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ෙ� ෙපාත ගැන
අප ��න� 1966 ෙදසැ�බ� මාසෙය් �ට 1967 මැ� මාසය දක�වා
ෙබා�ල්ෙල් තරැණ ෙබෟද්ධ ස�� ශාලාෙ�� “ස�ප�ඨාන ධ�ම සාක�ඡා
පන��යක�” පවත�වන ල�. එ�� �දස�න� වඩන පින�වතුන�ෙග් පහස�ව පි�ස
�දස�න� වඩන ක�මය හැ�තාක� �රට පැහැ�ලි වනෙස් කරැණ� ඉ��පත� කර�න� ඒ
සාක�ඡාව පැවැත��මට උත�සාහ කෙළ�. ෙ� කරැණ මැන�න� ඉටු ��මට බුරැම
රට �ංගුන� න�වර “සාසනෙයයිත්තා” භාවනා මධ්යස්ථානෙය් අ�ප� “මහාසී
සයාෙඩෝ” න�න� හැඳ�න�ෙවන අග්ගමහා පණ��ත භදන�ත ෙසෝභන මහා
ස්ථ�රයන� ��න� බුරැම බ�න� ලියන ලද “ස�ප�ඨාන සන�නය” අැතු� බුරැම
ෙපාත� ෙබෙහ�න� උපකා� �ය. �ෙශ්ෂෙයන� �ද�ශනා භාවනාව පැහැ�ලි ��ෙ��
උන�වහන�ෙස්ෙග් ෙපාත�වලින� කරැණ� ෙගන හැර �ක���. එෙස්ම ෙ� භාවනාව
ස�බන�ධ ෙවනත� පාලි අටුවා හා �කාවලින� ද කරැණ� ඉ��පත� කර�න� ෙ�
සාක�ඡාව පැවැත���. ඒ ඒ �නවල සාක�ඡා වුණ� ෙකාටස් තරැණ ෙබෟද්ධ
ස��ය මගින� මු�ණය ෙකාට ෙබ� ෙදන ල�.
එම ධම� පත�ක
ි ා �ය වූ සැ�හැවත� පින�වතුන�ෙගන� අැතැ� ෙකෙනක�
�දස�න� වඩන අයෙග් පහස�ව පි�ස එම දහ� ෙකාටස සංග්රහ ෙකාට ෙපාතක�
මු�ණය කරවන ෙමන� ඉල්ලා ��යහ. ස�ප�ඨානය ගැන ලියවුණ� ෙපාත�
ෙකාෙතකුත� අැතත� ෙ� භාවනා ක�මය එමගින� �ස්තර ෙනාවන ෙහ�න� ෙපාතක�
වශෙයන� සකස් වුව ෙහාත� ෙබාෙහෝ ෙදෙනකුෙග් යහපත පි�ස ෙහ්තුෙවතැ�
මට ද �තු�. එෙහත� ෙමකල ෙමබඳ� ෙපාතක� මු�ණය කර�මට සෑෙහන මුදලක�
යට කළ ය�තුය. අපට එබඳ� හැ�යාවක� නැ� ෙහ�න� එය ෙමෙතක� කල් අතපස�
�ය. ඒ අතර සැ�හැවතුන� �ප ෙදෙනක� සෑෙහන මුදලක� ද ප�ත්යාග ෙකාට
ෙමම කටය�තෙ
� ත� ලා අපව උත�ස�ක කළහ. ෙ� “ස�ප�ඨාන �පස්සනා භාවනා”
නමැ� ෙපාත පළවූෙය් එ� ප්ර�ඵලයක� වශෙය�.
ස�ප�ඨානය වනා� �ය� ම බු�වරයන� ��න� අත� ෙනාහැර �තර භා�ත
කරන ලද්ද�. “ස�බ බුද්ධානං අ�ජ�තං ‘ස�ප�ඨානං’ යන�ෙනන� එය පැහැ�ලි
කර�. පෙස් බු�වරයන� හා �ය� බු� ස�ෙවෝ ද �ක� ෙකළවර ෙකාට �වණට
පැ��ෙයෝ ෙ� භාවනා මා�ගෙයන� ම ය. �වන� කැම� �ය� උවස� උවැ�යන�
��න� ද වැ�ය ය�තු - ගමන� කළ ය�තු එකම �වන� මග ෙ� භාවනා ක�ම ය �.
ෙ� භාවනාව වැ�ෙමන� ෙ� අාත�මෙය් � ම මගඵල හා �වන� ලැ�ය හැ�ය.
එෙස්ම භාවනා වැ�ෙ� � �වන� ��මට ෙපරාතුව ම භාවනාව තරමක�
�ය�ණ� වූ තැන� �ට පි�ෙව�න� ෙකෙලස් මළ �රැ� යෑෙමන� �ක� ෙ��නස් අා�ය
සං�ඳද�ය හැ�ය. �නපතා මුහ�ණ පෑමට ��වන දහසක� �ක� ක�කෙටා�වලින�
තාවකාලිකව නමුත� අස්වැ�ල්ලක� ලද හැක�ෙක� ෙමවැ� භාවනාවක� වැ�ෙම�.
එෙහ�න�ම �ල් සමාදන� වන - භාවනා කරන හැම ෙකෙනකු ලඟම ස�ප�ඨාන
ෙපාතක� දක�නට ලැ�ම ඉතා අගනා ද�ශනය�. අැතැ� අය මරණාසන�න
ෙමාෙහාෙත� � පවා ස�ප�ඨානය අස්ව�. අෑත අ�තෙය් �ට ම ෙ� ��ත පැව�
බවක� ධම්මික උපාසක තුමාෙග් කථා පුව�න� ද පැහැ�ලි ෙ�. ෙමවැ� ෙනාෙයක�
කරැණ� ගැන සලකා ෙ� ෙපාත සකස් ��මට අදහස් ෙකෙළ�.
අ�ෙ��ව හා ෙරෝගාතුරව ���න� ලි�මට හා මු�ණය කර�මට ��වූ
ෙහ�න� ප්රමාද ෙ�ෂ ද �ය හැ�ය. එබඳ� තැන� අැෙතාත� නැවත මු�ණය ��ෙ�
� සංෙශෝධනය ��මට සැ�හැවත� ධ�මධර පාඨක�ෙග් පිටුවහල
බලාෙපාෙරාත�තු ෙව�.
3

කෘතග�ණ සැලකීම
ෙකාල්�පි�ෙය් අැ�ව� පටු මාවෙත� අංක 52, �වෙස් අැස්. ද අැස්.
�ක�මරත�න මහත�මයා සහ එම මහත��ය ද, හැ�ෙලාක�ටවුන�� ෙපාලිස්පාක�
ෙපෙදෙස් අංක 6, �වෙස් ගුණෙස්න ද ෙසා�සා මහත��ය ද, ෙකාල්�පි�ෙය්
ර�ලන�� ෙපෙදෙස් අංක 17, �වෙස් අැල්ප්ර� ද ෙසා�සා මහත��ය ද යන ෙ�
සැ�හැ�යන� ��න� තම තමන�ෙග් අභාවප්රාප්ත ��න�ට පින� පි�ස ෙපාත�
�හක� මු�ණය කර�ෙ� �යදම දරන ල�. ඒ අයට සහ ඔවුන�ෙග් මලගිය නෑයනට
ද උතු� �වන� ස�ව අත� ෙ�වා. ෙ� ෙපාත ස�පාදනෙයන� ලත� කුශලය ද ඔවුන�ට
අන�ෙමෝදන� කරව�.
එෙස් ම ෙපාත මු�ණය කර�ම ස�බන�ධ හැම කටය�ත�තක� ම අ�ශ�න�
උෙද්යෝගිමත�ව ක�ය
ි ා කළ අපෙග් ප්රය
ි ශිෂ්ය ශාස්ත�ෙ�� පත�ෙ��ෙය් ���වාස
ස්ථ�ර නම ද, �ෙලාක� එක සපයා �න� බී. සුමනදාස ෙපෙර්රා මහත�මයා ද, ෙපාත�
මු�ණ කටය�තු ෙහාඳ�න� කර �න� ඩබ්ලිව්. ඩී. ෙජ්. රත්නායක අප්පුහාමි මහතා අැතු�
එම කා�යය මණ�ඩලය ද කෘතඥතා පූ�වකව පින� ෙද�න� ��පත� කර�.
ආචාර්ය පූජා
ෙකාළඹ ෙදමටෙගාඩ මහා �ස�ද්ධාරාම ත�ප
ි ිටක �ද්යාලයයා�ප�ව වැඩ
ෙවෙස�න� මහඟු ෙස්වාවක� ��ෙකාට අපවත� � ව�ළ � ලංකා ස්ෙ��න�
�කාෙය් අා�කතෘභූත ත�ප
ි ට
ි ක ප�යාප්� ධරඅරංගල �� ධ�මා�ධාන
අස්ම�චා�ය මා��යන�ෙග් � නාමයට ෙමම පුසත
් කය පූෙජෝපහාරයක� ෙ�වා !
ෙදවිනුවර ඤාණාවාස ස්ථවිර (� ලංකා ස්ෙ��ං �කාෙය් මහානායක)
මහා �ස�ද්ධාරාම ත�ිපට
ි ක �ද්යාලය
ෙදමටෙගාඩ,
ෙකාළඹ 10.
2514 වප් මස
1970 ඔක�ෙතෝ�බ 10 �න

ෙපර වදන
��ඳ� මහ රහතුන� වහන�ෙස් ෙ� ෙහළ �ව බු� සස�න පි�ටු වූ තැන� �ට,
කලක� ම ෙම රට භාවනාන� ෙයෝගීන� ගණ�න� වැ� ගිය ද කලකට පස� �ද�ශනා
ධුරයට වඩා ග්රන�ථධූරය නැඟී ගිෙය් ය. එෙහත� �ද�ශනාධූරය මු� ම�න� ෙහළ ��න�
අතුරැදහන� වූෙය් නැත. �තාවක රාජ�ංහ රජු දවසැ වූ ශාසන �නාශෙයන� පස� එය
අතුරැදහන� ම � ය.
වැලි�ට සරණංකර සංඝරාජයන� වහන�ෙස් ෙග් උෙද්යෝගෙයන� ෙම�න� �යවස්
ෙදකකට පමණ ෙපර යලි� ෙම� සස�න පි�ටුවන ල�න� භාවනාන�ෙයෝගීහ� ෙම� මඳද
වශෙයන� අැ� වූහ. ඔවුන� අතුෙර� ෙකෙනක� ශමථය වැඩුහ. ඉතා �ක ෙදෙනක�
�ද�ශනා වැඩූහ.
ෙබාෙහෝ ෙප� �ට ම බුරැම රට ශමථයා�ක �ද�ශනයා�ක ෙයෝගි
පර�පරාෙවෝ අ���න�න වැ පැවැත�තා හ. ෙප� ෙබාෙහෝ ෙස�න� සග�න� ප�වතය
වැ� අාරණ්ය ශයනාසනයන�� පැවැ� යෙථාක�ත ෙයෝගාවචර පර�පරාෙවෝ ක�මෙයන�
පැ�ර ෙගාස් අද ග්රාමාන�තශයනාසයන�� ද �ය�ණ� ෙව�න� පව�ත�.
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අද බුරැමරටැ �ද�ශනා ක�මස්ථානාචා�යන� අතුෙර� උප�ම ස්ථානෙය�
වැජෙඹන ෙකෙන�, �න�ගුන� න�වරට ෙනා�ෙර� ශාසනෙය�ත�තා ෙයෝගාශ්රමෙය�
අ�ප� අග්ගමහා පණ��ත මහාසීෙසයාෙඩෝ න�න� ප්රකට මහ ෙතරණ�ෙවෝ. අද
ධ�මධරයන� අතර ත�ප
ි ිටකධා� යැ � �ව ය�තු තරමට අටුවා �කා ස�ත ෙතවළා
දහ�� හසළ බුද්�යක� අැ� ��ලභ ගණෙය් මහාධම�ධරෙයකු වූ, �දශ�නා භාවනාෙය�
ෙබාෙහෝ ඉහළට මුහ�කර
ු ා ගිය භාවනාමය ප්ර� අැ� මහෙතරණ�වන� ��න� �ද�ශනා
භාවනාව පි�බඳද �සැය�ණ� ග්රන�ථ ��පයක� ද ෙව�. ෙම � ෙතරැන� ෙව�න�
කමටහන� උගත� සුජාත ජවන අා� ෙතරවරැන� ෙ� ෙහළ�ව වැඩ අැ�� ස�ප�ඨාන
භාවනා ක�මය අද ෙමරට අද ෙනාෙයක� තන�� සැ�හැවත� ගි� පැ�� ෙබාෙහෝ ෙදනා
��න� පුරැ� කරන� ලැෙ�. කලක� ම ෙම රට පි�ෙහ�න� පැවැ� �ද�ශනාධූරය ෙමෙස්
මහාසී මහෙතරැන� ෙග් �ස� පි�ස මඟින� ෙම� �ස ඔෙසාවා නැඟී ��න�නට �ය.
ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනා ක�මය පි�බඳද ව වෂ�යක� පාසා ෙලාකු කුඩා ෙනාෙයක�
ෙපාත පත පළ ෙව�. මෑතක �ට ෙ� ෙහළ�ව ද �දශ�නා භාවනාව පි�බඳද ෙපාත�
පළවන�නට � අැත.
අාචා�ය ෙදවිනුවර ඤාණාවාස මහ ෙතරැන� ��න� ලියන ලද ෙමම
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා ෙපාත ෙමයට පළමුෙවන� ෙම� පහළ වූ
භාවෙනෝපෙද්ශ ෙපාත� අතුෙර� උසස් ම තැනක� ගන�නා එකකැ � �යෙතාත� එය
අ�මාත� ව�ණනාෙවක� ෙනාෙ� යැ � මෙග් හැඟීම �.
මහා�මහෙතරැන� ��න� ස�ප�ඨාන භාවනාව පි�බඳද ව බුරැම බ�න� ලියා
පළ කරවන ලද �ශාල කාණ�ඩ ෙදක�න� ප��ත මහඟු මහා ග්රන�ථයක� අැත. එය ද
අැස�රැ ෙකාට, තවත� ෙපල අටුවා �කා අා�ෙයන� ද කරැණ� ෙගන ෙමම ෙපාත අාචා�ය
ෙද�න�වර �ණාවාස මහ ෙතරැන� ��න� ර�ත ව අැත. බුද්ධ ධම�ෙය� යථාතත�වය
�නගන� ��යවුනට ද භාවනාන�ෙයෝගීනට ද ෙ� ෙපාත �පුල අ�ථයක� ෙගන ෙදන�
අැත. ෙපාත� න� ෙබාෙහෝ පහළ ෙව�. එෙහත� ෙමබඳ� ෙපාතක� පහළ වන�ෙය්
කලාතුර��. ෙ� ෙපාත �සැය� අාචා�ය ෙද�න�වර �ණාවාස මහ ෙතරණ�ෙවෝ
ෙම�න� ෙහළ�වට මහද�ථයක� �� ෙකෙර�.
�න� ෙ� මහඟු ග්රන�ථෙය් ක�තෘ අැ�බ ද යමක� �ය ය�තු වැ අැත.
යට� ප�� වැලිවිට සරණංකර සඟරජුන� ෙග් ශාසන සංග්රහෙයන� ස�ත�පට
ි ක
�නයපිටක ෙදක�� ද ව්යාකරණ ඡන�ෙ�ලංකාර ශාස්ත�යන�� ද ��ම ෙම රට
ෙකෙමන� වැ� ගිෙය් ය. අැතැ� ගි� පැවැ� පඬ� ෙකෙනක� මෙහෝත�සාහෙයන� අ�ධ�ම
පිටකය අෙත� ��ම ද තරමක� �ය�ණ� කැ� ගත�තාහ� ද එය පැ�ර�ෙම� එතර�
උනන�� ෙනාවූහ. එ� ස�ත� �නය ෙදකට ම ප්රධාන තැන ලැ� තුබුෙණ� ය. ෙමෙස්
පවත�නා අත� අන��ම බුරැම රජුන� ෙග් සමෙය� බුරැම රටට ෙගාස් ත�ප
ි ිටකධා�
මහ ෙතරැන� පස් නමක� ෙව�න� අටුවා �කා ස�ත ව ත�ප
ි ිටකය ෙබාෙහෝ කලක�
ඉෙගන ෙමරටට පැ�ණ ෙබාෙහෝ ගි� පැ�ද්දනට �ෙශ්ෂෙයන� අ�ධ�මය ඉගැන�වූ
ලක���පහන� පත� සකස� වූ ධර්මරත්න පඬිත�මා �සා අ�ධ�මය හ�රන�ෙය�
උනන��ව ෙම� අැ� �ය.
එ�න� කලකට පස� බුරැම රට වැඩ එ� � ම උපසපුව ලබා, මහාධ�මධර
ෙතරැන� අැස��න� සා�ථකථා ත�ප
ි ට
ි ක ධ�මය ඉෙගන, ඉක��� අාචා�යත�වෙයන� ද
පුදන� ලැබ ෙමෙස් ෙසාෙළාස් වසක� බුරැම රට වැස, ෙම� වැඩ ෙකාෙළාඹැ මහා
�ස�ද්ධාරාමය අැ� ෙකාට ශත සංඛ්යාත ගි� පැ�� ජනයාට ත�ප
ි ිටක ධ�මය
ඉගැන��ෙමන� මහත� ශාසන ෙස්වාවක� කළ අරංගල සිරිධම්ම මහා නා��පාණන�
ෙගන� වූ ශාසෙනෝද්�ප්�ය ඉතා මහත� ය.
උන� වහන�ෙස් ෙවත දහ� �නය හ�ළ ෙබාෙහෝ පැ�� තැන� අතුෙර�
ෙද�න�වර �ණාවාස මහා නායක මහ ෙතරණ�ෙවෝ උ�චස්ථානයක� ගත�ෙතෝ ය. උන�
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වහන�ෙස් බුරැම රට ද වැඩ කලක� එ� ද දහ� �නය ඉෙගන ධ�ම ප�ක�ෂණ
��පය�න� ම සාම�ථය ලැබ ෙපරළා ෙම� වැඩ, ඒ ��ධ�ම මහ නා��ඳ�න� අැ�ඹු
ත�ිපිටක �ද්යාලයෙය් ඉගැන��ෙම� අදත� �රත ව ඉඳ��.
ෙමෙස් වූ මහා ධ�මධර පඬ�වරයකු ��න� ම �නා සාමාන්ය උගතකු ��න�
ෙම බඳ� ග්රන�ථයක� �පදවන� �ෂ්කර ය. ෙ� ෙපාත ෙබාෙහෝ �රට �යවා බැ� මට ෙ�
ග්රන�ථෙය� අගය පමණ කළ ෙනාහැ� ෙස් වැට�ණ.ෙ� ව�නා ග්රන�ථය භාවනාන�
ෙයෝගීන� ෙග් ත� ධ�ම�නා�ලාෂීත� මනෙ�ළ පි�ෙම� හැම ෙල�න� ම සම�ථ ෙ�
වා.
බළන්ෙගාඩ ආනන්ද ෛමෙත්රය ස්ථවිර

(� ලංකා අමරපුර මහා �කාෙය් මහානායක)
1970. 10. 13
බළන�ෙගාඩ, බුලගමැ
උඩුමුල්ෙල් � නන��රාමෙය් � යැ.

අදහස් �ක��ම
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා නමැ� ෙ� ෙපාත ෙබෟද්ධයන� අ�තෙය් පටන�
ෙබෙභ�න� භා�ත කරන ගරැ කරන මහා ස�ප�ඨාන ස�ත�ෙය් අ�ථ �වරණෙය�.
මහා ස�ප�ඨාන ස�තය
� වනා� ෙම� අ�ථය එෙස් ද ෙමෙස් ද ෙම�න� �ක�ෙවන�ෙන�
ෙමය ද අ�කක� ද �යා උගතුන�ට පවා සැක පහළ කරවන �ශ්චයකට පැ��මට
�ෂ්කර ස්ථාන ෙබාෙහෝ අැ� ඉතා ගැඹුරැ ස�ත� ධ�මය�. භාෂා ශාස්ත� උෙගන අැ�
පම�න� ස�ප�ඨාන ස�ත�ය ෙත�රැ� ගත ෙනා හැ� ය. ෙ� ස�තය
� ට පි��� පැහැ�ලි
අ�ථ �වරණයක� කළ හැ� �මට භාෂා ශාස්ත� �න�මක� ��ය ය�තු ය. අ�ධ�මය
පි�බඳද උසස් �න�මක� ද ��ය ය�තු ය. �රකාලයක� පවත�වන ලද ෙයෝගාභ්යාසයක�
��ය ය�තු ය. ෙබාෙහෝ ෙයෝගීන� අැස�රැ කර ��ය ය�තුය. ඔවුන� හා ෙනාෙයක� වර
සාක�ඡා පවත�වා ��ය ය�තු ය. ධ�ම ගරැකයකු �ය ය�තු ය.
� ලංකා ෙශව�න� �කාෙය් මහා නායක ධුරන�ධර අාචා�යය ෙදවිනුවර
ඤාණාවාස ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් �යන ලද සකලා�ගයන�ෙගන�ම ප�පූ�ණ මහා
ස්ථ�ර නම�. උන� වහන�ෙස් පාලි සංස්කෘත බුරැම අා� භාෂා පි�බඳද උසස් �න�මක�
අැ�ෙය�. අ�ධ�මය පි�බඳද �ෙශ්ෂ �න�මක� අැ�ෙය�. ත�ිපිටක ධ�මය ගි� පැ��
ෙබාෙහෝ �ස�න�ට ��ඝ කාලයක� උගන�වා අැ� ධ�මාචා�යවරෙය�. ��ඝ කාලයක�
කරන ලද ෙයෝගාභ්යාසය අැ�ෙය�. ක�මස්ථානාචා�යවරෙය�. බුරැමෙය් හා තවත�
රටවල අ� ප්ර�ද්ධ අග්ග මහා පණ��ත මහාසී සයාෙඩෝ නමැ� ක�මස්ථානාචා�යය
මහා ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් අා� ෙබාෙහෝ ෙයෝගාවචරයන� අැස�රැ කර අැ�ෙය�. ඔවුන�
හා සාක�ඡා පවත�වා අැ�ෙය�. �ද�ශනා භාවනාව පි�බඳද වූ පාලි �ංහල ෙපාත�
පමණක� ෙනාව ෙබාෙහෝ බුරැම ෙපාත� ද භා�ත කර අැත�ෙත�. භාවනා ක�ම පි�බඳද
ප�ක�ෂණ පවත�වා අැ�ෙය�. භාවනා ගැන අත� ��� අැ�ෙය�. කරැණ� ෙමෙස්
ෙහ�න� ෙද�න�වර �ණාවාස ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් ස�ප�ඨාන ස�ත�යට අ�ථ
�වරණයක� ��මට ඉතා ස��ස� ෙතර නම�. උන� වහන�ෙස් අ�න� ලියවුණ� ෙ� අගනා
ධ�ම ග්රන�ථය �වන� මඟ ෙසායන ගි� පැ�� පින�වතුන�ට ඉමහත� අාෙලෝකයක� බව
�ය ය�තු ය.
දහ� පාසල් අා�ෙය� ස�ප�ඨාන ස�ත�ය උගන�වන ගුරැවරැන� ��න� ද
පැහැ�ලි ෙපාතක� නැ�ක�න� ස�ප�ඨාන ස�ත�ය උගැන��ම �ෂ්කර � අැ� බව
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ෙනාෙයක� �ට �යන� අැෙස්. ස��ස� ෙපාතක� නැ� බැ�න� ශිෂ්යයනට ද ෙ� �වටන�
ස�තුර අ��� දහමක� � �ෙ�. �ණාවාස නා ��යන�ෙග් ෙ� ග්රන�ථෙයන� ඒ ගුරැ
ශිෂ්ය සැමෙදනාට ම ද මහත� පි�ටක� වන� අැත. වෙයෝ වෘද්ධව ��න අප නා ��යන�ට
තවත� ෙමබඳ� ග්රන�ථයන� ස�පාදනය කළ හැ��මට කාය ශක��ය ලැෙ�වා! � පතමු.
�ට- ශාසෙනෝදයකා�,
ෙර්රැකාෙන් චන්දවිමල මහා ස්ථවිරෙයෝය.

2514 /1970
ජූලි මස 23 ෙව� �න,
ෙපාකුණ�
� ට � �නයාලංකාරාරාමෙය්� ය.

හැඳ�න��ම
අප තථාගත ස�මා ස�බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න� ෛවෙනය ජනයාෙග්
��වාණාවෙබාධය සඳදහා ෙද්ශනාකර ව�ළ මහා ස�ප�ඨාන ස�ත� ධ�මය පි�බඳද
ෙ�තාක� ප්රකාශයට පත�ව �ෙබන ෙපාත� �ස�. ඒවා ෙබාෙහෝෙස�න� ම
පාලිපාඨවලට අ�ථ�ම පි�ස ෙක� �ෙබන බව ෙපෙන�. �දස�න� වැ�මට ��
මඟ ෙපන�වා ෙනා ��ම �සා �යම ප්රෙයෝජනය ගැ�ම �ෂ්කර බව සැළකූ
ෙකාළඹ මහ�ශුද්ධාරාම ත�ප
ි ට
ි ක �ද්යාලයා�ප� ෙගෟරවා�හ ෙද�න�වර �ණවාස
මහානායක ස්ථ�ර පාදයන� වහන�ෙස් ෙබාෙහෝ ෙවෙහස දරා අටුවා �කා හා බුරැම
බ�න� මු�ත ෙපාත�පත�වල අදහස්ද ෙගන බුරැම රට “ශාසනෙය�ත�තා”භාවනා
මධ්යස්ථානා�ප� ත�ප
ි ිටක ප�යාප්�ධර අග්ගමහා පණ��ත භදන්ත ෙසාභන
මහස්ථ�ර පාදයන� වහන�ෙස්ෙග් ගුරෑපෙද්ශයන� ද ෙගන සකස් කරන ලද
“සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා”නැම� අගනා පුසත
් කය අප ��න� ද �යවා
බලන ල�.
එය �දස�න� වැ�ෙ� �යම ක�මය බවත� ඒ අන�ව ක�ය
ි ා ��ෙමන�
භාවනාව�න� ලබා ගතය�තු �යම ප්ර�ඵල ලබා ගැ�මට හැ� ෙවනවාට ��ම
සැකයක� ෙනාමැ� බවත� අත� ��� අන�ව ප්රකාශ කළ හැක. එබැ�න� ��ලභව
ලබාගත� ��ස් ��තෙයන� හා අ�ශ�න� ��ලභව හමුවූ ෛන�යයා�ක
බුද්ධශාසනෙයන�ත� අැ�කර ගතය�තු ඵලය ලබා ගැ�ෙ� ෙශ්ර්ෂඨ
් තම ක�මය
මැන�න� පහ� �මත�, භාවනා කරණ ෙයෝගාවචර�න� හට හමුවන ඉතා �ය��
ධ�ම ක�මයන�ද පැහැ�ලි කර ��ම වඩාමත� ප්ර�ඵල ෙගන ෙදන�න�. ෙ� අා�
කරැණ� අන�ව කල්පනාකර බලන �ට භයානක �ක��සක� �වා � ෙදක�� �ඳ��න�,
ග��යමයක� ෙනා මැ�ව ��න, සංසා�ක �ක�වලින� ��මට කැමැ� සැම ෙදනා
��න� ම, “සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා”පුස්තකෙයන� ෙපන�න�
� කර � �ෙබන
අන�දමට භාවනා වඩා �ය� �ක� වලින� �දහස් �මට උත�සාහ කරත�වා! ෙරෝගාතුර
ක�වලින� ෙපෙළ�න� වෙයෝවෘද්ධව ��න මහානායක ස්ථ�රයන� වහන�ෙස්
ෙමවැ� ෙලෝවැඩ�� අගනා ග්රන�ථයක� සකස් ��ම සඳදහා ෙගන �ෙබන
ප�ශ්රමය ගැන ��වාණා�ලාෂී සැම ෙදනාම කෘතඥ �ය ය�තු ෙ�.
�ට- ශාසනස්��කා�,
කහටපිටිෙය් සුමතිපාල මහාස්ථවිර
කඳ�ෙබාඩ - භාවනාමධ්යස්ථානය
2514 / 1970. 10. 5
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ස�ත� ��නය

ස�ප�ඨාන �පස්සනා භාවනා

නෙමා තස්ස භගවෙතා අරහෙතා සම්මා සම්බුද්ධස්ස
පාලි
එවං ෙම ස�තං – එකං සමයං භගවා කුරෑස� �හර� ක�මාදස�මං නාම
කුරෑනං �ගෙමා. තත� ෙඛා භගවා �ක�ඛූ අාමන�ෙත� – “�ක�ඛෙවා”�. “භදන�ෙත”
� ෙත �ක�ඛූ භගවෙතා ප�චස්ෙසාස�ං. භගවා එතදෙවාච.
සතිපට්ඨානෙය් අනුසස්
එකායෙනා අයං �ක�ඛෙව මග්ෙගා සත�තානං �ස�ද�
් යා ෙසාකප�ද්දවානං
සම�ක�කමාය �ක�ඛ ෙ�මනස්සානං අත�ථංගමාය �යස්ස අ�ගමාය
��බානස්ස ස����යාය ය�දං චත�තාෙරෝ ස�ප�ඨානා.
ෙකටි අදහස
අානන�ද ස්ථ�ර වූ මා ��න� ෙ� ස�ත� ෙද්ශනාව ෙමෙස් අසන ල�. එක�
සමෙයක�� භාග්යවතුන� වහන�ෙස් කුරැ ජනපදෙය� කුරැ රට වැ�යන�ෙග්
ක�මාස්ස ද�ම න� �ය� ග�� වැඩ වසන ස්ක. එකල්� උන�වහන�ෙස්
“මහණ�,” � �යා �ක�ෂුන� අමතා ව�ළ ෙස්ක. ඒ �ක�ෂූහ,� “ස්වා�න� වහන�ස!”�
�යා භාග්යවතුන� වහන�ෙස්ට පි�තුරැ �න�හ. භාග්යවතුන� වහන�ෙස් ෙ� ස�ත�ය
ව�ළ ෙස්ක. “මහෙණ�! සත�වයන�ෙග් පි�ස�� බව පි�ස ද, ෙශෝකය හා හැ�ම
�රැ ��ම පි�ස ද, �ක� ෙ��නස් නැ�ම පි�ස ද, අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගයට
පැ��ම පි�ස ද, �වන� ��ම පි�ස ද, පව�න�නා වූ ය� ෙ� සතර
ස�ප�ඨාන ෙකෙනක� ෙවත� ද, ෙමය �වනට යන ඒකායන මා�ගය (එක ම
මා�ගය) ෙව�.”

ක�රැ රට:
මහා මන�ධාතු න� සක��� රජතුමා දඹ�ව �ට චක�රත�නෙය් බලෙයන�
පු�බ�ෙද්හ ය, අපරෙගෝයාන ය, උතුරැ කුරැ ය යන මහා �ව�න� වැ� ��ස�නට
�
අවවාද �ම සඳදහා එ� ගිය කල්� දඹ�ව ඉතා උතු� රටක� ය � අසා ඒ රජු හා
දඹ�වට පැ�� ඒ ��ස�න�ෙගන� පූ�ව �ෙද්හෙයන� අා ��ස�න� ප�ං�ව ��න
ප්රෙද්ශය විෙදහ රට ය � ද අපරෙගෝයානෙයන� අා ��ස�න� ප�ං�ව ��න ප්රෙද්ශය
අපරන්ත ය � ද උතුරැ කුරැ �ව�ෙනන� අා ��ස�න� වාසය කරන ප්රෙද්ශය
ක�රැරට ය � ද ව්යවහාර කරන� ලැෙ�. කුරැ රට පි�ටා අැත�ෙත� උතුරැ දඹ�ව
බට�රටත� උතුරටත� අතෙර� ය. කුරැ න� වූ රජ කුමරැවන� අැතු� ��ස�න�ෙග්
�වාසස්ථානය කුරැ ජනපදය ෙහෝ කුරැ රට ය � �යන� ලැෙ�, ෙමකල ෙම
කුරැරට දිල්ලි ය � සලකන� ලැෙ�.
කම්මාස්සදම්ම නිගමය:
මහා ස�තෙසෝම ජාතකෙය� සහ ජයද්�ස ජාතකෙය� සඳදහන� වූ ප��
පාදෙය� කබර ස�ත වණ කැළලක� අැ� බැ�න� ෙපෝ�සාදයා හට “ක�මාස” ය�
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ද, ක�මාස න� ෙපෝ�සාද දමනය කළ ස්ථානය “ක�මාසද�ම”ය � ද �යන�
ලැෙ�. නගරා�ගයන�ෙගන� අස�පු�ණ වූවත� සාමාන්ය ගමකට වඩා කඩපිල්
අා�ෙයන� හා ජනගහණෙයන� �ය�ණ� වූ බැ�න� ෙමය �ය� ගමක� �ය. එෙහ�න�
ෙ� ස�ත�ය ෙද්ශනා කළ ප්රෙද්ශයට කම්මාසදම්ම නිගම ය � �යන� ලැෙ�.
භාග්යවතුන� වහන�ෙස්ට ඒ �ය� ගෙම� වැඩ ��මට �හාරයක� �බුෙණ� නැත.
එයට න��රැ එක�තරා �ත�ක� තැෙනක මහ වන ලැහැබක� අැත. එ� ප�ෙභෝගයට
ජලය ද අැත. ක�මාසද�ම �ගමය ෙගා�රැ ග� ෙකාට ෙගන ඒ වන ලැහැෙබ�
වැඩ ෙවෙස�න� ස�ප�ඨාන ස�තය
� ෙද්ශනා කළ ෙස්ක.
ෙ� මහා ස�ප�ඨාන ස�ත�ය කුරැ රෙට� � ම ෙද්ශනා කෙළ් කුමක� �සා
ද? කුරැරට වා�න�ට ගැඹුරැ ධ�මයන� අසා �න ගැ�මට සම�ථ වූ �න ශක��ය
අැ� බැ��. එය එෙස් වූෙය් එකල්� කුරැ රට වා�හ� ඍතු - ෙභෝජනා�
සප්පායයන�ෙගන� ස�පූ�ණව ෙලඩ නැ� කය හා �ත� අැ� බැ�න� �ය�ණ� වූ
න�වණ අැත�ෙතෝ වූහ. ගැඹුරැ ධ�ම කථා අසා අවෙබෝධ කර ගැ�මට සමත� වූහ.
එෙහ�න� රහත� වන ෙතක� මා�ගඵල ලැ�ය හැ� ක�මස්ථාන (21) එක��ස්සක�
අැතුළත� ෙකාට අගනා රන� බඳ�නක� ලැබ එ� අගනා ෙදය තැන�පත� ෙකාට
තබන�නා ෙස් කුරැරට වැ� පි�ස ලැබ ෙ� ගැඹුරැ අ�ථ - අදහස් අැ� ස�ප�ඨාන
ස�ත� ධ�මය ෙද්ශනා කළ ෙස්ක.
ෙම් භාවනාව කලිනුත් ෙදසූ බව
එරට වැ� බැල ෙමෙහකරැ අා� පහත� ජනයාෙග් පටන� �ක�ෂ,ු �ක�ෂු�,
උපාසක, උපා�කා යන �වු පි�ස ම ස�ප�ඨාන භාවනාෙව� ෙය� ෙවෙස�.
එෙස් ම ස�ප�ඨානය පි�බඳද ධ�ම සාක�ඡාෙය� ම �තර ෙයෙද�. එෙහ�න�
ෙ� ස�ත�ය එ� � ෙද්ශනා කරන ල�. ෙමපමණක� ෙනාව ෙවනත� ගැඹුරැ අ�ථ
අදහස් අැ� මහා නිදාන, සාෙරෝපම, රැක්ඛුපම, රට්ඨපාල, මාගන්දිය,
ආෙනඤ්ජසප්පාය යන ස�ත� ද ෙම�� ම ෙදස� ෙස්ක.
කුරැරට වැ� පි�ස �තර �තර ස�ප�ඨාන ය පි�බඳද ධ�ම සාක�ඡාෙව�
ෙයෙද�න� එම භාවනාව කර�න� ��න �සා එ� � ෙ� ස�තය
� ෙද්ශනා කළ බව
අටුවාෙව� සඳදහන�ව අැත. එබැ�න� ස�ප�ඨාන සංය�තත
� ක අා�ෙය� එන ප��
ෙ� මහා ස�ප�ඨාන ස�තය
� ෙද්ශනා කරන�නටත� ෙපර ෙවන ෙවන තැන�වල�ත�
ෙ� ධ�මය සැෙක�න� ෙද්ශනා කරන ලද බව ඉතා පැහැ�ලි ය. එෙහත�
ස�ප�ඨාන භාවනාව එක��� ප�බය�න� ය�ක�ත ෙකාට ස�පූ�ණෙයන� �ස්තර
ෙකාට අැත�ෙත� ෙ� මහා ස�ප�ඨාන ස�ත� ෙය� ම ය.
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ස�ප�ඨාන
සැඩ පරැෂ කු� ෙගාෙනකු ෙමන� නානා අරමුණ� කරා �වන අ�කරැ �ත
නවත�වා ෙගන ඒ �ත කය අා� කමටහන� අරමුණක බැඳද තබන ��ය ම
සතිපට්ඨාන න�.
තව ද, ස� න� වූ ��ය පි�ටුවා තබන ස්ථානය වූ අරමුණ� සතර
සතිපට්ඨාන න�. එන� රෑප කය ය, ඒ ෙව්දනාව ය, සරාගාදී චිත්ත ය, හා
ස්කන්ධාදී ධර්ම ය යන ෙ� සතර ය.

ඒකායන මාර්ගෙය් අනුසස්
“ඉ�නාව මග්ෙගන -ෙප- අෙනකා ස�මාස�බුද්ධා, අෙනකසතා ප�ෙචක
බුද්ධා, ගණනපථං �� වත�තා චා� ඉෙම සන�තා ස�ෙ� �ත�තමෙල
පවාෙහත�වා පරම�ස�ද්�ං පත�තා.”
යන ෙ� අටුවා පාඨෙය� අා ප�� සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක�ෂයක� අැතුළත
පහළ වූ බු�, පෙස් බු�, අා�ය ශ්රාවකෙයෝ �ය� ෙකෙලස් මල �රැ ෙකාට පරම
�ස�ද්�යට පැ��යාහ� ය � �යන ලද්ෙද් �ද�ශන මාත�යක� වශෙය�. එ� අදහස
ෙමෙස් දත ය�තු �. සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක�ෂයක� අැතුළත ෙහෝ ෙ� වා එයට වැ�
කාලයක ෙහෝ ෙ�වා, කව� ෙහෝ ෙ�වා අ�තෙය� පහළ වූ ද, �න� පහළ වන�නා
වූ ද, මතු පහළ වන�නා වූ ද, �ය� බු�, පෙස් බු�, අා�ය ශ්රාවකෙයෝ ෙ�
ස�ප�ඨාන මා�ගෙයන� ම �ය� ෙකෙලස් මල �රැ ෙකාට පි��� වූහ. එෙහ�න�
“එෙතන මග්ෙගන ත�ංස� පු�ෙ�,
ප�ස්සන�� ෙය ච තර� ඕඝං”
යන�ෙවන� ස�ප�ඨාන සංය�තත
� නාලන�දවග්ග බ්රහම
් ස�ත�ෙය� �ක�ෙවන
ප�� කල්ප වශෙයන� කාල �යමයක� ෙනාමැ� ව අ�ත, ව�තමාන, අනාගත යන
කාලත�යෙය� ෙ� ස�ප�ඨාන මා�ගෙයන� කාමා� ක�ෙල්ශ ඕඝය එෙතර කළහ.
එතර කර�. එතර කරන�නාහ� ය. යන� එ� ෙත�රැම ය.
�ඝ �කාය පා�කවග්ග ස�පසාද�ය ස�තෙ
� ය� ද “චත�සු සතීපට්ඨාෙනසු
සුපට්ඨිත චිත්තා” යන�ෙවන� කාලත�යෙය� ම සතර ස�ප�ඨානෙය� ෙහාඳ�න�
පි�ටුවන ලද �ත� අැ� ව ස�මා ස�ෙබා� �ණය ලැ�ය ය�තු බව ප්රකාශ ෙකාට
අැත. එෙහ�න� ෙම�සත්තානං විසුද්ධියා යන තන�� සත්තානං යන සාමාන්ය
වචනෙයන� �ස�ද්�ය (පි��� බව) ට පැ��ය හැ� න�වණ ෙ�රැ සත�වයන� ම
ගත ය�තු ය.

ඒකායන මාර්ගය
(ඒක අයන මග්ග) යන ෙම� අයන යන� මා�ගයට නම�. එෙහ�න�
ඒකායන යන� එක ම මා�ගයක� ය යන ෙත�රැම ය. ෙ� ඒකායන යන�නට එකම
ශ�දය එකතු ෙකාට ඒකායන මග්ග ය � මා�ගය ප්රකාශ වන ශ�ද ෙදකක� ම
එකට ෙයා� ව�ෙළ් අ�ශයා�ථයක� ප්රකාශ ��මට ය.
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එෙහ�න� සත�වයන�ෙග් ෙකෙලස් මලෙයන� පි��� �මට ද ෙසෝක ප�ෙද්ව
(හැ�ම) �ක� ෙ��නස් වලින� �රැ �මට ද ෙසෝවාන� අා� මා�ගයන� ලබා ගැ�මට
හා �වන� යාමට ත� අ�ශ�න� උපකාර වන එක ම මා�ගය ෙ� ස�ප�ඨානය ම
ය යන� ‘එකායන මග්ග’ යන වචනෙය� ෙත�රැම ය.
එෙහ�න� “එකමග්ෙගාති එෙකා එව මග්ෙගා, න හි නිබ්බානගාමී මග්ෙගා
අඤ්ෙඤෝ අත්ථි” ය � �යන ල�. ෙ� ස�ප�ඨාන මා�ගෙය� ගියෙහාත�
ඒකාන�තෙයන� ම �වන වර�න�ෙන� නැත. �වනට හැර මං මුළා �ෙමන� ෙවන
�හාවක යෑමට අතුරැ පාරවල් ද ෙ� මා�ගයට ස�බන�ධ � නැත.
ෙ� ස�ප�ඨාන මා�ගෙයන� සන්තති මහාමාත්යයා හට ෙමන් ෙසෝකය ද
ඉක�ම �ය හැ�ය. පටාචාරාවට ෙමන� ප�ෙද්වය ද ඉක�ම �ය හැ� ය. ෙමතන��
සැලකිය යුත්තක් ඇත. එන� බණ අස�න� ��ය � මා�ග ඵලයන�ට පැ��ම
වනා� ස�ප�ඨාන භාවනා නය ෙමෙන� ෙනාෙකාට ම අසන� ලැබූ ධ�මෙයන�
ම ��� ය � කල්පනා ෙනා කළ ය�තු ය. ඒ බව අටුවා ෙව� පැහැ�ලි ව දක�වා
�ෙ�.

සතිපට්ඨාන අරමුණු ෙමෙනහි කිරීෙමන් මාර්ග-ඵල ලැබිය හැකි ය
ෙකෙස් ද යත්:
“යං පු�ෙබ තං �ෙසාෙස� - ප�ඡා ෙත මාහ� �ඤ්චනං
ම�ෙඣධ ව ෙනා ගෙහස්ස� - උපසන�ෙතා ච�ස්ස�”
යන ෙ� ගාථාව අසන�ට ලැ�ෙමන� සන�ත� මහාමාත්යයා රහත� වූ බව
සත්යය�. එෙස්ම:
“න සන�� පුතත
� ා තාණාය - න පිතා න පි බන�ධවා
අන�තෙකනා�පන�නස්ස - නන�� ��ස� තාණතා
එතමත�වසං ඤත�වා - පණ��ෙතා �ලසංවුෙතා
��බානගමනං මග්ග - �ප්පෙමව �ෙසාධෙය”
යන ගාථාවන� අසන�ට ලැ�ෙමන� පටාචාරාව ෙසෝවාන� වූ බව ද සත්යය�.
එෙහත� කාය, ෙ�දනා, �ත�ත, ධ�ම යන ස�ප�ඨාන අරමුණ� සත�න� ය���
අරමුණක� ෙමෙන� ෙනාෙකාට �ද�ශනා �නයක� ෙහෝ මා�ග �නයක� ලැ�ය
හැ� ප්ර� භාවනාවක� නැත. එෙහ�න� සන�ත� අමාත්යයා හා පටාචාරාව ද
ස�ප�ඨාන අරමුණක� ම ෙමෙන� ෙකාට ෙ� ස�ප�ඨාන මා�ගෙයන� ම ෙසෝක
ප�ෙද්වයන� ඉක�ම වූ බව ස්�රව ම සලකා ගත ය�තු ය � අටුවාෙව� �හ.

බණ අසමින් සතිපට්ඨානය වැඩිය හැකි බව
යං පුබ්ෙබ් තං විෙසාෙසහි, පූ�ව සංස්කාරයන� ෙකෙර� අැ� �ය හැ�
ෙකෙලස�න� �යලවා හ�න� ය� ව�ළ ෙ� වාක්යෙයන� දත ය�තු අදහස න�,
පළමුෙවන� ම දක�නා ලද - අසන ලද - ස්ප�ශ කරන ලද �න ගන�නා ලද
අරමුණ� නැවත නැවත මතක� �ෙමන� ඒ මතක� වන වරක� පාසා රාග ද්ෙ�ෂා�
ක�ෙල්ශයන� අැ� �ය හැ� බව ද එවැ� ක�ෙල්ශයන� අැ� ෙනාවන ෙස් ��
න�ව�න� බැලිය ය�තු බව ද දක�වන ල�. එෙස් බැලිය ය�තෙ
� ත� කුමක� ද? �න� ෙ�
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ෙමාෙහාෙත� අැ� ෙව�න� පවත�නා නාම රෑප ධ�මයන� ෙනාකඩවා ��
��ෙමන� පළමුෙවන� අැ� වූ පරණ අරමුණ� මතක� ෙනාෙ�. ඒවා මතක� ෙනාවන
බැ�න� �� ෙනාවන බැ�න� ඒවා අරමුණ� ෙකාට ෙකෙලස් අැ�වන�නට ෙනාහැ�
ය. එෙහ�න� ඒ පරණ අරමුණ� අාපස� �� ෙනා��මට �න� උපද�න� පවත�නා
නාම රෑප ධ�මයන� ෙනාකඩවා ��කර බැලිය ය�තු ය.
තවද පුරාණ අරමුණ� අාපස� ��වන �ට, මතක� වන �ට ඒ ව�තමාන
���ල්ල ��ෙයන� ත�න� අල්ලාෙගන �� කළෙහාත� ඒ ගැන උපදනා ෙකෙලස්
�ඳද ��ය හැ� ෙව�. එෙහ�න� අාපස� කල්පනා ��ෙමන� නැවත ෙකෙලස්
න�ප�න ප�� ඒ කල්පනාව ද මග හැෙරන ෙතක� ෙමෙන� කළ ය�තය
ු . සන�ත�
අමාත්යයා ෙම� අ�ථ අදහස් �න ෙගන ඔහ�ෙග් අාදරයට ෙගා�රැ වූ තරැණ
කාන�තාව හා සමග කළ � ෙදය මතක� වන වරක� පාසා ඒ �ත ෙමෙන� ��ෙමන�
ද පස�ගිය කාලෙය� කළ � ෙදය නැවත කල්පනා ෙනාවන ෙස් එෙකෙණ�
පවත�නා ව�තමාන නාම රෑපයන� ෙනාකඩවා ෙමෙන� ��ෙමන� ද බණ අස�න�
��ය � ම ස�ප�ඨානය වඩන ලද බව දත ය�තු ය.
පච්චා ෙත මාහු කිඤ්චනං, පස� මතු කාලය ගැන ෙසෝක ��� අා� ප�ෙබෝධ
ෙකෙලස් න�පදවන� ය� ව�ළ වචනෙයන� ද මතුවට වුවමනා අරමුණ� පි�බඳදව
ප�ෙබෝධ ෙකෙලස් ඉප�ම හා ඒ ෙකෙලස් න�ප�න ප�� ෙමෙන� කරන අාකාරය
ද දක�වන ල�.
ෙකෙස් ෙමෙන� කළ ය�තු ද? මතුවට ��වන ෙද් ගැන �තන�ට ඉඩ
ෙනාතබා වත�මානෙය� අැ� ෙව�න� පවත�නා නාම රෑප ධ�මයන� ෙනාකඩවා
ෙමෙන� කළ ය�තු ය. මතු අනාගතය පි�බඳද අරමුණක� ෙගන �තක�
අැ�වුවෙහාත� ඒ �ත නැ�ව යන ෙතක� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. සන�ත�
අමාත්යයාහට ෙ� කරැණ� වැට�ෙමන� මතු අනාගතෙය� ඒ තරැණ කාන�තාව
මුණ ගැ�ම ෙහෝ අැය හා එක�ව ��ම පි�බඳද රාග ���ලි �සා අෑය කව�වත�
ද�න�ට ලැෙබන�ෙන� නැත, මා ත�වුනා ෙනාෙ�� � �ත දවන තවන ෙසෝකය
අැ�වන වාරයක� පාසා ම ඒ ���ලි ෙමෙන� ��ම ම ව�තමාන නාම රෑප
ධ�මයන� ෙනා කඩවා ෙමෙන� ��ම ය� �යන� ලැෙ�. ෙමෙස් බණ අස�න�
��ය� ම ස�ප�ඨාන භාවනාව වඩන ලද බව දත ය�තු ය.
මජ්ෙඣ ෙච ෙනා ගෙහස්සසි, මැද ෙකාටෙස� වූත� ව�තමාන නාම රෑප
සංස්කාරයන� අාත�ම වශෙයන� ෙනාගන�ෙන� ය � ව�ළ වචනෙයන� ද �න�
අැෙසන ද�න ව�තමාන නාමරෑප ධ�මයන� ෙකෙර� අාසාව අැ� ෙනාවන ෙස්
මම ය, සත�වෙයක� ය, පුද්ගලෙයක� ය � ෙනා හැෙඟන ෙස් උප�නතාක� ව�තමාන
නාම රෑප ධ�මයන� ෙමෙන� කළ ය�තු බව ද දක�වන ල�. ඒ සන�ත� අමාත්ය
ෙතෙ� ෙම� අ�ථ අදහස් අවෙබෝධ ෙකාට ෙගන උප��න� පවත�නා ��� අැ�� - කල්පනා ��� අා� නාමරෑප ධ�මයන� අතර ෙනාකඩවා ෙමෙන�
��ෙමන� සලකා බැලීෙමන� බණ අස�න� ��ය� ම ස�ප�ඨාන භාවනාව වැඩු
බව දත ය�තුය.
ෙම�� එක ගාථාවක� අසන�ට ලැබුන පමණ�න�ම ෙ� තර� �ශාල
මනස්කාර �සක� �� කළ හැ�ෙ� ෙනාහැ� ෙ� ෙහෝ � සැක ෙනාකළ ය�තු ය.
ස�ප�ඨාන භාවනා කෘත්යය ම හ�හැ� ෙමෙන� කර�න� භාවනා කර බලන�න.
සමා�ය හා �ණය තරමක� �රට වැ��ය�ණ� වු කල්� ෙ� මනස්කාර සමූහය
එකම එක ක�ෂණයක � පහළ වන අය�රැ තමාට ම දත හැ� ෙව �. ෙමෙස් අතර
ෙනාකඩවා ෙමෙන� කර�න� ��නා බැ�න� අ�තෙය� ඉක�ම ගිය ෙදය ගැන ද
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ෙකෙලස් අැ� ෙනාෙ�. මතු අනාගතෙය් � ��ෙවන�ට �ෙබන ෙදය ගැනද
ෙකෙලස් අැ� ෙනාෙ�. �න� ෙ� ව�ථමාන කාලෙය� අැ� ෙව�න� පවත�නා වූ
අස�න�, ද��න�, ස්ප�ශ කර�න�, �න ග��න� පව�න�නාවූ. නාමරෑපයන�
ෙකෙර� ද අැ�ව නැ�වන අ�ත්ය ස්වභාව අා�ය ප්රත්යක�ෂව �න ගැ�ෙමන�
තණ�හා ��� අා�ය ෙකෙලස�නෙ
� ග් පහළ�මට අවකාශ ෙනාලැෙ�. ෙමෙස්
සන�ත� අමාත්යයා ��න� ෙමෙන� කළ ප�ද්ෙදන� ඔහ�ෙග් ෙකෙලස්
සං�ඳ�යාෙමන� ෙසෝවාන� අා� මා�ග ඵල පි�ෙවලින� ෙගාස් රහත� වූ බව සැල�ය
ය�තු ය. එෙහ�න� “උපසන්ෙතා චරිස්සසි”ෙකෙලස් ගි� �� යාෙමන� උපසාන�තව
- සන�ස�ව හැ�ෙරන�ෙන� ය � ව�රා රහත� බවට ප්රශංසා කර�න�
“ස�බෙසා නාමරෑපස්�ං - යස්ස නත�� මමා�තං
අසතා ච න ෙසාච� – සෙව ෙලාෙක න �ය�.”
ය � ව�ළ ෙස්ක.
යෙමක� හට ස�වප්රකාරෙයන�ම නාම රෑපයන� ෙකෙර� මමය මාෙග් ය �
මමත�වයක� ෙනාමැත�ෙත� ද එෙස් ම රෑප ශ�ද අාෙ�ය ෙනාලැ�ම �සාත� ෙසෝක
ෙනාකර� ද ෙහෙතම ෙලෝකෙය� ��ෙස්ත� ෙනාපි�ෙහන�ෙන� ය. යන� එ� අදහස
�.
“නසන්ති පුත්තා” යන ෙ� අා� ගාථා ෙදක අසන�නට ලැ�ෙමන� පටාචාරාව
ෙසෝවාන� වූවා ය. එ� ප්රථම ගාථාෙවන� මරණෙයන� මඩනා ලද සත�වයා හට පුත�
��තෘ ෙදම�පිය �� �ත�ා�න�ෙගන� පි�ටක� ෙනාලැබ මරණ භයට ෙගා�රැ වන
බව වැට�යාෙමන� ��ය හා සංෙ�ග �නය අැ�� ය.
“එතමත්ථවසංඤත්වා” යන ෙ� අා� ෙදවැ� ගාථාෙවන� අන�න�ෙගන�
තමාට පි�ටක� නැ� බව හා තමාට තමා ම පි�ට �ය ය�තු බව �නගත�
�ණවන�තයා ��න� �ලෙය� පි�ටා වහා ම ��වාණ මා�ගය පි��� ව වඩාගත
ය�තු බව දක�වන ල�.
පටාචාරාව ද ෙම� අ�ථ අදහස් �නෙගන ස�ය හා සංෙ�ගය ලැබ ෙපර
- පස�ගිය කාලෙය� කල � ෙදය ෙනාකර� ෙනා�ය� �, බණ අස�න� ��ය�ම
�ල් අ�ෂ්ඨාන ෙකාට පළමුෙකාට �ලෙය� පි�ටා ��වාණයට යන මා�ගය වූ
ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනා නය ක�මය වූ ප�ද්ෙදන� භාවනා මනස්කාරය පි�ටුවා
වා� වූ ඉ�ය�ෙව� � ම ෙසෝවාන� මා�ගයට පැ��යා ය � දත ය�තු ය. බණ
අසන කල්� මා�ග ඵලයන�ට පැ�� හැම පුද්ගලෙයක� ම ෙ� ස�ප�ඨාන
ක�මෙයන� ම පැ�ෙණන බව දත ය�තු ය. එෙහ�න� අටුවාෙය�:
“යස්මා පන කාය ෙවදනා චිත්ත ධම්ෙමසු කඤ්චිධම්මං අනාමසිත්වා
භාවනා නාම නත්ථි, තස්මා ෙතපි ඉමිනාව මග්ෙගන ෙසාක පරිෙදෙව
සමතික්කන්තා” �
� බැ�න� බණ අස�න� ��ය� මා�ගඵලයන�ට පැ�ෙණන අයද ෙ�
ස�ප�ඨාන මා�ගෙයන� ම පැ�ෙණන බව ස්�ර වශෙයන� ම දත ය�තු ය. ෙ�
අටුවා පාඨය �ස්තර කළ �කාෙයහ් වනා� ගාථාව සහ චතුස්සත්යය
ක�මස්ථානය ද අසා ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන� ම �ෙශ්ෂා�ගමයට පැ�� බැ�
�යන ල�. ඒ �යමෙන� වරදක� නැත.
තවද පාටාචාරාව ෙසෝවාන� මගට පැ�ණ ප�ෙද්වය ඉක�ම� යැ � � තන��
ෙචෝදනාවක� ද අැත. එන�, අනාගා� මා�ගෙයන� ම සහමුලින� ම පහකළ ය�තු
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ප�ෙද්වය ෙසෝවාන� මගින� පහවූෙය් ෙකෙස්ද? යන�න �. ප�ෙද්වයට කරැණ� වන
ෙ�මනස් �ත සහමුලින� පහකළ ෙනාහැ� බව න� අැත�ත�. එෙහත� පටාචාරා
ව පූ�ව භාග �ද�ශනා මා�ගය හා සමග ෙසෝවාන� මගින� ප�ෙද්ව ෙ�මනස්සය
�රැ ෙකාට ෙනාෙබෝ කල�න�ම මතු මා�ගත�යට පැ��යා ය. ෙසෝවාන� මගට
පැ�� තැන� පටන� අැෙග් �ත� සතන�� ඒ ප�ෙද්ව ෙ�මනස්සය නැවැත ඉප�මට
මත�ෙතන� අනාගා� මා�ගය පහළ �ය. ඒ මා�ගෙයන� ඒ ප�ෙද්ව ෙ�මනස්සය
සහමුලින� පහව ගිය �සා එෙස් ව�ළ බව සැල�ය ය�තු ය.
ෙමෙස් වැ��මට ෙහ්තුව න�, මැ�� සඟි “චූලෙවදල්ල සූතෙ
්ර යහි” හැම
ස�ඛ ෙ�දනාෙවක�� රාගාන�සය සැඟ � �ෙ� ද? “හැම ස�ඛ ෙ�දනාෙවක��
රාගාන�සය පහකළ ය�තු ද?” යන ප්රශන
් යට පි�තුරැ සැප�ෙ� � ප්රථම ධ්යානෙයන�
කාමරාගය �රැෙකාට එ�න� කාමරාගෙයන� අෑත� �ම එක කරැණ�. අනාගා�
මා�ග යට පැ��යහ�ෙග් ප්රථමධ්යානෙය�
කාම රාගාන�සය නැතැ� ද ප්රථමධ්යානෙයන� ම කාමරාගය පහකෙළ් ය �
ද �සඳදන ල�. එෙස් �සඳ� තන�� ද අනාගා� මා�ග ෙයන� ම සහමුලින� පහකළ
ය�තු කාමරාගාන�සය ප්රථමධ්යානය අැ� වූ තැන� �ට ම ඉප�මට අවකාශයක�
ෙනාවූ බැ�න� ප්රථම ධ්යානෙයන� ම පහ කෙළ් ය � �සඳදන ල�. එෙස් �සඳ�
තන�� අනාගා� මා�ගෙයන� ම සහමුලින� පහකළ ය�තුවූ කාමරාගාන�සය, ප්රථම
ධ්යානය පහළ වූ තැන� �ට ඉප�මට අවකාශයක� ෙනාමැ� බැ�න�, ප්රථම
ධ්යානෙයන�ම පහකෙළ් ය � �සඳ�වාක� ෙමන� ෙම� � ද අානාගා� මා�ගෙයන�
ම �රවෙශ්ෂෙයන� ම පහ කළ ය�තු වූ ප�ෙද්ව ෙ�මනස්ස �ත�, ෙසෝවාන� මා�ගය
පහළ වූ තැන� �ට ඉප�මට අවකාශයක� ෙනාමැ� වූ බැ�න� ෙසෝවාන� මගින� ඉක�ම
� ය � �ව ය�තු ය.
ශක�ෙද්ෙ�න��යාෙග් හා ස�බ්රහම
් �ව්ය පුත�යාෙග් ෙ��නස �රැවූ බව ප්රකාශ
කළ තන�� ද ෙ� නය ක�මය ම දත ය�තු ය. ඒ ෙදෙදන ෙසෝවාන� වූ තැන� පටන�
ඉස්සා ම�ඡ�ය ෙදෙදනාෙග් හා අපාය භය හා ස�බන�ධ වූ ෙ��නසෙග් පහළ
�මට අවකාශයක� අැ� ෙනා� ය. රෑප කෙය� උපදනා ��� කැක�කු� �ක� ෙ�දනා
�ඳ�� �යල්ල �ක�ඛ න� ෙ�. �ෙත� උපදනා ��� කැක�ක�
ු �ක� ෙ�දනා �යල්ල
ෙ�මනස්ස න� ෙ�. ෙ� �ක� ෙ��නස් ෙදෙකාටස ම ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන�
�රැ කළ හැ� ය. ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාව ස�පූ�ණෙයන� භා�ත ��ෙමන�
�ස්ස ස්ථ�රා�න�ට ෙමන� �ක�ඛය ද, ශක� ෙද්ෙ�න�� අා�න�ට ෙමන� ෙ��නස ද
සං�ඳද �ය හැ� ය � අටුවාෙය� �හ.

තිස්ස ෙතරැන් වහන්ෙස් දුක් සංසිඳ වූ ආකාරය
සැවැත� න�වර �ස්ස න� ෙකෙළ� පුත�ෙයක� 40 ෙකෝ�යක� අගනා වස්තව
ු
තමාෙග් බාල ෙසාෙහාය�රැ චූල �ස්සට භාර ෙකාට පැ��ව අාරණ්ය
ෙස්නාසනයක �දස�න� වඩ�න� වාසය කර�. එකල්� පැ�� වූ තැනැත�තා �වුරැ
හැර අාපස� අාෙවාත� ඒ වස්තුව ෙදකට ෙබදන�ට ��ෙ�ය �යා චුල �ස්සෙග්
භා�යාවට සැකයක� අැ� �ය. අෑ ඒ බව ස්වා�යාට ද දන�වා �ස්ස ෙතරැන�
මැර�මට ෙසාරැන� පන��යයක� යැ�වා ය. ඔවුහ� එ� ෙගාස් �ස්ස ෙතරැන� පි�වරා
��යාහ� ය. එ�ට �ස්ස ෙතරැන� වහන�ෙස් , “උපාසක වරැ�, න�ඹලා කුමක�
සඳදහා අාවාහ��” � අැ� ය. “න�ඹ වහෙස් මැ�මට අාෙවමු” ය � ෙසාරැ �හ.
එ�ට “අද ෙ� එක �යකට පමණක� අැපයක� අැර ෙගන මා ෙනා මරා ��තය
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�ක ෙද� ය �” �ෙ�ය. ඊට පස� ඔවුහ� “��ය�, ෙම� � ඔබට අැපයක� තබන�ෙන�
කවෙරක��” � අැස�හ. එ�ට ෙතරැන� වහන�ෙස් මහා ක� ගලක� ඔසවා කලවා
අැට ෙදක ම �ඳද ෙගන, “උපාසකවරැ�, ෙ� අැපය අැත��”� අැස�ෙ� ය. එ�න�
තෘප්�යට පැ�� ෙසාරමුල සක�මෙන� ෙකළවරක ගි� ෙමාලවා �ය එලිෙවන
ෙතක� �� ගත�හ. ෙතරැන� වහන�ෙස් බලවත� �ක�ඛ ෙ�දනාව ෙ�දනාන�පස්සනා
වශෙයන� ෙමෙන� ෙකාට �රැ කළහ. ඉක��� තමන� වහන�ෙස්ෙග් �ලය පි���
බව ෙමෙන� ��ෙමන� සතුට හා බලවත� ප්රී�ය පහළ �ය. ෙමෙස් ඉව�ය ෙනා
හැ� වූ �ක� ෙ�දනාව සං�ඳ�යාෙමන� උප��න� පවත�නා නාම රෑප ධ�මයන�
ෙමෙන� කර�න� �පස්සනාව පි�ෙව�න� වැ� �ය�ණ� ෙකාට ෙගන උෙද් අරැණ
නගිනවාත� සමග ම රහත� වූ ෙස්ක. රහත� �ෙමන� පස�:
“අ��යා� හරායා� - සරාග මරණං අහං
එවාහං �න�ත�ත�වාන - යථාභූතං �පස්ස�ං
ස�පත�ෙත අරැණ�ගග
් �� - අරහත�තමපාපු�ං”
ෙස්ක.

යන�ෙවන� උන�වහන�ෙස් තුළ අැ� වූ සතුට ෙසාරැන� ඉ��ෙය� ප්රකාශ කළ

“උපාසකවරැ�! මම රාග ස�ත මරණය පි�කුල් කර�. රාග ස�ත
මරණයට මම ල�ජාෙව� ය � ෙමෙස් �තා ෙ� කය අැ� සැ�ෙයන� �පස්සනා
�ණෙයන� ෙමෙන� ෙකෙළ�. ඒ �සා �රැ උ�වන කල්� රහත� බවට
පැ��ෙය�.” යන� එ� අදහස �.
රහත� ඵලයට පැ�ණ පි��වන� පෑ කල්� �ක� �යල්ල සහමුලන
ි � සං�ඳ�
ගිෙය් ය.

ව්යාඝ්රයක� විසින් කනු ලැබූ තරැණ භික්ෂුවක් දුක් ෙව්දනාව සංසිඳ වූ
සැටි
�ක�ෂන� වහන�ෙස්ලා �ස් නමක� වස් කාලයක බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙගන�
කමටහන� ෙගන එක�තරා අාරණ්ය ෙස්නාසනයක වස් සමාදන� ව කමටහන�
වඩ�න� �ස�හ. භාවනාවට සප්පාය වන ගස් යට පඳ�රැ යට වැඩ �ඳද ෙගන
භාවනා කර�. මු� �ෙය� ම භාවනා ෙකාට උ�සන ����ෙය් ��බර වූ කල්�
එක� ව්යාඝ�ෙයක� අවුත� එක� එක� �ක�ෂුවක� ඩැහැ ෙගන ය�. අ�ත� �ක�ෂන
ු �ෙග්
සමා�යට බාධා ෙ� ය � �තා තමා ව්යාඝ�යකු ��න� ඩැහැගත� බව හැඟ�මට
ෙඝෝෂා ෙනාකර�. ෙ� ක�මෙයන� �ක�ෂන
ු � පසෙළාස් නමක� අඩු වූ කල්� ඒ
පි�ෙස� �� සංඝ ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් ඒ බව ෙසායා ප�ක�ෂා ෙකාට �න ෙගන
�න�පස� එවැ� �පතක� අැ�වුවෙහාත� අ�ත� �ක�ෂන
ු ට
� �න� �ය ය�තු ය � �යම
කළහ.
නැවත එක� දවසක�� ව්යාඝ�යා අවුත� එක� තරැණ �ක�ෂුවක� ඩැහැගත�ෙත�
ය. එ�ට ම ඒ �ක�ෂුව “ව්යාඝ�ෙයක� ස්වා��! ව්යාඝ�ෙයක� ස්වා��!!” ය� කෑගැ�ය.
ෙසස� �ක�ෂන
ූ � වහන�ෙස්ලා ද ඒ ශ�දය අසා සැරය� ගි� හ�ල් අා�ය හැරෙගන
ඒ �ක�ෂුව මුදවා ගැ�මට වෑය� කළාහ� ය. එෙහත� ව්යාස�යා �ක�ෂූනට
� යා ෙනා
හැ� තැනකට ඒ �ක�ෂුව ෙගන ෙගාස් එක� තැනක තබා ෙගන කකුල්වල
මාපටැඟිලිවල �ට කන�ට පටන� ගත�ෙත� ය. �ක�ෂුහ� ද අෙහෝ! සත�පුරැෂය �න�
ඉ�න� අපට කළ හැ� උද�වක� නැත. ෙමය �ක�ෂව
ු කෙග් ශක�� �ෙශ්ෂය වූ
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�ත�ත බලය මත කරගත ය�තු අවස්ථාව�. එෙහ�න� ස�ප�ඨාන භාවනාෙය�
ෙයෙදන�න” ය� අවවාද කළහ. ඒ �ක�ෂුව ද ව්යාඝ�යා ��න� කන� ලැ�ෙ� � අැ�
වූ දරැණ� �ක� ෙ�දනාව ෙමෙන� කර�න� ප්ර�
ී ෙමෝදය උපදවා ඒ ෙ�දනාව
�ෂ්ක�භනය ෙකාට (�රැෙකාට) එෙකෙණ� පහළ වූ නාම රෑප ධ�මයන�
�ද�ශනා න�ව�න� බලා ෙගාස් අැටය දක�වා කෑ කල්� ෙසෝවාන� බවට ද, දන�ස්
දක�වා කෑ කල්� සක�ගා� බවට ද, නා�ය දක�වා කෑ කල්� අනාගා� බවට ද,
හෘදය වස්තුවට ස�ප වන�ට ��පි���යා රහත� බවට ද පැ�ණ �ය� සංසා�ක
��න� ��න�ෙස්ක.

ශක්ර ෙද්ෙව්න්�යාෙග් ෙදාම්නස සංසිඳ වූ සැටි
මෙහ්ශාක්ය ෙද� ෙකෙනක� ෙද� ෙලා�න� චුත වන කල්� ෙපර ���
පෙසක� පහළ ෙව�. එන�, පැළඳ සිටින මල් පරවීම ය, ඇඳ සිටින වස්ත්ර මෙඩ්
දැමුවාක් ෙමන් කිලිටිවීම ය, කිසිලි ආදිෙයන් දහඩිය වැගිරීම ය, කය දුර්වර්ණ වීම ය,
ස්වකීය දිව්ය ආසනෙයහි සිත ෙනා ඇලීම ය යන ෙ� පස ය. මරණයට අාසන�න
වූ �ට පහළ වන පූ�ව ��� පහ �ටු ශක� ෙද්ෙ�න�� ෙතෙ�, තමාෙග් මරණය
ගැන ද මරණෙයන� පස� තමාට වඩා උසස් ශක�යකු ෙග් පහළ�ම හා තමා අයත�
වස්තුව අන්යයකුට අයත� �ම ගැන ද, ෙසෝකෙයන� තැවුණ� �ත� අැ� ව ෙවෙහස
ව බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙවත පැ�ණ ෙද� ��ස් සත�ව සමූහයා �ක� කරදර
වලින� �� වසන� කැම� වුවත�, එ�න� ෙනා �� ඒ �ක� පීඩාවන�ෙගන� ය�කත
� ව ම
වාසය කරන�ෙන� කුමක� �සා�� යන ෙ� අා� ප්රශ්නයන� �චාෙළ් ය.
එකල්� බු� රජාණන� වහන�ෙස් ��න�, “ඉස්සා මච්ඡරිය සංෙයෝජනා ෙඛා
ෙදවානමින්ද ෙදවා මනුස්සා සන්ති, ෙත විහෙරමු අෙවරිෙනාති ඉති ච ෙතසං ෙහාති
අථව පන ෙත විහරන්ති සෙවරිෙනා”
යන�ෙවන� අන�න� �ඳ�න ස�පත�
ෙනාරැස්සන ඊර්ෂ්යාව හා, තමන�ෙග් ස�පත� අන�න� හා සාධාරණ ෙනා කරන�
කැමැත�ත වූ මච්ඡරිය ද, යන ෙ� සංෙයෝජන ෙදක අැ� බැ�න� ද ෙද� ��ස්
සමූහයා ස�වපත� වන� කැම� වුවත�, �ක� කරදර වලින� �ෙදන� කැම� නමුත,� ඒ
�ක� කරදර සමග ම වාසය කරන�නට �� � අැතැ � �සඳ� ව�ළ ෙස්ක. ෙ�
කරැණ සඳදහන� වන�ෙය් “සක්ක පඤ්හ” ස�ත�ෙය� ය. ඒ ෙද්ශනාෙව� ෙස්වනය
කළ ය�තු වූ ද, ෙනා කළ ය�තු වූ ද ෙ�දනාවන� ෙබ� දක�වද් �, ඒ ධ�මය අවෙබෝධ
�ෙමන� ෙස්වනය ෙනාකළ ය�තු වූ ෙග්හසිත ෙව්දනාවන් පහ ��ෙමන�, ෙස්වනය
කළ ය�තු වූ ෙනක්ඛම්ම නිශ්ශ්රිත ෙව්දනාවන් උපදවාෙගන ස�ප�ඨාන භාවනාව
වඩා ෙසෝවාන� බවට පැ�ණ, මුල � උප��න� �බුණ ඉස්සා ම�ඡ�යයන� පි�බඳද
වූ ෙ��නස �රැ ෙකෙළ් ය.

සුබ්රහ්ම දිව්ය පුත්රයාෙග් ෙදාම්නස පහ කළ ආකාරය
ස�බ්රහ්ම න� �ව්ය පුත�යා ෙද� ෙලාව ස්ව�ග ස�පත� �ඳ�න කල්� එක�
දවසක� දහසක� ෙදවඟනන� පි�වරා නන�දන වනයට ෙගාස් ක�ඩ
ී ා කර�න� ��ය
�, එ�න� පන��යයක� ෙදවඟන�න� මල්ගසක� උඩට නැගී මල් කඩා දම�න� ක�ීඩා
කරන කල්� මඳද ෙ�ලාව�න� ඒ ගස උඩ ��ය පන��යයක� ෙදවඟන�න�
උප�ෙ�දක අකුශල ක�මය�න� ෙද� ෙලා�න� චුතව �රෙය� උපන�නාහ� ය. ඒ
බව �ටු �ව්ය පුතය
� ා තව සත� �න�න� ඉ�� ෙදවඟන�න� පන��යය හා සමඟ
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තමන�ත� �රෙය� උප�න බව �න, එයට බලවත� ෙ��නස් අැ� ව මෙග් ෙ�
ෙ��නස බු�රජාණන� වහන�ෙස් හැර ෙවන ෙකෙනකුට සං�ඳද�ය ෙනාහැ� ය
� ඉ�� ෙදවඟන�න� සමග උන�වහන�ෙස් කරා එළඹ
“��චං උත�ස්ත�දං �ත�තං - ��චං උ��ග්ග�දං මෙනා
අන�ප්පන�ෙනස� ��ෙඡස� - අෙථා උප්ප�ෙතස� ච
සෙච අත�� අන�ත�සත
් ං - තං ෙම අක�ඛා� පු��ෙතා”
යන�ෙවන� “ ස්වා��! භාග්යවත� බු�රජාණන� වහන�ස, අපෙග් �ත මතුවට
අැ� වන�නා වූ �ක� �සා ද, �න� අැ�ව පවත�නා �ක� �සා ද, �තර ම ෙසෝකෙයන�
හා �ෙයන� තැ� ග��න� පව�. එෙස් තැ� ෙනා ගන�නා ක�මයක� අැත�න� එය
ව�ළ මැනවැ”� සැළ ෙකෙළ් ය. එකල්� භාග්යවතුන� වහන�ෙස්,
“නාඤ්ඤත� ෙබා�ඣධා තපසා - නාඤ්ඤත�ින�� ය සංවරා
නාඤ්ඤත� ස�බ�ස්සග්ගා - ෙසාත��ං පස්සා� පා�නං.”
යන ගාථාෙවන�, “ෙබෝධි-තප-ඉන්�යසංවර-සබ්බනිස්සග්ග යන ෙ� ධම�
සතර ම, ෙ� සත�තව
� යන�ට භය තැ� ගැ�� �රැ ෙකාට, සැප ලබා ගැ�මට
ඒකාන�තෙයන� උපකාර වන කරැණ� සතරය’” � ව�ළ ෙස්ක. ස�බහ
්ර ්ම �ව්ය පුතය
� ා
ද ඒ ධ�මය අවෙබෝධ ෙකාට ෙගන සබ්බ නිස්සග්ග (�යල්ල අත�හැර ��ම) ය
� �යන ලද �වන� අවෙබෝධය සඳදහා ඉන්�ය සංවරෙයන් සිත අාරක�ෂා ෙකාට
ෙගන, තප ය � �යන ලද ෙකෙලස් තවන සම්මප්පධාන වීර්යෙයන් ෙනාකඩවා
ෙමෙන� කළ හැ� ප�� වෑය� ෙකාට, ෙබෝධි පක්ඛිය න� වූ පූ�වභාග �ද�ශනා
මා�ගය හා සමඟ අා�යය මා�ගය ක�ෂණය�න� වඩා, පි�වර ෙදවඟන�න� හා සමග
ෙසෝවාන� �ෙමන� අපාය භය පි�බඳද �ක� ෙ��නස් වලින� �දහස් �ය. ෙම�
ෙබෝධිය, තපය, ඉන්�ය සංවරය යන ෙමාවුහ� “සතිපට්ඨාන භාවනාෙයහි” ම
අැතුළත� ෙව�.
ෙමතැන�� එ� ධ�මයන� උපදවා ගතය�තු ප්ර�පත��ය ක�මෙයන� ඉන්�ය
සංවර - තප - ෙබාධි - සම්බනිස්සග්ග ය � පි�ෙවලින� ගළපා ගත ය�තු ය. අැස,
කණ, නැහැය, �ව, කය, �ත යන ෙ� ඉන��ය සය ��ෙයන� �කගන�නා
ෙයෝගාවචරයා තුළ, ලක්ඛනාහාර නයින් සතර සංවර �ලය ම අැ� �ය ය�තු ය.
�ලෙය� පි�� ෙයෝගී පුද්ගලයා ෙකෙලස් තවන-තෙපෝ ගුණෙයන� ය�තත
� ව
�ෙ�කස්ථානයකට පැ�ණ �ද�ශනා වඩන කල්�, කාමාවචර කුශල �ත�තෙය�
ස�, ධ�ම�චය, ��ය, පී� අා� ෙබාධ්ය�ග ධ�ම තාවකාලිකව පහළ ෙව�. එයට
අනතුරැව උපදනා මා�ග �ත�තෙය� ඒ ධ�ම ස්�රව පහළ ෙව�. එ� ෙලෟ�කෙලෝෙකෝත�තර ෙබෝධ්ය�ග �යල්ල පිඬඩුෙකාට එය චතුස්සත්යාවෙබෝධයට උපකාර
වන �සා ෙබෝධි ය � �යන� ලැෙ�. ෙම� සබ්බනිස්සග්ග යන� �යල්ල අතහැර
��ම ය � �යන ලද ��වාණ ය �. ඉන��ය-තප-ෙබෝ� යන ෙ� ධ�මයන� වැ�
�ය�ණ� �ෙමන� කිෙලස වට්ටය සහමුලින� පහව ය �. �ෙලස ව�ටය පහ ව
යෑෙමන� කම්ම වට්ටය ද, එයට අනතුරැ ව විපාක වට්ටය ද, යන ෙ� ව�ට තුන
පහව යෑෙමන� ස�බ-�ස්සග්ග සංඛ්යාත ��වාණය ප්රත්යක�ෂ කළ ය�තුය යන�
“නාඤ්ඤත්ර ෙබාජ්ඣා” යන අා� ගාථාෙ� අදහස �. ( ෙදවපුතත
� සංය�කත
� ෙය�
ස�බ්රහ්ම ස�ත�ය)
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ඤායස්ස අධිගමාය
ෙම� ‘ඤාය’ යන� අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගය �. ෙලෝෙකෝත�තර මා�ගය
ලබන�නට ප්රථමෙයන� ෙලෟ�ක වූ ස�ප�ඨාන භාවනා මා�ගය භා�තා කළ ය�තු
�. ෙලෟ�ක මා�ගය භා�තා ��ෙමන� ෙලෝෙකෝත�තර මා�ගයට පැ��ය හැ� ය.
එෙහ�න� “ඤායස්ස අධිගමාය” � �හ.

නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය
වාන සංඛ්යාත වූ තෘෂ්ණාෙවන� �ක�ෙමන බැ�න� නිර්වාණය ය � ලද න�
අැ� අමා ස�වය අත� ��ම පි�ස යන� එ� ෙත�රැම �. ෙ� මා�ගය වැ�ෙමන�
පි�ෙව�න� ��වාණ ස�ඛය ප්රත්යක�ෂ කළ හැ� ය. එෙහ�න� “නිබ්බානස්ස
සච්ඡිකිරියා ය” � �හ. ෙහද ඵල �නයට අරමුණ� වන ��වාණය ම යැ �
“මූලපණ්ණාස ටීකා” ෙය� �හ.
ෙම තන�� අා�යය මා�ගයට පැ��ම පි�ස, �වන� ස�ව අත�පත� කර
ගැ�ම පි�ස, ස�මප්පධානය අා� ෙවනත� භාවනා ක�ම �ෙබනවා ෙනාෙ� ද?
එය එෙස් ය. එෙහත� ස�ප�ඨානෙයන� ෙතාර ව ස�මප්පධානය අා� භාවනාවක�
අැ� �ය ෙනාහැ� ය. එෙහ�න� ම ෙ� ස�ප�ඨානය අා�ය මා�ගයට පැ��මට
ත�, �වන� ස�ව අත�පත� කර ගැ�මට ත� “එක ම මා�ගය” ය � �යා ව�රණ ල�.
ෙම තන�� ස� ෛචත�කය ම ස�ප�ඨානය � �යන� ලැබුෙ� ප්රධාන
න්යායෙය�. තනිකර සති ෙචතසිකෙයන් ම භාවනා කෘත්යය �� ෙනාකළ හැ�
ය. වීරිය පඤ්ඤාවන් හා එක��ෙමන� ම භාවනා කෘත්යය ���ය ය�තු ය.
“අාතාපීස�පජාෙනා” යන�ෙවන� ��ය - පඤ්� ෙදක ද ස�ප�ඨාන භාවනාෙව�
අැතුළත� ෙකාට ව�ෙළ් එෙහ��.
විෙශ්ෂෙයන් දත යුත්තක්:
ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාව ම අා�ය මා�ගයට හා ��වාණයට පැ��මට
එක ම මා�ගය ය � ව�ළ බැ�න�, සතර ස�ප�ඨානෙයන� ෙතාර වූ භාවනා ක�ම
�යල්ල �වනට ෙනාපමුණ�වන අමාර්ගයන් බව දත ය�තු ය.

උද්ෙද්ස වාරය
“කතෙම චත්තාෙරා? ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති,
ආතාපී සම්පජාෙනා සතිමා, විෙනය්ය ෙලාෙක අභිජ්ඣා ෙදාමනස්සං, ෙවදනාසු
ෙවදනානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාෙනා සතිමා, විෙනය්ය ෙලාෙක අභිජ්ඣා ෙදාමනස්සං, චිත්ෙත චිත්තානුපස්සී විහරති, ආතාපී සම්පජාෙනා සතිමා, විෙනය්ය
ෙලාෙක අභිජ්ඣා - ෙදාමනස්සං, ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, ආතාපී
සම්පජාෙනා සතිමා, විෙනය්ය ෙලාෙක අභිජ්ඣා - ෙදාමනස්සං.”
පාලි පාඨෙයහි ෙත්රැම
ඒ සතර ස�ප�ඨානෙයෝ කවරහ� ද? ෙ� ස�වඥ ශාසනෙය� ෙකෙලස්
තවන ��යය සහ යහපත� �� න�වණ අැ� මහණ ෙතෙ�, ෙනාෙහාත�
භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ�, අ�ත්ය - �ක�ඛ- අනාත�ම -අස�භ වූ ෙ� රෑප කෙය� රෑප
කය අන�ව අ�ත්යා� වශෙයන� බල�න� එම රෑපකය වූ උපා�නස්කන�ධ
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ෙලෝකෙය� ෙලෝභය හා ෙක�ෝධය තද�ග - �ෂ්ක�භණ වශෙයන� �රැ ෙකාට
වාසය කර�.
එෙස් ම යට � භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ� සැප - �ක� �ඳ�� අා� ෙ�දනාවන�
ෙකෙර� ෙ�දනාවන� අන�ව අ�ත්ය� වශෙයන� බල�න� එම ෙ�දනා සංඛ්යාත
ෙලෝකෙය� අ�ධ්යාව (�� ෙලෝභය) හා ෙ�ස (ෙක�ෝධය) තද�ග - �ෂ්ක�භණ
වශෙයන� �රැ ෙකාට වාසය කර �.
අරමුණ� �න ගන�නා �ෙත� එම �ත අන�ව අ�ත්යා� වශෙයන� බල�න�,
එම �ත ය � �යන ලද ෙලෝකෙය� ෙලෝභය හා ෙක�ෝධය තද�ග-�ෂ්ක�භණ
වශෙයන� �රැෙකාට වාසය කර �.
�වරණ අා� ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර� ඒ ඒ ස්වභාව ධ�ම අන�ව
අ�ත්යා� වශෙයන� බල�න�, එම ස්වභාව ධ�ම සංඛ්යාත ෙලෝකෙය� ෙලෝභය හා
ෙක�ෝධය තද�ග-�ෂ්ක�භණ වශෙයන� �රැෙකාට වාසය කර �.

සතිපට්ඨාන භාවනාව භික්ෂූන්ට හැර ෙසසු අයට නුසුදුසු ද?
�ක�ෂු - �ක�ෂ�
ු
- උපාසක-උපා�කා, �ව්ය-බ්රහම
් ා�ෙග් වශෙයන�
ස�ප�ඨාන භාවනාෙ� ෙයෙදන පි�ස ෙකාටස් වශෙයන� ෙබාෙහෝ වුව ද
බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙග් ධ�මය පි�ගන�නා පි�ෙස� �ක�ෂුන� වහන�ෙස් ප්රධාන
බැ�න� ප්රධාන න්යායෙයන� �ක�ෂන
ූ ට
� ව�ළ නමුත,� අප්රධාන වූ ෙසස� �ය�
ෙදනාට ම ෙ� භාවනාව ස��ස� බව සැල�ය ය�තු ය. “රජතුමා පැ�ණ ��’” ය �
ප්රකාශ කළ �ට ෙසස� පි�ස ද එතුමා සමඟ පැ�� බව දත ය�තු වන�නාක� ෙම�.
ෙනාෙහාත� “පටිපන්නෙකා හි ෙදෙවා වා ෙහාත� මනුෙසා ෙවා භික්ඛුති සබ්බං
ගච්ඡතිෙයව” � අටුවාෙව� � බැ�න� ෙද�ෙයක� ෙ� වා ��ෙසක� ෙ� වා
උපාසකෙයක� ෙ� වා උපා�කාවක� ෙ� වා කවුරැ ෙහෝ ෙ� වා ෙ� භාවනාෙව�
ෙය�න� තැනැත�තා �ක�ෂු නාමෙය� අැතුළත� ෙ�.

ආතාපී සම්පජාෙනෝ සතිමා
යන ෙ� පද තුෙනන� කායාන�පස්සනාවට උපකාර වන ධ�මයන� ස්වරෑප
වශෙයන� උ�රා දක�ව �. රෑප සමූහ ය � �යන ලද කය �ත්ය ෙනා ෙ�. �ක�
�සක� ෙ�. අාත�මයක� ෙනා ෙ�. අශුභ වූ වස්තුව�. ෙමෙස් ෙ� රෑප කය අ�ත්ය
ය, �ක� ය, අනාත�ම ය, අශුභ ය � �යා අැ� සැ�ෙයන� බලන�නා වූ ද �නය
කායාන�පස්සනා ව �. ඒ භාවනාෙවන� ෙතාර වූ පුද්ගලයා රෑපකය ෙකෙර�
අ�ශ�න� ම වරදවා වටහා ග�. ෙකෙස්ද යත�? ��තාන�තය දක�වා පව�න�ෙන�
එක මම රෑපයක� ය � ද, සත�වෙයක� ය � ද, ඒ රෑපය ස�වපත� ව පවත�වන�ෙන�
ය � ද, එය ම අාත�මයක� ය � ද, වටහා ග�. අාත�මය වූ තමාට කැම� ප�� යත
හැ� ය. කන� ෙබාන� හැ� ය. කළ හැ� ය, සතුටු �ය හැ� ය, ෙ� රෑප කර
ෙසෝභන වූ ශ�රයක� ය � වරදවා වටහා ග�. ෙමෙස් ත�න� වරදවා වටහා ෙගන,
පවත�නා රෑප කය ෙකෙර� අ�ත්ය ය, �ක ය, අනාත�ම ය, අශුභ ය � �යා
අැත�ත අැ� සැ� වටහා ගැ�ම ඉතා �ෂ්කර ය. එෙහ�න� ෙලෝකෙය� ප්රකෘ�
අැ�න� ෙනා��ය හැ� කුඩා ෙදයක� ෙව� න�, ඒ කුඩා ෙදය ෙලාකු ෙකාට
ෙපන�වන කණ�ණා�ෙයන� බලා හ�හැ� ��ය හැ� වන�නාක� ෙමන�, ෙයෝගී
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පුද්ගලයාට කෙය් තත�වාකාර ය බලා ගැ�ම පි�ස උපකාර වන ධම� ෙකාටසක�
ද අැත. එන�, විරිය, සති, සමාධි, පඤ්ඤා යන ෙ�වා ය. ෙම� ��ය, ස�,
අා�ෙයන� රෑප කෙය� අැ� සැ� බලන අාකාරය දක�වන� පි�ස “කාෙය්
කායානුපස්සී විහරති. ආතාපී සම්පජාෙනෝ සතිමා” ය � ව�ළ ෙස්ක. 1
0

ෙයෝගියා ��න� රෑපකෙය� ප්රකට ව පවත�නා රෑප ක�ය
ි ා �යල්ල න�වණට
වැටෙහන� පි�ස ෙනා කඩවා වෑය� කළ ය�තු ය. ෙ� වෑය� ��ම ආතාප ය �
�යන ලද “සම්මප්පධාන වීර්යය”ය �. ෙ� �ය�ණ� ��යයෙයන� ෙනාකඩවා වෑය�
කළෙහාත�, ෙයෝගියා තුළ උපදනා තාක� රෑප �යල්ල අත� ෙනාහැර �� කළ හැ�
ය. එෙස් ��කළ හැ��ම සති න� ෙ�. ඒ ස�ය �ය�ණ� �ය�ණ� වූ කල්�
ක�ෂණයක� ක�ෂණයක� පාසා ෙනාෙයක� අරමුණ�වල ��ර ය�න� පැව� �ත එක
ම අරමුෙණක�� පි�ටු වන සමාධිය පහළ � එන�ෙන� ය. ෙ� සමා�ය වනා�
��යෙග් අාන�භාවෙයන� හටගන�නා වූ “විපස්සනා ඛණික සමාධිය” මැ �. ෙ�
සමා�ය වැ��ය�ණ� වූ කල්� රෑපක�ියා �යල්ල ප්රකටව වැට� එන�ෙන� ය. ෙකාටස්
ෙකාටස් වශෙයන� ද වැට� එන�ෙන� ය. රෑපයන� ඉපිද නැ��ම ද දත හැ� වන�ෙන�
ය. ඒ �යල්ල අ�ත්යය, �කය, අනාත�මය. අශුභ ය � �යා දත හැ� වන�ෙන� ය.
ෙමෙස් දත හැ� �ම “සම්පජඤ්ඤ” නම් අනුපස්සනා ඥානය යි. උපදනා තාක�
රෑපක�ියා �යල්ල ෙනාකඩවා අත� ෙනාහැර ෙමෙන� කරන ෙයෝගියා ෙකෙර�
යට �ක� වූ විරිය, සති, සමාධි, අනුපස්සනා ඥාන යන ගුණ ධ�ම සතර ම
ස�පූ�ණ වන�ෙන� ය. ෙ� රෑප කය අ�ත්ය වූ, �ක� වූ, අනාත�ම වූ, අශුභ වූ රෑප
කයක� ම ය � අැ� සැ�ෙයන� දත හැ� �ම කායාන�පස්සනාව ස�පූ�ණ ��ම
ය � �යන� ලැෙ�. එෙහ�න� “කාෙය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජාෙනා
සතිමා” යන� ව�රණ ල�.
“විෙනය්ය ෙලාෙක අභිජ්ඣා ෙදමනස්සං” යන වාක්යෙයන� භාවනාවෙග්
ඵලය දක�වන ල�. ෙකෙස් ද ය? කය පි�බඳද රෑප ක�ියාවන� ෙකෙර� ඉහත �ක�
වූ ප�� ෙමෙන� ෙනාකළ හැ� වුව ෙහාත� ඒ රෑප ක�ියා �යල්ල �තර පවත�නා
අාත�මයක� ය, මම ය, ස�වෙස් වාසය කරන සත�වෙයක� ය � වරදවා වටහා
ගැ�ෙමන�, අභිජ්ඣා න� වූ දැඩි ෙලෝභය ෙහෝ තව ඇතිවිය හැකි ය. රෑප කයට
පීඩා අැ� �ෙමන� ෙවනස සහිත තරහ, ෙක්රෝධ ඇතිවිය හැකිය.
සත�වයන� තුළ ෙලෝහ ෙ�සයන� අැ��ම ෙ� අාකාරෙයන� ම ��වන�ෙන� ය.
රෑප කය පි�බඳද ඒ රෑප ක�ියාවන� ෙකෙර� ෙලෝභය හා ද්ෙ�ෂය අැ� ෙනාවන
ප��, අ�ත්යා� වශෙයන� අැ� සැ�ෙයන� �ක ගැ�ම ම අනුපස්සනා ඤාණෙයන්
තදඞ්ග වශෙයන් ෙකෙළස් පහ කිරීමය යි කියන ලදී. ෙ� �ක�වෙ
ූ ය් ෙමෙන� කළ
අරමුෙණ� තද�ග වශෙයන� ෙලෝභ ෙ�ෂයන� පහව යන අාකාර ය �.
තවද ප්රකටව පවත�නා රෑප ක�ියා �යල්ල ෙනාකඩවා ෙමෙන� ��ෙමන�
අ�ත්යය, �ක�ය, අනාත�මය � �යා �න ගන�නා වාරයක� පාසා ��ය, ස�, සමා�
යන සමාධිස්කන්ධ ධර්මෙයෝ දියුණු තියුණු ව පහළ ෙවත්. ෙ� සමථයාෙග්
බලෙයන� �ත�තය අ�ශ�න�ම මෘ� ෙමාෙලාක� ෙව�. කල් යත� යත� ක�ම ක�මෙයන�
මෘ� ෙමාෙලාක� බවට පත� ෙව�. එෙහ�න� ෙමෙන� ෙනාකරණ� ලැබූ අන්ය වූ
රෑප, ෙ�දනා සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණයන� ෙකෙර� ද, �තා මතා බැලීෙමන�
ෙලෝභය හා ෙ�ෂය ෙබාෙහෝ ෙස�න� අැ� ෙනා�ෙමන� සං�ඳ� යන�නට පු�වන.
1

කාෙය් කායානුපස්සි ති එත්ථ අනුපස්සනාය කම්මට්ඨානං වුතං. ආතාෙපන සම්මප්පධානං, සතියා පටිලද්ධ සමෙථා,
සම්පජඤ්ෙඤන විපස්සනා, අභිජ්ඣාෙදාමනස්ස විනෙයන භාවනා ඵලං වුත්තං - යනු අටුවා වචන ය යි. සතිග්ගහෙණන
ෙචත්ච සමාධිස්සාපි ගහණං දට්ඨබ්බං. යි ටීකාෙවහි කීහ.

