු ෙන්වන් වමවස් ය ශ:- ය ශන්නට ඕනෑය ශ ය ශන සිත
පළමුවෙන් ඇති වය. එය ශ නිරැද්ධ් ෙූ පසු ඒ සිත නිසා පය ශ ඔසෙන
උත්සාහවය ශන් ය ශුත් සිත්් ඇති වය. එය ශ නිසා ශරීරවය ශහි පැතිර පෙත්නා
ොය ශු රෑපය ශන්ව ් තක්රි ්ිරීවමන් පවය ශහි හහළට ය ශාම සිදු වය. හන්පසු
පය ශ හදිිහය ශට ව න ය ශාමට උත්සාහ ්රන සිත පහළ වය. එය ශින් උපදනා
ොය ශු ුකවය ශන් පය ශ හදිිහය ශට වය ශ්. අනතුරැෙ ය ශ බිම තැබීමට උත්සාහ
්රන සිත පහළ වය. එය ශින් උපදනා ොය ශු ුකවය ශන් හදිිහය ශට ිය ශ පය ශ
බිමට වය ශ්. හ්්බිති එවස් ම අනි්් පවය ශ් එසවීම හදිිහය ශට ව න ය ශාම බිම
තැබීම ද සිදු වය. මන ්රිය ශා සම්ුන්ධ්වය ශන් එ්් සන්තානය ශ් උපදනා
ඒ නාම රෑපය ශන් ව ් එ්් ්රිය ශාේට අනු්ූකත්ෙවය ශන් ඇත්තා ෙූ
ඒ්ාුද්ධ්,ාෙය ශ සමූහ ඝනය ශ වය.
ය ශාම සම්ුන්ධ්වය ශන් උපදනා ෙූ ඒ නාමරෑප සමූහය ශ ඝනවය ශන්
ෙැස ඇති ුැවින් උපදින උපදින සාස්්ාරය ශන් විදර්ශනාඥානවය ශන්
වි,ා ්ර ුැකම පුරැදු ්ර නැත්තා ෙූ සාමානය ානය ශාට ය ශන්නට
ඕනෑය ශ ්ිය ශා ඇතිෙන සිත ය ශ, පය ශ එසවීමට උත්සාහ ්රන සි ත ය ශ,
එය ශින් ඇතිෙන රෑපවය ශෝ ය ශ, එසවෙන පවය ශහි රෑපවය ශෝ ය ශ, හදිිහය ශට ව න
ය ශාමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, එය ශින් උපදනා රෑපවය ශෝ ය ශ, හදිිහය ශට ය ශන
පවය ශහි රෑපවය ශෝ ය ශ, පය ශ බිම තැබීමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, එය ශින්
උපදනා රෑපවය ශෝ ය ශ, පහත්ෙන පවය ශහි රෑපවය ශෝ ය ශ ය ශන වම් සිය ශක්ක මම
නැමැති එ්් වදය ශ්් සැටිය ශට ෙැටවහන්වන් ය ශ. ඔෙුහු ඒ සිය ශක්ක ම
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එ්්ව්ාට සිය ශක්ක එ් ම ආත්මය ශ ෙශවය ශන් ෙරදො ව න මම ය ශණය ශි
සිතති.
සවදාරට හසුෙන රෑපය ශන් හා නාමය ශන් වනා හැර සිහි ්රණන්
්ක් ය ශෙන වය ශෝ ාෙකරය ශාහට අන්තිම ෙශවය ශන් නාමරෑප වද්ෙත්
වෙන් වෙන්ෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ඒ වමවස් ය ශ. එ්් පය ශ්්
හ්ුළෙන ්ක්හි හ්ුළනු ්ැමති සිත හැ්ිළවීමට උත්සාහ ්රන සිත
අනි්්් සැටිය ශටත් අවතහි වහෝ පවය ශහි හැ්ිවළන රෑප අනි්්්
සැටිය ශටත් වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. පිම්බීම හැ්ිළම සිහි ්රන ්ක්හි
පිම්වුන රෑප අනි්්් සැටිය ශටත් සිහි්රන සිත අනි්්් සැටිය ශටත්
හැ්ිවළන රෑප අනි්්් සැටිය ශටත් සිහි්රන සිත අනි්්් සැටිය ශටත්
වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. අන් සිය ශරි ්රිය ශාෙකී ද නාම රෑප වද්
වෙන්ෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. වම් වපනම කත් වය ශෝ ාෙකරය ශා හට
එපමණ්ින් ම සමූහ ඝනය ශ බිඳුණු ුෙ ්ිය ශය ශුතු ය ශ.
සමූහ ඝනය ශ බිඳී නාමරෑප වෙන් ෙශවය ශන් වපවනන්නා ෙූ
වය ශෝ ාෙකරය ශාහට නාමරෑප වද් හැර නාමරෑපය ශන් ව්වරහි
අධිපති්ම පෙත්ෙන නාමරෑපය ශන් ඒ ඒ ්ෘතයවය ශහි වය ශාදෙන
නාමරෑපය ශන් ඇති ්රන ආත්ම නම් ෙූ වදය ශ්් ඒ නාමරෑපය ශන් අතර
නැති ුෙ ද වපවනන්වන් ය ශ. අත් පා ආදිය ශ හ්ුළුෙන්නට දි හරෙන්නට
ය ශන්නට ්ැමතිෙන උත්සාහ ්රන සිත්ෙකට හැ්ිළවීවම් දි හැරීවම්
ය ශැවීවම් සමත් ්ම්් නැති ුෙ ද හැ්ිවළන දි හැවරන ය ශන රෑපෙකට
නාමවය ශන් වතාරෙ ඒො සිදු්ිරීවම් සමත් ්ම්් නැති ුෙත් වහ්තූන්ව ්
සාවය ශෝ වය ශන් ම ණස නාමරෑපය ශන් ව ් ්ැමැත්වත් සැටිය ශට මනාදිය ශ
සිදු වනාෙන ුෙත් වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙැටවහන්වන් ය ශ. ිහසි වස් මනාදි
්රිය ශා සිදු ්ිරීවම් ශ්්තිය ශ හා සුෙදු්් විඳීවම් ශ්්තිය ශ හා නාමරෑපය ශන්ට
නැති ුැවින් ඒො වහ්තූන්ව ් සාවය ශෝ වය ශන් හපද හපද බිඳි බිඳී ය ශන
ධ්ර්ම ණස ආත්ම වනාෙන ුෙ ද වය ශෝ ාෙකරය ශාට ෙැටවහන්වන් ය ශ.
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විදර්ශනාඥානය ශ දිය ශුණු තිය ශුණු ්රණන් ්රමවය ශන් ඝනය ශ බිඳිණන්
සාස්්ාර සිහි ්ිරීම ්රව න ය ශන්නා ෙූ වය ශෝ ාෙකරය ශාහට රෑප දැ්වම්
ක්්ෂුර්විඥානය ශ අනි්්් සැටිය ශටත් එය ශ උපදින තැන ෙූ ක්්ෂුස්පරසාදය ශ
අනි්්් සැටිය ශටත් වපවනන රෑපය ශ අනි්්් සැටිය ශටත් ඒ තුවනහි
එ්්වීම ෙූ ඵස්සය ශ අනි්්් සැටිය ශටත් වෙන්වී වපවනන්වන් ය ශ. දුටු
රෑපවය ශ් වහාඳ ුෙ වහෝ නර් ුෙ ආස්ොදනය ශ ්රන වයදනාෙත් රෑපය ශ
වහාඳ නම් ඒ ැන ඇතිෙන තණ්හාෙත් නැෙතත් එය ශ ද්්නට ඕනෑය ශ
්ිය ශා ඇතිෙන ුකෙත් තණ්හාෙත් සුන්දර රෑපය ශ කැබීම සඳහා ඇති ෙන
්ක්පනාත් ඒ ැන ්රිය ශා ්ිරීම් ෙශවය ශන් ඇතිෙන නාම රෑපත් වෙන්
වෙන්ෙ වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. ශේද ශරෙණාදිවය ශහි ඇතිෙන නාම
රෑපත් එවස් ම වහාඳින් වෙන් වෙන්වී වපවනන්නට ෙන්වන් ය ශ. එය ශින්
ෙඩා වහාඳින් ඝන සාඥාෙ දුරැවී සාස්්ාරය ශන්ව ් අනාත්ම කක්ෂණය ශ
පැහැදිකි වී ආත්ම සාඥාෙ දුරැ ෙන්වන් ය ශ.

