අභිධර්මචන්ද්රිකාව
පූජ්ය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ
ස්ථවිරපාදයන් වහන්ෙස්
විසින්
සම්පාදිතයි.

ෙපරවදන ........................................................................................................................................................ 6
පළමු වන චිත්ත පාදය ...................................................................................................................................... 7
1. ද්විවිධ ෙද්ශනා.......................................................................................................................................... 7
2. චත�ර්විධ අභිධර්මාර්ථ .............................................................................................................................. 8
3. චත�ර්විධ චිත්ත ........................................................................................................................................ 9
4. චාත�ර්භ�මක සිත් .................................................................................................................................... 10
5. ෙදාෙළාස් අක�සල් සිත් ............................................................................................................................. 11
6. ෙදාස මූලික සිත් (2) ෙදක ....................................................................................................................... 14
7. ෙමෝහමූලික සිත් (2) ෙදක ....................................................................................................................... 14
8. අටෙළාස් (18) අෙහත�ක සිත් .................................................................................................................. 15
9. ක�සල අෙහත�ක විපාක සිත් (8) අට. ........................................................................................................ 17
10. අෙහ්ත�ක ක්රියා සිත් (3) ත�න. ................................................................................................................. 19
11. කාමාවචර ක�සල සිත් (8) අට ................................................................................................................ 20
12. කාමාවචර සෙහ්ත�ක විපාක සිත් (8) අට. ............................................................................................... 22
13. කාමාවචර සෙහ්ත�ක ක්රියා සිත් අට ......................................................................................................... 24
14. රෑපාවචර ක�සල සිත් (5) පස................................................................................................................ 25
15. රෑපාවචර විපාක සිත් පස .................................................................................................................... 27
16. රෑපාවචර ක්රියා සිත් පස. ...................................................................................................................... 29
17. අරෑපාවචර ක�සල සිත් සතර. ............................................................................................................... 30

18. අරෑපාවචර විපාක සිත් සතර. .............................................................................................................. 32
19. අරෑපාවචර ක්රියා සිත් (4) සතර. ........................................................................................................... 33
20. ෙලෝෙකෝත්තර ක�සල සිත් (4) සතර ....................................................................................................... 34
21. ෙලෝෙකෝත්තර විපාක සිත් (4) සතර ....................................................................................................... 36
22. සංග්රහ ගීතිකා ..................................................................................................................................... 37
23. ෙලෝෙකෝත්තර සිත් (40) සතළිස ........................................................................................................... 39
ෙදවන ෛචතසික පාදය. ................................................................................................................................ 42
1. ෙදපණස් ෛචතසික. .............................................................................................................................. 42
2. සබ්බචිත්ත සාධාරණ ෛචතසික සත. ...................................................................................................... 44
3. පකිණ්ණක ෛචතසික සය. ..................................................................................................................... 47
4. ත�දුස් අක�සල ෛචතසික. ....................................................................................................................... 50
5. පස්විසි (25) ෙසෝභන ෛචතසික ............................................................................................................. 53
6. එක�න් විසි ෙසෝභන සාධාරණ. .................................................................................................................. 54
7. විරති ත�න.............................................................................................................................................. 57
8. අප්පමඤ්ඤා-පඤ්ඤා ............................................................................................................................ 58
9. ෙලාෙකාත්තර සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික. ................................................................................................. 60
10. මහග්ගත සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික. ..................................................................................................... 61
11. කාමාවචර ෙසාභන සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික. ........................................................................................ 63
12. අක�සල සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික. ........................................................................................................ 64
13. අෙහ්ත�ක සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික ...................................................................................................... 66
14. සංග්රහ ගීතිකා...................................................................................................................................... 67
ත�න්වන ප්රකීර්ණක පාදය. ................................................................................................................................ 72
1. ෙතපණස් සම්ප්රයුක්ත ධර්ම ................................................................................................................... 72
2. ෙවදනා සංග්රහය. ................................................................................................................................... 73
3. ෙහත� සංග්රහය ....................................................................................................................................... 75
4. කෘත්ය සංග්රහය (පළමුවන ෙකාටස) ......................................................................................................... 77
5. කෘත්ය සංග්රහය (ෙදවන ෙකාටස) ............................................................................................................. 79
6. කෘත්ය සංග්රහය. (ෙතවන ෙකාටස) ........................................................................................................... 81
7. කෘත්ය සංග්රහය. (සතරවන ෙකාටස) ........................................................................................................ 83
8. කෘත්ය සංග්රහය. (පස්වන ෙකාටස)........................................................................................................... 86
9. ද්වාර සංග්රහය. (පළමුවන ෙකාටස) ......................................................................................................... 88
10. ද්වාර සංග්රහය. (ෙදවන ෙකාටස) ........................................................................................................... 90
11. ආලම්බන සංග්රහය. (පළමුවන ෙකාටස) .................................................................................................. 92

12. ආලම්බන සංග්රහය. (ෙදවන ෙකාටස) ..................................................................................................... 95
13. වස්ත� සංග්රහය. ................................................................................................................................... 98
සතරවන වීථි පාදය. ..................................................................................................................................... 101
1. ෂට්ක සය. ........................................................................................................................................... 101
2. චක්ඛුද්වාරික අතිමහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය. ....................................................................................... 103
3. චක්ඛුද්වාරික මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථි. ............................................................................................... 106
4. චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි. ............................................................................................... 108
5. චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි........................................................................................... 111
6. පරිත්ත මෙනාද්වාරික චිත්ත වීථි. .......................................................................................................... 114
7. අර්පණා චිත්ත වීථි............................................................................................................................... 117
8. අර්පණා නියමය. ................................................................................................................................. 121
9. තදාලම්බන නියමය ............................................................................................................................... 124
10. ජවන නියමය..................................................................................................................................... 127
11. පුද්ගල ෙභ්දය. ................................................................................................................................... 130
12. භ�මි විභාගය. ..................................................................................................................................... 132
පස්වන වීථිමුක්ත පාදය................................................................................................................................. 134
1. චත�ෂ්ක සතර....................................................................................................................................... 134
2. චත�ර්විධ භ�මි ....................................................................................................................................... 135
3. රෑප භ�මි හා අරෑප භ�මි. ....................................................................................................................... 137
4. චත�ර්විධ ප්රතිස�ධි................................................................................................................................ 139
5. රෑපාවචර අරෑපාවචර ප්රතිසන්ධි........................................................................................................... 142
6. චත�ර්විධ කර්ම .................................................................................................................................... 144
7. චත�ර්විධ කර්ම (ගරැකාදි සතර) ............................................................................................................ 146
8. චත�ර්විධ කර්ම (අක�ශල) ....................................................................................................................... 148
9. චත�ර්විධ කර්ම. (ක�ශල) ........................................................................................................................ 152
10. චත�ර්විධ කර්මයන්ෙග් විපාක ස්ථාන..................................................................................................... 155
11. චත�ර්විධ මරෙණාත්පත්ති .................................................................................................................... 159
සවන රෑප පාදය. ......................................................................................................................................... 167
1. රෑප සමුද්ෙද්ශය. ................................................................................................................................. 167
2. රෑප සමුද්ෙද්ශය (සතර මහාභ�තරෑප) .................................................................................................... 169
3. රෑප සමුද්ෙද්සය (සූවිසි උපාදාය රෑප. පඤ්චපසාද.) ............................................................................... 172
4. රෑප සමුද්ෙද්ශය (සූවිසි උපාදාය රෑප, විසය රෑප) ................................................................................... 175
5. රෑප සමුද්ෙද්ශය (සූවිසි උපාදාය රෑප:- භාව හදය ජීවිත ආහාර.) ............................................................ 177

6. රෑපසමුද්ෙද්ශය (සූවිසි උපාදාය රෑප, පරිච්ෙඡ්ද විඤ්ඤත්ති විකාර ල�ණ) .............................................. 181
7. රෑප විභාගය. ...................................................................................................................................... 184
8. රෑප සමුට්ඨාන..................................................................................................................................... 187
9. රෑප කලාප.......................................................................................................................................... 191
10. රෑප ප්රවෘත්ති ක්රම. ............................................................................................................................. 194
11. රෑප ප්රවෘත්ති ක්රම (ෙදවන ෙකාටස.) ..................................................................................................... 198
12. නිර්වාණය. ........................................................................................................................................ 199
සත්වන සමුච්චය පාදය. ............................................................................................................................... 203
1. වස්ත� ධර්ම හා චත�ර්විධ සංග්රහ ............................................................................................................ 203
2. අක�සල සංග්රහය (ආසව, ඔඝ, ෙයාග, ගන්ථ උපාදාන) ............................................................................... 204
3. අක�සල සංග්රහය (නීවරණ, අනුශය, සංෙයෝජන, කිෙලස.) .......................................................................... 207
4. මිශ්රක සංග්රහය..................................................................................................................................... 211
5. මිශ්රක සංග්රහය (බල, අධිපති.) .............................................................................................................. 216
6. මිශ්රක සංග්රහය. (ආහාර)....................................................................................................................... 218
7. ෙබෝධිපා�ික සංග්රහය. ........................................................................................................................ 221
8. ෙබෝධිපා�ික ධර්ම (සෘද්ධිපාද, ඉන්ද්රිය, බල) ........................................................................................... 224
9. ෙබෝධිපා�ික ධර්ම (සම්ෙබාජ්ඣඞ්ග, මග්ගඞ්ග) ..................................................................................... 226
10. ෙබෝධිපා�ික සංග්රහය (ත�දුස) (14) (පන්තිස) (35) වන සැටි.) ............................................................... 228
11. සර්ව සංග්රහය.................................................................................................................................... 231
12. සර්වසංග්රහය (ආයතන, ධාත�, සත්ය).................................................................................................... 233
අටවන පටිච්චසමුප්පාද පාදය. ..................................................................................................................... 238
1. ප්රත්යය හා ප්රත්යෙයාත්පන්න .................................................................................................................. 238
2. පටිච්ච සමුප්පාද නය. .......................................................................................................................... 240
3. අවිද්යා ප්රත්යයෙයන් සංස්කාර වන්ෙන් ය. ............................................................................................... 242
4. සංස්කාර ප්රත්යයෙයන් විඥානවන්ෙන් ය. ................................................................................................. 244
5. විඥාන ප්රත්යයෙයන් නාමරෑප වන්ෙන් ය. ................................................................................................ 248
6. නාම රෑප ප්රත්යයෙයන් ෂඩායතන වන්ෙන් ය. .......................................................................................... 251
7. ෙව්දනා ප්රත්යයෙයන් තෘෂ්ණා වන්ෙන් ය.................................................................................................. 253
8. උපාදන ප්රත්යයෙයන් භව වන්ෙන් ය....................................................................................................... 256
9. අද්ධ, අඞ්ග, ආකාර, ස�ධි, සංෙ�ප, වට්ට, මූල. .................................................................................... 259
10. සත්ය ප්රභව, කෘත්ය, වාරණ, උපමා, ගම්භීර, නය. .................................................................................. 263
11. පට්ඨාන නය. ...................................................................................................................................... 266
12 1. ෙහ්ත� ප්රත්යය, 2. ආරම්මණ පච්චය, 3. අධිපති පච්චය. .................................................................. 267

13 4. අනන්තර ප්රත්යය, 5. සමනංතර ප්රත්යය, 6. සහජාත ප්රත්යය. ........................................................... 270
14 7 අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය, 8 නිස්සය ප්රත්යය, 9 උපනිස්සය ප්රත්යය....................................................... 273
15 10 පුෙරජාත ප්රත්යය, 11 පච්ඡාජාත පච්චය, 12 ආෙසවන ප්රත්යය, 13 කර්ම ප්රත්යය, 14 විපාක ප්රත්යය. . 276
16 15 ආහාර ප්රත්යය, 16 ඉ�ද්රිය ප්රත්යය, 17 ධ්යාන ප්රත්යය, 18 මාර්ග ප්රත්යය, 19 සම්ප්රයුක්ත ප්රත්යය. ....... 279
17. 20 විප්පයුත්ත ප්රත්යය, 21 අස්තීප්රත්යය, 22 නාස්ති ප්රත්යය 23 විගත ප්රත්යය, 24 අවිගත ප්රත්යය. ..... 282
18. පටිච්චසමුප්පාදෙයහි පට්ඨාන නය. ..................................................................................................... 285
19. සූවිසි පට්ඨාන පිළිබඳ ෂඩ්විධ සඞ්ග්රහය. .............................................................................................. 288
20. සූවිසි පට්ඨාන පිළිබඳ ෂඩ්විධ සංග්රහ (ෙදවන ෙකාටස) ..................................................................... 291
21. පට්ඨාන ප්රත්යය සංග්රහ. ..................................................................................................................... 294
22. ප්රඥප්ති. .......................................................................................................................................... 296
නවවන කර්මස්ථාන පාදය. ............................................................................................................................ 300
1. සමථ භාවනා හා විදර්ශනා භාවනා. ........................................................................................................ 300
2. දස කසිණ. .......................................................................................................................................... 302
3. දස අසුභ, දස අනුසසති. ...................................................................................................................... 304
4. චත�අප්පමඤ්ඤා, ආහාරපටික්ක�ලසඤ්ඤා, චත�ධාත� වව�ාන, චත�රාරැප්ප. ............................................. 307
5. චරිතානුක�ල කර්මස්ථාන........................................................................................................................ 309
6. ත්රිවිධ භාවනා හා ත්රිවිධ නිමිති. .............................................................................................................. 311
7. පඨවිකසිණය වඩා ප්රථමධ්යානය ලබා ගන්නා ආකාරය. ............................................................................ 314
8. පංචවිධ වසිතා හා ද්විතීය ධ්යානාදිය..................................................................................................... 317
9. අරෑපාවචර ධ්යාන ............................................................................................................................... 320
10. (පඤ්චාභිඥා) සෘද්ධිවිධි. ..................................................................................................................... 322
11. (පංචාභිඥා) දිබ්බෙසාත, පරචිත්ත විජානන, පුබ්ෙබනිවාසානුස්සති, දිබ්බචක්ඛු. ......................................... 326
12. විදර්ශනා කර්මස්ථානය. ...................................................................................................................... 330
13. (සප්ත විශ�ද්ධි) සීල විසුද්ධිය. .............................................................................................................. 331
14. චිත්ත විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි, කංඛාවිතරණ විසුද්ධි. ................................................................................ 333
15. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ධිය. ....................................................................................................... 336
16. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ධිය. උදයව්යය විදර්ශනාව හා විදර්ශෙනාපක්ෙලශ..................................... 340
17. පටිපදාඤාණදස්සන විසුද්ධිය. .............................................................................................................. 344
18. ඤාණදස්සන විසුද්ධිය. ........................................................................................................................ 348
19. ල�ණ, අනුපස්සනා, විෙමා�, විෙමා�මුඛ. ........................................................................................ 351
20. සමාපත්ති ෙභදය. ............................................................................................................................. 353

ෙපරවදන
දහ� පාසල් �භාග පැවැත��ම ෙපරෙස්ම කරෙගන යාමට ෙකාළඹ තරැණ ෙබෟද්ධ
සංගමයට 1978 මා�තු මස 03 වැ� �න රජය මගින� නැවත පවරන ල�. ඉකුත� තුන�
වසර තුළ දහ� පාසල් අධ්යාපනය ��මත� ෙකාට, එක� එක� ෙශ්ර්�යට අවශ්ය �ය�
පාඩ� සඳදහා එක� එක� ෙපාත බැගින� පළකරවන ල�. එබැ�න� �නට මූලික ෙශ්ර්�ෙය්
�ට 9 වැ� ෙශ්ර්�ය අැතු�ව පන�� පාඩ� ෙපාත� 9 ක� දහ� පාසල්වලට භා�ත ෙ�.
එෙහත� ද� පාසල් ශිෂ්ය/ශිෂ්යාවන�ට අ�ධ�මය සරල බ�න� ඉගැන��මට ස��ස� ෙපාතක�
නැ��ම බලවත� පාඩුවක� ෙලස ෙබාෙහෝ ෙදනා අපට ෙනාෙයක�වර පැ��ලි කර අැත.
අපර�ග ජනතාව පවා මෙනෝ�ද්යාව ෙකෙර� �ශාල උනන��වක� දවන ෙ� ය�ගෙය්
අ�ධ�මය ඉෙගන ගැ�ෙමන� �ත පි�බඳදව මනා අවෙබෝධයක� ලබාෙගන ��තය
�යමාකාරෙයන� හැඩගස්වා ගැ�මට හැ�වන බව ෙනාඅන�මාන�.
එ�ෙන� ��තෙය්� සෑම ෙකෙනකුටම ��ධ ප්රශ්න හා ගැට�වලට මුහ�ණ පෑමට ��ෙ�.
ෙ�වා පි�බඳදව �යමාකාර හැඟීමක� �ෙ�න� අවාසනාවන�ත �ක�ඛ�යක ����වලින�
�� ගැට� �රාකරණය කර ගැ�මට පහස�ෙවනවා අැත.
ගැඹුරැ ධ�මයක� වන අ�ධ�මය පාසල් �ස�නට ප්රගුණ කර�මට ෙ� ෙපාෙත� අැ� පාඩ�
ෙබෙහ�න� උපකාර ෙ�ය� �ත�.
අ�ධ�මය හැ��ම ස�බන�ධෙයන� උගතුන� වැ� ෙදෙනකුෙග් පි�ගැ�ම පූජ්ය පණ��ත
මාතර � ධ�මවංශ නා��යන�ෙග් කාණ�ඩ නවය�න� ය�ක�ත ෙපාත� ෙපළ දහ� පාසල්
සඳදහා ස��ස� බව�. එබැ�න� ඒ ෙපාත� ෙපෙළ් පළමුවන කාණ�ඩය වන ෙ� ෙපාත පළ
��මට අප ��න� �රණය කරන ල�.
පූජ්ය වලස්ගල පුණ�ණ� මය�රවංශ ස්වා�න� වහන�ෙස් ෙ� ෙපාත� ෙපළ පළ��මට බලය
අප ෙවත පැව�ෙමන� කරන ලද අන�ග්රහය ගැන උන�වහන�ෙස්ට අපෙග් ෙගෟරවාදර
ස්තු�ය පුදකර�.
තවද ෙමම ග්රන�ථය මු�ණය ��මට මා �� ගැන�වූ අප සංගමෙය් ගරැ සභාප� තැන�පත�
රාජ��ඥ �� ෙපෙ�රා මැ�තුමාටත� මෙග් කෘතඥතා පූ�වක ෙගෟරවය හා ස්තු�ය
පුදකර�.
ෙමයට ශාසනස්��කා�,
ඩී.සී. ශ්රී දිල්ලිමුනි
ධ�ම ප��ෂණ පි�බඳද ගරැ ෙල්ක�.

තරැණ ෙබෟද්ධ සංගමය,
ෙකාළඹ 08.
07. 03. 81.

අභිධර්මචන්ද්රිකාව
පළමු වන චිත්ත පාදය
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස

1. ද්විවිධ ෙද්ශනා
1 සම්මුති ෙද්ශනා, 2 පරම� ෙද්ශනා ය� බු�රජාණන� වහන�ෙස්ෙග් ධ�ම ෙද්ශනා ෙද
වැ�රැ� ෙ�. ස�මු� ෙද්ශනා න� සත�ත�ව, පුද්ගල, ස්ත�ී, පුරැෂ, ෙදව, බ්රහ්ම, වෘ�ෂ,
ප�වත යනා� වශෙයන� ෙලෝක ව්යවහාරය ෙනාඉක�මැ ෙලෝක ව්යවහාරෙය� පි�ටා ව�ළ
ෙද්ශනා ය. පරම�ථ ෙද්ශනා න� ෙලෝක ව්යවහාරය ඉක�මැ ෙලෝක ව්යවහාරෙය�
ෙනාපි�ටා ස්ක�ධ, ධාතු අායතන යනා� වශෙයන� ඒ ඒ ධ�මයන�ෙග් අ�ප�තා�ථය (ෙනා ෙපරෙළන ස�� අ�ථය) ෙගනැ ව�ළ ෙද්ශනා ය.
ස�මු� සත්ය පරමා�ථ සත්ය, යන�� ෙමයට ප�යාය නාම ය: ෙම�න� ස�මු� ෙද්ශනාව
ෙබාෙහෝ ෙස�න� විනය පිටකෙය� හා සූත්ර පිටකෙය� අැතුළත� ය. පරම� ෙද්ශනාව
අභිධර්මපිටකෙයහි අැතුළත� ය. ෙලෝක ස�මු�ය ෙහ�න� ස�මු�ය ද සත්ය ය.
ධ�මයන�ෙග් අ�ප�තා�ථ ෙහ�න� පරමා�ථය ද සත්ය ය. ස�බුද්ධයන� වහන�ෙස් ස�මු�
ධ�මය අසා �වන� අවෙබෝධ කරන�නවුන�ට එ�න� ද, පරමා�ථ ධ�මය අසා �වන�
අවෙබෝධ කරන�නවුන�ට එ�න� ද ධ�මය ව�රන ෙස්ක.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.

බුද්ධ ෙද්ශනාව � වැ�රැ� ද?
ස�මු� ෙද්ශනා, පරමා�ථ ෙද්ශනා යන� �ම?
ස�මු� ව්යවහාරය ෙබාරැ ෙනා වන�ෙන� මන�ද?
බුද්ධ�ස, සඳ�න�, ස�ප�ඨාන, ඉ��ය මන�ෂ්ය යන ෙමාවුන� අතුෙරන� ස�මු�
කුමක� ද? පරමා�ථ, කුමක� ද?

5. බු�රජාණන� වහන�ෙස් කුමක� ෙහ�න� ෙ� ෙද අාකාරෙය�න� ධ�මෙද්ශනා කරන
ෙස්ක� ද?

2. චත�ර්විධ අභිධර්මාර්ථ
“ත� වුත්තාභිධම්ම�ා - චත�ධා පරම�ෙතා,
චිත්තං ෙචතසිකං රෑපං - නිබ්බාණමිති සබ්බථා”
1-�ත�ත, 2-ෛචත�ක, 3-රෑප, 4-��වාණය � අ�ධ�මපිටකෙය� ව�ළ තාක� අ�ථ
පරමා�ථ වශෙයන� �� වැ�රැ� ෙ�. ෙම� අ�ථ න� කුශලා�ය හා ස්ක�ධා�ය �.
1. �තන�ෙන� ෙහවත� අරමුණ �නැගන�ෙන� �ත�තය. �ත ඉප�ම පි�බඳද �යය�තු අන්ය
ෙහ්තු අැත ද අරමුණ �නගැන�ම එ� ප්රධාන ෙහ්තුව බව දතය�තු �. අරමුණක� නැ� වැ
�ත �� කෙලකත� න�පදනා බැ��. අරමුණ �නගන�නා යන අ�ථෙයන� �ත එකක� ම
�යය�තු නමු� මතු �යන� ලබන ෛචත�කයන�ෙග් අසමාන ස�බන�ධය ෙහ්තු ෙකාටැ
ෙගනැ එය 89 අාකාර ෙහෝ 121 අාකාර වන�ෙන�ය.
2. �ත�තෙය� වූෙවෝ ෙහවත� �ත�තෙය� ෙය�ෙණෝ ෛචත�කෙයෝ ය. ඔහ� වනා� ඵස්ස,
ෙවදනා, සඤ්�, ෙචතනා යනා� වශෙයන� ෙදපණස් (52) වැ�රැ� ෙවත�. කකාරා ගත�
කෂායෙය� ජලය �ත�තය ෙමන� ද ඒ ජලෙය� අැතුළත� වූ නානා�ධ ෙබෙහත� රස
ෛචත�ක ෙමන� ද සැල�ය ය�තු. �ත�තය නැ� වැ �� ෛචත�කයක� න�පදනා බැ�න�
�ත�තය ප්රධාන ය. ෛචත�කෙයෝ අප්රධානයහ. “මෙනාපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා” = ධ�මෙයෝ
�ත�තය පූ�ව�ගම ෙකාට අැත�ෙතෝ ය, යන� ධර්මපියා �. ෙම� ධ�ම ශ�දෙයන�
�යවුෙණ� ෛචත�ක �.
3. ශීත උෂ්ණා�ෙයන� �කාරයට පැ�ෙණන�ෙන� රෑපය. අරෑප ධ�මයන�ෙග් ද එෙස්
�කාරයට පැ��ම අැතත� එ� රෑප ව්යවහාරය ෙනා ලැෙ�. ශීත උෂ්ණා�ය කරණෙකාටැ
ප්රකට වූ �කාරය රෑපෙය� ම අැ� බැ��. �ත�තා� අරෑපෙය� එබන�දක� නැ� බැ��. ඒ
රෑපය ද පඨ� අා� වශෙයන� අට�� (28) වැ�රැ� ෙ�.
4. වාන යන� තෘෂ්ණාව ය. ඒ වාන සංඛ්යාත තෘෂ්ණාෙයන� �ක�මුෙණ� ��වාණ ය. රාග
ගි� අා�ය �වන�ෙන� ෙහෝ ��වාණ �. ඒ වනා� මා�ග-ඵල �ත�තයන�ට අරමුණ� වූ
අසංඛත ධාතුව බව දතය�තු. අසංඛත න� ප්රත්යයෙයන� න�පන�.
ප්රශ්න
1. අ�ධ�මා�ථ � වැ�රැ� ද? ඔහ� කවරහ� ද?
2. �ත�තය යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? අරමුණක� නැ� වැ �ත උපදෙන� ද?

3. ෛචත�ක යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? �ත�ත ෛචත�කයන�ෙගන� ප්රධාන කවර
ද? ඒ කුමක� ෙහ�න� ද?
4. රෑප යන� �ම? ෙකෙතක� ද?
5. ��වාණය යන� �ෙමක� ද? එය කවර �තකට අරමුණ� ෙ� ද?

3. චත�ර්විධ චිත්ත
1-කාමාවචරය, 2-රෑපාවචරය, 3-අරෑපාවචරය, 4-ෙලෝෙකෝත�තරය � යට �ක�වණ
ු � �ත�තය
�� වැ�රැ� ෙ�.
1. (අ) කාම න� කාමතෘෂ්ණාව ය. ඒ කාමතෘෂ්ණාව ය� �ෙතක අරමුණ� ��� වශෙයන�
හැ�ෙ� ද - පව� ද ඒ �ත කාමාවචර න�. ෙම�න� කාම තෘෂ්ණාව හැ�ෙරන-පව�න
�ත කාමාවචරය � � �යා දතය�තු.
(අා) ෙනාෙහාත� කාම න� සෙද� ෙලාව ��ස් ෙලාව සතර අපාය යන එෙකාෙළාස්
වැ�රැ� කාමභවය �. ඒ කාමභවෙය� හැ�ෙරන-පව�න �ත කාමාවචර ය. ෙම�න�
කාමභූ�ෙය� පව�න �ත කාමාවචරය � � �යා දතය�තු.
(ඉ) තවද කාමාවචර යන� කැලම කාම භූ�යට �යන� ලැෙ�. එ�ට කාමාවචරෙය�
පවත�නා �ත ස්ථාෙනෝපචාර වශෙයන� කාමාවචර න� ෙ�. ස්ථාෙනාපවාර න�
“සයනෙයෝ ශ�ද ෙකෙර�” � කල සයන ශ�දෙයන� සයනස්ථයන� (-සයනෙය�
හ�න�නවුන�) ගන�නා ෙස් ස්ථානෙය� නාමය ස්ථා� හට ව්යවහාර ��ම ය. රෑපාවචරඅරෑපාවචර යන�ෙන� �ස්තර ද ෙමෙස් ම දතය�තු. කාමාවචර �ත� මු�ල්ල 54 �.
2. (අ) රෑපතෘෂ්ණාව අරමුණ� ��� වශෙයන� හැ�ෙරන-පව�න �ත ෙහෝ (අා)
බ්රහ්මපා�ස�ජා� ෙසාෙළාස් වැ�රැ� රෑප භවෙය� හැ�ෙරන-පව�න �ත=ෙහෝ (ඉ)
රෑපාවචරෙය� පවත�නා �ත ෙහෝ (ෙ� ස්ථාෙනාපවාරය) රෑපාවචර න� ෙ�. රෑපාවචර
�ත� මු�ල්ල 15 �.
3. (අ) අරෑප තෘෂ්ණාව අරමුණ� ��� වශෙයන� හැ�ෙරන-පව�න �ත ෙහෝ (අා)
අාකාසානඤ්චායතනා� චතු��ධ, අරෑප භවෙය� හැ�ෙරන-පව�න �ත ෙහෝ (ඉ)
අරෑපාවචරෙය� පවත�නා �ත ෙහෝ (ෙ� ස්ථාෙනාපවාරය) අරෑපාවචර න� ෙ�.
අරෑපාවචර �ත� මු�ල්ල 12 �.
4. ෙම� ෙලාක න� - රෑප, ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ යන උපා�න ස්කන�ධ
පඤ්චකය �. ඒ පඤ්චුපාදනක�ඛ�ධ ෙලෝකෙයන� එතර වන�නා වූ ද, එතර වූ ද �ත�තය
ෙලාක�ත්තර න� ෙ�. ෙම�න� ෙසෝවාන� අා� මාර්ග සිත් සතර හා ඵල සිත් සතර � �යා

දතය�තු. ෙලෝකෙයන� උත�තරය අ�කය ෙලාකුත�තරය� �වෙහාත� නිර්වාණය ද ගතය�තු
ෙ�.
ප්රශ්න
1. �ත�තය � වැ�රැ�ද? ඔහ� කවරහ� ද?
2. කාමාවචර �ත� ෙකෙතක� ද? ඔවුන�ට කවර කවර අ�ථවලින� කාමාවචරය �
�යන� ලැෙ� ද?
3. රෑපාවචර යන� �ම? ඒ �ත� ෙකෙතක�ද?
4. අරෑපාවචර යන� �ම? ඒ �ත� ෙකෙතක� ද?
5. ෙලෝකුත�තර යන� �ම? ඒ �ත� ෙකෙතක� ද?

4. චාත�ර්භ�මක සිත්
කාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර, ෙලෝෙකාත�තර යන යට �ක�වුණ� �ත� සතර ෙකාටස
එක� වූ කල චාතු�භූමක �ත�ත ය� �යන� ලැෙ�. එෙස් ම කාමාවචර, රෑපාවචර,
අරෑපාවචර යන �ත� තුන� ෙකාටස එක� වූ කල ෛත්රභ�මක �ත�ත ය�ද, වට්ට �ත�ත
ය�ද, ෙලෟ�ක �ත�ත ය�ද �යන� ලැෙ�. ෙලෝෙකාත්තර �ත� විවට්ට �ත�ත ය�ද �යන�
ලැෙ�. රෑපාවචර, අරෑපාවචර �ත� මහග්ගත න� ෙ�. කාමාවචර �ත� පරිත්ත න� ෙ�.
යෙථාක�ත ස�පණස් (54) කාමාවචර �ත� ෙකාටස් වශෙයන� ෙබ� කල ෙමෙස් යඅකුසල් �ත�
අකුසල් �පාක �ත�
කුසල �ත�
කුසල අෙහ්තුක �පාක �ත�
කුසල සෙහ්තුක �පාක �ත�
අෙහ්තුක ක�ියා �ත�
සෙහ්තුක ක�ියා �ත�
මු� ගණන

12
7
8
8
8
3
8
54

පසෙළාස් (15) රෑපාවචර �ත� ෙබ� කල ෙමෙස්ය:රෑපාවචර කුසල් �ත�
5
එම �පාක �ත�
5
එම ක�ියා �ත�
5
මු� ගණන
15
ෙ�ෙළාස් (12) අරෑපාවචර �ත� ෙබ� කල ෙමෙස් ය:-

අරෑපාවචර කුසල් �ත�
එම �පාක �ත�
එම ක�ියා �ත�
මු� ගණන

4
4
4
12

අට වැ�රැ� ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ෙබ� කල ෙමෙස් ය.
මා�ග �ත�
4
ඵල �ත�
4
මු� ගණන
8
ෙ� �� ෙකාටස ම එක� කළ කල්� චාතු�භූමක �ත� 89 ක� ෙ�. ඒ ෙමෙස්ය:කාමාවචර �ත�
54
රෑපාවචර �ත�
15
අරෑපාවචර �ත�
12
ෙලෝෙකෝත�තර �ත�
8
මු� ගණන
89
තථාගතයන� වහන�ෙස් අභිධර්ම ෙද්ශනාෙව�: “ක�සලා ධම්මා අක�සලා ධම්මා අව්යාකතා
ධම්මා”� පළමුෙකාට කුසල ධ�ම ෙද්ශනා කළ ෙස්ක. අ�ධ�මය සංග්රහ කළ
අන�රැද්ධාචාය්ය�පාදයන� ��න� අාධු�කයන�ෙග් ස�ඛාවෙබෝධය සඳදහා පළමු ෙකාට අකුසල
දක�වන ල�. අපි � අභිධර්මාර්ථ සංග්රහය හා එ� ටීකාව අැස�රැෙකාට ෙ� ග්රන�ථය
ස�පාදනය කරන බැ�න� �ළඟ පාඩෙමන� අකුසල �ත� 12 දක�වන�ෙනමු.
ප්රශ්න
1. චාතු�භූමක ෛත�භූමක යන� �ම? ඒ එක� එක� ෙකාටෙස� අැතුලත� �ත� ෙකෙතක�
ද?
2. ව�ට-�ව�ට යන� කවර ද?
3. මහග්ගතෙයෝ කවරහ� ද?
4. කාමාවචර �ත� 54 ෙකාටස් වශෙයන� ෙබ� ෙපන�වන�.
5. රෑපාවචර, අරෑපාවචර, ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ෙකාටස් වශෙයන� ෙබදන�.
6. අ�ධ�ම ෙද්ශනාෙව� අාර�භය ෙකෙස් ද? එය සංග්රහ කෙළ් කවෙරක� ද?

5. ෙදාෙළාස් අක�සල් සිත්
“අට්ඨධා ෙලාභ මූලානි - ෙදාස මූලානි ච ද්විධා,
ෙමාහ මූලානි ච ෙචති - ද්වාදසා’ක�සලා සියුං.”

ෙලෝභමූලික �ත� 8 ක, ෙ�සමූලික �ත� 2 ක, ෙමෝහ මූලික �ත� 2 කැ � අකුසල් �ත�
�යල්ල ෙ�ෙළාෙසක� ෙ�. ෙලෝභ, ෙ�ස, ෙමෝහ යන� අකුසල් ෙහ්තු ය. එ�න� ෙලෝභය
මුල්ෙකාට අැත�ෙතෝ ෙලෝභ මූලිකය හ. ද්ෙ�ෂය මුල්ෙකාට අැත�ෙතෝ ෙ�ස මූලිකය ය.
ෙමෝහය පමණක� මුල්ෙකාට අැත�ෙතෝ ෙමෝහ මූලිකය හ. ෙලෝභ මූලික, ෙ�ස මූලික
�ත�වල ද ෙමෝහය අැ� බැ� සැල�ය ය�තු, එ�න�:ෙලෝභ මූලික සිත් අට (8) ෙමෙස් ය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත අසංඛා�ක �ත�තය
ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත සසංඛා�ක �ත�තය,
ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත �ප්පය�ත�තත අසංඛා�ක �ත�තය
ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත �ප්පය�ත�තත සසංඛා�ක �ත�තය,
උෙප්ක�ඛා සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත අසංඛා�ක �ත�තය
උෙප්ක�ඛා සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත සසංඛා�ක �ත�තය,
උෙප්ක�ඛා සහගත ���ගත �ප්පය�ත�ත අසංඛා�ක �ත�තය
උෙප්ක�ඛා සහගත ���ගත �ප්පය�ත�ත සසංඛා�ක �ත�තය

1, ෙසාමනස්සසහගත න� සන�ෙතෝෂෙයන� ය�ක�ත බව ය. දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත න�
ක�ම-ඵල ෙනා අැද�� සංඛ්යාත �ථ්යාදෘෂ්�ෙයන� ය�ක�ත බව ය. අසංඛාරික න� තමා
��න� ෙහෝ අන�න� ��න� කරන� ලබන පූ�ව ප්රෙයෝගයක� අන�බල�මක� නැ� වැ
ස්වභාවෙයන� ම �ය�ණ� වූ ��න� කරන� ලබන බව ය. ෙමෙස් යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා�
පාපයක� කරන�ෙන� සන�ෙතෝෂෙයන� ය�ක�ත වැ “ෙම�න� මතු �පාක ෙනාලැෙ�” යන
�ථ්යාදෘෂ්�ෙයන� ද ය�ක�ත වැ අන�න� ��න� ෙනාෙමෙහයන ල� වැ ස්වභාව ��ෂණ වූ ම
��න� ඒ පාපය ෙකෙ� ද ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංඛාරික න�
පළමුවන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
2. ෙදවන �ත�තෙය� ෙසෝමනස්ස සහගත බව හා දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත බව යට � ෙස් ම
ය. සසංඛාරික න� තමා ��න� ෙහෝ අන�න� ��න� ෙහෝ කරන� ලබන පූ�ව ප්රෙයෝග ස�ත
බව ය - ෙහවත� අන�න�ෙග් ෙමෙහ�ෙමන� ෙහෝ තමා ම පස� බැ�ෙමන� ෙහෝ කරන� ලබන
බව ය. ෙමෙස් යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා�යක� කරන�ෙන� සන�ෙතෝෂෙයන� හා “ෙම�න� මතු
�පාක ෙනාලැෙ�” යන �ථ්යාදෘෂ්�ෙයන� ය�ක�ත වැ අන�න� ��න� ෙමෙහයන ල� වැ ෙහෝ
ෙතෙ� ම පස� බැස ඒ පාපය ෙකෙ� ද ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත
සසංඛාරික න� ෙදවන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
3. තුන�වන �ත�තෙය� ෙසාමනස්සසහගත බව යට � ෙස් ම ය. ���ගත �ප්පය�ත�ත
න� “ෙම�න� මතු �පාක ෙනාලැෙ�” යනා� �ථ්යාදෘෂ්�යක� නැ� බව ය. අසංඛාරික
ල�ෂණය ෙපර � ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා�යක� කරන�ෙන�
සන�ෙතෝෂෙයන� ය�ක�ත වැ �ථ්යාදෘෂ්�ක ෙනාවැ යට � ෙස් පූ�ව ප්රෙයෝගයකු � නැ� වැ
ඒ පාපය ෙකෙ� න� ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංඛාරික න�
ෙතවන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.

4. සතරවන �ත�තෙය� ෙසෝමනස්ස සහගත බව ද දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත බව ද,
සසංඛාරික බව ද ෙපර � ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා� පාපයක� කරන�ෙන�
සන�ෙතෝෂෙයන� ය�ක�ත වැ �ථ්යාදෘෂ්� නැ� වැ අන�න�ෙග් �ෙයෝගෙයන� ෙහෝ තමාෙග් ම
පස�බැ�ෙමන� ෙහෝ ඒ පාපය ෙකෙ� න� ඔහ�ට ෙසාමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත
සසංඛාරික න� සතරවන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
5. පස්වන �ත�තෙය� උෙපක්ඛා සහගත න� ෙසා�නස�ත� ෙනා වැ ෙ��නස�ත� ෙනා වැ
මධ්යස්ථ ෙ�දනාෙයන� ය�ක�ත බව ය, දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත අසංඛාරික ල�ෂණ ෙපර �
ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා� පාපයක� කරන�ෙන� උෙප්�ෂාෙයන� ය�ක�ත වැ
�ථ්යා දෘෂ්�ක වැ ලා ෙහළා ඒ පාපය ෙකෙ� ද ඔහ�ට උෙපක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත
සම්පයුත්ත අසංඛාරික න� පස්වන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
6. සවන �ත�තෙය� උෙපක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සසංඛාරික යන ල�ෂණ තුන
ෙපර � ෙස් ය. එෙස් යෙමකු උෙප්�ෂාෙයන� ය�ක�ත වැ �ථ්යාදෘෂ්�ක ව තමා ��න� ෙහෝ
අන�න� ��න� ෙමෙහයන ල� වැ කාම �ථ්යාචාරා� පාපයක� ෙකෙ� ද ඔහ�ට උෙපක්ඛා
සහගත දිට්ඨිගත සම්පයුත්ත සසංඛාරික න� සවන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
7. සත�වන �ත�තෙය� උෙපක්ඛා සහගත - දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත අසංඛාරික යන ල�ෂණ
තුන ම ෙපර � ෙස් ය. එෙස් යෙමකු උෙපක�ඛාෙයන� ය�ක�ත වැ �ථ්යාදෘෂ්�ක ෙනා වැ
උත�සාහවත� වැ පාප ක�මයන� ෙකෙ� ද ඔහුට උෙපක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත
අසංඛාරික යන සත�වන අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
8. අටවන �ත�තෙය� ද උෙපක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත සසංඛාරික යන ල�ෂණ
තුන ෙපර � ෙස් ය. යෙමකු කාම�ථ්යාචාරා� පාපයක� කරන�ෙන� උෙප්�ෂාෙයන� ය�ක�ත
වැ �ථ්යාදෘෂ්�ක ෙනා වැ අන�න� ��න� ෙමෙහයන ල� වැ ෙහෝ ෙතෙ� ම පස�බැස ඒ
පාපය ෙකෙ� ද ඔහ�ට උෙපක්ඛා සහගත දිට්ඨිගත විප්පයුත්ත සසංඛාරික යන අටවන
අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
ෙවදනා - දිට්ඨි - සංඛාර යන අ�ග තු�න� ෙ� �ත� අට අාකාරයකට ෙබ� ගිය බැ� දත
ය�තු,
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.

අකුසල් �ත� ෙ�ළස ෙකාටස් වශෙයන� ෙබදන�.
ෙලෝභ මූලික �ත� අට කවෙ� ද?
එ�න� අසංඛා�ක �ත� ෙකෙතක�ද? ඔ�හ� කවරහ� ද?
ෙසෝමනස්ස සහගත-���ගත ස�පය�ත�ත-අසංඛා�ක යන අ�ග තුන �ස්තර
කරන�.
5. උෙපක�ඛා යන� �ම?

6. අටවන �ත ලැ�ය හැ� අාකාරය දක�වන�.
7. ෙ� �ත� අෂ්ට�ධ වැ කුම�න� ෙබ� ගිෙය් ද?

6. ෙදාස මූලික සිත් (2) ෙදක
1. ෙ�මනස්ස සහගත ප�ඝ ස�පය�ත�ත අසංඛා�ක �ත�තය,
2. ෙ�මනස්ස සහගත ප�ඝ ස�පය�තත
� සසංඛා�ක �ත�තය.
1. ෙම� ෙදෝමනස්ස සහගත න� ෙ��න�න� ෙහවත� මාන�ක �ඃඛ ෙ�දනාෙයන� ය�ක�ත
බව ය. ප�ඝ ස�පය�ත�ත න� ද්ෙ�ෂෙයන� ය�ක�ත බව ය. අරමුෙණ� ෙනා අැලී එ�
�රැද්ධ වැ හැපී යන බැ�න� ද්ෙ�ෂය ප�ඝය � �යන� ලැෙ�. ෙ�මනස්ස අ�ෂ්ට
අරමුණ� අන�භව ��ම ල�ෂණ ෙකාට අැ� ෙ�දනාස්ක�ධයට අයත� ධ�මෙයක. ප�ඝය
චණ�ඩකම ස්වභාවෙකාට අැ� සංස්කාරස්ඛ�ධයට අයත� ධ�මෙයක. ෙ� ෙදෙදන එකතුව
ම මුත� ෙවන� වැ න�ප�ත�. අසංඛාර ල�ෂණය ෙපර � ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමකු
ප්රාණඝාතා�යක� කරන�ෙන� ෙ��න�න� හා ප�ඝෙයන� ය�ක�ත වැ අන�න�ෙග් ෙහෝ තමන�ෙග්
ෙමෙහ�මකු� නැ� වැ සැහැ� ව ම ෙකෙ� ද එ�ට ඔහුට ෙදෝමනස්ස සහගත පටිඝ
සම්පයුත්ත අසංඛාරික යන ද්ෙ�ෂමූලික පළමුවන �ත ලැෙබන බව දතය�තු�.
2. ෙදවන �ත�තෙය� ෙදෝමනස්ස - පටිඝ - සසංඛාර යන ෙමාවුන�ෙග් ල�ෂණය ෙපර �
ෙස් ම ය. යෙමකු ෙ��න�න� හා ප�ඝෙයන� ය�ක�ත වැ අන�න�ෙග් ෙමෙහ�ෙමන� ෙහෝ
තමාෙග් ම පස�බැ�ෙමන� ෙහෝ ප්රාණඝාතා� පාපයක� ෙකෙ� ද ඔහ�ට ෙදෝමනස්ස සහගත
පටිඝ සම්පයුත්ත සසංඛාරික යන ෙ�ස මූලික ෙදවන �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.

ෙ�ස මූලික �ත� ෙදක ෙකෙස්ද?
ෙ�මනස්ස - ප�ඝ යන ෙදක�� ෙවනස �ම?
ළමෙයක� �නාෙස�න� කුරැල්ලකු මැරැෙ� ය. ඔහ�ට උපන� අකුසල් �ත කුමක� ද?
ස්වා�යාෙග් �ෙයෝගෙයන� ෙස්වකෙයක� කුකුළකු මැරැෙ� ය. ඔහ�ට උපන� අකුසල
�ත �ෙමක� ද?

7. ෙමෝහමූලික සිත් (2) ෙදක
1. උෙපක�ඛා සහගත ����ඡා ස�පය�ත�ත �ත�තය,
2. උෙපක�ඛා සහගත උද්ධ�ච ස�පය�ත�ත �ත�තය

1. උෙපක�ඛාසහගත බව ෙපර � ෙස් ම ය. ����ඡා ස�පය�ත�ත න� බුදධ
් ා� අටතැන
උපදනා සැකෙයන� ය�ක�ත බවය. යෙමක� වනා� උෙප්�ෂාෙයන� හා ����ඡාෙයන� ය�ක�ත
වූෙය් න� ඔහ�ට උෙපක්ඛා සහගත විචිකිච්ඡා සම්පයුත්ත යන ෙ� ෙමෝහමූලික අකුශල
�ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
2. ෙදවන �ත�තෙය�� උෙපක්ඛා ල�ෂණය න� ෙපර � ෙස් ම ය. උද්ධච්ච න� �ත�ත
�ෙ�ෂපය-�ත�තයාෙග් ෙනා සන�ස�න�කම ය. එ�න� ය�ක�තවූෙය් උද්ධච්ච සම්පයුත්තය.
යෙමක� උෙප්�ෂාෙයන� හා උද්ධ�චෙයන� ය�ක�ත වූෙය් ද ඔහ�ට උෙපක්ඛා සහගත උද්ධච්ච
සම්පයුත්ත යන ෙදවන ෙමාහමූලික අකුශල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. උද්ධ�චය
ස�වාකුශල සාධාරණ ෛචත�කයක� වුවද එය ෙ� �ත�තෙය� ම බලවත� වැ ෙයෙදන
බැ�න� ඒ න�න� මැ ව්යවහාර කරන ල�.
ෙ� �ත� ෙදක එකම ෙමෝහ ෙහ්තුක බැ�න� ද, ස්වභාව චංචල බැ�න� ද ෙසා�නස්
ෙ��නස් ෙ�දනා ෙභ්ද ෙනාලබ�, එෙස් ම �ෙශ්ෂ ��ෂණ බවක� ෙහෝ අ��ෂණ බවක�
ෙහෝ නැ� ෙහ�න� සංඛාර ෙභ්දය ද ෙනා ලබ�.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.

ෙමෝහ මූලික �ත� ෙදක ෙකෙස් ද?
����ඡා උද්ධ�ච �ස්තර කරන�.
ෙමෝහ මූලික �ත� ෙදක�� සංඛාර ෙභ්දය නැත�ෙත� �ම?
අකුශල �ත� ෙ�ෙළාෙස� ම ෙයෙදන උද්ධ�චය අන��ම �ෙත� පමණක� කුමක�
ෙහ�න� ෙයා� දක�වන ලද්ෙද්ද?

8. අටෙළාස් (18) අෙහත�ක සිත්
“සත�තාකුසලපාකා� - පුඤ්ඤපාකා� අ�ඨධා
ක�ය
ි ා�ත�තා� ��� - අ�ඨාරස අෙහතුකා”
අකුසල් �පාක �ත� සෙතක, කුසල අෙහ්තුක �පාක �ත� අෙටක, අෙහ්තුක ක�ියා �ත�
තුෙනකැ� අෙහ්තුක �ත� අටෙළාස් වැ�රැ� ෙ�. වෘ�ෂෙයක ස්�ර පැවැත�මට මුල් අාධාර
වන�නා ෙස් කුශලා’කුශලා� �ත�තයක ස්�ර පැවැත�මට ෙහ්තූහ� අාධාර ෙව�. ෙහ්තු න�
අකුශල ප�ෂෙය� ෙලෝභ, ෙ�ස, ෙමෝහ යන අකුශල ෛචත�ක තුන�ෙදන හා කුශල
ප�ෂෙය� අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ යන කුශල ෛචත�ක තුන� ෙදන ය. ෙ� සවැ�රැ�
ෙහ්තු අතුෙරන� එක ෙහ්තුවකු� ය� �ෙතක ෙනා ෙය�ෙණ� න� ඒ �ත අෙහ්තුක �ත�තය
න�. එබඳ� �ත� අටෙළාෙස�. ඔවුන� අතුෙරන� අකුශල �පාක �ත� සත ෙමෙස් ය.
1. උෙපක්ඛා සහගත චක්ඛුවිඤ්ඤාණය,

2.
3.
4.
5.
6.
7.

උෙපක්ඛා සහගත ෙසාත විඤ්ඤාණය
උෙපක්ඛා සහගත ඝාණවිඤ්ඤාණය
උෙපක්ඛා සහගත ජිව්හාවිඤ්ඤාණය
දුක්ඛ සහගත කායවිඤ්ඤාණය
උෙපක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡන විඤ්ඤාණය
උෙපක්ඛා සහගත සන්තිරණ විඤ්ඤාණය

1. ච�ෂු න� චක�ඛු ප්රශාදය ෙහවත� පූ�වජා�ෙය� රෑප ද�න� කැමැත�ත ��න ෙකාට
අැ� ක�මෙයන� හටගත� අැස ය �යන� ලබන මස්ගඩුව �සා පවත�නා ෙප�ෙ� ශක��ය
�. ඒ ච�ෂුඃ ප්රසාදය රෑපය හා ගැටුණ� �ට ඒ අැස�රැ ෙකාට උපදනා �ත�තය
චක�ඛු�ඤ්�ණය � �යන� ලැෙ�. ඒ ගැටුණ� රෑපය ඉ�න� අ�ෂ්ට � න� එ�ට එය
අකුසල �පාක චක�ඛ�
ු ඤ්�ණය ෙව�, ෙම� රෑපය � �යන� ලබන ව�ණ මාත�ෙය් හා
ච�ෂුඃ ප්රසාදෙය් ගැ�� පු�න� පිඩක� හා පු�න� පිඩක ගැ�ම ෙමන� ඉතා ��වල ය. එ
ෙහ�න� එ� ෙසා�නස් ෙහෝ ෙ��නස් ෙ�දනා ෙනා ලැබැ උෙප්�ෂා ෙ�දනා ම ලැෙ�.
එ�ට ඒ �ත�තය අකුසල �පාක උෙපක්ඛා සහගත චක්ඛු විඤ්ඤාණය � ස�පූ�ණ
වශෙයන� �යන� ලැෙ�. ෙසස්ෙස� ද ක�මය ෙමෙස් ය.
2. ෙසාත න� ෙශ්රාත� ප්රශාදය-ෙහවත� පූ�ව ජා�ෙය� ශ�ද අසන� කැමැත�ත ��නෙකාට
අැ� ක�මෙයන� හටගත� කන �සා පවත�නා අැ�ෙ� ශක��ය �. එය අ�ෂ්ට ශ�දයක�
හා ගැටුණ��ට ඒ අැස�රැෙකාට උපදනා �ත�තය අකුසල �පාක උෙපක්ඛා සහගත ෙසෝත
විඤ්ඤාණය � �යන� ලැෙ�.
3. ඝාණ න� ඝ�ාණ ප්රශාදය-ෙහවත� පූ�ව ජා�ෙය� අාඝ�ාණය කරන� කැමැත�ත
��නෙකාට අැ� ක�මෙයන� හටගත� නැහැය �සා පවත�නා අාඝ�ාණය ��ෙ� ශක��ය
�. ඒ ඝ�ාණ ප්රසාදය අ�ෂ්ට ග�ධයක� හා ගැටුණ��ට ඒ අැස�රැ ෙකාට පවත�නා �ත�තය
අකුසල �පාක උෙපක්ඛා සහගත ඝ්රාණ විඤ්ඤාණය �.
4. ��හා න� �හ්වා ප්රශාදය - ෙහවත� පූ�වජා�ෙය� රස �ඳදගන� කැමැත�ත ��නෙකාට
අැ� ක�මෙයන� හටගත� �ව �සා පවත�නා රස �ඳදගැ�ෙ� ශක��ය �. ඒ �හ්වා ප්රශාදය
අ�ෂ්ට රසයක� හා ගැටුණ��ට එය අැස�රැෙකාට උපදනා �ත�තය අකුසල �පාක
උෙපක්ඛා සහගත ජිව්හා විඤ්ඤාණය � �යන� ලැෙ�. ෙ� තුන� තන��ම උෙපක�ඛා �ෙ�
ෙහ්තුව චක�ඛු�ඤ්�ණයට � ප�� ම ය � දතය�තු.
5. කාය න� කාය ප්රශාදය-ෙහවත� පූ�ව ජා�ෙය� ස්ප�ශ �ඳදගැන�ම ��නෙකාට අැ�
ක�මෙයන� හටගත� කය �සා පවත�නා ස්ප�ශ �ඳදගැ�ෙ� ශක��ය �. ඒ කාය ප්රශාදය
අ�ෂ්ට ස්ප්රෂ්ටව්යයක� හා ගැටුණ� �ට අකුසල �පාක දුක්ඛ සහගත කායවිඤ්ඤාණය
ලැෙ�. එය �ක�ඛ සහගත�ෙ� ෙහ්තු �ම යත�? ස්ප්රෂ්ටව්ය න�; පඨ�, ෙතෙජා වාය� යන
භූත රෑප තුන �. ඒ භූත රෑපාත�මක වූ ස්ප්රෂ්ටව්යය කාය ප්රශාදෙය් හැෙපන �ට ඒ කාය
ප්රශාදය ඉක�ම ඒ �සා පවත�නා භූත රෑපයන�� ද හැෙප�. එ�ට ���රක� උඩ පු�න�
ෙපඳදක� තබා කුළ�න� පහරන කල්� කුළ පු�න� ෙපඳද ඉක�ම ���ෙර� ද හැෙපන�නා

ෙස් හැපීම බලවත� ෙව�. එබැ�න� ඉෂ්ටස්ප්රෂ්ටව්යයක� හැපි� න� ස�ඛ ෙ�දනා උප�,
අ�ෂ්ටස්ප්රෂ්ටව්යයක� හැපි� න� �ක�ඛ ෙ�දනා උප�. ෙමය අකුශල �පාක ප්රස්තාව
ෙහ�න� �ක�ඛ ෙ�දනා සහගත වූ බව දතය�තු �.
6. චක�ඛු �ඤ්�ණා� පඤ්ච �ඤ්�ණයන� ��න� ගත� අ�ෂ්ට අරමුණ පි�ගන�නාක�
ෙමන�න උපදනා �ත අකුසල �පාක උෙපක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡන �ත�තය �.
7. ඒ අ�ෂ්ට අරමුණ ම �රණය කරන�නාක� ෙමන� උපදනා �ත අකුසල �පාක
උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණ �ත�තය �.
ෙමාවුන�ට අෙහ්තුක අකුසල �පාක ය � ෙනා �ය ය�තු. සෙහ්තුක අකුසල �පාක
ඒකාන�තෙයන�ම නැ� ෙහ��. �ෙශ්ෂණයක� වුවමනා කරන�ෙන� ව්ය�වාරයක� (-අ�ය�
හැ��මක�) අැ� තැනකට ය.
ෙ� අකුසල් �පාක සත යට � ෙ�ෙළාස් අකුසලයන�ෙග් �පාක බව දත ය�තු�.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

අෙහ්තුක �ත� ෙකෙතක� ද? ෙකාටස් වශෙයන� දක�වන�.
කුමක� ෙහ�න� ඔහ� අෙහ්තුක �ත� ය� �යන� ලබත� ද?
අකුසල් �පාක �ය ද? කවරහ� ද?
චක�ඛු, ෙසෝත, ඝාණ, ��හා, �ඤ්�ණ කුමක� ෙහ�න� උෙපක�ඛා සහගත � ද?
කාය �ඤ්�ණය කුමක� ෙහ�න� �ක�ඛ සහගත � ද?

9. ක�සල අෙහත�ක විපාක සිත් (8) අට.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

උෙපක්ඛා සහගත චක්ඛු විඤ්ඤාණය,
උෙපක්ඛා සහගත ෙසාත විඤ්ඤාණය,
උෙපක්ඛා සහගත ඝාණ විඤ්ඤාණය,
උෙපක්ඛා සහගත ජිව්හා විඤ්ඤාණය,
සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය,
උෙපක්ඛා සහගත සම්පටිච්ඡන චිත්තය,
ෙසාමනස්ස සහගත සන්තීරණ චිත්තය,
උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණ චිත්තය,

යන ෙ� අට කුසල අෙහ්තුක �පාක �ත� න� ෙ�.
කාමාවචර කුසලයන�ෙග් �ප කෙයෝ ෙසාෙළාස් (16) ෙදෙනක� ෙව�. එ�න� අටක�
සෙහ්තුක ය. අටක� අෙහ්තුක ය. අෙහ්තුක �ත� කාණ�ඩය දක�වා �ම කරන සඳදහා කුසල

�ත� දක�වන�නටත� පළමු ඒ කුසලයන�ෙග් ෙදවැ�රැ� �පාකයන� අතුෙරන� අෙහ්තුක
�පාක �ත� ෙකාටස ෙම� �ක�වූ බව දතය�තු.
එ�:1. ඉෂ්ට රෑපයක� ච�ෂුඃ ප්රශාදෙය් හැපුණ� කල ෙහවත� ප්රිය රෑපයක� අැ�න� �ටු කල කුසල
�පාක උෙපක්ඛා සහගත චක්ඛු විඤ්ඤාණය ලැෙ�.
2. ඉෂ්ට ශ�දයක� ෙශ්රාත� ප්රශාදෙය් හැපුණ� කල ෙහවත� ප්රිය හඬඩක� අැස�ණ� කල කුසල
�පාක උෙපක්ඛා සහගත ෙසාත විඤ්ඤාණය ලැෙ�.
3. ඉෂ්ට ග�ධයක� ඝ�ාණ ප්රශාදෙය් හැපුණ� කල ෙහවත� ��� ස�වඳදක� නැහැයට �න�ණ�
කල කුසල �පාක උෙපක්ඛා සහගත ඝාණ විඤ්ඤාණය ලැෙ�.
4. ඉෂ්ට රසයක� �හ්වා ප්රසාදයට හැපුණ� කල ෙහවත� �වට ප්රිය රසයක� �න�ණ� කල
කුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත ��හා �ඤ්�ණය ලැෙ�. ෙ� �� තැන ම උෙපක�ඛා
සහගත �ෙ� ෙහ්තුව අකුසල �ත�තයන�ට � �යාම ය � දතය�තු.
5. ඉෂ්ට ස්ප්රෂ්ටව්යයක� කාය ප්රශාදෙය් හැපුණ� කල ෙහවත� පිය පහසක� අැඟට �න�ණ�
කල කුසල �පාක සුඛ සහගත කාය විඤ්ඤාණය ලැෙ�. ෙම�� ස�ඛ සහගත�ෙ� ෙහ්තුව
යට � න�න� දතය�තු.
6. පඤ්ච �ඤ්�ණයන� ��න� ගන�නා ලද ඉෂ්ටාර�මණය පි�ගන�නාක� ෙමන� උප�න
�ත කුසල �පාක උෙපක්ඛාසහගත සම්පටිච්ඡන චිත්තය �.
7. එම අ� ඉෂ්ටාර�මණයක� �රණය කරන�නාක� ෙමන� උප�න �ත කුසල �පාක
ෙසාමනස්ස සහගත සන්තීරණ චිත්තය �.
8. එම ඉෂ්ට මධ්යස්ථාර�මණයක� �රණය කරන�නාක� ෙමන� උප�න �ත කුසල �පාක
උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණ චිත්තය � �යන� ලැෙ�. ෙ� �ත�තයන�ෙග් �ෙශ්ෂ �භාගය
මතු පහළ වන�ෙන� ය. ෙම�� සාමාන්ය වශෙයන� අවෙබෝධ කරගත ය�තු ය.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

කාමාවචර කුසල �පාක ෙකෙතක� ද?
එ�න� අෙහ්තුක �පාක අට දක�වන�.
කුසල දක�වන�නටත� පළමු කුමක� ෙහ�න� එ� �පාක දක�වන ලද්ෙද් ද?
සන��රණ �ත� ෙදෙක� ෙවනස දක�වන�.
ෙ� �ත� අට පැහැ�ලි කරන�.

10. අෙහ්ත�ක ක්රියා සිත් (3) ත�න.
1. උෙපක්ඛා සහගත පඤ්චද්වාරාවජ්ජන චිත්තය,
2. උෙපක්ඛා සහගත මෙනාද්වාරාවජ්ජන චිත්තය,
3. ෙසාමනස්ස සහගත හසිත�ප්පාද චිත්තය,
ක�ය
ි ා �ත� න� කුසලාකුස�ත� ෙනාවන �පාකත� ෙනාවන �ත�තෙයෝ ය. ඔ�හ� ද සෙහ්තුක
ය. අෙහ්තුක ය � ෙදවැ�රැ� ෙව�. අෙහ්තුක ක�ියා �ත� න� යට � ෙහ්තු වලින� එක
ෙහ්තුවකු� ෙනාෙයෙදන �ත�තෙයෝ ය. ඔ�හ� තුන� ෙදෙන�.
1. ච�ෂුරා� ද්වාරවලින� අරමුණ� ෙනාලැබැ ��ෙයන කලක� ෙමන� �ශ්චල වැ පවත�නා
�ත භවාංග �ත�තය � �යන� ලැෙ�. ෙනාෙයක� �ගට න�ල් අැදෙගන ඒ මැදට � �සල
වැ ��නා මකු�වකු ෙම�.
පංචද්වාරයන� අතුෙරන� ය� ද්වාරෙයක අරමුණක� හැපුණ� �ට ඒ භවා�ග සන�ත�ය
ෙසල� �ඳ� පස්ෙ�රන අතුෙරන� කවර ෙ�ර�න� ෙ� අරමුණ අාෙය් � � බලන�නාක�
ෙමන� උප�න �ත පඤ්චද්වාරාව�ජන �ත�තය �. මකු� න�ෙල් සතකු �ඳ�ණ� කල තමා
ෙසලවු� කෑෙයන� කවර න�ල�න� ඒ සතා �ඳ�ෙණ� �� ප��ෂා ෙකාට බලන මකු�වා
ෙම�. එ ද ෙසා�නස් ෙහෝ ෙ��නස් වන�නට ශක�� මඳද ෙහ�න� උෙප්�ෂා සහගත ම
ෙ�. ෙ� උෙපක්ඛා සහගත පඤ්චද්වාරාවජ්ජන චිත්තය පූ�ව කුසලාකුසලෙයක �පාක
ෙනාෙ�. එෙස් ම ඊට මතු �පාක ෙනා ලැෙබන ෙහ�න� කුශලාකුශල ක�මයක� ද
ෙනාෙ�. හ�ෙදක� ක�ියා මාත�ෙයකැ � දතය�තු.
2. මෙනාද්වාරෙය� වැටුණ� අරමුණ අාව�ජනය කරන �ත�තය මෙනාද්වාරාව�ජන
�ත�තය �. එ ද උෙපක�ඛා සහගත ම ෙහ�න� උෙපක්ඛා සහගත මෙනාද්වාරාවජ්ජන
චිත්තය � �යන� ලැෙ�. මෙනාද්වාරය න� අාව�ජනයට නැමුණ� භවා�ග �ත�තය �.
ෙමය ම පංචද්වා�ක �ත�ත ��න�� � “ෙවා�ථපන �ත�තය”� �යන� ලැෙ�. ෙම ද
ක�මයක� ෙහෝ �පාකයක� ෙනා වන ක�ියා මාත�ෙය�.
3. හ�තුප්පාද න� �නා ඉපැද�ම ය. රහතන� වහන�ෙස්ට අෙනෟ��කාර�මණෙය� (ස�� අරමුණ�වල� �නා උපදවන �ත “ෙසාමනස්ස සහගත හසිත�ප්පාද චිත්තය” �. ෙ� ද,
ක�ය
ි ාෙවක, ක�ම ෙහෝ �පාක ෙනාෙ�. ෙ� අටෙළාස් �ත�තයන�ෙග් �ෙශ්ෂ �භාග මතු
පැහැ�ලි වන බව දතය�තු �.
“පාපාෙහත�ක මුත්තානි ෙසාභනානීති වුච්චෙර,
එක�නසට්ඨිචිත්තානි අෙථකනවුතිපි වා”
අකුසල �ත� 12 හා ෙ� අෙහ්තුක �ත� 18 හැර මතු �යන� ලබන �ත� 59 ෙහෝ 91
ෙසෝභන �ත� න� ෙ�.

ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

අෙහ්තුක ක�ියා �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
පංචද්වාරාව�ජනය යන� �ම?
හ�තුප්පාද �ත�තය කවරකුහට කුමක� �සා උප� ද?
මෙනාද්වාරාව�ජන �ත�තය උප�න සැ� දක�වන�.
ෙසෝභන යන නාමය ෙනා ලැෙබන �ත� කවෙ� ද?

11. කාමාවචර ක�සල සිත් (8) අට
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ෙසාමනස්ස සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර චිත්තය
ෙසාමනස්ස සහගත ඤාණසම්පයුත්ත සසංඛාර චිත්තය
ෙසාමනස්ස සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත අසංඛාර චිත්තය
ෙසාමනස්ස සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත සසංඛාර චිත්තය
උෙපක්ඛා සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර චිත්තය,
උෙපක්ඛා සහගත ඤාණසම්පයුත්ත සසංඛාර චිත්තය,
උෙපක්ඛා සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත අසංඛාර චිත්තය,
උෙපක්ඛා සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත සසංඛාර චිත්තය

1. ෙම� පළමුවන �ත�තෙය� ෙසාමනස්ස, ඤාණ, අසංඛාර යන අ�ග තුෙනක� අැත�ෙත�
ය. ෙසාමනස්ස සහගත න� ස�ඛ ෙ�දනාෙයන� - ෙසා�න�න� - සතු�න� ය�ක�ත බව ය.
බලවත් ශ්රද්ධාව හා දර්ශන සම්පත්, ප්රත්යය සම්පත්, ප්රතිග්රාහක සම්පත්, ප්රෙද්ශ සම්පත්, කාල
සම්පත් ලැ�ම ඒ ෙසෝමනස්ස සහගත �ෙ� ෙහ්තු ය. ඤාණසම්පයුත්ත න� යථා
ස්වභාවය �න�ෙමන� ෙහවත� �නා� කුසලයන�ෙගන� ඉෂ්ට�පාක ලැෙබන�ෙන� ය. යනා�ය
�න�ෙමන� ය�ක�ත බව ය. ප්රඥාව ලැබීමට ෙහ්ත� කර්මය, බඹෙලාව ඉපද සිටීම ය, ඉඳුරන්
බිහිකිරීම ය, ක්ෙල්ශයන්ෙගන් දුරැව සිටීම ය යන ෙමා�හ� �නස�ප්රය�ක�ත �ෙ� ෙහ්තු
ෙව�. අසංඛාර න� පූ�වප්රෙයෝග ර�ත බව ය. ෙහවත� අන�න�ෙග් �ෙයෝගය �සාත� ෙනා
වැ තමාෙග් ම පස�බැ�ෙමන�ත� ෙනා වැ ස්වභාව ��ෂණ (=ඉෙ� ම �ය�ණ�) වූ ��න�
ය�ක�ත බව ය. ආවාස සප්පාය සෘත� සප්පාය ෙභාජන සප්පාය ලැබීම, දන්දී පුරැදු බව
යනා�ය අසංඛාර �ෙ� ෙහ්තු �.
ෙමෙස් යෙමක� �නවස්තු ප්ර�ග්රාහක ස�පත� අා�ය ලැ�ෙමන� තුටුපහටු වූෙය් ෙම�න�
මතු අා�සංස ලැෙ� ය යන සම්යග්දෘෂ්�ය ෙපරටුෙකාටැ ෙගනැ තමා ම උත�සාහවත� වූ
��න� �නා� කුශලක�මයක� ෙකෙ� ද, එ�ට ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත
අසංඛාර යන පළමු වන කාමාවචර කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
2. ෙදවන �ත�තෙය� ෙසෝමනස්ස සහගත බව හා �ණස�පය�ත�ත බව � ෙස් ම ය.
සසංඛාර න� පූ�වප්රෙයෝග ස�ත බව ය. ෙහවත� අන�න�ෙග් �ෙයෝගෙයන� ෙහෝ තමාෙග්

ම පස�බැ�ෙමන� ය�ක�ත බව ය. ෙමෙස් යෙමක� ප්රත්යය ප්ර�ග්රාහකා� ස�පත� ලැ�ෙමන�
ක�පල අදහා ෙගනැ අන�න�ෙග් �ෙයෝගෙයන� ෙහෝ තමාෙග් ම පස� බැ�ෙමන� ෙහෝ
�නා� කුශල ක�මයක� ෙකෙ� ද එ�ට ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්පයුත්ත
සසංඛාර යන ෙදවන කාමාවචර කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. ෙම� අාවාස සප්පායා�ය
ෙනා ලැ�ම හා දන� � න�පුරැ� බව සසංඛා�ක�ෙ� ෙහ්තු ය� සැල�ය ය�තු.
3. තුන�වන �ත�තෙය� ෙසෝමනස්ස සහගත බව හා අසංඛා�ක බව � ෙස් ම ය.
�ණ�ප්පය�ත�ත න� යට �ක�වූ �නෙයන� �ප්රය�ත�ත බව ය. ෙහවත� �නය
ෙනාෙයෙදන බව ය. �ණස�පය�ත�ත �මට වුවමනා යට � කරැණ� ෙනා ලැ�ම
�ණස�පය�ත�ත�මට ෙහ්තු ය. ෙමෙස් ම�පිය අා�න�ෙග් වැඳ�� පි�� අා� ප්ර�පත��
��ෙමන� හටගත� පල පුරැ� ක� අැ� බාල දරැෙවක� ��ෂූන� �ක සතු�න� පිණ පිණා
තමා අත තුබූ ෙදය වහා ෙද� ද එ�ට ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත
අසංඛාරික යන තුන�වන කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. තමා බාල බැ�න� ෙම� �ණය
ෙනාෙය�ෙණ� �.
4. සතරවන �ත�තෙය� ෙසෝමනස්ස සහගත බව ද �ණ�ප්පය�ත�ත බව ද සසංඛා�ක
බව ද ෙපර � ෙස් ම ය. “ෙමෙස් ෙදව” � මවුපියන� ��න� අණ කරන� ලැබූ බාල
දරැෙවක� තමා අත තුබූ ෙදය ෙසා�න�න� ෙද� ද එ�ට ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස සහගත
ඤාණවිප්පයුත්ත සසංඛාරික යන සතරවන කාමාවචර කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. තමා
බාල බැ�න� ෙම� �ණය ෙනාෙය�ෙණ� ය. තමාෙග් ම කැමැත�ෙතන� ෙනා වැ
ම�පියන�ෙග් �ෙයෝගෙයන� �න� ෙහ�න� සසංඛා�ක �ය.
5. පස්වන �ත�තෙය� උෙපක�ඛා සහගත න� ෙසා�නස�ත� ෙනා වැ ෙ��නස�ත� ෙනා වැ
මධ්යස්ථ භාවෙයන� ය�ක�ත බවය. ෙසා�නස් වන�නට වුවමනා ෙහ්තු ෙනා ලැ�ම උෙප්�ෂා
සහගත �මට ෙහ්තු වන බව සැල�ය ය�ත�
ු . �ණස�පය�ත�ත බව හා අසංඛා�ක බව �
ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමක� �න වස්තු ප්ර�ග්රාහක ස�පත� අා�ය �� ෙස් ෙනා ලැ�ම
කරණ ෙකාටැෙගනැ උෙප්�ෂාෙයන� ය�ක�තවැ ක�පල අැද�� සංඛ්යාත සම්යග්දෘෂ්�
අැ�වැ ස්වභාව ��ෂණ වූ ��න� ම �නා� කුශල ක�මයක� ෙකෙ� ද, එ�ට ඔහ�ට
උෙපක්ඛාසහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාරික යන පස්වන කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
6. සවන �ත�තෙය� උෙපක්ඛා සහගත බව ද, �ණ ස�පය�ත�ත බව ද, සසංඛාරික බව
ද � ෙස් ම ය. ෙමෙස් යෙමක� උෙප්�ෂාෙයන� ය�ක�ත වැ ක�පල අදහා ෙගන අන�න�ෙග්
�ෙයෝගෙයන� ෙහෝ තමාෙග් ම පස�බැ�ෙමන� �නා� කුශලක�මයක� ෙකෙ� ද, එ�ට ඔහ�ට
උෙපක්ඛා සහගත ඤාණසම්පයුත්ත සසංඛාරික යන සවන කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
7. සත�වන �ත�තෙය� උෙපක�ඛා සහගත බව ද �ණ�ප්පය�ත�ත බව ද අසංඛා�ක බව
ද � ෙස් ම ය. යට � ප�� බාල දරැෙවක� �නා නැ�ව - උෙප්�ෂාවත� වැ අතතුබූ
ෙදයක� �ය කැමැත�ෙතන�ම ��ෂු අා�න�ට ෙද� ද එ�ට ඔහ�ට උෙපක්ඛා සහගත
ඤාණවිප්පයුත්ත අසංඛාරික යන සත�වන කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. ෙසා�නස්

වන�නට ෙහ්තු නැත�ෙතන� උෙපක�ඛා සහගත �ය. බාල භාවෙයන� �න �ප්රය�ක�ත �ය.
�ය කැමැත�ෙතන� �න� ෙහ�න� අසංඛා�ක �ය.
8. අට වන �ත�තෙය� � උෙපක�ඛා සහගත බව �ණ�ප්පය�ත�ත බව, සසංඛා�ක බව �
ෙස් ම ය. ය� බාල දරැෙවක� �නා නැ� වැ උෙප්�ෂාවත� වැ ම�පියන�ෙග් �ෙයෝගෙයන�
තමා අත තුබූවක� ��ෂු අා�න�ට ෙද� ද එ�ට ඔහුට උෙපක්ඛා සහගත ඤාණවිප්පයුත්ත
සසංඛාරික යන අටවන කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.

ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

කාමාවචර කුසල �ත� අට ෙකෙස් ද?
ෙසාමනස්ස සහගත �ණස�පය�ත�ත යන� �ම?
කුසලයක� සසංඛාර අසංඛාර �ෙ� ෙහ්තු කවෙ� ද?
සත� නව කාමාවචර කුසල �ත�තය ලැෙබන ප�� දක�වන�.
ළදරැෙවක� �හාරයට ෙගාස් මෑ�යන�ෙග් �ෙයෝගෙයන� සතු�න� බු�න� වැන�ෙද්ය.
ඔහ�ට ලැබුණ� කුසල �ත�තය කුමක� ද?

12. කාමාවචර සෙහ්ත�ක විපාක සිත් (8) අට.
යට දක�වන ලද කාමාවචර කුසලයන�ෙග් �පාක වනා� අෙහ්තුක �පාක, සෙහ්තුක
�පාක ය � ෙදවැ�රැ� ෙ�. එ�න� අෙහ්තුක �පාක අට නව වන පාඩෙමන� දක�වන
ලද්ෙද් ය. සෙහ්තුක �පාක �ත� අට ෙමෙස් ය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ෙසාමනස්ස සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
ෙසාමනස්ස සහගත �ණස�පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය
ෙසාමනස්ස සහගත �ණ�ප්පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
ෙසාමනස්ස සහගත �ණ�ප්පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණස�පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ �ප්පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ �ප්පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,

ෙ� �පාක �ත� සාමාන්යෙයන� යට �ක�වූ කුසල �ත� බඳ� ය. රෑපය�න� හටගන�නා
ෙසවනැල්ල ෙබාෙහෝ ෙස�න� ඒ රෑපාකාරෙයන� මැ පවත�නා ෙම�, �ෙශ්ෂ සැෙක�න�
ෙම� දක�වන� ලැෙ�.

ෙමා�හ� සත�ත�වයන� පි�බඳද වැ ප්ර�ස�� වශෙයන� ද, භවාඞ්ග වශෙයන� ද, තදාලම්බන
වශෙයන� ද, චුති වශෙයන� � � සතර අාකාරය�න� පව�ත�. ප්ර�ස�� වශෙයන� පවත�නා
කල්� ප්රතිස�ධිවිපාකය � �යන� ලැෙ�. භවාඞ්ග තදාලම්බන චුති වශෙයන� පවත�නා
කල්� ප්රවෘත්ති විපාක ය� �යන� ලැෙ�. ප්රතිසන්ධි න� අ�නව භවෙයක පි��ඳද ගැන�ම
ය - ෙහවත� භවය�න� භවයක� ගැළපීම ය. භවාඞ්ග න� ච�ෂුරා� ද්වාරවලින� අරමුණ�
ෙනා ෙගන �ත තැන�පත� ව ෙමන� ��ම ය. තදාලම්බන න� �ත�ත ��න�� � ජවනය
��න� ගන�නා ලද අරමුණ� ගැ�ම ය. චුති න� ඒ භවෙයන� ගිලි�ම �.
ෙ� �පාක �ත� අතුෙර�, 1, 2, 3, 4 වන �ත� ෙසෝමනස්ස සහගත ය. �පාක �ත�
ෙසා�න�ස සහගත�ෙ� ෙහ්තුව ඉෂ්ටාර�මණ ලැ�ම �. 5, 6, 7, 8 යන �ත� උෙප්�ෂා
සහගත ය. �පාක �ත� උෙප්�ෂා සහගත�ෙ� ෙහ්තුව ඉෂ්ට මධ්යස්ථාර�මණ ලැ�ම �.
එෙස් ම ෙමාවුන� අතුෙර�, 1, 2, 5, 6 වන �ත� �න ස�ප්රය�ක�ත ය. ෙ� �පාක �ත� ඥාන
සම්ප්රයුක්තවීෙම් ෙහ්ත� ක්රම ෙදෙකකි. ඔ�හ� ප්රතිස�ධි භවාඞ්ග, චුති වශෙයන� පවත�නා
කල්� ක�මයාෙග් බලවත� භාවෙයන� �න ස�ප්රය�ක�ත ෙව�. ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට
කුශලක�මෙයන� ලැෙබන ප්ර�ස�� �න ස�ප්රය�ක�ත වන බැ��, භවා�ග �ත� හා චු�
�ත� ඒ භවයාෙග් ප්ර�ස�� �ත�ත හා සමාන බැ�න� ඒ භවා�ග චු� �ත�තයන�ෙග් �න
ස�ප්රය�ක�ත�ෙ� ෙහ්තුව ද ෙ� ක�මයාෙග් බලවත� භාවය � ෙහවත� පුරාකෘත ක�මය
ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට කුශලයක� �ම �. අෙනක� ෙහ්තුව න� ඔවුන� ත�ල�බන වශෙයන�
පවත�නා කල්� ජවනාන�රෑපත�වෙයන� (ජවනයන�ට අන�වැ පැවැත�ෙමන�) �න
ස�ප්රය�ක�ත�ම ය. �න ස�ප්රය�ක�ත ජවනයට අනතුරැව උපදනා ත�ල�බන ද �න
ස�ප්රය�ක�ත වන බැ��. ෙම� ත�ිෙහ්තුක කුශල න� අෙලෝභ-අෙදෝස-අෙමෝහ යන
ෙහ්තුකක
�ි ය හා ෙය�ණ� නව වන පාඩෙම් දක�වන ලද 1, 2, 5, 6 වන කුසල �ත�තෙයෝ ය.
ඔවුන�ෙග් පි�වර �ත� ෙහවත� පූ�ව අපර වශෙයන� උපදනා �ත� ද එබඳ�ම � න� එ�ට
ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට කුසලය � �යන� ලැෙ�.
එෙස් ම ෙ� �පාක �ත� අතුෙර�, 3, 4, 7, 8 වන �ත�තෙයෝ �න �ප්රය�ක�තයහ.
කර්මයාෙග් දුබල භාවය ද, ජවනානුරෑප�යදැ � (ජවනයන�ට අන� ව පැවැත�ම � �) ඒ
�පාක �ත� �න �ප්රය�ක�ත �ෙ� ද ෙහ්තු ක�ම ෙදෙක�. ඔ�හ� ප්ර�ස�� භවා�ග චු�
වශෙයන� පවත�නා කල්� ක�මයාෙග් �බල භාවෙයන� �න�ප්රය�ක�ත ෙව�. ත�ිෙහ්තුක
ඔමක ක�මෙයන� හා ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට ක�මෙයන� ලැෙබන ප්ර�ස�� භවා�ග චු�
�න �ප්රය�ක�ත වන බැ��. ඔ�හ� ත�ල�බන වශෙයන� පවත�නා කල්� ජවනාන�රෑප වැ
�න �ප්රය�ක�ත ෙවත�. �න �ප්රය�ක�ත ජවනයන�ට අනතුරැ වැ උපදනා ත�ල�බන
ෙබාෙහෝෙස�න� �න �ප්රය�ක�ත වන බැ��.
ෙ� �පාක �ත� අතුෙර� 1, 3, 5, 7 වන �ත�තෙයෝ අසංඛාරයහ. පූර්ව ප්රෙයෝගෙයන් ෙවන්
වැ එළඹ �� ක�ම, කර්මනිමිති, ගතිනිමිති, ෙහ්ත�ෙයන් හා සප්පාය සෘත� ෙභෝජනාදිය
ලැබීම් ෙහ්තුෙවන� ඔ�හ� අසංඛාර ෙව�.

2, 4, 6, 8 �ත�තෙයෝ සසංඛාරයහ. පූ�ව �ෙයෝග ෙහ්තුෙවන� එළඹ සිටි කර්ම, කර්මනිමිති,
ගතිනිමිති කරණෙකාට ෙගන හා අසප්පාය සෘතු ෙභෝජනා�ය කරණෙකාට ෙගන ඔ�හ�
සසංඛාර ෙවත�.
ෙ� ස්ථානය ගැඹුරැය. �ෙශ්ෂ �ස්තර මතු �ක�ෙ�.
ප්රශ්න
1. කාමාවචර කුශල �පාක ෙකෙතක� ද? එ� අෙහ්තුක �ය ද? සෙහ්තුක �ය ද?
ඔ�හ� කවරහ� ද?
2. සත��වයකුට ෙ� සෙහ්තුක �පාක �ත� � අාකාරය�න� ලැෙ� ද? ඔ�හ� කවරහ� ද?
3. ෙමාවුන� ෙසෝමනස්ස හා උෙපක�ඛා සහගත �ෙ� ෙහ්තු කවෙ� ද?
4. ෙමාවුන� �න ස�ප්රය�ක�ත �ෙ� ෙහ්තු �ම?
5. ෙමාවුන� අසංඛාර සසංඛාර �ෙ� ෙහ්තු �ම?

13. කාමාවචර සෙහ්ත�ක ක්රියා සිත් අට
කාමාවචර ක�ියා �ත�-අෙහ්තුක ක�ියා �ත� ය. සෙහ්තුක ක�ය
ි ා �ත� ය � ෙදවැ�රැ� ෙ�.
එ�න� අෙහ්තුක ක�ියා �ත� දස වන පාඩෙම� දක�වන ල�. සෙහ්තුක ක�ය
ි ා අට ෙමෙස් ය.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ ස�පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,
ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ �ප්පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ �ප්පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ ස�පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තය,
උෙපක�ඛා සහගත �ණ ස�පය�ත�ත සසංඛාර �ත�තය,

ෙ� �ත�වල ල�ෂණ යට �ක�වූ කාමාවචර කුසල �ත�වලට � ල�ෂණ බඳ� ය. �ෙශ්ෂය
න� රහතන� වහන�ෙස්ට පමණක� ෙ� �ත� උප�න බව�.
ඒ එෙස් මැ�. පෘථග්ජනෙයක� ෙහෝ ෛශ�ෂ පුද්ගලෙයක� ෙහෝ ෙසා�න�න� හා න�ව�න�
ය�ක�තවැ තමාෙග් ම ඕනෑක�න� කුශල ක�මයක� ෙකෙළ් න�, එ�ට ඔහ�ට ෙසෝමනස්ස
සහගත ඤාණ සම්පයුත්ත අසංඛාර යන පළමු වන කාමාවචර කුසල �ත�තය ලැෙබන�ෙන�
ය. එ බඳ� වූ ම ස්ථානෙය� �ෂීණාශ්රව රහතන� වහන�ෙස්ට ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණ
සම්පයුත්ත අසංඛාර යන පළමු වන කාමාවචර ක�ියා �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය. ෙසස� �ත�
සෙත� ද ක�මය ෙමෙස් ය. ෙ� �ත� මතු �පාක ෙනාලබන ෙහ�න� කුශල ෙනාෙ�. ෙපර

කළ ක�මයකට �පාක ෙනා වන ෙහ�න� �පාකත� ෙනාෙ�. එබැ�න� ෙමා�හ� ක�ියා
�ත�තෙයෝ � �යන� ලැෙබත�.
ක�ය
ි ා �ත� ෙසා�නස් උෙප්�ෂා සහගත �ෙ� ද �ණ ස�පය�ත�ත �ප්පය�ත�ත �ෙ� ද
අසංඛාර සසංඛාර �ෙ� ද �ෙශ්ෂ ෙහ්තු අැතත� ෙම� ෙනා දක�වන ල�.
ප්රශ්න
1. සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා �ත� ෙකෙතක� ද? ඔහ� කවරහ� ද?
2. ෙ� ක�ියා �ත� කවරකුහට උප� ද?
3. පළමු වන ක�ය
ි ා �ෙත� අාකාර ෙකෙස් ද?

“ෙවදනා ඤාණ සංඛාර ෙභෙදන චත�වීසති,
සෙහත�කාමාවචර පුඤ්ඤපාක ක්රියා මතා”
කාමාවචර කුසල ය, සෙහ්තුක කාමාවචර �පාකය, සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා ය යන
�ත� ෙ�දනා, �ණ සංඛාර ෙභ්දෙයන� ස��ස්ෙසක.
කාමාවචර සිත් 54 නිමි.

14. රෑපාවචර ක�සල සිත් (5) පස
1.
2.
3.
4.
5.

�තක�ක, �චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා, ස�ත පඨම�ඣධාන කුසල �ත�තය,
�චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ��ය�ඣධාන කුසල �ත�තය,
පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ත�ය�ඣධාන කුසල �ත�තය,
ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත චතු�ථ�ඣධාන කුසල �ත�තය,
උෙපක�ඛා, එකග්ගතා ස�ත පඤ්චම�ඣධාන කුසල �ත�තය

යන ෙ� �ත� පස රෑපාවචර කුසල �ත� න� ෙ�.
1. ෛචත�ක�න�ෙගන� ෙවන� වැ �තක� ෙනා පවත�නා බව යට �යන ල�. රෑපාවචර
�ත�තයන�� ෙයෙදන ඵස්ස ෙවදනා අා� පන��ස් (35) ෛචත�කයන� අතුෙර� පසක�
පමණක� ෙම� �ෙශ්ෂෙකාට දක�වන ලද්ෙද් ය. ඔවුන� ම ධ්යාන න� වන බැ��.
��වළ� �� අා� සමු�යට රථ චක� යන නාමය ව්යවහාර කරන�නා ෙස් විතක්ක, විචාර,
පීති, සුඛ, එකග්ගතා යන ෛචත�ක සමු�යට ධ්යාන යන නාමය ව්යවහාර කරන� ලැෙ�.
“ඣානන්ති විතක්ෙකා විචාෙරා පීති සුඛං චිත්තස්ෙසකග්ගතා” � - �භංගෙය� ව�ෙළ් ය.
අාර�මණ උප��ඣධානය කරන�ෙන� (-අරමුණ බලන�ෙන�) ෙහෝ �රැද්ධ ක�ෙල්ශයන�

ඣධාපනය කරන�ෙන� (-දවාලන�ෙන�) ධ්යාන ය � �යන� ලැෙ�. අාර�මණ උප��ඣධානය
(-අරමුණ බැලීම) ධ්යානයාෙග් එක කෘත්යෙයක. ඒ එෙස්මැ �. �ත�කය ෙතම අරමුණට
�ත නගන�ෙන� ය. �චාරය �ත අරමුෙණ� හස�රැවන�ෙන� ය. ප්රී�ය අරමුෙණන� �ත
පිනවන�ෙන� ය. ස�ඛය �තට අාර�මණ රසය අන�භව කරවන�ෙන� ය. එකග්ගතාව
ෙනාෙයක� අරමුණ�වල �ත ��ර යා ෙනා � එක අරමුෙණක ෙයා� තබන�ෙන� ය.
�රැද්ධ ෙකෙලස් දවාලීම ද ධ්යානයාෙග් එක� කෘත්යෙයක ඒ එෙස් මැ�. විතර්කය ෙතම
�න�ද්ධ �වරණය දවාලන�ෙන� ය. විචාරය ����ඡා �වරණය දවා ලන�ෙන� ය. ප්රීතිය
ව්යාපාද �වරණය දවාලන�ෙන� ය. සුඛය උද්ධ�ච කුක�කු�ච �වරණය දවාලන�ෙන� ය.
එකග්ගතාව කාම�ඡ�ද �වරණය දවාලන�ෙන� ය. ෙමෙස් ෙ� පංචා�ගෙයන� ය�ක�ත වූ
ධ්යාන කුශල �ත�තය පඨමජ්ඣාන ක�සල චිත්තය � �යන� ලැෙ�.
ඒ පඨම�ඣධාන කුසල �ත�තය ලැෙබන අාකාරය ඉතා සැෙක�න� ෙමෙස් දතය�තු.
ෙද්වෙලෝකෙය� ෙහෝ මන�ෂ්ය ෙලෝකෙය� පවත�නා කාමස�ඛය ලාමක ෙකාට සලකා ෙ�
ෙල�� සමා� ස�ඛය හා පරෙල�� බ්රහ්ම ස�ඛය �ඳදගන�නා කැමැ� ත�ෙ
ි හ්තුක
ප්ර�සන��ෙයන� ය�ත� ෙයෝගාවචරයා පඨවි කසිණ අා� ක�මස්ථානයන� අතුෙර� ස්ව�ය
ච�තයට අන�කූල වූ ක�මස්ථානයක� ලබාෙගන ප�ශුද්ධ ශීලෙය� පි�ටා �ෙ�ක
ස්ථානයක �ඳද භාවනාවට බැසගන�ෙන� ය. ඉ�න� ෙහෙතම පඨ� ක�ණය අරමුණ�
කරන�ෙන� න� අරැණ�වන� මැ�ෙයන� �ය�ත ප�� සකස් කරගන�නා ලද ක�ණ
මණ�ඩලය ඉ��ෙය� තබාෙගනැ ඒ ෙදස ම බලා ග��න� “පඨ� පඨ�” � �ය දහස්
වරකු� භාවනා කරන�ෙන� ය. එ�ට ඔහ�ෙග් ක�ණාර�මණයට පරිකර්ම නිමිත්ත ය � ද,
භාවනාවට පරිකර්ම භාවනාව ය � ද �යන� ලැෙ�. ෙමෙස් කලක� භාවනා කරන�නහ�ට ඒ
ක�ණාර�මණය අැසට ෙනා වැ �තට ම අරමුණ� වන�ෙන�ය. අැස පියාලා බැ�වත� අන්ය
�ශාෙවක බැ�වත� ඒ අාර�මණයට සමාන වූ ම අාර�මණයක� ෙපෙනන�නට පටන�
ගන�ෙන� ය. එ�ට ඒ අාර�මණයට උග්ගහ නිමිත්ත ය� ද භාවනාවට පරිකර්ම භාවනාව
ය � ද �යන� ලැෙ�. ෙමෙස් ඒ උග්ගහ ��ත�ත අරමුණ� ෙකාට ෙගන ප�ක�ම
භාවනාෙයන� භාවනා කරන කල්� සඳද පළා නැගි අාෙලෝකයක� ෙස් උග්ගහ නිමිත්ත
පළාෙගන ෙමන� අ�ප�ශුද්ධ අාෙලෝකෙයක� පහළ වන�ෙන� ය. එ�ට ඒ අාර�මණයට
පටිභාග නිමිත්ත ය � ද භාවනාවට උපචාර භාවනාව ය � ද �යන� ලැෙ�. ෙමෙස්
උපචාර භාවනාෙයන� ප�භාග ��ත�ත වඩන කල්� කාම�ඡ��� පංච�ධ �වරණයන�
මැඩලන�නාවූ ද අාර�මණය �ෙශ්ෂ ෙකාට බලන�නා වූ විතර්ක, විචාර, ප්රීති, සුඛ, එකාග්රතා
යන ධ්යානා�ගයන� උද්�ප්ත ෙකාට අැ� පඨමජ්ඣාන කුසල �ත�තය පහළ වන�ෙන� ය.
2. ප්රථමධ්යානය ලබාගත� ෙයෝගාවචරයා එ� අැතුළත� වූ �ත�කය ඕලා�කය � සලකා
එය �රැ කැරගන�නා පි�ස ෙපර ෙස් ය�� භාවනා කරන�ෙන� �ත�ක ර�ත වූ විචාර,
පීති, සුඛ, එකග්ගතා යන සත�න� ය�ත� ද්විතීය ධ්යාන ක�ශල චිත්තය ලබන�ෙන� ය.

ද්��ය ධ්යානය ලබාගත�ෙත� එ� අැතුළත� වූ �චාරය ඔලා�කය � සලකා එය �රැ කැ�
ගන�නා පි�ස ෙපර ෙස් ය�� භාවනාකරන�ෙන� �චාර ර�ත වූ පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා යන
අ�ගත�ක
ි ෙයන� ය�ක�ත වූ තෘතීය ධ්යානය ලබන�ෙන� ය.
4. තෘ�ය ධ්යානය ලබාගත�ෙත� එ� අැතුළත� වූ ප්ර�
ී ය ඔලා�කය � සලකා එය �රැ කැ�
ගන�නා පි�ස ෙපර ෙස් ය�� භාවනා කරන�ෙන� ප්රී� ර�ත වූ සුඛ එකග්ගතා යන
අ�ගද්වයෙයන� ය�ක�ත වූ චත�ර්ථ ධ්යානය ලබන�ෙන� ය.
5. චතු�ථ ධ්යානය ලබාගත�ෙත� එ� අැතුළත� වූ ස�ඛය ඔලා�ක වශෙයන� සලකා එය �රැ
කැ�ගන�නා පි�ස ෙපර ෙස් ය� � භාවනා කරන�ෙන� ස�ඛ ර�ත වූ උෙපක්ඛා එකග්ගතා
යන අ�ගද්වයෙයන� ය�ක�ත වූ පඤ්චම ධ්යානය ලබන�ෙන� ය, උෙප්�ෂාව ශාන�ත පැවතු�
අැ� බැ�න� ස�ඛෙය� ම අැතුළත� බව දතය�තු.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

රෑපාවචර කුසල �ත� පස ෙකෙස් ද?
ධ්යාන යන� කවෙ� ද?
කවර අ�ථයන� කරණ ෙකාට ෙගනැ �ත�කා�න�ට ඣධාන යන නාමය ලැෙ� ද?
ප්රථම ධ්යාන කුශල �ත�තය ලැෙබන අාකාරය සැෙක�න� දක�වන�.
චතු�ථ ධ්යාන කුශල �ත�තෙය� හා පඤ්චම ධ්යාන කුශල �ත�තෙය� ෙවනස
දක�වන�.

15. රෑපාවචර විපාක සිත් පස
1.
2.
3.
4.
5.

�තක�ක, �චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත පඨම�ඣධාන �පාක �ත�තය,
�චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ��ය�ඣධාන �පාක �ත�තය,
පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ත�ය�ඣධාන �පාක �ත�තය,
ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත චතු�ථ�ඣධාන �පාක �ත�තය,
උෙපක�ඛා, එකග්ගතා ස�ත පඤ්චම�ඣධාන �පාක �ත�තය,

යන ෙ� පස රෑපාවචර �පාක �ත� න� ෙ�. ෙ� �පාක �ත� වනා� සාමාන්යෙයන� යට
දක�වන ලද රෑපාවචර කුසල �ත� බඳ� ය. කැටපෙත� දක�නා ලැෙබන ඡායාරෑපය
බලන�නහ�ෙග් ම රෑපය සමාන වන�නාක� ෙම�.

යට � රෑපාවචර කුසල �ත� උපදවා ගත�තවුනට
� ෙ� �පාක �ත�තෙයෝ ප්ර�ස��
වශෙයන� ද, භවා�ග වශෙයන� ද, චු� වශෙයන� �� තුන� අාකාරෙය�න� උප�ත�.
ඒ එෙස් මැ�. යෙමක� ෙ� ජන�මෙය� ක�ණා� භාවනාවක� ෙකාට ප්රථමධ්යාන කුශල
�ත�තය ලබාගත�ෙත� න� එය ද ප�ත�ත වශෙයන� වැඩූෙය් න� ෙහෙතම ඒ ධ්යානෙයන�
ෙනා පි�� කාලක�ියා ෙකෙළ් න� බ්රහ්මපාරිසජ්ජ න� බඹෙලාව උපදෙන� ය. එෙස්
ඉප�� වශෙයන� එ� පළමු ෙකාටම පහළ වන �ත�තය ප්රතිස�ධි චිත්තය � ද එෙස්
උපන� ෙතක� පටන� ඒ භවෙය� වසනා තාක� ච�ෂුරා�න� අරමුණ� ෙනා ෙගනැ ��න
කල්� උප�න �ත� භවාඞ්ග සිත් ය � ද ඒ භවෙයන� ගිලි�� වශෙයන� අවසන�� උප�න
�ත�තය චුතිචිත්තය � ද �යන� ලැෙ�. ඒ ප්ර�ස�� භවා�ග චු� �ත�තෙයෝ ෙ� ජන�මෙය්
උපදවා ගන�නා ලද පඨම�ඣධාන කුසලයට �පාක වහෙයන� උපදනා ෙහ�න� �පාක �ත�
ය � �යන� ලැෙබත�. ඔවුහ� ම ෙම� විතක්ක, විචාර, පීති, සුඛ, එකග්ගතා සහිත
පඨමජ්ඣාන විපාක චිත්තය යනා� වශෙයන� �ක�ෙව�.
ෙ� පඨම�ඣධාන කුසල �ත�තය ම මධ්යම වශෙයන� වැඩුෙය් න� බ්රහ්මපුෙරෝහිත න�
බඹෙලාව ද එය ම ප්ර�ත වශෙයන� වැඩුෙය් න� මහාබ්රහ්ම න� බඹෙලාව ද උපදෙන�ය.
ෙ� තුන පඨම�ඣධාන භූ� ය.
ද්��ය ධ්යානය හා තෘ�ය ධ්යානය ප�ත�ත වශෙයන� වැඩුෙය් න� පරිත්තාභ න� බඹ
ෙලාව ද මධ්යම වශෙයන� වැඩුෙය් න� අප්පමාණාභ න� බඹ ෙලාව ද ප්ර�ත වශෙයන�
වැඩුෙය් න�, ආභස්සර න� බඹ ෙලාව ද උපදෙන� ය. ෙ� ��ය�ඣධාන භූ� ය.
චතු�ථ ධ්යානය ප�ත�ත වශෙයන� වැඩුෙය් න� පරිත්ත සුභ න� බඹ ෙලාව ද මධ්යම
වශෙයන� වැඩුෙය් න� අප්පමාණ සුභ න� බඹ ෙලාව ද ප්ර�ත වශෙයන� වැඩුෙය් න�
සුභකිණ්හ න� බඹෙලාව ද උපදෙන� ය. ෙ� ත�ය�ඣධාන භූ� ය.
පඤ්චමධ්යානය වැඩුෙය් න� ෙවහප්ඵලෙයහි ද එය ම �ත නැ� කරන ෙස් වැඩුෙය්
න� අසඤ්ඤසත්තෙයහි ද අනාගා� වැ ශ�ද්ධාවාසයන්හි ද උපදෙන� ය. ෙ�
චතු�ථ�ඣධාන භූ� ය. (ධ්යානය ලැබගත� මාත�ය-වසග ෙනා ��� ප�ත�තය, මධ්යම
වශෙයන� වසඟකර ගැන�ම මධ්යම ය. අ�ශ�න� වසගකර ගැන�ම ප්ර�ත �.) ෙ� �ය�
තන�� ම ප්ර�ස�� භවා�ග චු� වශෙයන� ඒ ඒ �පාකයන�ෙග් පහළ�ම ප්රථමධ්යාන
�පාක �ත�තයට � ප�� දතය�තු ය.
�ෙශ්ෂ වශෙයන� බලත ෙහාත�:
1. පඨමජ්ඣාන විපාකය �ත�තය ප්රථම ධ්යාන භූ�ෙය� ප්ර�ස�� භවා�ග චු� වශෙයන�
ලැෙබන�ෙන� ය.

2-3. දුතියජ්ඣාන �පාක �ත�තය හා තතියජ්ඣාන �පාක �ත�තය ��ය�ඣධාන �පාක
භූ�ෙය� ප්රතිස�ධී භවා�ග චු� වශෙයන� ලැෙබන�ෙන� ය.
4. චත��ජ්ඣාන �පාක �ත�තය ත�ය�ඣධාන භූ�ෙය� ප්ර�ස�� භවා�ග චු� වශෙයන�
ලැෙබන�ෙන� ය.
5. පඤ්චමජ්ඣාන �පාක �ත�තය චතු�ථ�ඣධාන භූ�ෙය� ප්ර�ස�� භවා�ග චු�
වශෙයන� ලැෙබන�ෙන� ය.

ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

රෑපාවචර �පාක �ත� පස කවෙ� ද?
ෙමාවුහ� �පාක වශෙයන� කවර කවර ෙලෝකයන�� උප�ත� ද?
ප්රථමධ්යාන �පාක �ත�තය ලැෙබන ප�� �ස්තර කරන�.
ප�ත�ත, මධ්යම, ප්ර�ත යන� �ම?
චතු�ථ�ඣධාන භූ�ය �ෙමක� ද?

16. රෑපාවචර ක්රය
ි ා සිත් පස.
1.
2.
3.
4.
5.

�තක�ක, �චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත පඨම�ඣධාන ක�ියා �ත�තය,
�චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ��ය�ඣධාන ක�ියා �ත�තය,
පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ත�ය�ඣධාන ක�ය
ි ා �ත�තය,
ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත චතු�ථ�ඣධාන ක�ය
ි ා �ත�තය,
උෙපක�ඛා, එකග්ගතා ස�ත පඤ්චම�ඣධාන ක�ය
ි ා �ත�තය,

යන ෙ� පස රෑපාවචර ක�ියා �ත� න� ෙ�. පුථු�ජනෙයක� ෙහෝ ෛශ�ෂෙයක� ෙහෝ
ක�ණා� භාවනාවක� වඩා �ත�කා� අ�ග පංචකෙයන� ය�ත� ප්රථමධ්යානය ලැබුෙය් න�
එය ප්රථමධ්යාන කුශල �ත�තය � �යන� ලැෙ�. අෛශ�ෂ සංඛ්යාත රහතන� වහන�ෙස්
එබඳ� වූ ම ප්රථමධ්යානය ලැබුෙය් න� එය ප්රථමධ්යාන ක�ය
ි ා �ත�තය � �යන� ලැෙ�.
ෙසස්ෙස� ද ෙමෙස්ය. රහතන� වහන�ෙස් ෙකෙනකුන� ��න� ෙ� ධ්යාන �ත� ලැ�ම ක�ය
ි ා
�ත� �ෙ� ෙහ්තුය. ක�ියා �ත� යන�ෙන� අදහස යට �යන ලද්ෙද් ය.
“පඤ්චධා ඣාන ෙභෙදන රෑපාවචර මානසං,
පුඤ්ඤපාක ක්රියා ෙභදා තං පඤ්චදසධාභෙව”

රෑපාවචර �ත ඣධාන ෙභ්දෙයන� පඤ්ච�ධ ය. ය� කුශල �පාක ක�ියා ෙභ්දෙයන�
පසෙළාස් වැ�රැ�.
ප්රශ්න
1. රෑපාවචර ක�ය
ි ා �ත� පස ෙකෙස් ද?
2. ෙ� �ත� කවුරැන�හට උප�ත� ද?
3. ක�ය
ි ා �ත� යන�ෙව� අදහස �ෙමක� ද?

17. අරෑපාවචර ක�සල සිත් සතර.
1.
2.
3.
4.

අාකාසානඤ්චායතන කුසල �ත�තය,
�ඤ්�ණඤ්චායතන කුසල �ත�තය,
අා�ඤ්චඤ්�යතන කුසල �ත�තය,
ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යතන කුසල �ත�තය,

යන ෙ� සතර අරෑපාවචර කුසල �ත� න� ෙ�.
1. අාකාසානන�ත �යය�තු තන�� ස�ෙඛා�චාරණය සඳදහා අාකාසානඤ්ච � �යන ලද්ෙද්
ය. අනන�ත අාකාසය යන� එ� අ�ථ ය. අනන්තාකාසය නම් උප්පාදාන්ත වයන්ත නැති
කසිණුග්ඝාටිමාකාසය � = ෙහවත� �ස�ණ� ඉගු� අහස �. �ස�ණ� ඉගු� අහස අරමුණ�
ෙකාට ෙගන භාවනා කරන ෙයෝගාවචරයාට අන�කම
� ෙයන� උප�න ධ්යාන �ත�තය
ආකාසානඤ්චායතන ක�ශල චිත්තය � �යන� ලැෙ�.
එය ලැබගන�නා ක�මය ෙමෙස් ය.
යට �ක�වූ ප�� රෑපාවචර ධ්යාන ලැබුෙය් රෑපය කලහ �ග්රහ �වා��යට හා නානා�ධ
ෙරාගශතයන�ට ෙහ්තුවන�ෙන� ය � රෑපෙය� අා�නව සලකා රෑපය �රැ කැ� ගන�නා
කැමැත�ෙතන� පළමුෙකාට අාකාස ක�ණය හැ� පඨ� ක�ණා� වූ නව ක�ණයන�
අතුෙරන� එක�තරා ක�ණයක� අරමුණ� ෙකාට ෙගනැ පඤ්චමධ්යානය උපදවන�ෙන� ය.
ඉක��� ඒ පඤ්චමධ්යානෙයන� නැගී පඤ්චමධ්යානයට අරමුණ� වූ ක�ණාර�මණය තමා
කැමැ� තාක� ප්රෙද්ශයක පතුරැවන�ෙන� ය. ඒ පැ�� ගිය ක�ණාර�මණය ෙමෙන� ෙනා
කරන කල්� එ� අාකාශ මාත�ය පැෙන�. ක�ණ�ග්ඝා�මාකාසය ෙහවත� �ස�ණ� ඉගු�
අහස න� ඒ ක�ණාර�මණෙයන� ස්පෘෂ්ට වූ ශුද්ධ අවකාශය �. ඒ �ස�ණ� ඉගු� අහස
අරමුණ� ෙකාටෙගන “අාකාෙසා, අාකාෙසා” � ෙහෝ “අනත�ෙතා, අාකාෙසා, අනත�ෙතා
අාකාෙසා” � ෙහෝ �ය�න� භාවනා කරන�නහ�ට �වරණ සන��ඳ�ෙමන� යථා��න�
ආකාසානඤ්චායතන ක�සලචිත්තය ලැෙබන�ෙන� ය.

2. ෙම� � �ඤ්�ණානන�ත �යය�තු තන�� �ඤ්�ණඤ්චය � �යන ලද්ෙද් ය,
අනන�ත වූ �ඤ්�ණය යන� එ� අ�ථය, අනන�ත �ඤ්�ණ න� තමා ��න� ම කලින�
උපදවාගත� අාකාසානඤ්චායතන �ත�තය �. එය අරමුණ� ෙකාට ෙගන භාවනා
කරන�නහ�ට යථා��න� ලැෙබන ධ්යාන �ත�තය විඤ්ඤාණඤ්චායතන ක�සල චිත්තය �
�යන� ලැෙ�.
එය ලැබැ ගන�නා ක�මය ෙමෙස් ය.
ආකාසානඤ්චායතනය වසඟ කරගත� ෙයෝගාවචරයා ස�පයාට �ය වූ පුරැෂයා ස�ප
සමාන �හැන� කැබැල්ලට ද �ය වන�නා ෙස් රෑප ස�බන�ධෙයන� උපදවාගත�
අාකාසානඤ්චායතන ධ්යානයට ද කල�� එය �රැ කැ� ගන�නා පි�ස භාවනා
කරන�ෙන� ඒ අාකාසානඤ්චායතන �ත�තය ම අරමුණ� ෙකාට ෙගනැ “�ඤ්�ණං,
�ඤ්�ණං” �යා ෙහෝ “අනන�තං �ඤ්�ණං, අනන�තං �ඤ්�ණං” �යා ෙහෝ භාවනා
කරන�ෙන� ය. එෙස් භාවනා කරන�නහ�ට යථාක�මෙයන� �ඤ්�ණඤ්චායතන කුසල
�ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
3. ��වක� නැත�ෙත� ය යන අ�ථෙය� අ�ංචන ය � �යන� ලැෙ�. අ�ඤ්චන භාවය
ෙහවත� ��වක� නැ� බව අා�ඤ්චඤ්ඤ න�. අාකාසානඤ්චායතනය උපදවා ගත�
ෙයෝගාවචරයා �ඤ්�ණඤ්චායතනය උපදවා ගත� කල්� ඔහ�ෙග් අාකාසානඤ්චායතන
�ත�තය අභාවයට යන�ෙන� ය. ඒ අභාව මාත�ය ම ෙම� අා�ඤ්චඤ්ඤ ශ�දෙයන� �යන�
ලැෙ�. ඒ අරමුණ� ෙකාට උපදවන ධ්යාන �ත�තය ආකිඤ්චඤ්ඤායතන ක�සල චිත්තය �
�යන� ලැෙ�.
එය ලැබැ ගන�නා ක�මය ෙමෙස් ය.
�ඤ්�ණඤ්චායතනය උපදවාගත� ෙයෝගාවචරයා පස් අාකාරෙය�න� එය වසඟෙකාට
ෙගන ඉක��� එ� අා�නව හා අා�ඤ්චඤ්�යතනෙය� අා�සංස සලකා
�ඤ්�ණඤ්චායතනය ඉක� මැ අා�ඤ්චඤ්�යතනය ලැබැ ගන� සඳදහා පළමු තමාට
පැවැ� අාකාසානඤ්චායතන �ත�තයාෙග් ම අභාව මාත�ය අරමුණ� ෙකාට ෙගනැ ‘න��
�ඤ්�, න�� �ඤ්�’ � �ය�න� භාවනා කරන�ෙන� ය. එෙස් ම භාවනා කරන�නහ�ට යථා
��න� අා�ඤ්චඤ්�යතන ධ්යාන කුශල �ත�තය පහළ වන�ෙන� ය.
4. ය� සමාපත�� �ත�තෙයක�� ඔලා�ක වශෙයන� සං�ව නැත�ෙත� ද ස��ෂම වශෙයන�
සං� මාත�ෙයක� අැත�ෙත� ද ඒ සමාපත�� �ත�තය ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ක�සල
චිත්තය � �යන� ලැෙ�. ෙතල් නැතැ� ද අැතැ� ද ෙනා�ය හැ� ෙතල් ගෑවුණ� භාජනය
ෙම�.

අා�ඤ්චඤ්�යතනය පස් අාකාරය�න� වසඟ කැ� ගත� ෙයෝගාවචරයා එ� අා�නව හා
ෙම� අා�සංස සලකා තමා ��න� ම උපදවා ගත� ඒ අා�ඤ්චඤ්�යතන �ත�තය ම
අරමුණ� ෙකාට ෙගන “සන�තෙමතං, ප�ෙමතං’ � භාවනා කරන�ෙන� අන�ක�මෙයන�
ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන ක�සල චිත්තය ලබන�ෙන� ය.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

අරෑපාවචර කුසල �ත� සතර කවෙ� ද?
එක එක �තට ලැෙබන අරමුණ� දක�වන�.
�ඤ්�ණඤ්චායතන යන�ෙන� ෙත�රැම �ම?
අරෑපාවචර කුසල �ත� ලැ�ය හැක�ෙක� කවර ක�ණයන� වැඩූ අයට ද?
ෙන�වසඤ්� නාසඤ්�යතනය ලැ�ය හැ� අන�දම �ස්තර කරන�.

18. අරෑපාවචර විපාක සිත් සතර.
1.
2.
3.
4.

අාකාසානඤ්චායතන �පාක �ත�තය,
�ඤ්�ණඤ්චායතන �පාක �ත�තය,
අා�ඤ්චඤ්�යතන �පාක �ත�තය,
ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යතන �පාක �ත�තය,

යන ෙ� සතර අරෑපාවචර �පාක �ත� න� ෙ�.
1. ෙ� �ත�තයාෙග් අාකාරය සාමාන්යෙයන� අාකාසානඤ්චායතන කුසල �ත�තයට �
�යාම ය. එය කුසලය �ම හා ෙමය �පාකය �ම පමණක� ෙවන�. ෙසස්ෙස� � ෙමෙස්
මැ �.
අාකාසානඤ්චායතන සමාපත��ය ලැබ එ�න� ෙනාපි�� කාලක�ය
ි ා ෙකෙළ් කල්ප
��දහසකට අාය� අැ� අාකාසානඤ්චායතන න� අරෑප බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� උපදෙන� ය.
එෙස් උප�� වශෙයන� එ� ප්රථම වැ පහළ වන ප්ර�ස�� �ත�තය ද එ� වසන තාක�
අැ�වන භවා�ග �ත�තයද අවසානෙය� එ�න� චුත�� වශෙයන� අැ� වන චු� �ත�තය
ද ෙ� ආකාසානඤ්චායතන විපාක චිත්තය වන�ෙන�ය.
2. �ඤ්�ණඤ්චායතන සමාපත��ය ලබා එ�න� ෙනා පි�� කාලක�ය
ි ා ෙකෙළ් කල්ප
සත�ස් දහසකට අාය� අැ� �ඤ්�ණඤ්චායතන න� අරෑප බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� උපදෙන�
ය. එෙස් උප�� වශෙයන� එ� ප්රථමවැ පහළ වන ප්ර�සන��. �ත�තය ද එ� වසන තාක�
අැ� වන භවා�ග �ත�තය ද එ�න� චුත�� වශෙයන� අැ�වන චු� �ත�තය ද ෙ�
විඤ්ඤාණඤ්චායතන විපාක චිත්තය වන�ෙන�ය.

3. අා�ඤ්චඤ්�යතන සමාපත��ය ලබා එ�න� ෙනා පි�� කාලක�ය
ි ා ෙකෙළ් කල්ප සැට
දහසකට අාය� අැ� අා�ඤ්චඤ්�යතන න� අරෑප බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� උපදෙන� ය.
එෙස් උප�� වශෙයන� පහළ වන ප්ර�සන�� �ත�තය ද, එ� වසන තාක� අැ�වන
භවා�ග �ත� ද අවසානෙය� අැ� වන චු� �ත�තයද ආකිඤ්චඤ්ඤායතන විපාක චිත්තය
වන�ෙන� ය.
4. ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන සමාපත��ය ලබා එ�න� ෙනාපි�� කාලක�ය
ි ා ෙකෙළ්
කල්ප ස�වාස� දහසකට අාය� අැ� ෙන�වසඤ්� නාසඤ්�යතන න� අරෑප බ්රහ්ම
ෙලෝකෙය� උපදෙන� ය. එෙස් උප�� වශෙයන� එ� ප්රථම ෙකාට පහළ වන ප්ර�සන��
�ත�තය ද එ� වසන තාක� අැ� වන භවා�ග �ත� ද අවසානෙය� අැ� වන චු� �ත�තය
ද ෙ� ෙන්වසඤ්ඤා නාසඤ්ඤායතන න� �පාක �ත�තය වන�ෙන� ය.
ප්රශ්න
1. අරෑපාවචර �පාක �ත� සතර කවෙ� ද?
2. ෙ� �පාක �ත� කවුරැන�ට ෙකෙස් ලැෙ� ද?
3. අරෑප බ්රහ්මෙලෝකයන�� අාය�ප��ෙ�දය දක�වන�.

19. අරෑපාවචර ක්රියා සිත් (4) සතර.
1.
2.
3.
4.

අාකාසානඤ්චායතන ක�ියා �ත�තය,
�ඤ්�ණඤ්චායතන ක�ය
ි ා �ත�තය,
අා�ඤ්චඤ්�යතන ක�ය
ි ා �ත�තය,
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන ක�ය
ි ා �ත�තය,

යන ෙ� �ත� සතර අරෑපාවචර ක�ියා �ත� න� ෙ�.
ෙ� චතු��ධ �ත�තයන�ෙග් අාකාරය සාමාන්යෙයන� අරෑපාවචර කුසල �ත�තයන�ට �
�යා ය. හ�ෙදක� ඒ කුශල �ත�තය පුහ��නට හා ෛශ�ෂයන�ට උප�. ෙ� ක�ය
ි ා �ත�තෙයෝ
අෛශ�ෂ සංඛ්යාත රහතන� වහන�ෙස්ට පමණක� උප�ත�.
ඒ එෙස්මැ�. රහතන� වහන�ෙස් අාකාසානඤ්චායතන සමාපත��ය ඉපදවූ කල්� එය
ආකාසානඤ්චායතන ක්රියා චිත්තය � �යන� ලැෙ�. ෙසස්ෙස� ද ෙමෙස් ය.
“ආලම්බනප්පෙභෙදන චත�ධාරැප්පමානසං
පුඤ්ඤපාක ක්රියා ෙභදා පුන ද්වාදසධා ධීතං”

අරෑපාවචර �ත අාල�බන ෙභ්දෙයන� චතු��ධ ය. කුශල �පාක ක�ියා ෙභ්දෙයන� ය�
ෙ�ෙළාස් වැ�රැ�.
ප්රශ්න
1. අරෑපාවචර ක�ියා �ත� කවෙ� ද?
2. ෙ� ක�ියා �ත� කවුරැන�ට උප� ද?
3. අරෑපාවචර �ත� ෙ�ෙළාස ලැෙබන සැ� ගාථාව�න� දක�වන�.

20. ෙලෝෙකෝත්තර ක�සල සිත් (4) සතර
1.
2.
3.
4.

ෙසාතාපත�� මග්ග �ත�තය,
සක�ගා� මග්ග �ත�තය,
අනාගා� මග්ග �ත�තය,
අරහත�ත මග්ග �ත�තය,

යන ෙ� සතර ෙලෝෙකෝත�තර කුසල �ත� න� ෙ�.
1. ෙසාත න� �ය වතුර-ෙහවත� ජල ප්රවාහය, ��වාණ නමැ� මහා සාගරය කරා
පමුණ�වන ෙහ�න� අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගය ෙම� ෙසාත ය � �යන� ලැෙ�. ඒ ෙසෝත
සංඛ්යාත අා�ය අෂ්ටා�ගික මා�ගයට පළමු වර පැ��ම ෙසෝතාපත�� න�. ඒ
ෙසෝතාපත�� වශෙයන� ලබන ලද මා�ග �ත�තය ෙසෝතාපත�� මා�ග �ත�තය �.
ෙනාෙහාත� ෙසෝත සංඛ්යාත අා�ය අෂ්ටා�ගික මා�ගයට පළමුවර පැ�� පුද්ගලයා
ෙසෝතාපත�� න�. ඔහ�ෙග් මා�ග �ත�තය ෙසෝතාපත�� මා�ග �ත�තය �. මා�ග �ත�ත
න� ෙකෙලස් මරණ �ත�.
ෙ� මා�ග �ත�තය ලබන�ෙන� අ�ධකාර ගෘහෙයක තුබූ �ප්�මත� ස්ව�ණ භාජනයක� ��ලි
එ�ෙයන� දක�නා ෙස් ��වාණය ද�න�ෙන� ය. ඒ �ක�ම හා සමග ම ඔහ�ෙග් �ත�ත
සන�තානෙය� පැවැ� සක්කායදිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත පරාමාස යන සංෙයෝජන තුන
ස�පූ�ණෙයන� �නාශ වන�ෙන� ය. එෙස් ම ෙසස� �ය� අකුශලයන�ෙග් අපායාග�
ශක��යද �නාශ වන�ෙන� ය. ෙහනපහ�න� අතුපතර කඩා ගිය වෘ�ෂෙයක� කලක�
පව�න�නට අභව්ය ෙස් ඉ�න� ෙහෙතම ඒ ජන�මෙය� රහත� න�වූෙය් න� සත�වන
ජන�මෙය� ෙහෝ එ�න� ෙමාබ ජන�මෙයක ෙහෝ රහත� වන�ෙන� ය. එ�න� ෙදවන
ජන�මෙය� රහත� � න� එකබීජි ය � ද, සත�වන ජන�මෙය� රහත� � න� සත්තක්ඛත්ත�
පරම ය � ද ෙම�තුෙ� රහත� � න� ෙකාලංෙකාල ය � ද �යන� ලැෙ�.

2. ‘ස�ං-අාගා�, - සක�ගා�’ වරක� හැ� එන�ෙන� සක�ගා� න� ෙ�. ඔහ�ෙග් (වරක�
හැ� එන�නහ� ෙග්) මා�ග �ත�තය සක�ගා� මා�ග �ත�තය �. ෙ� මා�ග �ත�තය ලැබූ
පුද්ගලයා අ�ධකාරෙය� තුබූ ස්ව�ණ භාජනය පහන� එ�ෙයන� �ටුවා ෙස් ��වාණය
දක�ෙන� ය. එ් හා සමගම ඔහ�ෙග් �ත�ත සන�තානෙය� පැවැ� කාමරාග, ව්යාපාද යන
සංෙයෝජන ෙදක තු� වන�ෙන� ය.
1. ෙම� � සකෘ�ගා� මා�ගය ලබා ෙම�� ම රහත�වැ පි��ෙවන�නා ය, 2. ෙම� �
සකෘ�ගා� මා�ගය ලබා �ය අන්ය භවෙයක ඉපිද එ� � රහත� වැ පිි��ෙවන�නා ය, 3.
අන්ය භවෙයක � සකෘ�ගා� මා�ගය ලබා එ�� ම රහත�වැ පි��ෙවන�නා ය; 4. අන්ය
භවෙයක � සකෘ�ගා� මා�ගය ලබා එ�න� �ය ෙම� ඉපිද රහත� වැ පි��ෙවන�නා ය, 5.
ෙම� � සකෘ�ගා� මා�ගය ලබා අන්ය භවෙයක ඉපිද එ�න� �ය නැවත ෙම� ඉපිද
රහත�වැ පි��ෙවන�නා ය � සකෘ�ගා� පුද්ගලයා පස් අාකාරයකට ෙබෙද්. පස්වැ�යාෙග්
වශෙයන� ෙ� සකෘ�ගා� (-වරක� එන�නා) යන නාමය ලබන ල�. ෙමය ඵලස්ථයා සඳදහා
ම �වය�තු වුව ද පුද්ගල ෙභ්දය �නගන�නා පි�ස ෙමෙස් �යන ල�� දතය�තු.
2. ‘න අාගා�-අනාගා�’ ප්ර�සන�� වශෙයන� නැවත ෙ� කාමෙලෝකයට ෙනා එන�ෙන�
අනාගා� න� ෙ�. ඔහ�ෙග් මා�ග �ත�තය අනාගා� මා�ග �ත�තය �. චන��ාෙලෝකෙයන�
යෙථෝක�ත ස්ව�ණ භාජනය �ටුවා ෙස් ෙහෙතම ��වාණය දක�ෙන� ය. ඒ හා සමගම
ඔහ�ෙග් �ත�ත සන�තානෙය� පැවැ� කාමරාග, ව්යාපාද යන තු�වූ සංෙයෝජන ෙදක
මුෙලා��න�න වන�ෙන� ය. ෙහෙතම ඉ�න� ෙ� ජන�මෙය�� ම රහත� න�වූෙය් න�
ශුද්ධාවාස බ්රහ්මෙලෝකෙයක ඉපිද එ�� රහත�වන�ෙන� ය. නැවත ��කෙලක උත�පත��
වශෙයන� ෙ� ෙලෝකයට ෙනා එන�ෙන� ය.
3. අග්රද�ෂිණා�හ ෙහ�න� පූජාවන� ලබන�නට අ�හ (-ස��ස� වූෙය් ෙහෝ සංසාර චක�ෙය�
ෙකෙලස් අර කැපූ ෙහ�න� ෙහෝ රහ�න� වත� ප� ෙනාකරන ෙහ�න� ෙහෝ අ�හත� න�
ෙ�. ඔහ�ෙග් මා�ග �ත�තය අ�හත� මා�ග �ත�තය �. ෙ� �ත�තය ලැබුෙය් මධ්යාහ්න
ස��යාෙලෝකෙයන� යෙථෝක�ත ස්ව�ණ භාජනය �ටුවා ෙස් ��වාණය දක�ෙන� ය. ඒ හා
සමග ම උන�වහන�ෙස් ෙග් �ත�ත සන�තානෙය� පැවැ� ෙසස� �ය� ක�ෙල්ශෙයෝ
�නාශයට යන�නාහ. උන�වහන�ෙස් මරණෙයන� පස� පුන�භවෙයක ෙනා ඉපිද
�රෑප�ෙශ්ෂ ��වාණධාතු බවට පැ�ෙණන ෙස්ක.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

ෙලෝෙකෝත�තර මා�ග �ත� සතර කවෙ�ද?
ෙසෝතාපත��, සකෘ�ගා�, අනාගා�, අරහන�ත යන පද �ස්තර කරන�.
ඒ ඒ මා�ග �ත�වලින� කවර ෙකෙස් �ෙඳදන�ෙන� ද?
සකෘ�ගා� පුද්ගලයන� පස්ෙදනා දක�වන�.
රහතන� වහන�ෙස්ට මරණෙයන� පස� කුමක� වන�ෙන� ද?

21. ෙලෝෙකෝත්තර විපාක සිත් (4) සතර
1.
2.
3.
4.

ෙසෝතාපත�� ඵල �ත�තය,
සක�ගා� ඵල �ත�තය,
අනාගා� ඵල �ත�තය,
අරහත�ත ඵල �ත�තය,

යන ෙ� සතර ෙලෝෙකෝත�තර �පාක න� ෙ�.
1. ෙසෝතාපත�� අා� නාමයන�ෙග් අ�ථ යට � �යා මැ �. ඵල න� �පාක ය.
ෙසෝතාපත�� මා�ග �ත�තය ලැබූ පුද්ගලයාට එයට අනතුරැවැ ම උප�න �ත�තය
ෙසෝතාපත�� ඵල �ත�තය �. මා�ග �ත�ත කුසල් ය. ඵල �ත�ත එ� �පාක ය � දතය�තු.
කාමාවචරා� කුශලයන� ෙග් �පාක ඒ ජන�මෙය� ෙහෝ ජන�මාන�තරෙයක ෙහෝ ප්රමාද වැ
ලැෙබන�ෙන� ය. ෙ� ෙලෝෙකෝත�තර කුශලයන�ෙග් �පාක වනා� එ�ට ම ලැෙබන�ෙන� ය.
“අකාලිෙකා” � එෙහ�න� ව�ෙළ් ය.
2. සකෘ�ගා� මා�ග �ත�තයට අනතුරැ වැ ලැෙබන �ත�තය අනාගා� ඵල �ත�තය �.
ෙම� � මා�ග �ත�තය කුසල්ය. ඵල �ත�තය �පාක.
3. අනාගා� මා�ග �ත�තයට අනතුරැ වැ ලැෙබන �ත�තය අනාගා� ඵල �ත�තය. ෙම��
මා�ග �ත�තය කුසල් ය. ඵල �ත�තය �පාක ය.
4. අ�හත� මා�ගයට අනතුරැ වැ ලැෙබන �ත�තය අ�හත� ඵල �ත�තය. ෙම�� මා�ග �ත�
කුසල් ය. ඵල �ත� �පාකය � දතය�තු. ෙ� ෙලෝෙකෝත�තර කුසල් �ත� එක� වෙරක �නා
ෙදවෙරක ���ෙටක න�පදනා බැ�න� ෙලෝෙකෝත�තර ක�ියා න� �ත� ව�ගෙයක� කැලැම
නැත�ෙත� ය.
“චත�මිග්ගප්පෙභෙදන චත�ධා ක�සලං තථා,
පාකංතස්සඵලත්තානි අට්ඨධානුත්තරං මතං”
ෙලෝෙකෝත�තර �ත� සතර මා�ග ෙභ්දෙයන� චතු��ධ ය. �පාක වනා� ඔහ�ෙග් ම ඵල
බැ�න� ෙහද චතු��ධ ය. ෙමෙස් ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ද අෂ්ට�ධ �.
ප්රශ්න
1. ෙලෝෙකෝත�තර �පාක �ත� කවෙ� ද?

2. ෙ� �පාක �ත� කවෙරකුට කව� උපන�ෙන� ද?
3. “අකාලිෙකා” යන�ෙන� ෙත�රැම �ම?
4. ෙලෝෙකෝත�තර ක�ියා �ත� නැත�ෙත� මන�ද?

සිත් (89) නිමි.

22. සංග්රහ ගීතිකා
1.

අෙටක �ත� ෙලාබ මුල්
ෙදෙදෙනක �ත�හ� ෙ�ස මුල්
ෙදෙකක �ත� ෙමාහ මුල්
ෙමෙස් ෙ�ෙළාෙසක �ය� අකුසල්

ෙලෝභ මූලික �ත� අෙටක, ෙ�ස මූලික �ත� ෙදෙකක, ෙමෝහ මූලික �ත� ෙදෙකකැ �
අකුසල �ත� මු�ල්ල 12 ක� වන�ෙන� ය.
2.

අකුසල් �වා සත�
කුසල් අෙහ් �වා අට,
අෙහ් ��ය �ත� තුෙනක�
ඉ� අටෙළාස් අෙහ් �ත�.

අකුසල �පාක �ත� සෙතක, කුසල අෙහ්තුක �පාක �ත� අෙටක, අෙහ්තුක ක�ියා �ත�
තුෙනකැ � අෙහ්තුක �ත� 18 ක� වන�ෙන� ය.
3.

අකුසල් අෙහ් �ත�
හැ� ෙසස� �ත� එකුන� සැට
ෙසාබන �ත� න� වන�ෙන�
ඔහ� එක� අන� �ද ෙහෝ.

අකුසල අෙහ්තුක �ත� 30 හැර ෙසස� �ත� 59 ෙසෝභන �ත� න� ෙ�. ඔ�හ� 91 අාකාර
ෙහෝ ෙවත�.
4.

ෙව�න� නැණ සකර
ෙබ�න� ස��� වැ�රැ�
සෙහ් ක�වැ��
කුසල් - �වා - ��ය �ත�.

කාමාවචර කුසල් ය, සෙහ්තුක කාමාවචර �පාක ය, සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා ය යන
ෙ� �ත�තෙයෝ ෙ�දනා �ණ සංඛාර ෙභ්දෙයන� ස��� වැ�රැ� ෙවත�.
5.

කුසල් අට අකුසල්
ෙ�ෙළාස් ෙත�� �වා �ත�
එෙකාෙළාස් ��ය �ත� �
ස� පණස් ක� වැ��

කුසල් �ත� අෙටක, අකුසල් �ත� ෙදෙළාෙසක, �පාක �ත� ෙත�ස්ෙස (23) ක, ක�ියා �ත�
එෙකාෙළාෙසකැ � කාමාවචර �ත� මු�ල්ල 54 ක� ය.
6.

රැවැ�� මනස
�හැන� ෙබ�න� පස්��,
කුසල් - �වා - ��යෙනන�
ය� පසෙළාස් වැ�රැ�.

රෑපාවචර �ත�තය ධ්යානා�ග ෙභ්දෙයන� පංච�ධ ෙ�. නැවත කුසල �පාක ක�ියා
ෙභ්දෙයන� පසෙළාස් වැ�රැ� ෙ�.
7.

අරෑ වැ�� �ත
අරමුණ� ෙබ�න� ����,
කුසල් - �වා - ��ය ෙනන�
ය� එ ෙ�ෙළාස් වැ�රැ�.

අරෑපාවචර �ත�තය අාර�මණ ෙභ්දෙයන� චතු��ධ ෙ�. ය� එය කුසල �පාක ක�ියා
ෙභ්දෙයන� ෙ�ෙළාස් වැ�රැ� ෙ�.
8.

�� මහ ෙබ�න� ��
වැ�රැ� ෙලා�තුරැ �ත,
පල �ත� ��න� ගත� කල,
ඒ ෙ� අට වැ�රැ�

ෙලෝෙකෝත�තර �ත�තය ෙසෝවාන� අා� සතර මා�ග ෙභ්දෙයන� සතර වැ�රැ� ෙව�. එය
ඵල �ත� වශෙයන� ගත� කල්� අට වැ�රැ� ෙ�.
9.

අකුසල් �ත� ෙ�ෙළාස්
කුසල් �ත� එක��ස්ෙසක�,
ස�ස් �වා ��ය �ත�
�ස්ෙසකැ � මු� දන�ෙන�.

අකුසල් �ත� 12 ක, කුසල් �ත� 21 ක, �පාක �ත� 36 ක, ක�ියා �ත� 20 කැ� �ය� �ත�
ප්රෙභ්ද වශෙයන� දතය�තු.
10.

ස�පණ� ක�වැ��
රෑවැ�� �ත� පසෙළා�,
අරෑවැ�� ෙ�ෙළාෙස�
ෙලා�තුරැ �ත� අෙටක� ෙ�.

කාමාවචර �ත� 54 ක, රෑපාවචර �ත� 15 ක, අරෑපාවචර �ත� 12 ක. ෙලෝෙකෝත�තර �ත� 8
කැ � භූ�ෙහද වශෙයන� �ත� 89 දතය�තු.
11.

ෙමෙලස �� ���
මු� �ත� අස� නවෙය�,
වැ� � ඒ එක��ය
එක��� වැ�රැ� ෙ�.

උක�ත ප්රකාරෙයන� කාමාවචරා� චාතු�භූ�ක �ත� �යල්ල 89 ක� වන�ෙන� ය. වැ� එය 121
අාකාරයට ද ෙබදන� ලැෙ�.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.
6.

කුසල �ත� ෙකෙතක� ද? ඒ කවරහ� ද?
�පාක �ත� ෙකෙතක� ද? ඒ කවරහ� ද?
ක�ය
ි ා �ත� ෙකෙතක� ද? ඒ කවරහ� ද?
කාමාවචර �ත� ෙකෙතක� ද? ෙකාටස් වශෙයන� ෙබදන�.
රෑපාවචර අරෑපාවචර ෙලෝෙකෝත�තර �ත� කවරහ� ද?
�ත� 89 ෙබ� දක�වන�.

23. ෙලෝෙකෝත්තර සිත් (40) සතළිස
යට දක�වන ලද ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අට ධ්යාන පංචකය වශෙයන� ගිණ� කල
ෙලෝෙකෝත�තර �ත� සම සත�ෙසක� වන�ෙන�ය.
ඒ ෙමෙස්�:1. �තක�ක, �චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත පඨම�ඣධාන ෙසෝතාපත�� මග්ග
�ත�තය,

2.
3.
4.
5.

�චාර, පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ��ය�ඣධාන ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�තය,
පී�, ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත ත�ය�ඣධාන ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�තය,
ස�ඛ, එකග්ගතා ස�ත චතු�ථ�ඣධාන ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�තය,
උෙපක�ඛා, එකග්ගතා ස�ත පඤ්චම�ඣධාන ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�තය,

� ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�ත පෙසක� ෙ�. ෙමෙස් ම පඨම�ඣධාන සක�ගා� මග්ග
�ත�තා� වශෙයන� සකෘ�ගා� මා�ග �ත�ත ද පෙසක� ෙ�. පඨම�ඣධාන අනාගා� මග්ග
�ත�තා� වශෙයන� අනාගා� මා�ග �ත�ත ද පෙසක� ෙ�. පඨම�ඣධාන අරහත�ත මග්ග
�ත�තා� වශෙයන� අ�හත� මා�ග �ත�ත ද පෙසක� ෙ�. ෙමෙස් මා�ග �ත� �ස්ෙස�. ඵල
�ත� ද ෙමෙස් ම �ස්ෙසකැ � ෙලෝෙකෝත�තර �ත� මු�ල්ල සත�ෙසක� වන�ෙන� ය.
1. පාදක�ඣධානය. 2. ස�ම�ත�ඣධානය, 3. පුග්ගල�ඣධාසය�ඣධානය �
ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ධ්යාන වශෙයන� ග�න� ලැ�ෙ� ක�ම තුෙන�.
1. ධ්යානලා� පුද්ගලෙයක� පළමුෙකාට ප්රථම ධ්යානයට සමවැද එ�න� නැගී සංස්කාර
ධ�මයන� අ�ත්යා� වශෙයන� ස�ම�ශනය ෙකාට ෙසෝවාන� මා�ගය ලැබූෙය් න� ඔහ�ෙග්
ඒ ෙසෝවාන�මා�ග �ාත�තය පඨමජ්ඣාන ෙසෝතාපත්ති මග්ග චිත්තය � �යන� ලැෙ�. ඵල
�ත�තය පඨමජ්ඣාන ෙසෝතාපත්ති ඵල චිත්තය � �යන� ලැෙ�. දුතියජ්ඣාන
ෙසෝතාපත්ති මග්ග �ත�තා�ෙය� හා පඨම�ඣධාන සක�ගා� මග්ග �ත�තා�ෙය� ෙභ්දය
ද ෙ� න�න� සැල�ය ය�තු. ෙ� පාදක�ඣධාන වශෙය�.
2. යෙමක� ෙමෙස් ප්රථම ධ්යානය පාදක ෙකාට ෙනා ෙගන හ�ෙදක� ප්රථම ධ්යානෙය�
පවත�නා �ත�කා� අ�ගයන� අ�ත්යා� වශෙයන� ස�ම�ශනය ෙකාට ෙසෝවාන� මා�ග
�ත�තය ලැබුෙය් න� ඔහ�ෙග් ඒ ෙසෝවාන� මා�ග �ත�ත ද පඨමජ්ඣාන ෙසෝතාපත්ති මග්ග
චිත්තය � �යන� ලැෙ�. ඵල �ත�තය පඨමජ්ඣාන ෙසෝතාපත්ති ඵල චිත්තය � �යන�
ලැෙ�. ෙසස්ෙස� � ක�මය ෙමෙස් ය. ෙ� සම්මසිතජ්ඣාන වශෙය�.
3. ධ්යානලා� වූ යෙමක� ප්රථම ධ්යානය පාදක ෙකාට ෙගන ෙහවත� ප්රථම ධ්යානයට
සමවැද එ�න� නැගී ��ය�ඣධානා� වූ අ�ක� ධ්යානෙයක අ�ගයන� අ�ත්යා� වශෙයන�
ස�ම�ශනය ෙකෙළ් න� ඔහ�ට ස්ව�ය අදහස් ප�� මා�ග �ත�තය ලැෙබන�ෙන� ය.
ඒ ෙමෙස් ය. ඉ�න� ෙහෙතම “පාදක කැ� ගත� ප්රථම ධ්යානය ප�� මා�ග �ත�තය ලබ�”
� �තුෙය් න� එෙස් ලබන�ෙන� ය, නැතෙහාත� “ස�ම�ශනය කරන ලද අ�ග අැ�
ධ්යානය ප�� මා�ග �ත�තය ලබ�”� �තුෙය් න� එෙස් ලබන�ෙන� ය, ෙසස්ෙස�� ෙ�
ක�මය �. ෙ� පුග්ගලජ්ඣාසය වශෙය�.
ෙ� න�න� බලන කල්� අරෑපාවචර �ත� ද පංචම ධ්යානෙය� අැතුළත� ෙ�. අ�ග සම
ෙහ��. පංචමධ්යානෙය� අැත�ෙත� උෙපක�ඛා එකග්ගතා යන අංග ෙදක ය. අරෑපාවචර
�ත�� අැත�ෙත�ත� ඒ අංග ෙදක මැ �.

ෙමෙස් ෙලෟ�ක වශෙයන� තුෙනක, ෙලෝෙකෝත�තර වශෙයන� අෙටකැ � ප්රථම ධ්යාන �ත�
11 ක� ෙ�. ��ය�ඣධාන �ත� ද එෙස්ම 11 �. ත�ය�ඣධාන �ත� ද 11 �. චතු�ථ�ඣධාන
�ත� ද 11 �. පංචම�ඣධාන �ත� වනා� (අරෑපාවචර �ත� ෙ�ෙළාස ද ෙම� ම ගැෙනන
ෙහ�න�) ෙලෟ�ක වහෙයන� 15 ක� ද, ෙලෝෙකෝත�තර වශෙයන� 8 ක� �� 23 ක� ෙ�.
ෙ� න�න� කුසල් �ත� මු�ල්ල 37 �. (කාමාවචර 8, රෑපාවචර 5, අරෑපාවචර 4,
ෙලෝෙකෝත�තර 20) �පාක �ත� 52 �. (කාමාවචර අෙහ්තුක 15, සෙහ්තුක 8, රෑපාවචර 5,
අරෑපාවචර 4, ෙලෝෙකෝත�තර 20) ක�ියා �ත� ෙපර � ෙස් 20 මැ�.
ෙමෙස්:අකුසල �ත�
කුසල �ත�
�පාක �ත�
ක�ය
ි ා �ත�
මු�ල්ල

12
37
52
20
121

�ත� වන�ෙන� �.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

ෙලෝෙකෝත�තර �ත� 40 ෙකෙස් ද?
අරෑපාවචර වශෙයන� ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ෙනා ෙබදන ලද්ෙද් මන�ද?
ෙ� න�න� කුසල �ත� ෙකෙතක�ද? ඒ කවරහ� ද?
�පාක �ත� ෙකෙතක� ද? ඒ කවරහ� ද? �ත� 121 ෙබ� දක�වන�.
ෙලෝෙකෝත�තර �ත� 8 කුමක� ෙහ�න� ධ්යාන වශෙයන� ගණන ලද්ෙද් ද? �ස්තර
කරන�.

චිත්ත පාදය නිමි.

ෙදවන ෛචතසික පාදය.
නෙමෝ භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස

1. ෙදපණස් ෛචතසික.
“එක�ප්පාදනිෙරාධා ච - එකාලම්බන ව�ුකා
ෙචෙතායුත්තා විපඤ්ඤාස - ධම්මා ෙචතසිකා මතා”
�ත සමග ම ඉපි�
�ත සමග ම නැ� වැ යන
�ත ගත� අරමුණ ම ෙගනැ
�ත �� තැන ම ��නා
�ත හා ෙය�ණ� ෙදපණස්
දහ� සිතැසි න� ෙ�.
�ය� අ�ධ�මා�ථ �ත�ත, ෛචත�ක, රෑප, ��වාණය � පරමා�ථ වශෙයන� සතර
වැ�රැ� බව යට �යන ලද්ෙද් ය. එ�න� �ත�ත පරමා�ථය පි�බඳද �ස්තරය
චිත්තපාදෙයහි දක�වන ල�. ෙම� ෛචත�ක පි�බඳද �ස්තරය දක�වන� ලැෙ�.
ෛචත�කෙය් න� �ෙත� ෙයෙදන�ෙනෝ ය. ෙනාෙහාත� �ත හා සමග ෙයෙදන�ෙනෝ ය.
“ෙචත� ය�ත�තා, ෙචතසා වා ය�ත�තා ෙචත�කා” ඔවුන� ෙග් ල�ෂණ සතෙර�.

.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

�ත
�ත
�ත
�ත

සමග ම ඉප�ම
සමග ම �රැද්ධ �ම
ගන�නා අරමුණ ම ගැ�ම
පවත�නා වස්තුෙය� ම පැව�ම.

�ත උප�න �ට ඒ හා සමග ම ෛචත�ක ද උප�න�ෙන� ය.
�ත �රැද්ධ වන�ට ඒ හා සමග ම ෛචත�ක ද �රැද්ධ වන�ෙන� ය.
�ත ය� අරමුණක� ගන�ෙන� න� ෛචත�ක ද ඒ අරමුණ ම ගන�ෙන� ය.
ච�ෂුරා� ය� වස්තුෙවක �ත පවත�ෙන� න� ෛචත�ක ද ඒ වස්තුෙය� ම
පවත�ෙන� ය.
ෙමෙස් ෙහ�න� �ත සමග ම උප�න, �ත සමග ම �රැද්ධ වන, �ත ගත� අරමුණම
ගන�නා, �ත පි�� වස්තුෙය� ම පවත�නා, �ත හා ෙයෙදන ධ�ම ෛචත�ක ය �
දතය�තු. ෙම�න� ගාථාෙය� �ක�ෙවන එකුප්පාද, එක�ෙරෝධ, එකාල�බන, එකව�ථුක,
ෙචෙතා ය�ත�ත යන පද ෙත�රැ� යා ය�තු �.

කකාරා ගත� කෂායෙයක ජලය �ත වැන�න. ෙබෙහත� රස ෛචත�ක වැන�න. ජලය හා
ෙබෙහත� රස ෙවන� ෙනා කළ හැ� ෙස් �ත හා ෛචත�ක ෙවන� ෙනා කළ හැ� ය.
ජලෙය් හා ෙබෙහත� රසවල ගුණය නානා�ධ ෙස් �ත�තයාෙග් හා ෛචත�කයන�ෙග් ගුණ
ද නානා�ධ ය. ජලය නැතෙහාත� ෙබෙහත� රස ද නැ� බැ�න� ජලය ප්රධානය � �ය
ය�තු ය. �ත�තය නැතෙහාත� ෛචත�ක ද නැ� බැ�න� �ත�තය ප්රධාන ය.
“මෙනාපුබ්බඞ්ගමා ධම්මා මෙනාෙසට්ඨා මෙනාමයා” � ව�ෙළ් එෙහ��. ධ�මෙයෝ
ෙහවත� ෛචත�කෙයෝ �ත පූ�ව�ගම ෙකාටැ අැත�ෙතෝ ය. �ත ෙශ්ර්ෂ්ඨ ෙකාටැ අැත�ෙතෝ
ය. �ත�මුවාහ, යන� එ� අ�ථ �. ෙම� “ධම්මා” � ව�ෙළ් ෛචත�ක �.
�ත නැ� වැ ෛචත�ක න�පදනා ෙස් ෛචත�ක නැ� වැ �ත ද න�පදෙන� ය. එෙහත�
එක �ෙතක එකවර �ය� ෛචත�ක උප��’� ෙනා �තන�. ඒ ඒ අරමුණ�වලට ස��ස�
ප�� �ත�තය හා ෛචත�කයන�ෙග් සහෙයෝගය ෙ�. එෙහ�න� ම �ත�තය “�ත�ත පාද”
ෙය� �ක�වුණ� ප�� 89 අාකාර ෙහෝ 121 අාකාර �ය.
ෛචත�ක �යල්ල ෙදපණෙස (52) �. ෙකාටස් වශෙයන� ෙබ�කල ෙමෙස් ය:ස�බ�ත�ත සාධාරණ ෛචත�ක
ප�ණ�ණක
අකුසල
ෙසාභන සාධාරණ
�ර�
අප්පමඤ්�
පඤ්�

7
6
14
19
3
2
1
52

අඤ්ඤසමාන

13

ෙසාභන

25

ෙමාවුන� අතුෙර� ස�බ�ත�ත සාධාරණ, ප�ණ�ණක යන ෙතෙළස (13) අඤ්ඤසමාන
ය� �යන� ලැෙ�.
ෙසාභන සාධාරණ, �ර�, අප්පමඤ්�, පඤ්� යන පස්�ස්ස (25) ෙශාභන ය� �යන�
ලැෙ�.
ප්රශ්න
1. ෛචත�ක න� �ම? උ�හරණෙය�න� පැහැ�ලි කරන�.
2. ඔහ� ෙකෙතක� ද? ෙකාටස් වශෙයන� ෙබ� දක�වන�.
3. �ත නැ� වැ ෛචත�ක ෙහෝ ෛචත�ක නැ� වැ �ත ෙහෝ එක�ෙතක �ය�
ෛචත�ක ෙහෝ උප� ද?
4. අඤ්ඤසමාන ෛචත�ක කවෙ� ද?

5. ෙසාභන කවෙ� ද? අකුසල ෛචත�ක කවෙ� ද?

2. සබ්බචිත්ත සාධාරණ ෛචතසික සත.
1. ඵස්ස
2. ෙව්දනා
3. සඤ්ඤා
4. ෙච්තනා
5. එකග්ගතා
6. ජීවිති�ද්රිය
7. මනසිකාර
යන සත සබ්බචිත්ත සාධාරණ ෛචතසික න� ෙ�.
1-ඵස්ස න� :- ච�ෂුරා� සෙ��න� ය��� ද්වාරයකට රෑපා� අරමුණක� හමු වූ කල ඒ
හමු වූ අරමුෙණ� එල්බැ උපදනා �ත හා එක� වැ ෙය� එකවට ම උප��න�ත� ඒ �තත�
ඒ හා ෙය�ණ� අෙනක� ෛචත�කත� ඒ හමු වූ අරමුෙණ� හැෙපන�නාක� ෙමන� පවත�නා
ස්වභාවය �.
අැඹුල් කන�වන� �ටු ෙසස්සන� මුෙව� අැඹුල් නැ� වැ ද ෙකළ ඉෙඳදන�නා ෙස් ෙමය නාම
ධ�මයක� වතු � සහජාත වූ �ත�ත ෛචත�කයන� සමග අරමුෙණ� හැෙපන�නාක� ෙමන�
පහළ ෙ�.
ස��යරශ්�ය �ත�� අා�ෙය� හැපීම ෙමන� ෙ� හැපීම ඉතා �ය�� බව දත ය�තු.
ඒ ඒ �ත�තයන�ෙග් නාම වශෙයන� ඒ ඒ �ත�� ෙයෙදන ඵස්සය ද �ෙශ්ෂ නාම ලබන�ෙන�
ය. ඒ එෙස් මැ �. චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත�� පවත�නා ඵස්සය චක�ඛු ස�ඵස්සය � ද,
ෙසාත �ඤ්�ණ - ඝාණ �ඤ්�ණ - ��හා �ඤ්�ණ - කාය �ඤ්�ණ �ත��
පවත�නා ඵස්ස මෙනා ස�ඵස්සය � ද �යන� ලැෙ�. ෙමෙස් ෙ� ඵස්සය �ය� �ත��
සාධාරණ වැ ෙයෙදන බැ�න� සර්වචිත්ත සාධාරණ න� ෙ�.
2-ෙවදනා න�:- �ෙත� පවත�නා, අරමුණ� රස �ඳද ගන�නා ස්වභාව �. ��න� කළ
හැක�ෙක� අරමුණ ��ම පමෙණ�. අරමුෙණ� ප්රිය-අප්රිය-මධ්යස්ථතාෙය් සැ�ෙයන� �ෙත�
ස�ඛ-�ඃඛ-උෙප්�ෂා අැ� වන බව අපට ප්රත්ය�ෂ ය.
එෙස් ප්රිය ෙහෝ අප්රිය ෙහෝ මධ්යස්ථ ෙහෝ අරමුණ� රස �ඳදගැ�� වශෙයන� �ෙත�
පවත�නා ස්වභාව ෙව්දනා ෛචතසික ය �. එෙහ�න� ම ෙ�දනාව ස�ඛ ෙ�දනා, �ක�ඛ
ෙ�දනා, උෙපක�ඛා ෙ�දනා වශෙයන� ත�ි�ධ වන�ෙන� ය.

ෙසස� ෛචත�කයන�ෙග් ද අරමුණ� රස �ඳ� ගැන�ෙ� එකෙදශ මාත�යක� අැත ද ෙ�
ෙ�දනාව ම ඊශ්වර�වෙයන� අරමුණ� රස �ඳද ගන�ෙන� ය. අරක�කැ�යාත� ෙභෝජන රසය
�මසන� පි�ස �වගා බලා, එෙහත� රජ ම ඊශ්වර�වෙයන� ෙභෝජන රසය අාස්වාදනය
ෙකෙ�. එෙහ�න� ෙ�දනාව ෙභෝජන රස අන�භව කරන රජකු වැන�නැ � �යන� ලැෙ�.
ෙම ද �ය� 89 �ත�� සාධාරණ වැ ෙයෙදන බැ�න� සර්වචිත්ත සාධාරණ න� ෙ�.
සඤ්ඤා න�:- �ෙත� පවත�නා, අරමුණ හැඳ�න ගන�නා ස්වභාව �. ෙහවත� අරමුණ
ලකුණ� කර ගන�නා ස්වභාව �. වඩුවා �ලි න�ලින� ලීය ඉ�ය ය�තු තැන හඳ�නා ගන�නා
ෙම�. ෙහවත� ලකුණ� කර ගන�නා ෙම�.
�ත අරමුණ �ත�. �ෙත� පවත�නා සඤ්�ව අරමුණ හැඳ�න ග�. ඉ�න� �ෙත�
සඤ්�ව නැත�න� �තට ��ම ම මුත� අරමුණ හැඳ��ම කළ හැ� ෙනා ෙ�. ය�
ෙහය�න� �ෙත� සඤ්�ව අැත�ෙත� ද එෙහ�න� ම �ත අරමුණ� හඳ�නා ද ගන�ෙන�ය.
ෙමෙස් ෙහ�න� �ෙත� පවත�නා අරමුණ හඳ�නා ගන�නා ෙහවත� ලකුණ� ෙකාට ගන�නා
ස්වභාව සඤ්� ෛචත�ක න� වූ බව දතය�තු. ෙ� වනා� අරමුණ එක�වරක� හමු වූ
�ට එක ලකුණක� ගන�ෙන� ය. නැවත වරක� හමු වූ �ට නැවත ලකුණක� ගන�ෙන� ය.
ෙමෙස් �තර හමුවන අාර�මණයන�ෙග් හැඳ��ෙ� අ�ක�වය ෙ�.
පඤ්චස්ක�ධ අතුෙර� ෙ�දනා ස්ක�ධ, සං� ස්ක�ධ නාමෙයන� දක�වන ලද්ෙද් ෙ�
ෙ�දනා, සඤ්� ෛචත�ක ෙදක�. ෙම ද �ය� �ත�� ෙයෙදන බැ�න� සර්වචිත්ත
සාධාරණ න� ෙ�.
4-ෙච්තනා න�: �ෙත� පවත�නා ය� ධ�මස්වභාවයක� තමා ද ෙ�තනය ��� වශෙයන�
(පි�ෙයල �� වශෙයන�) අරමුෙණ� ෙයෙද�න� තමා හා ස�ප්රය�ක�ත වූ ෙසස� ෛචත�ක
ද ස්ප�ශා� ඒ ඒ කෘත්යෙය� ෙයා� ල� ද ඒ ධ�මස්වභාවය ෙ�තනා ෛචත�කය �
�යන� ලැෙ�. ශිෂ්යගුරැ තමා ද ඉෙග�ෙම� ෙයෙද�න� ෙසස� ශිෂ්යයන� ද ඔවුනට අයත�
ඒ ඒ පාඩ� ඉෙග�ෙම� ෙයා� ලන�නා ෙම�. ප්රධාන වඩුවා තමා ද වඩුක� කර�න�
ෙසස� වඩුවන� ද ඔවුනට අයත� ඒ ඒ ක�� ෙයා� ලන�නා ෙම�.
ය� ෙස් ෙකත� ��යා පි�වර සමග ෙගාය� කපන�නට ෙගාස් ෙසස්සන�ට වඩා
උත�සාහවත� වැ ෙගාය� කපා ද එෙස් ෙ� ෙ�තනාව ෙසස� ෛචත�කයන�ට වඩා �ෙශ්ෂ
උත�සාහවත� වැ ෙ�තනය ��� වශෙයන� අරමුෙණ� ෙයෙද�න� ෙසස� ෛචත�කයන� ද
ඔවුන�ට අයත� ඒ ඒ කෘත්යෙය� ෙයා� ලන�ෙන� ය.
කුශල අකුශල �ත�තයන�� ෙයෙදන ෙ� ෙ�තනාව ම ක�ම ය� �යන� ලැෙ�. සං�ධාන
කරන (පි�ෙයල කරන) අාය�හනය (�ස්) කරන ශක��ය එ� ම අැ� බැ��.

ෙම ද �ය� �ත�� ෙයෙදන බැ�න� සර්වචිත්ත සාධාරණ න� ෙ�.
5-එකග්ගතා න� : �තක� පාසා පවත�නා ඒ ඒ �ත හා ස�ප්රය�ක�ත වූ ෛචත�ක
ධ�මයන� හා ඒ ඒ �තත� ෙනාෙයක� අරමුෙණ� ��ර යා ෙනා � ඒ ඒ ගත� අරමුෙණ�ම
එකඟ ෙකාටැ තබන ස්වභාවය �. ‘පව�න� ��� යා හැ� ස�ණ� �සක� ��� යා ෙනා�
එක�ෙකාට බඳදනා ජලය ෙම�.’
�ත හා ෛචත�ක එක අරමුණක� ම එල්බ ෙගනැ ��ය ය�තු ය. �ෙත� එකග්ගතාව
නැත� න� �තට හා ෙසස� ෛචත�කයනට එෙස් එක අරමුණක� ම එල්බෙගන ��ය
ෙනා හැ� ය. ය� ෙහය�න� �ෙත� එකග්ගතාව අැත�ෙත� ද එෙහ�න� ම �ත හා
ෛචත�ක එක අරමුණක� ම එල්බ ෙගනැ ��න�ෙන� ය. ඒ ඒ අරමුෙණ� �ත�ත
ෛචත�කයන�ෙග් අන�කූලෙයෝගය ෙම�න� සැලෙස්. අැතැ� තන�� සමාධි නාමෙයන�
දක�වන� ලබන�ෙන�ත� ෙ� එකග්ගතාව බව දත ය�තු. ෙම ද �ය� �ත�� ෙයෙදන බැ�න�
ස�ව�ත�ත සාධාරණ න� ෙ�.
6-ජීවිති�ද්රිය න�:- �ෙත� පවත�නා ය� ධ�මස්වභාවෙයක� තමා හා ස�ප්රය�ක�ත වූ �ත�ත
ෛචත�කයන� අභාවයට (-මැෙරන�නට) යා ෙනා � �වත� කරන�නාක� ෙමන� පව� ද ඒ
ධ�මස්වභාවය �����ය � �යන� ලැෙ�. උපුල් අා�ය රක�නා ජලය ෙම�. �ත�ත
ෛචත�කයන�ෙග් �වනය ෙමය ෙ�.
ඉ�න� �ෙත� �����ය නැත�න� �ත හා ෛචත�ක ෙනා පවත�ෙන� ය-මැෙරන�ෙන� ය.
ය� ෙහය�න� �ෙත� �����ය අැත�ෙත� ද එෙහ�න� ම �ත හා ෛචත�ක �වත� වැ
පවත�ෙන� ය. ���ෙටක ��න� �����ය බැහැර කළ ෙනා හැ� ය. �ය� තන��
�����ය අැත�ෙත� ය. එ ෙහ�න� ෙම ද සර්වචිත්ත සාධාරණ න� ෙ�. ෙ� �යන ලද්ෙද්
නාම �����ය බව දතය�තු. රෑප �����ය රෑප පාදෙයහි දක�වන� ලැෙ�.
7-මනසිකාර න�:- හැම �තක� පාසා පවත�නා - ඒ ඒ �ත�තෛචත�කයන� අාපාතගත වූ
අරමුෙණ� ෙයාමුකරන ස්වභාවය �. ෙහවත� ෙතෙ�ත� අරමුෙණ� ෙයාමු ෙව�න� තමා
හා එක�ව ෙය�ණා වූ ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන� ද අරමුණට ෙමෙහයන ස්වභාවය �.
අශ්වයන� ෙමෙහයන - යා ය�තු මෙග� ෙයාමු කරන සාර�යක�හ� ෙම�. ෙම ද �ය�
�ත�� ෙයෙදන බැ�න� සර්වචිත්ත සාධාරණ න� ෙ�.
සඤ්�-ෙ�තනා-මන�කාර-�තක�ක යන ෛචත�කයන�ෙග් ෙභ්දය ඉතා �ය��. අැතැ�
තැෙනක පඤ්චද්වාරාව�ජන මෙනාද්වාරාව�ජන �ත� ද මන�කාර නාමෙයන� දක�වන
ල�.
�ත�තපාදෙය� �ක�වුණ� එක එක �ත�තයක� පාසා ෙ� ඵස්සා� සත ෙයෙදන බැ�න�
ෙමාවුනට සබ්බ චිත්ත සාධාරණ යන නම තබන ලද බව දත ය�තු �.

ප්රශ්න
1. ස�බ�ත�ත සාධාරණ ෛචත�ක ෙකෙතක� ද? ඔහ� කවර හ� ද? කුමක� ෙහ�න� ඔහ�
එන� වූ ද?
2. ඵස්ස ෙ�දනා පැහැ�ලි කරන�. ඔවුන�ෙග් ෙභ්ද ෙකෙස් ද?
3. සඤ්�, ෙ�තනා �ස්තර කරන�. ෙ�තනා ක�ම වන�ෙන� ෙකාතැන�� ද?
4. එකග්ගතා, �����ය, මන�කාර �ස්තර කරන�.
5. අැතැ� තැන මන�කාර නාමෙයන� �ක�ෙවන �ත� කවෙ� ද?

3. පකිණ්ණක ෛචතසික සය.
1. විතක්ක
2. විචාර
3. අධිෙමාක්ඛ
4. විරිය
5. පීති
6. ඡ�ද
යන ෙම් සය පකිණ්ණක ෛචතසික න� ෙ�.
1-විතර්ක:- �ෙත� පවත�නා ය� ධ�මස්වභාවෙය�න� ස�ප්රය�ක�ත වූ �ත අරමුණට
නැෙග්ද ඒ ධ�මස්වභාවය �ත�ක ය � �යන� ලැෙ�. රාජ වල්ලභයා පි�සර ��සකු
රජමැ�රට පමුණ�වන�නා ෙම�. ෙම� �ත�කය රාජ වල්ලභයා වැන�න. �ත පි�සර
��සා වැන�න. අරමුණ රජමැ�ර වැන�න. ඉ�න� �ෙත� �ත�කය නැත�න� �ත අරමුණට
ෙනානගින�ෙන� ය. �ෙත� �ත�කය අැ� ෙහ�න� ම �ත අරමුණට නගින�ෙන� ය. ෙමෙස්
ෙහ�න� �ෙත� පවත�නා �ත අරමුණට නගන-අරමුණ ත�කනය කරන ස්වභාවය
විතර්කය � දතය�තු.
පුරැ� වූ කල්� රාජවල්ලභයා නැත ද පි�සරයා රජ මැ�රට වදනා ෙස් ෙපර � �ත�කය
��න� පුරැ� කරන ලද �ත �ත�කය නැතත� අරමුණට නගින�ෙන� ය. ද්��ය ධ්යානා�
�ත�� ෙම�.
අා�ය අෂ්ටා�ගික මා�ගෙය� සම්මාසඞ්කප්ප නාමෙයන� දක�වන� ලබන�ෙන�ත� ෙසෝවාන�
අා� ෙලාවුතුරා �ත�� ලැෙබන �ත�ක ෛචත�කය �. එය පූ�වභාග මා�ග වශෙයන�
�ද�ශනා �ත�� ෙය�ෙණ� ද ස�මාස�කප්ප නාමය ලබ�.
විතර්කය වනා� ෙදපස් �ඤ්�ණ හැර ෙසස� ��සා�ස් (44) කාමාවචර �ත� ය.
ප්රථමධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය යන පස්පණස් (55) �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙදපස්

�ඤ්�ණ �ත� දස (10) ය, ද්��යධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය, තෘ�ය ධ්යාන �ත�
එෙකාෙළාස (11) ය, චතු�ථධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය, පංචමධ්යාන �ත� ෙත�ස්ස
(23) ය යන සසැට (66) �ත�� ෙනා ෙයෙදන�ෙන� ය.
ධ්යානා�ග මධ්යම පුඩු වශෙයන� ගි�ය ය�තු. මධ්යම පුඩු න� චිත්තපාදෙයහි 23 වන
පාඩෙමන් �ක�වූ ප�� �ත� 121 වන ෙස් ගිණ� ක�මය �. �ත�කය ධ්යානා�ගෙය�. (එ�
14 වන පාඩම බලන�) ෙදපස් �ඤ්�ණ 8 වන පාඩ�� බලන�.
2-විචාර:- �ත�කය ��න� අරමුණට නගනලද �ත ඒ �ෙත� ම පවත�නා ය�
ධ�මස්වභාවෙයක� අරමුෙණ� හස�රැව� ද ඒ ධ�මස්වභාවය �චාරය � �යන� ලැෙ�. ඒ
වනා� සහජාත �ත�ත-ෛචත�කයන� අරමුෙණ� හැ�ර�ම ස්වභාව ෙකාටැ අැත�ෙත� ය.
�ත�ක �චාර එක�වට ම �ෙත� ෙයෙදන නමුත� �ත�කය ඔළා�කය. ඝණ�ටාවට ගසන
පළමු පහර ෙම�, �චාරය �ය��ය. ඒ ගැ�ෙමන� නැෙගන අන�රාවය ෙම�. තවද
�ත�කය අහසට නගින� කැමැ� ප�ෂිෙයකුෙග් පියාපත� �ද�ම ෙමනැ � ද, �චාරය ඒ
ප�ෂියාෙග් ගමෙන� පියාපත� පැහැ�ම ෙමනැ� ද, �ත�කය �මැස්ෙසකු මල කරා යාම
ෙමනැ� ද, �චාරය උෟ ඒ මල �සාරා ප�භ�මණය ��ම ෙමනැ � ද �යන ල�.
�චාරය වනා� �ත�කය ෙයෙදන පස්පණස් (55) �ත�තය ධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය
යන සසැට (66) �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙදපස් �ඤ්�ණ �ත� දස (10) ය, තෘ�ය ධ්යාන
�ත� එෙකාෙළාස (11) ය, චතු�ථධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය, පංචමධ්යාන �ත�
ෙත�ස්ස (23) ය, යන පස්පණස් (55) �ත�� ෙනා ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙම ද ධ්යානා�ගයක�
බැ�න� මධ්යම පුඩු වශෙයන� ගිණ�හ.
3-අධිෙමාක්ඛය:- අ�ෙමාක�ඛ න� ස්�ර�වෙයන� ඉ���ලයක� ෙමන� �ෙත� පවත�නා
අාල�බන �ෂයක �ශ්චය ස්වභාවය �. ය� �ෙතක අ�ෙමා�ෂය නැත�න� ඒ �ත
අරමුෙණ� �ශ්�ත ෙනා වන�ෙන� ය. චංචල වන�ෙන� ය. අ�ෙමා�ෂය අැ� කල්� ම �ත
අරමුෙණ� �ශ්චල වන�ෙන� ය. එෙහ�න� �ෙත� පවත�නා �ශ්චය කරන ස්වභාව
අධිෙමාක්ඛය � දතය�තු.
ෙ� වනා� ෙදපස් �ඤ්�ණ �ත� 10 ය, ����ඡා �තය යන 11 �ත� හැ� ෙසස� 78
�ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙදපස් �ඤ්�ණ �ත� 10 ය. ����ඡා �තය යන 11 �ත�� ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය. අ�ෙමා�ෂය ධ්යානා�ගයක� ෙනා වන බැ�න� සං�ෂිප්ත පුඩු වශෙයන�
ගැ��. සං�ෂිප්ත පුඩු න� �ත� 89 වන ෙස් ගිණ� ක�මය �.
4-විරිය:- ��ය න� �රාගිය ෙගයකට රැකුල් �ම ෙමන� �ෙත� පවත�නා, සහජාත
ධ�මයන� උත�සාහවත� කරන (-ඒ ඒ කටය�තෙ
� ත� උනන�� කරන) ස්වභාවය �. ය�
�ෙතක ��යය ෙනා ෙය�� න� ඒ �ත හැ�ලී� ස්වභාවයට පත� ෙ�. �ෙත� අැ� �ට
�ත අනලස් ව නැගී ��. එෙහ�න� �ෙත� පවත�නා උපස්ථ�භක ස්වභාවය විරිය
ෛචත�කය � දතය�තු.

ෙ� වනා� පංචද්වාරාව�ජනය, ෙදපස් �ඤ්�ණ දස (10) ය, ස�ප��ඡනය�ගලය,
සන��රණත�ක
ි ය යන ෙසාෙළාස් �ත�තයන� හැ� ෙසස� ෙතසැත�තෑවක� (73) �ත��
ලැෙබන�ෙන� ය.
5-පීති:- පී� න� �ෙත� පවත�නා, තමා හා ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන� පිනවන ස්වභාවය �.
පස්පිය��න� සැ��ලත� �ල්වන� �ය පිරැණ� �ලක� �ටු මගියකු ෙම�. ඉ�න� �ෙත� පී�
නැත�න� ඒ ඒ අරමුණ� ලැ�ෙමන� �ත පිනා ෙනායන�ෙන� ය. �ෙත� පී� අැ��ට ම �ත
ඒ ඒ අරමුණ� ලැ�ෙමන� පිනා යන�ෙන� ය. ඒ වනා� ඛුද්දක පී�, ඛ�ක පී�, ඔක�කන��ක
පී�, උ�ෙබග පී�, ඵරණ පී� ය � පඤ්ච�ධ ෙ�. ඛුද්දක පී� න� ශ�රෙය�
ෙලාමුදහගැන��� මාත�යක� කරන කුඩා ප්රී� ය. ඛ�ක පී� න� ��ලිය ෙලල�මක� ෙමන�
ෙකෙණ� ෙකෙණ� උපදනා ප්රී�ය. ඔක�කන��ක පී� න� රළ ෙප�න� මුහ�� ෙවරළ ෙස්
ශ�රය මැඩගන�නා ප්රී� ය. උ�ෙබග පී� න� ස�ළඟින� පු�න� ෙපඳදක� ෙස් ශ�රය අහ�න�
පවා ෙගන යන මහා ප්රී� ය. ඵරණ පී� න� රළ පත�න� සමු� ප�වතයක� ෙස් �රැර
පතුරැවා නැෙගන ප්රී�ය �.
ෙ� වනා� ෙ��නස් සහගත අකුසල් �ත� ෙදක ය. උෙපක�ඛා සහගත �ත� පස් පණස
(55) ය. කාය�ඤ්�ණ �ත� ෙදකය. චතු�ථධ්යාන �ත� එෙකාෙළාස (11) ය යන
සමසැත�තෑ (70) �ත� හැ� ෙසස� එක� පණස් (51) �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙම ද
ධ්යානා�ගයක� බැ�න� මධ්යම පුඩු වශෙයන� ගිණ� බව දත ය�තු �.
6-ඡ�දය:- ඡ�ද න� �ෙත� පවත�නා අරමුණ ගැන�ෙම� අත �ගු කරන�නාක� වැ�
ස්වභාවය �. ෙලෝභය ෙනාෙ�. කරන� කැම� බැ� පමෙණ�.
ෙම ද වනා� ෙමාමූහ �ත� ෙදක ය, අෙහ්තුක �ත� අටෙළාසය (18) යන �ත� �ස්ස (20)
හැ� ෙසස� එකුන� සැත�තෑවක� (69) ක� �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය.
�ත�කා� වූ ෙ� ෛචත�ක සය ෙසෝභන �ත�� ෙමන� ම අෙහ්තක
ු �ත�� ද අෙහ්තුක
�ත�� ෙමන� ෙසෝභන �ත�� ද ලැෙබන ෙහ�න� ප්රකීර්ණක ෛචතසික ය � �යන� ලැෙ�.
ප්ර��ණක න� �ශ්ර.
එෙස් ම ෙදෙව� පාඩෙ� �ක�වූ සර්වචිත්ත සාධාරණ සත ද ෙ� ප්ර��ණක සය ද යන
ෙතෙළස් (13) ෛචත�ක අන්යසමානය � �යන� ලැෙ�.
ඡසට්ඨි පඤ්චපඤ්ඤාස එකාදස ච ෙසාළස,
සත්තති වීසති ෙච ව පකිණ්ණක විවජ්ජිතා
.
පඤ්ච පඤ්ඤාස ඡසට්ඨිට්ඨසත්තති තිසත්තති
එක පඤ්ඤාසෙචක�න සත්තති සපකිණ්ණකා

ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

ප්ර��ණක ෛචත�ක ෙකෙතක� ද?
ඔවුන�ට කුමක� ෙහ�න� ප්ර��ණක ය� �යන� ලැෙ� ද?
අන්යසමාන යන� කවරහ� ද?
ප්ර��ණක ෛචත�කයන�ෙග් ස්වභාව හා ප්රෙභ්ද දක�වන�.
ඔ�හ� කවර �ත�� ෙයෙදත� ද? කවර �ත�� ෙනා ෙයෙදත� ද?

4. ත�දුස් අක�සල ෛචතසික.
1. ෙමෝහ
2. අහිරික
3. අෙනාත්තප්ප
4. උද්ධච්ච
5. ෙලෝභ
6. දිට්ඨි
7. මාන
8. ෙදෝස
9. ඉස්සා
10.
මච්ඡරිය
11.
ක�ක්ක�ච්ච
12.
ථීන
13.
මිද්ධ
14. විචිකිච්ඡා
යන ෙ� තු�ස අකුසල ෛචත�ක න� ෙ�.
1-ෙමෝහය:- ෙමෝහ න� �ෙත� ෙයෙදන, අාල�බන තත�ත�වය මුවහ කරන ස්වභාවය �.
අැෙස� පටලය ෙම�. �ෙත� ෙමෝහය ෙනාෙය�� න� �ත අාල�බන ස්වභාවය ම
�තන�ෙන� ය. �ෙත� ෙමෝහය ෙය�ණ� �ට �තට අාල�බන මුවහ වන�ෙන� ය. අැසට �ල්
කණ�ණා�ය ෙම�. ෙ� වනා� බලවත� අකුසලෙය�. අකුසල මූලෙය�
ප��චසමුප්පාදෙය� “අ��ජා” යන�ෙනන� ව�ෙළ් ෙ� ෙමෝහය �.
ෙමෝහය වනා� ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� අ�ෙශ්ෂෙයන� ෙයෙදන�ෙන� ය. අෙනක� ��
�ෙතක ෙනාෙයෙදන�ෙන� ය.

2-අ��කය:- අ��ක න� �ෙත� ෙයෙදන. ප� ��ෙම� ල�ජා නැ� ස්වභාවය �.
අස��ෙය� උෟරා ෙම�. ඉ�න� �ෙත� අ��කය ෙනා ෙය�� න� �ත ප� ��මට ෙනා
�ත�. �ෙත� අ��කය ෙනා ෙය�� න� �ත ප� ��මට ෙනා �ත�. �ෙත�
අ��කය අැ� �ටම �ත ප� ��මට �ත�. අ��කය පවට ල�ජා නැ� ස්වභාවය
ෙහ��.
ෙම ද ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� අ�ෙශ්ෂෙයන� ෙයෙදන�ෙන� ය. අෙනක� �� �ෙතක ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය.
3-අෙනාත්තප්පය:- අෙනාත�තප්ප න� �ෙත� ෙයෙදන ප� ��ෙම� භය නැ�
ස්වභාවය �. පලඟැ�යා ගින�ෙන� ෙම�. ඉ�න� �ෙත� අෙනාත�තප්පය ෙනා ෙය��
න� �ත පවට �ය වන�ෙන� ය. �ෙත� අෙනාත�තප්පය ෙය�ණ� �ටම �ත පවට �ය
ෙනා වන�ෙන� ය. අෙනාත�තප්පය පවට භය නැ� ස්වභාවය ෙහ��.
ෙම ද ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� අ�ෙශ්ෂෙයන� ෙයෙදෙන�ෙන� ය. අන� �� �ෙතක ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය.
4-උද්ධච්චය:- උද්ධ�ච න� �ෙත� ෙයෙදන අව්යුපසම (-ෙනා සන�ස�න�) ස්වභාවය �.
ගල් පහර ලත� අ�ෙගාඩ ෙම�. ස�ළං ගත� �වජය ෙම�. ඉ�න� �ෙත� උද්ධ�චය ෙනා
ෙය�� න�, �ත අචංචල වන�ෙන� ය. �ෙත� උද්ධ�චය ෙය�ණ� කල �ත චංචල
වන�ෙන� ය. නැත�පත� ෙනා වන�ෙන� ය.
ෙම ද ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� අ�ෙශ්ෂෙයන� ලැෙ�. අන� �� �ෙතක ෙනා ලැෙ�.
�ය ය�ත�ෙතක� අැ�. ඵස්සා� ෙසස� ෛචත�කයන� අැතත� ෙ� උද්ධ�ච ෛචත�කය
බලවත� වැ ම ෙයෙදන ෙහ�න� “උෙපක්ඛාසහගත උද්ධච්ච සම්පයුත්ත චිත්තය” �
අකුසල �ත�තෙයක� ෙ�ෙළාස් අකුසල �ත� අතර �ෙශ්ෂෙයන� දක�වන ලද්ෙද් ය.
තව ද ෙමෝහ, අ��ක, අෙනාත�තප්ප, උද්ධ�ච යන ෙ� සතර �ය� අකුසල �ත��
�රතුරැ වැ ෙයෙදන බැ�න� “සබ්බා ක�සල සාධාරණ” ය � �යන� ලැෙ�.
5-ෙලෝභය:- ෙලෝභ න� �ෙත� ෙයෙදන, අාර�මණෙය� අැෙලන ස්වභාවය �. �ලි
ෙතල වස්ත�ා�ෙය� ෙම�. අ�ත� මස් වැ�ල්ල නැවු� භාජනෙය� ෙම�. ඉ�න� �ෙත�
ෙලෝභය ෙනා ෙය�� න� �ත අාර�මණෙය� ෙනා අැෙලන�ෙන� ය. �ෙත� ෙලෝභය
අැ� �ට ම �ත අාර�මණෙය� අැෙලන�ෙන� ය. ෙ� වනා� බලවත� අකුසලෙය�.
අකුසල මූලෙය�. චතුස්සත්යෙය� සමුදය න�න� ව�ෙළ් ෙ� ෙලෝභය �.
ෙලෝභය ෙලෝභමූලික අකුසල් �ත� අෙට� ෙයෙද්. අන� �� �ෙතක ෙනා ෙයෙද්.