20

ෙමෙන� ෙනාෙකාට වාසය කරන කල්� ද ඔෟ��ක ෙලෝභය හා ෙ�ෂය ෙපර
ෙමන� අැ� ෙනා� සන�ස�න� �ය හැ� ය. එ�ට ඔෟ��ක ක�ෙල්ශයන� තමා තුළ
පහළ ෙනාවන�ෙන� ය � ෙයෝගියාහට වැටෙහන�ෙන� ය.
ෙ� �ක�වූෙය් ෙමෙන�, ෙනාකළ අරමුෙණ� විෂ්කම්භණ වශෙයන් ෙලෝහ
ෙ�ෂයන� පහ ව යන අාකාර ය �. ෙමෙස�න� ෙමෙන� කළ අරමුණ� ෙකෙලස්
සං�ඳද �ම ය � �යන ලද තද විනය හා, ෙමෙන� ෙනා කළ අරමුෙණ� ෙකෙලස්
සං�ඳද �ම ය� �යන ලද විෂ්කම්භණ විනය යන, ෙ� භාවනා ඵල ෙදක
ෙයෝගියාහට ෙමෙන� ��මක� පාසා ලැ�ය හැ� ය. ෙම� ඵල වය ලැ�ම සඳදහා
ප්රකට වනතාක� රෑපක�ියා �යල්ල ම ෙනා කඩ වා ෙමෙන� ��ෙමන�
කායාන�පස්සනාව වැ�ය ය�තු ය� දත ය�තු ය. ෙවදනාන�පස්සනා අා�ෙය� ද ෙ�
ය ක�මය මැ�.
�ෙශ්ෂය න� - කෙය� අශුභ වශෙයන�ද ෙවදනා, �ත�ත, ධ�ම යන
ෙමාවුන� ෙකෙර� පි�ෙවලින� �ඃඛ අ�ත්යය, අනාත�ම වශෙයන� ද ෙමෙන� කළ
ය�තු ය � ෙවෙසසා අටුවාෙව� �යන ල�. සාමාන්යෙයන� වනා� කාය, ෙ�දනා,
�ත�ත, ධ�ම යන �යල්ල ම අ�ත්ය, �ක�ඛ, අනාත�ම, අශුභ වශෙයන� ෙමෙන�
කළ ය�තු ය.

කායාන�පස්සනාෙයහි (1) අානාපාන ප�බය
නිර්ෙද්ශවාරය
පාලි
කථච පන භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරති. ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු
අරඤ්ඤගෙතා වා රැක්ඛ මූලගෙතෝ වා සුඤ්ඤාගාරගෙතා වා නිසීදති පල්ලකං
ආභ�ජිත්වා උජු කායං පණිධාය පරිමුඛං සතිං උපට්ඨ ෙපත්වා.
එහි ෙකටි අදහස
“මහෙණ�! සසර භය දක�නා අ�ථෙයන� �ක�ෂු න� වූ ෙයෝගාවචර ෙතෙ�
රෑප කෙය� රෑප සමූහයක� ය � රෑප කය අන�ව බල�න� ෙකෙස් වාසය කර�
ද? මහෙණ�, ෙ� ශාසනෙය� ෙයෝගාවචර ෙතම වනයට ගිෙය් ෙහෝ, භාවනාවට
ස��ස� ගසක� මුලට ගිෙය් ෙහෝ, ජනයාෙගන� �ස් වූ තැනකට ගිෙය් ෙහෝ, පලඟ
බැඳද උඩුකය ෙකලින� තබා ෙගන ��ය කමටහන� අරමුණට ෙයාමු ෙකාට එලවා
තබා ෙගන ඉඳදග�” යන��.
ෙ� ෙකාට�න� භාවනාවට ස��ස� තැනක� පි�ෙයල ��ෙ� පරිකම�ය දක�වන
ල�. කැලෑවක� ය, ගසක� මුල ය, පා� ෙගයක� ය යන ෙම� ස්ථානයන� දක�වා
ව�ෙළ් පළමුෙවන� භාවනා කරන ෙයෝගියාහට ස��ස� �ෙ�කය ලබා ගැ�ම පි�ස
ය. සමා�ය හා �ණය �ය�ණ� කළ පුදග
් ලයාහට න� කවර තැනක � වුවත�
භාවනා කළ හැ�ය. ඒ �ෙවක ස්ථාන තුෙණන�ත� ස�ඤ්�ගාර ය වැ�යත� ස��ස�
ය.
තවද වා� � �ඳ�� ඉ�ය�ව ම ෙම� �ක�වෙ
ූ ය් එය අ�ෙතන� භාවනා පුරැ�
කරන ෙයෝගියාහට ඉතා පහස� ඉ�ය�වක� වූ බැ��. භාවනාව පුරැ� වූ පස� සතර
ඉ�ය�ෙවන� ම ෙනාකඩවා භාවනා කළ ය�තු ය. පළඟ බැඳද භාවනා කරන�ට �යම
කෙළ් වැ� ෙ�ලාවක� වා� � �ඳ�න� හැ� බැ��. පස� පස� ව ෙවනත� පහස�
අන�දම�න� වා� � භාවනා කළාට වරදක� නැත. �ෙශ්ෂෙයන� මතක තබාගත
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ය�ත�ෙත� වා�වන �ට කකුලට අමාරැවක� ෙනා�ෙනන ෙස් වා� �මට ය. එ�ට
වැ� ෙ�ලාවක� වා� � �ඳද සමා�ය හා �ණය �ය�ණ� කළ හැ� ය.
පාලි
ෙසා සෙතාව අස්සසති, සෙතාව පස්සසති. දීඝං වා අස්සසන්ෙතා ‘දීඝං
අස්සසාමී’ති පජානාති. දීඝං වා පස්සසන්ෙතා ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති. රස්සං
වා අස්සසන්ෙතා ‘රස්සං අස්සසාමී’ති පජානාති. රස්සං වා පස්සසන්ෙතා ‘රස්සං
පස්සසාමී’ති පජානාති. ‘සබ්බකායපටිසංෙවදී අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.
‘සබ්බකායපටිසංෙවදී පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති. ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං
අස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති, ‘පස්සම්භයං කායසඞ්ඛාරං පස්සසිස්සාමී’ති සික්ඛති.
ෙසය්යථාපි භික්ඛෙව දක්ෙඛා භමකාෙරා වා භමකාරන්ෙතවාසී වා දීඝං වා
අඤ්ඡන්ෙතා ‘දීඝං අඤ්ඡාමී’ති පජානාති, රස්සං වා අඤ්ඡන්ෙතා ‘රස්සං අඤ්ඡාමී’ති
පජානාති. එවෙමව ෙඛා, භික්ඛෙව භික්ඛු දීඝං වා අස්සසන්ෙතා ‘දීඝං අස්සසාමී’ති
පජානාති, දීඝං වා පස්සසන්ෙතා ‘දීඝං පස්සසාමී’ති පජානාති, රස්සං වා
අස්සසන්ෙතා - ෙප - සික්ඛති.
එහි ෙකටි අදහස
ෙහෙතම ��ය අැ� ව ම අාශ්වාස කර� (නැහැෙයන� හ�සම
් පිට කර�.)
��ය අැ�ව ම ප්රසව
් ාස කර� (නැහැෙයන� හ�ස්ම අැතුල් කර�. �ව අාශ්වාස
කර�න� �ක�ව අාශ්වාස කර� � �නග�. ෙකාටට අාශ්වාස කර�න� ෙක�ව
අාශ්වාස කර� � �නග�. ෙකාටට ප්රශ්වාස කර�න� ෙක� ප්රශ්වාස කර� �
�නග�.
අාශ්වාස කය පි�බඳද මුල මැද අග යන �ය� තැන ම, පැහැ�ලි ව දක�නා
ස�� වූෙය් අාශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහණ
� � කර�. (භාවනාෙ� ෙයෙද�) ප්රශ්වාස
කය පි�බඳද මුල මැද අග යන �ය� තැන ම, පැහැ�ලි ව දක�නා ස�� වූෙය්
ප්රශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහණ
� � කර�. (භාවනාෙ� ෙයෙද�.)
අාශ්වාස ය � �යන ලද ඔෟ��ක (ෙගාෙරෝස�) කාය සංඛාරය පි�ෙව�න�
සං�ඳ�ව�න� අාශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහ�ණ� කර�. ප්රශ්වාස ය � �යන ලද
ඔෟ��ක කාය සංඛාරය පි�ෙව�න� සං�ඳ�ව�න� ප්රශ්වාස කරෙන� � පුහණ
� �
කර�.
මහෙණ� ! ය� ෙස් ද වූ ලියන වඩුෙවක� ෙහෝ ඔහ�ෙග් අතවැ�ෙයක� ෙහෝ
ය��� �ව අා� භාණ�ඩයක� ලි�ම පි�ස අතපය �ගු ෙකාට අ��න� �ගු ෙකාට
අ�ෙනමැ � �නග� ද, �හ�ඬඩු ෙකාට අ��න� �හ�ඩු ෙකාට අ�ෙන මැ � �නග�
ද, මහෙණ�! එප�ද්ෙදන� ෙයෝගිෙතෙ� �ගට අාශ්වාස කර�න� �ගට අාශ්වාස කර�
� �නග�. ෙකාටට අාශ්වාස කර�න� ෙක�ව අාශ්වාස කර� � �නග�. ෙකාටට
ප්රශ්වාස කර�න� ෙක� ව ප්රශ්වාස කර� � �නග�.
අාශ්වාස කය පි�බඳද මුල, මැද, අග යන �ය� තැන ම පැහැ�ලිව දක�නා
ස�ලවුෙය් අාශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහණ
� � කර� (භාවනාෙ� ෙයෙද�). ප්රශ්වාස
කය පි�බඳද මුල, මැද, අග යන �ය� තැන ම පැහැ�ලි ව දන�නා ස�� වූෙය්
ප්රශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහණ
� � කර� (භාවනාෙ� ෙයෙද�).
අාශ්වාස ය� �යන ලද ඔෟ��ක කාය සංඛාරය පි�ෙව�න� සං�ඳ�ව�න�
අාශ්වාස කරන�ෙන මැ � පුහ�ණ� කර �. ප්රශ්වාස ය � �යන ලද ඔෟ��ක කාය
සංඛාරය පි�ෙව�න� සං�ඳ�ව�න� ප්රශ්වාස කරන�ෙන� මැ � පුහණ
� � කර �.
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ආනාපාන භාවනාව
ෙ� ෙකාට�න� අානාපාන භාවනාව ෙක� කර �ක� වූ ෙස්ක. හ�ස්ම අැතුල්
කරන පිට කරන වාරයක� පාසා ��ෙයන� ය�ක�තව ම ෙ� ක�මෙයන� වෑය� කරන
ෙයෝගියා හට 1.
2.
3.
4.

“ෙසා සෙතාව අස්සසති” යන අා� ප්රථම නය ය.
“දීඝං වා අස්සසෙතා” යන අා� ��ය නය ය.
“සබ්බකාය පටිසංෙව්දී” යන අා� තෘ�ය නය ය.
“පස්සම්භයං කාය සංඛාරං” යන අා� චතු�ථනය ය.

යන ෙ� නය ක�ම සත�න� �ස්තර ෙකාට �ක� වූ ප�� �ෙශ්ෂෙයන� අරමුණ�
වැටෙහන අාකාරය හා �ෙශ්ෂ ���� �යල්ල ඉෙ�ටම වාෙග් පි�ෙව�න�
ස�පූ�ණ වන�ෙන� ය.
එය එෙස් මැ �. නාසෙයන� පිටවන - අැතුල්වන වාතය හැෙපන නාසෙය්
අග ෙකාෙණ� ෙහෝ උඩුෙතාල උඩු පැත�ෙත� ෙහෝ ��ය පි�ටුවා ෙගන, වාතය පිට
ෙවනවා - අැතුල් ෙවනවා ය� ෙනාකඩවා �� කරන ෙයෝගියා ෙග් සමා�ය
තරමක� �රට ශක��මත� ව �ය�ණ� වූ කල්� ම, �ක� ව හා ෙක� ව පවත�නා අාශ්වාස
- ප්රශ්වාස ද දත හැ� ෙව�. සමා�ය ඊට වඩා බලවත� වූ කල්� නා�කා වාතය
ඉප�ෙ� පටන� �රැද්ධ වන ෙතක� එ� මුල, මැද, අග යන �ය� ෙකාටස් ම
පැහැ�ලි ව �නගත ය�තු ය. ෙමෙස් �නගන�නා ෙතක� ��කර�න� ��ම සඳදහා
“සබ්බකාය පටිසංෙව්දී අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති, පස්සසිස්සාමීති සික්ඛති” ය �
ව�රණ ල�. ෙම� � එ� වාතය ප්රකට වන� පි�ස තද වෑයම�න� අාවාස ප්රශ්වාස කළ ය�තු ය � වරදවා කල්පනා ෙනාකළ ය�තු ය. අාසෙය� හා
ප්රශ්වාසෙය� මුල, මැද, අග ෙ� ෙ� ය � වැට�ෙමන� ම සමා�ය හා �ණය
බලවත� ෙව �. අරමුණ ෙගාෙරෝස� අාකාරෙයන� වැට�ම වනා� සමා� �ණයන�ෙග් �ය�ණ� �ෙ� ප්ර�ඵලයක� ෙනාව අරමුෙණ� ම පවත�නා ස්වභාවය�.
භාවනාෙ� ධ�මතා භාවය න�, සමථ ෙයෝගියා හට ෙහෝ ෙ�වා, �පස්සනා
ෙයෝගියා හට ෙහෝ ෙ�වා, සමා� - �ණ ෙදක ෙමෝර ෙමෝරා එන �ට එ� වාතය
ක�මෙයන� �ය�� �ම ය. සමාධිය ඉතා බලවත් වූ කල්හි ඒ වාතය සංසිඳුනාක් ෙමන්
විය හැකි ය. එෙහත� එ� වාතය ස�පූ�ණෙයන� සං�ඳ�නා ෙනාව �ණය ��වල
වූ �සා ෙනාදත හැ� වූවා පමණ�. අතර කඩ ෙනාකර ඒ �ය�� වාතය අරමුණ�
ෙකාට සමථ වශෙයන� වැඩුව ෙහාත� පටිභාග නිමිත්ත වැටහීෙමන් උපචාර අර්පණා සමාධි ද ලැ�ය හැ� ය. විදර්ශනා වශෙයන් වැඩුවෙහාත් උදයබ්බය අා�
විදර්ශනා ඥාන ද ලැබිය හැකි ය.
ෙමෙස් ඔෟ��ක අාශ්වාස - ප්රශ්වාස නැ� ව ෙගාස් �ය�� අාශ්වාස ප්රශ්වාස අරමුෙණ� සමථ - �ද�ශනාවන� උපදනා තාක� ද, ඒ සමථ - �ද�ශනා
බලෙයන� මා�ග �නය උප�න ෙතක� ද ෙනාකඩවා භාවනා කළ ය�තු බැ�න�,
“පස්සම්භයං කායසඛාරං අස්සසිස්සාමීති සික්ඛති, පස්සිස්සාමීති සික්ඛති” ය �
ව�රන ල�. ෙමතන්හි ද ආශ්වාස - ප්රශ්වාසයන් භාවනාෙවන් ම මිස උත්සාහෙයන්
මැඩ පැවැත්විය යුත� ය යි වරදවා කල්පනා ෙනාකළ යුත� ය.
ඉහත � ප�� අැතුල් වන – පිට වන වාතයන� ෙනාකඩ වා ����ෙමන�
�ක� ව හා ෙක� ව පවත�නා වාතයන� ප්රකට වශෙයන� දත හැ� ය. ඒ වාතයන�ෙග්
මුල, මැද, අග යන සියලු අවස්ථාවන් ද ෙකාටස් වශෙයන් පැහැදිලි ව දත හැකි ය.
එෙස් ම ඖදාරික වාතයන් සංසිඳී යන ආකාරය ද දත හැකි ය.
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විදර්ශනා වැඩීම ආනපාන වශෙයන්
පාලි
ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා කාෙය
කායානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
සමුදය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති, වය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං
විහරති, සමුදය වය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති.
අත්ථි කාෙයාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති, යාවෙදව ඤාණ
මත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිසස
් ිෙතා ච විහරති, න ච කිඤචි
් ෙලාෙක උපාදියති.
එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
ෙමෙස් තමා ෙග් අාශ්වාස-ප්රස්වාස සංඛ්යාත රෑප කෙය� ද රෑප කය අන�
ව බල�න� වාසය කර�. අන�නෙ
� ග් අාශ්වාස-ප්රස්වාස ස�ඛ්යාත රෑප කෙය� ද,
රෑප කය අන�ව බල�න� වාසය කර�. තමාෙග් හා අන�නෙ
� ග් අාශ්වාස-ප්රශ්වාස
ස�ඛ්යාත රෑප කය අන�ව බල�න� වාසය කර �.
අාශ්වාස-ප්රශ්වාස නමැ� රෑප කෙය� උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම අන�ව
බල�න� වාසය කර�. අාශ්වාසප්රශ්වාස නමැ� රෑප කෙය�, �ඳ�යාෙ� ප්රත්යය හා
�ඳ�ම අන�ව බල�න� වාසය කර�. අාශ්වාස-ප්රශ්වාස නමැ� රෑපෙය� ඉපද�ෙ�
ප්රත්යය හා ඉප�ම ද �ඳ� යාෙ� ප්රත්යය හා �ඳ�ම ද අන�ව බල�න� වාසය කර �.
ෙම� අාශ්වාස-ප්රශව
් ාස සංඛ්යාත රෑප කය පමණක� අැත. පුද්ගලෙයක�
සත�වෙයක� නැතැ � ඒ භාවනාන�ෙයෝගියාහට ��ය එලඹ ��යා ෙව �. එය
පි�ෙවලින� �ණය වැ� �ය�ණ� �ම පි�ස ෙව�. පි�ෙව�න� ��ය වැ� �ය�ණ�
�ම පි�ස ද ෙව �.
වැ� �ය�ණ� වූ ��ය හා �ණය අැ� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තෘෂ්ණා දෘෂ්�
ෙද�න� ෙතාර ව ද වාසය කර �.
එෙහ�න� උප��න� නැෙස�න� පවත�නා උපා�නස්කන�ධ සංඛ්යාත
සංස්කාර ෙලෝකෙය� ��වක� මම ය මාෙග් ය� තණ�හා-��� ෙද�න� ත�න�
අල්ලා ෙනා ග�. මහෙණ�! භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ� ෙමෙස් ද රෑප කෙය� රෑප
කය අන�ව බල�න� වාසය කර �.
ෙම් දැක්වූෙය් ආශ්වාස-ප්රශ්වාසයන් ෙමෙනහි කරන ආකාරය දක්වන
ආනාපාන පබ්බය යි.
එහි විස්තර තමන�ෙග් අාශ්වාස ප්රශ්වාසයන� අරමුණ ෙකාට එ� ස්වභාවය �නගත�
කල්� අන�නෙ
� ග් අාශ්වාස-ප්රශ්වාසයන� ද එෙස් ම ය � �න ගත හැ� ය. ෙමෙස්
�නගැ�මට “බහිද්ධා වා කාෙය් කායානුපස්සී විහරති” ය � ව�රන ල�. එය
අන�න� අාශ්වාස-ප්රශ්වාස ද කරන සැ� බලා ��මට ව�ෙළ් ය � ෙනා සැල�ය
ය�තු ය.
අැතැ� �ෙටක තමාෙග් අාශ්වාස-ප්රශ්වාසයන� අන�ව බල�න� ��න
අතරතුර අන�න� තුළ ද ෙම බඳ� ස්වභාවයක� ම අැ� වන�ෙන� ය � ක�ෂණයක�
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පාසා කල්පනාව ෙමෙහයවා �න ගත හැ� ය. එ�ට තමන�ෙග් හා අන�නෙ
� ග් රෑප
කය අරමුණ� කළ හැ� ය.
හ�ලං පි�න ම�න හමය, එ� නලය, හ�ලං ගැ�මට කරන වෑයම ය යන
ෙ� කරැණ� තුණ එක� �ෙමන� ස�ලඟ අැ� වන�නාක� ෙමන� බඩ ස�ත කය ය,
නාස් ��රැ ය, �ත ය යන ෙ� කරැණ� තුන එක��ෙමන� අැතුල් වන වාතය හා
පිටවන වාතය පි�ෙව�න� අැ�වන�ට පටන� ග�. බඩ අැතු� කය ය, නාස් ��රැ
ය, �ත ය යන ෙ� කරැණ� තුන �සා තමාෙග් කෙය� අාශ්වාස - ප්රශ්වාස රෑප
සමූහය අැ� ෙව�න� පව�. එෙහයින් ඒ කරැණු ත�ණ “සමුදය ධම්ම”ය යි කියනු
ලැෙබ්. ආශ්වාස - ප්රශ්වාසයන් ෙමෙනහි කරමින් සිටිය දී ම ෙම් කරැණු ත�ෙණන්
ආශ්වාස - ප්රශ්වාසයන් උපදනා බව වැටහී එන බැවින් ෙයෝගී පුද්ගලයා සමුදය
ධම්මානුපස්සී වන බව අටුවාෙයහි කීහ. නාසය අග ෙහෝ උඩු ෙතාල ය යන
ෙදතැන එ� වාතය හැෙප�න� පවත�නා බව �නගන�නා ෙයෝගී ෙතෙ� ද සමුදය
ධ�මාන�පස්� න� ෙව�.
තවද ම�න සමකුත� නැතෙහාත� එ� නලය ද නැතෙහාත� වාතය උපදවන
වෑයමකුත� නැතෙහාත� එ� වාතය න�ප�න�නාක� ෙමන� බඩ අැතු� කරජ කය ය,
නාස් ��රැ ය, �ත ය යන ෙ� කරැණ� තුන නැතෙහාත� අාශ්වාස - ප්රශ්වාස රෑප
කයකුත� අැ� ෙනා ෙ�. රෑප කය �රැද්ධ ෙ�. එෙහ�න� බඩ අැතු� කරජ කය
ය, නාස් ��රැ ය, �ත ය යන ෙ� කරැණ� තුණ නැ�වුවෙහාත� අාශ්වාස - ප්රශ්වාස
උපදවන කරැණ� තුණ නැ� බව �නගැ�ෙමන� ම වයධම්මානුපස්සී වන බව
අටුවාෙය� �හ. එෙස්ම වාතය නාසය අග ෙහෝ උඩුෙතාල යන තැෙනක
ක�ෂණෙයක� ක�ෂණෙයක��, හැෙප�න� නැ� ව යන අාකාරය �නගන�නා ෙයෝගී
ෙතෙ� ද වයධම්මානුපස්සී ය � �යන ල�.
ෙමතන�� රෑප කලාපයන�ෙග් ඉප�ම හා නැ�ම අටුවාෙය� දක�වා නැතත�
එ� ෙහ්තුව �නගැ�ෙමන� ම ඒ ක�ෂණ ෙදක එ� අැතුළත� වන බව දත ය�තු ය.
කුමක� ෙහ�න� ද යත�? අාශ්වාස - ප්රශ්වාස රෑප කලාපෙය් ඉප�මක� නැ��මක�
ෙනාමැ�ව ම හැම� ම �ත්ය ව පව�ත� ය� හැඟී ගියෙහාත� ඉප�ෙ� ෙහ්තුව හා
නැ��ෙ� ෙහ්තුව ද ෙනා වැට� යාමට ඉඩ අැ� බැ��.
තවද ඉ�යාපථප�බ අා�ෙය� එන “සමුදය ධ�මාන�පස්� වයධ�මාන�
පස්�” ය � අැ��ෙ� හා නැ��ෙ� ෙහ්තු �ක� වූ හැම තැන ම උප්පාද වය
ස�ඛ්යාත අැ��ම හා නැ��මත� �ක� වූ බව සැල�ය ය�තු ය.
දතය�තු �ෙශ්ෂය න�, “සමුදය ධම්මානුපස්සී - වයධම්මානුපස්සී” යන ෙම්
ආදී වචනවලින් ෙම් සුත්රෙයහි ෙම් ආනාපාන පබ්බය ද විදර්ශනාව ප්රධාන ෙකාට
ෙගන වදාළ බව ප්රකාශ වීම ය. ක�මක් ෙහයින් ද? සමථ භාවනාෙයහි දී සංස්කාරයන්
පිළිබඳ ඇති වීෙම් නැතිවීෙම් ෙහ්ත� හා ඇතිවිම් නැතිවීම් ෙදකත් නුවණින් බැලීම
අවශ්ය නැත. එෙස්ම අනිස්සිෙතා ච විහරති යනුෙවන් දැක්ෙවන පරිදි තන්හා - දිට්ඨි
ෙකෙලසුන් ඇසුරැ ෙනාෙකාට ඔවුන්ෙගන් දුරැ ව විසීම ද අදහස් ද ෙනාකරයි. ‘න ච
කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති’ යනුෙවන් දැක්ෙවන පරිදි සත්ව ශරීරය ආත්මයක්
වශෙයන් ෙනා ගැනීම ද අදහස් ෙනාකරයි. ෙම් කරැණු සියල්ල විදර්ශනා
භාවනාෙවන් ම සිදුවිය යුත� ඒවා ය.
එෙහයින් ආනාපාන පබ්බෙයහි විදර්ශනාව ඇතිවන ආකාරය ෙමෙස් දතයුත�
ය:- අානාපාන ප�භාග ��ත�ත අරමුණෙ
� කාට පඨමඣධාන, ��යඣධාන,
ත�යඣධාන, චතුස්ථඣධාන යන ධ්යාන සත�න� ය��� ධ්යානයක� ලැබුවහ� ��න�
ඒ ඒ ධ්යානයට සමවැ� එ�න� නැගිට ඒ ඒ ධ්යානය ෙහෝ ඒ ඒ ධ්යානයට අරමුණ�
25

වූ අාශ්වාස - ප්රශ්වාස අරමුණ ෙහෝ ෙමෙන� ෙකාට ඒ අරමුෙණ� අැ��ම,
නැ��ම, පි��� ව �නගැ�ෙමන� සම්මසන උදයබ්බය ආදී විදර්ශනා ඥාන
පරම්පරාව දියුණු ෙකාට අනිස්සිත - අනුපාදාන කෘත්යයන් සම්පූර්ණ කිරීෙමන්
මාර්ගඥාන ඵල ඥානයන්ෙගන් නිර්වාණය ප්රත්යක්ෂ කළ හැකිය. එෙහයින්:
“ෙසා ඣානා වුට්ඨහිත්වා අස්සාස පස්සාෙස වා පරිගණ්හාති, ඣානඞ්ගානි වා”
යන�ෙවන� අටුවාෙය� �හ.
විදර්ශනායානික පුද්ගලයාහට වනා� අාශ්වාස ප්රශව
් ාස වාතය උඩුෙතාෙල්
ෙහෝ නාසෙය් අග හැෙපන වරක� පාසා සලකා බල�න� එෙස් හැෙපන වාෙයෝ
ෙඵා�ඨ�බ රෑපයාෙග් අැ��ම හා නැ��ම ද හැෙපන� �නගන�නා නාම
ධ�මයෙග් අැ��ම හා නැ��ම ද ඒ පි�බඳද �නයාෙග් අැ��ම හා නැ� �ම ද
පැහැ�ලි ව �නගැ�ෙමන� �ද�ශනා �න පර�පරාව පහළව අ�ස්�ත අන�පා�න කෘත්යය ස�පූ�ණ ෙකාට මා�ග �න - ඵල �නයන�ෙගන�
��වාණය ප්රත්යක�ෂ කළ හැ� බව සැල�ය ය�තු �.
ආනාපාන පබ්බය නිමි.
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කායාන�පස්සනාෙ� (2) ඉ�යාපථ ප�බය
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ගච්ඡන්ෙතා වා ‘ගච්ඡාමී’ති පජානාති, ඨිෙතා වා
‘ඨිෙතාම්හී’ති පජානාති, නිසින්ෙනා වා ‘නිසින්ෙනාම්හී’ති පජානාති, සයාෙනා වා
‘සයාෙනාම්හී’ති පජානාති, යථා යථා වා පනස්ස කාෙයා පණිහිෙතා ෙහාති, තථා
තථා නං පජානාති.
ෙකටි අදහස:
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. මහණ�!
ෙයෝගීෙතෙ� යන�ෙන� ෙහෝ යන�ෙනමැ � �නග�. �ටෙගන ��න�ෙන� ෙහෝ
��න�ෙනමැ � �නග�. වා�ව ඉඳ�න�ෙන� ෙහෝ ඉඳ�න�ෙනමැ � �නග�. හාන��
� සයනය කරන�ෙන� ෙහෝ සයනය කරන�ෙනමැ � �නග�.
එහි විස්තරය:
ෙමෙස් කායාන�පස්සනා භාවනාව අාශ්වාස - ප්රශ්වාස වශෙයන� ෙබ�
දක�වා �න� ඉ�යාපථ වශෙයන�ෙබ� දක�වන� පි�ස “පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු
ගච්ඡන්ෙතෝ වා” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක. ෙම� � �ය ය�තත
� ක� අැත. “තමා ගමන�
කරන �ට ඒ බව” බ�, �වල් අා� ��සන� සත�තු පවා ද��. ෙම� දක�වා ව�ෙළ්
එවැ� දන ගැ�මක� ෙනා ෙ�. භාවනා ෙනාකරන වුෙග් ඒ ��ෙමන� සත�වෙයක�
අැත යන වැර� හැඟී� �රැ ෙනා ෙ�. ඒ ��ම අාත�ම සං�ව පහ��මට
ෙපාෙහාසත� ෙනා වන බැ��. එෙහ�න� එය කමටගනක� ෙනා ෙ�. ස�ප�ඨාන
භාවනාව ද ෙනා ෙ�.
එෙහත� යෙමක� ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාෙ� ෙයෙද� න� ඔහ�ෙග් ඉ�ය�
පැවැත��ෙ� � අැ�වන ��ම සත්වෙයක් ඇත යන වැර� හැඟී� �රැ ��ෙම�
සම�ථ ෙව�. ඒ ��ම ම අාත�ම සං�ව පහ ��මට ෙපාෙහාසත� ෙව�. එෙහ�න�
එය කම�සථ
් ානයක� ද ෙව�. ස�ප�ඨාන භාවනාව ද ෙව�.
යන�ෙන� කවෙරක� �? � �යම ෙයෝගිෙයකුෙගන� අැස�වෙහාත� යන�ෙන�
සත�වෙයක� ෙනා ෙ�. පුද්ගලෙයක� ෙනා ෙ�. ස්තය
�ි ක� ෙනා ෙ�. පුරැෂෙයක� ද
ෙනා ෙ� ය � පි�තුරැ ෙදනවා අැත.
යන ගමන කාෙග් �? � අැස�වෙහාත� එය ��ත� සත�වෙයකුෙග් ෙහෝ
පුද්ගලෙයකුෙග් ෙනා ෙ� ය � �යනවා අැත.
යාම කුමක� �සා ��වන�ෙන� �? � ගමෙන� ෙහ්තව
ු අැස�ව ෙහාත� �ත�ත
��ය වාෙයෝ ධාතුව ශ�රෙය� නහර ඔස්ෙස් පැ�ර යාම �සා ය � උත�තර
ෙදනවා අැත. එෙහ�න� අටුවාෙය�:
“තත්ථ කාමං ෙසාණසිඞ්ගාලාදෙයාපි ගච්ඡන්තා “ගච්ඡාමා”ති ජානන්ති, න
පෙනතං එවරෑපං ජානනං සන්ධාය වුත්තං. එවරෑපඤ්හි ජානනං සත්ත�පලද්ධිං න
පජහති, අත්තසඤ්ඤං න උග්ඝාෙටති, කම්මට්ඨානං වා සතිපට්ඨානභාවනා වා න
ෙහාති. ඉමස්ස පන භික්ඛුෙනා ජානනං සත්ත�පලද්ධිං පජහති, අත්තසඤ්ඤං
උග්ඝාෙටති. කම්මට්ඨානඤ් ෙචව සතිපට්ඨානභාවනා ච ෙහාති. ඉදඤ්හි “ෙකා
ගච්ඡති? කස්ස ගමනං? කිං කාරණා ගච්ඡතී”ති එවං සම්පජානනං සන්ධාය වුත්තං.
ඨානාදීසු පි එෙසව නෙයා.” � �හ.
ෙත්රැම:
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“භාවනා මනස්කාරෙයන� ෙතාර වූ සාමාන්ය ගි� පැ�� අයද ගමන� කරන
�ට තමන� යන බව ද�ත�. එෙස් ම බ� �වල් අා� ��සන� සත�තු ද ඔවුන� ගමන�
කරන �ට ඒ බව ද�ත�. එෙහත� භාවනාන�ෙයෝගි තැනැත�තාෙග් ��ම භාවනා
ෙනාකරන අයෙග් ��ම හා බ�, �වල් අා� ��සන�නෙ
� ග් ��ම ෙමන� ෙනාව
ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන� පහළ වන ��ම සත�වෙයක� ය යන හැඟීම �රැ කර
�. අාත�ම සං�ව පහකර �. එය කමටහන� අරමුණක� ද ෙව �. ස�ප�ඨාන
භාවනාව ද ෙව �.
ෙමය වනා� කවෙරක� ගමන� කර� ද? ගමන කාෙග් ද? යෑම කුමක� �සා
��වන�ෙන� ද? යන ෙ� සම්පජානනය සඳදහා �යන ල�. ��� ඉඳ�� අා�ෙය� ද
ෙ� නය මැ �’ යන� අටුවා පාඨෙය් ෙත�රැම ය.
“යන �ට තමන� යන බව ද�.”ය � �යන ලද ෙයෝගීහ�ෙග් ��ම වනා�
ෙයෝගී ෙනා වන අයෙග් ��ම හා සම ෙනා වන�ෙන� ද? සම ෙනා වන�ෙන� ම ය.
ෙම� � එය පැහැ�ලි ෙකාට දක�වන� ලැෙ�. �ද�ශනා ෙනා වඩනා ගි� පැ�� අය
සහ ��සන�න� ද යන කල්� යන� කැම� �ත හා ඉ��යට තල්� � ය�න� උප�න
උප�න රෑප ෙකාටස�ත� ෙවන� ෙවන� වශෙයන� �න ෙනාග�ත�. �ත හා රෑපය ද
ෙවන� ෙකාට �න ෙනාග�ත� යන� කැම� �ත�ත පර�පරාව �සා යන
අාකාරෙයන� අැ�වන රෑප පර�පරාවක� පව�න බව ද ෙනා ද�ත�. ඒ ඒ නාම
ෙකාටස් ඒ ඒ තන�� ම නැ�� යන බව ද අැ� සැ�ෙයන� ප්රත්ය�ෂ ව ෙනාද�ත�.
අැත�ත වශෙයන� �යෙතාත� ��සන�න� අැතු� භාවනා ෙනා කරන හැම
ෙදනා ම ගමනක� යන �ට තමන� යන බව මතක� වන�ෙන� අැතැ� �ටක ගමෙන�
මුල මැද අග යන තුන� ෙකාට�න� එෙකාටසක ඉතා කුඩා �ෂණ ෙමාෙහාතක
පමණ ය.
ෙබාෙහෝ ෙස�න� තමන� ගමනක� යන බව �� ෙනාකරම ෙවන යමක� ගැන
�ත�න� - කල්පනා කර�න� යන - එන අවස්ථා ඉතා අ�කය. අැතැ� �ටක �
ය�න� ��න බව මතක� වුව ද �තර ම මම යැ� තමා ත�න� ගත� අාත�ම දෘෂ්�ය
අන�ව ම �තා මතා ගන�ෙන� ය. ගමන පටන� ගන�ට මත�ෙතන� පැව� �ත හා
රෑපය ම ගමන� ෙකෙ� යැ � වටහා ග�. නැතෙහාත� ගමන යද්� �ත හා රෑපය
ම ෙවන තැනකට පැ�ෙණන�ෙන� යැ� වටහා ග� යන�ට මත�ෙතන� ද ය�න�
��ය� ද ගියාට පස� ද ��ෙය්ත,� ��න�ෙන� ත� එක පුද්ගලෙයක� ම යැ �
වටහාග�. ෙහවත� වරදවා �න ග�. ෙ� වැර� වටහා ගැ�ම ෙහෝ �න ගැ�ම
�ද�ශනා ෙනාවැඩු පුද්ගලයා පි�බඳද වූව�. වරදවා �න ගැ�ෙමන� සත�වෙයක�
ය යන හැඟීම �රැ ෙනා කළ හැ�ය. අාත�මයක� අැත යන ස�ව ෙනා පහ කළ
හැ� ය. ඒ වැර� ��ම අරමුණ� කර�න� ඔහ�ෙග් �ෙත� �ද�ශනාව න�ප�න
බැ�න� එය ක�මස්ථානයක� ද ෙනා ෙ�. ෙනාෙහාත� එෙස් ෙනා මඟින� �න ගන�නා
��ම අන�ව ෙගාස් මතුමත�ෙත� �ද�ශනා �නය න�ප�න බැ�න� එය
ක�මස්ථාන යකුත� ෙනා�ය හැ� ය. ��න�ව�න� ෙමෙන� ��ම ය� �යන ලද
ස�ප�ඨානය හා එක�ව පැව� ��මක� ෙනා වන බැ�න� ස�ප�ඨාන භාවනාව
ද. ෙනා ෙ� ම ය.
එෙහ�න� “යන කල්� යන�ෙනමැ � �න ග�” ය � ව�ළ බුදධ
් වචනය
�ද�ශනා ෙනා වඩන සාමාන්ය අය ෙග් ��ම සඳදහා ෙනා ව�ළ බව දත ය�තු
ය.
යෑමක� පාසා පි�ෙවළ ෙනාකඩවා ක�මාන�කල
ූ වැ භාවනා ෙමෙන� කරණ
ෙයෝගී පුදග
් ලයා වනා�. යන� කැමැ� �තද රෑපය හා �ශ්ර ෙනා ෙකාට ෙවන�
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වශෙයන� �නග�. ඉ��යට තල්� � යන රෑපය ද �ත හා �ශ්ර ෙනා ෙකාට ෙවන�
වශෙයන� �න ග�. ගමන යන�න ඕනෑ - යන�ට ඕනෑ, යන හැඟී� ස�ත �ත�ත
පර�පරාව �සා ඉ��යට තල්� � යන රෑප පර�පරාවක� අැ� වන බව ද පැහැ�ලි
ව ප්රත්යක�ෂ ව �නගන�ෙන� ය. යන� කැම� �ත� �සක� හා - යන අාකාරෙයන�
අැ�වන රෑප �සකුත� උප�න බව - අැ� වන බව පි���ව �න ග න�ෙන� ය.
�ත රෑපයක� ෙනා වන බව හා රෑපය ද �තක� ෙනා වන බව �නගන�ෙන� ය.
රෑපෙයන� ද ඉතා කුඩා ෙකාටසක� වත� ඊළඟ ෙකාටසට ෙනා පැ�ණ, ඒ ඒ තැන
� ම ඒ නැ� � යන බව �න ගන�ෙන� ය.
එක පාෙ�ධරණය (පා එස�ම) ක� ද අටුවාෙය� එබ ප�� උද්ධරණ අ�හරණ - ��හරන - ෙවාස්සජන - ස��ක�ෙඛපන - සන��රැ�භන ය �
ෙකාටස් හයකට ෙබ� ෙහෝ, ඊට වැ� ෙකාටස් ගණනකට ෙබ� ෙහෝ එක� එක�
ෙකාටස අෙනක� අ�ක� ෙකාටස් හා �ශ්ර ෙනා� ෙවන� ෙවන� ව අැ� ව නැ� �
යන බව ද, භාවනා මනස්කාරයට ප්රකට ව වැට� එන�ෙන� ය.
එ� උද්ධරණ යන� �ම තැබු පාදය එස�ම ය. අතිහරණ යන� එස වූ පය
�බුන� තැන ඉක�මවා ඉ��යට ෙගන යෑම ය. වීතිහරණ යන� ඒ පය කණ� කටු
අා�යක ෙහෝ පි�� පෙය් ෙනා ගටා පෙස�න� ඉ��යට යැ�ම ය. ෙවාසජ්ජන යන�
පය �මට පාත� ��ම ය. සන්නිෙඛපන යන� පය �ම තැ�ම ය. සන්නිරැම්භන
යන� පය �ම තබා තද ��ම ය.
එෙහ�න� ෙයෝගී පුදග
් ලයාෙග් ��ම (ෙකා ග�ඡා�:) කවෙරක� ය� ද?
යන�නා වූ අාත�මෙයක� ෙහෝ ‘මම’ ය� �යා ගතය�තු පුද්ගලෙයක� ��නවා ද?
(කස්ස ගමනං:) ගමන කාෙග් ද? ගමෙන� අ�� කරැෙවක� ෙහෝ ‘මම’ යැ� �යා
ගතය�තු අාත�මයක� �ෙබනවා ද? (�ං කාරණා ග�ඡ�:) ෙමාන කරැණ�න� ය�
ද? යෑ� ක�ියාව ��වන�ෙන� �න� කරැණක� �සා ද ෙම� ප්රශ්න තුන අන�ව
�මසා බැලීෙ� � සත�ව සං�ව �රැ � ෙගාස් ස�පූ�ණ �න ගැ�මක� අැ� වන
�ණය සම්පජානනය � �යන� ලැෙ�. එන�, අපෙමාහ සම්පජඤ්ඤ ය �. ෙ�
�ණය ම පි�ෙවලින� වඩන �ද�ශනාවට මූලික වන බැ�න� පටිවිපස්සනා ය �
�යන ලද අරමුණ වූ බැ�න� “භාවනා කම්මස්ස ඨානං” යන වචනා�ථය අන�ව
ද කම්මට්ඨාන න� ෙ�. පස� පස� ව උපදනා �ද�ශනා �න පර�පරාව �ය�ණ�
�ය�ණ� කරන බැ�න� “භාවනාකමෙම්ව උත්තරැත්තරි භාවනාය ඨානං” යන ෙ�
වචනා�ථය අන�ව ද ක�මස්ථාන ය � �යන� ලැෙ�. උතු� ස්�ර �� ��ම වූ
ස�ප�ඨානය හා එක� ව පවත�නා පි��� �න ගැ�මක� වන බැ�න� සතිපට්ඨාන
භාවනා නමු� ෙ�.
ෙ� ප්රශ්න තුන අන� ව හ�හැ� �න ගන�නා අාකාරය න� ශ�රෙය�
උපදනා තාක� කාය �ත�ත ��යා �යල්ල අතර කඩ ෙනා ෙකාට ෙමෙන� කරන
ෙයෝගීහෙ
� ග් සමා�ය හා �ණය ෙ�රෑ කල්� යෑමක� පාසා, �රැෙ� චලනයක�
පාසා ඒ ගැන ��ය එලවා බැලීෙමන�, යන� කැම� �ත හා යන අය��න� �රැර
ඉ��යට තල්� කරන වාෙයෝ ධාත� රෑප සමූහය ම පි�ෙව�න� ඉපිද �රැද්ධ වන
බව ප්රත්යක�ෂ වශෙයන� �න ගත හැ� ය. එෙහ�න� යන ෙකෙනක� නැ� බවත�
යන� කැම� �ත �සා හටගන�නා රෑප සමූහයක� අැ� බවත� පි��� ව
වැටෙහන�ෙන� ය. ෙමය වනා� “ෙකා ගච්ඡති” යන ෙ� ප්රථම ප්රශ්නය අන�ව
උප�න වැට�ම �.
තව ද ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න� ඒ ගමන ක�ය
ි ාෙව� �� �ධානය කරන
අ�ප�ෙයක� ෙහෝ අ��කරැෙවක� නැතැ � ද, යන� කැම� �ත�ත පර�පරාව �සා
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යන අාකාරෙයන� ඉ��යට තල්� � යන වාෙයෝ රෑප සමූහය ම �තර අැ� ව
පව�න බව ද �ක�ක හැ� ය. එෙහ�න� යෑම අසවලාෙග් ක�ය
ි ාවක� ය � ෙනා
�ව හැ� ය. ගමෙන� අ��ය අස�වලාෙග් ය � ෙහෝ මෙග් ය � ෙහෝ සත�වෙයකුෙග්
ය � ෙහෝ ෙනා �ව හැ� ය.
ෙමෙස් ගමන� අ��කරැෙවක� නැ� බව අැ� සැ�ෙයන� �න ගැ�ම “කස්ස
ගමනං” යන ෙදවැ� ……. අන�ව �න ගැ�ම �.
තව ද යෑමට ෙපර යන�ට ඕනෑ ය � �ත�ත පර�පරාවක� උප�න බව
ෙයෝගියා ��න� �නගත හැ� ය. ඒ �ත�ත බලෙයන� යන අාකාරය ඉ��යට තල්�
කරන වාෙයෝ රෑප සමූහයක� ද පි�ෙව�න� පහළ වන බව �න ගත හැ� ය.
එෙහ�න� මම ය�. ඔහ� ය� යන ෙ� කථාව ව්යවහාර මාත�යක� ම ය. අැත�ත
වශෙයන� �යෙතාත� යන� කැම� �ත �සා යන අාකාරෙයන� හටෙගන පි�ෙව�න�
ඉ��යට අැ� යන රෑප �සක� ම පව�න�ෙන� ය � පැහැ�ලි ව �නගත හැ� ය.
ෙමෙස් �නගැ�ම “කිං කාරණා ගච්ඡති” යන තුන� වැ� ප්රශ්නෙය් පි�තුර �න
ගැ�ම ය. ෙ� පි�බඳද අටුවා පාඨය ෙමෙස් ය :“තත�ථ ෙකා ග�ඡ�� න ෙකා� සත�ෙතා වා පුග්ගෙලා වා ග�ඡ�, කස්ස
ගමනන�� න කස්ස�, සත�තස්ස වා පුග්ගලස්ස වා ගමනං. �ං කාරණා ග�ඡ��
�ත�ත��යවාෙයාධාතු �ප්ඵාෙරන ග�ඡ�. තස්මා එස එවං පජානා�. ග�ඡා��
�ත�තං උප්ප�ජ� තං වායං ජෙන� වාෙයා �ඤ්ඤත��ං ජෙන�,
�ත�ත��යවාෙයාධාතු�ප්ඵාෙරන සකල කායස්ස පුරෙතා අ��හාෙරා ගමනන��
වු�ච�. ඨානා�ස� පි එෙසව නෙයා, තත�ාපි � ��ඨා�� …… �ත�තං උප්ප�ජ�,
තං වායං ජෙන�, වාෙයා �ඤ්ඤත��ං ජෙන�, �ත�ත��යවාෙයාධාතු�ප්ඵාෙරන
සකල කායස්ස ෙකා�ෙතා ප�ඨාය උස්�තභාෙවා ඨානන�� වු�ච�, “����”�
�ත�තං උප්ප�ජ�, තං වායං ජෙන�, වාෙයා �ඤ්ඤත��ං ජෙන�,
�ත�ත��යවාෙයාධාතු�ප්ඵාෙරන ෙහ��මකායස්ස ස�ඤ්ජනං
උප�මකායස්ස උස්�තභාෙවා �ස�ජා� වු�ච�. “සයා�”� �ත�තං
උප්ප�ජ�,
තං
වායං
ජෙන�,
වාෙයා
�ඤ්ඤත��ං
ජෙන�,
�ත�ත��යවාෙයාධාතු�ප්ඵාෙරන සකලස�රස්ස ��යෙතා පසාරණං සයනන��
වු�ච�.”
එහි අදහස:
යෙථාක�ත ප්රශ්න තුණ අතුෙරන� වෙරක� ය� ද? යන ෙ� ප්රශන
් ෙය� ��
සත�තව
� ෙයක� ෙහෝ පුද්ගලෙයක� ෙහෝ ෙනා ය � �යා ද, ගමන කවෙරකුෙග් ද?
යන ෙ� ප්රශ්නෙය� ගමන �� සත�ත�වෙයකුෙග් ෙහෝ පුදග
් ලෙයකුෙග් ෙනා ෙ�
ය � ද �න� කරැණක� �සා ය � ද? යන ෙ� ප්රශන
් ෙය� �ත�ත ��ය වාෙයෝ
ධාතුව ශ�රෙය� පැ�රයෑම �සා ය � ද ෙ� ෙයෝගී පුදග
් ලයා ෙමෙස් �නග�.
පළමු ෙකාට යන�ට ඕනෑ ය � �තක� උප�. ඒ �ත කය ඔසවන - ෙසාලවන
වාෙයෝ ධාතුව උපදව �. ඒ වාෙයෝ ධාතුව කය ඉ��යට පමුණව
� න ශක��ය වූ
කාය විඤ්ඤත්තිය උපදව �. (යන �ට) යන බව ��ය අැ� ව ෙමෙන� කරන
ෙයෝගියාහට පය අා� ශ�රාගයන�ෙග් එස�ම ප්රකට ෙව �. ෙ� එස�� ක�ියාව
වාෙයෝ ධාතුෙ� විත්ථම්භන ලක්ෂණ ය �. ෙසලෙවන ග�ය ද ප්රකට ෙව�. ෙ�
ෙසල�� ක�ය
ි ාව වාෙයෝ ධාතුෙ� සමුදීරණ නමැ� කෘත්ය රස ය �. යන� කැමැ�
ෙදසට තල්� � යන - ඉ��යට පමුණ� වන අාකාරය ප්රකට ෙව�. ෙමෙස් ඉ��යට
තල්� කරන - ඉ��යට පමුණව
� න අාකාරය වාෙයෝ ධාතුෙ� අභිනීහාර
පච්චුපට්ඨාන ය � �යන ලද �ණයට වැටෙහන අාකාරය �. එෙහ�න�
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වාෙයෝධාතුව ශ�රය නැගිටුවා - ෙසාලවන ක�ියා මාත�යක� ය � �යන ල�. වාෙයෝ
ධාතුව �ඤ්ඤත��ය උපදවන�ෙන� ය � � තන�� තල්� ��ෙ� ශක�� �ෙශ්ෂය
හා සමග වාෙයෝ රෑප පහළ � ඊට දක�වන� කැමැත�ත ෙව �. අැත�ත වශෙයන�
වනා� වාය�ව හා පව�න �ඤ්ඤත�� රෑප �ෙතන� හටගත� �ත�තජ රෑපයක� ම
ය. වාය�ෙවන� හටගත� වාය�ජ රෑපයක� න� ෙනා ෙ�, �ත�ත��ය වාෙයෝ ධාතුව
ශ�රෙය� පැ�� යෑෙමන� ෙහවත� �ෙතන� හටගත� - කය එස�� - ෙසල��
ක�ියාව පැ�ර යෑෙමන� මු� ශ�රය ඉ��යට පැ�ණ �ම ගමන ය � �යන� ලැෙ�.
��� අා�ෙය� ද ෙ� නය ක�මය ම දත ය�තු �. එ� �ස්තරය ෙමෙස්; ඒ ���
අා�ෙය� ���, ඉඳදග��, සයනය කර� ය� �යා �තක� පළමුෙකාට උප�. එෙස්
�තන�නාවූ ඒ �ත කය නැගිටව
ු න ෙසාලවන වාය�ව උපදව �. ඒ වාය�ව කය
පුබු�වන - ශක�� �ෙශ්ෂය වූ �ඤ්ඤත��ය උපදව �. �ත�ත ��ය වාෙයෝ ධාතුව
පැ�ර යෑෙමන� සකල ශ�රෙය� යට ෙකළවෙර� පටන� ශ�රය ඔසවා ෙකලින�
කර තැ�ම, ��ම ය � �යන� ලැෙ�. ��න� හටගත� වාෙයෝ ධාතුව පැ�ර යෑම
�සා යට කය හකු�වා උඩු කය ෙකලින� කර තබා ගැ�ම ඉඳද ගැ�ම ය � �යන�
ලැෙ�. එෙස්ම ��න� හටගත� වාෙයෝ ධාතුව කෙය� පැ�ර යෑෙමන� සකල ශ�රය
හරහට �ග හැර ගැ�ම, ෙහා�ම ය � �යන� ලැෙ�.
යෙථාක�ත අටුවා පාඨෙය් එන ප�� ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න� න�ව�න� �න
ගන�නා �ට මු� ශ�රය ඉ��යට ෙගන යෑම ය, මුල ශ�රය ෙක�න� කර තබා
ගැ�ම ය, ශ�රෙය� යට ෙකාටස නමාෙගන උඩ ෙකාටස ෙකලින� කර තබා
ගැ�ම ය, මු� ශ�රය හරහට �ග හැර ගැ�මය, යන ෙ� ඉ�ය� සතර
�ෙශ්ෂෙයන� න�ව�න� ය�කත
� ව �� කළ ය�තු ය. ඒ හැර අැ�පිය ෙහ�මක� අැතුළත
ෙකෝ� ලක�ෂ වාරයකටත� වඩා �ය�� රෑප කැබලි අැ� � නැ� � යන අාකාරය
ෙමෙන� කරන අය�රැ ෙම� අැතුළත� � නැත. එෙහත� ෙමතන�� වාෙයෝ ධාතුව
ම ෙමෙන� කර�න� අාත�මයක� නැ� බව ෙමෙන� කරන අාකාරය ප්රකට කරන
ල�.
තවද, “තස්ස එවං පජානෙතා එවං ෙහාති - ෙප - “ගච්ඡාමි තිට්ඨාමී”ති
චිත්ෙත උප්පන්ෙන වාෙයාධාත� විඤ්ඤත්තිං ජනයමානා උප්පජ්ජති, චිත්තකිරිය
වාෙයාධාත�විප්ඵාෙරන ගමනාදීනි පවත්තන්ත”ි “තෙතා සත්ෙතා ගච්ඡති, සත්ෙතා
තිට්ඨති, අහං ගච්ඡාමි, අහං තිට්ඨාමීති ෙවාහාර මත්තං ෙහාති” ………………
ෙමෙස් �යන ලද ප�� යෑ� ඊ� අා�ය කරන� කැම� ��න� හටගන�නා වූ
රෑප කය පුබු� කරවන - ෙසාලවන කාය �ඤ්ඤත��යෙග් වශෙයන� යෑ� ඊ�
අා�ය අැ� වන�ෙන� ය � �නගත� කල්� ඒ ෙරෝගියා හට ෙමෙස් වූ වැට�මක� හැඟීමක� අැ� ෙව�.ෙකෙස් ද යත�? “ සත�වයා ගමන� කර�, සත�වයා �� “ ය �
ෙලෝකයා ��න� ව්යවහාර කරන� ලැෙ�. එෙහත� අැත�ත වශෙයන� “යන�නා වූ ෙහෝ
��න�නා වූ ෙහෝ ��ත� සත�ත�වෙයක� නැත” යන හැඟීම ය. එය උපමාවක�
වශෙයන� �යෙතාත� “රථය (කරත�තය) ගමන� කර�. රථය නැව� ��” ය � �
නමුත� ගමන� කරන�නා වූ ෙහෝ නැව� ��න�නා වූ ෙහෝ ය��� රථයක� නැත.
එෙස් වුවත� ෙගාන�න� සතර ෙදෙනකු ෙයා� (ෙම� ෙගාන�න� සතර ෙදෙනකු උපමා
වශෙයන� �ක�වූෙය් ඉ�යවු සතර පි�බඳද වාෙයාධාතු සතර සඳදහා ය.) ද�ෂ වූ
�යැ�රා ��න� රථය පදවන කල්� “රථය ගමන� කර�. රථය නැව� ��” ය�
ව්යවහාර මාත�යක� ම පව�. එෙස් ම යන� කැම� – ��න� කැම� - ඉඳදගන� කැම�
– ෙහ�න� කැම� ��න� හටගත� වාෙයෝධාතු සතර ෙගාණ�න� සතර ෙදනා ෙම�.
යන� කැම� - ��න� කැම� වූ ශක�� �ෙශ්ෂය වූ විඤ්ඤත්තිය පහළ කරව�.
��න� හටගත� වාෙයෝ ධාතුව ශ�රෙය� පැ�ර යෑෙමන� යෑ� ඊ� අා� ක�ියා පහළ
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ෙවත�. ෙමෙස් ෙනාකඩවා වාෙයෝ ධාතුව අැ�වන බැ�න� “සත�වයා ගමන� කර�,
සත�වයා ��, මම ගමන� කර�, මම ���”යන අා� වශෙයන� ව්යවහාර මාත�යක�
අැ� ෙව�. එෙහ�න�:“නාවා
මාලුත
ෙවෙගන
යථා යාති තථා කාෙයා - යාති වාතාහෙතා අයං”

ජියාෙවෙගන

ෙතජනං

“රැවල් නැව ෙහෝ ඔරැව වාත ෙ�ගෙයන� ගමන� කරන�නාක� ෙමන� ද,
�න��ෙය් (වැද්�ෙග් �න� ලන�ෙ�) ෙ�ගෙයන� ඊතලය ගමන� කරන�නාක� ෙමන� ද
ෙ� රෑපකය �ත�තජ (��න� හටගත�) වාත ෙ�ගයාෙග් ඝ�ටනෙයන� ගමන�
කරන�ෙන� ය.” ෙ� ගාථාෙවන� ප්රත්යය බලෙයන� හටගත� වාෙයෝ ධාතුෙවන� රෑපකය
ගමන� කරන අය�රැ දක�ව �.
“යන්තං
සුත්තවෙසෙනව
පයුත්තං කාය යන්තම්පි - යාති ඨාති නිසීදති.”

චිත්තසුත්තවෙසනිදං

යන�ත�ය ෙනාෙහාත� අැන��ම එ� ෙරෝද න�ෙල් ෙහෝ ප�ෙය් අාධාරෙයන�
ඉක�ම�න� ගමන� කරන�නාක� ෙමන� ෙ� රෑපකය නමැ� යන�තය
� ද �ත�ත නමැ�
න�ෙල් ප�ෙය් අාධාරෙයන� ගමන� කර�, ���, බඳදග�, ශයනය කර�” යන ෙ�
ගාථාෙවන� ෙහ්තු සංඛ්යාත මූලික කරැණ වූ ��න� රෑප කය පි�බඳද ගමන� ���
අා�ය ��වන අාකාරය දක�ව�.
“ෙකා නාම එත�ථ ෙසා සත�ෙතා
ෙයා �නා ෙහතුප�චෙය,
අත�තෙනා අාන�භාෙවන
��ෙඨ වා ය� වා වෙජ”
ය� සත�තව
� ෙයක� ෙතම �ත�ත සංඛ්යාත මූල ෙහ්තුව වූ කය නැගිටුවන ෙසාලවන ප්රත්යය ශක��ෙයන� ෙතාරව තමාෙග් අාන�භාවෙයන� ��න�ෙන� ෙහෝ
ෙව� ද? ෙ� ෙලෝකෙය� එවැ� �න� සත�තව
� ෙයක� ෙකා තැනක ෙහෝ �වත� ව
�� ද? සත�ත�වෙයක� �ද්යාමාන ෙනාෙ� මැ �. (ෙම� ෙකා නාම යන�ෙන� �ං
ශ�දය ප්ර�ෙ�ෂ්පා�ථවා� ෙව�.)
“එවං ෙහත�පච්චය වසෙනව පවත්තානි ගමනාදීනි -ෙප - ෙවදිතබබා” � �
ෙහ�න� ගමන� අා�ෙය� � යන�ෙනමැ � යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කර�න�
�නගත�තා වු ෙයෝගී ෙතෙ� යන� කැම� �ත හා ඒ ��න� හටගත� පය එස�� ෙසල�� රැප ක�ියා මාත�ය න�ව�න� �ක ගමන� කරන - ��න - ඉඳ�න - ෙහා�න
සත�තව
� ෙයක� - පුදග
් ලෙයක� ය � �යා ෙකෙනක� නැත, යන� කැම� �ත හා ඒ
��න� හටගත� රෑපකය නැගිටු�� - ෙසල�� ක�ියා මාත�යක� ම අැත�ෙත� ය. ෙ�
�ත හා රෑපයාෙග් වශෙයන� යෑ� අා�ය ෙනා කඩවා පවත�ෙන� ය � වැටහ�ණ�
කල්� ෙමෙස් �යන ලද ප�� �ත�ත නමැ� මූල ෙහ්තුෙවන� නැගිටු�� - ෙසල��
ක�ියා ය � �යන ලද උපස්ත�භන ෙහ්තන
ූ ෙ
� ග් වශෙයන� ම, ෙනාකඩවා පවත�නා
ගමන� ��� අා�ය සලකන - ෙමෙන� කරන ෙ� ෙයෝගී පුද්ගලයා “ගච්ඡන්ෙතා
වා - ෙප - සයාෙනාම්හීති පජානාති”ය � ව�ළ ප�� යන කල්� යන�ෙනමැ � ද,
��න කල්� ��න�ෙනමැ � ද, වා� � ඉඳ�න කල්� ඉ�ෙනමැ � ද, ෙහා�න
කල්� ෙහා�ෙනමැ� ද �නගන�ෙන� ය.
ඉහත � “ෙහත�පච්චයවෙසෙනව පවත්තානි ගමනාදීනි” යන වාක්යෙයන�
යෑ� අා�ය �� කරන� කැම� �ත හා යෑ� අා� වශෙයන� ෙනා කඩවා පවත�නා
රෑපෙය� ම යෑම - ��ම - ඉඳ�ම - ෙහා�ම අැ� බව සැල�ය ය�තු ය. “ගමනාදීනි
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සල්ලක්ෙඛන්ෙතා එස” යන�ෙවන� ගමන ක�ය
ි ා අා�ය ම සත�ව සං�ෙවන� ෙතාර
ව සලකා බැලිය ය�තු ය � ද, එෙස් සලකා බලන ෙයෝගී ෙතෙ� ම යන කල්�
යන�ෙනමැ � �යාද, ��න කල්� ��න�ෙන මැ� �යා ද, �ඳ�න කල්� ඉඳ�ෙනමැ
� �යා ද, ෙහෝනා කල්� ෙහා�ෙනමැ� �යා ද, භාවනා �නෙයන� ෙහාඳ�න�
�නෙගන සලකා බලන�ෙනක� ෙව�.
ෙම� � ඉහත �ක� වූ අටුවා �ය�� හැම එක�න�ම “ගච්ඡන්ෙතා වා
ගච්ඡාමීති පජානාති” යන අා� �මුඛ පාඨෙය� එන, “පජානාති” යෙන� �යම
අ�ථය වු අනිත්යදී ප්රකාරෙයන් දැන ගන්නා සම්ප්රජානන සංඛ්යාතවූ
අසම්ෙමාහසම්පජඤ්ඤ ඤාණය උපදනා අාකාරය �ස්තර ෙකාට දක�වන ල�.
තවද ඉහත � ප්රශ්න තුන ස�පූ�ණ ෙයන� �සඳ� ගත හැ� වුවෙහාත� පජානා�
යන�ෙනන� �යැෙවන ප්රකාරෙයන� �නගන�නා - අස�ෙමාහ ස�පජඤ්ඤය අැ�
� ය � �සැක ව ස�ටුහන� ෙකාට සැල�ය ය�තු ය. ෙ� අසෙමාහස�පජඤ්ඤය
ද යෑමක� පාසා ෙනාකඩවා ෙමෙන� ��ම ය � �යන ලද ෙගෝචරසම්පජඤ්ඤය
අැ� වූ කල්� ම ඉපද�ය හැ� ය. ෙගෝචර ස�පජඤ්ඤය ස�පු�ණ ෙනාවුවෙහාත�
අස�ෙමාහස�පජඤ්ඤය ෙනා ඉපද�ය හැ� ය.
එෙහ�න� ෙයෝගී පුදග
් ලයා ��න� අස�ෙමාහස�පජඤ්ඤය උපදවා ගන�
පි�ස, සෑ� අා� සෑම ඉ�ය�වක� පාසා ම, ෙමෙන� ��� වශෙයන� පළමු ෙකාට
ෙගෝචරස�පජඤ්ඤය ම ෙනාකඩවා වැ�ය ය�තු ය � හඟවන� පි�ස, “ගත්ෙතා
වා ගමීති පජානාති” යන ෙ� අා� භාවනා ක�මය ව�ළ බව සැක ර�ත ව සැල�ය
ය�තු ය. ෙමෙස් � මුඛ පාලිෙය� ෙගෝචරස�පජඤ්ඤය ෙමෙන� කරන අාකාරය
සෘජුව ම මතු කර දක�වන ල�. අටුවාෙය� � ප�� ඒ නය ක�මෙයන� ෙමෙන�
කරන ෙයෝගී පුද්ගලයා ෙකෙර� ම, සමා�ය හා �ණ ය ෙ�රැ කල්�,
අසම්ෙමාහසම්පජඤ්ඤය උපදනා අාකාරය මතුෙකාට දක�වා ඒ පාලි නය ම න
සාධක කරන ල�.
බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙග් ධ�මය සන්දිට්ඨික ගුණෙයන� සමන��ත ෙව�.
ෙයෝගාවචරයා හ�හැ�යට ක�මාන�කූල ව භාවනාෙය� වෑය� කළෙහාත� එ�
ප්ර�ඵලය තමා ��න� ම දත හැ� ය. තමා ��න� ම දත හැ� වූ ෙමවැ�
සන����ක ප්ර�ඵල ස�ත ධ�මය�න� භාවනාමය �ණෙයන� ෙතාරව ප්ර�ඵල
ෙනා ලැ�ය හැ�ය. එෙස් ෙනාමැ�ව ස�තමය - �න�තාමය �ණ මාත�ෙයන� �තා
මතා සැක උපදවා භාවනාෙව� වෑය� ෙනා කර ��ෙමන� කවර ප්රෙයෝජනයක�
ෙහෝ ප්ර�ඵලයක� ලැ�ය හැ� ද? යට �ක� වූ ප�� �යම ගුරෑපෙද්ශයක� අැ�ව
වෑය� කළෙහාත� තමාට ම දත හැ� ය. ඒකාන�තෙයන� භාවනාෙ� ප්ර�ඵල
ලබාගත හැ� ය.
පාලි
“යථා යථා වා පනස්ස කාෙයා පණිහිෙතා ෙහාති, තථා තථා නං පජානාති”
එහි ෙකටි අදහස:
“ඒ ෙයෝගී පුද්ගලයාෙග් රෑප කය වනා� ය� ය� කු�මහත� ඉ�යවුව�න�
පි�ටුව� න� - පව� න� ඒ රෑප කය ඒ ඒ පවත�නා අාකාරය අන�ව න�ව�න�
සලකා �නග�.” යන� �.
ෙ� ෙකාටස ඉ�යාපථ භාවනාෙ� ස�වසංග්රා�ක (�ය� කු� මහත� ඉ�යවු
සංග්රහවන) ෙකාටස ය � අටුවා කථාෙව� �හ. එෙහ�න� රෑප සමූහය වූ කය
ෙකා� අාකාරෙයන� ෙහෝ පව�න�ෙන� න� ඒ පවත�නා අාකාරෙයන� ම ඒ රෑප කය
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අරමුණ� ෙකාට ෙමෙන� කළ ය�තු ය. එය ස්වරෑප වශෙයන� උ�රා �වෙහාත�, රෑප
කය ගමන� කරන අාකාරෙයන� පව� න�, “රෑප කය ගමන� කරනවා-ගමන�
කරනවා” �යා ම සැල�ය ය�තු ය. ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ��ම - ඉඳ�ම - ෙහා�ම
යන ෙ� අාකාරයන� අතුෙරන� ය��� අාකාරය�න� පව�න�ෙන� න� “රෑප කය
��නවා. ��නවා” �යා ද “රෑප කය ඉඳ�නවා - ඉඳ�නවා” �යා ද “රෑප කය
ෙහා�නවා - ෙහා�නවා” �යා ද ��කළ ය�තු ය. ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
තව ද කය නැෙමන කල්� “නැෙමනවා - නැෙමනවා” ය � ද හැෙරන
කල්� “හැෙරනවා - හැෙරනවා”
ය � ද කය ෛසලෙවන කල්� “ෙසලෙවනවා - ෙසලෙවනවා”ය � ද
උදරය පි�ෙබන-හැ�ෙලන කල්� “පි�ෙබනවා - හැ�ෙලනවා”ය � ද ��ෙයන�
ය�ක�ත ව ෙමෙන� කළ ය�තු ය. අැ�පිය ෙහලී� �ව හා ෙදෙතාල් උස් - පහත�
��� අා� කු�-මහත� හැම අවස්ථාවක� ම ෙමෙන� කර�න� ම පැවැත��ය ය�තු ය.
එය එෙස් මැ �. ප්රකට වශෙයන� �ෙන� න� ෙම� කුඩා කා�ක ක�ය
ි ා සමූහය ද
��ය එලවා ෙමෙන� ෙනා ෙකාට අත හැ�යෙහාත� අ�ත්ය ය, �ක� ය, අනාත�ම
ය � �යා ෙනාවැට� යෑෙමන� ඒ හැම එකක� ම �ත්ය ය, සැප ය, අාත�ම ය �
�යා වරදවා වටහා ගන�ෙන� ය. ඒ �සා ම ෙකෙලස් පහළ �ය හැ� ය. විදර්ශනා
යන� ෙකෙලස් අැ��ය හැ� හැම ක�ියාවක� ම හැම අවස්ථාවක� ම ෙමෙන�
කර�න� ෙකෙලස�නෙ
� ග් අනුසය භ�මිය ��වංසනය ෙකාට (වනසා දමා) ප්රඥා භ�මිය
පහළවන ප�� වෑය� කරන භාවනාව�. එෙහ�න� ෙමය වනා� ඉ�යවු සතර
සමග ෙ� කුඩා කා�ක ක�ියා �යල්ල අත� ෙනා හැර ෙමෙන� ��ම පි�ස �ක�
වූ සර්වසංග්රාහික කථාවක� බව සැල�ය ය�තු �.
ෙනාෙහාත� ෙයවාපන - යාවාපන - සංවාපන යන අා� වශෙයන� ව�ළ
අ�ක� �මුඛ පාඨයන� � වනා� ‘වාපන’ යන�න හා දක�වන ලද ෙමවැ�
පාඨයෙගන� ඉහත ෙනා දක�වන ලද - ෙනා �යන ලද ඉ�� වූ අ�ථ අදහස් ම
ගන� ලැෙ�. එෙහ�න� “යථා යථා වා පන” යන අා� පාඨෙය� ‘වාපන’ යන�න
අැතුළත� ෙකාට �යන ලද යෙථාක�ත පාඨෙය� අ�ථ අදහස් වශෙයන� යට �ක�
වූ සතර ඉ�යවුෙවන� ඉ�� වූ කුඩා කා�ක අාකාරයන� ම ගත ය�තු ය � �යන
ල�.
�ෙශ්ෂෙයන� සැල�ය ය�තත
� ක� න�, කුඩා අාකාරයන� අතුෙරන� උදරෙය්
පි��ම හා හැ�ලීම අාශ්වාස - ප්රශ්වාසයන� හා ස�බන�ධව හටගන�නා බැ�න�
වාෙයෝ ධාතු සය අතුෙර� අාශ්වාස-ප්රශ්වාස ෙදක වාෙයෝ ධාතුෙව� අැතුළත� ය
� සැළ�ය ය�තු ය. කුමක� ෙමන� ද යත�? අාශ්වාස - ප්රස්වාස ෙදක උදරය අැතු�
කය හා ස�බන�ධ බැ�න� කාය ප�බද්ධ ව කාය සංඛාරයක� වන�නාක� ෙම�.
පාලි
“ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී
විහරති අජ්ඣත්ත බහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති”
ෙකටි අදහස:
ෙමෙස් තමාෙග් රෑප කෙය� ද රෑප කය අන�ව බල�න� වාසය කර �.
බා�ර වූ අන�නෙ
� ග් රෑප කෙය� ද රෑප කය අන�ව බල�න� වාසය කර �. අැතැ�
�ටක තමාෙග් රෑප කෙය� ද, අැතැ� �ටක අන�න�ෙග් රෑප කෙය� ද රෑප කය
අන�ව බල�න� වාසය කර �.
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එහි විස්තරය:
ෙ� ෙකාටස අන�න� යන සැ� බල�න� ෙහෝ කල්පනා කර�න� ෙහෝ ෙමෙන�
��මට දක�වන ලද්දක� ය � ෙනා සැල�ය ය�තු ය. අැත�ත වශෙයන� වනා�
තමාෙග් ගමන� ��� අා�ය භාවනා වශෙයන� ෙමෙන� ��ෙ� � යන� කැම�
�ත �සා රෑප කය ෙකලින� ��ම, චලනය �ම, ඉ��යට තල්� � යෑම ය යන
ෙ� රෑප සමුහයක� ම පි�ෙව�න� ෙනා කඩවා අැ�ව නැ�වන බව වැට�ෙමන�
යන�නා වූ “මම” ය � ගත ය�තු අාත�මෙයක� නැත. යන� කැම� �ත �සා ද යන�නා
වූ රෑප සමූහය පි�ෙව�න� අැ��ම ම “මම ය�” යන අා� වශෙයන� ව්යවහාර
කරන� ලැෙ� ය � තමාෙග් �නයට ෙහාඳ�න� වැට� ගිය කල්� අන�න�ෙග් යෑ�,
��� අා� වශෙයන� කරන� ලබන ව්යවහාරය ද එෙස් ම ය � වටහාෙගන
��ශ්චය කළ ය�තු ය. ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙමෙස් වටහාෙගන ��ශ්චය කර
ගැ�ම ම ෙම� දක�වන ලද්ෙද් ය � සැල�ය ය�තු �. ‘අජ්ඣත්ත බහිද්ධවා’ යන
අා� පාඨෙයන� ද තමාෙග් ගමන� ��� අා�ය සලක�න� ෙමෙන� කර�න� ගමන�
��ම ද එක�. බා�ර වූ අන�න�ෙග් කෙය� පවත�නා ගමනා�ය ෙමෙන� ��ම ද
එක�. ෙමෙස් ප්රත්යක�ෂ �ණය හා අන�මාන �ණය ද මාරැෙවන� මාරැවට අැ�
වන අාකාරය දක�වන ලෙද් ය � සැල�ය ය�තු ය.
පාලි
“සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති. වය ධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං
විහරති. සමුදය වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති.”
ෙකටි අදහස:
රෑප කෙය� එය උපදවන ප්රත්යය ධ�මයන� හා ඉප�ම ද අන�ව බල�න�
වාසය කර�. රෑප කෙය� වැය (නැ�) �ෙ� ප්රත්යය ධ�මයන� හා වැය (නැ�)
�ම අන�ව බල�න� ද වාසය කර �. රෑප කෙය� ඉප�ෙ�ත� නැ�ෙ�ත� ප්රත්යය
ධ�මයන� හා ඉප�� - නැ�� ස්වභාවය අන�ව බල�න� ද වාසය කර �.
එහි විස්තරය:
රෑපය උපද වන ෙහ්තු සතරය, ඉප�ම ය යන ෙමාවුනෙ
� ග් වශෙයන� ෙ�
සමුදය ධම� පස ෙමෙන� කරන-සලකන ෙයෝගී පුදග
් ලයා “සමුදය ධම්මානුපස්ස”ී
ය � �යන� ලැෙ�. රෑපය නැ� �ෙ� ෙහ්තු සතර ය. නැ��ම ය යන ෙ� කරැණ�
පසෙග් වශෙයන� ෙ� ව්යය ධ�ම පස ෙමෙන� කරන-සලකන ෙයෝගී පුද්ගලයා
“වය ධම්මානුපස්සී” ය � �යන� ලැෙ�. එ� ඉපද�ෙ� ද ෙහ්තු සතර න�,
අ�ද්යාව අැ��ම ය, තණ�හාව අැ� �ම ය, ක�මය අැ��ම ය, අන�භව කරන
අාහාරය අැ� �ම ය යන ෙ� කරැණ� සතර ය. ඉප�ම යන� රෑපය පි�බඳද අ�ත�
අ�ත� රෑප පහළ �ම ය � �යන ලද නිබ්බත්ති (උත�පාද) ලක�ෂණය මැ �.
නැ��ෙ� කරැණ� සතර න� අ�ද්යාව නැ� �ම ය, තණ�හාව නැ� �ම ය, කය
නැ��ම ය, අන�භව කරන අාහාරය නැ��ම ය, යන ෙ� සතර ය. වැය (නැ�)
�ම න� හටගත� රෑපයාෙග් �ඳ�යෑම ය � �යන ලද විපරිනාම ලක්ෂණය මැ යි.
ෙමෙනහි කරන ආකාරය ෙමෙස්ය:
ගමන� ��� අා� වූ ඉ�යවු අාකාරයන� ෙනා කඩවා සලකා බලන�නා වූ
ෙයෝගී පුද්ගලයාහට පච්චය පරිග්ගහ ඤාණය උපදනා අවස්ථාෙව� පටන� අ�ත�
අ�ත� රෑප ඉප�ම පහළ�ම ය � �යන ලද නිබ්බත්ති ලක්ෂණය ප්රකට ෙව �.
එ�ට රෑපයාෙග් ඉප�ම ෙමෙන� කළ හැ� ෙව �. ඉප�ම දත හැ� බැ�න� අ�ත�
භවයක� පළමු ෙකාට පහළ වන අය�රැ ද වැට� එන�ෙන�ය. එෙහ�න� අ�ෙතන�
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අ�ෙතන� උපදනා රෑප අාකාරයන� න�ව�න� �මසා බලද්� ම අතරතුර - ව�න�වර
අැ� සැ� ෙනා��ම ෙහෝ වරදවා ගැ�ම ය � �යන ලද අ�ද්යාව අැ� වන
බැ�න� ෙ� රෑපය උපදෙන� ය � ද රෑපය ස�භ එකක� ය � වටහාෙගන එය
අාශ්වාද කරන අාශාව - තණ�හාව අැ� බැ�න� ෙ� රෑපය උපදන�ෙන� ය � ද,
�පාක ෙදන ක�මය අැ� බැ�න� ෙ� රෑපය හටගන�ෙන� ය � ද කන ෙබාන
අාහාරය අැ� බැ�න� ෙ� රෑපය උපදෙන� ය � ද, යන� කැම� �තක� අැ� වන
බැ�න� ෙ� රෑපය අැ�වන�ෙන� ය � ද, උණ� ��ල් ස්වභාව ධාතුවක� අැ� බැ�න�
උෂ්ණ රෑප හා ��ල් රෑප උපදෙන� ය � ද, අ�ද්යා තෘෂ්ණා ක�ම අාහාර නැ�
ව යෑෙමන� ෙ� රෑප ධ�ම ඉප�ය ෙනා හැ� ය � ද, රෑපය උපදනා ෙහ්තු ධ�ම
හා රෑපය �රැද්ධවන (නැ�වන) ෙහ්තු ධ�මයන� ද පාර� �ණාන� රෑප ව
ප්රත්යෙවක�ෂා ��ෙමන� ෙමෙන� කර වටහා ගත හැ� ය. උපන� රෑපය �රැද්ධ
�ම ය � �යන ලද �ප�නාම ලක�ෂණය වනා� සම්මට්ඨාන �ණය උපදනා
අවස්ථාෙව� පටන� ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට වැට� එන�ෙන� ය. එතැන� පටන�
රෑපයාෙග් නැ� � යෑම - කැ� �ඳ� යෑම ෙමෙන� කළ හැ� ෙව�. �ෙශ්ෂ
වශෙයන� වනා� රෑපයාෙග් අැ��ම හා නැ��ම දන�නා උදයවය ඤාණය
ෙමෝරන�ට පටන� ගත� තැන� පටන� �ෙශ්ෂෙයන� පැහැ�ලි ව වැටෙහන�ෙන� ය.
එ�න�ත� රෑපය �රැද්ධ වන� ��ම භංග �ණෙය� පටන� �ෙශ්ෂෙයන� වැ�යත�
ප්රකට ෙව�.
පාලි
අත්ථි කාෙයාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති. යාවෙදව ඥාණ මත්තාය
පටිස්සති මත්තාය අනිස්සිෙතා ච විහරති. න ච කිංචි ෙලාෙක උපාදියති. එවම්පි ෙඛා
භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස:
ස්මෘ�ය වැටෙහන අාකාරය වනා� යෑ� ඊ� අා� රෑප කය පමණක� අැතැ�
ඒ ෙයෝගී පුදග
් ලයා හට ��ය වැට�� වශෙයන� එළඹ ��යා ෙව�. ඒ එළඹ ��
��ය පි�ෙව�න� �ණය �ය�ණ� �ම පි�ස ම ෙව�. පි�ෙවලින� නැවත ��ය
වැ� �ය�ණ� �ම පි�ස ම ෙව�. ��ය අැ� ව න�ව�න� �න ගන�නා වූ ඒ ෙයෝගී
ෙතෙ� තණ�හා ��� ෙදක අැස�රැ ෙනා ෙකාට වාසය කර�. උපා�නස්කන�ධ පස
ය � �යන ලද ෙලෝකෙය� රෑප, ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ යන ෙ�
��වක� මෙග් ය � �යා ෙහෝ මම ය� �යා ෙහෝ තණ�හා ��� ෙද�න� ත�න�
අල්වා ෙනා ග�. මහෙණ�, ෙයෝගී ෙතෙ� ෙ� �යන ලද නය ක�මෙයන� ද රෑප
කෙය� රෑප සමූහය අන� ව බල�න� වාසය කර �.
එහි විස්තරය:
ෙ� ෙකාටෙස� සමා�ය හා �ණය �ෙශ්ෂෙයන� මුහ�කුරා ගිය කල්� ��ය
අැ� වන අාකාරය දක�වන ල�. සමා�ය හා �ණය ෙනා ෙ�රෑ ෙයෝගී පුද්ගලයා
ෙකෙර� යෑ� ඊ� අා�ය ෙනා කඩවා ෙමෙන� කළ නමුත� ෙමෙන� ෙනා කළ
කාලෙය� තමා තුළ පැවැ� වැර� හැඟී� අැ� �ය හැ� ය. යෑ� ඊ� අා�ය ��
කරන සත�වෙයක� ෙහෝ අාත�මයක� අැ�වාක� ෙමන� වැට�ය හැ� ය. අත පය අා�
කාය අංගයන� පි�බඳද ��� සටහන� ද වැටෙහ�න� පැවැ�ය හැ� ය. ඒ කාය
අංගයන� තමාෙග් අවයව ෙකාටස් වශෙයන� ද තමාට සැප උපදවා ෙදන ෙකාටස්
වශෙයන� ද වැටෙහන�ෙන� ය. ෙමෙස් වැටෙහන වැට�� �යල්ල භංග �ණය
�ය�ණ� වූ කාලෙය� පටන� �රැ � යන�ෙන� ය. එකල්� යෑ� ඊ� අා�ය සලකා
බලන ෙයෝගී පුදග
් ලයා හට ෙමෙන� ��ෙ� � අවෙබෝධ වූ ඒ රෑප ක�ය
ි ා සමූහය
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වහ වහා කැ� �ඳ� යන බව, අතුරැදහන� � යන බව ප්රකට වන�ෙන� ය. අත පය
අා� ��� සටහන� ද අතුරැදහන� ෙව�. එෙහත� ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතෙ� ෙමෙන�
��මක� පාසා සලකා බැලීමක� පාසා කැ� �� යන�නා වූ, අතුරැදහන� වන�නා වූ,
අාකාර මාත�යක� ම න�ව�න� �න ගන�ෙන� ය. යෑ� ඊ� අා�ය �� කරන�නා වූ
සත�වෙයකු වශෙයන� ෙහෝ පුද්ගලෙයකු වශෙයන� ෙහෝ ගත ය�තු ෙදයක� ෙනා මැ�
ව තමා පි�බඳද අත පය අා�න�ෙග් වශෙයන� ගත ය�තු ෙදයක� ද ෙනා ලැ�ය හැ�
ය. ෙමෙස් ස�ය �ය�ණ� �ය�ණ� � එන අාකාරය ම �සා අටුවාෙව� ෙමෙස් �යන
ල�.
“අත්ථි කාෙයාති වා පනස්සාති කාෙයා ව අත්ථි න සත්ෙතා, න පුග්ගෙලා, න
ඉත්ථී, න පුරිෙසා, න අත්තා, න අත්තනියං, නාහං, න මම, න ෙකාචි, න කස්සචීති,
එවමස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති.” යන� �.
එහි ෙත්රැම:
කාෙයාති වා පනස්ස යන තන�� යෑ� අා� වශෙයන� පැවැ� රෑපකය
පමණක� අැත�ෙත� ය. යෑ� ඊ� අා�ය �� කරන�නා වූ සත�වෙයක� නැත.
පුද්ගලෙයක� නැත. ස්ත�ියක� නැත. පුරැෂෙයක� නැත. අාත�මෙයක� නැත. අාත�මයට
අ�� සැප අාස්වාද ස්වල්පයකුත� නැත. ගමන� අා�ය �� කරන මම ය �
�යන�ෙතක� ද නැත. මට අ�� අාශ්වාද ස්වල්පයකුත� නැත. ගමන� අා�ය ��
කරන ��ෙවකුත� නැත. ��ෙවකුට අ�� සැප අාස්වාද ස්වල්පයකුත� නැතැ�
ෙම ෙස් ඒ ෙයෝගී පුදග
් ලයා හට ��ය එළඹ ��යා ෙව �.
විස්තරය:
ෙ� අටුවා වාක්යෙය� “න අතනියං න මම, න කස්සචි” යන ෙ� තුන�
පදෙයන� අාත�මය හා ස�බන�ධ වූ ��වක� නැතැ � �ක�වූහ. “න සත්ෙතා” යන
අා� සත� පදෙයන� අාත�මයක� නැ� බව �ක�වූහ. ෙම� පද දසෙයන� ම අාත�ම
ස�න්යභාවය ම �ක�වූහ. ෙමෙස් වැටෙහන අාකාරය විසුද්ධි මාර්ගෙයහි
සංඛාරැපෙපක්ඛා ඤාණය දක�වන තන�� දසාකාර වූ ස�ඤඤ
් තාන� පස්සනා
අවසරෙය� දක�වන ල�. එෙහ�න� ෙමෙස් ��යට වැටෙහන අාකාරය
සංඛාරැෙපක�ඛා �ණෙය� � ස�පූ�ණ වන බව සැල�ය ය�තු ය.
තෘෂ්ණා දෘෂ්ටීන් ෙගන් ෙවන් වන ආකාරය:
ප්රකටව ��ය� ත� ෙමෙන� ෙනා කරන� ලබන ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර�
�ත්ය වශෙයන� ස�ඛ වශෙයන� අාත�ම වශෙයන� වරදවා වටහා ගැ�ෙමන� තෘෂ්ණා
දෘෂ්� ෙදක අැ� ෙව�. ෙමෙස් අැ��ම ම තෘෂ්ණා දෘෂ්� ෙදක අැස�රැ කර�න�
�ම�ම ය � �යන� ලැෙ�. ෙමෙන� කළ හැ� වුව ෙහාත� අ�ත්ය �ක�ඛ අනාත�ම
ලක�ෂණයන� පැහැ�ලි ව වටහාගන�නා ලද ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර� තෘෂ්ණා
දෘෂ්� ෙදක ඉප�මට ඉඩ අැත. ෙමෙස් තෘෂ්ණා දෘෂ්� ෙදක අැස�රැ ෙනා ෙකාට
��ම “අනිස්සිත විහරණය” ය � �යන� ලැෙ�. ෙමතන�� යෑ�, ��� අා�ය ෙනා
කඩවා ෙමෙන� ��ෙමන�, අැ� ෙව�න� නැ� ෙව�න� පවත�නා රෑප සස�හය ම
න�වණැසට හමු �ෙමන� අ�ත්ය ය � ද, �ක�ඛ ය � ද, අනාත�ම ය � ද, පැහැ�ලි
ව �න ෙගන ��න ෙයෝගියා ෙකෙර� එෙස් න�වණැසට හමු වූ රෑප ධ�මයන�
�සා තෘෂ්ණා දෘෂ්� ෙදක අැ� �ය ෙනා හැ� ය. එය තදංග �ෙරෝධයාෙග්
වශෙයන� �රැද්ධ ෙව�න� පව�න�ෙන� ය. එෙහ�න� එය අ�ස්�ත ය � �යන
ල�. තවද ෙමෙන� කරන ලද අරමුෙණ� තදංග ප්රහාණයාෙග් වශෙයන� තෘෂ්ණා
දෘෂ්� ෙදක �රැ ��ෙමන� ෙමෙන� ෙනා කළ රෑප, ෙ�දනා සඤ්�, සංඛාර,
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�ඤ්�ණයන� ෙකෙර� ද ඒවා ත�න� අල්වා ගන�නා තණ�හා ��� ෙදක අැ� �ය
ෙනාහැ� ය. එ�ට �ෂ්ක�භන වශෙයන� ප්රහාණය ��ම ��වන බැ��.
චත�ස්සත්ය දක්නා ආකාරය
ඉහත � ප�� යෑ�, ��� අා�ය ෙමෙන� ෙකාට තණ�හා ��� ෙකෙලස�න�
�රැ කරන� සඳදහා ලබා ගත� අත� ��මක� අැ� ෙයෝගියාහට ෙමෙන� ��මක� පාසා
ගමන පි�බඳද �ත හා ඒ ගමන පි�බඳද රෑපයත� සලකා බලන �� න�වණ ද යන
ෙමාවුන�ෙග් අැ� වන - නැ� වන අ�ත්ය ලක�ෂණ අා�ය �න ගැ�ෙමන� �ක�ඛ
සත්යය පි��ඳද �න ගැ�ම ය � �යන ලද පරිඥා කෘත්යය ද ��ෙව �. එෙස් �න
ගන�නා ලද ප්රා�ථනා කරන - අාශ්වාද කරන සමුදය සත්යය තරංග වශෙයන� පහ
��ම ය � �යන ප්රහාණ කෘත්යය ද ��ෙව �. අැ��ම - නැ��ම යන ෙ�
අ�ත්ය ලක�ෂණ අා�ය ෙනා ��ම ෙහෝ වරදවා ගැ�ම වූ අ�ද්යාව අා� ෙකෙලස්
ය, ක�මය හා �පාකකන�ධය යන ෙ� ෙතවැ�රැ� ව�ට �ක�ඛය සං�ඳ�වන තද
�ෙරාධය වූ තද�ග ��වාණය ප්රත්යක�ෂ කර ගැ�ම ය � �යන ලද සච්ඡිකිරිය
කෘත්යය ද ස�පූ�ණ ෙව �. අැ� සැ�ෙයන� දක�නා ස�මා ��� අා� වූ පූ�වභාග
මා�ගය වැ�ෙමන� ෙලෟ�ක මා�ග සත්යය වැ�ම ය � �යන ලද මාර්ග කෘත්යය
��ෙව�. භාවනා කෘත්යය ද ස�පූ�ණ ෙව �.
චතුස්සත්යය පි�බඳද කෘත්යය සතරක� �� කරන ෙ� නය ක�මෙයන�
ෙරෝගියා ��න� සලකා බැලීමක� පාසා චතුස්සත්යය එකවරට ම අවෙබෝධ �
�ද�ශනා �නය පි�ෙව�න� �ය�ණ� � අවුත� අා�ය මා�ගෙයන� �වනට පැ�ෙණ
�. එකල්� �වන ප්රත්යක�ෂ කරන� ලැ�ෙමන� - ද�න� ලැ�ෙමන� - එය සලකා
බැලීමට උපකාර වූ ��ය හා ඉපිද නැ� වන �ය� සංස්කාර ධ�මයන� �ක ය �
සැක ර�තව- මුළා ෙනා� දත හැ� ය. එෙහ�න� �ක�ඛ සත්යය පි��� ව �න
ගැ�� කෘත්යය ද ��ෙව �. ෙමය පරිඥා ප්රතිෙව්ධය මැ �. ෙ� �ක ය � �සැකව
�න ගත හැ� වන බැ��. සංස්කාරයන� ෙකෙර� අාසාව - අාශ්වාදය උපදචන
…??….. තව ද සහමුලින� සං�ෙඳදන�� ය. එෙහ�න� සමුදය පහ��� කෘත්යය ද
��ෙව �. ෙමය ප්රහාණ ප්රතිෙව්ධය �. ��වාණය �ක ගැ�ෙමන� අා�ය මා�ගය
පහළවන බැ�න� මා�ග සත්යය වැ�� කෘත්යය ද ��� ය. ෙමය භාවනා
ප්රතිෙව්ධය �. �ෙරෝධ සත්යය අවෙබෝධ ��ෙ� කෘත්යය ස�පූ�ණ වන අය�රැ
ප්රකට �ය. ෙමෙස් අා�ය මා�ගයක�ෂෙණ� ෙය� ��වාණය තමා හමුෙව� �ක
ග��න� �ක�ඛ, සමුදය, මා�ග සත්ය තුෙන� ප�� ප්ර�ෂ්ට, ප්රහාණ ප්ර�ෙ�ධ,
භාවනා ප්ර�ෙ�ධ කෘත්යය ස�පු�ණ ��ම ම “අා�යය මා�ග �නෙයන�
චතුස්සත්යය එක�වරට ම දක�ෙන�ය” � �යන ල�. ෙමෙස් �යන ලද ප��
එක�වරට ම චතුසත්යය ද�න� ලැ�ෙමන� අා�ය මා�ග �න කෘත්ය සතර
ස�පු�ණ කළ හැ� බැ�න� ඉ�යාපථ ප�බෙය� වූ ෙද්ශනා �යමය අන�ව
ෙමෙන� කළය�ත,ු ෙ� භාවනා ක�මය සත�වයන� සංසාර �ක�ඛෙයන� එෙතර
කරවන�නා වූ උතු� මා�ගයක� ය � අටුවා කථාෙය� �යන ල�.
ඉරියාපථපබ්බය නිමි.
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කායාන�පස්සනාෙයහි (3) ස�පජඤ්ඤ ප�බය
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු අභික්කන්ෙත පටික්කත
ි සම්පජානකාරී ෙහාති.”
ෙකටි අදහස:
මහෙණ�! නැවත ද අන්ය මනස්කාර ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ෙයෝගී ෙතෙ�
ඉ��යට යෑෙම� ද අාපස� ඊෙම� ද ස�පජානකා� (න�ව�න� �න කරන�ෙන�
ෙනාෙහාත� න�වණ අැ� කරන�ෙන� ෙනාෙහාත� �න ග��න� ෙහෝ �න �න
කරන�ෙන�) ෙව�.
එහි විස්තරය:
අටුවාෙව� වනා� සම්පජාන පදය ස�පජඤ්ඤ පදය ෙමන� ම �ණය
ප්රකාශ කරන පදයක� ය� ෙගන “ස�පජඤ්ෙඤන ස�බ��චකා� ස�පජඤ්ඤ
ෙමව හා කා�” ය � දක�වන ල�. ඒ අ�ථ ව�ණනාව අන�ව “�ණෙයන� කරන�ෙන�
ය �” ද, �ණය අැ� කරන�ෙන� ය � ද යන ෙදයාකාරය�න� අ�ථය ප්රකාශ
කරන ල�. එ� ප්රථම අ�ථයාෙග් වශෙයන� ඉ��යට යෑ� අා� හැම කෘත්යයක� ම
කරන� කැමැ� කල්� �ණෙයන� ම කළ ය�තු ය. �ණෙයන� ෙතාරව ෙනාකළ
ය�තු ය යන� එ� ෙත�රැම �. ෙදෙව� අ�ථයාෙග් වශෙයන� ඉ��යට යෑ� අා�ය
කරන කල්� �ණය ඉපද�ය ය�තු ය � �යන ල�. තවද �න ග��න� ෙහෝ
�න �න කරන�ෙන� ය � �යන ලද ෙතෙව� අ�ථය වශෙයන� වනා�
“සම්පජාෙනා හුත්වා කාරි සම්පජානකාරී” යන ශ�ද නය අන�ව වචනා�ථය
ප්රකාශ ��ම ස��ස� ය � හැෙඟනවා ත� හැර එය �යම අ�ථය ෙකලින� ම දක�වන
ලද වචනා�ථයක� ම ය. ෙම� අ�ථෙය් හැ�යට ඉ��යට ගමන� ��� අා�ය
පැවැත��ෙ� � �න �න කළ ය�තු ය. ෙනා �න ෙනා කළ ය�තු ය යන අදහස
පැහැ�ලි ෙව�. දැනගනිමින් ෙහෝ දැන දැන කරන්ෙන් ය යන ෙ� තුනෙ
� ව� අ�ථය
(සම්පජාන කතං, �න ග��න� කරන ලද, සම්පජාන මුසාවාෙද, �න �න
ෙබාරැ�ම යන අා� තන�� එන ස�පජාන ශ�දය සමග) සමානව පවත�නා බව
සැළ�ය ය�තු ය.
සම්පජඤ්ඤ පදාර්ථය
“සම්මා සමන්තෙතා, සාමඤ්ච පජානෙතා, සම්පජාෙනා අසම්මිස්සෙතා,
වවත්ථාෙන අඤ්ඤ ධම්මානුපස්සිතා ෙවන. සම්මා - අවිපරීතං, සබ්බාකාර
පජානෙනන සමන්තෙතා, උපරැපරි විෙස්සාවහාභාෙවන පවත්තියා සයං
පජානෙතාති අස්ථා” යන� ස�පජාන පදය ව�ණනා කළ �කා පාඨය �.
“සමන්තෙතා පකාෙරහි, පකට්ඨං වා සවිෙස්සං පජානාතීති සම්පජාෙනා,
සම්පජානස්ස හාෙවා සම්පජඤ්ඤං, තථා පවත්ත ඤාණං සම්මාපජානනං
සම්පජානං” යන� �ද්ෙදසෙය� එන ස�පජඤ්ඤ පදය පි�බද �කා පාඨ ය �.
ෙම� �කා පාඨයන�ට අන�ව ස�පජාන ස�ජඤ්ඤ යන ෙදපදෙය� අ�ථ
සයක� �ක��ය හැ� ය.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

මනාෙකාට ප්රකාරෙයන� �න ගැ�ම ය.
මනාෙකාට �ෙශ්ෂෙයන� �න ගැ�ම ය.
ස�පූ�ණ ෙකාට ප්රෙභ්ද වශෙයන� �න ගැ�ම ය.
ස�පූ�ණ ෙකාට �ෙශ්ෂෙයන� �න ගැ�ම ය.
තමා ��න� ම ප්රකාරෙයන� �න ගැ�ම ය.
තමා ��න� ම �ෙශ්ෂෙයන� �න ගැ�ම ය යන� ඒ අ�ථ සය ය.
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එෙහත� “මනා ෙකාට �න ගැ�ම” යන ෙ� අ�ථය ගැ�ෙමන�, දත ය�තු �
අැ�තාක� ස�පූ�ණ ෙකාට �න ගැ�ම හා, තමා ��න� �න ගැ�ම ද �ක��ය
හැ� ය. ප්රකාර (ප්රෙභ්ද) ෙයන� �න ගන�නා අ�ථෙය� ද ස්වභාව ලක�ෂණය,
සංඛත ලක�ෂණය, සාමාන්ය ලක�ෂණය යන ෙම� ප්රෙහද වශෙයන� �න ගැ�ම
ම ��වන බැ�න� එය ප්රකෘ� ��මට වඩා �ෙශ්ෂ ��මක� ම ෙ�. එෙහ�න�
උෙදසා වාරෙය� සම්පජාෙනා යන පදයට “මනාෙකාට ප්රකාරෙයන� �න
ගන�ෙන�” ය යන එක අ�ථයක� ම දක�වන ල�. ෙම� අ�ථය ෙක� කරන� පි�ස
�ණ ය � �යා ෙහෝ, �න ගැ�ම ය� �යා ෙහෝ යන ෙමපමණක� ම �යන
ල�. �ණය ෙහෝ �න ගැ�ම යන ෙ� අ�ථයන�ෙගන� ද ඉහත �ක� වූ අ�ථ සය
ම දක�වන ල� � දත ය�තු ය. �න ගන�නා �ණය යන�ෙවන� අැ� සැ� ��ම
ම උ�රා දක�ව �. වරදවා ��ම ෙනාදක�ව �. දත ය�තු � �යල්ල ස�පූ�ණ
ෙකාට �න ගැ� ෙමන� ම අැ� සැ� �න ගැ�ම �� ෙව�. එක ෙකාටසක� �න
ගත� පම�න� ම අැ� සැ� �න ගැ�ම �� ෙනා ෙව�. තමාට ම මුණගැ� අැ�න�
දක�නා ලද්දක� ෙමන� තමාෙග් න�ව�න� �න ගැ�ම ම �ණෙයන� �න ගැ�ම
ය � �ය ය�තු ය. අන�න�ෙගන� අසන�නට ලැ� �න ගැ�ම වනා� �ද�ශනා
�ෂෙය� අැ� �ය හැ� �ණයට ළං වූ �න ගැ�මකු� ෙනා වන�ෙන� ය. තවද
ස්වභාව ලක�ෂණ - සංඛත ලක�ෂණ - සාමාන්ය ලක�ෂණයන�ෙග් වශෙයන� �න
ගැ�ම ම �ද�ශනා �ෂයෙය� �ණෙයන� �නගැ�ම ය � �යන� ලැෙ�. ෙමෙස්
වූ �න ගැ�ම ප්රකෘ� �න ගැ�මට වඩා �ෙශ්ෂ වූ �න ගැ�මක� ද වන�ෙන� ය.
එෙහ�න� ෙමතන�� ‘�ණෙයන� �න ගැ�ම ෙහෝ �න �න කරන�ෙන�’ යන අ�ථ
ෙදක පමණක� ප්රමාණවත� ය � සැල�ය ය�තු ය.
සම්පජඤ්ඤ පබ්බය.
ස�පජඤ්ඤ ය � �යන ලද �ණය �වු වැ�රැ� ෙ�.
එනම්:
1.
2.
3.
4.