කෘත ඝන
එ්් එ්් සන්තානය ශ් වුාවහෝ නාමරෑපවය ශෝ උපදිති. උපදින
උපදින සෑම නාම රෑප ධ්මවය ශ්් විසින් ම ය ශම් ්ිසි ්ෘතයය ශ්් ද සිදු
්රනු කැවේ. සෑම නාමය ශ්ට ම සෑම රෑපය ශ්ට ම අය ශත් වෙන් ෙූ
්ෘතයය ශ්් ඇත්වත් ය ශ. එ්් ධ්ර්මය ශ්ට අය ශත් ්ෘතයය ශ්් සිදු ්ිරීවම්
සමත් ්ම්් තෙත් ධ්ර්මය ශ්ට නැත්වත් ය ශ. එ්් සන්තානය ශ් උපදනා
අවන්් පර්ාර නාමරෑපය ශන් විසින් සිදු ්රන එ්ිවන්ට වෙනස් ෙූ
්ෘතයය ශන්හි ය ශම් ්ිසි අවනයානය සම්ුන්ධ්ය ශ්් ද ඇත්වත් ය ශ. ඒ
සම්ුන්ධ්ය ශ නිසා විදර්ශනා ඥානය ශ දිය ශුණු ්ර නැති සාමානය ානය ශාට
ඒ ඒ ්ෘතයය ශ සිදු්රණන් උපන් අවන්් නාමරෑප ධ්ර්ම එ්් වදය ශ්්
සැටිය ශට ෙැටවහන්වන් ය ශ. එ්් වදය ශ්් සැටිය ශට ෙැටහම ය ශ, ආත්මය ශ
සැටිය ශට ෙැටහම ය ශ ය ශන අවන්් නාම රෑපය ශන් ආත්මය ශ නමැති එ්්
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වදය ශ සැටිය ශට ෙැටහමට වහ්තු ෙන අවනයානය සම්ුන්ධ්ය ශ ඇත්තා ෙූ
නාම රෑපය ශන්ව ් ්ෘතය සමූහය ශට කෘත ඝනය ය ශි ්ිය ශනු කැවේ.
නාම රෑපය ශන්ව ් ්ෘතයවය ශෝ නම් දැ්ම් ඇසම් ශරීරාෙය ශෙය ශන්
හැ්ිළවීම් දි ු්ිරීම් එසවීම් පහත් ්ිරීම් ආීහු ය ශ. ය ශම්්ිසි ෙස්තුේ්
ක්්ෂුුඃපරසාදවය ශහි වහෙත් ඇවසහි
ැවටය ශි.
ැටුණු වදය ශ අනුෙ
ක්්ෂුුඃපරසාදවය ශන් දර්ශන චිත්තය ශ ඇති්රනු කුය ශි. ක්්ෂූර්විඥාන නම් ෙූ
ඒ දශයන චිත්තය ශ රෑපය ශ ද්. ෙණය රෑපය ශ ය ශ ක්්ෂුුඃපරසාදය ශ ය ශ දශයන
චිත්තය ශ ය ශ ය ශන වම් තුවනන් සිදු ්රන ්ෘතය තුන ඒ්ාුද්ධ්ෙ ඇතිෙන
ුැවින් ධ්ර්ම වි,ා දැ්මට වනා සමත් පුද් කය ශාට ක්්ෂුර්විඥානය ශ
ක්්ෂුුඃපරසාදය ශ ය ශන නාමරෑප ධ්මව වද් ආත්මය ශ නමැති එ්් වදය ශ
සැටිය ශට ෙැටවහ්. එය ශින් ඔහු මම ද්ිණය ශ, ද්්වන් මම ය ශ ය ශි ෙරදො
සිතය ශි. ක්්ෂුුඃපරසාද ක්්ෂුර්විඥාන ෙර්ණ ය ශන වම්ොට අය ශත්
්ෘතයය ශන්ව ් ුද්ධ්,ාෙය ශ ්ෘතය ඝනය ශ ය ශ. (දැ්ම්් සම්පූර්ණ යනවන්
සම්පටිච්ඡින සන්තරණ වොත්ථපන ාෙන ය ශන නම්ෙකින් ්ිය ශන තෙත්
වුාවහෝ සිත් ද එ්තු වීවමනි. ඒො ැන ්ිය ශුෙත් අ,ිධ්ර්මය ශ නූ තුන්ට
වනා ෙැටවහන ුැවින් ඒො ැන වමහි සඳහන් වනා්රන කදි.
ශේදය ශ වශරෝතරපරසාදවය ශ් ැවට්. වශරෝතරපරසාදය ශ ඒ ශේදය ශ අනුෙ
වසෝත විඤ්ඤාණ නම් ෙූ ශරෙණ චිත්තය ශ ඇති ්රෙය ශි. වශරෝතවිඥාන නම්
ෙූ ශරෙණ චිත්තය ශ ශේදය ශ අසය ශි. වහෙත් ශේදය ශ දැන න. ශේද,
වශරෝතරපරසාද, වශරෝත විඥාන ය ශන වමාෙුන් විසින් සිදු්රන වශරෝතරපරසාදවය ශ්
ැටීම ය ශ ඇස්වීම ය ශ ඇසම ය ශ ය ශන ්ෘතය තුවන් ුද්ධ්,ාෙය ශ ඒො වෙන්
ෙශවය ශන් වනා ද්්නා ුැවින් වශරෝතරපරසාද වශරෝතරවිඥාන වද් අසන්නා
ෙූ මම සැටිය ශට ෙරදො වත්රැම්
න. වශරෝතරපරසාදවය ශහි
ැටීම
වශරෝතරවිඥානය ශ ඇති්ර වීමය ශ. ශේදය ශ දැනමය ශ ය ශන වම් ්ෘතයය ශන්ව ්
ුද්ධ්,ාෙය ශ ්ෘතයඝනය ශ ය ශ.
ඳ දැනම් රස දැනම් හැපම් දැනම්
සම්ුන්ධ්වය ශන් ද ඇත්තා ෙූ ්ෘතය ඝනය ශ ්ිය ශන කද ඒොවය ශ්
අනුසාරවය ශන් සිතා ත ය ශුතු.