6-දිට්ඨිය:- ��� න� �ෙත� ෙයෙදන, අරමුණ වරදවා දක�වන ස්වභාවය. ��ඟුව ජලය
� දක�නා ෙම�. ෙමය අෙහ්තුක, අ��ය, නාස්�ක වශෙයන� අැ� වුවෙහාත� අ�ශය
බලවත� ෙ�. ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� අතුෙරන� ෙලෝභමූලික දිට්ඨිසම්පයුත්ත සිත් සතෙරහි
ෙයෙද්. අන� �� �ෙතක ෙනා ෙයෙද්.
7-මානය:- මාන න� “ම� උසස්�” යනා� වශෙයන� �ෙත� ෙයෙදන උඩඟු ස්වභාවය
�. එය නව�ධ ෙ�. ඉ�න� �ෙත� මානය ෙනා ෙය�� න� �ත තමා ෙසය්ය, ස�ස,
�න වශෙයන� ෙනා �තන�ෙන� ය. �ෙත� මානය අැ��ට ම �ත ෙසය්ය, ස�ස, �න
වශෙයන� �තන�ෙන� ය. �ය ය�ත�ෙතක� අැ�. ෙක�ශර �ංහයන� ෙදෙදෙනකු එක ගුහාෙය�
ෙනා වසන�නා ෙස් ���ය හා මානය �� �ෙටක එක �ෙතක ෙනා ෙයෙදන�ෙන� ය.
සමාන�වය අැ� බැ��.
ෙ� වනා� ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� අතුෙරන� දිට්ඨිවිප්පයුත්ත �ත� සතෙර� ෙයෙද්.
ෙයෙදන�ෙන�ත� මානය අැ� �ෙටකය. අ�යත ෙයෝගී බැ��.
8-ෙදෝසය:- ෙ�ස න� �ෙත� ෙයෙදන චණ�ඩ ස්වභාවය �. ඒ වනා� දඬඩුපහර ලත�
නයකු ෙමන� අ�ෂ්ටාල�බන ප්ර�ලාභෙයන� �ත �ෂණය කරන�ෙන� ය. ෙම ද
අකුසලෙය�. අකුසල මූලෙය�. ප�ඝ - ෙකාධා� න�වලින� දක�වන� ලබන�ෙන�ත� ෙ�
මැ�.
ෙ�සය ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� අතෙරන� ෙදෝස මූලික පටිඝ සම්පයුත්ත සිත් ෙදෙකහි
පමණක� ෙයෙද්. අ� �� �ෙතක ෙනා ෙයෙද්.
9-ඉස්සා:- ඉස්සා න� �ෙත� ෙයෙදන, පර ස�පත� ෙනා ඉවසන ස්වභාවය �.
10-මච්ඡරිය:- ම�ඡ�ය න� �ෙත� ෙයෙදන, �ය ස�පත� සඟවන ස්වභාවය. ෙ�
ෙලෝභය ෙනාෙ�. ම�ඡ�ය �ෙත� ෙය�ණ� කල්� �ත �ය සැපත අන�න�ට ෙදන� තබා
අන්යයන� එය �ක�මවත� ෙනා රැස්ෙන� ය. �ය සැපත අන�න� හා සාධාරණ වන� ෙනා
ඉවසන�ෙන� ය.
11-ක�ක්ක�ච්චය:- කුක�කු�ච න� �ෙත� ෙයෙදන කල ���ත� ගැනැ හා ෙනා කළ
ස���ත� ගැනැ පස�තැ�ලි වන ස්වභාවය �. වරද ෙකාටැ වාල් කමට අස�වූවකු ෙම�. �ය
ය�ත�ෙතක� අැ�.
ෙ� ඉස්සා, ම�ඡ�ය, කුක�කු�ච යන ෛචත�ක තුන ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� අතුෙරන�
ෙදෝසමූලික පටිඝ සිත් ෙදෙකහි පමණක� ෙයෙද්. ෙයෙදන�ෙන�ත� අ�යත වශෙය�. �යත
වශෙයන� ෙනාෙ�. අ�යත වශෙයන� ෙය�ම න� ඊ�ෂ්යා, මාත�ස�ය කුක�කු�ච අැ� �ට
ම ෙයෙදන බවය. එබන�දක� නැ� �ට ෙනා ෙයෙදන බවය. එබන�දක� අැ� �ටත� එක වර
එක �ෙතක එකක� ම මුත� ෙදකක� ෙහෝ තුන ම ෙහෝ ෙනා ෙයෙද්. ඒ එෙස් මැ �.

ඊ�ෂ්යාව අැත�න� ඉස්සාව ෙයෙද්. ම�ඡ�ය, කුක�කු�ච ෙනා ෙයෙද්. මාත�ස�ය අැත�න�
ම�ඡ�ය ෙයෙද්. ඉස්සා, කුක�කු�ච ෙනා ෙයෙද්. ෙකෟකෘත්යය අැත�න� කුක�කු�චය
ෙයෙද්. ඉස්සා, ම�ඡ�ය ෙනා ෙයෙද්. ෙම�න� එකකු� නැත�න� එකකු� ෙනා ෙයෙද්.
එෙහ�න� ෙ� ෛචත�ක තුන අ�යත ෙයෝගී න� ෙ�.
12-ථීනය:- �න න� �ත�තයාෙග් පස�බස්නා ස්වභාවය�.
13-මිද්ධය:- �ද්ධ න� ෛචත�කයන�ෙග් පස�බස්නා ස්වභාවය ය �. ෙ� �න-�ද්ධ ෙදක
සසංඛාරික අක�සල් සිත් පෙසහි ෙයෙද්. ෙයෙදන�ෙන� එකට ම ය. ෙවන� වැ ෙනා ෙ�. එ ද
�ත�ත-ෛචත�කයන�ෙග් පස�බැස්මක� අැ� කල්� ම ෙයෙදන�ෙන� ය. නැ� කල්� ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය. එෙහ�න� ෙමාහ� ෙදෙදන ද අ�යත ෙයෝගීහ� �.
14-විචිකිච්ඡාව:- ����ඡා න� �ෙත� ෙයෙදන බුද්ධා�න� ෙකෙර� අැ� ස්වභාවය �.
ෙදමංසන��යකට පත� පුරැෂයකු ෙම�. ෙ� වනා� උෙපක�ඛා සහගත ����ඡා
සම්පයුත්ත චිත්තෙයහි පමණක� ෙයෙදෙන�ෙන� ය. අන� �� �ෙතක ෙනා ෙයෙදන�ෙන� �.
සබ්බාපුඤ්ෙඤසු චත්තාෙරා ෙලාභමූෙල තෙයා ගතා
ෙදාසමූෙලසු චත්තාෙරා සසංඛාෙර ද්වයං තථා.
විචිකිච්ඡා විචිකිච්ඡා චිත්ෙතචාති චත�ද්දස
චුද්දසාක�සෙලස්ෙවව සම්පයුජ්ජන්ති පඤ්චධා,
ප්රශ්න
1. අකුසල ෛචත�ක ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
2. එක� එක� අකුසල ෛචත�කෙයක අාකාර හා ඒ ඒ අකුසල ෛචත�කය ෙ� ෙ�
�ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය� පැහැ�ලි ෙකාටැ දක�වන�.
3. අ�යතෙයෝගී, �යතෙයෝගී, සහෙයෝගී අකුසල ෛචත�ක කවෙ� ද?
4. ස�වාකුසල සාධාරණ ෛචත�ක කවෙ� ද?
5. �ත සසංඛාර අසංඛාර කරන ෛචත�ක අැද්ද?

5. පස්විසි (25) ෙසෝභන ෛචතසික
1-සද්ධා 2-සති 3-හිරි 4-ඔත්තප්ප 5-අෙලෝභ 6-අෙදෝස 7-තත්රමජ්ඣත්තතා 8-කායපස්සද්ධි
9-චිත්තපස්සද්ධි 10-කායලහුතා 11-චිත්තලහුතා 12-කායමුදුතා 13-චිත්තමුදුතා 14කායකම්මඤ්ඤතා 15-චිත්තකම්මඤ්ඤතා 16-කායපාග�ඤ්ඤතා 17-චිත්තපාග�ඤ්ඤතා 18කායුජ්ජුකතා 19-චිත්ත�ජ්ජුකතා යන ෙම් එක�න්විසි (19) ෛචතසික ෙසෝභන සාධාරණ න�
ෙ�.

1-සම්මාවාචා 2-සම්මාකම්මන්ත 3-සම්මාආජීව යන තුන විරති න� ෙ�.
1-කරැණා 2-මුදිතා යන ෙදක අප්පමඤ්ඤා න� ෙ�. ෙ� ස��ස්ස (24) හා පඤ්ඤාව
ෙසෝභන න� ෙ�.
ෙසෝභන සාධාරණ
�ර�
අප්පමඤ්�
පඤ්�
ෙසෝභන ෛචත�ක
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.
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ෙසෝභන ෛචත�ක ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
ෙසෝභන සාධාරණ ෙකෙතක� ද?
�ර� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
අප්පමඤ්� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
පඤ්� කවර ෙකාටසට අයත� ද?

6. එක�න් විසි ෙසෝභන සාධාරණ.
යට �ක�වුණ� පස්�� ෙසෝභන අතුෙරන� එකුන� �� ෙසෝභනයන�ෙග් අාකාර ෙම� දක�වන�
ලැෙ�.
1. සද්ධා:- න� �ෙත� ෙයෙදන, බුද්ධා�න� අරමුණ� ෙකාටැ ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�
පහදවන ස්වභාවය �. ස�පසාදන, ස�පක�ඛ�දනය � එ� ල�ෂණ ෙදෙක�. සක���
රජහ�ෙග් උදක ප්රසාදක මා�ක්ය රත�නය කැලැත� ජලෙය� � කල මඩ ෙසෙවල් පහ වැ
ජලය ප්රසන�න වන�නා ෙස් සද්ධාව අැ� කල �ෙත� ෙකෙලස් බැසැ �ත ප්රසන�න
වන�ෙන� ය. ෙ� සද්ධාෙය� ස�පසාදන ල�ෂණය �. ��මුවරැන�ෙගන� ගැව�ගත�
ගංෙදබඩ �යට බස්නා �ෙයන� ��ස�න� �ස් වැ ��නකල �රපුරැෂෙයක� �ය�ණ� කඩුවක�
ෙගනැ �යට බැසැ මුවරැන� මර�න� ��ස�න� එතර කරන�නා ෙස් සද්ධාව ෙපරටු වැ
�ෙත� පාප ධ�මයන� නස�න� �ත කුසලයට නංවන�ෙන� ය. ෙ� සද්ධාෙය�
ස�පක�ඛ�දන ල�ෂණය �. සද්ධාව අැ� කල්� ම මන�ෂ්යෙයෝ �නා� කුසල ධ�මෙය�
ෙයෙද�. නැ� කල්� ෙනාෙයෙදත�. සද්ධි�ද්රිය සද්ධාබල නාමෙයන� දක�වන� ලබන�ෙන�ත�

ෙ� සද්ධා ෛචත�කය මැ�. ෙ� වනා� එකුන� සැට 59 ෙසෝභන �ත�� අ�ෙශ්ෂ වැ මැ
ෙයෙදන�ෙන� ය. ෙසස්ස ද ෙමෙස් මැ �.
2-සති: ස� න� �ෙත� ෙයෙදන ස�ප්රයක
� �ත ධ�මයන� �� කරවන ස්වභාවය �.
අපිලාපලන, උපග්ගණ�හනය � එ� � ල�ෂණ ෙදෙක�. රජහ�ෙග් භාණ�ඩාගා�ක අැම�
රජහට ස�පත� ෙ� ෙ� ය � �� කරවන�නා ෙස් ස�ය කුසල් ෙ� ය � �� කරවන�ෙන�
ය. ෙ� අපිලාපන ල�ෂණය �. රජහ�ෙග් ප�නායකරත�නය රජහට �ත අ�තයන� ෙ� ෙ�
ය � �නැ අ�තයන� �රැ ෙකාටැ �තයන� එළවන�නා ෙස් ස�ය කුසල් අකුසල් ෙ� ෙ�
ය� �නැ අකුසල් �රැෙකාටැ කුසල් එළවන�ෙන� ය. ෙ� උපග්ගණ�හන ල�ෂණය�.
සතිපට්ඨාන, සති�ද්රිය, සතිබල, සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ග, සම්මාසති වශෙයන� දක�වන�ෙන�ත�
ෙ� මැ �.
3-හිරි: �� න� �ෙත� ෙයෙදන, කාය�ශ්ච�තා�ෙයන� ල�ජාවන ස්වභාවය �.
කුලකාන�තාවක� ෙම�.
4-ඔත්තප්ප: ඔත�තප්ප න� �ෙත� ෙයෙදන කාය �ශ්ච�තා�ෙයන� �ය වන ස්වභාවය
�. ෙවසගනක� ෙම�.
ෙ� �� ඔත�තප්ප අතුෙරන� ��ය අැතුළ�න� ම උප�න�ෙන� ය. ඔත�තප්පය පිට�න�
උප�න�ෙන� ය. ��යට තමා ම අ�ප�ය. ඔත�තප්පයට ෙලෝකයා අ�ප�ය. ��ෙය�
ස්වභාවය ල�ජාවය. ඔත�තප්පෙය� ස්වභාවය භය �. ��ය �කරැ �ම ල�ෂණ ෙකාටැ
අැත�ෙත� ය. ඔත�තප්පය �ය �ම ල�ෂණ ෙකාට අැත�ෙත�ය. ෙලෝකපාලක ධර්ම, ෙද්ව ධර්ම
යන�ත� ෙමාහ� මැ �.
5-අෙලෝභ: අෙලෝභ න� �ෙත� ෙයෙදන අරමුෙණ� ෙනාලැෙගන ස්වභාවය �. පිය��
පෙත� �ය ෙම�. ෙ� බලවත� කුශලෙය�. කුශල මූලෙය�. කුශල ෙහ්තුෙව�.
6-අෙදෝස: අෙ�ස න� �ෙත� ෙයෙදන, අරමුෙණ� �ෂ්ය ෙනා වන ස්වභාවය �.
අන�කූල �ත�යකු ෙම�. ෙම ද බලවත� කුශලෙය�. කුශල මූලෙය�. ෛමත්රී යන�� ෙ� ය.
ෙ� අෙලෝභ අෙ�ෂයන� අතුෙරන� අෙලෝභය මස�රැ මලයට ද අෙ�සය �ශ්ශීල මලයට ද
ප්ර�ප�ෂය. අෙලෝභය �නයට ෙහ්තු ය. අෙ�ෂය ශීලයට ෙහ්තු ය. ෙලෝභය ෙ�ස් මුවහ
කරන ෙහ�න� අෙලෝභෙයන� අැ� ෙ�ෂය ෙ�ෂ වශෙයන� ම දක�ෙන� ය. ද්ෙ�ෂය ගුණ
මකන ෙහ�න� අෙ�සය අැ� ගුණය ගුණ වශෙයන� ම දක�ෙන� ය. අෙලෝභෙයන� ප්රිය
�ප්රෙයෝග �ඃඛය ද අෙ�සෙයන� අප්රිය ස�ප්රෙයෝග �ඃඛය ද අෙලෝභෙයන� ජා� �ක ද
අෙ�ෂෙයන� ජරා �ක ද නැ� වන�ෙන� ය. තව ද අෙ�සෙයන� ෛමත්රිය ගැෙනන බව
දතය�තු.

7-තත්රමජ්ඣත්තතා: තත�ම�ඣධත�තතා න� �ෙත� ෙයෙදන, අාර�මණයන� පි�බඳද
ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන� මධ්යස්ථ කරවන ස්වභාවය �. අස�න� සම වැ යන කල්� මධ්යස්ථ
වන සාර�යකු ෙම�. උෙප්�ා යන� � ෙ� ය. ෙ�දෙනෝෙප්�ෂාව ද අෙනෙක�.
8-කායපස්සද්ධි: ෙම� කාය න� ෙ�දනා� ස්ක�ධත�ය ෙහවත� ෛචත�ක. පස්සද්� න�
සන��ඳ�ම. ෛචත�කයන�ෙග් සන��ඳ�ම කායපස්සද්� ය �. එය ෛචත�ක දරථ
ව්යපශමය ල�ෂණ ෙකාට අැත�ෙත� ය. ෛචත�කයන� කලඹන උද්ධ�චා� ක�ෙල්ශයන�ට
ප්ර�ප�ෂ �.
9-චිත්තපස්සද්ධි: �ත�ත න� ��නස්ක�ධය ෙහවත� �ත. �ෙත� සන��ඳ�ම
�ත�තපස්සද්�ය �. එය �ත�ත දරථ ව්යපශමය ල�ෂණ ෙකාට අැත�ෙත� ය. �ත�තය
කළඹන උද්ධ�චා� ක�ෙල්ශයන�ට ප්ර�ප�ෂ �.
10-කායලහුතා: 11-චිත්තලහුතා: කාය �ත�ත ෙපර � සැ� මැ�. ෛචත�කයන�ෙග්
සැහැල්� බව කාය ලහ�තාය. �ත�තයාෙග් සැහැල්� බව �ත�තලහ�තා ය. ෙමාහ� වනා�
ෛචත�කයන�ෙග් හා �ත�තයාෙග් ගුරැ බව සන��ඳ��ම ල�ෂණ ෙකාටැ අැත�තාහ.
ඔවුන�ෙග් ම බර බැ� කරන �න�ද්ධා� ක�ෙල්ශයන�ට ප්ර�ප�ෂ �.
12-කායමුදුතා: 13-චිත්තමුදුතා: ෛචත�කයන�ෙග් මෘ� බව කායමු�තාය. �ත�තයාෙග් මෘ�
බව �ත�තමු�තාය. ඔ�හ� වනා� ෛචත�ක �ත�තයන�ෙග් තද බව සන��ඳ��� ල�ෂණ
ෙකාටැ අැත�තාහ. ඔවුන�ෙග් ම තද බැ� කරන දිට්ඨිමානාදි ක�ෙල්ශයන�ට ප්ර�ප�ෂ �.
14-කායකම්මඤ්ඤතා 15-චිත්ත කම්මඤ්ඤතා: ෛචත�කයන�ෙග් ක�මන්යභාවය ක�ය
ි ාෙය� ෙයෝග්යත�වය කායක�මඤ්ඤතාය. �ත�තයාෙග් ක�මන්යභාවය �ත�ත
ක�මඤ්ඤතාය. ඔ�හ� වනා� කාය�ත�තයන�ෙග් අක�මන්ය භාවය සන��ඳ��� ල�ෂණ
ෙකාටැ අැත�තාහ. ඔවුන�ෙග් ම අක�මන්ය භාවය කරන කාම�ඡ��� �වරණයන�ට
ප්ර�ප�ෂ �.
16-කායාපග�ඤ්ඤතා: 17-චිත්තපාග�ඤ්ඤතා: ෛචත�කයන�ෙග් ප්රගුණ�වය
කායපාගුඤ්ඤතාය. �ත�තයාෙග් ප්රගුණ�වය �ත�තපාගුඤ්ඤතාය. ඔහ� වනා� කාය
�ත�තයන�ෙග් ගිලන� බව සන��ඳ��ම ල�ෂණ ෙකාට අැත�තාහ. ඔවුන�ෙග් ගිලන� බව කරන
අස්සද්ධියාදියට ප්ර�ප�ෂ �.
18-කායජ්ජුකතාඥ 19-චිත්ත�ජ්ජුකතා: ෛචත�කයන�ෙග් සෘජුභාවය කාය�ජුකතාය.
�ත�තයාෙග් සෘජු භාවය �ත�තු�ජුකතාය. ඔ�හ� ද වනා� කාය�ත�තයන�ෙග් සෘජුභාවය
ල�ෂණ ෙකාටැ අැත�තාහ. ඔවුන�ෙග් ම කු�ල භාවය කරන මායාසාෙඨයාදි
පාපධ�මයන�ට ප්ර�ප�ෂ �.

ෙ� කායපස්සද්� අා� ෛචත�ක ම ය�ගල ය�ගල වැ ප්ර�ප�ෂ ධ�මයන� නසාල�.
ෙසස්සන�ෙග් එෙස් ප්ර�ප�ෂ ධ�ම නසාලීෙමක� නැත. එෙහ�න� ෙමාවුන�ෙග් ම ය�ගල�වය
දක�වන ල�. තව ද කායපස්සද්� අා� තන�� කායශ�දෙයන� රෑපකායයාෙග් ද සන��ඳ��
අා�ය ෙ� ය � ගන�ෙන� ය.
සද්ධා� ෙ� ෛචත�ක එකුන��ස්ස (19) ෙසෝභන �ත�� පමණක� ෙයෙද්. (ෙසෝභන �ත�
පාඩෙ� බලන�.)
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

සද්ධා ස� ෙදෙක� ස්වභාව හා ෙභ්ද දක�වන�.
�� ඔත�තප්ප �ස්තර කරන�.
අෙලෝභ අෙ�සයන�ට ප්ර�ප�ෂා�ය දක�වන�.
පස්සද්� අා�ය ම කාය �ත�ත වශෙයන� ද්��ධ ෙකාටැ �ක�වූෙය් �ම?
ෙ� සද්ධා� එකුන��� ෙසෝභන සාධාරණ කවර කවර �ත�� ෙයෙද් ද? කවර කවර
�ත�� ෙනා ෙයෙද් ද?

7. විරති ත�න
1-සම්මාවාචා 2-සම්මාකම්මන්ත 3-සම්මාආජීව යන තුන �ර� ෛචත�කය � යට
දක�වන ල�. ඔවුන�ෙග් අාකාර ෙමෙස් ය.
1-සම්මාවාචා: ස�මාවාචා යන� යහපත� වචනය. එන� �ථ්යා වචනෙයන� වැළ�මය. ඒ
වනා� මුසාවාදෙයන� වැළ�මය, පිස�ණ වචනෙයන� වැළ�මය, ඵරැෂ වචනෙයන�
වැළ�මය, ස�ඵප්පලාපෙයන� වැළ�මය � චතු��ධ ෙ�.
2-සම්මාකම්මන්ත: ස�මාක�මන�ත යන� යහපත� ක�ය
ි ාය. එ න� �ථ්යා ක�ය
ි ාවන�ෙගන�
වැළ�ම ය. ඒ වනා� ප්රාණඝාතෙයන� වැළ�මය, අ�න�නා�නෙයන� වැළ�මය,
කාම�ථ්යාචාරෙයන� වැළ�මය � ත��
ි ධ ෙ�.
3-සම්මාආජීව: ස�මාඅා�ව යන� යහපත� �� පැවැත�ම ය. එන� �ථ්යා අා�වෙයන�
වැළ�මය. ඒ වනා� අා�වය උෙදසා මුසාවාදෙයන� වැළ�මය, පිස�ණ වචනෙයන�
වැළ�මය, ඵරැස වචනෙයන� වැළ�මය, ස�ඵප්පලාපෙයන� වැළ�මය, ප්රාණඝාතෙයන�
වැළ�මය, අ�න�නා�නෙයන� වැළ�මය, කාම�ථ්යාචාරෙයන� වැළ�ම ය � සප්ත�ධ ෙ�.
කුහල ලපනා�ෙයන� වැළ�� වශෙයන� අෙනක �ධ ද ෙ�.

ෙ� �ර� වනා� ස�පත�ත වශෙයන� ද සමා�න වශෙයන� ද සමු�ෙ�ද වශෙයන� � �
තුන� අාකාරය�න� ලැෙ�. සමා�නයක� ෙහෝ සමු�ෙ�දයන� ෙහෝ නැ� වැ හ�ෙදක�
ප්රාස්තා�ක වශෙයන� මුසාවා��ෙයන� වැළ�ෙම� � ස�පත�ත �ර�ය ෙ�. පන��ල්
සමාදන��� අා� වශෙයන� වැළ�ෙම� සමා�න �ර�ය ෙ�. ෙසෝවාන� අා� මා�ගයන�ෙග්
වශෙයන� සහමුලින� වැළ�ෙම� සමු�ෙ�ද �ර�ය ෙ�.
එබැ�න� ෙ� �ර� ෙලෝෙකෝත�තර �ත�� �යත වශෙයන� එක�ට තුන ම ලැෙබන බව ද
ෙලෟ�ක �ත� අතුෙරන� කාමාවචර කුශල �ත� අෙට� පමණක� ෙවන� ෙවන� වැ ඒ ඒ
අවස්ථාවන�� ලැෙබන බව ද දතය�තු. ඒ එෙස් මැ �. ෙසෝතාපත�� මග්ගා� ෙලෝෙකෝත�තර
�ත� අෙට� �ර� තුන එක �ට ම ෙයෙද්. ෙයෙදන�ෙන�ත� �ය� අවස්ථාවන�� මැ ෙයෙද්.
කාමාවචර කුසල �ත� අෙට� වාග්�ශ්ච�ත ස�ඛ්යාත මුසාවා��ෙයන� වැළෙකන
අවස්ථාෙව� සම්මාවාචාව ෙයෙද්. ස�මාක�මන�ත, ස�මාඅා�ව ෙනාෙයෙද්. කාය�ශ්ච�ත
ස�ඛ්යාත ප්රාණඝාතා�ෙයන� වැළෙකන අවස්ථාෙය� සම්මාකම්මන්තය ෙයෙද්.
ස�මාවාචා ස�මාඅා�ව ෙනා ෙයෙද්. �ථ්යා අා�ව ස�ඛ්යාත ��තය සඳදහා ෙබාරැ��
අා�ෙයන� වැළෙකන අවස්ථාවන�� සම්මාආජීවය ෙයෙද්. ස�මාවාචා ස�මාක�මන�ත
ෙනා ෙයෙද්. එබැ�න� ෙමා�හ� අ�යත ෙයෝගී න� ෙවත�.
තව ද “ශීල” ය� දක�වන� ලබන�ෙන� ෙබාෙහෝ ෙස�න� ෙ� �ර� බව දත ය�තු. �ර�
ෛචත�ක කුසල් වුවත� මහග්ගත �ත�� කැලැ ම ෙනා ෙයෙදන�ෙන� ය.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�ර� කවෙ� ද? එකක� පාසා �ස්තර කරන�.
ෙමා�හ� කවර �ත�� ෙයෙද් ද? කවර �ත�� ෙනාෙයෙද් ද?
කුමක� ෙහ�න� ෙමා�හ� අ�යතෙයෝගී ය � �යන� ලැෙබත� ද?
ස�පත�ත, සමා�න, සමු�ෙ�ද, �ර� �ස්තර කරන�.
කාමාවචර කුසල් �ෙතක ස�මාඅා�වය ෙයෙදන සැ� දක�වන�.

8. අප්පමඤ්ඤා-පඤ්ඤා
කරැණා, මුදිතා යන ෛචතසික ෙදක අප්පමඤ්� නමැ � යට දක�වන ලද්ෙද් ය.
ඔවුන�ෙග් අාකාර ෙමෙස් �.
1-කරැණා: කරැණා න� �ක� �ඳ�න�නකු �ටු �ට �ෙත� උප�න අන�ක�පා ස්වභාවය. එය
අන�න�ෙග් �ක� �රැ කරන� කැමැත�ත ල�ෂණ ෙකාට අැත�ෙත� ය. එ�න� අන�න� �ක� �රැ
කළා ෙහෝ ෙනා කළා ෙහෝ කාරණෙයක� ෙනාෙ�. කරැණාවට ��ත�ත �ක� �ඳ�න
සත��වෙයෝ ය.

2-මුදිතා: මු�තා න� ස�ව �ඳ�න�නකු �ටු �ට �ෙත� උප�න ෙමාදන ස්වභාවය �. එය
ෙමරමා ෙග් ස�පත� අන�ෙමෝදන� වන� ල�ෂණ ෙකාටැ අැත�ෙත� ය. මු�තාවට ��ත�ත
ස��ත සත��වෙයෝ �.
අප්රමාණ සත��වයන� අරමුණ� ෙකාටැ පවත�නා බැ�න� ෙ� ෛචත�ක ෙදක අප්පමඤ්�
ය� �යන� ලැෙ�. ෙමත�තා, කරැණා, මු�තා, උෙපක�ඛා ය� අප්පමඤ්� සතෙර�.
ඔවුන� අතුෙරන� ෙමත�තාව “අෙ�ස” නාමෙයන� ද උෙපක�ඛාව “තත� ම�ඣධත�තතා”
නාමෙයන� ද යට දක�වන ල�.
ෙ� අප්පමඤ්� ෛචත�ක ෙදක වනා� පඨම�ඣධාන, ��ය�ඣධාන, ත�ය�ඣධාන,
චතු�ථ�ඣධාන කුසල �පාක ක�ය
ි ා �ත� ෙ�ෙළාස ය, කාමාවචර කුසල �ත� අට ය,
සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා �ත� අට ය යන අට�� (28) �ත�� ෙයෙදන�ෙන�ත� එබඳ�
අන�ක�පාවක� ෙහෝ ෙමාදනයක� අැ� �ෙටක ය. එෙස්ත� එකක� මුත� ෙදකම එක �ට ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය. ඒ එෙස් මැ�. කරැණාව අැ� �ට මු�තාව ද, මු�තාව අැ� �ට කරැණාව
ද ෙනා ෙයෙද්. එ බැ�න� ෙමාහ� ෙදෙදන ද අ�යතෙයෝගී න� ෙවත�. කරැණා, මු�තා
ෙදක උෙපක�ඛා සසහගත �ත�� ෙනා ෙයෙද් ය� සමහරැ �යත�.
ෙසෝභන පස්�ස්ෙසන� එකුන��ස්ස (19) ක� ෙසෝභන සාධාරණය � ද, තුනක� විරති ය� ද,
ෙදකක� අප්පමඤ්ඤා ය � ද, �ෙශ්ෂ න� ෙකාටැ �ක�වූහ. ෙසස� පඤ්ඤාව ෙම� ම
දක�වන� ලැෙ�.
පඤ්ඤා: අ�ත්යා� ප්රකාරෙයන� �නගන�ෙන� ප්ර� ය. ෙමය බලස�පන�න කුශලෙය�.
කුශල මූලෙය�. ෙම�ලා සඤ්�, �ඤ්�ණ, පඤ්� යන තුෙන� ෙවනස දත ය�තු
ෙ�. සඤ්�ව �ලා� වශෙයන� අරමුණ හැඳ��� මාත�යක� කර�. ල�ෂණාවෙබෝධයක�
ෙනා කර� ළදරැවා කහවණ�ව ෙම�. �ඤ්�ණය අරමුණ හැඳ��ම ද ල�ෂණාවෙබෝධය
ද කර�. මා�ගයට පැ�ණ�ම ෙනා කර�. පි�සරයා කහවණ�ව ෙම�. ප්ර�ව ඒ �යල්ලම
කර�. රන�කරැවනා කහවණ�ව ෙම�. විමංසිද්ධිපාද, පඤ්ඤි�ද්රිය, පඤ්ඤාබල,
ධම්මවිචයසම්ෙබාජ්ඣඞ්ග, සම්මාදිට්ඨි යන න�වලින� දක�වන� ලබන�ෙන�ත� ෙ� ප්ර� මැ
�. එය ස�වඥතා�නය දක�වා �ය�ණ� ෙ�.
පඤ්�ව වනා� �නස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර �ත� 12 ය. මහග්ගත - ෙලෝෙකෝත�තර �ත�
35 යන සත�සා�ස් (47) �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය.
ෙමෙස් ෙදපනස් ෛචත�ක හා ඔවුන�ෙග් ස්වභාව උද්ෙදස-�ද්ෙදස වශෙයන� ද ඔවුන�
ෙයෙදන �ත� ස�ප්රෙයෝග වශෙයන� ද දක�වා ඉක��� ෙ� ෙ� �ත�වල ෙ� ෙ� ෛචත�ක
ෙයෙදන�ෙන� ය � මතු පාඩ� වලින� ෛචත�කයන�ෙග් සංග්රහනය දක�වන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.

1.
2.
3.
4.

අප්පමඤ්� ෙදක �ස්තර කරන�.
කුමක� ෙහ�න� ඔවුනට “අප්පමඤ්�” ය � �යන� ලැෙ� ද?
ඔ�හ� කවර කවර �ත�� ෙයෙදද් ද? කවර කවර �ත�� ෙනා ෙයෙදද් ද?
පඤ්�ව පැහැ�ලි ෙකාටැ එ� නාමාන�තර දක�වන�. පඤ්�ව කවර කවර �ත��
ෙයෙද් ද? කවර කවර �ත�� ෙනා ෙයෙද් ද?

9. ෙලාෙකාත්තර සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික.
සංෙ�ෂ්ප වශෙයන� ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අටක� ද �ස්තර වශෙයන� 40 ක� ද ලැෙබන ක�මය
චිත්ත පාදෙයහි 20 වන 21 වන, 28 වන පාඩම්වලින් දක�වන ලද්ෙද්ය. එ� සං�ෂිප්ත ක�මය
ශුෂ්ක �ද�ශකයාෙග් ද �ස්තර ක�මය සමථයා�කයාෙග් ද වශෙයන� ය. ශුෂ්ක
�ද�ශකයාෙග් වුවත� ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ප්රථමධ්යා�ක ෙලෝෙකෝත�තර �ත� හා සමාන වැ
මැ උපදෙන� ය.
එබැ�න� �ස්තර ක�මෙය් �ත�වල ෛචත�ක �ක�වූ කල්� සං�ෂිප්ත ක�මෙය් �ත�වල ද
ෛචත�ක �ක�වුණා න� ෙ�. එබැ�න� ෙම� �ස්තර ක�මෙය් ම දක�වමු.
1. ප්රථමධ්යාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට�. (චිත්ත පාද 23 වන පාඩම බලනු.) එ�
අන්යසමාන ෛචත�ක 13 ද අප්පමඤ්� ෙදක හැ� ෙසෝභන 23 ද යන ස�ස් (36)
ෛචත�ක ෙයෙද්. මා�ග �තට අරමුණ ��වාණය. අප්පමඤ්�වන�ට අරමුණ �ඃ�ත
ස��ත සත��වෙයෝ ය. එබැ�න� සත��වාර�ම�ක අප්පමඤ්� ෙදක ��වාණාර�ම�ක
මා�ග �ත�� ෙනාෙයෙදන බව දත ය�තු.
2. ��ය�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට�. එ� �ත�කය හැ� ෙසස� අඤ්ඤසමාන 12 ද
ප්රථමධ්යානයට � ෙසෝභන 23 ද වන පන��ස් (35) ෛචත�ක ෙයෙද්. ��ය�ඣධානෙය�
�ත�කය ෙනා ලැෙබන ප�� (චිත්තපාද 14 වන පාඩෙම්) �ස්තර කරන ලද්ෙද් ය.
3. ත�ය�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට�. එ� �ත�ක �චාර හැ� ෙසස� අඤ්ඤසමාන
11 ද ප්රථම ධ්යානයට � ෙසෝභන 23 ද යන ස�ස් (34) ෛචත�ක ෙයෙද්.
ත�ය�ඣධානෙය� �ත�ක, �චාර ෙනා ෙයෙදන ප�� ද යට දක�වන ල�.
4. චතු�ථ�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට�. එ� �ත�ක, �චාර, ප්රී� යන ෛචත�ක
තුන හැ� ෙසස� අඤ්ඤසමාන 10 ද ප්රථමධ්යානයට � ෙසෝභන 23 ද යන ෙත�ස් (33)
ෛචත�ක ෙයෙද්. චතු�ථ�ඣධානෙය� �ත�ක, �චාර, ප්රී� ෙනා ෙයෙදන සැ� ද යට
දක�වන ල�.

පඤ්චම�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� ද අෙට�. එය �ත�ක, �චාර, ප්රී� ෛචත�ක තුන
හැ� ස�ඛ ෙවන�වට උෙප�ෂාව ෙගනැ ෙසස� අඤ්ඤසමාන 10 ද ප්රථමධ්යානයට �
ෙසෝභන 23 �� ෛචත�ක ෙත�සක� (33) ෙයෙද්. ස�ඛ ෙවන�වට උෙප�ෂා ගැන�ෙ�
ෙහ්තු ද යට �ක���.
පඤ්චකනය, චතුෂ්කනය ය� ධ්යාන ක�ම ෙදෙක�. එ�න� පඤ්චකනය ම�දප්රාඥයාෙග්
වශෙයන� ද චතුෂ්කනය ��ෂණ ප්රාඥයාෙග් වශෙයන� ද ව�ෙළ් ය. �ත�තපාදෙය් හා
ෙම� හා පඤ්චකනය �ක���. �ත�ක, �චාර ෙදකම එක �ට �රැ කරන�ෙන�
චතුෂ්කනෙයන� ධ්යානලා� ෙ�. එ�ට “�තක�ක �චාර පී� ස�ෙඛකග්ගතා ස�තං
පඨම�ඣධානං, පී� ස�ෙඛකග්ගතා ස�තං ��ය�ඣධානං, ස�ෙඛකග්ගතා ස�තං
ත�ය�ඣධංනා උෙපක�ඛකග්ගතා ස�තං චතු�ථ�ඣධානං”� ගත ය�තු �. ස�ත� පිටකෙය�
ෙ� චතුෂ්කනය අාෙය් යැ.
ඡත්තීංස පඤ්චතිංසා ච චත�ත්තිංස යථාක්කමං
ෙතත්තිංසද්වයමිච්ෙචවං පඤ්චධානුත්තෙරඨිතා.
ප්රශ්න.
1. ප්රථමධ්යාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෛචත�ක ෙකෙතක� ෙයෙදද් ද? ඔහ�
කවරහ� ද?
2. ��ය�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෙකෙතක� ෙයෙදද් ද? ඔහ� කවරහ� ද?
3. ත�ය�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෙකාෙතක� ද? කවරහ� ද?
4. චතු�ථ�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෙකාෙතක� ද? කවරහ� ද?
5. පඤ්චම�ඣධාන ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
6. ධ්යාන ස�බන�ධ නව ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අෙට� ෛචත�ක ෙකෙතක� ෙයෙදද් ද?
කවරහ� ද?
7. ධ්යාන චතුෂ්ක නය, පංචක නය �ස්තර කරන�.

10. මහග්ගත සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික.
රෑපාවචර, අරෑපාවචර �ත� මහග්ගත න�. (චිත්තපාද 4 වන පාඩම බලන�.) ඒ �යල්ල 27
ක� වුවත� ෙම� ෙකාටස් පසකට ෙබදන� ලැෙ�. පඨම�ඣධාන �ත�, ��ය�ඣධාන �ත�,
ත�ය�ඣධාන �ත�, චතු�ථ�ඣධාන �ත�, පංචම�ඣධාන �ත� යන වශෙය�.
1. පඨම�ඣධාන �ත� කුසල, �පාක, ක�ියා වශෙයන� තුෙන�. එ� අඤ්ඤසමාන 13 ය,
�ර� තුන හැ� ෙසෝශන 22 ය යන පන��ස් (35) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. ස��ස�ද්ධ �ල,
ස�පන�නයකුෙග් �ත�ත සමා�ය පි�ස මහග්ගත වඩන� ලැෙ�. කාය �ශ්ච�ත වාග්

�ශ්ච�ත �ථ්යා අා�වයන�ෙග් �ෙසෝධනය පි�ස ෙහෝ ඔවුන�ෙග්ම සමු�ෙ�ද
ප�ප්පස්ස�භන පි�ස ෙනා වඩන� ලැෙ�. එබැ�න� මහග්ගත �ත�� �ර� තුන ෙනා
ෙයෙදන බැ� දත ය�තු.
තව ද ෙම� අප්පමඤ්� ෙද�න� එකක� මුත� ෙදක ම එක වර ෙනා ෙයෙද්. (8 වන
පාඩම බලන�.)
2. ��ය�ඣධාන �ත� කුසල, �පාක, ක�ියා වශෙයන� තුෙන�. එ� ප්රථමධ්යාන ත�ක
ි යට �
ෛචත�කවලින� �ත�කය හැ� ෙසස� ස��ස් (34) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. ��ය�ඣධාන
�ත�ක ර�ත වැ මැ උපදෙන� ය.
3. ත�ය�ඣධාන �ත� කුසල, �පාක, ක�ියා වශෙයන� තුෙන�. එ� ප්රථමධ්යානයට �
ෛචත�කවලින� �ත�ක �චාර ෙදක හැ� ෙසස� ෙත�ස් (33) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
ත�ය�ඣධාන �ත�ක, �චාර ර�ත වැ මැ උපදෙන� ය.
4. චතු�ථ�ඣධාන �ත� කුසල, �පාක, ක�ියා වශෙයන� තුෙන�. එ� ප්රථමධ්යානයට �
ෛචත�කවලින� �ත�ක, �චාර, ප්රී� හැ� ෙසස� ෙද�ස් (32) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
චතු�ථ�ඣධානය �ත�ක, �චාර, ප්රී� ර�ත වැ මැ උපදෙන� ය.
5. පංචම�ඣධාන �ත� පසෙළාෙස (15) �. පංචම�ඣධාන කුසල, �පාක, ක�ියා තුන හා
අ�ගසම�වෙයන� එ� මැ අැතුළත� කරන ලද අරෑපාවචර �ත� 12 වශෙයන� ය.
පංචම�ඣධානෙය� අැත�ෙත� උෙපක�ඛා, එකග්ගතා යන අ�ග ෙදක �. අරෑපාවචර �ත��
� එෙදක මැ �. (චිත්තපාද 23 වන පාඩම බලන�.) ඒ පංචම�ඣධාන �ත� පසෙළාෙස�
චතු�ථ�ඣධානයට � ෛචත�ක වලින� අප්පමඤ්� ෙදක හැ� ෙසස� සම�ස් (30)
ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. ෙම� ස�ඛ ෙවන�වට උෙප�ෂා ගත ය�තු�.
ෙමෙස් සත��� (27) මහග්ගත �ත�� ධයාන පංචක වශෙයන� පස් අාකාරෙය�න�
ෛචත�ක සංග්රහ වූෙය් ය.
පඤ්චතිංස චත�ත්තිංස ෙතත්තිංස ච යථාක්කමං,
බත්තිංසෙචව තිංෙසති පඤ්චධාව මහග්ගෙත.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ධ්යාන පංචකෙය� ෙයෙදන ෛචත�ක පි�ෙවලින� දක�වන�.
පංචමධ්යානයට �ත� �යක� අැතුළත� ද? ඒ කවෙ� ද?
මහග්ගත �ත�� කුමක� ෙහ�න� �ර� ෙනා ෙයෙද් ද?
එ� අප්පමඤ්� ෙයෙදන ක�මය දක�වන�.
උඩත�පි�ෙස�න� �යල්ල සංග්රහ ගාථාවක� දක�වන�.

11. කාමාවචර ෙසාභන සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික.
කාමාවචර ෙසාභන න� කාමාවචර කුසල �ත� 8 ය, කාමාවචර සෙහ්තක
ු �පාක �ත� 8
ය, කාමාවචර සෙහ්තුක ක�ියා �ත� 8 යන ස��� (24) �ත�තෙයෝ ය. (චිත්තපාද 11 වන, 12
වන, 13 වන පාඩම් බලන�.)
1-2 ඔවුන� අතුෙරන� ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර, සසංඛාර යන
පළමුවන ෙදවන කුසල් �ත� ය�වෙල� අඤ්ඤසමාන 14 ය, ෙසාභන 25 ය, යන අට�ස්
(38) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. එ�� �ර�, අප්පමඤ්� ප�න� එකව� එකක�ම මුත� ෙදකක�
ෙහෝ �පයක� ෙහෝ ෙනා ෙයෙද්.
ඒ එෙස් මැ �. �ර� ෙය�ෙනාත� අප්පමඤ්� ෙනා ෙයෙද්. අප්පමඤ්� ෙය�ෙනාත�
�ර� ෙනා ෙයෙද්. ඔවුන� අතුෙරන� � එකක� ෙය�ෙණාත� අ�ක ෙනා ෙයෙදන බව
දතය�තු. �ර� ව්ය�ක�මණය කළය�තු වස්තු අරමුණ� ෙකාටැ අැත�ෙත� ය. අප්පමඤ්�
සත��වයන� අරමුණ� ෙකාට අැත�ෙත� ය. ෙ� ඔවුන� එකවට ෙනා ෙය�ෙ� ෙහතු �.
3-4 ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ�ප්පය�ත�ත අසංඛාර සසංඛාර යන තුන�වන සතරවන
කුසල් �ත� ය�වෙල� පඤ්� ෛචත�කය හැ� ෙසස� සත��ස (37) ෙයෙද්. �ණ
�ප්පය�ත�ත ෙහ�න� ෙම� පඤ්�ව නැ�.
5-6. උෙපක�ඛා සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර සසංඛාර යන පස්වන සවන කුසල්
සත� ය�වෙල� පඤ්�ව ෙයෙද්. පී�ය ෙනා ෙයෙද්. එබැ�න� එ� ෛචත�ක සත��ෙස
(37) �. �ණ ස�පය�ත�ත ෙහ�න� ප්ර� ෙය��. උෙපක�ඛා සහගත ෙහ�න� ප්රී� ෙනා
ෙය��.
7-8. උෙපක�ඛා සහගත �ණ�ප්පය�ත�ත අසංඛාර-සසංඛාර යන සත�වන අටවන කුසල්
�ත� ය�වෙල� පඤ්� පී� ෙදක ම හැ� ෙසස� ස�ස් (36) ෛචත�ක ෙයෙද්. �ණ
�ප්පය�ත�ත ෙහ�න� පඤ්� නැ�. උෙපක�ඛා සහගත බැ�න� ප්රී� ද නැ�. ෙ� �ය�
�ත�� �ර�, අප්පමඤ්�වන�ෙගන� එකක� එකක� ම ෙයෙදන බව ෙපර � ෙස් මැ �.
ෙම් කාමාවචර ක�සල සිත් අෙටහි ෛචතසික ෙයෙදන ක්රමය යි.
සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා �ත� අෙට� (චිත්තපාද 13 පාඩම බලන�) යට �ක�වුණ�
ෛචත�ක ම �ර� ර�ත වැ පි�ෙවලින� ෙයෙද්. ෙ� ක�ියා �ත� උපදෙන� රහතන�ට ම ය.
�ර� �යතෙයන� කුසල් ය. රහතන�ට කුසල් �ත� න�පදනා ක�ය
ි ා �ත�� �ර� ෙනා
ෙයෙදන�ෙන� ය.

ෙම් සෙහ්ත�ක කාමාවචර ක්රියා සිත් අෙටහි ෛචතසික ෙයෙදන ක්රමය යි.
සෙහ්තුක කාමාවචර �පාක �ත� අෙට� කාමාවචර කුසල �ත�තයන�ට �ක�වූ ෛචත�ක
මැ �ර�, අප්පමඤ්� ර�ත වැ ෙයෙද්. �පාක �ත�වල �ර� හා අප්පමඤ්�
ෙනාෙයෙදන බව දතය�තු.
ෙම් සෙහ්ත�ක කාමාවචර විපාක සිත් අෙටහි ෛචතසික ෙයෙදන ක්රමය යි.
�ත� අසංඛාර, සසංඛාර �ෙම� ලා ෛචත�කයන�ෙග් උෟනා��ක�තභාවෙයක� ෙහ්තු ෙනා
වන�ෙන� ය.
අට්ඨතිංස සත්තතිංසද්වයං ඡත්තිංසකං සුෙභ
පඤ්චතිංස චත�ත්තිංසද්වයං ෙතත්තිංසකා ක්රිෙය.
.
ෙතත්තිංස පාෙක ඛත්තිංස ද්වෙයකත්තිංසකං භෙම,
සෙහත�කාමාවචර පුඤ්ඤ පාකක්රියාමෙන.
ප්රශ්න.
1. ෙසෝමනස්ස සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර කුසල �ත�තෙය� ෙයෙදන
ෛචත�ක කවෙ� ද? එක වෙරක ෙයෙදන�ෙන� ෙකෙතක� ද?
2. ෙසස� කුසල �ත� සෙත� ද ෛචත�ක ෙයෙදන ක�මය දක�වන�.
3. සෙහ්තුක කාමාවචර �පාක ක�ියා �ත�වල ෛචත�ක ෙයෙදන සැ� ක�මෙයන�
දක�වන�.
4. �පාක �ත�� අප්පමඤ්� �ර� ෙනා ෙයෙදන�ෙන� �ම?
5. ක�ය
ි ා �ත�� �ර� ෙනා ෙයෙදන�ෙන� �ම?
6. �ත�තයන�ෙග් අසංඛාර සසංඛාර භාවයට ෛචත�කයන�ෙග් ෙය�ම ෙහෝ ෙනා
ෙය�ම ෙහ්තු ෙ� ද? පැහැ�ලි කරන�.

12. අක�සල සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික.
1. අකුසල �ත� ෙ�ෙළාෙස�. එ�න� පළමුවන අසංඛා�ක (ෙසෝමනස්ස සහගත
���ගතස�පය�ත�ත අසංඛා�ක �ෙත� අන්යසමාන 13 ය, (ෙමෝහ, අ��ක, අෙනාත�තප්ප,
උද්ධ�ච යන) අකුසල සාධාරණ 4 ය, ෙලෝභ, ��� 2 යන එකුන��� (19) ෛචත�ක
සංග්රහ ෙ�.

3. ෙදවන අසංඛා�ක (ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත �ප්පය�ත�ත අසංඛාර) �ෙත�
අන්යසමාන 13 ය, අකුසල සාධාරණ 4 ය, ෙලෝභ, මාන ෙදකය, යන එකුන�
� � (19)
ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
5. ෙතවන අසංඛා�ක (උෙපක�ඛා සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත අසංඛා�ක) �ෙත� ප්ර�
ී ය
හැ� ෙසස� අන්ය සමාන 12 ය, අකුශල සාධාරණ 4 ය, ෙලෝභ, ��� ෙදක ය යන
අටෙළාස් (18) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
7. සතරවන අසංඛා�ක (උෙපක�ඛා සහගත ���ගත �ප්පය�ත�ත අසංඛා�ක) �ෙත�
ප්රී�ය හැ� ෙසස� අන්ය සමාන 12 ය, අකුසල සාධාරණ 4 ය, ෙලෝභ, මාන ෙදක ය යන
අටෙළාස් (18) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
9. පස්වන අසංඛා�ක (ෙ�මනස්ස සහගත ප�ඝ ස�පය�ත�ත අසංඛාර) �ෙත� ප්ර�
ී ය
හැ� ෙසස� අන්ය සමාන 12 ය, අකුසල සාධාරණ 4 ය, ෙ�ස, ඉස්සා, ම�ඡ�ය,
කුක�කු�ච 4 ය යන සම �� (20) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. ඉස්සා, ම�ෙඡර, කුක�කු�ච,
අ�යතෙයෝගී බව යට �යන ල�. එබැ�න� ඔවුන� ෙයෙදත� ෙහාත� එක වර එකක� ම මුත�
ෙදකක� ෙහෝ තුනම ෙහෝ ෙනා ෙයෙදන බව දතය�තු.
2-4-6-8-10 සස�ඛා�ක �ත� පෙස� යට �ක�වූ ෛචත�ක ම පි�ෙවලින� �න �ද්ධය හා
සමග ෙයෙද්. එ�ට ෙදවන, සතර වන �ත� ෙදෙක� ෛචත�ක 21 බැගින� ද, සවන,
අටවන �ත� ෙදෙක� �ස්ස (20) බැගින� ද, දසවන �ෙත� ෙද�ස්ස බැගින� (22) ද අැත.
11. එෙකාෙළාස් වන (උද්ධ�ච සහගත) �ෙත� ඡ�ද, පී� ෙදක හැ� ෙසස� අන්යසමාන
11 ය, අකුසල සාධාරණ 4 ය යන පසෙළාස් (15) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
12. ෙ�ෙළාස්වන (����ඡා සහගත) �ත�තෙය� ස�ව �ත�ත සාධාරණ 7 ය, ඡ�ද, පී�,
අ�ෙමාක�ඛ හැර ප්ර��ණක 3 ය, අකුසල සාධාරණ 4 ය, ����ඡාය යන පසෙළාස් (15)
ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�. �ශ්චය ��� ල�ෂණ වූ අ�ෙමා�ෂය ����ඡා �ත�තෙය�
න�පදෙන� ය.
ෙමෙස් අකුසල �ත� ෙ�ෙළාෙස� ෙවන� ෙවන� ගණන� වශෙයන� සත� අාකාරෙය�න�
ෛචත�ක සංග්රහ ෙව�. ප��ෂාෙයන� ෙයා� බලන�.
එක�නවීසට්ඨාරස වීෙසකවීස වීසති
ද්ෙවවීස පණ්ණරෙසති සත්තධා ක�සෙල ඨිතා
සාධාරණා ච චත්තාෙරා සමානා ච දසාපෙර
චුද්දෙසෙත පවුච්චන්ති සබ්බාක�සලෙයාගිෙනා.
ප්රශ්න.

1. ෙසෝමනස්ස සහගත ���ගත ස�පය�ත�ත අසංඛාර �ත�තෙය� ෛචත�ක
ෙකෙතක� ෙයෙදද් ද? ඔහ� කවරහ� ද?
2. ෙසස� අකුසල් �ත� එෙකාෙළාෙස� ෙයෙදන ෛචත�ක ද ෙවන� ෙවන� වශෙයන�
පැහැ�ලිව දක�වන�.
3. අ�යතෙයෝගී ෛචත�ක ෙයෙදන �ත� දක�වන�.
4. ස�වාකුසලෙයෝගී ෛචත�ක ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
5. අ�ෙමා�ෂය ෙනා ෙයෙදන �ත �ෙමක� ද? ෙහ්තු �ම?
6. ෙවන� ෙවන� ගණන� වශෙයන� බලත� ෙහාත� අකුසල �ත� ෙ�ෙළාෙස� ෛචත�ක
� අාකාරෙය�න� ෙයෙදද් ද?

13. අෙහ්ත�ක සිත්හි ෙයෙදන ෛචතසික
අෙහ්තුක �ත� අටෙළාෙස�. (චිත්තපාද 8 වන, 9 වන, 10 වන පාඩම් බලන�). එ� ෙයෙදන
ෛචත�ක පහස� පි�ෙවලින� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
18. ෙසෝමනස්ස සහගත හ�තුප්පාද �ත�තෙය� (චිත්තපාද 10 වන පාඩම බලන�.) ඡ�දය
හැ� ෙසස� අන්යසමාන ෙ�ෙළාස් (12) ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
17. ෙවා�ථපන ෙහවත� උෙපක�ඛා සහගත මෙනාද්වාරාව�ජන �ත�තෙය� ඡ�ද, පී� ෙදක
හැ� ෙසස� අන්ය සමාන ෛචත�ක එෙකාෙළාස (11) සංග්රහ ෙ�.
14. ෙසෝමනස්ස සහගත සන��රණ �ත�තෙය� (චිත්තපාද 9 වන පාඩම බලන�.) ඡ�ද,
��ය හැ� ෙසස� එෙකාෙළාස් (11) අන්යසමාන ෛචත�ක සංග්රහ ෙ�.
18-6-13-7-15 මෙනෝධාතු ත�ිකෙය� හා අෙහ්තුක ප�ස�� ය�ගලෙය� ඡ�ද, පී�, ��ය
හැ� ෙසස� අන්ය සමාන ෛචත�ක දසය සංග්රහ ෙ�. මෙනාධාත� ත්රිකය න�,
පඤ්චද්වාරාව�ජනය ද අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත ස�ප��ඡනය ද, කුසල �පාක
උෙපක�ඛා සහගත ස�ප��ඡනය ද යන �ත� තුනය. මෙනා �ඤ්�ණ ධාතු ෙමන�
�ශිෂ්ට වූ මනන කෘත්ය නැ� බැ�න� ෙ� �ත� තුන මෙනාධාත� යයි �යන� ලැෙ�. �ත� 89
ය සත�ත �ඤ්�ණ ධාතු වශෙයන� ෙබදත� ෙහාත� චක�ඛු�ඤ්�ණද්වය චක�ඛු�ඤ්�ණ
ධාතුය ෙසාත�ඤ්�ණද්වය ෙසාත�ඤ්�ණ ධාතුය ඝාණ�ඤ්�ණද්වය
ඝාණ�ඤ්�ණ ධාතුය. ��හා�ඤ්�ණද්වය ��හා�ඤ්�ණ ධාතුය.
කාය�ඤ්�ණද්වය කාය �ඤ්�ණ ධාතුය. පඤ්චද්වාරාව�ජනය හා ස�ප��ඡන
ය�ගලය මෙනා ධාතුය. ෙසස� �ත� මෙනා�ඤ්�ණ ධාතු �.

අෙහ්තුක ප�සන�� ය�ගලය න� අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය කුසල
�පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය යන �ත� ෙදක�.
1-2-3-4-5-8-9-10-11-12. ෙදපස් �ඤ්�ණයන�� ස�ව�ත�ත සාධාරණ ෛචත�ක �ත
පමණක� මැ සංග්රහ ෙ�. ෙදපස් විඤ්ඤාණ නම්, අකුසල �පාක කුසල �පාක වශෙයන�
�ක�වූ චක�ඛු�ඤ්�ණ ෙදක ය. ෙසාත�ඤ්�ණ ෙදක ය, ඝාණ �ඤ්�ණ ෙදක ය.
��හා�ඤ්�ණ ෙදක ය, කාය�ඤ්�ණ ෙදක ය යන �ත� දසය �.
ද්වාදෙසකාදස දස සත්තචාති චත�බ්බිෙධා
අට්ඨාරසා ෙහත�ෙකසු චිත්ත�ප්පාෙදසු සඞ්ගෙහා.
ෙමෙස් අටෙළාස් අෙහ්තුක �ත�� ෙවන� ෙවන� ගණන� වශෙයන� සතර ප�ද්ෙද�න�
ෛචත�ක සංග්රහය වන�ෙන� ය. �ය� සංග්රහ �� එකතු ෙකාට බලත� ෙහාත�
ෙලෝෙකෝත�තර �ත�� පස් ප��ය. මහග්ගත �ත�� පස් ප�� ය. කාමාවචර ෙසෝභන �ත��
ෙ�ෙළාස් ප�� ය, අකුසල �ත�� සත� ප�� ය. අෙහ්තුක �ත�� සතර ප�� ය � ෙත�ස්
(33) අාකාර ෙ�.
ප්රශ්න.
1. හ�තුප්පාද �ත�තෙය� ෛචත�ක ෙකෙතක� ෙයෙදද් ද? ඔහ� කවරහ� ද?
2. පඤ්චද්වාරාව�ජන මෙනාද්වාරාව�ජන �ත�� ෙයෙදන ෛචත�ක දක�වන�.
3. සත�ත�ඤ්�ණ ධාතු ෙවන� ෙකාට දක�වා චක�ඛු�ඤ්�ණ ධාතුෙය� ෙයෙදන
ෛචත�ක දක�වන�.
4. අෙහ්තුක ප�ස��ය�ගලය �ෙමක� ද? එ� කවර ෛචත�ක ෙයෙදද් ද?
5. ෛචත�කයන�ෙග් ෙත�ස් සංග්රහ දක�වන�.

ෙමෙත�න� ෙදපණස් ෛචතසික ද, ඔවුන�ෙග් ස්වභාවයද, ඔවුන�ෙග් සංප්රෙයාග නය හා
සංග්රහ නය ද දක�වා ��ෙය් ය. ස�ප්රෙයාග නය න� ඵස්සා� එක� එක� ෛචත�කය ෙ�
ෙ� �ත�� ෙයෙදන�ෙන� ය � �ක�වු ක�ම ය. සංග්රහ නය න� ෙසාතාපත��මග්ග �ත�තා�
එක� එක� �ෙත� ෙ� ෙ� ෛචත�ක ෙයෙදන�ෙන� ය � �ක�වූ ක�මය�. ෙම�
ෛචත�කයන�ෙග් අාකාර �ක�වූ තන�� � ම ස�ප්රෙයාග නය දක�වන ලද බැ� දත ය�තු
�.
ෛචතසික පාදය නිමි.

14. සංග්රහ ගීතිකා.

1.

එක උපත ද �ෙරාද
එක අරමුණ� වතු� අැ�
ෙම �� ලකුෙණන� �ත හා
ය�තු ෙදපනස �තැ� න�

�ත සමග ඉපිද ඒ සමගම නැ�වන �ත ගත� අරමුණ ම ෙගන �ත පැව� තන��ම
පවත�නා ෙදපනස ෛචත�ක න�.
2.

සසැට, පස්පණස
එෙකාෙළාස, ෙසාෙළාස, සැත�තෑ
��ය� �ත� පි�ෙවලින�
�තක� අෑ සය ෙනා ෙයෙද්.

�ත�කා� ප්ර��ණක සය ෙනා ෙයෙදන �ත� පි�ෙවලින� සසැෙටක (66) පස්පණෙසක
(55) එෙකාෙළාෙසක (11) ෙසාෙළාෙසක (16) සැත�තෑෙවක (70) �ස්ෙසක� ද (20) ෙ�.
3.

පස්පණස, සසැට
අටසැත�තෑ ෙදසැත�තෑ
එක� පණෙසකුත� සැත�තෑ
�ත�� ෙ� සය ෙයෙදෙන�.

ෙ� සය ෙයෙදන �ත� පි�ෙවලින� පස්පණෙසක (55) සසැෙටක (66) අටසැත�තෑෙවක (78)
ෙතසැත�තෑෙවක (73) එක� පණෙසක (51) එකුන�සැත�තෑෙවක� (69) ද ෙ�.
4.

හැම අකුසල්� ��-ෙදෙන� ෙලාබ මුලැ’�ෙදෙන�
ෙ�ස මුලැ සතෙර� එෙස්
ෙදෙක� සසකර �ත��

සතෙරක� �ය� අකුසල් �ත�� ෙයෙද්. ෙලෝභ මූලික �ත�� තුෙනක� ද, ෙ�ස මූලික �ත��
සතෙරක� ද ෙ�. සස�කා�ක �ත�� ෙදෙකක� ද ෙ�.
5.

���ස ����න�
ය�තු �ෙත� � � ෙමතු�ස
ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� මැ
ෙයෙදන�ෙන� පස් අය�ෙර�න�

����ඡාව ����ඡා ස�ප්රය�ක�ත �ෙත� ෙයෙද්. ෙමෙස් ෙ� තු�ස (14) ෙ�ෙළාස්
අකුසල් �ත�� ෙ� පස් අාකාරෙයන� ෙයෙද්.

6.

ෙසාබන සා�රණ
එකුන���, තුන��ර�
අපමන� ෙදෙක�, පැණ සහ
ෙම පස්�� ෙ� ෙසෝබන

ෙසෝබන සා�රණ එකුන� �ස්ෙසක (19) �ර� තුෙනක (3) අප්පමඤ්ඤ ෙදෙකක (2)
ප්ර�වයැ � ෙ� ෙසෝබන ෛචත�ක පස්�ස්ස (25) ය.
7.

එකුන��� ෙසෝබන
සා�රණ �තැ� ෙ�
එකුන� සැට ෙසෝබන
�ත�� �ය�න� වන�ෙය්

ෙ� ෙසෝබන සා�රණ එකුන� �ස්ස (19) එකුන� සැට (59) ෙසෝබන �ත�� �යතෙයන�
වන�ෙන� ය.
8.

�ර� තුන ෙලා�තුරැ
�ත�� එක�ට �ය�න�
ක�වැ�� කුසල් අටැ
ෙවන ෙවන ෙයෙද් ���

�ර� තුන ෙලා�තුරැ �ත�� එක�ට �යතෙයන� ෙයෙද්. කාමාවචර කුසල් �ත� අෙට�
ෙවන� ෙවන�වම අ�ය�න� ෙයෙද්.
9.

ස�ෙසක�, පන��ෙසක�
ස��ෙසක�, ෙත�ෙසක� යලි
ෙත�ෙසක� � පස්�හැන�,
ෙකෙමන� ෙලා�තුරැ �තැ ෙවත�

ෙලා�තුරැ �ත�� ස�ෙසක (36) පන��ෙසක (35) ස��ෙසක (34) ෙත�ෙසක (33) නැවත
ෙත�ෙසකැ � පි�ෙවලින� පස් අය�ර�න� ෙ�.
10.

පන��ෙසක�, ස��ෙසක�
ෙත�සක�, ෙද�ෙසක� �ෙසක�
මා�ගය �ත�� �තැ�
ෙයෙදන�ෙන� පස් ප�ද්ෙදන�

මහග්ගත �ත�� පන��ෙසක (35) ස��ෙසක (34) ෙත�ෙසක (33) ෙද�ෙසක (32) �ෙසකැ
� පි�ෙවලින� පස් අය�ර�න� ෙයෙද්.
11.

අට�ස් සත��ස්
සත��ස් ස�ස් ය�වළවැ
ක�වැ�� කුසල් �ත�
අෙට� වන�ෙය් ��ෙලස්

කාමාවචර කුසල් �ත� අෙට� පි�ෙවලින� අට�ස් (38) ෙදෙකක සත��ස් (37) ෙදක ෙදක
ය. ස�ස් (36) ෙදෙකකැ� තුන� ප�ද්ෙද�න� ෙයෙද්.
12.

පන��ස් ස��ස්
ස��ස් ෙත�ස් ය�වළවැ
සෙහ් ක� වැ��
��ය �ත� අටවන�ෙය්

සෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා �ත� අෙට� පි�ෙවලින� පන��ෙසක, (35) ෙදෙකක, ෙත�ෙස
(33) කැ� �ත� ෙදක ෙදෙක� තුන� ප�ද්ෙද�න� ෙ�.
13.

ෙත�ස් ෙද�ස් ෙද�ස්
එක��ස් �තැ� ය�වළ වැ
සෙහ් ක� වැ��
�වා �ත� අට වන�ෙය්

සෙහ්තුක කාමාවචර �ත� අෙට� පි�ෙවලින� - ෙත�ෙසක ෙද�ස් ෙදෙකක, එක�
�ෙසකැ� ෙදක ෙදක� තුන� ප�ද්ෙද�න� ෙ�.
14.

එකුන� �� අටෙළාස්
�� එක� �� �� ෙද��
පසෙළාස් � �ත� ��
ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� ල�

ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� ක�මෙයන� එකුන� �ස්ෙසක, අටෙළාෙසක, �ස්ෙසක, එක�
�ස්ෙසක, ෙද�ස්ෙසක, පසෙළාසකැ� සත� ප�ද්ෙද�න� ෙ�.
15.

අන� සමන� දස හා
සා�රණ සතර යන
තු�ස් �තැ� �ය�ම
අකුසල් �ත�� ෙයෙදෙන�

�ය� අකුසල් �ත�� (ඡ�ද - පී� - අ�ෙමා�ෂ හැර) අන්ය සමාන දසෙයක� ද - අකුසල
සා�රණ සතෙරක� � � තු�ස් ෛචත�ක ෙව�.
16.

ෙ�ෙළාස් එෙකාෙළාස් දස
සත� ය� අෙහ් �ත�වල
�තැ� �� ප�ද්ෙදන�
ෙයෙදන සැ� ෙ� පැවැ�

අටෙළාස් අෙහ්තුක �ත�� පි�ෙවලින� ෙ�ෙළාෙසක, එෙකාෙළාෙසක, දසෙයක,
සෙතකැ�, �� අය�ෙර�න� ෙ�.

ත�න්වන ප්රකීර්ණක පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. ෙතපණස් සම්ප්රයුක්ත ධර්ම
1. �ත�තපාදෙය� �ත� එකුන� අන� (89) ෙවක� ෙහෝ එක��ය එක� �ස්ෙස (121) ක� දක�වන
ලද්ෙද්ය. එෙස් �ක�වුෙණ� හ�� �තම එෙතක� ප්රෙභදයට ගිය �සා ෙනාවැ �ත�ත
ෛචත�කයන�ෙග් ස�බ�ධය �සා ය. හ�� �ත වශෙයන� ගත� කල ඒ �යල්ෙල� ම
අැතුළත� වූෙය් අාර�මණ �ජානන (අරමුණ �නගැ�ම) ල�ෂණෙයන� එක �ෙතක� ම ය.
ජලය කෂාය සමූහෙයක ෙය�ෙණ� නමු� ජලය වශෙයන� ගන�නා කල එකක�ම වන�නාක�
ෙම�. (චිත්තපාද 2 වන පාඩෙම් 1 බලන�.)
2. ෛචත�ක පාදෙය� ෛචත�ක ෙදපණෙසක� දක�වන ලද්ෙද්ය. එ� � ඵස්සය එකුන�
අන� (89) �ත�� ෙයෙදන බැ�න� එකුන� අන� (89) ෙවකැ� ෙනා�ය ය�තු. ෙකා� ෙය�ණ ද
ඵස්සය අරමුණ�ස්ප�ශ ��� ල�ෂණෙයන� එෙකක� ම ය. ෙකාතඹුරැ (ෙකාත�තමල්ලි)
ෙකා� කෂායෙයක ෙය�ණද එක ම �. ෙවදනා�ය ද ෙමෙස්ය. ෙමෝහය අකුසල �ත�
ෙ�ළෙස� (12) ම ෙය�තු � අරමුෙණ� මුළාවන ල�ෂණෙයන� එක ම ය. අ��කා�ය ද
ෙමෙස් ය. සද්ධා ව එකුන�සැට (59) ෙසාභන �ත�� ෙයෙදතු � සද්දහන (අැද��)
ල�ෂණෙයන� එක ම ය. ස� අා�ය ද ෙමෙස් �.
3. ෙමෙස් අස�නව (89) යක� (සස�ප්රය�ක�ත) �ත�� ෙයෙදන �ත ස්වභාව ල�ෂණ
වශෙයන� එෙකක. එ පමණ ම (සස�ප්රය�ක�ත) �ත�� ෙයෙදන ඵස්සය ස්වභාව ල�ෂණ
වශෙයන� එෙකක. එෙස් ම ෙ�දනා ද එෙකකැ � යනා� වශෙයන� ස�ප්රය�ක�ත ධ�මෙයෝ
ස්වභාව වශෙයන� ෙතපණස් (53) ෙදෙනක� ෙවත�. ෙම� ස�ප්රය�ක�ත ධ�ම න� එක� වැ
ෙයෙදන �ත�ත ෛචත�කෙයෝ ය. ඔ�හ� �ත�ත පාදෙය� �ක�වූ �ත�යන�ෙග් වශෙයන� 1ෙවදනා සංග්රහය, 2-ෙහත� සංග්රහය, 3-කෘත්ය සංග්රහය, 4-ද්වාර සංග්රහය, 5-ආරම්මණ
සංග්රහය, 6-වස්ත� සංග්රහය � සංග්රහ සයකට ෙබ� මතු දක�වන� ලැෙබත�.
ප්රශ්න.
1. �ත�ත ෛචත�ක මු�ල්ල ස්වබාව වශෙයන� ගත� කල ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
2. අස�නව (89) �ත� හා ෙදපණස් ෛචත�ක ෙතපණෙස (53) ක වැෙටන සැ�
දක�වන�.
3. ස�ප්රය�ක�ත ධ�ම යන� කවෙ� ද?
4. ඔ�හ� � අාකාරය�න� ෙම� �ක�ෙවත� ද?
5. සංග්රහ සය දක�වන�.

2. ෙවදනා සංග්රහය.
1. ෙ�දනාව ෛචත�කයක� බව යට දක�වන ලද්ෙද්ය. (ෛචතසික පාද 2 වන පාඩෙම් 2
බලන�.) අරමුණ �ඳද ගැ�� ල�ෂණෙයන� එය එෙකක� ම වුව ද �ඳද ගැ�ෙ� අාකාර
වශෙයන� සුඛ ෙව්දනාය. දුක්ඛ ෙව්දනාය. අදුක්ඛමසුඛ ෙව්දනාය � ත�ි�ධ ෙ�.
2. අරමුණ ඉෂ්ට � න� එය ගන�නා �ෙත� ෙයෙදන ෙ�දනාව ස�ඛ ෙ�. අරමුණ අ�ෂ්ට
� න� ඒ ගන�නා �ෙත� ෙයෙදන ෙ�දනාව �ක�ඛ ෙ�. අරමුණ මධ්යස්ථ � න� ඒ
ගන�නා �ෙත� ෙයෙදන ෙ�දනාව අ�ක�ඛමස�ඛ ෙ�. අ�ක�ඛමස�ඛ න�, ස�ඛත� ෙනා වන
�ක�ඛත� ෙනා වන බව �. අාර�මණෙය� ඉෂ්ටා�ෂ්ට මධ්යස්ථභාවය ස්වභාව වශෙයන� ද
�ය හැක. ස්වභාව අාර�මණය පි�බඳද ය. ප�කල්පය අරමුණ ගන�නා පි�බඳද �.
3. සුඛ ෙව්දනාය, දුක්ඛ ෙව්දනාය, ෙසෝමනස්ස ෙව්දනාය, ෙදෝමනස්ස ෙව්දනාය, උෙප�ා
ෙව්දනාය � ෙ�දනාව පඤ්ච�ධ ද ෙ�. ෙම� ලා ස�ඛ හා �ක�ඛ කා�ක වශෙයන� ද,
ෙසෝමනස්ස හා ෙ�මනස්ස මාන�ක වශෙයන� ද, උෙප�ෂා උභය වශෙයන� ද, ගන�නා
ල�. මතු �ක�ෙවන �ත�ත�භාග ක�මෙයන� ඒ බැ� පැහැ�ලි ෙ�.
ෙ� පංච�ධ ෙ�දනා අතුෙරන� අසවල් අසවල් ෙ�දනාව අසවල් අසවල් �ත��
ෙයෙදන�ෙන� ය යන� ඉක��� දක�වන� ලැෙ�.
4. ස�ඛ ෙ�දනාව එක ම �ෙතක-එ න� ස�ඛ සහගත කුසල �පාක කාය�ඤ්�ණ
�ෙත� ෙයෙදන�ෙන� ය. (චිත්තපාද 9 වන පාඩෙම් 5 බලන�.)
5. �ක�ඛ ෙ�දනාව ද එක ම �ෙතක- එ න� �ක�ඛ සහගත අකුශල �පාක කාය
�ඤ්�ණ �ෙත� ෙයෙද්. ස�ඛ �ක�ඛ කා�ක වශෙයන� ගන�නා ල� � �ෙය් ෙ� �සා ය.
ෙසස� ච�ෂුරා� �පාක �ඤ්�ණ අෙට� ෙමන� ෙම� ෙ�දනාව උෙප�ෂා ෙනාව ස�ඛ
�ක�ඛ �ෙ� ෙහ්තු යට �ක���.
6. ෙසෝමනස්ස ෙ�දනාව �ත� ෙදසැට (62) ක ෙයෙද්. එ න� ෙසෝමනස්ස සහගත
ෙලෝභමූලික සතරය. (චිත්තපාද 5 වන පාඩම බලන�.) ෙසෝමනස්ස සහගත සන��රණය,
(චිත්තපාද 9 වන පාඩෙම් 7 බලන�.) ෙසෝමනස්ස සහගත හ�තුප්පාය (චිත්තපාද 10 වන
පාඩෙම් 3 බලන�.) ෙසෝමනස්ස සහගත කාමාවචර ෙසෝභන ෙ�ෙළාස ය (චිත්තපාද 11, 12,
13 පාඩම් බලන�.) මහග්ගත හා ෙලාකුත�තර වූ පඨම�ඣධාන �ත� 11 ය, ��ය�ඣධාන �ත�
11 ය, ත�ය�ඣධාන �ත� 11 ය, චතු�ථ�ඣධාන �ත� 11 ය යන ෙමාහ� �. ෙ�දනාව
ධ්යානා�ගයක� බැ�න� �ත� මධ්යම පුඩු වශෙයන� ගිණ� බව සලකන�.

7. ෙ�මනස්ස ෙ�දනාව �ත� ෙදෙකක-එ න� ෙ�මනස්ස සහගත ප�ඝස�පය�ත�ත
අකුසල �ත� ෙදෙක� ෙයෙදන�ෙන� ය. (චිත්තපාද 6 වන පාඩම බලන�.)
8. උෙප�ෂා ෙවදනාව �ත� පස් පණෙස (55) ක ෙයෙද්. එ න�-උෙප�ෂා සහගත අකුසල
සය (6), (චිත්තපාද 5, 7, පාඩ�) උෙප�ෂා සහගත අෙහ්තුක තු�ස (14) ය, (චිත්තපාද 8, 9,
10 පාඩම් බලන�.) උෙප�ෂා සහගත කාමාවචර ෙසෝභන ෙ�ෙළාස ය. (චිත්තපාද 11, 12, 13
පාඩම් බලන�.) මහග්ගත හා ෙලාකුත�තර වූ පඤ්චම�ඣධා�ක ��තුනය. (චිත්තපාද 23
වන පාඩම බලන�.) යන� ෙමාහ��.
9. ෙ� දක�වන ලද්ෙද් ෙ�දනා පඤ්චක ක�මයට ය. ත�ක
ි ක�මෙය� වනා� ස�ඛය
ෙසෝමනස්සයට ද, �ක�ඛය ෙ�මනස්සයට ද අැතුළත� කරන�. ත�ක
ි ක�මය
ධම්මසඞ්ගණිෙයහි ද, පඤ්චක ක�මය විභඞ්ග ඉන්ද්රියවිභඞ්ගෙයහි ද අාෙය් �.
10. අැතැ� තැෙනක ස�ඛ ෙ�දනාය, �ක�ඛ ෙ�දනාය � ෙ�දනාව ��ධ ෙකාට ද �ක���.
එ�ට උෙප�ෂාව ස�ඛෙය� අැතුළත� ෙ�. “උෙප�ා පන සන්තත්තා සුඛ මිච්ෙචව භාසිතා”
– “උෙප�ෂාව ශාන�ත බැ�න� ස�ඛ මැ� �යන ල�” යන� එ� භාව �. නැතෙහාත� �රවද්ය
උෙප�ෂාව ස�ඛෙය� ද, සාවද්ය උෙප�ෂාව �ක�ඛෙය� ද අැතුළත� ෙ�.
11. සංස්කාරයන�ෙග් අ�ත්යතාවය සලකා �ය� ෙ�දනා �ක�ඛ ය � ද අැතැ� තැෙනක
ව�ළහ. “යංකිඤ්චි ෙවදයිත මිදෙම� දුක්ඛස්ස” – “ය� �ඳදගන�නා ස�� බෙවක� ෙ� න�
ඒ ෙම�ලා �ක�ඛ ස�බන�ධ මැ �” යන� එ� භාව �.
1*“සුඛං

දුක්ඛමුෙපක්ඛාති තිවිධා ත� ෙවදනා
ෙසාමනස්සං ෙදාමනස්ස මිති ෙභෙදන පඤ්චධා.
සුඛෙමක� දුක්ඛං ච ෙදෝමනස්සං ද්වෙය ඨිතං
ද්වාසට්ඨීසු ෙසාමනස්සං පඤ්චපණ්ණාසෙකතරා.”

0

ස�ඛය, �ක�ඛය, උෙප�ෂාය � ෙ�දනාව ත�ි�ධ ෙ�. ස�ඛය �ක�ඛය, උෙප�ෂාය,
ෙසෝමනස්සය, ෙ�මනස්සය යන ෙභ්දෙයන� පංච�ධ ෙ�. ස�ඛය එක� �ෙතක ය. �ක�ඛය
ද එක� �ෙතක ය, ෙ�මනස්සය �ත� ෙදකක ය, ෙසෝමනස්සය �ත� ෙදසැටක ය,
උෙප�ෂාව �ත� පස් පණෙසකැ � දතය�තු. (�ස්තර යට �ක�වුණ� �යාෙයන� දතහැ�.)
ප්රශ්න.
1. ෙ�දනාව � වැ�රැ� ද? අැ� තාක� ෙභද දක�වන�.
1

* ස�ව �ක� උෙ� යන-ෙබ�න� ෙව�න� ෙ� ෙත ෙ�
ෙසා�නස් ෙ��නස් ��න�-වැ� ඒ පස් වැ�රැ�.
ස�ව �ක� එෙකකැ �තැ-ෙ��නස් �ත� ෙදෙකකැ ෙ�.
ෙසා�නස ෙදසැට �ත��-උෙ� ෙ� පස්පණෙසකැ.

2.
3.
4.
5.

ෙම� �ත� ෙබ�ෙණ� කවර ප්රෙභ්දයක ද?
ස�ඛෙ�දනා හා �ක�ඛෙ�දනා ෙයෙදන �ත� දක�වන�.
ෙසෝමනස්ස හා ෙ�මනස්ස ෙ�දනා ෙයෙදන �ත� දක�වන�.
උෙප�ෂා ෙ�දනා ෙයෙදන �ත� �ය ද? කවරහ� ද?

3. ෙහත� සංග්රහය
1. ෙහත� න� ෙලෝභ, ෙ�ස, ෙමෝහ, අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ යන ෛචත�ක සය ය.
අයහපත� වූ ෙහෝ යහපත� වූ ෙහෝ �ත යෙම�න� ස්�ර වැ පි�ටා ග� ද එය ෙහ්තුය �
�යන� ලැෙ�. “හිෙනාති-පතිට්ඨාති එෙතනාති ෙහත�” එෙතන, ෙ� කරණෙකාටෙගන;
�ෙනා�, ෙස්�; ප��ඨා� �, පි�ටාන�� ෙහතු-ෙහතු න� යන� එ� �ග්රහ හා අ�ථ �.
වෘ�ෂෙයක ස්�ර පැවැත�මට කාරණ වන�ෙන� මුල් ය. එෙමන� අකුසල කුසලා�
�ත�තයන�ෙග් ස්�ර පැවැත�මට කාරණ වන�ෙන� ෙ� ෛචත�ක සය ය. ෙහ්තු නැ�
ෙහවත� අෙහ්තුක �ත� ජල තලෙය� ෙසෙවල් ෙමන� අස්�ර ය. ෙහ්තු අැ� ෙහවත�
සෙහ්තුක �ත� මුල් ස�ත වෘ�ෂ ෙමන� ස්�ර ය. එෙස්ත� එක ෙහ්තුවක� අැ� �ත එක
මුලක� අැ� වෘ�ෂයක� ෙමන� ද, ෙහ්තු ෙදකක� අැ� ෙහවත� ද්�ෙහ්තුක �ත මුල් ෙදකක�
අැ� වෘ�ෂය ෙමන� ද ස්�ර ය. ෙහ්තු තුනක� අැ� ෙහවත� ත�ිෙහ්තුක �ත මුල් තුනක� අැ�
වෘ�ෂය ෙමන� ස�ස්�ර ය. ස�වාකාර ස�පූ�ණය � දතය�තු.
2. ෙ� ෙහ්තු සය අතුෙරන� ෙලෝභ, ෙ�ස, ෙමෝහ අකුසල ෙහ්තු ය. ෙමා�හ� අකුසල් �ත��
�� වූ ප�� ෙයෙද�න� ඒ අකුසල් ස්�ර බවට පමුණ�ව�. අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ කුසල
අව්යකෘත ෙහ්තු ය. ෙමා�හ� කුසලා� �ත�� ෙයෙද�න� ඒ �ත� ස්�ර බවට පමුණ�වත�.
(ෙමාවුන�ෙග් අාකාර ෛචතසික පාදෙයහි 4 වන, 5 වන පාඩම්වල බලනු.) අකුසල ෙහ්තු
කුසල අව්යාකෘත �ත�� ද කුසල අව්යාකෘත ෙහ්තු අකුසල �ත�� ද ���ෙටක ෙනා
ෙයෙදත�. අව්යාකෘත න� ෙම� �පාක �ත� හා ක�ියා �ත� ය.
3. ෙමාවුන� අතුෙරන� අසවල් අසවල් ෙහ්තු අසවල් අසවල් �ත�� ෙයෙද� � ඉක���
දක�වන� ලැෙ�. (චිත්තපාදෙයහි සිත් 89 සිහි කරනු.)
4. අකුසල �පාක �ත� සත ය. කුසල අෙහ්තුක �පාක �ත� අට ය, අෙහ්තුක ක�ියා �ත�
තුන ය යන අටෙළාස් �ත�� ෙ� එක ෙහ්තුවකු � ෙනා ෙයෙද්. එ ෙහ�න� ඔ�හ�
අෙහ්ත�ක න� ෙවත�. චිත්තපාද 8, 9, 10 වන පාඩම් ද, ෛචතසික පාද 13 වන පාඩම ද
බලනු.)
5. ෙ� අෙහ්තුක �ත� අටෙළාස හැර ෙසස� එක� සැත�තෑ (71) �ත� සෙහ්තුකෙයෝ ය. එක
ෙහ්තුවකු� ෙය�ම �ත� සෙහ්තුක �මට පම�. එෙහත� ඔවුන� අතුෙරන� අැතැ� �ත�� එක

ෙහ්තුවක� ද, අැතැ� �ත�� ෙහ්තු ෙදකක� ද අැතැ� �ත�� ෙහ්තු තුනක� ද ෙයෙදන බව
දතය�තු. එ� �ස්තරය ෙමෙස්�.
6. ෙමාමූහ �ත� ෙදක එකෙහ්තුක ය. ෙමාමූහ �ත� ෙදක න� ෙ�ෙළාස් අකුසල් අතුෙරන�
අවසානෙය� �ක�වූ ����ඡා ස�පය�තත
� , උද්ධ�ච ස�පය�ක�ත �ත� ෙදක�. (�ත�තපාද
7 වන පාඩම බලන�.) ඒ �ත� ය�වෙළ� ෙමෝහය පමණක� අැත�ෙත� ය. ෙලෝභ, ෙ�ස
නැත�ෙත� ය. එෙහ�න� එකෙහතුකත�වය �.
7. ෙසස� අකුසල �ත� දසය ද, �න�ප්රය�ක�ත වූ කාමාවචර ෙසෝභන �ත� ෙ�ෙළාස ද
යන ෙද�� �ත� ද්�ෙහ්තුකෙයෝ ය. ෙසස� අකුසල �ත� දසය න� ෙලෝභ මූලික අට හා
ෙ�ස මූලික ෙදකය. ඔවුන� අතුෙරන� ෙලෝභ මූලික �ත� ෙලෝභ, ෙමාහ ද, ෙ�ස මූලික
�ත� ෙදෙක� ෙ�ස, ෙමෝහ ද ෙයෙද්. (චිත්තපාදෙයහි 5 වන 6 වන පාඩම් ද,
ෛචසිකපාදෙයහි 12 වන පාඩම ද බලන�.) එෙහ�න� ෙමා�හ� අකුසල ද්�ෙහ්තුකයහ.
ෙලෝභ, ෙ�ස, ෙමෝහ යන අකුසල් ෙහ්තු තුන ම එක�ට ෙයෙදන �ත� ෙහවත� ත�ෙ
ි හ්තුක
අකුසල �ත� නැත� මැ �.
�න�ප්රය�ක�ත කාමාවචර ෙසෝභන �ත� ෙ�ෙළාස න� (චිත්තපාදෙයහි 11 වන, 12 වන, 13
වන පාඩම්හි 3, 4, 7, 8 යන අංකවලින�) �ක�වුණ� �ත� ය. එ� අෙමෝහය ෙහවත� �නය
ෙනා ෙයෙද්. අෙලෝභ, අෙ�ස, ෙදක පමණක� ෙයෙද්. එෙහ�න� ඔහ� ද ද්�ෙහ්තුකෙයෝ ය.
එෙස්ත� කුසල ද්�ෙහ්තුක ෙයෝ �.
8. අෙහ්තුක අටෙළාසය, එකෙහතුක ෙදකය ද්�ෙහතුක ෙද�ස්සය යන ෙදසා�ස හැර
ෙසස� සත�සා�ස (47) ත�ිෙහ්තුකෙයෝ ය. ඔහ� න� �නස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර කුසල
�පාක ක�ියා ෙ�ෙළාසය, රෑපාවචර පසෙළාසය, අරෑපාවචර අටය යන ෙමාහ��. ෙ�
සත�සා�ස් �ත�� අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ යන ෙහ්තු ත�ක
ි ය �ෙතාර වැ ෙයෙද්.
එෙහ�න� ඔහ� ත�ෙ
ි හ්තුකෙයෝ �. එ� � කුසල �ත� කුසල ත�ෙ
ි හ්තුකෙයෝ ය. �පාක හා
ක�ය
ි ා අව්යාකෘත ත�ෙ
ි හ්තුකෙයෝ �.
9. ෙ� ෙහ්තු මැ පට්ඨානෙයහි ස��� ප්රත්ය්යන� අතුෙරන� ෙහ්තු ප්රත්යය වශෙයන�
ව�ෙළ්ය. “ෙහත�ෙහත�සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රෑපානං ෙහත�
පච්චෙයන පච්චෙයා” �.
10. කුසල් අකුසල් අා� �ත� කුසලාකුසලා� වශෙයන� ස්�ර �මට ෙ� ෙහ්තු, ෙහ්තු වන�
�නා කුසලාකුසලා��මට ෙහ්තු ෙනා වන බව දතය�තු�.
1

1*“ෙලාෙභා

ෙදාෙසා ච ෙමාෙහා ච ෙහත� අක�සලා තෙයා

1

*ෙලාබ ෙ�ස් ෙමෝ ය�-අකුසල් ෙහ් තුෙනක� ෙ�.
අෙලාබ අෙ�ස් අෙමෝ ය�-කුසල’�යත� ද තුෙන�.

අෙහ් �ත� අටෙළාස්-එක� ෙහ් �ත� ෙදෙකක� ෙ�.

අෙලාභාෙදාසාෙමාහා ච ක�සලාබ්යකතා තථා.
.
අෙහත�කට්ඨාරෙසක ෙහත�කා ද්ෙව දුවීසති.
ද්විෙහත�කා මතා සත්ත චත්තාලීස තිෙහත�කා”
ෙලෝභය, ෙ�සය, ෙමෝහය � අකුසල ෙහ්තු තුෙන�. අෙලෝභය, අෙ�සය, අෙමෝහය �
කුසල අව්යකෘත ෙහ්තු ද තුෙන�.
අෙහ්තුක අටෙළාෙස�. එකෙහ්තුක ෙදෙක�. ද්�ෙහ්තුක ෙද�ස්ෙස�. ත�ිෙහ්තුක
සත�සා�ෙස�. (�ස්තර යට දක�වන ල�.)
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ෙහ්තු ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? අ�ථ �ම?
ෙහ්තු ර�ත �ත� කවරහ� ද?
එකෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුක �ත� දක�වන�.
ත�ිෙහ්තුක �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
ෙහ්තු උපමාව�න� පැහැ�ලි කරන�.

4. කෘත්ය සංග්රහය (පළමුවන ෙකාටස)
�ත�ත පාදෙය� �ක�වුණ� �ත� එකුන� අන� (89) ෙවන� ෙකෙරන කෘත්ය (වැඩ) තු�ෙස (14)
�. එන�, 1-ප්ර�ස�� කෘත්යය, 2-භවා�ග කෘත්යය, 3-අාව�ජන කෘත්යය, 4-ද�ශන
කෘත්යය, 5-ශ්රවණ කෘත්යය, 6-අාඝ�ායණ කෘත්යය, 7-සායන කෘත්යය, 8-ඵුසන කෘත්යය, 9ස�ප��ඡන කෘත්යය, 10-සන��රණ කෘත්යය, 11-ෙවා�ථපන කෘත්යය, 12-ජවන කෘත්යය,
13-ත�ර�මණ කෘත්යය, 14-වු� කෘත්යය යන ෙමාහ� �.
ක�මාන�ත ශාලාෙයක ක�කරැවන� 89 ෙදෙනකුෙගන� ෙකෙරන ක�මාන�ත 14 වන�නාක�
ෙම�. ක�කරැවන� �ප ෙදෙනකුෙගන� එක ක�මාන�තය ෙකෙරත හැ� ෙස්ම �ත�
�පය�න� එක කෘත්යය ද ෙකෙරත හැ�ය. කරන ක�මාන�තෙය් නම ක�කරැවාට
ව්යවහාර කරන ෙස්ම ෙකෙරන කෘත්යෙය් නම ම අැතැ� �ට �තට ද ව්යවහාර
කරන�ෙන�ය. ප්ර�ස��ය ෙකෙරන �ත�වලට ප්ර�ස�� �ත� ය� �ය�. ප්ර�ස�� �ත� ය�
�ත� ෙකාටෙසක� චිත්ත පාදෙයහි ෙනාදක�වන ල�. එ� �ක�වුණ� අැතැ� �ත�වලින�
ප්ර�ස�� කෘත්යය ෙකෙර�. ඔවුනට එබැ�න� ප්ර�ස�� �ත� ය� �යත�. ෙසස්ස ද ෙමෙස්
�.

�ෙහ් �ත� ය� ෙද��-�ෙහ් �ත� සත�සා�ස්.

1. භවෙයන� භවය ගැළපීම ප්ර�ස�� කෘත්යය. “භවෙතා භවස්ස පටිස�ධානං පටිස�ධි
කිච්චං” යන� එෙහ�න� �යන ල�. එක� එක� සත��වයකු පි�බඳද වූ ම �ත�තසන�ත�ය
අනා�මත� ය. එක� �තක� ඉපිද-��-නැ� �ම සමග ම තවත� �තක� ඉපිද-��-නැ��ම
�ත�තසන�ත�ෙය් ස්වභාව �. �ත නැ��ෙ� හා ඉප�ෙ� ක�මය ඉතා ස��ෂම බැ�න� එ�
ෙවනස දත ෙනාහැ� ෙ�. ගි� ෙපෙණල්ල ෙ�ගෙයන� භ�මණය කරන �ට අතර ෙනා
දත හැ� ෙම�. ෙමෙස් �ෂණ �ෂණෙය� අැ� වැ නැ� වැ යන �ත�තසන�ත�ය එක�
භවෙයක ස�බ�ධය �ඳ� ෙදවන භවෙයක ස�බ�ධය ගැන�ම �ෙශ්ෂ ෙවනෙස�. එ� ලා
ෙදවන භවය පි�බඳද වැ පළමුව අැ�වන �ත ප්ර�ස�� �ත �. එය ප්රථම භවය හා
ෙදවන භවය ගළපන ෙහ�න� එ න�න� ව්යවහාර කරන� ලැෙ�. ඒ �ෙතන� ෙකෙරන
කෘත්යය ප්ර�සන�� කෘත්යය �. ප්රතිසන්ධි කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එක�න් විස්ෙස (19) ක් ය.
(ඒ හා අවෙශ්ෂ කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ද සවන පාඩෙ� දක�වන� ලැෙ�.)
2. �ත�තසන�ත�ය ෙනා �ඳ� පැවැත�මට ෙහ්තු වශෙයන� භවයට අ�ග �ම භවා�ග
කෘත්යය. “අවිච්ෙඡ්දප්ප වත්තිෙහත� භාෙවන භවස්ස අඞ්ගභාෙවා භවඞ්ගකිච්චං” යන�
එහෙ�න� �යන ල�. �තට අරමුණ� නගන ද්වාර සෙය�. ච�ෂුරා� ඒ ද්වාර සෙයන� �ත
ය� �ෙටක අරමුණ� ෙනාෙගන පවත�ෙන� ද එ�ට �ත භවා�ග කෘත්ය ෙකෙ� ය� �යන�
ලැෙ�. ෙනායෙක� �ගට න�ල් අැදෙගන මකු�වා මැදට � �සල වැ ��න�ෙන� ය. න�ලක
සතකු �ඳ�ණ� කල උෟ වහා ඒ කරා �ව�. න�ලක සතකු ෙනා �ඳ�න ෙහාත� උෟ එ� මැ
�සල වැ ��න�ෙන� ය. ෙම ද එබඳ� ය� සැල�ය ය�තු. භවා�ග �තට ද අරමුණ� අැත�ෙත�
ය. එෙහත� ඒ ද්වාර �මුක�ත �. භවාඞ්ග කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ද එක�න් විස්ෙස (19) කි.
3. අාව�ජන කෘත්යය න�, අාෙභාග ��ම ය ෙහවත� ප��ෂා ෙකාට බැල්ම ය. න�ලක
සතකු �ඳ�න� කල මකු�වා ෙසලවු� ක�. එ�ට උෟ ෙ� කවර �ග�න� � �� ප��ෂා
ෙකාට බල�. ෙ� එබඳ� ය � දතය�තු. ආවර්ජන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි.
4. ද�ශන කෘත්යය න�, රෑපාර�මණය ��ම ය. දර්ශන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි.
5. ශ්රවණ කෘත්යය න�, ශ��ර�මණය අැ�ම ය. ශ්රවණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි.
6. ඝායන කෘත්යය න�, ග�ධාර�මණ අාඝ�ාණය ��ම ය. ඝායන කෘත්යය ෙකෙරන සිත්
ෙදෙකකි.
7. සායන කෘත්යය න�, රසාර�මණ අාස්වාදන ��ම ය. සායන කෘත්යය ෙකෙරන සිත්
ෙදෙකකි.
8. ඵුසන කෘත්යය න�, ෙඵා�ඨාර�මණ ස්ප�ශ ��ම ය. ඵුසන කෘත්යය ෙකෙරන සිත්
ෙදෙකකි.

9. ස�ප��ඡන කෘත්යය න�, රෑපාර�මණා�න� පි�ගැන�ම ය. සම්පටිච්ඡන කෘත්යය
ෙකෙරන සිත් ද ෙදෙකකි.
10. සන��රණ කෘත්යය න�, රෑපාර�මණා�න� �රණය ��ම ය. සන්තීරණ කෘත්යය
ෙකෙරන සිත් ත�ෙනකි.
11. ෙවා�ථපන කෘත්යය න�, රෑපාර�මණා�න� ව්යවස්ථා ��ම ය. (ෙමය අාව�ජන
�ෙශ්ෂය�.) ෙවා�පන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එෙකකි.
12. ජවන කෘත්යය න�, කුශලාකුශලා� වූ ඒ ඒ කෘත්ය �ද්ධ ��� වශෙයන� �ත
අාර�මණෙය� ෙනාෙයක� වර �වැ �වැ ෙමන� පැවැත�ම ය. ජවන කෘත්යය ෙකෙරන සිත්
පස් පණෙස (55) කි.
13. ත�ර�මණ කෘත්යය න�, ජවන ��න� ගත� අරමුණ ම ෙගන ��මය. තදාරම්මණ
කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එෙකාෙළාස (11) කි.
14. චු� කෘත්යය න� එක� භවයක� ස�බ�ධ �ත�ත සන�ත�ය ගිලි� යාමය. චුති කෘත්යය
ෙකෙරන සිත් ද එක�න් විස්ෙස (19) කි.
ප්ර�ස��, භවා�ග, ච්යු� කෘත්ය ෙකෙරන�ෙන� එක ම �ත� වලි�. ය� �ත�න� ප්ර�ස��
�� න� එය ම සෙ��න� අරමුණ� ෙනා ගන�නා කල භවා�ග වශෙයන� පැවැත අවසන��
ච්යු� ෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�ත�වලින� ෙකෙරන කෘත්ය ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
ප්ර�ස��, භවා�ග, ච්යු� පැහැ�ලි කරන�. ඒ කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද?
අාව�ජන, ෙවා�ථපන කෘත්ය ල�ෂණ දක�වන�.
දස්සන, සවණ, ඝායන, සායන, ඵුසන කෘත්ය පැහැ�ලි කරන�.
ජවන, ත�ර�මණ යන� �ම? ඒ කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද?

5. කෘත්ය සංග්රහය (ෙදවන ෙකාටස)
ප්ර�සන�ධ්යා� කෘත්යයන� ප්රකට වශෙයන� �නගැන�ම සඳදහා ඔවුන� පි�බඳද ස්ථාන ද
ෙම�ට ම දක�වන� ලැෙ�. ෙදපස ඉ� �ක��ෙමන� මධ්යය අවෙබෝධ කරගැන�ම පහස�ය.
ස්ථාන වනා� 1-ප්ර�සන�� ස්ථානය, 2-භවා�ග ස්ථානය, 3-අාව�ජන ස්ථානය, 4-

පඤ්ච�ඤ්�ණස්ථානය, 5-ස�ප��ඡන ස්ථානය, 6-සන��රණ ස්ථානය, 7-ෙවා�ථපන
ස්ථානය, 8-ජවන ස්ථානය, 9-ත�ර�මණ ස්ථානය, 10-චු� ස්ථානය � දශ�ධ ෙ�.
ස්ථාන න�, ඒ ඒ �ත� පි��මට තැන� ය. ස්ථානය � �ෙමන� ඒ ඒ කෘත්ය ෙකෙරන �ත�
අ�ෙකක, ස්ථාන අ�ෙකකැ � ෙනා ��ය ය�තු ය. ෙපතැල්ෙල් ෙබෝ�ක�කාෙග් රෑපය �
� කල ෙපතැල්ල අ�ෙකක, රෑපය අ�ෙකකැ � ෙනාගන�නා ෙම�. අවෙබෝධෙය�
පහස�ව සඳදහා ෙමෙස් දක�වන� ලැෙ�.
1. ප්ර�සන�� ස්ථාන න�, ප්ර�සන�� වන �ත� පි��මට තැන� ය. ඒ වනා� චුතියට ද
භවාඞ්ගයට ද අතර ෙව්. ප්ර�ස��යට මුලින� අැත�ෙත� චු� ය. ප්ර�සන��යට අනතුරැව
අැත�ෙත� භවා�ග ය. එබැ�න� චු� භවා�ග ෙදකට අතර ප්ර�සන�� ස්ථාන �.
ප්ර�සන��යට අනතුරැ වැ භවා�ග �ත� �පයක� අැ��ම ස්වභාවෙය�.
2. භවා�ග ස්ථාන න�, භවා�ග වන �ත� පි��මට තැන� ය. ඒ වනා� ප්ර�සන��,
අාව�ජන ෙදකට අතර ද, ජවන, අාව�ජන ෙදකට අතර ද, ත�ර�මණ, අාව�ජන
ෙදකට අතර ද, ෙවා�ථපන, අාව�ජන ෙදකට අතර ද �� �ෙටක ජවන, චු� ෙදකට
අතර ද ත�ර�මණ, චු� ෙදකට අතර ද ෙ�. ප්ර�සන��යට අනතුරැවැ භවා�ගය ද,
භවා�ගයට අනතුරැ වැ අාව�ජන ෙද�න� එකක� ද ෙ�. එ බැ�න� ප්ර�ස��, අාව�ජන
ෙදකට අතර භවා�ගස්ථාන �. ෙසස� ස්ථාන වනා� වීථි පාදෙයහි ද පැහැ�ලි වන�ෙන� ය.
ෙම� �ක�වුව ද ��ෙබාධ �.
3. අාව�ජන ස්ථාන න�, අාව�ජන �ත� පි��මට තැන� ය. අාව�ජන �ත�
පඤ්චද්වාරාව�ජනය, මෙනාද්වාරා ව�ජනය� ��ධ ෙ�. භවා�ග පඤ්ච�ඤ්�ණයන�ට
අතර පඤ්ච ද්වාරාව�ජන ස්ථාන ය. භවාං◌්ග ජවනයන�ට අතර මෙනෝද්වාරාව�ජන
ස්ථාන �.
4. පඤ්ච �ඤ්�ණ ස්ථාන න�, චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත� ෙදක ද, ෙසාත�ඤ්�ණ �ත�
ෙදක ද, ඝාණ�ඤ්�ණ �ත� ෙදක ද, ��හා�ඤ්�ණ �ත� ෙදක ද, කාය �ඤ්�ණ
�ත� ෙදක ද පි�ටන තැන� ය. ඒ වනා� ඒ ඒ �ත�ත ��න�� පඤ්චද්වාරාව�ජන
ස�ප��ඡන �ත� ෙදකට අතර ද ෙ�.
5. ස�ප��ඡන ස්ථාන න�, ස�ප��ඡන �ත� ෙදක පි��මට තැන� ය. ඒ වනා�
පඤ්ච�ඤ්�ණ, සන��රණ �ත�වලට අතර ෙ�. පඤ්ච �ඤ්�ණයන�ට අනතුරැ වැ
ස�ප��ඡනය ද, ස�ප��ඡනයට අනතුරැ වැ සන��රණය ද උප�. එබැ�න� පඤ්ච
�ඤ්�ණ, සන��රණයන�ට අතර ස�ප��ඡන �.
6. සන��රණ ස්ථාන න�, සන��රණ �ත� පි��මට තැන� ය. ඒ වනා� ස�ප��ඡන,
ෙවා�ථපන �ත�වලට අතර ෙ�. ස�ප��ඡනයට අනතුරැ වැ සන��රණය ද
සන��රණයට අනතුරැ වැ ෙවා�ථපනය ද පඤ්චද්වා�ක ��න� � උප�න බැ��.

7. ෙවා�ථපන ස්ථාන න�, ෙවා�ථපන �ත පි��මට තැන� ය (මෙනාද්වාරාව�ජනය ම
පඤ්චද්වාරෙය� ෙවා�ථපන කෘත්යය �ද්ධ කරන බව දතය�ත.ු ) ඒ වනා� සන��රණ
ජවනයන�ට ද, සන��රණ භවා�ගයන�ට ද අතර ෙ�. වීථි පාදෙයහි � ස�ෙබාධ වන�ෙන�ය.
8. ජවන ස්ථාන න�, ජවන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් පස් පණස (55) පිහිටීමට තැන් ය. ඒ
වනා� ෙවා�ථපන ත�ර�මණයන�ට ද, ෙවා�ථපන භවා�ගයන�ට ද, ෙවා�ථපන චු�න�ට
ද, මෙනාද්වාරාව�ජන ත�ර�මණයන�ට ද, මෙනාද්වාරාව�ජන භවා�ගයන�ට ද,
මෙනාද්වාරාව�ජන චු�න�ට ද අතර ෙ�. �ස්තර වීථි පාදෙයහිය.
9. තදාරම්මණ ස්ථාන න�, තදාරම්මණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එෙකාෙළාස පිහිටීමට
තැන්ය. ඒ වනා� ජවන භවා�ගයන�ටද, ජවන චු�න�ට ද අතර ෙ�. ජවනයන�ට අනතුරැ
වැ ත�ර�මණ ද, ත�ර�මණයන�ට අනතුරැ වැ භවා�ග ද ෙ�. එබැ�න� ජවන භවා�ග
අතර ත�ර�මණ �. එෙස් ම අැතැ� �ට ජවනයන�ට අනතුරැ වැ ත�ර�මණ ද
ත�ර�මණයන�ට අනතුරැ වැ චු� ද ෙ�. එ�ට ජවන චු�න�ට අතර ත�ර�මණ �.
10. චුති ස්ථාන නම්, ච්යුති කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එක�න් විස්ස (19) පිහිටන තැන් ය. ඒ
වනා� ජවන ප්ර�සන��න�ට ද, ත�ර�මණ ප්ර�සන��න�ට ද, භවා�ග ප්ර�ස��න�ට ද
අතර ෙ�. අැතැ��ට ජවනයට අනතුරැ වැ චු� ෙ�. අැතැ� �ට ත�ර�මණයන�ට
අනතුරැ වැ චු� ෙ�. අැතැ� �ට භවා�ග ද � චු� ෙ�. ෙ� ක�ම වීථි පාදෙයහි පැහැ�ලි
වන�ෙන��.
ප්රශ්න.
1. ස්ථාන ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
2. අසවල් අසවල් �ත� අසවල් අසවල් �ත�වලට අතර ය � දක�වන�.
3. ප්ර�සන���ත�තය, ප්ර�සන�� කෘත්යය, ප්ර�සන��ස්ථානය යන ෙමාවුන�ෙග් ෙභ්දය
ෙහෝ අෙභ්දය දක�වන�.
4. පඤ්ච�ඤ්�ණ ස්ථාන න�න� ෙකෙතක� ගැෙනත� ද? කවරහ� ද?
5. ස්ථාන පැහැ�ලි වශෙයන� දතහැක�ෙක� ෙකා තැන�� ද?

6. කෘත්ය සංග්රහය. (ෙතවන ෙකාටස)
ප්ර�සන�ධ්යා� කෘත්යයන�ෙග් අාකාර ද, ෙමෙතක� ෙමෙතක� �ත� ප්ර�සන�ධ්යා� කෘත්ය
ෙකෙර� ද යට දක�වන ල�. ඒ ප්ර�සන�ධ්යා� කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙ� ෙ� ය�
�ත�තයන�ෙග් න� වශෙයන� ම ෙම� දක�වන� ලැෙ�.

1. ප්රතිසන්ධි කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එක�න්විස්ෙස (19) කි. එ න�, උෙපක�ඛා සහගත
සන��රණ ෙදකය, මහා �පාක අටය, රෑපාවචර �පාක පසය. අරෑපාවචර �පාක සතරය
යන ෙමාහ� �.
උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ෙදක න�, අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය
(චිත්තපාද 8 වන පාඩෙම් 7 බලනු.) හා කුසල අෙහ්තුක �පාක උෙපක�ඛා සහගත
සන��රණ ය �. (චිත්තපාද 9 වන පාඩෙම් 8 බලනු.)
2. ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත� අතුෙරන� උෙපක�ඛා සහගත උද්ධ�ච �ත හැර අවෙශ්ෂ
අකුසල �ත� එෙකාෙළාසට ප්ර�සන�� �පාක ලැෙ�. එෙස් ප්ර�සන�� �පාක වශෙයන�
නරක, ��සන�, ෙප්ර්ත, අස�ර යන සතර අපාය අතුෙරන� ය� අපාෙයක ඒ භවෙය�
චු�යට අනතුරැ වැ ලැෙබන�ෙන� ෙ� උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ �ත �. එ�න�
ප්ර�සන�� කෘත්ය ෙකෙ� යන� � ෙ� මැ�. ෙද�ෙයකුෙග් ෙහෝ බ්රහ්මෙයකුෙග් ��
ෙමෙහ�මක� නැ� වැ හ�� අකුශල �ත�තශක��ෙයන� ම ඒ අකුශලය කළ පුද්ගලයා
අපායට පැ�ෙණ� යන� ෙම� �ශ්චය �. ෙසස� තන�� � ෙමෙස්�.
3. කාමාවචර කුසල් අට අතුෙර� ද්�ෙහ්තුක ඔමක (=ලාමක) කුසල්වල ප්ර�සන�� �පාක
න�, කුශල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය �. එය මන�ෂ්ය ෙලෝකෙය� ජාත්යන�ධ
ජා�බ�රා�න�ෙග් වශෙයන� පහළ ෙ�. ද්�ෙහ්තුක ඔමක කුසල් න�, පූ�ව මුඤ්චන අපර
එක ෙස් ෙනා ලැෙබන ෙසෝමනස්ස සහගත �න�ප්පය�ත�ත අසංඛාර සසංකාර �ත�
ෙදක හා උෙපක�ඛා සහගත �ණ�ප්පය�ත�ත අසංඛාර සසංඛාර �ත� ෙදක ද යන කුසල
�ත� සතර �.
4. මහා�පාක අට න�, (චිත්තපාද 12 වන පාඩෙම් දැක්වුණු) කාමාවචර සෙහ්තුක �පාක
�ත� අටය. ඔ�හ� ප්ර�සන�� වශෙයන� ලැෙබන ක�මය සැෙක�න� ෙමෙස් දත ය�තු ය.
ත්රිෙහ්ත�ක උත්කෘෂ්ට ක�ශලයන්ට ත්රිෙහ්ත�ක විපාක සිත් සතර ප්රතිසන්ධි වශෙයන් දක්නට
ලැෙබ්. ත�ිෙහ්තුකවැ උත�කෘෂ්ට �ම න�, �න ස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර කුසල �ත� සතර
පූ�ව මුඤ්චන අපර වශෙයන� එක ෙස් ලැ�ම ය. ත�ිෙහ්තුක �පාක �ත� සතර න� යට
� �න ස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර �පාක සතර �.
5. ත්රිෙහ්ත�ක ඔමක ක�ශලයන්ට හා ද්වි ෙහ්ත�ක උත්කෘෂ්ට ක�ශලයන්ට ද්වීෙහ්ත�ක විපාක සිත්
සතර ප්රතිසන්ධි වශෙයන් ලැෙබ්. ත�ෙ
ි හ්තුක වැ ඔමක �ම න�, යට �ක�වුණ� �ණ
ස�ප්රය�ක�ත කුසල �ත� සතර මුඤ්චන වශෙයන� පැවැත පූ�ව අපර වශෙයන� ෙනා
පැවැ�ම�. ෙහවත� කුශලය කරන ෙමාෙහෙත� �න ස�ප්රය�ක�ත වැ පූ�ව අපරෙය�
�න �ප්රය�ක�ත �ම�. ද්�ෙහ්තුක �පාක න�, යට �ක�වුණ� �පාක අට අතුෙරන� �ණ
�ප්පය�ත� �පාක �ත� සතර �.
6. ද්විෙහ්ත�ක ඔමක ක�ශලයන්ට අෙහ්ත�ක විපාකය ලැෙබන සැ� යට දක�වන ලද්ෙද් �.

7. රෑපාවචර කුසල �ත� පසට රෑපාවචර �පාක පස යථා ක�මෙයන� �පාක වශෙයන�
ලැෙ�.
8. රෑපාවචර කුසල �ත� සතරට අරෑපාවචර �පාක �ත� සතර යථාක�මෙයන� ලැෙ�. ෙ�
පි�බඳද �ෙශ්ෂ �ස්තර මතු ප්රකාශ වන බැ� දත ය�තු �.
9. භවාඞ්ග කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ද එක�න් විස්ෙසකි. ය� �ත�න� ප්ර�සන�� �� න� ඒ
�ත ම සෙ��න� අරමුණ� ෙනා ගන�නා ලද භවා�ග ෙ�. එබැ�න� ප්ර�සන�� කෘත්යය
ෙකෙරන �ත� එකුන� �ස්ෙසන� (19) ම භවා�ග කෘත්යය ද ෙකෙරන බැ� දත ය�තු �.
ප්රශ්න.
1. ප්ර�සන�� කෘත්යය ෙකෙරන �ත� 19 දක�වන�.
2. භවා�ග කෘත්යය ෙකෙරන �ත� 19 දක�වන�.
3. අසවල් අසවල් �ත�වලට අසවල් අසවල් �ත� ප්ර�සන�� වශෙයන� ලැෙ� ය�
පැහැ�ලි කරන�.
4. කුශල-ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට හා ත�ිෙහ්තුක ඔමක වන සැ� ෙකෙස් ද?
5. ප්ර�සන��, භවා�ග ක�ම ද? �පාක ද? උත�තරයට ෙහ්තු දක�වා පැහැ�ලි කරන�.

7. කෘත්ය සංග්රහය. (සතරවන ෙකාටස)
10. ආවර්ජන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එ න� පඤ්චද්වාරාව�ජනය හා
මෙනාද්වාරාව�ජනය �.
�ත සෙ��න� අරමුණ� ෙනාගන�නා කල භවා�ගය � �යන ල�. එ�ට �ත ෙනාෙයක�
�ගට න�ල් අැදෙගන ඒ මැදට � �සල වැ ��නා මකු�වකු ෙම�. ච�ෂුරා� පංචද්වාර
අතුෙරන� ය� ද්වාරෙයක අරමුණක� හැපුණ� �ට ඒ භවා�ගය චලන ෙ�. එ�ට ම භවා�ග
උප�ෙ�ද ද ෙ�. න�ලක සතකු �ඳ�ණ� �ට මකු�වා සැෙලන�නාක� ෙම�. උෟ අව� වූවක�
ෙම�. ඒ අැ�ල්ෙල� ම ෙ� කවර ෙ�ර�න� අරමුණ හැපුෙණ� ෙ� ෙහෝ� පි�ක�සා බලන
�ෙතක� උප�. එය පඤ්චද්වාරාවර්ජන �ත�තය �. මකු�වා කවර න�ෙලක සතා �ඳ�ෙණ�
�� පි�ක�සා බලන�නාක� ෙම�.
ධ�මාර�මණයක� �තට අරමුණ� වූ �ට ෙපර ෙස්ම භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ�
මෙනෝද්වාරාව�ජන �ත�තය උප�. (පංචද්වාරාව�ජන ��ෙය� ෙ� ම ෙවා�ථපන
නාමෙයන� ප්රකාශ වන බැ� දත ය�තු �.)

11. දර්ශන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එන� අකුසල �පාක චක�ඛු �ඤ්�ණය හා
කුසල අෙහ්තුක �පාක චක�ඛු �ඤ්�ණය �. අ�ෂ්ට රෑපයක� චක�ෂුඃ ප්රාසාදෙය�
ගැටුණ� �ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරා ව�ජනයට ඉක��� වැ අකුසල
�පාක චක�ඛු �ඤ්�ණය උප�. එ�න� ද�ශන කෘත්යය ෙකෙරන�ෙන�ය. එෙස් ම ඉෂ්ට
රෑපයක� චක�ෂුඃ ප්රසාදෙය� ගැටුණ� �ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ�
පඤ්චද්වාරාව�ජනයට අනතුරැ වැ කුසල �පාක චක�ඛු �ඤ්�ණය උප�. එ�න� ද
ද�ශන කෘත්යය ෙකෙරන�ෙන� �.
12. ශ්රවණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එන�, අකුසල �පාක ෙසාත�ඤ්�ණය හා
කුසල අෙහ්තුක �පාක ෙසාත�ඤ්�ණය �. අ�ෂ්ට ශ�දයක� ෙශ්රාත� ප්රසාදෙය� ගැටුණ�
�ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරා ව�ජනය ඉපිද ඉක��� අකුසල �පාක
ෙසාත�ඤ්�ණය උප�. එ�න� ශ්රවණ කෘත්යය ෙකෙරන�ෙන�ය. එෙස් ම ඉෂ්ට ශ�දයක�
ෙශ්රාත� ප්රසාදෙය� ගැටුණ� �ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජනය ඉපිද
ඉක��� කුසල �පාක ෙසාත �ඤ්�ණය උප�. එ�න� ද ශ්රවණ කෘත්යය ෙකෙරන�ෙන� �.
13. ආඝ්රාණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එන�, අකුසල �පාක ඝාණ�ඤ්�ණය හා
කුසල ෙහ්තුක �පාක ඝාණ�ඤ්�ණය �. අ�ෂ්ට ගන�ධයක� ඝ�ාණ ප්රසාදෙය� ගැටුණ�
�ට භවා�ග සන�ත�ය අැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජනය ඉපිද ඉක��� අකුසල �පාක
ඝාණ�ඤ්�ණය උප�. එ�න� අාඝ�ාණ කෘත්ය ෙකෙ�. එෙස්ම ඉෂ්ට ගන�ධයක� ඝ�ාණ
ප්රසාදෙය� ගැටුණ� �ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජන වැ ඉක���
කුසල �පාක ඝාණ�ඤ්�ණය උප�, එ�න� ද අාඝ�ාණ කෘත්යය ෙකෙර�.
14. සායන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. අ�ෂ්ට හා ඉෂ්ට රසාර�මණ �හ්වා
ප්රසාදෙය� ගැටුණ� �ට ෙපර ෙස්ම භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජන වැ
අකුසල �පාක හා කුසල �පාක ��හා�ඤ්�ණ �ත� ෙදක උප�. එ�න� සායන කෘත්යය
ෙකෙර�.
15. ඵුසන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එන�, අකුසල �පාක කාය �ඤ්�ණය හා
කුසල �පාක කාය �ඤ්�ණය �. අ�ෂ්ට හා ඉෂ්ට ස්ප්රෂ්ටව්ය කාය ප්රසාදෙය� ගැටුණ�
�ට භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජන වැ අකුසල �පාක �ක�ඛ සහගත
කාය �ඤ්�ණය හා කුසල �පාක ස�ඛ සහගත කාය �ඤ්�ණය උප�. එ�න� ස්ප�ශ
කෘත්යය ෙකෙර �.
16. සම්පටිච්ඡන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ෙදෙකකි. එන�, අකුසල �පාක උෙපක�ඛා
සහගත ස�ප��ඡන �ත�තය හා කුසල අෙහ්තුක �පාක උෙපක�ඛා සහගත ස�ප��ඡන
�ත�තය �. ඒ �ත�ත ��න�� චක�ඛු�ඤ්�ණ ෙසෝත�ඤ්�ණා� �ත�වලට අනතුරැ වැ
ෙ� �ත� ෙදක උප�. එ�න� ස�ප��ඡන කෘත්යය ෙකෙර�.
17. සන්තීරණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් ත�ෙනකි. එන�, අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත
සන��රණය ද කුසල අෙහ්තුක �පාක ෙසෝමනස්ස සහගත සන��රණය හා උෙපක�ඛා

සහගත සන��රණය යන ෙමාහ� �. ඒ ඒ �ත�ත ��න�� ස�ප��ඡනයට අනතුරැ වැ ෙ�
�ත� උප�. ඔවුන�ෙගන� සන��රණ කෘත්යය ෙකෙර�. කුසල �පාකාවස්ථාෙය� �
අ�ෂ්ටාර�මණෙය� සන��රණය ෙසෝමනස්ස වන සැ� ද ඉෂ්ට මධ්යස්ථාර�මණෙය�
උෙපක�ෂා සහගත වන සැ� ද යට �යන ලද මැ�.
18. ෙවා�පන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එෙකකි. එ න�, මෙනාද්වාරාව�ජනය �. ෙමය
පංචද්වාරෙය� ලා ෙවා�ථපන න�න� ද, මෙනාද්වාරෙය� ලා මෙනාද්වාරාව�ජන න�න�
ද පළ ෙ�. පඤ්චද්වාරෙය� සන��රණයට අනතුරැ වැ ද මෙනාද්වාරෙය� භවා�ගයට
අනතුරැ වැ ද උප�.
19. ජවන කෘත්යය ෙකෙරන සිත් පස්පණෙස (55) කි. එන� අකුසල �ත� 12 ය,
ෙසෝමනස්ස සහගත හ�තුප්පාදය, කාමාවචර කුසල් අට හා එම සෙහ්තුක ක�ය
ි ා අටය,
රෑපාවචර කුසල පස හා එම ක�ියා පසය, අරෑපාවචර කුසල සතර හා එම ක�ියා සතරය,
ෙලෝෙකාත�තර කුසල සතර හා එම ඵල සතරය යන ෙමාහ� �. පඤ්චද්වාරෙය�
ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ද මෙනාද්වාරෙය� මෙනාද්වාරාව�ජනයට අනතුරැ වැ ද ෙ�
�ත� පහළ ෙ�. �ය� අකුසල් ද �ය� කුසල් ද අාව�ජන ෙදක හැර ෙසස� �ය� ක�ියා ද
ඵල සතර ද ජවන කෘත්ය කරන�ෙන�ය � දතය�තු, �ස්තර මතු පළ ෙ�.
20. තදාරම්මණ කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එෙකාෙළාෙසකි. එන� සන��රණත�ය හා
කාමාවචර මහා �පාක අටය. ෙමා�හ� අ�මහත�තාල�බන �ත�ත ��ෙය� ජවනයන�ට
අනතුරැ ව උප�ත�. �ස්තර මතු පළ ෙ�.
21. ච්යුති කෘත්යය ෙකෙරන සිත් එක�න් විස්ෙස (19) කි. ය� �ත�න� ප්ර�සන�� කෘත්යය
�� න� එ් ��න� ම භවා�ග කෘත්යය ද වන�ෙන� ය � යට �යන ල�. ඒ ��න� ම චු�
කෘත්යය ද වන බව ෙම� � දත ය�තු �. එබැ�න� ප්ර�සන�� කෘත්යය ෙකෙරන �ත� එකුන�
�ස්ෙසන� ම ච්යු� කෘත්යය ද ෙකෙරන�ෙන� ය. ඒ ��න� ම ය � � කල ඒ සමාන �ත�
ගත ය�තු�. ඒ ෙබෙහත ම ෙදව � � කල ඒ සමාන ෙබෙහත� ගන�නාක� ෙම�.
වීථි පාදය ඉෙග�ෙමන� ෙ� කෘත්ය පි�බඳද �ෙශ්ෂ අවෙබෝධයක� ලැෙබන බව සැල�ය
ය�තු �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අාව�ජන කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙදක දක�වන�.
දස්සන, සවණ, ඝායන, සායන, ඵුසන, කෘත්ය ෙකෙරන �ත� දක�වන�.
සන��රණ ෙවා�ථපන කෘත්ය ෙකෙරන �ත� කවරහ� ද?
ජවන �ත� 55 දක�වන�.
ත�ල�බන �ත� �යද? කවරහ� ද?

8. කෘත්ය සංග්රහය. (පස්වන ෙකාටස)
එකුන� අන� (89) �ත� වලින� තු�ස් කෘත්ය ෙකෙරන සැ� යට දක�වන ල�. ඔවුන� අතුෙරන�
අැතැ� �ත�වලින�/කෘත්ය පෙසක් ද, අැතැ� �ත�වලින� කෘත්ය සතෙරක් ද? අැතැ� �ත�
වලින� කෘත්ය ත�ෙනක් ද, අැතැ� �ත�වලින� කෘත්ය ෙදෙකක් ද, අැතැ� �ත�වලින� එක එක
කෘත්යය ද �ද්ධ ෙ�. ඒ බැ� යට දක�වන නමු � පැහැ�ලි වශෙයන� ෙම� � දක�වන�
ලැෙ�.
1. උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණ සිත් ෙදකින් ප්රතිස�ධිය, භවාඞ්ගය, චුතිය, තදාරම්මණය,
සන්තීරණය, යන කෘත්ය පෙසක් වන්ෙන් ය.
ඒ එෙස් මැ �. ෙ� �ත� ෙද�න� අකුසල් වලට හා ද්�ෙහ්තුක ඔමක කුසල්වලට ප්ර�ස��
�පාක වහෙයන� පවත�නා කල්� ප්ර�ස�� කෘත්යය ද, ඒ පි��ද ගත� තැන� පටන�
සෙ��න� අරමුණ� ෙනා ෙගන �ත�ත සන�ත�ෙය් අ��ෙ�ද ප්රවෘත�� වශෙයන� පවත�නා
කල්� භවා�ග කෘත්ය ද, අවසානෙය� මරණ වශෙයන� පවත�නා කල්� ච්යු� කෘත්යය ද,
අැතැ� තැෙනක ජවන ��න� ගත� අරමුණ ගන�නා කල්� ත�ල�බන කෘත්ය ද
පඤ්චද්වාරෙය� ස�ප��ඡනයට අනතුරැ වැ අරමුණ �රණය ��� වශෙයන� පවත�නා
කල්� සන��රණ කෘත්ය ද �ද්ධවන�ෙන� ය. ෙම� �ෙශ්ෂ �භාග මතු පළ ෙ�.
2. කාමාවචර සෙහ්ත�ක විපාක සිත් අෙටන් ප්රතිස�ධිය, භවාඞ්ගය, චුතිය, තදාරම්මණය යන
කෘත්ය සතෙරක් වන්ෙන් ය.
ඒ එෙස් මැ�. කාමාවචර ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ටවූද ත�ිෙහ්තුක ඔමක හා ද්�ෙහ්තුක
උත�කෘෂ්ට වූ ද කුශලයන�ට ප්ර�ස�� �පාක වශෙයන� පවත�නා කල්� ප්ර�ස�� කෘත්ය ද,
ඒ භවෙය� සෙ��න� අරමුණ� ෙනාගන�නා කල්� භවා�ග කෘත්ය ද, අවසානෙය� මරණ
වශෙයන� පවත�නා කල්� ච්යු� කෘත්ය ද, ජවන ��න� ගත� අරමුණ ම ෙගන ��න කල්�
ත�ර�මණ කෘත්ය ද වන�ෙන� �.
3. මහග්ගත විපාක ෙහවත් රෑපාවචර අරෑපාවචර විපාක සිත් නවෙයන් ප්රතිස�ධි, භවාඞ්ග,
චුති යන කෘත්ය ත�ෙනක් වන්ෙන් ය. ඒ එෙස් මැ�. ඔවුන�ෙගන� ඒ ඒ රෑපාවචර අරෑපාවචර
භවයන�� ප්ර�ස�� වශෙයන� පවත�නා කල්� ප්ර�ස�� කෘත්ය ද, ද්වාරවලින� අරමුණ�
ෙනාෙගන �ත�ත සන�ත�ෙය් අ��ෙ�ද ප්රවෘත�� වශෙයන� පවත�නා කල්� භවා�ග
කෘත්ය ද අවසානෙය� ච්යු� කෘත්ය ද වන�ෙන� �.
4. ෙසෝමනස්ස සහගත සන්තීරණ චිත්තෙයන් සන්තීරණ, තදාලම්බන යන කෘත්ය ෙදෙකක්
වන්ෙන් ය.
ඒ එෙස් මැ � එ�න� පඤ්චද්වාරය පි�බඳද අ� ඉෂ්ටාල�බනෙය� ස�ප��ඡනයට
අනතුරැ ව ඒ අරමුණ ම �රණය ��� වශෙයන� පවත�නා කල්� සන��රණ කෘත්යය

�ද්ධ ෙ�. ජවනාවසානෙය� ජවන ��න� ගත� අරමුණ ගැ�� වශෙයන� පවත�නා කල්�
ත�ල�බන කෘත්යය �ද්ධ ෙ�.
5. මෙනාද්වාරාවර්ජන චිත්තෙයන් ෙවා�පනය, ආවර්ජනය යන කෘත්ය ෙදෙකක් වන්ෙන්
ය.
පඤ්චද්වා�ක ��ෙය� සන��රණයට අනතුරැ ව ඒ අරමුණ ම ව්යවස්ථා ��� වශෙයන�
ෙවා�ථපන කෘත්යය ෙ�. මෙනාද්වා�ක ��ෙය� භවා�ග උප�ෙ�දයට අනතුරැ වැ
අාව�ජන කෘත්ය ෙව �.
6. ෙසස� පස්පණස් (55) ජවන �ත�වලින� ද, මෙනාධාතුත�ික ස�ඛ්යාත වූ
පඤ්චද්වාරාව�ජන ස�ප��ඡන ය�ගල යන �ත� තු�න� ද, ෙදපස් �ඤ්�ණ සංඛ්යාත
චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදකය, ෙසාත �ඤ්�ණ �ත� ෙදකය, ඝාණ �ඤ්�ණ �ත�
ෙදකය, ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙදකය, කාය �ඤ්�ණ �ත� ෙදකය යන �ත� දසෙයන� ද
එක එක කෘත්යය ම වන�ෙන� ය. ඒ එෙස් මැ �. ජවන �ත� පස් පණ�න� ජවන කෘත්යය
ම ෙකෙ�. පඤ්චද්වාරාව�ජන �ත�තෙයන� ආවර්ජන කෘත්යය ම ෙකෙ�. ස�ප��ඡන
�ත� ෙද�න� සම්පටිච්ඡන කෘත්යය ම ෙකෙ�. චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙද�න� ද�ශන
කෘත්යය ම ෙකෙ�. ෙසෝත �ඤ්�ණ �ත� ෙද�න� ශ්රවණ කෘත්යය ම ෙකෙ�. ඝාණ
�ඤ්�ණ �ත� ෙද�න� අාඝ�ායන කෘත්යයම ෙකෙ�. ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙද�න�
අාස්වාදන කෘත්යය ම ෙකෙ�. කාය �ඤ්�ණ �ත� ෙද�න� ස්පර්ශ කෘත්යය ම ෙකෙ�.
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*“

පටිස�ධාදෙයා නාම කිච්චෙභෙදන චුද්දස,
දසධා ඨාන ෙභෙදන චිත්ත�පාදා පකාසිතා.
අට්ඨසට්ඨි තථා ද්ෙව ච නවාට්ඨ ද්ෙව යථාක්කමං,
එක ද්වි ති චත� පඤ්ච කිච්චට්ඨානානි නිද්දිෙස”.

ප්ර�ස�ධ්යා� වූ �ත�ෙතාත�පාදෙයෝ කෘත්ය ෙභ්දෙයන� තු�ස් (14) �ධ වන�නාහ. ස්ථාන
ෙභ්දෙයන� දස (10) �ධ වන�නාහ. එ� � එක කෘත්ය ෙකෙරන �ත� අටසැෙට (68) ක. ද්�
කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙදෙකක. ත�ි කෘත්ය ෙකෙරන �ත� නවෙයක. චතු කෘත්ය ෙකෙරන
�ත� අෙටක. පංච කෘත්ය ෙකෙරන �ත� ෙදෙකක. යට �ක�වුණ� ෙල�න� ගණන� බලා ගත
ය�තු �.
ප්රශ්න.
1. එක කෘත්යය ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
2. කෘත්ය ෙදකක� ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
1

*පි��ඳද අෑ ෙබ�න� - තු�ස් �� ෙ� �ත� ��,
දස �� ෙබ�න� එ� - ගණන� පි�ෙවල ෙමෙලෙස්.
එක� �� අටසැට ෙද �� ෙද, තුන� �� නව,
�� �� අෙටක, පස් ��, නවෙයකැ � මු� දන�ෙන�.

3. කෘත්ය තුනක� ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
4. කෘත්ය සතරක� ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
5. කෘත්ය පසක� ෙකෙරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?

9. ද්වාර සංග්රහය. (පළමුවන ෙකාටස)
ද්වාර න�, අැතු��මට හා පිට�මට අවකාශ අැ� තැන� ය. මෙනාද්වාරාව�ජනා� වූ
�ත�තයන�ෙග් පැවැත�මට අවකාශ අැ� තැන� ෙම� ද්වාර ය� �යන� ලැෙ�. ද්වාර වනා�
චක�ඛුද්වාරය, ෙසාතද්වාරය, ඝාණද්වාරය, ��හාද්වාරය, කායද්වාරය, මෙනාද්වාරය �
සවැ�රැ� ෙ�.
1. චක්ඛු න�, චක�ෂුඃප්රසාදය-ෙහවත� අැස් ගඩුව �සා පවත�නා රෑප ද�ශනෙය� ශක��
අැ� ස්ථානය. චක�ඛුව ම ද්වාර වූෙය් චක�ඛුද්වාර �.
2. ෙසාත න�, ෙශ්රාත� ප්රසාදය-ෙහවත� කන��ල තුළ ෙරෝම කූපයක� �සා පවත�නා ශ�ද
ශ්රවණෙය� ශක�� අැ� ස්ථානය. ෙසාතය ම ද්වාර වූෙය් ෙසාතද්වාර �.
3. ඝාණ න�, ඝ�ාණ ප්රසාදය-ෙහවත� නා�කාව තුළ එ�කුර සටහනක� බඳ� වූ ගැන�ෙ�
ශක�� අැ� ස්ථානය. ඝාණය ම ද්වාර වූෙය් ඝාණද්වාර �.
4. ජිව්හා න�, ��හා ප්රසාදය ෙහවත�-�ව අැස�රැ ෙකාට පවත�නා රස �ඳද ගැන�ෙ� ශක��
අැ� ස්ථානය. ��හා ම ද්වාර වූෙය් ��හාද්වාර �.
5. කාය න�, කායද්වාරය-ෙහවත� ෙකස් ෙලා� �ය අග් හා �යලී ගිය ස� කැබලි අා�
තැන� හැර, මු� ශ�රය අැස�රැ ෙකාටැ පවත�නා ස්ප�ශ �ඳද ගැන�ෙ� ශක�� අැ� ස්ථානය.
කාය ම ද්වාර වූෙය් කායද්වාර �.
6. මන න�, ෙම� භවා�ග �ත�තය �. ෙහ ද සාමාන්ය භවා�ගය ම ෙනාවැ
අාව�ජනයට නැ�ගත� භවා�ගය �. “සාවජ්ජනං භවඞ්ගං ත� මෙනාද්වාරංති වුච්චති” යන�
එෙහ�න� �යන ල�. මන ම ද්වාර වූෙය් මෙනාද්වාර �.
ෙ� එක� එක� ද්වාරයක� අැස�රැ ෙකාටැ උපදනා �ත� ෙමෙස් දත ය�තු�.
7. පඤ්චද්වාරාව�ජනය, චක�ඛු �ඤ්�ණ ද්�කය, ස�ප��ඡන ය�ගලය, සන��රණ
ත�ිකය, ෙවා�ථපනය, කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ය, ත�ල�බන අටය යන ෙ�
සසා�ස් (46) �ත� චක�ඛුද්වාරෙය� උපදෙන� ය.

පඤ්චද්වාරාවර්ජන නම් චිත්තපාද 10 වන පාඩෙම් �ක�වුණ� පඤ්චද්වාරාව�ජන �තය.
චක�ඛු�ඤ්�ණ ද්�ක න�, එහි 8 වන පාඩම්හි �ක�වුණ� අකුශල �පාක හා කුශල
අෙහ්තුක �පාක චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදකය. සම්පටිච්ඡන යුගල න�, එ� ම �ක�වුණ�
අකුශල �පාක හා කුශල අෙහ්තුක �පාක ස�ප��ඡන ය�වල ය. සන්තීරණත්රික න�, එ�
ම �ක�වුණ� අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය හා කුසල අෙහ්තුක �පාක
ෙසෝමනස්ස සහගත හා උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ද්�කය යන සන��රණ �ත� තුනය.
ෙවා�පන න�, අෙහ්තුක ක�ියා �තක� වූ මෙනාද්වාරාව�ජනය�. කාමාවචර ජවන්
එක�න්තිස (29) න�, අකුසල �ත� 12 ය. හ�තුප්පාදය, කාමාවචර කුසල් අට ය. එම
සෙහ්තුක ක�ියා අටය යන ෙමාහ� ය. ත�ල�බන (8) න�, කාමාවචර සෙහ්තුක �පාක
�ත� අටය. සන��රණ ත�ක
ි ය ත�ල�බන වතු � එය සන��රණ වශෙයන� �ක�වුණ� බැ�න�
ෙම� ෙනාගන�නා ල�. අග�ත ගහණ වශෙයන� ය. අගහිත ගහණ න�, කලින� ෙනාගත�
ෙද් ම ගැන�ම �. චක�ෂුඃ ප්රසාදෙය� රෑප ගැටුණ� �ට ඒ ඒ අවස්ථාන�රෑප වශෙයන� ෙ�
�ත� සසා�ස (46) උප�න�ෙන� ය � දත ය�තු. වීථි පාදය උගත� කල ම ඒ බැ� පැහැ�ලි
වන�ෙන� �.
8. පඤ්චද්වාරාව�ජනය, ෙසාත�ඤ්�ණ ද්�කය, ස�ප��ඡන ය�ගලය, සන��රණ
ත�ිකය, ෙවා�ථපනය, කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ය, ත�ල�බන අටය යන සසා�ස්
�ත� ෙසාතද්වාරෙය� උපදෙන� ය. �ෙශ්ෂය න�, චක�ඛු�ඤ්�ණ ද්�කය ෙවන�වට
ෙසාත �ඤ්�ණ ෙද�ත ඉපැද්ම පමෙණ�.
9. ෙමෙස් ම පඤ්චද්වාරාව�ජනය, ඝාණ�ඤ්�ණ ද්�කය, ස�ප��ඡන ය�ගලය,
සන��රණ ත�ක
ි ය, ෙවා�ථපනය, කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ය, ත�ල�බන අටය
යන සසා�ස් �ත� ඝාණද්වාරෙය� උපදෙන� ය.
10. පඤ්චද්වාරාව�ජනය, ��හා�ඤ්�ණ ද්�කය, ස�ප��ඡන ය�ගලය, සන��රණ
ත�ිකය, ෙවා�ථපනය, කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ය, ත�ල�බන අටය යන සසා�ස
��හාද්වාරෙය� උපදෙන� ය.
11. පඤ්චද්වාරාව�ජනය, කාය�ඤ්�ණ ද්�කය. ස�ප��ඡන ය�ගලය, සන��රණ ත�ිකය,
ෙවා�ථපනය, කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ය, ත�ල�බන අටය යන සසා�ස
කායද්වාරෙය� උපදෙන� �.
අග�ත ගහණ වශෙයන� ගත� කල පඤ්චද්වාරෙය� උප�න �ය� �ත� ස�පණෙසකැ (54)
� දත ය�තු�.
12. මෙනාද්වාරෙය� වනා� මෙනාද්වාරාව�ජනය, පස් පණස් (55) ජවන� ය. ත�ල�බන
එෙකාෙළාස (11) ය යන �ත� සත�සැට (67) උපදෙන� ය. ජවන� පස්පණස (55) යට
දක�වන ල�. ෙම� සන��රණ ත�ිකය ද ලැෙබන බැ�න� ත�ල�බන 11 ම ගැ��.

13. ප්ර�ස��, භවා�ග, ච්යු� �ත� එකුන��ස්ස (19) ෙ� එක ද්වාරෙයක ද න�පදෙන� ය.
එබැ�න� ඔ�හ� (ද්වාර) �මුක�ත න� ෙවත�. ප්ර�ස�� �ත� ම භවා�ග ච්යු� වන සැ� යට
දක�වන ල�. මෙනාද්වාරය වන�ෙන� අාව�ජනය නැමුණ� භවා�ගය �. ෙමාවුන�
(ප්ර�ස�ධ්යා� �ත�) ච�ෂුරා�ද්වාරයන�� න�ප�න බව යට �ක�වණ
ු � ක�මවලින� අවෙබෝධ
කරගත හැ� �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ද්වාර න� �ම? ඔහ� � වැ�රැ� ද? කවරහ� ද?
ච�ෂුද්වාරෙය� උප�න �ත� කවරහ� ද?
පඤ්චද්වාරෙය� උප�න �ත� අග�ත ගහණ වශෙයන� දක�වන�.
මෙනාද්වාරෙය� �ත� ෙකෙතක� උප�ත� ද? කවරහ� ද?
ද්වාර�මුක�ත �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? ද්වාර�මුක�ත න� �ම?

10. ද්වාර සංග්රහය. (ෙදවන ෙකාටස)
ෂ�ද්වාර ද, ෂ�ද්වා�ක �ත� ද, ද්වාර�මුක�ත �ත� ද යට දක�වන ලද්ෙද් ය. ඔවුන�
අතුෙරන� එක� එක� ද්වාරෙය� ෙවන� ෙවන� වැ උප�න �ත� ද, ද්වාර පෙසක උප�න �ත�
ද, ද්වාර සෙය� ම උප�න �ත� ද, වෙරක ද්වාර සෙය� උප��න� වෙරක ද්වාර �මුක�ත
වන �ත� ද ෙ� ෙකාටෙස� දක�වන� ලැෙ�.
1. පඤ්ච�ඤ්�ණ �ත� දසය ද, මහග්ගත ජවන අටෙළාස (18) ද, ෙලාකුත�තර ජවන
අට ද යන ස�ස් (36) �ත� එක� එක� ද්වාරෙය� ම උපදෙන� ය.
ඒ එෙස් මැ�. චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ච�ෂු�ද්වාරෙය� උප�. අන� �� ද්වාරෙයක
න�ප�. ෙසෝත �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ෙසාතද්වාරෙය� උප�, ඝාණ �ඤ්�ණ �ත� ෙදක
ඝාණද්වාරෙය� උප�. ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ��හාද්වාරෙය� උප�. කාය
�ඤ්�ණ �ත� ෙදක කායද්වාරෙය� උප�. අන� �� ද්වාරෙයක න�ප�. ෙ� පඤ්ච
�ඤ්�ණ �ත� දසය එකද්වා�ක වන අාකාර �.
මහග්ගත ජවන අටෙළාස (18) න�, රෑපාවචර කුසල �ත� පසය, එම ක�ියා �ත� පසය,
අරෑපාවචර කුසල �ත� සතරය, එම ක�ියා �ත� සතරය යන ෙමාහ� �. ෙමාහ�
මෙනාද්වාරෙය� ම උප��. ච�ෂුරා� පඤ්චද්වාරෙය� න�ප�ත�.
ෙලාක�ත්තර ජවන අට න�, මා�ග �ත� සතර හා ඵල�ත� සතර �. ෙමාහ�
මෙනාද්වාරෙය� ම උප��. අන්යද්වාරෙයක න�ප�ත�. ෙමෙස් ෙ� �ත� ස�ස (36) එක�
එක� ද්වාරෙය� ම උප�න බැ�න� එකද්වා�ක �ත�තෙයෝ ය � �යන� ලැෙබත�.

2. මෙනාධාත� ත්රිකය පඤ්චද්වාරෙය� ම උපදෙන� ය. මෙනාධාතු ත�ික න�
පඤ්චද්වාරාව�ජනය හා ස�ප��ඡන ය�ගලය �.
අැසට රෑපයක� අාපාථගත වූ කල්� භවා�ගසන�ත�ය සැලී �ඳ� පඤ්චද්වාරාව�ජනය
ඉපිද චක�ඛ�
ු ඤ්�ණයට අනතුරැ වැ ස�ප��ඡන �ත� ෙද�න� එකක� අාර�මණාන� රෑප
වැ ඉප�ය ය�තු. එෙහ�න� ෙමා�හ� චක�ඛුද්වාරෙය� උප�ත�. එ ෙස් ම කනට ශ�දයක�
අැස�ණ� කල්� � ඝාණයට ගඳද ස�වඳදක� ගැටුණ� කල්� � �වට රසයක� වැ�ණ� කල්� �
ශ�රයට ස්පෂ
්ර ්ටව්යයක� හැපුණ� කල්� � භවා�ග සන�ත�ය සැලී �ඳ�
පඤ්චද්වාරාව�ජනය ඉපිද ෙසාත �ඤ්�ණා�න�ට අනතුරැ වැ අාර�මණාන� රෑප වැ
ස�ප��ඡන ෙද�න� එකක� ඉප�ය ය�තුය. එෙහ�න� ෙමා�හ� ෙසාතද්වාරෙය� ද,
ඝාණද්වාරෙය� ද, ��හාද්වාරෙය� ද, කායද්වාරෙය� ද උප��. එබැ�න� ම ෙ� �ත�
තුන පඤ්චද්වා�ක�.
3. ෙසෝමනස්ස සහගත සන��රණය ද, ෙවා�ථපන ස�ඛ්යාත මෙනාද්වාරාව�ජනය ද
(අකුසල ෙ�ෙළාසය, හ�තුප්පාදය, කාමාවචර කුසල අටය, එම සෙහ්තුක ක�ය
ි ා අටය
යන) කාමාවචර ජවන එකුන��ස (29) ද යන එක��ස් (31) �ත� ෂ�ද්වාරෙය� උපදෙන�
ය. ඒ එෙස් මැ�.
ෙසෝමනස්ස සහගත සන්තීරණය පඤ්චද්වාරෙය� සන��රණ ත�ල�බන වශෙයන� ද,
මෙනාද්වාරෙය� ත�ල�බන වශෙයන� ද උප�.
මෙනාද්වාරාවර්ජනය පඤ්චද්වාරෙය� ෙවා�ථපන වශෙයන� ද, මෙනාද්වාරෙය�
මෙනාද්වාරාව�ජන වශෙයන� ද උප�.
කාමාවචර ජවන් එක�න්තිස (29) ඒ ඒ අවස්ථා පුද්ගලාන�රෑප වැ ෂ�ද්වාරෙය� ම උප�.
එබැ�න� ෙ� එක��ස් �ත�තෙයෝ ෂ�ද්වා�කෙයෝ �.
4. උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණ සිත් ෙදක හා මහා �පාක �ත� අට ෂ�ද්වාරෙය� ද
උපදෙන� ය. ද්වාර�මුක�ත ද වන�ෙන� �. ඒ එෙස් මැ�.
උෙපක්ඛා සහගතසන්තීරණ ෙදක පඤ්චද්වාරෙය� සන��රණ ත�ල�බන වශෙයන� ද
මෙනාද්වාරෙය� ත�ල�බන වශෙයන� ද පවත�නා කල ෂ�ද්වා�ක ෙ�. ඔහ� ෙදෙදන
ප�ස�� භව�ග චු� වශෙයන� පවත�නා කල ද්වාර �මුක�ත ෙවත�.
මහාවිපාක අට නම්, කාමාවචර සෙහ්තුක �පාක �ත� අට ය. ඔ�හ� ත�ල�බන වශෙයන�
පවත�නා කල ෂ�ද්වා�ක ෙව�. ප්ර�ස�� භව�ග ච්යු� වශෙයන� පවත�නා කල ද්වාර
�මුක�ත ෙවත�.

5. මහග්ගත විපාකෙයෝ ද්වාර�මුක�ත ම ෙවත�. මහග්ගත �පාක න�, රෑපාවචර
අරෑපාවචර �පාක �ත� නවය �. ඔ�හ� ප�ස�� භව�ග චු� වශෙයන� ම පව��.
ත�ල�බනා� වශෙයන� ෙනා පව�ත�. එෙහ�න� ද්වාර�මුක�ත මැ�.
විත්තානි පඤ්ච ඡද්වාරිකානි ච,
ඡද්වාරික විමුත්තානි විමුත්තානි ච සබ්බථා.
.
ඡත්තිංසති තථා තීණි එකතිංස යථාක්කමං,
දසධා නවධා ෙචති පංචධා පරිදීපෙය.”
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එකද්වා�ක �ත� ස�ෙස (36)�. පඤ්චද්වා�ක �ත� තුෙන�. ෂ�ද්වා�ක �ත� එක��ෙස
(31) �. ෂ�ද්වා�ක හා ද්වාර�මුක�ත �ත� දසෙය�. ද්වාර �මුක�ත �ත� නවෙය�. ෙමෙස්
ද්වාර සංග්රහය පංච�ධ වශෙයන� දක�වන�ෙන� �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

එකද්වා�ක �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? ෙවන� වශෙයන� දක�වන�.
පඤ්චද්වා�ක �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
ෂ�ද්වා�ක �ත� එක��ස (31) දක�වන�.
ෂ�ද්වා�ක හා ද්වාර�මුක�ත �ත� දක�වන�.
ද්වාර�මුක�ත �ත� කවරහ� ද? ඔ�හ� කුමක� ෙහ�න� ද්වාර �මුක�ත වූ ද?

11. ආලම්බන සංග්රහය. (පළමුවන ෙකාටස)
�ත වනා� ��බල පුරැෂයකු වැ�ය. ��බල පුරැෂයකුට ය� ��වක එල්බ �ස ෙනා
එල්බ ��ය ෙනා හැ�. �තට ද යමක එල්බ �ස ෙනා එල්බ ��ය ෙනා හැ�. �ත�
��න� එල්බ ගන� ලබන�නට අාල�බනය � �යන� ලැෙ�. ඒ අාල�බන ම චක�ඛුරා�ෙය�
පවත�නා �ත�තෙයෝ ෙම� රමණය කරත�ය යන අ�ථෙයන� අාර�මණය � ද �යන�
ලැෙ�. අාල�බන වනා� රෑපාල�බනය, ශ��ල�බනය, ග�ධාල�බනය, රසාල�බනය,
ෙඵා�ඨ�බාල�බනය, ධ�මාල�බනය � සවැ�රැ�.
1. ෙම� රෑප න�, අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂය රෑපයන�ට අයත� ව�ණායතනය ෙහවත�
පැහැය. රෑපය ම අාල�බන වූෙය් රෑපාල�බන �. රෑපාල�බනය ෙහවත� ව�ණායතනය
චක�ඛුද්වා�ක �ත�වලට අරමුණ� ෙ�. එෙස් අරමුණ� වන�ෙන�ත� ව�තමාන රෑපාල�බන ම
1

*එක� ෙ�ර �ත� ස�ස්-පස්ෙ�ර �ත� තුෙනක� ෙ�.
සෙ�ර �ත� එක��ස්-ය� සෙ�ර ෙ�රමුත� දස.

වැ� � ෙ�රමුත� �ත�-නවෙය� ෙමෙලස �ත� මු�,
ෙ�ර සඟරා ��න� පස්-වැ�රැ� බව දන�ෙන�.

ය. අ�ත ෙහෝ අනාගත රෑපාල�බන ච�ෂු�ද්වා�ක �ත�වලට ෙගෝචර ෙනාෙ�.
ච�ෂු�ද්වා�ක �ත� සසා�ස (46) යට දක�වන ලද්ෙද්ය. අැසට ෙපෙනන�ෙන� ෙකා� ෙදයක
වුවත� පැහැය පමණ�. එ� අාකාර සලකා ගැන�ම මෙනාද්වාරෙයන� ෙකෙරන බව දත
ය�තු �.
2. ශබ්ද න�, අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂය රෑපයන�ට අයත� කනට ෙගෝචර වන ෙදය ය.
ශ�ද ම අාල�බන වූෙය් ශ��ල�බන �. ශ��ල�බන වනා� ෙසාතද්වා�ක �ත�වලට
අරමුණ� ෙ�. එෙස් අරමුණ� වන�ෙන�ත� ව�තමාන ශ��ල�බනය �. අ�ත ෙහෝ අනාගත
ශ��ල�බන ෙසාත ද්වා�කයන�ට ෙගෝචර ෙනාෙ�. ෙසාතද්වා�ක �ත� සසා�ස (46) යට
දක�වන ලද්ෙද් ය.
3. ග�ධ න�, අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂය රෑපයන�ට අයත� නැහැයට ෙගෝචර වන ගඳද
ස�වඳද ය. ග�ධ ම අාල�බන වූෙය් ග�ධාල�බනය �. ග�ධාල�බන වනා� ඝාණද්වා�ක
�ත�වලට අරමුණ� ෙ�. එෙස් අරමුණ� වන�ෙන�ත� ව�තමාන ග�ධාල�බනය �. අ�ත ෙහෝ
අනාගත ග�ධාල�බන ඝාණද්වා�ක �ත�වලට ෙගෝචර ෙනාෙ�. ඝාණද්වා�ක �ත� 46 යට
දක�වන ලද්ෙද්ය.
4. රස න�, අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂය රෑපයන�ට අයත� �වට ෙගෝචර වන රස ය. රස
ම අාල�බන වූෙය් රසාල�බන �. රසාල�බන වනා� ��හාද්වා�ක �ත�වලට අරමුණ�
ෙ�. එෙස් අරමුණ� වන�ෙන�ත� ව�තමාන රසාල�බනය �. අ�ත ෙහෝ අනාගත
රසාල�බන ��හාද්වා�ක �ත�වලට ෙගෝචර ෙනා ෙ�. ��හාද්වා�ක �ත� 46 යට දක�වන
ලද්ෙද් ය.
5. ෙඵාට්ඨබ්බ න�, අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂයරෑපයන�ට අයත� කයට ෙගෝචර වන
ස්ප්රෂ්ටව්ය ය. ෙහ් වනා� පඨ�, ෙතජ, වාය� යන� භූත රෑප තුන මැ �. අාෙපාධාතුව
ස්ප�ශය කළ හැ� ෙනා ෙ�. ෙඵා�ඨ�බය ම අාල�බන වූෙය් ෙඵා�ඨ�බාල�බන �.
ෙඵා�ඨ�බාල�බන වනා� කායද්වා�ක �ත�වලට අරමුණ� ෙ�. එෙස් අරමුණ� වන�ෙන�ත�
ව�තමාන ස්ප්රෂ්ටව්යාර�මණය �. අ�ත ෙහෝ අනාගත ස්පෂ
්ර ්ටව්ය කායද්වා�ක �ත�වලට
ෙගෝචර ෙනාෙ�. කායද්වා�ක �ත� 46 ද යට දක�වන ලද්ෙද් ය.
6. ධර්ම වනා� ප්රසාද රෑප ය, ස��ෂම රෑප ය, �ත�තය, ෛචත�ක ය, ��වාණ ය,
ප්රඥප්� ය� ෂ��ධ ෙ�. ධ�ම ම අාල�බන වූෙය් ධ�මාල�බන �.
ප්රසාද රෑප න�, චක�ඛු ෙසාත ඝාණ ��හා කාය යන පඤ්ච ප්රසාදෙයෝ ය. සූ�ම රෑප
න� අාෙපා ධාතු ය. ස්ත�ීභාව-පුරැෂ භාව යන භාව රෑප ෙදක ය, හෘදය වස්තු ය,
��ෙත��ය, අාහාර ෙහවත� ඔජා රෑප ය, අාකාශ ෙහවත� ප��ෙඡද රෑප ය, කාය
�ඤ්ඤත�� ව��ඤ්ඤත�� යන �ඤ්ඤත�� රෑප ෙදක ය, ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා
යන �කාර රෑප තුන ය, උපචය සන�ත� අ��චතා ජරතා යන ල�ෂණ රෑප සතර ය
යන ෙමාහ� �. ෙමාවුන�ෙග් අාකාර රෑපපාදෙය� �ක�ෙ�. චිත්ත න�, චිත්ත පාදෙය�
�ක�වුණ� 89 ක� ෙහෝ 121 ක� �ත� ය. ෛචත�ක න�, ෛචතසිකපාදෙයහි �ක�වුණ�

ඵස්සා� ෙදපණස් ෛචත�කෙයෝය. නිර්වාණ න�, මා�ග ඵලයන�ට අරමුණ� වන අසංඛත
ධාතු ය. පඤ්ඤත්ති න�, ෙලාක ව්යවහාර වශෙයන� ස�මත වූ භූ�, ප�වත, රථ සකට
ක�ණා�හ� �.
7. ෙමාවුන� අතුෙරන� ��වාණ හා ප්රඥප්� කාල �මුක�ත ය. �නාශ ෙනාවන බැ�න� හා
කාලෙභද නැ� බැ��. ෙසස� රෑපා�ය ෛත�කාලික �. තුන� කාලෙය� පවත�නා බැ��.
8. මෙනාද්වා�ක �ත�තයන�ට වනා� අ�ත වූ ෙහෝ ව�තමාන වූ ෙහෝ අනාගත වූ ෙහෝ
රෑපා� පඤ්චාල�බන ද, එෙස් ම ප්රසාද රෑප ද, ස��ෂම රෑප ද, �ත�ත ෛචත�ක ද,
කාල�මුක�ත වූ ��වාණය හා ප්රඥප්� ද, ස��ස� ප�� අරමුණ� ෙ�. මෙනාද්වා�ක �ත�
සත�සැට (67) යට දක�වන ල�. සුදුසු පරිදි න�, කාමාවචර ජවන, අ�� ජවන, ෙසස�
මහග්ගතා� ජවනයන�ට ස��ස� ප�� �. ඒ එෙස් මැ �. හ�තුප්පාදය හැ� ෙසස� කාමාවචර
ජවනයන�ට ෛත�කාලික වූ රෑපා� අරමුණ� සය ද, කාල�මුක�ත වූ ��වාණ හා ප්රඥප්� ද
අරමුණ� ෙ�. හ�තුප්පාදයට වනා� ෛත�කාලික වූ රෑපා�ය අරමුණ� ෙ�. එය
කාමාවචරාල�බ�ක ම බැ��. �ව්ය ච�ෂුරා� වශෙයන� පැවැ� අ�� ජවනයන�ට
ෛත�කාලික වූ රෑපා�ය ද, කාල�මුක�ත වූ ��වාණ ප්රඥප්�ය ද ස��ස� ප�� අරමුණ� ෙ�.
ෙම� ස��ස� ප�� ෙමෙස් ය. �ව්ය ච�ෂුවට ව�තමාන රෑපය ම අරමුණ� ය. �ව්යෙශ්රෝතයට
ව�තමාන ශ�දය ම අරමුණ� ය. සෘද්��ධ �නයට ෛත�කාලික රෑපා� ෂඩාල�බන
අරමුණ� ය. ෙචෙතාප�ය �ණයට අ�ත හා අනාගත වූ ධ�මාර�මණ අරමුණ� ය.
පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ� �නයට අ�ත වූ ම රෑපා� ෂඩාල�බන ද කාල�මුක�ත ද අරමුණ�
�.
9. ප්ර�ස�� භවා�ග ච්යු� සංඛ්යාත ද්වාර�මුක�ත �ත�වලට වනා� රෑපා� සවැ�රැ� වූ-ඒ
ඒ භූ� අා� වශෙයන� ලැෙබන ලැෙබන ප�� ෙබාෙහෝ ෙස�න� ඉකුත� වූ භවෙය�
මරණාසන�න කාලෙය� පැවැ� ෂ�ද්වා�ක ජවනයන� ��න� ගන�නා ලද ව�තමාන වූ
ෙහෝ අ�ත වූ ෙහෝ ක�ණා� ප්රඥප්� වූ ෙහෝ ක�ම ක�ම ��� ග� ��� � ස�මත වූ
එක�තරා එකක� අරමුණ� වන�ෙන� ය.
ෙම� කර්ම න�, ප්ර�සන�� උපදවන කුසලාකුසල ෙ�තනා ය. කර්මනිමිත්ත න�, කුශල
ප�ෂෙය� �නා�න�ට උපකරණ වූ මල් වස්ත�ා�ය හා අකුශල ප�ෂෙය� වධ අා�න�ට
උපකරණ වූ කඩු තුවක�කු අා�ය �. ගතිනිමිත්ත න�, උප�න භවය ස�ග�යක� න� එ�
පැෙනන කප්රැක� මල්මාලා�ය හා උප�න භවය ��ග�යක� න� එ� පැෙනන යමප�
ගි� අා�ය �.
ෙ� ස්ථානය ද ග��රය. මතු ��පාදෙය� �ස්තර කරන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1. අාල�බන ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? කුමක� ෙහ�න� අාල�බන ය � �යන� ලැෙ�
ද?

2.
3.
4.
5.

රෑපා� පඤ්චාල�බන හා �ෙශ්ෂෙයන� ධ�මාල�බනය පැහැ�ලි කරන�.
පඤ්චද්වා�ක �ත�වලට ලැෙබන අරමුණ� ෙවන ෙවන ම දක�වන�.
මෙනාද්වා�ක �ත�වලට අරමුණ� දක�වන�.
ද්වාර�මුක�ත �ත�වලට කුමක� අරමුණ� ෙ� ද?

12. ආලම්බන සංග්රහය. (ෙදවන ෙකාටස)
අාල�බන සය ද අසවල් අසවල් �ත� අසවල් අසවල් අාල�බන ගන�ෙන�ය � ද යට
දක�වන ලද්ෙද් ය. කවර කවර �ත� ෙකෙතක� ෙකෙතක� අාල�බ�ක ද යන� ෙම� දක�වන�
ලැෙ�.
1. චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත� ෙදක එකාල�බ�ක ය. රෑපය පමණක� අාල�බනය කරන
බැ��.
2. ෙසාත�ඤ්�ණ, ඝාණ�ඤ්�ණ, ��හා�ඤ්�ණ, කාය�ඤ්�ණ �ත� ද
එෙකකාල�බ�ක ය. ශ�ද, ග�ධ, රස, ෙඵා�ඨ�බයන�ම පි�ෙවලින� අාල�බනය කරන
බැ��.
3. මෙනාධාත�ත්රිකය පඤ්චාලම්බනිකය. මෙනාධාතු ත�ක
ි න�, පඤ්චද්වාරාව�ජනය හා
ස�ප��ඡන ය�ගලය �. ෙ� �ත� තුන ඒ ඒ �ත�ත��න�� � රෑප, ශ�ද, ගන�ධ, රස,
ෙඵා�ඨ�බ යන පස ම අාල�බනය කරන�ෙන� ය.
4. ෙසසු කාමාවචර විපාක හා හසිත�ප්පාදය සර්වප්රකාරෙයන් ම කාමාවචරාලම්බනික ය.
අකුසල �පාක සත (7) ය, කුසල අෙහ්තුක �පාක අට (8) ය, සෙහ්තුක �පාක අට (8)
ය� කාමාවචර �පාක මු�ල්ල ෙත�ස්ෙස (23) �. එ�න� එෙකකාල�බ�ක වශෙයන�
දසෙයක� ද පඤ්චාල�බ�ක වශෙයන� ෙදෙකක� ද යට �ක���. ෙසස� න�, සන��රණ
තුන හා මහා�පාක අට �. ෙම�න� සන��රණ තුන සන��රණ කෘත්ය වශෙයන�
කාමාවචර පංචාල�බ�ක ය. ත�ර�මණ කෘත්ය වශෙයන� කාමාවචර ෂඩාල�බ�ක ය.
මහා�පාක අට ද, ත�ර�මණ වශෙයන� කාමාවචර ෂඩාල�බ�ක ය. සන��රණද්වය හා
මහා�පාක අට ප්ර�සන�� භවා�ග ච්යු� වශෙයන� ද්වාර�මුක�ත වැ පවත�නා කල්� �
කාමාවවචර ෂඩාල�බ�ක ය. හසන චිත්තය ද කාමාවචර ෂඩාලම්බනිකය. ඒ එෙස් ම ය;
හසන �ත�තතය වනා� රහතුන�ට ප්රධන� ��යයට ස��ස� තැන� �ක සතුටු වන �ට
රෑපාල�බ�කව ද, බඩු ෙබදන තැන ��ෂූන�ෙග් කලකල ශ�දය අසා “මෙග් ෙම බඳ� වැ
පැවැ� ෙලා�ප්ප තණ�හාව නැ� වුෙණ� ෙනා ෙ��”� සතුටු වන �ට ශ��ල�බ�ක වැ
ද ස�වඳද අා�ෙයන� සෑ පුද�න� සතුටු වන �ට ගන�ධාල�බ�ක වැ ද රසවත� පිණ�ඩපාතය
ස�ර�සරැන�ට ද ෙබ� වළඳද�න� සතුටු වන �ට රසාල�බ�ක වැ ද අා�සමාචා�කවත�
පුර�න� සතුටු වන �ට ෙඵා�ඨ�බාර�ම�ක වැ ද පූ�ෙ��වාසා� �නෙයන� ගත�
කාමාවචරධ�ම අරභයා සතුටු වන �ට ධ�මාල�බ�ක වැ ද උපදෙන� �.

6. අක�සල සිත් ෙදාෙළාස හා ඥානවිප්රයුක්ත කාමාවචර ජවන් අට ෙලෝෙකෝත්තර ධර්ම හැර
ෙසසු ෛත්රභ�මක වූ සියල්ල අරමුණු කරන්ෙන් ය.
ෙම�න� ���ස�පය�ත�ත අකුසල �ත� සතර කාමාවචර වූ රෑප, ශ�ද, ගන�ධ, රස,
ෙඵා�ඨ�බ ධ�මයන� ��� වශෙයන� පරාමසන, අාස්වාදන අ�නන�දනය කාලෙය�
කාමාවචරාර�මණය ය. සත��� රෑපාවචර අරෑපාවචර ධ�මයන� ��� වශෙයන�
පරාමසන, අාස්වාදන, අ�න�දන කාලෙය� මහග්ගතාර�මණ ය. එෙස් ම ස�මු� ධ�ම
පරාමසන, අාස්වාදන, අ�න�දන කාලෙය� පඤ්ඤත�තාර�මණ ය. ����ප්පය�ත�ත �ත�
සතර දෘෂ්� ර�ත වැ අාස්වාදන, අ�න�දන කාලෙය� එෙස් ම ප�ත�ත මහග්ගත
පඤ්ඤත�ත අාර�මණ ය. ප�ඝ ස�පය�ත�ත �ත� ෙදක ඒ ප�ත�තා� ධ�මයන� �ස්සන
�ප්ප�සාර වශෙයන� ගන�නා කල ද ����ඡා සහගත �ත ඒ ප�ත�තා� ධ�මයන�
����ඡා වශෙයන� ගන�නා කල ද උද්ධ�ච සහගත �ත ඒ ප�ත�තා� ධ�මයන� ��ෂිප්ත
වශෙයන� ගන�නා කල ද ප�ත�ත මහග්ගත සඤ්ඤත�තාර�මණ ෙ�.
6. ඤාණවිප්පයුත්ත කාමාවචර ජවන් අට නම්, කාමාවචර ඤාණ විප්පයුත්ත ක�සල් සතර හා
ක්රියා සතර යි.
පුහ��න�ෙග් හා ෛශ�ෂයන�ෙග් �ණ�ප්පය�ත�ත කුසල සතර ද රහතන�ෙග් එබඳ� වූ ම
ක�ය
ි ා සතර ද ෙනා සකස් ෙකාටැ �න� �න ප්රත්යෙ��ෂා ධ�ම ශ්රවණා� කාමාවචර ධ�ම
අරමුණ� කරන කල්� කාමාවචරාල�බ�ක ය. ඉතා ප්රගුණ වූ ධ්යාන ප්රත්යෙ��ෂා කරන
කල්� මහග්ගතාර�ම�ක ය. ක�ණ ��ත�තා�න� ප�ක�ම කරන කාලෙය�
පඤ්ඤත�තාර�ම�ක ය.
ෙමාවුන�ෙග් �නභාවය ෙහ්තුෙකාට ෙගන ෙමා�හ� �� කෙලක ෙලාෙකාත�තරාල�බ�ක
ෙනා ෙවත�.
7. ඤාණසම්පයුත්ත කාමාවචර ක�සල සිත් සතර හා පඤ්චමධ්යාන සංඛ්යාත වූ අභිඥා ක�සල
සිත් අර්හත් මාර්ග ඵල හැර ෙසසු සියල්ල අරමුණු කරන්ෙන් ය.
ෙ� �ත� පස පහළ වන�ෙන� පුහ��නට හා ෛශ�ෂයනට පමෙණ�. ෛශ�ෂයනට වුව ද
රහතන�ෙග් ෙලෟ�ක �ත�තය �නා අ�හත� මා�ග ඵල �ත� අරමුණ� කළ හැ� ෙනා ෙ�.
පුහ��නට ෛශ�ෂයන�ෙග් මා�ග ඵල �ත� අරමුණ� කළ හැ� ෙනා ෙ�. ෛශ�ෂයන�
අතුෙරන� � යට යට ෛශ�ෂයනට මතු මතු ෛශ�ෂයන�ෙග් මා�ග ඵල අරමුණ� කළ හැ�
ෙනා ෙ�.
8. ඤාණ සම්පයුත්ත කාමාවචර ක්රියා සිත් සතර ද, ක්රියා අභිඥා සිත ද, මෙනාද්වාරාවර්ජන
සිත ද පරිත්ත මහග්ගත ෙලාක�ත්තර පඤ්ඤත්ති යන සියල්ල අරමුණු කරන්ෙන් ය.

ස�වඥතා�නය වසෙයන� පවත�ෙන� කාමාවචර �ණ ස�පය�ත�ත ක�ියා ජවන� සතර �.
එෙහ�න� එය �යල්ල අරමුණ� කරන�ෙන� ය. මෙනාද්වාරාව�ජනය ද ඒ ඒ �ත�වලට පූ�ව
වැ උප�න බැ�න� ස�වාල�බ�ක �.
9. ද්විතීය චත�ර්ථ අරෑප චිත්තෙයෝ මහග්ගතාලම්බනිකයහ. �ඤ්�ණඤ්චායතනයට
අරමුණ� වන�ෙන� අාකාසානඤ්චායතන �ත�ත ය �. ෙනවසඤ්� නාසඤ්�යතනයට
අරමුණ� වන�ෙන� අා�ඤ්චඤ්�යතන �ත�තය �. එෙහ�න� ඔහ� ෙදෙදන
මහග්ගතාල�බ�කෙයෝ �.
10. ෙසසු එක්විසි මහග්ගත චිත්තෙයෝ පඤ්ඤත්තාලම්බනිකයහ. කසිණාදි පඤ්ඤත්ති ම
අරමුණු කරන බැවිනි. ෙලාෙකාත්තර සිත් නිර්වාණාලම්බනික ය. නිර්වාණය ම අරමුණු
කරන බැවිනි.
පරිත්තම්හි ඡ චිත්තානි මහග්ගෙත,
එකවීසති ෙවාහාෙර අට්ඨ නිබ්බාණ ෙගාචෙර.
.
වීසානුත්තරමුත්තම්හි අග්ගමග්ගඵලුජ්ඣිෙත,
පඤ්ච සබ්බ� ඡච්ෙචති සත්තධා ත� සඞ්ගෙහා”

4

1*පඤ්චවීස

කාමාවචර �පාක ෙත�ස්ස (23) ය, පංචද්වාරාව�ජනය, හ�තුප්පාදය යන �ත� පස්�ස්ස
(25) ප�ත�ත අරමුෙණ� ම පවත�ෙන� ය. පරිත්ත න�, කාමාවචර ය.
�ඤ්�ණඤ්චායතන කුසල �පාක ක�ය
ි ා 3 ය, ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යතන කුසල
�පාක ක�ියා 3 ය යන ෙ� �ත� සය මහග්ගත අරමුෙණ� ම පවත�ෙන� ය. මහග්ගත න�
රෑපාවචර අරෑපාවචර ය.
රෑපාවචර �ත� 15 ය, අරෑපාවචරවලින� ප්රථම තෘ�යා රෑප සය ය යන �ත� 21
පඤ්ඤත�තාර�මණෙය� ම පවත�ෙන� ය. පඤ්ඤත්ත න�, ක�ණා� ය.
ෙලාෙකාත�තර �ත� අට ��වාණාර�මණෙය� ම පවත�ෙන� ය.
අකුසල් 12 ය, �ණ�ප්පය�ත�ත කාමාවචර කුසල ක�ියා 8 ය යන �ත� 20 ෙලෝෙකෝත�තර
හැර අන� �ය� අරමුෙණ� පවත�ෙන� ය.

1

*පස්�ස්ෙස� පි�ත�-අරමුණැ, ස�ත� මාගිය
පැණවුෙම’ක� �ස්ෙස�-සත’ෙට� �වන� අරමුණැ
�වන’රමු�න� මුත�-�� �ත�, පස’ගපලමුත�
ස�ත� �යල් අ�මුණැ�-සත��� එ� සඟරා

�ණස�පය�ත�ත කාමාවචර කුසල සතර ය, අ�� කුශලය යන �ත� පස අ�හත� මා�ග
ඵල හැ� ෙසස� �ය� අරමුෙණ� පවත�ෙන� ය. අභිඥා ක�ශල න�, අ�� භාව ප්රාප්ත
පංචමධ්යාන කුශලය �.
�ණ ස�පය�තත
� කාමාවචර ක�ියා 4 ය, අ�� ක�ියා �තය. මෙනාද්වාරාව�ජනය යන
�ත� සය ස�වාල�බනෙය� පවත�ෙන� �. අභිඥා ක්රියා න�, රහතන�ෙග් අ�� ප්රාප්ත
පංචමධ්යාන ක�ය
ි ා �ත�.
ප්රශ්න.
1. එකාල�බ�ක හා පංචාල�බ�ක �ත� ෙවන� ෙවන� වැ දක�වන�.
2. ප�ත�තාල�බන මහග්ගතාල�බන �ත� දක�වා පැහැ�ලි කරන�.
3. ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම අරමුණ� ෙනාකරන �ත� හා අ�හත� මා�ග ඵල පමණක�
අරමුණ� ෙනා කරන �ත� කවරහ� ද?
4. �යල්ල ම අරමුණ� කරන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
5. පඤ්ඤත�තාල�බන �ත� දක�වන�.

13. වස්ත� සංග්රහය.
1. චක්ඛු වස්ත�ය, ෙසාත වස්ත�ය, ඝාණ වස්ත�ය, ජිව්හා වස්ත�ය, කාය වස්ත�ය, හෘදය වස්ත�ය
� වස්තූහ� සවැ�රැ� ෙව�. වස්ත� න�, �ත�ත ෛචත�ක වසන තැන�ය. අැතැ� �ෙටක
�ත� ච�ෂුරා�ෙය� වසන�ෙන� ය. ඒ එෙස් ම ය. ච�ෂු ප්රසාදෙය� රෑපාර�මණයක� ගැටුණ�
�ට හෘදය වස්තුෙව� පැව� �ත සැලී �ඳ� පංචද්වාරාව�ජනයට ඉක��� ව ච�ෂුෙස�
පවත�ෙන� චක�ඛු �ඤ්�ණය � �යන� ලැෙ�. චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත චක�ඛුෙව� වසන
බැ�න� චක�ඛුව චක්ඛුව�ු ෙ�. ෙසාත ව�ථු අා�ය ද ෙමෙස් ම ය. හෘදය වස්ත� න�,
මෙනා ධාතු මෙනා �ඤ්�ණ ධාතූන�ට �ඃශ්රය වූ පපුෙව� කු�ඳ�ලක� පමණ වූ ෙලය
අැස�රැ ෙකාටැ පවත�නා ක�මජ රෑපෙය�.
2. කාම ෙලෝකෙයහි ස�පූ�ණ ඉ��ය අැත�තන�ට ෙ� වස්තු සය ම පවත�ෙන� ය. අැතැ�
�ට ජාත්ය�ධා�න�ෙග් වශෙයන� ෙම�න� �පයක� අඩු�ය ද හැ� ය.
3. රෑප ෙලෝකෙයහි ඝාණ, ��හා, කාය වස්තු නැත. ග�ධ රස, ස්ප්රෂ්ටව්ය �ෙශ්ෂෙයන�
කාමපා�ෂික ය. බඹෙලාව උපදන� කැමැත�ෙතෝ කාමය තු�ඡ ෙකාට එ� උප��. එ�ට
ඔවුනට ඒ ග�ධා�ය ගන�නා ඝාණා� ප්රසාද රෑපද නැත�ෙත�ය. බුද්ධ ද�ශන ධ�මශ්රවණා�ය
සඳදහා චක�ඛු ෙසාත අැත� මැ �.
4. අරෑපෙලෝකෙයහි ෙ� ච�ෂුරා� එක වස්තුවකු � නැත. එ� රෑප ඒකාන�තෙයන� ම
නැ� බැ��.

