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්පරව න 

 
සතිප්ට්ඨාන යේශනාවත් සතිප්ට්ඨාන භාවනාවත්  න යෙකම 

සම්මා සම්ෙුදු සසුයනහි ප්රධාන ස්ථාන  ගන්නා අත ිවිශිෂ්ට කරි ාමාගය 
යෙකකි. යමම මාගය යෙයකන්ම ලැෙගන්නා ආනිසංස , ප්රධාන වශය න් 
එකකි. එනම්, සුවාසෙූහසක් වූ ධමය ස්කන්ධ ම, ධාන අභිඥා සහ මාගය 
ඵල ප්රතිලාභ ත් සමගම නවියාණාවයෙෝධ  ප්ිණිස වන භාවනා මාගය කි. 

අෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාලය ් යනාප්වතින, ෙුේධ ශාසන ක ප්මණක් 
ප්වතින භාවනාවකි, සතිප්ට්ඨාන භාවනාව. ෙවසට යතවරක් සඟ ප්ිරිසට 
අනුශාසනා කරන සවයඥ න් වහන්යස් “අප්පමා් න ස්මපා් ථ” 
 නුයවන් ‘එළඹ සිටි සිහ ි නුවණින ් ප්ළිියවත් සම්ප්ාෙන  කරව්’   ි 
ෙවසට යතවරක් සුගයතෝවාෙය න් කරන අනුශාසනාවෙ සතිප්ට්ඨාන 
භාවනාව ි. 

අප් විසින් නිස්සරණ වනය ්දී ප්වත්වන්නට ය දුණ භාවනා 
වැඩමුළුවක යේශනා යප්ළ යමයස් එක් යකාට ගරන්ථ ක් වශය න් 
එළිෙක්වන්නට ය දුයණ්, යමහි අන්තගයත  ගැන මනා අවයෙෝධය න් 
“නිසි කලට අස්වැන්න යනළාගන්නා යගාවි කු යමන්” තම චිත්ත 
ප්රසාෙ  ප්ළ යකාට අප්රමාදීව සි ලුයෙනා යකයරහි යමත් සිතින් නිවනට 
ය ාමු කරන යේතනායවන්, ප්ිනව්ත් දා ක මහතකු ඇතුළු ප්වුයල් 
සැමයග් දා කත්වය න.ි ඒ මහතාටත් ඒ දා ක ව ූ සැමටත් ප්වුයල් 
සැමටත් හිතවතුන්ටත් ෙහම් සැනසිල්ල උදා යව්වා! 

මුද්රණ කට ුතු කරිීම සුප්ුරැදු ධමය යගෞරවය න්  ුක්තව “යකාලිටි 
ප්රින්ටර්ස්” විසනි් මැනවින් ඉටු කරන ලදි. 

යමයලස නා නා අ රුින ්යමහි ලා ආධාර උප්කාර කළ ස ිලු 
යෙනායග්ම එකම අභිලාෂ  නම්, යම  කි වන ඔෙයග් විප්ස්සනා 
භාවනාවට යම ින් අත්උෙව්වක් යව්වා!  න ශාසනික ප්ැතුම .ි එමගින් 
යම් ප්ිරිහීයගන  න ප්රතපි්ත්ති සාසන ට, වියශ්ෂය න් විප්ස්සනා 
භාවනාවට, යම නි් අත්උෙව්වකම් යව්වා! ෙුේධ යේශනායව් ප්මණක ්ඇති 
සීල, සමාධි, ප්රඥා,  න උතමු් ගුණ ධමය වැයේවා! 
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යම් වටිනා උතුම් ගරන්ථ  ප්රිශීලන  කරන භාවනා’භිලාෂී 
සැමටත් යමම කුසල් ආ රුායරෝග සම්ප්ත් හා සුගති සැප්ත් යකළවර 
අමා මහ නිවන් සුව ප්ිණිසෙ යහ්තු වාසනා යව්වා! 

  

යම ට, යමතැති 
ප්ූජ උඩ ඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්. 
නිස්සරණ වන  ආරණ යස්නාසන . 
මීතිරිගල. 
2017 වප්් මස 30 වන දා.  
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සම්පා ක සටහන 

 
මීතිරිගල නිස්සරණ වන  ආරණ යස්නාසන ට සම්ෙන්ධ වී 

කලක සිට ධමය ගරන්ථ ප්ළිිෙඳව කට ුතු කිරීමට ලැබීම මායග් භාග ක් 
යලස සලකමි. එ  කමයානුරූප්ව සිදු වූ යෙ කි ි මම සිතමි. යමම 
අවස්ථාව ලො දුන් අති ප්ජූ උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීනව්හන්යස් 
ඇතුළු එහි ප්ාලක මණ්ඩල ට මායග් යගෞරව  ප්ළමයුවන්ම ප්ුෙ කරමි. 

මීට ප්රථම ධමය ගරන්ථ යෙකක් සකැසීයමන් අනතුරැව, ප්ූජ 
උඩඊරි ගම ධම්මජීව ස්වාමීන්වහන්යස් විසනි් 2006- 2008 වෂයවලදී 
මීතිරිගල නිස්සරණ වනය ්දී ය ෝගාවචර භික්ෂනූ් වහන්යස්ලාට යේශනා 
කරන ලෙ යේශනා 107 කින්  ුක්ත වූ “මහා සතිපට්ඨාන සූතරය” යප්ාත් 
යප්ළක ් යලස සකස් කර මුද්රණ  කිරීමට ප්ූජ උඩඊරි ගම ධම්මජීව 
ස්වාමීනව්හන්යස්යගන් අවසර ලොගැනමීට මට හැකි වි . 

යමම ධර්ම යේශනා ප්ටිගත යකාට ඇත්යත් ෙශක කට ප්මණ 
යප්ර ෙැවින්, එම හඬ ප්ටවල ශරවණ තත්ත්ව  දුර්වල ෙවත් සමහර 
තැන්වල ඇතැම් ධර්ම යකාට්ඨාශ මැකී යගාස් ඇති ෙවත් යමම 
කට ුත්ත කරයගන  ායම්දී අප් හට වැටහිණ. එයහ ින් ඒවා නිවැරදිව 
අර්ථවත්ව ප්ිටප්ත් කිරීම ඉතාම දුෂ්කර කා ය ක් වි . හැකි උප්රිම අ ුරින් 
යමම යේශනා නිවැරදිව ඉදිරිප්ත් කිරීමට අප් උත්සාහ ගත්තෙ,  ම් කිසි 
අඩු ලුහුඩුකමක් ඇයතාත් ප්ාඨක ඔෙ උරණ යනාවනු ඇතැ ි අප්ි 
විශ්වාස කරමු. 

එයස්ම යමහිදී වියශ්ෂ සඳහනක් කරනු කැමැත්යතමි. ගරැ උ. 
ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්යග් උප්යෙස් හා අනුශාසනා ප්රිදි යමම 
යේශනා කාණ්ඩ  නැවත වරක් අලුතනි්ම නිවැරදිව ප්ිටප්ත් කර සකස් 
කිරීයම් කරි ාවලි  මළුුමනනි්ම ඉටු කළ නිස්සරණ වන  ආරණ වාසී 
මහා සංඝරත්න ටෙ යසෝදු ප්ත් ප්ිරික්සීයම් කරි ාවලි ට උර දී මහඟු 
යස්ව ක් කළ රාණි රාජප්ක්ෂ මහත්මි ටෙ අලංකාර යලස ප්ිටකවර  
නිර්මාණ  කිරීයමන් සහ මුද්රණ කට ුතු සම්ෙන්ීකරණය න් සහා  වූ 
අමිල් කුමාර මහතාටෙ මායග් යගෞරව ප්රණාම  ප්රථමය න් ප්ුෙ කරමි. 
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ප්රථම ධමය යේශනා 10 ඇතුළත් යමම ප්ළමුවන ධමය ප්ුස්තක  
ඔෙ අතට යමයස් ප්ත් වන අතර ඉදිරි කාණ්ඩෙ මතුවට ඔයේ ප්රිශීලන  
සඳහා ප්ිරිනැමීම මායග් අභිලාෂ  ි. 

යමම සත්කාර  සඳහා මූලික ප්ි වයර්දී මට සහා  ව ූධමයකාමී 
කිහිප්යෙනකු ප්ිළිෙඳව වියශෂ්ය න් සඳහන් කරමු. යසෝදු ප්ත් ප්ිරික්සීයම් 
කා ය  නිම කළ කහවත්යත් උයප්්ක්ඛා මූණි න් වහන්යස් සහ චරිත 
කඩුකන්නයග් යසායහා ුරැ යගෞරව ප්ූවයකව සිහිප්ත් කරමි. එයස්ම 
නිවාඩුවක් සඳහා යමල්ෙර්න් නුවරට ප්ැමිණි යඩාරීන ්වීරසිංහ උප්ාසිකා 
මාතාව, ප්ටිගත කරන ලෙ ධමය යේශනා වැඩි ගණනක් ප්ිටප්ත් කරමින් 
සහා  වීම මට කළ වියශ්ෂ උප්කාර කි. තවෙ යමල්ෙර්න් නුවර මායග් 
හිතවත් යඩානල්ේ,  යශෝධරා හඳප්ාන්යගාඩ  ුවළෙ ධමය යේශනා ප්ිටප්ත් 
කරදීයමන් දැකව්ූ සහා  අග  කරමි. යම් ස ිලුයෙනාටම මායග් යගෞරව  
ප්ුෙ කරමි. 

යප්ර ප්රිදිම මායග් බිරිඳ සහ දි ණි න් යෙයෙනා මා දිරිමත් කළ 
අතර, නාවින්න ජ ගත් ප්ායර් මායග් යසා ුරි  සම්ෙන්ීකරණ කට ුතු 
මනාව ඉටු කළා . නිරනත්රය න් යම් ප්ුණම  කට ුත්තට කාල  
ශරම  වැ  කළ මායග් යසා ුරි න් යෙයෙනාට සහ උඩහමුල්යල් ප්ේමි 
අක්කාට ප්ුණානුයමෝෙනා ප්ූවයකව ප්නි් ප්මුණුවමි. 

නිස්සරණ වන  සංරක්ෂණ මණ්ඩලය ් යහ්මන්ත රණවක 
මහතාෙ යකාලිටි ප්රින්ටර්ස් මුද්රණාලය ් අධිප්ති ජ යසෝම මහතා සහ 
යස්වක මණඩ්ල ෙ යරජී යහ්රත් මහත්මාෙ මමතරී ප්ූවයකව යගෞරවය න් 
සිහිප්ත් කරමි. 

එයස්ම යමම මුද්රණ කට ුතු සඳහා නිරතුරැ දා කතව්  ෙරන 
මායග් ඥාතීන්ට සහ හිතවතුන්ටෙ ප්රණාම  ප්ෙු කරමි. යමම 
සත්කාරය න් ජනිත වන කුසල සම්භාර , මායග්ත් බිරිඳයග්ත් නැසී ග ි 
යෙමාප්ි න් ඇතුළු ඥාතීනට් සහ හිත මිතුරන්ටෙ අත්ප්ත් යව්වා!  ි 
ප්රාථයනා කරමි. එයස්ම වය ෝවෘේධ ඥාතීන්ට සහ හිත මිතුරන්ටත් නියරෝගී 
සුව  ලැබී ධමයාවයෙෝධ  ලැයේවා! 

යමවැනි ශාසන යමයහවරක් සඳහා මග යප්න්වූ මායග් යෙමාප්ි  
සයහාෙර සයහෝෙරි න්ෙ නැණැස ප්ූදූ නාත්තන්ඩි  මැෙයගාඩ ප්රාථමික 
විදුහයල් හා නාරම්මල ම රුප්ාෙ විදුහල් මූණි න්යග ්ගුරැ භවතුන්ටත් 
මායග් ප්රණාම  ප්ෙු කරමි. එයසම් යනායෙෝදා අප් අතරින් සමුගත්, 
යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචිව සිටි කුමාර යතතන්නයකෝන් ගුරැ ප් ිාණන්ට 
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යමම කුසල  අනුයමෝෙන් කරන අතර, වාරි යප්ාල යමාරගයන් 
යමත්තාවාසය ් වය ාවෘේධ ඩී. ොලසූරි  ගරුැ ප් ිාණන්ට නියරෝගී 
සුව , දීර්ඝා ෂු හා ධමයාවයෙෝධ  ලැයේවා! අප්වත් වී වදාළ අති ප්ූජනී  
මීතිරිගල ධම්මාවාස යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස්ට උතමු් නවින් සුව අත් 
යව්වා! යමත් සිතින් උ.ධම්මජීව ස්වාමීන් වහන්යස්ට නමස්කාර කරමි. 
නමස්කාර යව්වා! 

ඔෙ සැමට යතරැවන් සරණ ි! 

සම්ප්ාෙක 
2017 වප්් මස 30 වන දා
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මහා සතිපට්ඨාන සුත් තං 

 
එවං යම සුතං එකං සම ං භගවා කුරූසු විහරති කම්මාසධම්මං නාම කුරූනං 

නිගයමා. තතර යඛා භගවා භික්ඛූ ආමයන්තසි ‘භික්ඛයවා’ති. ‘භෙයන්ත’ති යත භික්ඛූ 
භගවයතා ප්ච්චය්සාසුං. භගවා එතෙයවාච: 

‘එකා යනා අ ං, භික්ඛයව, මය්ගා සත්තානං විසුද්ධධි ා, යසාකප්රියෙවානං 
සමතික්කමා  දුක්ඛයදාමන්සානං අත්ථඞ්ගමා  ඤා ්ස අධිගමා  නිබ්ොන්ස 
සච්ිකිරි ා ,  දිෙං චත්තායරා සතිප්ට්ඨානා’. 

කතයම චත්තායරා? ඉධ, භික්ඛයව, භකි්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති ආතාප්ී 
සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං, යවෙනාසු යවෙනානුප්්සී 
විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා, වියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං, චියත්ත 
චිත්තානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  යලායක 
අභිජ්ඣායදාමන්සං, ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා 
වියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං. 

කායානුපස්සනා ආනාපානපබ්බං 

කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු අරඤ්ඤගයතා වා රැක්ඛමූලගයතා වා සුඤ්ඤාගාරගයතා වා නිසීෙති ප්ල්ලඞ්කං 
ආභුජිත්වා උජුං කා ං ප්ණිධා  ප්රිමුඛං සතිං උප්ට්ඨයප්ත්වා. යසා සයතාව අ්සසති, 
සයතාව ප්්සසති. දීඝං වා අ්සසයන්තා ‘දීඝං අ්සසාමී’ති ප්ජානාති, දීඝං වා 
ප්්සසයන්තා ‘දීඝං ප්්සසාමී’ති ප්ජානාති. ර්සං වා අ්සසයන්තා ‘ර්සං අ්සසාමී’ති 
ප්ජානාති, ර්සං වා ප්්සසයන්තා ‘ර්සං ප්්සසාමී’ති ප්ජානාති. ‘සබ්ෙකා ප්ටිසංයවදී 
අ්සසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සබ්ෙකා ප්ටිසංයවදී ප්්සසි්සාමී’ති සික්ඛති. ‘ප්්සම්භ ං 
කා සඞ්ඛාරං අ්සසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘ප්්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං ප්්සසි්සාමී’ති 
සික්ඛති. 

යස ථාප්ි, භික්ඛයව, ෙයක්ඛා භමකායරා වා භමකාරයන්තවාසී වා දීඝං වා 
අඤ්ඡයන්තා ‘දීඝං අඤ්ඡාමී’ති ප්ජානාති, ර්සං වා අඤ්ඡයන්තා ‘ර්සං අඤ්ඡාමී’ති 
ප්ජානාති එවයමව යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු දීඝං වා අ්සසයන්තා ‘දීඝං අ්සසාමී’ති 
ප්ජානාති, දීඝං වා ප්්සසයන්තා ‘දීඝං ප්්සසාමී’ති ප්ජානාති, ර්සං වා අ්සසයන්තා 
‘ර්සං අ්සසාමී’ති ප්ජානාති, ර්සං වා ප්්සසයන්තා ‘ර්සං ප්්සසාමී’ති ප්ජානාති. 
‘සබ්ෙකා ප්ටිසංයවදී අ්සසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘සබ්ෙකා ප්ටිසංයවදී ප්්සසි්සාමී’ති 
සික්ඛති, ‘ප්්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං අ්සසි්සාමී’ති සික්ඛති, ‘ප්්සම්භ ං කා සඞ්ඛාරං 
ප්්සසි්සාමී’ති සික්ඛති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා 
කාය  කා ානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 
සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති, 
සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්න්ස සති 



මහා සතිප්ට්ඨාන සුත් තං  

viii 
 

ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න 
ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 

ආනාපානපබ්බං නිට්ිතං. 

කායානුපස්සනා ඉරියාපථපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භකි්ඛු ගච්ඡයන්තා වා ‘ගච්ඡාමී’ති ප්ජානාති, ියතා වා 
‘ියතාම්හී’ති ප්ජානාති, නිසියන්නා වා ‘නිසියන්නාම්හී’ති ප්ජානාති, ස ායනා වා 
‘ස ායනාම්හී’ති ප්ජානාති,  ථා  ථා වා ප්න්ස කාය ා ප්ණිහියතා යහාති, තථා තථා 
නං ප්ජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා කාය  
කා ානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 
සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති, 
සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්න්ස සති 
ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න 
ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 

ඉරියාපථපබ්බං නිට්ිතං. 

කායානුපස්සනා සම්පජානපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු අභික්කයන්ත ප්ටික්කයන්ත සම්ප්ජානකාරී යහාති, 
ආයලාකියත වියලාකියත සම්ප්ජානකාරී යහාති, සමිඤ්ජියත ප්සාරියත සම්ප්ජානකාරී 
යහාති, සඞ්ඝාටිප්ත්තචීවරධාරයණ සම්ප්ජානකාරී යහාති, අසයිත ප්ීයත ඛා ියත 
සා ියත සම්ප්ජානකාරී යහාති, උච්චාරප්්සාවකයම්ම සම්ප්ජානකාරී යහාති, ගයත ි යත 
නිසියන්න සුයත්ත ජාගරියත භාසියත තුණ්හීභායව සම්ප්ජානකාරී යහාති. ඉති අජ්ඣත්තං 
වා…යප්.… එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 

සම්පජානපබ්බං නිට්ිතං. 

කායානුපස්සනා පටිකූලමනසිකාරපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං උද්ධධං ප්ාෙතලා අයධා 
යකසමත්ථකා තචප්රි න්තං ප්ූරං නානප්ප්කාර්ස අසුචියනා ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි 
ඉම්මිං කාය  යකසා යලාමා නඛා ෙන්තා තයචා, මංසං න්හාරැ අට්ි අට්ිමිඤ්ජං 
වක්කං, හෙ ං  කනං කියලාමකං ප්ිහකං ප්ප්ඵාසං, අන්තං අන්තගුණං උෙරි ං කරීසං, 
ප්ිත්තං යසම්හං ප්ුයබ්ො යලාහිතං යසයදා යමයදා, අ්සු වසා යඛයළා සිඞ්ඝාණිකා ලසිකා 
මුත්ත’න්ති. 

යස ථාප්ි, භික්ඛයව, උභයතාමුඛා ප්ුයතාළි ප්ූරා නානාවිහිත්ස ධඤ්ඤ්ස, 
යස ිෙං සාලීනං වීහීනං මු්ගානං මාසානං තිලානං තණ්ඩුලානං. තයමනං චක්ඛුමා 
ප්ුරියසා මුඤ්චිත්වා ප්ච්චයවයක්ඛ  – ‘ඉයම සාලී, ඉයම වීහී ඉයම මු්ගා ඉයම මාසා 
ඉයම තිලා ඉයම තණ්ඩුලා’ති. එවයමව යඛා, භකි්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං උද්ධධං 
ප්ාෙතලා අයධා යකසමත්ථකා තචප්රි න්තං ප්ූරං නානප්ප්කාර්ස අසුචියනා 
ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම්මිං කාය  යකසා යලාමා…යප්.… මුත්ත’න්ති. 
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ix 
 

ඉති අජ්ඣත්තං වා…යප්.… එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී 
විහරති. 

පටිකූලමනසිකාරපබ්බං නිට්ිතං. 

කායානුපස්සනා ධාතුමනසිකාරපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං  ථාිතං  ථාප්ණිහිතං ධාතුයසා 
ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි ඉම්මිං කාය  ප්ථවීධාතු ආයප්ාධාතු යතයජාධාතු වාය ාධාතූ’ති. 

යස ථාප්ි, භික්ඛයව, ෙයක්ඛා යගාඝාතයකා වා යගාඝාතකයන්තවාසී වා 
ගාවිං වධිත්වා චතුමහාප්යථ බිලයසා විභජිත්වා නිසියන්නා අ්ස, එවයමව යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු ඉමයමව කා ං  ථාිතං  ථාප්ණිහිතං ධාතුයසා ප්ච්චයවක්ඛති – ‘අත්ථි 
ඉම්මිං කාය  ප්ථවීධාතු ආයප්ාධාතු යතයජාධාතු වාය ාධාතූ’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති…යප්.… එවම්ප්ි යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 

ධාතුමනසිකාරප්බ්ෙං නිට්ිතං. 

කායානුපස්සනා නවසිවථිකපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු යස ථාප්ි ප්ය්ස  සරීරං සිවිකා  ඡඩ්ඩඩිතං 
එකාහමතං වා ද්ධවීහමතං වා තීහමතං වා උද්ධධුමාතකං විනීලකං විප්ුබ්ෙකජාතං. යසා 
ඉමයමව කා ං උප්සංහරති ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං 
අනතීයතා’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා …යප්.… එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී 
විහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු යස ථාප්ි ප්ය්ස  සරීරං සිවිකා  ඡඩ්ඩඩිතං 
කායකහි වා ඛජ්ජමානං කුලයලහි වා ඛජ්ජමානං ගියජ්ඣහි වා ඛජ්ජමානං කයඞ්කහි වා 
ඛජ්ජමානං සුනයඛහි වා ඛජ්ජමානං ෙය්ඝහි වා ඛජ්ජමානං දීප්ීහි වා ඛජ්ජමානං 
සිඞ්ගායලහි වා ඛජ්ජමානං විවියධහි වා ප්ාණකජායතහි ඛජ්ජමානං. යසා ඉමයමව කා ං 
උප්සංහරති – ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං අනතීයතා’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා…යප්.… එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී 
විහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු යස ථාප්ි ප්ය්ස  සරීරං සිවිකා  ඡඩ්ඩඩිතං 
අට්ිකසඞ්ඛලිකං සමංසයලාහිතං න හාරැසම්ෙන්ධං…යප්.… අට්ිකසඞ්ඛලිකං 
නිමංසයලාහිතමක්ිතං න හාරැසම්ෙන්ධං…යප්.… අට්ිකසඞ්ඛලිකං 
අප්ගතමංසයලාහිතං න හාරැසම්ෙන්ධං…යප්.… අට්ිකානි අප්ගතසම්ෙන්ධානි දිසා 
විදිසා වික්ිත්තානි, අයඤ්ඤන හත්ථට්ිකං අයඤ්ඤන ප්ාෙට්ිකං අයඤ්ඤන 
යගාප්ඵකට්ිකං අයඤ්ඤන ජඞ්ඝට්ිකං අයඤ්ඤන ඌරැට්ිකං අයඤ්ඤන කටිට්ිකං 
අයඤ්ඤන ඵාසුකට්ිකං අයඤ්ඤන ප්ිට්ිට්ිකං අයඤ්ඤන ඛන්ධට්ිකං අයඤ්ඤන 
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ගීවට්ිකං අයඤ්ඤන හනුකට්ිකං අයඤ්ඤන ෙන්තට්ිකං අයඤ්ඤන සීසකටාහං. යසා 
ඉමයමව කා ං උප්සංහරති ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං 
අනතීයතා’ති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා …යප්.… විහරති. 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු යස ථාප්ි ප්ය්ස  සරීරං සිවිකා  ඡඩ්ඩඩිතං 
අට්ිකානි යසතානි සඞ්ඛවණ්ණප්ටිභාගානි…යප්.… අට්ිකානි ප්ුඤ්ජකිතානි 
යතයරාව්සිකානි …යප්.… අට්ිකානි ප්ූතීනි චුණ්ණකජාතානි. යසා ඉමයමව කා ං 
උප්සංහරති – ‘අ ම්ප්ි යඛා කාය ා එවංධයම්මා එවංභාවී එතං අනතීයතා’ති. ඉති 
අජ්ඣත්තං වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති, 
අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා කාය  කා ානුප්්සී විහරති. සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං 
විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං විහරති, සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා කා ්මිං 
විහරති. ‘අත්ථි කාය ා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  
ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී විහරති. 

නවසිවථිකපබ්බං නිට්ිතං. 

චුද් ස කායානුපස්සනා නිට්ිතා. 

්ව නානුපස්සනා 

කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු යවෙනාසු යවෙනානුප්්සී විහරති? ඉධ, 
භික්ඛයව, භකි්ඛු සුඛං වා යවෙනං යවෙ මායනා ‘සුඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති. 
දුක්ඛං වා යවෙනං යවෙ මායනා ‘දුක්ඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති. අදුක්ඛමසුඛං 
වා යවෙනං යවෙ මායනා ‘අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති. සාමිසං වා 
සුඛං යවෙනං යවෙ මායනා ‘සාමිසං සුඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ත ිප්ජානාති, නිරාමිසං 
වා සුඛං යවෙනං යවෙ මායනා ‘නිරාමිසං සුඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති. සාමිසං 
වා දුක්ඛං යවෙනං යවෙ මායනා ‘සාමිසං දුක්ඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති, 
නිරාමිසං වා දුක්ඛං යවෙනං යවෙ මායනා ‘නිරාමිසං දුක්ඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති 
ප්ජානාති. සාමිසං වා අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙ මායනා ‘සාමිසං අදුක්ඛමසුඛං 
යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති, නිරාමිසං වා අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙ මායනා 
‘නිරාමිසං අදුක්ඛමසුඛං යවෙනං යවෙ ාමී’ති ප්ජානාති. ඉති අජ්ඣත්තං වා යවෙනාසු 
යවෙනානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා යවෙනාස ුයවෙනානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා 
වා යවෙනාස ු යවෙනානුප්්සී විහරති. සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා යවෙනාසු විහරති, 
ව ධම්මානුප්්සී වා යවෙනාසු විහරති, සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා යවෙනාස ුවිහරති. 
‘අත්ථි යවෙනා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  
ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු යවෙනාසු යවෙනානුප්්සී විහරති. 

්ව නානුපස්සනා නිට්ිතා. 

චිත්තානුපස්සනා 



  මහා සතිප්ට්ඨාන සුත්තං 
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කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු සරාගං වා චිත්තං ‘සරාගං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති, වීතරාගං වා චිත්තං ‘වීතරාගං 
චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. සයදාසං වා චිත්තං ‘සයදාසං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති, වීතයදාසං වා 
චිත්තං ‘වීතයදාසං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. සයමාහං වා චිත්තං ‘සයමාහං චිත්ත’න්ති 
ප්ජානාති, වීතයමාහං වා චිත්තං ‘වීතයමාහං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. සඞ්ිත්තං වා චිත්තං 
‘සඞ්ිත්තං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති, වික්ිත්තං වා චිත්තං ‘වික්ිත්තං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. 
මහ්ගතං වා චිත්තං ‘මහ්ගතං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති, අමහ්ගතං වා චිත්තං ‘අමහ්ගතං 
චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. සඋත්තරං වා චිත්තං ‘සඋත්තරං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති, අනුත්තරං 
වා චිත්තං ‘අනුත්තරං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. සමාහිතං වා චිත්තං ‘සමාහිතං චිත්ත’න්ති 
ප්ජානාති, අසමාහිතං වා චිත්තං ‘අසමාහිතං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. විමුත්තං වා චිත්තං 
‘විමුත්තං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. අවිමුත්තං වා චිත්තං ‘අවිමුත්තං චිත්ත’න්ති ප්ජානාති. ඉති 
අජ්ඣත්තං වා චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති, 
අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති. සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා චිත්ත්මිං 
විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා චිත්ත්මිං විහරති, සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා චිත්ත්මිං 
විහරති, ‘අත්ථි චිත්ත’න්ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  
ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, 
භික්ඛයව, භික්ඛු චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති. 

චිත්තානුපස්සනා නිට්ිතා. 

ධම්මානුපස්සනා නීවරණපබ්බං 

කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති? ඉධ, භික්ඛයව, 
භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ප්ඤ්චසු නීවරයණසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ප්ඤ්චසු නීවරයණසු? 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
කාමච්ඡයන්දා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං කාමච්ඡන්ෙං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
කාමච්ඡයන්දා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස කාමච්ඡන්ේස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස කාමච්ඡන්ේස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච 
ප්හීන්ස කාමච්ඡන්ේස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං ොප්ාෙං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ොප්ායදා’ති ප්ජානාති, 
අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ොප්ාෙං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ොප්ායදා’ති ප්ජානාති,  ථා ච 
අනුප්ප්න්න්ස ොප්ාේස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස 
ොප්ාේස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීන්ස ොප්ාේස ආ තිං 
අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධ’න්ති ප්ජානාති, 
අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ිනමිද්ධධ’න්ති ප්ජානාති,  ථා ච 
අනුප්ප්න්න්ස ිනමිද්ධධ්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස 
ිනමිද්ධධ්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීන්ස ිනමිද්ධධ්ස ආ තිං 
අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකුක්කුච්චං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
උද්ධධච්චකුක්කුච්ච’න්ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකුක්කුච්චං ‘නත්ථි යම 



මහා සතිප්ට්ඨාන සුත් තං  

xii 
 

අජ්ඣත්තං උද්ධධච්චකුක්කුච්ච’න්ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස උද්ධධච්චකුක්කුච්ච්ස 
උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස උද්ධධච්චකුක්කුච්ච්ස ප්හානං 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීන්ස උද්ධධච්චකුක්කුච්ච්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡා’ති ප්ජානාති, 
අසන්තං වා අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං විචිකිච්ඡා’ති ප්ජානාති,  ථා ච 
අනුප්ප්න්නා  විචිකිච්ඡා  උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්නා  
විචිකිච්ඡා  ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීනා  විචිකිච්ඡා  ආ තිං 
අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු 
ධම්මානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති 
සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, 
සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා 
යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ප්ඤ්චසු 
නීවරයණසු. 

නීවරණපබ්බං නිට්ිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ඛන්ධපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ප්ඤ්චසු 
උප්ාදානක්ඛයන්ධසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති 
ප්ඤ්චසු උප්ාදානක්ඛයන්ධසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු – ‘ඉති රූප්ං, ඉති රූප්්ස සමුෙය ා, 
ඉති රූප්්ස අත්ථඞ්ගයමා; ඉති යවෙනා, ඉති යවෙනා  සමුෙය ා, ඉති යවෙනා  
අත්ථඞ්ගයමා; ඉති සඤ්ඤා, ඉති සඤ්ඤා  සමුෙය ා, ඉති සඤ්ඤා  අත්ථඞ්ගයමා; ඉති 
සඞ්ඛාරා, ඉති සඞ්ඛාරානං සමුෙය ා, ඉති සඞ්ඛාරානං අත්ථඞ්ගයමා, ඉති විඤ්ඤාණං, ඉති 
විඤ්ඤාණ්ස සමුෙය ා, ඉති විඤ්ඤාණ්ස අත්ථඞ්ගයමා’ති, ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු 
ධම්මානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා 
ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති. සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, 
ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති. ‘අත්ථි 
ධම්මා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා , 
අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු 
ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ප්ඤ්චසු උප්ාදානක්ඛයන්ධසු. 

ඛන්ධපබ්බං නිට්ිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ආයතනපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකොහියරසු ආ තයනසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී 
විහරති ඡසු අජ්ඣත්තිකොහියරසු ආ තයනසු? 



  මහා සතිප්ට්ඨාන සුත්තං 

xiii 
 

ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු චක්ඛුඤ්ච ප්ජානාති, රූයප් ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං 
ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස 
උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති. 

යසාතඤ්ච ප්ජානාති, සයද්ධෙ ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති 
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඝානඤ්ච ප්ජානාති, ගයන්ධ ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති 
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ජිව්හඤ්ච ප්ජානාති, රයස ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති 
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

කා ඤ්ච ප්ජානාති, යඵාට්ඨයබ්ෙ ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච 
උප්ප්ජ්ජති සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස උප්ප්ායදා 
යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

මනඤ්ච ප්ජානාති, ධයම්ම ච ප්ජානාති,  ඤ්ච තදුභ ං ප්ටිච්ච උප්ප්ජ්ජති 
සංය ාජනං තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස උප්ප්ායදා යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස සංය ාජන්ස ප්හානං යහාති තඤ්ච ප්ජානාති, 
 ථා ච ප්හීන්ස සංය ාජන්ස ආ තිං අනුප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු 
ධම්මානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති. 
සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, 
සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා 
යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා , අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ඡසු 
අජ්ඣත්තිකොහියරසු ආ තයනසු. 

ආයතනපබ්බං නිට්ිතං. 

ධම්මානුපස්සනා ්බාජ්ඣඞ්ගපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති සත්තසු 
යොජ්ඣයඞ්ගසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති සත්තසු 
යොජ්ඣයඞ්ගසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු සන්තං වා අජ්ඣත්තං සතිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි 
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යම අජ්ඣත්තං සතිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
සතිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සතිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච 
අනුප්ප්න්න්ස සතිසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච 
උප්ප්න්න්ස සතිසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති 
ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස ධම්මවිච සයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති 
තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං වීරි සයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
වීරි සයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං වීරි සයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි 
යම අජ්ඣත්තං වීරි සයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස 
වීරි සයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස 
වීරි සයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ප්ීතිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘නත්ථි 
යම අජ්ඣත්තං ප්ීතිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස 
ප්ීතිසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච ප්ජානාති,  ථා ච උප්ප්න්න්ස 
ප්ීතිසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං ප්්සද්ධධිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
ප්්සද්ධධිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං ප්්සද්ධධිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං 
‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං ප්්සද්ධධිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස 
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ප්්සද්ධධිසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස භාවනා  ප්ාරිප්ූරී යහාති තඤ්ච ප්ජානාති. 

සන්තං වා අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
සමාධිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්ොජ්ඣඞ්ගං 
‘නත්ථි යම අජ්ඣත්තං සමාධිසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස 
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සන්තං වා අජ්ඣත්තං උයප්ක්ඛාසයම්ොජ්ඣඞ්ගං ‘අත්ථි යම අජ්ඣත්තං 
උයප්ක්ඛාසයම්ොජ්ඣයඞ්ගා’ති ප්ජානාති, අසන්තං වා අජ්ඣත්තං 
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ප්ජානාති,  ථා ච අනුප්ප්න්න්ස උයප්ක්ඛාසයම්ොජ්ඣඞ්ග්ස උප්ප්ායදා යහාති තඤ්ච 
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තඤ්ච ප්ජානාති. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු 
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සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා 
යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති සත්තසු 
යොජ්ඣයඞ්ගසු. 

්බාජ්ඣඞ්ගපබ්බං නිට්ිතං.  

ධම්මානුපස්සනා සච්චපබ්බං 

ප්ුන ච ප්රං, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති චතූසු 
අරි සයච්චසු. කථඤ්ච ප්න, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති චතූසු 
අරි සයච්චසු? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘ඉෙං දුක්ඛ’න්ති  ථාභූතං ප්ජානාති, ‘අ ං 
දුක්ඛසමුෙය ා’ති  ථාභූතං ප්ජානාති, ‘අ ං දුක්ඛනියරායධා’ති  ථාභූතං ප්ජානාති, 
‘අ ං දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා’ති  ථාභූතං ප්ජානාති. 

පඨමභාණවා්රා නිට්ි්තා. 

දුක්ඛසච්චනි්ද් ්සා 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරි සච්චං? ජාතිප්ි දුක්ඛා, ජරාප්ි දුක්ඛා, මරණම්ප්ි 
දුක්ඛං, යසාකප්රියෙවදුක්ඛයදාමන්සුප්ා ාසාප්ි දුක්ඛා, අප්ප්ිය හි සම්ප්ය ායගාප්ි 
දුයක්ඛා, ප්ිය හි විප්ප්ය ායගාප්ි දුයක්ඛා,  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං, සඞ්ියත්තන 
ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. 

කතමා ච, භකි්ඛයව, ජාති?  ා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකාය  ජාති සඤ්ජාති ඔක්කන්ති අභිනිබ්ෙත්ති ඛන්ධානං ප්ාතුභායවා ආ තනානං 
ප්ටිලායභා, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, ජාති. 

කතමා ච, භික්ඛයව, ජරා?  ා යතසං යතසං සත්තානං තම්හි තම්හි 
සත්තනිකාය  ජරා ජීරණතා ඛණ්ඩිච්චං ප්ාලිච්චං වලිත්තචතා ආ ුයනා සංහානි 
ඉන්ද්රි ානං ප්රිප්ායකා, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, ජරා. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, මරණං?  ං යතසං යතසං සත්තානං තම්හා තම්හා 
සත්තනිකා ා චුති චවනතා යභයදා අන්තරධානං මච්චු මරණං කාලකිරි ා ඛන්ධානං 
යභයදා කයළවර්ස නියක්ඛයප්ා ජීවිතින්ද්රි ්සුප්යච්ඡයදා, ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, මරණං. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, යසායකා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
ෙසයනන සමන්නාගත්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධයම්මන ඵුට්ඨ්ස යසායකා 
යසාචනා යසාචිතත්තං අයන්තායසායකා අයන්තාප්රියසායකා, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, 
යසායකා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, ප්රියෙයවා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
ෙසයනන සමන්නාගත්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන දුක්ඛධයම්මන ඵුට්ඨ්ස ආයෙයවා 
ප්රියෙයවා ආයෙවනා ප්රියෙවනා ආයෙවිතත්තං ප්රියෙවිතත්තං, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව 
ප්රියෙයවා. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සුත් තං  

xvi 
 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛං?  ං යඛා, භික්ඛයව, කා ිකං දුක්ඛං කා ිකං 
අසාතං කා සම්ඵ්සජං දුක්ඛං අසාතං යවෙ ිතං, ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛං. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, යදාමන්සං?  ං යඛා, භික්ඛයව, යචතසිකං දුක්ඛං 
යචතසිකං අසාතං මයනාසම්ඵ්සජං දුක්ඛං අසාතං යවෙ ිතං, ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, 
යදාමන්සං. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, උප්ා ායසා? ය ා යඛා, භික්ඛයව, 
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන ෙසයනන සමන්නාගත්ස අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන 
දුක්ඛධයම්මන ඵුට්ඨ්ස ආ ායසා උප්ා ායසා ආ ාසිතත්තං උප්ා ාසිතත්තං, අ ං 
වුච්චති, භික්ඛයව, උප්ා ායසා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, අප්ප්ිය හි සම්ප්ය ායගා දුයක්ඛා? ඉධ  ්ස යත 
යහාන්ති අනිට්ඨා අකන්තා අමනාප්ා රූප්ා සද්ධදා ගන්ධා රසා යඵාට්ඨබ්ො ධම්මා, ය  වා 
ප්න්ස යත යහාන්ති අනත්ථකාමා අහිතකාමා අඵාසුකකාමා අය ාගයක්ඛමකාමා,  ා 
යතහි සද්ධධිං සඞ්ගති සමාගයමා සයමාධානං මි්සීභායවා, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, 
අප්ප්ිය හි සම්ප්ය ායගා දුයක්ඛා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, ප්ිය හ ිවිප්ප්ය ායගා දුයක්ඛා? ඉධ  ්ස යත යහාන්ති 
ඉට්ඨා කන්තා මනාප්ා රූප්ා සද්ධදා ගන්ධා රසා යඵාට්ඨබ්ො ධම්මා, ය  වා ප්න්ස යත 
යහාන්ති අත්ථකාමා හිතකාමා ඵාසුකකාමා ය ාගයක්ඛමකාමා මාතා වා ප්ිතා වා භාතා 
වා භගිනී වා මිත්තා වා අමච්චා වා ඤාතිසායලාහිතා වා,  ා යතහි සද්ධධිං අසඞ්ගති 
අසමාගයමා අසයමාධානං අමි්සීභායවා, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, ප්ිය හි විප්ප්ය ායගා 
දුයක්ඛා. 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව,  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං? ජාතිධම්මානං, භික්ඛයව, 
සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති – ‘අයහා වත ම ං න ජාතිධම්මා අ්සාම, න ච වත 
යනා ජාති ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්ෙං, ඉෙම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න 
ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. ජරාධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති – ‘අයහා 
වත ම ං න ජරාධම්මා අ්සාම, න ච වත යනා ජරා ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං 
ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්ෙං, ඉෙම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. ොධිධම්මානං, භික්ඛයව, 
සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති ‘අයහා වත ම ං න ොධිධම්මා අ්සාම, න ච වත 
යනා ොධි ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්ෙං, ඉෙම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න 
ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. මරණධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති ‘අයහා 
වත ම ං න මරණධම්මා අ්සාම, න ච වත යනා මරණං ආගයච්ඡ ා’ති. න යඛා 
ප්යනතං ඉච්ඡා  ප්ත්තබ්ෙං, ඉෙම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. 
යසාකප්රියෙවදුක්ඛයදාමන්සුප්ා ාසධම්මානං, භික්ඛයව, සත්තානං එවං ඉච්ඡා උප්ප්ජ්ජති 
‘අයහා වත ම ං න යසාකප්රියෙවදුක්ඛයදාමන්සුප්ා ාසධම්මා අ්සාම, න ච වත යනා 
යසාකප්රියෙවදුක්ඛයදාමන්සුප්ා ාසධම්මා ආගයච්ඡ ු’න්ති. න යඛා ප්යනතං ඉච්ඡා  
ප්ත්තබ්ෙං, ඉෙම්ප්ි  ම්ප්ිච්ඡං න ලභති තම්ප්ි දුක්ඛං. 

කතයම ච, භික්ඛයව, සඞ්ියත්තන ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා? යස ිෙං – 
රූප්ුප්ාදානක්ඛයන්ධා, යවෙනුප්ාදානක්ඛයන්ධා, සඤ්ුප්ාදානක්ඛයන්ධා, 
සඞ්ඛාරැප්ාදානක්ඛයන්ධා, විඤ්ඤාණුප්ාදානක්ඛයන්ධා. ඉයම වුච්චන්ති, භික්ඛයව, 
සඞ්ියත්තන ප්ඤ්චුප්ාදානක්ඛන්ධා දුක්ඛා. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛං අරි සච්චං. 
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සමු යසච්චනි්ද් ්සා 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුෙ ං අරි සච්චං?  ා ං තණ්හා යප්ායනාභවිකා 
නන්දිරාගසහගතා තතරතතරාභිනන්දිනී, යස ිෙං – කාමතණ්හා භවතණ්හා විභවතණ්හා. 

සා යඛා ප්යනසා, භික්ඛයව, තණ්හා කත්ථ උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, කත්ථ 
නිවිසමානා නිවිසති?  ං යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා 
උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 

කිඤ්ච යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං? චක්ඛු යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, 
එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. යසාතං 
යලායක…යප්.… ඝානං යලායක… ජිව්හා යලායක… කාය ා යලායක… මයනා 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිවිසමානා නිවිසති. 

රූප්ා යලායක… සද්ධදා යලායක… ගන්ධා යලායක… රසා යලායක… 
යඵාට්ඨබ්ො යලායක… ධම්මා යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලායක… යසාතවිඤ්ඤාණං යලායක… ඝානවිඤ්ඤාණං 
යලායක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලායක… කා විඤ්ඤාණං යලායක… මයනාවිඤ්ඤාණං 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිවිසමානා නිවිසති. 

චක්ඛුසම්ඵය්සා යලායක… යසාතසම්ඵය්සා යලායක… ඝානසම්ඵය්සා 
යලායක… ජිව්හාසම්ඵය්සා යලායක… කා සම්ඵය්සා යලායක… මයනාසම්ඵය්සා 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ 
නිවිසමානා නිවිසති. 

චක්ඛුසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… යසාතසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… 
ඝානසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… ජිව්හාසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… 
කා සම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… මයනාසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 

රූප්සඤ්ඤා යලායක… සද්ධෙසඤ්ඤා යලායක… ගන්ධසඤ්ඤා යලායක… 
රසසඤ්ඤා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙසඤ්ඤා යලායක… ධම්මසඤ්ඤා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 

රූප්සයඤ්චතනා යලායක… සද්ධෙසයඤ්චතනා යලායක… ගන්ධසයඤ්චතනා 
යලායක… රසසයඤ්චතනා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙසයඤ්චතනා යලායක… 
ධම්මසයඤ්චතනා යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා 
උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 
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රූප්තණ්හා යලායක… සද්ධෙතණ්හා යලායක… ගන්ධතණ්හා යලායක… 
රසතණ්හා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙතණ්හා යලායක… ධම්මතණ්හා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. 

රූප්විතයක්කා යලායක… සද්ධෙවිතයක්කා යලායක… ගන්ධවිතයක්කා යලායක… 
රසවිතයක්කා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙවිතයක්කා යලායක… ධම්මවිතයක්කා යලායක 
ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා 
නිවිසති. 

රූප්විචායරා යලායක… සද්ධෙවිචායරා යලායක… ගන්ධවිචායරා යලායක… 
රසවිචායරා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙවිචායරා යලායක… ධම්මවිචායරා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා උප්ප්ජ්ජමානා උප්ප්ජ්ජති, එත්ථ නිවිසමානා නිවිසති. ඉෙං 
වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛසමුෙ ං අරි සච්චං. 

නි්රාධසච්චනි්ද් ්සා 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරාධං අරි සච්චං? ය ා ත්සාය ව තණ්හා  
අයසසවිරාගනියරායධා චායගා ප්ටිනි්සය්ගා මුත්ති අනාලය ා. 

සා යඛා ප්යනසා, භික්ඛයව, තණ්හා කත්ථ ප්හී මානා ප්හී ති, කත්ථ 
නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති?  ං යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා 
ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

කිඤ්ච යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං? චක්ඛු යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, 
එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. යසාතං 
යලායක…යප්.… ඝානං යලායක… ජිව්හා යලායක… කාය ා යලායක… මයනා 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා 
නිරැජ්ඣති. 

රූප්ා යලායක… සද්ධදා යලායක… ගන්ධා යලායක… රසා යලායක… 
යඵාට්ඨබ්ො යලායක… ධම්මා යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා 
ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යලායක… යසාතවිඤ්ඤාණං යලායක… ඝානවිඤ්ඤාණං 
යලායක… ජිව්හාවිඤ්ඤාණං යලායක… කා විඤ්ඤාණං යලායක… මයනාවිඤ්ඤාණං 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා 
නිරැජ්ඣති. 

චක්ඛුසම්ඵය්සා යලායක… යසාතසම්ඵය්සා යලායක… ඝානසම්ඵය්සා 
යලායක… ජිව්හාසම්ඵය්සා යලායක… කා සම්ඵය්සා යලායක… මයනාසම්ඵය්සා 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා 
නිරැජ්ඣති. 
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චක්ඛුසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… යසාතසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක … 
ඝානසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… ජිව්හාසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… 
කා සම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක… මයනාසම්ඵ්සජා යවෙනා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රූප්සඤ්ඤා යලායක… සද්ධෙසඤ්ඤා යලායක… ගන්ධසඤ්ඤා යලායක… 
රසසඤ්ඤා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙසඤ්ඤා යලායක… ධම්මසඤ්ඤා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රූප්සයඤ්චතනා යලායක… සද්ධෙසයඤ්චතනා යලායක… ගන්ධසයඤ්චතනා 
යලායක… රසසයඤ්චතනා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙසයඤ්චතනා යලායක… 
ධම්මසයඤ්චතනා යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, 
එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රූප්තණ්හා යලායක… සද්ධෙතණ්හා යලායක… ගන්ධතණ්හා යලායක… 
රසතණ්හා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙතණ්හා යලායක… ධම්මතණ්හා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. 

රූප්විතයක්කා යලායක… සද්ධෙවිතයක්කා යලායක… ගන්ධවිතයක්කා 
යලායක… රසවිතයක්කා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙවිතයක්කා යලායක… ධම්මවිතයක්කා 
යලායක ප්ි රූප්ං සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා 
නිරැජ්ඣති. 

රූප්විචායරා යලායක… සද්ධෙවිචායරා යලායක… ගන්ධවිචායරා යලායක… 
රසවිචායරා යලායක… යඵාට්ඨබ්ෙවිචායරා යලායක… ධම්මවිචායරා යලායක ප්ි රූප්ං 
සාතරූප්ං, එයත්ථ සා තණ්හා ප්හී මානා ප්හී ති, එත්ථ නිරැජ්ඣමානා නිරැජ්ඣති. ඉෙං 
වුච්චති, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරාධං අරි සච්චං. 

මග්ගසච්චනි්ද් ්සා 

කතමඤ්ච, භික්ඛයව, දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා අරි සච්චං? අ යමව අරිය ා 
අට්ඨඞ්ගියකා මය්ගා යස ිෙං – සම්මාදිට්ි සම්මාසඞ්කයප්ප්ා සම්මාවාචා 
සම්මාකම්මයන්තා සම්මාආජීයවා සම්මාවා ායමා සම්මාසති සම්මාසමාධි. 

කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ි?  ං යඛා, භික්ඛයව, දුයක්ඛ ඤාණං, 
දුක්ඛසමුෙය  ඤාණං, දුක්ඛනියරායධ ඤාණං, දුක්ඛනියරාධගාමිනි ා ප්ටිප්දා  ඤාණං, 
අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාදිට්ි. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කයප්ප්ා? යනක්ඛම්මසඞ්කයප්ප්ා 
අොප්ාෙසඞ්කයප්ප්ා අවිහිංසාසඞ්කයප්ප්ා, අ ං වුච්චති භික්ඛයව, සම්මාසඞ්කයප්ප්ා. 

කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාවාචා? මුසාවාදා යවරමණී ප්ිසුණා  වාචා  
යවරමණී ඵරැසා  වාචා  යවරමණී සම්ඵප්ප්ලාප්ා යවරමණී, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, 
සම්මාවාචා. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සුත් තං  

xx 
 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාකම්මයන්තා? ප්ාණාතිප්ාතා යවරමණී අදින්නාදානා 
යවරමණී කායමසුමිච්ඡාචාරා යවරමණී, අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාකම්මයන්තා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාආජීයවා? ඉධ, භික්ඛයව, අරි සාවයකා 
මිච්ඡාආජීවං ප්හා  සම්මාආජීයවන ජීවිතං කයප්ප්ති, අ ං වුච්චති, භකි්ඛයව, 
සම්මාආජීයවා. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාවා ායමා? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු අනුප්ප්න්නානං 
ප්ාප්කානං අකුසලානං ධම්මානං අනුප්ප්ාදා  ඡන්ෙං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභති 
චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ෙහති; උප්ප්න්නානං ප්ාප්කානං අකුසලානං ධම්මානං ප්හානා  
ඡන්ෙං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභති චිත්තං ප්්ගණ්හාති ප්ෙහති; අනුප්ප්න්නානං 
කුසලානං ධම්මානං උප්ප්ාදා  ඡන්ෙං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභති චිත්තං ප්්ගණ්හාති 
ප්ෙහති; උප්ප්න්නානං කුසලානං ධම්මානං ිති ා අසයම්මාසා  භිය ාභාවා  
යවප්ුල්ලා  භාවනා  ප්ාරිප්ූරි ා ඡන්ෙං ජයනති වා මති වීරි ං ආරභති චිත්තං 
ප්්ගණ්හාති ප්ෙහති. අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාවා ායමා. 

කතමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු කාය  කා ානුප්්සී 
විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං; යවෙනාසු 
යවෙනානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  යලායක 
අභිජ්ඣායදාමන්සං; චියත්ත චිත්තානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  
යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං; ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා සතිමා 
වියන  යලායක අභිජ්ඣායදාමන්සං. අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාසති. 

කතයමා ච, භික්ඛයව, සම්මාසමාධි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු විවියච්චව කායමහි 
විවිච්ච අකුසයලහි ධයම්මහි සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං ප්ීතිසුඛං ප්ඨමං ඣානං 
උප්සම්ප්ජ්ජ විහරති. විතක්කවිචාරානං වූප්සමා අජ්ඣත්තං සම්ප්සාෙනං යචතයසා 
එයකාදිභාවං අවිතක්කං අවිචාරං සමාධිජං ප්ීතිසුඛං දුති ං ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ විහරති. 
ප්ීති ා ච විරාගා උයප්ක්ඛයකා ච විහරති, සයතා ච සම්ප්ජායනා, සුඛඤ්ච කාය න 
ප්ටිසංයවයෙති,  ං තං අරි ා ආචික්ඛන්ති ‘උයප්ක්ඛයකා සතිමා සුඛවිහාරී’ති තති ං 
ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ විහරති. සුඛ්ස ච ප්හානා දුක්ඛ්ස ච ප්හානා ප්ුයබ්ෙව 
යසාමන්සයදාමන්සානං අත්ථඞ්ගමා අදුක්ඛමසුඛං උයප්ක්ඛාසතිප්ාරිසුද්ධධිං චතුත්ථං 
ඣානං උප්සම්ප්ජ්ජ විහරති. අ ං වුච්චති, භික්ඛයව, සම්මාසමාධි. ඉෙං වුච්චති, භික්ඛයව, 
දුක්ඛනියරාධගාමිනී ප්ටිප්දා අරි සච්චං. 

ඉති අජ්ඣත්තං වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති, ෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු 
ධම්මානුප්්සී විහරති, අජ්ඣත්තෙහිද්ධධා වා ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති. 
සමුෙ ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති, 
සමුෙ ව ධම්මානුප්්සී වා ධයම්මසු විහරති. ‘අත්ථි ධම්මා’ති වා ප්න්ස සති ප්ච්චුප්ට්ිතා 
යහාති  ාවයෙව ඤාණමත්තා  ප්ටි්සතිමත්තා  අනි්සියතා ච විහරති, න ච කිඤ්චි 
යලායක උප්ාදි ති. එවම්ප්ි යඛා, භික්ඛයව, භික්ඛු ධයම්මසු ධම්මානුප්්සී විහරති චතූසු 
අරි සයච්චසු. 

සච්චපබ්බං නිට්ිතං. 

ධම්මානුපස්සනා නිට්ිතා. 



  මහා සතිප්ට්ඨාන සුත්තං 
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ය ා හි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  
සත්තව්සානි, ත්ස ද්ධවින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව ධයම්ම 
අඤ්ඤා; සති වා උප්ාදියසයස අනාගාමිතා. 

තිට්ඨන්තු, භික්ඛයව, සත්තව්සානි. ය ා හි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා 
සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  ඡ ව්සානි…යප්.… ප්ඤ්ච ව්සානි… චත්තාරි ව්සානි… 
තීණි ව්සානි… යද්ධව ව්සානි… එකං ව්සං… තිට්ඨතු, භික්ඛයව, එකං ව්සං. ය ා 
හි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  සත්තමාසානි, ත්ස 
ද්ධවින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව ධයම්ම අඤ්ඤා; සති වා 
උප්ාදියසයස අනාගාමිතා. 

තිට්ඨන්තු, භික්ඛයව, සත්ත මාසානි. ය ා හි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා 
සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  ඡ මාසානි…යප්.… ප්ඤ්ච මාසානි… චත්තාරි මාසානි… 
තීණි මාසානි … යද්ධව මාසානි… එකං මාසං… අඩ්ඩඪමාසං… තිට්ඨතු, භික්ඛයව, 
අඩ්ඩඪමායසා. ය ා හි යකාචි, භික්ඛයව, ඉයම චත්තායරා සතිප්ට්ඨායන එවං භායව  
සත්තාහං, ත්ස ද්ධවින්නං ඵලානං අඤ්ඤතරං ඵලං ප්ාටිකඞ්ඛං දියට්ඨව ධයම්ම අඤ්ඤා; 
සති වා උප්ාදියසයස අනාගාමිතාති. 

එකා යනා අ ං, භික්ඛයව, මය්ගා සත්තානං විසුද්ධධි ා යසාකප්රියෙවානං 
සමතික්කමා  දුක්ඛයදාමන්සානං අත්ථඞ්ගමා  ඤා ්ස අධිගමා  නිබ්ොන්ස 
සච්ිකිරි ා   දිෙං චත්තායරා සතිප්ට්ඨානාති. ඉති  ං තං වුත්තං, ඉෙයමතං ප්ටිච්ච 
වුත්තන්ති. ඉෙමයවාච භගවා. අත්තමනා යත භික්ඛූ භගවයතා භාසිතං අභිනන්දුන්ති. 

මහා සතිපට්ඨාන සුත්තං නිට්ිතං. 
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මහා සතිපට්ඨාන සූතරය 

1-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“එවං ්ම සුතං එකං සමයං භගවා කුරූසු විහරති කම්මාස ම්මං නාම 
කුරූනං නිග්මා. තතර ්ඛා භගවා භික්ඛූ ආම්න්තසි ‘භික්ඛ්වා’ති. 
‘භ ්න්ත’ති ්ත භික්ඛූ භගව්තා පච්ච්ස්සාසුං. භගවා එත ්වාච” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

ප්ින්වත ් ය ෝගාවචර මහා සංඝ රත්නය න් අවසර ි. අෙ 
ෙරහස්ප්තින්දා ෙවයස් අයප්් ධමය යේශනාව සඳහා ආරම්භ ක් ලොගනන් 
හෙන්යන් කවුරැත් යොයහාම යගෞරව කරන, ප්රි  කරන මහා 
සතිපට්ඨාන සූතරයට අනුව .ි 

අප්ි අදාළ යප්ාත් ප්ත් ආශර  කරයගන, ගරුැ මත ආශර  කරයගන, 
ධමය සාකේඡා වාර කපී් ක් ප්සුග ි කාලය ් ප්ැවැත්වවූා. නමුත් ඒක  ම් 
 ම් යහ්තු නිසා අතරමග නතර කරන්න සදිු වුණා. ඒ යකයස් යවතත් 
ධමය සාකේඡාවකදී යහෝ ධමය යේශනාවකදී යහෝ ධමය සජ්ඣා නාවකදී 
යහෝ නිතර මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඇයහන්ට, ඒක සාකේඡා කරන්ට 
ඉදිරිප්ත් කරගන්න ලැයෙනවා නම් යහාඳ ි කි ල වියශ්ෂය න්ම ප්සගුි  
ධර්ම සාකේඡා අවස්ථායව්දී ඉස්මතු යවේච නිසා, අෙ ප්ටන් අප්ි 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන් යථරවාදී ෙුේධ ශාසනය ් මදුුන් මල්කඩ වයග් 
සලකන යම් උත්තම වටිනා සූතර , අයප්් ශ්රී ලංකායව් වියශ්ෂය නම් 
යොයහෝම යගෞරව ට ආෙර ට ප්ාතර යවේච යම් සූතර  ප්ිළිෙඳව 
ය ෝගාවචර කුයග් ප්ැත්යතන්, නිස්සරණ වන  ප්ැත්යතන් අප්ට ගන්න 
ති න ආෙශය ටික ඉදිරිප්ත ් කරගනන්ට ි. වියශ්ෂය න්ම සූතර ප්ිටක  
ගත්යතාත්, සූතර ප්ිටකය ් තිය න එකම මාගය , නැත්නම් උප්ාසක 
වීයම්දී, ප්ැවිදි වීයම්දී, උප්සම්ප්දා වීයම්දී ආදී වශය න් දුස්සීලව හිටප්ු 
යකයනක් සුසිල්වත් ෙවට ප්ත් යවලා සීලවන්ත ෙව හඳුනාගැනීයමන් 
ප්ස්යස් යකයලස් කප්ා හැරීයම් විමුක්ති මාගය  යසා ාගන්න  නයකාට 
ඒ සඳහා තිය න නිවැරදි මාගය  වශය න් යම් සතූර  හඳුනායගන 
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තිය න නිසා, එක ප්ැතත්කින් ෙලනයකාට සූතර ප්ිටකය ් තිය න 
ඔක්යකාම වායග් සූතරවල වටිනාම සාර  යම්යක් ගැේ යවලා තිය නවා. 

ඒ වායග්ම තම ි, වින  ප්ිටක  අරයගන කල්ප්නා කරලා 
ෙලනයකාටත්, අප්ට හිත මධර් වත් කරගන්න, ඒ වයග්ම අයප්න්  ම් 
ආකාර ක අඩපු්ාඩුකම් එයහම සිදු යවලා තිය නවා නම් ඒයකන් ඇති 
යවන්නා වූ කනගාටු දුරැ කරගනන්, සාක්ෂි ක් වශය න් යම් සූතර  
ඉදිරිප්ත් කරගන්න ප්ළුුවන.් 

ෙවසක් සවයඥ න් වහන්යස් ආනනේ ස්වාමීන් වහන්යස්ට එක 
විධි ක සහතික කිරීමක් විස්තර කිරීමක් කරලා යප්න්වලා යෙනවා : 
“ආනනේ , මම යම් ධමය ක්, වින ක්  ම් ආකාර කට යේශනා කරනවා 
නම්, ඒක විශෂි්ට ඥාණය න් දැනයගන, ඒක අතද්ැකලා, ප්රතක්ෂ 
කරයගන ි යේශනා කරලා තිය න්යන්. ඒ නිසා ඒක සම්ෙන්ධය න් 
මයග් හියත්  ම් ආකාර ක ප්ටලැවිල්ලක්, කලයකාල භාව ක්, වික්ෂපි්්ත 
භාව ක් නැෙේ, ඒ වයග්ම තම ි එම ධමයය ් එයහම ප්ටලැවිලි තිය න්න 
විධි ක ්නැහැ. ඒ නිසා ආනන්ෙ , ඔෙ මට වැඩි  යම් තැන ්තැනව්ල 
සමීප් යවලා කට ුතු කරන, රයට් යලෝයක් ගැවයසන යකයනක් වශය න් 
දැකලා තිය නවාෙ, සඞ්ඝ ා වහන්යස්ලා යහෝ ෙුෙධ් ශරාවකය ෝ යහෝ 
තැන් තැන්වලට යවලා, උනුන් එකියනකා ගටාගනන්වා යහෝ එක එක 
කාරණා ප්ිළිෙඳව විවිධ වාෙ විවාෙවලට ප්ැටයලනවා.” 

ඉතින් ආනනේ ස්වාමීන ්වහන්යස් කි නවා, “ඒ වායග් ප්හත් 
යප්යළ් ගැටුම්, වාෙ විවාෙ ෙුේධ ශරාවක න් ළඟ ඇත්යත නැහැ. ඒ වුණත් 
ස්වාමීන ්වහන්ස මත්තට සමහර වියටක යම් සීල  ප්ළිිෙඳව, යම් වින  
ප්ිළිෙඳව, ප්රශන් මතු යවන්න ප්ළුුවන්. නමුත් සඞ්ඝ ා අතර එයහම 
වුයණාත්, භික්ෂුණීන් අතර එයහම වුයණාත්, උප්ාසක න් අතර එයහම 
වුයණාත්, උප්ාසිකාවන් අතර එයහම වුයණාත්, ඒක යෙවි මිනිසුන් සහිත 
යලෝක ාට මහා අනථයකාරී කාරණ ක් යවන නිසා, සවයඥ න් වහන්යස් 
ඒ ගැන සලකලා ෙලනවා නම් යහාඳ ි” කි ා කි නවා වයග්, 
අනි මාර්ථ ඉල්ලීමක් කළා. 

එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් යොයහෝම ලස්සනට යම්ක ඍජු 
කරලා, යකළින් කරලා යප්න්වනවා. “ආනන්ෙ , යම් ධමය , වින  යෙක 
ගත්තහම ධර්ම  තම ි ඉස්සර කරගන්න අවශ යවන්යන්. වින  
වැරදුයණාත් හෙනන් ප්ුළුවන්. ධර්ම  වරේෙගත්යතාත් ප්ිළි ම් කරනන් 
ෙූ.” සවයඥ න් වහන්යස් විසින් 45 වසරක ්ප්ුරා කරන ලෙ ෙුෙධ් කෘත  
අප්ි දැන් ඉදිරිප්ත් කරන්යන ධමය  වින  වශය න්. අනන් ඒ ධර්ම වින  
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යෙක ගත්තහම,  ම් ආකාර ක වින  ප්රශ්න ක්, වින  ගැටුමක්, වින  
කලහ ක්, විවාෙ ක් ඇති වුණාට ඒක යනායව ි වැෙගත් වන්යන.් 
වැෙගත් වන්යන් ධමය  ප්ිළෙිඳව හටගනන්ා කලහ  ි. ඒ නිසා ඉස්සර 
කරනන් එප්ා කලහ විවාෙ විසඳීයම්දී වින . ප්රධාන වශය න ් ධමය  
ෙන්නවා නම්, ඒ ධමයය න් අර ප්රශ්න ඔක්යකෝම විසයඳනවා. 
වින ානුකූලව අප් අතර තිය න්නා වූ ඇවතමු් ප්ැවතමු්, කාරක ධමය ප්වා 
හරි ට සතිප්ට්ඨාන ධමය  ෙන්නවා නම්, ප්රශ්න ක් දිහා අථය , ධමය , 
නිරැක්ති , ප්ටිභාන  ක ින ආකාර ට ගැඹුයරන් සලකා ෙැලීයම් කරම  
ෙන්නවා නම්, ප්රශ්න  එතන එතනම විසයඳන සව්භාව ක්, එකම 
ප්වුයල් සාමාජික නි් අතර ඇති යවන ප්රශ්න ක ් වයග් විසඳන 
ස්වරූප් ට  නවා. ඒ නිසා ධමය වින  යෙක ගත්තහම, වින  ප්රශ්නවලට 
වඩා ධමයය ් තියෙන්නා වූ ප්රශ්න ශාසනය ් ප්ැවැත්මට, ශාසනය ් 
අභිවෘේධි ට, ඒ වයග්ම එක ප්ුෙග්ල කුයග් සීල, සමාධි, ප්රඥා වධයන ටත් 
යකළිනම් ෙලප්ාන ෙව ි, සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කයළ්. ඒ නිසා 
අප්ට එතැනිනුත් යප්්නවා, වින  ප්ැත්තටත් යලාකු වගකමීක් සමක් 
ෙෘෂ්ටික ඇත්තන්යග් ති නවා - උප්ාසක යව්වා, උප්ාසිකා යව්වා, භික්ෂු 
යව්වා, භික්ෂුණී යව්වා. ඒ දැනීම සම්ෙන්ධය න් තම ි, වින  ප්ිටකය ් 
යේශනා කරලා තිය න්යන.් අන්න ඒ වින  ප්ිටකය ් එනන්ා වූ ප්රශ්න 
වුණත් යම් සතිප්ට්ඨාන කරම  නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන අ ට 
ඉයේම විසඳිලා  නවා. සතිප්ට්ඨාන  ප්ළිිෙඳව ඇත්තා වූ යගෞරව ත් 
භාවනා කරමය ් අත්දැකීම්වල විශෙ භාව ත් නිසා විසයඳන ස්වරූප් ක් 
ති නවා. 

ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනක් සතිප්ට්ඨාන ට යගෞරව කරනවා 
නම්, ඒක අනිවා යය නම් වින ටත් කරන යගෞරව ක.් ඉදිරි ට එන ධමය 
විවරණය ්දී මතු යවන මතු යවන අවස්ථාවල යකායහාමෙ යම් සති 
මචතසිකය න් අයප්් ඉන්ද්රි  සංවර  ආදී සීල සංවර  ඇති කරලා 
යෙන්යන් කි ලා අප් ිවිස්තර වශය න් සංගරහ කරගනමිු. නමුත් යමතනදී 
මතක ති ාගන්න ඕනූ, ධමය , වින  යෙකම ගත්තහමත් සතිප්ට්ඨාන  
ප්ිළිෙඳව සුතම  වශය න ් හැෙූරීම, චින්තාම  වශය න් තව තවත් 
සලකා ෙැලීම, භාවනාවක ් වශය න් වැඩීම, සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
අනුශාසනාවට යොයහෝම සමීප්ව සිටගැනමීක් යවනවා. 

 සතිප්ට්ඨාන ධමය  වුණත් යම් මූතක අප්ි ෙන්නා අවුරැදු තිහක 
හතළිහක කායල් ගත්තහම, ඒක යහාඳටම විස්තර කයළ් සතිප්ට්ඨාන 
විප්ස්සනා භාවනාවක් හැටි ට ි. ඒකට ඇති යවන්න කරැණු යම් 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් සඳහන් යවනවා. නමුත් යකයනකුට ඉතාමත්ම 
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ආරක්ෂාකාරීව ඉදිරිප්ත ් කරන්න ප්ුළුවන්, සතිප්ට්ඨානය න් 
විප්ස්සනාවට ප්මණක් යනායව ි, සමථ ටත් සූයහන උප්යෙස් 
මාලාවක්, මාගය ට අත්වැලක්, සූයහන රැකුලක් ලැයෙනවා කි ලා. 
සමථ භාවනා වශය න්, ධාන භාවනා වශය න්, අවශ සූයහන 
උප්යෙස් ප්න්ති ක් යමහි තිය නවා. මුළු සූතර  වශය න් ගත්තහම, 
එයහම නැත්නම් යම් සූතර  අවසන් යවන්යන් විප්සස්නා ප්ැත්යතන්. 
ඒක යහාඳටම යප්්නවා, අප්ි තාමත් සජ්ඣා නා කයළ් නැති යම් 
සතිප්ට්ඨාන ආනිසංස ගැන කථා කරනයකාට, වියශ්ෂය න් යප්්න්යන් 
යම් ආනිසංස යකාට්ඨාස  විප්ස්සනා ඇසින් ෙලලා යේශනා කරප්ු 
යෙ ක් වශය න්. නමුත් අප්ි අමතක කරන්න නරක ි, සතිප්ට්ඨානය ් 
සූයහන යකාටසක් සමථ භාවනාවට අනුගරහ  ෙක්වනවා කි ලා. ඒක 
නිසා  ම් භාවනා කරම ක් විප්ස්සනා   ක ිාගනන්, අප්ි විප්ස්සනා 
කරනවා ’ ි කි ාගන්න හෙන ඇත්යතෝ, යොයහෝ විට සතිප්ට්ඨාන  
අනුව තමායග් අථය විවරණ යෙන්න, සතිප්ට්ඨාන රාමුව ඇතුළත 
සාකේඡා කරනන් යප්ළඹීයමන් තමන්යග් භාවනා කරම ට යලාකු 
සමාධිම  ආරක්ෂාවක් සලසාගන්නවා.  ම් කිසි යකයනකු සමථ  මුල් 
කරයගන, සමථ ට මුල් තැන දීයගන කට ුතු කරනයකාට වියව්චන 
එල්ල කරනවා, ඕක සතපි්ට්ඨාන  යනායව  ි ක ිලා. යමන්න යම් 
කාරණ  යත්රැම්ගත්තහම, අෙ හුඟයෙයනක් කැමති යවන්යන් 
සතිප්ට්ඨාන භාවනාව සමථ විප්ස්සනා යෙකටම අනුගරහ කරනවා 
කීවහම ි. ඒයකන් ඔ  කලහ, වාෙ, විවාෙ අඩු යවනවා. 

යකායහාම නමුත් සමථ විප්ස්සනා යෙකටම උෙව් කරනවා යහෝ 
යව්වා! එයහම නැත්නම් විප්ස්සනාවම කළුුගන්වන යෙ ක ්යහෝ යව්වා! 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඒ ප්ණිවිඩ  ප්ිඬු කරනයකාට ප්ිඬු කරන්ට 
ප්ුළුවන් එක ්ආකාර ක් තම ි, සත්තිස් යෙෝධි ප්ාක්ෂික ධමයය ෝ. සත්තිස් 
යෙෝධිප්ාක්ෂික ධමයවල ආරම්භ , ප්ිවිසමු යවන්යන ් යම් සතිප්ට්ඨාන 
හතර ි. සතිප්ට්ඨාන හතර සම්ප්ූණය කිරීයමන් අනකිුත් ඒවා ඉයේම 
සම්ප්ූණය යවන ෙව සවයඥ යේශනායව් සඳහන් යවනවා. ඒ නිසා යම්ක 
විවිධ ප්ැතිවලනි් ෙලනයකාට මූලික ප්රභව ක.් ධර්ම ට මූලික ප්රභව , 
එහි ඇත්තා වූ සමථ ට මූලික ප්රභව , විප්ස්සනාවට මූලික ප්රභව , 
වින ට මූලික ප්රභව , සවයඥ ශාසන ට මූලික ප්රභව , එයහම නැත්නම් 
අෙ කාලය ් ප්ැවයතන්නා වූ යථරවාදී ශාසනය ් මූලික ධජ  වශය න් 
අප්ට යම්ක සලකාගන්න ප්ළුුවන.් 

ඒ නිසා යම් සඳහා ගනන් යවලාව යොයහෝම වටිනවා. මීට 
කලිනුත් ධමය යේශනාවලදී මතක් කරගනන්වා වයග්, යම් සතිප්ට්ඨාන 
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ධමය , විමුක්ති  යසා ා  න ගමයන් ආරම්භක ආධුනකි ාටත් යකළින්ම 
උගන්නන්න ක ිල සවයඥ න් වහන්යස් කි ල ත ිනවා. ඒ වායගම් 
දැනටමත් නිේොන මාගයය ් ගමන ් කරන, මැෙ යකාටයස් ගත කරන 
ඇත්තන්ටත් සතිප්ට්ඨාන ධමය  යොයහෝ උප්කාර යවනවා. අවසානය ද්ී 
ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ටත් සතිප්ට්ඨාන ෙල , සති ෙල , ක්ෂීණාශරව 
ෙල ක් වශය න් ඛීණාසවෙල සූතරවල සඳහන් යවනවා. ඒ නිසා යම්යක 
මුලත් සතිප්ට්ඨාන , මැෙත ්සතිප්ට්ඨාන , අගත් සතිප්ට්ඨාන . ඒ නිසා 
අයප්් ය ෝගාවචර ජීවිත  එ ින් යවන් යවනවා නම්, අප්ට හිතාගන්න 
ප්ුළුවන්, අප්ි අතුරැ ප්ාරක කැලූ යකාලූ යවන ෙව. සතිප්ට්ඨාන ට 
සමීප් යවන්න යවන්න යම් ඒකා න මාගය ට අප්ි ලං යවනවා. ඒ නිසා 
යකාේචර යම්ක ප්ිළිෙඳව දැනයගන, එයහම නැත්නම් ෙනන්වා ක ිලා 
හිතායගන හිටි ත් යම්ක නැවත නැවත විගරහ කරිීමට තරම් වටිනවා. 

ඒ වයග්ම තම ි යම්ක නාහප්ු යකයනකුට යම්වා යොයහාම 
ගැඹුරැ ධමය, යම්වා අප්ට යත්යරන්යන් නූ ක ිලා ප්ැත්තකට දාලා 
තිෙුණත් අහයගන ඉන්නයකාට යත්යරනවා, ප්ුදුමාකාර ප්ුරැදු භාව ක්, 
ආශ්චර් වත් භාව ක්, ශාසනකාමී භාව ක්, ගපු්්ත ස්වරූප් ක් 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් තිය නවා ක ිලා. යමේචර ප්රමාණ ක් මෙුල්  ම් 
කිසි වාප්ාර ක ආය ෝජන  කයළාත් යමේචර ලාභ ලැයෙනවා වයග්, 
ය ෝගාවචරය ක්  ම් ප්රයේශ ක් තමායග් ශරේධාව සතිප්ට්ඨාන ට 
ආය ෝජන  කයළාත් ඒ හා සමානව ආනිසංස ලැයෙනවා.  ම් 
ප්රයේශ ක් තමායග් වී ය  සතිප්ට්ඨාන  සඳහා ය ාෙවනවා නම්, 
ය ාෙප්ු ප්රමාණ ට ආනිසංස ලැයෙනවා.  ම් ප්රමාණ ක් සති ,  ම් 
ප්රමාණ ක් සමාධි ,  ම් ප්රමාණ ක් ප්රඥාව ය ාෙවනවා නම්, ඒ 
ප්රයේශ ත් ලෙනවා. ඒ යමාකෙ? යම් සති මචතසික  ගැන කථා 
කරනයකාට සතිය ් ප්ෙට්ඨාන  වශය න් යප්න්වනය්න් කා ාදී සතර 
සතිප්ට්ඨාන ප්ෙට්ඨාන ක ිලා. සති ට ප්ෙට්ඨාන  යවන්යන්, සති ට 
ප්ෙනම යවන්යන්, සති ට ආරම්භ , මූලාශර , ප්රභව  වන්යන් 
සතිප්ට්ඨාන ම ි. ඒ නිසා මුලින් වරේෙ වරේදා ආධුනකි ි ක ිලා හිතමින් 
යහෝ ආවහම, දැනගන්නා වූ ෙලාගන්නා වූ සතිප්ට්ඨාන ම ි, කා ාදී 
සතිප්ට්ඨාන ම ි, ප්සුව දි ණුු වන්නා වූ සති මචතසික ට, සුප්තිට්ිත 
සති ට, මනා යකාට ප්ිහිටි ා වූ සතිප්ට්ඨාන ට උෙව් උප්කාර යවන්යන්. 
ඒ නිසා යප්න්වි   ුත්යත සතිප්ට්ඨාන  ය ෝගාවචර ායග් යගෝචර භූමි  
වශය නු .ි  ම් යවලාවක ය ෝගාවචර ා යගෝචර භූමිය න් යගාදුරැ 
බියමන් ඈතට ගි ා නම්, යවඩිකක්ාර න් හක්කලං කරන තැනක ඉන්න 
රිළයවකුට වඳුයරකුට යවන යේ වායග් ජීවිත අන්තරාවක් යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. සති සමාධි ධර්මවල විනාශ ක් යවන්න ඉඩ ති නවා. ඒ 
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නිසා නිතයරෝම අප්ි හැසියරන්යන සතිප්ට්ඨාන යක්ෂ්තර  තුළ නම්, අප්ට 
ති නවා ඒ යගාදුරැ බියම් ආරක්ෂාව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ාට යගාදුරැ 
බිම සතර සතිප්ට්ඨාන  ි. යම් යගාදුරැ බියමන් ඈත් වුයණාත් ඒකට 
සවයඥ න් වහන්යස් වග කි න්යන් නූ. කර්මස්ථාන ආචාර් වරැ වග 
කි න්යන් නූ. ධමය ආරක්ෂාව ලැයෙන්යන් නූ. එතයකාට අසරණ 
යවනවා. ෙඩ කක්ාර ාට ලක් යවන්නා වූ වන සතුන් වයග් වනසට ප්ත් 
යවනවා. 

ප්ුංචි ලස්සන උප්මා කථාවක් සවයඥ න් වහන්යස් මතක් කරලා 
දීලා තිය නවා සූතර ප්ිටකය ්  ම් තැනක.1 ප්ුංචි කිරිල්ලි ක්ව එක 
ප්ාරටම හදිස්සිය ් ඩැහැයගන  නවා ප් ිා උකසු්යසක් ඇවිල්ලා. 
එතයකාට යම් කුරැලු ප්ැටි ා දැන් අහු යවලා කූගහනවා, අයන් මම 
වයග් යමෝඩ මනුස්සය ක්. මට කි ප්ු යේ අහලා මට යගාදුරැ තැන, මට 
සුදුසු තැන මම හිටි ා නම්, මම යම් අනතුරට අහු යවන්යන් නැහැ. 
යම්ක මයග්ම යෙෝයස්! මයග්ම යෙෝයස්! කි ලා ඒ කුරැල්ලා තමාටම 
අවලාෙ නගාගත්තා. එතයකාට යම් ප්ි ා උකුස්සා අහනවා, උඹ 
හිතනවෙ, උඹට සදුුසු තැන, කි ාප්ු තැන, යගෝචර භූමිය ් හිටි ා නම් 
මයගන් ගැලවීමක් තිය නවා කි ලා? මම උඹ යකා ි තැන හිටි ත් 
අල්ලනවා. හා! ප්ළුුවන් නම් උයේ යගාදුරැ බියම් ඉඳලා රැකි න් කි ලා 
අතහැරලා දානවා. ඒ යගාදුරට අහු යවේච කුරැලු ප්ැටි ා ෙනන්වා, 
අලුයතන් හාලා, බිම් නැගමු් හාලා, කර මඩ මතු කරලා ති න, කැට 
ගාලා නැති ඒ බියම් හිටි ා නම් ඌට ඒක යගාදුරැ බිම. ප්ි ා උකුස්යසක් 
යහෝ සයතක් එනයකාට වහාම අර මතු කරලා ති න ප්ස ් කැට ක් 
අස්සට රිංගගත්තහම ඌට ආරක්ෂාව සැලයසනවා. ඌ ඒ නිසා 
අතඇරප්ු ගමන් වහාම ගිහලි්ල යගාදුරැ බියම් වහල එතන හිටප්ු ප්ණුයවෝ 
අහුලන් කාල ජීවත් යවනවා. ජීවත් යවනයකාට අර ප්ි ා උකුස්සා 
ෙලායගන ඉඳලා, හී ක යව්ගය න් එනවා අර ප්ුංචි කුරැල්ලා 
අල්ලගන්න. අල්ලන්න එනයකාටම යම් කුරැලු ප්ැටි ා ළඟ ති න ප්ස් 
කැට ක් අස්සට රිංගනවා. ප්ි ා උකුස්සා ඇවිල්ල ප්ස ්කැටය ් හැප්ිලා 
තුවාල යවලා මැරිලා වැයටනවා. 

එතනදී සවයඥ න් වහන්යස් යප්නන්ලා යෙන්යන් යම් යලෝයක් 
අන්තිම විසම ි. යම් යලෝයක් අන්තිම විවිධ ි, යොයහාම විෂ සහිත ි. 
යම් විෂ සහිත යලෝකය ් නි ම මාර්ග  යහා ායගන  න වීර් වන්ත, 
ඉන්ද්රි  සංවරය න ්  ුක්ත වූ ය ෝගාවචර ාට චණ්ඩ ප්රැෂකමකනි් 

                                                           
1 සං. නි. 5 -1. අම්ෙප්ාලි වග්ග , සතිප්ට්ඨාන සං ුත්ත , සකුණග්ඝි සූතර . 



  1-වන ධමය යේශන . 
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යොයහාම අමාරැ ි ජ  ගන්න. ඒ නිසා සවයඥ න ්වහන්යස් හරි ට 
කිකළිි ක් තමායග ්ප්ැටවනු්ට තටු අස්යස් ආරකෂ්ාව සලසා යෙනන්ා 
වායග් යගාදුරැ බිම ලකුණු කරලා තිය නවා. යමන්න යම් යගාදුරැ බියම් 
හැසියරන්න. හැසිරැයණාත් මම වග ක ිනවා. ඔෙලාට ධමය ආරක්ෂාව 
සැලයසනවා.  ම් යහ කනි් හිතුවකක්ාර අෙහසක් නිසා යහෝ යකයලස් 
යව්ග ක ්නිසා යහෝ අසත්ප්ුරැෂ යස්වන ක ්නිසා යහෝ යවන යමානවා 
හරි යහ්තුවක් නිසා නඹුලා ඒ යගාදුරැ බියමන් ඈතට ගිය ාත්, ඒකාන්ත 
වනසට ප්ත ් වීමක් සිදු යවන්න ප්ළුුවන.් එතයකාට අර ඒකා න 
මාගයය න්, විමකු්ති මාගයය න් ෙැහැර යවනවා. 

ඒ නිසා නිතයරෝම යගාදුරැ බියම්ම හිත ප්වත්වන්නට ප්ුළුවන් 
නම් ය ෝගාවචර ාට ධමය ආරක්ෂාව සැලයසනවා. ඒ නිසා භාවනා 
කරන, ය ෝග ජීවිතය ් මැෙ ගත කරන ඇත්යතාත් නිතර මතක් 
කරගන්න ඕනූ, මයග් හිත යහෝ යව්වා! වචන  යහෝ යව්වා! කරි ාව යහෝ 
යව්වා! යම් සතර සතිප්ට්ඨාන  කි න යගාදුරැ බියම් නිතර 
හැසියරනවෙ? මම යම් භාවනාවට එන්ට, නැත්නම් සීල ක් සමාෙන් 
යවන්ට, ෙෘෂ්ටි  ඍජු කරගන්ට කලින් මයග් හැසිරීම යමාන යමාන 
විදි ට විෂම වුණාෙ? දැන් ඒයක්  ම් කිසි විධි ක යම් වායග් සංවර වීමක් 
තිය නවාෙ? මට තවත් ඒ තුළ ඉඳුරන ්සංවර කරයගන, ආචාර යගෝචර 
සම්ප්නන්ව ගත කරනන් යකාේචරක් වයග් ඉඩ තයි නවාෙ? ක ිලා 
දැනගන්න සතිප්ට්ඨාන  අවශ ි. අන්තිම වශය න් කි නව නම් අප්ි 
අර කලින් මතක් කරගත්ත වයග්, ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස් නමක් වුණත් 
නිතයරෝම සතිප්ට්ඨානය ් තම ි හිත ය ාෙවන්යන්. ෙුදු යවලත් 
ආනාප්ාන  වැඩුව ි ක ිල කි නවයන. ෙුදු යවලත් සර්වඥ න් 
වහන්යස් යම් සතර සතිප්ට්ඨානය න් ඈතට ගිය ් නැහැ. 

අනුරැෙධ් මහා රහතන් වහන්යස් යහාඳටම අසනීප් යවලා යලඩ 
යවලා ඉන්න යවලාවක - එකම ජාතිය ් එකම ශාක වංශය ්ම යන 
ආනන්ෙ ස්වාමීන් වහන්යස්ත් - ආනන්ෙ ස්වාමීන ් වහන්යස් ළඟට 
ගිහිල්ලා අහනවා, අවසර ි ස්වාමීන් වහන්ස, ඔෙවහන්යස් යමේචර 
අධික යව්ෙනාවකින් ගත කරේදීත් යකායහාමෙ යම් වයග් ප්රසන්න 
මුහුණකින ්  කු්තව, ප්රසනන් වචනවලින ්  කු්තව, ප්රසනන්ව ඉරි ව් 
ප්වත්වන්යන් කි ලා. අනරුැේධ ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරනවා, 
ආනන්ෙ , මම ලැයෙන ඕනූම අරමුණක් සතර සතිප්ට්ඨාන ට දාලා 
ෙලනවා. සතර සතිප්ට්ඨාන ට දාල ෙලනයකාට, මට යම්ක යොයහෝම 
ඉක්මනට ධාතු වශය න ් යහෝ ප්රමාථය වශය න් වැටයහන්නට 
ප්ටන්ගත්තාට ප්ස්යස් යව්ෙනාව යහෝ යව්වා! චිත්ත ධර්ම යහෝ යව්වා! 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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ධම්මානුප්ස්සනාව යහෝ යව්වා! මම යනායව්, මයග් යනායව් කි ලා, ධාතු 
වශය න් ෙලනයකාට ශුන' ි කි ලා යොයහාම ඉක්මනට වැටයහන 
නිසා, මයග් වර්තමාන ඉරි ව්වට ඒ එන ොධායවන ්ෙලප්ූමක් නැහැ 
කි ලා. 

ඒ වයග්ම නන්ෙ ස්වාමීන ් වහන්යස් යේරාගැනීමට සවයඥ න් 
වහන්යස්ට වියශ්ෂ  මක් කරනන්ට සිදු වුණා යන. තව ෙවසකින ්ප්රමාෙ 
වුණා නම්, විවාහ ජීවිත ට සම්ෙන්ධ යවනවා,  ුව රජ යවනවා, නව 
ගිවිසමුක් ඇති කරගන්නවා. යමන්න යම් මංගල සුෙ අවස්ථාව වළක්වලා 
තම ි, සවයඥ න් වහන්යස් නන්ෙ කමුාර ා ශාසනගත කයළ්. ශාසනගත 
කරලා අවසානය ් දිව යලෝක ට යගනි ල, ඒ නැති වුණ ජනප්ෙ 
කලාණි  යවනුවට දිවාංගනාවක් යප්ායරාන්දු යවලා, භාවනා 
කරනන්ට හිත ය ාමු කළා. අන්තිමට ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් ප්ුදුමාකාර 
විධි ට ඉන්ද්රි  සංවර  ප්ිළෙිඳ හැකි ාවල් ප්ුරැදු කරනන්ට ප්ටන්ගත්තා. 
අයනක් සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා ඉක්මවා  න තත්ත්ව ට ප්ත් වුණා. 
ප්ස්යස් ෙවසක සවයඥ න් වහන්යස් නන්ෙ සව්ාමීන් වහන්යස් ගැන ගුණ 
කථන ක ්කරනවා. යම් නන්ෙ ස්වාමීන් වහන්යස්  ම් යවලාවක “දැන් 
මම උතුරැ යෙස ෙලමි ි” කි ල දැනගන්නවා නම්, උන්වහන්යස් කල් 
ඇතුවම සති  ප්ිහිටුවාගන්නවා. “උතුරැ දිසායවන ් එනන්ා වූ රාග 
අරමුණු මයග් සිත නහමක් යකයලසාවා! උතුරැ දිසාව දිහා මම 
ෙලන්න ි හෙන්යන, එහි තයිෙන්නා ව ූේයව්ෂ අරමුණු මයග් හිත නහමක් 
යකයලසාවා! උතුරැ දිසායව් ඇත්තා වූ යම් මත් කරවන යමෝහ කරවන 
අන්ධකාර කරවන අවිො ස්වභාවය න් මයග් හිත නහමක් 
යකයලයස්වා!” ක ිල හිත කලිනම් ප්රතිශක්ති කරයගන, සතිය න් ආඪ 
කරයගන, එයහම නැත්නම් සති  කි න ප්ලිහ ඉස්සරහට ය ාෙවලාලු 
උතුරැ දිසාව ෙලන්යන්. ෙකුණු දිසාව ෙලනවා නම්, ෙකුණු දිසාව 
ෙලන්යනත් අර විධි ටම සති  ප්ිහිටුවායගනම .ි උදාහරණ ක් කි නවා 
නම්, දැන් කායල් යප්ෝලිය ෝ යරෝග  තියෙන දිශාවකට  න්න ඉස්යසල්ලා 
යප්ාලි ය ෝ එනන්තක් ලොගන්නවා. ඒ වායග ් ශරීර  ප්රතිශක්ති 
කරවනවා. එන්නත් කරවනවා. එන්නත් කරවන්යන ්යකායහාමෙ? යම් 
සතර සතිප්ට්ඨාන  කි න කරම ටම ි. හැම යවලායව්ම සති  ඉස්සර 
කරයගනම ි. ඒ නිසා යගෝචර භූමි  ගැන ආධුනකි ය ෝගාවචර ාට 
නන්ෙ ස්වාමීන ් වහන්යස්, අනුරැේධ ස්වාමීන ් වහන්යස් වයග් 
සතිප්ට්ඨානය ් යකළ ප්ැමිණි උත්තම න් වහන්යස්ලා දීලා තියෙන 
නිෙර්ශන තම ි අර. 