සාත�ථක ස�පජඤ්ඤය.
සප්පාය ස�පජඤ්ඤය.
ෙගාචර ස�පජඤ්ඤය.
අසෙමාහ ස�පජඤ්ඤය යන ෙ� සතර ය.

සාත්ථක සම්පජඤ්ඤය
යෑ� ඊ� අා� කටය�තු කරන� කැමැත�තක� අැ� වූ කල්�, එක� වරට ම ෙනා
ෙකාට එය ��ෙමන� අැ� වන ෙහෝ ෙනා වන ප්ර�ඵලය ෙහෝ ප්රෙයෝජනය සලකා
බලා ප්රෙයෝජනයක� �ෙ� න� කළ ය�තු ය. ෙනා �ෙ� න� ෙනාකළ ය�තු ය.
ෙමෙස් ප්රෙයෝජනයක� අැ� බව ෙහෝ නැ� බව පළමු ෙකාට සලකා බැලීම සාස්ථක
සම්පජඤ්ඤ ය �.

සප්පාය සම්ජඤ්ඤය
සා�ථක (ප්රෙයෝජනවත�) කටය�තත
� ක� වුව ද එය ��ම ස��ස� ද න�ස��ස�� �
න�ව�න� සළකා ස��ස� ය � වැටෙහ් න� කළ ය�තු ය. න�ස�� ස� ය � වැටෙහ් න�
ෙනා කළ ය�තු ය. ෛචත්ය ද�ශනය ෙහෝ එයට පුද සත�කාර පැවැත��ම සා�ථක
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ය. එෙහත� ෙබාෙහෝ ජනයා �ස්ව මහා පූෙජෝත�සව පවත�නා කාලෙය� එ� යෑම
ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට සප්පාය ෙනාවන�ෙන� ය. ස්ත,�ී පුරැෂ ෙදපක�ෂය තම තමන�ෙග්
වත� ෙපාෙහාසත� ක� අන�ව අගනා ��තුරැ වස්ත�ාභරණ හැඳද පැළඳද �ත� අැද
ගන�නා ��ය� කළ ප්ර�මා රෑප ෙමන� එතන�� හැ�ෙර�. එ�ට ඉෂ්ට අරමුෙණ�
ෙලෝභය ද, අ�ෂ්ට අරමුෙණ� ෙක�ෝධය ද අැ� �ය හැ� බැ��.
මෘත ශ�රෙය� අස�භ ද�ශනය ද සා�ථක ෙව �. එෙහත� පුරැෂයා හට ස්ත�ී
මෘත ශ�රය හා ස්තය
�ි ට පුරැෂ මෘත ශ�රය ද සප්පාය ෙනා ෙ�. සභාග මෘත
ශ�රයක� ��ම ම සප්පාය ෙ�. ධ�ම ශ්රවණය ද සා�ථක ෙව�. එෙහත� සාමාන්ය
කටය�තු සඳදහා ජනයා �ස් වූ ස්ථානෙය� ද වැඩ කටය�තු බහ�ල ස්ථානෙය� ද
පුරැෂයා ��න� ස්තය
�ි ට ෙහෝ ස්ත�ිය ��න� පුරැෂයාට රහ�ගතව ද දහ� ෙද�ම
සප්පාය ෙනා ෙ�. ෙම� ස��ස� න�ස��ස�ක� න�ව�න� සලකා බැලීම සප්පාය
සම්පජඤ්ඤ න� ෙ�.
ෙ� සාත�ථකස�පජඤ්ඤය හා සප්පාය ස�පජඤ්ඤය ෙලෟ�ක
ෙලෝෙකෝත�තර ෙදපක�ෂෙය� ම උපකාර ෙව�. ෙම� ස�පජඤ්ඤ ෙද�න� ය�කත
�
වූ කල්� ෙලෝකෙය� ද උසස් තත�වයක� ලබා ගත හැ� ය. සමථ �ද�ශනා පි�බඳද
සමා�ය හා ප්ර�ව ද �ඝ� ව ලැ�ය හැ� ෙව�. එෙහත� ෙ� ස�පජඤ්ඤ ෙදක
සමථය ෙහෝ �ද�ශනාව ද ෙනා ෙ�. සමථ �ද�ශනාවන�ට උපකාර වන
අත��වාරමක� වැ� ෙව�. පාරිහාරික පඤ්ඤා ය � ද විසුද්ධි මාර්ගෙයහි ෙමයට
න� කරන ල�.

ෙගාචර සම්පජඤ්ඤය
සාත්ථක - සප්පාය සම්පජඤ්ඤ ෙදක ස�පාදනය කළ සමථ ෙයෝගියා
��න� ගන�නා සමථ ක�මස්ථාන අරමුණ ද, �ද�ශනා ෙයෝගියා ��න� ගන�නා
උපා�නස්කන�ධ පඤ්චක සංඛ්යාත අරමුණ ද ෙගාචරසම්පජඤ්ඤ න� ෙ�.
ෙමෙස�න� ෙ� ස�පජඤ්ඤ ප�බ �ෂයෙය� භාවනා කරන ෙයෝගියා ��න�
ඉ��යට යන කල්� පය ඉස්�මක�, ෙගන යෑමක�, තැ�මක� පාසා “යනවා යනවා”
යන අා� වශෙයන� ෙනාකඩවා ෙමෙන� කර�න� යා ය�තු ය. පස්සට යෑ� අා�ෙය�
ද ෙ� ක�මය මැ �.
ෙමතන�� සතර ස�ප�ඨානය හා එ� අරමුණ� සතර ම ෙයෝගී �ත
හස�රැවන ස්ථාන වන බැ�න� ෙගෝචර ය � ද ඒ අරමුණ� සතෙර� ෙනා කඩවා
පවත�වන �ණය ම ෙගාචර සම්පජඤ්ඤ ය � ද සැල�ය ය�තු ය.
එෙහයින් සතිපට්ඨාන සංයුක්තෙයහි:
“ෙගාචෙර භික්ඛෙව චරථ සෙක ෙපත්තිෙක විසෙය, ෙගාචෙර භික්ඛෙව
චරතං සෙක ෙපත්තිෙක විසෙය න ලච්ඡති මාෙරා ඔතාරං න ලච්ඡති මාෙරා
ආරම්මණං. ෙකා ච භික්ඛෙව භික්ඛුෙනා ෙගාචෙරා සෙකා ෙපත්තිෙකා විසෙයා,
යදිදං චත්තාෙරා සතිපට්ඨානා.” � ව�රණ ල�.
ෙ� ෙද්ශනා �යමය අන�ව �තර ස�ප�ඨාන භාවනාෙ� ෙය�ම ම ෙගාචර
සම්පජඤ්ඤ ය � ස්�ර ව ම සලකා ගත ය�තු ය. එෙහ�න� ම අටුවාෙය�
“කම්මට්-ඨානස්ස පන අවිජහන ෙමව ෙගාචර සම්පජඤ්ඤං” � �හ. කමටහන
අත� ෙනාහැ�ම ම ෙගෝචර ස�පජඤ්ඤය ෙව� යන� එ� ෙත�රැම �.
41

අ�ක�කන�ත - ප�කන�ත පද �ස්තර කළ අටුවාෙය� ෙගා�රැ ගෙම� �
කමටහන අත� ෙනාහැ�ය ය�තු ය � �ක�වෙ
ූ ය්, ෙගා�රැ ගම �තර ���කල �ය
හැ� ස්ථානයක� වූ බැ��. එ� � කමටහන අත�ෙනාහැ�ය ය�තු ය � �ක� වූ �සා,
ෙගා�රැ ගෙම� � හැර අාරාමෙය� � ෙගාචර සම්පජඤ්ඤය ෙනාවුව මනා ය �
වරදවා ෙත�රැ� ෙනාගත ය�තු ය.
ෙ� ෙගාචර ස�පජඤ්ඤය පි�බඳද ව අටුවාෙය� පුද්ගලයන� සතර
ෙදෙනකු �වුහ. එන�:
1.
හරති න පච්චාගරතී - ගෙ� හැ�ෙරන කල්� ම කමටහන ෙමෙන�
කර�න� ෙගාස් අාපස� අරමට එන කල්� කමටහන ෙනාෙගන එන පුද්ගලයා
ය.
2.
න හරති පච්චාහරති - ගෙ� හැ�ෙරන කල්� කමටහන ෙගන
ෙනාෙගාස් අාපස� අරමට එන කල්� කමටහන ෙගන එන පුද්ගලයා ය.
3.
න හරති න පච්චාහරති - ගෙ� හැ�ෙරන කල්� ද කමටහන ෙගන
ෙනා ෙගාස් අාපස� අාරමට එන කල්� ද කමටහන ෙනා ෙගන එන පුද්ගලයා
ය.
4.
හරති පච්චාහරති - ෙගා�රැ ගෙ� හැ�ෙරන කල්� ද අාපස� අරමට
එන කල්� ද කමටහන අත� ෙනා හ�න පුද්ගලයා ය.
ෙ� �වු ෙදනාෙගන� ප්රථම �ක�ෂුව දවල් කාලෙය� සක�මන� ��ෙමන� හා
ඉඳද ග��න� ෙනා කඩවා කමටහන� වඩා, �වරණයන� ෙකෙරන� �ත පි���
ෙකාට, � ප්රථම යාමෙය� ද භාවනා ෙකාට මධ්යම යාමෙය් සැතපී පශ්�ම
යාමෙය� ඉඳද ගැ�ෙමන� හා සක�ම�න� භාවනාන�ෙයෝගී ව �ට, ෛචත්ය, ෙබෝම�
අා�ෙය� වත� පි�ෙවත� ෙකාට, ශ�රය පි�බඳද කළ ය�තු පි��ගු� ද �මවා
ෙස්නාංසනයට අැතුල් ව, ඉඳ�� වාර ෙදකක� තුනක� ෙහාඳ�න� භාවනා ෙකාට,
කමටහන� අත� ෙනා හැර ම ගමට පිඬඩු පි�ස යන�ෙන� ය. අාපස� අරමට එන
කල්� සාමෙණ�ර හා තරැණ �ක�ෂන
ූ � සමග කථා බස් කර�න� ක�මස්ථානෙයන�
ෙතාර ව අාපස� එන�ෙන� ය. ෙ� �ක�ෂුව යන කල්� පමණක� කමහන ෙගන ෙගාස්
එන කල්� ෙනා ෙගන එන පුද්ගලයා ය. ද්��ය �ක�ෂුව � �වල් ෙදක�� ප්රථම
�ක�ෂුව ෙස් කමටහන� වඩ�. එෙහත� පිඬඩු �ඟා යන කල්� බඩගින�න අ�ක
�ෙමන� ශ�රය ��වල වන බැ�න� ඩහ�ය ගලන�ට පටන� ග�. එබැ�න�
කමටහෙන� �ත එකඟ ෙනා ෙ�. එෙහ�න� භාවනාෙවන� ෙතාර ව ම පිඩු �ඟා
ෙගාස්, කැඳද ෙහෝ ෙවන යමක� ලැබ එය ෙදතුන� වරක� වැළඳ�ෙමන� පස� තද
බඩගිනන
�
සං�ඳ�න� කල්�, ක�මස්ථානය ෙමෙන� කර�න� වළඳ�
ක�මස්ථානෙයන� ය�ක�ත ව ම වාසස්ථානයට අාපස� එන�ෙන� ය.
ෙ� �යන ලද්ෙද් යන �ට කමටහන ෙගන ෙනා ෙගාස් එන�ට ෙගන එන
පුද්ගලයා ය. ෙමවැ� �ක�ෂන
ූ � කැඳද ෙබාද් �, දන� වළඳදද් � රහත� වූෙවෝ ෙබාෙහෝ
ය � �යන ල�. �ංහල ද්�පෙය� ම ඒ ඒ නගර ග්රාමයන�� පි�� අාසන ශාලාවල
වැඩ �ඳද කැඳද, බත� වළඳද�න� �ක�ෂුන� රහත� බවට ෙනා පැ�� එක ම අාසන
ශාලාවකුත� නැ� බව අටුවාෙව� සඳදහන�ව �ෙ�. (ෙමය බුද්ධ ව�ෂ 930 � පමණ
ලිය� අටුවා ෙපාත�වල අැතුළත� ව �ෙබන �යමන�. එය ඒ කාලෙය� ෙ�
�ව�ෙන� පැවැ� තත�වය �නා �න� පවත�නා තත�වය ෙනාෙ�.) ෙමෙස් අාහාර
අන�භව කරන කාලය ෙහෝ එම ක�ය
ි ාව කමටහ�න� ෙතාර වූ කාලයක� ෙහෝ �ස්
ක�ියාවක� ය� ෙනා �තා ඒ කාලෙය� ද ෙගාචර ස�පජඤ්ඤය ගරැෙකාට වැ�ය
ය�තු ය.
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තුනව
� ැන�නා වනා� �ක�ෂුවක� වුවෙහාත� කමටහන� වැ�ය ය�තම
ු ය යන
හැඟී� මාත�යකු වූ ෙනාමැ� ව හැම � ම භාවනාෙවන� ෙතාර ව වසන �ක�ෂුව
ය. ෙමබඳ� �ක�ෂව
ු හැම කල්� ෙකෙලස�නට
� වසඟ ව වසන බැ�න� ප්රමාද විහාරි
ය � �යන ල�. තවද ෙමෙතම ෙ� භවෙය� මා�ග ඵල ෙනාලැ�ය හැ� ය� ද,
ලැ�ම පි�ස වෑය� ෙනාකළ ය�තු ය � ද, භාවනාෙය� අාලය �රැෙකාට ධුර�ෙ�ෂ්පය ෙකාට වසන නික්බිත්තධීර පුද්ගල නමු� ෙව�. තවද බුද්ධ, ධ�ම,
සංඝ යන රත�නත�ෙය� සැක ��ම ය. සබ්ර�සරැන� ෙකෙර� ෙක�ෝධ ��ම ය,
(එන� කමටහන� වඩන ෙයෝගීන� ෙකෙර� පවත�නා ෙක�ෝධය �.) ශි�ෂාෙව� සැක
��ම ය යන පස් වැ�රැ� ෙච්ෙතෝඛිල ධ�මයන�ෙගන� ය�කත
� �ම ය. තවද
ෙහෙතම පඤ්චකාමෙය� බලවත� අාශාව ය, ස්ව�ය ශ�රෙය� බලවත� අාශාව
ය, බා�ර රෑපෙය� බලවත� අාශාව ය, බඩ පිෙරන ෙතක� අාහාර අන�භව ෙකාට
සැතපී ��ා ස�ඛය භුක�� �ඳ�ම ය, �ව්ය ස�පත� පමණක� ප්රා�ථනා ��ම ය යන
ෙච්ෙතෝවිනිබන්ධ ධර්ම පඤ්චකෙයන� ෙවලී බැඳ� පව�න�ෙන� ය. එෙහ�න�
ෙමවැ� �ක�ෂව
ු අාරාමෙය� �වා � වාසය කර�න�ත� හාවනාවට ��ෙස්ත� �ත
ෙනාෙයාද �. ගෙම� අැ��න කල්� ද භාවනාව ගැන ෙනා�ත �. �යක
��කාවන� හා කථා ��ෙ� � ද, භාවනාන�ෙයෝගිෙයකු ෙනාව යහ�ෙවකු ෙලස
කථා කර �. ක�මස්ථානෙයන� ෙතාර ව ම අාපස� අරමට එ�. ෙමාහ� ෙගෝචර
ස�පජඤ්ඤෙයන� ස�ව ප්රකාරෙයන� ෙතාර වූ පුද්ගලයා ය. ශාසන ඇසින්
බලන�නහ�ට ෙමාහ� ඉතා අාකුල පුද්ගලෙයක� බව වැටෙහන�ෙන� ය.
ෙගා�රැ ගමට යෑෙ� � හා අාපස� අරමට ඒෙ� � භාවනාෙවන� ය�ක�ත ව
යන එන �ක�ෂුව න�, පළමු � �ක�ෂුව ෙමන� � �වල් ෙදක�� ද, පිඬඩු �ඟා
යාෙ� � සහ අාපස� ඒෙ� � ද, භාවනාව අත� ෙනා හැර ෙමෙන� කර�න� යන
එන �ක�ෂව
ු ය. �� ගන�නා ෙ�ලාව හැර � �වල් ෙදක�� සෑම ෙමාෙහාතක �
ම කමටහන� ෙමෙන� කරන �ක�ෂව
ු ය. කටය�තු බහ�ල �ෙමන� කමටහන� අමතක
වන පිඬඩු �ඟා යෑෙ� � හා අාපස� ඒෙ� � පවා, කමටහන� අත� ෙනාහැර ෙමෙන�
��ම ගතපචාගතික වත ය � �යන� ලැෙ�. බු�ර�න� �වමාන කාලෙය� �ට
ව�ෂ 900 යකටත� වැ� කාලයක� ගත වන ෙතක� ප්ර�පත��ය ෙහාඳ�න� �ය�ණ� �
පැවැ� පූ�ව කාලෙය� ෙ� ගතප�චාග�ක වත පිරෑ සැ� අටුවාෙය� ප්රකාශ ව
අැත.
තමාෙග් අධ්යාත��ක �ය�ණව
� ප්රා�ථනා කරන කුලපුත�යා බු�සස�ෙන� පැ��
ව දස නමක� ෙහෝ �� නමක� - �ස් නමක� - හතලිස් නමක� - පනස් නමක� �ය
- නමක� වූ ෙහෝ පැ�� පි�ස් සමග එක� ව වාසය කරන කල්� ක�කාවතක� අන�ව
ක�ියා කළ ය�තු ය. ෙකෙස් ද යත�? අැවැත��! අපෙග් මහණ පැ�� �ම ණය තුරැස්
වලින� �දහස් �ම රාජ භය අා�ෙයන� �දහස් �ම සඳදහා ෙහෝ, ��කාව කර
ගැ�ෙ� අමාරැකම �සා ෙහෝ ෙනාව, ඒකාන�තෙයන� සසර ��න� �දහස් �ම
සඳදහා ම ය. එෙහත� පැ�� වූ පමණ�න� ම සසර ��න� �දහස් �ය ෙනා හැ�
ය. සසර �කට මුල් වූ, ෙකෙලස් �රැ කළ හැ� වුව ෙහාත� ��න� �දහස ලැ�ය
හැ� ය. එෙහ�න� ගමන� ��ෙ� � උපදනා ෙකෙලස් ගමෙන� � ම සං�ඳද �ය
ය�තු ය. (ස��ස� ප�� ෙමෙන� ��ෙමන� ෙහෝ පුරැ� අරමුණ ෙමෙන� ��ෙමන�
ෙහෝ ෙකෙලස් �රැ කළ හැ� ය.) ��ම, �ඳ�ම, ෙහා�ම යන ඉ�ය� වල �
උපදනා ෙකෙලස්, ඒ ඒ ෙමාෙහාෙත� � ම සං�ඳද�ය ය�තු ය �, ෙමෙස් ක�කා
වතක� අන�ව පි�පැ�ය ය�තු ය. ෙමෙස් පි�ප�න කල්� ගමන� කරන �ට ෙකෙලස්
අැ�වුව ෙහාත� ඒ ගමන�ෙන� � උපන� ෙකෙලස් එෙකෙණ� ම �රැ කළ ෙනාහැ�
වුව ෙහාත� ගමන නවතා එතැන ම �ටෙගන ��ය ය�තු ය. අ�ක� �ක�ෂුන� සමග
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එක ෙපලට ගමන� කරන �ට පළමුෙවන� යන �ක�ෂුව ෙනා ෙගාස් ��න �ට
පස�ව යන �ක�ෂව
ු ද ෙනා ෙගාස් ��. එකල්� ෙකෙලස් ඉපිද ��න �ක�ෂව
ු
තමන�ට තමා ම අවවාද කර ගත ය�තු ය. ෙකෙස් ද යත�? “පස�ව එන �ක�ෂුව ද
ෙතාපෙග් කැත අදහස �න ගත�ෙත� ය, ෙ� නරක අදහස ෙතාපට ෙනා
ගැලෙපන�ෙන� ය, ල�ජා නැද්ද” යන අා� වශෙයන� තමාට ම ෙ�ස් පවරා ෙගන
�ද�ශනා වඩා අා�යය මා�ගයට පැ�� අා�යය පුදග
් ලෙයෝ ද පූ�වෙය� පහළ
වූහ. �ට ෙගන භාවනා ෙකාට ෙකෙළස් පහකළ
ෙනා හැ� වුව ෙහාත� වා� �ය ය�තු ය. එ�ට පස�ව එන �ක�ෂව
ු වා��ය
ය�තු බව හා තමන�ට ෙ�ෂාෙරෝපණය කර ගැ�� අා�ය ද ෙපර � ෙස් ම ය.
ෙමෙස් ෙමෙන� ෙකාට ද අා�යය භාවය ෙනා ලදෙහාත� උප��න� පවත�නා ෙද්ශය
තද�ග වශෙයන� �රැ ෙකාට කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� කර�න� ම යා ය�තු ය.
කමටහ�න� ෙතාරව ඉ��යට යෑමට පය ෙනා එස�ය ය�තු ය. කමටහන අමතක
� ඉ��යට යැවුනා න� කමටහන අමතක වූ මුල් තැනට අාපස� යා ය�තු ය. එතැන�
�ට කමටහන නැවත ෙමෙන� කර�න� යා ය�තු ය. ෙමෙස් කමටහන� වැ�ම
ආලින්දක විහාරවාසී මහා ඵුස්සෙද්ව ෙතරැන�වහන�ෙස්ෙග් පි�පැ�� අා�ෙයන� දත
ය�තු ය. උන�වහන�ෙස් එකුන� �� වූ අවුරැද්දක� මු�ල්ෙල� ගතපචාගත වත පුර�න�
�ස�හ. උන�වහන�ෙස් පිඬඩු පි�ස යන මා�ගය ස�පෙය� ෙගා�තැන� කරන
ෙගාය� කපන පාගන මන�ෂ්යෙයෝ ද එෙස් ව�න උන� වහන�ෙස් …… “නැවත
නැවත අාපස� හැ� ගමන� කර�. �ෙමක මංමුළා � ව�නවා ද? නැතෙහාත� යමක�
අමතක �ෙමන� ව�නවා ෙ� ෙහෝ” යැ � �ය�. උන�වහන�ෙස් ඒ කථාව
ගණනකට වත� ෙනාෙගන භාවනා ��ෙයන� ය�ක�තව ම ගමන� කර�න� ��
ව�ෂයක� අැතුළත රහත� බවට පැ�� ෙස්ක. රහත� වූ �නෙය� ම
උන�වහන�ෙස්ෙග් සත�මන� ම� ෙකාෙණ� අ�ගෘ�ත ෙද්වතාවා ස්ව�ය
අැඟිලිවලින� පහන� අෙලෝක ���ව�න� ��යා ය.
තවද කාලවල්ලම
ි ණ�ඩප �හාරවා� මහා නාග ෙතරණ�ෙවෝ ද, ගතප�චාගත
වත පුර�න� පළමුෙකාට භාග්යවතුන� වහන�ෙස්ෙග් �ෂ්කර ච�යාවට ප්ර�පත��
පූජාෙවන� පූජා කරෙනමැ �, සත� වසක� මු�ල්ෙල� දන� වැල�� අා�ෙය� �
අවශ්යෙයන� කළ ය�තු වූ වා��ම හැර, ��ම, සක�මන යන ෙ� ඉ�ය� ෙද�න�
කල් යවන�ෙනකැ � අ�ෂ්ඨාන කර �ස�හ. ඊට පස� ෙසාෙළාස් වසක� මු�ල්ෙල�
ගතපචාගත වත පුරා රහත� වූහ. උන�වහන�ෙස් තුළ පැවැ� �ෙශ්ෂය න� පිඬඩු
�ඟා යන �ට වතුර �කක� කෙ� තබා ෙගනයෑ ම ය. එයට ෙහ්තුව න� දන�
ෙබදන ෙහෝ වඳ�න �යක ��කාවනට “ස�වපත� ෙවත�වා!”, “�ඝාය� ෙවත�වා!” යන
වචන මාත�ෙයන� වත� සමා�ය ෙනා කැෙඩවා යන අ�ෂ්ඨානය �සා ය. එෙහත�
ය���ෙවකු ප්රශ්නයක� අැස�වෙහාත� කෙ� �ෙබන වතුර ගිල එයට පි�තුරැ ෙද�.
ඉ�න� ෙනා �චාලෙහාත� ග�ෙ�ර ස�පෙය� � වතුර ඉවත ලා ව��.
ගල�බු�ත�ථ �හාරෙය� වස් එළඹ �ස� �ක�ෂුන� පණස් නම ද ෙමෙස් ම
පි�ප�න�නාහ� ය. ඒ �ක�ෂුහ� වස් සමාදන� වන �නයට ෙපර අැසළ පුණ� ෙපාෙහෝ
�නෙය� “අපි රහත� ෙනා�, රහත� වන ෙතක� ඔවුෙනාවුන� කථා බස්
ෙනාකරන�ෙනමු” ය � ක�කාවතක� පැනවූහ. ෙමය න�වුවමනා කථා බස් ෙනා
��මට ය. ඉතා වුවමනා කරැණක� ගැන කථා බස් කළාට වරදක� නැත. ��වක�
කථා ෙනා කර ම මූග ව්රතය සමාදන� වුවෙහාත� අැවතක� ��වන බව �ක�ෂු
�නෙය� සඳදහන� ව අැත.
ගමට පිඬඩු පි�ස යන �ට ද වතුර උගුරක� කෙ� අැ� ව ය�. ෙකෙනකු
ප්රශ්නයක� අැස�වෙහාත� වතුර ගිලෙ
ී මන� එය �සඳද�. ප්රශන
්
අසන�ෙනකු හමු
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ෙනාවුවෙහාත� ග� ෙ�රකඩ � එය ඉවත දමාය�. වතුර �මූ සලකුණ� බලා
ග�වැ�ෙයෝ අද ෙමපමණ �ක�ෂූන� ගමට පිඬඩු �ඟා වැ�යාහ� යැ� �න ග��. ඒ
�ක�ෂූන� පණස් නම එම වස් ෙතමස අැතුළත� ම රහත� ඵලයට පැ��යාහ� ය.
ෙම� �ක�ෙවන ප�� මහා පුස්සෙදව ස්වා�න� වහන�ෙස් ෙමන� - මහා නාග
ස්වා�න� වහන�ෙස් ෙමන� - ගල���ත�ථ �හාර ෙය� වස් එළඹ �ස� �ක�ෂන
ූ �
ෙමන� පිඬඩු �ඟා යන කල්� ද, කමටහ�න� ය�ත� ��න� ම පා ඔසව�න� අෑ ය�තු
ය. ග� ෙ�ර ළඟ � වතුර උගුරක� ෙගන ෙහෝ න�වමනා වචන ෙනා �යෙන� �
ඉටා ෙගන ෙහෝ සතුරැ භය, ෙනාමැ� ��යකට පිඬඩු පි�ස යා ය�තු ය. පිඬඩු �ඟා
යන �ට �ඝ� ෙ�ගෙයන� ෙනා යා ය�තු ය. �සම භූ� භාගයක ෙගන යන �ය පිරෑ
ගැලක� ෙමන� ෙස�න� ෙස�න� යෑ ය�තු ය. ෙමෙස් ��ෙයන� ය�ක�ත ව ඉන��ය
සංවරෙයන� යෑම ම සැ�හැවතුනට
� ශ්රද්ධා ප්රසාදය එලවන ඉ��යට යෑම, අාපස�
හැ�ම, ඉ��ය බැලීම, සරස බැලීම, ශ්රද්ධා ප්රසාදය උපදවන - අතපය හැ�ලී�,
�ගහැ�� යැ � ව�රන ල�. පිඬඩු �ඟා අාපස� අැ�ත� කමටහන� ෙමෙන� කර�න�
ම දන� වැලඳ�ය ය�තු ය. අාහාරෙය� පි�කුල් සං�ව උප�න ෙස්, කරත�ත ෙරෝදෙය්
කර අැණයට ෙතල් දමන�නාක� ෙමන�, වණයට ෙබෙහත� ගල් වන�නාක� ෙමන�, පුත�
මාංසය බු�න�නාක� ෙමන� “ෙනව දවාය” යන අා� වශෙයන� දක�වන ලද අන�සස්
අට ප්රත්යෙවක�ෂා ��මට ද අටුවාෙය� දක�වන ල�. එෙහත� �ද�ශනා වඩන
ෙයෝගියා ��න� දන� වැලඳ�ම ම �ෙශ්ෂෙයන� ගරැෙකාට සම්පජාන කාරි �ය ය�තු
ය. දන� වැළඳ�ෙමන� පස� ද උදක කෘත්යය ෙකාට, ෙමාෙහාතක� බත� මත සං�ඳදවා
ෙගන, දන� වළඳදන�ට ෙපර කමටහන ෙමෙන� කළ ප�� මු� දවෙස� ද, ෙපර
යෙම� ද, පස�, යෙම� ද කමටහන� ෙනා කඩවා වැ�ය ය�තු ය. ෙමෙස් ෙනා
කඩවා කමටහන වඩන �ක�ෂුව, යෑ�, ඊ� ෙදක�� � ම කමටහන� ෙගන යන එන බැ�න� ගත ප�චාගත වත පුරණ �ක�ෂුව ය � �යන� ලැෙ�.
ෙ� �ක�ෂු ෙතම ඉ�න� රහත� �මට උප�ශ්රය ස�පන�න � න� ප්රථම
වයෙස් � ම රහත� ෙව �. එෙස් ෙනා හැ� වුවෙහාත� මධ්යම වයෙස� � රහත�
වන�ෙන� ය. එෙස් ත� ෙනාහැ� වුවෙහාත� පශ්�ම වයෙස� � එෙස් ත� ෙනාහැ�
වුවෙහාත� මරණා සන�න කාලෙය� � රහත� ෙව�. එෙස්ත� ෙනාහැ� වුවෙහාත�
ෙදෙව� භවෙය් � �ව්ය පුත�ෙයක� ව රහත� ෙව�. එෙස් ද ෙනාහැ� වුවෙහාත�
අබුදෙ
් ධෝත�පාද කාලෙයක ඉපිද පෙස් බු� බව ලබ�. එෙස් ද ෙනාහැ� වුවෙහාත�
මතු ෙලාවුතුරැ බු�වරෙයකු හමුෙව� � �ප්පා�ඤ්ඤ, මහාපඤ්ඤ, ම�ද්�ක,
ධුත�ගධර, ��බචක�ඛුක, �නයධර, ධ�ම ක�ක, අාරඤ්ඤක
� , බහ�ස�ත, �ක�ඛකාම
යන අා� ගුණ �ෙශ්ෂයන� අතුෙරන� ය��� ඒතදග්ග�ඨානාන�තරය�න� ය�කත
� ව
අග්ර ශ්රාවක ෙහෝ මහා ශ්රාවක රහතන� වහන�ෙස් ෙකෙනකු �ය හැ� ය.
රහත� බව, පෙස් බු�වබ, අග්රශ්රාවක ෙහෝ මහා ශ්රාවක භාවය වනා� එයට
උප�ශ්රය ස�පත� අැ� කල්� ම ��වන බව සැල�ය ය�තු ය. ෙමතන�� පිඬඩු �ඟා
යන ගමන යෑෙ� � පමණක� කමටහන� ෙගන ද යන පච්චාහරණ �ක�ෂුව ද,
�ත්ය ෙස්නාසනයට අාපස� ඊෙ� � පමණක� කමටහන ෙගන එන පච්චාහරණ
�ක�ෂුව ද, යෑ� ඊ� ෙදෙක� � ම කමටහ�න� ෙතාර ව යන එන ෙනවහරණ
නපච්චාහරණ �ක�ෂව
ු ද, යෑ� ඊ� ෙදෙක�� ම කමටහ�න� ය�ක�තව යන එන
හරණ පච්හරණ �ක�ෂුව ද යන ෙ� �වු වැ�රැ� �ක�ෂූන� අතුෙරන� භරණ
ප�චාහරණ �ක�ෂුවට ම ෙගෝචර සම්පජඤ්ඤය �ඛා ප්රාප්ත (මස්තකප්රාප්ත)
වන�ෙන� ය. එෙහ�න� ෙගෝචර ස�පජඤ්ඤය ස�පාදනය කළ ය�තු ය. ෙ� ෙගාචර
ස�පජඤ්ඤය ශක��මත� වූ කල්� අසෙමාහස�පජන�දය ඉෙ�ට ම වාෙග් පහළ
වන�ෙන� ය.
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අසෙමාහසම්පජඤ්ඤ
අසෙමාහසම්පජඤ්ඤ ….. න�මුළා � ෙ� �ණය�. ඒ �ණය පහළ වන
අාකාරය අටුවාෙය� එන අය��න� ෙම� දක�වන� ලැෙ�. “අභික්කමාදීසු පන
අසම්මුය්හනං අසම්ෙමාහසම්පජඤ්ඤං, තං එවං ෙවදිතබ්බං, ඉධ භික්ඛු
අභික්කමන්ෙතා වා පටික්කමන්ෙතා වා යථා අන්ධපුථුජ්ජනා අභික්කමාදීසු අත්තා
අභික්කමති, අත්තනා අභික්කෙමා නිබ්බත්තිෙතාති වා අහං අභික්කමාමි, මයා
අභික්කෙමා නිබ්බත්තෙ
ි තාති වා සම්මුය්හන්ත,ි තථා අසම්මුය්හන්ෙතා
අභික්කමාමීති චිත්ෙත උප්පජ්ජමාෙන ෙතෙනව චිත්ෙතන සද්ධිං චිත්තසමුට්ඨානා
වාෙයාධාත� විඤ්ඤත්තිං ජනයමානා උප්පජ්ජති, ඉති චිත්තකිරියවාෙයාධාත�
විප්ඵාර වෙසන අයං කායසම්මෙතා අට්ඨි සඞ්ඝාෙටා අභික්කමති, තස්ෙසවං
අභික්කමෙතා එෙකකපාදුද්ධරෙණ පථවීධාත� ආෙපාධාත�ති ද්ෙව ධාත�ෙයා ඔමත්තා
ෙහාන්ත.ි මන්දා ඉතරා ද්ෙව අධිමත්තා ෙහාන්ති බලවතිෙයා. තථා
අතිහරණවීතිහරෙණසු.”
ඉ��යට යෑ� අා�ෙය� � ෙනාමුළා�ම අස�ෙමාහ ස�පජඤ්ඤ ය �. එය
ෙමෙස් දතය�තු �: - ෙ� ශාසනෙය� භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ� ඉ��යට යන�ෙන�
ෙහෝ අාපස� එන�ෙන� ෙහෝ අන�ධ පෘථග්ජනයා ෙමන� මුළා ෙනාවන�ෙන� ය. ෙකෙස්
ද යත�: ස�තමය �ණ, �න�තාමය �ණ, භාවනාමය �ණයන�ෙගන� ෙතාරව
අන�ධ පෘථග්ජනයා වනා� අාත�මය ඉ��යට යෑම අාත�මය ��න� �පදවන ලද්ෙද්
ය � �යා ෙහෝ දෘෂ්� ග්රාහෙයන� ත�න� ම වරදවා අල්වාෙගන මුළා වන�ෙන� ය.
මම ඉ��යට ය�. ඉ��යට යෑම මා ��න� �පදවන ලද්ෙද් ය � �යා ෙහෝ මාන
ග්රහෙයන� ත�න� ම වරදවා අල්වාෙගන මුළා වන�ෙන� ය. ෙයෝගී පුද්ගලයා එෙස් වූ
දෘෂ්� - මාන ග්රහයන�ෙගන� ත�න� අල්වා ෙනා ගන�නා �සා මුළා ෙනා වන�ෙන�
ය.
ඉ��යට යන�ට ඕනෑ ය � �තක� උපදනා කල්� ඒ �ත�තය සමග උප�න
�ත�තජ වාෙයෝ ධාතුව ශ�රය පුබු� කරවා හ�න - ශ�රය ඔසවන - ෙසාලවන
කාය �ඤ්ඤත�� නමැ� චලන ශක�� �ෙශ්ෂය උපදව�. ෙමෙස් �ෙතන� අැ�
වන වාෙයෝ ධාතුව ශ�රෙය� පැ�ර යෑ� වශෙයන� කාය ස�මත වූ ෙ� රෑපය
පුඤ්ජය ඉ��යට ගමන� කර�.
ඉ��යට යන ඒ රෑප පුජයාෙග් ම එක� එක� පාදයක� එස�ෙ� � පඨ� අාෙපෝ ධාතු ෙදක පි�බඳද ශක��ය අඩු ෙව�. මඳදෙව�. ඉ�� ෙතෙජාවායා ධාතු
ෙදක පි�බඳද ශක��ය අ�ක ෙව�. බලවත� ෙව�. පය ඉ��යට යැ�මය, එ�න�ත�
එහාට යැ�මය යන ෙදතන�� ද ඒ ධාතු සතෙ� පැවැත�ම එෙස්මැ �.
“වාෙයෝධාත�යා අනුගතා ෙතෙජාධාත� උද්ධරණස්ස පච්චෙයා. උද්ධරණ
ගතිකා හි ෙතෙජාධාත�” � �කාෙය� � ප�� ෙතෙජෝ ධාතුව සැහැල්� ග� අැත��
ය. ෙ� සැහැල්� ග�ය “මද්දවානුප්පාදන පච්චුපට්ඨාන” ය � �යන ල�.
ෙමාෙළාක� බව �සාම සැහැල්� බව �� ෙ�. පාදය අා�, ශ�රාගයන� එස�ම
වාෙයාධාතුව අන�ව පවත�නා �ය�� ෙත�ෙජෝ ධාතුෙ� ශක��ෙයන� ��ෙව�.
එෙහ�න� පය එස�ෙ� � පෙය් සැහැල්� බව වැට�ම ෙතෙජෝ ධාතුෙ�
“මද්දවානුපාදන පච්චුපට්ඨාන” ය �.
“ෙතෙජාධාතුයා අන�ගතා වාෙයාධාතු අ�හරණ ��ගරණානං ප�චයා
��යග�කාය � වාෙයාධාතුයා අ�වරණ ��හරෙණස� සා�කෙයා ඛ්යාපාරා” �
�කාෙය� � ප�� වාෙයෝ ධාතුෙ� ස්වභාවය හරහට යෑමය. පය එස�� අා�
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අ�ක� අවස්ථාවල� ද එ� ව්යාපාරය අැ� නමුත� පය ඉ��යට ෙගන යන
අතිහරණ - එ�න�ත� ඉ��යට ෙගන යන වීතිහරණ අවස්ථා ෙදෙක� වාෙයෝ
ධාතුෙ� ව්යාපාරය ඉතා ප්රකට ෙව�. එය එෙස් ම ය. පය ඔසව�න� පවත�නා �ට
එ� අැ�වන ක�ය
ි ා �ෙශ්ෂය වාෙයෝ ධාතුෙ� විස්ථාන ලක්ෂණ ය �. �ෙශ්ෂෙයන�
ප්රකට ව ෙපෙනන ෙසලෙවන ග�ය වාෙයෝ ධාතුෙ� සමුදීරණ රස ය �. ඉ��යට
තල්�ෙව�න� පවත�නා අාකාරය වැටෙහන බව වාෙයෝ ධාතුෙ� අගිනීහාර
පච්චුපට්ඨාන ය �. ඒ �සා පය එස�� - ඉ��යට යෑ� ක�ය
ි ාෙවෝ ෙතෙජෝ
ධාතුෙවන� ලත� අන�බලය අැ� වාෙයෝ ධාතුෙවන� ��ෙව�. එෙහ�න� පය ඔසව�න�
පවත�නා �ට - පය ඉ��යට ය�න� පවත�නා �ට ��වන චලනය ��ම වනා�
වාෙයෝ ධාතුව �ත�ථ�භන ලක�ෂණ අා� වශෙයන� �න ගැ�ම �. ෙම� � පය
එස�ම උද්ධරණ ය �. පෙසන� �ෙබන පය ළඟට ෙගන ඊම අතිහරණ ය �.
ඉන� ඉ��යට ෙගන යාම විතිහරණ ය �.
“ෙවාස්ස�ජෙන ……. ෙතෙජාධාතු වාෙයාධාතූ� ද්ෙව ධාතුෙයා ඔමත�තා
ෙහාන�� මන��, ඉතරා ද්ෙව අ�මත�තා ෙහාන�� බලව�ෙයා, තථා
සන��ක�ෙඛපනසන��රැ�භෙනස�. තත�ථ උද්ධරෙණ පවත�තා රෑපාරෑපධ�මා
අ�හරණං න පාපුණන��, තථා අ�හරෙණ පවත�තා ��හරණං, ��හරෙණ
පවත�තා
ෙවාස්ස�ජනං,
ෙවාස්ස�ජෙන
පවත�තා
සන��ක�ෙඛපනං,
සන��ක�ෙඛපෙන පවත�තා සන��රැ�භනං න පාපුණන��. තත�ථ තත�ෙථව ප�බං
ප�බං සන�� සන�� ඔ� ඔ� හ�ත�වා තත�ත කපාෙල පක��ත�ත �ලා � �ය
තටතටායන�තා ��ජන��.”
ඒ ෙවාස්ස�ජනෙය� � ෙතෙජෝ වාෙයෝධාතු ෙදෙක� ශක��ය අඩු�ෙමන�
��වල ෙව�. ඉ�� පඨ� අාෙපෝ ධාතු ෙදෙක� ශක��ය අ�ක�ෙමන� බලවත� ෙව�.
සන��ක�ෙඛපන - සන��රැ�භන යන ෙදතන�� ද එෙස් ම පඨ� අාෙපාධාතු
ෙදෙක� ශක��ය බලවත� ෙව�. එ� එස�ෙ� ශක��ය ඉවත�කර පය පහත� ��ම
ෙවාසජ්ජන ය �. පය �ම තැ�ම සන්නික්ෙඛ්පන ය �. පය �මට තද ��ම
සන්නිම්භන ය �.
“පඨවිධාත�යා අනුගතා ආෙපාධාත� ෙවාසජ්ජනස්ස පච්චෙයා, ගරැතර භාවා
හි ආෙපාධාත�” යන�ෙවන� �කාෙව� � ප�� අාෙපාධාතුව බර ග�ෙයන� ය�කත
� වූ
පඨ�ධාතුවට වඩා වැ� බර ග�ෙයන� ය�කත
� ෙ�. එෙහ�න� ම එය වැගිෙරන පග්ඝරණ ලක�ෂණෙයන�ද ය�කත
� ෙව�. ගමන� ෙ�ගය නවත�වා ��ෙ� � ඒ ��ම
පෙය් බර ග�ය අන�ව ය�න� අන�බල ෙදන පඨ� ධාතුව සමග පවත�නා අාෙපෝ
ධාතුෙවන� ��ෙව�. අාෙපාධාතු ෙ�ගය බර �සා වැගිෙරන බව �නගත හැ��ම
පග්ඝරණ ලක්ෂණයාෙග් වශෙයන� අාෙපෝ ධාතුව �න ගැ�ම ය.
“ආෙපාධාත�යා අනුගතා පථවීධාත� සන්නික්ෙඛපනස්ස පච්චෙයා,
පතිට්ඨාභාෙව විය පතිට්ඨාපෙන පි තස්සා සාතිසයකිච්චත්තා, ආෙපා ධාත�යා
තස්සා
අනුගතභාෙවා,
තථා
ඝට්ටනකිරියාය
පථවීධාත�යා
වෙසන
සන්නිරැම්භනස්ස සිජ්ඣනෙතා. තත්ථාපි පථවීධාත�යා ආෙපා ධාත�
අනුගතභාෙවා” යන ෙ� �කා පාඨය අන�ව පය �ම තබ�න� පවත�නා කල්�
පි�ටා පැවැත�ම �රකට ෙව�. “ප��ඨානරසා” � � බැ�න� පි��� කෘත්යයෙග්
වශෙයන� ප්රකටවන ස�� වූ පඨ� ධාතුව පි�ටු�ෙම� අ�ක වූ කෘත්යය අැ� බැ�න�
ඒ පි�ටු �� කෘත්යය පඨ� ධාතුව ෙග් ශක�� �ෙශ්ෂ ය �. එෙහ�න� පය �ම
තැ�ම - පි�ටු�ම එයට අන�ව පවත�නා අාෙපෝ ධාතුව හා එක�ව පැව� පඨ�
ධාතුෙවන� �� ෙව�. �ම පාග�න� පවත�නා කල්� ඒ පෑගී� ක�ය
ි ාව ද තද ග�ය
අැ� පඨ� ධාතුෙවන� ම �� ෙව�. එෙහ�න� පය �ම තබ�න� පවත�නා කල්� 47

එය �මට තද කර�න� පවත�නා කල්� පය පි�ටු�ම හා �ම හැෙපන බව �න
ගැ�ම කක්ඛල ලක්ඛණ අා� වශෙයන� පඨ� ධාතුව �න ගැ�ම ය.
ෙම� සැඟ� පවත�නා තත�වය ෙමෙස් ය:- අත පය අා�ය ක�ය
ි ා කර�ෙ� �
සැහැල්� ග�ය �ෙන� න�, එය ෙතෙජෝ ධාතුව ය � සැල�ය ය�තු ය. එහාට
ෙමහාට ෙසලෙවන ග�ය �ෙන� න� එය වාෙයා ධාතුව ය � ද, පහළට බරවන
ග�ය දන�ෙන� න� එය අාෙපෝ ධාතුව ය � ද, තද ග�ය ෙහෝ හැෙපන ග�ය
�ෙන� න� එය පඨ� ධාතුව ය � ද, සැල�ය ය�තු ය. ෙ� නය ක�මෙයන� පය
එස�මක� අැතුළත – අතපය හැ�ලීමක�, �ග හැ�මක� අැතුළත ම පෘ�� අා�
පරමා�ථ ධාතු සතර පි��ඳද �න ගැ�ම ස�පූ�ණ වන බව සැල�ය ය�තු �.
එ� පය ඉ�ෙ� � ෙනාකඩවා පවත�නා ඔසවන� කැම� �ත හා සමග
ඔසවන රෑපධ�ම සමූහය අ�වරණ (ෙගනයන) අවස්ථාවට ෙනා පැ�ෙණ �.
“රෑපාරෑපධම්මාති උද්ධරණාකාෙරන පවත්තා රෑපධම්මා. තං සමුට්ඨාපකා අරෑප
ධම්මා ච” � �කාෙය� �යන ල�. ෙමතන�� සලකා බලන නාම ධම� ද සලකා
බැලීෙ� අරමුණ� වශෙයන� ගතය�තු ය. ෙම� � වරදක� අැ� �ය හැ� ය. එන�,
ඒ සලකා බැලීම ෙහෝ ෙමෙන� ��ම එෙකෙණ� ම �රැද්ධ වන බව - නැ�ව
යන බව ෙනා වැටහ�න ෙහාත� ත� පුද්ගලෙයක� වූ මම ම �ත�න� - සලකා
බල�න� �තර ඉන�නා සත�වෙයකැ � �ත්ය සං�ව ෙහෝ අාත�ම සං�ව අැ��ය
හැ� ය. අැත�ත වශෙයන� �යතෙහාත� සලකා බලන ෙමෙන� කරන ෙමාෙහාතක�
පාසා ඒ සලකා බැලී� - ෙමෙන� ��� ක�ය
ි ා �යල්ල �රැඩව - නැ�ව යන
අාකාරය ෙයෝගී පුදග
් ලයා උදය�බය �ණෙය් පටන� පැහැ�ලිව �න වටහා
ගන�ෙන� ය. භංග�ණෙය� පටන� �ෙශ්ෂෙයන� ප්රකට ෙකාට �න වටහා ගන�ෙන�
ය. එෙහ�න� එය සලකා බලන නාමය ද අරමුණ� කළ ය�තු ය. ෙමය ස�මසන
�ණෙය� � ගත� �සා ෙම� ෙනා�යන ල�.
උද්ධරණෙය� � පැව� නාම රෑප ධම� අ�වරණ අවස්ථාවට ෙනා
පැ�ෙණ�. අ�වරණෙය� � පැව� නාම රෑප ධ�ම ��හරණ අවස්ථාවට
ෙනාපැ�ෙණ�. ��හරණෙය� � පවැ� නාම රෑප ධ�ම ෙවාස්ස�ජන ��නා
අවස්ථාවට ෙනාපැ�ෙණ�. ෙවාස්සජනෙය� � පැව� නාම රෑප ධ�ම
සන��ෙඛපන අවස්ථාවට ෙනාපැ�ෙණ�. සන��ෙඛපනෙය� � පැව� නාම රෑප
ධ�ම සන��රැන අවස්ථාවට ෙනාපැ�ෙණ�.
පය එස�ම අා� ඒ ඒ ක�ෂණෙය� � ම �ය� නාම රෑප ධ� පුරැක� පුරැක�
වශෙයන� - සන�� සන�� වශෙයන� - ෙවන� ෙවන� වශෙයන� - ෙකාටස් ෙකාටස්
වශෙයන� - කැබලි කැබලි වශෙයන� රත� වූ කබලක දමු තල�ටක� පට පට යන
අන�කරණෙයන� පුපුර පුපුරා නැ�ව යන�නාක� ෙමන� ඒ ඒ නාම රෑප ධ� ඒ ඒ
උපන� උපන� තැන� ම �ඳ� �ඳ� �ඳ� �ඳ� නැ� ව යන�නාහ� ය. .
“තත්ථ ෙකා එෙකා අභික්කමති, කස්ස වා එකස්ස අභික්කමනං,
පරමත්ථෙතා හි ධාත�නං ෙයව ගමනං, ධාත�නං ඨානං, ධාත�නං නිස්සජ්ජා, ධාත�නං
සයනං”
එෙස් වහා කැ� කැ� - �ඳ� �ඳ� - යන�නා වූ නාම රෑප සමූහෙය� ඉ��යට
යන�ෙන� කවෙරක� ද? එෙස් ඉ��යට යෙනක� නැෙත� ම ය. (ෙම� ද �ං ශ�දය
ප්ර�ක�ෙෂපා�ථවා� ෙව�) ෙමය �න� පුද්ගලෙයකු ෙග් ඉ��යට යාමක� ද?
අසවලාෙග් ඉ��යට යාමක� ය �යා �ක��ය ය�ත�ෙතක� ෙම� ෙනාමැත�ෙත� ය.
ෙම� � පරමා�ථ වශෙයන� දතය�තු �ද්යාමාන ස්වභාවය න�, සත�වෙයක� පුද්ගලෙයක� ෙනා වන - නාම රෑප ධාතු ස්වභාවයක� ම අැ� බව ය. ෙම� අැත�ෙත�
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නාම රෑප ධාතු ස්වභාවයෙග් ම යෑමය, ��ම ය, ඉඳ�ම ය, ෙහා�ම ය, යන ෙ�
ක�ියා මාත�ෙය�. (නාම ධ�මෙයෝ ද ඒ ඒ ෙමාෙහාෙත� � ම �රැද්ධ ෙව�. නැ� �
ය�. යන එන සත�වෙයක� ෙනාමැත�ෙත� ය.)
“තස්�ං තස්�ඤ්� ෙකා�ඨාෙස සන�� රෑෙපන
අඤ්ඤං උප්ප�ජෙත �ත�තං
අඤ්ඤං �ත�තං �රැ�ඣධ�,
අ��මන� ස�බෙයා
න� ෙසාෙරාව වත�ත�.
එවං අභික්මාදීසු අසම්මුය්හනං අස්ම්ෙමාහ සම්පජඤ්ඤං”
යෑ� ඊ� අා� ඒ ඒ ෙකාටෙස� � ම ගමන� ��ම අා� වශෙයන� අැ�වන
රෑපය හා සමග යන� කැම� �ත ය. ‘යනවා’ ය � ෙමෙන� කරන �ත ය යන
අා� වශෙයන� අ�ක� පරණ �තක� අැ� ව �රැද්ධ (නැ�) ෙව�. �රැද්ධ වූ �ත
අ�ක�. නැවත ෙවන අ�ත� �තක� උප�. ඒ උපන� �ත ද අ�ක�. ෙම� ෙපර
පස� �ත�ත පර�පරාව අතර ෙනාකැ� - ෙනා�ඳ� පවත�නා බව වටහා ගත ය�තු ය.
ෙ�ගෙයන� ගංගාෙ� ගලා බ�න �ය පාර අතර ෙනා�� ගලා බ�න�නාක� ෙමන�
වැටෙහන ෙස් �න ගත ය�තු ය. ෙමෙස් ෙ� �යන ලද න�න� අභික්කමන
(ඉ��යට යෑ�) අා�ෙය� � මුළා ෙනා� ශ�රය ගැන අැ� සැ�ෙයන� �න ගැ�ම
“අසෙමාහසම්පජඤ්ඤ ය” �.
ෙම� � දතය�තු ෙක� අදහස න�, අාපස්සට - ෙපරලා ඊමක� පාසා
අන��සාවන� බැලීමක� පාසා තමාෙග් ශ�රය චලනය �මක� පාසා ඒ හැම ක�ය
ි ාවක�
ම අත�ෙනාහැර අරමුණ� කර ��න�ව�න� �නෙගන ��ම ෙගාචර සම්පජඤ්ඤය
�. ෙ� ෙගෝචර ස�පජඤ්ඤය බලවත� වූ කල්� සම්මසන ඤාණය පහළ ෙව�.
එතැන� පටන� හමුවන හැම අරමුණක� ම අැසට ෙපෙනන�නාක� ෙමන� මුළා ෙනා�
දත හැ� වන�ෙන� ය. යන �ට “යනවා යනවා” යන අා�ය ෙමෙන� කර�න�
��ය� ම “යනවා” ය � ෙමෙන� කරන �ත අැ� ව නැ�වන බව ද ප්රත්යක�ෂව
වැටෙහන�ෙන� ය. ඒ �ත �සා පය නැඟී�, ෙසල�� අා�ය පි�ෙවලින� පහළවන
බව ද ප්රත්යක�ෂව දත හැ� ය. ෙමෙස් චලනය වන අාකාරෙයන� මු� �රැෙර�
හටගන�නා රෑප සමූහය ක�ම ක�මෙයන� අැ� ව නැ� වන බව ද ප්රත්ය වශෙයන�
පැහැ�ලි ව දත හැ� ෙව�. පය ෙහෝ කය ඔසවන �ට ද ‘ඔසවනවා ඔසවනවා’
ය � ෙමෙන� කරද්� ම ඔසවන� කැම� �ත ය, එස�ම ය, එය ��ම ය, යන
ෙ� අා� නාම රෑප �යල්ල එස�� අා� අවස්ථා වලට ෙනා පැ�ණ ම ඒ ඒ
ෙමාෙහාෙත� � ම ෙකාටස් ෙකාටස් වශෙයන� කැ� කැ� �ඳ� �ඳ� යන බව
වැටෙහන�ෙන� ය. එෙහ�න� ෙයෝගී පුද්ගලයා හට ඒ ෙමාෙහාෙත� � ම අැසට
ෙපෙනන�නාක� ෙමන� ඒ නාම රෑපයන� පි�බඳද �ෙශ්ෂ �න�මක� අැ� වන�ෙන� ය.
��ම උප�න අාකාරය න�, යෑ� ඊ� අා�ය �� කරන සත�වෙයක� ෙහෝ
අාත�මෙයක�- “මම” ය � �ව ය�ත�ෙතක� ෙනාමැත�ෙත� ය. ක�ෂණයක� පාසා අැ� ව
නැ� ව යන නාම රෑප ස්වභාව මාත�යක� ම අැත. එය අ�ත්ය ස්වභාවයක� ම ය,
�කක� ම ය. යන� කැමැත�ත හා යෑම ද සවභාව ධ�මයෙග් අාකර මාත�යක�ය ම ය
� ෙමෙස් මුළා ෙනා � �ණෙයන� ප්රකට ෙකාට දත හැ� ය. ෙ� �ණය
අස�ෙමාහස�පජඤ්ඤ ය �. ෙමය වනා� ෙගාචර ස�පජඤ්ඤෙයන� ෙතාර ව
ෙනා ලැ�ය හැ� ය.
ඒ ෙගාචර ස�පජඤ්ඤය ද කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� ��ෙමන� ම පහළ
වන�ෙන� ය. ඒ �සා ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න� අසෙමෝහ ස�පජඤ්ඤය උපදවා ගන�
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පි�ස කමටහන� ෙමෙන� ��ම ය � �යන ලද ෙගාචර සම්පජඤ්ඤය ම
ෙනාකඩවා වැ�ය ය�තු �.

ඉතිරි පද විස්තරය
පාලි
ආෙලෝකිෙත විෙලෝකිෙත සම්පජානකාරී ෙහාති.
ෙකටි අදහස
ඉ��ය බලන කල්� ද අන��සාවන� බලන කල්� ද ස�පජානකා� (න�ව�න�
�න �න බලන�ෙන�) ෙව�.
එහි විස්තරය:
ෙම� �ක�ෙවන ප�� ඉ��පස ෙකලින� බැලීම හා සරස බැලීම ද යන
ෙද��ය ම �� න�ව�න� බලන ෙයෝගි පුද්ගලයාහට ස��ස� බැ�න� එය ඍජුව ම
දක�වන ල�. යට බැලීම හා උඩ බැලීම ද පස�පස බැලීම ද ඔහ�ට න�ස�� ස� බැ�න�
ෙනාදක�වන ල�. එෙහත� එෙස් බැලිය ය�තු අවස්ථාවක� අැ� වුවෙහාත� එය ද ��
න�ව�න� ම බැලිය ය�තු ය. එෙහ�න� බැලීමක� බැලීමක� පාසා ��මක� ��මක�
පාසා ද�න� කැම� �ත අත� ෙනාහැර ද�න�ට ඕනෑය යන ඒ �ත ද පළමුෙවන�
ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ඉක��� “ද�නවා ද�නවා බලනවා බලනවා” යන අා�
වශෙයන� ෙනාකඩවා ෙමෙන� කළ ය�තය
ු . ෙමෙස් සලකා බැලීම ෙමෙන� ��ම
ෙගාචර සම්පජඤ්ඤ ය �.
අටුවාෙය� �ක�ෙවන ප�� සමථ ෙයෝගියා ��න� ද තමාෙග් සමථ
ක�මස්ථානය ගරැෙකාට ෙමෙන� කළ ය�තු ය. කාක�කා අාහාරය ෙදස බලන
කල්� සතුරා ෙදස ද බලන�නාක� ෙම�. සමථ ෙයෝගී පුදග
් ලයා ද අවශෙයන�
බැලිය ය�ත�තක� ෙදස බලන නමුත� තමාෙග් සමථ කමටහන� අරමුණ අත� ෙනාහැර
ම බැලිය ය�තු ය.
ස්කන�ධ - ධාතු - අායතනයන� අරමුණ� ෙකාට ෙමෙන� කරන විපස්සනා
ෙයෝගී පුද්ගලයා වනා� තමා ��න� �තර ෙමෙන� කරන �පස්සනා අරමුණක�ම
අත� ෙනා හැර ෙමෙන� කළ ය�තු ය � �යන ල�. එය එෙස්මැ �. ද�න� කැමැත�ත
හා ��ම යන අා�ය ද �ද�ශනාෙ� අරමුණ� ම ය. එබැ�න� ද�න� කැම� �ත ය
� �යන ලද අරමුණ ෙමෙන� ෙකාට දතහැ� වුවෙහාත� නාම ස්කන�ධ සතරය
- නාම අායතන ෙදකය - නාම ධාතු ෙදකය යන ෙමාවුන� �නගත හැ� �පස්සනා
�ණය පහළ වන�ෙන� ය. ඒ ද�න� කැම� ��න� හටගත� අැස �ල්�ම (�වෘත
��ම) අැස කර කැ�ම, ඔ�ව හා මුහණ
�
ද�ශන ක�ියාවට ෙයාමු කර�ම යන
අා�ය සලකා බැලීෙමන� ද, රෑප ස්කන�ධය හා රෑප අායතන රෑප ධාතූන� �න
ගන�නා �ද�ශනා �නය පහළ ෙව�. ඒ පි�බඳද ��� අා�ය සලකා බැලීෙමන�
ද, ස්කන�ධ පඤ්චකය සහ අායතන සතරය ධාතු සතරය යන ෙම� ස්ව�ය
ධ�මයන� �න ගන�නා �ද�ශනා �නය පහළ ෙව�. අතර ෙනාකඩවා ෙමෙන�
කළෙහාත� ඒ ෙමෙන� ��ම ��කරන නාම ස්කන�ධයන� හා අායතන - ධාතූන�
�න ගන�නා විදර්ශනා ඥානය පහළ වන�ෙන� ම ය. ඒ �සා ද�න� කැම� �ත හා
එ� අරමුණත� අත� ෙනාහැර ෙමෙන� කරන ෙයෝගී පුදග
් ලයා හට ෙගාචර
ස�පජඤ්ඤය �ය�ණ� � ශක��මත� වූ කල්�, ද�න� කැම� �ත �සා අැස හා
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මුහ�ණ ��ම පි�ස පි�ෙයල කරන අාකාරෙයන� ��වන, චලනය �� - එහා
ෙමහා �� - ��� - බැලී� හා ෙමෙන� ��� �යල්ල ෙවන� ෙවන�ව අැ�ව
නැ�ව යන බව සහ ද�න� කැමැත�ත ය, ��ම සඳදහා අැස හා මුහණ
� ෙයද�ම
ය, යන අා�ය ��කරන අාත�මයක� ෙහෝ මම ය � �යන�ෙතක� ෙනාමැත�ෙත� ය �
මුළා ෙනා � පැහැ�ලිව �නගන�නා අසමාහ සම්පජඤ්ඤය ඉෂ්ට ම වාෙග් පහළ
වන�ෙන� ය.
පාලි
සම්ම්ඤ්ජිෙත පසාරිෙත සම්පජානකාරී ෙහාති
ෙකටි අදහස
�ගු කළ අත� පා හැ�ලීෙම� ද, හැ�� අත� පා �ග හැ�ෙම� ද, න�ව�න�
�න �න කරන�ෙන� ෙව�.
එහි විස්තර:
අත පය හැ�ලීෙ� � “හකුලනවා, හකුලනවා” ය � ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
�ග හැ�ෙ� � “�ගහ�නවා, �ග හ�නවා” ය � ෙමෙන� කළ ය�තු ය. එෙස් ම
අතපය අා�ය ගසා ��ම, යමක� තල්� ��ම, යමක� තමා ෙදසට අැ�ම, ෙසල�ම,
එස�ම, පහත� ��ම, අා� හැම ක�ය
ි ාවක � ම, “ගසා දමනවා, ගසා දමනවා”
“තල්� කරනවා, තල්� කරනවා” යන ෙ� අා� වශෙයන� ඒ ඒ හැම ක�ය
ි ාවක� ම
- හැම අවස්ථාවක� පාසා ම, ෙමෙන� කළ ය�තු ය. හැ�ලී� අා�ය �� කරන �ත
සහ හැ�ලී� - �ගහැ�� අා� අාකාරෙයන� පවත�නා වාෙයෝ ධාතුව ප්රධාන ෙකාට
අැ� රෑපය ද ප්රකට වන�ෙන� ය. ෙමෙස් හැ�ලීම හා �ග හැ�ම අරමුණ� ෙකාට
අැ�වන ��ම ෙගාචර සම්පජඤ්ඤ ය �.
එය අටුවාෙයහි එන මහාස්ථවිර වස්ත�ෙවන් ෙමෙස් දතයුත� යි:
එක�තරා මහාස්ථ�ර ස්වා�න� වහන�ෙස් ෙකෙනක� එක� �ෙනක දවල්
කාලෙය� අතවැ� �ක�ෂූන� හා පි�සඳදර කථාවක ෙය� ��න කල්� තමන�
වහන�ෙස්ෙග් �ග හැ� �බුන අත වහා ම හකුලාෙගන නැවත පළමු තුබන
ු තැන
ම තබා ෙස�න� ෙස�න� හකුලා ගත� ෙස්ක. එය �ටු අතවැ� �ක�ෂුහ� “ස්වා��!
න�ඹ වහන�ෙස් එක� වරක� ඉක�ම�න� අත හකුලාෙගන නැවත පළමු තුබන
ු තැන
ම තබා අාපස� ෙස�න� ෙස�න� අකුලා ගත�තහ� ය. එෙස් කර ව�ෙළ් කුමක� �සාද?
“� �චාළාහ� ය. එ�ට උන�වහන�ෙස් “අැවැත��! මම ය� �ෙනක �ට කමටහන�
වඩන�ට පටන� ගත�ෙත� න�, එ� �ට ෙ�වන ෙතක� කවර�කවත� මට ක�ම
ස්ථානෙයන� ෙතාරව අත හැ�ලීෙ� ෙහෝ �ග හැ�ෙ� පුරැද්දක� �බුෙණ� නැත.
එෙහත� අද ෙ� ෙමාෙහාෙත� ෙතාප හා පි�සඳදර කථා කර�න� ��ය�, �� මුළා�ම
�සා කමටහ�න� ෙතාරව ම අත හකුලා ග��. ඒ බව පස�ව මතක� �ෙමන� අත
�බුණ තැන ම තබා, නැවත �� න�ව�න� ය�ක�තව ම අාපස� හකුලා ගත�ෙතමැ”�
�හ. එ�ට අතවැ� �ක�ෂූහ� “සාධු! සාධු!! ස්වා��, �යම �ක�ෂව
ු ��න� පි�පැ�ය
ය�ත�ෙත� ඒ අාකාරෙයන� ම ය”� උන�වහන�ෙස්ට ප්රශංසා කළහ. ෙමෙස් කමටහන�
අත� ෙනාහැර ෙමෙන� ��ම ම ෙගාචර ස�පජඤ්ඤ ය �.
ෙ� මහා ස්ථ�ර ස්වා�න� වහන�ෙස් ෙමන� අතපහ හැ�ලීමක� �ග හැ�මක�
පාසා කමටහන අත� ෙනාහැර “හකුලනවා, �ග හ�නවා” ය � ෙමෙන� ��ෙමන�
එෙස් කරන� කැම� �ත සහ නමන - �ග හ�න, අාකාරෙයන� චලනය ෙව�න�
අැ�වන රෑප ෙකාටස් �න ගැ�ම ෙගාචර ස�පජඤ්ඤ ය �. ඒ ස�පජඤ්ඤය
�ය�ණ� වූ කල්� ශ�රය තුළ හැ�ලීම �ග හැ�ම �� කරන අාත�මයක� නැ� බව
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හා, නමන� කැම� - �ග හ�න� කැම� �ත �සා හට ගන�නා වූ, රෑප ෙකාටස්
පමණක� අැත�ෙත� ය. නමන� කැම� - �ග හ�න� කැම�, �ත නැ�� - �ග හැ��
අවස්ථාවට ෙනා පැ�ණ ම �රැද්ධ (නැ�) ෙව�. එෙස් ම නැෙමන අවස්ථාෙව�
පැව� රෑප ෙකාටස ද, �ග හ�න අවස්ථාවට ෙනාපැ�ණ ම, �රැද්ධ (නැ�) ෙව�.
ඒ �යල්ල අ�ත්ය ය, �ක� ය, අස�භ ය, අනාත�ම ය � �යා, තමාට ම ��ශ්චය
කරගත හැ� �ණය පහළ වන�ෙන� ය. එය අසම්ෙමෝහ සම්පජඤ්ඤ ය �.
“නමනවා, දිග හරිනවා” ය යි ෙමෙනහි කරන විට නාම ප්රඥප්තිය හා සමග
නමන දිග හරින අත පය යන ෙම් සණ්ඨාන (සටහන්) ප්රඥප්තිය දැන ගැනීම සිදු
ෙනාවන්ෙන් ද යත්? භාවනාව අරඹන මුල් කාලෙයහි දී නාම ප්රඥප්තිය හා සන්ධාන
ප්රඥප්තිය ද ෙමෙනහි විය හැකි ය. චලනය වන ඡායා රෑපයන් දත හැකි ය. ෙමෙස්
ප්රඥප්තිය හා මිශ්ර වූ දැනීමක් ඇති ෙවයි. එෙහත් සිහිය හා සමාධි ඤාණයත් ෙමෝරවා
ගත් විට, එකී ප්රඥප්ති ෙමෙනහි ෙනාවීෙමන් ෙහෝ, අමතක වීෙමන් හැකිලීම් දිග
හැරීම් අරමුණු කරන සිත් සහ, රෑපය පිළිබඳ චලන ක්රියා සන්තති එකක් එකක් පාසා
ඇතිව නැතිවන ආකාරය ම දැන ගනිමින් විපස්සනා ඤාණය පැහැදිලිව දියුණු
වන්ෙන් ය.
පාලි
සඞ්ඝාටි පත්තචීවරධාරෙණ සම්පජානකාරී ෙහාති
ෙකටි අදහස
ෙදපටය, ත�පටය, අඳදනය යන �වුරැ අැඳ�ල්ෙල� - ෙපර�ෙම� ��ෙම� � හා පාත�ය ��ෙම� � ද �න කරන�ෙන� ෙව�.
එහි විස්තරය:
�වුරැ හඳ�න - ෙපාරවන කල්� “හඳ�නවා, ෙපාරවනවා” යන අා� වශෙයන�
ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙකෝප්ප හැන�ද අා� උපකරණයන� අතුෙරන� ය���වක�
අ�න� අල්ලා ප�හරණය කරත ෙහාත� හැෙපනවා, අල්ලනවා, ගන�නවා, තබනවා”
යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙමෙස් ෙමෙන� ��ෙමන�
�ණය �ය�ණ� වූ �ට හැඳ��, ෙපර��, අැල්ලී�, ගැ�� අා�ය �� කරන� කැම�
�ත සහ ඒ �ත �සා චලනය වන අාකාරෙයන� හටගන�නා වාෙයා රෑපයන� ද,
ෙඵා�ඨ�බය වූ හැපීම අරමුණ� කරන කාය විඤ්ඤාණ අා�ය ද, ප්රධාන වශෙයන�
ප්රකට ව දත හැ� ය. ෙමෙස් ෙමෙන� ��ම �ක�ෂුවට පමණක� ෙනා ව භාවනා
කරන ගි� පක�ෂයටත� අයත� වූව�. හැඟී�, ෙපර��, අාහාර ගැ��, භාජන අා�ය
අ�න� අැල්ල�
ී අා�ය කරන �ට “හැෙපනවා , අල්ලනවා” යන අා� වශෙයන�
ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
පාලි
අසිෙත පීෙත ඛායිෙත සායිෙත සම්පජානකාරී ෙහාති.
ෙකටි අදහස
බත� අා� ෙබාජුන� වැළඳ�ෙම� ද කැඳද අා�ය පානය ��ෙම� ද කැවු� අා�ය
�කා කෑෙම� ද පැ� අා�ෙය� රස �ඳ�ෙම� ද �න �න කරන�ෙන� ෙව�.
එහි විස්තරය:
අාහාර අන�භව ��ම ය, පානය ��ම ය, �කා කෑම ය, රස ෙලව කෑම ය,
අාහාර ගිලම
ී ය යන අා�ය ද ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙමෙස් �� න�ව�න� ෙමෙන�
52