5. ෙ� එක� එක� වස්තුෙවක අසවල් අසවල් �ත� උපදෙන� ය � දක�වන� සඳදහා �ත�
මු�ල්ල සත්ත විඤ්ඤාණ ධාත� වශෙයන� ෙබදන� ලැෙ�.
6. චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදක චක්ඛු විඤ්ඤාණ ධාත� න� ෙ�. එෙස් ම ෙසාත �ඤ්�ණ
�ත� ෙදක ෙසාත විඤ්ඤාණ ධාත� න�. ඝාණ �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ඝාණ විඤ්ඤාණ ධාත�
න�. ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ජිව්හා විඤ්ඤාණ ධාත� න�. කාය �ඤ්�ණ �ත� ෙදක
කාය විඤ්ඤාණ ධාත� න�. පඤ්චද්වාරාව�ජනය හා ස�ප��ඡන ය�ගලය මෙනා ධාත�
න�. ෙසස� �යල්ල මෙනාවිඤ්ඤාණ ධාත� න� ෙ�.
7. ෙම�න� චක�ඛු�ඤ්�ණ ධාතු චක�ඛු වස්තුව �සා පවත�ෙන� ය. ෙසාත, ඝාණ, ��හා,
කාය �ඤ්�ණ ධාතු ෙසාත, ඝාණ, ��හා, කාය වස්තු �සා පවත�ෙන� ය.
8. මෙනා ධාතුව හෘදය වස්තුව �සා ම පවත�ෙන� ය. පංචාල�බන �සා
පඤ්චද්වාරාව�ජන ස�ප��ඡන වන බැ��.
9. මෙනා �ඤ්�ණ ධාතුවට අයත� �ත� අතුෙරන� සන��රණ තුන ය, මහා�පාක අට ය,
(අකුසල අතුෙරන�) ප�ඝ ෙදක ය, ෙසෝවාන� මා�ගය, හ�තුප්පාදය, රෑපාවචර පසෙළාස
ය යන සම�ස් (30) �ත� හෘදය වස්තුව �සා පවත�ෙන� ය.
සන��රණ තුන හා මහා�පාක අට අරෑප ෙලෝකෙය� නැත. ද්වාර ප්ර�ස�� හා
කෘත්යා�යත� එ� නැ� බැ��. ප�ඝ �ත� ෙදක රෑපී බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� � නැත.
බ්රහ්මයනට ෙකෝප නැ� බැ��. ශ්රාවකයන� ෙසෝවාන� මා�ග �ත පරෙතාෙඝාෂ ප්රත්යෙයන�
ලැ�ය ය�තු ෙ�. අරෑපෙය� ෙශ්රාත� ප්රසාදය නැ� බැ�න� ඔවුන�ට ධ�මෙද්ශනා ෙනා අැ�ය
හැ� ය. පරෙතාෙඝාෂ ප්රත්යය නම්, ෙමරමාෙගන� චතුස්සත්යාත�මක ධ�මයක� අැ�ම ය.
උප�ස්ස මානවක අස්ස� ෙතරැන�ෙගන� “ෙය ධම්මා ෙහත�ප්පභවා” යනා� ගාථාව අැස�වා
ෙම�. අරෑපීනට රෑප නැ� බැ�න� රහත� වුව ද �නා�ය ෙනා හැ�. රෑපාවචර �ත�
අරෑපෙය� ෙනා ලැෙ�.
10. කාමාවචර කුසල 8 ය, අරෑපාවචර කුසල 4 ය යන ෙ�ෙළාස් කුසල �ත� ද ප�ඝ
ෙදක හැර ෙසස� දස අකුසල් �ත ද, පඤ්චද්වාරාව�ජන හසන රෑපාවචර ක�ියා හැර
ෙසස� මෙනාද්වාරා ව�ජනය, කාමාවචර සෙහ්තුක ක�ියා අට ය, අරෑපාවචර ක�ියා 4 ය
යන ෙතෙළස් ක�ියා �ත� ද, ෙසෝවාන� මා�ගය හැර ෙසස� ෙලෝෙකෝත�තර සත� �ත� ද යන
ෙ� ෙදසා�ස් (42) �ත� හෘදය වස්තුව අැස�රැ ෙකාට ද අැස�රැ ෙනා ෙකාට ද පවත�ෙන� ය.
ෙ� �ත� කාම ෙලෝකෙය� ද, රෑප ෙලෝකෙය� ද, අරෑප ෙලෝකෙය� ද සත��වයනට ස��ස�
ප�� උප�ත හැ� ෙස් �.
11. අරෑපාවචර �පාක �ත� සතර හෘදය වස්තව
ු අැස�රැ ෙනා ෙකාට ම පවත�ෙන� ය. ඒ
�ත� කාම භවෙය� ද, රෑප භවෙය� ද ෙනා ලැෙ� මැ �.

නිස්සිතාකාෙම සත්තරෑෙප චත�බ්බිධා,
තිව�ුනිස්සිතාරැප්ෙප ධාෙ�කා නිස්සිතාමතා,
ෙත චත්තාලීස නිස්සාය ද්ෙව චත්තාලීස ජායෙර,
නිස්සාය ච අනිස්සාය පාකාරෑප්පා අනිස්සිතා.”
5
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කාම ෙලෝකෙය� සත�ත��න ධාතුහ� ච�ෂුරා� ෂ�වස්තු �සා පව��. රෑප ෙලෝකෙය�
චක�ඛු�ඤ්�ණ ධාතු, ෙසාත �ඤ්�ණ ධාතු, මෙනා ධාතු, මෙනා�ඤ්�ණ ධාතු යන
සතර ධාතුහ� චක�ඛු ෙසාත හදය යන වස්තු තුන �සා පව��. අරෑප ෙලෝකෙය� එකම
මෙනා �ඤ්�ණ ධාතු ෂ�වස්තු ෙනා�සා ම (=නැ� වැ ම) පව�.
ෙතසා�ස් �ත� ෙකෙනක� ෂ�වස්තු �සා ම පව��. (එන� කාමාවචර �පාක ෙත�ස්ස
(23) ය, පඤ්චද්වාරා ව�ජනය, හ�තුප්පාදය, ප�ඝ �ත�තද්වය, රෑපාවචර පසෙළාස ය,
ප්රථම මා�ග �ත�තය යන ෙමාහ� �.) ෙදසා�ස් �ත� ෙකෙනක� හෘදය වස්තුව �සා ද ෙනා
�සා ද පව��. පංච ෙවාකාර භව වහෙයන� �සා ය. චතුෙවාකාර භව වශෙයන� ෙනා
�සා ය. පංචෙවාකාර භව න�, රෑප, ෙවදනා, සඤ්�, සංඛාරා, �ඤ්�ණ යන
පඤ්චස්ක�ධය ම අැ� කාම රෑප ෙලෝක �. අසඤ්ඤසත�තය එකෙවාකාර භව ය. රෑපය
පමණක� ම අැ� බැ��. චත�ෙවාකාර භව න�, ෙවදනා, සඤ්�, සංඛාරා, �ඤ්�ණ
යන ස්ක�ධ සතර අැ� අරෑපාෙලෝකය �. ෙවාකාර න�, ස්ක�ධ ය. යට �ක�වූ
�භාගෙයන� ෙමය අවෙබෝධ කරගත හැ��.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

වස්තු ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
සත�ත�ඤ්�ණ ධාතු ෙවන� ෙකාටැ දක�වන�.
කවර කවර වස්තුවල කවර කවර �ඤ්�ණ ධාතූහ� ෙවත� ද? පැහැ�ලි කරන�.
චතුෙවාකාර, පංචෙවාකාර එකෙවාකාර භව දක�වන�.
හෘදය වස්තුව �සා ද, ෙනා�සා ද පවත�නා �ත� දක�වා ෙහ්තු ෙපන�වන�.

පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්ථවිර ප්රණීත අභිධර්මච�ද්රිකාෙව් ප්රකීර්ණක පාදයයි.

*සවත� අැස��න� ක� �-සෙත� රෑ� සතෙර�
�වතැ’ස��න� අරෑ�-එෙක� සවත� නැ�වැ මැ
ෙත සා�ස් �ත� සවත�-�සාපව� ෙදසා �ස්
�සා හා ෙනා�සා-�වාරෑ ෙනා�සා මැ�.
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සතරවන වීථි පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. ෂට්ක සය.
චිත්ත පාදෙයහි �ත� 89 ෙහෝ 121 දක�වන ලද්ෙද්ය. ෛචතසික පාදෙයහි ෛචත�ක 52 ද,
එක� එක� ෛචත�කය ෙමෙතක� ෙමෙතක� �ත�� ෙයෙදන�ෙන�ය යන ස�ප්රෙයෝග නය හා
එක� එක� �ෙත� ෙමෙතක� ෙමෙතක� ෛචත�ක අැත�ෙත�ය යන ස�ග්රහ නය ද දක�වන
ලද්ෙද්ය. ප්රකීර්ණක පාදෙයහි ඒ �ත�ත ෛචත�කයන� පි�බඳද ෙ�දනා, ෙහ්තු, කෘත්ය,
ද්වාර, අාල�බන, වස්තු වශෙයන� සවැ�රැ� �ශ්රක නය දක�වන ලද්ෙද්ය. ෙම� වනා�
චිත්ත පාදෙයහි �ක�වුණ� �ත�තයන� පි�බඳද ප්රවෘත�� ස�ග්රහය දක�වන� ලැෙ�.
ප්රවෘත�� ස�ග්රහ න� කාම, රෑප, අරෑප ෙලෝකයන�� අෙහ්තුක, ද්�ෙහ්තුක, ත�ිෙහ්තුක
පුද්ගලයන� පි�බඳද වැ ෙ� �ත ෙ� �ත�වලට අනතුරැ වැ උප�න�ෙන� ය. ෙ� �තට
අනතුරැ වැ ෙ� �ත� උප�න�ෙන�ය � �ත�තයන�ෙග් පූ�වාපර �යමය ස�ග්රහ ෙකාට
�ක��ම ය. ෙහවත� සත��වයා පි�බඳද �ත� පැවැ�ෙගන යාෙ� පි�ෙවල �ක��ම �.
ඒ ප්රවෘත�� ස�ග්රහය ද වනා� �� �ත�ත ප්රවෘත�� ස�ග්රහය, �� මුක�ත �ත�ත ප්රවෘත��
ස�ග්රහය � ෙදවැ�රැ� ෙ�. �� �ත� පැවැ�ෙගන යන පි�ෙවල ස�ග්රහ ෙකාටැ
�ක��ම �� �ත�ත ප්රවෘත�� සංග්රහ ය�. �� �ත� න� රෑපා� එක අරමුණක� �සා
පව�න �ත�ත පර�පරාෙව�. ��මුක�ත �ත�ත ප්රවෘත�� සංග්රහ න� �� වශෙයන� ෙනා
පැවෙතන �ත� පි�බඳද ක�මය �ක��මය. �� වශෙයන� ෙනා පැවෙතන �ත� න� ක�ම,
ක�ම ���, ග� ��� අරමුණ� ෙකාට අැ� ප්ර�ස�� භවා�ග ච්යු� කෘත්ය කරන �ත�
එකුන��ස්ස (19) ය. (එක ගෘහයක� වූ පම�න� මා�ගය ��ය ෙනා වන�නා ෙස් එක �තක�
වූ පම�න� �ත�ත ද ��ෙයක� ෙනා ෙ�. ෙ� ෙදවැ�රැ� ප්රවෘත�� ස�ග්රහයන� අතුෙරන�
ෙම� �� �ත�ත ප්රවෘත�� සංග්රහය වීතිපාදය යන න�න� �ක�ෙවන බව සැල�ය ය�තු�.
���ත�ත ප්රවෘත�� �න ගැන�ම සඳදහා පළමු ෙකාට වස්තු සය, ද්වාර සය, අාල�බන සය,
�ඤ්�ණ සය, �� සය �ෂය ප්රවෘත�� සය යන ෂ�ක සය උගත ය�තුය.
1. වස්ත� සය න� චක�ඛු වස්තය
ු , ෙසාත වස්තුය ඝාණ වස්තුය, ��හා වස්තුය, කාය
වස්තුය, හෘදය වස්තුය යන ෙමාහ� ය. ෙමාවුන�ෙග් අාකාර හා ෙමාවුන� �සා උප�න �ත�
ගණන� ප්රකීර්ණ පාදෙයහි 13 වන පාඩෙම් දක�වන ලද්ෙද්ය.

2. ද්වාර සය න� චක�ඛු ද්වාරය, ෙසාත ද්වාරය, ඝාණ ද්වාරය, ��හා ද්වාරය, කාය
ද්වාරය, මෙනා ද්වාරය යන ෙමාහ�ය. ෙමාවුන�ෙග් අාකාර ද ඒ ඒ ද්වාරයන�� උප�න �ත�
ද එ� ම 9 වන පාඩෙම් දක�වන ලද්ෙද්ය.
3. ආලම්බන සය න� රෑපාල�බනය, සද්�ල�බනය, ග�ධාල�බනය, රසාල�බනය,
ෙඵා�ඨ�බාල�බනය, ධ�මාල�බනය යන ෙමාහ� ය. ෙමාවුන�ෙග් අාකාර හා ඒ ඒ අරමුණ�
ෙගන පවත�නා �ත� එ� ම (අාල�බන සංග්රහෙය�) දක�වන ලද්ෙද්ය. (ප්රකීර්ණක පාද 11
වන පාඩම බලන�.)
4. විඤ්ඤාණ සය න� චක�ඛු �ඤ්�ණය, ෙසාත �ඤ්�ණය, ඝාණ �ඤ්�ණය,
��හා �ඤ්�ණය, කාය �ඤ්�ණය, මෙනා �ඤ්�ණය යන ෙමාහ�ය. චක�ඛු
�ඤ්�ණ න� චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ය. ෙසාත �ඤ්�ණ න� ෙසාත �ඤ්�ණ
�ත� ෙදක ය. ඝාණ �ඤ්�ණ න� ඝාණ �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ය. ��හා �ඤ්�ණ
න� ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ය. කාය �ඤ්�ණ න� කාය �ඤ්�ණ �ත� ෙදක ය.
මෙනා �ඤ්�ණ න� ෙ� චක�ඛු �ඤ්�ණා� �ත� දසය හැර ෙසස� එකුන� අස�ව (79)
ක� �ත� ය.
5. වීථි සය න� ද්වාර වශෙයන� න� ලත� චක�ඛුද්වාර ��ය, ෙසාතද්වාර ��ය, ඝාණද්වාර
��ය, ��හා ද්වාර ��ය, කායද්වාර ��ය, මෙනාද්වාර ��ය යන ෙමාහ� ය. චක�ඛුද්වාර
�� න� රෑප අරමුණ� ෙකාට ෙගන චක�ඛු ද්වාරෙය� පවත�නා �ත�ත පර�පරාව ය. ෙසස�
�� ද ෙමෙස් ය. ෙ� �� සය ම �ඤ්�ණ වශෙයන� න� ගත� කල චක�ඛු �ඤ්�ණ
��ය, ෙසාත �ඤ්�ණ ��ය, ඝාණ �ඤ්�ණ ��ය, ��හා �ඤ්�ණ ��ය, කාය
�ඤ්�ණ ��ය, මෙනා �ඤ්�ණ ��ය � ද �යන� ලැෙ�. චක�ඛු �ඤ්�ණ,
ස�බ�ධෙයන� පවත�නා �ත�ත පර�පරාව චක�ඛු �ඤ්�ණ ��ය �. ෙසස්ස ද ෙමෙස්
ය.
6. විෂය ප්රවෘත්ති සය න� පඤ්චද්වාරය පි�බඳද වැ පවත�නා අ�මහන�ත, මහන�ත,
ප�ත�ත, අ�ප�ත�ත යන සතර හා මෙනාද්වාරය පි�බඳද වැ පවත�නා �භූත, අ�භූත යන
ෙදක �. �ෂය න� අරමුණ ය, ප්රවෘත�� න� පැවැත�ම ය. අරමුණ� පි�බඳද පැවැත�ම �ෂය
ප්රවෘත�� �.
අරමුණ� වනා� රෑපා� වශෙයන� සවැ�රැ� බව යට �යන ල�. ඔවුන� අතුෙරන� රැප,
ශ�ද, ග�ධ, රස, ෙඵා�ඨ�බ යන අරමුණ� පස �ත�ත�ෂණ සතෙළාස (17) සතෙළාස අාය�
අැත�ෙත� ය. ෙ� පස පමණක� ෙනා ෙ�. අට�� රෑප අතුෙරන� �ඤ්ඤත�� රෑප ෙදක ය.
ල�ෂණ රෑප සතර ය යන රෑප සය හැර ෙසස� ෙද�� රෑප ම, �ත�ත�ෂණ සතෙළාස
බැගින� අාය� අැත�ෙත�ය. “තංසත්තරස චින්තායු විනා විඤ්ඤත්ති ලක්ඛණා” යන� එෙහ�න�
�යන ල�.

එක� �ත�ත�ෂණයක� ඉක�මැ �ත�ත�ෂණ ෙසාෙළාසක� අාය� අැ� වැ අාපාතගත වන (-හමු
වන) අරමුණ අති මහන්තය. �ත�ත�ෂණ ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ඉක�මැ පසෙළාස් ෙහෝ තු�ස්
�ත�ත�ෂණ අාය� අැ�වැ අාපාතගත වන අරමුණ මහන්තය. �ත�ත�ෂණ සතර පටන�
නවය දක�වා ඉක�මැ ෙතළස (13) පටන� අට දක�වා අාය� අැ� වැ අාපාතගත වන අරමුණ
පරිත්තය. �ත�ත�ෂණ දසෙය් පටන� පසෙළාස දක�වා ඉක�මැ �ත�ත�ෂණ සෙත� පටන�
ෙදක දක�වා අාය� අැ� වැ අාපාතගතවන අරමුණ අතිපරිත්ත �. ෙමය මතු ද පැහැ�ලි
වන�ෙන� ය.
ධ�මාර�මණෙය� අ�මහන�තා� ෙභ්ද නැත. එ� අැත�ෙත� �භූත අ�භූත ෙභ්දය �. �භූත
න� අරමුෙණ� ප්රකට භාවය�. අ�භූත න� අරමුෙණ� අප්රකට භාවය �. ෙමෙත�න� ෂ�ක
සය සැෙක�න� දක�වන ල�.
ප්රශ්න.
1. ප්රවෘත�� සංග්රහය යන� �ම? එය � අාකාරයකට ෙබෙදන�ෙන� ද? ෙම�
�ක�ෙවන�ෙය් කවර ප්රවෘත�� සංග්රහෙයක� ද?
2. ෂ�ක සය දක�වන�.
3. වස්තු, ද්වාර, අාර�මණ, �ඤ්�ණ, සය හා ඔවුන� පි�බඳද �ත� දක�වන�.
4. �� සය ෙකෙස්ද? චක�ඛුවාර ��, ච�ෂු���න �� ෙදෙක� ෙවනස �ම?
5. �ෂය ප්රවෘත�� සය දක�වන�. අ�මහන�ත, මහන�ත, ප�ත�ත, අ�ප�ත�ත �ෂය
ප්රවෘත�� පි�බඳද රෑපයන�ෙග් අාය�ෂ ෙකෙතක� ෙකෙතක� ද? �භූත, අ�භූත පැහැ�ලි
කරන�.

2. චක්ඛුද්වාරික අතිමහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය.
රෑපාර�මණය �ත�තක�ෂණ සතෙළාසක� අාය� අැ� බව යට �යන ල�. ඒ �ෙය් මහා
�ත�තක�ෂණ සඳදහා ය. එක� මහා �ත�තක�ෂණෙයක උත�පාද, ස්��, භ�ග යන කුඩා
�ත�තක�ෂණ තුෙනක� අැත�ෙත�ය. �ෙතක උප�න අැ�ල්ල උත�පාද ය. පව�න අැ�ල්ල
ස්�� ය. �ෙඳදන අැ�ල්ල භ�ග �. එ�ට රෑපාර�මණය කුඩා �ත�තක�ෂණ එක�පණෙසක
(51) අාය� අැ� බව දත ය�තු. එෙහත� මතු රෑපාය�ෂ ග�න� ලබන�ෙන�
මහා�ත�ත�ෂණයන�ෙග් වශෙයන� ය.
රෑප ද ඉපිද �� නැ� වන�ෙන�ය. �ත� ද ඉපිද �� නැ� වන�ෙන�ය. රෑප ගරැ ප�ණාම ය.
�ත� ලහ� ප�ණාම �. එක� වරක� උපන� රෑපය �ත සතෙළාස් වරක� ඉපිද �� නැ� වන
තාක� පැවත සතෙළාස් වන �ත�තයාෙග් භ�ග�ෂණය සමගම නැ� වන�ෙන� ය. රෑපයට
මහා�ත�ත�ෂණ සතෙළාසක� ෙහෝ කුඩා �ත�ත�ෂණ එක� පණසක� අාය� අැතැ � �ෙය් ෙ�
�සාය.

සතෙළාස් �ත�ත�ෂණයක� අාය� අැ� රෑපයාෙග් ප්රථම �ත�ත�ෂණාවස්ථාව ච�ෂු�ද්වාරයට
අරමුණ� ෙනාෙ�. එක� �ත�ත�ෂණයක� ෙහෝ �ත�ත�ෂණ ෙබාෙහෝ ගණනක� ෙහෝ ඉක�මැ
ගිය ස්�� අවස්ථාව ම අරමුණ� ෙ�. ෙම� � වනා� එක� �ත�ත�ෂණයක� ඉක�මැ ගිය
රෑපය ච�ෂු�ද්වාරයට අරමුණ� වූෙය් ය � සලකන�. අරමුණ� �ම එක� ක�මෙයක හැපීෙම�.
රෑපය ච�ෂුඃප්රසාදෙය� හැෙපත� ම හෘදය වස්තුව �සා පැවැ� භව�ග සන�ත�ය චලනය
වන�ෙන�ය. ඒ සමග ම භව�ග සන�ත�ය �ඳ� ද යන�ෙන�ය. ෙම� චලනයට භවඞ්ග
චලනය � ද, �ඳ�මට භවඞ්ග� පච්ෙඡදයයි ද �ය�. සැ�ණත� �ඳ�ණත� ඔ�හ� භව�ගෙයෝ
ම ය. ඔවුනෙ
� ග් අරමුණ පූ�ව වූ ක�ම ෙහෝ ක�ම��� ෙහෝ ග� ��� ය. ෙ� රෑපය
ෙනා ෙ�. �යය�ත�ෙතක� අැ�. රෑපය අැෙස් හැපුණාම හෘදයවස්තුව �සා පවත�නා �ත
ෙසල� �ෙඳදන�නට ෙහ්තු �ම? ඔවුන�ෙග් ඒකාබද්ධ බව ය. ෙබෙ� එක� තලෙයක �ෙබන
හකුරැ කැබැල්ෙල් වසා ��න මැස්සා අ�ක� තලයට ගැස� කල ඉගිලී යන�ෙන� එ�
ඒකාබද්ධ බව �සාය. එෙමන� රෑපය චක�ෂුඃ ප්රසාදෙය් හැපුණ� කළ ඒ ප්රසාදය අැස�රැ
ෙකාටැ පවත�නා භූත රෑප ද සැෙලන�ෙන� ක�මෙයන� හෘදය වස්තු රෑපය ද සැෙලන�ෙන�ය.
එ�ට එ� පවත�නා භව�ග සන�ත�ය ද සැලී �ඳ� යන�ෙන�ය.
මධ්යෙය� �ශාල ��රැ ටැඹක� හා අවට ��රැ ටැ� පසක� අැ� ශාලාෙය�. අවට ��රැ
ටැෙඹ� වැද ගන�නා රෑප�ඡායාව මැද ��රැ ටැෙඹ� ද වැද ගන�නාෙස් ච�ෂුරා�
ද්වාරයන�� වැද ගන�නා අරමුණ මෙනා ද්වාරෙය� ද වැද ගන�ෙන�ය යන� ෙම�ලා අැතැ�
මතෙය�.
භව�ග සන�ත�ය චලනය කරන අරමුණ� ගන�නා ද්වාර පෙස�. එ�න� කවර
ද්වාරෙය�න� ෙ� චලනය � � � අාව�ජනය කරන පංචද්වාරාවර්ජන චිත්තය ඉක���
වැ ඉපිද �රැද්ධ වන�ෙන�ය. (ෙමය අෙහ්තුක ක�ියා �ත�තෙය�.) තදනත�තරවැ ඒ රෑපය
ද�ශනය කරන චක්ඛුවිඤ්ඤාණ චිත්තය ද, ඒ රෑපය ම පි�ගන�නා සම්පටිච්ඡන චිත්තයද,
ඒ රෑපය ම �රණය කරන සන��රණ �ත�තය ද, එය ම ව්යවස්ථා කරන ෙවා�පන
චිත්තය ද පි�ෙවලින� ඉපිද �රැද්ධ වන�ෙන�ය.
ෙම� � �ය ය�ත�ෙතක� අැත. ඒ අරමුණ� වූ රෑපය ඉෂ්ට එකක� න� යෙථාක�ත
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, සම්පටිච්ඡන සන්තීරණ කුශල �පාකය ය. එ� � අ� ඉෂ්ට න�
සන��රණය ෙසෝමනස්ස සහගත ද ෙ�. ඒ අරමුණ අ�ෂ්ට එකක� න� යෙථාක�ත
චක�ඛු�ඤ්�ණ, ස�ප��ඡන, සන��රණ අකුශල �පාක�. ෙවා�ථපනය වනා� ඉෂ්ට
අ�ෂ්ට ෙදතන��ම පඤ්චද්වාරාව�ජනය ෙමන�ම ක�ියා �ෙත�. (චිත්ත පාදෙය් අෙහ්ත�ක
සිත් බලනු.)
ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ඒ රෑපය ම අරමුණ� ෙකාට ෙගන එකුන��ස් කාමාවචර ජවන�
අතුෙරන� ය� �� ජවනෙයක� සත�වෙරක ඉපිද �රැද්ධ වන�ෙන�ය. ඒ එෙස් මැ �. ඒ
රෑපය අෙයා�ෙසා මන�කාරෙයන� ෙලෝභා� වශෙයන� ගත�තු න� අකුශල ජවන�
ෙ�ෙළා�න� ය� �� ජවනෙයක� ද, ෙයෝ�ෙසා මන�කාරෙයන� අෙලෝභා� වශෙයන�

ගත�තු න� කාමාවචර කුශල ජවන අ�න� ය� �� ජවනෙයක� ද, රහතන�ට න� එ� ම
ක�ය
ි ා ජවන නවය අතුෙරන� ය� �� ජවනෙයක� ද �ෙ�.
ජවන� �ත ඉපිද �රැද්ධ වූ කල්� � ඒ රෑපය පි�බඳද තව �ත�තක�ෂණ ෙදක අාය�ෂ
ෙශ්ෂය. ඒ අරමුණ� ෙකාට ෙගන එෙකාෙළාස් ත�ල�බන අතුෙරන� එකක� ෙද වෙරක
ඉපිද �රැද්ධ ෙ�. එ�ට ම රෑපය ද �රැද්ධ ෙ�. �ත�තය භව�ග සන�ත�යට බස්ෙන�ය.
ත�ල�බන ද �පාක �ත� බව දත ය�තු�. ඒ පි�බඳද �යමෙයක� මතු පාඩෙමක �ක�ෙ�.
ෙමෙස් ච�ෂුඃප්රසාදෙය් හැෙපන�නට පළමු ඉකුත� වූ 1-�ත�තක�ෂණය, 2-භව�ග චලන, 3භව�ගුප�ෙ�ද පි�බඳද �ෂණ ෙදකය, 4-පඤ්චද්වාරාව�ජන �ෂණය, 5-චක�ඛු�ඤ්�ණ
�ෂණය, 6-ස�ප��ඡන �ෂණය, 7-සන��රණ �ෂණය, 8-ෙවා�ථපන �ෂණය, 9-10-11-1213-14-15-ජවන�ෂණ සතය, 16-17-ත�ල�බන �ෂණ ෙදක ය � රෑපය පි�බඳද �ෂණ
සතෙළාස දත ය�තු�.
ෙ� �ත�ත ��ය පැහැ�ලි වැ අවෙබෝධ වන� සඳදහා අම්ෙබාපමාව දක�වන� ලැෙ�.
එක� ��ෙසක� ඵල දරන අඹ ගසක� යට �ස වසා ෙපරවැ ෙගන �දන�ෙන�ය. අාසනෙය�
අඹෙයක� වැ��. ��සා ඒ හඬ�න� පි�ද �ස වැස� ෙපාෙරෝනය ඉවත� ෙකාටැ අැස දල්වා
බලා අඹය �කැ එය ෙගන ඔබා �ඹැ පැස�ණ� බව �නැ වළඳදන�ෙන�ය. වළඳ� අත�තෙය�
ත� ද මරා ගිලැ යලි � �ස ෙපරවැ �දන�ෙන�ය. ��සා �ස වසා ෙපරවැ ෙගන �දන
කාලය ෙම� භව�ග කාලය. අඹය වැටුණ� කාලය ෙම� රෑපය ච�ෂුඃප්රසාදෙය් හැපුණ�
කාලය. එ�න� පි�� කාලය ෙම� පඤ්චද්වාරාව�ජන කාලය. අැස දල්වා බැ� කාලය
ෙම� ස�ප��ඡන කාලය. ඔබා බැ� කාලය ෙම� සන��රණ කාලය. �ඹැ බැ� කාලය
ෙම� ෙවා�ථපන කාලය. වළඳදන කාලය ෙම� ජවන කාලය. ත� මරා ගිලින කාලය
ෙම� ත�ර�මණ කාලය. නැවැත �ස වසා ෙපරවැ �දන කාලය ෙම� යලි � භව�ග
කාලය.
ෙ� ම තවත� පැහැ�ලි වන� සඳදහා �න්යාසෙයක� (සටහෙනක�) ද දක�වන� ලැෙ�.
1. චක්ඛුද්වාරික අතිමහත්තාරමම්ණ චිත්ත වීථිය
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ෙම� මු�ෙන� ෙ�ඛාව රෑපාර�මණය දක�වන� සඳදහා ය. �ත� තුන තුන එක මහා
�ත�ත�ෂණෙයක පවත�නා උප්පාද, ��, භ�ග යන කුඩා �ත�ත�ෂණ තුන සඳදහා ය. �ත�
ෙපළ එකට ම ෙගන යාය�තු වුව ද අවෙබෝධයට පහස� වන� පි�ස ෙවන� කරන ල�. භභවා�ගය. (ෙහද ෙම� අ�ත භව�ග �) ල-භව�ග චලනය. ෙඡ-භව�ගුප�ෙ�දය. ප-

පඤ්චද්වාරාව�ජනය. ව-චක�ඛු�ඤ්�ණය. සං-ස�ප��ඡනය. �-සන��රණය. ෙවාෙවා�ථපනය, ජ-ජවන. ත-ත�ල�බන. හ-ය� � භව�ගය.
භව�ග, භව�ග චලනය, භව�ගුප�ෙ�දයන�ට ෙ� රෑපය ෙනා වැ පූ�ව වූ ක�ම,
ක�ම���, ග���� අතුෙරන� එකක� අරමුණ� වන බව දත ය�තු. ෙද පස යට කුඩා ඉ�
කැබලි ෙදක එය දක�වන� සඳදහා�. ත�ල�බන ෙතක� ම �ත� ඉප�මට අාය�ෂ අැ� බැ�න�
ෙමය අතිමහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය න� �ය. එ ෙහ�න� ම ෙමයට ත�ල�බන වාරය
� ද �යන� ලැෙ�.
ෙසාතද්වා�ක, ඝාණද්වා�ක, ��හද්වා�ක, කායද්වා�ක අ�මහන�තාර�මණ �ත�ත �� ද
ෙමෙස් ය. ශ�ද, ග�ධ, රස, ෙඵා�ඨ�බ අරමුණ� ෙකාට ෙගන ෙම� චක�ඛු �ඤ්�ණය
ෙවන�වට ෙසාත�ඤ්�ණ, ඝාණ�ඤ්�ණ, ��හා�ඤ්�ණ, කාය�ඤ්�ණ ඉප�ම ම
ෙවන�.
ප්රශ්න.
1. රෑපයක අාය�ෂ ෙකෙතක� ද? මහා�ත�ත�ෂණ වශෙයන� හා කුඩා �ත�ත�ෂණ
වශෙයන� දක�වන�.
2. ච�ෂුඃප්රසාදෙය් රෑපය හැපුණ� �ට හෘදය වස්තුෙ� පැවැ� �ත ෙකෙස් චලනය ෙ�
ද? උ�හරණෙය�න� පැහැ�ලි කරන�.
3. අ�මහන�තාර�මණ �ත�ත ��ෙය් සටහනක� අඳ�න�.
4. අ�මහන�තාර�මණ �ත�ත ��ය පැවෙතන පි�ෙවල උ�හරණෙය�න� දක�වන�.
5. අ�මහන�තාර�මණ �ත�ත ��ෙය් �ත� ක�ම �පාක ක�ියා වශෙයන� ෙවන� කරන�.

3. චක්ඛුද්වාරික මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථි.
එක� �ත�ත�ෂණයක� ඉක�ම ගිය රෑපය ච�ෂුසට අරමුණ� �ෙමන� “අ�මහන�තාර�මණ
�ත�ත ��ය” ලැබුණ� සැ� යට දක�වන ලද්ෙද්ය. ෙම� වනා� �ත�ත�ෂණ ෙදකක� තුනක�
ඉක�ම යාෙමන� “මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථි” ලැෙබන සැ� දක�වන� ලැෙ�.
1. �ත�ත�ෂණ ෙදකක� ඉක�මැ ගිය පසෙළාස් �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� ච�ෂු�ද්වාරයට
අාපාතගත වූෙය් ය� සලකන�. එ�ට තුන�වන, සතර වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය�
භවඞ්ගචලන භවඞ්ග�පච්ෙඡ්ද ෙ�. ඔවුන�� භවා�ග ම බැ�න� ඔවුනට අරමුණ� වන�ෙන� ෙ�
රෑපය ෙනාව පූ�වක�ම, ක�ම���, ග���� අතුෙරන� එකක� බව සැල�ය ය�තු. පස්
වන, සවන, සත� වන, අට වන, නව වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� පඤ්චද්වාරාව�ජන,
චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, සම්පටිච්ඡන, සන්තීරණ, ෙවා�පන උප�. ඔවුන�ට අරමුණ ෙ� රෑපය මැ

�. එ� � පඤ්චද්වාරාව�ජනය ක�ය
ි ා �ෙත�. චක�ඛු�ඤ්�ණ, ස�ප��ඡන, සන��රණ
�පාක ය. එ� � රෑපය ඉෂ්ටන� කුශල �පාක ය. අ� ඉෂ්ට න� සන��රණය
ෙසෝමනස්ස සහගත ෙ�. රෑපය අ�ෂ්ට න� අකුශල �පාක �. ෙවා�ථපනය ක�ය
ි ා
මාත�ෙය�.
දස වන, එෙකාෙළාස් වන, ෙ�ෙළාස් වන, ෙතෙළස් වන, තු�ස් වන, පසෙළාස් වන,
ෙසාෙළාස් වන �ත�ත�ෂණාවස්ථානෙය� ඒ ම අරමුණ� කර�න� ජවන� සත උප�. ෙම�
ජවන� ප්රත්යය ලත� ප�� අකුශල ෙහෝ කාමාවචර කුශල ෙහෝ රහතනට ක�ය
ි ා ෙහෝ වන බව
දත ය�තු.
තව අැත�ෙත� රෑපය පි�බඳද එක� �ත�ත�ෂණ මාත�ෙය�. එය අරමුණ� ෙකාට උප�ෙතාත�
එක ත�ල�බනයක� උප�ත හැ�ය. එෙහත� ෙදකම උප�න�නට අරමුණ ෙනා ෙපාෙහාෙන�
න� එකකු � ෙනා ඉප�ම ත�ල�බනයන�ෙග් ධ�මතාෙය�. එබැ�න� ෙම� ත�ල�බන
එකකු � ෙනා ඉපිද �ත භවා�ගයට බස්ෙන� ය. භවා�ගයට අරමුණ� වන�ෙන� ෙ� රෑප
ෙශ්ෂය ෙනාව යට � ෙලස ක�මා�න� අතුෙරන� එකක� බව ෙම�� ද සැල�ය ය�තු�.
ත�ල�බන ෙනා ඉපිද ජවනවලින� අවසන� වූ බැ�න� ෙමය චක්ඛුද්වාරික මහන්තාරම්මණ
චිත්ත වීථිය � �යන� ලැෙ�. එෙහ�න� ම ෙමයට ජවන වාරය � ද �යත�.
අවසානෙය� ත� මරා ගිලීම හැර ෙසස� �යල්ල අ�ෙබාපමාෙය� �ක�වුණ� ප�� �. එ�
�න්යාසය ෙමෙස්ය.
චක්ඛුද්වාරික මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-1
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අවසානෙය� ත�ල�බන එකක� උප�න�නට රෑපෙය් අාය�ෂ අැ�වත� එය ෙනා ඉපි�
භව�ග වූ සැ� ෙම�න� දත හැ�ය. ය�න� කුඩා ඉ� කැබැලි භව�ගයන� ෙග් අරමුණ�
දක�වන� සඳදහා ය. ෙසස්ස යට � ෙස් �.
2. �ත�ත�ෂණ තුනක� ඉක�ම තු�ස් (14) �ත�ත�ෂණාය�ෂ්කරෑපයක� ච�ෂු� ද්වාරයට
අාපාතගත වූෙය් ය� සලකන�. එ�ට සතර වන, පස් වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� භව�ග
චලන භව�ගුප�ෙ�ද ෙ�. සවන, සත� වන, අට වන, නව වන, දස වන,
�ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� පඤ්චද්වාරාවර්ජන, චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, සම්පටිච්ඡන, සන්තීරණ,
ෙවා�පන උප�. එෙකාෙළාස් වන, ෙ�ෙළාස් වන, ෙතෙළස් වන, තු�ස් වන, පසෙළාස්
වන, ෙසාෙළාස් වන, සතෙළාස් වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� ජවන් සත උප�.

�ත�ත�ෂණ සතෙළාස ඉක�මුණ� ෙහ�න� රෑපය �රැද්ධ �ය. ත�ල�බන උප�න�නට
කැලම අවකාශ නැත�ෙතන� �ත භව�ග �ය.
ජවනෙයන� අවසන� වූ බැ�න� ෙම ද චක�ඛුද්වා�ක මහන�තාර�මණ �ත�ත ��ය � �යන�
ලැෙ�. එෙස් ම ජවන ද්වාරය � ද �ය ය�තු. එ� �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-2
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�ත�ත�ෂණ තුනක අාය� කාලය ඉක�ම ගිය රෑපය ච�ෂු�ද්වාරෙය� හැපුණ� බැ�න�
ජවන�වලින� ඔබ ත�ල�බන උප�න�නට අවකාශ නැ� වූෙයන� �ත භව�ගයට බැස්ස
සැ� ෙම�න� දත හැ�ය. ෙසස්ස යට � ෙස්�.
��ධ මහන�තාර�මණ පි�බඳද ෙසාතද්වා�ක, ඝාණද්වා�ක, ��හද්වා�ක, කායද්වා�ක
�ත�ත �� අට ද ෙ� න�න� ම සැල�ය ය�තු ය. ශ�ද, ග�ධ, රස, ෙඵා�ඨ�බ අරමුණ� වූ
කල්� ෙසාත�ඤ්�ණ, ඝාණ�ඤ්�ණ, ��හා�ඤ්�ණ, කාය �ඤ්�ණ �ත� උප�ම
ම ෙවන�.
ප්රශ්න.
1. මහන�තාර�මණය වන�ෙන� ප්රසාදෙය� හැෙපන �ට ෙකෙතක� අාය� ඉක�මුණ�
ෙකෙතක� අාය� ෙශ්ෂ රෑප ද?
2. මහන�තාර�මණ �ත�ත �� � අාකාර ද? රෑපය පි�බඳද ෙකාටැ �න්යාසෙයන�
පැහැ�ලි කරන�.
3. මහන�තාර�මණෙය� ත�ල�බන න�පදෙන� �ම?
4. මහන�තාර�මණ ��ෙය� ක�ම �පාක ක�ියා ෙවන� කරන�.
5. ෙමයට නාමාන�තරයක� දක�වන�.

4. චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි.
�ත�ත�ෂණ ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ඉක�ම ගිය රෑප ච�ෂුසට අාපාතගත �ෙමන�
මහන්තාරම්මණ චිත්ත වීථි ලැබුණ� සැ� යට දක�වන ල�. �ත�ත�ෂණ සතෙ� පටන� නවය

දක�වා ඉක�ම ගිය රෑප ච�ෂුසට අාපාතගත �ෙමන� පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි ලැෙබන
සැ� ෙම� �ක�ෙ�.
1. �ත�ත�ෂණ සතරක� ඉක�ම ගිය ෙතෙළස් �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� චක�ෂුඃප්රසාදෙය්
හැපුෙණ�ය � සලකන�. එ�ට පස් වන, සවන �ත�ත�ෂණාවස්ථායෙ� භවඞ්ගචලන,
භවඞ්ග�පච්ෙඡද ෙ�. සත� වන, අට වන, නව වන, දස වන, එෙකාෙළාස් වන
�ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� පඤ්චද්වාරාවර්ජන, චක්ඛුවිඤ්ඤාණ, සම්පටිච්ඡන, සන්තීරණ,
ෙවා�පන උප�. තව �ත�ත�ෂණ සෙයක කාලය රෑපෙය� ෙශ්ෂ ය. එ� උප�ත� ෙහාත�
ජවන සයක� උප�ත හැ�ය. ජවන සතම උප�න�නට රෑපෙය් අාය�ෂ නැත�න� එක
ජවනයකු � ෙනා උප�ම ජවනයන�ෙග් ධ�මතාව �. එබැ�න� ෙම� ලා එක ජවනයකු �
ෙනා ඉපිද යට �ක�වුණ� ෙවා�ථපනය ම ෙද තුන� වරක� ඉපිද �ත භව�ගයට බ�. ෙම��
භව�ගයට අරමුණ� වන�ෙන� ඒ රෑප ෙශ්ෂය ෙනාවැ පූ�ව වූ ක�මා�න� අතුෙරන� එකක�
බැ� සැල�ය ය�තු�. එ� �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-1
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ෙම� ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ උප�ෙතාත� ජවන සයක� උප�න�නට රෑපෙය් අාය�ෂ
�ෙ�. එෙහත� එක ජවනයකු � ෙනා ඉපිද ෙවා�ථපනය තුන� වරක� ඉපිද භවා�ග වූ සැ�
බලන�. ෙම� මුල �ත� සයට හා අග �ත� සතරට අරමුණ� වූෙය් ෙ� රෑපය ෙනා වැ පු�ව
වූ ක�මා�ය �. යට ඉ� කැබලි ෙදක එය ෙපන�වන සඳදහාය. ෙමය ද ජවන� න�පන�
බැ�න� ප�ත�තාර�මණ �ත�ත ��ය � ද ෙවා�ථපනෙයන� අවසන� වූ බැ�න�
ෙවා�පනවාරය � ද �යන� ලැෙ�.
2. �ත�ත�ෂණ පසක� ඉක�ම ගිය ෙ�ෙළාස් �ත�ත�ෂණයට අාය� අැ� රෑපයක� අාපාතගත
වූ කල්� � ක�මය ෙමෙස් ය. ෙ� �න්යාසය �.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-2
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ෙම� � ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ජවන පසක� න� උප�න�නට අාය�ෂ ���. එෙහත�
සත ම උප�න�නට රෑපාය�ෂ මඳද බැ�න� එකකු � ෙනා ඉපිද තුන� වරක� ෙවා�ථපනය ඉපිද

භව�ගපාත වූ සැ� සලකන�. ෙම ද ජවන න�පන� බැ�න� පරිත්තාරම්මණ චිත්තවීථිය � ද
ෙවා�ථපනෙයන� අවසන� වූ බැ�න� ෙවා�ථපනද්වාරය� ද �යන� ලැෙ�.
3. �ත�ත�ෂණ සයක� ඉක�ම ගිය එෙකාෙළාස් �ත�ත�ෂණයකට අාය� අැ� රෑපයක�
අාපාතගත වූ කල්� � ක�මය ෙමෙස් ය. ෙ� �න්යාසය�.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-3
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ෙම� � ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ජවන සතරක� න� උප�න�නට අාය�ෂ ���. එෙහත�
එකකු � ෙනා ඉපිද ෙතවරක� ෙවා�ථපනය ම ඉපිද භවා�ග වූ සැ� සලකන�. ෙම ද
ජවන න�පන� බැ�න� පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය �ය. ෙවා�ථපනෙයන� අවසන� වූ බැ�න�
ෙවා�පන ද්වාරය �ය.
4. �ත�ත�ෂණ සතක� ඉක�මැ ගිය දස �ත�ත�ෂණයකට අාය� අැ� රෑපයක� අාපාතගත වූ
කල්� � ෙ� ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස් �.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-4.
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ෙම� � ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ජවන තුනක� න� උප�න�නට අාය� අැත. එෙහත�
එකකු� ෙනා ඉපිද තුන� වරක� ෙවා�ථපනය වැ භවා�ග �ය. ෙම ද ජවන න�පන� බැ�න�
පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය ය. ෙවා�ථපනෙයන� අවසන� වූ බැ�න� ෙවා�පනවාරය �.
5. �ත�ත�ෂණ අටක� ඉක�ම ගිය නව�ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූෙය් ය �
සලකන�. එ�ට ද ෙ� ක�මය මැ�. �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-5.
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ෙම� � ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ ජවන ෙදකක� උප�න�නට රෑපෙය් අාය�ෂ අැත. එෙහත�
එකකු � ෙනා ඉපිද ෙවා�ථපනය තුන� වරක� ඉපිද භවා�ග �ය. ෙම ද යට �ක�වුණ� ෙස්
පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය�. ෙවා�පන ද්වාරය �.
6. �ත�ත�ෂණ නවයක� ඉක�ම අෂ්ට�ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ කල්� � ෙ�
ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-6.
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ෙම� ෙවා�ථපනයට අනතුරැ වැ එක ජවනයක� උප�න�නට අාය� අැතත� එය ෙනා ඉපිද
තව වරක� ෙවා�ථපනය වැ භවා�ග �ය. ෙමය පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය ය. ෙවා�පන
වාරය �.
ෙවා�ථපනය ෙද වරක� උප�න�නට රෑපෙය් අාය� මඳද න� එක ෙවා�ථපනයකු � ෙනා
ඉපිද භවා�ග චලනය පමණක� වැ නැවත භවා�ගයට ම බස්ෙන�ය. එ� පි�ෙවල මතු
පාඩ ෙමන� දක�වන� ලැෙ�. ෙසාතද්වා�කා� ප�ත�තාර�මණ �� ද ෙමෙස් ය.
ප්රශ්න.
1. ප�ත�තාර�මණ �ත�ත �� ෙකෙතක� ද?
2. ප�ත�තාර�මණ වන�ෙන� ෙකෙතක� අාය� ෙශ්ෂ රෑප චක�ෂුඃප්රසාදෙය් හැපීෙමන� ද?
3. �ත�ත�ෂණ සයක� ඉක�ම ගිය රෑපය ප්රසාදෙය් හැපුණ� �ට ලැෙබන �ත�ත ��ෙයක
�න්යාසය අඳ�න�.
4. ප�ත�තාර�මණ �ත�ත ��ෙය� ක�ම �පාක ක�ය
ි ා ලැෙබන පම�න� ෙවන� ෙකාට
දක�වන�.
5. �ත�ත�ෂණ සතක� ෙශ්ෂ රෑපෙයක ප�ත�තාර�මණ ෙනා ලැෙබන�ෙන� �ම?

5. චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි.
�ත�ත�ෂණ සතෙ� පටන� නවය දක�වා අාය� ඉක�මැ ගිය රෑප අාපාතගත �ෙමන�
පරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථි ලැබුණ� සැ� යට දක�වන ල�, �ත�ත�ෂණ දසෙය් පටන�

පසෙළාස දක�වා ඉක�ම ගිය රෑප අාපාතගත �ෙමන� ලැෙබන අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත
වීථි ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
1. �ත�ත�ෂණ දසයක� ඉක�ම ගිය සප්ත �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපෙයක� ච�ෂු�ද්වාරයට
අාපාතගත වූෙය්ය� සලකන�. එ�ට එෙකාෙළාස් වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� භවා�ග
චලන ෙ�. මතු ෙවා�ථපන ෙදකක� වත�න උප�න ෙතක� රෑපය ෙනා පව�න බැ�න� ඉන�
ඔබ භව�ගු ප�ෙඡ�� �� ෙවනසකට ෙනා පැ�ණැ යලි � �ත භවා�ගයට ම බස්ෙන�
ය. එ� �න්යාසය ෙමෙස් �.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-1.
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ෙම� එෙකාෙළාස් වැන�න භව�ග චලන වූ සැ� ද, ෙසස්ස භව�ග ම වූ සැ� ද බලන�.
රෑපය අැෙස් හැපුණා �නා ඒ අරමුණ ෙකාට එක �� �ෙතක� වත� න�පන�ෙන� ය. භව�ග
චලන ද භව�ග ම බැ�න� ඒ �යල්ලට අරමුණ� වූෙය් පූ�ව ක�මා�න� අතුෙරන� එක�.
ෙ� රෑපය ෙනා ෙ�. එය දක�වන� පි�ස යට ෙ�ඛාව ස�පූ�ණ ෙකාට ෙයාදන ල�.
ෙමයට �� යන නාමය ලැෙබන�ෙන� අමුඛ්ය වශෙය�. එක �� �තකු� න�පන� බැ��.
එෙහ�න� ම ෙමයට ෙමාඝ ද්වාරය � �යන� ලැෙ�.
2. �ත�ත�ෂණ එෙකාෙළාසක� ඉක�ම ගිය ෂ� �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ
කල්� � ක�මය ෙමෙස් ය. ෙ� �න්යාසය �.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-2.
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ෙම� ෙ�ෙළාස් වැන�න භව�ග චලනය �ය. ෙසස්ස යට � ෙස් �.
3. �ත�ත�ෂණ ෙ�ෙළාසක� ඉක�ම ගිය පඤ්ච �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ
කල්� � ෙ� ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-3.
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ෙම� ෙතෙළස් වැන�න භව�ග චලනය �ය. ෙසස්ස යට � ෙස් �.
4. �ත�ත�ෂණ ෙතෙළසක� ඉක�ම ගිය චතුශ් �ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ
කල්� � ෙ� ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස් ය.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-4.
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ෙම� තු�ස් වැන�න භව�ග චලනය �ය. ෙසස්ස යට � ෙස් �.
5. �ත�ත�ෂණ තු�සක� ඉක�ම ගිය ත�ිද්�ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ කල්� �
ෙ� ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස්ය.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-5.
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ෙම� පසෙළාස් වැන�න භව�ග චලනය �ය. ෙසස්ස යට � ෙස් �.
6. �ත�ත�ෂණ පසෙළාසක� ඉක�ම ගිය ද්��ත�ත�ෂණාය�ෂ්ක රෑපයක� අාපාතගත වූ කල්�
� ෙ� ක�මය මැ �. �න්යාසය ෙමෙස් �.
චක්ඛුද්වාරික අතිපරිත්තාරම්මණ චිත්ත වීථිය-6.
...
භ
1

... ...
භ භ
2 3

... ... ... ... ...
භ භ භ භ භ
4 5 6 7 8

...
භ
9

...
භ
10

...
භ
11

...
භ
12

...
භ
13

...
භ
14

...
භ
15

...
න
16

ෙම� ෙ�ෙළාස් වැන�න භවා�ග චලනය �ය. ෙසස්ස යට �ක�වුණ� ප�� මැ �.
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�ත�ත�ෂණ ෙසාෙළාසක� ඉක�ම ගිය එක �ත�ත�ෂ�ක රෑපෙයක� ච�ෂු�ද්වාරයට
අාපාතගත ෙනා ෙ�. රෑපයාෙග් භ�ගාවස්ථාව බැ��. සතෙළාස් �ත�ත�ෂණ ඉක�මැ ගිය
රෑපය ��ෙස්ත� ච�ෂු�ද්වාරයට අාපාතගත ෙනා ෙ�. රෑපය ම නැ� බැ��.
ෙසාතද්වා�කා� අ�ප�ත�තාර�මණ �ත�ත ��න�ෙග් පැවැත�ම ද ෙමෙස් මැ �.
යට �ක�වුණ� �ත�ත ��න�� සාමාන්ය වශෙයන� බලත� ෙහාත� ඒ ඒ අවස්ථාන�රෑප වැ
අැත�ෙත�; 1-පඤ්ච ද්වාරාව�ජනය. 2-චක�ඛු�ඤ්�ණය, 3-ස�ප��ඡනය, 4-සන��රණය,
5-ෙවා�ථපනය, 6-ජවනය, 7-ත�ල�බනය� �� �ත� සෙත�. �ෙශ්ෂ වශෙයන� බලත�
ෙහාත� 1-පඤ්චද්වාරාව�ජනය, 2-චක�ඛු �ඤ්�ණය, 3-ස�ප��ඡනය, 4-සන��රණය, 5ෙවා�ථපනය, 6-7-8-9-10-11-12-ජවන� සත ය. 13-14-ත�ල�බන ෙදක ය� �� �ත�
තු�ෙස�. �ස්තර වශෙයන� බලත� ෙහාත� පඤ්චද්වාරාව�ජනය චක�ඛු�ඤ්�ණා� දසය,
ස�ප��ඡන ය�ගලය, සන��රණ ත�ක
ි ය, ෙවා�ථපන ස�ඛ්යාත මෙනාද්වාරාව�ජනය,
අකුසල් ෙ�ෙළාස කාමාවචර කුසල අට එම සෙහ්තුක ක�ියා අට සහ හ�තුප්පාද යන
එකුන� �� ජවනය, සෙහ්තුක �පාක වූ ත�ල�බන අට ය යන කාමාවචර �ත� ස�පණස
(54) �. ෙසස� ත�ල�බන තුන සන��රණ ත�ක
ි යට අැතුළත� වූ බව දත ය�තු �.
“වීථිචිත්තානි සත්ෙතව චිත්ත�ප්පාදා චත�ද්දස
චත�පඤ්ඤාසවි�ාරා පඤ්චද්වාෙර යථාරහං.”
පඤ්චද්වාරෙය� ස��ස� ප�� �� �ත� සෙත�. �ෙශ්ෂෙයන� තු�ෙස�. �ස්තර වශෙයන�
ස�පණෙස�.
ප්රශ්න.
1. අ�ප�ත�තාර�මණ �ත�ත �� ෙකෙතක� ද? ෙවන� වශෙයන� පැහැ�ලි කර දක�වන�.
2. �ත�ත�ෂණ ෙතෙළසක� ඉක�ම ගිය රෑපාර�මණයක� පි�බඳද �ත�ත ��යක� අඳ�න�.
එ� ක�ම අැත� ද?
3. ෙම� සාමාන්ය �� �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
4. �ෙශ්ෂෙයන� බලත� ෙහාත� පඤ්චද්වාරය පි�බඳද �� �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
5. හ�තුප්පාදය ජවන වන සැ�ෙයන� අ�මහන�තාර�මණ ��යක� අැඳද එ� �පාක
දක�වන�.

6. පරිත්ත මෙනාද්වාරික චිත්ත වීථි.
මෙනාද්වා�ක �ත�ත �� වනා� පරිත්ත චිත්ත වීථිය, අර්පණා චිත්ත වීථිය යි ෙද වැ�රැ�
ෙ�. පරිත්ත චිත්ත වීථි න� කාමාවචර �ත�ත �� ය. අර්පණා �ත�ත �� න� රෑපාවචර

අරෑපාවචර ෙලෝෙකෝත�තර �ත�ත �� �. ඔවුන� අතුෙරන� ෙම� කාමාවචර මෙනාද්වා�ක
�ත�ත �� දක�වන� ලැෙ�. පඤ්චද්වා�ක �ත�ත �� මු�ල්ල ප�ත�ත ම බැ�න� ෙ� ෙභ්දය
එ� ෙනා �ක�වුණ� බව දත ය�තු �.
මෙනාද්වාරෙය� අරමුණ ධ�මාර�මණය �. එය අ�ත අනාගත කාල�මුත�තා� වශෙයන�
ද පවත�නා බැ�න� රෑපා�ෙය� ෙමන� එක�ත�ත�ෂණා�ත ද්��ත�ත�ෂණා�තකා� ෙභ්ද
එ� නැත�ෙත�ය. අැත�ෙත� විභ�ත අවිභ�ත ෙභ්දය�. විභ�ත න� තමහට ප්රකට වූ අරමුණය.
අවිභ�ත න� අප්රකට වූ අරමුණ �.
1. �භූතාර�මණයක� මෙනාද්වාරයට අාපාතගත වූෙය් ය � සලකන�. එ�ට ම භව�ග
සන�ත�ය සැලී �ෙඳදන�ෙන�ය. සැලීමට ෙපර ෙස් භව�ග චලනය � ද �ඳ�මට
භව�ගුප�ෙ�දය � ද �ය�. (ඔවුන�ෙග් අරමුණ ක�මා�න� අතුෙරන� එෙක�.) එ�ට ම ඒ
�භූතාර�මණය අරමුණ� කර�න� මෙනාද්වාරාවර්ජනය ඉපිද �රැද්ධ වන�ෙන�ය. ඉක���
එම අරමුණ� කර�න� ජවන් සත ඉපිද �රැද්ධ වූ පස� තදාලම්බන ෙදක උප�න�ෙන� ය.
ෙදවන ත�ල�බනයාෙග් භ�ග�ෂණය සමග අාර�මණය �රැද්ධ ෙ�. �ත�තය ද
භවා�ගයට බස්ෙන� �. එ� �න්යාසය ෙමෙස් ය.
1. පරිත්ත මෙනාද්වාරික විභ�තාලම්බන චිත්ත වීථිය
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භ-භව�ගය. එය ද ෙම� අ�ත භව�ග �. ල-භව�ග චලනය. ෙඡ-භව�ගුප�ෙඡදය. මමෙනාද්වාරා ව�ජනය. ජ-ජවන. ත-ත�ල�බන.
යට ��වල පඤ්චද්වාරාව�ජන ස්ථානෙය� මෙනාද්වාරය ෙය� �ෙබන සැ� ද
චක�ඛු�ඤ්�ණන ස�ප��ඡනා�ය නැ� වැ ජවන ෙය� �ෙබන සැ� ද සලකන�. එෙස්
ම මෙනෝද්වාරාව�ජනය ම ෙවා�ථපන කෘත්යය �ද්ධ ෙකෙ� ය � � බැ� ද ��කරන�.
මෙනාද්වාරයට අරමුණ� ලැ�ම පි�බඳද �කාන�ගත මතෙයක� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
මෙනාද්වාර වනා� �ශ්ර මෙනාද්වාරය. ශ�ද්ධමෙනාද්වාරය � ද්��ධ ෙ�. ච�ෂුරා�ෙය�
ගැෙටන අරමුණ �තට ද අරමුණ� ෙ�. එ�ට ඒ �ත මිශ්රමෙනාද්වාරය �. ච�ෂුරා�ෙය�
ගැ�ෙමන� ෙතාර වැ �ත ම අරමුණ� ගන�නා�ට ඒ �ත ශ�ද්ධ මෙනාද්වාරය �. ඒ
ශුද්ධමෙනාද්වාරය ද පඤ්චද්වාරානුඛ�ධය විසුංසිද්ධය � ද්��ධ ෙ�. ව�තමාන
රෑපා�යක� අරමුණ� ෙකාට ච�ෂු�ද්වා�කා� �ත�ත �� උපන� කල්� ඒ රෑපය
ධ�මාර�මණය ෙව�න� නැවත �ය දහස් වර මෙනාද්වා�ක �ත�ත �� නැවත පහළ ෙ�.
ඝණ�ටාවට ගැ�ෙමන� ලැෙබන ශ�දයට අන�වැ ෙනාෙයක� වර අන� රව සන�ත�ය
පවත�නා ෙම�. එය පඤ්චද්වාරානුඛ�ධ මෙනාද්වාර �. එෙස් පඤ්චද්වාරාන�ඛ�ධ
ෙනාවැ අරමුණ� ලබන මෙනාද්වාරය �ස� සිද්ධ මෙනාද්වාරය �.

�ස�ං�ද්ධ මෙනාද්වාරය අරමුණ� ලබන අාකාර �පෙය�. එන� ෙපර පඤ්චද්වාරෙයන�
ගන�නා ලද අරමුණ� වශෙයන� ඒ සමාන අරමුණ� ලැ�� වශෙයන�, අන්යයන�ෙග් වචන
අැ�� වශෙයන�, එෙස් අැස� ෙදයට සමාන ෙදයක� වශෙයන� අැද�� වශෙයන�, �ය
කැමැ� වශෙයන�, අාකාර ප��ත�ක වශෙයන�, දෘෂ්� වශෙයන�, නානා ක�මබල
වශෙයන�, සෘද්�බල වශෙයන�, ධාතුෙ�ෂාභ වශෙයන�, ෙදවෙතාපසංහාර වශෙයන�,
අන�ෙබාධ වශෙයන�, ප්ර�ෙවධ වශෙයන� යනා�ය �.
2. අ�භූතාල�බනෙයක� මෙනාද්වාරයට අාපාතගත වූෙය්ය � සලකන�. එ�ට ම
භව�ගචලන භව�ගුප�ෙඡද වැ ඒ අ�භූතාර�මණය අරමුණ� කර�න� මෙනාද්වාරාව�ජන
ජවන ඉපිද ඉක��� භව�ග ෙ�. අාර�මණය අ�භූත බැ�න� ත�ර�මණ තාක� ෙනා
පවත�ෙන� ය. එ� �න්යාසය ෙමෙස්ය.
2. පරිත්ත මෙනාද්වාරික අවිභ�තාලම්බන චිත්ත වීථිය.
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ෙම� ජවනාවසානෙය� ත�ල�බන ෙනා ඉපි� භව�ග වූ සැ� බලන�.
ෙමෙස් ප�ත�තමෙනාද්වා�ක �ත�ත ��න�� මෙනාද්වාරාව�ජන, ජවන, ත�ල�බනය �
සාමාන්යෙයන� �� �ත� තුෙන�. �ෙශ්ෂෙයන� මෙනාද්වාරාව�ජනය, ජවන� සතය,
ත�ල�බන ෙදකය � �� �ත� දශෙය�. �ස්තර වශෙයන� බලත� ෙහාත� පඤ්චද්වා�ක
��වලට අයත� පඤ්චද්වාරාව�ජන, ෙද පස් �ඤ්�ණ ස�ප��ඡන ය�ගල යන �ත�
ෙතෙළස හැ� ෙසස� කාමාවචර �ත� එක සාලිස (41) ලැෙ�. �යන ලද මැ �:
“වීථි චිත්තානි තීෙණව චිත්ත�ප්පාදා දෙසරිතා
වි�ාෙරන පෙනෙ�ක චත්තාලිස විභාවෙය”
ෙම� �� �ත� තුෙනක� ද, �ත�ෙතාත�පාද දසෙයක�ද �යන ල�. �ස්තර වශෙයන� එක�
සාලිසක� �යන�ෙන� ය යන� භාව �.
අැතැ�හ� පඤ්චද්වාරෙය� ෙමන� මෙනාද්වාරෙය� ද ත�ල�බන වාර, ජවන වාර,
ෙවා�ථපන වාර, ෙමාඝ වාර අැතැ� �යත�.
ප්රශ්න.
1. මෙනාද්වා�ක �ත�ත �� � අාකාර ද? කවරහ� ද?
2. මෙනාද්වා�ක �භූත �ත�ත ��ෙයක �න්යාසය දක�වන�.

3. අ�භූත �ත�ත ��යක� දක�වා එ� ජවන කෘත්යය �ය හැ� �ත� ෙ� ෙ� ය �
දක�වන�.
4. මෙනාද්වාරයට අරමුණ� ලැ�ෙ� පි�ෙවල දක�වන�.
5. ප�ත�ත මෙනාද්වා�ක ��ෙයක සාමාන්යෙයන� ද, �ෙශ්ෂෙයන� ද, �ස්තර වශෙයන�
ද අැතුළත� වන �ත� දක�වන�.

7. අර්පණා චිත්ත වීථි
ප�ත�ත ��, අ�පණා �� වශෙයන� ෙද වැ�රැ� වූ මෙනාද්වා�ක �ත�ත �� අතුෙරන�
ප�ත�ත ��යට දක�වන ල�. ෙම� අ�පණා �� දක�වන� ලැෙ�. අ�පණා �� න�
මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර �ත�ත �� �. එ ද වනා� අ�පණා ��, සමාපත�� �� ය �
ෙදවැ�රැ� ෙ�. අා� කා��කයාෙග් මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර �ත�ත �� අ�පණා �� ය.
එ� � ඔහ� ලබන මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර �ත� අ�පණා න� ෙ�. අා� කා��කයා න�
පළමු වරට ධ්යාන, මා�ග උපදවන�නා ය. එෙස් ඉපදවූෙවක� නැවැත නැවැත ඒ ධ්යාන
ඵලයන�ට සමව�න�ෙන� ද, එ�ට ඒ සමාපත�� ��ය � �යන� ලැෙ�. ෙ� ෙද අාකාරය ම
මතු �ක�ෙවන බව සැල�ය ය�තු �.
මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර අ�පණා අතුෙරන� රෑපාවචර කුශල ක�ියාවන�ෙග් ද අරෑපාවචර
ප්රථම, තෘ�ය කුශල ක�ියාවන�ෙග් ද අරමුණ ක�ණා� පඤ්ඤත�තාල�බනය. අරෑපාවචර
ද්��ය, චතු�ථ කුශල ක�ය
ි ාවන�ෙග් අරමුණ මහග්ගතය. ෙලෝෙකාත�තරන මා�ග
ඵලයන�ෙග් අරමුණ ��වාණය �. (ප්රකීර්ණක පාදෙය් අාල�බන �භාගය බලන�.)
ෙ� අ�පණා ජවන ද්වාරෙය� අරමුණ පි�බඳද �භූත අ�භූත ෙභ්දයක� නැත. අරමුණ
�භූත (-ප්රකට) ම බැ��. අප්රකට අරමුෙණ� අ�පණා ජවන න�පදෙන�ය. ප්රකට
අරමුෙණ� ම උපදෙන�ය. අරමුණ �භූත වුව ද ප�ත�ත මෙනාද්වා�ක �ත�ත ��ෙය�
ෙමන� ත�ල�බන න�පදෙන�ය. ත�ල�බන උපදෙන� කාමෙලෝකෙය� කාමාවචර
සත�ත�වයනට කාමාවචර අ�මහන�ත �භූත අරමුෙණ� මැ �.
�න� ප්රථමධ්යානය අ�පණා වන �ත�ත ��යක� සඳදහා ක�ණා� පඤ්ඤත�තාල�බනෙයක�
මෙනාද්වාරයට අාපාතගත වූෙය්ය � සලකන�. එ�ට ම භව�ග චලන භව�ගුප�ෙඡද වැ
මෙනාද්වාරාව�ජනය උපදෙන�ය. මෙනාද්වාරාව�ජනයට අනතුරැ වැ එම අරමුණ� කර�න�
�න ස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර ජවන අට (ෙමය මතු පැහැ�ලි ෙ�.) අතුෙරන� එකක� සතර
වරක� උපදෙන�ය. ඉන� පළමු වන ජවනය පරිකර්මය � ද, ෙද වන ජවනය උපචාරය �
ද, තුන� වන ජවනය අනුෙලෝමය � ද, සතර වන ජවනය ෙගෝත්රභ�ය � ද �යන� ලැෙ�.
ෙගාත�භූ ජවනය �රැද්ධ වත� ම පස්වන ජවනය වශෙයන� ඒ පඤ්ඤත�තාල�බනය ම
අරමුණ� කර�න� පුහ��ෙනකුට න� පඨම�ඣධාන කුසල �ත�තය උපදෙන�ය. අ�පණා න�
එය �. ඒ අ�පණාවසානෙය� තව ජවන ෙහෝ අාර�මණය �භූත වුව ද ත�ල�බන ෙහෝ
ඉපිද �ත භව�ග වන�ෙන�ය. එ� �න්යාසය ෙමෙස්ය.

මන්ද පඤ්ඤයාෙග් පඨමජ්ඣාන අප්පණා චිත්ත වීථිය.
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භ-භව�ග. ල-භව�ග චලන. ෙඡ-භව�ගුප�ෙඡද ම-මෙනාද්වාරාව�ජන. ප-ප�ක�ම උඋපචාර අ-අන�ෙලාම. ෙගා-ෙගාත�භූ ඣධ-ඣධාන. ෙහද ෙම� පඨම�ඣධාන �.
පරිකර්ම න� ඉ��ය සමතා�ෙයන� අ�පණාව පි�ෙයල ��මය. ෙ� ප්රථම ජවනය එෙස්
අ�පණාව පි�යෙල කරන බැ�න� එයට ප�ක�මය � �යන� ලැෙ�.
උපචාර න� ඉතා අාසන�නත� ෙනාවැ ඉතා �රත� ෙනාවැ ස�පෙය� හැ��ම ය. ෙදවන
ජවනය එෙස් හැ�ෙර�න� අැ�ල්ෙල�න� අ�පණාව ෙගන ෙදන බැ�න� උපචාරය �
�යන� ලැෙ�.
අනුෙලෝම න� අන�කූලව පැවැත�ම ය. තුන�වන ජවනය එෙස් පව��න� අ�පණා
උප�මට �රැද්ධ ධ�ම නැ� කරන බැ�න� අන�ෙලාමය � �යන� ලැෙ�. ඉන� ඔ�ෙබ�
අ�පණා ලාභය �යත�.
ෙගාත්රභ� න� ප�ත�ත ෙහෝ පෘථග්ජන ෙගාත� මැ�මය. නැතෙහාත� මහග්ගත ෙහෝ අා�ය
ෙගාත� වැ�ම ය. ෙම� සතර වන ජවනය එබන�දක� බැ�න� එයට ෙගාත�භූය � �යන�
ලැෙ�. ෙගාත�භූ ළඟට ධ්යාන ෙහෝ මා�ග �ත� මැ �. අා� කා��කයා �සා ඣධානයට
අනතුරැ වැ භව�ග ඉපිද �ෙබන සැ� බලන�.
ෙ� ප�ක�මා� සතරට ම අැතැ� �ෙටක ප�ක�මය � ද උපචාරය � ද, අන�ෙලාමය �
ද �යන� ලැෙ�. ෙගාත�භූ නාමය එයට ම පමණ�.
තව ද ෙම� �ය ය�ත�ෙතක� අැත. ෙ� ප�ක�ම උපචාර, අන�ෙලෝම, ෙගාත�භූ න�න�
උප�න ජවන� පුහ��නට හා ෛශ�ෂයනට �නස�ප්රය�ක�ත කාමාවචර කුසල �ත� සත�න�
එෙකක. රහත�නට �ණස�පය�ත�ත ක�ය
ි ා �ත� සත�න� එෙක�. (ෙමය මතු ද පැහැ�ලි
කරන� ලැෙ�.)
ෙ� �ක�වුෙණ� ම�දපඤ්ඤයාෙග් පඨම�ඣධාන අප්පණා ��ය �. ම�දපඤ්ඤයා න�
��ෂණ �න තැනැත�තාය. ඔහ�ට ප�ක�ම නැ� වැ ධ්යානය ෙනා ලද හැ��. එෙහ�න�
ෙ� �ත�ත ��ෙය් පස්වන ජවනය ඣධාන �ය. පස්වන ජවනෙයන� ඔබ ජවනෙයක� ��
�ෙටක ඣධාන ෙනාෙ�. භවා�ගපාතයට අාසන�න බැ��.
��ෂණ ප්රාඥභට වනා� ප�ක�ම වුවමනා නැත. ඔහ�ට ඣධාන �ත�ත ��ය උපචාරෙයන�
ම අාර�භ කළ හැ�ය. එ�ට �න්යාසය ෙමෙස්ය.

තික්ඛපඤ්ඤයාෙග් පඨමජ්ඣාන අප්පණා චිත්ත වීථිය.
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ෙම� මෙනාද්වාරාව�ජනයට අනතුරැ වැ ප�ක�ම නැ� වැ මැ උපචාර ෙය� �ෙබන
සැ� බලන�. එෙස් ම සතර වන ජවනය ඣධාන වූ සැ� ද සලකන�.
යට �ක�වුෙණ� ම�ද ප්රාඥ ��ෂණ ප්රාඥ පුද්ගලයන� ෙදෙදනා පි�බඳද අ�පණා �� �.
එෙස් අ�පණා ප්රාප්ත පුද්ගලයා ෙහවත� ප්රථමධ්යානය ලැබගත� පුද්ගලයා ඉ�න� නැවත ඒ
ප්රථමධ්යානයට සමව�න� කැමැත�ෙත� න� එෙස් කළ හැ�ය. එ�ට ඒ පි�බඳද උපදනා
�ත�ත ��ය සමාපත්ති වීථිය � �යන� ලැෙ�. ෙභද ධ්යාන ස�බන�ධ බැ�න� ධ්යාන
සමාපත්ති වීථිය � �යය�තු. සමාපත�� ��ෙය� � අ�පණා ��ෙය� � ෙමන� ඣධානයට
අනතුරැ වැ �ත භව�ග ෙනා වැ �ගට මැ ඣධාන වැ ම පවත�ෙන� ය. එෙස් ඔහ�ට අතර
භව�ගෙය� ෙනා වැ� අෙභාරාත�ය (-� �වල් ෙදක) ක� ඒ ධ්යාන �ත�ත පර�පරාව පිට
ම ��ත හැ�ය. එ� �න්යාස ෙමෙස්ය.
මන්දපඤ්ඤයාෙග් පඨමජ්ඣාන සමාපත්ති වීථිය
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භ ල ෙඡ ම ප උ අ ෙගා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධ ඣධා ඣධා
මන�දපඤ්ඤ බැ�න� ප�ක�ම ලැ��. සමාපත�� ��ය බැ�න� භව�ග ෙනා වැ �ගට ම
ඣධාන ලැ��.
තික්ඛපඤ්ඤයාෙග් පඨමජ්ඣාන සමාපත්ති වීථිය.
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භ ල ෙඡ ම උ අ ෙගා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා ඣධා
�ක�ඛපඤ්ඤ බැ�න� ප�ක�ම නැ� වැ උපචාරෙයන� ම අාර�භ �ය. සමාපත�� ��ය
බැ�න� භව�ග ෙනා වැ ධ්යාන �ත� පර�පරාව ම ලැ��.
මන�දපඤ්ඤ ෙහෝ �ක�ඛ පඤ්ඤ වූ ��ය�ඣධා�ක ත�ය�ඣධා�ක චතු�ථ�ඣධා�ක
පඤ්චම�ඣධා�ක අාකාසානඤ්චායත�ක �ඤ්�ණඤ්චායත�ක
අා�ඤ්චඤ්�යත�ක ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යත�ක පුද්ගලයන� පි�බඳද අ�පණා ��
සමාපත�� �� ද ෙමබඳ� මැ�.

සංස්කාර ධ�මයන� �ද�ශනා ��ෙමන� ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත�තය ලැ�ෙ� පි�ෙවල ද
ෙමෙස් ය. එය ෙලෝෙකාත�තර �ම ෙවන�. �න්යාසය ෙමෙස් ය.
මන්දපඤ්ඤයාෙග් ෙසෝතාපත්ති මග්ග වීථිය.
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භ-භව�ග ල-භව�ග චලන ෙඡ-භව�ගුප�ෙඡද ම-මෙනාද්වාරාව�ජන ප-ප�ක�ම. උඋපචාර අ-අන�ෙලාම ෙගා-ෙගාත�භූ ම-මග්ග ඵ-ඵල. භ-භව�ග,
භව�ග භව�ග චලන භව�ගුප�ෙ�දයන�ට අරමුණ ක�ම ක�ම���න ග����
අතුෙරන� එෙක�. ම, ප, උ අන�ෙලෝමයන�ට අරමුණ සංස්කාර ධ�ම�. ෙගාත�භූ, මග්ග;
ඵලයන�ට අරමුණ ��වාණය �. භව�ගයන�ට අරමුණ ක�මා�ය �.
ෙම� ෙගාත�භූ �ත�තයට අනතුරැව මග්ග �ත උප�. එය ද ෙම� ෙසෝතාපත�� මග්ග �.
මග්ග �තට අනතුරැ වැ ඵල �ත� ෙදකක� ඉප�ම ධ�මතා �. ඉන� ඔබ භව�ග ෙ�. ෙම�
අ�පණා වන�ෙන� මග්ග �ත �.
තික්ඛපඤ්ඤයාෙග් ෙසෝතාපත්ති මග්ග වීථිය.
...
භ

...
ල

... ...
ෙඡ ම

...
උ

...
අ

...
...
ෙගා ම
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ෙම� ප�ක�ම ෙනා වැ උපචාරෙයන�ම පටන� ගැන�ම ෙවන�.
ෙසෝතාපත�� මග්ග �ත වරක� උපදවා ගත�තහ�ට එය නැවත ��කෙලක න�පදෙන�ය.
එ�න� �ඳද � ෙකෙලස් ෙසනපහ�න� නසා � වෘ�ෂ ශාඛා ෙමන� ඒ සන�තානෙය� නැවත
�� කෙලක න�පදනා බැ��. එෙහත� ඵල �ත� න� ෙකෙතක� වත� උපදවත හැ�ය. එෙස්
උපදවත� ෙහාත� ධ්යානයන�ට � ප�ද්ෙදන� එය ඵල සමාපත්ති වීථිය � �යන� ලැෙ�. එ�
�න්යාසය ෙමෙස්�.
මන්දපඤ්ඤ ෙසෝතාපන්නයාෙග් ඵලසමාපත්ති වීථිය.
...
භ

...
ල

... ...
ෙඡ ම

...
ප

...
උ

...
අ

...
...
ෙගා ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

...
ඵ

ෙම� ෙගාත�භුවට අනතුරැ වැ මග්ග ෙනා ඉපිද �ගට ම ඵල �ත� ඉපි� �ෙබන සැ�
බලන�. ෙමෙස් අෙභාරාත�යක� මු�ල්ෙල් �වන� අරමුණ� ෙකාටැ ඵල �ත� පිට ම ��ය
හැ�ය. ෙ� �ක�වුෙණ� ම�දපඤ්ඤ ෙසෝතාපන�නයාෙග් ඵලසමාපත�� ��ය �.

තික්ඛපඤ්ඤ ෙසෝතාපන්නයාෙග් ඵලසමාපත්ති වීථිය.
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ෙම� ප�ක�ම නැ� වැ උපචාරෙයන�ම අාර�භ �ය.
සක�ගා� අනාගා� අ�හත� ම�දපඤ්ඤ �ක�ඛපඤ්ඤයන�ෙග් අ�පණා �� හා
ඵලසමාපත�� ��ද ෙමබඳ� මැ� ෙවනෙසක� නම එ� ෙගාත�භූ �ත ෙවාදාන න�න�
ව්යවහාර කරන බව�. ෙසෝවාන� �ෙමන� පෘථග්ජන ෙගාත�ය �ඳද� බැ�න� එය ෙම�
ෙවාදාන න� ෙ�. ෙවා�න න� පි��� �. ඒ පි�බඳද �න්යාසෙයක� ද ෙමෙස්ය.
මන්දපඤ්ඤයාෙග් සකදාගාමී මග්ග වීථිය.
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ෙම� ෙවා-ෙවා�නය. ම-සක�ගා� මග්ගය ඵ-සක�ගා�ඵලය.
ෙසස� �� ද ෙමෙස් දත ය�තු �.

ප්රශ්න.
1. අ�පණා �� සමාපත�� ��න�ෙග් ෙවනස දක�වන�.
2. ප�ක�ම උපචාර, අන�ෙලෝම ෙගාත�භූ �ත� පැහැ�ලි කරන�. ෙ� න� ලබන�ෙන�
කවර �ත� ෙකාටසක�ද?
3. මන�දපඤ්ඤයාෙග් පඨම�ඣධාන අප්පණා �ත�ත��ෙය් සටහනක� අඳ�න�.
4. �ක�ඛපඤ්ඤයාෙග් පඨම�ඣධාන සමාපත�� ��ය පැහැ�ලි කරන�.
5. ෙවා�න න� �ම? එය කවර �ත�ත ��ෙයක කවර ස්ථානෙයක ලැෙ�ද?
�ක�ඛපඤ්ඤ අරහන�ත අප්පණා ��ය සටහන�න� දක�වන�.

8. අර්පණා නියමය.
යට �ක�වුණ� පාඩෙ� ප�ක�ම උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූ න�න� �යවුෙණ�
�ණස�පය�ත�ත කාමාවචර ජවන අට ය. අ�පණා න�න� �යවුෙණ� ස�� මහග්ගත
ෙලෝෙකාත�තර ජවන� ය. ඔවුන� අතුෙරන� කවර කවර කාමාවචර ජවනයකට අනතුරැ වැ

කවර කවර අ�පණා ජවන� උප�න�ෙන� � � අවශ්යෙයන� දත ය�තුය. ඒ පි�බඳද �භාගය
ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
1. ෙසාම්නස් සහගත ජවනයන්ට අනත�රැ වැ ෙසාම්නස් සහගත වූ ම අර්පණා උපදෙන්ය.
ෙම� ෙසා�නස් සහගත ජවන න� “ෙසාමනස්ස සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර
සසංඛාර” කුසල �ත� ෙදක හා එබඳ� වු ම ක�ියා �ත� ෙදක�. ෙසා�නස් සහගත අ�පණා
න� පඨම, ��ය, ත�ය, චතු�ථ ඣධාන කුසල �ත� සතරය. එබඳ� වූ ම ක�ියා �ත� සතරය,
ඒ ධ්යාන සතර ස�බන�ධ වූ ම ෙලෝෙකාත�තර �ත� 32 ය යන ෙමාහ� �. ෙසා�නස්
කාමාවචර ජවනයකට අනතුරැ වැ උෙප�ෂා අ�පණා ෙනා ලැෙ�. එක ජවන
සන�ත�ෙය� අනන�තර ෙවදනා සමාන �ය ය�තු බැ��.
2. උෙප�ා සහගත ජවනයන්ට අනත�රැ වැ උෙප�ා සහගත වූ ම අර්පණා උපදෙන් ය.
උෙප�ෂා සහගත ජවන න� “උෙප�ෂා සහගත �ණ ස�පය�ත�ත අසංඛාර සසංඛාර”
කුසල �ත� ෙදක හා එබඳ� වු ම ක�ියා �ත� ෙදක�. උෙප�ෂා සහගත අ�පණා න�
රෑපාවචර පංචම�ඣධාන කුශලය හා එම ක�ියාය, අරෑපාවචර කුශල ක�ියා අටය,
ෙලෝෙකාත�තර පඤ්චම�ඣධාන �ත� අටය යන ෙමාහ��. උෙප�ෂා ජවනයන�ට අනතුරැ වැ
ෙසා�නස් අ�පණා ෙනා ලැෙ�. යට � ෙස්ම අනන�තර ජවන සමාන ෙ�දනා �ය ය�තු
බැ��.
ඔවුන� අතුෙර� ෙ� �ක�ෙවන ෙවනස ද සැල�ය ය�තු�.
3. ක�ශල ජවනයන්ට අනත�රැ වැ ක�ශල ජවනද, ෙසෝතාපත්ති, සකදාගාමි අනාගාමි යන ඵල
ත�නද අර්පණා වශෙයන් උපදෙන්ය.
ෙම� කුශල ජවන න� ෙසෝමනස්ස සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර, සසංඛාර කුසල
�ත� ෙදක හා උෙපක�ඛා සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර, සසංඛාර වශෙයන� ලැෙබන
�ත� ෙදකය. කුශල ජවන න� රෑපාවචර කුසල �ත� පස අරෑපාවචර කුසල් �ත� සතර,
ෙලෝෙකෝත�තර කුසල �ස්ස යන ෙමාහ� �. ඵල තුන ලැෙබන�ෙන� සමාපත�� ��ෙය� �
ය. ෙම� ක�ියා ජවන� අ�පණා ෙනා වන�ෙන� �න�න සන�තාන බැ��.
4. ක්රියා ජවනයන්ට අනත�රැ වැ ක්රය
ි ා ජවනද, අර්හත් ඵලයද, අර්පණා වශෙයන්
ලැෙබන්ෙන්ය.
ෙම� ක�ියා ජවන න� ෙසෝමනස්ස හා උෙපක�ඛා සහගත �ණස�පය�ත�ත අසංඛාර,
සසංඛාර ක�ය
ි ා ජවන සතර �. අ�පණා වශෙයන� ලැෙබන ක�ියා ජවන න� රෑපාවචර
ක�ය
ි ා පස හා අරෑපාවචර ක�ියා සතර �. අ�හත� මා�ග �තට අනතුරැ වැ ඵල �ත
උප�තත� ෙ� පූ�වාපර �යමය ප�ක�ම සඳදහා බැ�න� එය ෙම� ෙනා ගන�නා ල�.

ෙ� පි�බඳද වූ ම ගණන ප��ෙ�දයක� ද ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
1. ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර සසංඛාර යන ක�සල සිත් ෙදකට අනත�රැ
වැ ලැෙබන අර්පණා සිත් ෙදතිෙසකි.
එන� රෑපාවචර ප්රථමධ්යාන, ද්��යධ්යාන, තෘ�ය ධ්යාන, චතු�ථ ධ්යාන කුසල �ත�
සතරය. ඔවුන� පි�බඳද වූ ම ෙසෝතාපත�� මග්ග සතරය, ඵල සතරය, සක�ගා� මග්ග
සතරය, ඵල සතරය, අනාගා� මග්ග සතරය, ඵලසතරය, අ�හත� මා�ග සතරය යන
ෙමාහ� ය. ෙ�දනා ෙභ්දය හා ක�ියා ෙභ්දය �සා ෙසස� අ�පණා ෙනා ලැෙ�.
2. උෙපක්ඛා සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර සසංඛාර ක�සල සිත් ෙදකට අනත�රැ වැ
අර්පණා සිත් ෙදාෙළාෙසක් ලැෙබ්.
එන� පඤ්චම�ඣධාන කුසල �ත�තය, අරෑපාවචර කුසල �ත� සතර පඤ්චම�ඣධාන
ෙසෝවාන� අා� මා�ග �ත� සතර, ඵල �ත� තුන යන ෙමාහ��.
3. ෙසෝමනස්ස සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර සසංඛාර ක්රියා සිත් ෙදකට අනත�රැ වැ
අර්පණා සිත් අෙටක් ලැෙබ්.
එන� පඨම�ඣධාන, ��ය�ඣධාන, ත�ය�ඣධාන, චතු�ථ�ඣධාන ක�ය
ි ා �ත� සතර හා
ඔවුන� පි�බඳද වු ම අ�හත� ඵල �ත� සතර�.
4. උෙපක්ඛා සහගත ඤාණසම්පයුත්ත අසංඛාර සසංඛාර ක්රියා සිත් ෙදකට අනත�රැ වැ
අර්පණා සිත් සෙයක් ලැෙබ්.
එන� පඤ්චම�ඣධාන ක�ියා �ත, අරෑපාවචර ක�ියා �ත� සතර, පඤ්චම�ඣධාන සහගත
අ�හත� ඵල �ත යන ෙමාහ� �.
ෙ� අ�පණා ම පෘථග්ජන ෛශ�ෂ අෛශ�ෂයන�ෙග් වශෙයන� ෙයෙදන පි�ෙවල ෙමෙස්
ය.
1. පෘථග්ජනයන�ට හා ෛශ�ෂයන�ට අ�පණා ලැෙබන�ෙන� කාමාවචර ත�ිෙහ්තුක කුසල
�ත� සතරට අනතුරැ වැ ය. ඒ �යල්ල �� සාලිෙස (44) �.
2. අෛශ�ෂයන�ට අ�පණා ලැෙබන�ෙන� කාමාවචර ත�ිෙහ්තුක ක�ියා �ත� සතරට අනතුරැ
වැ ය. ඒ �යල්ල තු�ෙසන (14) �.
ෙ� පි�බඳද අභිධර්මාර්ථ සංග්රහෙයහි �ක�වුණ� ගාථා ෙමෙස්ය.
“ද්වත්තිංස සුඛපුඤ්ඤම්හා - ද්වාදෙසාෙපක්ඛෙකා පරං,

සුඛිතක්රියෙතා අට්ඨ - ඡ සම්ෙභාන්ති උෙපක්ඛකා.
පුථුජ්ජනානං ෙසක්ඛානං - කාමපුඤ්ඤා තිෙහත�ෙතා,
තිෙහත� කාමක්රියාෙතා - වීතරාගානමප්පණා
(ගුරැ මුඛය�න� ෙනා අසා ෙම� අදහස ප්රකාශ කළෙහාත� ස�� අැතකු ත්යාග කරන බව
බුරැම රජකු ��න� ප්ර�ද්ධ කර තුබුණ� ෙහ�න� ෙමයට “ෙසතහ�� ගාථා” ය � එරට
ව්යවහාර ෙකෙරත��.)
ස�ඛපුඤ්ඤ�හා පරං-ෙසාමනස්ස සහගත ත�ෙ
ි හ්තුක කුසල �ත� ෙද�න� පරවැ;
ද්වත��ංස-ෙද�ස් අ�පණා �ත� ෙකෙනක�; ස�ෙභාන��-ලැෙබ�. උෙපක�ඛකා පරංඋෙප�ෂා සහගත ත�ෙ
ි හ්තුක කුසල �ත� ෙද�න� පර වැ; ද්වාදස- ෙ�ෙළාස් අ�පණා �ත�
ෙකෙනක� ලැෙබ�; ස��ත ක�ියෙතා-ෙසාමනස්ස සහගත ත�ෙ
ි හ්තුක ක�ය
ි ා �ත� ෙද�න� පර
වැ; අ�ඨ ස�ෙභාන��-අ�පණා �ත� අට ෙදෙනක� ලැෙබ�; උෙපක�ඛකා පරං-උෙප�ෂා
සහගත ත�ෙ
ි හ්තුක ක�ියා �ත� ෙද�න� පර වැ; ඡ ස�ෙභාන��-අ�පණා �ත� ස ෙදෙනක�
ලැෙබත�.
පුථු�ජනානං-පෘථග්ජනයන�ට ද; ෙසක�ඛානං-ෛශ�ෂයන�ට ද; �ෙහතුෙතා කාමපුඤ්�ත�ිෙහතුක කාමාවචර කුශල �ත�තයන� ෙකෙරන�; අප්පණා-අ�පණා වන�ෙන�ය.
�තරාගානං-අ�හත� ඵලස්ථයන�ට; �ෙහතු කාමක�ය
ි ෙතා-ත�ිෙහ්තුක කාමාවචර ක�ියා �ත�
ෙකෙරන� පර වැ; අප්පණා-අ�පණා වන�ෙන�ය.
ප්රශ්න.
1. ප�ක�ම උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූ න�න� හා අ�පණා න�න� �ක�වුණ� �ත� ෙ�
ෙ� ය� පැහැ�ලි කරන�.
2. ප�ක�මා� සතර ෙසෝමනස්ස සහගත �� න� එයට අනතුරැ වැ ලැෙබන
අ�පණා කවරහ� ද?
3. ප�ක�මා� සතර උෙප�ෂා සහගත න� එයට අනතුරැ වැ ලැෙබන අ�පණා
කවරහ� ද?
4. ප�ක�මා� සතර කුශල වූ �ට හා ක�ියා වූ �ට අනතුරැ වැ ලැෙබන අ�පණා ෙ�
ෙ� ය� දක�වන�.
5. “ද්වත්තිංස සුඛ පුඤ්ඤම්හා” යනා� ගාථා ෙදෙක� භාවය පැහැ�ලි කරන�.

9. තදාලම්බන නියමය
යට �ක�වුණ� �ත�ත��න�� අැතුලත� �ත� �පාක ක�ියා ක�ම වශෙයන� තුන� ෙකාටසකට
ෙබෙදන�ෙන�ය. ඒ බව ඒ ඒ ප්රස්තාවෙය� �ක�වුණ� නමු� �ෙශ්ෂාවෙබෝධය සඳදහා ෙම�
ය�ත� දක�වන� ලැෙ�. එෙස්ම ත�ල�බන පි�බඳද �යමය �ෙශ්ෂෙයන� දක�වන� ලැෙ�.

�ත�ත ��න�� අා�ෙය� පැෙනන භව�ග භව�ග චලන භව�ගුප�ෙ�ද ඒ �ත�ත ��න�ට
අයත� ෙනාෙ�. ඔ�හ� �� මුක�තෙයෝ ය. �� �ත� උප�මට මුල� පවත�නා �ත� දක�වන�
පි�ස ඔ�හ� ෙයාදන� ලබ�. ඔ�හ� �පාකෙයෝ ය. ඔවුන� පි�බඳද �භාගය විථිමුක්ත
පාදෙය� පැහැ�ලි ෙ�.
පඤ්චද්වාරාව�ජන හා මෙනාද්වාරාව�ජන ක�ියා �ත� ය. ෙවා�ථපන කෘත්යය �ද්ධ
කරන�ෙන� මෙනාද්වාරාව�ජනය �. එබැ�න� ෙවා�ථපනය ද ක�ියා �ෙත�.
චක�ඛු�ඤ්�ණා� ෙදපස් �ඤ්�ණ ද, ස�ප��ඡන සන��රණ ත�ල�බන ද
�පාකෙයෝ ය. එ�� අ�ෂ්ටාල�බනෙය� ලැෙබන චක�ඛ�
ු ඤ්�ණා� පසද, ස�ප��ඡන
සන��රණ ද, ජවනාවසානෙය� ලැෙබන ත�ල�බන ද අකුශල �පාකෙයෝ ය. ඉෂ්ට
මධ්යස්ථ අ�ෂ්ටාර�මණයන�� ලැෙබන ඔ�හ� කුශල �පාකෙයෝය. එ��
අ�ෂ්ටාර�මණෙය� සන��රණ හා ත�ල�බන ෙසෝමනස්ස සහගත වන බව දත ය�තු�.
අ�ෂ්ටර�මණයන�� � චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ��හා �ඤ්�ණ උෙපක�ඛා සහගත වන සැ�
ද කාය�ඤ්�ණ �ක�ඛ සහගත ස�ඛ සහගත වන සැ� ද, ස�ප��ඡන සන��රණ
උෙපක�ඛා සහගත වන සැ� ද, චිත්තපාදෙයහි දක�වන ල�.
ෙමෙස් අාර�මණාන�රෑප වැ ෙ�දනා �යමය වන�ෙන� �පාක �ත�වලට ය. මුහ�ෙණ� අැ�
සැ�ය ම කැටපෙත� පැෙනන�නාක� ෙමන� ක�මාන�භාවෙයන� ලැෙබන �පාක �ත�
අාර�මණාන�රෑප වැ ම ලැ�ය ය�තු බැ��. එෙහත� ජවනයන�ට ෙ� �යමය ෙනා ලැෙබන
බැ� දත ය�තුය. සක�ෙල්ශ සත�ත�වයන�ෙග් ජවන� �ත� අ�ෂ්ටාර�මණෙය� � බුද්ධ
ද�ශනෙය� අශ්රද්ධාවතුන�ට ෙමන� අැතැ� �ට උෙප�ෂා සහගත ෙ�. බුද්ධද�ශනෙය�
��ථකයන�ට ෙමන� අැතැ� �ට ෙ�මනස්ස සහගත ද ෙ�. ග��ර ප්රකෘ�කයන�ට
අ�ෂ්ටාර�මණෙය� � ෙ��නස් ජවන� ෙනා වැ උෙප�ෂා ජවන� �වන�ෙන� ය.
�පාක �ත�වල ෙ�දනා �යමය අාර�මණාන�රෑප වැ වන�ෙන�ය � යට �යන ල�. එෙහත�
ත�ල�බන පි�බඳද වැ ෙ� �යමය ඒකාන�ත ෙනා ෙ�. එ� �ෙශ්ෂ අැ� බැ��.
ත�ල�බන උප�ෙතාත� උප�න�ෙන� ජවනයන�ට අනතුරැ වැ ය. ජවන කෘත්ය කරන �ත�
පස්පණෙස (55) �. ත�ල�බන කෘත්ය කරන �ත� එෙකාෙළාෙස�. ජවනයන�� පවත�නා
ෙ�දනා ත�ර�මණයන�� � අැතැ� �ට ෙවනස් ෙ�. එබැ�න� කවර ජවනයන�ෙග්
අවසානෙය� කවර ත�ල�බන උප� � � �ක��ය ය�තුය. ඒ ෙමෙස් �.
1. ෙසෝමනස්ස සහගත ක්රියා ජවනාවසානෙයහි ෙසෝමනස්ස සහගත වූ තදාලම්බන ලැෙ�.
ෙසෝමනස්ස සහගත ක�ය
ි ා ජවන න� හ�තුප්පාදය හා ෙසෝමනස්ස සහගත මහා ක�ය
ි ා
සතර�. ෙසෝමනස්ස සහගත ත�ල�බන න� ෙසෝමනස්ස සන��රණය හා ෙසෝමනස්ස
මහා �පාක සතර �. රහතන�ෙග් �ත�ත �ප�යාස නැ� බැ�න� ෙමය ෙමෙස් වන බව දත
ය�තු�.

2. උෙපක්ඛා සහගත ක්රියා ජවනාවසානෙයහි උෙපක්ඛා සහගත වූ ම තදාලම්බන ලැෙබ්.
උෙපක�ඛා සහගත ක�ය
ි ා ජවන න� උෙපක�ඛා සහගත මහා ක�ියා සතරය. උෙපක�ඛා
සහගත ත�ල�බන න� උෙපක�ඛා සහගත සන��රණද්වය හා එබඳ� වූ මහා �පාක
සතර �. ෙම� � ෙහ්තුව යට �යන ලද්ද මැ �.
ෙදෝමනස්ස සහගත ජවනාවසානෙයහි උෙපක්ඛා සහගත වූ ම තදාලම්බන ලැෙබ්.
ෙ��නස් ත�ල�බන නැ� බැ�න� හා ෙ�දනා වශෙයන� අෙන්යාන්ය �රැද්ධ ස්වභාව
ෙහ�න� ෙසෝමනස්ස ත�ල�බන ෙනා ලැෙබන බැ��. ෙ�මනස්ස ජවනාවසානෙය�
ත�ල�බන ෙනා ඉපි� ඉ�න� භව�ග උප�න�ෙන� න� ඒ භව�ග ද උෙප�ෂා සහගත �ය
ය�තු �. ෙ� ෙහ්තුෙයන� ෙසෝමනස්ස ප්ර�සන��කයන�ට ෙ�මනස්ස ජවන� �වූ කල ඉ�න�
ත�ල�බන ෙනා ලැෙ� න� ය� �� පුරැ� අරමුණක� ෙගනැ උෙප�ෂා සහගත
සන��රණයක� ඉපිද, ඉක��� ෙසෝමනස්ස භව�ග වන�ෙන�ය � �යන� ලැෙ�.
අාව�ජනයක� නැ� වැ සන��රණයෙයක� ෙ� අතර ෙකෙස් උප� �� ෙනා��ය ය�තුය.
�ෙරෝධ සමාපත��යට අනතුරැ වැ අාව�ජන නැ� වැ ම ඵල �ත උප�න�නාක� ෙමන�
ෙමය ධ�මතා වශෙයන� �ද්ධ �ය හැ� බැ��. තව ද ෙ� සන��රණෙයන� වන�ෙන�
භව�ග කෘත්යය � දත ය�තු.
4. ෙසස� දශ අකුශල ජවනයන� ෙකෙරන� ද, අෂ්ට�ධ කාමකුශල ජවනයන� ෙකෙරන� ද,
අාර�මණාන�රෑප වැ ත�ල�බන උප�න�ෙන�ය. එ� ද අකුශල ජවනයන�ට අනතුරැ වැ
අෙහ්තුක ත�ර�මණ ද ද්�ෙහ්තුක ජවනයන�ට අනතුරැ වැ ද්�ෙහ්තුක ත�ර�මණ ද,
ත�ිෙහ්තුක ජවනයන�ට අනතුරැ වැ ත�ිෙහ්තුක ත�ර�මණ ද ෙබාෙහෝ ෙස�න� ලැෙබන බව
දත ය�තු�.
5. ෙ� ත�ර�මණ ප්ර�ස�� ජනක ක�මයට �පාක වශෙයන� ලැබුණත� ෙනාෙයක�
��වල ෙනාෙයක� අාකාර ෙ�. ප්රවෘත�� �පාක ෙදන ක�මෙයන� උප�න කල �ය
ය�ත�ෙතක� ම නැත.
6. එෙස් ම ත�ර�මණ ලැෙබෙතාත� ලැෙබන�ෙන� කාමාවචර ජවනාවසානෙය� ම ය.
මහග්ගත ෙලෝෙකෝත�තර ජවනාවසානෙය� ෙනා ලැෙ�. කාමාවචර ජවන� ස�ප්ඵ�දන
බැ�න� හා මහග්ගත ෙලෝෙකෝත�තර ජවන� අ�ප්ඵ�දන බැ��. �ප්ඵ�දන න� චල�වය�.
7. එෙස් ම ත�ල�බන උප�ෙතාත� උප�න�ෙන� කාමාවචර සත��වයන�ට ම ය. රෑපාවචර
අරෑපාවචර සත��වයන�ට ත�ර�මණ න�පදෙන� ය. රෑපාවචර අරෑපාවචර සත��වයන�ට
ත�ර�මණ උප�ඃශ්රය ෙකාට අැ� කාම භව�ග නැ� බැ�න� හා ශාන�ත වූ මහග්ගත
ජවනයන�ට අනතුරැ වැ ත�ල�බන ෙනා ලැෙබන බැ�න� ය.

8. එෙස් ම ත�ර�මණ උප�න�ෙන� කාමාවචර ධ�ම අරමුණ� වූ කල්� ම ය. මහග්ගත
ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම අරමුණ� වූ කල්� න�ප�න�ෙන� ය. ත�ර�මණ ඒකාන�ත
ප�ත�තාර�මණ බැ��.
ෙ� පි�බඳද ගාථාවක� ෙමෙස් ය:“කාෙම ජවන සත්තාලම්බනානං නියෙම සති,
විභ�ෙත’ති මහන්ෙත ච තදාලම්බනමීරිතං.”
කාමභවෙය� ජවන සත��ව අාල�බන යන ෙමාවුන�ෙග් �යමය අැ� කල්�
�භූතාර�මණෙය� ද අ�මහන�තාර�මණෙය� ද ත�ල�බන �යන ල� යන� භාව �.
ත�ල�බන ලැෙබන ෙහ�න� ම අාර�මණ �භූත ෙහෝ අ�මහන�ත වන�ෙන� ෙනා ෙ�.
ත�ල�බන නැත ද බ්රහ්මයන�ෙග් අාර�මණ �භූත හා අ�මහන�ත �ය හැ� බැ��.
තත�+අාල�බන-ත�ල�බන: ඒ ජවනයන� ��න� ගන�නා ලද අාල�බනය ය� �තකට
අැත�ෙත� ද ඒ �ත ත�ල�බන �. ත�ර�මණ යන� � ෙ� මැ �.
ත�ල�බන පි�බඳද ෙ� �ක�වුණ� �භාගය �ය�� ය. සං�ෂිප්තය. ගුරැ මුඛෙයන� හා
ග්රන�ථාන�තරෙයන� �ෙශ්ෂ දත ය�තු�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ත�ල�බන යන� �ම? ක�ම �පාක ක�ියා අතුෙරන� ඔ�හ� කුමකට අයත� ද?
කවර භවෙයක කවර සත��වයනට කුමක� අරමුණ� ෙකාටැ ත�ල�බන උප� ද?
මහග්ගත ෙලෝෙකෝත�තර �ත�ත��වල ත�ල�බන ෙනා ලැෙබන�ෙන� �ම?
ත�ල�බන උෙප�ෂා ෙහෝ ෙසෝමනස්ස සහගත �ෙ� ය�ක�� පැහැ�ලි කරන�.
ෙසෝමනස්ස ප�ස��කයකුට ෙ��නස් ජවන� �වූ කල ත�ල�බන ෙනා
ලැෙබෙතාත� භව�ග එක වරට ම ෙසෝමනස්ස සහගත �ය හැ� ද? එ� �යමය
දක�වන�.

10. ජවන නියමය.
�ත�ත�� අවසානෙය� ලැෙබන ත�ල�බන පි�බඳද �යමය යට දක�වන ල�. ෙම�
ජවන පි�බඳද �යමය දක�වන� ලැෙ�. ජවන කෘත්යය කරන �ත� 55 �. එන� අකුශල
ෙ�ෙළාස, කාමාවචර කුශල අට හා මහාක�ියා අට, හ�තුප්පාදය රෑපාවචර කුශල පස හා
ක�ය
ි ා පස අරෑපාවචර කුශල සතර හා ක�ියා සතර, ෙලෝෙකාත�තර මා�ග සතර හා ඵල
සතර යන ෙමාවුන�ෙග් වසෙය�. ජවන න� අස�පාතයක� ෙමන� �ත�තයාෙග් ෙ�ගවත�

අවස්ථාව ය. අ�ෙබාපමාෙය� ජවන අඹපලය වළඳදන කාලය ෙමනැ � �යන ල�.
ජවන-ජව-ෙවග යන� එකා�ථ�. ෙ� අ�ථය ම සලකා ෙමාවුන�ට දුවන සිත් ය� �ය�.
ෙමාවුන� ප�ත�ත මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර �ත�ත ��වල ෙයෙදන ප�� ඒ ඒ ��
�න්යාසෙය� දක�වන ල�. එය ම පැහැ�ලි කරන� සඳදහා ය� � �ෙශ්ෂ ස�ත වැ ෙම�
දක�වන� ලැෙ�.
1. ප�ත�ත ��වල කාමාවචර ජවන �ෙවෙතාත� සත� සත�වෙරක� �ෙවන�ෙන�ය. යට ප�ත�ත
�� බලන�. එ� � ඉ�න� අාර�මණය ��බල න� �� �ෙටක සවරක� ද �ෙවත හැ�ය.
වස්තු ��බල�වය ෙමයට කාරණ ෙ�. ෙම� වස්තු න� හෘදය වස්තුව�.
2. මරණාසන�න කාලෙය� හෘදය වස්තුව ��බල බැ�න� ජවන� පෙසක� ම �ෙවන�ෙන�ය.
මරණාසන�න කාලය න� චු��ත�තුප්පාදයට අාසන�න කාලය �. ෙමෙස් ම මූ��ඡා
කාලෙය� ද �සංඥ කාලෙය� ද ඉතා ළදරැ කාලෙය� ද ජවන� පෙසක� ෙහෝ සෙයක�
�ෙවන�ෙන� ය. මූ��ඡ කාලය න� ෙනා ඉව�ය හැ� �ඃඛෙයන� ශ�රය ෙවෙහසට පත�
කාලය �. �සංඥ කාලය න� ප්රී� ෙ�ගෙයන� ෙහෝ අමන�ෂ්ය උප�වෙයන� ෙහෝ
ස�රාම��ෙයන� ෙහෝ ප්රකෘ� සං�ව නැ� වැ ගිය කාලය �. ඉතා ළදරැ කාලය න�
ග�භවාස කාලය ෙහෝ උපන� අැ�ල්ල�.
3. බුදුරජාණන් වහන�ෙස් යමක ප්රාතිහාර්ය දක�වන කල්� උන�වහන�ෙස්ට ප්රත්යෙ��ෂා
ජවන සතෙරක� ෙහෝ පෙසක� �ෙවන�ෙන� ය. එ ද ශීඝ� වැ පවත�නා අවස්ථාෙය� ය. එ� �
ශීඝ�� වෙය� පස ද අ� ශීඝ��වෙය� සතර ද �ය ය�තු. ශීඝ� වැ ෙනා පවත�නා කල්�
උන�වහන�ෙස්ට ද සය ෙහෝ සත �.
යමක ප්රාතිහාර්ය න� බු�රජාණන� වහන�ෙස් ස්ව�ය ශ�රෙයන� ගි�කඳද හා �යකඳද
�කුත� ��� වශෙයන� ය�ගල ය�ගල ෙකාට දක�වන� ලබන ෙපළහර ෙවෙසස�. ඒ
ෙපළහර දක�වන බුදුරජාණන් වහන�ෙස් පළමු ෙකාටැ ෙතෙජාක�ණෙය� පාදකධ්යානයට
සමවැද එ�න� නැගී ඒ ධ්යානාංග ප්රත්යෙ��ෂා කර�. ඉක��� උප�කායෙයන� ගි�කඳද
�ක�ෙ�වා � අ�ෂ්ඨාන කර�. ඉක��� එම ක�ණෙය� ම අ��වට සමව�න ෙස්ක. ඒ
අ�� වශෙයන� උප�කායෙයන� ගි�කඳද �ක�ෙම�. නැවැත එෙස් ම අාෙපාක�ණෙය�
පාදකධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී ධ්යානා�ග ප්රත්යෙ��ෂා කර�. ඉක���
අධඃකායෙයන� �යකඳද �ක�ෙ�වා � අ�ෂ්ඨාන කර�. ඉක��� ඒ ක�ණෙය� ම
අ��වට සමව�න ෙස්ක. අ�� වශෙයන� යට කෙයන� �යකඳද �ක�ෙම�. ෙමෙස් ශීඝ�
ප්රවෘත��ය අැ� �ට යට � ප්රත්යෙ��ෂා ජවන සත�න� ප�න� ඔ�බට ෙනා ෙගාස් භව�ග
ෙ�. භව�ග ද ෙද�න� ඔ�බට ෙනා ෙගාස් පළමු � ෙස් ම නැවත පාදකධ්යානයට සම
ව��. බලා ��න�නවුන�ට උන�වහන�ෙස්ෙග් ශ�රෙයන� එක�ට ම ගි�කඳද �යකඳද
�ක�ෙමන ෙස් පැෙන�. මහ මුගලන්හිමි අා� ෙසස� සෘද්�මත�නට ද එබඳ� කාලෙය�
ප්රත්යෙ��ෂා ජවන සතර පස ම �ය ය�තු�. අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ බුදුරජාණන්
වහන�ෙස්ට සතර ද ෙසස්සන�ට පස ද �ය ය�තුය � �යත�.

4. අා�ක��කයාෙග් අ�පණා ප්රාප්�ෙය� මහග්ගත ජවන එක�වෙරක� ම උපදෙන�ය. ඒ
මහග්ගත ජවන අාෙසවන ෙනාලබන බැ�න� ��බල �. යට �ක�වුණ� අා�ක��ක
මහග්ගත �ත�ත�� බලන�.
5. එෙස් ම අ�� ජවන ද අා�ක��ක කාලෙය� හා වශීභූත කාලෙය� එක වරක� ම
උපදෙන�ය. අ�� ජවන උපදවන�ෙන� සෘද්�ප්රා�හා�ය සඳදහාය. සෘද්�ද�ශනෙයන� පස�
කළ ය�තු ෙද් නැ� බැ�න� එය එකවරක� ම පම�.
6. ෙසෝතාපත�� අා� මා�ග ජවන� ද උපදෙන� එක� එක� වර ම ය. (ෙලෝෙකාත�තර �ත�ත
�� බලන�.) තම තමන� ��න� නසාලිය ය�තු ෙකෙලස් නසා � කල්� නැවත කළ ය�තු
ෙද් නැ� බැ��. මා�ගෙයන� පස� ඵල ජවන ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ඉපි� ඉක��� භවා�ග
වන�ෙන�ය. එ� �භාගය යට දක�වන ල�.
7. අනාගා�හ� ද රහත�හ� ද අ�මත �ට �ෙරාධ සමාපත��යට සමව��.
නිෙරාධසමාපත්ති න� �ත�ත ප්රවෘත�� නවතාලීම�. කාමරාග ස�ත ෙහ�න� ෙසෝවාන�
ෙසදගැ�න�ට �ත�ත �ෙරෝධය කළ හැ� ෙනාෙ�. �ෙරෝධසමාපත��යට සමවැ�ණවුන�ට
ජවන ෙහෝ අන� �� �ෙතක� ෙහෝ නැත. එ�ට ඔවුහ� අ�ත�තකෙයෝය � �ය ය�තු.
�ෙරෝධ සමාපත��ෙය� �ස්තර මතු �ක�ෙ�.
8. සමාපත�� ��වල ද භවා�ග ප්රවෘත��ෙය� ෙමන� ජවන ප්රවෘත��ෙය� �යම නැ�.
අාර�භ කාලෙය� ජවන එ�න� ෙද�න� ෙගාස් වශප්රාප්ත කාලෙය� �යදහස් ගණන� ද
�වත හැ�ය. සමාපත�� වනා� ඣධානසමාපත�� ඵලසමාපත�� වශෙයන� ෙද අාකාර බවද
ඔවුන� පැවෙතන සැ� ද යට දක�වන ල�. සමාපත�� �� බලන�.
“සත්තක්ඛත්ත�ං පරිත්තානි මග්ගාභිඤ්ඤා සකිං මතා,
අවෙසසානි ලබ්භන්ති ජවනානි බහූන්යපි”
ප�ත�ත ජවනෙයෝ උත�කෘෂ්ට වශෙයන� සත� වරක� �ෙව�. මා�ග අ�� ජවන� එක� වර�.
ෙසස� මහග්ගත ෙලෝෙකාත�තර ජවනෙයෝ ෙබාෙහෝ ද ලැෙබත�. �ස්තර යට � ෙස් �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.

ජවන යන� �ම? ජවන �ත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
කාමාවචර ජවන � � වර උප� ද? ස්ථාන දක�වා පැහැ�ලි කරන�.
මහග්ගත ජවන ප්රවෘත�� දක�වන�.
�ෙරෝධසමාපත�� ඵල සමාපත�� පැහැ�ලි ෙකාට ඔවුන� පි�බද ජවන �යමය
දක�වන�.
5. �ෙරෝධසමාපත��යට සමව�ත හැ� කවරකු හට ද? ෙසස්සන�ට කුමක� ෙහ�න�
ෙනා හැ� ද?

11. පුද්ගල ෙභ්දය.
�ත�ත �� පි�බඳද ජවන ��ශ්චය යට දක�වන ල�. පුද්ගලෙභ්දය හා පුද්ගලයන� පි�බඳද
�� �ත�ත �භාගය ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
පුද්ගලෙයෝ වනා� පෘථග්ජනෙයෝය, අා�යෙයෝය � ද්��ධ ෙව�. ෙසෝවාන� අා� මා�ග
ඵලස්ථෙයෝ අා�යෙයෝ ය. ෙසස්ෙසෝ පෘථග්ජනෙයෝය. ඔවුන� අතුෙරන� පෘථග්ජනෙයෝ
අෙහ්තුකෙයෝය, ද්�ෙහ්තුකෙයෝය, ත�ිෙහ්තුකෙයෝය � ය� ත��
ි ධයහ. අෙහ්ත�කෙයෝ න�ප්ර�ස�� �ත�තෙය� ෂ��ධ ෙහ්තු අතුෙරන� එක ෙහ්තුවකු� ෙනා ෙය�ණ සත��වෙයෝය.
ඔ�හ� �ග� අෙහ්ත�ක, සුගති අෙහ්ත�ක � යලි � ද්��ධ ෙවත�. දුගති අෙහ්ත�ක න�-අකුශල
�පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ��න� පි��ඳද ලත� සතර අපා�කෙයෝය. සුගති
අෙහ්ත�ක න�-කුශල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ��න� පි��ඳද ලත� ජාත්ය�ධ
ජා�බ�රා�හ�ය. ද්විෙහ්ත�කෙයෝ න�-ප්ර�ස�� �ත�තෙය� අෙලෝභ අෙ�ස යන ෙහ්තු
ෙදකන පමණක� ෙය�ණ� �ණ�ප්පය�ත�ත මහා�පාක සත�න� උපන�ෙනෝ ය.
ත්රිෙහ්ත�කෙයෝ න�-ප්ර�ස�� �ත�තෙය� අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ යන ෙහ්තු ත�ක
ි ය
ෙය�ණ� පුද්ගලෙයෝය. එන� �ණස�පය�ත�ත මහා�පාක සත�න� හා මහග්ගත
�පාකවලින� උපන�ෙනෝ�. (ආර්යෙයෝ වනා� ඒකාන�තෙයන� ත�ිෙහ්තුකෙයෝය. ඔවුහ� ද
ෙසෝතාපන�නා� වශෙයන� අෂ්ට�ධ ෙව�. ඔවුන� අතුෙරන� මුල් සත�ෙදන ෛශ�ෂෙයෝය.
අ�හත� ඵලස්ථයා අෛශ�ෂ �.)
1. ෙමාවුන� අතුෙරන� අෙහ්තුකයන�ට හා ද්�ෙහ්තුකයන�ට අ�පණා ජවන ෙහෝ ක�ියා ජවන
න�ප��. අර්පණා ජවන න�-ප්රථමධ්යානා�ය �. ක�ය
ි ාජවන න�-රහතුන�ට ම අාෙව�ක වූ
හ�තුප්පාද, මහා ක�ියා හා මහග්ගත ක�ය
ි ා �. අෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුක ප්ර�ස��
විපාකාවරණය � �යන� ලැෙ�. එබැ�න� ඔවුන�ට ඒ අත�බැ�� ධ්යාන මා�ග ඵල ෙනා
ලද හැ�ය � ෙස්�. මා�ග ඵල නැ�යනට ක�ය
ි ා ජවන නැත යන� �ය ය�තු ද ෙනාෙ�.
2. එෙස් ම ද්�ෙහ්තුකයන�ට හා ස�ග� අෙහ්තුකයන�ට �ණස�පය�ත�ත �පාක ෙනා
ලැෙ�. ඤාණසම්පයුත්ත විපාක න�-ෙම� ත�ල�බන වන �ණස�පය�ත�ත �පාක
සතර �.
3. �ග� අෙහ්තුකයන�ට වනා� �න�ප්රය�ක�ත වූ ද මහා�පාක ෙනා ලැෙ�. එ�ට ඔවුන�ට
ත�ල�බන වශෙයන� ලැෙබන�ෙන� අෙහ්තුක සන��රණ ත�ිකය පමෙණ�. ෙම� ලා
ධ�මධරයන�ෙග් මතෙභ්දයක� අැ� බව දත ය�තු�.
4. ත�ිෙහ්තුකයන� අතුෙරන� රහතන�ට අකුශල ෙහෝ කුශල ජවන න�ප�. �ත කුශල ෙහෝ
අකුශල වන�ෙන� අ�ද්යාව අැ� ෙහ��. අ�ද්යා �ෂය කළ රහතන�ට �� �ෙතක� අකුශල
ෙහෝ කුශල ෙනාෙ�. වන�ෙය් ක�ියා �.

5. එෙස් ම ත�ිෙහ්තුකයන� අතුෙරන� ෛශ�ෂයන�ට හා පෘථග්ජනයන�ට ක�ය
ි ා ජවන ෙනා
ලැෙ�. ක�ියාජවන ලැෙබන�ෙන� අ�හත� ඵලස්ථයන�ට පමෙණ�. අෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුකයන�ට
ක�ය
ි ාජවන ෙනා ලැෙබන බව යට �යන ල�.
6. එෙස් ම ෛශ�ෂයන�ට ���ස�පය�ත�ත ජවන හා ����ඡා ජවන ෙනා ලැෙ�.
ෙසෝවාන� අා�න� සක�කාය��� ����ඡා, �ල�බතපරාමාස යන සංෙයෝජනත�ය මුල්�ඳ�
� බැ��.
7. ෛශ�ෂයන� අතුෙරන� අනාගා�න�ට ප�ඝ ජවන ද ෙනාලැෙ�. (පටිඝජවන න�ද්ෙ�ෂමූලික අකුසල් ෙදකය.) කාමරාග ප�ඝ අනාගා� මගින� �ෂය කළ බැ��.
8. ෙලෝෙකාත�තර ජවන අා�ය පුද්ගලයන�ට ම ස��ස� ප�� ලැෙබන�ෙන�ය.
ෙමෙස් බලන කල්� අෛශ�ෂ සංඛ්යාත අ�හත� ඵලස්ථයන�ට කාමාවචර �පාක 23 ද,
ක�ය
ි ා �ත� 20 ද අ�හත� ඵලය ද යන ස�සාලිස් (44) �ත� උප�න�ෙන�ය, අකුශල 12 ද,
කුසල් 21 ද, ෙසෝවාන� සකෘ�ගා� අනාගා� ඵල 3 ද, මහග්ගත �පාක 9 ද යන
පන�සාලිස (45) න�ප�න�ෙන�ය.
ෛශ�යන්ට කාමාවචර �පාක 23 ද, අාව�ජන 2 ද කුසල් 21 ද, අකුසල් 7 ද, ෙසෝවාන�
අා� ඵල 3 ද යන සපණස් (56) �ත� උප�න�ෙන�ය. (එ�න�� ෙසෝවාන� සකෘ�ගා�න�ට 51
�. අනාගා�න�ට 49 �.) ක�ියාජවන 18 ද, ���ගත අකුශල සතර හා ����ඡා
ස�පය�ත�ත �ත�තය ද අ�හත� ඵලය ද මහග්ගත �පාක 9 ද යන ෙත�ස (33)
න�ප�න�ෙන�ය.
පෘථග්ජනයන්ට වනා� කාමාවචර �පාක 23 ද, අාව�ජන 2 ද, කාමාවචර-රෑපාවචරඅරෑපාවචර කුශල 17 ද, අකුශල 12 ද, යන ස�පණස (54) උප�න�ෙන�ය. �ෙශ්ෂෙයන�
බලත� ෙහාත� ෙ� ස�පණස උප�න�ෙන� ත�ිෙහ්තුක පෘථග්ජනයන�ට ය. ද්�ෙහ්තුකයන�ට හා
ස�ග� අෙහ්තුකයන�ට �ණස�පය�ත�ත �පාකද, අ�පණා ජවන ද හැ� ෙසස� එක�සාලිස
(41) ය. �ග� අෙහ්තුකයන�ට එ�න�� ද්�ෙහ්තුක �පාක සතර හැ� ෙසස� සත��ස (37) �.
ක�ය
ි ාජවන 18 ද, ෙලෝකුත�තර 8 ද, මහග්ගත �පාක 9 ද යන පන��ස (35) පෘථග්ජනයන�ට
න�ප�න�ෙන�ය.
“අෙසක්ඛානං චත�චත්තාලීස ෙසක්ඛානමුද්දිෙස,
ඡප්පඤ්ඤාසාවෙසසානං චත�ප්පඤ්ඤාස සම්භවා.”
අෛශ�ෂයන�ට �ත� ස�සා�සක� (44) ද, ෛශ�ෂයන�ට සපණසක� (56) ද, ෙසස්සන�ට
(=පුහ��නට) ස�පණසක� ද ස��ස� ප�� �යන�ෙන�ය යන� භාව�.
ප්රශ්න.

1.
2.
3.
4.
5.

පුද්ගල ෙභ්දය දක�වා ඔවුන�ෙග් අාකාර �ස්තර කරන�.
අෙහ්තුකයන�ට හා ද්�ෙහ්තුකයන�ට කවර �ත� උප� ද?
රහතන�ට උප�න �ත� කවෙ� ද?
ෛශ�ෂයන�ට න�ප�න �ත� දක�වන�.
පෘථග්ජන ත�ිෙහ්තුකයන�ට උප�න �ත� කවෙ� ද?

12. භ�මි විභාගය.
පුද්ගලයන� පි�බඳද ���ත�ත �භාගය යට දක�වන ල�. භූ� පි�බඳද ���ත�ත �භාගය
ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
භූ� වනා� කාමභූ�, රෑප භූ�, අරෑප භූ� ය � ත�ි�ධ ෙ�. සතර අපාය ��ස් ෙලාව
සෙද� ෙලාව යන එෙකාෙළාස කාම භ�මි ය. බ්රහ්මපා�ස�ජා� ෙසාෙළාස රෑපභ�මි ය.
අාකාසානඤ්චායතනා� සතර අරෑප භ�මි යි.
1. ෙ� ත�ි�ධ භූ�න� අතුෙරන� කාම භ�මිෙයහි මහග්ගත �පාක �ත� නවය හැ� ෙසස� �ත�
80 ම ලැෙබන�ෙන�ය. එෙස් ලැ�� ඒ ඒ පුද්ගලයන�ට අන�රෑප ප��ය � දතය�තු.
2. රෑප භ�මිෙයහි අාව�ජන ෙදක ද, කුශලාකුශල අෙහ්තුක �පාක වූ චක�ඛු�ඤ්�ණද්වය
ෙසාත�ඤ්�ණද්වය ස�ප��ඡන ය�ගල සන��රණත�ක
ි යන �ත� නවය ද, ෙ�සමූලික
�ත� හැර ෙසස� ෙතපණස් (53) ජවන ද යන ස�සැටක� �ත� උපදෙන�ය. ඔවුන�ට
ඝාණ��හා කාය ප්රසාද නැ� බැ�න� ඝාණ�ඤ්�ණද්වය ද, ��හා �ඤ්�ණද්වය ද,
කාය�ඤ්�ණද්වය ද නැත. එෙස්ම ඔවුන�ට ප�ඝද්වය ද, ත�ල�බන අට ද ��මුත�තක
ද නැත. එ�ට එ� �ත� 25 ක� ෙනා ලැෙබන�ෙන� ය. අසඤ්ඤාසත්තය රෑපභූ�යට අැතුලත�
වුව ද එ� එක� �ෙතකු � න�ප�. එය ස්වභාවෙයන� ම අ�ත�තක බැ��.
3. අරෑපභ�මිෙයහි හ�තුප්පාදය හා ප�ඝද්වය හැ� ෙසස� ස�� (26) ප�ත�ත ජවන ද,
අරෑපාවචර ජවන අට ද, ෙසෝවාන� මා�ගය හැ� ෙසස� ෙලෝෙකෝත�තර ජවන සත ද,
මෙනාද්වාරාව�ජනය ද යන ෙදසා�ස උපදෙන�ය. ෙසස� සත�සා�ස (47) න�පදෙන�ය.
ය� භූ�ෙයක�� ස්වභාවෙයන� ය� ය� ප්රසාදෙයක� නැත� ද ඒ භූ�ෙය� ඒ ඒ ද්වා�ක �ත�
ෙනා ලැෙබන�ෙන� ය.
සඞ්ග්රහ ගාථාව
“අසීති වීථිචිත්තානි කාෙම රෑෙප යථාරහං
චත�සට්ඨි=තථාරැප්ෙපබ ද්ෙවචත්තාලීස ලබ්භෙර.”

කාමභූ�ෙය� �� �ත� 80 ක� ද, රෑප භූ�ෙය� 64 ක� ද, අරෑප භූ�ෙය� 42 ක� ද
ෙයෙදන ප�� ලැෙබන�ෙන� �. �ස්තර යට �ක���.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

භූ� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
කාමභූ�ෙය� උප�න �ත� දක�වන�.
රෑපභූ�ෙය� න�ප�න �ත� දක�වන�.
අරෑපභූ�ෙය� උප�න �ත� ද, න�ප�න �ත� ද ෙවන� ෙවන� ෙකාටැ දක�වන�.
අසඤ්ඤ සත�තාය කවර භූ�යකට අයත� ද? එ� �ත� නැත�ෙත� �ම?

ෙමෙස් ඒ ඒ භවෙය� ඒ ඒ පුද්ගලයන� පි�බඳද වැ ද්වාර හා අාර�මණ ලැෙබන ලැෙබන
ප�� ප්ර�ස��ෙයන� පස� භව�කන�� වශෙයන� පවත�නා මෙනාද්වා�ක �ත�ත ��ෙය�
පටන� චු��ත�තය දක�වා භව�ගයන�ෙගන� අන�ත�ත වැ යට �ක�වුණ� ෂ�ද්වා�ක
�ත�තප්රවෘත��ය ෙනා�ඳ� පවත�ෙන� ය. �ඳ�මක� වත�ෙහාත� �ෙරෝධ සමාපත��ෙයන� ය.
අසඤ්ඤසත�තෙය� �ත�තප්රවෘත��ය මැ නැ� බැ� යට �යන ල�.
පූජ්ය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්වාමීන් කළ අභිධර්මච�ද්රිකාෙවහි වීථිචිත්තපාදය යි.

පස්වන වීථිමුක්ත පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. චත�ෂ්ක සතර.
���ත�ත ප්රවෘත�� ස�ග්රහය, ��මුක�ත�ත�ත ප්රවෘත�� ස�ග්රහය’� ප්රවෘත�� ස�ග්රහ ෙද
වැ�රැ� බව යට �යන ල�. එ�න� ප්රවෘත�� කාලෙය� �� �ත� පැවෙතන පි�ෙවල
“වීථි පාදය” යන න�න� යට �ක�වුෙණ�ය. ප්ර�ස�� කාලෙය� ��මුක�ත �ත� පැවෙතන
පි�ෙවල “වීථිමුක්ත පාදය” යන න�න� ෙම� දක�වන� ලැෙ�. ප්ර�ස�� කාලෙය�
��මුක�ත �ත� පැවෙතන පි�ෙවල �ක��ෙ�නම භව�ග-චු�කාලෙය� ද ��මුක�ත �ත�
පැවෙතන පි�ෙවල �ක�වුණා ෙව�. ඒ තුන� �ත� ම එක සමාන බැ��.
එෙස් ඔවුන�ෙග් �නැ ගැන�ම සඳදහා චත�ර්විධ භ�මි, චත�ර්විධ ප්රතිස�ධි, චත�ර්විධ කර්ම,
චත�ර්විධ මරෙණාත්පත්ති යන චතුෂ්ක සතර උගත ය�තු ෙ�.
චතු��ධ භූ� න� අපාය භ�මි, කාමසුගති භ�මි, රෑපාවචර භ�මි, අරෑපාවචර භ�මි යන සතර�.
චතු��ධ ප්ර�ස�� න� අපාය ප්රතිස�ධි, කාමසුගති ප්රතිස�දි, රෑපාවචර ප්රතිස�ධි,
අරෑපාවචර ප්රතිස�ධි යන සතර�.
චතු��ධ ක�ම න� කෘත්ය වශෙයන� ජනක උප�ම්භක, උපපීළක, උපඝාතක යන
සතරය. �පාක ෙදන ක�ම වශෙයන� ගරැක, ආසන්න, ආචිණ්ණ, කටත්තාකම්ම යන
සතරය. �පාක කාල වශෙයන� දිට්ඨ ධම්ම ෙවදනීය, උපපජ්ජ ෙවදනීය, අපරාපරිය
ෙවදනීය, අෙහාසි යන සතරය. �පාකස්ථාන වශෙයන� අක�සල, කාමාවචර ක�සල,
රෑපාවචර ක�සල, අරෑපාවචර ක�සල යන සතර�.
චතු��ධ මරණ�ප්පත�� න� ආයුක්ඛය, කම්මක්ඛය, උභයක්ඛය, උපච්ෙඡදක යන සතර�.
��මුක�ත �ත� න� ක�ම ක�ම��� ග���� අරමුණ� ෙකාට ප්ර�ස�� භවා�ග ච්යු�
කෘත්ය කරන අකුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ �ත�ත, කුසල අෙහ්තක
ු �පාක
උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ �ත�ත, මහා �පාක �ත� අට, රෑපාවචර �පාක �ත� පස,
අරෑපාවචර �පාක �ත� සතර යන එකුන� �ස්ස (19) �.
ෙ� �යල්ල පි�බඳද �ෙශ්ෂ �භාග මතු පාඩ�වලින� පැහැ�ලි කරන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.

1.
2.
3.
4.
5.

��මුක�ත පාදෙය� �ක�ෙවන�ෙන� ෙකාතැනක කවර �ත� පි�බඳද �ස්තරෙයක� ද?
��මුක�ත �ත� ෙකෙතක� ද?
��මුක�ත �ත� �න ගන� සඳදහා කුමක� උගත ය�තු ද?
භූ� සතර ද ප්ර�ස�� සතර හා මරණ�ප්පත�� සතර ද දක�වන�.
ක�ම පි�බඳද ෙභද චතුෂ්කය දක�වන�.

2. චත�ර්විධ භ�මි
සත��වෙයෝ ය� තැෙනක ෙවත� ද එ තැන භූ� ය � �යන� ලැෙ�. ඒ භූ� වනා� 1 අපාය
භූ� 2 කාමස�ග�භූ� 3 රෑපාවචර භූ� 4 අරෑපාවචර භූ� ය � සතර වැ�රැ� ෙ�.
1. අය න� සැපය. අයෙයන�-සැපෙයන� අපගත වූවන� වසන භූ� අපාය භූ� ය. එ ද
වනා� (අ) �රය (අා) �ර�ඡානෙයා� (ඉ) ෙපත���සය (ඊ) අස�රකාය ය � චතු��ධ
ෙ�.
(අ) අය-සැප නැ� තැන �රය �. එ�න� සඤ්�ව කාලස�ත� සංඝාත ෙරෟරව මහා ෙරෟරව
තාප ප්රතාප අ�� යන අටමහ�රය හා ඒ එක� එක� �රයට පි�වර වශෙයන� පි��
ෙසාෙළාස් ෙසාෙළාස් ඔස�පත� ද ගන� ලැෙ�. එ�ට ඒ �යල්ල 136 �. ෙ� �ය� �රය
පෘ�� ග�භෙය� පි��ෙය් ය� සලකන� ලැෙ�.
(අා) මන�ෂ්යයන� ෙමන� ෙක�න� ෙනාෙගාස් හරස් වැ යන�ෙනෝ තිරච්ඡානෙයෝ ය. ඔවුන�
පි�බද ජා�ය �ර�ඡාන ෙයා�ය �. එ� ස්ථාන �යමෙයක� ෙනාදක�වන ල�. ඔවුන�
වසන ෙකාතැන වුවත� �ර�ඡානෙයා�ය �.
(ඉ) සැපෙයන� �රැ වූෙවෝ ෙප්ර්තෙයෝ ය. ඔහ� වනාහි උත�පජීවි ඛුප්පිපාසික
නිජ්ඣාමතණ්හික පරදත්ත�පජීවි ය� චතු��ධ ෙවත�. ෙප්ර්තයන�ෙග් සමූහය ෙපත��ය. ඒ
පි�බඳද �ෂය-ප්රවෘත��ෙද්ශය-ෙපත�� �සය �. ෙප්ර්තෙයෝ ය� තැෙනක ෙවෙසත� ද ඒ
ෙකාතැන වුව ද ෙප්ර්ත අපාය � �ය ය�තු. “එවෙමව ඉෙතා දින්නං ෙපතානං උපකප්පති”
යනා� තන�� මැ� ෙද�ෙලාව උපන�ෙනෝ ද ෙප්ර්තෙයෝය � �යන� ලැෙබත�. ෙම� අපාය ම
ගත ය�තු.
(ඊ) ස�ර ෙනා වන�ෙනෝ අස�රෙයෝ ය. ඔහ� ද වනා� ෙදවාස�ර ��පා�කාස�ර ෙවමා�කාස�ර
ෙලාකන�ත�කාස�ර ෙපත ස�රය � පඤ්ච�ධ ෙවත�. ෙවප�ත�� අා� ද්ෙවශත�ෑහ�
ෙදවාස�රෙයෝ ය. පිය�කරමාතු උත�තරමාතු අා�හ� ��පා�කාස�රෙයෝය. යම රාජා�හ�
ෙවමා�කාස�රෙයෝය. සක�වළ තුනකට අතර වු ෙලෝකාන�ත�කෙය� වසන�ෙනෝ
ෙලෝකාන�ත�කාස�රෙයෝ ය. කාලකඤ්ජා�හ� ෙපතාස�රෙයෝය. ෙම� ෙපතාස�රෙයෝ

අස�රෙයෝය � �යන� ලැෙබත�. ඔවුන�ෙග් සමූහය අස�රකාය ය. ඔවුන� වසන ෙකාතැන වුව
ද අස�ර අපාය �.
ෙ� අස�රෙයෝ ෙප්ර්ත �ෙශ්ෂෙයකැ� දත ය�තු. “දිබ්බාවත ෙභා කායා පරිභායිස්සන්තී
පරිපූයිස්සන්ති අසුරාකායා” යන තන�� අස�ර යන�ෙනන� සතර අපා�කෙයෝ ම ගැෙන�.
පළමු �ක�වුණ� අස�රයන� අතුෙරන� ෙදවාස�රෙයෝ ත��සා ෙද�යන� ෙකෙර� ද ��පා�ක
හා ෙවමා�ක අස�රෙයෝ චාතු�මහාරා�ක ෙද�යන� ෙකෙර� ද ෙලෝකාන�ත�කාස�රෙයෝ
�රයවා�න� ෙකෙර� ද ස�ග්රහ ෙවත�.
2. කාමසුගති භ�මි න� (අ) මන�ෂ්ය (අා) චාතු�මහාරා�ක (ඉ) තාව�ංස (ඊ) යාම (උ)
තු�ත (උෟ) ��මාණර� (එ) පර���ත වසව�� යන සප්ත�ධ කාම ස්ව�ග�.
(අ) ස්මෘ�, ශූර�ව, බ්රහ්මච�යා යන ෙම�න� ෙසස්සනට වඩා මන-�ත උත�සන�න වූෙවෝ
මනුෂ්යෙයෝ ය. ෙම�න� දඹ�ව වැස්ෙසෝ ම මන�ෂ්යෙයෝ ය � �ව ය�තු. ඔවුන� ම යෙථාක�ත
ගුණෙයන� උත�සන�න බැ��. රෑප වහෙයන� ඒ සමාන බැවින් පූර්වවිෙදහ, අපරෙගායාන,
උත්තරක�රැකෙයෝ ද මන�ෂ්යෙයෝ ය. මන� න� අා�කල්පික මහා ස�මත රජහ�ෙග් පුත�
ෙපෟත�ෙයෝ ද තන���ෙය� පි��ෙයෝ ද මන�ෂ්ය න� ෙව� � අැතැ�හ� �යත�.
මන�ෂ්යෙයෝ ය� තැෙනක ෙවෙසත� ද එය මන�ෂ්ය භූ�ය �.
(අා) ධ්රතරාෂ්ට්ර විරෑඪ විරෑපා� ෛවශ්රවණ යන සතර වර� රජදරැවන� ෙකෙර� භක��
අැත�ෙතෝ චාතු�මහාරා�කෙයෝ ය. එන� ගන්ධබ්බ, ක�ම්භණ්ඩ, නාග, ය� යන ෙමාහ��.
ග�ධ වෘ�ෂයන�� අ�ගෘ�ත වූෙවෝ ග�ධ�බෙයෝ ය � ද භයානක �කු� අැ� රා�ෂස
�ෙශ්ෂෙයක� කු�භාණ�ඩෙයෝ � ද �යන� ලැෙබත�. චාතු�මහාරා�කෙයෝ ය� තැෙනක
ෙවෙසද් ද එය චාතු�මහාරා�ක භූ�ය �.
(ඉ) මඝ මානවකා� ෙත�ස් ෙදන ය� තැෙනක උපන�ෙනෝ ද එය තාව�ංසය �. ෙමර
මු�ෙන� පි�� ශක�ා�ප �ව්යෙලෝකය �.
(ඊ) යාම යන� තෘ�ය �ව්යෙලෝකෙය� අ�ප� ෙද්වයාෙග් නාමය �. ඒ �ව්යෙලෝකය ද එ
න�න� ම ව්යවහෘත �ය.
(උ) මහත� � ස�පත��ෙයන� තුටු පහටු ෙද�යන� වසන තැන ත�සිත �. සතර වන
�ව්යෙලෝකය �.
(උෟ) අ�මත ස�පත� ���ත ෙකාට ෙගන එ� අැෙලන ෙද�යන� වසන තැන
නිම්මානරතිය �. පස්වන �ව්යෙලෝකය �.
(එ) ස්ව�ය කැමැත�ත �න අන්යයන� මැවූ ස�පත�� අැෙලන ෙද�යන� වසන තැන
පරනිම්මිත වසවත්තිය � සවන �ව්යෙලෝකය �.

ෙ� සප්තකාම ස්ව�ග ද යට �ක�වුණ� සතර අපාය ද යන එෙකාෙළාස් තැන� එක�ෙකාටැ
කාමාවචර භ�මිය � �යන� ලැෙ�.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

භූ� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
අපාය භූ� දක�වා එ� �ෙශ්ෂ ද සඳදහන� කරන�.
සප්තකාම ස්ව�ග දක�වන�.
මන�ෂ්ය චාතු�මහාරා�ක �ස්තර කරන�.
කාමාවචර භූ� කවරහ� ද?

3. රෑප භ�මි හා අරෑප භ�මි.
චතු��ධ භූ� අතුෙරන� අපාය භූ� හා කාමස�ග� භූ� යට දක�වන ල�. රෑප භූ� හා
අරෑප භූ� ෙම� දක�වන� ලැෙ�. රෑප භූ� වනා� 1 පඨම�ඣධාන භූ� 2 ��ය�ඣධාන භූ�
3 ත�ය�ඣධාන භූ� 4 චතු�ථ�ඣධාන භූ� � චතු��ධ ෙ�.
1 (අ) බ්රහ්මපාරිසජ්ජ (ආ) බ්රහ්මපුෙරෝහිත (ඉ) මහාබ්රහ්ම යන බඹෙලෝ තුන පඨම�ඣධාන
භූ� �.
(අ) මහාබ්රහ්මයන�ෙග් පි�ස වූ ප�වාරක බ්රහ්මෙයෝ බ්රහ්ම පා�ස�ජෙයෝය. (අා)
මහාබ්රහ්මයන�ෙග් අැම�යන� බඳ� පුෙරෝ�ත බ්රහ්මෙයෝ බ්රහ්ම පුෙරෝ�තෙයෝය. (ඉ)
සහස්සබ්රහ්ම ද්විසහස්ස බ්රහ්මාදි මහත� වූ බ්රහ්මෙයෝ මහා බ්රහ්මෙයෝය. සක�වළ දහසකට
අ�ප� බ්රහ්ම සහස්ස බ්රහ්ම �. සක�වළ ෙදදහසකට අ�ප� බ්රහ්ම ද්�සහස්ස බ්රහ්ම �.
ෙමාවුන� අතුෙරන� බ්රහ්මපා�ස�ජෙයෝ �න ය. බ්රහ්මපුෙරෝ�තෙයෝ මධ්යම ය. මහා
බ්රහ්මෙයෝ ෙශ්ර්ෂඨ
් ය. බ්රහ්මපා�ස�ජයන�ට ප්රකෘ� බ්රහ්මපුෙරෝ�තයන� ෙහෝ මහා බ්රහ්මයන�
ෙහෝ �ක�ක ෙනා හැ�ය. බ්රහ්මපුෙරෝ�තයන�ට ප්රකෘ� මහාබ්රහ්මයන� �ක�ක ෙනාහැ�ය.
ඔවුන�ෙග් ���ත රෑප න� �ක�ක හැ�ය. �වලිත අාෙලෝකයක� පහළ �ෙමන� මහාබ්රහ්ම
පහළවූෙය් ය � ෙසස� බ්රහ්මයන� �නැ ගන�නා බව දක�වා �ෙ�. ඔවුන� වසන භූ� ද එ
න�න� ම දන�නා ල�. ෙ� බඹෙලෝ තුන සම තලෙය� පි��ෙය් ය.
2. පරිත්තාභ, අප්පමාණාභ, ආභස්සර යන බඹෙලෝ තුන ��ය�ඣධාන භූ� �.
ප�ත�ත න� ස්වල්ප, අාභා න� අාෙලෝක. ප�ත�ත අාභා අැ� බ්රහ්මෙයෝ ප�ත�තාභෙයෝය.
අප්රමාණ අාභා අැ� බ්රහ්මෙයෝ අප්පමාණාභෙයෝය. ��ෙදන අාභා අැ� බ්රහ්මෙයෝ
අාභස්සරෙයෝය. ෙම� � අාභස්සරෙයෝ අ�ප�ෙයෝය. ප�ත�තාභෙයෝ හා අප්පමාණාභෙයෝ

ඔවුන�ෙග් ප�චා�කෙයෝ ද පුෙරෝ�තෙයෝ ද ෙවත�. ඔවුන�ෙග් වාසභූ� ද එ න�න� �යන
ල�. ෙ� බඹෙලෝ තුන ද සම තලෙය� පි��ෙය්ය.
3. පරිත්තසුභ, අප්පමාණසුභ, සුභකිණ්හ යන බඹෙලෝ තුන ත�ය�ඣධාන භූ� �.
ප�ත�ත න� ස්වල්ප. ස�භා න� එකඝන වූ �ශ්චල අාෙලෝක. ප�ත�ත ස�භා අැ�
බ්රහ්මෙයෝ ප�ත�ත ස�භෙයෝය, අප්රමාණ ස�භා අැ� බ්රහ්මෙයෝ අප්රමාණ ස�භෙයෝය.
ස�භාෙයන� අා��ණ වූ බ්රහ්මෙයෝ ස�භ�ණ�හෙයෝය. ෙම� � ස�භ�ණ�හෙයෝ අ�ප�ෙයෝය,
ප�ත�තස�භ හා අප්පමාණ ස�භ ඔවුන�ෙග් ප�චාරකෙයෝ ද පුෙරෝ�තෙයෝ ද ෙවත�. ඔවුන�
වස තැන� ද එ න�න� �යන ල�. ෙ� තුන ද සම තලෙය� පිි��ෙය්ය.
4. (අ) ෙවහප්ඵල, (අා) අසඤ්ඤසත්ත හා (ඉ) සුද්ධාවාස චතු�ථ�ඣධාන භූ� �.
(අ) වෘහත�-මහත� ඵල අැ� බ්රහ්මෙයෝ ෙවහප්ඵලෙයෝය. ධ්යාන ප්රභාවෙයන� �පන� �පුල
ඵල ඔවුනට අැ� බැ��. (අා) ෙම� සඤ්� න�, ෙවදනා සඤ්� සංඛාර �ඤ්�ණ
යන නාම ස්ක�ධ සතරය. එය නැ� සත��වෙයෝ අසඤ්ඤසත�තෙයෝය. අසඤ්ඤසත�ත
බ්රහ්මයන�ට අැත�ෙත� රෑපස්ක�ධය පමෙණ�. ෙ� බ්රහ්මයන� වසන තැන� ද එ න�න�
�යන ල�. ෙවහප්ඵලය හා අසඤ්ඤසත�තය සම තලෙය� පි��ෙය්ය.
(ඉ) කාමරාග - ප�ඝ ර�තෙයෝ ස�ද්ධෙයෝ ය. එන� අනාගා� හා රහත�හ� �. ඔවුන�ෙග්
අාවාස-භූ� සුද්ධාවාස � ස�ද්ධාවාසෙය� අනාගා� හා අරහන�ත බ්රහ්මරාජෙයෝ ම
ෙවෙසත�. ස�ද්ධාවාස වනා� අවිහ, අතප්ප, සුදස්සී, අකනිට්ඨය � පෙස�. ඒ තල
වසෙයන�ද පෙසක�මය. මද කෙල�න� ස්ව�ය ස්ථාන ෙනාහ�න�ෙනෝ යන අ�ථෙයන�
අවිහය � ද �� තැවුලියක� නැත�ෙතෝ යන අ�ථෙයන� අතප්පය � ද පි��� ප්රසාද, �ව්ය,
ධ�ම, ප්ර� ච�ෂු�න� බලන�ෙනෝ යන අ�ථෙයන� සුදස්සය � ද එ�න�� අ�ක වැ
බලන�ෙනෝ යන අ�ථෙයන� සුදස්සිය � ද රෑපීන� වශෙයන� තමන� ��ෙවකුට ක�ෂ්ඨබාලෙනාවන�ෙනෝ යන අ�ථෙයන� අක��ඨකය � ද �යන� ලැෙබත�. ඔවුන� වසන තැන�
ද එ න�න� ම ව්යවහෘත ය.
ෙම� රෑපාවචර භූ� ෙසාෙළාස දක�වන ලද බව දත ය�තු�.
4. අරෑපාවචරභ�මි ද වනා� ආකාසානඤ්චායතන, විඤ්ඤාණඤ්චායතන,
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන, ෙන්වසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන � චත�ර්විධ ෙ�.
අාකාසානඤ්චායතනය � �යන� ලබන ස්ක�ධ සතර ය� අාකාශ ප්රෙද්ශයක පැ�ර
පවත�ෙන� ද ඒ ස්ක�ධ ස�ත වූ අාකාශ ප්රෙද්ශය අාකාසනඤ්චායතනය �. ෙසස්ස ද
ෙමෙස් �. ෙම�න� අරෑප භූ� සතර �යන ල�.
ෙමෙස් �ය� භූ� එකතු කළ කල්� 31 �.

අපාය භූ�
කාමස�ග� භූ�
රෑපාවචර භූ�
අරෑපාවචර භූ�
�යල්ල

4
7
16
4
31

ෙ� භූ� අතුෙරන� පඤ්චස�ද්ධාවාසෙය� පුථු�ජනෙයෝ ද ෙසෝතාපන�න සක�ගා�හ� ද
නැ� එ� අනාගා� හා අරහන�තෙයෝ ෙවත�, සතර අපාෙය� ද අසඤ්ඤතලෙය� ද
අා�යෙයෝ නැ�. ෙසස� භූ�න�� අා�යෙයෝ ද පෘථග්ජනෙයෝ ද ෙවත�.
“පුථුජ්ජනා න ලබ්භන්ති සුද්ධාවාෙසසු සබ්බථා
ෙසාතාපන්නා ව සකදාගාමිෙනා වා පි පුග්ගලා,
අරියාෙනාපලබ්භන්ති අසඤ්ඤාපාය භ�මිසු
ෙසසට්ඨාෙනසු ලබ්භන්තී අරියා’නරියාපි ච”
ස�ද්ධාවාස භූ�න�� පෘථග්ජනෙයෝ ද ෙසෝවාන� සකෘ�ගා� පුද්ගලෙයෝ ද ෙනාලැෙබ�.
අසංඥතලෙය� හා අපායභූ�න�� අා�යෙයෝ ෙනා ලැෙබ�. ෙසස� තන�� අා�යෙයෝ ද
අනා�යෙයෝ ද ලැෙබත�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

භූ� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
අපාය භූ� පි�බඳද �ස්තරයක� දක�වන�.
කාමස�ග� භූ� ෙකෙතක� ද? කවරහ�ද?
රෑපාවචර භූ� ෙසාෙළාස හා ඒ පි�බඳද �ස්තරය දක�වන�.
අරෑපාවචර භූ� දක�වා �ය� භූ�වල වසන සත��වයන� පි�බඳද �ෙ�චනයක�
කරන�.

4. චත�ර්විධ ප්රතිස�ධි
ෙදවන තුන� වන පාඩ� වලින� භූ� පි�බඳද �භාගය දක�වන ල�. ෙම� ඒ භූ�න��
හටගන�නා ප්ර�ස�� ස�බ�ධ ��ශ්චය දක�වන� ලැෙ�.
ප්ර�ස�� වනා� 1 අපාය ප්රතිස�ධි, 2 කාමසුගති ප්රතිස�ධි 3 රෑපාවචර ප්රතිස�ධි, 4
අරෑපාවචර ප්රතිස�ධි ය � චතු��ධ ෙ�. ප්ර��ණක පාදෙය� �ක�වුණ� ප්ර�ස�� කෘත්ය
කරන �ත� 19 බලන�. ප්ර�ස�� කෘත්ය කරන �ත� ම භවංග චු� කෘත්ය කරන බව
සලකන�.

1 යට �ක�වුණ� සතර අපාය භූ�න�� පි��ඳද ගන�නා �ත අපාය ප්ර�සන�� �. ඒ වනා�
එෙකක�ම ය. එන� අක�සල විපාක උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණය �. සතර අපාෙය�
උප�න�ෙනෝ ෙ� ��න�ම උප��. අන්ය �ත�න� න�ප��. එ� භව�ග වන�ෙන�ත�
අවසානෙය� චු� වන�ෙන�ත� ෙ�මැ �.
2. යට �ක�වුණ� සප්ත කාමස්ව�ගෙය� පි��ඳද ගන�නා �ත� කාම ස�ග� ප්ර�සන���.
ඔවුහ� වනා� නවෙය�. එන� ක�සල විපාක උෙපක්ඛා සහගත සන්තීරණය හා මහා විපාක
අට ය.
ෙම�න� මුල �ක�වූ කුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ��න� මන�ෂ්යයන�
ස�බන�ධ ජාත්යන�ධ ජා�බ�ර ජාත්යඝ�ාණ ජා�මුග ජා�ඵල ජාත්යුන�මත�ත පණ�ඩක
උභෙතා බ්යඤ්ජනක නපුංසක ම�මනා�ණ�ෙග් ද බූමාටු ෙද�යන� ස�බ�ධ අැතැ�
��පා�ක අස�රයන�ෙග් ද ප්ර�සන��ය වන�ෙන�ය.
ච�ෂුඃ ප්රශාදය උපදවන�නට අසම�ථ ක�මය�න� පි��ඳද ගන�ෙනෝ ජාත්යන�ධෙයෝය. එබ�
ක�මය�න� පි��ඳද ගත�තවුන�ට ප්රශාදරෑප පහළ �ය ය�තු කාලෙය� අන්ය ක�මය�න�
ෙහෝ ච�ෂුඃප්රසාද රෑපය පහළ ෙනා ෙ�. උත�පත��ෙයන� ම අන�ධෙයෝ ය� � ෙස්�.
එෙස්ම උත�පත��ෙයන�ම ��ෙරෝ ජා� බ�රෙයෝ ය. උත�පත��ෙයන� ම නා�කාව
නැත�ෙතෝ ජාත්යඝ�ාණෙයෝ ය. උත�පත��ෙයන�ම ෙගා�ෙවෝ ජා� මුගෙයෝය. �ශා ��ශා
ව්යවහාර මාත�ය පවා ෙනාදන�ෙනෝ ජා�ඵලෙයෝය. හැම කල්�ම උමතුෙවෝ
ජාත්යුන�මත�තකෙයෝය. කාම ෙහ්තුෙයන� අා�ත�තා� වශෙයන� �ප්රකාර ක�ය
ි ා කරන�ෙනෝ
පණ�ඩකෙයෝය. ස්ත�ී පුරැෂ බ්යඤ්ජන ද්වයෙයන� ම ය�ක�ත වූෙවෝ උභෙතා
බ්යඤ්ජනකෙයෝය. ඒ ෙද�න� ම �ර�ත වූෙවෝ නපුංසකෙයෝය. එක වචනය ගල�න�
ෙදතුන� වර �යන �ක�ක�ෙවෝ ම�මනෙයෝ ය. ෙමාවුන�ෙග් මන�ෂ්ය�වය කුශලෙයන� වුව
ද අ�ග �කල�වය අෙහ්තුක භාවෙයන� �ද්ධ �.
බූමාටු ෙද�යන� ස�බන�ධ අැතැ� ��පා�ක අස�රෙයෝ න� අාලවක සාතාගිර
ෙහ්මවතාදීන් ෙමන� වෘ�ෂ ප�වත �ශ්රිත �මානයන�� අ�ගෘ�ත වැ වසන බලස�පන�න
ය�ෂයන�ෙග් ප�වාරක වූ �ක ෙස් �� පවත�වන අමන�ෂ්යෙයෝය. ඔවුහ� ෙබාෙහෝ ෙස�න�
ග�� ෙහෝ ග� අසල වෘ�ෂ ගු�බ ෙලන� ගුහා ෙසාෙහාන� අා�ෙය� වස�න� ��ස�න�
දමන බත� කැවු� මස් අා�ය ෙසායා ක�න� ළදරැවන� හා ගිලන�න� ෙපළ�න� ෙසස� ��බල
��ස�න� ෙහෝ �යගන�ව�න� �� පවත�ව�. ෙමාවුන� අතර අැතැ� �ට ප්රියඞ්කර මාතෘ
උත්තර මාතෘ අා�න� ෙමන� ත�ෙ
ි හ්තුකෙයෝ ද ෙව�. ෙම�ලා අැතැ� ��වල ය�ෂෙයෝ ද
රා�ෂසෙයෝ ද �මාන ෙප්ර්තෙයෝ ද පරදත�තූප ��හ� ද ගත ය�තු ෙමාවුන�ෙග් ෙදව�වය
කුශලෙයන� වුව ද �ච�වය අෙහ්තුක භාවෙයන� �ද්ධ ය. ප්ර�ස��ෙයන� ලැෙබන භව�ග
ද අවසානෙය� ලැෙබන චු�ය ද ෙපර � න්යාෙයන�ම දතය�තු.

මහා �පාක අ�න� සප්තකාම ස්ව�ගෙය� ම ප්ර�සන�� වන�ෙන�ය. එ�න� සතෙරක�
ද්�ෙහ්තුකය. සතෙරක� ත�ිෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුකෙයෝ රෑපෙයන� හා ධනෙයන� ය�ක�ත වුව ද
�නෙයන� �බල ෙව�. ත�ිෙහ්තුකෙයෝ ස�වස�පූ�ණ ෙවත�.
මුල �ක�වුණ� අකුශල �පාක ප්ර�සන��ය ද ෙම� �ක�වුණ� නව ප්ර�සන��ය ද එක� ෙකාටැ
කාමාවචර ප්ර�සන�� දශෙයකැ� දත ය�තු. �යල්ල කාමෙලෝකෙය� අැතුළත� බැ��.
ෙ� කාමාවචර භූ�න�� පි��ඳද ගන�නා සත��වයන�ෙග් අාය� �භාගය ෙමෙස් දත ය�තු.
සතර අපා�ක සත��වයන�ෙග් ද මන�ෂ්යයන�ෙග් හා ��පා�ක අස�රයන�ෙග් ද අාය�ඃ
ප්රමාණය ෙමෙතකැ � භූ�වශෙයන� �යම නැත. ඔවුන� ක�ම වශෙයන�ම �වත� වන
බැ��. ඒ එෙස් මැ �. අැතැ�හ� අපාෙයන� ස�ය�න� චුත ෙව�. අැතැ�හ� කල්පයක�
පමන ෙවෙස�. �රය පි�බඳද අ�බුද �ර�බු�� වශෙයන� ව�ළ �යමය ක�ම වශෙයන�
�ද්ධය � දත ය�තු. මන�ෂ්යයන�ෙග් ද අාය�ෂ භූ� වශෙයන� �යම නැත. ෙහද දඹ��වැ�
මන�ෂ්යයන�ෙග් ය. උතුරැකුරැ �ව�න� වැ�යන�ට අවුරැ� දහෙයක� ද ෙසස� �ව�න� ෙදකට
පන��යය පන��යය ද �යම ය. දඹ�ව වැස්සන�ෙග් අාය�ෂ කෙලක දස අවුරැද්දට බ��.
කෙලක අසංඛයට නගි�. ඔවුන�ෙග් සම �සම පැවතු� අැ� බැ��. “යාචිරංජීවති
ෙසාවස්සසතං ජීවති අප්පංවාහීෙයා දුතියං වස්සසතං න පාපුනාති” යෙමක� ෙබාෙහෝ කල්
�වත� වන�ෙන� න� �යක� වසක� ෙහෝ ඉන� ස්වල්පයක� වැ�ය ෙහෝ �වත� වන�ෙන� ය.
ෙද�ය වසට ෙනා පැ�ෙණන�ෙන�ය � ව�ෙළ් ව�තමාන කාලය සඳදහාය � දතය�තු.
අල්ෙප්ශාක්ය වූ ෙහෝ මෙහ්ශාක්ය වූ ෙහෝ බූමාටු ෙද�යන�ෙග් හා �මාන ෙප්ර්තා�න�ෙග් ද
අාය�ෂ ෙමෙතකැ � �යම නැ�. ඔවුන� අතුෙරන� � අැතැ�හ� මඳද කල�න� �ය�.
අැතැ�හ� ��ඝ කාලයක� �වත� ෙවත�.
චාත�ර්මහාරාජික ෙද�යන�ට �ව්ය ව�ෂ පන��යෙයක� භූ� වශෙයන�ම අාය�ෂ ෙ�. ඒ
ෙමෙස් �. මන�ෂ්ය ව�ෂ පනෙසක� එ� එක අෙහාරාත�ෙය�. එබ� අෙහාරත� �ෙසක�
මාසාෙය�. ඒ මාස ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබඳ� ව�ෂ පන��ෙයක� එ� අාය�ෂ�. ෙමය
��ස් ගණ�න� හ�රැ� නවල�ෂෙය�.
තාවතිංසාදීන්ට ෙමය ෙද අාකාරය�න� �ය�ණ� ෙ�. ඒ ෙමෙස් ය. ��ස් ව�ෂ �යෙයක�
තාව�ංස ෙද�යන�ට එක අෙහාරාත�ෙය�. එබඳ� අෙහාරාත� �ෙසක� මෙස�. එබඳ� මාස
ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබ� ව�ෂ දහෙසක� තාව�ංස ෙද�යන�ට අාය�ෂ �. ෙමය ��ස්
ගණ�න� තුන�ෙකළ සැටල�ෂෙය�.
යාම ෙද�යන�ට ��ස් ව�ෂ ෙද�යෙයක� එක අෙහාරාත�ෙය�. එබඳ� අෙහාරාත� �ෙසක�
මෙස�. එබඳ� මාස ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබඳ� ව�ෂ ෙදදහෙසක� එ� අාය�ෂ�.
ත�සිත ෙද�යන�ට ��ස් ව�ෂ සාර�යෙයක� එක අෙහාරාත�ෙය�. එබඳ� අෙහාරාත� �ෙසක�
මස�. එබඳ� මාස ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබඳ� ව�ෂ සාරදහෙසක� එ� අාය�ෂ �.

නිම්මාණරති ෙද�යන�ට ��ස් ව�ෂ අට�යෙයක� එක අෙහාරාත�ෙය�. එබඳ� අෙහාරාත�
�ෙසක� මෙස�. එබඳ� මාස ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබඳ� ව�ෂ අටදහෙසක� එ� අාය�ෂ
�.
පරනිම්මිත වසවත්ති ෙද�යන�ට ��ස් ව�ෂ එක� දහස් හය�යෙයක� එක අෙහාරාත�ෙය�.
එබඳ� අෙහාරාත� �ෙසක� මෙස�. එබඳ� මාස ෙ�ෙළාෙසක� ව�ෂෙය�. එබඳ� ව�ෂ
ෙසාෙළාස් දහෙසක� එ� අාය�ෂ �. ෙමය ��ස් ගණ�න� අවුරැ� නව�ය ��එක� ෙකෝ�
හැට ල�ෂය �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප්ර�සන�� � වැ�රැ� ද? කවරහ�ද?
සතර අපාෙය� පි��ඳද ගන�ෙනෝ කවර �ත�න� පි��ඳද ග�ත� ද?
කාමස�ග� ප්ර�සන�� නවය දක�වන�.
කුසල �පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණෙයන� ෙකා� ෙකබඳ� වැ උප�ත� ද?
කාම භූ�වල අාය� �යමය දක�වන�.

5. රෑපාවචර අරෑපාවචර ප්රතිසන්ධි
අපාය ප්ර�සන�� හා කාමස�ග� ප්ර�සන�� යට පාඩ�� දක�වන ල�. ෙම� රෑපාවචර
අරෑපාවචර ප්ර�සන�� දක�වන� ලැෙ�.
පඨම�ඣධාන �පාක �ත�තය ප්රථමධ්යාන භූ�ෙය� ප්ර�සන�� වන�ෙන�ය. පස� වැ භව�ග
වශෙයන� පැවැත අවසානෙය� චු� වන�ෙන�ය. ප්රථම ධ්යාන භූ� න� බ්රහ්ම පාරිසජ්ජ,
බ්රහ්ම පුෙරාහිත, මහාබ්රහ්ම �.
��ය�ඣධාන �පාක �ත�තය හා ත�ය�ඣධාන �පාක �ත�තය ද්��ය ධ්යාන භූ�ෙය�
ප්ර�සන�� වැ පස� වැ භව�ග වශෙයන� පැවැත අවසානෙය� චු� වන�ෙන�ය. ඔෟ��ක වූ
�ත�කය නැ� බැ�න� ද්��යධ්යාන �පාක �ත�තය ප්රථමධ්යාන �පාක �ත�තයට වඩා
බලවත�ය. තෘ�යධ්යානයට වඩා අ� ��බල ද ෙනාෙ�. එබැ�න� ඒ උභය �පාක ම
��ය�ඣධාන භූ�ෙය� ප්ර�සන�� ෙ�. ෙම� �පාක පඤ්චකනය වශෙයන� ද භූ�
චතුෂ්කනය වශෙයන�ද දක�වන ලද බව සැල�ය ය�තු�. ද්��යධ්යාන භූ� න� පරිත්තාභ
අප්පමාණාභ ආභස්සර �.
චතු�ථ�ඣධාන �පාක �ත�තය තෘ�ය ධ්යාන භූ�ෙය� ප්ර�සන�� භව�ග චු� වන�ෙන�ය.
තෘ�ය ධ්යාන භූ� න� පරිත්තසුභ, අප්පමාණ සුභ, සුභකිණ්ණක �.

පඤ්චම�ඣධාන �පාක �ත�තය චතු�ථ ධ්යාන භූ�ෙය� ප්ර�සන�� භව�ග චු�
වන�ෙන�ය. චතු�ථධ්යාන භූ� න� ෙවහප්ඵල අසඤ්ඤසත්ත සුද්ධාවාස �. ෙම�න�
අසඤ්ඤසත�ත බඹුනට ප්ර�සන�� වන�ෙන� රෑපය පමෙණ�. එබැ�න� ඔවුන�ට ප්රවෘත��
කාලෙය� ද චු� කාලෙය� ද රෑපය ම පැවැත �රැද්ධ වන�ෙන�ය. එ�ට රෑපාවචර
ප්ර�සන�� සෙය�.
ෙ� රෑපී බ්රහ්මයන�ෙග් අාය� ප��ෙ�දය ද ෙමෙස් දතය�තු �.
බ්රහ්මපා�ස�ජයන�ෙග් පරමාය�ෂය කල්පෙයන� තු�න� ෙකාටෙස�. එ ද අසංඛ්ය
කල්පෙය�.
කල්ප වනා� මහාකල්ප අස�ඛ්යකල්ප අන්තරකල්ප ආයුඃකල්ප ය� චතු��ධ ෙ�.
මනාකල්ප න� අස�ඛ්යකල්ප සතෙර�. අසඞ්ඛ්යකල්පය සංවට්ට සංවට්ටට්ඨායි විවට්ට
විවට්ටට්ඨාය � සතර වැ�රැ� ෙ�. ෙලෝකය �නාශ ෙව�න� පවත�නා කාලය සංව�ට
අසංඛ්ය කල්පය�. �නාශ වැ පවත�නා කාලය සංවට්ටාට්ඨායි අස�ඛ්ය කල්පය �.
ෙලෝකය වැෙඩ�න� පවත�නා කාලය විවට්ට අසංඛ්ය කල්පය�. වැ� පවත�නා කාලය
විවට්ටට්ඨායි අසංඛ්ය කල්පය �. �ව�ට�ඨා� අස�ඛ්ය කල්පෙය� ව�ෂ අසංඛ්යෙය්
පටන� දසය දක�වා පි�� නැවත දසෙය් පටන� අස�ඛ්ය දක�වා වැෙඩන කාලය අන්තර
කල්පෙයකි. ෙමය චූල කල්පය � ද �යන� ලැෙ�. එබඳ� අන�තර කල්ප ස�සැෙටක� එක
අසංඛ්ය කල්පෙය�. අස�ෙවකැ� අැතැ�හ� �යත�. ෛව�කෙයෝ අන�තර කල්ප තු�ෙසක�
එක� අසංඛ්ය කල්පෙයකැ � �ය�. එක� එක� සත��වෙයකුට �යත ආයු කාලය
ආයුෂ්කල්පය යි.
ෙ� කල්ප �නාශ �ෙ� � පි�ෙවලින� සත� වරක� ගින�ෙනන� �නාශ වැ අටවන වර
ජලෙයන� �නාශ ෙ�. නැවත සත�වරක� ගින�ෙනන� �නාශ වැ අටවන වර ජලෙයන� �නාශ
ෙ�. ෙමෙස් සැටසතර පි��ෙම� � වාතෙයන� �නාශ වන�ෙන�ය.
ගින�ෙනන� වන කල්ප �නාශය අාභස්සර බඹෙලා�න� යටද, ජලෙයන� වන �නාශය
ස�භ�ණ�ණ බඹෙලා�න� යට ද, වාතෙයන� වන �නාශය ෙවහප්ඵල බඹෙලා�න� යට ද
ෙ�.
�යන ලද මැ�:“සත්ත’සත්තග්ගිනා ද්වාරා අට්ඨෙම අට්ඨෙම දකා
චත�සට්ඨි යදා පුණ්ණා එෙකා වායුවෙරා සියා
අග්ගිනාභස්සරා ෙහට්ඨා ආෙපන සුභකිණ්ණෙතා
ෙවහප්ඵලෙතා වාෙතන එවං ෙලාෙකා විනස්සති”
අ�ථ ස�ගම �.

බ්රහ්මපුෙරාහිතයන්ෙග් අාය�ෂ අසංඛ්යකල්පෙයන� අ�ධෙය�. මහාබ්රහ්මයන�ෙග් අාය�ෂ එක�
අස�ඛ්යකල්පෙය�. පරිත්තාභ බඹුන�ට මහාකල්ප ෙදෙක�. අප්පමාණාභයන�ට සතෙර�.
අාභස්සරයන�ට අෙට�. පරිත්තසුභයන්ට ෙසාෙළාෙස�. අප්පමාණස�භයන�ට ෙද�ෙස�.
ස�භ�ණ�ණයන�ට ස�සැෙට�. ෙවහප්ඵලයන්ට හා අසඤ්ඤසත�තයන�ට මහාකල්ප
පන��ෙය�. අවිහයන්ට දහෙස�. අතප්පයන්ට ෙදදහෙස�. සුදස්සයන්ට සාරදහෙස�.
සුදස්සීන්ට අටදහෙස�. අකනිට්ඨකයන්ට ෙසාෙළාස් දහෙස�.
ආකාසානඤ්චායතන �පාක �ත�තය අාකාසානඤ්චායතන භූ�ෙය� ද,
විඤ්ඤාණඤ්චායතන �පාක�ත�තය �ඤ්�ණඤ්චායතන භූ�ෙය� ද,
ආකිඤ්චඤ්ඤායතන �පාක �ත�තය අා�ඤ්ඤයතන භූ�ෙය�ද,
ෙන්වසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන �පාක �ත�තය, ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන භූ�ෙය� ද
ප්ර�ස�� භව�ග චු�වශෙයන� පවත�ෙන�ය.
එ�� ආකාසානඤ්චායතන බඹුන�ට මහාකල්ප ��දහෙසක� ද, විඤ්ඤාණඤ්චායතන
බඹුන�ට සත�ස් දහෙසක� ද ආකිඤ්චඤ්ඤායතන බඹුන�ට සැටදහෙසක� ද,
ෙන්වසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතන බඹුන�ට ස�වාස� දහෙසක� ද අාය�ෂ වන�ෙන� ය.
“පටිස�ධිභවඞ්ගඤ්ච තථා වචනමානසං
එකෙමව තෙථෙවක විසයං ෙචකජාතියං”
ප්ර�සන�� �ත ද භව�ග �ත ද චු� �ත ද එක ජා�ෙය� ක�ම ක�ම��� ග����න�
අතුෙරන� එකකම අරමුණ� ෙකාට අැ� එක ම �ෙත�. එ ෙබෙහත ම ෙදව� ෙව� �
කල්� �න� ෙබෙහත ම ෙනා වැ ඒ සමාන ම ෙබෙහතක� ෙදන�නා ෙස් එක ම �ත ය� �
කල්� ඒ සමානම �තක� බව ගන�ෙන�ය.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

පඨම�ඣධාන �පාකය ෙකා තැන�� ප්ර�ස�� වන�ෙන�ද?
ද්��යධ්යාන භූ�ෙය� ප්ර�සන�� �ෙමක� ද එයට ෙහ්තු දක�වන�.
රෑපප්ර�සන�� ෙකා� ලැෙ� ද?
රෑපාරෑපභූ�න�� අාය� �යමය දක�වන�.
කල්ප පි�බඳද �ස්තරයක� ෙදන�.

6. චත�ර්විධ කර්ම
ෙම� ෙද වන තුන� වන පාඩ�වලින� භූ� ෙභදද සතරවන පස් වන පාඩ�වලින� ඒ
භූ�න�� හටගන�නා ප්ර�සන�� ද දක�වන ල�. ප්ර�සන�� න� �පාක�. �පාක ෙදන�ෙන�

ක�මය. එබැ�න� ඒ ප්ර�සන�� ෙදන ක�ම පි�බඳද ෙභද ෙම� �ක��ය ය�තුය. යට ද
තන�� තන�� එය �ක�වූ නමු� ඒ ස�බන�ධ �ෙශ්ෂ ��ශ්චෙයක� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
ක�ම වනා� අැතැ� �ට ෙතෙ� ම �පාක උපදව�. අැතැ� �ට අන්යක�මයන�ට අන�බල
ෙද�. අැතැ� �ට අන්ය ක�මයන�ෙග් ශක��ය ��බල කර�. අැතැ� �ට අන්ය
ක�මයන�ෙග් ශක��ය �ඳදල�. ෙමෙස් ක�ම ජනන උප�ථ�භන-උපපීළන-උපඝාත ය�
කෘත්ය සතරක� කරන�ෙන�ය. එබැ�න� කර්මය ජනකකර්මය උපත්ථම්භක කර්මය,
උපඝාතක කර්මය � කෘත්ය වශෙයන� චතු��ධ ෙ�. එක ක�මයට ෙ� චතු��ධ කෘත්ය ම
�ද්ධ කළ හැ� බැ� ද �යන� ලැෙ�.
ජනක කර්මය න� ප්ර�සන�� වශෙයන� හා ප්රවෘත�� වශෙයන� �පාක ස්කන�ධ ද
කටත�තාරෑප ද උපදවන කුශලාකුශල ෙචතනා �. යට �ක�වුණ� එකුන��� ප්ර�සන�� �ත�
�පාක ස්කන�ධ �. ක�මජ රෑප කටත�තාරෑප �. එ� � ප්ර�සන�� උපදවන�ෙන� ක�මපථ
බවට පැ�� ක�මය මැ �. වරක� ප්ර�සන�� �න� ක�මය නැවත ප්ර�සන�� �ෙම�
අසම�ථ ය. එ� ප්ර�සන�� �යක ශක��ය පි�හ�ණ� බැ��. ක�මපථ බවට පැ�� ෙහෝ
ෙනාපැ�� යටත� පි�ෙස�න� ��ෙනන� කළ කුශලාකුශල ක�ම ද ප්රවෘත�� �පාක
ෙදන�ෙන�ය. එක ක�මය �යදහස් ජා�ෙය� � ප්රවෘත�� �පාක �මට සම�ථ ය.
උපත්ථම්භක කර්මය නම් ජනක ක�මයට ෙහෝ ජනක ක�මෙයන� �පන� ස්කන�ධ
සන�තානයට අන�බල ෙදන කුශලාකුශල ෙ�තනා �. ජනක ක�මයට අන�බල �ම න�
��බල ජනක ක�මය බලස�පන�න ��ම ය. අකුශල ක�මෙයන� ඔස�පත� �රයෙය�
උප�ය ය�ත�ෙතක� උප�ථ�භක ක�මෙයන� වහල් ලැබූ කල මහා �රෙය� උප�න�ෙන�ය.
කුශල ක�මෙයන� අල්ෙප්ශාක්ය කුලෙයක උප�ය ය�ත�ෙතක� උප�ථ�භක ක�මෙයන�
වහල් ලැබූ කල මෙහ්ශාක්ය කුලෙය� උප�න�ෙන�ය. යට ෙද�ෙලාව උප�ය ය�ත�ෙතක� උඩ
ෙද�ෙලාව උප�න�ෙන�ය. ජනක ක�මෙය� �පන� ස්කන�ධ සන�තානයට අන�බල �ම න�
ජනක ක�මාන�රෑප වැ ප්ර�සන�� ලත� කල ප්රවෘත�� �පාක �� ��ම ය.
අකුශලක�මෙයන� තදන�රෑප අපාෙයක උපන� කල උප�ථ�භක ක�මය එ� �ක� ��
කරන�ෙන�ය. කුශල ක�මෙයන� තදන�රෑප ස�ග�ෙයක උපන� කල එ� සැප වැ�
කරන�ෙන�ය.
උපපීළක කර්මය න� ජනක ක�මය ෙහෝ ජනක ක�මෙයන� �පන� ස්කන�ධ සන�තානය
��බල කරන කුශලාකුශල ෙ�තනාය. ජනක ක�මය ��බල ��ම න� කුශල ෙ�වා
අකුශල ෙ�වා ක�මෙය� �යම ශක��ය අඩු ��මය. ජනක ක�මෙයන� මහා�රෙය�
උප�ය ය�ත�ෙතක� උපපීළක ක�මෙයන� බාධා ලත� කල ඔස�පත� �රෙය� උප�න�ෙන�ය.
මෙහ්ශාක්ය කුලෙය� උප�ය ය�ත�ෙතක� අල්ෙප්ශාක්ය කුලෙය� ද උඩ ෙද�ෙලාව උප�ය
ය�ත�ෙතක� යට ෙද�ෙලාව ද උප�න�ෙන� ය. ජනක ක�මෙයන� �පන� ස්ක�ධ සන�තානය
��බල ��ම න� ප්රවෘත�� �පාක ��බල ��ම ය. අකුශල ක�මෙයන� ��සන�
ෙයෝ�ෙය� උපන� කල උපපීළක ක�මය එ� �ක� අඩු ෙකාටැ ස�ව සලසන�ෙන� ය. කුශල
ක�මෙයන� රාජකුලෙය� උපන� කල උපපීළක ක�මය නා නා ව්යා� අැ� ෙකාටැ ද �ත

�තුරන�ට �පත� ෙකාටැ ද �ක� සලසන�ෙන� ය. ක�මඵල වනා� �පාකඵල �ස්ස�දඵලය
� ද්��ධ ෙ�. �පාක ඵල තමහට ම ය. �ස්ස�දඵල අාශ්රත
ි යන�ට ද වැෙ�.
උපඝාතක කර්මය න� ජනක ක�මය ෙහෝ ජනක ක�මෙයන� �පන� ස්ක�ධ සන�තානය
ෙහෝ �ඳදලන කුශලාකුශල ෙ�තනා ය. ජනක ක�මය �ඳදලීම න� ජනක ක�ම ශක��ය
සහමුලින� නසා ලීම ය. එක� ජනක ක�මය�න� ප්ර�ස�� ලැ�ය ය�තු අවස්ථාෙව�
උපඝාතක ක�මය එය �ඳද ෙහළා අන්යජනක ක�මයකට අවකාශ ෙදන�ෙන�ය. ජනක
ක�මෙයන� �පන� ස්ක�ධ සන�තානය �ඳදලීම න� ප්රවෘත�� �පාක නසා ��තෙයන�
�ෙයෝග ��ම ය. ජනක ක�මෙයන� ස�ග�ෙයක ෙහෝ �ග�ෙයක උපන� කල එ� අාය�ෂ
තාක� �වත� වන�නට අවකාශ ෙනා� උපඝාතක ක�මය ඔහ� එ�න� චුත කරන�ෙන� ය.
අකාල මරණය යන� ෙමය �. උපඝාතකයට උප�ෙ�දකය � ද �යන� ලැෙ�.
ප්රශ්න
1.
2.
3.
4.
5.