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්ක්පනා ්ිරීම වහෙත් ඒ ඒ අරමුණුෙකට සිත වය ශාමු ්ිරීම
විතර්් චකතසි්වය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. ය ශම්් ඇති සැටිය ශට දැන ැනම පරඥා
චකතසි්වය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. ද්්නා රෑපාදිවය ශ් වහාඳ තිය ශ ආස්ොදනය ශ
්ිරීම සුඛ වයදනාවය ්ෘතයය ශ ය ශ. අරමුණුෙක නර් තිය ශ ආස්ොදනය ශ
්ිරීම දුුඃඛවයදනාවය ්ෘතයය ශ ය ශ. අරමුවණ් මධ්යම ,ාෙය ශ විඳීම
උවප්්්ෂා වයදනාවය ්ෘතයය ශ ය ශ. සිත පරවුෝධ් ්රවීම පරතිවය ශ් ්ෘතයය ශ
ය ශ. අරමුණට ඇරිම් ්ිරීම වකෝ,වය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. අරමුණට විරැද්ධ්වීම
ද්වයෂවය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. අනුන්ව ් සම්පත් වනා හෙසම ඊෂෂ්යාවය ්ෘතයය ශ
ය ශ. පෙට කජ්ාා වනා වී බිය ශ වනාවී එඩිතරවීම අහිිහ්
අවනාත්තප්පය ශන්ව ් ්ෘතයය ශ ය ශ. පෙට කජ්ාාවීම හිිහවය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ.
පෙට බිය ශවීම ඔත්තප්පවය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. පැහැීම ශරද්ධ්ාවය ්ෘතයය ශ ය ශ.
අනුන්ව ් සැපය ශට ්ැමතිවීම චමතරිවය ශ් ්ෘතයය ශ ය ශ. අනුන්ව ් දු්
ැන ්ම්පාවීම ්රැණාවය ්ෘතයය ශ ය ශ. වමවත්ින් ්ිය ශන කදුවය ශ් නාම
ධ්මවය ශන්ව ් ්ෘතයෙකින් එ්්තරා ව්ාටස්ි.
්ිය ශන කද්දා ෙූ වනා්ිය ශන කද්දා ෙූ ද අවන්් පර්ාර ්ෘතයය ශන්
සිදු ්රන නාම රෑපය ශන් වෙන වෙනම හපද ඒ ්ෘතයය ශ සිදුව්ාට
වෙන වෙන ම බිඳී ය ශන නමුත් වෙන් ෙශවය ශන් නාමරෑප ධ්ර්ම වත්රැම්
ැනවම් ශ්්තිය ශ නැත්තා ෙූ සාමානය ානය ශාට වපවනන්වන් එ්
සන්තානය ශ් ඇතිෙන්නා ෙූ ඒ නාම රෑප ්ෘතය සිය ශක්ක ම ආත්මය ශ ය ශ
්ිය ශාත් මම ය ශ ්ිය ශාත් සක්න එ්් වදය ශ්ින් ම ඒ ්ෘතය සිය ශක්ක ම
සිදු්රන්නා්් වස් ය ශ. ඔෙුහු ද්්වන්ත් මා ය ශ. අසන්වන්ත් මා ය ශ, ඳ
දැවනන්වන්ත් මා ය ශ, ්ක්පනා ්රන්වන්ත් මා ය ශ, ්රැණු වත්රැම්
න්වන්ත් මාැා ය ශ, සැප විඳින්වන්ත් මා ය ශ, දු්් විඳින්වන්ත් මා ය ශ,
මැදහත්ෙ හන්වන්ත් මා ය ශ, පරති ෙන්වන්ත් මා ය ශ, ඇරිම් ්රන්වන්ත් මා
ය ශ, ්ිවපන්වන්ත් මා ය ශ, අනුන් ව ් ය ශහපතට විරැද්ධ් ෙන්වන්ත් මා ය ශ,
කජ්ාා වනා ෙන්වන්ත් මා ය ශ, බිය ශපත් වනා ෙන්වන්ත් මා ය ශ, කජ්ජිත
ෙන්වන්ත් මා ය ශ, බිය ශපත් ෙන්වන්ත් මා ය ශ, පැහැවදන්වන්ත් මා ය ශ, වමත්
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්රන්වන්ත් මා ය ශ, ්රැණා ්රන්වන්ත් මා ය ශ ය ශි ෙරදො සිතති. වමවස්
අවන්් ්ෘතයය ශන් එ්් වදය ශ්ින් එ්් තැන්ින් සිදුෙන්නා වස්
වපවනන පිහදි ්ෘතයය ශන්ව ් ුද්ධ් ,ාෙය ්ෘතය ඝනය ශ ය ශ.
ය ශෑවමහිී ඇතිෙන ය ශාමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, එ්් පය ශ්්
එසවීමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, හහළට එන පවය ශහි රෑපවය ශෝ ය ශ, එස ෙූ
පය ශ හදිිහය ශට ය ශැවීමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, පවය ශහි හදිිහය ශට ය ශන
රෑපවය ශෝ ය ශ, පය ශ බිම තැබීමට උත්සාහ ්රන සිත ය ශ, පවය ශහි පහළට
හපී ය ශන රෑපවය ශෝ ය ශ ය ශන වම්ො වෙන් වෙන් ෙූ ්ෘතය ඇත්වතෝ ය ශ.
නාමරෑප වි,ා සක්ා ැනමට වනා සමත් සාමානය පුද් කය ශන්ට ඒ
සිය ශක්ක එ්් වදය ශ් ්ෘතයය ශ්් වස් වපනමට වහ්තුෙන පිහදි ඒ ්ෘතය
සමූහවය ශ් ුද්ධ,ාෙය ශ ්ෘතය ඝනය ශ ය ශ . ්ෘතය ඝනවය ශන් ෙැසවමන් ඒ ඒ
්ෘතයය ශ සිදු ්රන නාම රෑපය ශන් වෙන් ්ර ත වනා හැ්ි වීවමන් ඒ
නාම රෑප සිය ශක්ක ම එ්්ව්ාට ය ශන්වන් මා ය ශ ය ශි ෙරදො වත්රැම්
නිති. අනි්ුත් සිය ශරි ම ්රිය ශා සම්ුන්ධ්වය ශන් ද ්ෘතය ඝනය ශ ්ිය ශන
කද්දට අනුෙ සක්ා ත ය ශුතුය ශ.

ආරේමණ ඝන
නාම ධ්මවවය ශෝ ය ශ ය ශි ්ිය ශනු කුන චිත්තචකතසි්ය ශන් විසින්
න්නා ෙූ චිත්තචකතසි්ය ශන්ට හසුෙන්නා ෙූ පරමාර්ථ ෙූ ද පරමාර්ථ
වනා ෙූ ද ස්ෙ,ාෙවය ශෝ ආරම්මණ නම් වෙති. ආරම්මණ ය ශන ෙකනවය ශ්
වත්රැම චිත්ත චකතසි්ය ශන් විසින් අක්කා න්නා වදය ශ ය ශනුය ශි. ාාති
ෙශවය ශන් අරමුණු ඒ ඒ ව්ාටස ඇතුළු ව්ාට ්ථා ්රන ්ක්හි රෑප
ශේද න්ධ් රස ස්පරෂ්ටෙය ධ්ර්මය ශ ය ශි අරමුණු සය ශ්් ඇති ුෙ ්ිය ශනු
කැවේ. වකාෙ ඇති ්ුඩා මහත් ෙස්තුෙක රෑපාරම්මණය ශ ය ශි ්ිය ශන ෙර්ණ
ධ්ාතුෙ ඇත්වත්ය ශ. එුැවින් වකාෙ ඇති රෑපාරම්මණ වමවත්ැය ශි
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්ෙරා්ාරය ශ්ින්ෙත් පමණ වනා ්ළ හැ්ි ය ශ. ශේදාදි අරමුණුත් එවස් ම
ය ශ.