  1-වන ධමය යේශන . 
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නමුත් සතිප්ට්ඨාන  ආරම්භ කරන, සතිප්ට්ඨාන ධර්ම ට 
සතිප්ට්ඨාන විප්ස්සනාවට නැත්තම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාවට ෙැසගනන් 
හෙන, ය ෝගාවචරය කුට යම් වයග් යේවල් යප්්න්යන්, අන්තිම 
යකෝටිප්තිය ක් වයග් යප්ෝසත් යකයනක්යග ්වැඩ, අප්ි යම් යදා ිතවුක් 
අයත් නැති දුප්්ප්ත් යකයනක් වයග්, අප්ි යකායහාමෙ යමයහම කරන්යන් 
කි ල. යම් යෙක අතර විශාල යවනසක ්තිය නවා - සතිප්ට්ඨාන  තවම 
ප්ටන්ගත්යත් නැති යකයනක් සතිප්ට්ඨාන අරමුණ ු ගන්න හැටිත් 
සතිප්ට්ඨානය ් යකළ ප්ැමිණි උත්තම න් වහන්යස්ලා සතිප්ට්ඨානය න් 
වැඩ අරයගන කරන ප්රකාශනත්. ඒ නිසා ඒක එක උප්හාසාත්මක 
ස්වභාව කින්, එයහම නැතිනම් හිත් ගන්නා සව්භාව කනි් කි නවා 
නම්, ආධුනික ය ෝගාවචර ාට යලෝයකම කරෙර ක්, තමන් ගන්න 
ආනාප්ාන  යහෝ ප්ිම්බීම හැකිළමී යහෝ යවන ධාතු මනසිකාර ක් යහෝ 
ඒ ප්ුංචි එකම එක අරමුණ විතරම ි සතිප්ට්ඨාන  වශය න් යප්්න්යන්. 
එ ින් ප්ිට ඇයහන ශේෙ ත් ොධාවක් වශය න ්යප්්න්යන්. එ ින ්ප්ිට 
දැයනන යව්ෙනාවත් ොධාවක් වශය න් යප්්න්යන්. එ ින් ප්ිට හියතන 
හිතුවිල්ලත් ොධාවක් වශය න් යප්න්්යන්. 

ඒ නිසා මුලින් යම් සතපි්ට්ඨාන  යවන් කරගනට්, යකාන් 
කරගන්ට, යකාටු කරගන්ට, එ ට හිත නිමග්න කරවන්ට, ෙස්සවගන්ට, 
ය ෝගාවචර ාට අමාරැ ි. ඒක හරි ට මුහුෙ මැෙ තියෙන දූප්තක් හතර 
වයටන් එන රැල්යලන ් ට කරගන්න හෙනවා වයග්, ඉතාමත් අමාරැ ි 
මැෙ යකාටස වි ළිව ප්වතව්ගනන්ට. ඒ නිසා ආධුනික ය ෝගවචරය කුට 
මූල කමයස්ථාන ක් දීලා, අප්ි ෙවසකට යෙකකට ප්ස්යස් යහෝ ප්ැ කට 
යෙකකට ප්ස්යස් යහෝ ඒ ය ෝගාවචර ායගන් ප්රශ්න කයළාත්, ඔෙ ගත්තා 
වූ මූල කමයස්ථානය ් යකාප්මණ යව්ලාවක ්හිත ප්වත්වායගන  න්න 
ප්ුළුවන් උනාෙ? කි ලා, ඒ ය ෝගාවචර ා සමහර විට යොයහෝම ඉේඡා 
භංගත්වය න්  කු්තව ක ිනවා, අයන් විනාඩි කව්ත් ෙැහැ. එක 
සැර ක්, යෙසැර ක්වත් ෙැහැ ආනාප්ාන  එක දිගට අල්ලායගන  න්ට, 
ප්ිම්බීම හැකිළමී එක දිගට අල්ලයගන  නන්. මනසකිාර  ප්වත්වන්න 
ෙැහැ. මයග් හිත විවිධ විෂම යකයලස් ධමයවලනි්  ටප්ත් කරනවා. ඒ 
නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව අමාරැ .ි සතිප්ට්ඨාන භාවනාව දුෂ්කර ි. ඒ 
යමාකෙ? හාත්ප්සිනම් ති න්යන් යම් චිත්ත උප්ක්යල්ශ, නීවරණ ධමය, 
ප්ඤ්ඤා දුේෙලීකරණ යේවල්. අන්න ඒ නිසා ඒව ඔක්යකාම 
සතිප්ට්ඨානය න් ෙැහැර ි. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව දුෂ්කර .ි 

නමුත් හිතමු ඒ ය ෝගාවචර ා එක දිගට ෙවස් හතක් භාවනා 
කළා නම්, කමටහන් සුේධ කිරීම, නැත්තම් ධමය සාකේඡා මාගයය න් 
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10 
 

ගුරැවර ා ටියකන් ටික ටියකන් ටික මතු කරලා යෙනවා ප්ිවිසුම 
වශය න්, සතිප්ට්ඨාන ට ඇතුළු යවන යදාරටුව වශය න්. ආනාප්ාන  
අනුප්ිළියවළින් කරයගන  නයකාට, වියශ්ෂය න්ම අප්ි විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර කුයග් ප්ැත්යතන් ෙැලුයවාත්, ඒකට හරස් කප්නන්ා වූ, ඒක 
 ටප්ත් කරයගන මතු යවන්නා වූ, ඕනූම අරමණුක් යතෝරන්යන් 
යේරන්යන් නැති වුණාට, ොධාවක් වශය න ් සලකන්නට එප්ා. ඒක 
තවත් යකටි අරමුණක් වශය න් යහාඳට හඳුනගන්න. අල්ල ෙදාගනන් 
 න්නත් එප්ා. එනව ි ක ිලා ගැයටන්න  නන්ත් එප්ා. ඒ යමාකෙ? 
සතිප්ට්ඨාන  දි ුණු යව්ගන  නයකාට, ආනාප්ාන  වයග්, ප්ිම්බීම 
හැකිළමී වයග් එක ප්ුංචි ප්විිසුමකින් ගි ාට, සති  තහවුරැ යවනයකාට, 
ස්ිර යවනයකාට, සුප්තටි්ිත යවනයකාට, ඒයක් විවිධාංගකීරණ, 
එයහම නැත්නම් විවිධ යස්වාවල් ප්ටන්ගන්නවා. ප්ටන් අරගන්නයකාට 
ඒ විවිධාංගීකරණ ට, විවිධ යස්වාවලට අර සිතිවිලි ආහාර යවනවා. 
ශේෙ ආහාර යවනවා. යව්ෙනා ආහාර යවනවා. ඒවා ඒ කායල් 
යවනයකාට ධමය කාරණා මතු කරලා යෙන තවත් යදාරටු ෙවට ප්ත් 
යවනවා. ඒ නිසා දැන් ඒක ොධාවක් විධි ට හිතන්නත් එප්ා. ලාභ ක් 
විධි ට හිතන්නත ්එප්ා. අරමුණ අරමුණක් වශය න් ගන්න. නැති හූම 
යවලායව්දීම ආනාප්ාන  යහෝ මූල කමයස්ථාන  වශය න් ගත්ත ප්ිම්බීම 
හැකිළමී යහෝ කරයගන  න්යට ි කි ලා කමටහන සුේධ කරලා 
යෙනයකාට, ය ෝගාවචර ා අරමුණ අරමුණ යවන ් යවන ් වශය න් 
හඳුනාගැනීයම් යමයනහි කරිීයම් කරම , මනසිකාර කරම , ප්ුරැදු යව්ගන 
ප්ුරැදු යව්ගන  නයකාට, ආ ුධ ට අත කර්මණ යවනයකාට,  න්තර ට 
මනුස්ස ා ප්ුරැදු යව්ගන  නයකාට ඒ  න්තරය ් යව්ග  කාල ක් 
 නයකාට වැඩි යවනව යන්. ඒ ආ ුධ  හැසිරවීයමන් විවිධාකාර යේවල් 
කරනන් ප්ුළුවන් ගත ික් එනව යන්. අන්න ඒ වයග් තම ි 
ය ෝගාවචර ාට ආනාප්ාන  යහෝ තමන්යග් මූල කමයස්ථාන  වඩේදී, 
එන ොහිර අරමුණු ඉස්සර තරම් අවුල් කරනසුලු, ප්ඩීා කරනසලුු ගති ක් 
නූ. ඒ අරමුණු, අරමුණු වශය න් ප්වත්වායගන  නන්ට ප්ුළුවන්. 

 ම් විධි කට විප්ස්සනා භාවනායව් ය ෝගාවචර ා සුේධ 
විප්ස්සනාව වැඩවුත් ක්ෂණික සමාධි ට ප්ත් වුණා කි ලා ක ින්යන්, 
මතු යවන මතු යවන ඕනූම අරමුණක් එක්ක මූණට මූණ දාලා ඉන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට ප්ැමිණීම ි. යම් යවනයකාට සති  ක්ෂණ වශය න් 
උෙවු උප්කාර කරන්නා ව ූ ක්ෂණික සමාධිය ් ආධාර ඇතිව අඛණ්ඩ 
භාව කට ප්ත් යවනවා. ඒ අඛණ්ඩ භාව ට ප්ත් වීම සඳහා ඇති 
ඉණිමගක් වශය න්, යදාරටුවක් වශය න්, නිතර භාවිත කරන යේ 
වශය න් ගන්යන් මූල කමයස්ථාන ම .ි නමුත් යමතැනට එනයකාට යම් 
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ක්ෂණික සමාධි  යහාඳටම ඔප් දීලා, මූල කමයස්ථානය ් හිත ප්වතිනවා. 
ප්වතිනයකාට ශේෙ කුත් ඇවිල්ලා  නවා. යව්ෙනාවකුත් ඇවිල්ලා 
 නවා. එයහම නැත්නම් සිතිවිල්ලකුත් ඇවිල්ලා  නවා. සිතිවිලි ඇවිත් 
ගි ාට ප්ස්යස් සිත මූල කමයස්ථාන ටම එනවා. යොයහාම කීකරැ ි. 
ශේෙ ක ්ඇහුවත් සමහර විටක ශේෙ  ස්තරී ශේෙ ක්, ප්ුරැෂ ශේෙ ක් 
ආදී වශය න් ටිකක් මත් යවන ගතිත් තිය නවා. නමතු් වහාම අරමුණට 
හිත  න්ට ඕනූ කි ලා ය ෝගාවචර ා ය දුයණාත්, ය දුයවාත්, 
ය ාදාගනන් ශක්තිමත් උයණාත්, තමන්ට යත්යරනවා තිෙුණු තැන 
ඉඳලාම භාවනාව  නවා ක ිලා. ඒකට ෙ  අරවනන් ඕනූ. සතිප්ට්ඨාන 
ප්ටන්ගැනීයම්දී නමිිත්තක් අල්ලලා දුන්නාට, ඉස්සරහට සති  දි ුණු 
යව්ගන එනයකාට, අනිකතු් ඉන්ද්රි  ධමය වැඩීයගන එනයකාට, එන 
ඕනූම අරමුණක් ආහාර කරගනන් ප්ළුුවන් තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 
යමයහම ගිහිල්ලා හිත සතිය න් ආඪ යවනයකාට, ඕනූම අරමුණක් 
සම රස තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. හූම අරමුණකනිම් සමාන රස ක් 
ඇති කරලා යෙනවා. ඇයහන අරමුණක් යවන්න ප්ුළුවන්, ෙකනි 
අරමුණක් යවන්න ප්ළුුවන්, ගඳ සුවඳ ෙලන අරමුණක ්යවන්න ප්ළුුවන්, 
දියව් රස ෙලන අරමුණක් යවන්න ප්ළුුවන්, කය න් ප්හස ලෙන 
අරමුණක් යවනන් ප්ළුුවන්, නැත්නං හිතට එන සිතුවිල්ලක් යවනන් 
ප්ුළුවන්. යම්වා ඔක්යකාම එක එක තැනින් මතු යවන දි  ෙුෙළුු වයග්. 
අප්ි නිතරම කය න් එනන්ා වූ, කා  යප්ාට්ඨේෙ ධාතුයවන් මතු 
කරනන්ා වූ යේට මූලස්ථාන  දීල කට ුතු කළාට අයනකුත් සූම 
යේවලුත් සිදු යවෙද්ී යම්කත ්දැකගනන් ප්ළුුවන් තත්ත්ව ක් ඇති යවනවා. 

ඒ අනුව ෙලනයකාට, යම් තත්ත්යව ෙන්යන් නැතුව කටත් 
ඇරයගන  මක් දිහා අහයගන ෙලායගන ඉන්න මනුස්සය ක්යග්, 
භාවනා යනාකරන ප්ෘථග්ජන මනුස්සය ක්යග් සව්රූප්  ගත්යතාත්, ඒ 
මනුස්ස ායග් ස්වභාව  මනුස්ස සව්රූප්  තිෙුණාට ඒ මනුස්ස ා 
ෙලන්යනක ්විතර .ි ඒ මනුස්ස ා තළු අහන්යනක් නූ. ඒ මනුස්ස ා 
තුළ යවන යේවල් ප්හස ලෙන්යනක් නූ. ඒ මනුස්ස ා තුළ රස 
ෙලන්යනක් නූ. කල්ප්නා කරන්යනක් නූ. කටත් ඇරයගන ෙලායගන 
ඉන්න මනුස්සය ක් විතර ි. අර ඉන්ද්රි  ධමයවලින් හය න් එක ි වැඩ 
කරන්යන.් එක්යකෝ මයනෝ ඉන්ද්රි ත් එක්ක ගත්යතාත් හය න් යෙකක් 
වැඩ කරනවා. අයනක ් ඒවා ඔක්යකාම අකරි  යවලා. ඊගාව 
චිත්තක්ෂණය ් ඔහු අහන්යනක් ෙවට ප්ත් යවනවා. එතයකාට කණ 
විතරම ි වැඩ කරන්යන්. ඇයහන් අරමුණක් ආවට ඇහැ අන්ධ 
යකයනක් වායග්, කය න් අරමුණු ආවට ඒක අන්ධ යකයනක් වායග්, 
නාසය න් අරමුණු ආවට ගඳ සුවඳ යනායත්යරන යකයනක් වයග්, 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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දියවන් ආවට රස යත්යරන්යන් නැති යකයනක් වායග්, ඇ ි මට යම් 
වයග් උයණ් කි ලා හියතනවා. නමුත් කරි ා වැඩ ප්ිළයිවළ ෙලනයකාට, 
වැඩ ප්ළිියවළින් ප්යහන් එක ි සිේධ යවන්යන්. යමන්න යම් විදි ට 
චක්ඛු ඉන්ද්රි , යසෝත ඉන්ද්රි  ක ින එකින ්එකට එකනි් එකට ප්ැන ප්ැන 
 න යව්ග  දිහා ෙලනයකාට හරි ට යවසක් එකට ෙුදු රැස් කරකවනවා 
වයග ි. එතයකාට ෙුදු රැස ්මාලාව යප්නුණාට ඒයක එක යව්ලාවකට 
ෙුදු රැස් මාලායව් විදුලි ෙුෙුළුවලනි් ප්යහන් එක  ිහය න් එක  ිප්ත්තු 
යවන්යන්. නමුත් ප්ත්තු යවන නියමන යව්ග  නිසා කරකැයවන ෙුදු 
රැස් මාලාවක් විධි ටම ි යප්්න්යන.් 

අප්ි උෙර ට හිත ය ාදායගන ප්මි්බීම හැකිළීම ෙලනවා. 
නාසිකාගර ට හිත ය ාදායගන ආනාප්ාන  ෙලනවා. ෙලායගන 
ඉන්නයකාට කනත ් කි නවා ඇවිල්ලා, මයගනුත ් යප්ාේඩක ් වැඩක් 
අරගන්න. යම් සෙේ ක් එනව, මම කි න යේත ් අහන්න. නාස  
කි නවා, නූ - සුවඳකුත් ති නවා, මම කි න යේත් අහන්න, මයගනුත් 
වැඩක ්ගන්න. ඇහැ ඇවිලල් කි නවා, ඇස් යෙක ඇරලා නැති වුණාට 
සිතට චිත්ත රූප් යප්යනනවා, එව්ව ගැන යප්ාේඩක් ෙලන්න. ක ත් 
කි නවා යමයහම. එක එක ප්ැතවිලින ්ආරාධනා කරනවා. යම් හැම 
ආ තන කම් තමන්යග් ෙඩුව විකුණාගන්න යවළඳ වාප්ාර කරනවා. 
ඒත් ය ෝගාවචර ා ෙන්නවා, යම්වා ඔක්යකෝම තනි තනිව ජීවත් යවනන් 
උත්සාහ කරන ආ තන. නමුත් සවයඥ න් වහන්යස ්ආධුනික ාට දීලා 
තියෙන උප්යේශ  තම ි, යල්සි තැනින්, යගායරෝසු තැනනි්, ප්හසු 
තැනින් ප්ටන්ගන්න කි ලා. නමුත් ඒයකන් අෙහස් කරන්යන් නූ අනකි් 
හූම ආ තන ක්ම අකරි  කරලා, අංශභාග කරලා ඒක රජ කරවනන් 
හෙනව  ික ිලා. යම් කාරණාව යම් තරමට යත්යරන්න නම්, සතපි්ට්ඨාන 
ධර්ම  භාවනා කරප්ු යකයනකුට හැර, සූතර සජ්ඣා නායවන ් නම් 
යමතැනට යග්න්න අමාරැ ි. ඒ නිසා ආධුනකි ාට සතිප්ට්ඨාන  ක ිල 
කි න්යන්, ඉදිකටු තුඩක් වයග් එක ඇයනන ප්ුංචි තුඩක් විතර ි. නමුත් 
භාවිත මනසක් ඇති ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ට මළුු යලෝයකම යප්්න 
යලාකු යෙ ක්. ඒ නිස ි අනුරැේධ ස්වාමීන් වහන්යස් සඳහන් කරන්යන්, 
මුළු යලෝයකන්ම එන ඕනූම අරමුණක් මම සතර සතිප්ට්ඨාන ට දාලා 
ෙලනවා ක ිලා. ෙලනන් යකාේචරක් හිත වැඩිලා තියෙනවාෙ ක ිලා? 
අර ඉදිකටු තුඩක් වායග් ප්ටන්ගත්ත නාසකිාගරය ් හැයප්න තැන, එයහම 
නැත්නම් උෙරය ්  ාන්තරණ  ගත්තට, ඒක වැඩීයගන වැඩීයගන 
වැඩීයගන  නයකාට අවසානය ් සම්ප්ුර්ණ මළුු යලෝයකම 
අල්ලාගන්නවා. 



  1-වන ධමය යේශන . 
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ඇත්තටම සවයඥ න් වහන්යස් යම් සක්වළ ඉක්මවලා ගිහිල්ලා, 
සි ලු සක්වළ මට සතපි්ට්ඨාන ට අහු යනාවන යෙ ක් නැහැ කි ලා 
යේශනා කරලා තියෙනවා. ඕනූම යෙ ක් ‘අතට ගත් යනල්ලි යගඩි ක් 
වයග්’ කි ලා යේශනා කරලා තියෙනවා. සාරිප්ුත්ත සව්ාමීන ්වහන්යස්ට 
ෙඹදිව් තලය ් තියෙන අවිඤ්ඤාණක සවිඤ්ඤාණක සූම සි ලු යෙ ක්ම 
තමන් වහන්යස්යග් සතිප්ට්ඨාන ඤාණ ට ලක් කරගන්න ප්ළුුවන් වුණා 
විනිවිෙ යප්යනන ප්ළිඟුවක් වයග්. අනකිුත් ශරාවක න් වහන්යස්ලාට 
තමතමන්යග් ප්රයේශ ප්රයේශ හැටි ට, විනිවිෙ ෙකින ස්වරූප්  තියෙනවා. 
ඒ නිසා “සබ්බං භික්ඛ්ව! අභි්ඤෙයයං, සබ්බං පරි්ඤෙයයං” කි ල 
අභියඤ්ඤ  ප්රියඤ්ඤ  සූතරවල සඳහන් කරලා ති නවා. සවයඥ න් 
වහන්යස්ට ධර්ම ධර්ම වශය න් මනුෂ හිතකට, ෙුදු හිතකට හිතාගන්න 
ප්ුළුවන් අන්ෙයම් මළුු ක්යෂ්තර  ප්රුාම ති න යේවල ්යම් සතිප්ට්ඨාන 
දැලට  ට යවනවා. සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන ්වහන්යස ්ෙඹදිව් තල   ට කළා. 
අනිකුත් රහතන් වහන්යස්ලා තමතමන්යග් ශක්ති ප්රමාණය න් ඒ ඒ 
ප්රයේශ  ට කළා. ඒ ප්රයේශ , මතු යවලා එන හරි  තමා, ප්රයේශ  
යවන්යන් ශරාවක ාට. 

ආධුනික ය ෝගාවචර ාට මතු යවලා එන යෙ ිනුත් ඉතාම ප්රකට 
යේ, “යථා පාකටං විපස්සනාභිනි්ව ් සා”  මක් ප්රකටෙ, එතැනනි් 
විප්ස්සනාවට ෙැසගන්න කි නවා. ඒ ප්රකට යේ යතෝරන්යන් ගරුැවර ා 
යනායව ි. එයහම නැත්නම් ඒ ආධුනික ය ෝගාවචර ායග් මූලධමය දැනුම 
යනායව ි. හුස්ම ටිකක් අරයගන, ඒ හුස්ම වඩාම යහාඳට හැයප්න තැන 
අරයගන එතන තම ි හිත ප්ිහිටුවන්යන. එයහම නැත්තම් උෙරය ් 
ප්ිම්බීම හැකළිීම ෙලලා ඒ ප්ිම්බීම හැකළිීම ඉතාම ප්රෙල තැන තම ි හිත 
ප්ිහිටුවන්යන. නමුත් අෙහස ්කරන්න නරක  ිප්මි්බීම හැකිළමී භාවනාව 
කරනන් හෙනයකාට, අර ප්සුකාලීනව යචෝෙනාවක් යකරැයව් “නාභි 
මණ්ඩල භාවනාව” ආදී වශය න් උසුලු විසලුු වචන ක ින එකක්. ඒකට 
යනයම ි  නන් හෙන්යන. ඒ ප්ිවිසමු. ඒ ප්ිවිසුයමන් ඇතුළු උනාට, සතර 
සතිප්ට්ඨාන  විකසිත යවලා  නයකාට ඒ එක එක්යකනා, එක 
එක්යකනාට හැකි ප්මණින ්අවයෙෝධ කරගනන්වා. 

ඒ නිසා යම් සතපි්ට්ඨාන භාවනායවන් කරනන් හෙන වැයේ 
යමාකක්ෙ කි ලා අවයෙෝධ කරගනන් නම් සුතම  ඤාණ  අවශ ෙව 
හැෙූව. නමුත් ඒ සුතම  ඤාණ  ආධුනික මට්ටයමන් නම් ප්රමාණවත් 
යවන්යන් නූ. ඊට වඩා  ම් ප්රමාණ ක ෙහුශෘත භාව ක්, ගුරැ ඇසුරක් 
අතවශ ි. ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතර අටුවාව වියශ්ෂ ක ් කරලා 
යප්න්වනවා, යම්ක යේශනා කයළ් කුරැ රයට්. උතුරැ කුරැ දිව නි්වාසී 
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මනුෂය ෝ ඇවිල්ලා නතර යවේච ප්රයේශ  තම ි කරුැ රට වශය න් 
යප්න්වන්යන්. දැනට නම් ඒක රාජධානි ක ්ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා. 
ඉන්දි ායව් අගනුවර ෙවට ප්ත් යවලා තිය නවා. ඒ කායල් “්තන ්ඛා 
පන සම්යන භගවා කරුූසු විහරති කම්මාස ම්මං නාම කරුූනං 
නිග්මා.” කම්මාසෙම්ම ක ින එක නි ම්ගමක්. ඒ කි න්යන් ගමත් 
නගර ත් අතරමැෙ තිෙුණ ු තැනක්. එතැන තිය න යවනස තම ි, 
යොයහෝ විට මාගය සන්ධි එතැනදී ප්හු යවනවා. මනසු්සය ෝ ඇවිල්ලා 
ෙඩු විකුණනන් ි, ෙඩු යගනි න්න ි එකතු යවන සල්ප්ිල් තිය නවා. 
තානා ම් යප්ාළවල් ති නවා. වතුර ප්හසුකම් තිය න තැනක්. ඒ නිසා 
අහල ප්හළ ගම්වල ඇතය්තෝ සුමාන කට සැර ක් යහෝ තමායග් 
යගාවිප්යළ් අතිරික්ත ක ් යමතැනට අරයගන ඇවිල්ලා විකුණලා, 
යගෙරට අවශ කරන ලුණ ුමිරිස් ටික යමතනින ්අරයගන  න සල්ප්ිල් 
ස්වරූප් ක් තමා තිබිලා තිය න්යන්. යම් කම්මාස්සෙම්ම ක ින ගයම් 
යහාඳින් ජල ප්හසුකම් තබිිලාත් තිය නවා. නමුත ් නගර ක තරම් 
ප්හසුකම් තිබිලා නැහැ. සවයඥ න් වහන්යස් චාරිකා කරන අවස්ථාවක 
මහා සඞ්ඝ ාත් ප්ිරිවරායගන, යම් අසල තිෙුණු ප්ංුචි කැලූ යරාෙක 
කාල  ගත කරලා තියෙනවා. 

යම්ක දිල්ලි නගරය ් තියෙන ප්රයේශ ක් වශය න් හඳුනායගන 
තිය නවා. ඔ  ෙඹදිව  න ඇත්තන්ට මතක් යකරැයවාත්, හුඟක් 
යවලාවට ඒ ගමන් උප්යේශකවරැ යප්න්ව ි ඒ ප්රයේශ . ඒක සන්ටවුන් 
කි ලා තම ි දැනට යවන් කරලා තියෙන්යන්. යන්රැතුමා ප්ාලන  කරන 
කාලය ් ඒක ප්ුරාවිොත්මක වටිනාකමක ්ඇති විදි ට වාතයාගත කරලා 
තියෙන යොයහාම සුන්ෙර තැනක්. නමුත් අභාග කට වයග් දැන් 
නගරය ් කුණු යගනත් ෙමන්යන් ඒ ස්ථාන ට ප්ිවියසන යදාරටුයව්. 
අනිත් ඇත්යතාත් කසළ ප්හ කරන්න ඒ ස්ථාන  ප්ාවිේචි කරනවා. 
නමුත් අෙ යවනයකාට ඒක රාජධානිය ් යකාටසක ්ෙවට ප්ත් යවලා 
තියෙනවා. යමන්න යම් කුරැ කි න නිගම, සවයඥ න් වහන්යස් 
යතෝරාගත්යත් යම් ධර්ම කාරණා ප්ිළිෙඳව ඥානවනත් ඍතු අසප්්ප්ා , 
ආහාර අසප්්ප්ා  ආදී කලෙලවලින් යතාර, යහාඳට යසෞභාගවත් 
ප්රයේශ ක් නිස ි. ඒ මනෂුය ා අතරත් කලහ විවාෙ නැහැ ක ින 
කාරණාව යත්රැම්ගන්න ප්ළුුවන.් 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනයකාට යප්ාදුයව් යෙනන් 
ප්ුළුවන් උප්යේශ ක් තම ි, ඒ ප්ුේගල ාට සූයහන ධමය ඤාණ ක් අවශ 
ෙව. ඒ තිෙුණත් හැම යවලායවම ගුරැ ඇසුරක් අවශ ි. ගුරැ ඇසුරක් 
ප්ැවැත්වීයම්දී ඒ ය ෝගාවචර ායග් තියෙන ධමය ඤාණය ් අඩුප්ාඩුකම්, 



  1-වන ධමය යේශන . 
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එයහම නැත්නම් භාවනා කරයගන  නයකාට ඔ  යප්ාත්වල නැති නා 
නා ප්රකාර අතුරැ ප්ාරවල් අතුරැ අන්තරා මතු යවනයකාට ඒවා යේරල 
යතෝරලා යෙන්ට ගුරැ ඇසුරක් අවශ ි. ඒ නිසා එක සව්ාමීන් වහන්යස් 
නමක ්සඳහන් කරනවා යමයහම. ෙුේධ ශාසනය ් ඇත්තා වූ යම් ප්ළල් 
ෙව, ෙුේධ ශාසනය ් ඇත්තා වූ යකා ි යේටත් ගැළයප්න්නා වූ ෙව, විෙහා 
ෙක්වමින ් උනව්හන්යස් සඳහන් කළා, ‘මම ප්ිට රටකට ගිහිල්ලා 
අයෙෞේධ න් අතර ධමය සාකේඡා කරනයකාට කවදාවත් මම ෙුේධ 
නිය ෝජිතය ක් වශය න ් ඉදිරිප්ත් යවන්යන් නැත. මම සංඝ 
නිය ෝජිතය ක් වශය න ් ඉදිරිප්ත් යවන්යන්ත ් නැත. මම ඉදිරිප්ත් 
යවන්යන් ධමය නිය ෝජිතය ක් වශය න් ප්මණක් .’ 

ඒ නිසා, සතිප්ට්ඨාන  මට උගන්වන ගුරැවර ට මම වඳිනන් 
ඕනූ, ෙුදු හාමදුුරැවන්ට වඳින්ට ඕනූ කි ලා කිව්වා නම් අනිකුත් සූම 
ආගමිකය කුටම ඒක විශාල ප්රශ්න ක් යවනවා. හනි්දු ආගයම් සහ 
ෙුේධාගයම් විතරම ි, ප්ුෙග්ලාභිවන්ෙන  ත ින්යන.් ගණු සරැ, ප්නි් සරැ 
ඇත්තන්ට වැඳලා ‘අභිවා න සීලිස්ස’ ආදී වශය න් ඒ උත්තම න් 
වහන්යස්ලායගන් ආශිවයාෙ ලොගත්යතාත් ආ ු, වර්ණ, සැප්, ෙල 
වැයඩනවා කි ලා ප්ිළගිනය්න් හින්දු ආගයම් සහ ෙුේධාගයම් ප්මණ .ි 
අනිකුත් ආගම්වල ඒ විශිෂ්ටත්ව  ප්වතින්යන් සවය ෙලධාරී යෙවි න් 
වහන්යස් තුළ ප්මණ .ි ඊශ්වර තුළ ති නවා, ෙරහ්ම තළු ති නවා, විෂ්ණු 
තුළ ති නවා, සවය ෙලධාරී යෙවි න් වහන්යස් තුළ තියෙනවා. එයහම 
යකයනකුට හැර යම් යසයලක්ක යකයනකුට වැනය්දාත් යහම, ඒක 
ඒකාන්තය න්ම යෙවි න ් වහන්යස්ට කරප්ු නිගරහ ක් යවනවා. ඌ 
මැරි   ුත්යතක් යවනවා. එයහම යම් යලෝයක් කව්රැවක්වත් නූ වැඳුම් 
ප්ිදුම් ලෙන්න. හමුදා නතීි  ති න තැන්වල හමුදායව ඉහළ නිල 
ප්ැලැන්ති ක් ත ින යකයනක් ඉස්සරහප්ිට ප්හළ නිල ක් ඇති 
යකයනකුට ආචාර ප්ැවැතව්ුයවාත්, අර ආචාර  ෙක්වප්ු යසාල්දාදුවාට 
ෙඬුවම් කරනවා. ඒ යමාකෙ, ඒ තුළින ්අර ඉහළ නලි ට නිගරහ කළා 
කි ලා. ඒ නිසා අනිකතු් ආගම්වල අ ට කිවයුවාත්, අප්ි යම් 
සතිප්ට්ඨාන  උගන්වන්න ි හෙන්යන්, ඔක්යකාම එකතු යවලා දැන් 
ඉතින් ෙුේධ වනේනාව කරමු ක ිලා, ඒ අනාගමික යකයනකුට කවදාවත් 
යකාන්ෙ නැයමන්යන් නූ. ඒ ඇත්තන්ට එයහම හුරැ නැහැ වන්ෙනා 
කරලා. අප්ි ප්න්සලට  නයකාටම සප්ත්තු ගලවලා, යසයරප්්ප්ු ගලවලා, 
යතාප්්ප්ි ගලවලා ගිහිල්ලා වඳින්යන්. අනිත් ආගම්වල ප්න්සලට 
 නයකාට යතාප්්ප්ි දායගනම  ි  න්යන්. සප්ත්තු යසයරප්්ප්ු දාන්නම 
ඕයන. ට ි යකෝට් අඳිනන්ම ඕයන. හිටයගන ඉන්න ඕන.ි ඉතින් ඒ 
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තත්ත්ව  යමාකක්ෙ? ඒ ඇත්යතෝ ඒ තුළින් ලෙලා යෙන ආෙශය  
යමාකේෙ? කිසි යකයනකුට වඳින්යන් නූ. 

ඒ නිසා අප්ි කිව්යවාත ් සතිප්ට්ඨාන  කරන්න නම් ෙුදු 
හාමුදුරැවන්ට වැඳලා ප්ටන්ගන්න ඕනූ ක ිල, ඒක සමහර යවලාවට 
ආධුනික ාට යලාකු ෙරක් යවනවා. ඒ වායගම් එ ා කි න්න ප්ුළුවන්, 
සවයඥ න් වහන්යස් දැන් ප්ිරිනවින් ප්ාලා. එයහම නැත්නම් ධර්ම ත් 
යමේචර ව ස ි. අප්ි තම  ිදැන් අ ිතකිාරය ෝ, අප්ි තම ි දැන් සඞ්ඝ ා, 
දැන් මට වඳින්යන ි කි ලා, ඒකත් අනවශ ප්රශ්න ක් යවනවා. ඒ 
ප්ුෙග්ල ාට ක ිලා යෙනන් ඕනූ, ඒ ප්ුේගල අභවින්ෙන  යකරැයව් 
නැතුවට කමක් නූ. නමුත ්අනිවා යය න්ම ධමය  ප්ිළෙිඳව යගෞරව ක් 
අවශ ි. මම යම් කරනන් හෙන, ඉදිරිප්ත් කරගනන් හෙන උප්යෙස් 
ප්න්ති  ප්ිළිෙඳව යගෞරව ක් අවශ ි කීයවාත්, හුඟක් යවලාවට අර 
විවෘත මනස ් ඇති, නෙිහස් චින්තන  ගරැ කරන ඇත්තන්ට ඒක 
ප්ිළගිනන්ට යල්සි ි. නමතු් එතනදිත් ප්රශ්න ක් යවනවා. යම් ධමය  
කීවහම, ෙණ කි න, ෙණ අහන, අප්ි තුළවත් එක්යකයනකුටවත් 
අ ිතිවාසිකමක් නැහැ, අප්ි යම් කි න ධමය යකාට්ඨාස ප්ටවන්න. 
අසූහතර ෙහසක් ධමයස්කන්ධ  - යකායහාමෙ යම්ක ප්ටවන්යන.් 
එතයකාට උගන්නනන් ති න්යන් අඩු ගායන් සතිප්ට්ඨාන ට යගෞරව 
කරනන් ඕනි ෙව. යමාකෙ යම් සතිප්ට්ඨාන , අසූහතර දාහක් 
ධමයස්කන්ධ  ධමය , වින  වශය න් ප්ැටලිලා ති න එක ප්රය ෝජන  
සලකලා ප්ිඬු කරප්ු තැනක.් 

ඒක නිසා භාවනා කරන අප්ිත් දැනගනන් ඕනූ, අප්ි  ම් ෙවසක 
සතිප්ට්ඨාන  නාහන තැන ඉඳල, සිල් යනාරැකප්ු තැන ඉඳල, ෙෘෂ්ටි  
ඍජු කරගත්යත් නැති තැන ඉඳල, අෙ යම් සතපි්ට්ඨාන  අහන, සිල් 
රකින, ෙෘෂ්ටි  ඍජු කරගැනීයම් වැඩට කැප් යවලා ගත කරන තැනට 
ආයව්, යමන්න යම් තත්ත්ව  ප්නන්ලා. විශාල ශරේධාවකින් අප්ි යම්ක 
භාරගත්තා. නමුත් ඒ මූලික ශරේධාව ප්රමාණවත් නැහැ. යම් වයග් විශාල 
කැප් කිරීමක ්කරලා, ඤාති සමූහ ා වස්තු සමූහ ා අත හැරලා ආවට, 
එ ින් ප්රමාණවත් යවන්යන් නූ යම් සතිප්ට්ඨාන භාවනාව අප්ට දැන් 
උරැයමට ලැයෙ ි කි ලා. යම්ක යෙවි න්වහන්යස් ආසිරි ගන්වනවා 
වයග්, සවයඥ න් වහන්යස් අප්ට ආසිරි ගන්ව ි කි ලා, යමානම එයහම 
සාක්කි ක්වත ්ඇත්යත් නූ. යම්යක ්තිය න්යන්, ඒ යගනාප්ු ශරේධාව 
අෙත් ඒ තරමටම ප්වත්වායගන  නන්ට ප්ුළුවන් නම්, සතිප්ට්ඨානය න් 
අප්ට ලැයෙන ආනිශංස වැඩි .ි ඒ නිසා යම්ක නතිර සජ්ඣා නා 
කරනන් ඕනූ. සාකේඡා කරන්න ඕනූ. යම්යක තිය න කාරණා නැවත 
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නැවත ය ාෙනන් ඕනූ. වියශ්ෂය න්ම සීල ක හිටප්ු නැති කාල කදි ි, 
සීලය ් ප්ිහිටි ාට ප්ස්යස ි යකායහාමෙ සතිප්ට්ඨාන  වැටයහන්යන්, 
සමාධි ක් ඇති යවනන් ඉස්සර කායල්ට වඩා සමාධි ක් ඇති වුණාට 
ප්ස්යස් යකායහාමෙ යම් ධර්ම  වැටයහන්යන්, ඤාණ  ප්ිරිසිදු යවන්න 
ඉස්යසල්ලාට වඩා ප්ිරිසිදු වුණාට ප්ස්යස් යකායහාමෙ වැටයහන්යන් 
කි නවා නම්, අන්න සතිප්ට්ඨාන ධමය  තුළින් ධමයය ් ඇත්තා වූ සජීව 
ෙව අප්ට දැකගන්න ප්ළුුවන්. එනන් ඒ සජීවී ෙව තුළනි් තම ි අප්ට ෙුදු 
හාමුදුරැයවෝ ෙකිනන් ප්ළුුවන් යවන්යන.් ඒක තමා සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කයළ් “්යා ධම්මං පස්සති, ්සා මං පස්සති” කි ලා.  ම් කිසි 
යකයනකුට මට වඳිනන්, මාව ෙකනි්න, උප්ස්ථාන කරනන් ඕනූ නම් 
කරැණාකරලා ධමය ට වඳින්න, ධමය  ෙකනි්න, ධමය ට උප්ස්ථාන 
කරනන්, එතයකාට මාව ෙකි ි.  ම් කිසි යකයනකුට යම් සි ලු ධමය න්ට 
උප්ස්ථාන කරනන් ඕනූ නම්, වඳිනන් ඕනූ නම්, ෙකනි්න ඕනූ නම්, ඒ 
ඇත්යතෝ සතිප්ට්ඨාන  වඩන්න. සතිප්ට්ඨාන ට වන්ෙනා කරන්න. 
සතිප්ට්ඨාන  අනුව හැසියරන්න. එතයකාට ඒ කට ුතු සිේධ යව .ි 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන  එක විදි කට ප්ිඬු කිරීමක් ෙව හැෙූව. ඒ 
නිසා සතිප්ට්ඨාන  ප්මණක් යස්වන  කිරීයමන් ආධුනික ාට ධමය රස  
වැටයහනවා. ගුරැවරය ක් ඒකට අවශ ි. ඒ ගුරැවර ා තම ි 
වියශ්ෂය න්ම යම් සමථ කරම  ි, යම් විප්ස්සනා කරම  ි කි ලා, කි ල 
යෙන්යන්. යම් යෙක යේරායගන  න අතයර්, සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්දී 
සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කළා වූ ආනිශංස කරමකරමය න්, 
කරමකරමය න්, ටියකන් ටික අත්දැකගන්න ප්ුළුවන්. සවයඥ න් වහන්යස් 
අනිකුත් සූතරවලට වඩා වියශ්ෂ ක් කරලා ති න යම් සතිප්ට්ඨානය ්, 
හැම ආචාර් වරය ක්ම දැකප්ු ගුණ ක ්තම ි, ආනශිංස ප්රයේශ  කල් 
ඇතුවම ප්රකාශ කරනවා. “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා” මහයණනි, 
යම් එකම මාගය  ි කි ල. යම් ඒකා න මාගය  කවීහම නා නා මත 
තියෙනවා. අට්ඨකථා විවරණය ් එකක ් කි නවා. අෙ ඉන්න 
ආචා යවරැ- වියශ්ෂය න් ෙටහිර ආකාර ට වායග් තර්කානුකූලව යම්ක 
දිහා ෙලලා, යම් සතිප්ට්ඨාන  ක ින්යන් සම්ප්රදා ක් යනා යව ි, යම්ක 
ජීවිත ට සමීප් කරගත  ුත ුයෙ ක ්වශය න ්ෙලලා විවිධ ආකාරය න් 
යම්කට අථය යෙනවා. ‘එකායන’ ක ින වචයන් අනිකතු් සූතරවල ෙහුලව 
විවෘත අථය ඇති වචන ක්. එකම මාගය  ක ිලා සඳහන් යවනවා. 

යම් වාෙ විවාෙ ප්ැත්තකට දාලා, අප්ට අවශ කරන්නා වූ 
සතිප්ට්ඨාන  ප්ළිිෙඳව ශරෙධ්ාදී ධර්ම මතු කරගන්න යහාඳ සූතර ක් හම්ෙ 
යවනවා, අඞ්ගුත්තර නිකාය ් ෙසක නපි්ාතය ් උතත්ි  සූතරය ්. මූල 
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සූතර  අප්ට සම්ප්ූර්ණය නම් සම්ෙන්ධ යවන්යන් නූ. ඒයක තිය න්යන 
යම්කට ඉඟි ක් ප්මණ ි. සවයඥ න් වහන්යස්ට ෙවසක ්ඉදිරිප්ත් යවනවා 
උත්ති  කි ලා ප්රිෙරාජකය ක් - දැනටමත් අනගාරික තත්ත්වය ් ඉන්න, 
සත ගයව්ෂණ  කරමින ්ඉන්න - නමුත් සවයඥ ශරාවකය ක ්යනයම .ි 
යම් ප්රිෙරාජක ා සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට ප්ත් යවලා 
උන්වහන්යස්යගන් අහනවා, ස්වාමීන් වහන්ස, යම් ශාස්වත නම් 
ෙෘෂ්ටි ක් තිය නවා, ඒක ප්ිළිෙඳව ඔෙවහන්යස් යමානවාෙ ප්රකාශ 
කරන්යන්? ඉතින් සවයඥ න ්වහන්යස් කි නවා, ශාස්වත ෙෘෂ්ටි  ප්ිළෙිඳ 
මම යමානවත් කි න්යන් නූ. එයහනම් අසස්සත ෙෘෂ්ටි  ගැන යමාකෙ 
කි න්යන්, ‘නිත ි’ කි න එක, ‘න ිතගතික වාෙ ’ ආදී වශය න් ප්රශ්න 
ෙහ ක් අහනවා. සවයඥ න් වහන්යස් කි නවා, නූ ඒ ප්ිළිෙඳව මට 
කි න්න යෙ ක් ඇත්යත් නූ. 

ඊට ප්ස්යස් යම් ප්ුෙග්ල ායග් ප්රශන් ඇසීමට සවයඥ න ්වහන්යස් 
කි නවා, “මම යම් යලෝකය ් අභිඥායවන්  මක්, යෙ ක් සාක්ෂාත් 
කරගත්තා නම්, මම ඒ ඒ සත්ත්ව ායග් විශුේධි  ප්ිණිස, යසෝක ප්රියේව 
මැඬලීම ප්ිණිස, දුක ්යදාම්නස් දුරැ කරිීම ප්ිණිස, නා  අධිගම  ප්ිණිස, 
නිවන සාක්ෂාත් කිරීම ප්ණිිස, මම ඒ අභිඥායවන් සාක්ෂාත් කරගත්තු 
යේ යේශනා කරනවා.” ඒක තම ි, යම් සත්ත්ව ායග් සිත යකයලසන 
නීවරණ ධමයත් ප්ඤ්ඤාව දුේෙලීකරණ  කරන චිත්ත උප්ක්යල්ශ ආදි ත් 
දුරැ කරලා, සතර සතිප්ට්ඨාන  වඩලා, යොජ්ඣඣගාදී වැඩ ප්ිළියවළනි් 
 න මාර්ග . යවන විදි කට කි නවා නම් අප්ි යම් අන්ත යෙක ි 
වාසි ට හරවගන්න හෙනය්න - යම් සවයඥ න් වහන්යස් ‘ඒකා න 
මාගය ’   ි යප්න්නන්යන.් අන්න එතයකාට යම් උත්ති  ප්රිෙරාජක ා 
කට කහනවාට ප්රශ්න ක් අහනවා. දැන් අෙ කාලය ් අහන ප්රශ්න ක්. 
එ ා කි නවා, දැන් ඔෙවහන්යස් අභිඥායවන් සි ල්ල දැන වදාරා, යම් 
විදි ට යලෝක සත්ත්ව ා ප්ළිිෙඳව යමයහම ඒකා න මාර්ග ක ්වශය න් 
නීවරණ දුරැ කරලා, චිත්යතෝප්ක්යල්ශ අ ින් කරලා, ප්රඥා දුේෙලීකරණ 
ධමය දුරැ කරලා, සතිප්ට්ඨාන  වඩලා, සප්්ත යොජ්ඣඞිග වඩනවා නම්, 
යම්යකන් මළුු යලෝයකම නිවන් ෙකනිවා. යම්ක ඒකා න මාර්ග  නම් 
යම්යක් ගිය ාත් මළුු යලෝයකම නවින් ෙකනිවා. නැතන්ම් ඔෙවහන්යස් 
කි නවා ප්ළුවක් නිවන් ෙකනිවා ක ිල. නැත්නම් ඔෙවහන්යස් කි නවා 
තුයනන් එකක් නිවන් ෙක ිි කි ලා. 

සවයඥ න ් වහන්යස් නිශ්ශේෙ වුණා. ඒක තමා යම් වයග් 
ඇත්තන්ට යෙන්න තිය න යහාඳම උත්තයර්. නමුත් අයප්් වාසනාවට 
ආනන්ෙ ස්වාමීන ් වහන්යස් ළඟට ගිහිල්ලා මතක ් කරලා කිව්වා, 
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“ප්රිෙරාජක , ප්රිෙරාජකය කුට තරම් යනාවන විදිහට, සවයඥ න් 
වහන්යස්යග සීමාව ඉක්මවලා ප්රශ්න අහලා, නිකම් යකාන් යවන 
ජාතිය ් මනුස්සය ක් යවන්න එප්ා. ඔ  ප්රශ්න  අහන්න තිෙුයණ් යවන 
තායලකට” කි ලා කීවා. ඊට ප්ස්යස් නිෙශයන ක් දීලා උන්වහන්යස් 
මතක් කරනවා.  ම් කිසි ප්රමාණ ක් යම් යලෝයක්, අයප්් චක්කයර් 
හැටි ට කටප්ාඩම් කරනවා නම් ප්න්ලක්ෂ යදායළාස් ෙහසක් සවයඥ න් 
වහන්යස්ලා, එයහම නැතන්ම් අයප්් සවයඥ න් වහන්යස්යග් සාරාසඞ්ඛ 
කල්ප් ලකෂ් ක් දීර්ඝ කාල ක් තුළ  ම් තාක් සවයඥ න් වහන්යස්ලා 
යලෝයක් ප්හළ වුණා නම්, යම් කාල  තුළ  ම් තාක් ප්යස් ෙුදුරජාණන් 
වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, යම් කාල  තුළ  ම් තාක් මහා ශරාවක න් 
වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, සාමාන රහතන්වහන්යස්ලා, එතනින් 
ගි හම යවන ආ ය න් වහන්යස්ලා ප්හළ වුණා නම්, අන්න ඒ 
සි ලුයෙනාම ප්හළ යවේච ධමය මාර්ග ක ්තිය නවෙ? කි ල සවයඥ න් 
වහන්යස්යගන් අහන්න තිෙුණා. උඹ අන්න ඒ විදි ට ප්රශ්යන් ඇහුවා 
නම් සවයඥ න් වහන්යස් ඒකාන්තය න් යේශනා කරනවා, යම් සවයඥ න් 
වහන්යස් අභිඥායවන ්දැනයගන, සත්ත්ව ායග ්නවීරණ ධමය දුරැ කිරීම 
ප්ිණිස, චිත්ත උප්ක්යල්ශ ධර්ම දුරැ කිරීම ප්ිණිස, ප්ඤ්ඤාව දුර්වල කරන 
ධර්ම දුරැ කිරීම ප්ිණිස, සතපි්ට්ඨාන  වැඩීම ප්ිණිස, සත්ත යොජ්ඣඞ්ග 
වැඩීම ප්ිණිස, මාර්ග  යප්න්වනවා කි ලා. 

ඒ නිසා අප්ිට ගන්න තිය න්යන්, අප්ට ඉස්සර යවලා යම් ප්ායර් 
 ම් කිසි යකයනක් අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ ‘සබ්බ දුක්ඛ 
නිස්සරණ නිබ්බාන සච්ිකරණත්ථාය’ කි න විදි ට නිවන සාක්ෂාත් 
කරගැනීම ප්ිණිස ග ිා නම්, ගිහිල්ලා හරි කි ල සාර්ථක වුණා නම්, ඒ 
ගි  ප්ාර තම ි යම් අප්ට ගන්න යවන්යන් ඒකා න මාර්ග  ක ිලා. ඒක 
නිසා යම්ක ප්රය ෝජන  සලකලා කරන්න තිය න වැඩක්. යම් මාර්ග  
ඒකා න නම්, ඇ ි මම යම් මගට ඇවිල්ලා ඉවර යවලා මට තාම  න්න 
ෙැරි වුණ ි කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් එක්ක යහට්ටු කරන්න යෙ ක් 
නූ. යම් ළඟදී ආරංචි වුණා අප්ට, එක දා ක මහත්මය කුට දි වැඩි ාව 
හැදිලා කකුල කප්නන් සිෙධ් යවලා. ඒ මනුස්ස ා අහනවලු මම යමේචර 
ප්රයේශ ක් ප්ත්තිනි යෙවිය ෝ අෙහායගන, යමේචර ප්රයේශ ක් නිස්සරණ 
වන ට ෙන් දීලා තිය නවා. යමයහම ප්ින්කම් කරලා තිය නවා. ඇ ි 
මයග් කකුල කැප්ුයව්? ඇ ි මයග් කකුල කප්න්න වුයණ්? ඒක යවන්න 
ෙූ. මම යමේචර ප්ින්කම් කරලා ති නවා, ඒක නසිා මයග් කකුල 
කප්නන් යවන්න ෙූ. යමාන තායලන්වත් යත්රැම් කරලා යෙන්න ෙැරිලු. 
ඒ මහත්ම ා යමයතක් ඒ ප්ිනක්ම් කරන්න ය ාමු කරප්ු සූම කලාණ 
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මිතරය ක්ම ලං යවනයකාට යම ා නැවත නැවතත් යම් ප්රශ්න  
කි නවලු, යම්ක සම්ප්ූණය අසාධාරණ ි කි ලා. 

 ම් කිසි යකයනක ් ක ිනවා නම් ඔ  සවයඥ න ් වහන්යස් 
අභිඥායවන් යේශනා කර ි කි න යම් ඒකාන්ත යවන මාගයය ් මම දැන් 
ගි ා, යකෝ මට යමානවක්වත් වුයණ් නූ, මට විමුක්ත ික් ලැෙුයණ් නූ, 
මයග් යසෝක ප්රියෙව් දුරැ වයුණ් නූ කි ලා කථා කරනවා නම්, ඒක අර 
ප්රිෙරාජක ායග් වැයේ වයග් තම ි. සවයඥ න් වහනය්ස් ඒ යවලාවට 
නිශ්ශේෙතාව තම ි රකිනය්න්. ආනන්ෙ ස්වාමීන් වහන්යස් විතරක් අර 
මනුස්ස ායග් මත්තට යවන්න ති න විනාශ  වැළැක්වීම සඳහා 
කි නවා, ඔයහාම යනයම ි ඔ  ප්රශ්යන් අහන්යන්. වැරදිේචා ගැන 
අහන්න එප්ා. හරි ගි  යකයනක් ඉන්නවා නම් යමයතක් යම් යලෝයක්, 
ඒ යකනා ගි  මාගය  යමාකක්ෙ ඇහුයවාත්, අන්න අභිඥායවන් දැන වදාළා 
වූ ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන  සවයඥ න ්වහන්යස ්යේශනා කරනවා. ඒක 
නිසා අප්ි  ම් ප්රමාණ කට, මත්තට සාකේඡා කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන යම් සතර සතිප්ට්ඨානය න් ලැබි   ුතු  ම් ආනිසංස ක් අප්ට 
ලොගන්න ෙැරි යවලා, යමේචර යම් ඒකා න මාගය  කි ලා යමාකෙ 
මට යම්ක ලොගන්න ෙැරි වුයණ්? කි ලා අහනවා නම්, ඒක 
ඒකාන්තය න්ම අනවශ ප්රශ්න අහලා සවයඥ න් වහන්යස් යවයහස 
කරලා, ඒ කරලා ඉවරලා, ආනන්ෙ සව්ාමීන් වහන්යස්යගන් උත්තර 
ලොගත්තා වූ උත්ති  ප්රිෙරාජක ා වයග් තම ි. 

ඒ නිසා ඒකා න මාගය  කි න එක අප්ි යත්රැම්ගනන් ඕනූ - 
අනිකුත් අර්ථ විවරණවලට අප්ි ඉඩ ති මු - අප්ට යත්රැම්ගන්න 
ති න්යන් යම් තාක් කල්  ම් කිසි සාර්ථක විමකු්ති මාගය ක්, සාර්ථක 
නිවන් මාගය ක් වුණා නම්, ඒ මාගය  තම ි යම් සතර සතිප්ට්ඨාන , 
සම්ප්ූණය විසඳුමක් ලැයෙන. ඒකට අප්ට කි න්න ප්ළුුවන් ඒකා න මාගය  
කි ලා. ඒකා න මාගයය ් ගමන් කරනයකාට හම්ෙු යවන සැතප්ුම් කණු 
තමා, අවස්ථාවල් තමා, සත්ත්ව ායග් විශුේධි  ආදී යකාට ඇත්තා වූ 
ආනිසංස ෙහ . 

ඉතින් අප්ට අෙ ලැබිලා තියෙන කාලය න් මීට වඩා ඉඩ ප්රස්තා 
ලැයෙන්යන් නැති නිසා අෙ යම් අප්ි ප්ෙනමක් සදූානම් කරගත්යත්, 
ප්ිවිසමුක් ලොගත්යත් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ප්ළිිෙඳව වටප්ිට සූදානම් 
කරගැනීමට ි. සවයඥ න් වහන්යස් යම් ඒකා න මාගය  විස්තර කිරීමට 
මුලිනම් යේශනා කරනන්ා වූ ඒ ආනිසංස සහිත සූතර යකාටස් ඉදිරිප්ත් 
කරයගන ඒවා සාකේඡා කරනන්ට ෙලායප්ායරාත්තු යවන අතර, යම් 
තාක් කල් යම් අහප්ු ධමය යකාට්ඨාශවලින් අප් ි න මාර්ග  තුළ  ම් කිසි 
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විදි කට අස්වැසිල්ලක්,  ම් විදි කට මධ ය ක්, ශක්ති ක් යවනවා 
නම්, ප්රධාන වශය න්ම ඒකට යහ්තු යවන්යන් යම් සති  කි න එකම 
මචතසික  .ි යමන්න යම් මචතසික  වැඩීම තම  ිඅප්ි යම් තාක් 
කල් කරයගන ආප්ු වැයේ යකාඳු ඇට යප්ළ. ඒ සඳහා ප්ිට යකයනකුට 
අප් යවනුයවන් කළ හැක ියෙ ක ්ඇත්යත්ම නූ. කළ  ුත්ත කරනන් 
ඕයන තමනම් ි. 

ඉතින් අෙ යම් රැස් යවලා ඉන්න ප්ිරිස ඒ ප්ිළිෙඳව සම්ප්ූර්ණ 
ජීවිත ප්රිතාගය න් ය දී ඉන්න ප්ිරිසක.් ඒ නිසා සන්යතෝස යවන්න 
ප්ුළුවන්. අයප්් යම් වැඩ ප්ිළියවළ මූලික වශය නම් සතිප්ට්ඨාන ට 
ය යෙන්නා වූ සති ම මලු් යවලා කරන කට ුත්තක්. ඒකටම ි, අදාළ 
උප්කාර කරන්නා වූ යම් සූතර යකාටස් ඉදිරි ට ගත්යත්. ඒක අප්ට 
මූලධමය වශය න් යහ්තු යව්වා! යම් අනුව අයප්් ප්රාය ෝගික දැනුමත් 
මූලධර්ම දැනුමත ්එකත ුකරයගන අයප්් සත ි තවතවත් දි ුණ ුයවලා 
සුප්තිට්ිත සති ක් ෙවට ප්ත් යවන්න අෙ යම් ප්ැවැත්වුණු ධර්ම 
යේශනාවත් යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න ප්රාර්ථනායවන් අෙට 
නි මිත යම් ධර්ම යේශනාව යමතනින් අවසාන කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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2-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“එකාය්නා අයං භකි්ඛ්ව, ම්ග්ගා සත්තානං  විසුද්ියා 
්සාකපරිද් වානං සමතික්කමාය දුක්ඛ්ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය 
ඤායස්ස අිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය, යදි’ ං චත්තා්රා 
සතිපට්ඨානා. කත්ම චත්තා්රා? ඉධ, භික්ඛ්ව, භික්ඛූ කා්ය 

කායානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති.” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
ගි  සතිය ් වස් කාලය  සූදානම් වීමක් වශය න් ආරම්භ ක් 
ලොගත්යත් වටිනා සූතර කට, ය ෝගාවචර ජීවිත කට අවශම කරන 
සතිප්ට්ඨාන සූතර . ඒ ආරම්භ  වශය න් අප්ි එදා මතක් කරගත්තා 
සවයඥ න් වහන්යස් කුරැ රට කම්මාස්සෙම්ම ක ින ගරාමය  න ිම් ගයම් 
වාස  කරන සමය හි සිව්වණක් ප්ිරියසන් භික්ෂුන් වහන්යස්ලා භිකු්ෂ 
සංඝ ා ආමන්තරණ  කරලා යම් විදියහ ආරම්භ ක් කළ ි කි න එක. 
යම් විදිහට ආනනේ ස්වාමීන් වහන්යස් විසනි් ප්රථම ධමය සංගා නාව 
සඳහා සකස් කරන්ඩ ය දිේච ආරම්භක හඳුන්වාදීයම් ප්ාඨ ක් සූතර 
ප්ිටකය ් සූම සූතර කම වායග ් දැකගන්න ප්ුළුවන්. ඒයකදී 
සම්ප්රදා ානුකූල ඉදිරිප්ත් කරිීම වන ‘එවං ් ම සුතං’ ක ින එයකන් තම ි 
ප්ටන් අරගන්යන්, ‘මා විසනි් යමයස් අසන ලදි’ කි ලා. ඒ නිසා ඒක 
ආනන්ෙ ස්වාමීන්වහන්යසය්ග් ඉදිරිප්ත් කරන ස්වරූප් , ඒ සමය ් 
සවයඥ න් වහන්යස් කරුැ රට කම්මාස්සෙම්ම ක ින නි ම් ගයම් භකි්ෂු 
ප්ිරිස අමතලා යම් විදි ට යේශනා කළ ි ක ිලා. 

ඉතින් අර අට්ඨකථා ස්වරූප් , අප්ි එදා අවසාන යකාටයසදි 
මතක් කරගත්තා වයග් යම් කම්මාස්සෙම්ම ක ින නිගම, නි ම් ගම, 
කුරැ රට ආඪ ප්රයේශ ක ්  , ඍතු සප්්ප්ා  ලැබිලා ආහාර සප්්ප්ා  
ලැබිලා යොයහෝම සාමය න් සමාදානය න් ගත කරන ප්ිරිසක් නිසා 
යමායළ් කලප්්නාව යොයහෝම ප්රිිසිදු  , ඤාණ ශක්ත ි යහාඳ  , කි න 
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24 
  

එක ප්රිසර කාරණාවක් වශය න් යප්නන්ලා යෙනවා. ඒ නිසා සවයඥ න් 
වහන්යස් කුරැ රට කම්මාස්සෙම්ම කි න ගම යම් සූතර යේශනාවට 
ප්සුබිම වශය න ්වියශ්ෂය න් යතෝරා යේරා යේශනා කරන ලෙේක් ෙව 
අයප්් සම්ප්රදාය ් යප්නන්ලා යෙනවා. ඒ වායග්ම තම ි ඒවායග් 
සම්ප්රදාය න් යප්න්නලා යෙන යකාටස යනාසලකා යහෝ එයහම 
නැත්නම් ඒකත් එක්ක ගළප්මින ්යහෝ සලකා ෙැලුයවාත් යම්ක යේශනා 
කරලා තිය න්යන් භික්ෂුන ් වහන්යස්ලාට ි. ‘භික්ඛ්වා’ කි ලා තම ි 
ආමන්තරණ  කරන්යන. “භ ්න්ත’ති ් ත භික්ඛූ භගව්තා පච්ච්ස්සාසුං” 
ඒ රට  හිටි ා වූ මහා සඞ්ඝ රත්න  “එයහම ි, ස්වාමීන ්වහන්ස” කි ලා 
සවයඥ න ්වහන්යස්ට ප්රතුත්තර යෙනවා. ප්රතිවෙන ්යෙනවා. ඒ නිසා 
භික්ෂනූ් වහන්යස්ලාට යේශනා කරප්ු එකක් කි න ඒයක අනික් 
යකළවර. 

ඒ රට ගැන සලකලා ඒ ජන ා ගැන සලකලා ඤාණවන්ත 
මනුෂය ෝ ගැන සලකලා සතිප්ට්ඨාන සූතර  යේශනා කළා ක ින එක, 
එක් මත කට වැයටනව. තමන්වහන්යස් සමග චාරිකායව් නිතයරෝම 
හැසියරන භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට යේශනා කළා කි නයකාට එක 
ප්ැත්තකට  නවා. අර රට්ටු ගැන ඍතු ගුණ  ගැන ආහාර සප්්ප්ා  
ගැන හිතනයකාට හියතනවා සවයඥ න් වහන්යස් ඒ යේශ , කාල , ඒ 
ප්ුෙග්ලය ෝ ෙලලා කුරැ රටට සීමා කරලා යම්ක යේශනා කළ ි ක ිලා. 
නමුත් සූතර ප්ිටක  හදාරන යකයනකුට වැටයහනවා යම් සතිප්ට්ඨාන 
ධමය  එක ප්ිඬුවක් වශය න් යමතන යේශනා වුණාට සං ුත්ත 
නිකාය ත් අංගුත්තර නිකාය ත් අයනක් තැන්වලත් යොයහෝම රසවත් 
විදි ට සවයඥ න් වහන්යස් විසින් ඉදිරිප්ත් කරලා තිය නවා. ඒ වායගම 
අප්ි අෙ ඒ මාතෘකාවට ඉස්සරහට ති ාගත්ත ඉදිරිප්ත් කරගත්ත 
“එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා” කි න ඒ හතක් වූ ආනිශංස 
කථාවත් අයනකුත් තැන්වල - සූතර ප්ිටකය ත් යම් සූතරය ්ත් සඳහන් 
යවනවා. 

ඒ නිසා ඒ ප්ුෙග්ලය ෝ ගැන, නැතන්ම් කුරැ රට ජන ා ගැන 
හිතලා, ඒ ප්රයේශ  ගැන හිතලා, කාල  ගැන හිතලා, යේශනා කළා 
කි නයකාට හුඟයෙයනක් හිතනවා ඒ තැන වියශ්ෂ ක්, යම්යක ගුප්්ත 
භාව ක්, යම් සූතරය ් වියශෂ් අමතර ලකුණක් ත ිනව ි කි ලා. නමුත් 
එයහම හිතන්න ෙූ. සූතර ප්ිටකය ් විවිධ තැන්වල යම්ක දැකගන්න 
ලැයෙනවා. නමුත් ඒ එකක් වශය න් සංගරහ යවලා තිය න්යන නම්, 
ඔක්යකාම අංග සම්ප්ූණය කරලා, යම් සතිප්ට්ඨාන සූතර  තම ි. ඒක 
මජ්ඣිම නිකාය ත් හම්ෙ යවනවා. දීඝ නිකාය ත් ලැයෙනවා. මජ්ඣමි 
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නිකාය ් ෙහයවනි සූතර  වශය න් ෙකව්නයකාට ඒක මධස්ථ 
ප්රමාණ ට කරල ි යේශනා කරලා තිය න්යන. දීඝ නකිාය ් 
ලැයෙන්යන දීර්ඝ වශය න්. ඒ යවනස, මජ්ඣිම නකිාය  සූතර ත් දීඝ 
නිකාය  සූතර ත් අතර යවනසකට තිය න්යන දීඝ නිකාය  සූතරය ් 
චතුරා ය සත  යේශනාව යොයහෝම සවිස්තරව යේශනා කරනව 
කම්මාස්සෙම්ම රයට්. එයහම නැත්නම් අයනත් ඒව වචයනන් වචයනට 
සමානකමක් ෙකව්නව. ඒ නිසා එක ප්ැත්තකට හිතන්න ප්ුළුවන්, අර 
සම්ප්රදා  වශය න් ඒක එක තැනකදී එක ප්ෙු්ගල ප්රිිසක් අරෙ ා එක 
කායලකදී යේශනා කළා ක ින අෙහස ඒ සූතර ට ඇති වටිනා අමතර 
ගති ක් එකතු කරන්න කරප්ු යෙ ක් ක ිලා හිතන්නත් ප්ුළුවන්. 

අනික් ප්ැත්යතන් ‘භික්ඛයව’ ක ිලා ආමන්තරණ  යකරැයව් 
භික්ෂනූ් වහන්යස්ලාට කි ලා හිතනයකාට තව යකයනක් හිතන්න 
ප්ුළුවන්, යම්ක ගිහි ඇත්තන්ට අදාළ නූ. යම්ක උසස් ශීල, උසස් සමාධි, 
උසස් භාවනා කරන ප්ූණයකාලීනව කැප් යවලා වැඩ කරන භික්ෂනූ් 
වහන්යස්ලාට ප්මණ ි යේශනා කයළ් කි ලා ෙැහැර කරනන්ත් ඉඩ 
තිය නවා. එයහම එකක් ගනන්ත් නරක ි. ඒ යමාකෙ? සවයඥ න් 
වහන්යස් ධමය ක් යේශනා කරනයකාට වියශ්ෂය න ් වින  ප්ිටකය ් 
යේවල් ඇරැණාම සිව්වණක් ප්ිරිසම අභිමුඛ ි. ඒ සවි්වණක් ප්රිියසහි 
උත්තම වූ යකාටසට කථා කරලා තම  ි ආමනත්රණ  කරන්යන්. 
සභාවකට ගි ාම සභාප්තිතුමනි, ක ිලා ඒ සභායව් ඉන්න 
සභාප්තිතුමාට ආමන්තරණ  කරනවා. ප්ාර්ලයිම්න්තුයව් නම් 
කථානා කතුමනි, කි ලා. නමුත් ඒයකන් අෙහස් කරන්යන් නූ ඒ කථාව 
ඒ සභාප්තිට යහෝ කථානා කට කරන යෙ ක් ක ිලා. සභාවටම සම ි. 
ඒ වයග්ම තම ි යම් ප්ිරියස ්ඉන්නා වූ භික්ෂුන් වහන්යස්ලා ආමන්තරණ  
කළාට භික්ෂුණීන් හිටි ා නම් උප්ාසක උප්ාසිකාවන් හිටි ා නම්, ඒ 
ඇත්තන් අමතක යකරැවා යහෝ මදි ප්ුංචිකම් කර කථා කිරීමක් යනයම ි. 
යම් සභා නීති ක්. ඒ නිසා ඒක ගිහිය ා ගැන අමතක කරලා යේශනා 
කළා කි ලා එක ප්ැත්තකට  න්ට නරක ි. 

එයහම නැත්නම් කුරැ රට වාසී ගිහි ඇත්තන් ගැන ප්මණකම් 
සිහිප්ත් කරලා වියශ්ෂය න ්කරප් ුයෙ ක්  කි ලා හිතාගන්නත් නරක ි. 
යම් යෙක අතරමැෙට ගත්තහම ගිහි යව්වා! ප්ැවිදි යව්වා!  ම් කිසි 
යකයනකුට යමන්න යම් සවයඥ න ් වහන්යස් විසින ් යලෝක ශාසන  
යහෝ, නැත්නම් යලෝක ශාසන  සඳහා යේශනා කරන ලෙ අසූහාරදාහක් 
වුණ ි කි න ධමයසක්න්ධ  යහෝ එයහම නැත්නම් යම් සතර සතිප්ට්ඨාන 
ධමයස්කන්ධය න් අෙහස ්කරනන්ා වූ, හතක ් ව ූආනිසංස ඕනූ නම්, 
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වියශ්ෂය න්ම අත්දැකමී් වශය න්, තමා වශය න්, යමයලෝ වශය න ්යම් 
ජීවිතය ් අවශ නම් ඒ ඕනූම යකයනකුට යම් සතිප්ට්ඨාන කැප් .ි අර 
සම්ප්රදා ානුකූලව අයප්් කථායව් දැක්යවන විදි ට සූතරය ් ඉතාම 
වටිනාකමක් ෙක්වලා කුරැ රට වාසීන් සඳහා යේශනා කරන කුරැ රට 
වාසීන්යග් වියශ්ෂ ශරේධා ඤාණ සම්ප්ර ුක්ත ගති ෙකව්නයකාට ඒයකන් 
ඇත්තටම කාටත් ආරාධනා කරන ගති ක ් තිය නවා. කුරැ රට 
වැසි න්ට යේශනා කරප් ු නිසා භික්ෂු භික්ෂුණීන් වහන්යස්ලාට 
අමුතුයවන් ක ිනන්ම යෙ ක් නූ. 

නමුත් ඒ තරම් සාෙරව යම් සිව්වණක් ප්ිරිසට යේශනා කරන 
ෙවට සාෙරව අයප්් සම්ප්රදා  ඉදිරිප්ත් කළත් යම් මූතක් යවනකල්, ඒ 
කි න්යන් අයප්් ව යසන ් කි නවා නම් අවුරැදු 30ක් 40 කට ඈත 
 නකලම් යම් සතිප්ට්ඨාන තිෙුයණ් ආරක්ෂක ප්ිරිතක් වශය න්. එයහම 
නැත්නම් වියශ්ෂ ආනිශංසජනක ගුප්්ත ධමය ක් වශය න් තම ි 
ති ායගන හිටිය ්. ආන්න ඒ විදි ට සතිප්ට්ඨාන  මලු සිට අගට, අග 
සිට මුලට ආදී වශය න් සාකේඡා කරමින් ගත කරන කායලත් ඒක අර 
කුරැ රටට යේශනා කළා ක ිලා උතුම් කර සලකන ගති ක් අෙ අවුරැදු 
යෙෙහස් ප්න්සි ගානක් ගත යවේචි සිංහල යෙෞේධ ා තුළ ප්වා 
ප්ැවතුණා. නමුත් අවාසනාවකට වුයණ් ඒ කටප්ාඩම් කිරීයම්දී යම් 
යමාකක් සඳහාෙ යම් සූතර  ප්ාවිේචි යකාරන්යන? යමයලෝ වශය න් 
ගන්ඩ තිය න වැයේ යමාකක්ෙ? කි න වියශ්ෂය න්ම අප්ි ඉදිරිප්ත් 
කරගත්තා වූ යම් ආනිශංස හත යොයහෝමත්ම අඩු උප්ය ෝගිතාවකින් 
අඩු ප්රය ෝජන ක් සලකලා තම ි ප්ාවිේචි කයළ්. ඒකත් සූතරය ්ම නිකන් 
හුදු වචන ටිකක් ප්මණ ි. 

‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව, ම්ග්ගා’ කි ලා අයනකුත ්සූතරවල 
යනාෙක්නා තායලට සවයඥ න් වහන්යස් යම් සූතර  වියශ්ෂ යකාට 
දැක්වීමට ප්ාවිේචි කරන යම් මුල් වචන හත, මුල් කාරණා හත යොයහෝම 
ප්ුංචි කරලා සලකන ගති ක් තිය නවා. ප්සගුි  අවුරැදු 20, 30 කාල  
තුළ තම ි යම් සූතරය ් ඉතාම වැෙගත් යකාටස යම්ක ෙවට විවිධ අථය 
නිරූප්ණ එන්ට ප්ටන් අරගත්යත. ඒක 2500ය  ෙුේධ ජ න්තිය  නැගී 
සිටීම ක ින එකට යොයහෝම කිට්ටුව සම්ෙන්ධ කරල යෙන්ඩ ප්ළුුවන්. 
ඒකට වියශ්ෂය නම් අයප්් යලෝකය ් තිය න ප්ුංචි යෙෞේධ රාජවල 
ඉන්න කිසිම යකයනක ්විරැේධ යවන එකක ්නූ. සතිප්ට්ඨානය ් තිය න 
යම් ආනිශංස රාශි  ‘සත් තානං  විසුද්ියා’ ආදී යකාට ඇත්තා වූ ආනිශංස 
රාශි  තාම මැරිේච යෙ ක්වත ් ප්ණ ගි  යෙ ක්වත් යනයම ි. 
එකාන්තය න් ප්රය ෝජන ගන්න ප්ුළුවන්. කරුැ රටවාසීන්ට නිර්යේශ 
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යකරැවා ක ින යකාට ගිහි ඇත්තන්ට උප්ාසක උප්ාසිකාවන්ට ප්රය ෝජන 
ගන්නට ප්ුළුවන්, ප්ැවිදි ඇත්තන් ගැන කමුන කථාෙ? ක ිලා ඒයක 
යලාකු ඇතුළාන්යතන්ම විප්්ලව ක්, නැගී සිටීමක්, ඉදිරිප්ත් වීමක් සිේධ 
වුණා. ඒ නිසා යම්ක ෙුෙධ් ජ න්තිය ් ඇති වුණා වූ නැගී සිටීම 
යමතනින් ප්ිඬු කර යප්න්වනවා. ඒ නිසා අප්ි ඒයකන් සන්යතෝෂ ට ප්ත් 
යවන්න ඕනූ. අයප්් කායල් යවනයකාට යම් යප්ට්ටි ක ෙහා තිබිලා 
සඟවායගන අවුරැදු ගණනක් ඉඳලා, යප්ට්ටි ක් තිය න ෙව දැනයගන 
හිටි ා. නමුත් දැන් අප්ිට  තුර ලැබිලා තිය නවා. ඒ  තුර හරි ට ඒ 
හිලට දාලා කරකැවුයවාත් ඇයරනවා. ඇරිේචහම ඒයක් තිය න යේවල් 
අප්ිට සජීවීව දැකගන්න ප්ළුුවන ් විතරක ් යනයම  ිතක්යස්රැ කරනන් 
ප්ුළුවන්, ප්ාවිේචි කරනන් ප්ළුුවන.් යමේචර කල් හැෙැ  ිඅප්ට ඒක ඉතාම 
යගෞරවනී  යෙ ක් වයග් ඔයහාම ඇරලා ෙලලා නාස්ති කරන්ඩ එප් ි 
කි න මට්ටයම් උඩ ති ායගන ආප්ු රැකයගන ආප් ුෙූෙල ක් වයග් එකක් 
කි ලා හිතාගත්තා. ඉතින් ඒ ඇත්යතාත් ඒයකන් යලාකු රාජකාරි ක් 
ඉෂ්ට කරලා තිය නවා. උප්කාර ක් ඉෂ්ට කරල තිය නව. නමුත් අපි් 
අෙ ඉන්යන් ඒක ඇරලා ෙලලා ඒයක තිය න යේවල ්එක එකක්, එක 
එකක් තමන් ආභරණත් ප්ැළඳයගන කූමක් නම් කාල බීල ආදී වශය න් 
ප්රය ෝජන ගන්නව. 

ආන්න ඒකට  නයකාට, ඒ විදිහට අර්ථ  සලකලා ප්රය ෝජන  
සලකලා උප්ය ෝගිතාව සලකලා සතිප්ට්ඨාන සූතර  ප්ාවිේචි කරනඩ් 
 නයකාට අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්ත ඒ ආනිශංස හත අලුත්ම ප්ණක් 
ප්ණගන්නව. විවිධාකාර සජීවී අර්ථ නිරූප්ණ යෙනව. යම්ක යෙනයකාට 
යෙනයකාට සතිප්ට්ඨාන ධමය ට ෙැහැයගන, යවන විදිහකට කි නව නම් 
මුළු හදිනම් යම්ක කරන යකනාට වියශ්ෂ මධ ය ක්, කළුුගැන්වීමක්, 
උනන්දු කරවීමක්, ප්ිරිස අතරට සමීප් කරවීමක්, සංසාර භ  ප්ිළිෙඳව 
සංයව්ග ඤාණ ප්හළ කර දීමක් සිේධ යවනවා. ඒ නසිායෙෝ අෙ කායල 
යම් අවුරැදු ගාණකට ප්ස්යස යම් වයග් ප්ණක් ගනන් ප්ුළුවන් ගත ි, එදා 
සවයඥ න ්වහන්යස ්වැඩ ඉන්න කායල තිය නන් ඇත.ි ඒක  ියම් සූතර  
යමාකේෙ ක ිනඩ්ත් කලනි් සවයඥ න් වහන්යස ් යේශනා කයළ්, 
මහයණනි යමන්න යමයහම ආනිශංස හතක්. අෙ කායල් යවළඳ 
වාප්ාරවල යම්ක යප්රෝඩා ස්වරූප්ය න් ගැයනනව. ෙඩු විකුණන්ට 
ඉස්සරලා ඒක ප්ිළිෙඳව ගුණ කථන ක් කරනවා. අයප්් සමහර 
ප්ත්තරවලට දාලා තිය නවා ‘හරි ගි ාම ගාස්තු යගවීයම් කරම ක්, අප් 
කර දුන් ගුරැකම් වැරදුයණ් නැත, කරනඩ්, යමනන් හරි ගි ාම ගාස්තුව 
යගවන්න’ ක ිලා. ඉතින් එතයකාට විශ්වාස  එයහ යමයහ වැනි වැනි 
ඉන්න ඇත්යතාත් හරි ගිය ් නැත්නම් මට ගාස්තු යගවන්යන නැතුව 
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ඉන්න ප්ුළුවන්යන කි ල, එයහම නැත්නම් තව ගරුැකමකට  න්න 
ප්ුළුවන්. කූල්ලක් අතට දීල ඒක කාලා ෙලලා යහාඳ නම් සල්ලි 
යගවන්න කි ලා. 

ආන්න ඒ වයග් තම  ිසවයඥ න් වහන්යස් යම් සූතර යේශනාවට 
කලින ්“එකාය්නා අයං භකි්ඛ්ව ම්ග්ගා” කි ලා තමන් වහන්යස්යග් 
ෙුේධ කෘත  සන්යතෝයසන් සදිු කළා. එයහම නැත්නම් සවයඥ න් 
වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන සූතර  යම් විදි ට ප්ිඬු කරනවා. ඒ ඒකා න මාගය  
ප්ිළිෙඳව අර හතක ්වූ ප්ෙ විස්තර කරනව වයග්ම අෙ කායලත් විවිධාකාර 
මත තිය නව. අප්ි ගි  ප්ාර උත්ති  සූතරය ් සඳහන් කරගත්තා වයග් 
අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගන්නවා යොයහෝමත්ම ප්රාය ෝගික මත ක්. එයහම නම් 
 ම් තාක් ෙුදු, ප්යස් ෙුදු, මහ රහත්, අගරශරාවක ආදී උත්තම න් 
වහන්යස්ලා  ම් ආ ය න ්වහන්යස්ලා ප්ිරිසක් ආ ය භූමි ට වැඩම 
කළා නම්, යම් ෙුේධ ශාසනය ් යහෝ යප්ර ෙුේධ ශාසනය ්, 
ඒකාන්තය න්ම වැඩම කයළ් යම් වායග්ම ි. ඒ අතින් ෙලනයකාට යම්ක 
ඒකා න ි. අනන් එවැනි ඒකා න මාගය ක් අප්ි ප්ැවිදි ඇත්යතෝ නම් 
සිවුර දීලා සිවුර ඉල්ලායගන ප්ැවිේෙ ඉල්ලනයකාට ක ින වාක වායග, 
එයහම නැත්නම් ගිහි යකයනක් තමන්යග් සාමාන කාම ජීවිත  
අතහැරලා අටසිල්, ෙසසිල් ආදි  රකින යවලාවට ඉදිරිප්ත් කරගන්ට  ම් 
ප්රමාථය ක් තිය නව නම් ඒ ප්රමාථය  සවයඥ න් වහන්යස් හතකට 
කඩලා යප්න්නනව ප්ි වයරන් ප්ි වර ලැයෙනව කි ල. ඒකා න 
මාගය ක් යප්න්නවා ප්ි වයරන් ප් ිවර නගින, අවසාන යකළවරත්, 
අවසායනන් කළුුගැන්යවන යකළවරත් සඳහන් ඇතුව, හතකින් 
යප්න්නව. ‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා සත්තානං විසුද්ියා’. 
සත්ත්ව ායග් විසුේධි  ප්ණිිස යම්ක තම ි ඒකා න මාගය . යමාකේෙ? 
යහාඳින් කරයගන ගිය ාත් ඉස්සරහට  න්න ප්ළුුවන් ක ින එක. 
සත්තානං විසුද්ධධි ා කවි්වට ප්ස්යස ෙුදුරජාණන් වහන්යස් ඒ මනුෂය ා 
යගනි ල නාවලා හඳුන් කිරි ප්ැන් ගන්නලා සුේෙ කරගනඩ් හෙන 
කථාවක්, යම් ක  ශුෙධ් කරිීමකට වඩා යමතනදී අප්ිට ගන්න තිය න්යන 
හිත සුේෙ කරන වැඩ ප්ළිියවළක්. සත්ත්ව ායග් චිත්ත ප්ාරිසුේධි  ප්ිණිස 
ක  හිත යෙකම ගැයනනවා, නමුත් යමතනදී චිත්ත ප්ාරිසුෙධ්ි  ප්ිණිස 
ඒකා න මාගය  ි. 

සවයඥ යේශනායව් නැත්නම් සවයඥ න් වහන්යස ්සවයඥතාඥාන  
ලොගත්තට ප්ස්යස යලෝක  ගැන කරන විගරහ  හැටි ට ෙලනයකාට 
“පභස්සර’මි ං භික්ඛ්ව චිත්තං, තඤච ්ඛා ආගඞ්තු්කහි 
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29 
 

උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨං”2 ෙුදුරජාණන් වහන්යසට් යම්ක විනිවිෙ 
දැකලා ෙලනයකාට යප්්න්යන් ෙණ කි න ෙණ අහන, උන්වහන්යස්යග 
ශාසනය  ප්හළ යවන තාක් කල් ස ිලු වියන  ජනතාව තුළ ගැේ 
යවලා තිය න, නැත්නම් වියන  ජනතාවන්යග් සන්තාන තුළ ගැේ 
යවලා තිය න සිත ප්රභාස්වර ි. ප්ැහැ  විහියෙනවා. ප්ැහැසර ි. 
‘පභස්සර’මි ං භික්ඛ්ව චිත්තං.’ ඒයකදි සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා 
කයළ් නූ යම් ස්තරී චිත්ත , ප්ුරැෂ චිත්ත , ොල චිත්ත , වැඩිමහල් 
චිත්ත  කි ලා. අප්ි ඒකට ප්ෙ ක් එකතු කරගනන්ව වියන  ජනතාව 
කි ලා. ඒ යමාකෙ? අයනක ්ඇත්තන්ට යම් ෙුදු ෙණ ඇයහන්යන් නූයන. 
ෙුදු ෙණ ඇයහන, ෙුදු ෙණ ප්ිළගිනන් ඇත්තන්ට අප්ි කි නව වියන  
ජනතාව, ෙුදු රජාණන් වහන්යස්යග් ධමය  අනවු හැසියරන ජනතාව 
කි ලා. අනකි් ඇත්තන්යග් හිත ප්රභාස්වර නූ කි න එක යනයම ි 
ඒයකන් අෙහස් කරන්යන. ප්රභාස්වර ි, නමුත් සවයඥ න් වහන්යස් 
නමැති ඉර ප්ා ලා තිෙුණාට ඒ ඇත්යතා තාම යදාරවල් ඇරලා නූ. 
ඇතුයළ් කරැවයල් ඉන්යන. යෙෞේධ ා - නැත්නම් යම් වියන  
ජනතාවට වැයටන යකාටස- සවයඥ න් වහන්යස් කි න ඉර ප්ා ල 
තිය න ෙව දැනයගන දැන් ජයනල් යදාරවල් ඇරල, එළ ි වැටිලා. 

ආන්න එවැනි ජනතාවට හියත් ප්රභාස්වර ගති  මතු කරගන්න 
තිය න අවස්ථාව සවයඥ න් වහන්යස් යනාෙනන්ා නාඳුනන ඇත්තන්ට ි 
යම් කි න්යන්. ආන්න ඒ ඇත්යතා හිතාගන්ට ඕනැ අයප්් යම් හිත 
ප්රභාස්වර ි ක ිලා. ඒ කවරුැ ක ිප්ු නිසාෙ? සවයඥ න් වහන්යස් කි ප්ු 
නිසා. ‘තඤච ්ඛා ආගඞ්තු් කහි උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨං’ එවැනි 
ප්රභාස්වර හිතක් නමුත් ආගන්තුකව ප්ිටින් ඇවිත් ඇලිලා ගැලිලා 
තිය න්නා වූ උප්ක්යලස ධමය නිසා කළිිටි යවලා තිය නව. ඒක හරි ට 
යස්රිවාණිජ ජාතකය ් රන් තලි  වායග්. තලි ක ්තිෙුණා, රැකයගන 
හිටි ා, දුම් වැදිල දුම් වැදිල ඒක යහාෙයටෝම කළු යවලා තිෙුණා. ඉතින් 
ඒ ෙරැවා අඬන යවලායවදි අත්තම්මා හිතුව යම්ක විකුණල හරි ඒ 
ෙරැවට වළලු යෙකක් අරන් යෙන්න ඕනූ කි ලා. ඒ නසිා ඉස්සරලා ආප්ු 
යස්රිවාණිජ කි න යවයළන්දාට දුන්නට ප්ස්යස ඒ මනුස්ස ායග් 
මකරාටික ගති  නිසා වැඩිප්ුර ගාණක් යනාදී යම් තලි  ලං 
කරගැනීයම් අෙහසනි්, යහාඳටම දැනගත්තා යම්ක වටින එකක් ෙව, ඊට 
ප්ස්යස කි නව යම්ක මළකඩ කාලා යම්යකන් ඇති වැඩක් නූ, යම්කට 
වළලු යෙන්ඩ ෙූ. ෙවයස යවළදාම් කරල වළල්ලක් කැඩිේච එකක් ති නව 
නම් දීල යම්ක යගනි න්නං කි ලා අර රන ්තලි  යොයහෝම ප්ාේචල් 

                                                           
2 අංගුත්තරනිකා , ඒකක නිප්ාත , ප්භස්සර වර්ග , ප්ඨම සූතර  
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කළා. නමුත් ඊට ප්ස්යස ආප්ු කේඡප්ුට යවයළන්දාත ්එ  ෙකිනයකාටම 
ඉදිකටු තුඩකින් යප්ාේඩක ්ප්හුරැ ගාලා ෙලලා “අම්යම යම්ක ඉතාම 
වටිනවා. යම්ක ෙඹ රත්තරං තලි ක්. උඹලායග් ප්රම්ප්රායව් තිෙුණු 
වස්තුවක් යම්ක. නමුත් යම්කට යෙන්න තරම් වස්ත ුමං ළඟ නූ. ඒක 
නිසා යම් ගනුයෙනවුට ඔ  ඇත්යතා කැමති නම් මමත් කැමති .ි” ඊට 
ප්ස්යස ඒ අම්මා වගකීම ොරගත්ත “අයන්! ප්ුයත්! ඒයකන් යම්යකන් 
කමක් නූ යම් ෙරැවා අඬනවා. ඒ නිසා උඹට ප්ුළුවන් නම් වළලු යෙකක් 
දීලා ඔ  තල ි අරන ් ප්ල න්!” අයන් අර වළලු යප්ට්ටි ම, වළලු 
ෙඩුකාර යග වළලු යප්ට්ටි ම වායග දීලා තලි  ගත්ත. ආන්න ඔ  වයග් 
ෙශයන ක් තම ි දැන් සවයඥ න් වහන්යස් යම් අප් සැම යකයරහි 
ෙකින්යන. අප්ි හැම යකයනක් තළුම ප්වතින්නා වූ යම් තලි , යමේචර 
යම් ‘අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න්නා ව ූ දුම් වැදිලා, යකයලස් එක්කම 
ගැටිල, අසත්ප්ුරැෂ න් එක්කල හැසිරිල යම්ක කේචල් ෙැඳිල 
තිය න්යන. ඒක ඕනූ යවලාවක ප්ාේචල් කරනන් ප්ුළුවන් 
යස්රිවාණිජය කුට. යම්කට වීදුරැ වළලු යෙකක්, කදා වළලු යෙකක් 
යෙන්න තරම්වත් වටින්යන නූ. හැෙැ  ි අම්මත් ප්ළිිගන්නවා ෙරැවත් 
ප්ිළගිනන්වා. ඒ තරමටම යම්යක ප්ිට යප්ාත්ත නරක් යවේච නිසා 
ඇතුයළ් තිය න ෙඹ රත්තරයන තිය න ප්ැහැසර ගති  ප්රභාසව්ර ගත ි 
මතු යවන්යන නූ. ඒ නිසා ප්හදින යකයනකුට වුණත් හියතනව අයන් 
මයගන් ඇති වැඩක් නූ. ඇ ි ොහිරින් අතගාන ඔක්යකාම ක ින්යන 
යස්රිවාණිජත් කි න්යන, අම්මත් ක ින්යන යම් වළලු යෙකකටවක් වත් 
ගනුයෙනු කරගන්ඩ ෙැරි රන් තලි ක්. නමුත් අර කේඡප්ුට යවයළන්දා 
දැකප් ුගමන ්කිවුවා, අයප්ෝ යම්කට වළලු ඕනි තරම් යෙනන් ප්ුළුවන්. 
යම්ක ෙඹ රත්තරන්යන. ඉදිකට්ටක් ගත්තහම ප්ුළුවන ්අර ප්ිට තිය න 
දැලි කේචල් ප්රයේශ  කප්නන්. 