කෘත්ය වශෙයන� ක�ම � වැ�රැ� ද?
ජනක ක�මය යන� �ෙමක�ද? පැහැ�ලි කැ� දක�වන�.
උප�ථ�භක උපපීළක ක�මයන�ෙග් ෙවනස දක�වන�.
උපඝාතක ක�මය �ම?
යට �ක�වුණ� ��ඨධ�මෙවද�යා�න�ෙග් හා ෙමාවුන�ෙග් සාම්යෙයක� අැත�න�
දක�වන�.

7. චත�ර්විධ කර්ම (ගරැකාදි සතර)
ක�මය කෘත්ය වශෙයන� චතු��ධ වූ සැ� යට �ක���. �පාක �න ක�මෙයන� චතු��ධ
වන සැ� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
එක සත��වයකු ��න� කරන� ලබන කුශලාකුශලක�මයන�ෙග් ප්රමාණෙයක� නැත. ඔවුන�
අතුෙරන� කවර ක�මෙයක� පළමුෙකාට ප්ර�ස�� ෙදන�ෙන� ද යන� �නැ ගත ය�තු ය. ගරැ
වශෙයන� ද අාසන�න වශෙයන� ද අා��ණ වශෙයන� ද අ�යමෙයන� �� එෙස් ක�ම
�පාක ෙදන ක�ම සතෙර�. එෙහ�න� ම ක�මය ගරැක ආසන්න ආචීර්ණ කටත්තා ය �
�පාක �න ක�මෙයන� චතු��ධ ෙ�. ගරැක කර්මය නම් අන්ය ක�මය�න� �පාක වැළ�ය
ෙනාහැ� බැ�රැ� කුශලාකුශල ෙ�තනා�. එය අකුශල ප�ෂෙයන� �යත �ථ්යාදෘෂ්� හා
පඤ්චානන�ත�ය ද කුසල ප�ෂෙයන� මහග්ගත ද ෙ�. මවුන� මැ�ම, පියන� මැ�ම,
රහතන� මැ�ම, බුද්ධශ�රෙයන� ෙල් ෙසල�ම, ස�ඝයා ෙභ්ද ��ම යන පස
පඤ්චානන�ත�ය �. ක�ම නැත �පාක නැත පරෙලෝ නැත යනා�න� අැද�ම �යත
�ථ්යාදෘෂ්�ය �. ෙම�න� එක�න� � ලැෙබන ක�මය ෙද නව අත�බැව අපායෙය�
ප්ර�ස�� ෙද�. එය අන්ය �� ක�මෙය�න� වැළ�ය හැ� ෙනාෙ�. පඤ්චානන�ත�ය ම
ෙහෝ එ�න� �පයක� ෙහෝ කළෙහාත� එ�න� � ගරැක�මය අානන�ත�ය ෙ�. මහග්ගත න�

රෑපාවචර අරෑපාවචර කුසලි. ධ්යානලා�හ� එ�න� ෙනා පි�� කාලක�ය
ි ා කෙළෝන�
අනතුරැ අත�බැව බඹෙලාව උප��. එය අන්ය �� ක�මය�න� වැළ�ය ෙනාහැක.
ආසන්න කර්මය නම් පූ�වෙය� ෙකාටැ මරණාසන�නෙය� ��කරන ලද ෙහෝ
මරණාසන�නෙය� ම කරන ලද ෙහෝ කුශලාකුශල ෙ�තනාව �. අා��ණ ක�මය න�
කලක� මු�ල්ෙල� �රතුරැ වැ කරන ලද ෙහෝ වරක� ෙකාටැ පස�වැ නැවත නැවත ��
කරන ලද ෙහෝ කුශලාකුශල ෙ�තනා �. ය�බහ�ල යන� � ෙ� �.
කටත්තාකර්මය නම් ෙ� තුන� අාකාරයට ම අයත� ෙනා වූ කළ ෙහ�න� ක�ම යැ� �ය
ය�තු කුශලාකුශල ෙ�තනා �. එන� පූ�වජා�න�� කරන ලද අපරාප�ය ෙ�ද�ය ක�ම
�. යට �ක�වූ ගරැකා� තුන� අාකාරයට අයත� ෙනාවන ෙ� ජන�මෙය� කළ ක�ම ද
කටත�තාක�මය � අැතැ�හ� �යත�.
ගරැක�මය පළමු ෙකාටැ ප්ර�ස�� ෙදන�ෙන� ය. ගරැක�ම නැ� කල්� අාසන�න ක�ම ද
අාසන�න ක�ම නැ� කල්� අා��ණ ක�ම ද අා��ණ ක�ම නැ� කල්� කටත�තාක�ම ද
පළමු ෙකාටැ ප්ර�ස�� ෙදන�ෙන� ය.
�පාක ෙදන අාකාර වශෙයන� ෙමන� ම �පාක ෙදන කාල වශෙයන� ද ක�ම චතු��ධ
ෙ�. අැතැ� ක�ම ෙ� අත� බැ�� ම �පාක ෙදන�ෙන� ය. අැතැ� ක�ම ෙද වන අත�
බැ�� �පාක ෙදන�ෙන� ය. අැතැ� ක�ම සසර කවර ෙහෝ අත�බැෙවක �පාක ෙදන�ෙන�
ය. අැතැ� ක�ම කැල ම �පාක ෙනා ෙදන�ෙන� ය. ෙමෙස් බැ�න� ක�ම
දිට්ඨධම්මෙවදනීය උපපජ්ජ ෙවදනීය අපරාපරියෙවදනීය අෙහාසිය යි �පාක �න කාල
වශෙයන� ද චතු��ධ ෙ�.
දිට්ඨධම්මෙවදනීය කර්ම නම් ෙ� අත�බැ�� ම �පාක උපදවන කුශලාකුශල ෙ�තනා �.
එන� කුශලාකුශල ජවන� සත අතුෙරන� ප්රථම ජවනය �. එය වනා� අාෙසවන ප්රත්යය
ෙනා ලබන බැ�න� ස�ව��බල ය. මරණෙයන� ඔබ �පාක �ෙම� අසම�ථ ය. ප්රත්යය
ලදෙහාත� ෙ� අත�බැ�� ප්රවෘත�� මාත�යක� ෙද�. ෙනාලදෙහාත� අෙහා� ෙ�.
උපපජ්ජෙවදනීය කර්ම නම් ෙදවන අත�බැ�� ප්ර�ස�� උපදවන කුශලාකුශල ෙ�තනා ය.
එන� කුශලාකුශල ජවන� සත අතුෙරන� සත� වන ජවනය �. එය වනා� අාෙසවන
ප්රත්යය ලැබුවත� වැෙටන�නට අාසන�න බැ�න� මධ්ය ජවන� ෙමන� බලස�පන�න ෙනා
වූෙය් ප්රත්යය ලදෙහාත� ෙද වන අත� බැ�� �පාක ෙද�. ප්රත්යය ෙනා ලද ෙහාත� අෙහෝ�
ෙ�.
අපරාපරියෙවදනීය කර්ම නම් ෙද වන අත�බැ�න� මතු කවර අත�බැෙවක ෙහෝ ප්ර�ස��
උපදවන කුශලාකුශල ෙ�තනා �. එන� කුශලාකුශල ජවන� සත අතුෙරන� මධ්ය ජවන�
පස ය. එය වනා� අාෙසවන ප්රත්යය ලත� ෙහ�න� බලවත� වූෙය් ජා� පෙසක ප්ර�ස�� �
කල්ප �ය දහෙසක� � � ප්රවෘත�� �පාක ෙදන�ෙන� ය.

අෙහාසි කර්ම නම් කැලම �පාක ෙනා ෙදන ක�ම �. ප්රථම ජවනය ෙ� අත�බැ�� �පාක
න��න ෙහාත� අෙහෝ� ෙ�. සප්තම ජවනය ෙද වන අත�බැ�� �පාක න��නෙහාත�
අෙහෝ� ෙ�. මධ්ය පඤ්ච ජවන සසර ෙකාතැනක � ෙහෝ �පාක න��නෙහාත� ස්ක�ධ
ප���වාණෙයන� අෙහෝ� ෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�පාක �ෙ� ක�මෙයන� ක�ම � වැ�රැ� ද? ඔහ� කවරහ� ද?
ගරැක, අාසන�න, අා��ණ, කටත�තා යන ක�මයන�ෙග් ස්වරෑප දක�වන�.
�පාක ෙදන කාල වශෙයන� ක�ම � වැ�රැ� ද? ඔහ� කවරහ� ද?
��ඨධ�මෙවද�යා� චතු��ධ ක�ම පහ� ෙදන�.
ෙ� ක�ම ෙද ෙකාටස එක� ෙකාටැ �ක��ය හැ� ක�මෙයක� අැත�න� පැහැ�ලි කැ�
දක�වන�.

8. චත�ර්විධ කර්ම (අක�ශල)
�පාක ෙදන අාකාර වශෙයන� ද �පාක ෙදන කාල වශෙයන� ද ක�ම චතු��ධ වූ සැ�
යට �ක���. �පාක ෙදන ස්ථාන වහෙයන� චතු��ධ වන සැ� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
අැතැ� ක�ම අපාය භූ�ෙය� ද අැතැ� ක�ම කාමස�ග� භූ�ෙය� ද අැතැ� ක�ම
රෑපාවචර භූ�ෙය� ද අැතැ� ක�ම අරෑපාවචර භූ�ෙය� ද �පාක ෙදන�ෙන� ය. එබැ�න�
ක�ම වනා� අක�ශලකර්ම, කාමාවචර ක�ශලකර්ම, රෑපාවචර කර්ම, අරෑපාවචර කර්මය �
�පාක ෙදන ස්ථාන වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
ඔවුන� අතුෙරන� අකුශල ක�ම වනා� කායකර්ම, වාක් කර්ම, මනඃකර්මය � ක�මද්වාර
වශෙයන� ත�ි�ධ ෙ�. කායද්වාරෙය� පැවැ�ෙය් කායක�මය. වාග්ද්වාරෙය� පැවැ�ෙය්
වාක�ක�මය. මෙනාද්වාරෙය� පැවැ�ෙය් මනඃ ක�ම �.
පාණාතිපාත, අදින්නාදාන, කාමමිථ්යාචාර යන තුන ෙබාෙහෝ ෙස�න� කායද්වාරෙය�
පවත�නා බැ�න� කාය ක�ම �. ෙබාෙහෝ ෙස�නැ� �ෙය් පාණා�පාත, අ�න�නා�න
අැතැ� �ට වාග්ද්වාරෙය� ද �ද්ධ �ය හැ� බැ��.
ප්රාණ යන� ස�ම� වශෙයන� සත��ව ෙ�. පරමා�ථ වශෙයන� ��ෙත��ය �.
සත��වයකුෙග් ස්වාභා�ක පතනය වළකා අ�පතනය-ප්රෙයෝග බලෙයන� ෙහළාලීම-මැ�ම
ප්රාණා�පාතය. එ�ලා උපදන ෙ�තනා ප්රාණා�පාත අකුශලක�මය � දත ය�තු. සතකු
වන බව, සතකු බව දන�නා බව, මරණ �ත, උපක�ම ��ම, මැ�ම එ� අ�ග�. උපක�ම
ස�බ�ධෙයන� සාහ��ක අාණත��ක �ස්සග්ගිය ථාවර සෘද්�මය �ද්යාමය ය � ප්රෙයාග
සෙය�. තමා ��න�ම මැ�ම සාහ��කය. අන�න� ලවා මැර�ම අාණත��කය. ෙපා� අා�ය

දමා ගැ�ෙමන� ෙව���� අා�ෙයන� මැ�ම �ස්සග්ගිය ෙබාරැ වළවල් කැ�� අා�ෙයන�
මැ�ම ථාවරය. සෘද්�බලෙයන� මැ�ම සෘද්�මය ය. මන�ත� පිරැ�� අා�ෙයන� මැ�ම
�ද්යාමය ය. ෙ� කවර ප්රෙයෝගය�න� ෙහෝ සතකු මරන�නහ�ට ප්රාණා�පාත ක�මපථය
ෙ�. අාණත��ක වශෙයන� �ද්ධවන බැ�න� වාග්ද්වාරෙය� ද අැතුළත� වන�ෙන� ය.
අ�න�න යන� න��න� ෙදය. අා�න යන� ගැන�ම. ��යන� ��න� තමන� ෙවත න��න� ෙදය
ගැන�ම ෙහවත� ෙසාරක� ��ම අ�න�නා�නය �. එ� ලා උප�න ෙ�තනාව අ�න�නා�න
අකුශල ක�මය � දත ය�තු. අන�සතු ෙදයක� �ම, අන�සතු බව ��ම, ෙසාර�ත, උපක�ම
��ම, ගැ�ම එ� අ�ග�. එ�� උපක�ම වනා� අා�යන හරණ අවහරණා� වශෙයන�
නානා�ධ ය. ඒ කවර ��ය�න� ෙහෝ අන�සතු ෙදය ෙසාරා ගන�නහ�ට අ�න�නා�න
ක�මපථය ෙ�. ෙ� ද අාණත��ක වශෙයන� �ද්ධ වන බැ�න� වාග්ද්වාරෙය� ද අැතුළත�
වන�ෙන� ය.
කාම යන� ෙම� ස්ත�ීපුරැෂ�. ��ඡාචාර න� වරදවා හැ��ම �. පුරැෂයන�ට පරස්ත�ී
ෙසවනෙය� ද ස්ත�ීන�ට පර පුරැෂ ෙස්වනෙය� ද උප�න අාස්වාද ෙ�තනාව
කාම�ථ්යාචාර අකුසලක�මය �. පර ස්ත�ියක� ෙහෝ පරපුරැෂයකු �මය. ෙසවන �ත�තය,
උපක�මය, අ�වාසනය � ෙම� අ�ග සතෙර�. පර ස්ත�ීහ� න� ස්ව�ය භා�යාව හැ�
මාතුරක��තා පිතුරක��තා මාතාපිතුරක��තා භගි�රක��තා භාතුරක��තා ��රක��තා
ෙගාත�තරක��තා ධ�මරක��තා සාරක�ඛාසප� දණ�ඩා යන දසෙදන ද, ධනක��තා
ඡ�දවා�� ෙභාගවා�� පටවා�� ඔදපත�ත�� ඔහතචු�බටා ��භ�යා ක�මකා�භ�යා
ධජාහටා මුහ�ත��කා යන දසෙදන ද යන �� ස්තහ
�ී � �. ෙමාවුන� අතුෙරන� කවර ස්ත�ියක
සමග ෙහෝ ෙමවුන�ද� ෙස�නා පුරැෂහට කාම�ථ්යාචාර අකුශලක�ම පථය ෙ�.
මාතුරක��තා� අට ෙදනහට පර පුරැෂ ෙස්වනෙය� ක�මපථය ෙනාෙ�. ඔවුන�ෙග් ස්ප�ශ
පි�බඳද ස්වා�න� නැ� බැ��. මව ��න� රක�නා ලද්� මාතුරක��තාය. පියා ��න� රක�නා
ලද්� පිතුරක��තාය, සෙහෝද�ය ��න� රක�නා ලද්� භගි� රක��තාය, සෙහෝදරයා ��න�
රක�නා ලද්� භාතුරක��තාය, නෑයන� ��න� රක�නා ලද්� ��රක��තාය, සෙගාත�යන�
��න� රක�නා ලද්� ෙගාත�ත රක��තාය, සහධා��කයන� ��න� රක�නා ලද්�
ධ�මරක��තාය. ගැබ ��ය � ෙහෝ ෙ�වා ෙමෝ මාෙග්ය � අාර�ෂා කරන ලද්� සාරක�ඛාය,
අසවල් ස්තය
�ි කරා ගිය ෙහාත� ෙම ෙතක� දඩය� �යම ලද්� සප�දණ�ඩාය, ධනය �
ගන�නා ලද්� ධනක��තාය, �ය කැමැත�ෙතන� ප්රිය වූ පුරැෂයා ළඟ වසන�� ඡ�දවා��ය,
වස්තය
� මාත�ෙයන� භා�යා බවට එළෙඹන�� පටවා��ය, පැන� තලිාෙය� අත� බහා ෙ�
ජලය ෙමන� එක�වැ වසමුය � එක�වූවා ඔදපත�ත��ය, දර �ය අ�න��ය, ��න� ස�ඹු�ව
�ම බහා ��න�ද බවට ගත�� ඔහතචු�බටාය, �� වැ භා�යා වූවා ��භ�යාය,
බැළෙමෙහ කරන�� වැ භා�යාවූවා ක�මකා� භ�යාය, ය�ද ෙසනග පි�වරා ෙගාස්
පර�ෂයෙයන� ෙගන එන ලද්� ධජාභටාය, අැ�ල්ලකට ��න�ද බවට ගත�� මුහ�ත��කාය,
ෙ� කායද්වා�ක මැ � ස�රාෙ�රය පානය ද කාම�ථ්යාචාරෙය� අන�ත�ගත බැ� �යන
ල�.

මුසාවාද පිසුණාවාචා ඵරැසවාචා සම්ඵප්පලාප යන සතර ෙබාෙහෝ ෙසයින් වාග්ද්වාරෙයහිා
පවත්නා බැවින් වාක් කර්ම යි. ෙබාෙහෝ ෙස�නැ � �ෙය් අැතැ��ට කායද්වාරෙය� ද
�ද්ධ�ය හැ� බැ��.
මුසා න� අසත්ය-ෙබාරැ, වාද න� �ම. න��ටු ෙද් ��� � ද �ටු ෙද් ෙනා ���� ද, අැස�
ෙද් ෙනා අැ�� � ද ෙනා අැස� ෙද් අැ�� � ද, දත� ෙද් ෙනා දත�� � ද ෙනා දත� ෙද්
දත�� � ද �සංවාදන ෙපරටු වැ �යන�නාහ� පි�බඳද උප�න අකුශල ෙ�තනා මුසාවාද �.
අභූත වස්තුය, �ංසවාදන �තය, ව්යායාමය, අන්යයන� එය �නැ ගැන�ම ය � ෙම� අ�ග
සතෙර�. අන්යයන�ෙග් අ�ථහඤ්ජක�වෙයන� ෙමය ක�මපථ ෙ�. ෙනා එෙස්වුව ක�ම
මැ �. ක�මපථ න� ප්ර�ස�� ප්රවෘත�� යන උභය �පාක ම ෙදන බව ය. ක�ම වනා�
ප්රවෘත�� �පාක පමණක� ෙදන�ෙන� ය. ලි�� හස්තමු�ා අා� වශෙයන� ෙමය
කායද්වාරෙය� ද �ද්ධ�ය හැ� ය.
පිසුණාවාචා න� ප්රියභාවය ශූන්ය කරන කථාය, සමගිෙයන� ��න�නවුන�ෙග් සමගිය
�ඳ�වන අ�ෙයන� ඔවුෙනාවුන�ට ෙක�ලා� �ම පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා පිස�ණාවාචා
අකුශලය �. ඔවුෙනාවුන� �ඳ�න කල්� ක�මපථ ෙ�. ෙනා එෙස් වුව ක�ම �. �න�ද ය�තු
අන්යයන� �මය. ෙභ්දෙය� කැමැත�තය, උපක�මය, අන්යයන� තමා බස් අැද�මය � ෙම�
� අ�ග සතෙර�.
ඵරැස යන� අසන�නවුන�ෙග් හෘදය ෙපළන කථාය. වාචා යන� �මය. අන්යයන�ෙග්
ම�ම�ෙඡකදර කථා �යන�නහ�ට ඒ පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා පරැෂවාචා අකුශලය�.
අාෙක�ාශ කරන� ලබන අන්යෙයකු �මය, ෙකෝපය, අාෙක�ෝශ ��මය � ෙම� අ�ග
තුෙන�. ස�මුඛෙය� අාෙක�ෝශෙයන� ක�මපථය ද, අස�මුඛෙය� අාෙක�ෝශෙයන� ක�මයද
වන�ෙන� ය � අැතැ�හ� �යත�.
සම්ඵ යන� �ත ස�ව �නාශ කරන කථා ය. පලාප යන� ෙද�ම ය. අසන�නවුන�ෙග් �ත
සැප �නාශ කරන කථා කරන�නහ�ට ඒ පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා ස�ඵප්පලාප
අකුශල�. �ර�ථක කථා වන බවය, �මය � ෙම� අ�ග ෙදෙක�. අන්යයන� ඒ
�ර�ථක කථා සත්ය වශෙයන� ගත� කල්� ක�මපථ ෙ�. ෙනා ගත� කල්� ක�ම මැ �.
අ�ථ ධ�ම �නය �ශ්රිත ෙකාට කථාකරන�නහ�ට අකුශල නැ�.
පිස�ණවාචා ඵරැසාවාචා ස�ඵප්පලාප ලි�ම අා�ෙයන� �ද්ධ �ය හැ� බැ�න�
කායද්වාරෙය� ද වන�ෙන� ය.
අභිධ්යා ව්යාපාද මිථ්යාදෘෂ්ටි සිත්හි ම උපදනා බැවින් මනඃකර්ම යි.
අාස්වාද මාත�ෙය� ෙනා �ටැ පරසතු ෙද් තමහට පි�නමා ගැන�ම සඳදහා �තන�නහ�ට ඒ
පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා අභිධ්යා �. පර සතු ෙදයක� �මය, ඒ මට ෙ�වා� ��මය �
ෙම� අ�ග ෙදෙක�. පරසතු භාණ�ඩ තමහට නතු කැ� ගැන�ම සඳදහා ��ම ක�මපථ
ය. පරසතු භාණ�ඩෙය� අාස්වාද මාත�ය ක�ම �.

මැ� ම�රැ අා� සතුන� උෙදසා ෙහෝ ඔවුහ� නැෙසත�වා වැනෙසත�වා යනා�න� �තන�නහ�ට
ඒ පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා ව්යාපාදයි. සත��වයකු වන බවය, ඔහ�ෙග් �නාශය ��වන
බවය � ෙම� අ�ග ෙදෙක�. නැෙසත�වා යනා�න� ��ම ක�මපථ ය. ෙකෝප�� මාත�ය
ක�ම �.
මිච්ඡාදිට්ඨි න� වරදවා ගන�නා ල��ය �. �ෙම� �පාක අැත�ෙත� ය. යනා� සත�පුරැෂ
ධ�මය �ඳ�, �ෙම� �පාක නැත�ෙත�ය. යනා�න� එයට �ප�ත වශෙයන� �තන�නහ�ට ඒ
පි�බඳද වැ උප�න ෙ�තනා ��ඡා��� �. වැර� ල��ය, එය එෙස් ගැන�මය � ෙම��
අ�ග ෙදෙක�. අෙහ්තුක අ��ය. නාස්�ක දෘෂ්� ක�මපථ �. සක�කාය��� අා�ය ක�ම
ය.
ෙලෝභ ෙ�ස ෙමෝහ ය� අකුසල් �ත� ඉප�ෙ� මුල් තුෙන�. එ�න� ෙමෝහය ස�වාකුශල
සාධාරණය. �ය� අකුසල් ඉප�මට මුල් වන�ෙන�ය. ෙ�ස ෙලෝභ වනා� සමහර
අකුසලයන�ට මුල්ෙ�. එබැ�න� යට �ක�වුණ� දශ අකුශලයන�ෙග් ඒ �ෙශ්ෂ මූල ෙභ්දය ද
දත ය�තු ය. ඒ ෙමෙස්�.
පාණා�පාතා ඵරැසාවාචා ව්යාපාද ද්ෙ�ෂ මූලෙයන�ම වන�ෙන� ය. �නා ෙස�න� ෙහෝ
‘අසවලා මරව’� අණකරන�නහ�ට ද්ෙ�ෂය මුල්ෙ�. පරැෂ වචනෙය� හා ව්යාපාදෙය�
ද්ෙ�ෂමූලක�වය ප්රකට මැ �.
කාම�ථ්යාචාර අ�ධ්යා �ථ්යාදෘෂ්� ෙලෝභ මූලෙයන� වන�ෙන�ය.
අ�න�නා�නා, මුසාවාද, පිස�ණාවාචා, ස�ඵප්පලාප යන ෙසස� සතර ද්�මූලෙයන�
වන�ෙන�ය. ෙලෝභ ��න� ෙමරමා බඩු ෙසාරක� කැ� ගන�නා කල ෙලෝභ මූලික ය.
ෙක�ෝධෙයන� පලිගන�නා ��න� පැහැ� ගන�නාකල ද්ෙ�ෂ මූලිකය, ෙසස්ස ද ෙමෙස් �.
�ත�ෙතාත�පාද වශෙයන� බලත� ෙහාත� ෙ� දස අකුශල “ෙසෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත
සම්පයුත්ත” යනා� වශෙයන� ෙ�ෙළාස් අාකාර ෙ�. එ� �ස්තර මුල �යන ල�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�පාක ෙදන ස්ථාන වශෙයන� ක�ම � වැ�රැ� ද? ඔහ� කවරහ� ද?
ද්වාර ෙභ්දෙයන� අකුශල � වැ�රැ� ද? කවරහ� ද?
ත�ි�ධ ද්වාරෙය� ��වන අකුශල දක�වා ඔවුන� පි�බඳද �ස්තරයක� ෙදන�.
ක�ම-ක�මපථ යන ෙදක�� �ෙශ්ෂය දක�වන�.
ත�ිමූලික අකුසල් අැත�ෙත� ද? අකුශල පි�බඳද මූල ෙභ්දය දක�වන�. එය �ත�
වශෙයන� ෙකෙස් ද?

9. චත�ර්විධ කර්ම. (ක�ශල)
�පාක ෙදන ස්ථාන වශෙයන� චතු��ධ වූ ක�ම අතුෙරන� අපාය භූ�ෙය� �පාක
උපදවන අකුශල ක�ම යට දක�වන ල�. කාමස�ග� අා�ෙය� �පාක උපදවන කුශල
ක�ම ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
කුශල ක�ම අතුෙරන� කාමාවචර කුශල ද වනා� කාය ක�ම වාක� ක�ම මනඃ ක�මය �
ත�ි�ධ ෙ�. කායද්වාරෙය� පැවැ�ෙය් කායක�ම ය. වාග්ද්වාරෙය� පැවැ�ෙය් වාක�
ක�මය. මෙනාද්වාරෙය� පැවැ�ෙය් මනඃක�ම �. කුශලකායා� ද්වාරත�යෙය� පැවැ�ෙ�
ක�ම ෙදෙක�. කවර කුශලයක� ෙහෝ ක�න� කරන කල කාය ක�මය. වචනෙයන� �යන
කල වාක� ක�ම ය. ��න� �තන කල මනඃ ක�ම�. ඒ එෙස්මැ�. දන��ම ක�න� ෙදන
කල කායක�මය. වචනෙයන� ෙදන කල වාක� ක�මය. ��න� ෙදන කල මනඃක�ම�.
ෙසස්ස ද ෙමෙස්ය. අෙනක� ක�මය න� කාය �ශ්ච�තෙයන� ෙවන� වන කල කායක�ම
කුශලය ද, වාග් �ශ්ච�තෙයන� ෙවන� වන කල වාක� ක�ම කුශලය ද, මෙනෝ
�ශ්ච�තෙයන� ෙවන� වන කල මනඃක�ම කුශලය ද වන බව�. ෙම� මුල් ෙදෙක� කාය
වාක� ෙචාපන නැත ද කාය වාක� සංවර බැ�න� කාය වාක� කුශලය � �යන� ලැෙ�.
තවද ෙ� කුශල වනා� දාන සීල භාවනා වශෙයන් ත්රිවිධ ෙව්. ෙසෝමනස්ස සහගත
ඥානසම්පයුත්ත අසංඛාරික සසංඛාරිකාදි වශෙයන් අෂ්ටවිධ ෙව්. එය යට �ස්තර කරන
ල�.
දාන සීල භාවනා අපචායන ෙවය්යාවච්ච පත්තිදානපත්තානුෙමෝදන ධම්මසවණ
ධම්මෙද්සනා දිට්ඨුජුකම්ම වශෙයන් දශවිධ ෙව්.
දානය. වස්තු ප�ත්යාග ෙ�තනාව �නමය කුශලය �. එය වනා� අන�සය ස�ත
සත��වයන� ��න� තමාස තු වස්තු පූජාකා��වෙයන� ෙහෝ අන�ග්රහකා��වෙයන� අන්යයන�ට
�ෙම� අැ�වන�ෙන�ය. එය පූර්ෙවෙචතනා මුඤ්චන ෙචතනා අපරෙචතනා වශෙයන්
ත්රිවිධය. �ම පි�ස වස්තු ස�පාදනා�ෙය� අැ�වන ෙ�තනා පූර්වෙචතනා ය. ෙදන
අවස්ථාෙව� අැ�වන ෙ�තනා මුඤ්චනෙචතනාය. � අවසන�� සතුටු ��න� එය ��
��ෙම� අැ� වන ෙ�තනා අපරෙචතනාය. එෙස්ම හීන මධ්යම ප්රණීත වශෙයන් ද ත්රිවිධ
ය. �න වූ ඡ�දෙයන� �ත�තෙයන� ��යෙයන� �මංසාෙයන� ෙදන කල �න ය. මධ්යම වූ
ඡ�දෙයන� �ත�තෙයන� ��යෙයන� �මංසාෙයන� ෙදන කල මධ්යම ය. ප්ර�ත වූ
ඡ���ෙයන� ෙදන කල ප්ර�ත �. තව ද ���කා��වෙයන� ෙහෝ අත�තුක�කංසන
පරව�භනා�ෙයන� �ලි� ��න� ෙහෝ කාමතෘෂ්ණා වශෙයන� භවෙභෝග ස�පත� ලබන
පි�ස ෙහෝ ෙදන කල �න ය. පුණ්යඵල කා��වෙයන� ෙහෝ අත�තුක�කංසන
පරව�භනා�ෙයන� ෙනා�ලි� ��න� ෙලෟ�ක ස�ඛ කා��වෙයන� ෙහෝ තමන�ෙග් ම
�ෙමෝ�ෂය පි�ස ෙහෝ ෙදන කල මධ්යම ය. අා�ය භාවය සඳදහා ෙහෝ මා�ග ඵල ස�ඛ
සඳදහා ෙහෝ සකල සත��වයන�ෙග් �ෙමෝ�ෂ පි�ස පාර� වශෙයන� ෙදන කල ප්ර�ත �.
ෙ� ෙභද �ලා�ෙය� ද ෙයෙදන බව සැල�ය ය�තු �.

සීලය. කාය වාක� ද්වාරයන�ෙග් සාවද්යතාවය වලකා �රවද්ය�වෙය� පි��ෙම� � ඒ
පි�බඳද වැ උපදනා ෙ�තනා ශීලය �. ඒ වනාහි භික්ඛුසීල භික්ඛුනිසීල සාමෙණ්ර සීල
ගෘහස්ථ ශීල ය � චතු��ධ ෙ�. භික්ඛුසීල භික්ඛුනී සීලයන්ෙග් සමා�නය
ක�මවාක්යෙයන� �ද්ධ ය. �ඳ�ම පාරා�ක �ෙමන� ෙහෝ ශි�ෂාප්රත්යාබ්යානෙයන� ෙහෝ �ද්ධ
ය. ශීලය �ඳ�ණ� කල �ක�ඛුභාවය ෙහෝ �ක�ඛු� භාවය ෙහෝ ෙනාහැ� ��න�ෙන� දුශ්ශීල
ෙ�. පාරා�ක ෙනා වැ ෙසස� ශි�ෂා පද ව්යා�ක�මෙයන� සංවර ෙභ්දය වූ කල එයට ස��ස�
ප්ර�කාර ��ෙමන� අාය� සංවරෙය� පි��ය හැ� ය. එෙස් අාය� සංවරෙය� ෙනා
පි�ටා ��න�ෙන� ද, �නැ �නැ ශි�ෂාපද ව්ය�ක�මණය කරන�ෙන� ද අලජ්ජි ෙ�.
සාමෙණ්ර ශීලයාෙග් පි��ම උභෙතාස�ද්�ක සරණාගමන සමා�නෙය�. �ඳ�ම පාරා�ක
�ෙ◌ම�. පාරා�ක වැ සාෙමණ�රභාවය ෙනා හැර ��ෙන�ෙන� �ශ්ශීල ෙ�. ෙසස� ශි�ෂාපද
ෙභ්දෙයන� අාය� සංවරෙය� ෙනාපි�ටා ��න�ෙන� ද �න �නැ ශි�ෂාපද �ඳ�න�ෙන� ද
අල�� ෙ�. ගෘහස්ථයාට සාමාන්යෙයන� පඤ්චශීලය ද උෙපාසථා�ග වශෙයන�
අෂ්ටා�ගශීලය ද උත�සාහ අැ� කළ දශ ශීලය ද සමාදන� වැ �ක�ක හැ� ය. සමාදන� වුව
ද ස�පත���ර� වශෙයන� අැ� �ය හැ� ය. ශි�ෂාපද �යල්ල එකට ම සමාදන� වැ ගත
ෙහාත� එකක� �ඳ�ණ� කල �යල්ල �ඳ�ෙන� ෙ�. ෙවන� ෙවන� ව ගතෙහාත� �ඳ�ණ�
ශි�ෂාපදය සමාදන� වුව ද ප්රමාණ ය. ශි�ෂාපද ෙභ්දෙයන� ගි�යා ද �ශ්ශීල වන�ෙන� ය.
භාවනාව. සමසත�ස් කමටහන� වශෙයන� ෙහෝ ත�ල
ි �ෂණ වශෙයන� ෙහෝ ය� ��
අරමුණක� ෙගනැ නැවත නැවත වැ�ෙම�� අ�පණාප්රාප්�යට පළමු ෙගාත�භූ�නය
දක�වා උපදනා ෙ�තනා භාවනාමය කුශල�. ධ�ම �නය උෙග�ෙම�ද
�රවද්යක�මාන�ත ශිල්ප�ද්යා ප්රගුණ ��ෙම�ද උපදනා ෙ�තනා ද ෙම� ම අැතුළත� ය.
අපචායන. රත�නත�ය ෙකෙර� ම�පියන� ෙකෙර� කුල ෙදටුවන� ෙකෙර� අාචා�ය
උපාධ්යායයන� ෙකෙර� ධා��ක ශ්රමණ බ්රාහ්මණා�න� ෙකෙර� ලාභාෙප�ෂාර�ත වැ
අන්ය වූ ෙහෝ �ලි� අදහ�න� ෙතාර වැ �ක හ�නස්ෙනන� නැගී ��� ව�දන මානන
අඤ්ජලිකරණා�න� කරන�නවුන�ට ඒ පි�බඳද වැ උපදන ෙ�තනාන අපචායන ක�ශල �.
ෙවය්යාවච්චය. යට �ක�වුණ�වන�ට ෙහෝ අාගන�තුකග�ක අද්�කයන�ට ෙහෝ ගිලන�න�
මහල්ලන� අා�න�ට ෙහෝ පි��� ��න� වත� පි�ෙවත� ��ෙම�, ස�ර�සරැන�ෙග් ��රැ
ෙගත�ත� ���, අන්යයන�ෙග් පුණ්යක�ම ��� අා�ෙය� පි��� ��න� අන�බල �ෙම�
උප�න ෙ�තනා ෙවය්යාවච්ච ක�ශල �.
පත්තිදානය. ස්වසන�තානෙය� උපන� කුශලය අන්යයන� හා සාධාරණ බව අෙප්�ෂා
��ෙම� උප�න ෙ�තනා පත්තිදාන �.
පත්තානුෙමෝදනය. අන්යයන� ��න� ෙදන ලද කුශලය අන�ෙමෝදන� �ම පත�තාන�ෙමෝදනය
�. පත�� වනා� උද්��ක අන�ද්��ක වශෙයන� ද්��ධ ෙ�. උද්��ක න� ය� ��ෙවකු
උෙදසා �ම ය. අන�ද්��ක න� සාමාන්යෙයන� �ම ය. උද්��කපත�තාන�ෙමෝදනය
��ඨධ�ම ෙ�ද�ය ෙ�. ෙද�යන� ෙහෝ පරද්ත�තූප��න� ෙහෝ උෙදසා ෙදන ලද කුශලය ඒ

අැ�ල්ෙල� ම ඔවුන�ට ස�ව පි�ස වන�ෙන�ය. පත���නය පත�තාන�ෙමෝදනය ෙබාෙහෝ
ෙස�න� �න පි�බඳදය � �යන� ලැෙ�.
ධම්මසවණය. ෙ� ධ�මය අසා ඒ අාකාරෙයන� පි�පැද ෙලා� ෙලාවුතුරා ගුණ ෙහෝ ලබ�.
බහ�ශ්රැත වැ අන්යයන�ට ෙද්ශනා ෙහෝ කර� � පි��� ��න� �ත උපෙද්ශ අැ�ම
ධ�මසවණ ය �. �රවද්ය �ද්යාශ්රවණය ද ෙම� ම අන�ත�ගත �.
ධම්මෙද්ශනාව ලාභ සත�කාරා� අෙප්�ෂා ර�ත වැ පි��� ��න� �ත උපෙද්ශ ෙද්ශනා
��ම ධ�මෙද්ශනා ය. �රවද්ය �ද්යා උගැන��ම ද ෙම�ම අැතුළ�.
දිට්ඨුජුකම්මය. දශවස්තුක �ථ්යාදෘෂ්�ෙයන� ෙහෝ ඉස්සර ��මාණා� දෘෂ්�වලින� ෙහෝ
��ඨම�ගලිකා� දෘෂ්�වලින� ෙහෝ ය�ක�ත ෙනා වැ සම්යක� දෘෂ්�ෙය� සෘජු වැ පිි��ෙම�
උපදනා ෙ�තනා දිට්ඨුජුකම්ම �.
ෙ� දශකුශල යට �ක�වූ ත�ි�ධ කුශලෙය� අැතුළත� කල හැ�ය. ඒ ෙමෙස් ය. ඊ�ෂ්යා
මාත�ස�යයන�ට ප්ර�ප�ෂ බැ�න� පත���නය හා පත�තාන�ෙමෝදනය �නෙය� අැතුළ�.
චා�ත�ත �ල බැ�න� අපචායන ෙවය්යාව�ච �ලෙය� අැතුළ�. කුශල ධ�මාෙස්වන
බැ�න� ෙද්සනා සවණ ��ඨුජුක�ම භාවනාෙය� අැතුළ�. අැතැ�හ� ෙද්ශනාව�නෙය� ද
��ඨුජුක�මය ත�ි�ධ කුශලෙය� ම ද අැතුළත� කරත�.
�ත�ත වශෙයන� අෂ්ට�ධ වන�ෙන� ත� ෙ� මැ �. ඒ කුශල �ත� අට හා යට �ක�වූ අකුසල්
�ත� ෙ�ෙළාස කාමාවචර බැ�න� කාමාවචර ක�ම �ස්ෙසකැ � �ය ය�තු ය.
රෑපාවචර ක�ශල වනා� �ෙත� ම �ද්ධ බැ�න� මනඃ ක�ම �. ���ෙටක කායක�ම
ෙහෝ වාක� ක�ම ෙනාෙ�. එෙස්ම එය භාවනාමය �. �නමයා� ෙනාෙ�. ෙභද
අ�පණාප්රාප්ත ම බව දත ය�තු �. ඉන� ෙමාබ කාමාවචර බැ��. ප්ර�ප��න වශෙයන�
එ� ෙනාෙයක� ෙභද අැත ද �ත�කා� අ�ග සම�ක�මෙයන� ප්රථමධ්යානා� වශෙයන�
පඤ්ච�ධ ෙ�. එ� �භාග චිත්තපාදෙයහි දක�වන ලද්ෙද්ය.
එෙස්ම අරෑපාවචර කුශල ද මනඃක�ම ය. භාවනාමය ය. ෙභ ද අ�පණාප්රාප්තය ම ගත
ය�තු. ඒ වනා� ක�න�ග්ඝා� මාකාසා� අාල�බන වශෙයන� චතු��ධ ෙ�. එ� �භාග ද
යට �ක���.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�පාක ෙදන ස්ථාන වශෙයන� කුශල ක�ම � වැ�රැ� ද?
කාමාවචර කුශල � අාකාරයට ෙබ�� ද?
දශ කුශල �ස්තර කරන�.
දශ කුශල ත��
ි ධ කුශලයන�ට හා �ත� අටට ෙබෙදන සැ� දක�වන�.
රෑපාවචර අරෑපාවචර කුශල පි�බඳද �ස්තරයක� ෙදන�.

10. චත�ර්විධ කර්මයන්ෙග් විපාක ස්ථාන
�පාක ෙදන ස්ථාන වශෙයන� ක�ම චතු��ධ වන සැ� 8 වන 9 වන පාඩ�වලින�
දක�වන ල�. ඒ �පාක ස්ථාන ම ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
1. ෙ�ෙළාස් අකුසල් අතුෙරන� උෙපක�ඛා සහගත උද්ධ�චය හැ� අවෙශ්ෂ එෙකාෙළාස
සතර අපාෙය� ප්ර�සන�� �පාක ෙදන�ෙන� ය. ෙ� ප්ර�සන�� �පාකය න� අකුශල
�පාක උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය බව දතය�තු. උද්ධ�ච �ත�තය ප්ර�ස�� �පාක
ෙනාෙදන�ෙන� එ� ප්ර�ස�� �යක ශක��ය නැ� බැ��. ඒ උද්ධ�ච �ත�තය සමග
ෙ�ෙළාස් අකුසල් ම කාමෙලෝක රෑපෙලෝක යන �ය� තන�� ස��ස� ප�� ප්රවෘත�� �පාක
ෙදන�ෙන�ය. ෙ� ප්රවෘත�� �පාක න� අකුසල් �පාක �ත� සත බව දත ය�තු. සතර
අපාෙය� ෙ�වා සප්ත කාම ස්ව�ගෙය� ෙ�වා රෑපෙලෝකෙය� ෙ�වා අ�ෂ්ටා
ර�මණෙයන� උප�න චක�ඛු �ඤ්�ණා�හ� අකුශල �පාක මැ�. ය� සත��වයකුට ය�
ප්රශාද රෑපෙයක� ෙනාපි��ෙය් න� ඒ වශෙයන� ෙ� �පාක �ත� ෙනාලැෙබන බැ�න�
“ස��ස� ප���.” �ෙය් ය.
2. කාමාවචර ක�සල් අට සප්තකාම ස්වර්ගෙයහි නවවිධ ප්රතිසන්ධි ද එහිම ප්රවෘත්ති වශෙයන්
මහා විපාක අට ද කාම ෙලෝක රෑප ෙලෝක යන සියලු තන්හි අෙහ්ත�ක විපාක අට ද සුදුසු පරිදි
උපදවන්ෙන් ය.
කාමාවචර කුශල අටට �පාක ෙසාළෙස�. එ�න� නවෙයක� ප්ර�සන�� වශෙයන� ද
ෙසාළස ම ප්රවෘත�� වශෙයන� ද ලැෙ�. ප්රවෘත�� �පාක ෙසාළ�න� අෙටක� සෙහ්තුකය.
අෙටක� අෙහ්තුකය. (ෙ� යට �ස්තර කරන ල�.) සෙහ්තුක අට ෙම� මහා �පාකය �
�ක���. ප්ර�සන�� �පාක වශෙයන� ලැෙබන නවයද ප්රවෘත�� �පාක වශෙයන� ලැෙබන
සෙහ්තුක අට ද සප්ත කාම ස්ව�ගෙය� මුත� අපායෙය� ෙහෝ බ්රහ්මෙලෝකෙය�
ෙනාලැෙබන බව ද ප්රවෘත�� වශෙයන� ලැෙබන අෙහ්තුක �පාක අට සප්ත කාම
ස්ව�ගෙය� ෙමන�ම සතර අපායෙය� හා රෑපාවචරෙය� ලැෙබන බව ද ෙම�න� �
�යා දතය�තු.
කවර සත��වයකුට ෙහෝ ඉෂ්ටාර�මණෙයන� ලැෙබන චක�ඛු �ඤ්�ණා�හ� කුශල
�පාකෙයෝ ය. ඒ එෙස් මැ �. �රය වා�න�ට මහ මුගලන් ස්ථ�රා�න� ��� වශෙයන� ද,
නාග ස�ප�ණා�න�ට මහා ස�පත� ලැ�� වශෙයන� ද, හස්� ස�නඛා�න�ට ප්රිය ෙභෝජනා�ය
ලැ�� වශෙයන� ද උප�න චක�ඛු �ඤ්�ණා�හ� කුශල �පාකය. ඔවුන� එ� උපදවා�
අකුශල ක�ම ඉෂ්ට �පාක �ෙම� අසම�ථ බැ��. අකුශලයන�ට ඉෂ්ට ස�ඛ �පාක
කැලම නැත�ෙත�ය. සප්තකාම ස්ව�ගෙය� මන�ෂ්යයන�ට හා ෙද�යන�ට
ඉෂ්ටාර�මණෙයන� ලැෙබන චක�ඛු �ඤ්�ණා�න�ෙග් කුශල �පාක�වෙය� �ය ය�තු ම
නැ�. රෑපී බ්රහ්මයන�ට ඉෂ්ට රෑප ශ�ද ලැෙ�. එ�න� උප�න චක�ඛු �ඤ්�ණ

ෙසාත�ඤ්�ණ ස�ප��ඡන සන��රණ කාමාවචර කුශල �පාකය. රෑපාවචර
ක�මයන�ට රෑපාවචර �පාක ම මුත� චක�ඛු �ඤ්�ණා� අණ්ය භූ�ක �පාකයන�ෙග්
ස�භවෙයක� නැත.
ෙමෙස් �පාක ෙදන කාමාවචර කුශල ක�ම අට (1) ෙෂාඩශක ක�මය (2) ද්වාදශක ක�මය
(3) අෂ්ටක ක�මය යන තුන� අාකාරය�න� �පාක ෙදන�ෙන�ය.
(1) ත්රිෙහ්ත�ක උත්කෘෂ්ට ක�ශල ත්රිෙහ්ත�ක ප්රතිසන්ධි දී ප්රවෘත්ති වශෙයන් ෙසාෙළාස් විපාක ම
ෙදන්ෙන්ය.
ත�ිෙහ්තුක කුශල න� �න ස�ප්රය�ක�ත සතරය. ක�ම ක�මඵල �නැ අදහා ෙකෙළ්
�නස�ප්රය�ක�තය. ඒ වැ�ත� උත�කෘෂ්ටය, ඔමකය � ද්��ධ ෙ�. ය� �න
ස�ප්රය�ක�තෙයක� එයට මුලින� හා අගින� �න ස�ප්රය�ක�තයන� ෙගන� ම පි�වරන ලද්ෙද්
න� ෙහවත� මුඤ්චන ෙ�තනාව ෙස් ම පූ�වාපර ෙ�තනා ද �නස�ප්රය�ක�ත �� න�
එය උත�කෘෂ්ට �. තව ද ය� �න ස�ප්රය�ක�ත කුශලෙයක� �වරණයන�ෙගන� ෙහෝ
අත�තුක�කංසනා�ෙයන� �ලි� ෙනා වැ ස�ද්ධ වැ කරන ලද්ෙද් ද එ ද උත�කෘෂ්ට �.
ත�ිෙහ්තුක ප්ර�සන�� න� �න ස�ප්රය�ක�ත �පාක සතර ය. ෙම� � එක ක�මය එක ම
ප්ර�සන��යක� ෙදන බව දතය�තු. එක ක�මයකට ප්ර�සන�� ෙදකක� ෙහෝ �පයක� ෙහෝ
ෙනාලැෙ�. එක ක�මයකට ප්රවෘත�� �පාක න� �ය දහස් ජා�ෙය� � ලැෙබන�ෙන� ය.
“එකපුප්ඵං වජි�ාන සහස්ස කප්පෙකාටිෙයා,
ෙදෙවසු ච මනුස්ෙසසු-ෙසෙසන පරිනිබ්බුෙතා”
එක මලක� පි�ෙමන� කප් ෙකළ දහසක� ෙද�ෙලාව ��ස් ෙලාව උපන�ෙන�. ෙශ්ෂෙයන�
පි���ෙය�” �ෙය් පූ�වාපර ෙ�තනා වශෙය�. පූ�වාපර ෙ�තනා ද ප්ර�සන�� �පාක
ෙදන�ෙන� ය.
ප්රවෘත�� වශෙයන� ෙදන ෙසාෙළාස් �පාක න� සෙහ්තුක හා අෙහ්තුක කාමාවචර �පාක
ෙසාළසය. එය ඉෂ්ටාර�මණෙය� චක�ඛු �ඤ්�ණා�ය හා ත�ල�බන �.
අ�ෂ්ටාර�මණෙය� සන��රණය ෙසෝමනස්ස සහගත ෙ�. එ� �ස්තර යට දක�වන ල�.
(2) ත්රිෙහ්ත�ක ඔමකය හා ද්විෙහ්ත�ක උත්කෘෂ්ටය ද්විෙහ්ත�ක ප්රතිසන්ධි දී ප්රවෘත්ති සමෙයහි
ඥාන සම්ප්රයුක්ත හැරැ ෙසසු ෙදාෙළාස් විපාක ෙදන්ෙන්ය.
ය� ත�ෙ
ි හ්තුක කුශලෙයක� මුලින� අගින� එබඳ� වූ ම කුශල �ත�තයන� ��න� ෙනාපි�වරන
ලද්ෙද් න� ෙහවත� ත�ිෙහ්තුක කුශලයක� ෙකාට පස� වැ ඒ සැල�ෙමන� “මම �ශ්ඵල
ෙදයක� ෙකෙළ�” යනා�න� �පි�සර �� න� එය ත�ිෙහ්තුක ඔමකය ෙ�.
�වරණයන�ෙගන� ෙහෝ අත�තුක�කංසනා�ෙයන� �ලි� වූ ත�ිෙහ්තුකය ද ත�ිෙහ්තුක ඔමක�.
ද්විෙහ්ත�ක න� �න �ප්රය�ක�ත සතරය. එ ද පූ�වාපර ද්�ෙහ්තුකයන�ෙගන�ම පි�වරන

ලද ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට ය. ද්�ෙහ්තුක ප්ර�සන�� න� �න �ප්රය�ක�ත �පාක සතර ය.
ත�ිෙහ්තුකය වුව ද ඔමක වූ කල ම�දශක��ක ය. එෙහ�න� එය ත�ෙ
ි හ්තුක ප්ර�සන��
�ෙම� අසම�ථ ය. �න සහගත බැ�න� අෙහ්තුක ප්ර�සන�� ද ෙනාෙදන�ෙන� ය.
ප්රවෘත�� සමයෙය� ලැෙබන ෙ�ෙළාස් �පාක න� �න �ප්රය�ක�ත සතර හා අෙහ්තුක
�පාක අට ය. එ ද ත�ල�බන වශෙයන� ද චක�ඛු �ඤ්�ණා� වශෙයන� ද ලැෙ�.
අ�ෂ්ටාර�මණෙය� සන��රණය ෙසෝමනස්ස �.
(3) ද්විෙහ්ත�ක ඔමක ක�ශලය අෙහ්ත�ක ප්රතිසන්ධිය ෙදන්ෙන් ම ය. ප්රවෘත්ති සමෙයහි
අෙහ්ත�ක විපාක ම උපදවන්ෙන් ය.
ද්�ෙහ්තුකය ඔමක වන�ෙන� එබඳ� කුශල ක�මයක� ෙකාට “මම �ශ්ඵලයක� ෙකෙළ�.”
යනා�න� �පි�සර �ෙමන� ය. �වරණයන�ෙගන� ෙහෝ අත�තුක�කංසනා�ෙයන� ෙහෝ �ලි�
�ෙමන� ද ද්�ෙහ්තුකය ඔමක ෙ�. ඊට ෙදන ප්ර�සන��ය අෙහ්තුක මැ �. එය න�
උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ කුශල �පාකය �. එ�න� උප�න�නන� ජාත්යන�ධා�න� වන
බව යට �යන ල�. එයට ලැෙබන ප්රවෘත�� �පාක අෙහ්තක
ු අට ය.
කාමාවචර කුශල අටට ෙසාෙළාස් �පාක �ෙ� අන්ය ක�මයක� ද අැතැ�හ� දක�ව�.
�පාකයන�ෙග් අසංඛා�ක සසංඛා�ක භාවය ක�මයන�ෙගන� අසංඛා�ක සසංඛා�ක
භාවෙයන� වන�ෙන�ය යන� ඔවුන�ෙග් මතය �. කැටප�න� මුහ�ණ බලන කල මුහ�ණ
ෙනාසැලී �ෙබන තාක� කැටපෙත� ඡායාව ද ෙනාසැලී �ෙබ�. මුහ�ණ සැෙලන කල
ඡායාව ද සැෙල�. එෙමන� අසංඛා�ක කුසලයන�ෙග් �පාක අසංඛා�කය, සසංඛා�ක
කුසලයන�ෙග් �පාක සසංඛා�කය. අෙහ්තුක �පාක වනා� ��බල බැ�න� ෙදප�ෂයට ම
අයත� ෙ� යන� එ� තාත�ප�යා�ථය �.
“අසංඛාර සසංඛාර විපාකානි නපච්චති,
සසංඛාර මසංඛාර විපාකානිති ෙකචන.”
යන� එෙහ�න� �යන ල�. අසංඛාර කුශල සසංඛාර �පාක න�පදව�. සසංඛාර කුසල
අසංඛාර �පාක න�පදව� යන� අැතැ�හ� �යත� යන� එ� භාව �.
ෙ� මතෙය� ත�ෙ
ි හ්තුක උත�කෘෂ්ට අසංඛා�ක ෙදකට ප්ර�ස�� �පාක ෙදෙක�. ප්රවෘත��
�පාක ෙ�ෙළාෙස�. ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට සසංඛා�ක ෙදකට ද ප්ර�ස�� �පාක ෙදෙක�.
ප්රවෘත�� �පාක ෙ�ෙළාෙස�. ත�ිෙහ්තුක ඔමක හා ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට අසංඛා�ක
සතරට ප්ර�ස�� �පාක ෙදෙක�. ප්රවෘත�� �පාක දශෙය�. ත�ිෙහ්තුක ඔමක හා
ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට සසංඛා�ක සතරට ප්ර�ස�� �පාක ෙදෙක� ප්රවෘත�� �පාක
දශෙය�. ද්�ෙහ්තුක ඔමක අසංඛා�ක ෙදකට හා ද්�ෙහ්තුක ඔමක සසංඛා�ක ෙදකට
ප්ර�සන�� �පාක එෙක�. ප්රවෘත�� �පාක අෙට�.
ෙම�න� ප්රථම මතය ත�ිපිටක චුල්ලනාග ස්ථ�රයන�ෙග් ය. ද්��ය මතය ෙමාරවැෙ�
මහාදත�ත ස්ථ�රයන�ෙග් ය. අන�රැද්ධ ස්වා� ද්��ය මතය “ෙක� වාදය” ෙකෙළ් ය.

3. රෑපාවචර-ප්රථම ධ්යානය ප�ත�ත වැ වැ�ෙමන� බ්රහ්ම පා�ස�ජෙය� ද, මධ්යම වැ
වැ�ෙමන� බ්රහ්මපුෙරා�තෙය� ද, ප්ර�ත වැ වැ�ෙමන� මහා බ්රහ්මෙය� ද උප�න�ෙන� ය.
ධ්යාන වනා� ප�ත�ත මධ්යම ප්ර�තය � ත��
ි ධ ෙ�. එෙස් �ෙ� ෙහ්තු ක�ම ෙදෙක�.
ප්ර�ත ඡ���ෙයන� ය�ක�ත වූ ද ය� ධ්යානෙයන� අභා�ත ද-ල�ධ මාත� ද එය මතු ධ්යාන
සඳදහා ප්රත්යය වන�නට අසම�ථ බැ�න� ප�ත�ත ය. එෙස් ම ය� ධ්යානෙයක� නා�
ස�භා�ත ද - නා� ප්රගුණ ද එය මධ්යම ය. එෙස්ම ය� ධ්යානෙයක� අ� ස�භා�ත ද - අ�
ප්රගුණ ද එය ප්ර�ත ය. ෙ� එක� ක�මෙය�. අ� ස�භා�ත වූ ද ය� ධ්යානෙයක� �න වූ
ඡ�ද ��ය �ත�ත �මංසාෙයන� ය�ක�ත ද එය ප�ත�ත ය. මධ්යම වූ ඡ���ෙයන� ය�ක�ත ද
එය මධ්යම ය. ප්ර�ත වූ ඡ���ෙයන� ය�ක�ත ද එය ප්ර�ත � ෙ� අෙනක� ක�මය �.
ෙම�න� �න වූ ඡ���ෙයන� ය�ක�ත ප්රථම ධ්යානය ප�ත�ත බැ�න� බ්රහ්මපා�ස�ජෙය� ද,
මධ්යම වූ ඡ���ෙයන� ය�ක�ත ප්රථම ධ්යානය මධ්යම බැ�න� බ්රහ්මපුෙරෝ�තෙය� ද, ප්ර�ත
වූ ඡ���ෙයන� ය�ක�ත ප්රථම ධ්යානය ප්ර�ත බැ�න� මහාබ්රහ්මෙය� ද ප්ර�ස�� ෙදන�ෙන�ය
� දතය�තු. ෙසස්ෙස�� ෙමෙස් ය.
ද්��ය ධ්යානය හා තෘ�ය ධ්යානය ප�ත�ත වැ වැ�ෙමන� ප�ත�තාභෙය� ද, මධ්යම වැ
වැ�ෙමන� අප්පමාණාභෙය� ද ප්ර�ත වැ වැ�ෙමන� අාභස්සරෙය� ද උප�න�ෙන� ය.
චතු�ථධ්යාන ප�ත�ත වැ වැ�ෙමන� ප�ත�ත ස�භෙය� ද, මධ්යම වැ වැ�ෙමන�
අප්පමාණස�භෙය� ද, ප්ර�ත වැ වැ�ෙමන� ස�භ�ණ�හෙය� ද උප�න�ෙන� ය.
පඤ්චමධ්යානය ප�ත�ත වැ ෙහෝ මධ්යම වැ ෙහෝ ප්ර�ත වැ ෙහෝ වැ�ෙමන�
ෙවහප්ඵලෙය� ද එම සං��රාග වැ වැ�ෙමන� අසඤ්ඤසත�තෙය� ද උප�න�ෙන� ය.
සඤ්��රාග වැ වැ�ම න� “�ත අැ� ෙහ�න� අැලී� �පී� මුලා�� ෙ�. �ත නැ�
කල ඒ ��වක� ෙනාෙ�. ��ඨධ�ම ��බානයට පැ��ෙය් වන�ෙන�” ය � වාය�ක�ණය
ෙහෝ අාකාශ ක�ණය ෙහෝ අරමුණ� ෙකාටැ “� �ත�තං � ව�දං �ත�තං” � සං� �රාග
වැ භාවනා ��ම ය. එෙස් ෙ� ධ්යානය ලද්ෙද් ය� ඉ�ය�ව�න� ෙම� � �යයන�ෙන� ද
එම ඉ�ය�ෙවන� එ� රෑප ප්ර�ස��ය ලබන�ෙන� ය. ක�ම ක�ියාවා� ��ථකෙයෝ ෙමය
වඩත�.
පඤ්චම ධ්යානලා� අනාගා�හ� වනා� ශුද්ධාවාසයන�� උප��. අන� �� ෙකෙනක� එ�
න�ප��. ෙම�න� අනාගා�න�ට අ�මත න� අන්ය බ්රහ්මෙලෝකෙයක උප�ෙම� ප්ර�ෙෂ්ධ
නැ�. අනාගා�න� අතුෙරන�� ශ්රද්ධා�ක අ�හෙය� ද, ��යා�ක අතප්පෙය� ද,
සමෘත්ය�ක ස�දස්සෙය� ද, සමාධ්ය�ක ස�දස්�ෙය� ද, ප්ර��ක අක��ඨෙය� ද
උප�ත�. ශුෂ්ක �ද�ශන අනාගා�හ� මරණ කාලෙය� ඒකාන�තෙයන� ධ්යාන උපදව�.
ඔවුන� සමා� ප�පූරකා� බැ��. ධ්යාන ලා� ස්තහ
�ී � බ්රහ්ම පා�ස�ජෙය� උප��. ඒ ඒ
ධ්යානලා� ස්තහ
�ී � පඨම�ඣධාන භූ� ��ය�ඣධානභූ� අා�ෙය� උප�න�ෙනෝ �නධ්යාශය

අැ� බැ�න� මහ බ්රහ්ම අාභස්සරා� වැ ෙනා ඉපි� ඔවුන�ෙග් ෙස්වක වැ� බ්රහ්මපා�ස�ජ
බ්රහ්ම පුෙරෝ�ත ප�ත�තාභ අප්පමාණාභා�ෙය� උප�� � අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ �යත�.
අ��භාවයට පැ�� ධ්යාන ප්ර�ස�� ෙනාෙද්. අ��ෙයන� ප්ර�ස�� ශක��ය �ෙඳදන
බැ��.
4. අරෑපාවචර ධ්යාන වැ�ෙමන� පි�ෙවලින� සතර අරෑප ෙලෝකයන�� උප�ත�. ෙවහප්ඵල
අක��ඨ ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන යන තුන� තන�� උපන� අා�යෙයෝ අන� තැෙනක
ෙනා උප�ත�. ඒ ස්ථාන ෙශ්ර්ෂ්ඨ බැ��. බ්රහ්මෙලෝකෙය� උපන� අා�යෙයෝ යට යට
බ්රහ්මෙල්කයන�� න�ප�ත�.
ප්රශ්න.
1. සතර අපාෙය� පි�සන� ෙදන අකුසල් කවෙ�ද? කාම රෑප යන �ය�
ෙලෝකයන�� ප්රවෘත�� �පාක අකුසල් කවෙ� ද?
2. කාමාවචර කුසල් ෙකාතැන�� ෙකාෙතක� ප්ර�ස�� ෙද් ද? ෙකාතැන�� ෙකෙස්
ප්රවෘත�� �පාක ෙද් ද?
3. ත�ිෙහ්තුක ඔමක හා ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට කුශල ලැෙබන ප�� දක�වන�. එ� �පාක
ක�මය ෙකෙස් ද?
4. �පාක අසංඛාර සසංඛාර �ෙ� කරැණ දක�වන�. එ� සංඛ්යා ෙකෙස් ද?
5. ධ්යාන ප�ත�ත මධ්යම ප්ර�ත වන�ෙන� ෙකෙස් ද? එ� �පාකාවස්ථා දක�වන�.
ධ්යානලා� ස්තහ
�ී � ෙකා� උප�ත� ද? එ� මත ෙභ්දය පැහැ�ලි කරන�.
ශුද්ධාවාසයන�� කවුරැ උප�ත� ද?

11. චත�ර්විධ මරෙණාත්පත්ති
චතු��ධ භූ� ද, ඒ භූ�න�� ලැෙබන චතු��ධ ප්ර�ස�� ද, ඒ ප්ර�ස�� ෙදන චතු��ධ
ක�ම ද යට �ස්තර කරන ල�. ප්ර�ස�� වන�ෙන� චු�යට අනතුරැව ය. එබැ�න� ඒ චු�
�ත� උප�න පි�ෙවල ෙහවත� මැෙරන සැ� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
මරෙණාත�පත��ය ෙහවත� චු� �ත� උප�ම අාය� ෙග� යාෙමන� ද, ක�මය ෙග� යාෙමන�
ද, අාය� ක�ම යන ෙදක ම එක �ට ෙග� යාෙමන� ද, උප�ෙ�දක වශෙයන� ද යන සතර
අාකාරය�න� �ද්ධ ෙ�. එ බැ�න� මරණය 1 ආයුඃ�ය මරණය 2 කර්ම�ය මරණය, 3.
උභය�ය මරණය, 4. උපච්ෙඡ්දක මරණය � චතු��ධ ෙ�.
1. ඒ ඒ ෙලෝකයට-සත��ව �කායයට �යම අාය�ප��ෙ�ද අැත�ෙත� ය. ප්ර�ස�� �න�
ක�මය ඔ�ෙබ�� ��තය පවත�වන�ට සම�ථ වුව ද ඒ ෙලෝකයට-සත��ව�කායයට �යම
අාය� ෙග� යාෙමන� මරණය �� ෙ� න� එය ආයුඃ�ය මරණය �.

2. ඒ ඒ ෙලෝකයට-සත��ව �කායයට �යම අාය�ෂය ෙශ්ෂ වැ ��ය� ද ��බල වූ
ක�මෙයන� ප්ර�ස�� ලත� සත��වයන�ට ඒ ප්ර�ස�� �න� ක�ම ශක��ය අවසන� �ෙමන�
මරණය �� ෙ� න� එය කර්ම�ය මරණය �.
3. ඒ ඒ ෙලෝකයට-සත��ව �කායයට �යම අාය�ෂය හා ප්ර�ස�� �න� ක�මෙය් ශක��ය
එක �ට �ඳ� යාෙමන� ��වන මරණය උභය�ය මරණය �.
4. ඒ ඒ ෙලෝකයට-සත��ව �කායයට �යම අාය�ෂ ෙශ්ෂ වැ ��ය �ත� ප්ර�ස�� �න�
ක�මෙය් ශක��ය ෙශ්ෂ වැ ��ය�ත� පූ�ව ජන�මෙය� ෙහෝ ෙ� ජන�මෙය� කරන ලද
අන්ය උපඝාතක ක�මය�න� අතෙරක මරණය ��ෙ� න� එය උපච්ෙඡ්දක මරණය �.
අකාල මරණය යන�� ෙ� ය.
කුම�න� ෙ�වා මැෙරන�නවුන�ට මරණාසන�න කාලෙය� කර්ම කර්මනිමිති ගතිනිමිති
අතුෙරන� ය� ��වක� ච�ෂුරා� ෂ�ද්වාරයන� අතුෙරන� එක�තරා ද්වාරයකට ස��ස� ප��
අරමුණ� වන�ෙන� ය.
කර්ම න� කුශල ෙ�වා අකුශල ෙ�වා යමකු ��න� කරන ලද ක�ම අතුෙරන� ය�
ක�මයක� ඔහ�ට ෙදවන ජන�මෙය� ප්ර�ස�� ෙදන�ෙන� ද එය �. ඒ වනා� අකුශල
ප�ෂෙයන� අකුශල �ත� එෙකාෙළා�න� එෙක�. (උෙපක�ඛා සහගත උද්ධ�චය ප්ර�ස��
�පාක ෙනා ෙදන බව යට �යන ල�.) කුශල ප�ෂෙයන� කාමාවචර කුශල අ�න� එක�.
රෑපාවචර අරෑපාවචර ෙලෝකයන�� උප�න ධ්යාන ලා�න�ට ක�මය අරමුණ� ෙනාෙ�.
ඔවුන�ෙග් ක�ම න� ධ්යාන කුසල්, �� තැෙනක න�ප�න රහතුන�ට ද ක�මය අරමුණ�
ෙනා ෙ�. තවද ෙ� ක�මය මෙනාද්වාරයට පමණක� අරමුණ� වන බව ද ච�ෂුරා� ෙසස�
ද්වාර පසට අරමුණ� ෙනාවන බව ද දතය�තු. එෙස් ම එය අ�තය. ව�තමාන ෙහෝ
අනාගත ෙනාෙ�. අපායෙය� උප�න පාපකා�න�ට අකුශල ක�මය ද, ස�ග�ෙය� උප�න
පුණ්යකා�න�ට කුශල ක�මය ද අරමුණ� වන බැ�න� යැ ස��ස� ප�� ය� �ෙය්.
කර්ම නිමිත්ත න� කුශල ෙහෝ අකුශල ෙහෝ ඒ ක�ම කරණයට අරමුණ� වශෙයන� ෙහෝ
උපකරණ වශෙයන� ��� වන ය� ��ව�. අරමුණ� වශෙයන� ��� වන�ෙන� අකුශල
ප�ෂෙය� ප්රාණඝාතයකුට න� පරප්රාණා�ය �. කුශල ප�ෂෙය� ෛචත්ය �හාරා�ය �.
උපකරණ වශෙයන� ��� වන�ෙන� අකුශල ප�ෂෙය� ප්රාණඝාතකයාට අාය�ධ අා�ය �.
කුශල ප�ෂෙය� මල් පහන� අා�ය �. ක�මය ෙමන� ක�ම ��ත�ත අ�ත ම ෙනා ෙ�.
එය අ�ත ද ව�තමාන ද වන�ෙන� ය. එෙස් ම එය ක�මය ෙමන� මෙනාද්වාරයට පමණක�
අරමුණ� වන�ෙන� ද ෙනාෙ�. ච�ස�රා� ෂ�ද්වාරයට ම අරමුණ� වන�ෙන�ය. ඒ වනා�
ව�තමාන වශෙයන� ෂ�ද්වාරයට අරමුණ� වන�ෙන� මරණාසන�නෙය� � ලද්දක� වශෙය�.
ඒ එෙස් මැ�. මරණාසන�නෙය� ඉ��පත� කළ බුද්ධ ප්ර�මා�ය ච�ෂු�ද්වාරයට ද,
ධ�මෙද්ශනා�ය ෙශ්රෝතද්වාරයට ද, ස�වඳද �� මල් ස�වඳද අා�ය ඝ�ාණද්වාරයට ද, “ෙමය
පූජා පි�ස ෙද�. සතුටු වන�නැ”� �ය�න� �ව ගෑ රස ��හාද්වාරයට ද, “ෙමය
පූජාකරන�නට අත ගසන�නැ”� �යා අත ගැස්වූ වස්ත�ා�ය කායද්වාරයට ද, ඒ අැ�ල්ෙල�

ලත� ය� �� අරමුණක� මෙනාද්වාරයට ද ව�තමාන වශෙයන� අරමුණ� ෙ�. ෙ� �ක�වූෙය්
කුශල ප�ෂය �. අකුශල ප�ෂය ද �� ප�� දතය�තු �. අ�ත වූ රෑපා� ක�ම ���
අරමුණ� වන�ෙන� මෙනාද්වාරයට මැ �.
බඹෙලාව උප�න රෑපාවචර ධ්යානලා�න�ට ක�මය අරමුණ� ෙනාෙවතත� ක�ම���
අරමුණ� ෙ�. ඔවුන�ට ක�ම��� වන�ෙන� ක�ණා� පඤ්ඤත�තාල�බන �.
එෙස් ම අරෑපාවචර ධ්යානලා�න�ට ද ක�ම ��� අරමුණ� ෙ�. එ�න�
අාකාසානඤ්චායතන අා�ඤ්චඤ්�යතන ධ්යානලා�න�ට පඤ්ඤත�තාල�බන ද
�ඤ්�ණඤ්චායතන ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන ධ්යානලා�න�ට මහග්ගත ද අරමුණ�
ෙ�.
�� තැෙනක න�ප�න රහතුන�ට වනා� ක�ම ෙමන� ක�ම ��� ද අරමුණ� ෙනාවන�ෙන�
ය.
ගති නිමිත්ත න� කුශල ෙහෝ අකුශල ෙහෝ ප්ර�සන�� ජනක ක�මෙයන� ය� ෙලෝකෙයක
උප�න�ෙන� ද ඒ ෙලෝකය පි�බඳද ය��� ��ත�තෙය�. අකුශල ක�මෙයන� �රෙය�
උප�න�නවුන�ට �රාගි� �රයපාල �රය ස�නඛා�හ� ද, ��සන� අපාෙය� උප�න�නවුන�ට
ප�වත වනා�ය ද, කුශල ක�මෙයන� ම�කුස උප�න�නවුන�ට මාතෘකු�ෂි ව�ණ ක�බල
යානා�ය ද, ෙද�ෙලාව උප�න�නවුන�ට ෙදවඟන ෙද�රැක� ෙද��මන� ෙද��ය
මල්මාලා�ය ද, ග���ත�ත වශෙයන� අරමුණ� ෙ�. ග� ��ත�ත මෙනාද්වාරයට පමණක�
අරමුණ� වන�නකැ � අැතැ� අාචා�යවරයන� �යතත� අැතැ�හ� එය ෂ�ද්වාරයට ම
අරමුණ� වන�ෙන� ය � �ය�. ෙද�යන� තමන� ම �ව්යරථා�ය ෙගන අා කල්� එය
ච�ෂු�ද්වාරයට ද, �ව්ය ගීත තූ�යා�ය ගෑ කල්� ෙශ්රෝතද්වාරයට ද, �ව්ය ස�වඳද � කල්�
ඝ�ාණද්වාරයට ද, �ව්ය රස �ව � කල්� �හ්වාද්වාරයට ද, න�දමානවකා�න�ට ෙමන� �රා
ගි� අැඟ වැදගත� කල්� කායද්වාරයට ද, ග���ත�ත අරමුණ� ෙ�ය යන� ඔවුන�ෙග් මතය
�.
බ්රහ්මෙලෝකෙය� උප�න රෑපාවචර අරෑපාවචර ධ්යානලා�න�ට ක�ම ෙමන� ම ග����
ද අරමුණ� ෙනා ෙ�.
එෙස් ම �� තැෙනක න�ප�න රහතන�ට ක�ම ක�ම��� ෙමන� ම ග���� ද ෙනා
ලැෙ�. උන�වහන�ෙස්ලා අතුෙරන� ස�ක�ඛ�පස්සක රහතන�ට වනා�
ප���වාණාසන�නෙය� ය��� නාම රෑපයක� ද එෙස් ම සමාපත��ලා� වූ
ධ්යානසමනන�තරෙය� පි��ෙවන�නට ක�ණ ��ත�තා�ය ද ප�චෙවක�ඛණ
සමනන�තරෙය� පි��ෙවන�නන�ට ධ්යානා�ග ද අ�ඤ්�සමනන�තරෙය�
පි��ෙවන�නන�ට ස්ව�ය කරජරෑප ද ��ත සම�� වූ අග්රමා�ගෙයන� ප්රත්යෙ��ෂා
සමනන�තරෙය� පි��ෙවන�නන�ට මා�ගා�ගා�ය ද අන��ම ජවනයන�ට අරමුණ�
වන�ෙන�ය � �යන� ලැෙ�. කවුරැන�ෙග් වුව ද චු� �ත�තයට අරමුණ� වන�ෙන� ඔවුන�ෙග්

ඒ භවෙය� ප්ර�සන�� �ත�තයට අරමුණ� වූ ක�ම ක�ම��� ග���� අතුෙරන�
එෙකකැ � දතය�තු.
මරණාසන�නෙය� ෙ� ක�ම ක�ම��� ග���� පහළ වන�ෙන� ප්ර�සන��ජනක
ක�මයාෙග් අන�භාවෙය�. තව ද ප්රකෘ�ෙයන� පුරැ� කරන ලද්ද�න� ද ඒ අැ�ල්ෙල�
කරන ලද්ද�න� ද අන්යයන� ��න� ��කරවන ලද්ද�න� ද එය අරමුණ� �ය හැ� බව ද
දතය�තු�. තවද පළමු ��ග� ��� පහළ වූ කල්� කල්යාණ �ෙත�ාපකාරෙයන� එය
�රැෙකාටැ ෙගනැ ෙසෝණ ස්ථ�රයන�ට ෙමන� ස�ග� ��� පහළකර ගත හැ� බව ද
පළමු ස�ග� ��� පහළ වූ කල්� ය��� කරැණ�න� එය �රැ වැ ෙගාස් ධ�මාෙශෝක
රජහට ෙමන� ��ග� ��� පහළ�ය හැ� බව ද දතය�තු�. ෙ� ක�ම ක�ම��� ග�
��� අැතැ��ට මරණයට ස�ය�න� ෙමාබ පටන� ද ලැෙබන�ෙන� ය.
ෙකෙස් ෙහෝ ෙ�වා, ඒ ක�මා�න� අතුෙරන� යමක� එළඹ �� කල්� එතැන� පටන� ඔහ�ෙග්
�ත�තසන�තානයට එ� එල්බැ අනතුරැ වැ ලැෙබන භවයට ස��ස� ප�� කුශල වශෙයන�
පි��� වැ ෙහෝ අකුශල වශෙයන� �ලි� වැ ෙහෝ ෙබාෙහෝ ෙස�න� එයටමැ නැ� පවත�ෙන�
ය. ෙබාෙහෝ ෙස�නැ � �ෙය් ශීඝ� වැ මැෙරන�නකුට �තර එ�මැ නැ� පව�න බවද
අශීඝව
� මැෙරන�නකුට �ල්වුණ� අැසට ෙමෙලාව සටහන� හා පියවුණ� අැසට පරෙලාව
සටහන� ද ද��න� පරෙලාව ප�ෂයට වඩාලාත� නැඹුරැව ��න බව දක�වන� සඳදහා �.
තව ද ය� කුශලය�න� ෙහෝ අකුශලය�න� ෙදවන ජන�මෙය� ප්ර�සන�� ලබන�ෙන� ද ඒ
කුශලය ෙහෝ අකුශලය ඒ අැ�ල්ෙල� කරන�නාක� ෙමන� ද ඔහ�ට වැටෙහන�නට පටන�
ගන�ෙන� ය.
මරණය ඉතා අාසන�න වූෙය් ය � සලකන�. ෙකෙතක� අාසන�න වූෙය් ද තව එක �ත�ත
��යක� පැව�-වැ�වුෙවාත� එක �ත�තයක� හා භව�ගයක� පව�. ඒ අවසානෙය� මරණය
වන�ෙන� ය. එෙස් අාසන�නව මරණ අැත�තහ�ට ඒ �� �ත�තයාෙග් ෙහෝ �� �ත�තෙයන�
පස� වැ උපන� භව�ගයාෙග් ෙහෝ අවසානෙය� ව�තමාන භවෙය් අන��මය වු
චු��ත�තය ඉපි� �රැද්ධ වන�ෙන� ය. එෙස් �රැද්ධ වන�නා හා සමගම ඊට අනතුරැ වැ
යෙථෝක�ත �� �ත� ��න� ගන�නා ලද්�වූ ක�මා� අරමුෙණ� එල්බැ අ�ද්යාන�ශය
ප��ෂිප්ත තෘෂ්ණාන�ශය මූලක සංස්කාරෙයන� උපදවන� ලබන ඵස්සා� ස�ප්රය�කත�
ධ�මයන�ෙගන� ප�ගෘ�ත සහජාත ධ�මයන�ට අ�ෂ්ඨාන භාවෙයන� පූ�ව�ගම වූ
ප්ර�සන�� �ත�තය සවස්තුක වැ ෙහෝ අවස්තුක වැ ස��ස� ප�� භාවාන�තර ස�ධාන
වශෙයන� උප��න� පවත�ෙන� ය. තදනන�තර වැ භව�ග වන�ෙන� ය.
ෙම� �ෙශ්ෂ �භාගය ෙමෙස් දත ය�තු �.
අාසන�න වූ මරණය අැත�තහ�ට - ෙම�න� චු��ත�තයට අාසන�න වූ අන��ම �ත�ත ��ය
සඳදහන� කර�.

���ත�තයාෙග් අවසානෙය� ෙහෝ-ෙම�න� කාමභවෙයන� චුත වැ කාමභවෙය�
උප�න�නවුන�ට ජවන ප�ෙයාසාන වූ ෙහෝ ත�ර�මණ ප�ෙයාසාන වූ ෙහෝ ���ත�තය
ලැෙබන බව ද ෙසස්සන�ට ජවන ප�ෙයාසාන වූ ම ���ත�තය ලැෙබන බව ද දතය�තු�.
���ත�තෙයන� පස� වැ උපන� භව�ගයාෙග් අවසානෙය� ෙහෝ-ෙම�න� යෙථෝක�ත
���ත�තෙයන� පස� පංචෙවෝකාරෙය� වස්තුරෑපය ෙහෝ චතුෙවෝකාරෙය�
�ත�තසන�තානය ෙහෝ �ත�ත�ෂණ ෙදෙකක අාය� ෙශ්ෂ � න� එ�ට ඒ
���ත�තාවසානෙය� භවා�ගයක� උප�න බව දක�ව�. එ� � කාමභවෙයන� චුත වැ
කාමභවෙය� උප�න�නවුන�ට ජවනාවසානෙය� ෙහෝ ත�ල�බනාවසානෙය� භව�ගය
ලැෙබන බව ද ෙසස්සන�ට ජවනාවසානෙය� ම භව�ගය ලැෙබන බව ද සැල�ය
ය�තු�.
ව�තමාන භවයාෙග් අන��මය වූ-ෙම�න� චු��ත�තය ෙ� භවය පි�බඳද අවසාන �ත�තය
බව දක�ව�.
චු��ත�තය ඉපිද �රැද්ධ වන�ෙන�ය-ෙම�න� චු��ත�තයාෙග් උප්පාද �� දක�වා භව�ගය
ද �ක���.
එෙස් �රැද්ධ වන�නා හා සමග ම ඊට අනතුරැ වැ-ෙම�න� �ථ්යාමතයකට පහර ෙද�. ඒ
�ථ්යාමතය න� අැතැ� ෙකෙනක� චු�-ප්ර�සන�� ෙදක අතර “අන�තරාභවෙයක�” අැතැ�
ද, එ� සත��වෙයෝ �වැස් අැත�තවුන� ෙමන� සෘද්�මතුන� ෙමන� අැ�ල්ල�න� �තූතැනට
යන�නට සම�ථයහ � ද, ඔ�හ� ම�පිය ස�ගම ෙසාය�න� ස�යක� ෙහෝ ඉන� වැ�යක�
ෙහෝ වසත�ය � ද දක�වත� ද එය �. එබඳ� අන�තරාභවයක� නැ� බව ද, චු� �තට
අනතුරැ වැ ම ප්ර�සන���ත පහළවන බවද ෙම�න� දක�ව�.
යෙථෝක�ත �� �ත� ��න� ගන�නා ලද ක�මා� අරමුෙණ� එල්බැ-ෙම�න� ෙ� භවෙය�
අවසාන �ත�ත���ට ක�ම ක�ම��� ග���� අතුෙරන� යමක� අරමුණ� �� ද එය ම
ෙදවන භවෙය� ප්ර�සන�� �තට ද අරමුණ� වන බව � �යා දතය�තු. අගෙලක ෙම
ෙතර ��ෙයක� උඩ අැ� �බූ �හැෙණක එල්බැ එ ෙතරට ප�න�නා ෙස් සත��වයා
ක�මා� ��ත�තයන�� එල්බැ ෙදවන භවෙය� පි��ඳ�න�ෙන� ය.
අ�ද්යාන�ශය ප��ෂිප්ත තෘෂ්ණාන�ශය මූලක සංස්කාර ��න� උපදවන� ලබන-ප්ර�සන��
�ත කුම�න� උපදවන� ලබන�ෙන�ද සංස්කාර ��න� උපදවන� ලබන�ෙන�ය. ෙකබඳ�
සංස්කාර ��න� ද? අ�ද්යාන�ශය ප��ෂිප්ත තෘෂ්ණාන�ශය මූලක සංස්කාර ��න�. ෙම�
සංස්කාර න� ප්ර�සන�� ජනක ක�ම සංඛ්යාත ෙ�තනාවය. තත� ස�ප්රය�ක�ත ඵස්සා�ය ද
උප�ඃශ්රය වශෙයන� එ� ම ලා ගත හැ� ය. තව ද ෙම� සංස්කාර යන�ෙනන�
මරණාසන�න ජවන �ඤ්�ණ සහජාත ෙ�තනාව ෙහෝ ගත හැ� ය. උප�ඃශ්රය
වශෙයන� තත� ස�ප්රය�ක�ත ඵස්සා�ය ද ගැෙන�. නානා �ෂ�ක ක�මෙයන� රැකුල් ලද
අවසාන ජවන සහගත ෙ�තනාව ප්ර�සන�� දෙන�ෙන� ය. අ�ද්යාන�ශය ප��ෂිප්ත
තෘෂ්ණාන�ශය මූලක-අ�හත� මා�ග �නෙයන� ෙකෙළස් ප්රහාණය ෙනා කළවුන�ෙග් �ත��

අ�ද්යාන�ශය හා තෘෂ්ණාන�ශය අැත�ෙත�ම ය. එ�න� අකුශල �ත�� අ��ජා තණ�හා
ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� ම ෙයෙද්. කුශල �ත�� අන�ශය වශෙයන� ෙයෙද්. අන�ශය න�
කාරණයක� නැ� කල්� �ෙත� �� ෙගන ෙමන� ��න කාරණයක� පැ�� කල්� නැගී
එන ක�ෙල්ශෙයෝ ය. ඔ�හ� සත� ෙදෙන�. එ�න� ෙ� ෙදෙක�. අ�ද්යාව �ෂයා�නව මුවා
ෙකෙර�. තණ�හාව මුවා කළ අා�නව අැ� �ෂයෙය� නමාල�-සංස්කාර එ� තල්�
ෙදන�නාක� ෙමන� කර�.
ඵස්සා� ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ෙග් ප�ගෘ�ත සහජාත ධ�මයන�ට අ�ෂ්ඨාන භාවෙයන�
පූ�ව�ගම වූ-ෙමය ප්ර�සන�� �ෙත� අාකාරය �. ප්ර�සන�� �ත හ�ෙදකලා ෙනාෙ�. එය
ඵස්ස ෙවදනා� ෛචත�කයන�ෙගන� වටකර ගන�නා ලද්ෙද් ය. එෙස් ම එය අප්රධාන ද
ෙනා ෙ�. සහජාත නාමරෑපයන�ට අාධාර බැ�න� පූ�ව�ගම ය. රෑප ගත�ෙත� ප්ර�සන��
�ත සමග ම ක�මජ රෑප පහළ වන තැන� සඳදහා ය.
සවස්තුක වැ ෙහෝ අවස්තුක වැ-ෙමය ද, ප්ර�සන�� �ත�තෙය් ල�ෂණෙය�. පංචෙවාකාර
භවෙය� ප්ර�සන�� �ත සවස්තුක ය. හෘදය වස්තු සමග පවත�නා බැ��. චතුෙවාකාර
භවෙය� ප්ර�සන�� �ත අවස්තුක ය. චතුෙවාකාර න� අරෑප භූ� �. එ� රෑප කැලම
නැත�ෙත� ය. අසඤ්ඤසත�තෙය� වනා� ප්ර�සන�� වන�ෙන� ��ත නවක රෑපය ය.
�ෙතක� එ� නැ� එෙහ�න� එය රෑපප්ර�සන��ක ය � �යන� ලැෙ�. අරෑපාවචරෙයෝ
අරෑප ප්ර�සන��කෙයෝ ය. ෙසස්ෙසෝ රෑපාරෑප ප්ර�සන��කෙයෝ ය.
ස��ස� ප��-කුශල අකුශලයන�ට ස��ස� ප��-අකුශලෙයන� සතර අපාෙය�, කුශලෙයන�
කාමස්ව�ග, රෑප, අරෑප, භූ�න��
භවාන�තර ස�ධාන වශෙයන� උප��න� පවත�ෙන�ය-ෙම�න� ��වක� අන්යභවයකට ෙනා
යන බව ද, ස්ක�ධසත�ත�ය අ���න�නවැ පව�න බව ද �ක���.
සාමාන්යෙයන� ජවන� �ත සත�වරක� උප�න�ෙන� නමු� ෙ� මරණාසන�න ��ෙය�� එය
පස්වරක� පමණක� උප�න බව දත ය�තු�. ක�මය ෙහෝ හෘදය වස්තුව ��බල බැ��.
එෙස් ෙහ�න� ය� �ෙටක අාපාතගත වූ ප�චුප්පන�න ��� ධ්රියමාන කල්� ම මරණය
ෙ� ද එ�ට ප්ර�සන�� භව�ගයන�ට ද ප්රත්යුත�පන�නාර�මණ�වය ලැෙබන�ෙන� ය.
ෙකබඳ� චු� �ත�තයකට අනතුරැ වැ ෙකබඳ� ප්ර�සන�� �ත�තෙයක� වන�ෙන� ද ෙහවත�
කවර කවර ෙලෝකවලින� චුතවූෙවෝ කවර කවර ෙලෝකවල උප�ත� ද යන� ෙම� දක�වන�
ලැෙ�.
අරෑපාවචර චු��ත�තයන�ට අන�තරැ වැ මතු මතු අරෑපාවචර ප්ර�සන��හ� ද
කාමත�ිෙහ්තුක ප්ර�සන��හ� ද ෙවත�. ෙහවත� අරෑපාවචර ෙලෝකෙයන� චුතවන�ෙනෝ යට යට
අරෑපාවචර ෙලෝකයන�� න�ප��. මතු මතු අරෑපාවචර ෙලෝකයන�� ම උප��. එෙස් ම
ඔ�හ� රෑපාවචර ෙලෝකයන�� ද න�ප��. කාමෙලෝකයන�� උප�න�ෙනෝ ත�ිෙහ්තුකෙයෝවැ ම

උප��. ද්�ෙහ්තුකෙයෝ වැ ෙහෝ අෙහ්තුකෙයෝ වැ න�ප�ත�. උපචාර ධ්යාන ෙ�තනාෙය�
බලවත� බව ෙම�න� �ක�ෙ�.
රෑපාවචර චු��ත�තයන�ට අනතුරැ වැ අෙහ්තුක ප්ර�සන�� හැ� ෙසස� ප්ර�සන��හ� ෙවත�ෙහවත� රෑපාවචර ෙලෝකෙයන� චුතවන�ෙනෝ සතර අපාෙය� න�ප��. කාම ස�ග�ෙය� ද
ජාත්ය�ධා� වූ අෙහ්තුකෙයෝ වැ න�ප�ත�. ෙම�න� ඔවුන�ට කාමස�ග�ෙය� ද්�ෙහ්තුක
ත�ිෙහ්තුක වැ ද රෑපී අරෑපී බ්රහ්ම වැ ද උප�ය හැ� බව �ක�ෙ�.
කාමාවචර ත�ිෙහ්තුක චු��ත�තයන�ට අනතුරැ වැ �ය� ම ප්ර�සන��හ� ෙවත�. ෙම�න�
කාමත�ිාෙහ්තුකයන�ම මරණෙයන� පස� අපාය කාමස�ග� රෑපී අරෑපී බ්රහ්මෙලෝක යන
�ය� තැන�� උප�ය හැ� බව �ක���.
ද්�ෙහ්තුක අෙහ්තුක චු��ත�තයන�ට අනතුරැ වැ කාම භූ�න�� ම ත�ිෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුක
අෙහ්තුක ප්ර�සන��හ� ෙවත�. ද්�ෙහ්තුක අෙහ්තුකයන�ට මරණෙයන� පස� බ්රහ්ම
ෙලෝකයන�� උප�ය ෙනාහැ� බව ෙම�න� �ක�ෙ�.
“ආරැප්පචුතියා ෙහාන්තී ෙහට්ඨිමාරැප්පවජ්ජිතා
පරමාරෑප්පසන්ධි ච තථා කාෙම තිෙහත�කා.
.
රෑපාවචර වුතියා අෙහත�රහිතා සියුං
සබ්බා කාම තිෙහත�ම්හා කාෙමස්ෙවව පෙනතරා”
අදහස ස�ගම�.
ෙ� ච්යු� ප්ර�සන�� ක�මය �.
ෙමෙස් පි��ඳ� ගත�තවුන�ෙග් ඒ ප්ර�සන�� �ත�තය භ�ග වන�නා හා සමග මැ ඊට
අනතුරැ වැ භව�ග �ත�තය උප�න�ෙන� ය. ෙ� භව�ග �ත�තය ද ප්ර�සන�� �ත�තයමැ
ය. එයට අරමුණත� ප්ර�සන�� �ත�තෙය් අරමුණ මැ ය. ෙවනස න�න� පමෙණ�.
භවයාෙග් අ��ෙ�ද ප්රවෘත��යට අ�ග වන බැ�න� ෙ� අවස්ථාෙය� එයට භව�ගය �
�යන� ලැෙ�. ඒ භව�ග �ත�තයත� භ�ග වන�නා හා සමග මැ එබඳ� වූ ම තවත� භව�ග
�ත�තෙයක� වන�ෙන�ය. ෙමෙස් ච�ෂුරා� ද්වාරයන�ෙගන� ලැෙබන ���ත� ෙනාවන කල්�
ෙ� භව�ග සන�ත�ය න� ෙශ්රාතයක� ෙමන� අ���න�න වැ පවත�ෙන� ය. අවසානෙය�
එය ම චු��ත�තය වැ ඉපිද භ�ග වන�ෙන� ය. එයට අනතුරැ වැ නැවැත ප්ර�සන��
�ත�තා�ය වන�ෙන� ය, ෙමෙස් ෙ� �ත�ත සන�ත�ය රථචක�යක� ෙමන� �රතුරැ වැ
භ�මණය වන�ෙන� ය. රහත��ෙමන� පස� ලැෙබන චු��ත�තෙයන� (ස්ක�ධ
ප���වාණෙයන�) ඒ භ�මණය නව�න�ෙන� ය. එ�ට ඔහ�ෙග් සංසාරය �ඳ�ෙන� වන�ෙන� ය.
ෙහෙතම ��වාණයට පැ��ෙය් වන�ෙන� �.
ෙ� ගාථා ෙදක ද හෘද්ගත කරන�.

“පටිසන්ධි භවඞ්ග වීථිෙයා චුතිෙචහ තථා භවන්තෙර
පුනසන්ධි භවඞ්ගමිච්චයං පරිවත්තති චිත්තසන්තති
.
පටිසංඛාය පෙනතමද්ධුවං අධිගන්ත්වා පදමච්චුතං බුධා
සුසමුච්ඡිත්තසිෙනහ බන්ධනා සමෙමස්සන්ති චිරාය සුබ්බතා”
ෙ� භවෙය� ය� ෙස් ප්ර�සන�� භව�ග �� චු� වන�ෙන� ද එෙස් ම භවාන�තරෙය�
නැවත ප්ර�සන�� භව�ගා�ය වන�ෙන� ය. ෙමෙස් ෙ� �ත�තසන�ත�ය ප�ව�තනය ෙව�.
ප්රාඥෙයෝ ෙ� වෘත�තයාෙග් පැවැත�ම ෙමෙස් අස්�රය � න�ව�න� සලකා �නැ ෙබාෙහෝ
කලක� ස�න�දර ව්රත අැත�ෙතෝ වැ අමර�ය ස්වභාව වූ ��වාණය අවෙබෝධ ෙකාටැ ෙගන
ෙමානවට �ඳ� පියන ලද ස්ෙන�හබ�ධන අැ� වැ �රැප�ෙශ්ෂ ��වාණ ධාතුවට
පැ�ෙණත� යන� එ� සාමාන්ය අදහස �.
ප්රශ්න.
1. මරණය ���ය හැ� සතර අාකාරය �ස්තර කරන�.
2. මරණාසන�නෙය� අරමුණ� වන ක�ම ක�ම��� ග���� පැහැ�ලි කරන�.
3. කවර කවර �ත�වලට අනතුරැ වැ චු��ත�තය වන�ෙන� ද? චු��ත�තෙය් අරමුණ
කුමක� ද?
4. ච්යු� ප්ර�සන�� ක�මය දක�වන�.
5. කවර කවර චු��ත�තයන�ට අනතුරැ වැ කවර කවර ප්ර�සන��හ� ෙවත� ද?
පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්ථවිර ස්වාමීන් කළ අභිධර්මච�ද්රිකාෙව් වීථිමුක්තපාදය යි.

සවන රෑප පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. රෑප සමුද්ෙද්ශය.
පරමා�ථ වශෙයන� චත�ර්විධ වූ අභිධර්මාර්ථ අතුෙරන� චිත්ත හා ෛචතසික යට
ප��ෙ�ද ප�න� පැහැ�ලි ෙකාට දක�වන ලද්ෙද්ය. එ� � ප්රථම පාදෙයන� චිත්ත �භාගයද
ෙදවන පාදෙයන� ෛචතසික �භාගය ද ෙතවන පාදෙයන� ෙවදනා� වශෙයන� �ත�ත
ෛචත�කයන�ෙග් ප්රකීර්ණක �භාගය ද සතරවන පාදෙයන� ප්රවෘත්තිකාලෙයහි �ත�ත
ෛචත�ක පවත්නා පිළිෙවල ද පස් වන පාදෙයන� ච්යුතිප්රතිස�ධි වශෙයන� �ත�ත
ෛචත�ක පවත�නා පිළිෙවල ද �ක�වුෙණ� ය. �න� �ක��ය ය�ත�ෙත� රෑපය �. රෑප න�
ශීත උෂ්ණා� �රැද්ධ ප්රත්යය අැ� කල්� �කාරයට පැ�ෙණන ෙද් ය.
“රැප්පතීති භෙව රෑපං විකාර පච්චෙය සති’
රෑපරෑපං තථා රෑප පරියාපන්නෙතා පරං.”
ශීත උෂ්ණා� �රැද්ධ ප්රත්යය අැ� කල්� ය� රෑපරෑපෙයක� �කාරයට පැ�ෙණ� ද ඒ
රෑපරෑප රෑප න� ෙ�. එ�න� අන්ය රෑප රෑපරෑපෙය� අැතුළත� වන බැ�න� රෑප න� ෙ�
යන� එ� අ�ථ�. රෑපරෑප න� �ෂ්පන�න රෑප ය. අරෑපරෑප න� අ�ෂ්පන�න රෑප �.
�ස්තරය මතු ලැෙ�.
1. සමුද්ෙදස. 2 විභාග, 3 සමුට්ඨාන, 4 කලාප, 5 ප්රවෘත්තික්රම යන පස් අාකාරෙයන� ඒ රෑප
මතු පැහැ�ලි කරන� ලැෙ�. 1 සමුද්ෙදස න� සංෙ�ෂපෙයන� �ක��ම ෙහවත� නාම මාත�
වශෙයන� �ක��මය. 2 �භාග න� සමුද්�ෂ්ට රෑප ෙබ� �ක��ම ය. 3 සමු�ඨාන න�
රෑප උපදවන ප්රත්යය-ෙහ්තු �ක��මය. 4 කලාප න� එකට බැඳ� පවත�නා රෑප සමූහ
�ක��ම ය. 5 ප්රවෘත්ති ක්රම න� රෑප පැවෙතන පි�ෙවල �ක��ම ය.
රෑප සමුද්ෙදසය ෙමෙස් ය.
මහා භූතරෑප සතර ය. ඔවුන� �සා පවත�නා උපා�ය රෑප ස��ස්සය � රෑප මු�ල්ල අට
�ස්ෙස (28) �. ෙ� අට �� රෑප එෙකාෙළාස් අාකාරෙය�න� සංග්රහ ෙ�.
1. පඨ�ධාතු අාෙපාධාතු ෙතෙජාධාතු වාෙයාධාතු යන සතර මහා භූතරෑප ය.
2. චක�ඛු ෙසාත ඝාණ ��හා කාය යන පස ප්රසාද රෑප ය.
3. රෑප ශ�ද ග�ධ රස (ෙඵා�ඨ�බ) යන සතර ෙගෝචර රෑප ය. (ෙම� ෙඵා�ඨ�බ
රෑපය න� වශෙයන� ගත� නමු� අ�ථවශෙයන� පඨ� ෙත�ෙජෝ වාය� යන භූත
රෑපත�ය මැ �.)

4.
5.
6.
7.

ස්ත�ීභාව පුරැෂභාව යන ෙදක භාවරෑප ය.
හෘදය වස්තුව හෘදය රෑපය.
��ෙත���ය ��ත රෑපය.
කබලීකාර අාහාරය අාහාර රෑපය. ෙ� අටෙළාස් රෑපෙයෝ ස්වභාව රෑප, සල�ෂණ
රෑප, �ෂ්පන�න රෑප, රෑප ස�ම�ශන රෑප න� ද ෙවත�.
8. අාකාශ ධාතුව ප��ෙ�ද රෑප ය.
9. කාය �ඤ්ඤත�� ව� �ඤ්ඤත�� ෙදක �ඤ්ඤත�� රෑපය.
10. ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා යන තුන හා �ඤ්ඤත�� රෑප ෙදක �කාර රෑපය.
11. උපචය සන�ත� ජරතා අ��චතා යන සතර ලක�ෂණ රැපය. උපචය සන�ත�
ෙදක ජා� රැප ය� ද �යන� ලැෙ�.
“භ�තප්පසාද විසයා භාෙවා හදයමිච්චපි
ජීවිතාහාර රෑෙපහි අට්ඨාරසවිධං තථා
පරිච්ෙඡෙදා ච විඤ්ඤත්ති විකාෙරා ලක්ඛණංතිච
අනිපඵන්නා දසෙචති අට්ඨවීසතිවිධං භෙව.”
භූත රෑප
ප්රසාද රෑප
�ෂය (ෙගාචර) රෑප
භාව රෑප
හෘදයවස්තු රෑප
��ෙත��ය රෑප
අාහාර රෑප
ප��ෙඡද රෑප
�ඤ්ඤත�� රෑප
�කාර රෑප
ල�ෂණ රෑප

4
5
4
2
1
1
1-18
1
2

ස්වභාවා� රෑප

3
4
28

(�ඤ්ඤත�� ෙදක සමග 5)
රෑප මු�ල්ල

ෙදවන පාඩ�න� ෙ� පි�බඳද �ස්තර ෙදන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1. යට �ක�වුණ� ප��ෙ�ද ප�න� කුමක� දක�වන ලද්ෙද් ද?
2. රෑප යන�ෙන� අ�ථය �ම? අාකාශ ධාතු අා� දසය කුමක� ෙහ�න� රෑප යන නාම
ලබන�ෙන� ද?
3. අට �� රෑප දක�වන�. ෙඵා�ඨ�බය � �ෙශ්ෂ රෑපෙයක� අැත�ෙත� ද?

4. ස්වභාව රෑප, සල�ෂණ රෑප, �ෂ්පන�නරෑප, රෑපරෑප, ස�ම�ශන රෑප ෙකෙතක�
ද? කවරහ� ද?
5. රෑප සංග්රහ කථා ලියා ෙකාටස් වශෙයන� ෙබදන�.

2. රෑප සමුද්ෙද්ශය (සතර මහාභ�තරෑප)
පඨ�ධාතු අාෙපාධාතු ෙතෙජාධාතු වාෙයාධාතු යන සතර, මහාභූතරෑපෙයෝ ය � යට
�යන ල�. ෙමාවුන�ට මහාභූත යන නාමය (අ) මහන�ත පාතුභාව, (අා) මහාභූත සාමාන්ය,
(ඉ) මහාප�හාර (ඊ) මහා �කාර, (උ) මහන�ත භූත යන අ�ථ පඤ්චකය වශෙයන� ලැෙ�.
(අ) මහත� වැ පහළ වන�ෙනෝ මහාභූතෙයෝ ය. අන�පා�න�නක වශෙයන� චක�වාට ප�වත
පෘ�� ස�ධාරක ජල, ජල ස�ධාරක වාය� අා� වැ ද උපා�න�නක වශෙයන� මත�ස්ය ක�ඡප
ෙදව �නවා� වැ ද ෙමා�හ� මහත� වැ පහළ ෙව�. එබැ�න� “මහන්තානි හුත්වා භවන්ති
පාත�භවන්තීති මහා භ�තානි” යන� වශෙයන� මහාභූත න� ෙව�.
(අ) මහාභූත බඳ� වූෙවෝ මහා භූතෙයෝ ය. මායාකාර ය�ෂ ය�ෂීහ� ෙලාව මහාභූතෙයෝ ය.
මායාකාරෙයෝ ෙනා රන� අා�ය රන� අා� ෙකාට දක�ව�. එ ෙමන� ෙමා�හ� තුමූ ෙනා
�ල්වන� අා�ය �ල්වන� අා� ෙකාට දක�ව�. යක�ෂෙයෝ යෙමකුට අාෙ�ශ වූ න� උෟ
ඔහ�ෙග් අැතුළ පිට ෙකා තැන අැත� �� ෙසායා ගත ෙනා හැ� ය. එෙමන� ෙමා�හ�
ඔවුෙනාවුන� පි�බඳද අැතුළ පිට ෙකාතැන අැත� �� ෙසායා ගත ෙනා හැ� ය. ය�ෂීහ�
ස්ව�ය ��ස�ණ� බව වළහා නානා �ත�ක� ෙව�න� ��ස�න� මුළා කර�. එෙමන� ෙමා�හ�
ද ස්ව�ය ක�කශ�වා� ගුණ වළහා නානා �ත�ක� ෙල�න� ෙලාව මුළා කර�. ෙමෙස්
මායාකාර ය�ෂ ය�ෂී ස�ඛ්යාත මහාභූතයන� බඳ� බැ�න� ෙ� සතර “මහාභ�ත සාමඤ්ඤානි
මහාභ�තානි” යන වශෙයන� මහා භූත න� ෙ�.
(ඉ) මහත� වූ ප්රත්යයෙයන� ප�හරණය කටය�ත�ෙතෝ මහා භූතෙයෝ ය. ෙමා�හ� �නපතා
ෙයාදන� ලබන සාස�ඡාදනා� (කෑම අැඳ�� අා�) ප්රත්යයෙයන� පවත�ෙනෝ ය. එබැ�න�
“මහාපරිහාරානි භ�තානි මහාභ�තානි” යන� වශෙයන� මහාභූත න� ෙව�.
(ඊ) මහත� වූ �කාර අැත�ෙතෝ මහාභූතෙයෝ ය. අන�පා�න�න උපා�න�න �ය� මහාභූතෙයෝ
�කාරයට පත� ෙව�. කල්පාන�තෙය� අන�පා�න�නයන�ෙග් ද ධාතුෙ�ෂාභෙය�
උපා�න�නයන�ෙග් ද �කාර මහත��වය ප්රකට ය. ෙම ෙස් “මහා විකාරාති භ�තානි
මහාභ�තානි” යන� වශෙයන� මහාභූත න� ෙව�.
(උ) මහත� වූ ව්යායාමෙයන� ප�ග්රහණය කළ ය�ත�ෙතෝ මහාභූතෙයෝ ය. ෙමා�හ� මහත�
ව්යායාමෙයන� ප�ග්රහ කළ ය�තු බැ�න� “මහතා වායාෙමන පරිග්ගෙහතබ්බත්තා භ�තානි
විජ්ජමානත්තා මහා භ�තානි” යන� වශෙයන� මහා භූත න� ෙවත�.

ඔවුන�ෙග් ල�ෂණා�ය ෙම ෙස් දත ය�තු.
1. පඨවි ධාත�.
පඨ� න� කවර ෙදයක ෙහෝ පවත�නා කැකු� බවය-තද ග�ය. ධාතු න� සත��ව �ව
ෙනාවූ මූල ස්වභාවය. ඉ��ය අ���ය ප්ර�බද්ධ ෙකා තැන�� ෙහෝ පවත�නා ය� තද
බෙවක� අැත�න� එය පඨවි ධාත� රෑපය � දත ය�තු. ෙමය අැතැ� තැෙනක ලක�ඛණ පඨ�
යන න�න� හඳ�න�වන� ලැෙ�. එ බැ�න�ම පඨ� ශ�දෙයන� සස�භාර පඨ� අාර�මණ
පඨ� ස�ම� පඨ� ලක�ඛණ පඨ� යන අ�ථ සතරක� වාච්ය වන බව දත ය�තු.
“පඨවිංඛෙණය්ය” ෙපාෙළාව සාරාන� යන ෙම� පඨ� ශ�දෙයන� �යෙවන�ෙන�
සස�භාර පඨ�ය �. සස�භාර පඨ� න� ව�ණා� ෙසස� රෑපයන� සමග �ශ්ර වූ ගස් වැල්
අා� යට අාධාර වූ ෙ� මහෙපාෙළාව �. පඨ� ක�ණය � � කල්� ගැෙනන�ෙන�
අාර�මණ පඨ�ය �. ෙම� පඨ� ශ�දෙයන� ක�ණාර�මණ මාත�ය �යැෙ�. පඨ�
ෙද්වතාය � � කල්� ස�ම� පඨ�ය �යෙ�. පඨ� ක�ණය වඩා බඹෙලාව උපන�ෙනෝ
පඨ� ෙද�ෙයෝය � ස�මත බැ��. ලක�ඛණ පඨ� න� යට �ක�වුණ� පඨ� ධාතු ම ය.
“කතමං තං රෑපං පඨවි ධාත�? යං කක්ඛලං ඛරිගතං කක්ඛලත්තං කක්ඛලභාෙවා අජ්ඣත්තං
වා බහිද්ධාවා උපාදින්නං වා අනුපාදින්නං වා ඉදං තං රෑපං පඨවි ධාත�” � ස�වඥයන�
වහන�ෙස් ද ෙමය පැහැ�ලි කරන ෙස්ක. අාධ්යාත��ක වූ ෙහෝ බා�ර වූ ෙහෝ ක�මජ වූ
ෙහෝ න� වූ ෙහෝ ය� කැකු� බෙවක� තද බෙවක� ෙ� න� එය පඨ� ධාතු රෑප න� ෙ�
යන� එ� අ�ථ�. පඨ� ධාතුෙය� ල�ෂණය ක�කශ බව ය. “කක්ඛල ලක්ඛණා පඨවි”
යන� එෙහ�න� �හ. ෙසස� ධාතූන�ෙග් ල�ෂණය බලා ෙමය කක�ඛල ය � �යන ල�වත�
මෘ��වය ද ෙම� අැතුළත� බව සලකන�. ෙම� කෘත්යය න� ෙසස� සහජාත රෑප පි�ටන
බව ය. ෙමයට පඨ� යන නම ව්යවහෘත වූෙය්ත� ඒ අ�ථය ෙගනැ යැ. පථතීය ති පඨවි
සහජාත රෑපානං පතිට්ඨාන භාෙවන පක්ඛායති උපට්ඨාතී ති අෙ�ා යන� �කා �. “පුථු
මහන්ති හුත්වා ජායති ති පඨවි” යන� � ෙහ�න� මහත�ව හට ගන�ෙන�ය යන අ�ථෙයන� ද
පඨ� න� ෙ�. “ග�ධවතීපෘථිවි” ය� ග�ධවත�භාවය පෘ��ෙය� ල�ෂණය ෙකාට
ෛන�යා�කෙයෝ �ටහ.
2. ආෙපා ධාත�.
අප් න� කවර ෙදයක ෙහෝ පවත�නා �ව ස්වභාවය වැගිෙරන ග�ය. ධාතු න� සත��ව
�ව ෙනා වූ මූල ප්රකෘ�ය. ඉ��යා���ය ප්ර�බද්ධ ෙකා තැනක ෙහෝ පවත�නා �ව
ස්වභාවය-වැගිෙරන ග�ය-ස්ෙන�හ�වය අප් ධාතු ය � දත ය�තු. ෙමයට අැතැ� තැෙනක
ල�ෂණ අප් ය � �යෙ�. එ බැ�න� අප් ශ�දෙයන� සස�භාර අාප, අාර�මණ අාප
ස�ම� අාප ල�ෂණ අාප යන අ�ථ සතරක� වාච්ය ෙ�. සස�භාර අාප න�
ව�ණා�ෙයන� �ශ්රිත ගංගා සමු�ා�ෙය� ජලය �. අාර�මණ අාප න� අාෙපාක�ණ
��ත�ත �. ස�ම� අාප න� අාෙපා ක�ණ වඩා බඹෙලෝ උපන�නවුන�ට අාෙපා ෙද�ෙයෝ
ය � �ය�. එය�. ල�ෂණ අාප න� යට �ක�වුණ� අප් ධාතුව �. “කතමං ත රෑපං

ආෙපාධාත�? යං ආෙපා ආෙපා ගතං සිෙනෙහා සිෙනහගතං බ�ධනත්තං රෑපස්ස ඉදං තං
රෑපං ආෙපාධාත�” � ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙමය ව�ණනා කරන ෙස්ක. ය� අප්
ග�ෙයක� ස්ෙන�හ ග�ෙයක� රෑපයන�ෙග් බ�ධන ස්වභාවෙයක� ෙ� න� එය අප් ධාතු
න� ෙ� යන� එ� අ�ථ �. අප් ධාතුෙය� ල�ෂණය �ව බව ෙහෝ වැගිෙරන බව �.
කෘත්යය අාබ�ධනය �. ෙහවත� සහජාත රෑප එකට බඳදනා බව�. අප් ධාතු නැත�න� රෑප
එකට බැඳ� ෙනාපවත�ෙන� ය. ��ර යන�ෙන� ය. ��ල්ලට ජලය ඉස බලන�. ෙමයට අප් �
ව්යවහෘත වූෙය් ෙ� අ�ථය ෙගනැ යැ, “අාෙප� සහජාත රෑපා� බ්යාෙප�වා ��ඨ��
අාෙපා තා� වා අ�ප්ප�ණ�ණා� ක�වා භූෙසා ජා� රක�ඛ � � අාෙපා” යන� �කා �.
අප් ධාතුව ස්ප�ශ කළ ෙනා හැ� ය. ජලය අැල්ලීෙම� � එ� පවත�නා පඨ� ෙත�ෙජෝ
වාය� ම ස්ප�ශ ෙ�. අප් ස්ප�ශ ෙනාෙ�. “ශීත ස්පර්ශවත්යආපඃ” ��ල් පහස් අැ�ෙය්
අප් ය යන තා��ක මතය ප්ර�ෂ්ඨා ර�ත ය. ශීත වනා� ෙතජෙස� ම �ෙශ්ෂයක�
බැ��.
3. ෙත්ෙජෝ ධාත�
ෙත�ජස් න� කවර ෙදයක ෙහෝ පවත�නා උණ�ස�� ස්වභාවය - �ලිෙසන ස්වභාවය �ය�ණ� ග� ය - ප�පාචක�වය �. ධාතු ශ�දෙය� අ�ථ � ෙස් ම ය. ඉ��යා���ය
ප්ර�බද්ධ ෙකා තැෙනක ෙහෝ පවත�නා උණ�ස�� අා� ස්වභාව ෙත�ෙජෝ ධාතු රෑපය � දත
ය�තු. ෙ� අැතැ� තැෙනක ලක�ඛණ ෙත�ජය � �යන� ලැෙ�. ෙත�ජ ශ�දෙයන� ද වහ�
සංඛ්යාත සස�භාර ෙත�ජ ද ෙත�ෙජෝක�ණ සංඛ්යාත අාර�මණ ෙත�ජ ද ෙත�ෙජෝෙදව
සංඛ්යාත ස�ම� ෙත�ජ ද ෙත�ෙජෝ ධාතු සංඛ්යාත ලක�ඛණ ෙත�ජද වාච්ය වන බව දත
ය�තු. “කතමං තං රෑපං ෙත්ෙජෝ ධාත�? යං ෙත්ෙජෝ ෙත්ෙජෝගතං උස්මා උස්මගතං උසුමං
උසුමගතං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා උපාදින්නං වා අනුපාදින්නං වා ඉදං තං රෑපං ෙත්ෙජෝ
ධාත�” � ධ�මරාජයාෙණෝ ෙමය �ස්තර කර�. අාධ්යාත��ක වූ ෙහෝ බා�ර වූ ෙහෝ ක�මජ
වූ ෙහෝ ක�මජ ෙනාවූ ෙහෝ ෙත�ෙජෝ ග�ෙයක� උස්ම ග�ෙයක� ෙ� න� එය ෙත�ෙජෝ
ධාතුව � යන� එ� අ�ථ �. ෙත�ජෙස� ල�ෂණය උෂ්ණ�වය � කෘත්යය ප�පාවක�වය
�. ෙහවත� පැසවන බව �. ෙ� අ�ථය ශීතෙය� ද අැ� බැ�න� ශීතය ෙත�ෙජෝ
�ෙශ්ෂයකැ� දක�ව�. “ෙත්ෙජෝ එව හි සීතං” ෙත�ජස ම ශීතය � මූල �කාෙය� ද “මෙ�ද
හි උණ්හත්ෙත සීතබුද්ධි” උෂ්ණය මද වූ කල ශීතය යන බුද්�ය ෙ� යන� �භා��ෙය� ද
�යන ල�. “උෂ්ණස්පර්ශවත් ෙතජඃ” උණ� පහස් අැත�ෙත� ෙත�ජසය යන තා��ක මතය
ෙම�න� �ඳ� ෙය�. වෙරක ශීත වෙරක උෂ්ණ වශෙයන� ද වෙරක උෂ්ණ වෙරක ශීත
වශෙයන� ද වැට�ය හැ� බැ�න� ෙබෟද්ධ මතය ස්�ර ෙ�. “සීතභාෙවා ච දහති
පරිපාෙවති තම්භාවං ගෙමති ෙයව” �ත භාවය ද උෂ්ණභාවය ෙමන� ප�පාචකමය �
�කාෙයක දක�වා �ෙ�.
4. වාෙයා ධාත�.
ඉ��ය අ���ය ප්ර�බද්ධ ෙකා තැෙනක ෙහෝ පවත�නා සැෙලන ස්වභාවය - ��ථ�භන
ග�ය වාෙයාධාතු රෑපය �. වාය� ශ�දෙයන� ද වාත සංඛයාත සස�භාර වාය� ද වාය�
ක�ණ සංඛ්යාත අාර�මණ වාය� ද වාය�ෙදව සංඛ්යාත ස�මත වාය� ද වාය� ධාතු සංඛ්යාත
ල�ෂණ වාය� ද වාච්ය වන බව දත ය�තු. “කතමං තං රෑපං වාෙයා ධාත�? යං වාෙයා වාෙයා
ගතං ථම්භිතත්තං රෑපස්ස අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා උපාදින්නං වා අනුපාදින්නං වා ඉදං

තං රෑපං වාෙයා ධාත�” ය� වාය� ග�ෙයක� ස�ළං පිරැණ� උප්පල නාලතවා�න�ෙග් ෙමන�
ය� පිෙපන බෙවක� ෙ� න� අාධ්යාත��ක වූ ෙහෝ බා�ර වූ ෙහෝ උපා�න�න වූ ෙහෝ
අන�පා�න�න වූ ෙහෝ එය වාෙයා ධාතු රෑප නමැ � බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ව�ළ ෙස්ක.
වාය�ෙය� ල�ෂණය ��ථ�බනය �. කෘත්යය සැෙලන බව �. “වායති සහජාත ධම්ෙම
අපතමාෙන ක�ා වහතී ති වාෙයා” යන�ෙයන� සහජාත රෑප ෙනා වැෙටන ෙස් උස�ලා
��න�ෙන� වාය� � ද �යන� ලැෙ�. “රෑප රහිත ස්පර්ශවාන් වායුඃ” රෑප නැ� වැ ස්ප�ශ
අැත�ෙත� වාය� ය යන� තා��ක මත �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

මහාභූත රෑප සතර දක�වා ඔවුන�ට ඒ නම ෙයෝග්ය වන ප�� �ස්තර කරන�.
පඨ� ධාතු රෑපය ල�ෂණා� වශෙයන� දක�වන�.
අප් ධාතුරෑපය පැහැ�ලි කරන�. එය කුමක� ෙහ�න� ස්ප�ශ ෙනාවන�ෙන� ද?
ෙත�ෙජා ධාතු රෑපය ද�ශනාන�තර හා සසඳ� දක�වන�.
වාෙයා ධාතු රෑපය බු�හ� ෙකෙස් පැහැ�ලි කළෙස්ක� ද? එ� ල�ෂණ හා කෘත්ය
දක�වන�.

3. රෑප සමුද්ෙද්සය (සූවිසි උපාදාය රෑප. පඤ්චපසාද.)
අට �� රෑප අතුෙරන� මහාභූත රෑප සතර හැ� ෙසස� ස��ස්ස උපාදාය රෑප නමැ� යට
�යන ල�. �ත�තය අැස�රැෙකාට පවත�නවුන�ට ෛචත�ක ය � ද �ව්ය අැස�රැ ෙකාට
පවත�නවුන�ට ගුණ ය � ද �යන�නා ෙස් මහාභූත රෑප අැස�රැ ෙකාට පවත�නවුන�ට
උපා�ය රෑපය � �යන� ලැෙ�. �� ව ෙගන, පවත�නා රෑප උපා�ය රෑප �. කුමක�
��ව ෙගන ද? මහාභූත රෑප �� ව ෙගන. අැස�රැ ෙකාට ය � ෙස් �. උපා�ය රෑප
වනා� මහාභූත රෑපයන� අැස�රැ ෙකාට ම පවත�ෙන� ය.
ස��� උපා�ය රෑප අතුෙරන� චක�ඛු, ෙසෝත, ඝාණ, ��හා, කාය යන පස ප්රසාද රෑප න�
ෙ�. ප්රසාද රෑප න� කැටපෙත� ප්රසාද මණ�ඩප ෙහවත� ඔපය ෙස් ක�මෙයන� ජ�ත
භූත රෑපයන�ෙග් ප්රසාද ග�ය ෙහවත� ඔපය�.
1. ච�ුඃ ප්රසාදය.
ප්ර� ච�ෂු මාංසච�ෂු ය � ච�ෂු ෙද වැ�රැ� ෙ�. ප්ර� ච�ෂු න� න�වණැස ය. ෙහ්
වනා� බුද්ධ චක�ඛු සමන�ත චක�ඛු �ණ චක�ඛු, ��බ චක�ඛු, ධ�ම චක�ඛු ය � පඤ්ච�ධ
ය. මා ශ ච�ෂු න� මසැස ය. ෙහ ද වනා� සස�භාර චක�ඛු පසාද චක�ඛු ය � ෙද
වැ�රැ� ෙ�. සස�භාර චක�ඛු න� අැස්වෙළ� පි�� යට අැස්වළ අැ�න� ද මතු බැම
අැ�න� ද �ලෙය් අ�ෂිකූටෙයන� ද අැතුළ ම�ථ��ගෙයන� ද පිටත අ�ෂිෙලෝමෙයන� ද
ප���න�න වූ මාංශ පිණ�ඩය �. එ� සැෙක�න� බලත�ෙහාත� සතරමහාභූත ව�ණ ග�ධ

රස ඕජා ස�භව සණ�ඨාණ ��ත භාව කායප්රසාද ච�ෂුඃප්රසාද යන තු�ස් ස�භාරෙයක�
අැත�ෙත� ය. �ස්තර වශෙයන� බලත�ෙහාත� සස�භාර ස�සාලිෙසක� අැත�ෙත� ය. ඒ ෙම ෙස්
�. සතරමහාභූත වණ�ණ ග�ධ රස ඕජා සණ�ඨාන ස�භව යන දසය ක�ම �ත�ත සෘතු
අාහාර වශෙයන� �� අාකාරෙය�න� ලැෙබන බැ�න� සත�ෙස�. ක�මජ වූ ��ත භාව
කායප්රසාද ච�ෂුඃප්රසාද යන සතර සමග ස�සා�ස ය. එ� ෙසම උත�සන�න �ට ස�� ය. පිත
උත�සන�න �ට ක� ය. ෙල් උත�සන�න �ට රතු ය. පෘ�� උත�සන�න �ට තද ය. අප්
උත�සන�න �ට වැගිෙ�. ෙත�ජස් උත�සන�න �ට ��ල්ල ය. වාය� උත�සන�න �ට භ�මණය
�.
ෙ� සස�භාර ච�ෂුව අැස�රැ ෙකාටැ පවත�නා මහාභූතයන�ෙග් ප්රසාදය ප්රසාද ච�ෂු ය.
ච�ෂුඃප්රසාද රෑපය න� ෙ� �. එය වනා� සස�භාර ච�ෂුව පි�බඳද ශ්ෙ�ත මණ�ඩලෙයන�
ප��ෂිප්ත වූ කෘෂ්ණ මණ�ඩලය (ක�ඉංගි�යාව) මැද පු�න� ෙප� සතක පැ�ර ��න
ෙතලිත�තක� ෙස් අැස් පටල සත පැ�ර ��න�ෙන� ය. �� මවුන� සතර ෙදෙනකු ��න�
ධැ�� නැහැ�� සැර�� පවන�සැලී� යන ෙම�න� උවටැන� කරන� ලබන �ෂත�ිය කුමරකු
ෙමන� පඨ� අා� සතර මහා භූතයන� ��න� ස�ධාරණ බ�ධන ප�පාචන සමු�රණ
කෘත්යවලින� උවටැන� කරන� ලබන�ෙන� ය. සෘතු �ත�ත අාහාරෙයන� උපස්ථ�භනය කරන�
ලබන�ෙන� ය. අාය�ෂෙයන� පාලනය කරන� ලබන�ෙන� ය. ව�ණ ග�ධ රසා�න� ��න�
පි�වරන ලද්ෙද් ය. ප්රමාණෙයන� උකුණ� �සක� පමණ ය. ච�ෂු� ��නා� �ත�තයන�ට
වස්තු ද ද්වාර ද වන�ෙන� ය. එ� ල�ෂණය රෑප හැපීමට ස��ස� භූතප්රසාදය �, ෙනාෙහාත�
ද�ඨු කාමතා ��න ක�ම සමු�ඨාන භූත ප්රසාදය �. රසය රෑපයන� �ඳ� ගැන�ම �.
ප�චුප�ඨාන ච�ෂු���නයට අාධාරභාවය �. පද�ඨානය ද�ඨුකාමතා ��න
ක�මජභූත�. ෙසස්ෙස� � �ස්තරය ෙමෙස් දත ය�තු �.
2. ෙශාත්ර ප්රසාදය.
සස�භාර ෙසාත පසාද ෙසාත ය �. ෙශෝත�ය ෙද වැ�රැ� ෙ�. සස�භාර ෙසෝත න�
කන ය. කන��ල අැතුෙළ� අැඟිලි මු�වක� බඳ� තු� තඹවන� ෙරෝමෙය�. එය අැස�රැ
ෙකාටැ පඨ� අා� ධාතූන� ��න� උවටැන� කරන ලද සෘතු අා�න� ��න� උපස්ත�භ කරන
ලද අාය�ෂෙයන� පාලනය කරන� ලබන ව�ණා�න� ��න� ප�වෘත වූ ෙශ්රෝතප්රසාද රෑපය
පි��ෙය් ය. එය ෙසෝත�ඤ්�ණා� �ත�තයන�ට වස්තු හා ද්වාර වන�ෙන� ය. එ�
ල�ෂණය ශ�ද හැපීමට ස��ස� භූත ප්රසාදය �. ෙනාෙහාත� ෙසෝතුකාමතා��න
ක�මසමු�ඨාන භූත ප්රසාදය � රෑපය ශ�ද �ඳ� ගැන�ම�. ප�චුප�ඨානය
ෙසෝත�ඤ්�ණයට අාධාර භාවය�. පද�ඨානය ෙසෝතුකම්යතා ��න ක�මජ භූත �.
“සුණාති, සුණන්ති එෙත නාති වා ෙසාතං” යන� �ග්රහ ෙහ�න� ශ�දය අසන�ෙන� ෙහෝ
ෙම�න� ශ�දය අසත� න� � ෙහ් ෙසාත න�.
3. ඝ්රාණප්රසාද.
ෙම ද සස�භාර ඝ�ාණය ප්රසාද ඝ�ාණය � ද්��ධ ෙ�. සස�භාර ඝ�ාණ න� නා�කාව ය.
නා�කා �ලය අැතුෙළ� එ�කුරෙයක සටහන� අැ� තැෙන�. එය අැස�රැ ෙකාටැ පඨ�
අා�න� ��න� උවටැන� කරන ලද සෘතු අා�න� ��න� උපස්ථ�භක අාය�ෂෙයන� පාලිත
ව�ණා�න� ප�වෘත ඝ�ාණ ප්රසාද රෑපය පි��ෙය් ය. එය ඝාණ�ඤ්�ණා� �ත�තයන�ට

වස්තු හා ද්වාර වන�ෙන� ය. එ� ල�ෂණය ගන�ධ ස්ප�ශයට ස��ස� භූත ප්රසාදය � ෙහවත�
ඝා�තුකාමතා ��න ක�ම සමු�ඨාන භූත ප්රසාදය �. රසය ගඳද ස�වඳද �ඳ�ගැන�ම �.
ප�චුප�ඨාන ඝාණ �ඤ්�ණයට අාධාරභාවය �. පද�ඨානය ෙසාතු කාමතා ��න
ක�මජභූතය “ඝායති ඝායන්ති එෙතනාති වා ඝාණං” අාඝ�ාණය කරන�ෙන� ෙහෝ ෙම�න�
ගඳද ස�වඳද අාඝ�ාණය කරත� න� � ෙහෝ ඝ�ාණ න�.
4. ජිහ්වා ප්රසාදය.
ෙම ද සස�භාර �හ්වාය ප්රසාද �හ්වාය � ද්��ධ ෙ�. සස�භාර �හ්වා න� �ව ය. ඒ
�ව මැද මතුෙය� උපුල් ෙප� අගක� බඳ� සටහෙන�. එ� පඨ� අා�න� ��න� උවටැන�
කරන ලද සෘතු අා�න� ��න� උපස්ථ��ත අාය�ෂෙයන� පාලිත ව�ණා�න� ප�වෘත �හ්වා
ප්රසාදය පි��ෙය් ය. එය �හ්වා �ඤ්�ණා� �ත�තයන�ට වස්තු හා ද්වාර වන�ෙන� ය. එ�
ල�ෂණය රසාස්වාදයට ස��ස� භූත ප්රසාදය � ෙනා ෙහාත� සා�තුකාමතා��න
ක�මසමු�ඨාන භූත ප්රසාදය �. රසය රස �ඳ� ගැන�ම �. ප�චුප�ඨානය �හ්වා
�ඤ්�ණයට අාධාරභාවය �. පද�ඨානය සා�තුකාමතා ��න ක�මජ භූත �. ��ත
��ත�ත වූ රසය ��ත ය � �යන� ලැෙ�. ඒ ��තය අවහානය කරන�ෙන� කැඳදවන�ෙන�
�හ්වා �. “ජීවිත නිමිත්තං රෙසා ජීවිතං, තං අව්හතී ති ජිව්හා” යන� �ග්රහ �.
5. කායප්රසාදය.
ෙහ ද සස�භාරකාය ප්රසාදකාය ය � ෙද වැ�රැ�. සස�භාර කාය න� ශ�රය �. මහත�
කපු පු�න� පටලෙයකැ ඉ� ෙතලක� ෙස් ප්රසාදකාය වනා� පාචක ෙත�ජස පි�ට තැන ද
ෙකස් ෙලා� �ය අග හා �යලි සම ද හැර ෙසස� �ය� සස�භාර කායෙය� පැ��
අැත�ෙත� ය. එද පඨ� අා�න� ��න� උවටැන� කරන ලද්ෙද් ය. සෘතු අා�න� ��න�
උපස්ථ��ත ය. අාය�ෂ ��න� පාලිත ය. ව�ණා�න� ��න� ප�වෘත ය. කාය �ඤ්�ණා�
�ත�තයන�ට වස්තු හා ද්වාර වන�ෙන� ය. එ� ල�ෂණය ස්ප�ශයට ස��ස� භූත ප්රසාද ය �.
ෙනාෙහාත� ඵු�තු කාමතා ��න ක�මසමු�ඨාන භූත ප්රසාදය �. රසය පහස් �ඳ�
ගැන�ම �. ප�චුප�ඨානය කාය �ඤ්�ණයට අාධාරභාවය �. පද�ඨානය ඵු�තු කාමතා
��න ක�මජභූත �. “ක�ච්ඡිතානං ආෙයා කාෙයා” යන� �ග්රහ බැ�න� ලාමක වූ
ෙකසා�න�ට ෙහෝ පාපධ�මයන�ට උත�පත�� ස්ථාන වූෙයෝ කාය ය � දත ය�තු.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප්රසාද රෑප ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? එය ෙකා�න� ලැෙ� ද?
ච�ෂුඃ ප්රසාද රෑපය පහ� දක�වන�.
ෙශාත� ඝ�ාණ �හ්වා ල�ෂණ දක�වන�.
කාය ප්රසාදය �ම?
ශ�රෙය� ප්රසාද රෑප නැ� තැන� අැත�න� දක�වන�.

4. රෑප සමුද්ෙද්ශය (සූවිසි උපාදාය රෑප, විසය රෑප)
ස��� උපා�ය රෑප අතුෙරන� ප්රසාද රෑප යට දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම� �සය රෑප දක�වන�
ලැෙ�. �සය රෑප න� රෑප ශ�ද ග�ධ රස ස්ප්රෂ්ටව්ය �. ච�ෂුරා�න�ට �ෂය වන�ෙන�ෙගෝචර වන�ෙන� �ෂය රෑප ය. ෙගෝචර රෑප යන� � ෙමාවුන�ට නෙම�.
1. රෑප.
ෙම� රෑප න� සතර මහා භූතයන� �සා පවත�නා ච�ෂු��නයට ෙගෝචරවන ෙහවත�
අැ�න� �ක�ක ය�තු ව�ණය ෙහෝ පැහැය �. “රෑපයති-වණ්ණ විෙසසං ආපජ්ජි�ා
හදයඞ්ගතභාවං පකාෙසතීති රෑපං” ව�ණ �ෙශ්ෂයට පැ�ණැ හෘදයගත භාවය රෑපනය
කරන�ෙන�-ප්රකාශ කරන�ෙන� රෑපය � එය �ග්රහ කරන ල�. “කතමං තං රෑපං රෑපායතන?
යං රෑපං චත�න්තං මහාභ�තානං උපාදාය වණ්ණනිභා ස නිදස්සනං සප්පටිඝං නීලං පීතකං
ෙලාහිතකං ඔදාතං කාළකං මඤ්ෙජට්ඨිකං හරි හරි වණ්ණං අංක�රවණ්ණං දීඝං රස්සං අනුං
ඵූලං වට්ටං පරිමණ්ඩලං චත�රස්සං ඡළංසං අට්ඨංසං ෙසාළසංසං නින්නං ථලං ඡායා
ආතෙපා ආෙලාෙකා අ�ධකාෙරා අබ්භා මහිකා ධූෙමා රෙජා ච�දමණ්ඩලස්ස=වණ්ණනිභා
සුරිය මණ්ඩලස්ස වණ්ණනිභා තාරකරෑපානං වණ්ණනිභා ආදාසමණ්ඩලස්සවණ්ණන්භා
මනිස ඛමුත්තාෙවළුරියස්ස වණ්ණනිභා ජාතරෑපරජතස්ස වණ්ණනිභා -ෙප- ඉදං තං රෑපං
රෑපායතනං” යන�ෙවන� බුදුරජාණන් වහ්නෙස් එය පැහැ�ලි කළ ෙස්ක.
“ච�ුර්මාත්රග්රාෙහ්යාග�ෙණාරෑපම්” අැ�න� ගතය�තු ගුණය රෑපය � තා��කෙයෝ �ය�.
ඔවුන�ෙග් මතෙය� ශුක�ල �ල පීත හ�ත රක�ත කපිශ �ත� යන ෙභ්දෙයන� එය සප්ත�ධ
ය. පෘ�� අප් ෙත�ජස්� පවත�ෙන� ය. එ�න�� පෘ��ෙය� සප්ත�ධය ද ජලෙය� අභාස්වර
ශුක�ලය ද ෙත�ජෙස� භාස්වර ශුක�ලය ද පවත�ෙන�ය.
රෑපෙය� ල�ෂණය චක�ඛුප�හනනය ෙහවත� අැෙස� වැදගැන�ම ය. රසය
ච�ෂූ���නයට �ෂය�වය. ප�චුප�ඨානය එයට ම ෙගෝචර වන බවය. පද�ඨානය
සතර මහා භූත �.
2. ශබ්ද.
ශ�ද න� සතර මහා භූතයන� �සා වැෙටන ෙශෝත� ��නයට ෙගෝචර වන ෙහවත�
ක�න� අැ�ය ය�තු හඬඩ ය. “සප්පති ෙසෝතවිඤ්ෙඤය්යභාවං ගච්ඡතී ති සද්ෙදා” යන� එ�
�ග්රහය. ෙශෝත�ෙයන� �නැ ගත ය�තු බවට පැ�ෙණන�ෙන� ශ�ද ය යන� අ�ථ �. “කතමං
තං රෑප සද්දායතනං? ෙයා සද්ෙදා චත�න්නං මහාභ�තානං උපාදාය අනිදස්සෙනා සප්පටිෙඝා,
ෙභරිසද්ෙදා මුතිඞ්ගසද්ෙදා සංඛසද්ෙදා පණ්වසද්ෙදා ගීතසද්ෙදා වාදිතසද්ෙදා සම්මසද්ෙදා
පාණිසද්ෙදා සත්තානං නිග්ෙඝාසසද්ෙදා ධාත�නං සන්නිඝාතසද්ෙදා වාතසද්ෙදා උදකසද්ෙදා
මනුස්සසද්ෙදා අමනුස්සසද්ෙදා ෙය වා පන අඤ්ඤෙපි අ�ථි චත�න්තං මහා භ�තානං උපාදාය
අනිදස්සෙනා සප්පටිෙඝා -ෙප- ඉදං තං රෑපං සද්ෙදායතනං” යන� එ� පා� �.
“ෙශත්රග්රාෙහ්යා ග�ණං ශබ්දඃ” ෙශෝත�ෙයන� ගතය�තු ගුණය ශ�දය යන� තා��ක මත �. එය
අාකාශෙය� පමණක� පවත�නා බව ද �වන්යාත� මකව�ණාත�මක වශෙයන� ද්��ධ බව ද
එ� දක�වන ලද්ෙද්ය. �වන්යාත�මක න� අහස් ගිගුරැ� අා�ය �. ව�ණාත�මක න� භාෂා

�. සංෙයාගජ, �භාගජ ශ�දජය � ඉපැද්ෙ� ෙහ්තු වශෙයන� එය �ත�ධ
ි ෙ�. ක�ප්පු
දවුල් වශෙයන� ෙහෝ හස්ත තල ෙභ� අා� වශෙයන� ෙහෝ නැෙඟන ශ�ද සංෙයාගජ ය.
උණ බට අා�ය පැ�ෙමන� නැෙඟන ශ�ද �භාගජය. ශ�ද උපන�තැන� පටන� කන� ��ර
දක�වා, ��ත��ගන්යායෙයන� ��ත�ත පව�න� ශ�දධාරා පවත�ෙන� ය. පූ�ව ශ�දය
උත�තර උත�තර ශ�දයන�ට කාරණ වන බැ�න� උත�තර උත�තර ශ�ද ශ�දජ �. ෙම ද
තා��ක මතැ � දත ය�තු. ශ�දය අස�පත�තග්ගහාය යන� ෙබෟද්ධ මත �.
ස�පත�තග්ගාහ බව අටුවාෙය� දක�වා තුබුණ� නමුත� එය ප්ර�ෂිද්ධ �ය. �ස්තරෙයක� මතු
ලැෙ�.
ශ�දෙය� ල�ෂණය ෙසෝතප�හනනය ෙහවත� කෙන� වැද ගැන�ම ය. රසය ෙශ්රෝත
��නයට �ෂයත�වය. ප�චුප�ඨානය එයටම ෙගෝචර වන බව ය. පද�ඨානය සතර
මහා භූත �.
3. ගන්ධ.
ග�ධ න� සතර මහා භූතයන� �සා පවත�නා ඝ�ාණ��නයට ෙගෝචර වන ෙහවත�
නැහැෙයන� අාඝ�ාණය කළය�තු ගඳද ස�වඳද �. “ගන්ධයති අත්තෙනා ව�ුං සූචයතීති
ගන්ෙධා” තමා පි�බඳද වස්තු ස�චනය කරන�ෙන�-ප්රකාශ කරන�ෙන� ග�ධය යන� එ� �ග්රහ
�. “කතමං තං රෑපං ගන්ධායතනං? ෙයා ගන්ෙධා චත�න්තං මහාභ�තානං උපාදාය
අනිදස්සෙනා සප්පටිෙඝා මූලගන්ෙධා සාරගන්ෙධා තචගන්ෙධා පත්තගන්ෙධා
පුප්ඵගන්ෙධා ඵලගන්ෙධා ආමගන්ෙධා විස්සගන්ෙධා සුගන්ෙධා දුග්ගන්ෙධා -ෙප- ඉදං තං
රෑපං ගන්ධායතනං” යන� ඒ සඳදහා ව�ළ ෙපළ �. “ඝ්රාණ ග්රාෙහ්යා ග�ෙණා ගන්ධඃ”
නැහැෙයන� ගතය�තු ගුණය ග�ධය බව ද පෘ��ෙය� පමණක� එය පවත�නා බවද ස�වඳද
�ගඳද වශෙයන� එය ෙද වැ�රැ� බව ද තා��කෙයෝ �යත�.
ගන�ධෙය� ල�ෂණය නැහැෙයන� වැද ගැන�ම ය. රසය ඝ�ාණ ��නයට �ෂය�ව ය
ප�චුප�ඨානය එයට ම ෙගෝචර වන බව ය. පද�ඨානය සතර මහා භූත �.
4. රස.
රස න� සතර මහා භූතයන� �සා පවත�නා �හ්වා ��නෙයන� අාස්වාදනය කළ ය�තු
ෙහවත� ��න� �ඳදගත ය�තු මධුරා�ය �. “රසියති අස්සාදියතී ති රෙසා” යන�ෙවන� එයට
�ග්රහ දක�වන ල�. අාස්වාදනය කරන� ලබන�ෙන� රසය යන� එ� අ�ථ�. කතමං තං රෑපං
රසායතනයං ෙයා රෙසා චත�න්නං මහාභ�තානං උපාදායං අනිදස්සෙනා සප්පටිෙඝා
මූලරෙසා ඛන්ධරෙසා තවරෙසා පත්තරෙසා පුප්ඵරෙසා ඵලරෙසා අම්බිලං මධුරං තිත්තකං
කටුකං ලවණිකං ඛාරිකං ලපිලකං කසාෙවා සාදු අසාදු -ෙප- ඉදං තං රෑපං රසායතනං” යන�
බුදුරජාණන් වහන�ෙස් එය ව�ළ ප�� �. “රසනග්රාෙහ්යා ග�ෙණා රසඃ” ��න� ගතය�තු
ගුණය රසය � ද එය මධුර අ�ල ලවණ කටු කෂාය �ක�ත යන ෙභ්දෙයන� ෂ��ධ ය �
ද පෘ�� ජල ෙදක�� පවත�ෙන� ය�ද පෘ��ෙය� ෂ�රසයන� ජලෙය� මධුර රසයත�
අැතැ� ද තා��කෙයෝ �යත�.

රසෙය� ල�ෂණය �හ්වාප�හනනය ෙහවත� �ෙව� වැ� ගන�නා බවය. රසය �හ්වා
��නයට �ෂය�ව ය. ප�චුප�ඨානය එයට ම ෙගෝචරවන බව ය. පද�ඨානය සතර
මහා භූත �.
5. ෙඵාට්ඨබ්බය.
කාය ��නෙයන� දතය�තෙ
� ත� ෙඵා�ඨ�බය �. එෙහත� ෙඵා�ඨ�බය � ගතය�තු �ෙශ්ෂ
රෑපෙයක� නැත�ෙත� ය. අ�ධාතු හැ� ෙසස� පඨ� ෙත�ෙජෝ වාය� යන භූත ත�යම
ෙඵා�ඨ�බය � �යන� ලැෙ�. බු�රජාණන� වහන�ෙස් උපා�ය රෑප ෙකාටෙස�
ෙඵා�ඨ�බය කැලම අැතුළත� ෙකාට ෙනා ව�ළ ෙස්ක. එය ෙනා උපා�ය රෑප වශෙයන�
ව�ළ ෙස්ක. කෙයන� ස්ප�ශ කරන� ලබන�ෙන� පඨ� ෙත�ෙජෝ වාය� �. අප් ස්ප�ශ කළ
හැ� ෙනාෙ�. ජලය ස්ප�ශ කරන කල්� ස්ප�ශ වන�ෙන� පඨ� ෙත�ෙජෝ වාය� �.
�ව්ය�වය ස්ප�ශ ෙ� ය� ��ම අ�ෙශ්ෂඥතාෙය�. එය ස�ද්ධ මෙනාද්වාරෙයන� ��
වන�න�. “කතමං තං රෑපං ෙඵාට්ඨබ්බායතනං? පඨවි ධාත� ෙත්ෙජෝධාත� වාෙයෝධාත�
කක්ඛලං මුදුකං සණ්හං ඵරැසං සුඛසම්ඵස්සං දුක්ඛසම්ඵස්සං ගරැකං ලහුකං -ෙප- ඉදං තං
රෑපං ෙඵාට්ඨබ්බායත ෙ� සර්වඥයන් ෙඵා�ඨ�බය ව�ළ ප�� �.
“�ගි�ද්රියමාත්රග්රාෙහ්යා ග�ණඃ ස්පර්ශඃ” යනා�න� ත�වගි��ය මාත�ෙයන� ගත ය�තු ගුණය
ස්ප�ශය ය� ද එය ශීත උෂ්ණ අන�ෂ්ණාශීත ෙභ්දෙයන� ත�ි�ධය ය � ද පෘ�� අප්
ෙත�ජස්� පවත�ෙන� ය� ද එ�න� � ශීතය ජලෙය�ත� උෂ්ණය ෙත�ජස්�ත� අන�ෂ්ණාශීතය
පෘ��වාය��ත� පවත�ෙන� ය� ද තා��කෙයෝ දක�ව�. ඒ පි�බඳද ෙබෟද්ධ මතයට ය �යන
ල�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

5.

�ෂය රෑප ෙකෙතක� ද? කවරහ�ද? එයට නාමාන�තරයක� දක�වන�.
රෑපය පැහැ�ලි කරන�.
ශ�ද ගන�ධ රසයන�ෙග් අාකාර ෙ� ෙ� ය� දක�වන�.
ෙඵා�ඨ�බය පි�බඳද �ස්තරය දක�වන�.
�ෂය රෑපය පි�බඳද ද�ශනාන�තර ෙකෙස්ද?

රෑප සමුද්ෙද්ශය

(සූවිසි උපාදාය රෑප:- භාව හදය ජීවිත ආහාර.)

ස��� උපා�ය රෑප අතුෙරන� පසාද රෑප හා �සය රෑප යට දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම� භාව
හදය ��ත අාහාර රෑප දක�වන� ලැෙ�.
භාව රෑප.

ෙමෝ ගැහැ�ය ෙ� පි��ය යන ශ�ද බුද්� ය� රෑපයක� කරණෙකාටැ ෙ� න� ඒ රෑප
භාව රෑප ය � �යන� ලැෙ�. භාව රෑප වනා� ස්ත�ී භාව රෑපය පුරැෂ භාව රෑප ය �
ෙදවැ�රැ� ෙ�. ස්ත�ී න� අ�ශ�කාරෙයන� පි�� ස්කන�ධ පඤ්චක ය � ය� ධ�මෙයක
අන�භාවෙයන� ඒ එෙස් පි��ෙය් ද ඒ ස්ත�ී භාව රෑප ය. ස්ත�ී��ය ස්ත��ී වය යන� � ෙ� ය.
�ශ�කාරෙයන� පි�� ස්ක�ධ පඤ්චකය පුරැෂ �. ය� ධ�මෙයක අන�භාවෙයන� ඒ එෙස්
පි��ෙය් ද ඒ පුරැෂ භාව රෑප �. පුරැෙෂ��ය පුරැෂ�ව යන� � ෙ� ය.
බුදුරජාණන්වහන්ෙස් ඒ ෙමෙස් දක�වන ෙස්ක. “කතමං තං රෑපං ඉ�ථි�ද්රියං යං ඉ�ථියා
ඉ�ථිලිඞ්ගං ඉ�තිනිමිත්තං ඉ�ථි ක�ත්තං ඉ�ාකප්ෙපා ඉ�ත්තං ඉ�ථිභාෙවා ඉදං තං රෑපං
ඉ�ථි�ද්රියං �. ස්ත�ිය පි�බද ය� ලි�ගෙයක� ��ත�තෙයක� කුත�තෙයක� අාකල්පෙයක�
ස්ත�ීත�වෙයක� ස්ත�ී භාවෙයක� වන�ෙන� ද එය ස්ත�ී��ය න� ෙ�, යන� එ� අ�ථ �. ලිඞ්ග
න� සටහ�. ස්තන
�ී �ෙග් අත� පා ගි� උර අා� සටහන� පි��න�ෙග් ෙමන� ෙනා ෙ�.
ඔවුන�ෙග් යට කය �සදය. උඩු කය අ�සදය. අත� පා මුහ�ණ කුඩාය. “ලිඞ්ගන්ති
පධානඞ්ග භ�තං මහාසණ්ඨානං” යන� �කා �. නිමිත්ත න� හැඳ�ණ�මට ��ත�ත ය.
ඔවුන�ෙග් උර මස් අ�සද ය. මුහ�ණ ද��වුලින� ෙතාර ය. කුත�ත න� ක�ියා ය. ඔ�හ�
ළ�� කල කු� ෙමාෙහාල් ෙගන ෙසල්ල� කර�. අාකල්ප න� ගමනා� අාකාරය. ඔ�හ�
අ�සද වැ ගමන� අා�ය කර�. ස්ත�ීත�ව ස්ත�ීභාව න� ස්ත�ී ස්වභාවය �. “කතමං තං රෑප
පුරිසි�ද්රියං යං පුරිසස්ස පුරිසලිඞ්ගං පුරිසනිමිත්තං පුරිස ක�ත්තං පුරිසාකප්ෙපා පුරිසත්තං
පුරිසභාෙවා ඉදං තං රෑපං පුරිසි�ද්රියං” පුරැෂයා පි�බඳද ය� ලි�ගෙයක� ��ත�තෙයක�
කුත�තෙයක� අාකල්පෙයක� පුරැෂත�වෙයක� පුරැෂ භාවෙයක� වන�ෙන� ද එය පුරැෂ ඉ��ය
න� ෙ�, යන� එ� අ�ථ �. �ස්තරය යට �ක�වුණ� ෙස් දතය�තු. පුරැෂයන�ෙග් උඩුකය
�සද ය. යට කය අ�සද ය. අත� පා මුහ�ණ� මහත� ය. උෙරාමංශ ස��සද ය. �� �වුල්
අැත. ළදරැ කල �ය හා නගුල් ෙගන ෙසල්ල� කර�. ගමන� අා�ය �සද ය.
ෙ� භාව රෑප ක�මජ ය. ප්ර�ස��ෙය� ම පි�ටන�ෙන� ය. �ජය අැ� කල්� ගස පැල�
අතු පතර වැ� යන�නා ෙස් ප්ර�ස��ෙය� භාව රෑපය අැ� බැ�න� ම ලි�ග ��ත�ත
කුත�තා�ය පස� පස� ප්රකට වන�ෙන� ය. අා� කල්පිකයන�ට භාව රෑප වන�ෙන� ප්රවෘත��ෙය�
ය. පස� පස� උප�න�නට ප්ර�ස��ෙය� පි�ටා ප්රවෘත��ෙය� ෙවනස් ද වන�ෙන� ය. පුරැෂ
වැ �ටැ පස� ස්ත�ී වූ සැ� ද ස්ත�ී වැ �ටැ පස� පුරැෂ වූ සැ� ද ෙපාත�� පැෙන�. උභෙතා
බ්යඤ්ජනකයන�ට භාව රෑප ෙදකම පි�ටන ෙස් ෙපන�ණත� අැත�ෙත� ප්රධාන වශෙයන�
එකක� ම බව අටුවා� දක�ව�. පුරැෂ ශක�ත්යා�ක්යෙයන� පි�� දරැවන� ලැෙබන බව ද
ස්ත�ී ශක�ත්යා�ක්යෙයන� ගැහැණ� දරැවන� ලැෙබන බව ද උභයසාම්යෙයන� නපුංසකයන�
ලැෙබන බව ද ෛවද්ය ශාස්තෙ
� ය� උගන�ව�.
හදය ව�ු රෑපය.
සත�ත�වෙයෝ ය� රෑපයක� කරණ ෙකාට ෙගනැ අ�ථ ෙහෝ අන�ථ හදත� ද පුරත� ද එය
හදය � �යන� ලැෙ�. �ත�ත ෛචත�ක එ� වසන බැ�න� එයට ව�තු ය � ද �යන�
ලැෙ�. හදය වූෙය්ත� එ ම ව�ථු වූෙය්ත� එම න� �. සමාස වශෙයන� ෙගනැ හදයව�ථු ය
� �යන ල�. මෙනෝ ධාතු මෙනා�ඤ්�ණධාතූන�ට �ශ්රය වූ ස්ථාන ය�. එය හෘදය
ෙකාෂාභ්යන�තරෙය� අඩ පතක� පමණ ෙලය අැස�රැ ෙකාට පවත�ෙන� ය �
අාචා�යවරෙයෝ �ක�වූහ.

බුදුරජාණන් වහන්ෙස් ෙ� රෑපය ධම්මසංගණිෙයහි ෙනා ව�ළ ෙස්ක. “ව�ු ක�සලානං
ඛන්ධානං නිස්සය පච්චෙයන පච්චෙයා. ව�ු අක�සලානං ඛන්ධානං නිස්සය පච්චය ෙයන
පච්චෙයා” යනා�න� පට්ඨානෙයහි ව�ළෙස්ක.
මෙනාධාතු මෙනා�ඤ්�ණධාතූන�ට �ශ්රයස්ථානය හෘදය - පපුව ෙනාවැ ෙමාළය �.
අැතැ�හ� �ය�. එස හෘදය (පපුව) ම බව අටුවා� ස්�ර ෙස් දක�වත�.
පර �ත� බලන සෘද්�මත�හ� ෙ� වස්තු රෑපෙය් පැහැය බලා ෙමාහ�ෙග් �ත �න� රාග
ස�තය, ෙමාහ�ෙග් �ත රාග ස�තය, ෙමාහ�ෙග් �ත ද්ෙ�ෂ ෙමෝහ �ත�කා� ස�ත ය
ෙමාහ�ෙග් �ත ද්ෙ�ෂ ෙමෝහ �ත�කා� ර�ත ය � �යන�නට සම�ථ ෙවත�. ඒ එෙස් මැ
�. �ත ෙසා�නස් කල්� ව�ථු රෑපය පි�� ෙලය පැස�ණ� න�ග ඵලයක� ෙස් රත� පැහැ ය.
ෙ��නස් කල්� ක� පැහැ ය. උෙප�ෂා කල්� පහන� තල ෙතලක� බඳ� ය.
අරෑපාවචරයන�ට ව�ථු රෑප නැ� බැ�න� ඔවුන�ෙග් �ත බැලීම �ෙශ්ෂ සෘද්� �ෂෙයකැ �
දතය�තු.
ජීවිති�ද්රිය රෑපය.
ය� රෑපයක� කරණ ෙකාට ෙගනැ සහජාත ධ�ම �වත� ෙ� ද එය ��ත රෑපය � �යන�
ලැෙ�. එම එ� ලා අ�ප� භාවය කරන ෙහ�න� ඉ��ය ෙ�. ��ත වූෙය්ත� එම ඉ��ය
වූෙය්ත� එම න� � �����ය න� ෙ�. සහජාත රෑප පාලනය ��ම ල�ෂණෙකාට අැ�
ක�මජ රෑපෙය�. �ජෙයන� �පන� උපුල් අා�ය �ජය නැ� වැ ගිය කල්� �
උදකාන�පාලිත වැ ෙබාෙහෝ කල් පව� ද එෙමන� ක�මෙයන� �පන� රෑප ක�මය නැ�
වත� ��ෙත��යාන�පාලිත වැ ව�ෂ �ය දහස් ගණන� සන�ත� වශෙයන� පව�. ��ෙත���ය
රෑප ස�ත වෘ�ෂ ලතා�ය �වත� ෙ�ය � �ම ෙලෝක ව්යවහාර වශෙය�. වෘ�ෂ ලතා�න�ට
��ෙත���ය තැන�ෙත� ය. එයට “එ���යපා�” � �ෙවෝ අෙබෟද්ධෙයෝ ය. බුදුරජාණන්
වහන�ෙස් ෙමෙස් �ස්තර කරන ෙස්ක. “කතමං තං රෑපං ජීවිති�ද්රියං? ෙයා ෙතසං රෑපීනං
ධම්මානං ආයු ඨිති යපනා යාපනා ඉරියනා වත්තනා පාලනා ජීවිතං ජීවිති�ද්රිය ඉදං තං රෑපං
ජීවිති�ද්රියං” ඒ රෑපී ධ�මයන�ෙග් අාය�ෂය - ��ම - යැපීම - පැවැත�ම - පාලනය �වත��ම ��ෙත���ය රෑප න� ෙ�. යන� එ� භාව �. ��ෙත���ය රෑපයාෙග් ල�ෂණය
සහජාත රෑප පාලනය �. රසය ඔවුන�ෙග් පැවැත�ම ය. ප�චුප�ඨානය යපනය ෙහවත�
යැපීම ය - පද�ඨාන යැපිය ය�තු භූත �. ඒ වනා� උපා�න�නක �ය� ශ�රෙය� ව්යාප්ත
වැ පවත�ෙන� ය.
ආහාර රෑපය.
කබලීකාරාහාර, ඵස්සාහාර, මෙනාසඤ්ෙචතනාහාර �ඤ්�ණාහාරය �. අාහාර
චතු��ධය. එ�න� කබලීකාරාහාරය අාහාර රෑප ය. ෙසස� තුන නාම ධ�මෙයෝ ය. කබල
කරන� ලබන�ෙන� කබලීකාර ය. අකබල ෙහෝ කබල ෙමන� කරන� ලබන�ෙන� කබලීකාරය.
කබල න� බත� පිඩු අා�ය �. අාහරණය කරන� ලබන�ෙන� - ගිලින� ලබන�ෙන� අාහාරය
ඔජ�ඨමක රෑප ගන�ෙන� ෙහෝ අාහාරය. කබලීකාර වූෙය්ත� එම අාහාර වූෙය්ත� එම න� �
කබලීකාරාහාර න� ෙ�. ෙම�න� සවස්තුක ඕජාව �යන ල� � දත ය�තු�. වස්තු න�

ඔදන කු�මාසා�ය. ඔජා න� එ� පවත�නා පරම ස්�ග්ධ ස්ෙන�හය, ෙහවත� රස ධාතු ය.
ෙ� ඔජාව ම ප්රධාන වශෙයන� අාහාර රෑප න� වන බව දත ය�තු. කබලීකාර ස�ඛ්යාත
වස්තුෙය� පවත�නා ඔජා ස�ඛ්යාත අාහාරය කබලීකාරාහාරය � අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ
�යත�. බුදුරජාණන් වහන�ෙස් අාහාර රෑපය ෙමෙස් දක�වන ෙස්ක. “කතමං තං රෑපං
කබලීකාෙරා ආහාෙරා? ඔදෙනා ක�ම්මාෙසා සත්ත� මච්ෙඡා මංසං ඛීරං දධිං සප්පී නවනීතං
ෙතලං මධු ඵාණිතං යං වා පනඤ්ඤම්පි අ�ථි රෑපං යම්හි යම්හි ජනපෙද ෙතසං ෙතසං
සත්තානං මුඛාසියං දන්තවිඛාදනං ගලජ්ෙඣාභරණියං ක�ච්ඡිවි�ම්භනං යාය ඔජාය සත්තා
යාෙපන්ති ඉදං තං රෑපං කබලීකාෙරා ආහාෙරා” � ෙම� ඔදනා�ෙයන� වස්තු ද ඔජා
යන�ෙනන� ඔජාව ද ව�රන ල�. වස්තු කුමට ද? ඔජාව කුමට ද? යන� අටුවා� අා
ක�මයෙයන� ෙම� දක�වන� ලැෙ�. වස්තු ප�ශ්රය �රැ කරන�ෙන� ය. ඕජාව රෑප පාලනය
කරන�ෙන�ය. වස්තූන�ට රෑප පාලනය ෙහෝ ඔජාවට ප�ශ්රය �රැ ��ම ෙහෝ කළ ෙනා හැ�
ය. වස්තු ඔජා ෙදක එක� වූ කල්� ප�ශ්රය �රැකරන�ට ද ඔජාව පාලනය කරන�නට ද
හැ� ය. ප�ශ්රයන� ක�මජ ෙත�ජස ය. කුසතුළ ඔදනා� වස්තු නැ� කල ක�මජ ෙත�ජස
නැගී උදර පටලය ගන�ෙන� ය. එ�ට බඩගි� ය� �ය ෙ�. ඔදනා�යක� එ� වැටුණ� කල
ක�මජ ෙත�ජස උදරපටලය හැ� එය ගන�ෙන� ය. එ�ට ෙහ් සැන�ලි ලබ�. ඡායා
රා�ෂක ඡායාවට පැ��යහ� අල්වා ෙගනැ ෙදව හැ�ල්ෙලන� බැඳද තබා ස්ව�ය භවනයට
� �ටැ බඩගි� වූ කල්� අවුත� ඔහ�ෙග් �ස ඩහන�ෙන� ය. එ�ට ඒ පුරැෂයා හඬඩතලන�නට
පටන� ග�. රකුසා ඒ හඬඩ අසා එ� පැ��යවුන� අල්වා ෙගන කා භවනයට �
සැතෙපන�ෙන� ය. ෙ�ත� ඒ බඳ�ය � දත ය�තු �.
ෙම� � බත� අා� ඔෟ��ක වස්තුෙය� ඔජාව ස්වල්ප ය. ගිෙතල් අා� �ය�� වස්තුෙය�
බලවත� ය. ස්වල්ප ඔජාව අැ� අාහාර වැළඳ� අැ�ල්ෙල් නැවත බඩගි� උප�. ගිෙතල්
අා� �ය�� අාහාර වැළඳ� කල දවසකු� බඩගි� ෙනා �ෙන�. වස්තූන�ෙග් ඔෟ��ක
ස��ෂමභාවය එ�න� එක ෙගනැ බැලිය ය�ත�ෙත�. ෙමානරැන�ෙග් අාහාරයට වඩා
�ඹු�න�ෙග් අාහාරය ඔෟ��ක ය. �ඹුල්� ගල් ගිල�. ගල් ඔවුන�ෙග් කුසගින�ෙනන� �ර �.
ෙමානරැ න� ෙගෝන�ස� අා�න� ක�. ෙමානරැන�ෙග් අාහාරයට වඩා වලස�න�ෙග් අාහාරය
�ය��. වලස්ස� තුන� හ�රැ� පැර� අං ද අැට ද ක�. එය ඔවුන�ෙග් ෙකළ වැ�ෙමන� අල
ෙමන� ලි�ල් ෙ�. වලස�න�ෙග් අාහාරයට වඩා අැතුන�ෙග් අාහාරය �ය��. අැත�තු රැක�
අා�ය කා දම�. අැතුන�ෙග් අාහාරයට වඩා ගවයන�ෙග් අාහාර �ය��. ගවෙයෝ අමු තණ
හා පි�රැ ක�. ඔවුන�ෙග් අාහාරයට වඩා සාවුන�ෙග් අාහාරය ද සාවුන�ෙග් අාහාරයට වඩා
ප�ෂීන�ෙග් අාහාරය ද ප�ෂීන�ෙග් අාහාරයට වඩා පි�සර වැස්සන�ෙග් අාහාරය ද
ඔවුන�ෙග් අාහාරයට වඩා ග�මුදලියන�ෙග් ද ග�මුදලියන�ෙග් අාහාරයට වඩා රාජ රාජ
මහාමාත්යයන�ෙග් ද ඔවුන�ෙග් අාහාරයට වඩා සක��� රජුන�ෙග් ද ඔවුන�ෙග් අාහාරයට
වඩා බූමාටු ෙද�යන�ෙග් ද ඔවුන�ෙග් අාහාරයට වඩා �වුමහරජ ෙද�යන�ෙග්ද ඔවුන�ෙග්
අාහාරයට වඩා ක�මෙයන� ඉන� උසස් උසස් ෙද�යන�ෙග් ද අාහාරය �ය�� ය.
කබලීකාරාහාරෙය� ල�ෂණය ඔජාව ය. රසය රෑප �න�ම ය. ප�චුප�ඨාන ය.
උපස්ත�භන ය. පද�ඨානය කබල කටය�තු වස්තු �.

යට �ක�වුණ� භූත පසාද �සය භාව ��ත අාහාර යන අටෙළාස් රෑප වනා� ස්වභාව රෑප
ය � ද සල�ණ රෑප ය � ද නිෂ්පන්න රෑප ය � ද රෑප රෑප ය � ද සම්මර්ශන රෑප ය
� ද �යන� ලැෙ�. ඔ�හ� ක�කශ�වා� තම තමා පි�බඳද ස්වභාවෙයන� ය�ක�ත බැ�න�
ස්වභාව රෑපය උත�පා�� අ�ත්යා� ල�ෂණෙයන� ය�ක�ත බැ�න� සල�ෂණ රෑපය
ස්වභාවෙයන� ම ක�මා� ප්රත්යෙයන� �පදවන බැ�න� �ෂ්පන�න රෑප ය. �ෂ්ප�යාය
වශෙයන� ම රැප්පන ෙහවත� �නාශ වන ල�ෂණ අැ� බැ�න� රෑපරෑපය ත�ි ල�ෂණ
වශෙයන� ස�ම�ශනය කරන�නට ෙයෝග්ය බැ�න� ස�ම�ශන රෑප ය.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

භාව රෑප �ස්තර කරන�.
හදය ව�ථු රෑපය පහ� ඒ පි�බඳද මත ෙභ්ද දක�වන�.
��ත රෑපය �ස්තර කරන�.
අාහාර රෑපය පි�බඳද වස්තු ඔජාවන�ෙග් �ෙශ්ෂ දක�වන�.
අටෙළාස් රෑපයන�ට කුමක� ෙහ�න� සභාව රෑප සල�ෂණ රෑප �ෂ්පන�න රෑප රෑප
ස�ම�ශන රෑප ය � �යන ලද්ෙද් ද?

6. රෑපසමුද්ෙද්ශය (සූවිසි උපාදාය රෑප, පරිච්ෙඡ්ද විඤ්ඤත්ති විකාර
ල�ණ)
ස��� උපා�ය රෑප අතුෙරන� භාව රෑප හදයව�ථු රෑප, �����ය රෑප හා අාහාර රෑප
යට පාඩ�න� දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම� පරිච්ෙඡ්ද �ඤ්ඤත�� විකාර ල�ණ යන රෑප
දශය දක�වන� ලැෙ�.
පරිච්ෙඡද රෑපය.
ප��ෙ�ද රෑප න� අාකාශ ධාතු ය. ය� රෑපයක� කරණ ෙකාට ෙගනැ රෑප කලාප ෙහෝ
�ව්ය ස�භාර ෙහෝ ෙවන� ෙවන� වැ ප්රකාශ ෙ� ද ඒ රෑපය අාකාශ ය. එම �ස්සත�ත�ව
���ව ෙහ�න� ධාතු ය. අාකාශ වූෙය්ත� එම ධාතු වූෙය්ත� එම න� � අාකාශ ධාතු න�
ෙ�. අාකාශ ධාතුව රෑප කලාප රෑප කලාපාන�තර හා අස��ශ්ර වන ෙස් පි��ඳ�න�ෙන� ය.
රෑප කලාප ��න� ෙහෝ එය පි��ඳ�න� ලබන�ෙන� ය. එ ෙහ�න� එය ප��ෙ�ද රෑප ය �
�යන� ලැෙ�. “කතමං තං රෑපං ආකාස ධාත�? ෙයා ආකාෙසා ආකාසතං අඝතං අඝගතං
විවෙරා විවරගතං අසම්ඵුට්ඨං චත�හි මහාභ�ෙතහි ඉදං තං රෑපං ආකාශ ධාත�” යන� පා� �.
අාකාශය - ෙනාගැෙටන බව - �වරය - සතර මහා භූතයන�ෙගන� ස්ප�ශ ෙනා වන බව
අාකාශ ධාතු න� ෙ� යන� එ� භාව �. සතර මහා භූතයන�ෙගන� අස�ඵු�ඨ න�
අජටාකාශය �. අටුවා� දක�වන ල�. සතර මහා භූතයන�ෙග් අෙන්යාන්ය අබ්යාපිත�තාව එක�වයට ෙනා පැ�� බවය � �කාෙය� දක�වත�. එ� ල�ෂණය රෑප ප��ෙ�දය�.
රසය රෑප ප�යන�ත ප්රකාශ ය �. ප�චුප�ඨානය රෑප ම�යා�ය. පද�ඨානය ප���න�න

රෑප �. “ශබ්දග�ණ කාමාකාශම්” ශ�දය ගුණ ෙකාටැ අැත�ෙත� අාකාශය �
ෛන�යා�කෙයෝ �යත�. නානා කලාපගත භූතයන�ෙග් ප�යන�ත සංඛ්යාත අන�තරාල
ධ�මය අාකාශ ධාතු ය � දත ය�තු �.
විඤ්ඤත්ති රෑප.
ය� රෑපය�න� සත�ත�වෙයෝ තම අදහස ෙමරමා හට දක�වත� ද තුමූ ෙහෝ ෙමරමාෙග්
අදහස �නග�ත� ද එය �ඤ්ඤත�� රෑප ය �. ඒ වනා� කාය �ඤ්ඤත�� වචී
�ඤ්ඤත�� ය � ද්��ධ ෙ�. සැෙලන අ�ග ප්රත්ය�ග සංඛ්යාත කායෙය� පැවැ�
�ඤ්ඤත��ය කාය �ඤ්ඤත�� ය �. උ�චාරණය කරන� ලබන ශ�ද සංඛ්යාත
වචනෙය� පැවැ� �ඤ්ඤත��ය ව� �ඤ්ඤත��ය �. හස්ත මු�ාෙයන� ෙහෝ ශී�ෂා�
චලනෙයන� ෙහෝ සත�ත�වෙයෝ තමා ෙහෝ තම අදහස ෙහෝ අන්යයන�ට දන�ව�. එෙස්
දන�වන කල්� අත ෙහෝ ශී�ෂා�ය ෙහෝ ෙනා වැ එ� පවත�නා �ත�තජ වාය� ධාතු �කාරය
කාය �ඤ්ඤත�� ය � ද කථාකරන කල්� ශක��ය ෙනාවැ එ�න� හඟවන අදහස්
සංඛ්යාත �ත�ත පඨ� ධාතු �කාරය ව� �ඤ්ඤත�� ය � ද � �යා � දතය�තු. රෑප
ෙබාෙහෝ ෙස�න� �ත�ත�ෂණ සතෙළාසක� අාය� අැත ද ෙ� රෑපද්වය එක
�ත�ත�ෂණාය�ෂ්කය �ත�ත සහභූ යන� ෙමාවුන�ට නෙම�. කාය �කාරෙයන� ෙහෝ වාග්
�කාරෙයන� තම අදහස අන්යයන�ට හඟව� � �ෙතන කල අැ� වන �ත�ත �� හා
එ�න� අ�ග චලන ශ�ද නැෙගන සැ� ෙම� �ක��ය ය�තු වුව ද �ස්තර ��ෙයන� ෙනා
දක�වන ල�. එය මතු දක�වන� ලබන බව සැල�ය ය�තු. බුදුරජාණන් වහන�ෙස් ෙ� රෑප
ෙදක ෙමෙස් �ස්තර කරන ෙස්ක. “කතමං තං රෑපං කාය විඤ්ඤත්ති? ක�සලචිත්තස්ස වා
අක�සලචිත්තස්ස වා අව්යාකත චිත්තස්ස වා අභික්කමන්තස්ස වා පටික්කමන්තස්ස වා
ආෙලාෙකන්තස්ස වා විෙලාෙකන්තස්ස වා සම්මිඤ්ෙජන්තස්ස වා පසාෙරන්තස්ස වා
කායස්ස ථම්භනා සන්ථම්භනා සන්ථම්භිතත්තං විඤ්ඤත්ති විඤ්ඤාපනා විඤ්ඤාපිතත්තං
ඉදං රෑපං කාය විඤ්ඤත්ති කතමං තං රෑපං වචී විඤ්ඤත්ති? යා ක�සල චිත්තස්ස වා අක�සල
චිත්තස්ස වා අව්යාකත චිත්තස්සවා වාචා ගිරා බ්යාප්පෙථා උදීරණං ෙඝාෙසා ෙඝාසකම්මං
වාචා වචී ෙභෙදා -ෙප- ඉදං තං රෑපං වචී විඤ්ඤත්ති.” අ�ථ ස�ෙබාධ �.
විකාර රැප.
“�ෙසෙසා කාෙරා - අාකාෙරා �කාෙරා” �ෙශ්ෂ වූ කාරය - ෙහවත� අාකාරය �කාර න�
ෙ�. ඒ වනා� රෑප පි�බඳද වැ ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා � ත��
ි ධ ෙ�. රෑපයන�ෙග් ලඝ�
භාවය, සැහැල්� බව ලහ�තා�. එ� ල�ෂණය ෙනාබර බව �. රෑපයන�ෙග් මෘ� භාවය ෙමාෙලාක� බව මු�තා ය. එ� ල�ෂණය ෙනාතද බව �. රෑපයන�ෙග් ක�මන්යතාව වැෙඩ� ෙයද�ය හැ� බව ක�මඤ්ඤතා ය. එ� ල�ෂණය ක�ය
ි ාන�කූල�වය �. ෙ� රෑප
තුන ෙවන� ෙවන� වැ ෙනා පව�. එෙහත� ඔවුන�ෙග් �ෙශ්ෂය සප්පාය අසප්පාය ප්රත්යය
වශෙයන� දතය�තු ෙ�. ශ�රෙයන� අසප්පාය සෘතු ෙහෝ �ත� ෙහෝ අාහාර ෙහෝ ෙසවුන කල
ශ�රගත ධාතූහ� �ය� ශ�රය ෙහෝ ශ�රෙය� ෙකාටසක� ෙහෝ බර බවට පමුණ�ව�. තද
බවට පමුණ�ව�. අක�මණ්ය බවට පමුණ�ව�. එ�ට රෑප පි�බඳද ලහ�තා මු�තා
ක�මඤ්ඤතා ෙනා වන�ෙන� ය. සප්පාය ෙසවුන කල සැහැල්� බවට මෘ� බවට
ක�මණ්ය බවට පමුණ�ව�. එ�ට රෑප පි�බඳද ලහ�තා මු�තා ක�මමඤ්ඤතා වන�ෙන� ය.
එ�� ය� �ෙටක ෙනාබර බව වැ� ෙ� ද එ�ට ලහ�තාව අ�ක ෙ�. ෙසස� ෙදක ම�ද

ෙ�. ෙසස්ස ද ෙමෙස් මැ �. ලහ�තාව ෙරෝග ස�ව වූ කල ෙමන� ද මු�තාව පද� කළ ස�
ෙමන� ද ක�මඤ්ඤතාව සකස් කළ රන� ෙමන� ද සැල�යය�තු. ෙම� රෑප යන�ෙනන�
�ත�තජ සෘතුජ අාහාරජ යන ත�ජ
ි රෑප ගත ය�තු ය � �යන ල�. “කතමං තං රෑපස්ස
ලහුතා? යා රෑපස්ස ලහුතා ලහුපරිණාමතා අදන්ධතා අවි�න්තා ඉදං රෑපං රෑපස්සලහුතා
කතමං තං රෑපස්ස මුදුතා යා රෑපස්ස මුදුතා මද්දවතා අකක්ඛලතා අකඨින්තා ඉදං තං රෑපං
රෑපස්ස මුදුතා, කතමං තං රෑපං රෑපස්ස කම්මඤ්ඤතා යා රෑපස්ස කම්මඤ්ඤතා
කම්මඤ්ඤත්තං කම්මඤ්ඤභාෙවා ඉදං තං රෑපං රෑපස්ස කම්මඤ්ඤතා” යන� ෙ� සඳදහා
ව�ළ පා� �. �ඤ්ඤත�� රෑප ද �කාර රෑපෙය� අැතුළ�. එ�ට �කාර රෑප පෙස�.
ල�ණ රෑප.
උත�පා�� ල�ෂණෙයන� ය�ක�ත රෑප ල�ෂණ රෑප �. ඒ වනා� උපචය සන්තති ජරතා
අනිච්චතා � චතු��ධ ෙ�. ප්රථම උප�න�නාවූ ෙහෝ මතු වැෙඩන�නා වූ ෙහෝ රෑප උපචය
රෑප �. ග�භෙසය්යක සත��වයන�ෙග් ප්ර�ස�� �ෂණෙය� උප�න රෑප ප්රථම උප�න
රෑප ය. එතැන� පටන� ච�ෂු��ශාකා�න�ෙග් පහළ�ම තාක� වැෙඩන රෑප මතු වැෙඩන රෑප
ය. සංෙසදජ ඔපපා�ක සත��වයන�ෙග් ප්ර�ස�� �ෂණෙය� උප�න රෑප ප්රථම උප�න
රෑඵ බව හා මතු වැෙඩන රෑප බව ලබ �. එ බැ�න� ඒ �යල්ල උපචය රෑප ය.
වෘ�ෂලතා�න�ෙග් ද ප්රථම ලැෙබන රෑප හා වැෙඩන රෑප උපචය රෑප ය. ගංඉවුෙරක
සෑරෑ �ෙඳද� පළමු ලැෙබන ජලය අාචය � ද පිෙරන ජලය උපචය � ද පා�
අන�සාරෙයන� අටුවාෙය� �යන ල�. ෙම� ඒ ෙදකම උපචෙය� අැතුළත� කරන ල�.
උපචෙය� පටන� ස�ඤ්�ණක සත��වයන�ෙග් ෙහෝ අ�ඤ්�ණක වස්තූන�ෙග්
අවසානය තාක� පව�න රෑප පර�පරා සන්තති රෑප න� ෙ�. �ෙඳද� පි�ගිය ජලයාෙග්
පැවැත�ම ෙම�. වෘ�ෂ ලතාවන�� අ�කුර සෑ� වැ�ම උපචය අවස්ථාවට ද වැ�ෙ� පටන�
අවසාන පැවැත�ම දක�වා සන�ත� අවස්ථාවට ද අැතුළත� බව දත ය�තු. ජා� රෑප
නාමෙයන� �ක�ෙවන�ෙන�ත� ෙ� උපචය සන�ත� මැ �. රෑපයන�ෙග් �රැ�කඩ ජරතා �
භ�ගය අනිච්චතා �. සතෙළාස් �ත�ත�ෂ�ක රෑපයාෙග් ප්රථම �ත�ත�ෂණාවස්ථාව
උපචය ෙමන� ද ෙදවන �ත�ත�ෂණාවස්ථාෙය� පටන� පසෙළාස දක�වා සන�ත�ය ෙමන�
ද ෙසාෙළාස් වන �ත�ත�ෂණාවස්ථාව ජරතාව ෙමන� ද සතෙළාස් වන
�ත�ත�ෂණාවස්ථාව අ��චතාව ෙමන� ද සැල�ය ය�තු �.
ෙ� පාඩෙම� �ක�වුණ� ප��ෙ��� වූ දශ රෑපයන�ට අ�ෂ්පන�න රෑපෙයෝ ය � �යන�
ලැෙබත�. යට �ක�වුණ� අටෙළාස ම �ෂ්පන�න බැ��. එෙස් ම ෙමා�හ� අරෑප රෑපෙයෝ ය
� ද �ව ය�තු.
ප්රශ්න.
1. අ�ෂ්පන�න රෑප දශය දක�වන�.
2. ප��ෙ�ද රෑප යන� �ෙමක� ද? එ� අාකාර දක�වන�.
3. �කාර රෑප ෙකෙතක� ද? �ඤ්ඤත�� �භාගය දක�වන�.