ඒ අරමුණු නිණන් උපදනා සිත් ද අරමුණු වස් ම හතා
වුාවහෝය ශ. එවහත් අරමුණු ාාති අනුෙ සිත් එ්තුව්ාට ්ථා ්ිරීවම්ී
ක්්ඛු විඤ්ඤාණ වසෝත විඤ්ඤාණ ඝාණ විඤ්ඤාණ ජියහා විඤ්ඤාණ
්ාය ශ විඤ්ඤාණ මවනෝ විඤ්ඤාණ ය ශි සිත් සය ශ්් ඇති ුෙ ්ිය ශනු කැවේ.
වෙන් වෙන් ෙූ ආරම්මණය ශන් ව ් ෙශවය ශන් ්ිය ශත වහාත් අපරමාණ
ක්්ඛු විඤ්ඤාණවය ශෝ වෙති. වසෝත විඤ්ඤාණාීහු ද එවස් ම අපරමාණ
වෙති. අවන්්ාරම්මණය ශන්
නිණන් එ්් සන්තානය ශ් ඇති ෙන
අවන්්පර්ාර නාමය ශන් විදර්ශනාඥානය ශ නැතිය ශෙුන්ට ආත්මය ශ නමැති
එ්් වදය ශ්් වස් ෙැටවහන්වන් ය ශ. ආරම්මණය ශන් ව ් ෙශවය ශන්
අවන්්පර්ාර නාමය ශන්හි ඇති එ්් වදය ශ්් වස් වපනමට වහ්තුෙන
ුද්ධ්,ාෙය ශ ආරම්මණ ඝන නම් වය.
වය ශෝ ාෙකරය ශනට විදර්ශනා ්රන සමවය ශහි රෑපය ශ ආත්මය ශ
වනාෙන ුෙ ද, වයදනාෙ ආත්මය ශ වනාෙන ුෙ ද, සාඥා සාස්්ාර
විඥානය ශන් ආත්ම වනාෙන ුෙ ද, ඒොය ශින් පිටත ආත්මය ශ්් නැති ුෙ ද
වපවනන්වන් ය ශ. එවහත් මම ය ශ මම ය ශ ය ශන සාඥාෙ ඔෙුනට නැෙත
නැෙත ඇති වය. එය ශට වහ්තුෙ වම් ඝන සතර ය ශ. ආත්මදෘෂ්ටිය ශ
නැති්රනු පිණිස වම් ඝන සතර වහාඳින් වත්රැම් ව න ඝන සාඥාෙ
දුරැෙන වත්් ම ,ාෙනා ්ළ ය ශුතු ය ශ.
ඝන සතර පිළිුඳෙ සෑවහන විස්තරය ශ්් වම් තා්් කිපි ෙූ ්ිසිම
වපාත්ට ඇතුළු වී නැති ුැවින් වම් කිපිය ශ සැපය ශමට පිටු සිය ශය ශ්්
වදසිය ශය ශ්් ඇති වපාත්් කිය ශන තරමට මහන්සි න්නට සිදුවිය ශ. ුුරැම
රට රැන් ුන් නුෙර පරධ්ාන සතිපට්ඨාන ,ාෙනා මධ්යස්ථානවය ශන් නි්ුත්
්ර ඇති සතිපට්ඨාන ,ාෙනා වපාත වම් කිපිය ශ සැපය ශමට අපට
වුාවහෝ උප්ාර ෙූ ුෙ පරතිවය ශන් සඳහන් ්රමු.
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චතුරා ය සත
චතුන්නං භික්ඛසව අරියසචසචානං අනනුසබාධා අප්පච්සවධා
එවමිදං දීඝ මද්ධානං සංධාවිතං සංසරිතං මමඤ්සච ව තුම්හාකඤ්ච.
ය ශනුවෙන් “මහවණනි, ආය ශයය සතය සතර වනා දැනම නිසා ම
පරතය්්ෂ ්ර වනා ැනම නිසා ම අප වතාප විසින් ීර්ඝ ්ාකය ශ්්
මුළුක්වකහි නැෙත නැෙත හපීම් ෙශවය ශන් සාසාරවය ශහි ඔු වමාු
දිවීම ඇවිීම ්රන කද්වද් ය ශ” ය ශි තථා තය ශන් ෙහන්වස් විසින් ෙදාරන
කද්වද් ය ශ.
ෙර්ෂ ණනින් තුා ්ක්ප ණනින් ෙත් පරමාණ ්ළ වනා
වහන තරමට ීර්ඝ ෙූ අතත ්ාකවය ශ් නර්ය ශන්හි හපද වපර්තෙ හපද
තිිහසන්ෙ හපද සසර සැිහසරන එ්් එ්් පුද් කය ශ්ු විසින් කුා ඇති
දුුඃඛස්්න්ධ්ය ශ පරමාණ ්ළ හැ්ිය ශ්් වනා වය. සතයාෙවුෝධ්ය ශ ්රන්නට
නුපුළුෙන් ෙුෙවහාත් අනා ත සාසාරවය ශහි කුන්නට සිදුෙන
දුුඃඛස්්න්ධ්ය ශ ද එවස් ම පරමාණ වනා ්ළ හැ්ිය ශ. කුා විඳ අෙසන්
්ළ දුුඃඛස්්න්ධ්ය ශ ැන ්ළ ය ශුත්ත්් නැත. අනා තය ශට විඳින්නට විය ශ
හැ්ි දුුඃඛස්්න්ධ්වය ශන් නිදහස් වීමට මඟ්් වසවීම සිය ශක්කන් විසින් ම
්ළ ය ශුත්ත්ි. එය ශට ඇත්තා ෙූ එ් ම මාර් ය ශ කතුරාය ශයය සතයය ශ
අෙවුෝධ් ්ර ැනම ය ශ.
කතුරාය ශයය සතයය ශ හතා ැඹුරැ ය ශ. එය ශ අෙවුෝධ්්ර ැනමත්
එතරම් පහසු ෙැඩ්් වනා වය. එවහත් එය ශ ්ිනම් පිහතයා ය ශ්් ව්ාට
ෙුෙ ද ව්ාතරම් දු්්් විඳ ෙුෙ ද ්ළ ය ශුත්ත්ි. ආය ශයය සතයය ශන් පිළිුඳෙ
ආරාචිය ශ්ුදු අසා නැතිය ශ්ුට සතයය ශන් පිළිුඳ පරතය්්ෂ ඥානය ශ
හදිසිවය ශන් ඇති්ර ත හැ්්ව්් වනා වය. දු්ින් ණීමට වහ්තුෙන
සතයය ශන් පිළිුඳ පරතය්්ෂඥානය ශ පළමුවෙන් සතයය ශන් ැන ආරාචිය ශ
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දැන ව න ඒො ැන නැෙත නැෙත සිතවමන් විමසවමන් ඇති්ර ත
ය ශුත්ත්ි. වම් කිපිය ශ සපය ශන්වන් ආය ශයය සතයය ශන් පිළිුඳ ආරාචිය ශ ීම්්
ෙශවය ශනි.
සත වූ දුකය, දුක් ඇතිීමම් සත වූ සහ්තුව ය, සත වූ සුපය,
සුපයට පුමිණීසම් සත වූ මාර්ගය ය යන සම් කරුණු සතර බුදු
සමසයහි උගන්වන ආයය සත සතර ය.