ඒ වයග්ම තමන්යග් ඥාන  නිසා දැනගත්තා තමන්ට හැකි ාව 
තිය න ෙව. සර්වඥතා ඥාන  ලෙනකම්ම සවයඥ න ්වහන්යස්ට යම් 
ඥාන  තිෙුණා. ඒක තම  ිඅෙ අප් යත්රැම්ගත  ුතුව තිය න්යන්. අප්ි 
කාටවත් ෙණ කි න්න ඉස්යසල්ලා අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕයන අපි් 
ඔක්යකෝටම තිය න්යන එකම ඤාණ . අප් ිළඟ තිය න්යනත් යම් රන් 
තලි ම ි. ඒක ති ායගන අප්ි ඒක ප්ැත්තක දායගන අනුන්යග් රන් තලි 
සුේධ කරන්නට කථා යකරැයවාත් ඒක එතයකාට සම්මා සම්ෙුේධ ක ින 
තමුනුත් නිවන් දැකලා අනුන් නිවන් ෙක්වනවා කි න කථාවට 
ගැළයප්න්යන නූ. ඒ නිසා අප්ිට ප්ුළුවන් යවන්යන කායග හරි කමක් 
නූ ඉදිකට්ටකින් අයප්් යම් රන් තලි  යප්ාේඩක් ප්ාරවයගන යම්ක ෙඹ 
රත්තරන් ෙව අප්ිට දැනගන්න ප්ළුුවන් නම් එදා ඉඳලම අප්ි යප්ෝසත්. ඒ 



  2-වන ධමය යේශන . 
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වයග්ම අප්ි දැනගන්නවා යම් කේචල් ටික නිසා, එයහම නැත්තන් යම්යක 
ප්ිටින් ෙැඳිල තිය න දුම් ගති  නිසා දැන් අප්ටත් ඒක එප්ා යවලා. යම් 
සූම තැනම දාලා තිය න මැටි භාජන ක් වයග්, කළු කරප් ු කඩ ක් 
වයග් අප්ට යප්්න්න ප්ටන් අරගන්නව. සවයඥ න ් වහන්යස් අන්න 
එතනදි යප්ාේඩක් ඒක ප්හුරැගානවා. හුඟයෙයනක් කැමති නූ යම්ක 
ප්හුරැගානවට. රියෙනව ක ිල. අන්න එයහම ප්හුරැගාල යම්යක විශුේධ 
භාව , හියත් විශුේධ භාව , විශුේධ ෙවම මතු කරලා දීයම් උලක් තම ි- 
නැත්නම් ඒසනි සලාකා කි න වචන  සවයඥ න ් වහන්යස් නිතර 
ප්ාවිේචි කරනව. මශල මවෙවරැ යම් ප්ුංචි ඇයඟ් තිය න ඉන්ද්රි  
කැයඩන්යන් බියඳන්යන නැති යවන්න ප්ුංචි සූක්ෂම කූරැවලින් එයහ 
යමයහ කරල තම ි ශලකමය කරන්යන. අන්න ඒ වයග් ප්ුංචි කූරක් 
තම ි යම්ක. යම් සතිප්ට්ඨාන  අප්ිට ප්හුරැ ගාලා යප්න්නනව, ඕනි 
යකයනකුයග් හිත අර ෙඹරත්තරං වායග යොයහෝම ප්රභාස්වර හිතක්. 

අන්න ඒ විශුේධි ලො දීම ප්ිණිස “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව 
ම්ග්ගා”, ඒකා න මාර්ග . එනිසා කාටවක්වත් විශෙු්ධි ක් ලො යෙන්න 
යවන කාටවත් ප්ුළුවන්කමක් නූ. අප්ටත් කායගන්වත ්ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්නත් ෙූ. අප්ිට  ප්ළමුයවනිය න්ම විශව්ාස ක් ඇති කරගන්න 
යවනවා යමන්න යම් වායග් යකයලසිේච හිතක් ඇති යවේච යකයනක් 
සාරාසඞ්ඛ කල්ප් ලක්ෂ ක් යප්රැම් ප්ුරලා ප්ුරලා, උන්වහන්යස් යම්ක 
තමා වශය න් ස්ව ම්භූ වශය න් ඤාණ  අවයෙෝධ කරගත්තාට ප්ස්යස් 
යලෝක ා ප්ිළිෙඳ ප්ුදුමාකාර ෙර්ශන ක් තම ි දැක්යක. සූම යකයනක්ම 
තමතමන්යග් යම් රන් තලි , එයහම නැතන්ම් යම් ප්රභාස්වර හිත 
ති ායගන ඒක රාගය න් යතත් කරමින් ේයව්ෂය න් ප්ලහමින් 
යමෝහය න් අවුල් කරමින ්ඉල්ල ඉල්ලා අඬනවා රන් තලි ක්, ඉල්ල 
ඉල්ලා අඬනවා ප්ැහැසරකමක්, ඉල්ල ඉල්ලා අඬනවා ප්රභාස්වරකමක්, 
ඉල්ල ඉල්ලා අඬනවා විශෙු්ධි ක්. ඉතින් සවයඥ න ්වහන්යස් යම්කට 
රන් තලි ක් යගනත් යෙනවා කි ලා හිතන්නත් එප්ා, අර යස්රිවාණිජ 
වායග් ඔ  ඇත්යතා එක එක්යකයනක් ගාවට රන් තලි  ගනිි ල යවන 
වාප්ාර ක ්කරන්ඩ හෙනව ි කි ලා හිතන්නත් නරක ි. උන්වහන්යස් 
තමන්යග් අතට යෙනවා ප්හුරැගාලා ෙලන්න ඒසනි සලාකාවක්. එයහම 
නැත්නම් කූරක්, යම්ක යප්ාේඩක් ප්හුරැගාල ෙලනඩ්. එතයකාට විශුේධි  
ප්හළ යවනවා. ඒ ප්හුරැගූම යප්්න්යන ටිකක් හීයරන යෙ ක් විදි ට. 
ඒකට ආතාප්ි සම්ප්ජායනා... ආදි විවිධ ගුණ අවශ කරනව.  

ඒ නිසා ප්ළයවනිය නම් සඳහන් කරනන්ා ව ූ යම් ‘සත්තානං 
විසුද්ියා’ කි න කථාව අප්ි යත්රැම් අරගනන් ඕයන සවයඥ න් වහන්යස් 
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විසින් හැකි සඤ්ඤාව ප්හළ කරලා යෙන්න, වැයේට උනන්දු කරන 
මධ ය  යකයනකුට ඇති කරලා යෙන්න ගත්ත එක උප්කරම ක්. යම් 
උප්කරම  ඉදිරි වැඩ සඳහා අතවශ ි. තමන් තුළ විශුේධි ක් ප්හළ 
කරගන්න ෙැරි ෙවක්, නැත්නම් විශුේධි  ප්හළ කරගනන් මට ෙූ, 
විශුේධි  ප්හළ කරගනන් යම් ආත්යම ෙූ, විශෙු්ධි  ප්හළ කරගන්න 
යගෞතම ෙුේධ සාසනය ් ෙූ, ආදී වශය න් කලප්්නා කරන යකනාට 
ඉතින් හරි අමාරැ ි සතිප්ට්ඨායන් යම් ආනිසංස හත ගැන යමයලාව 
වශය න් කතා කරන්න. ඒකට යහාඳට කාරණා දැනයගන කල්ප්නා 
කරන යෙෞෙධ් යකයනක් වශය න් කල්ප්නා කරනන් ප්ළුුවන් - යෙව් 
ආගම්වල තිය න කථාවක ්තම ි යෙවි න් වහන්යස් විසින් මවන ලෙ 
යම් සත්ත්ව ා ප්ාප්තර ි, ඔන්න ඕවයගන් කවදාක්වත ්විශුේධි  ලෙනන් 
ෙූ යෙවි න් වහන්යස්යග ් ආසිරි ගැන්වීමක් නැතවි.  ම් විදිහකින් 
යෙවි න් වහන්යස් ප්ිළගිත්යත් නැත්නම්, යෙවි න් වහන්යස්ට විරැේධව 
කථා කළා නම්, යෙවි න ් වහන්යස් අෙහන්යන නැත්නම්, යෙවි න් 
වහන්යස්යග් සාප් ට ලක ්යවනවා. සදාතනික අප්ා ට වැයටනවා.  ම් 
විදිහකට යෙවි න් වහන්යස ්ප්ිළිගත්තා නම්, යෙවි න් අෙහයගන කට ුතු 
කළා නම්, යෙවි න් වහන්යස් විසින් විශුෙධ්ි ට ප්ත ්කරනවා, එයහම 
නැත්නම් ආසිරි ගන්නනව. යම්කට හරි කැමති .ි යෙෞේධය ාත් 
කැමති ි. යකාන්තරාත් එක යෙන්න තිෙුණා යෙ ි න්ට. යෙ ිය ෝ අෙහන 
එක විතර ි අප්ට තිය නය්න. යෙ ිය ා අෙහයගන සතුන් මැරැවත් 
ඒයක ඇති ප්රශ්න ක් නූ, යහාරකම් කළත් ඒයක ඇති ප්රශ්න ක් නූ, 
යමාකෙ? අප්ි යෙ ිය ෝ අෙහනවා. එයහම යෙ ක ් ෙුේධ සාසනය ් 
සවයඥ න ්වහන්යස ්ගාව යහෝ සංඝ ා වහන්යස් ගාව නැතකිම ගැන 
සමහර ගිහි ඇත්යතෝ හරි ට වික්යෂෝප් ි. යෙවි න් වහන්යස්යග් 
නිය ෝජිතය ක් යහෝ යෙවි න් වහන්යස ්කරන විදියහ සහතික ක් අයප්් 
සංඝ ා වහන්යස්ලායගන ්අප්ට ලැයෙන්යන නූ. ඉතින් ඒ නිසා දැන් 
අයප්් සංඝ ා වහන්යස්ලා ප්ටන් අරන් තිය නව ෙ ෙිල  යප්රළන්ඩ - 
ඇ ි සවයඥ න් වහන්යස් යම් අප්ිට අනුන් විශුෙධ්ි ට ප්ත් කරන්ට අනුන් 
නිවන් ෙක්වන්ට කරම කවිුයව නැත්යත? යමාකෙූ යම් සවයඥ න් වහන්යස් 
ප්රතිගාමී යවලා තිය න්යන? ඒ නිසා ‘ප්රගතිශීලී’ කරනන් හෙනවා. නමුත් 
යම් කරන්ඩ හෙන යකනා ෙන්යන නූ තමන්යග් හිතත් ප්රභාස්වර ි, සතර 
සතිප්ට්ඨාන  වැඩුයවාත් ඒ හිත ප්රභාස්වර ෙවට තමන් සමාෙන් වුණාට 
ප්ස්යස ඒයකන ්එන ගැම්ම, ඒයකන් එන ධමය ශක්ති , එයහම නැත්නම් 
ධමය කම්ප්න  ප්ෘථග්ජන ා ෙන්යන් නූ. හැෙැ ි අර වායග් යවනත් 
ආගම්වල හම්ෙ යවන විදි ට යෙවි න ්වහන්යස්යග ්ආශීවයාෙ  වායග් 
ලාමක තුේඡ යෙ ක් යනයම ි යම් චිත්ත විශුේධි කි ල කි න්යන. චිත්ත 
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විශුේධි  ක ිල කි න්යන තමන් තුළ ඇත්තා වූම ප්රභාස්වර හිත ප්ළිිෙඳව 
හීයනන් යතාල ගාප්ු කිරක් වායග මතක ක් වයග් එ ාට දැයනන්ඩ 
අරිනව. යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා. 

ඉතින් අප්ි ෙන්නව සත්ත විශුේධි කරම ට ගන්නයකාට සීල 
විශුේධි, චිත්ත විශුේධි ආදී ධමයවලට ප්ත් යවනයකාට ඒ ප්ුෙග්ල ා ප්රධාන 
වශය න්ම කාම යලෝකය න් ගලවලා එක්යකෝ රූප් යලෝක ට අරූප් 
යලෝක ට යහෝ ඉන් එහාට යගනි න්න ප්ළුුවන් තරයම යලාකු යවනසක් 
ඇති කරල යෙනව. ඒ නිසා “සුත්වාන සංව්ර පඤඤා සීලම්ය ඤාණං”3 
සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමය අහලා ඒ ප්ිළිෙඳව සුතම  ඤාණ  ප්හළ කරයගන 
එහි සංවර යවනවා. අහලා කටප්ාඩම් කරලා යනයම ි. ඉස්සරහට 
ප්ස්සට කි ලා යනයම ි. කි වන එකත් සුත ට යහත්ු යවනව, නමුත් 
ඒක සීල ට නැංයවන්නට නම් ‘සුත්වාන සංව්ර පඤඤා’, අසලා, 
‘්සාතාවධා්න පඤඤා සුත්ම ඤාණං’4 යම් ආදි  ක ිනයකාට 
“මහයණනි,” කි ල ආමන්තරණ  කරල සවයඥ න ් වහන්යස් ධමය  
යේශනා කරනයකාට යොයහෝම කණ නතු කරල අහනයකාට අප්ි 
කි නව ‘්සාතාවධා්න’ කි ල. ඒ ‘කයන්’ අවධාන . යම් අවධාන  
ගත්ත එක ‘සුත් වාන සංව්ර පඤඤා’ ඒ අනුව හැසිරීම සීල  ි. ඒ 
හැසිරවීම සඳහා ශික්ෂා ප්ෙ වශය න ්ෙක්වන වින  ප්ටික  එකක්, සති 
සම්ප්ජඤ්ඤ  වශය න් ෙක්වන සූතර ප්ිටක  එකක්. ඒ කරම යෙකටම 
හිත ප්ිරිසිදු කරන්ට ඕනි. යෙයක්දීම සිේධ යවන්යන ඇහූ යේ සංවර 
කිරීම ි, ඇහූ යේ අනුව සංවර වීම ි. යම් අසංවර , එයහම නැත්තන් 
යම් යකයලසීම, ොහිර යකයලස් ධමයවලනි් යකයලසීම, 
අනවයෙෝධය න්ම ි සිෙධ් යවන්යන. යනාෙනන්ාකම නිසාම ි 
යනාසැලකිලිමතක්ම නිසාම ි සෙි්ධ යවන්යන. ඒ නිසා යම් සූතර, 
සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමය, ඉතාම සැලකිල්යලනු ි ප්රිහරණ  කළ  ුත්යත්. 
ඇත්තට අයප් සම්ප්රදාය  ඉස්සර ඇත්යතාත් යොයහෝම සැලකිල්යලන් 
අහලා තිය නවා. නමුත් ඇෙහුයව් නූ යම්යකන් යම් ජීවිතය ්, යම් 
ආත්යම, මට, දැන්, මයග් හිතට, යවනසක් ඇති යව ි කි ලා. අෙහන 
තායලකට යනයම ි යම්ක කි ලා දුන්යන් යප්ට්ටගමක දාලා  තුරැ දාලා 
වහන තායලකට. අෙ අප්ි උත්සාහ කරන්ඩ හෙන්යන යම්  තුර 
යකායහාම හරි යහාරකන් කරල හරි ගන්ඩ. අරයගන යම් යප්ට්ටගයම් 
තිය න යේ යමාකක්ෙ ක ිලා ෙලලා, අප්ට, අයප්් හිතට, අයප්් උප්ක්යල්ශ 
නැති කරන්ඩ යම්ක යකාේචර යහ්තු යවනවාෙ කි ලා ෙලන්ඩ. ඒකටත් 

                                                           
3 ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වර්ග , සීලම  ඥාන  
4 ප්ටිසම්භිදා මාර්ග , මහා වර්ග , ශෘතම  ඥාන  
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සංවර  අවශ ි. ‘සුත්වාන සංව්ර පඤඤා’ එ ින් තම ි චිත්ත විශුේධි  
කි න එක යත්රැම් කරලා දීල තිය න්යන. 

යම් ශාසන , ෙුෙධ් ශාසන  ඇති යවන්න ඉස්යසල්ලා හැම 
යවලායවම විශුේධි  යකළවර වුයණ් චිත්ත විශුේධිය න්. හිත ප්ිරිසිදු 
කරගැනීයමන් ඔක්යකාම කරනන් ප්ළුුවන් හරි  හරි කි ලා කවිුයව 
ෙුේධාගම ඇති යවන්ඩ ඉස්යසල්ලා හිටප්ු ශාස්තෘවරැ. ඒ ඇත්යතා කාම 
යලෝක ඉක්මවලා රූප්, අරූප් යලෝකවලට ප්ත් යවලා යොයහෝම චිත්ත 
විසුේධි ක ්ඇතිව ජීවත් වණුා. ආළාරකාලාම, උේෙකාරාම ප්ුත්ත ආදී වූ, 
සවයඥ න ් වහන්යස්යග ් චරිත කථාවට අදාළ ප්ුේගල න් අනුව ඒ ෙව 
යප්්නවා. ඒ ඇත්යතෝ හිතුයව් ඒක තම ි යකළවර, ඒයකන් තම ි 
ෙරහ්මත්ව ට ප්ත් යවනන් ප්ුළුවන් “ෙරහ්ම ප්ෙ , ෙරහම් මාගය ” කි ලා. 
නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය  සඳහන් කරන්යන ඒ වයග් චිත්ත විශුේධි ක් 
විතරක් යනයම ි, එයතනින් එහාට ඇත්තා වූ විශුෙධ්ි ලාභ න.් නමුත් 
අප්ි මතු කරගනන් හෙන අෙහයස් හැටි ට සතිප්ට්ඨායන් කටප්ාඩම් කරප්ු 
කට්ටි ට ප්ින් ලො දීමට යනයම ි. යම් සඳහා මත්තට විස්තර කරන්ඩ 
හෙන්නා වූ සතපි්ට්ඨාන හතර- ක  වශය න්, යව්ෙනා වශය න්, චිත්ත 
වශය න්, ධම්ම වශය න් කි න හතයර්දී ප්රධානම වශය න් වැෙගත් 
යවන්යන ඉතාම ප්රකට තැනින් ප්හසු තැනනි් සති  ප්ිහිටුවීයම් වැඩ 
ප්ිළියවළ ි. ඒ තුළනි් තම  ිවිශුේධි  ආරම්භ යකරන්ඩ ප්ටන්ගන්යන. 

 ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනකුට සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරනයකාට 
යවනදාට වඩා සිල්වත් වීයම් ආශාවක්, සීල  මීට වඩා අධිසීල ක් ෙවට 
ප්ත් කරගැනීයම් ආශාවක් ප්හළ යවලා නැතිනම්, එයහම නැත්නම් අප්ි 
හිතුයවාත් තිෙුණා වූ සීලය ්ත් අඩුප්ාඩුකම් ප්ිරිහී  ූම් සිේධ යවනවා 
නම්, එයහනම් ඒ ප්ුේගල ා ඉතාම ප්රිස්සම් යවන්න ඕනූ. යොයහෝම 
ප්රිස්සම් යවනන් ඕනූ. යමේචර වටිනා ධමය ක් හම්ෙ යවලත් කිසිම 
ගුණ වියශ්ෂ ක් යනාලො ඒක ප්ිළිෙඳව අනනු්ට කි ලා දීම සඳහා 
වශය න් යහෝ කටප්ාඩම් කර තොගැනීම් වශය න් ඒක ති ාගන්න සදුුසු 
සන්තාන ක් තමන් තුළ නැති ෙව යත්රැම්ගනන් ඕනි. ඒයකන් අෙහස් 
කරනන් නරක ි සතිප්ට්ඨාන  ගැළයප්න්යන සුේධවන්ත ින්ට ප්මණ , 
එයහම නැතන්ම් ඒකට වියශ්ෂය න්ම ප්රිිසිදු වීම් අවශ ි ක ිලා. 
අවශ කරලා තිය න්යන්, දැනගත  ුතු යේ යමාකක්ෙ? සතිප්ට්ඨාන 
භාවනාවට ෙැහැගත්ත ෙවයස් ඉඳලාම ඒ විශුේධිවල තිය න වටිනාකම 
යවනදාට වඩා යප්්න්න ප්ටන්ගනන්ව. සමහර ඇතය්තෝ ශීල විශුේධි  
සඳහා ශරේධාව යප්රටු කරයගන ශික්ෂා ප්ෙ ඉදිරිප්ත් කරයගන 
යප්ළයඹනවා. සමහර ඇතය්තා ධමය  ප්ැත්ත ඉදිරිප්ත් කරයගන සත ි 



  2-වන ධමය යේශන . 
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ඉදිරිප්ත් කරයගන ශික්ෂා ප්ෙ ප්ළිිෙඳව විශෙු්ධි ට යප්ළයඹනවා. යෙකම 
යහාඳ ප්ිවිසුම් යදාරටු. අවාසනාවට වයග් යම් එක් එක්යකනායග් මාර්ග  
අනික් එක්යකනා වියව්චන  කරන ගති ක් ආරම්භය ්දී තිය නවා. 
නමුත් සවයඥතා ඤාණය න් ෙලනයකාට සවයඥ න ් වහන්යස් දැකප්ු 
ඇයහන් ෙලනයකාට ඒ ශරෙධ්ා මාගයය න ්ෙැසගත්තත් ප්ඤ්ඤා මාගයය න් 
ෙැසගත්තත් වින  ප්ැත්යතන් ෙැසගත්තත් ධමය  ප්ැතය්තන් ෙැසගත්තත් 
ඒයක ඇති යෙෝස ක් නූ. නමුත් යම් විශුෙධ්ි  දිගයටෝම සිදු යවමින්  න 
ෙව, වඩවඩා සතිප්ට්ඨාන ට කැමති ගති , සත්ප්ුරැෂ ආශර ට කැමති 
ගති , යකයලස් අඩ ුතැනව්ලට කැමති ගති , වඩවඩාත් සීල  ඉදිරි ට 
 න්නට හෙන ගති , අප්ි කි නව අධිශීල ශික්ෂාව කි ල. ගන්නා වූ, 
රකිනන්ා වූ ප්වතිනන්ා ව ූ සීල ට වඩා උතුම් වූ සීල ක්. ආනන් ඒ 
දිහාවට නැමි ාවක් නැඹුරැවක් අනවිා යය නම් සතිප්ට්ඨාන  
කරි ාත්මක යවනයකාට එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒක ප්ළිිෙඳව අපි් 
ඉතාමත්ම සංයව්දී යවන්න ඕනූ. ඒයකන් අෙහස් කරන්යන් නූ එදා 
ඉඳලා අප්ි කවදාක්වත් සලි් ප්ෙ ක් කඩන්යන නූ කි ලා. සිල් ප්ෙ 
යකාේචරයදා කැයඩනව. අඩුප්ාඩුකම් යකාේචරයදා සිෙධ් යවනව. නමුත් 
ඒක ප්ිළෙිඳ යලාකු ප්ශ්චාත්තාප් ක් එන්යන් නූ. මම මීට ප්ස්යස නම් 
යම් වයග් කැයඩන තතත්්ව ට ප්ත් යවන්යන නූ. ආ ති සංවර  
ප්ිළිෙඳව හරී යලාකු යගෞරව ක් ඇති යවනවා. අන්න එයහම ඇති 
යවනවා නම්, ඇති යවන ප්රිසර කට අප්ි කැමති යවනවා නම්, යවේච 
වැරදි ගැන හියත් ප්ශ්චාත්තාප් යවන ගති ක් තිය නවා නම් අප්ට 
හිතන්න ප්ළුුවන් සතිප්ට්ඨායන වැඩ කරන්න ප්ටන් අරන ් කි ලා. 
සත්ත්ව ායග් විශුෙධ්ි  ප්ටන්ගත්ත ි කි ලා. 

ඒ වායග්ම තම ි සමාධි . සමාධි ට මුල් යවන්නා වූ අවික්ෂිප්්ත 
භාව  යහෝ හැම යවලායවම උෙව් කරගනමිින් ඉදිරි ට ප්ත් යවමින් 
කට ුතු කරනන් අයප්් සාමාන ෙුේධි  අප්ි ප්ාවිේචි කරනවා නම් අප්ට 
හිතන්න ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන  වැඩ කරන ෙව. එයහම නැතුව යම්ක 
කි ායෙනන්ට යහෝ නැත්නම් ගණ සංගණිකාවට යහෝ සාමුහික තැනට 
සම්ෙන්ධ යවන්න උත්සාහ කරනවා නම් අප්ි යත්රැම් අරගනන් ඕනූ 
ඒක ප්ටලවායගන. විශෙු්ධි ට යනායව ි ඒක යහ්තු යවන්යන් ක ිලා. ඒ 
නිසා සතිප්ට්ඨාන ධමය  සවයඥ න ්වහන්යස් යම් විදි ට යේශනා කළත් 
තමන්යග් ෙුේධි , එයහම නැත්නම් තමන්යග් ප්රය ෝග ඤාණ , ඒ 
ආකාර ට ප්ාවිේචි යකරැයව් නැත්නම් සතිප්ට්ඨාන ධමය ට ආත්ම ක් 
ති නවා ක ිලා හිතන්න නරක ි, ඒක අනාත්ම ි. ඒක අනාත්ම ධමය ක්. 
නමුත් අප්ි ඒකට අනුගරහ වශය න් සුතම  අනුග්ගහිත  - අහලා යහාඳට 
අනුගරහ කරනවා. අප්ි සීල අනුග්ගහිත ට එන්න ඕනූ. ප්ුළුවන් තරම් 
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තමන්ට ශක්ති ප්රමාණය න් සිල්වතුන් අතර හැසරිීයමන්, වඩවඩාත් 
සිල්වත් වීයමන්, යවේච වැරදි ගැන ප්ිළ ිම් කරගැනයීමන් අධිසීල ට 
හිත ය ාෙවන්න ඕනූ. ඒ වායග්ම අධිචිත්ත ට හිත ය ාෙන්න ඕනූ. 
ය යෙනව නම් අන්න සතපි්ට්ඨාන ත් ඒ ය ෝගාවචර යග් ය යෙවමුත් 
එකට  න නිසා යම් ‘සත්තානං විසුද්ියා’ කි න එක දිගට වැයඩනව. 

 අන්න එයහම වැයඩනවා නම් විතරක් සතිප්ට්ඨායන අවසායන 
නිගමන ගාථායව සඳහන් කරනව වැඩි කල ්ෙඟලන්න ඕනූ නූ, අවුරැදු 
හතකින් යකාන්තරාත් එක නැත්නම් වැඩ ප්ිළියවළ ඉවර කරන්න ප්ළුුවන් 
කි ල. නමුත් සතිප්ට්ඨාන  අවුරැදු හතක් යනායව ි හයත් ඒවා හතක් 
කරයගන ගි ත් තමන්යග ඇෙහීම ප්ළිිෙඳව සමහර ඇත්යතා අෙ කි න 
විදිහට මිථාෙෘෂ්ටික වුණාට කමක ්නූ, කාට වුණත ්කරනන් ප්ුළුවන් 
යව ි ක ිනන් ගි ාම හරී ට ආධුනිකය ෝ ඒයකන් අමාරැයව වැයටනව. 
ආධුනිකය කුට, මිථාෙෘෂට්ික වුණත් ප්රශ්න ක් නූ දුස්සීල වුණත් 
ප්රශ්න ක් නූ, ෙණ අහනයකාට සතිප්ට්ඨානය ් ය යෙනයකාට ඕනූම 
යවලාවක එක චිත්තක් ෂණ  ි  න්යන මිථාෙෘෂ්ටි  හලන්න, 
දුස්සීල ාට සිල්වතා යවනන්. අන්න ඒකට ඉඩ ති ායගන අප්ි නිතයරෝම 
මතක ති ාගන්න ඕනූ ඒ යේ යවන්යන් නැතුව නම් සතිප්ට්ඨාන  
යනාකර ඉන්න එක යහාඳ ි. ඒ යමාකෙ? යම්යක එයහම කටප්ාඩම් 
කරන ධමය ක ් යනායව  ි තිය න්න. යම්යක තිය න්යන ප්රාය ෝගික 
ධමය ක්, උප්ය ෝගිතාව ප්ෙනම් කරගත්ත ධමය ක.් නතියරෝම තමන්යග් 
විශුේධි  ප්ළිිෙඳව සවයඥ න ්වහන්යස් කල් ඇතුව මතක ්කරලා යෙන්යන 
තමන් නිතයරෝම ඒ ගැන සැලකිලිමත් යවනන් ි. මයග් යම් 
සතිප්ට්ඨාන  ආශර  නිසා, සතිප්ට්ඨාන  ආශර  කරන ප්ිරිස ආශර  
කරන නිසා, හුදු සීල ට වැඩි නැඹුරැවක්, චිත්ත විශුේධි  වියව්ක  සඳහා 
වැඩි නැඹුරැවක් තිය නවාෙ? ඒ ක ින යේට මම උෙව් කරනවාෙ? මයග් 
ජීවන රටාව යකායහාමෙ? ආන්න ඒකට අනුගරහ  කරන්ඩ ි යම් කල් 
ඇතුවම මතක් කරල යෙන්යන. එයහම නැතුව අර හරිගි ාම ගාස්තු 
යගවන කරම ට කරන යවළඳ වාප්ාර ක් යනයම ි. දැනයගන හිටිය ාත් 
සත්ප්ුරැෂ ට ලාෙ ක්. ඒ නිසා “සත්තානං විසුද්ියා” කි න එක අෙ 
යේවවාදී ආගම්වල සම්ප්ූණයය න ් මනුස්ස ායගන් කප්ා හැරලා 
තිය නව. යම්ක මනුස්ස න්ට අදාළ යෙ ක් යනයම ි, ඒක යෙවි න් 
වහන්යස්යග් වැඩක්. 

සවයඥ න ්වහන්යස ්ප්ටන්ගන්නයකාටම ක ිනවා මහා යලාකු 
යේවල් නැතන්ම් අඩු ගායන් සීල  ගැන ෙැලුවත් එ ාට තමන්යග් 
විශුේධි  දැයනනවා. චිත්ත විශුේධි  ගැනත් ප්ටන්ගනන්වා. ඊට එහා ින් 
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තිය න කංඛාවිතරණ, මගග්ාමගග් ඤාණ ෙස්සන ආදී විසෙු්ධි දිගටම 
සිේධ යවන්ඩ ප්ටන්ගන්නව. ඒ යවන ෙවට වග ෙලාගන්න එක තම ි 
අධිචිත්ත භාවනාව කි ලා කි න්යන. වඩා යහාඳ චිත්ත විශුේධි කට 
ප්ත් යවනව. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා යම් කාරණාව ගැන දැනගනන් ඕනි 
ප්රය ෝජන  සලකලා. යමතනදි අනිවාර් ය න් කිව  තුු කථාවක් තම ි 
යම් ප්රය ෝජන  යත්යරන්යන භාවනා කරන යකයනක්ට විතර ි. 
වියශ්ෂය න්ම සතිප්ට්ඨාන සූතර  අප්ි ඉදිරිප්ත් කරලා තිය න්යන 
සතිප්ට්ඨාන විප්ස්සනා කි ල. විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ට තම ි 
යහාඳයටෝම යම්ක වැටයහන්යන. ඒ නිසා අහනයකාට ඒයක 
සන්යතෝෂ ක් ඇති යවනවා. යම්කට කි න්යන් ‘ම්ජ්ඣ කලයාණං’ අප්ි 
දැනට ෙැහැලා ඉන්නවා. සවයඥ න් වහන්යස් යම්ක යකාේචරයදා 
කායලකට කලින් යේශනා කරලා තිය නවා. යම් ගැන යහා න්න 
යහා න්න ප්ාර ෙලනන් ෙලන්න අප්ි කරයගන  න වැයේ හරි ි, අප්ි 
ගත්ත විනිශ්ච  හරි ි, ක ිලා යලාකූ මධම කලාණ ක් ( හප්තක්) 
ඇති යවනවා. යම්ක නැතන්ම් අවුරැදු හයත් කතාව ෙවස් හයත් කථාව 
වලංගු නූ. ඒ නිසා යම් විශුේධි  ප්ැත ි  ුත්තක්, ගුරැවර ායග් 
මාගයය න් ලැබි   ුත්තක්, එයහම නැත්නම් යවන ආකස්මික ශක්ති ක්, 
ගූඩ ධමය ක් ක ිලා හිතන්න නරක .ි අනිවා යය නම් එදියනදා තෙන 
ප්ි වරක් ප්ාසා අප්ි දිහාවකට  න්නා වයග් යම් විශුේධි  දියග් දි ුණුවක් 
ඇති යවනවා. 

ඒ නිසා ‘සත්තානං විසුද්ියා’ ක ින එක අත්ෙකිනන් ප්ළුුවන් 
එකක.් එ  අත්ෙකිනන් දැනටමත් ප්රතිප්දාවට ෙැහැගත්තු විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචරය ෝ තම ි වැඩිය නම් යලෝයක සිටින්යන. යෙවිය ා, 
ෙරහ්මය ා ඒක ෙකිනවා ඇති. නමුත් මනුෂය ෝ වශය න් ෙකනි්යන 
ටිකයෙන ි. ඒකටත් සාමාන යලෝක ා යහාඳ ි කි  ිෙ? නරක ි 
කි  ිෙ? කි න එක නම් යවනමම මාතෘකාවක.් අප්ි ඒක යම් යවලායව් 
සාකේඡා කරනන් අවශ නූ. යමාකෙ? අප්ි ඒ මත ෙැහැර කරන්ට 
දැනටමත් සූතර ක ්අරයගන ි තිය න්යන්. ඒ නිසා අප්ිට සන්යතෝස ක් 
ඇති කරගනන් ප්ළුුවන්, යම් විශුෙධ්ි  කි ලා ක ින්යන අප්ි අත්ෙකනි 
සීලය ් වැඩි දි ුණුව ි, සමාධිය ් දි ුණුව ි. යමන්න යම්ක යම් විදිහට 
අභීතව ප්රකාශ කරන යවන කිසිම ශාස්තෘන් වහන්යස් නමක් යලෝයක 
නූ. යමයලෝ වශය නම් සත්ත්ව ායග් විශුේධි  ලෙන්න ප්ටන්ගන්න 
ප්ුළුවන් , ඒක ෙවස් හතකනි් යප්න්නලා යෙන්න ප්ුළුවන්  ක ින යවන 
කිසිම ශාස්තෘන් වහන්යස් යකයනක් නූ. අප්ි අනන් එයහවු ශාස්තෘන් 
වහන්යස් නමකයග් යගෝලය ක් ෙව, ෙුේධ ප්ුතරය ක් ෙව, ශාක 
ප්ුතරය ක් ෙව යහාඳට යමයනහි කරගන්න ඕනූ. ඒක අර කලනි් කීව 
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38 
  

විදි ට සැක කහට ති ාගන්න නරක ි. ප්ැවිදි යවන්න ඕනූ එයහම 
නැත්නම් මහා යතරැන් වහන්යස නමක ් යවනන් ඕනූ නැත්නම් 
සතිප්ට්ඨායන ඔක්යකෝම අයනකුත් ස ිලුම ධමය ඔක්යකෝම දැනමු් යත්රැම් 
තිය න්නට ඕනූ, ස්තරී යවන්න ඕනූ, ප්ුරැෂ යවන්න ඕනූ යමානවක්වත් 
ගන්න එප්ා. ගත  ුත්යත් අප් තුළ සතිප්ට්ඨාන  සෙි්ධ යවනවා නම් 
ප්ැහැදිලවිම වැයේ ප්ටන් අරයගන. ඒ නිසා යම් ‘සත්තානං විසුද්ියා’ 
කි න එක ප්රය ෝජන  සලකලාම යහාඳට යත්රැම් අරගන්න ඕන.ි යම් 
ධමය  යම් විදි ට යත්රැම්ගන්යන් නැතිව සත්ත්ව ායග් විශුෙධ්ි  තමා 
වශය න් අෙහායගන ඒක සඳහා කැප් යවලා ගත කරන්යන නැතන්ම් 
ඉන් මත්තට ඇත්තා වූ ‘්සාක පරිද් වානං සමතික්කමාය’ කි න එක 
විහිළුවක්. 

 ආරම්භක යගායරෝසු යල්සි යම් ධමයතාව යත්රැම්ගත්තා නම්, 
ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගත්තා නම් මයග් හිතත් ප්රභාසව්ර ි, ඒ ප්රභාස්වර 
හිත තුළ සීල විශුේධි  කි න එක මනුස්ස ආත්ම භාව ට කැප් ි, 
උරැම ි, කරන්න ප්ළුුවන ්අධිෂ්ඨාන ශක්තිය න්. චිතත් විසුේධි කි න 
එක කැප් ි, උරැම ි, කරනන් ප්ළුුවන් අධිෂඨ්ාන ශකත්ිය න්. ඒ වයග්ම 
ඉදිරි ට ඇත්තා වූ අනිකුත් විප්ස්සනා මාගය ඤාණත් කරන්න ප්ුළුවන් 
කි න හැක ිසඤ්ඤාව මත ුකරගන්න ෙැරි නම්, ඉසස්රහට තිය න්නා 
වූ ‘්සාක පරිද් වානං’ කි න, යනාහැකි සඤ්ඤායවන් ඇති යවේච හිලත් 
‘යලෝක සඤ්ඤා’ නිසා ඇති යවේචි ලප් කැළලුත් දුවයල යවන්යන් නූ, 
නමුත් වැයඩනව. ඒ නිසා යසෝක ප්රියේව, යසෝක කරනව, ප්රියෙව් 
කරනව, හඬා වැලයප්න ගති, දිගයටෝම යප්න්වන්යන යනාහැකි 
සඤ්ඤාව, නැති ෙැරිකයම් අඬායහෝගූම ි. ඒක නිසා  ම්ම යවලාවක 
සතිප්ට්ඨාන ධමය ට සාදු කි ල සතිප්ට්ඨාන ධමය  සමාෙන් යවලා 
කට ුතු කළා නම් යකාේචරයදා යසෝක සංකාවල් එනන් ප්ළුුවන්, ප්රියේව 
එන්න ප්ුළුවන.් නමුත් එවවුාය දි වුණත් අඬන්යන යම් අඬල ඉවර 
කරනන් ප්ළුුවන්, මට මත්යතදි නාඬන ජීවිත කට  නන් ප්ළුුවන ්ක ිල 
‘්සාක පරිද් වානං’ යසෝක, දුක්, යදාම්නස් ඉවත් කරිීම ප්ිළෙිඳව හැකි 
සඤ්ඤාව ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්. යම්ක තම ි ඔ  හුඟක් නවීන 
තාක්ෂණය  කරම සහ විධි යහා න්යන යකාේචරයදා යම් තාක්ෂණ 
උප්කරණ සුයඛෝප්යභෝගී යේවල් ලං කරල දීල යසෝක ප්රියෙව් දුරැ 
කරනන් හෙනව. ඒ වායග්ම තම ි ඒ ොහිර තාක්ෂණවල, ොහිර විොව 
කි ල හඳුනගන්න තැනව්ල, ප්ිටින් තම ි යසෝක ප්රියේව දුරැ කරිීයම් 
උප්කරම ලං කරන්න හෙන්යන. සවයඥ න් වහන්යස්යග් ඕනූම 
ඉරි වුවක, ප්ිළිරැවක, රූප් ක ෙලන්ඩ, වටාප්තක්වත ්අයත් නූ. කිසිම 
උප්කරණ ක් නූ. උනව්හන්යස්යග් යශර්ෂ්ඨම ධමය යේශනාවක් 



  2-වන ධමය යේශන . 
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විලාසය න් තිය න ධම්මචක්ක මදු්රායවත් තිය න්යන ඇඟිලිවල 
ස්වරූප් ක් විතර ි. කිසිම ොහිර යෙ ක් ලං කරගත්යත් නූ. ඒ යමාකෙ? 
උන්වහන්යස් ක ින්යන යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීම සඳහා ප්ිටින් ආයල්ප් 
යකරැවට හරි න්යන නූ. ඇතුළතම යවනසක ් යවන්ට ඕන.ි ඒකට 
ප්රධානම යහ්තුව තම  ිඅර කලින ්ක ිාප්ු සීල විශුේධි , චිත්ත විශුේධි  
ආදි . 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතර  ආරම්භය ්දී වියශ්ෂය න් යේශනා 
කර නැතත් සීල විශුේධි  ඇති වුණාමත් විශාල වශය න් ඒ ප්ෙු්ගල ාට 
යලාකු ශාන්ති ක් ඇති යවනවා. ඒ ශාන්ති  තළුින,් යසෝක ප්රියෙව් 
යකාේචර මතු යවලා තිෙුණත් ඒවා මට කැප් නූ, මට උරැම නූ, යම්වා 
අ ින් කරනන් ප්ුළුවන් කි ලා ප්ැහැදිලිවම යම්වා හලන්න ප්ුළුවන් 
යේවල්. ඉයෙනයකාට යගඩි කින් යප්ාත්ත ගැලවිලා  නවා වයග් යහාඳට 
යම්ක යම්රැවාම ප්ැහැවප්වුාම යම්ක ගැලවිලා    ි කි ලා යලාකු 
අධිෂ්ඨාන ක් ඇති කරගනන් ඕනූ. ඒ නිසා යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීමට 
ොහිර යලෝක  ගනන්ා ව ූ උප්කරම ත් සවයඥ න් වහන්යස් ගන්නා වූ 
උප්කරම ත් අතර ප්රධාන යවනසක ් තිය නවා. යම්ක ඇතුළත 
ප්ිරිසිදුකයමන් ඇති යවන යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීමක්. අනිකුත් සූම 
ආගමකම, එයහම නැත්නම් සූම විොවකම කරනන් හෙන්යන් ප්ිටින් 
ආයල්ප් තවරලා උප්කරම දීලා සුයඛෝප්යභෝගී යේවල ්දීලා නැත්නම් අඩමු 
ගායන අප් රැක ෙලාගනන්ා වූ යෙවිය ෝ යකයනක ්ඇත්යත් , එයහම 
නැත්නම් අප්ිව ෙලාගනන්ා වූ සමිති ක් සමාගමක් යහෝ වන්යන් , 
එයහම නැත්නම් සවය ෙලධාරී යෙවි න් වන්යන් , ආදී වශය න් කාට 
හරි එල්යලන්න යකානක් ඇති කරල යෙන්න හෙන එක ි. ඒක ප්ිළිෙඳව 
යොයහෝම ප්යරස්සම් යවන්න ඕනූ. අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු 
ස්වාමීනව්හන්යස්, මට මතක නූ ප්සුබිම යමාකෙේ කි ල, නමුත් 
ප්ැහැදිලවිම යේශනා කළා, ගිහි ඇත්තන්ට ශරේධාව ඇති කරගන්ඩ 
ඉදිරිප්ත් යවන්ට එප් ි කි ල. භ ානක ප්රතිඵල යගන යෙනව. 
ප්ටන්ගැන්යමදී විශාල ශරෙධ්ාවක් ඇති කරගනන්ව. විශාල ෙැඳීමක් ඇති 
කරගන්නව. ඒ ෙැඳීම  ම් ෙවසක කැඩුණ නම් මරණාන්තික යහෝ ඒ හා 
සමාන ේයව්ෂ ක් ඇති කරගන්නව. ඒ නිසා අප්ට අවශ කරල 
තිය න්යන, සත්ත්ව ායග විශුේධි  ඔෙටම ප්හළ කරගන්න ප්ුළුවන්, 
යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීම ඔෙටම ප්හළ කරගන්න ප්ළුුවන්, කි ල යවන 
යකයනකුට ඇතුළතින් ඒ ආත්ම විශ්වාස  ඇති කරලා යෙන්න ි. ඒ 
යවනුවට අප්ි යවන යමානම යේකින් උෙව් කරනන් ග ිත් ආප්ිට 
කැරයකනව. යත්රැම්ගිය ම නැත්නම් ඒ යවජ්ජම, ඒ යවෙකම ආප්ිට 
කැරයකනවා. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් යම් වායග් ධමය ක් යේශනා 
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40 
  

කරලත් උන්වහන්යස් කිව්යව “මට ඔෙලා යවනුයවන් කරන්න යෙ ක් 
ඇත්යත නැහැ. මම ඔෙලාට මාගය  යප්න්වනවා. ඔෙලා ඒ මාගයය  
ගමන් කරනන්”. කවදාක්වත් කිවුයව නූ මයග ළඟට එන්න, මම යම්ක 
සනීප් කරල යෙනන්ම්, එයහම යකරැවට ප්ස්යස් අප් ිඉතුරැ වැඩ ටික 
දි ුණු කරයගන  ං, කි ල කවදාක්වත් ඒ වායග ලාමක කථාවක් කි ල 
නූ. කරල යප්නව්ප්ු අවසථ්ාවල් තිය නව, වහාම එතන එතනම යම් 
විශුේධි හත මතු කරල යප්න්නනව. 

 ඒ නිසා යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීම, අෙ ෙටහිර යලෝයක මුළු 
ෙුේධාගමම ඔතන ි, තිය න්යන. ඒකට කි න්යන සවු කිරීයම ධමය ක් 
ෙවට ප්ත් යවලා. අයනකතු් සූම ආගමකටම වැඩි  සුව කිරීම අෙ 
ෙුේධාගම යලාකුවට හ ිය න් කූගහනව. යම්ක ෙුේධාගමට කරන 
නිගරහ ක්. ආගමට නම් යවන්ඩ ප්ළුුවන්. ධමය ට නම් ප්ැහැදිලිව කරන 
නිගරහවක්. ඒ යමාකෙ? ෙුදුරජාණන් වහන්යසයග් ධමයය ් ආරම්භ ක් 
තිය නව, මතුප්ිට යප්නමුක් තිය නව, යම් යසෝක ප්රියේව දුරැ කරිීම. 
නමුත් ඒක යනයම ි ප්රමාර්ථ . ප්රමාර්ථ ට  න්න ඉස්සල්ලා යසෝක 
ප්රියේව දුරැ යවන්ඩ ඕන. ඒක වුයණ් නැත්නම් ඒ ප්ැත්යත ගැඹුර 
යත්රැම්ගනන් ෙූ. ප්ටාචාරාවට, කිසායගෝතමි ට, අංගුලිමාල වයග් 
ඇත්තන්ට සවයඥ න් වහනය්ස් අතින්  මක් අ නි් කරල දානන්ා වයග් 
ඒක ප්ිහල දාල, හෙවතට කථා කරල සති  ප්ිහිටුවල දුන්න. නමුත් අෙ 
ඒක ආෙශය ට අරයගන වැරදි විදිහට, දැන් යලඩ යරෝග මානසික යරෝග 
සුව කරිීම සඳහා යම  ප්ාවිේචි කරයගන  න ගත ි නිසා, ප්රසිෙධ් 
වශය න් ප්රධාන වශය න ්අයනකුත් යකා ි ආගමටත් වැඩි  යම්යක 
ප්රතිඵල යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. නමුත් ඒක යනයම  ි ෙුේධ ශාසනය ් 
ප්රමාර්ථ . ඒ වයග් වැඩවලදි යහාඳටම නිරීක්ෂණ  කරන්න අවශ නම්, 
ෙැහැප්ු ඇත්තන්ට යවේච යේ ගැන යප්ාේඩක් යහා ල ෙලන්න 
ඉතිහාසය . ඒ ඇත්තන් ඉතාමත්ම නරක අත්දැකීම්, ෙුේධ ශාසන  
ප්ිළිෙඳව ෙුේධ ධමය  ප්ිළිෙඳව නරක අර්ථකථන ක ින්න ප්ටන්ගන්නව 
ටික කායලකින්. 

ඒ නිසා යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීම ඉතාම අතවශ කාරණාවක්. 
නමුත් ඒක යනයම ි ප්රධාන අරමුණ. අප්ි ෙනන්ව යලඩක් හැදිේචහම 
යහෙකම යවෙකම කි ල යෙකක් තිය නව. යවෙකම යොයහාම 
ජනප්රි  .ි නමුත් යහෙකම තම ි යමෝරේච යේ. යහෙකම කරන ඇත්තන්ට 
සාමාන යවලාවට මිනිස්සු සලකන්යන නූ. මිනසි්සු සලකන්යන 
යහාඳටම යලඩ යවලා යවෙකමක ්ගන්න ප්ළුුවන් යකනාට තම ි. නමුත් 
යලෝක  ප්ැවතීම සඳහා ශිෂ්ට ජාති ක්, සංස්කෘතික ගති තිය න 
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41 
 

ජාති ක්, මහාත්ම ගති ඇත්යතෝ කි ල ක ින්යන යලඩ යවන්න 
ඉස්යසල්ලා යහෙකම ගැන කල් ඇතුව තමන්යග ප්රජාවට දැනුම්යෙන 
ඇත්යතා. ඔවුන් වඩාත් ශෂි්ට සම්ප්න්න ි. වඩාත් ප්රිණාම  යවේචි 
සත්ත්ව යකාට්ඨාශ ක් ක ිල ක ිනන් ප්ළුුවන්. වඩාත් මහාත්ම ගති 
ඇත්යතා ප්ිරිසක් කි ල ක ින්න ප්ුළුවන්. නමුත් අවස්ථාවාදීන් යලඩ 
යවනකම් ෙලා ඉන්නව ගහිිල්ලා යලඩ සුව කරලා තමන් ප්රය ෝජන 
ගන්න. යම්කට ක ින්යන අවස්ථාවාෙ  කි ල. සංසක්ෘත ශ්යලෝක ක 
ති නවා, “යලයේ යව්ගන එනයකාට යවදා යප්නුයණ ්යෙවිය ක ්වායග්. 
යලයේ සුව වීයගන එනයකාට යප්්න්යන මිතරය ක් වායග. යලයේ සුව 
වුණාට ප්ස්යස යවදා යප්්නය්න ණ කාරය ක් ණ  යගනි න්ඩ එනව 
වායග.” යම් තරම් යවනසක් ඇති කරනව යලඩ තිය නයකාටත් යලඩ 
සනීප් යවනයකාටත් යලඩ සනීප් වුණාට ප්ස්යසත්. යම්ක යනාදැන යවදා, 
අර යලඩ යවන කායල යෙ ිය කුට වයග් සැලකවුා වායග හිතාන 
ඉන්නව, දැන් යහාඳ වුණාට ප්ස්යසත් ගි ාම යෙ ිය ක් වායග සලකල 
මට කන්ඩ යොන්ඩ දීල සලක ි කි ලා. නමුත් ණ කාරය ක් යගට ආව 
වයග තම ි ඇත්ත වශය න්ම සලකන්යන. ඒක නිසා ‘්සාක 
පරිද් වානං සමතික්ඛමාය’ කි න එක හරි ට ධමයාන්ව ට අනුව 
යත්රැම්ගනන් ඕනි. එයහම නැතුව සතිප්ට්ඨායන තිය න්යන යලඩ 
යරෝග සුව කරන්න  අනනු්යග යසෝක ප්රියෙව් දුරැ කරන්න  ක ිල 
ෙැහැයගන අඬහැර ප්ායගන එන ඇත්තන්ට යම් භාවනා කරන අ  
විෂය හි ටිකක් ෙලාන හිටි හම ඇති. යමාකෙ ඒ ඇත්යතා කි ාප්ානව, 
කරනව, අන්තමිට දුකට ප්ත් යවනවා, ප්ත් යවන හැටි යහාඳට යප්්න්න 
තිය නව. යම්ක අප්ි උයප්්ක්ෂායවන් මිස සසර කලකිරීමකට ගනන් 
නරක ි. 

නමුත් යම් සත ධර්ම , යම් වායග ෙුේධ ධමයය  තිය න 
මනර් ානික ගුණ ට යනයම ි සාමාන ෙුේධි ට, යම්කට යහාඳටම 
ප්ැහැදිල ි යවන ෙශයන  තම ි අෙ ෙටහිර තිය න ෙුේධාගම ගැන 
ෙලප්ුවහම ප්ුළුවන් තරම් ඒයගාල්යලා කරන්න හෙන්යන යසෝක ප්රියෙව් 
දුරැ කිරීම සඳහා, නැත්නම් යලඩ යරෝග, යසෝක සවු කරිීයම් ධමය ක් 
ෙවට ප්ත් කරගැනීම ි. එයහම ධමය ක් ෙවට ප්ත් කරයගන තිය න ෙව 
ෙටහිර ඇත්යතා ෙන්නව. යම්ක යනාෙන්න ලාංකිකය ා ෙටහිර 
අනුගමන  කරනවා. නමුත ්යම් ටිකවත ්ෙන්යන් නූ. යම්ව ප්ිළිෙඳව අප්ි 
යම් වයග් ස්ථානවල කථා කරන්යන යමාකටෙ, අප් ියම් කරයගන  න 
වැයේ අප්ි යකාේචරක් ඒවැ නි් ගැලවිල ඉන්නවෙ කි ල දැනයගන, 
අයන් අප්ට ඒව කරන්ඩ ෙූ කි ල කනගාටු හිත් ඇති කරගන්න නරක ි. 
යලෝයක ඇති තරම් නිෙර්ශන තිය නව යම් වැරදි කරම ට, සප්ය ා 
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වලියගන් අල්ලලා කූවා කි න කරම ට. යම් සාමානය න් කට ුතු 
යකයරන හැටි. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරන ය ෝගාවචර ා තමන්ට ඒ 
වායග ලාෙ සත්කාර කීර්ති ප්රශංසා නම්ෙු නාම නැති වුණාට විශාල 
ආරක්ෂාවකින් තමන් කට ුතු කරන ෙව දැනගන්න ඕනි. තමන්යග හියත් 
ඇති යවන්නා වූ යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීම ප්ණිිස සතිප්ට්ඨාන  
කරි ාත්මක වීම අර කලනි ් කි ාප්ු විශුේධි  අනුව සිේධ යවනව. ඒ 
විශුේධි  වැඩි යවන්න වැඩි යවන්න යසෝක ප්රියේව අඩු යවනව. නමුත් 
ඒක අන් අ ට යෙදා දීම සඳහා කට ුතු කිරීයම්දී අප්ි අවස්ථාවාදීන් 
යවනවෙ? එයහම නැත්නම් ආත්මාථයකාමීන් යවනවෙ? කි න එක සලකා 
ෙැලි   ුත්තක්. තමන්යග ් අත්දැකීම් තමන්යග් ප්රය ෝජන ට නැතුව 
අනුන්ට ඒ ඒ යසෝක ප්රියෙව් දුරැ කරිීමට යම් වායග් කරම ප්ාවිේචි කිරීම 
ප්ිළගිනන් එක අවස්ථාවාෙ ක්. තමන්ට සුදුසුකම් නූ, නමුත් අනුන්ට 
යෙන්න හෙනවා. ඒක අවස්ථාවාෙ ක්. ඒ වායගම තම ි තමන් 
සම්ප්ුර්ණය න්ම යසෝක ප්රියේව දුරැ කරගන්න තරමට සතිප්ට්ඨාන  
හදායගනත් කාටවකව්ත් උෙවු උප්කාර කරන්යන නැතුව, ප්ත්තු කරල 
ප්හනක් සිවරුකනි් වහල තිේෙ වයග් තිය නව නම්, ඒකට කි නව 
ආත්මාථයකාමී කි ල. මයග් සවයඥ න් වහන්යස් ආත්මාථයකාමීත් නූ 
අවස්ථාවාදීත් නූ. අප්ි  න්යන් ඒ ප්ායර්. ඒක නසිා යසෝක ප්රියේව 
ප්ිළිෙඳවත් යත්රැම්ගන්ඩ ඕනි. අර කි න්නා වූ ශීල විශෙු්ධි, චිත්ත විශුේධි 
ආදි ධමයවලනි් අප්ි අයප්් ඇතුළත ඇති යවන්නා වූ යසෝක ප්රියේව 
යහාඳට විනිවිෙ ෙකිනව. ඒව ඔක්යකෝම අයනක් ඒව වයග් ඇති යවනව 
නැති යවනවා කි ල යත්රැම්ගනන්ව නම් අප්ිට ඒක යත්රැම් අරගන්න 
ප්ුළුවන් හිතාගන්න ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන ධමයය න ් ලැයෙන එක 
ආනිශංස ක්. 

නමුත් යම්ක අනකි් අ ත ්එක්ක යෙදා හදාගැනීම යකාතනදී කළ 
 ුතුෙ ක ින එක ඉස්සරහට සලකා ෙැලි   ුත්තක්. ඒකට තම ි ඇත්ත 
වශය න්ම යථරවාෙ  තිය න්යන. ඒයකදි අයප්් ගරුැවරැ ප්ැහැදිලිවම 
යප්න්නල දීල තිය නව යමන්න යම් යවලාවල් එනකන ්කලෙල යවන්න 
එප්ා. ප්ුළුවන ්තරම් යම් ගණු, ොහියර් යම්ව කි ා ප්ූයම් ගුණ අඩු කිරීම 
තම ි අයප්් යථරවාෙය න් කරන්යන. ඒ නිසා යහාඳට ගුණ වඩාගන්න. 
ප්ිරිල ඉතිරිල  නකම් තමන්යග භාජන  ප්ුරවගන්න ඕයන. නමුත් ඒව 
කි ාප්ාන්න නරක ි. අඬහැර ප්ාන්න නරක ි. අඬහැර ප්ූයවාත් 
නිර්වාන ගාමිනී ප්රතිප්දාව මැකිල, ලාෙ සත්කාර ප්ැත්තට වැයටන්න ඉඩ 
තිය න නිසා සතිප්ට්ඨාන  කරන ඇත්යතා එවුව කල් ඇතිව දැනයගන 
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43 
 

හිටිය ාත් යත්රැම්ගනන්ව මයග් වැඩ ප්ළිියවළ සාර්ථක යවනඩ් යවන්ඩ 
යම් වයග් භ ානක ප්ැත්තකට යදාර ඇයරනව. ඒ තත්ත්යවට, කවදාක්වත් 
නරක ි භාවනා යනාකරන ප්ෘථග්ජනය ක්යගන් උප්යෙස් ලැයෙ ි 
කි ල, මාර යගන් උප්යෙස් ලැයෙ ි ක ිල, යෙවි න්යගන් උප්යෙස් 
ලැයෙ ි කි ල, රාජ නා ක න්යගන් උප්යෙස් ලැයෙ ි කි ල, 
කවදාක්වත් යම් ප්රශ්යන සාකේඡා කරනන් යහෝ උප්යෙස් යෙන්න ප්ළුුවන් 
තත්ත්ව ක් එ ාලට නූ. ඒ ඇත්යතා යෙන උප්යෙස් ඒකාන්තය න්ම 
ප්ුෙග්ල ත් ගුණ ධමයත් උෙවු ගන්න ඇත්යතාත් ඔක්යකාම බිම වට්ටල 
දානව. කවදාක්වත් යම්ක යලෝකය ් යම් දැනුමට යම් ප්ැත්තට දැනුම එකතු 
යවන්යන නූ. එකතු යවන්යන ආ ය න් වහන්යසල්ා අතර ප්මණ ි. 
ඒකට කි නව අප්ි ආ ය වංශ  කි ල. ඒකට අප්ි උප්යෙස් ගනන්ව ඒ 
ඇත්තන්යගන්. 

නමුත් යම් අවස්ථායව අප් ියත්රැම් අරගන්යන යම් වායග ධමය 
මතු යවලා ඒවි, ඒව කවදාක්වත් එප්ා තමන්යග ප්ාරට ොධා කරගන්න 
මට්ටමට ප්ාවිේචි කරනන්. ඒ විතරක් යනයම  ි ‘දුක්ඛ ්ොමනස්ස 
අත් ථඞ්ගමාය’ ඊට වැඩි  ගැඹුරින් ඇත්තා වූ දුක් යදාම්නස් දුරැ කරිීම, 
ප්ැහැදිලවි ප්රකාශ කරන්න ප්ුළුවන්. ඒයකදිත් අප්ි යෙප්ැත්ත ප්ැහැදිලි 
කරල ෙලනවා නම් තමන්යග සන්තානගත දුක  ි යමතන ගන්න 
තිය න්යන. යලෝක දුක යහෝ ොහිර යලෝක ායග් දුක සමන  කිරීමක් 
යනයම ි. ඒක ගත්යතාත් ඒකත් ප්ාරාවළල්ලක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 
ෙූමරංග ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. හ ිය න් ෙමල ගැහුයවාත් හ ිය න් 
ඇවිල්ල වදිනවා තමන්යග ඇඟට. ඒ නිසා අභන්තරගත යසෝක 
ප්රියේව, දුක් යදාම්නස් දුරැ කිරීම ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 
සතිප්ට්ඨායන හරි  නයකාට ඒක යව ි. නමුත් හුඟක් අමාරැ යව ි 
කාටවත් ඒක ඔප්්ප්ු කරල යප්න්නනන්. ොහිර යලෝක ා නිතයරෝම 
විශුේධි  නැති හිතකින් යකයලසිේච හිතකින් දුක් යදාම්නසව්ලින් ප්රිිල 
යසෝක ප්රියේවවලින්  ට යවලා ගත කරන නිසා ඒ ඇත්යතා හරි 
කැමති ි භාවනා කරන කට්ටි ත් එකතු යවලා අඬන්න එනව නම්, යෙදා 
හදාගන්න එනව නම්, යගවල් යදාරවල්වල ප්රශ්න විසඳන්න එනව නම්. 
නූවිත් ඉන්නයකාට හිතනය්න යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීමක් වශය න් 
යනයම ි, අඥාන උයප්්ක්ෂාවකින ්යොරැ තප්ස ්රකනිවා වනගත යවලා 
ඉන්නවා ක ිල. ඒක ඒත්ත ුකර දීම ඉතාම දුෂ්කර යෙ ක්. ඒ නිසා යම් 
වැඩ කරන යවලායව ඒ සම්ෙන්ධතා සම්ප්ූර්ණ අඩු කරයගන තමන් තුළ 
 ාන්තම් යමෝදු යවලා එනන්ා වූ ශීල, චිත්ත විශුේධි ආදි  වැයඩන්ට, 
යසෝක ප්රියේව දුරැ කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළ නැවත නැවත අත්ෙකනි්ට, 
දුක් යදාම්නස් දුරැ වීයම් වැඩ ප්ිළියවළ අත්ෙකනි්ට, දිගට  න්න ඕනි. ඒක 
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ප්ිළිෙඳ සූයහන ප්රිච ක ්එනකන්  නන් ඕනි. එයහම යනාගිය ාත්, 
අතරමැෙ කරි ාත්මක යවනන් ගත්යතාත්, තැම්යෙන අල ක් තැම්යෙන්න 
කලින් වැහමු් ඇරි  වායග් යමට්ටැහි යවනව. ඇට්ටකුණා යවනවා. 
එයහම යනාවුයණාත් ඒ යවලායවදි ටික ටික තැම්යෙනව. ඒ තැම්බීම 
තුළ තමන්ට වැටයහනව, මට යවනෙට වඩා යසෝක ප්රියේව ආප්වුහම 
ඒව විගරහ කරගනන් ප්ළුුවන ්ශක්ති ක් තිය නව, දුක් යදාම්නස් ආප්ුවහම 
ඒක විගරහ කරගන්න ප්ළුුවන් ශක්ත ික ්තිය නව ක ිලා. නමුත් ඒක 
කාටවත් කි ල යෙන්න තරම් යහෝ ඇත්ත වශය න්ම සම්ප්ූණය දුක් 
යදාම්නස් දුරැ කරගන්න ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් යනයම ි. නමුත් ඒ මාගයය ් 
තමන් කරි ාත්මක වී ඉන්න ෙව දැනගනන් ප්ළුුවන්. 

යම්න්න යම් යවලායවදි ප්ළුුවන ්තරම් ඒ ආප්ු ගැම්ම ඒ ජව  
හැකි තාක් දුරට නඩත්ත ු කරනන් ඕයන. ඒ නඩත්තු කරනයකාට 
‘ඤායස් ස අිගමාය’ කි ල, අමුතු ම නා  ධමය ක් යම්ක තුළ කරි ාතම්ක 
යවනවා. ඒ නා  ධමය  අර යලෞකික සාමාන ෙුේධි ට ොධා 
කරන්යනත් නූ. තමන්යග එදියනදා වැඩ ප්ිළියවළට ොධා කරන්යනත් 
නූ. භාවනා කිරීයම්, යමයනහි කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවළට ොධා කරන්යනත් 
නූ. ඒ යවලාවට ටියකන් ටික ටියකන් ටික තමන්ට යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නව මධම ප්රතිප්දාව කි න එක. ආර්  අෂ්ටාංගික මාගය  කි න 
එක හැම චිත්තක්ෂණ කටම ෙලප්ානව. මූල කර්මස්ථායනට හිත 
දානයකාට ආරම්භය ්දී යකා ිම ෙක්ෂ ය ෝගාවචරය කටු වුණත් නීවරණ 
ධමය න්යගන් හිත යවන් කරලා අරමුයණ්ම හිත ප්ැවැත්වීම, යම් යේ කළ 
 ුතු ි යම් යේ යනාකළ  ුත ුි කි ල යහාඳට වැටයහනවා. ඒ ප්ැවැත්වීම 
සඳහා ඕනැවටත් වැඩි  වීරි  කරනව නම් ඒක එක අන්ත ක්. වීරි  
යනාකර ඉන්නව නම් අයනක් අන්ත . යම් යෙක අතරමැදින් හිමිහිට 
 න්න ඕනි. හුඟාක් අෙහායගන කට ුතු කරනවා නම් ඒක එක 
අන්ත ක්. නැවත ඤාණය න්ම විසඳල කරගන්න ප්ුළුවන් ක ිනව නම් 
ඒක අයනක් අන්ත . ඇෙහිල්ලත් කල්ප්නා ඤාණ ත් යෙක අතරමැදින් 
මධම ප්රතපි්දාව හදාගනන් ඕනි. 

එයහම කරයගන අප්ි හිතමු  ම් ආකාර කට අරමණු ඉදිරිප්ත් 
කරගත්තා, අරමුණ ඉදිරිප්ත් කරගත්තට ප්ස්යස අරමුණ ඉදිරිප්ත් 
කරගත්ත නිසා ප්හළ යවනන්ා වූ හියත් ආයලෝක ගති, එයහම නැත්නම් 
කය ් ප්හසු ගති නිසත ් මත් යවලා අරමුණ ගළිියහන්න ප්ුළුවන්. 
නැත්නම් ඒ වියව්ක  තුළ මට යම් යවලායව රාග යහෝ සිතුවිල්ලක් 
ආයවාත් යකායහාමෙ? යව්ෙනාවක් දිහා ෙැලුයවාත් යකායහාමෙ? 
ශේෙ ක් දිහා ෙැලුයවාත් යකායහාමෙ? කි ල අරමුයණ් හිත ප්වත්වන්න 
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ප්ුළුවන්කම තිය ෙද්ීත් අර අහක  න නවීරණ න්ට ෙර ධමය ආශර  
කරන්ඩ ගත්යතාත් වැයේ වරදිනවා. ඒ නිසා අරමුයණ් හරි  ූම නිසා 
යවන්නා වූ ප්රීත ිට  ට යවන්යනත් නැතුව, ඒ තුළ ඉඳයගන අරමුණට 
විෂමකර යේවල් ආශර  කරන්යනත් නැතවු, අරමුණ දිගට ප්වත්වයගන 
ගිය ාත් ඕනන් ය ෝගාවචර ට, විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට, යත්රැමක් 
නැති ධමය අතහැරල අරමුයණ් විප්ස්සනා වශය න් නමිග්න වීමක් ඇති 
කරගන්න ප්ළුුවන්. ඊට ප්සය්ස යකා ි අරමුයණත් සම රස  මතු යවනව. 
ශේෙත් එක ි, රූප්ත් එක ි, අරමුයණ් හිටි ත් එක ි, ප්ිම්බීම හැකිළීයම 
හිටි ත් එක ි, මුළු ක  ෙැලුවත් එක .ි ආනාප්ාන  වශය න් 
නාසිකාගරය  හිටි ත් එක ,ි මුළු ක  ෙැලුවත් එක ි. ආන්න ඒ විදිහට 
ඕන යෙ ක් මට කරගනන් ප්ුළුවන් තත්ත්ව ක් වයග් කි ල ඇති වුණු 
ඉස්ප්ාසුව තුළත් ය ෝගාවචර ා අජ්ඣත්ත යගෝචර අරමුණම, අප්රකට 
වුණත්, සිත් ගනන්ාසුලු යනාවුණත්, සිේධි ෙහුල යනාවුණත්, එහිම හිත 
ප්වත්වනව ි කි න එක තම ි එතන මධම ප්රතිප්දාව යවන්යන. එතනදි 
කි නව සාමාන භාෂායවන්, මූලික අරමුයණ් හති ප්වත්වන තාක් 
විප්ස්සනාව වැයඩනව. ඒ මූලික අරමුණ ප්ැවැත්වීයමදි ලැයෙන 
ඉස්ප්ාසුව තුළ ඒක ධමය සාකේඡා කරන්ඩ හෙනවා, හයිතන් විවිධ යේවල් 
කල්ප්නා කරන්ඩ ෙලනවා, ඉස්සරහට යවන්න තිය න යේවල් හිතනවා, 
යවේච යේවල් සිහිප්ත් කරනවා, නැත්නම් මම දැන ්ඉන්යන යම් යම් 
තත්ත්යව, කාට හරි කි ල යෙන්න ඕනි කි ල හිතනවා. ඒ සූම යේකටම 
සූයහන යවලාවක් වැයටන්යන් නැතිව භාවනා තත්ත්ව  කරයගන 
 න්න ප්ුළුවන් ගති ක් ය ෝගාවචර ට වැටයහනව. 

නමුත් ඒක යනයව  ි සතර සතිප්ට්ඨායන ක ින්යන. සති  
අනිවාර් ය න්ම ය ාෙවනන් ඕනූ. අප්රකට වුණත් නරීස වුණත් යෙ ක් 
නූ ක ිල වැටහුණත් අරමයුණ්ම හිත ප්වත්වනවා කි න එක ඉතාමත්ම 
සූක්ෂම ධමය ක.් යම්ක අර මුලින ්නවීරණත් එක්ක රණ්ඩු කරල අරමුණ 
යවන් කරගනන් ගත්ත උත්සාහ ට වඩා ඉතාම සූක්ෂම ි. යම් නිසා 
මුලින් කි ප්ු මධම ප්රතිප්දාවට වඩා යමතන මධම ප්රතිප්දාව ති ුණු ි. 
ඒ වයග්ම තම ි භාවනා යනාකරප්ු යකයනකුට කවදාක්වත් ක ිල 
යෙන්නත් ෙූ. භාවනා කරප්ු යකනාට නම් යම්ක ක ිනයකාට 
යහාඳයටෝම වැටයහනව. “ඇත්ත. මං යමේචර අරමුයණ් හිත ප්වත්වනන් 
ප්ුළුවන්කම තිය ෙද්ිත් එකය්කා අරමුණ නූ ක ිල හති ලීන කරගත්ත. 
නැත්නම් මට විතර  ි යමයහම ඉන්ඩ ප්ුළුවන්යන කි ල යකළිනම් 
ශූනතාවට හිත දාල ෙලන්න හෙනව. එයහම නැත්නම් කල්ප්නා කරනව 
ප්ටිේච සමුප්්ප්ාෙ  වයග් යෙ ක.් යම් වයග් යේවලනි් අප්ි යකාේචර යම් 
ලැබිේච වටිනා චිත්තක්ෂණ , අයප්් මධම ප්රතිප්දාව හානි කරයගන 
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තිය නවෙ ප්ර්ය ්ෂණ තෘෂ්ණාව නිසා...”, කි ල මධම ප්රතිප්දාවට 
යග්න්න උත්සාහ කරනව. මධම ප්රතිප්දාව හරි  නයකාට එන්ට එන්ට 
එන්ට ොහිර අරමුණ ුයගාජ ෙමනව. ෙහුල යවන්න ප්ටන්ගනන්ව වයග් 
යත්යරනවා. යප්්නන් ප්ටන්ගන්නවා, නාඳුනන රූප් යහෝ ෙන්නා රූප් 
යහෝ එක එක ඉරි ව් විකාර යප්නව්මින් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ 
එක්යකයනකුට යවන්න ප්ුළුවන් විදි ක.් යහාඳයටෝම ප්ණිවිඩ ක් 
ඇවිල්ල කි නව වයග් තව එක්යකයනකුට ශේෙ ඇයහන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. නැත්නම් අනිවාර් ය න්ම යවන්ඩ තයි න යේවල් අර 
සැෙූ යවන හීන වයග් යප්්න්න ප්ටන්ගනන්ව. එයහම නැත්නම් ගඳ, රස 
යේවල්, යහාඳට ප්රකට යවන්න ප්ටන් අරගන්නව. 

යම් තත්ත්ව   ටයතදිත් මූල කමයස්ථානය ් හිත ප්වත්වනවා 
කි න එක දි   ටින් ගනි්ෙර යගන ිනවටත් වැඩි  අමාරැ ි. යම් 
අවස්ථායව්දී කමටහන ්සුෙධ් කරන්යන නැතුව තනි ම භාවනා කරන 
තැනක නම්, ඒ ප්ෙු්ගල ාට යෙ ි න්යගම සරණ තම ි. ෙුදුන්යග සරණ 
නම් ලැයෙන්යන නූ. ඒක ඉතාමත් අවශ යවලාවක් සාකේඡාව සඳහා. 
නිතර කමටහන ්සුෙධ් කරන්න ඕයන. තමන්ට වැටයහන යේ, හැෙැ ි 
හිතල යනයම ි, ප්රතක්ෂ , නිතයරෝම සවිස්තරව කලාණ මිතරය කුට 
මතක් කරන්න ඕයන. එතනදි කලාණ මිතර ා නිතයරෝම එකම යේ තම ි 
කි න්යන, නමුත් තමන්ට යත්යරන්න ප්ටන් අරගන්නව යම් කි න 
යේවල අර්ථ . යමනන් යම් ය ෝගාවචර ට ි ප්ුළුවන් යවන්යන ෙවසක 
සංස්කාර න් ප්ිළිෙඳව උයප්්ක්ෂාව ලොගන්න. ඒ ෙක්වා  න 
සතිප්ට්ඨාන මධම ප්රතිප්දාව යත්යරන්ඩ නම් ඒ විශුෙධ්ි  නැතුව, යසෝක 
ප්රියේව දුරැ කරන්යන නැතුව, සතිප්ට්ඨායන වඩන්යන් නැතුව, යප්ාත් 
ෙලලා ෙූ. අෙ යම් ටික හරි අප්ට සාකේඡා කරගනන් ප්ළුුවන් වුයණ් 
කවුරැ කවුරැත් යමතන ඇවිල්ලා භාවනා කරන නිසා. මීටත් වඩා තව 
යොයහෝම තිය නව සුේධ කරල දැනගනන් යේවල.් ඒක සඳහා තමන්ටම 
ඤාණ  ප්හළ යවනයකාට තම ි තමන් තමන්යග ගුරැවර ා යවන්යන. 
අර විශුේධි  වැඩි යවනව. සතිප්ට්ඨාන  තමන්ට යසතක් යව ි. ඒක 
තම ි කි න්යන යම් ටික නිවන් ෙකනි්න ඉස්සල්ල යවන්ඩ ඕනි. යම්ක 
කි නවා හ යවනි ආනසිංස  වශය න්. යේශනායව කි යවන්යන 
යමාකේෙ? ‘ඤායස්ස අිගමාය’ කි ලා. ඊට ප්ස්යස තම ි ‘නිබ්බානස්ස 
සච්ිකිරියාය’. ඒ නිසා යම් ප්රතිප්දායව් ති න්යන ් ඉතාම තාර්කික 
ඉතාමත්ම කරමික වැඩ ප්ළියිවළක්. ඒ නිසා ඒකට ෙැහැයගන භාවනා 
කරන යකනාට තම ි යම්ක ප් ිවයරන් ප්ි වර, මිහනි්තයල් ප් ිවයරන් 
ප්ි වර නගින යප්ාඩි එයකක් වයග් ඉහළට  න්න ප්ුළුවන් යවන්යන. 
ඉතින් අප්ිත් විප්ස්සනායවන් ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන ඒ ප්ැත්ත ි. 
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නමුත් මං හිතනව අප් ි යවන් කරගත්ත කායල යමතනින් 
හමාර ි. අප්ි අෙ ෙවස ඇතුළත යම් ආනිසංස හත ප්ිළිෙඳව ඉදිරිප්ත් 
කිරීම ි යකරැයව්. අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවමු මීට වඩා විස්තර සහිත 
යේවල්, ඒ වයග්ම මත්තට විස්තර යවන සතපි්ට්ඨාන ප්ිළිෙඳව ඉදිරි ධමය 
යේශනාවලදී ඉදිරිප්ත් කරගන්ඩ. යම් ධමය යකාට්ඨාශය ් ඇත්තා වූ 
කරැණුත් තමතමන්යග් භාවනායව් ඇත්තා වූ අත්දැකමීතු් එකතු කරයගන 
හිත අලුත් කරයගන යම් ලැෙුවා ව ූසරැ වස ්කායල, ඉතාමත්ම යහාඳින්, 
දි   ටින් ගිනේර යගන ිනන්ා වායග් අරමුණ ඉතාමත්ම සි මු් කරයගන 
එහි නියරෝධ  ෙක්වා යගන ා ගැනමීට අවශ කරනන්ා වූ ප්ංච ඉන්ද්රි , 
ප්ංච ෙල වැඩීම ප්ිණිසම යම් ධමය යකාට්ඨාශ යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! 
කි න අෙහසනි් අෙට නි මිත ප්රිදි යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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3-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“එකාය්නා අයං භකි්ඛ්ව, ම්ග්ගා සත්තානං  විසුද්ියා 
්සාකපරිද් වානං සමතික්කමාය දුක්ඛ්ොමනස්සානං අත්ථඞ්ගමාය 
ඤායස්ස අිගමාය නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය, යදි’ ං චත්තා්රා 

සතිපට්ඨානා’ති” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
වටිනා සූතර ක් වන සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන වස් කාල ක් 
ගත කරන භාවනානුය ෝගී භික්ෂු ප්ිරිසක් වශය න් සාකේඡාවට ඉදිරිප්ත් 
යවන තුන්යවනි අවස්ථාව යම්. මීට කලින ්සති යෙකක්, සති කට ප්ැ ක් 
ෙැගින් ෙරහස්ප්තින්දා ෙවස ඒ සඳහා ගත කරලා තිය නවා. 

අප්ි ගි  වතායවත් යම් ඉදිරිප්ත් කරප්ු ප්ාලි වාග්මාලාව 
මාතෘකාව වශය න ්තොගන්නට ය දුණා. අනිකුත් සතූරවලට වඩා  යම් 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යවනසක්, ඉදිරිප්ත් කිරීයම් යවනසක්, සවයඥ න් 
වහන්යස් යප්නව්නවා. ඒ සූතරය ් අඩංගු කරැණවුලනි් එහි ය දී ගත 
කරනන්ාට ලැයෙන්නා වූ ආනිශංස යකාට්ඨාශ , ප්රතිඵල කල් ඇතිවම 
යගන හැර ප්ූමක්. ඒක ඒ අසන්නායග් ඇෙහීම, ශරේධාව, උනනද්ුව, 
කුසලේඡන්ෙ  වැඩි කිරීම සඳහා කරන එක කරම ක්. එහි ලා සවයඥ න් 
වහන්යස් මුලින්මත් සරලවමත් ඉදිරිප්ත් කරන්යන් සත්ත්ව ායග් 
විශුේධි  කි න එක ි. ඒ කි න්යන් විවිධ ප්ැතිවලින් යත්රැම්ගත්ත 
ප්රමාණ ට යොයහෝයෙනා යම්ක ෙහ ු වචනය න ් යත්රැම්ගන්නවා. 
සමහර යවලාවට යම්ක ඒක වචනය න් යත්රැම්ගනන් සිෙධ් යවනවා. 
සත්ත්ව ායග් විශුේධි  ක ිලා යම් සතිප්ට්ඨායන කි කි ා හිටි ට යහෝ 
එයහම නැත්නම් ඒක භාවනායවන් යතාරව යවන කරමවලින් ප්රිහරණ  
කළාට යොයහෝයෙනායග් විශුේධි ක් සදිු වීමකට වඩා, අෙහස් කරගන්නට 
තිය න්යන් යම් ෙණ අහන ෙණ කි න අප්ි ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන 
සූතරය න් ඉදිරිප්ත් කරනට් ෙලායප්ායරාත්තු යවන ප්රතිප්ත්ති කරම , 
ප්රතිප්ත්ති මාගය , අප් තළුින ් කරි ාත්මක කරන්නට ප්ටන්ගත්යතාත්, 
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අන්න එතැන් ප්ටන් ඒ කරි ාත්මක කරන එක එක්යකනා තුළ යම් ක ින 
විශුේධි  ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න ප්ළුුවන්. එයහම නැතුව සවයඥ න් 
වහන්යස් කුරැ රට ‘කම්මා් සෙම්ම’ නිගයම් සතිප්ට්ඨාන සූතර  යේශනා 
කළ ි කි ලා යලෝකය ් විශුේධි ක්, යලෝක සත්ත්ව ායග් විශුේධි ක් 
වුයණ් නූ. එයහම ගූඪ භාව ක්, එයහම ගුප්්ත ධමය ක් යම්යක ඇත්යත 
නූ. ඒකාන්තය න්ම සතුම  වශය න් යම්ක අහලා දැනයගන, 
චින්තාම  වශය න් යම්ක ගළප්ලා අථය යත්රැම් අරයගන, භාවනාම  
වශය න් කරි ාවට නගනයකාට ි ඒ විශෙු්ධි  සිේධ යවන්යන. ඒක නිසා 
භාවනා කරන ප්රිිසක ් සතිප්ට්ඨාන සූතර  අහනයකාට යලාකු 
කුසලේඡන්ෙ කට යහ්තු යවනවා, ශරේධාවකට යහ්තු යවනවා, අප්ි 
දැනටමත් එහි ෙැසයගන ගත කරනවා යන්ෙ කි ලා. ඒ වායග්ම තම ි 
එවැනි කට ුතු කරන ඇත්යතෝ යම්ක අනික් අ ට ක ිාදීමට යහෝ, එයහම 
නැත්නම් අනික් අ යග් විමකු්ති කට හිත ය ාෙනවා නම්, කරැණාකරලා 
මතක ති ාගනන් ඕනූ ඒක තමුන්යග් විමුක්ති ට තමුන්යග් විශුේධි ට 
ොධාවක්. ජනතා විමුක්ති ක් යහෝ යවන යප්ාදු ජන විමුක්ති ක් යහෝ 
කල්ප්නා කිරීම සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට ොධාවක් ෙව, 
වියශ්ෂය න්ම ආධුනික සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට ොධාවක ්ෙව යම් 
ප්ෙ ම දාලා යත්රැම්ගනන් ඕනූ. ඒක අර මුල් ප්ාලි ප්ාඨය ් ඒ 
ආකාරය නම් දැනයවන්යන ්නූ. ඒක හිත ය ාදා ෙැල ි  ුතු ි. තමන්යග් 
විමුක්ති ට යහ්තු යවන ආකාර ට කලප්්නා කරලා ෙලලා ගත  ුත්තක්. 
ඒ නිසා ප්රධානම කාරණාව යම් විශුේධි  ලැබීම තම ි. නමුත් ඒක 
අනුන්යග් විශුේධි ක් ෙවට ප්ත් වුයණාත් ඒක අප්රධාන කාරණාවක් 
යවනවා යනයව ි, ප්රධානම විරැේධවාදි ා ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒක 
සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ා යහාඳට ප්ැහැදිලි කරගනන් ඕනූ. 

ඊගාවට “්සාක පරිද් වානං සමතික්කමාය” ක ිලා ඉතාම දුකට 
යදාම්නසට ප්ත් යවේච යකනා කි ා ප්ාන, යලෝයකට අඬහැර ප්ාන කරම  
තම ි අඬනවා, ළතැවුල් යවනවා. ඒවත් ඔක්යකාම නැති කරන්න 
ප්ුළුවන්. ඒකට අප්ි ප්ටාචාරාව වයග් ඉතාම දුකට ප්ත් යවේච, යලෝක  
ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට ඥාති වසන ට ප්ත් යවේච යකනාටත් - 
නිවයස්තරය න් නමුත ්යම් වයග් ධමය සභාවකට කඩා වැදිේච ස්තරි ාවට 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් ප්ළමුයවනමි ප්රතිචාර  වුයණ්, “නැගණි න!ි සිහි 
එලවාගන්ඩ” කි න එක .ි යම් ති න අවුල් වි වුල්, වසන, උමතු ගති, 
නිර්වස්තර ගති, සමාජ වියරෝී නැත්නම් සමාජ  විසින් විවිධ විධි ට 
ෙලන ගති, ඔක්යකාම කනක්රේචල මැේයේ සවයඥ න ්වහන්යස් කීයව් 
නැගණිය න!ි සිහි එලවාගන්න කි ල ි. ඒක ඒ සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
වියශ්ෂ විධාන ක් යහෝ ආසිරි ගැන්වීමක් යනායව ි. ඒ කාන්තාවට ඒ 
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යවලායව් සති  තිෙුණා. සති  ප්ිහිටුවාගන්නට ප්ළුුවන් ශක්ත ි තිෙුණා. 
ප්ිහියටවුව. එතනදීම අර ඔක්යකාම යසෝක, ප්රියේව සම්ප්ූණයය න් වි ළී 
ගි ා යනයව ි. නමුත් යසෝවාන් මාගය  ලෙන තරමට වායග ළඟා 
කරගන්නට ප්ළුුවන් වුණා. ඒ වයග්ම ඇඩුම් යෙඩුම් - කිසා යගෝතමි  
වයග් යකයනකුට, අඬඅඬා තමායග් ප්ුතායග් මළ මිනි  අරයගන 
එනයකාට මතු කරලා දුනන් කාරණායවන්, මරණානුස්සතිය න් ප්ුළුවන් 
වුණා ඒක නතර කරගනන්. ඊගාවට දුක්ඛ යදාමනස්ස - සන්තති 
ඇමතිවර ා වයග් යදාම්නසට ප්ත් යවලා ඉන්න යකනාට සවයඥ න් 
වහන්යස් ප්ැහැදිලිව යප්නන්ලා දුන්නා ඒ ගි  යේ  නන් අරින්ඩ ක ිලා. 
ආශා වුණ යේවල් අතහැරලා දාන්න. මධස්ථ යවන්න දැන්. ඒ 
මධස්ථය ් ඇත්තා වූ යේ ප්ිළිෙඳවත් අල්ලාගත්යත නැති හිතකින් 
ෙලන්න ඒ යවලායව්. යමතනත් යම් සති ටම  ිආරාධනාව. නැතිනම් 
සතිප්ට්ඨාන ටම ි ආරාධනාව. 

අන්න ඒ කරි ාවලී, යසෝක ප්රියේවවලනි් ප්ීඩිතව දුක් 
යදාම්නස්වලින් භරිතව ගත කරේදිත්, කැප්ී යප්යනන ඔ  වයග් චරිත, 
සිේධි කිහිප් ක ්සවයඥ න් වහන්යස් ජීවමානව වැඩ සිටින කාලය ද්ීම 
සිේධ වුණා. ඉතින් ඒයකන් යහාඳ ආෙශය ගන්න ප්ුළුවන් ය ෝගාවචර ාට. 
ඒ නිසා ඤාති වසන, වසත්ු වසන, එයහම නැතන්ම් ලාභ සත්කාරවල 
අඩුප්ාඩුකම් වීම නිසා, ඒ යවලායව සතිප්ට්ඨාන  ෙහා ති ල ඒ යේවල් 
සඳහා ගත කිරීම යලෝකානුකම්ප්ාවක්, ජනතා විමුක්ති ක් ක ිලා 
හිතනවා නම් ඒක සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට යනාගැළයප්න වස විෂ 
වයග් යෙ ක්. ඒකාන්තය න්ම තමායග් යසෝක ප්රියේව දුක් යදාම්නස් 
නිවාගැනීමට ි යම්ක ප්ාවිේචි කරනන් ඕනූ. ඒ ප්ාවිේචි කරලා 
ප්ටාචාරාව වයග් යහෝ කිසා යගෝතමි  වයග් යහෝ සන්තති මහ 
ඇමතිවර ා වයග් යහෝ තමායග් ප්ැහැදිලි නා  අධිගම , යම්ක සඳහා 
ගත  ුත්තා වූ ආ ය අෂ්ටාංගික මාගය  ක ිනන්ා වූ එකම මාගය  - තවත් 
ප්ැත්තකින ් කි නවා නම් මධම ප්රතිප්දාව කි ලා යම්කට ක ිනන් 
ප්ුළුවන් - ඒ මාගය  අවයෙෝධ කිරීමට තමා කරා එනන්ා වූ සූම 
අරමුණකටම සතිප්ට්ඨාන  - සති  මනා යකාට ප්ිහිටවුීම- ප්ුරැදු කිරීම 
අමුතුම නා ක්; යම් යලෞකික විෂ  තළු උගන්වන්යන් නැති, 
අනවයෙෝධ  නැති කරන, එයහම නැතවි අවුල වි වුල ඇති කරන 
යනයම ි, අනවයෙෝධ  නැති කරන අමුතුම නා ක.් ඒ නා ට ස්තරී 
වුණා කි ලා යහෝ ප්ුරැෂ වුණා කි ලා යහෝ ලාභ ක් වාස ික් නූ. 
ප්ාඩුවක් නූ. ඤාති වසන ට ප්ත් වුණා කි ලා යහෝ නූ කි ලා යහෝ 
ලාභ ක් යහෝ ප්ාඩුවක් නූ. වස්තු වසන ට ප්ත් වුණා කි ලා යහෝ 
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නැති වුණා කි ලා යහෝ ලාභ ක් යහෝ ප්ාඩුවක් නූ. සූමයෙනාටම සම 
මට්ටමක් තිය න්යන සති  ප්ිහිටුවීම සම්ෙනධ්ව. 

අප්ි සාමානය න ්යතාරණක කථා වස්තුවක් විදි ට යප්න්වල 
ති නයකාට ප්ටාචාරාවට යහෝ කිසා යගෝතමි ට යවේච යේ යනාවි  
 ුත්තක්, අභාග ක්, අවාසනාවන්ත සංසිේධි ක ්වශය න් තම ි අප්ිත් 
ෙකින්යන. ප්ටාචාරාව යවනුයවන ් අප්ිත් අඬනවා. නමුත් ඒක තම ි 
ප්ටාචාරාවට සවයඥ න ් වහන්යස් දැකගනන්ට, ධමය  දැකගනන්ට, සඟ 
ප්රප්ුරට ඇතුල් යවන්නට, යකටිම මාගය  වුයණ්. ඒක නිසා ඒක 
ප්ටාචාරාවට වාසි ක් වුණා. නමුත් අප්ි හිතනඩ් නරක ි, අයන්! අයප්් 
අම්මට ප්ටාචාරාවට යවේච යේ යව්වා! එතයකාට අම්මට නිවන් 
ෙකින්නට ප්ළුුවන් යව්වා! කි ලා යමයහම හිතන එක මහා භ ානක .ි 
කාට හරි දුකක් ප්ටවලා, දුකක් ප්රාථයනා කරලා, දුකක් ප්නවලා, ඒ තුළින් 
සත  අවයෙෝධ යව්වා! කි ලා හිතන එක අසාධාරණ ි. ඒක අයප්් 
අප්වත් යවේච යලාකු ස්වාමීන් වහන්යස් මතක් කරලා දීලා තිය නවා, 
කාටවත් ශරේධාව ඇති කරන්න උනනද්ු යවනන් හෙන්න එප්ා! ඒක 
භ ානක ි ක ිලා. ඇති යවේච ශරේධායවන් ඇති යවේච දුයකන් ශරේධාව 
ඇති කරගන්නවා, ඇති යවේච ශරේධායවන ්නා  මාගය  මතු කරලා 
යෙනවා ක ින එක එකක.් නමුත් ඒ වයග් යේවල්, “යව්වා!” ක ිලා 
හිතන්න නරක ි. ඒ වයග්ම තම ි එයහම යවේච ඇත්යතා දැකලා ඒ 
ඇත්යතෝ මාර්ගය න් තමන් කරප්ුත් නැති, ෙන්යනත ් නැති 
සතිප්ට්ඨාන ක් උගන්වනන් හෙනවා නම් ඒකත් අවස්ථාවාෙ ක්. 