��ෙමන�, �ණය මුහ�කුරා ගිය කල්� අන�භව කරන� කැම� �ත සහ අන�භව
��� අා� අාකාරෙයන� චලනය වන වාෙයෝ රෑපයන� ද, රස අරමුණ ද, රස �ඳ�න
��හා �ඤ්�ණ අා�ය ද ප්රධාන වශෙයන� ප්රකටව �නගත හැ� වන�ෙන� ය.
අැතැෙමක� වනා� අස�ෙමාහ ස�පජඤ්ඤය උපදනා අාකාරය �ක� වූ
අටුවා නය ෙමෙන� ��ෙ� � �ද�ශනාව හටගන�ෙන� ය � �ය�. ඒ �යමන
ආහාරපටික්ක�ල සංඥාෙවන් අස�ෙමාහ ස�පජඤ්ඤය උපදනා අාකාරය දක�වන
අටුවා කථාව හා සසඳ� බැලිය ය�තු ය.
අාහාරය ෙස�ම සඳදහා ගමන� ��ම ය, අාහාරය ෙසායා (ලබා) ගැ�ම ය,
එය අන�භව ��ම ය, උගුෙරන� පහලට ගිය අාහාරය පිත, ෙසම, සැරව, ෙල් යන
ෙ� පි�කුල් �ය පි�� ස්ථානයට පැ�ණ, ඒ පි�කුල් �ය හා �ශ්ර �ම ය, යන
අා� දශ අාකාරය�න� අාහාරෙය� පි�කුල් බව ප්රත්යෙ�ක�ෂ ��ම සමථ අසෙමාහ
සම්පජඤ්ඤය �.
ෙනාෙහාත� අන�භව ��මක� පාසා “අන�භව කරනවා, සපනවා, ගිලිනවා”
යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කරන, ෙගාචර සම්පජඤ්ඤ ඤාණය මුහ�කුරා
යෑෙමන�, ඒ අාහාරය පි�බඳද අාශාව �රැ�ම �සා, අාහාරය පි�කුල් ෙදයක� බව
අැ� සැ�ෙයන� �නගත හැ� ෙව�. ෙමෙස් ෙමෙන� කර �ණය ෙමෝරවා ගත�
අැතැෙමක� හට කන� ෙබාන� පි�ස අාහාරය පි�ෙයල ��ෙම� � පටන� ෙමෙන�
කර�න� කන ෙබාන කල්� ම, ඒ අාහාරය පි�කුල් වස්තුවක� ය � වැටෙහන�ෙන�
ය. අන�භවය ද මහත� කරදරයක� ෙලස වැටෙහන�ෙන� ය. එ�ට ඒ තැනැත�තා
අන�භව ��ම නවත�වා කමටහන� ෙමෙන� කර�න� ම ඉඳ�න�ෙන� ය. භාවනාව
ෙනා�ය�ණ� වුවත� අැතැෙමක� හට ෙමෙන� කර�න� ��ද්� ම, අාහාරය පි�කුල්
වශෙයන� වැටෙහන�ෙන� ය. ඒ �සා කෑමට ෙනාකැමැත�තක� ද අැ� ෙව�. ෙමවැ�
අවස්ථාෙව� අාහාරය අස��යක� ෙස් �තන �ට වමනය කරන තර� පි�කුල් �ම
ස�පජඤ්ඤය ෙනාව ෙදෝමනස්සය ම ය � සැල�ය ය�තු ය. ෙගෝචර
ස�පජඤ්ඤය �ය�ණ� වූ කල්� ඉෙ�ට ම වාෙග් ආහාරපටික�ල සඤ්ඤාව පහළ
�ය හැ� බැ�න� එය ද අස�ෙමාහ ස�පජඤ්ඤ ෙය� අැතුළත� වන බව අටුවා
මතෙයන� පැහැ�� ෙව�.
පාලි
උච්චාරපස්සාවකම්ෙම් සම්පජානකාරී ෙහාති.
ෙකටි අදහස
මල මුත� පහ ��ෙම� � �න �න කරන�ෙන� ෙව�.
විස්තරය :
මල මුත� පහ කරන �ට “පහ කරනවා, පහ කරනවා” යන අා� වශෙයන�
ෙමෙන� කළ ය�තු ය. �ද�ශනාව වනා� අරමුෙණ� උසස් බව ෙහෝ පහත� බව ෙහෝ
ෙනාසලකා වැ�ය ය�තු භාවනාව�. ෙමෙස් ෙමෙන� ��ෙමන� �ණය �ය�ණ� වූ
කල්� පහ කරන� කැම� �ත සහ පහ ��� වශෙයන� පවත�නා රෑප කලාප ද, පහ
��ම පි�බඳද ඝ�ටනය �ෙනන කාය විඤ්ඤාණය ද, ඒ පි�බඳද �ක�ඛ ෙ�දනාව ද,
ප්රධාන ෙකාටස් වශෙයන� ප්රකට ෙකාට දත හැ� ෙව�.
පාලි
ගෙත ඨිෙත් නිසින්ෙන සුත්ෙත ජාගරිෙත ත�ණ්හි භාෙව සම්පජානකාරී ෙහාති.
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ෙකටි අදහස
යෑෙම� ද, ��ෙම� ද, ඉඳ�ෙම� ද, ෙහා�ෙම� ද, ෙනා�� ��ෙම� ද,
වචන �ෙම� ද, වචන ෙනා�යා �ෙසාල්මන�ව ��ෙම� ද න�ව�න� �න �න
කරන�ෙන� ෙව�.
එහි විස්තරය :
යෑම, ��ම, ඉඳ�ම, ෙනා ��ම, �ම, තුෂ�
් �භූතව ��ම යන ෙම�න� යෑම,
��ම, ඉඳ�ම ෙපර � ෙස් ම ය.
��මත අැ� වුවෙහාත� “��මත�, ��බර�, �� වැෙටනවා” යන ෙ� අා�
වශෙයන� ප්රකටව පවත�නා නාම රෑප �යල්ලක� ම �� කළ ය�තු ය. ෙමෙන� කළ
ය�තු ය. තද ��මත අැ� වූ කල්� අැඟපත �ග හැර “��යනවා, බු�යනවා,
��ගන�නවා” යන අා� වශෙයන� ප්රකටව පවත�නා නාම රෑප ධ�මයන� ෙමෙන�
කළ ය�තු ය. මනස්කාරය අත� ෙනාහළ ය�තු ය. ��ය අැ� තාක� ෙමෙන� කර�න�
ම ��ගත ය�තු ය. අව� වන �ට ද පළමුෙවන� උප�න �ත අරමුණ� කර ෙමෙන�
කළ ය�තු ය.
භාවනාව පටන� ගන�නා ආදි කම්මික ෙයාගාවචරයා හට වනා� ෙ� �ත
ෙමෙන� ��ම �ෂ්කර �ය හැ� ය. එෙස් වුවෙහාත� �� කළ හැ� අවස්ථාව
එළෙඹන ෙතක� එය නවත�වා �� කළ හැ� අවස්ථාව පැ�� තැන �ට
ෙනාකඩවා �� කළ ය�තු ය. �ණය �ය�ණ� වූ කල්� අව� �මත� සමග එක�වරට
ම ෙමෙන� කළ හැ� ෙවනවා අැත.
එකල්� ��මට ෙපර අැ� වූ නාම රෑපෙයෝ �දන අවස්ථාවට ෙනාපැ�ණ
ම �රැද්ධ වූහ. �� ගැ�ෙ� � පැව� නාම රෑපෙයෝ �න�ෙදන� පි�ෙදන අව�
වන අවස්ථාවට ෙනාපැ�ණ ම �රැද්ධ වූහ.
නිදා ගැනීම ය � �යන� ලබන�ෙන� ��ම, අැ�ම, කල්පනා ��ම, ෙමෙන�
��ම යන අා�ය �� ෙනාකළ හැ� භවාඞ්ග චිත්ත සන්තතිය අැ� ෙව�න�
පැවැත�ම ය.
පිබිදීම ෙහෝ අවදිවීම ය � �යන� ලබන�ෙන� ��ම, අැ�ම, කල්පනා ��ම,
ෙමෙන� ��ම යන අා�ය ��කරන වීථි සිත් අැ� ෙව�න� පැවැත�ම ය.
ෙ� කෙය� “��යන - අව�වන සත�වෙයක� ෙහෝ අාත�මෙයක� නැත. �ත්ය
වූ ෙදයක� ද නැත. සැප ය � �යා ගතහැ� ෙදයකුත� නැතැ” � තමාට ම ��ශ්චය
කර ගත හැ� �ණය පහළ වන�ෙන� ය. එය අසෙමාහ සම්පඤ්ඤය �.
පාලි
ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය් කායානුපස්සී විහරති - ෙප - න ච කිඤ්චි ෙලාෙක
උපාදියති. එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරති.
ෙ� ෙකාටස අානාපාන - ඉ�යාපථ ප�බයන�� � ප�ද්ෙදන� දත ය�තු �.
සම්පජඤ්ඤ පබ්බය නිමි.
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කායාන�පස්සනාෙ� (4) ප�ක�කුල මනසිකාර ප�බය
පාලි
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ඉමෙමව කායං උද්ධං පාදතලා අෙධා ෙකස
මත්ථකා තචපරියන්තං පූරං නානප්පකාරස්ස අසුචිෙනා පච්චෙවක්ඛති. අත්ථි
ඉමස්මිං කාෙය ෙකසා ෙලාමා නඛා දන්තා තෙචා මංසං නහාරැ අට්ඨි අට්ඨිමිඤ්ජං
වක්කං හදයං යකනං කිෙලාමකං පිහකං පප්ඵාසං, අන්තං අන්තග�ණං උදරියං
කරීසං මත්ථලුඞ්ගං පිත්තං ෙසම්හං පුබ්ෙබා ෙලාහිතං ෙසෙදා ෙමෙදා අස්සු වසා
ෙඛෙළා සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා මුත්තන්ති”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�, නැවත ද අ�ක� මනස්කාර ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ෙයෝගී ෙතෙ�
පාද තලෙයන� උඩ ඉසෙක� මස්තකෙයන� යට සෙමන� �ව� ඒ සම අවසන� ෙකාට
අැ� ෙනාෙයක� අස��ෙයන� පිරැණ� ෙ� ශ�රය ම �� න�ව�න� බල�.
ෙකෙස් ද යත�? ෙ� කෙය� ෙකස්, ෙලා�, �යෙපාතු, දත�, ස�, මස්, නහර,
අැට, අැට���, වකුගඩුව, හෘදය මාංසය, අක�මාව, දළබු ��ය, බඩ�ව, පපුගඩු,
අතුණ,� අතුණ� බහන�, ෙනාපැස�ණ� අාහාර, අාහාර ….., ෙමාළ, පිත, ෙසම, සැරව,
ෙල්, ඩහ�ය, ෙ�ද ෙතල, කඳ��, වුරැණ� ෙතල, ෙකළ, ෙසාටු, සඳද ���, මුත� යන
ෙම� අපි��� කුණප වස්තූහ� ෙ� ශ�රෙය� අැත�තාහ� ය.
පාලි
“ෙසය්යථාපි භික්ඛෙව උභෙතාමුඛා මුෙතාලි පූරා නානාවිහිතස්ස
ධඤ්ඤස්ස, ෙසය්යථිදං? සාලීනං වීහීනං මුග්ගානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං.
තෙමනං චක්ඛුමා පුරිෙසා මුඤ්චිත්වා පච්චෙවක්ෙඛය්ය. ඉෙම සාලී, ඉෙම වීහී ඉෙම
මුග්ගා, ඉෙම මාසා, ඉෙම තිලා, ඉෙම තණ්ඩුලාති. එවෙමව ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු
ඉමෙමව කායං උද්ධං පාදතලා අෙධා ෙකසමත්ථකා, තචපරියන්තං පූරං
නානප්පකාරස්ස අසුචිෙනා පච්චෙවක්ඛති. අත්ථි ඉමස්මිං කාෙය ෙකසා ෙලාමා ෙප-මුත්තන්ති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�, ය� ෙස් උඩ යට ෙදප�න� මුව (කට) ෙදකක� අැ� මල්ලක� හැල්
�, මහ �, මුං, මෑ, තල යන අා� ෙනාෙයක� ධාන්ය ව�ගයන� ෙගන� පුරවන ලද්ෙද්
ෙව� ද, එය �ටු අැස් අැ� පුරැෂයක� ඒ මල්ල ලිහා ෙ� හැල් � ය, ෙ� මා � ය,
ෙ� මෑ අැටය, ෙ� තලය, ෙ� හාල් ය, යන අා�ය �ය�න� සලකා බලන�ෙන� ය�
ෙස් ද, මහෙණ�! එප�ද්ෙදන� ම ෙයෝගී ෙතෙ� පා�න�තෙයන� උඩ �සෙක�
මතුෙයන� යට සම ෙකළවර ෙකාට අැ� ෙ� ශ�රය ෙකස්, ෙලා�, �යෙපාතු, දත�
- ෙප- ෙකළ, ෙසාටු, සඳද ���, මුත� යන කුණපයන�ෙගන� පි� පව�න�ෙන� ය �
�� න�ව�න� සලකා බලන�ෙන� ය.
පාලි
ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා කාෙය
කායානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
සමුදයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං
විහරති, සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති.
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අත්ථි කාෙයා’ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති යාවෙදව ඤාණමත්තාය
පටිස්සතිමත්තාය. අනිස්සිෙතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එවම්පි
ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
ෙමෙස් තමාෙග් කෙය� ෙහෝ ෙකස්, ෙලා� අා� කුණ� ෙකාටස් ෙමෙන�
කර�න� කය අන�ව බලන ස��ව වාසය කර�. අන�න�ෙග් කෙය� ෙහෝ ෙකස් අා�
කුණ� ෙකාටස් ෙමෙන� කර�න� කය අන�ව බලන ස��ව වාසය කර�. තමාෙග්
ෙහෝ අන�න�ෙග් ෙකස් අා� කුණ� ෙකාටස් ෙමෙන� කර�න� කය අන�ව බලන ස��ව
වාසය කර�.
ෙකස්, ෙලා� අා� කුණ� කෙය� (එය) උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම අන�ව
බල�න� වාසය කර�. ෙකස්, ෙලා� අා� කුණ� කෙය� ��යාෙ� (නැ�ව යාෙ�),
ප්රත්යය හා �ඳ�ම (නැ��ම) අන�ව බල�න� වාසය කර�. ෙකස්, ෙලා� අා� කුණ�
කෙය� ඉපද�ෙ� ප්රත්යය හා ඉප�ම ද නැ�ව යාෙ� ප්රත්යය හා නැ��ම ද අන�ව
බල�න� වාසය කර�.
ෙම� ෙකස්, ෙලා� අා� කුණප ෙකාටස් පමණක� අැත. පුද්ගලෙයක� ෙහෝ
සත�වෙයක� නැතැ � ඒ භාවනාන�ෙයෝගීයාහට ��ය එළඹ ��යා ෙව�. එය
පි�ෙව�න� �ණය වැ� �ය�ණ��ම පි�ස ෙව�. පි�ෙව�න� ��ය වැ� �ය�ණ�
� ම
පි�ස ද ෙව�.
වැ� �ය�ණ� වූ ��ය හා �ණය අැ� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තෘෂ්ණා දෘෂ්�
ෙද�න� ෙතාරව ද වාසය කර�. එෙහ�න� උප��න� නැෙස�න� පවත�නා ෙකස්,
ෙලා� අා� උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාත සංකාර ෙලෝකෙය� ෙකස්, ෙලා� අා�
��වක� මම ය මාෙග් ය � �යා තණ�හා ��� ෙද�න� ත�න� අල්ලා ෙනාග�.
මහෙණ�, භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ� ෙමෙස් ද ෙකස්, ෙලා� අා� කුණ� කය අන�ව
බල�න� වාසය කර�.
එහි විස්තරය:
“සමුදය ධ�මාන� පස්� -වයධ�මාන�පස්� - අ�ත�ෙතා-න ච �ඤ්�
ෙලාෙක උපා�ය�” යන ෙම� වචන වලින� පැහැ�ලි වන�ෙන� පටික්ක�ල මනසිකාර
පබ්බෙයහි ද �ද�ශනාව ම මූලික ෙකාට ෙගන ව�ළ බව ය. කුමක� �සා ද යත�?
ත�කර සමථෙයන� කය පි�බඳද අැ��ම හා නැ� �ම ද ෙනාදත හැ� ය. කය
මම ය මාෙග් ය� �යා ත�න� අල්ලා තණ�හා ��� අා� ෙකෙළස�න� �රැ කළ
ෙනාහැ� ය. �ද�ශනා භාවනා ෙවන� ම කෙය් අැ��ම හා නැ� �මත� දත හැ�
ෙව�. තණ�හා ��� ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ද �රැ �ය හැ� ෙව�. එෙහ�න� ප�කූල
මන�කාර ප�බෙය� ද �ද�ශනාව අැ� �ය හැ� බව සැල�ය ය�තු �.
කුමක� ෙහ�න� ද යත�? ෙකස්, ෙලා� අා� වශෙයන� ෙමෙන� කරන කල්�
�ත එකඟවන-සමා�ය අැ� �ය හැ�ය. සමා�ය වනා� උපචාර සමා�-අ�පනා
සමා� වශෙයන� ෙදවැ�රැ� ෙ�. එ� උපචාර සමාධිය න� ධ්යාන �ත අැ��මට
ෙපර පෘථග්ජනයාට ෙහෝ ෙසඛ පුද්ගලයාට න� �ණ ස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර
කුසල් �ත�� ෙයෙදන ඛ�ක �ත�ෙතකග්ගතා ෛචත�ක ය �. අර්පනා සමාධිය
න�, ප්රථමාධ්යානය හා ස�ප්රයක
� �ත වන ඒකග්ගතා ෛචත�ක ය �.
“ප�ක�කූලාර�මණතා චණ�ඩෙසාතාය න�යා අ�ත�ත බෙලන නාවා �ය �තක�ක
බෙලන තත�ථ �ත�තං පවත�ත�� අස�භ ක��ඨාන අ�තක�කඣධාන අස�භවෙතා
පඨම�ඣධා�කා�වුතත
� ං” … �කාෙය� � බැ�න� ෙකස්, ෙලා�, ෙස�, ෙසාටු,
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මල, මුත� අා�ය පි�කුල් කුණප ෙකාටස් වූ බැ�න� ගංගාෙව� සැඩ �ය පහ�න�
පහළට පා� යන පාරැවක� �ෙ� බලෙයන� නවත�වා ගන�නාක� ෙමන� පි�කුල්
කුණප අරමුෙණ� �ත නවත�වා ගත හැ� වන�ෙන� �ත�ක ෛචත�කෙය්
බලෙය�. ඒ �සා ෙ� පි�කුල් අරමුෙණ� ප්රථම ධ්යානය ම �ස �ත�ක ර�ත
අ�ක� ධ්යානයක� ෙනා උපදෙන� ය. (ධ්යන ර�තව රහත� වන අැතැ� ස�ක�ඛ
�පස්සක රහතන� වහන�ෙස්ලා ද ෙ� පි�කුල් අරමුණ ෙමෙන�කර ප්රථම ධ්යානය
ලබා ග��).
ෙමෙස් උපචාර-අ�පනා වශෙයන� ලබාගත� ධ්යාන අැ� ඒ ෙයෝගී පුද්ගලයා
��න� නැවත ඒ ධ්යාන �ත හා එයට අරමුණ� වූ ෙකස්, ෙලා� අා� නාම රෑප
ධ�මයන� ෙමෙන� කරන කල්� ඔහ�ට ඒ නාම රෑපයන�ෙග් ඉප�ම හා නැ� ව
යෑම ද ප්රකටව දත හැ� ව න�ෙන�ය. ෙමෙස් ෙමෙන� කර�න� ඒ අරමුෙණ� තතු
�න ගන�නා වාරයක� පාසා ඒ ෙකස් ෙලා� අා�ය සහ ධ්යාන �ත�තය පි�බඳද
තණ�හා ��� ෙදක �රැ � යන�ෙන� ය. ෙමෙන� ��මක� පාසා ධ්යාන �ත�තය හා
ෙකස්, ෙලා� අා�ය පි�බඳද අැ��ම හා නැ��ම ත� ඔවුන�ෙග් ප්රත්ය �ක ගැ�ම
ත� සමුදය ධ�මාන�පස්� ය � �යන ල�. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ම ය. ෙම� �
තණ�හා ���වලින� ෙතාර වූ �ද�ශනාව �ය�ණ�වන බව සැල�ය ය�තු �.
පටික්ක�ලමනසිකාර පබ්බය නිමි.
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කායාන�පස්සනාෙ� (5) ධාතු මනසිකාර ප�බය
“පුන චපරං භික්ඛෙව, භික්ඛු ඉමෙමව කායං යථාඨිතං යථාපණිහිතං
ධාත�ෙසා පච්චෙවක්ඛති. අත්ථි ඉමස්මිං කාෙය පථවීධාත� ආෙපාධාත� ෙතෙජාධාත�
වාෙයාධාත�ති.
ෙසය්යථාපි
භික්ඛෙව
දක්ෙඛා
ෙගාඝාතෙකා
වා
ෙගාඝාතකන්ෙතවාසී වා ගාවිං වධිත්වා චත�මහාපෙථ බිලෙසා විභජිත්වා
නිසින්ෙනා අස්ස. එවෙමව ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු ඉමෙමව කායං යථාඨිතං
යථාපණිහිතං ධාත�ෙසා පච්චෙවක්ඛති. අත්ථි ඉමස්මිං කාෙය පථවී ධාත� ආෙපාධාත�
ෙතෙජාධාත� වාෙයාධාත�ති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�, නැවත ද අ�ක� භාවනා මනස්කාරයක� �යන� ලැෙ�. ෙයෝගී
ෙතෙ� තමාෙග් ම ෙ� රෑපක ය ම සතර ඉ�යවු අතුෙරන� ය� ඉ�ය�ව�න�
��ෙය් ෙව� ද ය� ඉ�ය�ව�න� පි�ටුවන ලද්ෙද් ෙව� ද එෙස් සත�වෙයක�
පුද්ගලෙයක� ෙනාවන ධාතු ස්වභාවයාෙග් වශෙයන� න�ව�න� සලකා බලන�ෙන�
ය. ෙ� කෙය� තද ෙගාෙරෝස� ග�ය වූ පඨ� ධාතුව ද වැගිෙරන ෙහෝ බැෙඳදන
ග�ය වූ අාෙපෝ ධාතුව ද උණ�ස�
� ෙහෝ ��ල් ග�ය වූ ෙතෙජෝ ධාතුව ද රැකුල්
ෙදන ෙහෝ පු�බවන ග�ය වූ වාෙයෝ ධාතුව ද යන ෙ� සතර මහා ධාතු
ස්වභාවෙයෝ ම අැත�තාහ� ය � න�ව�න� සලකා බලන�ෙන� ය. මහෙණ�! ය�ෙස්
ගවඝාතකෙය (ගවයන� මරන�ෙන) ක� ෙහෝ ඔහ�ෙග් අතවැ�ෙයක� ෙහෝ ෙවළඳ�ම
පි�ස ගවෙයකු මරා ඒ ගව මස් ෙකාටස් ෙකාටස් වශෙයන� ෙබ� සතර
මංසන��ෙයක හ�නෙ
� න� ෙව� ද, මහෙණ�! එ�ට මස් ෙකාටස් �ස ගවෙයකු
ද�න�ට ෙනා ලැෙබන�නාක� ෙමන� ෙයෝගී ෙතෙ� තමාෙග් ෙ� කය ම පව�න�ෙන�
ය� ෙස් ද පි�ටා ��න�ෙන� ය� ෙස් ද එෙස් ම සත�වෙයක� ෙනා වන පුදග
් ලෙයක�
ෙනා වන ධාතු ස්වභාවයාෙග් වශෙයන� න�ව�න� සලකා බලන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද?
ෙ� කෙය� තද ෙහෝ ෙමාෙලාක� වූ පෘ�� ධාතුවය, බැෙඳදන ෙහෝ වැගිෙරන අාෙපෝ
ධාතුව ය,
උණ�ස�
� ෙහෝ ��ල් වූ ෙතෙජෝ ධාතුව ය, රැකුල් ෙදන ෙහෝ පු�බවන
වාෙයෝ ධාතුව ය යන ෙ� සතර මහා භූත ධාතු මාත�යක� ම අැතැ� බලන�ෙන� ය.
එහි විස්තරය:
ෙක�ස ෙකා�ඨාශෙය� �ට මුත� ෙකා�ඨාශය දක�වා පැව� ෙද�ස් කුණප
ෙකාටස් අතුෙරන� ෙකස් අා� ෙකාට අැ� �ස් ෙමාල අවසන� ෙකාට අැ� කුණප
ෙකාටස් (20) �ස්ස පඨ� ධාතු න� ෙ�. ෙ� ෙකාටස් �ස්ස තද ග�ය, ෙමාෙලාක�
ග�ය, හැෙපන ග�ය අැත�ෙත� ය � දත හැ� ය. ෙමෙස් දත හැ� �සා එය
පරමාර්ථ පෘථිවි ධාත�ව ය.
ෙම� තද ග�ය න�, උත�සන�න වූ පෘ�� ධාතුව ය. ෙමාෙලාක� ග�ය න�,
මන�ද වූ පෘ�� ධාතුව ය.
පිත අා� මුත� අවසන� ෙකාට අැ� කුණප ෙකාටස් (12) ෙ�ෙළාස අාෙපෝ
ධාතුව �. ෙ� ෙකාටස් �යාරැ ග�ය, වැගිෙරන ග�ය, ධූ�ලි කුඩු හා එකට
බැෙඳදන ග�ය අැත�ෙත� ය� දත හැ� ය. ෙමෙස් දත හැ� �සා එය පරමාර්ථ
ආෙපෝ ධාත�ව ය.
ෙම� බැඳ�� ග�ය න�, මන�ද වූ අාෙපෝ ධාතුව ය. වැගි�ම ග�ය න�
උත�සන�න වූ අාෙපෝ ධාතුව ය.
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සන�තාපය, �රණය, �හය, පාචකය 3 ෙතෙජෝ ධාතුව �වු වැ�රැ� ෙ�.
කෙය� පවත�නා ෙ� ෙතෙජෝ ධාතුව උණ�ස�
� ග�ය, ��ල් ග�ය, �ෙවන ග�ය,
තැෙවන ග�ය, පැසවන ග�ය අැත�ෙත� ය� දත හැ�ය. ෙමෙස් �නගත හැ�
�සා එය පරමාර්ථ ෙත්ෙජෝ ධාත�ව ය.
ෙම� සන්තාප ෙත්ෙජෝ ධාත� යන� �� ෙස් තවන ගින�න ය. ෙමය වනා�
ප්රකෘ� උණ�සම
� ට වඩා �� ෙස් �ය�ණ� �ය�ණ� වූ ගි� �ෙශ්ෂය�. මාන�ද� උණ,
ග්රහ� උණ, සන��පාත උණ, මුර උණ, අැඟ ��ල්ල, අැස් ��ල්ල, බඩ ��ල්ල,
ෙද අත�ල එකට ගැ�ෙමන� හට ගන�නා උෂ්ණය, �රැ ��න� හට ගන�නා උෂ්ණය,
ගින�ෙනන� හටගන�නා උෂ්ණය, වැ���යන� ෙකෙර� වරදවා හැ��ෙමන�
හටගන�නා උෂ්ණය යන ෙ� අා� වශෙයන� හටගන�නා උණ�ස�� ග� �යල්ල
සන�තාප ෙත�ෙජෝ ධාතු ය � �යන� ලැෙ�.
ජීරණ ෙත්ෙජෝ ධාත� යන� ශ�රය �රවන ගින�න ය. ශ�රෙය� පවත�නා
�ය� ම උණ�ස�� ග� හා ��ල් ග� ද උණ� ��ල් ග� පවා ෙනා�ෙනන තර�
ඉතා �ය�� අාකාරෙයන� දවන�නා වූ ශීෙතෝෂණ ග� ද යන ෙ� ගි� �යල්ලක� ම
ඒ ගිනෙ
� නන� අැ�ල ගන�නා ලද පඨ� - අාෙපෝ ධාතු ෙදව�ගය සත�වයා ළදරැ
කල පටන� �ෙනන� �න සත�වයා ෙවනස් කර�න� මුහ� කරවා �රවා හ�න - �රණ
ශක��ය අැ� ෙහ�න� �රණ ෙත�ෙජෝ ධාතු ය � �යන� ලැෙ�.
දාහ ෙතෙජෝ ධාත� යන� සත�ව ශ�රය දවන ගින�න ය. ෙමය සන�තාප ගිනන
� ට
වඩා �ය�ණ� �ය�ණ� ව ඔබ ෙමාබ හැ�ෙර�න� ෙපරෙල�න� ෙකඳ��ය අැ� කරවන
තර� දවන ගින�න ය. මරණාසන�න වන තර� දවන ගින�න ය. එෙස් ම ශ�රෙය�
ප්රකෘ� ශීතලට වඩා �ය�ණ� �ය�ණ� ව අත පය �� වැෙටන තර� ශීත උපදවා
දවන ගිනන
� ය. ��වාත-සන�� ෙරෝගා�ය අැ�වන තර� දවන ගිනන
� ය. ශීත
සෘතුව පැ�� �ට ශීත උපදවා දවන ගින�න ය. ශීත සෘතුෙව� ස්නානය කළ
කල්� ශීත උපදවා දවන ගිනන
� ය. පවන� සැලී�
අා�ෙයන� ශීත උපදවා දවන ගිනන
� ය. ද්ෙ�ෂය �සා සකල ශ�රය දවන
ගින�න ය. ෙම� ගි� �යල්ල ම �හ ෙතෙජෝ ධාතු න� ෙ�.
පාචක ෙත්ෙජෝ ධාත� යන� අාහාර පැසවන ගිනන
�
ය. ෙමය වනා�
සාමාන්යෙයන� උගුරැ අාවටෙය� පටන� ගුද මා�ගය දක�වා බඩවැල් කුහරෙය� ද,
අාමාස ය� �යන ලද අාහාර ෙබාක�ෙක� ද, අ�ක වශෙයන� පව��න� කන
ෙබාන අාහාර පැසවන�නාවූ ද බඩ වැල සහ එ� අැතුල් වන අාහාර �ව්යයන�
�තර දවන�නා වූ උෂ්ණ ගින�න�. කුසගත ගිනන
� ක� බැ�න� ෙමයට බඩගින�න ය
� �යා ද ජඨරාග්�ය ය � �යා ද ව්යවහාර කර�.
ෙම� උණ�ස�� ග�ය න�, උත�සන�න වූ ෙතෙජා ධාතුව ය. ��ල් ග�ය
න�, මන�ද වූ ෙතෙජෝ ධාතුව ය.
උද්ධගම වාතය, අෙධෝගම වාතය, කු��සය වාතය, ෙකා�ඨාසය වාතය,
අ�ගම�ගාන�සා� වාතය, අාස්සාස පස්සාස වාතය � �යා ශ�රෙය� පව�න�නා
වාත ෙකාටස් සයක� ෙ�. ෙ� වාය� ෙකාටස්� ශ�රයට රැකුල් �ම ය, ශ�රය
නැගිටු�ම ය, උස් ��ම ය, පහත� ��ම ය, සැලීම ය, අැද ගැ�ම ය, තල්� ��ම
ය යන ෙ� ග� පැවතු� අැත�ෙත� ය � දත හැ�ය. ෙමෙස් �නගත හැ� �සා
එය පරමාර්ථ වාෙයෝ ධාත�ව ය.
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එ� උද්ධගම වාතය න� කුක�ෂිෙයන� පටන� ෙගන උඩට නැගී ඉහළ යට
��රැ වලින� �ක�ෙමන වාත ය �.
අෙධෝගම වාතය න�, කුක�ෂිෙයන� පටන� ෙගන පහළට බැස යට ��රැ
වලින� �ක�ෙමන වාතය �.
ක�ච්ඡිසය වාතය න� බඩ වැෙලන� පිටත හෘදය කුහර - කුක�ෂි කුහර ෙදක��
පවත�නා වාත ය �.
ෙකාට්ඨාසය වාතය න� බඩ වැල අැතුෙල් පවත�නා චාත ය �.
අඞ්ගමඞ්ගානුසාරී වාතය න�, අත පය අා� ඒ ඒ කායා�ගයන� අන�ව
ගමනාගමනය කරන වාත ය �.
අස්සාස පස්සාස වාතය න�, ඉහළ පහළ ෙහළන නා�කා වාත ය �. ෙම�
රැකුල් �� ග�ය න�, මන�ද වූ වාෙයෝ ධාතුව ය. සැලී� ග�ය න� උත�සන�න වූ
වාෙයෝ ධාතුව ය.
ෙම� �ද�ශනාව ��වන අාකාර ය න�, ෙක�ස ෙකා�ඨාසෙය� පටන�
අාශ්වාස ප්රශ්වාස ය දක�වා පවත�නා ෙකාටස් (42) ෙදසා�ස ෙමෙන� කර�න�
උපාචාර-අ�පනා ධ්යාන සමා� ලබාගත� සමථයා�ක පුදග
් ලයා හට වනා� නැවත
ඒ සමා� �ත�තය හා සමග ෙකස් ෙලා� අා�ෙග් ඉප�ම හා නැ��ම ෙමෙන�
��ෙමන� උදයබ්බය ඤාණය අා� �ද�ශනා �න පර�පරාව පහළ වන�ෙන� ය.
ෙමය වනා� ධාතු මන�කාරෙයන� සමථයානිකයාහට විදර්ශනාව උපදනා ආකාර
ය යි.
�ද�ශනායා�කයාහට වූ කලී ශ�රය තුළ ප්රකට ව ගැෙටන ස්ථානයන��
�� න�වණ ෙයාදවා සලකා බැ�ව ෙහාත� පඨ� අා� ධාතු සතර ලක�ෂණ රස අා�
වශෙයන� පි��ඳද න�වණැ�න� �ක ගැ�ෙමන� ගැ�ම ද එය අරමුණ� කරන �ත ද
ඒ සතර මහා භූත ධාතුනෙ
� ග් අැ� �ම හා නැ��ම ද ප්රකට ව �න ගැ�ෙමන�
උදය�බය අා� �ද�ශනා �න පර�පරාව පහළ කර ගත හැ� වන�ෙන� ය. ෙ�
�යන ලද්ෙද් ධාතු මන�කාරෙයන� විපස්සනායානික පුද්ගලයාහට විදර්ශනාව
උපදනා ආකාරය යි.
එය ��ෙසකුෙග් මධ්යම ප්රමාණ ශ�රයක� ප�ක�ෂා කර බැ�ව ෙහාත� එ�
පරමාණ� තර� �ය�� රජස් කුඩු ය� �යන ලද පඨ�ධාතු ෙ�ෝණයක� පමණ අැත.
එය එ�න� භාගයක� පමණ අාෙපෝධාතුෙවන� (ජලෙයන�) පිඩු කරන ල�ව, ෙත�ෙජෝ
ධාතුෙවන� කුණ� ෙනාවන ෙස් අාරක�ෂක�ෂා කරන ල� ව, වාෙයෝ ධාතුෙවන� එය
ෙනා��ෙරන ෙලස එකට ස�බන�ධ ව පවත�නා �සා ෙ� සත�වෙයක� ය, ෙ�
ස්ත�ියක� ය, ෙ� පුරැෂෙයක� ය, ෙ� ගසක� ය, ෙ� ගලක� ය’ යන අා� රෑ සටහන�
වශෙයන� පව�න�ෙන� ය.
පරමාණ�ව ඉතා කුඩා �ව්යය�. එය ��ස�න�ෙග් මසැසට ෙනා ෙපෙනන
තර� ඉතා �ය�� වස්තුව�. එය ෙපෙනන�ෙන� �වැසට පමණ �. එවැ� ෙකාටස්
ස�සක� (36) අණ� ෙ�ණ�ව�. අණ� ෙ�ණ� ස�සක� (36) ත�ජා� ෙ�ණ�ව�. ත�ජා�
ෙ�ණ� ස�සක� (36) රථ ෙ�ණ�ව�. රථ ෙ�ණ� ස�සක� (36) උෟකාව�. උෟකා සතක�
(7) එක� ලික�ඛාව�. ලික�ඛා සතක� (7) කුඩා මෑ අැටයක� පමණ ය. මෑ අැට සතක�
(7) එක� අඟල�. ෙ�ෝණය යන� ෙසාෙළාස් නැ�ය�.
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කාෂ්ට මුඛ ස�පයා ය, පූ�මුඛ සපයා ය, අග්� මුඛ ස�පයා ය, ශස්ත මුඛ
ස�පයා ය � �ෂ ෙඝෝර ස�පෙයෝ සතර ෙදෙනක� ෙව�. ඔවුන� ��න� දෂ්ට කළ
තැනැත�තා එෙකෙණ� ම මැ� යන�නාක� ෙමන� ෙ� ශ�රෙය� පවත�නා පඨ�
අාෙපෝ ෙත�ෙජෝ වාෙයෝ ධාතුන� ෙගන� යමක� කුපිත වුව ෙහාත� එෙකෙණ� ම
මරණය ��ෙව�.
1.”පත�ථද්ෙධා භව� කාෙයා
ද�ෙඨා ක�ඨමුෙඛන වා
පථ� ධාතුපෙකාෙපන
ෙහා� ක�ඨමුෙඛව ෙසා”
කාෂ්ට මුඛ ස�පයා ��න� දෂ්ට කළ තැනැත�තාෙග් ශ�රය තද �- දරදඬඩු
වන�නාක� ෙමන� ෙ� ශ�රෙය� පවත�නා පඨ� ධාතුව ෙකෝප�ෙමන� උග්ර �ෂ අැ�
කාෂ්ට මුඛ ස�පයාෙග් මුඛයට පි��ෙයකු ෙස් ශ�රය දරදඬඩු � මරැමුවට
පත�වන�ෙන� ය.
2. “පූ�ෙකා භව� කාෙයා
ද�ෙඨා පූ�මුෙඛන වා
අාෙපාධාතුපෙකාෙපන
ෙහා� පූ�මුෙඛව ෙසා”
පු�මුඛ ස�පයා ��න� දෂ්ට කළ තැනැත�තාෙග් ග�රය කුණ� �, යන�නාක�
ෙමන� ෙ� ශ�රෙය� පවත�නා අාෙපෝ ධාතුව ෙකෝප�ෙමන� පූ�මුඛ ස�පයාෙග්
මුඛයට පි��ෙයකු ෙස් ශ�රය කුණ� � පැසවා, මරැමුවට පත�වන�ෙන� ය.
3. “සන�තත�ෙතා භව� කාෙයා
ද�ෙඨා අග්ගම
ි ුෙඛන වා
ෙතෙජාධාතුපෙකාෙපන
ෙහා� අග්ගිමෙ
ු ඛව ෙසා”
අග්� මුඛ ස�පයා ��න� දෂ්ට කළ තැනැත�තාෙග් ශ�රය ස�වප්රකාරෙයන�
ගින�ෙනන� �ෙවන�නාක� ෙමන� - තැෙවන�නාක� ෙමන� ෙ� ශ�රෙය� පවත�නා
ෙත�ෙජෝ ධාතුව කුපත
ි �ෙමන� දරැණ� �ෂ අැ� අග්� මුඛ ස�පයාෙග් මුඛයට
පි��යකු ෙග් ශ�රය �� �� මරැමුවට පත�වන�ෙන� ය.
4. “සඤ්�න�ෙනා භව� කාෙයා
ද�ෙඨා සත�ථමුෙඛන වා
වාෙයා ධාතුපෙකාෙපන
ෙහා� සත�ථ මුෙඛව ෙසා”
ශස්ත� මුඛ ස�පයා ��න� දෂ්ට කළ තැනැත�තාෙග් ශ�රය උපෙස්න මහා
ස්වා�න� වහන�ෙස්ෙග් ශ�රය හාත�ප�න� ස�ණ� �ස�ණ� වූවාක� ෙමන� ෙ� ශ�රෙය�
පවත�නා වාෙයෝ ධාතුව ෙකෝප�ෙමන� දරැණ� �ෂ අැ� ශස්ත මුඛ ස�පයාෙග්
මුඛයට පි��යකුෙග් ශ�රය ෙස් කැ� �ඳ� ස�ණ� �ස�ණ� � ෙගාස් මරැමුවට
පත�වන�ෙන� ය � ද �හ.
ධාත� මනසිකාර පබ්බය නිමි.
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කායාන�පස්සනාෙ� (6) සීව�ක ප�බය
පළමු සීවථිකය
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං
එකාහමතං වා ද්වීහමතං වා තීහමතං වා උද්ධුමාතකං විනීලකං විපුබ්බක ජාතං,
ෙසා ඉමෙමව කායං උපසංහරති, “අයම්පි ෙඛා කාෙයා එවං ධම්ෙමා, එවං භාවී, එවං
අනතීෙතා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානුපස්සී විහරතී - ෙප - න ච කිඤ්චි
ෙලාෙක උපායදියති. එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද ස�පජඤ්ඤප�බයට අනතුරැව අ�ක� භාවනා
ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ෙකෙස්ද ය? ෙයෝගී ෙතෙ� අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ලද්�
වූ මැ� එක� දවසක� ගියා වූ ෙහෝ මැ� ෙද දවසක� ගියා වූ ෙහෝ මැ� තුන� දවසක�
ගියා වූ ෙහෝ මරණෙයන� පස� ශ�රය කුණ��ම �සා වාත ෙ�ගෙයන� පු�බවා රබ�
ෙකා�ටයක� ෙමන� පි�කුල් අාකාරෙයන� ඉ�මුනා වූ �වත� ව ��ය� පැව� ප්රකෘ�
ව�ණය ෙවනස් ව ෙබාෙහෝ ෙස�න� �ල් වූ වැගිෙරන සැරව අැ� කුණ�
සැරවෙයන� ය�කත
� වූ පි�කුල් මළ �රැරක� ද�න�නාක� ෙමන�, ඒ ෙයෝගි ෙතෙ�
තමාෙග් කය ද එය හා සසඳ� සලකා බලන�ෙන� ය. ෙමෙස් ම මාෙග් ෙ� කය ද
ෙමබඳ� ස්වභාව අැත�ෙත� ය. ෙමෙස් ඉ��� අා� ස්වභාවයට පැ�ෙණන ස��ය. ෙ�
මළ �රැර ෙමන� මාෙග් ෙ� කය ද ඒකාන�තෙයන� ඉ��� කුණ� �� ස්වභාවය
ෙනා ඉක�ම ��ෙය් ය � �යා ෙ� කය ද ඒ මෘත ශ�රයාෙග් ස්වභාවෙය� ලා
සසඳ� බලන�ෙන� ය.
�.

“ඉති අජ්ඣත්තං වා කාය” යන අා� ෙකාටස ඉ�යාපථප�බෙය� � ෙස්

එහි විස්තරය
ෙ� �ව�ක කාණ�ඩෙය� ද සමුදයධම්මානුපස්සී යන අා� වශෙයන�
�ද�ශනාව අැ� වන අාකාරය �ක�වූහ. මහාසිව ස්වා�න� වහන�ෙස් ��න� ද ෙමය
�ද�ශනාව පි�බඳද ආදීනවානුපස්සනාව ය � �යන ල�. ඒ �සා �ව�ක
භාවනාෙවන� �ද�ශනාව අැ� වන සැ� ෙමෙස් මතු �ක�ෙවන අාකාරෙයන�
සැල�ය ය�තු �.
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ෙදවැනි සීවථිකය
පාලි
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය
ඡඩ්ඩිතං කාෙකහි වා ඛජ්ජමානං ක�ලෙලහි වා ඛජ්ජමානං ගිජ්ෙඣහි වා ඛජ්ජමානං
කඞ්ෙකහි වා ඛජ්ජමානං සුනෙඛහි වා ඛජ්ජමානං බ්යග්ෙඝහි වා ඛජ්ජමානං දීපීහි වා
ඛජ්ජමානං සිඞ්ගාෙලහි වා ඛජ්ජමානං විවිෙධහි වා පාණකජාෙතහි ඛජ්ජමානං ෙසා
ඉමෙමව කායං උපසංහරති. “අයම්පි ෙඛා කාෙයා එවං ධම්ෙමා එවං භාවී එවං
අනතීෙතා” ති “ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානු පස්සී විහරති. එවම්පි ෙඛා,
භික්ඛෙව, භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති. න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති.
එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. එන�,
ෙයෝගී ෙතෙ� අමුෙසාෙහාෙන� දමන ලද්� වූ කවුඩන� ��න� ගන� ලබන�නා වූ
ෙහෝ උකුස්සන� ��න� කන� ලබන�නා වූ ෙහෝ ගිජු ලි��යන� ��න� කන� ලබන�නා
වූ ෙහෝ ස�නඛයන� ��න� කන� ලබන�නා වූ ෙහෝ �ව�න� ��න� ගන� ලබන�නා වූ
ෙහෝ අෙන�ක ප්රකාර සතුන� ��න� ගන� ලබන�නා වූ ෙහෝ මෘත ශ�රයක� ද�න�නාක�
ෙමන� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තමාෙග් රෑප කය ද, එය හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙමෙස්
ම මාෙග් ෙ� කය ද, ෙ� මල �රැර ෙමන� නානාප්රකාර සතුන� ��න� කන� ලබන
ස්වභාව අැත�ෙත� ය. ෙමෙස් වන ෙ� ස්වභාවය අැත�ෙත� ය. ෙමෙස් වන ෙ�
ස්වභාවය ෙනා ඉක�මවන ලද්ෙද් ය � �යා ෙ� කය ද ඒ මෘත ශ�රයාෙග්
ස්වභාවෙය� ලා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ඉ�� ෙකාටස ඉ�යාපථ�බෙය� ෙම�.
ෙදවැනි සීවථිකය නිමි.

ත�න්වැනි සීවථිකය
පාලි
“පුන චපරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං
අට්ඨික සඞ්ඛලිකං සමංසෙලාහිතං නහාරැ සම්බන්ධං ෙසා ඉම ෙමව කායං
උපසංහරති, “අයම්පි ෙඛා කාෙයා ඒවං ධම්ෙමා එවං භාවී එවං අනතීෙතා”ති. ඉති
අජ්ඣත්තං වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති - ෙප - න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති.
එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.”
ෙකටි අදහස
මහණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. එන�,
ෙයෝගී ෙතෙ� අමුෙසාෙහාෙන� දමන ලද, ෙල් මස් ස�ත, නහරවැලින� බැඳ�න�
අැට සැ�ලි මල �රැරක� ද�න�නාක� ෙමන� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තමන�ෙග් රෑප කය
ද එය හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද යත�? ෙමෙස් ම මාෙග් ෙ� කය ද
නහරවලින� බැ� ෙල් මස් ස�ත අැට සැ�ලි බවට පත� වන ස�� ය. අැට සැ�ලි
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බව ෙනා ඉක�ම වන ලද්ෙද් ය � �යා, ෙ� කය ද ඒ අැට සැ�ලි මල �රැෙ�
ස්වභාවෙය� ලා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ම ය.
ත�න් වැනි සීවථිකය නිමි.

සතරවැනි සීවථිකය
පාලි
පුන චපරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සිවථිකාය ඡඩ්ඩිතං
අට්ඨික සඞ්ඛලිකං නිම්මංස ෙලාහිත මක්ඛිතං නහාරැසම්බන්ධං. ෙසා ඉමෙමව
කායං උපසංහරති, “අයම්පි ෙඛා කාෙයා ඒවං ධම්ෙමා, එවං භාවි, එවං
අනතීෙතා”ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය - ෙප - එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය
කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් �. ෙයෝගී ෙතෙ� අමුෙසාෙන� දමන ලද නහරවැලින,� බැඳ�න� මස් නැ�
ෙල�න� වැකුණ� අැට සැ�ලි මළ �රැරක� ද�න�නාක� ෙමන� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ�
තමාෙග් රෑප කය ද එය හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද යත�? ෙමෙස් ම මාෙග්
ෙ� කය ද නහර වැලින� බැඳ� මස් නැ� ෙල් වැකුණ� අැට සැ�ලි බව ෙනා ඉක�ම
වන ලද්ෙද් ය � �යා ෙ� කය ද ඒ අැට සැ�ලි මළ �රැෙ� භාවෙය� ලා සසඳ�
බලන�ෙන� ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ම ය.
සතරැනි සීවථිකය නිමි.

පස්වැනි සීවථිකය
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සීවථිකාය ඡඩ්ඩිතං
අට්ඨික සඞ්කලිකං අපගතමංස ෙලාහිතං නහාරැ සම්බන්ධං ෙසා ඉමෙමව කායං
පටි සංහරති, “අයම් පි ෙඛා කාෙයා එවං ධෙමා එවං භාවී එතං අනත්තා” ති. ඉති
අජ්ඣත්තං වා කාෙය් කායානුපස්සී විහරති. -ෙප- න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති.
එවම් පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් �: ෙයෝගී ෙතෙ� අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ලද - නහරවැලින� බැඳ�න� මස් ෙල් නැ� අැට සැ�ල්ලක� ද�න�නාක� ෙමන� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තමාෙග් රෑප
කය ද එය හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද යත�? ෙමෙස් ම මාෙග් ෙ� කය ද
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නහර වැලින� බැඳ�න� - මස් ෙල් නැ� - අැට සැ�ල්ලක� වන බව ෙනා ඉක�මවන
ලද්ෙද් ය � �යා ෙ� කය ද මස් ෙල් නැ� අැට සැ�ලි මල �රැෙ� ස්වභාවෙය�
ලා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ම ය.
පස්වැනි සීවථිකය නිමි.

සවැනි සීවථිකය
පාලි
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සීවථීකාය
ඡඩ්ඩිතං, අට්ඨිකානි අපගත සම්බන්ධානි දිසාවිදිසාසු නික්ඛිත්තානි අඤ්ෙඤන
හත්ථට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන පාදට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන ෙගාපඵට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන
ජඞ්ඝට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන ඌරට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන පිට්ඨිට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන
කටට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන ඛන්ධට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන ගීවට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන
දන්තට්ඨිකං, අඤ්ෙඤන සීසකටාහං, ෙසා ඉමෙමව කායං උපසංහරති, “අයම්පි
ෙඛා කාෙයා එවං ධෙමමා, එවම් භාවී, එතං අනතීෙතා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා
කාෙය කායානුපස්සී විහරති බහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා කාෙය කායානුපස්සී විහරති. සමුදයධම්මානුපස්සී වා
කායස්මිං විහරති වයධම්මානුපස්සී වා කායස්මිං විහරති සමුදයවයධම්මානුපස්සී
වා කායස්මිං විහරති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් �: ෙයෝගී ෙතෙ� අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ලද - පහ වූ නහර බැඳ�� අැ�
- �සා අන� �සාවන�� ��රැණ� අැට අැ� මල �රැරක� ද�න�ෙන� ය. ෙකෙස් ද
යත�? එ� අත� අැට අන� තැනක ය, පා අැට අන� තැනක ය, ෙකන�ඩා අැට අන�
තැනක ය, කලවා අැට අන� තැනක ය, ක� (තුන�) අැට අන� තැනක ය, පිට කටු
අන� තැනක ය, �ස් කබල අන� තැනක ය, යන ෙ� වශෙයන�. ඒ ෙයෝගී ෙතෙ�
තමාෙග් රෑපකය ද ඒ අැට කටු හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ය.
සවැනි සීවථිකය නිමි.

සත්වැනි සීවථිකය
පාලි
පුනච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සීවථීකාය ඩිතං.
අට්ඨිකා ෙසතානි සවණ පටිභාගාති. ෙසා ඉමෙමව කායං උපසංහරති, “අයම්පි ෙඛා
කාෙයා එවං ධම්ෙමා, එවං භාවී, එතං අනතීෙතා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය්
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කායානුපස්සී විහරති - ෙප - න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එවම් පි ෙඛා භික්ඛෙව
භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් ය: ෙයෝගී ෙතෙ� අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ලද - සක� ෙග�යකට බඳ� ස��
පැහැෙයන� ය�ත� අැට අැ� මළ �රැරක� ද�න�නාක� ෙමන� ඒ ෙයෝගී ෙතෙ� තමාෙග්
රෑප කය ද එය හා සසඳ� බලන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද යත�? ෙ� මාෙග් කය ද
ස�� හක� ෙග�යක පාට වැ� ස�� පාට අැ� ස්වභාව අැත�ෙත� ය. ෙමෙස්
වන ස�� ය. ෙමෙස් �ම ෙනා ඉක�ම වන ලද්ෙද් ෙ� ය � ෙමෙන� කරන�ෙන� ය.
ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ය.
හත්වැනි සීවථිකය නිමි.

අටවැනි සීවථිකය
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සීවථීකාය ඡඩ්ඩිතං.
අට්ඨිකානි පුඤ්ජීකතානි ෙතෙරාවස්සිකානි. ෙසා ඉමෙමව කායං උපසංහරති,
“අයම්පි ෙඛා කාෙයා එවං ධම්ෙමා එවං භාවී එතං අනතීෙතා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං
වා කාෙය කායානුපස්සී - ෙප - න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එවම්පි භික්ඛෙව
භික්ඛු කාෙය කායානුපස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් �: අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ල�ව - අවුරැ� ගණනක� ඉක�ම ෙගාස්
අවුෙවන� වැස්ෙසන� හා ස�ළඟින� ��� ෙගාස් තැන� තැන�වල ෙගාඩගැස�න� අැට
අැ� මල �රැරක� ෙයෝගී ෙතෙ� ය� ෙස් දන�ෙන� ෙ� ද, ෙහෙතම මාෙග් ෙ�
ශ�රය ද ෙමබඳ� භාවය අැත�ෙත� ය, �රා ගිය අැට ෙගාඩවල් බවට පැ�ෙණන�ෙන�ය.
ෙමෙස් �ම ෙනා ඉක�ම වන ලද්ෙද් ෙවමැ � තමාෙග් කය එ� මළ�රැෙ�
ස්වභාවෙය� ලා සසඳ� බලන�ෙන�ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් �.
අටවැනි සීවථිකය නිමි.

නවවැනි සීවථිකය
පාලි
පුනච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ෙසය්යථාපි පස්ෙසය්ය සරීරං සීවථිකය ඡඩ්ඩිතං
අට්ඨිකානි පූතිකානි චුණ්ණක ජාතානි ෙසා ඉමෙමව කායං උපසංහරති. “අයම් පි
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ෙබා කාෙයා එවං ධම්ෙමා, එවං භාවී, එතං අනත්තා” ති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාෙය්
කායානුපස්සී විහරති - ෙප - න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එනම් පි ෙඛා භික්ඛෙව
භික්ඛු කාෙය් කායානුපස්සී විහරතී.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� �ව�ක භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. ඒ
ෙමෙස් �: අමු ෙසාෙහාෙන� දමන ල� ව අ�ෙභෝකාසෙය� එලිපිට ම පවත�නා
බැ�න� වාතෙයන� අඩුෙවන� හා වැස්ෙසන� පී�ත ව, අවුරැ� ගණනාවක� මු�ල්ෙල�
කුණ� �ෙමන� �රා ස�ණ� �ස�ණ� වූ මල �රැරක� දක�නා ෙයෝගී ෙතෙ� මාෙග් ෙ�
ශ�රය ද ෙමබඳ� ස්වහාව අැත�ත�. ෙමෙස් වන ස�� ය. කුණ� ව - ස�ණ� �ස�න� ව
- ��ර ගිය අැට කැබලිවලින� ය�ක�ත �ම ෙනා ඉක�ම වන ලද්ෙද් ෙවමැ �, ෙමෙස්
තමාෙග් කය එ� ස�ණ� �ස�ණ� වූ මළ �රැෙ� ස්වභාවෙය� ලා සසඳ� බලන�ෙන�
ය. ෙසස්ස ෙපර � ෙස් ම ය.
ෙමහි දී විෙශ්ෂෙයන් දත යුතක් ඇත.
එනම්, “තත්ථ ආනාපාන පබ්බං පටික්ක�ලමනසිකාර පබ්බන්ති ඉමා ෙනව ෙව
අප්පමා කම්මට්ඨානානි.
සීවථිකානං පන ආදීනවානුපස්සනා වෙසන වුත්තත්තා, ෙසසානි ද්වාදසාපි
උපචාරකම්මට්ඨානාෙනව.” යි අටුවාෙවහි කීහ.
එහි ෙත්රැම:
ඒ කායාන�පස්සනා තු�ස (14) අතුෙරන� අානාපාන ප�බ ප�ක�කූල
මන�කාර ප�බ යන ෙකාටස් ෙදක පමණක� අ�පනා ධ්යාන උපදවන
ක�මස්ථානෙයෝ ම ය.
ඒ හැර “�ව�කානං අා�නවාන�පස්සනාවෙසන වුතත
� න�තා” යන�ෙවන�
“�ව�ක නවය ආදීනවානුපස්සනාවෙග් වශෙයන� ව�ළ බැ�න�” අානාපාන ප�බ
ප�කූල මන�කාර ප�බයන�ෙගන� ෙසස්ස වූ කායාන�පස්සනා ෙකාටස් ෙ�ෙළාස
(12) ද උපචාර ධ්යාන උපදවන ක�මස්ථානෙයෝ ම ය.
තව ද �ව�ක නවෙය� “මළ �රැරැ - අැට සැ�ලි අැතුළත� වුවත� ඒවා
උපමා වශෙයන� ම �ස ෙමෙන� කළ ය�තු ක�මස්ථාන වශෙයන� අැතුළත� ෙනා
කළහ. උපෙමය්ය වූ ස්ව�ය කය ම ෙමෙන� කළ ය�තු වූ ක�මස්ථානය ෙව�.
එෙහත� ස��ණක වු ස්ව�ය කෙය� අ�ඤ්�ණක මෘත ශ�රෙය� ෙමන�
අ�පනාධ්යනය ෙනා ලැ�ය හැ� ය. උපචාර සමා� මාත�යක� ම ලැ�ය හැ� ය.
එෙහ�න� ෙමතන�� �ව�ක ෙකාටස් නවය අ�පනා ක�මස්ථාන වශෙයන� ෙදස�වා
ෙනාව අා�නවාන� පස්සනා වශෙයන� ම ෙදස�හ � මහා�ව මහා ස්ථ�ර ස්වා�න�
වහන�ෙස් �හ.
ෙ� අටුවාෙ� එන ප�� ඉ�යාපථ ප�බය, ස�පජඤ්ඤ ප�බය, ධාතු
මන�කාර ප�බය, �ව�ක ප�බ නවය යන ක�මස්ථාන ෙ�ෙළා�න� ය�
ක�මථානයක� අරමුණ� කර�න�, භාවනා කරන ෙයෝගියාහට වනා� උපචාරධ්යන
සංඛ්යාත උපචාර සමා�ය පහළ කරව�න� �ත�ත �ස�ද්�ය ද ස�පාදනය වන�ෙන�
ය � �යන ල�.
ෙම�� විපස්සනා ඛණික සමාධිය ම උපචාර සමා� ය � �යන ල�. කුමක�
�සාද යත�? �වරණ ෙකෙලස් ධ්යානයට පුෙරෝගා� වන බැ�න� ත� මා�ග ඵල
අ�පනාවන�ෙග් උපචාර අවස්ථාෙය� පවත�නා බැ�න� ත� ය.
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නවසීවථික පබ්බය නිමි.

මෘත ශරීරය ෙමන් ජීවත්වන ශරීරය ද අසුභ ම ෙව්
ඒ ෙමෙස්යි:
1. “යථා පි පුප්�තං �ස්වා - ��ගාෙලා �ංස�කං වෙන
මංසරැක�ෙඛා මයා ලද්ෙධා - ඉ� ගන�තව
� ාන ෙවගසා.”
.
2. “ප�තං ප�තං පුප්ඵං - ඩං�ත�වා අ�ෙලා�ෙපා
න�දං මංසං අ�ං මංසං - යං රැක�ඛස්�න�� ගණ�හ�.”
මස් කෑමට �වලා ඉතා ගිජු ය. එය උෟට ඉතා ප්රිය වූ රැ� වූ අාහාරයක� වූ
බැ��. �ංහල අවුරැ� කාලය ලංවන �ට කැලෑෙ� �ෙබන එරබ� ගස්වල හැම
අත�තකම වාෙග් රතුපාට මල්, ෙපාකුරැ ෙපාකුරැ පිෙප�. එල්ෙල�න� �ෙබන ඒ
රතු මල් ෙපාකුරැ �ටු �වලා, ෙ� එල්ෙල�න� �ෙබන�ෙන� මස් පිඬඩු ය - මස් වැදලි
ය - මස් ෙප� ය � වරදවා �තා ෙගන මාංසයට ඉතා ගිජව
ු ූ ඒ �වලා ඉක�ම�න�
ඒ ගස ළඟට ෙගාස්, උඩ බලා කට අැරෙගන ��න �ට වැෙටන වැෙටන එරබ�
මල් ෙහෝ මල් ෙප� ක�න� ඩැහැෙගන හපා “ෙහෝ! ෙහෝ! ෙමය මස් ෙනාෙ�. අර
ගෙස් එල්ෙල�න� �ෙබන�ෙන� මස් ය” � වරදවා �තා නැවත ත� උඩ බලා කට
අැර ෙගන ��න�නාක� ෙමන�
3. “ෙකා�ඨාසං ප�තං ෙයව - අස�භන�� තථා බුෙධා
අග්ගෙහත�වාන ගණ�ෙහය්ය - ස�ර�ඨ�පි නං තථා.”
ශ�රය මල කුණක� ෙස් අස�භ වස්තුවක� ය � ෙමෙන� කරන �ණවන�ත
ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතෙ� ශ�රෙයන� පිටතට වැෙටන ෙකළ, ෙස�, ෙසාටු, අස��,
මලමුත� ෙකාටස් පමණක� ෙනාව ශ�රෙය� ඉ�� ව �ෙබන ෙකස්, ෙලා� අා�
ෙකාටස් �යල්ල ම පි�කුල් මල කුණ� ෙස් වටහා ගන�ෙන�ය.
කය සුභය යි සිතාගතෙහාත් අපාය දුකින් ෙනා මිෙදයි.
4. “ඉමඤ්� ස�භෙතා කායං - ගෙහත�වා තත�ථ මු��තා
බාලා කෙරාන�තා පාපා� - �ක�ඛා න ප�මු�චෙර.”
.
5. “තස්මා පස්ෙසය්ය ෙමධා� - �වෙතා වා මතස්ස වා
සභාවං පූ�කායස්ස - ස�භභාෙවන ව��තං.”
ෙ� කුණ� කය ස�භ වස්තුවක� ය � ෙමෝහෙයන� මුළා � ෙමන� තණ�හා, ���,
මානයන�ෙගන� ෙමය මම ය මාෙග් ය, ඉතා ස�භ ය � ත�න� අල්වාෙගන
තෘෂ්ණාෙවන� මූ�ඡාවට පැ�ණ ප�කරන බාලෙයෝ සසර ��න� හා අපාය ��න�ත�
ෙනා �ෙදන�ෙනෝ ය.
එෙහ�න� �වත�වන�නා වූ ෙහෝ මැරැණා ෙහෝ ස�භ භාවයක� නැ� ෙ� කුණ�
කෙය් පවත�නා පි�කුල් ස්වභාවය �ණවන�ත ෙයෝගී ෙතෙ� �� න�ව�න�
බලන�ෙන� ය.
6. “�ග්ගන�ෙධා අස�� කාෙයා - කුණෙපා උක�කරෑපෙමා
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�න��ෙතා චක�ඛු භූෙත� - කාෙයා බාලා�නන��ෙතා.”
ෙ� කය ��ගන�ධ ය. අස��යක� ය. මල කුණක� වැ� ය. කසල ෙගාඩක�
ෙහෝ මල මුත� පිරැන� වැ���යක� බඳ� ය. �ණවන�තයන� ��න� �න�� කරන
ලද්දක�ය. එෙහත� අ�න - අන�ධ බාල - ෙමෝඩයන� ��න� ෙමය ඉතා ස�භ
වස්තුවක� ය � වැළඳද ෙගන අාස්වාද කරන� ලැෙ�.
7. “අල්ලච�ම ප��ඡන�ෙනා - නවද්වාෙරා මහාවෙණා
සමන�තෙතා පග්ඝර� - අස�� පූ�ගන��ෙයා.”
ෙ� කය ෙතත� සම�න� වැ� පව�න�ෙන� ය. අස�� වෑෙහන ෙ�රටු නවයක�
ෙම� අැත�ෙත� ය. ෙමය කුණ� වූ මහ වණයක� වැ� ය. ෙ� ක�න� කුණ� ගඳද හමන
අස�� වැගිෙරන�ෙන� ය.
8. “සෙච ඉමස්ස කායස්ස - අන�ෙතා බා�ර ෙකා �යා
දණ�ඩං න�න ගෙහත�වාන - කාෙක ෙසාෙණ �වාරෙය�.”
ෙ� කය ඉතා පි�කුල් �සා ම ෙම� අැතු� පැත�ත පි� පැත�තට හැ� �ෙ�
න� ඒකාන�තෙයන� ම දඬඩු මුගුරැ ෙගන කපුටන� බල්ලන� අා� සතුන� එළවා දමන�ට
�� වන�ෙන� ය.
ඉහත දැක් වූ සීවථික ෙකාටස් නවය සැෙකවින් ෙමෙස්ය:
1. එකාහමතං වා යන අා� ෙකාටස ය.
2. කාෙකහි වා ඛජ්ජමානං යන අා� ෙකාටස ය.
3. අධිකසඞ්ඛලිකං සමංසෙලාහිතං නහාරැ සම්බන්ධ යන අා� ෙකාටස ය.
4. නිම්මංස ෙලාහිත මක්ඛිත්තං නහාරැ සම්බන්ධං යන අා� ෙකාටස ය.

5. අපගත මංස ෙලාහිතං නහාරැ සම්බන්ධං යන අා� ෙකාටස ය.
6. අට්ඨිකානි අපගත සම්බන්ධානි යන අා� ෙකාටස ය.
7. අට්ඨිකානි ෙසතානි සඞ්ඛවණ්ණ පටිභාගානි යන අා� ෙකාටස ය.
8. පුඤ්ජකිතානි ෙතෙරාවස්සිකානි යන අා� ෙකාටස ය.
9. පූතිකානි චුණ්ණකජාතානි යන අා� ෙකාටස ය � �ව�ක නවය�.
සතිපට්ඨානෙයහි ත�දුස් වැදෑරැම් කායානුපස්සනාව ෙමෙතකින් සමාප්ත යි.

ෙ�දනාන�පස්සනාව
(සතිපට්ඨාන නිද්ෙදසවාරෙයහි)
පාලි
කථඤ්ච භික්ඛෙව, භික්ඛු ෙවදනාසු ෙවදනානුපස්සී විහරති. ඉධ භික්ඛෙව
භික්ඛු සුඛං වා ෙවදනං ෙවදියමාෙනා සුඛං ෙවදනං ෙවදියාමීති පජානාති. දුක්ඛං වා
ෙවදනං ෙවදියමාෙනා දුක්ඛං ෙවදනං ෙවදියාමීති පජානාති. අදුක්ඛමසුඛං වා
ෙවදනං ෙවදියමාෙනා අදුක්ඛමසුඛං ෙවදනං ෙවදියාමීති පජානාති.
ෙකටි අදහස
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මහෙණ�! භාවනාන�ෙයෝගී ෙතෙ� අරමුණ� රස අන�භව කරන ෙ�දනාවන� ෙකෙර� ඒ ෙ�දනාවන� අන�ව බල�න� වාසය කරන�ෙන� ෙකෙස් ද
යත�?
ෙ� බු� සස�ෙන� භාවනා කරන ෙයෝගී ෙතෙ� සැප ෙ�දනාව �ඳ��න� ��ය �
ෙහවත� සැප ෙ�දනාව �ඳ�න කල්� “සැප ෙ�දනාවක� �ඳ��” ය � �න ග�. �ක�
ෙ�දනාව �ඳ�න කල්� “�ක� ෙ�දනාවක� �ඳ��” ය � �න ග�. සැපත� ෙනා වූ
�කත� ෙනා වූ අ�ක�ඛමස�ඛ ෙ�දනා නමැ� උෙප්ක�ෂා ෙ�දනාව �ඳ�න කල්�
“අ�ක�ඛමස�ඛ ෙ�දනාවක� �ඳ��” ය � �න ග�.
එහි විස්තරය
භාග්යවත� බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙමෙස් ඉහත � තු�ස් (14) අාකාරය�න�
කායාන�පස්සනා ස�ප�ඨානය දක�වා ව�රා �න� නව (9) අාකාරය�න�
ෙ�දනාන�පස්සනාව දක�වන� සඳදහා “කථ �ක�ඛෙව” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.

සුඛ ෙව්දනාව
ස�ඛය ෙහෝ ෙසා�නස වශෙයන� කයට ෙහෝ �තට ස�ව පහස�වක� �ක�ෙව�
න� එය සුඛ ෙව්දනාව �. එය වනා� “සැප� සැප�” �යා ෙහෝ “ෙහාඳද� ෙහාඳද�”
�යා ෙහෝ ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ස�වපත� වුවෙහාත� ඒ බව �න ගැ�ම සඳදහා
ව�ළ ෙ� බුද්ධ වචනය වනා� �මසා බැලිය ය�ත�ත�. බුද්ධ මතය ෙනා දන�නා
- ෙනා ෙත�ෙරන අයෙග් ��ම ඉතා �හ�ඬඩු ය. එෙහ�න� අටුවා කථාෙය� ඒ ෙනා
දන�නා ෙනා ෙත�ෙරන අයෙග් �හ�ඬඩු ��ම උපුටා දක�වා එ� තත�වය ��ශ්චය
කර�න� එය බුද්ධ මතය අන�ව �මසන ල�.
ඒ ෙමෙස්�: උඩුකුරැ ව සයනය කරන ළදරැවාට පවා තන පුඩව
ු උරා ��
ෙබාන කල්� එය ෙහාඳද සැප - අාස්වාදයක� බව �න ගැ�ම අැ� ෙනාවන�ෙන�
ද? ෙ� ෙයෝගී පුදග
් ලයාට ත� ඒ ළඳදරැවාෙග් ��මට සමාන ��මක� අැ� ෙනා
වන�ෙන�ද යත�? ඒ ෙදෙදනාට ම �න ගැ�මක� අැ� වන බව න� සත්යය�. එෙස්
වුවත� ළඳදරැවාෙග් හා ෙයෝගී පුදග
් ලයාෙග් �නගැ�� ෙදක�. ඒ ෙදක සස�
බලන කල්� එ�ෙනකට ෙනා ගැළෙපන�ෙන� ය. ඒ එ�ෙනක පි�බඳද ෙලාකු ම
පරතරයක� - ෙවනසක� අැත�ෙත� ය. ෙකෙස්ද යත�? ළදරැවා ෙහෝ ෙ�වා භාවනා
ෙනා කරන වැ�මහල්ලා ෙහෝ ෙ�වා ඔවුන�ෙග් ��ම එක හා සමාන ෙව�. ඒ
��� ෙදක එකට සංසන�දනය ෙව�. භාවනා ෙනා කරන �සා සැප ෙ�දනාව
උප�න - උප�න වාරයක� පාසා එය ෙනා ද�ත�. �න ෙනා ග�ත�. වැ� වශෙයන�
සැප ෙ�දනාෙවන� අනා වූ අරමුණ� කල්පනා කර�න� කාලය ගත කර�. භාවනා
ෙනා කරන තැනැත�තා අතරතුර සැප ෙ�දනාවක� �ඳ�න බව �න ගන�නා නමුත�
එය ස්වභාව ධ�මයක� බව �න ෙනා ගන�ෙන� ය.
“මම සැප ෙ�දනාවක� �ඳ��” � යන වැර� සං�ව අන�ව ම �න ගන�ෙන�
ය. එ�න� මම ය - අාත�මය යන වැර� හැඟීම �ය�ණ� වන�ෙන� ය. ස�ඛ ෙ�දනාව
ක�ෂණ මාත�ය�න� අැ�ව නැ� වන ස්වභාව ධ�මයක� බව �න ෙනා ගන�ෙන� ය.
ෙපර �ට �තර �වත�ව ��න මම ම �න�ත� ස�වෙස් ෙ� ස�ඛ ෙ�දනාව �ඳ��” ය
� නිත්ය සංඥාවිපර්යාසෙයන් වරදවා �න ගන�ෙන� ය.
ෙමෙස් අැ�වන වැර� හැඟීම �සා සත�වෙයක� ය, මම ය � වරදවා ත�න�
ගත� - සංඥාවිපර්යාසය
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ද ෙනා පහ කළ හැ� ෙව�. එපමණකුත� ෙනා ව ඒ වැර� හැඟීම තව තවත�
වැ� �ය�ණ� වන�ෙන� ය. එෙහ�න� ඒ �න ගැ�ම ක�මස්ථානයක� ද ෙනා ෙ�.
සතිපට්ඨාන භාවනාව ද ෙනාවන�� ම ය. ඒ �සා “සුඛං ෙවදනං ෙවදියමෙනා
සුඛං ෙවදනං ෙවදියාමි” ය � ව�ළ ප�� සැප ෙ�දනාව �ඳ��න� ��ය� සැප
ෙ�දනාවක� �ඳ�� ය � �න ගැ�මට ව�ළ ෙ� බුද්ධාවවාදය ළදරැවා අැතු�
භාවනා ෙනා කළ අය සඳදහා ෙනා ෙදස� ෙස්ක� ය � දත ය�තු ය.
ෙනා කඩවා ෙමෙන� කරන ෙයෝගාවචරයා වනා� ස�ඛ ෙ�දනාව උප�න
- උප�න වරක� පාසා ද �න ගන�ෙන� ය. ස්වභාව ලක�ෂණ - රස වශෙයන�ත� ස�ඛ
ෙ�දනාව එක�තරා ස්වභාව මාත�යක� ය � �න ගන�ෙන� ය. ෙපර පස� ස�බන�ධයක�
ෙනාමැ� ව අ�ෙතන� - අ�ෙතන� අැ� ව නැ� ව යන බව ද න�වණැ�න�
අත���� වශෙයන� �ක �න ගන�ෙන�ය. එකල්� එකක� ය� ෙහෝ එක සන�ත�යක�
ය� වටහන - හැඟ�ම අැ� කරවන - සන්තති ප්රඥප්තිෙයන් වැසිය ෙනා හැකි
බැවින් ෙහෝ මුවහ ෙනා කළ හැකි බැවින් ඒ ෙව්දනාව අනිත්ය වූවක් යයි ද දුකක් ය
යි ද ආත්ම සාරෙයන් ෙතාර වූවක් යයි ද පැහැ�ලි ව �න ග න�ෙන� ය.
එෙහ�න�, ෙකා ෙවදයති, කවෙරක� �ඳ�න�ෙන� ද? �ඳ�න�ෙනක� ��නවා ද?
යන ෙ� ප්රශ්නයට පි�තුරැ වශෙයන� �ඳ�න�ෙනක� න� නැත; අ�ෙතන� අ�ෙතන�
අැ�ව නැ�ව යන �ඳ�න-ෙ�දනා නමැ� ස්වභාව ධ� සන�ත� මාත�යක� ම අැතැ
� න�වණැ�න� පැහැ�ලි ව �ක ගත හැ� ෙව�.
තවද කස්ස ෙව්දනා, කාෙග් ෙ�දනාව (�ඳ�ම) ක� ද? ෙ�දනාවට අ��
කරැෙවක� �� ද? යන ෙ� ප්රශන
් ෙය� පි�තුර වශෙයන�ත� ෙ�දනාව උපදවන
කරැණ� අන�ව අ�ෙතන� - අ�ෙතන� සන�ත� වශෙයන� හටෙගන පවත�නා �ඳ��
මාත�යක� ම අැත, ඒ �ඳ�මට අ�� කරැෙවක� නැතැ � යන �න ගැ�ම පැහැ�ලි
ෙව�.
තව ද කිං කාරණා ෙවදනා, කවර කරැණ�න� ��ම අැ� වන�ෙන� ද? යන
ෙ� ප්රශ්නෙය� පි�තුරැ වශෙයන� ද ෙහාඳද - ඉෂ්ට අරමුණක� ලැ�ම �සා සැප
ෙ�දනා පහළ වන�ෙන� ය � පැහැ�ලි �න ගැ�මක� අැ� වන�ෙන� ය.
ෙමෙස් පැහැ�ලි ව �නගන�න - ෙයෝගී පුදග
් ලයාෙග් සම්පජඤ්ඤ ඤාණය
සඳදහා “සුඛං ෙවදනං ෙවදියාමි” ය � ව�ළ ප�� සැප ෙ�දනාවක� �ඳ�� ය �
�න ගැ�ම දක�වන ල�. ෙමතන�� �ඳ�ම සැප ෙ�දනාවක� ය. එය ෙහාඳද �ඳ�මක�
ය යන අා� වශෙයන� �න ගැ�ම වූ කලි ෙගාචර සම්පජඤඤ ය �. ඒ ෙගාචර
ස�පජඤ්ඤය ෙමෝරවා ගත� කල්� ඉහත � ප්රශන
් තුණ පැහැ�ලි ව �න ගන�නා
අසම්ෙමාහ සම්පජඤඤ්ඤය ධම�නියාමය වූ ප�� ඉෙ�ට ම වාෙග් පි��� ව
පහළ � එන�ෙන� ය. එෙහ�න� අටුවාෙය� “වත්ථුං ආරම්මණං කත්වා ෙවදනාව
ෙවදයතීති සල්ලක්ෙඛන්ෙතා එස සුඛං ෙවදනං ෙවදයාමීති පජානාතී ති
ෙවදිතබ්ෙබා” � ��ශ්චය කරන ල�.
එහි පදාර්ථ: වත�ථු , ෙ�දනාව පි�ටා අැ� ස්ථානය වූ රෑපා� ඉෂ්ට අරමුණ:
ආරමණ කත්වා, අරමුණ� ෙකාට; ෙවදනා එව, ෙ�දනාව ම; ෙවදියතීත,ි �ඳ�ය�;
සල්ලන්ෙඛෙතා එස, භාවනා න�ව�න� සලකා බලන ෙ� ෙයෝගී ෙතම; සුඛං
ෙවදනං ෙවදියාමීති. සැප ෙ�දනාවක� �ඳ�� ය�; පජානාති , �න ග�; ඉති,
ෙමෙස්; ෙවදිතබ්ෙබා , දත ය�තු ය.
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දුක්ඛ ෙව්දනාව
�ඃඛය ෙහෝ ෙ��නස වශෙයන� කයට ෙහෝ �තට ස�ව පහස�ව නැ� - �කක�
�ෙන� න� එය දුක්ඛ ෙව්දනාව �. ��ම ය, කැක�කම
ු ය, ��ල්ල ය, රත��ම ය,
උණ�ස�
� �ම ය, �තල ය, �� වැ�ම ය, අැ�ලිල්ල ය, කැ�ල්ල ය, ෙවෙහස ය
යන ෙ� අා� වශෙයන� කෙය� පවත�නා �ක� ෙ�දනා �යල්ල කායිකදුඛෙව්දනා
න�. ඒ �ක�ඛ ෙ�දනාව වනා� කෙය් ��මක� අැ� වූ කල්� �ෙදන තැනට ම �ත
ෙයාමුෙකාට “�ෙදනවා, �ෙදනවා” ය � ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ��ල්ලක� අැ�
වුව ෙහාත� “�ෙවනවා, �ෙවනවා” ය� ද කැ�ල්ලක� න� “කසනවා කසනවා”
ය� ද �ය බ�න� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. අන්ය ජා�කෙයක� භාවනාෙ� ෙයෙදනවා
න� ඔහ� �ය බ�න� ම ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ය� ය� අාකාරය�න� �ක�
ෙ�දනාවක� �ෙන� න� ඒ ඒ අාකාරෙයන� ෙමෙන� කරන� �ස “ෙ�දනාව �
ෙ�දනාව �” �යා ෙමෙන� ��ම ස��ස� නැත. ෙ�දනා යන ෙ� වචනය ස�ඛ,
�ක�ඛ, උෙපක�ඛා යන ෙ�දනා තුනට ම සාධාරණ වූ බැ��.
�ත නරක��ම ය, �ත �ෂ්ය�ම ය, ෙ��නස ය, තරහ�ම ය, අසතුට�
ු ම ය,
ෙක�ෝධ��ම ය, ෙකෝප�ම ය, �ත උණ��ම ය, �ෙත� ��ල්ල ය, ෙසෝක ��ම ය,
භය�ම ය, �ත කල��ම ය, �ත �ක��ම ය යන ෙ� අා� වශෙයන� �ෙත�
උපදනා �ක� ෙ�දනා �යල්ල ෙදාමනස්ස ෙව්දනා නමි. එය ද “�ත නරක� ෙවනවා
�ත නරක� ෙවනවා” යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කළ ය�තු ය.

උෙපක්ෂා ෙවදනාව
�කුත� ෙනා වූ සැපත� ෙනා වූ අදුක්ඛමසුඛ නමැ� උෙපක�ෂා ෙ�දනාව
වනා� භාවනා �නෙයන� වටහා ගැ�ම - �න ගැ�ම ඉතා �ෂ්කර ය. අ�ද්යාව
ෙස් ඉතා අප්රකට බැ��. ෙපාත පත ඉෙග�ම - අසා ගැ�ම යන අා� වශෙයන�
අැ� වන-ශ්රැතමය �නෙයන� �න ගැ�ම න�, �ෂ්කර ෙනා ෙ�. අ�ද්යාව ද
ශ්රැතමය �නයට අප්රකට ෙනා ෙ�. එෙහත� උෙපක�ෂාව හා අ�ද්යාව යන ෙදක
ම භාවනාමය �නෙයන� අල්වා ගැ�ම ඉතා අමාරැෙවන� කළ ය�තු ය.
ඒ බව, “අදුක්ඛමසුඛා පත දුද්දීපනා, අන්ධකාරාව අවිභ�තා, සා සුඛදුක්ඛාතං
අපගෙම සතාසාත පටික්ෙඛ පවෙසන මජ්ඣත්තාකාර භ�තා අදුක්ඛමසුඛා
ෙවදනාති නයෙතා ගණ්හන්තස්ස පාකටා ෙහාති” ය � සක්ක පඤ්හ අටුවාසතිපට්ඨාන අටුවාවන්හි �යන ල�.
එහි අදහස:
ස�ඛ - �ක�ඛ ෙ�දනා ෙදක ප්රකට ය. ඒ �සා ඒ ෙදක පැහැ�ලි ෙලස
ෙමෙන� කළ හැ� ය. උෙපක�ෂා ෙ�දනාව වනා� අන�ධකාරයක� ෙමන�අන�ධකාරෙය� ද පව�න�නා වස්තුවක� ෙමන� අප්රකට ය. ඒ �සා එය භාවනාමය
�නෙයන� �න ගැ�ම ඉතා �කෙස් කළ ය�තත
� �. එෙහත� ස�ඛ - �ක�ඛ ෙ�දනා
ෙදක ඉවත� ව ගිය කල්� පහස� ග� - අපහස� ග� ෙද�න� ෙතාර වූ මැදහත�
ග�ය වූ උෙපක�ෂා ෙවදනාව මෘග පදවලඤ්ජ න්යයාෙයන� ෙමෙන� කරන ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට ප්රකට වන�ෙන� ය.
මෘගපදවලඤ්ජන න්යාය :
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දඩය�න� �වත�වන මුව වැද්� මුෙවකුෙග් පා සලකුණ� අන�ව ඒ මුවා පස�
පස එලවා යන කල්� �ශාල ගල් තලාවක� ද�න�නට ලැ�, එ� ෙ� පැත�ෙත� පා
සලකුණ� �ක ගල් තලාෙ� එහා පැත�තට ෙගාස් බැ� �ට ඒ පැත�ෙත� අැ� පා
සලකුණ� �ක, ගල් තලාව උඩ පා සලකුණ� නැතත� මුවා �ව ෙගාස් අැත�ෙත� ෙ�
ගල් තලාෙ� ෙ� අසවල් ෙපෙද�න� ය � නය වශෙයන� �න ගන�ෙන� ය.
ෙ� පැත�ෙත� අැ� පා සලකුණ� ෙමන� ස�ඛ ෙවදනාෙ� උත�පත��ය ප්රකට
ෙව�. එහා පැත�ෙත� අැ� පා සලකුණ� ෙමන� �ක�ඛ ෙ�දනාෙ� උත�පත��ය ද ප්රකට
ෙව�. මුවා ෙ� පැත�ෙතන� නැගී මැ�න� ෙගාස් එහා පැත�ෙතන� බැස ගිය බව නය
වශෙයන� �න ගන�නාක� ෙමන�, ස�ඛ �ක�ඛ ෙ�දනා ෙදක ඉවත�ව ගිය කල්� පහස�
- අපහස� ග� ෙද�න� ෙතාර වූ මැදහත� අාකාරෙයන� පවත�නා ෙ�දනාව උෙපක�ෂ
ෙ�දනාව ය � මෘග පදවලඤ්ජන න්යායෙයන� ෙගන ෙමෙන� කරන
ෙයෝගාවචරයා හට, උෙපක�ෂා ෙ�දනාව ප්රකට වන�� ය � �හ.
එෙහත� �ද�ශනා අරමුණ ෙමෙන� කරද්� මුවා ෙග් පා සලකුණ� ගැන
කල්පනා කර�න� ��ය ය�තු ෙනා ෙ�. ෙමතන�� උෙපක�ෂව “අප්රකට ය, ෙමෙන�
��මට �ෂ්කර ය, යන �යමන අා� ක��ක මන�දපඤ්ඤ ෙයෝගී පුදග
් ලයා සඳදහා
�යන ල�. බලව �පස්සනා අැ� මන�දපඤ්ඤ ෙයෝගී පුද්ගලයාහට සහ
�ක�ඛපඤ්ඤ ෙයෝගී පුද්ගලයාහට ද උෙපක�ෂාව අරමුණ� කර ෙමෙන� ��ම
�ෂ්කර ෙනා ෙ�.

සාමිස සුඛය
පාලි
සාමිසං වා සුඛං ෙවදනං ෙවදියමාෙනා සාමිසං සුඛං ෙවදනං ෙවදියාමීති
පජානාති. නිරාමිසං වා සුඛා ෙවදනං ෙවදියමාෙනා නිරාමිසං සුඛං ෙවදනං
ෙවදියාමීති පජානාති.
ෙකටි අදභස:
පඤ්ච කාම රස අාස්වාදය හා ස�බන�ධ වූ සා�ස ස�ඛ ෙ�දනාව �ඳ��න�
��ය �, කාම රසය ස�බන�ධ සා�ස ස�ඛ ෙ�දනාව �ඳ�� ය � �නග�. පඤ්ච
කාම රස අාස්වාදය හා ස�බන�ධ ෙනා වූ �රා�ස ස�ඛ ෙ�දනාව �ඳ��න� ��ය
�, කාම රසය ස�බන�ධ ෙනා වූ �රා�ස ස�ඛ ෙ�දනාව �ඳ�� ය � �න ග�.
සාමිස සුඛය:
තමාට වුවමනා කරන - තමා අාදරය කරන - තමා සතුටු කරවන අඹුසැ�,
� පුතුන,� අැඳ�� පැළඳ��, කෑ� ��, රන� �� මුතු මැ�ක�, අැත� අස් එළහරක�
�හරක� යන ෙ� අා� බා�ර වස්තු ද තමාෙග් ශ�රෙය� ම අැතුළත� රෑප (ව�ණ)
ය, චක්ඛු (අැස) ය, වක්ඛු විඤ්ඤාණ (��ම) ය, සුඛ ෙවදනා (සැප �ඳ�ම) ය, සිහි
නුවණ ය. ෙ� අා� අභ්යන�තර වස්තු ද �සා අැ� වන සතුට ෙහෝ ෙසා�නස
සාමිස සුඛ ය �. එයට ම ෙගහසිත ෙසාම්නස ය � ද �යන� ලැෙ�. එන�:
කාම රසය, අැස�රැ කරන - එය ප�ං�ව ��න ෙගයක� වැ� සත�ට ය,
ෙසාම්නස ය, සන්ෙතෝෂ ය �.
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ෙ� සා�ස ස�ඛය වනා� ලස්සන - �ත� අැද ගන�නා ඔවුෙනාවුන� ප්රය
ි කරන
ව�ණය ෙහ්තෙ
ු කාට ෙගන අඹු සැ� අා� කාම වස්තන
ූ � ෙකෙර� සතුටු වන කල්�
රෑපාර�මණය අරමුණ� ෙකාට පව�න�ෙන� ය.
�ත පුබු� කරවන - �ත නළවන - ��� වචන අා�ය අැ� ම ෙහ්තු
ෙකාටෙගන, අඹු සැ� අා� කාම වස්තන
ූ � ෙකෙර� සතුටු වන කල්� ශ�ද අරමුණ�
අා�ය අරමුණ�ෙකාට පවත�ෙන� ය. �න� ෙමකල්� ෙමබඳ� කාම ගුණ වස්තන
ූ �ෙගන�
ය�ක�තව ��ම �සා ද ඉක�ම ගිය අ�තෙය� භුක�� �ඳ�න ලද කාම ගුණ වස්තන
ූ �
මතක� �ම �සා ද සතුට ෙහෝ ෙසාස උප�. එවැ� සතුටක� - ෙසා�නසක� ඉපිද
පවත�නා කල්� “සතුටු� සතුටු�” �යා ෙමෙන� කර�න� එය �න ගත ය�තු ය.
ඒ සඳදහා “සා�සං වා ස�ඛං ෙවදනං ෙව�යමෙනා සා�සං ස�ඛා ෙවදනං ෙව�යා��
පජානා�” ය � ව�ළ ෙස්ක.

නිරාමිස සුඛය
සෙ�රට වැට� එනතාක� සවැ�රැ� අරමුණ� ෙනා කඩවා ෙමෙන� කරන
තැනැත�තාහට �ණය ෙ�රෑ කල්� ඒ ස වැ�රැ� අාර�මණයන�ෙග් අැ��ම හා
නැ��ම ප්රත්යක�ෂ ෙකාට �න ගත හැ� වන�ෙන� ය. ඒ අාර�මණයෙග් �ත්ය
ෙනා වන අාකාරය ද �නගත හැ� වන�ෙන� ය. එකල්� දක�නා ලද ව�තමාන
අරමුණ සහ සසඳ� බලා, ෙපර හමු වූ �රෑ අ�ත අරමුණ� සය ද “අ�ත්ය වූ �ක�
වූ ෙපරෙලන ස්වභාව අැත�ෙත� වූවාහ�” ය � �න ගත හැ� ෙව�. ෙමෙස් �න
ගත� තැනැත�තාහට �න ගැ�මක� - �න ගැ�මක� පාසා සතුටු �ය හැ� ය. ෙම�
සතුට ෙහෝ ෙසා�නස නිරාමිස සුඛ න� ෙ�. එය ම කාම ගුණ රසාස්වාදය හා
ස�බන�ධ ෙනා වූ �ද�ශනාව හා ස�බන�ධ වූ ස�ඛය �. එයට ම ෙනක්ඛම්මස්සිත
ෙසාම්නස ය � �යන� ලැෙ�. එන�, කාමෙයන� �ක��ම �සා අැ� වන
ෙසා�නස ය, සතුට ය.
එෙහ�න�, “රෑපානං ෙවන අ��චතං ��ත�වා �ප�නාමං �රාගං �ෙරාධං
පු�ෙබ ෙචව රෑපා එතර� ච, ස�ෙබ ෙත රෑපා අ��චා �ක�ඛා �ප�ණාමධ�මා�
එවෙමතං යථා භූතං ස�මප්පඤ්�ය පස්සෙතා උප්ප�ජ� ෙසාමනස්සං, යං
එව රෑපං ෙසාමනස්සං ඉදං වු�ච� ෙනක�ඛ�ම�තං ෙසාමනස්සං” ය �
සළායතන විභාග සුතෙ
්ර යහි ව�රණ ල�.
ව�ණායතන සංඛ්යාත වමාන රෑපයන�ෙග් අ�ත්ය බව - ප්රකෘ� ස්වභාවය
අත�හැර ෙපරෙලන බව කැෙඩන �ෙඳදන බව - �රැද්ධ වන බව �න ෙගන ම,
ෙපර පැව� රෑපෙයෝ ද �න� පවත�නා ව�තමාන රෑපෙයෝ ද යන ෙ� �ය�
රෑපෙයෝ “අ�ත්යයහ. �ක�ඛයහ. ප්රකෘ� ස්වභාවය අත� හැර ෙපරෙලන ස්වභාව
අැත�ෙතෝහ” � ෙමෙස් ෙ� රෑපය �ද�ශනා �නෙයන� අැ� සැ�ෙයන� දක�නා
පුද්ගලයාහට ය� ෙසා�නසක� උපදෙන�ද, ෙ� එබඳ� ෙසා�නස ෙනක්ඛම්මස්සිත
ෙසාම්නස ය � �යන� ලැෙ� යන� ඒ ෙද්ශනා පාඨෙය් ෙක� ෙත�රැම ය. ඒ
පාඨෙය� ෂඩාර�මණයන� අතුෙරන� රෑපාර�මණය පමණක� අැතුළත� ෙ�. එන�
ව�ණ මාත�ය �. අ�ක� අරමුණ� පස ෙමෙන� කරන අාකාරය සහ එ�න�
ෙනක�ඛමස්�ත ෙසෝමනස්සය උපදනා අාකාරය ද ඒ ස�ත�ෙය� ම සඳදහන� � අැත.
ෙම� සතුට ෙහෝ සන�ෙතෝෂය උදය�බය �ණය පහළ වූ මුල් කාලෙය�
පටන� ෙනා වැළැක��ය හැ� ෙස් �ය�ණ� �ය�ණ� � එන�ෙන� ය. ඒ සතුට අැ� වන
වාරයක� පාසා “සත�ටුයි සත�ටුය”ි කියා ෙමෙනහි කළ යුත� ය. “නිරාමිසං වා සුඛං
74

ෙවදනා ෙවදියමෙනා නිරාමිසං සුඛා ෙවදනං ෙවදියාමීති පජානාති” ය � ව�ෙළ්
ඒ �සා ය.

සාමිස දුක්ඛ ෙව්දනාව
�න� ෙමකල්� තමා ��න� කැම� වන ලද - අාදරය කරන ලද - තමාට
වුවමනා කාම වස්තන
ූ � ෙනා ලැ�ම ගැන කල්පනා කරන පුද්ගලයා හට “මා
කාලකණ��ෙය�, අවාසනාවන�තෙයකැ” � මතක� වන කල්� අසතුට පහළ
වන�ෙන� ය. �න� ෙමකල්� පවත�නා �ක� පීඩා �ඳ�ම කරදර �ඳ�ම �සා අැ�වන
අසතුට ද ෙම� ම අැතුළත� ෙ�. පස�ගිය කාලෙය� තමාට වුවමනා � �බුණ කාම
වස්තන
ු � ෙනා ලැ� ගිය බව මතක� �ම �සා ද අසතුට අැ�ෙව �. පස�ගිය
කාලෙය� �ඳ�න�ට �� වූ �ක� පීඩා කරදර මතක� �ෙමන� අැ� වන අසතුට ද
ෙම� ම අැතුළත� ෙ�.
ෙමෙස් තමාට වුවමනා කාම ගුණ වස්තන
ු � ෙනා ලැ�ම �සා අැ� වන
අසතුට - �ත නරක��ම - පස�තැ�ල්ල - �ක��ම යන අමාරැක� ෙකා�වත� සාමිස
දුක්ඛ න� ෙ�. ෙමය ම ෙගහසිත ෙදාම්නස්ස ද ෙ�. ෙ� ෙ��නස උප�න වරක�
පාසා ම “අසතුටු�, අසතුටු�” �යා ෙමෙන� කළ ය�තු ය. සාමිසං වා දුක්ඛං
ෙවදනං ෙවදියමාෙනා සාමිසං දුක්ඛං ෙවදනං ෙවදියාමිති පජානාති” ය � ව�ෙළ්
ඒ සඳදහා ය.

නිරාමිස දුක්ඛ ෙවදනාව
උදයබ්බය ඤාණය අා� �ද�ශනා �න �ෙශ්ෂය ලබා අැ� පුදග
් ලයා
භාවනාෙ� ෙයෙදන කාලය ��ඝ වූ කල්�, අා�ය පුදග
් ලයන� ��න� උපදවා
ගතය�තු මා�ග ඵල ධ�ම මා හට කව� උපදවා ගත හැ�ෙ� ෙ� � �තා
ඉක�ම�න� ප්ර�ඵල ලබාගන�නා අදහස අැ�ෙව�. එෙහත� වැ� කල් භාවනා කළ
නමුත� වුවමනා අදහස ඉටු ෙනා වන කල්� මාහට ෙ� භවෙය� � මා�ග-ඵල
ෙනා ලැෙබනවා �ය හැ� ය �, කල්පනා කර�න� �ත �ෂ්යකර ග�. වැ�
කාලයක� භාවනා ෙකාට ද �ද�ශනා �න �ෙශ්ෂය වත� උපදවා ගන�ට ෙනා හැ�
වූ පුද්ගලයාහට ද ෙ� �ෂ්යතා ව පහළ �ය හැ� ය. �ද�ශනාව ස�බන�ධෙයන�
උප�න අසතුටක� වූ බැ�න� ෙමය නිරාමිස දුක්ඛෙව්දනා න� ෙ�. එය
ෙනක්ඛම්මස්සිත ෙදාම්නස නමු� ෙව�. ෙමෙස් �ත නරක� වන වරක� පාසා
“අසතුටු�, අසතුට�
ු ’” �යා ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙ� �ක�ඛ ෙ�දනාව උපදනා
අාකාරය සක්කපඤ්හ සූත්ර අටුවාෙයහි එන මහා�ව ස්වා�න� වහන�ෙස්ෙග්
වස්තුෙවන� දතය�තු ය. එය සැෙක�න� ෙමෙස් �:
මහාසිව වස්ත�ව:
ඒ මහා ස්ථ�ර ස්වා�න� වහන�ෙස් අටෙළාස් මහා ගණයට අයත� �ක�ෂූනට
�
ත�ිපිටක ප�යාප්� ධ�මය ඉගැන�වූහ. උන�වහන�ෙස්න�ෙග් අවවාදෙය� පි�� �ස්
දහසක� �ක�ෂහ
ූ � රහත� වූහ. ඒ රහත� �ක�ෂූන� අතුෙරන� එක� �ක�ෂුවක� “මා තුළ
පවත�නා �ලා� ගුණ ධ�ම අනන�තයහ. අප්රමාණයහ. මාෙග් අාචාය්ය�යන� තුළ
පවත�නා ගුණ ධ�ම ෙකාපමණ�” � න�ව�න� �මසා බැ� කල්� තවමත�
පෘථග්ජන භාවය ෙනාඉක�ම වූ බව �ක “අෙහෝ! මාෙග් අාචා�ය ෙතම අන�නට
�
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පි�ට ෙව�. ෙ� වනෙතක� තමාට පි�ට වන�ට ෙනා හැ� �ය. ඒ �සා
උන�වහන�ෙස් අවවාද කරෙනමැ” � �තා වහා ම අහ�න� ෙගාස් අාචා�යයන�
වහන�ෙස් වැඩ ෙවෙසන අාවාසය ළඟ �, අහ�න� බැස උන� වහන�ෙස් ෙවත එළඹ
වැඳද එකත� පෙසක ඉඳද ගත�ෙත� ය. එ�ට “එ�බා පිණ�ඩපා�කය! ඔබ ෙම� අාෙ�
කුමකටද” � මහා ස්ථ�රයන� ��න� �චාළ කල්� “අන�ෙමෝදනා කථාවක�
ඉෙග�මට ය” � �ෙ� ය.
“අැවැත��! මා මු� දවෙස් ම ඉගැන��ෙම� ෙය� ��න බැ�න� එයට
ෙ�ලාවක� නැතැ” � ��ෙ� ය.
“ස්වා��! එෙස් � න� �තක�කමාලකෙය� � �චාරන�ෙන මැ” � � කල්�
“එ� � ෙවනත� �ක�ෂහ
ූ � ප්රශන
් අසත�” ය � �ෙ� ය. (ෙම� විතක්කමාලක යන�
අද �න පිඬඩු �ඟා යා ය�ත�ෙත� කවර ගමකට ෙහෝ නගරයකට � � �ක ෙ�ලාවක�
කල්පනා කර�න� ��න තැන ය). ඉක���, “පිඩු �ඟීමට යන අතර මග �
අසන�ෙන මැ” � � කල්�, “එ��ත� �චාරන�ෙනෝ ෙවත�” ය � �ෙ� ය. “එෙස් �
න�, ගම ස�පයට ෙගාස් �වුරැ ෙපාරවන කල්�, පාත�ය ලිහන කල්�, ගෙ�
හැ�� අාසන ශාලාවට ෙගාස් කැඳද වළඳ� අවසන� වූ කල්� අවකාශ �ෙ��” �
අැ� ය. එ� � අ�ථකථාචා�යවරෙයෝ “ප්රශ්න අසා සැක �රැ කර ග�ත�” ය �
�ෙ� ය. එෙස් න�, පිඬඩු �ඟා අැතුල් ග�න� �ෙමන කල්�, අාරාමයට අාපස�
එන අතර මග �, අාරාමය තුළ පි�� ෙභෝජන ශාලාෙව� දන� වළඳ� අවසානෙය�
�, දවල් වැඩ ඉන�නා ස්ථානෙය� �, මුව ෙසෝදන කල්�, පා ෙසෝදන කල්�
�චාරන�ෙන මැ” � සැල කළ �ට “එ� � පමණක� ෙනාව එතැන� �ට රාත�ය
ි
මු�ල්ෙල� ද පස� �නයට අරැණ නගින ෙතක� අන්යෙයෝ ප්රශ්න අසත�” ය � �ෙ�
ය. “එෙස් � න�. පස� �න උ�සන �හැ� වළඳ� මුව ෙසෝදන කල්�, මුව
ෙස්�ෙමන� පස� ෙසනස�න ෙවත එන කල්�, ෙසනස�ෙන� ඉඳදගත� කල්� �චාරන
මැ” � පැවැ� ය. “ඒ හැම ෙ�ලාවක ම ෙවන අය ප්රශ්ණ අසත� ය” �. �ෙ� ය.
එ�ට ශිෂ්ය �ක�ෂූන� වහන�ෙස්,
“භන්ෙත, නනු මුඛං ෙධාවිත්වා ෙසනාසනං පවිසිත්වා තෙයා චත්තාෙරා
පල්ලඞ්ෙක උසුමං ගාහාෙපත්වා ෙයානිෙසාමනසිකාෙර කම්මං කෙරාන්තානං
ඔකාස කාෙලන භවිතබ්බං සියා, මරණඛණම්පි න භවිස්සති, භන්ෙත,
ඵලකසදිසත්ථ භන්ෙත පරස්ස අවස්සෙයා ෙහාථ, අත්තෙනා භවිත�ං න සක්ෙකාථ,
න ෙම ත�ම්හාකං අනුෙමාදනාය අත්ෙථා” ය � �යා සෘද්� බලෙයන� අහසට නැගී
අාපස� ගියහ.
එහි ෙත්රැම:
“ස්වා��! මුව ෙසෝ� ෙසනස�නට අැතුල් ව තුන� හතර පය්ය��ෙයක��
(එර��ය ෙගාතා ඉඳද ගැ�� තුන හතරක) � අාසනය උණ�ස�
� ගන�වා �ද�ශනා
භාවනා ��මට කාල ෙ�ලාවක� ෙවන�කර තබා ගත ය�තු ෙනා වන�ෙන� ද? න�ඹ
වහන�ෙස්ට මැෙරන�නට වත� අවකාශයක� නැහැ ෙනව ද? ඒ �සා මට න�ඹ
වහන�ෙස්ෙග් අන�ෙමෝදනා කථාෙවන� ක� නැත” යන� �.
“ඒ �ක�ෂුව ෙම� අාෙ� මෙගන� ඉෙග�මට ෙනාව මා හට අවවාද �ම
සඳදහා ය” � �න මහා�ව ��තුමා පස��න උ�සන ම පා�වුරැ �ෙගන �ද�ශනා
භාවනා වැ�මට �ක�ම ගිෙය් ය.
“මා වැන�නකුට රහත� ඵලය ඉපද�ම �ෂ්කර ෙනා ෙ�. ෙදතුන� �නය�න�
ම රහත� � අාපස� එන�ෙනමැ” � �තා ස්ව�ය ශිෂ්යයන�ට වත� ෙනා දන�වා අැසළ
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මස පුරපස-ෙතෙළස්වක� ද ගාමන්තපබ්භාර නමැ� අරණ්ය ෙස්නාසනයට ෙගාස්
සක�මන� ම�ෙව� �ද�ශනා කමටහන� ෙමෙන� කරන�ෙය් එක� දවස�න�ත,�
ෙදදවස�න�ත� තුන� දවස�න�ත� රහත� වන�ට ෙනාහැ� � ය. උෙපාසථ �නය
පැ�� කල්� ද “මම ෙදතුන� �නය�න� රහත� � අාපස� යන�ෙන මැ” � �තා
අාෙය�. එෙහත� ඒ අදහස ඉටු ෙනා� ය. ඉක��� වස් තුන� මස �න තුනක� ෙස්
�තාෙගන “මහා පවාරණ �නය දක�වා භාවනා කරන�ෙනමැ � �තා වස් සමාදන�
ව �ට ද රහත� වන�ට ෙනා හැ� � ය” � පවාරණ �නෙය� � ෙමෙස් �තුෙ� ය.
“ෙදතුන� �නය�න� රහත� වන�ෙන� මැ � �තා ෙම� අාෙව�. තුන� මස�න�ත�
ෙනාහැ� �ය. සබ්රහම
් චා� �ක�ෂුහ� රහත� ව �ස�ද්� පවාරණය ෙකෙර�. මට
පමණක� ෙනා හැ��ය” � ෙමෙස් �තද්� මහා�ව ෙතරණ�වන�ට කඳ��
වැගිෙරන�නට වූහ. ඉක��ත�ෙතන� “අැෙඳද් සැතපීමට යාෙමන� පා ෙස්��, අැඟ �ග
හැරෙගන �� ගැ�� අා�ය �සා මා�ග-ඵල ඉපිද�ම පමා�ය හැ� ය” � �තා
අැඳද ඔසවා තැබුෙ� ය.
එවක� පටන� ඉඳ�ම, ��ම, යෑම යන ෙ� ඉ�ය� තුෙනන� ම භාවනා ෙකෙළ්
ය. වස් එකුන� �ස (29) ක� ගත වූ නමුත� රහත� වන�ට ෙනා හැ� �ය. ඒ එකුන�
�ස් වස අැතුළත ද හැම පවාරණ �නෙයක�� ම කඳ�� වැගිර වූහ. �ස් ෙව�
වෙස� පවාරණ �නය ත� පැ��ෙය් ය. එෙහත� තවමත� රහත�වන�ට ෙනාහැ� වූ
�සා ෙමෙස් කල්පනා ෙකෙළ් ය. “අෙහෝ! මට �න� භාවනාව සඳදහා �ස් වසක�
ගත�ය. එෙහත� තවම රහත�වන�ට ෙනාහැ� �ය. ඒකාන�තෙයන� මට ෙ� භවෙය�
� මා�ගයක� ඵලයක� ලැ�ෙ� භාග්යයක� නැ� �ය හැ�ෙ�! අෙහෝ! මා හට රහත�ව
සබ්රහ්මචා�න� භා සමග �ස�ද්� පවාරණය කරන�ට ෙනා ලැෙබන�ෙන�ෙ� ෙහෝ!” �
�ත�න� ��ය � බලවත� ෙ��නසක� පහළ �ය. කඳ�� ධාරා ගලන�ට වූහ. එකල
එක�තරා ෙද��වක� ෙනා �රැ තැෙනක අඬඩ�න� ��යා ය. “ෙමතැන අඬඩන�ෙන�
කවුරැද” � �චාළ කල්� “ස්වා��! අඬඩන�� මම ය. ෙද��වය” � �වා ය. “කුමක�
ෙහ�න� අඬඩන�ෙන� �” � අැ� ය. “ස්වා��! භාවනා කරන න�ඹ වහන�ෙස්
අඬඩ�න� ��න� �ක මම ද අඬඩ�න� මා�ග ඵල එකක� ෙදකක� පමණ උපදවා
ගන�ෙනමැ � �තා අඬඩ�” ය � �වා ය. ඊට පස� ෙතරැන� වහන�ෙස් �� න�වණ
ෙමෙහයවා තමාට ම අවවාද කර ග��න� “එ�බා මහා�ව! ෙ� බලන�න,
ෙදවු�වක� පවා ඔබ හා සමග ෙක�කවට බස් �ය�, ෙමෙස් කඳ�� වැගිර �ම
ඔබට ස��ස� ෙනා වන�ෙන� ෙනව �” � තමාට ම අවවාද කරෙගන �ද�ශනා වඩා
ෙදාම්නස දුරැ ෙකාට �වු පි���යා ස�ත රහත� බව ලබාගත� ෙස්ක.
ෙම� � සැල�ය ය�තත
� ක� අැත. එන�, ෙ� මහා�ව ස්වා�න� වහන�ෙස්ට
ශ්රැත ගුණය (උගත� කම) අ�ක ව – �ස්තර නය ක�මෙයන� භාවනා කළ �සා
ප්ර�ඵල ලැ�මට ෙමතර� කාලයක� ගත� ය � �ව ය�තු ය. සැ�ය�ත� ��යන�ට
මුගලන� ��යන�ට වඩා භාවනාව සඳදහා කාලය ගතවූවාක� ෙම�.
එෙහ�න� “එත�තකං කාලං �පස්සනාය ස��ණ�ණ භාවෙතා �ණස්ස
ප�පාකං ගතත�තා” � �යන ල�. අවුරැ� �සක� වූ ෙමපමණ කාලයක� මු�ල්ෙල�
�ද�ශනාෙව� ඉතා ෙහාඳද පළපුරැද්දක� ලබාෙගන �ණය ෙමෝරවා ගත� බැ�න�
රහත� ඵලයට පැ��ය හැ��ය යන� එ� අදහස �.
ෙ� �කා �යමෙනන� ද �ස්තර නය ක�මෙයන� වැ�ය ය�තු �ද�ශනා
�නෙය් ෙ�රෑ අවස්ථාව ම ගත ය�තු ය. මහා�ව ��යන�ට ලැබුෙන� සාමාන්ය
රහත� බව ෙනාව ඉතා උසස් �වුප�
ි ��යා �ණය ස�ත �ෙශ්ෂ රහත� බව ය.
සංක�ෙෂ්ප න�න� රහත� �ය හැ� පාර�තා �ණය වනා� ත�ිපට
ි ක පය්ය�ාජ�ධා�
වූ ෙමතර� බහ�ශ්රැත පුද්ගලෙයකුට භාවනාව අරඹන�ට ෙපර �ට ම අැ��ය ය�තු
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ය. අෙප් ෙබෝසතාණන� වහන�ෙස්ට ස�ෙ�ධ තාපසකාලෙය් � ම රහත� �මට
සෑෙහන ශ්රාවක පාර�තා �නය ස�පු�ණ ව �බුනාක� ෙම�.