වම් ්රැණු සතර ැන සාමානය ානය ශා අතර සතය ය ශන
ෙයෙහාරය ශ නැත. ඒ ්රැණු සතර ැන සැක්ික්ක්් තිවේ. දු්ින් ණීම
ය ශ සැපය ශ ඇති්ර ැනම ය ශ ය ශන වම් ්රැණු වද් ැන සැම වදනාව ්
ම විවශ්ෂ සැක්ික්ක්් තිවේ. එවහත් සැප දු්් වද් ැන සාමානය
ානය ශාට ඇත්වත් මහත් මුළාවේි. ඔෙුහු සැුෑ සැපය ශ සම්පූර්ණවය ශන් ම
වනා හඳුනති. හතා වරෞද්ර දු්් පමණ්් දු්් සැටිය ශට සක්ති. ෙඩා වරෞද්ර
වනාෙන දු්් සැප සැටිය ශට සක්ති. එවස් සක්ා ඒොට ඇරිම් ්රති.
සැප වසාය ශණ ය ශි ඒ දු්් ම වසාය ශති. අවිදයාවෙන් අන්ධ්ෙ දු් ම වහාඳ
වදය ශ ය ශ, සැපය ශ ය ශ ්ිය ශා එය ශම වසාය ශන්වනෝ ්ිසි ්වක් දු්ින්
වනාණවදති. සැප දු්් වද් හිහය ශට හැඳින ැනම තුන්ෙන පළමුෙන
ආය ශයය සතය වද් දැන ැනම ය ශ. එ ුැවින් වමහි පළමුවෙන් සැප දු්්
හැඳින්වීම ්රනු කැවේ.
ණනිස් සැපය ශ ය ශ, වදය සැපය ශ ය ශ ය ශි සාමානය ානය ශා විසින් සැප
වද්්් වකෝ්වය ශහි ඇති සැටිය ශට සක්නු කැවේ. මනුෂය
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ්් ඇතිෙ අඹු සැණය ශන් ෙශවය ශන් දූ දරැෙන් ෙශවය ශන්
සවහෝදර සවහෝදිහය ශන් ෙශවය ශන් නෑය ශන් ණතුරන් ෙශවය ශන්
ඔෙුවනාෙුනට ඇරිම් ්රණන් ්ා බී ඇඳ පැළඳ ජීෙත් ෙන්නට කැබීම
ණනිස් සැපය ශ සැටිය ශට සක්නු කැවේ. වම් ණනිස් වකාෙ දුප්පතුන්ටත්
ධ්නපතිය ශන්ටත් නිකධ්රය ශන්ටත් මැති ඇමතිෙරැන්ටත් රාුන්ටත් වනා්
තෙත් අය ශටත් ඇත්තා ෙූ සැපය ශ එය ශ ම ය ශ. එහි ඇති උසස් පහත්්ම්
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අනුෙ රා සැප සිටු සැප ය ශනාදි ෙයෙහාර පෙත්වන් ය ශ. දිෙයවකෝ්වය ශහි
දිෙයමය ශ පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ්් කුා ජීෙත්වීම දිෙය සැපය ශ ය ශි සක්නු
කැවේ.
රා සැප සිටු සැප ය ශනාීන් සක්න ණනිස් සැපය ශ සතය
සැපය ශ්් ද ්ිය ශා විමසිය ශ ය ශුතු ය ශ. සැප ෙශවය ශන් සක්න ය ශම්් සෑම
්ක්හි ම සැපය ශ්් හැටිය ශට ම තිවේ නම්, ්ක්ී දු්් ුෙට වනා
වපරවළ් නම්, ්ක්ී දු්්් ඇති වනා ව්වර් නම්, දු්ට වහ්තු වනා
වය නම් ඒ වදය ශ සතය සැපය ශ ය ශ. මනුෂය පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ්් තිබීම
සැප්් සැටිය ශට සක්තත් ්වක්ී එය ශ දිරා පිහහරණය ශ ්ිරීමට හතා
දුෂ්්ර තැනට පැණවණ්. තරැණවිවය ශ් ී වහාඳින් තුුුණු ණනිස් ්ය ශ
මහරි විවය ශ් ී තමාටත් දු්් වදන අනුන්ටත් එපා ෙූ වදය ශ්් ෙන්වන්ය ශ. ඒ
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ ස්ථිර ද වනාවය. ්ෙදා වහෝ ණනිසා මැවරන්වන් ය ශ.
,ය ශාන් ෙූ මරණ දු් ඒ පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් අෙසානය ශ ය ශ.
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පෙත්නා අතරොරවය ශ් ද සා ින්න පිපාසය ශ හිසරදය ශ
ඇස් වරෝ ්න් වරෝ දන්ත වරෝ පනස ්ැස්ස ෙමනය ශ උණ වහාිහ
දද ෙණ පිළි්ා ආදි වුාවහෝ වරෝ වය ශෝ ශරීරවය ශහි ඇතිෙන්නාහ. ශරීරය ශ
පැෙැත්වීමට දිවිහිණවය ශන් වෙවහසිය ශ ය ශුතුය ශ. වමවස් ුකන ්ක්හි මනුෂය
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ ්ක්ී නපුරට වපරවළන වදය ශ්් ෙන ුැවින් ද, නපුර
ම ව්ළෙර ව්ාට ඇතිය ශ්් ුැවින් ද, මුක මැද අ ය ශන සැමතැන ම
දු්ින් ණශරෙූේ් ෙන ුැවින් ද වුාවහෝ දු්් ඇති්රන්න්් ුැවින් ද
දු්්් ම ය ශ. එය ශ ්ිසි වස්ත් සැපය ශ්් වනාවය.
ණනිසුන් විසින් සැපය ශ ය ශි සක්න ්ෑම් පම් හිඳීම් සිටීම් ය ශාම් ඊම්
ෙැතිරීම් ආදිය ශ ද ඒ ඒ දු්්ෙකට ්රන පරති්ාර ණස සැප වනාවය.
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ සම්පූර්ණවය ශන් ම දු්් ව ාඩ්් ෙුෙ ද පරති්ාරවය ශන් ඒ
ුෙ ෙැස තිවේ. ්ිසිේ් වනා ව්ාට නිශ්කක ෙ හන්නා ්ක්හි ය ශම්්
ඇත්වත් නම් ය ශම්් දැවන් නම් එය ශ පඤ්කස්්න්ධ්ය ශාව ් පර්ෘතිය ශ ය ශ. එය ශ
දත හැ්්ව්් ්ිසිේ් වනා ව්ාට එ්් තැන්ට වී නිශ්කක ෙ විසවමනි.
එ්් තැන්ට වී ්ිසිේ් වනා ව්ාට එ්් හිහය ශයේින් පැය ශ ණන්්
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හිඳ ුකනු. ්ාකය ශ ත ෙන්න ෙන්න පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් පර්ෘතිය ශ මතු
මතුවී වපවනන්නට ෙනු ඇත. සා ින්න දැවනනු ඇත. පිපාසය ශ දැවනනු
ඇත. අත් පාෙක හා තුනටිවය ශ් රැදාෙ දැවනනු ඇත. හිසරදය ශ හිස ුර
තිය ශ දැවනනු ඇත. තැන් තැන්ෙක තදය ශ හිිහය ශ දැවනනු ඇත. ්ටුෙකින්
අනින්නා්් වමන් දැවනනු ඇත, ්සනො දැවනනු ඇත. උ ුර ්ට
විය ශළුම දැවනනු ඇත. රෂ්මය ශ වහෝ ශතක දැවනනු ඇත. නි්ම්ම හන්නා
්ක්හි ඇත්තා ෙූ ඒ දැවනන්නා ෙූ වද්ෙක් පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් පර ්ෘතිය ශ ය ශ.
පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් ස්ෙ,ාෙය ශ ය ශ.