ඒ නිසා යම් යෙකම යනයම ි යමතන ගත  ුත්යත්. තමන් 
යකයරහි යකායහාමටවක්වත් ප්ටාචාරාව මට්ටමට යහෝ ඊට අඩු 
මට්ටමකට යහෝ නිතයරෝම දුක්, යදාම්නස්, යසෝක, ප්රියේව විවිධ අරමුණු 
මාගයය න් ඇස, කණ, දිව, නාස , ක , සිත මාගයය න ්ගලා එනවා. යම් 
සූම අරමුණකටම සත ි ප්ිහිටුවීම මාර්ගය න් මධම ප්රතිප්දාව, ආර්  
අෂ්ටාංගික මාගය , නා  ප්ිළිෙඳව ප්රිච ක් ලැයෙනවා. ඒ ප්රිච  ඒ 
ප්ුෙග්ල ායග් ආශර  නිශර  සම්ප්ත්වල හැටිහැටි ට රැචි අරැචිකම්වල 
හැටිහැටි ට අධාත්මය ් හැටිහැටි ට යවනස් යවනවා. ඒ නිසා 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  අඞ්ග සම්ප්ූණය ධමය යකාට්ඨාස ක්, ධමය ප්න්ති ක් 
යගන හැර ප්ූවට, රාග  අධික චරිත ාට සතිප්ට්ඨානය ් ඔක්යකෝම 
යකාටස් අවශ කරන්යන් නූ. එ ාට අවශ කරලා තිය න්යන 
තමන්යග් ගැයට් ලිහාගනන් ප්ුළුවන් යකාටස ප්මණ ි. ේයව්ෂ චරිත ාට 
සම්ප්ුර්ණ යකාට්ඨායශ් ඉයගනගන්න අවශතාවක් නූ. ඒ වයග්ම යමෝහ 
චරිත ාට සම්ප්ුර්ණ යකාට්ඨායශ් ඉයගනගන්න අවශතාවක් නූ. 
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ඉයගනගත්තාට ප්ාඩුවක ් යනායව ි. නමුත් ප්රය ෝජන  සලකලා 
ෙලනයකාට, සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් කරලා තිය නය්න ප්ුදුම අප්රූ්ව 
තායලකට, විස්ම ජනක තායලකට. මූලික කමටහනක් දියග් වැයේ 
කරයගන  නයකාට තමන්යග් චරිත ට අදාළ තායලට නා  ප්හළ 
යවනවා. දැන ්සවයඥ න් වහන්යස්ට සතිප්ට්ඨාන  ප්ළිිෙඳව, නැත්නම් 
ආර්  අෂ්ටාංගික මාගය  ප්ළිිෙඳව ‘පු්බ්බ අනනුස්සු්තසු ධ්ම්ම සු චක්ඛුං 
උ පාදි ඤාණං උ පාදි...’ ආදී වශය න් සූම ස ිලු සත්ත්ව ාටම 
සාධාරණ යවන සවයඥතා ඤාණ  ප්හළ උනා. ඒ නිසා උන්වහන්යස් 
යවත ප්ැමියණන වියන  ජනතාව ඕනූම යකයනකුට යනාප්ැකිළ, 
අභීතව, වක්තව, ප්රතිෙලව, උත්තර යෙන්නට ප්ුළුවන් ශක්ති ක් 
උන්වහන්යස්ට තිෙුණා. නමුත් එේචරම ශක්ති ක් සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් 
වහන්යස්ට තිෙුයණ් නූ. ඊට අඩු ි ටිකක.් ඊටත් අඩ ුි යමාගග්ල්ලාන 
ස්වාමීන් වහන්යස්ට. ඊටත් අඩු ි අනකිුත් මහා ශරාවක ඇත්තන්ට. ඊටත් 
අඩු ි අනකිුත් රහතන් වහන්යස්ලාට. ඒ වයග් තම ි යම්ක ෙැහැයගන 
ෙැහැයගන  න්යන, එතැන සඳහන් කරන්යන තමන් යවත ප්ැමියණන 
යලෝක සත්ත්ව ා විෂය හි. 

නමුත් භාවනා කරන අප්ි එක එක්යකනා ගැන කල්ප්නා 
කරනයකාට තමුන්යග් ඇත්තා වූ චරිත ලක්ෂණ  යමාකකේ? ඒ චරිත 
ලක්ෂණ ට අනුව යම් නා  ප්ාදාගන්නවා කි න එක යොයහාම යකටි 
වැඩක් යවන්නත් ප්ළුුවන්. ප්ටලවා ගත්යතාත්, සවයඥතා ඤාණ  
ලොගන්නවාටත් වැඩිය න් මහන්සි යවන්නත ් ඉඩ ති නවා, ඒත් 
යනාලැයෙන්නත් ඉඩ තිය නවා. ඒක නිසා යම් නා  කි න එක ෙණ 
අහන, ෙණ කි න එක එක්යකයනක් ලොගන්නා කරම  යවනස්. 
තමන්යග් චරිත ට, තමනය්ග් රැචි අරැචිකම්වල හැටි ට, තමන්යග් 
ශරේධා, විරි , ආදී ඉන්ද්රි  ධමයවල හැටිහැටි ට තම  ියම් නා  ප්හළ 
යවන්යන. අන්න ඒ නිසා යම් ‘සති’ කි න සතිප්ට්ඨානය ් මූලික 
යත්මාව, යකාඳු ඇට යප්ළ, සති , මුල් කරයගන  නයකාට 
සතිප්ට්ඨාන  වයග් ෙරසාර ගැඹුරැ යේකටත් වඩා හදුු සති මචතසික  
විස්තර කරනයකාට, යවත ප්ැමියණන, ඉදිරි ට ඉදිරිප්ත් යවන යේ 
ප්ිළිෙඳව සතිමත් වීම කි ලා යකටිය න් සඳහන් කරනයකාට ඒ තුළින් 
අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා යම් නා  කි න එක හැම චිත්තක්ෂණ කම 
යප්ෝෂණ  කරනන්. විවිධාංගීකරණ  කරන්න. කරයගන කරයගන 
 නයකාට ඒ ප්ුෙග්ල ා තුළ හැම යමායහාතකම ප්ින් වැයඩනවාටත් වඩා 
කුසල් වැයඩනවා. කුසලතාවක් වැයඩනන් ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා 
සතිප්ට්ඨාන  කි න එක, ඒයකනුත් තව සාර කරලා ගනන්ව නම්, 
යප්රාගන්නව නම්, සති  කි න එක මුල, මැෙ, අග, කි න තුන් 
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ස්ථාන ටම ගැළයප්නවා. ශාසනය ් ආදි කලාණ , මයජ්ඣ  
කලාණ , ප්රිය ාසාන කලාණ  කි ලා සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
ධමයය ් සඳහන් යවනවා. උන්වහන්යස්යග ්ධමය  ඒ වයග් මුල, මැෙ, අග, 
කලාණ ධමය න්යගන්, මංගල ධමය න්යගන ් සමන්විත ි. ඒ ගති  
තිය න්යන සති  නිස .ි ඒ නිසා යම් නා  අධිගම  කි ලා කිව්වහම, 
සවයඥ න ්වහන්යස් අධිගමන  කළා ව ූසවයඥතා නා  අප්ට අවශත් 
නූ කරන්නත් ෙූ. අප්ට අවශ කරලා තිය න්යන අයප්් යම් සංසාර 
ගැයට් ලිහාගැනීමට අවශ කරන ප්රයේශ  යත්රැම්ගැනමී ි. ඒ 
යත්රැම්ගැනීම තුළින්, යලෝක සත්ත්ව ත් සත්ත්ව සඤ්ඤායවන් අප්ිත් 
සමග සම නිසා අප්ට අනික් ඇත්තන් සමග හදා යෙදාගනන් ප්ුළුවන් 
තත්ත්ව කට එන්න ප්ළුුවන්. නමුත් අප්ට සවයඥතා ඤාණ  ලැයෙන්යන 
නූ. හැම යකනාටම අප්ට උත්තර යෙන්න ප්ුළුවනක්මක් නූ. ඒ නිසා 
අප්ි භාවනාවට සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉයගනගන්න යප්ළයඹනයකාට ඒයක 
රාමුව යම් ආකාරය න් යත්රැම්ගනන් ඕනූ. යම් නා  අධිගම  
කරන්යන නැතිව ‘නිබ්බානස්ස සච්ිකිරියාය’ කි න ඊගාව මට්ටමට 
 න්න ෙූ. ඒ නා  තමන් විසින් සංශ්යල්ෂණ  කරගත  ුතු ි, මයග් 
චරිත ට යමන්න යමයහම ි ක ිලා. 

නමුත් අෙ භාවනා කරම උගන්වනයකාට හුඟක් යවලාවට එකම 
කමයස්ථාන ක් දීලා, ඒ ඔක්යකෝටම එකම කාල සටහනක් දීලා, ඒ 
ඔක්යකෝටම එකට ගුරැවරය ක් ඉදිරිප්ත් යවලා, ඔක්යකෝටම එකම 
මධස්ථාන ක් හදායගන කරනයකාට, යකයනකුට සැක හියතන්න 
ප්ුළුවන් මයග් චරියතට, එයහම නැත්තම් මයග් රැචි අරැචිකම්වලට ඒක 
ගැළයප්නවාෙ? කි ලා සැක ක ් ප්හළ යවනන් ප්ුළුවන්. නමුත් සූතර 
ප්ිටකය ් යහාඳට විස්තර යහා නයකාට ආනාප්ාන සති සූතර  කි ලා 
එකක් තිය නවා මජ්ඣිම නිකාය ්, යහාඳට විස්තර සහිත ි, මධම 
ප්රමාණ ට විස්තර යවලා තිය නවා. ඒ සූතරය ් යහාඳට ප්ැහැදිලි කරලා 
ති නවා යම් හුදු ආනාප්ාන  කි ලා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් විස්තර කරලා 
තිය න්යන විසිඑකක් කමටහන්වලනි් එක කමටහනක් විතර ි. 
ආනාප්ාන  ක ිල කි න්යන සතිප්ට්ඨානය ් ති න ප්ට්ඨාන හතයරන් 
සතිප්ට්ඨාන කුත් යනයම ි. එ ිනුත් කමටහනක ් විතර ි. නමුත් 
ආනාප්ාන සති  වැඩීයමන් රහත් යවන ආකාර  ෙකව්ාම  නන් ප්ළුුවන් 
ෙව ආනාප්ාන සූතරය ් සඳහන් කරලා තිය නවා. එක සතිප්ට්ඨාන 
යකාට්ඨාශ ක් භාවිතා කරලත් නිවනට  න්න ප්ළුුවන් ෙවත් සං ුක්ත 
නිකාය ්  ම්  ම් සූතරවල සඳහන් කරලා තිය නවා. තව සමහර 
තැන්වල සඳහන් කරලා තිය නවා එක් එක් සතපි්ට්ඨාන  භාවනා 
කිරීයමන් යස්ඛ තත්ත්ව ටත් සතර සතිප්ට්ඨාන ම වැඩීයමන් අරිහත් 
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තත්ත්ව ටමත්  න්න ප්ළුුවන් කි ලා. ඉතින් ඒ නිසා යම් යප්ාදු භාවනා 
මධස්ථානවල යම්ක යහාඳට යත්රැම් අරගන්න ඕනූ, යප්ාදුයව් 
උගන්වන කමයස්ථාන ක්, යප්ාදුයව් යෙන කාල සටහනක්, යප්ාදුයව් යෙන 
ආහාර, යප්ාදුයව් යෙන අනිකුත් යස්නාසන ආදී යේවල්වලනි් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන, ඒ ය ෝගාවචර ා ගඟට තල්ලු කරන එක ි. 
නැත්නම් යසෝතාප්න්න තත්ත්ව ට ප්ත් කරන එක ි. ප්ත් කළාට ප්ස්යස 
ඒ ය ෝගාවචර ාට අර කාල සටහන තමුන්ට සුදුස ු තායලට සකස් 
කරයගන, සප්්ප්ා  කරැණු සලසායගන, අරිට වඩා වියව්කවී, 
ගුරැවර ායගන්  ම් ප්රමාණ කට දුරස්ථ යවලා කරයගන  නන් ඉඩ 
තිය නවා. ඒ නිසා එවැනි මධස්ථානවලින් ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන 
යම් අඩුම ලංසුවට, මූලික ඇතුල් වීමට, යදාර විවර කරලා දීම ි. ඒ නිසා 
සැක හිතනන් නරක ි, යම් එක සතපි්ට්ඨාන ක් යහෝ සතිප්ට්ඨාන ක 
ලා ගැයනන එකම කමයස්ථාන ක් වැඩීයමන් අප්ි සතිප්ට්ඨාන  
මගහරිනවා යෙෝ කි ලා. එයහම සැක හිතනන්, සූතර යහා ලා 
ෙලනයකාට සැක ක් ඇති කරගන්න ඉඩක් නූ. 

නමුත් සතර සතිප්ට්ඨාන  විස්තර කරන්න යම් නා  ප්ිළිෙඳව 
කථා කරනයකාට සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා යෙනවා යම් හතරම 
සවයඥ න් වහන්යස් යත්රැමක් නැතුව ප්රකාශ කළා යනායව ි. යම්වා 
හතරම එකතු උනාට ප්ස්යස “ජාඩි ට මූඩි ” කවි්වා වයග් ඔක්යකෝයගම 
ප්ුදුමාකාර යගානුවක් ඇති කරලා යෙනවා. ඒකට යොයහාම සරල 
උප්මාවක් යප්නන්ලා යෙනවා, හතර මං හන්දි ක සිව්දිගින් ප්ැමියණන 
රථ හතර මංහන්දි  ප්හු කරයගන යව්ගය න් ගමන් කරන නිසා හතර 
මංහන්දිය ් මැෙ දූවිලි ඉතුරැ යවන්යන නූ කි ලා. ඒ හතර මංහන්දිය  
එක ප්ාරක් නම් දිගටම ප්ාවිේචි යවන්යන, අනික ්ප්ාරවල් යෙයකන ්එන 
දූවිලි, යකෝේචි ප්ීලි යෙකකට යෙප්ැත්යත් යරාක් යවන්නා වයග් එකතු 
යවනවා. නමුත් ඉතිරි ප්ාරවල් යෙ කත් නිතරම ප්ාවිේචි යවනවා නම් අර 
මැෙ එකතු යවන දූවිලි ටික එහාට යමහාට ප්ිහලා දානවා. අන්න ඒ වයග් 
තම ි අප්ි යසෝවාන් වීම සඳහා යහෝ එයහම නැත්නම් ඊට යප්ර ඇත්තා 
වූ විප්ස්සනා ඥාණ ප්හළ කරගැනීම නිසා යහෝ නැත්නම් ඊටත් කලනි් 
ඇත්තා වූ ධාන ක් ලොගැනමීට කට ුතු කරේදී යගාඩාක් දූවිලි තව 
යෙප්ැත්යත් තිය නවා. නමුත් ප්ායර් අප්ට අප්ි  න දිහාවට  න්න 
ප්ුළුවන්. අනික ්ප්ැත්තට  න්න ප්ාර සුදුසු මදි. වාහන ගිහිල්ලා ප්ෙම් 
යවලා නූ. නමුත් ඉදිරි වැඩ කරයගන  නයකාට ඒ නිසා ඒවා නැවත 
සලකා ෙලනන් යවන එක යම් වායග ්සාර ෙහුල භාවනා කරමවල හැටි. 
ඒකට ඉඩ තිය නවා. ඒ නිසා එක භාවනා කරම ක,් ප්ිම්බීම හැකිළමී 
ගන්නවා, ආනාප්ාන  ගනන්වා, ෙුේධානුස්සත ි වශය න් ඒ එක එකක් 
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56 
  

අරයගන  නයකාට ප්ැහැදිලි විවර ක්, ඕන යේකට  න්න ප්ුළුවන් 
ප්රයව්ශ ක්, යම්ක තුළ තිය නවා. 

යම් ප්ිළිෙඳ විත්ථාර රැචි, සංයේප් රැචි, කි ලා ය ෝගාවචරය ෝ 
යකාට්ඨාශ යෙයෙනවා. රාග චරිත, ේයව්ෂ චරිත, යමෝහ චරිත, කි ලා 
යකාට්ඨාශ යෙයෙනවා. වියශ්ෂය න්ම යනත්තිප්ප්්කරණ කථායව් හුඟාක් 
විස්තර කරනවා. විත්ථාර රැචි ය ෝගාවචර ාට ශෘතම  ඥාන  වශය න් 
යම් විස්තර අහනයකාට අහනයකාට ශරේධාවක් ප්හළ යවලා තමුන්යග් 
වැරදි නීවරණ ධමය අ ින ්කරන විධි ගැන කරමය න් ප්ැහැදිල ිකරයගන 
මාගය  සිෙධ් යවනවා. ඒ නිසා එවැන ියකනාට සතර සතිප්ට්ඨාන ම 
හදාරන තාක් කල් ගන්න යේවල් තිය නවා. ඒ යමාකෙ? හිත යොයහෝම 
කැමති ි යම් ප්ුංචි ප්ුංචි විස්තර යහා නන්. නමතු් සංයේප් රැචි, 
සංක්යෂ්ප්ය න් ෙණ අහලා ඒයක යත්රැම් අරගනන් ප්ුළුවන් 
ය ෝගාවචර ාට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීනව්හන්යස් යේශනා කළා වයග් මට 
කි ලා යෙන්න, මම ෙහසක් න ින් යත්රැම්ගනන්ම් ක ිලා උන්වහන්යස් 
අර අස්සජී මහා රහතන් වහන්යස් ඉස්සරහප්ිට ප්ෘථගජ්නව ඉඳල ප්රකාශ 
කළා. ඒ යමාකෙ? මට විවිධ ආකාරය න් ගළප්ලා යත්රැම්ගන්න 
ශක්ති ක් තිය නවා. එයහම ඇත්තන්ට යොයහාම ඩිංගිත්තක් ඇති. 
ොහි  දාරැචීරි  තාප්ස ට කීවා වයග්, සාරිප්ුත්ත සව්ාමීන්වහන්යස්ට 
වයග්, ටිකක් සඳහන් කරප්ුවහම විස්තර වශය න් දැනගන්න ප්ළුුවන්. 
ආන්න ඒ ඇත්තන්ටත් සතිප්ට්ඨාන  යකා ි විදි ටත් ගැළයප්නවා. 

යම්යකන් මූත කාලය ් යම් සංයේප් රැචි කරම ට යොයහාම 
යප්ෝර දාප්ු, එයහම නැත්නම් ගිහි, ප්ැවිදි, ස්තරී, ප්ුරැෂ කාටත් වයග් භාවනා 
යදාර විවෘත කරප්ු  ුග ප්රුැෂය ක ්තම ි, මහා සී ස ායඩෝ ස්වාමීන් 
වහන්යස්. උන්වහන්යස්යග ්යප්ාත ප්ැහැදිලිවම මතු කරලා යප්නව්නන් 
හෙනවා, ධමය යේශනා මාගයය න් මතු කරලා යප්න්වන්න හෙනවා, යම් 
එක භාවනා කරම ක් එක කමටහනක ් අරයගන ග ිාම ප්ැහැදිලිවම 
විශාල යදාරටු රාශි කට යදාර ඇයරනවා කි ලා. ආනන් ඒයකදී හුගාක් 
සවිස්තරව විස්තර කරලා යෙනවා ප්ිම්බීම හැකළිීම. ඒක තම ි 
උන්වහන්යස් විසින් යලෝයකට හඳුන්වා දීප්ු අරමණු. ඒක කරයගන 
 නයකාට, අප්ි ඒයකදි ඉතාමත්ම යගායරෝසු ව ූ වාය ෝ යප්ාටඨේෙ 
ධාතුව, කා ානුප්ස්සනාවට වැයටන යකාට්ඨාශ , යත්රැම් අරයගන 
 නයකාට එහි තළු ප්හළ යවන්නා වූ සති  නිසා, යනාසිඳ එහමි 
ඇතුළටම කිඳා ෙහින ඇතුළාන්ත කට විනවිිෙ යගන ින්නා වූ සති  
නිසාත් ඒ තුළින් ප්හළ යවන්නා වූ ප්ැහැදිලි ෙශයන  සම්ප්ජඤ්ඤ  
නිසාත් ඒ ය ෝගාවචර ායග් හියත් ඇති යවන ප්ැහැදිලි ෙශයන  තුළනි්, 
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අනිකුත් භාවනා යනාකළා වූත්, අවධාන  යනාය දුණා වූත්, විශාල ධමය 
යකාට්ඨාශ කට භාවනාම  ඤාණ ක් ප්හළ යවනවා. ඒක අර හිත ය ාදා 
යත්රැම්ගනන්ා වූ ප්රතක්ෂ විප් ස්සනාව යනයම .ි ඒකට කි නවා 
අනුමාන විප්ස්සනාව කි ල. 

ඒ අනුමාන විප්ස්සනාවට සවයඥ න ් වහන්යස්යග ් යේශනාව 
ගළප්නයකාට, ප්රතක්ෂ කළ යෙ ක් වයග් තමන්ට යහාඳට වැටයහන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ප්රතක්ෂ කිරීම සඳහා ඉදිරිප්ත් කරන්යන් 
යොයහෝම යප්ාඩි යකාටසක්. ඒයක් ප්රතක්ෂ ඤාණ  වැඩි යවනන් වැඩි 
යවන්න ආයලෝක  ප්රභාශව්ර වැඩි යවනන් වැඩි යවන්න හාත්ප්ස 
ඇත්තා වූ අවධාන  යකළිනම් ය ාමු යනාකළා ව ූ අනිකුත ් සි ලුම 
ධමය න් යකයරහි අනුමාන විප්ස්සනාව සිෙධ් යවනවා. යම්කට උප්මාවක් 
වශය න් ක ිනවා නම්, අප්ි විදුලි ප්න්ෙමක් ෙල්වලා බිත්ති කට 
ගැහුයවාත් ඒයක ආයලෝක වළලු යෙකක් තිය නවා. මැෙ තිය නවා 
යහාඳටම නාභිගත වුණා වූ තෙ දිදුලන ආයලෝක ලප් ක්. ඊගාවට 
තිය නවා හාත්ප්සින් එේචරම ප්රභාස්වර නැති යලාකු වල ක්. ඉතින් 
අප්ට සප්යය ක් යහෝ නැති යවේච ඉදිකට්ටක් යහෝ බිත්ති ට ගහල ති න 
ඇණ ක් යහෝ ෙලනන් ඕනූ නම් අප් ිකරන්යන ්මැෙ තිය න ආයලෝක 
ලප්  ඒකට ය ාම ුකරප්ුවහම යහාඳට ප්ැහැදිලිව ඒක යප්්නවා, යමතන 
ඒක ති නවෙ? නැෙේ? විස සයතක්ෙ? නැේෙ? කි ලා. නමුත් ඒ හාත්ප්ස 
විහියෙන ආයලෝක , ප්රිසර  ප්ිළිෙඳව  ම් අවයෙෝධ ක් ලො යෙනවා. 
ඒ නිසා යෙකම විප්ස්සනා ඥාණ ෙව ඒ ස්වාමීන්වහන්යස් ප්ිළිගන්නවා. 
ප්රතක්ෂ විප්ස්සනා ඤාණ  කි ලා ක ින්යන්, ෙැහැලා වැඩ කරන 
ඇත්යතෝ ඉන්න නිසා යොයහාම ප්රකට ි, ප්ිම්බීම හැකිළමීට හිත ය ාදා 
කරයගන  නවා, ප්මි්බීම හැකිළමී, ප්රඥප්්ති ධමය අතහරිමින් ප්රමාථය ධමය 
දිහාවට ගිහිල්ලා උෙරය ම් හිත ප්වත්වමින් එහිම ඇතුළට කිඳා ෙහිමින් 
 නයකාට ඒ තුළ විකාශ  යවනවා. ඒ තුළ ප්රකාශ ට ප්ත් යවන්නා වූ 
ධමයතාවලට අප්ි ක ිනවා ප්රතක්ෂ විප්ස්සනාව කි ලා. 

නමුත් ඒ විදි ට හිත එහිම නිමග්න යව්යගන ඉන්නයකාට සේෙ 
ඇවිල්ලා  න හැටි, මූල කමයස්ථාන ට ොධා යනාකරම යහාඳට 
භාවනාව  නයකාට ය ෝගාවචර ා අත්ෙකිනවා. ඒ වයග්ම යව්ෙනා ප්ුංචි 
ප්ුංචි ඒවා එනවා. නමුත් අරමුණ යප්රළන්යන නූ. අරමුණට ොධා 
කරන්යන නූ. අරමුණ තයි ේදිම ඒක ඇවිල්ලා  න ෙව ෙන්නවා. 
සිතිවිලි එනවා. එේචර යකාන්ෙ ප්ණ මදි සිතිවිලි විටින් විට යෙකක් 
තුනක් ඇවිල්ලා දි  යවලා නැති යවලා  නවා. නමුත ්අර තමන් ගත්ත 
මූල කමයස්ථාන  බිඳිලා විනාශ යවලා  න්යන නූ. යමන්න යම් විදි ට 
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මූල කමයස්ථානය ්ම, ප්රතක්ෂ විප්ස්සනාවට, යම්කට තව ප්ැත්තකින් 
කි නවා නම් යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ්ම, හිත ප්වත්වනයකාට අර 
ොහියරන් ඇවිල්ලා  න යේවල් එක අනි ම් ප්ාඩමක් උගන්වලා  නවා. 
නමුත් තමන්යග ් කමයස්ථාන ට ොධා කරන්යන නූ.  ම් යවලාවක 
ය ෝගාවචර ාට යම් යවලායව්දී සැක ක් ඇති වුයණාත් මට කවදාකවත් 
යමයහම ගිය ාත් එයහම යම් මතු යවන ශේෙ ප්ිළිෙඳව  ථාථය  
අවයෙෝධ කරගන්න ලැයෙන එකක් නූ. සිතිවිලි ප්ිළිෙඳව  ථාථය  
අවයෙෝධ කරගන්න ලැයෙන එකක් නූ. යව්ෙනා ප්ිළෙිඳව  ථාථය  
අවයෙෝධ කරගනන් ලැයෙන්යන නූ, ඒ යමාකෙ මලූ කමයස්ථානය ම් 
යන් හිත තිය න්යන්. ඒ නිසා මම යම් මූල කමයස්ථාන  යහාඳට යප්් 
යවලා සිේධි යවලා  ාදීයගන එන යවලායවදී ශේෙවලට, නැතන්ම් 
යව්ෙනාවලට, නැත්නම් සිතවිිලිවලට හිත ය ාෙලා ෙලන්න ඕනූ ක ිලා 
කල්ප්නා කයළාත් යම්ක තමා යම් නා  දැනගැනීම සහ යනාදැනගැනමී 
අතර යවනස. 

ඒ නිසා මුලිනම් යත්රැම් අරගනන් ඕනූ මූල කමයස්ථාන  
ප්රතක්ෂ විප්ස්සනාව, යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණහි දිගින් දිගටම 
ගැඹුරට  ූම, අර එන යේවල් මතමුත්යත් මීටත් වඩා විශෙව අනුමාන 
ඤාණය න් විස්තර කරල යෙනවා. කවදාවත් යම් ප්රතක්ෂ ඤාණය න් 
ලොගන්නා යේ අනුමාන ඤාණ යටාන් ගණනකින්වත් ගන්නට ෙූ. ඒක 
නිසා ප්රතක්ෂ ඤාණ  ෙහා තෙල  ම් යවලාවක යල්සි නිසා, ප්රකට 
නිසා, සිත් ගනන්ාසුලු නිසා, නිෙහස් චින්තන ට  ායෙන නිසා ෙහුශෘත 
භාව ට  ායෙන නිසා මූල කමයස්ථාන  අමතක කරලා ලාමක යේවල්වල 
ය යෙන්න  ූම, විස්තර යහා න්න  ූම, ඒවා ප්ිළිෙඳව උනන්දු වීම යම් 
නා  මගහැරීමක් යවනවා. එයහම යකනාට නිවන කිට්ටු නූ. ඒ 
ප්ුෙග්ල ා යොයහෝම ආසන්නය ් ඉන්නවා. නමුත් හිටි ාට අවධාන  
මනසිකාර  ය ාමු යවලා තිය න්න ඕන. යම් යේ ආරම්භක 
ය ෝගාවචර ාටත් යවන්න ප්ුළුවන්. යහාඳයටෝම දි ුණු ය ෝගාවචර ාටත් 
යවන්න ප්ළුුවන.් ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන  නැවත නැවත අහනයකාටම 
යම් එක එකක් වැරදි යවනුයවන් ල ිවිලා තිය න විස්තර සාකේඡා 
ඉදිරිප්ත් යවලා හරි ට කාරණා මතු යවන්න ප්ුළුවන්. නමුත් යහාඳ 
කල්ප්නාකාර න්ට, සාරිප්තු්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යේශනා කළා වයග් 
වරක් ක ිප්ු යේ ආය  නැවත නැවත කි නන් යෙ ක් නූ, ෙහසක් න නි් 
යත්රැම්ගනන්ට ප්ළුුවන් යකනා නම් යත්රැම් අරගනන් ඕනූ යම් එකම 
අරමුණ, එයහම නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  ක ිලා අප්ි භාරගත්තා වූ 
මුල් අරමුණ - යම්කට කි නවා යගෝචර අරමුණ කි ල, අජ්ඣත්ත 
අරමුණ කි ල - යමන්න යම් යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ් හිත ප්වතින 
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තාක් කල් ඒක හිතාගනන් ඕනූ, ප්රතක්ෂ විප්ස්සනාව, සේචිකත්ත 
ආරම්මණ  කි ලා. අවයෙෝධ කළ  ුතු සාක්ෂාත් කළ  ුතු අරමුණ. ඒ 
යේ කරනයකාට අනිවාර් යය න්ම අනමුාන විප්ස්සනාව සිේධ යවනවා. 
න  විප්ස්සනාව සිෙධ් යවනවා. යම් න  කරම  හියත ්ඇේෙැහි ක.් ඒක 
කවුරැවකක්ත් ප්ුරැදු කළ  ුත්තක් යනායව ි. ය ාමු කළ  ුත්තක් 
යනායව ි. ඉයේ යවන යෙ ක්. ඒක තමුන්ට ලැයෙන අතුරැ ලාභ ක්. 
ඒ අතුරැ ලාභ ට හිත ය ාෙනයකාට ඕනූම යකයනකුට තකය කරනන් 
ප්ුළුවන් යම්කත් භාවනාවක්ම ි යම්කත් යහාඳ ධාතු මනසිකාර කම් ි 
යම්ක අරකට වැඩි  විචිතර  ිආදී වශය න්. ඒ කරැණු යගන හැර දැක්වීම 
තනි වචනය න් කි නවා නම් අරති  කි න, කළ  ුතු ගරැ යේ 
අතහැරලා ලාමක යේකට හිත දැමීම කි ල ි ක ින්නට තිය න්යන්. 
යම්කත් යම් ඤා ්ස අධිගමා  ක ින කාරණාවට තම ි ලං කරන්නට 
ඕනූ. ඒ නිසා එයතන්ට ගිය ් නැති යකයනකුට නම් යම් ෙණ 
අහනයකාට යමානවාෙූ යම් ක ින්යන් කි ලා යත්යරන්යන නූ. 
එයතන්ට ගි  හුඟයෙයනක ්ඒක අත්දැකලා තිය න ඇත්යතෝ. නමුත් යම් 
මාර ෙලයව්ග. එවැනි මාර යස්නාවලට කි නවා අරති  කි ලා. 
අධිකුශල , යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුණ අතහැරලා අර ලාමක යේවල් 
අතගගා ඉන්නවා. එයහම යකනාට නිවන නහ   ට තිේෙත් අත ළඟ 
තිේෙත් ඒක ගනන් හියතනය්න නූ. හිත ඉඩ යෙන්යන නූ. ඒ යමාකෙ? 
යනාෙැලි   ුතු යනාගනි ි  ුතු යේවල්වල වඤ්ජන අනුවඤ්ජන 
වශය න් අඞ්ග ප්රතඞ්ග වශය න් විස්තර යහා න්න අවධාන  
ය ාෙන්න ගිහනි් හිත යෙකඩ යවලා. වඤ්ජන අනුවඤ්ජන වශය න් 
අඞ්ග ප්රතඞ්ග වශය න් විස්තර ෙැලි   ුත්යත් සේචිකත්ත ප්රතක්ෂ 
කට ුතු යගෝචර අජ්ඣත්ත අරමුයණ් ප්මණ ි. අනිකතු් යේවල් ඉයේම 
සිේධ යවනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනයකාට ඒයක් අවසානය ් 
ෙක්වලා තිය න අර හත් අවුරැේෙක යහෝ හත් ෙවසක යහෝ කි න මුලින් 
ති න ආනිසංස ප්ළිිෙඳව යේශනාවත ් අවසානය ් යෙනන්ා වූ 
සහතික ත් යෙක අතරමැෙ ය ෝගාවචර ාට යගාඩක් තමා වශය න් කළ 
 ුතු ආර්  ප්ර්ය ්ෂණ තිය නවා. ඒ ආර්  ප්ර්ය ්ෂණ  තමා යමතන 
සඳහන් කරන්යන් ‘ඤායස්ස අිගමාය’ කි ලා. ඒ නා  අධිගමන  
කරනවත් එකක්ම  ම්ම යමායහාතක තමුන් අරමුණ ුයෙකතුනක මත් 
යවලා යෙකතුනක අතරමං යවලා ඉන්න යවලායව යම්ක ි මම කළ 
 ුත්යත්, අනිකුත් යේවල් යෙවැනි යේවල්. යම්ක ි ප්රමුඛතාව, යම්ක ි 
ප්රධාන යෙ  ක ිලා යත්රැම්ගනන්වාත් හා සමගම අකාලිකවම ප්රතිඵල 
ලැයෙනවා. ඒක යත්රැම්ගන්යන නැතිව හරි ට කරි ාත්මක යවන්යන 
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නැතිව යමයනහි කරලා ඒ ේවිතී  අරමුණු ොහිර අරමුණු ෙැහැර 
කරන්යන නැතිව යකාේචර යවලා හිටි ත් ඒ ය ෝගි ායග ් නා  
අධිගමන  ක ින නිවනට ලං වීම, මධම ප්රතිප්දාව ගළිියහනවා. හුඟක් 
යවලාවට භාවනායව් විනාඩි තිස්ප්හක් හතළිහක් විතර ගි ාට ප්ස්යස 
යොයහෝ ය ෝගාවචර න්යග් කා ික වී ය ත ්ඒ අනවුම මතු යවනන්ා 
වූ මචතසික වී ය ත් දුවයල වීම නිසා හරි ට ගහකට යකාටායගන 
යකාටායගන  නයකාට ප්හිි ක දැල්ල, ප්ිහිය ් අග කැයප්න යකාටස 
යගවිලා ගි ා වයග් වී ය  යගවිලා ගි ාම හිත නා නා ප්රකාර අරමුණු 
විෂය හි ඔයහ් ප්ායවන මට්ටමකට  නවා. යම් නිසා තම ි යගාඩාක් 
කල් වාඩි යවලා ඉන්න සිේධ යවන්යන. ඒ නිසා යහාඳට මතක 
ති ාගන්න ඕනූ, කල් ඇතුවම යත්රැම් අරගනන් ඕනූ සතිප්ට්ඨාන 
භාවනායව්දී භාවනා කරම තිහක් හතළිහක් යප්න්නලා දුන්නාට, රූප් 
යකාට්ඨාශ, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ, ආකාශ කි ලා හතරක් ප්හක් 
තිෙුණාට, නාම වශය න් තමන් අහලාවත් නැති යකාට්ඨාශ රාශි ක් 
තිෙුණාට යම් එකක් හරි ට යත්රැම් අරගත්යතාත් අනිත් ඒවා අනුමාන 
ඤණ, සුතම  ඤාණ මාගයය න් යත්රැම් යවන එක නා  ධමය ක්. එවවුා 
ප්ිළිෙඳ නැවත හැරිලා ෙලන්ට ඕනූකමක් නූ. අසන්තෘප්්ත භාව ක් 
ඇති කරගන්ට ඕනූ නූ. දිගට කරයගන කරයගන  නයකාට හරි නවා. 
යම්ක යත්රැම් අරයගන තිෙුයණ් නැත්නම් නා  අධිගමය ් යලාකු 
ොධාවක් සිේධ යවනවා. ඒ නිසා යම් අනවයෙෝධ  දුරැ කිරීමට කට ුතු 
කරනයකාට යම් කාරණා යත්රැම් අරයගනම ෙහින්න ඕනූ. 
ය ෝගාවචර ා විසින්ම ි යම්ක වටහායගන ති ාගනන් ඕනූ. 

සතිප්ට්ඨාන ධමය  විස්තර කරනයකාට ෙුෙධ් යේශනායව් තම ි 
ආනිශංස හතක් වශය න් විස්තර කරලා දීලා තිය නය්න්. එයහම නැති 
සාමාන මූත කාලය ් සමකාලීන භාවනානුය ෝගී නැත්නම් භාවනා 
යෙන කමයස්ථානාචා යවරැ මතක ් කරලා තිය න යෙ ක ් තම ි 
සතිප්ට්ඨාන භාවනා කරම  අරමුණු එනයකාට ලැහැසත්ි යවලා තිෙුයණ් 
නැත්නම් සදූානම් යවලා ඒකට එළඹිලා තිෙුයණ් නැත්නම් අරමුණු ජ  
ගන්නවා. එළඹිලා හිටිය ාත් සතිප්ට්ඨාන  ජ  ගනන්වා. ඒ නිසා එළඹ 
සිටි සිහි  කි න වචන ට තම ි අප්ි නැවතත් ප්ැමියණන්යන්. ඒ නිසා 
ඒ දුකට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස එතන ඉයගනගනන් හම්ෙ යවන්යන නූ 
අප්ට. කල් ඇතුව හිත ඒකට ය ාමු කරවලා හිත ඒ යකයරහි අධිෂ්ඨාන 
වශය න් ප්ිහිටුවායගනම  න්න ඕනි. කල්ප්නා කරලා කවදාකවත් ඒ 
ප් යඞ්කය ්දී යහෝ සක්මයන්දී යහෝ ලෙන්න ෙූ. අප් ිතවත් විධි කට 
කි නවා නම් අයප්් සංසාර දුක ජාති , ජරාව, වාධි , මරණ  කි න 
ඒකාන්ත සංසාර යරෝගය න් යප්යළනවා. සතිප්ට්ඨාන  වඩන්න ඕන 
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කරන්යන ජරාවට එන්න ඉස්සර යවලා. වාධි ට ප්ත ්යවන්න ඉස්සර 
යවලා. මරණ ට ප්ත් යවනන් ඉස්සර යවලා. ඒ නැතිව ජාති ජරා වාධි 
- ජාති  කි න එක නම් යම්යකදී විස්තර කරලා යෙනන් අමාරැ ි - ජරා 
වාධි මරණ කි න තත්ත්වවලට ප්ත් වුණාට ප්සය්ස සතිප්ට්ඨාන  
ඉයගන ගන්නවත ්කටප්ාඩම් කරනන්වත් උත්සාහ කරන්නවත ්ෙූ. ඒ 
නිසා යප්රාතුවම අයප්් හති, යරෝග ති න ප්ළාතකට  න්න කලින් 
එන්නත් කරයගන  න්නා යස් සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිෙඳව දැනගනන්වා නම්, 
ඒ අනුව අයප්් හිත හැක ිසඤ්ඤාවක් ඇති කරයගන මම යම්කට අෙ 
මුහුණ යෙනවා, යම්කට ආයවාත් යම්කම ි උත්තර , යවන යෙකක් නූ 
කි න එක යහාඳ අධිෂ්ඨාන ශක්ති කින් කට ුතු කරනවා නම් අර 
අකාලික ගති  යහාඳටම ධර්මය ් ප්ැහැදිලි යවනවා. 

එයහම නැතිව ඒ යවලායව් කල්ප්නා කරන්න ප්ටන්ගත්යතාත් 
තමන්ටම සැක ප්හළ යවනවා. ඔ  කිව්වට සත්ත්ව ායග් විශෙු්ධි ක් 
ඇත්තටම සතිප්ට්ඨානය න් යවනවෙ? යසෝක ප්රියෙව් දුරැ කරන එක 
යව ිෙ? දුක් යදාම්නස් දුරැ යව ිෙ? මට නා  ප්හළ යවනවෙ? එයහම 
සැක හියතන යකනාට ඔ  සත් ෙවසින් සත් අවුරැේයෙන් වැයේ කරන්න 
හම්ෙ යවන්යන් නූ. නා  අධිගම ක් නිබ්ොන සච්ිකරණ ක ්සිෙධ් 
යවන්යන් නූ. නමුත් ඒක සතිප්ට්ඨානය ් තිය න දුවයලකමකව්ත් 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් දුවයලකමකව්ත් යනයම ි. ධමය අන්ව  නැතිකම. 
කි ලා තිය න යේ, ය ාමු කරනන් හෙන ධමය කාරණාව, 
ප්ටලවාගනන්වා. ලාමක යමාකක් හරි ඉස්සර කරගන්නවා. ප්රමුඛතාව 
දි   ුතු යේ ෙන්යන් නූ. යගාන ි කරත්ත  ි ෙැඳයගන  නවා නම් 
යගානා ඉස්සර යවලා  න්න ඕනූ. ප්ස්යස කරත්ත  ඇදිලා එනවා. 
ඒක ි යලෝක ස්වභාව . අප්ිට යම් යගානායග් යනායව ි වටිනාකම 
තිය න්යන කරත්තය ් ප්රුවලා තිය න රත්තරන්, ඒ නිසා මට ඒක 
යගනි න්න ඕනූ කි ලා කරත්යත එයහම ඉස්සර යකරැයවාත් එයහනම් 
ගමනක් නූ. ඒකට සාමාන ෙුේධි  අවශ .ි යම්න්න යම් කාරණාව 
නා  අධිගම  කි න කාරණායව්දී ඉතාමත් වැෙගත් යවනවා. නා  
අධිගම  යකරැයවාත් තම ි ‘නිබ්ොන සච්ිකරණත්ථා ’. නිවනනි් 
සාක්ෂාත් කරනවා කි ලා අප්ට වියශ්ෂ ඔටුන්නක් ප්ැළඳිල්ලක් යහෝ යවන 
වියශ්ෂ විභූෂණ ක් ලැයෙනවා යනයව ි. ‘නිවයන් නිවීම’ යේශනා 
යප්යළ්දී නිතර නිතර අහන්න ලැෙුණා වයග් “එතං සන්තං එතං පණීතං 
යදි ං සබ්බ සංඛාර සම්ථා සබ්බූපි පටිනිස්ස්ග්ගා තණ්හක්ඛ්යා 
විරා්ගා නි්රා්ධා නිබ්බානන්ති”. යම් තිය න්නා වූ, අප් තුළ දැනටමත් 
ඇත්තා වූ රාගාදී තෘෂ්ණාවට ෙර ධමය ටික දුරැ වීමම ි නිවන කි න්යන්. 
ඒකම ි අප්ි අර කලින ්අෙහස් කරප් ුවිදිහට මතක් කරප්ු විදිහට නා  
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අධිගම  කරනවා කි ලා ටියකන් ටික අ ින් කරන්යන්. එක අරමුණක 
ඇත්තා වූ සුඛ, දුක්ඛ, අදුකඛ්මසුඛ ක ිනන්ා වූ සූම වින්ෙන කම් විඳලා 
ඒක හමාර යකරැයවාත් අනිකුත් අරමුණුත් ඒක හා සමාන ි. ඔක්යකෝම 
ඉවර කරන්න ෙූ කවදාවත,් එකක් නම් ඉවර කරනන් ප්ළුුවන් කි ලා 
ඉදිරි ට  නයකාට කරමකරමය න් වඩාත් සූක්ෂම ධමයවලට  ෙද්ී ොහිර 
ධමය යකාේචර යගායරෝසුව තිෙුණත් ඒ සූක්ෂම ධමය දියග්ම ගමන් 
කරනයකාට නිවන් යදාර ප්ූයෙනවා. ඒක තම ි සාමානය න් ආනිසංස 
හයත් යශර්ෂ්ඨතම ආනිසංස  වශය න් කළුුගන්වන්යන.් නිවයනන් තම ි 
කුළුගන්වන්යන. ඒක කල් ඇතුවම සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා 
කිරීයමන් යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා, යම්ක යම් අහවලාට ි, අහවල් 
සුදුසුකම් ඇති ඇත්තන්ට ි කි ලා, කිසිම යෙ ක් ඉදිරිප්ත් කරන්යන් නූ. 

උන්වහන්යස් යේශනා කරන්යන් යම් ආනිශංස හතට ලං 
යවන්න නම් යදි’ ං චත් තා්රා සතිපට්ඨානා.  යමක් සතර 
සතිප්ට්ඨානය ් ඇත්නම් ඒ සතර සතිප්ට්ඨාන  වැඩීයමන ්යම් ආනිශංස 
හත ලැයෙනවා. “කත්ම චත්තා්රා” යමානවාෙ යම් හතර? “ඉධ 
භික්ඛ්ේ භික්ඛූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති, ආතාපී සම්පජා්නා සතිමා 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං”. යමනන් යම් විදි ට හිත 
හදායගන ඒ ය ෝගාවචර ා අරමුණු කළ  ුතු හිත ය දි   ුතු නැත්නම් 
විප්ස්සනා වශය න ්වැඩි   ුතු සතිප්ට්ඨාන , සති  ප්ිහිටුවි   ුතු ධමය 
හතර තම ි සතර සතිප්ට්ඨාන  වශය න් ප්ැහැදිල ි කරන්යන. “ඉධ 
භික්ඛයව භික්ඛු” දැන් යමතනදිත් ගිහි ඇත්යතෝ, එයහම නැත්නම් ස්තරී 
ප්ුරැෂ යකාට්ඨාශ හිතාගන්න ප්ුළුවන් භික්ෂූන් වහන්යස්ට ප්මණ ි යම්ක 
යේශනා කරලා තිය න්යන,් ඒ නිසා අනික ්ඇත්තන්ට යම්ක කරනන් 
ෙැහැ. එයහම හිතාගන්න  යගාඩාක් කරැණු තිය නවා. ඒ යමාකෙ යම් 
වැයේ යකරැයවාත් හත් අවුරැේෙකින් යවනසක් ඇත ි යවනවාම .ි ඒ 
නිසා මම ගිහි කායල් ඉස්සර යවලාම සතිප්ට්ඨාන  සාමාන මතුප්ිටින් 
අහලා ඉයගනගන්න කායල් මට ප්රධාන සැක ක් තිෙුණා යම් 
සතිප්ට්ඨාන  ගැළයප්න්යන්’ම යසෝවාන් ඇත්තන්ට කි ලා. දැනටමත් 
 ම් ප්රමාණ කට නවින ලොගත්ත ඇත්තන්ට තම ි යම් වයග් ගැඹුරැ 
ධමය ක් ගැළයප්න්යන.් එවැනි යකයනක් අවරුැදු හතක් ඇතුළත 
අනාගාමී කරවනවා නැතන්ම් රහත් කරවනවා යන්ෙ කි න එක  ිමට 
ඇති යවේච අෙහස. ඒ කායල් මම ගිහවි හිටිය ්. ඒ නිසා මම හිතුවා 
යසෝවාන් යවේච භික්ෂූන ් වහන්යස් නමකට තම ි යම් සවයඥ න් 
වහන්යස් අමතන්යන් “ඉධ භික්ඛයව භික්ඛු” කි ලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ 
වායගම  ම් ප්රමාණ ක ගණුවත් සිල්වත් භික්ෂූන් වහන්යස් නමක් ළඟට 
ගිහිල්ලා මම කීවා යම්ක ප්ැවිදි යවන්යන් නැතිව උත්සාහ කරලා වැඩක් 
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නූ, යම්ක යේශනා කරලා තිය න්යන් භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට ප්මණ ි 
කි ලා. ඒ ස්වාමීන් වහන්යස් යොයහෝම විවෘත මනසක් තිය න 
යකයනක්. ෙනන් කරමවලනි් මට යත්රැම් කළා එයහම හිතන්න එප්ා, 
එයහම එකක ් යනයව් යම්යක තිය න්යන.් ඕනූම ගිහිය කුට උනත් 
යම්ක කරන්න ප්ළුුවන් ක ිලා. මම යම්කට හා කි ලා ෙැස්සත් මයග 
හියත් යලාකු ෙරක් තිෙුණා ඇත්ත වශය න් යම්ක තයි න්යන භික් ෂූන් 
වහන්යස් නමකට ි කි ලා. යමාකෙ ඒ තරම් ෙරසාරකමක් සතිප්ට්ඨායන 
ප්වතිනවා. කරප්ු හැම යකනාම හත් අවුරැෙේකනි් වැයේ කරගනන්වා 
යනයම ි. ඒක ප්ිළිෙඳ මධ් ථ එයහම නැත්නම් හිත උනන්දු 
කරවනසලුු, හියත් තිය න මධ ය  යනාවට්ටනසලුු අෙහස වශය න් 
ගන්න තිය න්යන්, යම් භික් ෂු කි න ප්ෙ  සතිප්ට්ඨාන ආයලෝක  
 ටයත් ෙලනයකාට කි නන් තිය න්යන් සංසායර් භ  ෙනන්ා වූත් ඒ 
සංසාර භය න් ගැලවීමට කට ුතු කරන්නා වූත් ඕනූම යකයනකුට 
භික්ඛු කි න නම ගැළයප්න ෙව ි. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස ්සඳහන් 
කරනවා “්ය ්ත භික්ඛූ අචිර පබ්බජිතා” ප්ැවිදි යවලා යොයහෝ කල් 
නැති භික්ෂුවට වුණත් සතිප්ට්ඨාන  උගනව්නන්ට  කි ා. එතනදී තකය 
කරනන් ප්ුළුවන් යම් ප්ැවිදි වුණා ක ින්යන් උප්සම්ප්දා වුණාෙ නැත්නම් 
යම් ශාසයන් ෙස ශික්ෂා ප්ෙ අරයගන සාමයණ්ර වුණාෙ, නැත්තම් ගිහි 
ෙසසිල්ෙ කි ලා නා නා ප්රකාර යේවල්. නමුත් සූතර ප්ිටකය ් විස්තර 
කරන අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා යෙන අථය කථන  වන සංසායර් භ  
ෙක්නා, ඒ භය න් ගැලවීම තම ි මයග් එකම  ුතුකම ක ිාගන්නා වූ 
ඕනූම යකයනකුට යම් භික්ඛු ක ින නම ගැළයප්නවා. ආන්න ඒ 
භික්ෂුවකට ි යම් ආමන්තරණ  කරන්යන. 

ඒ වායග්ම තම ි අප් ිකලනි ්මතක් කරගත්තා සතිප්ට්ඨාන සූතර  
යේශනා කරලා තිය න්යන් කුරැ රට කම්මාස්සෙම්ම නගියම්. එයහ හිටප්ු 
මනුස්ස ින්යග් තිය නන්ා වූ වියශ්ෂ ප්ැහැදිලි මනස, නැත්නම් ආඪ 
ජීවිත , කාරණා යත්රැම් කරගනන් ප්ුළුවන් ඤාණවන්ත භාව  අටුවායව් 
යගාඩාක් විස්තර කරලා තිෙුණට යමතන ආමන්තරණ  තිය න්යන් භික්ඛු 
කි ලා. ඒ රැසව් හිටි ා වූ සිව්වණක ්ප්ිරියසන් භික්ෂුන් වහන්යස්ලාට ි 
ආමන්තරණ  කරන්යන. ඒක නිසා සවයඥ න් වහන්යස් සමග චාරිකායව් 
ය යෙන භික්ෂූන් වහන්යස්ලාට ආමන්තරණ  කරනවා,  ම් කිසි 
යකයනකුට සංසාරය ් භ  දැනටම යත්රැණා නම්, සංයව්ග ඥාණ 
තිය නවා නම්, ගැලවීමට අෙහස් කරනවා නම් ආන්න යම් කි න 
ආනිශංස හත ලොගැනීමට යම් කි න්නා වූ සතපි්ට්ඨාන හතරක් 
Recommend කරන්න ප්ුළුවන්. යරකමදාරැ කරන්න ප්ළුුවන.් යමානවාෙ 
ඒ හතර? “ඉධ, භික්ඛ්ව, භික්ඛූ” මහයණනි, භික්ෂුවක් “කා්ය 
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කායානුපස්සී විහරති” කය හි ක  අනවු ෙලන්යන් වාස  කර ි. යම් 
ක  විවිධ ප්ැතිවලින් ෙලනන් ප්ුළුවන් කරම තිය නවා. එහි යම් ඕළාරික 
කා , යගායරෝසු භාව , රූප් ස්වභාවම ි යමතන අෙහස් කරන්යන්. 
කාය  කා ානුප්්සී විහරති, ආතාප්ි, සම්ප්ජායනා, සතමිා යම් ඔක්යකාම 
සංයව්ගප්රාප්්ත, එයහම නැත්නම් සංසාර භ  දැකක්ා වූ ය ෝගාවචර ා 
තුළ තිබි   ුතු සදුුසුකම් ටික ි. ෙුේධාගම් යවන්ට ඕනූ, සිංහල යවන්ට 
ඕනූ, ආසි ායව් ඉප්දිලා තිය න්ට ඕනූ, ප්ැවිදි යවලා ඉන්ට ඕනූ.... 
යමානම යෙ ක්වත් ඒයක ඇත්යත නූ. ඒයක් අවශ කරලා ති න්යන් 
සංසාර භ  දැක්කා වූ සංසාරය න් ගැලයවනන් කට ුතු කරන්නා වූ 
ප්ුෙග්ල ායග් මානසික සැකැසම්. ආතාප් වී ය  තිය න්න ඕනූ. 
යකයලස් තවන්න, දුරැ කරන්න ප්ුළුවන්, ෙවලා හරිනන් ප්ළුුවන් තරයම් 
වී ය ක් අවශ කරනවා. ඒ වී ය  නැතිව ප්රාථයනා කළ ප්මණින්, 
සතිප්ට්ඨාන  මුල ඉඳන ්අග ෙක්වා කටප්ාඩම් කළ ප්මණින්, කවදාවත් 
යම්යක ප්රතිඵල ලෙනන් ෙැහැ. යොයහාම ප්රාය ෝගික, යකළිනම් 
තමන්යග් අතටම ආ ුධ කට්ටල  යෙනවා වායග් වැඩ ප්ිළියවළක්. කිසිම 
යෙ ක් සවයඥ න් වහන්යස් කරලා යෙන්යන් නූ. ඒ ආතාප්ි වී ය ට 
කලින් - අප්ි ෙන්නවා ශරෙධ්ා, විරි , සති, සමාධි, ප්රඥා, කි ලා ඉන්ද්රි  ධමය 
යප්ළගස්වනයකාට වී ය ට කලින් - සඳහන් කරනය්න් ශරේධාව. යවන 
විධි කට යම්ක අප්ි සඳහන් කරනවා නම්, වී ය ට ආසන්නම කාරණාව 
ශරේධාව ි කුසලේඡනේ  ි යෙක.  ම් කිසි යකයනකුයග් කුසලේඡනේ ත් 
ශරේධාවත් යහාඳයටෝම ඉස්මතු යවේච යවලායව්දි, ඔහු තුළ මහ 
ප්ුදුමාකාර වී ය ක් මත ු යවනවා. ශරේධාවත් කුසලේඡන්ෙ ත්  ම් 
යවලාවක ගිලිහුණා නම්, සතීල යවලා ගි ා නම්, ඇලම්ැරිලා ග ිා නම්, 
හිරිවැටිලා ගි ා නම්, ඒ ප්ුේගල ා ඇත්තු දාලාවත් ඇෙලා 
නැගිට්ටවාගන්න ෙැරි තරයම් අන්තිම කුසීතය ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 

යමන්න යම් ආතාප්ි වී ය  නගා සිටවුීමට ආසන්නය න් 
ෙලප්ාන ශරේධාවත් කුසලේඡන්ෙ ත් නගා සිටවුීමට තම ි අර හ ක් 
හතක් කිවුව ආනිශංස කලින්ම යේශනා කයළ්. ඒක අහනයකාට කාට 
නමුත් යම්ක මට ළඟා කරගන්න ඕන, මට ප්ළුුවන්, මම කරනන්ම් කි ලා 
ඒක ප්ිළිෙඳව අෙහන ශකත්ි ක් ඇති යවනවා. ඒ නසිා ආතාප්ි කි න 
ගුණ  යකයනක්යග ජීවිත  ප්ුරා ප්වතින යෙ ක් යහම යනයව ි. වයරක 
ශරේධාව ඉස්මතු යවේචහම ඒ ආතාප්ි ගුණ  මතු යවනවා. ඒ යවලාවට 
ඔහුට ඕනූම යේකට නැයමනසලුු, කමණ්, යොයහෝම සුඛනම 
වී ය ක් ඇති යවනවා. නමුත් ශරේධාව නැති යවේචහම ඔළයමාළ 
ගතිවලට, චණ්ඩ, ඵරැෂ නරක යේවල්වලට යප්ළයඹනන්ට ඉඩ 
තිය නවා. විරි  ඔළයමාළ තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා 



  3-වන ධමය යේශන . 
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නිතයරෝම ශරේධායවන් ඔප්න්ැංයවේච, ශරේධායවන් ප්ෙනම සප් ලා යෙන 
ලෙ වී ය ක් තිය න්න ඕනි. ඒක ආතාප් වී ය ක් ෙවට ප්ත් යවන්න 
ඕනූ. එයහම ආතාප් වී ය ක් නැතනිම් සතිප්ට්ඨාන ට අර කි න 
ආනිශංස හත ලැයෙන්යන් නූ. ඒක හරිම උප්හාසාත්මක ි. 

එයහම නැතන්ම් එක විදි ක යත්රැම්ගැනීයම්දී, යත්රැම්ගත්තට 
ප්ස්යස, යොයහෝමත්ම හිත නිෙහස් කරන කාරණාවක් තිය නවා. ඒ 
යමාකක්ෙ? ආරම්භය ්දී යම්ක, අප්ි ක ින්යන් සතිප්ට්ඨාන සේචිකත් ත 
මාගය , එයහම නැත්නම් යම් නා  අධිගම  කිරීයම්දී ප්ුදුමාකාර 
ශක්ති ක් ඉල්ලනව. ප්ුදුමාකාර කැප් වීමක් ඉල්ලනව. ඤාති ප්ිරිස 
ඔක්යකාම අතහැර ෙමනන් ඉල්ලනව. වස්තු ඔක්යකාම අතහැර දාන්න 
ඉල්ලනව. සූම යෙ ක්ම අතහැර ෙමලා යම්කට එන්න ක ිලා, අර 
“යනාකරන යවෙකමට යකෝඳුරැ යතල් කළ හතකුත් ප්තක්” ඉල්ලන්යන. 
ආන්න ඒ වයග් ආරම්භය ද්ීම යෙනවා විශාල කැප් කරිීමක්. ඉතින් යම් 
මුළු ගමන ප්ුරාම අප්ි හිතනවා සීල ක ප්ිහිටන්න ඉස්යසල්ලා, සීල ක 
ප්ිහිටි ාට ප්ස්යස්, සමාධි ක ප්ිහිටන්න ඉස්සර යවලා, සමාධි ක 
ප්ිහිටි ාට ප්ස්යස්, ප්රඥාවක ප්ිහිටන්න ඉස්සර යවලා, ඤාණ ක ප්ිහිටන්න 
ඉස්සර යවලා, ඤාණ ක ප්ිහිටි ාට ප්ස්යස්, යමන්න යම් හැම 
අවස්ථාවකම යම් තරම් ආතාප්ි වී ය ක් දිග...ට ප්වත්වායගන  නවා 
නම් අවුරැදු හතක් ජීවත ් යවන්නට ප්ළුුවන් යව ෙි? කි ලා හියතන 
තරම්. දුෂ ්කර කරි ා කරලා අවුරැදු හ   නයකාට සවයඥ න් 
වහන්යස්යගත් ඉතිරි වුයණ ්සම, ඇට, නහර විතර ි. ඒ නිසා ප්දුුමාකාර 
බි ක් ඇති කරගන්නවා කම්මැල ිා, ෙුේෙඩ ා. යම් විදි ට කරන්න නම් 
ෙැහැ, යම් විදි ට මම ටිකක් කරන්න හෙනයකාට යමේචර ඉල්ලනවා. 
යම් විදි ට අවුරැදු හතක්, ෙවස් හතක්, යම් විදි ට කරන්න ගිහිල්ලා නම් 
කවදාවත් මනුස්ස හිතකට ෙරාගනන් ෙැරි යව ි ක ිලා, කලින්ම භ  
යවලා හැරිලා  නවා ෙුේෙඩ ා. කම්මැල ිා. එයහම නැතන්ම් 
කල්ප්නාකාර ා. තමායග ් ශරීර ට ආශා කරනන්ා. කමුාර සැප් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්නා. කුමාර සැයප්න් හැදිේච යකනා. තකය  
ඉදිරිප්ත් කරන මනුෂ ා. යම් විදි ට ප්ුදුමාකාර ශක්ත,ි නැත්නම් ආතාපි් 
වී ය , හැම වැඩ ප්ිළියවළකම තිය න යෙ ක් තම ි, මුලින් යම් වයග් 
විශාල මකර යතාරණකින් ඇතුළු උණාට, ඉතාම යලාකු යේවල් ඉල්ලලා 
ප්ටන්ගත්තට, ඤාණ ශක්ති ත් තමන්යගම් ඇති කරගන්නා වූ ප්රිච ත් 
නිසා ඉස්සරහට  නයකාට යොයහෝමත්ම යල්සිය න් යම්ව සම්ප්ාෙන  
කරගන්න ප්ුළුවන්. 
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අප්ි ෙනන්වා හඳට යරාකට් එකක්  වනයකාට, කැනවරල් 
තුඩුයව් අටවලා තිය න ඒවා අප්ිත් යප්ායටෝ යගන ෙලනයකාට මහා 
විශාල  න්තර ක්. ඒ ගමනත් හඳට යගාඩෙසින ගමනත් ගත්යතාත් 
අවස්ථා තුනකට හෙල  ි ඒ විොඥය ෝ තර්ක කරන්යන. එ ින් 
ඉතාමත්ම ශක්ති  වැ  කරන, ඉතාමත්ම විචිතර, ඉතාමත්ම ළඟින් 
යලෝක ාට දැකගන්න ප්ළුුවන් සංසිේධි  තම  ි ප්ෘිවි කක්ෂය න ් යම් 
ආකාස ෂටල  එහා ප්ැත්තට දාන එක. ප්ෘිවි කක්ෂය ් ෙරප්තළම 
ආකර්ෂණ් ශක්ති  වැඩ කරන්යන් හැතැප්්ම හ ක් ඇතුළත. හැතැප්්ම 
හ කින ්එප්ිටට ප්ෘිවිය ් භරමණ යව්ග  නිසා ඇති යවන ආකර්ෂණ 
ශක්ති  කරි ාත්මක යවනවා අඩු ි. ඒක අවකාශ ට වැයටනවා. ඒ තුළ 
නූ ප්ෘිවි ට ආකර්ෂණ ක්. යමනන් යමයහම ප්ෘිවිය න් ගැලවිලා 
සැතප්ුම් හ ක් ඈතට යමේචර ෙරක්  කඩ යගාඩක් යගන ිනන් 
ප්ුදුමාකාර ශක්ති ක් අවශ ි. ඒක අවයරෝහණ ට ගණන් කරලා, 
නැකත් ෙලලා, ප්දුුමාකාර විදි ට සැලසමු් කරලා තම ි  වන්යන.් 
එතයකාටම අර හෙලා තිය න විශාල යරාකට් එයකන් ස ි ට අසූවකට 
වැඩි ප්රමාණ ක් ඉන්ධන ෙවනන් යවනවා යම් සැතප්ුම් හ  විතරක් 
උස්සල ගනඩ්. හඳට යකාේචර දුර තිය නවෙ?  ම් කිසි යකයනක් 
ගණන් යකරැයවාත් එයහම හැතැප්්ම හ කට මළුු යරාකට් එයක් තිය න 
සි  ට අසූවක් ඉන්ධන ප්ුේචනවා නම්, ඊටත් වැඩි ප්රමාණ ක් ප්ුේචනවා 
නම්, යම්ක ඉස්සරහට  නයකාට ඉන්ධන නැති යවලා මග හැයල ිෙ? 
යම් ඉන්ධන යගනි න්යන් යකායහාමෙ? කවදාවත්ම යම්ක යවන්න ෙැහැ 
යන්ෙ? කි ලා ඕනූම යකයනකුට තකය කරන්න ප්ුළුවන්. විොව 
යකරැයව් යමාකකේ? යම්වා ටික ටික කරලා යත්රැම් අරගත්තා, 
ගුරැත්වාකර්ෂණ්ය න් ඈතට මිදුණාට ප්ස්යස් ඒ ෂටල  තත්ප්ර කට 
සැතප්ුම් හ ක් විතර, ප්ැ කට සැතප්ුම් විසිප්න්දාහක ප්මණ වූ යව්ග ක් 
අරන් දුනන්ට ප්ස්යස් ඒක ප්ෘිවි කක්ෂ  වයට් කැරයකන්න කිසිම 
ශක්ති ක් අවශ කරන්යන් නූ ඊට ප්ස්යස්. ඉයේ කරකැයවනවා. ඊට 
ප්ස්යස් ශක්ත ික ් අවශ යවනවා නම් අවශ යවන්යන්, ප්ෘිවි 
කක්ෂය න් කඩලා හඳ දිහාවට හරවලා යෙන්න විතර ි. අභවකාශය ් 
ගුරැත්වාකර්ෂණ  කරි ාත්මක යවන්යන් නැති ප්ැත්තට  මක් චලන  
යවන්න ගත්යතාත් ඒක නතර කරන්න ෙැහැ. ඔයහ්  නවා. ඒකට 
ශක්ති  ඕනි නූ, ඉන්ධන ඕනි නූ. ඒ නිසා ප්ළයවනි යරාකට් එක ප්ත්තු 
කරනයකාට හැතැප්්මක් විතර ඈතට ගිනි දැල් විසි යවනව ි කි නවා. 
මහ යප්ායළාව කම්ප්ා කරනවා. කම්ප්ා කරල තම ි යම් හැතැප්ම් හ ක් 
උඩට උස්සන්යන. උඩට ග ිාට ප්ස්යස් එේචර ප්ත්තු වීම් එේචර ගිනි 
විජ්ජුම්ෙර යමාකුත් නූ. හිමිහිට, යොයහාම චංචල ගමනකින් 
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නිශ්චලතාවකට ප්ත් යවලා, ඒ නිශ්චලතාව තුළ වරින් වර යප්ාඩි යරාකට් 
ප්ත්තු කිරීයමන් දිසා මාරැ කරලා යෙන්න සිේධ යවනවා. ඊගාවට අවශ 
යවනවා නම් අවශ යවනය්න් හඳට ෙස්සන යව්ලායව්දි ි. ඒ යරාකට් 
එයක් ෙර ෙරනන්, විරැේධ අතට යරාකට් එකක් ඕන. 

ඒ නිසා කම්මැලි ා, නැතන්ම් විප්ස්සනාවට භ  මිනහිා, එයහම 
නැත්නම් කමුාර සැප් ෙලායප්ායරාත්තු යවන යකනා, යම් මුලින් 
ය ාෙන්න තිය න ශක්ති  වැඩි නිසා එක්යකෝ යනාගිහින් ඉන්නවා, 
නැත්නම් ඔක්යකාම ශක්ත ි වි ෙම් කරලා ආය ් යගෙර එනවා. ආය  
යගෙර ඇවිල්ලා ආය  කලප්්නා කරනවා. කලප්්නා කරලා අනික් ෙවයස් 
 න්නත් අර තරම්ම ශකත්ි ක් ඕනූ. යම් නිසා කම්මැල ිා මැරිමැරී 
උප්දින මනුස්සය ක්. වී ය වන්ත ා එක ප්ාර ි යම් විශාල ශක්ති  
වැ  කරන්යන්. ආය ් ප්ටිිප්ස්ස ෙලන්යන් නැහැ. ඒ ප්ුේගල ා ඊට 
ප්ස්යස් වැයටන්යන් තණ්හා, මාන, දිට්ි ක ින ආකර්ෂණ්ය න් යතාර 
අභවකාශ ට. ඔහු නැවතත් කාම යලෝක  දිහා ෙලන්යන්ම නූ. එක 
යව්යගන්ම  නවා. ඒ නිසා ප්ෘථග්ජන ා කි ල ක ිනය්න් යහෝෙ යහෝෙ 
මයේ දාන ප්ුෙග්ල ාට. ඒ ප්ුෙග්ල ාට ශක්ති  යකාේචර තිේෙත් මදි. 
නමුත් සවයඥ න් වහන්යස ් යම්ක අප්ි යවනුයවන් සාරාසඞ්ඛ කල්ප් 
ලක්ෂ ක් යප්රැම් ප්ුරලා, අත්හදා ෙලලා මතක ් කරලා යෙනවා මාව 
අෙහගන්න. යෙමව්ප්ි න් අඬමින්, මුහුයණ් වැටිේච කඳුළු සහිතව ඉේදි 
මමත් ගිහියග් අතහැරි ා හැෙූව. ඊට ප්ස්යස් සමථ, විෙර්ශනා භාවනා 
කරලා සති  ප්ිහිටුවාගත්තට ප්ස්යස් අප්ිට එල්යලන්න යෙ ක් 
තිය නවා. රකිනන් යකාඳු ඇට යප්ළක් තිය නවා. ඒක දියග්  නයකාට 
අර ප්රශ්න ආය  මතු යවනය්න් නැහැ. ඒ ප්ුේචප්ු යතල් ආය  ප්ුේචනන් 
ඕනි නූ. ඒ නිසා එක සැයර් යම් වැයේ කරගනන් ප්ළුුවන් නම්, 
සතිප්ට්ඨාන ට හරි ට ෙැහැගත්තා නම්, ඊට ප්ස්යස් එන්යන යොයහාම 
ප්ායවන කාල ක්. ඒ තුළත් වරින් වර යරාකට් ප්ත්තු කරනන් යවනවා 
දිශාව හරි ට අරයගන යෙන්න. කමටහන් සුේධ කරනන් යවනවා. නමුත් 
අර යහෝෙ යහෝෙ මයේ දැමිල්ල ප්ිළිෙඳව යොයහාමත්ම සංයව්ගජනක ි. 
ඒක තම ි සවයඥ න් වහන්යස් ධමය  යේශනා කරන්න මැලි වුයණ්. 
හුඟයෙයනක් හිතනවා ඒ විශාල ආතාප්ි වී ය  මුළු කාල  ප්ුරාම අවශ 
යව ි ක ිලා. අවශ යවන්යන් යම් කට්ට කඩායගන එළි ට එන 
අවස්ථායව විතර ි. නැවත නැවතත් ආ ි අර අතහැරප්ු යේවල් ගන්න 
හෙනවා නම් හලපු් හැව ආ ි ෙදාගන්න හෙන සප්යය ක් වයග්, එයහනම් 
ඉතින් අර විධිය ් විශාල ශක්ති අවශ .ි ඒ ගණන් කිරීම එේචර 
ඤාණවන්ත ගණන් කිරීමක ්යනයම ි ඒ ප්ුේගල ා ආප්හු එන්න ගණන් 
කරන්යන.් නමුත් ය ෝගාවචර ායග් ආප්හු ගමනක් නූ. ය ෝගාවචර ා 
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ඒ ෙල්වප්ු දැල්විල්ල ප්ත්තු යකරැයව්, මුළු සංසායර් ආය ් කිසිම අෙහසක් 
ඇති කරගන්යන් නූ මම මීට වැඩි  ලාමක තත්ව කට ප්ත් යවනවා 
කි ලා. 

ඒ නිසා “කා්ය කායානුපස්සී විහරති” කි න තැන සවයඥ න් 
වහන්යස් යප්න්වලා යෙනවා යම් ක  ඉතාමත්ම ඕළාරික ඉතාමත්ම 
යගායරෝසු තැනින් එ ට ඇතුල් යවන්න ඕනි. ඒ ඇතලු් වියම්දී යගාඩක් 
යේවල් කැප් කරනන් ඕන.ි ඉරි ව් කැප් කරනන් ඕනි. ආහාර කැප් 
කරනන් ඕනි. ඥාති වස්තු කැප් කරනන් ඕන.ි අනිකුත් ආශා කරන යේවල් 
යගාඩාක් කැප් කරනන් ඕනි. කැප් කරලා ඒ අතහැරප්ු යේවල් දිහා 
කල්ප්නා කර කර අරමුණ ප්ුංචි කරලා කල්ප්නා කරනවා යනායව්. ගත්ත 
අරමුයණ් සම්ප්ූණයය න් නමිග්න යවනන් ප්ළුුවන් නම්, ඊට ප්ස්යස් අර 
අතහැරප්ු යේවල් ප්ිළිෙඳ නඩු එන්යනම් නැහැ. යචෝෙනා අවශම නූ. 
යහෝෙ යහෝෙ මයේ දැමිල්ල තම ි, සාමානය න් ඇෙයගන නානව ි 
කි ල ක ින්යන්, ආන්න ඒක තම ි ප්ෘථග්ජන කරම . ඒ ප්ෘථග්ජන කරම  
කල්ප්නා කරලා ෙලනයකාට නම්, සතිප්ට්ඨාන  කි ලා කි න්යන් 
අහසට ඉණිමං ෙඳිනවා වයග් වැඩක්. එයහම නම් හත් අවුරැේෙක් 
යනායව්, ආත්ම හතකින්වත් කරනන් ෙූ. නමුත ් හරි ට මළුු හදින්ම, 
නැත්නම් ප්ූණය ඇෙහිල්යලන්  කු්තව එක අරමුණකට හරි ට ෙැහැගනන් 
ප්ුළුවන් නම්, ෙැහැගත්තාට ප්ස්යස්, මම අර කලින ්මතක් කළා වයග් 
විවිධාකාර කමටහන් සුෙධ් යකරිලි කරනන් සිෙධ් යවනවා. ඒවා 
එකකව්ත් අර ප්රධාන ෙැසගැනීම් තරම් ශක්ති  ඉල්ලනය්න නූ. ඒ නිසා 
සීල  කීවහම, නැත්නම් ගිහි යග  අත්හරිනවා කවීහම, ඒවා තම ි 
ෙරප්තළම යේවල්. යම් ඉන්න අප්ි ඔක්යකාම ඒක කරල යන් තිය න්යන.් 
ඒක යකරැයව අප්ි යම් එකතු යවලා සාමුහික වාප්ාර ක යනයව ි. අප්ි 
සංසායරන් යගනාප්ු අයප්් ශක්තිවලින්. එයහවු කරප්ු අප්ට, නැත්නම් 
එයහවු යම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවේච අප්ට, යම් ඉදිරි ට එන්න තිය න 
යේවල් යමානවෙ? ඒකට අවශ කරලා තිය න්යන් ආතාප්ි වී ය ට අර 
කි න සත ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  වයග් ඤාණාන්විත සි මු් සූක්ෂම යේවල් 
ඉදිරිප්ත් කරගන්ඩ ි. නමතු් අයප්් යනාදැනුවත්කම නිසා යහෝ එයහම 
නැත්නම් ඔළයමාළ ගති කල්ප්නා ඥාණ නිසා අර අතහැරප්ු යේවල් 
නැවත අතගාන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඉතින් අර එක තැන කරකැයවන 
තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. කරකැයවන එක ඉතාම ඕළාරික, ඉතාම 
කාමාවචර තත්ත්ව ක්. ඒ නිසා කය ් ක  අනුව ෙලමින් ජීවත් යවනවා 
භාවනා කරනවා කීවහම, ඉස්යසල්ලාම ප්ටන් අරගන්යන ් ඉතාමත්ම 
ඕළාරික යෙ ක් මත. ඒ ඕළාරික යෙ ක් මත ප්ටන් අරයගන කරමය න් 
සි ුම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවන එකක් යන් යම් භාවනාව කි ලා හියතනවා 
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නම්, ය ෝගාවචර ාට යලාකු ශක්ති ක්, යලාකු මධ ය ක් ඇති 
යවනවා. අනිකුත් සමස්ත යලෝක ජනතාවක් එක්ක ෙලනයකාට අප්ි 
යකාේචර අමාරැ යකාටස් කරලෙ? 

සවයඥ න ්වහන්යස් ඒ නිසා තමන් යවතට ප්ැමියණන වියන  
ජනතාව හික්මවනයකාට ‘සන් ්ස්සති, සමා ්පති, සමු ් ත්ත්ජසි, 
සම්පහං්සති’ කි ල කරම හතරක් කරි ාත්මක කරනවා. උන්වහන්යස් 
සංෙර්ශන  කරලා යප්න්වනවා, යලෝක  කි න්යන් යම්ක ි. සංසායර් 
කි ල කි න්යන් යම්ක ි. උඹ දැන් ඉන්යන් සවයඥ න් වහන්යස් 
ඉදිරිප්ිට ි. උඹ යම් සවයඥ න් වහන්යස් ෙකව්ා එනකං යම් ආප්ු ප්ාර 
යමන්න යම් වයග් අහඹු වැඩ ප්ළිියවළක්. ප්ටාචාරාව යගනව්ුයව් 
සවයඥ න් වහන්යස් යනයම ි. කිසා යගෝතමි  යගන්යනව්යවත් 
සවයඥ න ්වහන්යස් යනයම ි. නමුත් මතක ්කරලා යෙනවා, යප්නව්ලා 
යෙනවා දැන් ඒ ඔක්යකාම අෙැග්ග වසන නැති නාසත්ි වීම තුළනි් දැන් 
සවයඥ න් වහන්යස් යවතට ප්ත් යවලා. යම්ක සංෙර්ශන  කරලා 
යප්න්වනයකාට යප්්නවා යම් දුක් යන්ෙ අප්ිව යම් ධර්ම ට යගනැල්ලා 
අතූරිය ්. අප්ි ඒ දුක් කඳ නැවත භාරගන්නවෙ එයහම නැත්තම් යම් 
හම්ෙ යවේචි සවයඥ න් වහන්යස් භාරගන්නවෙ? හම්ෙ යවේචි ධර්ම  
භාර ගනන්වෙ? හම්ෙ යවේචි සංඝ ා භාරගනන්වෙ? භාරගත්තා නම් 
අප්ිට සමාෙන් යවන්න සිෙධ් යවනවා අප්ි යමයතක ්කල් ආප් ුගමන ප්ුංචි 
යෙ ක් යනයම ි. ඉතාම වටිනා උත්තම ගමනක විශාල කැප් කිරීම් 
කරලා හමාර ි. ඒ නිසා අප්ිට ඒක සමාෙන් යවනයකාට ඇඟ 
යරෝයමෝේගමන  යවනවා. යම් සමස්ත යලෝක ාම යහෝෙ යහෝෙ නැවත 
මයේ දාේදිත් අප්ි ප්ුළුවන් තරම් ඉදිරි ම ෙලන්න ඕනි කි ල. 
සන්ෙස්යස්ති, සමාෙයප්්ති - යම් සමාෙන් කරවීම සවයඥ න් වහන්යස් 
අතින් යෙන යෙ ක් යනයම ි. උන්වහන්යස් යම් යලෝයක් සංසාර ගමයන් 
අප්ි ඉන්න තැන යප්නව්ලා යෙනවා. යගවි   ුතු විඳි   ුතු විශාල යගවීම් 
රාශි ක් අප්ි දැන ්කරලා තයි නවා. ඒකට ගැළයප්න තායලට අප්ි ජීවත් 
යවන්න ඕනූ. ය ෝගාවචර න් තායලට අප්ි ජීවත් යවනන් ඕනූ. සමාෙන් 
යවනව ි කි ලා කි න්යන් ඒක .ි ඒක අප්ි සිංහයලන් කි න්යන් 
යකායහාමෙ? ‘තූග්ගක් යෙන්න ප්ළුුවන්, ඊට වැඩි  වටිනවා තූග්ග ොර 
ගන්න එක’ කි ලා. අප්ට අෙ යවලා තිය න්යන් තූග්ග ොර අරයගන, 
අලිය ක් නම් හම්ෙ යවලා ති නවා යහණ්ඩුව නූ කි කි ා අඬන එක ි 
අප්ි කරන්යන්. යම් හම්ෙ යවලා තිය න වටිනා අවස්ථාව, සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් කායල්, ෙුෙධ් ශාසන ක් තිය න කායල්, මනුස්ස ආත්ම 
භාව ක් ලැබිලා, ක්ෂණ සම්ප්ත්ති , ඇහැ කන දිව නාස  
ඔක්යකායගන්ම සම්ප්රු්ණ යවලා, කලාණ මිතර ආශර  ති නවා, ධමය 
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ශරවණ  ති නවා, ප්ැවිෙේ ති නවා. යම්වා ඔක්යකාමත් ති ායගන 
භාවනා කරනන් ගි ාම ක ීක් යේවල් ඉදිරිප්ත් කරගන්නවාෙ? ඒ විදි ට 
නැති සඤ්ඤාව, ෙැරි සඤ්ඤාව, යනාහැකි සඤ්ඤාව ඇති මනුස්ස ා, 
අතරිේඡතාව ඇති යකනා වයග් කවමදාකවත් සන්යතෝස කරනන් ෙූ. අප්ි 
යම්ක යම් තායලන් යම් හැඩය න් ඇති ආකාරය න් යප්න්නලා දුන්නා 
නම්, අප්ි යම් අඬන්යන් යමානවටෙ? අප්ි යම් තැයලන්යන් තැයවන්යන් 
යමානවටෙ? අප්ිට සමාෙන් යවන්න යකාේචර යේවල් තිය නවෙ? අන්න 
ඒක ි සතිප්ට්ඨාන කරම . 

අන්න ඒ විධි ට සමාෙන් වුණාට ප්ස්යස් සන්ෙස්යස්ති, 
සමාෙයප්්ති, සමුත්යත්යජ්සි. සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා, නුඹ 
වායග යම් කාරණා හරි ට යත්රැම් අරගත්ත, අනවයෙෝධ  දුරැ කිරීමට 
කට ුතු කරප්ු ඇත්යතෝ, යමන්න යම් විධි ට හිත උත්යත්ජන  කරගනන් 
ඕනූ. යම්ක තවත් ඍජු කරගනන් ඕනූ, යම්ක තවත් ප්න්නයර් 
ති ාගන්න ඕනූ ක ිලා උන්වහන්යස් යෙෝ මැඩ මුලදි සාක්ෂාත් කරගත්තු 
ධමය යකාට්ඨාස ටිකක්, ඒ ප්ුෙග්ල ාට තව ප් ිවරක් ඉදිරි ට ති ාගන්න 
උත්යත්ජන  කරනවා. ඒක සාමානය න් එයතන්ට ආප්ු නැති යකනාට 
යත්යරන්යනත් නැති තරම්. ඒක යත්යරන්යන් ඒ කි න යකනාට 
ප්මණ ි. එක  ියම් එක සතූර ක් එක ්යකයනකුට අදාළ ි, අනිකුත් සූතර  
අනික් යකයනකුට අදාළ ි කි ලා යම් විරසක භාව ක් යප්්න්න 
තිය න්යන්. ඒ විදි ට උතය්ත්ජන  කළාට ප්ස්යස් ඒ ප්ුෙග්ල ාට කලින් 
සමාෙන් යවලා හිත උයෙෝගිමත් කරයගන ඉන්න යකනාට හරි ට යම්ක 
එල්ල වුණා නම්, ඒ ප්ුෙග්ල ා තුළ ප්ුදුම වීරත්ව ක ් ප්හළ යවනවා. 
ආතාප්ි කි න ගුණ ට ගැළයප්න එක නිකම් ආයව්ශ යවනවා වයග් 
යෙ ක්. උත්යත්ජන  යවනවා වයග් යෙ ක්. ඒක නිකම් විදුලි ක් වැදුණා 
වයග් යෙ ක්. දැන් යම් සමතු්යත්ජන  සිේධ යවනවා. 

සමුත්යත්යජ්සි, සමුත්යත්ජන  කරලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කරනවා, යම්ක ලක්ෂ වාර ක ් කරන්න කි ලා. “භාවිතා 
බහුලීකතා” යොයහෝ වාර ක් කරන්න යවනවා. ආනන් ඒ මනුස්ස ාට 
එතයකාට ආය ත් කල්ප්නා යවනවා, මම හිතායගන හිටිය  යම්ක අහු 
වුණාට ප්ස්යස් නම් හරි කි ලා, තව වැඩ තිය නවා යන්ෙ? කි ලා 
ප්සුොනයකාට ක ිනවා ප්ටිට අත ති ලා, එයහම තම ි සූම රහතන් 
වහන්යස් නමක්ම, එයහම තම ි සූම ප්යස් ෙුදුරජාණන් වහන්යස් 
නමකම්, එයහම තම ි මමත් කිව්යව කි ලා සම්ප්හංසන  කරනවා. ඒ 
විධි ට ි සවයඥ න් වහන්යස්යගන් අප්ි යම් ශක්ති  ඇති කරගන්යන. ඒ 
ශක්තිය ් ප්වතනි්යන මලු ඉතාම විශාල ි, ෙරසාර ි. අවසාන ට 
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 නයකාට ඉතාම සූක්ෂම යවන ආකාර ක් ආතාප්ි ගුණය ් තිය නවා. 
ඒ යමාකෙ? ආතාප්ි ගුණ  ය දිලා ඉඩ යෙන්යන ් යදාර අරින්යන් 
සම්ප්ජාන ට. සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා කි න්යන් එේචර වී ය  ය ාෙන, 
කිහිලිවලනි් දාඩි  දායගන, දියවන ් දිව අල්ලායගන, ෙත්මිටි කායගන, 
උඩුතල්ලට දිව ති ලා තෙ කරයගන කරන වැඩක් යනයව ි. ඒ කරන 
යේවල් හුඟක් ඉවර කරප් ු යකනාට සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා කි න්යන් 
එවුවා අතර එකලසක්. එවුවා අතර යගානුවක් ඇති කරගැනීමක්. 
යමන්න යම් ගුණ ටික, සතිප්ට්ඨාන ය ෝගාවචර ාට යම් ගත්තා වූ ෙර 
අත බිම යනාතො ඉදිරි ට යගනි න්නට අතවශ ගුණ. යම් ගුණ ටික 
සතර සතිප්ට්ඨානය ් තිේෙ ධෘව ප්ෙ වයග්. නැවත නැවතත් සිහිප්ත් 
කරනවා. ඒ නිසා යම් වයග්  ම් කිසි විදි ක ප්ෙනමක් තිය නවා. 
වියශ්ෂය න්ම භාවනා කරප්ු ඇත්තන්ට යත්යරනවා අප්ි යම් සඳහා දැනට 
කැප් කරලා, දැනට ආය ෝජන  කරලා තියෙන ප්රමාණ . ඒ ටික අමතක 
කරනන් එප්ා. ඒ ටික නැවත නැවතත් සිහිප්ත ් කරයගන, එහිම 
යප්ළගැසම්ක්, එහිම තිෙුණාට වඩා සූක්ෂම ස ිුම් ගති ක්, ප්ීරිගාන මදින 
ස්වරූප් ක් ඇති කරගනන්වා නම් ඉස්සරහට වැඩ ටික යල්සි ි. ඒ වැඩ 
ටික යල්සි යවන්යන් ප්රඥාවන්ත ාට ි. 

ඉතින් අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවමු, අෙ ෙවයස් කාල  යමතනින් 
සීමා යවන නිසා, ඉදිරි ටත් ‘ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය 
්ලා්ක අභිජ්ඣා, ්ොමනස් සං’, කි න ප්ෙවලනි් යම්කට යකාේචරක් 
මධ ය ක්, යකාේචරක් ශක්ති ක් ඇති කරගන්න ප්ුළුවන්ෙ කි ලා. යම් 
විදි ට අහලා දැනගත්තා වූ දැන උගත් කරැණුවලින්, කරලා දැනගත්තා වූ 
ධමය කරැණුවලින්  ම් කිසි ප්රමාණ ක ප්න්නර ක ්ඇතුව කට ුත ුකරන 
ඇත්යතෝ, ඒ ඇත්තන්ට අෙ ඇයහන යේවලින්, මත්තට ඇයහන 
යේවලිනුත් තවතවත් ඉන්ද්රි  ධමය, ෙල ධමය වැඩිලා ඒකාකාර යව්ග කින් 
සි ල්යලෝම සමගි කින්, යම් වස් කාල  ඇතුළත යම් ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්නා වූ නා  අධිගම , නිේොන සාක්ෂාත් කරණ ට ඒ සි ලු 
ඉන්ද්රි , ෙල ධමය වැඩීමටම යම් ධමය  යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! කි න 
ප්රාථයනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!
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  4-වන ධමය යේශන . 
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4-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛු කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති.” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
යම් හතරවැන ි වතාවටත් එකතු වුයණ් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් 
කරයගන එහි ඇත්තා වූ මූලධමය යකාටස්, ප්රාය ෝගකි ඉඟි, අයප්් යම් 
ය ෝගාවචර ජීවිත ට ළං කරයගන, ලැෙුණා වූ අවස්ථායවන් උප්රිම 
ප්රය ෝජන  ලොගැනීම එමගින් සාථයක කරගැනීයම් ප්ර ත්න කට ි. 
ප්සුග ි සතිය  ් එකතු යවේච යවලායව්දී යම් සතර සතිප්ට්ඨාන න් 
ප්ිළිෙඳ ප්රයව්ශ , ආරම්භ  ලොගත්තා. සවයඥ යේශනායව් අනුප්ිළියවළට 
එනයකාට සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්දී වියශ්ෂය න්ම යගනහැර ප්ාන, 
අවධාරණ  කරන මූලික ආනිසංස හත විස්තර කරලා, නැත්නං උේයේස 
වශය න් යගනහැර ෙකව්ලා, ඒ ආනිසංස හත ලෙනන් නම් යම් සතර 
සතිප්ට්ඨාන  ි ඒ සඳහා ප්ළිියවත, වැඩ ප්ළිියවල ක ින එක ි ඉදිරිප්ත් 
කරන ස්වරූප්ය ් මුල් අථය . එතැනදී ඉස්යසල්ලාම ඉදිරිප්ත් කරන්යන් 
සතර සතිප්ට්ඨාන  මතක ් කරලා ඉස්යසල්ලම “කා්ය කායානුපස්සී 
විහරති” කි ලා. 