සාමිස අදුක්ඛමසුඛය
�ද�ශනා භාවනා ෙනා කරන-අන�ධ පෘථග්ජනයාට තමාෙග් ශ�රය තුළ
ෙහෝ ශ�රෙයන� පිටත ෙහෝ ප්රිය ද ෙනා වූ අප්රය
ි ද ෙනා වූ කාම ගුණ වස්තුවක�
ද�න�ට - අසන�ට - ඉඹ බලන�ට - රස බලන�ට - ස්ප�ශ කරන�ට - �තා බලන�ට
ලැබුන� කල්� ඒ පි�බඳද සතුටක� ෙහෝ අසතුටක� ප්රකට ව ෙනා �ෙන� න� ඒ කාම
වස්තුව අත� හ�න�ටත� ෙනා හැ�ෙ� න� අැත�ත වශෙයන� ම ඒ කාම අරමුණ�
ෙකෙර� අාශාව උපදවන ෙලෝභය හා සමග ෙහාඳද ෙනා ෙහාඳද ෙදකට ම අැතුළත�
ෙනා වන �ඳ�මක� පහළ වන�ෙන� ය. ඒ මැදහත� �ඳ�ම සාමිස අදුක්ඛමසුඛ න�
ෙ�. එය ෙගහසිත උෙපක්ඛා නමු� ෙ�. එයට අඤ්ඤාණ උෙපක්ඛා ය � ද �යන�
ලැෙ�. එන�, ෙමෝහය සමග පවත�නා උෙප්ක�ෂාව �ද�ශනා ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට
ද අතරතුර අැ� �ය හැ� ය. එෙස් අැ� වුවත� ඉහත �ක� වූ ප�� ම අප්රකටව ම
පැව�ය හැ� ය. එය �න ගැ�ම �ෂ්කර ය. ප්රකට වූ කල්� ඒ උෙප්ක�ෂාව
ෙමෙන� ෙකාට �න ගැ�ම සඳදහා “සා�සං වා අ�ක�ඛම ස�ඛං ෙවදනං
ෙව�යමාෙනා සා�සං අ�ක�ඛම ස�ඛං ෙවදනං ෙව�යා�� පජානා�” ය � ව�රණ
ල�.

නිරාමිස අදුක්ඛමසුඛය
�ද�ශනා උපක�ෙල්ශයන� ෙකෙරන� පි��� වූ කල්� වැටෙහනතාක�
සවැ�රැ� අරමුණ� ෙමෙන� ��මක� පාසා �නගන�නා �ද�ශනා �නය හා එකට
ෙයෙදන මැදහත� �ඳ�ම ප්රකට ව පහළ �ය හැ� ය. එය භංග �ණය �ය�ණ� වූ
කාලෙය� පටන� �ෙශ්ෂෙයන� ප්රකට වන�ෙන� ය. සංඛාරැෙපක්ඛාඤාණෙයහි �
වනා� අ�ශ�න� ම ප්රකට ව අැ� �ය හැ� ය. ෙ� මැදහත� �ඳ�ම නිරාමිස
අදුක්ඛමසුඛ න� ෙ�. එය ෙනක්ඛම්මසිත උෙපක්ඛා නමු� ෙ�. එය නැවත
ෙමෙන� කරන පටිවිපස්සනාෙවන් ෙමෙන� කර �න ගැ�ම සඳදහා “�රා�සං
වා අ�ක�ඛමස�ඛං ෙවදනං ෙව�යමාෙනා �රා�සං අ�ක�ඛමස�ඛං ෙවදනං ෙව�යා�”
ය � ව�රණ ල�.

සමුදය - වය දැන ගන්නා ආකාරය
බා�ර අරමුණ� සහ අාධ්යාත�ම - බා�ර අරමුණ� �න ගන�නා අාකාරය
කායාන�පස්සනාෙව� � ෙස් මැ�. අරමුණ� රස �ඳ�න ෙ�දනාව අරමුණ� කර�න�
ෙමෙන� ��මක� - ෙමෙන� ��මක� පාසා ෙ�දනාව අැ� ෙව�න� නැ� ෙව�න�
පවත�නා බව �නගැ�ම සමුදය වයධ�මාන�පස්සනාවය.
ප්රිය අරමුණක� හමු�ෙමන� ස�ඛ ෙ�දනා උප�න බව හා ප්රිය අරමුණ හමු
ෙනා� ෙමන� එය න�ප�න බව ද අප්රය
ි අරමුණක� හමු�ෙමන� �ක�ඛ ෙ�දනාව
උප�න බව හා අප්රය
ි අරමුණ හමු ෙනා �ෙමන� එය න�ප�න බව ද ප්රය
ි ද අප්රිය
ද ෙනා වූ මැදහත� අරමුණක� හමු �ෙමන� උෙප්ක�ෂා ෙ�දනාව උප�න බව ද
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මැදහත� අරමුණ හමු ෙනා �ෙමන� එය න�ප�න බව ද කම�-අ�ද්යා-තෘෂ්ණාවන�
අැ� �ෙමන� ෙ�දනාව අැ� වන බව හා කම� අා�ය නැ� �ෙමන� ෙ�දනාව නැ�
වන බව �න ගැ�ම �� වන බව දක�වන� සඳදහා “සමුදය වයධම්මානුපස්සී
ෙවදනාසු විහරති” යන අා�ය ව�රණ ල�.

සතිය වැටෙහන ආකාරය
අරමුණ� රස �ඳ�� ස්වභාවය වූ ෙ�දනාව ෙමෙන� ��මක� පාසා ෙම�
අැත�ෙත� සත�වෙයකුත� ෙනාෙ�. මම ය � ගත ය�ත�ෙතක� ද ෙනාෙ�. මට අ��
ෙදයකුත� ෙනාෙ�. ස්ත�ියක� ද ෙනාෙ�. පුරැෂෙයක� ද ෙනාෙ�. සැප ෙ�දනා-�ක�
ෙ�දනා-මැදහත� ෙ�දනා �සක�ම ෙම� අැතැ� �� කරන-ස� (��) ය පහළ
ෙව�. එ�ට සණ�ඨාන ප්රඥප්�ය අතුරැදහන� �ෙමන� �ඳ�� ස්වභාවය වූ ෙ�දනා
මාත�යක� ම අැතැ� �� කරවන �සා මතුමත�ෙත� ද ��ය හා න�වණ පි�ෙව�න�
�ය�ණ� � එන�ෙන� ය. එ�ට තණ�හා ��� ෙද�න� ෙ�දනාව මම ය මාෙග් ය �
ත�න� අල්වා ෙනා ග�. එෙහ�න� “අත�� ෙවදනා� වා පනස්ස ස� ප�චුප�තා
ෙහා�” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
ෙව්දනානුපස්සනාව නිමි.

3. �ත�තාන�පස්සනාව
(සතිපට්ඨාන නිද්ෙද්සවාරෙයහි)
පාලි
කථඤ්ච භික්ඛෙව භික්ඛු චිත්ෙත චිත්තානුපස්සී විහරති, ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු
සරාගං වා චිත්තං සරාගං චිත්තන්ති පජානාති. වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං
චිත්තන්ති පජානාති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�, ෙයෝගී ෙතෙ� �ෙත� �ත අන�ව බලන ස�� වූෙය් ෙකෙස්
වාසය කර� ද? මහෙණ�! ෙ� බු� සස�ෙන� භාවනාන�ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතම රාගය
ස�ත �තක� අැ� වුවෙහාත� එය රාග ස�ත �තක� ය � �න ග�. රාගය නැ�
�තක� ෙහෝ අැ� වුවෙහාත� එය රාගය නැ� �තක� ය � �න ග�.
එහි විස්තරය
ෙමෙස් ස�ඛ, �ක�ඛ, උෙපක�ඛා, සා�ස ස�ඛ, �රා�ස ස�ඛ, සා�ස �ක�ඛ,
�රා�ස �ක�ඛ, සා�ස උෙපක�ඛා, �රා�ස උෙපක�ඛා ය � නව අාකාරය�න�
ෙ�දනාන�පස්සනා ස�ප�ඨානය ෙද්ශනා ෙකාට ව�රා ඉක��� ෙසාෙළාස්
ප්රෙභ්දය�න� �ත�තාන�පස්සනාව ව�රන� පි�ස “කථඤ්ච භික්ඛෙව භික්ඛු චිත්ෙත
චිත්තානුපස්ස”ී යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
79

එහි විස්තරය
අරමුණට ගිජු �ෙමන� �ත එ� ත�න� අලවන ස්වභාවය රාග ය �. එය ම
අාසාව ය, තණ�හාවය, ෙලෝභය, ෙප්ර්මය, අාලය යන අා� න�වලින� ද හඳ�න�වන�
ලැෙ�. තමාට වුවමනා කරන ය��� ෙදයක� ලැෙ�වා � බලාෙපාෙරාත�තු වන
කල්� ෙලෝභ �ත� අට අතුෙරන� ය��� �තක� අැ� ෙ�. එය රාගය හා සමග
එක� ව ෙය� උප�න බැ�න� සරාග �ත ය � �යන� ලැෙ�. එවැ� �තක� උපන�
කල්� කාම රසෙය� �ත අලවන “රාග සිතක් ඇති ෙවනවා, රාග සිතක් ඇති
ෙවනවා” ය � ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙමෙස් �ප වරක� ෙමෙන� ��ෙමන� ම ඒ
රාග �ත �රැෙ� �. නැ� ෙව�. එෙස් නැ� ෙනා වුවෙහාත� නැවත නැවත ද රාග
�ත උප�න, උප�න වරක� පාසා “යස්�ං යස්�ං බෙණ යං යං �ත�තං පවත�ත�,
තං තං සල්ලක��ෙතා �ත�ෙත �ත�තාන�පස්� �හර�” ය � අටුවාෙව� � ප��
ය� ය� ක�ෂණෙයක� � ය� ය� සරාගා� �තක� උප� න� ඒ ඒ ක�ෂණෙය�
උපදනා ඒ ඒ සරාගා� �ත ෙමෙන� කරන ෙයෝගි ෙතෙ� �ත�තාන�පස්� (�ත
අන� ව බලන�ෙන�) න� ෙ�.
පාලි
සෙ�සං වා �ත�තං සෙ�සං �ත�තන�� පජානා�,
�තෙ�සං වා �ත�තං �තෙ�සං �ත�තන�� පජානා�.
සෙමාහං වා �ත�තං සෙමාහං �ත�තන�� පජානා�,
�තෙමාහං වා �ත�තං �තෙමාහං �ත�තන�� පජානා�.
ස��ත�තං වා �ත�තං ස��ත�තං �ත�තන�� පජානා�,
�ක��ත�තං වා �ත�තං �ක��ත�තං �ත�තන�� පජානා�.
මහග්ගතං වා �ත�තං මහග්ගතං �ත�තන�� පජානා�,
අමහග්ගතං වා �ත�තං අමහග්ගතං �ත�තන�� පජානා�.
ස උත�තරං වා �ත�තං සඋත�තරං �ත�තන�� පජානා�,
අන�ත�තරං වා �ත�තං අන�තත
� රං �ත�තන�� පජානා�.
සමා�තං වා �ත�තං සමා�තං �ත�තන�� පජානා�,
අසමා�තං වා �ත�තං අසමා�තං �ත�තන�� පජානා�.
�මුත�තං වා �ත�තං �මුතත
� ං �ත�තන�� පජානා�,
අ�මුතත
� ං වා �ත�තං අ�මුතත
� ං �ත�තන�� පජානා�.
ෙකටි අදහස
ද්ෙ�ෂය ස�ත �ත ද්ෙ�ෂය ස�ත �තක� ය � �නග�. ද්ෙ�ෂය නැ�
�ත ද්ෙ�ෂය නැ� �තක� ය � �නග�. ෙමෝහය (මුළා��) ස�ත �ත ෙමෝහය
ස�ත �තක� ය � �නග�. ෙමෝහය නැ� �ත ෙමෝහය නැ� �තක� ය � �නග�.
හැකු�නා වූ සංක�ෂිපත
් �ත හැකු�නා වූ සංක�ෂිප්ත �තක� ය � �නග�. ��ර
යන �ක�ෂිපත
් �ත ��ර යන �ක�ෂිප්ත �තක� ය� �නග�. මහග්ගත (රෑපාවචර
අරෑපාවචර) ධ්යාන �ත මහග්ගත ධ්යාන �තක� ය � �නග�. මහග්ගත ෙනා
වන කාමාවචර �ත මහග්ගත ෙනා වන කාමාවචර �තක� ය � �නග�. එයට
වඩා උසස් �තක� අැ� �සා සඋත�තර න� වූ �ත සඋත�තර �තක� ය � �නග�.
එයට වඩා උසස් �තක� නැ� �සා අන�තත
� ර න� වූ �ත අන�ත�තර �තක� ය �
�නග�. උපාචාර සමා�-අ�පණා සමා� වලින� එකඟ වූ සමා�ත �ත සමා�ත
�තක� ය � �නග�. තද�ග �ක�ක�භන වශෙයන� ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ��නා
වූ �පස්සනා �ත ෙහෝ ධ්යාන �ත �මුත�ත �තක� ය � �නග�. තද�ග �ක�ඛ�භන වශෙයන� ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ෙනා��නා වූ අ�මුතත
� �ත අ�මුත�ත
�තක� ය � �නග�.
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එහි විස්තරය
තරහ �තක�, ෙක�ෝධ �තක�, සැඩ පරැස �තක�, �ෂ්ය �තක�, අන�නට
� �ංසා
පීඩා කරන�ට ඕනෑය යන �තක� උපන� කල්� ද්ෙ�ෂය හා සමග එකට ෙය�
උප�න ඒ �තට සෙ�ස �ත ය � �යන� ලැෙ�. �ත �ෂ්ය කරවන �ත �ලි�
කරවන, �ත නරක� කරවන එවැ� ෙක�ෝධ �තක� - ද්ෙ�ෂ �තක� උපන� කල්�
“�ෂ්ය �තක� අැ� ෙවනවා, �ෂ්ය �තක� අැ� ෙවනවා” “ෙක�ෝධ �තක� අැ�
ෙවනවා, ෙක�ෝධ �තක� අැ� ෙවනවා” “තරහ �තක� අැ� ෙවනවා, තරහ �තක�
අැ� ෙවනවා” යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
ෙමෙස් �ප වරක� ෙමෙන� ��ෙමන� ඒ ෙක�ෝධ �ත - තරහ �ත නැ�
ෙව�, �රැෙව�. නැවත නැවතත� ෙක�ෝධය, තරහය අැ�වුවෙහාත� එය අැ�වන අැ�වන වාරයක� පාසා ඒ �ත ෙමෙන� කළ ය�තු ය. එ�ට “තරහ�ත-ෙක�ෝධ �ත
අභාවයට පැ�ෙණ�, නැ� ෙව�.” ඊට පස� ෙක�ෝධ නැ� - තරහ නැ� ෙහාඳද �ත�
පර�පරාවක� අැ�වන�ට පටන� ග�. එයට වීතෙදාස සිත ය � �යන� ලැෙ�. එ�ට
ද්ෙ�ෂය නැ� - ෙක�ෝධය නැ�, “තරහ නැ� ෙහාඳද �තක� අැ�ෙවනවා, ෙහාඳද
�තක� අැ� ෙවනවා” ය � ෙමෙන� කළ ය�තු ය. “සෙ�සං වා �ත�තං සෙ�සං
�ත�තන�� පජානා�, �තෙ�සං වා �ත�තං �තෙ�සං �ත�තන�� පජානා�.” ය �
ව�ෙළ් එෙස් ෙමෙන� ��මට ය.
සැක ස�ත �ත හා චංචල �ත ද ත�කර ෙමෝහ ෙහ්තුව හා සමග පවත�නා
බැ�න� සෙමාහ සිත් ය � �යන� ලැෙ�.
ප්රකට නැ� අාසාෙවන� කාම වස්තන
ූ � අරමුණ� කර�න� කල්පනා කරන �ත�
ය, මානෙයන� උඩඟු වූ වූ �ත� ය, අාත�මයක� අැතැ� වැර� හැඟී� ස�ත �ත� ය
යන ෙ� �ත� �යල්ල ෙලෝභ මූලික �ත� ය.
භ�න� තැ� ගන�නා �ත� ය, ෙසෝකෙයන� තැෙවන �ත� ය, උණ�ස�� �ත� ය,
හෘදය වස්තුව උණ�කර වන �ත� ය, සැන�ල්ලක� නැ� �ත� ය, පස�තැෙවන �ත�
ය, ඊෂ්යා �ත� ය, මස�රැ �ත� ය, යන ෙ� �ත� �යල්ල ෙ�ස මූලක
ි �ත� ය. (ෙලෝභ
මූල �ත� �යල්ල ම සරාග සිත් ය, ෙ�ස මූල �ත� �යල්ල ම සෙදාස සිත් ය,
අකුසල් �ත� �යල්ල සෙමාහ සිත් ය � අටුවාෙව� දක�වා �ෙ�. ෙම� වනා�
ෙයෝගාවචරයාහට ෙමෙන� ��මට පහස� වන ප�� ප්රකට ව �ෙනන අාකාරෙයන�
�ත� ෙබ� දක�වන ල�.)
මුළා වන ග�ය වූ ෙමෝහෙයන� ය�ත� ෙ� සෙමෝහ �ත� �යල්ල ය� ය�
අය�ර�න� ඉප�න ෙහාත� ඒ ඒ අය��න� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙ� ෙමෝහ �ත� පහව
ගිය �ට උපදනා පැහැ�ලි - ෙනාමුළා �ත� �යල්ල වීතෙමෝහ සිත් ය � �යන�
ලැෙ�. ඒ �තෙමෝහ �තක� ඉප�න ෙහාත� ඉප�න� අාකාරෙයන�ම ෙමෙන� කළ
ය�තු ය. “සෙමාහං වා �ත�තං සෙමාහං �ත�තන�� පජානා�, �තෙමාහං වා �ත�ත
�තෙමාහං �තන�� පජානා�” ය � ව�ෙළ් එෙස් ෙමෙන� ��මට ය.
පස�බ�න, හැ�ෙලන, ක�මැලි �ත සංඛිත්ත සිත ය. �ක�ෂිපත
් වන - එකඟ
ෙනාවන, චංචල �ත, වික්බිත්ත සිතය. එකඟවන �ත සමාහිත සිත ය. එකඟ
ෙනාවන �ත අසමාහිත සිත ය. භාවනා අරමුණ� ෙමෙන� කරන �ත තද�ග
�මුක�
� ෙයන� ෙකෙලස�න� ෙකෙරන�
�ෙදන බැ�න� විමුත්ත සිත ය. භාවනා අරමුණක� ෙමෙන� ෙනාෙකාට
ෙකෙලස් උපදවන අරමුණ� කල්පනා කරන �ත ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ෙනා
�ෙදන බැ�න� අවිමුත්ත සිත ය.
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තවද මහග්ගත �ත�තය හා සසඳ� බලන කල්� කාමාවචර �ත�තය
සඋත්තර සිත ය � �යන� ලැෙ�. ඒ �ත�තය හා සසඳ� බලන කල්� මහගත
�ත�තය සඋත්තර චිත්ත ය � �යන� ලැෙ�. එෙස් ම අරෑපා වචර �ත�තය හා
සසඳදන කල්� කාමාවචර හා රෑපාවචර �ත�තය සඋත්තර චිත්ත ය � �යන�
ලැෙ�. ඒ ෙද�ත භා සසඳදන කල්� අරෑපාවචර �ත�තය අනුත්තර චිත්ත ය �
�යන� ලැෙ�. අැත�ත වශෙයන� �වෙහාත� අන�තත
� ර යන නාමය ෙලෝෙකෝත�තර
�ත�තයට ම අයත� ෙ�. එෙහත� ෙලෝෙකෝත�තර �ත�තය �ද�ශනාවට අරමුණ� වන
ස්වභාව ධ�මයක� ෙනා ෙ�. එෙහ�න� ෙ� ස�ප�ඨාන �පස්සනා භාවනාෙව� �
එ� ෙලාෙකෝත�තර �ත�තය අන�තත
� ර �ත�තය වශෙයන� ෙනා ගැෙන �. මහග්ගත,
අමහග්ගත, සඋත�තර, අන�තත
� ර �ත�තයන� පි��ඳද �න ගැ�ම වනා� ධ්යානලා�
පුද්ගලයාහට ම අයත� වූව�. ඒ ධ්යානලා� පුදග
් ලයා ම ධ්යනයාෙග් ෙපර පස�
ෙදපෙස� වූ �ත� �යල්ල අමහග්ගත �ත ය � ද සඋත�තර �ත� ය � ද �නග�.
ධ්යානෙයන� නැගි�ම හා සමග ම එම ධ්යන �ත මහග්ගත �ත ය� ද, අන�ත�තර
�ත ය � ද �න ග�. රෑප ධ්යානෙයන� නැගිට අරෑපධ්යානයට සමවදනා කල්�
ඒ රෑප ධ්යාන �ත සඋත�තර �ත ය � ද, අරෑප ධ්යාන �ත අන�තත
� ර ය� ද
පි��ඳද ෙමෙන� ෙකාට දත හැ� වන�ෙන� ය. එෙහ�න� ධ්යාන ෙනා ලැබූ ෙයෝගී
පුද්ගලයා ��න� ධ්යාන �ත� හැර ෙසස� �ත� ම උපදනා, උපදනා කල්� තමාට
ප්රකට ව වැටෙහන හැ�ෙයන� ම ෙමෙන� කළ ය�තු ය. “සං�ත�තං වා �ත�තං
සං�ත�තං �ත�තන�� පජානා�” යන අා�ය ව�ෙළ් ඒ සඳදහා ය.
ඉහත �ක�වූ නය ක�මෙයන� උපදනා, උපදනා �ත ෙමෙන� කර�න� �ෙත�
පවත�නා �යම ස්වභාවය වූ ප�� �න ගැ�ම ම චිත්තානු පස්සනා න� ෙ�.
සැලකිය යුත්තක්: ෙලෝභ මූල �ත� අට සරාග �ත� ය යන අා� වශෙයන�
ෙලෝභ මූල �ත� ය, සරාග �ත� ය යන නාම ප්රඥප්�ය හා ඒ �ත� අටක� ය යන
සංඛ්යා ප්රඥප්�ය කල්පනා කර�න� ��ම �ත�තාන� පස්සනා භාවනාව ෙනා ෙ�.
එෙහ�න� අටුවාෙව� “යස්�ං යස්�ං බෙණ යං යං �ත�තං පවත�ත� තං තං
සල්ලක�ෙඛන�ෙතා �ත�ෙත �ත�තාන� පස්�” ය � �යන ල�. ය� ය�
ක�ෂණෙයක�� ය� ය� �තක� පව� න� එය ෙමෙන� කරන ෙයෝගී පුද්ගලයා
චිත්තානුපස්සී න� ෙ� යන� එ� ෙත�රැම �.
විජානන ලක්ෂණය: උප��න� පවත�නා �ත උපදනා උපදනා කල්� අරමුණ
�න ගන�නවා, අරමුණ ගන�නවා, අරමුණ ද�නවා, අැෙහනවා, ගඳද ෙහෝ ස�වඳද
�ෙනනවා, රස �ෙනනවා, අැෙඟ් හැෙපනවා යන අා�ය �න ග�. ෙමය �ත
ලක�ෂණ වශෙයන� �න ගැ�ම ය.
පුබ්බඞ්ගම රසය: �ත අරමුණ ගන�න කල්� එය හා එකට ෙයෙදන නාම
ධ�මයන�ෙග් ෙපරමුෙණ� ගමන� කරන අාකාරෙයන� ෙයෝගී පුද්ගලයා හට වැටෙහ්.
ෙමය �ත කෘත්ය වශෙයන� �න ගැ�ම ය.
සන්ධානපච්චුපට්ඨානය: එක �තකට අනතුරැව එක �තක� එ�ෙනකට
ස�බන�ධව අැ�ෙව�න� පවත�නා බව ෙයෝගී පුදග
් ලයා �න ගන�ෙන� ය. ෙමය �ත
ප�චුප�ඨාන වශෙයන� �න ගැ�ම ය.
නාමරෑපපදට්ඨානය: එස්ස ෙ�දනා, �ස්සය වත�ථ,ු අාර�මණ යන නාම
රෑප ධ�මයන� �සා �ත අැ� වන�ෙන� ය � �න ග�. ෙමය �ත පද�ඨාන
වශෙයන� �න ගැ�ම ය.
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විදර්ශනා අරමුණ
�ද�ශනා �නය සඳදහා භාවනා කරන ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න� පරමා�ථ
ප්රඥප්� ෙදක අතුෙරන� පරමාර්ථ නාම රෑප ධර්මයන් ම ෙමෙනහි කළ යුත� ය.
ප්රඥප්තිය ෙමෙනහි ෙනාකළ යුත� ය. පරමාර්ථ නාම රෑපයන් අත�ෙරන් ද ෙලෟකික
ධර්මයන් පමණක් ෙමෙනහි කළ යුත� ය. ෙලෝෙකෝත්තර ධර්ම ෙමෙනහි ෙනාකළ
යුත� ය. කුමක� ෙහ�න� ද යත�? ෙලාෙකාත්තර ධර්ම නුපදවා ගත් බැවිනි.
පෘථග්ජනයාහට ඒ ෙලෝෙකෝත්තර ධර්මයන් ස්වභාව ලක්ෂණ වශෙයන්
වැටෙහන්ෙන් නැත. ආර්යය පුද්ගලයන්ට ඒ ෙලෝෙකෝත්තර ධර්ම ඇති සැටිෙයන්
දත හැකි වුවත් එය ෙමෙනහි කිරීෙමන් වැඩක් නැත. එය එෙස් මැ �. ෙලෟ�ක
ධ�මයන� ෙමෙන� ��ෙමන� ඒ ධ�මයන� ෙකෙර� පවත�නා �ත්ය ය, සැපය,
අාත�ම ය යන වැර� හැඟීම �රැ කළ හැ� ය. ෙලෝෙකෝත�තර ධ�මයන� තුළ වනා�
එවැ� ෙකෙලස් උප�න ග�යක� නැත. ඒ �සා ෙලෝෙකෝත�තර ධ�මයන� ෙමෙන�
කළ නමුත� ක�ෙල්ශ ප්රහානයක� ෙනා වන�ෙන� ය. එෙහ�න� “අනධි ගතත්තා” ය �
විසුද්ධිමග්ගෙයහි �යන ල�. පෘථග්ජනයා ��න� ෙලෝෙකෝත�තර ධම� උපදවා
ෙනාගත� බැ�න� එය ෙමෙන� ෙනාකළ ය�තුය යන අදහස �. දික්සඟි මහාවග්ග
අටුවාෙවහි ද “අවිසයත්තා, විසයත්ෙතපි ච ඵලාභාවෙතා” ය � �යන ල�.
පෘථග්ජනයාහට ෙලාවුතුරැ දහ� අරමුණ� ෙනාකළ හැ� බැ�න� ද, අා�ය
පුද්ගලයාහට එය අරමුණ� කළ හැ� වුවත�, එ�න� වැඩක� ෙනාවන �සා ද
ෙමෙන� ෙනා කළ ය�තුය යන� එ� ෙත�රැම �.
ප්රත්යක්ෂවිදර්ශනා, අනුමානවිදර්ශනා ය � �ද�ශනාව ෙදවැ�රැ� ෙ�.
ඔවුන� අතුෙරන� උත�පාදයට පැ�� නාම රෑප ෙදක අ�න� අල්ලා අැ�න�
බලන�නාක� ෙමන� �ණෙයන� �ක ගැ�ම ප්රත්යක්ෂ විදර්ශනා න� ෙ�. ෙ�
ප්රත්යක�ෂ �ද�ශනාෙවන� අැ�ව නැ�වන නාම රෑප ධ�මයන�ෙග් �යම ස්වභාව
ලක�ෂණය ද අැ� සැ�ෙයන� දත හැ� ය. අැ��ම නැ��ම යන අ�ත්ය ලක�ෂණ
අා�ය ද අැ� සැ�ෙයන� දත හැ� ය. එෙහ�න� �පස්සනා ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න�
�ද�ශනා භාවනාව අාර�භ කළ තැන� �ට, අනුෙලෝමඤාණය අැ�වන ෙතක� ෙ�
ප්රත්යක�ෂ �ද�ශනාව ම ෙනානවත�වා වැ� �ය�ණ� කළ ය�තු ය.
නාමරෑපපරිච්ෙඡ්දඤාණය අා� �ණ පර�පරාවෙග් වශෙයන� ප්රත්යක�ෂ
�ද�ශනාව �ය�ණ� �ය�ණ� වූ කල්� ප්රත්යක�ෂව �න ෙනා ගත� නාම රෑපයන� ද,
ප්රත්යක�ෂව �නගත� නාම රෑපයන� හා සසඳ� ෙමෙන� කළ හැ� �ණය පහළ
වන�ෙන� ය. ෙ� �ණය අනුමාන විදර්ශනාව �. ෙ� �ණය අධ්යාත�ම, බා�ර,
අ�ත, අනාගත, ව�තමාන වූ ෙලෟ�ක ධ�ම �යල්ල ම අරමුණ� කර �. එෙහත�
ප්රත්යක�ෂ �ද�ශනාව ෙමන� නාම රෑප යන�ෙග් ස්වභාව ලක�ෂණ අා�ය අැ�වන,
නැ�වන සැ�ෙයන� අරමුණ� කර�න� �නගත ෙනා හැ� ෙව�. එය �ෙශ්ෂ
වෑයම�න� වැ�ය ය�තු �ණයකුත� ෙනාවන�ෙන� ය. ප්රත්යක�ෂ �ණය �ය�ණ� වූ
කල්� ඉෙ�ට ම වාෙග් පහළ � එන �ණය�. එෙහ�න� ෙමතැන� �ට ප්රත්යක�ෂ
�නයාෙග් අරමුණ� ම ෙබ� දක�වන� ලැෙ�.
ෙලෟ�ක ධ්යානයන� අතුෙරන� ෙනවසඤ්� නාසඤ්�යතනය ධ්යානය
ලබාගත� මුල් අවස්ථාෙව� ඒ ධ්යාන ලා� පුද්ගලයා හට, එම ධ්යානය ඉතා �ය��
වු බැ�න� එය ෙමෙන� ෙනාකළ හැ�ය. සැරියුත් හිමියන්ට පවා එය ෙහාඳ�න�
ප්රකට ෙනාවන බව අනුපද සූත්රෙයහි සඳදහන� ව අැත. මහද්ගත ධ�මයන� ෙමෙන�
කළ හැක�ෙක� ධ්යාන ලා� පුද්ගලයා හටම ය. ඒ ධ්යාන ෙනා ලැබූ පුදග
් ලයා හට
ෙමෙන� ෙනා කළ හැ�ය. කුමක� ෙහ�න� ද යත�? තමාෙග් සන�තානෙය� න�පන�
ධ�මයන� ස්වභාව ලක�ෂණ වශෙයන� ෙනා වැටෙහන බැ��. ෙම� �
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“අන�ගතත�තා” යන�ෙවන� ෙනා ලැබූ බැ�න� ෙලාවුතුරැ දහ� ෙමෙන� ෙනාකළ
ය�තුය යන අටුවා �යමන වූ ප�� �ම�ය ය�තු ය. එෙහ�න� මහා �කාෙව�
“ලා�ෙනා ෙයව මහග්ගත �ත�තා� පාකටා� ෙහාන��” � �යන ල�. ධ්යාන
ලා� පුද්ගලයා හට ම මහද්ගත �ත� ප්රත්යක�ෂ �නෙයන� ෙමෙන� කළ හැ�
ප�� ෙහාඳ�න� ප්රකට ෙවත� යන� එ� අදහස �.
ඒ �සා ධ්යාන ෙනා ලැබූ පුදග
් ලයා ��න� මහද්ගත ධ�ම ෙමෙන� ෙනා
කළ ය�තු ය. කාමාවචර ධ�ම ම ෙමෙන� කළ ය�තු ය. එෙහත� කාමාවචර ධමයන�
ෙකෙර� ප්රත්යක�ෂ �නය ෙමෝරවා ගත� කල්� මහද්ගත ධ�මයන� ෙකෙර� ද,
අන�මාන �ණය අැ��ය හැ� බැ�න� “ෙමෙන� කළ ය�තු සංස්කාර ඉ��ව
අැතැ�” ෙනා වැටෙහන�ෙන� ම ය. කාමාවචර ධ�මයන� අතුෙරන� ද ප්රකට වූ නාම
රෑප ධ�ම ම ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
රෑප ධ�මයන� ෙමෙන� කරන කල්� ඒකාන�ත පරමා�ථ ලක�ෂණය ප්රකට
ව පවත�නා ප්රසාද රෑප 5 ය, �සය රෑප 7 ය, භාව රෑප 2 ය, අාෙපෝධාතු 1 ය,
හදය රෑප 1ය, අාහාර රෑප 1 ය, ��ත රෑප 1 ය, යන ෙ� රෑප අටෙළාස (18)
ක�ම �ත�ත ඍතු අාහාරයන�ෙගන� උපද වන බැ�න� නිෂ්පන්න රෑප න�. ඒකාන�ත
පරමා�ථ රැප්පන ලක�ෂණෙයන� ය�ක�ත බැ�න� රෑප රෑප න�. උප්පාද, ��, භ�ග
යන සඛ්යාත ලක�ෂණෙයන� ය�ක�ත බැ�න� සලක්ඛණ රෑප න�. �ද�ශනා වශෙයන�
ෙමෙන� ��මට ස��ස� බැ�න� සම්මසන රෑප න�. එෙහ�න� “රෑප රෑපා� ෙයව
� ඉධ ප�ග්ගය්හන��, න රෑප ප��ෙ�ද �කාර ලක�ඛණා�” � මහා �කාෙව�
�යන ල�.
�ද�ශනා අවස්ථාෙය� �ප්පන�න, සලක�ඛණ, ස�මසන නමැ� රෑප රෑප
අටෙළාස (18) ම �ණෙයන� අල්වාෙගන ෙමෙන� කරන� ලැෙබත�. රෑපයන�
පි��ඳ�න අාකාස ධාතුව ය, කාය �ඤ්ඤත��, ව��ඤ්ඤත��, රෑප ලහ�තා, රෑප
මු�තා, රෑප ක�මඤ්ඤතා යන �කාර රෑප 5 ය, උපචය, සන�ත�, ජරතා,
අ��චතා යන ලක�ඛණ රෑප 4 ය යන ෙ� අ�ෂ්පන�න රෑප දස (10) ය ෙමෙන�
ෙනාකරන� ලැෙබත� යන� එ� අදහස ය.
�ත�ත ෛචත�කයන� අතුෙරන� � රහතුනව
� හන�ෙස් තුළ පවත�නා ��ය
ජවන� �ත� පෘථග්ජනයාට හා ෙසෝවාන� අා� ෙසක�ඛයන�ටත� ෙමෙන� කළ
ෙනාහැ� ය. පෘථග්ජනයාෙග් සහ ෙසක�ඛයන�ෙග් ප්රත්යක�ෂ �ද�ශනාවට
අරමුණ�වන �ත�, �යල්ල මතු �ක�ෙවන ප�� දත ය�තු ය.
එන�, අකුසල් �ත� ෙ�ෙළාස (12) ය. හ�තුප්පාදය හැර ඉ�� අෙහ්තක
ු
�ත� සතෙළාස (17) ය. මහා කුසල් හා මහා �පාක �ත� ෙසාෙළාස (16) ය යන
ෙ� �ත� පන�සා�ස (45) හා එ� ෙයෙදන ෛචත�ක ෙදපනස (52) ද, ඉහත �
�ෂ්පන�න රෑප අටෙළාස (18) ද යන ෙම�න� ය��� එකක� ප්රත්යක�ෂ වශෙයන�
ප්රකට වන ෙස් ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
එ�න�ත� �ත�තාන�පස්සනාෙව� � ෙමෙන� කළ ය�ත�ෙත� ඉහත �ක� වූ �ත�
පන�සා�ෙසන� ඒ ඒ අවස්ථාෙව� ප්රකට ව �ෙනන �ත�.
පාලි
ඉති අජ්ඣත්තං වා චිත්ෙත චිත්තානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා චිත්ෙත
චිත්තානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා චිත්ෙත චිත්තානුපස්සී විහරති.
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සමුදය ධම්මානු පස්සී වා චිත්තස්මිං විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං
විහරති, සමුදය වයධම්මානුපස්සී වා චිත්තස්මිං විහරති.
අත්ථි චිත්තන්ති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති, යාවෙදව ඥාණ
මත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සෙ
ි තා ච විහරති න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති.
එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු විත්ෙත් චිත්තානු පස්සී විහරති.
ෙකටි අදහස
ෙමෙස් තමාෙග් �ෙත� ද �ත අන�ව බල�න� වාසය කර �. අන�නෙ
� ග්
�ෙත� ද �ත අන�ව බල�න� වාසය කර �. අැතැ� �ටක තමාෙග් �ෙත� ද
අැතැ� �ටක අන�නෙ
� ග් �ෙත� ද �ත අන�ව බල�න� වාසය කර�.
�ෙත� උපදවන ප්රත්යය සහ ඉපද �ම අන�ව බල�න� වාසය කර �. �ෙත�
වැය�ෙ� ප්රත්යය හා වැය�ම අන�ව බල�න� වාසය කර�. උපදවන ප්රත්යය හා
ඉප�මත� වැය�ෙ� ප්රත්යය හා වැය�මත� අන�ව බල�න� වාසය කර �.
ෙම� �ත පමණක� අැත. සත�තව
� ෙයක� පුද්ගලෙයක� නැතැ � ඒ ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට ��ය එළඹ ��යා ෙව�. එය පි�ෙව�න� �ණය වැ��ය�ණ� �ම
පි�ස ම ෙව �. පි�ෙව�න� ��ය වැ� �ය�ණ� �ම පි�ස ම ෙව �.
වැ� �ය�ණ� වූ ��ය හා �ණය අැ� ඒ ෙයෝගී ෙතම තණ�හා ��� ෙද�න�
ෙතාරව ද වාසය කර �. උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාත ෙලෝකෙය� රෑප, ෙ�දනා,
සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ යන ෙ� ��වක� මම ය මාෙග් ය � තණ�හා ���
ෙද�න� ත�න� අල්ලා ෙනාග�. ෙයෝගී ෙතෙ� ෙමෙස් ද �ෙත� �ත අන�ව බල�න�
වාසය කර�.

සමුදය වය ෙදක දැනගන්නා ආකාරය.
අධ්යාත�ම බා�ර �ත� �නගන�නා අාකාරය කායාන�පස්සනාෙව� � ෙස්
මැ�. ෙමෙන� ��මක� ෙමෙන� ��මක� පාසා පහළ � එන �ත�ත යන�ෙග්
ක�ෂණයක� පාසා අැ�ව නැ�ව යන ස්වභාවය �න ගැ�ම, සමුදය වය �න
ගැ�ම ය � �යන� ලැෙ�. �ත හා එක� ව ෙයෙදන ෛචත�ක නාම�ධම සහ,
�ත අැස�රැ කරන රෑප ධ�ම ද යන ෙ� නාම රෑපයන� �සා �ත අැ�ෙව�. ඒ
නාම රෑපයන� නැතෙහාත� �ත අැ� ෙනාෙ� ය � �යා ද, පු�ව ක�මය �සා
�ත අැ�ෙව�. ඒ ක�මය නැතෙහාත� �ත අැ� ෙනාෙව�. අ�ද්යාව �සා �ත
අැ�ෙව�. අ�ද්යාව නැතෙහාත� �ත අැ� ෙනා ෙව�. තණ�හාව �සා �ත අැ�ෙව
�. තණ�හාව නැතෙහාත� �ත අැ� ෙනාෙව� �යා ද ෙමෙස් දක�නා ලද, අසන
ලද කරැණ� අන�ව ෙමෙන� ��ෙමන�ත� �ත �න ගැ�ම ��ෙව�. “සමුදය
ධ�මාන�පස්� වා �ත�තස්�ං �හර�” යන අා�ය ව�ෙළ් ඒ සඳදහා ය.

සතිය උපදින ආකාරය
�තර අැ� ෙව�න� පවත�නා �ත කමටහන� අරමුණක� වශෙයන� ෙමෙන�
��මක� - ෙමෙන� ��මක� පාසා ෙම� පුද්ගලෙයක� ය. සත�වෙයක� ය. මම ය.
මාෙග් ය. ස්ත�ියක� ය. පුරැෂෙයක� ය � ගත ය�තු හරයක� නැත. රෑපා� අරමුණ�
�තන, අරමුණ� �නගන�නා �ත පමණක� අැතැ�, �� කරන ස� (��) ය පහළ
85

ෙව�. ෙමෙස් සංස්කාර ඝන ��ත�ත ය � �යන ලද සණ�ඨාන (සටහන)
ප්රඥප්�ය ඉක�ම ෙගාස් අරමුණ� �තන, �න ගන�නා �ත පමණක� අැතැ� ��
කරවන, වැට�ම උපදවන ස�ය පහළ ෙව�. ඒ ස�ය මතුමත�ෙත� ද ස�ය හා
�ණය වැ� �ය�ණ� �මට උපකාර ෙව�. ඉක��� �ත අැතු� ස්කන�ධ ශ�රය මම
ය මාෙග් ය� ත�න� ගන�නා තණ�හා ��� ෙකෙලස් ද �රැෙව �.
චිත්තානුපස්සනාව නිමි.
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ධ�මාන�පස්සනාෙ� (1) �වරණ ප�බය
ෙමෙස් ෙසාෙළාස් අාකාරය�න� �ත�තාන�පස්සනාව ෙද්ශනා ෙකාට ව�රා
�න� �� අාකාරය�න� ධ�මාන�පස්සනාව දක�වන� පි�ස “කථඤ්ච භික්ඛෙව”
යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
ෙනාෙහාත� භාග්යවතුන� වහන�ෙස් ��න� කායාන�පස්සනාෙවන� ත�කර රෑප
ධ�මයන� පි�බඳද �ද�ශනාව ද, ෙවදනාන�පස්සනා �ත�තාන�පස්සනා ෙද�න�
ත�කර අරෑප ධ�මයන� පි�බඳද �ද�ශනාව ද ව�රා, �න� රෑප අරෑප ධ�මයන�ෙග්
�ශ්රක �ද�ශනාව දක�වන� පි�ස “කතඤ්ච �ක�ඛෙව” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
ෙනාෙහාත�
කායාන�පස්සනාෙවන�
රෑප
ස්කන�ධය
ද,
ෙවදනාන�පස්සනාෙවන� ෙවදනාස්කන�ධය ද, �ත�තාන�පස්සනාෙවන� �ඤ්�ණ
ස්කන�ධය ද �ද�ශනා වශෙයන� දක�වා, �න� සං�ස්කන�ධන සංස්කාරකන�ධයන�
ද �ද�ශනා වශෙයන� දක�වන� පි�ස, “කථඤ්ච භික්ඛෙව” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
පාලි
“කථඤ්ච පන භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති. ඉධ භික්ඛෙව
භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු නීවරෙණසු. කථඤ්ච පන භික්ඛෙව
භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු නීවරෙණසු.ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු
සන්තං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්දං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙදාති
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්දං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
කාමච්ඡන්ෙදාති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාෙදා ෙහාති
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච
පජානාති. යථා ච පහීනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච
පජානාති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! ෙයෝගී ෙතෙ� සත�වෙයක� පුදග
් ලෙයක� ෙනා වන නාම රෑප
ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර� ස්වභාව ධ�ම අන�ව බලන ස�� වූෙය් ෙකෙස් වාසය
කර � ද? මහෙණ�! බු�සස�ෙන� භාවනාන�ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම පස් වැ�රැ�
�වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� ස්වභාව ධ�ම අන�ව බලන ස��ව වාසය කර �.
මහෙණ�, බු� සස�ෙන� භාවනාන�ෙයෝගී පුද්ගලෙතම පස්වැ�රැ� �වරණ
ධ�මයන� ෙකෙර� ස්වභාව ධ�ම අන�ව බලන ස��ව ෙකෙස් වාසය කර� ද?
මහෙණ�! ෙ� සස�ෙන� භාවනා කරන ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම තමා තුළ
කාම�ඡන�දය (බලවත� කාමරාගය) අැ� වුවෙහාත� �න� මෙග් �ත තුළ
කාම�ඡන�දය අැතැ � �න ග�. තමා තුළ කාම�ඡන�දය නැතෙහාත� �න� මෙග්
�ත තුළ කාම�ඡන�දය නැතැ� �න ග�. ය� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා
න�පන� කාම�ඡන�දය උප� න� ඒ අෙයෝ�ෙසෝ මන�කාරය ද �න ග�. ය�
ෙයෝ�ෙසෝ මන�කාරයක� �සා උපන� කාම�ඡන�දය පහව � න� ඒ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� �න ග�. තද�ග �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහ වූ
කාම�ඡන�දය ය� අා�ය මා�ගයක� �සා මතු න�ප� න� ඒ අා�ය මා�ගය ත� �න
ග�.
එහි විස්තරය:
කාම අරමුණ� ෙහෝ කාම වස්තන
ූ � ලබා ගැ�මට බලාෙපාෙරාත�තු � ම ය.
එය අාස්වාද ��මය, එ� �ත අැල�ම ය. එයට අාදරය ��මය, ප්රිය ��මය යන
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ෙ� බලවත� කාම රාගය -කාම අාසාව කාම� ඡන�ද ය � �යන� ලැෙ�. ෙ�
කාම�ඡන�දය උපදනා වාරයක� පාසා “කාම අාසාව අැ� ෙවනවා, කාම අාසාව
අැ� ෙවනවා” යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. ෙමෙස් �ප වරක�
ෙමෙන� ��ෙමන� ඒ කාම�ඡන�දය සං�ඳ� යන�ෙන� ය. “සන්තං වා අජ්ඣත්තං
කාමච්ඡන්දං අත්ථි ෙම් අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙදති පජානාති” ය � ව�ෙළ් එෙස්
ෙමෙන� ��මට ය.

කාමච්ඡන්දය ඇතිවීෙම් කරැණු
සමථ �ද�ශනා භාවනාෙවන� ෙතාර ව වාසය කරන කල්�, අැස කණ අා�
සෙ�රට හමුවන රෑප ශ�ද අා� අරමුණ� �ත්ය වශෙයන� ෙහෝ, සැප වශෙයන�
ෙහෝ, අාත�ම වශෙයන� ෙහෝ, ස�භ වශෙයන� ෙහෝ �ප�තව වැට� එන�ෙන� ය. එ�ට
ඒ අරමුණ� න�නව
� �න� ෙමෙන� �ම අෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. හැම
අකුසලයකට ම මූල කාරණය වන�ෙය් ෙ� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය මැ �. රෑප
ශ�ද අා�ය තමා ෙග් �ත සතුටු කරවන - �ත අලවන - �ත ප්රිය කරවන ස�භ
අරමුණ ෙලස කල්පනා ��ම කාම�ඡන�දය අැ��මට ප්රධාන කරැණ�.
මුල � ෙනා �බුණ� කාම�ඡන�දය වනා� න�ස��ස� ෙලස න�නව
� �න� කල්පනා
කරන ෙ� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා ම උපදෙන� ය �, ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම
ෙ� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය ද අත� ��� වශෙයන� ප්රකට කර �න ග�.
“අෙයෝනිෙසා මනසිකාෙරා නාම අනුපායමනසිකාෙරා, උප්පථ මනසිකාරා
අනිච්ෙච් නිච්චන්ති වා, දුක්ෙඛ සුඛන්ති වා, අනත්තනි අත්තාති වා, අසුෙභ සුසන්ති
වා මනසිකාෙරා.” (ස�ප�ඨාන අටුවාව)
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය න�, තමා බලාෙපාෙරාත�තව
ු න - තමාට වුවමනා
කරන - �ය�ණ�වට ෙහෝ සැප ස�පත�වලට ෙහ්තු ෙනාවන වැර� මගින� ෙමෙන�
��ම �. �ත්ය ෙනාවන අැය ෙකෙර� �ත්යය � �යා ෙහෝ සැප ෙනා වන
�ෙය� සැපය � �යා ෙහෝ අාත�මයක� නැ� �ෙය� අාත�මයක� අැතැ� �යා ෙහෝ
ෙසෝභන ෙනාවන �ෙය� ස�භය � �යා ෙහෝ ෙමෙන� ��ම �.
එන�, සෙ�රට හමුවන නාම රෑප හැම එකක�ම �තර පවත�නා එකක�
වශෙයන�ත,� සැප අැ� එකක� වශෙයන�ත,� තමාට ඕනෑ හැ�යට පවත�වා ගත හැ�
හරසර අැ� එකක� වශෙයන�ත,� ෙහාඳද ලස්සන ස�භ ෙදයක� හැ�යට ත� ෙමෙන�
��ම අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �.
�ත්යය, සැපය යන අා� වශෙයන� වැට�ම ප්රකට නැතත� සෙ�රට හමුවන
නාම රෑප ධ�මයන� කමටහන� වශෙයන� ෙමෙන� ෙනා ��ම, �ද�ශනා �ෂෙය�
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය මැ�. කුමක� �සාද යත�? එෙස් ෙනා මගින� ෙමෙන�
��ම ෙකබඳ� � � සලකා බලන කල්� �ත්යය, සැපය යන අා� වශෙයන�
ෙමෙන� කළ බව ප්රකට වන බැ��. ප්රකට වන සැ� ෙමෙස්� දන�නා කල්�
“ද�නවා” ය � ෙමෙන� ෙනා ��ම �සා ඒ ��� මාත�ෙය� ෙනා නැව� ��ම
ඉක�මවා ගියෙහාත� ද�න� ලැබුෙ� අස�වලාය, ඔහ� �ට ෙපරද ��ෙය් ය. ෙ� දක�වා
ම ඔහ� ��නවා ය � ද, �ටුවාට පස�ව ද ඔහ� අස�වල් ෙදසට ගිෙය් ය. �නට ඔහ�
අස�වල් තැන ෙහෝ අස�වල් ෙගදර අැත. �ටුවා වූ මම ම �න� ඔහ� ගැන කල්පනා
කර�න� ���,
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යන අා� වශෙයන� ද ෙමෙන� ��ම ��වන�ෙන� ය. ෙමය �ත්ය වශෙයන�
ෙමෙන� �මය. ස්තය
�ි ක ද��, අැය ස�වෙස් වස�, අැය ද�න�නට ලැ�ම
වාසනාව�. ෙමෙස් සැප වශෙයන�ත� ෙමෙන��ම ��වන�ෙන� ය.ද�න� ලැබූ
තැනැත�තා සහ ��මත� පුදග
් ලෙයක�ය. මමය. සත�තව
� ෙයක�ය යන ෙ� වශෙයන�
ද ෙමෙන� �ම ��වන�ෙන� ය. ද�න� ලැබූ තැනැත�තා ලස්සනය ෙසෝභන ය �
ෙමෙන� �ය හැ� ය.
එෙහත� ඒ තැනැත�තා ගැන අ�ත්යය, �ක�ඛ, අනාත�මය, අස�භය � ෙමෙන�
ෙනා �ය හැ� ය. ඒ ��ම මා�ග ඵලයට ත� පැ��මට ෙහ්තු ෙනාෙ�. එෙහ�න�
කමටහ�න� ෙතාර ව �තට ඕනෑ හැ�යට �තාමතා ක�ය
ි ා කරන�ට ඉඩ හැ�ම
ඒකාන�ත �ද�ශනා මා�ග ඵලයන�ට බාධා කරන අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �. හැම
අකුසලයක� ම ෙ� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා අැ� ෙව�. ෙම� � පස� පස�
�ත�ත ��වල උපදනා අකුසල් වලට ෙහ්තව
ු ෙස�ෙ� � පු�ව පු�ව �ත�ත ��වල
හටගන�නා අාව�ජනය සහ ජවන� �ස අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය � සැල�ය ය�තු
ය. එක� ��යක වූ අකුසලයෙග් ෙහ්තුව ෙස�ෙ� � අාව�ජනය ම
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය � සැල�ය ය�තු �. පෘතග්ජනයා වනා� ෙබාෙහෝ ෙස�න�
අකුසල් උපදවන අරමුණ� ම බලාෙපාෙරාත�තු ෙව�. එෙහ�න� සෙ�රට හමු වන
හැම එකක� ම හමු වූ වහාම එය තමා ප්රය
ි කරන අරමුණක� ෙ� ප්රිය ෙනා කරන
අරමුණක� ෙ� ෙහෝ� ෙමෙන� කරන�නාක� ෙමන� උපදනා අාව�ජන �ත, ෙනා
මගින� ෙමෙන� කර�න� පළමුෙකාට උප�. යකුන�ට භයවන තැනැත�තාහට රාත�ි
කාලෙය� භය ජනක ශ�ද අැෙසන වරක� පාසා යෙකක� ෙ� ෙහෝ � කල්පනාව
අැ� වන�නාක� ෙම�. �තුෙරකු ද�න� කැමැ� තැනැත�තා ද�න� ලබන හැම
ෙකෙනක� ම තමාෙග් �ත�යා ෙ� ෙහෝ � �තන�නාක� ෙම�. පඤ්චද්වාරෙය� හමු
වන ඒ අරමුෙණ� සැ�යට ස�ප��ඡන සන��රණ �ත� පහළ වූ පස� ෙවාත�ථපන
�ත එය ප්රය
ි අරමුණක� ය � �යා ෙහෝ අප්රය
ි අරමුණක� ය � �යා ෙහෝ ��ශ්චය
කර �. එෙහ�න� ෙලෝභ ජවන�, ෙ�ස ජවන�, ෙමෝහ ජවන� අතුෙරන� ය���
අකුසල් ජවනයක� උපදෙන� ය.
මෙනෝද්වාරෙය� ද ප්රය
ි අරමුණක�ය අප්රිය අරමුණය යන අා� වශෙයන�
අාව�ජන �ත�තය ��න� ෙමෙන� කළ සැ�යට අකුසල් ජවන� පහළ �ය හැ�ය.
ෙ� �ක� වූෙය් අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා අකුසල් අැ� වන අාකාරය �.

ෙයෝනිෙසෝමනසිකාරය
කුසල් උප�න ෙස් ස��ස� ප�� ෙමෙන� ��ම ෙයෝනිෙසෝමනසිකාරය �.
ෙමතන�� ගැෙනන�ෙය් �ද�ශනාව පි�බඳද ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. එන�,
අැ�ෙව�න� පවත�නා නාමරෑප ධ�මයන� ස්වභාව ලක�ෂණ වශෙයන� ත� අැ� �
ම හා නැ��ම යන අ�ත්ය ලක�ෂණ අා� වශෙයන�ත� ෙමෙන� ��ම හා ෙමෙන�
ෙකාට �න ගැ�ම ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �. ප්රත්ය� ඥානය ෙමෝරවා �ය�ණ�
කරගත� කල්� ප්රත්යක�ෂ ෙකාට ෙනාදක�නා ලද නාම රෑප ධ�මයන� ප්රත්යක�ෂ
�නෙයන� දක�නා ලද නාම රෑපයන� හා සසඳ� ෙමෙන� ෙකාට හැ� �ම ෙහෝ
��ශ්චය කරන�ට හැ� �ම ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය මැ �. මතු මතු �ද�ශනා
�න �ෙශ්ෂයන�ට හා මා�ග ඵලයන�ටත� උපකා�වන �යම මා�ගය වු උපාය
මන�කාර ය �. එෙහ�න� අටුවාෙව�:
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“ෙයෝනිෙසෝමනසිකාෙරා නාම උපාය මනසිකාෙරා, පථමනසිකාෙරා,
අනිච්ෙච අනිච්චන්ති වා දුක්ෙඛ දුක්ඛන්ති වා අනත්තන්ති අනත්තාති වා අසුෙභ
අසුභන්ති වා මනසිකාෙරා.” ය � �හ.
එහි අදහස
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය න� �ක� සං�ඳද �මට උපකා� වන �යම නය
ක�මය අන�ව ෙමෙන� ��මය. හ� මගින� ෙමෙන� ��මය. උප��න� නැෙස�න�
පවත�නා �ත්ය ෙනා වන වස්තුනෙ
� ව� අ�ත්ය ය � �යා ෙහෝ එය ම භයට
ෙහ්තව
ු න බැ�න� �කය � �යා ෙහෝ එ� ම අාත�මසාරයක� නැ� ෙහ�න� අනාත�මය
� �යා මහා අෙසෝභන වූ කුණ� �රැෙර� අස�භය � �යා ෙහෝ න�ව�න� ෙමෙන�
��ම ය.
�පස්සනා වඩන ෙයෝගී පුදග
් ලයාෙග් අදහස �ය ය�තෙ
� ත� �ද�ශනා �න
�ෙශ්ෂයන� හා මා�ග ඵලයන� උපදවා ගැ�මය. එයට උපකාර වන භාවනා
මනස්කාරය ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. අටුවාෙය� ප්රධාන න්යායෙයන් හා
අවිනාභාව න්යායෙයන් දක�වන ලද අ�ත්යය ෙමෙන� ��ෙ� � ද
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය ෙ�. �ද�ශනා වඩන ෙයෝගී පුදග
් ලයා ��න� කළ ය�තුව
අැත�ෙත� ප්රකට ව වැට� එන නාම රෑප ධ�මයන� න�ව�න� බලා �නගැ�ම ය.
ඒ නාම රෑප ධ�මයන� පුද්ගලෙයක� ය, සත�වෙයක� ය, මම ය, ස්ත�ියක� ය,
පුරැෂෙයක� ය, යන අා� වශෙයන� ෙනාදත ය�තු ය. එ� අැ� වනනැ�වන අ�ත්ය
ල�ෂණ අා�ය ම දත ය�තු ය.
එයම ෙකෙලස් සං�ඳද �මට උපකා� වන බැ��. ෙකෙලස් ඉප�මට ෙහ්තු
වන �ත්ය, ස�ඛ, අාත�ම, ශුභ වශෙයන� ෙනා �ක�ක ය�තු ය. ෙමෙස් �ද�ශනා
වඩන තැනැත�තාෙග් සෙ�රට හමුවන ෂඩාර�මණයන� අතුෙරන� එක� එක�
අරමුණක� ෙමෙන� ��ෙ� � ෙමය නාම රෑප ධ�මයක� ෙ�! ෙමය අැ� ව නැ�
වන ෙදයක� ෙ�! යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� කරන�නාක� ෙමන� උප�න
පඤ්චද්වාරාව�ජන මෙනෝද්වාරාව�ජනෙයෝ ස��ස�ෙස් �යම මගින� ෙමෙන�
කර�. එෙස් ෙමෙන� කළ ප�ද්ෙදන� ම මෙනෝද්වා�ක �ද�ශනා ජවනෙයෝ ද
අ�ත්යා� වශෙයන� ෙමෙන� කර�න� උප�ත�. ෙ� �ද�ශනා ජවන� �ස නාම රෑප
ස්වභාවයන� අැ� සැ�ෙයන� දක�නා බැ�න� ද, පස� පස� පහළ වන �ද�ශනා �න
�ෙශ්ෂයන�ට හා මා�ග ඵල �නයන�ටත� උපකා� වන බැ�න� ද
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය න� ෙ�. පළමු ෙකාට ෙමෙන� කර�න� උපන� අාව�ජනය
ද ෙමෙන� ��� වශෙයන� ඒ �ද�ශනා ජවන� හා සමාන වන බැ�න�
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරෙය� ම අැතුළත� ෙ�. එෙහ�න� ස�ප�ඨාන ස�ත� �කාෙව�:
“ෙයානිෙසාමනසිකාෙරා
නාම
ක�සලාදීනං
තං
තං
සභාවරසලක්ඛණාදිකස්ස
යාථාවෙතා
අවබුජ්ඣනවෙසන
උප්පන්ෙනා
ඤාණසම්පයුත්තචිත්ත�ප්පාෙදා,
ෙසා
හි
අවිපරීතමනසිකාරතාය
ෙයානිෙසාමනසිකාෙරාති වුත්ෙතා, තදා ෙභාගතාය ආවජ්ජනාපි තග්ගතිකා එව” �
�හ.
එහි අදහස:
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය න�: කුසලා�න� පි�බඳද ඒ ඒ ස්වභාව ලක�ෂණ රස
අ�ත්ය �ක�ඛ අනාත�ම ලක�ෂණ අා�ය අැ� සැ�ෙයන� අවෙබෝධ ��� වශෙයන�
උපදනා �ණ ස�පය�තත
� �ත�ෙතෝත�පාද ය �. එය එෙස් මැ � ඒ �ත�ෙතෝත�පාදය
ම අ�ප�ත මනස්කාරයක� වන බැ�න� ෙයෝ�ෙසෝ මන�කාර ය � �යන ල�. ඒ
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ජවන� �ත�වලට ෙපර ඒ අරමුණ ෙමෙන� කරන බැ�න� අාව�ජන �ත ද
ජවනග�ක වන�ෙන� ම ය.
ෙ� �කා පාඨය වූ ප�� පු�ව පු�ව �ත�ත ��වල අැතුළත� අාව�ජන �ත�
හා �පස්සනා ජවන� �ත� �යල්ල පස� පස� �ත�ත ��වල උප�න කුසල් වලට
උපකා� වන ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය � සැල�ය ය�තුය.
සැෙක�න� �යත ෙහාත� �ද�ශනා වඩන කල්� න�ව�න� �ද�ශනා අරමුණ�
ෙමෙන� ��ම ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. එයට උපකා� වන හැම ෙමෙන�
��මක� ද ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරෙය� අැතුළත� ෙ�. �ද�ශනාවට උපකා� ෙනා වන
ෙකෙලස් උපදවන කාම අරමුණ� අා�ය ෙමෙන� ��ම අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය
�.
ෙ� �වරණ අවසරෙය� වනා� කාම�ඡන�දය පහළ වන ෙස් ෙමෙන�
��ම අෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. එෙස් ම කාම�ඡන�දය න�ප�න ප�� න�ව�න�
ෙමෙන� ��ම ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ය �. ෙම� මන�කාර ෙදක ම උපදනා
අාකාරය ෙමෙන� කර �න ගැ�ම සඳදහා,
“යථා ච අනුප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්චපජානාති,
යථා ච උප්පන්නස්ස කාමච්ඡන්දස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති” ය �
ෙද්ශනා කරන ල�.
සමථ �ද�ශනාවන� කරණ ෙකාට ෙගන කාම�ඡන�ද සංඛ්යාත තණ�හාව
ෙහෝ ෙලෝභය පහකළ හැ� වුව ද එය සහමුලින� ම පහ ව ය න�ෙන� රහත� මගින�
ය. රහත�වූ �ට උන�වහන�ෙස් තමන� වහන�ෙස් තුළ පැවැ� කාම�ඡන�දය පහකළ
රහත� මා�ගය ද ප්රත්යක�ෂව �නගන�නාහ. රහත� ෙනාවූ ෙයෝගී පුදග
් ලයා �ය
සතන�� පැවැ� කාම�ඡන�දය භාවනාෙවන� පහව ගිය බව �නගන�ෙන� ශෘතමය
�නෙයන� ෙහෝ �න�තාමය �නෙයන� ය.
තව ද කාම�ඡන�දය අැ��මට සහ එය �රැ ��මට කරැණ� සය බැගින�
අැත. කාම�ඡන�දය �රැ��මට උපකාරවන කරැණ� සය ෙම� පළමුෙකාට දක�වන�
ලැෙ�. එන�:1.
2.
3.
4.
5.
6.

අස�භ අරමුණ� ඉෙගන ගැ�මය.
අස�භ භාවනාන�ෙයෝගය.
ඉ��යද්වාරයන� �ක ගැ�මය.
ෙභෝජනෙය� පමණ �න ගැ�මය.
කල්යාණ�ත� ෙස්වනය.
සප්පායකථාවය යන� �.

එ� අසුභ අරමුණු ඉෙගනීම යන� උද්ධමාතක අා� දශ�ධ අස�භයන� සහ
ෙකස් ෙලා� අා� පි�කුල් ෙකාටස් ද යන එෙකාෙළාස් වැ�රැ� අස�භයන�
ෙකෙර� පවත�නා පි�කුල් අාකාරය උග්ගහ ��ත�ත පහළවන ෙතක� පුරැ� පුහණ
� �
��ම ය.
අසුභ භාවනානුෙයෝගය යන� උපචාර සමා�ය ෙහෝ අ�පණා සමා�ය
උප�න ෙස් ය��� අස�භ අරමුණක� ෙගන භාවනාෙව� ෙය�ම ය.
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ඉන්�යද්වාරයන් රැක ගැනීම යන� අැසය, කණය, නැහැය, �වය, කයය,
මනසය යන ෙ� ෙ�රටු වලින� රෑප ශ�ද අා�ය අැතුල් වන කල්� රාගා� ෙකෙලස්
අැ� ෙනා වන ෙස් ��ය එලව�න� �ත අාරක�ෂා කර ගැ�මය.
ෙභෝජනෙයහි පමණ දැන ගැනීම යන� අන�භව කරන ෙහෝජනය අැස�රැ කළ
‘අාහාෙර ප�ක�කුල සඤ්�ව’ ය, උදරයට වැටුන� අාහාරය ප්රිය මනාප ස්වභාවය
හැර ෙවනස් �ම ය, අාහාරෙය් අාධාරස්ථානය අපි��� බවය, උදරයට වැටුන�
අාහාරය අ�ශ�න� පි�කුල් අස�භ බවය, ෙ� රෑප කය අාහාරය �සාම පවත�නා
බවය යන ෙම� කරැණ� යෙමක� �ෙශ්ෂෙයන� න�ව�න� �නගන�න න� ෙහෙතම
අන�භව කරන ෙභෝජනෙය� පමණ �න අන�භව කරන�ෙන� ය. එෙහ�න�,
“චත�තාෙරා පව අාෙලාෙප - අභූත�වා උදකං පිංෙච
අලං ඵාස��හාරය - ප�තත�තස්ස �ක�ඛෙ
ු නා”
� ව�ළ ෙස්ක.
ෙයෝගාවචරයා ��න� අාහාරය අන�භව කරන �ට අාහාර පිඬඩු සතරක� ෙහෝ
පහක� ෙහෝ ෙනා වළඳ� එයට අවකාශය තබාෙගන පැන� පානය කළ ය�තු ය. එ�ට
පහස�ෙවන� භාවනා කළහැ� ෙව� යන� එ� අදහස ය.
ෙමෙස් ෙභෝජනෙය� පමණ �න වැලඳ�ෙමන� �න�ද්ධයට අවකාශයක�
ෙනා ලැෙබන �සා කාම�ඡන�දය පහකළ හැ� ය � �හ.
කල්යාණ මිත්ර ෙස්වනය යන� අස�භක�ක�ස්ස ෙතරැන� වැ� අස�භ
භාවනාෙව� අැ�න� කල්යාණ �ත�යන� ෙස්වනය - භජනය ��ම ය. එන�,
�නාෙසන ස්ත�ියකෙග් දත� අැන�ද �ක එ� අස�භ සං�ව උපදවා රහත� වූ මහා
�ස්ස ෙතරණ�ෙවෝ ය.
ඒ කථා පුවත ෙමෙස් ය: අන�රාධපුර ස�පෙය� එකල ෙ��ය ප�බත න�න�
ව්යවහාර වූ ��න�තලාෙය� �ස� මහා�ස්ස ස්වා�න� වහන�ෙස් අන�රාධපුරය
ෙදසට පිඬඩු �ඟා ව�න කල්� එක�තරා කුලකාන�තා වක� �ය සැ�යා සමග අැ�
වූ අඩදබරයක� �සා ෙදවඟනක� ෙමන� ෙහාඳ�න� අැඳද පැළඳද අන�රාධපුරෙය� �ට
��න�තලා ෙපෙදෙස� නෑෙගයකට යන අතර මග ඒ මහා �ස්ස ��යන� �ක
රාගෙයන� �ප�ත වූ �ත� අැ�ව මහත� හඬ�න� �නාස�නා ය. ෙතරැන�නාෙස් “ෙ�
�ෙමක� �” � එෙදස බලන අැෙග් දත� අැන�ද �ක එ� අශුභ සං�ව පහළ
�ෙමන� රහත� වුහ. උන�වහන�ෙස් ප්රකෘ�ෙයන� ම අ��ක ක�මස්ථානය ෙමෙන�
කර�න� ��ෙස්ක. පිඬඩු �ඟා ව�න කල්� ඒ ක�මස්ථානය අත� ෙනාහළහ. දත�
අැන�ද ��ම �සා ඒ අන�සාරෙයන� අැෙග් මු� ශ�රය ම අැට සැ�ල්ලක� ෙස්
උන�වහන�ෙස්ට ෙප� ගිෙය් ය. ෙමෙස් වැටහ�න� අ��ක ප�භාග��ත�ෙත�
උපචාරධ්යානය උපදවා එයට අනතුරැ ව ප්රථමධ්යානයට පැ�ණ එය පාදක ෙකාට
ෙගන එ� වූ සංස්කාර ධ�මයන� �ද�ශනාවට නගා භාවනා ෙකාට මා�ග
ප�පා�ෙයන� රහත�ඵලයට පැ��ෙස්ක. එෙහ�න�:
“තස්සා දන�ත��කං �ස්වා - පු�බසඤ්ඤං අන�ස්ස�
තත�ෙථව ෙසා �ෙතා ෙථෙරා – අරහත�තමපාපු�”
� �හ.
ඒ ස්ත�ියෙග් සැ�යා ද අැය පස� පස යන�ෙය් ෙතරැන�නාන�ෙස් �ක
“ස්වා��! �ෙමක? ෙ� මා�ගෙය� යන ස්තය
�ි ක� �ක�කහ� “� � �චාෙළ් ය. එ�ට
උන� වහන�ෙස්.
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“නා�ජානා� ඉත�� වා - පු�ෙසා වා ඉතා ගෙතා
අපි ච අ��ස�ඝාෙටා - ග�ඡෙත ස මහාපෙථ”
� �හ.
“ෙ� මා�ගෙය� ගිය තැනැත�තා ස්තය
�ි ක� ද පුරැෂෙයක� � � මම ෙනාද��.
එෙහත� අැට සැ�ල්ලක� න� යනවා �ටුෙව�.” යන� එ� ෙත�රැම ය.
ෙමවැ� කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ ��ෙමන� ද කාම�ඡන�දය පහ ෙව�.
සප්පාය කථා යන� යෑ� ��� අා� සතර ඉ�ය� පවත�වන හැම අවස්ථාවක
� ම ෙ� කුණ� කය පි�බඳද අස�භ බව ෙහෝ පි�කුල් බව ප්රකට වන කථා අැ�
��ම �සා ද කාම�ඡන�දය පහ ෙව�.
ෙම� කරැණ� සය අැ� �ෙමන� කාම�ඡන�දය පහ ව යන�නාක� ෙමන� ම
ෙ� කරැණ� සය අැ� ෙනා�ෙමන� කාම�ඡන�දය උපදනා බව ද දත ය�තු�.

2. ව්යපාද නීවරණය
(ධම්මානුපස්සනාව පිළිබඳ නීවරණපබ්බෙය්)
පාලි
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපාදං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං බ්යාපාෙදාති
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං බ්යාපාදං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං බ්යාපාෙදාති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස බ්යාපාදස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
යථා ච උප්පන්නස්ස බ්යාපාදස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච පහීනස්ස
බ්යාපාදස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස:
�ය සතන�� ව්යාපාදය අැ� වුව ෙහාත� එකල්� මාෙග් සන�තානෙය�
ව්යාපාදය ඉප� අැතැ� �නග�. �ය සතන�� ව්යාපාදය අැ� ෙනා වුවෙහාත�
එකල්� මා තුළ �න� ව්යාපාදය නැතැ � �නග�. මුල � න�පන� ව්යාපාදය ය�
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා අැ� වුව ෙහාත� ඒ අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය ත�
�න ග�. උපන� ව්යාපාදය ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� ෙහ්තුෙකාටෙගන තද�ග
වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන වශෙයන� ෙහෝ ප්ර�න ෙව� න� එය ත� �නග�.
තද�ග �ෂ්ක�භන වශෙයන� ප්ර�න වූ ව්යාපාදය ය� අා�යය මා�ගයක� �සා
නැවත න�ප� න� ඒ අා�ය මා�ගය ද �නග�.
එහි විස්තරය:
�ෙත� තරහ අැ��ම, �ත නරක� �ම, අන�න�ට �ංසා පීඩා කරන� කැමැත�ත,
අන�න� �නාස කරන� කැමැත�ත, වනස් �තු�ල්ල යන ෙ� ද්ෙ�ශය ෙහෝ ෙකෝධය
පි�බඳද අාකාර �කාර �යල්ල ව්යාපාදය� �යන� ලැෙ�.
ව්යාපාද ය � �යන� ලබන ෙක�ෝධය ය��� ස��ණක වූ ෙහෝ අ��ණක
සංස්කාරයක� �තර පවත�ෙන� ය � ද, සැප අැ� එකක� ය � ද, අාත�මසාරෙයන�
ය�ක�ත ය � ද, එය ස�භ ෙදයක� ය � ද වැට� �ෙබන අතර, ඒ සත�වයා ෙහෝ
සංස්කාරය අරමුණ� කර�න� අැතැ� �ටක � ව්යාපාදය අැ� �ය හැ�ය. එයට
ෙහ්තව
ු න�ෙය් අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �. ඒ ව්යාපාදය සහමුලන
ි � පහ ව යන�ෙන�
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අනාගා� මා�ගෙය�. ඒ අනාගා� පුදග
් ලයා ව්යාපාදය පහව යන�ෙන� අනාගා�
මා�ගෙයන� ය � ප්රත්යක�ෂව �න ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරෙයන�
ව්යාපාදය අැ� වන බව හා ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරෙයන� ව්යාපාදය පහ ව ෙගාස්
ෛමත�ය
ි අැ� වන බව ද දත ය�තු ය.
තවද ව්යාපාදය පහ ��මට උපකා� වන ගුණධ�ම සයක� ද අැත. එන�,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ෙමත�තා ��ත�ත ඉෙග�ම ය,
ෙමත�තා භාවනාන�ෙයෝග ය,
ක�මස්සකතාප�චෙවක�ඛණ ය,
ප�ස�ඛාණබහ�ලතා ය,
කල්යාණ �ත�තතා ය,
සප්පාය කථා ය යන ෙමාහ�ය.

අන�න�ට �ත වැඩ සලසන මෘ� ෙමාෙලාක� අදහස් අැ� තැනැත�තා �ත�යා
ය. �ත�යාෙග් �ෙත� පවත�නා මෘ� ෙමාෙලාක� බව ෙමත�තා ෙහෝ ෛමත�ය
ි � �යන�
ලැෙ�. එෙහ�න� සකල සත�ව ප්රජාව ෙකෙර� �තාධ්යසය ඉපද�මට ෙහෝ
පැවැත��මට �න ඉෙග�ම ෙමත්තානිමිත්ත ඉෙගනීම �.
ෛමත�ය
ි වැ�ම වනා� ඕ�සක, අෙනෝ�සක, �සාඵරණ �යමෙයන� ෙබ�
ගත ය�තු ය. ඕධිසකනියමය න�, තමා ය, ප්රිය පුදග
් ලයා ය, මධ්යස්ථ පුද්ගලයා
ය, සතුරා ය යන ෙ� වශෙයන� ෙමය ලබන අය �මාකර ගැ�ම ය. �මාර�තව
ෙමත� වැ�ම අෙනෝධිසක න� ෙ�. නැෙගන�ර බස්නා�ර අා� �සාවන�� ෙමත�
පැ�ර �ම දිසාඵරණය �.
අස�වල් �හාරය, අස�වල් ��ය, අස�වල් ගමය යන අා� වශෙයන� ෙහෝ
ඕ�සක (�මාස�ත) �සාඵරණ ෙමත�තාව ද, �හාරය, ගමය, ��ය යන අා�ය ෙනා
උෙදසා නැෙගන�ර බනා�ර අා� �සා වශෙයන� අෙනෝ�සක (�මාර�ත)
�සාඵරණ වශෙයන� ෛමත�ිය ඉෙගන ගතය�තු බව �යන ල�. ඉෙග�ම ද උපාචාර
සමා�ය පහළ �ම දක�වා ම කළය�තු ය. ෙ� පි�බඳද ��ඝ �ස්තරයක� කළ ය�තු ව
අැතත� ෙම� � ෙක�ෙයන� ෙමෙස් සැල�ය ය�තු �. “ස�ෙ� සත�තා අෙවරා
ෙහාන�තු අබ්යාප�ජා ෙහාන�තු අ�ඝා ෙහාන�තු ස�� අත�තානං ප�හරන�තු”
යන�ෙවන� පාලිෙයන� ෙහෝ
“�ය� සත�වෙයෝ සතුරන�ෙගන� �ෙදත� වා!
ව්යාපාදෙයන� ෙහෝ ෙක�ෝධෙයන� �ෙදත� වා! ��න� �ෙදත� වා! ස�වපත� ෙවත� වා”
යන�ෙවන� �ංහෙලන� ෙහෝ ෙමත� වැ�මට ඉෙගන ගත ය�තු ය. ෙමෙස්
ෙමත්තානිමිත්ත ඉෙගනීෙමන් ද ව්යාපාදය පහ කළ හැ� ය.
ෙමත්තාභාවනානුෙයෝගය න�, ෛමත�ි භාවනාෙව� ෙය�ම ය. ෙමය
ස�බන�ථක භාවනාවක� වූ බැ�න� සැම� ම �ක ෙවලාවක� ෙ� භාවනාව වැ�ය
ය�තුය. �ද�ශනා භාවනාෙ� ෙහෝ සමථ භාවනාවක ෙයෙදන�නා හට ෙමය ඉතාම
අවශ්ය භාවනාව�. ස�ප�ඨාන භාවනාව �ද�ශනා භාවනාව�. ඒ �ද�ශනාවට
පටන� ගැ�මට ප්රථමෙයන� �ක ෙවලාවක� යට� න�න� ඉතා ෙක�ෙයන� �ය�
සත�වයන�ට හා ෙද්වතා අා�නට ත� ෙමත� පැ�ර �ය ය�තු ය. ෙමෙස් ෙමත�
වැ�ෙමන� ද ව්යාපාදය පහකළ හැ� ය.
කම්මස්සකතාපච්චෙවක්ඛණය යන�: තමාට ෙහෝ සතුරාට අැ�වන අකුසල
ක�මය ��න�ව�න� සලකා බැලීම �. තමාෙග් අකුසල ක�මය ප්රත්යෙවක�ෂා
කරන�ෙන� ෙමෙස් ය: “ඔබ ඒ සතුරාට �පී කුමක� කරන�ෙන� ද? ඔබ ඒ සතුරාට
අන�ථයක� කළෙහාත� ඒ අකුසල ක�මය ඔෙ� ම අන�ථයට ෙහ්තුවන�ෙන� ෙනා
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ෙ� ද? ඒ අකුසලය ඔබට ෙලෝෙකෝත�තර ස�පතක� ෙහෝ ෙද� ��ස් අා� ෙලෟ�ක
ස�පතක� ෙහෝ න�පදවන�ෙන� ය. හ�ෙදක� එය ෙමෙලාව � �රබන�ධන අා�
ෙනාෙයක� �ක�වලට හා පරෙලාව �රය ��සන� අා� අපාය �ක� වලටත� ෙහ්තු
වන අකුසල ක�මය�. ඔබ අන�නට
� �ංසා පීඩා කරන�ට කල්පනා ��ම ගි�
අඟුරැ ෙගාඩක� ��න� ෙගන �ත පු�ස්සා ගැ�ම ෙම�. අස�� ෙගාඩක� ��න�
ෙගන �ත අපි��� කර ගැ�ම ෙම�. අන�නට
� පීඩා කරන�ට ෙපර ඔෙ�
සන�තානෙය� ෙක�ෝධය ඉප�ෙමන� පළමුෙකාට ම ඔෙ� �ත �ෂ්ය වන බැ��.
එයට අනතුරැ ව අන�න�ෙග් ක�මයත� ප්රත්යෙ�ක�ෂා කළ ය�තු ය. ෙකෙස්ද
යත�? “ඒ සතුරා ඔබට �පී කුමක� කරන�ෙන� ද? ඒ ෙකෝපය ඔහ�ෙග් ම අන�ථය
පි�ස පව�න�ෙන� ෙනා ෙ� ද? ඒ අකුසලය ඔහ�ට සැන�ම පි�ස ෙහ්තු
ෙනාවන�ෙන� ය. හ�ෙදක� ඒ ෙක�ෝධය ඔහ�ට ෙමෙලාව පරෙලාව ෙදක�� බරපතල
භයානක �කට ෙහ්තව
ු න�ෙන�ය. ෙමෙස් ක�මස්සකතාව ප්රත්යෙවක�ෂා ��ෙමන� ද
ව්යාපාදය පහකළ හැ� ය.
පටිසඞ්ඛානබහුලතාව න� අපෙග් ශාස්තෘන� වහන�ෙස් පෘථග්ජනව �ට
සාරාසංඛ්ය කල්ප ලක�ෂයක� මු�ල්ෙල� ෙපරැ� ද� පුරන කල්� ඒ ඒ අාත�මවල
� ��හැර පීඩා කළ පස�තුරන� ෙකෙර� ද ��තක�ෂයට පත� කළ වධකයන�
ෙකෙර� ද ෙක�ෝධෙයන� �ත �ෂ්ය කර ෙනාගත� ෙස්ක. එන�, �ලව ජාතකය,
ඛන��වා� ජාතකය, චූළධ�මපාල ජාතකය, ඡද්දන�ත ජාතකය, මහාකපි ජාතකය,
භූ�දත�ත ජාතකය, සංඛපාල ජාතකය, මාතුෙපෝසක ජාතකය යන අා�ෙය� �
අාශ්ච�යය අද්භූත අාකාරෙයන� ෙක�ෝධයට වසඟ ෙනා� ෙමත�ිෙයන� ක�ය
ි ාකළ
අාකාරය න�ව�න� සලකා ව්යාපාදය �රැ කළ ය�තු ය.
තව ද අගක� මුලක� නැ� සංසාරෙය� � මා හට මවු ෙනාවූ පියා ෙනාවූ
ෙසාෙහාය�රැ ෙනාවූ ෙසාෙහාය�� ෙනාවූ පුතා ෙනාවූ � ෙනාවූ එකම සත�වෙයක�
ෙලෝකෙය� නැත. එෙහ�න� සතුරා ෙකෙර� ෙමෙස් ��ය ය�තු ය. ෙ� තැනැත�තා
අ�ත කාලෙය� මෙග් මවුය. අැය දසමසක� මු�ල්ෙල� මා අැෙග් කුෙස�
දරාෙගන �ට �� වූ පස� මෙග් ෙස�ෙසාටු මලමුත� අා� අස�� �ස සඳ�න�
කල්කයක� ෙස් පි�කුල් ෙනාකර එය ඉවත�කර, පි��� ෙකාට මා වඩාෙගන කවා
ෙපාවා ෙපෝෂ්ය කළා ය. කෙලක � අැය මෙග් පියා �ය. එකල මට අැ� අාදරය
�සා ඔහ�ෙග් ��තය ද ෙනාතකා ෙනාෙයක� අය��න� ධනය �ස්ෙකාට මා ෙපෝෂ්ය
ෙකෙළ් ය. එපමණකුත� ෙනාව ඔහ� මෙග් ෙසාෙහාය�රා �ෙමන� ෙසාෙහාය��ය
�ෙමන� පුතා �ෙමන� �වක� �ෙමන� මට ෙනාෙයක� උදවූ උපකාර ෙකාට අැත. ඒ
�සා ද ඔහ� ෙකෙර� �ත �ෂ්ය ��ම න�ස��ස� ය � න�ව�න� සලකා ව්යාපාදය
�රැ කළ ය�තු ය.
කල්යාණ මිත්තතා න�, ෙමත� වඩන කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ ��ම ය.
අස්සග�ත්ත ස්වාමින් වහන්ෙස් �තර ෙමත� වඩන ෙකෙන�. එවැ� උතුමන�
අැස�රැ ��ෙමන� ව්යාපාදය පහව ය�.
විසාඛ ස්වාමීන් වහන්ෙස් වැ� අයද ව්යාපාදය �රැ ෙකාට ෛමත�ිය ඉපද
�ම සඳදහා අැස�රැ ��මට ස��ස�යහ. උන�වහන�ෙස්ෙග් කථා පුවත ෙමෙස් ය:
දඹ�ව පැල�ප් න�වර එක�තරා ෙකෙළ� පුතෙ
� යක� �ස�ෙ� ය. ඔහ�ට
ලංකාද්�පය ගැන ෙමෙස් අසන�ට ලැබුනා �. ෙකෙස්ද යත�? “ත�බ පණ���ප”
නමැ� ලංකාද්�පය ෛචත්ය �හාර ම� අාවාස පන�සල් අා�ෙයන� අල�කෘත ය.
එ� වසන ෙබාෙහෝ පැ�� පි�ස �සා මු� ලක��ව කසාය වස්තෙ
� යන� බබලන�ෙන�
ය. ෙසාර සතුරැ භය අඩුය. එ� ඕනෑ තැනක ඉඳදගන�ට ෙහෝ සැතෙපන�ට හැ�ය.
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එපමණකුත� ෙනාව එ� ෙද්ශගුණය ෙහාඳද �සා ඍතු සප්පාය යහපත�ය. එෙස් ම
ෙස්නාසන සප්පාය - පුදග
් ල සප්පාය - ධ�ම සවණ සප්පාය යන ෙ� �යල්ල
ඉතා ස�ලභය යන� �.
එෙහ�න� ෙහෙතම තමා සතු ෙභෝගස්කන�ධය පුත� �රාවන�ට භාර� එකම
කහවන�වක� ෙර� අග ෙකාෙණ� බැඳදෙගන ෙගද�න� �ක�ම ෙගාස් මුහ�� ෙවරෙළ�
නවා තැන� ෙගන ලක��වට යන නැවක� ෙසාය�න� එක� මසක� එ� ම �� ය.
ෙහෙතම ෙවළඳ�ෙම� දක�ෂෙයකු වූ බැ�න� එ� � බඩු �ලයට ෙගන �කුණ�න�
�හැ� ෙවළඳ�ෙමන� ඒ මාසය තුළ ම කහවණ� දහසක� �ස්කර ගත�ෙත� ය. ඉක���
ලක��වට පැ�ණ අන�පි�ෙව�න� අන�රාධපුරෙය� මහා �හාරයට ෙගාස් මහණ �
උපස�ප� කර�මට �මාවට පැ�ණ වූ කල්� මස�රන� දහෙස් ම�ස්සලය
ඔෙඩාක�කෙ
ු වන� �ම ෙහ�ෙ� ය. “ෙ� කුමක��” � මහ ෙතරැන� වහන�ෙස් �චාළ
කල්� “ස්වා��! මස�රන� දහසක�” ය � �ෙ� ය. “පැ�� වුවාට පස� මුදල්
ප�හරණය ෙනාකළ හැ� ය. �න� ෙ� ෙමාෙහාෙත� ම එයට ස��ස්සක� කරව” �
මහා ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් �හ. එ�ට ෙහෙතම “�සාඛ පැ�� වූ තැනට පැ��
අය �ස් අ�න� ෙනායත� වා! ෙ� කහවන� අැර
ෙගන යත� වා” � �යා ඒ කහවණ� ම�ස්සලය ලිහා ඒවා �මා ම�ෙ�
�ස�රැවා හැර පැ��ව උපස�ප�ව ලබාගත�ෙත� ය. ඉක��� �සාඛ �ක�ෂුව
උපස�ප� වස් පසක� ස�පූ�ණ වූ පස� උභය ප්රා�ෙමෝක�ෂය ද ප්රගුණ ෙකාටෙගන
පස්වැ� වස පවාරණය ෙකාට තමාට
සප්පාය ෛමත�ී ක�මස්ථානය ෙගන එක� එක� �හාරෙයක සාර මස බැගින�
වාසය කර�න� ෙම� සමා�ය පාදක ෙකාටෙගන �දස�න� වඩා රහත� බවට පැ��
ෙස්ක.
උන�වහන�ෙස් ය� �හාරයක ෙවෙසත� න� ස්ව�ය ස්ථානයක ෙමන�
හැම�� අා� �ය� වත පි�ෙවත කර�. ඉක��� එක� �හාරයක වැස සාරවස
ඉක�ම ගිය කල්� �තුල්ප� �හාරයට ව�නෙස්ක� ෙදමං සන��යකට පැ�ණ “අර
මා�ගෙයන� ය� ෙ� ෙ� මා�ගෙයන� ය� ෙ�” � �ත�න� ��න කල්� ඒ
ස�පෙය� ප�වතයක අ�ගෘ�ත ව �� ෙද්වතාෙවක� අත�ගු ෙකාට �තුල් ප�වට
යන�ෙන� ෙ� මා�ගෙයන� ය � �ක�� ය. උන�වහන�ෙස් ඒ මා�ගෙයන� �තුල්ප�
�හාරයට ෙගාස් එ� ද සාරමසක� වාසය ෙකාට ෙහට උ�සන ම ෙවන තැනකට
ව�න�ට ඕනෑ ය � �තා සැතැපී ��න කල්� සක�මන� ම� ෙකාෙණ� මනිලරැෙකහි
අ�ගෘ�තව වාසය කරන ෙද්වතාවා සක�මන� ෙකළවර ෙසෝපාන පුවරැෙව�
ඉඬදෙගන අඬඩන�නට පටන� ගත�තා ය.
“ෙමතැන අඬඩන�ෙන� කවු�” � උන�වහන�ෙස් �චාළ කල්� “ස්වා��! ෙ�
ම�ල රැෙක� වාසය කරන ෙද��වක� වූ මා ය” � �වා ය. “අඬඩන�� කුමක�
�සාද” � �චාළ ෙස්ක. එ�ට “න�ඹ වහන�ෙස් අාපස� ව�න �සා ය” � �වා ය.
“මා ෙම� ��ෙමන� ෙතාපට ප්රෙයෝජනයක� අැත��” � අැස�හ. “න�ඹ වහන�ෙස්
ෙම� වසන කල්� අමන�ෂ්යෙයෝ ඔවුෙනාවුන�ට ෙමත� පතුරැව�. න�ඹ වහන�ෙස්
ෙමතැන අතහැර වැ�ය ෙහාත� ෙමතැන� �ට ඔවුහ� ෙකෝලාහල කර�. කුණ� හරැප
�යා ග�� ය” � �වා ය. එ�ට “මා ෙම� ��ෙමන� ෙතාපට පහස� �හරණයක�
ෙ� න� යහපතැ�” �යා තවත� හාර මසක� වාසය ෙකාට නැවතද “යන�ට ඕනෑ
ය � �තූ�ට ඒ ෙද��ව නැවතත� ෙපර ෙස්ම අැඬඩුවා ය. ෙ� උපාෙයන� ම �සාඛ
ෙතරැන� වහන�ෙස් �තුල් ප�ෙ� ම වාසය ෙකාට එ�� ම පි��වන� පෑ ෙස්ක.
ෙමවැ� කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ ��ෙමන� ද ව්යාපාදය පහ ව ය�.
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සප්පාය කථා යන� ෛමත�ය
ි ඉපද�මට ස��ස� ධ�ම සාක�ඡා පැවැත��මය.
එ�න�ත� ව්යාපාදය පහකළ හැ� ෙව�. ව්යාපාදය උප�න �ට “ව්යාපාදය ව්යාපාද”
ය� �ප වරක� ෙමෙන� ��ෙමන� එය පහකළ හැ� ෙව�.

3. ථීනමිද්ධ නීවරණය
ධම්මානුපස්සනාව පිළිබඳ නීවරණ පබ්බෙය්
පාලි
සන්තං වා අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධන්ති
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං ථිනමිද්ධන්ති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
යථා ච උප්පන්නස්ස ථිනමිද්ධස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච
පහීනස්ස ථිනමිද්ධස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
ෙකටි අදහස
�ය සතන�� �න�ද්ධය අැ�වුවෙහාත� එකල්� මාෙග් �ත�ත සන�තානෙය�
�න�ද්ධය ඉප� අැතැ� �නග�. �ය සතන�� �න�ද්ධය අැ� ෙනාවුවෙහාත�
එකල්� මාෙග් �ත�ත සන�තානෙය� �න� �න�ද්ධය නැතැ� �නග�. මුල �
න�පන� �න�ද්ධය ය� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා උප� න� එයට ෙහ්තුවන
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත�
�න
ග�.
උපන�
�න�ද්ධය
ය�
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� කරන�න ෙකාට ෙගන තද වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන
වශෙයන� ප්ර�න ෙව� න� එය ද �නග�. ප්ර�න වූ �න�ද්ධය ය� අා�ය
මා�ගයක� �සා නැවත න�ප� න� ඒ අා�ය මා�ගය ද �නග�.
එහි විස්තරය
ඉහත � න�න� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා �න�ද්ධය උප�න බව සහ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා �න�ද්ධය පහව යන බවත� දතය�තුය.
අරති ය� �යන� ලබන ක�මැලිකම ද තන්දි ය � �යන� ලබන කෙය්
අලසකම ද විජම්හිතා ය � �යන� ලබන අැඟමැලි කැ�ම ද භක්තිසම්මද ය �
�යන� ලබන බත� මත ද ෙචතෙසාලීනත්ත ය � �යන ලද කුසලෙය� �ත පස�
බැස හැ�ලී යෑම ද යන ෙම� අර� අා�ෙය� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය බහ�ලව
පවත� වන තැනැත�තාහට �න�ද්ධය උප�.
�න�ද්ධය පහ��ෙ� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය සඳදහා අාර�භ ධාතුය,
�ක�ඛම ධාතුය, පරක�කම ධාතුය යන ෙ� ��ය ධාතු තුණ පළමුෙවන� වැ�ය
ය�තුය. එ� ආරම්භ ධාත� න�, පුණ්ය ක�ය
ි ාවක� පටන� ගැ�ෙ� � එයට ප්ර��රැද්ධ
කරැණ� ඉවත� ෙකාට පළමුෙවන� පටන� ගන�නා ලද ��යය ය �. නික්ඛම ධාත�
න�, කු�ත භාවෙයන� �ක�ම යන බැ�න� අාර�භ ධාතුවට වඩා බලවත� ��යය
ය �. පරක්කම ධාත� න�, පස� පස� උප�න ��යයයට උපකාර වන �සා මතු
මතු �ෙශ්ෂ ප්ර�ඵල ඉපද�ය හැ� අ�ශ�න� බලවත� ��යය ය �. ෙම�
ෙතවැ�රැ� ��යයෙය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය බහ�ලව පවත�වන�නාෙග්
�න�ද්ධය පහව ය �. එය සහමුලන
ි � පහව යන�ෙන� රහත� මගින�ය. “�න�ද්ධය
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�න�ද්ධය” ය � �පවරක� ෙමෙන� ��ෙමන� ෙරෝගී පුද්ගලයාහට එය තද�ග
වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහකළ හැ� ය.
ඒ ෙ� ��යය කා�ක - ෛචත�ක වශෙයන� ෙදවැ�රැ� ෙ�. එ� කායික
වීරිය යන� දවල් කාලය ෙපරවරැ පස්වරැ වශෙයන� ද � කාලය පූ�ව යාමය
මධ්යම යාමය පශ්�ම යාමය වශෙයන� ද �නය ෙකාටස් පසකට ෙබ� ෙගන
සක�මන� ��ෙමන� හා ඉඳදගැ�ෙමන� ක�න� භාවනාව සඳදහා වෑය� ��ම ය.
ෛචතසික වීරිය යන� ෙ� භාවනාෙවන� ප්ර�ඵලයක� ලැෙබන ෙතක� ෙ�
�ෙ�ක ස්ථානෙයන� �ක�ම ෙනා යන�ෙනමැ� �යා ස්ථානය පි��ඳද ගැ�ෙමන�
ෙහෝ ඒ ප්ර�ඵලය ලැෙබන ෙතක� ෙ� ඉඳ�න ප�යකය ෙවනස් ෙනාකරෙනමැ�
�යා ඉඳ�� අා� ඉ�යවු පි��ඳ�ෙමන� ෙහෝ කමටහන� අරමුෙණ� �ත ත�න� බැඳද
තබාෙගන වෑය� ��ම ය. ෙම� ෙදවැ�රැ� ��යෙයන� භාවනා කරන ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට න�පන� �න�ද්ධය න�ප�. උපන� �න �ද්ධය පහව ය�. කවෙරක�හට
ෙමන�ද? මිලක්ඛ තිස්ස ස්වාමීන් වහන්ෙස්ය, මහාසිව ස්වාමීන් වහන්ෙස්ය,
පීතිමල්ල ස්වාමීන් වහන්ෙස්ය, ක�ටුම්බිය පුත්තතිස්ස ස්වාමීන් වහන්ෙස්ය යන ෙ�
ස්වා�න� වහන�ෙස්ලාට ෙම�. එ�න� පළමු � තුන� නම සහ ෙවනත� අයද කායික
වීර්යෙයන් භාවනා කළහ. කුටු��ය පුතත
� �ස්ස ස්වා�න� වහන�ෙස් සහ ෙවනත�
අයද ෙචතසික වීරියෙයන් භාවනා කළහ.
උච්චවාලික වාසී මහානාග ස්වාමීන් වහන්ෙස් වනා� ඒ ෙදවැ�රැ�
��යෙයන� ම භාවනා කළහ. උන�වහන�ෙස් එක� ස�යක සක�මන� ඉ�යවුෙවන�ද
එක� ස�යක ��න ඉ�යවුෙවන� ද එක� ස�යක ඉඳ�න ඉ�යවුෙවන� ද එක� ස�යක
ෙහා�න (හාන��වන) ඉ�යවුෙවන� ද කමටහන� වැඩුෙස්ක. උන�වහන�ෙස්ෙග් හැම
ඉ�යවුවක� ම භාවනාවට සප්පාය �ය. උන�වහන�ෙස් එෙස් සතර ඉ�යවුෙවන� ස�
හතරක� �ද�ශනා භාවනාෙව� ෙය� �ට �වුෙව� ස�ෙය� � �න�ද්ධය අැතු�
�ය� ෙකෙලස් පහෙකාට රහත� ඵලෙය� පි�� ස්ක.
එන�,

තවද �න�ද්ධය පහ ��මට උපකාරවන ෙවනත� කරැණ� සයක� අැත.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

අ�ෙභාජෙන ��ත�තග්ගාහය,
ඉ�යාපථස�ප�වත�තනතාව,
අාෙලාකසඤ්�මන�කාරය,
අ�ෙභාකාසවාසය,
කල්යාණ �ත�තතාව,
සප්පාය කථාව යන ෙ� කරැණ� සය �.