්ෑම් පම් හිහය ශය වෙනස් ්ිරීම් ආදි හැම වදය ශ්් ම ්රන්වන් ඒ
දු්්ෙකට පරති්ාර ෙශවය ශනි. දු්්ෙකට පරති්ාර ෙශවය ශන් ්රන සැප
ෙශවය ශන් සක්න ඒ සිය ශක්කත් සතය ෙශවය ශන් සැප වනා ෙ දු්් ම ය ශ.
අසෙක් වදය ශ ුකන්නට ඕනෑ ය ශ, අසෙක් වදය ශ අසන්නට ඕනෑ ය ශ,
අසෙක් තැනට ය ශන්නට ඕනෑ ය ශ, අසෙක් වදය ශ කුන්නට ඕනෑ ය ශ
ය ශනාීන් තෘෂ්ණාදාහවය ශෝ ද සත්ත්ෙ සන්තානවය ශහි ඇති වෙති. ඒ දැවීම් ද
දු්් ම ය ශ. ධ්නය ශ සැපය ශම, ය ශාන ොහන ව ෙක් සැපය ශම, ෙස්තරා ,රණ
සැපය ශම ය ශනාදි සිය ශක්ක ම ්රන්වන් ඒ ඒ වදය ශ සම්ුන්ධ්වය ශන් ඇති
ෙන තෘෂ්ණාදාහය ශ සන්සිඳවීම පිණිස ය ශ. සතය ෙශවය ශන් ම ඒ සිය ශක්ක
දු්් ණස සැප වනාවය. දු්් ෙූ ද දු්්ෙකට උත්පත්තිස්ථාන ෙූ ද දු්ට
වහ්තු ෙන්නා ෙූ ද දු්ින් ණශර ෙූ ද වද් හැර අන් ්ිසිේ් වකෝ්ය ශා සැප
ෙශවය ශන් සක්න මනුෂය දිෙය ුරහ්ම ආත්ම ,ාෙය ශන්ට අය ශත් ෙූ
ස්්න්ධ්ය ශන් අතර නැත.
ආපාය ශි් සත්ත්ෙය ශන්ව ් පඤ්කස්්න්ධ්ය ශන්ව ් දු්් ුෙ ැන
අමුතුවෙන් ්ිය ශ ය ශුත්ත්් නැත. ආපාය ශි් සත්ත්ෙය ශන්ව ් ද මනුෂය වද්ෙ
ුරහ්මය ශන්ව ් ද ය ශන සිය ශක්කන්ව ් ම පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ සතය ෙශවය ශන් ම
දු්්ි. එුැවින් එය ශට සතය ෙූ දු්ය ශ ය ශි ුුදු සමවය ශහි උ න්ෙනු කැවේ.
“දුුඃඛ සතයය ශ” ය ශනු සැුෑ දු්ට ්ිය ශන නවම්ි.
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පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ්් තිබීවම් නපුර පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් දුුඃඛත්ෙය ශ
පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් ආීනෙය ශ අවිදයාෙ නිසා වනා ද්්නා ෙූ පුද් කය ශා ඒ
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ වකෝ්වය ශහි ඇති සිය ශක්කට උසස් වදය ශ සැටිය ශට සක්ා
එය ශට තදින් ඇරිම් ්රන්වන් ය ශ. පඤ්කස්්න්ධ්ය ශට ඇරිම් ්රන්නා ෙූ
පුද් කය ශාට තමා ඇරිම් ්රන පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ නැවසනොය ශ ්ිය ශනො
නම්, නැවසන්නට ය ශනො නම් නැසවම් ක්ුණු වපවනනො නම් එය ශට
ෙඩා නපුර්් එය ශට ෙඩා බිය ශ්් නැත්වත් ය ශ. වහ් ෙතයමාන
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පෙත්ො ැනමට සෑම උත්සාහය ශ්් ම ්රන්වන් ය ශ.
ෙර්තමාන පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ නැති ෙුෙවහාත් නැෙත ද අරිත්
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ්් කුා ැනමට සෑම උත්සාහය ශ්් ම ්රන්වන් ය ශ.
වකෝ්වය ශහි වුාවහෝ වදනා දන් වදන්වන් ෙන්දනා මන්
ය ශන්වන් මක් පහන් පුදන්වන් ුණ පින්්ම් පහන් පින්්ම් ්රන්වන්
විහාර චකතය ්රන්වන් සාඝාොස දහම්හක් පාසැක් ආදිය ශ ්රන්වන්
සික් ර්ින්වන් ,ාෙනා ්රන්වන් ්රිස්තු ,්්ති්ය ශන් වදවිය ශන් ය ශදින්වන්
අනා ත පඤ්කස්්න්ධ් පරතිකා,ය ශ සඳහා ය ශ. පඤ්කස්්න්ධ්ය ශට ඇරිම්
්රන තණ්හාෙ තරම් ශ්්තිමත් ෙූ අන් ්ිසි චකතසි් ධ්ර්මය ශ්්
පෘථ ්ාන සන්තානවය ශහි නැත. එහි ුකවය ශන් ඔහුට මතු ද නැෙත
නැෙත පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ කැවුන්වන් ය ශ.
සත්ත්ෙය ශාහට ෙර්තමාන පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පෙත්ො ැනවම් ද
අනා ත පඤ්කස්්න්ධ්ය ශන් කුා ැනවම් ද වම් ුකෙත් ඕනෑ්ම
වහෙත් තණ්හාෙ නැති නම් අරිත් අරිත් පඤ්කස්්න්ධ් කැබීමට වහ්
උත්සාහ වනා ්රන්වන් ය ශ. එය ශින් වහ් පඤ්කස්්න්ධ් සඞ්ඛයාත
දුුඃඛවය ශන් ණවදන්වන් ය ශ. පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ වනා හිහන පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ
පතන තැනැත්තා නැෙත නැෙත එය ශ කුනු ණස එය ශින් වනාණවදන්වන්
ය ශ. නැෙත නැෙත පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ කුා
ැනමටත්, කැුූ
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පෙත්ො ැනමටත් සෑම උත්සාහය ශ්් ම ්ිරීමට වහ්තු
ෙන පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පිළිුඳ පෙත්නා ෙූ ුකෙත් ඕනෑ්ම වහෙත් ඇක්ම
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- තෙත් ්රමය ශ්ින් ්ිය ශත වහාත් පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පිළිුඳ ෙූ තණ්හාෙ ම
පඤ්කස්්න්ධ් සඞ්ඛයාත සතය ෙූ දුුඃඛය ශ ඇතිවීවම් වහ්තුෙ ය ශ.
ුුදුසමවය ශහි “සමුදය සචසච” ය ශන නම ෙයෙහාර ෙන්වන් ද ඒ තණ්හාෙට
ම ය ශ. මනුෂය දිෙය ුරහ්ම සම්පත් නමැති පඤ්කස්්න්ධ්ය ශන්ට ෙඩා උසස්
සැපය ශ්් ෙූ නිෙන්් ඇත ය ශ ය ශි අසා එය ශ වසවීමට උත්සාහ ්රන්නා ෙූ
පින්ෙතුන්ට වම් තණ්හාවෙන් ුාධ්ා ්රනු කැවේ. නිර්ොණ මාර් ය ශ
ෙසනු කැවේ. ඒ නිසා ද වම් තණ්හාෙ දු්් උපදෙන වහ්තුෙ වය.