ඒ කය හි ක  අනුව ෙලනසුලුව කි න එක සඳහා යම් ජිවිත  
වශය න් ය ෝගාවචර ාට තිබි   ුතු ෙක්ෂකම්, හැකි ාවල් හතරක් 
යම්යක් විස්තර කරනවා, ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ ක ිලා. එහි ප්ළමුයවන් කය හි ක  අනුව ෙැලීම 
සඳහා ය ෝගාවචර ක ුසතු වි   ුතු මුල්ම ගුණ  වශය න් අප් ිඉදිරිප්ත් 
කරගත්යත් විස්තර සඳහා යම් ආතාප්ි කි න ගණු . තාප් කි න 
වචනය ් යත්රැම උණුසුම ි, රස්න  ි, දැයවන ගත ි ි වයග් කි න 
එක .ි ‘ආතාප්’ කි න වචන  යමතන ය ෝගාවචර ගුණ ක ්වශය න් 
ඉදිරිප්ත් කරයගන ති නවා. යම්යකනම් තම  ි ‘තප්, තප්ස’ ක ින 
වචනත් හැදිලා තිය න්යන.් තප්ස්වර ා, නැත්නම් තප්ස් ජීවිත  ගැන 
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74 
  

කල්ප්නා කරනයකාට, අයප්් යථරවාෙ සම්ප්රදාය ් හරි ට 
සම්ප්රදා ානුකූලව අග ක් ආඩම්ෙර ක් දීලා තිය න ගුණ ක් තම ි, 
ය ෝගාවචර ායග්, අරණවාසී භික්ෂවුයග්, භාවනා කරන යකයනකුයග්, 
තප්ස්වී ගුණ . යකයලස් තවන වැර. යකයලස් තවන වැර 
සම්ෙන්ධය න් ඒ ය ෝගාවචර ා, නැත්තම් ඒ ය ෝගාවචර භික්ෂවු විශාල 
කැප් කිරීම් - ඤාතීන් කැප් කිරීම්, වස්තු කැප් කිරීම් ආදී වශය න් 
ඕළාරිකව ප්ළයවනි අවසථ්ායව්දී සිේධ කරනවා. ඊළඟට සැප්, දුක්, 
යව්ෙනා, ඊළඟට යභෝජයන් මත්තඤ්ුතාව, ජාගරි ානුය ෝග , වායග් 
තමන්යග් රැචි අරැචිකම් කැප් කිරීම් කරනවා. ඒකටත් ප්ස්යස් ඉතාම 
සූක්ෂම අරමුණු මාරැ කරන්නා වූ ගති  කැප් කිරීම් - යම් විදිහට 
ප්ුදුමාකාර කැප් කරිීම් රාශ ික් කරනවා. 

යම්ක නිසා ඒ තප්ස්වී ප්ුෙග්ල ා යම් ජීවිතය ් වශය න් 
ප්රය ෝජන ක්, අථය ක් ලැෙුවත් නැතත් රට්ටු සලකන ගති ක් තිය නවා. 
තප්ස්වී ජීවිත  කාටවත් එයහම යල්සිය න ්කරන්න ෙූ. විශාල කැප් 
වීමක ්අවශ ි. ඒක අප්ි එදා මතක් කරගත්තා, මුලින ්විශාල කැප් කිරීමක් 
කරනන් ඕනූ. හඳට  න යරාකට් එකක නවීනම උප්මාවක් අප්ි ඉදිරිප්ත් 
කරගත්යත්. අතරමගදී ඒක අතහැරලා වැටුයණාත්, ඒ ය ෝගී ජීවිත  
එයහම නැත්තම් ඒ තප්සව්ී ජීවිත  අතහැරලා ආය ් ඕළාරික ජීවිත ට 
වැටුයණාත්, සාමාන කාමයභෝගී ප්ුෙග්ල ා උප්හාස ට ලක් කරනවා - 
එ ා ප්ැරදිේච යකයනක්, වැරදිේච යකයනක්, ෙංයකායලාත් යවේච 
යකයනක් වශය න්. ඒක නසිා ඒ විශාල කැප් කිරීමක් කරලා ආරම්භ ක් 
ගත්තා වූ තප්ස්වී ජීවිත  දිගටම ප්වත්වනවා කි න එකත් සැප්ක් 
යනයම ි. හරි ආ ාස කනි් අරගත්ත ගුණ කඳ ටියකන් ටික, ටියකන් 
ටික වැයඩන්නට දිගට කට ුතු කරයගන  නන් ඕනූ. අන්න ඒ කට ුතු 
කරයගන  නයකාට  නයකාට තම ි, ඒ ප්ුේගල ා තුළ එ ායග් 
යප්ෞරැෂත්වය ්, රැචි අරැචිකම්වල, මනාප් අමනාප් භාවවල,  ම්  ම් 
යවනස්කම් සිදු යවනන් ප්ටන්ගන්යන්. ඉතින් ඒ යවනස්කම් අර ප්රණ 
ෙන්න නූෙූය ෝ, ප්රණ ෙන්න  ාළුයවෝත් එක්ක ගළප්මින ් ගටමින් 
යනායව ි යවනස ් යවන්යන්. තමාට ලැබිේච අලුත් නූෙූය ෝ, අලුත් 
සත්ප්ුරැෂය ෝ, එක්ක ගළප්මින් ගටමින් තම ි යම් යේ සිේධ යවන්යන්. 
ඒ සිේධ යවනයකාට ඒ සත්ප්ුරැෂය ෝ යහාඳ නම්, යහාඳ ප්රිසර ක් 
තිය නවා නම්, යම් වයග් සාමානය න් රැචි අරැචිකම් යවනස් කරන 
මට්ටයම්, යප්ෞරැෂත්ව  යවනස් කරන මට්ටයම්, මම නතර කරනන් 
යහාඳ නූ, යමයලාව වශය න්ම ළඟා වි   ුතු ඒ උත්තමාර්ථ  සඳහා 
 න්නට ඕනූ කි ලා, සාමාන, සතිප්ට්ඨායන නාහප්ු, යනාෙන්නා අන්ධ 
ප්ෘථග්ජනය ෝ වයග් යනායව ි, කලාණ සත්ප්ුරැෂ ා තව තවත් උනන්දු 
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කරවනවා. ඒ උනන්දු කරවීම දියග්ම යම් තප්ස් ගුණ  දිගනි් දිගට 
වැයඩනවා. වැයඩනන් වැයඩන්න, මුලින් මුලින් විශාල කැප් කිරීම් 
කරමින් තම ි,  න්තම් ටිකක් ආනිසංස ලෙන්යන්. මැෙට  නයකාට 
ය ාෙන ප්ර ත්නවලට සමාන ආනිසංස ලැයෙන්න ප්ටන්ගන්නවා. 
අවසාන යවනයකාට ඉතාම සුළු, ඉතාම ප්ුංචි එකලස් කිරීමකනි් විශාල 
ප්රතිඵල යෙන විදි ට යම් තප්ස්වී ගුණ  ගුණාත්මක වශය න් යවනස් 
යවන්න ප්ටන්ගනන්වා. විශාල ප්රමාණය න් ය දි   තුු ආය ෝජන, ප්හු 
යවනයකාට එේචර තදින් ය ාෙන්න යවන්යන ්නූ. සුළු ප්ර ත්න කනි්, 
සුළු යප්ළගැස්මකින්, සළුු සකස් කිරීමකනි්, එකලස් කිරීමකින් විශාල 
ප්රය ෝජන ලොගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. 

ඒ නිසා යම් තප්ස් ක ින ගණු , නැත්නම් තාප්, තප්න, ආතාප්, 
කි න ගුණ  ය ෝගාචර ජීවිතය ් තුන් අවස්ථායව්දී තුන් ආකාර කට ි 
කට ුතු කරන්යන.් යම ිනතු් ඉන්දි ානු කරම  අනවු ආසි ානු විදි ට 
කල්ප්නා කරන ඇත්යතෝ අර දැඩි තප්ස යොයහෝම අග  කරන ගති ක් 
තිය නවා. සවයඥ න ්වහන්යස් යවන තැනක යම්ක වියව්චන  කරලත් 
තිය නවා, මනුස්සය ෝ යම් යොයහෝම රූක්ෂ ප්රතිප්ත්ත ිරකින ඇත්තන්ට 
ප්හදිනව ි කි ලා. ඒක ආසි ාකරය ් තිය න එක ගුණ ක් - රූක්ෂ 
ප්රතිප්ත්ති, එයහම නැත්නම්  න්තම්  ැයප්න මට්ටමකින්, ලැයෙන 
මට්ටමකින්, විශාල වාප්ාර කරන්යන් නැතිව, විප්්ලව කරන්යන් නැතිව, 
උේයඝෝෂණ කරන්යන් නැතිව, ඒ අනුව ජීවත් වීම. ඊටත් වැඩි , ආත්ම 
ක්ලමථ  කරමින් අත්තකිලමථානුය ෝග ට  න්න  න්න වැඩිය න් 
යගෞරව ලැයෙන තත්ත්ව ක් තිය නවා. ඒක එක අනත් ක් විදි ට ප්රථම 
ධමය යේශනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් ධම්මචක්කප්ප්වත්තන සූතරය ් “්ද්ව 
්ම භික්ඛ්ව, අන්තා” ක ින එයකන්, යෙයවනි එයකන් ප්රතකි්යෂ්ප් 
කරනවා. නමුත් යම්ක සම්ප්ූණයය න්ම නැතුව,  ම් කිසි ප්රමාණ ක 
තප්සක්  ම් කිසි ප්රමාණ ක ආතාප් ක ් නැතවි, යම් ජීවිත  
හැඩගහගනන් ෙැරි ෙවත් සවයඥ න් වහන්යස් ප්ළිිගන්නවා. 

අප්ි අෙ ෙුේධ ජ න්ති කාලය න් ප්ස්යස් ෙුෙධ් ශාසනය ්  ම් 
කිසි විදි ක අලුත් ප්ණක්, නැගමීක් ඇති වීයගන එන ෙව අත්ෙකින 
 ුගය ් යම් අප්ි ජීවත් යවන්යන් හරි වාසනාවන්ත, එක විදි කින් 
යප්රළිකාර  ගු ක. යම්  ුගය ් නව මත ක් ති නවා, ඇති යව්ගන 
 නවා - ඒක ඇති වුණා කි ල ක ිනන්ත් ප්ුළුවන්, ඇති යවමින් 
ප්වතිනවා කි න්නත් ප්ළුුවන්. ඒ අනුව මතක ්කරනවා, යම් භාවනාව 
කි න එයක් ඔේචරම යප්ාරකන්න යෙ ක් ඇත්යත් නැත, භාවනාව 
කි න එයක් ඔේචරම වී ය කරනන් යෙ ක් නැත, ඒක යම් අතක් ප්ිට 
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අතක් ති ායගන, නැත්නම් කල්ප්නා ඤාණවලින් ගන්න ප්ුළුවන් යෙ ක ් 
කි ලා, වියශ්ෂය නම් නෙිහස් චින්තන  කි න සංකල්ප්  දියග්  න 
ෙටහිර ආකල්ප්  ෙලනයකාට ආතාප්ි වී ය ට අමුතු සැලකිල්ලක් 
තිය නවා. ඒ ඇත්තන්ට ආතාප්ි වී ය  ප්ිළෙිඳව සවයඥ යේශනාව 
කි වනයකාට නුහුරැ යනාගැළයප්න ගති ක් තිය නවා. ඒ ඇත්තන්යග් 
අෙහස තිය න්යන් ඥාණ  මුසු කරයගන නිකම් ෙලායගන ඉඳීම ි. ඒකම 
තම ි, ඔ  නව අථය කථන ක් විදි ට ‘ ස්සනා පහාතබ්බා’ කි න වචන 
ආසි ාකරය ්, ලංකායව් ප්වා, වරින් වර අර ප්රණ සම්ප්රදා  අතරමැෙ 
එක් යකයනක් යෙන්යනක් ඒකම ධජ ක් යකාඩි ක් වශය න් ප්ාවිේචි 
කරයගන, යම්කට එේචරම වලිකන්න යප්ාරකන්න යෙ ක් ඇත්යත් 
නැත, කි ලා සඳහන් කරලා ති නවා. ඒ නිසා ෙලනයකාට ආතාප්  
ඉතාම දැඩිවම රැකි   ුතු ි කි ලා එක මත ක්. ආතාප් ක ්අවශ නූ, 
යවලාව එනයකාට ඒක යව ි කි ලා සාමානය න් දාඩි  දාන්යන් 
නැතිවම, යවයහස යවන්යන් නැතිවම ෙලායප්ායරාතත්ු යවන එක තව 
මත ක්. ඒ අතරමැෙ තිය න මධම ප්රතිප්දාවක් අවශ යවලාවල් 
තිය නවා. 

වියශ්ෂය න්ම ය ෝග ජීවිත  ආරම්භය ්දී දැඩි වී ය , තාප්  
අවශ ි. ප්සු යවනයකාට යප්ාඩි වී ය කනි්, යප්ාඩි තාප් කින්, යප්ාඩි 
තප්සකින් ප්රතිඵල එනයකාටත් ඒක ොරගන්නත් ලූස්ති යවන්න ඕනූ. 
මට යමාකෙ යම් අෙ නිකම්ම ඉඳගනන්යකාටම භාවනාව හරි ගිය ් 
කි ලා කලෙල යවන්න නරක ි. ප්සු යවනයකාට යනාහිතප්ු යවලාවක, 
යනාසිතූ විරූ ආකාර ට ධමය කාරණා මත ුයවලා එනයකාට කලෙල 
යවන්න නරක ි, යම් ප්ිස්සු හැදීයගන එනවෙ? එයහම නැතිනම් රැධිර 
ප්ීඩන  වැඩි යවලාෙ? ක්ලාන්ත යවනවාෙ? කි ලා. එයහම හිතන්නත් 
නරක ි. ඒ වී යය ් තිය න්නා වූ තලතුනා වීමක,් යම්රීමක්, සවයඥ 
යේශනාව යොයහෝම සූකෂ්්ම යලස ෙලනයකාට යප්්නවා. මුලින් මුලින් 
විශාල වී ය ක් ය ාෙවනන් ඕනි. වී ය ක් ය ාෙවලා ප්හු යවනයකාට 
ඒක ප්වත්වායගන  නන් වී ය ක් ඕනූ. අවසාන යවනයකාටත් වැයේ 
ඉවර කිරීමට වී ය ක් ඕනි. 

‘ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු, පරක්කම ධාතු’, කි ලා යම්ක එක 
තැනක සඳහන් කරනවා. ආරම්භ කරනන් විශාල ශක්ති ක්, විශාල කැප් 
කිරීමක්, විශාල වැඩ ප්ළියිවළක් අවශ කරනවා. ඒකට කි න්යන් 
ආරම්භ ධාතු කි ල ි. ඊට ප්ස්යස් ප්වත්වායගන  න වී ය ට නික්ඛම 
ධාතු කි ලා කි නවා. නික්ඛම ධාතුයව්දිත් ඒක විස්තර කරනවා 
‘ප්ගග්හිත වී ය ’ කි ලා, ගත් යේ අත නූර, ගිළියහන්නට ලුහුටන්නට 
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ඉඩ යනාදී, ගත්ත යේ දැඩිව අල්ලායගන ඉන්න ප්ුළුවන් ගති . ඒ යේ තුළ 
තම ි ඇත්තටම ය ෝගාවචර ා තමන්යග් ශරේධා, වී ය, සති, සමාධි, ප්රඥා, 
කි න ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  ධමය න්යග් උප්රිම  උරගාලා ෙලන්යන්, ප්රතක්ෂ 
කරලා ෙලන්යන්. එන එන දුෂ්කරතාවලදී යකාේචරක් මට ශරේධාව 
තිය නවාෙ? ඒ ශරේධාව නිසා උප්න්නා වූ වී ය  මට යකාේචරක් 
තිය නවාෙ? විවිධාකාර අරමුණු මධය ් මට සති  ප්වත්වාගැනීයම් 
හැකි ාව යකාේචර තිය නවාෙ? යවන යකයනකුට නම් සමාධි  ඇති 
කරගන්න හිතන්නවත් ෙැරි තැන්වල, දැන් සමාධි   න්තම් නඩත්තු 
කිරීයම් හැක ිාව මට තිය නවාෙ? යම් යම් ධමය න් යම් යම් විදි ට වැඩ 
කරනවා කි ලා, තමන් වශය න්ම ප්රතක්ෂ ඥාණ  මට යකාේචර 
තිය නවාෙ? කි ලා, ඒක දිගටම ප්වතව්නන් නම්, අර සැප් සප්්ප්ා  
කරැණුවලම භාවනා කර කර ෙැහැ. හම්ෙ යවන ඕනූම තත්ත්ව ක් 
 ටයත් භාවනා කරනයකාට භාවනායව් ප්ුළුල් භාව ක් ලැයෙනවා. ඒ 
යවලායව් වැඩ කරන්යන් වී යය ් මධස්ථ භාව  ි. ප්ග්ගහිත වී ය  
කි න්යන ගත් යේ අතනූර ප්වත්වායගන  න වී ය ට. ඒක කරයගන 
 නයකාට ය ෝගාවචර ාට වාසි අවස්ථාව ප්ත් යවනයකාට හරි ට කල 
දුටු කල වළ ඉහගත්තා වයග් යවලාවක ්අහු යවනවා, දැන් යහාඳට සි ලුම 
කාරණා එකලස් යවලා ඉන්නවා, ඒ යවලාවට වැයේ හමාර කරන, වැයේ 
නිෂ්ටාවකට ප්ත ් කරන, නැත්තම් යප්ට්ටි ට ඇයණ් ගහනවා, ඉවර 
කරනවා ක ින අමතර වීර්  ක් එන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඇත්තටම 
කි නව නම් ඒ අවසානය ් එන වී ය  ය ෝගාවචර ායග් 
යප්ෞේගලකිත්ව ක් තුළින් එන එකක් යනයම ි. යමයතක් කල් ප්ුහුණු 
කරප්ු භාවනායව් ගැම්යමන ්එන එකක්. ඉන්ද්රි  ධමය න් එකලස් වීයමන් 
එන එකක්. ආර්  අෂ්ටාංගකි මාර්ග ධර්ම එකලස ්වීයමන් එන එකක්. 
ඒක යප්ෞේගලිකත්ව  ඉක්මවලා ග ි අතියර්ක යෙ ක්. අප්ිට ඒකට 
අවශ තත්ත්ව ලො දීම විතර ි කරනන් තිය න්යන.් ඒ නිසා ආතාප්ි 
වී යය ් එක එක්යකනා එක එක තැන්වල ඉන්නවා යවන්න ප්ුළුවන්. ඒ 
කි න්යන් භාවනාවට ෙැසගත්ත, භාවනායව් දැනට ප්සු කරමින් ඉන්න 
අවධි  මත. 

ඒ වයග්ම තම ි එක ප් යඞ්ක ක ගත්තත්, ආතාප්ි වී ය  
ය දි   ුතු අවස්ථා යවනස් යවන යවලාවල් තිය නවා. සාමානය න් 
ඉදිරිප්ත් කරන කරම  තම ි, ප් යඞ්කය ් මුලදී, කල් ඇතුව යහාඳට 
සක්මන් කරලා, මුලදී අරමණු හැකි තාක් දුරට, විප්ස්සනා භාවනා කරන 
ය ෝගාවචර ාට යෙන උප්යේශ ක් වශය න්, යමයනහි කිරීයමන්, 
මනසිකාර  ය ෙවීයමන් ඒ වී ය  කමණ් භාව ට ප්ත් කරගන්න 
ඕනූ. කමණ් භාව ට ප්ත් කරයගන යකාේචර යවලා ඒ අරමුණත් 
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එක්කම එයහම ගැයටමින් හැයප්මින් යමයනහි කරමින්  ා  ුතුෙ? කි න 
එක, මුලදි මුලදී නම් කමයස්ථානාචා ය වරැ ය ෝගාවචර ාට කි ලා 
යෙනවා. ප්හු යවනයකාට ය ෝගාවචර ාම දැනගනන් ඕනූ, යමන්න යම් 
මට්ටමට  නකල් යම්ක කළ  ුතු ි, උසිගැන්වි   ුතු ි, ඇවිස්සි   ුත ුි 
කි ලා. ඊට ප්ස්යස් ඒක, ඒක විසිනම් ප්ෙමකට එනවා, ඒක විසින්ම 
ගැම්මකට එනවා. ආන්න ඒ යවලායව්දී අේචර යව්ගය න් එළවන්යන් 
නැතිව, නමුත් ආප්සු  න්න යෙන්යනත් නැතිව, යහාඳ සැලකිල්යලන් ඒ 
තත්ත්ව  නඩත්තු කරයගන  නන් යවනවා. ඒ තත්ත්ව  නඩත්තු 
කරයගන  නයකාට අර තරම් යව්ග ක්, වී ය ක් කැප් කරනන් 
යවන්යන් නැහැ. ඉස්සරහට  නන්  නන් යහාඳ කලඑළි ක් ඉස්ප්ාසවුක් 
ලැයෙනවා. හරි ට කන්ෙකට නැගලා, නැත්නම් කණුවක් මුදුනට 
නැගලා යලෝයක ් දිහා ෙලන්නා වායග් යහාඳ ඉස්ප්ාසුයවන් භාවනා 
කරයගන  න්න ප්ළුුවන ් යවලායව්දී ප්ුළුවන් තරම් සමාධි ට ඉඩ 
ති ායගන, අර ගත්තා වූ මුල් කමයස්ථාන  හුදු නඩත්තුව ප්මණක් 
කරයගන ඉන්නයකාට භාවනායව් ප්රගති ක් සෙි්ධ යවනවා. ඒක නිසා 
වී ය  ප්ිළිෙඳව නිතයරෝම සැලකිල්යලන් ඉන්න ඕනූ. එයහම නැතිව 
සමාධි ක්  ම් කිසි ප්රමාණ කට තිය ේදී අනවශ වී ය  දාන්න 
ගිය ාත්, එතයකාටත් ඒක අධික වී ය ට වැටීම නිසා භාවනාවට ොධා 
යවනවා. සමාධි ක් යප්ළගැයහන්න ඉස්සර යවලාම ආසනය ් ඇන්ෙට 
යහ්ත්තු යවලා වියව්ක ගනන් ප්ටන්ගත්යතාත්, භාවනාවට හිත අවුළුවා 
ගන්න ෙැරිකම, අමුණාගනන් ෙැරිකම නිසා ලුහුටලා  නවා. ඒ නිසා 
වී යය ් සමතුලිත භාව  කි ල ගන්නයකාට, ඒ වී ය ම දැඩි ආතම් 
ක්ලමථ ක්, අත්තකිලමථානුය ෝග ක් ෙවට ප්ත් කරගන්නා වූ යකළවර 
කි න එක ය ෝගාවචර ා මූලධමය වශය න් දැනයගන තිය න්න ඕන.ි 
කිසිත් වී ය ක් යනාය ාදා සුයඛෝප්යභෝගී සුඛුමාල තායලට යම්ක 
කරනන් ඕනූ කි න කාමසුඛල්ලිකානුය ෝග  ප්ළිිෙඳ විකල්ප් ත් 
දැනයගන තිය න්න ඕන.ි ඒ යෙකම ප්රහාණ  කළ  තුු යේවල්. එයහම 
නමුත් එක ප් යඞ්ක කදී, එයහම නැතිනම් එක මාගය ඥාණ ක් සඳහා, 
එක ධාන ක් සඳහා කට ුතු කරනයකාටත් යම් තත්ත්ව  තුන - මුලින් 
ඉතාමත්ම වැඩි වී ය ක්, මැෙදී මධස්ථ වී ය ක්, අවසාන යවනයකාට 
නිකම් ෙලා ඉන්න ප්රමාණය ්, ඉතාමත්ම ඥාණ සම්ප්ර ුක්ත වී ය ක් - 
අවශ කරන මට්ටමක් යප්්න්න තිය නවා. ඒ නිසා ඔක්යකෝම 
ය ෝගාවචර න්ට එකම උප්යේශ  හරි න්යන් නූ. තමන්යග් භාවනායව් 
මට්ටමට යත්රැම්ගන්න ඕනූ, යම් යවලායව් කළ  තු්ත යකායහාමෙ? 
කි ලා. 



  4-වන ධමය යේශන . 
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දැන් අප්ි කරන්යන ් එකම භාවනා කමයස්ථාන ක්. යම් සතර 
සතිප්ට්ඨානය ් කා ානුප්ස්සනාව ගැන කථා කරන අවස්ථාව. කය හිත් 
ප්ඨවි, ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ කි න යකාට්ඨාශ හතයරන් එක 
යකාටසක් මතු කරයගන, ප්රකටම යකාටස මතු කරයගන, ඒ තුළම සිත 
ප්ැවැත්වීමට කරන වී ය ක් නිසා යකයනකුට සැක හියතන්න ප්ළුුවන්, 
එයහම නම් යම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුයවන් විතරමෙ නිවන් ෙකිනන් 
ප්ුළුවන් යවන්යන ්ක ිලා. එයහම නැත්තම් ආනාප්ායනන් යහෝ ප්ිම්බීම, 
හැකිළීයමන් විතරමෙ? ඇ ි අනිත් ඒවාට ය ෝගාවචර ා හිත 
ය ාෙවන්යන් නැත්යත් කි ලා. කලින් ක ිප්ු තායලට මුලදී විශාල 
වී ය ක් ය ාෙවලා ඊගාවට යහාඳ ඉස්ප්ාසුයවන් සි ලල් දිහා ෙලායගන 
ගමන ්කරනයකාට, එන්න එන්නම අර මුලදී කරන ලෙ දැඩි ආ ාසකර 
භාවනායව් ප්රතිඵල ක් වශය න්, වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුවට යහෝ 
ෙැසයගන, හාත්ප්සින ් යත්රැම් කරගන්න ප්ටන්ගත්යතාත්, ඒ තුළින් 
ඉතිරි වුණා වූ යත්යජෝ, ආයප්ෝ, ප්ඨවි කි න යකාට්ඨාශ න්ෙ වැටයහනවා 
කි න එක සව්ාභාවික යෙ ක්. ඒ යමාකෙ? අප් ි වාය ෝ ධාතුව 
අල්ලායගන යවන් කරයගන හදාරන්න ගත්තට ඒක තනිවම හිටින එකක් 
යනායව ි. ඒක ප්ෙනම් යවලා තිය න්යන් අනිකුත ් ධාතු මත ි. අර 
ඉස්ප්ාසුයවන් වාය ෝ ධාතුව ෙලා ඉන්නයකාට ඒකාන්තය න්ම අනන්ත 
අවස්ථා ලැයෙනවා, වාය ෝ ධාතුවට සායප්්ක්ෂකව ප්ඨවි ආදී ඒ එක් එක් 
ධාතු යකාට්ඨාශ න් සි ලල්ම ෙලායගන  න්න. 

යම් නිසා  ම් ප්රමාණ කට,  ම් ප්රයේශ කට වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ 
ධාතුව මත ප්රතක්ෂ ඥාණ  සහතික යවනන් යවන්න, ඒ ප්රතක්ෂ 
ඥාණ , භාවනා ආසන  කඩන්යන් නැතිව දිගටම ප්වතින්න ප්වතින්න, 
අනුමාන ඤාණ වශය න්, අනිවා යය නම් අර ඉතුරැ ප්රධාන ධාතු 
යකාට්ඨාශවලට ප්ැතියරනවා. යම් ධාතු යකාට්ඨාශ අතර ති න 
අවකාශ  කි න්යන් යම්ක ි. යම් ධාතු යකාටස් යෙකක් එකට හැප්්යප්න 
ගති ක් නූ. වාය ෝ ධාතුවට යකාේචර චංචල කම්ප්න ගති තිෙුණත් 
ඇතුයළ් විප්්ලව ක ්නූ, ගැටුමක ්නූ, ස්වාීනව කට ුතු කරනවා. ඒ 
කි න්යන් අතරමැෙ යහාඳ ඉඩප්ාඩුවක් තිය නවා. යම් ආදී වශය න් 
යම් අනුමාන ඤාණ දිගට ප්ැතියරනවා. අන්න ඒ ප්ැතියරන යවලාවට 
අර තරම් දැඩි වී ය කනි් යනායව ි, ඒවා ෙලන්යන්. යප්යනන 
යකාට්ඨාශ ප්රකට වීම අනුව වැටයහන්නට ඇරීම ි කරන්යන.් එයතන්දී 
කලින් ගත්ත ප්රෙල වී ය  වයග් යනායව ි,  ම් කිසි හික්මීමක් සහිත 
මධස්ථ වී ය ක් තම ි, අවශ යවන්යන්. අනන් ඒ යව්ලායව්දී 
විප්ස්සනා භාවනායව්දී අරමුණ යමයනහි කිරීමත් සිදු යවනවා. 
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යමයතන්දී මතක් කරලා යෙන්න ඕනි, වී ය  භාවනාවට 
සම්ෙන්ධ කරන උප්කරම  තම ි, උප්කරණ  තම ි, යමයනහි කිරීම. 
යව්යගන් යමයනහි කරනව ි කි න එයකන් අප්ි අෙහස් කරන්යන් දැඩි 
වී යය න් කට ුතු කරනව ි ක ින එක ි. යමයනහි කිරීයම්  ම් 
ප්රමාණ ක අඩු වීමක් යවනවා, නැතිනම් තත්ත්ව ට ගැළයප්න විදිය ් 
යමයනහි කිරීමක් කරනවා කි න එයකන් අෙහස් කරන්යන්, වී යය ් 
 ම් කිසි විදි ක තලතුනා ෙවකුත් ඤාණ ට ඉඩ තැබීමකුත් තම ි. 
ඉස්සරහට  නයකාට  නයකාට, ඒ වයග් යමයනහ ි කිරීමක ් කැලම 
නැතිවම වයග්, හුදු ෙලා සිටීයමන් ප්මණකම් සදිු යවන අවස්ථා 
තියෙනවා. ඒවා තම ි වී යය ් අවස්ථා. ඒ වී ය  අප්ට යත්යරන්යන් 
භාවනාවට නංවන්යන් යමයනහි කිරීම මාර්ගය න්. ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ා කරයගන  න වැඩ ප්ළිියවල, වියශ්ෂය න්ම තමන්ට හරි 
ගි  යහාඳම ප් යඞ්ක ක,් නිසි නින්යේ, යහාඳට කල්ප්නා කරලා 
යනායව ි, යවේච ආකාරය න්ම ක ිනයකාට, අහයගන ඉන්නයකාට 
යම් කාරණාව ප්ිළිෙඳව යහාඳ වැටහීමක් අහන යකනාටත් ඇති යවනවා. 
කි න යකනාටත් ප්හු යවනයකාට ඇති යවනවා. යම් තුළින් ඉස්සරහට 
 නයකාට යකාතැනදී යකා ි විදි ට යමයනහි කළ  ුතුෙ? යකාතැනදී 
යමයනහි කිරීම නතර වුණාට කමක ්නැතේ? යකාතනදී යමයනහි කිරීම 
ආ ාසය න් යහෝ කළ  ුතුෙ? ක ින එක යත්රැම්ගත්තා නම්, ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ස්වාීනව ප්ැත්තකට යවලා භාවනා කිරීයම් වඩාත් 
සුදුසුකම් තිය නවා. එයහම නැතනිම් හුඟ යවලාවකට වී ය  වරෙවා 
ය ෙවීයම් අඩපු්ාඩුව හිටිනවා. අනවශ යවලාවට අධිකව වී ය කරනවා. 
අවශ යවලාවට අවශ වී ය  යනාය ාදා ගත කරනවා. ඉතින් එයහම 
නම්, එක තැනම ප්ල් යවනවා. එකම ෙවයස ග ි ප්ාර අනිත් ෙවයස් 
වරදිනන් ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා වී ය  ප්ිළිෙඳවම අවයෙෝධ ට යම් විස්තර කාරණා 
යගන එන්යන්, තමන්යග ් දැනමු තමන්ට ෙවසක ගුරැ උප්යේශක ා 
වශය න් ප්ත් යවන නිසාම ි. වී ය , සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික ධමය කථා 
කරනයකාට සතිප්ට්ඨායනට ප්ිටිප්ස්යසන් ති ල ි තයි න්යන් - සතර 
සමක් ප්රධාන වී ය . යම්ක තම ි දිරවාගන්නට අමාරැ යවලා 
තිය න්යන්, යම් ප්ාඨක නට්. එයහම දැඩි ආ ාස කිරීමක් ෙුදු ෙහයම් නූ. 
ඒ ඇත්තන්ට කලිසම් යකෝට් ඇඳයගන භාවනා කරනන් ඇති අවශතාව 
නිසා යම් විදි ට යප්්නවා. නමුත් සූතර ප්ිටක  ෙලනයකාට, සවයඥ 
යේශනායව් අනිවා යය නම් සඳහන් කරනවා, ෙතට ෙත ති ලා තෙ 
කරයගන, කිහිල්යලන් දාඩි  වැයටේදී, මයග් යම් ඇයඟ් තිය න යල්, මස්, 
වි යළ්වා! නහර, සම, ඇට, ඉතිරි යවන යේ ඉතිරි යව්වා! ක ිලා 
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කරයගන  න වී ය ක් ප්ළිිෙඳව සඳහන් යවනවා. ඉතින් ඒක ප්ළිිෙඳව 
විස්තර කරන්යන් හරි අමතුුම, නිකම් ඇහැට මූණට ප්ැඟිරි විසි යවේච 
විදි කට තම ි, ඔ  නිෙහස ්චින්තක න් ඒ වයග් ප්ෙ විස්තර කරන්යන්. 
නමුත් ඒක ප්රතික්යෂ්ප් කළ යනාහැකි මට්ටමක ි තිය න්යන්. කාටවත් 
ඒවා නූ ෙූ ක ිනන් ෙැහැ. ඒ වයග්ම තම ි අත්තකිලමථානුය ෝග ට 
වයග් දැඩි වී ය  කිරීම, සවයඥ න් වහන්යස් ප්රතික්යෂ්ප් කරලා 
තිය නවා. යම් කාරණා ය ෝගාවචර ායග ්භාවනාව දි ුණු යවනයකාට 
තමන්ටම යහාඳට දිග හැරිලා වැටයහන්න ප්ටන්ගනන්වා. 

 සතර සමක් ප්රධාන වී ය  සඳහන් කරනයකාට ඒයක් ධෘවප්ෙ 
වශය න් එකම ආකාරය න් ය යෙන්යන ් “උප්පන්නානං අකුසලානං 
ධම්මානං පහානාය, ඡන් ං ජ්නති. වායමති. විරියං ආරභති. චිත්තං 
පග්ගණ්හාති. ප හති.” කරමිකව දැඩි කරයගන  න වී ය ක් තම ි 
තිය න්යන්, දැනට ඇති යවලා තියෙන්නා වූ යකයලස් ප්රහාණ  කිරීම 
ප්ිණිස. ඒක අප්ිට භාවනාව ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට ආධුනිකය ක් 
වශය න් අප්ි අයප්් හිත නාසිකාගරය ් ති න්න උත්සාහ කරනවා. 
නැත්නම් උෙරය ් ති න්න උත්සාහ කරනවා. නැත්නම් යවන යමාකක් 
යහෝ භාවනා කමයස්ථාන ක හිත ති නයකාට, යම් යවනයකාටමත් අවුල් 
යවලා තිය න්නා වූ නීවරණ ධමය යම් අරමුණ  ට කරයගන, හාත්ප්සින් 
මුහුයේ රැල්ල ගහනවා වයග් එන්න ප්ටන් ගන්නවා. ඒ යවලායව්දී කරමික 
ප්රයව්ශ ක ් ලොගනන් ය ෝගාවචර ා ‘ඡනේං ජයනත්ි’ කි න විදි ට 
ඉස්යසල්ලාම කරන්න තිය න්යන්, කැමැත්තක් ඇත ි කරගන්න ඕනි, 
මයග් භාවනායව්  ායෙන ගති  කි ලා කි න්යන්, දි ුණුව ක ිලා 
කි න්යන්, එකලස ක ිලා කි න්යන්, ගත්ත අරමුයණ් හිත ති න එක ි, 
ඒ නීවරණවලට  ට යවලා ඉන්න එක යනායව ි කි ල. ඒ නිසා මයග් 
හිත අරමුයණ්ම ප්වතීවා! ක ිලා ඡනේ ක්, කුසලේඡන්ෙ ක්, කර ෙැලීයම් 
ආශාවක්, ය ෝගාවචර ාට ප්හළ යවනන් ඕනූ. “ඡන් ං ජ්නති. වායමති. 
විරියං ආරභති.” කි න විදි ට, ඒ සඳහා ප්ර ත්න කරනවා. යහාඳට 
සක්මන් කරලා, එක තැනක ක  තැනප්්ත් කරලා ඒකට උෙව් කරනවා. 
සීල  යමයනහි කරලා, ෙුදු ගුණ යමයනහි කරලා, මමතරි  කරලා ඒකට 
ප්ර ත්න කරනවා. “වායමති” කි න විදි ට වූ ම් කරනවා. කරනයකාට 
තම ි යම්ක යත්යරන්යන්. 

යම්කත් හරි ලස්සනට විසත්ර යවනවා, හිත ගැන යම් විදි ට 
කල්ප්නා යනාකර, ඔයහ් එන එන රූප් ෙලමින්, ශේෙ අසමින්, ගඳ සවුඳ 
ෙලමින්, රස ෙලමින්, සැප්යස් නිදාගනමිින් ඉන්න යකනාට යම්ක ප්ිළිෙඳ 
කිසි රණ්ඩවුක්වත් වාප්ාර කව්ත් යචෝෙනාවකව්ත් නඩුවක්වත් 
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යමානවත් නූ. නමුත්  ම් ෙවසක අප් ිඑකම අරමණුක හිත තැන්ප්ත් 
කරනන් ප්ටන්ගත්ත ගමන්ම ප්ුදුමාකාර විදිය ් ඇවිස්සිල්ලක් ඇති 
යවනවා. නවීරණවලත් ඇවිස්සිල්ලක ්ඇති යවනවා. එක තැනක ඉන්න 
ෙැරි නුරැස්සන ගතිත් ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඡනේ ක් ඇති 
යවේච ගමන්ම තම ි යම්ක සිේධ යවන්යන්. ඒ නිසාම වූ මක් කරලාම 
ෙලන්න ඕනූ. වූ යම්දීම කම්මැලි ප්ුෙග්ල ා, අලස ා යත්රැම් 
අරගන්නවා, යම්ක යනාකළ  ුත්තක්, භාවනා කිරීයමන් යම් ආත්මය ්දී 
නිවන් දැකමීක් කරන්න ෙැහැ, කරන්න  නන්  න්න කරෙර වැඩී කි ලා 
හිතාගන්නවා. ඒ වා ාම ම ෙහා තෙන ගති ක් ති නවා. නමුත් ඒක 
ප්ිරිමිකමට, යප්ෞරැෂත්ව ට, ය ෝගාවචරකමට, ශාක ප්ුතර ෙවකට, 
ශාක දුහිතෘ ෙවකට ගැළයප්න්යන් නූ. ඒ වූ ම තළුින් ෙකිනන් හම්ෙ 
යවන්යන් නරක යේ ක ිලා ප්සුෙූයවාත් අප්ි නැවතත් වැයටන්යන් 
කෙයලන් ලිප්ට වයග් කාම යලෝක ටම ි. කාම යලෝයක් සැප් තිය නවා 
නම්, කාම යලෝයක් තවත් අහවල් අහවල් යේ ලැෙුයව් නැහැ, ලෙනන් 
ඕනූ, මම මුල විතර  ිකූයව්, මට අග කන්න ඕනූ, මම යප්ාත්ත විතර ි 
කූයව්, මට මයේ කන්න ඕනූ කි ලා තව ඉතුරැ තිය නවා නම් කමක් 
නූ. 

නමුත් සංසායර් ෙ  ඇති යකනාට යත්යරනවා, යම්යකන් ආප්හු 
වැයටන්යන් හිටප්ු තැනටම ි ක ිලා. ඒ වූ ම තුළ තම ි අර මයග් 
ගත්තු මුල් ඡනේ  ඇත්තෙ නැත්තෙ ක ිලා යහාඳ ප්ිරිසිඳීමක් සදිු 
යවන්යන්. අන්න ඒ “ඡන් ං ජ්නති. වායමති. විරියං ආරභති” කි න 
විදි ට ඊට ප්ස්යස් වී ය  ආරම්භ කරනවා. වී ය  ආරම්භ කරන්න 
ගි ාම උප්කරම යෙනවා ගුරැවරැ. සිතවිිලි එනවා නම් සමථ වශය න්, ඒ 
සිතිවිලිවලින් යතාරව ප්වතින ආනාප්ාන න් ගණන ්කරනන්, එයහම 
නැත්නම් විප්ස්සනා වශය න් සිතිවිල්ලක් කි ලා යමයනහි කරනන්, 
කි ලා ඒකට අදාළ වී ය  කරනන් ප්ටන්ගනන් උප්යෙස් ලො යෙනවා. 
එතයකාට නීවරණ ධමය න ්ප්රෙල යවලා, ෙලවත් යවලා, මූණට මූණ දාලා 
එන්න ප්ටන්ගනන්වා. එතනදී තම ි “චිත්තං පග්ගණ්හාති.” කි න විදි ට 
හිත දැඩි කරගන්න ඕනි. යහාඳට කැසප්ට ගහයගන ඉන්නවා. අප්ි වැඩක් 
කරනන් ප්ටන්ගන්නයකාට ඒකට ඇඳුම යහාඳ නැත්නම්, 
යනාගැළයප්නවා නම් ඒ ඇඳුම ප්ැත්තක ති ලා කැසප්ට ගහගන්නවා 
කි ලා කථාවක් තිය නවා. ආන්න ඒ වායග් භාවනාවට ඒ කැසප්ට 
ගහගැනිල්ල සිෙධ් කරගත්තාට ප්ස්යස් ‘චිත්තං ප්ග්ගණ්හාති’, ඊට ප්ස්යස් 
තම ි ‘ප්ධන් වී ය ’ ක ින යම් ප්රධාන වී ය , ආතාප්ී වී ය  
ය ාදාගනන් ප්ුළුවන් යවනය්න්. ඒ නිසා ආතාප් වී ය  යත්රැම්ගන්නට 
ප්ි වර හතරක් ප්හක්  නන්ට යවනවා. 
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ආතාප් වී ය ට  නයකාට නීවරණ ඍජුවම මූණට මූණ දාලා 
එනයකාට, ඒ තාක් කල් කම්මැලිය ක්යග ්ප්ැත්යතන්, එයහම නැත්තම් 
ප්ැරදිේච යකයනකුයග් ප්ැත්යතන්, නැති ෙැරි හැඟීයමන් කථා කරන 
යකයනකුයග ්ප්ැත්යතන් ෙැලුයවාත්, යම් තාක් කළ ප්ර ත්නය න් වැඩි 
යවලා තිය න්යන් දුකම ි. දුක නැති කරන්න ි ක ිලා තම ි සවයඥ න් 
වහන්යස් යම් ශාසන  ඇති කයළ්. දුක නැති කරනන් කි ලා තම ි 
ඤාතීන් අතහැර ෙමලා වසත්ුව අතහැර ෙමලා ආයව්. නමුත් යමයතන්ට 
 නකම්ම යප්්න්න තිය නය්න් දුක වැඩි යවනවා ක ිලා. ඒක නිසා ඒ 
ඇත්තන්ට යප්්න්න තිය නවා, යම් භාවනාව කි ලා කි න්යන් ඉල්ලලා 
දුක වළඳන වැඩ ප්ළිියවළක ්කි ලා. ඒක නිසා භාවනා යනාකර සිටි ාම 
ඔ  කිසිම ප්රශන් ක් නූ කි ලා යගාඩින්ම උත්තර යහා ාගන්නවා. 
අයප්් සිංහල යවෙකයමත් තිය නවා, යලඩක් සනපී් කරනන් ගිහිල්ලා 
ප්ළමවුැනි යෙයහත් කසා  යොනයකාට යලඩ ගති  වැඩි කරනවා. 
ඉතින් ඒ නිසා ඒ යවලායව්දී යවදා මාරැ යකරැයවාත් යහෝ යෙයහත් මාරැ 
යකරැයවාත් හැමදාම යලඩාට ඉන්න යවන්යන් ඒ යලයේ අවුස්සන 
මට්ටයම්ම තම ි. තුවායලට යෙයහත් දාන්න ඉස්සර යවලා තුවායල් 
යසෝෙන්න ඉස්සර යවලා වණ මුඛ , තුවාල , ප්ාෙනයකාට රියෙනවා. ඒ 
යලඩා තුවායල් රියෙනවා කි ලා ප්රතිකාර නතර කයළාත් කලින් කීවා 
වයග්, විශාල ශක්ති ක් වැ  කරලා වී ය ත් වැ  කරලා කිසිම 
ප්රය ෝජන ක් යනාලො යවයහසට ප්ත් යවන, ප්රදින තත්ත්යවට ප්ත් 
යවනවා. යමන්න යම්ක යනාවී දිගට  න්න තම ි ආතාප් වී ය  කි න 
එක අවශ කරන්යන්. 

 ආතාප් වී ය , සතර සමක් ප්රධාන වී ය  ගැන කථා 
කරනයකාටත්, ඇත්තා වූ අකුසල ධමය ප්රහාණ  කරනව  ික ින එක 
ඉතාමත්ම අමාරැ ි. ඒ යමාකෙ? අයප්් රැචි අරැචිකම්වලට විරැේධව වැඩ 
කරනන් ග ිාම ඒක මරණ ටත් වැඩි  අමාරැ .ි ඊට ප්ස්යස් ඇති 
යනාවුණා වූ අකුසල ධමය ඇති යනාවීම ප්ිණිස කට ුතු කරන්න ඕනූ. 
ඇති වුණ කුසල ධමය වැඩි කරගනන්, තවම ඇති යනාවුණ කුසල ධමය 
ඇති කරගන්න කට ුතු කරනවා ක ිනයකාට එනන් එන්නම යොයහාම 
තලතුනා මට්ටමක වී ය ක් තම ි අවශ කරන්යන්. ඒක නිස ි භාවනා 
කරමින් යගාඩක් කල් ඉන්න අ ට යගෞරව කරන ගති ක් තිය න්යන්. 
ඒ යමාකෙ? යම් විදි ට වී යය ් මට්ටම් යෙකතනුක ්දැනගත්ත යකනා 
තුළ අෂ්ටයලෝක ධමය විෂය හි යනාසැයලන කම්ප්ා යනායවන ඉවසීයම් 
ගති  යගාඩක් ප්ුරැදු යවනවා. එයහම නැත්තම් ඒ ප්ෙුග්ල ාට හිටින්න 
ෙූ. යම් වායග් සත්ප්ුරැෂ මණ්ඩල තුළ හිටින්න ෙූ. ගැලවිලා  නවා. 
ලිස්සලා  නවා. එයහම නම් අඩු ගායන් භාවනා ජීවිත ක් ති ා සීලය ් 
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උනත් ලප් කැලැල් ඇති යවනවා, ප්ලුදු ඇති යවනවා.  ම් කිසි විදි කට 
ආතාප් වී ය  ප්ළිිෙඳව තමන ් තුළ යහාඳ යප්ෞරැෂත්ව ක් 
යගාඩනැයගනවා නම්, ඒ ප්ුෙග්ල ා තුළ ප්ැහැදිලවිම සිදු යවන යේ 
තම ි, ඉස්යසල්ලාම යප්්න යේ තම ි, සීල  ප්ිළිෙඳව යලාකු වගකීමක් 
ආෙර ක් යගෞරව ක් වැඩි සැලකිල්ලක් ඇති යවනවා. යම් තුළින් අර 
කලින් කවි්වාට වැඩි  “අවිප්පටිසාරත්ථානි ්ඛා ආනන්  කුසලානි 
සීලානි”5 කිව්වා වායග්, කුසල සීල  ඒකාන්තය න්ම විප්ිළිසර ෙව දුරැ 
කිරීම ප්ිණිස ි කි න එක ඉස්සරට වඩා යහාඳට යත්යරනවා. 

ගිහි යගවල්වල ඉඳයගන සිල් රකින ඇත්යතෝ හරි ට යචෝෙනා 
කරනවා, සිල්වන්ත යවනන් යවන්න ොහිර යලෝයකන් අප්ට කරෙර 
යවනවා කි ලා. ඒ සීලවනත් භාව  නිසා අප්ි යනෝනජ්ල් යවනවා, අප්ි 
ෙ ාදු යවනවා. ඒ නිසා අෙ කායල් යමයහම සිල් රකිනන් ෙූ කි ලා 
හරි ට සත  ප්රකාශ කරන ඇත්යතෝ ඉන්නවා. ඒ යමාකෙ ඒ ඇත්යතෝ 
සූයහන ප්රයේශ ක් යම් සඳහා ආය ෝජන  කරලා තිය නවා. කිසිම 
ප්රතිඵල ක් ලෙලා නූ. ඒ යමාකෙ? ඔවුන ්ය ාෙන්යන් ගිහි කාම යලෝයක් 
ඉඳයගන ි. ඒ ය ාෙන ප්ර ත්න  යම් වායග් යෙ ක් තම .ි නමුත් 
සත්ප්ුරැෂ න් අතරමැෙට ප්ත් යවලා භාවනා කමයසථ්ාන ක් ගත්තට 
ප්ස්යස්, සීල  සඳහා කරන ආය ෝජන  ඊට වැඩි  හාත්ප්සින්ම යවනස.් 
ඊට වැඩි  යොයහාම ප්රතිඵලදා ක .ි ඒ යමාකෙ? භාවනායවනම් ි මම 
යම්ක  ට කරන්යන්, සීලය න්ම ි මම යම්ක  ට කරන්යන් ක ිලා 
තමන් තුළම ආත්ම විශ්වාස  එන්න ප්ටන්ගන්නවා. අන්න ඒ විදි ට 
සමථය න් එන අත්දැකමී්වලට වඩා යොයහෝමත්ම ෙලවත්, ඇස් 
ප්නාප්ිටම යප්්න යෙ ක් තම ි විප්ස්සනායව්දී ලැයෙන යේ. ඒ නිසා 
අවසානය ් ය ෝගාවචර ා යකායහාමෙ කි නවා නම් අප්ණ්ණක 
මට්ටමට වැයටනවා. කිසිම යෙ ක් ගැන කිසිම විනිශ්ච කට ප්ත් 
යවන්යන් නූ. ඒ ඇත්තා ෙන්නවා, යම් විනිශ්ච  කි ලා කි න්යන් 
ඒකාන්තය න්ම අධය ඤාණ කින්, ොයගට ති න ඤාණ කින් කරන 
වැඩක.් කළ  ුත්ත විනිශ්ච  යනායව ි. දිගට වැයේ කරයගන  න එක ි. 
එතයකාට විනිශ්ච  එ ි. 

අන්න ඒ විදි ට ඉදිරි ට  නවා නම්, වී ය  යකායහාමෙ 
ප්රඥාවට තුඩු යෙන්යන්, යකායහාමෙ ප්රඥාවට යගනි න්යන් ක ිලා 
විනිශ්ච  කරන්න  න්යන් නූ, කළ  ුත්ත කිරීයම් වී ය  දිගටම 
ප්වත්නා ගත ික ් තිය නවා. ඒ නිසා සතර සතිප්ට්ඨානය හි 

                                                           
5 අඞ්ගුත්තර නිකා , ෙසක නිප්ාත , ආනිසංස වගය , කිමත්ි  සූතර  
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ඉස්යසල්ලාම තිය න ගුණ  වශය න් අප්ි යත්රැම්ගන්න ඕනූ ආතාපි් 
කි න ගුණ . සත්තිස් යෙෝධිප්ාක්ෂික ධමයවල ආතාප්ි ගණු  නව යප්ාළක 
සඳහන් යවනවා. ඒක මග හරින්න, ඒක ප්න්නනන් තම ි අප්ි යම් 
විවිධාකාර සුයඛෝප්යභෝගී යේවල් ඉල්ලන්යන්, කුමාර සැප් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. නමුත් කවදා යහෝ අප්ි යත්රැම්ගත  ුතු ි, යම් 
සවයඥ ශාසයන් වැඩ, වැඩ කරන යකනාට ි. නැතුව නිකම්ම යව ි 
කි ලා ෙලා හිටි ට හරි  න්යන් නූ. ඉතින් අර නිෙහස් චින්තන  
තිය න ඇත්යතෝ හුඟයෙයනක් යප්න්නලා යෙනවා, යෙෝධිසත්ත්ව 
කායල්දි නම් යම්ක ඇත්ත. නමුත් භාවනා කරනයකාට එේචර වී ය 
කරනන් අවශ නූ කි ලා. නමුත් යම් කාරණා ඉදිරිප්ත් කිරීයමන් මම 
අහයගන ඉන්න අ ට තමතමන්යග ්විනිශ්ච ට ඉඩ තිය නවා. යකාේචර 
නම් වී ය  ක ින එක උරගාලා ෙැලි   ුතෙු? එයහම නැත්නම් 
තමන්යග් ක ට තිය න ආසාව නිසා, තමන්යග් ඉඳුරන්ට තිය න 
ආසාව නිසා ප්ස්සට දැමි   ුතෙු? ක ිලා. හැෙැ  ි එකක් ප්ැහැදිලි ි. 
ඒයකන් එන ප්රතිඵල නම් ඇස ් ප්නාප්ිටම යප්්නවා භාවනා 
මධස්ථානය ්දී. ඒ නිසා ආතාප් ගුණ  යගාඩක ්කල් ඉයගනගත  ුතු 
යෙ ක්. 

 ආතාප් ගුණ ට ප්ස්යස් සම්ෙන්ධ යවන්යන ් ‘සම්ප්ජායනා’ 
කි න ගති . ස ම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක, කල්ප්නාව, ඤාණ , කි න 
අෙහසින් ඉදිරිප්ත් යවනවා. ‘සම්පජා්නා සතිමා’, සමහර තැන්වල ‘සති 
සම්පජඤෙ’ ක ිලත් යම්ක සඳහන් කරනවා. “ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ් ඣා ්ොමනස්සං” කි ලා කාරණා හතරක් 
යමතන සඳහන් යවනවා. ආතාප් කි න එක වී ය මචතසික ට 
ගත්යතාත් සම්ප්ජඤ්ඤ මචතසික  ගනන් යවන්යන ්ප්රඥාවත් එකක් .ි 
ඒ ප්රඥාව විවිධ විදිවලට විගරහ යවනවා. හුඟකම් සම්ප්රදා ානුකූල වූ කරම  
තම ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  ක ින එක සතර සම්ප්ජඤ්ඤ ට කඩලා සාථයක 
සම්ප්ජඤ්ඤ , සප්්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ , යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ , අසම්යමෝහ 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා විස්තර කරනවා. යම්යකදී ය ෝග ජීවිත ට හුඟක්ම 
ඕළාරික ප්ැත්යතන් ගන්න ති න යහාඳ ආෙශය ක් තිය නවා. ඒ යමාකෙ, 
ආතාප්ි කි න ගුණය දී අප්ි දැක්කා, ගත්ත යේ අත යනාහැරම දිගයටෝම 
ප්ැවැත්වීම තම ි, යම්යක ්නා . නමුත් අප්ට ඇස ක ිලා එක ඉන්ද්රි ක් 
තිය නවා. කණ කි ලා එක ඉන්ද්රි ක් තිය නවා. නාස  ක ිලා එකක් 
තිය නවා. දිව ක ිලා එකක් තිය නවා. ක  ක ිලා එකක ්තිය නවා. 
මනස ක ිලා එකක් තිය නවා. යම්වා අප්ිව හ ප්ැතත්කට අදිනවා. රාග 
චරිත, යෙෝස චරිත, යමෝහ චරිත කි ලා එක් එක්යකනායග් ඇටුවම් 
ෙැහැගත්තු ගුණ තිය නවා. යම් විවිධාකාර ගති නිසා එක අරමුණක 
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එක දිගට සිත ප්වත්වායගන  ායම්දී විවිධාකාර අතුරැ ය ෝජනා, අතුරැ 
මාගය, වැඩ, ඉදිරි ට ඉදිරිප්ත් යවනවා. අනන් ඒ කට ුතත්ට හිත ය ාෙලා 
ප්ූණයකාලීනව ඒ යේ කරයගන  නයකාට අතරමගදී හමු යවනන්ා වූ 
සන්ධිස්ථාන කදී කට ුතු කළ  ුතු ආකාර  තම ි, යම් සම්ප්ජඤ්ඤ න් 
හතයරන් විස්තර කරන්යන්. තමන් භාවනා කරයගන, අරමුයණ් ගත 
කරමින් ඉන්න ප් යඞ්ක අවස්ථාවක් යවන්න ප්ුළුවන්, එයහම නැත්නම් 
සක්මන් කරන අවස්ථාවක යවන්න ප්ුළුවන්, ප්ිණඩ්ප්ායත් වඩිනවා, දාන 
ශාලාවට  නවා, ආදී එදියනදා වැඩ කරයගන  නයකාට යකාේචරවත් 
අතුරැ වැඩ, ය ෝජනා ඉදිරිප්ත් යවනවා. අන්න ඒ ඉදිරිප්ත් යවේච 
යව්ලායව්දී යකායහාමෙ? කට ුතු කරනන් ඕනූ. 

ඒකට යහාඳ ප්ුංචි නිෙශයන ක් අයප්් යලාකු ස්වාමීන ්වහන්යස් 
යප්ාතක් ලි න අවස්ථායව්දී ස්වාමීන් වහන්යස්යගන් ඉදිරිප්ත් වුනා. 
භාවනා ප් යඞ්කය ් ඉන්නයකාට යව්ෙනාවක් මතු යවනවා. යව්ෙනාවක් 
මතු යවේච ගමන් කය න ්එන ප්රුැදු විකලප්්  තම ි ඉරි ව්ව මාරැ 
කිරීම. යමේචර කල් සංසායර් අප්ි දුක්ඛ සත  අවයෙෝධ කයළ් නැත්යත් 
ඒකම ප්රධාන යහ්තුව නිසා. යමාකක් නිසාෙ? යම් ඉරි ව් මාරැ කරප්ු 
නිසා. එකම ඉරි ව්වක ඉන්නයකාට තම ි දුක ප්රකට යවන්යන්. ඒ දුක 
ප්රකට යව්ගන එනයකාට විවිධ අතුරැ ය ෝජනා හියතන් මතු කරලා 
යෙනවා, යම් යවලාවට ඉරි ව්ව මාරැ කයළාත් හරි කි ලා. ආනන් ඒ 
යවලායව් තම ි ය ෝගාවචර ා දිනන්යන්. ය ෝගාවචර ා  ම් ෙවසක 
සාථයක යවන්යන්, දැන් මයග් භාවනා අරමුණ තිය ේදී, අතුරැ 
ය ෝජනාවක ්ඇවිල්ලා තිය නවා කි න එකට සතිමත් වුයණාත් නම් 
අන්න යලාකුම යලාකු ජ ගරහණ ක.් දැන් යම් භාවනාව ප්ිළිෙඳව, 
නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  ප්ිළෙිඳව එප්ා යවන ගති කුත් අතුරැ 
ය ෝජනාවට ප්ක්ෂ යවන ගති කුත් ඇතුයළ් ඇති යවලා තිය නවා. ඒ 
කි න්යන් සම්මත ක් යනායව ි, අසම්මත ක් යලෝකය ් දැන ්ඇතුළත 
සභායව් තිය න්යන්. මූලික ය ෝජනාවට වැඩි ප්ිරිසක් ඡන්ෙ  යෙන්යන් 
නූ, අතුරැ ය ෝජනාවටම ඡන්ෙ  දීලා. අන්න ඒ යවලායව් සභාප්තිතුමා 
යකායහාමෙ කට ුතු කරන්න ඕනූ කි න එක තම ි යම් 
සම්ප්ජඤ්ඤ න් හතයරන් යප්න්නන්යන්. 

 ම් යවලාවක තමන් භාවනායව් ඉන්නයකාට ප්ුංචි යව්ෙනාවක් 
යහෝ කැස්සක් යහෝ එයහම නැත්තම් ප්ිටින් ශේෙ ක් යහෝ සිතිවිල්ලක් 
යහෝ යමාකක් හරි ආප්ු යවලාවක, ආධුනකි ය ෝගාවචර ා හුරැ ප්ුරැදු 
නැති නිසා වහා විනශි්ච  කරනවා, ඉක්මනටම විනිශ්ච කට 
එළයඹනවා. නමුත් එයහම ඉක්මනට විනිශ්ච කට එළයඹන්යන් යම් 
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යවලාව සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ාව්ේචි කළ  ුතු අවස්ථාවක ්කි ලා, වියව්කීව 
කල්ප්නා කරලා ෙලලා ඤාණය න් කට ුතු කළ  ුතු අවස්ථාවක් කි ලා 
ෙන්යන ් නැතුව ි. ආධුනකි ගති ට යකෝඩු ගති ට වහා විනිශ්ච  
කරනවා. නමුත් සම්ප්ජඤඤ්  කි න එක, අමතර කරෙර ක් ප්රශන් ක් 
මතු වීමත් ඒ අතරමැෙ විනශි්ච ත් කි න යෙක මැෙට ෙහා ලි   ුත්තක්. 
ඉවසීම, එයහම නැත්නම් ක්ෂාන්ති  ප්ළිිෙඳව එක විකල්ප් ක්. අප්ි 
කි නවා, යහාඳටම යක්නත්ි ගි  යවලාවට ෙහ ට ගණන් කරන්න 
කි ලා, සාමාන යලෝකය ් ප්රය ෝග ක් විදි ට. අනන් ඒ වයග් තම ි, 
කට ුත්තක් ඉදිරිප්ත් යවේච ගමනම් සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ාවිේචි කරලා මිස 
හදිසි තීන්දුවකට එන්න එප්ා. 

ඉස්සල්ලාම සලකා ෙලන්න කි ලා කි න්යන ් ‘සප්්ප්ා  
සම්ප්ජඤ්ඤ ’. මම යම් අරමුයණන් හිත ගලවලා ප්ර් ංකය න් 
නැගිටල  න්යන් යමාන වයග් තැනකටෙ? මම ය ෝගාවචර යකයනකුට 
ගැළයප්න සප්ප්්ා , සැප් තැනකටෙ  න්යන්? එයහම නැත්නම් 
කාම න්ට සැප් තැනකටෙ  න්යන්? කි ලා, තමන ්යම්ක යවනස් කරලා, 
ඊගාවට කරන්න ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන් යමාකක්ෙ? කි ලා, ඒක 
ප්ිළිෙඳ සප්්ප්ා , අසප්්ප්ා  භාව  කල්ප්නා කිරීම තම ි ඉස්යසල්ලාම 
කරනන් ක ින්යන්. ඒ සප්ප්්ා  සම්ප්ජඤ්ඤය ්දී යහාඳට යත්යරනවා, 
වැඩක ්කරයගන  නයකාට අමතයරන් එන කාරණාව හැම යවලායව්ම 
අයප්් හිත සුව ප්ිණිස යනයම ි ප්ිහිටන්යන්. අප්ි හදිසිය ් ඒක 
අල්ලාගත්තාට සමහර යවලාවට යහාඳටම ප්රකටව යප්්නවා, ඒක 
අයහ්නි  ප්ිණිස අසතුට ප්ිණිස අවැඩ ප්ිණිස ප්ිහිටන යෙ ක්. නමුත් 
ඉක්මන ්යවලා ඒකට ගි ා නම්, භාවනාව කැඩීයමන් ප්ාඩු එක ි. යවනස් 
කරලා කරප්ු වැරැේෙ නිසා ප්ාඩු එක ි. වැරදි යෙකක් සිේධ යවනවා. ඒ 
නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ  තිය නවා නම්, යම් සප්්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  ක ින 
එක යත්රැම් අරගනන්වා. 

ඊට ප්ස්යස් සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ .  ම් විදි ක තමන්ටම 
හියතනවා නම්, නූ නූ, මම ප් යඞ්කය න් නැගිට්ට ගමන්  න්යන් 
සක්මනට. නැත්නම් භාවනා ජීවියත්ම අදාළ යකාටසකට ි  න්යන් 
කි ලා, ඒ ය ෝජනාව සිත් ගන්නාසලුු එකක් නම්, නැත්නම් තනකිරම 
අයහ්නිකර අවැඩදා ක එකක් යනායව ි නම්, ඊගාවට කල්ප්නා කරන්න 
කි නවා, ඒයක් සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ  - යමාකකේ මට ඒ වැයේ 
යකරැයවාත් ලැයෙන අථය  කි ලා. වැයේට ෙහිනන් ඉස්සර යවලා 
යගාඩ ඉඳලා කලප්්නා කරනවා. ‘ප්නනි්ට යප්ර සිතා ෙලනු’ කි න වැඩ 
ප්ිළියවලක් යමතන තිය න්යන්. ඒ නිසා නැගිටිනන් යහෝ අරමුණ 
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යවනස් කරන්න කලප්්නා කළත්, යෙයවන ිට ආප් ුවිකල්ප්  සාධාරණ 
ධාර්මික යෙ ක ්උණත් ඉන් ලැයෙන්න තිය න අථය  සලකා ෙලන්න 
ඕනූ. ඒ අථය  සමහර යවලාවට අයප්් හුදු හියත් රැචි ට මනායප්ට 
වියනෝදාංයසට ගැළයප්න යෙ ක් නිසා අර්ථ ක් යප්නුණත් සමහර 
යවලාවට තමා උප්සම්ප්දා භික්ෂුවක් නම්, ඒක යනාගැළයප්න යෙ ක් 
යවන්න ප්ළුුවන්. තමාට යගෝචර නැති යෙ ක ් යවන්න ප්ළුුවන්. 
සාමයණ්ර යකයනකුට වුණත් සිවුරක ්ෙරායගන මට යම් වැයේ කරන්න 
ගැළයප්න්යන් නූ ක ිලා හියතන්න ඉඩ ති නවා. සිල්වන්ත යකයනකුට 
වුණත්, එයහම නැත්නම් සාමාන ගිහි යකයනකටු වුණත් යම්යක 
යගෝචර අයගෝචර භාව  කල්ප්නා කරනන් කි නවා. ඉතින්  ම් 
යව්ලාවක තමන්ට යත්යරනවා නම්, අප්ි කලිය නම් සඳහන් කරප්ු 
විදි ට, යම්යක ඇත්තා වූ ගුණ ක් තිය නවා, අථය කතු් තිය නවා, මට 
යම් ඉරි ව්යව් සිටම යම්ක කරනන් ප්ළුුවන් කි ලා, ඒත් ඒක ඉතාම 
අසම්යමෝහය න්, මම යම් එක වටිනා යෙ ක් ෙහා තෙලා යෙයවනි 
යේකට  නවා, ඒ අථයය න් මිස යම්යකන් තව යේකට මම  න්යන් නූ 
කි ලා කල් ඇතුවම හිත විනිශ්ච  කරයගන ඒ අතුරැ ගමන ගිය ාත්, 
යවන්න තිය න අඩුප්ාඩුව, යවන්න තිය න ප්ාඩුව, ඉතාමත්ම අඩු 
කරගන්න ප්ුළුවන්. 

ඒක නිසා ප්නනි්න යප්ර සිතා ෙලනු කි න එක තම ි, යම් 
සාර්ථක සම්ප්ජඤ්ඤය ්දී විස්තර කරලා යෙනන් හෙන්යන.් යවන 
විදි කට ක ිනවා නම්, හදිසි තීනද්ුවකට එළයඹනන් එප්ා. ඒ තීනද්ුව 
තමන් කරයගන  න යම් භාවනා වැඩ ප්ළිියවලට ොධා යනාවන විදි ට 
යප්රාතුව කල්ප්නා කරලා හිත ය යෙව්යවාත් ඒයකන් යවන්න තිය න 
අනථය අඩු යවනවා. අර යේතනාව නිසාම යම් කමය  සිේධ වුණත්, ඒ 
කමය  නිසා යම් ඵල  ලැයෙනවා ක ිලා යහාඳට යහ්තු සහ ඵල 
දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා. 

නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් යහෝ යවන සම්ප්ජඤ්ඤ  සඳහන් 
කරන තැන්වලත් යප්නන්ලා දීලා තිය න්යන් සතර ඉරි ව්වල - 
සිටයගන, ඉඳයගන, ඇවිදිමින්, නිදාගනමිින් කි න යම් ඉරි ව්වල - සති  
ප්ැවැත්වීමට එහා ගි  ප්ුංචි ප්ුංචි අතුරැ ඉරි ව්වල සති  ප්ැවැත්වීමට 
සඳහන් කරලා තිය න්යන ්සම්ප්ජඤ්ඤ  කි ලා. කඩුා ඉරි ව් කි න 
අෙහස ි එතැන තිය න්යන්. ඉරි ව්ව මාරැ කිරීයම්දී ප්රධාන ඉරි ව්ව 
ප්ිළිෙඳව යවනම කථා කරලා, සම්ප්ජඤ්ඤ  සඳහන් කරන්යන් ප්ුංචි 
ප්ුංචි ඉරි ව් යවනස් කිරීම් වශය න්. අප්ි කලින ්කවි්ව විදි ට එක වැඩක් 
කරයගන  නයකාට, මතු යවන්නා වූ ප්ුංචි ප්ුංචි අතුරැ ය ෝජනා ප්ිළිෙඳව 
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කට ුතු කිරීමත ්එක්ක සමානකමක් යප්්නන් තිය නවා යම්යක්. ඒ නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ , අතියර්ක අමතර විස්තර සහිත සලකා ෙැලීමක් යම්යක් 
තිය න්යන්. ඒයකදීත් සාථයක, සප්ප්්ා , යගෝචර, අසම්යමෝහ කි ලා ඒ 
සතර ආකාරය නම් කලප්්නා කරමින් කට ුතු කරනවා නම්, ආධුනකි 
ය ෝගාවචරය ක් ඉස්යසලල්ාම ආප්ුවහම ඇහුයවාත් එයහම, ෙවසට ප්ැ  
කී ක් භාවනා කළාෙ කි ලා, ඒ ඇත්තන්ට ප්ැ  හතරක් ප්හක් තම ි, 
කරනන්ට ප්ළුුවන් කි ලා කි න්යන්. යමනන් යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ප්රශ්න  
යහාඳට සාකේඡා කරලා කට ුතු කරනවා නම්, කරමය න ් භාවනාව 
හරි ායගන එනයකාට ෙවසට ප්ැ  හතඅටක්, තව ඉස්සරහට  නයකාට 
ප්ැ  ෙහ ක් යදාළහක් වශය න් ප්වත්වායගන  න්න ප්ුළුවන් යවනවා. 
එයහම නැතිව හැම යවලායව්ම කාල සටහන අරයගන, යකවිටක් ළඟ 
ති ායගන, ප්ිටි ප්ස්යසන ් එලවඑලවා කට ුතු කරනවා නම් ඒකට 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ක ින වචන  ප්ාවිේචි කරනන් ෙූ. ඒ යමාකෙ? නුවණින් 
කල්ප්නා කරිීමක් තමන්ට නූ. ඒ නිසා සම්ප්ජඤ්ඤ  ගැන යම්ක තම ි, 
අටුවායව් විස්තර කරලා ති න ප්රධානම කරම . නමතු් තවත් යොයහෝ 
විස්තර සහිතව කි න්න ප්ළුුවන.් 

සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න වචන  ති න්යන් ‘ඤාණ, ජාන’ කි න ප්ෙ 
යෙයකන් තම ි. ජඤ්ඤ, නැත්නම් ඤාණ කි න ප්ෙ ෙැඳිලා. ‘සං’ සහ 
‘ප්’ ක ින උප්සර්ග ප්ෙ යෙකක් යම්කට එකතු යවලා ති නවා. ඒක නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  හැම යව්ලායව්ම ‘සං’ කි න ආකාර ට ‘ස්ව ං’ ම 
යවන්න ඕනූ. සම්ප්ජඤ්ඤ  යමයහම කි ලා යෙනන් ප්ුළුවන් වුණාට, 
කරි ාත්මක යවනයකාට තමා වශය න්ම අථය  මතු කරගැනීයම් හැක ිාව 
ති න්න ඕනූ. ඒ වායග්ම තම ි, ඒ සම්ප්ජඤ්ඤ  සම්ප්ූණය යෙ ක් 
යවන්නත් ඕනූ. ප්ටන් අරගනන්යකාට අතනින් යමතනින් කැඩිකැඩී 
ප්ටන්ගත්තාට සම්ප්ජඤ්ඤ  වැයඩනවා නම්, මළුු ෙවස ප්ුරාම ප්වතින 
සති කට, ප්ුංචි ප්ුංචි හැම කුඩා අනුකුඩා යේකටම යම්ක ප්ැතියරන 
ගති ක ්තිය න්න ඕනූ. ඒ නිසා යම් ‘සං’ කි න උප්සගයය ් ‘ස්ව ං’ 
කි න අථය  තිය නවා. සම්ප්ූණය කිරීම ක ින අථය ත් තිය නවා. ඒ නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ප්ටන්ගනන්යකාට හුඟක් ප්ැරයෙනවා, වරදිනවා, 
අඩුප්ාඩුකම් ති නවා. නමතු් කරයගන කරයගන  නයකාට ප්ුදුමාකාර 
විදි ට මුළු භාවනා ජීවිත  ප්ුරාම ෙවස ප්ුරාම ප්ැතියරන ගති ක් යම්යක් 
තිය නවා. යෙමංසන්ධි කට ප්ත් යවේචහම තමන්ම ඒක ප්ිළිෙඳව 
අවයෙෝධවත් යවලා කරි ාත්මක වීයම් ශක්ති ක් යම්යකන් එනන් 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා එන්න එන්නම සම්ප්ජඤ්ඤ  
ප්ුරැදු යවන්න යවන්නම සව්ාීන ප්ෙු්ගලය ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 
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සම්ප්ජඤ්ඤ  යහාඳයටෝම ප්ැහැදිලි වූත් ප්රතිඵලදා ක වූත් 
අවස්ථාවට ප්ත් යවන්යන් සංඛාර උයප්්ක්ඛා මට්ටමට ගි ාට ප්ස්යස ි. 
දැන් යකාේචරයෙෝ අරමුණු එන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමතු් ය ෝගාවචර ා 
කිසි යස්ත්ම මූල කමයස්ථානය න් හැයලන්නවත් මලූ කමයස්ථානය න් 
ප්ිටට කල්ප්නා කරනන්වත් යෙ ක් නූ, මූල කමයස්ථානය ්ම සිත ප්වතිේදී 
විවිධාකාර අරමුණු විවිධ ආකාරය න් ආවට, ඒවා ප්ිළිෙඳව කිසමි 
සැලීමක් නැතිව උයප්ක්ෂ්ා යවන්න ප්ළුුවන් අවස්ථායවන් තම ි, 
සම්ප්ජඤ්ඤ  යහාඳයටෝම යමෝරායගන එන්යන්. ඊට ඉස්යසල්ලා ඒ ඒ 
කරන යේවල ් වාතයා කරනයකාට ගුරැවර ා මතක ් කරලා යෙනවා, 
යමයහම යෙ ක් වුයණාත් යමයහම යෙ ක් කරන්න, එයහම යෙ ක් 
වුයණාත් යමයහම යෙ ක් කරනන් ක ිලා. නමුත් ඒවා ගුරැ උප්යේශ 
වශය න් දුනන්ාට, තැනට ගැළයප්න තායලට කරි ාත්මක කිරීමට 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න ඤාණවන්තකම තිය න්න ඕනූ. එයහම නැත්නම්, 
අප්ි කලනි් කීවා වයග් අනවශ තැන්වලදී අධික වී ය ත් අනවශ 
තැන්වලදී මඳ වූ වී ය ත් ප්ාවිේචි යකරැයවාත් එයහම, ඒ වී ය  ක ින 
මචතසිකය ් ගුණ ලැයෙන්යන් නූ. ඒ වයග්ම තම ි සම්ප්ජඤ්ඤ  
විස්තර වශය න් යත්රැම් අරයගන තිෙුණත් අවශ යවලාවට ඒක 
කරි ාවට ය ාෙවාගනන්ට ෙැරි නම් ය ෝගාවච ා නවින් ෙකින්යන් නූ. 

ඒ නිසා එක ප්ැත්තකනි ් ෙලනයකාට, ප්ටන්ගනන්යකාටම 
ය ෝගාවචර ාට  ම් ප්මණක ඤාණ ත් තිය නන් ඕනූ. එයහම නැතුව 
යම් භාවනායවන් යම් ඤාණ  ඇති කරලා යෙනවා ක ින එක යනායව ි, 
යම්යකන් ගනන් තිය න්යන්. භාවනායවන් යම් ඤාණ  ප්ිරිසදිු කරලා 
යෙනවා ක ින එක ි. ඒ ප්ිරිසිදු කිරීමට නිතයරෝම ය ාෙන වී ය  
අවශ ි. ඒ වයග්ම තමන ්දැනටමත් ඤාණවන්තය ක ්ෙව, ඤාණය න් 
 ම් කිසි මට්ටමකට තමන් ප්ත් යවලා ඉන්නවා, ඒක තවත් ප්ිරිසිදු 
කරගන්න ඕනූ කි න අෙහස එනන් එන්නම වැයඩන්න ඕනූ. ඒකත් 
‘ස්ව ං’ කි න තමා වශය න්ම අවයෙෝධ කරගන්නවා, කි න එක හා 
සම්ෙන්ධ ි. නමුත් අප්ි තවත් ප්ැත්තකින් මතක් කරනවා, ‘ස්ව ං’ 
වශය න්, ‘තමා’ වශය න් අවයෙෝධ යකරැයව් එකම යකන ි යම් ෙුේධ 
කල්ප්ය ්, ඒ සවයඥ න් වහන්යස් විතර ි ක ිලා. ඒ නිසා අයප්්ම 
ඤාණවලින්, අයප්්ම ප්ර ත්නවලින ් කරන්න ෙැහැ  ි කි ලා ෙන්නවා. 
නමුත් යමතනදී ත ින්යන්, අප්ි සුතම  වශය න ්යම් ඤාණ  ලෙලා 
තිය නවා. අප්ි ෙන්නවා, යම් යේ ආයවාත් යම් යවලාවට යමයහම 
යමයනහි කරන්න ඕනූ ක ිලා. නමුත් ඒක ඒ යවලාවටම කිරීමට මතක් 
වීම, සවයඥ න් වහන්යස් කරන යෙ ක් යනායව ි. ගුරැවර ා කරන 
යෙ ක් යනායව ි. තමන් නිතයරෝම ඒකට එළඹිේච ගති  තිය න්න 
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ඕනූ. එයහම යනාතිෙුයණාත් යම් සම්ප්ජඤ්ඤ  ආදී යේවල්වලින් 
කරි ාත්මක යවනන් ෙැරි යවනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨාන භාවනායව්දී විතරක ් යනයම ි, 
සම්ප්ජඤ්ඤ  රටක් රාජ ක් ප්ාලන  කරනයකාටත් ඕනි යවනවා. 
යග ක යදාරක වැඩ කට ුතු කරනයකාටත් ඕනි. ඇඳුමක් ප්ැළඳුමක් 
ඇඳගනන්ා යවලාවටත් කන යොන යවලාවටත් හැම තැනකදීම ප්ාවිේචි 
යවනවා. ඒ නිසා සත්ප්ුරැෂ සංයස්වනය ්දීත් සත්ප්ුරැෂ න්යග් 
ඇසුයර්දීත් ප්රධාන වශය න්ම යවන්යන් යමන්න යම් සම්ප්ජඤ්ඤ ට 
අවශ කරන යප්ායහාර ලැබීම .ි සත්ප්ුරැෂ ත ් එක්ක ආශර  
කරනයකාට, ඒ සත්ප්ුරැෂ ා වැඩක් කරන්යන් හැම ප්ැත්යතන්ම ඒ 
කාරණා ගැළප්ිේච යවලාවට ි. ඔහු ය දි   ුතු අඩුම ප්ර ත්න  තම ි 
ය ාෙන්යන්. යභෞතික විොයව් උගන්වන ෙල යර්ඛාව හරි ට යකළින් 
කරගන්නවා. යම් ඔළයමාළ ගති  මට්ටම් කරල, හැදි ාවක්, එයහම 
නැත්නම් සංස්කෘති ක්, මහාත්මා ගති ක්, වැයේට  ායෙන ගත ික් 
ඇති යවලා තිය න්යන් යමන්න යම් සම්ප්ජඤ්ඤ  නිස .ි නමුත් 
ය ෝගාවචර ා මයග් ළඟ එයහම නූ, මට යමයහම කරගන්න ෙූ, මම 
ඊට වඩා ප්ාප්තරය ක් , ඒ වයග් අෙහස්වලින් ගිය ාත්, නැති සඤ්ඤාව 
ෙැරි සඤ්ඤාව වඩනවා. සම්ප්ජඤ්ඤ  එයහම එකක ්යනායව ි. තමන් 
තුළම ඇත්තා වූ ශක්ත ි තව තවත් දි ුණු ප්වුණු කරන, තමන් ප්ිළිෙඳවම 
තමන් ප්ිහිට ප්තන, තමනම් තමන් සරණ යවන්න ප්ුළුවන් කි න ගති ට 
ඉඩ ති ායගන, සවයඥ යේශනාවත් ගරුැ මත ත් ප්ුළුවන් තරම් ලං 
කරගන්නවා. අතරවාරය ද්ී මූල කමයස්ථාන  රකනිවා. ඒක නිසා 
සම්ප්ජඤ්ඤ  හරි ප්ුදුම විදි ට භාවනා සිත අළුත් කරලා යෙනවා. හති 
වට්ටලා යවයහස කරලා විඩාප්ත් කරන්යන් නූ. 

 ම් යවලාවකට හිත විඩාප්ත් යවලා තිය නවා නම්, හිත හති 
වැටිේච ගති කම තිය නවා නම්, යහ්ොේච ගති ක ති නව නම්, 
ප්ැහැදිලවිම යහාඳට සිත ය දි   ුතු අංශ ක් තම ි සම්ප්ජඤ්ඤ . 
එයතන්දී යප්යන ි, සම්ප්ජඤ්ඤ  කැලම වැඩ කරනය්න් නූ. එයහම 
නැත්නම් ඒක කාල ක් වැඩ කරන්යන් නැතිව, වැඩ ගන්යන් නැතිව 
ප්ැත්තක දාලා තිෙුණ මළකඩ කූ ස්වරූප් කට ප්ත් යවලා කි ලා. ඒක 
තම ි හුඟක් යවලාවට යවන්යන්. කලාණ මිතර ායගන ් ඈත් 
යවේචහමත් ධමය සාකේඡායවන් ඈත් යවේචහමත් ෙණ ඇසීයමන් ඈත් 
යවේචහමත් යම් යේ සිේධ යවනවා. ඒක හරි නාස්තික යෙ ක්. ඒක නිසා 
ඒක නිතයරෝම අවදිය න්, ඒක කුළුගන්වලා ප්වත්වායගන  ූම 
ඉතාමත්ම වැෙගත් යවනවා. සාමානය න ් ප්රඥාවන්ත ා, 
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සම්ප්ජඤ්ඤය න් කට ුත ු කරන යකනා, වැඩ වැඩි වුණා, වැඩ අඩු 
වුණා කි න එක යනායව ි එ ායග් හැයේ තීන්දු කරන යේ. කරන වැයේ 
නිතරම හැයේත් එකක්ම කරනවා. යව්ග , අඩු යව්ග  ක ින එක 
යනායව ි ප්රශ්න . වැඩ යගාඩක් තිය නවාෙ? ටිකක් ති නවාෙ? කි න 
එක යනායව ි. යම් කරන වැයේ මුළු හදිනම් කරනවා. හැෙැ ි කරන්න 
කලිනම් යහාඳට විනිශ්ච ක් කරගන්නවා, යම් යේට ි මම  නන් 
හෙන්යන්, මම යම්ක යමයහම කරනවා. ඒයක ති න යහාඳ යහෝ නරක 
යහෝ යෙකම ප්ිළිගන්නවා. ඒක නිසා හරි යසල්ලක්කාර ගති ක් 
තිය නවා සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකනා ගාව. කරීඩාශීලතී්ව ක් තිය නවා. 
යමන්න යම් කරීඩාශීලිතව් ත් යසල්ලක්කාර ගත ිත් නැතිව නම් 
භාවනායව් කවදාවත් ප්රයමෝෙ  නම් ප්හළ යවන්යන් නූ. විප්ිළිසර ෙව 
නැතිම යවන්යනත් නූ. ප්රීති  ප්හළ යවන්යනත් නූ. සුඛ  ප්හළ 
යවන්යනත් නූ. ඒ නිසා යම් කාටයෙෝ කඹුරනවා වයග් යෙ ක් යවනවා 
හරි ට භාවනාව. 

එයහම යනායව ි. භාවනාව ඒකාන්තය න්ම එතන එතනම 
අළුත් යවන යෙ ක්. එතන එතනම ප්ණ යප්ාවන යෙ ක්. ඒ ප්ණ 
යප්වීමට අවසායන ්ඇති යවන්නා ව ූසමුේයේෙ ප්රහාණ  යකෝක යවතත්, 
යම් තෙඞ්ග වශය න් යකයලස් ප්රහාණ  යවනයකාට යවනයකාට 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකනාට යහාඳට ප්වන් සලන ගති ක් ති නවා. ඒ 
ඒ යවලායව, යම් යම් ක්යල්ශ ට, නැත්තම් යම් යම් වැරදි වැයේට, යම් 
යම් හරි වැයේට මම යම් යම් විදි ට මුහුණ දුනන්ා ක ිලා, ඒ ඒ 
යව්ලායව් ඇති යවන්නාවූ ඒ ප්රයමෝෙ කරන ගත ි, හති ඔකඳ කරවන 
ගති  අතවශ ි භාවනාවට. 

සවයඥ න ් වහන්යස්යග ් ගුණ ගැන කථා කරනයකාට, 
උන්වහන්යස්ට තියෙන්නා වූ සුගත ගුණ  වියශෂ්ය න් සඳහන් 
කරන්යන ් යමාකෙ? උනව්හන්යස්ට අප්ිට වායග් ගුරැවරය ක ් හිටිය ් 
නූ. අප්ිට වායග් භාවනා මධස්ථාන තිෙුයණ් නූ. අප්ිට වායග් කාල 
සටහනක් හෙලා දුන්යන් නූ. අප්ිට වායග් සිව්ප්ස  සප් න දා කය ෝ 
හිටිය ් නූ. කාරක සභා, දා ක සභා තිෙුයණ් නූ. ෙුෙධ්ශාසන 
අමාතාංශ ක් තිෙුයණ් නූ. යමානවක්වත් නූ. ඒ යවලාවට යෙයව්යල් 
උප්ස්ථාන ට ළඟට ඇවිල්ලා සිටිය ් මාර ා විතර ි. යකා ි යව්ලායව් 
අඩුප්ාඩුවක් ෙකිම් යෙෝ! යකා ි යව්ලායව්දී නැගිටගනන් ෙැරි යවන විදිය ් 
ප්හරක් යෙම් යෙෝ! කි ලා මාර ෙලයව්ග  විතර  ිතිෙුයණ්. ඒක නිසා 
හිතාගන්න ප්ළුුවන්, උන්වහන්යස් ගව් ගණන් ප් නි් ඇවිදිනයකාට, ගිහි 
කායල්, නැත්තම් තාප්ස කායල් යකාේචර ොධක තිය න්න ඇත්ෙ? 
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කි ලා. නමුත් යම් යකාේචර ොධක තිෙුණත්, යවනුයවන් කැප් යවේච 
 යසෝෙරාව යගෙට්ට යවලා හැඬූ ෙව හැෙූව, නමුත් ෙුදුරජාණන් 
වහන්යස්ට උප්ස්ථාන ට හිටිය ් නූ කවුරැවක් වත්, වියශ්ෂය න්ම 
සිේධාථය කුමාර කායල්. ආන්න ඒ කායලත් උන්වහන්යස් ඉතාම සුන්ෙර 
විදි ට ජීවිත ට මුහුණ දුන්නා ක ින අථය ක් තිය නවා යම් සුගත 
ගුණය ්.  න ගමන හිනා යවවී  නවා. 

ය ෝග ජීවිතය ්දී අප්ට අතරුැ ොධක ක ්ඉදිරිප්ත් උනා නං, ඒක 
ගුරැවර ා කිව්වට යකරැවා, එයහම නැත්නම් යම් වත් ප්ිළියවත් 
ප්ැවරිේච නිසා යකරැවා, එයහමත් නැත්නම් අරක නිසා, යම්ක නිසා 
යකරැවා’ ි කිව්යවාත් ඉතින් වගකීමක් එන්යන් නූ. ස්ව ං භාව ක් 
එන්යන ් නූ. ස්ව ං භාව  එන්යන්, ඉදිරිප්ත් යවන එක යලෝක 
ස්වභාව  ි, මම ඒක මැනලා ප්ාවිේචි කරන්ට සාථයක සම්ප්ජඤ්ඤ  
ය යෙව්වෙ? සප්ප්්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  ය යෙව්වෙ? යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ  
ය යෙව්වෙ? අසම්යමෝහ සම්ප්ජඤ්ඤ  ය යෙව්වෙ? කලයකාල 
යවන්යන් නැතිව මම යම්කට මුහුණ දුන්නාෙ? කි නවා නම්, නරක 
ප්රතිඵල ක් ආවා ක ිලා කිසි යස්ත්ම ප්ැකියළනන් යෙ ක් නූ. ඇත්ත 
වශය න්ම ක ිනවා නම්, ඉන්ද්රි  ධමය ප්හ ෙල ධමය ෙවට ප්ත් යවන්යන් 
වැරදි සදිු යවන යවලාවල, යනාසැලී සිටින යවලාවට. වැරදි 
යනාවීයමන්වත් ොධක යනාප්ැමිණීයමන්වත් යනයම ි. අප්ි ෙන්නවා 
ප්ුංචි ප්ුංචි දි  ප්හරවල් කන්යෙන් ගලායගන ෙහිනයකාට, දි  රැලි 
නංවායගන එනයකාට, දි  ඇල්ල කඩායගන වැයටන්න වැයටන්න, 
ගල්වල හැයප්නන් හැයප්න්න, නැයමන්න නැයමන්න, මිනිස්සු කඳු 
නගිනවා, දි  ඇලි ෙලන්න. ඒ යමාකෙ? ඒක හරිම විචිතර  ි. 
මනනන්ෙනී  ි. නමුත් ප්ැවතිලා ප්ැවතිලා අන්තමිට මුහුෙට කිට්ටු 
යවලා, යමෝ  කටට එනයකාට ෙලන්න  න යකයනක් නූ. ඒ යමාකෙ? 
දැන් ඒක යොයහාම තලතුන ි. 