අතිෙභාජෙන නිමිතග්ගාහය යන� ෙබාෙහෝ අාහාර අන�භව ෙනා ෙකාට
යැෙපන පමණට අාහාර ගැ�මය. ෙබාෙහෝ අාහාර ෙගන රාත�ි ස්ථාන,
�වාස්ථානයන�� ඉඳද භාවනා කරන�නා අ�භවනය කර�න� �න�ද්ධය මහා
හස්�ෙයකු ෙස් පැ�ෙණ�. අාහාර පිඬඩු සතරකට ෙහෝ පහකට ෙහෝ අවකාසය
තබා ෙගන පැන� ෙබාන ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට �න�ද්ධය පීඩා ෙනාකර�. එෙහ�න�
එය පහකළ හැ� ෙව�.
ඉරියාපථ සම්පරිවත්තනතා න�, ය� ඉ�යවුවක � �න�ද්ධය උප� න�
ඒ ඉ�ය�ව ෙවනස් ��මය. ෙමෙස් ඉ�යවු මාරැ කර�න� ෙවනස් ��ෙමන� ද
�න�ද්ධය පහෙව�.
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ආෙලාකසඤ්ඤාමනසිකාරය න� රාත�ිෙය� චන��ාෙලෝකය, ප්ර�පාෙලෝකය,
�ල් වූ ගි�ස�ලය යන ෙ� අාෙලෝකය සහ දවල් ස��යයාෙලෝකය ෙමෙන�
��ෙමන� ද �න�ද්ධය පහෙව�.
අබ්ෙභාකාස වාසය න�, යම�න� ෙනාවැස�න,� අාවරණයක� නැ�, එලිමහන�
තැනක ��මය. එවැ� එලිමහන� තැනක ��ෙමන� ද �න�ද්ධය පහෙව�.
කල්යාණ මිත්තතා යන� මහා කාශ්යප ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් වැ� �න�ද්ධය
නැ� කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ ��මය. එවැ� උතුමන� අැස�රැ ��ෙමන�ත�
�න�ද්ධය පහ ෙව�.
සප්පායකථා යන� ධූතාංග පි�බඳද සාක�ඡා කථාවය. ධූතාංග සමාදන��ම
හා ��ම ��යෙයන� කළ ය�තු බැ�න� එවැ� සප්පාය කථාෙවන� ත� �න�ද්ධය
පහෙව�.
�ත�ත ෛචත�කයන�ෙග් අක�මන්ය භාවය ෙහෝ පුණ්ය ක�ය
ි ාෙව� අලස
බව �න�ද්ධ ය �. එය න�පන� කුසල් උපදවා ගැ�මට ෙහෝ උපන� කුසල් පවත�වා
ගැ�මට ෙහෝ ඉඩ ෙනා � අාවරණ කරන බැ�න� වළක�වන බැ�න� �වරණ න�
ෙ�. කාම�ඡන�ද, ව්යාපාද, අා�යටත� ඒ නම ව්යවහාර කරන� ලබන�ෙන� ඒ �සාය.

4. උද්ධච්චක�ක්ක�ච්ච නීවරණය
පාලි
සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චන්ති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධච්චක�කක
් �ච්චං
නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චන්ති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස
උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස
උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච පහීනස්ස
උද්ධච්චක�ක්ක�ච්චස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
ෙකටි අදහස
තමා තුළ උද්ධ�චකුක�කුචය අැ�ව පව� න� �න� මාෙග් �ත�ත
සන�තානය තුළ උද්ධචකුක�කු�චය අැ�ව පව�න�ෙන� උද්ධ�චකුක�කුචය නැතැ�
�නග�. ය� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා මුල� නුපන් උද්ධ�චකුක�කු�චය
උප� න� ඒ අෙයෝ�ෙසෝ මන�කාරයත� �නග�. ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක�
�සා උපන� උද්ධ�චකුක�කු�චය තද�ග�ෂ්ක�භන වශෙයන� පහව ය � න� ඒ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� �නග�. තද�ග - �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහවූ උද්ධව
කුකු�චය නැවත ය� අා�ය මා�ගය�න� සහමුලින� පහ ෙව� න� ඒ අා�ය
මා�ගයද �නග�.
එහි විස්තරය
උද්ධ�චය භා කුකක
� ු�චය යන ෙ� ෛචත�ක ෙදක උද්ධචක�ක්ක�ච්ච
නීවරණය � �යන� ලැෙ�. එ� උද්ධච්ච යන� �ෙත� ෙනාසන�සන
� � කමය.
ක�ක්ක�ච්ච යන� කළ ප� ගැනත� ෙනාකල පින� ගැනත� �ත�න� පස�තැ�ලි �මය.
ෙමය �වරණයක� වන�ෙන� න�පන� කුසල් උපදවා ගැ�මට ෙහෝ උපන� කුසල්
පවත�වා ගැ�මට ෙහෝ ඉඩ ෙනා� වලක�වන �සාය. ෙමයට ප්රධාන ෙහ්තුව
වන�ෙන� අෙයෝනිෙසෝමනසිකාරය �. ෙම� �වරණය උප�න කල්� �පස්සක
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ෙරෝගී පුද්ගලයා ��න� එය ෙමෙන� කළ ය�තය
ු . �ප වරක� ෙමෙන� ��ෙමන�
එය තද�ග වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහව ය �. උද්ධචකුකක
� ු�චය
පහ��මට ද ප්රධාන ෙහ්තව
ු
වන�ෙන� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �. ෙ�
උද්ද�චකුක�කුචය සහමුලින� පහව ෙගාස් නැවත න�ප�න තත�වයට පැ�� කල්�
ක�ක්ක�ච්චය අනාගාමි මාර්ගෙයනුත් උද්ධච්චය රහත් මාර්ගෙයනුත් පහව ගිය බව
�න ගන�ෙන�ය.
“උද්ධ�චකුක�කු�චං නාම �ත�තස්ස අවූපසෙමා” � � බැ�න� �ෙත�
ෙනාසන�ස�න�කම උද්ධච්චය �. පස� තැ�ල්ලය � �යන ලද ක�ක්ක�ච්චයත්
ෙනාසන�ස�න�කමට උපකාර වන �සා ඒ ෙදකම එකක� වශෙයන� ෙගන
�වරණයක� ය � �හ. �පස්සනා කරන ෙයෝගී පුද්ගලයා ��න� එය
“ෙනාසන��ඳ�ම, ෙනාසං�ඳ�ම” ය � කමටහන� අරමුණක� වශෙයන� ෙමෙන� කළ
ය�තුය.
තවද කුක�ක�
ු චය පහ��මට උපකාරවන අන� කරැණ� සයකුත� අැත. එන�,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

බහ�ස්සතතා,
ප�පු�ඡකතා,
�නෙයපකතඤ්�තා,
වුද්ධෙස�තා,
කළ්යාණ�ත�තතා,
සප්පාය කථා යන ෙ� කරැණ� සය ය.

එ� බහුස්සුතතා යන� ධ�මය උගත� බවය. එන�, �ක�සඟිය, මැ��සඟිය,
සංය�ක�තසඟිය, අංගුත�තරසඟිය, කු�ෙගාත�සඟිය යන ෙ� �කාය ෙපාත� වලින�
එකක� ෙහෝ ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ෙහෝ සතරක� ෙහෝ පස ම ෙහෝ පාලි වශෙයන�ත�
අ�ථ වශෙයන�ත� ඉෙගනගත� තැනැත�තා බහ�ශ්රැතයා ය. එවැ� බහ�ශැ්ර තයන� අැස�රැ
��ෙමන� �න�තෙය� ෙනාසන�ස�කම පහව ය�.
පරිපුච්ඡකතා යන� ශික�ෂාකා� �ක�ෂන
ු ට
� ෙබෙහ�න� කැප-අකැප ෙදය
පි�බඳදව උපදනා සැක කුකුස් �රැ කර ගැ�ම සඳදහා බහ�ශ්රැතයන�ෙගන� එය අසා
�න ගැ�ම ය. එයද �ත�තෙය� ෙනාසන�ස�කම පහව යාමට උපකාර ෙව�.
ය.

විනෙයපකතඤ්ඤුතා යන� �නය ��ශ්චය පි�බඳද මනා ��මක� අැ� බව

වුද්ධ ෙසවිතා යන� තමාට වඩා ගුණෙයන� - වය�න� වැ� ��යන� අැස�රැ
��මය. එෙස් අැස�රැ ��ෙමන� ඒ උතුමන�ෙග් ග�ගුණ තමා තළ ද අැ��ය හැ�
බැ�න� �ත සන�සන
� � �ෙමන� �ෙත� ෙනාසන�ස�නම
� පහව ය�.
කල්යාණ�ත�තතා යන� �නෙය� එතදග්ග ඨානාන�තරය ලබාගත� උපාලි
ස්ථ�ර ස්වා�න�වහන�ෙස් වැ� කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ ��මය. ශික�ෂකා� පැ��
උතුමන�ට ෙබෙහ�න� කැප - අකැප �ෙය� �තරම වාෙග් අැ�වන සැක කුකුස්
�සා �ත�තෙය� ෙනාසන�සන
� �ම අැ� �ය හැ� බැ�න� එය �රැ කරගැ�මට
�නයධර කල්යාණ �ත�යන� අැස�රැ කළ ය�තු ය.
සප්පාය කථා යන� ඉඳ��, ��� අා� ඉ�ය� පවත�වන කල්� ෙ� ෙදය කැප
�සා එ� අවැත� �� ෙනාෙ�. ෙ� ෙදය අකැප �සා එ� අැවැත� �� වන�ෙන� ය
� ෙමෙස් කැප-අකැප අැස�ෙරන� පවත�වන කථාෙවන� �ත�ත �ක�ෙෂ්පය �රැ කළ
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හැ� බැ�න� එය සප්පාය කථාව �. ෙම� කරැණ� සය උද්ධ�ච කුක�කු�චය පහව
යෑමට උපකාර ෙව�.

5. විචිකිච්ඡා නීවරණය
පාලි
සන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡාති
පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡාති
පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච
උප්පන්නාය විචිකිච්ඡාය පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච පහීනාය
විචිකිච්ඡාය ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
ෙකටි අදහස
තමා තුළ ����ඡාව අැ�ව පව� න� �න� මාෙග් �ත�ත සන�තානය තුළ
����ඡාව අැ�ව පවත��ය� �නග�. තමා තුළ ����ඡාව නැ� න� මාෙග්
�ත තුළ �න� ����ඡාව උප��න� ෙනා පවත�ෙන� ය � �න ග�. ය�
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා මුල � න�පන� ����ඡාව උප� න� ඒ
අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� �න ග�. ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා උපන�
����ඡාව තද�ග වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහව ය� න� ඒ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� �න ග�. තද�ග වශෙයන� ෙහෝ �ෂ්ක�භන වශෙයන�
ෙහෝ පහ වූ ����ඡාව ය� ෙසෝවාන� මා�ගය�න� සහමුලන
ි � පහෙව� න� ඒ
ෙසෝවාන� මා�ගය ද �න ග�.
එහි විස්තරය
ෙ� ෙකාටස ����ඡා ස�ත තැනැත�තා තුළ උපදනා ����ඡාව ෙමෙන�
කර �න ගැ�ම සඳදහා ව�රණ ල�. ����ඡා ස�ත පුදග
් ලයා න�, පෘථග්ජනයා
මැ�. එෙහ�න� පෘථග්ජනයා ෙහෝ ෙ�වා ෙසෝතාපන�න සක�ගා�, අනාගා�න�
අතුෙරන� ය� අා�යෙයක� ෙහෝ ෙ�වා හැම ෙකෙනකු ��න�ම ෙ� ස�ප�ඨාන
භාවනාව භා�ත කළ ය�තු බව ඉතා ප්රකට ය. ෙ� �යමෙනන� ස�ප�ඨාන
භාවනාව පෘථග්ජනයාහට අ�� නැත, එය අා�යයන�ට ම අයත� වූ භාවනාවක�ය
යන �ථ්යා මතය ප්ර�ක�ෂිත වන�ෙන� ය.
අැතැෙමක�
හට
වනා�
“ෙසාකපරිද්දවානං
සමතික්කමාය
දුක්ඛෙදාමනස්සානං අත්ථංගමාය” යන ෙද්ශනා පාඨය හා “දිට්ෙඨ වා ධමෙම්
අඤ්ඤා, සති වා උපාදිෙස්ෙස අනාගාමිතා” යන ෙද්ශනා පාඨය ද සාධක ෙකාට
ෙසාකප�ෙද්ව �ක�ඛ ෙ�මනස්සයන� ෙසෝවාන� මගින� ෙනා පහ කළ හැ� ය � ද
අනාගා�, රහත� යන ෙදමගින� ම පහ කළ ය�තු ය � ද වැර� හැඟීමක� අැ� �ය
හැ� ය. තව ද ස�ප�ඨාන භාවනාව ෙසෝක ප�ෙද්ව අා�ය සහමුලින� පහකළ
හැ� අනාගා� රහත� යන මා�ග ෙදක සඳදහා ම පවත�ෙන� ය � ද ෙ� ස�ප�ඨාන
භාවනාව භා�ත කරන තැනැත�තා අනාගා� බවට හා රහත� බවට පැ�ෙණන� �ස
ෙසෝවාන� බවට ෙහෝ සක�ගා� බවට ෙනා පැ�ෙණන�ෙන� ය යන� ද ඒ වැර�
හැඟීම �.
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ඒ වැර� හැඟීම වනා� “අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡාති පජානාති” �
ව�ළ ප�� මාෙග් �ත� සතන�� ����ඡාව අැතැ � �න ග� යන ෙ� ෙද්ශනාව
ෙනා සලකා වරදවා ගත� අදහස�. බු� රජාණන� වහන�ෙස් ෙග් මූලික අදහස න�,
ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාෙ� �යම බලය අැ� තාක� ප්රකට ෙකාට �ක��ම ය.
ස�ප�ඨාන භාවනාෙ� �යම ශක��ය වනා� එම භාවනාව කරන තැනැත�තා
අපාය ��න� මුදවාලීම පමණක� ෙනාව අවසානෙය් � ෙලෝකෙය� පවත�නා කරදර
පීඩාවලින� මුදවාලීම ය. එෙහ�න� “ෙසාක පරිද්දවානං සමතික්කමාය දුක්ඛ
ෙදෝමනස්සානං අත්ථංගමාය” � ව�ළ ෙස්ක.
තවද ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන� ෙසෝවාන� බව හා සක�ගා� බව ද
ඒකාන�තෙයන� ම ලබාගත හැ� ය. එපමණක� ද ෙනාව රහත� බව දක�වා ම ප්ර�ඵල
ලබා ගත හැ� බව ද සැල�ය ය�ත�
ු . එෙහ�න� “දිට්ෙඨ ව ධම්ෙම අඤ්ඤා, සති වා
උපාදිෙසෙස අනාගාමිතා” යන�ෙවන� ඒ භාවනාෙවන� ලැෙබන අවසාන ප්ර�ඵලය
දක�වා ව�ළ ෙස්ක. ෙමෙස් �ක��ෙමන� පූ�ව භාගෙය� පවත�නා �ද�ශනා �න
පර�පරාව සහ ෙසෝවාන� මා�ග ඵල, සක�ගා� මා�ගඵලයන� ද පළමුෙකාට ම
ලබාගත හැ� ය යන අදහස �ණවන�තයා හට අවෙබෝධ �ය ය�තු ය.
ෙම� ����ඡා ෛචත�කය ම කුශල ධ�මයන� අාවරණය කරන බැ�න�
විචිකිච්ඡා නීවරණ ය�. එන�, බුද්ධා � අට තැන�� පවත�නා සැක ය �.
ෙ� ����ඡාවට ද අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය ප්රධාන ෙහ්තුව ෙව�.
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය උපදවා ගැ�ෙමන� ����ඡාව පහව ය�. තවද
����ඡාව පහ ��මට උපකාර වන කරැණ� සයක� ද අැත. එන�,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

බහ�ස්සත
� තා,
ප�පු�ඡ කතා,
�නෙය පකතඤ්�තා,
අ�ෙමාක�ඛ බහ�ලතා,
කල්යාණ�ත�තතා,
සප්පාය කථා

යන� ඒ කරැණ� සය �. එ� බහුස්සුතතාව ෙපර �ෙස් දතය�තු �.
පරිපුච්ඡකතා යන� බුද්ධ, ධ�ම, සංඝ යන ත��
ි ධ රත�නය අරභයා කරැණ� �චාරා
�න ගැ�මය. රත�නත�ය මුල් ෙකාට පවත�නා ����ඡාව ෙසස� ����ඡාවන�ට
ද මූලික වන��ය. විනෙය පකතඤ්ඤුතා යන� �නය ශික�ෂා පද ��ශ්චය ��ෙම�
දක�ෂ භාවය �.. එ�ට ශික�ෂාව පි�බඳද සැකය �රැෙව�. එෙස්ම රත�නත�ෙය් ගුණය
අවෙබෝධ �ෙමන� පූ�වාන�තා�ය පි�බඳද සැකය ද �රැ ෙව�.
අධිෙමාක්ඛබහුලතා යන� රත�නත�ය ෙකෙර� පවත�නා ගුණ ��ශ්චය කළ
හැ� ශ්රදධ
් ා�ෙමාක�ෂය බහ�ලෙකාට අැ� බවය. කල්යාණ�ත�තතා යන� වක�කලි
ස්ථ�ර ස්වා�න� වහන�ෙස් වැ� සැ�හැවත� උතුමන� අැස�රැ ��මය. සප්පාය කථා
යන� ඉඳ�� ��� අා� ඉ�ය� පවත�වන හැම අවස්ථාවක�ම රන�නත�ය පි�බඳද
ගුණ ප්රකාශ වන කථා සල්ලාප පැවැත��මය. ෙ� �ක� වූ කරැණ� සය ද ����ඡා
�වරණය පහ ��මට උපකාර ෙව�.
එ� වක්කලි ස්වාමීන් චහන්ෙස්ෙග් කථා ප්රවෘත්තිය ෙමෙස්�: උන� වහන�ෙස්
පිය�මතුරා බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙග් කාලෙය� �ට �වන� සඳදහා පාර� කුසල්
�ස්කර�න� අවුත� ෙ� බුද්ෙධෝත�පාද කාලෙය� සැවැත� න�වර බ්රාහ්මණ කුලයක
ඉපිද තරැණ වයසට පැ�ණ සැ�හැවත� කුලපුත�ෙයක�ව ��න අතර පිඩු පි�ස
102

නගරයට වැ�ය තථාගතයන� වහන�ෙස් �ක උන�වහන�ෙස්ෙග් � ශ�රෙය� රෑප
ස�පත��ය ෙදස බලා එපමණ�න� සෑ�මට ෙනාපැ��ෙය් �තරම බු�න� ද��න�
��න�ට ඕනෑය යන අ�ලාෂෙයන� බු� සස�ෙන� පැ�� ව ස�ඣධායනය ෙහෝ
කමටහන� ෙමෙන� ��� අා�ය ෙනා ෙකාට තථාගතයන� වහන�ෙස් ෙවත එළඹ
උන�වහන�ෙස්ෙග් � ෙද්හය ෙදස බල�න� ��ෙය්ය. ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ද ඒ
�ක�ෂුවෙග් �ණය ෙමෝරන ෙතක� ��වක� ෙනා �යා �ට �ණය මුහ� කළ බව
�නගත� පස� “කිං ෙත වක්කලි ඉමිනා පූතිකාෙයන දිට්ෙඨන, ෙයා ෙඛා වක්කලි
ධම්මං පස්සති, ෙසා මං පස්සති” යන�ෙවන� වක�කලි ඔබට මාෙග් ෙ� කුණ� කය
ෙදස බලා ��ෙමන� ලැෙබන ප්රෙයෝජනය කුමක� ද? යෙමක� ශ�රය පි�බඳද �ත්ය
ෙනාවන, සැප ෙනාවන අාත�ම සාරයක� ෙනා වන, ස�භ ෙනාවන ධ�ම ස්වභාවය
ද�න� ෙහෙතම මා දන�ෙන� ෙ�” ය � අවවාද කර ව�ළ ෙස්ක.
එෙස් අවවාද කළ පස� ද බු�න� ��ම අත�හැර අන� තැනකට ෙනාගිෙය් ය.
එ�ට ශාස්තෘන�වහන�ෙස් “ෙ� �ක�ෂු ෙතම සංෙ�ගයට ෙනාපැ�ණ මා�ග
ඵලා�ගමය ෙනාකරන�ෙන�ය” � �න වස් එළෙඹන �නෙය� රජගහ න�වරට
වැඩමවා “වක�කලි! ඔබ මා ෙවත එන�ට එපා, මා ෙවත එන�ට එපා” ය �
උන�වහන�ෙස් ෙකෙරන� එලවා හ�න ල�. ඉන� පස� ෙතමසක� ම ශාස්තෘන�
වහන�ෙස් හමුවන�ට ෙනාලැබුන �සා “මාහට �වත��ෙමන� ලැෙබන ප්රෙයෝජනය
කුමක� ද? ෙ� ප�වතෙයන� පැන �� නසා ගන�ෙනමැ”� �තා ගි�ජකූට ප�වතයට
නැග ගත�ය. ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ඒ බව �ක “ෙ� �ක�ෂව
ු මා ෙකෙරන�
සැන�ල්ලක� ෙනා ලද ෙහාත� මා�ග ඵල ලබා ගැ�ෙ� ෙහ්තු ස�පත� නසා
ගන�ෙන� ය” � �න බුද්ධ ශ�රය දක�වන� පි�ස රශ්� මාලාවක� �කුත� කළ ෙස්ක.
ඉක��� � ෙද්හය �ක ෙසෝකය සං�ඳ�න�ෙන�ය. ෙසෝකය සං�ඳ�න� පස� වක�කලි
�ක�ෂුවට බලවත� ප්ර�
ී ප්රෙමෝද්යය උපදවන� පි�ස,
“පාෙමා�ජ බහ�ෙලා �ක�ඛු - පසන�ෙනා බුද්ධසාසෙන,
අ�ග�ෙ� පදං සන�තං - ස�ඛාරෑපසමං ස�ඛං”
� ව�ළ ෙස්ක.
ප්රකෘ�ෙයන� ම ප්ර�
ී ය හා ප්රෙමෝදය බහ�ල පුද්ගලයා බු� සස�ෙන� ශ්රද්ධා
ප්රසාදය රැ� කර�. බු� සස�ෙන� පැහැ�නා වූ ෙහෙතම �ය� සංස්කාරයන�
සං�ඳ�න� ස�කාලික ��වාණ ස�වය අවෙබෝධ කරන�ෙන�ය” යන� එ� අදහස �.
ෙමෙස් ව�ර�න� වක�කලි ��යන� ෙදසට � හස්තය �ගුකර�න�:
“එ� වක�කලි මා භා� - ඔෙලාෙක� තථාගතං,
අහංත�වං උද්ධ�ස්සා� - ප�ෙක සන�නංච කුඤ්ජරං”
ය� ද ව�ළ ෙස්ක.
“වක�කලි! ෙම� එව, භය ෙනාෙවව, ඔබ කැම� ෙස් තථාගතයන� ෙදස
බලව, මෙ� එරැණ� හස්�ෙයකු ෙගාඩ ගන�නාක� ෙමන� මම ෙතාප සසර සය�ෙරන�
ෙගාඩලන�ෙන�” යන� එ� අදහස �.
එය අසා බලවත� ප්ර�
ී ය උපදවා භාග්යවතුන� වහන�ෙස් හමුවට ප�වතෙයන�
බ�ද්� අාකාශෙය�� ම ඒ ප්ර�
ී ය �ෂ්ක�භනය ෙකාට �වුප�
ි ��යා ස�ත රහත�
බවට පැ�ණ ප�වතෙයන� බැස තථාගතයන� වහන�ෙස්ට වඳ��න� ම උන�වහන�ෙස්
ළඟට එළඹ ��ෙය්ය. පස� ව භාග්යවතුන� වහන�ෙස් ��න� වක�කලි රහතුන�
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වහන�ෙස් බලවත� ශ්රදධ
් ාව අැ� �ක�ෂන
ූ � අතුෙර� අග්ර ස්ථානාන�තරෙය� පි�ටුවා
ව�ළ ෙස්ක.
පාලි
ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා ධම්ෙමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති.
සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති,
සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති. අත්ථි ධම්මාති වා පනස්ස සති
පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති යාවෙදව ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සිෙතා ච
විහරති, න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙම්සු
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු නිවාරණසු.
ෙකටි අදහස
ෙමෙස් තමා තුළ පවත�නා �වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� ද ස්වභාව ධ�ම
මාත�ය අන�ව බල�න� වාසය කර�, අන�න� තුළ පවත�නා �වරණ ධ�මයන�
ෙකෙර�ද ස්වභාව ධ�ම මාත�ය අරමුණ� කර�න� වාසය කර�. අැතැ� �ට තමා
තුළ පවත�නා �වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� ෙහෝ අැතැ� �ට අන�න� තුළ පවත�නා
�වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� ෙහෝ ස්වභාව ධ�ම මාත�ය අන�ව බල�න� වාසය
කර�.
�වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම අන�ව බල�න�
වාසය කර�. �වරණ ධ�මයන� නැ�ව යාෙ� ප්රත්යය හා නැ��ම අන�ව බල�න�
වාසය කර�, �වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම ද නැ�ව
යාෙ� ප්රත්යය හා නැ��ම ද අන�ව බල�න� වාසය කර�.
සත�ව පුදග
් ල ෙනාවන ස්වභාව ධ�මෙයෝ ම �ද්යමානව අැතැ� ඒ ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට ��ය එළඹ ��යා ෙව�, ඒ ��ය පි�ෙව�න� �ණය වැ� �ය�ණ�
�ම පි�ස ම ෙව�. නැවතත� පි�ෙව�න� ��ය වැ� �ය�ණ� �ම පි�ස ද ෙව�.
වැ� �ය�ණ� වූ ��ය හා �ණය අැ� ඒ ෙයෝගී ෙතම තණ�හා ��� ෙදක
අැස�රැ ෙනා ෙකාට ද වාසය කර�, එෙහ�න� පඤ්ච උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාත
ෙලෝකෙය� රෑප ෙ�දනා සඤ්� සංඛාර �ඤ්�ණ යන ෙ� ��වක� මමය
මාෙග් ය� තණ�හා ��� ෙද�න� ත�න� අල්ලා ෙනාග�. මහෙණ�! ෙයෝගී ෙතම
පඤ්ච �වරණ ධ�මයන� ෙකෙර� ෙමෙස් �යන ලද න�න� ද සත�ව පුද්ගල ෙනා
වන ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර� ස්වභාව ධ�ම අන�ව බල�න� වාසය කර�.
����ඡාව උපදනා කල්� “සැකයක�, සැකයක�” �යා ෙමෙන� කළ ය�තය
ු .
�ප වරක� ෙමෙන� කළෙහාත� සැකය �රැෙව�. �වරණ පඤ්චකය අතුෙරන�
����ඡාව සහමුලින� පහව යන�ෙන� ෙසෝවාන� මගින�ය. එෙස් ම ව්යාපාදය හා
කුක�කු�චය අනාගා� මා�ගෙයන� සහමුලන
ි � පහව ය�. කාම�ඡන�දය ෙමන�
ගැෙනන�ෙය් ෙලෝභ ය �: ඒ ෙලෝභය හා �න�ද්ධ උද්ධ�ච යන ෙමාවුහ� රහත�
මගින� සහමුලින� පහව ය�.
ඒ ඒ �වරණයන� සහමුලන
ි � පහෙකාට ඒ ඒ මා�ගයට පැ�� කල්� එෙස්
පහකළ බව ප්රත්යක�ෂ �නෙයන� දත හැ� ය. මා�ග �නය ලැෙබන�න ෙපර ද
යට � න�න� ඒ ෙකෙලස�න� පහව යන බව ෙයෝගී පුද්ගලයා �න ගන�ෙන� ය.
එෙස් �න ගන�ෙන� ප්රත්යක�ෂ �නෙයන� ෙනාව ශ්රැතමය �නෙයන� හා
�න�තාමය �නෙය�.
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නීවරණ පබ්බය නිමි.

ධ�මාන�පස්සනාෙ� (2) ඛන�ධ ප�බය
ෙමෙස් පඤ්ච �වරණයන� වශෙයන� ධ�මාන�පස්සනාව ෙදශනාෙකාට
ව�රා �න� පඤ්චස්කන�ධයන� ෙග් වශෙයන� ධ�මාන�පස්සනාව ෙබ� දක�වන�
පි�ස “පුනං ච පරං” යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, පඤ්චසු
උපාදානක්ඛන්ෙධසු. කථඤ්ච පන භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති,
පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්ෙධසු. ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු ඉති රෑපං, ඉති රෑපස්ස සමුදෙයා,
ඉති රෑපස්ස අත්ථඞ්ගෙමා. ඉති ෙවදනා, ඉති ෙවදනාය සමුදෙයා, ඉති ෙවදනාය
අත්ථඞ්ගෙමා. ඉති සඤ්ඤා, ඉති සඤ්ඤාය සමුදෙයා, ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගෙමා.
ඉති සඞ්ඛාරා, ඉති සඞ්ඛාරානං සමුදෙයා, ඉති සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ගෙමා. ඉති
විඤ්ඤාණං, ඉති විඤ්ඤාණස්ස සමුදෙයා, ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගෙමාති.
ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා ධම්ෙමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති, අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති.
සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති, වයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති,
සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති. අත්ථි ධම්මාති වා පනස්ස සති
පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති යාවෙදව ඤාණමත්තාය පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සිෙතා ච
විහරති, න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති . එවම්පි ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති පඤ්චසු උපාදානක්ඛන්ෙධසු.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� ෙමෙන� ��� ක�මයක� �යන� ලැෙ�.
මහෙණ�! පසක� වූ උපා�නස්කන�ධ ධම� සංඛ්යාත ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර�
ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම සත�ව පුද්ගල ෙනා වන ස්වභාව ධම� මාත�ය අන�ව බල�න�
වාසය කර�. ෙකෙස් වාසය කර�ද? මහෙණ�! ෙ� බු� සස�ෙන� ෙයෝගි ෙතම
පඤ්ච උපා�නස්කන�ධයන� ෙකෙර� මතු �ක�ෙවන ප�� �න ගන�ෙන� ය.
ෙමය වනා� රෑපය �. රෑපය හටගන�නා ප්රත්යය හා හටගැ�ම ෙමෙස් ය
� ද, රෑපය නැ� ව යන ෙ�දනාව හටගන�නා ප්රත්යය හා හට ගැ�ම ෙමෙස් ය
� ද ෙ�දනාව නැ�ව යන ප්රත්යය හා නැ� �ම ෙමෙස් ය� ද, ෙමය සං�ව �.
සං�ව හටගන�නා ප්රත්යය හා හට ගැ�ම ෙමෙස් ය� ද සං�ව නැ�ව යන
ප්රත්යය හා නැ� �ම ෙමෙස් ය � ද, ෙමාවුහ� සංඛාරෙයෝ ය. සංඛාරයන� හටගන�නා
ප්රත්යය හා හට ගැ�ම ෙමෙස් ය� ද, සංඛාරයන� නැ�ව යන ප්රත්යය හා නැ�
�ම ෙමෙස් ය� ද, ෙමය �ඤ්�ණය� �ඤ්�ණය හටගන�නා ප්රත්යය හා හට
ගැ�ම ෙමෙස් ය � ද, �ඤ්�ණය නැ�ව යන ප්රත්යය හා නැ� �ම ෙමෙස් ය
� ද �න ගන�ෙන� ය.
“ඉ� අ�ඣධත�තං වා” යන අා�ෙය� අදහස ඉහත � ෙස්�.
එ� �ස්තරය: “අැෙසනවා ද�නවා” යන අා�ය ස්කන�ධයන�ෙග් වශෙයන�
ෙමෙන� ��ෙමන� ස්කන�ධ පඤ්චකය පි��ඳද දත හැ� ය. අායතන හා ධාතු
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වශෙයන� ෙමෙන� ��ෙමන� එය ද දත හැ� ය. නාම රෑප ෙද්ශනාව අන�ව
ෙමෙන� කළෙහාත� නාමරෑප ෙදක පි��ඳද දත හැ� ය.

ස්කන්ධ පඤචකය දැනගන්නා ආකාරය.
රෑපයක� ද��න� ��න කල්� “ද�නවා” ය� ෙමෙන� කරන ෙයෝගි ෙතම
ප්රධාන වශෙයන� අැෙස් පවත�නා චක�ෂු ප්රසාදය සහ ද�න� ලබන ව�ණායතන
සංඛ්යාත රෑපස්කන�ධ ය දන�නා බව �න ගන�ෙන� ය.
ඉක��� ��ෙමන� ��� බව ෙහෝ අ��� බව ෙහෝ ��� ද නැ� අ��� ද
නැ� මැදහත� බව ෙහෝ �ඳ�න කල්� ප්රධාන වශෙයන� ෙව්දනාස්කන්ධය අැ� බව
�න ගන�ෙන� ය.
දක�නා ලද අරමුණ හඳ�නන කල්� සංඥාස්කන්ධය උපදනා බව �න
ගන�ෙන� ය.
�ත රෑපය හා එකට ගැෙටන ඵස්සය ද ��මට �ත පුබ�ු කරවන
ෙමෙහයන ෙච්තනාව ද රෑපයට අාසා උපදවන ෙලෝභය ද ප්රසාදය උපදවන
ශ්රද්ධාව ද යන ෙ� අා� භාව ධ�මයන� උපදනා බව වැටෙහන කල්� සංස්කාර
ස්කන්ධය අැ� බව වැටෙහන�ෙන� ය.
දන�නා �ත ප්රධාන ෙකාට �ෙනන කල්� විඥාන ස්කන්ධය අැ� බව �න
ගන�ෙන� ය.
ෙමෙස් රෑප - ෙ�දනා අා� ස්කන�ධ පස �නගැ�ම සඳදහා “ඉතිරෑපං, ඉති
ෙව්දනා, ඉති සඤ්ඤා, ඉති සංඛාරා, ඉති විඤ්ඤාණං” � ෙද්ශනා කළ ෙස්ක.
ශ�ද - ගන�ධ - රස - ෙපා�ඨ�බ අරමුණ� හමුවන කල්� ද ෙමෙස් ම
ස්කන�ධ පඤ්චකය ෙබ� �න ගත ය�තු ය. ෙයෝගී පුදග
් ලයා ��න� අත පය අා�
ශ�ර අවයවයක� හකුලන කල්� “හකුලන�ට ඕනෑ” ය � පළමු ව ෙමෙන� කළ
ය�තු ය. ඊට පස� හැ�ලිය ය�තු ය. හකුලන �ට හකුලන අාකාරෙයන� චලනය වන
රෑප ෙකාටස “රෑපස්කන�ධය” � �න ගන�ෙන� ය. භකුලන�ට ඕනෑ ය යන �ත
“��නස්කන�ධය” � �න ගන�ෙන� ය. හැ�ලීම හා සමග �ෙත� ගැෙටන ඵස්සය
හැ�ලීමට අණ ෙදන ෙ�තනාව අා� සංස්කාරකන�ධය ද �න ගන�ෙන� ය.
ෙ�දනාව හා සං�ව ෙබාෙහෝ ෙස�න� අප්රකට ව අැ� �ය හැ� ය. එය ප්රකට
වන කල්� හැ�ලීෙ� ෙහාඳද - ෙනාෙහාඳද ස්වභාවය වූ ෙ�දනා ස්කන�ධය ද �න
ගන�ෙන� ය. හකුලනවා ය � ලකුණ� කර ගන�නා සං�ස්කන�ධය ද �න ගන�ෙන�
ය. ශ�ර අවයවයන� පි�බඳද �ග හැ�� අා�ය කරන කල්� ද ෙ� නය ක�මය ම
දත ය�තු ය.
ෙමෙස් �නෙගන නාම රෑප පරිච්ෙඡ්ද ඤාණය ලබාගත� කල්�
ශීෙතෝෂ්ණා�ය �සා �කාර වන රෑප ෙමපමණක� ය, අාර�මණ රසය භුක�
� �ඳ�න
ෙව්දනා ෙමපමණක� ය, අරමුණ� හඳ�නන සංඥා ෙමපමණක� ය, ක�ියා සකස් කරන
- �පදවන සංස්කාර ෙමපමණක� ය, අරමුණ� �න ගන�නා විඤ්ඤාණ ෙමපමණක�
ම ය � පි��ඳද �න ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් �න ගැ�ම වනා� අ�ධම� ස්වරෑප
�භාගෙය් � ෙමන� සංඛ්යා වශෙයන� ගණන� කර �න ගැ�ම ෙනා ෙ�.
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�ද�ශනා �නෙය� ඒ ස්කන�ධ ෙකාටස් පහ ෙවන� ෙවන� ව ප්රකට ව
වැට� එන වාරයක� පාසා පි��� අවෙබෝධය අැ� වූ බැ�න�, ශ�රය තුළ
�ණෙයන� ෙනා දක�නා ලද රෑප ෙ�දනා අා�යක� ෙනා මැත�ෙත� ය � ��ශ්චය
ෙකාට දත හැ� වන�ෙන� ය. ෙමෙස් දත හැ� �ම ද “ඉති රෑපං ඉති ෙව්දනා” යන
අා� ෙද්ශනා පාඨය අන�ව දක�වන ල�.
“ඉති රෑපන්ති ඉදං රෑපං එත්තකං රෑපං, න ඉෙතා පරං රෑපං අත්ථීති
සභාවෙතා පජානාති ෙවදනාදීසු පි එෙසව නෙයා” (අටුවාව)
එහි ෙත්රැම
ඉ� රෑපං යන තන�� ෙමය රෑපය�, රෑපය ෙමපමණ �, �ට වඩා රෑපයක�
නැතැ� ස්වභාව ලක�ෂණ වශෙයන� රෑපය �න ගන�ෙන� ය. ෙ�දනා අා�ෙය� ද
ෙ� නය මැ�.

රෑපය පිළිබඳ සමුදය - වය දැන ගන්නා ආකාරය
රෑප අරමුණක� ද�න කල්� “ද�නවා, ද�නවා” ය � ෙමෙන� ��මක�
පාසා ච�ෂු ප්රාසාදය සහ රෑපා ර�මණය යන ෙ� රෑප ධ�මයන� තත�පරයක�
අැතුළත අෙන�ක වාර ගණනක� ඉපිද නැ� ව යන බව ෙයෝගාවචරයාහට �නගත
හැ� වන�ෙන� ය.
ෙමෙස් �න ගැ�ම සමුදය (හටගැ��) ලක�ෂණ ය � �යන ලද ඉප�මය,
වය (නැ� ��) ලක�ෂණ ය � �යන ලද අතුරැ දන��ම ය යන ෙ� ෙද කරැණ
අැ�න� ද�න�නාක� ෙමන� ප්රත්යක�ෂ ව ද�න� ලබන�ෙන� උදයබ්බය ඤාණෙයනි. බාල
පෘථග්ජනයා වනා� නාම රෑප ෙදක සැප ය, ෙහාඳද ය, ස�භ ය � �යා වැර�
අාකාරෙයන� වටහා ගන�ෙන� ය. එය �කක� ය. ෙහාඳද නැත, අෙසෝභන ය � �යා
�න ෙනා ගන�ෙන� ය. වටහා ෙනා ගෙන� ය. අැ� �ය හැ� නාම රෑප නැවත
ෙනා ඉප� සහමුලින� �රැද්ධ � යෑම සැපයක� ය, ෙහාඳදක� ය � �යා ෙනා දන�ෙන�
ය. ෙනා වැටෙහන�ෙන� ය. ෙ� ෙනා ��ම අ�ද්යාව �. පූ�ව භවෙය� ඉපිද ක�
�ස් කරද්� ෙ� ෙනා ��ම වූ මුළාව �සා නාම රෑප ධ�මයන� ෙකෙර� අාශ්වාදය
අැ� �ය. එෙහ�න� ඒ අාශ්වාදයට ෙගා�රැ වූ නාම රෑප ධ�මයන� සඳදහා ය���
අාක�මයක� �ස් කළ ය�තු ය. එන�, කුශල ක�මය ෙහෝ අකුශල ක�මය�. ෙ�
��ස් භවයට ප්රත්යය වූෙය් ක�ශල කම�යන්මැ �.
�ද�ශනා වඩන ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම පූ�ව භාගෙය� ම “දිට්ඨි ච උජුකා”
යන�ෙවන� කුශල ක�මෙයන� ෙහාඳද සැප �පාක ද, අකුශල ක�මෙයන� නරක �ක�
�පාක ද ලැෙබන බව ශ්රැතමය ඥානෙයන් �න �ශ්වාස කර �. �ද�ශනා වඩන
කල්� නාම රෑපයන� උපදවන ප්රත්යය සහ ඔවුන�ෙග් අැ� �ම හා නැ� �ම ද
ප්රත්යක�ෂ ෙකාට �න ගන�ෙන� ය. එෙහ�න� දිට්ඨ සුත වශෙයන� ��ෙමන�ත�
අැ�ෙමන�ත� මතු �ක�ෙවන නය ක�මෙයන� ද ඒ බව දත හැ� වන�ෙන� ය. පූ�ව
භවෙය� � අැ� වූ අ�ද්යා නමැ� මුළාව �සා ෙ� රෑපය අැ� ෙව �. අ�ද්යාව
නැතෙහාත� රෑපය අැ� ෙනා ෙව �. අාස්වාද කර�න� ප්රා�ථනා කරන තණ�හාව
�සා රෑපය අැ� ෙව �. තණ�හාව නැත ෙහාත� රෑපය අැ� ෙනා ෙව �. පු�ව
භවෙය� � කරන� ලැබූ ක�ශල කර්මය �සා ෙ� මන�ෂ්ය රෑපය අැ� ෙව�. ඒ
ක�මය නැත ෙහාත� ෙ� රෑපය අැ� ෙනා ෙ�. ෙ� භවෙය� � අන�භව කරන
අාහාරය �සා ෙ� රෑපය අැ� ෙව�. අාහාරය ෙනා ගත ෙහාත� ෙ� රෑපය අැ�
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ෙනා ෙ� ය � ෙමෙස් ෙමෙන� ෙකාට �න ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් �න ගැ�ම
සඳදහා “අවිජ්ජා සමුදයා රෑප සමුදෙයෝ, අවිජ්ජා නිෙරෝධා රෑප නිෙරෝෙධෝ” යන අා�
වශෙයන� ප�ස��� මග්ගෙය� එන ප�� සමුදය (රෑපය හටගන�නා ප්රත්යය) හා
වය (රෑපය නැ�ව යන ප්රත්යය) ද අන�මාන වශෙයන� �න ගන�නා
උදයබ්බයඤාණය පහළ වන බව දක�වා �ෙ�.
තව ද ශ�ර අවයවයක� “නමන�ට ඕනෑය” යන �තක� පහළ වුව ෙහාත�
නැ�ම පි�බඳද රෑප අැ� ෙව�. එවැ� �තක� පහළ ෙනා වුවෙහාත� නැ�ම පි�බඳද
රෑප අැ� ෙනා ෙව�. එ�ට ඒ ගැන ��ම අැ� වන�ෙන� ය.
එෙස් ම �ත වූ ෙහෝ උණ�ස�� ඍත�ව අැ� වුව ෙහාත� ��ල් රෑප ෙහෝ
උණ�ස�
� රෑප අැ� �ය හැ� ය. එ�ට ඒ බව �නගන�ෙන� ය. එවැ� රෑප අැ�
ෙනා වුවෙහාත� ඒ බව ද �නගන�ෙන� ය.
ෙ� භවෙය� � ලැෙබන ආහාරය �සා රෑප අැ� වුවෙහාත� ඒ බව ද �න
ගන�ෙන� ය. අාහාරය නැ� �සා රෑප අැ� ෙනා වුවෙහාත� ඒ බව ද �නගන�ෙන�ය.
“ආහාර සමුදයා රෑප සමුදෙයෝ, ආහාර නිෙරෝධා රෑප නිෙරෝෙධෝ” � �ක�වෙ
ූ ය් ත� ඒ
සඳදහා ය.
ෙ� �ක� වූ නය ක�මෙයන� රෑපෙය් අැ� �ම නැ� �ම යන ෙදක ද අැ�
�ෙ� ප්රත්යය හා නැ� �ෙ� ප්රත්යය ද දත හැ� ෙව�. එෙහ�න� “ඉති රෑපස්ස
සමුදෙයෝ, ඉති රෑපස්ස අත්ථගෙමෝ” � ව�ළ ෙස්ක.

ෙව්දනාෙව් සමුදය - වය දැනගන්නා ආකාරය.
කය හා �ත ස�වපත� �ම, �ත සතුටු �ම සුඛ ෙව්දනාව යි. කය හා �ත �ක�
�ම, �ත නරක� �ම දුක්ඛ ෙව්දනාව යි. �ක ද ෙනා වූ සැප ද ෙනා වූ මැදහත� බව
උෙපක්ඛා ෙව්දනාව යි. ෙම� ෙ�දනාවන� අතුෙරන� ස�ඛ ෙ�දනාව “සැප�, සැප�”
�යා ෙහෝ “ෙහාඳද�, ෙහාඳද�” �යා ෙහෝ ෙමෙන� ��ෙමන�, ෙමෙන� ��මක�
පාසා එක තත�පරයක� අැතුළත එක ම ෙ�දනාවක� අෙන�ක වාරයක� අැ� ව නැ�
වන බව ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට �නගත හැ� වන�ෙන� ය. ෙසස� ෙ�දනාවන� ගැන
ද ෙමෙස් මැ�. ෙමෙස් �නගත හැ� �ම සමුදයවය (අැ��ම හා නැ��ම)
ප්රත්යක�ෂ ව �ක ගන�නා උදයබ්බය ඤාණය � �යන� ලැෙ�.
පූ�ව භවෙය� � අැ� වූ අ�ද්යා නමැ� මුළාව �සා ෙ� ෙ�දනාව අැ�
ෙව�. අ�ද්යාව නැත ෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනා ෙව�. ෙ�දනාව ගැන අාස්වාද
කර�න� ප්රා�ථනා කරන තණ�හාව �සා ෙ�දනාව අැ� ෙව�. තණ්හාව නැත
ෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනා ෙව�. ෙපර � කළ කර්මය �සා ෙ�දනාව අැ� ෙව�.
කම�ය නැත ෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනා ෙව�. �න� �ත අරමුණ හා ගැෙටන
ඵස්සය �සා ෙ�දනාව අැ� ෙව�. ඵස්සය නැත ෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනා
ෙව�. ෙමෙස් �මස�න� �න ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් �න ගැ�ම සමුදය-වය (ෙ�දනා
උපදවන ප්රත්යය හා න�පදවන ප්රත්යය) අන�මාන වශෙයන� �න ගන�නා උදයබ්බය
ඤාණය �.
තවද �ත අැස�රැ කරන වස්තු රෑපය �සා ෙ� ෙ�දනාව අැ� ෙව �. වස්තු
රෑපය නැත ෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනා ෙව�. අරමුණ අැ� �සා ෙ� ෙ�දනාව
අැ� ෙව�. අරමුණ නැතෙහාත� ෙ�දනාව අැ� ෙනාෙ�. ෙ� අා� වශෙයන�
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ඵස්සෙයන� අන්ය වූ ව�තමාන ෙහ්තන
ූ � �න ගැ�ම ද “ඵස්ස සමුදයා ෙ�දනා
සමුදෙයෝ, ඵස්ස �ෙරෝධා ෙ�දනා �ෙරෝෙධෝ” යන ෙ� පාඨෙය� අැතුළත� ෙව�.
සඤ්ඤා සංඛාරයෙග් උදය වය �න ගන�නා අාකාරය ද ෙ� ෙ�දනාෙ�
උදය-වය �න ගන�නා අාකාරය හා සමාන ෙව�. එය “ඉති ෙව්දනාය සමුදෙයෝ,
ඉති ෙව්දනාය අත්ථගෙමෝ, ඉති සඤ්ඤාය සමුදෙයෝ” යන අා�ය අන�ව දතය�තු ය.

විඤ්ඤාණෙය් සමුදය-වය දැනගන්නා ආකාරය.
දක�නා කල්�, අැෙසන කල්�, කල්පනා කරන කල්�, �තන කල්�,
ශ�රා�ග හකුලන කල්�, �ග හ�න කල්� “ද�නවා, අැෙසනවා, කල්පනා
කරනවා, �තනවා, හකුලන�න ඕනෑ, �ගහ�න�ට ඕනෑ” යන අා� වශෙයන�
ෙමෙන� ��මක� පාසා ��� අා�ය �� කරන �ත� තත�පරයක� අැතුළත අෙන�ක
වාර ගණනක� වහා අැ� ව වහා නැ� ව යන බව ෙයෝගී පුදග
් ලයා �නගන�ෙන�
ය. ෙමෙස් �න ගැ�ම න�, සමුදය ලක�ෂණ ය � �යන ලද ඉප�ම �න ගැ�ම
ය. වය (�ප�නාම) ලක�ෂණ ය � �යන ලද නැ� �ම �න ගැ�ම ය. ෙමෙස්
�ඤ්�ණය පි�බඳද අැ� �ම නැ��ම ප්රත්යක�ෂ ව �න ගැ�ම උදයබ්බයඤාණය
යි.
ඉකුත� භවෙය් � අැ� වූ අවිද්යාව ය � �යන ලද ෙමෝඩකම �සා ෙ� �ත
අැ� � ය. ඒ ෙමෝඩකම නැත ෙහාත� ෙ� �ත අැ� ෙනා ෙ�. අාශාව ෙහෝ තණ�හාව
�සා ෙ� �ත අැ� ෙව�. අාසාව ෙහෝ තණ�හාව �රැකළ ෙහාත� ෙ� �ත අැ�
ෙනා ෙ�. ෙපර කළ ක�මය �සා ෙ� �ත අැ� ෙව�. ක�මය නැත ෙහාත� ෙ�
�ත අැ� ෙනාෙ�. ඵස්ස ෙ�දනා අා� නාම ධ�මයන� හා �ත අැස�රැ කරන වස්ත�
රෑපත් �සා ෙ� �ත අැ� ෙව�. ඒ නාම රෑපයන් නැත ෙහාත� ෙ� �ත අැ�
ෙනා ෙව �. ෙමෙස් �ත ගැන �මසා �නගන�ෙන� ය. ෙ� �න ගැ�ම �ත
උපදවන සමුදය (ප්රත්යය) ධ�මයන� හා �ත �රැද්ධ කර වන වය (වැය) කර වන
ප්රත්යය ධ�මයන� අන�මාන වශෙයන� �න ගන�නා උදයබ්බය ඤාණය යි. අරමුණක�
අැ� �සා �ත උපදන�ෙන� ය. පූ�ව පූ�ව �තක� අැ� �සා පස� පස� �ත
උපදන�ෙන� ය. පූ�ව �තක� නැත ෙහාත� පස� �ත අැ� ෙනා වන�ෙන� ය � ෙයෝගී
පුද්ගලයා �න ගන�ෙන� ය. ෙ� බව “නාමරෑප සමුදයා විඤ්ඤාණ සමුදෙයෝ,
නාමරෑප නිෙරෝධා විඤ්ඤාණ නිෙරෝෙධෝ” යන ෙ� පාඨෙය� අැතුළත� �ය. ෙ�
�ක� වූෙය් “ඉතිවිඤ්ඤාණස්ස සමුදෙයෝ. ඉති විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගෙමෝ” යන ෙ�
ෙදශනා පාඨයට ගැළෙපන ෙස් �.
ෙමෙස් �යන ලද නය ක�මෙයන� එක� එක� ස්කන�ධෙයක�� උත�පාදය �න
ගැ�� එක�. භ�ගය �න ගැ�� එක�. ස්කන�ධයන� උපදවන ප්රත්යය �න
ගැ�� සතර�. �රැද්ධ වන ප්රත්යය �න ගැ�� සතර�. ෙමෙස් �ණ දසයක�
ෙ�. එෙහ�න� ස්කන�ධ පංචකෙය� �ණ පණසක� (50) �ය හැ� ය. එ� �ණ
පණස ම ස්කන�ධයෙග් ලක�ෂණ පණස �න ගන�නා උදයබ්බයඤාණය �
අටුවාෙව� දක�වන ල�. එ�න�ත� උත�පාදනය හා භය දක�නා �ණ දසය ම
අවශ්යෙයන� �නගත ය�තු ය.
ෙම� � �ෙශ්ෂෙයන� �ව ය�තත
� ක� අැත. එන�, ෙමය �ද�ශනා භාවනාවක�
වූ බැ�න� “පඤ්චස� උපා�නක�ඛන�ෙධස�” ය � ව�ළ ප�� �ද�ශනාවට අරමුණ�
වශෙයන� ගත ය�ත�ෙත� උපා�න ස්කන�ධ පඤ්චක ය �. එයම තණ�හා ���
උපා�නයන� ��න� මම ය මාෙග් ය � ත�න� ගන�නා බැ��. උපා�න ස්කන�ධ
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වන�ෙය් ෙලෟ�ක ස්කන�ධ පඤ්චක ය �. ෙලෝෙකෝත�තර ස්කන�ධෙයෝ උපා�න
ස්කන�ධ න� ෙනා ෙව�. ඒ ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම උපා�නයන�ට අරමුණ� ෙනා වන
�සා �ද�ශනාවෙග් අරමුණ� වශෙයන�ත� ෙනා ගැෙන�.
ඛන්ධ පබ්බය නිමි.

ධ�මාන�පස්සනාෙ� (3) අායතන ප�බය
ෙමෙස් පඤ්ච�ධ උපා�න ස්කන�ධයන�ෙග් වශෙයන� ධ�මාන�පස්සනාව
ෙබ� ව�රා �න� අායතන වශෙයන� ෙබ� දක�වන� පි�ස “පුනචපරං භික්ඛෙව”
යන අා�ය ව�ළ ෙස්ක.
පාලි
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, ඡසු
අජ්ඣත්තිකබාහිෙරසු ආයතෙනසු. කථඤ්ච පන භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකබාහිෙරසු ආයතෙනසු. ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු
චක්ඛුඤ්ච පජානාති, රෑෙප ච පජානාති, යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති
සංෙයාජනං තඤ්ච පජානාති, යථා ච අනුප්පන්නස්ස සංෙයාජනස්ස උප්පාෙදා
ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස සංෙයාජනස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච
පජානාති. යථා ච පහීනස්ස සංෙයාජනස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච
පජානාති.
ෙසාතඤ්ච පජානාති, සද්ෙද ච පජානාති. යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති
සංෙයාජනං තඤ්ච පජානාති. යථා ච - ෙප - තඤ්ච පජානාති. ඝානඤ්ච පජානාති,
ගන්ෙධ ච පජානාති, - ෙප - ජිව්හඤ්ච පජානාති, රෙස ච පජානාති - ෙප - කායඤ්ච
පජානාති, ෙඵාට්ඨබ්ෙබ ච පජානාති, - ෙප - මනඤ්ච පජානාති, ධම්ෙම ච
පජානාති, යථා ච - ෙප - අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. භාවනාන� ෙයෝගී
පුද්ගල ෙතම සයක� සයක� වූ අධ්යාත��ක - බා�ර අායතන ධ�මයන� ෙකෙර�
සත�ව පුද්ගල ෙනා වන ස්වභාව ධ�ම අන�ව බල�න� වාසය කර �. මහෙණ�!
ෙයෝගී පුද්ගලයා වනා� සයක� සයක� වූ අධ්යාත��ක - බා�ර අායතන ධ�මයන�
ෙකෙර� සත�ව පුද්ගල ෙනා වන ස්වභාව ධම� අන�ව බල�න� වාසය කරන�ෙන�
ෙකෙස් ද යත�?
මහෙණ�! ෙ� බු� සස�ෙන� භාවනා කරන ෙයෝගී ෙතම චක�ෂු ප්රසාදය වූ
අැස ද අැ� සැ�ෙයන� �න ගන�ෙන�ය. ව�ණ ය � �යන ලද රෑපයන� ද අැ�
සැ�ෙයන� �න ගන�ෙන� ය. අැස හා රෑප �සා දශ�ධ සංෙයෝජනයන� අතුෙරන�
ය� සංෙයෝජනයක� උප� න� එය ද �න ගන�ෙන� ය.
ය� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා න�පන� සංෙයෝජනයක� උප� න� එය
ද �න ගන�ෙන� ය. ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා උපන� සංෙයෝජනයක�
තද�ග - �ෂ්ක�භන වශෙයන� පහව ය � න� එය ද �න ගන�ෙන� ය.
තද�ග - �ෂ්ක�භන වශෙයන� ප්ර�න වූ ය� සංෙයෝජනයක� ය� අා�ය
මා�ගය�න� සහමුලන
ි � පහ ව ය� න� ඒ අා�ය මා�ගයත� �න ගන�ෙන� ය.
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ෙසෝත - සද්ද, ඝාණ - ගන�ධ, ��හා - රස, කාය - ෙඵා�ඨ�බ, මන - ධ�ම
යන අාධ්යාත��ක - බා�ර අායතන ධ�මයන� සහ ඔවුන� උප�න - �රැද්ධ වන
කරැණ� ද අැ� සැ�ෙයන� �න ගන�ෙන� ය.

සංෙයෝජනයන් දැනගන්නා ආකාරය හා එහි විස්තරය.
සත�වයන�ට සසර ��න� �ෙදන�ට ඉඩ ෙනා � ඔවුන� සංසාරෙය� බැඳද
තබන කාමරාගය අා� බැ� දශයකට සංෙයෝජන ය � �යන� ලැෙ�. එ�:1. අභ්යන�තර - බා�ර කාමවස්තන
ූ � ගැන අාසා ��ම කාමරාග සංෙයෝජනය �.
2. කාම - රෑප - අරෑප භවයන� ගැන අාසා ��ම භවරාග සංෙයෝජන ය �.
3. ද්ෙ�ෂය, ෙක�ෝධය, බද්ධ ෛවරය, වනස් �තු�ල්ලය, තරහය යන ෙමය පටිඝ
සංෙයෝජනය �.
4. තමා ම උතුෙමකැ � ෙහෝ උසස් ය � �තා උඩඟු �ම මාන සංෙයෝජන ය �.
5. ශ�රය තුළ �තර පවත�නා අාත�ම සාරයක� ෙහෝ මම ය � �ව ය�තෙ
� තක�
අැතැ � දන�නා වැර� හැඟීම දිට්ඨි සංෙයෝජන ය �.
6. බුදධ
් ා� ඒකාන�ත සත්ය කරැණ� ��ශ්චය කරගත ෙනා හැ�ව සැක ��ම
විචිකිච්ඡා සංෙයෝජන ය �.
7. ගව - බ� අා�න� ෙස් හැ��ෙමන� සසර ��න� එෙතර �ය හැ� ය �. ගන�නා
වැර� මතය සීලබ්බතපරාමාස සංෙයෝජන ය �.
8. අන�න� තමාට වඩා ස�වපත�ව ��න� අසන�ට ද�න�ට ලැ�ම න�රැස්නා බව
ඉස්සා සංෙයෝජන ය �.
9. තමා සතු ස�පත� ෙහෝ ගුණය අන�නට
� ෙනාලැෙ�වා! � �තන මස�රැකම
මච්ඡරිය සංෙයෝජන ය �.
10. නාම රෑපයන�ෙග් ස්වභාව ලක�ෂණය ෙනා��ම ෙහෝ එය වරදවා �තා
ගැ�ම අවිජ්ජා සංෙයෝජන ය �. ෙ� අ�ද්යාව කාම රාගය අා� සංෙයෝජන
නවය හා සමග ද �තර එකට ෙය� පව�න�� ය.
ෙ� සංෙයෝජන දහෙයන� බැඳ� ��න තැනැත�තා පරණ භවෙයන� චුත වූ
වහා ම අ�ත� භවයක පි��ඳද ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් භවෙයන� භවය ෙවන��ය ෙනා
� සත�වයා භවෙය� බැඳද තබන ෙ� කාමරාගය අා� ෙකෙලස් බැමි සංෙයෝජන
න� ෙ�.
එහි විස්තරය
රෑප දන�නා කල්� අැෙස� පවත�නා �ය�� ඔපය චක්ඛුප්පසාද න� ෙ�.
එය ම චක�ඛායතන - චක�ඛු ධාතු නමු� ෙ�. ද�න� ලබන වර්ණය රෑපය �. එයට
රෑපායතන ය � ද රෑප ධාත� ය � ද �යන� ලැෙ�. ෙ� ��ම �� කරන �ත� �ස
මනායතනය �. එ�න�ත� ��� මාත�ය �� කරන�� චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාත�ව �.
චක�ඛු �ඤ්�ණයට පූ�ව භාගෙය� ෙ� කුමක� � � කල්පනා කරන�නාක� ෙමන�
උපදනා ආවජ්ජණ සිත සහ චක�ඛු �ඤ්�ණයට අනතුරැව එම චක�ඛු
�ඤ්�ණෙයන� දක�නා ලද අරමුණ පි�ගන�නා අාකාරෙයන� උපදනා
සම්පටිච්ඡන සිත ද යන ෙ� ෙද �ත මෙනෝ ධාත� න� ෙ�. දන�නා ලද අරමුණ
�මසන සන්තීරණ සිත ද ද�න� ලැබුෙ� ෙහාඳද ෙහෝ නරක අරමුණක� ය � �යම
වශෙයන� ��ශ්චය කරන ෙවාත්ථප්පන සිත ද අරමුණ� රසය කරා ෙ�ගෙයන�
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�වන�නා ෙස් පවත�නා ජවන� �ත ද ජවනය අන�ව ෙගාස් ඒ අරමුණ �ය�� ෙලස
ගන�නා තදාරම්මණ සිත ද යන ෙම� �ත� �ස මෙනෝවිඤඤාණ ධාත� න� ෙ�.
අරමුෙණ� හැෙපන ඵස්සය ද අරමුණ� රසය භුක�
� �ඳ�න ෙව්දනාව ද,
අරමුණ හැඳ�න ගන�නා සංඥාව ද, ෙමෙහයවන ෙච්තනාව ද අරමුෙණ� �ත
අලවන ෙලෝභය ද �ත �ෂ්ය කරවන ද්ෙව්ෂය ද, යහපත� අරමුෙණ� �ත පහදවන
ශ්රද්ධාව ද යන ෙ� අා� ෛචත�ක සමූහය ධම්මායතන න� ෙ�. එය ම ධ�ම
ධාතු නමු� ෙ�.
අරමුණට නැඹුරැ ව පවත�නා බැ�න� �ත�ත ෛචත�ක සමූහය නාම න�
ෙ�. චක�ෂු ප්රසාදය සහ ද�න� ලබන රෑපය ද ශීත - උෂ්ණ අා� �රැද්ධ
ප්රත්යයන�ෙගන� �කාර වන බැ�න� රෑප න� ෙ�.
ද�න වාරයක� පාසා “ද�නවා, ද�නවා” ය � ෙමෙන� කරන ෙයෝගී ෙතම
ඒ අවස්ථාෙව� ප්රකට ව පවත�නා ෙම� අායතන සතරය, ධාතු සයය, නාම රෑප
ෙදකය යන ෙමාවුන� ස��ස� ප�ද්ෙදන� �න ගන�ෙන� ය.
ශ�ද අැෙසන කල්� කෙණ� අැත�ෙත� ෙසෝතප්පසාද රෑප ය �. එය
ෙසෝතායතන ෙසෝත ධාතු යන න� අැ� රෑප ධර්මයකි. අැෙසන ශ�දය ද
සද්දයතන සඥධාතු යන න� අැ� රෑප ධර්මයකි.
අැ�� ක�ය
ි ාව මනායතන - ෙසෝත �ඤ්�ණ ධාතු - මෙනෝ ධාතු - මෙනෝ
�ඤ�ණ ධාතු - ධ�මායතන - ධ�ම ධාතු යන නාම ධර්ම සමූහය�.
ගඳද ෙහෝ ස�වඳද �ෙනන කල්� නාසෙය� පව�න�ෙන� ඝාණප්පසාද රෑප ය
�. එය ඝාණායතන - ඝාණ ධාතු යන ෙ� න� අැ� රෑප ධ�මය�. ගඳද ෙහෝ
ස�වඳද ත� ගන�ධායතන - ගන�ධ ධාතු න� වූ රෑප ධ�මය�.
ගඳද ෙහෝ ස�වඳද ��ම මනායතන - ඝාණ �ඤ්�ණ ධාතු-මෙනෝ-ධාතු
මෙනෝ �ඤ්�ණ ධාතු-ධ�මායතන - ධ�ම ධාතු යන නාම ධර්ම සමූහයකි.
රස �ෙනන කල්� �ෙව� පව�න�ෙන� ජීව්හාප්පසාද රෑප ය �. එය
��හායතන - ��හා ධාතු යන න� අැ� රෑප ධර්මයකි. රසය රසායතන - රස
ධාතු න� වූ රෑපයකි.
රස ��ම මනායතන - ��හා �ඤ්�ණ ධාතුමෙනෝධාතු - මෙනෝ
�ඤ්�ණ ධාතු-ධ�මායතන - ධ�ම ධාතු යන නාම ධම� සමූහය�.
කෙය් යමක� ගැෙටන කල්� කෙය� පව�න�ෙන� කායප්පසාද රෑප ය �. එය
කායායතන - කාය ධාතු යන න� අැ� රෑප ධර්මයකි. ෙපාට්ඨබ්බය ද
ෙපා�ඨ�බායතන - ෙපා�ඨ�බ ධාතු න� වූ රෑප ධර්මයකි.
ෙපා�ඨ�බය ��ම මනායතන - කාය�ඤ්�ණ ධාතු - මෙනෝධාතු මෙනෝ�ඤ්�ණ ධාතු - ධ�මා යතන - ධ�මධාතු යන නාමධම� සමූහයකි.
එෙහ�න� ශ�දයක� අැෙසන කල්� “අැෙසන වා, අැෙසන වා” ය � ෙයෝගී
පුද්ගලයා ��න� ෙමෙන� කළ ය�තු ය. එෙස් ම ��ගන�ධයක� �ෙනන �ට “ගඳද�,
ගඳද�” �යා ද ස�වඳදක� �ෙනන �ට “ස�වඳද�, ස�වඳද�” �යා ද �වට ��� රසයක�
�ෙනන �ට “රස�, රස�” �යා ද �ත�ත රසයක� �ෙනන �ට “�ත�ත�, �ත�ත�”
යන අා� වශෙයන� ද ස්ප�ශයක� �ෙනන �ට “හැෙපනවා, හැෙපනවා” ය � ද
තද ග�යක� �ෙනන �ට “තද ෙවනවා, තද ෙවනවා” ය � ද (ෙමය පඨ�
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ෙපා�ඨ�බ ය �) උණ�ස�මක� ෙහෝ ��ල්ලක� �ෙනන �ට “උණ�ස�මක�, උණ�සම
� ක�”
“��ල්ලක�, ��ල්ලක�” ය � ද (ෙමය ෙත�ෙජෝ ෙඵා�ඨ�බ ය �.) උදරෙය් උස්�ම
ෙහෝ පහත� �ම �ෙනන �ට “පි�ෙබනවා, පි�ෙබනවා” “හැ�ෙලනවා,
හැ�ෙලනවා” ය � ද (ෙමය වාෙයෝ ෙපා�ඨ�බ ය �.) ෙමෙන� කළ ය�තු ය.
ෙමෙස් ෙමෙන� කරන ෙයෝගී පුද්ගලයා ඒ ඒ අවස්ථාෙ� � ප්රකට වන අායතන
සතරය, ධාතු සයය, නාම රෑප ෙදකය යන ෙම� ස්වභාව ධ�මයන� ස��ස�
ප�ද්ෙදන� �න ගන�ෙන� ය.
��න� අරමුණ� �තන කල්� අරමුණ� ගන�නා ස්වභාව ය වූ �ත� �ස
මනායතන - මෙනෝ �ඤ්�ණ ධාතු න� වූ නාම ධර්ම සමූහයකි.
ෙමය �ද�ශනාෙ� අරමුණ� දක�වන ස්ථානයක� වූ බැ�න� ෙමතන�� ගත
ය�ත�ෙත� ෙලෟ�ක ධ�මායතන ධ�ම ධාතු ෙකාටස පමණ �.
�ත අරමුෙණ� හැෙපන ඵස්ස ය, අරමුණ� රස �ඳ�න ෙවදනාවය, අරමුණ�
අඳ�නන සඤ්ඤාව ය, �ත අැතු� අ�ක� ෛචත�කයන� ෙමෙහය වන ෙච්තනාව
ය. �ත එකඟ කරවන එ්කග්ගතාව ය. තමා හා එකට ෙයෙදන අ�ක� ස්වභාව
ධ�මයන� �වත� කරවන ජීවිතීන්�ය ය, අරමුණ� ෙමෙන� කරන මනසිකාර ය,
�ත අරමුණට නංවන විතක්ක ය, �ත අරමුෙණ� ඔබා තබන විචාර ය, අරමුණ�
��ශ්චය කරන අ�ෙමාක�ඛ ය, ස�ර භවය �� කරන වීරිය ය, පිනවන ප්රීති ය,
කටය�තත
� ��ෙම� කැම� ඡන්ද ය, අන�වණ ග�ය වූ ෙමාහ ය, ���ෙත� පි�කුල්
ෙනා කරන අහිරික ය, ���ෙත� භය ෙනා වන අෙනාතප්ප ය, �ත තැන�පත�
ෙනා කරන උද්ධච්චය, අරමුෙණ� අැ�� කරන ෙලාභය, වැර� මතය වූ දිට්ඨිය,
උඩඟු ග�ය වූ මාන ය, �ෙත� සැඩ පරැස ග�ය වූ ෙදෝස ය, අන�න� ෙග් ස�පත�
ෙනා රැස්සන ඉරිසියාව ය, තමා ෙග් ස�පත� සඟවන මස�රැ ග�ය වූ මච්ඡරිය ය,
කළ ෙනා කළ ���ත� ස���ත� ෙවන�ෙවන� පස� තැෙවන ක�ක්ක�ච්ච ය, �ත
කුසලෙය� මැලි කරවන ථීන ය, ෛචත�කයන� කුසලෙය� මැලි කරවන මිද්ධ
ය, ෙහාඳද අරමුෙණ� සැක කරවන විචිකිච්ඡාව ය, යහපත� අරමුෙණ� �ත
පහදවන සද්ධාව ය, යහපත� අරමුණ� ��පත� කර වන සති ය, ���ෙත� පි�කුල්
කරවන හිරිය, ���ෙත� තැ� ගන�වන ඔතප්පය ය, අරමුෙණ� අාසා ෙනා කරන
අෙලෝභය, �ත ෙසෟම්ය කරවන
ෛමත�ය
ි වූ අෙදෝස ය, තමා හා එකට ෙයෙදන ස්වභාව ධ�මයන� මධ්යස්ථ
කරවන තත්රමජ්ඣත්තතාව ය, ෛචත�කයන�ෙග් ��ල්ල සං�ඳ�වන
කායපස්සද්ධි ය, �ෙත� ��ල්ල සං�ඳ�වන චිත්තපසද්ධි ය, ෛචත�කයන�
සැහැල්� කරවන කායලහුතාව ය, �ත සැහැල්� කරවන චිත්තලහුතාව ය,
ෛචත�කයන� මෘ� කරවන කාය මුදුතාව ය, �ත මෘ� කරවන චිත්ත මුදුතාව ය,
ෛචත�කයන� යහපත� ක�මයට ෙයාග්ය කරවන කායකම්මඤ්ඤතාව ය, �ත
යහපත� ක�මයට ස��ස� කරවන චිත්තකම්මඤ්ඤතාව ය, ෛචත�කයන� ප්රගුණ
කරවන කායපාග�ඤ්ඤතාව ය, �ත ප්රගණ
ු
කරවන චිත්තපාග�ඤ්ඤතාවය, වාක�
�ශ්ච�ත සත�න� වළක�වන සම්මා වාචාව ය, කාය�ශ්ච�ත තුෙනන� වළක�වන
සම්මා කම්මන්ත ය, �ථ්යා අා�වෙයන� වළක�වන සම්මා ආජීව ය, �කට පැ��
අනන�ත සත�ත�වයන� ගැන ළය ක�යවන කරැණාව ය, ස�වපත� ෙනාෙයක�
සත�වයන� ගැන සතුටු වන මුදිතාව ය, ෙමෝහාන�ධකාරය �රැ කර�න� �ෙත�
හටගන�නා අෙලෝකයක� වැ� වූ ප්රඥාව ය යන ෙ� ෛචත�ක සමූහය ධ�මායතන
- ධ�ම ධාතු න� වූ නාම ධර්ම �ස�.
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�ත අැස�රැ කරන - �ෙත� වාසස්ථානය වන හදය රෑප ය, ගෑණ� බව වූ
ස්ත�ී භාවරෑප ය, පි�� බව වූ පු�ස භාවරෑප ය යන ෙ� අා� ස�බූම රෑප සහ
ප්රසාද රෑප ද ධ�මායතන - ධ�ම ධාතු න� වූ රෑපධර්ම �ස�.
එෙහ�න� �තන කල්� “�තනවා, කල්පනා කරනවා, �ෙනනවා, ��න�
ද�නවා, සලකා බලනවා, ෙමෙන� කරනවා, මතක� ෙවනවා, �� ෙවනවා,
යන ෙ� අා� වශෙයන� ෙමෙන� කරන ෙයෝගී පුද්ගල තම එෙකෙණ�
�තට ප්රකට වන ෙම� අායතන ෙදකය, ධාතු ෙදකය, නාම රෑප ෙදකය යන
ෙමාවුන� ස��ස� ප�� �න ගන�ෙන� ය. ෙමෙස් �තා �න ගැ�ෙ� � පවත�නා
අරමුණ වනා� පරමා�ථ ද �ය හැ� ය. ප්රඥප්�ය ද �ය හැ� ය. පරමා�ථ
වුවෙහාත� ඒ අරමුණ අායතන වශෙයන�ත� ධාතු වශෙයන�ත� නාම රෑප වශෙයන�ත�
දත හැ� ෙව�.
���-අැ�� අා�ය �� කරන කල්� චක�ඛුප්පසාදය, රෑප අරමුණය,
��මය, යන ෙමාවුන� සහ ෙසාතප්පසාදය, ශ�ද අරමුණය, අැ�මය, යන ෙ�
අා� අායතනයන� “ද�නවා, අැෙසනවා” යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� ෙනා
කළෙහාත� ෙම� අායතනයන� අැ� සැ�ෙයන� ෙනා දත හැ� ය. එෙහ�න� ඒ
පුද්ගලයා හට ෙ� සංෙයාජන දශය අැ� වන�ෙන� ය.
ඒ ෙමෙස්�:- ��ෙ� � චක�ඛුප්පසාදය සහ රෑප අරමුණ ද දන�නා �ත ද
යන අායතනයන� පහළ වන �ට “ද�නවා, ද�නවා” ය � ෙමෙන� ෙනා කළ
ෙහාත� ඔහ�ට ෙනාමඟින� ෙමෙන� වන අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා කාමරාගය
අැ� �ය හැ� ය. එ�ට “කාමරාගය, කාමරාග ය” � ෙමෙන� ෙකාට එය දත
හැ� ය. කාමරාගයට ෙහ්තු වන අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� දත හැ� ය.
කාමරාගය පහව ගිය �ට ඒ පහව යාමට ෙහ්තව
ු න ෙයෝ�ෙසෝම�කාරය ත� දත
හැ� ය.
භාවනා මනස්කාරය ෙමෙන� ��ම �ය�ණ� වූ කල්� කාමරාගා�ය ඉපද�මට
ෙහ්තු වූ ෙනා මඟින� ෙමෙන� අෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� සමග කාමරාගය අා�
සංෙයෝජන ෙකෙලස් �රැද්ධ�ම ද �� ව න�ෙන� ය.
“යඤ්ච තදුභයං පටිච්ච උප්පජ්ජති සංෙයාජනං තඤ්ච පජානාති. යථා ච
අනුප්පන්නස්ස සංෙයාජනස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච
උප්පන්නස්ස සංෙයාජනස්ස පහානං ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච පහීනස්ස
සංෙයාජනස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති” යන� ව�ෙළ් ඒ සඳදහා
ය.
“යථා ච පහීනස්ස කාමච්ඡන්දස්ස ආයතිං අනුප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච
පජානාති” යන�ෙවන� සංෙයෝජන ෙකෙලස් නැවත න�ප�න ෙස් සහමුලන
ි �
පහකරන ෙසාවාන� අා� අා�ය මා�ගය ස්ව�ය �නෙයන� �න ගැ�ම වනා�
ප්රත්යෙ��ෂා�නය ලබා ගත� කල්� ම �� වන�ෙන� ය.
තවද සක�කාය ���, ����ඡා, �ල�බත පරාමාස, ඉස්සා, ම�ඡ�ය යන
සංෙයෝජන පහ ෙසෝවාන් මගින් සහමුලින� පහව යන�ෙන� ය. ඔෟ��ක කාමරාගය
හා ප�ඝය ද යන සංෙයෝජන ෙදක සකදාගාමි මගින් තු� �� වශෙයන� පහව
යන�ෙන� ය. �ය�� කාමරාගය හා ප�ඝය ද යන සංෙයෝජන ෙදක අනාගාමි
මාර්ගෙයන් සහමුලන
ි � පහ ව ය න�ෙන� ය. මාන, භව රාග, අ�ජා යන සංෙයෝජන
තුණ රහත් මගින් සහමුලින� පහව යන�ෙන�ය යන ෙ� �නගැ�ම ��වන�ෙන�
ශ්රැතමය �නෙයන� ය.
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ෙම�� ම�ඡ�ය ය ෙසෝවාන� මගින� පහ කළ ය�තුය � �යන ල�. ෙසෝවාන�
පුද්ගලයා තමා සතු වස්තු ස�පත� ඉල්ලන වාරයක� පාසා අන�නට
� ෙදන�ෙන� ය �
ද ධනය �ස් ෙනා කරන�ෙන� ය � ද ෙනා ��ය ය�තු �. ධන ධාන්ය ව�ග
තැන�පත� කර ගැ�ම,
තමාෙග් අ��ය �ක ගැ�ම, එ� අාසා ��ම ෙලෝභය මිස මසුරැකම ෙනා
ෙව්. තමාෙග් ස�පත� අන�නට
� අයත� �ම ෙහෝ අන�න� ප�හරණය ��ම ෙනා
රැස්සනා ග�ය වූ මස�රැකම ම ම�ඡ�ය ය � �යන� ලැෙ�. එෙහ�න� ෙදන�ට
ෙනා කැමත�ත මස�රැ බවට පමණක� ෙනාව ෙලෝභයට ත� ස�බන�ධ වූව�.
ෙසෝතාපන�නයාහට මස�රැකම නැතත� ෙලෝභය �ෙ�. ෙ� කරැෙණ� ලා බුද්ධ
කාලෙය� �වත� වූ ෙසෝවාන�, සක�ගා�, අනාගා� බවට පැ�� රජවරැ සහ
�ෙසෝවරැ �ටුවරැ සහ �ටු ෙද්�වරැ යන ෙමාවුන� ගැන ද �තා බැලිය ය�තු ය.
එකල ෙසාර සතුෙරෝ ද ��යාහ� ය. බු�සස�නට �රැද්ධක� කළ ��ථකයන� සහ
��ථක ශ්රාවකෙයෝ ද ��යාහ� ය. අන�නෙ
� ග් වස්තුව උ�රා ගන�නාක� ෙමන� ඉල්ලන
අයද ��යාහ� ය. ඔවුන� ඉල්ලන වාරයක� පාසා �න�නා න� ඒ අා�ය පුද්ගලයන�ට
�ඟන ��ත ගතකරන�ට ��වන� ෙනා අන�මාන ය. ඒ හැර අෙන�පඬි ඩු �ටුහෙ
� ග්
මාලිගාවට ෙසාරැන� අැතුල් වූ කතා පුවත ද �� කළ ය�තත
� �. ඉල්� තර� ම
වස්තුව ඉල්ලන අයට ලැබුනා න� ෙසාරක� කරන�න වුවමනා නැත. ඒ �සා
තමාෙග් වස්තව
ු අන�න�ට අ�� �ම හා එය අන�න� ප�හරණය කරන� ෙනා�� බව
ය � �යන ලද මසුරැකම මච්ඡරිය ය � සැල�ය ය�තය
ු . එවැ� මස�රැකමක�
ෙනාමැ� වුවත� තමාට ඕනෑ කරන තමාෙග් වස්තව
ු අන�නට
� ෙදන� ෙනා කැමැ�
�ම ෙලෝභය �. ෙනා ෙදන� කැම� වස්තුව ඉල්ලන�නාහට ෙදන�ට ෙනා හැ� �ම
වූ කලි ෙලෝභ-ම�ඡ�ය ෙදකටම ස�බන�ධ ය � ෙනා��ය ය�තු ය.
එෙහ�න� අඳනය ඉල්� උදායි ෙතරැන්ට උප්පලවණ්ණා ෙතරණියන් විසින්
“මයං ෙඛා භන්ෙත මාත�ගාමා නාම කිච්ඡලාභා, ඉදඤ්ච ෙම අන්තිමං පඤ්චමං
චීවරං. නාහං දස්සාමී”.
“ස්වා��! මාගමුන� (කාන�තාවන�) වූ අපි වනා� ලැ�ම අඩු �සා �ප්පත�
ෙවමු. මාහට අැත�ෙත� පස්වැ� �වුර වු ෙම අඳදනය පමණ�. ඒ �සා ෙ� අඳදනය
ෙනා ෙදන�ෙනමැ” � �වා ය. ෙ� උප්පලවණා ෙතර�ෙයෝ වනා� ෙලාභ ම�ඡ�ය අා� �ය� ෙකෙලස් පහකළ රහත් ෙතරණි ෙකෙන�. එෙස් වුව ද
අඳනය ෙනා දිය හැකි නිසා ෙනා ෙදන්ෙනමැ යි කීවා මිස ෙලෝහය ෙහෝ මසුරැකම
නිසා ය යි ෙනා සැලකිය යුත� ය.
උප්පලවණ�ණා වස්තව
ු වනා� රසවත� කථා පුවත�. උප්පලවණ�ණාව
ප�මුත�තර බු�රජාණන� වහන�ෙස් ෙග් කාලෙය� �ට ෙපරැ� ද� පුරාෙගන අවුත�
ෙ� බු� සස�ෙන� පැ��ව රහත�ව සෘද්�මත� ෙතර�වරැන� අතුෙර� අගතැන�
පැ�� - ඒතදග්ග ඨානාන�තරය ලැබ ගත� - ඉතා ප්රය
ි ංකර රෑප ස�පත��ෙයන�
ය�ක�ත වූ �ක�ෂු�ය�. ෙම� දක�වන� ලබන�ෙන� අැය පි�බඳදව පාරාජිකා පාලිෙයහි
චීවර වග්ගෙයහි එන කථා පුවත පමණි.
උප්පලවණා භික්ෂුණිය එක� දවෙසක�� සැවැත� න�වර � පිඬඩු �ඟා වළඬ�
�වා �හරණය පි�ස එන�වර ස�පෙය� වූ අඹවනයට එළඹ එක�තරා ��ල්
ෙසවන අැ� ගසක� මුල වා� � සමවත� ස�ව �ඳ��න� ��යා ය. එකල්� අන�ෙග්
වස්තුව පැහැර ග��න� �වත� වන ෙසාරැන� කණ�ඩායමක� ගවෙයකු මරා ඒ මස්
ත�බා කන� පි�ස අන�ධවනයට අැතුල් ව මස් තැ��මට ස��ස� තැනක� ෙසායා
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යන අතර ඉ��ෙයන� යන ෙසාර ෙදටුවා හට ඒ �ක�ෂු�ය සමවත� ස�ව �ඳ��න�
��න� ද�න�ට ලැ�, අැෙග් තත�වය �න �� ඒ ෙසාර ෙදටුවා ෙ� මා�ගෙයන�
ගියෙහාත� අ�ත� ෙසාරැන� �ක�ෂු�යට කරදරයක� කරනවා අැතැ� �තා ඔවුනට
�
�ක�ෂු�ය ෙනා ෙපෙනන ෙස් ෙවන පැත�ත�න� ෙගාස් මස් ත�බා ඒ මස්වල
ෙහාඳද ෙකාටස ෙවන�ෙකාට එය ෙකාල ෙගාටුවක ඔතා �ක�ෂ�
ු යට ෙපෙනන
ෙතක� මානෙය් ඒ මස් ෙපා�ය ගසක එල්ලා “ය��� ශ්රමණෙයක� ෙහෝ
බ්රාහ්මණෙයක� ෙ� මස් අා�ය ද� න� ෙමය ප�ත්යාග කරන ලද්ෙද් ඔහ�ටය” �
�යා යන�ට ගිෙය්ය.
ඒ ෙමාෙහාෙත� � ම උප්පලවණ�ණා �ක�ෂ�
ු ය සමාපත��ෙයන� නැගී ��
�සා ෙසාර ෙදටුවාෙග් ෙ� �යමන අසන�ට ලැ� ඒ �ක�ෂ�
ු ය මස් ෙපා�ය
�ක�ෂ�
ු අාරාමයට ෙගන ගියා ය. ඉක��ත�ෙතන� අැය පස��න උ�සන ඒ මස් කු�
බඩු අා�ය ෙයා� වැළඳ�මට ස��ස� ප�� රසවත� ෙකාට ස�පාදනය කර අැෙග්
ත�පට �වුෙරන� ෙපා�යක� බැඳදෙගන සෘද්�ෙයන� අහසට නැගී ෙ��වනාරාමයට
ගියා ය. එය භාග්යවත� බු�රජාණන� වහෙස් ගමට පිඬඩු �ඟා වැ�ය ෙ�ලාව ය.
එ�ට �හාරය බලාග��න� �� උ�� නමැ� �ක�ෂුව ෙවත පැ�ණ “භාග්යවතුන�
වහන�ෙස් ෙකා��” � අැස�වා ය. එ�ට ගමට පිඩු පි�ස වැ�ය බව �ෙ� ය.
“ස්වා��! එෙස් � න� ෙ� මස් �ක භාග්යවතුන� වහන�ෙස්ට
පි�වන�වන�නට” ය � අෑ �වාය. එ�ට “නැග�ය�! ඔබ භාග්යවතූන� වහන�ෙස්
න� මාංසයක� පුජා ෙකෙළ� ය. මට ද යමක� න��න� බැ�න� ඔය අැඳද ��න
අඳදනය මට ෙදව” � �ෙ� ය. එ�ට අැය �ෙ� “ස්වා��! ස්ත�ී ව�ගයාට අයත�
�ක�ෂු�න� වන අපට ලැ�ම ඉතා අඩු ය. මාහට අැත�ෙත� �වුරැ පසක� පම�.
එන�, සංක��කාවය, උදක සා�කාවය තුන� �වුරය යන ෙමය �. (එ�
සංකච්චිකා යන� �ක�ෂු�යෙග් ශ�රෙය� අකු අැටෙයන� යට ද නා�ෙයන� උඩ ද
වැෙසන ෙස් අඳ�න �වර �ෙශ්ෂය�. එය අඳ�න�ට �යමකර ව�ෙළ් �ක�ෂු�න�ෙග්
පෙයෝධර ය�ගලය සහ උදරයත� �තර වසා තබා ගැ�මට ය. එය නාඳ�න
�ක�ෂු�යට ප�� අැවැතක� ��ෙව�. උදක සාටිකා යන� ජලස්නානය කරන �ට
අඳ�න නානකඩ ය �. තුන� �වුර යන� ෙදපට �වුර, ත�පට �වුර, අඳදන �වුරය
යන ෙ� �වුරැ තුණය.)
ය.

“වැ� අඳදනයක� නැත. ඒ �සා ෙ� අඳදනය ෙදන�ට ෙනා හැ� ය” � �වා

ඊට පස� ද උ�� �ක�ෂුව නැවත නැවතත� කරදර කළ �සා අඳදනය �
අාපස� අාරාමයට ෙගාස් ෙසස� �ක�ෂු�න� ��න� අඳදනයට කුමක� � �� අසන
�ට ඒ බව ප්රකාශ කළා ය. ඒ බව බු�රජාණන� වහන�ෙස් �නගන�ට ලැ�, ෙනානෑ
�ක�ෂු�යකෙග් අ�න� �වුරක� පි�ගන�නා �ක�ෂුවට නිසඟි පචීතියක් පනවා
ව�ළෙස්ක.
ෙම� � උ�� �ක�ෂව
ු පෘථග්ජන වූ බැ�න� ඔහ�ට වුවමනා කෙළ් අඳදනය
පමණක� ෙනාව අඳදනය ඉවත� කරන �ට උප්පලවණා �ක�ෂ�
ු යෙග් ඉතා ලස්සන
ශ�රෙයන� ස�� ෙකාටසක� වත� �ක ගැ�මට ය. ඒ බව �නගත� ඕ ෙතාෙමෝ කෙය්
ස්වල්පයක�වත� ෙනා ෙපෙනන ෙස් උඩ ෙකාටෙස� අැඳදෙගන �බුන සංක��කාව
පහත� කර යට ෙකාටස වස�න� ම අඳදනය ඉවත�කර � අාපස� සෘද්�ෙයන� අහසට
නැගි ගියා ය.
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උප්පලවණ�ණා ස්ථ��න� වහන�ෙස් පි�බඳද වැ� �ස්තර බලාෙපාෙරාත�තු
වන�න වුන� ��න� අ�ගුත�තර අටුවාව, ෙථ� ගාථා අටුවාව, ද�පියා අටුවාව යන
අා� ෙපාත� බලා දත ය�තු�.
ආයතන පබ්බය නිමි.

ධ�මාන�පස්සනාෙ� (4) ෙබා�ඣධ�ග ප�බය
ෙමෙස් සවැ�රැ� අ�ඣධත��ක අායතනය - සවැ�රැ� බා�ර අායතනය
යන ෙ�ෙළාස් අායතනයන�ෙග් වශෙයන� ධ�මාන�පස්සනාව ෙබ� ව�රා �න�
ෙබා�ඣධ�ගයන� ෙග් වශෙයන� ෙබ� දක�වන� පි�ස “පුන ච පරං” යන අා�ය
ව�ළ ෙස්ක.