4. ල�ෂණ රෑප සතර පැහැ�ලි කරන�.
5. අට �� රෑප �ස්තර කරන�.

7. රෑප විභාගය.
යට පාඩ�වලින� රෑප සමුද්ෙද්ශය දක�වන ලද්ෙද්ය. ෙම� රෑප �භාගය දක�වන� ලැෙ�.
සියලු රෑප වනාහි (1) අෙහ්ත�ක, (2) සප්පච්චය, (3) සාසව, (4) සඞ්ඛත, (5) ෙලාකිය, (6)
කාමාවචර, (7) අනාරම්මණ, (8) අප්රහාතව්ය යන අර්ථ වශෙයන් එකවිධ ය.
(1) අෙහ්තුක න� ෙහ්තු ර�ත බව ය. ෙහ්තහ
ූ � ෙලෝභ ෙ�ස ෙමෝහ අෙලෝභ අෙ�ස
අෙමෝහෙයෝ �. �� රෑපෙයක ෙ� ෙහ්තු අතුෙරන� එක ෙහ්තුෙවකු � ස�ප්රය�ක�ත
වසෙයන� ෙනා ෙයෙද්. එෙහ�න� �ය� රෑප අෙහ්තුක �.
(2) සප්ප�චය න� ප්රත්යය ස�ත බව ය. ප්රත්යයෙයෝ න� ක�ම �ත�ත සෘතු අාහාරෙයෝ
ය. රෑපයන�� ස�ප්රය�ක�ත ෙහ්තු නැතත� ඔ�හ� ය��� ප්රත්යෙය�න� හටගන�ෙනෝ ය.
එෙහ�න� ඔ�හ� සප්ප�චෙයෝ �.
(3) සාසව න� අාශ්රව ස�ත බවය. අාශ්රවෙයෝ කාමා� ක�ෙල්ශෙයෝ ය. රෑප තමා ම අරබයා
උපන� අාශ්රව ස�ත ය. එෙහ�න� ඒ සාසව �.
(4) සංඛත න� ප්රත්යෙයන� �ප�න�ෙන� ය. අසංඛත න� එකම ��වාණය. ෙසස� �යල්ල
සංඛත ය. රෑප ද ප්රත්යයෙයන� සකස් කැෙරන බැ�න� සංඛත�.
(5) උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාත ෙලෝකෙය� අැතුළත� වන�ෙන� ෙලෟ�ක ය.
නවෙලෝෙකාත�තර හැ� ෙසස� �යල්ල ෙලෟ�ක ය. රෑප ද ෙලෟ�ක �.
(6) කාම භූ�ෙය� හැ�ෙරන�ෙන� කාමාවචර ය. රෑප බඹෙලාවැ තුබුණ ද කාමාවචර ය.
කාමෙය� අැතුළත� බැ��. කාම තෘෂ්ණාව එ� හැ�ෙරන බැ�න� ෙහෝ කාමාවචර �.
(7) අනාර�මණ න� අරමුණ� ෙනා ගන�නා බව ය. අරමුණ� ගන�ෙන� �ත� ය. රෑප අරමුණ�
ෙනාග�. එ බැ�න� රෑප අනාර�මණ �.
(8) අප්රහාතව්ය න� ප්රහාණය ෙනාකළ ය�තු බව ය. තද�ගා� වශෙයන� ප්රහාණය කළ
ය�ත�ෙතෝ ක�ෙල්ශෙයෝ ය. රෑප ප්රහාණය කළ ය�තු ෙනා ෙ�. “රෑපං භික්ඛෙව න ත�ම්හාකං
තං පජහථ” මහෙණ�, රෑපය ෙතාපෙග් ෙනා ෙ�. එය ප්රහාණය කර� ය� ව�ළ තන��
රෑප යන�ෙනන� ව�ෙළ් රෑප රාගය �. ෙක�වල රෑපය ෙනා ෙ�. “රෑෙප ෙඛා රාධ ෙයා

ඡෙ�දා ෙයා රාෙගා යා න�දි යා තණ්හා තං පජහථ එවං රෑපං පිහීණං භවිස්සති” යන�
ෙපෙනන බැ��. රාධ ය! රෑපෙය� ය� ඡ�දෙයක� රාගෙයක� න��ෙයක� තෘෂ්ණාෙවක� ෙ�
න� එය ප්රහාණය කර�. එ�ට රෑපය ප්ර�ණ වූෙය් ෙ� යන� එ� අ�ථ �.
ධම් සඟ�ණු පා�ෙය� රෑප පි�බඳද අන්යවූත� ෙබාෙහෝ එක�ධ ෙභද ව�රණ ලද්ෙද් ය.
(අ) අ�ඣධත��ක රෑප බාහිර රෑප වශෙයන� (අා) වස්ත� රෑප අවස්ත� රෑප වශෙයන� ද (ඉ)
ද්වාර රෑප අද්වාර රෑප වශෙයන� ද, (ඊ) ඉන්ද්රිය රෑප අනින්ද්රිය රෑප වශෙයන� ද, (උ)
ඕලාරික රෑප සුබ්රම රෑප - සන්තිෙක රෑප �ෙර රෑප - සප්පටිඝ රෑප - අප්ප�ඝ රෑප
වශෙයන� ද, (උෟ) උපාදින්න රෑප අනුපාදින්න රෑප වශෙයන� ද, (එ) සනිදර්ශන රෑප
අනිදර්ශන රෑප වශෙයන� ද (ඒ) ෙගාචරග්ගාහික රෑප අෙගාචරග්ගාහික රෑප වශෙයන� ද,
(ඔ) අවිනිබ්ෙභාග රෑප විනිබ්ෙභාග රෑප වශෙයන� ද, ද්��ධ ෙ�.
(අ) අජ්ඣත්තික රෑප හා බාහිර රෑප.
චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ��හා කාය යන පඤ්ච ප්රසාද රෑප අ�ඣධත��ක රෑප ය. ෙසස�
�යල්ල බා�ර රෑප �. අ�ඣධත�ත න� ඒ ඒ පුද්ගලයන�ෙග් අාත�මභාවයට අැතුළත� ධ�ම
සමූහ ය �. එ� � යෙමක තෘෂ්ණාව අ�ක වැ අයත� වැ පව� ද එය අ�ඣධත��කය.
ච�ෂුරා� අායතන සය �. ෙම� රෑප ප්රස්තාව ෙහ�න� මනස හැ� ෙසස� පස අ�ඣධත��ක
ය �යන ල�. අැතැ� තැෙනක එයට අ�ඣධත�තය � ද �ය�. ශ�ර ස�බන�ධ රෑප
අතුෙරන� ච�ෂුරා�ෙය� ම තෘෂ්ණාව මහ�. ෙසස්ෙස� එෙතක� මහත� ෙනා ෙ�. එෙහ�න�
ෙසස්ස බා�ර�. ෙ� පසට අ�ඣධත��කය � �යන ලද්ෙද් රෑ� වශෙයනැ� එක�
�කාෙවක දක�ව�.
(ආ) වස්ත� රෑප හා අවස්ත� රෑප.
චක�ඛු ෙසාත ඝාණ ��හා කාය යන ප්රසාද රෑප පස හා හෘදය වස්තුව වස්තු රෑපය.
ෙසස� ෙද��රෑප අවස්තුරෑප �. �ත�ත ෛචත�ක ෙම� වසන බැ�න� එයට වස්තු රෑපය
� �යන ලද්ෙද් ය. ෙසස්ස ඒ ෙනා වසන බැ�න� අවස්තු රෑප �. ෙමාවුන� පි�බඳද
�ස්තරෙයක� යට ද දක�වන ල�.
(ඉ) ද්වාර රෑප හා අද්වාර රෑප.
පඤ්චප්රසාද හා කාය�ඤ්ඤත�� ව��ඤ්ඤත�� යන �ඤ්ඤත�� ෙදක ද යන සප්ත�ධ
රෑප ද්වාර රෑපය. ෙසස� එක� �ස්ස අවාර රෑප �. ද්වාර න� ෙ�රය. �� �ත� හා කාය
ක�මා�ය ෙම� පවත�නා බැ�න� ෙ� සත ද්වාර රෑපය� �යන ල�. ෙහ ද
උප්පත��ද්වාරය ක�ද්වාරය � ද්��ධ ෙ�. පඤ්ච ප්රසාද උප්පත��ද්වාර ය. �ඤ්ඤත��
ෙදක ක�ද්වාර �.
(ඊ) ඉන්ද්රිය රෑප හා අනින්ද්රීය රෑප.
පඤ්චප්රසාද රෑපය, ඉ��භාව පු�සභාව යන භාව රෑප ෙදක ය. �����ය රෑපය යන
අෂ්ට�ධ රෑප ඉන��ය රෑප�. ෙසස� �ස්ස අ���ය රෑප �. ඉ��ය න� අ�ප�භාවය �.

පඤ්චප්රසාදය චක�ඛු�ඤ්�ණෙය� අ�ප� භාවය ෙකෙර�. පඤ්චප්රසාදයන�ෙග් පටු
ම���භාවෙයන� චක�ඛු�ඤ්�ණා�න�ෙග් ද පටු ම��� ස්වභාව අැ�වන බැ��.
එෙහ�න� ච�ෂුඃප්රසාදය ච�ෂු�න��ය න� ෙ�. ෙසස්ස ද ෙමෙස් �. භාව රෑපද්වය
ස්ත�ීලි�ගා�ෙය� අ�ප� භාවය ෙකෙර �. එෙහ�න� එය ඉ����ය පු����ය න� ෙ�.
��ත රෑපය ක�මජ රෑප ප�පාලනෙය� අ�ප� භාවය ෙකෙර�. එෙහ�න� එය
���න��ය න� ෙ�. ෙමබඳ� අ�ප� භාවයක� නැ� ෙහ�න� ෙසස� රෑප අ�න��ය රෑප �.
(උ) ඖදාරික රෑප හා සූ�ම රෑප.
පඤ්චප්රසාද සප්ත �ෂය යන ෙ�ෙළාස් රෑප ඔෟ��ක රෑප ය. ෙසස� ෙසාළස ස��ෂම රෑප
�. සප්ත �ෂය න� රෑප ශ�ද ග�ධ රස ස්ප්රෂ්ටව්ය සංඛ්යාත පඨ� ෙත�ෙජෝ වාය� �.
ප්රකෘ�ෙයන� ම ථූල බැ�න� හා �ෂය �ෂ�න�ෙග් ඝ�ටනය ඔෟ��ක බැ�න� ෙමා�හ�
ඔෟ��ක රෑප න� වූහ. ෙසස්ස �ය�� බැ�න� ස��ෂම රෑප න� �ය. ස��ෂම රෑප න�
අාෙපා ධාතු භාවද්වය හෘදයවස්තු ��ෙතන��ය අාහාර අාකාශ �ඤ්ඤත��ද්වය �කාරත�ය
ල�ෂණ චතුෂ්කය යන ෙසාළස �.
ෙ� ඔෟ��ක රෑප සන්තිෙක රෑප නමු� ෙ�. �ර පි��ය ද වහා ගන�නට හැ� බැ��.
ෙසස්ස දූෙර රෑප නමු� ෙ�. එෙස් ගත ෙනා හැ� බැ�න�. සන��ක න� අාසන�න-ළඟ.
ෙ� ඔෟ��ක රෑප සප්පටිඝ රෑප නමු� ෙ�. �ෂය �ෂ�න� හැෙපන බැ��. ෙසස්ස
අප්පටිඝ රෑපය. එෙස් හැපු� නැ� බැ��. ප�ඝ න� ප�හනනය - එකට හැපීම.
(ඌ) උපාදින්න රෑප හා අනුපාදින්න රෑප.
ක�මජ රෑප උපා�න�න රෑප ය. ෙසස්ස අන�පා�න�න �. ක�මජ රෑප න� ක�මෙයන�
ජ�ත රෑපෙයෝ ය. ඔහ� වනා� හදය රෑප ඉන��ය රෑප අ���ෙභෝග රෑප අාකාශ ධාතු
වශෙයන� අටෙළාෙස�. පසාදභාව ��ත ඉන��ය රෑප �. පඨ� අාෙපෝ ෙත�ෙජෝ වාෙයෝ
වණ�ණ ග�ධ රස ඕජා අ���ෙභෝග රෑප �. ඒ මතු පළ ෙ�. තෘෂ්ණාදෘෂ්� ��න�
අත්යන�තෙයන� ගන�නා ලද්ෙද් උපා�න�නය. ක�මජ රෑප සත��වසන�තානෙය� �ය�
කල්� පැවැ�� වශෙයන� අා�න�න ය. ගෘ�ත ය. පරාමාෂ්ට ය. එෙස් ෙනා පවත�නා රෑප
අන�පා�න�න ය. එ න� �ත�තජ සෘතුජ අාහාරජෙයෝ �. එ� �ස්තර මතු පළ ෙ�.
(එ) සනිදර්ශන රෑප හා අනිදර්ශන රෑප.
රෑපායතනය ස�ද�ශන රෑපය. ෙසස� සත� �ස්ස අ�ද�ශන රෑප �. �ද�ශන ස�ත බව
ස�ද�ශන ය. �ද�ශන න� ච�ෂු��නෙයන� �ක�ක ය�තු බව �. අැ�න� �ක�ක
හැක�ෙක� රෑපායතන �. ෙසස්ස අැ�න� �ක�ක ෙනා හැ� බැ�න� අ�ද�ශන �.
(ඒ) ෙගෝචරග්ගාහික රෑප හා අෙගෝචරග්ගාහික රෑප.
චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ��හා කාය යන ප්රසාද රෑප පස ෙගෝචරග්ගා�ක රෑප ය. ෙසස�
ෙත�ස්ස අෙගෝචරග්ගා�ක රෑප �. ෙගෝචරග්ගා�ක න� ෙගා�රැ රක�නා බව ය. ෙම�
ෙගා�රැ න� රෑප ශ�ද ග�ධ රස ස්ප�ශෙයෝ ය. ප්රසාද මණ�ඩෙයන� ය�ත� ච�ෂුරා� පස ම

රෑපා� අරමුණ� ගන�ෙන� ය. එද �ඤ්�ණා���ත වැ ය. ෙසස්ස එබන�දක� නැ� බැ�න�
අරමුණ� ෙනා ගන�ෙන� ය. එ� � චක�ඛු ෙසෝත ෙදක අස�පත�ත ෙගෝචරග්ගා�කය � ද
ඝාණ ��හා කාය ස�පත�ත ෙගෝචරග්ගා�කය � ද �යන� ලැෙ�. ග�ධ රස
ෙඵා�ඨ�බෙයෝ ඝාණ ��හා කායයන�� හැපුණ� කල්� ම අරමුණ� ෙව�. ෙනාහැපුණ�
කල්� අරමුණ� ෙනා ෙව�. එෙහ�න� ඔවුහ� ස�පත�තග්ගා�ක ය. රෑප ශ�ද චක�ඛු
ෙසාතයන�� ෙනාහැපී ෙකසඟක පමණවත� �ර පවත�නා කල්� අරමුණ� ෙ�. එෙහ�න� ඒ
ෙදක අස�පත�තග්ගා�ක ය. ෙ� �යල්ල ස�පත�තග්ගා�ක ය යන� අැතැ� අාචා�ය මත
� රෑප ද�ශනයට අාෙලෝකයද ශ�ද ශ්රවණයට අාකාශය ද අවශ්ය බැ�න� චක�ඛු ෙසෝත
අස�පත�ත ෙගෝචරග්ගා�කය � ෙම� �යන ල�.
(ඔ) අවිනිබ්ෙභෝග රෑප හා විනිබ්ෙභෝග රෑප.
පඨ� අාෙපෝ ෙත�ෙජෝ වාය� වණ�ණ ග�ධ රස ඕජා යන අට අ���ෙභෝග රෑප ය. ෙ� රෑප
අට �� �ෙටක ෙවන� කළ ෙනා හැ� ය. එක කලාපයක� වශෙයන� ම පව�. එබැ�න�
එයට අ���ෙභෝග රෑපය � �යන� ලැෙ�. ෙසස� �ස්ස ���ෙභෝග රෑප ය. ෙවන� කළ
හැ� බැ��.
ප්රශ්න.
1. රෑප එක�ධය� ෙකෙස් �ය හැ� ද? අෙහ්තුක සප්ප�චය සංඛත අප්පහාත�බ
�ස්තර කරන�.
2. ද්වාර රෑප ඉන��ය රෑප ෙ� ය � දක�වන�.
3. ෙසාෙළාස් ස��ෂම රෑප දක�වන�.
4. උපා�න�න රෑප හා අන�පා�න�න රෑප දක�වන�. කුමක� ෙහ�න� උපා�න�න ය �
�යන� ලැෙ� ද?
5. අ���ෙභෝග රෑප දක�වන�.

8. රෑප සමුට්ඨාන.
යට පාඩ�න� රෑප �භාගය දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම� රෑප සමු�ඨානය දක�වන� ලැෙ�. රෑප
සමු�ඨාන න� රෑප හට ගැන�ෙ� ෙහ්තු ය.
(අ) කර්ම, (ආ) චිත්ත, (ඉ) සෘත� (ඊ) ආහාරය යි රෑප සමුට්ඨාන සතෙරකි. (අ) කර්ම න�
ෙ�තනා ය. එය වනා� ප�ඨානෙයන� නා නා �ෂ�ක ක�ම ප්රත්යය � ව�ෙළ් ය.
“නානාක්ඛණිකා ක�සලාක�සල ෙචතනා විපාකා නං ඛ�ධානං කටත්තා ච රෑපානං
කම්මපච්චෙයන පච්චෙයා” නානා�ෂ�ක කුශලාකුශල ෙ�තනා �පාක ස්ක�ධයන�ට ද
ක�මජ රෑපයන�ට ද ක�ම ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය. යන� එ� අ�ථ �.
නානා�ෂ�ක න� සහජාත ෙනාවන බව �. පූ�ව ජන�මෙය� �ද්ධ බව ය.

(අ) රෑප උපදවන ක�ම න� අකුසල ෙ�ෙළාස, කාමාවචර කුසල අට, රෑපාවචර කුසල
පස යන පස්�ස්ස ය. ෙමා�හ� අ�සංස්කරණය කරන ලද්ෙ� තමාෙග්ම මතු ජන�ම
පි�බඳද ප්ර�ස��ෙය� පටන� එක� එක� �ත�තයක� පි�බඳද උත�පාද ස්�� භ�ග යන
අවස්ථාත�යෙය� ක�මජ රෑප �පදව�. අ�සංස්කරණය ��ම න� මතු �පාක හා රෑප
ලැෙබන හැ�යට පි�ෙයල ��ම ය. ක�මජ රෑප මතු �ක�ෙ�. �ත�තයන�ට �නා
රෑපයන�ට �පාක ව්යවහාරය ෙනා ලැෙ�. ක�මෙයන� හටගන�නා රෑපයන�ට ක�මජ
රෑපය� ද කටත�තා රෑපය � ද �යන� ලැෙ�. �ත�තයන�ෙග් උත�පාද �ෂණෙය� පමණක�
ක�මජ රෑප උප��. ස්�� භ�ග�ෂණයන�� න�ප��� අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ �යත�.
අරැපාවචර කුසල රෑප න�පදවන�ෙන� ය. රෑප �රාගය පි�ස ම වඩන ලද බැ��.
(අා) �ත�ත න� සස�ප්රය�ක�ත �ත� ය. “ෙහත� ෙහත� සම්ප්රයුක්තක නං ධම්මානං තං
සමුට්ඨානානංච රෑපානං ෙහ්ත� පච්චෙයන පච්චෙයා” යන� ප�ඨාන පා� �. ෙහ්තු ෙහ්තු
ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ට ද තත� සමු�ඨාන රෑපයන�ට ද ෙහ්තු ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�
යන� එ� අ�ථ �. ෙම�න� ස�ප්රය�ක�තයන�ෙගන� ද රෑප උපදවන බව දත ය�තු ය.
රෑප උපදවන �ත�ත න� අරෑප �පාක ෙදපස් �ඤ්�ණ යන තු�ස් �ත� හැ� ෙසස�
පන� සැත�තෑ �ත� ය. ඔ�හ� ප්ර�ස��යට අනතුරැ වැ ලැෙබන භවා�ගෙය� පටන� එක�
එක� �ත�තයාෙග් උත�පාද�ෂණෙය� �ත�තජ රෑප උපදවන�ෙන�ය. �ත�තෙයෝ ස්�� භ�ග
�ෂණයන�� රෑප උපදවන�නට අසම�ථ ෙව�. �ත�තජ රෑප මතු �ක�ෙ�. අරෑප �පාක
�ත� රෑප න�පදවන�ෙන� අරෑප භූ� බැ��. එෙතක� ද? එ�� උප�න සසා�ස් �ත� ම රෑප
න�පදව�. ප්ර�ස��ෙය� රෑප නැ� බැ�න� රෑප �ජයාෙග් ම අ�ද්යමාන�වය ඊට ෙහ්තු �.
ෙදපස් �ඤ්�ණ රෑප න�පදවන�ෙන� එ� ධ්යානා�ග ෙනා ෙයෙදන බැ��.
ධ්යානා�ගෙයා රෑප ඉපද�ෙම� �ෙශ්ෂ ෙහ්තූහ� �.
තවද පසෙළාස් කාම රෑප ප්ර�ස�� �ත� ද �ෂීණාශ්රවයන�ෙග් චු� �ත ද රෑප න�පදව�.
එෙස් වුව ද ඔ�හ� භව�ග වශෙයන� ද චු� වශෙයන� ද පවත�නා �ට රෑප උපදවන
බැ�න� ෙම� ෙනා හැ� ගන�නා ල�� දත ය�තු. ප්ර�ස�� �ත� රෑප න�පදවන�ෙන� වස්තු
��වලත�වෙය�. අැතැ�හ� �යල්ලන�ෙග් ම චු� �ත� රෑප න�පදවන�ෙන� ය � �යත�.
යට �ක�වුණ� පන�සැත�තෑ �ත� අතුෙරන� අ��ද්වය හැ� ස�� වැ�රැ� අ�පණා පවන�
රෑප උපදවන� පමණක� ෙනාෙ�. ඉ�ය�වලට ද උපස්ථ�භනය කරන�ෙන� ය. ෙම� ඉ�ය�
වශෙයන� ගත ය�ත�ෙත� ගමන හැ� ෙසස� �ටු�, �ඳ��, ���ය � �යන� ලැෙ�. ගමන
�ඤ්ඤත��ෙය� අැතුළත� බැ��. අ�පණා ජවන� �ඤ්ඤත�� න�පදවන�ෙන�ය.
ෙවා�ථපන කාමාවචර ජවන අ�� යන �ඤ්ඤත�� ද උපදවන�ෙන� ය. ෙවා�ථපන න�
මෙනාද්වාරාව�ජන �. කාමාවචර ජවන න� අකුසල් ෙ�ෙළාස කාමාවචර කුසල අට
මහා ක�ියා අට හා හ�තුප්පාද �. අ�� න� පඤ්චම�ඣධානකුසල හා එම ක�ියා �
�ඤ්ඤත�� න� කාය ව� �ඤ්ඤත�� �.

ෙසෝමනස්ස ජවන ෙතෙළස �නා ද උපදවන�ෙන� ය. ෙසෝමනස්ස ජවන� ෙතෙළස න�
ෙලෝභ මූලික ෙසෝමනස්ස සහගත අකුශල සතර ය. ෙසෝමනස්ස සහගත කාමාවචර
කුසල සතර ය. එෙස් ම මහා ක�ය
ි ා සතර ය, හ�තුප්පාද ය යන ෙමාහ� �. එ�න�
කුසලාකුසල අ�න� පෘථග්ජනෙයෝ ද, ����ප්පය�ත�ත අකුසල ෙද�න� හා ෙසෝමනස්ස
කුසල සත�න� ෛශ�ෂෙයෝ ද ක�ියා ප�න� රහත�හ� ද �නාෙස�. ඉ�� හ�තුප්පාදය
අෙනෟ��කාර�මණෙය� ය.
(ඉ) සෘතු න� ශීත උෂ්ණ සංඛ්යාත ෙත�ෙජෝ ධාතු ය. එය ස්�� ප්රාප්ත වූෙය් අධ්යාත�ම
බා�ර ෙදක�� ම ස��ස� ප�� රෑප උපදවන�ෙන� ය. ස්�� ප්රාප්ත න� උත�පාද
භ�ගාවස්ථානෙය� ෙනා වැ ස්�� අවස්ථාෙය� ම ෙත�ෙජෝධාතුව රෑප උපදවන බව �
�යා ය. ස��ස� ප�� න� ලැෙබන ප�� අ�ඣධත��ක සන�තානෙය� උතුජ කලාප සතර ම
ලැෙ�. බා�රෙය� ස�ද්ද�ඨක සද්දනවක ෙදක ලැෙ�. උතුර රෑප හා උතුජ රෑප කලාප
මතු �ක�ෙ�.
(ඊ) අාහාර න� ඔජා ය. ඒ ඔජා සංඛ්යාත අාහාර අන�භව කරන කාලෙය� තැන�පත� වූෙය්
ම අාහාර සමු�ඨාන රෑප උපදවන�ෙන� ය. තැන�පත� වූෙය්ය � �යන ලද්ෙද් ස්��
අවස්ථාව සඳදහා ය.
ඔජා වනා� ක�මසමු�ථානා� වශෙයන� චතු��ධ වූ අධ්යාත��ක ඔජා ය, අ�ත පීත
ඛා�ත සා�ත වශෙයන� චාතු��ධ වූ බා�රගත ඔජාය � ද්��ධ ෙ�. ඒ ද්��ධ ඔජා ම
සංස�ග වශෙයන� ලබන ලද උපස්ථ�භ අැත�ෙත� ම අාහාරජ රෑප උපදවන බැ�න�
අන�භව කරන කාලෙය� ය � �යන ල�. ෙම� අන�භව කරන කාලෙය� ය � �යන
ලද්ෙද් බලවත� අවස්ථාව ෙගනැ ය මෑ�යන� වැළඳ� අාහාරය ගැබ හ�න� දරැවාෙග්
ශ�රෙය� පැ�ර රෑප උපදවන�ෙන�ය. එෙස් ම අැඟ ගැල්වූ අාහාර ද රෑප උපදවන�ෙන� ය.
අාහාරය මුඛෙය� තුබූ අැ�ල්ෙල� ම රෑප අටක� උපදවන බව ද සැ�ෙ� � එක� එක�
බත�තුල�න� රෑප අට අට උප�න බව ද �යා �ෙ�.
කර්මජාදි චත�ර්විධ රෑප සංඛ්යාව ෙමෙස් ය.
යට �ක�වුණ� අට�වස� රෑප අතුෙරන� හදය ඉන්ද්රිය රෑපෙයෝ කර්මජෙයෝ මැ ය. හදය න�
හෘදය වස්තු රෑපය, ඉන��ය න� ච�ෂුරා� පංචප්රසාද හා ස්ත�ීභාව පුරැෂභාව හා
���න��ය. ෙ� රෑප නවය ක�ම ෙහ්තුෙයන� ම හටගන�ෙන�ය. �ත�ත සෘතු අාහාර
ෙහ්තුෙයන� භව ෙනාගන�ෙන� ය. �ත ප්රසන�න කල්� ඉන��යයන�ෙග් ප්රසන�න�වය
�ද්ධ�ය හැ�ය. එෙහත� ඉන��ය �ත�තජ ෙනා ෙ�. ක�මජ රෑප උපුල් පිය�� ෙමන� ද
ක�මය එ� �ජ ෙමන� ද �ත�ත සෘතු අාහාර ජල හා මඩ අා�ය ෙමන� ද සැල�ය ය�තුය.
එකක� ප්රසන�න කල්� අන්යයන�ෙග් ද ප්රසන�නත�වය �ද්ධ ෙ�. සහච�ත බැ��.

�ඤ්ඤත�� ද්වය චිත්තජ ම ය. �ඤ්ඤත�� ද්වය න� කාය �ඤ්ඤත�� හා ව�
�ඤ්ඤත�� ය. එය �ත�තෙයන� ම හට ග�. ක�මෙයන� ෙහෝ සෘතුෙයන� ෙහෝ අාහාරෙයන�
ෙහෝ ෙනා හට ග�.
ශ�ද �ත�තජ හා සෘතුජ ය. ඉ� � ස�ඤ්�ණක ශ�ද �ත�තෙයන� ද අ�ඤ්�ණක
ෙමඝ ශ���ය සෘතුෙයන� ද හටගන�ෙන� ය � දත ය�තු �. නිධිකණ්ඩ ස�ත�ෙය�
“සුවණ්ණතා සුස්සරතා” � �න ඵල වශෙයන� ස�ස්වරත�වය ව�ෙළ් ය. එෙහත� එය
ක�මජ ෙනාෙ�.
ලහුතා මුදුතා කම්මඤ්ඤතා යන රෑපත්රය සෘත�ෙයන් ද චිත්තෙයන් ද ආහාරෙයන් ද
හටගන්ෙන් ය. ක�මෙයන� ෙනා හට ගන�ෙන� ය.
අවිනිර්ෙභෝග රෑප හා ආකාශ ධාත�ව කර්මාදි සතරින්ම හටගන්ෙන් ය. අ���ෙභෝග රෑප
න� පඨ�, අාෙපා, ෙත�ෙජා, වාය�, ව�ණ, ග�ධ, රස, ඔජා යන අට �. ෙ� රෑප නවය
චතුජ�.
ල�ෂණ රෑප ක�මා�න� අතුෙරන� කුම�න�� ෙනා හට ගන�ෙන� ය. ල�ෂණ රෑප න�
උපචය සන�ත� ජරතා අ��චතා �. ෙමෙස් ගත� කල්� ක�මජ රෑප �යල්ල අට
ෙලාෙස�. එන� එ්කාන�ත ක�මජ වූ හදය ඉන��ය රෑප නවය හා චතුජ වූ අ���ෙභෝග
අාකාශ යන නවය �. පෘ��, අප්, ෙත�ජස්, වාය�, වණ�ණ, ග�ධ, රස, ඔජා, අාකාශ, චක�ඛු,
ෙසාත, ඝාණ, ��හා, කාය, ඉ����ය, පු��න��ය, �����ය, හදයව�ථු යන අටෙළාස්
රෑප ක�මජය � � �යා �.
�ත�තජ රෑප �යල්ල පසෙළාෙස�. එන� ඒකාන�ත �ත�තජ වූ �ඤ්ඤත��ද්වය හා ශ�ද,
ලහ�තා� තුන, අ���ෙභෝග අාකාශ යන ෙමාහ� �. පඨ�, අාෙපා, ෙත�ෙජා, වාය�, වණ�ණ,
ගන�ධ, රස, ඔජා, අාකාශ, කාය �ඤ්ඤත��, ව� �ඤ්ඤත��, ශ�ද, ලහ�තා, මු�තා,
ක�මඤ්ඤතා යන රෑප පසෙළාස �ත�තජ රෑපය � � �යා �.
සෘතුජ රෑප �යල්ල ෙතෙළස�. එන� ශ�දය, ලහ�තා� ත�ක
ි ය, අ���ෙභෝග රෑප
අාකාශය යන ෙමාහ� �. පඨ�, අාෙපා, ෙත�ෙජා, වාය�, වණ�ණ, ගන�ධ, රස, ඕජා, අාකාශ
ශ�ද, ලහ�තා, මු�තා, ක�මඤ්ඤතා යන ෙතෙළස සෘතුජ රෑපය � � �යා �.
අාහාරජ රෑප �යල්ල ෙ�ෙළාෙස�. එන� ලහ�තා� ත�ක
ි ය, අ���ෙභෝග, අාකාශ යන
ෙමාහ� �. පඨ�, අාෙපෝ, ෙත�ෙජා, වාෙයා, වණ�ණ, ගන�ධ, රස, ඔජා, අාකාශ ලහ�තා, මු�තා,
ක�මඤ්ඤතා යන ෙ�ෙළාස අාහාරජ රෑපය � � �යා �.
“අට්ඨාරස පණ්ණරස ෙතරස ද්වාදසාති ච
කම්ම චිත්ෙතාත�කාහාර ජාති ෙහාන්තී යථාක්කමං”.

පි�ෙවලින� ක�මජ රෑප අටෙළාෙස�. �ත�තජ රෑප පසෙළාෙස�. සෘතුජ රෑප ෙතෙළස�.
අාහාර රෑප ෙ�ෙළාෙස�. යන� එ� භාව �.
“ජායමානාදිරෑපානං සභාවත්තා හි ෙකවලං
ලක්ඛණානි න ජායන්ති ෙකහි චිති පකාසිතං”
උ�චය, සන�ත�, ජරතා, අ��චතා යන සතර ජායමානා� රෑපයන�ෙග් ස්වභාව ෙහ�න�
කුම��� ෙනා හට ග� ය � �යන ල�. ජායමාන න� උපදනා.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

රෑප සමු�ඨාන ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? එකක� එකක� බැගින� පැහැ�ලි කරන�.
ක�මසමු�ඨාන ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
�ත�තසමු�ඨාන රෑප ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
සෘතු, අාහාර සමු�ඨාන රෑප ෙකෙතක� ෙකෙතක� ද? කවර කවරහ� ද?
එකජ, ද්�ජ, ත�ිජ, චතුජ, අජ, රෑප ෙබ� දක�වන�.

9. රෑප කලාප.
යට පාඩ�න� රෑප සමු�ඨාන දක�වන ල�. ෙම� රෑප කලාප දක�වන� ලැෙ�.
රෑප කලාප න� එක� වැ ම උප�න-එක� වැ ම �රැද්ධ වන-එක ම �ශ්රය අැ� එක� වැ ම
පව�න රෑප සමූහෙයෝ ය. ඔ�හ� මු�ල්ල එක��ස්ෙස�. ඉන� නවෙයක� ක�ම සමු�ඨාන
කලාප ය. සෙයක� �ත�ත සමු�ඨාන කලාප ය. සතෙරක� සෘතු සමු�ඨාන කලාප ය.
ෙදෙකක� අාහාර සමුටඨාන කලාප �.
කම්ම සමුට්ඨාන රෑප කලාප නවය.
චක�ඛුදසක, ෙසෝතදසක, ඝාණදසක, ��හාදසක, කායදසක, ඉ��භාව දසක, පු�භාව
දසක, ව�ථු දසක, ��ත නවක යන ෙ� නවය ක�මසමු�ඨාන කලාප �. ෙමා�හ�
ක�මෙයන� ම හටගන�ෙනෝ ය. ක�මජ රෑප අටෙළාස කලාප වශෙයන� නවයකට සංග්රහ
වූ බව දත ය�තු �.
ච�ෂුෙයන� උපල�ෂිත වූ ෙහෝ ච�ෂුව ප්රධාන ෙකාට අැත�තා වූ ෙහෝ දසය චක�ඛු දසක ය
�. ච�ෂුඃ ප්රසාදය, �����ය, අ���ෙභෝග යන ෙ� දසය චක�ඛුදසක ය. ෙ� දසය
උප�න�ෙන� ද එකට ය. �රැද්ධ වන�ෙන� ද එකට ය. ෙමාවුන�ෙග් �ඃශ්රය ද එෙකක� ම ය.
පැවැත�ම ද එක�වැ ම ය. එෙහ�න� ෙ� චක්ඛු දසක කලාපයයි කියනු ලැෙබ්. ෙසස්ෙස� �
ක�මය ෙමෙස් ය.

ෙසාතප්පසාද, �����ය, අ���ෙභෝග-ෙසාත දසක ය. ඝාණප්පසාද, �����ය,
අ���ෙභෝග-ඝාණ දසකය. ��හාප්පසාද, �����ය අ���ෙභෝග-��හා දසකය.
කායප්පසාද �����ය, අ���ෙභෝග-කාය දසකය, ස්තභ
�ී ාව, �����ය අ���ෙභෝග
ඉ��භාව දසකය, පු�භාව, �����ය, අ���ෙභෝග පු�භාව දසකනය, හදයව�ථු
�����ය, අ���ෙභෝග-ව�ථු දසකය, �����ය හා අ���ෙභෝග-��ත නවකය�. ෙ�
ලැෙබන සැ� මතු �ක�ෙ�.
චිත්ත සමුට්ඨාන රෑප කලාප සය.
ස�ද්ධ�ඨකය, කාය�ඤ්ඤත�� නවකය, ව��ඤ්ඤත�� දසකය, ලහ�තාෙදකා දසකය,
කාය�ඤ්ඤත�� ලහ�තා� ද්වාදසකය, ව��ඤ්ඤත�� සද්දලහ�තා� ෙතරසකය යන සය
�ත�ත සමු�ඨාන කලාපෙයෝ ය. ෙමාහ� ��න� �පෙදත�.
ස�ද්ධ�ඨක න� අ���ෙභෝග රෑපය. එම කාය �ඤ්ඤත��යා හා ය�ක�තවූෙය් කාය
�ඤ්ඤත�� නවකය ෙ�. ව��ඤ්ඤත�� ශ�ද හා ය�ක�ත වූෙය් ව��ඤ්ඤත�� දසකය
ෙ�. ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා හා ය�ක�ත වූෙය් ලහ�තාෙදකා දසකය ෙ�. කාය
�ඤ්ඤත�� ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා හා ය�ක�ත වූෙය් කාය �ඤ්ඤත�� ලහ�තා�
ද්වාදසකය ෙ�. ව��ඤ්ඤත�� සද්ද ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා හා ය�ක�තවූෙය්
ව��ඤ්ඤත�� සද්දලහ�තා� ෙතරසකය ෙ�. ය� තැෙනක ව��ඤ්ඤත��ය අැත�ෙත� න�
එ� ශ�දය ද අැත�ෙත� ය.
�තක�ක �ප්ඵාර ශ�දය ව��ඤ්ඤත�� ර�ත ශ�ද නවකෙයකැ � අැතැ� තැෙනක
දක�වන ල�වත� එය අාචා�යයන� ��න� ප්ර�ෙ�ෂ්ප කරන ල�.
�ශුද්�මා�ගෙය� ද ශ�දනවකයක� දක�වනලද ෙහ�න� ස�ද්ධ�ඨක, සද්දනවක,
කාය�ඤ්ඤත�� නවක, ව��ඤ්ඤත�� දසක, ලහ�තා ෙදකාදසක, සද්ද ලහ�තා� ද්වාදසක,
කාය �ඤ්ඤත�� ලහ�තා� ද්වාදසක, ව��ඤ්ඤත�� සද්දලහ�තා� ෙතරසකය � �ත�තජ
රෑපකලාප අෙටක� අැතැ� �කාෙයක දක�වන ලද්ෙද් ය.
උත�සමුට්ඨාන රෑප කලාප සතර
ස�ද්ධ�ඨක, සද්දනවක, ලහ�තා ෙදකාදසක, සද්දලහ�තා� ද්වාදසකය � උතුසමු�ඨාන
රෑපකලාප සතෙර�. ෙමා�හ� සෘතුෙයන� හටගන�ෙනෝ ය.
ස�ද්ධ�ඨක න� අ���ෙභෝග රෑප අට ය. එම සද්ද සමග ය�ක�ත වූෙය් සද්දනවකය.
ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා සමග ය�ක�ත වූෙය් ලහ�තා ෙදකාදසකය. ශ�ද ලහ�තා මු�තා
ක�මඤ්ඤතා සමග ය�ක�ත වූෙය් සද්ද ලහ�තා� ද්වාදසකය. ෙම� ශ�ද සෘතුජ �.
ආහාර සමුට්ඨාන රෑප කලාප ෙදක.

ස�ද්ධ�ඨක, ලහ�තා ෙදකාදසකය � අාහාර සමු�ඨාන කලාප ෙදෙක�. ෙ� ෙදක අාහාර
ප්රත්යෙයන� හටගන�ෙන� ය.
ස�ද්ධ�ඨක, ලහ�තා ෙදකාදසකය � අාහාර සමු�ඨාන කලාප ෙදෙක�. ෙ� ෙදක අාහාර
ප්රත්යයෙයන� හටගන�ෙන� ය.
ස�ද්ධ�ඨක න� අ���ෙභෝග රෑපය එම ලහ�තා මු�තා ක�මඤ්ඤතා සමග ය�ක�ත වූෙය්
ලහ�තා ෙදකාදසකය �.
ෙ� එක��� රෑප කලාප අතුෙරන� ස�ද්ධ�ඨක සද්ද නවක යන උතුසමු�ඨාන කලාප
ෙදක බා�රෙය� ද ලැෙ�. ෙසස� �යල්ල අධ්යාත�මෙය� ය.
“කම්ම චිත්ෙතාත�කාහාර සමුට්ඨානා යථාක්කමං,
නවච්ඡ චත�ෙරා ද්ෙව ති කලාපා එකවීසති.”
ක�මජ රෑප කලාප නවෙය�. �ත�තජ රෑප කලාප සෙය�. උතුජරෑප කලාප සතෙර�.
අාහාරජ රෑප කලාප ෙදෙක�. ෙමෙස් මු�ල්ල එක��ස්ස ය.
අාකාශ ධාතුව කලාපයන�ෙග් ප��ෙ�ද මාත� බැ�න� �� රෑප කලාපෙයක අ�ග�වයට
ෙනාපැ�ෙණ�. උපචයා� ල�ෂණ රෑප ද රෑපයන�ෙග් උත�පා�� ල�ෂණ මාත� බැ�න�
�ඤ්ඤත�� ෙමන� රෑප කලාප පි�බඳද අ�ග ෙනා� ය.
�යන ලද මැ �.
“කලාපානං පරිච්ෙඡද ලක්ඛණත්තා විචක්ඛණා
න කලාපඞ්ගමිච්චාහු ආකාසං ලක්ඛණානිච.”
අ�ථ ස�ගම �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

රෑප කලාප යන�ෙන� අ�ථය පැහැ�ලි කරන�. ඔ�හ� �යල්ල ෙකෙතක� ද?
ක�මජ රෑප කලාප ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
�ත�තජ රෑප කලාප �ස්තර කරන�.
සෘතුජ, අාහාරජ රෑප කලාප දක�වන�.
කලාපා�ග ෙනා වන රෑප දක�වා එයට ෙහ්තු දක�වන�. බා�රෙය� කවර කවර රෑප
කලාප අැත�ෙත� ද?

10. රෑප ප්රවෘත්ති ක්රම.
යට පාඩෙමන� රෑප කලාප දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම� රෑප පවත�නා පි�ෙවල දක�වන�
ලැෙ�.
කාම ෙලෝකය රෑප ෙලෝකය � රෑපී ෙලෝක ෙද වැ�රැ�. කාම ෙලෝක න� සතර අපාය
��ස් ෙලාව ෙද�ෙලාව යන එෙකාෙළාස් කාම භූ� �. රෑප ෙලෝක න� බ්රහ්මපා�ස�ජා�
ෙසාෙළාස් බ්රහ්ම භූ� �. අරෑපෙලෝකෙය� කැලම රෑප නැත�ෙත� ය.
අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංෙසදජ, ඔපපාතිකය � සත��වයන� අැ��ෙ� ක�ම සතෙර�.
ෙමාවුනට අණ�ඩජෙයා� යනා� වශෙයන� ෙයා� ය � �යන� ලැෙ�.
ව�ෙළ් මැ �, මහා �හනාද ස�තෙ
� ය�: “චතස්ෙසාෙඛා ඉමා සාරිපුත්ත ෙයානිෙසා කතමා
චතස්ෙසා! අණ්ඩජාෙයානි, ජලාබුජාෙයානි, සංෙසදජාෙයානි, ඔපපාතිකාෙයානි” �
අණ�ඩෙයන� - �ජුව�න� උප�න�ෙනෝ අණ�ඩජෙයෝ ය. ප�ෂි ස�පා�හ� �. “ෙය ෙඛා ෙත
සාරිපුත්ත සත්තා අණ්ඩෙකාසං අභිනිබ්භිජ්ජ අභිනිබ්භිජ්ජ ජායන්ති අයං වුච්චති සාරිපුත්ත
අණ්ඩජාෙයානි” ශා�පුතය
� , ය� සත��ව ෙකෙනක� අණ�ඩෙකෝෂය �ඳ�ෙගනැ උප�ත� ද එය
අණ�ඩජ ෙයා�ය � �යන� ලැෙ�. යන� එ� අ�ථ �. ජලාබුෙයන� උප�න�ෙනෝ ජලාබුජෙයෝ
ය. මන�ෂ්යා�හ� �. “ෙය ෙඛා පන ෙත සාරිපුත්ත සත්තා ව�ථිෙකාසං අභිනිබ්භිජ්ජ
අභිනිබ්භිජ්ජ ජායන්ති අයං වුච්චති සාරිපුත්ත ජලාබුජාෙයානි” ශා�පුත�ය, ය� සත��ව
ෙකෙනක� වස්�ෙකෝෂය �ඳ� ෙගනැ උප�ද්ද එය ජලාබුජ ෙයෝ�ය �. “ජරං ජීරණං ෙභදං
යාති උෙපතීති ජලාබු. ජලං වුච්චති කලලං තං ආවුණති පටිච්ඡාෙදතීති ජලාබු” යන� ෙහ�න�
��ණයට ෙභදයට යන�ෙන� ෙහෝ ජල සංඛ්යාත කලල රෑපය වසන�ෙන� ෙහෝ ජලාබු න�
ෙ�. ෙලෝකව්යවහාරෙය� වැ�මසය� �යන� ලැෙ�. ෙපෙළ� වස්�ෙකෝෂය� �යන� ල�.
සංෙස්දෙයන� උප�න�ෙනෝ සංෙස්දජෙයෝ ය. මැ�, ම�රැ අා�හ� ය. “ෙය ෙඛා ෙත සාරිපුත්ත
සත්තා පූතිමච්ෙඡ වා ජායන්ති පූති ක�ණෙප වා පූතික�ම්මාෙස වා ච�දනිකාය වා ඔලිගල්ෙල
වා ජායන්ති අයං වුච්චති සාරිපුත්ත සංෙසදජා ෙයානි” ශා�පුත�ය, ය� සත��ව ෙකෙනක�
කුණ� මෙස� ෙහෝ කුණ� ��ෙය� ෙහෝ කුණ� ෙබාජුන�� ෙහෝ ග�ෙ�ර ගවරවල ෙහෝ
උප�ත� ද එය සංෙසදජෙයා� �. සංෙස්දජ න� �ය�රාව අැ� ෙතත� ස්ථාන �. අපි���
තැන� වශෙයන� කුණ� මස් අා�යද පි��� තැන� වශෙයන� පිය�� මල් ඵල අා�ය ද දත ය�තු.
ෙ� ත�ි�ධාකාරෙයන� ම ෙවනස් වැ ප�පූ�ණා�ග ප්රත්ය�ග අැ� වැ පහළ වන�ෙනෝ
ඔපපා�කෙයෝ ය. ෙද්වා�හ� �. “ෙදවා ෙනරයිකා එකච්ෙච ච මත්රස්සා එකච්ෙච ච
විනිපාතිකා අයං වුච්චති සාරිපුත්ත ඔපපාතිකා ෙයානි” ශා�පුත�ය, ෙද�ෙයෝ ද
ෙනර�කෙයෝ ද අැතැ� මන�ෂ්යෙයෝ ද අැතැ� ��පා�කෙයෝ ද ඔපපා�කෙයෝ� � �යන�
ලැෙ�. ෙම� ෙද්ව නාමෙයන� බ්රහ්මෙයෝ ද ගැෙන�. ෙනර�ක ��ඣධාමෙපත ෙද්ව බ්රහ්ම
ඔපපා�ක ය. �රශ්�න ෙසස� ෙප්ර්ත අස�ර මන�ෂ්ය භූ�ෂ්ඨෙදව සත�න� ම උප�ත�.

ප�පූ�ණ ඉන��ය අැත�ෙතෝය. අප�පූ�ණ ඉන��ය අැත�ෙතෝ ය� ද සත��වෙයෝ ෙද වැ�රැ�
ෙව�. ඉන��ය ස�පූ�ණ වූෙවෝ ප�පූ�ණ ඉන��ය අැත�ෙතෝය. උෟන ඉන��ය අැත�ෙතෝ ද
ප�පූ�ණ ඉන��ය අැත�ෙතෝ ය.
සත��වයන�ෙග් රෑප ප්රවෘත��ය ප්ර�ස��ක�මය ප්රවෘත�� ක�මය � ද ෙද වැ�රැ� ෙ�.
උත�පත���ෂණෙය� රෑප ප්රවෘත��ය ප්ර�ස�� ක�මය �. පවත�නා කාලෙය� රෑප
ප්රවෘත��ය ප්රවෘත�� ක�මය �. මතු �ක�ෙවන පි�ෙවලින� එ� �ෙශ්ෂ �භාග දත ය�තු.
යට දැක්වුණු අටවිසි රෑප ම වනාහි කාම ෙලෝකෙයහි සුදුසු පරිදි ප්රවෘත්ති කාලෙයහි
ලැෙබන්ෙන් ය.
ප්රවෘත�� වශෙයන� කාම ෙලෝකෙය� ෙනාලැෙබන රෑපෙයක� නැ�. එෙස් වුව ද ය� ය�
සත��වයන� ෙකෙර� එය අඩු වැ� �ය හැ�ය. ඒ එෙස්මැ �. ස්ත�ීන�ට පුරැෂ භාව රෑපය
නැත�ෙත� ය. පුරැෂයන�ට ස්ත�ීභාව රෑපය නැත�ෙත� ය. නපුංසකයන�ට ෙ� ෙදක ම
නැත�ෙත� ය. අ�ධා�න�ට චක�ඛුප්පසා��ය නැත�ෙත� ය. ස��ස� ප�� ය �ෙය් එෙහ��.
සාමාන්යෙයන� බලත� ෙහාත� කාම ෙලෝකෙය� ප්රවෘත�� වශෙයන� �ය� රෑප ම ලැෙ�.
ප්ර�ස�� කාලෙය� වනා� සංෙස්දජයන�ට හා ඔපපා�කයන�ට චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ��හා
කාය භාව ව�ථු දසක සංඛ්යාත සප්ත දසකෙයෝ උත�කෘෂ්ට වශෙයන� ලැෙබ�. ඔමක
වශෙයන� චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ භාව දසක අැතැ��ට ෙනා ලැෙ�.
සංෙස්දජෙයෝ ප්ර�ස��ෙය� ප�පූ�ණ ඉ��ය අැ�වැ උප��. එෙහත� ඔවුන�ෙග් අ�ග
ප්රත්ය�ග පස�වැ ක�මෙයන� වැෙඩන�ෙන� ය. ඔපපා�කෙයෝ ද ප�පූ�ණ ඉ��ය අැ� වැ
උප��. එෙහත� ඔවුන�ෙග් අ�ග ප්රත්ය�ග පස� වැ වැ�මකට ෙනා පැ�ෙණ�. ෙසාෙළාස්
අටෙළාස් හැ��� ශ�ර ප්රමාණෙයන� ම ෙද�ෙයෝ ඔපපා�ක ෙව�. අපායා�ෙය� � වැඩුණ�
අ�ග ප්රත්ය�ග අැ� වැ ම උප��. මතු වැ�ෙමක� නැ�.
“ඔමක වශෙයන� චක�ඛුදසකා�ය අැතැ� �ට ෙනා ලැෙබන�ෙන�ය” � �ෙය් ජාත්ය�ධ
ජා�බ�ර ජාත්යඝ�ාණ නපුංසක අා� කල්පිකයන�ෙග් වශෙය�. ස�ග�ෙය� මහාන�භාව
අැ� ක�මෙයන� උපදනා ඔපපා�කයන�ට ඉ��ය �ප�තෙයක� ෙනාවන�ෙන�ය. එබැ�න�
ස�ග�ෙය� චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ෙනා ලැ�ම සංෙස්දජයන�ටය � දත ය�තු. එෙස්ම
ස�ග�ෙය� භාවරෑපයාෙග් ෙනාලැ�ම �යන ලද්ෙද් අා� කල්පිකයන�ෙග් වශෙය�.
��ග�ෙය� චක�ඛු ෙසෝත භාව රෑපයන�ෙග් ෙනා ලැ�ම සංෙස්දජ ඔපපා�ක ෙදප�ෂයට
ම වන�ෙන� ය. එ�න�� ඝ�ාණය ෙනාලැ�ම සංෙස්දජයන�ට ය. “අඝාණෙකා ඔපපාතිෙකා
න�ථි” ඝ�ාණ ර�ත ඔපපා�කෙයක� නැතැ �. යමක අටුවාෙය� දක�වන ල�. ��හා
�කලතාෙවක� ��වකුට ෙනාවන�ෙන� ය� �කාෙවක දක�වා �ෙ�. ෙමෙස�න� කලාප
හා�වන ප�� දත ය�තු.

අණ�ඩජ ජලාබුජ සංඛ්යාත ග�භෙසය්යක සත��වයන�ට ප්ර�ස��ෙය� කායදසක භාවදසක
ව�ථුදසක සංඛ්යාතදසක තුන පහළ වන�ෙන� ය. එ� � අැතැ� �ට අභාවක
සත��වයන�ෙග් වශෙයන� භාව දසකය ෙනා ලැෙ�. ප්රවෘත�� කාලෙය� ඔවුන�ට ක�මෙයන�
චක�ඛුදසකා�ය ලැෙ�.
ෙම� �ස්තරය ෙමෙස් දත ය�තු �.
ගැෙබ� ෙහෝෙනෝ ග�භෙසය්යකයෙයෝ ය. ඔහ� න� අණ�ඩජ ජලාබුජ සත��වෙයෝ ය.
අණ�ඩජ ජලාබුජ සත��වෙයෝ මාතෘ කු�ෂිෙය� පි��ඳද ග��. එෙස් පි��ඳ�� වශෙයන�
ලැෙබන රෑප කාය භාව ව�ථු දසක ය � �යන ල�. නපුංසක න� භාව දසකය ෙනා
ලැෙ�. අැතැ� තැෙනක කලල රෑප ය � �ක�ෙවන�ෙන�ත� ෙ� ය. එය ෙද්ව ��මාණෙයක�
ෙහෝ මාතෘ පිතෘ ��මාණෙයක� ෙහෝ ෙනා ෙ�. ක�ම ��මාණෙය�. ප්ර�ස�� �ත�තය
ක�ම �පාකෙය�. ඒ සමග ම පහළ වන ෙ� රෑප �ස ෙහවත� කලල රෑපය ක�මජ �.
එ� ප්රමාණය �ය�� එ� ෙලෝමයක� ප්රසන�න ෙතෙලක බහා ගසා �මූ කල අන��මට
ලැෙබන �න�� ප්රමාණ ය � �යන� ලැෙ�. මන�ෂ්ය අැසට �සය ෙනා වන �ව්ය අැ�න�
බලාගත ය�ත�ෙත�. කලල රෑපය ස�යක� ඉක��ෙමන� අ�බු�වස්ථාවට ද අ�බුද රෑපය
ස�යක� ඉක��ෙමන� ෙප� අවස්ථාවට ද ෙප� රෑපය ස�යක� ඉක��ෙමන� ඝනාවස්ථාවට
ද ඝන රෑපය ස�යක� ඉක��ෙමන� පසාඛ අවස්ථාවට ද පැ�ෙණ�. ඉක��� සයවන
ස�ෙය� �ට ෙකසා�ය සෑෙදන�ෙන� ය ව�ෙළ් මැ �.
“පඨමං කල්ලංෙහාති කලලාෙහාති අබ්බුදං
අබ්බුදා ජායෙත ෙපසි ෙපාසියා නිබ්බත්තෙත ඝෙනා
ඝනා පසාඛාජා යන්ති ෙකසා ෙලාමා නඛාපි ච.”
ෙම� අ�බුද රෑපය මස් ෙස්� ජලයක� බඳ�ය � ද ෙප� රෑපය �යවුණ� ඊය� �න��වක� බඳ�
ය � ද ඝන රෑපය ��� �ජුවක� බඳ� ය � ද පසාඛා රෑපය �ත� ෙදපා �ස පි�ස ෙවන�
වූ පිළක පස�න� ය�ක�ත ය � ද දක�වන ලද්ෙද් ය.
ෙමෙස් ක�මෙයන� වඩුත� වඩුත� එෙකාෙළාස් වන ස�ය අවසානෙය� චක�ඛු දසක
ෙසාතදසක ඝාණදසක ��හාදසක යන දසක සතර ද පහළ වන�ෙන� ය.
ෙම� �ය ය�ත�ෙතක� අැ�. අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ සත�වන ස�ෙය� පටන� චක�ඛු දසකා�
සතර ක�මෙයන� පහළ වන�ෙන� ය � �ය�. එයට අැතැ� අාචා�යවරෙයෝ ඉඳ�රා �රැද්ධ
වැ සාධක දක�ව�න� ප්ර�ෙ�ෂ්ප කර�. කථා වස්තු ප්රකරණ අටුවාෙය� “ෙසසානි චත්තාරි
සත්ත සත්තති රත්තිම්හි ජායන්ති” ෙසස� සතර සැත�තෑ සත�වන රාත�ෙ
ි ය� උප�ය’� �ක�වූ
බැ�න� එෙකාෙළාස් වන ස�ය අවසන� වූ � රාත�ී චක�ඛුදසකා� සතර පහළ වන�ෙන� ය �
දත ය�තු. තව ද සත�වන ස�ෙය� චක�ඛු දසකය ද අට වන නව වන දස වන ස�ෙය�
පි�ෙවලින� ෙසෝත ඝාණ ��හා දසක ද පහළ වන�ෙන� ය. යන අාචා�ය මතය ද කථා

වස්ත� අටුවාෙයන� ප්ර�ශිද්ධ වන බව දත ය�තු. ක�මෙයන� යන�නට අැතැ�හ� ‘ක�ෙමන’ �
ශුද්ධ ෙකාටැ ක�මෙයන� ය � �යත�.
ෛවද්යශාස්තෙ
� ය� කලල රෑපා�න�ෙග් උත�පත��ය පි�බඳද �ක�වුණ� ක�මය ෙමයට ෙවනස්
ය. “තත්ර පථෙම මාසි කලලං ජායෙත” යනා�න� පළමුවන මාසෙය� කලල රෑපය සෑෙදන
බව ද ෙදවන මාසෙය� ��ල් උණ� පවන� යන ෙම�න� ෙමානවට මුහ� කරන� ලබන
මහාභූතයන�ෙග් �� ස�බ�ධෙයන� ඝනය සෑෙදන බව ද එ ද ඉ�න� ��� �ජුවටක� ෙස්
පිණ�ඩෙයක� � න� පි��ෙයකු වන බව ද ගැහැ�යක න� ෙපසි වන බව ද
නපුංසකෙයක� න� අ�බුද වන බව ද තුනව
� න මාසෙය� අත� පා �ස සඳදහා පි�ක පසක�
නැගී �ය�� අ�ග ප්රත්ය�ග �භාගය වන බව ද සතර වන මාසෙය� අ�ගප්රත්ය�ග
�භාගය ප්රව්යක�තතර වන බව ද ග�භ හෘදය ප්රව්යක�ත �ෙම� ෙ�තනා ධාතුව
අ�ව්යක�ත වන බව ද ස�ශ්රැතෙය� දක�වන ල�.
යට �ක�වුණ� ප�� ප්ර�ස��ෙය� පටන� ක�ම සමු�ථාන රෑපෙයෝ ද ෙදවන �ත�තෙය�
ෙහවත� ප්ර�ස��යට අනතුරැ වැ ලැෙබන භව�ගෙය� පටන� �ත�ත සමු�ඨාන රෑපෙයෝ ද
ප්ර�ස�� �ත�තයාෙග් ස්�� කාලෙය� පටන� සෘතු සමු�ථාන රෑපෙයෝ ද ඔජාඵරණෙය�
පටන� අාහාර සමු�ඨාන රෑපෙයෝ �� චතුසමු�ඨාන රෑප කලාප සන�ත�ය
කාමෙලෝකෙය� �ප ජාලාවක� ෙමන� ද සංගාෙශ්රෝතයක� ෙමන� ද අාය� අැ� තාක� ෙනා �ඳ�
පවත�ෙන� ය.
ක�ම �ත�ත සෘතු ප්රත්යයෙයන� ද ඔජාව ලැෙ�. �ෙශ්ෂෙයන� ගැබ ෙහාත� දරැවාට ඔජාව
ලැෙබන�ෙන� මෑ�යන� වළඳදන ෙභෝජනෙයන� ය. ස��ස� කාලෙය� දරැවාෙග් නැෙබන�
නැඟුණ� උපුල් දණ�ඩක� බඳ� නාළෙයන� මෑ�යන� වළඳදන අාහාරයාෙග් රසය දරැවාට
ඔජාව ෙදන�ෙන� ය. සංෙසදජ ඔපපා�කෙයෝ ලැබුණ� ය� ��වක� ෙහෝ තමාෙග් ම ෙඛලය
ෙහෝ අාහාර ෙකාටැ ෙගනැ ඔජාව ලබත�.
මැෙරන කල චු� �ත�තයට ෙමාබ සතෙළාස් වන �ත�තයාෙග් ස්�� කාලය පටන�
ක�මජ රෑපයන�ෙග් උපැද්ම නව�. පළමු ඉපැද තුබුණ� ක�මජ රෑප ද චු� �ත�තය සමග
ම �රැද්ධ වන�ෙන� ය. චු� �ත�තෙයන� පස� ෙසාෙළාස් වන �ත�ත�ෂණවස්ථාෙය� පමණ
�ත�තජ රෑප සන�ත�ය ද අාහාරජ රෑප සන�ත�ය ද �ඳ� යන�ෙන� ය. ඔවුන�
අන�පා�න�නක සන�තානෙය� න�පදනා බැ��. ඉක��� මෘත කෙලබර ය � �යන� ලබන
උතුසමු�ඨාන රෑප පර�පරාව පවත�ෙන� ය. මළ සත��වයනට වැ�ත� භවාන�තරගත
ප්ර�සන��ෙය� පටන� ෙපර � ෙස් රෑප සන�ත�ය වන�ෙන� ය.
ප්රශ්න.
1. චතු��ධ ෙයෝ� �ස්තර කරන�.
2. සංෙස්දජ ඔපපා�කයන�ෙග් ප්ර�සන��ෙය� උත�කෘෂ්ට වශෙයන� ලැෙබන
සප්තදශකය දක�වන�. ඔමක වශෙයන� �ෙමක� ෙනා ලැෙ� ද?

3. අණ�ඩජ ජලාබුජයන�ෙග් ප්ර�සන��ෙය� ලැෙබන දසක තුන දක�වන�.
4. චක�ඛද
ු සකා�න� පහළ�ෙම� අවස්ථාව හා මත ෙභ්ද දක�වන�.
5. මරණාසන�න කාලෙය� රෑප නැ� වන සැ� දක�වන�. මළ ��යක පවත�ෙන� කවර
රෑප ද?

11. රෑප ප්රවෘත්ති ක්රම (ෙදවන ෙකාටස.)
කාම ෙලෝකෙය� රෑප ප්රවෘත��ය යට පාඩ�න� දක�වන ලද්ෙද්ය. ෙම� රෑප ෙලාකෙය�
රෑප ප්රවෘත��ය දක�වන� ලැෙ�.
රෑප ෙලෝකෙය� ඝාණ දසක ��හා දසක කාය දසක භාව දසකෙයෝ ද අාහාරජ
කලාපෙයෝ ද ෙනා ලැෙබ�. භාව දසකය කාමරාග ��න ෙකාටැ අැ� ක�මෙයන�
�පෙදන�ෙන�. එය �රැකරන� පි�ස කළ භාවනා බලෙයන� උප�න බැ�න� රෑප
ෙලෝකෙය� භාවද්වය ෙනා ලැෙ�. වළඳදන අාහාර නැ� බැ�න� එ� අාහාරජ කලාප ද
ෙනා ලැෙ�. එබැ�න� ම අාධ්යාත��ක ඔජාෙයන� ද අාහාරජ රෑප න�ප�. අැතැ� අාචා�ය
ෙකෙනක� රෑප ෙලෝකෙය� ගන�ධ රස ඔජා කැලම නැතැ� �ය�. එ�ට ඔවුන�ට
ලැෙබන�ෙන� දසක ෙනා වැ සප්තක ය.
රෑපී බ්රහ්මයන�ට ප්ර�සන�� කාලෙය� චක�ඛු දසක ෙසෝත දසක ව�ථුදසක යන දසක තුන
හා ��ත නවකය ම යන ක�ම සමු�ඨාන කලාප සතර ද ප්රවෘත�� කාලෙය� �ත�ත
සමු�ඨාන කලාපෙයෝ ද ලැෙබත�.
රෑප ෙලෝකෙය� ��ත නවකය �ෙශ්ෂ ෙකාටැ �යන ල�. කාමෙලෝකෙය� ෙමන�
��තාන�පාලක අාහාරජ කලාප හා කාය දසකා�ය ෙනා ලැෙබන බැ��. “ජීවිත නවකං
නාම රෑප ෙලාෙක විසුංසියා” � එෙහ�න� �යන ල�. ��ත නවකය න� රෑප
ෙලෝකෙය� ෙවන� වැ වන�ෙන� ය යන� අ�ථ �.
අසඤ්ඤසත�තයන�ට වනා� චක�ඛු දසක ෙසෝත දසක ව�ථු දසක හා ශ�ද ෙනා
ලැෙබන�ෙන� ය. එසෙම �ය� �ත�තජ රෑපෙයෝ ද ෙනා ලැෙබ�. ඔවුන�ෙග් ප්ර�සන��ෙය�
පවත�ෙන� ��ත නවකය පමෙණ�. ප්රවෘත��ෙය� ශ�ද ව��ත උතු සමු�ඨාන රෑප
පවත�ෙන� ය.
මරණ කාලෙය� කාම ෙලෝකයට වඩා රෑප ෙලෝකෙය� �ෙශ්ෂ නැ�. එ� � චු�
�ත�තෙයන� ෙමාබ සතෙළාස් වන �ත�තයාෙග් ස්�� කාලෙය� පටන� ක�මජ රෑපයන�ෙග්
උපැද්ම නව� යනා�ය ෙපරෙස් ම ය. �යය�ත�ෙතක� අැ�. එ� අාහාරජ රෑප �ෙරෝධ
නැ�. එෙස් ම කෙලබර �ෙ�ෂප ද නැත. ඔවුන�ෙග් චු� �ත�තෙයන� මතු �ත�තජ උතුජ
රෑප සන�ත�ය �ත�ත�ෂණ ස්වල්පයක� පැවැ�ය ද එක�ට ම �යල්ල �රැද්ධ වන�නා

ෙස් දක�නා ලැෙ�. කාම ෙලෝකෙය� � ඔපපා�කයන�ෙග් මෘත කෙලබර ෙනාපවත�ෙන� ය.
ඔවුන�ෙග් එක�ට ම ප�පූ�ණ වැ පහළ වූ ක�මජ රෑප ඝන වැ බලවත� වැ පව�. එය
�රැද්ධ වත� ම එ� පි�� ��බල වූ �ත�තජ සෘතුජ අාහාරජ රෑප ද පව�න�නට අසම�ථ
වැ ඒ හා සමග ම �රැද්ධ වන�ෙන� ය.
ෙමෙස් කාම රෑප අසංඥ සංඛ්යාත තුන� තන�� ප්ර�සන�� ප්රවෘත�� වශෙයන� ��ධ වූ රෑප
ප්රවෘත��ය දත ය�තු.
“අට්ඨවීසති කාෙමසු ෙහාත්තී ෙතවීස රෑපිසු
සත්තරෙසවා සඤ්ඤීනං අරෑෙප න�ථි කිඤ්චීපි
.
සද්ෙදා විකාෙරා ජරතා මරණඤ්ෙචපපත්තියං
න ලබ්භන්ති පවත්ෙත ත� න කිඤ්චිපින ලබ්භතී.”
කාම රෑපෙය� රෑප අට �ස්ස ම අැත�ෙත� ය. රෑප භූ�ෙය� ෙත�ස්ෙසක� අැත�ෙත� ය.
(ඝාණ ��හා කාය හා භාවද්වය එ� නැ� බැ��.) අසංඥ�න�ට සතෙළාසක� අැත�ෙත� ය.
(චක�ඛු ෙසෝත ඝාණ ��හා කාය භාවද්වය හදයව�ථු �ඤ්ඤත��ද්වය සද්ද නැ� බැ��.)
අරෑපෙය� �� � රෑපෙයක� නැ�.
ශ�ද �කාර ජරතා අ��චතා රෑප ප්ර�සන��ෙය� ෙනා ලැෙ�. ප්රවෘත��ෙය� ෙනා
ලැෙබන රෑප නැත. �යල්ල ලැෙබ� � ෙස් �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

රෑප ෙලෝකෙය� ෙනා ලැෙබන රෑප කලාප දක�වන�.
රෑපී බ්රහ්මයන�ෙග් ප්ර�සන��ෙය� ලැෙබන රෑප දක�වන�.
අසංඥ�න�ට පවත�නා රෑප කවෙ� ද?
බ්රහ්මයන�ෙග් මරණෙය� රෑප �ෙරෝධය ෙකෙස් ෙ� ද?
කාමරෑප අසංඥ�න�� ලැෙබන ෙනා ලැෙබන රෑප ෙ� ෙ� ය � පැහැ�ලි ෙකාට
දක�වන�. ප්ර�සන��ෙය� ෙනා ලැෙබන රෑප කවෙ� ද?

12. නිර්වාණය.
යට �ක�වුණ� �ය� පාඩ�වලින� �ත�ත ෛචත�ක රෑප �භාගය දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙම�
��වාණය දක�වන� ලැෙ�.

නිර්වාණය ෙලෝෙකෝත්තරය. ව�ෙළ් මැ� “කතෙම ධම්මා ෙලාක�ත්තරා චත්තාෙරා ච
අරියමග්ගා චත්තාරි ච සාමඤ්ඤ ඵලානි, අසංඛතා ච ධාත� ඉෙම ධම්මා ෙලාක�ත්තරා” �
සතර අා�ය මා�ග ද සතර සාමඤ්ඤ ඵල ද අසංඛත ධාතු සංඛ්යාත ��වාණය ද
ෙලෝෙකෝත�තරය යන� එ� අ�ථ �. ෙම�න� ��වාණය ප්රඥප්� මාත�යක� ෙනා වන බව
�ක�වූහ. ෙලෝක ව්යවහාර �ද්ධ ප්රඥප්� ෙලෝෙකෝත�තර ෙනා වන බැ��.
නිර්වාණය ෙසෝවාන් ආදි සතර මාර්ග ඥානෙයන් සා�ාත් කටයුත� ය. ප්ර�ෙ�ධ කළ ය�තු ය.
�ක�ක ය�තු ය. අැස් අැත�තහ� ��න� අැ�න� ච�� මණ�ඩලය ෙස් මා�ග�නලා� අා�යයන�
��න� මා�ග �නෙයන� ��වාණය ප්රත්ය�ෂ කළ ය�තු ය. ෙම�න� අා�යයන�ට ��වාණය
ප්රත්ය�ෂ �ද්ධ බව �හ. ජාත්ය�ධයනට චන�� මණ�ඩලය ෙනා �ක�ක හැ� වුව ද
චන��මණ�ඩලය නැතැ � ෙනා �ය හැ� ය. ප්ර�පත�� �ර�ත අන�ධ පෘථග්ජනයන�ට
��වාණය ෙනා �ක�ක හැ� වුව ද ��වාණය නැතැ � ෙනා�ය ය�තු ය. ප්රාඥ කල්යාණ
පෘථග්ජනයන�ට ��වාණය අන�මාන �ද්ධය ෙනාවත� ෙහාත� ඒ පි�ස ව්යායාමය
�ෙඳදන�ෙන� ය.
නිර්වාණය මාර්ග ඵලයන්ට අරමුණ ය. ��වාණය නැත�න� මා�ග ඵල �ද්ධ ෙනා ෙ�.
ෙම�න� ��වාණයාෙග් �ද්යමාන�වය ද ෙත�ජවන�ත බව ද � �යා දත ය�තු �.
��වාණය වාණ සංඛ්යාත තෘෂ්ණාෙයන� �ක�මුෙණ� ය. එෙහ�න�ම එය ��බාණ
(��වාණ) ය� �යන� ලැෙ�. ��වාණය තෘෂ්ණාවට �ෂය ෙනා වන�ෙනක. තෘෂ්ණා
රාගීත්යෙයන� ම ��වාණය �ද්ධ �.
ඒ ෙ� ��වාණය වනා� ශාන�� ස්වභාවෙයන� එකක� ම වුව ද කාරණ ෙල්ශෙයන් ස
උපාදිෙස්ස නිබ්බාණය, අනුපාදිෙසස නිබ්බාණය � ද්��ධ ෙ�. උපා� න� පඤ්ච
ස්ක�ධය � තෘෂ්ණා දෘෂ්� ��න� �� වැ ගන� ලබන�ෙන� යන අ�ථෙයන� පඤ්චස්ක�ධ
උපා� ය � �යන� ලැෙ�. එක ෙදශ වශෙයන� ෙහෝ අනවෙශ්ෂ වශෙයන� ෙහෝ
ක�මක�ෙල්ශ ප්ර�ණ කල්� ඒ පඤ්චස්කන�ධ ෙශ්ෂ වූෙය් උපා�ෙසස ය. උපා�ෙසස ස�ත
වූ ��වාණ ස උපා�ෙසස ��වාණය �. ක�ෙල්ශ ප���වාණෙයන� පි��� �වත�
වන�නහ� පි�බඳද ��වාණ සඋපා�ෙසස ��වාණ ය � � �යා �. උපා�ෙසස ර�ත
��වාණ අන�ප�ෙසස ��වාණය ස්කන�ධ ප���වාණෙයන� පි���යන� පි�බඳද ��වාණ
අන�පා�ෙසස ��වාණය � � �යා �. මා�ග ඵල ලබා �වත�වන�නහ� පි�බඳද ��වාණය
ස උපා�ෙසසය � ද අ�හත� ඵලය ලබා අපවත� වූවහ� පි�බඳද ��වාණය ය � ද � ෙය්
�. “ද්ෙව මා භික්ඛෙව නිබ්බාණධාත�ෙයා. කතමා ෙදව? ස උපාදිෙසසා ච නිබ්බාණධාත�
අනුපදිෙසසා ච නිබ්බාණ ධාත�” �. ඉ�වුත�තක ෙය� ව�ෙළ් ය. පළමුවැන�න ක�ෙල්ශ
ප���වාණ ය � ද ෙද වැන�න ස්කන�ධ ප���වාණය � ද එෙස් ම පළමුවැන�න
��ඨධ�ම ��බාණ ය � ද ෙදවැන�න ස�පරා�ක ��බාණ ය � ද �යන ල�.
එෙස් ම ��වාණය සුඤ්ඤත අනිමිත්ත අප්පණිහිතය � අාකාර ෙභ්දෙයන� ත��
ි ධ ෙ�.

අාර�මණ වශෙයන� ද ස�ප්රෙයෝග වශෙයන� ද රාග ද්ෙ�ෂ ෙමෝහයන�ෙගන� ශූන්ය බැ�න�
��වාණය ස�ඤ්ඤත ය. එෙස් ම රාගා� ��ත�ත ර�ත බැ�න� අ��ත�ත ය. රාගා�
ප්ර�� ර�ත බැ�න� අප්ප��ත ය. තවද සකල සංස්කාරයන�ෙගන� ශූන්ය බැ�න� ෙහෝ
��වාණය ස�ඤ්ඤත ය. සකල සංස්කාර ��� ර�ත බැ�න� අ��ත�තය ය. තෘෂ්ණා
ප්ර�� ර�ත බැ�න� අප්ප��ත �.
ෙම� �ස්තරෙයක� ෙමෙස් දතය�තු.
සංඛත ධ�මෙයෝ පලිෙබෝධ ස�ත ය. ඔ�හ� නානා පලිෙබෝධයන�ෙගන� �තර මහාජනයා
ෙපළ�. ශාන�ත ස�ඛයක� ලැබ ගන�නට ෙනා ෙද�. අසංඛත සංඛ්යාත ��වාණය එ බඳ�
�ය� පලිෙබෝධයන�ෙගන� ශූන්ය ය. එ බැ�න� ස�ඤ්ඤත ය.
සංඛත ධ�මෙයෝ ��ත�ත ස�ත ය. ��ත�ත න� ඉපැ�� පැවතු�වලට මුල් වන රාගා�
ය �. ඒ ��ත�තෙයෝ ෙකෙලස්වලට ද ජරාමරණා�න�ට ද �ය� අන�ථයන�ට ද වස්තු
ෙව�. එ බඳ� ��ත�ත ර�ත බැ�න� අසංඛත සංඛ්යාත ��වාණය අ��ත�ත ය.
සංඛත ධ�මෙයෝ ප්ර�� ස�ත ය. ප්ර�� න� ප්රා�ථනාය-අාසා ය-පිපාසා �. ප්ර��
ස�ත බැ�න� ඔ�හ� �තර අාසා �ක� උපදව�. අසංඛත සංඛ්යාත ��වාණය ප්ර�� ර�ත
ය. එ බැ�න� අප්ප��ත �. ෙවද�ත ස�ඛය ශාන��ස�ඛ ය � ස�ඛය ෙදවැ�රැ� ෙ�.
මන�ෂ්ය ෙද්ව බ්රහ්ම ස�පත� ලැබැ ඒ වැළඳ�� වශෙයන� ලැෙබන ප්රී�ෙසෟමනස්ය ෙවද�ත
ස�ඛ �. එය ��ලියක� ෙස් �ෂණ �ෂණෙය� �ඳ� යන�ෙන� ය. ස�පත� අ�ත්ය ස්වභාව �.
එද අනන�ත අාසා �ක� උපදව�. එබැ�න� ෙවද�ත ස�ඛය �ඃඛෙය� ම අැතුළත� ය. “යං
කිංචි ෙවදයිතං තං සබ්බං දුක්ඛස්මිං වදාමි” ෙවද�ත �යල්ල �ක� ය� �ය� � එබැ�න�
ව�ළ ෙස්ක. �ඳදගන�නා ස�වෙයක� නැත�න� ��වාණෙය� කවර සැපෙයක�� � �චාරණ
ලද සැ�ය�ත� ��ෙයෝ ද “එත ෙදෙව� ආවුෙසා නිබ්බාෙණ සුඛං යෙද� ෙවදයිතං න�ථි”
�ඳද ගැන�මක� නැ� බව ම තමා අැවැත�� ��වාණෙය� ස�වය � ව�ෙළෝ ය. ශාන��
ස�ඛය වනා� පැ�� යා වූ ද මතු පැ�ෙණන�නා වූ ද ක�ෙල්ශා� �ක� ද අපායා� �ක� ද
�ඳදලන�ෙන� ය. එබැ�න� ඒ ශාන�� ස�ඛය ම ඒකාන�ත ස�වය �. අචල ස�වය �. ශාන��
ස�ඛය ෙනාලත� සත��වෙයෝ ෙද� ��ස් සැප �ඳ�න�ෙනෝ ද අපාය �ක�වලට ද �� ෙව�.
ෙමෙස් �ය� අාසා �ක� ��වන බැ�න� ��වාණය අප්ප��ත �. ��වාණය පි�බඳද �ය
ය�තු ෙබාෙහෝ කරැණ� අැත ද ශිෂ්ය ෙඛද ��ෙයන� ෙමෙත�න� නවත�හ.
“පදමච්චුත මච්චන්ත මසංඛතමනුත්තරං
නිබ්බාණමිති භාසන්ති වාණමුත්තා ම හසෙයා.”
ච්යු� ර�ත - අන�ත ර�ත - ප්රත්යෙයාත�පන�න න�වූ �රැත�තර පදය ��වාණය �
�ෂීණාශ්රව මහ�ෂීහ� �ය�.

ෙමෙස් තථාගතවරෙයෝ �ත�ත ෛචත�ක රෑප ��වාණ යන සතර අාකාරෙයන�
පරමා�ථය ප්රකාශ කරත�.
“ඉති චිත්තං ෛචතසිකං
රෑප නිබ්බාණ මිච්චපි
පරම�ං පකාෙසන්ති
චත�ද්ධාව තථාගතා.”
ප්රශ්න.
1. ෙලෝෙකෝත�තර ධ�ම කවෙ� ද? ��වාණය කුමක� ෙහ�න� ෙලෝෙකෝත�තර ද?
2. ��වාණය කුම�න� �ක�ක ය�තු ද? කුමකට අරමුණ� ෙ�ද? කුමක� ෙහ�න�
��වාණය � �යන� ලැෙ� ද?
3. සඋපා�ෙසස අන�පා�ෙසස ��වාණ ධාතු �ස්තර කරන�.
4. ස�ඤ්ඤත අ��ත�ත අප්ප��ත පැහැ�ලි කරන�.
5. ��වාණ ස�ඛය පැහැ�ලි කරන�.

පූජ්ය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්වාමීන් කළ අභිධර්ම ච�ද්රිකාෙවහි රෑප පාදය යි.

සත්වන සමුච්චය පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. වස්ත� ධර්ම හා චත�ර්විධ සංග්රහ
චිත්ත, ෛචතසික, රෑප, නිර්වාණ සංඛ්යාත චතු��ධ පරමා�ථ �ත�තපා�� ප��ෙ�ද
සෙයන� යට �ස්තර ෙකාටැ දක�වන ලද්ෙද් ය. චතු��ධ පරමා�ථ වනා� වස්ත� ධර්ම
වශෙයන� ෙවන� ෙකාටැ ගත� කල්� ෙද සැත�තෑෙව�. වස්තු ධ�ම න� �ව්ය ෙමන�
අාෙ��ක ල�ෂණ වශෙයන� ස්වරෑපෙයන� ෙවන� ෙවන� ෙකාට ගත හැ� ධ�මෙයෝ ය.
ඔහ� ෙමෙස් ය.
�ත�ත
ෛචත�ක
රෑප
��වාණ

1
52
18
1
72 වස්තු ධ�ම

�ත�තය වනා� ෛචත�ක හා ස�බ�ධෙයන� 89 වැ�රැ� ෙහෝ 121 වැ�රැම ෙහෝ වුව ද
අාර�මණ �ජානන ල�ෂණ වශෙයන� එක ම වස්තු ධ�මෙය�. ඒ අැම තන�� ම
පවත�නා �ත එකක� ම බැ��.
ෛචතසික ෙදපණස වස්තු ධ�ම ෙදපණෙස�. එක� එක� ෛචත�කය ඵුසන ල�ෂණ
ෙවද�ත ල�ෂණා� වශෙයන� ෙවන� ෙවන� ල�ෂණ අැ� බැ��.
අට�� රෑප අතුෙරන� �ෂ්පන�න රෑප අටෙළාස වස්තු ධ�ම ය. අ�ෂ්පන�න රෑප දසය
වස්තු ධ�ම ෙනාෙ�. අ�ෂ්පන�න රෑප වනා� තම තමා පි�බඳද ස්වභාව ල�ෂණ
වශෙයන� ෙහෝ අ�ත්යා� සාමාන්ය ල�ෂණ වශෙයන� ෙහෝ ල�ෂණ වත� ෙනා වන බැ��.
ඔ�හ� �ෂ්පන�න රෑපයන�ෙග් ම �කෘ�හ� ය.
නිර්වාණය වස්තු ධ�මෙය�. එය ශාන�� ල�ෂණෙයන� ල�ෂණවත� ය. මා�ග ඵල
ප්රත්යෙ��ෂා �නයන�ට අරමුණ� වන බැ�න� ස්වරෑපෙයන� ලැෙබන�ෙන� ය. ෙම�න�
��වාණය අ�ෂ්පන�න රෑප ෙමන� ෙසස� ධ�මයන�ෙග් �කෘ� මාත�යක� ෙනා වන බව ද
ප්රඥප්� ධ�ම ෙමන� පරමා�ථ�ඡායාකාර මාත�යක� ෙනාවන බව ද හා අං, ඉ� ෙලා�,
කටුස� ෙල් අා�ය ෙමන� අභූත ප�කල්පිත ධ�ම මාත�යක� ෙනා වන බව ද දත ය�තු.

ෙමෙස් �ක�වුණ� ෙදසැත�තෑ වස්තු ධ�ම පි�බඳද සමු�චය, 1 අක�සල සංග්රහය, 2 මිශ්රක
සංග්රහය, 3 ෙබෝධිපා�ික සංග්රහය 4 සර්ව සංග්රහය යන සතර අාකාරෙයන� මතු �ස්තර
කරන� ලැෙ�. සමු�චය න� ස�පිණ�ඩනය �. සමූහය �.
1. අකුශලයන�ෙග් අාසවා� වශෙයන� සංග්රහය අකුසල සංග්රහය �. ෙම� අකුශල
යන�ෙවන� ඒකාන�ත අකුසල් ම ගත ය�තු. අකුශල හා ෙයෙදන �ත�ත ඵස්සා�ය ෙනා ගත
ය�තු. 2. කුශල අකුශල අව්යාකෘත වශෙයන�, �ශ්රයන�ෙග් ෙහතු අා� වශෙයන� සංග්රහය
මිශ්රක සංග්රහය �. 3. ෙබෝ� න� චතුමා�ග �නය �. තත� ප�ෂෙයෝ ෙබෝ� ප�ෂෙයෝ ය.
එ� අැතුළත� වූෙවෝ ෙබෝ�පා�ෂිකෙයෝ ය. සත��ස් ධ�ම �. ඔවුන�ෙග් ස�ප�ඨානා�
වශෙයන� සංග්රහය ෙබෝ�පා�ෂික සංග්රහය �. 4. �ය� පරමා�ථ ධ�මය්නෙග් ස්ක�ධා�
වශෙයන� සංග්රහය සර්ව සංග්රහය �.
ස�ව සංග්රහෙය� අ�ෂ්පන�න රෑප ද ලැෙබන බැ�න� වස්තු ධ�ම ෙදසැත�තෑවක� ෙකාටැ
ගැන�ෙම� �ෙශ්ෂා�ථෙයක� ෙනා ෙපෙන� ය � අැතැ� �කාෙවක දක�ව�. අ�ෂ්පන�න රෑප
�ෂ්පන�න රෑපයන�� අැතුළත� බැ�න� එය සා�ථකය � තවත� �කාෙවක දක�වා �ෙ�.
ප්රශ්න.
1. සමු�චය යන� �ම? ෙම� කවුරැන�ෙග් සමු�චය �ක�ෙ� ද?
2. වස්තු ධ�ම ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
3. අ�ෂ්පන�න රෑප වස්තු ධ�ම ෙනා වන�නටත� ��වාණය වස්තු ධ�ම වන�නටත�
අැ� කරැණ� දක�වන�.
4. චතු��ධ සංග්රහ දක�වා එ� අ�ථය පැහැ�ලි කරන�.
5. චතු��ධ සංග්රහයට �ය� වස්තු ධ�ම අැතුළත� ෙ� ද? ස�ව සංග්රහෙය�
අ�ෂ්පන�න රෑප ලැෙබෙතාත� ෙම� වස්තු ධ�ම ෙවන� ��ෙ� ප්රෙයෝජනය �ම?

2. අක�සල සංග්රහය (ආසව, ඔඝ, ෙයාග, ගන්ථ උපාදාන)
යට �ක�වුණ� චතු��ධ සංග්රහය අතුෙරන� අකුශල සංග්රහය ෙම� දක�වන� ලැෙ�. අකුශල
වනා� ආසව, ඕඝ, ෙයාග, ගන්ථ, උපාදාන, නීවරණ, අනුසය, සංෙයෝජන, කිෙලස යන නව
ප්රකාරෙය�න� සංග්රහ වන බව දත ය�තු. එ� � අාසව සතෙර�. ඔඝ සතෙර�, ෙයාග
සතෙර�, ගන�ථ සතෙර�, උපා�න සතෙර�, �වරණ සතෙර�, අන�සය සතෙර�,
සංෙයෝජන දසෙය�, �ෙලස දසෙය�.
චත�රාසව

අාසව සතර න�: 1 කාමාසව, 2 භවාසව, 3 ��ඨාසව, 4 අ��ජාසව යන ෙමාහ� ය.
අාසව යන� ෙලෝකෙය� පුප්ඵාසවා�යට න� ය. පුප්ඵාසවා�ය සත� අට දවස ෙතෙ�ත�
ප�වා�ත ෙව�. ධරන කු�භ ද ප�වා�ත ෙකෙර�. ෙ� කාමා� සතර ද අනා�මත�
කාලෙයක සත��ව සන�තානෙය� ප�වා�ත ෙව�. සත��ව සන�තානය ද ප�වා�ත කර�.
එ බැ�න� �ර ප�වා�ත වශෙයන� අාසව බඳ� ෙහ�න� ෙ� සතර අාසවය � �යන ල�.
“ආසමීයන්ති චීරං පරිවාසියන්තී ති ආසවා. ආසවන්ති චිරං පරිවාෙසන්ති තී ආසවා” යන
�ග්රහ වශෙය�. තව ද පුප්ඵාසවා�ය තමා ප�ෙභෝග කළවුන� මත� කරව�. ෙ� සතර ද
තමා අය�යන� මත� කරව�. එ බැ�න� “ආයවන්ති මදාෙපන්තී ති ආසවා” � අාසව �ය.
තව ද අාසව යන� පූයාවට නෙම�. පුයා වනා� ව්රණ මුඛෙයන� වැගිරැ ෙල් කඩ �ෂණය
කර�. ෙ� සතර ද ච�ෂුරා� සෙ��න� වැගි� ෂඩාර�මණ �ෂණය කර�. එ බැ�න�
“ආසවන්ති විස්ස�දන්ති ආසවා” � න� �ය. තව ද “භවෙතා ආභවග්ගං ධම්මෙතා
ආෙගාත්රභ� සවන්ති ආරම්මණ කරණ වෙසන පවත්තන්තී ති ආසවා” � � ෙහ�න� භව
වශෙයන� භවාග්රය දක�වා ද ධ�ම වශෙයන� ෙගාත�භූ �ණය දක�වා ද අරමුණ� ���
වශෙයන� පවත�ෙන� ෙහෝ අාසව �. ෙම� �මාව අ��� ය. භවාග්ර න�
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන �.
1. කාම න� කාම තෘෂ්ණා ය. “කාෙමතී ති කාෙමා; කාෙමන්ති සම්පයුත්ත ධම්මා
එෙතනාති කාෙමා” � �ග්රහ වශෙයන� ෙනාෙහාත� කාම න� කාම ගුණ මුඛෙයන� ව�ළ
�ය� කාමාවචර ධ�ම සංඛ්යාත වස්තු කාම �. “කාමීයෙත ති කාෙමා” � �ග්රහ
වශෙයන�. ඒ අරමුණ� ෙකාට පවත�නා තෘෂ්ණාව කාරෙණාපචාර වශෙයන� ෙම� කාමය�
දත ය�තු. කාම වූෙය්ත� එම අාසව වූෙය්ත� එම න� �, කාමාසව.
2. භව වනා� ක�මභව උප්පත�� භවය � ද්��ධ ෙ�. ෙම� රෑපාවචර අරෑපාවචර කුශල
ධ�ම ක�ම භව ය. එ�න� �පදනා රෑපාවචර අරෑපාවචර �පාක උප්පත�� භව ය. ඒ
ද්��ධ භවය අරමුණ� ෙකාට පවත�නා තෘෂ්ණාව කාරෙණෝපචාර වශෙයන�. ෙම� භව ය
භව වූෙය්ත� එම අාසව වූෙය් ත� එම න� � භවාසව. භවාසව න� රෑපාරෑප රාගය �.
3. දිට්ඨි න� ෙද සැට �ථ්යාදෘෂ්�ය �. ��� වූෙය් ත� එම අාසව වූෙය්ත� එම න� �
��ඨාසව. ෙම�න� ��� ෛචත�කය �ය��.
4. චතුස්සත්යෙය� හා පූ�වාන�ත අපරාන�ත පූ�වාපරාන�ත ප්ර�ත්ය සමුත�පාදෙය� හා
ෙනා �න�ම අ��ජා ය. අ��ජා වූෙය් ත� එම අාසව වූෙය් ත� එම න� � අ��ජාසව.
අ��ජාසව න� ෙමෝහය �.
චත�ෙරාඝ
ඔඝ සතර න�: කාෙමාඝ, භෙවාඝ, දිට්ෙඨාඝ, අවිජ්ෙජාඝ �. ඔඝ යන� �ය වතුරට ෙහවත�
ජල ප්රවාහයට න�. එ� වැටුණ වුන� මැඩැ නසා ලන ෙහ�න� “අත්තනි පතිතං ජනං
අනස්සාසිකං ක�ා අජ්ෙඣා�රන්ෙතා හන්ති මාෙරතී ති ඔෙඝා” යන� �ග්රහ �. කාමා�

ෙ� සතරද අස�වුණවුන� සසර සය�ර ෙහළා නසා ලන ෙහ�න� ඔඝ න� �ය. කාම භව
��� අ��ජා යන ෙමාවුන�ෙග් අ�ථ යට � ෙස් ය.
චත�ෙයාග
ෙයාගසතර න�: කාමෙයාග, භවෙයාග, දිට්ඨිෙයාග, අවිජ්ජාෙයාග �. ෙයාග යන�.
ෙයාදන�වනට නෙම�. කාමා�හ� සත��වයන� භව යන�ත�ෙය� ෙයාදන�ෙනෝ ය. එ�න�
සත��වෙයෝ �� ගත ෙනා� කැකෑෙර�න� ��ත�. කාමා�න�ෙග් අ�ථ යට � ෙස් ය.
ෙසස� අකුසල අැත ද ෙමා�හ� ප්රධාන වශෙයන� ෙ� අාසව ඔඝ ෙයාග ෙව� � දත ය�තු.
ෙ� තුන� තන��ම කාම භව වශෙයන� �ක�වුෙණ� තද් වස්තුක තෘෂ්ණාව ය. එ බැ�න�
අාසව ඔඝ ෙයාග සතර බැගින� �ක�වුව ද වස්තු වශෙයන� බලත� ෙහාත� ලැෙබන�ෙන�
ෙලාභ ��� අ��ජා යන අකුශල ෛචත�කත�ය �.
චත�ර් ග්රන්ථ
ග්රන්ථ සතර න�: 1 අභිජ්ඣා කාය ගන්ථ, 2 ව්යාපාද කාය ගන්ථ 3 සීලබ්බත පරාමාස කාය
ගන්ථ, 4 ඉදං සච්චාභිනිෙවස කාය ගන්ථ යන ෙමාහ� �.
ගන්ථ යන� ෙගාතන�වනට - ගැටගසන�නවුනට නෙම�. කාය ශ�දෙයන� රෑප කාය හා
නාම කාය �යන� ලැෙ�. නාම කායෙයන� රෑප කායය ද අ�ත කායෙයන� ව�තමාන
කායය ද ව�තමාන කායෙයන� අනාගත කායය ද ෙගාතන�ෙනෝ ගැටගසන�ෙනෝ කාය
ගන�ථෙයෝ ය. ඔහ� සතර ෙදෙන�.
1. අභිජ්ඣා යන� �� ෙලෝභය �. ෙම� වනා� කාම රාග රෑප රාග අරෑප රාග සංඛ්යාත
�ය� තෘෂ්ණාව ගන� ලැෙ�. ෙලෝභය කාය ගන�ථෙය�.
2. ව්යාපාද යන� ද්ෙ�ෂය �. ෙ�සය කාය ගන�ථෙය�.
3. සසර ��න� �ෙදන�නට මා�ග ෙනා වූ ෙගා�ල ෙගාව්රතා�ය එයට මා�ගය � පර
වශෙයන� අාම�ශනය ��ම-වරදවා ගැන�ම සීලබ්බත පරාමාසය �. පර වශෙයන�-යථා
ස්වභාව වූ සත්යයට �රැද්ධ වශෙයන� ෙම�න� ���ය � �යා දත ය�තු.
4. “ෙ� ම ය සස්. ෙසස්ස �ස්” � ��ථ්යා� �ෙ�සය වරදවා සැල�ම ඉදං
සච්චාභිනිෙවසය �. ෙම��� ���ය �යන ල�. ගන�ථ සතෙරක� වුව ද වස්තු වශෙයන�
ගත� කල්� ෙලෝභ ෙ�ස ��� � තුෙන�.
චත�රෑපාදාන
උපාදාන සතර න�: 1 කාමූපාදාන, 2 දිට්ඨුපාදාන, 3 සීලබ්බත�පාදාන, 4 අත්තවාදූපාදාන යන
ෙමාහ� �.
“භ�සං ආදියන්ති අමුඤ්චි�ා ගණ්හන්තී ති උපාදානාති”. නාගයා මැ�යා ෙමන� අරමුණ
ලි�ල් වැ යා ෙනා� �� වැ ගන�ෙනෝ උපා�නෙයෝ ය. ෙම� උප ශ�ද දෘඪා�ථ �
උපා�න සතෙර�.

1. කාම න� ක�ෙල්ශකාම � ෙහවත� කාම තෘෂ්ණාව �. කාම ම උපා�න වූෙය්
කාමූපා�න �. වස්තු කාමය ෙහෝ �� වැ ගන�ෙන� කාමූපා�න �. ෙභද කාම තෘෂ්ණාව
�. ෙලෝභය උපා�නෙයකැ � � ෙස් ය.
2. �ල�බතඅත�තවාද හැ� ෙසස� �ය� �ථ්යාදෘෂ්� ෙම� ��� ශ�දෙයන� ගන� ලැෙ�.
��� ම උපා�න වූෙය් ��ඨුපා�න �. ත�ි�ධ මහා දෘෂ්� ෙහෝ ෙදසැට දෘෂ්� ෙහෝ අන්ය වූ
ත� ෙලාවැ �ත්යාග්රාහ ෙ� න� ඒ ෙහෝ ��ඨුපා�න ය � � ෙස් ය.
3. ෙගා කක�කරා�න�ෙග් ඒ ඒ ප්රකෘ� චා�ත� �ල ය. එය සමාදන� වැ ගන�නා ලද්ෙද් වත ය.
ඒ �ල හා වත සංසාර �මුක��යට මා�ගය � �� වැ ගන�ෙන� �ල�බතූපා�නය.
ෙම�න�� ���ෙයක� ම �යන ල�.
4. අත්ත න� අන්ය ��ථකයන� ��න� අාත�ම, �ව, පුද්ගලා� වශෙයන� කල්පනා ෙකාටැ
ගන�නා ලද කාෙයශ්වර �. එය �යන�ෙන�-පසස්ෙන� යම�න� ද එය අත�තවාද �. එම
උපා�න වූෙය් අත�තවා�පා�න �. එන� �ංශද්�ධ ස්වකාය දෘෂ්�ය �. රෑපය අාත�මය,
රෑපවත� වූෙය් අාත�මය, අාත�මෙය� රෑපය රෑපෙය� අාත�මය ෙ�දනාව අාත�මය,
ෙ�දනාවත� වූෙය් අාත�මය, අාත�මෙය� ෙ�දනාය, ෙ�දනාෙය� අාත�මය, සං�ව අාත�මය,
සං�වත� වූෙය් අාත�මය, අාත�මෙය� සං�ය, සං�ෙය� අාත�මය, සංස්කාර අාත�මය,
සංස්කාරවත� වූෙය් අාත�මය, අාත�මෙය� සංස්කාරය, සංස්කාරෙය� අාත�මය, ��නය
අාත�මය, ��නවත� වූෙය් අාත�මය, අාත�මෙය� ��නය, ��නෙය� අාත�මය යන�
�ංස��ධ සක�කාය ���� ෙම ද ��� �ෙශ්ෂය�. උපා�න සතරක� වුව ද වස්තු
වශෙයන� බලත�ෙහාත� තණ�හා ��� ය � ෙදෙක�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අකුසල � අාකාරෙය�න� සංගෘ�ත ද? ඒ කවෙ� ද?
අාසව යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? අ�ථ වශෙයන� ෙකෙතක� ද?
ඔඝ ෙයාග යන� �ම? ඒ කවෙ� ද?
ගන�ථ යන� �ම? ඒ කවෙ� ද?
උපා�න යන� �ම? සතර උපා�න �ස්තර කරන�. වස්තු වශෙයන� ඒ ෙකෙතක� ද?

3. අක�සල සංග්රහය (නීවරණ, අනුශය, සංෙයෝජන, කිෙලස.)
අකුශල සංග්රහයට අැතුළත� අාසවා� පස යට �ක���. �වරණා� සතර ෙම� දක�වන�
ලැෙ�.

ෂඩ් නීවරණ
නීවරණ සය න�: 1 කාමච්ඡ�ද නීවරණ, 2 ව්යාපාද නීවරණ, 3 ථීනමිද්ධ නීවරණ, 4 උද්ධච්ච
ක�ක්ක�ච්ච නීවරණ, 5 විචිකිච්ඡා නීවරණ, 6 අවිජ්ජා නීවරණ යන ෙමාහ� �.
සත��ව සන�තානෙය� න�පන� කුශල ධ�ම උපදවා ගන�නට ෙහෝ උපන� කුශල ධ�ම
නවත�වා ගන�නට ෙහෝ ෙනා � වළකා ලන�ෙනෝ �වරණෙයෝ ය. ප්ර� ච�ෂුස ෙහෝ අවුරා
ලන�ෙනෝ �වරණෙයෝ ය. ඔහ� සෙදෙන�.
1. කාම වූෙය් ත� එම ඡ�ද වූෙය්ත� එම කාම�ඡ�ද. එම �වරණ වූෙය් කාම�ඡ�ද
�වරණ. ෙම�න� පඤ්චකාමගු�ක රාගය �යන ල�. රෑපා රෑප රාග හැ� ෙසස� �ය�
රාග-ෙලාභ ෙම� අැතුළත� ය. ධ්යානයට ප්ර�ප�ෂ වන�ෙන� කාම රාගය �.
2. ව්යාපාද න� �ත�ත �කෘ� සංඛ්යාත ද්ෙ�ෂය, එම �වරණ වූෙය් ව්යාපාද �වරණ
දශ�ධ අාඝාත �.
3. �නය හා �ද්ධයම �වරණ වූෙය් �න�ද්ධ �වරණ.
4. උද්ධ�චය හා කුක�කු�චය ම �වරණ වූෙය් උද්ධ�ච කුක�කු�චම �වරණ.
ෙසස� තැන�� ෙමන� එක� එක� ධ�මය ෙනා ෙගනැ ෙම� ධ�ම ය�ගල ය�ගල කුමක� ෙහ�න�
ගන�නා ලද්ෙද් ද? ඔවුන�ෙග් කෘත්ය හා ප්රත්යය හා ප්ර�ප�ෂ ධ�ම හා සමාන බැ��. ඒ
එෙස් මැ�. �නෙය� කෘත්යය ලීන�වය. �ද්ධෙය� ද එෙස් ය. �නෙය� ප්රත්යය ත��ය
හා �ජ��කා ය. �ද්ධෙය� ද එෙස් ය. �නෙය� �ප�ෂ ධ�මය ��යය. �ද්ධෙය� ද
එෙස් ය. උද්ධ�චෙය� කෘත්යය අව්යූපශමය. කුක�කු�චෙය� ද එෙස් ය. උද්ධ�චෙය�
ප්රත්යය �� බ්යසනා� �ත�කණය. කුක�කු�චෙය� ද එෙස් ය. උද්ධ�චෙය� ප්ර�ප�ෂ
ධ�මය සමථය. කුක�කු�චෙය� ද එෙස් ය. ෙමෙස් කෘත්ය ප්රත්යය �ප�ෂ ධ�මයන�ෙග්
සමාන�වෙයන� ෙ� ධ�ම ය�ගල එක�ෙකාට දක�වන ල�.
“කිච්චාහාර විපක්ඛානං එකත්තං එකෙම� හි
කතමුද්ධච්ච ක�ක්ක�ච්චං ථීනමිද්ධං ච තාදිනා
.
ලීනතා සන්තතාකිච්චං ත�දිඤාතිවිතක්කණං
ෙහත� විරිය සමථා ඉෙම ෙතසං විෙරාධිෙනා”
අ�ථ ස�ගම �. අාහාර න� ප්රත්යය - ෙහ්තු � ෙස් �.
5. ����ඡා ම �වරණ වූෙය් ����ඡා �වරණ.

6. අ��ජාම �වරණ වූෙය් අ��ජා �වරණ�.
ෙම� �වරණ සයක� වුව ද වස්තු වශෙයන� ගත� කල්� ෙලෝභ, ෙ�ස, �න, �ද්ධ,
උද්ධ�ච, කුක�කු�ච, ����ඡා අ��ජා � අෙට�.
සප්තානුසය
අනුසය සත න�: 1 කාමරාගානුසය, 2 භවරාගානුසය, 3 පටිඝානුසය, 4 මානානුසය, 5
දිට්ඨානුසය, 6 විචිකිච්ඡානුසය, 7 අවිජ්ජානුසය යන ෙමාහ� �.
අන�සයෙයෝ න� අන�රෑප කාරණයක� අැ� කල්� උප�න�ෙනෝ ය. “අනුෙසන්තීති අනුසයා”
යන �ග්රහ වශෙය�. මා�ග �නය ෙනා ලබන තාක� අතර �ෂය�වයට ෙනා පැ�ණැ
කාරණයක� අැ� කල්� නැවත නැවත උප�න�ෙනෝ ෙහෝ අන�සයෙයෝ ය. “අන�
අන�ෙසන��� අන�සයා” යන �ග්රහ වශෙය�. ෙම� ඉප�ම න� ඉප�මට ස��ස� බවය.
ස්වරෑප වශෙයන� ඉප�ම ම ෙනා ෙ�. තව ද ප�ය��ඨාන, ��ක�කම අවස්ථාවන�ට
ෙනාපැ�ණැ �ෙත� ��ෙයන අාකාරෙයන� ෙහෝ පවත�ෙනෝ අන�සයෙයෝ ය.
අන�සයාවස්ථා, ප�ය��ථානාවස්ථා, ව්යා�ක�මාවස්ථා ය � ක�ෙල්ශයන�ෙග් අවස්ථා තුෙන�.
අන�සයාවස්ථා න� යට �ක�වූ ප�� මා�ග �නය�න� ෙකෙලස් �ෂය කරන තාක� ෙනා
�ඳ� කාරණයක� පැ�� කල්� නැගී ඒෙම� බලය අැ� වැ කාරණයක� නැ� කල්�
ස�ප්රය�ක�ත ධ�ම ෙමන� ජවන සමග ඉ��පත� ෙනා � �ෙත� ��යන කලක� ෙමන�
පවත�නා අවස්ථාව �. ෙකෙතක� ෙලෟ�ක ගුණ ලැබුව ද ඔවුන�ෙග් අන�සයාවස්ථාව ෙනා
�ෙඳද�. ප�ය��ථාන අවස්ථා න� �ෙත� ඒ ඒ ෙකෙලස් ජවනයන� සමග පවත�නා
අවස්ථාව �. ව්යතික්රම අවස්ථා න� කාමරාගා�ය ඉපිද කායා�ග වාචා�ග චලනය කරන
අවස්ථා �. එබඳ� අන�සයෙයෝ සත� ෙදෙන�.
1. කාම රාගයම අන�සය වූෙය් කාමරාගාන�සය.
2. භව රාගයම අන�සය වූෙය් භවරාගාන�සය.
ෙ� ෙද�න�ම ෙලෝභය �යන ල�� දත ය�තු.
3. ප�ඝය ම අන�සය වූෙය් ප�ඝාන�සය. ප�ඝ න� ද්ෙ�ෂය.
4. මානය ම අන�සය වූෙය් මානාන�සය.
5. ���යම අන�සය වූෙය් ��ඨාන�සය.
6. ����ඡාව ම අන�සය වූෙය් ����ඡාන�සය.
7. අ��ජාම අන�සය වූෙය් අ��ජාන�සය. අ��ජා න� ෙමෝහ.
ෙම� අන�සය සතක� වුව ද වස්තු වශෙයන� ගත� කල්� ෙලෝභ, ෙ�ස, මාන, ���,
����ඡා, ෙමෝහ ය � සෙය�.
දස සංෙයෝජන
සංෙයෝජන දසය න�: 1 කාම රාග සංෙයෝජන, 2 රෑප රාග සංෙයෝජන, 3 අරෑප රාග
සංෙයෝජන, 4 පටිඝ සංෙයෝජන, 5 මාන සංෙයෝජන, 6 දිට්ඨි සංෙයෝජන 7 සීලබ්බත පරාමාස

සංෙයෝජන, 8 විචිකිච්ඡා සංෙයෝජන, 9 උද්ධච්ච සංෙයෝජන, 10 අවිජ්ජාසංෙයෝජන යන
ෙමාහු යි. ෙ� ස�ත�ාන�ත ක�මෙය�.
භව යන�තෙ
� ය� සත��වයන� බැඳ� ලන�ෙනෝ සංෙයෝජනෙයෝ ය. ෙම�න� බැඳ�ම �සා
සත��වෙයෝ සසර සැ�සර�න� අැ���. ඔහ� ස�ත�ාන��ක ක�මය, අ�ධ�ම ක�මය � ��ධ ය.
ස�ත�ාන��ක ක�මයට අයත� දසය යට දක�වන ල�.
අ�ධ�ම ක�මයට අයත� සංෙයෝජන දසය ෙමෙස්ය.
1 කාමරාග සංෙයෝජන, 2 භව රාග සංෙයෝජන, 3 පටිඝ සංෙයෝජන, 4 මාන සංෙයෝජන, 5
දිට්ඨි සංෙයෝජන, 6 සීලබ්බත පරාමාස සංෙයෝජන, 7 විචිකිච්ඡා සංෙයෝජන, 8 ඉස්සා
සංෙයෝජන, 9 මච්ඡරිය සංෙයෝජන, 10 අවිජ්ජා සංෙයෝජන
1. කාම රාගය ම සංෙයෝජන වූෙය් කාම රාග සංෙයෝජන ය. ෙසස්ස ද ෙමෙස් �. කාම
රාග, රෑප රාග, අරෑප රාග, භවරාග යන�ෙනන� ෙලෝභය ද, ප�ඝ යන�ෙනන� ද්ෙ�ෂය ද,
මාන යන�ෙනන� මානය ද, ���, �ල�බතපරාමාස යන�ෙනන� ���ය ද, ����ඡා,
උද්ධ�ච, ඉස්සා, ම�ඡ�ය යන�ෙනන� ඒ ඒ ධ�මය ද, අ��ජා යන�ෙනන� ෙමෝහය ද වස්තු
වශෙයන� ගැෙනන බැ�න� සංෙයෝජන නවයැ� දතය�තු. ඔවුන�ෙග් අාකාර යට දක�වන ල�.
ම�ඡ�ය වනා� අාවාස ම�ඡ�ය, කුල ම�ඡ�ය, ලාභ ම�ඡ�ය, වණ�ණ ම�ඡ�ය, ධ�ම
ම�ඡ�ය � පංච�ධ ෙ�. ෙම�න� සක�කාය ���, ����ඡා, �ල�බතපරාමාස, කාම රාග,
ව්යාපාද යන පස ඕර�භාගිය සංෙයෝජන ය � ද, රෑප රාග, අරෑප රාග, මාන, උද්ධ�ච,
අ��ජා යන පස උද්ධ�භාගිය සංෙයෝජනය ය � ද �යන ල�.
දස ක්ෙල්ශ
ක්ෙල්ශ දශය න�: 1. ෙලෝභ, 2. ෙදෝස, 3. ෙමෝහ 4. මාන, 5. දිට්ඨි, 6. විචිකිච්ඡා, 7. ථීන, 8.
උද්ධච්ච, 9. අහිරික 10. අෙනාත්තප්ප යන ෙමාහ� �.
�ත ෙකෙලසන�ෙනෝ-ෙපළන�ෙනෝ-තවන�ෙනෝ ක�ෙල්ශෙයෝ ය. ෙමාවුන� කරණ ෙකාටැ
සත��වෙයෝ මලින භාවයට-��න භාවයට ෙයත� න� � ෙහෝ ක�ෙල්ශෙයෝ ය. ඔ�හ� දස
ෙදෙන�. ඔවුන�ෙග් අාකාර යට �ක�වුණ� බැ�න� ෙම� �ස්තර ෙනා කරමු.
“ආසෙවාඝා ච ෙයාගා ච තෙයා ගන්ථා ච ව�ුෙතා
උපාදානා දුෙවවුත්තා අට්ඨ නීවරණා සියුං
ඡෙළ වානුසයා ෙහාන්තීනව සංෙයෝජනා මතා
කිෙලසා දස වුත්ෙතායං නවධා පාප සංගෙහා”
අාසව, ඔඝ, ෙයෝගෙයෝ ද ග්රන�ථෙයෝ ද වස්තු වශෙයන� තුන� ෙදන ය, උපා�නෙයෝ
ෙදෙදන ය, �වරණ අට ය, අන�සය සය, සංෙයෝජන නව ය, ක�ෙල්ශ දශ ය. ෙමෙස්
අකුශල සංග්රහය නව�ධ ෙකාට දක�වන ලද්ෙද් ය.

ප්රශ්න.
1. �වරණ සය පැහැ�ලි ෙකාට එය අට වන සැ� දක�වන�. �න�ද්ධ හා උද්ධ�ච
කුක�කු�ච හා එක� ෙකාටැ �ක�වුෙණ� �ම?
2. අන�සය යන� �ම? ඔහ� කවරහ�ද? එක� එක� අන�සෙයක අ�ථ පැහැ�ලි ෙකාට එය
සය වන සැ� දක�වන�. ක�ෙල්ශයන�ෙග් ත�ි�ධ අවස්ථා කවෙ� ද?
3. දස සංෙයෝජන ස�ත� ක�මෙයන� හා අ�ධ�ම ක�මෙයන� දක�වන� කුමක� ෙහ�න� ඔහ�
සංෙයෝජන න� වූ ද?
4. දශ ක�ෙල්ශ දක�වන�.
5. අකුශල සංග්රහෙය� තණ�හා ��� කවර කවර න�වලින� �ක���ද?

4. මිශ්රක සංග්රහය
අකුශල සංග්රහයට අනතුරැව �ශ්රක සංග්රහය දක�වන� ලැෙ�. “කුශල අකුශල අව්යාකෘත
වශෙයන� �ශ්රයන�ෙග් ෙහ්තු අා� වශෙයන� සංග්රහය �ශ්රක සංග්රහය” � යට �ක���. එ්
වනා� ෙහ්තු, ඣධානා�ග, මග්ග�ග, ඉ��ය, බල, අ�ප�, අාහාර වශෙයන� සප්ත�ධ ය.
එ�� ෙහ්ත� සෙයකි. ඣානාඞ්ග සෙතකි. මග්ගඞ්ග ෙදාෙළාෙසකි. ඉ�ද්රිය ෙදවිස්ෙසකි. බල
නවෙයකි. අධිපති සතෙරකි ආහාරද සතෙරකි.
ෂඩ් ෙහ්ත�
ෙහ්තු සය න�, ෙලෝභ, ෙදෝස, ෙමෝහ, අෙලෝභ, අෙදෝස, අෙමෝහ යන ෙමාහ��. ෙම� මුල්
තුන අකුශල ෙහ්තු ය. ෙසස්ස කුශල අව්යාකෘත ෙහ්තු �. ෙමාවුන� පි�බඳද �භාගය යට
�යන ල�.
සප්ත ධ්යානාඞ්ග
ධ්යානාඞ්ග සත න�: 1 විතක්ක, 2 විචාර, 3 පීති 4 එකග්ගතා, 5 ෙසෝමනස්ස, 6 ෙදෝමනස්ස,
7 උෙපක්ඛා යන ෙමාහ� �.
ෙම� ධ්යානෙයෝ න� අරමුණ උප��ඣධායනය කරන�ෙනෝ ය. උප��ඣධායනය න�
බැලීම �. කල්යාණ වූ ෙහෝ පාප වූ ෙහෝ අරමුෙණ� සෘජුව �ත පි�ෙයල ��ම �. එ�
අ�ග ධ්යානා�ග �. ඔහ� වනා� සත� ෙදෙන�. ඔවුන� පි�බඳද �භාගය යට දක�වන ල�.
එ� � ෙ�මනස්සය අකුශල ධ්යානා�ග ය. ෙසස්ස කුශල අකුශල අව්යාකෘතෙයෝ �. තව
ද වස්තු වශෙයන� ගත� කළ ධ්යානා�ග පෙස�. ෙසෝමනස්ස ෙ�මනස්ස උෙපක�ඛා
ෙ�දනා බැ��.
ද්වාදශ මාර්ගාඞ්ග

මා�ගා�ග ෙ�ෙළාස න� : 1 සම්මාදිට්ඨි, 2 සම්මා සංකප්ප, 3 සම්මාවාචා, 4 සම්මා
කම්මන්ත, 5 සම්මා කම්මන්ත, 6 සම්මා ආජීව, 6 සම්මා වායාම, 7 සම්මාසති, 8 සම්මා සමාධි,
9 මිච්ඡා දිට්ඨි, 10 මිච්ඡා සංකප්ප, 11 මිච්ඡා වායාම, 12 මිච්ඡා සමාධි යන ෙමාහ� �.
ස�ග� ��ග� ��වාණ සංඛ්යාත ඒ ඒ �ශාවන�ට පමුණ�වන�ෙනෝ මා�ගෙයෝ ය. ඔවුන�
පි�බඳද අ�ගෙයෝ මා�ගා�ගෙයෝ ය. ඔහ� වනා� ස�මා��� අා� වශෙයන� ෙ�ෙළාෙසක,
�න� ස�මා��� අා� අට ස�ග� ��වාණ මා�ගා�ගය ��ඡා��� අා� සතර �ග�
මා�ගා�ග �.
1. ස�මා��� න� අ�ප�ත ද�ශනය � - මැන�න� බැලීම � - ප්ර�ව �. ඒ වනා�
“අ�� �න�නං" යනා� වශෙයන� දශ�ධ ෙ�. තවද ෙනාෙයක� ෙභද අැත�ෙත� ය.
2. ස�මාස�කප්ප න� අ�ප�ත �ත�කන �. ඒ වනා� ෙනක�ඛ�ම සංකප්පා� වශෙයන�
ත�ි�ධ ෙ�.
3. ස�මාවාචා න� අ�ප�ත - සත්ය වචන �. ඒ වනා� මුසාවා��ෙයන� වැළ�ම
වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
4. ස�මාක�මන�ත න� �වැර� ක�මාන�ත �. ප්රාණඝාතා�ෙයන� වැළ�� වශෙයන� ත�ි�ධ
ෙ�.
5. ස�මා අා�ව න� �හැ�න� �� පැවැත�ම �. ඒ වනා� වාච�ක කා�ක සප්ත�ධ
�ශ්ච�තෙයන� වැළ�� වශෙයන� සප්ත�ධ ෙ�.
6. ස�මා වායාම න� යහපත� ��ය �. ඒ වනා� න�පන� අකුසල් න�පදනා ෙස් ��ය
��� අා� වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
7. ස�මා ස� න� මනා ��ය �. කායාන�පස්සනා අා� වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
8. ස�මා සමා� න� යහපත� ඒකාග්රතා �. ප්රථමා� ධ්යාන වහෙයන� පංච�ධ ෙහෝ
චතු��ධ ෙ�.
9. ��ඡා��� න� �ප�ත ද�ශනය �. වරදවා ගැන�ම �. ඒ නානා�ධ ෙ�.
10. ��ඡාසංකප්ප න� �ප�ත �ත�කනය �. කාම �ත�ක ව්යාපාද �ත�ක ��ංසා
�ත�ක �.
11. ��ඡාවායාම න� අයහපත� ��ය �. සම්යක� ව්යායාමයට ප්ර�ප�ෂ ව්යායාමය �.

12. ��ඡා සමා� න� අයහපත� ඒකාග්රතා �. අකුශල �ත�� ලැෙබන එකාග්ගතා �.
ස�මා��� අා� මා�ගා�ග අට පි�බඳද �ස්තරෙයක� මතු ෙබෝ�පා�ෂික �භාගෙයහ�
පළෙ�. වස්තු ධ�ම වශෙයන� බලත� ෙහාත� මා�ගා�ග නවෙය�. ස�මාසංකප්ප ��ඡා
සංකප්ප �ත�කෙය� ද, ස�මාවායාම ��ඡාවායාම ��යෙය� ද, ස�මා සමා�
��ඡාසමා� එකග්ගතාෙය� ද, අැතුළත� බැ��.
බාවීසති ඉන්ද්රිය
ඉන��ය ෙද�ස්ස න�: 1 චක්ඛුන්ද්රිය, 2 ෙසාතින්ද්රිය, 3 ඝාණින්ද්රිය, 4 ජිව්හින්ද්රිය, 5 කායින්ද්රිය,
6 ඉ�ථින්ද්රිය, 7 පුරිසින්ද්රිය, 8 ජිවිතින්ද්රිය, 9 මනින්ද්රිය, 10 සුඛින්ද්රිය, 11 දුක්ඛින්ද්රිය, 12
ෙසෝමනස්සින්ද්රිය, 13 ෙදෝමනස්සින්ද්රිය, 14 උෙපක්ඛින්ද්රිය, 15 සඩින්ද්රිය, 16 විරියින්ද්රිය, 17
සති�ද්රිය, 18 සමාධින්ද්රිය, 19. පඤ්ඤින්ද්රිය, 20 අනඤ්ඤාතංඤස්සාමීතින්ද්රිය, 21
අඤ්ඤින්ද්රිය, 22 අඤ්ඤතාවින්ද්රිය යන ෙමාහ� �.
ඉන��ය න� - පරමා�ප� භාවය කරන ධ�ම �.
පරමා�ප� භාවය න� - අත�මා�න ධ�ම ස්ව�ය ග�ෙය� ස�වාකාරෙයන�
පවත�වන�නට සම�ථ බව �. ඔහ� ෙද�ස්ෙස�.
1. චක්ඛු යන� ච�ෂු ප්රසාදය �. එය ද�ශන කෘත්යෙය� � ච�ෂු���නයන�ට පරමා�ප�
භාවය කරන ෙහ�න� චක�ඛු��ය �ය.
2. ෙසාත යන� ෙශ්රාත� ප්රසාදය �. එය ශ්රවණ කෘත්යෙය� � ෙසෝත �ඤ්�ණයන�ට
පරමා�ප� භාවය කරන ෙහ�න� ෙසා���ය �ය.
3. ඝාණ යන� ඝ�ාණ ප්රසාදය �. එය අාඝ�ායණ කෘත්යෙය� � ඝාණ�ඤ්�ණයන�ට
පරමා�ප� භාවය කරන ෙහ�න� ඝා���ය �ය.
4. ජිව්හා යන� ��හා ප්රසාදය �. එය සායන කෘත්යෙය� � ��හා �ඤ්�ණයන�ට
පරමා�ප� භාවය කරන ෙහ�න� �����ය �ය.
5. කාය යන� කාය ප්රසාදය �. එය ස්ප�ශ කෘත්යෙය� � කාය �ඤ්�ණයන�ට
පරමා�ප� භාවය කරන ෙහ�න� කා���ය �ය.
සත��වයන�ෙග් ප්රකට වූ රෑප කාය පි�බඳද අාත�ම දෘෂ්�ෙය් ��වැ ගැන�ම ෙහෝ එ�න� ��ම
ෙ� පස ෙනා�න�ෙමන� ��වන බව දක�වන�නට ප්රසාද ඉන��ය පස අා� ෙකාට දක�වන
ල�.

6. ඉ�ථි�ද්රිය න� ස්ත�ීභාව රෑපය �. එය ස්ත�ී අාකාර වශෙයන� ප්රවෘත�� කාලෙය�
චතුසමු�ඨා�ක රෑපයන�ට-පඤ්චස්ක�ධයට ම ෙහෝ පරමා�ප� භාවය ෙකෙර�. ඒ එෙස්
මැ �. යමකුෙග් ප්ර�සන��ෙය� ස්ත�ී භාවය පි��ෙය් න� අැය පි�බඳද ක�මා� ප්රත්යය
රෑප උපදවන�ෙන� ස්ත�ී අාකාරෙයන� ය�ක�ත ෙකාටැ ම උපදව �. අැයෙග් ඡ�ද
�ත�තා�ප්රායෙයෝ ද අ�ස�කාරෙයන� ම ය�ක�ත ෙවත�.
7. පුරිසින්ද්රිය න�: පුරැෂ භාව රෑපය �. එය පුරැෂාකාර වශෙයන� ප්රවෘත�� කාලෙය�
චතුසමු�ඨා�ක රෑපයන�ට ෙහෝ ස්ක�ධ පඤ්චකයට ම ෙහෝ ඊශ්වරත�වය ෙකෙර�. ඒ
එෙස් මැ�. යමකුෙග් ප්ර�සන��ෙය� පුරැෂ භාව රෑපය පි��ෙය් න� ඔහ� පි�බඳද ක�මා�
ප්රත්යය රෑප උපදවන�ෙන� පුරැෂාකාරෙයන� ය�ක�ත ෙකාටැ ම උපදව�. ඔහ�ෙග් ඡ�ද
�ත�තා�ප්රායෙයෝ ද �ස�කාරෙයන� ය�ක�ත ෙවත�.
සත�ත�වයන� පි�බඳද ස්ත�ී පුරැෂ භාවය වන�ෙන� ෙ� භාව රෑපද්වයෙය�. එ� ග්රාහය ෙහෝ
�මුක��ය වන�ෙන� ෙ� ෙදක ෙනා�න� ෙමන� ෙහෝ �න�ෙම�. එබැ�න� පසා���යට
අනතුරැ වැ භා���ය දක�වන ල�.
8. ජීවිතින්ද්රිය න�: රෑප අරෑප �����ය �. එය රෑප අරෑප සන�ත�ය පි�බඳද �වස
මසා� වශෙයන� කල් පැවැත�ෙම� සහජාත ධ�මයන�ට ඊශ්වර භාවය කර�.
සත��වයා �ව සං� ලබන�ෙන� ෙ� �����ය රෑපෙය�. එ� ග්රාහය ෙහෝ �මුක��ය ෙ�
ෙනා�න�ෙමන� ෙහෝ �න�ෙමන� වන�ෙන� ය. එබැ�න� භා���යට අනතුරැ වැ �����ය
දක�වන ල�.
9. ම�න��ය න�: �ත�තය �. එය �ජානන කෘත්යෙය� සහජාතයන�ට ඊශ්වර භාවය
ෙකෙර�.
නාම කාය පි�බඳද අාත�ම දෘෂ්�ෙය් �� බව ගැන�ම ෙහෝ එ�න� ��ම ෙ� ෙනා�න�ෙමන�
ෙහෝ �න�ෙමන� වන බව දක�වන�නට නා���ය අතුෙරන� අා� ෙකාට ම���ය දක�වන ල�.
10-14 සුඛින්ද්රිය, දුක්ඛින්ද්රිය, ෙසෝමනස්සින්ද්රිය, ෙදාමනස්සින්ද්රිය උෙපක්ඛින්ද්රිය න� ස�ඛා�
ෙ�දනා පංචකය �. එය අාර�මණ රසාන�භවෙය� සහජාතයන�ට ඊශ්වර භාවය ෙකෙර�.
ඒ අරෑපී අාත�මය ෙ� ස�ඛා� වශෙයන� �ලි� ද චංචල ද ෙව�. එ� ග්රාහය ෙහෝ එ�න�
��ම ෙ� පස ෙනා�න�ෙමන� ෙහෝ �න�ෙමන� ෙව�. එබැ�න� එය දක�වන�නට ස�ඛා�
ෙ�දනා පස ඉක��� වැ දක�වන ල�.
15. සද්ධින්ද්රිය න�: ශ්රද්ධා ය. එය අාර�මණෙය� මුක��ෙය� සහජාත ධ�මයන�ට ඊශ්වර
භාවය කර�.

16. විරියින්ද්රිය න�: ��ය ය. එය අලීන වෘත��ෙය� සහ ජාත ධ�මයන�ට ඊශ්වර භාවය
කර�.
17. සතින්ද්රිය න�: ස�ය. එය අරමුණ වටහා ගැන�ෙම� සහජාත ධ�මයන�ට ඊශ්වර
භාවය කර�.
18. සමාධින්ද්රිය න�: එකග්ගතා ය. එය අරමුෙණ� සහජාත ධ�ම �ශ්චලත�වෙයන�
පි�ටු�ෙම� ඊශ්වර භාවය ෙකෙර�.
පඤ්ඤින්ද්රිය න�: ප්ර� ය. එය අරමුෙණ� සහජාත ධ�මයන�ට අස�ෙමාහෙය� ඊශ්වර
භාවය ෙකෙර�.
19. ෙ�දනා වශෙයන� ��� වූ ෙහෝ චංචල වූ ෙහෝ �ත සද්�න��යා� ප�න� පි��� කළ
හැ� බැ�න� එ� ග්රාහය වළකන�නට ෙ� පස ප්ර�පත�� වන බැ�න� ද ෙවද�න��යට
අනතුරැ වැ සද්ධා� ඉ��ය පස දක�වන ල�.
20. අනඤ්ඤාතඤ්ඤස්සාමීතින්ද්රිය න�: ෙසෝවාන� මා�ග �ෙත� ෙයෙදන ප්ර� ය. සසර
� ��කෙලකත� ෙනා දක�නා ලද චතුරා�යසත්යය ෙහෝ ��වාණය “අනඤ්�ත” ය �
�යන� ලැෙ�. ඒ “චතුරා�යසත්යය ෙහෝ ��වාණය ද��”� පි�පන�නහ�ෙග් ඉන��ය
අනඤ්�තඤ්ඤස්සා��න��ය �. එන� ෙසෝවාන� මා�ග �නය �. එය ෙසෝවාන� මා�ග
ජවන�� ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ට ඊශ්වර භාවය ෙකෙර�.
21. ප්රථම මා�ගෙයන� දක�නා ලද චතුරා�යසත්යය ෙහෝ ��වාණය ෙනා ඉක�මැ දන�නහ�
පි�බඳද ඉන��ය අඤ්ඤ�න��ය �. එන� ෙසෝවාන� ඵල, සකදෘගා� මා�ග සකෘ�ගා� ඵල,
අනාගා� මා�ග, අනාගා� ඵල, අ�හත� මා�ග �ත�� ප්ර� ය. එ ද ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ට
ඊශ්වර භාවය ෙකෙර�.
22. චතුරා�ය සත්යය ෙහෝ ��වාණය ��ෙ� අවසානයට පැ�� �ෂීණාශ්රව අඤ්ඤතා�
ය. ඔහ� පි�බඳද ඉ��ය අඤ්�ත�න��ය ය. එන� අ�හත�ඵල �ෙත� ප්ර�ව ය. එ ද
ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ට ඊශ්වර භාවය ෙකෙර�. ව�ෙළ් මැ �. විභඞ්ගෙයහි: “ත� කතමං
අඤ්ඤාතාවින්ද්රියං? යාෙතසං ධම්මානං අඤ්ඤාතාවිනං දිට්ඨානං පත්තානං විදිතානං
සච්ඡිකතානං සච්ඡිකිරියාය පඤ්ඤා පජානනා -ෙප- අෙමාෙහා ධම්මවිචෙයා සම්මාදිට්ඨි
ධම්මවිචය සම්ෙබාජ්ඣඞ්ෙගා මග්ගඞ්ගං මග්ගපරියාපන්නං ඉදං වුච්චති අඤ්ඤතාවින්ද්රිය”
�.
ඒ ප්ර�පත��ෙයන� ෙ� ධ�මය පළමුෙකාටැ තමා ෙකෙර� පහළ වන�ෙන� ය �
ප්ර�පත��ෙය� ෙනා �ස් බව දක�වන� සඳදහා “අනඤ්�තඤ්ඤස්සා��න��ය” ද එ�ම
ඵලය වන බැ�න� ද එයට අනතුරැ වැ ලැ�ය ය�තු බැ�න� ද ඉක��� “අඤ්ඤ�න��ය” ද

මතු කළ ය�තු නැතැ� දක�වන� සඳදහා ඉක��� “අඤ්�තා���ය” ද දක�වන ල� �
දතය�තු �.
ප්රශ්න.
1. �ශ්රක සංග්රහ යන� �ම? එ� ෙකෙතක� ෙකාටස් අැතුළත� ද?
2. ෙහ්තු සය දක�වන�. ඔවුන� කුශලාකුශල අව්යාකෘත වශෙයන� ෙබදන�.
3. ධ්යානා�ග සත කවෙ�ද? ඔහ� කුමක� ෙහ�න� ධ්යානා�ග වූ ද? ෙ�මනස්සය කවර
ධ්යානා�ගෙයක� ද?
4. මා�ගා�ග ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? ��ඡා��� අා�ය මා�ගා�ග ය� �ෙය් �ම?
5. ඉ��ය ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද? ඔහ� කුමක� ෙහ�න� ඉ��ය න� වූ ද? ඔවුන�ෙග්
අ�ථ පැහැ�ලි කරන�. ෙ� පි�ෙවලින� �ක�වුෙණ� �ම?

5. මිශ්රක සංග්රහය (බල, අධිපති.)
නව බල
බල නවය න�:- 1 සද්ධාබල, 2 විරියබල, 3 සතිබල, 4 සමාධිබල, 5 පඤ්ඤාබල, 6 හිරිබල, 7
ඔත්තප්පබල, 8 අහිරිකබල, 9 අෙනාත්තප්පබල යන ෙමාහ� �.
බල න� නැගි නැගී එන �රැද්ධ ධ�ම මැඩැලන ධ�ම �. �රැද්ධ ධ�ම ��න� මැඩැලිය
ෙනා හැ� ධ�ම ෙහෝ, ය� ධ�මෙය�න� මැන�න� ෙහෝ ෙනා මැන�න� �වත� ෙවත� ද ඒ
ධ�ම ෙහෝ, ස�ප්රය�ක�තෙයන� ස්�ර වැ පවත�වන ධ�ම ෙහෝ, බල ය � �ය ය�තු. එබඳ�
බල නවෙය�.
1. සද්ධාව අස්සද්�ය සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැල�. එ බැ�න� සද්ධා ව සද්ධාබලය
� �යන� ලැෙ�. ෙසස� අ�ථ ද ෙම ෙස් ෙය�ය ය�තු.
2. කු�ත භාව සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මඩනා බැ�න� ��ය විරිය බලය ෙ�.
3. �� මුළා බැ� සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� ස�ය සතිබල ෙ�.
4. උද්ධ�ච (ෙනා සන�ස�න� බැ�) සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� සමා�ය
සමාධිබලය ෙ�.
5. අ�ද්යා සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� පඤ්�ව පඤ්ඤා බලය ෙ�.
6. අ��ක සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� ��ය හිරිබලය ෙ�.

7. අෙනාත�තප්ප (පාපෙය� �යනැ� බැ�) සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂධ�මය මැඩැලන බැ�න�
ඔත�තප්පය ඔත�තප්පබලය ෙ�.
8. �� (ල�ජා) සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� අ���ය අහිරිකබලය ෙ�.
9. ඔත�තප්ප සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂ ධ�මය මැඩැලන බැ�න� අෙනාත�තප්පය අෙනාත�තප්ප
බලය ෙ�.
�න� ��ය හා සමා� කුශල අකුශල අව්යාකෘත බල ය. අ��ක හා අෙනාත�තප්ප අකුශල
බල ය. ෙසස� පස කුශල බල �. අකුශල බල ෙදක ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන��
ස්�රා�ථෙයන�ම බල නාමය ලබන�ෙන� ය යන� එක� �කා මතෙය�.
සතර අධිපති
අ�ප� සතර න�: 1 ඡන්දාධිපති, 2 විරියාධිපති, 3 චිත්තාධිපති, 4 වීමංසාධිපති යන ෙමාහ�
�.
අ�ප� න�:- ඊශ්වර ය-ස්වා� ය. ඊශ්වර වනා� ප්රෙද්ශ ඊශ්වර ය, සකල ඊශ්වරය �
ද්��ධ ෙ�. ප්රෙද්ශ ඊශ්වර න� තුමූත� අන්යයන�ෙග් වශෙය� ���න� අන්යයන�ත�
තමන�ෙග් වශෙය� පවත�වන�ෙනෝ ය. සකල ඊශ්වර න� තුමූ අන්යයන�ෙග් වශෙය� ෙනා
���න� අන්යයන� තමන�ෙග් වශෙය� පවත�වන�ෙනෝ ය. යට �ක�වුණ� ඉන��ය ප්රෙද්ශ
ඊශ්වරයන� වැන�න. ඔ�හ� පරමා�ප� භාවය කර�� �ව ද ෙ� අ�ථෙයන� ය � ගත
ය�තු. අ�ප�හ� සකල ඊශ්වරයන� වැන�ෙනෝ ය. ඔ�හ� පූ�වා�සංස්කාර වශෙයන� ෙහෝ
පූ�වාගමන වශෙයන� ෙහෝ එෙස් ස�ප්රය�ක�තයන�ට අ�ප� භාවය ෙකෙරත�.
පූ�වා�සංස්කාර න� ෙ� ජන�මෙය� අ�සංස්කරණය �. පූ�වාගමන න� පූ�ව
ජන�මෙය� අාෙස�ත�වය �.
1. ඡ�දය ම අ�ප� වූෙය් ඡන්දාධිපති ය. “ඡන්දවෙතා කිං නාම න සිජ්ඣති” ඡ�දය
අැත�තහ�ෙග් �ෙමක� න� �ද්ධ ෙනා ෙ� � � � ෙහ�න� පූ�වා�සංස්කාර වශෙයන� ෙහෝ
පූ�වාගමන වශෙයන� ෙහෝ ඒ ඒ කල්යාණ ෙහෝ පාපයන�� ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�
අාත�මා�න (තමාට යටත�) ෙකාටැ පවත�නා කත�තුකම්යතා ඡන�දය ඡන්දාධීපති ය. ෙම�න�
අ�ප� වැ පවත�නා ඡන�ද ෛචත�කය �ක�වුණ� බව දත ය�තු.
2. �ත�තය ම අ�ප� වූෙය් චිත්තාධිපති ය. පූ�වා�සංස්කරණ වශෙයන� ෙහෝ පූ�වාගමන
වශෙයන� ෙහෝ ස�ප්රය�ක�ත ධ�මෙයන� අාත�මා�න ෙකාටැ පවත�නා �ත�තය චිත්තාධිපති
ය. ෙම�න� අ�ප� වැ පවත�නා �ත�තය �ක�වුණ� බව දත ය�තු.

3. ��ය ම අ�ප� වූෙය් විරියාධිපති ය. පූ�වා�සංස්කරණ වශෙයන� ෙහෝ පූ�වාගමන
වශෙයන� ෙහෝ ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන� අාත�මා�න ෙකාටැ පවත�නා ��ය විරියාධිපති ය.
ෙම�න� අ�ප� වැ පවත�නා ��ය ෛචත�කය �ක�වුණ� බව දත ය�තු.
4. �මංසා ම අ�ප� වූෙය් වීමංසාධිපති ය. පූ�වා�සංස්කරණ වශෙයන� ෙහෝ පූ�වාගමන
වශෙයන� ෙහෝ ස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන� අාත�මා�න ෙකාටැ පවත�නා ප්ර�ව වීමංසාධීපති ය.
ෙම�න� අ�ප� වැ පවත�නා ප්ර�ව �ක�වුණ� බව දත ය�තු.
�ත�ත, ��ය, �මංසා ඉන��ය වශෙයන� ද යට �ක���. �මංසා න� ප්ර�. සක��� රජ
පුෙරෝ�තයාෙගන� ��වක� �න ගැන�ම ඔහ�ෙග් අා�පත්යයට බාධක ෙනාෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

බල ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
බල කුශලා කුශල අව්යාකෘත
අ��ක අෙනාත�තප්ප බල ය
අ�ප� ෙකෙතක� ද? කවරහ�
ඉන��ය අ�ප�න�ෙග් ෙවනස

කුමක� ෙහ�න� ඔහ� බල න� වූ ද?
වශෙයන� ෙබදන�.
� �ෙය් �ම?
ද? ඔවුන�ෙග් අ�ථ පැහැ�ලි කරන�.
දක�වන�.

6. මිශ්රක සංග්රහය. (ආහාර)
චත�ර්විධ ආහාර.
චතු��ධ අාහාර න�: 1 කබලීකාරාහාර, 2 ඵස්සාහාර, 3 මෙනාසංෙචතනාහාර 4
විඤ්ඤාණාහාර යන ෙමාහ� ය.
ඔජ�ඨමක රෑපා�ය අාහරණය කරන�ෙනෝ - ෙගනැ ෙදන�ෙනෝ අාහාරෙයෝ ය. ඒ එෙස් මැ
�. කබලීකාරාහාරය ඔජ�ඨමක රෑප අාහරණය ෙකෙ�. ඵස්සාහාරය ෙ�දනාව අාහරණය
ෙකෙ�. මෙනාසංෙචතනාහාරය �ඤ්�ණය අාහරණය ෙකෙ�. �ඤ්�ණාහාරය නාම
රෑප අාහරණය ෙකෙ�. �ස්තර ෙමෙස් ය:
1. කබලීකාරාහාර න�: අට�� රෑපයන�ට අැතුළත� ඔජා සංඛ්යාත අාහාර රෑපය �. එය
පෘ��, අප්, ෙත�ජස්, වාය�, ව�ණ, ග�ධ, රස, ඔජස් යන රෑප අට අාහරණය ෙකෙ�. සාලි
�ජෙයන� නැෙගන සාලි අංකුරය පෘ�� අප් රස ලැ�ෙමන� ෙනා �ඳ� පවත�ෙන� ය.
ක�මෙයන� ව�ධනය ද වන�ෙන�ය. එ ෙමන� ක�මෙයන� උපදනා ප්ර�ස�� රෑප වනා� සෘතු
අාහාර ප්රත්යය ලැ�ෙමන� පවත�ෙන� ය. ව�ධනය වන�ෙන� ය. සෘතුජ රෑපයාෙග් ද
පැවැත�මට හා ව�ධනයට අාහාර රෑප උපස්ථ�භක ය. තවද ක�මෙයන� ජ�ත රෑපයට

අාහාර වනා� ජනක මාතාවෙගන� උපන� දරැවාට �� මව ෙමන� ද ෙගට රැකුල ෙමන� ද
උපස්ථ�භක වන බව දත ය�තු.
2. ඵස්ස න�: ෙදපණස් ෛචත�කයන�ට අැතුළත� ඵස්ස ෛචත�කය �. එය ෙ�දනාව
අාහරණය කරන බැ�න� ඵස්සාහාරය � �යන� ලැෙ�. “ඵස්ස පච්චයා ෙවදනා” යන�
සලකන�. ප�ෂීහ� තම තු�න� අාහාර ෙගන කා �වත� ෙව�. තුඩ නැත� න� ඔවුන�ට අාහාර
ගත ෙනා හැ�ය. අාහාර නැත�න� �වත��ය ෙනා හැ� ය. එ ෙමන� �ෙත� ඵස්ස
නැත�න� ෙ�දනා ෙනා ලැෙ�. ෙ�දනා නැත� න� සත��වයන�ෙග් පැවැත�ෙමක� ෙනා ෙ�.
සත��වෙයෝ ඵස්සෙයන� අාර�මණ රස ෙගනැ ෙ�දනා සංඛ්යාත උපෙභෝග ප�ෙභෝග
ස�පාදනය ෙකාටැ තෘෂ්ණා �පුල�වයට පැ�ණ ක�ම, �පාක, ක�ෙල්ශ සංඛ්යාත ත��
ි ධ
වෘත�තය පුරත�.
මෙනාසංෙචතනා න�: ෙදපණස් ෛචත�කයන�ට අැතුළත� ෙ�තනා ෛචත�කය �.
ක�මය � �යන� ලබන�ෙන� ෙ� ය. “ෙචතනාහං භික්ඛෙව කම්මං වදාමි” යන� සලකන�. එය
ප්ර�ස�� ��නය අාහරණය කරන බැ�න� මෙනාසංෙචතනාහාර ය � �යන� ලැෙ�.
“සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං” යන� සලකන�. ෙම� සංඛාර න� කුශලා කුශල ක�ම
සංඛ්යාත ෙ�තනා ය. �ඤ්�ණ න� ප්ර�ස�� �ත�ත ය �. ප�ෂීහ� පියාපත� පැහැ�ෙමන�
අතර �ම ෙනා � රැ�න� රැකට වනෙයන� වනයට ය�න� �වත� ෙව�. පියාපත� නැත�න�
ඔවුන�ට යා ෙනා හැ�ය. ෙනා යා හැ� න� �වත� �ෙමක� ෙනා ෙ�. සත��වෙයෝ අාය�හන
ල�ෂණ වූ ෙ�තනාව ක�ම�වයට පමුණ�වා එ�න� භවෙයන� භවයට ෙය�න� සැ�සර�.
ෙ�තනාව නැත�න� ක�ම වෘත�තය නැත. ක�ම වෘත�තය නැත�න� �පාක වෘත�තය නැත.
�පාක වෘත�තය නැත�න� ක�ෙල්ශ වෘත�තය නැත. එ �ට භව ප්රවෘත��ය ම ෙනා වන�ෙන�
ය.
4. විඤ්ඤාණ න�: ප්ර�ස�� �ත�තය �. එය නාම රෑප අාහරණය කරන බැ�න�
විඤ්ඤාණාහාර ය � �යන� ලැෙ�. ප්ර�ස�� �ත�තය ඵස්සා� ෛචත�කයන�ෙගන� ය�ක�ත
ය. එෙස් ම ඒ සමග කාම රෑප භවෙය� ක�මජ රෑප ද අැත�ෙත�ය. ප්ර�ස�� �ත�තය
නැත�න� ඵස්සා�ය ද ඒ සමග පවත�නා රෑප ද නැත. එ බැ�න� ප්ර�ස�� �ත�තය නාම
රෑපයන�ෙග් පැවැත�මට ප්රත්යය ෙ�. ෙම� ඒ බව ම අාහාර�වෙයන� �ය.
“විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරෑපං” යන� සලකන�. ප�ෂීහ� තම තමන�ෙග් අැ�න� ෙගා�රැ අැ�
තැන� ෙහෝ ඒ ඒ �සාභාග ෙහෝ බලා �නැ �� පවත�වා ග��. අැස නැත�න� ඔවුන�ට ඒ ඒ
තැන� �කැ ගැන�ෙමක� ෙනාෙ�. ෙනාදක�නවුන�ට �� �කැ ගැන�ෙමක� ෙනාෙ�. එෙස් ම
ස�ප්රය�ක�ත ඵස්සා�හ� අාර�මණ �ජානන ල�ෂණ ��නෙයන� ඒ ඒ අරමුණ� ලබ�.
��නය නැත�න� ඵස්සා�හ� කැල ම එ� නැත. රෑප ද එ� නැත. ��නෙයන� ම ඒ
නාම රෑප එ� අැත. එබැ�න� �ඤ්�ණය නාම රෑප අාහරණය කරන බැ�න�
�ඤ්�ණාහාරය � ව�ෙළෝ ය.

අධ්යාත�ම සන�ත�යට �ෙශ්ෂ ප්රත්යය වන බැ�න� ෙ� සතර පමණක� අාහාරය �
�ක���. �ක�වුණ� පි�ෙවල ෙද්ශනා ක�මය �නා උත�පත�� ක�මය ෙනා ෙ� ය � දත
ය�තු.
සැලකිය යුත� විෙශ්ෂ.
ධ්යානා�ග, බල, මා�ගා�ගා�ය පි�බඳද මතු �ක�ෙවන කරැණ� �ෙශ්ෂෙයන� සැල�ය ය�තු.
ඒ ඒ �ත�� ෙයෙදන ෛචත�ක �තා බලන�.
1. �තක�ක, �චාර, පී�, එකග්ගතා, ෙසෝමනස්ස, ෙ�මනස්ස, උෙපක�ඛා යන ෙ� සත
ධ්යානා�ග ය� යට දක�වන ල�. එෙහත� චක�ඛු �ඤ්�ණ පංච විඤ්ඤාණ �ත��
පවත�නා එකග්ගතා ද ෙ�දනා ද ධ්යානා�ග ෙනා වන බව දත ය�තු. ඒ �ත�� �ත�ක
නැ� බැ��. �ත�ක නැ� �ත�� පවත�නා එකග්ගතාව ද ෙ�දනාව ද ��බල බැ�න�
ධ්යානා�ග ෙනා ෙ�. ධ්යානෙය� ප්රධාන වන�ෙන� �ත�කය �. ඒ ෙම� නැ�. “විතක්ක
පච්ඡිමකං ඣානං” �ත�කය පශ්�ම ෙකාටැ අැත�ෙත� ධ්යානය යන� එ ෙහ�න� �යන ල�.
2. සද්ධා, ��ය, ස�, සමා�, පඤ්�, ��, ඔත�තප්ප, අ��ක, අෙනාත�තප්ප යන ෙ�
නවය බලය � යට �යන ල�. එෙහත� ෙදපස් �ඤ්�ණ, මෙනාධාතුත��ක,
සන��රණත��ක යන ෙ� ෙසාෙළාස් �ත�� පවත�නා සමාධි බල ෙනා ෙ�. ඒ �ත�� ��ය
නැ� බැ��. ��ය නැ� �ත�� එකග්ගතා ෙය�ණ ද එය ��බල බැ�න� බල ෙනා ෙ�.
“විරියං පච්ඡිමකං බලං” ��යය පශ්�ම ෙකාටැ අැත�ෙත� බලය යන� එ ෙහ�න� �යන ල�.
3. ස�මා��� ස�මාස�කප්ප අා� ෙ�ෙළාස මා�ගා�ග ය� යට �යන ල�. එෙහත�
අෙහ්තුක �ත�� පවත�නා එකග්ගතා මා�ගා�ග ෙනා ෙ�. අෙහ්තුක �ත�� ෙහ්තු නැ�
බැ��. “ෙහ්ත� පච්ඡිමකං මග්ගං” ෙහ්තු පශ්�ම ෙකාටැ අැත�ෙත� මා�ගා�ග ය� එෙහ�න�
�යන ල�.
4. එකග්ගතාව ����ඡා ස�පය�ත�ත �ත�තෙය� ද අැත�ෙත� ය. එෙහත� ඒ එකග්ගතාව
අ�ෙමෝ�ෂ ර�ත වැ ෙයෙදන බැ�න� ��ඡාසමා�, සමා���ය, සමා�බල බවට ෙනා
පැ�ෙණ�. අ�ෙමෝ�ෂ ර�ත තන�� පවත�නා එකග්ගතා �ත�ත ස්�� මාත�ය ය. සමා�
බල, ඉන��ය �මට සම�ථ නැ�.
5. ඡ�ද, ��ය, �ත�ත, �මංසා ය � අ�ප� සතෙරක� යට දක�වන ල�. ෙමා�හ� ද්�ෙහ්තුක
ත�ිෙහ්තුක ජවන�� ම ෙයෙද�. ෙමාමූහ ජවන� ෙදෙක� ද හසන ජවනෙය� ද ෙනා
ෙයෙද�. ෙයෙදන�ෙනෝ ද පූ�වා�සංස්කාර වශෙයන� ද පූ�වාගමන වශෙයන� ද ලැෙබන
ප�� ෙයෙද�. �මංසා�ප� ද්�ෙහ්තුක ජවන�� කැලම නැ�. ෙ� සතරම අැ� කල්� �
අ�ප� වන�ෙන� එෙකක� මැ ය. ෙදෙදෙනක� ෙහෝ වැ�ෙයක� ෙහ් අ�ප� ෙනා වෙ�.
වෙතාත� අ�ප� යන අ�ථ ම ව්ය�ථ ෙ�.
“ඡ ෙහත� පංච ඣානඞ්ගා මග්ගඞ්ගා නව ව�ුෙතා

ෙසාළසින්ද්රිය ධම්මා ච බලධම්මා නෙවරිතා
.
චත්තාෙරාධිපති වුත්තා තථාහාරා ති සත්තධා,
ක�සලාදිසමාකිණ්ෙණා වුත්ෙතා මිස්සකසඞ්ගෙහා.”
වස්තු වශෙයන� ෙහ්තු සෙය�. ධ්යානා�ග පෙස�. ෙසා�නස්, ෙ��නස් උෙප්�ෂා
ෙ�දනා වශෙයන� එකක� ම බැ��. මා�ගා�ග නවෙය�. ඉන��ය ෙසාළෙස�. බල
නවෙය�. අ�ප� සතෙර�. අාහාර සතෙර�. ෙමෙස් කුසලා�න� සමා��ණ වූ �ශ්රක
සංග්රහය සත� අාකාර ෙ�.
ප්රශ්න.
1. අාහාර සතර දක�වා පැහැ�ලි කරන�. ෙ� සතර පමණක� අාහාර න�න� �ක�වුෙණ�
�ම?
2. “එකග්ගතා ධ්යානා�ගෙය�.” කවර �ත�� ෙයෙදන එකග්ගතා කුමක� ෙහ�න�
ධ්යානා�ග ෙනා ෙ� ද?
3. “එකග්ගතා බල ධ�මෙය�.” කවර �ත�� ෙයෙදන එකග්ගතා කුමක� ෙහ�න� බල
න� ෙනා ෙ� ද?
4. “එකග්ගතා කුමක� ෙහ�න� මා�ගා�ග ෙනා ෙ� ද?
5. අ�ප� සතර අ�ප� වන තැන� දක�වන�. ෙ� සතරම එක �ට අ�ප� ෙ� ද?

7. ෙබෝධිපා�ික සංග්රහය.
�ශ්රක සංග්රහයට ඉක��� ෙබෝ�පා�ෂික සංග්රහය දක�වන� ලැෙ�. ඒ වනා� සතිපට්ඨාන,
සම්මප්පධාන, ඉද්ධිපාද, ඉන්ද්රිය, බල, ෙබාජ්ඣංග මග්ග වසෙයන� ෙකාටස් සතකට ෙබදන
ලද්ෙද් ය. එ� � ස�ප�ඨාන සතෙර�. ස�මප්පධාන සතෙර�. ඉද්�පාද සතෙර�.
ඉන��ය පෙස�. බල පෙස�. ෙබා�ඣධංග සෙත�. මා�ගා�ග අෙට�. �යල්ල සත��ෙස
(37) �. සත්තිස් ෙබෝධිපා�ික ධර්ම යන� ෙ� �.
ෙබෝ� යන� ෙසෝවාන� අා� සතර මා�ග �ත�� ෙයෙදන ප්ර�වට නෙම�. “ෙබෝධි වුච්චති
චත�සු මග්ෙගසු ඤාණං.” යන� එෙහ�න� �යන ල�. ෙ� සතර මා�ග�නය �ක�ඛා�
චතුස්සත්යය අවෙබෝධ කර�. එ බැ�න� එය ෙබෝ� ය � �යන� ලැෙ�. “චත්තාරි සච්චානි
බුජ්ඣතී ති ෙබාධි” යන� �ග්රහ �. ප�ෂ න� ෙකා�ඨාසය-ස�භාරය, ෙබෝ� වෘ�ෂෙය�
වූෙවෝ ෙබෝ�පා�ෂිකෙයෝ ය. ඔහ� න� ස� අා� සත��ස් ධ�මෙයෝ ය. �වන� අරමුණ�
කරන-ෙසෝවාන� අා� සතර මා�ග �ත�� ෙයෙදන ස� අා� සමූහය ෙබෝ�පා�ෂික න�න�
ෙම� �ක�ෙවන බව දත ය�තු �. ඔ�හ� ෙකාටස් වසෙයන� සෙත�. �ස්තර වශෙයන�

සත��ෙස�. ෙම� අැතැ� ෛචත�ක ඒ ඒ කෘත්ය වශෙයන� න� �පය බැගින� ලබන බව
සැල�ය ය�තු �.
සතර සතිපට්ඨාන
ස�ප�ඨාන සතර න�:
1. කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය,
2. ෙව්දනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය,
3. චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය
4. ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය යන ෙමාහ� �.

ස� න� ��ය � - එ න� ෙදපණස් ෛචත�කයන� අතුෙර� �ක�වුණ� ස� ෛචත�කය
�. පට්ඨාන න� ප්රමුඛ ව, ප්රධාන වැ ��න�ෙන� �-ස�ප්රය�ක�තයන� අතුෙර� ප්රධාන වැ
ෙනාෙයක� අරමුණ�වල �ත �වන�නට ඉඩ ෙනා � පවත�ෙන� �. ස� ම ප�ඨාන වූෙය්
ස�ප�ඨාන ය. �ත ෙනාෙයක� අරමුණ�වල �වන�නට ඉඩ ෙනා � එක ම අරමුණක බැඳ�
ෙමන� පවත�වන ස�ය ස�ප�ඨානය � � �යා �. ඒ වනා� අරමුණ� වශෙයන� චතු��ධ
ෙ�.
1. අාශ්වාස ප්රශ්වාසා� රෑපකායෙය� ඒ කය අන� වැ බැලී� වශෙයන� පවත�නා
ස�ප�ඨානය කායානුපස්සනා සතිපට්ඨානය. කෙය� කය අන� වැ බැලීම අාශ්වාස
ප්රශ්වාස වශෙයන�, ඉ�යාපථ වශෙයන�, චතුස�පජඤ්ඤ වශෙයන�, ප�ක�කූල මන�කාර
වශෙයන�, ධාතුමන�කාර වශෙයන�, නව �ව�ක වශෙයන� යැ � තු�ස් අාකාරෙය�න�
වන�ෙන� ය.
2. නව�ධ ෙ�දනාෙය� ඒ ෙ�දනා අන�ව බැලී� වශෙයන� පවත�නා ස�ප�ඨානය
ෙව්දනානුපස්සනා සතිපට්ඨානය �. නව�ධ ෙ�දනා න�-ස�ඛ �ක�ඛ, උෙප්�ෂා, සා�ස
ස�ඛ, �ඃඛ, උෙප�ෂා, �රා�ස ස�ඛ, �ඃඛ උෙප�ෂා �.
3. ෙසාෙළාස් වැ�රැ� �ත�තෙය� ඒ �ත�තය අන� වැ බැලී� වශෙයන� පවත�නා
ස�ප�ඨානය චිත්තානුපස්සනා සතිපට්ඨානය �. ෙසාෙළාස් වැ�රැ� �ත�ත න�-සරාග
�ත�ත, �තරාග �ත�ත, සෙ�ස �ත�ත, �තෙ�ස �ත�ත, සෙමාහ �ත�ත, �තෙමාහ �ත�ත,
සං�ත�ත �ත�ත, �ක��ත�ත �ත�ත, මහග්ගත �ත�ත, අමහග්ගත �ත�ත, සඋත�තර �ත�ත,
අන�ත�තර �ත�ත, සමා�ත �ත�ත, අසමා�ත �ත�ත, �මුත�ත �ත�ත, අ�මුත�ත �ත�ත �.
4. පස්වැ�රැ� ධ�මෙය� ඒ ධ�මය අන� වැ බැලී� වශෙයන� පවත�නා ස�ප�ඨාන
ධම්මානුපස්සනා සතිපට්ඨානය �. පස් වැ�රැ� ධ�ම න�-පඤ්ච�වරණ, පඤ්චස්ක�ධ,
ද්වාදසායතනා සත�තෙබා�ඣධ�ග-චතුරා�ය සත්ය �. �ස්තර සතිපට්ඨාන සූත්රෙයහි ය.

ෙ� ස�ය �ල�ස�ද්� අා� අාර�භෙය� පටන� ෙලෟ�ක ය. මා�ගෙය� ෙලෝෙකෝත�තරය �
දත ය�තු.
සතර සම්යක් ප්රධාන
සම්යක� ප්රධාන සතර න�:1. උපන් අක�සල ධර්ම ප්රහාණය කැරැ ගැන්ම පිණිස කරනු ලබන වීර්යය.
2. නූපන් අක�ශල ධර්ම නූපදවා ගැන්ම පිණිස කරනු ලබන වීර්යය.
3. නූපන් ක�ශල ධර්ම උපදවා ගැන්ම පිණිස කරනු ලබන වීර්යය.
4. උපන් ක�ශල ධර්ම වර්ධනය කැරැ ගැන්ම පිණිස කරනු ලබන වීර්යය යන ෙමාහ� �.

සම්යක� ප්රධාන න� යහපත� ��යය �. ෙදපණස් ෛචත�ක අතුෙරන� ��ය ෛචත�කය
�. ෙම� ප්රධාන යන�ෙනන� ��යය �යන� ලැෙ�. ෙක බඳ� ��යෙයක� ද? “ඒකාන�තෙයන�
මාෙග් ශ�රෙය� ස� අැට නහර ඉ�� ෙ�වා, මස් ෙල් �යෙල්වා, පුරැෂ ශක��ෙයන�,
පුරැෂ පරාක�මෙයන� ය� ගුණයක� ලබා ගත හැ� ද? ඒ ෙනා ලබා ��යයාෙග්
නැවැත�ෙමක� ෙනා ෙ�” ය � ෙමෙස් උපදනා ෙනා පස� බස්නා ��යය �. එය එකක� ම
වුව ද කෘත්ය වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
1. උපන� අකුශල ධ�ම ප්රහාණය කැ� ගැන�ම පි�ස ��ය ��මන�:- “අස�වල් කල
අස�වල් ෙද්ශෙය� � අස�වල් තැන � මට ෙමබඳ� අකුශලෙයක� �� �ය. �වන� ��
ෙකාටැ මම තවද එ බඳ� අකුශලයක� ෙනාකර�”� ෙමෙස් උපන� අකුසල් �රැ කැ�
ගැන�ම පි�ස ශීල පූරණ, සමථ, �ද�ශනා භාවනාෙය� �� ව්යායාම ��ම �. උපන�
අකුසල් ඒ ඒ අැ�ල්ෙල� ම �රැද්ධ ෙව�. එ� ප්රහාණය �ෙමක� � � ෙනා ��ය ය�තු.
ඒ ඒ උපන� අකුසල් ගැන �තා එ බඳ� අකුසල් මතු ෙනාකරන ෙස් උත�සාහ ��ම� ෙ�
�ෙය්.
2. න�පන� අකුශල ධ�ම න�පදවා ගැන�ම පි�ස ��ය ��ම න�-ස්ව සන�තානෙය� ෙ�
තාක� න�පන�-අන�න� කරන� �ටු �රෑ ෙහෝ ධ�මෙය� අැස� �රෑ ෙහෝ අකුසල ෙ� න� එ
බන�දක� මම �� කෙලක න�පදව� � උත�සාහ ��ම ය.

3. න�පන� කුශල ධ�ම උපදවා ගැන�ම පි�ස ��ය ��ම න�, චතු�භූමක කුශල
අතුෙරන� ෙහෝ සප්ත �ස�ද්� අතුෙරන� ෙහෝ යමක� තමා ෙ� තාක� ෙනා ලද්ෙද් න� කල්
ෙනා ඉක�මැ ඒ ලැබ ගැන�ම පි�ස උත�සාහ ��ම ය.
4. උපන� කුශල ධ�ම ව�ධනය කැ� ගැන�ම පි�ස ��ය ��ම න�, “ශීලා � වූ මාෙග්
ය� කුශල ධ�ම ෙකෙනක� ෙවත� ද එය මා�ග �නය ලබන තාක� මාෙග් ය� �ය ෙනා
හැ�ය. ෙහට ෙහෝ අ�ද්� ෙහෝ මතු ජන�මෙය� ෙහෝ �ඳ� යා හැ�ය.” ෙමෙස් �තා තම
සතන�� උපන� කුශල ධ�ම අෙකාප්ය වන ෙස් පවත�වා ගන�නට උත�සාහ ��ම �.
ෙනාෙහාත� තමහට ඉපිද �ෙබන ෛත�භූමක කුශල ධ�ම බඳ� අන්ය වූත� කුශල ධ�ම

උපදවා ගැන�ම පි�ස ��ය ��ම �. ෙලෝෙකෝත�තර කුශල වරක� උපන�ෙනාත� එබන�ෙදක�
නැවත උප�ය යන� කැලම නැ�.
ෙම ද ෙගාත�භූ තාක� ෙලෟ�ක ය. මා�ගෙය� ෙලෝෙකාත�තර �. මා�ගෙය� ��යය සතර
කෘත්යය ම එක �ට �ද්ධ ෙකෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම යන�ෙන� අ�ථය පැහැ�ලි කරන�.
ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම ෙකෙතක� ද? එය ෙකාටස් �යකට ෙබ�� ද? ඒ කවෙ� ද?
සතර ස�ප�ඨාන කවෙ� ද? ස�ප�ඨාන යන�ෙන� අ�ථය පැහැ�ලි කරන�.
සම්යක� ප්රධාන සතර දක�වන�.
සම්යක� ප්රධාන යන�ෙන� අ�ථය පැහැ�ලි ෙකාට එය චතු��ධ �ෙ� ෙහ්තු
දක�වන�.

8. ෙබෝධිපා�ික ධර්ම (සෘද්ධිපාද, ඉන්ද්රිය, බල)
සතර සෘද්ධිපාද.
සෘද්�පාද සතර න�,
1 ඡන්දිද්ධීපාදය, 2 විරියිද්ධිපාදය, 3 චිත්තිද්ධිපාදය, 4 වීමංසිද්ධිපාදය යන ෙමාහ� �.
සෘද්� න� �ද්�ය �-සමෘද්ධ �ම �. ඒ ඒ ෙයෝග ක�මයාෙග් �පැද්ම �. ඒ වනා�
අ�ෙඥය ධ�මයාෙග් අ�� �ද්�ය, ප�ෙඥය ධ�මයාෙග් ප���ද්�ය, ප්රහාතව්ය
ධ�මයාෙග් ප්රහාණ �ද්�ය සා�ෂාත� කටය�තු ධ�මයාෙග් සා�ෂාත� �ද්�ය භා�තව්ය
ධ�මයාෙග් භාවනා �ද්�ය � පස් වැ�රැ� ෙ�. පාද න� ෙහ්තුව-කාරණය. යෙථෝක�ත
ධ�මයන�ෙග් සමෘද්�යට ෙහ්තු බලවත� උපාය සෘද්�පාද �. ඒ සෘද්�පාද වනා� චතු��ධ
අ�ප�න�ෙග් වශෙයන� චතු��ධ ෙ�.
1. අ�ප� වූ ඡ�දය ම ඉද්�පාද වූෙය් ඡ��ද්�පාදය. ෙසෝවාන� අා� මා�ග �ත�� පවත�නා
අ�ප� වූ ඡ�දය චතුස්සත්යාවෙබෝධයට පාද-බලවත� උපාය වන�ෙන� ය. ය���
උපාෙය�න� බැහැර කට හැ� සාමාන්ය ඡ�දය එයට උපාය ෙනා වන�ෙන� ය.
2. අ�ප� වූ ��යම ඉද්�පාද වූෙය් ���ද්�පාදය. ෙසෝවාන� අා� �ත�� පවත�නා අ�ප�
වූ ��ය චතුස්සත්යාවෙබෝධයට පාද-බලවත� උපාය වන�ෙන� ය. ය��� උපාෙය�න�
බැහැර කට හැ� සාමාන්ය ��ය එයට උපාය ෙනා වන�ෙන� ය.

3. අ�ප� වූ �ත�තයම ඉද්�පාද වූෙය් �ත��ද්�පාදය ෙසෝවාන� අා� මා�ග �ත ම
චතුස්සත්යාවෙබෝධයට පාද-බලවත� උපාය වන�ෙන� ය. ය� �� උපාය�න� බැහැර කළ
හැ� �ත�තය එයට උපාය ෙනා වන�ෙන� ය.
4. අ�ප� වූ �මංසා (ප්ර�) වම ඉද්�පාද වූෙය් �මං�ද්�පාදය. ෙසෝවාන� අා� මා�ග
�ත�� පවත�නා අ�ප� වූ ප්ර�වම චතුස්සත්යාවෙබෝධයට පාද - බලවත� උපාය වන�ෙන�
ය. ය� �� ප�ෙබෝධය�න� බැහැර කළ හැ� සාමාන්ය ප්ර�ව එයට උපාය ෙනා
වන�ෙන� ය.
ෙසෝවාන� අා� මා�ග �ත�� ෙයෙදන ඡ�ද, ��ය, �ත�ත, ප්ර� සෘද්�පාද වූ බව ෙම�න�
දත ය�තුය. මා�ග �ත�� ෙයෙදන කල ෙමා�හ� ෙලෝෙකෝත�තර ය. ෙසස� ශීල�ශුද්�
අා�ෙය� ෙලෟ�ක �.
සෘද්� න� සෘද්��ධ �නය �. එයට පාද වූෙය් සෘද්� පාද �. ෙ� වශෙයන� ද සෘද්�පාද
සතර දත ය�තු �. ෙම� � වනා� පළමු �ක�වුණ� ක�මය ම ෙයෙද්. ෙබෝ�පා�ෂික වශෙයන�
�යන බැ��.
පඤ්චි�ද්රිය
ඉ��ය පසන�: 1 සද්ධින්ද්රිය, 2 විරියින්ද්රිය, 3 සතින්ද්රිය 4 සමාධින්ද්රිය, 5 පඤ්ඤින්ද්රිය යන
ෙමාහ� �.
ෙමාවුන�ෙග් අ�ථ බා�ස�න��ය �භාගෙය� දක�වන ල�. මා�ග �ත�� පවත�නා ස්දධාව
ඉ��ය වූෙය් - ඊශ්වර වූෙය් සද්���ය ය. ��ය ඉ��ය වූෙය් - ඊශ්වර වූෙය් විරියින්ද්රිය ය.
ස�ය ඉ��ය වූෙය් - ඊශ්වර වූෙය් - සතින්ද්රිය ය. සමා�ය ඉ��ය වූෙය් ඊශ්වර වූෙය් සමාධින්ද්රිය ය. ප්ර�ව ඉන��ය වූෙය් - ඊශ්වර වූෙය් පඤ්ඤින්ද්රිය ය. සද්�න��ය සතර
ෙසෝතාපත�� අංගෙය� ද, �����ය සතර සම්යක� ප්රධානෙය� ද ස�න��ය සතර
ස�ප�ඨානෙය� ද, සමා�න��ය චතු�ථධ්යානෙය� ද, පඤ්ඤ���ය චතුරා�ය සත්යෙය�
ද �ක�ක ය�තු�.
ෙ� ද ශීල�ශුද්� අා�ෙය� ෙලෟ�ක ය. මා�ගෙය� ෙලෝෙකෝත�තර �.
පඤ්ච බල.
බල පස න�:
1 සද්ධාබල, 2 විරිය බල, 3 සති බල, 4 සමාධි බල, 5 පඤ්ඤා බල යන ෙමාහ� �.
ෙමාවුන�ෙග් අ�ථ නවබල �භාගෙය� දක�වන ල�. සද්ධා� පස ම බල�වයට පැ��ෙය්
සද්ධාබලා� වන�ෙන� ය. ෙසස්ස පඤ්���ෙය� ෙම�. ෙම ද ශීල�ශුද්� අා�ෙය� පටන�
ෙලෟ�ක ය. මා�ගෙය� ෙලෝෙකෝත�තර �.

ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

සෘද්�පාද සතර දක�වන�. එ� අ�ථ ද පැහැ�ලි කරන�.
පංච ඉන��ය කවෙ� ද?
පංච බල කවෙ� ද?
ඉ��ය, බල ධ�මයන�ෙග් ෙවනස දක�වන�.
ෙමාවුන�ෙග් ෙලෟ�ක ෙලෝෙකෝත�තර අවස්ථා දක�වන�.

9. ෙබෝධිපා�ික ධර්ම (සම්ෙබාජ්ඣඞ්ග, මග්ගඞ්ග)
සම්ෙබාජ්ඣඞ්ග සත නම්,
1 සතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 2 ධම්මවිචය ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 3 විරිය සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 4
පීතිසම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 5 පස්සද්ධි සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 6 සමාධි සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය, 7
උෙපක්ඛා සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය යන ෙමාහ� �.
ස�ෙබෝ� යන� සතර මා�ග �නයට නෙම�. එ�න� චතුස්සත්යය ෙහෝ ��වාණය ෙහෝ
මනාෙකාට අවෙබෝධ ෙකෙර� යන අ�ථෙයන� ස�ෙබෝ�ය උපදවන අ�ගෙයෝ-සහකා�
බලවත� ප්රත්යෙයෝ ස�ෙබා�ඣධ�ගෙයෝ ය. ෙසෝවාන� අා� සතර මා�ග �නය උපදවන�නා
වූ එ� ස�ප්රය�ක�ත වූ ධ�ම සමූහෙයක� ෛචත�ක ෙකාටෙසක� ස�ෙබා�ඣධ�ගෙයෝ ය �
� �සා දත ය�තු�. “සතර මා�ග�නය උපදවන�නාවූ” යන ෙම�න� ශීල �ශුද්�
අා�ෙය� ෙයෙදන ස� අා� ෙලෟ�ක ද, “එ� ස�ප්රය�ක�ත වූ යන�ෙනන�” මා�ගෙය�
ෙයෙදන ස� අා� ෙලෝෙකෝත�තර ද �යෙවන�ෙන�ය. ෙම�ලා ෙලෝෙකෝත�තරය �ෙශ්ෂෙයන�
අ�ෙප්ර්ත �.
1. ස� ම ස�ෙබා�ඣධ�ග වූෙය් ස�ස�ෙබා�ඣධ�ගය. ස� යන� ස� ෛචත�කය �. ඒ
වනා� කායා� චතු��ධ අරමුණ�ෙය� ෙයා� වඩන�ෙන� පි�ෙවලින� ප්රමාද ප�ෂය මැඩැ
අප්රමාද ප�ෂය පුරා චතුමා�ග�න සංඛ්යාත ස�ෙබෝ�ය නංවා ලන�ෙන� ය.
2. ධ�ම�චය න� ප්ර�ය. ධ�මයන� �චනය-උපධාරණය කරන�ෙන�ය යන අ�ථෙයන�.
ෙම� ධ�ම යන�ෙනන� �ද�ශනාවට භූ� වූ අාධ්යාත��ක වූ ද බා�ර වූ ද පඨ� ඵස්සා�
ෛත�භූමක ධ�ම ගන� ලැෙ�. �චයන න� ඒ ධ�ම, රෑප න� ක�කශ�වා� වශෙයන� ෙහෝ
අ�ත්යා� වශෙයන� ෙහෝ ��ධාකාරෙයන� ද, නාම න� ඵුසනා� වශෙයන� ෙහෝ අ�ත්යා�
වශෙයන� ෙහෝ ��ධාකාරෙයන� ද �ෙශ්ෂෙයන� බැලීම �. ෙමෙස් ධ�ම �චයන කරන�ෙන�
ධ�ම�චය ය. ඒ �ෙමක� ද? ප්ර� ය. ධ�ම �චය ම ස�ෙබා�ඣධ�ග වූෙය් ධම්මවිචය
සම්ෙබාජ්ඣඞ්ගය. ෙම�න� මා�ග �ත� ෙයෙදන ප්ර�ව �යන ල� � දත ය�තු. ඒ වනා�
තාමට �ෂය වන ෛත�භූ�ක ධ�මෙය� භාවනා වශෙයන� ෙනාවැ වැෙඩන�ෙන�

පි�ෙවලින� �ය� අ�ද්යා ප�ෂ මැඩැ ෙගනැ �ය� ප්ර� ප�ෂ පුරා ෙගනැ ෙතෙ� ම
චතුමා�ග�න සංඛ්යාත ස�ෙබෝ� වන�ෙන� ය.
3. සතර සම්යක� ප්රධාන සංඛ්යාත ��යය ම ස�ෙබා�ඣධංග වූෙය් විරිය සම්ෙබාජ්ඣංගය.
��ය වනා� ස්ව�ය චතු��ධ ෙගාචරෙය� භාවනා වශෙයන� වඩන�ෙන� පි�ෙවලින�
කුශල ධ�ම පි�බඳද අැ�ෙලන පැ�ෙලන මැලෙවන �ය� ක�ෙල්ශ ප�ෂ මැඩැ �ය�
ධුර-ප්රග්රහ ප�ෂ පුරා චතුමා�ග�න සංඛ්යාත ස�ෙබෝ�ය නංවන�ෙන� ය.
4. පී�ය ම ස�ෙබා�ඣධංග වූෙය් පීතිසම්ෙබාජ්ඣංගය. පී�ය වනා� ස්ව�ය �ෂයෙය�
මනා වැ වැෙඩන�ෙන� කුශල ධ�ම පි�බඳද �ය� අර�, උකටලි ප�ෂ මැඩැ �ය�
ධ�මර�, ධ�මන��, ධ�මරාම ප�ෂ පුරා චතුමා�ග�න සංඛ්යාත ස�ෙබෝ�ය නංවන�ෙන�
ය.
5. පස්සද්�ය ම ස�ෙබා�ඣධංග වූෙය් පස්සද්ධි සම්ෙබාජ්ඣංගය. පස්සද්� න� කාය
පස්සද්� �ත�ත පස්සද්� ෛචත�ක ය�ගලය �. ෙම� ලා ඒ ෙදක එකක� වශෙයන�
සලකන� ලැෙ�. පස්සද්�ය වනා� ස්ව�ය �ෂය ධ�මෙය� භාවනා වශෙයන� මනාවැ
වඩන�ෙන� �ත�තය පි�බඳද �ය� තද-�� බැ� මැඩැ �ය� ව්යුපශම-ශීතල ප�ෂ පුරා
චතුමා�ග�නය සංඛ්යාත ස�ෙබෝ�ය නංවන�ෙන� ය.
6. සමා�ය ම ස�ෙබා�ඣධ�ග වූෙය් සමාධි සම්ෙබාජ්ඣංගය. සමා� න� එකග්ගතා �.
ෙම ද ස්ව�ය ෙගාචරෙය� භාවනා වශෙයන� වඩන�ෙන� �ත�තයාෙග් ෙනා සන�සන
� � බව
මැඩ එකඟ බව වඩා ස�ෙබෝ�ය නංවන�ෙන� ය.
7. උෙප�ෂාව ම ස�ෙබා�ඣධංග වූෙය් උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධ�ගය. උෙපක�ඛා න�
තත�ම�ඣධත�තතා �. එ ද ස්ව�ය ෙගාචරෙය� භාවනා වශෙයන� වඩන�ෙන� �ත�තය
පි�බඳද �ය� ලීන උද්ධ�ච ප�ෂ මැඩ මධ්යස්ථ ප�ෂ වඩා මා�ග�න සංඛ්යාත
ස�ෙබෝ�ය නංවන�ෙන� ය.
ෙ� ද ශීල �ශුද්� අා�ෙය� ෙලෟ�ක ය. මා�ගෙය� ෙලෝෙකෝත�තරය � දත ය�තු �.
ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය
අා�ය මා�ගා�ග අට න�:
1 සම්මා දිට්ඨි, 2 සම්මා සංකප්ප, 3 සම්මා වාචා, 4 සම්මා කම්මන්ත, 5 සම්මා ආජීව, 6 සම්මා
වායාම, 7 සම්මා සති, 8 සම්මා සමාධි යන ෙමාහ� �.
අා�යමා�ග යන� උතු� මා�ගය. චතුස්සත්යාවෙබෝධ පි�ස �වන� යන� පි�ස පවත�නා
උතු� පාර ය. එය අංග අෙට�න� ය�ක�ත ය. මා�ග වන�ෙන� ෙ� අංග අටම ය. අංග අට
හැ� මා�ගය � අ�ෙකක� නැ�.