ඒ වයග් තම  ිසිෙධ්ි ෙහුල අවස්ථාව. යකාේචර උනත් ය ෝග 
ජීවිතය ් මුලදී යගාඩක් එනවා ඒක. අන්න ඒ යව්ලායව්දී සම්ප්ජඤ්ඤ  
ගුණ  ඉදිරිප්ත් යවේච යකනාට නම්, ඒවා ඔක්යකාම සමනල ට අතු 
නැමුණා වායග්, යලාකු උරගා ෙැලමී්, ප්රගති ප්රීක්ෂණ ෙවට ප්ත් 
යවනවා. ඒ තුළමත් තිය න්යන් ය ෝගාවචර ා තමන් ගැන තමන් 
අෙහන ගති  ි. ඊට කලනි් අප්ි සාකේඡා කරප්ු වී ය වන්තකම, 
නැත්තම් වී ය , යම්කට යොයහාම ළඟින් ෙලප්ානවා. නමුත් 
වී ය වන්ත වුණත් තමන ්කරන යේට තමන් වග කි න්යන් නැතිව, 
තමන් කරන යේ ප්ළිිෙඳව නුවණින් කල්ප්නා යනාකරන ගති  තිය නවා 
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නම්, ලාහට යගම්යෙෝ එකතු කරනවා වයග් තම ි භාවනායව් ප්රතිඵල. 
යම් යකරැවා, යම් නැති යවලා  නවා. සම්ප්ජඤඤ්  ඇති යකනාට 
නම්,  ම් කිසි යවලාවක  ම් සාථයකත්ව ක ් ඇති වුණා නම්, ඒක 
කවදාවත් අහක දාන්යන් නූ. යමාකෙ, ෙන්නවා යම් සාථයකත්ව  ඇති 
වුයණ් අසාථයකත්ව  තුළින ්ෙව. ඒක නිසා ආ ි අසාථයක යවනවාට වඩා 
යහාඳ ි, වැඩක් කරනන් ඉස්සර යවලා කල්ප්නා කරලා වැඩ කරනවා 
කි ලා, සම්ප්ජඤ්ඤ ට ප්දුුමාකාර සැලකිල්ලක් ඇත ියවනවා. ඒක ි 
මම මතක් යකරැයව්, ඒයක් හරිම කරීඩාශීලී ගත ික් තිය නවා කි ලා. 
නිකම් යසල්ලකක්ාර ගත ික් තිය නවා. නමුත් ඒක එන්න එනන්ම 
තලතුනා තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා, ප්හු යවනයකාට. 

ඒ නිසා අනිකුත් ය ෝගාවචර න් ගැන මනිනයකාටත් තමන් 
ගැන මනිනයකාටත් යම් කාරණ  සියත් ති ාගන්න ඕනූ.  ම් කිසි 
යකයනක් වැරැෙේක් සම්ප්ජඤ්ඤය න් කරනවා නම්, හැමදාම කරන්යන් 
නූ. සැර ක් යෙසැර ක් යනාකර හැයෙන්යනත ් නූ. ඒ නිසා 
යකාතැනදීෙ සමාව දි   තු්යත්, යකාතැනදීෙ නඩුව ඇසි   ුත්යත්, 
යකාතැනදීෙ ෙඬුවම් කළ  ුත්යත් කි න එක හැම යකනාටම කරනන් 
ෙැහැ. ඒක එක ්යකයනක ්විනිශ්ච  කරන්න ඕනූ, ඒකට යහාඳයටෝම 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති යකයනක් යවනන්ත් ඕනූ නඩුකාර ා. ඒ නිසා අප්ි 
ප්ුරැදු යවන්න ඕනූ, අප්ි  න යම් ගමයන්දී, අප්ි ප්ළිිෙඳ විනිශ්චය ්දී 
යහෝ අනුන් ප්ිළිෙඳ විනශි්චය ්දීත් යම් සම්ප්ජඤඤ් හතරම තම ි 
කරි ාත්මක යවන්යන.් ඒ කරි ාත්මක වීයම්දීත් විනිශ්ච ට හදිසි යවන්න 
නරක ි. යහාඳට නඩුව සලකා ෙලන්නට ඕනූ. ඒ සලකා ෙලන කරම 
හතරක් තම ි, යම්යකදී සාක්කි යවන්යන.් ඒයකදිත් ය ෝගාවචර ා 
විප්ස්සනා භාවනායව්දී ය යෙන සම්ප්ජඤ්ඤ  විතර උත්කෘෂ්ට 
සම්ප්ජඤ්ඤ ක්, අර අප් ි කිව්වා වයග් යගාවි යප්ාළක් ප්ාලන  
කරනයකාට, යවළඳ යප්ාළක් ප්ාලන  කරනයකාට ය යෙන්යන් නූ. 
ඒවා යොයහාම ලාමක ි, ලාමක ඵල ක ් සහිත ි. නමුත් 
සතිප්ට්ඨානය ්දී ය යෙන සම්ප්ජඤ්ඤ  යශර්ෂ්ඨ .ි ඒ නිසා අප්ි අෙ 
මතක ති ාගන්න ඕනූ, ඒ සම්ප්ජඤ්ඤ  හරි න්ට නම් ඉතින් අතුරැ 
ොධක එන්නම ඕනූ. 

යම් විදි ට අහලා දැනගත්තු කරැණුවලනි්, කරලා දැනගත්තු 
කරැණුවලනි්  ම් කිසි ප්රමාණ ක ප්න්නර ක ්ලොයගන කට ුත ුකරන 
ඇත්යතෝ, ඒ ඇත්තන්ට යම් අෙ ඇයහන යේවල්වලින්, මත්තට ඇයහන 
යේවල්වලනි් තව තවත් යම් ඉන්ද්රි  ධමය, ෙල ධමය වැඩිලා, සි ල්යලෝම 
සමගිය න් යම් වස් කාල  ඇතුළත අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ 
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නා  අධිගම , නේිොන  සාක්ෂාත් කරිීමට, ඒ ස ිලු ඉන්ද්රි  ධමය ෙල 
ධමය වැඩීමට යම් ධමය  යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! ක ිා අයප්් 
ප්රාථයනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව අවසන් කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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5-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
සති කට වතාවක ් යම් විදි ට ධමය යේශනා වශය න් ප්ැ ක් යවන් 
කරයගන ඒ විදි ට අවස්ථා හතරක් ප්හක් තැන් ප්සු කරයගන 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  දියග් කය හි ක  අනුව ෙලන කා ානපු්ස්සනා 
යකාටයසහි ය ෝගාවචර කු සතු වි   ුතු ගුණ හතරක් විගරහ යවන 
තැනට ි යම් අෙ ප්ත් යවලා තිය න්යන්. එ නි් ආතාප් වී ය ත් 
සම්ප්ජඤ්ඤ ත් සති ත් අභිජ්ඣා වාප්ාෙ වින න  කරන්නා වූ 
සමාධිමත් ගති ත්  න යම් කරැණු හතර, යවනත් නම්වලනි් යහෝ 
ය ෝගාවචර න් අතර ප්රසෙි්ධ කාරණා. ආතාප්ි කි න ගුණ  වී ය , 
නැත්නම් විරි  මචතසකි  වශය න් යප්න්නලා දීලා තිය නවා. 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න වචන  ජඤ්ඤ, ඤාණ, නැත්නම් ප්රඥා මචතසික  
වශය න් යප්නන්ලා දීලා තිය නවා. සයතා, නැත්නම් සතිමා වශය න් 
යමතන තිය න්යන් සතමිත් ප්ුෙග්ල ා සතිමත් ය ෝගාවචර ා ක ින 
නාමවාචී ප්ෙ කනි්. ඒ සති  සති මචතසික  වශය න් අහල 
තිය නවා, යප්න්නලා දීලා තිය නවා, ෙනන්වා. අවසානය ් ඇත්තා වූ 
‘වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න අභිජ්ඣාව යදාම්නස දුරැ 
කිරීම, සමථ කට ප්ත් කරිීම, සමථ  වශය න්, සමාධි  වශය න් 
යප්න්නලා දීලා තිය නවා. එතයකාට යවන විදි කට ෙලනව නම්, 
සත්තිස් යෙෝධි ප්ාක්ෂික ධමය ප්ිළිෙඳව හුරැ ඇති ඇත්යතෝ ප්ඤ්ච ෙල, 
ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  සාකේඡා කරනයකාට යම් හතරට ශරේධාවත් එකතු 
කරගත්තහම තම ි ප්හක් යවන්යන්; ප්ඤ්ච ෙල වශය න් ප්ඤ්ච ඉන්ද්රි  
වශය න් සඳහන් කරන්යන්. එතයකාට ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි නයකාට වී ය , ප්රඥාව, 
සති , සමාධි , කි න යම් හතර ි ගැයණන්යන්. ප්සු ගි  වාරවල අප්ි 
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ආතාප්ි කි න ගුණ ත් සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න ගුණ ත් ප්ිළිෙඳව සූයහන 
කරැණු ප්රමාණ ක් ඉදිරිප්ත ්කරගත්තා. 

අෙ ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන් යම් ‘සතිමා’ කි න සතිප්ට්ඨාන 
සූතර ය දුම අනුව අප්ි යම් කරයගන  න වැඩ ප්ළිියවළට ගන්න ප්ළුුවන් 
මූලධමය, ඒ වායග්ම ප්රාය ෝගික යකාටස් ඉදිරිප්ත් කරගනන් ි. සතමිා 
කි න එක අප්ි කලිනුත් සඳහන් කළා වයග් ‘සතිමත් ප්ුෙග්ල ා’ ක ින 
අෙහස ි සඳහන් යවන්යන්. ඒ නිසා යප්්න්න තිය නවා සතිප්ට්ඨාන  
වඩන්ට සති  ප්ිළිෙඳව මලූික දැනමීක් හැඟීමක්, වී ය  වයග්ම, ප්රඥාව 
වයග්ම සමාධි  වයග්ම තිබි   ුතු තත්ත්ව ක්. නැතන්ම් ඒක තිය න 
යකනාට ප්මණ ි, සතිප්ට්ඨායන් අවසාන නිගමන යකාට්ඨාස ට 
 නයකාට ෙක්වන විදි ට හත් අවුරැේෙක්, හත් මාස ක්, හත් ෙවසක් ආදී 
සීමා කරගත්ත කාල ක ් තුළ තමන් ෙලායප්ායරාත්තු යවන්නා වූ 
අභිමත ට ප්රාථයනාවට ළඟා යවන්නට ප්ළුුවන් යවන්යන්. ඒ නිසා 
සතිප්ට්ඨානය ් මුලදිමත් ය ෝගාවචර ා සතු වි   තුු ගුණ ක් සති . 
සතිප්ට්ඨායනත් ඒ සති  වඩාත් තහවුරැ කරගැනීමට යෙන උප්යෙස් 
ප්න්ති ක් තිය න්යන. එතයකාට මුල, මැෙ, අවසාන වශය න් සති ෙල  
ක්ෂීණාශරව න් වහන්යස්ලාටත් ප්වතිනවා. ඒ නිසා මලු, මැෙ, අග කි න 
තුන් ස්ථාන ටම සති  අවශ කරනව. ඒ නිසා සති  ප්ිළිෙඳව 
යොයහෝයෙනා ෙනන්වා, අහලා තිය නවා. නමුත් එවවුා නැවත නැවතත් 
සූතර යකාටස්වල විවිධ විගරහ  ටයත් යකායහාමෙ ඉස්මතු යවන්යන් කැපී් 
යප්යනන්යන් කි ලා ෙලනයකාට තමන් කරයගන  න වැඩ ප්ළිියවයළ් 
තිය න්නා වූ අඩුප්ාඩු, වැඩිප්ාඩු යනාදැනුවතක්ම් දුරැ යවනවා. ‘අස්සුතං 
සුණාති සුතං පරි්යාෝපත ිදිට්ිං උජුං ක්රාති...’ ආදී වශය න ්නාහප්ු 
ඇත්තන්ට අහන්ඩ හම්ෙ යවනව. අහප්ු ඇත්තන්ට අලුත් කරගන්න 
ප්ුළුවන් යවනවා. වැරදි තිෙුණා නම් හදාගනන් ප්ළුුවන් යවනවා. යම් 
විදි ට විවිධ ආනිසංස තිය නවා. ඒ නිසා සති  කි න යකාටස තම ි 
අප්ි අෙ සාකේඡා කරන්ට ධමය යේශනාවට ඉදිරිප්ත් කරගන්ට 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 

 ‘සති ’ කි න වචන ට අථය යෙන යකා ි ආචා ය න් වහන්යස් 
නමක් වුණත් යකා ි සම්ප්ුදා ානුකූල යප්ාතක වුණත් ‘ස්මෘති , 
අනුස්සති , නැවත යමයනහි කිරීම’ ආදී වචන තම ි සතිය ් මූලික 
අථය  වශය න ් යප්නව්නය්න. සිහි  තිය නවා ක ිලා කවිුව නම්, 
අසවල් ෙවයස සිේධ යවේච යේ අෙට සිහිය  තිය නවා කි ලා කි නව 
නම්, ඒක ප්ිළිෙඳව මතක  ප්වතිනවා. අනුස්සත ි, සිහි කරගන්න 
ප්ුළුවන් ගති  තිය නවා, ෙුදු ගුණ සිහිප්ත් කරනවා, ආදී වශය න් ඒ 
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වායග් මුලික වචන අථය  යවන්යන සති  කි ල කි න්යන සිහ ි, 
මතක , කි න අථය . නමතු් සතිප්ට්ඨාන වයග් තැනව්ල ය යෙනයකාට 
යමවුවා විවිධාකාරය න ් යතෙගැනව්ිලා, ඔප්ගැන්විලා ඒ ප්ෙවල 
ය යෙනවා. යකායහාම නමුත් සති  ප්ිළෙිඳව යථරවාෙ සම්ප්රදා ට අනුව 
මූලික යසා ා ෙැලීමක් කරන යකයනකුට යම් ගැන සඳහන් යවන මූලික 
යප්ාත් යෙකක් වශය න් ප්ටිසම්භිදා මාගය ත් විශෙු්ධි මාගය ත් ක ින 
යප්ාත් යෙක නැතුව ෙැරැව  නවා. ඒ යෙයක් තම ි යම් වායග් ධමය 
කාරණාවක් විෂ මූලිකව යසා න්න ප්ටන් අරගනන්යකාට මූලිකවම 
අවශ කරන යතාරතුරැ සප් න්යන්. අප්ි ෙන්නවා, ප්ටිසම්භිදා මාගය  
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහනය්ස්යග් කෘත ක් වශය න් තම ි අයප්් 
සම්ප්රදා  ප්ළිිගන්යන්. ඒයකන් අෙහස් කරන්යන්, නැත්නම් ප්ටිසම්භදිා 
මාගය ට ප්රස්තූත  වශය න් යප්න්නලා දීලා තිය න්යන් යම්ක ි. 
සිව්ප්ිළිසිඹි ා, නැත්නම් ප්ටිසම්භිදා ලොගැනමී සඳහා අත්ථ, ධම්ම, 
නිරුත්ති, පටිභාන වශය න් කි න සිව්ප්ිළිසිඹි ා - ඒ කි න්යන වියශ්ෂිත 
ඥාන, වියශ්ෂඥ ඥාන - ලොගැනමී සඳහා සංගරහ කරප්ු වියශ්ෂ 
අත්යප්ාතක් තම ි, ප්ටිසම්භිදා මාගය  ක ිලා කි නය්න්. ඒක යලාකු 
යප්ාතක්. ඒක අයප්් ලංකායව් තරිප්ිටක ට ඇතුළත් කරල ි සඳහන් 
කරන්යන. ඊගාවට විශුේධි මාගය  ගැන සඳහන් යවන්යන, සං ුක්ත 
නිකාය ් සඳහන් යවන යේවතා සං ුක්තය ් “අ්න්තා ජටා බහි ජටා” 
ආදී වශය න් ගාථාවක් යේවතායවක් විසින් අසන ලදුව සවයඥ න් 
වහන්යස් විසනි් යෙන ප්ළිතිුර වන “සී්ල පතිට්ඨාය න්රා සප්ඤඤා”6 
කි න ගාථාවට ලි ප්ු අථය කථන ක් විදිහට. 

යම් යෙයකහි සති  විස්තර කරන්යන් කරම යෙකකට. ඒක නිසා 
ෙශයන  ප්ැත්යතන්, මූලධමය ප්ැත්යතන්, යප්ාත්ප්ත් දැනුම ප්ැත්යතන් ෙලන 
ඇත්යතෝ යමයතන්ට ගි ාම මුසුප්ප්්ු යවන ගත ිකට ප්ත් යවනවා. යම් 
යප්ාත් යෙකම අයප්් යථරවාෙ සම්ප්රදාය  ප්ිළිගන්නා යප්ාත් යෙකක්. 
විශුේධි මාගය  ලංකායව් තරිප්ිටක ට ඇතුළත් කරලා නූ. නමුත් ෙුරැම 
රයට් තරිප්ිටක යප්ාත් ඉලල්නයකාට විශුේධි මාගය ත් ඇතුළත් කරල 
යෙන්යන්. ඒ තරමටම ඒක ඉතාමත්ම ඉහළින් සලකනව. යම් විදි ට 
සති  ප්ිළිෙඳව යප්ාත්ප්තව්ල ප්වා මූලික අථය විවරණ යෙකක් ඇති 
යවන්න යහ්තුව යමාකෙ? සති  ඒ තරම්ම භාවිතායව් තිය න එකක්. 
විවිධ ඇත්යතෝ විවිධ ආකාරය න් ඒක ප්ාවිේචි කරලා ඒ ප්ළිිෙඳව විවිධ 
අෙහස් කි ලා තිය නවා. ඉතින් ඒක යොයහෝම ශුභ ප්ැත්යතන්, එහි 
ඇත්තා වූ යහාඳ ප්මණක ්ගන්නා ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට යෙකම යහාඳා. 

                                                           
6 සං ුක්ත නිකා , සගාථ වර්ග , යේවතා සං ුක්ත , සත්ති වර්ග , ජටා සූතර  
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ඒ යෙකින්ම අප්ට ප්රය ෝජන ගනන්ට ප්ුළුවන්. ඒ වායග්ම තම ි 
වතයමානය  සාසනය ් ප්වතින්නා වූ තත්ත්ව  දිහා ෙලනයකාටත් 
සමහර ය ෝගාවචර න් ඉතාමත්ම සමථ භාවනාවට ෙර ි, නැත්නම් 
සමථ ානික ි. සමථ ප්වූයඞ්ගම විප්ස්සනාවට යප්ළඹීමට නිශර  සම්ප්ත්ති 
සහිත ි. තව සමහර ඇත්යතෝ ඉන්නවා විප්ස්සනාවට ෙර ි. විප්ස්සනා 
ප්ූවයක ශෙු්ධ විප්ස්සනික වශය න් යහෝ විප්ස්සනා ප්වූයක සමාධි ට  න 
ය ෝගාවචර ඇත්තන් නිශර  සම්ප්ත්ති  අනවු යවන ්යවනවා. යමනන් 
යම් යෙයකාටස අර යප්ාත් යෙයක් ෙක්වන අෙහස්වල වයග් සතිය ් අථය 
ගැනව්ීමට, අථය කථන ට යෙවිදි කින් කැමති යවන ආකාර ක් යප්න්්න 
තිය නවා. ඒකටම තව සාක්ෂි ක් වශය න ්තම ි යප්න්වන්න ප්ළුුවන් 
යවන්යන්, අප්ි දැන් ය ෝගාවචරය කු සතු වි   ුත ු කාරණා හතරක් 
ඉදිරිප්ත් කරගත්ත සතිප්ට්ඨානය ් ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ් ඣා ්ොමනස්සං කි න ඒවා යප්ළගස්සප්ුවහම 
තිය න්යන වී ය , ප්රඥාව, සති , සමාධි  කි ල යප්ළගැස්මක්. ඉන්ද්රි  
ධමය, ෙල ධමය ගන්නයකාට ශරේධාව, වී ය , සති , සමාධි , ප්රඥාව ක ිලා 
යවන යප්ළගැස්මක්. ඉන්ද්රි  ධමය, ෙල ධමය යෙයක්ම ඒක තිය න්යන. ඒ 
වායග්ම ආ ය අෂ්ටාංගික මාගය  ගත්තහම සම්මා වා ාම, සම්මා සති, 
සම්මා සමාධි. යම් සත්තිස් යෙෝධි ප්ාක්ෂික ධමය ි අප් ියම් ඒ ප්ැත්ත යම් 
ප්ැත්ත යප්රළලා ෙලන්යන්. ඒක ෙලනයකාට සති ට යප්රාතුව වී ය ත් 
සතිය න් ප්ස්සට සමාධි ත් කි න යමන්න යම් කට්ටයල යම් තුන එකට 
යප්ළගැහිලා තිය න ගති  කාටත් ප්ිළිගන්න යවනවා. 

ඒක නිසා  ම් කිසි යකයනක් සත ිත් ආතාප් වී ය ත් යෙක 
ගැටලලා ඒ අනුව තමන්යග් විමුක්ති මාගය  යහා න්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒ ප්ුේගල ා විප්ස්සනා ානික ි ක ින නිගමන ට අප්ට 
එන්න යවනවා. තව යකයනක් සති  ඊට ප්ස්යස ඇත්තා වූ සමාධි ට, 
සමථ ට ලං කරලා ගත්යතාත් ඒ ප්ුේගල ා සමථ ප්වූයංගම, සමථ ානකි 
ය ෝගාවචරය ක් කි ලා ගන්ඩ යවනව. ඒ නිසා සති ට කලින්, 
නැත්නම් සත ිට ආසන්න කාරණා වශය න් ප්වතිනන්ා වූ වී ය ට ලං 
කරලා ෙලනයකාට සති  ෙලකාරක ක් වශය න්, ශක්ති  යගන 
යෙන්නක් වශය න්, ශකත්ි  අතවශ කරන යකයනක් වශය න් 
යප්්න්න තිය නවා. නමුත ් සමාධි  ප්ැත්තට ලං කරලා ෙලනයකාට 
සති  එේචර ෙලවත් කරි ාවක් කරන්යන් නැති උප්සථ්ානය ් ප්වතින 
ගති ක් යප්්න්න තිය නවා. යම් යෙයකන් භාවනාව කරනව යවන්ඩ 
ප්ුළුවන්, යනාකරනව යවන්ඩ ප්ළුුවන්. ප්රඥාවන්ත ි කි ායගන ප්රඥාවම 
ඉස්සර කරයගන ප්රඥායවනම් කාරණා ෙලන ඇත්යතෝ සති  සමාධි ට 
ෙර කරලා ෙක්වන යම් අථය කථන ට ප්රි  ගති ක් තිය නවා. භාවනා 
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කරනයකාට ඔේචරම ෙඟලන්න ඕනි නැහැ. ඔේචර වී ය කරන්න ඕනි 
නැහැ. තිය න්යන් නකිම් ෙලා ඉන්න එක ි ක ින එක අෙහස් කරල 
තිය නවා. නමුත් සති  ආතාප් වී ය ත් එක්ක සම්ෙන්ධ කරලා 
ඉදිරිප්ත් කරන්න කැමති ඇත්යතෝ මතක් කරනවා, එයහම කරලා 
සතිප්ට්ඨාන ආදී ධමයවලට නම් කවදාක්වත් ළඟා යවන්න ෙැහැ. 
‘කි්ච්ඡන ්ම අිගතං හලං’ොනි පකාසිතුං’7 කි ලා සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කරනවා. ඉතාම ෙලවත් දැඩි වී ය කින් මම යම් අධිගමන  
කරන ලෙ සති  යේශනා කළාට කාටවක්වත් යත්රැම්ගනන් ෙැරි යව ි 
කි න තරමටම වායග් සර්වඥ න් වහන්යස්ට සැක සිතුණා කි න 
නිෙශයන ඒ ඇත්යතෝ යප්නව්නවා. 

ඒ නිසා යම් ෙණ අහන ඇත්තන්යග්ත් ඇති යම් රැචිකම් යෙක 
- සති , සමාධි  ප්ැත්තට ෙැර කරල, යොයහෝම සුඛ ප්රතිප්දායවන් මට 
යම් මාගය  ලැයේවා! යහෝ නැත්නම් මම ලෙනවා, නැත්නම් මම 
කරි ාත්මක යවනවා කි න අෙහස් මතිමතාන්තර නශිර  සම්ප්ත් සහිත 
ඇත්යතෝ ඇති. ඒ වායග්ම තව යකයනක් ඉන්න ප්ුළුවන්, නූ මම ෙහා 
තෙන්යන් නූ වී ය , දිගයටෝම ෙල්වාගන්නා ලෙ වී ය කින්, දැඩි 
ආ ාස කනි් යම් කෘත  කරනවා, කි න ආතාප් වී ය ට ෙර 
ඇත්යතාත් යප්්න්න තිය නවා. යම් තැන යම් යෙක සම්ෙන්ධව 
ගැයටන්න අවශතාවක් නූ. යම් යෙකම කයේ ඇවිදින මනුස්සය ක් 
කුඩ යෙකක් ෙූතින් අල්ලායගන සමෙර කරගනන්වා වයග් සමෙර 
කරනන් ඕනි. නෙිශයන ක ්ගත්යතාත් ආධුනික ය ෝගාවචර ාට ආතාප් 
වීර්   අතවශ ි. ඕනූම වාප්ාර කදී මුල් කාලය  ්යගාඩාක් මහන්සි 
යවන්න ඕනූ. මහන්ස ියවලා සති  කි න එක අවයෙෝධ කරගත්තාට 
ප්ස්යස, යවන විදි කට කි නවා නම් සති  තමන්යග් යෙප් නි් 
නැගිටයගන ඉන්න ප්ළුුවන් මට්ටමකට ඇවිල්ලා සමාධි ට දා ක යවන 
මට්ටමට එනයකාට අේචර වී ය කරන්යන් නැතිව ඤාණවන්තව යම් 
හැසිරවීම කරන්නට ප්ළුුවන් ශක්ති කට සති  එනවා. ඒක නිසා 
කි න්න ප්ුළුවන්, ආධුනික හඳුන්වායෙන ප්රාරම්භක අවස්ථායව්දී ආතාප් 
වී ය ට ෙර කරලා විප්ස්සනාව කි ලා යෙන එකත් යහාඳට විප්ස්සනා 
ඤාණ වැඩීයගන එනයකාට, සංඛාර උයප්්ක්ෂාව දිහාට  නයකාට, වී ය 
කරන ගත ි ප්ර ත්න කරන ගති  වාප්ාර කරන ගති  අඩු යවලා ඒ 
දිහා හුදු ෙැලම්කනි් ප්වා සතිය ් ප්රවධයන ක් අභවිධයන ක් සෙි්ධ යවනවා 

                                                           
7 මහාවග්ග ප්ාලි ප්ළමු ප්සු්තක , 10 ප්ිට 
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කි න එකත් තම ි චිත්ත වීි ම, විප්ස්සනා චිත්ත වීි ම සලකා 
ෙලනයකාට ෙක්වන්න ප්ුළුවන් මධස්ථ, සුඛදා ී, සුභදා ී අථය කථන . 

ඒත් යම් අථය  උණත් හුඟාක්ම ගැළයප්න්යන ්ශුෙධ් විප්ස්සක 
ය ෝගාවචර ට. ශුේධ විප්ස්සක ාට. හරි ට උප්මාවකට කි නව නම්, 
ගඟක් හරහා එයගාඩ ප්ීනන්න ඉතාමත්ම දැඩි ආ ාස කින්, ප්මාවක් 
යනාවී වහා කරි ාත්මක යවන්න ෙඟලන යකනා යම් ගයඟ් දැති යමෝරැ 
ඉන්නවාෙ? කඹිුල්ලු ඉන්නවාෙ? මිනී යමෝරැ ඉන්නවාෙ? යමානවතම් 
ෙන්යන නූ. දි  ප්ාර යකාේචර සීතලෙ? දි  රැල්ල යකාේචර චණ්ඩෙ? 
යමානවකම් ෙන්යන නූ. දුවයගන ආප්ු ගමන්ම ජල ප්හරට ප්ැනලා 
තමන්යග් ෙූතින් යෙප් නි් හියසන් සම්ප්රූ්ණ ප්ර ත්න කරයගන 
මිය න්යන් මිය ම්වා රැයකන්යන් රැයකම්වා ක ිලා ඒ කට ුත්ත 
කරයගන ගඟ මැෙට  නකම්ම එන්ඩ එන්ඩ වැඩි කළ  ුතු තෙෙල 
ආ ාස ක් අවශ කරනවා. එහා ප්ැත්ත හරි ට  නයකාට නම් ඒ 
ආ ාස කරමය න් කරමය න ්අඩු යවලා ගඟ ඔ  කි න තරම් භ ානක 
නැතිනම් තමන්යග් කාරණාවත් යත්රිල කරමය න් එහා ප්ැත්තට යස්න්දු 
යවන ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා ඒ මනුස්ස ා ජීවිත ආශාව සඳහා දැඩි 
ප්ර ත්න කළ  ුතු ි. යමාකෙ අර තිය න භ , සැක  ට කරයගන  න 
තරමට ප්ර ත්න ම ඉදිරිප්ත් වි   ුතු ි. යම්ක අප්ි නිෙශයන ට 
යප්න්නන්යන් ශුෂ්ක විප්සස්ක ය ෝගාවචර ා සඳහා. ඒ සඳහා උප්මා 
වශය න් සමථ ානික ය ෝගාවචර ා ගැන යප්නන්න්යන යමයගාඩ 
යගායේ යප්ාේඩක් ප්මා යවලා දිරේච ලී කැෙැල්ලක් යහෝ යකයසල් 
කඳක් යහෝ යහා ායගන වැල් ප්ටකින් ගැටගහයගන ප්හුරක් හදාගන්නවා. 
ඒ ප්හුරත් උප්ය ෝගී කරයගන අතිනුත ්ප් ිනුත ්උත්සාහ කරමින් තම ි 
එයගාඩට  න්යන්. ඒ නිසා ඒ යෙවනුව සඳහන් කරන ප්ුෙග්ල ා සප්්ප්ා  
ආකාරය  ප්හුරක් හදාගනට් යමයගාඩ යගායේ ටිකක් ප්මා යවනවා. 
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර  යප්න්වන්යන හිස ගිනගිත්යතකු එගිනි නිවන 
යස් කි නන්ා යස්, හිස ගිනිගත්යතකු යස් ඒ තරම්වත් ප්මාවක් නූ. 
ප්හුරක් හදාගන්න තරම්වත් යමයගාඩ ඉවුයර් ප්මා යවන්යන නූ, ආප්ු 
යව්යගන්ම ගඟට ප්නිනවා කි න එක ි. ඉතින් යම් තත්ත්යවත් සමහරැ 
ඒ ආප්ු යව්යගන්ම ගඟට ප්ැනලා අතින් ප් ින් වී ය කරල එයගාඩ  ූම 
යසල්ලක්කාර ගති  වැඩි  ිකි ල යචෝෙනා කරන්නත ්ඉඩ තිය නව. ඒ 
වායග්ම සමථ ානික ය ෝගාවචර ා යප්නව්නන් ෙකව්ප්ු නිෙශයනය ්දිත් 
යමයගාඩ යගායේ යප්ාේඩක් ප්මා යවලා ප්හුරක් හදාගනඩ් තරන් ලී 
යකෝටු යහා මින් වැල් යහා මින් ප්මා කිරීම අප්රමාෙ ට විරැේධව  නවා 
කි ල ඉස්සර යවලා කි ප්ු කණ්ඩා යමන් යචෝෙනා එල්ල යවන්ඩත් ඉඩ 
තිය නව. 



  5-වන ධමය යේශන . 
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නමුත් යම් යථරවාෙ ශාසනය ් යම් තුන් යකාට්ඨාශ ම ඉන්නවා. 
සමහරැ යචෝෙනා කරනවා විතර ි, භාවනා කරන්යන් නූ. නමුත් යම් 
ධමය යේශනාව ඒ ඇත්තන් සඳහා යනයව ි. අප්ි යම් සාකේඡා කරන්යන් 
දැනටමත් යම් තත්ත්යවට ෙැහැල යම් යෙකින් එකක්, එක්යකෝ සප්්ප්ා  
කරැණු යහා ායගන  ම් ප්රමාණ කට සමාධි  හදායගන සති ත් 
උප්ය ෝගී කරයගන එයගාඩට  න්න හෙන ගමනක්. එයහම නැතිනම් 
තෙෙල සංසාර භ  නිසා සංයව්ග ඤාණ ප්හළ කරයගන මිය ම්වා! 
රැයකම්වා! කි ලා ඒ ගඟට ප්ැනල ප්ීනන ශුේධ විප්ස්සක 
ය ෝගාවචර කුයග ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට. යම් යෙයකන් ශුේධ විප්ස්සක 
ය ෝගාවචර ාට සිත් ගනන්ාසුලු, නැත්නම් සිත් ගැනිල්ල යකෝක යවතත් 
ප්රය ෝජන යගනයෙනසුලු අථය කථන ක ් විශෙු්ධි මාගයය ් ෙකව්නවා. 
ප්ටිසම්භිදා මාගයය ් යප්න්වන අථය කථන  යගාඩක් යමෝරේච සමථ  
සහිත ය ෝගාවචර ාට ගැළයප්න ගති ක් තිය නවා. ඒ නිසා යම් යෙකම 
අයප්් සම්ප්රදා  ප්ළිිගන්නා මත වශය න් යත්රැම් අරයගන, ඒ වායග්ම 
තමන්යග් ය ෝග ජීවිත  සම්ප්ූණය යවන්න කිට්ටු යවනයකාට සතිය ් 
‘පර්මන ්නප්ක්ඛන’ ක ින අෙහසින් ප්රම, නිප්ක ප්රඥායවන්  ුක්තව 
සති  යමෝරනයකාට, යම් අවස්ථා තුනම තමන් ප්හු කරනයකාට නම් 
යහාඳට යත්යරනවා, යම් එක එක ප්ැතිවලින් යම් ප්රශ්න  දිහා ෙලලා 
ඉදිරිප්ත් කරප්ු අථය විවරණ. යප්රහැයර් මුල ප්ැතය්තන් ෙලලා, මැෙ 
ප්ැත්යතන් ෙලලා, අග ප්ැත්යතන් ෙලලා ආදී වශය න් යප්නව්න අථය 
විවරණ. 

ඒ නිසා අයප්් ෙක්ෂතාව තිය න්න ඕනූ අයප්් භාවනා චිත්ත 
වීි  දිහා ෙලලා, යම් යවලායව් ය ෙවි   ුත්යත් යමාන ආකාරය ් 
සති ක්ෙ ක ිලා යත්රැම්ගැනීයම් ශක්ති . ඒක සම්ප්ජඤ්ඤය න් අප්ි 
යත්රැම්ගනන් ඕනූ. සාර්ථක සම්ප්ජඤ්ඤ , යගෝචර සම්ප්ජඤ්ඤ  ආදී 
වශය න්, ඒ ඉදිරිප්ත් යවන ොධක ධමයවලදි ය ෙවි   තුු, සලකා ෙැලි  
 ුතු කාරණා සලකා ෙලලා තමන්යග ්වැඩ ප්ළිියවළට අතවශ කරන 
යවනස්කම් ප්රතිසංයශෝධන  කරයගන ඉදිරි ට  නන් ප්ළුුවන් ශක්ති  
අවශ ි. ඒ නිසාම සති  ප්ිළිෙඳ වාෙ, සති  ප්ිළිෙඳව ඉදිරිප්ත් කරලා 
තිය න විවිධ අෙහස් කිසි යස්ත්ම අප්ට නතර යවන්න ප්මා යවනන් 
සැක කරන්න කකුුස් කරනන් යේවල ්යනායව්. අවශ කරලා තිය න්යන් 
ඒවා තමන්යග් භාවනායව අවශ තැනට අවශ ආකාර ට 
ය ාදාගනන් ි. ඒ නිසා ශෙු්ධ විප්ස්සක ය ෝගාවචරය කුට යහාඳටම 
ගැළයප්න ආෙශය  තම ි මලුින් දැඩි වී ය ක් අවශ ි. ආතාප් වී ය ක් 
අවශ ි. යම් ‘මුලින්’ කි න එයකන් අෙහස් කරන්යන් ය ෝග ජීවිත ට 
ෙසින අවස්ථාව. අප්ි මතක ්කළා, ආතාප්ි වී ය  ගැන කථා කරනයකාට 
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ඉහළට විදිනන් සකස් කරල තිය න යරාකට්  න්තර ක්,  ාන ක් 
ගත්යතාත් ඒක මුල්ම දි ත ්කිරීයම් වැඩ ප්ිළියවයළ්දී, ප්ෘිවිය ් තිය න 
දැඩි ගරුැත්වාකෂණ් ට විරැේධව කරි ාතම්ක කිරීයම්දී එහි තිය න සි  ට 
අසූවක් ප්මණ ඉන්ධන ෙවායගන, මහ යප්ායළාව ගගුුරැවායගන, ගනිි 
ෙලු විසුරැවායගන, සම්ප්ූණය ප්ුප්ුරා  ාමක් වයග තම ි සිේධ යවන්යන. 
ඒ වායග් තම  ිආතාප් වී ය , ආරේධ වී ය , ආරම්භ ධාතු ඉතාමත්ම 
යලාකු කම්ප්න ක් යලාකු යවනසක් ඇති කරනවා. ගහිි යග  අත්හැරලා 
නූෙූ න්යගන් වස්තුයවන ් අ ින් යවලා ය ෝග ජීවිත ට ෙහිනවා 
කිව්වහම ඒක ඉතාමත්ම ප්රකටව වැටයහනවා. යම් උප්ාසක මට්ටමක 
ඉඳලා ප්ැවිදි මට්ටමකට ප්ත් යවන යකයනක් වයූණාත් යහාඳටම 
යත්යරනවා, දිහා ෙලාන හිටි ත් යත්යරනවා. ඊට ප්ස්යස් ය ෝග ජීවිත ට 
යහෝ ප්ැවිදි ජීවිත ට ප්ත් යවලා ඒක ප්වතව්ායගන  න ඇත්යතාත් 
ඉන්නවා. ඒයක  න්න ගි ාමත් නැවත නැවතත් ඒ ගිහි සම්ෙන්ධකම් 
සහ ප්ැවිදි සම්ෙන්ධකම් යෙකම ප්වත්වායගන  ූයම්දී කරමානුකූලව 
ප්ැවිදි ප්ැත්තට නැමි ාව නැත්නම් අලිම අවුලක් ඔතන තිය න්යන්. අර 
කඩාගත්ත කඩාගැනිල්ල ප්වත්වායගන  නවා කි න එක යෙයලාවක් 
අතර හිර යවන මට්ටමට ප්ත් යවනවා. ඒකට අප්ි කිව්යව් පග්ගහිත විරිය 
කි ලා. ආරම්භ ධාතු, නික්ඛම ධාතු කි නවා වයග් පග්ගහිත වීර්යය ් 
කාර්   ගත්තා වූ ෙර අල්ලායගන  න එක ි. ඊගාවට තම ි ඒක 
අවසායන් ප්රිප්ූණය වී ය  ෙවට ප්ත් යවලා වී යය ් කෘත  සමාප්්ත 
කරලා මුදුන්ප්ත් වීමක් සිෙධ් යවන්යන්. 

යමන්න යම් තුන් අවස්ථායව්දී සති  කරි ාත්මක යවනය්නත් ඔ  
තායලටම ි. අප්ි සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් මුල සිට අග ෙක්වා යකාේචර 
කටප්ාඩම් කරලා ගරුැ ශිෂ ප්රම්ප්රා වශය න් කීයෙයනකුට ප්ුරැදු කරල 
තිේෙත්, අවාසනාවන්ත තත්ත්ව  යවනන් ප්ුළුවන ් සති  ක ින්යන් 
යමාකක්ෙ ක ිලා යනාහඳුනායගන ඉන්ඩ ඉඩ තිය නවා. කටප්ාඩයමන් 
ෙන්නවා, ඔක්යකාම ෙනන්වා. සතිප්ට්ඨාන  ක ිවලා යෙන්නත් ප්ළුුවන්, 
අථය කි න්නත් ප්ුළුවන්, අටුවාව ඔක්යකාම කටප්ාඩම්. නමුත් 
සතිප්ට්ඨාන  ක ිලා කි න්යන් සති  ි, මූලික යේ සති  ි ක ිලා 
යත්රැම් අරගන්ට හුඟක් කල්  නවා ප්ැවිදි යවලා සිටි ත්. ආන්න එදා, 
මුළු ෙරහ්මචරි  ජීවිතය ්ම ප්රධාන කාරණාව යම් සති  ප්ිහිටුවීම ි කි න 
එක යත්රැම්ගත්ත ෙවයස්, ඒ ප්ුේගල ායග් ජීවිතය ් විශාල ප්රිවතයන ක් 
සිේධ යවනවා, ප්ැවිදි යව්වා! ගිහි යව්වා! ස්තරී යව්වා! ප්රුැෂ යව්වා! යෙෞෙධ් 



  5-වන ධමය යේශන . 
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යව්වා! අයෙෞේධ යව්වා! ‘සති ්ඛා අහං භික්ඛ්ව, සබ්බත්ථිකං වොමි.’8 
කි ල සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරලා තිය නවා. මහයණනි, යම් 
සති  සි ලු තන්හිම අවශ ි කි ල මම යේශනා කරනවා. සි ලු අථය  
සලසලා යෙනව ි කි ල. ඒ කි න්යන් ආරම්භ ටම සති  අවශ ි. ඒ 
සති  ඇති කරගනන් යවලාව හත් අවුරැදු මල්මෙ කුමරි ක් යවන්නත් 
ප්ුළුවන්. එයහම නැත්නම් අවුරැදු විසිතිසග්ණන් භාවනා කරප්ු, යකස් 
බිමට ඇයෙනකන් භාවනා කරප්ු, න ි අඩිගණන් දික් යවනකන් භාවනා 
කරප්ු තයප්ෝවෘේධ තප්යසක් යවන්ඩ ප්ුළුවන්. නමුත ්ආරම්භ  ඉතාම 
දුෂ්කර ි. ඒ දුෂ්කර වූ සත ි යම් වායග් සමක් ෙෘෂ්ටික ශාසන ක ඉන්න 
කලාණ මිතරය ක්යගන්ම ි දැනගන්ට හම්ෙ යවන්යන්. යප්ාත්ප්ත්වලින් 
අමාරැ ි, තකයය න් අමාරැ ි, යවන යමානම ආසරිි ගැන්වීමකනිුත් 
අමාරැ ි. 

ආන්න ඒ විදි ට ඉස්යසල්ලාම සති  ප්ිහිටුවනන් ගි ාම තමන් 
අෙ උප්න් ළෙරැවකුයග් මට්ටමට හිත හදාගන්න යවනව. මම ෙන්නවා, 
මට ප්ුළුවන්, මම කරනවා කි න අෙහස සතිය ් තිය න මෘදු ආරම්භ ට 
ඉතාම ොධාකාරි ි. ඒ නිසා හැම යේම සිහිය න්  ුකත්ව, නැවතිල්යල්, 
යගෞරවය න්  ුක්තව ප්ටන් අරයගන කරන්න යවනවා. ආන්න එයහම 
කරයගන කරයගන  නයකාට වරදින ප්රමාණ  හරි න ප්රමාණ ට 
වැඩි  යොයහෝමත්ම වැඩි .ි ඒ නිසා එක ගුණ ක් යමයතනදී ප්ැහැදිලවි 
ඉදිරිප්ත් යවනඩ් යවනවා - වැරදිල්යලන්ම ි හැයෙනය්න් කි න ගත ි. 
නැතිනම් ගුරැවර යගන් අහයගන කටප්ාඩම් කරයගන හරි ටම එක 
සැයර්ම යම්ක මම හරි ට කරනවා කි න යකයනකුට කවමදාකවත් ෙූ 
සති  ප්ිළිෙඳව වියශ්ෂ භාව ට ප්ත් යවන්න. සති  ප්ටන් අරගන්ට ඕනූ, 
යම් අෙ අප්ිට ලැබිලා තිය න යේවල් යහාඳයටෝම ඇති, අලුයතන් කිසිම 
යෙ ක් අවශ කරන්යන් නූ, අවශ කරන්යන යම් ඇති තත්ත්ව  
ප්ිළිෙඳව එළඹ සිටි සිහ ි ි, යම්ක කරනයකාට ඒකාන්තය න්ම 
වරදිනවා, ඒ වැරදිල්ල තුළින් තම ි හැයෙන්යන කි න යමනන් යම් හැකි 
සඤ්ඤාව- දැන් කායල් ප්ාවිේචි කරන වචන  තම ි ධනාත්මක චින්තන  
- ධනාත්මක ආකල්ප්  ඇති කරගත්යතාත් ඒ ප්ෙු්ගල ා යකාේචර 
වාප්ාර කළත්, යකාේචර යවයහස උණත්, යම් ළෙරැ ළප්ටි හිත නිසා 
ඒක ෙරප්තළකට ගන්යන් නූ. ඔක්යකාම, සි ල්ලම සම්ප්ූණය කරගන්න 
ෙැරි ෙව ෙන්නවා. ඒ නිසා කරමය න් ටික ටික ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක 
ඉතාම දුෂ්කර අවස්ථාවක්. හැෙැ ි සති  ප්ිළිෙඳව ෙණ අහප්ු, සති  

                                                           
8 සං ුක්ත නිකා , මහා වර්ග , යොජ්ඣඞ්ග සං ුක්ත , යොජ්ඣඞ්ග වර්ග  
(සාකේඡ වර්ග ), අග්ගි සූතර  
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ප්ිළිෙඳව දි ුණු කලාණ සත්ප්ුරැෂය ක් ආශර  කරප්ු, ධමය සාකේඡා 
කරප්ු යකනාට යම්ක වියනෝෙ ක් කරගන්න ප්ළුුවන්. යම්ක තම ි අප්ි 
කළ  ුතු යේ, ඒ නිසා අප්ි හැකි ප්රමාණය න් සති  ප්හිිටුවාගන්ඩ ඕනි 
කි ල අරක මහා යලාකු වැරැේෙක්, අරක මහා යලාකු හීනමාන ක් 
නැත්නම් ආත්ම  ප්ැරදීමක් විධි ට ගන්යන් නූ. යම්ක නිකම් 
හුරතල ක්, යම්ක වියනෝදාංශ ක් කරගත්යතාත් අර ෙරප්තළ යේ අඩු 
කරගන්න ප්ුළුවන්. ඒක සං ුක්ත නිකාය  ් එක තැනක යමයහම 
ති නවා. සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට, සවයඥතාඥාන  ලොගත්තට 
ප්ස්යස් මාර ා ඇවිල්ලා මතක් කරනවා, ඔ  හිතායගන හිටි ට ඔ  
සවයඥකමක් ඇත්යත් නූ, මයග් වසය ් තම ි තාම ප්වතින්යන් කි ලා 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් හිතට ෙලප්ූමක් කරන අවස්ථාවක උන්වහන්යස් 
යේශනා කරනවා, යම් අති දුෂ්කර වූ ෙරහ්මචරි  කෘත  අයන්! මම 
හමාර කළා. ‘සාධු ි්තා ස්තා ්බාිං සමජ්ඣගන්ති’9 කි ලා 
උන්වහන්යස් යේශනා කරනව. ‘මනා යකාට සති  ප්හිිටුවාගත්ත නිසා 
මම සම්යෙෝධි  අවයෙෝධ කළා’ ක ිලා සඳහන් කරනවා. උන්වහන්යස් 
චිත්ත, මචතසික, ධමය යගාඩාක් රූප් ධමය යගාඩාක්, යේශනා කරප්ු 
උතුමන් වහන්යස් නමක්. උන්වහන්යස් ක ිනවා, නමුත් මම යගාඩ 
උයණ් යහාඳ යවලාවට, යහාඳ විදි ට සත ි ප්ිහිටුවායගන හිටප්ු නිසා 
කි ලා. 

ඉතින් යම්ක යමන්න යම් තායලන් යවන විදි ට කි නවා නම් 
සතිප්ට්ඨාන  කි න්යන් සති  ි. යම්ක ප්ිහිටුවාගැනීම තම ි ය ෝග 
ජීවිත  කි ලා ක ින්යන්, යම්ක තම ි ෙරහම්චරි  කි නය්න්, යම්ක තම ි 
ශරමණ ධමය  සම්ප්ූණය කරනවා ක ිලා කි න්යන්, යම්ක තම ි ශාසන  
ප්වත්වනව ි කි ල කි න්යන්, යම්ක තම ි හකි්යමනව ි කි ල 
කි න්යන් ආදී වශය න් සති ම ඉදිරිප්ත් කරයගන  නවා නම්, ඒ 
ජීවිත  මුල් කාලය  යගාඩාක් වී ය  වැ  කරනසුලු ෙව, යගයවනසලුු 
ෙව, යවයහසකර ෙව හැෙූව. නමුත් කලාණ මිතර න් ආශරය ් 
ඉන්නයකාට ඒක හුදු වියනෝදාංශ ක් යවනව. ඒ නිසා එවැනි ප්රිසර කදී 
සඳහන් කරන්යන් කලාණ මිතර ආශර ම තම ි මුළු ෙරහ්මචරි  ක ිලා. 
ඒ නිසා සති  මුල් යකාට්ඨායස ඉතාම දුෂ්කර ි. ඒක ප්ිළිෙඳව 
කවදාක්වත් නරක ි යම්ක යල්සිය න් යත්යරනව, යල්සිය න් කරන්න 
ප්ුළුවන්, මම යකයනකුට යල්සිය න් අවයෙෝධ කරලා යෙනවා, කි ලා 
කාටවත් ප්රකාශ කරන්න ෙැහැ. ඒ යමාකෙ? අයප්් ජීවියත් අප්ට හුරැ 
කරලා තිය න්යන් අහවල ්යේ උයණාත් යහාඳ ි, අහවල් යේ උයණාත් 

                                                           
9 සං ුක්ත නිකා , සගාථා වර්ග , මාර සං ුක්ත , ආ ු වර්ග , තයප්ෝකම්ම සූතර  



  5-වන ධමය යේශන . 
 

107 
 

නරක ි. අහවල් යේ සුභ  ිඅහවල් යේ අශුභ ි, අහවල් යේ මඞ්ගල ි, 
අහවල් යේ දුමංගල ි කි ලා, ප්රණ මළකඩ කාේච යප්ට්ටි ක් 
තිය නවා සඤ්ඤාවල් ප්ිරිේච. හැමයේම කරන්න ගි ාම අප්ි ඔ  හමස් 
යප්ට්ටි  ඇරලා ඒකට දාලා ගළප්ලා තම ි යම් වතයමාන යමායහාත 
මනින්න හෙන්යන්. යම් වතයමාන යමායහාතට ඍජුව මුහුණ දීයම් 
ශක්ති ක්, යකානේක්, සාමාන ප්ෘථග්ජන ාට නූ. ප්ණ්ඩිතය කුටත් නූ 
- ඔ  යලෝයක සම්මත ප්ණ්ඩිතය කුටවත්. එයහම නැත්නම් 
දාර්ශනිකය කුටත් නූ. ඒ ඇත්තන්ට ඒ ප්රණ සඤ්ඤා ටික අ ින් 
යකරැයවාත් ඇට සැකිල්ල නැති මස් ටිකක් වයග් ෙවට ප්ත් යවනව ඔ  
ඇත්තන්යග් දැනමු. 

සෘජුවම කිසීම යේකනි් හිත වර්ණ ගන්වගන්යන නැතවු වතයමාන 
යමායහාතට මුහුණ දීයම් හැකි ාවක් සවයඥ න ් වහන්යස් සිෙධ්ාථය 
කුමාර, නැත්නම් තාප්ස කායල ඇති කරගත්ත අර විප්්ලවකාරී 
අෙහසකින් මතු කරගත්තා මිසක ්යම් යලෝයක් කාටවක්වත් ප්හළ යවලා 
තිෙුයණ් නූ. ඒයගාල්යලා හිතන්යන් වතයමාන යමායහාතට මුහුණ 
යෙන්න සනන්ාහ ක් ෙැඳයගන තිය න්ට ඕනූ, ස්ව ංකරි  ආ ුධ 
තිය න්න ඕනූ, ඍෙධ්ි ෙල තිය න්න ඕනූ, අභිඥා තිය න්න ඕනූ, 
එයහම නැතිව වතයමාන යමායහාතට මුහුණ යෙන්න ෙූ ක ිලා. යම් 
කි ාප්ු ඔක්යකාම නුසුදුසකුම් ෙවට ප්ත් යවනවා හදුු සති  ඉස්සරහ. 
කිසිම ආසිරිගැන්වීමක් අවශ නූ, කිසිම ආ ුධ ක් අවශත් නූ. කිසිම 
අභිඥාවක්වත් අවශ කරන්යනත් නූ. යමානම යෙ ක්වත් නූ, ‘සාධු 
ි්තා ස්තා ්බාිං සමජ්ඣගන්ති’ ‘මනා යකාට සති  ප්ිහිටුවීම නිසා 
මට යෙෝධි  අවයෙෝධ කරගන්න ප්ළුුවන් වුණා’ කි ල, නැත්නම් සති  
කි ල කි න්යන් සි ල්ලම  ක ිල සවයඥ න ්වහන්යස් යේශනා කයළ් 
සතිය ් ඇත්තා වූ යම් මනසර්ගකි ගති  නිසා. එයහම නමුත් සවයඥතා 
ඤාණය න්ම යේශනා කරනවා යම්යක් ආරම්භ  දුෂ්කර ි. අප්ි ෙනන්වා 
මව් කුයසන ්බිහි යවේච ප්ුංචි ෙරැයවකුට යලෝයක් යකාේචර කටුකෙ? 
යලෝයක යකාේචර විෂමෙ? යලෝයක් යකාේචර සංකීර්ණෙ? ප්ුළුවන ්යව ෙි 
මැස්යසක් එලවගන්න? ප්ළුුවන් යව ෙි තමන්ට අවශ කරන ආහාර ටික 
ලොගන්න? නමුත් අර යෙමව්ප්ිය ෝ කි න සත්ප්ුරැෂ න ් ළං යවේච 
නිසා, යෙමාප්ිය ෝ ඒ ෙරැවා යකයරහි ඒ ය දී නැමී ගත කරන ගති  
නිසා යෙමාප්ි න්ට ෙරැයවා හුරතල ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ 
වයග් තම ි සති  ප්ිහිටුවාගන්ඩ  ම් කිසි යකයනක් ප්ටන් අරගත්යතාත් 
අෙ උප්න් ෙරැයවක් වායග, අයනක් කලාණ මිතරය ෝ යෙමව්ප්ිය ා වායග 
උෙව් කරන්න ඕනූ. ඇ ි උඹට අත ප්  තිය නවා හම්ෙ කරයගන 
කාප්න!් ක ිනඩ් නරක .ි ඉතාමත්ම දුෂ්කර වැඩක් යම් කරනන් 
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හෙන්යන්. යකානේ ප්ණ නූ, භාෂාවක් ෙන්යන් නූ, රැචි අරැචිකම් 
යමානවාෙ කි ලා ෙන්යන නූ, වස විෂ හඳුනන්යන නූ. ඒ තරම් උප්දින 
ලාමක සති ක් තම ි යකයනකුට ප්ිහිටන්යන. යම්ක ප්ිළිෙඳව යමේචර 
යම් විස්තර කරන්යන් යම්වා අහනයකාට හිත ප්ණ ගැන්යවනන් .ි 
ය ෝගාවචරය ෝ හුඟයෙයනක් යම් මට්ටම් යහාඳට යත්රැම් අරයගන ි 
ඉන්යන්. ඒක නිසා යමයතක් කල ්තිෙුණා නම්  ම් කිසි දැනමුක්, ව ස 
යමෝරේච ගති ක්, යවන කුලවන්තකමක ් ෙලවන්තකමක් 
ධනවන්තකමක්, යම් සි ලල් ප්ාවා යෙන්ට යවනවා. ප්ාවා දීලා අෙ උප්න් 
ෙරැවකු යස් ඒ යේට ප්ත් යවන්න ප්ුළුවන් නම්, ප්ටාචාරාව ඉදිරිප්ිට 
ෙුදුරජාණන් වහන්යස් යේශනා කළා වයග් නැගණි , සති  
ප්ිහිටුවාගනන්, ක ිනයකාට අප්ිට අලුයතන් සලකා ෙලන්න ප්ුළුවන්, 
යමාන වසන තිෙුණත් යමාන නම්ෙුකාරකම් අප්ි ළඟ තිෙුණත්. 

 ඒක නිසා ආරම්භ  යම්යක දුෂ්කර .ි ඒ නිසා අන්න ඒ දුෂ්කර 
ආරම්භ  විස්තර කිරීම සඳහා යම් විශුෙධ්ි මාගය  යප්න්නලා තිය න 
සතිප්ට්ඨාන  ප්ිළිෙඳ සති  ප්ිළිෙඳ අථය කථන  යහාඳ ගැම්මක ්යෙනවා. 
ඒ වායග්ම ප්රාය ෝගකිත්ව ක් අරන් යෙනවා. උප්ය ෝගතිාවක් යප්න්නලා 
යෙනවා. යම්ක නකින ්ඉඳප්ුවම හරි නවා, සති  ක ින්යන් යමයහම 
අත් යෙක ෙැඳයගන කරන්න ප්ළුුවන ් යෙ ක ් කිව්යවාත් කවදාක්වත් 
යම්කට ෙහින එකක් නූ. ඒක යහාඳ ි ෙුේධාගම හඳුන්වල යෙන්න 
ෙුේධාගයම් භාවනා යනාකරන ප්ණ්ඩිත න්ට. නමුත් වැයේට ෙහින්න 
 න කට්ටි ට නම් ඒක යප්න්නලා යෙනන්ම ඕනූ - කටු යකායහාල් 
සහිත බිමක්, ඒයක ඉතාමත්ම සීරැයවන්  න්න ඕනූ. නමුත් සාසන ක් 
තිය න කායලයන අප් ි ඉප්දිලා තිය න්යන්. ෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාල ක් 
මනුස්ස ආත්ම භාව ක් ලැබිලා තිය නවා. ෙණ අහලා ධමය සාකේඡා 
කරලා හිතලා තිය නවා. ඒ වායග්ම කලාණ මිතර ආශර  තිය නවා. ඒ 
වායග්ම සේධමය  යේශනා යවනවා. ප්ැවිෙේ තිය නවා. යම්වා ඔක්යකාම 
ළං කරගත්යතාත් නම් සති  ප්ිහිටුවීම වියනෝදාංශ ක් කරගන්ඩ ප්ළුුවන්. 
එයහම නැතුව මම කිසි යකයනකුට  ටත් යවන්යන් නූ, මට ඕයන 
යවනම යම්ක ඇති කරගන්න ක ිලා උත්සාහ කළාට, නිකන් ඉඳලා 
කරගන්න ප්ළුුවන් ක ින අෙහස ගත්තට, සතිය ්දී හුඟක් යව්ලාවට ඒක 
නිකන් හුදු මානසික කරීඩාවක් ෙවට ප්ත් යවනවා. එයහම නැතුව  ායෙන 
වැඩක් යවන්යන නූ. 

සති  ප්ිළිෙඳව විශුේධි මාගය  යප්න්වන්යන ‘අපිලාපන ලක්ඛණා’ 
කි ලා - යප්ාළා ප්නින ගති ක් නූ.  ම් කිසි යේකට සති  ප්ිහිටුවන්නට 
අවශ නම් ඒ යේට විනිවිෙ කිඳා ෙහිනන් ඕනූ. මතුප්ිට ප්ා යවවී අරකත් 
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කර කර යම්කත් කර කර සති  ප්ිහිටුවන්නම් කි ල ෙූ. අප්ි ෙන්නවා 
ප්ුංචි ෙරැයවකුට යමාන යෙ ක් හම්ෙ උනත් ඒ ෙරැවා මුළු හදින්ම 
ෙූතින්ම තම ි ෙදාගන්යන්. වැඩිමහල් තත්ත්යවට ප්ත් යවලා ඉහළට 
 නයකාට තම ි වැඩ යෙක තුන එක වර කරනන් ප්ටන් අරගන්යන්. 
ආන්න ඒ ළෙරැ හිතක් තිය නවා නම් අප්ි  නයකාට, එනයකාට, 
කනයකාට, යොනයකාට, ඉස්සරහ ෙලනයකාට, ප්ැත්ත ෙලනයකාට ආදී 
සූම කරි ාවකදීම ඒ වැයේ ප්මණ ි, ඒකට මුළු හිත සති  ය ාදා කට ුතු 
කරනවා නම්, ඒ කරන යේට හිත ෙහින ගති ක් තයි නවා. ඒ කරන 
යේට හිත කිමියෙන ගති ක් තිය නවා, කඳිා ෙහින ගති ක් තිය නවා. 
ඒකත් උෙ ේෙ ඤාණ, භංග ඤාණ, ආදි  ප්හළ කරයගන සීරැයව් සක්මන් 
කරන ය ෝගාවචරය ක් ලෙන තරම් ගැඹරුැ කඳිා ෙැහීමක් යනයම ි. 
නමුත් යවන කලක යනාය දිේච විධිය ් අමර ෙැහමීක්, අමර විදිය ් 
කිඳා ෙැහීමක් සෙි්ධ යවනවා. ආනන් එයහම වුයණාත් විතරක් අප්ිට එක 
යවලාවකට හිත ආශර  කරන්යන් එක අරමුණ  ි කි න මූලධමය  
යත්යරනවා. එයහම නැත්නම් අප්ට හියතන්යන් අරමුණු රාශි ක් හිතට 
ගන්න ප්ළුුවන්, කණ ි නාස  ි දිව ි ශරීර  ි ඔක්යකාම වැඩ කරනව ි 
කි ලා අප්ි හිතායගන ඉන්නවා. යහාඳ සතිමත් යකනා ෙන්නවා කණ 
වැඩ කරන යවලායවදි ඇහැ වැඩ කරන්යන් නූ. ඇහැ වැඩ කරන 
යවලායවදි දිව වැඩ කරනය්න් නූ. දිව වැඩ කරන යවලායවදි නාස  
වැඩ කරන්යන් නූ. නාස  වැඩ කරන යවලායවදි ක  වැඩ කරන්යන් 
නූ. එක වරකට එක ි. ඒ අනුව ෙලනයකාට අප්ි රූකඩ වායග්. නමුත් 
ඇයහ් ඉඳලා කණට  න්න, කයණ් ඉඳලා දිවට  න්න ආදී වශය න් 
සියත් තිය න වහා  ුහුසුලු, යවනස් යවන ගත ි නසිා අප්ිට යප්්නවා 
ප්ූණය ෂඩිනද්්රි න්. මට ඉන්ද්රි  හ ම තිය නවා ක ිලා මට අ ිතිවාසිකම් 
කි න්න ප්ළුුවන් ගති ක් තිය නවා. නමුත් සතමිත් යවලා ෙලනයකාට 
යප්්නවා ප්දාස ප්ිටින් අනධ්කාර ි. එක නාලිකාව  ි ප්රකට යවන්යන්. 
හිත ි ඇහැ ි සම්ෙන්ධ යවේච යවලායවදි කණ ප්ැත්ත අන්ධකාර ි. 
නාස  ප්ැත්ත අන්ධකාර ි. දිව ප්ැත්ත අන්ධකාර ි. හිත ඇහැට 
සම්ෙන්ධ යවලා යප්නමී කෘත  සිේධ යවනවා. එේචර ි. ඉතින් ඒ 
යව්ලායව්දී යප්යනන ෙව ෙන්නවා නම්, සති  ඒකට ප්ිහියටව්වා නම්, 
යප්නීම යහාඳට සිදු යවනවත් එකක්ම යොයහෝ වාර ක් යප්නීම 
යමයනහි කරනයකාට යත්යරනව, යප්යනන යව්ලායව්දී ඇහැ මිස 
නාස  වැඩ කරන්යන් නූ, දිව, කණ, ශරීර , වැඩ කරන්යන් නූ කි ලා. 
එවුව ප්ැත්යත තිය න්යන් මහා විශාල ප්ාලු යවේච ගති. අන්ධකාර ගති. 
භ ංකර ගත ික් තිය න්යන යම්යක. යකාේචර ෙංයකායලාත්ෙ අයප්් 
යම් ජීවිත  කි ලා යහාඳට යප්්නවා. යම් ෙකින යේ භ ානක විදි ට 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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තම ි යප්යනන්යන.් තරිලක්ෂණ  තම ි ෙකින්යන.් ඒ යේ කාර් ක්ෂම 
විදි ට යප්නන්න්ට අවශ යවලා ති නවා. ඒ සඳහා කරනන් ති න්යන් 
ෙලන යව්ලායව්දී ෙලන යේට ප්මණක් සති  ප්ිහිටුවන්න ඕනූ. ඒක 
ඉයේ යවන්යන් නූ. අයප්් හිත සම්ප්රදා ානුකූලව කැමති නූ අහන 
යව්ලායව්දී යප්නීම සිදු යවන්යන් නූ ක ිලා ොරගන්න. යප්්න 
යව්ලායව්දී ඇහීම සිදු යවනය්න් නූ ක ිලා ොරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා 
අප්ි ඇයහන් දැකලා, අතින් අතගාලා මං යම් ඇත්තම ි කි න්යන් ක ිලා 
උසාවිය  කූඩුවට නැගලා සාක්ෂි යෙනවා. සාක්ෂි දුනන්ාට යහාඳයටෝම 
දැනගන්න ඕනූ විනිශ්ච කාර ා ෙන්යනත් නූ යප්රකයෙෝරැවා ෙන්යනත් 
නූ සාක්ෂි කි න යකනා ෙන්යනත් නූ. නමුත් යවන යේ නම් යමාකකේ? 
අහන යව්ලායව්දී යප්්න්යන් නූ. යප්්න යව්ලායව්දී අතගාන්න ෙූ. 
අතගාන යව්ලායව්දී රස ෙලන්න ෙූ. එක වරකට එක ි සිේධ යවන්යන්. 
නමුත් යලෝක සම්මත  හැටි ට අප්ිට කි නන් ප්ළුුවන් දැක්කා, අතගූවා, 
ෙැලුවා, ඇහුණා ඔක්යකාම කි ලා අප්ි සාක්ෂි යෙනව. යමනන් යම් 
සාක්ෂි  තමන් වශය න් යහා න්න ගි  ෙවයස් එනන් එනන්ම යම්යක 
තිය න යොල් ගති , නකින් හිස් ගති , යකෝම්ෙ ගති  යප්්නන් 
ප්ටන්ගන්නවා. ඉතින් යම්යක තිය න දුෂ්කරකම තයි න්යන් කරිීයම්දී 
ප්මණක් විතරක් යනයම ි. යම්ක යප්නුණත් ප්ිළිගන්න නම් හිත ලූස්ති 
නූ. 

 ඉතින් යම් නිසා ආධුනකි ය ෝගාවචර ාට ඇසමී, දැකීම, 
සම්ෙන්ධය න් ගැඹුරැ සති ක් ප්ිහිටුවන්නට යහෝ සතිය ් අඛණ්ඩ 
භාව ක් ප්ළිිෙඳව උප්යෙස් යෙන්යනත් නූ, අයප්්ක්ෂා කරන්යනත් නූ. 
ඒ ඇහීම දැකීම ක්යෂ්තරය ් ඉතාමත්ම ලාමක ඕළාරික යකාට්ඨාස  තම ි 
කා  විඤ්ඤාණ . ඒක ි යමයතන “කා්ය කායානපුස්සී විහරති, ආතාපි 
සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” කි ලා 
සතර සතිප්ට්ඨායන ක  ප්ළිිෙඳව ඉස්සර කරල යප්නන්න්යන. යහාඳට 
 ම් යව්ලාවක නාසිකාගර ට යහෝ උෙර ට යහෝ හිත ය ාදායගන ඉන්න 
ය ෝගාවචර ා එහි හිත නමිග්න වුණා නම්, ඔ  අප්ළිාප්න ලක්ෂණ  
මතු උණා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට කය ් අනිත් යේවල් අමතක යවනවා 
කි න එක ි ස්වාභාවික. නමුත් ආධුනකි ය ෝගාවචරය කුට ෙඩ විතරක් 
යප්්නව, ක  යනායප්න ීගයි ාත් කුලප්ප්්ු යවලා අතහැරලා ඇස් යෙක 
ඇරලා අතගාලා ෙලන තරමකට ප්ත් යවනවා, යකෝ මයග් ක , ඔළුවට 
යමාකෙ උයණ්, ආදී වශය න් යහා න තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ 
යමාකෙ යම්ක සති ට ඇස ්ප්නාපි්ට යප්නුණත් අයප්් ප්රණ ප්රුැදු හිත 
කැමති නූ එයහම දැන දැන ප්රදින්න. දැන දැන යමව්ව එක වරකට එක ි 
සිදු යවන්යන් කි ලා යත්රැම්ගන්න. ඒ නිසා සති  ප්ිහිටුවන මුල් 
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යව්ලායව්දී ආධුනික ළමා ගති ක් ආයරෝප්ණ  කරගනන් ෙැරි නම් 
ඉතාමත්ම අමාරැ ි. තකය  ඉදිරිප්ත් කරනවා නම් ඉතාමත් අමාරැ ි. ඒ 
නිසා යම් අප්ිළාප්න ලක්ෂණය ් තිය න්යන් එක වරකට එක ි. නමුත් 
අෙ යම් ක්ෂණිකව යේවල් කරන, වහා කරි ාත්මක යවන යලෝයක යම් 
විදි ට සවයඥ න ් වහන්යස් යප්න්වන එක යේකට මුළු හදින ් කිරීම 
යකයනකුට හියතන්න ප්ුළුවන් ප්රතිගාමී කි ලා. නිකන් ආප්ස්සට  ූමක් 
කි ලා. ඒ නිසා යදාඩම් යගාඩ ෙදාගත්තා වයග් ඔක්යකාම ෙූතින් 
ෙදාගනන් ග ිාට කවදාක්වත් එක යගඩි ක්වත් අහු යවන්යන් නම් නූ. 
ඒක නිසා යකා ි එකටත් යහාඳ ගැලවිජ්ජාව තම ි යම් විජ්ජාව. එක 
වරකට එක ි. ඒ යේ යහාඳින් කරනන්. ඒ යේ විනිවිෙ ෙහින්න කරනවා. 
නිමග්න යවනන් කරනවා. ඒක නිසා තම ි ප් යංක ක ප්ිහිටලා ඇස් 
වහයගන කන් වහයගන නාස ට ගඳ සුවඳ යනාවැයෙන කයටන ්කතා 
යනාකර රස යනාෙලා ක ටම හිත ය ාදායගන එක යේකට, ප්ළුුවන් නම් 
එක අරමුයණ්ම වැඩි යව්ලාවක් ප්වත්වන්න  නන් කි න්යන. යම් 
ප්වත්වායගන  නයකාටත් කමටහන් සුේධ කරප්ු අවස්ථාවල් මතක් 
කරගන්ඩ - තමන් උෙර  ගැන විස්තර කරන්න ග ිාම ක ීඅවස්ථාවක 
ක  ගැන විස්තර කථා කරන යව්ලාවල් තිය නවාෙ? උෙරය ් ප්මි්බීම 
හැකිළමී ෙලායගන ඉන්නයකාට මං ප්ායවනව දැයනනව, මට උඩ  නව 
දැයනනව ආදී වශය න් ඒ අරමුණට විනිවිදින්ට අරමුණට කිමියෙන්ට 
යකාේචරයදා උප්යෙස් යෙෙද්ී ඊය  රෑට කාප්ු යේවල්, නාසය ් තිය න 
උගුයර් තිය න අමාරැවක්, ළඟ යගෙර තිය න ශේෙ, යමවුව තම  ිඅප්ිට 
වැටයහන ෙවක් ප්රකාශ කරන්යන. වැටහීමක් යනයම ි යමතන 
යවන්යන. හියත් තිය න අප්ිළාප්න ලක් ඛණ  ප්ිළෙිඳව යනාදැන, එක 
වර වැඩ යෙකතුනක් කරනඩ් හෙනව. 

ඒ නිසා ශුේධ විප්ස්සක ය ෝගාවචර ායග් මුල්ම අවස්ථාව තම ි 
තමන්යග් ප්ෙනම, ප්ිහිටීම, ස්ථාවර , ඇති කරගන්ට ඕන. ඒකට අප්ි 
කි නව මූල කමයස්ථාන  කි ල. මූල කමයස්ථානය ් ස්ථාවර  ඇති 
යවන්ඩ ඇති යවන්ඩ කමිියෙන්ට කමිියෙන්ට යප්ර යනාගි  විරූ 
ගමනකින් ඇතුළට කඳිා ෙැසීම සිේධ යවනව. ඒ කිඳා ෙැසමී සිෙධ් 
යවනයකාට ය ෝගාවචර ා ප්හු යවනයකාට යත්රැම්ගනී ඇහැ, කණ, 
නාස , දිව සම්ප්රූ්ණය න්ම අකරි  මට්ටමක දැන්. ක  ි සිත ි. ක  
කි ල ක ින්යනත් එතයකාට මූල කමයස්ථායනම ි. ඒක නිසා 
සතිප්ට්ඨාන සූතරය  යේශනා කරන ආශ්වාස ප්රශ්වාස ට කි න්යන කා  
සංඛාර කි ල. කය ් හර  කය ් සාර  ගන්න තිය න්යන ආශව්ාස 
ප්රශ්වාසය න.් නැත්නම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුයවන්. ඒකටම ශුේධ 
විප්ස්සනා අළුත් කරමය දි වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව උෙරය ් කරි ාතම්ක 
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යවන තැනටත් සාර  වශය න් අරයගන තිය නව. ඒ යෙක 
ගැටගහමින්, එයහම නැතන්ම් ඒ යෙකට අථය කථන  යෙන්යන, යම් 
වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුවම තම ි උෙරය  ් ප්මි්බීම හැකළිීයමත් 
කරි ාත්මක යවන්යන කි න මූලධමය  මත ි. වාෙ කරන්යනත් ඕකටම 
තම ි. වාෙය ්දී තිෙුයණ් වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව මූලික වශය න් 
කරි ාත්මක යවන්යන ආශව්ාස ප්රශ්වාසය , ඒ නිසා චුල්ල යව්ෙල්ල 
සූතරය  කා  සංඛාර වශය න් යප්න්වන්යන ආශ්වාස ප්රශ්වාස . ඒ නිසා 
උෙරය  ප්මි්බීම හැකළිීම ආශ්වාස ප්රශ්වාස  යනයම ි, සතිප්ට්ඨාන  
යනයම ි කි න එක ි වාෙ . හැෙැ ි යෙයගාල්යලාම එක ස්ථාවර ක 
ඉන්නවා, ඒ කි න්යන් වඩා ගත  ුත්යත වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව 
කි න එක ි. සම්ප්රදා ානුකලූ යනයම ි. නමුත් සම්ප්රදා ානුකුල ි කි ලත් 
වාෙ ක ් නඟන්න ප්ුළුවන්. නමුත් අවශ කරල ක ින්න යවන්යන 
නාසිකාගරය  යහෝ උෙරය ් යහෝ හිත නිමග්න යවන්න ඕනි. ගත්ත 
අරමුයණ් හිත නමිගන් යවන්න ඕන.ි නිමග්න යවනයකාට අප්ට 
සාමානය න් හිත උනන්දු කිරීම කරන්ඩ ප්ළුුවන් අයනක් යේවල් නැති 
යවන්ඩ ඕනි. අප්ි ෙන්නව එක එක යේවල් ඇඳල තිය න කඩදාසි ක් උඩ 
තව යෙ ක් ඇන්ෙට ඒ අලුයතන් අඳින යේ ප්රකට නූ. සුදු කඩදාසි ක 
නම් යහාඳට ප්රකට ි. නමුත ්අප්ට හැම චිත්තක්ෂණ කම සුදු කඩදාස ික් 
හම්ෙ යවනව ි කි ල යත්රැම් අරගන්ට නම්, සති  අඩු ගායන මූලධමය 
වශය න් යත්රැම් අරගනඩ් ඕනි. හැම චිත්තක්ෂණ කම අප්ිට සුදු 
කඩදාස ික් හම්ෙ යවනව, ඒ කඩදාසිය  එක්යකා ඇහැ වැඩ කරනවා, 
නාස  වැඩ කරනවා, දිව වැඩ කරනවා, ඒ ඒ වශය න් ඒ ඒ එක්යකනාට 
වැඩ කරන්න අළුත් අළුත් අලුත් කඩදාසි හම්ෙ යවනවා. නැත්නම් ප්ෙනම 
හම්ෙ යවනවා, අරමුණු හම්ෙ යවනවා, ප්ට්ඨාන  හම්ෙ යවනවා. යම් 
එක එකක් යවන යවනම යගානු කරගනන් ප්ුළුවන් නම්, යම් ක  
වශය න් යම් මනස වශය න් ඇස වශය න් යම් නාස  වශය න් යම් 
දිව වශය න් ඒක තම ි අප්ි සති  ප්ිහිටුවීයම්දී මුලින ්දැකමී, ඇහීම ආදී 
වශය න් යමයනහි කිරීම කරනන් ක ින්යන්. එ ිනුත ්ක  තම ි ඉස්සර 
කරන්යන.් ඒ යමාකෙ, ගත්ත යේ යහාඳින් ගනන් ඕනූ. යදාඩම් යගාඩ 
ෙදාගත්තා වායග් ඔක්යකෝම එක වර කරන්න  න්යන් නැතිව එකක් එක 
වරකට අල්ලනව. 

ආන්න එයහම අල්ලාගත්තාම “විසයාභිමුඛ භාව පච්චුපට්ඨානා, 
අස්ම්මාස රසා”  ම් යව්ලාවක ඇයහන් ෙලන ගමන් කටත් ඇරිලා 
තිය න යව්ලාවල් අයප්් තිය න්යන. ආන්න ඒ වායග ්යවන්යන් නැතවි 
ඇයහන් ෙලන යවලායව්දි ඇයහන් ෙලනවා කි න එක යත්රැම්ගත්තා 
නම් සම්යමෝසාවක් නූ. එතන කලෙල භාව ක් නූ. අන්ෙ මන්ෙ භාව ක් 
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නූ. ආන්න ඒක හිතට යත්රැම් කරලා යෙන්න ඕනූ. යත්යරනවා සති  
එක චිත්තක්ෂණ ක ඇති යවේචහම යනයම ි, චිත්තක්ෂණ රාශි ක ්එක 
දිගට  නයකාට නම් යත්යරනවා දැන් මයග් මළුු ජීව ම, චිත්ත 
සන්තාන ම වැඩ කරන්යන් ඇයහ්. උෙරය ් ප්මි්බීම ෙලන යකනායග් 
නම් කය ්. ඒ ක  වැඩ කරන යව්ලාවට යහාඳම සාක්ෂි  තම ි කය ් 
වැඩ කරන ෙවට, ඇහැ වැඩ නූ. නාස  වැඩ නූ. දිව වැඩ නූ. අනිකුත් 
ඉන්ද්රි  වැඩ නූ. ඒ නසිා ක  ගැන කථා කරන ගමන් අනිකුත් 
ඉන්ද්රි න්යග් වාතයා සප් නවා නම් යහාඳටම යප්්නවා යම් අරමුණට 
ෙැසයගනත් නූ, ඒ වායග්ම ඉදිරිප්ත් යවේච අරමුණ කලයකාල 
භාව කින් යතාරව අනවිහිත යනාවී ෙලායගනත් නූ. හරි ට 
අනවිහිත යනාවී, කලයකාල යනාවී, අවික්ෂිප්්තව, අරමුණ දිහාම 
ෙලායගන ඉන්නවා නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ැහැදිලිවම තමන් දැන් 
කය ් සංසිේධි ක් ෙලන්යන්, වාය ෝ ධාතුව ෙකින්යන යත්යජෝ ධාතුව 
ෙකින්යන ආදී වශය න් ඒකට මුහුණ යෙනවා. යම්ක එක 
චිත්තක්ෂණ ක යවන්යන නූ. යම්ක නැවත යහාඳට මතක ති ාගනන් 
ඕනූ. එකම අරමුයණ් චිත්තක්ෂණ රාශි ක සති  ෙල කැයවනයකාට 
තම ි ඉදිරිප්ත් යවේච අරමුණ යම්ක ි කි ලා සම්යමෝසාවකින් යතාරව 
කි න්න ප්ුළුවන් යවන්යන.් එතයකාට යම් විදි ට අරමුයණ් ෙහිනවා 
නම්, ඒ අරමුණම කලයකාල යනාවී ෙලායගන ඉන්නවා නම් යලාකු 
ආරක්ෂාවක් සැලයසනවා. ‘ආරක්ඛ පච්චුපට්ඨානා’ කි ලා යම්ක සඳහන් 
කරලා තිය නවා. නැත්නම් ‘විසයාභිමුඛ භාව පච්චුපට්ඨානා’ ක ිලත් 
කි නවා. ගත්ත ප්ිම්බීම හැකිළීයමහමි හිත නිමග්න යවලා එහිම ප්වතින 
ෙව යහාඳට වැටයහනවා. යවන විදි කට කි නවා නම්, ය ෝගාවචර 
වචනය න් කි නව නම්, යමයතක් යව්ලා හිත ඇතුල් වීයම්ම ප්ිට වීයම්ම 
ප්ැවතුණා විශ්වාස ි. දැන් ඇතුල් වීමක් තිය නවා, එහි ප්වතින ෙව 
විශ්වාස ි. මත්තටත් ඇතුළු වීම් හතරක් ප්හක්  නකම් හිත කලයකාල 
යවන්යන නැති යව ි ක ිල විශ්වාස ක් ඇති යවනවා. එතයකාට යලාකු 
ආරක්ෂක ශක්ති ක් හිතට ඇති යවනවා. යමයතක් කරප්ු ප්ර ත්න නිසා 
මට  ම් කිසි හියත් අධිෂ්ඨාන ශක්ති ක් දැන් ඇති යවලා. නිවන් දැකලා 
නූ, ධාන ලෙල නූ, නමතු් යම් ඇති යවේච අරමුණ මත ප්වතිනවා. 

යමන්න යම් තත්ත්ව  එනවා නම් ඒකට කි නවා අප්ි 
ලැයෙන්නා වූ වටහාගන්න ප්ුළුවන් කාරණා; ප්ේචුප්ට්ඨාන . ප්ෙට්ඨාන  
යප්න්වන්යන් අප්ි අර කලින් කි ප්ු තායලටම ි. කායාදි සතර 
සතිපට්ඨානා ප ට්ඨානා වරේෙ වරේදා කරප්ු සතිප්ට්ඨාන ම තම ි සති ට 
මූලික ප්ෙනම යවන්යන්. ඒ නිසා සති  ප්ැහැදිලිවම තමන්යග් වැඩක්. 
කවුරැත් යෙන යෙ ක්වත් එයහම නැත්නම් යවන යෙයහත් යප්ත්තකින් 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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ඉන්යජක්ෂන් එකකනි් ගනන් ප්ළුුවන් යෙ ක්වත් එයහම නැතන්ම් යවන 
යකයනකුට අ නි් කරන්න ප්ළුුවන් යෙ ක්වත ්යනයම ි. වරේෙ වරේදා 
තමන් කළා වූ සතිප්ට්ඨාන ම ි. කා ාදී ක ිල ක ින්යන ආරම්භක 
අවස්ථායව ක  අනවු යන් කට ුතු කරන්යන්. යම් ආරම්භක, ප්ටන් 
අරයගන වරේෙ වරෙද්ා ගි  සති ම, ප්සපු්ස සති ට ප්ුදුමාකාර 
ප්ිහිටාධාර ක් යවනවා. ඒ නිසා මුලින් අප්ි සති  ප්ිහටින්යනත් කට ුතු 
කරන්යනත් එකම ඇෙහිල්යලන්ම ි. ඒ නිසා ෙුේධ ශාසන ටත් ‘ආගමක්’ 
කි න නම ගැළයප්නවා. යමාකෙ සූම ආගමකම් ඇෙහිල්ල මත ි 
ප්ිහිටන්යන්. නමුත් යම්යක ්යලාකු යවනසක් තිය නවා. ඇෙහිල්ල මත 
හිඳයගන අප්ි සත ි ප්ිහිටුවට ප්ස්යස් සති , සති  මත ප්ිහිටප්ු යවලාවට 
ඇෙහිල්ල ඕනූ නූ. අප්ිට යත්යරනවා, ප්රතක්ෂ යවනවා. ආ ි යම් 
ඇෙහිල්ලක් ඊට ප්ස්යස ඕයන නූ. ඒක යවන විදිහකට කි නවා නම්, 
ගත්තා වූ ඇෙහිල්ල, යම් ජීවිතය ්දීම ඇත්ත නැත්ත ෙලන්න ප්ුළුවන් 
ශක්ති ක ් යම් ඇෙහිල්යල තිය නවා. ඒක ි අර ෙවස් හයතන් ඔප්්ප්ු 
කරලා යප්න්නන්නම්, මාස හයතන් ඔප්්ප්ු කරලා යප්න්නන්නම්, අවුරැදු 
හයතන් ඔප්්ප්ු කරලා යප්න්නන්නම් ක ිල ක ින්යන්. යම් මරයණන් 
මත්තට යනයම ි. එයහම නැතුව ඒක ඉන්ද්රජාල කින් යප්න්වනවාත් 
යනයම ි. එයහම නැත්නම් යවන යකයනක ්ආසිරි ගනව්නවත් යනයම ි. 
ඇති කරගත්තා වූ සති  තව යකයනකුට නැති කරනන්ට ප්ුළුවන් යේකුත් 
යනයම ි. යම්ක ඕන යකයනකුට, යප්ායළායව් ෙදා විකුණන වීදුරැ ෙඩු 
වායග යප්ායළායව් ගැහුවත ්කැයඩන්යන් නූ කි ල ක ිනව වයග් ගහල 
යප්න්වන්න ප්ුළුවන්. ඒක ි සවයඥ න් වහන්යස් අර මූලික ආනිසංස 
හතක් යේශනා කයළ්. යම්ක කරලා ෙලනන්, යම්ක ඒහිප්ස්සික ි, 
ඕප්න ික ි, කරල ෙලන තරමටම ප්රතිඵල යප්න්නනවා. ඒක නිසා සති  
ප්ිළිෙඳව විසුේධි මාගයය  යෙන යම් අථයකථන  ආධුනකි ය ෝගාවචර ා 
යොයහෝම කුල්මත් කරවනසුලු ි. ආරාධනා ප්ූවයක ි. ඒ කි න්යන් 
වාප්ාර ක ්ප්ටන් අරගනන්යකාට නම් අප්ි ඒ වාප්ාරය ් තිය නන්ා 
වූ සුළු යස්වක ප්රශන්, මධස්ථ ප්රශ්න, විධා ක මට්ටයම් ප්රශන්, ආ තන 
ප්රශ්න, ක ින සූම යෙ ක්ම දැනගන්න ඕනූ. එයහම නැතිව අයප්් 
තාත්තායග් යකාම්ප්ැන ි යම්ක. එයහම නැත්නම් අයප්් වංශය න් 
ප්ැවතයගන එන වැඩ ප්ිළියවළ යම්ක, කි ලා අප් ිඉහළින් ඇවිල්ලා යම් 
වැයේ ප්ටන් අරගනන් ගි ාට කවදාවත් හරි න්යන් නූ. ඒකට ඒ හූම 
වැඩකම් අ තගාලා ප්ුරැදු යවන්න ඕනූ. ඒ නිසා ඒ කායල අප්ිට ඒ 
විධා ක ෙලතල සහිතව වැයේ ප්ටන්ගන්න ෙූ. අප්ි ආධුනිකය ක්ව 
ප්ටන් අරගන්න ඕනූ. ප්රිවාස කාල යෙන්න ඕනූ. 
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ආන්න ඒ වායග් තම ි සති  ප්ටන් අරගන්නයකාටත් සති  
ප්ිළිෙඳව සැම තැනක් ප්ිළෙිඳවම උත්සාහ කළ  ුතු ි. නම්ෙුවක් ඇතුව, 
ප්ට්ටමක් ඇතුව, නිලතල ක් ඇතුව යම්ක ප්ටන්ගන්න ෙූ. ආන්න 
එයහම ප්ටන්යගන ප්ටනය්ගන  නයකාට ඒ වැරදි තුළින් හරි  ූම 
තුළින් තමන්යගම්, තමනම් උප්කරම යහා ායගන ඉදිරි ට  නයකාට, ඒ 
තමන් වරේෙගත්ත හරිගස්සගත්ත ටිකම ි ඉස්සරහට උෙව් යවන්යන්. 
යම්ක යහාඳයටෝම උෙ ේෙ ඤාණ මට්ටමටම හිත ප්ත් යවනයකාට, 
ය ෝගාවචර ාට ප්ාරාවළලල්ක් වායග් චකරා ුධ ක් වායග් තමන්ටම 
යත්යරන්න ප්ටනග්නන්වා. තමන්ට විරැෙධ්ව යමාන ෙලප්ූම් යමාන 
විධිය ් අභිය ෝග ආවත් ඒ ය ෝගාවචර ා යමයනහි කරිීයම් සූර උණාට 
ප්ස්යස තාවකාලිකව වැයටන්න ඉඩ තිය නවා. නමුත් කවදාවත් ස්ිරව 
නම් වැයටන්යන් නූ. ඒක ි මතක් කරන්යන් සම්මසන ඤාණ ප්ැන්නට 
ප්ස්යස්, එයහම නැතන්ම් සම්මසන ඤාණ ප්ළිිෙඳ ප්රිච ක් ඇති උණාට 
ප්ස්යස් චූල ්සාතාපන්න කි න තත්ත්ව කට නම්ෙු නාම ක් යෙනව. 
ඒ ප්ුේගල ා ඒ තත්ත්ව  ප්ිරියහළාගන්යන් නැතිව ජීවත් වුයණාත් 
කවදාවත් ආය ් නිර ට අප්ාගත වීමකට ප්ත් යවන්යන් නූ. ඉහළටම ි 
තල්ලු යවන්යන්. ඉතින් ඒක නිසා සති  යම් ඇති කරලා යෙන තත්ත්ව  
මුලදී සූයහන කැප් කිරීමක්, කාලය න් ධනය න් කැප් කරිීමක් කළ 
 ුතු යෙ ක් ෙව යත්රැම්ගන්ඩ ඕයන. හැෙැ ි මුලින් මතක් කළා යම්ක 
ආධුනික ය ෝගාවචර ින්යග ආරම්භ ට ෙලප්ාන යෙ ක් ක ිල. නමුත් 
තවත් ප්ැත්තකින් යමතනින් සම්ෙන්ධ යවනවා හැම ප් යඞ්කය ්දිම 
මුලදී යම්ක සම්ෙන්ධ .ි මම දැන් උෙ ේෙ  ඤාණ  ලෙල තිය න්යන, 
මම චිත්ත විශුේධි  ලෙල තිය න්යන, මම ශීල විශුේධි  ලෙල 
තිය න්යන කි ල ප්ැත්තක අරන් තිේෙ විශුේධි ක් ඒ යවලායව් ඇඳුමක් 
ඇඳගනන්වා වායග් අඳින්න ෙූ. ඒ චිත්තක්ෂණය ් ශීල විශුේධි  ලැබි  
 ුතු ි. ඒ චිත්තක්ෂණය ් චිත්ත විශුේධි  ලැබි   ුත ුි. ඒ චිත්තක්ෂණය ් 
යම් ලොගත්ත ඔක්යකෝම ඤාණ ගන්න ඕනූ. ඒ නිසා හූම 
ප් යඞ්ක කම මුල යොයහෝමත්ම යමයනහි කිරීයමන්  කු්තව දැඩි 
යප්ළගැසම්ක් ප්ූවය කෘත කින් ප්ටන්ගන්න ඕනූ. 