සති සම්ෙබාජ්ඣංගය
පාලි
“පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති සත්තසු
ෙබාජ්ඣඞ්ෙගසු. කථඤ්ච පන භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති
සත්තසු ෙබාජ්ඣඞ්ෙගසු.
ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම
අජ්ඣත්තං සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං
සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච
පජානාති, යථා ච උප්පන්නස්ස සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ෙහාති
තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස
නැවත ද අ�ක� භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. සසර භය �ක �ද�ශනා
වඩන ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතම සත� වැ�රැ� ෙබෝධ්යා�ග (චතුස්සත්යවෙබෝධයට
උපකාර වන) ධ�මයන� ෙකෙර� සත�ව පුද්ගල ෙනා වන ස්වභාව ධ�මය අන�ව
බල�න� වාසය කර�. මහෙණ�! ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම සත� වැ�රැ� ෙබා�ඣධ�ග
ධ�මයන� ෙකෙර� සත�ව පුද්ගල ෙනාවන ස්වභාව ධ�මය අන�ව බල�න� ෙකෙස්
වාසය කර� ද?
මහෙණ�! ෙ� බු� සස�ෙන� ෙයෝගී ෙතම තමා තුළ ස�ස�ෙබා�ඣධ�ගය
අැ� ව පවත�නා කල්� �න� මා තුළ ස�ස�ෙබා�ඣධංගය අැ�ව පව� ය � �න
ගන�ෙන�ය. තමා තුළ ස�ස�ෙබා�ඣධංගය නැත ෙහාත� �න� මා තුළ
ස�ස�ෙබා�ඣධංගය නැතැ � �න ගන�ෙන� ය.
ය� ෙයා�ෙසාමන�කාරයක� �සා න�පන� ස�ස�ෙබා�ඣ��ගය උප� න�
ඒ ෙයා�ෙසාමන�කාරයත� �න ගන�ෙන� ය. එෙස්ම උපන�නා වූ
ස�ස�ෙබා�ඣධ�ගය භාවනාෙවන� ස�පු�ණ �ම ය� මා�ගය�න� ��ෙව� න�
ඒ අ�හත� මා�ගය ත� �න ගන�ෙන� ය.
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(ස�ෙබෝ�+අ�ග = ස�ෙබා�ඣධ�ග) ෙම� සම්ෙබෝධි යන� චතුස්සත්යය
ෙහාඳ�න� අවෙබෝධ කරන පුද්ගලයා ෙහෝ අවෙබෝධයට ඉවහල් වන ධ�ම සමූහ ය
�. ඒ ධ�ම සමූහෙය් එක� එක� අවයවයක� අඞ්ග න� ෙ�. උදය�බය�ණෙය�
පටන� �ද�ශනා අවස්ථාෙව� සහ මා�ග අවස්ථාෙව� ද චතුස්සත්යය මැන�න�
අවෙබෝධකර ගැ�මට ඉවහල් වන ගුණ අ�ග එකක� එකක� පාසා සෙබා�ඣධ�ග
න� ෙ�. ස� නැමැ� ��ය ම සත්යාවෙබෝධයට උපකාර වන බැ�න� ද
සත්යාවෙබෝධයට උපකාර වන ධ�ම සමු�යෙය� අන�ගයක� වන බැ�න� ද
ස�ස�ෙබා�ඣධංග ය� �යන� ලැෙ�.
��ය උපදවා ගන�ෙනමැ � ෙමෙන� ��ම හා පළමු ෙමෙන� ��ෙ� �
හටගත� ��ය ද ෙයා�ෙසා මන�කාර ය �. එ� ෙදවැ�රැ�
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා ෙයෝගී පුදග
් ලයාහට ස�ස�ෙබා�ඣධංගය, පහළ
වන�ෙන� ය. එෙහ�න� ෙයෝගී පුද්ගලයා ඒ ෙදයාකාර වූ ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය ද
�න ගන�ෙන� ය.
�ය සතන�� උපන� ස�ස�ෙබා�ඣධංගය භාවනාෙවන� වැ� �ය�ණ� �ම
රහත� මගට පැ��ෙමන� ස�පු�ණ වන�ෙන� ය. ඊට පස� ස�ය පි�බඳද වැ� �ය�ණ�
��ෙ� වුවමනාවක� නැත. එෙහ�න� රහතන� වහන�ෙස් ස� ස�ෙබා�ඣධංගය
ස�පූ�ණ කර ගැ�මට ඉවහල්වූ රහත� මා�ගය ද ප්රත්යක�ෂ ෙකාට �න ගන�ෙන�ය
යන� අදහස �.
උදය�බය�ණෙය� පටන� ස�ය (=භාවනා අරමුණ� �� ��ම) පි��� වූ
කල්� �� ��මක� පාසා �� කරන ලද අරමුෙණ� අැලී පව�න�නාක� ෙමන�
වැටෙහන ��ය �ය�ණ� �ෙමන� ප්රකට වන�� ය. එකල්� අැ� ෙව�න� නැ�
ෙව�න� පවත�නා නාම-රෑප අරමුණ� ෙමෙන� කරන �ෙත� ඉෙ�ට ම වැට�
එන�නාක� ෙමන� ෙව�. එක� අරමුණක� ෙමෙන� ෙකාට අවසාන �මත� සමග ම
ෙවන අරමුණක� ස��ස� ප�� වැටෙහන�ෙන� ය. ෙමෙන� කරන �ත ද අරමුණ
තුළට කා වැ� පව�න�නාක� ෙමන� වන�ෙන� ය. එෙහ�න� “අපිලාපන ලක්ඛණා
සති” � අටුවාෙය� �හ. ස�ය හා එකට ෙයෙදන අ�ක� ස්වභාව ධ�මයන� ද
අරමුණ ෙකෙරන� ෙවන� ෙනා� - �� කරන� ලබන අරමුණත� ��ෙයන� ෙවන�
ෙනා� පැවැත� ම ය යන� එ� අදහස �. ෙමෙස් �ය�ණ� ෙව�න� ප්රකට වන ස�
(��) ය මා�ග �නය උපදවන බැ�න� සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ග න� ෙ�.
තව ද ස�ස�ෙබා�ඣධ�ග ය උපදවා ගැ�මට උපකාරවන ධ�ම සතරක�
අැත. එන�,
1.
2.
3.
4.

ස� ස�පජඤ්ඤය,
මු�ඨස්ස� පුදග
් ල ප�ව�ජනතා,
උප��ත ස� පුදග
් ල ෙස්නතා,
තදධිමුත්තතා යන ෙ� සතර ය.

එ� සතිසම්පජඤ්ඤය න�, ඉ��යට යෑම හා අාපස� ඊම ය, ඉ�� පස
බැලීම හා අන� �සාවන� බැලීම ය, අත� පා හැ�ලීම හා �ග හැ�ම ය යන ෙ� අා�
හැම ක�ියාවක �ම එ�න� අ�ථ �ද්�යක� ද �� වන�ෙන� � � �නෙගන කර�න�
�� න�ව�න� ය�ක�ත�ම ය.
මුට්ඨස්සති පුද්ගල පරිවර්ජනතා යන� �� මුළා වූ (��ය නැ�) පුද්ගලයන�
අැස�රැ ෙනා ෙකාට ඔවුන� �රැ ��ම ය. ��මුළා වූ පුද්ගලයා බත� සඟවන කපුටුවා
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ු ාට බත� ෙගාඩක� හමු වූ �ට එ�න� බත� කටක� පුරවා එය තැනක
සඟවා තබ �. ෙමෙස් ව�න� වර ඒ බත�ෙගාඩ ඉවර වන ෙතක� තැ�න� තැන
සඟවා තබන නමුත� නැවත ඒ බත� කෑමට අමතක �ෙමන� ඒ ඒ තැන ම කුණ� �
ය �. එවැන�නවුන� අැස�රැ ��ෙමන� තමන� ත� ��ය නැ� පිස්ෙසකු ෙමන� �ය
හැ� බැ�න� ��මුළා වූ පුදග
් ලයා �රැ කළ ය�තුම ය.
උපට්ඨිතසති පුග්ගල ෙස්වනතා යන� �ස්සදත�ත ස්වා�න� වහන�ෙස්ය, අභය
ස්වා�න� වහන�ෙස් ය යන ෙ� අා� ස්වා�න�වහන�ෙස්ලා ෙමන� ස�ප�ඨානය
භාවනාෙ� ෙයෙද�න� �තර යහපත� ��ෙයන� ය�ක�ත වූ කල්යාණ�ත�යන� අැස�රැ
��ම ය. එවැ� කළණ �තුරන� අැස�රැ ��ම ද ස�ස�ෙබා�ඣධංගය උපදවා
ගැ�මට උපකාර ෙව �.
තදධිමුත්තතා යන� ඉඳ�� ��� අා� හැම ඉ�යවුවක � ම ��ය උපදවා
ගන�ට ඕනෑ ය � �ත�න� �ත එයට නැඹුරැ කර තබා ගැ�ම ය.

ධම්මවිචය සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය
පාලි
සන්තං වා අජ්ඣත්තං ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති.
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං
නත්ථි
ෙම
අජ්ඣත්තං
ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ෙස ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
ෙකටි අදහස
ෙයෝගී ෙතම තමා තුළ ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධ�ගය අැ�ව පවත�නා කල්�
�න� මා තුළ ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය අැ�ව පවත�ෙන� ය � �න ගන�ෙන� ය.
තමා තුළ ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය නැතෙහාත� �න� මා තුළ ධ�ම�චය
ස�ෙබා�ඣධංගය නැතැ� �න ගන�ෙන� ය.
ය� ෙයෝ�ෙසෝ මන�කාරයක� �සා න�පන� ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය
උප� න� එයත� �න ගන�ෙන� ය. එෙස් ම උපන� ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය
භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ �ම ය� මා�ගය�න� ��ෙව �. න� ඒ අ�හත� මා�ගයත�
�න ගන�ෙන� ය.
ධම්මවිචය න�, නාම රෑප ධ�මයන� ෙග් අැ� තතු ෙසායා ප�ක�ෂ ෙකාට
�න ගන�නා ඤාණ ය �. ඒ ෙමෙස්�: නාම-රෑප ධ�මයන� �ද�ශනා වශෙයන�
ෙමෙන� කරන ෙයෝගාවචරයා ෙමෙන� ��මක� - ෙමෙන� ��මක� පාසා - එක�
එක� නාම - රෑප අරමුෙණක�� �ෙශ්ෂෙයන� ප්රකට ව පවත�නා ස්වභාව ලක්ෂණය
ද �න ගන�ෙන� ය. ඒ ඒ නාමය ෙහෝ රෑපය. පහළ �ම ය � �යන ලද ඉපදීම ද
පි��ඳද �න ගන�ෙන� ය. උපන� වහාම �රැද්ධ�ම ය � �යන ලද නැතිවීම ද
පි��ඳද �නගන�ෙන� ය. එෙස් ම �තර ෙනා පව�න�නා අාකාර ය � �යන ලද
අනිත්ය ලක්ෂණය ද, ෙනා ෙහාඳද නරක, �ක� ��හැර පීඩා උපදවන අාකාරය වූ
දුක්ඛ ලක්ෂණය ද, මම ය� �යා ගත ය�තු අාත�ම සාරයක� ෙනා මැ� අාකාර ය
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� �යන ලද අනාත්ම ලක්ෂණය ද යන ෙ� ත�ි ලක�ෂණයන� ප්රකට ෙකාට �න
ගන�ෙන� ය. ෙ� �න ගැ�ම චතුස්සත්යවෙබෝධයට ඉවහල් වන බැ�න� ධම්මවිචය
සම්ෙබාජ්ඣංග ය � �යන� ලැෙ�.
ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය ඉපිද �මට ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය පමණක�
ෙනා ව ෙවනත� කරැණ� සතක� උපකාර ෙව�. එන�,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ප�පු�ඡකතා,
වත�ථු�සද��යතා,
ඉන��ය සමත�ත ප�පාදනතා
�ප්පඤ්ඤ පුග්ගල ප�ව�ජනා
පඤ්ඤවන�ත පුද්ගල ෙසවනා,
ග��ර �ණ ච�ය ප�චෙවක�ඛණා,
තද�මුතත
� තා යන� �.

එ� පරිපුච්ඡකථා යන� ස්කන�ධ, ධාතු අායතන, ඉන��ය, බල, ෙබෝධ්ය�ග,
මා�ගා�ග, ධ්යනා�ග, සමථ, �ද�ශනා යන ෙ� ධ�මයන� පි�බඳද ගැට� තන��
අ�ථ අදහස් �න ගැ�ම පි�ස ප්රශන
් ��ම ය.
වත්ථුවිසදකිරියතා යන� අාධ්යාත��ක, බා�ර වස්තූන� පි���කර ගැ�ම ය.
ෙයෝගී පුද්ගලයා ෙග් ෙකස්, �ය, ෙලා� �ක� ව �ෙ� න�, ශ�රය ෙහෝ වා, ෙස�
අා� ෙ�ස් ෙකෝපව පව� න�, දහ�ය, කුණ� අා�ෙයන� අපි��� � �ෙ� න� එය
අාධ්යාත��ක වස්තු අපි��� �ම ය. අැඳද ��න �වුරැ ෙහෝ වත� �ලි�ව �ගඳද
හම� න�, ෙසනස�න ෙහෝ කුණ�කසලින� අපි���ව �ෙ� න� බා�ර වස්තු
අපි��� �ම ය. එ�ට ෙකස් �ය �ඳ�ම ය, �ෙ�චන ෙ�ත� ගැ�ම ය, ස්නානය
��ම ය යන ෙ� අා�ෙයන� අධ්යාත��කත� වස්තන
ූ � පි��� කර ගත ය�තුය. �වුරැ
ෙහෝ අැඳ�� ෙස්�� අා� වශෙයන� බා�ර වස්තන
ූ � පි��� කර ගත ය�තු ය.
අධ්යාත��ක, බා�ර වස්තූන� පි��� වූ කල්� ෙයෝගී පුද්ගලයාෙග් �ණය ද පි���
ෙව�. එ�ට ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගය පහස�ෙවන� උපදවා ගත හැ� ෙව�.
ඉන්�ය සමස්ත පටිපාදනතා යන� සද්ධා, ��ය, ස�, සමා�, පඤ්� යන
ඉන��ය ධ�ම පස සම සමව පවත�වා ගැ�ම ය. අශ්රද්ධාව ය, කු�ත බවය, ��
මුළාව ය, උද්ධ�ච ය, අ�ද්යාව ය යන ෙමාවුන� මැඩ පවත�වා භාවනා �ෙත�
ප්රධානත�වය උස�ලන සද්�න��ය ය අා�ය සම සමව පවත�වා ගත ය�තු ය. ඉ�න�
සද්�න��ය බලවත� ව ඉ�� ඉන��යයන� ��වල වුවෙහාත� භාවනා �තට අන�බල
�ම ය, භාවනා අරමුණ ��පත� කර� ය, �ත තැන�පත� කර�ම ය, අරමුෙණ�
ස්වභාව ලක�ෂණය හා සාමාන්ය ලක�ෂණය �න ගැ�ම ය. යන ෙ� කටය�තු �ය
අ�ක� ඉන��යයන� ෙගන� �� ෙනා වන�ෙන� ය. එෙහ�න� වක්කලි ෙතරැන් ෙමන�
අ�ක ශ්රද්ධාව මැඩ පවත�වා, අ�ක� සමා� ප්ර� අා� ධ�මයන� හා සම
තත�ත�වෙය� පවත�වා ගත ය�තු ය. වක�කලි ෙතරැන�ෙග් �ෙත� ශ්රද්ධාව අ�ක ව
�ද�ශනා අරමුෙණ� �ත ෙයාදවා ගත ෙනා හැ�ව ��න කල්� ඒ බව �ටු
භාග්යවතුන� වහන�ෙස් ඒ ෙතරැන�ට ඉන��ය ධ�මයන� සම සම ව පවත�නා අය��න�
කමටහන� අරමුණ පැහැ�� කර �න� ෙස්ක. ඉක��� ශාස්තෘන� වහන�ෙස් �න� නය
ක�මෙය� එල්බ ෙගන �ද�ශනා වඩා මා�ග පි�ෙව�න� රහත� බව ලබා ගත�ෙත�
ය.
ඉ�න� ���න��ය ය බලවත� වුවෙහාත� එ�ට සද්�න��ය අා�යට අයත�
කටය�තු �� ෙනා කළ හැ� ය. එෙහ�න� ඒ ��යය, පස්සද්�, සමා�, උෙපක�ඛා
භාවනා වැ�ෙමන� පි�ෙහ�ය ය�තු ය. ෙසෝණ ස්ථ�රයන� වහන�ෙස් ෙම�. ෙසෝණ
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�� ඉතා �වුමැලි වූෙය�. ෙහෙතම ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ෙකෙරන� කමටහන� ලබා
ෙගන සීතවනෙයහි ෙවෙස�න� මාෙග් ශ�රය ඉතා �වුමැලි ෙව�. සැප �ඳ��න�
සැප ලබා ගත ෙනා හැ� ය. කයට �ක� � භාවනා කළ ය�තු ය � �තා, ���න�
හා සක�මන� කර�න� භාවනාෙය� වෑය� කරන කල්� ය� පතුල්වල �ය බුබු�
මතු වූහ. එ�ට එ�න� හටගත� �ක�ඛ ෙ�දනාව ද ගණනකට ෙනා ෙගන �� ෙස්
වෑය� කරන�ෙය්, පටන� ගත� ��යයය ඉතා අ�ක වූ බැ�න� බලාෙපාෙරාත�තු වූ
හැ�යට මා�ග ඵල ලබා ෙනා ගත හැ� �ය. ඉක��� ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ඒ බව
�ක එ� පැ�ණ වීණා උපමාෙවන් අවවාද � ��යයය අ�ක� ඉන��යයන� හා සම
ෙකාට ෙයාද වන ��ය දක�ව�න� ක�මස්ථානය ස�ද්ධ කර � ගි�ඣධකුට ප�වතයට
වැ� ෙස්ක. ෙසෝණ �� ද ශාස්තෘන� වහෙස් � ව�ළ නය ක�මෙයන�, ��යය අ�ක�
ඉන� ඉන��යයන� හා සමෙකාට ෙයා� භාවනා කරන�ෙය්, �ද�ශනා �නය �ය�ණ�
ෙකාට රහත� ඵලෙය� පි��ෙය් ය.
එෙස් ම ෙසස� ඉන��යයන� අතුෙරන� ද එක� එක� ඉන��යයක� බලවත� වූ
කල්� අ�ක� ඉන��යෙයෝ තම තමන� ෙග් කෘත්යෙය� අසම�ථ ෙව�. ෙමාවුන�
අතුෙරන� ද �ෙශ්ෂෙයන� ශ්රද්ධා-ප්ර�වන�ෙග් හා සමා�-��යයයන� ෙග් සම භාවය
�� කළ ය�තු ය. ශ්රද්ධාව බලවත� ව ප්ර�ව අඩු පුද්ගලයා ෙනා පැහැ�ය ය�තු තැන
පැහැ�ම අැත�ෙතක� ෙව�. ෙහෙතම ගුණ �න පහ�න�ෙනක� ෙනා ව �ත��ය
ශ්රාවකයන� ෙමන� ෙනා පැහැ�ය ය�තෙ
� ත� පහ�න�ෙන� ය. ප්ර�ව බලවත� ව ශ්රද්ධාව
අඩු පුද්ගලයා ෛකරා�කෙයක� ෙව�. ෙබෙහෙතන� හටගත� ෙරෝගයකට ෙමන�
එයට පි�ය� ෙනා කළ හැ� ය. ෙ� තැනැත�තා �තු�ලි මාත�ෙයන� ම කුසල් ��
වන�ෙන� ය � �මාව ඉක�මවා කල්පනා කර�න� දන��� අා� කුසල් �� ෙනා ෙකාට
�රෙය� උපදෙන� ය. ශ්රද්ධාව හා ප්ර�ව සමෙකාට උපදවා ගත� තැනැත�තා
පැහැ�ය ය�ත�ෙත� ම පහ�න�ෙන� ය. සමා�ය බලවත� ව ��යය අඩු පුදග
් ලයා
කු�ත කමට බර වන බැ�න� කු�ත බව ඔහ� යටපත� කර�. එෙස් ම ��යය
බලවත� ව සමා�ය අඩු පුද්ගලයා ��යය උද්ධ�චයට පක�ෂ ව අැ� වන බැ�න�
උද්ධ�චය ඔහ� යටපත� කර �. සමා�ය වනා� ��යය හා එකට ෙයා� ගත� කල්�
කු�ත බෙව� අැද ෙනා වැෙටන�ෙන� ය. ��යය හා සමා�ය එකට ෙයා� ගත�
කල්� උද්ධ�චෙය� ෙනා වැෙටන�ෙන� ය. ඒ �සා ඒ ෙදක සම ව තබා ගත ය�තු
ය.
තවද සමථ භාවනාන�ෙයෝගී පුද්ගලයා හට ශ්රද්ධාව මඳදක� බලවත� �ෙමන�
ඒ භාවනාව සා�ථක ෙව�. එය එෙස් මැ�. පඨ�ක�ණය භාවනා අරමුණක� ෙලස
ගතෙහාත� “පඨ�, පඨ�” ය � ෙමෙන� ��ෙමන� ධ්යනයක� උපදවන�ෙන� ෙකෙස්
� � සැක ෙනා ෙකාට, ස�මා ස�බු� රජාණන� ��න� ව�රන ලද භාවනා ��ය
ඒකාන�තෙයන� ම සමෘද්ධ වන�ෙන� ය � �ශ්වාස ෙකාට භාවනා ��ෙමන� ධ්යාන
ලැ�ය හැ� ය. ෙසස� සමථ අරමුෙණ� ද ෙමෙස් ම ශ්රදධ
් ාව අැ� �ය ය�තු ය.
�පස්සනා ෙයෝගියාහට න� ප්ර�ව බලවත� �ය ය�තු ය. එ�ට ෙයෝගී ෙතෙ�
නාම-රෑප ධ�මයන�ෙග් ස්වභාව ලක�ෂණය හා අ�ත්යා� ත�ල
ි ක�ෂණය ද අැ�
සැ�ෙයන� අවෙබෝධ කර ගන�ෙන� ය.
ෙම� ශ්රදධ
් ා, ප්ර� ෙදක සම ව පැවැත� ම ද අ�පනා ප්ර�ලාභයට
උපකාරය�. ස�ය වනා� හැම තැනක � ම බලවත�� ම ස��ස� ය. ස� ෙතාෙමෝ
ඒක ෙද්සය�න� උද්ධ�චයට පක�ෂ වූ ශ්රද්ධා, ��යය, ප්ර�වන�ෙග් වශෙයන� ��ර
යන �ත උද්ධ�චය ෙකෙරන� අාරක�ෂා කර ග�. එෙස් ම කු�තකමට ලක� වූ
සමා�ය ෙග් වශෙයන� කු�ත බවට වැෙටන�ට ඉඩ ෙනා � කුසල් �ත අාර�ෂා කර
ගන�� ය. හැම ව්යංජනයකට ම �ණ� වුවමනා කරන�නාක� ෙමන� ස�ය ද හැම
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තැනක �ම හැම කටය�තත
� ක � ම හැම ගුණ ධ�මයකට ම වුවමනා කරන�� ය.
එෙහ�න� “ස� ච පන ස�බත��කා වුතත
� ා භගවතා, �ං කාරාණා? �ත�තඤ්�
ස�ප�සරණං, න ච �නා ස�යා �ත�තස්ස පග්ගහ �ග්ගෙහා ෙහා�” �
අටුවාෙය� �හ. ස�ය වනා� හැම කටය�තත
� කට ම වුවමනා කරන�� ය �
භාග්යවතුන� වහන�ෙස් ��න� ව�රණ ල�. කුමක� �සා ද? කුසල �ත�තය ��ය
පි�සරණ ෙකාට අැත�ෙත� ය. ස�ෙයන� ෙතාර ව �තට �ග්රහය ෙහෝ අන�ගහ
්ර ය
�� ෙනාවන�ෙන� ය යන� ඒ අටුවා පාඨෙය් අදහස �.
දුප්පඤ්ඤපුග්ගලපරිවජ්ජනතා යන� ස්කන�ධ අායතන අා�ය න�ගත� �ප්ප්රාඥ
පුද්ගලයන� අැස�රැ ෙනා ෙකාට ��න� ම �රැ ��ම ය.
පඤ්ඤවන්තපුද්ගලෙස්වනතා යන� ප්ර�ව අැ� පුදග
් ලයන� අැස�රැ ��ම
ය. බහ�ශැත පුද්ගලයා ද ශ්රැතමය �නෙයන� ය�ක�ත බැ�න� ප්ර�ව අැත�ෙත�.
ඛන�ධප�බය අවසානෙය� �ක� වූ ප�� සමපණස් උදය�බය �ණය
උපදවා තරැණ �පස්සනාෙවන� සමන��ත පුද්ගලයා ද භාවනාමය ඤාණෙයහි
පි�ටා ��න බැ�න� ඒකාන�තෙයන� ම ප්ර�ව අැෙත�.
ගම්භීරඤාණචරියපච්චෙවක්ඛණතා යන� ගැඹුරැ වූ ස්කන�ධා�ය අරමුණ�
ෙකාට පවත�නා ප්ර�ව ෙග් ප්රෙභ්දය ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ම ය.
තදධිමුත්තතා යන� ඉඳ��, ��� අා� ඉ�යවු පවත�වන කල්� ධ�ම�චය
ස�ෙබා�ඣධංගය උපදවන� පි�ස එයට නැඹුරැ වූ එයට අ�ල වූ �ත� අැ� බව
ය. උපන� ධ�ම �චය ස�ෙබා�ඣධංගය අවසාන වශෙයන� භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ
��ම �� වන�ෙන� අ�හත� මා�ගෙය�.

විරිය සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය
පාලි
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති.
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති.
යථා ච අනුප්පන්නස්ස වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති.
යථා ච උප්පන්නස්ස වීරියසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච
පජානාති.”
ෙකටි අදහස
ෙයෝගී ෙතම තමා තුළ ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය අැ�ව පවත�නා කල්� �න�
මාෙග් සන�තානෙය� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය අැ�ව පව�න�ෙන� ය � �න
ගන�ෙන� ය. තමාෙග් සන�තානෙය� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය නැතෙහාත� �න� මාෙග්
සන�තානෙය� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය නැතැ � �නගන�ෙන� ය.
ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය උප� න� එය
ද �නගන�ෙන� ය. එෙස් ම උපන� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය භාවනාෙවන� ස�පු�ණ
�ම ය� මා�ගය�න� ��ෙව� න� ඒ අ�හත� මා�ගය ද �නගන�ෙන� ය.
ෙමෙන� ��මක� ෙමෙන� ��මක� පාසා ��යයය ප්රකට ව පහළ වන�ෙන�
ය. අැතැ� �ටක එක� එක� ඉ�යවුවක� පටන� ගැ�ෙ� �ට ��යයය අ�ක වුවෙහාත�
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අවසානෙය� ද ��යය අ�ක �ය හැ� ය. එකල්� උද්ධ�චය �සා භාවනා
මන�කාරය අවුල් �ය හැ� ය. අැතැ� �ටක � පටන� ගැ�ෙ� �ට ��යය අඩු
වුවෙහාත� පස� භාගෙය� � ��යයය අඩු �ය හැ� බැ�න� කු�ත බව ෙහෝ අලස
බව �සා එය ��වල ෙව�. අාර�භෙය� පටන� ��යය අඩු වැ� ෙනා ෙකාට
භාවනා ��ෙමන� ෙහෝ අ�ක වන ��යය තරමක� අඩු ��ෙමන� ෙහෝ අඩු වූ
��යයය මඳදක� වැ� ��ෙමන� ෙහෝ අඩු වැ� ෙනා වූ සම ��යය අැ� ව භාවනා
කරන කල්� උද්ධ�චය ද අැ� ෙනා ෙ�. කු�ත භාවය ද අැ� ෙනා ෙ�. ෙමෙස්
සම ��යයයෙයන� භාවනා කරන කල්� විරියසම්ෙබාජ්ඣංගය පහළ �ය හැ�
ය.
��ය ස�ෙබා�ඣධංගය ඉපද�මට උපකාර වන කරැණ� එෙකාෙළාෙසක�
අැත. එන�:
1. අපාය භය ප�චෙවක�ඛණතා,
2. අා�සංසදස්සා�තා,
3. ගමන�� ප�චෙවක�ඛණතා,
4. පිණ�ඩපාත අපචායනතා,
5. �ය�ජමහත�ත ප�චෙවක�ඛණතා,
6. සත�ථම
ු හත�ත ප�චෙවක�ඛණතා,
7. ජා�මහත�ත ප�චෙවක�ඛණතා,
8. සබ්රහ්මචා� මහත�ත ප�චෙවක�ඛණතා,
9. කු�තපුග්ගල ප�ව�ජනතා,
10. අාරද්ධ ��ය පුදග
් ලෙස්වනතා,
11. තද�මුතත
� තා යන� �.
එ� අපායභයපච්චෙවක්ඛණතා යන� අපායෙය� පවත�නා භයානක �ක�
ක�කෙටා� න�ව�න� සලකා බැලීම ය. එන�: �රෙය� උපන� සත�වයා හට
පළමුෙකාට ෙද අත� ෙදපය පපුව යන ස්ථාන පෙස� ගි�ෙගන �ලිෙසන යකඩ
උල් පසක� ගැ�මය � �යන ලද පඤ්ච�ධ බන�ධනය ය, ගි�ෙගන �ලිෙසන
ෙලෝ�ය ෙප�ම ය. අඟුරැ ප�වතයට නැ�ම ය. ෙලෝකුඹු �රයට අැද ��ම ය.
අ�පත� වනයට අැතුල් කර�ම ය. ෙ�තර�යට අැද ��ම ය. මහා �රෙය�
��ම ය. යන ෙ� සත� වැ�රැ� �රය �ක� �ඳ�න කල්� ද, ��සන� ජා�ෙය�
මත�ස්යව ඉපිද �ල් - ෙකමන� අා�යට අස� වූ කල්� ද, ගව අා�න�ව උපන� කල්�
ගැල් - කරත�ත අා�ෙය� ෙයා� ෙදන� ලබන ෙනාෙයක� පීඩා �ඳ�න කල්� ද, ෙප්ර්ත
ෙලෝකයට පැ�ණ ෙනාෙයක� අවුරැ� දහස් ගණනක� මු�ල්ෙල� ද, අැතැ� �ට
බුද්ධාන�තරයක� මු�ල්ෙල� ද, අාහාර පානයක� ෙනා ලැබ බඩගින�ෙනන� හා
පිපාසාෙවන� අාතුරව ��න කල්� ද, කාලකඤ්ජක ෙප්රත
් ෙයෝ�ෙය� සැට �යන�
- අස��යන� පමණ වූ සම ස�ත අැට සැ�ල්ල පමණක� වූ ශ�ර අැ� ව සැඩස�ළං
අා�ය �සා හටගන�නා �ක� පීඩා �ඳ�න කල්� ද, ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය ඉපද�ය
ෙනා හැ� ය. ��ස් ෙලාව ඉප� ��න ෙ� කාලය එයට ස��ස� ය � ප්රත්යෙ�ක�ෂා
කරන�නාහට ද ෙ� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය උපදෙන� ය.
ආනිසංසදස්සාවිතා යන� ��යයෙය� අන�සස් දන�නා බව ය. සතර මගසතර ඵල ��වාණ යන ෙ� නවෙලෝෙකෝත�තර ධ�මය ලැ�ය හැක�ෙක� පටන�
ගන�නා ලද ��යෙයන� ය. ��යය ෙනා කරන කු�තයාහට එ� ධ�මයන� ෙනා
ලැ�ය හැ� ය.
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ගමනවීථිපච්චෙවක්ඛණතා යන� ෙම� ගමන ��ය න� මා�ගයා ෙග් පු�ව
භාගය ස�ත වූ ��වාණ ගා�� ප්ර�ප� ව �. ෙහවත� �ද�ශනාව ස�ත අා�ය
මා�ග ප�පා�ය �. ෙනාෙහාත� සප්ත �ශුද්� පර�පරාව �. ව�ට �ක�ඛෙයන�
එෙතර �ම සඳදහා එ� ගමන� කළ ය�තු බැ�න� එය ගමන �� ය � �යන� ලැෙ�.
එය �ය� බු�, පෙස් බු�, මහ ස�වන� ��න� �වනට ගිය මා�ගය �. ඔබ ද එ�
යා ය�තු ය. කු�තයා ��න� එ� ෙනායා හැ� ය � ෙමෙස් ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ම
ගමන �� ප�චෙවක�ඛණතා ව �.
පිණ්ඩපාත අපචායනතා යන� තමාට පුදන� ලබන පිණ�ඩපාතයට ගරැ
සැළ�ලි �ක��ම ය. ඒ ෙමෙස් ය: ඔබට ෙ� �වුපසය පුදන මන�ෂ්යෙයෝ ඔබෙග්
නෑෙයෝ ද ෙනා ෙව�. �� �සෙයෝ ද ෙනා ෙව�. ඔවුහ� ඔබ අැස�ෙරන� �වත�
වන�ෙනමු � �තා ෙ� ප්ර�ත පිණ�ඩපාතා�ය ෙනා ෙද�; හ�ෙදක� තමන� ෙග් �න
කුශලය මහත� ඵල කර ගන�ෙනමු � �තා ෙදන�නාහ� ය. ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ��න�
ද ෙභෝජන අා� ප්රත්යය අන� �න ව�ෙළ් ෙ� �ක�ෂුව ෙ�වා අන�භව ෙකාට කය
තර කර ග��න� ස�වෙස් ෙවෙස් වා යන අදහ�න� ෙනා ෙ�. හ�ෙදක� ෙ� �ක�ෂු
ෙතම ෙ� පසය ප�ෙභෝග කර�න� ම �ද�ශනා භාවනා ෙකාට සංසාර
ව�ට�ක�ඛෙයන� �ෙදන�ෙන� ය � �තා අන� �න ව�රන ල�. ඒ �සා �න� ඔබ
කු�ත ව �ස�ව ෙහාත� ඒ පිණ�ඩයට ෙනා පුදන�ෙන� ය. ගරැ ෙනා කරන�ෙන� ය.
පටන� ගන�නා ලද ��යය අැත�තහ�ට පිණඩ
� පාත අපචායනය �� කළ හැ� ය. ඒ
�සා මහා�ත�ත ෙතරැන�නාන�ෙස් ෙමන� පිණ�ඩපාත අපචායනය ප්රත්යෙ�ක�ෂා
කරන�නාහට ද ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය පහළ වන�ෙන� ය.
පිණ්ඩපාතය ගරැෙකාට විරිය සම්ෙබාජ්ඣංගය වඩා රහත් වූ මහාමිත්ත
ෙතරැන් වහන්ෙස්නෙ
් ග් කථා ප්රවෘත්තිය ෙමෙස් �: මහාමිත්ත හිමිත�මා කස්සක
ෙලෙණහි �තර භාවනාන�ෙයෝගී ව වාසය කර�. උන�වහන�ෙස් පිඬඩු �ඟා යන
ෙගා�රැ ගෙම� සැ�හැවත� මහා උපා�කාවක� මිත්ත හිමි තුමන� පුත�යකු ෙස්
සලකා ෙපෝෂ්ය කර �. අැය එක� �ෙනක කටය�තත
� ක� සඳදහා වනයට යන�� �ව
අමතා, “�ව�ෙය�! අස�වල් තැන �� අැත. අසවල් තැන සහල් අැත. අස�වල්
තැන ගිෙතල් අැත. අස�වල් තැන පැ� අැත. න�ඹෙග් ෙසාෙහාය�රැ අය්ය මිත්ත
ස්වාමීන් වහන්ෙස් පැ�� කල්� ��, ගිෙතල්, පැ� සමඟ, බත� පිස
උන�වහන�ෙස් ෙදව, න�ඹත� අන�භව කරව; මම වනා� ඊෙය් � පිස� හීල් බත්
කාඩිඉස්ම සමඟ අන�භව කෙළ�” ය � �වා ය. “මෑ�ෙය�! දවල් කුමක� අන�භව
කරන�ෙන��” � �ව�ය අැස� කල්�, “�ය�ෙය�! පලා ෙකාළ දමා කඩ සහලින�
අැඹුල් කැඳදක� උයා තබව” � �යා ගියා ය. ස්ථ�ර ෙතෙ� �වුර ගැටවටු ගන�වා
පාත�ය ථ�කාෙයන� �කුත� ෙකාට ගන�ෙය් ම ඒ කථා ශ�දය ��බෙසෝතෙයන� අසා
තමාට අවවාද කර ගත�ෙත� ය. ( ඒ කථාව අසන�ට ලැබුෙණ� අ��ලා� ව ��
�සා ��බෙසෝතෙයන� ය� ද ඒ පන�සල පි�ටා �බුෙණ� කඳ� ගැට ෙපල�න� වට
වූ වන ලැහැබක බැ�න� කන�ෙදන� එහා ෙගදර �ට කළ ඒ කථාව ප්රකෘ�
ෙසෝතෙයන� ම අසන�ට ලැබුෙණ� ය� ද �ය�. )
තමාට අවවාද කරගත් සැටි:
“මහා උපා�කාව කා� �ය සමඟ �ල් බත� අන�භව කළා�. දවාලට ද කඩ
සහල් සහ පලා ෙකාළවලින� පිස� අැඹුල් කැඳදක� අන�භව කරනවා �. ෙතාපෙග්
ප්රෙයෝජනයට සහල් අා�ෙයන� දන� පි�ෙයල කරන�නට �ය �. ඒ උපා�කාව
ෙතාප �සා ෙකතක� ෙහෝ ඉඩමක� ෙනා පත �. බතක� ෙහෝ වස්තය
� ක� ද ෙනා
පත�. ෙද���ස් සැප හා �වන� සැප ද යන ත��
ි ධ සත� ප්රා�ථනා කරෙගන ම
ෙද�. ය�ෂම
් තා අැයට ඒ ස�පත� ෙදන�ට හැ�වන�ෙන� ද ෙනා හැ� වන�ෙන��
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“ � ෙමෙස්. අවවාද කර ගත�ෙත� ය. ‘“ඒකාන�තෙයන� ම ෙ� පිණ�ඩපාතය ඔබ
��න� රාග ස�ත ව - ද්ෙ�ෂ ස�ත ව ෙමෝහ ස�ත ව අන�භව කරන�ට ෙනා
වටන�ෙන� ය” � තමාට අවවාද ෙකාට පාත�ය අාපස� ඵ�කාෙය� බහා, �වුරැ
ගැටවටුව ලිහා පිඬඩු පි�ස ෙනා ෙගාස් නැව� කස්සක ෙලණ තුළට ම ෙගාස්,
පාත�ය අැඳද යට ද ෙදපට �වුර �වුරැ වැෙල� ද තබා “රහත� බවට ෙනා පැ�ණ
ෙනා �ක�මුෙනමැ’� ��යය ඉටා ෙගන ඉඳ�න ඉ�ය�
ෙවන� වැඩ හ�න�ෙන� ය. ෙබාෙහෝ කලක� අප්රමාද ව �ස� ඒ �ක�ෂු ෙතම
�ද�ශනා වඩා ෙපරවරැ කාලෙය� ම රහත� ඵලයට පැ�ණ, ‘මා ��න� ස�වෙස් ම
ව�ට �ක�ඛය අවසන� කරන ලද්ෙද් “ ය � ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ෙමන� පස� හටගත�
ප්රෙමෝද්යයාෙග් වශෙයන� පිපුණ� පියම
� ක� ෙමන� �නා පහළ කර�න� ම පිඬඩු පි�ස
�ක�ම යාමට ස��න� � ය. එ�ට ෙලණ අසල රැෙක� අ�ගෘ�ත ව �� ෙද්වතා
ෙතාෙමෝ,
“නෙමෝ ෙත� පු�සාජඤ්ඤ - නෙමෝ ෙත� පු�ස�තත
� ම
යස්ස ෙත� අාසවා �ණා - දක��ෙණය්යා� මා�ස”
යන�ෙවන� “ස්වා��! න�ඹ වහන�ෙස් වැ� රහතුන�ට දන� පි�ගන�වා මහ�
ස්ත�ීහ� ��න� �ෙදන�නාහ�ය’ �. ප්ර�
ී වාක්යය ප්රකාශ ෙකාට, �වා ය. ගාථාෙ�
අදහස “��කාණන� වහන�ස! ය�බඳ� වූ න�ඹ වහන�ෙස්ෙග් අාශ්රව ක�ෙල්ශෙයෝ
ක�ෂය වූවාහ� ද එෙහ�න� දන� පි�
ගැ�මට ස��ස� වූෙය� ය. පුරැෙෂෝත�තමයාණන� වහන�ස! න�ඹ වහන�ස!
මාෙග් නමස්කාරය ෙ� වා! මම න�ඹ වහන�ෙස්ට නමස්කාර කර�” යන� �. �ත�ත
�� තුමා හ�නස්ෙනන� නැගිට, ෙ�ර �වෘත ෙකාට, ෙ�ලාව බලන�ෙය් ෙපරවරැ
කාලය ම ය � �න පා �වුරැ ෙගන ගමට ප්ර�ෂ්ට � ය. ළ��ය ද �නය
ස�පාදනය ෙකාට �න� මාෙග් ෙසාෙහාය�රැ ස්වා�න� වහන�ෙස් ව�නවා අැතැ�
ෙ�ර �වෘත කර බල�න� උන�නා ය. ෙතරැන� ෙගෙ�රට වැඩ ව�ළ කල්�,
ඕෙතාෙමෝ පාත�ය ෙගන ගිෙතල් පැ�ෙයන� ෙයාදන ලද �ෂීර පායාස පිණ�ඩපාත
ෙභෝජනෙයන� පුරවා උන�වහන�ෙස්ෙග් අත�ෙල� තැබුවා ය. ෙතරැන�නාන�ෙස් “ස��
ෙහාන�ත,ු ස�වපත� ෙ� වා” � අන�ෙමෝදනය ෙකාට ෙසනස�න කරා වැ� ෙස්ක.
ළ��ය ද උන�වහන�ෙස් ෙදස බල�න� ම ��යා ය. කුමක� ෙහ�න� ද යත�? එ� ඒ
ෙතරැන�නාන�ෙස්ෙග් ඡ� ව�ණය වැ�යක� පි��� � ය. අැස අා� ඉන��යෙයෝ
වැ�යක� ප්රසන�න වූහ. මුහණ
�
ඉ� තැ�ෙයන� ��න� තල් ෙග�යක මු�න ෙමන�
වැ�යක� බබලන�ට � ය. එෙහ��.
මහා උපා�කාව වනෙය් �ට �ය �ෙවස කරා පැ�ණ, “ෙකෙස් ද?
�ය�ෙය�! �ෙග් ෙසාෙහාය�රැ ස්වා�න� වහන�ෙස් පිඬඩු පි�ස වැ�ෙස්ක� �” �
අැස�වා ය. අෑ ඒ �� වූ �ය� පුවත� ම මෑ�යන�ට �වා ය. මහා උපා�කා ෙතාෙමෝ
අද මාෙග් පුත� �ක�ෂව
ු ෙග් පැ�� �ස රහත� �ෙමන� මස්තක ප්රාප්ත � ය � �න
�ය�ෙය� ! �ෙග් ෙසාෙහාය�රැ ෙතම ෙමවක� පටන� බු� සස�ෙන� ෙවෙස�න�
අැෙල�, ෙනා කල�ෙරන�ෙන� ය � �වා ය.
දායජ්ජමහන්තතා යන� ශාස්තෘන� වහන�ෙස් ෙව�න� ලැෙබන�නට �ෙබන
සප්ත�ධ උතු� අා�ය ධ්යාන සංඛ්යාත �වැද්ද ය. ශාස්තෘන� වහන�ෙස්ෙග් ඒ
අා�යය ධනය රන�, ��, මුතු මැ�ක� අා�යට වඩා ඉතා උතු� ය. උසස් ය. ඒ
අා�ය ධනය කු�ත ව ��ෙමන� ෙනාලැ�ය හැ� ය. මවුපිය ෙදෙදනාට අ�කරැව,
�තුවක�කාරෙයක� ව වාසය කරන පුතය
� ා ෙමාහ� අපෙග් පුතෙ
� යක� ෙනා ෙ� ය �
පුත� භාවෙයන� ඉවත� කළ කල්�, ඔහ�ට මවුපියන�ෙග් වස්තුව �වැද්ද වශෙයන�
125

අ�� ෙනාවන�නාක� ෙමන� කු�ත ව, ක�මැලි ව �ද�ශනාෙවන� ෙතාර ව වාසය
කරන තැනැත�තා ද, ශාස්තෘන� වහන�ෙස්ෙග් ෙ� අා�යය ධන නමැ� �වැද්ද ෙනා
ලබන�ෙන� ය. භාවනාෙය� පටන� ගත� ��යය අැ� පුද්ගලයා ම ෙ� සාස�ක වූ
�වැද්ද ලබා ගන�ෙන� ය � ඒ �වැද්ද පි�බඳද උතු� බව න�ව�න� සලකා
බැලීෙමන�ත� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය උපදෙන� ය.
සත්ථුමහත්තපච්ෙවක්ඛණතා යන� ශාස්තෘන� වහන�ෙස්ෙග් උතු� බව
න�ව�න� සලකා බැලීම ය. ඒ ෙමෙස්�: තාෙග් ශාස්තෘන� වහන�ෙස් උතු� වූහ.
උන�වහන�ෙස් මවුකුස පි��ඳද ගන�නා කල්� ද, අ��ක�මෙන� ද, සව�තා�නය
අවෙබෝධ කරන කල්� ද, ද�සක� පවත�වන කල්� ද, යමාමහ ෙපළහර දක�වන
කල්� ද, ෙදෙලා�න� සංකස්ස න�වරට බ�න කල්� ද, අාය�සංස්කාරය අත�හ�න
කල්� ද, පි��වන� පානා කල්� ද, දසදහසක� ෙලෝක ධාතුව ක�පා වූවා ය.ෙමබඳ�
ශාස්තෘ ශාසනෙයක පැ�� ව තාහට කු�තවන�ට වටෙන� � � ෙමෙස් ශාස්තෘන�
වහන�ෙස්ෙග් උතු� බව, උසස් බව ෙමෙන� ��ෙමන�ත� ��යස�ෙබා�ඣධංගය
පහළ වන�ෙන� ය.
ජාතිමහත්තපච්ෙවක්ඛණතා යන� ශාස්තෘන� වහන�ෙස්ෙග් ජා�ෙය් උතු�
බව ෙහෝ උසස් බව සැල�ම ය. ෙතාප �න� ජා�ෙයන�ත� පහත� ජා� අැත�ෙතක�
ෙනාවන�ෙන� ය. අස�න�න වූ - කලවන� ෙනා වූ මහා ස�මත පර�පරාෙවන�
පැවැත අා උක�කාක රාජ වංශෙය� උපන�ෙන� ය. �� ස�ෙ�වුන� මහ රජහ�ෙග්
සහ මහා මායාෙද්�යෙග් ද මුණබ
� ුෙරක� වූෙය� ය. උතු� රාහ�ල ෙතරැන�ෙග් මළණ�
වුෙය� ය. ෙමවැ� බුද්ධ පුත� වූ තා ��න� කු�ත ව ��ම න�ස�� ස� ය � ෙමෙස්
ජා�ෙය් උසස් බව ෙමෙන� ��ෙමන�ත� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය පහළ වන�ෙන�
ය.
සබ්රහ්මචාරීමහත්තපච්චෙවක්ඛණතා
යන�
තමාෙග්
පර�පරාෙ�
සබ්රහ්මචා�න� වහන�ෙස්ලාෙග් උතු� බව ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ම ය. ඒ ෙමෙස් �.
සැ�ය�ත� මුගලන� ෙදනම සහ මහා ශ්රාවකයන� වහන�ෙස්ලා ද ��යය ෙහ්තු ෙකාට
ෙගන ම ෙලෝෙකෝත�තර ධම�ය ප්ර�ෙ�ධ කළාහ� ය. ෙතාප ඒ උතු� සබ්රහ්මචා�න�
වහන�ෙස්ලා ගිය මා�ගෙය� ගමන� කරන�ෙන� ද, ගමන� ෙනා කරන�ෙන� � �.
ෙමෙස් න�ව�න� සැල�ෙමන� ද ෙ� ��ය ස�ෙබා�ඣධ�ගය උපදන�ෙන� ය.
ක�සීතපුග්ගලපරිවජ්ජනතා න� අලස පුදග
් ලයන� ෙස්වනය - භජනය ප�රැපාසනය ෙනා ෙකාට ��න� ම �රැ ��ම ය. එන�: භාවනා ෙනා කර භාවනා යන නාම මාත�යක� වත� ෙනා �න, වැඩකට නැ� �ෂ්ඵල වචන
කථාකරන - කය තරකර ගැ�මට බඩ පිෙරන ෙතක� අාහාර අන�භව ෙකාට කා�ක
ෛචත�ක ��යෙයන� ෙතාර ව පිඹුරන� ෙස් �න�ෙද� අැ�� කරන ක�මැලියන�
අැස�රැ ෙනා ��ම ය.
ආරද්ධවිරියපුග්ගල ෙස්වනතා යන� භාවනාෙව� පටන� ගත� ��යයය
අැත�තවුන� අැස�රැ ��ම ය. එන� දවස මු�ල්ෙල� සක�මන� ��ම හා ඉඳ�ම යන
ඉ�යවු ෙද�න� ය�කත
� ව ��ත ප�ත්යාගෙයන� �වන� පි�ස ෙමෙහයන ලද �ත�
අැ� ව �� උත�සාහෙයන� භාවනා කරන උතුමන� අැස�රැ ��ම ය.
තද්ධිමුත්තතා යන� �න�ද්ධය �රැ ��ෙමන� ��යයයට නැමුන� �ත� අැ�
බව ය. ෙමෙස් උපන� ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ වන�ෙන�
රහත� මා�ගෙයන� ය � �න ගන�ෙන� ය.
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පීති සම්ෙබාජ්ඣංගය
පාලි
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති. අසන්තං වා අජ්ඣත්තං පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං
නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස
පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස
පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස:
තමාෙග් සන�තානෙය� පී�ස�ෙබා�ඣධංගය �ද්යමාන ව පවත�නා කල්�
�න� මා තුළ පී� ස�ෙබා�ඣධංගය අැත�ෙත� ය � �න ගන�ෙන� ය. ය� කෙලක
තමා තුළ පී�ස�ෙබා�ඣධංගය නැ� න� ඒ නැ� බව ද �න ගන�ෙන� ය. ය�
ෙයෝ�ෙසෝ මන�කාරයක� �සා න�පන� පී�ස�ෙබා�ඣධංගය උප� න� ඒ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� �න ගන�ෙන� ය. උපන� පී� ස�ෙබා�ඣධංගය
භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ �ම ය� මා�ගය�න� �� ෙව� න� ඒ රහත� මා�ගය ද
�න ගන�ෙන� ය.
�ද�ශනා කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� කරන කල්� ඒ �ද�ශනා අරමුෙණ�
�ත පිනව�න� භාවනාෙව� �ත උකටලී කරවන, අරතිය �රැෙකාට කුශලෙය�
�ත අලවන ධර්මරතිය �ය�ණ� කරව�න� �ෙත� අැ�වන ප්ර�
ී ය මා�ග�නයට
උපකාර වන බැ�න� පීතිසම්ෙබාජ්ඣංගය ය � �යන� ලැෙ�.
ප්රී�ය වනා�
1.
2.
3.
4.
5.

ඛු�ක�කා පී� ය,
ඛ�කා පී� ය,
ඔක�කන��කා පී� ය,
උ�ෙ�ගා පී� ය,
ඵරණා පී� ය � පස් වැ�රැ� ෙ�.

එ� ඛුද්�කා පීති න�, ශ�රෙය� ෙලාමු �හැ ගැ�ම (ෙලා� ෙක�න�
කර�ම) පමණක� �� ෙකාට නැවත න�ප�න ප්ර�
ී ය �.
ඛණිකා පීති න�, ��ලියක� ෙස් ක�ෂණයක� පාසා උපදනා ප්ර�
ී ය �. එය
බහ�ල වශෙයන� උප�.
ඔක්කන්තිකා පීති න�, මුහ�� ෙවරළට �ල ගසන�නාක� ෙමන� �තර කය
සෑම තැන ම පැ�ර ය�න� නැගි නැගී බ�න ප්ර�
ී ය �.
උබ්ෙබ්ගා පීති යන� ශ�රය අහසට නැ�මට තර� ෙ�ගවත� ප්රී� ය �. එය
ෙ� කථා පුව�න� දත හැ� ය.
එන�:- පුණ්ණපාලික විහාරෙයහි වැඩ වසන මහා�ස්ස ��තුමා පුණ�
ෙපාෙහෝ �නක �ය අරෙ� සෑ ම�වට ෙගාස් චන��ාෙලෝකය �ක “ෙ� ෙ�ලාෙව�
�ක�ෂු �ක�ෂු�, උපාසක උපා�කා යන �වු පි�ස රැවන�වැලි මහ සෑය වඳ�� ය”
� �තා ෙපර තමන� ඒ වැඳ�ම �ටු සැ� ෙමෙන� ෙකාට බුදධ
් ාල�බන ප්ර�
ී ය
උපදවා ගත�ෙත� ය. බලවත� වූ ඒ ප්රී�ය �සා ෙපාෙළාෙ� ගැස� රබ� පන��වක�
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ෙමන� එතුමාෙග් ශ�රය අහසට නැඟී මහ සෑ ම�ෙව� පහත� � ය. එය ��වූෙය්
සෘද්� බලෙයන� ෙනා ව ප්ර�
ී ෙ�ගය �සා ය.
ඒ ගැන ම තව කථාපුවතක් අැත. එන�, ගිරි කණ්ඩවිහාරයට න��රැ
වත්තකාල ගෙම� එක� තරැණ කුල�ය�යකෙග් මවුපිය ෙදෙදන සවස බණ
අැ�මට �හාරයට යන�නාහ� “�ෙ�! ග�භ�ව ��න ඔබට ෙනා කල්� අැ��ම
ස��ස� නැත, අපි ඔබට ත� පින� සඳදහා බණ අසන�ෙනමු ය” � �යා ගියහ. බලවත�
ශ්රද්ධාව අැ� ඕ ෙතාෙමෝ යන� කැමැ� වුවත� මවුපිය ෙදෙදනාෙග් වචනයට �කරැ
ව ෙගදර නැවතුනා ය. ෙග��ෙල් �ට බලන කල්� සඳද එ�ය �සා ගි�කණ�ඩෙය්
කඳු මුදුෙන් පිහිටි ෛචත්යය බලන අැයට පහන� පූජාව ෙපන��. සෑය වැඳද
ප්රදක�ෂිණා කරන සැ�හැවතුන� ද ද�න�ට ලැබු�. “ෙමවැ� ෛචත්යයක� ළඟට
පැ�ණ මල් පහන� අා�ය පුද�න� හැ�ෙරන�ට ලබන�ෙනෝ ද, ��� බණ අසන�ට
ලබන�ෙනෝ ද ඒකාන�තෙයන� භාග්යවන�තෙයෝ ෙව� ය” � �තන අැයට උබ්ෙබ්ගා
පීතීය උපන�� ය. ඒ ප්ර�
ී ෙ�ගය �සා ඉන�ට ම අහසට නැගුණ� ඕෙතාෙමෝ
මවුපියන� එ� පැ�ෙණන�ට ෙපර ම ෛචත්ය ම�වට අහ�න� බැස ෛචත්යය වැඳද
බණ අස�න� උන�නා ය. මවුපිය ෙදෙදන එතැනට අවුත� අැය �ක, “ආෙව් ෙකායි
මගින්දැ” � �චාරණ ලද්�, “අහසින් ආෙවමි” ය � �වා ය. “�ව�ය�! අහ�න�
ගමන� කරන�ෙන� රහතන� වහන�ෙස්ලා ය, න�ඹ ෙකෙස් අාෙව��” � අැස� �ට ��
වූ සැ� �ස්තර ෙකාට �වා ය. ෙමෙස් උ�ෙ�ග පී�ය පු�න� ෙපාදක� ෙස් ශ�රය
අාකාශෙය� පාකර හැ�ෙම� සම�ථ වන�� ය.
ඵරණ ප්රීතිය න� ස�ළං පිර වූ රබ� ෙකා�ටයක ෙමන� සකල ශ�රය තුළ
පැ�� ගිය ප්රී�ය�.
ෙම� වනා� ෙබෝ�සංඛ්යාත මා�ග �නයට උපකාරවන �ද�ශනා �නය
හා ෙයෙදන ප්ර�
ී ය ද මා�ග �නය හා ෙයෙදන ප්ර�
ී ය ද පී� ස�ෙබා�ඣධංග ය
� �යන� ලැෙ�.
එන�:

ප්රී� ස�ෙබා�ඣධංගය ඉපද�මට උපකාර වන කරැණ� එෙකාෙළාසක� අැත.

1. බුද්ධාන�ස්ස�,
2. ධ�මාන�ස්ස�,
3. සංඝාන�ස්ස�,
4. �ලාන�ස්ස�,
5. චාගාන�ස්ස�,
6. ෙද්වතාන�ස්ස�,
7. උපසමාන�ස්ස�,
8. �ඛපුග්ගලප�ව�ජනතා,
9. ��ද්ධපුග්ගලෙස්නතා,
10. පසාද�ය ස�තත
� න�ත ප�ෙවක�ඛණතා,
11. තද�මුතත
� තා යන� �.
එ� බුද්ධානුස්සති යන� බු�ගුණ නැවත නැවතත� ����ම ය.
ධම්මානුස්සති යන� ත�ප
ි ිටක ප�යාප්�ය හා මා�ග ඵල ��වාණ යන දහ�
ගුණ නැවත නැවතත� �� ��ම ය.
ය.

සංඝානුස්සති යන� අා�යය සංඝයාෙග් ගුණ නැවත නැවත ත� �� ��ම
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සීලානුස්සති යන� තමා ��න� රක�නා ලද පි��� �ලය නැවත නැවතත�
�� ��ම ය.
චාගානුස්සති යන� තමාෙග් ත්යාග ගුණය ෙහවත� තමා ��න� �න� �නය
පි�බඳද මස�රැ මල �රැ ��� වශෙයන� පැවැ� පි��� ත්යාග ගුණය නැවත
නැවතත� �� ��ම ය.
ෙද්වතානුස්සති යන� ෙද්වතාෙවෝ ශ්රද්ධා, ශීල, ශ්රැත, ත්යාග, ප්ර�, ��,
ඔත�තප්ප යන ය� සත�පුරැෂ ධ�මය�න� ය�ක�ත ව ෙද්වත�වයට ගියාහ� ද, එවැ�
ගුණධ�ම මා තුළ ද අැතැ� ෙද�යන� ශිෂ්ය ෙකාට ෙගන තමා තුළ පවත�නා ශ්රද්ධාශීල අා� ගුණයන� නැවත නැවතත� �� ��ම ය, �� කර�න� ඒවා �ය�ණ� ��ම
ය.
උපසමානුස්සති යන� ��වාණෙය් පවත�නා �ක� සං�ඳද �ෙ� ගුණය නැවත
නැවත ත� �� ��ම ය.
ලුඛපුග්ගලපරිවර්ජනතා යන� පැහැ�ය ය�තු බු�ගුණ දහ� ගුණ සඟ ගුණ
අා�ෙය� ප්රසාද ස්ෙන�හයක� ෙනා මැ� ව රෑක�ෂ (තද �ත� අැ�) පුද්ගලයන� අැස�රැ
ෙනා ෙකාට ��න� ම �රැ��ම ය. එෙස් �රැ කරන� ලබන�ෙන� තමා රත�නත�ය
ෙකෙර� අාදර ෙගෟරව කරන �සා එයට බාධා �ය හැ� බැ��.
සිනිද්ධපුද්ගලෙස්නතා යන� බුද්ධා�න� ෙකෙර� ප්රසාදය බහ�ල ෙකාට අැ�
මෘ� ෙමාෙලාක� ��ඳ� �ත� අැ� පුද්ගලයන� අැස�රැ ��ම ය.
පසාදනීය සුත්තන්ත පච්චෙවක්ඛණතා යන� රත�නත�යෙය් ගුණ ප්රකාශ
ෙකාට අැ� ස�ත� ධ�මයන� ඉෙගන එ� අ�ථ අදහස් �මසා බැලීම ය.
තද්ධිමුත්තතා යන� ඉඳ�� ��� අා� ඉ�යවු පවත�වන හැම අවස්ථාවක� ම
�ද�ශනා ප්ර�
ී ය උපදවා ගන�ට ඕනෑ ය � එයට නැමුන� �ත� අැ� බව ය.
බු� ගුණ �� ��ෙමන� හටගන�නා ප්ර�
ී ය �සා උපදවන ප්ර�ත �ත�තජ
රෑපවලින� සකල ශ�රය පුරවාල�න� පී�ස�ෙබා�ඣධංගය පහළ ෙව�.
“සභාවත�තා ච ෙන�කත�තා - එකස්සාපි ච ග��රා
බුද්ධාන�ස්ස� අා�ස� - උපාචාෙරා ව නාප්පනා”
� � බැ�න� ඉතා ගැඹුරැ පරමා�ථ ස්වභාව ධම� වූ බැ�න� ද බු�ගුණ, දහ�
ගුණ අා�ෙය� ෙබාෙහෝ ෙකාටස් අැ� බැ�න� ද, එක එක ගුණයක� ෙගන බැ�වත�
එය අ�ශ�න� ගැඹුරැ බැ�න� ද, බු� ගුණ අා� කමටහන� ෙමෙන� ��ෙමන� - ��
��ෙමන� උපාචාර සමා�ය �ස අන්ය සමා�යක� උපදවාගත ෙනා හැ� ය.
එෙස් ම ෙබාෙහෝ කලක� කඩ ෙනා කර රත�නා ලද ශිලය ප්රත්යෙ�ක�ෂ කරන
කල්� ද, ප්ර�ත ෙභෝජනය �ල්වතුනට
� �න�ෙනමැ � ප්රත්යෙ�ක�ෂා කරන කල්�
ද, ෙද්වත�වයට පැ�� ෙද�යන� තුළ පැවැ� ශ්රද්ධා ශීලා� ගුණ ධ�ම තමා තුළ
පවත�නා බව �� කරන කල්� ද, භාවනාෙවන� යටපත� වූ ෙකෙලස් න�පදනා බව
ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ම ද ෙවෙහර �හාර, ෙබෝ�, ෛචත්ය අා� �ද්ධස්ථානයන� සහ
�ල්වත� ගුණවත� පැ�� උතුමන� ෙකෙර� ගරැ සැල�ලි ෙනා දක�වන කටුක - ර�
පුද්ගලයන� �රැ ෙකාට, බුද්ධා� උතු� වස්තූන�� ප්රසාදය බහ�ල ෙකාට අැ� මෘ�
ෙමාෙළාක�

129

උතුමන� ෙස්වනය කර�න�, ප්රසාදය වැ� �ය�ණ� කරවන දහ� ෙකාටස්
භා�තා කර�න�, �තර භාවනා ප්ර�
ී යට නැමුන� �ත� අැ� ව වාසය කරන�නාහට
පහස�ෙවන� ම පී�ස�ෙබා�ඣධංගය පහළ වන�ෙන� ය. ෙමෙස් ෙයෝගාවචරයාහට
උපන� ප්ර�
ී ය අවසාන වශෙයන� මස්තකප්රාප්තවන�� රහත� මා�ගෙයන� ය � �න
ගන�ෙන� ය.

පස්සද්ධි සම්ෙබාජ්ඣංගය
පාලි
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති.
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස:
තමා තුළ පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධංගය �ද්යමානව පවත�නා කල්� �න� මා
තුළ පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධංගය අැත�ෙත� ය � ෙයෝගී පුද්ගලයා �න ගන�ෙන� ය.
තමා තුළ පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධංගය නැතෙහාත� �න� මා තුළ පස්සද්�
ස�ෙබා�ඣධංගය නැතැ � �න ගන�ෙන� ය. ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� �සා
න�පන� පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධංගය උප� න� එය ද �න ගන�ෙන� ය. එෙස්ම උපන�
පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣංගය භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ �ම ය� අාය්ය� මා�ගය�න�
��ෙව� න� ඒ අ�හත� මා�ගයත� �න ගන�ෙන� ය.
එහි විස්තරය:
කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� ��ෙමන� ප්ර�
ී ය අැ� වූ පස� �රැත�සාහෙයන�
ම �ෙත� අැ�වන සන�ස�න�කම ෙහෝ සැන�ල්ල පස්සද්ධිසම්ෙබාජ්ඣංග ය �. ෙ�
ප්රී�ය හා පස්සද්�ය උදයබ්බය ඤාණය පහළ �ෙ� පටන� අ�ශ�න� ප්රකට වන�ෙන�
ය. එකල්� ෙපර න�පන� �රෑ සතුට හා සැන�ල්ල අැ� වන බැ�න� ඒ සතුට හා
සැන�ල්ල ෙමෙතකැ � ප්රමාණ ෙනා කළ හැ� ය. “ස�බං ර�ං ධ�මර� �නා�”
ය � ව�ළ ප�� ස්තන
�ී � ෙකෙර� ද, � පුතුන� ෙකෙර� ද, රන� �� මුතු මැ�ක�
අා�ය ෙකෙර� ද, නැටු� ගැය�� අා�ය ෙකෙර� ද, පවත�නා අෙන�ක ප්රකාර වූ
ර�යක� අැලීමක� - ප්ර�
ී යක� ෙව� න�, ඒ හැම ර�යකට වඩා ඒ හැම ප්රී�යකට
වඩා ධර්ම රතිය ම - ධර්ම ප්රීතිය ම උතු� ෙව�. සංසාර ව�ට �ක�ඛය අවසන�
ෙකාට �වන� ��මට උපකාර වන බැ��.
යෑ�, ���, ඉඳ��, ෙහා��, අතපය හැ�ලී�, �ග හැ��, ��න� ෙමෙන�
��� අා� හැම කාය �ත�ත ක�ියාවක� ම ස�ඛ ෙ�දනාෙවන� ෙතාර ෙනා වන
බැ�න� හැම �ට ම ස�වෙස් ��ය හැ� බව �ෙනන�ෙන� ය. ප්ර�
ී ෙ�ගය �සා
ශ�රයට පවන� සලන�නාෙමන� කාය �ත�ත �හය සං�ෙඳදෙන� ය. පස්සද්�ය �ය�ණ�
වූ කල්� භාවනා අරමුණ ෙමෙන� ෙනා ෙකාට ද සන�සන
� � බව ��ල් බව
�ෙනන�න පටන� ග�. භඞ්ග ඤාණය ආදී විදර්ශනා ඥාන අවස්ථාවන්හි ෙ� ප්ර�
ී ය
හා පස්සද්�ය අැතැ� �ටක � පමණක� ප්රකට �ය හැ� ය. එෙහත�
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සංඛාරැෙපක්ඛා ඤාණ අවස්ථාෙව� වනා� අැතැ� �ට වැ� කාලෙ�ලාවක�
ප්රකටව පව�.
ෙමෙස් �පස්සනා කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� ��ෙ� � �ෙශ්ෂ
උත�සාහයක� නැ�ව ම ෙයෝගාවචරයාෙග් කෙය් හා �ෙත� ��ල්ලක� ෙහෝ
ෙවෙහ�මක� ෙනා මැ� ව පහළ � එන සංස�න� සැප ග�ය පස්සද්�
ස�ෙබා�ඣධංග ය �. පස්සද්ධි සම්ෙබාජ්ඣංගය උපදවා ගැ�මට උපකාර වන
කරැණ� සතක� අැත.
එන�,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ප�තෙභෝජනෙස්වනතා,
උතුස�ඛෙස්වනතා,
ඉ�යාපථ ස�ඛ ෙස්වනතා,
ම�ඣධත�ත පෙයෝගතා,
සාරද්ධ කායපුද්ගලප�ව�ජනතා,
පස්සද්ධ කායපුගග
් ලෙස්වනතා,
තද�මුතත
� තා යන� �.

එ� පණීතෙභෝජනෙස්වනතා යන� රසවත� වූ, ��� සප්පාය ෙභෝජනය
අන�භව ��ම �.
උත�සුඛෙස්වනතා යන� ශීත - උෂ්ණ ගුණයන� අතුෙරන� තමාෙග් ශ�රයට
ගැළෙපන - සැපවත� ඍතු ගුණයක� ෙස්වනය ��ම ය.
ඉරියාපථසුඛෙස්වනතා යන� යෑම ය, ��ම ය, ඉඳද ගැ�ම ය, ෙහා�ම ය,
යන සතර ඉ�ය�වලින� ය� ඉ�යවුවක� ස�ව ෙස් පැවැත��ය හැ� න� එම ඉ�ය�
ෙවන� භාවනා ��ම ය.
මජ්ඣත්තපෙයෝගතා යන� තමාෙග් හා ෙමරමාෙග් ස්ව�ය වස්තව
ු
කුශලාකුශල ක�මය බව සැල�ෙමන� හැම අවස්ථාවක � ම මැදහත� පැවතු� අැ�
බව ය.
සාරද්ධකායපුද්ගලපරිවජ්ජනතා යන� ගල්කැට, දඬඩු මුගුරැ අා�ෙයන�
අන�න�ට පීඩා කර�න� හැ�ෙරන - ෙනා සන�ස�න� පුද්ගලයන� ��න� ම �රැ ��ම
ය.
පස්සද්ධකායපුගග
් ලෙස්වනතා යන� අත පය �ක�මවා ගත� සන�ස�න� කර
අැ� පුදග
් ලයන� අැස�රැ ��ම ය.
තදධිමුත්තතා යන� පස්සද්�ය උපදවන� පි�ස එයට නැමුණ� �ත� අැ� බව
ය. ෙම� කරැණ� වලින� උපදවා ගත� පස්සද්�ය භාවනාෙවන� ඉහළට ම ස�පු�ණ
වන�ෙන� රහත� මගින� ය� ෙයෝගී පුද්ගලයා �න ගන�ෙන� ය.

සමාධි සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය
පාලි
131

“සන්තං වා අජ්ඣත්තං සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති.
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස
තමා තුළ සමා� ස�ෙබා�ඣධංගය අැ�ව පවත�නා කල්� �න� මාෙග්
සන�තානෙය� සමා� ස�ෙබා�ඣධ�ගය අැ�ව පව�න�ෙන� ය � �නගන�ෙන� ය.
තමා තුළ සමා� ස�ෙබා�ඣධංගය නැ� න� ඒ බව ද �න ගෙන� ය. ය�
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය�න� සමා� ස�ෙබා�ඣධංගය උප� න� එයත� �න ගන�ෙන�
ය. උපන� සමා� ස�ෙබා�ඣධ�ගය ය� අා�ය මා�ගය�න� භාවනාෙවන� ප�පූ�ණ
ෙව� න� ඒ රහත� මා�ගය ද �න ගන�ෙන� ය.
එහි විස්තරය:
කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� ��මක� - ෙමෙන� ��මක� පාසා ෙමෙන�
කරන� ලබන අරමුෙණ� ම �ත පි�ටුවාෙගන එ� ම �ත අැලී ගැලී පවත�නා ෙස්
ෙවන අරමුණකට �ත ෙනා යවා �ත තැන�පත� ෙකාට තබා ගත ය�තු ය. �ෙත�
තැන�පත�කම �ය�ණ� වූ කල්� ෙමෙන� කරන� ලබන නාම රෑපයන�ෙග් ස්වභාව
ලක�ෂණ අා�ය සහ අැ�වන, නැ�වන අ�ත්ය ලක�ෂණය අා� සාමාන්ය ලක�ෂණය
ද අැ� සැ�ෙයන� �නගත හැ� වන�ෙන� ය. ෙමෙන� කරන අවස්ථාෙව�
�ක�ෂණව පහළ � එන ඛණිකසමාධිය සමාධිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය �.
සමා�ස�ෙබා�ඣධංගය
එෙකාෙළාසක� අැත.

ඉපද

�මට

උපකාර

වන

අ�ග

(කරැණ�)

එන�:1. වත�ථ�
ු සද��යතා,
2. ඉන��යසමත�ත ප�පාදනතා,
3. ��ත�තකුසලතා,
4. සමෙය් �ත�තස්ස පග්ගණ�හනතා,
5. සමෙය් �ත�තස්ස �ග්ගණ�හනතා,
6. සමෙය් ස�පහංසනතා,
7. සමෙය් අ�ඣධුෙපක�ඛණතා
8. අසමා�ත පුද්ගල ප�ව�ජනතා,
9. සමා�තපුගග
් ලෙස්වනතා,
10. ඣධාන�ෙමාක�ඛ ප�චෙවක�ඛණතා,
11. තද�මුකත
� තා යන� �.
ඒ අගයන� අතුෙරන� වත්ථුවිසදකිරියතා යන� අධ්යාත��ක බා�ර වස්තන
ූ �
පි��� කර ගැ�ම ය.
ඉන්�ය සමත්තපටිපාදනතා යන� ශ්රද්ධා� ඉන��යයන� සම බවට පමුණව
� ා
ගැ�ම ය. ෙ� අංග ෙදක ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංගෙය� � ෙස�න� දත ය�තු ය.
නිමිත්තක�සලතා යන� ධ්යාන ඉපද�මට උපකා� වන ක�ණ ���, අස�භ
��� අා�ය පි�ෙයල ��ම ය, එය අරමුණ� ෙකාට භාවනා ��ම ය, එ�න�
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උපදවා ගත� උග්ගහ ���, ප�භාග ��� අාරක�ෂාකර ගැ�ම ය යන ෙම�
පළපුරැද්ද ෙහෝ ද�ෂතාව අැ� කර ගැ�ම ය.
සමෙය් චිත්තස්සපග්ගණ්හනතා යන� ය� කෙලක�� ඉතා ලි�ල් වූ ��යය
අා�ය �සා �ත මැලි වූෙය් ෙහෝ හැ�ලී ගිෙය් න� එකල්� ධ�ම�චය
ස�ෙබා�ඣධංගය හා ��ය ස�ෙබා�ඣධංගය ද පී�ස�ෙබා�ඣධංගය ද උපදවා
ලීෙමන� ඒ �තට රැකුල් �ම �.
සමෙය්චිත්තස්සනිග්ගහණතා යන� ය� කෙලක�� වැ�යක� අැරඹූ ��යය
අැ� බව යන අා�ෙයන� �ත උදහස් වූෙය් ෙහෝ ��ර ගිෙය් ෙ� න� එකල්�
පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධ�ගය හා සමා�ස�ෙබා�ඣධ�ගය ද උෙපක�ඛා
ස�ෙබා�ඣධංගය ද උපදවා ගැ�ෙමන� ඒ �තට �ග්රහ ��ම ය.
සමෙය් සම්පහංසනතා යන� ය� කෙලක�� �ත, ප්ර�ව හා ෙය�ෙ� අඩුකම
�සා ෙහෝ සන�සන
� � බව හා ස�වය ෙනා ලැ�ම �සා ෙහෝ ඒ �ත අාස්වාද ර�ත
ෙව� න�, එකල්� සංෙ�ග වස්තු අට ප්රත්යෙ�ක�ෂ ��ෙමන� �ත සංෙ�ගයට
පමුණ�වා ෙගන රත�නත�ය පි�බඳද ගුණ �� ��ෙමන� �ත සතුටු කර ගැ�ම ය.
එ� සංෙ�ග වස්තු අට න�:- ජා�ය, ජරාවය, මරණය, සතර අපාය �කය,
අ�ත වූ සසර �කය, අනාගත සසර �කය, �න� පවත�නා සසර �කය, අාහාර
ෙස�ෙ� �කය, යන ෙ� කරැණ� අට ය.
“ජා� ජරා ව්යා� චු� අපායා
අ�ත අපත�තකව�ට�ක�ඛං
ඉ�� අාහාර ගෙව�� �ක�ඛං
සංෙ�ගවත�ථූ� ඉමා� අ�ඨ”
යන� සංෙ�ගවස්තු අට අැතුළත� ගාථාව �.
සමෙය් අජ්ඣුෙපක්ඛණතා යන� ය� කෙලක�� සම්යක� ප්ර�පත��ය කරැණ�
ෙකාට ෙගන මැලි ෙනා වූෙය් ෙහෝ සන�සන
� � වූෙය් අාස්වාද ස�ත ව අරමුෙණ�
සමව පැව� භාවනා �ත�තය සමථ මා�ගයට පි�පන�ෙන� ෙව� ද, එකල්�
ෙයෝගාවචර ෙතම �ත�තයට අන�බල �මය �ග්රහ ��මය �ත සතුටු කර �මය
යන ෙ� කෘත්යයන�� උත�සාහ ෙනා ෙකාට මධ්යස්ථ වන�ෙන� ය. සම ෙ�ගෙයන�
ගමන� කරන අශ්වයන� ෙකෙර� සම ව, මධ්යස්ථ ව බලන �යැ�රකු ෙම�.
අසමාහිතපුද්ගලපරිවජ්ජනතා යන� උපචාර සමා�ය ෙහෝ අ�පනා සමා�ය
ලබා ෙනාගත� �ත �ක�මවා ගත ෙනාහැ� - ෙනාෙයක� බා�ර අරමුෙණ� �වන
�ත� අැ� පුද්ගලයන� ��න� ම �රැ ��ම ය.
සමාහිතපුද්ගලෙස්වනතා යන� උපචාර සමා�ෙයන� ෙහෝ අ�පණා
සමා�ෙයන� එකඟ වූ �ත� අැ� උතුමන� ෙස්වනය - භජනය - ප�රැ පාසනය
��ම ය.
ඣානවිෙමාක්ඛපච්චෙවක්ඛණතා යන� ධ්යාන, මා�ග, ඵල ධ�මයන�
ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ම ය.
තදධිමුත්තතා යන� ඉඳ��, ��� අා� ඉ�ය� පවත� වන කල්� සමා�ය ඉපද
�මට ම නැමුණ� �ත� අැ� බව ය.
133

ෙමෙස් උපදනා සමා�ය අවසාන වශෙයන� භාවනාෙවන� වැ� �ය�ණ�
වන�ෙන� රහත� මගින� ය � ෙයෝගාවචරයා �න ගන�ෙන� ය.

උෙපක්ඛා සම්ෙබාජ්ඣංගය
පාලි
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති.
අසන්තං
වා
අජ්ඣත්තං
උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා’ති
පජානාති. යථා ච අනුප්පන්නස්ස උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදා ෙහාති
තඤ්ච පජානාති. යථා ච උප්පන්නස්ස උෙපක්ඛාසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස භාවනාය
පාරිපූරී ෙහාති තඤ්ච පජානාති.”
ෙකටි අදහස
�ය සතන�� උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංගය අැ� ව පවත�නා කල්� ෙයෝගී
ෙතම ඒ බව �න ගන�ෙන� ය. උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංගය �ය සතන��
නැතෙහාත� ඒ බවත� �න ගන�ෙන� ය. ය� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයක� කරණ ෙකාට
ෙගන න�පන� උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංගය උප� න� ඒ ෙයෝ�ෙසෝමන�කාර ද
�න ගන�ෙන� ය.
උපන� උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංගය භාවනාෙවන� ස�පූ�ණ �ම ය� අා�යය
මා�ගය�න� ��ෙව� න� ඒ අ�හත� මා�ගය ත� �න ගන�ෙන� ය.
කමටහන� අරමුණ ෙමෙන� ��ෙ� � භාවනාව �ය�ණෙ
� �ගන යන �ට
ෙමෙන� ��මක� පාසා �ෙත� සමව පැවැත�ම ප්රකට වන�ෙන� ය. එන�
තත�ම�ඣධත�තතාව �. එය ම උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංග ය �. ෙ� උෙප්කෂ
� ාව
තමාට ද පහස�ෙවන� වටහා ගත ෙනා හැ�ය. ෙත�ෙරන හැ�යට අන�න�ට �යා �ම
ත� අපහස� ය. එෙහත� උදය�බය�ණය අා� �ද�ශනා�නයන� ලබාගත�
ෙයෝගාවචරයාහට න� �ය සතන�� ප්රකටව පහළ වන බැ�න� උෙපක�ඛා
ස�ෙබා�ඣධංගය පහස� ෙවන� දත හැ� ෙව�.

අැත.

ෙ� උෙපක�ඛාස�ෙබා�ඣධංගය උපදවා ගැ�මට උපකාර වන කරැණ� පසක�
එන�:-

1.
2.
3.
4.
5.

සත�තම�ඣධත�තතා,
ස�ඛාරම�ඣධත�තතා,
සත�තස�ඛාරෙක�ලායන පුග්ගලප�ව�ජනතා,
සත�තසංඛාර ම�ඣධත�ත පුදග
් ල ෙස්වනතා,
තද්� මුත�තතා යන� �.

එ� සත්තමජ්ඣත්තතා යන� සත�වයන� ෙකෙර� � මැදහත� බව උපදවා
ගැ�ම ය. එය වනා� ක�මය ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ෙමන� හා සත�තව
� ෙයක� නැ� බව
ප්රත්යෙ��ෂා ��ෙමන� ද යන ෙදයාකාරය�න� උපදවා ගත ය�තු ය. ඒ ෙමෙස් �:
ෙතෝ තමාෙග් ක�මෙයන� ම ෙමෙලාවට අවුත� තමාෙග් ක�මෙයන� ම පරෙලාව
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යන�ෙන� ය. ෙ� තැනැත�තා ද ඔහ�ෙග් ක�මෙයන� අවුත� ඔහ�ෙග් ක�මෙයන� ම
යන�ෙන� ය. එෙස් න� ෙතෝ කවෙරකුට අාසාව ෙහෝ අාලය කරන�ෙන� ද? ෙමෙස්
කය ස්ව�ය වස්තුව ෙකාට අැ� බව ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ෙමන� ද මැදහත� බව
අැ�ෙව �. එෙස් ම පරමා�ථ වශෙයන� සත�වෙයක� අැත�ෙත� ම නැත. එෙස් න�
ෙතෝ කවෙරකුට අාසාව ෙහෝ අාලය කරන�ෙන� ද? ෙමෙස් සත�වෙයක� නැ� බව
ප්රත්යෙ�ක�ෂා ��ෙමන� ද මැදහත� වූ බව අැ� ෙව�.
සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතා යන� අ�ඤ්�ණක සංස්කාරයන� ෙකෙර� මැදහත�
බව උපදවා ගැ�ම ය. එය ද සංස්කාර මධ්යස්ථභාවය හා තාවකාලික භාවය
ප්රත්යෙ��ෂා ��ම ද යන ෙදයාකාරෙයන� අැ� �ය හැ� ය. ඒ ෙමෙස් �: ෙ�
�වුර ෙහෝ වස්ත�ය පි�ෙව�න� ව�ණ �කාරයට ද ��ණ භාවයට ද පැ�ණ
පාපිස්නා ෙර� කඩක� ෙමන� අ�න� ස්ප�ශ කරන�ට පවා පි�කුල් බැ�න� සැරය�
ෙකා�න� ඉවත ��ය ය�තත
� ක� වන�ෙන� ය. ස්�ර ��ෙයක� අැත�න� ඒ වස්ත�යට
එෙස් �නාශවන�ට ඉඩ ෙනා ෙදන�ෙන� ය. ෙමෙස් අස්වා�ක භාවය ප්රත්යෙ��ෂා
��ෙමන� ද මැදහත� බව උපදෙන� ය. එෙස් ම ෙ� �වුර ෙහෝ වස්ත�ය වැ� කලක�
ෙනා පව�න�ෙන� ය. �ක කලක� ම පව�න�ෙන� ය � තාවකාලික බව ප්රත්යෙ�ක�ෂා
��ෙමන� ද මැදහත� බව උපදෙන� ය. �වුෙර� ෙහෝ වස්තෙ
� ය� ෙමන� ම අ�ක�
ප�ස්කාරයන� ෙකෙර� ද මැදහත� බව උපදවා ගැ�ම සඞ්ඛාරමජ්ඣත්තතා න�.
සත්තසඞ්ඛාරෙක්ලායනපුග්ගලපරිවජ්ජනතා
යන�,
සත�වයන�
හා
සංස්කාරයන� ෙකෙර� මමායනය (අාලය) කරන පුද්ගලයන� ��න� ම �රැ ��ම
ය. සත�ත
ෙක�ලායනය - ස�ඛාරෙක�ලායන ය � ෙක�ලායනය ෙද වැ�රැ� ෙ�. සත්ත
ෙක්ලායනය න�:- “ගි�යා ��න� තමාෙග් � පුතන
ු � ෙකෙර� අාදරය ෙහෝ අාලය
��ම ය. පැ�ද්� ��න� තමාෙග් අතවැ� ශිෂ්යයන� ෙකෙර� අාදරය ෙහෝ අාලය
��ම ය.” ෙමාෙහාතකු � තමාෙග් දරැවා ෙහෝ ශිෂ්යයා ද�න�ට ෙනා ලැබුන ෙහාත�
අසවල් දරැවා ෙහෝ ශිෂ්යයා ෙකා�� � තැ� ගත� මුෙවකු
ෙස් ඔබෙමාබ ෙසායා බල�. අ�ෙකකු ��න�ත� තමාෙග් දරැවා ෙහෝ ශිෂ්යයා
කටය�තත
� කට ෙයාදවා ගන� �ටු කල්� එයට අසතුට ප්රකාශ කර� න� එය
සත්තසඞ්ඛාරෙක්ලායන ය �. සඞ්ඛාරෙක්ලායනය න�, තමාෙග් පා �වුරැ ෙහෝ
අැඳ�� පැළඳ�� ෙකෙර� අාලය ��ම ය. ඒවා අන�නට
� අල්ලන�නට වත� ඉඩ ෙනා
ෙද� න� තාවකාලික ව ප�හරණයට ඉල්� වත� ෙ�වා අපි වත� ප�හරණය ෙනා
කරන�ෙනමු. ය�ෂම
් තුන�ට ෙකෙස් ෙදන�ෙනමු � � ප�ස්ස� කර තබ� න� ෙමය.
සංඛාරෙක�ලායන ය �.
සත්තසංඛාරමජ්ඣත්තපුග්ගලෙස්වනතා යන� සත�වයන� හා සංස්කාරයන�
ෙකෙර� මැදහත� උතුමන� අැස�රැ ��ම ය.
තද්ධිමුත්තතා යන� ඉඳ��, ��� අා� ඉ�ය� පවත�වන හැම �ටක � ම
උෙපක්ඛා සම්ෙබාජ්ඣංගය උපදවා ගන�ට ඕනෑ ය � එයට නැමුණ� �ත� අැ� බව
ය.
ෙමෙස් උපදවා ගන�නා ලද උෙපක�ඛාස�ෙබා�ඣධංගය භාවනාෙවන�
ස�පූ�ණ �ම ය� අා�යය මා�ගය�න� ��ෙව� න� ඒ අ�හත� මා�ගය ද ෙයෝගී
පුද්ගලයා �න ගන�ෙන� ය.