ව්ාවත්් ෙර මළත් නැෙත නැෙත උපදෙන, නැෙත නැෙත
පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ ඇති ්රන, නැෙත නැෙත ාරාෙ ෙයාධිය ශ මරණය ශ ඇති
්රන, නැෙත නැෙත තිිහසන් ුෙට වපර්ත ුෙට නර්ය ශට පමුණුෙන
හහත ් තෘෂ්ණාෙ උපදින උපදින ාාතිය ශ්් පාසා ම නැෙත නැෙත
ඇති වය. පාඩම් ්ර ව න තිවුන වදය ශ්් මතු ්ිසි ්වක් සිහි ්ළ
වනා වහන පිහදි සර්ෙපර්ාරවය ශන් අමත් වී ය ශන්නා්් වමන් ඒ
සන්තානවය ශහි මතු ්ිසි ්වක් නූපදනා පිහදි අ,ාෙය ශට ය ශන
ස්ෙ,ාෙය ශ්් ද ඒ තෘෂ්ණාවෙහි ඇත්වත් ය ශ. මතු නැෙත ඇති වනා ෙන
පිහදි තණ්හාෙ නැතිවීම අනුෙ ඒ තණ්හාෙ නිසා අනා තවය ශහි
ඇතිෙන්නට තිවුන ස්්න්ධ් පරම්පරාෙ අ,ාෙපරාප්ත ෙන්වන් ය ශ. ඒ
අ,ාෙපරාප්තිය ශ අනුෙ ඇත්තා ෙූ සක්ා ත හැ්්්ා ෙූ ශාන්ත ස්ෙ,ාෙය ශ
සැුෑ සැපය ශ ය ශ. ්ිසි ්වක වෙනස් වනාෙන සෑම ්ක්හි ම පෙත්නා
සැපය ශ ය ශ. නිවනය ය ශි ්ිය ශනුවය ශ් ද ඒ සැපය ශට ම ය ශ.
ඒ නිෙවනහි මම ය ශ අනි්ා ය ශ ස්තරිය ශ ය ශ පුරැෂය ශා ය ශ ණනිසා ය ශ
වදවිය ශා ය ශ ය ශනාදි ෙයෙහාරය ශන්ට ක්්ෙන දිරන බිවඳන ්ිසිම
සාස්්ාරය ශ්් නැත්වත් ය ශ. ්ුඩාය ශ මහතය ශ සතරැස්ය ශ ෙටය ශ උසය ශ ණටිය ශ
ය ශනාදි ෙයෙහාරය ශන්ට ක්්ෙන වදය ශ්් ද නැත්වත් ය ශ. එය ශ පරම ම්,ර
ශුද්ධ් සුඛ ස්ෙ,ාෙය ශ්ි. නිෙවනහි උතුම් ුෙ ෙැටවහන්වන් ුුදුදහම
අනුෙ නුෙණ දිය ශුණු තිය ශුණු ්ර ත් සාසාරවය ශ් සැටි දන්නා අය ශට ය ශ.
වසස්සන්ට එය ශ ෙැටවහන්වන් ්ිසිම පරවය ශෝානය ශ්් නැති ්ිසි
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ෙටිනා්ම්් නැති හිස් ුේ් වකස ය ශ. පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ මම ය ශ ්ිය ශා ද
මාව ් ය ශ ්ිය ශා ද තදින් ව න සිටින්නා ෙූ පුද් කය ශන්ට ෙැටවහන්වන්
හතාම නපුර්් වකස ය ශ. මම ය ශ මාව ් ය ශ ්ිය ශා පඤ්කස්්න්ධ්ය ශට ඇරිම්
්රන්නා ෙූ අය ශට මම ය ශ ්ිය ශා න්නා ඒ පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ නැති වී ය ශාම
ෙැටවහන්වන් බිය ශවිය ශ ය ශුත්ත්් වකස ය ශ. එුැවින් ඔෙුහු නිෙනට බිය ශ
වෙති. ඔෙුන්ව ් ්ැමැත්ත පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ පෙත්ො ැනමට ය ශ.
ධ්ර්මඥානය ශ නැතිය ශෙුන් උසස් ව්ාට සක්න්වන් මම ය ශ ්ිය ශා
සක්න පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ ඇතිෙ, අඹුදරැෙන් ඇතිෙ, නෑ ණතුරන් ඇතිෙ
ෙුෙමනා පමණ හන්ද්රිය ශ පිනෙන ෙස්තු ඇතිෙ, ාරාේ් ෙයාධිය ශා්්
මරණය්් නැතිෙ, පරිය ශ පුද් කය ශන්ව න් පරිය ශ ෙස්තූන්ව න් වෙන් වීම්්
නැතිෙ සැම්ක්හි ම සිටිය ශ හැ්ි තත්ත්ෙය ශ්් තැන්් ඇත්නම් එය ශ ය ශ.
වකෝ්වය ශහි ්ිසිේට එුඳු තත්ත්ෙය ශ්් නැත. එුඳු තැන්් ද
ව්ාහිෙත් නැත. ඇත්වත් ස්්න්ධ් පරම්පරාවය පැෙැත්මය ශ, නැෙැත්මය ශ
ය ශන වම් වද් පමණ්ි. ්ාහට ෙුෙත් න්නට ඇත්වත් ඒ වද්ින්
එ්්ි.
මම ය ශ මාව ් ය ශ ්ිය ශා ඇරිම් ්රන ස්්න්ධ් පරම්පරාවය
පැෙැත්ම න්නහුට ස්්න්ධ්ය ශන් හා ුැඳී පෙත්නා ෙූ ාාති දුුඃඛය ශ ද
කැවුන්වන් ය ශ. ාරාදුුඃඛය ශ ද කැවුන්වන් ය ශ. ෙයාධි දුුඃඛය ශ ද කැවුන්වන්
ය ශ. අපරිය ශ සම්පරවය ශෝ පරිය ශ විපරවය ශෝ දුුඃඛය ශන් ද කැවුන්වන් ය ශ. ්ැමති
දෑ වනා කැබීවම් දුුඃඛය ශ ද කැවුන්වන් ය ශ. උ්ුණන් ම්ුණන් මැස්සන්
මදුරැෙන් ෙන්නට සිදුෙන්වන් ය ශ. ඌරන් ්්ුළන් එළුෙන් ෙය ශින්
ුක්කන් ුළරින් ෙන්නට ද තෙත් වනාවය ශ්් සතුන් ෙන්නට ද
සිදුෙන්වන් ය ශ. සාදු් නිො ැනමට සෑවහන පමණට අහර්් වනා
කුන, පිපාශාෙ සන්සිඳො ැනමට සෑවහන පමණ්් පැන්් වනා
කුන, හඳින්නට ෙත්් ෙසන්නට තැන්් වනා කැවුන, වපර්තය ශන්
ෙන්නට සාජීෙ ්ාකසූතරාදි නර්ය ශන්හි හපද
ින්වන් දැවෙන්නට
වකාවහා ුකි ිකින්නට වකාවහා දිය ශ වුාන්නට ද සිදු ෙන්වන් ය ශ.
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ස්්න්ධ් පරම්පරාවය නැෙැත්ම ෙූ නිෙන න්නහුට ඒ එ්
දු්්ුත් වනා ෙන්වන් ය ශ. එවහත් එහි මම ය ශ අනි්ා ය ශ සත්ත්ෙය ශා ය ශ
පුද් කය ශා ය ශ ය ශි නම් ්රන ස්්න්ධ් නැත. වම් වද්ින් ඔුට ෙඩා වහාඳ
වදය ශ වතෝරා න්න. ුුද්ධ්ාදි මවහෝත්තමය ශන් විසින් සැුෑ සැපය ශ
සැටිය ශට පෙසන්වන්, දුුඃඛනිවරෝධ්ාය ශයය සතයය ශය ශි පෙසන්වන්, ස්්න්ධ්
පරම්පරාවය නැෙැත්ම වහෙත් නිවරෝධ්ය ශ ය ශ.