යම්ක හැෙැ ි ප්ටලවාගනන් යවලාවක් තිය නවා. ඒ යමාකෙ? 
සමහර ය ෝගාවචරය ෝ යහාඳට හිත ය ාදායගන භාවනා කරනයකාට 
හැමදාම ආරම්භය ්දී යගායරෝසු ප්ිම්බීම හැකිළමී යහෝ යගායරෝසු 
ආනාප්ාන  ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. නමුත් ඒ ය ෝගාවචර ායග් 
ජීවිතය ් සති, සමාධි අඛණ්ඩව ප්වතනිවා නම්, ආරම්භය ්දීම, නැත්නම් 
ආරම්භය ්දීවත්, යම් ඕළාරික ප්මි්බීම හැකළිමී යහෝ ආනාප්ාන  ක ින 
මූල කමයස්ථාන  යනාදැන ී  න්න ඉඩ තිය නවා. එයහම යවලාවක 
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ආ ාසය න් හුස්මයගන යහෝ ප්ුම්ෙලා හකුළලා ෙලන්ඩ  නවා කි න 
එක යනයම ි යමතන අෙහස් කරන්යන්. එයතන්දී යත්රැම්ගන්න ඕනූ 
තමන් අඛණ්ඩව සක්මන ප් යඞ්ක  වශය න් දිනචර් ාව යහාඳට ගත 
කරනව නම් අර දැඩි ප්ර තන් ය දීම දිගනි් දිගට අවශ නූ. යමන්න යම් 
නිස ි යම් ය ෝගාවචර කරම, භාවනා මධස්ථාන යම් වැඩ ප්ළිියවළවල් 
හෙලා තිය න්යන්. එයහම නැත්නම් ඇත්තටම එක ජීවිත ක් ඇතුළත 
නිවන් ලොගනන් ෙැරි තරම්. හැමදාම යම් මුල ටික යහෝෙයහෝදා මයේ 
ෙමනවා වයග් කරකර ඉන්නවා නම් කවදාක්වත් අප්ිට නහය න් උඩට 
ඔළුව උස්සගනන් හම්ෙ යවන්යන් නූ. ඒක ි යම් ෙවස් හත, මාස හත, 
අවුරැදු හත කි න යේවල්, ආත්ම හතක් ෙුදුවරැ හත්යෙයනක් ප්හළ 
යවනකල්, කාල ක් ප්හු උණත් වැයේ සිේධ යනායවන්න යහ්තුව - 
යමාකෙ? අර යහෝෙ යහෝෙ මයේ දානවා වයග්, ගනිිගාන ෙණ්ඩ අතුල්ල 
අතුල්ල ඉඳලා අත් යෙක යවයහස යවනයකාට ආ ිත් ෙහා තෙනවා. ආ ි 
ටික යවලාවකින් ආ ි අතුල්ලන්න ප්ටන්ගන්නවා. එයහම කවදාවත්ම 
ඉවර කරනන් ෙූ. ඒක නිසා අර මුල් ප්රයේශය  යගාඩාක් ශක්ති  වැ  
කරනන් ඕනැ ි ක ින එක යෙකක්, තුනක්, හතරක් වරෙද්ාගත්තාට 
ප්ස්යස් ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගන්නවා, යම් විදිහට ගත්තා වූ ගැම්ම බිම 
යනාතො දිගට යගනි න එකත් යලාකු ශක්ති ක ් වැ  යවන ෙව 
යත්රැම් ගන්නවා, කි න කාරණාවට කරන නම්ෙුවක් තම ි. ඒ නිසා ඒ 
යවලායවදී නූදැය ා මිතරය ෝ භාරගැනමී්, යගවල ් යදාරවල් එක්ක 
සම්ෙන්ධකම් යවන යමාන යේ ආවත් ඒව ඔක්යකාම ෙහා තෙලා තමන් 
ඇති කරගත්තා වූ සති සමාධි යෙක ඉදිරි ට යගන න්ට නම් තමන්ම 
තමන්යග වැරදිවලට නම්ෙු කරනන් ඕනූ. ඒක නැවත ප්ටන්ගන්න 
අමාරැ ි. අවුල් කරගන්න ප්ුළුවන්. අවුල් යනාකර ඉන්න එක තම ි 
පග්ගහිත විරිය ක ිල ක ින්යන්. ඒ කි න්යන් ආරම්භ වී ය ට වැඩි  
යවනස්. 

හුඟාක්ම දුවයල ි අයප්් ය ෝගාවචරය ෝ යම් ප්ැත්යතන්. 
කට ුත්තක් හදිස්ස ික් ඉදිරිප්ත් යවේච යවලාවක ඉස්යසල්ලාම ෙහා 
තෙන්යන් තමන් ඇති කරගත්ත සති . ඊට ප්ස්යස් ෙවසක් යෙකක් හරි 
වරැවක් යෙකක් හරි අර සැහැල්ලු ජීවිත  ගත යකරැවට ප්ස්යස් අනික් 
ගමන වීදුරැ මාලිග කට ගලක් ගැහුවා වායග් ඒක අවුලක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා. යම් තමන් ෙහා තෙන්යන් යකාේචර යවයහසකර යෙ කේ? 
යකාේචර තමන්යග්ම යල්වලින් මසව්ලින් හම්ෙු කරගත්ත යෙ ක්ෙ? 
කි න එක ප්ළිිෙඳව අන්තිම සුකුමාල ගති ක් යප්න්වන්යන් 
ය ෝගාවචරය ෝ. අන්තිම සුයඛෝප්යභෝගී ගති ක් යප්නව්නවා. නමුත් ඒක 
ඊට ප්ස්යස හෙන්න ගි ාට ප්ස්යස නැවත අර තිෙුණ මට්ටමට  න්න 
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යකාේචර කාල ක්, යකාේචර ශරම ක්, යකාේචර විශව්ාස භංගත්ව ක් 
ඇති යවනවාෙ? ක ිලා ෙලනයකාට සමහරැ ස්ථාන අතහැරල  නවා. 
කරම ට ෙනනිවා. ගුරැවර ා අතහරිනවා. ඒ යමාකවත ්නිසා යනයම ි, 
තමන්යගන් යවේච වැරැෙේට තමන් නම්ෙු යනාකරන නිසා. ඒ නිසා ඒ 
කාරණාව දැනගැනමීත් යම්ක මම ම උප් ාගත්ත යෙ ක්, යම් උප් ා 
ගත්ත යේ වටිනාකම මටම ි. සවයඥ න් වහන්යස්ටවත් යේවෙත්තටවත් 
කයතෝලික මනෂුය කුටවත් මුස්ලමි් මනුෂය කුටවත් රජය ් ෙුේධ 
ශාසන අමාතාංශ ටවත් යනයම ි, මටම .ි ඒ නිසා මම යම්ක බිම 
තැෙුයවාත් මම ම මට කරගන්න, ය ෝග ජීවිත ට කරගන්න ප්ාඩුවක්. ඒ 
අතින් ෙලනයකාට නම් හැම තැනම ළිං කප්න ගති  යහාඳට යප්්නවා. 
ඒක යම් එක්යකයනක්යග යෙෝෂ ක් යනායව්, ප්ෙු්ගල යෙෝෂ ක්. එයහම 
වුණාට ප්ස්යස් තමන්ම ප්රිිසිදුව සති  ප්ිහිටුවප්ු යමායහාත තමන්ටම 
යප්්න්න ප්ළුුවන් යේවතව් කින් වායග්. අයන් මට ඒ කායල් නම් යමයහම 
ඉඳගන්නයකාටම යම් යම් විදි ට ආවා ක ිලා හිතනයකාට හිත 
වැයටනවා. රත් යවේචි තැනක ති න ඉටිප්න්ෙමක් වයග් ප්ත්තු යවලා 
යනයම ි උණු යවන්යන, නිකම්ම උණු යවලා වැක්යකයරනවා. ඒ 
තරම්ම සති  ඉදිරිප්ත් කරගත්යතාත් සෘජු වුයණාත් වී නන්ඩවුක් වායග් 
විෙයගන  නන් ප්ළුුවන් හම සිවි  ප්සාරැ කරයගන. නමුත් වී නන්ඩුව 
කි න්යන් එේචර හ ි  එකක් යනයම ි. ප්ැත්ත වැටිල ඇල්ලුයවාත් කුඩු 
යවලා  නවා. එකලස් යවලා එල්ල යවලා වැදුයණාත් කායගන  නවා 
ඇයට්ට  නකම්. අන්න ඒ වයග් සතිය ් තිය නවා ප්ුදුමාකාර ශක්ති ක්. 
හැෙැ ි ෙල යර්ඛායව් වැඩ කරනඩ් ඕයන. අමයරට ගහන්න ෙූ. ආවට 
ගි ාට ගහන්න ෙූ. ඒ තරම්ම ප්ිහි ක දැල්ල වයග් ඉතාම වටිනවා. ඒ 
නිසා හැම යවලායවම ඒක යකාප්ුවක දාලා ආරක්ෂා කරගන්න ඕනූ. 
වැඩ කරන යවලාවට ඒ දැල්ලම තමන්යග් ජීවිත ට ආරක්ෂාව 
සලසනවා. 

ඒ නිසා සතිප්ට්ඨානය ්දී ෙක්වන සති  විශුෙධ්ි මාගයය ් 
යප්න්වන්යන් රැකි   ුත්තක්, විශාල ආ ාස කනි් ප්ර ත්න කින් කළ 
 ුත්තක් විදිහට. යමනන් යම්ක, යම් කි න තත්ත්ව යතරැම් අරයගන 
හරි ට සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන් වහන්යස් යෙනව උප්මාවක්, සේෙන්ත කුයල් 
ඇයතක් - ෙළ සහිත ඉතාම ෙලවත්, ශක්තමිත්, ඒ සතායග් හත්යප්ාළක් 
බිම ගූයවනවා. යහායඬත් බිම ගූයවන තරම් දිග ි. නමුත් කවදාවත් යම් 
ඇතා යහායේ ප්ාගාගන්යන ්නූ. නදිාගන්න ගි ත් කඳ උඩ ති ාගනන්වා. 
වතුරකට ග ිත් වතුයරන ් උස් කරලා ත ිායගන ඉන්නව. යමාකෙ, 
ෙන්නවා තමන්යග සේෙනත්කමට යහායේ ප්ාගාගත්යතාත් ඒක  ට 
කරගත්යතාත් උන්දැයග් හමාර  එතන ෙව. යම් යහායේ අග ඇතාට 
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ඉදිකට්ටක් ගන්න ප්ුළුවන් තරම් සි මු් වැඩක් කරන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් 
තිය නවා. අන්න ඒ වයග් තම ි ය ෝගාවචර යග සති . ඒක 
ප්ාගාගත්තාට ප්ස්යස් අයන්! එේචර විනාශ ක් ඒ ය ෝගාවචර ට 
ඇත්යත නූ. ඒ යමාකෙ? ඒක උප් ාගන්න ගතත් ප්ර ත්න  අප්ි 
යත්රැම්ගනන් ඕනූ. ඒ නසිා අයප්්ම ය ෝග ජීවිත ට තම ි අප්ි නම්ෙු 
කරනන් ඕනූ. ඒකත් වැරදි එකකට යනායව ි, සත ි ඉදිරිප්ත් කරයගන 
 න වැඩ ප්ිළියවළට. එයහම ගිය ාත් නම්, ඒ කි නය්න මුලින් මුලින් 
ය ාෙප්ු ආය ෝජන නාස්ත ි යවන්න යෙන්යන් නැතවි ඒක ශීලය න් 
සමාධිය න් වී යය න් ශරෙධ්ායවන් යහාඳට යප්ෝෂණ  කරනවා නම්, ඒ 
සති  එනව  ම් කිසි යවලාවක වතුයරන ් උඩට නහ  ඔළුව 
උස්සාගත්තා වයග් වියව්කය න් ඉඳයගන සති  වඩනන් ප්ුළුවන් 
තත්ත්යවකට ප්ත් යවනවා. එයහම නැත්නම් සති  තමා වශය න් 
ඇවිෙයගන  නන් ප්ළුුවන් ශක්ති ට ප්ත් වුණාට ප්සය්ස අන්න නකින් 
ඉඳල සති  වඩනන් ප්ුළුවන් යවලාව. යකා  ිවැඩක් කළත්, යකා  ිවිෂම 
ප්ුෙග්ලය ක් ළඟ සිටි ත්, උයේ අවදි යවන යවලාව යව්වා! රාතරි නනි්ෙට 
 න යවලාව යව්වා! හැම යවලායවදිම  ම් කිසි ප්රමාණ ක ප්වතින 
සති ක් තිය නව. ඒ නසිා අර යකාේචර තල්ලු යකරැවත් බිම 
වැයටන්යන නැති යෙෝනකි්යකක් වයග් ආන්න ඒ යවලායව තිය නව 
සති ට අඬහැර ප්ාන්න ප්ුළුවන් සිංහ නාෙ කරනන් ප්ුළුවන් ශක්ති ක්. 
අන්න එතයකාට කි න්න ප්ුළුවන ් සතිය ් උප්ට්ඨාන රස  ක ිලා. 
උප්ට්ඨාන කෘත  ක ිලා. උප්ස්ථානය ් ප්වතිනවා. රජ යකයනකුයග් 
උප්ස්ථා ක ා වයග්. ෙුදුරජාණන් වහන්යස්යග් උප්ස්ථා ක ා විදිහට 
ආනන්ෙ සව්ාමීන් වහන්යස් හිටි ා, උන්වහන්යස් සති ටත් අගර ි. 
උප්ස්ථාන ටත් අගර ි. අනන් එතයකාට සතිය න් අප්ට වැඩ ගන්න 
ප්ුළුවන්. මුල් කායල් ෙූ, මුල් කායල් අප්ි සති ට වැඩ කරන්න ඕනූ. 
ආන්න ඒක ශක්තමින් වණුාට ප්ස්යස අප්ිට ප්ුළුවන් සතිය න් වැඩ 
අරගන්න. එතයකාට ක ිනවා ඒකට ‘සති ෙල ’ කි ලා. ප්ටිසම්භිදා 
මාගයය ් සති  යෙන රස  යප්න්වන්යන් උප්ට්ඨාන රස  කි ලා. ඒකට 
යප්න්වනවා ‘සති ෙල ’ කි ලා ක ින්යන් යමාකකේ? සති  කැඩිේච 
යවලාවක හිත කම්ප්න  යනාවී ප්වතින්නා වූ ශක්ති ට කි නවා සති 
ෙල  කි ලා. සති  තිය න යවලාවට යනයම ි සති ෙල  යප්්න්යන, 
සති  කැඩිේච යවලාවට ි. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ායග ්සති  කැයඩන්න 
කැයඩනන් ශක්තිමත් යවනවා. ෙන්නව යම් යවලාවට යහ්තු වුණා, යම්ක 
නිසා කැඩුණා, දැන් නැගිට්ටා. ඒ යමාකෙ? සති  ප්වතනි යවලාව වැඩි ි, 
නැති යවලාව අඩු ි. ඒ වායග්ම තම ි සත ි ප්ැවැත්වීමට අවශ කරන 
වියව්ක , නිශ්ශේෙ භාව , තමන්යග් වැඩක් තමන් කරයගන ඉන්න 
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ගති ට ය ෝග ජීවිත  හදායගන තිය න්යන්. ඒ නිසා ඕනූම යේකට 
ඉදිරිප්ත් වුණාට ප්රශ්න ක් නූ. ෙනන්ව යම්කට ගි ාම සති  කැඩුණ, 
දැන් කැඩිල. හැෙැ ි කැඩිලා ෙව ෙන්නවා. සති  ආප්හු ප්ිහිටවප්ු ගමන් 
අර තිෙුණාට වැඩි  ෙලවත ්යවලා හිටිනවා. ඒ නිසා සතිය ් ප්ුදුමාකාර 
ගති ක ් තිය නවා, වැරදිවලම  ි හැයෙන්යන්. වැයටන්න වැයටන්න 
නැගිටින ගති ක් තිය නවා. හැෙැ ි යම් කි න්යන් ස ි ට ප්නහට වඩා 
යහාඳට දි ුණු කරප්ු සත ික් ගැන ි. ඉතින් අප්ි ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්න ඕනූ යම් යප්ාත් යෙයක්ම තිය න අෙහස්වලින් අප්ිට ප්ළුුවන් 
ශක්ති ප්රමාණය න් සති  දි ුණු කරයගන අන්තමිට සති  අප්ිට 
උප්ස්ථා කය ක ් වායග්, තමන්යග් යසෙයළකුයග් ප්ැත්යත් එල්යලන 
කඩුවක් වායග් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා නම්, ඒ ප්ුේගල ාට සති  ප්ිළිෙඳව 
යහාඳට අඬහැර ප්ාන්න ප්ළුුවන.් එයහම නැත්නම් සිංහය ක් වයග් සිංහ 
නාෙ කරන්න ප්ළුුවන්. ඒක ි සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කයළ් ‘සාධු 
ි්තා ස්තා ්බාිං සමජ්ඣගන්ති’ ‘මම මනා යකාට ප්ිහිටුවාගත්ත 
සති  නිසා, අයන්! යම් දුෂ්කර කරි ාව ඉවර කරලා මට යම් යෙෝධි  
සාක්ෂාත් කරගන්න ලැෙුණා’ කි ලා. 

ඒ නිසා අප්ි සති ට  ම් ප්රමාණ ක් යම් තාක් කල් ආය ෝජන  
කරලා තිය නවා නම්, ස ිලු යෙනාටම ඒ සතිය ම ආරක්ෂාව ි, ඒ 
සතිය ් ආරක්ෂාවම අප්ට සරණ ි ප්ිහිට ි ක ිලා හිතායගන, ඊට කලින් 
ඇත්තා වූ වී ය  අත යනාහැර ඊට ප්ස්යස ඇත්තා වූ සමාධි  එල්ල 
කරයගන නිතයරෝම සති, සමාධි යෙක වඩාගැනීමට අෙ යම් අප්ි ඉදිරිප්ත් 
කරගත් ධමය යකාට්ඨාශ ත් තමතමන් විසනි් ඉතාම කැප් කිරීමකින් 
සප් ාගන්නා ලෙ අත්දැකමීත් යහ්තු යව්වා! වාසනා යව්වා! ක ින 
ප්රාථයනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. අප්ි 
ෙලායප්ායරාත්තු යවමු, මීට අමතරව සති  ප්ිළිෙඳව ඇත්තා වූ ප්ුංචි ප්ුංචි 
යකාටස් ඉදිරි යේශනාවලදී ඉදිරිප්ත් කරගන්නට. යමප්මණකනි් අෙ ධමය 
යේශනාව හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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6-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
ප්ිරිසක් වශය න් නැවත නැවත රැස් යවමින් යම් වායග් වටිනා වස් 
කායලක වටිනා සූතර ධමය ක් වන සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිය න් 
ති ායගන ි යම් ධමය සාකේඡා, ධමය යේශනා මාලාව ප්වත්වන්යන්. 
සතිප්ට්ඨාන සුතර  ඉදිරිප්ත ්කරගත්තට ප්ස්යස අෙ යම් අප්ි එකතු යවන 
හ යවනි වායර, නැත්නම් හ යවනි ප්ැ . ඒ ෙක්වා අප්ි ඉතාමත්ම 
කරමිකව යහමිහිට යහමිහිට වචනය න් වචන ට විගරහ කරමින් සතර 
සතිප්ට්ඨාන න්යගන් ප්ළමුවැනි සතිප්ට්ඨාන  උේයේස වශය න් 
ඉදිරිප්ත් කරන, සාරාථය ක් ඉදිරිප්ත් කරන “කා්ය කායානුප්සස ීවිහරති, 
ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” 
කි න ස්ථාන ට ි දැන් ප්ත් යවලා තිය න්යන්. යමහිත් අප්ි ආතාප් 
ගුණ , සම්ප්ජඤ්ඤ ගුණ , සතිමා කි න සතිමත් යකයනකුයග් ගුණ  
කි න කාරණා තුන ඔස්යස් ප්ිළියවලින් ඇවිල්ලා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් 
ප්රධාන අථය , ප්රධාන සාර , ප්රධාන ගත  ුතු අථය  වන සති ට ි 
ප්ිවිසමුක් ලොගත්යත. ඒ නිසා අප්ි භාවනා කරන ප්ිරිසක් වශය න් 
දැනගත  ුතු, දැනටමත් ෙන්නා කාරණා රාශි ක් යගානු කරගනන් 
ය දුණා. ඒ යගානුව ඇති ඇත්තන්ටම තව ටිකක් සති  ප්ිළිෙඳව, 
වියශ්ෂය න්ම තමන් යම් කරයගන  න වැඩ  ප්ළිිෙඳව උනන්දුව, 
මධ ය , ආත්ම සන්තෘප්්ති  ඇති වීම සඳහා කරැණු ටිකක් අෙ 
ඉදිරිප්ත් කරන්න ි ලූසත්ි යවන්යන්. ඒ නිසා සමහර විටක අෙ 
ඉස්යසල්ලාම ෙණ අහන යකයනක් ඉන්නවා නම් යම්ක මැදින් 
ප්ටන්ගත්තා වයග් ක ිලා හයිතන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම නමුත් සති  
කි න ධමය  මහා ප්ුදුමාකාර, සාර්වයභෞමික, සූම තැනටම, සූම 
යකනාටම, සූම යවලාවටම, ගැළයප්න ස්වරූප්  දිහා ෙලනයකාට රස 
විඳිනන් ෙූ කි න්නත් ෙූ. මිථාෙෘෂ්ටිකය කුට උනත් එහි ඇත්තා වූ 
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ඇතුළතට ය ාමු කරවන ආරාධනා ප්ූවයක භාව  ප්ළිෙිඳව සියත් විකසිත 
භාව ක් ඇති යවනවා. 

යකයස් නමුත් අප්ි සිහිප්ත් කරගනිමු යම් සති  ඉතාමත්ම 
අප්රකට, ප්රසිෙධ්ි ට කැමති නැති, එයහම නමුත්  ම් තැනක ඇවිල්ලා 
ඉඩමක් අල්ලගත්යතාත් ආ ි අම්යම් මුත්යත් කීවත් යෙන්යනත් නැති 
ජාතිය  චරිත ක්. විචිතර චරිත ක් යනයම .ි ය ෝගාවචර ා විසින් 
විචිතරත්ව ට ප්ත් කළ  ුතු චරිත ක්. ඉතාමත්ම ලැජ්ජ භ  සහිත 
චරිත ක් වයග ි යප්යනන්න තිය න්යන්. ප්රධාන නළුවා යනයම ි 
නාඩගයම්. නමුත් ආරම්භය ්දී එයහම වුණාට අවසායනදී තමන් 
අල්ලාගන්නා අල්ලාගනන්ා සූම ක්යෂ්තර කම ෙල  තහවුරැ කරමින් 
ආය  කාටවක්වත් ඉඩ යනාතො ඉදිරි ට  න ගමයන්දී, අවසානය ්දී 
සම්ප්ූණය සම්යෙෝධි ඥාන  ප්ිණිසම වග ක ිනන් ප්ුළුවන් තරමට ෙල  
තහවුරැ කරගන්න, හනී් නයූලන් වැඩ කරන ධමය ක්. ඒ ධමය ට උර දී 
ළ  දී කට ුතු කරනන් ෙැරි නම් ඒ ය ෝගාවචර ා ප්සුොන යකයනක් 
ෙවට ප්ත් යවනවා. ඉදිරි ට යනා න යකයනක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 
යොයහෝයෙනා අතර සැඟවීගන්නා තත්ත්ව කට ප්ත ්යවනවා. ඒ නිසා 
සති ධමය  හඳුනායගන ඒ ධමයය ් ඇත්තා වූ මනසර්ගික ගුණ, සැඟවී 
ඇත්තා වූ විභව ශක්ති  නතු කරගන්න නම් ඉතින ්සවයඥ න් වහන්යස් 
කි ාප්ු යේ, හතීයකාන හාත්ප්සින් දැනගන්ට ඕයන. දැනගනන්යකාට 
යත්යරනවා අප්ිට යම් සවයඥ න ් වහන්යස ් ආසිරි ගන්වලා ලැබිේච 
යෙ ක් යනයම ි. සති  අප් ිවිසින් මතු කරගත  ුත්තක,් ඉදිරිප්ත් කරගත 
 ුත්තක්, ඔප් ෙමාගත  ුත්තක්. අප් ිදැනටමත් ඒකට ය දිල ි ඉන්යන්. අප්ි 
දැනටමත් එහි  ම් කිසි මණූත් ඔප් ෙමායගන තිය නවා. නමුත් එහි 
ඇත්තා වූ ප්ූණය ශක්ති , ප්ූණය හැකි ා ඔප් ෙමාගැනමී සවයඥතා ඥාන  
ෙක්වාම ඉහළට විහියෙනවා. 

සතර සතිප්ට්ඨාන, නැත්නම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ඇත්තා වූ 
මූලික කරැණු හතර, යප්ළගසව්ලා තිය න්යන කා ානුප්ස්සනා, 
යව්ෙනානුප්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, ධම්මානුප්ස්සනා ක ින එක, 
කටප්ාඩමින් වුණත් යකයනක් ෙන්නා යෙ ක්. එ නිුත් ඒ සති ට 
ප්ට්ඨාන  වශය න්, ප්ෙනම වශය න්, ආරම්භ  වශය න්, කය ් ‘ක  
අනුව’ ෙලන ගති , යව්ෙනාවන්හි ‘යව්ෙනාව අනුව’ ෙලන ගති , හියත් 
‘හිත අනුව’ ෙලන ගති , අනිකුත් ධමයතා ‘ධමයතා අනුව’ ෙලන ගති  
කි ලා කරමය න් උසස් ආ ය උත්තම භාව ට ප්ත් කරන, කරමය න් 
ගැඹුරැ භාව ට ප්ත් කරන ප්ෙනම් හතරක ුි සවයඥ න ්වහන්යස් යමතන 
යප්ළගස්වන්යන්. ඒ යප්ළගැස්වීමට ඉස්යසල්ලාම යප්නව්න්යන් 
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ඉතාමත්ම ඕළාරික වූ ක . ඒ ක ත් ප්ඨවි, ආයප්ා, යතයජා, වාය ා 
කි න්නා වූ මූලික යගායරෝසු රූප් ධමය මත ප්ෙනම් කරයගන තිය න 
ෙවත් ඒ හතයරනුත් ඉතාම ප්රකට වූ වාය ා රූප් , වාය ා යප්ාට්ඨේෙ 
රූප්  මුල් කරයගන, ප්ෙනම් කරයගන සතර සතිප්ට්ඨාන  විහියෙන 
ෙවත් අප්ි ග ි ප්ාර මතක් කරගත්තා. එම නිසා ඉන් එහාට ඇත්තා වූ, 
අටුවාචාරීන් වහන්යස්ලා විසින් අනකිුත් සංගරහ ගරන්ථවල ෙක්වන විදි ට 
සි ුම් සූක් ෂම රූප් යකාට්ඨාශ ෙක්වා ප්ැතිරීම, එ ිනුත ්ඊටත් වඩා සි ුම් 
නාම ධමය ෙක්වා සති  ප්ැතිරවීම සතිප්ට්ඨානය ් ‘ආතාපි, සම්පජා්නා, 
සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා, ්ොමනස්සං’ කි න කාරණා හතර 
ඇත්තා වූ යකනාට ඉදිරි ට කරමය න් ඉයේම සිෙධ් යවන ගති ක් 
තිය නවා. ආන්න ඒ සිේධ යව්ගන  නයකාට ස ිුම් රූප් ධමය, නාම ධමය 
කරමය න් විකාශ යවන හැටි විවිධ ප්ැතිවල විවිධ ආකාරය න් විවිධ 
සූතරවල සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරලා තිය නවා. ඒ යේශනා 
කරමවලට යේශනා විලාශ කි ලත ් ක ිනවා. යේශනා කරම කි ලත් 
කි නවා. ඒවා ප්ුේගල අධාශ න් හැටි ට යවනස් කරනවා. ඒ වායග්ම 
ස්ථාන හැටි ට, යව්ලාවල් හැටි ට තැනට ගැළයප්න තායලට සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් සවයඥතා ඤාණය න් දැකලා යේශනා කරලා තිය නවා. 
එවුවා අප්ිට එක එක ප්ැතිවලින් ෙලනයකාට ප්ුදුම රස ක්, ප්ුදුම 
යනානිමි රස ක් යගන යෙනව. 

ඒ අනුව ෙලනයකාට කය ් ක  අනුව ෙලමින් වාස  කරනන්ා 
වූ ය ෝගාවචර ා කය ් ක  අනුව ෙලමින්ම නිවනටම  නවා යනයම ි. 
ඒක ප්ිවිසමුක.් ඒක ආරම්භ ක්. යොයහෝම විචිතර මකර යතාරණක් වයග් 
යෙ ක්. නැත්නම් සඳකඩ ප්හණක් වයග් යෙ ක.් සඳකඩ ප්හණ 
තිය න්යන් ප්ඩි යප්ළ ප්ාමුල. මකර යතාරණ තිය න්යන ් ඒ ගමන 
ආරම්භය ්. ආන්න ඒයක් විචිතරතාව ඇති වුණාට ප්ස්යස් කරමය න් ඒක 
සි ුම් භාව ට යග්නවා. ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් ඉතාම ප්හසු 
තැනින්, ආධුනික ය ෝගාවචර ට වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව වශය න් 
ගන්නා වූ හුසම් නාසිකාගරය ් හැප්මී, එයහම නැත්නම් හුස්ම නිසා ඇති 
යවන්නා වූ උෙරය ් ප්මි්බීම හැකිළීයම් හැප්ීම ආදී තැනක් මතු 
කරයෙන්ට අනුමත කළාට එ ින් අෙහස් කරන්යන නූ ය ෝගාවචර ට 
ඒ දැනුම ප්රමාණවත් යවනව ි කි ලා වැයේ හමාර කරන්න. ප්රමාණවත් 
යවන්යන් ආරම්භ ක් ලොගන්න ප්මණ .ි ඒයකත් වටිනාකමක් 
තිය නවා. යමාකෙ? හුඟයෙයනක් - යමතැන රැස් යවලා ඉන්න ප්ිරිසට 
අදාළ නැතත් - ෙහුශෘත භාව  ප්ිණිස මතක් කරගන්න ප්ළුුවන්, අප්ි 
භාවනාවට අභව , අප්ිට භාවනා කරන්න ෙැරි , අප්ිට භාවනා 
කරනන් යවලා නැති , අප්ි ප්ාප්තර , ආදී වශය න් කලප්්නා කරලා 
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භාවනාවට ප්ිවිසමුක් යනාලොම ජීවියත් හමාර කරමින් ඇවිදිමින්  න 
ෙර ගානක් මිනිස්සු ඉන්නව ෙුෙධ්ාගයම්. අෙ කායලත් ඉන්නවා. ඒ 
ඇත්තන්ටත් ආරාධනාවක් තිය නවා සවයඥ න් වහන්යස්යගන් යම්ක 
යම් ඉතාම යගායරෝසු තැනින් ප්ටන්ගන්න කි ලා. නමතු් එ ින් හිතන්න 
නරක ි එ ින් සි ල්ල හමාර යවනව ි කි ලා. 

ඒ නිසා ඒකට නිෙශයන ක ්වශය න් යප්න්වන්න ප්ළුුවන්. එක 
ෙවසක් මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට 
ප්ත් යවලා කමටහනක් ඉල්ලා සිටිනවා ‘මම අප්පම්ත්තා, වූපක ් ට්ඨා, 
කි ල ප්රමාෙ නැතිව කැයලක් තනි යවලා භාවනාවක් කරනන් කැයල්ට 
 න්න හිත ි කි ලා කමටහනක් යෙන්යට ි’ කි නවා. අන්න එතනදී 
සවයඥ න් වහන්යස් සතිප්ට්ඨාන මූලික යගායරෝසු තැන අතට යෙන්න 
කලින්, මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්යග් දැනුම අවුස්සනවා. උරගා 
ෙලනවා. දැනුම ප්ිළිෙඳව යහාඳ විො ප්රීක්ෂණ ක් කරනවා. හරි ට මිහඳිු 
මහරහතන් වහන්යස ් ලඞ්කාවට වැඩම කරප්ු අවස්ථායව් 
යේවානම්ප්ි තිස්ස රජතුමායගන් ඇහුවා වායග්. ඒක වටවළල්යල්  න 
ප්රශ්න ක්. නමුත් යේවානම්ප්ි තිස්ස රජ්ජුරැයවා ප්ිටයප්ාට 
ප්ටලවාගත්යත් නැති නිසා හරි ට උත්තර දුනන්ා. එතයකාට මිහිඳු 
මහරහතන් වහන්යස් දැනගත්තා යම ා රජකමට ගැළයප්නවා. ඒ විතරක් 
යනයම ි, සක්විති රජකමටත් එහා ගි ා වූ යම් ආ ය වින ට ධමය ට 
ගැළයප්නවා ක ිලා තම ි යම් ධමය  අයත් තිේයේ. ආන්න ඒ වයග් 
ප්රශ්න විමසීමක් කරනවා මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්යගන් 
සවයඥ න් වහන්යස්. එතනදී අහනවා මාලුඞ්කප්ුතත් ! උඹ යමාකෙ 
හිතන්යන්?  ම් කිසි ප්ෙු්ගලය ක් රූප් ක් - ඇහින ්ෙත  ුතු, හඳුනාගත 
 ුතු, රූප් ක ්දැකල නූ, ඒ වයග්ම ෙකින්යනත් නූ, ෙකනි්න යව ි කි ලා 
හිතකුත් නූ, එයහම කල්ප්නාවකුත් නූ. යමවැනි රූප් ක් ප්ිළිෙඳව ඒ 
ප්ුෙග්ල ාට රාග ක් යහෝ යප්ර්ම ක් යහෝ ඡන්ෙ ක් යහෝ ප්හළ යව  ික ින 
එක සව්ාභාවිකෙ, නැේෙ? ක ිලා. රූයප් දැකලත් නූ, ෙකිනන් යවන්යනත් 
නූ, ෙකමිිනුත් යනයම  ිඉන්යන, ඉස්සරහට ෙක ිි ක ිල කලප්්නාවකුත් 
නැහැ. එයහම යෙ ක් ප්ළිෙිඳව ‘රා්ගා වා ්පමං වා ඡ්න්ො වා’. ඒ 
වායග් යෙ ක් ස්වාභාවිකෙ? ඉතින් මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීනව්හන්යස් 
කි නවා, “අවසර  ිස්වාමීන්වහන්ස, එයහම යෙ ක් යවන්න ෙූ.” “චක්ඛු 
වි්ඤේයය රූපා අදිට්ඨා අදිට්ඨපුබ්බා, න පස්සති න ච ්ත ්හාති, 
ප්ස්සයයන්ති.” දැක්යකත් නූ. දැකලත් නූ. ෙකිමිනුත් යනයම ි ඉන්යන්. 
ෙකින්න ක ිලා හිතකුත් නැහැ. එයහම රූප් ක් ප්ළිිෙඳව එතයකාට 
යප්ර්ම, රාග යමානවක්වත ් ප්හළ යවනන් විදි ක් නූ. ඊට ප්ස්යස 
සවයඥ න් වහන්යස් අහනවා, එයහනං කනින් ශේෙ ක් සම්ෙන්ධව, 
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අහලත් නූ, අහමිනුත් යනයම ි ඉන්යන, අහන්න යව ි කි ලා 
අෙහසකුත් නූ, එයහම යෙ ක් ප්ිළිෙඳව රාග ක්, යප්ර්ම ක්, ඡනේ ක් 
ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්ෙ ක ිලා- ඒ ආ තන හ  සම්ෙන්ධවම ප්රශ්න 
කරනවා. ඒ හ  ආ තනය ්දීම මාලුඞ්කප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස් 
කි නවා, එවැන ියෙ ක්, එවැන ිරාග යප්ර්ම ආශාවල ්ප්හළ යවනන් ඉඩක් 
නූ කි ලා. ඒක යහාඳ අවුස්සලා ෙැලිල්ලක්. ඊට ප්සය්ස යම්යකන් ඇති 
යවේච සතුටට, ඒ මතු යවේච ප්රශ්න නිසා මාලුඞ්කප්ුත්ත 
යතරැන්වහන්යස් වැටහිේච ප්රමාණය න් ‘රූපං දිස්වා සතිමුට්ඨා 
පියනිමිත්තං මනසකි්රා්තා...’10 කි ලා උදාන ගාථාවක් සඳහන් 
කරනවා.  ම් කිසි යකයනක් ඇහැට ප්රි  රූප් ක් දැකලත් අසතිය න් 
අමනසිකාරය න් ඒ රූප්  දැක්කා නම් ඔහුට ඒ උප්දින්නා වූ රාග , 
යප්ර්ම , ඡන්ෙ  නිසා ඔහු ඒ රූප්  ප්ිළගිනන්වා, ඔහු නිවනනි් ඈත ි.... 
කි ල උදාන ගාථාවක් සඳහන් කරනවා. ඒක හරි ට අර ජාඩි ට මූඩි  
වායග්, ඒ අරයගන ගි  ප්රශන් දිහාවට යහාඳ නිමාවක් යහාඳ නිගමන ක් 
ෙවට ප්ත් යවනවා. ඊට ප්සය්ස සඳහන් කරනවා එයහම රූප් ආශාවකින්, 
රූප් තණ්හාවකින් යතාරව රූප් ක් දිහා ෙැලුවාම කවදාක්වත් ඒ රූප් ට 
ඒ ප්ුේගල ා  ට කරයගන හිටින්න ප්ුළුවනක්මක් නූ, ඔහු 
ඒකාන්තය න්ම නිවනට සමීප් ි නවිනට ළඟ  ිකි ලා මාලුඞ්කප්ුත්ත 
ස්වාමීනව්හන්යස් යේශනා කරනවා. සවයඥ න් වහන්යස් ඒක තුනව්රක් 
සාධුකාර දීලා ශ්රී මුඛ  යේශනාවක් වශය න් යම් ගාථා ඉදිරිප්ත් කරනව. 

ඉතින් යම්ක භාවනා කරන ඇත්තන්ට ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත දාලා 
ගළප්ලා ගත්යතාත් අප්ි එදා ධමය යේශනායව්දී ප්ටනග්ත්ත තැන ඉඳලා 
ඉදිරි ට, හරි ගැඹුරකට  නන් ප්ළුුවන්. අෙ අප්ි කරන භාවනායව් අෙ අප්ි 
ප්ටලැවිලා ඉන්න තැන අප්ිට අෙ යවලා තිය න යේ යොයහාම ජ ට 
යප්්න්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකෙ? අප්ි යනාදැකක්, යනාෙකනි, දැනටත් 
ෙකිමින් යනාප්වතින, මත්තටත් ෙකිනන් යව ි කි ලා යනාහිතන රූප් ක් 
මත භාවනා කරන්න ඕයනත් නූ. යකයලස් උප්දින්යනත් නූ. අප්ිට ඒක 
ප්රශ්යනකුත් නූ. නාහප්ු ශේෙ ගැනත් එේචර ි. කලින් ඇති යවේච 
ශේෙ ක් නාහල තිෙුණා නම්, අහන්යනත් නැතන්ම්, දැනට අහලා 
මතයකකුත් නූ, ඉස්සරහටත් යනාඅහන්න යව ි කි ලා ෙනන්ව නම්, ඒ 
යකනා භාවනා කරන්න ඕනූ නූ. යම් විදි ට ෂේ ඉන්ද්රි  න්යග් ප්හළ 
යවන හ  ආකාර වූ ආරම්මණ මත භාවනා කළ  ුත්යත් ඒ රූප් , ඒ 
ශේෙ , ඒ ගන්ධ , ඒ රස, ඒ ප්හස, ඒ ධමයතාව රාග, ේයව්ෂ වශය න් 
ප්රකට යවලා හිත ඒ ප්ිළිෙඳව වැරදි විදි ට මනසිකාර කයළාත් ප්මණ ි. 

                                                           
10 සං. නි. - 4, සළා තන සං ුක්ත , සළවග්ග  (ඡලවග්ග), මාලුඞ්කප්ුත්ත සූතර  
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හිත ඒ ප්ිළිෙඳව නැවත නැවත යතාරණ් ගැහුයවාත් ප්මණ ි. ආයටෝප් 
සායටෝප් යකරැයවාත් ප්මණ ි. ඒක අල්ලායගන එහා ප්ැත්ත යමහා 
ප්ැත්ත යප්රළායගන කයර් ඇයඟ් දාගත්යතාත් ප්මණ ි. අප්ි එදා ධමය 
යේශනායවදී මතක් කරගතත්ා, අප්ි අහන යවලාවක් ගත්යතාත්, නැත්නම් 
දැන් ෙණ අහන යවලාව ගන්න, දැන් යම් යේශක න් වහන්යස් කටහඬ 
නිකුත් කරනවා. ශරාවක න් වහන්යස්ලායග කණට ඒක වැදිේචහම 
ඇහීම සිේධ යවනවා. යම් ඇහීම අථය රස  වශය න ්යවන්න ප්ළුුවන්, 
එයහම නැත්නම් ශේෙ තරංගවලට ‘අහනවා’ ක ින වශය න් යහෝ යව්වා 
එහිම මනසකිාර  ය යෙනවා නම් අප්ි එදා මතක් කරගත්තා ඒ ප්ුේගල ා 
තුළ දැකමීක් සෙි්ධ යවන්යන් නූ ඒ යවලායව්. දියවන ්රස දැනමීක් සෙි්ධ 
යවන්යන් නූ ඒ යවලායව්. නාසය න් ආඝරාණ ක් සදිු යවන්යන නූ ඒ 
යවලායව. කය න් ප්හසක් ලෙන්යන නූ ඒ යවලායව්. සිතින් යවනත් 
ධම්මාරම්මණ අරමුණු කිරීමක් යවන්යන ්නූ ඒ යවලායව්. හුදු ඇසමී 
ප්මණ ි. එයහම නම් ඔහු භාවනා කළ  ුතු නම්, එ  කළ  ුත්යත් ඇසීම 
මත ප්මණ .ි අනිත් ඉන්ද්රි  ප්යහන් යකයලස් උප්දින්යන් නූ. අනිත් 
ඉන්ද්රි  ප්හ මත විප්ස්සනා කළ  ුතු නූ. ඒවා අයහෝසි යවනවා. යම් ෙණ 
අහන ගමන් කකුල් කහන්න ි වටපි්ට ෙලනන් ි නා නා ප්රාකාරය න් 
ප්ටන් අරන්, අර කරන යේ මුළු හිතින් මළුු හදින් යනාකර යෙතූවර 
යවේච හිතින් ඒ ප්ැත්ත යම් ප්ැත්ත කට ුත ුකරනවා නම් ඒ ප්ුෙග්ල ා 
ඒ අවස්ථායව්දී ඇහිල්ල හරි ට කරන්යනත් නූ. ඒ ඒ යේවල් අනුව 
කරනන්ා වූ දැකිල්ල කරනය්නත් නූ. ඒ නිසා උප්දින්නා වූ යකයලස් 
ප්රමාණය ් සීමාවකුත් නූ. යකාතනින් ප්ටන්ගනය්ෙෝ! යකාතනින් 
යකළවර කරන්යෙෝ! කි ලා සීමාවක් කරන්නත් ෙූ. ඔහු විප්ස්සනා 
අරමුණු ප්රමාණ  වැඩි කරගන්නවා. 

ඒ නිසා එක වරකට එකක් කරන්න ඉයගනගැනීයමන්, කරන 
යේ සී ට සී ක්, නැත්නම් මුළු හදින්ම, ඒක තම ි ධමය යගෞරව  ක ිල 
කි න්යන. ඒක තම ි ආචාර ධමය ප්ෙධ්ති  ක ිලා කි න්යන්. ඒක තම ි 
ඉන්ද්රි  සංවර  කි ලා කි න්යන්. ඒක තම ි ශරමණ ධමය  ක ිලා 
කි න්යන්. ඒක තම ි සතිප්ට්ඨාන  කි ලා කි න්යන්. ඒක තම ි සති  
කි න්යන්. කරන යවලායව කරන යේ සි  ට සී ක් කරනවා නම් එ නි් 
යකයලස් උප්දින්ට යහෝ නූප්දින්ට යහෝ ඉඩ තිය නවා. හැෙැ ි 
ප්හසුයවන් ඉප්යෙනන් තිය න යකයලස් යම් විදි ට එකක් දැනගැනමී 
මාගයය න් ඉයේම නතර යවනවා. යම්කට කි නව වතියර්ක න  
කි ලා. ඒක ි අර සවයඥ න් වහන්යස ් මාලුඞ්කප්ුත්ත 
ස්වාමීනව්හන්යස්යගන් අහන්යන්, කලින් දැකලත් නූ. දැන් ෙකනි්යනත් 
නූ. දැන් යප්යනන්යනත් නූ. මත්තට යප්යනන්යනත් නැත්නම් ඒක ගැන 
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“ඡන්්ො වා, ්ප්මා වා, රා්ගා වා” ඡනේ ක්, යප්ර්ම ක්, රාග ක්, ප්හළ 
යවන්යන් නූ. ඒ නිසා අප් ිආනාප්ාන  කරන යවලායවදි කය ් වාය ෝ 
යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව හැයප්න තැන, උෙරය ් ප්ිම්බීම හැකිළීම ෙලන 
යවලායව්දී, මුළු හදින්ම ඒ අරමුයණ්ම හිත තිේො නම් ය ෝගාවර ාට ඒ 
මත ප්ූණය ප්රිච ක් ප්ූණය ෙකෂ් භාව ක් ඇතිවා යහෝ යව්වා, නැතිවා යහෝ 
යව්වා, අරමුයණ් හිත ප්වතින තාක් සන්යතෝස යවන්න ප්ළුුවන්, මයග් 
ඇයහන් යම් යවලායව් යකයලස් උප්දින්යන් නැත. කයනන් යම් 
යවලායව් උප්දින්යන් නැත. නාසය න්, දියවන ් උප්දින්යන් නැත. 
උප්දිනවා නම් යම් ෙලමින් සිටින්නා වූ ආනාප්ාන  මත ි, නැත්නම් 
යම් ෙලමින ් සිටින්නා වූ ප්ිම්බීම හැකිළීම මත ි. ඒ නිසා යම් ෂේ 
ඉන්ද්රි  න්යගන් හතරක් ඉන්ද්රි  ප්ිළිෙඳව ඉයේම ලකුණු ලැයෙනවා. 
යවන විදිහකට ක ිනවා නම් සි  ට හැටහ ක් ලකුණු හම්ෙ යවලා 
තිය න්යන. ඉතිරි තිස්තුනත් සාථයක කරගත්යතාත්, ඔහුට ප්රශ්න  
ප්වතින්යන විශිෂ්ට සම්මාන ක් ලෙනවෙ, නැේෙ ක ින එක විතර .ි 
නැතත් සම්මාන ක් ලැබිල ි තිය න්යන අෙ විභාග යෙප්ාතයයම්න්තුයව 
ෙක්වන ලකුණු කරමය ් හැටි ට. යම්ත් මදැ !ි සබ්බ පාපස්ස අකරණං 
කුසලස්ස උපසම්පො සචිත්ත පරි්යා පනං- අයප්් ස ිලු ප්ාප් න්යගන්, 
කය ් වියශ්ෂය න් ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන් යෙෝයර් ගලන ප්ාප් න්යගන් 
හතරක්ම වසා තැෙුවා ක ින යේම සිේධ යවනවා. යම් කට කි නව 
වතියර්ක න  කි ලා. කි න යේ ප්රතිප්ක්ෂව වටහාගැනීයම් න  කරම . 
යම්ක ශිෂ ාට අ ිති යෙ ක ් යනයම .ි ඒවා යප්ාත් ප්ත් ලි න 
වාකරණ ආචා ය න් වහන්යස්ලාට කමයස්ථානාචා ය න් 
වහන්යස්ලාට අ ිති යකාටසක්. එයහම නමුත් ශිෂ ා ඒක දැනගත්ත 
ෙවයස් ශිෂ ාට සන්යතෝෂ ක් ඇති යවනවා. 

අප්ි ආනාප්ානය න් නිවන් යනාදැකක්ත්, ප්ිම්බීම හැකිළීයමන් 
නිවන් යනාදැකක්ත්, අඩු ගායන ඒ යවලායව් ඇයහන් එනන් තියෙන 
අප්රමාණ යකයලස් කනේරාවක් කප්ා හරිනවා. නාසය න් එනන් තිය න 
යකයලස් කන්ෙරාවක් කප්ා හරිනවා. දියවන් කයණන් එන්න තිය න 
ඒව කප්ා හරිනවා. අනිකුත ්ශරීරය න් එනන් තිය න යකයලසුත් කප්ා 
හරිනවා යවනවා, හරි ටම අරමුයණ් හිත තිය නයකාට. ඒ නිස ි මතක් 
කරන්යන ් ප්ිම්බීම හැකිළමී ෙලනයකාට, නාසිකාගරය ් ආනාප්ාන  
වශය න් ෙලනයකාට ක ට හිත ය ාෙන්න එප්ා කි න්යන ඒක ි. ක ට 
හිත ය දුයවාත් නාසිකාගරය ් ඒකාගර යවන්ඩ තිය න අවස්ථාව නැති 
යවනවා. සති  යෙකඩ යවනවා. කය හි උනත් යකයලස් උප්දින්න ඉඩ 
තියෙනවා. යහාඳක් උනත් යකයලස් උප්දින්න ඉඩ තිය නවා, නරකක් 
උනත් යකයලස් උප්දිනන් ඉඩ තිය නවා. ඒ විතරක ් යනයව්, 
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ආනාප්ාන  අතහැරීයම් අකුසල ත් අෙක්ෂ භාව ත් සිේධ යවනවා. ඒක 
නිසා, ගත්ත අරමුයණ් හති ප්ිහිටුවීම ඉයේම ලකණුු හැටහ ක් හම්ෙ 
යවන කරම ක්. යම් විදිහට හිත හ ඉන්ද්රිය ් කවමදාකවත් හිටින 
යවලාවක් නූයන. යම් යමෝඩ - අප්ි යම් යමෝඩ කි ල කි න්යන හිස් 
කි න අෙහසින ් - අශෘතවත් ප්ෘථග්ජන ා හිතායගන ඉන්නවා යම්ක 
ෂේඉන්ද්රි ක්, හැම යවලායවම යම් හ  වැඩ කරනව ි කි ලා. ඇහැ, 
කණ, දිව, නාස , ශරීර , හිත හැම යවලායවම වැඩ කරනව ි ක ිලා 
හිතනවා. යමාකෙ? සතිය න් යනයම ි ගත කරන්යන.් යම් රූප් ෙලලා 
යම් ශේෙ අහනවා. යම් ශේෙ අහලා යම් රස ෙලනවා. යම් රස ෙලලා 
යම් ගඳ ෙලනවා. යම් ගඳ ෙලලා යම් කය ් ප්හස ලෙනවා. ඔයහ් 
කල්ප්නා කරනවා. යම් හ  ෙුදු රැස් වළල්ලක විදුලි ආයලෝක 
ප්ැතියරන්නා වයග් යව්ගය න් වැඩ කරනයකාට හියතන්යන් රැස් 
විහියෙනව ි කි ලා. රැස් විහියෙන්යන නූ. ඒ එක එක තැන්වල විදුලි 
ෙුෙුළු වරින් වර ප්ත්තු යවමින ් නියවනයකාට රැස් විහියෙනවා වයග් 
යප්්නවා. අප්ි රැස් විහිදුවාගන්නවා හියතන්. නමුත් විදුලි ෙුෙළුුවලනි් සෙි්ධ 
යවන්යන් වරින් වර ප්ත්තු යවවී නියමන එක. ඒ වයග් ඇහැ ප්ත්තු යවන 
යවලාවක කණ නිමිල. ආ ි කණ මත නිවන් දැකලා ඉවර ි. ඒක මත 
ආය ් භාවනා කරනන් යෙ ක් නූ. නමුත් අප්ි ඇහැ ප්ත්තු යවලා 
තිය න යවලායව්දී ඇහැ ප්ත්තු යවලා ෙව ෙන්යන් නැති නම්, අප්ිට යම් 
සවයඥ න් වහන්යස් කි න යේ අඩු ගායන අෙහන්නවත් ෙැරි යවනවා. 
නමුත් සති  ප්ිහිටුවාගනන් උත්සාහ කරන යකනාට නම්, ෙකින 
යවලායව්දී දැකීම, අහන යවලායව්දී ඇහීම, ප්ිම්යෙන යවලායවදී ප්ිම්බීම, 
ආශ්වාස ප්රශ්වාස කරන යවලායව්දී ආශ්වාස  ප්රශව්ාස , වශය න් 
යමයනහි කරන යකනාට නම් යකාේචරයෙෝ අවස්ථාවල් තිය නවා, ඒ 
යේ කරනයකාට රූප් යප්්නය්න් නූ, ශේෙ ඇයහන්යන් නූ, අරමුයණ්ම 
හිත නිමගන් යවනවා, ඒ නිමග්න වීම නිසාම අරමණු වඩවඩාත් ලං 
යවනවා, අරමුයණ් විස්තර යප්්නවා, ක ින එක භාවනා කරප්ු යකනාට 
උත්සාහ කරප්ු යකනාට නම් යප්්නවා. නමුත් ඒකත් හිටින්යන් අමයරට. 
ඒ ප්ුෙග්ල ට ඒක දැනගත්ත ගමන් ඇයහන් රූප් යප්්න්යන් නැත්නම් ඇස් 
යෙක ඇරලා ෙලන්න හියතන තරමටම ‘මම, මායග්’ හැඟීම් සක්කා  
දිට්ි වැඩි කරයගන තිය න නිසා ගුරැවරැ ළඟ ති ායගන උගන්වනවා, 
ඇස් යෙක වහයගන භාවනා කරන්ඩ. ශේෙ ඇයහන්යන නැති තැනක 
ඉඳයගන භාවනා කරන්ඩ. ක  යහාඳට ප්හසුවට ප්වත්වායගන භාවනා 
කරන්ඩ. ෙ  නැතුව අරමුයණ් හිත නිමග්න යවනන් අරින්ඩ. ඒ අතරමැෙ 
ඇස් යෙක අරින්න එප්ා. ඉරි ව් යවනස් කරනන් එප්ා. ශේෙ අහන්න 
එප්ා. එයහම ඇහුයවාත් එයහම, අර අරමුයණ් එක වරකට එක ි කරනන් 
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ප්ුළුවන් යන් ක ින යප්්න යේවත් අෙහාගන්න ෙැරැව  නවා. නමුත් මම 
හිතන්යන් නූ යමතැන ෙහුතර  ඒ මට්ටයම් ඉන්නව  ිකි ලා. කවුරැත් 
දැන් ඒ ටික යත්රැම් අරයගන තිය නවා. ඒ යත්රැම්ගත්ත යේ ප්රතක්ෂ  
වශය න් හාත්ප්සින් වටහාගැනීයම් දුවයලකම ි යමතන තිය න්යන. 
ඒකට තම ි යම් ප්ාෙක සූතර  ඉදිරිප්ත් කරන්යන. ඒ නසිා අප්ි ශේෙ ක් 
අහන යවලාවක ඇයහන් රූප් යප්්න්යන නූ. රූප් ෙලන යවලායවදි 
ශේෙ නූ. ඒ වයග් එක එක ෙලනයකාට මූල කමයස්ථාන ක හිත 
ප්වත්වනව  ි ක ිල කි නය්න යමාන තරම් ආනිසංසජනකෙ ක ිලා 
හිතාගන්න ප්ළුුවන.් ඒ යමාකෙ? ඒ ප්ැවැත්වීම නිසා අනිකුත් ඉන්ද්රි  ධමය 
ඔක්යකාම නිවන් ලෙල. එවුවා නවිිල. ප්ත්තු යවන්යන් ඒක විතර ි. ඒ 
නිසා වතියර්ක නය න් ෙැලුයවාත් ලකුණු හැටහ ක ්ලැයෙනවා. 

ඒ වායග්ම ති නවා යන ත්ත න  කි ලා, යම්යකන් 
සවයඥ න් වහන්යස් ය ාමුව යෙන්න හෙන්යන් යමායක්ටෙ ක ිලා 
ෙැලුයවාත්, අප්ි හිතමු යම් කි ාප්ු, යනාකි ා කි න යේ, ප්ටිප්ක්ඛ න  
යත්රැම්ගනන් කරම ට, යම් කි ලා දීප් ු නිසා යහෝ තමන්යග ් තිය න 
කුසලතා නිසා යහෝ වටහාගත්ත ි ක ිලා සුතම  වශය න් හරි. එයහම 
වටහායගන  ම් යවලාවක තමන් මූල කමයස්ථානය ් හිත ප්වතින 
යවලායව් යොයහාම ආඩම්ෙරය න් ඒකට සතුටින්, ඒකට සාධු සමාදාන 
යවලා කරයගන  නවා නම්, ඒ ඇති වුණා වූ ආනාප්ාන , හිත 
ය ාදායගන කරනන්ා වූ ආනාප්ාන , එයහම නැත්නං උෙරය ් ප්ිම්බීම 
හැකිළමී මත රාග ක්, ේයව්ෂ ක්, යමෝහ ක්, ප්හළ යනායවන තායලට 
ඇත්ත ඇති හැටිය න්ම දැකයගන ඉන්නවා නම්, ඒ මත්යතත් රා යගා 
වා, යප්යමා වා, ඡන්යදා වා කි න කාරණා නැතුව  නවා. ඒක අරිට 
වැඩි  ටිකක් ගැඹුරැ ි. එකම අරමුණ ි ගන්යන්. ඒ අරමුණ මතත් ඡන්යදා 
වා, රායගා වා, යප්යමා වා, ඒක ප්ිළිෙඳ ඡනේ ක්, අයන් මට යම්ක උනා 
නම් යහාඳ ි කි ලා යලාකු කුසලේඡනේ ක්, මට යමයහම යමයහම 
කරනන් ඕනූ ක ිලා, යමානවක්වත් කරන්න අවශ යවන්යන නූ, 
රාග ක ්ප්හළ යවන්යනත ්නූ. යප්ර්ම ක් ප්හළ යවනය්නත් නූ. ආන්න 
එතයකාට ඒ අල්ලගත්තා වූ එතැනත් තෙංග වශය න් නිවීමට ප්ත් 
යවනවා. ප්රශ්යන යවලා තිය න්යන් එයහම යවනයකාට ය ෝගාවචර ාට 
හරිම ප්ාළු ගති ක් දැයනනවා. එයහම යවනයකාට ය ෝගාවචර ට හරි 
එකාකාරී ගති ක් දැයනනව. එයහම යවනයකාට ය ෝගාවචර ාට නීරස 
ගති ක් දැයනනවා. සිෙධ්ි ෙහුල නැති ගති ක් දැයනනවා. එප්ා යවන 
ගති ක් දැයනනවා. ෙමල ගහලා  නන් හියතන ගත ික් තිය නවා. ඒ 
නිස ි යම් න  යන ත්ත න  වශය න් සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා 
කරප් ු යෙක අටුවාචාරීන ් වහන්යස්ලා යප්නව්න්යන්,  ම් ක ක් යහෝ 
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ආ තන හ ක් සහිත ප්ුෙග්ල ා සවයඥ යේශනාව අහලා, කමටහන් 
අරයගන එක ආරම්මණ කට, එක ආ තන කට හිත ය ාදායගන, 
කාය ් කා ානුප්ස්සී ක ින විදි ට කා  ආ තන ට හිත ය ාදායගන, 
කල්ප්නා කරයගන, නැත්නම් මනසිකාර  ය ාදායගන, කට ුතු 
කරනයකාට ඇහැ, කණ, නාස , දිව, වැයහනවා. ඒවා නිවන් ෙකිනවා. 
නිවන ් දැකලා කය ් උප්දින්නා වූ යේවල්, නාම වශය න් යහෝ රූප් 
වශය න් යහෝ ඉදිරිප්ත් යවනවා. ඒ ඉදිරිප්ත් යවේච යේ ප්ිළිෙඳව තණ්හා, 
මාන, දිට්ි, නැතිව යම්යක තිය න විදිහට ඡන්යෙෝ වා යප්යමා වා 
රායගා වා, ඡන්ෙ ක් යහෝ යප්ර්ම ක් යහෝ රාග ක් මතු යනායවන 
තායලට එ ම යමයනහ ිකරමින ්ගත කරනවා නම්, ඒ මත්යත් උප්දින්න 
තියෙන යකයලස් ටිකත් කරමය න් යගායරෝසුව ප්ටන් අරයගන ටියකන් 
ටික ටියකන් ටික යගවීයගන  න හැටි තමන්ම දැනගන්නවා. ඒක තම ි 
යන ත්ත  කි ල ක ිනය්න්. සවයඥ න් වහන්යස ් ය ාමු කරවන්ඩ 
හෙන්යන් ය ාමුව යෙන්ඩ හෙන්යන ඒකට. 

යම්ක සාමාන ශෙු්ධ විප්සස්නා, එයහම නැතන්ම් සමථ ානික 
සමථ ප්ූර්වාංගම විප්ස්සනායව්දී යප්න්වනවා අර්ථාප්න්න න  විදිහට. 
අර්ථාප්න්න න  ක ිල කි න්යන අර්ථ ට ප්මුණුවන න ක ්ක ිල. ඒක 
සවයඥ න ්වහන්යස ්යකළනි්ම කි ලා නූ. යනාසිතප්ු යනාදුටු රූප් ක් 
මත යකයලස් ප්හළ යවනය්න නූ කි න එක යප්නන්ල දීල තිය නවා. 
එතයකාට සවයඥ න් වහන්යස් කි ලා නැහැ දැකප්ු රූප් ක් මතත් 
යමයනහි කරල යකයලස් ප්හළ යනායවන තත්ත්ව ට ප්ත් වුණා නම් 
ඒකත් නිවනක් කි න එක. ඒ ෙව අර්ථාප්න්න න  කරම ට අප්ට ගන්න 
අ ිතිවාසිකමක් තිය නවා. ඒකට තම ි යම් යගන ින්ඩ හෙන්යන. 
නමුත් තකය  වශය න ්යම්ක ගන්න ප්ළුුවන් වුණාට හුඟයෙයනක් යම් 
මට්ටමට ඇවිල්ලත් තිය නවා. ආවට යමාකෙ, ෙන්යනත් නූ. ඒ නිසා 
තව යගායරෝසු යේවල් යහා නවා. තාමත් රාග යහා නවා. තාමත් ඡන්ෙ 
යහා නවා. තාමත් යප්ර්ම යහා නවා. ඒ ඡන්ෙ, රාග, යප්ර්ම, නැති උනාට 
ප්ස්යස ඒ අරමුණුවලට යවන්යන දි ාරැ තත්ත්යවට ප්ත් යවන එක ි. 
කි ාගන්ඩ ෙැරි තත්ත්යවට ප්ත් යවන එක .ි ඒ අරමයුණ් අඩු තරමින් 
යම් නාම රූප් යෙක කි ලාවත් යවන් කරගන්න ෙැරි යවනවා. අඩු 
තරයම් යම් අරමුයණ් ප්ිම්බීම හැකළිීම යෙකවත් යවන් කරගනන් ෙැරි 
යවනවා. ඇතුල් වීම ප්ිට වීම ක ින යෙකවත් යවන් කරගන්න ෙැරි 
යවනවා. යම් ඔක්යකෝයගම මූලික කළල අවස්ථාවට ඒ අරමුණ ප්ත් 
යවනවා, ය ෝගාවචර ාත් ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා ඒ තත්ත්ව ට ප්ත් 
යවේච ය ෝගාවචර ාට එකම සරණ තම ි ප්ටන්ගනන් තිය න ඕළාරික 
යගායරෝසු තැන ප්ටන් යම් කි න්නා වූ සි මු් තැන ෙක්වා  න හැටි 
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හැමදාම සිහිය න් ෙලන්ඩ ඕනූ. සැක නම් ලි නඩ් ඕනූ. ඊටත් ඒ 
යෙකම ති ායගන සාකේඡා කරන්න ඕනූ. සාකේඡා කරනයකාට 
වැටයහනවා අරමුයණ් හති ප්ත් වීම ප්මණින්, වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ 
ධාතුවට හිත ප්ත් වීම ප්මණින්, ඇයහන් කණින් නාසය න් දියවන් 
කි න යම් යකයලස් උප්දිනන් තිය න අවස්ථාව නැති යවනවා. ශරීරය ් 
උප්දිනන්ා ව ූ අනිත් යකයලස් ඔක්යකාම නතර යවනවා. ඒවා නිවන් 
දැක්කා වයග් සංසියඳනවා. හැෙැ ි සංසියඳන්ට නම් අර අරමුයණ් හිත 
නිමග්න යවන්ඩ ඕනි. එයහම නිමග්න යවන තාක් කල් තාම හිත 
ප්වතින්යන් සම්මුති මට්ටයම් වුණත් යවන්න ප්ළුුවන.් 

නමුත් ඒ විදි ට තමන් හති ප්රයමෝෙ කරයගන, දැන් අරමුයණ්ම 
හිත හිටි ා, ඒ අරමුයණ් හිත නිමගන් කරනන් ඕනූ. සතිය ් ලක්ෂණ  
වශය න් අප්ි ක ින්යන් ‘අපිලාපන ලක්ඛණා සති’. අරමුණක හිත 
ෙස්සන්න ඕනූ, අරමුණක හිත කිඳා ෙස්වන්න ඕනූ, නිමග්න කරනන් 
ඕනූ. නිමග්න කරප්වුම යමාකෙ යවන්යන්, අරමණු ඇති හැටිය න් 
යප්්නයකාට අරමුණ මත යහෝ ඡන්යදා වා, යප්්යමා වා, රායගා වා, ක ින 
විදිහට අර තිබිේච යසයනහස ගති, අර කි න ෙැයඳන ගති, අරමුයණ් 
නැතිව  නවා. කමටහන ් සුේෙ කරන්න ගි ාම ඕක තම ි ප්රධාන 
යචෝෙනාව තිය න්යන. දැන් අරමුණ දැයනන්යන නූ, දැන ් අරමුණ 
යප්්න්යන නූ, ඒ නිසා හිත එක්යකෝ නින්ෙට වැයටනව. එයහම නැත්නම් 
හිත අරමුණ යසා ා ඇවිදිනව. හ ිය න ් හුස්ම අරයගන ෙලනවා. 
හ ිය න් ෙඩ ප්මු්ෙලා ෙලනවා. ඒ යමාකෙ? අර අරමුණ නැති යවේච 
නිසා. නමුත් යම් යේශනායව් සඳහන් යවනවා ඒකානත්ය න්ම නිවනට 
කිට්ටු යවනයකාට අරමුණ මත ඡනේ, රාග, යප්ර්ම, අඩු යවලා අරමුණ 
එන්ට එන්ට එන්ට සංසියඳනවා. යම් සංහිඳි ාව තයි නයකාට ප්ුංචි 
කායල් කුමාර සැප්ට හැදිේච යකයනකුට නම් මහා ප්ාළු ගති ක් 
දැයනනවා. තමන්යග් කය න් ඈත් උනා වයග් තනි යවේච ගති 
දැයනනව. භ  ඇති යවනවා. කඞ්ඛා සඞ්ඛා ඇති කරනවා. නීරස ගති 
ප්හළ කරනවා. ඒකාකාර ගති ප්හළ කරනවා. වමන ඔක්කාර ගති ප්හළ 
කරනවා. ඒ යමාකෙ? යම් යකාේචරයෙෝ සංසාර ක් ප්ුරා යගනාප්ු 
සක්කා  දිට්ි  දැන ් ඇඹයරන්න, තැයලනන්, යප්ාඩි යවනන්, 
ප්ටන්ගන්නවා. මුළු ක ම ෙරාගනන් ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 
සමහර යවලාවට හුස්ම හිර යකරැවා වායග්, දි   ට තෙ යකරැවා වායග්, 
එයහම නැත්නම් යරෙේක ් වතුයර් දාලා මිරිකනන්ා වායග්, දාහ ගති, 
සැයලන ගති, නා නා ප්රකාර ගති මතු යවනවා. 
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යම් සූම යේකිනම් යවන යේවල්වලට සිත ය ාෙමින්, නා නා 
ප්රකාර විදි ට අර අඬන ෙොට සූප්්ප්ුවක් යෙනවා වයග් කට ුතු කරන්න 
ගත්යතාත් කවදාවක්වත් යම් ගමන යකළවර කරනන් ෙූ. එතයකාට ඔ  
කි න විදිහට, සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ක ින විදි ට හත්ෙවසින් යහෝ 
හත්අවුරැේයෙන ් වැයේ කරනන් හම්ෙු යවන්යන ් නූ. භාවනායව්, 
වියශ්ෂය න්ම සතිප්ට්ඨාන භාවනායව්, ප්සු ගි  අවුරැදු ෙසක හතර 
කායල් තුළ සූයහන්න ප්රගති ක් ඇති යවලා තිය නවා. ඒක අප්ට 
සතුටුදා ක .ි අප්ි තම ි සාක්ෂි ඒකට. නමුත් යම් කාරණාවට එනයකාට 
නම් තාම ප්වතනි්යන ් ප්හළ ොලාංශය ්. යම් කාරණාවට නාපු් 
ය ෝගාවචර ප්ිරිස යොයහාම ටික ි. නමුත් ඇවිල්ලා ඒක කි ාගනන් ෙැරි 
ප්ිරිස යොයහෝම ි. යම්ක හිතලා කරලා යෙන්න ප්ුළුවන් වුණු 
කමයස්ථානාචා ය වරැ අඩ ුි. ඒ නිසා ශාසන  එනන් එනන් යොඳ 
වීයගන  න ගති ක් යෙෝ යප්්නන් තිය නවා. ශාසන  ප්ිළිෙඳව කයටාලු 
කථා කරන, දැන යහෝ යනාදැන යම් භාවනා ගමන වට්ටන්න හෙන 
ඇත්තන්ට තම ි සාක්කි සැප්ය න්යන. ඒ යමාකෙ? අර අදාළ නැති 
ඉන්ද්රි  න්යග් යකයලස් නැයසන තාල ත් අදාළ වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ 
ධාතුවලට යකයලස් වි ැක ී න භාව ත් දැනගන්නයකාට ය ෝගාවචර ා 
යකාන්ෙ යකළින් කරගනය්න් නැත්නම්, ය ෝගාවචර ා තමන් එකක් 
සම්ප්හංසන  කරගන්යන නැත්නම්, ය ෝගාවචර ා දැඩි අධිෂ්ඨාන ක් 
ප්ිහිටුවාගන්යන් නැත්නම්, ය ෝගාවචර ා යවනදාට වඩා කමටහන 
සාකේඡා කරන්යන නැතන්ම්, ඉතින් කායග් සරණෙ? ඒක සතිය ් 
යෙෝස ක්වත් සතිප්ටඨාන සූතරය ් යෙෝස ක්වත් සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
යෙෝස ක්වත් ධමයය ් යෙෝස ක්වත් යනයම ි. යම් මාර ෙලයව්ග 
කරි ාත්මක යවන හැටි. මාර ෙලයව්ග විස්තර කරනයකාට විස්තර 
කරනවා හිත සලලා උේධේච භාව ට ප්ත් කරලා වහා ආසනය න් නැගී 
හිටවන විදියහ එක යකයල්ස ක් ති නවා. මාර යස්නාවක් ති නවා. 
එයහම නැතිව අරමුයණ් හිත හිටිය ාත් නින්ෙ  න ගති ට, හිත කඩා 
වැයටන මට්ටමට ප්ත් කරන තත්ත්ව කට ප්ත ්යවනවා. යම් යෙකට හිත 
යනාතො ඉඩ යනාතො ඍජුව යමවැන ි මට්ටමට වී ය ක ් නගා 
සිටුවායගන, ප්ග්ගහිත වී ය  ක ින වී ය  ෙල්වායගන ඉදිරි ට 
යගනි න්න නම්, එයස් යමයස් ශක්ති ක ් තිබිලා ෙූ. ඒ විතරක් 
යනයම ි, තමන්ට වැටයහන ධමය ෙහසක් න නි් වතියර්ක න , 
අර්ථාප්න්න න , යන ත්ත න  නා නා ප්රාකාරය න ්වැටයහන යේවල් 
ධම්මවිච ට දාලා හිතනවා මිසක්ක අර කයටාලු කථා කතා කරනන්න්යග් 
විෂම මත අනුව කල්ප්නා කරනන් ගත්යතාත් අප්ිට යත්යරන්න ප්ටන් 
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අරගන්නව, කිසිම අථය ක් නැති යෙ ක් කරන්යන ක ිලා හියතන්න ඉඩ 
තිය නවා. 

ඒ නිසා ෂේඉන්ද්රිය  එක ඉන්ද්රි  ේවායරක අරමුණක් මතු යවලා, 
ඒකට ප්ූණය හිත ය ාෙලා සතිමත් වීයමන් ඉතිරි ඉන්ද්රි  ආ තනවල 
යකයලස් මැයකනවා නියවනවා ක ින එක දැනගන්න එක යලාකු 
හ ි ක්. ඒක සාමාන ප්ළයවනි ප්න්ති . යෙක තම ි ඒ මතු වුණා වූ 
අරමුණත් යමයනහි කරමින් අරමුණටම මුහුණ දීයමන් එහි ඇත්තා වූ 
 ථා ස්වරූප්  දැකීයමන් ඒ ේවාර  මතත් රාග, යප්ර්ම, ඡන්ෙ, ප්හළ වීම 
අඩු යවනවා ක ිල ය ෝගාවචර ා ප් යඞ්කය ්දීම දැකගන්න එක ඉතාම 
වැෙගත්. ඒ යවනයකාට ය ෝගාවචර ා අත්ෙකින්යන් යමාකක් 
වශය න්ෙ? රාග , ඡනේ , යප්ර්ම  නැසමීක් වශය න් යනායව ි 
අත්ෙකින්යන.් තරහ එන ගති, නුරැස්සන ගති, වැඩි වීමක් වශය න්. 
ඒකාකාරීකම වැඩි වීමක් වශය න්, භ  සංකාව වැඩී වීමක් වශය න් 
තම ි ෙකින්යන.් මෙතනදී අර කලින් කිව්ව යන ත්ත කරම  
යත්රැම්ගනන් ඕයන. යම්ක කිවුවා නම් අරක යනාක ිා කි යවනව. ඒ 
නිසා තමන්යග් ඒ ඇති තත්ත්ව  නැවත නැවතත් කි න්න ඕනූ. නැවත 
නැවත සාකේඡා කරන්න ඕනූ. යම් වයග් ධමය යේශනා, එයහම නැත්නම් 
ඒ වයග් කාරණා ලි යවලා තිය න සූතර යකාටස් නැවත නැවත මතු 
කරගන්න ඕනූ. නැත්නම් අප්ි ඉයේම මාර ායග් විහලිුවට ලක ්යවලා 
කාරණාවට කිට්ටු කරනයකාට නිකම් ඉයේම හැළිලා  නවා. ඒක නිසා 
ඒ එක එක ඉන්ද්රි ක් මත එකකම් අල්ලායගන, ඒ මතම සති  
ප්ිහිටුවාගැනීයමන්, එ  අවයෙෝධ කිරීයමන් සි ල්ල අවයෙෝධ කරනවා 
කි න කාරණාව, සමහරැ යවව්ලනවා අහනයකාට. නමුත් අනන්තවත් 
එ  සක් ක ප්ඤ්හ සූතර , ෙහුධාතුක සූතර , සතිප්ට්ඨාන සූතර  වයග් 
අටුවාවල ප්ැහැදිලිවම විසත්ර කරලා දීලා තිය නවා. අප්ි ගත්යතාත් 
ආනාප්ාන  යහෝ ප්මි්බීම හැකිළමී, ඒ මත හිත සි  ට සි  කම් 
තැන්ප්ත් කිරීම තුළනි් ඇයහන්, කයණන්, නාසය න්, දියවන් එන 
අරමුණු නතර කරනවා. එවුවා නිවන් ෙක්වනවා. 

ඊට ප්ස්යස් යම් අල්ලාගත්ත අරමුණ සි  ට සි  ක ්රාග ක්, 
යප්ර්ම ක්, ඡනේ ක්, ඇති යනායවන තායලට එහිම හිත ප්ැවැත්වීයමන් 
එ ින් ප්හළ යවනන්ා ව ූ නීවරණ ධමය, නැත්නම් යකයලස් ධමය, 
නීවරණවලටත්  ටින් තිය න යකයලස් ප්වා නැත ිකරයගන  නවා 
කි ලා ඒ යේ කරයගන  නයකාට ය ෝගාවචර ට අර සි ල්ලම 
දැනගන්න ඕනූ, සි ල්ලම ෙකනි්න ඕනූ, සි ල්ලම ෙකින්යන් නැතිව 
නිවන් ෙකනි්න ෙූ ක ිලා සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරන ධමය  
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හරස් කප්නවා වායග යප්්න්න තිය නවා. “සබ්බං භික්ඛ්ව 
අභි්ඤෙයයං, සබ් බං භික් ඛ්ව පරි්ඤෙයයං” කි ලා සවයඥ න් 
වහන්යස් යේශනා කරලා තිය නවා. ක  ගන්නව නං, ඒ ොහිර 
යගායරෝසු යේවල්, කය ් ප්රසාෙ , යෙයක් හැප්ීම නිසා ඇති යවන්නා වූ 
යප්ාට්ඨේෙ ,  න යම් ස ිල්ල ෙත  ුතු ි. ඉතින් යම් සි ල්යලන් හුඟ 
යවලාවට ය ෝගාවචර ා ප්මි්බීයමන ්හැකළිීයමන් සදිු වනන්ා වූ ප්ඨවි 
ප්රමාණ  විතර ි ෙන්යන.් ආයප්ා ෙකින්යන නූ, යත්යජා ෙකින්යන නූ, 
සමහර යවලාවට වාය ා ෙකින්යනත් නැති යවන්ඩ ඉඩ තිය නව. නමුත් 
ප්ඨවි ෙකිනයකාට කවදාකවත් ඒ ප්ඨවි කි න ධමය ට තනිවම හිටින්න 
ෙූ. ඒ නිසා ඒකාන්තය න්ම ඒක ප්ෙට්ඨාන යවලා තිය න වාය ා 
ධාතුව, ආයප්ා ධාතුව, යතයජා ධාතුව, වැඩි යව්ලාවක් එ ම ෙලායගන 
සිටීයමන්, භාවිත ෙහුලකීත කිරීයමන්, ප්රතක්ෂ ඤාණ ටම අහු යවනව. 
 ම් කිසි යකයනක් මට යහාඳට ප්ඨවි ධාතුව දැන ්වැටහුණා, නැත්නම් 
හැයප්න ගති , යගායරෝසු ගති , කම්ප්න චංචල කකයශ ගති ප්හළ වුණා, 
ඒ නිසා මම සුතම  වශය න් යතයජා ධාතුව හඳුනාගන්ට ඕයන, 
අනුමාන වශය න් වාය ා ධාතුව හඳුනාගන්ට ඕනූ කිව්වහම කවදාවත් 
ඔ  සතිප්ටඨායන යකළවර කරන්න ෙූ. එයහම නම් ප්ඨවි  විතරක් 
ප්රතක්ෂ වශය න් වැටහුණත් ආයප්ා, යතයජා, වාය ා, සුතම  
වශය න් යහෝ චින්තාම  වශය න් වැටහුණා නම් යම් හතයර යවනසක් 
ඇති නැති තරමට ි යම  යත්යරන්යන. ප්රතක් ෂය න් වැටහුණ එකත් 
අනුමානය න් වැටහුණ එකත් සුතම  වශය න් වැටහුණ එකත් සමාන 
වනවා. කිසිම රස ක් නූ. යම් යේශනායව් යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා, 
ප්ඨවි ධාතුව වැටහුණා නම් ප්රතක්ෂ වශය න්, නීරස ෙව මකායගන, 
කප්ායගන, එප්ා යවන ගති මකායගන, කප්ායගන, එහිම හිත 
ය ාෙවනයකාට අනිවා යය න්ම අනිත් යේවල් අර ප්රතක්ෂ ඤාණ ට 
සායප්්ක්ෂකව වැටයහනන් ප්ටන්ගන්නවා. ඒ සතුම  යනයම ි, 
අනුමාන  යනයම ි. ඒ නසිා ප්ඨවි ධාතුව ප්රධාන කරගත්ත ඒ හතරම 
වැටයහනවා. යම් වැටහීම කි න්යන් නාම ධමය තම ි. ඒ නාම ධමය 
වැටහීමත්, යේතනායවන් ප්ටන් අරයගන යප්නන්ලා යෙනවා ඒ 
කාරණාව. ඒ ඔක්යකාම ලක්ෂණ, රස, ප්ේචුප්ට්ඨාන, ප්ෙට්ඨාන වශය න් 
කටප්ාඩම් කරලා එක එක ෙලායගන  න්ට ඕනූ කි න අෙහස ගන්නත් 
ඉඩ තිය නවා. ඒයක් ඇති යෙෝෂ ක් ඇත්යත නූ. ඒ විත්ථාර රුචි, 
ප් යාප්්ත ිට යහාඳට සලකන යකයනකුට එයහම අෙහස ගන්න ප්ළුුවන්. 
නමුත් ඒයකන් අෙහස් කරන්යන නූ යලෝයක් ඉන්න තාක් කල් 
ඔක්යකාම ආ ය න් වහන්යස්ලා යම් සි ල්ල දැනයගන ගි  ි කි ලා. 
අර කරම අවයෙෝධ කරගත්තා සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්. ඒ නිසා 
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සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්යග් කරම ට කි න්යන් 
“අනුප ධම්මවිපස්සනා”11 කි ලා. එකම ධමය කව්ත් අතනූර 
අනුකරමය න් එක එක අරයගන  නවා. යමාග්ගල්ලාන 
ස්වාමීනව්හන්යස්යග ්කරම ට කි න්යන ්“යටි්කාටියා උප්පී්ල්න්තා 
විය”12 කි ලා. හැරමිටි ක් අරයගන  න මිනිහා හැරමිටි  ප්ාර දියග් 
ඇෙයගන  න්යන නූ. තැනින් තැනින් ඇනයගන  න්යන්. ෙඹ කට 
විතර සැර ක් තම ි හැරමිටි  බිම වදින්යන්. එතන යහාඳට ෙන්නවා. 
ඒයකන් අර හැරමිටි  ඉස්සිලා  න යකාටස ඉයේම  ට යවනවා, cover 
යවනවා, දැයනනවා, ආවරණ  යවනවා. ඒ නිසා යමාග්ගල්ලාන 
ස්වාමීනව්හන්යස්යග් කරම  අර වයග් මුල සිටන් අග ෙක්වා ඔක්යකාම 
අෙහයගන අතගායගන  න කරම ක් යනයම ි. නමතු් උන්වහන්යස්ත් 
ඍේධි ප්රාතිහා ය  ප්ිළිෙඳව අගර ි. වමත් ශරාවක ා. අනුප්ෙධම්ම 
විප්ස්සනා කරම  ෙුදු හාමදුුරැයවා යොයහෝම අග  කරලා තිය නවා. 
ඒක සාරිප්ුත්ත ස්වාමීනව්නය්ස්ට වියශ්ෂිත වු කරම ක්. ඒකත් කළ  ුතු ි. 

යම් කි න කරමය න් තමනය්ග් ප්රතක්ෂ ඤාණ , යහාඳට යකාඳු 
ඇට යප්ළ අහු වුණාට ප්ස්යස අතනූර අනිත් යේවල් කරනන් ඕනූ. 
නමුත් අවයෙෝධ ඤාණ  ප්ණිිස යම් සි ල්ලම අවශ  ිකි ලා අන්තගාමී 
යවන්න නරක .ි ප්ඨවි ධාතුව දැනගැනීයමන් අනකි් ටික අවයෙෝධ 
යවනවා. අප්ි හරි ට ‘කා ’ වශය න් වාය ා යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව 
අවයෙෝධ කිරීයමන් ඇස, නාස , දිව, කණ, ශරීර , කි න යම් 
ඔක්යකෝටම, ඒ චිත්තක්ෂණය ් ප්වතින යේවල් ඔකය්කාටම ආයලෝක  
වට්ටගන්නවා. අවයෙෝධ කරගනන්වා. ඒ නිසා ප්ාරාසරි  මහා රහතන් 
වහන්යස් යේශනා කරලා තිය නවා ය ෝගාවචර ා “ඇස් ඇත්යත් 
අන්ධ ක ු යස් හැසියරන්යඩ ි” ක ිලා. නානාප්ර යේවල් අයප්් ඇහැට 
යප්්නවා. ඒකට කරන්යන ඇහැ වහයගන අව් කණ්ණාඩි දායගන යහෝ 
ඇස් ෙැඳයගන ජීවත් වීම යනයම ි. ඒක යනයම ි ඉන්ද්රි  සංවර  
කි න්යන්. එයහම නම් යප්ාට්ටය ාත් ඉන්ද්රි  සංවර  කළා යවනවා. 
ඇහැට රූප් වැයටනවා, නමුත් ඒවා ගණන්ගනන් එප්ා. ඒ වායග්ම කණට 
ශේෙ යකාේචරයෙෝ වැයටනව. භාවනා මධස්ථානවලත් යක්ලාම්, 
කටකථා, ප්වත්වන ඇත්යතෝ ඉන්නවා. ප්ිටිනුත් එනව. ඒ ඔක්යකෝයගනම් 
අවුල් යවන්ට  න්න එප්ා. තමන් දැනගන්න ඕනූ, යම්වාය  ගණනග්නන් 

                                                           
11 ම. නි (අට්ඨකථා), උප්රිප්ණ්ණාස අට්ඨකථා, අනුප්ෙ වර්ග , අනුප්ෙ සූතර 
වර්ණනාව, 93 යේෙ  
12 ම. නි (අට්ඨකථා), උප්රිප්ණ්ණාස අට්ඨකථා, අනුප්ෙ වර්ග , අනුප්ෙ සූතර 
වර්ණනාව, 93 යේෙ  
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යේවල් නූ. ප්ණඩ්ිත ස්වාමීන්වහන්යස් නිතයරෝම කි න්යන ‘යෙ ක ්නූ’ 
කි ල. ඒ යෙ ක් නැති තත්ත්ව ට ප්ත් කරගන්න දැනගනන් ඕනූ. ඒ 
වයග්ම නාස ට විවිධාකාර ගඳ, දිවට විවිධාකාර රස, ඇඟට විවිධාකාර 
යලඩ යරෝග දුක් ප්ීඩා සඛු යව්ෙනා ප්රීති යව්ෙනා ප්හළ යවනවා. ඒ 
ඔක්යකෝටම එවුවා ඇඟට නාප්ු යේවල් විදි ට කරගනන් නම් ඒ 
යවලායව් අරමුණ යමාකකේ, එහි හිත නිමග්න යවලා තිය න්ඩ ඕනි. ඒ 
නිසා මාලුඞ්කප්ුත්ත සූතර යේශනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් 
මාලුඞ්කප්ුත්ත යතරැන් වහන්යස්ට යකළිනම් යප්නන්ලා දීලා ඉදිරිය  
යනාෙකින, ෙකිමින් යනාප්වතින, මත්තටත් යනාෙකින, මතුවටත් 
යකයලස් ප්හළ යවන්යන නැති ආකාරය න් ඉන්ද්රි  හ  යප්න්නලා  ම් 
ෙවසක මාලුඞ්කප්ුත්ත උඹ ඒක දැනගත්තා නම් උඹට ‘දි්ට්ඨ දිට්ඨ මත්තං 
භවිස්සති’ - දැක්කත් දැක්ක යේ දැකක් ප්මණින් නතර කරගන්න ප්ළුුවන් 
යවනව. ඒක මත විවිධාකාර යලස කල්ප්නා කරමින්, ඒක මත විවිධාකාර 
යතාරන් ගහමින්, ඒක මත විවිධාකාර යකයලස් යෙෝ කරන ගති ට 
 න්යන නූ. ‘සු්ත සුත මත්තං භවිස් සති’. මට කණට ඉතාම අමිහිරි 
අප්රසන්න, නැත්නම් ඉතාම ප්රි  මනාප් කන්කළු යෙ ක ්ෙකිනන් අහන්න 
ප්ුළුවන්. නමුත් ඒක මත යකයලස් ප්හළ යවනවාම ි කි ලා යෙ ක් 
යලෝයක ඇත්යත් නූ. ප්හළ කරගනන්වා, ඒක උයේ අ ිතිවාසිකමක්. 
කරගත්යතාත් ඒකට යගවන්න යවනවා. ඒ වායගම් තම ි නාසය න්, 
දියවන්, ශරීරය න ් ලෙනන්ා වූ මුත න්. එවවු එනය්න  නඩ් .ි අප්ි 
තම ි ඒව ෙදායගන එවුවාට භ  යවලා එවුවා අනුව විවිධාකාර කලප්්නා 
කරමින් භාවනාව කඩාගන්යන්. ඒවා එනයකාටම භාවනා අරමුණට 
වැඩි  ප්රකට නම්, භාවනා අරමුණ  ට කරන මට්ටමට එනවා නම් ඒකට 
මුළු හිත දාලා යමයනහි කරන්න ඕනූ. ඒ යමයනහි කරනයකාට භාවනා 
අරමුණත් ප්ැත්තකට  නවා. ඒ යමයනහි කරනයකාට ඇයහන්, කයණන්, 
නාසය න්, දියවන්, එන යකයලස් සම්ප්ූණයය නම් නතර යවනවා. කය ් 
එන්නා ව ූ කටුක යව්ෙනා යහෝ මිහිරි යව්ෙනා ප්මණක් වැටයහනවා. 
ඒයකත් වැඩි යවලාවක් ප්වතිනයකාට ඒයකනුත් උප්දින්නා වූ යකයලස් 
නතර කරගනන් ප්ුළුවන් යවනවා. අවසායන් සවයඥ න ් වහන්යස් 
යේශනා කරනවා “විඤඤා්ත විඤ ඤාත මත්තං භවිස්සති”. යම්වා ප්ිළෙිඳව 
කල්ප්නා කරමින් ඇති යවන්නා වූ භ  ගති, ඇති යවන්නා වූ අසරණ 
ගති, ඇති යවන්නා වූ නීරස ලක්ෂණ, ඇති යවන්නා වූ හිත ඇවිස්යසන 
ගති, ඇති යවන්නා වූ හිත හංගන නිදිමත කරන ගති එන්යන්  න්න .ි 
ඒවා ඇටුවම් ෙැහැගත්ත යලඩ, නිෙන්ගත යලඩ ෙවට ප්ත් කරගන්යන 
නැවත නැවත යම්වාට ආරාධනා කරල ි. ඒ නසිා ආප්ු විඳීමත් 
විඤ් ඤාණ ත් විඤ්ඤාණ මත්යතන් ප්ැවතිලා නතර යවනවා. 