135

භාවනා �ත�� සම ව පවත�නා තත�ම�ඣධත�ත උෙපක�ඛාව උපදනා
අාකාරය: නාම-රෑපයෙග් අැ��ම, නැ��ම ප්රකට ව වැටහ�ණ� කල්� ඒ පි�බඳද
�ශ්වාසය වූ ශ්රද්ධාව අ�ක වූ පුදග
් ලයා ඒ �ශ්වාසය අන�ව නැවත නැවතත�
කල්පනාවට වැෙටන�ෙන� ය. ෙකෙස් ද යත�? “නාම-රෑප ෙදක පමණක� අැත�ෙත�
ය. පුද්ගලෙයක�-සත�වෙයක� නැතැ �” යන� සැබෑව�, “අැ� පිය ෙහ�මක� අැතුළත
ස්�ර ව පවත�නා ෙදයක� ද නැත, අැ� වූ වහා ම �ඳ� යන ස්වභාවයක� ම
අැත�ෙත�ය”, යන �යමන අැත�තක� ම ය. “නාම -රෑපයන� ෙග් �ත්ය ෙනා වන
බව -එය �කක� ම වන බව- එ� අාත�මයක� නැ� බව අැත�ත�. �යල්ල දත�
බු�රජාණන� වහන�ෙස්න�ෙග් වචනය අැත�ත�.” ෙ� අා� වශෙයන� පවත�නා
ෙකළවරක� නැ� ශ්රද්ධාව �සා කල්පනාවට බැස ගන�ෙන� ය. එකල්� ඒ
කල්පනාෙ� අැ��ම හා නැ��ම ද ෙමෙන� ෙනා කළ හැ� ෙව�. එ�න� අන්ය
වූ නාම-රෑපයන�ෙග් අැ��ම හා නැ��ම ද ෙමෙන� ෙනා කළ හැ� ෙව �.
ෙමෙන� ��මක� පාසා ශ්රද්ධාව අ�ක වන බැ�න� ද ෙමෙන� කරන තාක� ස්වභාව
ධ�මයන� ද ප්රකට ෙකාට ෙනා දත හැ� ෙව�. ෙමය වනාහි ශ්රද්ධාව අධිකවීම නිසා
ඇති වන ෙදෝසය යි.
ප්රඥාව අ�ක වූ තැනැත�තා �ෂණයක� �ෂණයක� පාසා කල්පනාවට
වැෙටන�ෙන� ය. ෙමෙන� කරන අතර තුර ෙමය රෑපයක� ෙ� නාමයක� ඵස්සයක�
ෙ� ෙ�දනාවක� ෙ� ෙහෝ යන අා� වශෙයන� ද, ෙහාඳ�න� වැටෙහ් ෙ� ෙනා වැටෙහ්
ෙ� ලක�ෂණය වැටෙහ් ෙ� රසය වැටෙහ් ෙ� යන අා� වශෙයන� ද, උත�පාදය
වැටෙහ් ෙ� භ�ගය වැටෙහ් ෙ� අ�ත්ය ලක�ෂණය වැටෙහ් ෙ� යන අා�
වශෙයන� කල්පනාවට වැෙටන�ෙන�ය. ෙමෙන� ෙකාට පැහැ�ලිව �න ගැ�මක�
පාසා �න උගත� කරැණ� වශෙයන� ද කල්පනා කරන අාකාරෙයන� තමා කැම�
උපමාවෙග් වශෙයන� ද �තර �තර සසඳ� බලන�ෙන� ය. එකල්� ෙමෙන� කරන
�ත�� අැ� �ම හා නැ��ම ද ෙහාඳ�න� ෙනා වැටෙහන�ෙන� ය. එ�න� අන්ය වූ
නාම රෑපයන�ෙග් අැ��ම හා නැ�� ත� හ�හැ� ෙනා දත හැ� ය. ෙමෙන�
��ෙ� � වුවමනා ප්ර�ව අ�ක ව පවත�නා �සා ෙමෙන� කළ තරමට ද
ස�පූ�ණෙයන� ප්රකට ෙකාට ෙනා දත හැ� ය. ෙමය වනාහි ප්රඥාව අධික වූ බැවින්
ෙමෙනහි ෙකාට දැන ගැනීම සිඳී යන ආකාරය යි. ඒ සමව පවත�නා උෙප්ක�ෂාවෙග්
වශෙයන� ශ්රද්ධා-ප්ර�වන� සම වූ කල්� ශ්රද්ධාව ද අ�ක ෙනා ෙ�. සලකා බලන
ප්ර�ව ද අ�ක ෙනා ෙ�. උපදනා උපදනා වාරයක� පාසා සලකා ��ම ම ��
ෙව�. ශ්රදධ
් ාව �සා නැවත නැවතත� කල්පනාවට ෙනා වැෙට�. �න ගන�නා ලද්ද
අන�ව ද නැවත නැවත කල්පනා ෙනා කර�. එෙහ�න� උපදනා තාක� නාම-රෑප
ධ�මයන� පි�ෙව�න� ෙහාඳ�න� �නගත හැ� ෙව�.
වීර්යය අ�ක වූ කල්� �තර ෙමෙන� කළය�තු අරමුණ ෙසාය�න�
බලාෙපාෙරාත�තෙ
ු ව�න� ��. අරමුණ ෙමෙන� වූවා ෙ� ෙමෙන� ෙනා � ගියා
ෙ� ෙහෝ � ක�ෂණයක� ක�ෂණයක� පාසා අාපස� සලකා බල�. අරමුණ අමතක �
ගිෙය් ෙකාතැනක � � � ක�ෂණෙයක� ක�ෂණෙයක�� එය සලකා බල �. ෙමකල්�
වැ�යක� ෙහාඳ�න� ෙමෙන� කරන�ෙනමැ � ද ක�ෂණයක� ක�ෂණයක� පාසා කල්පනා
කර �. ෙමෙස් උත�සාහය අ�ක වන බැ�න� �ත�තය ෙහාඳ�න� එකඟ ෙනා ෙ�.
එ�ට �ත චඤ්චලෙව�න� පව�න�ෙන� ය. එෙහ�න� උප�න තාක� නාම රෑපයන�
අත� ෙනා හැෙරන ෙස් ෙමෙන� ෙනා කළ හැ� ය. ෙමෙන� ��ෙ� � ��යය
අ�ක වන බැ�න� සමා�ය ��වල ෙව�. සලකා බලා දත ය�තු �ය ද ප්රකට ෙකාට
ස�පූ�ණෙයන� ෙනා දත හැ� ය. ෙමය වනා� වීර්යය අධික වීෙමන් භාවනාව
දුර්වල වන ආකාර ය යි.
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සමාධිය අ�ක වූ කල්� ද එක අරමුණක� ම ෙබාෙහෝ කාලෙ�ලාවක�
මු�ල්ෙල� ෙමෙන� කර�න� ��ය හැ� ය. එ�ට ෙවන අරමුණ� ෙනා වැටෙහන
බැ�න� ඒ අ�ත� අරමුණ� ෙමෙන� ��ෙ� උත�සාහයක� අැ�ෙනා වන�ෙන� ය.
ෙමෙස් උත�සහ ර�ත ව ෙමෙන� ��ම ම පස�බස්නා ස්වභාවෙයන� ය�කත
� වන
බැ�න� ��යයය අඩුෙව�න� පවත�ෙන� ය. ෙහාඳ�න� පාඩ� කරගත� ගාථා, පි�ත�,
ඉ�පිෙසෝ පාඨ අා�ය �යන �ට උත�සාහයක� නැ� ව ඉෙ� ම වාෙග්
�යෙවන�නාක� ෙම�. එෙහ�න� අරමුණ හා මනස්කාරය ��න� �ක ��වල �
ෙගාස් �න�ද්ධයට ෙපරලිය හැ� වන�ෙන� ය. එ�ට උපදනා තාක� නාම රෑපයන�
වුවමනා ප�� ෙමෙන� ෙනා කළ හැ� ය. ��යය අඩු ෙකාට ෙමෙන� කරන
අතර අලසකම අැ�වන බැ�න� ෙමෙන� කරන� ලබන අරමුණ ද ප්රකට ෙකාට
ෙනා දත හැ� ය. ෙම් කියන ලද්ෙද් සමාධිය අධික වීෙමන් භාවනාව දුර්වල වන
ආකාර ය යි.
සමව පවත�වන උෙප්ක�ෂාව ෙග් වශෙයන� ��යයය හා සමා�ය සම සම
ව පවත�නා කල්� උත�සාහය ද අ�ක ෙනා ෙ�. �ෙශ්ෂ උත�සාහයක� ෙනා මැ�
ව ම උපදනා තාක� නාම-රෑපයන� ද ප්රකට ව වටහා ගත හැ� වන�ෙන� ය. වැට�
එන අරමුණ� �සා �ත චඤ්චල ෙනා ෙව�. වැට� එන තාක� නාම-රෑප ධ�ම
ඉෙ�ට ම වාෙග් සලකා බැලිය හැ�ෙව �. �නගන�නා හැම අරමුණක� ම �තට
කා වැ� තැන�පත� වන බව ද ප්රකට ෙව�. එ�ට ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතෙ� “ෙමෙන�
ෙනාෙකාට අත හැරැණ� අරමුණක� නැතැ � ද �ය� ම අරමුණ� ෙමෙන�
ෙකෙළ�” ය � ද �න ගන�ෙන� ය.
ඉහත � න�න� සද්ධා, පඤ්�, ��ය, සමා� යන ෙ� අා�ය සම සම ව
පවත�වා
ගත
හැ�
�ම
උෙපක�ඛා
ස�ෙබා�ඣධංගය
�.
ෙ�
උෙපක�ඛාස�ෙබා�ඣධංගය �ය�ණ� �ය�ණ� වූ කල්� උපදනා ස� අා�යෙග් සම
තත�වය ප්රකට ව දත හැ� වන�ෙන� ය. ඉෙ�ට ම වාෙග් ෙමෙන� ��ම ��
වන�ෙන� ය. එෙහ�න� වැටෙහන අරමුෙණ� �ත තැන�පත� වන�ෙන� ය.
ෙමෙන� ෙව�න� පවත�නා අරමුණ නාමයක� ෙ�! රෑපයක� ෙ�, උප��න�
නැෙස�න� පවත�නා අ�ත්ය � ස්වභාව ධ�මයක� ෙ�! ෙහෝ! � �ෙශ්ෂෙයන�
කල්පනා ෙනා ෙකාට ම ෙමෙන� ��� මාත�ෙයන� ම පැහැ�ලිව ප්රකට වන�ෙන�
ය. ඒ ප්රකට වූ අරමුණ ගැන කල්පනා ෙනා ෙකාට ෙමෙන� ��ම සමව පවත�නා
කල්� උත�සාහෙය් ප්රමාණය අඩු ෙහෝ වැ� ෙනා කළ ය�තු ය. වැ�ෙයන� උත�සාහ
කළෙහාත� ��යය අ�ක �ම,
�සා ද උත�සාහය අඩු වුවෙහාත� ��යය අඩු �ම �සා ද භාවනාව
මස්තකප්රාප්ත ෙනා ෙ�. එෙහ�න� මුල � ෙමෙන� කළ ප�� ම ෙනා කඩවා
ෙමෙන� කළ ය�තු ය. අරමුෙණ� ස්වභාවය �න ග��න� පවත�නා ෙ� �පස්සනා
�ත�තය ප��පස්සනාවෙග් වශෙයන� අැ� ෙව�න� පවත�නා ස� - ධ�ම�චය ��ය අා� ෙබා�ඣධංග සත අැ� සැ�ෙයන� �න ගන�ෙන� ය.
“සන්තං වා අජ්ඣත්තං සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං අත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
සතිසම්ෙබාජ්ඣංෙගෝති පජානාති” යන අා�ය ව�ෙළ් ඒ සඳදහා ය.
ෙ� ෙබා�ඣධ�ග ධ�මයන� ප්රකට ව ෙහාඳ�න� ෙමෙන� කර ෙගන යන �ට
��යය අ�ක �� අා�ය �සා භාවනාව ෙනා මග ගිය �ට ෙහෝ ෙමෙන� ��ෙමන�
ෙතාර ව අත පය පැ�ලී� �ගහැ�� අා�ය �� කරන �ට ෙහෝ “අමතක ෙ�”
“එය ෙහාඳද නැහැ” යන අා� වශෙයන� ෙමෙන� ෙකාට ෙබා�ඣධංග ධ�මයන�
තමා තුළ නැ� බව ද �න ගන�ෙන� ය.
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“අසන්තං වා අජ්ඣත්තං සති සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගං නත්ථි ෙම අජ්ඣත්තං
සතිසම්ෙබාජ්ඣංෙගෝති පජානාති” යන� ව�ෙළ් ඒ සඳදහා ය.
ෙ� ෙබෝධ්ය�ග ධ�මෙයෝ ස� ධ� �චය අා�ය උපදවා ගන�ට ඕනෑ ය �
කල්පනා ��ම ය, �ෙත� ශ්රද්ධා ප්රසාදය උපදවන බු� ගුණ අා� අරමුණ� ෙමෙන�
��ම ය යන ෙ� ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරය �සා ප්රකටව උපදනාහ� ය. “ෙ�
ෙබෝධ්ය�ග ධ�ම පහළ වූෙය් ෙකෙස් ෙමෙන� ��ෙමන�ද” � එයට උපකාර වූ
ෙයෝ�ෙසෝමන�කාරයත� ෙයෝගී පුදග
් ලයා �න ගන�ෙන�ය.
“යථා ච අනුප්පන්නස්ස සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගස්ස උප්පාෙදෝ ෙහෝති තඤ්ච
පජානාති” යන අා�ය ව�ෙළ් ඒ සඳදහා ය.
“යථා ව උප්පන�නස්ස ස�ස�ෙබා�ඣධ�ගස්ස භාවනාය ප�පූ� ෙහෝ�
තඤ්ච පජානා�” යන අා� වශෙයන� �න ගැ�ම වනා� ෙ� ෙබෝධ්යා�ග ධ�ම
වැ�ම අ�හත� මා�ගෙයන� ස�පූ�ණ වන�ෙන� ය � �යන ලද්ෙද් රහත� වූවාට පස�
භාගෙය් � ම ප්රත්යෙ�ක�ෂ�නයන� පහළ �ෙමන� ස�පූ�ණ වන බව ප්රකාශ
��මට ය.
“ඉති අජ්ඣත්තං වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති, බහිද්ධා වා ධම්ෙමසු
ධම්මානුපස්සී විහරති. අජ්ඣත්තබහිද්ධා වා ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති.
සමුදයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති. වයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති.
සමුදයවයධම්මානුපස්සී වා ධම්ෙමසු විහරති.
අත්ථි ධම්මාති වා පනස්ස සති පච්චුපට්ඨිතා ෙහාති, යාවෙදව ඤාණමත්තාය
පටිස්සතිමත්තාය අනිස්සිෙතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි ෙලාෙක උපාදියති. එවම්පි
ෙඛා භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානුපස්සී විහරති සත්තසු ෙබාජ්ඣඞ්ෙගසු.
ෙබාජ්ඣඞ්ගපබ්බං නිට්ඨිතං.
ෙමෙස් තමා තුළ පවත�නා ෙබෝධ්යා�ගධ�මයන� ෙකෙර� ද ස්වභාව ධ�ම
මාත�ය අන�ව බල�න� වාසය කර �. අන�න� තුළ පවත�නා ෙබෝධ්ය�ග ධ�මයන�
ෙකෙර� ද ස්වභාව ධ�ම මාත�ය අන�ව බල�න� වාසය කර �. අැතැ� �ට තමා
තුළ පවත�නා ෙබෝධ්ය�ග ධ�මයන� ෙකෙර� ද අැතැ� �ට අන�න� තුළ පවත�නා
ෙබෝධ්ය�ග ධ�මයන� ෙකෙර� ද ස්වභාව ධ�ම මාත�ය අන�ව බල�න� වාසය කර
�.
ෙබෝධ්ය�ග ධ�මයන� ෙකෙර� උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම අන�ව බල�න�
වාසය කර �. ෙබෝධ්යා�ග ධ�මයන� නැ�ව යාෙ� ප්රත්යය හා නැ� �ම අන� ව
බල�න� වාසය කර�. ෙබෝධ්යා�ග ධ�මයන� ෙකෙර� උපදවන ප්රත්යය හා ඉප�ම
ද නැ�ව යාෙ� ප්රත්යය හා නැ� �ම ද අන�ව බල�න� වාසය කර �.
සත�ව පුදග
් ල ෙනා වන ස්වභාව ධ�මෙයෝ ම �ද්යා මානව අැතැ� ඒ ෙයෝගී
පුද්ගලයා හට ��ය එළඹ ��යා ෙව �. ඒ ��ය පි�ෙව�න� �ණය වැ� �ය�ණ�
�ම පි�ස ම ෙව�. නැවතත� පි�ෙව�න� ��ය වැ� �ය�ණ� �ම පි�ස ද ෙව�.
වැ� �ය�ණ� වූ ��ය හා �ණය අැ� ඒ ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම තණ�හා �ට�
ෙදක අැස�රැ ෙනා ෙකාට වාසය කර�. එෙහ�න� උපා�නස්කන�ධය
නමැ�ෙලෝකෙය� රෑප ෙ�දනා අා� ��ත� ස්කන�ධයක� මම ය මාෙග් ය � තණ�හා
��� ෙද�න� ත�න� ෙනා ග�. මහෙණ�! ෙයෝගී ෙතම ෙමෙස් �යන ලද න�න�
ෙබෝධ්ය ධ�මයන� ෙකෙර� පවත�නා සත�ව පුදග
් ල ෙනා වන ස්වභාව ධ�මය
අන�ව බල�න� වාසය කර �.
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ධ�මාන�පස්සනාෙ� (5) ස�ච ප�බය
උද්ෙද්සය
පාලි
පුන ච පරං භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙමසු ධම්මානු පස්සී විහරති චත�සු
අරියසච්ෙචසු. කථඤ්ච පන භික්ඛෙව භික්ඛු ධම්ෙම්සු ධම්මානුපස්සී විහරති චත�සු
අරියසච්ෙච්සු? ඉධ භික්ඛෙව භික්ඛු ඉදං දුක්ඛන්ති යථා භ�තං පජානාති. අයං දුක්ඛ
සමුදෙයාති යථාභ�තං පජානාති. අයං දුක්ඛනිෙරාෙධාති යථාභ�තං පජානාති. අයං
දුක්ඛ නිෙරාධගාමිනී පටිපදාති යථාභ�තං පජානාති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! නැවත ද අ�ක� භාවනා ක�මයක� �යන� ලැෙ�. භාවනාන� ෙයෝගී
පුද්ගල ෙතම �වු වැ�රැ� අා�ය සත්ය ධ�මයන� ෙකෙර� සත�ව පුද්ගල ෙනා
වන ස්වභාව ධ�මය අන�ව බල�න� වාසය කර�. ෙයෝගී පුදග
් ල ෙතම ස්වභාව
ධ�මය අන�ව බල�න� ෙකෙස් වාසය කර� ද? මහෙණ�! ෙ� බු� සස�ෙන�
�ද�ශනා වඩන ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම ක�ෂණයක� ක�ෂණයක� පාසා උප��න� �ෙඳද�න� පවත�නා ෙ� නාම රෑප කය �කක� ය � අැ� සැ�ෙයන� �නගන�ෙන�
ය. �ෙක� �ත අලවන ෙ� තණ�හාව �ක ඉපද �ෙ� ෙහ්තුව ය � අැ� සැ�ෙයන�
�න ගන�ෙන� ය. ඉප�මක� �ඳ�මක� ෙනාමැ� ෙ� ��වාණය �ය� �ක� නැ�ව
යන තැන ය � අැ� සැ�ෙයන� �නගන�ෙන� ය. �ෙශ්ෂ අවෙබෝධෙයන� ය�ත� ෙ�
මා�ගා�ග සමූහය �ක� නැ� �වනට පමුණ�වන ප්ර�ප�ව ය � අැ� සැ�ෙයන�
�න ගන�ෙන� ය.
දුක්ඛ සත්යය යන� ෙලෟ�ක �ත� 81 ය, එ� ෙයෙදන (ෙලෝභය හැර)
ෛචත�ක එක� පණසය, රෑප �� අටය යන ෙ� ධ�ම සමූහය �. ෙමය අැත�ත
වශෙයන� ම �ක� �සක� වූ බැ�න� ද දුක්ඛ සච්ච න� ෙ�. ෙමය �කක� ය � හ�හැ�
අවෙබෝධ කරගන�ෙන� පෘථග්ජනයා ෙනා ව අා�ය පුදග
් ලයා ය. එෙහ�න� ෙමයට
දුක්ඛ අරියසච්ච ය � �යන ල�.
සමුදය සත්යය යන� තණ�හාව ය, එන�, ෙලෝහ ෛචත�ක ය �. අැත�ත
වශෙයන� හැම �කක� ම උපදවන�� ෙ� තණ�හාව ය, එෙහ�න� එය �ක�ඛ සමුදය
ස�ච න� වන�� ය. ෙමය ද හ� හැ� අවෙබෝධ කර ගන�ෙන� පෘථග්ජනයා ෙනා
ව අා�ය පුද්ගලයා ය. එෙහ�න� එයට දුක්ඛ සමුදය අරිය සච්ච ය � �යනල�.
නිෙරෝධ සත්යය යන� තණ�හාව සමග �ක� �රැද්ධ වන �ක� නැ� - �ක�
සං�ඳ� වන තැන ය. එන� �වන �. අැත�ත වශෙයන� �ක� නැ� තැන එතැන ය.
එෙහ�න� එය �ක�ඛ �ෙරෝධ ස�ච න�. එය හ� හැ� අවෙබෝධ කර ගන�ෙන�
පෘථග්ජනයා ෙනා ව අා�යය පුද්ගලයා ය. එෙහ�න� එය දුක්ඛ නිෙරෝධ අරිය
සච්චය � �යන ල�.
මාර්ග සත්යය යන� �ක� නැ� �වනට යන මා�ගය �. එය ම �ක� නැ�
��ෙ� ඒකාන�ත සත්ය වූ ප්ර�ප�ව �. අා�යය පුද්ගලයා ��න� �ක පි��ඳද �න
ග��න� තණ�හාව �රැ කර�න� �වන ද��න� පි�පැ�ය ය�තු මා�ගය වූ බැ�න�
එයට දුක්ඛ නිෙරෝධ ගාමිනී පටිපදා අරියසච්ච ය � �යන ල�.
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දුඃඛ සත්යය
(සච්ච නිද්ෙද්සය ධම්මානුපස්සනාෙව්)
පාලි
කතමඤ්ච භික්ඛෙව් දුක්ඛං අරියසච්චං? ජාති පි දුක්ඛා, ජරාපි දුක්ඛා,
මරණම්පි දුක්ඛං, ෙසාක පරිෙද්ව දුක්ඛෙදාමනස්සුපායාසා පි දුක්ඛා, අප්පිෙයහි
සම්පෙයෝෙගෝ දුක්ෙඛා, පිෙයහි විප්පෙයාෙගා දුක්ඛා, යං පිච්ඡං න ලභති තං පි
දුක්ඛං, සඛිත්ෙතන පඤ්චුපාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! අා�ය පුදග
් ලයා ��න� අවෙබෝධ කළ ය�තු - අවෙබෝධ කරන
ලද ඒකාන�ත සත්ය වූ �ක කවෙ� ද? ඉප�මත� �ක�. ජරාව ෙහවත� �රායාම ද
�ක�. මරණය ද �ක�. ෙසෝකය, අැඬ��ය, කෙය් උප�න �කය, �ෙත� උප�න
�කය, �ත ෙවෙහ�ම ය. යන ෙමාහ� ද �ක� ය. අප්රය
ි යන� හා එක��ම ද �ක�.
ප්රය
ි යන� ෙකෙරන� ෙවන��ම ද �ක�. තමා කැමැ� ෙදය ෙනා ලැෙ� න� එයද
�ක�. සංක�ෙෂ්පෙයන� ෙකා�න� ම උපා�නස්කන�ධෙයෝ පස් ෙදන ම �ක� වන�ෙනෝ
ය.
එහි විස්තරය:
හැම භවයකට ම ස�බන�ධ ව පවත�නා ජා�, ජරා, මරණ යන ෙමය කාය
�ත�ත ෙදකට නානා ප්රකාර �ක� උපදවන මූලික කරැණ� වූ බැ�න� එකාන�ත �ක�ඛ
සත්යය න� ෙ�. එෙහ�න� “ජා� පි �ක�ඛා ජරා පි �ක�ඛා මරණ�පි �ක�ඛං” �
ව�ළ ෙස්ක.
�ක�ඛ �ක�ඛය, �ප�නාම �ක�ඛය, ස�ඛාර �ක�ඛ ය, ප��ඡන�න �ක�ඛ ය,
අප��ඡන�න �ක�ඛ ය, ප�යාය �ක�ඛ ය, �ප්ප�යාය �ක�ඛ ය � �ක�ඛය සත�
වැ�රැ� ෙ�. එ� දුක්ඛ දුක්ඛය න� කෙය් හට ගන�නා නන� වැ�රැ� ���,
කැක�ක�
ු හා �ෙත� හට ගන�නා නන� වැ�රැ� ��� - කැක�කු� �යල්ල ය. ෙමය
�ත්ය ෙනා වන බැ�න� ද ඉව�මට ඉතා �ෂ්කර බැ�න� ද බලවත� �ක�.
විපරිනාම දුක්ඛය න�, ෙහාඳද�, සැප� යන අා� වශෙයන� ව්යවහාර කරන�
ලබන - කෙය් හා �ෙත� හට ගන�නා නන� වැ�රැ� ��� සැප ෙ�දනා ය.ෙ�
සැප ෙ�දනාව අැ�ව පවත�නා කල්� ම සතුටු � එය �රැද්ධ ව අතුරැ දහන� වූ
කල්� උන��� තැන� අමතක වන තරෙ� �කට, ෙවෙහසට පත� කරවන ස්වභාව
ධ�මය�. ෙමය ද ��වල ස�ඛයක� වුවෙහාත� එය �රැද්ධ ව ගිය කල්� අැ�
වන�ෙන� ස�� �ක�. පහත� තැන�න� �ම වැටුණ� කල්� අැ�වන �ක� ෙ�දනාව
අප්රකට වන�නාක� ෙම�. බලවත� ස�ඛය අැ� ව නැ� වූ කල්� ඒ තැනැත�තා
බලවත� �කට - ෙවෙහසට පමුණ�ව �. ඉතා උස් තැන�න� �ම වැටුණ� කල්� අත
පය කැ� �ඳ� යාෙමන� බලවත� ඉව�ය ෙනා හැ� �කක� අැ� වන�නාක� ෙම�.
එෙස් ම සැප ෙ�දනා �යල්ල අැ� ව නැ� � යාෙමන� පස� ඒ තැනැත�තා බලවත�
�කට පමුණව
� �. සැපය බලවත� වුවෙහාත� එය �රැද්ධ වූ කල් � උපදනා �ක ද
ඒ තරමට ම බලවත� ෙව�. ප්රය
ි පුදග
් ලයන� ෙකෙරන� ප්රිය වස්තන
ූ � ෙකෙරන� ෙවන�
වූ කල්� තමාෙග් ඉඳ�� ��� අා� ඉ�යවු �යල්ල �ක� ස�ත ෙව�. ෙම� �ක�
�යල්ල අැ� වූෙය් ප්රිය පුද්ගලයන� සහ ප්රය
ි වස්තූන� හා එක� �ෙමන� අැ� වූ සැප
අාස්වාදය �සා ය.
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එෙහ�න� ස�ඛ ෙ�දනාව නන� වැ�රැ� ප්රය
ි අරමුණ� මවා පා�න� �ත� වසඟ
කරවන - �ත� උමතු කරවන යක�ෂ�යක� ෙම�. අැත�ත වශෙයන� ම ස�ඛ
ෙ�දනාව ඒ යක�ෂ�යටත� වඩා ඉතා භයානක ෙව�. එයට වසඟ වූ තැනැත�තා
අප්රමාණ වූ සසර �කට හා අපාය �කට භාජන වන බැ��. එෙහ�න� සුබ
ෙව්දනාව විපරිණාම දුක්ඛ ය � �යන ල�.
සංඛාර දුක්ඛ න�, තණ�හාව හැර අැ�ව නැ� වන උෙප්ක�ෂ ෙ�දනාව
අැතු� �ය� නාම රෑප ධ�ම �ත්ය ෙනා වන බැ�න� සංඛාර �ක�ඛ ය �. ෙමය
�ක�ඛ සත්යෙය� අැතුළත� �ය� ස්වභාව ධ�මයන� ෙකෙර� පැ�ර පව�න�ෙන�
ය. ස�ඛ �ක�ඛ ෙ�දනා ෙදක ද සංඛාර �ක�ඛෙය� ම අැතුළත� ෙව�.
එෙහ�න�:
“තං ෙඛා පෙනතං භික්ඛු මයා සංඛාරානං ෙනව අනිච්චතං සන්ධාය භාසිතං.
යං කිඤ්චි ෙවදයිතං තං දුක්ඛස්මින්ති” (සළායතන වග්ග ෙවදනා සංය�තත
� )
මහණ! ය��� �ඳ�මක� ෙව� න� එය �කය යන ය� වචනයක� මා ��න�
�යන ලද්ෙද් න� එය සංඛාරයන�ෙග් අ�ත්යතාවය සඳදහා �යන ල� යන� එ�
අදහස �.
එෙහත� ස�ඛ ෙ�දනාව සාමාන්ය සංඛාර �ක�ඛයට වඩා �ෙශ්ෂ ෙව�. එය
�රැද්ධ වූ කල්� ප්රකෘ� ස්වභාවය ෙවනස් ව ෙගාස් �කට ෙපරෙළන බැ��.
අැත�ත වශෙයන� එය භය ජනක ෙව�. පි�කුල් කටය�තු ද ෙව�. �ක�ඛ ෙ�දනාව
ද ඉපිද පවත�නා කල්� ඉව�මට �ෂ්කර ෙව�. එය �න��ත �කක� ම ෙව�.
එෙහ�න� ඒ ෙ�දනා ෙදක සංඛාර �ක�ඛය ෙකෙරන� ෙවන� ෙකාට �ප�නාම �ක�ඛ
ය � ද �ක�ඛ �ක�ඛ ය � ද අටුවාෙය� �හ. කය තුළ ද එ�න� පිටත ද පවත�නා
හැම ෙදයක� ගැන ම අාසා ��ම වනා� නාම රෑප සංස්කාරයන� �ත්ය ය �
වරදවා වටහා ගන�නා �සා ම ��ෙව�. ෙ� �යල්ල අැ� ෙව�න� නැ� ෙව�න�
පව�න�ෙන� ය � ද, ස�වපත�වන� සඳදහා �තර සකස් කළ ය�තු ඒවා ය� ද, අැ�
සැ� ෙයන� �නගතෙහාත� භය ජනක ඒවා �ස �තර පවත�නා - සැප අැ� ඒවා
ය � ෙනා වැටෙහන�ෙන� ය. එෙහ�න� �ද�ශනා වඩන ෙයෝගාවචරයා ��න� �ක�ඛ
සත්යෙය� අැතුළත� ෙ� සංඛාර දුක්ඛය පි��ඳද දත ය�තු ය.
පටිච්ඡන්න දුක්ඛය:- ඉෙස් කැක�කම
ු ය, කන� කැක�කම
ු ය, දත� කැක�කම
ු ය,
යන ෙ� අා� කා�ක �ක�ඛය ද, රාගය �සා �ත උණ�ස�� �මය, ෙක�ෝධය �සා
�ත උණ�ස�� �මය, �ත නරක� �මය, �ත අසතුටු �මය යන ෙ� අා� ෙ�ත�ක
�ක�ඛය ��, ෙමෙස් කාය �ත�ත ෙදක�� අැ�වන �ක� හැම එකක� ම �ඳ�න
තැනැත�තා ��න� අන�න�ට ෙනා �වෙහාත� �න ගතෙනා හැ�ව සැඟ� පවත�නා
බැ�න� පටිච්ඡන්න දුක්ඛ න� ෙ�.
අප්පටිච්ඡන්න දුක්ඛය: දඬඩු මුගුරැ අ� අාය�ධ අා�ෙයන� තුවාල �ෙමන� අැ�
වන �ක ෙනා සැඟ� ප්රකට ව පවත�නා බැ�න� අපටිච්ඡන්න දුක්ඛ න� ෙ�.
නිප්පරියාය දුක්ඛය:- �ක�ඛෙ�දනාව �ප්ප�යාය �ක�ඛ න�. එය ම
ඒකාන�ත මුඛ්ය (ප්රධාන) �ක�ඛය වන බැ��.
පරියාය දුක්ඛය:- �ක�ඛ ෙ�දනාෙවන� අන්ය වූ ජා� �ක�ඛ අා�ය ප�යාය
�ක�ඛ න� ෙ�. ප්රකෘ�ෙයන� ම ඉව�ය ෙනා හැ� ස්වභාවයක� නැත�ෙත� � නමුත�
එය ෙනාෙයක� කාය �ත�ත �ක�ඛ පීඩාවලට මුල් වන බැ�න� ප�යාය (අප්රධාන)
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වශෙයන� �ක� ය � �යන� ලැෙ�. සත� වැ�රැ� �ක�ඛයන� අතුෙරන� ප�යාය �ක�ඛය
වන බැ�න� ජා� ජරා මරණෙයෝ දුක්ඛ සත්යය න� ෙව�.
එ� ජා�ය රෑප ජා�ය අරෑප ජා�ය ය � ෙදවැ�රැ� ෙ�. අටෙළාස්
�ෂ්පන�න රෑපයන�ෙග් හට ගැ�ම රෑපජාති ය �. සතර නාම ස්කන�ධයන�ෙග්
හටගැන�ම නාම ජාති ය�.
ජරාව ද, නාම ජරාය රෑප ජරා ය � ෙද වැ�රැ� ෙ�. අටෙළාස් �ෂ්පන�න
රෑපයන�ෙග් කුඩා ක�ෂණ එකුන� පණ�න� (49) පි��ඳ�නා ලද කාලය රෑපජරාව �.
සතර නාම ස්කන�ධයෙග් එක ම �� කාලය නාම ජරාව �.
මරණය ද, රෑප මරණය නාම මරණ ය� ෙදවැ�රැ� ෙ�. අටෙළාස්
�ෂ්පන�න රෑපයෙග් භ�ගක�ෂණය ෙහවත� �ඳ� යෑම රෑපමරණය �. සතර
නාමස්කන�ධයෙග් භ�ගක�ෂණය ෙහවත� �ඳ�යෑම නාම මරණ ය�.
ෙම� ජා�, ජරා, මරණ තුණ රෑපස්කන�ධෙය� අැතුළත� ෙව�. ෙසෝක න�
�� �පත��ය ෙරෝග�පත��ය ෙභෝග�පත��ය �ල�පත��ය ��� �පත��ය යන
ෙ� පඤච�ධ �පත��න� අතුෙරන� ය��� �පතක� �සා ද්ෙ�ෂ මූල ෙද�ෙත�
හටගන�නා ෙ��නස් ෙ�දනාව ය.
පරිෙද්ව න� �� �පත�� අා� �පතක� හටගත� �ට බලවත� ෙසෝක නමැ�
�ත�ත �පල්ලාසෙයන� හටගන�නා හැඬ�� වැලපී� නමැ� �ත�තජ රෑප කලාප ය
�. දුක්ඛ න� �ක�ඛ සහගත කාය �ඤ්�ණෙය� ෙය�ණ� ෙ�දනා ෛචත�ක ය
�. ෙ�මනස්ස න� ෙ�ස මූල ෙද�ෙත� ෙය�ණ� ෙ�දනා ෛචත�ක ය �.
උපායාස න�, ය��� �පත�න� �ත ෙවෙහස කරව�න� ෙ�ස මූල ෙද�ෙත�
හටගන�නා ද්ෙ�ෂ ෛචත�ක ය �.
ෙමාවුන� අතුෙරන� ෙසෝක, �ක�ඛ, ෙ�මනස්ස තුණ �ක�ඛ �ක�ඛෙය� අැතුළත�
ව නැවත නැවතත� කාය �ත�ත ෙදකට පීඩා කරන බැ�න� දුක්ඛ සත්ය න� ෙ�.
ප�ෙද්ව උපායාස ෙදක වනා� කාය �ත�ත ෙදකට �ක හා ෙවෙහස ෙගන ෙද�න�
ප�යාය වශෙයන� �ක�ඛ සත්යය ෙය� අැතුළත� ෙ�.
අප්රිය පුද්ගල - අප්රිය අරමුණ� හා එක��ම ය, ප්රිය පුද්ගලයන� ෙකෙරන� හා
ප්රිය අරමුණ� ෙකෙරන� ෙවන� �ම ය, තමාට වුවමනා ෙදය ෙනා ලැ�මය යන ෙ�
කරැණ� තුණ ද නන�වැ�රැ� කාය �ත�ත පීඩාවන�ට මුන බැ�න� දුක්ඛ සත්යෙයහි
ම අැතුළත� ෙ�.
රෑප ශ�ද අා� අරමුණ� ��� අැ�� අා�ය කර�න� ��න කල්� එය
කමටහන� වශෙයන� ෙමෙන� ෙනාකරන තැනැත�තා ඒ ඒ ෙමාෙහාෙත� � ප්රකට ව
පවත�නා රෑප ෙ�දනා සඤ්� සංඛාර �ඤ්�ණයන� හා ���න�ෙග් වශෙයන�
මම ය මාෙග් ය � ත�න� ගන�ෙන� ය. ෙ� කරැණ භද්ෙද්කරත්ත සූත්රෙයහි පැහැ�ලි
ව ව�රා �ෙ�. රෑප ෙ�දනා අා� ස්කන�ධ පඤ්චකයට උපා�නස්කන�ධ ය �
�යන� ලබන�ෙන� එය තණ�හා ��� ෙද�න� අල්ලා ගන� ලබන බැ��. ෙමෙස්
උපා�නස්කන�ධ පඤ්චකය අැ� වූ කල්� ජා� ජරා අා� �ක� එෙකාළස පහළ
වන�ෙන� ය. උපා�නස්කන�ධයන� නැ� කල්� ජාත්ය� �ක� අැ� ෙනා �ය හැ� ය.
ඒ �සා සැෙක�න� �යත ෙහාත� ��� අැ�� අා�ෙය� � ප්රකට ව පවත�නා
උපා�න ස්කන�ධ පඤ්චකය �ක�ඛ සත්ය ය �.
එය අැ� ව නැ� ව යන අ�ත්ය ස්වභාවය අැ� සඞ්ඛාර දුක්ඛයක් වූ බැ�න�
ද, ජා� ජරා අා� නන� වැ�රැ� �ක�වලට ස්ථානය වන බැ�න� ද, එය ඒකාන�ත
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�ක�, භයානක �ක�. එෙහ�න� එය සඳදහා “සං�ත�ෙත�න පඤ්චුපා�නක�ඛන�ධා
�ක�ඛා” යන�ෙවන� ව�ළෙස්ක.
සං�ත�ෙත�න, සැෙක�න�; පඤ්චුපා�නක�ඛන�ධා, තණ�හා ��� ෙද�න� මම
ය මාෙග් ය � ගන�නා ලද රෑප ෙ�දනා අා� පස් වැ�රැ� උපා�නස්කන�ධෙයෝ
දුක්ඛා, �ක� වන�ෙනෝ ය.

සමුදය සත්යය.
පාලි
කතමඤ්ච භික්ඛෙව් දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං? යායං තණ්හා
ෙපාෙනාභවිකා නන්දිරාගසහගතා තත්ර තත්රාභිනන්දිනී, ෙසය්යථිදං? කාමතණ්හා
භවතණ්හා විභවතණ්හා.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! �ක�ඛ සමුදය අා�යය සත්යය කවෙ� ද? ය� ෙ� තෘෂ්ණාවක�
ෙතාෙමෝ නැවත නැවත අ�ත� භවයක� උපදව� න�, අැලීම වූ නන�� රාගය හා
එක�ව පව� න�, තමාට හමුවන තාක� ඒ ඒ අාත�ම භාවයන� ෙකෙර� රෑප ශ�ද
අා� ඒ ඒ අාර�මණයන� ෙකෙර� තද අාසාව ෙහෝ අැල්ම අැ� කර� න� ඒ
තෘෂ්ණාව කව� ද?
�හැන�න� බඳ�න�නාක� ෙමන� පඤ්ච කාමෙය� බැඳද තබන කාමතණ්හාව
ද, භවෙය� අාසා කරන භවතණ්හාව ද භවය �ඳ� යෑෙම� අාසා කරන
විභවතණ්හාව ද යන ෙ� තණහා තුණ ය.
එහි විස්තරය:
“කාෙම තණ්හා කාමතණ්හා, පඤ්චකාමග�ණිකරාගස්ෙසතං නාමං. භෙව ත
ණ්හා භවතණ්හා, භවපත්ථනාවෙසන උප්පන්නස්ස සස්සතදිට්ඨිසහගතස්ස රෑපා
රෑපභවරාගස්ස ච ඣානනිකන්තියා ෙචතං අධිවචනං.” (අටුවාව)
කාම තණ්හාති, කාම තණ�හා යන�; කාෙම් තණ්හා, පඤ්ච කාම ගුණෙය�
පැව� තණ�හා ෙතාෙමෝ; කාම තණ්හා, කාම තණ�හා න�; ඒතං, ෙ� කාමතණ�හා
යන වචනය; පඤ්චකාමග�ණිකරාගස්ස, පඤච කාමයන�� පැව� රාගයට;
අධිවචනං, නම�.
භෙව් තණ්හා, භවය ෙකෙර� පැවැ� තණ�හා ෙතාෙමෝ; භව තණ්හා, භව
තණ�හා න�; ඒතං, භව තණ�හා යන ෙ� වචනය; භවපස්ථනාවෙස්න උප්පන්නස
රාගස්ස ච, කාම භවය ප්රා�ථනා ��� වශෙයන� උපන� රාගයට ද, සස්සත දිට්ඨි
සහගතස්ස රාගස්ස ච, ශාස්වත දෘෂ්�ය හා එක�ව පැව� රාගයට ද; රෑපාරෑප භව
රාගස්ස ච, රෑප භව අරෑප භවයන� ෙකෙර� පැව� රාගයට ද; ඣානනිකන්තියා
ච, රෑප ධ්යාන, අරෑප ධ්යානයන� ෙකෙර� පැව� තණ�හාවට ද, අධිවචනං, නම�.
ෙ� අටුවා �යමන අන�ව භවතණ�හාෙ� ෙකාටස් සතරක� අැත. එ� කාම
භවෙය� පැව� තණ�හාව යන� කාම භූ�ක සත�වයන�ට �න� ලැ� �ෙබන භවය
ෙකෙර� පවත�නා අාසාව ද, මතු අනාගතෙය� ෙද� ��ස් ස�පත� ලබා ගැ�ෙ�
අාසාව ද කාමභවය හා ස�බන�ධ වන බැ�න� කාමභවතණ්හා ය � �යන� ලැෙ�.
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ශාස්වත දෘෂ්�ය සමග පවත�නා රාගය යන� “සත�වයා ෙහෝ අාත�මය ස�
කල්� �නාස ෙනා � පවත�ෙන�ය ය” � වැර� ෙස් වටහා ගන�නා ���ය හා එක�ව
පවත�නා තෘෂ්ණාව ය. ෙම� භව ශ�දය සදාකාලිකය යන අ�ථෙය� වැෙ�. �තර
පවත�නා එකක� වශෙයන� අාස්වාද කරන බැ�න� ෙ� සස්සත ���ය හා ෙය�න�
රාගය භවතණ්හා න�. විභවතණ්හා යන� මරණෙයන� පස� නැවත ඉප�මක�
නැතැ� වරදවා වටහා ගන�නා ���ය අන�ව කල්පනා ෙකාට නැවත උපතක� නැ�
�ම ගැන අාසා කරන රාග ය �.
තවද රෑප අරමුණක� ද��න� ��න කල්� එ� ප්රකට ව පවත�නා උපා�න
ස්කන�ධ �ක�ඛ ධ�මයන�ට ෙහාඳද ඒවා ය � - උතු� ඒවා ය � වටහාෙගන එයට
අාස්වාද කරන එ� අැෙලන තණ�හාව සමුදය සත්යය �. ෙ� තණ�හාව ෙනා පහ
කළ පුදග
් ලයා �න� ෙ� පවත�නා කාලෙය� සැප ස�පත� ලබා ගැ�ම පි�ස ද,
මතු අනාගතෙය� සැප ස�පත� ලබා ගන� පි�ස ද, පැහැ�න� ��න� ෙහාඳද ��මක�
පාසා ෙහාඳද වචනයක� පාසා ෙහාඳද �තු�ල්ලක� පාසා කය, වචන, �ත යන තුන�
ෙ��න� පි��� කුසල් �ත� උපදවා ගන�ෙන� ය. ෙනා පැහැ�නා වූ අපි��� ��න�
ය�ක�ත ව ක�න� ��මක� පාසා වචනෙයන� �මක� පාසා ��න� ��මක� පාසා
අකුසල් උපදවා ගන�ෙන� ය. එක� එක� භවයක �න එක� එක� අාත�මයක � එක
සත�වයකු තුළ උපදනා ෙ� කුසල් හා අකුසල් ෙමපමණකැ � ප්රමාණ කළ ෙනා
හැක�ෙක� ය. එෙහත� එෙස් �ස්කර ගත� අෙන�ක �ධ ක�මයන� අතුෙරන� අවකාශය
ලත� ක�මයක� ෙහෝ ඒ කම�ය ��මට උපකාර වූ අරමුණක� ෙහෝ මරණාසන�න
කාලෙය� ඔහ�ෙග් �තට වැට� එන�ෙන� ය. එෙස් නැතෙහාත� උප�න අ�ත�
භවෙය� පවත�නා ය� ය� �ව්ය වස්තු වු අරමුණ� ඒ කෙය් අාන�භාවෙයන� ම
�තට වැට� එන�ෙන� ය. ��නයක� ද�න�නාක� ෙම�. එයට කර්මය, කර්ම
නිමිත්තය, ගති නිමිත්ත ය � �යන� ලැෙ�. ෙම� අරමුණ� තුෙනන� ප්රකට වූ
අරමුෙණක�� එල්බෙගන මැෙරණ සත�වයාහට අවසාන නාම රෑප ෙකාටස
�රැද්ධ වූ වහා ම ඒ වැටහ�න� අරමුෙණ� ම එල්බෙගන ඒ කෙයන� ම අ�ත�
භවෙයත�� උප�නාස්කන�ධ පඤ්චකය උපදව �. ෙම� � ක�මය අා� අරමුෙණ�
එල්බ ගන�නා අාකාරය න�, භය ජනක ෙස්වනයක� �ටු තැනැත�තාහට �න�ෙදන�
පි�� කල්� ද ඒ භය ෙනා සන��ඳ�ම හා සම ෙව�.
ෙපර පස� ස�බන�ධය අැ� වන අාකාරය න� දක�නා ලද රෑපෙය� ෙනා
නවත�වා කල්පනා ��ම ෙම�. (ෙමය ෙයෝගී පුදග
් ලයන� ��න� ප්රත්යක�ෂ ව දත
හැ� උපමාව�) අ�ත� භවෙය� පි��ඳ�ෙ� � පළමු ෙකාට හටගත� ඒ
ස්කන�ධයන�ෙගන� පටන� ෙගන නැවත නැවතත� උපා�න ස්කන�ධ පර�පරාව
උප�න�න පටන� ග�. ෙ� භවෙය් � රෑප අරමුණක� ��ෙමන� පස� නැවතත�
ද�න�ට ලැෙ�. ඉන� පස� ඒ ගැන කල්පනා කර�. කනට ශ�දයක� හමු�ෙමන�ද
උපා�නස්කන�ධයාෙග් පර�පරාව ෙනා �ඳ� පව�න�නාක� ෙම�. ෙමෙස් අැ�
�ෙ� � ඒ උපා�නස්කන�ධයන�ෙග් පළමු පහළ �ම ජාති දුක්ඛය �. නැවත නැවත
අැ�වන ඒ ස්කන�ධයෙග් මුහ�කුරා යාම ජරා දුක්ඛ ය �. ඒ ස්කන�ධයන� අතුරැදහන�
� ම මරණ දුක්ඛය �. මරණයට ෙපර ෙනාෙයක� �පත�වල � �තර අැ�වන
ෙසෝක ප�ෙද්ව අා�ය ද �ක� ම ය.
��� අැ�� අා� වශෙයන� �රතුරැව ෙනා කඩවා අැ�ක�ෙව�න�
පව�න�ෙන� ද උපා�නස්කන�ධ සමූහය�. එය ද �ක� ම ය. ෙ� ඒකාන�ත �ක� �ස
අැ� වූෙය් කුමක� �සා ද? ක�මය �සා ය. ක�ම කුමක� ෙහ�න� හට ගන�ෙන� ද?
එය කුමක� ෙහ�න� �පාක උපදවෙන� ද? උපා�න ස්කන�ධයන� ෙකෙර� අාස්වාදය
අැ� කරන තණ�හා �සා ය. තණ�හාව නැ� තැනැත�තාට අ�ත� ක�මයක� ද අැ�
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ෙනා �ය හැ� ය. අැ� ව �ෙබන පුරාණ ක�ම ද අ�ත� භවයක� �පාක වශෙයන�
න�පදව �. එෙහ�න� භවයක� භවයක� පාසා පළමුෙවන� අැ� ව පවත�නා
උපාදනස්කන�ධයන�ෙග් පටන� හැම �කකෙග් ම මූල ෙහ්තුව න� තණ�හාව මැ �.
එෙහ�න� ��� අා�ෙය� � ප්රකට ව පවත�නා උපා�නස්කන�ධ �ස ම ෙහාඳදය,
යහපත� ය� වටහාෙගන අාස්වාදය උපදවන එය ම ප්රා�ථනා කරන තණ්හාව
සමුදය සත්යය යි. “යායං තණ�හා ෙපාෙනාභ�කා නන��රාග සහගතා” යන�ෙවන�
ව�ෙළ් ඒ �සා ය.
පාලි
“සා ෙඛා පෙනසා භික්ඛෙව තණ්හා - කත්ථ උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති?
කත්ථ නිවිසමානා නිවිසති? යං ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං එත්ෙථසා තණ්හා
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති.
කිඤ්ච ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං? චක්ඛු ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං
එත්ෙථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ෙසාතං
ෙලාෙක .... ඝානං ෙලාෙක… ජිව්හා ෙලාෙක… කාෙයා ෙලාෙක… මෙනා ෙලාෙක
පියරෑපං සාතරෑපං, එත්ෙථසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා
නිවිසති.
රෑපා ෙලාෙක… සද්දා ෙලාෙක… ගන්ධා ෙලාෙක… රසා ෙලාෙක…
ෙඵාට්ඨබ්බා ෙලාෙක… ධම්මා ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං එත්ෙථසා තණ්හා
උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති.”
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! ඒ ෙ� ෙතවැ�රැ� තණ�හාව උප�න�� කවර තැෙනක�� (කුමක�
අරමුණ�ෙකාට) උප�න�� ද? කවර තැෙනකට අැතුල් ව පි�ටා ��න�� ද?
සංස්කාර
ෙලෝකෙය� ප්රිය ස්වභාවය අැත�තා වූ අාස්වාද කළ ය�තු ය� ��� අරමුණක�
ෙව� න� තණ�හාව ඒ ��� අරමුෙණ� උප�. එ� අැතුල් ව පි�ටා ��.
සංස්කාර ෙලෝකෙය� තණ�හාවෙග් අරමුණ වූ ප්රිය ස්වභාවය අැ� ඒ ���
අරමුණ කුමක� ද? සංස්කාර ෙලෝකෙය� අැසට ප්රය
ි වූ ��� අරමුණ�. ෙ� තණ�හා
ව ඒ අැස අරමුණ� ෙකාට එ� උප�. එ� අැතුල් ව ��. කණ, නැහැය �ව, කය,
මනස අරමුණ� ෙකාට එ� උප�. එ� අැතුල්ව ��.
පාලි
“රෑපා ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං. එත්ෙථෙසා තණ්හා උප්පජ්ජමානා
උප්පජ්ජති: එත්ථ නිවිසමාෙනා නිවිසති. සද්ද ෙලාෙක, ගන්ධා ෙලාෙක, රසා
ෙලාෙක, ෙඵාට්ඨබ්ෙබා ෙලාෙක, ධම්මා ෙලාෙක, පියරෑපං සාතරෑපං ඵත්ථෙසා
තණ්හා උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජති එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති.”
ෙකටි අදහස
සංස්කාර ෙලෝකෙය� රෑප අරමුණ,� ශ�ද අරමුණ,� ගන�ධ අරමුණ,� රස
අරමුණ,� ෙපා�ඨ�බ අරමුණ� ස්වභාව ධ�ම අරමුණ,� ප්රිය වූ ��� අරමුණ� ය. ෙ�
තණ�හාව ඒ රෑප, ශ�ද, ගන�ධ, රස, ෙපා�ඨ�බ, ස්වභාව ධ�ම යන ෙමාවුන�
අරමුණ� ෙකාට එ� උප�. එ� අැතුළත� ව පව�න�� ය, ��න�� ය.
එහි විස්තරය
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ෙ� සංකාර ෙලෝකෙය� ප්රිය - මධුර (���) ස්වභාවෙයන� ය�කත
� වන�ෙන�
ෙලෟ�ක ධ�ම සමූහය�.
එන� :- ෙලෟ�ක �ත� අස� එක ය, එ� ෙයෙදන ෛචත�ක ෙදපණස ය,
රෑප �� අට ය යන ෙ�වා ය. එ�න� තම තමන�ෙග් අැස් කන� අා�ය ෙකෙර�
මමය මාෙග් ය� ත�න� වරදවා ගත� තැනැත�තා තමා ෙග් අැස කැඩපත� අා�ෙයන�
බලා එය රන� �මනක ස� කළ මැ�ක� �මැ�රක� (ජෙන�ලයක�) ෙමන� අාස්වාද
වශෙයන� හඟිනෙ
� න� ය. �තා ගන�ෙන� ය. තමාෙග් කන� ��ර ��ෙයන� සෑ� බට
��රක� ෙමන� ද, එල්ෙලන කණ රන� සව� පටක� ෙමන� ද, උස් වූ �ක� වූ නැහැය
��යල් වැ�යක� ෙමන� ද, �ව රන� ක��ලි පටලයක� ෙමන� ද, කාය ප්රසාදය ස�ත
මු� කය තරැණ සල් රැකක� ෙමන� ද - රන� ෙතාරණක� ෙමන� ද, තමන�ෙග් �ත
අන�න�ෙග් �ත හා සම ෙනා වූ උ�ර වූ (උසස්) වස්තුවක� ෙකාට ද සලකන�ෙන�
ය. රෑපාල�බනය රන�වන� ���� මෙල් ව�ණය ෙමන� ද, ශ�දය මදෙයන� මත�
වූ කුර� ෙකාවුල් හඬඩ ෙමන� ද, තමාට ලැ� අැ� ක�මා� ප්රත්යය සත�න�
හටගන�නා ගන�ධ, රස, ෙපා�ඨ�බ අරමුණ� ගැන �ත�න� ෙමවැ� ��� අරමුණ�
මට �ස ෙවන අයට ලැෙබන�ෙන� නැතැ � හඟිනෙ
� න� ය. කල්පනා කරන�ෙන� ය.
ෙමෙස් වැර� හැඟී� උපදනා කල්� ඒ සත�වයන�ට අැස්, කන� අා�ය හා
රෑප ශ�ද අා�ය අරමුණ� ෙකාට න�පන� තණ�හාව ද උප�න�� ය. උපන� තණ�හාව
ද නැවත නැවත පැව�� වශෙයන� - ඉප�� වශෙයන� ඒ ඒ අරමුෙණ� බැස
ගන�� ය. බැසෙගන පි�ටා ��න�� ය.
චක�ඛු, ෙසෝත අා� අ�ඣධත��ක අායතන සය ද, රෑප, ශ�ද අා� බා�ර
අායතන සය ද, චක�ඛු �ඤ්�ණය.
අා� �ඤ්�ණ සය ද, චක�ඛු ස�ඵස්සය අා� එස්සය ද, චක�ඛු ස�ඵස්සජ
ෙ�දනාව අා� ෙ�දනා සය ද, රෑප සෙ�තනාව අා� ෙ�තනා සය ද, රෑප තණ�හාව
අා� තණ�හා සය ද, රෑප �තක�කය අා� �ත�ක සය ද, රෑප �චාරය අා� �චාර
සය ද යන ෙ� �යල්ල තණ�හාවෙග් අරමුණ� ය. එෙහ�න� ඒ �යල්ල ම පියරෑප
සාත රෑප න� ෙ�.
තව ද යට � ප�� තණ�හාවට අරමුණ� වන ෙලෟ�ක ධම� �යල්ල පිය රෑප
සාතරෑප වන බව යමකප්රකරණ ඛන්ධ යමකෙයහි ද ව�රා �ෙ�. ෙමෙස් ෙද්ශනා
ෙකාට ��ය � අැතැ� අය ස්තය
�ි ට පුරැෂ රෑපය ත� පුරැෂයාට ස්ත�ී රෑපය ත� යන
ෙම පමණක� ම පියරෑප සාතරෑප වන බව ප්රකාශ කර�. එය පියරෑප සාතරෑප
යන වචනෙය් ස්වරෑපාර්ථය කුමක� � � ෙනාදත� ක�න� ප්රකාශ කරන �යමනක�
බව සැල�ය ය�තු �.

නිෙරෝධ සත්යය
පාලි
“කතමඤ්ච භික්ඛෙව, දුක්ඛ නිෙරාධං අරියසච්චං? ෙයා තස්සාෙයව
තණ්හාය අෙසසවිරාගනිෙරාෙධා චාෙගා පටිනිස්සග්ෙගා මුත්ති අනාලෙයා.
සා ෙඛා පෙනසා භික්ඛෙව තණ්හා කත්ථ පහීයමානා පහීයති? කත්ථ
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති? යං ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං එත්ෙථසා තණ්හා
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පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති.කිඤ්ච ෙලාෙක පියරෑපං
සාතරෑපං?
චක්ඛු ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං එත්ෙථසා තණ්හා පහීයමානා පහීයති,
එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. ෙසාතං ෙලාෙක…ෙප… ඝානං ෙලාෙක…
ජිව්හා ෙලාෙක… කාෙයා ෙලාෙක… මෙනා ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං, එත්ෙථසා
තණ්හා පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති.
රෑපා ෙලාෙක… සද්දා ෙලාෙක… ගන්ධා ෙලාෙක… රසා ෙලාෙක…
ෙඵාට්ඨබ්බා ෙලාෙක… ධම්මා ෙලාෙක පියරෑපං සාතරෑපං එත්ෙථසා තණ්හා
පහීයමානා පහීයති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! �ක� නැ� ��ෙ� අා�යය සත්යය කවෙ� ද? සමුදය සත්යය
සංඛ්යාත වූ ඒ තණ�හාවෙග් ම ය� ස�පු�ණ �ෙරෝධයක� ෙව � ද, ය� අත�
හැ�මක� ෙව� ද, ය� ��මක� ෙව� ද, ය� ෙනා අැලීමක� ෙව� ද ෙමය ඒ �ෙරෝධ
අා�ය සත්යය �.
මහෙණ�! ඒ තණ�හාව පහ ව යන කල්� ෙකාතැන�� පහ ව ය � ද?
�රැද්ධ වන කල්� ෙකාතැන�� �රැද්ධ ෙව� ද? සංඛාර ෙලෝකෙය� ප්රිය වූ ���
වූ ය� ෙදයක� අැත�න� ෙ� තණ�හාව පහ ව යන කල්� �රැද්ධ වන කල්� ඒ
ප්රිය වූ ��� අරමුෙණ� පහව ය �, ඒ අරමුෙණ� �රැද්ධ ෙව�. මහෙණ�! ප්රය
ි
වූ ��� අරමුණ කුමක� ද?
ස�ඛාර ෙලෝකෙය� අැස පිය වූ ��� අරමුණ�. ෙ� තණ�හාව පහ ව යන
කල්� �රැද්ධ වන කල්� අැස ය � �යන ලද ෙ� ප්රිය වූ ��� අරමුෙණ� ම
පහව ය �. ෙම� ම �රැද්ධ ෙව�. ස�ඛාර ෙලෝකෙය� කණ, නැහැය, �ව, කය,
මනස යන ෙමය ප්රය
ි වූ ��� අරමුණ� ය. ෙ� තණ�හාව පහ ව යන කල්�,
�රැද්ධ වන කල්� ෙම� ප්රිය වූ ��� අරමුෙණ� ම පහ ව ය �. ෙම� ම
�රැද්ධ ෙව �.
ස�ඛාර ෙලෝකෙය� රෑප, සද්ද, ගන�ධ, රස ෙපා�ඨ�බ, ධ�ම යන ෙ�
�යල්ල ප්රිය වූ ��� අරමුණ� ය. ෙ� තණ�හාව පහ ව යන කල්� �රැද්ධ වන
කල්� ෙ� ප්රය
ි වූ ��� අරමුෙණ� ම පහ ව ය �. ෙම� ම �රැද්ධ ෙව �.
ෙකා�න� �යතෙහාත� ෙලෟ�ක ධ�ම �යල්ල ම තණ�හාවට අරමුණ� වන ප්රය
ි වූ
��� අරමුණ� ය. ඒ තණ�හාව පහ ව යන කල්� ෙ� ප්රය
ි වූ ��� අරමුෙණ� ම
පහ ව යන�� ය.
“ඉමස්මිඤ්ච ඛ්යාමමත්ෙත කෙලබෙර සසඤ්ඤිම්හි සමනෙක ෙලාකඤ්ච
පඤ්ඤෙපමි,
ෙලාකසමුදයඤ්ච,
ෙලාකනිෙරාධඤ්ච,
ෙලාක
නිෙරාධගාමිනීපටිපදඤ්ච පඤ්ඤාෙපමි” (ෙදවපුතත
� සංය�ත�ත හා චතුක�ක�ගුතත
� ර

පාලි)

සං�ව ස�ත වූ �ත� පිත� නැ� බඹයක� පමණ වූ කැ� �ඳ� යන ෙහ�න�
ෙලෝක ස�මත වූ ෙ� ශ�රෙය� ම �ක ද, �ක� උපදවන තණ�හාව ද �ක� නැ�ව
යන �වන ද �ක� නැ� ��ෙ� මා�ගය ද අැතැ� පණව� යන� ඒ � මුඛ පාඨෙය්
අදහස �.
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“නාහං ආවුෙසා ඉමානි චත්තාරි සච්චාති තිණකට්ඨාදීසු පඤ්ඤෙපමි,
ඉමස්මිං පන චාත�මහාභ�තිෙක කායස්මිං ෙය්ව පඤ්ඤාෙපමීති දස්ෙසති” (අටුවා

පාඨය)

අැවැත��! ෙ� චතුසස
් ත්යය තෘණ කාෂ්ටා�ෙය� අැතැ� මම ෙනා ව�ර�.
පඨ� අා� මහා භූත ධාතු සත�න� සෑ�ණ� ෙ� ශ�රෙය� ම අැතැ � ව�ර� යන�
එ� ෙත�රැම �.
ෙකෙලස් ගි� �වන මා�ග �නෙයන� අවෙබෝධ වු කල්� නාම රෑප
ස්කන�ධ �යල්ල �ක� �සක� ය � �යා අැත�ත වශෙයන� ��ශ්චය ෙකාට දත හැ�
වන�ෙන� ය. එෙහ�න� නාම රෑප ස්කන�ධයන� ෙකෙර� අාස්වාදය උපදවන
තණ�හාව අැ� ෙනා ෙ�. තණ�හාව �රැ � යාෙමන� අ�ත� භවයකෙග් පහළ �ම ය
� �යන ලද නාම රෑප ස්කන�ධෙයෝ ද පහළ ෙනා ෙවත�. ෙමෙස් අ�ත� භවයක�
වූ නාම රෑප ධ�මයන� පහළ ෙනා �ම අනුපාදිෙස්ස නිබ්බාන ය � �යන ලද
�ක� සං�ඳ�යාම ය. ෙම� සං�ඳ�ම යන� උප�න�ට �ෙබන ස්කන�ධයෙග් ෙනා ඉප�ම
ය. එෙහ�න� අටුවාෙය� එයට අනුප්පාදනිෙරෝධ ය � �හ.
එෙහ�න� සමුදය සත්ය නමැ� තණ�හාව සහ �ක�ඛ සත්යය න� වූ නාම
රෑප ස්කන�ධයන� නැවත න�පදනා ප�� සං�ෙඳදන - මා�ග �නයට අරමුණ� වන
�වන නිෙරෝධ සත්ය ය �. “ෙයාතස්සාෙයව තණ�හාය අෙස්ස �රාග �ෙරාෙධා”
යන අා�ය ව�ෙළ් ෙ� �ෙරෝධ සත්යය ප්රකාශ ��මට ය.

මාර්ග සත්යය
කතමඤ්ච භික්ඛෙව් දුක්ඛනිෙරාධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං? අයෙමව
අරිෙයෝ අට්ඨංගිෙකෝ මග්ෙගා, ෙසය්යථිදං සම්මාදිට්ඨි, සම්මාසඞ්කප්ෙපා, සම්මා
වාචා, සම්මාකම්මන්ෙතා, සම්මාආජීෙවා, සම්මාවායාෙමා, සම්මා සති, සම්මා
සමාධි.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�! �ක�ඛ �ෙරෝධගා�� ප�ප� අා�යය, සත්යය කවෙ� ද? ෙ�
අ�ග අටක� අැ� අා�ය මා�ගය මැ �. එන�, ස�මා ���ය, ස�මා ස�කප්පය,
ස�මා වාචාය, ස�මා ක�මන�තය, ස�මා අා�වය, ස�මා වායාමය, ස�මා ස�ය,
ස�මා සමා�ය යන ෙමය �. �වන අරමුණ� කර�න� ඒ �වන ප්රත්යක�ෂ ව දන�නා
ෙම� ස�මා��� අා� මා�ග අට මා�ග සත්යය �.
කමටහන� වශෙයන� වනා� චතුස්සත්යයන� අතුෙරන� පෘථග්ජන
සන�තානෙය� උප��න� නැෙස�න� පවත�නා නාම රෑප ධ�ම සමුහය දුක්ඛ සත්යය
හා සමුදය සත්යය න� ෙ�. එ�න�ත� ස්කන�ධයන� ෙකෙර� අාසා ��ම ය� �යන
ලද තණ�හාව ම සමුදය සත්යය �. ඒ තණ�හාව හැර ඉ�� නාම රෑප ධ�ම �යල්ල
දුක්ඛ සත්යය �. ෙමෙන� කරන� ලබන අරමුණ� හා �ත සන��ඳ� යාම නිෙරෝධ
සත්යය �. එ� සන��ඳ�� ස්වභාවය වූ �වනට පමුණව
� �න� ප්රත්යක�ෂ ව
�නගන�නා ස්වභාවය මාර්ග සත්යය �. ෙ� �යාෙයන� න�ගත� අයට පවා
චතුස්සත්යය කුමක� � � දත හැ� ය.
ෙම� චතුස්සත්යයන� අතුෙරන� සංසාර ව�ටයට අයත� �ක�ඛ, සමුදය යන
ෙ� සත්ය ෙදකක� පමණක� �ද�ශනා අරමුණ වශෙයන� ෙගන ෙමෙන� කළ ය�තු
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ය. �ෙරෝධ - මග යන �ව�ට සත්යය ෙදක වනා� යභපත� බව �න එයට �ත
ෙයාමු ��ම ප්රමාණ ෙ�. �ත ෙයාමු ��ම පමණ�න� ම ඒ සත්ය ෙදක පි�බඳද
ෙමෙන� ��� කෘත්යය �� ෙව�. එෙහ�න� චතුස�ච ක�ම�ඨානය අටුවාෙය�
ෙමෙස් සඳදහන� ව අැත.
“තත්ථ පුරිමානි ද්ෙව සච්චානි වට්ටං, පච්ඡිමානි විවට්ටං, ෙතසු භික්ඛුෙනා
වට්ෙට කම්මට්ඨානාභිනිෙවෙසා ෙහාති, විවට්ෙට නත්ථි අභිනිෙවෙසා, පුරිමානි හි
ද්ෙව සච්චානි” පඤ්චක්ඛන්ධා දුක්ඛං, තණ්හා සමුදෙයාති එවං සඞ්ෙඛෙපන ච
කතෙම පඤ්චක්ඛන්ධා රෑපක්ඛන්ෙධාති ආදිනා නෙයන විත්ථාෙරන ච,
ආචරියස්ස සන්තිෙක උග්ගණ්හිත්වා වාචාය පුනප්පුනං පරිවත්ෙතන්ෙතා
ෙයාගාවචෙරා කම්මං කෙරාති. ඉතෙරසු පන ද්වීසු සච්ෙචසු නිෙරාධසච්චං ඉට්ඨං
කන්තං මනාපං මග්ගසච්චං ඉට්ඨං කන්තං මනාපන්ති එවං සවෙණෙනව කම්මං
කෙරාති. ෙසා එවං කෙරාන්ෙතා චත්තාරි සච්චානි එකප්පටිෙවෙධෙනව
පටිවිජ්ඣති, එකාභි සමෙයන අභිසෙමති. දුක්ඛං පරිඤ්ඤාපටිෙවෙධන
පටිවිජ්ඣති. සමුදයං පහානපටිෙවෙධන, නිෙරාධං සච්ඡිකිරියාපටිෙවෙධන,
මග්ගං භාවනාපටිෙවෙධන පටිවිජ්ඣති. දුක්ඛං පරිඤ්ඤාභිසමෙයන…ෙප…
මග්ගං භාවනාභිසමෙයන අභිසෙමති. එවමස්ස පුබ්බභාෙග ද්වීසු සච්ෙචසු
උග්ගහපරිපුච්ඡාසවනධාරණසම්මසන
පටිෙවෙධා
ෙහාති.
ද්වීසු
පන
සවනපටිෙවෙධා ෙයව. අපරභාෙග තීසු කිච්චෙතා පටිෙවෙධා ෙහාති, නිෙරාෙධ
ආරම්මණපටිෙවෙධා.”
ඒ චතුස්සත්යය අතුෙරන� පළමු සත්ය ෙදක ව�ට ස�ච න�. පස� �ක� වූ
�ෙරෝධ, මග ෙදක �ව�ට ස�ච න�. ඒ ව�ට, �ව�ට සත්යයන� අතුෙරන� ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට �ක�ඛ සමුදය යන ව�ට ස�ච ෙදක�� කමටහන� ෙමෙන� ��ම ��
ෙව�. �ව�ට ස�ච ෙදෙක� කමටහන� ෙමෙන� ��මක� නැත.
�ස්තර වශෙයන� වනා� පඤචස්කන�ධය �ක� ය. තණ�හාව �කට ෙහ්තව
ු ය
� සැෙක�න� ද ඉෙගන ගත ය�තු ය. පචස්කන�ධය කවෙ� ද? රෑප, ෙ�දනා,
සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ ය � �ස්තර වශෙයන� ද උගත ය�තු ය. පළමු සත්ය
ෙදක ගුරැවරයාෙග් ස�පෙය� ඉෙගන නැවත නැවත වචනෙයන� �ය�න�,
�ත�න� ෙයෝගී ෙතෙ� �දස�න� වඩ �. අ�ක� සත්ය ෙදක අතුෙරන� �ෙරෝධ
සත්යය ඉෂ්ටය, කාන�තය, මන වඩන�ෙන�ය, මා�ග සත්යය ද ඉෂ්ටය, කාන�ත ය,
මන වඩන�ෙන� ය � ෙමෙස් ශ්රවණෙයන� ම �ද�ශනාව �� ෙව�. ෙමෙස් කරන�ෙය්
චතුස්සත්යය එකවරට ම මා�ග ක�ෂණෙය� අවෙබෝධ කර�. �ක�ඛ සත්යය ප��
ප්ර�ෙ�ධෙයන� පි��ඳද �න ගැ�ෙමන� ප්ර�ෙ�ධ කර�. සමුදය සත්යය ප්රහාණ
ප්ර�ෙ�ධෙයන� පහ��� වශෙයන� ප්ර�ෙ�ධ කර�. �ෙරෝධ සත්යය ස�� කරණ
ප්ර�ෙ�ධෙයන� ප්රත්යක�ෂ ෙකාට අවෙබෝධකර �. මා�ග සත්යය භාවනා
ප්ර�ෙ�ධෙයන� වැ�ෙමන� ප්ර�ෙ�ධ කර �. �ක�ඛ සත්යය ප�ඤ��සමෙයන�
පි��ඳද �නග�. සමුදය සත්යය පහානා�සමයෙයන� පහකර�න� �නග�.
�ෙරෝධ සත්යය ස����යා�සමයෙයන� ප්රත්යක�ෂ කර�න� �නග�. මා�ග
සත්යය භාවනා�සමයෙයන� වඩ�න� �නග�. ෙමෙස් ඒ ෙයෝගී පුද්ගලයාහට පූ�ව
භාගෙය� ෙලෟ�ක සත්ය ෙදෙක� උග්ගහ, ප�පු�ඡා, සවන, ධාරණ. ස�මසන
ප්ර�ෙ�ධය ෙව �.
ෙමතන�� උග්ගහ ප�පු�ඡා� වශෙයන� �නගැ�ම භාවනාමය �ණෙයන�
ෙනා ව ස�තමය �ණෙයන� �� වන බව දත ය�තු ය. සමසන වශෙයන� �න
ගැ�ම ම �පස්සනා භාවනාමය �ණෙයන� �නගැ�ම බව සැල�ය ය�තු ය.
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�ෙරෝධ, මා�ග සත්ය ෙදෙක� වනා� ප්ර�ෙ�ධය ම ෙව�. පස� භාගෙය�
වූ මා�ග ක�ෂණෙය� � �ක�ඛ සමුදය ම සත්ය තුෙන� කෘත්ය වශෙයන�
ප්ර�ෙ�ධයව �. �ෙරෝධය වූ �වන ම මා�ග �නෙයන� අරමුණ� ෙකාට �න
ගන�ෙන� ය. අ�ක� සත්ය තුෙන� කෘත්ය වශෙයන� ප්ර�ෙ�ධය ෙව �. �ෙරෝධ
සත්යෙය� �වන අරමුණ� ��� වශෙයන� අාර�මණ ප්ර�ෙ�ධය ෙව�.
එය එෙස් මැ �. මා�ග �නයට අරමුණ� වන�ෙන� �වන ය. අ�ක� සත්ය
තුන අරමුණ� වශෙයන� ෙනා ව ප�ඤ�, පහාණ, භාවනා, කෘත්ය ස�පාදනයාෙග්
වශෙයන� �න ගන�ෙන� ය.
පෘථග්ජනයාහට ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම අරමුණ� ෙනා වන �සා ද ඒ
ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම අා�යයන�ට අරමුණ� වන නමුත� එ�න� ෙකෙලස් පහ ෙනා
වන �සා ද �ෙරෝධ මඟ ෙදක �පස්සනා අරමුණ� වශෙයන� ෙනා ගන�ෙන�.
“ඉ�ඨං කතං” යන අා� අටුවා පාඨෙයන� ද “අද්ධා ඉමාය ප�පත��යා ජරා
මරණ�හා ප�මු��ස්සා�” යන�ෙවන� ෙ� ප්ර�ප�ෙවන� ජරා මරණ ��න�
�ෙදන�ෙන� වා! ය � �වන හා එයට පමුණ�වන ප්ර�ප� මා�ගය ලබා ගත ය�තු
ය � පූ�ව භාගෙය� ම එයට �ත ෙයාමු ��ෙමන� �ෙරෝධ, මග සත්ය ෙදක
පි�බඳද කටය�තු අවසන� ෙකාට අැත. එයට අාසා කර�න� ෙමාෙහාතක� පාසා
ෙමෙන� ��මක� �� ෙනා ෙ�. �ද�ශනා වඩන කල්� �වනට හා මා�ගයට
අාශාව අැ� වුවෙහාත� මහා ��� ෙකෙලස�න� කරණ ෙකාට ෙගන �ද�ශනාව
�ලි� �ය හැ� ය.
�ෙරෝධ, මා�ග සත්ය ෙදක උපදවා ගැ�මට බලා ෙපාෙරාත�තු වන ෙයෝගී
පුද්ගලයා ��න� පළමු ෙකාට �ය සතන�� ප්රකට ව පවත�නා �ක�ඛ ධ�මයන� හා
සමුදය ධ�මයන� �ද�ශනා වශෙයන� ෙමෙන� ��ම අජ්ඣත්තසච්ච
ධම්මානුපස්සනා න�. අධ්යාත�ම ධ�මය පැහැ�ලි ව වැටහ�ණ� කල්� බ�ද්ධා
ධ�මයන� ද ඒ අන�සාරෙයන� වටහා ගත හැ� ෙව �. එෙස් වටහාගත හැ� �ම
බහිද්ධාසව ධම්මානුපස්සනා න�.
ඒ හැර ද�න� ලබන, අැෙසන� ලබන අන�න� පි�බඳද ව�ණ, ශ�ද අා�ය
ෙමෙන� කර�න� ඒ �යල්ල �ක� ය � �න ගැ�ම ද බ�ද්ධා
ස�චධ�මාන�පස්සනා න� ෙ�. ෙම� � චතුස්සත්යය ෙමෙන� ෙකෙ� ය � �
නමුත� �ක�ඛය හා සමුදය යන ෙදක පමණක� ෙමෙන� ��ෙ� අරමුණ� වශෙයන�
ලැෙබන බව දත ය�තු ය. �ෙරෝධය හා මා�ගය �ද�ශනා අරමුණ� ෙනාවන බැ�න�
ද ඒවා පෘථග්ජනයා තුළ ෙනාමැ� බැ�න� ද ෙමෙන� ෙනා කළ හැ� ය. ඒ සත්ය
ෙදක යහපත� ඒවා ය � අසා �න ��න �සා �වන මා�ගය අවෙබෝධ කරගන�
කැමැත�ත හා ලබා ගන� කැමැත�ත ඒ පි�බඳද ෙමෙන� ��ම ය � අටුවා �කාවන��
�යන ල�.
ෙනාෙහාත� අැ�� ��� අා� �ක�ඛ සත්යෙය� අැතුළත� ස්වභාව ධ�මයන�
ෙමෙන� කර�න� ඒ �යල්ල �ක� ය � අවෙබෝධ �මක� පාසා එ� අාස්වවාද කරන
තව පහකර�න� ප්රහාණ ප්ර�ෙ�ධ කෘත්යය ද ��ෙව �. තද�ග �ෙරෝධය ��
කර�න� ස�ච��යා ප�ෙ�ධය ද �� ෙව�. ෙලෟ�ක මා�ගය උපදව�න� භාවනා
ප්ර�ෙ�ධය ද �� ෙව�. එෙහ�න� ���, අැ��
අා� �ක�ඛ සත්ය ධ�මයන� ෙමෙන� කර�න� අ�ක� සත්ය තුෙන� ද පහාන,
ස����යා භාවනා කෘත්යයන� �� �ෙමන� �න ගැ�ම ම අාධ්යාත��ක සත්ය
සතර හා බ�ද්ධා සත්ය සතර ෙමෙන� ��ම ය � සැල�ය ය�තු ය.
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කමටහන� ෙබ� �ක��ම
ෙ� මහා ස�ප�ඨාන ස�තෙ
� ය� අානාපාන ප�බය, ඉ�යාපථප�බය,
ස�පජඤ්ඤප�බය, ප�ක�කූලප�බය, ධාතුවවත�ථාන ප�බය, �ව�ක ප�බ නව
ය ය �. කායාන�පස්සනා ෙකාටස් (14) තු�ස�. ෙ�දනාන�පස්සනාව ය,
�ත�තාන�පස්සනාව ය, �වරණප�බ ය, ඛන�ධ ප�බ ය, අායතන ප�බ ය,
ෙබා�ඣධ�ගප�ච ය, ස�චප�බ ය � ධ�මාන�පස්සනාව ෙකාටස් (5) පහ�.
ෙමෙස් ෙම� කමටහන� (21) එක� �ස්සක� දක�වන ල�.
ඔවුන� අතුෙරන� අානාපානය, ප�ක�කුලය, �ව�ක නවය යන ෙ�
එෙකාෙළාස අ�පනා ධ්යාන උපදවන කමටහන� ය � මහ අටුවාෙය� �හ.
�ඝභාණක මහා �ව ෙතරැන� වහන�ෙස් වනා� �ව�ක නවය අා�නවාන�පස්සනා
ය � �යන ලද �ද�ශනා වශෙයන� දක�වන ලද්ෙද් ය � �හ. ෙ� ෙථරවාදය
අන�ව අානාපාන ප�කූල යන ෙදක පමණක� අ�පනා ධ්යාන උපදවන කමටහන�
ය. අ�ක� කමටහන� (19) එකුන� �ස උපාචාර ධ්යාන නම් වූ බණික සමාධියම
උපදවන �ද�ශනා ක�මස්ථාන, උපචාර ක�මස්ථාන ම වන බව සැල�ය ය�තු
�.
එෙහ�න�
අටුවාකථාෙය�
“ෙතසු ආනාපානං ද්වත්තිංසාකාෙරා
නවසීවථිකාති එකාදසකම්මට්ඨානානි ෙහාන්ති. දීඝාභාණකමහාසිවත්ෙථෙරා පන
නව සීවථිකා ආදීනවානුපස්සනාවෙසන වුත්තාති ආහ. තස්මා තස්ස වෙසන
ද්ෙවෙයව අප්පනාකම්මට්ඨානානි, ෙසසානි උපචාර කම්මට්ඨානානි” � �හ.
ෙ� අටුවා �යමෙන� “ෙසසා� උපචාර ක�ම�ඨා නා��” � � වචනය
�ෙශ්ෂෙයන� �� කළ ය�තත
� �. අානාපානය හා ෙක�සා� ෙද�ස් ෙකාටස් හැර
ෙසස� එකුන��� කමටහන� ම උපාචාර සමා�ය උපදවන කමටහන� ය � �හ.
ෙ� �යමන වූ ප�� ඉ�යාපථ ප�බ - ස�ජඤ්ඤ ප�බ යන අා�න�ෙග් වශෙයන�
�ද�ශනා වඩන ෙයෝගී පුද්ගලයාහට උපදනා �පස්සනා ඛ�ක සමා�ය ම
උපාචාර සමා�ය�. එය ම �ත�ත �ස�ද්�ය වන බව ඉතා පැහැ�ලි ය.
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ස�ප�ඨානෙය් අා�සංස කථාව
පාලි
“ෙයා � ෙකා� �ක�ඛෙව ඉෙම චත�තාෙරා ස�ප�ඨාෙන එවං භාෙවය්ය
සත�ත වස්සා�, තස්ස ද්�න�නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං පා�ක�ඛං ��ෙඨව
ධ�ෙම අඤ්�, ස� වා උපා�ෙසෙස අනාගා�තා.
��ඨන�තු �ක�ඛෙව සත�තවස්සා�, ෙයා � ෙකා� �ක�ඛෙව ඉෙම
චත�තාෙරා ස�ප�ඨාෙන එවං භාෙවය්ය ඡ වස්සා�…ෙප… පඤ්ච වස්සා�…
චත�තා� වස්සා�… �� වස්සා�… ද්ෙව වස්සා�… එකං වස්සං…
��ඨතු �ක�ඛෙව එකං වස්සං ෙයා � ෙකා� �ක�ඛෙව, ඉෙම චත�තාෙරා
ස�ප�ඨාෙන එවං භාෙවය්ය සත�තමාසා�, තස්ස ද්�න�නං ඵලානං අඤ්ඤතරං
ඵලං පා�ක�ඛං ��ෙඨව ධ�ෙම අඤ්�, ස� වා උපා�ෙසෙස අනාගා�තා.
��ඨන�තු �ක�ඛෙව සත�ත මාසා�. ෙයා � ෙකා� �ක�ඛෙව ඉෙම
චත�තාෙරා ස�ප�ඨාෙන එවං භාෙවය්ය ඡ මාසා�…ෙප… පඤ්ච මාසා�…
චත�තා� මාසා�… �� මාසා� … ද්ෙව මාසා�… එකං මාසං…
අ�ඪමාසං…ෙප
��ඨන�තු �ක�ඛෙව අ�ඪමාෙසා, ෙයා � ෙකා� �ක�ඛෙව, ඉෙම චත�තාෙරා
ස�ප�ඨාෙන එවං භාෙවය්ය සත�තා� තස්ස ද්�න�නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං
පා�ක�ඛං ��ෙඨව ධ�ෙම අඤ්�; ස� වා උපා�ෙසෙස අනාගා�තා�.
ඉදමෙවාච භගවා. අත�තමනා ෙත �ක�ඛූ භගවෙතා භා�තං අ�නන��න��.
ෙකටි අදහස
මහෙණ�, �ක�ඛ,ු �ක�ඛු�. උපාසක, උපා�කා යන �වු පි�ස අතුෙරන�
ය��� ෙයෝගී පුද්ගලෙයක� ෙතම සතර ස�ප�ඨානය, අානාපානය අා� එක���
අාකාරය�න� ව�ළ නය වශෙයන� සත�වසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�,
ඒ ෙයෝගී පුදග
් ලයාට හට ප්රත්යක�ෂ අාත�ම භාවය වූ ඉහාත�මෙය� ම රහත� ඵලය
ද, උපා�න ෙකෙලස් ඉ�� ව අැතෙහාත� අනාගා� ඵලය ද යන ෙ� අා�ය ඵල
ෙදක අතුෙරන� ය��� ඵලයක� ඒකාන�තෙයන� ම ලබාගත හැ� ෙව�.
මහෙණ�, සත�වසක� ෙනා ව ය��� ෙයෝගි පුද්ගලෙයක� ෙ� සතර
ස�ප�ඨානය ෙමෙස් සයවසක� මු�ල් ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�, සයවසක�
ෙනා ව පස් වසක� භාවනා කරන�ෙන� න�, පස්වසක� ෙනාව �වුවසක� මු�ල්ෙල�
භාවනා කරන�ෙන� න�, �වු වසක� ෙනා ව තුන� වසක� මු�ල්ෙල� භාවනා
කරන�ෙන� න�, තුන� වසක� ෙනා ව ෙදවසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�,
ෙදවසක� ෙනා ව එක� වසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න� ඒ ෙයෝගී
පුද්ගලයාහට ෙ� අාත�ම භාවෙය� ම රහත� ඵලය ද උපා�න ෙකෙලස් ඉ��ව
අැතෙහාත� අනාගා� ඵලය ද යන ෙ� අා�යය ඵල ෙදක අතුෙරන� ය��� ඵලයක�
ඒකාන�තෙයන� ම ලබාගත හැ�වන�ෙන� ය.
එක� වසක� ෙනා ව ය��� ෙයෝගි පුද්ගලෙයක� ෙ� සතර ස�ප�ඨානය
ෙමෙස් සත� මසක� මුලල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න� ඔහ�ට ෙ� අාත�ම භාවෙය�
ම ඉහත � අා�ය ඵලෙදක අතුෙරන� ය��� ඵලයක� ඒකාන�තෙයන� ම ලබාගත
හැ� ව න�ෙන� ය. මහෙණ�! සත� මසක� ෙනා ව සමසක� මු�ල්ෙල� භාවනා
කරන�ෙන� න�, සමසක� ෙනා ව පස් මසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�,
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පස් මසක� ෙනාව සාර මසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�, සාර මසක� ෙනා
ව තුන� මසක� මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�, තුන� මසක� ෙනාව ෙදමසක�
මු�ල්ෙල� භාවනා කරන�ෙන� න�, ෙදමසක� ෙනා ව එක� මසක� මු�ල්ෙල�
භාවනා කරන�ෙන� න�, එක� මසක� ෙනා ව අඩ මසක� මු�ල්ෙල� භාවනා
කරන�ෙන� න� ඉහත � අා�ය ඵල ෙදක අතුෙරන� ය��� ඵලයක� ඒකාන�තෙයන�
ම ලබා ගත හැ� වන�ෙන� ය.
මහෙණ�! අඩ මසක� ෙනා ව ය��� ෙයෝගී පුද්ගලෙයක� ෙතම ෙ� සතර
ස�ප�ඨානය ඉහත � නය අන�ව සත� �නක� මු�ල්ෙල� ෙනා කඩවා භාවනා
කරන�ෙන� න� ෙහෙතම ෙ� අාත�ම භාවෙය�� ම ඉහත � අා�යය ඵල ෙදක
අතුෙරන� ය��� ඵලයක� ඒකාන�තෙයන� ම ලබා ගන�ෙන� ය.
එහි විස්තරය:
“ෙයා හි ෙකාචි භික්ඛෙවති ෙයා හි ෙකාච භික්ඛු වා භික්ඛුණී වා උපාසෙකා
වා උපාසිකා වා” යන�ෙවන� අටුවාෙය� � බැ�න� �ක�ෂුවක� ෙ� වා, �ක�ෂු�යක�
ෙ� වා, ගි�ෙයක� ෙ� වා, පි��ෙයක� ෙ� වා, ස්ත�ියක� ෙ� වා, කවුරැ ෙහෝ ෙ� වා
ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාව ෙද්ශනා නය ෙනා ඉක�මවා වැඩුවෙහාත� රහත� ඵලය
දක�වා ප්ර�ඵල ලබා ගත හැ� බව �ශ්වාස කළ ය�තු ය.
ෙම� � �ද�ශනා �නයන� අැතු� ෙසෝවාන�, සක�ගා� යන යට ඵල ෙදක
ෙනා දක�වා ෙ� භාවනාෙවන� අනාගා� බවට ෙහෝ රහත� බවට පැ�ෙණන බව
දක�වන ලද්ෙද් �ද�ශනා �නයන� හා යට ඵලයන�ට පළමු ෙකාට පැ�ෙණන බව
නය වශෙයන� සලකා ගත හැ� �සා ය. එ�න� ෙමම භාවනාෙවන� සසර ��න�
එෙතර කර�ෙ� නීයාණික භාවය දත හැ� වන බැ�න� එය විෙනය ජනයාහට
භාවනා කෘත්යෙය� ශ්රද්ධාව හා කුසල�ඡන�දය පහළ කර�මට උපකාර ෙව�.
ෙමෙස් දක�වා ව�ළ බැ�න� ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාව අ�ශ�න� උතු� ය. සත�
�නක� මු�ල්ෙල� භාවනා කළ පම�න� රහත� බව ලබාගත හැ� ය. රහත�වන�ට
ෙනා හැ� වුවත� අනාගා� �ය හැ� ය. එෙස්ත� ෙනා හැ� වුවෙහාත� ෙසෝවාන�
බව ෙහෝ සක�ගා� බව පහස�ෙවන� ම ලබා ගත හැ� ය.ෙ� තර� ෙක�
කාලය�න� ෙ� තර� උතු� මා�ග ඵල �ෙශ්ෂයන� උපදවා ලියහැ� ෙදශනාව
වනා� ෛනය්ය�ා�ක වන බැ�න� අ�ශ�න� උතු� වන�ෙන� ය � සසර ��න�
�ෙදන� කැම� ෙව්ෙනය්ය පුද්ගලයන්හට ශ්රද්ධා භක��ය �ය�ණ� �ය�ණ� �ෙමන�
ෙම� ස�ප�ඨාන නය අන�ව භාවනා කරන� කැම� කුසල�ඡන�දය වූ ප��
භාවනා ෙකාට මා�ග ඵල ��වාණ ස�ඛ්යාත �ෙශ්ෂ ප්ර�ඵල �ය සතන�� උපදවා
ගත හැ� වන�ෙන� ය.
“සබ්බං පි ෙචතං මජ්ඣිමස්ෙස්ව ෙනය්ය පුද්ගලස්ස වෙසන වුත්තං, තික්ඛ
පඤ්ඤං පන සන්ධාය පාෙතා අනුසිට්ෙඨා සායං විෙස්සං අධිගමිස්සති, සායං
අනුසිට්ෙඨා පාෙතා විෙස්සං අධිගමිස්සතීති වුත්තං” යන� අටුවා පාඨය�.
සත� අවුරැද්දත� සත� �නය ත� යන ෙ� කාල ප��ෙ�දය අැතුළත භාවනාෙ�
ප්ර�ඵල ලැ�ය හැ�ය යන ෙ� වචනය මධ්යම ෙනය්ය පුද්ගලයාෙග් වශෙයන�
�යන ල�. ෙනය්ය යන� මා�ග ඵල ලැ�ෙ� �න ශක��ය අැ� ත�ෙ
ි හ්තුක
පුද්ගලයා ය. ඔහ� ද මන�ද පඤ්ඤ, ම�ඣ�ම පඤ්ඤ, �ක�ඛ පඤ්ඤ වශෙයන�
ෙතවැ�රැ� ෙ�. �ක�ඛ පඤ්ඤ පුද්ගලයා වනා� උ�සන භාවනාව අාර�භ
ෙකාට සවස් වන �ට මා�ග ඵල උපදවා ගන�ෙන� ය. සවස භාවනා කරන�ට පටන�
ගතෙහාත� පස��න උ�සන මා�ග ඵල උපදවා ගන�ෙන� ය යන� ඒ අටුවා පාඨෙය්
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අදහස �. �න වූ මන�ද පඤඤ ෙනය්ය පුද්ගලයාහට භාවනාෙ� ප්ර�ඵල ලැ�මට
සත� අවුරැද්දකට වඩා කල් ගත වන�ෙන� ය.
ෙබෝධිරාජ ක�මාර සූත්රෙයහි ද “ඉෙමහි පඤ්චහි පධානියෙගහි සමන්නාගෙතා
භික්ඛු තථාගතං නායකං ලභමාෙනා සායමනුසිට්ෙඨා පාෙතා විෙසසං
අධිගමිස්සති, පාෙතා අනුසට්
ි ෙඨා සායං විෙස්සං අධිගමිස්සති” යයි වදාළ ෙස්ක.
ඉෙමහි පඤ්චහි පධානියඞ්ෙගහි සමන්නාගෙතා භික්ඛ,ු ශ්රද්ධාව අැතු� ෙ�
පධා�ය�ග ප�න� සමන��ත වූ ෙයෝගාවචර ෙතම; තථාගතං නායකං ලභමාෙනා,
තථාගතයන� වහන�ෙස් වැ� ක�මස්ථාන අාචා�ය වරෙයක� ලබා ගන�ෙය්; සායං
අන���ෙඨා, සවස සැන��ෙව� කමටහන� �යා ෙදන ලද්ෙද්; පාෙතා විෙස්සං
අධිගමිස්සති, උ�සන මා�ග ඵල ��වාණ �ෙශ්ෂය ලබා ගන�ෙන� ය.
එ� ප්රධා�ය�ග පස අතුෙරන� පළමු අ�ගය ශ්රද්ධාවය, එන� බුද්ධ, ධ�ම,
සංඝ යන රත�නත�ෙය� සහ ක�මස්ථාන අාචා�යවරයා ෙකෙර� ද කමටහන�
අරමුණ ෙකෙර� ද සැක ෙනා ෙකාට අැද�� වශෙයන� බලවත� �ශ්වාසය උපදවා
ගැ�ම ය.
ෙදවැ� අ�ගය, �ෙරෝගී භාව ය �, එන�, අන�භව කරන� ලබන අාහාරය
සම ෙස් පැස�ය හැ� පාචකාග්�ය �සා ලැෙබන �ෙරෝගී භාවෙයන� ය�කත
� �ම
ය.
තුනෙ
� ව� අ�ගය, අසඨ බව ෙහෝ මාන ර�ත බව ය. එන�, තමා තුළ
නැ� ගුණ ප්රකාශ ෙනා ��ම හා අැ� වරදත� ක�මස්ථාන අාචා�යයවරයාට සහ
එකට වාසය කරන සබ්ර�සරැන�ට ද ෙනා සඟවා ප්රකාශ ��ම ය.
හතර ෙව� අ�ගය, දෘඪතර ��යයය �. එන�, මාෙග් ශ�රෙය� මස්, ෙල්
�යෙලෙතාත� �යලී ෙය් වා! ස�, නහර, අැට පමණක� ඉ�� ෙවෙතාත� ඉ�� ෙ�
වා! මා�ග ඵල �ෙශ්ෂයක� ලැෙබන ෙතක� භාවනා වැ�ෙ� ��යය ෙනා නවත�වා
වඩෙනමැ � චතුර�ග ��යෙයන� ය�කත
� �ම ය.
පස්ෙව� අගය උදය�බය �ණය �. එන�, නාම, රෑප ස්කන�ධයන�ෙග්
ඉප�ම හා �ඳ�යාම ෙපෙනන �ණ ය �. ෙ� අ�ග පස භාවනාෙ� � අවශ්යෙයන�
අැ� �ය ය�තු බැ�න� පධා�ය�ග �යන� ලැෙ�.
උඩත� පි�ෙස�න� සත� අවුරැද්දය, යටත� පි�ෙස�න� සත� දවසය, යන ෙ�
කාලය අැතුළත මධ්යම ෙනය්ය පුද්ගලයාට ද එක� �යක� අැතුළත, එක� දවාලක�
අැතුළත තික්ඛ ෙනය්ය පුද්ගලයාහට ද ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන� මා�ග ඵල
උපදවා ගත හැ� ය � �යල්ල දත� ස�මා ස�බු� රජාණන� වහන�ෙස් ��න�
ව�රණ ලද ෙ� බුදධ
් වචනය ෙකෙර� ඒකාන�ත ශ්රද්ධා භක��ෙයන� ය�ක�තව
සංසාර ව�ට �ක�ඛෙයන� �ෙදන� කැමැත�තවුන� ��න�
“අද්ෙවජ්ඣවචනා බුද්ධා - අෙමාඝවචනා ජිනා” (බුද්ධවංස පාලි)
බුද්ධා, බු�වරෙයෝ; අද්ෙවක්ඛවචනා, ෙදගි�යා වචන නැත�ෙතෝ ය. �නා,
පස්මරැන� �න� බු�වරැ; අෙමෝඝවචනා, �ස් - ප්රලාප වචන ෙනා �යෙනෝ ය; යන
ෙ� බුදධ
් වචනය ද �ශ්වාස ෙකාට ෙගන තමා �ක�ඛ පඤ්� ෙනය්ය
පුද්ගලෙයක� න� ෙ� ස�ප�ඨාන භාවනාෙවන� එක� �යක� අැතුළත ෙහෝ එක�
දවාලක� අැතුළත මා�ග ඵලා�ගමය කළ හැ� ය. ම�ඣ�ම පඤ්ඤෙනය්ය
පුද්ගලෙයක� න� ස�මානෙයන�, ස�මාන ෙද�න� මාසෙයන�, ෙදමාසෙයන�, තුන�
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මාසෙයන�, භාර මාසෙයන�, පස් මාසෙයන�, හය මාසෙයන�, හත� මාසෙයන�,
අවුරැද්ෙදන�, - ෙප - සත� අවුරැද්ෙදන� ද භාවනාව මුහක
� ර
ු වා ගත� හැ� හැ�යට
කාල �මාව ෙවනස් �ය හැ� වුවත�, මධ්යම ප්රාඥ ෙනය්ය පුදග
් ලයා හට ෙම�
කාල �මාව අැතුළත ෙනා කඩවා භාවනා කළෙහාත� මා�ග ඵල උපදවා ගත හැ�
ය.
විෙශ්ෂෙයන් සිහිකළ යුත්තක්
ස�ප�ඨාන ෙපළ අටුවාවන�� එන අානාපාන ප�බය අා� ෙකාටස් එක�
�ස්ස අතුෙරන� එක� එක� ෙකාටස�න�ම රහත� �ය හැ� ය � �යන ල�.
එෙහත� එක� ෙකාටසක� අරමුණ� ෙකාට භාවනා ��ෙමන� ම ප්ර�ඵල ලැ�ය
හැ� ය � �යා ෙහෝ ෙකාටස් හ�ඟක� අරමුණ� ෙකාට භාවනා ��ෙමන� ම ප්ර�ඵල
ලැ�ය හැ� ය � �යා ෙහෝ ෙනා �ය ය�තු ය.
එෙහ�න� ම කමටහන� ඉ� උත්තිය නමැ� �ක�ෂව
ු ට “චත�තාෙරෝ
ස�ප�ඨාන භාෙවය්යා�” යන අා� වශෙයන� ස�ප�ඨාන සතර වඩන�ට ය � බු�
රජාණන� වහන�ෙස් ම ඒ �ක�ෂව
ු ට සතර ස�ප�ඨානය ම කලවමට කමටහන�
වශෙයන� � ව�ළ ෙස්ක. �න� හැ�යට ම භාවනාව වශෙයන� ෙමෙන� ෙකාට ඒ
උත��ය �ක�ෂුව රහත� �ය.
තවද ඉ�යාපථ ප�බය අා� එක� එක� ෙකාටස�න�ම රහත� �ය හැ� ය �
� තන�� ද එ� එක� එක� ෙකාටස මූල කම්මට්ඨාන වශෙයන් ගන�නා ලද
කමටහනක� ය � �යා ම දත ය�තු ය. අන්ය වූ ක�ම�ඨාන ප�බයන�ට අයත�
නාම රෑප ධ�මයන� ප්රකට වුවෙහාත� ඒ ෙයෝගාචරයා ��න� එෙස් ප්රකට වූ නාම
රෑපයන� ෙමෙන� ෙනාකළ ය�තු ය � ෙනා �යන ල�. ඉ�න�, ෙයෝගි පුද්ගලයාෙග්
සෙ��න� එක� ෙ�රකට ෙහෝ ප්රකට
වන නාම රෑප ධ�මයන� භාවනා අරමුණ� වශෙයන� ෙමෙන� ෙනා කර
හැ�ෙයාත� එෙස් ෙමෙන� ෙනා ෙකාට හැ�ය නාම රෑප රා�ෙය� �ත්ය වූ නාම
රෑපෙයෝ ය � ද, සැප අැ� නාම රෑපෙයෝ ය � ද අාත�ම සාරෙයන� ය�ත� නාම
රෑපෙයෝ ය � ද, ෙසෝභන වූ නාම රෑපෙයෝ ය � ද ඒ නාම රෑපයන� ත�න� ගන�නා
තණ�හා, ���, ෙමෝහ අා� ෙකෙලස් �සක� ම පහළ වන�ෙන� ය.
තවද ෙමකල භාවනා කරන පුදග
් ලයන� අතුෙරන� අස�වලාහට අස�වල්
ක�මස්ථානය ස��ස� ය � ඒකාන�ත වශෙයන� ��ශ්චය ෙනා කළ හැ� ය. එෙහත�
අත� ��� වශෙයන� කායානුපස්සනාව මූලික කර්මස්ථානයෙකාට ෙමෙනහි
කළෙහාත් ෙමකල සිටින ෙයෝගී පුද්ගලයන්ට ගැළෙපන බව දැනගන්ට තිෙබ්.
භාවනා කරන ෙයෝගී පුද්ගල ෙතම තම තමන�ෙග් අදහසට ෙහෝ ච�තයට
ගැළෙපන ප�� එක� එක� අන�පස්සනා ෙකාටසකට ෙහෝ ෙබාෙහෝ වූ අන�පස්සනා
ෙකාටස්වලට ෙහෝ ගැළෙපන නාම රෑප ධ�මයන� අත� ෙනා හැර �ද�ශනා
වශෙයන� ෙමෙන� ෙකාට �ද�ශනා �න පි�ෙවලින� මා�ග ඵල ��වාණයන�
ප්රත්යක�ෂ ෙකාට සංසාර ව�ට �ක�ඛෙයන� ��මට වෑය� කළ ය�තු �.
සතිපට්ඨාන විපස්සනා භාවනා නිමි.
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