1. සම්මා දිට්ඨි න� ප්ර� ය. එ�න� මනා වැ-අ�ප�ත වැ-දන�ෙන� ය යන අ�ථෙයන�. ඒ
වනා� �ක�ෙඛ �ණය, �ක�ඛ සමුදෙය �ණය, �ක�ඛ �ෙරාෙධ �ණය, �ක�ඛ
�ෙරාධගා� ප�ප�ය �ණය � චතු��ධ ෙ�. ෙසෝවාන� අා� මා�ග �ත�� ෙයෙදන
ප්ර� ෛචත�කය ස�මා��� න�න� �ක�ෙවන බව දත ය�තු. එය මා�ගාංග බැ��.
2. සම්මා සංකප්ප න� යහපත� �ත�කය. එ�න� මනා වැ-අ�ප�ත වැ සංකල්පනය
කරන�ෙන� ය යන අ�ථෙයන�. මා�ග �ත� � ෙයෙදන �ත�ක ෛචත�කය ස�මා
සංකප්ප න�න� �ක�වුණ� බව දත ය�තු �.
3. සම්මා වාචා 4 සම්මා කම්මන්ත, 5 සම්මා ආජීව යන� �ර�ත�ය ය. එ� �ස්තර යට
�ක���.
6. සම්මා වායාම යන� යහපත� ��යය. සතර සම්යක� ප්රධාන වූෙය්ත� ෙ� ය.
7. සම්මා සති යන� යහපත�-අ�ප�ත ස�ය �. සතර ස�ප�ඨාන වූෙය් ත� ෙ� ය.
8. සම්මා සමාධි යන� යහපත�-අ�ප�ත එකග්ගතා �.
ෙ� ද මා�ග �ත�� ෙලෝෙකෝත�තර ය ශීල �ශුද්� අා�ෙය� ෙලෟ�ක ය. අෂ්ටා�ගික
මා�ග පි�බඳද �ස්තර ප්ර�ද්ධ බැ�න� සං�ෂිප්ත කරන ල�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

සප්ත ස�ෙබා�ඣධ�ග දක�වන�.
ස�ෙබාද්ය�ග යන�ෙන� අ�ථය පැහැ�ලි කරන�.
ස�ෙබා�ඣධ�ග න�න� �ක�වුණ� ෛචත�ක ෙ� ෙ�ය � දක�වන�.
පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධ�ගය යන� �ම?
ෙ� සත ෙලෟ�ක වන�ෙන� ෙකාතැන�� ද? ෙලෝෙකෝත�තර වන�ෙන� ෙකාතැන�� ද?

10. ෙබෝධිපා�ික සංග්රහය (ත�දුස) (14) (පන්තිස) (35) වන සැටි.)
ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම සභාග සංග්රහ වශෙයන� ෙකාටස් සතකට ද, ස්වභාව ධ�ම වශෙයන�
තු�සකට ද, ප්රෙභ්ද වශෙයන� පන��සකට ද ෙබදන� ලැෙ�. ඉන� සභාග සංග්රහ වශෙයන�
ෙකාටස් සතට ෙබෙදන සැ� ද එ� �ස්තර ද යට දක�වන ල�. ස්වභාව ධ�ම වශෙයන�
තු�ස ෙමෙස් ය.

ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම වනා� ස්වභාව ධ�ම වශෙයන� බලතෙහාත� ඡ�දය, �ත�ත, උෙප�ෂා,
සද්ධා, පස්සද්�, පී�, පඤ්�, �තක�ක, ��ය, ස�මා වාචා, ස�මා ක�මන�ත, ස�මා
අා�ව, ස�, එකග්ගතා � තු�ෙස�. සත��සක� වශෙයන� ප්රෙභ්දයට ගිෙය් ෙ� තු�ස ය.
සංග්රහ සතකට ෙබ�ෙණ� ඒ සත��ස ය.
�යන ලද මැ �.
“ඡෙ�දා චිත්තමුෙපක්ඛා ච සද්ධා පස්සද්ධි පීතිෙයා
සම්මා දිට්ඨි ච සංකප්ෙපා වායාෙමා විරතිත්තයං
සම්මා සති සමාධීති චුද්දෙසෙත සභාවෙතා
සත්තතිංස පෙභෙදන සත්තධා ත� ස ගෙහා” �.
�න� සංකප්ප, (�ත�ක) පස්සද්�, පී�, උෙපක�ඛා, ඡන�ද, �ත�ත, ස�මා වාචා, ස�මා
ක�මන�ත, ස�මා අා�ව යන ෙ� නවය, එකස්ථා�ක ය. ෙහවත� එක� තැෙනක පමණක�
අාෙය් ය. ඒ එෙස් මැ �.
1. සංකප්ප. (�ත�කය) ෙමය ස�මා සංකප්පය � අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගෙය� පමණක�
අාෙය් ය. ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය් ය.
2. පස්සද්ධි. පස්සද්� ස�ෙබා�ඣධංගය � ස�ෙබා�ඣධංග ධ�මෙය� පමණක� අාෙය් ය.
ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය් ය.
3. පීති. පී� ස�ෙබා�ඣධංග න�න� ස�ෙබා�ඣධංග ධ�මෙය� පමණක� අාෙය් ය. ෙවන
තැෙනක ෙනා අාෙය් ය.
4. උෙපක්ඛා. උෙපක�ඛා ස�ෙබා�ඣධංග න�න� ස�ෙබා�ඣධංග ධ�මෙය� අාෙය් ය.
ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය් ය.
5. ඡන්ද. ඡ��ද්�පාද න�න� ඉද්�පාද ධ�මෙය� අාෙය් ය. ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය් ය.
6. චිත්ත. �ත��ද්�පාද න�න� ඉද්�පාද ධ�මෙය� අාෙය් ය. ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය්
ය.
7. සම්මා වාචා 8. සම්මා කම්මන්ත, 9. සම්මා ආජීව යන �ර� තුන මා�ගා�ග ධ�මෙය�
අාෙය් ය. ෙවන තැෙනක ෙනා අාෙය් ය. එක ස්ථා�කය � �ෙය් එ ෙහ��.
විරිය නවස්ථානික ය-ෙහවත� නව තැෙනක අාෙය් ය. සතර සම්යක� ප්රධාන, ���ද්�පාද,
�����ය, ��යබල, ��ය ස�ෙබා�ඣධ�ග, ස�මා වායාම යන ෙම වශෙයන�, එක ම
��ය සම්යක� ප්රධාන වැ ද, සෘද්�පාද වැ ද, ඉ��ය වැ ද, බල වැ ද, ස�ෙබා�ඣධ�ග වැ
ද, මා�ගා�ග වැ ද, පවත�නා සැ� ෙම�න� අවෙබෝධ කැ� ගත ය�ත.ු
ස�ය අෂ්ටස්ථා�ක ය-ෙහවත� අට තැෙනක අාෙය් ය. සතර ස�ප�ඨාන, ස�න��ය,
ස�බල, ස� ස�ෙබා�ඣධ�ග, ස�මා ස� යන ෙ� වශෙයන� එක මස �ය ස�ප�ඨාන
වැ ද, ඉන��ය වැ ද, බල වැද, ෙබා�ඣධංග වැ ද, මා�ගා�ග වැ ද පවත�නා සැ� ෙම�න�
අවෙබෝධ කැ� ගත ය�ත.ු

සමාධිය චත�ඃස්ථානික ය-ෙහවත� සතර තැෙනක අාෙය් ය. සමා�න��ය, සමා� බල සමා�
ස�ෙබා�ඣධංග ස�මා සමා� යන ෙ� වශෙයන�. එක ම සමා�ය (එකග්ගතාව) ඉන��ය
වැද බල වැ ද, ෙබා�ඣධංග වැ ද, මා�ගාංග වැ ද පවත�නා සැ� ෙම�න� අවෙබෝධ කැ�
ගත ය�තු.
ප්රඥාව පඤ්චස්ථානික ය-ෙහවත� පස් තැෙනක අාෙය් ය. �මං�ද්�පාද, පඤ්ඤ���ය,
පඤ්� බල, ධ�ම�චය ස�ෙබා�ඣධංග, ස�මා ��� යන ෙ� වශෙයන�. එක ම ප්ර�ව
සෘද්�පාද වැද, ඉ��ය වැ ද, බල වැ ද, ෙබා�ඣධංග වැ ද, මා�ගාංග වැ ද, පවත�නා සැ�
ෙම�න� අවෙබෝධ කැ� ගත ය�තු.
ශ්රද්ධාව ද්�ස්ථා�කය-ෙහවත� ෙද තැෙනක අාෙය් ය. සද්�න��ය සද්ධා බල යන ෙ�
වශෙයන�. එක ම ශ්රද්ධාව ඉන��ය වැ ද, බල වැ ද පවත�නා සැ� ෙම�න� අවෙබෝධ කැ�
ගත ය�තු �.
�යන ලද මැ �.
“සංකප්ප පස්සද්ධි ච පීත�ෙපක්ඛා
ඡෙ�දා ච චිත්තං විරතිත්තයං ච,
නෙවකඨානා විරියං නවට්ඨ
සති සමාධි චත�පඤ්ච පඤ්ඤා;
සද්ධා දුඨානු’ත්තම සත්තතිංස
ධම්මානෙමෙසා පවෙරා විභාෙගා” �.
ෙ� සත��ස් ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම අෂ්ට�ධ ෙලෝෙකෝත�තරෙය� ඒකාන�තෙයන� වන�ෙන� ය.
මා�ගෙය� ෙමන� ඵලෙය� ද ෙයෙදන බැ��. එෙස් වුව ද �ත�ක ප්රී� වන�ෙන� ඒ ෙදක
අැ� �ෙටක පමණ ය. ද්��ය ධ්යා�කා� ෙලෝෙකෝත�තර �ත�තයන�� �ත�කය ද චතු�ථ
පඤ්චමධ්යා�ක ෙලෝෙකෝත�තර �ත�තයන�� ප්ර�
ී ය ද නැ� බැ��.
තව ද ශීල �ශුද්� අා� ෂ� �ශුද්�ෙය� � ෙ� ධ�ම ෙලෟ�ක �ත�� ද ස��ස� ප��
ෙයෙදන බව දත ය�තු. “ස��ස� ප��ය” � �ෙය් �ත�ක, ප්රී� අැ� තැන ෙයෙදන බව ද
දක�වන� සඳදහා ය.
�යන ලද මැ �.
“සබ්ෙබ ෙලාක�ත්තෙර ෙහාන්ති
නවා සංකප්ප පීතිෙයා
ෙලාකිෙය පි යථාෙයාගං
ඡබ්බිසුද්ධිප්පවත්තියං” �.

ප්රශ්න.
1. ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම පිඬඩු කළ ෙහාත� ෙකෙතක� ද? කවරහ� ද?
2. එකස්ථා�ක ෙබෝ�පා�ෂික නවය දක�වන�.
3. ��ය, ස�, සමා�, පඤ්�, සද්ධා, ක� ක� ස්ථා�කද? ෙවන� ෙවන� ෙකාටැ
දක�වන�.
4. “ස�ෙබ ෙලාකුත�තෙර ෙහාන��” යනා� ගාථාෙ� අදහස පැහැ�ලි කරන�.
5. ෙලෝෙකෝත�තර �ත�� ෙයෙදන අෙබා�පා�ෂික දක�වන�. ඔවුන� ෙබෝ�පා��ක ෙනා
වන�නට ෙහ්තු �ම?

11. සර්ව සංග්රහය.
ෙබෝ�පා�ෂික සංග්රහයට අනතුරැ වැ ස�ව සංග්රහය දක�වන� ලැෙ�. එය වනා� ස්ක�ධ,
උපා�නස්ක�ධ, අායතන, ධාතු, අා�ය සත්යය වශෙයන� පඤ්ච�ධ ය. එ� � ස්ක�ධ
පෙස�. උපා�න ස්ක�ධ පෙස�. අායතන ෙ�ෙළාෙස�. ධාතු අටෙළාෙස�. අා�ය සත්ය
සතෙර�.
පඤ්චස්ක�ධ.
ස්ක�ධ පස න�: 1 රෑපස්ක�ධ, 2 ෙවදනාස්ක�ධ, 3 සංඥාස්ක�ධ, 4 සංස්කාරස්ක�ධ, 5
විඥානස්ක�ධ යන ෙමාහ� �.
1. ස්ක�ධ යන� රාශිය-සමූහය. රෑප පි�බඳද රාශිය, සමූහය-රෑපස්ක�ධය, රෑප අට
�ස්ෙස�. එ ද වනා� අ�ත, අනාගත, ප�චුප්පන�න, අ�ඣධත�ත, බ�ද්ධා, ස�ඛුම, ඔළා�ක,
�න ප�ත �ර සන��ක වශෙයන� නානා�ධ ෙ�. ඒ �යල්ල එකතු ෙකාටැ සැල�ෙමන�
ෙම� රෑපස්ක�ධ ය � �යන ල�.
2. ෙවදනා පි�බඳද රාශිය-සමූහය, ෙව්දනාස්ක�ධය. ෙවදනා න� ෙදපණස්
ෛචත�කයන� අතුෙරන� ෙ�දනා ෛචත�කය. එ ද එක� එක� �ෙතක එක� එක� ෙ�දනාව
බැගින� නානා�ධ ය. එෙස් ම අ�ත, අනාගත, ව�තමානා� වශෙයන� නානා�ධ ය. ඒ
�යල්ල එකතු ෙකාටැ සැල�ෙමන� ෙවදනාස්ක�ධය � �යන ල�. එක ම ෙ�දනාව රෑ�
වශෙයන� ෙ�දනා ස්ක�ධය � �යන ලද ය යන� එක� මතෙය�.
3. සං� පි�බඳද රාශිය සමූහය සං� ස්ක�ධය. සං� න� ෙදපණස් ෛචත�ක
අතුෙරන� සං� ෛචත�කය �. එ� � නානා�ධ�වය ෙ�දනා ස්ක�ධයට � ෙස් ය.

4. සංඛාර න� ෙදපණස් ෛචත�ක අතුෙරන� ෙ�දනා සඤ්� හැ� ෙසස� ඵස්සා�
ෛචත�ක පණස �. ඒ �යල්ල එකතු ෙකාටැ සැල�� වශෙයන� ද අ�තා� ෙභ්ද
වශෙයන� ද ෙගනැ සංස්කාරස්ක�ධය � �යන ල�.
සංස්කරණය කරන�ෙනෝ සංස්කාරෙයෝ ය. ෙ� ඵස්සා�හ� ච�ෂුරා� ෂ� ද්වාරෙය� ෙහෝ
කායා� ත�ි�ධ ක�ම ද්වාරෙය� ෙහෝ එක� වැ ස්ප�ශ ��� ෙවතනා ��� අා� තම
තමන�ෙග් කෘත්ය වශෙයන� ද�ශන ශ්රවණා�ය ද කාය, ක�මා�ය ද, �ඳ�� ��� යා� අා�
කෘත්ය ද කරන�ෙනෝ ය. එ ෙහ�න� ඔ�හ� සංස්කාරෙයෝ න� වූහ. ව�ෙළ් මැ �. “කිඤ්ච
භික්ඛෙව සංඛාෙර වෙදථ. සංඛතං අභිසංඛෙරාන්තීති ෙඛා භික්ඛෙව තස්මා සංඛාරාති
වුච්චන්ති” යනා�.
ෙදපණස් ෛචත�ක අතුෙරන� ෙ�දනා, සඤ්� ෙදක ෙවන ම ස්ක�ධ ෙදකක� වශෙයන�
ද ෙසස� �යල්ල එක� ස්ක�ධයක� වශෙයන� ද ෙද්ශනා ��ෙ� ෙහ්තු �ම? ස�ඛ ය�
සලකන� ලබන ධ�ම අතුෙරන� ෙ�දනාව සමාන උත�කෘෂ්ට ස�වෙයක� සත�ත�වයන�ට නැත.
ස�ඛ ෙ�දනාවක� ලැබැ ගැන�ම පරමා�ථ ෙකාට ම සත��වෙයෝ �යල්ල ෙකෙර�. එෙස් ම
සං�ව සමාන ප්ර�ෂ්ඨාෙවක� ද සත��වයන�ට නැත. සං�ෙයන� හැඳ�න ම �යල්ල
ෙකෙර�. එ බැ�න� ෙ� ෙ�දනා සං� ෙදක ෙවන ම ස්කන�ධ ෙදකක� ෙකාටැ ව�ෙළ් ය.
ෙසස� �යල්ල එක� ෙකාටැ සංස්කාර ස්ක�ධය � ව�ෙළ් ය.
5. ��න පි�බඳද රාශිය - සමූහය ��නස්කන�ධ �. �ඤ්�ණ න� �ත�තය �. එ�
එකුන� අන� ෙහෝ එක��ය එක��� ෙභ්දය ද අ�තා�න ෙභ්දය ද සලකා විඥානස්කන්ධය �
ව�ෙළ්ය. �ත්යය � සලකන� ලබන ධ�ම අතුෙරන� �ත�තයට වඩා උත�කෘෂ්ට ධ�මෙයක�
ස්කන�ධයන�ට නැත. එ බැ�න� �ත�තය ද ෙවන ම ස්කන�ධයක� ෙකාටැ ව�ෙළ් ය.
ෙ� ස්කන�ධ සංග්රහයට �ය� චාතු�භූ�ක ධ�ම සංග්රහ වන බව දත ය�තු�. ෙභද නැ�
බැ�න� ��වාණය සංග්රහ ෙනා ෙ�.
පංච උපාදාන ස්කන්ධය
උපා�න ස්කන�ධ පස න�:
1. රෑප උපාදාන ස්කන්ධය
2. ෙව්දනා උපාදාන ස්කන්ධය
3. සඤ්ඤා උපාදාන ස්කන්ධය
4. සංඛාර උපාදාන ස්කන්ධය
5. විඤ්ඤාණ උපාදාන ස්කන්ධය යන ෙමාහු �.

උපා�න න� කාම, ���, �ල�බත, අත�තවාද, යන ෙ� සතර �. ෙ� උපාදන සතරට
�ෂය වූ ස්කන�ධෙයෝ උපා�න ස්කන�ධෙයෝ ය. ඔ�හ� න� රෑපා�ය මැ �. කාමා� භවත�ය
පි�බඳද රෑපා� පස පංච උපා�න ස්කන�ධය � ගත ය�තු. ෙලෝෙකෝත�තර �ත� අට ද එ�
අැතුළත� ෛචත�ක ද උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාවට ෙනා ගැෙන�. එය කාමා�

උපා�නයන�ට �ෂය ෙනා වන බැ��. උපා�න ස්කන�ධය � පෙසක� ෙවන� ෙකාටැ
දක�වන ලද්ෙද් එය ම �ද�ශනා භූ�යට අයත� වන බැ��. ෙලෝෙකෝත�තර වනා�
�ද�ශනාවට ෙනා ගැෙන�. “පංචුපාදානස්කන්ධා ති තථා ෙත භ�මක මතා” යන� බලන�.
ප්රශ්න.
1. ස�වසංග්රහය ෙකාටස් �යකට ෙබදන ලද්ෙද් ද? ඒ ෙකාටස් හා එක� එක�
ෙකාටසට අ�� ධ�ම ෙමෙතකැ� දක�වන�.
2. පංචස්කන�ධ ෙ� ෙ� ය� �භාග ෙකාට දක�වන�.
3. පංචස්කන�ධ පංච උපා�නස්කන�ධ ෙදෙක� ෙවනස දක�වන�.
4. ෙ�දනා, සඤ්� ෙවන ම ස්කන�ධ වශෙයන� ගැ�ෙ� ෙහ්තු දක�වන�.
5. ��වාණය ස්කන�ධ සංග්රහයට ෙනා ගැන�ෙණ� �ම?

12. සර්වසංග්රහය (ආයතන, ධාත�, සත්ය)
ද්වාදසායතන
අායතන ෙ�ෙළාස න�:
1. චක්ඛායතන
2. ෙසාතායතන
3. ඝාණායතන
4. ජිව්හායතන
5. කායායතන
6. මනායතන
7. රෑපායතන
8. සද්දායතන
9. ගන්ධායතන
10. රසායතන
11. ෙඵාට්ඨබ්බායතන
12. ධම්මායතන
යන ෙමාහ� �.
ස්ව�ය කෘ�ෙය� අායතනය - ප්රයත�නය කරන�ෙනෝ අායතනෙයෝ ය. ය� ෙකෙනකුන�
කරණ ෙකාටැ ෙගනැ �ත�ත ෛචත�ක ධ�මෙයෝ ස්ව�ය කෘ�ෙය� අායතනය-ප්රයත�නය
ෙකෙරත� ද ඔහ� අායතනෙයෝ ය. පූ�වය ක�තෘ කාරක වශෙය�. ෙද වැන�න කරණ
කාරක වශෙය�. ආය යන� �ත�ත ෛචත�කයන�ට නෙම�. ඔවුන� පතුරැවන�ෙනෝ ෙහෝ

අායතනෙයෝ ය. ආයත යන� ��ඝ වූ සසර �කට නෙම�. ඒ අායතනයට පමුණ�වන�ෙනෝ
ෙහෝ අායතනෙයෝ ය. �ත�ත ෛචත�කයන�ට �ශ්රය වූ ද අාර�මණ වූ ද ධ�මෙයෝ
ෙම�න� ගන� ලැෙබත�. ඔහ� ෙ�ෙළාෙස�.
චක�ඛුව ම අායතන වූෙය් චක්ඛායතන ය. එන� ච�ෂුඃප්රසාදය �. ෙසෝතය ම අායතන
ෙසෝතායතන ය. ෙසෝතප්පසාදය �. ඝාණායතන, ජිව්හායතන, කායායතන ද ෙමෙස් ය.
මනස ම අායතන වූෙය් මනායතන ය. �ත� ය. ෙ� �ශ්රය වශෙය�. රෑපය ම අායතන
වූෙය් රෑපායතන ය. රෑප සංඛ්යාත ව�ණය �. සද්දායතනාදිය ද ෙමෙස් ය. ධම්මායතන
න� - ෛචත�ක ෙදපණස. ෙසාෙළාස් ස��ෂම රෑප, ��වාණ යන එකුන� සැත�තෑව ය.
ෙ� අාර�මණ වශෙය�.
අෂ්ටාරස ධාත�
ධාතු අටෙළාස න�:
1. චක්ඛු ධාත�
2. ෙසෝත ධාත�
3. ඝාණ ධාත�
4. ජිව්හා ධාත�
5. කාය ධාත�
6. රෑප ධාත�
7. සද්ද ධාත�
8. ගන්ධ ධාත�
9. රස ධාත�
10. ෙඵාට්ඨබ්බ ධාත�
11. චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාත�
12. ෙසෝතවිඤ්ඤාණ ධාත�
13. ඝාණවිඤ්ඤාණ ධාත�
14. ජිව්හාවිඤ්ඤාණ ධාත�
15. කායවිඤ්ඤාණ ධාත�
16. මෙනාධාත�
17. ධම්ම ධාත�
18. මෙනාවිඤ්ඤාණ ධාත�
යන ෙමාහ��.
ස්වභාවය දරන�ෙනෝ ධාතුහ� ය, ෙද�ෙලාව මන�ෙලාව අා� ෙකාතැන පි��ය ද ධාතු හ�
ස්වභාවය දරන�ෙනෝ ය. ඔහ� අටෙළාෙස�.
චක�ඛු ම ධාතු වූෙය් චක�ඛු ධාතු ය. ච�ෂුඃප්රසාදය �. රෑප ම ධාතු වූෙය් රෑප ධාතු ය.
ව�ණ සංඛ්යාත රෑපය �. චක�ඛු �ඤ්�ණ ම ධාතු වූෙය් චක�ඛු �ඤ්�ණ ධාතු ය.

චක�ඛු �ඤ්�ණ �ත� ෙදක �. චක�ඛු හා රෑප හා ඝ�ටනෙයන� චක�ඛු �ඤ්�ණ උප�.
අධරාර� හා උත�තරාර� ඝ�ටනෙයන� ගින�න උප�න�නාක� ෙම�. ෙසෝත ධාතු, සද්ද
ධාතු, ෙසෝත �ඤ්�ණ ධාතු අා�ය ද ෙමෙස් ය. මෙනෝ ධාතු න� පඤ්චද්වාරාව�ජන,
ස�ප��ඡන ය�ගල යන �ත� තුන �. ධ�මධාතු ධ�මායතනයට � ෙස් ය. මෙනෝ
�ඤ්�ණ ධාතු න� චක�ඛු �ඤ්�ණා� දසය ද, මෙනෝ ධාතු ත�ිකය ද යන �ත�
ෙතෙලස හැ� ෙසස� සසැත�තෑ �ත� ය. යට �ක�වුණ� මනායතනය ම ෙම�
සත�ත�ඤ්�ණ ධාතු වශෙයන� ෙබ� ගිය බව සැල�ය ය�තු �.
චත�රාර්ය සත්යය
අා�ය සත්ය සතර න�:
1. දුඃඛාර්ය සත්යය,
2. දුඃඛ සමුදයාර්ය සත්යය,
3. දුඃඛ නිෙරාධාර්ය සත්යය,
4. දුඃඛ නිෙරෝධගාමි ප්රතිපදාර්ය සත්යය
යන ෙමාහු �.
අා�යෙයෝ න� බු�වරෙයෝ ය. අා�යයන� ��න� පෙරෝපෙද්ශ ර�ත වැ ස්වය�භූ
�නෙයන� ප්ර�ෙ�ධ කළ සත්ය අා�ය සත්ය ය. අා�ය න� උත�තමය-ෙශ්ර්ෂ්ඨ ය. සත්ය
න� සබා. උතු� වූ - ෙශ්ර්ෂ්ඨ වූ - ෙබාරැ ෙනා වන�නා වූ - සබා - අා�ය සත්ය ය. ඒ ��
අාකාර ය.
1. �ඃඛ න� �ස්තර වශෙයන� බලත� ෙහාත� ජා�, ජරා, ව්යා�, මරණ, ෙසෝක, ප�ෙද්ව,
�ක�ඛ ෙ�මනස්සා�ය ය. සැෙක�න� බලත�ෙහාත� පංච උපා�න ස්කන�ධ සංඛ්යාත
ෛත�භූ�ක වෘත�තය �. �ඃඛ ය ම අා�ය සත්ය වූෙය් �ඃඛා�ය සත්ය ය.
2. �ඃඛ සමුදය න� �ක� උපදවන�නා ය. එ න� තෘෂ්ණාව ය. �ඃඛ සමුදය ම අා�ය සත්ය
වූෙය් �ඃඛ සමුදයා�ය සත්ය ය.
3. �ඃඛ �ෙරෝධ න� �ක� �රැද්ධ කරන�නා ය. යමක� අරමුණ� ෙකාට �ක� �ෙරෝධ ෙ� ද
එය න� ��වාණ ය. �ඃඛ �ෙරෝධය ම අා�ය සත්ය වූෙය් �ඃඛ �ෙරෝධා�ය සත්ය ය.
4. �ඃඛ �ෙරෝධගා� ප්ර�ප� න� �ක� �රැද්ධ ��ෙ� ප්ර�පත��ය ය. එ න� අා�ය
අෂ්ටාංගික මා�ග �. �ඃඛ �ෙරෝධගා� ප්ර�ප�ව ම අා�ය සත්ය වූෙය් �ඃඛ �ෙරෝධගා�
ප්ර�ප��ය සත්ය �.
ෙම� �ස්තර ප්රකට බැ�න� සංෙ�ෂ්ප කරන ල�. ස�ව සංග්රහය පි�බඳද වූ ම ෙ� ගාථා ද
උද්ග්රහණය කරන�.
“රෑපං ච ෙව්දනා සඤ්ඤා ෙසසා ෙචතසිකා තථා

විඤ්ඤාණමීති පඤ්ෙචෙත පඤ්චක්ඛන්ධාති භාසිතා.”
රෑප, ෙ�දනා, සඤ්�, ෙසස� ෛචත�ක (සංඛාර) �ඤ්�ණ යන ෙ� පස
පංචස්කන�ධය � �යන ල�.
“පංචූපාදානක්ඛන්ධා ති තථා ෙතභ�මකා මතා
ෙභදාභාෙවන නිබ්බාණං ඛන්ධසංගහනිස්සටං.”
එෙස් ම ෛත�භූ�කෙයෝ පඤ්ෙචාපා�නස්කන�ධෙයෝය � �යන ල�. කාල, �ශා, ෙද්ශ,
ස්ථානා� වශෙයන� ෙභ්ද නැ� බැ�න� ��වාණය ස්කන�ධ සංග්රහෙයන� බැහැර ��.
“ද්වාරාලම්බන ෙභදන භවත්තායතනානි ච
ද්වාරාලම්බ තදුප්පන්න පරියාෙයන ධාත�ෙයා.”
ද්වාර අාල�බන, ෙභ්දෙයන� අායතනෙයෝ ෙව�. ද්වාර අාල�බන ත�ප්පන�න යන ෙ�
ක�මෙයන� ධාතූහ� ෙවත�.
“දුක්ඛං ෙතභ�මකං වට්ටං තණ්හා සමුදෙයා භෙව
නිෙරාෙධා නාම නිබ්බාණං මග්ෙගා ෙලාක�ත්තෙරා මෙතා.”
ෛත�භූමක වෘත�තය �ඃඛ සත්ය ය. තෘෂ්ණාව සමුදය සත්යය, ��වාණය �ෙරෝධ සත්ය ය.
ෙලෝෙකෝත�තර මා�ගා�ග අට මා�ග සත්ය ය.
ෙමෙස් චතුරා�ය සත්යයට අයත� ධ�ම දක�වා ඉක��� චතුරා�ය සත්යයට අයත� ෙනා වන
බව දක�ව�.
“මග්ගයුත්තා ඵලා ෙචව චත�සච්ච විනිස්සටා” �
මා�ග �ත�� ෙය�ණ� අෂ්ටාංගික මා�ග සංඛ්යාත ෛචත�ක හැර ෙසස� ෛචත�ක ද
මා�ග �ත� ද යන එකුන��� ධ�මෙයෝ ද ඵල �ත�� ෙය�ණ� ෛචත�ක ද ඵල �ත� ද
යන සත��ස් ධ�මෙයෝ ද චතුරා�ය සත්යෙයන� බැහැර ය ෙහවත� චතුරා�ය සත්යයට
අැතුළත� ෙනා ෙවත�.
“ඉතිපඤ්චප්පෙභෙදන පවුත්ෙතා සබ්බසඞ්ගෙහා”
ෙමෙස් ස�ව සංග්රහය පස් අාකාරය�න� �ස්තර ෙකාටැ �යන ලද්ෙද් ය.
ප්රශ්න.

1. අායතන ෙ�ෙළාස දක�වා එය පැහැ�ලි කරන�. අායතන යන�න ෙතෝරන�.
2. ධාතු අටෙළාස දක�වන�. එය ෙකෙස් වූෙය්ද? මෙනෝධාතු, ධ�මධාතු, මෙනා
�ඤ්�ණ ධාතු �ස්තර කර දක�වන�.
3. චතුරා�ය සත්යය දක�වා එයට අැතුළත� ධ�ම ෙ� ෙ� ය � ෙපන�වන�.
4. චතුරා�ය සත්යයට අයත� ෙනා වන ධ�ම අැත�ෙත� ද? අැත�න� ෙ� ෙ� ය �
දක�වා ඒ එ� අැතුළත� ෙනා �ෙ� ෙහ්තු දක�වන�.
5. සමු�චය පාදය උෙග�ෙමන� ලැෙබන �ෙශ්ෂ ඵලය �ම?

මාතර සිරිමංගල පිරිෙවන්හි ආචාර්ය පණ්ඩිත ශ්රී ධර්මවංශ ස්ථවිර ස්වාමීන් කළ
අභිධර්මච�ද්රිකාෙයහි සමුච්චය පාදය යි.

අටවන පටිච්චසමුප්පාද පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. ප්රත්යය හා ප්රත්යෙයාත්පන්න
ප්රත්යය, ධ�මය, ප්රත්යෙයාත�පන�න ධ�මය � ධ�ම ෙද ෙකාටෙස�. ප්රත්යය ධ�ම න�
ය� ��ෙවක පැවැත�මට ෙහෝ �පැත�තමට උපකාර වන ෙහ්තු ධ�ම �. ෙහ්තු කාරණ,
�ජ යනා�ය එයට ප�යාය නාම �. ප්රත්යෙයාත�පන�න ධ�ම න� එම ප්රත්යයෙයන�
පවත�නා වූ ෙහෝ �ප�න�නා වූ ඵල ධ�ම �. සංඛත සංඛාර යනා�ය එයට ප�යාය නාම
�. ජලෙයන� වෘ�ෂ ලතා පව�. ෙම� ජලය ප්රත්යය ය. වෘ�ෂ ලතා ප්රත්යෙයාත�පන�න ය.
වෘ�ෂ ලතාවන�ට ජලය ප්රත්යය වූෙය් පැවැත�මට ය. �පැත�මට ෙනාෙ�. �ජෙයන� අ�කුර
සෑෙද්. ෙම� �ජය ප්රත්යය ය. අ�කුර ප්රත්යෙයාත�පන�න ය. �ජය අ�කුරයට ප්රත්යය
වූෙය් �පැත�මට ය. පැවැත�මට ෙනා ෙ�. ෙමෙස් ඵලයක පැවැත�මට ෙහෝ �පැත�මට
උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය ය� ද පවත�නා වූ ෙහෝ �පෙදන�නා වූ ඵලය ප්රත්යෙයාත�පන�නය
� ද දතය�තු.
වෙරක ප්රත්යෙයාත�පන�නයක� පස� වෙරක ප්රත්යයයක� �ය හැ� ය. එ�ට එය ප්රත්යයය �
ම �යන� ලැෙ�. �ජෙයන� වෘ�ෂ සෑෙද්. ෙම� �ජය ප්රත්යය ය. වෘ�ෂ ප්රත්යෙයාත�පන�න
ය. ඒ වෘ�ෂෙයන� �ජ සෑෙද්. ෙම� වෘ�ෂය ප්රත්යය ය. �ජ ප්රත්යෙයාත�පන�න �. පළමු
ප්රත්යෙයාත�පන�නය පස� වැ ප්රත්යය වූ සැ� ෙම�න� අවෙබෝධ කරගත හැ� ය.
ප්රත්යෙයාත�පන�නයන�ට සංඛත ෙහෝ සංඛාර යන� ප�යාය නාමෙයකැ � යට �යන ල�.
ප්රත්යයෙයන� සංස්කරණය කැෙරන�ෙන� සංඛතය-ෙහවත� සංඛාර ය. ෙම� සංස්කරණය
න� පැවැත�ම හා �පැත�ම ය� �ය ය�තු �. නාම රෑප ධ�ම සංඛත ෙහෝ සංඛාර ය
ප්රත්යෙයන� පවත�නා බැ��. �පෙදනා බැ��. ��වාණය අසංඛත ෙහෝ අසංඛාර ය. එය
ප්රත්යයෙයන� පවත�ෙන� ද ෙනා ෙ�. �පෙදන�ෙන� ද ෙනා ෙ�. එබැ��.
සංඛත සංඛ්යාත නාමරෑප ධ�මයන�ෙග් �ස්තර �භාගය යට චිත්තපාදාදි ප��ෙ�ද ස�න�
දක�වන ලද්ෙද් ය. නාම රෑප ප��ෙ�ද �නය ��වාණාවෙබෝධයට ප්රථමාධාර �. �න�
දත ය�ත�ෙත� ඒ සංඛත සංඛ්යාත නාමරෑප කවර කවර ප්රත්යයෙය�න� පවත�ෙන� ද
�ප�න�ෙන� ද යන��. ප�චය ප�ග්ගහ �ණය ��වාණාවෙබෝධයට ඉක��� අාධාර �.
ෙ� කාණ�ඩෙයන� ඒ ප්රත්යය �භාගය දක�වන� ලැෙ�. ප්රත්යය �භාගය සමග ම
ප්රත්යෙයාත�පන�නයන�ෙග් �ෙශ්ෂ �භාග ද ප්රත්යයෙය�න� ප්රත්යෙයාත�පන�නයන�ෙග්
පව�න �පෙදන අාකාර ද තතු ප�� දක�වන� ලැෙ�.
ප්රත්යය වනා� බු�රජාණන� වහන�ෙස් ��න� පටිච්ච සමුප්පාද ක්රමය, පට්ඨාන ක්රමය යන
ෙද අාකාරෙය�න� ව�රන ලද්ෙද්ය. ප��චසමුප්පාදකක�මය න� පටිච්චසමුප්පාද

විභඞ්ගාදිෙයහි ව�ළ ක�මය �. ප�ඨාන ක�මය න� සමන්තපට්ඨාන මහාප්රකරණෙයහි
ව�ළ ක�මය �.
“තබ්භාවහාවිවාකාරමත්ෙතාපලක්ඛිෙතා පටිච්ච සමුප්පාදනෙයා” යන�
අ�ධ�මා�ථසංග්රහෙය� ප��චසමුප්පාද ක�මය ෙත�රෑ සැ��. ප්රත්යය ධ�ම අැ� කල්�
ප්රත්යෙයාත�පන�න ධ�ම අැ� �� අාකාර මාත�ෙයන� ය�ක�ත වූෙය් ප��ච සමුප්පාද ක�මය
ෙ�. යන� එ� අ�ථ �. “ඉමස්මිං සති ඉදං ෙහාති, ඉමස්ස උප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජති” - ෙ�
අැ� කල්� ෙ� වන�ෙන� ය. ෙ� ඉප�ෙ� ෙ� උප�න�ෙන� ය � පැව� සංඛත ධ�ම
�යාමය ෙම�න� �ක��� � දතය�තු. “පටිච්ච ඵලං සමුප්පජ්ජති එතස්මාති පටිච්ච
සමුප්පාෙදා” ය� ෙහ්තුව�න� ඵලෙයක� උප�න�ෙන� ද ඒ ෙහ්තුව ප��ච සමුප්පාද �.
එ�ට ඵලය ප��ච සමුප්පන�න � දතය�තු. ෙහ්තුඵල ධ�මක�මය ප��ච සමුප්පාද ක�මය
� � බව ෙම�න� අවෙබෝධ කර ගත ය�තු �.
“පට්ඨානනෙයා පන ආහච්ච පච්චයට්ඨිති මාරබ්භ පවුච්චති” යන� ප�ඨාන නය ෙත�රෑ
ප�� �. ප�ඨාන නය වනා� අාහ�ච ප�ච ය���ය අරබයා �යන� ලැෙ� යන� එ�
අ�ථ�. අාහ�ච ප�ච ය���ය න� �ෙශ්ෂ ප්රත්යයන�ෙග් පැවැත�ම �. ප��ච සමුප්පාද
ක�මෙයන� ය� �� ප්රත්යයෙය�න� ය� �� ප්රත්යෙයාත�පන�නෙයක� ෙ� ය � �කල්� ඒ
ප්රත්යයෙයන� ඒ ප්රත්යෙයාත�පන�නය �මට කවර කවර �ෙශ්ෂ ප්රත්යය අැත�ෙත� ද යන�
�ක��ම ප�ඨාන ක�මය �. අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර ෙ� යන� ප��චසමුප්පාද ක�මය�.
අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර �මට ෙහ්තු, අාර�මණ, අ�ප� අා� ස��� ප්රත්යය අතුෙරන� කවර
කවර �ෙශ්ෂ ප්රත්යය අැ��ය ය�තු ද? යන� �ක��ම ප�ඨාන ක�මය � ෙස්�.
“නානප්පකාරානි ඨානානි පච්චයා එ�ාති පට්ඨානං” නානාප්රකාර ප්රත්යෙයෝ ය� තැෙනක
�ක�ෙවත� ද එය ප�ඨානය �. එන� සමන්තපට්ඨාන මහා ප්රකරණය �. එ� �ක�වුණ�
ප්රත්යය ක�මය ප�ඨාන ක�මය �.
අාචා�යෙයෝ විශ�ද්ධිමාර්ගාදිෙයහි ෙ� ප��චසමුප්පාද ක�මය හා ප�ඨාන ක�මය �ශ්ර
ෙකාට දක�ව�. ෙම� ෙවන� ෙවන� වශෙයන� දක�වන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප්රත්යය හා ප්රත්යෙයාත�පන�න පැහැ�ලි කරන�. එයට ප�යාය න� ද දක�වන�.
ප්රත්යෙයාත�පන�නෙයක� පස� වැ ප්රත්යය �ය හැ� ද? උ�හරණ ෙදන�.
සංඛත යන� කවෙ� ද? අසංඛත යන� කවෙ� ද?
ප��චසමුප්පාද යන� �ම? ප��චසමුප්පාද ප්රත්යය ක�මය �ස්තර කරන�.
ප�ඨාන යන� �ම? ප�ඨාන ප්රත්යය ක�මය �ස්තර කරන�.

2. පටිච්ච සමුප්පාද නය.
අවිද්යා ප්රත්යයෙයන් සංස්කාර වන්ෙන් ය.
සංස්කාර ප්රත්යයෙයන් විඥාන වන්ෙන් ය.
විඥාන ප්රත්යයෙයන් නාමරෑප වන්ෙන් ය.
නාම රෑප ප්රත්යයෙයන් ෂඩායතන වන්ෙන් ය.
ෂඩායතන ප්රත්යයෙයන් ස්පර්ශ වන්ෙන් ය.
ස්පර්ශ ප්රත්යයෙයන් ෙව්දනා වන්ෙන් ය.
ෙව්දනා ප්රත්යයෙයන් තෘෂ්ණා වන්ෙන් ය.
තෘෂ්ණා ප්රත්යයෙයන් උපාදාන වන්ෙන් ය.
උපාදාන ප්රත්යයෙයන් භව වන්ෙන් ය.
භව ප්රත්යයෙයන් ජාති වන්ෙන් ය.
ජාති ප්රත්යයෙයන් ජරාමරණ ද ෙසෝක පරිෙද්ව දුක් ෙදාම්නස් ද වන්ෙන් ය.
ෙමෙස් ෙ� හ�� �ඃඛස්ක�ධයාෙග් ස�භවය ෙ�. යන� ප��ච සමුප්පාද ප්රත්යය ක�මය �.
ෙම� අද්ධ තුෙනක� ද, අ�ග ෙ�ෙළාෙසක� ද, අාකාර �ස්ෙසක� ද, ස�� තුෙනක� ද,
සංෙ�ෂප සතෙරක� ද, ව�ට තුෙනක� ද, මුල් ෙදෙකක� ද අැතැ � දතය�තු.
අද්ධ තුන න� අ�ත අද්ධ, අනාගත අද්ධ, ප�චුප්පන�න අද්ධ යන ෙ� ය. අ�ද්යා,
සංස්කාර අ�ත අද්ධ ය. ජා� ජරා මරණ අනාගත අද්ධ ය. මැද අට ප�චුප්පන�න අද්ධ
�. අද්ධ අ�ග ෙ�ෙළාස න� අ�ද්යා, සංස්කාර, ��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ,
ෙ�දනා, තෘෂ්ණා, උපා�න, භව, ජා�, ජරා මරණ යන ෙ� ය. ෙශෝකා�ය �ස්ස�ද ඵල
�.
අාකාර �ස්ස ෙමෙස් ය. අ�ද්යා සංස්කාර ගන�ත� ම තෘෂ්ණා උපා�න භව ද ගැෙනන�ෙන�
ය. තෘෂ්ණා, උපා�න, භව ගන�ත�ම අ�ද්යා, සංස්කාර ද, ගැෙනන�ෙන� ය. ජා� ජරාමරණ
ගන�ත� ම ��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ, ෙ�දනා යන ඵල පස ගැෙනන�ෙන� ය.
ෙමෙස් ගත� කල්� අ�ද්යා, සංස්කාර, තෘෂ්ණා, උපා�න, භව යන පස අ�ත ෙහ්තු ය.
��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ, ෙ�දනා යන පස ව�තමාන ඵල ය. තෘෂ්ණා,
උපා�න, භව, අ�ද්යා, සංස්කාර යන පස ව�තමාන ෙහ්තු ය. ��න නාමරෑප,
ෂඩායතන ස්ප�ශ, ෙ�දනා යන පස අනාගත ඵල �. ජා�, ජරාමරණ ��නා�ෙය� ම
අැතුළත� බව යට �යන ල�.
ස�� තුන ද සංෙ�ෂ්ප සතර ද ෙම� අැතුළ�. ඒ ෙමෙස් ය. අ�ද්යා සංස්කාර එක�
සංෙ�ෂ්පයක. එය අ�ත ෙහ්තු සංෙ�ෂ්පය �. තෘෂ්ණා, උපා�න, භව ද එ� අැතුළත� වන
බව දත ය�තු. ��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ, ෙ�දනා එක� සංෙ�ෂ්පෙයක. එය
ව�තමාන ඵල සංෙ�ෂ්පය �. තෘෂ්ණා, උපා�න, බව එක� සංෙ�ෂ්පෙයක. එය ව�තමාන
ෙහ්තු සංෙ�ෂ්පය �. අ�ද්යා සංස්කාර ද එ� අැතුළත� වන බව දත ය�තු. ජා�, ජරා,

මරණ එක� සංෙ�ෂ්පෙයක. එය අනාගත ඵල සංෙ�ෂ්පය �. �ඤ්�ණ, නාමරෑප,
ෂඩායතන ස්ප�ශ ෙ�දනා ද ෙම� අැතුළත� බව දත ය�තු �.
ෙ� සංෙ�ෂ්ප සතර මැද ස�� තුන �. ඒ ෙමෙස් ය. සංස්කාර ��න අතර එක�
ස��ෙයක. එය ෙහ්තු ඵල ස�� �. ෙ�දනා තෘෂ්ණා අතර එක� ස��ෙයක. එය ඵල ෙහ්තු
ස�� �. භව ජා� අතර එක� සන��ෙයක. එය ෙහ්තු ඵල සන�� �. ප්රථම සන��ය අ�ත
ෙහ්තු හා ව�තමාන ඵල ස�බ�ධ ෙකෙ�. ද්��ය සන��ය ව�තමාන ඵල හා ව�තමාන
ෙහ්තු ස�බන�ධ ෙකෙ�. තෘ�ය සන��ය ව�තමාන ෙහ්තු හා අනාගත ඵල ස�බන�ධ
ෙකෙ�.
ව�ට තුන න� �ෙලස ව�ට, ක�ම ව�ට, �පාක ව�ට යන ෙ� ය. අ�ද්යා, තෘෂ්ණා,
උපා�න �ෙලස ව�ට ය ක�ම භව සංඛ්යාත භෙවකෙදසය ද සංස්කාර ද ක�ම ව�ට
ය. උප්පත�� භව සංඛ්යාත භෙවකෙදසය ද ෙසස්ස ද �පාක ව�ට �.
මුල් ෙදක න� අ�ද්යා තෘෂ්ණා �.
ෙ� මුල් ෙදක �ඳ�ෙමන� යට �ක�වුණ� ත�ි�ධ වෘත�ත ම �ඳ� ෙය�. ජරා මරණ
මූ��ඡාෙයන� �තර පී�ත වූවන�ට අාශ්රව උප�න�ෙන� ය. අාශ්රව ෙහ්තු ෙකාට ෙගනැ
අ�ද්යාව වැෙඩන�ෙන� ය. ෙමෙස් ස�බ�ධ වූ අනා�මත� ෛත�භූමක වෘත�තය ප��ච
සමුප්පාදය � මහා මු�න� වහන�ෙස් ව�ළ ෙස්ක.
�ෙය් මැ �.
“ෙතසෙමව ච මූලානං නිෙරාෙධන නිරැජ්ඣති,
ජරාමරණමුච්ඡාය පීළිතානමභිණ්හෙසා
ආසවානං සමුප්පාදා අවිජ්ජා ච පවඩ්ඪති.
වට්ටමාබද්ධමිච්ෙචවං ෙතභ�මකමනාදිකං
පටිච්චසමුප්පාෙදති පට්ඨෙපසි මහාමුනී.”
ෙ� �යල්ල පි�බඳද �ස්තරය මතු �ක�ෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප��චසමුප්පාදනය දක�වන�.
එ� අැතුළත� ෙකාටස් ෙවන�ෙකාටැ දක�වන�.
අද්ධ තුන හා අ�ග ෙ�ෙළාස දක�වන�.
අාකාර �ස්ස හා සන�� තුන දක�වන�.
තුන හා මුල් ෙදක දක�වන�.

3. අවිද්යා ප්රත්යයෙයන් සංස්කාර වන්ෙන් ය.
1. අ�ද්යාව න� �ම? 2. සංස්කාර න� �ම? 3. අ�ද්යා ප්රත්යයෙයන� සංස්කාර වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම�ලා �න ගත ය�තු.
1. අවිද්යාව න� ෙමෝහ ෛචත�කය �. (ෛචතසික පාදෙය් අක�ශල ෛචතසික බලන�.)
ෙමෝහය ස�වාකුශල සාධාරණෙය�. ෙ�ෙළාස් අකුසල් �ත�� ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� ම
ෙයෙද�. ෙමෝහයට ෙම� අ�ද්යාය � �යන ලද්ෙද් ෙනා �න�මය යන අ�ථෙය�. ය�
ෙනා �න�ෙමක� සත��වයා අන�ත �ර�ත සංසාරෙය� �වවන�ෙන� ද ඒ ෙනා �න�ම
අ�ද්යාව �. ඒ වනා� �ඃඛ සත්ය, සමුදයසත්ය, �ෙරෝධසත්ය, මා�ගසත්ය යන චතුරා�ය
සත්යෙය� ද, පූ�වාන�ත, අපරාන�ත, පූ�වාපරාන�ත, ප��චසමුප්පාද යන අටතන��
ෙනා�න�මය � දත ය�තු.
අ�ද්යාව නැත�ෙත� �ද්යා සංඛ්යාත අ�හත� මා�ග�නෙයන� ෙකෙලස් ප්රහාණ කළ
රහතන�ට පමෙණ�. ඉන� ෙමාබ �යල්ලන�ට අ�ද්යාව අැත�ෙත� ය. ඒ අැ� බව ද
ෙනාෙයක� අාකාර ය. අකුසල් කරන කල්� ඒ අකුසල් �ත�� අ�ද්යාව ෙහවත� ෙමෝහය
ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� ම අැත�ෙත� ය. කාමාවචර, රෑපාවචර, අරෑපාවචර කුශල කරන
කල්� ඒ කුසල �ත�� අ�ද්යාව ෙහවත� ෙමෝහය ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� නැත. එෙහත�
අන�ශය වශෙයන� අැත�ෙත� ය. අන�ශය න� මා�ග �නෙයන� ප්රහාණය ෙනා කළා වූ
අරමුණ� ලැබුණ� කල්� නැගී එන�නා වූ ෙකෙලස් ය. ඔ�හ� සත� ෙදෙන�. අ�ද්යාව ද ඉන�
එෙක�. (සමුච්චයපාදෙය් අනුසය ෙකාටස බලනු.)
අවිද්යාව අන්ධකාරය බඳු ය. ෙලාව පි� අැත�ෙත� අ�ධකාරෙය�. අාෙලෝක ධරන ධරන
ප්රමාණෙයන� අ�ධකාර �රැ කළ හැ� ය. අකුශල කරන�ෙනෝ අන�ධකාරෙය්ම ගැලී
��න�ෙනෝ ය. කාමාවචර රෑපාවචර අරෑපාවචරන කුශල කරන�ෙනෝ ඒ ඒ ප්රමාණෙයන�
කාලික වශෙයන� අන�ධකාරෙයන� අෑත� ෙව�. එෙහත� ඔවුන�ට අන�ධකාරය නැතැ �
ෙනා�ය ය�තු ය. ෙසෝවාන�, සකෘ�ගා�, අනාගා�, මා�ග �ත� ෙලෝෙකෝත�තර කුසල් ය.
එ�න�� අන�ධකාරය එකෙද්ශෙය�න� �රැ ෙ�. එෙහත� ඝන බහල මහාන�ධකාරය ස��යයා
ෙමන� අ�හත� මා�ග�නය සමස්ත අ�ද්යාව �හත ��වංසනය කරන�ෙන� ය. අ�හත�
ඵලස්ථෙයෝ එ� �පාක එ� ම �ඳ��. එෙස් ෙහ�න� රහත� ෙනා වූ �ය� සත��වයන�ට
ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� ෙහෝ අන�ශය වශෙයන� ෙහෝ අ�ද්යාව අැතැ � දත ය�තු �.
2. සංස්කාර න� ෙලෟ�ක කුශල ක�ම හා අකුශල ක�මය; ෙහවත� ෙලෟ�ක
කුශලාකුශල �ත�� ෙයෙදන ෙ�තනා ෛචත�ක �.
ශංඛාර ශ�දෙය� ෙනාෙයක� අ�ථ අැත�ෙත� ය.
“සංඛාෙරාසංඛාෙත පුඤ්ඤා-

භිසංඛාරාදිෙක පි ච,
පෙයාෙග කායසංඛාරා
ද්යභිසංඛරෙණසු ච”
සංඛාර ශ�දය ප්රත්යෙයාත�පන�නෙය� ද, පුඤ්��සංඛාරා�ෙය� ද, ව්යාපාරෙය� ද,
කායසංඛාරා� අ�සංස්කරණෙය� ද වැෙ� යන ගාථාෙය� අ�ථ �. සංඛාර ශ�දෙයන�
වාච්ය වන අ�ථ අතුෙරන� ෙම� පුඤ්��සංඛාරා�ය �යෙවන බව දත ය�ත.ු
පුඤ්��සංඛාරා�ය න� පුඤ්ඤාභිසංඛාර, අපුඤ්ඤාභිසංඛාර, ආෙනඤ්ජාභිසංඛාර යන
තුන�. පුඤ්ඤාභිසංඛාර නම් කාමාවචර කුශල ෙ�තනා අට ද, රෑපාවචර කුශල ෙ�තනා
පස ද යන ෙතෙලස් කුශල ෙ�තනා ය. අපුඤ්ඤාභිසංඛාර න� අකුශල ෙ�තනා
ෙ�ෙළාස ය. ආෙනඤ්ජාභිසංඛාර න� අරෑපාවචර කුශල ෙ�තනා සතර ය.
ෙමය ම කායසංඛාර, වචීසංඛාර, මෙනාසංඛාර ය� තුන� ෙකාටසකට ෙබෙද්.
කායද්වාරෙය� පැවැ� කුශලා කුශල ෙ�තනා කායසංඛාරය - එන� කාමාවචර කුසල
ෙ�තනා අට ද අකුසල ෙ�තනා ෙ�ෙළාස ද යන කුසලාකුසල �ස්ස ය. වාග් ද්වාරෙය�
පැව� කුශලාකුශල ෙ�තනා ව� සංඛාරය. එන� යට �ක�වුණ� �ස්සම ය.
මෙනාද්වාරෙය� පැවැ� කුශලාකුශල ෙ�තනා මෙනාසංඛාරය. එන� කාමාවචර කුශල
ෙ�තනා අට ද, අකුශල ෙ�තනා ෙ�ෙළාස ද, රෑපාවචර අරෑපාවචර කුසල ෙ�තනා
නවය ද යන එකුන� �ස් ෙ�තනා �.
ෙ�තනාව ක�මය � �යන� ලැෙ�. එය ම ෙම� සංස්කාර ය� �යන ලද්ෙද් ය. මතු
�පාක ලැෙබන ප�� සංස්කරණය කැෙරන බැ��. “කම්මං ෙඛත්තං” - ක�මය කුඹුර ය.
එය සකස් වුණ� පම�න� ෙරෝපිත �ජෙයන� ඉෂ්ට ෙහෝ අ�ෂ්ට ඵල ලැෙ�.
3. අවිද්යා ප්රත්යයෙයන් සංස්කාර වන්ෙන් ෙකෙස් ද? යන� �න� දතය�තු.
පැවැත�මට ෙහෝ �පැත�මට උපකාර වන ධ�ම ප්රත්යය බව යට �යන ල�. ෙම� අ�ද්යාව
සංස්කාරයන�ට උපකාර වන�ෙන� පැවැත�මට ය. �පැත�මට ෙනා ෙ�. අ�ද්යාෙයන�
සංස්කාර උප�න�ෙන�ය � අ�ථ ෙනා ගත ය�තු. අ�ද්යාව අැ� බව ෙහ්තු ෙකාටැ ෙගන
සත��වයන� ��න� කරන� ලබන යහපත ෙහ් අයහපත සංස්කාර ෙහවත� ක�ම වන�ෙන�ය
� අ�ථ ගත ය�තු. ව්ය�ෙරක ක�මය බලන�. අ�ද්යාව නැත�න� සංස්කාර ද ෙනා වන�ෙන�
ය. රහතන�ට අ�ද්යාව නැත. එ බැ�න� රහතන� ��න� කරන� ලබන යහපත ෙ�වා,
අයහපත ෙ�වා, සංස්කාර ෙහවත� ක�ම ෙනා වන�ෙන� ය. එබැ�න� ම එය ක�ියා ය�
�යන� ලැෙ�.
අ�ද්යාව එකාන�ත අකුශලෙයක. සංස්කාර කුශල වූෙය් ද අැත. අකුශල වූෙය් ද අැත.
අ�ද්යාෙයන� අපුඤ්��සංඛාර සංඛ්යාත අකුසල ෙ�වා, ෙකාසඹ �ජෙයන� ෙකාෙසාඹ
පැල හටග�වා, අ�ද්යාෙයන� පුඤ්��සංඛාර අාෙනඤ්ජා�සංඛාර සංඛ්යාත කුසල
ෙකෙස් වන�ෙන� ද? ෙකාෙසාඹ �ජෙයන� උක� ෙහෝ මු�ක ෙහෝ හටගත හැ� ද? යන�

ප්රශ්නෙය�. ඵලය ෙහ්තුවට සමාන ම �ය ය�තුය යන �යමෙයක� ෙලෝකෙය� නැත.
ෙහ්තුවට �රැද්ධ වූ ද අ�රැද්ධ වූ ද සමාන වූ ද අසමාන වූ ද ඵල අැත�ෙත� ය. ෙගා
ෙලෝමෙයන� කුසතණ නැෙග �. ෙකාෙසාඹ �ජෙයන� ෙකාෙසාඹ පැල හට ග��. එෙමන�
අ�ද්යා ප්රත්යයෙයන� කුශලාකුශල වන�ෙන� ය � දතය�තු.
අ�ද්යාව ප්ර�න ෙනා �ම ෙහ්තු ෙකාට ෙගනැ ජා� ජරා මරණා� අෙන�ක�ධ
අා�නවෙයන� ය�ක�ත වූ පුණ්ය ඵලය � �යන ලද ෙද���ස් අා� ස�ඛ ස�මත �ක, �ක
වශෙයන� ෙනා �න එය ලබා ගැන�ම සඳදහා ෙදවඟනක� �කැ අැය ලබාගන�නට මරැ
ප්රපාතයට නඟින කාමුක පුරැෂයකු ෙස් සත��වයා පුඤ්��සංඛාර �ස් කරන�ෙන� ය.
එෙස් ම ස�ඛ ස�මත වූ ඒ පුණ්යඵල අවසානෙය� �ප�නාම �ක� ස�ත බව ෙහෝ
අල්පාස්වාද බව ෙහෝ ෙනා �න �ලිෙයන පහන� �ල්ලට ප�න පලඟැ�යා ෙස් ද �
වැකුණ� කඩු මූණත ෙලෝනා පුරැෂයා ෙස් ද පුඤ්��සංඛාර �ස් කරන�ෙන� ය.
මතු �පාක ෙදන කාමෙස්වනා�ෙය� අා�නව ෙනා �නැ සැපෙයක යන සං�ෙයන� ද
ක�ෙල්ශයන�ෙගන� අ�භූත බැ�න� ද අශු� ෙගනැ ෙකළනා ෙකා�වකු ෙස් �ස කා මැෙරන�
කැම� පුරැෂයකු ෙස් අපුඤ්��සංඛාර �ස් කරන�ෙන� ය.
අරෑප �පාකෙය� සංඛාර �ප�නාම �ක ෙනා �නැ ෙප්ර්ත පුර මා�ගයට බැස ගත�
මංමුළා වූවකු ෙස් අාෙනඤ්ජා�සංඛාර �ස් කරන�ෙන� ය.
ෙමෙස් අ�ද්යාව අැ� බව ෙහ්තු ෙකාටැ ෙගනැ කුසල් ද අකුසල් ද වන බව දත ය�තු.
අ�ද්යාව සංඛාරයන�ට ප�ඨාන නෙයන� ෙකෙස් ෙකෙස් ප්රත්යය වන�ෙන� ද යන� මතු
දක�වන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1. අ�ද්යාව න� �ම? එය කවර �ෙතක සහජාත වශෙයන� අැත�ෙත� ද? කවර
�ෙතක අන�සය වශෙයන� අැත�ෙත� ද? කවර �ෙතක ස�පූ�ණෙයන� නැත�ෙත� ද?
2. සංස්කාර න� �ම? සංඛාර ශ�දෙයන� වාව්ය වන අ�ථ කවෙ�ද? ෙම� කවර
අ�ථෙයක� ගත ය�තු ද? පුඤ්��සංඛාර අපුඤ්��සංඛාර අාෙනඤ්ජා� සංඛාර
කායසංඛාර, ව�සංඛාර, මෙනා සංඛාර ෙ� ෙ� ය� දක�වන�.
3. අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර ෙ� ය � කුමක� ෙහ�න� �යන� ලැෙ� ද?
4. අකුශල මූලයක� වූ අ�ද්යාෙයන� කුසල අැ��ෙ� ක�මය දක�වන�.
5. කුමක� ෙහ�න� සත��වෙයෝ කාම, රෑප, අරෑප ෙලෝකයන�� සැ�සරත� ද?

4. සංස්කාර ප්රත්යයෙයන් විඥානවන්ෙන් ය.

1. සංස්කාර යන� �ම? 2. ��න යන� �ම? 3. සංස්කාර ප්රත්යයෙයන� ��න වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම� ලා දත ය�ත.ු
1. සංස්කාර යන� යට �ක�වුණ� පුඤ්��සංඛාර, අපුඤ්��සංඛාර, අාෙනඤ්ජා�සංඛාර
මැ �. �න� පුඤ්�� සංඛාර අතුෙරන� අ�ඤ්� ෙ�තනාව ද, අපුඤ්��සංඛාර
අතුෙරන� උෙපක�ඛා සහගත උද්ධ�චස�පය�ත�ත ෙ�තනාව ද ප්ර�සන�� �පාක �ෙම�
ශක�� නැ� බව දත ය�තු �. එෙහත� ඒ ෙදක ද, “අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා” යන ෙම�
සංඛාරයන�ට අැතුළ�.
2. විඥාන යන� �පාක ��නය ෙහවත� �පාක �ත� ය. ඒ වනා� ප්ර�සන�� �පාක
��නය ප්රවෘත�� �පාක ��න ය� ෙදවැ�රැ� ෙ�. ප්ර�සන�� �පාක ��න න�
එකුන��� ප්ර�ස�� �ත� ය. එ න� කුසල අෙහ්තුක �පාක වූ උෙපක�ඛා සහගත
සන��රණය, කාමාවචර සෙහ්තුක �පාක අට, රෑපාවචර �පාක පස, අකුශල �පාක
උෙපක�ඛා සහගත සන��රණය, අරෑප �පාක සතර යන ෙ� ය.
ප්රවෘත�� �පාක ��න න� ෙද�ස් ෙලෟ�ක �පාක �ත� ය. එ න� කාමාවචර කුසල
අෙහ්තුක �පාක අට හා සෙහ්තුක �පාක අට, රෑපාවචර �පාක පස, අකුශල �පාක සත,
අරෑපාවචර �පාක සතර යන ෙ� ය. ෙලෝෙකෝත�තර �පාක ෙම� අැතුළත� ෙනාවන බව
දත ය�තු �.
3. සංස්කාර ප්රත්යයෙයන් විඥානය වන්ෙන් ෙකෙස් ද? ෙමය ගැඹුරැ තැෙන�. �ස්තර කළ
ය�තු තැෙන�. යට �ක�වුණ� �ත�ත ප්රවෘත�� ක�මය උගත�තවුන�ට පහස�ෙයන� ෙත�රැ� ගත
හැ� ය. නැතෙහාත� ෙත�රැ� ගැ�ම �ෂ්කර ය. �� උපදවා ෙගනැ බලන�.
පැවැත�මට හා �පැත�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය ය � යට �යන ල�. අ�ද්යාව
සංස්කාරයන�ට උපකාර වූෙය් පැවැත�මට ය. �පැත�මට ෙනා ෙ�. එෙහත� සංස්කාර
��නයට උපකාර වන�ෙන� �පැත�මට ය. පැවැත�මට ෙනා ෙ�. සංස්කාර ගිය ජා�යට
අයත� ය. ��න ෙ� ජා�යට අයත� ය. ගිය ජා�ෙය් �ස් කළ සංස්කාර සංඛ්යාත ක�ම
ෙහ්තු ෙකාට ෙගනැ ෙ� ජා�ෙය් ��න සංඛ්යාත �පාක පහළ ෙ� යන� ෙම� යතා�ථය
�. එය එ ෙස් ම ය� ෙකෙස් දත ය�තු ද? ගිය ජා�ෙය් සංස්කාර න�වූෙය් න� ෙ�
ජා�ෙය් ��න කැල ම ෙනා ලැෙබන බැ��. එෙස් ෙනා වැ ලැෙබන�ෙන� න� �යල්ල
සමාන �ය ය�තු ය. ධාතු ගුණ නානා�වෙයන� වෘ�ෂලතා�න�ෙග් ප්රෙභ්දය වන�නා ෙස්
සංස්කාර සංඛ්යාත ක�ම නානා�වෙයන� ��නයාෙග් ප්රෙභ්දය වන�ෙන� ය. එ�න� ම
සත��ව ප්රෙභ්ද ද වන�ෙන� ය. ෙම�න� ��මාතෘ වාදය ද අෙහ්තුක අප්රත්යය වාදය ද
�රස්ත වන බව දත ය�තු �.
�න� �නැ ගත ය�ත�ෙත� කවර කවර සංස්කාරෙය�න� කවර කවර ��න වන�ෙන� ද යන�
�.

කාමාවචර කුසල �ත� අට ද, රෑපාවචර කුසල �ත� පස �� පුඤ්��සංඛාර
ෙතෙළෙස�. �න� කාමාවචර කුශල අට අතුෙරන� ද්�ෙහ්තුක ඔමක කුශල සංස්කාර
සත�න� මන�ෂ්ය ෙලෝකෙය� ජාත්ය�ධ ජා�බ�රා�න�ෙග් වශෙයන� ද �ව්යෙලෝකෙය�
බූමාටු ෙද�යන�ෙග් හා ��පා�ක අස�රයන�ෙග් වශෙයන� ද ක�ශල විපාක උෙපක්ඛා
සහගත සන්තීරණ සංඛ්යාත ප්ර�ස�� �පාක ��නය ලැෙ�. ප්රවෘත�� �පාක වශෙයන�
කුශල අෙහ්තුක �පාක ��න අට ලැෙ�.
ත�ිෙහ්තුක ඔමක කුශල සංස්කාර සත�න� හා ද්�ෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට කුශල සංස්කාර
සත�න� ද්�ෙහ්තුක ප්ර�සන�� �පාක ��න සතර ලැෙ�. ප්රවෘත�� �පාක වශෙයන�
ත�ිෙහ්තුක ර�ත ද්වාදශ �පාක ��න ලැෙ�.
ත�ිෙහ්තුක උත�කෘෂ්ට කුශල සංස්කාර සත�න� ත�ෙ
ි හ්තුක ප්ර�ස�� ��න සතර ලැෙ�.
ප්රවෘත�� �පාක වශෙයන� ෙසාෙළාස් �පාක ��න ම ලැෙ�.
රෑපාවචර කුශල සංස්කාර ප�න� රෑපාවචර �පාක ��න පස ලැෙබන�ෙන� ය. ෙම්
පුඤ්ඤාභිසංඛාර ප්රත්යයෙයන් ලැෙබන විඥාන යි.
අපුඤ්��සංඛාර සංඛ්යාත ෙ�ෙළාස් අකුශල සංස්කාර අතුෙරන� උද්ධ�චසහගත
�ත�තය හැ� ෙසස� එෙකාෙළා�න� සතර අපායෙය� ප්ර�සන�� වශෙයන� අකුශල �පාක
උෙපක�ඛා සහගත සන��රණ ��නය ලැෙ�. ප්රවෘත�� කාලෙය� ඒ ෙ�ෙළා�න� ම
සප්ත අකුශල �පාක ��න ලැෙ�. ෙ� අකුශල ප්රවෘත�� �පාක සත ස��ස� ප�� �ය�
කාම භූ� රෑප භූ�න�� ලැෙබන බවද දත ය�තු. ෙ� අපුඤ්��සංඛාර ප්රත්යයෙයන�
ලැෙබන ��න �.
අාෙනඤ්ජා�සංඛාර සංඛ්යාත අරෑපාවචර කුශල සංස්කාර සත�න� අරෑපාවචර �පාක
��න සතර ලැෙ�. ෙ� අාෙනඤ්ජා�සංඛාර ප්රත්යයෙයන� ලැෙබන ��න �. ෙ�
�යල්ල පි�බඳද �ෙශ්ෂ �භාගයට වීථිපාද, වීථිමුක්ත පා��න�� �ක�වුණ� බව දත ය�තු �.
�ය ය�ත�ෙතක� අැත. අ�ද්යා හා සංස්කාර හා අ�ත ෙහ්තු පසට අයත� ය. ඒ අ�ද්යා
සංස්කාර වත� ම තෘෂ්ණා, උපා�න භව ද වන�ෙන� ය. එෙහ�න� අ�ද්යා සංස්කාර ගන�ත�
ම තෘෂ්ණා, උපා�න, භව ද ගත ය�තු ය� යට �යන ල�. ��න ව�තමාන ඵල පසට
අයත� ය. ඒ ��න සමග නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා ද ෙබාෙහෝ ෙස�න� ෙය�
��න බව දත ය�තුය. ඒ පි�බඳද �ස්තර �භාගය මතු �ක�ෙ�.
�මසා බලන�. සංස්කාර සංඛ්යාත ක�ම ගිය ජා�ෙය් ය. ඒ සංස්කාර සංඛ්යාත ක�මෙයන�
��වක� ෙ� ජා�ෙය� ��න සංඛ්යාත �පාක බවට අාෙය් ද? අාෙය්ය� ද ෙනා �ය
ය�තු ය. ඔවුන� නැ�වැ වූෙය්ය � ද ෙනා �ය ය�තුය. ශ�දෙයන� නැෙගන ෙ�ංකාර,
පහ�න� දල්වා ගන�නා පහන�, මු�ාෙයන� ගන�නා සටහන�, ��සකුෙගන� ගන�නා ඡායාරෑප

ගැනැ �තන�. ඒ ශ���ෙයන� ෙ�ංකාරා� බවට ��වක� අාෙය් ද? නැත. ඒ ශ���ය
නැත�න� ෙ�ංකාරා�ය වන�ෙන� ද? නැත. ෙ� ත� එ බඳ� ය.
එෙස් න� එක ම පර�පරා ස�බන�ධ ෙහ�න� සංස්කාර හා ��න හා ෙහවත� ක�ම හා
�පාක හා එක�වෙය� ලා ෙනා �ය ය�තු ද? ෙනා �ය ය�තු ය. �ෙරන� � සෑෙද�. �� හා
� හා එක ද? නැත. �� අෙනෙක�. � අෙනෙක�. ෙ�ත� එ බඳ� ය.
එෙස් න� ක�මය අෙනෙක�. �පාකය අෙනෙක�. එ� එකඟ�වෙයක� නැත. නානා�වය
අැතැ� ෙනා �ය ය�තු ද? එ ෙස්ත� ෙනා �ය ය�තු ය. �ය �� අයත� ය. නැතෙහාත� � හා
�� හා ස�බ�ධ ෙනා �ය ය�තු �. ෙ� ත� එ බඳ� ය.
තව ද �මසන�. ක�මය කළ තැනැත�තා ෙහවත� ඔහ� පි�බඳද ස්ක�ධසන�ත�ය �පාක
�ඳ�න අවස්ථාෙය� නැත. ෙහ් ෙහෝ එය ඒ ඒ තන�� ම භ�ග වැ ගිෙය් ය. ක�මෙයන� ද
��වක� �පාක බවට ෙනා අාෙය් ය. ඉ�න� අ�කකු කළ ක�මයට අ�ෙකක� �පාක
�ඳ�න�ෙන� ෙනා ෙ� ද? ෙනා ෙ�. අඹ �ජුව�න� අඹරැෙකක� සෑෙද්. ඒ රැෙක� අඹෙග�
සෑෙද්. මුල් අඹ �ජු වට නැත. එ�න� ��වක� අර අඹ ෙග�වලට අාෙය් ද? නැත. මුල්
අඹ�ජුවෙට� ස�බ�ධයක� පස� අඹෙග�වලට නැත�ෙත� ද? අැත�ෙත� ය. ෙ�ත� එ බඳ� ය.
කුඩා කල උගත� ශිල්පශාස්ත� ද කුඩා කල වැළඳ� ෙබෙහත� ද වැඩුණ�කල ද ඵල ෙදන�ෙන�
ය.
සංස්කාර සංඛ්යාත ක�ම ෙ� තාක� �ද්යමාන වැ අැ� ෙහ�න� �පාක ෙදන�ෙන� ද?
නැතෙහාත� �ද්යමාන වැ නැ� ෙහ�න� �පාක ෙදන�ෙන� ද? �ද්යමාන වැ අැ� ෙහ�න�
�පාක ෙදන�ෙන� න� ක�ම ප්රවෘත�� �ෂණෙය� ම �පාක �ය ය�තු. �ද්යමාන වැ නැ�
ෙහ�න� �පාක ෙදන�ෙන� න� ක�මෙයන� පළමු ෙහෝ �පාක �ය ය�තු ය. ක�මය �ද්යමාන
වැ අැ� බව ෙහෝ නැ� බව �පාකයට කරැණ� ෙනා ෙ�. ක�මය කළ බව ම කරැණ� ෙ�.
“කාමාවචරස්ස ක�සලස්ස කම්මස්ස කතත්තා උපචිතත්තා උප්පන්නං ෙහාති
චක්ඛුවිඤ්ඤාණං” - කාමාවචර කුශල ක�ම කළ බැ�න� ච�ෂු��නය උපන�ෙන� ෙ� යන�
බුද්ධවචනය�. ණය ගත�ෙත� ය. ණය �න�ෙන� ය. ගන�ෙදන�ව එ�න� අවසාන ය. ෙපා�ත�
සමග ණය ෙග�ය ය�ත�ෙත� ණය ගන�ෙදන�ව ෙ� තාක� �ද්යමාන වැ අැ� බැ�න� ෙහෝ
නැ� බැ�න� ෙනාෙ�. කළ බැ��. ෙ� ත� එබඳ� ය.
ප්රශ්න.
1. ��න උපදවන සංස්කාර කවෙ� ද? ප්ර�ස�� ��න න�පදවන සංස්කාරත�
අැත�ෙත� ද? ඒ කවෙ� ද?
2. ෙම� ��න යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? කවර කවර සංස්කාරෙය�න� කවර
කවර ��න වන�ෙන� ද?
3. ��නය සංස්කාරෙයන� වන�ෙන� ය� ෙකෙස් දත ය�තු ද? සංස්කාරෙයන� ��න
බවට ��වක� එන�ෙන� ද?

4. ��න හා සංස්කාර හා එක�වෙය� ෙහෝ නානා�වෙය� ලා ෙනා �ය ය�තු �ම?
5. ක�මය ෙකෙළ් අ�ෙක�. �පාක �ඳ�න�ෙන� අ�ෙක� � ෙනා �ය ය�තු මන� ද?
ක�මයට �පාක ලැෙබන�ෙන� ඒ ක�මය �ද්යමාන වැ අැ� බැ�න� ද? නැ� බැ�න�
ද?

5. විඥාන ප්රත්යයෙයන් නාමරෑප වන්ෙන් ය.
1. ��න යන� �ම? 2. නාමරෑප යන� �ම? 3. ��න ප්රත්යයෙයන� නාමරෑප වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම� ලා දත ය�තු ය.
1. විඥාන යන� යට �ක�වුණ� �පාක ��න මැ �. �පාක �ත� � �ත�ත ෛචත�ක
ස�ප්රය�ක�ත වැ ම අැත�ෙත� ය. එෙහත� ෙම� ��න යන�ෙවන� �ත�ත පමණක� ම ගත
ය�තුය. ෛචත�ක ෙකාටස නාමරෑප යන තන�� නාම යන�ෙනන� �ක�ෙ�. “සංඛාර
පච්චයා විඤ්ඤාණං” � � තන�� ද �ඤ්�ණ යන�ෙනන� �යවුෙණ� �ත�තය පමෙණ�.
�ත�ත ෛචත�ක එක�වැ ෙය�ණද ඔවුන�ෙග් ස��ෂමෙභ්දය �තර �ත�� තබාගත ය�තු �.
“අ��ජා” � �ෙය් ෙමෝහ ෛචත�කය �. සංඛාර� �ෙය් ෙ�තනා ෛචත�කය �.
�ඤ්�ණ � �ෙය් �ත�තය �. ෛචත�කෙයන� ෙතාර වැ �ත�තය පමෙණක� ��
�ෙටක පහළ ෙ� ද? නැත. �ඤ්�ණ වත� ම නාම රෑප සළායතන ඵස්ස ෙ�දනා ද
වන�ෙන� ය. එෙහත� �ඤ්�ණ නැත�න� ෛචත�ක කැල ම නැත. එ බැ�න� “සංඛාර
පච්චයා විඤ්ඤාණං” � පළමු ෙකාටැ �යන ල�.
2. නාම රෑප යන�ෙන� නාම න� ෙ�දනා සඤ්� සංඛාර යන ස්ක�ධත�ය � - ෙහවත�
ෛචත�ක �. රෑප න� අට �� රෑප �. ෙම� �පාක ��න සමග ෙයෙදන නාම රෑප
ගත ය�තු �. තව ද “නාමං ච රෑපං ච - නාමරෑපංඤ-නාමරෑපං” නාම ද රෑප ද - නාමරෑප
� එක ෙශ්ෂ ෙකාටැ ගත ය�තු �. එ�ට
(අ) ��න ප්රත්යයෙයන� නාම වන�ෙන� ය
(අා) ��න ප්රත්යයෙයන� රෑප වන�ෙන� ය
(ඉ) ��න ප්රත්යයෙයන� නාමරෑප වන�ෙන� ය �
ෛත��ධ්යෙයක� ෙව �.
(අ) ��න ප්රත්යයෙයන� නාම පමෙණක� වන�ෙන� ෙකා� ද? චතුෙවාකාර භව සංඛ්යාත
අරෑපාවචරෙය� ය සතර අරෑප භවෙය� රෑප නැත. අැත�ෙත� �ත�ත ෛචත�ක
සන�ත�ය පමෙණ�. එබැ�න� ��න ප්රත්යයෙයන� නාමය වන�ෙන� ය යන� එ� ෙයෙද්.

(අා) ��න ප්රත්යයෙයන� රෑප පමෙණක� වන�ෙන� ෙකා� ද? එකෙවාකාර භව සංඛ්යාත
අසඤ්ඤසත�තෙය� ය. අසඤ්ඤසත�තෙය� රෑප සන�ත�ය ම �නා �ත�ත ෛචත�ක
කැල ම නැත. එ බැ�න� ��න ප්රත්යයෙයන� රෑප වන�ෙන� ය යන� එ� ෙයෙද්. රෑප
ප්ර�සන��ක බැ�න� එ� �ඤ්�ණ ද නැත�ෙත� ෙනා ෙ� ද? කුමක� ෙහ�න� ��න
ප්රත්යයෙයන� රෑප වන�ෙන� ය � �ෙය් ද? එ� �ඤ්�ණ යන�ෙනන� අ�ක� තන�� ෙස්
�පාක �ඤ්�ණ ෙනා ගත ය�තු ය. අ�සංඛාර �ඤ්�ණගත ය�තු ය. ඔහ� පි�බඳද
පංචෙවාකාර භවෙය� අ�සංඛාර �ඤ්�ණ ප්රත්යයෙයන� රෑප වූෙය්ය � ගත ය�තු ය.
එ�ට ෙමය “සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං” � � ෙස් වන�ෙන� ය. පටිච්චසමුප්පාදෙයහි ෙ�
�ෙශ්ෂ තැෙන�.
විශ�ද්ධිමාර්ගෙයහි:“නාමරෑපස්ස යං ෙහත� විඤ්ඤාණංතං ද්විධා මතං
විපාකමවිපාකං ච යුත්ත මව යෙතා ඉදං”
� �යන ලද්ෙද් ෙ� සඳදහා �.
(ඉ) ��න ප්රත්යයෙයන� නාමරෑප වන�ෙන� ෙකා� ද? පංචෙවාකාර භව සංඛ්යාත ෙසස�
තන�� ය. ෙසස� කාමරෑප භවයන�� ��න ප්රත්යයෙයන� නාම රෑප ෙදක ම වන�ෙන� ය.
3. විඥාන ප්රත්යයෙයන් නාම රෑප වන්ෙන් ෙකෙස් ද?
පැවැත�මට හා �පැත�මට උපකාරවන�ෙන� ප්රත්යය � යට � බව �� කරන සංඛාර
��නයට ප්රත්යය වූෙය් �පැත�මට ය. පැවැත�මට ෙනාෙ�. සංඛාර සංඛයාත ප්රත්යය
අන්ය භවෙයක ය. ��න සංඛ්යාත ප්රත්යෙයාත�පන�නය අන්ය භවෙයක ය. (නාමරෑප
සළායතන ඵස්ස ෙ�දනා ද ��න සමග ම බව ෙම� � ද සලකන�.) ��න නාම
රෑපයට ප්රත්යය වන�ෙන� පැවැත�මට ය. �පැත�මට ෙනා ෙ�. ��නවත� ම ඒ ෙහ්තුෙවන�
නාම රෑප ද වන�ෙන� ය � එ�ට අ�ථ ගත ය�තු ය. ��න ප්ර�සන�� �ත�ත ය. නාම එ�
ෙයෙදන ෛචත�ක ය. රෑප ඒ සමග ම උප�න ක�මජ රෑප ය. ෙ� තුන� ෙකාටෙස�
පහළ �ම ඉ�� පස� ෙනා වැ එක �ට ම �� වන�ෙන�. ප්රධාන උණලීයක� සමග තව ද
උණ�� ෙදකක� බැඳ� උණ��ෙයක� අහ�න� ෙහ�. එය �ම ප�ත වන�ෙන� එක �ට ම
ප�ත ෙව�. ෙකසගකු � ඉ�� පස� ෙනා ෙ�. එෙහත� ප්රධාන උණලීය අ�ක� �� ෙදෙක�
පැවැත�මට උපකාර ය. ෙ�ත� එබඳ�ය� දත ය�තු. එ� �ෙශ්ෂ �භාගය ෙමෙස් ය.
අණ්ඩජ, ජලාබුජ, සංෙසදජ, ඔපපාතිකය යි ස�යන්ෙග් උත්පත්ති ක්රම සතෙරකි. �ජුව�න�
හටගන�නා ප�ෂි ස�පා� අණ�ඩජ ය. ම�කුස හටගන�නා මන�ෂ්යා� ජලාබුජ ය. ෙ� ��
ස�බන�ධයක� නැ� වැ පහළ වන ෙදවා� ඔපපාතික ය.
අණ�ඩජ ජලාබුජෙයෝ ඉ�න� ස්ත�ීභාව පුරැෂභාව ර�තව උප�ත� න� ඔවුන�ෙග් ප්ර�සන��
��නය හා සමග ෙකාටස් ෙත�ස්ෙසක� ෙව�. එන� ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර,
කායදසක, ද�ථුදසක යන ෙ� ය. ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, නාම ය. පඨ�, අාෙපෝ,

ෙත�ෙජෝ, වාය�, වණ�ණ, ගන�ධ, රස, ඔජා, �����ය, කාය යන� කායදසකය �. මුල් නවය
ම හදයව�ථු සමග ව�ථු දසක �.
අණ�ඩජ, ජලාබුජෙයෝ ඉ�න� භාව ස�ත වැ උප�ත� න� ඔවුන�ෙග් ප්ර�සන�� ��නය
සමග ෙකාටස් ෙත�ෙසක� ෙව�. ෙම� භාවදසකෙයක� වැ��.
ඕපපා�කයන� අතුෙරන� බ්රහ්මයන�ෙග් ප්ර�සන�� ��නය සමග ෙකාටස් ෙදසා�ෙස�. එ
න� ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, චක�ඛුදසක, ෙසෝතදසක, ව�ථුදසක, �����ය නවක යන
ෙ� ය.
කාමභවෙය� සභාවක වැ ප�පූ�ණායතන වැ පහළ වන ඕපපා�කයන�ෙග් ද
සංෙස්දජයන�ෙග් ද ප්ර�සන�� ��නය සමග ෙකාටස් ෙතසැත�තෑෙව (73) ක� ෙව�. එන�
ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, චක�ඛුදසක, ෙසෝතදසක, ඝාණදසක, ��හා දසක, කායදසක,
භාවදසක, ව�ථුදසක යන ෙ� ය. අභාවකයන�ෙග් ෙහෝ අප�පූ�ණායතනයන�ෙග් වශෙයන�
ෙ� අඩු �ය හැ� බව ද සලකන�.
අරෑපීන�ෙග් ප්ර�සන�� ��නය සමග ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර යන අරෑප ස්කන�ධ තුන
ෙ�.
අසඤ්ඤසත�තයන�ට ප්ර�සන�� වශෙයන� පහළ වන�ෙන� ��ත නවක ය �.
ෙ� �ය� තන�� ��න ප්රත්යයෙයන� වූ නාමරෑප �.
��න� රෑප නැෙගන සැ� ප්රත්ය�ෂ වශෙයන� �ක�ක හැ� ය. �ත ප්රසන�න කල්� රෑප ද
ප්රසන�න ෙ�. �ත අප්රසන�න කල්� රෑප ද අප්රසන�න ෙ�. ප්රත්ය�ෂෙයන� අප්රත්ය�ෂය
අන�මාන කළ හැ� ය. ��න ප්රත්යයෙයන� රෑප ෙ� යන� ෙ� න�න� �තා ගත ය�තු �.
ප්රශ්න.
1. ��න යන� �ම?
2. නාම රෑප යන� �ම? කුමක� ෙහ�න� ෙමය නාම ද, රෑප ද, නාමරෑප ද, නාමරෑපය
� එකෙශ්ෂ කළ ය�තු ද?
3. අසඤ්ඤසත�තෙය� �ඤ්�ණ නැත�ෙත� ය. එ� ‘�ඤ්�ණ ප�චයා නාම රෑපං’
යන� ෙකෙස් �ද්ධ ෙ�ද?
4. �ඤ්�ණ හා නාමරෑප හා එක�වට ම උප�න�ෙන� ද නැත ෙහාත� ෙවන� ෙවන� වැ
උප�න�ෙන� ද? පැහැ�ලි කැ� දක�වන�.
5. අණ�ඩජා� සතර ෙයෝ� පි�බඳද ��න ප්රත්යයෙයන� වන නාම රෑප ෙ� ෙ� ය �
�ස්තර කරන�. �ඤ්�ණෙයන� රෑප වන�ෙන� ය යන� ෙකෙස් �න ගත හැ� ද?

6. නාම රෑප ප්රත්යයෙයන් ෂඩායතන වන්ෙන් ය.
1. නාමරෑප යන� �ම? 2 ෂඩායතන යන� �ම? නාමරෑප ප්රත්යෙයන� ෂඩායතන වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම�ලා දත ය�තු �.
1. නාමරෑප යන� යට �ක�වුණ� නාමරෑප ම ය. එ ද නාම ද රෑප ද නාමරෑපය � එකෙශ්ෂ
කළ ය�තු. නාම චතුෙවාකාර භව සංඛ්යාත අරෑපාවචර සඳදහා ය. නාමරෑප පංචෙවාකාර
භව සඳදහා ය.
2. ෂඩායතන න�; චක�ඛායතන, ෙසෝතායතන, ඝාණායතන, ��හායතන, කායායතන,
මනායතන යන ෙ� සය�. චක�ඛායතන න� ච�ෂුඃප්රසාද රෑප ය. ෙසෝතායතනා�ය ෙශ්රෝත�
ප්රසාදරෑපා�ය �. මනායතනය චක�ඛු�ඤ්�ණා�ය �. ෙම� � ෂෂ්ඨායතනය ද
ෂඩායතනය ද ෂඩායතනය � එකෙශ්ෂ කළ ය�තු ෂෂ්ඨායතනය අරෑපාවචර සඳදහා ය.
ෂඩායතන පංචෙවෝකාර භව සඳදහා ය.
3. නාමරෑප ප්රත්යයෙයන� ෂඩායතන වන�ෙන� ෙකෙස් ද? ෙම� � පැවැත�මට උපකාර
වන�ෙන� ප්රත්යය � ගත ය�තු. නාමරෑප අැ� කල්� ඒ නාමරෑපයන�ට ම අැතුළත� ය�
�යය�තු වූ සෙයක� ඒ නාමරෑප අැ�ෙහ�න� ම අායතන වන�ෙන� ය � අ�ථ ෙනා ගත
ය�තු.
�ඤ්�ණ සමග ම නාමරෑප සළායතන ඵස්ස ෙ�දනා ෙව� � යට �යන ල�.
�ඤ්�ණ වත� ම ඒ සමග ම නාම රෑප ද වන�ෙන� ය. ෂඩායතනෙයෝ �ඤ්�ණ නාම
රෑපවලින� බැහැරවූෙවෝ ෙනා ෙව�. එ� ම අැතුළත� වූෙවෝ ය. �ඤ්�ණ නාමරෑප
ගන�ත�ම ප�පූ�ණ නාමකාය ද රෑපකාය ද ගැන�ෙණ� ය. එෙස් වුව ද එ� වූ
සත��වප්රඥප්�යට ප්රධානය � �ය ය�තු වූද, ඵස්සා� මතු �ක�ෙවන අ�ග අැ��මට
අාධාරය � �ය ය�තු වූ ද, සත��වයන� ��න� අාත�මග්රහ වශෙයන� ෙබාෙහෝ ෙස�න� ගන�
ලබන�ෙන� ය � �ය ය�තු වූ ද සය අායතනය � ෙවන� ෙකාට �ක��ෙමන� නාමරෑප
ප්රත්යයෙයන� ෂඩායතනය � ෙවන� ෙකාට �ක��ෙමන� නාමරැප ප්රත්යයෙයන� ෂඩායතන
වන�ෙන�ය � ව�ෙළ් ය.
ෙ� ෂඩායතන අැ��ම පි�බඳද ද �ෙශ්ෂ අැත�ෙත� ය. සංෙසදජ ඕපපා�කයන�ට නාමරෑප
වන කල්� ඒ සමග ම ෂඩායතන ද ෙ�. ඒ ඒ ෙලෝක වශෙයන� ෙ� අඩු �ය හැ�ය.
බ්රහ්මයන�ට ඝාණායතනා�ය නැ� බැ��. අැතැ� සංෙස්දජ ඕපපා�කයන�ට
චක�ඛායතනා�න� අතුෙරන� ��වක� ද ෙනා පි��ය හැ� ය. ග�භෙසය්යකයන�ට
චක�ඛායතන වන�ෙන� ප්ර�ස��ෙයන� එකුන� පනස් දවස�න� පස� වැ ය� �යන� ලැෙ�.
ෙසෝතායතනය වන�ෙන� ඉන� ස�ය�න� පස�වැ ය. ඝාණායතනය වන�ෙන� ඉන� ස�ය�න�
පස� වැ ය. ��හායතනය වන�ෙන� ඉන� ස�ය�න� පස� වැ යැ. අැතැ� ෙකෙනකුන�ට ඒ ඒ
අායතන ෙනා පි��ය හැ� ය. සංස්කාර �ෙශ්ෂය එයට ෙහ්තු �.

අරෑපාවචරයන�ට වන�ෙන� මනායතනය පමෙණ�. ඔවුන�ෙග් වශෙයන� නාම ප්රත්යයෙයන�
ෂෂ්ඨායතනය වන�ෙන�ය � �ය ය�තු �.
ෂඩායතන ප්රත්යයෙයන් ස්පර්ශ වන්ෙන් ය.
1. ෂඩායතන යන� �ම? 2 ස්ප�ශ යන� �ම? ෂඩායතන ප්රත්යයෙයන� ස්ප�ශ වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම� ලා දත ය�තු ය.
1. ෂඩායතන යන� යට �ක�වුණ� චක�ඛා� අායතන සය ම ය.
2. ස්ප�ශ යන� ඵස්ස ෛචත�කය �. ඵස්සය �ය� �ත�� අැත�ෙත� ය. එෙහත� ෙම�
�පාක �ත�� ෙයෙදන ඵස්සය ගත ය�තු. එ ද ෙ� අායතන ස�බන�ධෙයන� චක�ඛු
ස�ඵස්ස ෙසෝතස�ඵස්ස ඝාණස�ඵස්ස ��හාස�ඵස්ස කායස�ඵස්ස මෙනෝස�ඵස්සය
� සැවැ�රැ� ෙ�. චක�ඛායතන ස�බන�ධෙයන� ලැෙබන ඵස්සය චක�ඛුස�ඵස්සය �.
ෙසෝත ස�ඵස්සා�ය ද ෙමෙස් ය. ෙද�ස් �පාක �ත�� අැ� ඵස්ස වශෙයන� ස්ප�ශය
ෙද�ස් වැ�රැ� ය � ද �ය ය�තු ය.
3. ෂඩායතන ප්රත්යයෙයන� ස්ප�ශය වන�ෙන� ෙකෙස් ද? ෙම� � පැවැත�මට උපකාර
වන�ෙන� ප්රත්යය � දත ය�තු. ෂඩායතන අැ� ෙහ�න� ස්ප�ශ වන�ෙන� ය. ෂඩායතන
නැත�න� ස්ප�ශ කැල ම ෙනා වන�ෙන� ය. ෂඩායතන ස්ප�ශ උපදවන�ෙන� ය � ෙනාගත
ය�තු. එ� චක�ඛායතනය රෑපාර�මණය හා ගැ�ෙමන� චක�ඛු�ඤ්�ණ ෙ�. එ� ඵස්සය
චක�ඛුස�ඵස්සය�. “චක්ඛුංච පටිච්ච රෑෙපව උප්පජ්ජති චක්ඛු විඤ්ඤාණං තීණ්ණං සඞ්ගති
ඵස්ෙසා” යන� සැල�ය ය�තු ෙසෝතස�ඵස්සා�ය ද ෙමෙස් ය. එ�ට මෙනෝස�ඵස්ස යන�
ෙම� ලා ෙදපස් �ඤ්�ණ හැර ෙසස� �පාක �ත�� ඵස්ස �.
ස්පර්ශ ප්රත්යයෙයන් ෙව්දනා වන්ෙන් ය.
ෙම� � 1 ස්ප�ශ �ම? 2 ෙ�දනා �ම? 3 ස්ප�ශ ප්රත්යයෙයන� ෙ�දනා වන�ෙන� ෙකෙස්
ද? යන� දත ය�තු.
1. ස්ප�ශ යන� යට �ක�වුණ� ඵස්සය මැ �.
2. ෙ�දනා යන� ෙ�දනා ෛචත�කය �; එ ද �ය� �ත�� අැත�ෙත� ය. ෙම� �පාක
�ත�� ෙ�දනා ගත ය�තු. එ ද චක�ඛුස�ඵස්සජ ෙ�දනා ෙසෝතස�ඵස්සජ ෙ�දනා, ඝාණ
ස�ඵස්සජ ෙ�දනා ��හා ස�ඵස්සජ ෙ�දනා, කායස�ඵස්සජ ෙ�දනා, මෙනෝ
ස�ඵස්සජ ෙ�දනා ය �, සවැ�රැ� ෙ�. චක�ඛු ස�ඵස්සෙයන� අැ� වන ෙ�දනා
චක�ඛුස�ඵස්සජ ෙ�දනා ය. ෙසස්ස ද ෙමෙස් ය. ෙද�ස් �පාක �ත� වශෙයන� ෙ�දනා
ෙද�ස් වැ�රැ� ය � ද �ය හැ� ය.

3. ස්ප�ශ ප්රත්යයෙයන� ෙ�දනා වන�ෙන� ෙකෙස් ද? ෙම� � පැවැත�මට උපකාරවන�ෙන�
ප්රත්යය � ගත ය�තු. ඵස්සය අැ� ෙහ�න� ෙ�දනා වන�ෙන� ය. ඵස්සය නැත�න� කැල ම
ෙ�දනා ෙනාවන�ෙන� ය. ඵස්සය ෙ�දනා උපදවන�ෙන�ය � ෙනා ගත ය�තු චක�ඛායතනය
රෑපාර�මණෙය� ගැ�ෙමන� චක�ඛු�ඤ්�ණ ෙ�. එ� ඵස්සය චක�ඛුස�ඵස්සය. එ� ම
ෙ�දනා චක�ඛුස�ඵස්සජ ෙ�දනා �. ඵස්සය වත� ම ෙ�දනා ද වන�ෙන� ය. “ඵස්ස පච්චයා
ෙවදනා” � ව�ෙළ් ය. ෙසෝතස�ඵස්සජ ෙ�දනා�ය ද ෙමෙස් දත ය�තු. ෙ�දනාව ඵස්සය
ෙස් ම ස�ව�ත�ත සාධාරණ ය. එ� ස�ඛ, �ඃඛ, උෙප�ෂා යන ත�ි�ධ�වය ප්රකට මැ �.
චක�ඛු�ඤ්�ණ ෙද�ෙත� ෙ�දනා චක�ඛුස�ඵස්සජ ෙ�දනා ය. ෙසෝත �ඤ්�ණා�ෙය�
ෙ�දනා ෙසෝතස�ඵස්සජ ෙ�දනා�ය � ෙදපස් �ඤ්�ණ හැ� යට �ක�වුණ� ෙසස�
�පාක �ත�� ෙ�දනා මෙනෝස�ඵස්සජ ෙ�දනා �.
�ඤ්�ණ, නාමරෑප, සලායතන, ඵස්ස ෙ�දනා යන පස ව�තමාන ඵලපඤ්චක ය �.
ෙමය �පාක ව�ටයට ද අැතුළ�.
ප්රශ්න.
1. නාමරෑප ප්රත්යයෙයන� ෂඩායතන වන�ෙන� ය යන ෙම� ෂඩායතන කවෙ� ද?
ස්වරෑප වශෙයන� දක�වන�. නාම රෑපයට අැතුළත� ෙනා වන ෂඩායතන අැත�ෙත� ද?
කුමක� ෙහ�න� ෙමය �ෙශ්ෂ ෙකාට �ක��� ද?
2. අණ�ඩජ, ජලාබුජ, සංෙසදජ, ඕපපා�කයන� පි�බඳද ෂඩායතන �ෙ� �ෙශ්ෂ
අැත�න� දක�වන�.
3. ෂඩායතන ප්රත්යයෙයන� ස්ප�ශ වන�ෙන� ය යන� පැහැ�ලි කරන�. ස්ප�ශ යන� �ම?
ඒ � අාකාර ද? ස්වරෑප වශෙයන� දක�වන�.
4. ස්ප�ශ ප්රත්යෙයන� ෙ�දනා වන�ෙන� ය යන� පැහැ�ලි කරන�. ෙ�දනා යන� �ම? ඒ
� අාකාර ද? ස්වරෑප වශෙයන� දක�වන�.
5. ඵස්ස ෙ�දනා �ය� �ත�� අැතත� ෙම� �පාක �ත�� ෙය�ණවුන� ගැ�ෙ� ය�ක��
කවෙ� ද?

7. ෙව්දනා ප්රත්යයෙයන් තෘෂ්ණා වන්ෙන් ය.
1. ෙ�දනා යන� �ම? 2 තෘෂ්ණා යන� �ම? 3 ෙ�දනා ප්රත්යයෙයන� තෘෘෂ්ණා වන�ෙන�
ෙකෙස් ද? යන� ෙම� � දත ය�තු.
1. ෙව්දනා යන� යට �ක�වුණ� ෙ�දනා මැ�. “යස්මා ෙව� අධිප්ෙපතා විපාක සුඛ ෙවදනා”
� �ශුද්�මා�ගෙය� �ක�වුණ� බැ�න� �ෙශ්ෂෙයන� ෙම� ස�ඛෙ�දනා ගත ය�තු.

“සුඛෙවදනා සදිෙසා තණ්හාය අවස්සෙයා නාම න�ථි” ස�ඛ ෙ�දනා බඳ� තෘෂ්ණාවට
උපකාරයක� නැතැ � �කාෙවක ද දක�වන ල�. එෙහත�
“දුක්ඛි සුඛං ප�යති සුඛී භීෙය්යා පි ඉච්ඡති.
උෙපක්ඛා පන සන්තත්තා සුඛමිච්ෙචව භාසිතා” �.
ෙපෙනන බැ�න� ත�ි�ධ ෙ�දනා ම ෙම� ෙ�දනා ශ�දෙයන� ගැෙනන බව ද
�ශුද්�මා�ගෙය� �ක�ෙ�. �ක� අැත�ෙත� ස�ව පතා ස�ව අැත�ෙත� වඩාත� ස�ව පතා.
උෙප්�ෂාව ශාන�ත බැ�න� ස�ඛය � �යන ල� යන� ගාථාෙය� අ�ථ �.
2. තෘෂ්ණා යන� ෙලෝභ ෛචත�කය �. එය ෙලෝභ මූලික �ත� අෙට� ස�ප්රය�ක�ත
වශෙයන� ම අැත�ෙත� ය. පියාෙග් න�න� පුතාට බ්රාහ්මණ පුත�යා �ටු පුතය
� ා �යන�නා ෙස්
අරමුෙණ� න�න� තෘෂ්ණාවට ද රෑපතෘෂ්ණා ශ�ද තෘෂ්ණා, ග�ධ තෘෂ්ණා, රස තෘෂ්ණා,
ස්ප්රෂ්ටව්ය තෘෂ්ණා ධ�ම තෘෂ්ණා ය � �යන� ලැෙ�. එ�න� තෘෂ්ණාව සවැ�රැ�. රෑපය
අරමුණ� ෙකාටැ පවත�නා තෘෂ්ණාව රෑප තෘෂ්ණා ය. ෙසස්ස ද ෙමෙස් ය. ඒ ය�ත� කාම
තෘෂ්ණා, භව තෘෂ්ණා, �භව තෘෂ්ණා ය � තුන� වැ�රැ� ෙ�. ඇසට අරමුණු වූ රෑපය
කාමාස්වා ද වශෙයන් ආශ්වාදනය කරන විට තෘෂ්ණාව කාමතෘෂ්ණා ය. එම �ත්යය
ස�කාලිකය � ශාස්වතදෘෂ්� වශෙයන� ගන�නා �ට තෘෂ්ණාව භවතෘෂ්ණා ය. ශාස්වත
දෘෂ්ටි සහගත තෘෂ්ණාව භවතෘෂ්ණාය � �යන� ලැෙ�. රෑපය උ�ෙ�ද වන�ෙන� ය �
ගන�නා �ට තෘෂ්ණාව �භවතෘෂ්ණා ය. උච්ෙඡ්ද දෘෂ්ටිසහගත තෘෂ්ණාව විභව තෘෂ්ණා ය
� �යන� ලැෙ�. ශ�� � අරමුණ� පි�බඳද වැ ද ෙමෙස් ය. ෙම�න� තෘෂ්ණාව අටෙළාස්
වැ�රැ� �ය. ඒ වැ� ත� අාධ්යාත��ක බා�ර වශෙයන� වැඩුණ� �ට ස�ස් වැ�රැ� ෙ�. ඒ
ස�ස අ�ත අනාගත ව�තමාන යන කාලත�ය වශෙයන� වැඩුණ� �ට එක��ය අට
වැ�රැ� ෙ�. ඒ අෙටෝරාශියක� තෘෂ්ණා ම ෙම� තෘෂ්ණා යන�ෙනන� ගතහැ� බව දත
ය�තු.
3. ෙව්දනා ප්රත්යයෙයන් තෘෂ්ණා වන්ෙන් ෙකෙස් ද?
ෙම�� පැවැත�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය � ගත ය�තු. ෙ�දනා අැ� ෙහ�න� තෘෂ්ණා
ෙ�. ෙ�දනා නැත� න� තෘෂ්ණා ද නැ�. මන�ෂ්යෙයෝ පුතු අාස්වාදනය ෙකාටැ පුතු
ෙකෙර� මම�වෙයන� ��මවට සත�කාර කර�. එෙමන� සත��වෙයෝ ෙ�දනාව අාස්වාදනය
ෙකාටැ ෙ�දනාව ෙකෙර� මම�වෙයන� රෑපා� අරමුණ� ෙදන �ත�කාරා�න� ෙකෙර� ද
සත�කාර කරත�. එ බැ�න� ෙ�දනාෙයන� තෘෂ්ණා වන�ෙන� ය � දත ය�තු.
ෙ� ඵල ෙහ්තු සන��ෙය� ෙ�දනා ඵල පංචකයට අයත� ය. තෘෂ්ණා ෙහ්තු පඤ්චකයට
අයත� ය. එෙස් ම ෙ�දනා �පාක ව�ට ය. �ත�ත සන�ත�ය ජවනයට ෙහවත� ක�ම�වයට
බැසැ ගන�නා ක�මය � සැ� බලන�.
තෘෂ්ණා ප්රත්යයෙයන් උපාදාන වන්ෙන් ය.
1.තෘෂ්ණා �ම? 2. උපා�න �ම? 3. තෘෂ්ණාෙයන� උපා�න වන�ෙන� ෙකෙස් ද?

1. තෘෂ්ණා න� යට �ක�වුණ� ෙලෝභ මැ �.
2. උපා�න න� �� ව ගැන�ම ය. ඒ වනා� කාමූපාදාන, දිට්ඨූපාදාන, සීලබ්බත�පාදාන,
අත්තවාදූප දානය � චතු��ධ ෙ�.
වස්තු ස�ඛ්යාත කාමය උපා�නය කරන�ෙන� ෙහවත� �� වැ ගන�ෙන� කාමූපා�නය
“උපායාස” යන�ෙන� ෙමන� ෙම� උප ශ�දය �� යන අ�ථය ෙද්. කාමය ම උපා�න
වූෙය් ෙහෝ කාමූපා�න ය. එය ෙමෙස් �ස්තර කර�. “ත� කතමං කාමූපාදානං? ෙයා
කාෙමසු කාමච්ඡෙ�දා, කාමරාෙගා, කාමන�දි කාමතණ්හා කාමසිෙනෙහා, කාමපරිළාෙහා,
කාමමුච්ඡා, කාමජ්ෙඣා සානං ඉදං වුච්චති කාමූපාදානං” � ෙම�න� තෘෂ්ණාෙය� �� බව
ම කාමූපා�නය � ව�ළ බව දත ය�තු. පූ�ව පූ�ව තෘෂ්ණාව උප�ශ්රය ප්රත්යෙයන� මතු
මතු �� ෙව�. එෙස් �� වූ උත�තර තෘෂ්ණාව කාමූපා�නය � ෙස් �. තෘෂ්ණාව
කාමූපා�නය � ෙස් �. තෘෂ්ණාව අත �ගු ��ම ෙමනැ� ද තෘෂ්ෙණාපා�නය �ගු කළ
අතට අස� වූ ෙදය තද ෙකාටැ අල්ලා ගැ�ම ෙමනැ � ද �යත�.
��ඨුපා�න, �ල�බතූපා�න, අත�තවා�පා�න යන ෙසස� උපා�න ත�යෙයන� ම
�ක�ෙ�නෙන� ��ඡා���ය �. එ�න� ��ඨුපා�න න� දශ වස්තුක �ථ්යාදෘෂ්�ය �
ව�ෙළ් මැ �. “ත� කතමං දිට්ඨුපාදානං” න�ථි දින්නං න�ථි යිට්ඨං, න�ථි හුතං, න�ථි
සුකටදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපාෙකා, න�ථි අයං ෙලාෙකා, න�ථි පෙරාෙලාෙකා, න�ථි
මාතා න�ථි පිතා, න�ථි සත්තා ඔපපාතිකා, න�ථි ෙලාෙක සමණබ්රාහ්මණා සම්මග්ගතා
සම්මා පටිපන්නා ෙය ඉමං ච ෙලාකං පරං ච ෙලාකං සයං අභිඤ්ඤා සච්ඡික�ා
පෙවෙදන්තීති යා එවරෑපා දිට්ඨි -ෙප- විපරිෙයසගාෙහා ඉදං වුච්චති දිට්ඨුපාදානං” �
�ල�බතූපා�න න� අජශිලා�ෙයන� හා කුක�කරව්රතා�ෙයන� ශුද්�ය වන�ෙන�ය � �ශ්වාස
ගැන�ම ය. ව�ෙළ් මැ ය. “ත� කතමං සීලබ්බත�පාදානං සීෙලන සුද්ධි, වෙතන සුද්ධි,
සීලබ්බෙතන සුද්ධීති යා එව රෑපා දිට්ඨි -ෙප- විපරිෙයසගාෙහා ඉදං වුච්චති
සීලබ්බත�පාදානං” �.
අත�තවා�පා�න න� �� වැ�රැ� සක�කාය���ය � ව�ෙළ් මැ �. “ත� කතමං
අත්තවාදූපාදානං ඉධ අස්සුතවා පුථුජ්ජෙනා -ෙප- සප්පුරිස ධම්ෙම අවිනීෙතා රෑපං
අත්තෙතා සමනුපස්සති, රෑපවන්තං වා අත්තානං අත්තනි වා රෑපං, රෑපස්මිං වා අත්තානං
ෙවදනං -ෙප- සඤ්ඤං, සඞ්ඛාෙර -ෙප- විඤ්ඤාණං අත්තෙතා සමනුපස්සති,
විඤ්ඤාණවන්තං වා අත්තානං, අත්තනි වා විඤ්ඤාණං විඤ්ඤාණස්මං වා අත්තානං යා
එවරෑපා දිට්ඨි -ෙප- විපරිෙයසගාෙහා ඉදං වුච්චති අත්තවාදූපාදානං” �.
ෙමෙස් ෙම� උපා�න යන�ෙනන� �� වූ තෘෂ්ණාව හා දෘෂ්�ය �ය��. දෘෂ්�ය වනා�
තමන� ෙකෙර� ද තමන� ��න� ගන�නා ලද අරමුණ� ෙකෙර� ද අස්සදන බමන ෙරාචන
භූත තෘෂ්ණාව ෙග් වශෙයන� ම �� වැ ගැන�ම ය. ����ප්පය�ත�ත ෙලෝභ මූලික �ත� ද
���ස�පය�ත�ත ෙලෝභමූලික �ත� ද �ත� කරන�.

3. තෘෂ්ණා ප්රත්යයෙයන් උපාදාන වන්ෙන් ෙකෙස්ද?
ෙම� � පැවැත�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය ය� ගත ය�තු. ප්රථම තෘෂ්ණාව අැ� ෙහ�න�
ම උත�තර වූ දෘඪ තෘෂ්ණාව ��� ර�ත වැ ෙහෝ ස�ත වැ වන�ෙන�ය. ප්රථම තෘෂ්ණාව
නැත�න� ඒ උපා�න ෙනා වන�ෙන� ය.
ප්රශ්න.
1. ෙ�දනා �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? ෙම� කවර ෙ�දනාගත ය�තු ද?
2. තෘෂ්ණා යන� �ම? එ� ෙභද දක�වන�.
3. ෙ�දනාෙයන� තෘෂ්ණා වන�ෙන� ෙකෙස් ද? ෙ� කවර සන��ෙයක� ද? ෙ� ෙදක
කවර ව�ටයන�ට අයත� ද?
4. උපා�න යන� �ම? එ� ෙභ්ද දක�වා �ස්තර කරන�.
5. තෘෂ්ණාෙයන� උපා�න වන�ෙන� ෙකෙස් ද? තෘෂ්ණා උපා�න ෙදක�� ෙවනස
දක�වන�.

8. උපාදන ප්රත්යයෙයන් භව වන්ෙන් ය.
උපාදාන ප්රත්යයෙයන් භව වන්ෙන් ය.
1. උපා�න �ම? 2. භව �ම? උපා�න ප්රත්යයෙයන� භව වන�ෙන� ෙකෙස් ද? යන� ෙම�
� දත ය�තු.
1. උපාදාන න� යට �ක�වුණ� උපාදන මැ �. එ න� ��� ස�ත වූ ෙහෝ ර�ත වූ ෙහෝ
�� ෙලෝභය �.
2. භව න� වැ�ම ය. ඒ වනා� ක�ම වශෙයන� වැ�ම ය. උප්පත�� වශෙයන� වැ�ම �
ෙදවැ�රැ� ෙ�. ක�ම වශෙයන� වැ�ම කර්මභව න�. උප්පත�� වශෙයන� වැ�ම
උප්පත්ති භව න�. භව ශ�දෙයන� සාමාන්යෙයන� �ය හැක�ෙක� උප්පත�� භවය �. ඒ
උප්පත�� භවය ලැ�මට කාරණ වන බැ�න� ක�ම භවය ද �යන� ලැෙ�. බුද්ෙධෝත�පාදය
ස�ඛයට කරැණ� වන බැ�න� “සුෙඛා බුද්ධානං උප්පාෙදා” � � ෙම�. එෙහත� ෙම� භව
ශ�දෙයන� �ෙශ්ෂෙයන� ක�ම භවය �යෙවන බව �� තබා ගත ය�තු �.
ක�මභව න� ෙලෟ�ක කුශලාකුශල ෙ�තනා හා ඒ ෙ�තනා ස�ප්රය�ක�ත වූ අන�ධ්යා�ය
හා අ�ධ්යා�ය �. ව�ෙළ් මැ �. “ත� කතෙමා කම්මභෙවා? පුඤ්ඤාභි සංඛාෙරා,
අපුඤ්ඤාභි සංඛාෙරා, ආෙනඤ්ජාභිසංඛාෙරා පරිත්තභ�මෙකා වා මහා භ�මෙකා වා අයං
වුච්චති කම්ම භෙවා. සබ්බං පි භවගාමි කම්මං කම්මභෙවා” � ප�ත�ත භූමක වූ ෙහෝ

මහාභූමක වූ ෙහෝ පුඤ්��සංඛාර ද අපුඤ්��සංඛාර ද, අාෙනඤ්ජා�සංඛාර ද ක�ම
භව න�. �ය� භවගා� ක�මභව න�. ප�ත�තභූමක න� ස්වල්ප �පාක අැ�. මහා
භූමක න� මහා �පාක අැ�. භවගා� ක�ම න� කුසල ප�ෂෙය� ෙ�තනා ස�ප්රය�ක�ත
වූ අෙලාභා�ය �. අකුශල ප�ෂෙය� ෙලෝභා�ය � අ�සංඛාරය � �යන ලද්ෙද් ෙ�තනා
�.
උප්පත්තිභව න� ක�මෙයන� �පන� ස්කන�ධ ය. එ න� ෙලෟ�ක �පාක ස්කන�ධ හා
ක�මජරෑපය. ඒ නව�ධ ෙ�. ව�ෙළ් මැ �. “ත� කතෙමා උප්පත්ති භෙවා? කාම භෙවා,
රෑපභෙවා අරෑපභෙවා, සඤ්ඤාභෙවා, අසඤ්ඤාභෙවා, ෙන්වසඤ්ඤානාසඤ්ඤාභෙවා,
එකෙවාකාරභෙවා, චත�ෙවාකාරභෙවා, පඤ්චෙවාකාරභෙවා, අයං වුච්චති උප්පත්තිභෙවා”
� කාමභව, රෑපභව, අරෑපභව යට �යන ල�. අසඤ්ඤභව න� අසංඥ තලය �.
ෙන�වසඤ්� නාසඤ්� භව න� ෙන�වසඤ්�නාසඤ්� භූ�ය �. සඤ්� භව න�
ෙසස� �යල්ල �. එකෙවාකාර භව න� අසංඥතලය �. චතුෙවාකාර භව න�
අරෑපාවචර සතර �. පඤ්චෙවාකාර භව න� ෙසස්ස �. ෙවාකාර න� ස්කන�ධ �.
3. උපාදාන ප්රත්යයෙයන් භව වන්ෙන් ෙකෙස් ද?
ෙම� � පැවැත�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය � ගත ය�තු. උපා�න අැ� ෙහ�න� ඒ හා
ෙයෙදන ෙ�තනා ක�ම වන�ෙන� ය. එ�න� උත�පත��භවය ෙ� ය� ෙම� ම ගතෙහාත�
�පැත�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය � ගත ය�තු ක�මෙයන� උප්පත�� භව �පෙදන
බැ��. “භව ප�චයා ජා�” යන�ෙවන� මතු �යෙ�.
අා�ෙය� “අවිජ්ජා පච්චයා සංඛාරා” � �ෙය්ත� ෙ� ෙනාෙ� ද? එෙස් ය. එය අ�ත
අද්ධය ෙගනැ �ෙය් ය. ගිය ජන�මෙය් අ�ද්යාව ෙහ්තු ෙකාට ෙගනැ එ� ෙය�ණ� ෙ�තනා
සංස්කාර සංඛ්යාත ක�ම වූෙය් ය. ෙ� �යන�ෙන� ව�තමාන අද්ධ ෙගනැ ය.
ව�තමානෙය� උපා�න සංඛ්යාත �� ෙලෝභය ෙහ්තු ෙකාට ෙගනැ එ� ෙයෙදන
ෙ�තනා භව සංඛ්යාත ක�ම වන�ෙන� ය. අ�ද්යා සංස්කාරයන�ට තෘෂ්ණා උපා�න භව ද
තාෂ්ණා උපා�න භවයන�ට අ�ද්යා සංස්කාරද �තර එක� ෙවන බව යට �යන ලද බව
සැල�ය ය�තු. අ�ද්යා හා තෘෂ්ණා හා සංසාර මුල් ය. අ�ද්යාව කුශල සංස්කාරයන�ට
ස�ප්රය�ක�ත වශෙයන� නැත ද අන�ශය වශෙයන� ප්රත්යය වන බව එ� �ෙය් ය. ෙම� �
උපා�න කුශල ක�ම භවයන�ට අන�ශය වශෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය � �ය ය�තු. තව ද
ෙම� භව යන�ෙනන� �ය� භවගා� ක�ම ද �ය��. භවගා� ක�ම න� කුශල
ප�ෂෙය� අෙලෝභා� ය �. අකුශල ප�ෂෙය� ෙලෝභා�ය �. කුශල ප�ෂෙය� එෙස්
වන�ෙන�ත� අන�ශය වශෙය�.
භව ප්රත්යයෙයන් ජාති වන්ෙන් ය.
1. භව න� �ම? 2 ජා� න� �ම? 3 භව ප්රත්යයෙයන� ජා� වන�ෙන� ෙකෙස් ද? යන�
ෙ�හ ලා දත ය�තු.

1. භව න� යට �ක�වුණ� ක�ම භව උප්පත�� භව අතුෙරන� ක�ම භව මැ �. උප්පත��
භව ෙම� ෙනාලැෙ�. කුශලාකුශල ෙ�තනා හා තත� ස�ප්රය�ක�ත අෙලෝභා�ය හා
ෙලෝභා�ය ක�ම භව බැ� යට �යන ල�.
2. ජා� න� උත�පත��ය �. එන� ස්කන�ධයන�ෙග් පහළ �ම �. ෙම�න� �ඤ්�ණ,
නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා යන ඵල පඤ්චකය �යෙවන බව දත ය�තු. ජා�
ජරා මරණ ගන�ත� ම ��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ, ෙ�දනා යන ඵල පස
ගැෙනන�ෙන� ය”� ෙදවන පාඩෙම� දක�වන ලද්ද බලන�.
3. භව ප්රත්යයෙයන් ජාතිවන්ෙන් ෙකෙස් ද?
ෙම� �පැ�මට උපකාර වන�ෙන� ප්රත්යය � ගත ය�ත.ු ෙ� ජන�මෙය� කරන� ලබන ක�ම
ෙහ්තු ෙකාටැ ෙගනැ මරණෙයන� මතු ජා� සංඛ්යාත ��නා�ය ඒ ඒ ෙලෝකෙය� ස��ස�
ප�� පහළ වන�ෙන� ය. ඒ වනා� ෙද්වා�න� ��න� මවන� ලබන�ෙන� ෙහෝ අෙහ්තුක වැ
�ද්ධ වන�ෙන� ෙහෝ ෙනා ෙ�. ක�මෙයන� ම ලැෙබන�ෙන� ය.
ජා� සංඛ්යාත ස්කන�ධයන�ෙග් පහළ �ම ක�මෙයන�ම වන�ෙන�ය � කුමක� ෙහ�න� �යන�
ලැෙ� ද? බා�ර වූ ප්රත්යයයන� සම වැ අැ� කල්� � සත��වයන�ෙග් ෙවනස් දක�නා
ලැෙබන බැ��. ජනක ජන� ශුක� ෙශ්රා�ක අාහාරා�ය සම වැ අැ� කල්� � �ඹුල්
දරැවන�ෙග් �න ප්ර�ත ෙභ්දය ෙනා ෙපෙන� ද? “කම්මං සත්ෙත විභජති යදිදං
හීනප්පණිත්තාය.” ක�මය ෙතෙ� සත��වයන� �න ප්ර�ත�වෙයන� ෙබදන�ෙන� ය. එ
බැ�න� ක�ම ප්රත්යයෙයන� ම ජා� සංඛ්යාත ස්කන�ධයන�ෙග් පහළ �ම වන�ෙන�ය � දත
ය�තු.
“සංඛාර පච්චයා විඤ්ඤාණං” � �ෙය්ත� ෙ� ෙනාෙ� ද? එෙස් ය. එය අ�ත ජන�මෙයන�
ෙම� උපැද්ම ෙගනැ �ෙය් ය. ෙ� �යන�ෙන� ෙම�න� අනාගත ජන�මෙය� උපැද් ම
ෙගනැ ය. අද්ධ තුනක� ෙබ�ෙය් එෙහ��.
ජාති ප්රත්යයයන් ජරා මරණ ද ෙසෝක පරිෙද්ව දුක්ඛ ෙද්ාමනස්ස ද වන්ෙන් ය.
1. ජා� �ම? 2. ජරා මරණ ෙසෝක ප�ෙද්ව �ක�ඛ ෙ�මනස්ස �ම? 3. ජා� ප්රත්යයෙයන�
ජරා මරණ ද ෙසෝක ප�ෙද්ව �ක�ඛ ෙ�මනස්ස ද ෙකෙස් වන�ෙන� ද යන� ෙම�ලා දත
ය�තු.
1. ජා� න� යට �යන ලද ජා� මැ�. එ න� ස්කන�ධයන�ෙග් පහළ �ම �. �ඤ්�ණා�
ඵල පඤ්චකය �.
2. ජරා න� ඒ ස්කන�ධයන�ෙග් පැවතු� සංඛයාත �රැ�කඩ ය. මරණ න� ඒ
ස්කන�ධයන�ෙග් �ඳ� යාම ය. ෙසෝක න� �� ව්යසනා�ෙයන� ෙපෙළන�නවුන�ෙග්
ෙශෝචනාකාරෙයන� පවත�නා ෙ�මනස්ස ෙ�දනා ය. පරිෙදව න� එ බන�දන�ෙග් ම

ෙරාදනාකාරෙයන� පවත�නා අ�ෂ්ට �ත�තජ ශ�ද ය. දුක්ඛ න� කා�ක �ඃඛ ෙ�දනා ය.
ෙදෝමනස්ස න� මාන�ක �ඃඛ ෙ�දනා ය. උපායාස න� �� බ්යසනා�ය කරණ
ෙකාටැ ෙගනැ සං�දන ��දනාකාරෙයන� පැවැ� �� අායාසය �.
මඳද ගින�ෙනන� භාජනයක� අැතුෙළ් ��වක� පැ�ම ෙම� ෙශෝකය. �� ගින�ෙනන�
පැෙසන ෙදය භාජනෙයන� බැහැරව වැගි�ම ෙම� ප�ෙද්වය. බැහැර වැගි� ෙශ්ෂ වූ
ෙදය භාජනෙය් පැ� පැ� ��ම ෙම� උපායාසය.
3. ජාති ප්රත්යයෙයන් ජරා මරණ හා ෙසෝක පරිෙද්ව දුක්ඛ ෙදෝමනස්ස වන්ෙන් ෙකෙස් ද?
ෙ� �ස්තර කළ ය�තු ෙනා ෙ�. ප්රත්ය�ෂෙය් ම �ක�ක හැ� බැ��. ජා� ෙනා�� න�
ජරා මරණා�ය ෙකා�න� ෙ� ද?
ෙමෙස් ප��චසමුප්පාද නය පි�බඳද ප්රත්යය ධ�මයන�ෙග් හා ප්රත්යෙයාත�පන�න
ධ�මයන�ෙග් �ස්තරෙයක� දක�වන ලද්ෙද් ය. ඔවුන� පි�බඳද අද්ධ, අ�ග. අාකාර, ස��,
සංෙ�ෂප, ව�ට, මූල යන ෙභද ෙදවැ� පාඩ�න� සැෙක�න� �ක�වුව ද �ෙශ්ෂාවෙබෝධය
සඳදහා මතු ද �ස්තරෙයක� දක�වන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1. භව යන� �ම? එ� ෙභද දක�වා �ස්තර කරන�.
2. උපා�න ප්රත්යයෙයන� භව �ෙම�ත� අ�ද්යා ප්රත්යයෙයන� සංස්කාර �ෙම�ත�
ෙවනසක� අැත� න� පැහැ�ලි කරන�.
3. භව ප්රත්යයෙයන� ජා� වන�ෙන� ය යන ෙම� කවර භවෙයක� ගන� ලැෙ� ද? ෙහ්තු
දක�වන�.
4. ජා� යන� �ම? භව ප්රත්යයෙයන� ජා� �ෙම�ත� සංස්කාර ප්රත්යයෙයන� ��න
�ෙම�ත� ෙවනසක� අැත�න� පැහැ�ලි කරන�.
5. ජරා, මරණ, ෙස්ක, ප�ෙද්ව, �ක�ඛ, ෙ�මනස්ස පහ� ෙදන�.

9. අද්ධ, අඞ්ග, ආකාර, ස�ධි, සංෙ�ප, වට්ට, මූල.
ප��චසමුප්පාදය මැෙන�න� අවෙබෝධ කැ� ගන�නට න� එ� අද්ධ, අ�ගා� ෙභද
�ෙශ්ෂෙයන� දත ය�තු ය.
අද්ධ ත�ෙනකි.
අ�ත, අද්ධ, ප�චුප්පන�න අද්ධ, අනාගත අද්ධ ය� අද්ධ තුෙන�. අද්ධ න� කාල �.
අවිද්යා, සංස්කාර, ෙදක අතීත අද්ධ ය. ෙහවත� අ�ත කාලයට අයත� ය. එය ගිය ජා�ය
ස�බන�ධෙය් ය සලකන�. විඤ්ඤාණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙව්දනා, තණ්හා,

උපාදාන, භව යන අට පච්චුප්පන්න අද්ධ ය. ෙහවත� ෙ� කාලයට අයත� ය. ෙ� ජා�ය
ස�බන�ධෙය් ය � සලකන�. ජාති ජරා මරණ අනාගත අද්ධ ය. ෙහවත� මතු කාලයට අයත�
ය. ලබන ජා�ය ස�බන�ධෙය් ය� සලකන�. ෙමෙස් ෙ� ප��චසමුප්පාදෙය� ගිය
ජා�ෙය් ද ෙ� ජා�ෙය් ද මතු ජා�ෙය් ද ස�බන�ධය අැත�ෙත� ය. ගිය ජා�ෙය් අ�ද්යාව
ෙහ්තු ෙකාටැ ෙගනැ පින� ප� ෙකෙළ් ය. එ�න� ෙ� ජා�ෙය් �ඤ්�ණ, නාම රෑප,
සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා සංඛ්යාත ස්කන�ධ ලබා තණ�හා උපා�නෙයන� භව සංඛ්යාත
ක�ම �ස් ෙකාට එ�න� මතු ජා�ෙය� උප�න�ෙන� ය. උපන�නවුන�ට ජරා මරණ ෙශෝක
ප�ෙද්ව �ක� ෙ��නස් ෙනා අන�මාන ය. එ�න� නැවත ලැෙබන�ෙන�ත� අ�ද්යා ය. ෙමෙස්
සසර පවත�ෙන� ය.
අඞ්ග ෙදාෙළාෙසකි.
අවිජ්ජා, සංඛාර, විඤ්ඤාන, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙව්දනා, තණ්හා, උපාදාන, භව,
ජාති, ජරා මරණ ය� අ�ග ෙ�ෙළාෙස�. ෙමාවුන� පි�බඳද �ස්තර යට දක�වන ල�.
ෙශෝකා�ය ෙ� අ�ගයන�ට අැතුළත� ෙනාෙ�. එය ජා�ෙය� මහා අා�නව රාශිය දක�වන�
සඳදහා ව�ෙළ් ය. එෙහ�න� එය �ස්ස�ද ඵලය � �යන ල�. �ස්ස�ද ඵල යන� අමුඛ්ය
ඵලය � ද �යත�. එෙහත� එම අ�ද්යා �ද්�යට ෙහ්තු ෙ�. “ෙසාකාදීහි අවිජ්ජා සිද්ධා”
යනු විශ�ද්ධිමාර්ග �. ෙශෝකා�ෙයන� අ�ද්යා �ද්ධ ෙ� යන� අ�ථ �.
අ�ද්යාව භව චක�යාෙග් අා�ය ද? අා�ය � කවුරැ �ෙවෝ ද? එය අා� වශෙයන� ෙනා වැ
ප්රධාන ධ�ම වශෙයන� ව�ෙළෝ ය. අ�ද්යාව අැ� ෙහ�න� ම ෙසස� �යල්ල ලැෙ�.
අ�ද්යාව නැත�න� කුමකුත� ෙනා ලැෙ�. භව චක�යාෙග් අා�ෙයක� නැත. “අවිදි තාදිමිදං”
ෙ� ෙනාදන�නා ලද අා� අැත�ෙත� ය. ෙනා දන�න ලද්ෙද්ත� නැ� ෙහ�න� ම ය.
ආකාර විස්ෙසකි.
අද්ධ තුෙන�න� ප්ර�මණ��ත වූ ෙ� අ�ග ෙ�ෙළාස අාකාර වශෙයන� �ස්ෙසක� ෙ�.
අ�ග ෙ�ෙළා�න� අ�ත අද්ධ වශෙයන� �ක�වූෙය් අ�ද්යා සංස්කාර ෙදක පමෙණ�.
අ�ත අද්ධයට අයත� අ�ග එෙතක� ම ද? නැත. අ�ද්යා සංස්කාර ගන�නා �ට තණ�හා,
උපා�න, භව ද ගැන�ෙණ� ෙ�. ය� තැෙනක අ�ද්යා අැත�න� තණ�හා උපා�න භව ද එ�
අැත. සංස්කාර යන� � එෙකක� ම ය. එ බැ�න� අ�ත ෙහ්තු වශෙයන� අ�ද්යා, සංස්කාර,
තෘෂ්ණා, උපා�න, භව යන පස ගත ය�තු ය. �ෙය් මැ �. “පුරිමකම්ම භවස්මිං ෙමාෙහා
අවිජ්ජා, ආයූහනා සංඛාරා, නිකන්ති තණ්හා, උපගමනං උපාදානං, ෙච්තනා භෙවා, ඉති
ඉෙම පඤ්චධම්මා පරිම කම්මභවස්මිං ඉධ පටිස�ධියා පච්චයා” �. පූ�ව ක�මභවෙය�
ෙමෝහ සංඛ්යාත අ�ද්යාව ද, අාය�හන සංඛ්යාත සංස්කාර ද, �කන�� සංඛ්යාත තෘෂ්ණාව
ද, උපගමන සංඛ්යාත උපා�නය ද ෙ�තනා සංඛ්යාත ක�ම භවය ද යන ෙ�
පඤ්චධ�ම ෙම� ප්ර�ස��යට ප්රත්යය ෙ� යන� එ� අ�ථ �.

��න, නාමරෑප, ෂඩායතන, ස්ප�ශ, ෙ�දනා යන පස ව�තමාන ඵල පස ය. �ෙය් මැ
�. “ඉධ පටිස�ධිවිඤ්ඤාණං” ඔක්කන්ති නාමරෑපං, පසාෙදා ආයතනං, ඵුට්ෙඨා ඵස්ෙසා
ෙවදයිතං ෙව්දනා ඉති ඉෙම පඤ්චධම්මා ඉධුප්පත්ති භවස්මිං පුෙර කතස්ස කම්මස්ස
පච්චයා” �. ෙ� උප්පත�� භවෙය� ප්ර�සන�� සංඛ්යාත ��න ද, අවක�ාන�� සංඛ්යාත
නාමරෑප ද, ප්රසාද සංඛ්යාත අායතන ද, ස්පෘෂ්ට සංඛ්යාත ඵස්ස ද, ෙවද�ත සංඛ්යාත
ෙ�දනා ද යන ෙ� පඤ්ච ධ�ම පූ�වකෘත ක�මයාෙග් ඵල ෙ� යන� එ� අ�ථ �.
තෘෂ්ණා, උපා�න, භව ගන�නා�ට එ� ලා අ�ද්යා සංස්කාර ද ගත ය�තය
ු . ය�ක�� යට �
ප�� �. එබැ�න� තෘෂ්ණා, උපා�න, භව, අ�ද්යා, සංස්කාර යන පස ව�තමාන ෙහ්තු
පසය, �ෙය් මැ �. ඉධ පරිපක්කත්තා ආයතනානං ෙමාෙහා අවිජ්ජා, ආයූහනා සංඛාරා,
නිකන්තිතණ්හා උපගමනා උපාදානං, ෙච්තනා භෙවා ඉති ඉෙම පඤ්ච ධම්මා කම්මභවස්මිං
ආයතිං පටිසන්ධියා පච්චයා” � ෙම� අායතන ෙ�රෑ බැ�න� ෙමෝහ ස�ඛ්යාත අ�ද්යාව
ද, අාය�හන සංඛ්යාත තෘෂ්ණාව ද, උපගමන සංඛ්යාත උපා�න ද, ෙ�තනා සංඛ්යාත
ක�මභව ද යන ෙ� පඤ්ච ධ�ම අාය� ප්ර�සන��ය පි�ස ප්රත්යය ෙ� යන� එ� අ�ථ
�.
ජා�, ජරා, මරණ ගන�නා �ට එ� �ඤ්�ණ, නාමරෑප සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා
අැතුළත� ය. ජා� න� �ඤ්�ණා� පස මැ �. එබැ�න� ජා� ජරා මරණ ෙහවත�
�ඤ්�ණ, නාම රෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා යන පස අනාගත ඵල පස ය. �ෙය්
මැ �. “ආයතිං පටිසන්ධි විඤ්ඤාණං, ඔක්කන්ති නාම රෑපං, පසාෙදා ආයතනං, ඵුට්ෙඨා
ඵස්ෙසා, ෙවදයිතං ෙව්දනා ඉති ඉෙම පඤ්ච ධම්මා ආයතිං උප්පත්තිභවස්මිං ඉධ කතස්ස
කම්මස්ස පච්චයා” � මතු උප්පත�� භවෙය� ප්ර�සන�� සංඛ්යාත ��නය, අවක�ාන��
සංඛ්යාත නාම රෑපය, ප්රසාද සංඛ්යාත අායතන ය. ස්පෘෂ්ට සංඛ්යාත ඵස්සය. ෙවද�ත
සංඛ්යාත ෙවදනාය යන ෙ� පඤ්චධ�ම ෙම� කළ ක�මයට ඵල ෙ� යන� එ� අ�ථ �.
ෙ� සඳදහා අභිධර්මාර්ථ සංග්රහෙයහි ෙ� ගාථාව �ක�ෙ�.
“අතීෙත ෙහතෙවා පඤ්ච ඉදානි ඵලපඤ්චකං
ඉදානි ෙහතෙවා පඤ්ච ආයතිං ඵලපඤ්චකං” �.
ගිය ජා�ෙය� සත��වයා ස�බ�ධ අ�ද්යා සංස්කාර, තෘෂ්ණා, උපා�න, භව අැත�ෙත� ය.
එ�න� ෙ� ජා�ෙය� �ඤ්�ණ, නාම රෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා සංඛ්යාත
සත��වයා පහළ වන�ෙන� ය. එෙස් පහළ වූෙය් අායතන ෙ��ෙමන� ෙම� � තෘෂ්ණා
උපා�න භව අ�ද්යා සංස්කාර �ස් කරන�ෙන� ය. එෙස් �ස් ෙකාටැ එ�න� මතු ජා�
සංඛ්යාත �ඤ්�ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනාය � �යන ලද සත��වෙයක� වැ
උප�න�ෙන� ය. මතු ද එෙස් ය. අ�තෙය� ද එෙස් ය. ෙලෝකෙය� ස්කන�ධ සන�ත�ය
ෙමෙස් භ�මණය ෙ�.
එක� ධ�මයක� ගත� කල්� එයට ස�බන�ධ ෙසස� ධ�ම ද ගැන�ම ෙනත��ෙය� හාර
වශෙයන� ලක්ඛණහාරය �. ලක�ඛණ හාර න� එක� ධ�මයක� � කල්� එයට අැතුළත�

ෙසස� ධ�ම ද ගැන�ම�. න්යාය වශෙයන� නන්දියාවට්ට න්යාය ය. වතුස�� මෙල් එක�
ෙපත�තක� ගත� කල්� ඒ ස�බන�ධ ෙසස� ෙප� ද ගැෙන�. ධ�ම වශෙයන� තබ්භාවභාවි
භාවය �. ඒ යට �යන ල�.
සන්ධි ත�ෙනකි.
අ�ග ෙ�ෙළාස අද්ධ තුෙන� ෙහ්තු ඵල වශෙයන� ෙබදන කල්� සන�� තුෙනක� ලැෙ�.
අ�ද්යා, සංස්කාර, අ�ත ෙහ්තු ය. (තෘෂ්ණා උපා�න භව ෙම� අැතුළත� වන බව යට
�යන ලද මැ �.) �ඤ්�ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා, ව�තමාන ඵල ය. එ
බැ�න� ෙ� අ�ත ෙහ්තු හා ව�තමාන ඵල හා අතර එක� සන��ෙයක. සංඛාර �ඤ්�ණ
අතර ෙ� සන��ය �ය. ඒ ෙහ්තු ඵල සන�� නම. ෙහ්තු හා ඵල අතර වූ සන��ය බැ��.
�ඤ්�ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා ව�තමාන ඵල ය. තණ�හා, උපා�න,
භව, ව�තමාන ෙහ්තු ය. (අ��ජා සංඛාර ෙම� අැතුළත� බව දත ය�තු. එ බැ�න� ෙ�
ව�තමාන ඵල හා ව�තමාන ෙහ්තු හා අතර එක� සන��ෙයක. එය ෙ�දනා තණ�හා ෙදක
අතර �ය. ඒ ඵලෙහ්තු සන�� නම. ඵල හා ෙහ්තු හා අතර වූ සන��ය බැ��.
තණ�හා, උපා�න, භව (ෙම� � අ��ජා සංඛාර ගත ය�තු �.) ව�තමාන ෙහ්තු ය. ජා�
ජරා මරණ අනාගත ඵල ය. (�ඤ්�ණා� පස ෙම� බව සැල�ය ය�තු �.) ෙ�
ව�තමාන ෙහ්තු හා අනාගත ඵල හා අතර එක� සන��ෙයක. එය භව ජා� අතර �ය. එ
ද ෙහ්තු ඵල සන��ය ෙහ්තු හා ඵල හා අතර සන��ය වූ බැ��. ෙ� ය සන�� තුන න�.
සංෙ�්ප සතෙරකි
සන�� තුෙනක� වන�ෙන� කෑලි සතෙරක අතර ය. අ��ජා සංඛාර එක� සංෙ�ෂපෙයක.
�ඤ්�ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස, ෙ�දනා එක� සංෙ�ෂ්පෙයක තණ�හා උපා�න
භව, එක� සංෙ�ෂපෙය�. ජා�, ජරා, මරණ (�ඤ්�ණ නාමරෑප සළායතන ඵස්ස
ෙ�දනා) එක� සංෙ�ෂ්පෙය�. ෙ� ය සංෙ�ෂප සතර න�,
වට්ට ත�ෙනකි
ෙ� අ�ග ෙ�ෙළාෙස� ක�ෙල්ශ ද අැත. ක�ම ද අැත. �පාක ද අැත. ක�ෙල්ශ �ෙලස
ව�ට ය. එ න� අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, උපා�න �. ෙමෝහ ෙලෝභ ��� ක�ෙල්ශ මැ �. ක�ම
ක�මව�ටය. එන� සංස්කාර හා ක�මභව �. සංස්කාර යන�ෙනන� ද ක�මභව යන�ෙනන�
ද �යෙවන�ෙන� ෙ�තනා සංඛ්යාත ක�ම මැ �. �පාක �පාකව�ට �. එ න� උප්පත��
භව සංඛ්යාත භෛවකෙද්ශය හා ෙසස්ස ය. �ඤ්�ණ, නාමරෑප, සළායතන, ඵස්ස,
ෙ�දනා, උප්පත�� භව, ජා� ජරා මරණ �පාක �.
මුල් ෙදෙකකි.

අ�ද්යාව හා සංස්කාර හා ෙම� මුල් ය. අ�ද්යාව පූ�වාන�තයට මුල් ය. ෙම� පූ�වාන�ත
න� අ�ත ෙහ්තු පස �. තෘෂ්ණාව අපරාන�තයට මුල් ය. ෙම� අපරාන�ත න� ව�තමාන
ෙහ්තු පස �. එක මුලක� අැ� තැන අ�ක� මුල ද අැ� බව සලකන�. ෙමෝඩ කම �සා
එන�ෙන� ය. ෙලෝබකම �සා යන�ෙන� ය. ෙ� ෙදක සංසාර ශී�ෂ වශෙයන� ද දක�වන�
ලැෙ�.
“ෙහත� ඵල ෙහත� පුබ්බක
තිසන්ධිි චත�ෙභදසඞ්ගහං ෙචතං
වීසති ආකාරාරං
තිවට්ටමනවට්ඨිතං භමති”
ෙ� ෙදක �ඳ� කල්� භවභ�මණය �ෙඳද්. එෙස් �ඳ� ගන�නට න� අසංඛත සංඛ්යාත
��වාණය අරමුණ� කළ ය�තු ය. ඒ අරමුණ� කැ� ගැන�ම ද තමා ��න� ම ශීල�ශුද්�
අා�ෙය� පිි�ටා ත�ල
ි �ෂණ භාවනාෙයන� කළ ය�තු ය. දිට්ඨිවිස න� ස�ප �ෙශ්ෂෙය�.
ඔහ� �ටුෙය් මරණයට පත� ෙ�. ��වාණය දකුත�ම ක�ෙල්ශ �ෂය ෙ�. එ�න� සංසාර
ප්රවෘත��ය නව�. ෙසෝවාන� වැ �ටු න� සකල ක�ෙල්ශ�ෂය ජා� සතකට �මා ෙ�. රහත�
වැ �ටු න� ඒ අැ�ල්ෙල� සකල ක�ෙල්ශ�ෂය වැ මරණෙයන� සංසාර ප්රවෘත��ය �ඳ�
ශාන�ත ස�ඛ ස්වරෑප ��වාණධාතු වන�ෙන� ය. උ�ෙ�දයට ෙහෝ ශාස්වතයට ෙහෝ ෙනා
බ�න�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අද්ධ තුන හා අ�ග ෙ�ෙළාස දක�වන�.
අාකාර �ස්ස පැහැ�ලි කරන�.
සන�� තුන හා සංෙ�ෂප සතර �ස්තර කරන�.
ව�ට තුන හා මුල් ෙදක පහ� ෙදන�.
ෙ� ප්රත්යය ප්රත්යෙයාත�පන�න ධ�ම සන�ත�ය ෙකෙස් �ෙඳදන�ෙන� ද?

10. සත්ය ප්රභව, කෘත්ය, වාරණ, උපමා, ගම්භීර, නය.
ප��චසමුප්පාදය පි�බඳද �ශිෂ්ටාවෙබෝධය සඳදහා සත්ය ප්රභවා� ස අාකාරය දත ය�තු ය.
විශ�ද්ධිමාර්ගානුසාරෙයන් එය ෙම� සැෙක�න� දක�වන� ලැෙ�.
සත්ය ප්රභව.
ප��චසමුප්පාදෙය� අ�ග කවර කවර සත්යයකට අයත� ද? කවර කවර සත්යෙය�න�
කවර කවර සත්යෙයක� හටග� ද යන� �ක��ම සත්ය ප්රභවය �. තෘෂ්ණාව සමුදය

සත්යය � �ෙශ්ෂෙයන� දක�වා අැත ද ෙම� කුශලාකුශල ක�ම සමුදය සත්යය �
සාමාන්යෙයන� දත ය�තු ය. “ක�සලා ක�සලං කම්මං අවිෙසෙසන සමුදය සච්චං” �, සත්ය
�භ�ගෙය� �ක�වුණ� බැ��. එ බැ�න� අ�ද්යාව සමුදය සත්යය. සංස්කාර ද සමුදය
සත්යය. අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර ෙ� යන� ෙදවන සත්යෙයන� හටගන�නා ෙදවන සත්යය �.
සංස්කාරෙයන� ��න ෙදවන සත්යෙයන� හටගන�නා ප්රථම සත්යය �. ��න
�ඃඛසත්යයට අයත� ය, ��නෙයන� නාමරෑප ද නාමරෑපෙයන� සළායතන ද,
සළායතනෙයන� ඵස්ස ද ඵස්සෙයන� ෙ�දනා ද ප්රථම සත්යෙයන� හටගන�නා ප්රථම සත්ය
�. ෙ�දනාෙයන� තෘෂ්ණා ප්රථම සත්යෙයන� හටගන�නා ෙදවන සත්ය �. තෘෂ්ණාෙයන�
උපා�න ෙදවන සත්යෙයන� හටගන�නා ෙදවන සත්ය �. උපා�නෙයන� භව ෙදවන
සත්යෙයන� හටගන�නා ප්රථම ද්��ය සත්ය �. භවෙයන� ජා� ෙදවන සත්යෙයන� හට
ගන�නා ප්රථම සත්ය �. ෙ�ය සත්ය ප්රභව න�.
කෘත්ය.
ෙම� එක� එක� අ�ගය කෘතය ෙදක ෙදක ෙකෙ�. අ�ද්යාව වස්තු ෙකෙර� ද සත��වයා
ෙකෙර�ද මුළාව ෙකෙ�. සංස්කාරයනටද ප්රත්යය ෙ�. සංස්කාර කුශලාකුශල
අ�සංස්කරණය ෙකෙ�. ��නයට ද ප්රත්යය ෙ�. ��න වස්තු �ජානනය ෙකෙ�.
නාමරෑපයන�ට ද ප්රත්යය ෙ�. නාමරෑප ඔවුෙනාවුන�ට උපස්ථ�භ ෙකෙ�. ෂඩායතනයන�ට
ද ප්රත්යය ෙ�. ෂඩායතන ස්ව�ය අරමුෙණ� පැවැත�ම ෙකෙ�. ස්ප�ශයට ද ප්රත්යය ෙ�.
ස්ප�ශය අරමුණ ස්ප�ශ ෙකෙ�. ෙ�දනාවට ද ප්රත්යය ෙ�. ෙ�දනා අරමුණ� රස අන�භව
ෙකෙ�. තෘෂ්ණාවට ප්රත්යය ෙ�. තෘෂ්ණා අැල්ම ෙකෙ�. උපා�නයට ද ප්රත්යය ෙ�.
උපා�න දෘඪග්රහණය ෙකෙ�. භවයට ද ප්රත්යය ෙ�. භව නානා ග�වල �ෙ�ෂ්පය
ෙකෙ�. ජා�යට ද ප්රත්යය ෙ�. ජා� ස්කන�ධ උපදවා ජරා මරණයට ද ප්රත්යය ෙ�. ජරා
මරණ ස්කන�ධයන� ෙග් �රැ� මැරැ� ෙකෙ�. ෙසෝකා�යට කාරණ බැ�න� පුන�භව පි�ස
ප්රත්යය ෙ�. ෙම ය කෘත්ය.
වාරණ.
වාරණ න� වැළැක�ම ය. ෙම� එක� එක� �ක��ෙම�න� සත��වයන� අතර පැ�ර පවත�නා
��මත �රාකරණය ෙකෙ�. “අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර ෙ�” � �ෙමන� මැවු� කරැෙවක�
අැතැ � යන කාරක ල��ය �රාකරණය ෙකෙ�. “සංස්කාරෙයන� ��න ෙ�” �
�ෙමන� ‘භවෙයන� භවයට අාත�මය ස�ක�මණය කරන�ෙන� ය’ යන අාත�මල��ය �රැ
ෙකෙ�. ��නෙයන� නාමරෑප ෙ�” � �ෙමන� අාත�මය � වරදවා ගත� ෙදය ෙභද වැ
යන සැ� දක�වන බැ�න� ඝනසං�ව �රැෙකෙ�. “නාම රෑපෙයන� ෂඩායතන ෙ�.
ෂඩායතනෙයන� ස්ප�ශ ෙ�” යනා�ය �ක��ෙමන� “දක�ෙන� අාත�මය ය. අසන�ෙන� අාත�මය
ය. -ෙප- �නැ ගන�ෙන� අාත�මය ය ස්ප�ශ කරන�ෙන� අාත�මය �ඳ�න�ෙන� අාත�මය ය”
යනා� අාත�ම සං� �රැ ෙකෙ�. ෙ� ය වාරණ.
උපමා.
ප��චසමුප්පාදය උපමා වශෙයන� ද දත ය�තුය. ධ�මයන�ෙග අැ� ග�ය ෙනාදක�නා
බැ�න� ගමන� ගත� අන�ධයකු ෙම� අ�ද්යාව. අන�ධයා ගෙලක මුෙලක හැපී පැ��ම
ෙම� අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර. පැ�ළැ වැ�ම ෙම�, සංස්කාරෙයන� ��න. වැ�ෙමන� ගඩ

හටගැන�ම ෙම� ��නෙයන� නාමරෑප. හඩ �ඳ� පිළක නැගීම ෙම� නාමරෑපෙයන�
ෂඩායතන, පිළක ��වක ගැ�ම ෙම� ෂඩායතනෙයන� ස්ප�ශ. ගැ�ෙමන� නැගුණ� �ක
ෙම� ස්ප�ශෙයන� ෙ�දනා. �කට පි�ය� කැමැත�ත ෙම� ෙ�දනාෙයන� තෘෂ්ණා. පි�ය�
කැමැත�ෙතන� න�ස��ස� ෙබෙහත� ගැ�ම ෙම� තෘෂ්ණාෙයන� උපා�න. ගත� න�ස��ස�
ෙබෙහත ගෑම ෙම� උපා�නෙයන� භව. න�ස��ස� ෙබෙහත ගෑෙමන� ගඩ �කාරෙයන�
�ඳ�යාම ෙම� ජා�ෙයන� ජරා මරණ.
තව ද අැෙස� පටලය ෙම� අ�ද්යාව, පටපණ�වා තමාෙග් න�ෙල� ෙව�ම ෙම�
අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර. ප�නායක ප�ගෘ�ත රාජ කුමාරයා රාජ්යෙය� පිි��ම ෙම�
සංස්කාරෙයන� ��න. මායාකාරයා මායා �ක��ම ෙම� ��නෙයන� නාමරෑප.
ස�භූ�ෙය� වැෙඩන වන ලැහැබ ෙම� නාමරෑපෙයන� ෂඩායතන. ගි�කූර ගි�
ෙප��ෙය� හැපී ගි� හටගැන�ම ෙම� ෂඩායතනෙයන� ස්ප�ශ. ගින�ෙනන� �වුණ�හට
�හය ෙම� ස්ප�ශෙයන� ෙ�දනා. �ණ��ය �වුහට පිපාසා ෙම� ෙ�දනාෙයන� තෘෂ්ණා.
පිපා�තයා පැන� ඉස්නා ෙම� තෘෂ්ණාෙයන� උපා�න. මත�ස්යයා �ලිය ගිලීම ෙම�
උපා�නෙයන� භව. �ජෙයන� අ�කුරය ෙම� භවෙයන� ජා�. වැෙඩන රැක වැ�ම ෙම�
ජාතයාට ජරා මරණ. ෙ� ය උපමා.
ගම්භීර.
ග��ර න� ප��චසමුප්පාදෙය� ගැඹුරැ බව �. ඒ වනා� අ�ථ වශෙයන� ද ගැඹුරැ ය.
ධ�ම වශෙයන� ද ගැඹුරැ ය. ෙද්ශනා වශෙයන� ද ගැඹුරැ ය. ප්ර�ෙ�ධ වශෙයන� ද ගැඹුරැ
�.
ෙම� අර්ථ න� ප්රත්යෙයාත�පන�නය ෙහවත� ඵල ය. ධර්ම න� ප්රත්යය ෙහවත� ෙහ්තුය.
ඵල වශෙයන� බැ�ව ද ෙහ්තු වශෙයන� බැ�ව ද ප��චසමුප්පාදය ගැඹුරැ මැ �. ෙද්ශනා
න� බු�න�ෙග් ෙද්ශනා ය, ස�වඥතා�නෙයන� �නා අන� �� න�වෙණ�න� ෙ� �ක��ය
හැ� ෙනාෙ�. ස�වඥයන� වහන�ෙස් ෙමය අැතැ� තැෙනක අන�ෙලෝම වශෙයන� ද,
අැතැ� තැෙනක ප්ර�ෙලෝම වශෙයන� ද, අැතැ� තැෙනක අන�ෙලෝම ප්ර�ෙලෝම වශෙයන�
ද, අැතැ� තැෙනක මධ්යෙය� පටන� ෙදෙකෙළවරට ද, අැතැ� තැෙනක ත�ිශන��
චතුඃසංෙ�ෂප වශෙයන�ද, අැතැ� තැෙනක ද්�සන�� ත�ිසංෙ�ෂප වශෙයන�ද, අැතැ�
තැෙනක එක සන�� ද්�සංෙ�ෂප වශෙයන� ද ව�ළ ෙස්ක. එ බැ�න� ෙමය ෙද්ශනා
වශෙයන� ද ග��ර ය. ෙම� එක� එක� කරැණක� පවා ප්ර�ෙ�ධයට �ෂ්කර ය. එෙහ�න�
ෙමය ප්ර�ෙ�ධ වශෙයන� ද ග��ර �. ෙ� ය ග��ර.
නය
එකත්ත නය, නානත්ත නය, අබ්යාපාර නය, ධම්මතා නය ය � නය සතර වැ�රැ� ෙ�.
අ�ද්යාෙයන� සංස්කාර ෙ�. සංස්කාරෙයන� ��න ෙ� යනා�න� පර�පරාව ෙනා�ඳ�
පැවැත�ම එකත්ත නය �. අ�ද්යා� එක� එක� ධ�මය පි�බඳද ල�ෂණ ව්යවස්ථාව නානත්ත
නය �. “අ�ද්යාවට මා ��න� සංස්කාර උපදවන� ලැෙ�” � �යා ෙහෝ “සංස්කාරයට මා
��න� ��න උපදවන� ලැෙ�”� �යා ෙහෝ ව්යාපාර නැ� බව අබ්යාපාර නය �.

අ�ද්යා�න� කරණෙකාට ෙගනැ ම සංස්කාරා�ය වන�ෙන�ය � ගැන�ම ධම්මතා නය �. ෙ�
ය නය.
“සච්චප්පභවෙතා කිච්චා වාරණා උපමාහි ච,
ගම්භීරනයෙභදා ච විඤ්ඤාතබ්බං යථාරහං”
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප��චප්පාදෙය� එක� එක� අ�ගය සත්ය වශෙයන� දක�වන�.
එක� එක� අ�ගෙය�න� කවර කවර ��ද�ශන �රැ ෙකෙ�ද?
එක� එක� අ�ගෙයක� කවර කවර කෘත්ය ෙකෙ� ද?
ප��චසමුප්පාදයට උපමා දක�වන�.
ප��චසමුප්පාදෙය් ග��ර�ව හා නය ෙභද දක�වන�.

11. පට්ඨාන නය.
බු�රජාණන� ��න� ප��චසමුප්පාද නය ප�ඨාන නය යන ෙද අාකාරෙය�න� ප්රත්යය
ව�ෙළ් ය. ප��චසමුප්පාදනය යට පාඩ�වලින� �ස්තර කරන ල�. �න� �ක��ය ය�ත�ෙත�
ප�ඨාන නය �. ප�ඨාන නය ද යට සැෙක�න� දක�වන ල�වත� �ස්තර ෙම� පළ ෙ�.
ප යන�ෙන� අ�ථ නානා ප්රකාර යන� �. ඨාන යන�ෙන� අ�ථ ප්රත්යය යන� �.
නානාප්රකාර ප්රත්යය වශෙයන� ව�ෙළ් ප�ඨාන �. ෙම�න� එක� එක� ප්රත්යය ප�ඨාන
න�වූ බව දත ය�තු. එ බඳ� ප්රත්යය සමූහය අැ� ප්රකරණය ද පට්ඨාන ය.
තව ද ප�ඨාන යන�ෙන� ෙබදන�ෙන� ය යන අ�ථය ද අැත�ෙත� ය. කුශලා� ධ�ම ෙහ්තු
අා� වශෙයන� ෙබදන�ෙන� ප�ඨාන ය. ෙම�න� ද එක� එක� ප්රත්යය ප�ඨාන න� �ය. එ
බඳ� ප්රත්යය සමූහය අැ� ප්රකරණය ද ප�ඨාන ය.
තව ද ප�ඨාන යන�ෙන� ගමනා�ථය ද අැත�ෙත� ය. ස�වඥතා�නය අ�ස්ස�ග
වශෙයන� ගිෙය් ෙම� ය. එ බැ�න� ෙම ප�ඨාන �.
ඒ ප�ඨානෙය� ව�ළ ප්රත්යය ස��ස්ෙස�.
සූවිසි පට්ඨාන පච්චය.
1. ෙහ්තු ප�චය
2. අාර�මණ ප�චය

3. අ�ප� ප�චය
4. අනන�තර ප�චය
5. සමනන�තර ප�චය
6. සහජාත ප�චය
7. අඤ්ඤමඤ්ඤ ප�චය
8. �ස්සය ප�චය
9. උප�ස්සය ප�චය
10. පුෙරජාත ප�චය
11. ප�ඡාජාත ප�චය
12. අාෙසවන ප�චය
13. ක�මප�චය
14. �පාක ප�චය
15. අාහාර ප�චය
16. ඉන��ය ප�චය
17. ඣධාන ප�චය
18. මග්ග ප�චය
19. ස�පය�ත�ත ප�චය
20. �ප්පය�ත�ත ප�චය
21. අ�� ප�චය
22. න�� ප�චය
23. �ගත ප�චය
24. අ�ගත ප�චය,

ෙ� එක� එක� ප්රත්යෙය� ෙත�රැම ද, අ��ජා�ය සංඛාරා�යට ෙ� ප�ඨාන ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය වන සැ� ද නාමා�ය නාමා�යට ප්රත්යය වන සැ� ද මතු පාඩ� වලින� දක�වන�
ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1. ප්රත්යය � ��යකට ව�රන ලද්ෙද් ද? ඒ �� කවෙ� ද?
2. ප�ඨාන යන� ප්රත්යයන�ට ද ග්ර�ථයට ද න� වූ සැ� දක�වන�.
3. ස��� ප�ඨාන ප්රත්යය ලියන�.

12 1. ෙහ්ත� ප්රත්යය, 2. ආරම්මණ පච්චය, 3. අධිපති පච්චය.
1. ෙහ්ත� ප්රත්යය

ෙහ්තු ප්රත්යය න� ෙහ්තු වශෙයන� උපකාර �ම ය. ෙහ්තු න� ස්�රභාවය �ද්ධ කරන
ධ�ම �. මුල් ගෙසක ස්�ර භාවය �ද්ධ කරන�නා ෙස් ය� ධ�මෙයක� ස�ප්රය�ක�තයන�ෙග්
ස්�රභාවය �ද්ධ ෙකෙ� න� ෙලෝභ, ෙද්ාස, ෙමෝහ, අෙලෝභ, අෙ�ස, අෙමෝහ යන සය
�. �න� ෙලෝභා� තුන අකුශලයන�ෙග් ද අෙලෝභා� තුන කුශල අව්යාකෘතයන�ෙග් ද ස්�ර
භාවය �ද්ධ ෙකෙ�. ෙහ්තු ර�ත �ත� ෙහවත� අෙහ්තුක �ත� අටෙළාස ජලතලෙය�
ෙසෙවල් ෙමන� අස්�රය. ෙහ්තු සංඛ්යාත මුල් නැ� බැ��. ෙහ්තු ස�ත �ත� ෙහවත�
සෙහ්තුක �ත� මුල් ස�ත වෘ�ෂ ෙමන� ස්�රය. ඔවුන�ෙග් එක ෙහ්තුකත�ව ද්�ෙහ්තුකත�ව
යට �යන ල�. (ත�න් වන පාදෙය් ෙහ්ත� සංග්රහය බලනු.) ෙමෙස් ෙහ්තු තත�
ස�ප්රය�ක�තයන�ට ෙහ්තු ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය. ෙහ්තු ප්රත්යය වන�ෙන� තත�
ස�ප්රය�ක�තයන�ට පමෙණක� ද? නැත. ත�ජරෑපයන�ට ද ප්රත්යය ෙ�. ෙහ්තුෙයන� උප�න
රෑප න� ක�මජ රෑප හා �ත�තජ රෑප�. එබැ�න� ක�මජ රෑපයන�ට ද සෙහ්තුක �ත�තජ
රෑපයන�ට ද ෙහ්තු ෙහ්තු ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �. ප�ඨානෙය�: “ෙහ්ත�
ෙහ්ත�සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රෑපානං ෙහ්ත� පච්චෙයන පච්චෙයා”
� ෙහ්තු ෙහ්තුස�ප්රය�ක�ත ධ�මයන�ට ද, තත� සමු�ථාන රෑපයන�ට ද ෙහ්තු ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ� යන� එ� අ�ථ �. ප්රත්යය �ම ෙහවත� උපකාර �ම න�පන�නවුන�ෙග් උප�මට
ද, උපන�නවුන�ෙග් ස්��යට භාවෘද්�යට ද ෙ�.
ප��චසමුප්පාදෙය� “අ��ජා ප්රත්යයෙයන� සංස්කාර ෙ�.” � තන�� අ�ද්යාව ත�ි�ධ
සංස්කාර අතුෙරන� අපුඤ්�� සංඛාරයන�ට ෙ� ෙහ්තු ප්රත්යය ෙ�. එෙස් ම තෘෂ්ණාව
උපා�නයන�ට ද උපා�න භාවයට ද ෙහ්තු ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ� ස��ෂම ෙභද
ප��ෂාෙයන� උගත ය�තු �. නාමරෑප සළායතනයට ද ෙහ්තු ප්රත්යය වන සැ� සලකන�.
2. ආරම්මණ ප්රත්යය.
අාර�මණ ප්රත්යය න� අරමුණ� වශෙයන� උපකාර �ම ය. අාර�මණ න� �ත�ත
ෛචත�කයන�ෙග් උප�මට හා පැවැත�මට අාල�බන වන ධ�ම �. ��වල පුරැෂයකුට
සැරය� අා� ��වක එල්බැ මුත� ෙනා එල්බැ නැඟී ෙනා ��ය හැ� ෙස් �ත�ත
ෛචත�කයන�ට ද රෑපා� ��වක එල්බැ ඉප�ය ��ය ෙනා හැ�ය. එෙස් �ත�ත
ෛචත�ක ඉපිද එල්බ ��න ධ�ම සෙය�. එ න� රෑප, ශ�ද, ග�ධ, රස, ස්ප්රෂ්ටව්ය,
ධ�ම යන ෙමාහ� �. ෙ� රෑපා� සය �ත�ත ෛචත�කයන�ෙග් උපැත�මට හා පැවැත�මට
අරමුණ��� වශෙයන� උපකාර වන ෙස�න� අාර�මණ ප්රත්යය � �යන� ලැෙ�. රෑපා�ය
කවර කවර �ත�වලට අරමුණ� වන�ෙන� ද යන� ත�න්වන පාදෙයහි අාර�මණ සංග්රහෙය�
දක�වන ල�. ව�ෙළ් මැ � පට්ඨානෙයහි:
“ආරම්මණපච්චෙයාති. රෑපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච
ධම්මානං ආරම්මණ පච්චෙයන පච්චෙයා සද්දායතනං සාතවිඤ්ඤාණධාත�යා තං
සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං ආරම්මණපච්චෙයන පච්චෙයා ග�ධායතනං
ඝාණවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං ආරම්මණපච්චෙයන පච්චෙයා.
රසායතනං ජිව්හාවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ආරම්මණපච්චෙයන
පච්චෙයා. ෙඵාට්ඨබ්බායතනං කාය විඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං
ආරම්මණ පච්චෙයන පච්චෙයා. රෑපායතනං සද්දායතනං ග�ධායතනං රසායතනං

ෙඵාට්ඨබ්බායතනං මෙනාධාත�යා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං ආරම්මණපච්චෙයන
පච්චෙයා සබ්ෙබ ධම්ම මෙනාවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
ආරම්මණපච්චෙයන පච්චෙයා යං යං ධම්මං ආරබ්භ ෙය ෙය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති
චිත්තෙචතසිකා ධම්මා ෙත ෙත ධම්මා ෙතසං ෙතසං ධම්මානං ආරම්මණ පච්චෙයන
පච්චෙයා” �.
රෑපායතනය චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත� ෙදකට හා තත� ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද,
ශ��යතනය ෙසෝත�ඤ්�ණ �ත� ෙදකට හා තත� ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද,
ග�ධායතනය ඝාණ�ඤ්�ණ �ත� ෙදකට හා තත� ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද
රසායතනය ��හා �ඤ්�ණ �ත� ෙදකට හා තත� ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද
ෙඵා�ඨා�බායතනය කාය�ඤ්�ණ �ත� ෙදකට හා තත� ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද
රෑපායතනා� පස මෙනාධාතු සංඛ්යාත පඤ්චද්වාරා ව�ජන ස�ප��ඡන ය�ගල යන �ත�
තුනට හා තත�ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද, �ය� ධ�ම මෙනෝ��න ධාතු �ත�වලට
හා තත�ස�ප්රය�ක�ත ෛචත�කයන�ට ද, අාර�මණ ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ය� ය�
ධ�මයක� අරබයා ය� ය� �ත�තෛචත�ක ධ�මයන�ට අාර�මණ ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�
යන� එ� සංෙ�ෂපා�ථ �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි ලා අ�ද්යාව සංඛාරයන�ට අාර�මණ ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ�
අ�ද්යාව කාමාවචර පුඤ්�� සංඛාරයන�ට ප්රත්යය වන�ෙන� ඒ අ�ද්යාව ඛය වය
වසෙයන� ස�ම�ශනය කරන �ට ය. රෑපාවචර පුඤ්��සංඛාරයන�ට ප්රත්යය වන�ෙන�
අ�� ��න� සෙමෝහ �ත� �නැ ගන�නා �ට ය. අපුඤ්��සංඛාරයන�ට ප්රත්යය වන�ෙන�
අ�ද්යාව අරබයා රාගා�න� උප�නා �ට ය.
“සළායතන ප�චයා ඵස්ෙසා” ය� තන�� බා�රෙය� රෑපායතනා�ය චක�ඛුස�ඵස්සා�යට
අාර�මණ ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
3. අධිපති ප්රත්යය.
අ�ප� ප්රත්යය න� අ�ප� වශෙයන� උපකාර �ම ය. සක��� රජ අන්ය රාජ
රාජමහාමාත්යා�න�ෙග් අා�පත්යය මැඩැ රටවැස්සන�ෙග් ශුභ�ද්�ය සඳදහා තමාෙග් අ�ප�
භාවය පවත�නා ෙස් ය� ධ�ම ෙකෙනක� ෙසස� �ත�ත ෛචත�කා�න�ෙග් අ�ප� භාවය
මැඩැ තමන�ෙග් අ�ප� භාවය පවත�වත� ද ඒ ධ�ම අ�ප� ප්රත්යය �. ඒ අ�ප� වනා�
සහජාතා�ප� අාර�මණා�ප�ය � ද්��ධ ෙ�. සහජාතා�ප� න� ඡ�ද, ��ය, �ත�ත,
�මංසා යන සතර �. ඡ�දය තමා හා ෙය�ණ� ෙසස� �ත�ත ෛචත�කයන�ට ද තත�
සමු�ථාන රෑපයන�ට ද අ�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ත�තා�ය ද ෙමෙස්ය. ෙ�
සත�� � එකක� අ�ප� වන�ට ෙසස� තුෙන� අ�ප� භාවය ෙනාපවත�නා බව දත ය�තු.
ෙ� සහජාතා�ප� �. ය� අරමුණක� අ�ප� ෙකාටැ �ත�ත ෛචත�ක පව� ද ඒ
අරමුණ අාර�මණා�ප� �. ෙමෙස් ඡන��� සත�න� එකක� ෙහෝ ය� �� ගරැ ෙකාටැ
ගත� අරමුණක� ෙහෝ අ�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන බව දත ය�තු �. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:

“අධිපතිපච්චෙයාති. ඡන්දාධිපති ඡන්දසම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච
රෑපානං අධිපතිපච්චෙයන පච්චෙයා. විරියාධීපති විරියසම්පයුත්තකානං ධම්මානං
තංසමුට්ඨානානංච රෑපානං අධිපතිපච්චෙයන පච්චෙයා. චිත්තාධිපති
චිත්තසම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච රෑපානං අධිපතිපච්චෙයන පච්චෙයා.
වීමංසාධිපති වීමංසා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච රෑපානං
අධිපතිපච්චෙයන පච්චෙයා. වීමංසාධිපති වීමංසා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං
තංසමුට්ඨානානං ච රෑපානං අධිපතිපච්චෙයන පච්චෙයා යං යං ධම්මං ගරැං කත්වා ෙය
ෙය ධම්මා උප්පජ්ජන්ති චිත්තෙචතසිකා ධම්මා, ෙත ෙත ධම්මා ෙතසං ෙතසං ධම්මානං
අධිපති පච්චෙයන පච්චෙයා” �.
අ�ථ ස�ගම �. �මංසා න� ප්ර� �. ප��චසමුප්පාදෙය� අ�ද්යාව සංස්කාරයන�ට
අ�ප� ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස් වන�ෙන� අ�ද්යාව ගරැ ෙකාටැ අාස්වාදනය කරන
�ට ය. එබැ�න� එය අාර�මණා�ප� �.
ප්රශ්න.
1. ෙහ්තු ප්රත්යය යන� �ම? ප��චසමුප්පාදෙය� ෙහ්තු ප්රත්යය ලැෙබන තැන�
දක�වන�.
2. අාර�මණ ප්රත්යය යන� �ම? කවර කවර අාර�මණෙයක� කවර කවර
�ත�තෛචත�කයනට අරමුණ� ෙ� ද?
3. ෂඩායතන හා සත�ත�ඤ්�ණ ධාතු දක�වන�.
4. අ�ප� ප්රත්යය යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? ඡන���න�ට සහ ජාතා�ප�ය � �ෙය්
මන�ද? අාර�මණා�ප� වන�ෙන� �ෙමක� ද?
5. ප��චසමුප්පාදෙය� අාර�මණ ප්රත්යය හා අ�ප� ප්රත්යය ලැෙබන තැන� දක�වන�.

13 4. අනන්තර ප්රත්යය, 5. සමනංතර ප්රත්යය, 6. සහජාත ප්රත්යය.
4. අනන්තර ප්රත්යය
අනන�තර ප්රත්යය න� අනන�තර භාවෙයන� උපකාර �ම ය. අනන�තර භාවය න�
අතරක� නැ� බව ය. ඉක��� වැ�ම ය. සක��� ර�ජුරැවන� ෙග් පැ���ම පුත� කුමරාෙග්
රාජ්යප්රාප්�යට උපකාර වන�නා ෙස් පළමු පළමු �ත ඉක��� ඉක��� �තට උපකාර
වන�ෙන� ය. චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත ස�ප��ඡන �තට ද, ස�ප��ඡන �ත සන��රණ
�තට ද, සන��රණ �ත ෙවා�ථපන �ත ජවනයට ද, පළමු පළමු ජවන ඉක���
ජවනයට ද ජවන ත�ල�බනයට ද, ත�ල�බන භව�ගයට ද, භව�ග
පඤ්චද්වාරාව�ජනයට ද, පඤ්චද්වාරා ව�ජන චක�ඛු�ඤ්�ණයට ද යනා� ක�මෙයන�
අනන�තර ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය. ෙමෙස් අා� අා� �ත ඉක��� ඉක��� �ත
උප�මට උපකාර �ම අනන�තර ප්රත්යය � දත ය�තු. ව�ෙළ් මැ �.