දු්ින් ණීම සඳහා ද සැපය ශට පැණ)ම සැපය ශ කැබීම සඳහා ද
සාමානය වකෝ්ය ශා ව න සිටි මඟ අනි්්ි. ුුදුන් ෙහන්වස් පෙසන
මඟ අනි්්ි. ධ්නය ශ සැපය ශම අඹුදරැෙන් වපෝෂණය ශ ්ිරීම මරණින් මතු
සු ති ාමී වීම පිණිස පින් ්ිරීම ය ශනාදිය ශ සාමානය ානය ශා ව න සිටින
මාර් ය ශ ය ශ. එය ශ තෘෂ්ණාෙට වපෝර දැමීම්් ුැවින් එය ශින් තෙත් තණ්හාෙ
ෙැවේ. සාසාරය ශ තෙත් දි්් වය. නිෙන දුර වය. ුුදුන් ෙහන්වස් ෙදාළ
මාර් ය ශ නම් සසර දි ් ්රන තණ්හාෙ නසන ෙැඩ පිළිවෙළ්ි. ය ශම්්
්ිරීවමන් සාසාර දුුඃඛය ශ ඇති ්රන තණ්හාෙ නැවස් නම්
සන්තානවය ශන් ුැහැර වය නම් ඒ ෙැඩපිළිවෙළ ුුදුන් ෙහන්වස් පෙසන
සැපය ශට පැණ)වම් මාර් ය ශ ය ශ.
වකෝ්වය ශහි ඇති සෑම වදය ශ් ම ඒ ඒ වදය ශ නසන විරැද්ධ්
වදය ශ්් ද ඇත්වත් ය ශ. තණ්හාෙට විරැද්ධ් තණ්හාෙ නසන වදය ශ්් ද
වකාෙ ඇත්වත් ය ශ. තණ්හාෙ සත්ත්ෙ සන්තානවය ශන් ුැහැර වනා ්ළ
හැ්ිය ශ. ආය ශුධ්ය ශ්ින් වහෝ ින්වනන් දිවය ශන් වහෝ වනා නැසිය ශ හැ්ිය ශ.
එය ශ සත්ත්ෙ සන්තානවය ශන් ුැහැර ්ළ හැ්්ව්් එය ශට විරැද්ධ් එය ශ
ුැහැර ්රන නසන වදය ශ්් සන්තානවය ශහි ඇති ්ිරීවමනි. ආවකෝ්ය ශ
ඇති ්ළ ්ක්හි අඳුර දුරැවී ය ශන්නා්් වමන් තණ්හාෙට විරැද්ධ් ධ්ර්ම
සන්තානවය ශහි ඇති ්ළ ්ක්හි තණ්හාෙ චිත්තසන්තානවය ශන් ුැහැර
ෙන්වන් ය ශ. නැවසන්වන් ය ශ.
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තණ්හාෙ දුරැ ්රන තණ්හාෙ නසන වුවහත නම් මම ය ශ,
ණනිසා ය ශ, වදවිය ශා ය ශ, ස්තර ය ශ, පුරැෂය ශා ය ශ ය ශනාීන් සක්න
පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් හා ුාහිර වකෝ්වය ශ් තතු ඇති සැටිය ශට දන්නා නුෙණ
ය ශ. තණ්හාෙ ඇති ෙන්වන් ෙැරදි හැඟම් නිසා ය ශ. ඒ ඒ වහ්තූන් නිසා
හපද හප බිඳි බිඳී ය ශන නාම රෑප ධ්ාතූන් සත්ත්ෙය ශන් පුද් කය ශන්
සැටිය ශට ෙරදො ැනම නිසා ද, අනිතය ෙූ ද දුුඃඛ ෙූ ද වුාවහෝ
ආීනෙය ශන් ඇත්තා ෙූ ද නාමරෑප ධ්ාතූන් නිතය වද් සැටිය ශට, සැප ෙූ ද
සැපට වහ්තු ෙූ වද් සැටිය ශට වහාඳ වද් සැටිය ශට ෙරදො ැනම නිසා ද
තණ්හාෙ ඇති වය. වීදුරැ ්ැවුක්ක්් මාණි්ය රත්නය ශ්ැය ශි සිතා
පවරස්සම් ්රව න හන්නා තැනැත්තාට එය ශ මැණි්්් වනාෙන ුෙ
දැනුණු පසු වීදුරැ ්ැවුක්ක ැන ්කින් තුුූ ඇක්ම නැති ෙන්නා්්
වමන් සැුෑ තතු වනා දැනම නිසා පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ ව්වරහි පෙත්නා
තණ්හාෙ පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් සැුෑ තත්ත්ෙය ශ ද්්නා නුෙණ ඇති ෙූ
සැටිවය ශ් ම අ,ාෙය ශට ය ශන්වන් ය ශ. අෙස්ථාේ් කද විවට් මරා දමා
ෙස්තුෙ පැහැර ැනම පිණිස ණතර වයශවය ශන් පැණවණන සතුරා
පිළි න්වන් ඔහු දුටු විට සතුට්් ඇති ෙන්වන් වනා හැඳින සිටිනාතුරැ
ය ශ. සතුරා සතුර්ු ුෙ හැඳින ත් පසු ඔහු ද්්නා ්ක්හි බිය ශ්් හා
පිළි්ුක්් ණස ආදරය ශ්් සතුට්් ඇති වනා වය. එවමන් පඤ්කස්්න්ධ්ය ශ
හැඳින තවහාත් හන්පසු එය ශට බිය ශ්් ණස ඇක්ම්් ඇති වනා වය.
පඤ්කස්්න්ධ්වය ශ් සැුෑ තත්ත්ෙය ශ ද්්නට සමර්ථ ෙූ ද ස්්න්ධ්
නිවරෝධ්වය ශ් අ ය ශ ද්්නට සමර්ථ ෙූ ද නුෙණ ම සාසාරය ශ ඇති ්රන
තණ්හාෙ නසන ධ්ර්මය ශ ෙන ුැවින් දු් නැති ්ිරීවම් සැපය ශට
පැණණවීවම් සතය වහ්තුෙ වය. ඒ නුෙණ ඇති්ර ැනමට අෙශයවය ශන්
තිබිය ශ ය ශුතු තෙත් ධ්ර්ම සත්් ද ඇත්වත් ය ශ. ඒො ද නුෙණ ඇති ්ිරීමට
උප්ාරවීම් ෙශවය ශන් දු්් නැති ්රන සැපය ශට පමුණුෙන ධ්ර්මවය ශෝ
වෙති. තථා තය ශන් ෙහන්වස් ඒ ධ්ර්ම සත ද සැුෑ සැපය ශට පමුණුෙන
සතය වහ්තූන් ෙශවය ශන් ව න - සම්මා දිට්ඨි, සම්මා සඞ්කප්ප, සම්මා
වාචා, සම්මා කම්මන්ත, සම්මා ආජීව, සම්මා වායාම, සම්මා සති,
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සම්මා සමාිප ය ශන වම් ධ්ර්ම අට සැපය ශට පැණණවීවම් සතය වහ්තුෙ
සැටිය ශට ෙදාළ වස්්.

වම් කතුරාය ශයය සතයය ශ සැව්වින් දැ්්වීම ය ශ.
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