පට්ඨානෙයහි:
“අනන�තරප�චෙයා �, චක�ඛු�ඤ්�ණධාතු තං ස�පය�ත�තකා ච ධ�මා මෙනාධාතුයා
තං ස�පය�ත�තකා නං ච ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා. මෙනා ධාතු
ස�පය�ත�තකා ච ධ�මා මෙනා�ඤ්�ණධාතුයා තං ස�පය�ත�තකානංච ධ�මානං
අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා. ෙසාත�ඤ්�ණධාතු තං ස�පය�ත�තකා ච ධ�මා
මෙනාධාතුයා තං ස�පය�ත�තකානං ච ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා.
මෙනාධාතු තං ස�පය�ත�තකා ච ධ�මා මෙනා�ඤ්�ණධාතුයා තං ස�පය�ත�තකානං ච
ධ�මානං අනන�තර ප�චෙයන ප�චෙයා. ඝාණ�ඤ්�ණ ධාතු -ෙප- මෙනාධාතු -ෙප��හා�ඤ්�ණධාතු -ෙප- මෙනාධාතු -ෙප- කාය�ඤ්�ණධාතු -ෙප- මෙනාධාතු -ෙපපු�මා පු�මා කුසලා ධ�මා ප��මානං ප��මානං කුසලානං ධ�මානං අනන�තර
ප�චෙයන ප�චෙයා. පු�මා පු�මා කුසලා ධ�මා ප��මානං ප��මානං අබ්යාකතානං
ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා පු�මා පු�මා අකුසල ධ�මා ප��මානං අකුසලා
නං ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා. පු�මා පු�මා අකුසලා ධ�මා ප��මානං
ප��මානං අබ්යාකතානං ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන ප�චෙයා. පු�මා පු�මා
අබ්යාකතා ධ�මා ප��මානං ප��මානං අබ්යාකතානං ධ�මානං අනන�තරප�චෙයන
ප�චෙයා. පු�මා පු�මා අබ්යාකතා ධ�මා ප��මානං ප��මානං ප��මානං කුසලානං
ධ�මානං අනන�තර ප�චෙයන ප�චෙයා. පු�මා පු�මා අබ්යාකතා ධ�මා ප��මානං
ප��මානං කුසලානං ධ�මානං අනන�තර ප�චෙයන ප�චෙයා. ෙයසං ෙයසං ධ�මානං
අනන�තරා ෙය ෙය ධ�මා උප්ප�ජන�� �ත�ත ෙචත�කා ධ�මා ෙත ෙත ධ�මා ෙතසං
ෙතසං ධ�මානං අනන�තර ප�චෙයන ප�චෙයා”�.
ෙම� චක�ඛු�ඤ්�ණධාතු න� චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත� ෙදක. තත� ස�ප්රය�ක�ත න� එ�
ෛචත�ක. මෙනාධාතු න� ස�ප��ඡන ය�ගල. (පඤ්ච ද්වාරාව�ජනය ද මෙනාධාතු �.)
ෙසාත �ඤ්�ණා�ය ද එෙස් ය. පු�ම පු�ම කුසලධ�ම න� කුසල ජවන�. අකුසලධ�ම
න� අකුසල ජවන�. අබ්යාකත න� �පාක ක�ියා. ත�ල�බන භව�ගා�ය �පාක.
මෙනාද්වාරාව�ජනා�ය ක�ියා. �ස්තර උෟහනය කළ ය�තු �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුණ්යා�සංස්කාරයන�ට ෙ� අනන�තර ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. එෙස් වන�ෙන�ත� ජවනාවස්ථාෙය� �.
5. සමනන්තර ප්රත්යය.
සමනන�තර ප්රත්යය න� සමනන�තර භාවෙයන� උපකාර �ම ය. සමනන�තර භාව න�
ෙමාෙනාවට අනන�තර �ම ය. සක��� ර�ජුරැවන�ෙග් මරණය පුත� කුමරැවාෙග් රාජ්ය
ප්රාප්�යට උපකාර වන�නා ෙස් අා� අා� �ත ඉක��� ඉක��� �තට මනා ෙස්
උපකාරවන�ෙන� සමනන�තර ප්රත්යය �. සං යන උපස�ගෙයන� ය�ක�ත �ම �නා ෙ�
ප්රත්යය ෙදෙක� ෙවනසක� නැතැ � පට්ඨාන අටුවාෙයහි දක�ව�. අ�ථානන�තරය
අනන�තර ප්රත්යය, කාලානන�තරය සමනන�තර ප්රත්යය යන අැතැ� අාචා�යවරයන�ෙග්
මතය ද බැහැර කර�. ෙපෙළ� ද ෙ� ප්රත්යය ෙදක එකෙස් ම ව�ණනා කර�.
පට්ඨානෙයහි:

“සමනන්තර පච්චෙයා ති, චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාත� තං සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මෙනාධාත�යා
තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මා නං සමනන්තර පච්චෙයන පච්චෙයා. මෙනා ධාත� තං
සම්පයුත්තකා ච ධම්මා මෙනාවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
සමනන්තර පච්චෙයන පච්චෙයා. ෙසාතවිඤ්ඤාණධාත�” යනා� වශෙයන� �යල්ල
අනන�තර ප්රත්යය සමාන �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අනන�තර ප්රත්යය ෙස් ම ජවනාවස්ථාෙය� අ�ද්යාව
අපුණ්යා�සංස්කාරයන�ට ෙ� සමනන�තර ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
6. සහජාත ප්රත්යය.
සහජාත ප්රත්යය න� එක� වැ උප�� වශෙයන� උපකාර �ම ය. එක� වැ උප�ම න�
එකක� උපදනා කල්� අ�ක ද උප�න�ෙන� ය, න�ප�ෙතාත� න�ප�න�ෙන� ය, එෙස්
උප�න�ෙන�ත� ඉ�� පස� ෙනා වැ එකවට ම උපදන�ෙන� ය, එෙස් උප�ම �. ප්ර�පය
දල්වන�නාහා ම අාෙලෝකය ප්රකාශවන�නාක� ෙම�. ෙ�දනා සඤ්� සංඛාර �ඤ්�ණ
යන අරෑප ධ�ම සතර එකක� උප�න �ට අ�ක� තුන ද උප�න�ෙන� ය. එබැ�න� එෙකක�
අෙන්යාන්යයන�ට සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය �. එෙස් ම සතර මහාභූත
අෙන්යාන්යයන�ට ද, ප්ර�ස���ෂණෙය� නාමරෑප අෙන්යාන්යයන�ට ද, �ත�ත ෛචත�ක
�ත�තජරෑපයන�ට ද, මහාභූත උපා�ය රෑපයන�ට ද, සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය �.
හෘදයවස්තුව අරෑපී ධ�මයන�ට කෙලක සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. කෙලක ෙනා
ෙ�. �තා බලන�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
සහජාතපච්චෙයාති, චත්තාෙරා ඛන්ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චෙයන
පච්චෙයා. චත්තාෙරා මහාභ�තා අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චෙයන පච්චෙයා
ඔක්කන්තික්ඛෙණ නාමරෑප අඤ්ඤමඤ්ඤං සහජාත පච්චෙයන පච්චෙයා චිත්ත
ෛචතසිකා ධම්මා චිත්තසමුට්ඨානානං රෑපානං සහජාතපච්චෙයන පච්චෙයා. රෑපිෙනා
ධම්මා අරෑපීනං ධම්මානං කිංචිකාෙල සහජාත පච්චෙයන පච්චෙයා. කිංචිකාෙලන
සහජාතපච්චෙයන පච්චෙයා” �. අ�ථ යට දක�වන ල�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුණ්යා�සංස්කාරයන�ට සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ�. ෙමෝහය ස�වාකුශල සාධාරණ �. එෙස් ම �ඤ්�ණය නාමරෑපයට ද, නාමරෑප
සළායතනයට ද, මනායතනය ඵස්සයට ද, ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව උපා�නයට
ද, උපා�නය ක�මභවයට ද, සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ෙශ්ෂ ප��ෂාෙයන�
බලන�.
ප්රශ්න.
1. අනන�තර ප්රත්යය පහ� ෙදන�.
2. ප��චසමුප්පාදෙය� අනන�තර ප්රත්යය ෙකාතැන ලැෙ�ද?

3. සමනන�තර ප්රත්යය දක�වන�. අනන�තර සමනන�තර ෙදක�� ෙවනෙසක� අැත�න�
ෙපන�වන�.
4. සහජාත ප්රත්යය �ස්තර කරන�. ඒ ෙකාතැන�� ෙකාතැන� � ෙ� ද? �කල්ප ගැන
ෙපන�වන�.
5. ප��චසමුප්පාදෙය� සහජාත ප්රත්යය ලැෙබන තැන� දක�වන�.

14 7 අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය, 8 නිස්සය ප්රත්යය, 9 උපනිස්සය
ප්රත්යය.
7. අඤ්ඤමඤ්ඤ (අෙන්යාන්ය) ප්රත්යය.
අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය න� අෙන්යාන්යයන�ෙග් උප�මට පැවැත�මට උපස්ථ�භ වශෙයන�
උපකාර �ම ය. ත�ීදණ�ඩය ෙහවත� කත���ක�කය එකක� අ�ෙක� ද එය අ�ෙක� ද
වශෙයන� ෙනා වැ� ��මට උපකාර වන�ෙන� ය. එෙස් යෙමක� අෙන්යාන්යයන�ට උපකාර
ෙ� ද එය අෙන්යාන්ය ප්රත්යය �. අරෑප ස්කන�ධ සතර එෙකක� එෙකක� අන්ය අන්යයන�ට
අෙන්යාන්ය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස් ම මහාභූත සතර ද ප්ර�ස�� �ෂණෙය�
නාමරෑප ද අෙන්යාන්ය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“චත්තාෙරා ඛ�ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චෙයන පච්චෙයා. චත්තාෙරා මහාභ�තා
අඤ්ඤමඤ්ඤ පච්චෙයන පච්චෙයා. ඔක්කන්තික්ඛෙණ නාමරෑපං අඤ්ඤමඤ්ඤ
පච්චෙයා.” �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුඤ්��ස�ඛාරයන�ට ද, �ඤ්�ණය නාමරෑපයන�ට
ද, නාමරෑප සළායතනයන�ට ද, මනායතනය ඵස්සයට ද ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව
උපා�නයන�ට ද, උපා�න ක�මභවයට ද, අෙන්යාන්ය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ෙශ්ෂ
ස්ථාන සලකන�.
8. නිස්සය (නිශ්රය) ප්රත්යය.
�ශ්රය ප්රත්යය න� අ�ෂ්ඨාන භාවෙයන� ෙහවත� අාධාර වශෙයන� උපකාර �ම ය.
පෘ��ය වෘ�ෂ ලතාවන�ෙග් ද වස්ත� පත� අා�ය �ත�ක�මයන�ෙග් ද පැවැත�මට අාධාර ෙ�.
එෙමන� ය� ධ�මෙයක� අන්ය ධ�මයන�ෙග් පැවැත�මට අාධාර ෙ� ද එය �ශ්රය ප්රත්යය �.
අරෑපස්කන�ධ සතර අෙන්යාන්යයන�ට ද, මහාභූත අෙන්යාන්යයන�ට ද, ප්ර�සන��
�ෂණෙය� නාමරෑප අෙන්යාන්යයන�ට ද, �ත�ත ෛචත�ක �ත�තජ රෑපයන�ටද, මහාභූත
උපා�ය රෑපයන�ට ද, චක�ඛායතනය චක�ඛු�ඤ්�ණ ධාතුවට හා තත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට
ද, එෙස් ම ෙසෝතායතනා�ය ෙසෝත �ඤ්�ණා�න�ට හා තත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද,
වස්තුරෑප මෙනාධාතු මෙනෝ �ඤ්�ණ ධාතූන�ට ද, �ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
ව�ෙළ් මැ�.

පට්ඨානෙයහි:
නිස්සයපච්චෙයාති, චත්තාෙරා ඛ�ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං නිස්සයපච්චෙයන
පච්චෙයා. චත්තාෙරා මහාභ�තා අඤ්ඤමඤ්ඤං -ෙප- ඔක්කන්තීක්ඛෙණ නාමරෑපං
අඤ්ඤමඤ්ඤං -ෙප- චිත්තෙචතසිකා ධම්මා චිත්ත සමුට්ඨානානං රෑපානං -ෙප- මහාභ�තා
උපාදාරෑපානං -ෙප- චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච
ධම්මානං -ෙප- ෙසෝතායතනං -ෙප- ජිව්හායතනං -ෙප- කායායතනං -ෙප- යං රෑපං
නිස්සාය මෙනාධාත� ච මෙනාවිඤ්ඤාණ ධාත� ච වත්තන්තී තං රෑපං මෙනාධාත�යා ච
මෙනාවිඤ්ඤාණධාත�යා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං නිස්සයපච්චෙයන
පච්චෙයා”�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුඤ්��සංඛාරයන�ට �ශ්රය ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
එෙස් ම �ඤ්�ණය නාමරෑපයන�ට ද, නාමරෑප සළායතනයන�ට ද, සළායතන ඵස්සයට
ද ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව උපා�නයන�ට ද, උපා�න ක�ම භාවයට ද, �ශ්රය
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. තණ�හාව ��ඨුපා�නා� තුනට පමණක� �ස්සය වන සැ�
සලකන�.
9. උපනිස්සය (උපනිශ්රය) ප්රත්යය.
උප�ශ්රය ප්රත්යය න� ඉතා බලවත� �ශ්රය වශෙයන� උපකාර �ම ය. හැල් බතක�
ස�පාදනය කැ� ගැන�මට අරක�කැ�යා ද සැ�ය ද දර හා ගි� ද �ශ්රය �. කුඹුර හා
වැ� ධාරා උප�ශ්රය �. කුඹුර හා වැ� ධාරා ෙනා � න� අරක�කැ� අා�න�ට එය
ස�පාදනය කළ ෙනා හැ� ය. ෙමෙස් අ�ශය බලවත� �ශ්රය උප�ශ්රය � දතය�තු.
උපායාස යන තන�� ෙස් ෙම� උප ශ�ද අ�ශයා�ථෙද්යාතක �. ඒ උපනිස්සය වනාහි 1
ආරම්මණුපනිස්සය, 2 අනන්තරෑප නිස්සය, 3 පකත�ප නිස්සය යි ත�න් වැදෑරැම් ෙව්.
1. ආරම්මණුනිස්සය න� බලවත� අරමුණ� �. “දන� �, �ල් �ක, ෙපෙහවස් සමාදන� වැ,
එය ගරැ ෙකාටැ අරමුණ� කර�. ෙපර තමා ��න� පුරැ� කළ යහපත� ධ�ම ගරැ ෙකාටැ
අරමුණ� කර�. ධ්යානෙයන� නැගී ධ්යානය ගරැ ෙකාටැ අරමුණ� කර�. ෛශක�ෂෙයෝ
ෙගාත�භූ, ෙවා�න ගරැ ෙකාට අරමුණ� කර�. ෛශ�ෂෙයෝ මා�ගෙයන� නැගී මා�ගය
ගරැෙකාටැ අරමුණ� කර�” යන ෙ� අා� තන�� අාර�මණ�ප�ස්සය ලැෙබන බව දත
ය�තු. අාර�මණා�ප� හා අාර�මණ�ප�ස්සය සමානෙස් ෙපණ�න ද ගරැෙකාටැ ගැන�ම
අාර�මණා�ප� වන බව ද එම බලවත� ෙකාටැ ගැන�ම අාර�මණ�ප�ස්සය වන බව ද
සැල�ය ය�තු�. අරමුණ� ගරැ කටය�තු වශෙයන� ගැන�ම අාර�මණා�ප� �. එම බලවත�
වශෙයන� ගැන�ම අාර�මණ�ප�ස්සය �.
2. අනන්තරෑපනිස්සය න� බලවත� වශෙයන� අභ්යන�තර �ම ය. පූ�ව �ත පස� �තට
සාමාන්ය වශෙයන� අනන�තර �ම අනන�තර ප්රත්යය �. �ෙශ්ෂ බලවත� වශෙයන�
අනන�තර �ම අනන�තරෑප�ස්සය �. පූ�ව පූ�ව කුශල ධ�ම පශ්�ම පශ්�ම කුශල
ධ�මයන�ට උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. පූ�ව පූ�ව කුශලධ�ම පශ්�ම පශ්�ම
අකුශල ධ�මයන�ට ද අැතැ� �ට උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. පූ�ව පූ�ව

කුශලධ�ම පශ්�ම පශ්�ම අව්යාකෘත ධ�මයන�ට උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
පූ�ව පූ�ව අකුශලධ�ම පශ්�ම පශ්�ම අකුශල ධ�මයන�ට ද අබ්යාකෘත ධ�මයන�ට ද
අැතැ��ට කුශලධ�මයන�ට ද උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. පූ�ව පූ�ව අව්යාකෘත
ධ�ම පශ්�ම පශ්�ම අව්යාකෘත ධ�මයන�ට ද කුශලධ�මයන�ට ද අකුශල ධ�මයන�ට ද
උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
3. පකත�පනිස්සය න� ස්ව සන�තානෙය� ම �පන� ශ්රද්ධා ශීලා�ය �. උපෙස්�ත වූ ෙහෝ
සෘතුෙභෝජනා�ය �. ශ්රද්ධා ශීලා� යන තන�� අා� ශ�දෙයන� ශ්රැත, ත්යාග ප්ර� ද, රාග
ද්ෙ�ශ ෙමෝහ මාන දෘෂ්� ප්රා�ථනා ද ගත ය�තු �. සෘතු ෙභෝජනා� යන තන�� අා�
ශ�දෙයන� කා�ක ස�ඛ, කා�ක �ක�ඛ, පුද්ගල ෙස්නාසන ගත ය�තු �. ‘ශ්රද්ධාව �සා දන�
ෙද�. �ල් ර��. ධ්යාන, �ද�ශනා, මා�ග, අ��, සමාපත�� උපදව�’ යනා� තන��
ශ්රද්ධා�ය පකතූප�ස්සය � දත ය�තු. පකත න� මනා වැ �� වැ කරන ලද �. පක�
උප�ස්සය ෙහෝ පකතූප�ස්සය �. පක� න� අ�ක� අරමුණ� හා අස��ශ්ර �ම �.
ප්රකෘ�ෙයන� උප�ශ්රය වූෙය් ප්රකෘත්යුප�ශ්රය �. එ�ට ගත ය�තු �. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“උපනිස්සයපච්චෙයාති පුරිමා පුරිමා ක�සලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ක�සලානං
ධම්මානං උපනිස්සය පච්චෙයන පච්චෙයා. පුරිමා පුරිමා ක�සලා ධම්මා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අක�ශලානං ධම්මානං ෙකසංචී -ෙප- අබ්යාකතානං ධම්මානං
උපනිස්සයපච්චෙයන පච්චෙයා. පුරිමා පුරිමා අක�ශලා ධම්මා පච්චිමානං පච්ඡිමානං
අක�ශලානං ධම්මානං -ෙප- ක�සලානං ධම්මානං ෙකසංචි -ෙප- අබ්යාකතානං ධම්මානං
උපනිස්සය පච්චෙයන පච්චෙයා. පුරිමා පුරිමා අබ්යාකතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං
අබ්යාකතානං ධම්මානං -ෙප- ක�සලානං ධම්මානං -ෙප- අක�ශලානං ධම්මානං උපනිස්සය
පච්චෙයන පච්චෙයා. උත�ෙභාජනං පි උපනිස්සයපච්චෙයන පච්චෙයා. පුග්ගෙලා පි -ෙපෙසනාසනං පි උපනිස්සය පච්චෙයන පච්චෙයා”�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව සංස්කාරයන�ට ද, සංස්කාර ��නයට ද, ඵස්සය
ෙ�දනාවට ද, ෙ�දනාව තෘෂ්ණාවට ද, තෘෂ්ණාව උපා�නයට ද, උපා�නය භවයට ද,
භවය ජා�යට ද, ජා�ය ජරාමරණයන�ට ද, ෙ� උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
�ෙශ්ෂ ස්ථාන සලකා බැලිය ය�තු �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.

අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය පහ� � ප��චසමුප්පාදෙය� ඒ ලැෙබන තැන� දක�වන�.
�ස්සය ප්රත්යය �ම? එ ද ප��චසමුප්පාදෙය� ෙකා තැන ලැෙ� ද?
උප�ස්සය ප්රත්යය ෙතෝරන�. ඒ � වැ�රැ� ද?
අාර�මණ�ප�ස්සෙය් හා අාර�මණා�ප� ප්රත්යෙය� ෙවනස දක�වන�.

5. පකතූප�ස්සය පැහැ�ලි කරන�. අනන�තර අනන�තරෑප �ස්සය ෙදෙක� ෙවනස
දක�වන�.

15 10 පුෙරජාත ප්රත්යය, 11 පච්ඡාජාත පච්චය, 12 ආෙසවන
ප්රත්යය, 13 කර්ම ප්රත්යය, 14 විපාක ප්රත්යය.
10 පුෙරජාත ප්රත්යය
පුෙරජාත ප්රත්යය න� පළමු වැ උප�� වශෙයන� උපකාර �ම ය. කල්පාර�භෙය� පහළ
වූ සඳද �රැ පස� වැ උප�න අාෙලෝකය �ශ්රය ෙකාට අැ� සත��වයන�ට උපකාර වන�නාක�
ෙම�. පළමු ෙකාටැ උප� �ෙබන චක�ඛායතනය පස� වැ එ� උප�න
චක�ඛු�ඤ්�ණයන�ට හා තත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට පුෙරජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස්
ම ෙසෝත, ඝාණ, ��හා, කායායතන ෙසෝත�ඤ්�ණා�න�ට හා තත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද,
රෑප, ශ�ද, ග�ධ, රස, ස්ප�ශව්යායතන මෙනෝධාතුවට හා මෙනෝ�ඤ්�ණධාතුවට ද
තතත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, හෘදය වස්තුව මෙනෝධාතුවට හා තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, එ ම
හෘදය වස්තුව අැතැ� �ෙටක මෙනෝ�ඤ්�ණධාතුවට හා තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද
පුෙරජාත ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“පුෙරජාතපච්චෙයාති චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච
ධම්මානං පුෙරජාත පච්චෙයන පච්චෙයා. ෙසාතායතන -ෙප- ඝාණායතනං -ෙපජිව්හායතනං -ෙප- කායායතනං කායවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
පුෙරජාත පච්චෙයන පච්චෙයා. රෑපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං
ච ධම්මානං පුෙරජාත පච්චෙයන පච්චෙයා. සද්දායතනං -ෙප- ගන්ධායතනං -ෙපරසායතනං -ෙප- ෙඵාට්ඨබ්බායතනං කායවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච
ධම්මානං පුෙරජාත පච්චෙයන පච්චෙයා. රෑපායතනං සද්දායතනං ගන්ධායතනං
රසායතනං ෙඵාට්ඨබ්බායතනං මෙනා ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුෙරජාත
පච්චෙයන පච්චෙයා යං රෑපං නිස්සාය මෙනාධාත� ච මෙනා විඤ්ඤාණධාත� ච වත්තන්ති
තං රෑපං මෙනාධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං පුෙරජාත පච්චෙයන පච්චෙයා.
මෙනාවිඤ්ඤාණ ධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං කිංචිකාෙල පුෙරජාත
පච්චෙයන පච්චෙයා, කිංචිකාෙල න පුෙරජාතපච්චෙයන පච්චෙයා” �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි නාමරෑප අතුෙරන� චක�ඛායතනා� පස හා හෘදයවස්තු රෑපය
මනායතනයට ද සළායතන ඵස්සයට ද, පුෙරජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. සළායතන
අතුෙරන� මනායතනෙය� �ෙශ්ෂය ද බා�රායතන ස�බ�ධය ද සලකන�.
11 පච්ඡාජාත ප්රත්යය.
ප�ඡාජාත ප්රත්යය න� පළමු උපන�නවුන�ට පස� වැ උප�� වශෙයන� උපකාර �ම ය. පස�
වැ වත� කරන� ලබන ජලය පළමු �ටුවා �ෙබන රැක� ලිය අා�ෙය් ව�ධනයට උපකාර

ෙ�. ෙමන� පස� වැ පහළ වන ධ�ම පළමු පහළ වැ �ෙබන ධ�මයන�ට උපකාර �ම
ප�ඡාජාත ප්රත්යය�. පස� වැ උප�න අාහාරාසා ෙ�තනාව පළමු ගිජුලි�� පැටවුන�ෙග්
ශ�රයට උපකාර ෙ� ය � අටුවාෙවහි ෙ� සඳදහා උපමා �ක���. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“පච්ඡාජාතපච්චෙයාති පච්ඡාජාතා චිත්තෙචතසිකා ධම්මා පුෙරජාතස්ස ඉමස්ස කායස්ස
පච්ඡාජාත පච්චෙයන පච්චෙයා” � පස� වැ හටගන�නා �ත�ත ෛචත�ක පළමු උපන�
ෙ� කයට ප�ඡාජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ� යන� එ� අ�ථ �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි නාමරෑප ප්රත්යයෙයන� සළායතන ෙ� ය � �ය� තන�� ප්රවෘත��
කාලෙය� චක�ඛායතනා�යට චක�ඛු�ඤ්�ණය ප�ඡාජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ� ය �
දත ය�තු. චක�ඛු�ඤ්�ණා�ය උප�න�ෙන� චක�ඛායතනා�යට පස� වැ ය.
12 ආෙසවන ප්රත්යය.
අාෙසවන ප්රත්යය න� නැවත නැවත ෙසවන වශෙයන� උපකාර �ම ය. පළමු හ�ළ
ග්ර�ථය පස� පස� වැ ද හැ��ෙමන� ප්රබල ෙ�. පළමු ස�වඳද � තැන නැවත නැවත ස�වඳද
ලීෙමන� වඩා ලා ත� ස�වඳද ෙ�. පළමු පළමු ජවනයන�ෙග් අාෙස්වනය ලැ�ෙමන� පස� පස�
ජවන බලවත� ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“ආෙසවන පච්චෙයාති පුරිමා පුරිමා ක�සලා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං ක�සලානං
ධම්මානං ආෙසවන පච්චෙයන පච්චෙයා. පුරිමා පුරිමා අක�සලා ධම්මා පච්ඡිමානං
පච්ඡිමානං අක�සලානං ධම්මානං ආෙසවනපච්චෙයන පච්චෙයා. පුරිමා පුරිමා කිරියා
අබ්යාකතා ධම්මා පච්ඡිමානං පච්ඡිමානං කිරියා අබ්යාකතානං ධම්මානං ආෙසවන
පච්චෙයන පච්චෙයා” �. පූ�ව පූ�ව කුසල අකුසල ක�ියා ජවන පස� පස� ජවනයන�ට
අාෙස්වන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. යන� එ� අ�ථ�. කුසල අකුසල සත� වන ජවන�
උපපද්යෙවද්ය ක�ම ෙ�. අාෙසවන ලැ�ෙම�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුඤ්��සංඛාරයන�ට ද්��ය තෘ�යා� ජවනයන�� �
අාෙස්වන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
13 කර්ම ප්රත්යය.
ක�ම ප්රත්යය න� ක�ම වශෙයන� උපකාර �ම ය. ක�ම න� කායා�ග වාචා�ග
�ත�තා�ග අ�සංස්කරණය ��� සංඛ්යාත �ත�තප්රෙයෝගෙය�. එ් න� ෙ�තනා �. එය
සහජාත කර්ම ප්රත්යය, නානා �ණික කර්ම ප්රත්යය යි ද්විවිධ ෙව්. සහජාත ක�මප්රත්යය
න� කුශලාකුශල �ත�තයන�� සහජාත ෙ�තනා ඒ අැ�ල්ෙල� ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද එ�න�
උපදනා රෑපයන�ට ද ප්රත්යය �ම ය. නානා �ෂ�ක ක�ම ප්රත්යය න� එය මතු ප්ර�ස��

ප්රවෘත�� �පාකයන�ට හා ක�මජ රෑපයන�ට ප්රත්යය �ම ය. සාලි�ජා�ය සංස්කාර කරන
ලද්ෙද් මතු අංකුෙරාත�පාදනයට උපකාර වන�නාක� ෙම�. ස්ත�ී පුරැෂ සංස�ගය ඒ
අැ�ල්ෙල� අාස්වාදනයට උපකාර �ම සහජාත ක�ම ප්රත්යය ෙමනැ � ද මතු
�රෙකාත�පාදනයට උපකාර �ම නානා�ෂ�ක ක�ම ප්රත්යය ෙමනැ � ද ටීකාෙයක
දක�ව�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“කම්මපච්චෙයාති ක�සලාක�සලා කම්මං විපාකානං ඛ�ධානං කටත්තා ච රෑපානං
කම්මපච්චෙයන පච්චෙයා. ෙච්තනා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච
රෑපානං කම්මපච්චෙයන පච්චෙයා” � කුශලාකුශල ක�ම �පාකස්ක�ධයන�ට හා ක�ම
රෑපයන�ට ක�ම ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. නානා�ෂ�ක ක�මප්රත්යය �. ෙ�තනා
ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද තත�සමු�ථාන රෑපයන�ට ද ක�මප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙ�
සහජාත ක�ම ප්රත්යය �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි සංඛාර �ඤ්�ණයට ද, ක�මභවය ජා�යට ද, ක�මප්රත්යෙයන�
ප්රත්යය ෙ�.
14 විපාක ප්රත්යය.
�පාක ප්රත්යය න� �පාක වශෙයන� උපකාර �ම ය. �පාක න� �ෙශ්ෂ පැ�ෙම�.
කුශලාකුශල ක�ම �රැද්ධ වුව ද කව� ෙහෝ පැ�� අවස්ථාවකට පැ�ෙණ�. �ජෙයන�
නැෙඟන අංකුරය ෙම�. වෘ�ෂලතාවන� � මල් ඵල හටගැ�ම ෙම�. එය �රැත�සාහ
ශාන�තභාවෙයන� �ද්ධ ෙ� ය� �යන� ලැෙ�. �යක� මු�ල්ෙල් ��ගත� කල්� ලැෙබන
�පාක �ත� ශාන�තභාවෙයන� ම අවසන� ෙ�. ෙමෙස් පැ�� වශෙයන� උපකාර වන
ධ�ම�පාක සත්යය �. ව�ෙළ් මැ�.
පට්ඨානෙයහි:
“විපාකපච්චෙයාති විපාකා චත්තාෙරා ඛ�ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං විපාකපච්චෙයන
පච්චෙයා”�. �පාක අරෑප ස්ක�ධ සතර අෙන්යාන්යයන�ට �පාක ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ� යන� එ� අ�ථ �. තව ද �පාක ප්රවෘත��ෙය� තත� සමු�ථාන රෑපයන�ට ද,
ප්ර�ස��ෙය� ක�මජ රෑපයන�ට ද, ඒ අැමතන�� ම ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද �පාක ප්රත්යෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ�. “විපාකාව්යාකෙතා එෙකා ඛෙ�ධා තිණ්ණන්තං ඛ�ධානං චිත්ත
සමුට්ඨානානං ච රෑපානං විපාකපච්චෙයන පච්චෙයා. පටිස�ධික්ඛෙණ විපාකාබ්යාකෙතා
එෙකා ඛෙ�ධා තිණ්ණන්තං ඛ�ධානං කටත්තා ච රෑපානං, තෙයා ඛ�ධා එකස්ස ඛ�ධස්ස,
ද්ෙව ඛ�ධා ද්වින්නං ඛන්ධානං කටත්තා ච රෑපානං විපාක පච්චෙයන පච්චෙයා. ඛන්ධා
ව�ුස්ස විපාකපච්චෙයන පච්චෙයා” �. අ�ථ �මසා බලන�.

පටිච්චසමුප්පාදෙයහි �ඤ්�ණය නාමරෑපයට ද, නාමරෑප සළායතනයට ද, සළායතන
ඵස්සයට ද, ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, �පාක ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ෙශ්ෂ ෙභද පි��ඳ�
දත ය�ත�
ු .
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

පුෙරජාත ප්රත්යය දක�වන�.
ප�ඡාජාත ප්රත්යය පැහැ�ලි කරන�.
අාෙසවන ප්රත්යය �ම?
ක�මප�චය � වැ�රැ� ද? �ස්තර කරන�.
�පාක ප්රත්යය දක�වන�? ෙ� එක� එක� ප්රත්යය ප��ච සමුප්පාදෙය� කවර කවර
තන�� ලැෙ� ද?

16 15 ආහාර ප්රත්යය, 16 ඉ�ද්රිය ප්රත්යය, 17 ධ්යාන ප්රත්යය, 18
මාර්ග ප්රත්යය, 19 සම්ප්රයුක්ත ප්රත්යය.
15 ආහාර ප්රත්යය.
අාහාර ප්රත්යය න� අාහාර වශෙයන� උපකාර �ම ය. අාහාර න� ෙගයකට බලකරැ
ෙමන� උපස්ථ�භ වන ෙද් ය. ඒ වනාහි කබලීකාරාහාරය, ඵස්සාහාරය,
මෙනාසංෙචතනාහාරය, විඤ්ඤාණාහාරය යි. චත�ර්විධ ෙව්. කබලිකාරාහාරය න� ඔජාව
ය. එය ෙ� කයට උපස්ථ�භ ෙදන�ෙන� ය. ඵස්සාහාරය න� ඵස්ස ෛචත�කය �. එය
තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද තත� සමු�ථාන රෑපයට ද උපස්ථ�භ ෙදන�ෙන� ය.
මෙනාසඤ්ෙචතනාහාර න� ෙ�තනාව ය. �ඤ්�ණාහාර න� �ත�තය �. ඒ ෙදක ද
තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට හා තත�සමු�ථාන රෑපයට උපස්ථ�භ ෙදන�ෙන� ය. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“ආහාරපච්චෙයාති කබලීකාෙරා ආහාෙරා ඉමස්ස කායස්ස ආහාරපච්චෙයන පච්චෙයා.
අරෑපිෙනා ආහාරා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රෑපානං ආහාර
පච්චෙයන පච්චෙයා”�. අරෑපී අාහාර න� ඵස්ස ෙ�තනා �ඤ්�ණ �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි �ඤ්�ණය නාමරෑපයට ද, නාමරෑප සළායතනයට ද, සළායතන
ඵස්සයට ද, ඵස්ස ෙ�දනාවට ද, අාහාර ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය. �ෙශ්ෂ ස්ථාන
සලකන�.
16 ඉ�ද්රිය ප්රත්යය.

ඉ��ය ප්රත්යය න� ඊශ්වර භාවෙයන� උපකාර �ම ය. රෙජක� රාජාමාත්යා�න�ට ඊශ්වර
භාවය කරන�නාක� ෙම�. ඉ��ය වනා� චක�ඛු��ය, ෙසා���ය, ඝා���ය, �����ය,
කා���ය, �����ය, ම���ය, ස����ය, �ක����ය, ෙසාමනස්���ය, ෙ�මනස්���ය,
උෙපක����ය, සද්���ය, �����ය, ස���ය, සමා���ය, පඤ්ඤ���ය,
අනඤ්�තඤ්ඤස්සා����ය, අඤ්ඤ���ය, අඤ්�තා���ය� �ස්ෙස�. ෙද��
ඉන��යයන� අතුෙරන� ඉ����ය හා පු����ය ඉන��ය ප්රත්යයට අැතුළත� ෙනා වන බැ�
දත ය�තු. ප්රත්යය වන�ෙන� ජනක�වයක� ෙහෝ උපස්ථ�භක�වයක� ෙහෝ අන�පාලක�වයක�
ෙහෝ කරන ධ�ම ය. භාවරෑපද්වය ඒ එකකු� ෙනා ෙකෙ�. එ බැ�න� ඒ ඉ��ය �නා
ඉ��ය ප්රත්යය ෙනාෙ�. ෙම� චක�ඛුන��යා� පස චක�ඛු�ඤ්�ණා�යට හා
තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, රෑප �����ය ක�මජරෑපයන�ට ද, අරෑප ඉන��ය
තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට හා තත�සමු�ථාන රෑපයන�ට ද ඉන��ය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
ව�ෙළ් මැ�.
පට්ඨානෙයහි:
“ඉ�ද්රියපච්චෙයාති චක්ඛු�ද්රියං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුත්තකානංච ධම්මානං
ඉ�ද්රියපච්චෙයන පච්චෙයා. ෙසාති�ද්රිය -ෙප- ඝාණින්ද්රියං -ෙප- ජිව්හින්ද්රියං -ෙපකායින්ද්රියං කායවිඤ්ඤාණධාත�යානං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං ඉන්ද්රිය පච්චෙයන
පච්චෙයා, රෑපජීවිතින්ද්රියං කටත්තාරෑපානං ඉන්ද්රිය පච්චෙයන පච්චෙයා. අරෑපීෙනා
ඉන්ද්රියා සම්පයුත්තකානං ධම්මානං තං සමුට්ඨානානං ච රෑපානං ඉන්ද්රියපච්චෙයන
පච්චෙයා” �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි �ඤ්�ණය නාමරෑපයට ද, නාමරෑප සළායතනයටද, සළායතන
ඵස්සයට ද, ඉන��ය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ෙශ්ෂ ස්ථාන �මසා බලන�.
17 ධ්යාන ප්රත්යය.
ධ්යාන ප්රත්යය න� ධ්යාන වශෙයන� උපකාර �ම ය. ධ්යාන න� අරමුණ කරා එළඹැ
ෙමන� බැලීම �. ප�වතයක� මු�නට නැගී බලන�නහ�ට ඒ බැලීම �ර අාසන�න බව
�නැගැන�මට උපකාර වන�නාක� ෙම�. ඒ ධ්යාන වනා� අ�ග වශෙයන� �ත�ක, �චාර,
ප්රී�, එකාග්රතා, ෙසෝමනස්ස, ෙ�මනස්ස, උෙප�ෂා ය � සත�වැ�රැ� ෙ�. ෙ� ධ්යානා�ග
තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට හා තත�සමු�ථාන රෑපයන�ට ධ්යාන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙදපස්
�ඤ්�ණෙය� ස�ඛ �ඃඛ ධ්යානා�ග ෙනාවන බැ� යට �යන ල�.
පට්ඨානෙයහි:
“ඣානපච්චෙයා’ති ඣානඞ්ගානි ඣානසම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච
රෑපානං ඣාන පච්චෙයන පච්චෙයා” �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි ධ්යාන ප්රත්යය ලැෙබන තැන� ෙනා �ක���.

18 මාර්ග ප්රත්යය.
මා�ග ප්රත්යය න� මා�ග වශෙයන� උපකාර �ම ය. මා�ග න� ස�ග�යට ෙහෝ ��ග�යට
ෙහෝ ��වාණයට ෙහෝ පමුණ�වන ධ�ම �. එත�න� ෙමතරට තරණය කරන පුරැෂයාට
නැව එත�න� �ක�මැ යාමට උපකාර වන�නාක� ෙම�. මා�ග වනා� අ�ග වශෙයන�
ස�මා���, ස�මාසංකප්ප, ස�මාවාචා, ස�මා ක�මන�ත, ස�මාඅා�ව, ස�මාවායාම,
ස�මාස�, ස�මාසමා�, ��ඡා���, ��ඡාසංකප්ප, ��ඡාවායාම, ��ඡාසමා�ය �
ෙ�ෙළාෙස�. ෙම�න� මුල් අට ස�ග� ෙහෝ ��වාණ මා�ගා�ග ය. අග සතර ��ග�
මා�ගා�ග �. ෙ� මා�ගා�ග වනා� තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, තත�සමු�ථාන රෑපයන�ට ද
මා�ගප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
ප�ඨානෙය�:
“මග්ගපච්චෙයා’ති. මග්ගඞ්ගානි මග්ගසම්පයුත්තකානං ධම්මානං තංසමුට්ඨානානං ච
රෑපානං මග්ගපච්චෙයන පච්චෙයා” � අෙහ්තු �ත�� එකග්ගතා මා�ගා�ග ෙනාවන බව
දත ය�තු �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි මා�ග ප්රත්යය ෙනා �ක���.
19. සම්ප්රයුක්ත ප්රත්යය.
ස�ප්රය�ක�ත ප්රත්යය න� එකවස්තුක, එකාර�මණ, එකුප්පාද, එක�ෙරාධ සංඛ්යාත
ස�ප්රය�ක�තභාවෙයන� ෙහවත� එක� වැ ෙය�� වශෙයන� උපකාර �මය. �� ගිෙතල් �
සකුරැ යන චතුමධුර එක��ම ෙම�. ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ යන සතර
අරෑප ධ�ම ඔවුෙනාවුන�ට ස�ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“සම්පයුත්ත පච්චෙයාති. චත්තාෙරා ඛ�ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං සම්පයුත්ත
පච්චෙයන පච්චෙයා”�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුඤ්��සංඛාරයන�ට ද, �ඤ්�ණය නාමරෑප
අතුෙරන� නාමයට ද, නාමය ඡ�ඨායතනයට ද, මනායතනය මෙනාස�ඵස්සයට ද,
ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව ��ඨුපා�නා� තුනට ද, උපා�නය භවයට ද, ස�ප්රය�ක�ත
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
ප්රශ්න.
1. අාහාර ප්රත්යය �ස්තර කරන�.
2. ඉ��ය ප්රත්යය වන�ෙන� කවර ඉ��ය ද? ෙහ්තු �ම?

3. ධ්යාන ප්රත්යය හා මා�ග ප්රත්යය පැහැ�ලි කරන�.
4. ස�ප්රයක
� �ත ප්රත්යය දක�වන�.
5. ෙ� ප්රත්යය පස ප��චසමුප්පාදෙය� ලැෙබන තැන� දක�වන�.

17. 20 විප්පයුත්ත ප්රත්යය, 21 අස්තීප්රත්යය, 22 නාස්ති ප්රත්යය 23
විගත ප්රත්යය, 24 අවිගත ප්රත්යය.
20 විප්රයුක්ත ප්රත්යය
�ප්රය�ක�ත ප්රත්යය න� �ප්රය�ක�ත වශෙයන� උපකාර �ම ය. �ප්රය�ක�ත න� එකවට
උපන�න ද �ශ්ර ෙනා වැ ෙවන� වැ ��ම ය. මධුරා�ලා� ෂ�රසය එකට �ශ්ර කළ කළ ද
එක� ෙනා වැ ෙවන� වැ මැ �� ඔවුෙනාවුන�ට උපකාර වන�නාක� ෙම�. රෑපී ධ�ම අරෑප
ධ�මයන�ට �ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“විප්පයුක්තපච්චෙයා’ති. රෑපිෙනා ධම්මා අරෑපීනං ධම්මා නං විප්පයුත්තපච්චෙයන
පච්චෙයා අරෑපිෙනා ධම්මා රෑපීනං ධම්මානං විප්පයුත්තපච්චෙයන පච්චෙයා”�.
ෙ� වනා� සහජාතවිප්රයුක්තය, පශ්චාජ්ජාතවිප්රයුක්තය, පුෙරජාතවිප්රයුක්තය ය යි ත්රිවිධ
ෙව්. සහජාත විප්රයුක්ත න� එක� වැ හටග��න� ම ෙවන� වැ ෙය�ම ය. සහජාත
කුසලස්ක�ධ �ත�තසමු�ඨාන රෑපයන�ට ද, ප්ර�ස���ෂණෙය� �පාක අව්යාකෘත
ක�මජරෑපයන�ට ද, සහජාත �ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය �. පශ්චාජ්ජාත විප්රයුත්ත නම්
පස� වැ හටග��න� ම ෙවන� වැ ෙය�ම ය. පශ්චා�ජාත කුශල ස්කන�ධ පුෙරජාත ෙ�
කයට �ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය �. පුෙරජාත විප්රයුක්ත නම් පළමු හටග��න� ම
ෙවන� වැ ෙය�ම ය. පුෙරජාත චක�ඛායතනා�ය චක�ඛු�ඤ්�ණා�යට පුෙරජාත �ප්රය�ක�ත
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය �. �ස්තර උභ්ය �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි �ඤ්�ණය රෑපයට ද, නාමය චක�ඛායතනා�යට හා රෑපය
මනායතනයට ද, චක�කායතනා� පස චක�ඛුඵස්සා� පසට ද �ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. ස��ෂම ෙභද සලකා උගත ය�තු �.
21 අස්ති ප්රත්යය.
අස්� ප්රත්ය්ය න� �ද්යමාන භාවෙයන� උපකාර �ම ය. �ද්යමාන භාවය න� අැ� බව �.
යට �ක�වූ ප්රත්යය අතුෙරන� යෙමක� අැ� බවය � �යන ලද �ෂණ ප්රත්යුත�පන�න
භාවෙයන� ය�ක�ත වැ එ බඳ� වූ ම �ෂණ ප්රත්යුත�පන�න භාවෙයන� ය�ක�ත ධ�මයකට
සහජාතා� වශෙයන� උපකාර වන�ෙන� න� ඒ අස්� ප්රත්යය � දත ය�තු. �මාලය ප�වතය
තමාෙග් �ද්යමානභාවය එ� ම වෘ�ෂලතා�යට උපකාර වන�නාක� ෙම�. සතර

අරෑපස්කන�ධ අෙන්යාන්යයන�ට අස්�ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස් ම සතරමහාභූත හා
ප්ර�සන���ෂණෙය� නාමරෑප අෙන්යාන්යයන�ට අස්� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ත�ත
ෛචත�ක තත� සමු�ථාන රෑපයන�ට ද, මහාභූත උපා�ය රෑපයන�ට ද, චක�ඛායතනා�
පස චක�ඛු�ඤ්�ණා�යට හා තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, රෑපායතනා� පස
චක�ඛු�ඤ්�ණා�යට හා මෙනාධාතුවට හා තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද, හෘදය වස්තු රෑපය
මෙනාධාතු මෙනා �ඤ්�ණධාතුන�ට හා තත�ස�ප්රය�ක�තයන�ට ද අස්� ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �.
පට්ඨානෙයහි:
“අ�ථිපච්චෙයා’ති. චත්තාෙරා ඛන්ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා.
චත්තාෙරා මහාභ�තා අඤ්ඤමඤ්ඤං අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා. ඔක්කන්තික්ඛෙණ
නාමරෑපං අඤ්ඤමඤ්ඤං අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා. චිත්තෙචතසිකා ධම්මා
චිත්තසමුට්ඨානං නං රෑපානං -ෙප- මහාභ�තා උපාදාරෑපානං -ෙප- චක්ඛායතනං
චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාත�යා තංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං -ෙප- ෙසාතායතනං -ෙපඝාණායතනං -ෙප- ජිව්හායතනං -ෙප- කායායතනං කායවිඤ්ඤාණ ධාත�යා
තංසම්පයුක්තකානංච ධම්මානං -ෙප- රෑපායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාත�යා
තංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං -ෙප- සද්දායතනං -ෙප- රසායතනං -ෙපෙඵාට්ඨබ්බායතනං කායවිඤ්ඤාණධාත�යා තං සම්පයුක්තකානං ච ධම්මානං -ෙපරෑපායතනං සද්දායතනං රසායතනං ෙඵාට්ඨබ්බායතනං මෙනාධාත�යා තං සම්පයුත්තකානං
ච ධම්මානං -ෙප- යං රෑපං නිස්සාය මෙනාධාත� ච මෙනාවිඤ්ඤාණධාත� ච වත්තන්තී
තංරෑපං මෙනාධාත�යාච මෙනා විඤ්ඤාණධාත�යා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා” �.
ෙ� වනා� සහජාත අස්�ප්රත්යය, පුෙරජාත අස්� ප්රත්යය, පශ්චා�ජාත අස්�ප්රත්යය,
කබලීකාරාහාර අස්� ප්රත්යය, රෑප ��ෙතන��ය අස්�ප්රත්යය � පංච�ධ ෙ�.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුණ්යා�සංස්කාරයන�ට ද, ��නය නාමරෑපයන�ට ද,
නාමරෑප සළායතනයන�ට ද, සළායතන ඵස්සයට ද, ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව
��ඨුපා�නා� තුනට ද, උපා�න ක�මභවයට ද අස්�භවයට ද අස්�ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ�.
22 නාස්ති ප්රත්යය.
නාස්� ප්රත්යය න� අ�ද්යමාන භාවෙයන� උපකාර �ම ය. අ�ද්යමාන භාවය න� නැ�
බව�. පහන �� යාම අන�ධකාරය අැ��මට උපකාර වන�නාක� ෙම�. තමහට අනතුරැ
වැ උප�න අරෑප ධ�මයන�ෙග් පැවැත�මට අවකාශ �ෙමන� උපකාර වන සමනන�තර
�රැද්ධ �ත�තෛචත�ක නාස්� ප්රත්යය�. ව�ෙළ්මැ �.
“න�ථිපච්චෙයා’ති. සමනන්තර නිරැද්ධා චිත්තෙචතසිකා ධම්මා පච්චුප්පන්නානං
චිත්තෙචතසිකානං ධම්මානං න�ථිපනච්චෙයන පච්චෙයා” �.

පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව ��යජවනා�ෙය� ලා අපුඤ්��සංඛාරයන�ට නාස්�
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
23 විගත ප්රත්යය.
�ගත ප්රත්යය න� �ගතභාවෙයන� උපකාර �ම ය. �ගත භාවය න� ෙවන� වැ යාම යඅහක� වැ යාම ය. තමා උන� කල්� ෙවන ධ�ම න�ප� �. ෙවන ධ�මයන�ට උප�ම සඳදහා
අවකාශ � මුලින� �� අහක� වැ යන �ත�තෛචත�ක �ගත ප්රත්යය � දත ය�තු.
ස��යාෙලෝකය අහක� වැ යාම චන�� ෙලෝකයාෙග් පැ��මට උපකාර වන�නාක� ෙම�.
ෙමය නාස්�ප්රත්යය බඳ� �. සමනන�තර �ගත �ත�ත ෛචත�ක ව�තමාන
�ත�තෛචත�කයන�ට �ගත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ව�ෙළ් මැ �. පට්ඨානෙයහි:
“විගතපච්චෙයා’ති. සමනන්තර විගතා චිත්තෙචතසිකා ධම්මා පච්චුප්පන්නානං
චිත්තෙචතසිකානං ධම්මානං විගත පච්චෙයන පච්චෙයා” �.
පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව ��යජවනා�ෙය� ලා අපුඤ්��සංඛාරයන�ට නාස්�
ප්රත්යයෙයන� ෙස් ම �ගත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
24 අවිගත ප්රත්යය.
අ�ගත ප්රත්යය න� අ�ගතභාවෙයන� උපකාර �ම ය. අ�ගතභාවය න� ෙවන� වැ ෙනා
යාමය - අහක� වැ ෙනායාම ය. තමාෙග් ව�තමාන�වය ම ෙසස� ධ�මයන�ෙග් පැවැත�මට
උපකාර ෙ� න� ඒ අ�ගත ප්රත්යය �. සමු�ය එ� සත��වයන�ට උපකාර වන�නාක� ෙම�.
අ�ගත ප්රත්යය අස්� ප්රත්යය බඳ� �. බලන�.
පට්ඨානෙයහි:
“අවිගතපච්චෙයාති චත්තාෙරා ඛන්ධා අරෑපිෙනා අඤ්ඤමඤ්ඤං අවිගතපච්චෙයන
පච්චෙයා චත්තාෙරා මහාභ�තාඅඤ්ඤමඤ්ඤ -ෙප- ඔක්කන්තික්ඛෙණනාමරෑපං
අඤ්ඤමඤ්ඤං -ෙප- චිත්තෙචතසිකා ධම්මා චිත්තසමුට්ඨානානං රෑපානං -ෙප- මහාභ�තා
උපාදාරෑපානං -ෙප- චක්ඛායතනං චක්ඛුවිඤ්ඤාණධාත�යා තංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
-ෙප- ෙසාතායතනං -ෙප- ඝාණායතනං -ෙප- ජිව්හායතනං -ෙප- කායායතනං
කායවිඤ්ඤාණධාත�යා තංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං -ෙප- රෑපායතනං -ෙපසද්දායතනං -ෙප- ගන්ධායතනං -ෙප- රසායතනං -ෙප- ෙඵාට්ඨබ්බායතනං
කායවිඤ්ඤාණධාත�යා තංසම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං -ෙප- රෑපායතනං සද්දායතනං
ගන්ධායතනං රසායතනං ෙඵාට්ඨබ්බායතනං මෙනා ධාත�යා තංසම්පයුත්තකානං ච
ධම්මානං -ෙප- යං රෑපං නිස්සාය මෙනාධාත� ච මෙනාවිඤ්ඤාණධාත� ච වත්තන්ති තං
රෑපං මෙනාධාත�යා ච මෙනාවිඤ්ඤාණධාත�යා ච තං සම්පයුත්තකානං ච ධම්මානං
අවිගතපච්චෙයන පච්චෙයා” �.
අස්�ප්රත්යය ෙස් ම ෙ� අ�ගතප්රත්යය ද සහජාත පුෙරජාත, පශ්චා�ජාත, කබලීකාරාහාර
රෑප�����ය � පඤ්ච�ධ ෙ�.

පටිච්චසමුප්පාදෙයහි අ�ද්යාව අපුණ්යා�සංඛාරයන�ට ද, ��නය නාමරෑපයන�ට ද,
නාමරෑප සළායතනයන�ට ද, සළායතන ඵස්සයට ද, ඵස්සය ෙ�දනාවට ද, තණ�හාව
��ඨුපා�නා� තුනට ද, උපා�න ක�මභවයට ද, අස්�ප්රත්යයෙයන� ෙස් ම ෙ� අ�ගත
ප්රත්යයෙයන� ද, ප්රත්යය ෙ�.
අස්� අ�ගත ප්රත්යය ෙදක ද නාස්� �ගත ප්රත්යය ෙදක ද සමාන ය. ෙද්ශනා�ලාසය ද
�ෙනයපුද්ගල �ෙශ්ෂය ද එය එෙස් ව�රන�නට කරැණ� බව දත ය�තු �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�ප්රය�ක�ත ප්රත්යය පහ� ෙදන�.
අස්�ප්රත්යය �ම? එ� ෙභද දක�වන�.
නාස්�ප්රත්යය �ස්තර කරන�.
�ගත අ�ගත ප්රත්යය පැහැ�ලි කරන�.
ෙ� ප්රත්යය පස ප��චසමුප්පාදෙය් ෙයෙදන තැන� දක�වන�.

18. පටිච්චසමුප්පාදෙයහි පට්ඨාන නය.
අනන�ත නය සමන්තපට්ඨාන මහා ප්රකරණෙය� ව�ළ ස��� ප්රත්යය �භාගය ද ඒ එක�
එක� ප්රත්යය ප��චසමුප්පාදෙය� ඒ ඒ තැන ෙයෙදන සැ� ද යට පාඩ�වලින� දක�වන
ලද්ෙද් ය. ප��ච සමුප්පාදෙය� එක� එක� ප්රත්යයක� එක� එක� ප්රත්යෙයාත�පන�නයකට
ප�ඨාන ප්රත්යෙයන� ප්රත්යයවන සැ� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
1 අවිද්යාව පුණ්යාභිසංස්කාරයන්ට ආරම්මණ ප්රත්යයෙයන් හා උපනිශ්රය ප්රත්යයෙයන්
ප්රත්යය ෙව්. ඒ ෙමෙස් ය. අ�ද්යාව �ෂය ව්යය වශෙයන� ස�ම�ශනය කරන කල්�
කාමාවචර පුණ්යා�සංස්කාරයන�ට ද, අ�� ��න� සෙමාහ �ත� �නැ ගන�නා කල
රෑපාවචර පුණ්යා�සංස්කාරයන�ට ද අ�ද්යාව අාර�මණ ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ඒ
අ�ද්යාව �රැ කැ�ගැන�ම සඳදහා �නා� පින� කරන කල්�ද රෑපාවචර ධ්යාන උපදවන
කල්� ද එෙස් මැ කාමාවචර රෑපාවචර පුණ්යා�සංස්කාර ෙදෙකාටසටම උප�ශ්රය
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. අ�ද්යාෙවන� මුළා වැ කාම රෑප භව ස�පත� පත�න� ඒ
ෙදවැ�රැ� පින�කරන කල ද එෙස් ම උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
අවිද්යාව අපුණ්යාභිසංස්කාරයන්ට ෙනාෙයක් ආකාරෙයන් ප්රත්යය ෙව්. ඒ එෙස් මැ �.
අ�ද්යා අරමුණ� ��ෙමන� රාගා�ය උප�න කල අාර�මණ ප්රත්යයෙයන� ද, අ�ද්යාව ගරැ
වශෙයන� අාස්වාදනය කරන කල අාර�මණා�ප� ප්රත්යයෙයන� හා අාර�මෙණාප�ශ්රය
ප්රත්යයෙයන� ද, අ�ද්යාෙයන� මුළා වැ ප්රාණඝාතා�ය කරන කල උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ද

ද්��ය ජවනා�න�ට අනන�තර සමනන�තර අනන�ත රෑප�ස්සය අාෙසවන න�� �ගත
ප්රත්යයයන�ෙගන� ද, අකුසල් කරන කල ෙහ්තු සහජාත අඤ්ඤමඤ්ඤ �ස්සය
ස�පය�ත�ත අ�� අ�ගත ප්රත්යයන�ෙගන�ද, ප්රත්යය ෙ�.
අවිද්යාව ආෙනඤ්ජාභිසංඛාරයන්ට එකම උපනිශ්රය ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්.
2 සංස්කාර විඥානයන්ට උපනිශ්රය ප්රත්යයෙයන් හා කර්ම ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙ�.
3 විඥානය නාමයන්ට සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, ස�පය�ත�ත, �පාක, අාහාර
ඉන��ය, අ��, අ�ගත යන නව ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස් ම ඒ ��නය
ප්ර�සන��ෙය� වස්තු රෑපයට සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, �පාක, අාහාර, ඉන��ය,
�ප්පය�ත�ත, අ��, අ�ගත නය නව ප්රත්යයෙයන� ද වස්තු රෑපය හැ� ෙසස� රෑපයන�ට
ෙ� නවෙයන� අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය හැ� ෙසස� අෂ්ට ප්රත්යයෙයන� ද ප්රත්යය ෙ�.
අ�සංඛාර �ඤ්�ණය අසඤ්ඤසත�ත රෑපයට ෙහෝ පඤ්චෙවාකාර භවෙය� ක�මජ
රෑපයට ෙහෝ උප�ස්සය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ප්රථම භවා�ගෙය� පටන� අවෙශ්ෂ
�ය� �ඤ්�ණ ඒ ඒ නාමරෑපයන�ට ස��ස� ස��ස� ප�� ප්රත්ය ෙ�. �ස්තර සැල�ය ය�තු
�.
4 අරෑප භවෙය� විපාක නාමය මනායතනයට ප්ර�සන�� ප්රවෘත�� ෙදක��ම සහජාත,
අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, ස�පය�ත�ත, �පාක, අ��, අ�ගත යන සප්ත ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය
ෙ�. ෙම� ෙහ්තු ප්රත්යය හා අාහාර ප්රත්යය ලැෙබන සැ�ද සලකන�. ප්රවෘත��ෙය� ද
අ�පාක නාමය මනායතනයට යට �ක�වුණ� සප්තප්රත්යයන� අතුෙරන� �පාක ප්රත්යය හැ�
ෙසස� ෂ�ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ� � ෙහ්තු ප්රත්යය හා අාහාර ප්රත්යය ලැෙබන සැ�
සලකන�.
පඤ්චෙවෝකාර භවෙය� විපාක නාමය හෘදයවස්තු සහාය වැ මනායතනයට
ප්ර�සන��ෙය� � අරෑප භවයට �ක�වූ සප්තප්රත්යයෙයන� ම ප්රත්යය ෙ�. චක�ඛායතනා� වූ
පසට චතු�මහාභූත සහාය වැ සහජාත, �ස්සය, �පාක, �ප්පය�ත�ත, අ��, අ�ගත යන
ෂ� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම� � ෙහ්තු, අාහාර ප්රත්යය ලැෙබන සැ� සලකන�.
ප්රවෘත��ෙය� � ප්ර�සන��යට � ප��ම �පාක නාමය �පාක මනායතනයට
සප්තප්රත්යයෙයන� ද අ�පාකනාමය අ�පාක මනායතනයට �පාක ප්රත්යය හැ� ෙසස� ෂ�
ප්රත්යයෙයන� ද චක�ඛායතනා� වූ පසට ප�ඡාජාත, �ප්පය�ත�ත, අ��, අ�ගත යන සතර
ප්රත්යයෙයන� ද ප්රත්යය ෙ�. අ�පාක නාමය ද ෙමෙස් දත ය�තු. ෙ� නාමය
ෂඩායතනයන�ට ප්රත්යය වන සැ��.
අරෑපභවෙය� �� ද රෑපෙයක� �� ද අායතනයකට ප්රත්යය ෙනාෙ�. එ� රෑප කැල ම
නැ� බැ��.

පංචෙවාකාර භවෙය� වස්ත�රෑප මනායතනයට ප්ර�ස��ෙය� � සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ,
�ස්සය, �ප්පය�ත�ත අ��, අ�ගත යන ෂ� ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. භූතරෑප සතර
ප්ර�ස�� ප්රවෘත�� ෙදක�� ම ලැෙබන ලැෙබන ප�� චක�ඛායතනා� පසට සහජාත,
�ස්සය, අ��, අ�ගත යන �� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ���න��යරෑපය චක�ඛායතනා�
පසට ප්රවෘත�� ප්ර�සන�� ෙදක�� ම අ��, අ�ගත, ඉන��ය යන තුන� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ�. අාහාර රෑපය අ��, අ�ගත, අාහාර යන තුන� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ ද අාහාර
රෑප ��න�ට ය. එ ද ප්රවෘත��ෙය� ය. චක�ඛායතනා� පස චක�ඛ-ු ෙසෝත-ඝාණ-��හා
කාය�ඤ්�ණ සංඛ්යාත මනායතනයට තස්සය පුෙරජාත, ඉන��ය, �ප්පය�ත�ත, අ��,
අ�ගත යන ෂ� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ ද ප්රවෘත��ෙය� ය. වස්ත�රෑපය ඒ
පඤ්ච�ඤ්�ණ හැ� ෙසස� මනායතනයට �ස්සය, පුෙරජාත, �ප්පය�ත�ත, අ��, අ�ගත
යන පඤ්චප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එ ද ප්රවෘත��ෙය� ය. ෙ� රෑපය ෂඩායතනයන�ට
ප්රත්යය වන සැ� �.
ස්කන�ධත�ය වස්තුරෑප සංඛ්යාත නාම රෑප ෙදක මනායතනයට සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ,
�ස්සය, �පාක, ස�පය�ත�ත, �ප්පය�ත�ත, අ��, අ�ගතා� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙසස�
තැන� ද ෙමෙස් සැල�ය ය�තු �.
ෙ� ඉතා ��ෙබාධ ය. �� න�වණ උපදවා උගත ය�තු �.
5 චක්ඛායතනාදි පස චක්ඛුසම්ඵස්සාදි පසට �ස්සය පුෙරජාත ඉන��ය, �ප්පය�තත
� , අ��
අ�ගත යන ෂ� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �පාක මනායතනය �පාක මෙනාඵස්සයට
සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, �පාක අාහාර ඉන��ය, ස�පය�ත�ත අ�� අ�ගත යන
නව ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. බා�ර වූ රෑපායතනා� පස චක�ඛුස�ඵස්සා� පසට
අාර�මණ පුෙරජාත, අ��, අ�ගත යන �� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ඒ රෑපායතනා�
පස ද ධ�මාර�මණය ද මෙනාස�ඵස්සයට අාර�මණ ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
6 චක්ඛුසම්ඵස්සාදි ඵස්ස පස පඤ්චද්වාරෙය� චක�ෂුඃ ප්රසා�� වස්තුක වූ
පඤ්චෙව්දනාවන්ට සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ �ස්සය �පාක, අාහාර, ස�පය�ත�ත, අ��,
අ�ගත යන අෂ්ට ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ඒ පස ම එක� එක� ද්වාරෙය� ෙසස�
ස�ප��ඡන සන��රණ ත�ර�මණ වශෙයන� පැවැ� කාමාවචර �පාක ෙ�දනාවන�ට
උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. සහජාත මෙනාස�ඵස්ස සංඛ්යාත ඵස්සය
මෙනාද්වාරෙය� ත�ර�මණ වශෙයන� පැවැ� කාමාවචර �පාක ෙ�දනාවන�ට මුල
�ක�වුණ� අෂ්ට ප්රත්යෙයන�ම ප්රත්යය ෙ�. ප�සන�� භව�ග චු� වශෙයන� පැවැ�
ෛත�භූමක �පාක ෙ�දනාවන�ට ද ඒ මෙනෝස�ඵස්සය එෙස් ම ප්රත්යය ෙ�.
මෙනාද්වාරෙය� ත�ර�මණ වශෙයන� පැවැ� කාමාවචර ෙ�දනාවන�ට
මෙනාද්වාරාව�ජන ස�ප්රය�ක�ත මෙනාස�ඵස්සය උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
7 ෙව්දනාව තණ්හාවට උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.

8. තණ්හාව කාමුපාදානයට උප�ශ්රය ප්රත්යෙයන� ද ��ඨුපා�නා� තුනට සහජාත,
අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, ස�පය�ත�ත, අ��, අ�ගත, ෙහතූ යන සප්ත ප්රත්යෙයන� ද
ප්රත්යය ෙ�.
9. උපාදානය භවයට උප�ශ්රය ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
10. භවය ජාතියට ක�ම උප�ශ්රය යන ද්� ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම� භව න� ක�ම
භවය �.
11. ජාති ජරාමරණාදීන්ට උප�ශ්රය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙමය �ශුද්�මා�ගය අැස�රැ
ෙකාටැ සැෙක�න� ලියන ල�. �ෙශ්ෂ �භාග එ� බැලිය ය�තු �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අ�ද්යාව ත�ි�ධ සංස්කාරයන�ට කවර කවර ප�ඨාන ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය � ද?
සංස්කාර ��නයට හා භවය ජා�යට කවර කවර ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය � ද?
��න නාමරෑපයන�ට කවර කවර ප්රත්යය ලැබැ ප්රත්යය � ද?
නාම රෑපයන�ෙගන� ෂඩායතන වන කල ලැෙබන ප�ඨාන ප්රත්යය දක�වන�.
ෂඩායතන ස්ප�ශයට ද, ස්ප�ශ ෙ�දනාවට ද, ෙ�දනාව තෘෂ්ණාවට ද, තෘෂ්ණාව
උපා�නයන�ට ද, උපා�න භවයට ද ප්රත්යය වන�නට කවර කවර ප්රස්ථාන ප්රත්යය
ලැ�ය ය�තු ද? ජා� ජරා මරණයන�ට කවර ප්රත්යය ලැබැ � ද? ෙසෝකා�ය
අ�ද්යාවට ෙකෙස් ප්රත්යය � ද?

19. සූවිසි පට්ඨාන පිළිබඳ ෂඩ්විධ සඞ්ග්රහය.
ප��චසමුප්පාදෙය� එක� එක� ප��චසමුප්පාදෙයක� එක� එක� ප��චසමුප්පන�නයකට
ෙ� ෙ� ප�ඨාන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� ය� යට පාඩ�න� දක�වන ලද්ෙද් ය. නාම,
රෑප, ප්රඥප්� ස�බ�ධ වැ ෙගනැ බලන කල්� 1. නාමය නාමයට ද, 2. නාමය
නාමරෑපයන�ට ද, 3. නාමය රෑපයට ද, 4. රෑපය නාමයට ද, 5. ප්රඥප්� නාම රෑප
නාමයට ද, 6. නාමරෑප නාම රෑපයන�ට ද කවර කවර ප�ඨාන ප්රත්යයයන�ෙගන� ප්රත්යය
වන�ෙන� � � දක�වන� සඳදහා ෙමය ලියන� ලැෙ�.
1. නාමය නාමයට ෂට් ප්රත්යෙයකින් ප්රත්යය වන්ෙන් ය.
ඒ ෙමෙස් �. නාම න� ෙ�දනා� සතර අරෑපස්ක�ධය - ෙහවත� �ත�ත ෛචත�ක �.
අනන�තර �රැද්ධ �ත�ත ෛචත�ක ප්රත්යුත�පන�න �ත�ත ෛචත�කයන�ට අනන්තර,
සමනන්තර, න�ථි, විගත යන �� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එක� �තක� �� නැ� වූ
කල්�ම තව �ෙතක� උප�. නැ� වූ මුල් �ත ඊළඟ උප�න ෙදවන �තට අනන�තර,

සමනන�තර, න��, �ගත වශෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �� �ත�� ද ��මුක�ත �ත�� ද ෙ�
ක�මය ෙමෙස් මැ �.
පු�ම ජවන පශ්�ම ජවනයන�ට ආෙසවන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ජවන නාම ය,
ෙහවත� �ත�ත ෙචෙත�කය, ෙම� ලා මුල් �ක�වුණ� ප්රත්යය සතර ෙනා ලැෙබ� � ෙනා
��ය ය�තු. එෙහත� ෙම� අාෙසවන �ෙශ්ෂ ය. අාෙසවන ප්රත්යය වන�ෙන� ජවන�
පමෙණ�. එ� � ෙලෝෙකෝත�තර ජවන අාෙසවන ෙනා වන බව දත ය�තු. මා�ග ජවන
ඵල ජවනයන�ට අාෙසවන ෙනා ෙව�. ඵල ජවන ද මා�ග ජවනයාෙග් අාෙසවන ෙනා ල
බ�. �න�න ජා�ක ධ�ම අෙන්යාන්යයන�ට අාෙසවන ෙදන�නට ෙහෝ අෙන්යාන්යයන�ෙග්
අාෙසවන ගන�නට ෙහෝ අසම�ථ ය. “ෙලාක�ත්තෙරා පන ආෙසවනපච්චෙයා නාම න�ථි”
යන� එෙහ�න� �යන ල�. ෙගාත�භූ �ත මා�ග �තට අාෙසවන ප්රත්යය ෙ�. “ෙගාත්රභ�
මග්ගස්ස ආෙසවන පච්චෙයන පච්ෙචයා. ෙවාදානං මග්ගස්ස ආෙසවන පච්චෙයන
පච්චෙයා,” යන� ප�ඨාන �. ෙගාත�භූ ෙලෝෙකෝත�තර ෙනා ෙ�. ඵල �ත ද ඵල �තකට
අාෙසවන ෙනා ෙ�. �පාක �ත� කැල ම අාෙසවන ප්රත්යය ෙනා ෙ�. ක�ියා �ත�වලින�
අාව�ජනද්වය අාෙසවන ප්රත්යය ෙනා ෙ�. ජවන ෙනා වන බැ��.
සහජාත �ත�ත ෙචෙත�ක අෙන්යාන්යයන�ට ස�පය�ක�ත ප්රත්යෙයන� ප්රත්යය ෙ�. �ත�ත ද
නාම ය. ෛචත�ක ද නාම ය. එය අෙන්යාන්යයන�ට ස�ප්රය�ක�ත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ�. රෑප සහජාත වුව ද ස�ප්රය�ක�ත ෙනා ෙ�.
ෙමෙස් නාමය නාමයට අනන�තර සමනන�තර, න�� �ගත, අාෙසවන, ස�ප්රය�ක�ත යන
ෂ�ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන බව දත ය�තු �.
2. නාමය නාමරෑපයන්ට පඤ්ච ප්රත්යයෙයකින් ප්රත්යය වන්ෙන් ය. ඒ ෙමෙස් ය.
ෙහ්තු නාමරෑපයන�ට ෙහ්ත�ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙ�. ෙහ්තු න� ෙලෝභා� ෂ� ෙහ්තු ය. ඒ
නාම ය. ෙහ්තු තමා හා ෙය�ණ� �ත�ත ෛචත�කයන�ට හා තත� සමු�ථාන රෑපයන�ට
ධ්යාන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
ඣධාන�ග ‘නාමරෑපයන�ට මාර්ග ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙ�. ඣධාන�ග න� �ත�කා�
ධ්යානා�ග සත ය. එ ද නාමය ධ්යානා�ග තත� ස�ප්රය�ක�තයන�ට හා තත� සමු�ථාන
රෑපයන�ට ධ්යාන ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
මා�ගා�ග නාම රෑපයන�ට මාර්ගප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙ�. මා�ගා�ග න� ස�මා���
අා� ෙ�ෙළාස ය. එ ද නාම ය. මා�ගා�ග ස�ප්රය�ක�තයන�ට හා තත� සමු�ථාන රෑපයන�ට
මා�ගප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
ෙ�තනා නාමරෑපයන�ට කර්මප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙ�. ඒ වනා� සහජාතෙ�තනාය,
නානා�ෂ�ක ෙ�තනා ය � ද්��ධ ෙ�. සහජාත ෙ�තනා ද ක�මය � �ය ය�තු
සං�ධාන බැ��. ඒ �ය� �ත�� අැත�ෙත� ය. ඒ ස�ප්රය�ක�ත නාමයයන�ට ද තත�

සමු�ථාන රෑපයන�ට ද සහජාත ක�ම ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. නානා�ෂ�ක ෙ�තනා
න� මතු �පාක �ත� හා ක�මජ රෑප �පද�ෙම� සම�ථ වූ ෙ�තනා ය. එය �ජ �ධාන
කෘත්යය �ද්ධ ෙකෙ�. කුශලාකුශල �ත�� පමණක� අැත�ෙත� ය. එය ක�මා���වෘත�ත
නාමරෑපයන�ට නානා�ෂ�ක ක�මප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
�පාකස්ක�ධ අෙන්යාන්යයන�ට ද තත�සමු�ථාන රෑපයන�ට ද විපාකප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය
ෙ�. �පාක ද නාමය.
ෙමෙස් ෙහ්තු අා� නාම නාමරෑපයන�ට ෙහ්තු, ඣධාන, මග්ග, ක�ම, �පාක යන
පඤ්චප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන බව දත ය�තු�.
3. නාමය රෑපයට එක් ප්රත්යයෙයකින් ප්රත්යය වන්ෙන් ය. ඒ ෙමෙස් ය. පස� වැ උප�න
�ත�ත ෛචත�ක පූ�ව වැ උපන� ෙ� කයට පශ්වා�ජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
�ස්තරය යට �යන ල�. ෙමෙස් නාමය රෑපයට එක� ප්රත්යයෙය�න� ප්රත්යය වන බව දත
ය�තු �.
4. රෑපය නාමයට එක් ප්රත්යයෙයකින් ප්රත්යය වන්ෙන් ය. ඒ ෙමෙස් ය. චක�ඛු, ෙසෝත,
ඝාණ, ��හා, කාය, හදය යන වස්තු රෑප සය චක�ඛු�ඤ්�ණ ධාතු අා� සත�ත
�ඤ්�ණ ධාතූන�ට පුෙරජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. එෙස් ම රෑපා� අාල�බන පස
චක�ඛු�ඤ්�ණ�� අා� �� �ත�තයන�ට පුෙරජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම�
�ස්තර ද යට දක�වන ල�. ෙමෙස් රෑපය නාමයට එක� ප්රත්යයෙය�න� ප්රත්යය වන බව
දත ය�තු �.
5. ප්රඥප්ති නාමරෑප නාමයට ආරම්මණ, උපනිශ්රය යන ද්විප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්.
ප්රඥප්� මතු ෙතෝරා ෙදන� ලැෙ�. නාම න� ෙම� �ත�ත ෛචත�ක ය. රෑප න� යට
�ක�වුණ� රෑප මැ �. අාර�මණ ප්රත්යය යන�ෙන� අාර�මණ වනා� රෑපාර�මණා�
වශෙයන� ෂ��ධ ෙ�. උප�ශ්රය ප්රත්යය ද ආරම්මණූප නිස්සය, අනත්ත රෑපනිස්සය,
පකත�පනිස්සය � ත��
ි ධ ෙ�. ගරැකත අාර�මණ ආරම්මණූපනිස්සය ය. ඒ වනා�
ප්රත්යෙව�ෂණ වශෙයන� ද අාස්වාදනා� වශෙයන� ද ගරැෙකාට ගන�නා ලද
ඉෂ්ටාර�මණය �. ගරැ ෙකාටැ ගැන�ම ද ඒ ඒ සත��වයන�ෙග් රැ�ය වශෙය�. ගූථ
කුණපා�ය ස�නඛ �ල මැ� අා�න�ට රැ� ෙ�. එ බැ�න� එය ඔවුන�ට ගරැකත අාර�මණ
�. අනන�තර �රැද්ධ �ත�ත ෛචත�ක අනත්තරෑපනිස්සය �. පකත�පනිස්සය න�
ප්රක�ෂෙයන� කරන ලද්ෙදන� වූ උප�ශ්රය �. ෙනාෙහාත� ප්රකෘ�ෙයන� අන්යයන� හා
අ�ශ්රණෙයන� වූ උප�ශ්රය �. ශ්රද්ධා�ය ද රාගා�ය ද, ස�ඛ, �ඃඛ, පුද්ගල, ෙභාජන,
සෘතුෙස්නාසන ද අධ්යාත�මෙය� හා බා�රෙය� කුශලා�න�ෙග් උපත��යට පකතූප�ස්සය
�. එෙස් ම ක�මය �පාකයට පකතූප�ස්සය �. එ� �ෙශ්ෂ �භාගෙයක� සැෙක�න�
ෙමෙස් දත ය�තු. යට ද සාමාන්යෙයන� �ක���.

ශ්රද්ධා�ය අධ්යාත�මෙය� හා බා�රෙය� කුශලා�න�ෙග් උත�පත��යට පකතූප�ස්සය �.
ශ්රද්ධාදි යන�ෙන� අා� ශ�දෙයන� ශීල, ශ්රැත, ත්යාග, ප්ර��ය ගන�ෙන� ය. ශ්රද්ධාව �සා
දන� ෙද�, �ල් ග��, ධ්යානා�ය උපදව�. ෙම� ශ්රද්ධාව කුශලයන�ට උප�ශ්රය ප්රත්යය
�. ශ්රද්ධාව �සා මානය උපදව�. දෘෂ්� ග��. ෙම� ශ්රද්ධාව අකුශලයන�ට උප�ශ්රය
ප්රත්යය �. ශ්රද්ධාව �සා ශ�රය තව�, �ක� �ඳ��. ෙම� ශ්රද්ධාව අව්යාකෘතයන�ටන
උප�ශ්රය ප්රත්යය �. ශීලා�ය �සා ද ෙමෙස් �.
රාගා�ය අධ්යාත�මෙය� හා බා�රෙය� අකුශලා�න�ෙග් උත�පත��යට උප�ශ්රය ප්රත්යය �.
රාගා� යන�ෙන� අා� ශ�දෙයන� ෙ�ස, ෙමෝහ, මාන, ���, ප�ථනා, දස අකුසල,
පඤ්චානන�ත�ය ගන�ෙන� ය. රාගය �සා සතුන� මර�. ෙහාරක� අා�ය කර�. ෙම�
රාගය අකුශලයන�ට උප�ශ්රය ප්රත්යය �. රාගය �සා දන� ෙද�. �ල් ග��. ධ්යානා�ය
උපදව�. ෙම� රාගය කුශලයන�ට උප�ශ්රය �. රාගය �සා ශ�රය තව�, �ක� �ඳ��.
ෙම� රාගය අව්යාකෘතයන�ට උප�ශ්රය �.
ස�ඛ, �ඃඛා�ය ද අධ්යාත�මෙය� හා බා�රෙය� කුශලා�න�ට උප�ශ්රය ප්රත්යය �. කා�ක
ස�ඛය �සා දන� ෙද�, �ල් ග��, ධ්යානා�ය උපදව�. ෙම� ස�ඛය කුශලයන�ට උප�ශ්රය
ප්රත්යය �. ඒ ස�ඛය �සා ප්රාණඝාත කර�. ෙසාරක� අා�ය කර�. ෙම� ස�ඛය
අකුශලයන�ට උප�ශ්රය ප්රත්යය �. �ඃඛා�ය �සා ද ෙමෙස් ය.
බලවත� වූ ක�මය �පාකයට උප�ශ්රය ප්රත්යය �. ෙ� �යල්ල පකතූප�ස්සය බව දත
ය�තු. උප�ශ්රය ප්රත්යය ඉතා �ස්තර ය. ෙමයට ප්රත්යෙයාපෙද්ශය � �යන� ලැෙ�. �ස්තර
පට්ඨාන පඤ්හවාරෙයහි බලන�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

නාමය නාමයට ප්රත්යය වන ෂ� අාකාරය ලිය�.
නාමය නාමරෑපයන�ට ප්රත්යය වන පස් අාකාරය දක�වන�.
නාමය රෑපයට ප්රත්යය වන අාකාරය ලියන�.
රෑපය නාමයට ප්රත්යය වන අාකාරය ලියන�.
ප්රඥප්� නාම රෑප නාමයට ප්රත්යය වන ෙද අාකාරය ලියා උප�ශ්රය ප්රත්යය
පි�බඳද �ස්තරයක� දක�වන�.

20. සූවිසි පට්ඨාන පිළිබඳ ෂඩ්විධ සංග්රහ (ෙදවන ෙකාටස)
6. නාමරෑප නාමරෑපයන්ට අධිපති, සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, නිස්සය, ආහාර, ඉන්ද්රිය,
විප්පයුත්ත, අ�ථි, අවිගත යන නව ප්රත්යයෙයන් සුදුසු පරිදි ප්රත්යය වන්ෙන් ය. ෙම� ස��ස�
ප�� යන� �ෙශ්ෂෙයන� �� කටය�තු �. ෙවන� ෙවන� වැ �ක�වූ කල්� ෙත�රැ� ගැ�ම
පහස� බැ�න� එෙස් දක�වන� ලැෙ�.

නාමරෑප නාමරෑපයන්ට අධිපති ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. අ�ප� ප්රත්යය යට දක�වන ල�.
ෙම� තව ද ස්වල්පෙයක� දක�වන� ලැෙ�. අ�ප� වනා� අාල�බනා�ප� සහජාතා�ප�
ය � ෙද වැ�රැ�. ගරැ කත අාල�බන අාල�බනා�ප�ය. එය නාමයට පමණක� ප්රත්යය
ෙ�. කුශල, අකුශල, අව්යාකෘත කුශලා�න�ට අාල�බනා�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන
සැ� බලන�. දන� �, �ල් සමාදන� වැ ඒ �නා�ය ගරැ ෙකාටැ අරමුණ� කරන �ට ද, ෙපර
කළ පින� ගරැ ෙකාටැ අරමුණ� කරන �ට ද, ධ්යානෙයන� නැඟී ඒ ධ්යාන ගරැ ෙකාටැ
අරමුණ� කරන �ට ද, ෛශ�ෂයන� ෙගාත�භූ ෙවා�න ගරැ ෙකාට අරමුණ� කරන �ට ද
කුශල කුශලයන�ට අාල�බනා�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. දන� �� අා�ය ෙකාටැ ඒ
ගරැ ෙකාටැ ෙගන අාස්වාදන අ�න�දන, රාගා�ය උපදවන �ට කුශල අකුශලයන�ට
අාල�බනා�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. රහතන� මා�ගෙයන� නැගී ඒ මා�ගය ගරැ
ෙකාටැ අරමුණ� කරන �ට කුශල අව්යාකෘතයන�ට අාල�බනා�ප� ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය
ෙ�. අකුශලා�න�ට අාල�බනා�ප� වන සැ� ද ෙ� �යාෙයන� සලකන�. සහජාත වූ
ඡ��� අ�ප� ධ�ම සතර සහජාත වූ නාමරෑපයන�ට සහජාත අ�ප� ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. �ස්තර යට දක�වන ල�. ෙමෙස් නාමරෑප නාමරෑපයන�ට අ�ප�
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි සහජාත ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. සහජාත ප්රත්යය යට
දක�වන ල�. �ත�ත ෛචත�ක අෙන්යාන්යයන�ට හා සහජාත රෑපයන�ට ද, මහාභූත
අෙන්යාන්යයන�ට හා උපා�රෑපයන�ට ද ප්ර�සන�� �ෂණෙය� වස්තු �පාක
අෙන්යාන්යයන�ට ද සහජාත ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� සහජාත ත�ි�ධ වූ සැ� ද
සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්.
අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යය ද යට දක�වන ල�. �ත�ත ෛචත�ක අෙන්යාන්යයන�ට ද, මහා
භූත අෙන්යාන්යයන�ට ද, වස්තු �පාක අෙන්යාන්යයන�ට ද අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යයෙයන�
ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� එය ත��
ි ධ වූ සැ� ද සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි නිස්සය ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. �ස්සය ප්රත්යය ද
යට දක�වන ල�. �ත�ත ෛචත�ක අෙන්යාන්යයන�ට හා සහජාත රෑපයන�ට ද මහාභූත
අෙන්යාන්යයන�ට හා උපා�රෑපයන�ට ද, ච�ෂුරා� වස්තු සය චක�ඛු�ඤ්�ණා� සප්ත
��න ධාතූන�ට ද, �ස්සය ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� එ ද ත�ි�ධ වූ සැ�
සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි ආහාර ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. අාහාර ප්රත්යය ද යට
දක�වන ල�. කබලීකාරාහාර ෙ� කයට ද ඵස්සා� අරෑපාහාර තුන සහජාත නාමරෑපයන�ට
ද අාහාර ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� අාහාර ප්රත්යය ද්��ධ වූ සැ� සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි ඉන්ද්රිය ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. ඉ��ය ප්රත්යය ද යට
දක�වන ල�. චක�ඛු��යා� ඉ��ය පස චක�ඛු�ඤ්�ණා� ෙදපස්�ඤ්�ණයන�ට ද රෑප

�����ය ක�මජ රෑපයන�ට ද, ම���යා� අරෑප ඉ��ය සහජාත නාමරෑපයන�ට ද ඉ��ය
ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� ඉ��ය ප්රත්යය ත��
ි ධ වූ සැ� ද සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි විප්රයුක්ත ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. �ප්රය�ක�ත ප්රත්යය ද
යට දක�වන ල�. ප්ර�ස�� �ෂණෙය� හෘදය වස්තුව �පාකයන�ට සහජාත �ප්රය�ක�ත
වශෙයන� ද, �ත�ත ෛචත�ක සහජාත රෑපයන�ට සහජාත �ප්රය�ක�ත වශෙයන� හා ඒ
�ත�ත ෛචත�ක පළමු පහළ වූ ෙ� කයට ප�ඡාජාත �ප්රය�ක�ත වශෙයන� ද ච�ෂුරා�
වස්තු සය ප්රවෘත�� කාලෙය� චක�ඛ�
ු ඤ්�ණා� සප්ත ��නයන�ට පුෙරජාත �ප්රය�ක�ත
වශෙයන� ද ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� �ප්රය�ක�ත ප්රත්යය සහජාත �ප්රය�ක�ත, පුෙරජාත
�ප්රය�ක�ත, පශ්වා�ජාත �ප්රය�ක�ත වශෙයන� ත��
ි ධ වූ සැ� ද සලකන�.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට සුදුසු පරිදි අස්ති ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. අස්� ප්රත්යය ද යට
දක�වන ල�. ඒ වනා� සහජාත අස්�, පුෙරජාත අස්�, ප�ඡාජාත අස්�, අාහාර අස්�,
ඉන��ය අස්� ය � පඤ්ච�ධ ෙ�. සහජාත අස්�ය ද සහජාත ප්රත්යයට � ප�� තුන�
අාකාර �. එක� වැ හටගැ�� වශෙයන� අැත�ෙත� ය යන� එ� අ�ථ �. පුෙරජාත අස්� ද
පුෙරජාත ප්රත්යයට � ප�� ෙද අාකාර �. පළමු උප�� වශෙයන� අැත�ෙත� ය යන� එ�
අ�ථ �. ප�ඡාජාත අස්� ද පශ්වා�ජාත ප්රත්යයට � ප�� එක �ධ ය. පස� වැ හටගැ��
වශෙයන� අැත�ෙත� ය යන� එ� අ�ථ �. අාහාර අස්� යන�ෙනන� කබලීකාරාහාර ගන�ෙන�
ය. “කබලීකාෙරා ආහාෙරා ඉමස්ස කායස්ස අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා” යන� ප�ඨාන �.
ඉන��ය අස්� යන�ෙනන� රෑප �����ය ගන�ෙන� ය. “රෑපජීවිතින්ද්රියං කටත්තා රෑපානං
අ�ථිපච්චෙයන පච්චෙයා” යන� පට්ඨාන �. ඒ ෙදක ද එක�ට ය. �ස්තර පට්ඨාන
පඤ්හවාරෙයහි ය. ��ෙයන� සලකා උගත ය�තු �.
නාමරෑප නාමරෑපයන්ට අවිගත ප්රත්යයෙයන් ප්රත්යය ෙව්. එ ද යට �ක���. සහජාත
අ�ගත, පුෙරජාත අ�ගත, ප�ඡාජාත අ�ගත, අාහාර අ�ගත, ඉන��ය අ�ගත ය� අ�ගත
ප්රත්යය ද පඤ්ච�ධ ෙ�. �යල්ල අස්� ප්රත්යය බඳ� �.
“සහජාතං පුෙරජාතං පච්ඡාජාතං ච සබ්බථා
කබලීකාෙරා ආහාෙරා රෑපජීවිතමිච්චයං
පංචවිෙධා ෙහාති අත්ථිපච්චෙයා ච අවිගතපච්චෙයා ච.”
යන� ස�ග්රහ ගාථා �.
ෙමෙස් නාමරෑප නාමරෑපයන�ට අ�ප� සහජාතා� නව ප්රත්යයෙයන� ප්රත්යය වන�ෙන� �.
“ඡද්ධා නාමං ත� නාමස්ස පංචධා නාමරෑපිනං
එකධා පුන රෑපස්ස රෑපං නාමස්ස ෙචකධා
පඤ්ඤත්ති නාමරෑපානි නාමස්ස දුවිධා ද්වයං
ද්වයස්ස නවධා ෙචති ඡබ්බිධා පච්චයා කථං”

යන� සංග්රහ �.
නාමය නාමයට ස අාකාරෙය�න� ද, නාමය නාමරෑපයන�ට පස් අාකාරෙය�න� ද, නාමය
රෑපයට එක� අාකාරෙය�න� ද, රෑපය නාමයට එක� අාකාරෙය�න� ද පඤ්ඤත�� නාමරෑප
නාමරෑප නාමයට ෙද අාකාරෙය�න� ද නාමරෑප නාමරෑපයන�ට නවාකාරෙය�න� ද
ප්රත්යය ෙ�. ෙම�න� ප්රත්යය ක�ම ෂ��ධ �ය. ෙ� පාඩ� ෙද�න� �ක�වුෙණ� ෙ� බව දත
ය�තු�.
ප්රශ්න.
1. නාමරෑප නාමරෑපයන�ට ෙකෙතක� ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය ෙ� ද? ඒ කවරහ� ද?
2. නාමරෑප නාමරෑපයන�ට අ�ප�, සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය
වන සැ� දක�වන�.
3. නාමරෑප නාමරෑපයන�ට �ස්සය, අාහාර, ඉන��ය ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය වන සැ�
දක�වන�.
4. නාමරෑප නාමරෑපයන�ට �ප්පය�ත�ත අ��, අ�ගත ප්රත්යයන�ෙගන� ප්රත්යය වන සැ�
දක�වන�.
5. ෂ��ධ සංග්රහ ගාථා ලියන�.

21. පට්ඨාන ප්රත්යය සංග්රහ.
නාමා�ය නාමා�යට ස අාකාරෙය�න� ප්රත්යය වන සැ� යට පාඩ� ෙද�න� දක�වන
ලද්ෙද් ය. ස��� ප�ඨාන ප්රත්යය එ�ම ප්රත්යය සතෙරක අැතුළත� වන සැ� ෙම� දක�වන�
ලැෙ�.
ආරම්මණ ප්රත්යය, උපනිශ්රය ප්රත්යය, කර්මප්රත්යය, අස්ති ප්රත්යය යන ෙම් සතර ප්රත්යයෙයහි
සියලු පට්ඨාන ප්රත්යය ඇත�ළත් වන්ෙන් ය. ඒ ෙමෙස් ය.
අ�ප�ප්රත්යය අාර�මණා�ප�, සහජාතා�ප�ය � ද්��ධය. ඉන� අාර�මණා�ප�
ක�මප්රත්යය හැ� ෙසස� තුන� ප්රත්යයෙය� අැතුළත� ෙ�. අාර�මණ ප්රත්යය පවා ක�ම
ප්රත්යයෙය� අැතුළත� ෙනා වන බව ද අාර�මණා�ප� කැල ම එ� අැතුළත� ෙනා �ය
හැ� බව ද ටීකාෙවක දක�ව�. සහජාතා�ප� අස්�ප්රත්යයෙය� අැතුළ�.
�ශ්රය ප්රත්යය සහජාත, වස්තු පුෙරජාත, ව�ථාර�මණ පුෙරජාතය � ත��
ි ධ ය. ඉන�
සහජාත, වස්තුපුෙරජාත �ශ්රය ප්රත්යය ෙදක අස්� ප්රත්යයෙය� අැතුළ�. ව�ථාර�මණ
�ස්සය වනා� අාර�මණ අස්� යන ප්රත්යය ෙදෙක� අැතුළ�. එ ද ඉ�න� ගරැකත න�
උප�ශ්රය ප්රත්යයෙය� අැතුළ�.

පුෙරජාත ප්රත්යය ද අාර�මණ පුෙරජාත, වස්තුපුෙරජාත, ව�ථාර�මණ පුෙරජාතය �
ත�ි�ධ ය. ඉන� වස්තුපුෙරජාත අස්�ප්රත්යයෙය� ද ෙසස� ෙදක අාර�මණ අස්� යන
ප්රත්යය ෙදෙක� ද ඒ ෙදක ද ඉ�න� ගරැකත න� උප�ශ්රය ප්රත්යයෙය� ද අැතුළ�.
ක�මප්රත්යය සහජාතක�ම, නානා�ෂ�ක ක�මය � ද්��ධ ය. ඉන� සහජාත ක�මප්රත්යය
අස්�ප්රත්යයෙය� අැතුළ�. නානා�ෂ�ක ක�ම ප්රත්යය බලවත� ය. ��වලය � ද්��ධ ය.
ඉන� බලවත� නානා�ෂ�ක ක�මප්රත්යය උප�ශ්රය ප්රත්යයෙය� ද, ��වල නානා�ෂ�ක
ක�මප්රත්යය ක�ම ප්රත්යයෙය� ද අැතුළ�.
�ය� අාහාර ප්රත්යය ද, �ය� ඉන��ය ප්රත්යය ද අස්� ප්රත්යෙය� අැතුළ�.
�ප්රය�ක�ත ප්රත්යය සහජාත, වස්තුපුෙරජාත, ව�ථාර�මණ පුෙරජාත, ප�ඡාජාතය �
චතු��ධ ය. ඉන� මුල් ෙදක හා අන��ම එක අස්�ප්රත්යයෙය� අැතුළ�. ව�ථාර�මණ
පුෙරජාත �ප්රය�ක�ත ප්රත්යය වනා� අාර�මණ, අස්� යන ප්රත්යය ෙදක�� අැතුළ�. එ ද
ඉ�න� ගරැකත න� උප�ශ්රය ප්රත්යයෙය� ය.
ෙසස� සතෙළාස් ප්රත්යය අතුෙරන� ෙහ්තු, සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, �පාක, ඣධාන, මග්ග,
ස�පය�ත�ත, අ�ගත, ප�ඡාජාත යන ප්රත්ය නවය අස්�ප්රත්යයෙය� අැතුළ�. අනන�තර,
සමනන�තර, අෙසවන, න��, �ගත යන පඤ්ච ප්රත්යය උප�ශ්රය ප්රත්යයෙය� අැතුළ�.
ෙමෙස් �ය� ප�ඨාන ප්රත්යය සභාග ස�ග්රහ වශෙයන� ෙ� අාර�මණා� චතුඃප්රත්යයෙය�
අැතුළත� වන බව දත ය�තු�. පරම�දීපනීටීකාව අැස�රැ ෙකාට ෙ� ලියන ල�.
�හා��ෙය� �ක�වුණ� ක�මය ම�මාත�ය � ද ය�ක��ය�කත
� ෙනා ෙ� ය� ද එ� �ය�.
තව ද �ය ය�ත�ෙතක� අැත. යට �ක�වුණ� �ය� තන�� ම සහජාතරෑපය � �ෙය් ප්රවෘත��
කාලෙය� ලා �ත�තජරෑපයන� ට ය. ප්ර�සන��කාලෙය� ලා ක�මජරෑපයන�ට ය. එ බැ�න�
සහජාත රෑප �ත�තජ ක�මජ වශෙයන� ෙදවැ�රැ� වන බව දත ය�තු.
එ� � ක�මජ රෑප නැ� තැන �ත�තජරෑප ෙනා ලැෙ�. ක�මජ රෑප අැ� තන�� ම �ත�ත
�ත�තජ රෑප උපද�ෙම� සම�ථය. අරෑපභවෙය� රෑපජනන ශක�� අැ� කාමාවචර �ත�
ඉප�ණ ද ඒ �ත�තජ රෑප න�පදව�. එ� ක�මජරෑප කැලම නැත.
තව ද ෙ� ස��� ප�ඨාන ප්රත්යයෙයෝ ලැෙබන ලැෙබන ප�� ෛත�කාලික වශෙයන� ද,
කාලමුක�ත වශෙයන� ද, අාධ්යාත��ක වශෙයන� ද, බා�ර වශෙයන� ද, සංඛත වශෙයන� ද
අසංඛත වශෙයන� ද ෙබදත හැ� ය. එෙස් ෙබ�ණ� ඔ�හ� ප්රඥප්�, නාම, රෑපය � තුන�
ෙකාටසකට අැතුළත� ෙව� ඒ ෙමෙස් ය.
අාර�මණ, අ�ප�, උප�ස්සය යන ප්රත්යය තුන ෛත�කාලික හා කාලමුක�ත ය.
ක�මප්රත්ය ව�තමානකාලික හා අ�තකාලික ය. අනන�තර, සමනන�තර, අාෙසවන න��,
�ගත යන ප්රත්යය පස අ�තකාලික ය. ෙසස� පසෙළාස ව�තමාන කාලික �.

අාර�මණ අ�ප�, සහජාත, අඤ්ඤමඤ්ඤ, �ස්සය, උප�ස්සය, පුෙරජාත, අාහාර,
අ��, අ�ගත යන ප්රත්යයෙයෝ අාධ්යාත��ක ද බා�ර ද ෙව�. ෙසස� තු�ස අාධ්යාත��ක ම
ෙ�.
අාර�මණ, අ�ප�, උප�ස්සය යන ප්රත්යය තුන සංඛත ද අසංඛත ද ෙ�. ෙසස්ස
සංඛත මැ �. ෙ� ෙතෝරා ගැන�ම �� න�වණ එළවා බලන කල්� අපහස� ෙනා ෙ�.
එෙහ�න� �ස්තර ෙනා කරන ල�.
ෙමෙස් කාලික, කාලමුක�ත, අාධ්යාත��ක, බා�ර, සංඛත, අසංඛත වශෙයන� ෙබ�ණ� ස���
ප්රත්යය ධ�ම ප්රඥප්�, නාම රෑප යන තුන� ෙකාටසට අැතුළත� ෙ�. එ� රෑප න�
රෑපස්ක�ධ ය. නාම න� �ත�තෛචත�ක සංඛ්යාත සතර අරෑපස්ක�ධ හා ��වාණය ය.
ඒ නාම අරෑපය � ද �යන� ලැෙ�. ��වාණය ෙම� නාමය � ගන�නා ලද බව දත ය�තු.
ඒ නාමරෑප ෙද�න� අවශිෂ්ට වූෙය් ප්රඥප්� ය. ප්රඥප්� �ළඟ පාඩෙමන� �ක�ෙ�.
“ඉති ෙතකාලිකා ධම්මා කාලමුත්තා ච සම්භවා
අජ්ඣත්තං ච බහිද්ධා ච සංඛතා සංඛතා තථා
පඤ්ඤත්ති නාමරෑපානං වෙසන තිවිධා ඨීතා
පච්චයා නාම පට්ඨාෙන චත�වීසති සබ්බථා.”
අ�ථ යට දක�වන ල�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.

ස��� ප්රත්යය කවර සතර ප්රත්යයෙය� අැතුළත� ද?
අාර�මණ ප්රත්යයෙය� අැතුළත� වන ප්රත්යය දක�වන�.
උප�ස්සය, ක�ම, අස්� ප්රත්යයන�� අැතුළත� වන ප්රත්යය දක�වන�.
කාල, කාලමුක�ත, අාධ්යාත��ක, බා�ර, සංඛත, අසංඛත ප්රත්යය ෙ� ෙ� ය �
දක�වන�.
5. ප්රඥප්�, නාම රෑප යන�ෙන� නාම, රෑප ෙ� ෙ� ය� දක�වන�. ��වාණය කුමක�
ෙහ�න� නාමෙය� අැතුළත� �� ද?

22. ප්රඥප්ති.
ස�මු�ය, පරමා�ථය � ධ�ම ද්��ධ ය. පරමා�ථ යට දක�වන ල�. ඒ වනා� නාම, රෑප,
�ත�ත, ෛචත�ක, රෑප, ��වාණ, රෑප, ෙ�දනා, සඤ්�, සංඛාර, �ඤ්�ණ, චක�ඛා�
අායතන, චක�ඛා� ධාතු අා� වශෙයන� දක�වන ලද්ෙද් ය. ස�මු� න� ප්රඥප්� ය.
ප්රඥප්� යන�ෙනන� පනවන� ලබන ෙද්ද, පනවන න� ද ගන� ලැෙ�. එ�න� එය අ�ථ
ප්රඥප්�ය නාම ප්රඥප්� ය � ද්��ධ වන බව දත ය�තු. අ�ථ ප්රඥප්� න� පරමා�ථ

වශෙයන� බලන කල්� නැතැ� �ය ය�තු වූ එෙහත� ඒ පරමා�ථයන�ෙග් ම ඡායාකාරෙයන�
�තට අරමුණ� වන�නා වූ ෙද් ය. එය ඒ ඒ අාකාර වශෙයන� සලකා එෙස් ගණන� ගන�
ලැෙ�. එබැ�න� එයට සංඛාය � �ය�. එෙස් දන�නා ලැෙ�. එබැ�න� එයට සමඤ්ඤාය
� �ය�. එෙස් ව්යවහාර කරන� ලැෙ�. එබැ�න� එයට ෙවාහාරය � �ය�. එෙස් පනවන�
ලැෙ� යන අ�ථෙයන� පඤ්ඤත්තිය � �යත�.
ඒ පඤ්ඤත�� වනා� සමූහ පඤ්ඤත��, සණ�ඨාන පඤ්ඤත��, සත�ත පඤ්ඤත��,
�සාපඤ්ඤත��, කාලපඤ්ඤත��, අාකාසපඤ්ඤත��, ��ත�ත පඤ්ඤත�� අා� වශෙයන�
නානා�ධ ය.
පෘ�� අා� මහාභූතයන�ෙග් පැ���, ඝන අා� ෙභද අැ� ඒ ඒ �ෙශ්ෂාකාර ෙගනැ
ව්යවහාර කරන� ලබන�ෙන� සමූහපඤ්ඤත��ය, පෘ��, ප�වත, න�, සාගර යනා�ය ෙම�.
දර මැ� වැල් අා� උපකරණයන�ෙග් සටහන� අාකාරය ෙගනැ ව්යවහාර කරන� ලබන�ෙන�
සණ්ඨානපඤ්ඤත්තිය රථ, සකට, ඝට පට අා�ය ෙම�.
ෙහ්තු ඵල පර�පරා වශෙයන� පවත�නා �ඤ්ඤත�� ඉ��ය ස�ත ස්ක�ධපඤ්චකය ෙගනැ
ව්යවහාර කරන� ලබන�ෙන� සත්තපඤ්ඤත්තිය පුරැෂ, පුද්ගල, �ව්ය, මන�ෂ්ය අා�ය ෙම�.
චන��ස��යයන�ෙග් උ��� අා�ය ෙගනැ �සාපඤ්ඤත�� ලැෙ�. පූ�ව�ශා පශ්�ම�සා
අා�ය ෙම�. ස��යයා උ�වූ කල්� දවස පි�බඳද පූ�වභාගා�ය ෙගනැ කාලපඤ්ඤත්තිය
ලැෙ�. පූ�වාහ්න, මධ්යාහ්න අා�ය ෙම�.
ඒ ඒ රෑපකලාපයන�ෙග් අස�ඵු�ඨාකාරය ෙගනැ ආකාස පඤ්ඤත්තිය ලැෙ�. කූප,
ගුහා�ය ෙම�.
ඒ ඒ කා�ණමණ�ඩල ස්වභාවා� ෙභද අැ� මහාභූත ��� ද ප�ක�මා� ෙභද අැ�
භාවනා �ෙශ්ෂ ද ෙගනැ නිමිත්තපඤ්ඤත්ති ලැෙ�. ප�ක�ම ��ත�ත, උද්ගහ
්ර ��ත�ත
අා�ය ෙම�. ෙ� ය අ�ථ ප්රඥප්� න�,
නාම ප්රඥප්� න� පරමා�ථයන�ට ෙහෝ ඒ අ�ථ ප්රඥප්�යට ෙහෝ පනවන න� ය. එය
නාම, නාමක�ම, නාමෙධය, �රැක��, බ්යඤ්ජන, අ�ලාප යන න� වලින� ද හඳ�න�වන�
ලැෙ�. එෙස් පනවන�ෙ◌න� ය යන අ�ථෙයන� පඤ්ඤත��ය � ද �යන� ලැෙ�. එ ද
විද්යමාන ප්රඥප්ති, අවිද්යමාන ප්රඥප්ති, විද්යමානෙයන් අවිද්යමාන ප්රඥප්ති,
අවිද්යමානෙයන්, විද්යමාන ප්රඥප්ති, විද්යමානෙයන් විද්යමාන ප්රඥප්ති අවිද්යමානෙයන්
අවිද්යමාන ප්රඥප්තිය � ෂ��ධ ෙ�.
පරමා�ථ වශෙයන� රෑප ෙවදනා�ය අැත�ෙත� ය. ඒ අැත�තා වූ ම රෑප ෙ�දනා�යට රෑප
ෙ�දනා අා�ය � �ය�. ඒ විද්යමාන ප්රඥප්ති �.

පරමා�ථ වශෙයන� භූ� ප�වතා�ය නැත�ෙත� ය. නැත�තා වූ භූ�ප�වතා�යට
භූත�ෙශ්ෂාකාරය ෙගනැ භූ�ප�වතා�ය � �ය�. ඒ අවිද්යමාන ප්රඥප්ති �.
ෂ� අ�� ලා�ෙයකුට ෂ��ඥ ය � �යන� ලැෙ�. පරමා�ථ වශෙයන� අ�� අැත�ෙත�
ය. ඒ ලා� පුද්ගලෙයක� ය� �ය ය�ත�ෙතක� නැත�ෙත� ය. එෙහත� එබන�දකුට ෂ��ඥය �
�ය�. ඒ විද්යමානෙයන් අවිද්යමාන ප්රඥප්ති �.
ස්ත�ීශ�දය � � කල්� පරමා�ථවශෙයන� ස්ත�ියක� නැත. ශ�දෙයක� න� නැත. ෙමය
අවිද්යමානෙයන් විද්යමාන ප්රඥප්ති �.
ච�ෂු� ��නය � � කල්� පරමා�ථ වශෙයන� ච�ෂු ද අැත�ෙත� ය. ��න ද අැත�ෙත�
ය. එ බැ�න� එය විද්යමානෙයන් විද්යමාන ප්රඥප්ති යි.
රාජ පුත�ය � � කල්� පරමා�ථ වශෙයන� රාජෙයක� ද නැත�ෙත� ය. පුත�ෙයක� ද නැත�ෙත�
ය. එ බැ�න� එය අවිද්යමානෙයන් අවිද්යමාන ප්රඥප්ති �.
නාමපඤ්ඤත��ය ෙ� ගාථාෙයන� පැහැ�ලි කරන� ලැෙ�.
“වචීෙඝාසානුසාෙරන ෙසාත විඤ්ඤාණවීථියා
පවත්තානන්තරැප්පන්න මෙනාද්වාරස්ස ෙගාචරා
අ�ා යස්සානුසාෙරන විඤ්ඤායන්ති තෙතාපරං
සායං පඤ්ඤත්ති විඤ්ෙඤය්යා ෙලාකසඞ්ෙකත නිම්මිතා”
රෑප, ෙ�දනා, භූ�, ප�වත යනා� ශ�ද අැ�ෙමන� අැ� වන ෙසාත�ඤ්�ණ ��
ප්රවෘත��යට අනතුරැ වැ උප�න මෙනාද්වාර ��යට අරමුණ� වන අ�ථෙයෝ එ�න� මතු
ය� ප්රඥප්�ෙයක අන�සාරෙයන� �නගන� ලැෙබත� ද ෙලෝක ස�ෙකත ���ත ව එය
(නාම) ප්රඥප්�ය � දත ය�තු යන� එ� අ�ථ �.
ප්රඥප්� අවෙබෝධයට පහස� බැ�න� සංෙ�ෂප කරන ල�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප්රඥප්� යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද?
අ�ථ ප්රඥප්� �පයක� දක�වා උ�හරණ ෙදන�.
නාමප්රඥප්� � වැ�රැ� ද? ඒ කවෙ� ද?
ෙ�දනා, ප�වත, ෂ��ඥ ෙ� කවර ප්රඥප්�වලට අැතුළත� ද?
ප්රඥප්� ප්රකාශක ගාථා ලියා අ�ථ පැහැ�ලි කරන�.

පටිච්චසමුප්පාදය නානා නයෙයන� ප්ර�මණ��ත ය. මහා සමු�ය ෙමන� ග��ර ය.
අ�ථකථාචා�ය බුද්ධෙඝෝෂ ස්වා� ෙමයට අටුවා ලියන�නට ෙගාස්, “මම මහමුහ�ෙද�

වැටුණකු ෙමන� ප්ර�ෂ්ඨා ෙනා ල��”� �ෙය් ය. ෙම� දක�වන ලද්ෙද් ��මාත�ෙය�.
�ෙශ්ෂ �භාග අාචා�ය මුඛෙයන� හා ග්රන�ථාන�තරෙයන� උගත ය�තු �.
පූජ්ය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්වාමීන්ද්රයන් කළ අභිධර්මචන්ද්රිකාෙව් පටිච්චසමුප්පාද
පාදයයි.

නවවන කර්මස්ථාන පාදය.
නෙමා භගවෙතා සම්බුද්ධස්ස.

1. සමථ භාවනා හා විදර්ශනා භාවනා.
�ත�තපා�� යට ප��ෙඡද අ�න� නාමරෑපා�න� පි�බඳද �ෙශ්ෂ �ස්තර දක�වන ලද්ෙද් ය.
ධ්යාන අ�� ලබා සමෘද්�මත� වන� කැමැත�තවුන� ��න� ද මා�ග ඵල ලබා සමා�මත�
වන� කැමැත�තවුන� ��න� ද මා�ග ඵල ලබා �වන� අවෙබෝධ කරන� කැමැත�තවුන� ��න�
ද ඒ නාමරෑපා�න� අතුෙරන� ��වක� අරමුණ� ෙකාට ෙගනැ භාවනා කළ ය�තු ය. භාවනා
න� වැ�ඹය-නැවත නැවත ����ම ය. ඒ භාවනා පි�බඳද �ෙශ්ෂ �භාග කර්මස්ථාන
පාදය යන න�න� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
භාවනා වනා� සමථ භාවනා විදර්ශනා භාවනා ය � ද්��ධ ෙ�. සමථ භාවනා න�
කාම�ඡ��� ෙකෙලස් ෙහෝ �ත�කා� ඔෟ��ක ධ�ම ෙහෝ සන��ඳ�වන භාවනා ය. සමථ
යන�ෙනන� එකාග්රතා සංඛ්යාත සමා�ය �යෙවන බව දත ය�තු. ඒ සමථ භාවනාෙයන�
ධ්යාන අ�� ලද හැ� ය. විදර්ශනා භාවනා න� �ෙශ්ෂෙයන� බලන භාවනා ය.
�ෙශ්ෂෙයන� බැලීම න� සාමාන්ය ෙලෝකයා ෙස් පඤ්ච ස්කන�ධා�ය ස්ත�ී පුරැෂා�
වශෙයන� ෙහෝ �ත්ය, ස�ඛ, අාත�ම වශෙයන� ෙහෝ ෙනා බලා ස්කන�ධා� වශෙයන� ද,
අ�ත්ය, �ඃඛ, අනාත�ම වශෙයන� ද බැලීම ය. �ද�ශනා යන�ෙනන� ප්ර�ව �යෙවන බව
දත ය�තු. ඒ �ද�ශනා භාවනාෙයන� �වන� ලද හැ� ය.
සමථ ෙහෝ �ද�ශනා භාවනා කරන�ෙන� ෙයෝගී ෙහවත� ෙයෝගාවචර ය � �යන� ලැෙ�.
භාවනාවට බස්නා ෙයෝගි ත�ෙ
ි හ්තුක ප්ර�ස��කයකු �ය ය�තුය. පි��� �ල්වතකු �ය
ය�තුය. අාවාසා� දස �ධ ප�ෙබෝධෙයන� �රැ �ය ය�තු ය. ක�මස්ථාන ෙදන කල්යාණ
�ත�යකු ෙවත එළ�ය ය�තු ය. භාවනාවට න�ස��ස� �හාර හැ� පියා ස��ස� �හාරෙයක
��ය ය�තු ය. කුඩා ප�ෙබෝධ �ඳ� ලිය ය�තු ය. �ය�ත භාවනා �� ෙනාපි�ෙහළා
භාවනා කළ ය�තු ය.
ෙම� ත�ිෙහ්තුක ප්ර�ස��කෙයක� ෙනා වැ අෙහ්තුක ද්�ෙහ්තුක ප්ර�ස�� �� න�
ෙකෙතක� උත�සාහ කළ ද භාවනා සඵල ෙනා ෙ�. සිල් නැත්තහුට ෙහෝ �ෂිත �ල්
අැත�තහ�ට �ත එකඟ කැ� ගත ෙනා හැ� ය. ආවාසාදි දසවිධ ප�ෙබාධ න� අාවාස,
කුල, ලාභ, ගණ, ක�ම, ගමන, ��, අාබාධ, ග්ර�ථ, සෘද්� යන ෙ� ය. කල්යාණ මිත්රයා
නම් ප්රිය, ගරැ, ස�භාව�ය වරද �ටු �ට �යන, වචන�ෂම, ගැඹුරැ කථා අැ�,
අස්ථානෙය� ෙනා ෙයාදන අාචා�ය ය. කර්මස්ථාන වනාහි සමථ ක�මස්ථාන �ද�ශනා
ක�මස්ථාන ය � ද්��ධ ෙ�. සමථ භාවනාවට ගත ය�තු ක�මස්ථාන සමථ ක�මස්ථාන
ය. �ද�ශනා භාවනාවට ගත ය�තු ක�මස්ථාන �ද�ශනා ක�මස්ථාන ය. ක�මස්ථාන න�
ෙයෝගී ක�මයට ස��ස� තැන� ය-අරමුණ� ය. චරිත වනා� රාග ච�ත, ද්ෙ�ෂ ච�ත,

ෙමෝහච�ත, ශ්රද්ධාච�ත, බුද්�ච�ත, �ත�කච�තය � ෂ��ධ ෙ�. ද්ෙ�ෂා�ය ද අැතත�
රාගය අ�ක වූෙය්-උත�සන�න වූෙය් රාගච�ත ය. ද්ෙ�ෂච�තා�ය ද ෙමෙස් ය. භාවනාවට
නුසුදුසු විහාර නම් මහා අාවාස, නව අාවාස, ජරා අාවාස, මහා මා�ගාසන�න අාවාස. ගල්
ෙපාකුණ� අැ� අාවාස, පලාපත� අැ� අාවාස, මල් අැ� අාවාස, ෙග� ජා� අැ� අාවාස,
මහාජනයා ගැවෙසන අාවාස, නගරාසන�න අාවාස, �ව දඬඩු අැ� අාවාස, ෙ�ෂත�ාසන�න
අාවාස, �සභාග පුද්ගලයන� අැ� අාවාස, පටුන� අසල අාවාස, ප�සර අාවාස, රාජ්ය �මා
අසල අාවාස, �සභාග රෑපා�ය ෙහෝ අමන�ෂ්යයන� ෙහෝ අැ� අාවාස, කල්යාණ �ත�යන�
නැ� අාවාස යන අටෙළාස් �හාර ය. භාවනාවට සුදුසු විහාර නම් ඉතා න��රැ, ෙනාළං,
ගමනාගමනයට පහස� මහාජනයා ෙනාගැවෙසන ශ�ද කලබල නැ�, මැ� ම�රැ අා�
උව�රැ නැ�, ��පස පහස�, ස��ස� කල්යාණ �ත�යන� අැ� ස්ථාන �. කුඩා ප�ෙබෝධ
න�, �ක� �ය, ෙකස්, �ලි� �වුරැ, අපිි�� ෙසනස�න� අා�ය �. නියමිත භාවනා විධි නම්
ක�ණ භාවනා�ය වඩන�ෙන� න�, එයට ස��ස� පි�ෙවලින� ෙ� ස�බන�ධ �ස්තර සිංහල
විසුද්ධිමාර්ගෙයන් උගත ය�තු �.
යට �ක�වූ ද්��ධ භාවනා අතුෙරන� �ද�ශනා භාවනා මතු දක�වන� ලැෙ�. සමථ භාවනා
ෙමෙස් ය. එ� ලා ක�මස්ථාන සත�ෙස�. ච�ත සෙය�. භාවනා තුෙන�. ��ත�ත ද
තුෙන�.
සතළිස් කර්මස්ථාන සත් ආකාරයකින් ෙබෙද්.
ක�ණ
අස�භ
අන�ස්ස�
අප්පමඤ්�
අාහාර ප�ක�කූල සඤ්�
චතුධාතු වව�ථාන
අාරැප්ප
සමථ ක�මස්ථාන

10
10
10
4
1
1
4
40

චරිත සය
රාග ච�ත, ද්ෙ�ෂච�ත, ෙමෝහච�ත, ශ්රද්ධාච�ත, බුද්� ච�ත, �ත�කච�ත ෙමය යට ද
�ක���.
භාවනා ත�න.
ප�ක�ම භාවනා, උපාචාර භාවනා, අ�පණා භාවනා
නිමිත්ත ත�න.
ප�ක�ම ��ත�ත, උද්ග්රහ ��ත�ත, ප්ර�භාන ��ත�ත, �ස්තර පි�ෙවලින� දක�වන� ලැෙ�.

ප්රශ්න.
1. භාවනා යන� �ම? ඒ � වැ�රැ� ද? කවෙ� ද?
2. ද්��ධ භාවනාෙයන� ලැ�ය හැ� ඵල කවෙ� ද? ෙයෝගී ෙහෝ ෙයෝගාවචර යන�
කවෙරක� ද?
3. ෙයෝගිෙයකු පි�බඳද අැ��ය ය�තු ගණ කවෙ� ද?
4. සත�ස් ක�මස්ථාන ෙබ� දක�වන�.
5. ච�ත සය ද භාවනා තුන ද ��ත�ත තුන ද දක�වන�.

2. දස කසිණ.
දස ක�ණ න�: 1. පඨවිකසිණ, 2. ආෙපාකසිණ, 3. ෙතෙජාකසිණ, 4. වාෙයාකසිණ, 5.
නීලකසිණ, 6. පීත කසිණ, 7. ෙලාහිතකසිණ, 8. අවදාතකසිණ, 9. ආකාස කසිණ, 10.
ආෙලාකකසිණ යන ෙ� ය.
1. පඨවිකසිණය. පඨ� න� පෘ�� ය. ක�ණ න� �යල්ල ය. ෙම� පෘ��ය කෘත�ිම ය,
ප්රකෘ�ය ය � ෙද වැ�රැ�. කෘත�ිම න� සා� ගන�නා ලද්ද ය. ප්රකෘ� න� ස්වභාවෙයන�
පි��ෙය් ය. එ න� කල�� තැන� ෙහෝ සා ෙපෝරැ ගෑ කුඹුරැ තැන� ෙහෝ අා�ය. කෘත�ිමය ද
සංහා�මය, තත�ස්ථකය � ෙද වැ�රැ� සංහා�ම න� කැමැ� තැනකට ෙගන යා හැ�
ෙස් සා� ගන�නා ලද්දය. තත�ස්ථක න� එ� ම �ෙබන ෙස් පි�ෙයල කැ� ගන�නා ලද්ද
ය. ෙම�න� ක�ණ මණ�ඩලයක� සා� ගන� කැමැත�තහ� ��න� ෙර� කෙඩක ෙහෝ ස�
පෙටක ෙහෝ කලාල අා� ��ෙවක ෙහෝ තණ ෙරාඩු කැට ගල් අා�ය නැ� ��න� ��ඳ�
අරැණ� වන� මැ� බහා එක� �යත� සතරඟුල් ෙන�ය වන පමණට ෙබර අැසක� ෙස් ඔප
ම�ට� ෙකාටැ, වටා ෙවන පැහැෙය�න� ප��ෙඡද ෙකාටැ ගත ය�තු ය. �ල් රතු කහවන�
ෙහෝ එ�න� �හ� වන� ෙහෝ මැ� ෙනා ගත ය�තු ය. අරැණ� වන� මැ� මඳද න� ෙවන
මැ�ටක� අැතුෙළ් ලා පිටත අරැණ� වන� මැ� ගෑ ය�තුය. එෙස් සා� ගන�නහ� ��න� �
�හාර මැද සාමෙණ�රා�න� ගැවෙසන තැනැ ෙනා සා� �හාර ෙකළවර ප්ර��ඡන�න
තැෙනක ෙහෝ ගල්ෙග් අා� �ෙ�ක තැෙනක ෙහෝ සා� ගත ය�තු ය. එෙස් සා� ගන�නා
ලද ෙහෝ ප්රකෘ� ෙහෝ පෘ��ය එක ෙද්ශයක� ෙනා වැ මු�ල්ල ම අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න�
පඨවිකසිණය � �යන� ලැෙ�.
2. ආෙපාකසිණය. අාප න� ජලය. ක�ණ න� �යල්ල ය. ෙම� ජලය ද කෘත්රිමය,
ප්රකෘතිය � ෙද වැ�රැ� ෙ�. කෘත�ිම න� පි�ෙයල කැ� ගන�නා ලද්ද ය. �ල් පැහැ වූ
ෙහෝ කහ පැහැ වූ ෙහෝ රත� පැහැ වූ ෙහෝ ස�� පැහැ වූ ෙහෝ ජලය ෙනා ෙගනැ �ප්රසන�න
ෙනා කැලත� ජලය ගත ය�තු ය. වැ� �ය �ම වැෙටන�නට ෙපර අහස්� � ම ස��
වස්තෙ
� ය�න� ෙපරා ගන�නා ලද්ෙද් වඩා ස��ස� ය. එ බඳ� පි��� �ං අා�ෙයක ජලය ගත ද

වරද ෙනා ෙ�. එ ද පාත�ෙයක ෙහෝ ෙකං�යක ෙහෝ මුව �ට ෙතක� පුරා ගත ය�තු ය.
පඨ� ක�ණයට � ප�� �ෙ�ක තැෙනක තබා ගත ය�තු ය. ප්රකෘති අප් නම් වැ�
ෙපාකුණ� කලපු මුහ�� අා�ෙය� �ෙබන පිය� ජලය �. ඒ අාප ද එක ෙද්ශයක� ෙනා වැ
මු�ල්ල ම අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න� ආෙපාකසිණය � �යන� ලැෙ�.
3. ෙතෙජාකසිණය. ෙතජ න� ගි� ය. ක�ණ න� �යල්ල ය. එ ද කෘත�ිම ය ප්රකෘ� ය
� ෙද වැ�රැ� ෙ�. කෘත�ිම න� දල්වා ගන�නා ලද්ද ය. ප්රකෘ� න� ස්වභාවෙයන�
�ල්ෙව�න� �ෙබන පහන� ගි� උ�න� ගි� ලැ�ගි� අා�ය �. දල්වා ගත ය�තු ෙමෙස් ය.
��ඳ� හර අැ� දර පලා ෙ�ලා �� �� ෙකාට රැක� මුලකට ෙහෝ ෙවන �ෙ�ක
තැෙනකට ෙහෝ ෙගනැ ෙගාස් �ල්�ය ය�තු �. කලාෙලක ෙහෝ ස�පෙටක ෙහෝ
වස්තෙ
� යක ෙහෝ එක� �යත� සතරඟුල් පමණ වන ��රක� ෙකාටැ එය ඉ��ෙය� තබා
���න� ඒ ගි� �ල් ෙදසැ බැලිය ය�තු �. එ� ව�ණය ෙහෝ උෂ්ණය ෙහෝ අරමුණ� ෙනා
ෙකාටැ ගිනන
� මැ අරමුණ� කළ ය�තු �. ප්රකෘ� ගින�න අරමුණ� කළ ය�තු ද ෙමෙස් ය. ෙම
ද එක ෙද්ශයක� ෙනා වැ �යල්ල අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න� ෙත�ෙජාක�ණය � �යන�
ලැෙ�.
4. වාෙයාකසිණය. වාය� න� ස�ළඟ ය. ක�ණ න� �යල්ල ය. වාය� ද ��ඨවාය�,
ඵු�ඨවාය� ය � ෙද වැ�රැ� ෙ�. උක�, උණ අා� ගෙසක අග ෙහ් යටත� පි�ෙස�න�
�ෙසක ෙකස් ෙහෝ ය� වාය�ෙව�න� සැෙල් ද ඒ ��ඨවාය� ය. ස�ළං කවු�ව�න� ෙහෝ �ත�
��ෙර�න� ෙහෝ හමා ය� වාය�ෙවක� අැඟ වැ� ග� ද ඒ ඵු�ඨවාය� ය. එ ද �යල්ල
අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න� වාෙයාකසිණය. පඨවි ආදි ෙම් සතර භ�ත කසිණ යි.
5. නීලකසිණය. �ල න� �ල් පැහැ ය. ක�ණ න� �යල්ල ය. එ ද කෘත�ිම ය, ප්රකෘ�ය
� ෙද වැ�රැ� ෙ�. කෘත�ිම න� පි�ෙයල කැ� ගන�නා ලද්ද ය. ��පුල් ගින�ෙන��ය අා�
�ල් මල් ෙප� වලින� භාජනයක� පුරවා ගත ය�තු ය, �ල් ෙර� ෙපා�ට�යක� ෙහෝ
භාජනෙයක දමා ගත ය�තු ය. භාජනෙයක මුව�ට ෙහෝ ෙබර අැසක� ෙස් �ල් කෙඩ�න�
බැන�ද ය�තු ය. වටා ෙවන පැහැෙය�න� ප��ෙ�ද කළ ය�තු ය. ෙ� කෘත�ිම �ල �. ප්රකෘ�
�ලය මල් ගස් වල ෙහෝ පි� මල් අස�න� � ෙහෝ �ල්�� �ල්වත� අා�ෙය� ෙහෝ ලැෙ�.
ෙම ද සංහා�ම ද තත�ස්ථක ද ෙ�. �ත��ෙය� එක� �යත� සතරඟුල් වටා �ල් සාය�
අාෙල්ප කළ කල තත�ස්ථක �. එ ද �යල්ල අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න� �ල ක�ණ �.
6. පීතකසිණය. �ලක�ණයට � ප�� කහ පැහැ ගත� කල පීත ක�ණය ෙ�. මල්
���� අා�ය.
7. ෙලාහිතකසිණය. �ලක�ණයට � ප�� රත� පැහැ ගත� කල ෙලෝ�ත ක�ණය ෙ�.
මල් බඳ�වද අා�ය.

8. අවදාත කසිණය. �ලක�ණයට � ප�� ස�� පැහැ ගත� කල ඔ�ත ක�ණය ෙ�. මල්
සමන� ෙහළ පිය�� අා� ය. ඊය�, ��, සඬද මඬඩල ද ෙම� ෙයෙද්. �ලා� සතර
ව�ණක�ණ �.
9. ආකාසකසිණය. අාකාස න� අහස ය. ක�ණ න� �යල්ල ය. ෙම� අහස යන�ෙනන�
�ත�� ���න� ෙහෝ ස�ළං කවු�ෙයන� ෙහෝ ෙපෙනන අහස ගත ය�තු ය. ප්ර��ඡන�න
මණ�ඩපෙයක ෙහෝ ස� කලාල අා�ෙයක ෙහෝ එක��යත� සතරඟුල් ��රක� ෙකාටැ එ�න�
ෙපෙනන අහස ෙහෝ ගත ය�තු ය.
10. ආෙලාක කසිණය. අාෙලෝක න� එ�ය. ක�ණ න� �යල්ල. ෙම� එ�ය යන�ෙනන�
�ත�� ���න� ෙහෝ ස�ළං කවු� අා�ෙයන� ෙහෝ �මට වැටුණ� ස��යාෙලෝක ච��ාෙලෝක
මණ�ඩල ගත ය�තු ය. ඝන වූ රැක� පත�න� වැටුණ� අාෙලෝක මණ�ඩල ෙහෝ ගත ය�තු ය.
නැතෙහාත� කළයක� තුළ පහනක� දල්වා මුව වසා කළෙය් පෙසක මණ�ඩලාකාර ��රක�
ෙකාටැ ඒ ���න� �ත��යට වැෙටන අාෙලෝක මණ�ඩලය ෙහෝ ගත ය�තු ය. එ ද �යල්ල
අරමුණ� කළ ය�තු බැ�න� අාෙලෝක ක�ණ �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ක�ණ දසය න� වශෙයන� දක�වන�.
භූතක�ණ, ව�ණක�ණ ෙබ� ෙපන�වන�.
පඨ�ක�ණ යන� �ම? එය ෙකෙස් ලැ�ය හැ�ද?
කෘත�ම
ි , ප්රකෘ� සංහා�ම, තත�ස්ථක ක�ණ ෙතෝරන�.
අප්කෘත�ස්නා� නවය පැහැ�ලි කැ� දක�වන�.

3. දස අසුභ, දස අනුසසති.
දස අසුභ නම්:
1 උද්ධුමාතක, 2 විනීලක, 3 විපුබ්බක, 4 විච්ඡිද්දක, 5 වික්ඛායිතක, 6 වික්ඛිත්තක, 7 හත
වික්ඛිත්තක 8 ෙලාහිතක, 9 පලවක 10 අට්ඨික යන ෙ� ය.
1. ඉ�� ගිය මළ ��ය උද්ධුමාත ය. එය කුත��තා�ථෙයන� - පි�කුල් කටය�තු යන
අ�ථෙයන� උද්ධුමාතකය � �යන� ලැෙ�. ෙසස්ෙස� ද කප්රත්යයා�ථය ෙමෙස් ය.
2. �ප��න�න ව�ණ අැ� පි�කුල් මළ ��ය විනීලකය. ඉ�� ගිය මෘතශ�රය ඒ ඒ
තන�� ෙබාෙහෝ ෙස�න� �ලව�ණයට හැෙ�. එය ෙම� ��ලක අස�භ ය.

3. පැ�ණ� පැ�ණ� තැ�න� සැරව වැගිෙරන පි�කුල් මළ ��ය විපුබ්බක ය. පු�බ
යන� පූයා ය. සැරව ය.
4. ය�ද්ධ භූ� අා�ෙය� මැ�න� කපා ෙහ� පි�කුල් මළ ��ය විච්ඡිද්දක ය.

5. බ� කැණ�ල් අා�න� ��න� ඒ ඒ ෙකාටස් කා �මූ පි�කුල් මළ ��ය වික්ඛායිතක
ය.
6. බ� කැණ�ල් අා�න� ��න� ම කඩ කඩ ෙකාටැ කා ඒ ඒ තැන�� කැබලි වශෙයන�
� පි�කුල් මළ ��ය වික්ඛිත්තක ය.
7. අාය�ධෙයන� අඟ පසඟ කපා ඒ ඒ තැන � පි�කුල් මළ ��ය හතවික්ඛිත්තක ය.
8. ඔ�න� ෙමා�න� ෙල් වැගිෙරන පි�කුල් මළ ��ය ෙලාහිතක ය.

9. පණ�වන� කා හැෙළන පි�කුල් මළ ��ය පුලවක ය.

10. මු� අැටසැ�ල්ල ම ෙහෝ එක� එක� අැටෙයක� ෙහෝ අට්ඨි ය. එ ම පි�කුල් ෙහ�න�
අ��ක ය.
ෙ�ය දස අස�භ.
දස අනුස්සති නම්:
1 බුද්ධානුස්සති, 2 ධම්මානුස්සති, 3 සඞ්ඝානුස්සති, 4 සීලානුස්සති, 5 චාගානුස්සති, 6
ෙදවතානුස්සති, 7 උපසමානුස්සති, 8 මරණානුස්සති, 9 කායගතාසති, 10 ආනාපාණසති
යන ෙ� ය. නැවත නැවත �� ��ම අන�ස්ස� ය. එයට අරමුණ� දසෙය�.
1. “ඉති පි ෙසා භගවා අරහං” යනා�න� බු�ගුණ �� ��ම බුද්ධානුස්සති ය.
2. “ස්වාක්ඛාෙතා භගවතා ධම්ෙමා” යනා�න� ධ�ම ගුණ ����ම ධම්මානුස්සති ය.
3. “සුපටිපන්ෙනා භගවෙතා සාවකසංෙඝා” යනා�න� සංඝ ගුණ ����ම සංඝානුස්සති
ය.
4. අඛණ�ඩ, අ���, අසබල, අක�මාස, භූ�ස්ස, �ඤ්�ප්පස�ථ, අපරාම�ඨ,
සමා�සංවත�ත�ක යන අෂ්ට ගුණෙයන� උපල�ෂිත වූ ස්ව�ය ශීලය �� ��ම
සීලානුස්සති ය. මුල ෙහෝ අග ෙහෝ �ල් පද ෙනා �ඳ�ෙණ� අඛණ�ඩ ය. මැද �ල් පද ෙනා
�ඳ�ෙණ� අ��� ය. පි�ෙවලින� �ල් පද ෙදක තුන ෙනා �ඳ�ෙණ� අසබල ය. අත�න� පතර
�ල්පද ෙනා �ඳ�ෙණ� අක�මාස ය. තෘෂ්ණා�ස�වෙයන� ��ෙණ� භූ�ස්ස ය. බුද්ධා�

�ඥයන� ��න� පසස්නා ලද්ෙද් �ඤ්�ප්පස�ථ ය. ��වකු ��න�ත� ෙ�ස් ෙනා �ය
හැක�ෙක� අපරාම�ඨ ය. උපචාර අ�පණා සමා�යට ෙහෝ මා�ගඵල සමා�යට ෙහෝ
පවත�ෙන� සමා�සංවත�ත�ක ය.
5. තමාෙග් ම ත්යාග ගුණය �� ��ම චාගානුස්සති ය. �තර දන� ෙදන�නහ�ට ද, ෙ�
භාවනාව වඩන� කැමැ� වැ අද පටන� ෙනා � ෙනා වළඳද�� සමාදන� වැ ෙගනැ ගුණ
�ශිෂ්ටයකුට � එය සලකන�නාහට ද ෙ� භාවනාව වැ�ය හැ�ය.
6. “ෙද�ෙයෝ ය� ශ්රද්ධාව�න�, ශීලය�න�, ශ්රැතය�න�, ත්යාගය�න�, ප්ර�ෙව�න�
ෙද්ව�වයට ගිෙයෝ ද ඒ ශ්රද්ධා ශීල ශ්රැත ත්යාග ප්ර� මා ෙකෙර� ද අැතැ”� ෙද�යන�
ශා�ෂ්ය ෙකාටැ ස්ව�ය ශ්රද්ධා� පඤ්චකය �� ��ම ෙද්වතානුස්සතිය �.
7. වත� පි�ෙවත� වශෙයන� ෙහෝ ධුත�ග සමා�න වශෙයන� ෙහෝ ධ්යාන සමාපත��
වශෙයන� ෙහෝ �ද�ශනා වශෙයන� ෙහෝ ස්ව සන�තානෙය� පැවැ� කාමරාගා�න�ෙග්
ව්යපසමය, තමා ��න� ප්ර�ෙ�ධ කරන ලද ��වාණය ෙහෝ �� ��ම වුපසමානුස්සතිය
�. �ෙශ්ෂෙයන� ෙම� ��වාණය ම විශ�ද්ධිමාර්ගෙයහි දක�වන ල�. එ ද දශවැන�න
ෙකාටැ දක�වන ලද්ෙද් ය.
8. අාය�ඃ�ෂය වූ ෙහෝ ක�ම�ෂය වූ ෙහෝ උභය�ෂය වූ ෙහෝ උප�ෙ�දක වූ ෙහෝ
��ෙත���ෙයාප�ෙ�ද සංඛ්යාත මරණය �� ��ම මරණානුස්සතිය �.
9. “අ�ථි ඉමස්මිං කාෙය ෙකසා ෙලාමා නඛා දන්තා තෙචා” යනා�න� ස�ව ශ�රෙය�
පි�කුල් බව �� ��ම කායාගතාසතිය �.
10. “දීඝං වා අස්සසන්ෙතා දීඝං අස්සසාමීති පජානාති” යනා�න� දක�වන ලද ප��
අාශ්වාස ප්රශ්වාස �� ��ම ආනාපානසතිය �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

දස අශුභ දක�වන�.
එක� එක� අශුභෙයක අාකාර දක�වන�.
දස අන�ස්ස� කවෙ� ද?
�ලාන�ස්ස�, ෙද්වතාන�ස්ස� පැහැ�ලි කරන�.
උපසමාන�ස්ස�, මරණාන�ස්ස�, කායගතාස�, අානාපානස� සැෙක�න� ෙකෝරන�.

4. චත�අප්පමඤ්ඤා, ආහාරපටික්ක�ලසඤ්ඤා, චත�ධාත� වව�ාන,
චත�රාරැප්ප.
අප්පමඤ්� සතර න�: 1 ෙමත්තා, 2 කරැණා, 3 මුදිතා, 4 උෙපක්ඛා යන ෙ� ය.
අප්රමාණ සත��වයන� ෙකෙර� පැ�ර�ය ය�තු බැ�න� ෙ� අප්පමඤ්�ය � �යන� ලැෙ�.
ෙමෙතක� සත��වයන� ෙකෙර� පැ�ර�ය ය�තු ය. ඉන� ඔ�ෙබ� ෙනා පැ�ර�ය ය�තුය �
ෙම� �යමෙයක� නැත. �ය� සත��වයන� ෙකෙර�ම පැ�ර�ය ය�තු ය. එෙස් වුව ද
ෛමත�ි වඩන අා�ක��කයා ��න� පළමු ෙකාටැ තමා ෙකෙර� ද ඉක��� අාසන�නා�න�
ෙකෙර� ද ඔ� වශෙයන� පතුරැවා පස� වැ අෙනා� වශෙයන� පැ�ර�ය ය�තු �. ඔ� න�
�මා ය. ෙමය බ්රහ්මවිහාරය � ද �යන� ලැෙ�. බ්රහ්මයාෙග් ෙමන� මෘ� �හරණයක� බැ�න�
ද ෙශ්ර්ෂ්ඨ �හරණයක� බැ�න� ද එෙස් �යන� ලැෙ�. බ්රහ්ම � ෙශ්ර්ෂ්ඨ ද �යෙ�.
1. ෙමත්තා න� ෛමත�ිය �-�ත�භාවය �-�ය� සත��වයන� ෙකෙර� �තු ඵරණය �.
ෙමත�තා භාවනාෙය� ෙයෙදන ෙයෝගී ද්ෙ�ෂෙය� අා�නව ද �ෂාන��ෙය� අා�සංස ද
සැල�ය ය�තු. පළමු ෙකාටැ අප්රියයන� ෙකෙර� ද, අ�ප්රියයන� ෙකෙර� ද, මධ්යස්ථයන�
ෙකෙර� ද, ෛව�න� ෙකෙර� ද, ෛමත�ී ෙනා වැ�ය ය�තු. එෙස් ම �මා ස�ත ෙකාට
ලිංග �සභාගයන� ෙකෙර� ද, මළවුන� ෙකෙර� ද ෙනා වැ�ය ය�තු. තමා ෙකෙර�
ෛමත�ී වඩා ඉක��� පි�ෙවලින� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� වැ�ය ය�තු �.
2. කරැණා න� �ඃ�ත සත��වයන� �ටු �ට ඔවුන� ෙකෙර� පහළවන හෘදය ක�පනය �.
කරැණා භාවනාන�ෙයාග ෙයාගී ෛමත�ය
ි ට � ෙස් ම ද්ෙ�ෂෙය� අා�නව ද කරැණාෙය�
අා�සංස ද සලකා පළමු ෙකාටැ අප්රියා�න� ෙකෙර� ෙනා වඩා �ඃ�ත සත��වයකු �ක
ඔහ� ෙකෙර� කරැණා වැ�ය ය�තු ෙමෙස් එ බඳ� �ය� සත��වයන� ෙකෙර� වැ�ය ය�තු
�.
3. මුදිතා න� ස��ත සත��වයන� �ටු ඔවුන� ෙකෙර� පහළ වන ප්රෙමෝදය �. එය අ�ප්රය
ි
පුද්ගලයකුෙගන� පටන� ෙගනැ එ බඳ� �ය� සතුන� ෙකෙර� වැ�ය ය�තු �.
4. උෙප�ා න� සත��වයන� ෙකෙර� ෛමත�ී වඩන�න ෙහෝ කරැණා කරන�නට ෙහෝ මු�ත
වන�නට ෙහෝ ෙනා ෙගාස් ඔවුෙනාවුන�ෙග් ක�ම ස්වකතා සලකා මධ්යස්ථතා වැ�ම �.
ෙම්ය චත� අප්පමඤ්ඤා.
ආහාර පටික්ක�ල සංඥාව. කබලීකාරාහාර, ඵස්සාහාර, මෙනාසඤ්ෙචතනාහාර
�ඤ්�ණාහාරය � අාහාර චතු��ධ ය. එ�න� ෙම� කබලීකාරාහාරය ම ගත ය�තු. එ�
පි�කුල් බව සැල�ම අාහාර ප�ක�කූලසඤ්� �. ඒ වනා� ගමන, පර්ෙය්ෂණ,
පරිෙභෝග, ආසය, නිධාන, අපරිපක්ව, පරිපක්ව, ඵල, නිස්ස�ද, සම්මක්ඛණ යන දස

අාකාරෙයන� සැල�ය ය�තු�. අාහාර සඳදහා යන ගමන ද පි�කුල් ය. ෙගන� ෙගට ෙගාස්
අාහාරය ෙසවීම ද පි�කුල් ය. ෙසායා ගත� අාහාරය මුව තුළ ලා සපා වැළඳීම ද පි�කුල්
ය. වැළඳ� අාහාරය වැෙටන ස්ථානය ද පි�කුල් ය. වැ� �ෙබන තැන ද පි�කුල් ය. වැ�
ෙනා පැසී �ෙබන කල ද පි�කුල් ය. පැසුණු කළ ද පි�කුල් ය. පැ�ෙමන� වැෙඩන ෙකස්
ෙලාම් නිය දත් අා�ය ද පි�කුල් ය. ෙනා පැ�ෙමන� නැෙඟන දද වණ අා�ය ද පි�කුල් ය.
එක� ෙ�ර�න� අැතු� වුව ද කබ කෑඳ�රා ෙසාටු අා� වශෙයන� නවෙ�ර�න� වැගිරීම ද
පි�කුල් ය. වළඳදන කල ගෑෙවන ගෑෙවන තැන� ද පි�කුල් ය. ෙමෙස් දස අාකාරෙයන�
අාහාරෙය� පි�කුල් බව සැල�ම ආහාර පටික්ක�ල සඤ්ඤා �.
චත�ධාත� වව�ානය. පෘ��, අප්, ෙත�ජස්, වාය� යන ධාතු සතර ව්යවස්ථා ��ම
චතුධාතුවව�ථානය �. ධාතුමනස්කාර, ධාතුක�මස්ථාන යන�� ෙ� ය. ෙනා දන�නා කල
සත��ව, පුද්ගල, ස්ත�ී, පුරැෂය � ගන�ෙන�. ෙ� භාවනාෙයන� ඒ ගැන�ම �රැ ෙකාටැ ධාතු
වශෙයන� ද�. ගවයා මරා මස් ෙකාටැ අංගා�ෙය් එල්වූ කල ගවෙයක යන සං�ව �රැ
වැ මස් යන සං�ව වන�නාක� ෙම�. ෙමය සං�ෂිප්ත වශෙයන� ද �ස්තර වශෙයන� � �
ෙද අාකාරෙය�න� ෙ�. ස්ත�ධ ල�ෂණ අැත�ෙත� පෘ��ධාතු ය. අාබන�ධන ල�ෂණ
අැත�ෙත� අ�ධාතු ය. ප�පාචන ල�ෂණ අැත�ෙත� ෙත�ෙජෝධාතු ය. ��ථ�භන ල�ෂණ
අැත�ෙත� වාය�ධාතු ය � සැල�ම සං�ෂිප්ත ක�මය �. එය ��ෂණ ප්රාඥයාට ය. ෙදසා�ස්
අාකාරෙයන� සැල�ම �ස්තර ක�මය �. ෙකසා� �� ෙකාටෙස� තද ග�ය අැෙලන�ෙන�
ය. පිත�තා� ෙ�ෙළාස් ෙකාටෙස� අාබන�ධන ග�ය අැත�ෙත� ය. තැ��, පැස��, �ර��,
����� � �� අාකාරෙය�න� ප�පාචන ග�ය අැත�ෙත� ය. උද්ධංගමා� සයාකාරෙය�න�
��ථ�භන ග�ය අැත�ෙත� ය. ෙමෙස් �ස්තර වශෙයන� සැල�ම ම�දප්රාඥයාට �. ෙම�
තව ද �ස්තර විසුද්ධිමාර්ගෙයහි බලන�.
චත� ආරැප්ප. අාකාසානඤ්චායතන, �ඤ්�ණඤ්චායතන, අා�ඤ්චඤ්�යතන,
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන යන ෙ� සතර චතු අාරැප්ප ය. ෙම�
අාකාසානඤ්චායතනයට ක�ණ�ග්ඝා�මාකාසය අරමුණ� ෙ�. ක�ණ�ග්ඝා�මාකාසය න�
�ස�ණ� ඉගු� අහස ය. ක�ණාෙලෝකය ය� තැෙනක පතුරැවන ලද්ෙද් ද ඒ අාෙලෝකය
ඉවත� වූ කල ලැෙබන අහස �ස�ණ� ඉගු� අහස ය. �ඤ්�ණඤ්චායතනයට
අාකාසානඤ්චායතන �ත�තය අරමුණ� ෙ�. ඒ අාකාසානඤ්චායතන �ත�තයාෙග් අභාවය
අා�ඤ්චඤ්�යතනයට අරමුණ� ෙ�. අා�ඤ්චඤ්�යතන �ත�තය
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතනයට අරමුණ� ෙ�. එය සන�ත වශෙයන� ප්ර�ත වශෙයන�
ගැන�ම � ෙම� අරමුණ� �ම න�. ෙම� �ස්තරෙයක� මතු ද පළ ෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.

අප්පමඤ්� සතර කවෙ� ද? කුමක� ෙහ�න� එයට ඒ න� ලැෙ� ද?
අාහාරප�ක�කූලසඤ්�ව �ස්තර කරන�.
චතුධාතුවවථානය දක�වන�. එ� සං�ෂිප්ත ක�මය හා �ස්තර ක�මය ෙකෙස් ද?
අාරැප්ප සතර දක�වන�. එය කවුරැන�ට ලැ�ය හැ� ද?

5. සත�ස් ක�මස්ථාන දක�වන�.

5. චරිතානුක�ල කර්මස්ථාන.
රාගච�ත, ද්ෙ�ෂච�ත, ෙමෝහච�ත, ශ්රද්ධාච�ත, බුද්�ච�ත, �ත�කච�තය � ච�තවත�
පුද්ගලෙයෝ සෙදෙනක� ෙව� � යට දක�වන ල�. ෙ� රාගච�තෙයක, ෙ�
ද්ෙ�ෂච�තෙයක යනා�න� �නැ ගැන�ම පහස� ෙනා ෙ�. තමහට ද තමාෙග් ච�තය
��ෙබෝධ ය. එෙහත� ඔවුෙනාවුන�ෙග් ඉ�ය�ෙවන� ද, කෘත්යෙයන� ද, ෙභෝජනෙයන� ද,
ද�ශනා�ෙයන� ද, ධ�මප්රවෘත��ෙයන� ද ච�ත ස්වභාවය සාමාන්යෙයන� දත හැ� ය.
රාගච�තයාෙග් සතර ඉ�ය�ව ම ��� ය. ප්රසාදජනක ය. ෙහ් යන�ෙන� ෙසෙමන�
ලීලාෙයන� ෙය�. ��න�ෙන� ��� ��� වැ ���. ඉන�ෙන� ද ��� ��� වැ �ඳ��.
�දන�ෙන� ෙමානවට සයන පනවා ෙගනැ ��� වැ �ද�. හැම�� අා� කරන�ෙන� �ටුවන�
පහ�න ෙස්, මනා වැ කර�. වළඳදන�ෙන� ��ඳ� ��� ෙභෝජන කැමැත�ෙතන� වළඳද�.
බැලී� අා�ය කරන�ෙන� ප්රියරෑප �ක �ස්�ත ෙව�. ෙබාෙහෝ ෙ�ලා ඒ �සා බලා �ඳ��.
ස�� ගුණෙය� අැෙල�. අැ� ෙ�ස් ද ගණන� ෙනා ග� �. මායා, සාෙඨය්ය, මාන,
මහිච්ඡතා, පාපිච්ඡතා, අසන්ත�ට්ඨිතා, චපලතා අා�ය ඔහ�ෙග් ධ�ම ප්රවෘත�� �. ෙමබඳ�
රාගචරිතයාහට වනාහි දශ අශ�භ ද කායගතාසති සංඛ්යාත ෙකාට්ඨාස භාවනාව ද සප්පාය
වන්ෙන් ය.
ද්ෙ�ෂච�තයාෙග් සතර ඉ�ය�ව ම ක�ෑර ය. ෙහ් යන�ෙන� පා අගින� ෙපාෙළෝ කණන�නා
ෙස් ෙවෙළ� ෙවෙළ� වැ ය�. ��න�ෙන� ෙරෟ�ාකාරෙයන� ���. ඉන�ෙන� ද එ ෙස් ය.
�දන�ෙන� නපුරැ වැ මුහ�ණ හකුළා ෙගනැ �ද�. පුබු�වන� ලබන�ෙන�ත� ෙකෝප ස�ත වැ
පුබු��. හැම�� අා�ය කරන�ෙන� තරෙය් මුස්න ෙගනැ ර� හඬඩ නඟා හැම�� අා�ය
කර�. එෙහත� පි��� වැ හම��. වළඳදන�ෙන� කටුක අැඹුල් වැ� ෙභෝජන මුව පුරා ෙගනැ
ෙවෙළ� වැ වළඳද�. අ��රක� ලද න� ෙකෝප දක�ව�. බැලී� අා�ය කරන�ෙන� ෙනා �ත�
ක� රෑ �ක ෙකෝපෙව�. කවර රෑපයක� ෙහෝ වැ� ෙ�ලා ෙනා බල�. බලා හැ� යන�ෙන�
අෙප්�ෂා ර�ත වැ ම ය�. ෙකාධ, උපනාහ, මක�ඛ, පලාස, ඉස්සා, ම�ඡ�ය අා�ය ඔහ�ෙග්
ධ�ම ප්රවෘත�� �. ෙම බඳ� ද්ෙව්ෂ චරිතයා හට වනාහි සතර අප්පමඤ්ඤ ද, නීලාදි වර්ණ
කසිණ සතර ද සප්පාය වන්ෙන් ය.
ෙමෝහච�තයාෙග් සතර ඉ�ය�ව ම අවුල් ය. යා� අා�ය කරන�ෙන� අාකුල වැ ම කර�.
�දන�ෙන� අවුල් කැ� ගත� අාසනෙය� ෙබාෙහෝ �ට ය�මුව වැ �ද�. පුබු� වන�
ලබන�ෙන�ත� හ�� හ�� ගා�න� �ටැ අමාරැෙයන� නැගි��. හැම�� අා�ය කරන�ෙන� මුස්න
ලි�ල් වැ ෙගනැ අපි��� ෙස් �සම වැ හැම�� අා�ය කර�. වළඳදන�ෙන� අසවල් රස
රැ�ය � �යම නැ� වැ එෙහන� ෙමෙහන� ඉ�රැව�න� අෙත� කෙ� සෑම තැන ගා
ග��න� වළඳද�. යමක� �කැ අන්යෙයෝ ගුණ �යත� න� ෙතෙ�ත� ගුණ �ය�.
අන්යයෙයෝ ෙ�ස් �යත� න� ෙතෙ�ත� ෙ�ස් �ය�. තමහට එ� �ෙ�චන බුද්�යක�

නැත. �න, �ද්ධ, උද්ධ�ච, කුක�කු�ච, ����ඡා�ය ඔහ�ෙග් ධ�ම ප්රවෘත�� �. ෙමබඳ�
ෙමෝහචරිතයා හට වනාහි ආනාපානසතිය සප්පාය වන්ෙන් ය.
ශ්රද්ධාච�තයාෙග් ඉ�ය� අා� �යල්ල ෙබාෙහෝ ෙස�න� රාගච�තයාට � බඳ�ය.
බුද්ධානුස්සති, ධම්මානුස්සති, සංඝානුස්සති, සීලානුස්සති, චාගානුස්සති, ෙද්වතානුස්සති
යන සය ඒ ශ්රද්ධාචරිතයා හට සප්පාය වන්ෙන් ය.
බුද්ධච�තයාෙග් ඉ�ය� අා� �යල්ල ෙබාෙහෝ ෙස�න� ද්ෙ�ෂච�තයා හට � බඳ� ය.
මරණානුස්සති, උපසමානුස්සති, ආහාරපටික්ක�ලසඤ්ඤා, චත�ධාත�වව�ාන යන සතර
බුද්ධි චරිතයා හට සප්පාය වන්ෙන් ය.
�ත�ක ච�තයාෙග් ඉ�ය� අා�ය ද ෙමෝහ ච�තයා හට � බඳ� ය. ආනාපානසතිය ඒ
විතර්ක චරිතයා හට සප්පාය වන්ෙන් ය. “ආනාපානසති භාෙවතබ්බා විතක්ක� පච්ෙඡදාය”
යන� පා� �. ෙමෝහ ච�තයා ද ප්රකෘ�ෙයන� ප්රමාද බහ�ලෙය�. ��ෂිප්ත �ත� අැත�ෙත�. එ
බැ�න� ඔහ�ට ද ෙ� ම සප්පාය � �ෙය් ය.
පඨ�ක�ණ, අාෙපාක�ණ, ෙත�ෙජාක�ණ, වාෙයාක�ණ යන භූතක�ණ සතර ද,
අාකාසක�ණය ද, අාෙලෝක ක�ණය ද, අාරැප්ප සතර ද යන දශය ශ්රද්ධාච�තා�
�යල්ලන�ට සප්පාය වන�ෙන� ය. එ�� කල�� ප්රමාණ වූ පු�ල් ක�ණ මණ�ඩලය ෙමෝහ
ච�තයාට සප්පාය ෙ�. ඔහ�ෙග් �ත කුඩා ��ත�තෙය� මනාව ෙනා පි�ටන බැ��.
�යත� සතරඟුල් පමණ කුඩා ක�ණමණ�ඩලය �ත�කයා හට සප්පාය ෙ�. මහත� වුව
�ත�කය ම �ෙවන බැ��.
ෙ� සත�ස් ක�මස්ථාන අතුෙරන� දස අස�භ, අාහාර ප�ක�කූලසඤ්� කායගතාස� යන
ෙ�ෙළාස චාතු�මහාරා�කා� ෂ�කාමස්ව�ගෙය� නැත. ෙසස� අටවිස්ස අැත. එෙහත� එ�
වාෙයාක�ණය ම ෙබාෙහෝ ෙස�න� ලැෙ�. රෑපී බ්රහ්ම ෙලෝකෙය� ඒ ෙ�ෙළාස හා
අානාපානස�ය යන ෙතෙළස නැත. ෙසස� සත��ස්ස අැත. එ� � අසංඥ තලෙය� ��
� ක�මස්ථානෙයක� නැත. අරෑපෙලෝකෙයහි අාරැප්ප සතර පමෙණක� අැත. ෙසස� ස�ස
නැත. මන�ෂ්ය ෙලෝකෙය� ෙ� සත�ස ම ලැෙබන බව දත ය�තු�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

රාගච�තයාෙග් අාකාර දක�වා ඔහ�ට ස��ස� ක�මස්ථාන දක�වන�.
ද්ෙ�ෂ ච�තයාෙග් ල�ෂණ දක�වන�. ඔහ�ට කවර කමටහන� සැප ද?
ෙමෝහ ච�තයාෙග් ල�ෂණ ෙපන�වන�. ඔහ�ට ස��ස� කමටහන �ම?
ශ්රද්ධා බුද්� �ත�ක ච�ත ල�ෂණ දක�වා ඔවුන�ට ක�මස්ථාන ද දක�වන�.
කාමරෑප අරෑප ෙලෝකෙය� කවර කවර ක�මස්ථාන ලැෙ�ද? කවර කවර
ක�මස්ථාන ෙනා ලැෙ� ද?

6. ත්රිවිධ භාවනා හා ත්රිවිධ නිමිති.
පරිකර්ම භාවනා, උපචාර භාවනා, අර්පණා භාවනා යයි භාවනා ත්රිවිධ ෙව්.
සත�ස් ක�මස්ථාන අතුෙරන� ��වක� අරමුණ� ෙකාටැ ෙගනැ මතු �ක�ෙවන ප්ර�භාග
��ත�ත ලැෙබන තාක� �ත නැවත නැවත එ� ෙමෙහයන�ෙන� ද ඒ �ත ෙමෙහ�ම
පරිකර්ම භාවනා ය � �යන� ලැෙ�. ඒ වනා� සතලිස් ක�මස්ථාන �ෂයෙය� ම
ලැෙබන�ෙන� ය.
ප්ර�භාග ��ත�ත ලැබුණ� කල්� එය අරමුණ� ෙකාටැ ධ්යානය ලැෙබන තාක� එ� �ත
ෙමෙහ�ම උපචාර භාවනා ය � �යන� ලැෙ�. එ ද සත�ස් ක�මස්ථානෙය� ම
ලැෙබන�ෙන� ය.
ඒ ප්ර�භාග ��ත�ත ම අරමුණ� ෙකාටැ ධ්යානය ලැෙබන අවස්ථාවෙ� එ� �ත
ෙමෙහ�ම අ�පණා භාවනාය � �යන� ලැෙ�. අ�පණා න� ෙම� ධ්යාන ප්රාප්�ය �.
ෙ� අ�පණා භාවනාව වනා� බුද්ධාන�ස්ස�, ධ�මාන�ස්ස�, ස�ඝාන�ස්ස�, �ලාන�ස්ස�,
චාගාන�ස්ස�, ෙද්වතාන�ස්ස�, උපසමාන�ස්ස�, මරණාන�ස්ස� යන අන�ස්ස� අෙට� ද,
අාහාරප�ක�කූලසඤ්�, චතුධාතුවව�ථාන යන ෙදක�� ද යන දශ ක�මස්ථානෙය� ෙනා
ලැෙබන බව දත ය�තු. කුමක� ෙහ�න� ද? බුද්ධ, ධ�ම, ස�ඝ, �ල, ත්යාග, ෙද්වතා, උපසම
යන ෙමාවුන� පි�බඳද ගුණ ගැඹුරැ බැ�න� හා අනන�ත බැ�න� ය. ඒ එෙස් මැ �. බුද්ධා�න�
පි�බඳද ගුණ ගැඹුරැ ය. ඒ ගැඹුරැ ගුණ අරමුණ� ෙකාටැ ගැඹුරැ සය�ෙර� සාවකුට පි�ටා
ගන�නට බැ� ෙස් �තට �ශ්චල වැ පි�ටා ගන�නට බැ� ය. එෙස් ම ඒ බුද්ධා� ගුණ
ෙමෙතකැ � ප්රමාණ නැත. එබැ�න� ඒ අනන�ත ගුණ අරමුණ� ෙකාට ද �ත අ�පණා කැ�
ගන�නට බැ�ය. මරණය ස්වභාව ධ�මයක� බැ�න� හා සංෙවජ�ය ධ�මයක� බැ�න� ද,
අාහාෙ� ප�ක�කූලතාව හා චතුධාතුවව�ථානය ස්වභාව ධ�ම බැ�න� හා ගැඹුරැ බැ�න� ද
ඒ තුෙන� ද අ�පණා ලබන�නට බැ�ය. එෙස් න� ගැඹුරැ වූ ��වාණය අරමුණ� ෙකාටැ
ද අැතැ� අරෑපාවචර �ත� අරමුණ� ෙකාට ද මා�ගා� අ�පණා ෙකෙස් ලබන�ෙන� � �
ෙනා ��ය ය�තු �. ��වාණය අරමුණ� ෙකාටැ අ�පණා වන�ෙන� දෘෂ්� �ශුද්�ෙය� පටන�
ස�ම�ශන�නෙය� පටන� පි�ෙවලින� මතු මතු පැව� �ශුද්�භාවනාවන�ෙග් බලෙයන�
ය. අරෑපාවචර �ත� අරමුණ� ෙකාටැ අ�පණා වන�ෙන� පඤ්චම ධ්යා�කයාට ය. ෙ� දශය
හැ� ෙසස� සම�ස් ක�මස්ථානෙය� අ�පණා භාවනා ලැෙබන�ෙන�’ ය. ඒ ලැෙබන�ෙන�ත�
එක ෙස් ෙනා ෙ�. ෙනාෙයක� ෙස් ය. එ� ක�මය ෙමෙස් �.
දසකසිණ ද ආනාපාන සතිය ද යන එෙකාළස පඤ්චක ධ්යානික ය. ෙ� එෙකාෙළාස්
ක�මස්ථාන වඩා ප්රථමධ්යානා� ධ්යාන පස පි�බඳද අ�පණා ලැ�ය හැ�ය � ෙස් �. දස
අශ�භය ද කායගතාසති ද යන එෙකාෙළාස ප්රථමධයානික ය. ෙ� එෙකාෙළාස වඩා
ප්රථමධ්යානය පමණක� ලැ�ය හැ� ය. පි�කුල් අරමුෙණ� �ත�ක ර�ත �ත� ෙනා පව�.
එෙහ�න� ෙම� අ�ත�ක ධ්යාන ෙනා ලැෙ�.

ෙමත්තා, කරැණා, මුදිතා යන ත�න චත�ෂ්ක ධ්යානික ය. ෙ� තුන වඩා ප්රථමධ්යානා� ධ්යාන
සතර ලැ�ය හැ�ය. ෛමත�ී කරැණා මු�තා ෙ��න�න� නැෙගන ව්යාපාද ��ංසා, අර�
�රැ කර�. එය ෙසා�න�න� ෙවන� වැ ෙනා ලැෙ�. එ බැ�න� ස�ඛ ෙ�දනා ර�ත පඤ්චම
ධ්යානා�ය ෙම� ෙනා ලද හැ�ය.
උෙප�ෂා පඤ්චම ධ්යා�ක ය. උෙප�ෂා වඩා පඤ්චම ධ්යානය පමණක� ලද හැ� ය �
ෙස් �. සත��වයන� ෙකෙර� මධ්යස්ථ ෙ�යන� ෙම� ස�ඛධ්යාන ෙනා ලැෙ�.
ආරැප්ප සතර අරෑපධ්යානික ය. ක�ණ�ෙඝා�මාකාසා�ය වඩා අරෑපධ්යාන පමණක�
උපද�ය හැ�ය.
උපචාර සමා� පමණක� ලැෙබන බුද්ධාන�ස්ස� අා� දශය කාමාවචර ක�මස්ථානය � ද,
ප්රථමධ්යානා� අ�පණා ලැෙබන ස�ස්ස රෑපාවචර ක�මස්ථානය � ද,
අාකාසානඤ්චායතනා� සතර අරෑපාවචර ක�මස්ථානය � ද �වය�තු
පරිකර්මනිමිත්ත, උද්ග්රහ නිමිත්ත, ප්රතිභාග නිමිත්තය යි නිමිති ද ත්රිවිධ ෙව්.
සතලිස් ක�මස්ථාන අතුෙරන� යමක� අරමුණ� ෙකාටැ ෙගනැ පළමු පළමු භාවනා
කරන�ෙන� ද එය ප�ක�ම ��ත�තය � �යන� ලැෙ�. ඒ ප�ක�ම ��ත�ත සතලිස්
ක�මස්ථානෙය� ම ලැෙ�.
ප�ක�ම ��ත�ත �සා බලාෙගනැ භාවනා කරන කල්� �ය දහස් වර ෙහෝ භාවනා කරන
කල්� ය� ��ත�තෙයක� �තට අරමුණ� ෙ� ද අැස පියා බැ�ව ද ෙවන �සාෙවක බැ�ව
ද ය� ��ත�තෙයක� �තට ෙපෙනන�නාක� ෙමන� ෙ� ද එය උද්ග්රහ ��ත�තය � �යන�
ලැෙ�.
ඒ උද්ග්රහ ��ත�ත අරමුණ� ෙකාටැ ෙගනැ භාවනා කරන කල්� එය පලා ෙගනැ නැංගාක�
බඳ� එයට වඩා �ය දහස් ගුණෙයන� පි��� වූ ය� ��ත�තෙයක� පහළ ෙ� ද එය
ප්ර�භාග ��ත�තය � �යන� ලැෙ�. ප්ර�භාග ��ත�ත වනා� පඨ�ක�ණෙය� න�
ථ�කාෙයන� මෑත� ෙකාටැ ගත� ද�පණ තලයක� ෙමන� ද ෙකාපුෙයන� හයාගත� අ�පතක�
ෙමන� ද වලාගැ�න� �ක�මුණ� පුන�සඳදක� ෙමන� ද අත්යන�ත ��මල ය. උද්ග්රහ ��ත�ෙත�
ක�ණ ෙ�ස ෙපෙන�. ෙම� එ බඳ� ෙ�ෂ ෙනා ෙපෙන�. ස�ව ��මල ෙ�. ෙ� ප්ර�භාග
��ත�ත �ය� ක�මස්ථානෙය� මැ ෙනා ලැෙ�. ලැෙබන�ෙන� දසක�ණ, දස අශුභ,
කායගතාස�, අානාපාන ස� යන ෙද�� ක�මස්ථානෙය� ය. එෙහත� �ය� ප්ර�භාග
��� එක� බඳ�ය � ෙනා ��ය ය�තු.
ආෙපාකසිණෙයහි උද්ග්රහ��ත�ත සැෙලන�නාක� බඳ� ය. ප්ර�භාග ��ත�ත �ශ්චල ය.
අහස තුබූ ��තල් වැටක� ෙහෝ ��මුවා ද�පණ තලයක� ෙහෝ බඳ� ය.

ෙත්ෙජෝකසිණෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත ගි� �ල් �ඳ� �ඳ� වැෙටන�නාක� බඳ� ය. ප්ර�භාග
��ත�ත �ශ්චල ය. අහස තුබූ රත�ක�බල කඩක� ෙහෝ රන� තල්වැටක� ෙහෝ රන�ටැඹක�
ෙහෝ බඳ� ය.
වාෙයාකසිණෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත උ��න� බා ගත� �� බෙත� හ�මාලය ෙස් චංචල ය.
ප්ර�භාග ��ත�ත සන�සන
� � ය. �ශ්චල ය.
නීලකසිණෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත ඉ�න� ක�ණය �ල් මල් න� ෙකස�රැ නැ� ෙප� අා�ය
ෙපෙන�. ප්ර�භාග ��ත�ත අහස ��තල් වැටක� ෙස් පි��� ය.
පීත, ෙලාහිත, ඔදාත කසිණයන්හි ද ෙමෙස් ය. ව�ණය ෙවන�.
ආෙලාක කසිණෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත �ත��ෙය� ෙහෝ �ම ෙහෝ නැගි අාෙලෝක
මණ�ඩලයක� බඳ� ය. ප්ර�භාග ��ත�ත ඝන වූ ප්රසන�න අාෙලෝක පුඤ්ජයක� බඳ� ය.
ආකාසකසිණෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත �ත��ප�යන�තා�යත� සමග ��රක� බඳ� ය. ප්ර�භාග
��ත�ත අාකාශ මණ�ඩල ම ය.
උද්ධුමාතකෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත �රෑප වූ ��ස�ණ� ඉ�� ගත� �රැෙර�. ප්ර�භාග
��ත�ත �� තාක� වළඳ� ෙහාත� ස්ථූල වූ අඟපසඟ අැ� පුරැෂෙය�.
විනීලකෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත කබර ව�ණ ය. ප්ර�භාග ��ත�ත උත�සඳද වූ �ලව�ණ ය.
විපුබ්බකෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත පූයා වැගිෙරන�නාක� බඳ� ය. ප්ර�භාග ��ත�ත �ශ්චල ය.
විච්ඡිද්දකෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත මැ�න� �ඳ�නා බඳ� ය. ප්ර�භාග ��ත�ත ප�පූ�ණ ය.
වික්ඛායිතක, වික්ඛිත්තක, හතවික්ඛිත්තකයන්හි ද ප්ර�භාග ��ත�ත ස�පූ�ණ ය.
ෙලෝහිතකෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත සැෙලන රත� පතාකාවක� ෙස් ෙල් වැගිෙරන�නාක� බඳ� ය.
ප්ර�භාග ��ත�ත �ශ්චල ය.
පුලවකෙයහි ද උද්ග්රහ ��ත�ත සැෙලන�නාක� බඳ� ය. ප්ර�භාග ��ත�ත හැල් බත� පිඩක�
ෙස් �ශ්චල ය.
අට්ඨිකෙයහි එක අැටයක� න� උද්ග්රහ ��ත�ත හා ප්ර�භාග ��ත�ත එක� බඳ� ය.
අැටසැ�ල්ෙල� න� උද්ගහ
්ර ��ත�ත �වර ස�ත ය. ප්ර�භාග ��ත�ත ස�පූ�ණ ය.

කායගතාසතිෙයහි උද්ග්රහ ��ත�ත ෙක�ශා�න�ෙග් ව�ණ සණ�ඨාන, �සා, ඔකාස ප��ෙ�ද
වශෙයන� වැටෙහ්. ප්ර�භාග ��ත�ත ස�වාකාරෙයන� ම පි�කුල් වැ වැටෙහ්.
ආනාපානසතිෙයහි ප්ර�භාග ��ත�ත කපුපු�න� ෙස් වාත ධාරා ෙස් ස�වපහස් ෙද�න�
උප��. අැතැ� ෙකෙනකුන�ට තරැ ෙහෝ ��ගු� ෙහෝ මුතුගු� ෙහෝ බඳ� වැ ද අැතැ�
ෙකෙනකුන�ට කපු අැට ෙහෝ �ව හර ස�� ෙහෝ බඳ� වැ ද අැතැ� ෙකෙනකුන�ට �� හව�
ෙහෝ මල්ද� ෙහෝ ���� ෙහෝ බඳ� වැ ද අැතැ� ෙකෙනකුන�ට මකු� න�ල් ෙහෝ වලාපටල
ෙහෝ පිය�� කුස�� ෙහෝ �යසක� ��මඬඩල සඬදමඬඩල ෙහෝ බඬ� වැද උප��.
උපචාර සමා� හා අ�පණා සමා� හා පවත�ෙන� ෙ� ප්ර�භාග ��ත�ත අරමුණ� ෙකාටැ
ෙගනැ ය.
ප්රශ්න.
1. ප�ක�මභාවනා, උපචාර භාවනා, අ�පණා භාවනා පැහැ�ලි කරන�.
2. කවර ස්ථානයන�� ෙ� ත�ි�ධ භාවනා ලැෙ� ද? කවර ක�මස්ථානයන�� ෙනා
ලැෙ� ද? අ�පණා ලැ�ය හැ� ක�මස්ථාන දක�වන�.
3. අසවල් ක�මස්ථානවලින� අසවල් ධ්යාන ලැ�ය හැ�ය � කරැණ� ස�ත වැ
ෙපන�වන�.
4. ප�ක�ම ���, උද්ග්රහ ��� පැහැ�ලි කරන�. ෙ� ලැෙබන�ෙන� කවර කවර
ක�මස්ථානයන�� ද?
5. ඒ ඒ ක�මස්ථානයන�� ප්ර�භාග ���වල අාකාර දක�වන�.

7. පඨවිකසිණය වඩා ප්රථමධ්යානය ලබා ගන්නා ආකාරය.
සත�ස් ක�මස්ථාන ද, ත��
ි ධ භාවනා ද, ත�ි�ධ ��� ද යට දක�වන ල�. පඨ�ක�ණය
වඩා ප්රථමධ්යානය ලබා ගත හැ� අාකාරය ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
අා� ක��ක වූ යෙමක� යට �ක�වුණ� ප�� පඨ�ක�ණ මණ�ඩලයක� ෙගනැ ඒ අරමුණ�
ෙකාටැ භාවනා කරන�ෙන� ද ඔහ�ෙග් ඒ අරමුණ ප�ක�ම ��ත�තය � ද භාවනාව
ප�ක�ම භාවනාය� ද �යන� ලැෙ�. ය� �ෙටක ඒ ප�ක�ම ��ත�ත �තට නැගුෙණ� දඅැසට ෙපන�ණ� ෙස් ම �තට ෙපෙන� ද එ�ට ඒ �තට නැඟුණ� අරමුණ උද්ග්රහ ��ත�තය
� �යන� ලැෙ�. �න� ඔහ�ෙග් භාවනාව ප�ක�ම සමා�ෙයන� සමා�මත� ය. ඒ උද්ගහ
්ර
��ත�ත අරමුණ� ෙකාටැ ප�ක�ම සමා�මත� භාවනාෙයන� භාවනා කරත�ම ය� �ෙටක ඒ
උද්ග්රහ ��ත�ත සමාන වූ වස්තු ධ�මෙයන� ෙතාර වූ ප්රඥප්� සංඛ්යාත අරමුෙණක� �තට
ෙපෙන� ද එ�ට ප්ර�භාග ��ත�ත උපන�ෙන�ය � �යන� ලැෙ�. එ තැන� පටන�

�වරෙණාප�වෙයන� ෙතාර කාමාවචර සමා� සංඛ්යාත උපචාර භාවනාව ද �පන�ෙන�
ෙව�. එ තැන� පටන� ඒ ප්ර�භාග ��ත�ත උපචාර සමා�මත� භාවනාෙයන� භාවනා කරත�
ම රෑපාවචර ප්රථම ධ්යානය අ�පණා වන�ෙන� ය.
ශ්රී ශාරිපුත්ර සංඝරාජ මහා ස්වාමීහු ෙම් අර්ථය ෙමෙස් සමර්ථනය කරති.
“අා�ෙය� වනා� චතුපා�ස�ද්� �ලය ශුද්ධ ෙකාටැ අාවාසා� දශ�ධ පලිෙබාෙධාප�ෙ�දය
ෙකාටැ ප්රිය ගුරැ භාව�යා� ගුණෙයන� සමන��ත වූ කල්යාණ �ත�යකු ස�පයට එළඹැ
තමාෙග් ච�තයට අන�කූල ක�මස්ථානයක� ෙගන මහාවාසා� අෂ්ටාදශ�ධ වූ අනන�රෑප
�හාරය �රැ ෙකාටැ නා��ර නාත්යාසන�නා� වූ පඤ්චා�ගෙයන� සමන��ත වූ අන�රෑප
�හාරෙය� වසන�නා වූ ෙකශනඛ භරණා� වූ �ෂුත� ප�ෙබෝධ �රැ ෙකාටැ එක� �යත�
සතරඟුල් පළල අැ� වට වූ �ස�ණ� මඬඩුල්ල අ�මුඛ ෙකාටැ ෙද�යන� �යත� හස්ත පා�ශව
ප්රමාණ ස්ථානෙය� මනා ෙකාටැ පනවන ලද �යත� සතරඟුල් පමණ උස අැ� අස්ෙන�
ස�ෙවන� �ඳ� “අප්පස්සාදාකාමා” යනා�න� කාමෙය� අා�නව ප්රත්යෙව�ෂා ෙකාටැ
ස�ව�ඃඛ සම�ක�මයට කාරණ වූ ෛනෂ්ක�ම්යෙය� සඤ්ජතා�ලාෂා අැ�ව බුද්ධ, ධ�ම,
ස�ඝ ගුණාන�ස්මරණෙයන� ප්ර�ප්රෙමාද උපදවා “ෙම් ප්රතිපත්ති ෙතාෙමෝ සියලු බුද්ධ
ප්රෙත්යකබුද්ධ ආර්ය ශ්රාවකයන් විසින් ප්රතිපන්න වූ ෛනෂ්ක්රම්ය ප්රතිපත්තිය” �
ප්ර�පත��ෙය� සඤ්ජාත ෙගෟරව අැ� වැ �ත� පි�ටුවා “අද්ධා ඉමාය පටිපත්තියා
පවිෙවකසුඛස්ස භාගී භවිස්සාමි” � ෙමෙස් උත�සාහ උපදවා සම වූ අාකාරෙයන� අැස
දල්වා �ස�ෙණ� ව�ණය ප්රත්යෙව�ෂා ෙනා ෙකාටැ ල�ෂණය මනස්කාර ෙනා ෙකාටැ
ව�ණය ෙනා හැ� ම උත�සද වශෙයන� ප්රඥප්� ධ�මෙය� �ත� පි�ටුවා එකග වූ ��න�
“පඨවි පඨවි” යනා�න� ඒ ඒ භාවනාන� ක�මෙයන� පෘථු� කෘත�ස්නා� වූ ඒ ඒ අරමුෙණ�
��ත�ත ග්රහණය කරන�නාහට ඒ අාර�මණය ප�ක�ම ��ත�තය � �යන� ලැෙ�. ඒ
භාවනා ද ප�ක�ම භාවනා න� ෙ�.
ෙම� යට � ප�ද්ෙදන� ��ත�ත ග්රහණය ෙකාටැ භාවනා කරන ෙයෝගාවචරයා ��න�
කෙල�න� අැස දල්වා කෙල�න� අැස පියාලා අාව�ජනා ෙකාටැ උද්ග්රහ ��ත�තය
ඉපද�ය ය�තු.
උද්ග්රහ ��ත�තය ය� තාක� කල් ෙනා උප� ද ඒ තාක�කල් කාල ශතයකු� කාල
සහස�යකු� ඊට වඩා ද ෙමම ක�මෙයන� භාවනා කටය�ත�ෙත� යැ. එෙස් භවන�නාහට ය�
කෙලක�� අැස පියා ද අාව�ජනා කරන�නාහට අැස �ල්වූ කල්� ෙමන� අරමුණ�
අාපාතගත වූෙය් ෙ� ද ඒ සමෙය� උද්ග්රහ ��ත�තය උපන�නා න� ෙ�. ඒ උද්ග්රහ
��ත�තය ලද තැන� පටන� ඒ ස්ථානෙය� ෙනා �ඳ� තමා වසන�නා වූ ස්ථානයට වැ�
එ� හ�න�නාහ� ��න� භැ�ය ය�තු.
ඉ�න� තරැණ වූ සමා�ය �� අසප්පායෙය�න� නටුෙය් � න� නැවත ඒ ස්ථානයට
ෙගාස් ��ත�තය උපදවා නැවත අවුත� ස�වෙස් උන�නහ� ��න� නැවත නැවත භැ�ය ය�තු.
ෙමෙස් භවන�නාවූ ෙයෝගාවචරයා හට අන�ක�මෙයන� කාම�ඡ��� �වරණෙයෝ �ෂ්ක��ත

ෙව�. ක�ෙලෙශාත�පත��ය ෙනා වන�� යැ. උපචාර සමා�න� �ත�තය මනාව පි�ටන�ෙන�
යැ. ප්ර�භාග ��ත�තය ද උපදෙන� �.
එ� උද්ග්රහ ��ත�ත ප්ර�භාග ��ත�තයන�ෙග් ෙවනස ෙමෙස් දතය�තු. උද්ගහ
්ර
��ත�තෙය� ක�ණෙය� අැ� ෙ�ෂය ෙපෙනන�ෙන� යැ. ප්ර�භාග ��ත�තය වනා�
ථ�කාෙයන� පිටත� ෙකාටැ මදනා ලද ද�පණ තලයක� ෙමන� ද ස�ෙධාත ශංඛයක� ෙමන� ද
ෙමඝමුඛෙයන� �ෂ්ක�ාන�ත පූ�ණ චන�� මණ�ඩලය ෙමන� උද්ග්රහ ��ත�තය ප්ර�ලනය
ෙකාටැ �ක�මුණාක� ෙමන� ඒ උද්ග්රහ ��ත�තයට ශත ගුණෙයන� සහස� ගුණෙයන�
ස�ප�ශුද්ධ වැ වැටෙහන�ෙන� �. ඒ ප්ර�භාග ��ත�තය පටන� ෙයෝගාවචරයා හට
පඤ්ච�වරණෙයෝ �ෂ්ක��ත වූවාහ� ම ෙව�. ක�ෙල්ශයන�ෙග් උත�පත��ය ද ෙනා ම
වන�� ය. උපචාර සමා�න� �ත�තය සමා�ත වන�ෙන� �.
එ� සමා�ෙතෙ� උපචාර සමා�ය අ�පණා සමා�ය � ද්�ප්රකාර ෙව�. ඒ උපචාර
සමා�යහ�ෙග් ප්ර�ලාභෙය� පඤ්ච�වරණයන�ෙග් ප්රහාණෙයන� �ත�තය සමා�ත වන�ෙන�
ය. අ�පණා සමා� ප්ර�ලාභෙය� �ත�කා� අංශයන�ෙග් පහළ �ෙමන� �ත�තය සමා�ත
වන�ෙන� ය. ඒ සමා�න� ෙදෙදනා අතුෙර� උපචාර සමා�ෙය� අ�ගෙයෝ ස්�ර වැ
පවත�නාහ� ෙනා ෙව�. අ�පණා �ත�තෙය� අ�ගෙයෝ ස්�ර වැ පවත�නාහ. එෙස් ෙහ�න�
අ�පණා �ත�තය දවසක� මු�ල්ෙල�ත� ��ෙන� ය.
එ� උපචාර සමා�ය හා සමග ය� ඒ ප්ර�භාග ��ත�තෙයක� උපන�ෙන� ෙ� ද ඒ
ෙයෝගාවචර එම ප�ය�කෙයන� ඒ ප්ර�භාග ��ත�තය වඩා අ�පණාවට පැ�ෙණන�නට
ඉ�න� සම�ථ � න� යහපත. ඉ�න� අසම�ථ � න� චක�ව��� ග�භයක� ෙමන� ��ලභ
රත�නයක� ෙමන� ද �රන�තරෙයන� අප්රමත�තයා ��න� ර�ෂා කටය�තු. �යන ලද මැ �.
“සත්තං අප්පමත්ෙතන රක්ඛිතබ්බං සතිමතා
නිමිත්තං රක්ඛෙතා ලද්ධ පරිහානි න විජ්ජති
.
ආරක්ඛෙණ අසන්තස්මිං ලද්ධං තස්ස විනස්සති
රක්ඛිතබ්බං හි තං තස්මා තත්රායං රක්ඛනා විධි
.
ආවාෙසා ෙගාචරං හස්සං පුග්ගෙලා ෙභාජනං උත�
ඉරියාපෙථාති සත්ෙතෙත අසප්පාෙය විවජ්ජෙය
.
සප්පාෙය සත්ත ෙසෙවථ එවං හි පටිපජ්ජෙතා
න චිෙරෙන ච කාෙලන ෙහාති භික්ඛුස්ස අප්පනා” �
ෙමෙස් දශ�ධ අ�පනා ෙකෟශල්යය ස�පාදනය කරන�නා වූ ෙයෝගාවචරයා හට ප්ර�ල�ධ
වූ ප්ර�භාග ��ත�තය �ෂය ෙකාටැ අ�පණා පවත�ෙන� ය. ඉ�න� ෙමෙස් අ�පණාව ෙනා
උපදෙන� � න� න�වණැත�තා වූ ෙයෝගාවචර ෙතෙ� තමාෙග් �ත�ත ප්රවෘත�� අාකාරය
සලකා නැවත නැවත ��යයාෙග් සම�වය ෙයාදන�ෙන� ය. අත්යාර�ධා ��යය හැ�

ලිෙනාද්ධත භාවෙයන� �ත�තය මු� සම ෙකාටැ �ත ෙමෙහයන�නා හට �න�ම අ�පණා
සමා� උපදෙන� ය � � සමෙය� භවා�ග �ත�තය �ඳ� ෙගනැ එම පෘ�� ක�ණය
අරමුණ� ෙකාටැ මෙනාද්වාර ��ෙය� මෙනාද්වාරාව�ජන �ත�තය උපදෙන� ය.
තදනන�තර වැ එම අරමුණ� ෙකාටැ ජවනෙයෝ සතර ෙදෙනක� ෙහෝ පස්ෙදෙනක� ෙහෝ
උපදනාහ. ජවනයන� සතරෙදනා ද්වාරෙය� ප්රථම ජවනය අ�පණාවට ප�ක�ම වැ ��
ෙහ�න� ප�ක�මය � �යා ද ස�පචා� ෙහ�න� උපචාරය � �යා ද �යන� ලැෙබ�.
ෙදවන �ත�තය පූ�වභාගෙය� ප�ක�ම�ත�තයන�ට ද මත�ෙත� අ�පණාවටද අන�කූල බව
ෙහ�න� අන�ෙලෝම න� ෙව�. තුන�වන �ත�තය ප�ත�ත ෙගාත�ය පෘථග්ජන ෙගාත�ය ද
අ�භවනය කරන ෙහ�න� මහද්ගත ෙගාත�ය ද වඩන ෙහ�න� ෙගාත�භූ න� ෙව�. සතර
වැ� වැ අ�පණා �ත�තය උපදෙන� �. ජවනයන� පස්ෙදනකු උපදනා ද්වාරෙය� ප්රථම
ජවනය යට � ප�ද්ෙදන� ප�ක�ම න� ෙව�. ෙදවන �ත�තය උපචාර න� ෙව�.
තුන�වන �ත�තය අන�ෙලෝම න� ෙව�. සතරවන �ත�තය ෙගාත�භූ න� ෙව�. පස්වැ� වැ
අ�පණාව උපදෙන� �. ෙමෙස් අ�පණා�ත�තය සතරවැ� වැ ෙහෝ පස්වැ� වැ මුත�
සවැ� වැ ෙහෝ සත�වැ� වැ ෙහෝ ෙනා උපදෙන� � කුමක� ෙහ�න� ද යත�?
ය�ෙස් අල�ධ වූ අාෙසවන අැ� අන�ෙලෝම �ත�තය ෙගාත�භූ �ත�තය උපදවන�නට
අසම�ථ වූෙය් ෙ� ද ල�ධ වූ අාෙසවන ප්රත්යය අැත�ෙත� ද සවැ� වැ සත�වැ� වැ
භවා�ගයට අාසන�න බැ�න� ප්රපාතාසන�න පුරැෂයා ෙමන� අ�පණා වශෙයන� පි�ටන�නට
අසම�ථ ෙ� ද එෙස් ෙහ�න� සතර වැන�ෙනන� මෑත ෙහෝ පස්වැන�ෙනන� මත�ෙත� ෙහෝ
අ�පණා ෙනාවන�ෙන� යය � දත ය�තු”�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ප්රථමධ්යානය ලැ�මට අා� ක��කයා පළමු ෙකාටැ �ෙමක� කළ ය�තු ද?
ප�ක�ම ��ත�ත හා ප�ක�ම භාවනා කවෙ� ද?
උද්ග්රහ ��ත�ත හා ප්ර�භාග ��ත�ත දක�වන�.
උපචාර භාවනා හා අ�පණා භාවනා ෙකෙස් ද?
ප්රථමධ්යාන �ත�ත�� ෙදක අඳ�න�.

8. පංචවිධ වසිතා හා ද්විතීය ධ්යානාදිය.
ප්රථම ධ්යානය ලත� ෙයෝගී ��න� ආවජ්ජන, සමාපජ්ජන, අධිට්ඨාන, වුට්ඨාන,
පච්චෙවක්ඛන යන පස් අාකාරෙයන� එය වශප්රාප්ත කැ� ගත ය�තු ය.
ආවජ්ජනවසිතා-ප්රථම ධ්යානෙයන� නැගී පළමු ෙකාටැ �ත�කය අාව�ජනය කළ ය�තු ය.
ඉක��� �චාරය ඉක��� පී�ය ඉක��� ස�ඛය ඉක��� එකග්ගතාව අාව�ජනය කළ ය�තු

ය. නැවත ද �ත�කය අාව�ජනය කළ ය�තු ය. ඉක��� �වාරා�ය පි�ෙවලින� අාව�ජනය
කළ ය�තු. ෙමෙස් අාව�ජනය කරත� ම ජවන සතර පස�න� භව�ග �පය�න� ඔ�බට
ෙනාෙගාස් නැවත නැවත ධ්යානා�ග අාව�ජනය කරන�නට සම�ථ බව ආවජ්ජනවසිතා
න� ෙ�.
සමාපජ්ජනවසිතා-ධ්යානයට සමවදනට කැමැ� වු අැ�ල්ෙල� ශීඝ� වැ එයට සමවදනට
සම�ථ බව සමාපජ්ජනවසිතා න� ෙ�.
අධිට්ඨානවසිතා-සම වැ�ණ� ධ්යානය අස�රැසණක� ෙහෝ ඉන� වැ�යක� ෙහෝ කැමැ� තාක�
කල් තබා ගන�නට සම�ථ බව අධිට්ඨානවසිතා න� ෙ�.
වුට්ඨානවසිතා-සමවැ�ණ� ධ්යානෙයන� කැමැ� අැ�ල්ෙල� ශීඝ� වැ නැඟී ��න�නට
සම�ථ බව වුට්ඨානවසිතා න� ෙ�.
පච්චෙවක්ඛණවසිතා-අාව�ජනව�තාව �ද්ධ කල්� ෙම ද �ද්ධ වුෙය් ෙ�. “�ත�කා�
අ�ගයන� �ෂය ෙකාටැ ශීඝ� වැ ඉපද වූ අාව�ජනානන�තර වැ ප්රත්යෙව�ෂා ජවනයන� ලඝ�
ෙකාටැ පවත�නට සම�ථ බව ප්රත්යෙව�ෂාවශිතා න� ෙ�.” යන� පුරාණ සන�න�.
ෙමෙස් පස් අාකාරෙය�න� ප්රථමධ්යානය වශප්රාප්ත ෙකාටැ ෙගනැ ඉක��� ද්��ය
ධ්යානා�ය උපදවන� කැමැ� න� �ත�කා� ඔෟ��ක අ�ග බැහැර කරන� පි�ස ද
�චාරා� ස��ෂම අ�ග උපදවන� පි�ස ද භාවනා ෙකාට ද්��ය ධ්යානා�ය අ�පණාවත�
කැ� ගත ය�තු. ෙ� සඳදහා �ස්තරෙයක� යට චිත්තපාදෙයහි දක�වන ල�. ශ්රී ශාරිපුත්ර
සංඝරාජ ස්වාමීහු එය ෙමෙස් පහදා ෙදති.
ද්විතීය ධ්යානය
“ෙම� අාව�ජනා� පඤ්චවශිතාෙය� වශීභූතයා ��න� ප්රගුණ වූ ප්රථමධ්යානෙයන� නැගී
“ෙ� සමාපත�� ෙතාෙමෝ අාසන�න �වරණ සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂෙයන� අැත��ය � ද
�ත�කයාෙග් ඔෟ��ක�වෙයන� අ�ග ��බලය � ද ඒ ප්රථමධ්යානෙය� ෙදෂ �ක ද්��ය
ධ්යානය ශාන�ත ෙහ�න� මනස්කාර ෙකාටැ ප්රථමධ්යානෙය� �කාන�� �රැ ෙකාටැ ද්��ය
ධ්යානා�ගමය පි�ස භාවනාෙයාග කටය�ත�ෙත� ය. ඉක��� ප්රථමධ්යානෙයන� නැඟී ස්මෘ�
ස�ප්ර�නෙයන� ය�ක�ත වූ ධ්යානා�ගයන� ප්රත්යෙව�ෂා කරන�නා වූ ඒ ෙයෝගාවචරයා හට
ය� කෙලක�� �ත�කයා ඔෟ��ක ෙහ�න� වැටෙහ් ද �චාර ප්රී�ස�ඛ ද �ත�ෙතකාග්රතාව ද
යන� ෙමාහ� ශාන�ත ෙහ�න� වැටෙහත� ද ඒ සමෙය� ඕහට ඔෟ��කා�ග ප්රහාණය පි�ස
ශාන�තා�ග ප්ර�ලාභ පි�ස ද එම ප්ර�භාග ��ත�තය “පඨවි පඨවි” � නැවත මනස්කාර
කරන�නා ම ද්��ය ධ්යානය උපදෙන�ය � යන සමෙය� භවා�ගය �ඳද ෙගනැ එම
පෘ�� ක�ණය අරමුණ� ෙකාටැ මෙනාද්වාරාව�ජනය උපදෙන� ය. ඉක��� එම අරමුණ
��ත�ත ෙකාටැ ෙගනැ යට � ප�ද්ෙදන� සතර පස් ජවන ෙකෙනක� ප�ක�මා�
නාමෙයන� උප��. ඔවුන�ෙග් අවශානෙය� �ත�ක ව��ත වූ �චාර ප්රී� ස�ඛ

�ත�ෙතකාග්රතාෙයන� ය�ක�ත වූ එක ම රෑපාවචර ද්��යධ්යානය උපදෙන� ය. ෙසස්ස යට
� ප�ද්ෙදන� දත ය�ත�ෙත� �.
ය�ෙස් ප්රථමධ්යානෙයන� උපචාර�ෂණෙය� �වරණෙයෝ ප්ර�ණ ෙවත� ද එප�ද්ෙදන�
ද්��ය ධ්යානයාෙග් උපචාර�ෂණෙය� �ත�කය ප්ර�ණ වන�ෙන� ෙනා ෙව�,
අ�පණාෙය� ම �ත�ක ර�ත වූ ද්��ය ධ්යානය උපදෙන� �.
තෘතීය ධ්යානය
ෙමෙස් ද්��ය ධ්යානය අ�ගත කල්� යට � ප�ද්ෙදන� ම අාව�ජනා� පඤ්චශිතාෙය�
කරන ලද ප�චය අැ� ෙයෝගාවචරයා ��න� ප්රගුණ වූ ද්��ය ධ්යානෙයන� නැඟී “ෙ�
සමාපත�� ෙතාෙමෝ අාසන�න �ත�ක සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂයා අැත��ය � ද �චාරයාෙග්
ඔෟ��ක�වෙයන� අ�ග ��බලය”� ද ඒ ද්��ය ධ්යානෙය� ෙ�ෂ �ක තෘ�ය ධ්යානය
ශාන�ත ෙහ�න� සලකා ද්��යධ්යානෙය� �කාන��ය �රැ ෙකාටැ තෘ�ය ධානා�ගමය
පි�ස භාවනා ෙයෝග කටය�ත�ෙත� ය. එ� ෙයෙදන�නා වූ ස්මෘ�ස�ප්ර�නෙයන� ය�ක�ත වූ
ෙයෝගාවචරයා හට ද්��ය ධ්යානෙයන� නැඟී ධ්යානා�ගයන� ප්රත්යෙ��ෂා කරන�නා හට
�චාරය ඔෟ��ක ෙහ�න� වැටෙහන�ෙන� ය. ප්රී� ස�ඛ ද �ත�ෙතකාග්රතාව ද ශාන�ත
ෙහ�ාන� වැටෙහන�ෙන� ය. ඒ සමෙය� ඔෟ��කා�ග ප්රහාණය පි�ස ද ශාන�තා�ග
ප්ර�ලාභය පි�ස ද එම ප්ර�භාග ��ත�ත “පඨවි පඨවි” �යා නැවත නැවත මනස්කාර
කරන�නාහට �න� තෘ�යධ්යාන උපදෙන� ය යනා�න� යට ප්රථම ධ්යානෙය� � ප�ද්ෙදන�
�චාර ව��ත වූ ප්රී� ස�ඛ �ත�ෙතකාග්රතා වශෙයන� ත්ය�ගික වූ තෘ�ය ධ්යානය ද,
චත�ර්ථධ්යානය
එෙස් ම යට � ප�ද්ෙදන� ප්රී� ව��ත වූ ස�ඛ �ත�ෙතකාග්රතාෙයන� ය�ක�ත වූ
චතු�ථධ්යානය ද,
පඤ්චමධ්යානය
ස�ඛව��ත වූ උෙප�ෂා �ත�ෙතකාග්රතාෙයන� ය�ක�ත වූ පඤ්චමධ්යානය ද උපදෙන� �.
ෙම� � ප්රීත්යා� ඔෟ��කා�ගයන�ෙග් ප්රහාණය උපචාර�ෂණෙය� ෙනා වැ
අ�පණා�ෂණෙය� වන�ෙන�ය � දත ය�තු �. “ෙමෙස් පඨ�ක�ණා� ෙද��
ක�මස්ථානෙය� ප්ර�භාග ��ත�ත ලැෙ�. ෙසස� බුද්ධාන�ස්මෘ� අා�න� අතුෙරන�
අප්පමඤ්� සතර සත��ව ප්රඥප්�ෙය� පව�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

පඤ්චවශිතා �ස්තර කරන�.
ප්රථමධ්යානය ලැබැ ගන�නා අාකාරය ෙකෙස් ද?
ද්��ය ධ්යානය ලැබැ ගන�නා අාකාරය ෙකෙස් ද?
තෘ�ය ධ්යානය ලැබැ ගන�නා අාකාරය ෙකෙස් ද?
චතු�ථ පඤ්චම ධ්යානය ලැබැ ගන�නා අාකාරය ෙකෙස් ද?

9. අරෑපාවචර ධ්යාන
ආකාසානඤ්චායතනය.
දස ක�ණ අතුෙරන� අාකාස ක�ණය හැ� ෙසස� නවෙයන� �� ක�ණයක� ෙමෙන�
ෙනා ��ම වශෙයන� උගුළා ලත� අාකාසය “අනන්ෙතා ආකාෙසා අනන්ෙතා ආකාෙසා”�
ප�ක�ම කරන�නා හට අාකාසානඤ්චායතන සංඛ්යාත ප්රථම රෑප්ය ��නය අ�පණා
වන�ෙන� ය. අාකාස ක�ණය උගුළා ලිය ෙනා හැ� ය.
ශාරිපුත්ර සාමි එය ෙමෙස් විස්තර කරයි
“ෙම� අරෑපාවචර ධ්යාන උපදවන� කැමැ� ෙයෝගාවචර ෙතෙ� රෑපය �සා දණ�ඩා�න
ශස්ත�ා�න කලහ �ග්රහ �වාද යන ෙමාවුන�ෙග් ද ච�ෂුශ්ෙශ්රාත�ෙරෝගා� අාබාධ
සහස�යන�ෙග් ද වශෙයන� කරජකායෙය� අා�නව �ක ෙම� අා�නවා අරෑප්යෙය�
ස�වප්රකාරෙයන� නැතැ � රෑපයාෙග් සම�ක�මණය පි�ස ප���නානාකාස ක�ණය
හැ� පඨ� ක�ණා� වූ නව ක�ණයන� අතුෙරන� එක�තරා ක�ණෙයක�� චතු�ථධ්යාන
උපදවා ඒ ධ්යාන යට අරමුණ වූ ක�ණ රෑපෙය� උද්ෙවග අැ� ව ඒ එ�න� �රැ වන�
කැමැත�ෙත� පඤ්චප්රකාරෙය�න� පුරැ� කරන ලද ව�තා අැ� වැ ප්රගුණ වූ රෑපාවචර
චතු�ථධ්යානෙයන� නැගී මා ��න� කළ�ෙරන ලද ෙ� රෑපය අරමුණ� කරන�ෙන�ය �
�යා ද අාසන�න ෙසෟමනස්ය සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂයා අැත�ෙත�ය � �යා ද ශාන�ත �ෙමා�ෂ
ෙහ�න� ඔෟ��කය � �යා ද ධ්යානෙය� අා�නව දක�ෙන� ය. �ක එ� �කාන��ය �රැ
ෙකාටැ ඒ ක�ණ චක�වාට ප�යන�ත ෙකාටැ ෙහෝ තමා කැමැ� ය� ක�ටලයකට ෙහෝ
පතුරැවා එ�න� ස්පෘෂ්ට වූ අාකාශය අරභයා “ආකාෙසා ආකාෙසා” යි ද “අනත්ෙතා
ආකාෙසා අනන්ෙතා ආකාෙසා” � නැවත නැවත මනස්කාර කරන�නා හට �වරණෙයෝ
ප්ර�ණ ෙව�. උපචාරය හා සමග �ත�තය මනා ෙකාටැ පි�ටන�ෙන� ය. එම ��ත�ත
නැවත නැවත අාෙස්වනය කරන�නා හට පඨ�ක�ණා�ෙය� රෑපාවචර �ත�තය ෙමන�
අාකාශය �ෂය ෙකාටැ අාකාසානඤ්චායතන �ත�තය පි�ටන�ෙන� �. ෙමබඳ� පූ�ව
භාගෙය� කාමාවචර �ත�තෙයෝ ප�ක�මා� නාමෙයන� තුන�ෙදෙනක� ෙහෝ සතර ෙදෙනක�
ෙහෝ උෙප�ෂා ෙ�දනා ස�ප්රය�ක�ත වූවාහ� ම ෙව�. සතර වැ� වැ ෙහෝ පස්වැ� වැ
අරෑපාවචර �ත�තය උපදෙන� �. ෙසස්ස පඨ�ක�ණෙය� � ප�ද්ෙදන� දත ය�ත�ෙත� ය.
ෙ� වනා� ෙවනස �. ෙමෙස් අරෑපාවචර �ත�තය උපන� කල්� ඒ ෙයෝගාවචර ෙතම
පූ�වෙය� ක�ණ මණ�ඩලය ධ්යාන ච�ෂු�න� බල�න� වැසැ “ආකාෙසා ආකාෙසා” යන
ප�ක�ම මන�කාරයන� ඒ ��ත�තය වහා �රැ කරන ලද කල්� අාකාශය ම බල�න�
වසන�ෙන� �.
විඤ්ඤාණඤ්චායතනය
අාකාසානඤ්චායතනය ලත� ෙයෝගී ද්��යාරෑප්යය ලබන� කැමැත�ෙත� ඒ තමාෙග්
අාකාසානඤ්චායතන �ත�තය ම අරමුණ� ෙකාටැ ෙගනැ “අනන්තං විඤ්ඤාණං අනන්තං

විඤ්ඤාණං” � භාවනා කරන�ෙන� ය. එෙස් භාවනා කරත� ම යථාක�මෙයන� ද්��යාරෑප්ය
සංඛ්යාත �ඤ්�ණඤ්චායතනය අ�පණා වන�ෙන�ය.
ශාරිපුත්ර ස්වාමි ඒ ෙමෙස් දක්වයි.
“ෙම� �ඤ්�ණඤ්චායතන ධ්යානය උපදවන� කැමැ� ෙයෝගාවචර ෙතම පස්
අාකාරෙය�න� අාකාසානඤ්චායතන සමාපත��ෙය� පුරැ� කරන ලද වශිතා අැත�ෙත� ෙ�
සමාපත�� ෙතාෙමෝ අාසන�න රෑපාවචර ධ්යාන සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂෙයන� අැත��ය � ද,
�ඤ්�ණඤ්චායතනය ෙමන� ෙනා මැ ශාන�තය � �යා ද අාකාසානඤ්චායතනෙය�
අා�නව �කැ එ� �කාන�� �රැ ෙකාටැ �ඤ්�ණඤ්චායතනය ශාන�ත ෙහ�න�
මනස්කාර ෙකෙර�. ඒ අාකාශස්ථරණය ෙකාටැ ��යා වූ �ඤ්�ණය “විඤ්ඤාණං
විඤ්ඤාණං” �යා නැවත නැවත මනස්කාර කරන�නා හට එම ��ත�තෙය� නැවත
නැවත �ත�තය හස�රැවන�නා හට �වරණෙයෝ �ෂ්ක��ත ෙව�. ස්මෘ�ය එ� ම
පි�ටන�ෙන� ය. උපචාරය හා සමග �ත�තය සමා�ත වන�ෙන� ය. එ ම ��ත�තය නැවත
අාෙසවන වශෙයන� බහ�ල කරන�නා හට අාකාශය �ෂය ෙකාටැ අාකාසානඤ්චායතනය
ෙමන� අාකාශෙය� පතළා වූ �ඤ්�ණය �ෂය ෙකාටැ �ඤ්�ණඤ්චායතන �ත�තය
පි�ටන�ෙන��. අ�පණා ක�ම ෙපර � ප�ද්ෙදන� දත ය�ත�ෙත� ය.
ආකිඤ්චඤ්ඤායතනය.
�ඤ්�ණඤ්චායතනය ලබත� ම ඔහ�ෙග් අාකාසානඤ්චායතනය අභාවයට යන�ෙන� ය.
ෙහෙතම තෘ�යාරෑප්යය ලබන� කැමැත�ෙත� ඒ අභාව මාත�ය අරමුණ� ෙකාටැ “න�ථි කිඤ්චි
න�ථි කිඤ්චි” � භාවනා කරන�ෙන� ය. එෙස් භාවනා කරත� ම ඔහ�ට යථා ක�මෙයන�
තෘ�යාරෑප්යසංඛ්යාත අා�ඤ්චඤ්�යතනය අ�පණා වන�ෙන� ය.
ශාරිපුත්ර ස්වාමි එය ෙමෙස් දක්වයි.
“ෙම� තෘ�යාරෑප්යය උපදවන� කැමැත�තා වූ ෙයෝගාවචර ෙතෙ� යට � ප�ද්ෙදන�
පඤ්චවශිත ප්රාප්ත වූෙය් ෙ� සමාපත�� ෙතාෙමෝ අාසන�න අාකාසානඤ්චායතන
සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂයන� අැත��ය � ද අා�ඤ්චඤ්�යතන සමාපත��ය ෙමන� ශාන�ත
ෙනා වන��ය � �යා ද �ඤ්�ණඤ්චායතනෙය� අා�නව �කැ එ� �කාන�� �රැ
ෙකාටැ අා�ඤ්චඤ්�යතන ශාන�ත ෙහ�න� මනස්කාර ෙකාටැ �ඤ්�ණඤ්චායතනයට
අරමුණ� වූ අාකාසානඤ්චායතන �ඤ්�ණයාෙග් අභාවය “න�� න��” �යා ෙහෝ
“සුඤ්ඤ සුඤ්ඤං” �යා ෙහෝ “ධී චිත්තං ධී චිත්තං” �යා ෙහෝ නැවත නැවත මනසකාර
කරන�නා හට ඒ ��ත�තෙය� ම �ත�තය හස�රැ වන�නා හට �වරණෙයෝ �ෂ්ක��ත
ෙව�. ස්මෘ�ය එ� ම පි�ටන�� ය. උපචාරය හා සමග �ත�තය සමා�ත වන�ෙන� ය.
ෙමම ��ත�තය නැවත නැවත අාෙස්වනය කරන�නා හට බහ�ල කරන�නා හට
අාකාශෙය� පතළා වූ මහග්ගත �ඤ්�ණෙය� �ඤ්�ණඤ්චායතනය ෙමන� අාකාශය
ඵරණය ෙකාටැ ප්රවෘත�ත වූ මහග්ගත �ඤ්�ණයාෙග් ස�ඤ්ඤ, ��ත�ත, නාස්��ව �ෂය
ෙකාටැ අා�ඤ්චඤ්�යතන �ත�තය පි�ටන�ෙන� �. ෙම�� අ�පණාක�ම යට �
ප�ද්ෙදන� දත ය�ත�ෙත� ය. එ� අ�පණා �ත�තය උපන� කල්� ඒ ෙයෝගාවචර ෙතෙ�
ද්��යාරෑප්ය ��නයාෙග් අපගම සංඛ්යාත වූ අභාවය ම ද��න� වසන�ෙන� �.”

ෙනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනය.
ත�යාරෑප්යය අරමුණ� ෙකාටැ ෙගනැ “සන්තෙමතං පණීත ෙමතං” � භාවනා කරත� ම
චතු�ථාරැප්ය සංඛ්යාත ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යතනය අ�පණා වන�ෙන� �.
�ස්තර ෙමෙස් ය:
“ෙම� චතු�ථාරැප්ය ��නය උපදවන� කැමැ� ෙයෝගාවචර ෙතෙ� අා�ඤ්චඤ්�යතන
සමාපත��ෙය� පුරැ� කරන ලද පඤ්චවශිතා අැත�ෙත� ෙ� සමාපත�� ෙතාෙමෝ අාසන�න
�ඤ්�ණඤ්චායතන සංඛ්යාත ප්ර�ප�ෂයන� අැත��ය � ද,
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතනය ෙමන� ශාන�ත ෙනාවන��ය � �යා ද
අා�ඤ්චඤ්�නාසඤ්�යතනෙය� අා�සංස �කැ අා�ඤ්චඤ්�යතනය �කාන��ය
�රැ ෙකාටැ ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතනය ශාන�ත ෙහ�න� මනස්කාර ෙකාටැ
ද්��යරැප්ය ��නයාෙග් නාස්��වය �ෂය ෙකාටැ ප්රවෘත�� වූ අා�ඤ්චඤ්�යතන
�ත�තය “සන්තෙමතං පණීතෙමතං” �යා නැවත අාව�ජනා කරන�නා හට එම
��ත�තෙය� �ත�තය නැවත නැවත හස�රැ වන�නා හට �වරණෙයෝ �ෂ්ක��ත ෙවත�.
එ� ම ස්මෘ�ය පි�ටන�� ය. උපචාරය හා සමග �ත�තය සමා�ත වන�ෙන� �. ෙමෙස් ඒ
��ත�තය අාෙස්වනය බහ�ලීකරණ කරත� කරත� �ඤ්�ණාපගමය �පය ෙකාටැ උපන�
අා�ඤ්චඤ්�යතන සංඛ්යාත චතුඃස්ක�ධ �ෂය ෙකාටැ ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන
�ත�තය පිි�ටන�ෙන� �. ෙම� � අ�පණා ක�ම යට � ප�ද්ෙදන� දත ය�තු�.
ධ්යාන උපද�ෙමන� රෑපි අරෑපි බ්රහ්මෙලෝක සැප ද, අ��ද ��ඨධ�ම ස�ඛ ද, �ද�ශනා
ද ලබාගත හැ� ය.
ප්රශ්න.
1. අාකාසානඤ්චායතනය ලැ�ය හැක�ෙක� කවරකුට ද? එ� අරමුණ �ෙමක� ද? එය
ලබන අාකාරය දක�වන�.
2. �ඤ්�ණඤ්චායතනය ලබන අාකාරය දක�වන�.
3. අා�ඤ්චඤ්�යතනය ලබන අාකාරය දක�වන�.
4. ෙනවසඤ්�නාසඤ්�යතනය පැහැ�ලි කරන�.
5. ධ්යාන ලැ�ෙමන� ලැෙබන ඵලය �ෙමක� ද?

10. (පඤ්චාභිඥා) සෘද්ධිවිධි.
ධ්යාන උපද�ෙමන� අ�� ලද හැ�ය � යට �යන ල�. අ�� න� �ශිෂ්ට �න
�ෙශ්ෂෙය�. ඒ වනා� ඉද්ධිවිධ, දිබ්බෙසාත, පරචිත්තවිජානන, පුබ්ෙබනිවාසානුස්සති,
��බචක�ඛු � පස් වැ�රැ� ෙ�.

අ�� ලබන� කැමැ� ධ්යානලා� ��න� භූත ක�ණ සතෙර� ද ව�ණ ක�ණ සතෙර� ද
යන අට ක�ණෙය� ෙවන� ෙවන� වැ අෂ්ට සමාපත�� උපද�ය ය�තු. (ෙම� අෂ්ට
සමාපත�� යන� චතුෂ්කනයෙයන� � බව දත ය�තු. එ�න� රෑපී අරෑපී සමාපත�� නවය ම
�ය�ණ) එෙස් උපදවා ක�ණාන�ෙලෝම, ක�ණප�ෙලාම, ක�ණාන�ෙලාම ප�ෙලාම,
ඣධානාන�ෙලාම, ඣධානප�ෙලාම, ඣධානාන�ෙලාම ප�ෙලාම, ඣධාන�ක�කන��ක,
ක�ණ�ක�කන��ක, ඣධානක�ණ�ක�කන��ක, අ�ගස�ගන��ක, අාර�මණසංකන��ක
අ�ගාර�මණ ස�කන��ක අ�ගවව�ථාපන අාර�මණවව�ථාපන යන තු�ස් අාකාරෙයන�
�ත පුරැ� කළ ය�ත.ු
කසිණානුෙලාම න� මුල �ට අග දක�වා ක�ණ පි�ෙවලින� ධ්යානයට සම වැ�ම ය.
පළමුෙකාට පඨ� ක�ණෙය� ධ්යානයට සම වැද ඉක��� අාෙපාක�ණෙය� ඉක���
ෙත�ෙජාක�ණෙය� ෙ� අා� වශෙයන� අට ක�ණෙය� ම �ය දහස් වරකු� ධ්යානයට
සම ව�න�ෙන� ය.
කසිණපටිෙලාම න� අග �ට මුල දක�වා ධ්යානයට සම වැ�ම ය. පළමු ෙකාටැ ඔ�ත
ක�ණෙය� ධ්යානයට සම වැද ඉක��� ෙලා�ත ක�ණෙය� ඉක��� පීත ක�ණෙය�
ෙ� අා� වශෙයන� අග �ට මුල ෙතක� �ය දහස් වරකු� ධ්යානයට සම ව�න�ෙන� ය.
කසිණානුෙලාම පටිෙලාම න� ෙමෙස් මුල �ටැ අග දක�වා ද ධ්යානයට සම වැ�ම ය.
ඣානානුෙලාම න� ධ්යාන පි�ෙවලින� සම වැ�ම ය. පළමු ප්රථමධ්යානයට සම වැද
ඉක��� ද්��යධ්යානයට ෙ� අා� වශෙයන� ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතනය ෙතක� සම
ව�න�ෙන� ය.
ඣානපටිෙලාම න� ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතනෙය� පටන� ප්රථමධ්යානය දක�වා සම
වැ�ම ය.
ඣානානුෙලාම පටිෙලාම න� ෙමෙස් මුල �ට අග දක�වා ද සම වැ�ම ය.
ඣානුක්කන්තික න� ධ්යාන එකක� හැ� එකකට සම වැ�ම ය. පඨ� ක�ණෙය�
ප්රථමධ්යානයට සමවැද එ� මැ තෘ�ය ධ්යානයට සමවැද එම උගුළා
අාකාශානඤ්චායතනයට ද එ�න� ම අා�ඤ්චඤ්�යතනයට ද සම ව�න�ෙන� ය.
අාෙපාක�ණා�ෙය� ද ෙමෙස් ය.
ක�ණ�ක�කන��ක ක�ණ එකක� හැ� එකකට සමවැ�මය පඨ� ක�ණෙය�
ප්රථමධ්යානයට සම වැ� ඉක��� ෙත�ෙජාක�ණෙය� ද ඉක��� �ලක�ණෙය� ද
ඉක��� ෙලා�ත ක�ණෙය� ද ප්රථමධ්යානයට ම සම ව�න�ෙන� ය. ද්��යධයානා�යට ද
ෙමෙස් ය.

ඣානකසිණුක්කන්තික න� ධ්යාන හා ක�ණ ෙදෙකාටස ම එකක� හැ� එකකට සම
වැ�ම ය. පඨ� ක�ණෙය� ප්රථම ධ්යානයට සමවැද ෙත�ෙජාක�ණෙය� තෘ�යධ්යානයට
සම වැ�ම අා� වශෙය�.
අඞ්ගසඞ්කන්තික න� අ�ග පි�ෙවලින� සම වැ�ම ය. පඨ� ක�ණෙය� ප්රථමධ්යානයට
සම වැ� එ� ම ද්��ය ධ්යානා�යට ද සම ව�න�ෙන� ය.
ආරම්මණසඞ්කන්තික න� අාර�මණ පි�ෙවලින� සම වැ� ම ය. පඨ�ක�ණෙය�
ප්රථමධ්යානයට සමවැද අාෙපාක�ණා�ෙය� ද ප්රථමධ්යානයට සම ව�න�ෙන� ය.
ෙසස්ෙස� ද එෙස් ය.
අඞ්ගාරම්මණ සඞ්කන්තික න� අ�ග අරමුණ� ෙදකටම එකන�ත�ක වශෙයන� සම වැ�ම
ය. පඨ� ක�ණෙය� ප්රථම ධ්යානයට සමවැද අාෙපාක�ණෙය� ද්��ය ධ්යානයට ද
ෙත�ෙජා ක�ණෙය� තෘ�යධ්යානයට ද සම ව�න�ෙන� ය. ෙසස්ස ද එෙස් ය.
අඞ්ගවව�ාපන න� ප්රථමධ්යානය පඤ්චා�ගික ය යනා� වශෙයන� අ�ගමාත� ව්යවස්ථා
��ම ය.
ආරම්මණවව�ාපන න� ය� පඨ� ක�ණය ෙ� අාෙපා ක�ණය යනා� වශෙයන�
අාර�මණ මාත� ව්යවස්ථා ��ම ය.
ෙ� තු�ස් අාකාරෙයන� �ත පුරැ� ෙනා ෙකාට සෘද්� �� ලබන�ෙන�ය යන� �� කෙලක
�ද්ධ ෙනාවන�ෙන�. පළඳදනා කරන� කැමැ� රන�කරැ රන� මනා වැ මෘ� කැ� ගත ය�තු
ය. බඳ�න� කරන කුඹලා මැ� මනා වැ පද� කැ� ගත ය�තු ය. එෙස් ම සෘද්� �� කරන�
කැමැ� ෙයෝගී ෙ� තු�ස් අාකාරෙයන� �ත පි�ෙයල කැ� ගත ය�තු ය. එෙස් පි�ෙයල
කැ� ගත� කල්� ඔහ�ෙග් �ත පි��� ය. ප්රභාස්වර ය, අන�ගණ ය, උපක�ෙල්ශ ර�ත ය,
මෘ� ය. ක�මණ්ය ය, ස්�ත ය, අචඤ්චල ය, එ�ට ම ඔහ�ට සෘද්� �� පි�ස තමාෙග්
�ත නමාලිය හැ� ය.
සෘද්� වනා� අ��ඨාන සෘද්� �කු�බන සෘද්�, මෙනාමය සෘද්�, �ණ�ප්ඵාර, සෘද්�
සමා��ප්ඵාර සෘද්�, අ�ය සෘද්� ක�ම �පාකජ සෘද්�, පුණ්යවත� සෘද්� ��ජාමය සෘද්�,
පෙයාගප�චය සෘද්� ය � දස වැ�රැ� ෙ�.
අ�ෂ්ඨාන වශෙයන� �පෙදන සෘද්� අධිෂ්ඨාන සෘද්ධි � ෙතෙ� එෙකක� වැ �යෙයක�
දහෙසක� ෙ�වා � ඉටු කල්� එෙස් වන�ෙන� ය.
ප්රකෘ� ශ�රය හැ� අන්ය ෙවශෙයන� ෙප� ��ම වික�බ්බන සෘද්ධි �. ෙතෙ� ��ෂු වැ
කුමාර වශෙයන� ෙහෝ හස්� අා� වශෙයන� ෙහෝ ෙප� ��න�ෙන� ය.

ස්ව�ය ශ�රය අැතුෙළ� අන්ය වූ මෙනාමය ශ�ර �පද�ම මෙනාමය සෘද්ධි �. ෙහ් �ය
�රැර ��ෙරක� ෙ�වා � ඉටා එ� අන්ය කයක� මවා ෙකාපුෙවන� කඩුව ෙමන� එය අැද
දක�වන�ෙන� ය.
�නාන�භාවෙයන� �පදන �ෙශ්ෂ අන�හස ඤාණවිප්ඵාර සෘද්ධි �. බක්ක�ල ස්වා� ද
සංකිච්ච ස්වා� ද භ�තපාල දරැ ද මරණ ගැලවුෙණ� �ණ�ප්ඵාර සෘද්�ෙය�. ඒ
ජන�මෙය� රහත� වන�නට ෙහ්තු අැත�ෙතෝ කවර �පත�න� ෙහෝ ගැලෙවත�.
සමා�ෙයන� ලැෙබන අන�හස සමාධි විප්ඵාර සෘද්ධි �. ශාරිපුත්ර ස්වා� පුන�ෙපාෙහෝ�
සඳදපහෙන� යකු �න� ෙටාකු පහ�න� ද සඤ්ජීව ස්වා� ෙගාප�න� �න� ගි��ල්ෙලන� ද,
ඛාණ� ෙකාණ�ඩඤ්ඤ ස්වා� පල්ෙහාරැන�ෙග් බඩු බ�න� ද, උත�තරා න� පුණ�ණක �ටු �
සිරිමා න� ගෑ� ��න� ඉ� උණ� ෙතලින� ද, සාමාවති උෙදන රජු �� ඊ පහ�න� ද
ගැලවුෙණ� සමා� විප්ඵාර සෘද්�ෙය�.
ෙචෙතාවශප්රාප්ත අා�යයන�ෙග් පි�කුෙලිහ ෙනා පි�කුල් බව සැල�� අා�ය අා�ය සෘද්�
�. ඔවුහ� පි�කුල් අරමුණක� �ටු �ට එ� ෙමත� වඩා ෙහෝ ධාතු වශෙයන� සලකා ෙහෝ
ෙනා පි�කුල් අරමුණක� කැ� ග��.
ප�ෂීන�ෙග් ද ෙදවා�න�ෙග් ද අහස් ගමන� අා�ය කම්මවිපාකජ සෘද්ධි �.
චක�ව�� රජුන�ෙග් අහස් ගමන� අා�ය පුණ්ය සෘද්ධි �. එෙස් ම ෙමණ�ඩක, ෙජා�ය,
ජ�ලක, ෙඝා�තා�න�ෙග් අන�හස් පුණ්ය සෘද්�ය �.
�ද්යාධරයන�ෙග් අහස් ගමන� අා�ය විද්යාමය සෘද්ධි �.
ඒ ඒ ක�ියා මනාව ��ෙමන� සමෘද්ධ�ම ප්රෙයෝග ප්රත්යය සෘද්ධි �. ෛනෂ්ක�ම්යෙයන�
කාම�ඡ�දය ප්රහාණ ෙ�. අ�හත� මා�ගෙයන� �ය� ෙකෙලස් ප්රහාණ ෙ�.
ශිල්පක�මාන�ත ෙවදක� ෙගා�ක� අා�ය ද ප්රෙයෝග සත්යය සෘද්�ෙය� අැතුළ�.
ෙ� දශ�ධ සෘද්� අතුෙරන� ෙම� ලා ගත ය�ත�ෙත� අ�ෂ්ඨාන, �කු�බන, මෙනාමය යන
සෘද්�ත� ය �,
සෘද්�ය පි�බඳද භූ� සතෙරක� ද, පාද සතෙරක� ද, පද අෙටක� ද, මුල් ෙසාෙළාෙසක� ද
අැත�ෙත� ය.
භූ� සතර න� පඨම�ඣධාන, ��ය�ඣධාන, ත�ය�ඣධාන, චතු�ථ�ඣධාන යන ධ්යාන
සතර �. �න� මුල් තුන ස�භාර භූ� ය. අන��මය ප්රකෘ� භූ� �.
පාද සතර න� ඡ��ද්�පාද, ���ද්�පාද, �ත��ද්�පාද, �මං�ද්�පාද යන සතර ය�.

පාද අට න� ඡ�ද, සමා�, ��ය, සමා�, �ත�ත, සමා�, �මංසා, සමා� යන අට �.
මුල් ෙසාෙළාස න� “අෙනාන්තං චිත්තං ෙකාසජ්ෙජන ඉඤ්ජතී ති ආෙනඤ්ජං” යනා�න�
දක�වන ලද්ෙද් ය. ෙ� �යල්ල පි�බඳද �ස්තර විශ�ද්ධි මාර්ගෙයහි ය.
ෙමෙස් සෘද්�ය පි�බඳද භූ�, පාද, පද, මූලධ�ම ස�පාදනය ෙකාටැ ෙගනැ අ��පාදක
ධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී ඉ�න� �යයක� වන� කැමැත�ෙත� න� “සතං ෙහාමි සතං
ෙභාමි” � ප�ක�ම ෙකාටැ නැවත අ��පාදක ධ්යානයට සමවැද �න� නැගී අ�ෂ්ඨාන
කළ ය�තු ය. අ�ෂ්ඨානය හා සමග ම �යෙයක� වන�ෙන� ය. පුරාණ සන�නෙය� ෙ�
අ�ථය ෙමෙස් දක�ව�.
“ෙලෟ�ක පඤ්චා�� උපදවන� කැමැත�තා වූ අා� ක��ක ෙයෝගාවචරයා ��න� අව�ත
කෘතසනය ෙකළවර ෙකාටැ අැ� අට ක�ණෙය� අෂ්ට සමාපත�� උපදවා
“කසිණානුෙලාම ෙතා කසිණපටිෙලාමෙතා” යනා�න� දක�වන ලද තු�ස් අාකාරෙයන�
�ත�තය දමා “එවං සමාහිෙත චිත්ෙත පරිසුද්ධ” යනා�න� දක�වන ලද අෂ්ටා�ගෙයන�
සමන��ත වූ �ත�තෙය� අ�� ඉපද�ය ය�තු ය. ෙම� එක ෙද්ශය�න� සෘද්��ධ�නයට
මතු භාවනා �� දක�වන� ලැෙ�. එ� යට � ප�ද්ෙදන� පඨ�ක�ණය �ෂය ෙකාටැ
රෑපාවචර අෂ්ට සමාපත�� උපදවා ක�ණාන�ෙලාමතා� වූ තු�ස් අාකාරෙය�න� �ත�තය
දමා අ��හාර �ෂම ෙකාටැ අ��පාදක පඤ්චමධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී ඉ�න�
සතයක� ම වන� කැමැත�ෙත� � න� “සතං ෙහාමි සතං ෙහාමි” � භාවනා ෙකාටැ නැවත
පාදක ධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී අ�ෂ්ඨාන කටය�ත�ෙත� ය. අ�ෂ්ඨාන �ත�තය හා
සමග මැ ශතෙයක� ම වන�ෙන� ය. සහස�ා�ෙය� � ෙමෙස් මැ �” �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

අ�� � වැ�රැ� ද? අ�� යන�ෙන� ෙත�රැම �ම?
සෘද්� ලැ�ම පි�ස �ත පුරැ� කළ ය�තු තු�ස් අාකාරය දක�වන�.
සෘද්� � වැ�රැ� ද? ඒ �ස්තර කරන�.
සෘද්� පි�බඳද භූ�, පාද, පද, මුල් දක�වන�.
අ�ෂ්ඨාන සෘද්�ය වන ප�� දක�වන�.

11. (පංචාභිඥා) දිබ්බෙසාත, පරචිත්ත විජානන, පුබ්ෙබනිවාසානුස්සති,
දිබ්බචක්ඛු.
දිබ්බෙසාතය.

ෙද�යන�ෙග් ෙශ්රාත� ෙහවත� කන� ඉතා පි��� ය. ෙස� අා�ෙයන� අප�බුද්ධ බැ�න� ඉතා
�රවූ ශ�ද එ� හැෙපන�ෙන� ය. භාවනා බලෙයන� �පදවා ගන�නා එ බඳ� �න ෙශ්රාත�
ධාතුෙවක� ෙම� දිබ්බෙසාතය � �යන� ලැෙ�. එය ලබා ගන�නා අාකාරය ෙමෙස් ය.
��බෙසාතය ලැබැ ගන� කැමැ� ෙයෝගී ��න� අ�� පාදක ධ්යානයට සමවැද එ�න�
නැගී ප�ක�ම සමා� ��න� ප්රකෘ� ෙශ්රාතෙය� වැෙටන අාරණ්යෙය� �ංහා�න�ෙග් ශ�ද
පටන� කුරැ කුහ�ඹුවන�ෙග් ශ�ද දක�වා අැ�ය ය�තු ය. ඒ ශ�ද �ශා වශෙයන� අස�වල්
අස�වල් �ශාෙව� ය � ව්යවස්ථා කටය�තු ය. ඒ ශ�ද ප්රකෘ� ෙශ්රාත�යට ද ප්රකට වත ත�
ප�ක�ම �තට වඩාලාත� ප්රකට වන�ෙන� ය. ෙමෙස් ශ�ද ��ත�ත ෙමෙ� කරත� ම �න�
��බෙසෝත ධාතුව උප�න�ෙන�ය � ඒ ශ�ද අතුෙරන� ��වක� අරමුණ� ෙකාටැ
මෙනාද්වාරාව�ජනය උප�න�ෙන� ය. ඒ �රැද්ධවත� ම ප�ක�ම උපචාර අන�ෙලෝම
ෙගාත�භූ �ත� ඉපි� චතු�ථධ්යානය අ�පණා වන�ෙන� ය. ඒ අ�පණා �ෙත� පවත�නා
ප්ර�ව ��ෙසෝත ධාතුය � දත ය�තු. එය ශක��මත� කැ� ගන� කැමැත�තහ� ��න� “ෙ�
අතර පවත�නා ශ�ද අස�” � අඟුල්, �ඟුල්, �� අඟුල්, අටඟල්, �යත� �යත� අා�
වශෙයන� ද එක� සක�වළක� වශෙයන� ද ඉන�ත� ඔබ ෙලෝකය වශෙයන� ද �� තාක�
ප��ෙ�ද ෙකාට ෙකාටැ වැ�ය ය�තු ය. එෙස් වඩා ඒ අතර ශ�ද අැ�ය ය�තු ය. ඔහ�ට
මු� ෙලාවැ පුරා �ට නානා�ධ ශ�ද ෙ� අස�වල් ශ�දය ෙ� අස�වල් ශ�දය ය � ෙවන�
ෙකාටැ ද දත හැ� ය.
පරචිත්ත විජානනය.
පර�ත�ත �ජානනය න� අන�න�ෙග් �ත� �නැ ගන�නා න�වණය. “ෙචෙතාපරියඤාණය”
යන� � ෙ� ය. එය �ව්ය ච�ෂුර��න වශෙයන� ලැෙබන�න�. ප�ක�ම ද �ව්ය
ච�ෂුර��නයට �යන ලද ෙස් ය. එබඳ� ෙයෝගී ��න� අාෙලෝක වඩා �වැ�න�
අන්යයන�ෙග් හෘදය වස්තව
ු �සා පව�න ෙලෙය� ව�ණය බලා ඒ ��න� �ත �ය ය�තු
ය. �ත ෙසා�නස් වැ පවත�නා කල පැස�ණ� න�ග ඵලයක� ෙස් ෙලය රත� පැහැ වන�ෙන� ය.
�ත උෙප�ෂාව පවත�නා කල ප්රසන�න තල ෙතල් ෙස් ප්රසන�න වන�ෙන� ය. එෙස් ෙහ�න�
හෘදය වස්තුගත රැ�ර ව�ණය බලා �ත �ය ය�තු ය. ෙ� �නය ක�මෙයන� ශක��මත� වූ
කල්� ෙ� කාමාවචර �ත�තය, ෙ� රෑපාවචර �ත�තය යනා�ය ද �ය හැ� ය.
අරෑපාවචරයන�ට හෘදය වස්තු නැත. ඔවුන�ෙග් �ත �ම �ෙශ්ෂ සෘද්�ෙය�. ��න� �තට
සංක�මණය වන�ෙන� එයද �යන�ෙන� ය.
පුබ්ෙබනිවාසානුස්සතිය.
පු�ෙබ�වාසාන�ස්ස� න� ෙපර වුස� කඳද පි�ෙවල දන�නා න�වණ ය. ෙහවත� අ�ත
ජා�න�� තමාෙග් ස්ක�ධ ප්රවෘත�� ප�පා�ය දන�නා න�වණ ය. ෙ� න�වණ වනා�
��ථකයන�ට ද බුද්ධ ශ්රාවකයන�ට ද, මහා ශ්රාවකයන�ට ද, අග්ර ශ්රාවකයන�ට ද, පෙස්
බු�වරයන�ට ද, ස�මාස�බු�වරයන�ට ද අැත�ෙත� ය. එ�න� ��ථකෙයෝ සත�ස් කපක� ම
ද�න�නට සම�ථ ෙව�. ඉන� ඔබ දක�නට සම�ථ ෙනාෙව�. බුද්ධ ශ්රාවකෙයෝ කල්ප
�යයක� දහසක� ද, අස�මහා ශ්රාවකෙයෝ කල්ප ල�ෂයක� ද, �ගස�ෙවෝ එකා සංඛ්ය කල්ප
ල�ෂයක� ද, පෙස් බු�වරෙයෝ ෙදයාසංඛ්ය කල්ප ල�ෂයක� ද ද�න�නට සම�ථ ෙව�.
ස�මාස�බු�වරෙයෝ �� තාක� දක�නට සම�ථ ෙවත�. එ� ප්රමාණ �යමෙයක� නැත.

පු�ෙබ�වාසය �� කරන� කැමැ� අා�ක��ක ෙයෝගී ��න� දවල් �නය වැළඳ�ෙමන� පස�
රෙහාගත වැ �ෙ�ක ස්ථානයකට එළඹැ පි�ෙවලින� චතු�ථධ්යානයන�ට සමවැද
අ��පාදක වූ ඒ චතු�ථධ්යානෙයන� නැඟී (ෙ� චතුස්කනය වශෙය�. පඤ්චම ධ්යානය
ද ෙම� ය.) එ� අන��ම �ඳද ගැන�ම �� කළ ය�තු. ඉක��� අස�න පනවා ගැන�ම ද,
ෙසනස�නට පැ��ම ද, පා �වුරැ තැන�පත� ��ම ද, වැළඳ� කාලය ද, ග�න� අා කාලය ද,
ගෙම� පිඬඩු පි�ස හැස�රැණ� කාලය ද, �හාරෙයන� �ක� මැ ගිය කාලය ද අා� වශෙයන�
ගතවුණ� �යල්ල ප්ර�ෙලෝම වශෙයන� ��කළ ය�තු ය. ෙමය ප්රකෘ� �තට ද ප්රකට ය.
ප�ක�ම සමා� �තට �ෙශ්ෂෙයන� ප්රකට ය. ය� තැෙනක� ��යට ෙනා නැෙඟ් න�
එ�� පාදක ධ්යානයට සමවැද එ�න� නැඟී නැවත �� කළ ය�තු ය. එ�ට පහන�
එ�ෙයන� ෙමන� ෙපෙනන�ෙන� ය. ෙමෙස් ෙපර දවසද එයටත� ෙපර දවස�� අවුරැ� �
අවුරැ� අා� වශෙයන� යට යට �� කරන�ෙන� ය. අන��මෙය් � ��වුණ� කාලය ද
ප්ර�ස�� කාලය ද �� කරන�ෙන� ය. ෙ� ජන�මෙය� ප්ර�සන��ය �� කළ ද එය
පූ�ව�වාසාන�ස්මෘ�ය ෙනා ෙ�. ප්ර�සන��ෙයන� ඔබ ගිය ජා�ෙය� ච්යු��ෂණය ��කළ
ෙහාත� එය පූ�ව�වාසාන�ස්මෘ� �නය වන�ෙන� ය. ඒ �� ��ම ඉතා �ෂ්කර ය. ��
ෙනාවත� ෙහාත� බැ�ය � ෙනා �තා පාදක ධ්යානයට සම වැද එ�න� නැඟී නැවත ද ��
කරන�ෙන� ය. ගස් කපන ��ෙසක� ගස ෙබාෙහෝ �ර කපා ෙපාෙරාව ෙමාට වූ කල්�
බැ�ය � ෙනා නැවතැ ෙපාෙරාව ය�� මුවහත� ෙකාට ෙගනැ ගස කපා ෙහල� ද එෙමන�
ෙ� ෙයෝගාවචර ද ෙකෙස් ෙහෝ ගිය ජා�ෙය� චු�ය පි�බඳද නාමරෑප දක�ෙන� ය. එෙස්
�ටු නාම රෑප අරමුණ� ෙකාට මෙනාද්වාරාව�ජනය ඉපිද �රැද්ධ වූ කල්� ප�ක�මා�
නාමෙයන� ජවන� සතරක� පසක� �ෙවන�ෙන� ය. සතර වැ� ෙහෝ පස්වැ� ජවනය
රෑපාවචර චතු�ථධ්යා�ක අ�පණා �ත�තය �. එ� පවත�නා ප්ර�ව
පූ�ෙව�වාසාන�ස්මෘ� �නය �. ඒ ප්ර�ෙයන� ය�ක�ත වූ ස්මෘ�ෙයන� ජා� එකක� ෙදකක�
අා� වශෙයන� ද සංව�ට කල්පා� වශෙයන� ද අ�තය �� කරන�ෙන� ය.
දිබ්බචක්ඛු
ෙද�යන�ෙග් අැස ��බචක�ඛු ය. ෙස� අා�ෙයන� අප� බුද්ධ බැ�න� එයට �ර පවත�නා
රෑප ද හැෙපන�ෙන� ය. ප�වතා�ෙයන� පවා �රාවරණ වැ අෑත පවත�නා අරමුණ� ද එයට
ෙපෙනන�ෙන� ය. භාවනා බලෙයන� �පදවා ගත� ප්ර� ච�ෂුව ඒ �ව්ය ච�ෂු සමාන බැ�න�
��බචක�ඛුය � �යන� ලැෙ�. �ව්යච�ෂුර��නය �. චුතූපපාත�ණය යන�� ෙ� ය.
චුතූපපාත�ණය න� චු� උප්පත�� ද දන�නා දක�නා න�වණ ය. අැතැ�හ� චු�ය
පමණක� ද��. උප්පත��ය ෙනා ද��. ඔවුහ� උ�ෙඡද දෘෂ්�කෙයෝ ෙවත�. අැතැ�හ�
උප්පත��ය ද��. චු�ය ෙනා ද��. ඔ�හ� නව ස�ව ප්රා��භාවය ෙහවත� සත��වෙයෝ
අ��න� උප�� යන හැඟීම ග��. චුතූපපාත�ණය අැත�ෙතෝ ����ස�ද්�කෙයෝ ය. ෙ�
��බචක�ඛු�ණය �ශුද්ධ ය. මන�ෂ්ය�වය ඉක�මැ ��ෙය් ය. එ�න� චුත වන�නා වූ ද
උප�න�නාවූ ද ස�ග�යට යන�නාවූ ද ��ග�යට යන�නා වූ ද සත��වයන� දක�ෙන� ය. ඔවුන�
ඒ ස�ග� ��ග� වන ක�මය ද දක�ෙන� ය. ඉන� මුල් ෙකාටස �ව්යච�ෂු කෘත්යයට අයත�
ය. ක�ම දක�නා ෙකාටස යථා ක�මුපග�ණ ෙකාටසට අයත� ය.
දිබ්බචක්ඛුඤාණය ලැබැ ගන්නා ආකාරය ෙමෙස් ය:

�වැ�න� ෙලාව දක�නා කැමැ� ධ්යානලා� අා� කා��කයා ��න� ෙත�ෙජෝක�ණ,
ඔ�තක�ණ, අාෙලාකක�ණ යන තුන� ක�ණ අතුෙරන� එකක� උපචාර ධ්යානයට ෙගෝචර
ෙකාටැ වඩා ගත ය�තු ය. එ� අ�පණාවට ෙනා පැ��ය ය�තු ය. ෙ� තු�න� අාෙලාක
ක�ණය වඩා ෙයෝග්ය �. එ බැ�න� අාෙලාක ක�ණය ෙහෝ අ�ක� ෙද�න� එකක� ෙහෝ
ක�ණ භාවනා ක�මෙය� � ෙස් උපදවා ෙගන උපචාර භූ�ෙය� �ටැ වැ�ය ය�තු ය.
වඩන ක�මය එ� �යන ලද්ෙද් ය. ඒ වැඩූ තන�� අැතුළත� වූ රෑප බැලිය ය�තු ය. ඒ රෑප
බලත� ම ඔහ�ෙග් ප�ක�මවාරය ඉක�මැ ය�. එ�ට අාෙලෝකය ද අන�ත�ධාන ෙ�.
අාෙලෝකය අන�ත�ධාන වූ කල්� රෑප ද ෙනා ෙප� ය�. එ�ට ඔහ� ��න� පාදක
ධ්යානයට සම වැද එ�න� නැඟී අාෙලෝක පැ�ර�ය ය�තු. ඒ අාෙලෝකය ක�මෙයන�
බලස�පන�න වන�ෙන� ය. ෙමෙතක� තන�� අාෙලෝකය ෙ�වා � ය� තාක� තැන� ප��ෙ�ද
කැ� ග� ද ඒ තාක� තන�� අාෙලෝකය පවත�ෙන� ය. දවස මු�ල්ෙල� වුවද බලත� ෙහාත�
රෑප ෙපෙනන�ෙන� ය. ��ෙසක� � ගි� හ�ලක� ෙගන ගමනක� ය�, යන අතර ඔහ�ෙග්
ගි� ස�ල �ෙව�. ඔහ�ට ��ෙවක� ෙනාෙප� ය�. ෙහෙතම ගි� ස�ල �ම ගසා නැවත
දල්වා ග��. එ�ට ෙපරටත� වඩා ගි� ස�ල පත�තු ෙව�. ය� ය� �වුණ� කල්� එෙස්
දල්ව දල්වා යත� ම ස��යයා උ� ෙව�. ෙහ් �න� ගි� ස�ලින� ක� නැතැ � ඒ ඉවත ලා,
ස��යාෙලෝකෙයන� ය�. ෙමය මුල � අ�ථයට උපමා වශෙයන� ෙයා� ගත ය�තු �. ය�
කෙලක ඔහ�ට මසැසට ෙනා ෙපෙනන හෘදය වස්තු ගත වූ ෙහෝ �ත�� ප්රාකාර
ප�වතවලින� පිටත වූ ෙහෝ සක�වල ගලින� පිටත වූ ෙහෝ රෑපය �න ච�ෂුවට අාපාතගත
ෙ� ද මසැසට ෙපෙනන�නා ෙස් ම ෙපෙන� ද එ�ට �ව්ය ච�ෂුව උපන�ෙන� ය � �ය ය�තු
ය. ෙම� � පෘථග්ජනෙයකුට න� උප�වෙයක� පැ�ෙණ �. එ න� අාෙලෝකය වැඩූ
තැන�� භයානක වූ ය�ෂරා�ෂසා� අමන�ෂ්ය රෑප ෙප�ම �. ඒ �ටු �ට ඔහ�ට භය උප�ය
හැ� ය. භය උපන� �ට �ත�තය �ෙ�ෂප � ධ්යානෙයන� ද පි��ය හැ� ය. එබැ�න�
ෙම�� පෘථග්ජනයා එෙස් ෙනා වන�නට අප්රමාද �ය ය�තු �.
පඤ්චා�� පි�බඳද වැ ෙම� දක�වන ලද්ෙද් සංෙ�ෂපය �. �ස්තර විශ�ද්ධිමාර්ගෙයන්
දත ය�තු �.
සමථ කර්මස්ථාන ක්රමය යි.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

සෘද්��ධ�නය �ස්තර කරන�.
�ව්යෙශ්රාත��නය ලබා ගත හැ� ක�මය දක�වන�.
පර�ත�ත �ජානන �නය �ෙමක� ද?
පූ�ව�වාසාන�ස්මෘ��නය ෙකෙස් ලැ�ය හැ� ද?
�ව්යච�ෂුර��නය �ම?

12. විදර්ශනා කර්මස්ථානය.
සමථ ක�මස්ථාන �� යට දක�වන ල�. �ද�ශනා ක�මස්ථාන �� ෙම� දක�වන� ලැෙ�.
ඒ සඳදහා සප්ත විශ�ද්ධි, ත්රිල�ණ, ත්රිවිධ අනුපස්සනා, දශවිදර්ශනා, ත්රිවිධ විෙමා�, ත්රිවිධ
විෙමා� සුඛ යන ෙ� උගත ය�තු ය.
සප්ත විශ�ද්ධි නම් - �ල �ශුද්�, �ත�ත �ශුද්�, ��� �ශුද්�, කංඛා�තරණ �ශුද්�,
මග්ගාමග්ග�ණදස්සන �ශුද්�, ප�ප� �ණදස්සන �ශුද්�, �ණදස්සන �ශුද්� යන
ෙ� ය.
ත්රිල�ණ නම් - අ�ත්ය ල�ෂණ, �ඃඛ ල�ෂණ, අනාත�ම ල�ෂණ යන ෙ� ය.
ත්රිවිධ අනුපස්සනා නම්- අ��චාන�පස්සනා, �ක�ඛාන�පස්සනා, අනත�තාන�පස්සනා යන
ෙ� ය.
දශ විදර්ශනා ඥාන නම්-ස�මසන �න, උදයව්යය �ණ, භ�ග�ණ, භය�ණ,
අා�නව�ණ, �����ණ, මුඤ්�තුකම්යතා�ණ, ප�සංඛාන�ණ,
සංඛාරැෙපක�ඛ�ණ, අන�ෙලාම�ණ යන ෙ� ය.
ත්රිවිධ විෙමා� නම්-ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂ, අ��ත�ත �ෙමා�ෂ, අප්ප��ත �ෙමා�ෂ යන
ෙ� ය.
ත්රිවිධ විෙමා� මුඛ නම්- ස�ඤ්ඤතාන�පස්සනා, අ��ත�තාන�පස්සනා,
අප්ප��තාන�පස්සනා යන ෙ� ය.
ෙ� උගත� කල්� �ද�ශනාක�මස්ථාන �� උගත�ෙත� ෙ�. සාමාන්ය ෙලෝකයා ෙස් සත��ව
පුද්ගල ස්ත�ී පුරැෂා� වශෙයන� ෙහෝ �ත්ය ස�ඛ අාත�මා� වශෙයන� ෙහෝ ෙනා බලා ස්ක�ධ
ධාතු අායතනා� වශෙයන� ද බලන�ෙන� �ද�ශනා ය. ක�ම න� භාවනා ප්රෙයෝගය �.
�ද�ශනා පි�බඳද ක�ම-භාවනා ප්රෙයෝග �ද�ශනා ක�මයට ස්ථාන වන�ෙන� භූ� වන�ෙන�
�ද�ශනා ක�මස්ථාන �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�ද�ශනාක�මස්ථාන යන� �ම?
සප්ත �ශුද්� කවෙ� ද?
ත�ිල�ෂණ ද ත�ි�ධ අන�පස්සනා ද දක�වන�.
දශ�ද�ශනා�න කවෙ� ද?
ත�ි�ධ �ෙමා�ෂ හා ත�ි�ධ �ෙමා�ෂ මුඛ දක�වන�.

13. (සප්ත විශ�ද්ධි) සීල විසුද්ධිය.
�ද�ශනා භාවනාෙවන� �වන� අවෙබෝධ කළ හැ�ය � යට �යන ල�. �වන� අවෙබෝධ
කටැ�යා සත� අාකාරෙය�න� �ශුද්ධ �ය ය�තුය. සත�වන වර �ශුද්ධ වත�ම ඔහ�ට �වන�
ෙපෙනන�ෙන� ය. එ� පළමුවන �ශුද්�ය ශීල �ශුද්�ය �. �ජ ෙරෝපණයට ෙපර භූ�ය
සකස් කැ� ගත ය�තු ෙස් �ත�ත �ශුද්�යට ෙපර ශීලය සකස් කළ ය�තු ය. ශීලය අපි���
න� �ත�තය ද පි��� ෙනා වන�ෙන� ය. ශීලය න� කය වචන ෙදක�� සංවරය �. එය
පංචශීල අෂ්ටා�ග ශීල දශශීලා� වශෙයන� නානා�ධ ය. එ� මුල පංච ශීලය � �ය ය�තු.
�ක�ඛාපද �භ�ගෙය� ව�ෙළ්ත� පඤ්ච ශීලය �. උත�කෘෂ්ටය සතර සංවර ශීලය �.
සතර සංවර ශීල න� ප්රා�ෙමා�ෂ සංවර ශීල, ඉ��ය සංවර ශීල, අ�වපා�ශුද්� ශීල,
ප්රත්යය සන��ශ්රත
ි ශීල යන ෙ� ය. ෙ� ම ශීල�ශුද්�ය � දත ය�තු.
ප්රාතිෙමා� සංවරශීලය.
ප්රා�ෙමා�ෂ සංවර ශීලය න� ශි�ෂාපද ශීලය �. බු�රජාණන� වහන�ෙස් �නයෙය� ව�ළ
ශි�ෂාපද ��ම ප්රා�ෙමෝ�ෂ සංවර ශීලය � ෙස් �. �නය වනා� විභඞ්ග, ඛ�ධක,
පරිවාරය � ෙකාටස් තුනකට ෙබදන ලද්ෙද් ය. විභඞ්ග න� �ක�ඛු �භ�ග �ක�ඛු�
�භ�ග යන උභෙතා �භ�ගෙයන� ය�ත� පාරා�ක පා�, පා�ත��ය පා� යන ෙපාත� ෙදක
ය. ඛ�ධක න� චුල්ලවග්ගපා�, මහාවග්ගපා� යන ෙපාත� ෙදක ය. පරිවාර න� ප�වාර
පා� යන ෙපාත ය. ෙ� �යල්ෙල� අැතුළත� ශි�ෂාපද පාරා�ක, සංඝා�ෙසස, පා�ත��ය,
පා�ෙදස�ය, �ක�කට යන අාපත�� ස්ක�ධ පසර ෙහෝ පාරා�ක, සංඝා�ෙසස, ථුල්ල�චය,
පා�ත��ය, පා� ෙදස�ය, �ක�කට, ��භා�ත යන අාපත�� ස්ක�ධ සතට ෙහෝ අැතුළත�
කරන ලද්ෙද් ය. එ� �ක�වුණ� එක ශි�ෂා පදයකු� ව්ය�ක�මණය ��ෙමන� අාපත��න�ට
ෙනා පැ�ණ, හ��ෙය් පැ��ය ද එ�න� නැඟී ශුද්ධ වැ ��ම ප්රා�ෙමා�ෂ සංවර ශීලය
�.
�ශුද්�මා�ගෙය� ප්රා�ෙමා�ෂ සංවර ශීලය ෙමෙස් දක�ව�. “ඉධ භික්ඛු
පාතිෙමාක්ඛසංවරසංවුෙතා විහරති, ආචාර ෙගාචර සම්පන්ෙනා අනුමත්ෙතසු වජ්ෙජසු භය
දස්සාවී සමාදාය සික්ඛති සික්ඛාපෙදසු” � ප්රා�ෙමා�ෂ සංවරෙයන� සංවෘත වැ අාචාර
ෙගෝචර ෙද�න� ය�ක�ත වැ ස්වල්ප මාත� වරෙද� පවා �ය දක�නා ස�� වැ ශි�ෂාපද
සමාදන� වැ ෙගනැ ��ම ප්රා�ෙමා�ෂ සංවර ශීලය ෙ� යන� එ� අ�ථ �.
“ප්රාතිෙමා� සංවරෙයන් සංවෘත වැ” යන�ෙන� ෙත�රැම යට �යන ලද්ද ම ය.
“ආචාර ෙගෝචර ෙදකින් යුක්ත වැ” යන ෙම� අාචාර ද අැත. අනාචාර ද අැත. ෙගෝචර ද
අැත. අෙගෝචර ද අැත. අනාචාර න� කෙයන� වචනෙයන� ශි�ෂාපද ව්ය�ක�ම ��ම ය.
�ය� ��ල් ක�ම ය. ෙව��නා� අෂ්ට කුල �ෂණ එක��� අෙනසනා�ෙයන� �රැ වැ
��ම ය. අෙගෝචර න� ෙවසඟනන�, වැන�දඹුවන�, ළ�ස්�යන�, පණ�ඩකයන�, ��ෂු�න�,

පානාගාරයන�, රාජ රාජාමාත්යයන�, ��ථකශ්රාවකයන� අැස�රැ ��ම ය, න�ස��ස� ගි�
සංස�ගෙයන� ��ම ය, ��ෂූන�ට අාෙක�ාශ ප�භව ෙබෙණන ශ්රද්ධා ප්රසාද නැ� කුලයන�
අැස�රැ ��ම ය. ෙගෝචර න� එෙස් න�ස��ස්සන� අැස�රැ ෙනා ෙකාටැ ස��ස� තැන� අැස�රැ
��ම �. ෙම� තව ද �ස්තර අැත�ෙත� ය. ෙසස්ස ස�ෙබාධ�.
ඉ�ද්රිය සංවර ශීලය.
ඉ��ය සංවර ශීලය න� ච�ෂුරා� ෂ���යයන� සංවර ෙකාටැ ෙගනැ ��ම ය. ඒ එෙස් මැ
�. එ�න� ය�ක�ත තැනැත�තා අැ�න� රෑප �ටුව ද එ� ��� ෙනා ගන�ෙන� ය. කුඩා ���
ෙහෝ ෙනා ගන�ෙන� ය. අැ�න� අසංවර වන�නහ� කරා ෙලෝභද්ෙ�ෂා� පාපධ�මෙයෝ ළං
ෙව�. එෙස් ළංවන�නට අවකාශ ෙනාතබා අැස සංවර කැ� ෙගනැ වසන�ෙන� ය. ක�න�
ශ�ද අැස�ව ද, නැහැෙයන� ගඳද ස�වඳද ගත ද, ��න� රස �ඳ�ය ද, ශ�රෙයන� ස්ප�ශ ල�ව
ද ��න� අරමුණ� ල�ව ද එ� ��� ෙහෝ ෙනා ගන�ෙන� ය. ෙශ්රාත�ා�ය සංවර කැ� ෙගනැ
වසන�ෙන� ය.
ආජීව පාරිසුද්ධි ශීලය.
අා�ව පා�ශුද්� ශීලය න� අා�වය පි��� කැ�ෙගන ��ම ය. අා�වය �සා ශි�ෂාපද
සයක� ම�දනය කළ හැ� ය. තමා ෙකෙර� නැ� උතුරැ ��ස් ද� ගුණ අැතැ � අඟවා
පාරා�ක �ය හැ� ය. කපු ක� කථා ෙකාට සංඝා�ෙසසයට පත��ය හැ� ය.
අෙන්යාපෙද්ශෙයන� උතුරැ ��ස්ද� අඟවා ථුල්ල�චයට පැ��ය හැ� ය. ෙනාගිලන� වැ
පි�ෙබාජුන� ඉල්ලාෙගනැ වළඳ� පා�ත��යට පැ��ය හැ� ය. �ක�ඛු�යට ද ෙනා
ගිලන� වැ පි� ෙබාජුන� ඉල්ලා ෙගනැ වළඳ� පා�ෙදස�යට පැ��ය හැ� ය.
�ක�ඛු�යට ම ෙනා ගිලන� වැ ස�පබ්යඤ්ජන ඉල්ලා ෙගනැ වළඳ� �ක�කටයට පැ��ය
හැ� ය. තව ද “කුහනා, ලපනා, ෙන�ත�ත කතා, �ප්ෙප�කතා, ලාෙභන
ලාභං��ගිංසනතා” යන පාප ධ�මයන�ෙග් වශෙයන� ද අා�වය �කැ ගත හැ� ය.
(�ස්තර සිංහල විසුද්ධිමාර්ගෙයහි බලන�) එෙස් ෙනා ෙකාටැ �හැ�න� ෙසෙමන� ��
පැවැත�ම අා�ව පා�ශුද්� ශීලය �.
ප්රත්යය සන්නිශ්රිත ශීලය.
��පස වළඳදනා කල ��කල්පනාෙයන� වැළඳ�ම ප්රත්යය සන��ශ්රත
ි ශීලය �. ඒ එෙස් මැ
�. සිව්රැ හඳනා ෙපාෙරෝනා කල ෙමෙස් සැල�ය ය�තු ය. “මම ෙ� �වුරැ කල්පනාෙයන�
ය�ක�තවැ ප�ෙභාග කර�. මම ෙ� ප�ෙභාග කරන�ෙන� ශීත, උෂ්ණ, මැ�, ම�රැ, අවු,
ස�ළං, ස�ප යන ෙමාවුන�ෙග් ස්ප�ශ නැ� කැ� ගැන�ම සඳදහා ය. ල�ජාස්ථාන මුවහ
කැ� ගැන�ම සඳදහා ය” �. පිණ්ඩපාතය වළඳනා කල ෙමෙස් සැල�ය ය�තු ය. “මම ෙ�
පිණ�ඩපාතය කල්පනාෙවන� ය�ක�ත වැ වළඳද�. මම ෙ� වළඳදන�ෙන� ෙසල්ල� පි�ස ෙහෝ
මද පි�ස අඟ පසඟ පිනවා ගැන�ම පි�ස ෙහෝ අලංකාර පි�ස ෙහෝ ෙනා ෙ�. මම ෙ�
වළඳදන�ෙන� ෙ� ශ�රය වැ� යා ෙනා � �ටුවා ගැන�ම පි�ස ය. යැපීම පි�ස ය. බඩ
ගි� �ංසා වළකා ගැන�ම පි�ස ය. බ්රහ්මච�යාවට අන�බල �ම පි�ස ය. මම ෙ�
පිණ�ඩපාතය වැළඳ�ෙමන� පැර� බඩගි� ෙ�දනා නැ� කැ� ලන�ෙන�. අ�ත� ෙ�දනා
න�පදවා ගන�ෙන�. ෙම�න� මෙග් �� පැවැත�ම වන�ෙන� ය. �වරද බව ද පහස� වාසය ද
වන�ෙන� ය”�. ෙසනසුන් පරිෙභෝග කරන කල ෙමෙස් සැල�ය ය�තු ය. “මම

කල්පනාෙයන� ය�ක�ත වැ ෙ� ෙසනස�න� ප�ෙභෝග කර�. මම ෙ� ප�ෙභෝග කරන�ෙන�
ශීත, උෂ්ණ, මැ�, ම�රැ, අවු, ස�ළං, ��ඝ ස�ප යන ෙමාවුන�ෙග් ස්ප�ශ වළකා ගැන�ම
පි�ස ය. සෘතු පීඩා වළකා ගැන�ම පි�ස ය. �ෙ�ක ස�වය ලැබැගන�නා පි�ස ය” �
ගිලන්පස ෙබෙහත් පිරිකර වළඳනා කල ෙමෙස් සැල�ය ය�තුය. “මම කල්පනාෙයන�
ය�ක�ත වැ ගිලන�පස ෙබෙහත� පි�කර වළඳද�. මම ෙ� වළඳදන�ෙන� ඉපිද �ෙබන
නානා�ධ අාබාධ ෙ�දනා නැ�කැ� ගැන�ම පි�සය. ��ක� බව පි�ස ය” �.
�න� ප්රා�ෙමෝ�ෂසංවර ශීලය අැවැත� ෙද�ෙමන� පි��� වන බැ�න� ෙද්ශනා ශුද්�ය � ද,
ඉ��යසංවර ශීලය සංවරෙයන� ශුද්ධ වන බැ�න� සංවරශුද්�ය � ද, අා�ව පා�ශුද්�ශීලය
ප�ෙය්ෂණෙයන� ශුද්ධ වන බැ�න� ප�ෙය්ෂණ ශුද්�ය � ද, ප්රත්යය සන��ශ්රත
ි ශීලය
ප්රත්යෙ��ෂාෙයන� ශුද්ධ වන බැ�න� ප්රත්යෙ��ෂාශුද්�ය � ද �යන� ලැෙ�. ෙ� සතර
අාකාර පා�ශුද්�ය � ද දත ය�තු. (�ස්තර �ශුද්�මා�ගෙය� ය.)
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

ශීල�ශුද්� යන� කවෙ� ද?
ප්රා�ෙමා�ෂසංවර ශීලය �ස්තර කරන�.
ඉ��යසංවර ශීලය කවෙ� ද?
අා�ව පා�ශුද්� ශීලය ෙකෙස් ෙ� ද?
ප්රත්යය සන��ශ්රත
ි ශීලය ලැෙබන ප�� දක�වන�.

14. චිත්ත විසුද්ධි, දිට්ඨි විසුද්ධි, කංඛාවිතරණ විසුද්ධි.
චිත්තවිශ�ද්ධිය.
චිත්තවිශ�ද්ධි නම් නීවරණයන්ෙගන් සිත පිරිසිදු කැරැගැන්ම ය. ෙම� �ත�ත න� සමා� �.
එ් වනා� උපචාර සමා�, අ�පණා සමා� ය � ද්��ධ ෙ�. උපචාර සමා� න� අ�පණා
ප්රාප්�යට පූ�වෙයන� ලැෙබන කාමාවචර සමා� ය. අ�පණාසමා� න� රෑපාවචර
අරෑපාවචර සමා� සංඛ්යාත අෂ්ට සමාපත�� ය. ෙම� �ස්තර යට �ක���. ශීල�ශුද්�ය
අැත�තහ�ට �ත�ත�ශුද්�ය ලැ�ය හැ� ය.
දිට්ඨි විශ�ද්ධිය.
�ත�ත �ශුද්�ය ලත� ෙයෝගී ��න� දෘෂ්� �ශුද්�යට පැ��ය ය�තු ය. දෘෂ්� �ශුද්� න�
නාමරෑප ප�ග්රහය ෙහවත� නාමරෑප පි�බඳද පි��ඳද �න�ම�. ඒ �න�ම වනා� සංෙ�ෂප
වශෙයන� ද කළ හැ� ය. �ස්තර වශෙයන� ද කළ හැ� ය. අධ්යාත�ම ධ�ම ෙද කඩ
ෙකාටැ �තා ෙ� නාම ය රෑප ෙනා ෙ�. ෙ� රෑපය නාම ෙනා ෙ�. නාමය අෙනෙකක.
රෑපය අෙනකක. ඒ නාම රෑප ෙද�න� අන්ය වූ අාත�මෙයක� ෙහෝ ��ෙයක� ෙහෝ
සත�ත�වෙයක� ෙහෝ පුද්ගලෙයක� ෙහෝ මන�ෂ්යෙයක� ෙහෝ ෙද�ෙයක� ෙහෝ බ්රහ්මෙයක� ෙහෝ

නැතැ� �න ගැන�ම සංෙ�ෂප ප�ග්රහ �. ෙ� සඳදහා නාම-රෑප ල�ණ, රස,
ප්රත්යුපස්ථාන, පදස්ථාන වශෙයන� පි��ඳ�ය ය�තු ය. ල�ණ නම් ගින�ෙන� උෂ්ණත�වය
ෙමන� ධ�මයන�ෙග් සාමාන්ය ස්වභාවය �. රස නම් ගින�ෙන� පැසවන බබළන ග�ය
ෙමන� ධ�මයන�ෙග් කෘත්ය හා ස�පත�� � ප්රත්යුපස්ථාන නම් ගින�ෙන� �ම ෙමන�
ධ�මයන�ෙග් ඵලය �. පදස්ථාන නම් ගින�න අැ��මට ෙහ්තු ෙමන� ධ�මයන�ෙග්
අසාධාරණ ප්රත්යය සංඛ්යාත අාසන�න කාරණය �. ෙ� �� අාකාරෙයන� නාම රෑප
ප�ග්රහය දෘෂ්� �ශුද්� �. ෙම�න� සක�කාය ���ය �ෂ්ක�භනය වන බව දත ය�තු.
එ�න�ම සං��ප�යාශ, �ත�ත�ප�යාෂදෘෂ්� �ප�යාශ යන ත��
ි ධ �ප�යාශ ද තු� වන
බව දත ය�තු.
නාම-රෑප ෙදක ල�ෂණා� වශෙයන� ෙමන� මැ පඨ� ධාතු අා� චතු��ධ ධාතු වශෙයන� ද,
රෑපස්ක�ධා� පඤ්ච ස්ක�ධ වශෙයන� ද, චක�ඛායතනා� ද්වාදස අායතන වශෙයන� ද
චක�ඛුධාතු අා� අෂ්ටාරස ධාතු වශෙයන� ද පි��ඳ� �න�ම ����ස�ද්�ය �. ෙ� සංෙ�ෂප
ක�මය �.
�ස්තර වශෙයන� වනා� එක� එක� ධාතුවකට ද එක� එක� ස්ක�ධයකට ද එක� එක�
අායතනයකට ද එක� එක� චක�ඛා� ධාතුවකට ද අයත� ඵස්සා� නාම ද ෙකසා� රෑප ද
ෙවන� කර දත ය�තු �. එෙස් ෙවන� කැ� �න ඒ එක� එක� නාමයක ෙහෝ රෑපෙයක ෙහෝ
ල�ෂණා�ය ෙවන� ෙවන� වැ බැලිය ය�තුය. ඒ �ස්තරය විශ�ද්ධි මාර්ගෙයහි අැත�ෙත� ය. යට
ද දක�වන ල�. ෙමෙස් බලත� ඔහ�ට යථාභූත ද�ශනය පහළ ෙ�. ෙ� යථාභූත ද�ශනය
නැත�ෙත� සත�ත�වෙයක� ��ෙයක� අාත�මෙයක� අැතැ � ෙගනැ එ� අ�නාශය සලකන�ෙන�
ශාස්වත දෘෂ්�ෙය� වැෙට�. �නාශය සලකන�ෙන� උ�ෙ�ද දෘෂ්�ෙය� වැෙට�. යථාභූත
ද�ශනය අැත�ෙත� අ�ගස�භාරය �නා රථෙයක� � ෙවනම ෙදෙයක� නැතැ � ගන�නා ෙස්
නාම රෑප ෙද�න� පිටත� ෙවන ම සත��වා�ෙයක� නැතැ � ගන�ෙන� ය. අ�ධයා හා පිළා හා
එක� වැ ගමන� ගන�නා ෙස් නාම හා රෑප හා එක� වැ පවත�ෙන� ය � ගන�ෙන� ය. �ස්තර
විශ�ද්ධි මාර්ගෙයහි බලන�.
කංඛාවිතරණ විසුද්ධිය.
����ස�ද්�ය ලත� ෙයෝගී ��න� කංඛා�තරණ �ස�ද්�යට පැ��ය ය�තු ය. කංඛා�තරණ
�ස�ද්� න� යට �ක�වුණ� නාම රෑපයන�ෙග් ප්රත්යය ප�ග්රහය �. ෙහවත� නාම රෑප
අැ�වන ෙහ්තු පි��ඳ� �න�ම �. ඒ �න�ම ද සංෙ�ෂප වශෙයන� ද �ස්තර වශෙයන� ද
ලැබ ගත හැ� ය. වස්තු හා අාර�මණ නාම අැ� �ෙ� ෙහ්තු ය. ක�ම, �ත�ත, සෘතු,
අාහාර, රෑප අැ��ෙ� ෙහ්තුය. අ�ද්යා තෘෂ්ණා, උපා�න, ක�ම, නාමරෑප අැ��ෙ�
ෙහ්තු �. ෙ� සංෙ�ෂප ප�ග්රහය �. ප��චසමුප්පාදෙය� ප�ඨානනය වශෙයන� �න� ම
�ස්තර ප�ග්රහය �.
�ශුද්�මා�ගාගත ක�මෙයන� ��� මාත�ෙයක� ෙමෙස් ය:

කංඛා�තරණ �ස�ද්�යට පැ�ෙණන� කැමැ� ෙයෝගී ද�ෂ ෙවෙදක� ෙරෝගියකු �කැ ෙරෝග
��නය ෙසායන�නා ෙස් අන�ක�පා ස�ත පුරැෂෙයක� ��ෙයක උඩුකුරැ වැ වැ� හ�න�
ළදරැවකු �කැ ඔහ�ෙග් ම�පියන� ෙසායන�නා ෙස් නාම රෑප �කැ ඒ නාම රෑප ෙකෙස් �
� � ඔවුන�ෙග් ප්රත්යය ෙසායන�ෙන� ය. ෙ� කය පිය�� උපුල් තුෙළක ෙහෝ ��මුතු
අාෙරක ෙහෝ උප�න�ෙන� ෙනා ෙව�. පරමස�බාධ ��ග�ධ කුස තුළ ගවරවෙළක පණ�වකු
ෙමන� උප�න�ෙන� ය. එයට අ�ද්යා තෘෂ්ණා උපා�න ක�ම යන සතර ��බත�තක ෙහ්තු
ය. අාහාරය උප�ථ�භක ප්රත්යය. ඉ�� අ�ද්යා තෘෂ්ණා උපා�න මව ෙමවන� ද ක�මය
පියා ෙමන� ද අාහාරය �� මව ෙමන� ද උපකාර ෙ�. ෙමෙස් රෑපකාය ප්රත්යය �නැ අැස
හා රෑපය �සා චක�ඛු�ඤ්�ණ �ත උප�න�ෙන� ය යනා�න� නාමකාය ප්රත්යය ද �න
ගන�ෙන� ය. ෙ� ෙමෙස් ෙමකල ප්රත්යය වූවා ෙස් ෙපර ද ප්රත්යය වූෙය් ය. මතු ද ප්රත්යය
වන�ෙන� ය � �නැ ගන�ෙන� ය. එෙස් �න ගන�ත� ඔහ�ට පූ�වාන�තය �සා පවත�නා “ම�
ෙපර වූෙය� ද ෙනා වූෙය� ද, ෙකෙස් වූෙය� ද, ෙකබඳ� වූෙය� ද, කවෙරක� වැ
කවෙරක� වූෙය� ද යන පඤ්ච�ධ ����ඡා ද “මම මතු වන�ෙන� ද, ෙනා වන�ෙන� ද
යනා�න� අපරාන�තය �සා අැ�වන පංච�ධ ����ඡා ද “මම ද? නැත� ද? මම
කවෙර�� ද, ෙකබන�ෙද�� ද, ෙ� සතා ෙකා�න� අාෙය් ද, ෙහ් ෙකා� යන�ෙන� ද යන
ව�තමානය �සා පවත�නා ස වැ�රැ� ����ඡා ද යන ෙසාෙළාස් වැ�රැ� ����ඡා
නැ� වන�ෙන� ය. එෙස් කංඛා-����ඡා �තරණය කරන ෙහ�න� ම ෙමයට කංඛා�තරණ
�ස�ද්�ය � �යන� ලැෙ�.
තව ද ��ෙවක� නාමය පි�බඳද සාධාරණ අසාධාරණ යන ද්��ධ ෙහ්තු ද, රෑපය පි�බඳද
ක�මා� චතු��ධ ෙහ්තු ද ෙසායන�ෙන� ය. ච�ෂුරා� ද්වාර සය හා රෑපා� අාර�මණ සය
නාමයාෙග් සාධාරණ ෙහ්තු ය. කුසලාකුසලා� �යල්ල එ�න� ම වන බැ��.
ෙයෝ�ෙසෝමනස්කාරා�ය අසාධාරණ ෙහ්තු ය. ෙයෝ�ෙසෝමනස්කාර සද්ධ�ම ශ්රවණා�ය
කුශලයන�ට ද අෙයෝ�ෙසෝමනස්කාරා�ය අකුශලයන�ට ද, ක�මය �පාකයන�ට ද
භවා�ගා�ය ක�ය
ි ාවන�ට ද ප්රත්යය වන බැ��. ක�ම �ත�ත සෘතු අාහාර යන සතර
රෑපයට ප්රත්යය. ෙමකල ෙමන� ෙපර ද ෙ� ෙමෙස් ප්රත්යය වූෙය් ය. මතු ද වන�ෙන� ය �
�තත� ඔහ�ට තුන� කල් පි�බඳද කංඛා�තරණ වන�ෙන� ය.
තව ද ��ෙවක� නාමරෑප පි�බඳද ප��චසමුප්පාදනයෙයන� ප්රත්යය ෙසායන�ෙන� ය.
එ�න� � ඔහ�ෙග් තුන� කල් පි�බඳද කංඛා �තරණ වන�ෙන� ය.
තව ද ��ෙවක� අ�ත ෙහ්තු පස හා ව�තමාන ඵල පස වශෙයන� ද ව�තමාන ෙහ්තු
පස හා අනාගත ඵල පස වශෙයන� ද යන� ක�මව�ට �පාකව�ට වශෙයන� නාමරෑප
පි�බඳද ප්රත්යය ෙසායන�ෙන� ය. එෙස් ෙසායත� ඔහ�ට අ�ත අනාගත ව�තමාන ධ�ම චු�
ප�ස�� වශෙයන� ප්රකට වැ �ෙනන�නට පටන� ග��. ඤාතපරිඤ්ඤා යන� ෙ� ය. ෙහ්
ෙමෙස් සලක�. “අ�ත ක�ම ප්රත්යයෙයන� �පන� ස්ක�ධ එ� ම �රැද්ධ �ය. අ�ත
ක�ම ප්රත්යයෙයන� ෙම� අන්ය ස්ක�ධ පහළ �ය. අ�ත භවෙයන� ෙම� එක ද ෙදෙයක�
ෙනා අාෙය්ය. ෙ� භවෙය� � ක�ම ප්රත්යයෙයන� �පන� ස්ක�ධ �රැද්ධ ෙව�. මතු
භවෙය� උප�න�ෙන� අන්ය ස්ක�ධය ෙ� භවෙයන� මතු භවයට ��වකු � ෙනා ය�.
එෙහත� අ�ත ක�ම ෙහ්තුෙයන� ෙම� � ෙම� ක�ම ෙහ්තුෙයන� මතු ද ස්ක�ධ පහළ

ෙනා වන�ෙන� ෙනාෙ�” �. ෙමෙස් ච්යු� ප්ර�ස�� වශෙයන� �ය� ධ�ම දන�ත� ඔහ�ට
�ය� අාකාරෙයන� නාම රෑප පි�බඳද ප්රත්යය ප�ග්රහ �නය වන�ෙන� ය. එ�න� යට
�ක�වුණ� ෙසාෙළාස් වැ�රැ� සැක �රැ ෙව�. එෙස්ම “ස�ථ�කංඛ�” යනා�න� �ක�ෙවන
අෂ්ට�ධ කංඛා ද ෙනා ෙව�. ෙදසැට �ථ්යාදෘෂ්� �ෂ්ක�භනය ෙව�. ෙමෙස් නානා
නයෙයන� නාම රෑප පි�බඳද ප්රත්යය �ක�ෙමන� තුන� කල්� සැක �රැ කැ� ��නා න�වණ
කංඛා�තරණ �ස�ද්� ය � දත ය�තු. ධම්මට්ඨිත ඤාණ, යථාභ�ත ඤාණ, සම්යග් දර්ශන යන�
ද ෙ� කංඛා�තරණ �ශුද්�ය �. බුද්ධශාසනෙයන� පි�ට ලද්ෙද් ෙ� න�වණ ලත�
තැනැත�ෙත� ය� �ය ය�තු. චුල්ලෙසාතාපන්න යන� � ෙ� �.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.
5.

�ත�ත�ශුද්�ය යන� �ම? පැහැ�ලි කරන�.
����ස�ද්�ය �ස්තර කරන�. එය ලැබැ ගත හැ� ක�ම දක�වන�.
කංඛා�තරණ �ශුද්�ය කවෙ� ද?
කංඛා�තරණ �ශුද්�ය සඳදහා ප්රත්යය ප�ග්රහය � අාකාරය�න� කළ හැ� ද?
ෙමයට කුමක� ෙහ�න� ධ�ම��ත�ණ, යථාභූත�ණ, සම්යග්ද�ශන යන න�
ව්යවහාර ෙකෙ� ද? චුල්ලෙසෝතාපන�නයා කවෙ� ද?

15. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ධිය.
කංඛා�තරණ �ස�ද්� ලත� ෙයෝගී ��න� මග්ගාමග්ග �ණ දස්සන �ස�ද්�යට පැ��ය
ය�තු. එයට පැ��යහ� ��න� කංඛා �තරණ �ස�ද්�ෙය� � පි��ඳ� ගන�නා ලද අ�තා�
ෙභ්ද �න�න ෛත�භූ�ක සංස්කාරයන�� ස්ක�ධා� ක�මෙයන� කලාප වශෙයන� හකුළා
�ෂයා�ථෙයන� අ�ත්යය, භයා�ථෙයන� �ඃඛය, අසාරා�ථෙයන� අනාත�මය � අද්ධාන
වශෙයන� සන�ත� වශෙයන� �ෂණ වශෙයන� ත�ිල�ෂණ ස�ම�ශනය කළ ය�තු. එ්
ෛත�භූ�ක සංස්කාරයන�� ම ප්රත්යය වශෙයන� �ෂණ වශෙයන� උදයව්යය බැලිය ය�තු.
එෙස් ස�ම�ශනය කරත� එෙස් බලත�. ඒ �ද�ශකයා හට ඔභාසා� දශ
�ද�ශනාෙනාපක�ෙලශ පහළ වන�ෙන� ය. ඒ �ද�ශනාෙනාපක�ෙලශ මා�ග ෙනා ෙව�.
මා�ගයට ප�ප�ථය � ඔහ� ��න� මා�ගාමා�ග ව්යවස්ථා කළ ය�තු ය. එෙස් මා�ගාමා�ග
ව්යවස්ථා කරන �නය මග්ගාමග්ග �ණදස්සන �ස�ද්�ය �.
�ස්තර ෙමෙස් ය:
අතීතාදි ෙභද භින්න ෛත්රභ�මික සංස්කාරයන්හි අ�තා� ෙභද �න�න න� “යංකිඤ්චි
රෑපං අතීතානාගත පච්චුප්පන්නං අජ්ඣත්තං වා බහිද්ධා වා ඔලාරිකං වා සුඛුමං වා හීනං වා
පණීතං වා යං දූෙර සන්තිෙකවා යා කාචි ෙවදනා” යනා�න� ව�ළ අ�ත අනාගත
ව�තමාන වූ අාධ්යාත��ක වූ බා�ර වූ ෙහෝ ඔෟ��ක වූ ෙහෝ ස��ෂම වූ ෙහෝ �න වූ ෙහෝ
ප්ර�ත වූ �ර වූ ෙහෝ සන��ක වූ ෙහෝ එෙකාෙළාස් අාකාර රෑපය ෙ�දනා�ය ද එෙස් ය.

ෛත�භූ�ක සංස්කාර න� කාමාවචර රෑපාවචර අරෑපාවචර ධ�ම �. ෙලෝෙකෝත�තර
වනා� �ද�ශනාවට අරමුණ� ෙනා ෙ�. �ද�ශනාවට අරමුණ� වන�ෙන� සාන�සය ධ�ම �.
�ද�ශනාව අන�ශය ප්රහාණය පි�ස බැ��.
ස්ක�ධාදි වශෙයන් කලාප වශෙයන් හක�ළා- ෛත�භූ�ක ධ�ම පඤ්චස්ක�ධා� ක�මෙයන�
කලාප වශෙයන� පිඬඩු කළ ය�තු ය. ෙම� අා� ශ�දෙයන� ෂ�ද්වාර, ෂඩාල�බන,
ෂ���න, ෂ� ස්ප�ශ, ෂ�ෙ�දනා, ෂ�සං�, ෂ�ෙචතනා, ෂ�තෘෂ්ණා, ෂ��ත�ක,
ෂ��චාර, ෂ�ධාතු, දසක�ණ, ෙද�ස් ෙකා�ඨාස, ද්වාදස අායතන, අටෙළාස් ධාතු,
ෙද�� ඉ��ය, ත�ිධාතු, නවභව, චතු� ධ්යාන, චතු��ධ අප්පමඤ්�, සතර සමාපත��,
ෙ�ෙළාස් ප��ච සමුප්පාද ගන�ෙන� ය. ෙ� ක�මෙයන� රෑපස්ක�ධ වශෙයන� කලාප
ස�ම�ශනය ෙමෙස් ය. “යං�ඤ්� රෑපං අ�තානාගත ප�චුප්පන�නං අ�ඣධත�තං වා
බ�ද්ධා වා ඔලා�කං වා ස�ඛුමං වා �නං වා යං ප�තං වා �ෙර සන��ෙක වා ස�බං
රෑපං අ��චං ඛය�ෙඨන, �ක�ඛං භය�ෙඨන, අනත�තා අසාරක�ෙඨන” ෙ�දනා�ය
පි�බඳද ද කලාප ස�ම�ශනය ෙමෙස් ය.
“�යාර්ථෙයන් අනිත්යය, භයාර්ථෙයන් දුඃඛය, අසාරාර්ථෙයන් අනාත්මය යි” රෑපා�ය
�ෂයයට පැ�ෙණන�ෙන� ය. එබැ�න� අ�ත්ය �. යෙමක� �ෂයයට පැ�ෙණ� න� එය භය
ජනක ය. රෑපා�ය භයජනක ෙහ�න� �ඃඛ ය, අාත�මා� වශෙයන� ගත ය�තු සාර නැ�
ෙහ�න� අනාත�ම ය.
“අද්ධාන වශෙයන්” එක� එක� භවෙයන� ප���න�න කාල වශෙයන� එක� භවෙයක පහළ වූ
රෑපා�ය අෙනක� භවයකට ෙනා ය�. ඒ ඒ භවෙය�� ම �රැද්ධ ෙව�. එක� භවෙය� �
තුන� වයස්�, දස දසකෙය�, අවුරැ� සෘතු මාස ප�ෂ ස� දවස් රෑ දවල් යාමා�ෙය�
පහළ වූ රෑපඅ ෙනක� වයස් අා�යට ෙනා ෙගාස් එ� ම �රැද්ධ ෙව�.
“සන්තති වශෙයන්” - රෑපසන�ත� වශෙයන� හා අරෑප සන�ත� වශෙයන� ශාරිපුත්ර
ස්වාමීහු සන�ත� වශෙයන� කලාප ස�ම�ශනය ෙමෙස් �ස්තර කර�.
“ෙම� රෑපසන�ත� අරෑපසන�ත� වශෙයන� කලාප ස�ම�ශනය න�:
“ආදානනික්ෙඛපනෙතා වෙයාවුද්ධ�ගාමිෙතා
ආහාරෙතා ච උත�ෙතා කම්මෙතා චාපි චිත්තෙතා
ධම්මතා රෑපෙතා සත්ත වි�ාෙරන විපස්සති” �.
�යන� ලබන ෙ� සත�ප�ද්ෙදන� කරන �ද�ශනා �.
ෙම� ආදාන නික්ෙඛප ෙහයින් �ද�ශනා න� ප්ර�ස�� ච්යු� වශෙයන� ප���න�න
එෙක�. භවෙය� රෑපෙයෝ අන්ය භවයට ෙනා ෙගාස් ඒ ඒ භවෙය� ම �රැද්ධ ෙව�.

ඉ� බැ�න� අ�ත්ය ය. අ�ත්ය ෙහ�න� මැ �ඃඛ ය. �ඃඛ ෙහ�න� මැ අනාත�ම යැ � ද
�ද�ශනා ��ම. (අා�න න� ප්ර�ස��, �ක�ෙඛප න� චු�.)
වෙයාවුද්ධ�ගාමි ෙහයින් �ද�ශනා ෙකෙස් ද යත� හවුරැ� �යක� දවස් ප්රථම මධ්යම
පශ්�ම අවස්ථා ෙහ�න� තුන� ෙකාටසක� ෙකාටැ ෙත�ස් හ�රැද්ද�න� ප���න�න වූ
පළමු වැ� අවස්ථාෙය� පැවැ� රෑපයන� ද්��යාවස්ථාවට ෙනා පැ�ණැ එ� මැ �රැද්ධ
වන බැ�න� ද ස�ස් හ�රැද්ද�න� ප���න�න වූ ද්��ය අවස්ථාෙය� පැවැ� රෑපයන�
තෘ�ය අවස්ථාවට ෙනා පැ�ණැ එ� ම �රැද්ධ වන බැ�න� � ෙත�ස් හ�රැද්ද�න�
ප���න�න වූ පශ්�මාවස්ථාෙය� පැවැ� රෑපයන� මර�න� මත�තට ෙනා ෙගාස් එ� ම
�රැද්ධ වන බැ�න�� අ�ත්යය �ඃඛය අනාත�මයැ � වෙයාවුද්ධ�ථගා� ෙහ�න� �ද�ශනා
ෙකෙර�. නැවත එ මැ ව�ෂ ශතය.
“මන්දා ඛිඩ්ඩා ච වණ්ණා ච බලාපඤ්ඤා ච හායනා
පබ්භාරා ච පවංකා ච ෙමාමූහා සයනා දස” �.
�යන ලද දශකවශෙයන� දශ ෙකාටසක� ෙකාටැ නැවත පස් හ�රැ� ෙහ�න� ��
ෙකාටසක� ෙකාටැ නැවැත සතර හ�රැ� ෙහ�න� පස්�� ෙකාටසක� ෙකාටැ තුන� හවුරැ�
බැ�න� ෙත�ස් ෙකාටසක� ෙකාටැ ෙද හ�රැ� බැ�න� පනස් ෙකාටසක� ෙකාටැ එෙක�
හ�රැ� බැ�න� �යක� ෙකාටසක� ෙකාටැ එෙක� හ�රැද්ෙද� �මත�, ගිමන�, වසත� යන
සෘතු ෙහ�න� තුන�ෙකාටසක� ෙකාටැ නැවත �ම ශිශිර වසන�ත ග්රෂ
ී ්ම ව�ෂා ශරත� යන
සෘතු ෙහ�න� සෙකාටසක� ෙකාටැ නැවත එෙක�. මස් ෙහ�න� ෙ�ෙළාස් ෙකාටසක�
ෙකාටැ නැවැත එෙක� මස කෘෂ්ණප�ෂ ශුක�ලප�ෂ ෙහ�න� ෙ� ෙකාටසක� ෙකාටැ
නැවැත එක� අඩ මසක� දවස් ෙහ�න� පසෙළාස් ෙකාටසක� ෙකාටැ නැවත එක� දවසක�
රාත��ි �ව ෙහ�න� ෙදෙකාටසක� ෙකාටැ නැවැත ය� ෙහ�න� සෙකාටසක� ෙකාටැ යට �
ප�ද්ෙදන� �ද�ශනා ෙකෙර�. නැවත අ�ක�කම ප�ක�කම අාෙලා�ත �ෙලා�ත
ස��ඤ්�ත පසා�ත ෙහ�න� පි��ඳ� අ�ක�මණෙය� පැවැ� රෑපෙයෝ ප්ර�ක�මණයට ෙනා
පැ�ණැ එ� ම �රැද්ධ ෙව� � යනා�න� ෙවන� ෙවන� ෙකාටැ � ෙස�න� මැ ෙමෙන�
ෙකෙර�. නැවත එක� පදවාරයක� උද්ධරණ අ�හරණ ��හරණ ෙවාස්ස�ජන
සන��ක�ෙඛපන සන��රැ�භන වශෙයන� සෙකාටසක� ෙකාටැ උද්ධරණෙය� පැවැ�
රෑපෙයෝ අ�හරණයට ෙනාෙගාස් එ� මැ �රැද්ධ ෙව� යනා�න� ෙවන� ෙවන� ෙකාටැ �
ෙස�න� මැ �ද�ශනා ෙකෙර�. ෙම � තාක� ප�ද්ෙදන� �ද�ශනා කරන�ෙන�
වෙයාවුද්ධ�ගාමී ෙසයින් සම්මර්ශනය කරන්නා නම් ෙව්.
ස��තකාලෙය� පැවැ� රෑපෙයෝ �ෂුධා�ඃඛෙයන� පී�ත අවස්ථාවට ෙනා පැ�ණැ ඒ ඒ
තැනැ ම �රැද්ධ ෙව�. �ෂුධා �ඃඛෙයන� පී�තාවස්ථාෙය� පැවැ� රෑපෙයෝ ස��ත
කාලයට ෙනා පැ�ණැ ඒ ඒ තැනැ මැ �රැද්ධ ෙව�. ඉ� බැ�න� අ�ත්යය �ඃඛය
අනාත�මය � අාහාරජරෑප වශෙයන� ෙමෙන� කරන�ෙන� ආහාර ෙහයින් ෙමෙනහි
කරන්නා නම් ෙව්.

ශීතකාලෙය� පැවැ� රෑපෙයෝ උෂ්ණ කාලයට ෙනා පැ�ණැ, හ�ණ� කල පැවැ� රෑපෙයෝ
��ල් කලට ෙනා පැ�ණැ එකල්� මැ �රැද්ධ ෙව� � සෘතු සමු�ථාන වශෙයන�
ෙමෙන� කරන�ෙන� සෘත� ෙහයින් ෙමෙනහි කරන්නා නම් ෙව්.
ච�ෂු�ද්වාරෙය� පැවැ� ක�මජරෑපෙයෝ අෙනක� තැනකට ෙනා ෙගාස් එ තැනැ මැ
�රැද්ධ ෙව�. ෙශ්රාත� ඝාණ �හ්වා කාය ද්වාර හෘදයවස්තුෙය� පැවැ� ක�මජ රෑපෙයෝ
ඔ�බට ෙනාෙගාස් ඒ ඒ තැනැ මැ �රැද්ධ ෙව�. ඉ� බැ�න� අ�ත්යය යනා�න� කර්ම
ෙහයින් ෙමෙනහි කරන්නා නම් ෙව්.
ෙසා�නස් කල්� පැවැ� රෑප ෙ��නස් කලට ෙනා පැ�ණ ෙ��නස් කලැ පැවැ� රෑ
ෙසා�නස් කලට ෙනා පැ�ණැ එ තැන ම �රැද්ධ ෙව�. �ත�තජරෑප වශෙයන� ෙමෙන�
කරන�ෙන� චිත්ත ෙහයින් ෙමෙනහි කරන්නා නම් ෙව්.
අාම්රවෘ�ෂා�ෙය� අ�කුරා� වූ ෙනාෙයක� අවස්ථාෙයන� වැෙටන අ���ය
බද්ධසන�තානෙය� වැෙටන රෑපයන� අතුෙරන� ඒ ඒ අවස්ථාෙය� පැවැ� රෑපෙයෝ අන්ය
අන්ය අවස්ථාවට ෙනා පැ�ණැ ඒ ඒ තන�� ම �රැද්ධ ෙව�. ෙමෙස් ධ�මතා රෑප
වශෙයන� ෙමෙන� කරන�ෙන� ධර්මතා රෑප වශෙයන් සම්මර්ශනය කරන්නා නම් ෙව්.
ෙමෙස�න� රෑපසප්තක වශෙයන� �ද�ශනා ෙකෙර�.
අරෑපසප්තක වශෙයන් ෙකෙසයින් විදර්ශනා ෙකෙරයි යත්
“කලාපෙතා යමකෙතා ඛණෙතා පටිපාටිෙතා
දිට්ඨි උග්ඝාටනා මාන සමූග්ඝාත්නෙතා පි ච
නිකන්තීපරියාදානා සත්තාරෑප විපස්සනා” �.
�යන ලද ෙ� සප්ත ප්රකාරෙයන� �ද�ශනා ෙකෙර�. ෙම� යට රෑප සප්තකෙය� අා�න
�ක�ෙඛපා� වශෙයන� සත� සත� තන�� පැවැ� �ද�ශනා �ත� එක� ෙකාටැ අ�ත්යය �ඃඛය
අනාත�මය � ෙමෙන� කරන�ෙන� කලාප වශෙයන් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.
අා�න�ක�ෙඛප වශෙයන� රෑපයන� අ�ත්යා� ෙහ�න� �ද�ශනා ෙකාටැ ඒ රෑපයන�
�ද�ශනා කළ �තු � අ�ත්යා� ෙහ�න� �ද�ශනා ෙකාටැ එ�න� වෙයාවෘද්ධ�ථගා� අා�
එෙක�. රෑපයන� �ද�ශනා ෙකාට ඒ රෑපයන� �ද�ශනා කළ �තු � �ද�ශනා ���
වශෙයන� ෙමෙස් ෙමෙස් රෑපාරෑප �ද�ශනාවන� ය�ගල ෙකාටැ පවත�ෙන� යුග්ම ෙහයින්
විදර්ශනා නම් ෙව්.
අා�න�ක�ෙඛප ෙහ�න� රෑප �ද�ශනා ෙකාටැ එ�න� ෙදවන �ත� තුන�වන �ත� සතරවන
�ත� පස්වන �ත� �ද�ශනා ෙකාටැ ෙමෙස�න� මැ වෙයාවුද්ධ�ථගා� අා� එෙක� රෑප
�ද�ශනා ෙකාටැ ඒ ඒ �ද�ශනා කළ �ත� �ද�ශනා ෙකෙර�න� සතරවන �ත� දක�වා
�ද�ශනා කරන�ෙන� �ණ ෙහයින් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.

ෙම� ප�ද්ෙදන� අා�න�ක�ෙඛපා� �ද�ශනා ෙකාටැ පි�ෙවලින� දසවන �ත� දක�වා
�ද�ශනා කරන�ෙන� පටිපාටි ෙහයින් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.
අනත�තාන�පස්සනා ��න� අාත�මය � ෙනා දක�නා බැ�න� අාත�මදෘෂ්� උගු�වන �ද�ශනා
කරන�ෙන� දෘෂ්� උද්ඝාට ෙහයින් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.
අ��චාන�පස්සනා ��න� මානයට වස්තු වූ මැනවක� ෙනා දන�නා බැ�න� මාන නසන
��න� �ද�ශනා කරන�ෙන� මාන සමුග්ඝාත ෙහයින් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.
�ක�ඛාන�පස්සනා ��න� පැ�ය ය�තුවක� ෙනා දක�නා බැ�න� �කාන�� �ෂය කරන ��න�
�ද�ශනා කරන�ෙන� නිකාන්ති පර්යාදාන ෙහයින් විදර්ශනා කරන්නා නම් ෙව්.
“�ණ වශෙයන්” රෑපාරෑප ධ�මයන�ෙග් අාය�ඃ ප්රමාණ සංඛ්යාත �ෂණ වශෙයන�, �ෂණ
වශෙයන� ස�ම�ශනය බු�වරයන�ට �නා ෙසස්සන�ට ෙනා ලැෙබ�� �යත�. එය
ෙසස්සන�ට ෙනා�ක�ක හැ� බැ��.
“ත්රිල�ණ සම්මර්ශනය කළයුත�” යට � ප�� �ලකුණ� ෙමෙන� කළ ය�තු�. (ෙ�
ස�ම�ශනෙය� ලා තවද ෙනාෙයක� ක�ම අැත�ෙත� ය. විශ�ද්ධිමාර්ගය බලන�.)
ෙමෙත�න� ත�ිල�ෂණ ස�ම�ශන ක�මයද දක�වන ල�. ඉක��� � උදය ව්යය බලන සැ�
ද දශ �ද�ශෙනාපක�ෙලශ ද මතු පාඩ�න� දක�වන� ලැෙ�.
ප්රශ්න.
1.
2.
3.
4.

මග්ගාමග්ග �ණදස්සන �ස�ද්�ය සැෙක�න� දක�වන�.
කලාප ස�ම�ශනෙය� ලා අාකාර �ෙයක� ද? ඒ දක�වන�.
ත�ි ල�ෂණය යන� �ම? පැහැ�ලි කරන�.
අද්ධාන වශෙයන� සන�ත� වශෙයන� �ෂණ වශෙයන� ස�ම�ශනය කරන�ෙන�
ෙකෙස් ද?
5. රෑපසන�ත� සත හා අරෑපසන�ත� සත දක�වන�.

16. මග්ගාමග්ගඤාණදස්සන විසුද්ධිය. උදයව්යය විදර්ශනාව හා
විදර්ශෙනාපක්ෙලශ.

යට �ක�වුණ� ප�� ෛත�භූ�ක සංස්කාරයන�ෙග් ත�ල
ි �ෂණ ස�ම�ශනය ෙකාටැ ඉක���
ඔවුන�ෙග් ම ප්රත්යය වශෙයන� �ෂණ වශෙයන� උදයව්යය බැලිය ය�තු. පඤ්චස්ක�ධ
වශෙයන� එය �ස්තර කරත� සම පණස් අාකාර ෙ�.
උදය න� නාම රෑපයන�ෙග් ��බත�� ල�ෂණ උපැත�මය. වය න� �ප�නාම ල�ෂණ
භ�ගය, �ණාව වාදනය කරන කල්� එ� නාදය ය� තැෙනක �� එන�ෙන� ෙනාෙ�.
නැ� වන කල්� ෙගාස් ය� තැෙනක �ස්වන�ෙන� ද ෙනාෙ�. �නා උප�ණා පුරැෂ��ය
යන ෙ� තුන �සා අැ�වැ නැ� වන�ෙන� ය. එෙමන� ෙ� නාම රෑපය ද ය� තැෙනක
�ස් වැ �� එ�න� උප�න�ෙන� ෙනා ෙ�. නැ� වන කල්� ද ය� තැෙනක ෙගාස් ෙගාඩ
ගැෙසන�ෙන� ෙනා ෙ� අැ� වැ නැ� වන�ෙන� ය. අැ��ම උදය �. නැ� �ම වය �.
ප්රත්යය න� ක�මා�ය �. �ෂණ න� ��බත�� �ෂණය හා වය �ෂණය �.
රෑපස්ක�ධයාෙග් ප්රත්යය වශෙයන් හා �ණ වශෙයන් උදය ව්යය බලන ආකාරය ෙමෙස් ය.
අ�ද්යාසමුදෙයන� රෑපසමුදය වන�ෙන� ය. තෘෂ්ණා සමුදයෙයන� රෑප සමුදය වන�ෙන� ය.
ක�මසමුදයෙයන� රෑප සමුදය වන�ෙන� ය. (ෙ� ප්රත්යය වශෙයන� බලන සැ� �.)
රෑපස්ක�ධයාෙග් ��බත�� ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය (ෙ� �ෂණ වශෙයන� බලන සැ�
�.)
අ�ද්යා�ෙරෝධෙයන� රෑප�ෙරෝධය වන�ෙන� ය. තෘෂ්ණා �ෙරෝධෙයන� රෑප�ෙරෝධය
වන�ෙන� ය. ක�ම�ෙරෝධෙයන� රෑප �ෙරෝධය වන�ෙන� ය. අාහාර�ෙරෝධෙයන� රෑප
�ෙරෝධය වන�ෙන� ය. (ෙ� ප්රත්යය වශෙයන� බලන සැ� ය.) රෑපස්ක�ධයාෙග් �ප�නාම
ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය. (ෙ� �ෂණ වශෙයන� බලන සැ� �.) ෙසස්ෙස� ද �ස්තරය
ෙමෙස් දතය�තු.
ෙව්දනාස්ක�ධයාෙග් ප්රත්යය වශෙයන් හා �ණ වශෙයන් උදය ව්යය බලන ආකාරය ෙමෙස්
ය.
අ�ද්යාසමුදයෙයන�, තෘෂ්ණා සමුදයෙයන�, ක�මසමුදයෙයන�, ස්ප�ශ සමුදයෙයන� ෙ�දනා
සමුදය වන�ෙන� ය. ෙ�දනාවෙග් ��බත�� ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය. අ�ද්යා
�ෙරෝධෙයන�, තෘෂ්ණා�ෙරෝධෙයන�, ක�ම�ෙරෝධෙයන�, ස්ප�ශ �ෙරෝධෙයන� ෙ�දනා
�ෙරෝධය වන�ෙන� ය. ෙ�දනාවෙග් �ප�නාම ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය.
සංඥාස්ක�ධයාෙග් උදය ව්යය බලන සැටි ෙමෙස්ය:
අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, ක�ම, ස්ප�ශ සමුදයෙයන� සං�සමුදය වන�ෙන� ය. සං�වෙග්
��බත�� ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය. සං�වෙග් �ප�නාම ල�ෂණ ද බලන�ෙන� ය.
සංස්කාරස්ක�ධයාෙග් උදය ව්යය බලන සැටි ෙමෙස් ය:

අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, ක�ම, ස්ප�ශ සමුදයෙයන� සංස්කාර සමුදය වන�ෙන� ය.
සංස්කාරයන�ෙග් ��බත�� ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය. අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, ක�ම, ස්ප�ශ
�ෙරෝධෙයන� සංස්කාරයන�ෙග් �ප�නාම ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය.
විඥානස්ක�ධයාෙග් උදය ව්යය බලන සැටි ෙමෙස් ය:
අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, ක�ම, නාමරෑප සමුදයෙයන� ��න සමුදය වන�ෙන� ය. ��නයාෙග්
��බත�� ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය. අ�ද්යා, තෘෂ්ණා, ක�ම, නාමරෑප �ෙරෝධෙයන�
��න �ෙරෝධය වන�ෙන� ය. ��නයාෙග් �ප�නාම ල�ෂණය ද බලන�ෙන� ය.
ෙමෙස් සම පණස් අාකාරෙයන� උදය ව්යය බලත� ඔහ�ෙග් �නය �ශදතර ෙ�. ඒ �නය
තරැණ �ද�ශනා �නය � �යන� ලැෙ�. ෙමෙස් බලන�නා අාරද්ධ�ද�ශකයා � �යන�
ලැෙ�.
දශ විදර්ශෙනාපක්ෙල්ශ.
ෙමෙස් තරැණ �ද�ශනා�නෙයන� ය�ත� අාරද්ධ�ද�ශකයාට ඔභාස, ඤාණ, පීති, පස්සද්ධි,
සුඛ, අධිෙමාක්ඛ, පග්ගහ, උපට්ඨාන, උෙපක්ඛා, නිකන්ති යන දශ �ද�ශෙනාපක�ෙල්ශ
පහළ වන�ෙන� ය.
“ඔභාෙසා පී� පස්සද්� අ�ෙමාක�ෙඛා ච පග්ගෙහා
ස�ඛං �ණමුප�ඨාන උෙපක�ඛා ච �කන�� ච.”
ඔභාස නම් �ද�ශනා �ත�තෙයන� උපදනා ශ�රාෙලෝකය �. ෙමය අැතැ� ෙකෙනකුන�ට
තමා උන� පළඟ පමණ වැ ද අැතැ� ෙකෙනකුන�ට ඔවරකය පමණ වැ ද අැතැ�
ෙකෙනකුන�ට �හාරය පමණ වැ ද අැතැ� ෙකෙනකුන�ට ග� ෙදග� අඩ ෙයා�න� ෙයා�න�
ෙදෙයා�න� අා� පමණ වැ ද උප��. බු�රජාණන� වහන�ෙස්ට දස දහසක� ෙලෝකධාතුව
පුරා උපන�ෙන� ය. ෙ� උපන� කල්� අැතැ�හ� මා�ගය ලද්ෙද�. ඵලයට පැ��ෙය� �
�තා මතු උත�සාහය හැර පිය�. එ බැ�න� ෙ� �ද�ශෙනෝපක�ෙල්ශ �.
ඤාණ නම් �ද�ශනා ප්ර� ය. නාම රෑප ධ�ම පි���ත� ඒ ෙයෝගීහට ඉ��වජ්ර ෙස් ��ෂණ
වූ අ��ශ ද න�වෙණක� පහළ වන�ෙන� ය.
පීති නම් �ද�ශනා ප්රී� ය. එ �ට ඔහ�ෙග් මු� �රැර පස්වනක� ප්රී�ෙයන� පිනා යන�ෙන�
ය.
පස්සද්ධි නම් කායපස්සද්� හා �ත�තපස්සද්� ය. කාය �ත�තයන�ෙග් දරථ �රැ ෙකෙර�න�
සැහැල්� බෙවක� වන�ෙන� ය. එ�න� ඔහ�ට අමාන�ස ර�ෙයක� අැ� ෙ�.
සුඛ නම් �ද�ශනා ස�ඛය. ඔහ�ෙග් මු� �රැර ෙතම�න� අ� ප්ර�ත ස�වෙයක� වන�ෙන� ය.

අධිෙමා� න� ශ්රද්ධා�ෙමා�ෂය ඔහ�ට අ�ශය ප්රසාද ජනක බලවත� ශ්රද්ධාෙවක� වන�ෙන�
ය.
පග්ගහ නම් ��යය. ��ල ද ෙනා වූ අත්යාර�ධ ද ෙනා වූ ප්රගෘ�ත ��යෙයක� වන�ෙන�
ය.
උපට්ඨාන නම් ස්මෘ�ය. �ද�ශනා ස�ප්රය�ක�ත වූ ප�වත රාජයක� ෙස් අචල ��ෙයක�
වන�ෙන� ය.
උෙපක්ඛා නම් �ද�ශනා උෙප�ෂාව හා අාව�ජන උෙප�ෂාව� ද එ ද ඔහ�ට �ය�ණ� වැ
උප�න�ෙන� ය.
නිකන්ති නම් ��න� තෘෂ්ණා �. ඔභාසා� ස�ත �ද�ශනා වට අාලය ෙකෙර�න� ��න� වූ
තෘෂ්ණාෙවක� වන�ෙන� ය. ෙ� �කාන��ය ම �ද�ශෙනාපක�ෙල්ශ ය � �ය ය�තු ය.
ඔභාසා�ය එයට වස්තු බැ�න� උපක�ෙල්ශ � ය.
ෙ� ඔභාසා�ය උපන� කල “මට ෙම�න� ෙපර ෙමබඳ� අාෙලාකෙයක�, �නෙයක�,
ප්රී�ෙයක�, පස්සද්�ෙයක�, ස�ඛෙයක�, අ�ෙමා�ෂෙයක�, ��යෙයක�, ස්මෘ�ෙයක�,
උෙප�ෂාෙවක�, න�පන�ෙන� ය �න� ඒ උපන�ෙන� ය. ඒකාන�තෙයන� මම මා�ගය ලද්ෙද�.
ඵලයට පැ��ෙය�” � ඔහ�ට අමා�ගෙය� මා�ගසං�ෙවක� අඵලෙය� ඵලසං�ෙවක�
වන�ෙන� ය. ඉ�න� ෙයෝගී අව්යක�තෙයක� න� ෙම�න� අ�මාන වැ වැෙට�. ව්යක�තෙයක�
න� එ �ට ම �� උපදවා “හා මට ඒ ඔභාසා�ෙය� ම ය මෙග් ම මාෙග් අාත�මය �
�කාමනාකාරෙයක� ෙව�. ෙ� ෙලෝෙකාත�තර ධ�මෙයක� න� එ බන�ෙදක� ෙනා වන�ෙන�
ය. එකාන�තෙයන� ෙ� උපන�ෙන� සංක�ෙල්ශ ධ�මෙය�. එය වැටුෙණාත� මට �වන� මග
අැ�ෙර�. සසර මග ෙහ�ෙව�. එෙහ�න� එ� ලා �ලකුණ� වඩා �කාන��ය �රැ ෙකාටැ
ෙගනැ �ද�ශනා ��ය සලසා ගන�ෙන�”� �තා ඒ ඔභාසා�ය ම අ�ත්ය �ඃඛ අනාත�ම
වශෙයන� සලකන�ෙන� ය. එෙස් සලකා ගන�නා �ණය මග්ගාමග්ග�ණ දස්සන
�ස�ද්�ය � දත ය�තු. අමා�ග වූ ඔභාසා�ෙය� මා�ගසං� මලෙයන� ද යෙථෝක�ත
�කන�� මලෙයන� ද පි��� වන බැ�න� ෙ� මග්ගාමග්ග�ණදස්සන �ස�ද්� න� ෙ�.
�න� ෙ� ෙයෝගී ����ස�ද්�ෙයන� �ඃඛසත්යය ද, කංඛා�තරණ �ස�ද්�ෙයන� සමුදය
සත්යය ද, මග්ගාමග්ග�ණ දස්සන�ස�ද්�ෙයන� මා�ග සත්යය ද ව්යවස්ථා කැ� ගන�නා
ල�� දත ය�තු.
ප්රශ්න.
1. උදය ව්යය යන� �ම?
2. ප්රත්යය වශෙයන� ද �ෂණ වශෙයන� ද උදයව්යය බලන සැ� දක�වන�.

3. සමපණස් උදයව්යය දක�වන�.
4. දශ �ද�ශෙනාපක�ෙල්ශ �ස්තර කරන�.
5. මග්ගාමග්ග�ණදස්සන �ස�ද්�ය ෙතෝරන�.

17. පටිපදාඤාණදස්සන විසුද්ධිය.
මග්ගාමග්ග�ණදස්සන �ස�ද්�යට අනතුරැ ප�ප� �ණදස්සන �ස�ද්�යට පැ��ය
ය�තු ය. ප�ප��ණදස්ස�ස�ද්� න� උදය�බයාන�පස්සනා �ණ, භ�ගාන�පස්සනා
�ණ, භයතුප�ඨාන �ණ මුඤ්�තුකම්යතා �ණ, ප�ස�කාන�පස්සනා �ණ,
ස�කාරැෙපක�ඛා�ණ, ස�චාන�ෙලා�ක �ණ යන නව �ද�ශනා �න�. උදයව්ය�න
භ�ග �නා� වශෙයන� යට �ක�වුෙණ� ෙ� ය.
උදයබ්බයපස්සනා ඤාණය.
උදය�බයපස්සනා �ණය න� උදය හා ව්යය බලන න�වණ ය. ෙ� අා�ෙය� ද ලද්ෙද්
ෙනා ෙ� ද? එෙස් ය. අා�ෙය�ද ලද්ෙද් ය. එෙහත� එය �ද�ශෙනෝපක�ෙල්ශයන�ෙගන�
�ලි� �ය. එ බැ�න� යථාවසරසෙයන� ත�ිල�ෂණ ෙමෙන� කළ ෙනා හැ� �ය. �න� ෙ�
උපක�ෙල්ශයන�ෙගන� ��ණ� බැ�න� ෙමානවට කළ හැ� ය. එ බැ�න� ඒ සඳදහා නැවත ද
ෙ� ෙයෝගය �.
කුමක� ෙමෙන� ෙනා ��ම �සා කුම�න� ප්ර��ඡන�න �ම �සා ත�ිල�ෂණ මනා වැ
ෙනා වැටෙහ් ද? උදයව්යය ෙමෙන� ෙනා ��ම �සා සන�ත�ෙයන� ප්ර��ඡන�න �ම
�සා අ�ත්ය ල�ෂණය ෙනා වැටෙහ් �තර අැ� පීඩා ෙමෙන� ෙනා ��ම �සා
ඉ�ය�වලින� ප්ර��ඡන�න �ම �සා �ඃඛ ල�ෂණය ෙනා වැටෙහ්. නානා ධාතු
���ෙභෝගය ෙමෙන� ෙනා ��ම �සා ඝනෙයන�ප්ර��ඡන�න �ම �සා අනාත�ම
ල�ෂණය ෙනා වැටෙහ්. �න� ඒ ෙයෝගී උපක�ෙල්ශයන�ෙගන� ��ණ� ��ප්ර�පන�න
�ද�ශනා සංඛ්යාත උදය�බයපස්සනා �ණෙයන� ත�ල
ි �ෂණ මනා වැ ෙමෙන� කර�.
භඞ්ගානුපස්සනා ඤාණය.
එෙස් ෙමෙන� ෙකාටැ නැවත නැවතත� අ�ත්යය, �ඃඛය, අනාත�මය � රෑපා රෑප ධ�ම
පි���ත� ඔහ�ෙග් න�වණ �ය�ණ� ෙව�. සංස්කාර වහ වහා වැටෙහ�. න�වණ �ය�ණ�වත� ම
සංස්කාර වහ වහා වැටෙහත� ම ඔහ�ෙග් ��ය උත�පාද, ස්��, ප්රවෘත�� ��ත�තෙය�
ෙනා �ටැ �ෂය ව්යය ෙභ්ද �ෙරෝධෙය� ම ��න�ෙන� ය. එෙස් භ�ගය දක�නා න�වණ
භ�ගාන�පස්සනා �ණය �. ෙහෙතම උපන� රෑපා�න�ෙග් භ�ගය �කැ ඒ රෑපා�ය
අරමුණ� ෙකාටැ උපන� �ත�තයන�ෙග් ද භ�ගය දක�ෙන� ය. මහවැ� වස්නා කලැ

ගංෙතරක ෙහෝ ෙපාකුණ� ෙතෙරක ෙහෝ �ටැ බලන�ෙන�කට �ය බුබු� නැග වහ වහා �ඳ�
�ඳ� යන� ෙපෙන�. එෙමන� ෙහෙතම සංස්කාරයන�ෙග් භ�ගාවස්ථාව ම දක�ෙන� ය.
භයත�පට්ඨාන ඤාණය.
එෙස් භ�ගාන�පස්සනා �ණෙයන� �ය� සංස්කාරයන�ෙග් භ�ගය දකුත� දකුත� ඔහ�ට
සංස්කාර ස�වෙස් �වත�වන� කැමැත�තකු හට �ංහ ව්යාග්ර ෙකා� වලස් ය�ෂ රා�ෂසයන�
ෙමන� භය ජනක වැ වැටෙහන�ෙන� ය. ‘අ�ත සංස්කාර �ඳ� ගිෙය් ය. ව�තමාන සංස්කාර
ෙ� �ෙඳද�. අනාගත සංස්කාර ද ෙමෙස් ම �ඳ� යන�ෙන� ය � ඔහ�ට වැටෙහ�. පුතුන�
තුන� ෙදෙනකුන� අැ� ස්ත�ිය�. රජ පුතුන�ෙග් ඉස් ගසා දමන�නට අණ ෙකෙළ්ය.
වධකෙයෝ අැය බලා �න�ද � ම එක� පුත�යකුෙග් �ස �න�ෙද් ය. ෙදවැන�නා ෙග් �ස ෙ�
�ඳ��. ඕ තුන�වැන�නා ෙකෙර� � අෙප්�ෂාව හැ� පියන�� ය. ඒකාන�තෙයන� �ස �ඳ�න
බැ��. ෙ� ෙයෝගී ද අ�ත සංස්කාර �ඳ� ගියා �කැ ව�තමාන සංස්කාර �ෙඳදන� �කැ
අනාගත සංස්කාර ෙකෙර� ද �ෙඳද� � �රණය කරන�ෙන� ය. ෙ� භයතුප�ඨානය �ය
�ෙමක� ම ෙනා ෙ�. �රණෙය�. ගි� වළක� �ටු න�වණැ�යකු හට �ය ෙමන� උප�න�ෙන�
�ය ම ෙනාෙ�. ෙම� වැ� ��ස්ස� මැෙර� � �රණෙය�. ෙ� ත� එබඳ� ය � දත ය�තු.
ආදීනවානුපස්සනා ඤාණය.
ෙමෙස් භයතුප�ඨාන �ණෙයන� සංස්කාර �ය වශෙයන� දකුත� දකුත� ඔහ�ට භව
ග�ෙය� සත��වාවාස සංඛ්යාත �� තැෙනක�� තානෙයක� ෙලණෙයක� ප්ර�ෂ්ඨාවක�
අැතැ� ෙනා �ෙතන�ෙන� ය. �� තැෙනක �� සංස්කාරෙයක ප්රා�ථනාෙවක�
පරාමාසෙයක� ෙනා වන�ෙන� ය. භවත�ය ක�යන අඟුරැ පිරැණ ගි� වළක� ෙමන� ද, සතර
මහා භූත �ෂෙඝාර ස�පයන� ෙමන� ද පඤ්චස්ක�ධ කඩු අෙමෝරා ගත� වධකයන� ෙමන�
ද, අාධ්යාත��ක අායතන ශූන්ය ග� ෙමන� ද, බා�රායතන ග� පහරන ෙසාරැන� ෙමන� ද,
සප්ත ��නස්�� ෙහෝ නව සත��වාවාස එෙකාෙළාස් ගින�ෙනන� අැ�ල ගත�තාක� ෙමන�
ද, �ය� සංස්කාර ගඩ ෙමන� ෙරෝග ෙමන� හ�ල් ෙමන� ද �රස වැ �රස්වාද වැ මහා
අා�නව රාශියක� වැ වැටෙහන�ෙන� ය. ස�වෙස් �වත� වන කැමැ� පුරැෂයකු වනයකට
වන� කල ඔහ�ට වනය චණ�ඩ සතුන� ස�ත ෙමන�ද ගුහා ෙකා� වලස් ස�ත ෙමන� ද,
ජලස්ථාන �ය රකුසන� අැ� තැන� ෙමන� ද වැටෙහන�ෙන� ය. ෙහ් �ය පත� වැ ඒ වනෙය�
අා�නව ම දක�ෙන� ය. ෙ� ෙයෝගී ද එෙස් භය වශෙයන� �ටු සංස්කාරයන� ෙකෙර�
අා�නව දක�ෙන� ය. එෙස් අා�නව දක�නා න�වණ අා�නවාන�පස්සනා �ණය �.
නිබ්බිදානුපස්සනා ඤාණය.
අා�නව �ටු ඒ සංස්කාරයන� ෙකෙර� ගවර වෙළ� ස්ව�ණ රාජ හංසයා ෙස් ෙ� ෙයෝගී
ෙනා අැෙලන�ෙන� ය. කල�ෙරන�ෙන� ය. එෙස් ෙනා අැලී� වශෙයන� කල��� වශෙයන�
උපදනා න�වණ ����න�පස්සනා �ණය �. ���� න� උකට� බව ය. කල�රැ�

බව ය. ෙහ් සංස්කාරයන� ෙකෙර� කල�ෙර�න� ම ශාන�� පදෙය� අැෙලන�ෙන� ය. ඒ
රාජ හංසයා �ත�කූට ප�වතෙය� ෙම�.
යට �ක�වුණ භයතුප�ඨාන �නය ද, අා�නවාන�පස්සනා �ණය ද ෙ�
����න�පස්සනා �ණය ද යන �නත�ය බ්යඤ්ජන වශෙයන� ෙවනස් වුව ද අ�ථ
වශෙයන� එෙකක� ම ය� �යා �ෙ�.
මුඤ්චිත�කම්යතා ඤාණය.
එෙස් කල�රැණ� ඒ ෙයෝගී �ෙල� බැඳ�ණ� මත�ස්යයා ඒ �ලින� ෙමන� ද ප්ර�මුඛයට
අස�වුණ මැ�යා ඒ ස�ප මුඛෙයන� ෙමන� ද ඒ �ය� සංස්කාරයන� ෙකෙර� �ෙදන�
කැමැ� වන�ෙන� ය. එෙස් �ෙදන� කැමැ� �� වශෙයන� උපදනා �නය මුඤ්�තුකම්යතා
�නය �.
පටිසංඛානුපස්සනා ඤාණය.
එෙස් �ෙදන� කැමැ� වූ ෙහෙතම ��ෙම� උපාය ෙස�� වශෙයන� නැවත ඒ
සංස්කාරයන� �ලකුණට නඟා ෙමෙන� කරන�ෙන� ය. �ය� සංස්කාර අ�ත්යාන��ක
ෙහ�න� තාවකාලික ෙහ�න� උත�පාද ව්යය ප���න�න ෙහ�න� පෙලාක ෙහ�න� චල
ෙහ�න� පභ�ගු ෙහ�න� අද්ධුව ෙහ�න� �ප�නාම ධ�ම ෙහ�න� අසාර ෙහ�න� �භව
ෙහ�න� සංඛත ෙහ�න� මරණ ධ�ම ෙහ�න� අ�ත්ය ය�ද �තර පීඩාකාර ෙහ�න�
�ඃ�ෂම ෙහ�න� �ඃඛ වස්තු ෙහ�න� ෙරෝග ෙහ�න� ගණ�ඩ ෙහ�න� සල්ල ෙහ�න� අඝ
ෙහ�න� ජා� ධ�මා� ෙහ�න� �ඃඛය � ද අ��� ��ගන�ධ පි�කුල් අා� ෙහ�න� අශුභය �
ද, �ස් ෙහ�න� ශූන්ය ෙහ�න� අස්වා�කා� ෙහ�න� අනාත�ම ය � ද සලකන�ෙන� ය. එෙස්
සැල�� වශෙයන� උපදනා න�වණ ප�සංඛාන�පස්සනා �ණය �. ෙ� වනා� මස�න�
අල්ලන�නට ගිය ��සා ෙකමන අටවා එ� සතකු අස� වූ බව �න මස� ගන�� � අත
ෙපාවා ඔසවා බලා ෙසාවැ� �කැ මස� ය � ගත�ෙත� නෙයකැ � �නැ �ය වැ උෙගන�
වන අා�නව සලකා �ෙදන� කැමැ� වැ ඉක�මන� ෙනා වැ ��ෙම� උපාය ෙසායන�නාක�
වැ� ය. ෙහ් �න� �රැෙ� නගුට අ�න� ෙගනැ ෙව�ම ලිහා අත ඔසවා තුන� යළක� �ස
වට කරකවා “යා �ෂ්ට ස�පයැ”� හඬඩ ගා �� ෙකාටැ �ල් ඉවුරට නැඟී ‘නපුරැ
ස�පයකුෙගන� ��ෙන�’� අා මග බලන�ෙන� ය.
සංඛාරැෙපක්ඛා ඤාණය.
ප�සංඛාන�පස්සනා �ණෙයන� ය� �ලකුණට නඟා ෙමෙන� කරන� ලබන ඒ
සංස්කාරයන� ෙකෙර� බයක� ෙහෝ අාලයක� ෙහෝ ෙනා ෙකාටැ එ� උ��න �� වශෙයන�
උපදනා න�වණ සංස්කාරැෙපක�ඛා �ණය �. ඒ සංස්කාර ෙකෙර� උ��න වන�ෙන� එ�
ශූන්ය�වය ෙමෙන� ��ෙම�. ශූන්ය�වය ෙමෙන� ��ම ද ෙදයාකාරෙය�න� ද සතර
අාකාරෙය�න� ද ස අාකාරෙය�න� ද අට අාකාරෙය�න� ද දස අාකාරය�න� ද ෙ�ෙළාස්

අාකාරය�න� ද ෙදසා�ස් අාකාරය�න� ද කළ ය�තු ය. එෙස් ශූන්ය වශෙයන� සලකා
�ලකුණට නඟා ෙමෙන� කරන�ෙන� සංස්කාර ෙකෙර� මධ්යස්ථ වන�ෙන� ය. පණට
ෙමන� ෙප්ර්ම කළ භා�යාව ෙකෙර� පස�වැ මධ්යස්ථ වන පුරැෂයා ෙම�. එක� පුරැෂයකුට
භා�යාවක� අැත�� ය. ෙහ් අැයට මහත� ෙස් ෙප්රම
් කර�. අැය අන� පුරැෂයකු ෙදස බැලීම
ෙහෝ ඔහ�ට ෙ�දනා උපදව �. එෙහත� ඕ පර පුරැෂයන� ම පතන�� ය. පුරැෂයා අැය
ෙකෙර� ෙකෝප වැ අැය භා�ය�වෙයන� බැහැර ෙකෙළ් ය. ඉන� පස� අැය රඟමඩෙල�
නටන� �ට ද ඔහ�ෙග් �ත අැය ෙකෙර� මධ්යස්ථ ය. �කෘ� නැත. ෙ� ත� එබඳ�ය � දත
ය�තු.
එෙස් සංස්කාරයන� ෙකෙර� මධ්යස්ථ වූ ඔහ�ෙග් �ත මදක� නැමුණ� පිය�� පෙතක ජලය
ෙමන� භව ෙයෝ� ග� අා�ෙය� ෙනා අැෙල�. ගින�ෙන� කුකු� පියාපත ෙමන�
හැ�ෙල�. එ�ට ඔහ�ට සංඛාරැෙපක�ඛා �ණය උපන�ෙන� න� ෙ�. ත්රිවිධානුපස්සනා
ත්රිවිධ විෙමා�මුඛ සප්ත ආර්ය පුද්ගල විභාගය වන්ෙන් ෙමහිදී ය.
යට �ක�වුණ� මුඤ්�තුකම්යතා �ණය ද ප�සංඛාන�පස්සනා �ණය ද, ෙ�
සංඛාරැෙපක�ඛා �ණය ද අ�ථ වශෙයන� එෙකක� ම ය � �යා �ෙ�. අා�ෙය�
මුඤ්�තුකම්යතා �ණ මධ්යෙය� ප�සංඛාන�පස්සනා �ණ, අන�තෙය�
සංඛාරැෙපක�ඛා�ණ වශෙය�.
ෙ� සංඛාරැෙපක�ඛා �ණෙයන� ය�ත� ෙයෝගිහ�ෙග් �ද�ශනා ශිඛා ප්රාප්ත ය. උ�ඨානගා�
ය. එෙහ�න� ෙමයට ශිඛා ප්රාප්ත �ද�ශන උ�ඨානගා� �පස්සනා යන න� �යන�
ලැෙ�. ශිඛා ප්රාප්ත න� උතු� බවට පැ��. වු�ඨාන ගා� න� මා�ගය කරා යන
වු�ඨාන යන�ෙනන� ෙම� ෙසෝවාන� අා� මා�ග �යන� ලැෙ�. බා�ර ��� වලින� ද
අධ්යාත��ක පැවතු� වලින� ද නැගී ��න බැ��.
සච්චානුෙලාමික ඤාණය.
ෙ� සංඛාරැෙපක�ඛා �ණය වඩ වඩාත� ඒ ෙයෝගීහට බලවත�තර ශ්රද්ධා�ෙමෝ�ෂෙයක� ෙ�.
ඔහ�ෙග් ��ය ස�පගෘ�ත ෙ�. ස්මෘ�ය ද ස�පස්�ත ෙ�. �ත�තය ස�සමා�ත ෙ�.
සංඛාරැෙපක�ඛාව ��ෂණතර ෙ�. ඔහ�ට අැ�ල්ෙල�න� මා�ග �ත උප�න�ෙන� ය �
�යය�තු අවස්ථාවට පැ�ෙණ�. ෙහ් ඒ සංඛාරැෙපක�ඛා සංස්කාරම අ�ත්යය �ඃඛය අනාත�ම
ය � ස�ම�ශනය කර�. ඔහ�ෙග් �ත ෙවන� වැ න� �වද ෙ� �ත� තුනට ම අාෙසවනය
� ද ප�ක�ම ය � ද උපචාරය � ද අන�ෙලෝමය � ද �ය ය�තු ය. ස�චාන�ෙලා�ක
�ණය යන� ෙ� �. කුමක� ෙහ�න� ෙමයට ඒ නම �යත� ද? යට �පස්සනා �නා�
�න අටට ද මතු සත��ස් ෙබෝ�පා�ෂික ධ�මයන�ට ද අන�ෙලා� වන බැ��. රෙජක�
��ශ්චයකාරයකුෙග් ��ශ්චයට සතුටු වන�ෙන� ඒ ��ශ්චයට ද පුරාණ රාජධ�මයට ද
සතුටු වන�ෙන� ය. ෙ� �ණය රජු ෙම�. යට අෂ්ට�න ��ශ්චයකාර ෙම�. සත��ත�
ෙබෝ�පා�ෂික ධ�ම පුරාණ රාජ ධ�මය ෙම�.

ෙමෙස් උදය�බය �ණෙය� පටන� ෙ� අන�ෙලෝම �ණය දක�වා අැ� �ණ
පර�පරාව පටිපදාඤාණ දස්සන විසුද්ධිය � දත ය�තු.
ප්රශ්න.
1. ප�ප��ණදස්සන �ස�ද්� යන� �ම?
2. ප�ප��ණදස්සන �ස�ද්�ෙය� අැතුළත� �ණ දක�වා එය සං�ෂිප්ත ෙකාටැ ද
දක�වන�.
3. උදයව්යය �ණ, භ�ග�ණ �ස්තර කරන�.
4. භය �ණ, අා�නව �ණ, ���� �ණ පැහැ�ලි කරන�.
5. මුඤ්�තුකම්යතා�ණ, ප�සංඛා�ණ, සංඛාරැෙපක�ඛා �ණ හඳ�න�වා ෙදන�න.
අන�ෙලෝම �ණය ද පැහැ�ලි කරන�.

18. ඤාණදස්සන විසුද්ධිය.
එක�න්විසි ප්රත්යෙව�ාඥාන හා පුද්ගල ෙභ්ද
මා�ග ��ෙය� අන�ෙලෝමය දක�වා යට සඳදහන� කරන ල�. අන�ෙලෝමයට අනතුරැ වැ
උප�න�ෙන� ෙගාත�භූ �නය �. එය මා�ගයට අාව�ජන ස්ථා�ක වැ උප�න බැ�න�
ප�ප��ණ දස්සන �ස�ද්�යට අැතුළත� ෙනා ෙ�. මා�ග ෙනා වන බැ�න�
�ණදස්සන �ස�ද්�යට ද අැතුළත� ෙනාෙ�. ෙගාත�භූ�නයට අරමුණ� �නෙන�
��වාණය �. ෙගාත�භූ�නය �වන� අරමුණ� ෙකාටැ උප�න නමු� ක�ෙල්ශ �ෂය ෙනා
ෙකෙ�. එබැ�� එය මා�ග සංඛ්යාත �ණ දස්සන �ස�ද්�යට අැතුළත� ෙනා වන�ෙන�.
�ණදස්සන �ස�ද්� වන�ෙන� ෙසෝතාපත��මග්ග �ණය �. ෙසෝතාපත��මග්ග �ණය
ෙස් ම සකෘ�ගා�, අනාගා�, අරහත�ත මග්ග �ණ ද �ණදස්සන�ස�ද්� �. එ බැ�න�
මා�ග�න සතර �ණදස්සන �ස�ද්�ය � දත ය�තු. තදන�කූල ප්රවෘත�� වශෙයන�
ඵල�න ද ෙම� ගැෙන�.
එ� පි�ෙවලින� සතර මා�ග�න ද ප්රත්යෙව�ෂා �න ද උප�න ක�මය ෙමෙස් දතය�තු.
ෙසෝතාපත්ති මාර්ග ඥානය
යට �ක�වුණ� ෙස් පි�ෙවලින� අන�ෙලෝම �නය ලැබූ ෙයෝගී හට ��වාණය අරමුණ�
ෙව�න� ෙශ්රාත�භූ�නය උප�න�ෙන� ය. පෘථග්ජන ෙගාත�ය මැඩැ පියන බැ�න� ද
අා�යෙගාත�යට පමුණ�වන බැ�න� ද එයට ෙගාත�භූය � �යන� ලැෙ�. එයට අන�තරැ වැ
මැ මා�ගය �ඃඛ සත්යය දන��න� සමුදය සංඛ්යාත තෘෂ්ණාව �රැ කර�න� �ෙරෝධ
සංඛ්යාත ��වාණය ප්රත්ය�ෂ කර�න� මා�ග සංඛ්යාත අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගය වැ��

වශෙයන� අ�පණා ප්රාප්ත වන�ෙන� ය. අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ග සංඛ්යාත ෙසෝතයට පළමු
පැ��ම ෙහ�න� ෙමයට ෙසෝතාපත��ය � ද එම ��වාණය මා�ගනය කරන (ද�න)
බැ�න� ෙහෝ ෙකෙලස් මර�න� යන බැ�න� ෙහෝ මා�ගය � ද �යන� ලැෙ�. මා�ගයට
අනතුරැවැ ම ඒ ��වාණය ම අරමුණ� කර�න� ෙදතුන� ඵල �ත� ෙකෙනක� ඉපිද භවා�ග
වන�නාහ. ඉක��� භවා�ගය චලනය වැ උප�ෙ�ද වැ මා�ග, ඵල, ��වාණ, ප්ර�ණ
ෙකෙලස්. ෙශ්ෂ ෙකෙලස්, අරමුණ� ෙකාටැ මෙනාද්වාරා�ජනයට අනතුරැ වැ ප්රත්යෙව�ෂා
ජවන� පවත�ෙන� ය.
“මග්ගං ඵලං ච නිබ්බාණං පච්චෙවක්ඛති පණ්ඩිෙතා
හීෙන කිෙලෙස ෙසෙස ච පච්චෙවක්ඛති වා න වා”
ප්රාඥ වූ අා�ය ශ්රාවක අ�ගත මා�ගය ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ලත� ඵලය ප්රත්යෙව�ෂා කර�.
අරමුණ� වූ ��වාණය ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ප්ර�ණ වූ ෙකෙලස් ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ෙශ්ෂ වූ
ෙකෙලස් ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ෙම�න� මුල් තුන ඒකාන�ත වශෙයන� ද ෙදෙව� ෙදක
අ�යම වශෙයන� ද ප්රත්යෙව�ෂා කරන බව දත ය�තු. ෙසෝවාන� වූ මහානාමයන් තමාෙග්
කවර ෙකෙලස් අප්ර�ණ � � � බු�න� �චාෙළ් එෙහ��. ෙ� ප�න� එකක� ෙහෝ
ප්රත්යෙව�ෂා කරන බව අැතැ� තැන දක�ව�.
ෙසෝවාන� මා�ග�නය ලබන�නා ම ඔහ� පි�බඳද �ය� ක�ෙල්ශයන�ෙග් අපායගා� ශක��ය
�ෙඳදන�ෙන� ය. සක�කාය���, ����ඡා, �ල�බතපරාමාස යන සංෙයාජනත�ය
මූෙලා��න�න වන�ෙන� ය. ෙහ් ඉන�පස� මාතෘඝාතක, පීතෘඝාතක, අ�හත�ඝාතක,
ෙලා�ෙතාතපාදක, ��ෂු��ෂක, සංඝෙභ්දක යන බලවත� අකුසල් ��ෙම� �ෙශ්ෂෙයන�
අභව්යෙයක� වන�ෙන� ය.
ඒ ෙසෝවාන� පුද්ගලයා එක��, ෙකාලංෙකාල, සත�තක�ඛත�තු පරමය � ත�ි�ධ ෙ�. එක�
වරක� මතු උප�න�ෙන� එක �� ය. සත�වන වර දක�වා උප�න�ෙන� සත�තක�ඛත�තුපරමය.
ෙ� � තුෙ� උප�න�ෙන� ෙකාලංෙකාල ය. ෙ� උපැද්ම ද කාමභවය ෙගනැ �යන� ලැෙ�.
ම�දප්රාඥයාෙග් වශෙයන� ප�ක�ම උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූන�ට අනතුරැ වැ මා�ගය
ලබා ඵල �ත� ෙදකක� උප�. ��ෂණ ප්රාඥයාෙග් වශෙයන� උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූන�ට
අනතුරැ වැ මා�ගය ලබා ඵල �ත� තුෙනක උප�. ගි� ඉවත� කළ තැන �ය වත�ෙකාට
��ම ෙම�. මා�ගයට අනතුරැ ඵල. අැ�න� �ටු ෙද් වුව ද නැවැත �� ��ම ෙම�
ප්රත්යෙව�ෂා.
සකෘදාගාමි මාර්ගඥානය.
ෙසෝවාන� වූ අා�යශ්රාවක ඒ අාසනෙය� මැ �ඳ� ෙහෝ පස� කෙලකැ ෙහෝ තමා සතන��
පවත�නා කාමරාග ව්යාපාද තු� කැ� ගැන�ම සඳදහා ෙදවන ෙලෝෙකෝත�තර �නය ලබා
ගැන�ම සඳදහා ය� උත�සාහ කර�. ෙහ් ෙපර � ෙස් ම �ද�ශනා වඩන�ෙන� ප�ක�ම

උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූන�ට අනතුරැ වැ �ඃඛ සත්යය දන��න� සමුදය සංඛ්යාත
තෘෂ්ණාව �රැකර�න� �ෙරෝධ සංඛ්යාත ��වාණය සා�ෂාත� කර�න� මා�ග සංඛ්යාත
අා�ය අෂ්ටාංගික මා�ගය වැ�� වශෙයන� සකෘ�ගා� මා�ගය ලබන�ෙන� ය. ෙම�
චතුස්සත්ය කෘත්ය ෙපරට වඩා �ශද බව දත ය�තු �. ෙම� ෙගාත�භූ ෙවා�නය � �යන�
ලැෙ�. එයට ඉක��� ඵල �ත� ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ෙහෝ ඉපිද භවා�ග වැ ප්රත්යෙව�ෂා
ජවන� වන�ෙන� ය. �ස්තර යට � ප�� �.
සකෘ�ගා� මා�ගෙයන� එක ක�ෙල්ශෙයකු� මූෙලා��න�න ෙනා ෙ�. එෙහත� කාමරාග
ව්යාපාද තු� ෙව�. ෙමෝහය ද තු� ෙව�. “රාග ෙදෝස ෙමාහානං තනුකරත්තා” යන�
එෙහ�න� �යන ල�. සකෘ�ගා� යන�ෙන� අ�ථය වරක� එන�ෙන� යන��. පස්වැන�නාෙග්
වශෙයන� න� ලැ�ණ. �ස්තර යට �යන ල�. ෙම� � මා�ග, ඵල, ��වාණ, ප්ර�ණ
ක�ෙල්ශ, ෙශ්ෂ ක�ෙල්ශ, ප්රත්යෙව�ෂා ��� වශෙයන� ප්රත්යෙව�ෂා �න පෙස�.
අනාගාමි ඥානය.
සකෘ�ගා� අා�ය ශ්රාවක ඒ අාසනෙය� ම �ඳ� ෙහෝ පස� කෙලක ෙහෝ තමා සතන��
තු� වැ පවත�නා කාමරාග ව්යාපාද මූෙලා��න�න කරන� සඳදහා-තෘ�ය ෙලෝෙකෝත�තර
�නය ලබා ගැ�ම සඳදහා උත�සාහ දරන�ෙන� ෙපර ෙස් ම �ද�ශනා ෙකාටැ ප�ක�ම
උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූ (ෙවා�නය)න�ට අනතුරැ වැ චතුස්සත්ය කෘත්ය සාද�න�
අනාගා� මා�ග�නය ලබන�ෙන� ය. එයට අනතුරැ වැ අනාගා� ඵල �ත� ෙදකක� ෙහෝ
තුනක� ෙහෝ ඉපිද භවා�ග වැ ෙපර ෙස් ම ප්රත්යෙව�ෂා ජවන� �ෙවන�ෙන� ය. ෙම�
චතුස්සත්ය කෘත්යය ෙපරට ද වඩා �ශදය. ප්රත්යෙව�ෂා �න ද පෙස�.
අනාගා� මා�ගෙයන� ෙපර තු� වැ පැවැ� කාමරාග ව්යාපාද මූෙලා��න�න ෙ�. ෙහ්
ෙම�� රහත� වැ ෙනා පි���ෙය් න� පංචස�ද්ධාවාසෙය� ඉපි� එ� � රහත� වැ
පි��ෙව�. ප්ර�සන�� වශෙයන� නැවත ෙම� ෙනා එ�. අනාගා� යන�ෙන� අ�ථ ද ඒ ය.
අර්හත්මාර්ගඥානය.
අනාගා� අා�ය ශ්රාවක ඒ අාසනෙය� ම �ඳද ෙහෝ පස� කෙලක ෙහෝ ස්ව�ය
සකලක�ෙල්ශ මුලස�න� කරන� සඳදහා චතු�ථ මා�ග�නය ලබන� සඳදහා උත�සාහ දරන�ෙන�
ෙපර ෙස් ම �ද�ශනා වඩා ප�ක�ම උපචාර අන�ෙලෝම ෙගාත�භූ (ෙවා�නය)න�ට අනතුරැ
වැ ස�පූ�ණ චතුස්සත්ය කෘත්ය සාද�න� අ�හත� මා�ග�නය ලබන�ෙන� ය. එයට
අනතුරැ වැ අ�හත� ඵල �ත� ෙදකක� ෙහෝ තුනක� ෙහෝ ඉපිද �රැද්ධ වූ පස� ප්රත්යෙව�ෂා
ජවන� �ෙවන�ෙන� ය. ෙම� ප්රත්යෙව�ෂා �න සතෙර�. මා�ගය ප්රත්යෙව�ෂා කර�.
ඵලය ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ��වාණය ප්රත්යෙව�ෂා කර�. ප්ර�ණ ෙකෙලස් ප්රත්යෙව�ෂා
කර�. ෙශ්ෂ ෙකෙලස් නැ� බැ�න� ඒ ප්රත්යෙව�ෂාවක� නැත. මහරහතන� වහන�ෙස් යන�
මුන�වහන�ෙස් ය. මුන�වහන�ෙස් අන��ම ෙදහධා� ෙස්ක. ඔ�තභාර ෙස්ක. අන�ප්රාප්ත

ස්ව�ථ අැ� ෙස්ක. �ෂය කළ භවසංෙයෝජන අැ� ෙස්ක. කෘතකෘත්ය ෙස්ක. සකල
ෙලෝකයා හට අග්රද�ෂිණා�හ වන ෙස්ක.
ෙම� පුද්ගල වශෙයන� ෙසෝවාන� මා�ගස්ථ ඵලස්ථා� වශෙයන� අටෙදෙන�.
ප්රත්යෙව�ෂා�න එකුන� �ස්ෙස�.
“ජබ්බිසුද්ධික්කෙමෙනවං භාෙවතබ්ෙබා චත�බ්බිෙධා
ඤාණදස්සන විසුද්ධි නාම මයග්ගා පවුච්චති.”
ෙමෙස් ෂ��ස�ද්� � ක�මෙයන� ඉපද�ය ය�තු චතු��ධ මා�ග �න ද�ශන �ශුද්�ය �
�යන� ලැෙ�. පුද්ගල ෙභ්දය ද ෙම� ම අැතුළත� �ය.
ප්රශ්න.
1. �ණදස්සන �ස�ද්� යන� �ම? එ�න� �ෙමක� ගන� ලැෙ�ද?
2. සතර මා�ග�න ලැෙබන ක�ම දක�වා එ�න� එ�න�න ප්ර�ණ වන ෙකෙලස් ද
දක�වන�.
3. ෙගාත�භූ�නය �� �ශුද්�යකට අැතුළත� න�වූෙය් මන�ද? එයට අරමුණ �ම?
4. එකුන��� ප්රත්යෙව�ෂා�න දක�වන�.
5. අා�ය පුද්ගලයන� අටෙදන දක�වන�.

19. ල�ණ, අනුපස්සනා, විෙමා�, විෙමා�මුඛ.
අ�ත්ය ල�ෂණ, �ඃඛ ල�ෂණ, අනාත�ම ල�ෂණය � ල�ෂණ තුෙන�. �ත්ය ෙනා
වන�ෙන� අ�ත්ය ය. අ�ත්යම ල�ෂණ වන�ෙන� අ�ත්ය ල�ෂණ ය. ස�ඛ ෙනා වන�ෙන� �ඃඛ
ය. �ඃඛ ම ල�ෂණ වන�ෙන� �ඃඛ ල�ෂණ ය. අාත�ම ෙනා වන�ෙන� අනාත�ම ය. අනාත�ම ම
ල�ෂණ වන�ෙන� අනාත�ම ල�ෂණ ය.
අ��චාන�පස්සනා, �ක�ඛාන�පස්සනා, අනත�තාන�පස්සනා �. අන�පස්සනා තුෙන�.
සංස්කාර අ�ත්ය වශෙයන� බැලීම-��ම-ෙමෙන� ��ම අ��චාන� පස්සනාය. �ඃඛ
වශෙයන� බැලීම-��ම ෙමෙන� ��ම �ක�ඛාන�පස්සනා ය. අනාත�ම වශෙයන� බැලීම��ම-ෙමෙන� ��ම අනත�තාන�පස්සනා �.
ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂ, අ��ත�ත �ෙමා�ෂ, අප්ප��ත �ෙමා�ෂය � �ෙමා�ෂ තුෙන�.
ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂමුඛ, අ�මත�ත �ෙමා�ෂමුඛ, අප්ප��ත �ෙමා�ෂමුඛය �
�ෙමා�ෂමුඛ ද තුෙන�. �ෙමා�ෂ න� ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ��ම ය. එන� මා�ග �.
මා�ගා ගමන වශෙයන� ඵල ද ෙම� අැතුළත� ෙ�. ෙකෙලස�න� ෙකෙරන� ��මට ද්වාර

වන�ෙන� උපකාර වන�ෙන� �ෙමා�ෂමුඛ ය. එ න� අන�පස්සනා �. ෛත�භූමක සංස්කාර
අනාත�ම ය � බැලීෙමන� අාත�මා��ෙවශය ෙහවත� අාත�මය යන දෘඪග්රහණය �රැ
කරන�ෙන� ය. එබැ�න� අනත�තාන�පස්සනාව ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂමුඛය � එෙස් ම
ෛත�භූමක සංස්කාර අ�ත්ය ය � බැලීෙමන� සං� �ත�ත දෘෂ්� �ප�යාස සංඛයාත
�පල්ලාස ��� �රැ කරන�ෙන� ය. එබැ�න� අ��චාන�පස්සනාව අ��ත�ත�ෙමා�ෂමුඛ
�. ෛත�භූමක සංස්කාර �ඃඛය � බැලීෙමන� තෘෂ්ණා ප්රා�ථනා �රැ කරන�ෙන� ය. එබැ�න�
�ක�ඛාන�පස්සනාව අප්ප��ත �ෙමා�ෂ මුඛය �.
ෙමෙස් ෙහ�න� යට �ක�වුණ� ව්යු�ථානගා� සංඛ්යාත සාන�ෙලාම �ද�ශනාව සංස්කාර
ධ�මයන� අනාත�ම වශෙයන� �ද�ශනා ෙකෙ� ද? එෙස් �ද�ශනා ��ෙමන� ලබන
මා�ගය ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂ න� වන�ෙන� ය. අ�ත්ය වශෙයන� �ද�ශනා ෙකෙ� ද, එෙස්
�ද�ශනා ��ෙමන� ලැෙබන මා�ගය අ��ත�ත �ෙමා�ෂ න� වන�ෙන� ය. �ඃඛ වශෙයන�
�ද�ශනා ෙකෙ� ද, එෙස් �ද�ශනා ��ෙමන� ලැෙබන මා�ගය අප්ප��ත �ෙමා�ෂ
න� වන�ෙන� ය.
ඒ ඒ මා�ගයට අනතුරැ වැ ලැෙබන ඵලය ද මා�ගාගමන වශෙයන� ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂ,
අ��ත�ත �ෙමා�ෂ, අප්ප��ත �ෙමා�ෂ න� වන�ෙන� ය. ඵල සමාපත�� ��ෙය� �
ලැෙබන ඵල �ත� �ද�ශනා ගමන වශෙයන� ස�ඤ්ඤත �ෙමා�සා� න� වන�ෙන� ය. ඵල
සමාපත�� ��ෙය� මා�ග ලාභෙයක� නැත. එබැ�න� එ� මා�ග ගමන වශෙයන� න�
ෙනා ලැෙ�. �ද�ශනා වශෙයන� ම න� ලැෙ�.
සප්ත අා�ය පුද්ගල �භාගය ද ෙම� � වන�ෙන� ය � යට �යන ල�. ස�ඤ්ඤත
විෙමා�ෙයන් �මුක�ත වූ අා�ය ශ්රාවක ෙශ්රාතඅාපත�� මා�ග�ෂණෙය� ධම්මානුසාරි න�
ෙ�. ෙසාතාපත��ඵල සකෘ�ගා� මා�ග ඵල අනාගා� මා�ග ඵල අ�හත� මා�ග යන ෙ�
මධ්ය මා�ග ඵල සෙය� දිට්ඨිප්පත්ත න�. අ�හත� ඵල �ෂණෙය� පඤ්��මුත�ත න�
ෙ�. අනිමිත්ත විෙමා�ෙයන් �මුක�ත වූ අා�ය ශ්රාවක ෙසාතාපත�� මා�ග �ෂණෙය�
සද්ධානුසාරි න� ෙ�. මතු සත� තන�� ම සද්ධාවිමුත්ත න� ෙ�. අප්ප��ත
�ෙමා�ෂෙයන� �මුක�ත වූ අා�ය ශ්රාවක අට තන�� ම කායසක්ඛි න� ෙ�. ෙහ් ම
අරෑපධ්යාන පාදක ෙකාටැ �මුත�ත වූෙය් අ�හත� ඵලෙය� උභෙතාභාග විමුත්ත න� ෙ�.
තව ද �ය ය�ත�ෙතක� අැත. ස�ඤ්ඤත, අ��ත�ත, අප්ප��ත යන න� ��වාණයට ද
�යන� ලැෙ�. ��වාණය �ය� සංස්කාරයන� ෙකෙරන� ශූන්යෙහ�න� ස�ඤ්ඤත ය. �ය�
සංස්කාර ��ත�ත ර�ත ෙහ�න� අ��ත�ත ය. තෘෂ්ණා ප්ර�� ර�ත ෙහ�න� අප්ප��ත
ය. පඨ�ක�ණය අරමුණ� ෙකාටැ ලත� ධ්යානය පඨ� ක�ණය � �යන�නා ෙස්
ස�ඤ්ඤතා� න� අැ� ��වාණය අරමුණ� ෙකාටැ ලත� මා�ග ඵල ස�ඤ්ඤත�ෙමා�ෂා�ය
� �ය හැ� ය. එ�ට ඒ න� �ය� මා�ග ඵලයන�ට සාධාරණ ය. �ද�ශනා වශෙයන�
ලැබුණ� ප�� �ෙශ්ෂ න� ෙනා ලැෙ�ය � ෙස් �.

තවද මා�ගයන�ෙග් කෘත්ය වශෙයන� බලත� ෙහාත� එ�ට ද ෙ� ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂා� න�
�ය� මා�ග ඵලයන�ට සාධාරණය. අාත�ම ග්රහණය ගලවන බැ�න� �ය� මා�ග ඵල
ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂ ය. �ත්ය ��ත�ත ගලවන බැ�න� �ය� මා�ග ඵල අ��ත�ත ය. ස�ඛ
ග්රහණය ගලවන බැ�න� �ය� මා�ග ඵල අප්ප��ත �.
මුල � ක�මය අාල�බන වශෙයන� ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂා� න� �ය� මා�ග ඵලයන�ට සම
වැ ලැබුණ� සැ� ය. ෙදවන� � ක�මය සරස වශෙයන� සම වැ ලැබුණ� සැ� �.
ප්රශ්න.
1. ල�ෂණ තුන ද අන�පස්සනා තුන ද දක�වන�.
2. �ෙමා�ෂ තුන ද �ෙමා�ෂ මුඛ තුන ද දක�වන�.
3. ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂා� න� මා�ග ඵලයන�ට ෙවන ෙවන ම ලැෙබන සැ� ද
සාධාරණ වැ ලැෙබන සැ� ද දක�වන�.
4. සප්ත අා�ය පුද්ගල �භාගය කරන�.
5. ස�ඤ්ඤත �ෙමා�ෂා� න� ද අා�ය පුද්ගල �භාගය ද වන�ෙන� ෙකාතැන�� ද?

20. සමාපත්ති ෙභදය.
සමාපත�� වනා� ඵල සමාපත��, �ෙරෝධ සමාපත��ය � ද්��ධ ෙ�. ඵල සමාපත�� ඒ
ඒ ඵල ලා�න�ට සාධාරණ ය. ෙසාතාපත�� ඵල ලා�න�ට ෙසාතාපත��ඵල සමාපත��යට
සම වැ�ය හැ� ය. සකෘ�ගා� අනාගා� අ�හත� ඵල ලා�න�ට ඒ ඒ ඵල සමාපත��න�ට
සම වැ�ය හැ� ය. එෙස් සම වැ�ෙණ� ඉ�න� කැමැ� න� අාෙහාරාත�යක� �වන� ස�ව
වළඳදන�ෙන� ය. ඵල �තට අරමුණ� වන�ෙන� ��වාණය ම බැ��.
�ෙරෝධ සමාපත��යට සම වැ�ය හැක�ෙක� අෂ්ටසමාපත��ලා� අනාගා�න�ට හා රහතන�
වහන�ෙස්ට පහණ�. අනාගා� ෙහෝ රහත� ෙහෝ වුව ද අෂ්ට සමාපත�� ෙනා ලද්�හ�ට
�ත�ත �ෙරෝධය කළ ෙනා හැ� ය. අෂ්ට සමාපත�� ලද ද ෙසෝවාන� සකෘ�ගා� �ත�ත
�ෙරෝධය කළ ෙනා හැ�ය. කාමරාග ප්ර�ණ ෙනා කළ බැ��. කාමරාගය ප්ර�ණ කළ
ධ්යානලා� අා�යෙයෝ ම �ෙරෝධයට සම ව��. �ෙරෝධ සමාපත�� න� �ත�ත සන�ත�
ප්රවෘත��ය වැළැක�ම ය. �ත�තය නැ� බැ�න� අරමුෙණක� කැල ම නැත. මෘත
කෙල්බරෙය� ද �ත�ත ප්රවෘත�� නැත. එෙහත� එ� අැස් අා� �යල්ල ��වල ෙ�.
ප්ර�භාවයට පැ�ෙණ�. �ෙරෝධයට සම වන�නහ�ෙග් ශ�රය �කෘ� ෙනා ෙ�. �ත�තය ෙනා
පව�න තව තැෙනක� න� අසංඥතලය �.
�ෙරෝධ සමාපත��යට සම ව�න� කැමැ� අනාගා� ෙහෝ අ�හත� බත� �ෙසන� පස� අත� පා
ෙමානවට ෙසෝ� ෙගනැ �ෙ�කස්ථානෙයක �ඳද පළඟ බැඳද ෙගනැ පළමු ෙකාටැ

ප්රථමධ්යානයට සම වැද එ�න� නැඟී එ� සංස්කාර අ�ත්යා� වශෙයන� �ද�ශනා
කරන�ෙන� ය. ඉක��� ද්��ය ධ්යානා�යට ද පි�ෙවලින� සමවැද එෙස් ම �ද�ශනා
ෙකාටැ අා�ඤ්චඤ්�යතනයට සම ව�න�ෙන� ය. එ�න� නැඟී �ද�ශනා ෙකාටැ ඉක���
චතු��ධ අ�ෂ්ඨාන කරන�ෙන� ය. චත�ර්විධ අධිෂ්ඨානය නම් නානාබද්ධ අවිෙකාපන,
සංඝපතිමානන, ස�ුපක්ෙකාසන, අද්ධාන පරිච්ෙඡද යන ෙ� ය. සත� දවස තුළ තමා හා
එකාබද්ධ ෙනාවූ පා �වුරැ අැඳද පුටු ෙග් අා� පි�කර ගි� �ය ෙසාර සතුරැ අා�න�ෙගන�
�නාශ ෙනාවන ෙස් අ�ෂ්ඨාන ��ම නානාබද්ධ අවිෙකාපන ය. සත� දවස තුළ
ස�ඝයාෙග් වචනෙයන� අවුත� කැඳද�මට පළමු ම නැෙඟ� � අ�ෂ්ඨාන ��ම
සංඝපතිමානන ය. බු�න�ෙග් වචනෙයන� අවුත� කැඳද�මට පළමු ම නැෙඟ� � අ�ෂ්ඨාන
��ම ස�ුපක්ෙකාසන ය. සත�දවස තුළ අාය�ඃ සංස්කාරය පව� �� බැලී� අද්ධාන
පරිච්ෙඡ්දය �. ෙ� �ෙශ්ෂෙයන� බැලිය ය�තු ය. ෙනා බලා සම වැ�ණ ද මරණය වැළ�ය
හැ� ෙනා ෙ�. �ෙරෝධ සමාපත��ය තුළ මරණය ද �� ෙනා ෙ�. එබැ�න� ඉන� ෙමාබ
�ෙරෝධෙයන� නැගීම ෙව�.
ෙමෙස් අ�ෂ්ඨාන ෙකාටැ ඉක��� ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන සමාපත��යට සම
ව�න�ෙන� ය. එ� අ�පණා ජවන� එ�න� ෙද�න� පස� අ�තනක ෙ�. �ෙරෝධයට සම
වැ�ෙණ� ෙ�. එ�න� නැෙඟන කල්� අනාගා�න�ට අනාගා� ඵල �ත ද, රහතන�ට අ�හත�
ඵල �ත ද, එක� වරක� ම ඉපිද භවා�ග වන�ෙන� ය. භවා�ගෙයන� නැගී
ෙන�වසඤ්�නාසඤ්�යතන �ත�තෙය� �ත�ත ෛචත�ක ධ�මයන� ප්රත්යෙ��ෂා
කරන�ෙන� ය. ඵල ප්රත්යෙව�ෂා කරන�ෙන� ය �. අැතැ�හ� �යත�.
ප්රශ්න.
1. සමාපත�� � වැ�රැ� ද?
2. ඵලසමාපත�� පැහැ�ලි කරන�.
3. �ෙරෝධ සමාපත��ය යන� �ෙමක� ද? එය කවුරැන� ��න� ලැ�ය හැ� ද? ෙහ්තු
�ම?
4. චතු��ධ අ�ෂ්ඨාන �ස්තර කරන�.
5. �ෙරෝධෙයන� නැෙඟත� ම උප�න �ත �ෙමක� ද? ඉක��� �ෙමක� ෙ� ද?

විදර්ශනා කර්මස්ථානය යි.

“භාෙවතබ්බං පනිච්ෙචවං භාවනාද්වය මුත්තමං
පටිපත්තිරසස්සාදං ප�යන්ෙතන සාසෙන.”
බුද්ධශාසනෙය� ප්ර�පත�� රසාස්වාදනය පතන ෙයෝගී ��න� ෙ� සමථ
�ද�ශනාභාවනාද්වය යට �ක�වුණ� ප�ද්ෙදන� වැ�ය ය�තු �.

නව වන කර්මස්ථාන පාදය නිමි.

මාතර වල්ෙපාළ සිරි මංගල පිරිෙවෙනහි ආචාර්ය පණ්ඩිත මාතර ශ්රී ධර්මවංශ ස්ථවිර
ස්වාමීන් කළ අභිධර්මචන්ද්රිකා ෙපාත යි.