  6-වන ධමය යේශන . 
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අන්න එයහම සඳහන් කරලා සවයඥ න් වහන්යස ් යෙශනා 
කරනවා මාලුඞ්කප්ුත්ත , උඹ යම් විදි ට දුටු යේහි දුටු ප්මණින් නතර 
කරනන් ෙන්නවා නම්, ඇහූ යේ ඇහූ ප්මණින් නතර කරනන් ෙනන්වා 
නම්, කයණන්, නාසය න්, දියවන්, ශරීරය න්, එන යේ එන ප්මණකනි් 
නතර කරනන් ෙන්නවා නම්, හිතට මතු වන යේ එතැනින් නතර කරනන් 
ෙන්නවා නම්, උඹ ඒක නසිා යවස් යප්රළාගන්යන නූ. මං අහවල් යේ 
දැක්ක ි කි ලා අං එන්යන නූ. අහවල් යේ යනාදැක්ක ි ක ිලත් අං 
එන්යන නූ. අහවල් යේ ඇහැව්ව  ි කි ලා අමුතු යවන්යනත් නූ. 
නූහුව ි ක ිලා අමුතු යවන්යනත් නූ. ඒ නිසා යවස් යප්රයළන්යන නැ. 
යකාටළුවා සිංහ හම යප්ාරවාගත්තා වයග් අමුත ු යව්ශ කට ප්ත් 
යවන්යන නූ. ඒ අමුතු විදි ට ප්ත් යවන්යන් නැත්නම් එ නි් මත්තට 
උඹට ඒ සක්කාය දිට් ි  ආදී ධමය ප්හළ යවන්න ඉඩකතු් නූ. ඒ නිසා ඒ 
තත්ත්ව ට සිත නිතර නිතරම ප්ත් කරගන්නට හිතට ගන්න ඕනූ. ඒ 
නිසා සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ෙකව්න සති  අප්ි යගනි න ගැඹුර 
ෙැලුයවාත්, යවන විදි කට කි නවා නම් සවයඥ න් වහන්යස් දැකප්ු 
තායලට ෙන්නවා නම් අප් ිසති  තව යකාේචර ප්ැතිවලින් දි ුණු කළ 
 ුතුෙ? ඒක විවිධ ප්ැතිවලනි් යප්න්වන ආකාර තම ි ඇස් ඇත්යත් 
අන්ධ කු යස් ගත කරන්න කි නව, රූප් ක් දැක්කා නම් දැක්ක ප්මණින් 
නතර කරන්න ක ිනවා. ඒ ෙකනි රූප්  යමයනහ ි කිරීයමන ් තම ි, 
මූණට මූණ දාලා අරමුණ ෙැලීයමන් තම ි ඒක කරනන් ප්ළුුවන් 
යවන්යන්. 

නමුත් අප් ිඑෙත් මතක් කරගත්ත විදිහ ට යම් රූප්, ශේෙ, ගනධ්, 
රස, විෂය හි ආධුනික ය ෝගාවචර ා එේචර ෙක්ෂ නූ. යමාකෙ? ඒවා 
ඉතාමත්ම තෙෙල සංසාර ෙැමි. ඒ නිසා ඊට වඩා යොයහාම ඕළාරික 
යගායරෝසු කාය  කා ානුප්්සී - කය ් ක  අනවු ෙලන හැටි ට තම ි 
ගත කරන්න ක ින්යන. නමුත් එයහම කය ් ක  අනුව ෙලනයකාට 
කවදාකවත් අරමුණ හරි ග ිා යවන්න ප්ළුුවන්, හරි ගිය ් නූ යවනන් 
ප්ුළුවන්, ඒ මත යව්ෙනා ප්හළ යනාවී මතු යවන්යන් නූ. නතර යවන්යන් 
නූ. ඒකාන්තය නම් එකය්කෝ සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා ක ින 
යෙයකන් එකක් ප්හළ යවනවා. ඒ ප්හළ යවනයකාට ඒ ප්හළ යවන දුඛ, 
සුඛ යව්ෙනාවල් යනාසලකා මූල කමයස්ථානය ්ම හිත ප්වත්වන්න 
ප්ුළුවන් තරමට සි ුම් නම්, ඒ තාක් දුරට ය ෝගාවචර ා මූල 
කමයස්ථානය ්ම හිත ප්ැවැත්වි   ුතු .ි එතනදි හිතන්න නරක ි මූල 
කමයස්ථානය  හිත ප්ැවැත්වීයමන් මට කවදාවත් යව්ෙනානුප්ස්සනාව 
කරගන්ඩ හම්ෙ යවන්යන නූ. චිත්තානුප්ස්සනාව කරනන් හම්ෙ 
යවන්යන නූ කි න යෙ ක් ඇත්යත් නූ. ආධුනකි ය ෝගාවචර ා 
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යකායහාම වුණත්,  ම් කිසි මට්ටමකට භාවනා කරප්ු යකයනක් ඡන්ෙ  
යේවි, අත උස්සාවි, මූල කමයස්ථාන  ෙලායගන ඉන්න ගමන ්ඇති යවන, 
නැති යවන, යව්ෙනා දැකගනන් ප්ුළුවන් ශක්ති ක් දි ුණු සති ට 
තිය නවා. ඒක සතිය ් ෙලවත්කම. ඒක සති  සමරස භාව ට ප්ත් 
වීමක.් මූල කමයස්ථාන ත් යප්්නව, යව්ෙනාත් යප්්නවා. 
චිත්තානුප්ස්සනාවත් යප්්නන් ඉඩ තිය නවා. ඒ අතරම 
ධම්මානුප්ස්සනාවත් යප්නලිා අඩු ගායන මූල කමයස්ථානය ් ෙලන් 
ඉන්නයකාට රූප් ක් යප්නිලා  න හැටි හියතන්ම වයග් වටහාගන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ශේෙ ක් ඇවිල්ලා ඒ ශේෙ  අප්ිට ආමන්තරණ  කරලා 
 න හැටි මූල කමයස්ථානය ් සිත ප්වතිේදීම වැටයහනන් ඉඩ තිය නවා. 
ගඳක්, රස ක්, ඒ වයග්ම සිතිවිල්ලක් මතු යවලා  න හැටි දැකගනන් 
ප්ුළුවන් යවනවා. ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනාව විතරක ්යකරැවට අනිත් 
ඒවා නැති යව ි කි ලා භ ක් ඇති යවන්ඩ ෙූ. ඒක යම් හත් අවුරැේෙක් 
යහෝ හත් ෙවසක්  න වැඩක් යනයම .ි සති  ප්ිළෙිඳව ඇෙහීයමන් 
කට ුතු කරනවා නම් යොයහාම ඉක්මනට ඒක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. 
නමුත් හුඟක් ය ෝගාවචරය ෝ ඒ කි මන, යම්ක කමටහන් සුේධ කිරීම 
නම්ෙු කරන්යන් නැති නිසා, ධමය යගෞරව  යනාප්ිහිටන නිසා යමවුවා 
නිකම්ම නකින් යනාසැලකි   ුතු යේවල් ගානට  ට  නවා. ඒ 
කි න්යන ය ෝගාවචර ා නිවන ක ිලා හිතන්යන යවන යමාකක්යෙෝ 
එකක.් ප්ෘථග්ජන නවිනක්. ඒ නිසා යම් අවස්ථායව්දී භාවනාව හරි ගි  ි 
කි ා යහෝ යනාහරි ගි  ි ක ිා යහෝ විනිශ්ච කට ප්ැමිණීම, අර අරමුණක් 
මත රාග, යප්ර්ම, ඡන්ෙ, ඇති කළා වයග් වැඩක්, වැරැේෙක්. තමන්ට 
තිය න්යන් භාවනාව කරයගන  නයකාට යහාඳ යහෝ යව්වා, නරක යහෝ 
යව්වා, ඒ  වැටහිේච යේ, ප්රතක්ෂ වශය න් වැටහිේච යේ, කි න එක .ි 
ඒ යමාකෙ? ය ෝගාවචර ා වශය න් ඒ ෙහසක් න ින් අවයෙෝධ කිරීමක් 
ආධුනික ායගන් ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න අමාරැ ි. නමුත් 
ය ෝගාවචර ා ආධුනික වණු ි කි ලා ධමය  දුප්්ප්ත් එකකව්ත් අසම්ප්ූණය 
එකකව්ත් යනයම ි. විවිධ ප්ැතිවලින් ය ෝගාවචර ායග් ය ෝග කමය ට 
මධ ය කරන යෙ ක් තම ි ධමය  ක ිල කි න්යන. යම් සි ලු ධමයවල 
තිය න යහාඳම සරැසාර ගති ටික සතිය ් ප්වතිනවා. 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා මතක ති ාගන්න ඕනූ තමන ්ඒ අරමුණ 
- ඉස්යසල්ලාම ගත්ත ප්ිම්බීම හැකිළීම යහෝ ආනාප්ාන -යකාටු 
කරයගන ඒක ශේෙවලින්, යව්ෙනාවලින්, එයහම නැතන්ම් සිතවිිලිවලනි් 
යවන් කරයගන ඉස්යසලල්ාම අරමුයණ් නිමග්න කරගන්නට ගනන් 
උත්සාහ  සමථ ට ෙර ි. ඒ කාල  තුළ අනිකුත් ඉන්ද්රි න්යගන් සිදු 
යවන යකයලස් කප්ා දැමීම නම්, විප්ස්සනායවන් යත්රැම්ගන්න ඕනූ 



  6-වන ධමය යේශන . 
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එකක.් නැත්නම් යම් නා  ධමය  යත්රැම්ගත  ුතු යෙ ක්. ඒ නිසා ඒ 
යවලායවදි ය ෝගාවචර ා කා  කමය කරන්යන් නූ. වචී දුශ්චරිත 
කරන්යන් නූ. හියතන් යහෝ අනිකුත් අනුස  මට්ටමින් යහෝ අනිකුත් 
ඉන්ද්රි  ධමයවලනි්, ආ තනවලින් යකයලස් උප්ෙවන්යන නූ. ඒ නිසා 
අරමුයණ් හිත ප්ැවැත්වීම ඒ තරම්ම ආනිසංසජනක .ි නමුත් ඊට ප්ස්යස 
සමථ වශය න් යහෝ ආරම්භ යවලා විප්ස්සනා වශය න් යම් අරමුණට 
සිත ෙැස්සීමක් සෙි්ධ යවනවා. අර ප්රඥප්්ති වශය න් යප්්න ඕළාරික 
තත්ත්ව  මගහැරලා සි ුම් තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. යමන්න යම්ක සෙි්ධ 
යවන්යන් හීයනන් වායග්. යම්ක සිේධ යවන්යන් ක්ලාන්ත වුණා වායග්. 
යම්ක සෙි්ධ යවන්යන යප්රළි ක් වායග්. ඒක  ි ඉස්ඉස්යසල්ලාම 
යවනයකාට යම්ක කිව්වට යත්යරන්යනත් නූ. තමනට් ඒක කි නන්ත් 
ෙූ. නමුත් ප්හු යවනයකාට ප්හු යවනයකාට යහාඳට යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නවා ඒ අරමුයණ් යකායහාල්ලූ ගුලි ක ්කට ුමැටි බිත්ති කට 
ෙමල ගැහුවා වායග් අල්ලන ගති ක් හිටිනවා. ආරක් ෂාවක් වැටයහනවා. 
මයග හිත දැන් අරමුයණන් ප්ිට  න්යනම් නූ. නීවරණ ප්හළ යවන්යනම 
නූ. එතයකාට අර ඇයහන්, නාසය න්, කයණන්, ඒවයගන් එන අරමුණු 
ොධා නැති යවනවා. නමතු් ඒක යප්ාඩි යවලාව ි තිය න්යන. ඊට 
ප්ස්යස් ආ ි සැර ක් සත ි රජ යවලා, සති  මුල් තැන අරයගන, ආ ි 
සැර ක් අරමුණම යප්්නන් ප්ටන්ගනන්වා. ආ ි සැර ක් ශේෙ, යව්ෙනා, 
රූප්, ගන්ධ, රස යප්්න්න ප්ටන්ගනන්වා. නමුත් වාසි ක් තිය න්යන් ඒ 
යවලාවට ෙරාගන්න ෙැරි මට්ටයම් දුක් යව්ෙනා, ශේෙ, ගන්ධ, රස එන්යන් 
නූ. ඒවාට ය ෝගාවචර ා සිත දැඩි කරයගන මූල කමයස්ථාන ත් 
ප්වතිේදීම ශේෙ ඇයහන හැටි, යව්ෙනා විඳින හැටි, සිතවිිලි ප්වතින හැටි, 
ක  එයහ යමයහ යවන හැටි, ක  වැක්යකරිලා ප්වතින හැටි, ඍජුව 
ප්වතින හැටි, ආදී වශය න් ඒ සූම යෙ කම් යප්්න ෙනන් මට්ටමට 
යහාඳට සති  දි ුණු කරයගන ගිය ාත් එනඩ් එන්ඩ එනඩ් ඒයක 
ෙක්ෂතාව වැඩි යවනවා. අර  ාන්තන් කකුල් යෙක උස්සලා ඇවිෙගන්න 
ෙැරි ෙරැවා ඇවිදින්න ප්ුරැදු වුණාට ප්ස්යස දුවනන් ඉයගනගනන්වා. 
ප්නින්න ඉයගනගන්නවා. ප්ිමි ප්නින්ඩ ඉයගනගනන්වා. ඒක නතර 
කරනන් ෙූ යෙමව්ප්ි න්ට. ඒ වායග් තම ි සත ි ශක්තිමත් වුණාට 
ප්ස්යස වැඩ යෙක තුන එක වර කරනන් ප්ටන්ගන්නවා. ඒක ඒ තායලට 
ෙන්නවා නම්, ඒක සතිය ් අභිවෘධි ක් ෙව ෙන්නවා නම් ය ෝගාවචර ා 
සන්යතෝෂ යවනවා. යම්ක වැරැේෙක් ක ිලා හිතාගත්යතාත් ඉතින් 
ය ෝගාවචර ාට යෙ  ින්යගම ප්ිහිට තම .ි ඒක කි ලා යහළි යප්යහළි 
කරගත්යත් නැත්නම් යම් භාවනා දි ුණුව ය ෝගාවචර ාට නරකට 
හිටිනවා. එ ා ආ ිත් අරව වහන්න හෙනවා.  ටප්ත ්කරන්ඩ හෙනවා. 
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 ටප්ත් කරල ඕළාරික අරමුණම මතු කරගනන් හෙනවා. ප්ුදුමාකාර 
යවයහසකට ප්ත් යවනවා. නින්ෙ යනා න තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 
සාමානය න් කන යේ ෙරන්යන නැති තත්ත්ව කට ප්ත් යවනව. කටු 
යග ක් දුෂ්කර කරි ාවක් ෙවට ප්ත් යවනව ජීවියත්. ඒ යමාකෙ යහ්තුව? 
යම් සති ්නපක්ඛ භාව  දි ුණු කරගනන් එයක් ලකුණු ෙන්යන නැති 
එක .ි එයතන්ට ආවත් නැවතත් මූල කමයස්ථානය ්ම හිත ති ායගන 
තව ඉදිරි ට  නයකාට තම ි ඒ අරමුණ මත ප්හළ යවන්න ප්ළුුවන් වූ 
අනුස  යකයලස් යගවාගැනීයම් වැඩ ප්ිළියවලට  න්යන්. ඒක යම් 
ජීවිතය ් කරලා තිය න ෙක්ෂකමක් යනයම ි. කිසිම භාෂා ඤාණ කින් 
යෙන්න ප්ළුුවන් යෙ ක් යනයම ි. නැවත සාකේඡා කරමින් කරමින් ඒ 
සි ලුම රූප් ශේෙ ගනධ් රස ස්ප්ශය ලෙමින් මූල කමයස්ථානය  
ප්වත්වනන් ප්ුළුවන්, මූල කමයස්ථානය ් හිත ය ාෙවන්න හෙනයකාට 
හිත ප්නිනව, ආගන්තකුව ොහිරින් එනන්ා වූ රූප් ශේෙ ගන්ධ රස 
රසවත්ව වැටයහනවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා ඒ රූප් ශේෙ ගන්ධ රස 
විෂය හි දුවන්න දුවනන් වල්මත් යවනවා. 

ඒ නිසා යප්ාළා ප්ැන්නත් මලූකමයස්ථානය ්ම හිත ප්ැවතිල්යලන් 
යොයහෝ යව්ලා, ප් යඞ්ක  වශය නුත් යොයහෝ යව්ලා, ෙවසකට 
ප් යඞ්ක සක්මන් වශය න් යොයහෝ යව්ලා, ෙවස් සති යොයහෝ කාල ක් 
ගත කරනයකාට, යමන්න යම් තත්ත්යවදී යකාටු කරගත්තා වූ, අනුස  
මට්ටමින් ෙකනි්නා වූ මූල කමයස්ථාන  කරමානුකූලව යගවා ෙමමින් එන්ඩ 
එන්ඩ එන්ඩ ඒ අරමුණ යොඳ යවේච දි  සා ම් චිතර ක් වයග් අථය 
විරහිත යෙ ක් ෙවට ප්ත ් යවනයකාට ය ෝගාවචර ා නරක  ි දින 
ච යාව යවනස් කරන්න. ය ෝගාවචර ා නරක ි තමනය්ග වත් ප්ිළියවත් 
එකකව්ත් නතර කරන්න. ය ෝගාවචර ා නරක ි යලෝක ාත් එක්ක 
සම්ෙන්ධ  අඩු කරනන්. ය ෝගාවචර ා ඒ තායලටම  නන් ඕනූ. ඒ 
යවලායවදි ප්ත් යවලා තිය න ඒ සංතුලන  යොයහෝම වටින යෙ ක.් 
සංසායරට ෙලප්ාන අවස්ථාවක් ඇවිත් තිය න්යන. ඒ යවලායවදි අහල 
ප්හළ තිය න යේවල් කඩා වැටිල හැලහැප්්ප්ිල ගිය ාත් ආ ි මුලක 
ඉඳලා ප්ටන්ගන්න ඕන.ි නමුත් අවාසනාවට වායග ් ඇතුළත, ප්ිටත 
යෙයක්ම ඒ යවලාවට යප්්න්න තිය න්යන අනිත , දුක්ඛ , අනාත් ම  
මිසක්කා නිත, සුඛ, සුෙ, ආත්ම ගති ක් යනයම ි. ඒ නිසා භාවනා 
කරප්ු නැති ඇත්යතාත් එක්ක ඒ යවලායව සාකේඡා කරන්න නරක ි. 
තමන්යග් අත්දැකීම් ඒ වයග් ඇත්තන්ට ක ිනන්ත් නරක ි. ඒ 
ඇත්තන්යග් කයටාලු කථාවලට ඇහුම්කන් යෙනන්ත් නරක ි. ඒ 
වැටයහන්නා වූ අනිත , දුක්ේ , අසුෙ සව්භාව , සංසායර් කවදාක්වත් 
යනාමැකිේච යම් ෙශයන  දැන ් මට ප්හළ වුණා! මට ආ ය න් 
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වහන්යස්ලායග් සරණ ි! ආ ය න් වහන්යස්ලායග් ප්ිහිට ි! කලාණ 
සත්ප්ුරැෂ න්යග ් ප්ිහිට ි! ධමය ආරක්ෂාව ි! ක ිලා සතිය ් ආරක්ෂාව 
ඉදිරිප්ත් කරයගන, ඒ යගයවමින ්ප්වතනි්නා වූ මූල කමයස්ථාන  ඉදිරි ට 
 නවා නම් ය ෝගාවචර ායග් සති  යහමිහිට ප්ැත්තකට යවලා 
සම්ප්ජඤ්ඤ ට ඉඩ යෙනවා. සම්ප්ජඤ්ඤ  යතෝරලා යෙනවා වැෙගත් 
යේ වැෙගත් තායලටම. ඒකට තම ි කලාණ මිතර ා ඒ යවලායව් උෙව් 
කරන්යන. ඒකට තම  ිසවයඥ න ්වහන්යස් විවිධ න වලනි් යම් ධමය 
යේශනා කරන්යන්. එම නිසා එම ධමය යකාට්ඨාශවලට ඇහුම්කන් 
යෙනයකාට සාකේඡා කරනයකාට ඒවාට හිත ය ාෙනයකාට යප්්නවා 
අප්ි විශාල ප්ාරමිතා ශක්ත ිරාශි ක් ප්ුරායගන විශාල වී ය ප්රමාණ ක් 
ය ාදායගන සූයහන සාථයක භාව කට මුල් ෙැහැයගන හිටි ත් 
ඉස්සරහට තිය න අභිය ෝගය ්දී අප්ි තාමත් ළෙරැ ි. ඊගාවට තිය න 
ප්ාඩයම්දී අප්ි සම්ප්ූණයය න් අලුත් යවන්න ඕනූ. අප්ි ආය ත් 
යමානවකව්ත් ෙන්යන ් නැතිව සවයඥ න් වහන්යස්ට වඳින, 
යමානවකව්ත් ෙන්යන් නැතිව ධමය ට ගරැ කරන ප්ිරිසක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා නම් ජීවිත  අලුත් යවනවා. එන්න එනන්ම සති  ඉදිරි ට 
 නවා. ආනන් එයහම  නවා නම් තම ි සතිප්ට්ඨාන  අවසානය ් 
යේශනා කරන්නා වූ සත් අවුරැේයෙන් සත් ෙවසනි් ආදී වශය න් ප්රතිඵල 
ලොගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන්. 

ඒ නිසා “ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං” කි න තායලට යම් ගුණ හතර ප්ැත්තකට ති ලා නම් 
සතිප්ට්ඨාන  වැඩවුට ෙූ. සති  ප්ිළිෙඳව වුණත් විස්තර සහිතව 
යොයහෝම ප්ුංචි යකාටස් යම් සාකේඡා කරන්යන. ඕයන ප්ැත්තකනි් 
යම්ක විස්තර කරනන් ප්ළුුවන.් අන්න ඒ විස්තර කිරීයම් ශක්ති  
සාරිප්ුත්ත ස්වාමීන්වහන්යස්ට වයග් යම් ඇත්තන්ටත් ෙහසක් න ින් 
වැටයහ්වා කි ලා ප්රාර්ථනා කරනවා. අප් ියම් ප්ළුුවන ්ප්රයේශ ක් තම ි, 
ෙන්න ටිකක් තම ි ඉදිරි ප්ත් කයළ්. නමුත් මම හිතනවා ඒවා තමන්යග 
අත්දැකීමට ය ාෙලා ෙලනයකාට ඒයක ගැඹුර මං යම් යේශනා කළාටත් 
වඩා ගැඹුයරන් වටහාගනන්ට ශක්ති ක් ලැයේවා කි ලා. 

එම නිසා යම් ගත කරන සරැ වස් කායල, යහාඳට යම් වහින 
යවලායව වස් කායල්, යම් කායල් තමන්යග් යම් වැඩ ප්ිළියවළ 
හලහප්්ප්ගන්යන නැතිව යම් තුළම ධමයානරුූප්ව සති ම යප්රටු 
කරයගන ඉදිරි ට  න්න ශක්ති , මධ ය , ෙල  ලැයේවා! ඒ අනුව 
ශරේධාව, විරි , සති , සමාධි , ප්රඥාව කි න ප්ංච ඉන්ද්රි  ධමය දි ුණු 
කරගැනීයමන් යම් සතර සතිප්ට්ඨාන  තමන් ප්රාථයනා කරන කාල  
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ඇතුළත සාක්ෂාත් කරගැනීමට ලැයේවා! කි න ප්රාථයනායවන් අෙට 
නි මිත ධමය යකාට්ඨාශ  යමතනින් නිම කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!



  7-වන ධමය යේශන . 
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7-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛූ කා්ය කායානුපස්සී විහරති ආතාපී සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභි ජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
යම් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් ෙකිනන්ට හම්ෙ යවන ධෘව ප්ෙ ක් වන 
කා ානුප්ස්සනා හැඳින්වීම ි ප්සගුි  වාර කපී්ය ්ම සාකේඡා කරනන් 
ය දුයණ්. අප්ි එ ින් ආතාප්ි, සම්ප්ජායනා, සතිමා, කි න ප්ෙ ශක්ති 
ප්රමාණය න් ප්සුගි  වාර කීප්ය ් ඉදිරිප්ත් කරගත්තා. අප්ි අෙ හත්යවනි 
වතාවටත් යම් රැස් යවලා ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා, ආතාපි් 
සම්ප්ජායනා සතිමා වියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න 
යකාටයස්, “වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” කි න යම් 
හතරයවනි ය ෝගාවචර ගණු ට, හතරයවනි ය ෝගාවචර ගති ට හිත 
ය ාෙන්ට. ආතාප් කි න යකයලස් තවන වැර, ආතාප් වීරි , 
සම්ප්ඤ්ඤ  කි න සම්ප්ජඤ්ඤ ප්රඥාව, සතිමා ක ින විදි ට සතිමත් 
වූ, ක ින ගුණවලින්  කුත් යකනා., දැන ් යමතන වියන  යලායක් 
අභිජ්ඣා යදාමන්සං ක ින එක, ප්ෙ කීප් ක ් ය දුණාට එකම 
මචතසික ක් එකම ගුණ ක් තම ි විගරහ කරන්යන.් යම් යලෝකය හි 
අභිජ්ඣාව ක ින දැඩි යලාභ ත්, යදාමනස්ස  කි න ේයව්ෂ  ප්ෙනම් 
කරගත්ත එකත් අතර වින ක් ඇති කරගන්නවා කි න එක ි සඳහන් 
කරන්යන.් යම්ක උප්මාවකට අනුව අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු 
ස්වාමීනව්හන්යස්යග් අවසර ලැෙුයණ් යෙප්ැත්ත සම සම යස්, නැතන්ම් 
අසාධාරණ යනාවන යස්, ධාර්මික වන යස් සලකා ෙලන 
විනිශ්ච කාරවරය ක් මධස්ථ විනිශ්ච කට එළයඹන්නා යස්, ඒ 
උසාවිය ් යමයතක් කල් ඇහුණු සාක්කි, හරස ් ප්රශ්න, විත්තිය ් 
යචෝෙනායව ප්රකාශන, ඔක්යකාම මැෙහත් යස් සලකා ෙලා නඩුව 
සමථ කට ප්ත් කරන, විනිශ්ච කට ප්ත් කරන සාධාරණ ධාර්මික 
විනිශ්ච කාර කු යස් , ක ිලා. ඒක නිසා යම් උසාවි  සමථ කට ප්ත් 
කරා, නඩුව සමථ කට ප්ත ්කරා කි න අෙහස ි යමතන තිය න්යන. 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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යම්කම ‘සමථ’ කි න ප්ෙ ට යහාඳ අථය විවරණ ක් යෙනවා. 
සමථ  වශය න් සාමානය න් සඳහන් කරන්යන් සමාධි ම ි. සමාධි  
කි ලා ක ින්යන්, හිතක් අරගත්යතාත් ඒ හියත් තිය නවා යවලාවක 
යලෝභ  දිහාවට, දැඩි යලෝභ  දිහාවට යව්ගය න් දුවයගන  න අමන 
ගති. ඒ වායග්ම යවලාවක දැඩි ේයව්ෂ  දිහාවට දුවන ගති ක් තිය නවා, 
ඒකත් යහාඳ සිහි ෙුේධි කල්ප්නා ඇති අවස්ථාවක් යනයව .ි යම් 
යෙයක්දීම යමෝහ , අනධ්කාර , අවිොව, කරි ාත්මක යවනවා. යම් 
යෙයක් කරි ාකාරිතව්  ඉතාමත්ම  ුහුසුලු නිසා හරි ට එක හියත්ම 
යෙකම තිය නවා වයග් වැටයහන යවලාවලුත් තිය නවා. යවන 
විදි කට කි නවා නම් සමිති ක, සංගම ක, රැස් යවේච යවලායව ඒ 
එක ය ෝජනාවක ් ප්ළිිෙඳව ප්ක්ෂ විප්ක්ෂ මතමිතාන්තර රාශි ක් 
තිය නවා. එතයකාට  ම් කිසි යකයනක් ය ෝජනාවට ප්ක්ෂව, 
සාධාරණව, ප්රෙලව කරැණ ුඉදිරිප්ත් කරනයකාට ඒකට විප්ක්ෂ ඇත්යතෝ 
සභායව් යඝෝෂා කරනවා. එතන එතන කථා ප්වත්වනවා. ඒ ප්ුෙග්ල ාට 
ොධා කරනවා. එයහම යවනයකාට සභාප්තිට සිේධ යවනවා සභාව 
සමථ කට ප්ත ්කරන්න. ඒ ප්ුේගල ාට අෙහස ්ඉදිරිප්ත් කරන්න යෙනන් 
ඕනූ. ඒ අෙහස් යහාඳට වියව්කීව ෙලලා අප්ි ඊගාවට අවස්ථාවක් යෙනවා 
විරැෙධ් ප්ක්ෂ ට කථා කරන්න. ඒ නිසා කරැණාකරලා නිශ්ශේෙ යවලා 
සභා යගෞරව  රකින්න ක ිලා ඊගාවට ඒ ය ෝජනාවට විරැේධ ප්ක්ෂ ට 
කථා කරනයකාට ඔනන් ප්ක්ෂ ඇත්යතෝ එතන එතන කුටු කුටු ගාන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. සභා යගෞරව  නැති යවන විදි ට කට ුතුවල 
ය යෙනවා. එතයකාට සභාප්තිට සිේධ යවනවා නැවතත් සමථ කට ප්ත් 
කරනන්. යමන්න යම් විදි ට සාධාරණ ව සලකලා ෙලලා යෙප්ැත්ත 
සමථ කට ප්ත් කරිීමක් යම් හියතත් සිේධ යවනවා. එක කාරණාවක් 
දියග් හිත යව්ගය න් දුවයගන  නයකාට සදාචාර ගති අප්ට 
යප්න්වායෙනව ඕක ගැළයප්න්යන නූ, ඕක යහාඳ නූ ක ිල. යහාඳ 
යෙ ක් කරනයකාට හියත් තිය න හැඟුම්, ආශාවල්, අප්ිට කි නවා ඔ  
විදි ට හිටි ාම අයප්් ආශාවල් ඉෂ්ට යවන්යන් නූ කි ලා. අතරමැෙ 
තිය න්නා ව ූයම් වි වුල්, ඒ ප්ැත්තට යම් ප්ැත්තට අන්ෙ මනේ ගති 
නිසා හිත නිතයරාම තිය න්යන් යෙප්ැත්තට ඇෙප්ු රෙර් ප්ටි ක් වයග් 
හරි යවයහසක. යමන්න යම් යවයහස නිවලා සමථ කට ප්ත් කිරීම 
තම ි සමථ භාවනායව්දී යකයරන්යන්. වියශ්ෂය න්ම ඒකාගර යවනවා ි 
කි ලා, හිත සමාධිගත යවනවා ි කි ලා සඳහන් කරන්යන් යම්ක ි. 

ඒක නිසා යම් ‘කා්ය කායානුපස්සී විහරති’ කය ් ක  අනුව 
ෙලන්නා වූ, ෙලමින් සිටින්නා වූ ය ෝගාවචර ාට ඒ කට ුත්ත සාථයක 
යවන්න නම්, ආතාප් ක ින වී යවන්ත ගුණ  අත නූර දිගට 
ප්වත්වනන් ඕනූ. ප්ස ුයනාෙසින වී ය ක් අවශ කරනවා. ඒ වායගම් 
සම්ප්ජඤ්ඤ  ක ින ධම්මවිච  සම්යොජ්ඣඞ්ග , එයහම නැත්නම් 
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ප්රඥා මචතසික  නිතයරාම කරි ාත්මක යවන්නට යවනවා. ඒ වයග්ම 
සතිමත් යවන්නට යවනවා. කය හි යලාකු ප්ුංචි ඉරි ාප්ථ අනුව, ඒ 
වයග්ම ඇස, කණ, දිව, නාස , ආදී ඉඳුරන්යග් වැඩ ප්ළිියවළවල් අනවු, 
ඒ ප්ුේගල ාට නිතරම එළඹ සිටි සති ක් ප්ිහිටුවාගන්න යවනවා. සති , 
සම්ප්ජඤ්ඤ , ආතාප් විරි  කි න තුන කරි ාත්මක යවන යකාට ඒ 
ප්ුෙග්ල ා තුළම තමන් කරයගන  න භාවනාව සම්ෙන්ධය න්, එයහම 
නැත්නම් තමන්යග් යම් සලීවන්ත ආධාත්මික චරිත  සම්ෙන්ධය න් 
විවිධ ප්ැතිවලින් විවිධ අග  කිරීම් විනිශ්ච න් මතු යවන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ විනිශ්ච න් මතු වීම ස්වාභාවික .ි ඒ යදාඩමලු හිත 
නිතර විනිශ්ච ට යප්ළයඹන යනාඉවසනසලුු හිත, ශීඝරය න් විවිධ 
විනිශ්ච න් යගන යෙනවා. ඒවා හරි ට සභාවක ්ප්වතිේදී, ඒ සභායව් 
මූලික වැඩ  කට ුත්තක්  ේදී සභාව ඇතුයළ් තව යෙතුන්යෙයනක් 
තනිතනිව කථා කරනවා වයග ි. ඒක නිසා සභා ගරැත්වය න් සභා 
වැඩ ප්ළිියවළ දිගට යගන ින්න ෙැරි යවනවා. ඒක හුඟක් අවුල් වුයණාත් 
ඒ සභාව නතර කරනන් යවනවා. සභාප්තිට යහෝ කථානා කට 
ඇහුම්කන ් යෙන්යන නැත ි මට්ටමට  නවා. අයප්් සියත් ආන්න ඒක 
නිසා තම ි යගාඩකම් යම් දුක, නැත්නම් යම් යප්යළනසලුු ගති , 
යගාඩාක්ම ඇති යවලා තිය න්යන්. වියශ්ෂය නම් වීතිකරම යකයලස් සිදු 
යවන යවලාව යවනයකාට යම් මට්ටම ඉක්මවලා, අයප්් ශරීර  ෙරෙඬු 
යවලා. එයහනම් ඒ සභාව යම්ේචල් කරන්න යප්ාලිසිය න් යගන්නන්න 
යවනවා, මාර්ෂල්ලා යගන්නන්න යවනවා වයග් විදිහට භ ානක 
අවස්ථාවකට ප්ත් වීම තම ි අප්ි කි න්යන් වීතිකරම යකයලස් කි ලා. 
ඒක යහාඳට ප්ිටට යප්්නවා. ඒ ප්ුේගල ා දැන් මගුුරක් අරයගන, ෙණ්ඩක් 
අරයගන, සයතක් මරන තරමට යකෝප්ාවිෂ ්ටව  ක්ෂය ක් වයග් වැඩ 
කරන මට්ටමට ගිහිල්ලා ඉවර ි. එයහම නැත්නම් යහාරකමක් කරන, 
කාමය ් වරෙවා හැසියරන ආදී කා ික කරි ාවලට, නැත්නම් වාචික 
කරි ාවලට, චණ්ඩ ඵරැෂ වචනවලට ප්ත් යවලා ඉවර ි. ඒ ප්ුෙග්ල ා 
දැනගත්තත් යනාදැනගත්තත් දැන ් වීතිකරමණ  යවලා. ඉක්මවලා. යම් 
තත්ත්යවදි අප්ි සාමාන සිවිල් නීති ටත්  ටත්. විශාල කමය රැස් 
කරයගන, කමය ප්ථවලට වැයටන්න අවස්ථාව තිය නවා. යම්ක යොයහෝ 
විට ය ෝගාවචර ාට සිදු යවන්යන් නූ කි ලාම ක ින්න ෙූ. නමුත් 
ය ෝගාවචර ා යමවැනි වාතාවරණ කින් යොයහෝ විට මූත් යවල ි ගත 
කරන්යන.් ගත කරන්යන නැත්නම් ය ෝගාවචරය ක ්යනයව ි. 

භාවනායවන්, එයහම නැත්නම් සතිප්ට්ඨානය න්, ඒ වීතිකරම 
යකයලස් නතර කරන උප්කරම නූ. සතිප්ට්ඨාන භාවනායව තිය න්යන, 
වීතිකරම යකයලස්වලට සං ම  තුළින ්උත්තර දීලා ඉන් ඉදිරි ට ඇත්තා 
වූ ප්රිවුට්ඨාන යකයලස්වලට උත්තර සලසන එක ි. වියශ්ෂය න්ම 
අභිජ්ඣා, ්ොමනස්ස යෙයකන් වළකව්ලා හිත මැෙට ගන්නවා කි ල 
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කි න්යන යම් මැෙ ප්රමාණය ් යකයලස්. ඒ යකයලස් මතු වුණ ි ක ිලා 
කාටවත් යප්්න්යන නූ. යකයනක්යග් සියත් රාග ක ්ඇති වුණ ි ක ිලා, 
ේයව්ෂ ක් ඇති වුණ ි ක ිලා, අන්ෙ මනේ භාව ක් කලයකාල භාව ක් 
අන්ධකාර වීමක් මත් වීමක් අවිොවක් මතු වුණ  ි කි ලා කාටවත් 
යප්්න්යන නූ. නමුත් ඒ තරහ යහෝ ේයව්ෂ  යහෝ අන්ෙ මනේ භාව  
දිගින් දිගටම ගිය ාත්, නැතන්ම් තරයහන් තරහට තරයහන් තරහට දිගින් 
දිගට හිත වීි ක් ආකාර ට ගිය ාත්, අන්න අර වීතිකරම යවන මට්ටමට 
ගිහිල්ලා ඔහුයග ්මුහුයණ් සව්රූප්  ෙළෙඬු ඉරි ව් ප්ැවැත්ම ආදි  ඕන්න 
යප්්න්න ප්ටන්ගනන්වා. ඒ වයග්ම තම ි යලෝභ  ආප්ුවහමත්, අනේ 
මන්ෙ භාව , කලයකාල භාව , අන්ධකාර  ආවමත්  ම් කිසි 
ප්රමාණ කට  නකම් යප්්නය්න නැතිව ඇයඟ්  ට යවේච උණක් වයග් 
ඔයහ් තිය නවා. නමුත ් ඒක දිගටම ග ිහම ඒක ඉක්මවලා  න 
යවලාවක් එනවා. ඉක්මවලා ගි හම ඒ ප්ුෙග්ල ාට ඒක යත්රැම් යේරැම් 
කරගන්න ෙැරැව  නවා. ොහිරව යප්්න මට්ටමට  නවා. නමුත් අර 
ප්රිවුට්ඨාන මට්ටයම් තිය ේදී ය ෝගාවචර ාට නම් දැන් යත්යරනවා. දැන් 
ෙන්නවා තමන්යග් හිත රාග ට නත ු වුණා. ේයව්ෂ ට නතු වුණා. 
නැත්නම් ඉස්සරහ තිය න යේ තමන්ට යප්්න්යන යත්යරන්යන නැති 
විදි ට ගි ා. ඒ මට්ටම තම ි ය ෝගාවචර ා අනුන්යග් ප්ිහියටන් යහෝ 
ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා කි න ගුණවලින් යහෝ වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං කි න ගුණ  දැකයගන, ආණඩ්ු මට්ටු කරගන්න 
තිය න්යන. 

යමතැනත් එක විදි කට ෙලනයකාට සීලය ්ම යකාටසක් වයග් 
තම ි. නමුත ්යම්ක සාමානය න් වැටයහන ප්රාතියමාක්ෂ සංවර සීල  
නැත්නම් ශික්ෂා ප්ෙ සීල ට අහු යවන එකක් යනායව ි. ඊට වඩා සි ුම් 
තැනකට ි යම් යගනි න්යන. ප්රාතියමාක්ෂ සංවර සීල, එයහම නැත්නම් 
සමාෙන් යවන සික්ෂා ප්ෙ සීල, වීතිකරම යකයලස් සම්ෙන්ධව ි වග 
කි න්යන. ඒ සිල්වලින් ආරක්ෂා යවලා ඉදිරි ට  නයකාට 
ඒකාන්තය න්ම ය ෝගාවචර ට අභිජ්ඣා යදාමනස්ස යෙක යවනදා 
යප්්න්යන නැති තරම්, ය ෝගාවචර ජීවිත ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස කැප්ී 
යප්්න්න ප්ටන්ගන්නවා. තමන්යග් ප්රධානම රාජකාරි , තමන්ට කරන්න 
තිය න්යන භාවනා කරන අරමුයණ් යහෝ යව්වා! ඒ අරමුණට ොහියරන් 
ප්ැමියණනන්ා වූ ෙව්ීතී  අරමුණක නිසා යහෝ යව්වා! එයහම නැත්නම් 
අප්ි භාවනාවට ොධක වශය න් ෙකින යේ යහෝ යව්වා! ප්ළිිෙඳව යම් 
ඇති යවන්නා වූ දැඩි යලෝභ , දැඩි ේයව්ෂ , ඒ යෙක අතර අන්ෙ මන්ෙ 
භාව  කි න යම් යේවල් එක්ක ගත කරන එක තම ි ය ෝග ජීවිත  
කි න්යන. ඒක සාධාරණ කි මනක්. ඒක වියශ්ෂය න්ම තවත් 
ප්ැත්තකින් අථය ගන්වන්න ප්ුළුවන්. අයප්් ලඞ්කායව් අෙ කාලය ් ප්වා - 
ඒක අවාසනාවන්ත තත්ත්ව ක් - නමුත් සමථ භාවනාව තම ි 
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‘භාවනාව’ වශය න් හඳුනාගන්යන. ඒක නිසා ෙේධ ප් යංකය  ඉඳයගන 
ගහක් මුලට යවලා වාඩි යවලා ඉඳයගන ඉන්න ස්වරූප් ක් තම ි අප්ට 
භාවනාව ක ිනයකාට මතක් යවන්යන. ඒ යමාකෙ? භාවනායවදිත් දැන් 
අභිජ්ඣා, යදාමනස්ස වින න  කිරීයමදිත් සඳහන් යවන්යන, වීතිකරම 
යකයලස් සම්ෙන්ධ ප්රශ්න  ි. සමථ  ඇති කිරීම ි. නමුත් ය ෝගාවචර 
ජීවිතය ් ඒක ‘මැෙ’ ප්මණ ි. ආරම්භ  නම් සීල සංවර  .ි නැත්නම් 
සීලය න් වීතකිරම යකයලස් නතර කරිීම ි. මැෙ ක ින්යන, යම් කි න 
විදි ට අභිජ්ඣා, යදාමනසස්ත් එක්ක කාරණා දැනයගන හීන් නූයලන් 
වැඩ කිරීම ි. අවසාන  කි න්යන, ප්රඥායවන් අනසු  යකයලස් දුරැ 
කිරීම ි. ඒ නිසා යම් මැෙ යකාටස තම ි හුඟයෙයනකුට භාවනා කරනවා 
කි න යකාට, ඇයහනයකාට, මැයවන චිත්ත රූප් . අන්න ඒකට අදාළ 
යකාටස තම ි සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්දී වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං කි ලා සඳහන් කරන්යන. යම් යේ කරනයකාට ඒ නිසා ධමය 
කථාව සම්ප්ූණය යවන්න මතක ති ාගනන් ඕනූ, කල ්ඇතුවම සූදානම් 
වුණා වූ සීල ක් තිය නන් ඕනූ. සිල්වන්ත යකයනකුට තම ි සමථ 
භාවනාව හරි  න්යන. “අවිප්පටිසාරත්ථානි ්ඛා ආනන්  කුසලානි 
සීලානි”13 කි ලා සවයඥ න ් වහන්යස් යේශනා කරලා තිය න්යනත් 
ඒකම ි. 

යම් කුසල සීල  හැම යවලායවම විප්ළිිසර ෙව දුරැ කිරීම 
ප්ිණිස ි ප්ිහිටන්යන්. විප්ළිිසර ෙව දුරැ කරවීම සීලය න් ලැයෙන 
ආසන්නම ප්රතිඵල ක්. ඒ ප්රතිඵල  තම ි දි ුණු ප්වණුු කිරීම තළුින් යම් 
සමථ  ඇති යවන්යන්. සමථය ්දී සදිු යවන්යන් අභජි්ඣා, යදාමනස්ස 
යෙක දුරැ කිරීම .ි ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනක් නාහප්ු සතිප්ට්ඨාන ක් 
අහලා, ඒකට ආරම්භ යවන්නා වූ මුල් යවනන්ා වූ යම් කය හි ක  අනුව 
ෙලමින් ජීවත් යවනන් හෙනයකාට  ම් ආකාර කට ඒ ප්ුේගල ා තුළ 
යම් ආතාප් කි න යකයලස් තවන වීරි ත් සම්ප්ජඤඤ් ත් සති ත් ඔ  
කි න සමථ ත් කි න ගණු වධයන ක් වැඩි වීමක් සිදු වුයණ් නැත්නම් 
අලිම අවුල් තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. විශාල වකූල තත්ත්ව කට 
වාප්ාර  ප්ත් යවනවා. යම්ක සාමානය න් යහාඳයටෝම දැකගන්න 
ප්ුළුවන්, යප්ාත ෙලන ඇත්තන්ට, නැත්නම් ශාස්තරී  වශය න් 
සතිප්ට්ඨාන  ඉයගනගනන් ඇත්තන්ට කිසි යස්ත්ම ගුණ වධයන ක් සිදු 
යවන්යන නූ, යප්ෞරැෂතව්ය ් යවනසක් ඇති යවන්යන් නූ. ඒ 
ප්ුෙග්ලය ෝ තමන්ටම සමහර යවලාවට වංචා කරගනන් ප්ිරිසක් වශය න් 
ඉප්දිලා ඒ ආකාරය නම් මැරිලා  නවා. ඒ නිසා  ම් කිසි යකයනකුට 
සතිප්ට්ඨාන ගුණ සන්තානගත කරගනන් ඕනූ නම්, යම් ජීවිතය ්දී 
යමව්වා අතර යවනසක් ඇති කරගන්න ඕනූ නම්, තමන්ට එ නි් 

                                                           
13 අඞ්ගුත්තර නිකා , ෙසක නිප්ාත , ආනිසංස වගය , කිමත්ි  සූතර  
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විමුක්ති ක ්ශුේධි ක ්ලොගන්න ඕනූ නම්, ඒ ප්ෙු්ගල ා ඒකාන්තය න්ම 
තමන් තුළ ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං කි න ගුණ යප්ෞේගලිකව යහා ලා ෙලලා තහවුරැ කරගන්න 
යවනවා. එයහම තහවුරැ කරගන්යන් නැතුව, කය ් ක  අනවු ෙලලා 
ජීවත් යවන්න ප්ටන් අරගත්යතාත්  ම් යවලාවක කය ්  ථාථය  
වැටයහනයකාට ඒ ප්ුේගල ා යහලකින් ප්ල්ලකට ඇෙයගන වැටුණ 
යකයනක් වයග්, ආතප්ාත නැතිව, හිස බිමට ප්  ඔළුවට තිය ේදී 
ඇෙයගන වැයටන ප්රප්ාත වැටිල්ලක් වැයටනවා. ඒකට අදාළ ප්රිසර , 
ඒකට අදාළ කලාණ මිතර සංයස්වන , ඒකට අදාළ ය ෝනියසෝ 
මනසිකාර  කි න යම් ගුණ ටික යප්ෝෂණ ක් වුයණ් නැත්නම් ඒ 
ප්ුෙග්ල ාට හිටප්ු තැනිනතු් ඇෙයගන වැයටන්නා යස් වැටයහන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. 

යමන්න යම් අනිත ධමය  වැටයහනයකාට, ඒකට අදාළ ගුණධමය 
ටික ළං කරයගන හිටිය ් නැත්නම් ඒ ප්ෙු්ගල ාට තිෙුණු තැනත් නැති 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. යම්ක භාවනා යලෝක ට ප්ිවියසන කායල 
යොයහෝම ජ ට ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා. නමුත් ඒක 
මූලධමයානුකූලව යත්රැම්ගන්න යගාඩාක් කල ් නවා. නමුත් කමටහන් 
යෙන්න  නවා නම්, භාවනා මධස්ථාන ක් ප්ාලන  කරන්න  නවා 
නම්, යහාඳයටෝම යත්රැම් අර ගනන් ඕනි යෙ ක්. එයහම යත්රැම් 
අරගන්යන නැතුව, යම්වා ප්ිළිෙඳව ලකලූස්ත ික් නැතුව යම් 
කට ුත්තට ෙැස්යසාත් ඒක හරි ට ශලාගාර ක් නැතුව ශලකර්ම ක් 
කරනන් හෙනවා වයග්. හදිස්සි නිසා අප්ි ඒ යරෝගි ා කුස්ස ිකට 
යගනිහිල්ලා ති ලා, දිග ඇරලා, කප්ලා, යෙයහත් කරන්න ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ශලකමයය න් ප්ස්යස මරණ ට අවස්ථා වැඩි යවනන් ඉඩ 
තිය නවා. ඒ යමාකෙ ප්රිසර  විෂබීජ ජීවානුහරණ  කරලා නූ. ආන්න 
ඒ වයග් තම ි ය ෝගාවචර ත් ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය 
්ලා්ක... කි න යම් කාරණා යනාදැන, ඒවා ප්ිළිෙඳව යනාතකා, 
සතිප්ට්ඨාන භාවනාව කරනවාට වැඩි  යහාඳ ි යනාකර නකිම් ඉනන් 
එක. අයප්් සිංහලය ් ක ිමනකුත් තිය නවා, 

ගසක කැප්මු ගස මුල ප්ූදුයමන්  දැයන් 
හානා හී  ප්ානා අඬහැයරන්   දැයන් 
අමුතු ෙත් දීම අත ඇල්ලුයමන්   දැයන් 
මිනිහා යනාමිනිහා  න කඩිසයරන්  දැයන්, කි ලා. 

වැයේක හැඩ ක් තිය නවා. ඒ වැයේට අවශ කරන අඩමු 
කුඩමු සදූානම් කරයගන තම ි අයප්් ප්ැරණි සිංහල ා වැඩක් ප්ටන් 
අරගන්යන. එයහම නැතිනම් ෙන්නවා ඒ වැ යේට කවදාවත් අතගහන්න 



  7-වන ධමය යේශන . 
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වටින්යන නූ, ඒකට තව යවලාව කලාව ඇවිල්ලා නූ, ය ෝග  ය දිලා 
නූ. ඒ නිසා හුඟාක ්කල ්ඇතිව ඒකට සූදානම් වීයමන් කි න්න ප්ළුුවන් 
ඒ වැයේ යකාේචර ෙරසාරෙ කි ලා. අප්ි ෙනන්වා රයජක් එළි ට 
ෙහින්න ඉස්සර යවලා හැම යවලායවම ආරක්ෂක අංශය න් ඇවිල්ලා 
සහතික කරලා මතක් කරලා යෙනවා, නැකත යකායහාම යවතත් දැනු ි 
ආරක්ෂාව සම්ප්ූණය, දැන් රජ්ජුරැයවෝ යදාරට වඩින්ට යහාඳ ි කි ලා. 
එතකම්ම රජතුමා එළි ට එන්යන නූ. 

ඒ වයග් තම ි සතිප්ට්ඨානය ්, කය ් ක  අනවු ෙැලීම ක ින 
කාරණාව, එයහම නැත්නම් කය ් ඇත්තා වූ කට, ෙඩ, දිව, නාස , ආදී 
යම් ක  දැකමීත් වි්නයය ්ලා්ක අභිජ් ඣා ්ොමනස්සං කි නයකාට ඒ 
ොහිර යලෝකය ් ඇත්තා වූ ඉර, හඳ, තාරකා, ගංගා, ඇල, යදාළ ආදී 
යලාව ති න යෙ  දැකමීත්  න යම් යෙක - අජ්ඣත්ත ක , ොහිර ක  
කි න යම් යෙක -  ථාථය  ෙකිනන් ප්ටන් අරගනන්යකාට ඒ ප්ුේගල ා 
තුළ ඒ ෙකින  ථාථය , ඒ මතු යවලා එන්නා වූ සාරධමය ෙරාගන්න තරම් 
යහාඳ භාජන ක් නැත්නම් මහ අභාග කට ප්ත් යවනවා. අප්ි ෙන්නවා, 
අප්ි ෙරක් විශාල ලී කින් යහෝ වාංගු කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් වාංගු 
කරලා ඒ ෙර ඔසවන, එසයවන තායලට ඒ එසයවන ප්රමාණ  ප්රුවන්න 
ගල් කැට ටිකක ්හරි, ලී යකාට ටිකක් හරි ළඟ ති ායගන අප්ි ප්ටන්ගන්න 
ඕනූ. එයහම නැතන්ම් ඒ ෙර ඔසවලා අත හරිනවාත් එක්කම අර ෙර 
තිෙුණ තැනටම ඇෙයගන වැයටනවා. භ ානක තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා යනාදැනුවතව් කට ුතු කයළාත්. ඒ නිසා අප්ි 
වාංගු කරන්යන විශාල ෙරක් නම් ඒකට ගන්නා වූ, වාංගු කරන්න 
ගන්නා වූ අයේ යහාඳට තහවුරැ කර ගනන් ඕනූ. ඒකට උස්සන්න 
ගන්නා ව ූෙණ්ඩ යහාඳ යනාකැයඩන ෙණ්ඩක් ෙවට ප්ත් කරගන්න ඕනූ. 
ඒ කරලා ඒ වාංගු යවන ප්රයේශ , ඒ ඒ ප්රමාණ ට ඔසවලා යෙන්න 
ඕනූ. ඒයක ෙර ෙරන්න ගල් කැට, ලී යකාට ආදි  ළං කරගන්න ඕනූ. 
ඒවා ළං කරගන්යන් නැතවි ඔසවන්න ප්ටන් අරගතය්තාත් මහා විශාල 
ෙරක් තමන්යග් කරට අරයගන යමානවත් කරගනන් ෙැරි තත්ත්ව ට 
ප්ත් යවන්න ඉඩ තිය නව. 

ආන්න ඒ වයග් තම ි ය ෝග ජීවිතය ්දීත් සතිප්ට්ඨාන  කි ලා 
කි න්යන යසල්ලම් කරන යෙ ක් යනායව ි. ඒකානත්ය න්ම භාවනා 
කරනන් ප්ටන් අරගනන්යකාටම ඒයක ප්රතිඵල තිය නවා. ඒ ලැයෙන 
ප්රතිඵල ෙරාගනන් තරම් ගුණ සන්තාන ක් තමන් තුළ නැත්නම්, ඒ 
ලැයෙන භාවනා අත්දැකීම් ඒ ප්ුෙග්ල ාට අනථය  ප්ිණිස ප්ිහිටන්න ඉඩ 
තිය නවා. ඒක තම ි කි න්යන මානසික අසහන තිය න ඇත්යතෝ, 
එයහම නැත්නම් යවන චකිත, භ  ආදි  තිය න ඇත්යතෝ භාවනා 
කරනවාට වැඩි  යහාඳ ි දාන, සීල කට ුතු කරන එක. ඒ දාන, සීල 
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කට ුතුවලින් යප්ෞරැෂත්ව  සම්ප්ූණය කරයගන, හති යහාඳ යසෞඛ 
සම්ප්නන් සාමාජිකත්ව ක ්සමාජය  ඇති කරයගන තම ි භාවනාවට 
 න්න ඕනූ. භාවනාවට ගහිිල්ලත්  ම් කිසි කායලක භාවනායව් ප්රතිඵල 
ලැබිලා, නැවතත් භාවනායව් ප්රතිඵල යනාදැනී  න්නත ් යහ්තුව 
අතරමැෙදී එක්යකෝ වීරි  ෙහා තෙලා. එයහම නැත්නම් කාරණා කාරණ 
වශය න්, සම්මුති කාරණා, ප්රඥප්ති කාරණා, ප්රමාථය කාරණා, යවන් කර 
දැනගැනීයම් ඤාණ  ප්ැතත්ක ති ලා, සාකේඡා නතර කරලා, ෙණ 
ඇහිල්ල නතර කරලා, ධමයානුකූල කලප්්නාව නතර යවලා. එයහම 
නැත්නම් සති  නතර යවලා. එයහම නැත්නම් ඒ ඇතුළත නැවතත් 
අභිජ්ඣා යදාමන්ස එන්න ප්ටන් අරයගන. 

ඒ නිසා යම් කාරණා හතර භාවනාවත් එකක්ම දි ණුු ප්වුණු 
යවනවා නම්, එයහනම් ඒ ය ෝගාවචර ායග් යප්ෞරැෂත්වය ් රැචි 
අරැචිකම්වල යවනසක්, කමය රැස් කිරීයම් යේතනාවල යලාකු යවනසක් 
සිදු යවනන් ප්ටන් අරගනන්වා. සිදු යවන්යන යවනස හිමිහිට. නමුත් 
 ායෙන යවනසක්. ඒක නසිා සමහර විටක සැක ක් ඇති යවන්න ඉඩ 
තිය නවා, සැක ක් ඇති කරගන්ට කරැණු යප්්නන් ඉඩ තිය නවා, යම් 
සතිප්ට්ඨාන භාවනාව ක ිලා ක ින්යන දැනටමත ් මාගය ඵල ලාභීන් 
සඳහා වූ භාවනාවක්ෙ? ක ිලා හියතන තරමට  නව. මම ගිහි කායල් 
සතිප්ට්ඨාන  ඉස්යසල්ලාම ඇහිේච ෙවස්වල මට ප්ැහැදිලිවම යම්යක් 
මතුප්ිට අථය  වැටයහනයකාටම යත්රැණා යම්ක එයස් යමයස් 
යකයනකුට කරන්න ප්ළුුවන් යෙ ක් යනායව ි. ඒක නිසා මම හිතුවා, 
යම්ක එක්යකෝ මහණ යවලාම භික්ෂූන් වහන්යසල්ා ප්මණක් කළ 
 ුත්තක්  ක ිලා. ප්ස්යස ආශර  කරලා ෙලනයකාට භික්ෂූන් 
වහන්යස්ලාත් මනෂුය ෝ. මනුෂය ෝ වශය න් භකි්ෂූන් වහන්යස්ලා 
අතර යහාඳ නරක යෙකම තිය නවා. ඒ නිසා ඒකත් මට ෙැහැර කරනන් 
සිදු වුණා. ඒ නිසා මම හිතාගත්තා, අඩුම ගායන ් යසෝවාන් යවේච 
ඇත්තන්ට යවන්න ඇති සතිප්ට්ඨාන භාවනාව ගැළයප්න්යන. ඒ 
යමාකෙ? ඒක ප්ටන්ගනන්යකාටම විශාල ගුණ සම්භාර ක ් ඉල්ලා 
සිටිනවා සුදුසුකම් වශය න්. ඒ සුදුසුකම් නැති ඇත්තන්ට යමවා 
කටප්ාඩම් යකරැවා ක ිලා මහා යලාකු යවනසක් ඇති යවන්යන නූ. 
ඒකට යහ්තුව ආතාපි, සම්පජා්නා, සතිමා, වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං කි න යම් ගණු හතර, යවන විදි කට කි නවා නම් වීරි , 
සති , සමාධි , සම්ප්ජඤඤ්  කි න යම් ගුණ හතර එයස් යමයස් ඒවා 
යනායව ි. 

අප්ට සූයහන්න සලකා ෙැලි   ුතු කාරණාව තම ි, ප්ඤ්ච 
ඉන්ද්රි න්යගන් ශරේධාව දැන ්හැලිලා. කය ් ක  අනවු ෙැලීමට සවයඥ න් 
වහන්යස් විසින් ආරාධනා කරන ආරාධනාව අප්ි භාරගන්යන 
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ශරේධායවන්. ඒක උන්වහන්යස් ෙලලා හරි ග ි කරම . නමුත් දැන් ඒ 
ශරේධාව ප්ැත්තක ති ලා අප්ි ප්ර්ය ්ෂණ ට ෙහින යවලාව. කය ් ක  
අනුව ෙැලුවත් නවින් ෙකිනන් ප්ළුුවන් ක ිලා කටප්ාඩම් කරයගන 
හිටි ට නිවන් ෙකනි්යන නූ. කය ් ක  අනුව ෙලන්න දැන් ප්ටන් 
අරගන්නයකාට ශරේධාව ෙහා තෙනවා. ෙහා තෙල ශරේධාව, අත්ෙකිනන් 
ප්ුළුවන් ප්රතක්ෂ ක් ෙවට ප්ත් කරගනන්වා. ප්රතක්ෂ ක් ෙවට ප්ත් 
කරගන්නයකාට වීරි ත් සම්ප්ජඤ්ඤ ත් සති ත් සමාධි ත් කි න ධමය, 
තමන්ට ලැයෙන ප්රතක්ෂ ඤාණ  ෙරායගන සිටින භාජන ක් ෙවට ප්ත් 
යවන්න ඕනූ. ‘උට්ඨාන සම්ප්දාව, ආරක්ඛ සම්ප්දාව’ කි ලා සම්ප්ත්ති 
යෙකක් මනුෂ කුයග් දි ණුුවට අවශ ි. හම්ෙ යකරැවට දැනගත්තට 
මදි, ඒක ආරක්ෂා කරගන්න දැනගන්න ඕනි. අෙ කායල් හම්ෙු කිරීම අතින් 
නම් හැම යකයනක්ම ඉසස්ර වයග් යෙගුණ කට තුන්ගුණ කට වැඩි  
හම්ෙු කරනවා. නමුත් වි ෙම් කිරීයම් තිය න අෙක්ෂ කම නිසා අමනකම 
නිසා යලෝකය ් ප්වතිනන්ා වූ යවළඳ දැන්වීම්වලට  ට යවලා ඒ 
යමෝස්තර අනුව, රැල්ල අනුව,  න්න ග ි නිසා යකාේචර නම් ආරක්ෂා 
නැති අනාරක්ෂිත තැනක ඉන්නවෙ කි නව නම්, ප්දුුමාකාර යලස කිසිදු 
භ ක් ලැජ්ජාවක් හිරිකිත ක් නැතිව ණ  යවන කාල ක් අෙ. රජවරැත් 
ණ  යවනවා. සිටුවරැත් ණ  යවනවා. ඇමතිවරැත් ණ  යවනවා. 
දුගි ත් ණ  යවනවා. මග ිත් ණ  යවනවා. හිඟනන්ත් ණ  යවන 
කාල ක්. ඒ යමාකෙ? යම් ආරක්ඛ සම්ප්දාව ෙන්යන නූ. තමන්ට හම්ෙ 
යවන ටික රැකයගන එ ින ්ජීවත් වීම ෙන්යන නූ. යම් නිසාත් හිඟන 
සමාජ ක්, හැම යවලායවම අස්ිර සමාජ ක්, හැම යේම ආර්ිකය  
රඳා ප්වතින සමාජ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. යම් යේ යවනවා 
ය ෝගාවචර ාටත් සතිප්ට්ඨානය ්දී යම් ගුණ හතර නැත්නම්. හැමදාම 
යහෝෙ යහෝෙ මයේ දානවා වයග් ගුණ චරිතය  වධයන ක් සිදු යවන්යන් 
නූ. 

ඒ නිසා භාවනා කරල  නයකාට යකයනකුට භාවනායව අප්ි 
හිතමු සමථ  ඉවර යවලා විප්ස්සනාවට  න්න හෙනයකාට, නතර යවන 
තැන හිටිනවා. ඉදිරි  යනායප්නී  න්න ප්ටන්ගනන්වා. ඒ වයග්ම 
සමථය ත් විස්සනායව්ත් ගිහිල්ලා ෙලව විප්ස්සනාවට  නන් 
හෙනයකාට,  ාන්තමට අනිච්ච, දුක්ඛ, අනාත්ම යප්්න්න හෙන යකාට, 
විප්ස්සනාව එක තැන නතර යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. එයහම නැතන්ම් 
ෙලව විප්ස්සනාව යවනයකාට විප්ස්සනාව අන්ෙ මනේ යවනවා. 
ප්ිටයප්ාට  නන් ප්ටන්ගනන්වා. එයහම නැත්නම් විප්ස්සනායව් ගිහිල්ලා 
විප්ස්සනා ඤාණ යකළවර මාගය ඤාණ කට  න්න හෙනයකාට නා නා 
ප්රකාර විදිය ් කලයකාල වීම් අන්ෙ මනේ වීම් සිදු යවනවා. ප්රථම මාගය  
ලෙලා ේවීතී  මාගය ට  න්න හෙනයකාට හරි ට ොධා තිය නවා. ඒ 
වයග්ම තම ි සූම තැනකදීම ඒ අදාළ ප්රීක්ෂණ ප්තර  ෙලලා ලකුණු 
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ලැෙුයණාත් විතර ි ඉදිරි ට  න්න ප්ුළුවන්. යමන්න යම් ලකුණු ටික 
තම ි යම් සාකේඡා කරනය්න්. ෙහා යනාතෙන ප්රිදි, යකයලස් තවන 
වී ය ක ් අවශ ි. යකාතැනකවත් නූ, යම් විප්ස්සනා ගමයන් 
අම්ෙලමක්, හති අරින තැනක්. සමථ මාගය ත් එකක් විප්ස්සනා  න 
ඇත්යතෝ හුඟක් යවලාවට තකය කරනවා, එයහම හති වැටිේචහම සමථ 
සමාධි කට ප්ත් යවලා විප්ස්සනාවට  න්න ඕනූ කි ලා. විප්ස්සනාවට 
 න්න නම්, සමාධිය න් නැගිට්ටා නම්, ඊට ප්ස්යස ්නූ කිසිම යවලාවක 
ෙර ෙහා තෙන්න ප්ුළුවන් ගති ක්. අවසාන  ෙක්වාම  න්න යවනවා. 
ඒක ි ය ෝගී ක ින නයම් සඳහන් යවලා තිය න්යන් ය දුණා කි න 
අෙහස ි. යභෝගී කි න නයම් සඳහන් යවලා තිය න්යන් කාමයභෝගී 
යවලා ප්මා යවනවා කි න එක .ි ය ෝගී, අප්රමාෙ, සති, කි න යම්වා 
ඔක්යකාම එකම සමානව  න යේවල්. ඒ නිසා ආතාප් ගුණ  - දිගටම 
උදුන රත් යවලා තිය න්ට ඕනූ. සම්ප්ජඤ්ඤ  - තමා එදා හිටප්ු තැන 
අරමුණ යතෝරාගැනීම, එහමි හිත ය ෙවීම දිගටම සිෙධ් යවන්න ඕනූ. 
දැන් මට ප්ුළුවන් නෙිහයස් ඉන්න කි ලා තැනක ්එනය්න් නූ. අවසාන 
රහත් මාර්ග  ෙක්වාම තැනක් එන්යන් නැහැ. ඒ වයග්ම තම ි සති  
ෙහා තෙන්න තැනක් එනය්න් නැහැ. සවයඥ න් වහන්යස්ම යේශනා 
කරප් ුවිදි ට “සාධු ි්තා ස්තා ්බාිං සමජ්ඣගන්ති”14 අයන්! මම 
මනා යකාට සති  ප්ිහිටවුප්ු නිසා අෙ යම් විදි ට යෙෝධි  සාක්ෂාත් 
කරගත්තා කි ලා සඳහන් කරනවා. 

ඒ වයග්ම තම ි අවසාන  ෙක්වාම අභිජ්ඣා යදාමනස්ස කි න 
යෙක ප්ැහැදිලවිම අතගාමින්ම  න්න ඕනූ. ඒ නිසා හුඟයෙයනක්යග් 
මූත කාලය ් හුඟක්ම අහන්නත් හම්ෙ යවන ෙකනින්ත් හම්ෙ යවන 
යෙ ක් තම ි භාවනාව හරි ායගන එනවා නම් නුරැසස්න ගති යහාස්ස 
ළඟින් මැස්සා  නන් ෙැරි ගති ප්හළ යවන්න ප්ටන් ගනන්වා ක ිලා 
යචෝෙනාව. ඒ කි න්යන ්හිතනවා අප්ි ය ෝගාවචර උනාට ප්ස්යස උතුරැ 
සළුවක් දාගත්තාට ප්ස්යස ශාන්ත භාව ට, ගල් ෙමුයණක්යග් තත්ත්ව ට 
ප්ත් වි   ුත ුි ක ිලා. නමතු් අවාසනාවකට වයග් සිදු යවන්යන් ඕයක් 
අනික් ප්ැත්ත. තුවාලය ් යහාෙයර් ගලවලා කට්ට ගලවලා වණ මුඛ  
ප්ාදාගත්තාට ප්ස්යස ඒ කට්යට ති න තත්ත්යවට වඩා දැන ් යව්ෙනා 
යෙනසුලු ි. හුලං වැදිල්ලක්වත් ඉවසාගනන් ෙැරි තත්ත්ව ට ප්ත් 
යවනවා. ආනන් ඒ වයග් තම ි අයප්් ඉඳුරන්. කය ් ක  අනුව ෙලමින් 
ජීවත් යවන්න හෙනයකාට කය ් ක  අනුව ෙලමින් ජීවත් යනායවේච 
අන්ධ ප්ෘථග්ජන කාල ට වඩා ඉඳුරන් සූක්ෂම යවනවා. ඉඳුරන් ප්රසන්න 
භාව ට ප්ත් යවනවා. සංයව්දී භාව  වැඩි යවනවා. යම් සංයව්දී භාව  
වැඩි වීම නිසා ප්ුංචි ොධාවක් ප්ුංචි හිරිහැර ක් ආවත් මහයමරක් විදි ට 

                                                           
14 සං ුක්ත නිකා , සගාථ වර්ග , මාර සං ුක්ත , තයප්ෝකම්ම සූතර  
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යප්්න්න ප්ටන් අරගනන්වා. ඒ චිත්තක්ෂණය  යලෝයකම ොධක ක් 
විදි ට යප්්න්න ප්ටන්ගනන්ව. මන්යෙෝත්සාහී කරන යෙ ක ්ෙවට ප්ත් 
යවන්න ඉඩ තිය නවා. යම් නිසා එවැනි යකයනක් විෂය හි 
අනුකම්ප්ායවන් ෙලන්ට නම් ආර්  න් වහන්යස්ලා අඳුනයගන 
තිය න්න ඕනි. ආ ය න් වහන්යස්ලා ෙන්යන් නැත,ි ආ ය විනය හි 
අෙක්ෂ, සත්ප්ුරැෂ ධර්මය හ ිඅෙක්ෂ, සත්ප්ුරැෂ ධමය  අහලා නැති යකනා, 
ඒ යකනා දැකලා උසුලු විසුළු කරනවා. දැන් යම් රහත් යවන්න යන්ෙ 
ගිය ්! දැන ්යම් යමාකෙ යවලා තිය න්යන්. යමාකෙ යම් යප්ාඩි යේවලට 
සැයලන්යන් ක ිලා ප්රශන් කරනන් ප්ටන් අරගනන්වා. නමුත් ඒ භාවනා 
කරලා භාවනාවට අත යෙන, භාවනා මධස්ථාන හෙන, භාවනා 
මධස්ථාන දි ුණු කරන ඇත්යතෝ නම් යම් ප්ිළෙිඳව සැලකිලිමත් 
යවන්න ඕනූ. ඒ ඒයක හැටි එයහම තම ි. එන්ට එන්ට ප්ුංචි යෙ ක් 
ප්වා ඉතාම ස ිුම්ව යත්යරන්න ප්ටන් ගන්නවා. ඒ යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නයකාට යප්්න්යන දුක වැඩි වීයගන එනන්ා යස්. යව්ෙනාව වැඩි 
වීයගන එන්නා යස්. අප්ි භාවනා කරන අත්දැකමීක ්ගත්යතාත් සමහර 
යවලාවට හයම් ප්ුප්රුැ ගහන තත්ත්ව, කූඹි නලි නන්ා වයග්, සමහර 
යවලාවට ඇස් මුල අනනි්නා වයග්, නහ  මුල ප්ීරිගාන්නා වයග් දැයනන 
යේවල්, හරි ට  න්තර හ ි කරලා කප්නන්ා යකාටන්නා වයග් යත්යරන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යවලායව්දී ය ෝගාවචර ා හිත සමථ කට ප්ත් 
කරගන්න ෙන්යන් නැතන්ම් ඒ එන යව්ෙනා යම් භාවනායව් 
ප්රතිඵල කම් ි, ඒ ප්රතිඵල  මත ේයව්ෂ  යහෝ මට භාවනාව හරි ගි ා 
කි ලා සතුට යහෝ ප්හළ කරගත්යතාත් භාවනාව ොධා යවනවා. ආතාප්ි 
වී ය  නතර කරන්න නරක ි. සම්ප්ජඤ්ඤය න් ඒක යත්රැම්ගැනීම ඒ 
යවලායවදි නතර කරන්න නරක ි. ප්ාවා යෙනන් නරක ි. ඒ ප්ිළිෙඳව 
යහෝ මූල කමයස්ථාන ට වඩා යප්්නවා නම් ඒ ප්ිළිෙඳව යහෝ සතිමත් වීම 
අමතක කරනන් නරක .ි 

ඒ වයග්ම තම ි යම් මත ුයවන ොහිර යේවල් මත අභිජ්ඣා 
යදාමනස්ස කි න දැඩි යලෝභ  යහෝ ේයව්ෂ  ප්හළ කර යනාගනන් හුදු 
සමථ ක් ප්ුහුණු කරලා තිය න්න ඕනූ. ඒක නැති උයනාත් ඒ ප්ුේගල ා 
ප්ැහැදිලවිම යචෝෙනා කරන්න ඉඩ තිය නවා යම් භාවනාව කි ලා 
කි න්යන් යකාේචර කිව්වත් “සත්තානං විසුද්ියා ්සාක පරිද් වානං...” 
ආදී ආනිසංස යේශනා කළාට දුයක් යකළවරක් සඳහන් කළාට යම්ක 
නම් මම කරලා ෙැලුවා, මට හරි ග ිා. නමුත් යම්ක දුක වැඩි යවන 
එකක ්ක ිලා ප්ැහැදිලි ප්රකාශන කරනන් ඉඩ තිය නවා. එයහම ප්රකාශ 
කරන ඇත්තන්යග් කථා යොරැත් යනයව ි. සතිප්ට්ඨාන  යනාකරපු් 
නාහප්ු ඇත්තන්ට වඩා ඇත්තක් තිය නවා ඒයක්. නමුත් අධය සතය ් 
තියෙන භ ානකකම ි යම්යකන් යත්යරන්යන.් යවන විදි කට ක ිනවා 
නම් යනාක ි  ුත්යතකුට, යනාකි   ුතු යවලාවක, යනාකි   ුතු 
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කාරණාවක් කිව්වා ෙවට ප්ත් යවනවා. කාරණාව සත ි. ඒ ප්ුේගල ා 
තව ඩිංගිත්තක් වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං කි න කාරණාව 
දැනයගන යම් ඇති උනා ව ූඅප්හසුතායව් මුල යම්ක  මැෙ යම්ක  අග 
යම්ක  කි ලා නඩුව ඉවර යවනකම්ම සාවධානව අහයගන ඉඳලා 
විනිශ්ච ක් යෙන්න ප්මා යවනවා නම් ඒ ප්ුේගල ාත් යම් කයටාලු කථා 
යනාකරන, අනනුුත් යවයහසට ප්ත් යනාකරවන යකයනක් ෙවට ප්ත් 
යවනවා. 

හැෙැ ි යම් කයටාලු කථා කරනන්න ්ඉන්නව  ික ිලා තමන්යග් 
භාවනාව ෙහා තෙනවා නම් එයහම ය ෝගාවචරය ක ්ඉතින්  න එක 
යහාඳ ි. යවන කරනන් යෙ ක් ඇත්යත් නූ. ඒ යමාකෙ? කවුරැවත් 
ඇත්යත් නූ ඒ යකාන්තරාත් ොරගන්න. එව්වා ඉඳයගන ළඟ ති ායගන 
නලවනන් ප්නිවනන් හිටිය ාත් ඒක යලාකු වාසනාවක්, නමුත් අප්ි 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න නරක ි. යමාකෙ? හැම යකයනක්ම භාවනාවට 
ෙැස්සාට ප්ස්යස ඉන්යන කයේ ඇවිදිනවා වයග් ඉතාම අවිනිශ්චිත 
තත්ත්ව ක. දුක වැඩි යවේච ස්වරූප් තිය නවා. දුක අඩු යවේච ස්වරූප් 
තිය නවා. තමතමන්යග් භාවනා වීිය ් ඉන්න තැයන් හැටි ට දුයක් 
අඩු වැඩි වීම් තිය නවා. ඒ සූම තැනකදීම එවැනි යකයනක ් අයප්් 
සමිතිය ් සිටි ා ක ිලා සෙරහ්මචාරීන් වහන්යස්ලා අතර සිටි ා කි ලා 
අප්ි අභිජ්ඣා යදාමනස්ස කි න යෙක අතර සමතුලිතතාව ෙන්යන 
නැත්නම් අයප්් භාවනාවට ොධා යවන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම 
නැත්නම් මට එයහම දුකට ප්ත් යවේචහම මට අවට ඉන්න කට්ටි යගන් 
උෙව් උප්කාර ලැෙුයණ් නූ කි ලා වුණත් දුකට ප්ත් යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. යම් වයග් යවලාවක ඒ වයග් භාවනා ප්රතිඵල නිසා  ම් කිසි 
විනිශ්ච  කට ුතු අවස්ථාවකට ඇවිල්ලා වැරදි විනිශ්ච ක් ගන්යන් යම් 
‘යලෝක ’ කි න වචන  හඳුනාගත්යත් නැති අ  ි. “වි්නයය ්ලා්ක 
අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” ආධුනික ය ෝගාවචර ා හුඟක් යවලාවට 
ප්ෘථග්ජන අෙහස්වල හැටි ට යලෝක  ක ිලා හඳුනාගන්යන් ඉර හඳ 
තාරකා ගංගා ඇල යදාළ සහිත ප්ෘිවි  ි. එයහම නැතිව ඇස කණ දිව 
නාස  ශරීර  හිත සහිත අජ්ඣත්ත යලාක  යනායව ි. ඒක ඒ 
ය ෝගාවචර ාට විතරක් යනයව ි, මනුෂ ප්රිණාමය ් දිගයටෝම 
ප්ැවතිේච කරම ක්. යලෝක විෂය හි විොව දුවන්යන් හඹායගන ඔනන් 
ඔ  ඉර හඳ තාරකා ගංගා ඇල යදාළ සහිත යමවුවා, විවිධ වශය න් 
කප්ා යකාටා දැනගැනීයමන ්යලෝකය හි යකළවරට  නන් ප්ුළුවන් කි න 
අෙහසින් තම .ි ඉතින් අප්ි යම් සළුු ප්ිරිසක ් යම් කාරණාව යත්රැම් 
අරගන්න ෙැලුවාට යම් යදාරවල්වලනි් ප්ිට යම් ජයනල් වලින් ප්ිට මළුු 
යලෝයකටම විොව යවලා තිය න්යන ඕකම තම .ි ඒකට අෙ ය දිලා 
ඉන්න විොඥ ින් ක ින අ යග් සංඛාව, ය ාෙන මුෙල් ප්රමාණ , 
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ඒකම අෙහන රාජ ගණන, රාජ නා කය ා ගණන, ය දිලා ඉන්න 
විොඥය ා, ය ාෙවන ප්රමාණ  99.99999 %- ක්ම යවලා තිය නවා. 

සවයඥ න් වහන්යස් ඉදිරි ට ප්ත් යවලා යම් ප්රශ්න  අහප්ුවහම 
“ස්වාමීන්වහන්ස! යම් “යලායකා යලායකා” කි ලා කි නවා. යමාකක්ෙ 
යම් යලායක කි න්යන?” කිවවුහම උන්වහන්යස ් යේශනා කළ යේ, 
“ලුජ්ජතීති ්ඛා භික්ඛු තස්මා ්ලා්කාති වුච්චති”15  මක් ප්ලුදු යවනවා 
නම් කැයඩනවා නම් බියඳනවා නම් ඒක තම ි යලෝක . “මහණ, උයේ 
ඇහැ ස්ිරෙ? නූ. ඒක කැයඩන බියඳනසලුුෙ? එයහම ි. එයහනම් ඒක 
තම ි යලෝක . උයේ කණ ස්ිරෙ? නූ. ඕක කැයඩන බියඳනසුලුෙ? යගවී 
 නසුලුෙ? ව සට  නසුලුෙ? එයහම ි. එයහනම් ඒක තම  ියලෝක ” 
යම් විදි ට ඇහැ කන දිව නාස  ශරීර  මන ක ින යම් හ ට තම ි 
සවයඥ න ්වහන්යස් යලෝක  ක ිලා කවිුයව්. ඒ නිසා තමන්යග් භාවනාව 
කරයගන  නයකාට සංයව්දිතාව වැඩි වීම නිසා යහෝ යව්වා අඩු වීම 
නිසා යහෝ යව්වා ඇති යවන්නා වූ යම් අලුත ්අත්දැකීම් අලුත් දැකීම් ඇසමී් 
යම් යලෝක  ප්ැත්යතන් යලෝක  ෙක්නාසලුුව යත්රැම් අරගනන්වා නම් 
අප්ට නඩු කි න්න යකයනකුත් නූ. අප්මි යම්ක ෙරා ගත  ුතු ි. අපි් 
හිතනවා නම් යම්ක අනුන ්කළ යෙ ක් ක ිලා, ගරහචාර  යහාඳ නැති 
නිසා, නැකත යහාඳ නැති නිසා, යවන යමානවා හරි නරකක් යවලා 
කි ල, ඉතින් අප්ට සිේධ යවනවා ඒ ගරහය ෝ මාරැ කරන්න, නැකත් 
මාරැ කරන්න, ස්ථාන මාරැ කරන්න, ගරුැවරැ මාරැ කරනන් ආදී නා 
නා ප්රකාර යේවල් කරනන් සිේධ යවනවා. ඒ කරන්න ගි ාට කවදාක්වත් 
විොඥය ෝ යම් යලෝක  කප්ලා යකාටලා ෙලලා යත්රැම්ගන්න හෙලා 
ගිහිල්ල යකළවරක් ෙකින්යන් නැතුවා වයග් ඒක ප්රප්ඤ්ච ක් ෙව ඒ 
ඇත්යතා යනාකි ා කි නන්ා වයග් ඒ මග  න ඇත්යතාත් හරි ට 
යවයහසට ප්ත් යවනවා. 

ඒක නිසා යම් යලෝක  සතිප්ට්ඨාන සූතර  සඳහන් කරන 
‘යලෝක ’ ෙව යත්රැම්ගනන් නම් අර ආ ධු උප්කරණ ටික ලං කරයගන 
ඕනූ යම් ෙර උස්සන්න. එසයවනයකාට අඩ ති න්න යේවල් ළඟ 
තිය න්ට ඕනි. අප්ි ඒ අඩ ති න්න ගන්යන ප්රණ ගිහ ිප්ුරැදුකම්, එයහම 
නැත්නම් ප්ෘථගජ්න, සතිප්ට්ඨාන  අහන්න ඉස්යසල්ලා ප්ුරැදු යේවල් 
නම් ලං කරගන්න හෙන්යන, එයහනම් ඉතින් යෙවි න්යග ප්ිහිට තම .ි 
මං  න්න ඉස්යසල්ලා අයප්් ඉස්යකෝයල් හිටප්ු යලාකු මහත්ම ා 
යොයහෝම ජනප්රි තායවන ්දුවයල යවේච යකයනක්. ඒ මනුස්ස ා අල්ලස් 
ගන්නවා , ෙරැයවෝ නරකට ය ාමු කරනවා  කි ලා මුළු ගමම තරහ 
යවලා හිටප්ු කාල ක් තිෙුණා. ෙවසක් එ ායග් වාහයන් කනේ උඩට 

                                                           
15 සං ුක්ත නිකා , සළා තන සං ුක්ත , ගිලාන වර්ග , යලාකප්ඤ්හා සූතර  
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නැගලා වාහයන් ප්ිටිප්සස්ට  නයකාට ළම කුට කි ලා තිය නවා 
ගලක් ති නන් ි ක ිලා. ඒ ළම ා ගිහිල්ලා යප්ඟිේච ෙනිස් එකක් 
ති ලා. ඉතින් ගුරැවර ා ගිහිල්ලා වාහයන් නතර කරලා ෙලනයකාට 
කඩායගන ගි ා ප්ල්යලහට. යමාකෙ කි ලා ෙලනයකාට  යප්ඟිේච ෙනිස් 
එකක් ති ල. ඒ වයග් තම ි අප්ි හදිස්සි කට වාහයන් ප්ිටිප්ස්සට 
 නයකාට ති ාගන්ඩ තරයම යහාඳ අඩ ක ්අප්ි ළඟ නැත්නම්, අඩ ක් 
තිේො කි ලා යප්ඟිේච ෙනිස් එකක් තිේෙට කවදාවත් වාහයන් නතර 
යවන්යන් නූ. කඩායගන  නවා. අර තිෙුණාට වැඩි  අනතුරැදා ක 
තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 

ඒක නිසා අප්ි ධමය යේශනා මාගයය න් යත්රැම් අරගන්න ඕනූ 
අභිජ්ඣා යදාමන්සං කි න යම් යෙක භාවනා ජිවිත  ප්ුරාම තිය නව. 
ඒක සම්ප්ූණයය නම් නතර යවන්ට නම් ඕරම්භාගි  සංය ාජන 
ධමයවලනි් අරිහත් මාගය ට ප්ත් යවන්න ඕනූ. ඒ ෙක්වාම  ම් කිසි 
ප්රමාණ ක දුක වාංගු කරලා තම ි විප්ස්සනා ඤාණ ක් මුහුකුරන්යන. 
විප්ස්සනා ඤාණ  ලෙනන් ඉස්යසල්ලා දුයක් ප්රකට ප්රෙල වැඩි වීමක් 
සිේධ යවනවා. දැන් යම් කැයඩනන් ඔනන් යමන්න බියඳන්න ඔනන් 
යමන්න ක ින තත්ත්ව කට ප්ත් යවලා එතනදී ආප්හ ුගිය ාත් ආය ත් 
හිටප්ු බිංදුවට වැයටනවා.  ම් යවලාවක අර ආතාප් වීරිය න්, හරි දැන් 
මම යම් යමේචර කරයගන ආප්ු භාවනායව් යම් දුක, යම් යප්ළන ගත ි, 
යම් යතරප්න ගති , කරමය න් වැඩි යව්ගන ආවා. මයග් අත ප්  ඇස 
කණ යමාකවත් බිඳිලා නූ. මම යම්කට මුහුණ යෙන්න ඕනූ. ඒ 
තත්ත්ව ට සම්ප්ූණයය නම් මම මුහුණ යෙනන් ඕනූ කි ලා ඒකට 
වීරිය න ්මුහුණ යෙනවා නම්, සම්ප්ජඤ්ඤය න්  ුක්තව මුහුණ යෙනවා 
නම්, සතිය න්  කු්තව මුහුණ යෙනව නම්, ඒක එහා ප්ැත්තට ප්නින්යන් 
යකයලස් ප්රමාණ ක් කඩායගනම ි. එයහම නැත්නම් යමයතන්ට 
එනකම්ම යම්ක උස්සයගන ආවා, මම වීරි  කරයගන ආවා කි ලා ඒ 
කට්යට ප්නිනකම් ඒ සවිි  කඩායගන  නකම් ඒ යකයලස් කැඩීයම් 
සහතික තමන්ට ලැයෙන්යන් නූ. ඒ නිසා අප්ි අේෙර ඉන්යන. ඉතාම 
අේෙරට ඇවිල්ලා ඉන්යන්. නමුත් හැමදාම යගෙර ගිහිල්ලා එන්න  නවා. 
අන්තිමට ඇවිල්ලා ෙර ෙහා ති ලා. නැත්නම් කායගන් හරි අහලා එන්න 
 නවා. ඉතින් එතයකාට අප්ි නැවතත් වැයටන්යන් මලුටම ි. 

ඒ නිසා යම් යලෝක  ක ින එක අප්ි හඳුනාගනන් ඕනූ. 
‘යලෝක ’ කි න එක යමතනින් යත්රැම් අර ගන්යන්ම ඇහැ කන දිව 
නාස  ශරීර  හිත කි ල. යම් යේවල්වල යම් ඇයහ් සිදු යවන යලෝක  
කයණ් සිදු වන යලෝක  යත්රැම්ගැනමී ඉතාම දුෂ්කර යවන්න යහ්තුවක් 
තිය නවා. අප්ි ඒක වඩාත් යහාඳින් සාකේඡා කරනන් යවනවා 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව ගනන්යකාට. අභිධමය  ප්වා ප්ිළඅිරගන්නවා ඇයහ් 
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මතු යවන්නා වූ සන්නියව්ෙනවල සැප් දුක අඩ ුි. උයප්ක්ෂාව වැඩි ි. 
ඇයස් යනායව ි සැප් දුක ප්හළ යවන්යන්, හියත්ම ි. කයණ් යනායව ි 
සැප් දුක ප්හළ යවන්යන්, හියත්ම ි. නමුත් කා  විඤ්ඤාණ ට ගි ාම 
ඒක යප්න්වනවා ඍජුවම. සැප් දුක අදුක්ඛමසුඛ ක ින තුනම යප්න්වන 
එකම විඤ්ඤාණ යදාරටුව කා  විඤ්ඤාණ  ි. ඒ නිසා කා  විඤ්ඤාණ ට 
හිත ය ාෙලා කා ානපු්ස්සනාවට හිත ය ාෙලා යගන ින යකනාට අර 
දුක සැප් යහාඳට යවන් කර ෙක්වන නිසා යහාඳ ප්රයව්ශ ක් යහාඳ 
ඇතුළත් වීමක් යහාඳ ආරම්භ ක් ලැයෙනවා. ඒ තුළින් ක ට යහාඳට 
සැප් ප්හසු යෙ ක් හම්ෙයවේචහම දැයනන සැප්තත් කටුක යෙ ක් 
ලැබිේචහම හම්ෙ යවන යව්ෙනාවත් ක ින යෙක  ඍජුවම ලැයෙනවා. ඒ 
ඍජුවම ලැයෙන නිසා ඒ යෙක අතරමැෙ ඇතත්ා වූ උයප්ක්ෂාව 
යත්රැම්ගනන් යල්සි .ි දුක සැයප්න් යවන් කරලා යත්රැම්ගන්න යල්සි ි. 
ඒ යමාකෙ? එවුවා තුන තනු් අතක, තුන් ආකාර කට ප්රකටව ප්ිහිටන 
නිසා. ආනන් ඒයක යහාඳට සති  ප්ිහිටි ා නම්, ඒ ඇති යවන්නා වූ 
සැප් දුක අදුක්ඛමසුඛ ක ින යම් යේවල් විෂය හි කරමානුකූලව හිත 
තැන්ප්ත් කිරිමක් ඇති වණුා නම්, ඒ ප්ුෙග්ල ාට ආරාධනා කරන්න 
ප්ුළුවන් දැන් ඔ  තායලටම ඇයහන් එන සඤ්ඤා ප්ිළිෙඳවත් සලකා 
ෙලන්න, නාසය න් දියවන් ශරීරය න් ආදී වශය න් කරමය න්  න්න. 
සාමානය න් යප්නන්න්යන් ක ට ප්ස්යස ඇහැ. ඇහැට ප්ස්යස කණ. 
ඊට ප්ස්යස ඉතුරැ ඉන්ද්රි  තුන. යම් විදි ට තම ි යම්වායග් ප්රකටතාව 
යප්්න්යන්. යමයහම තම ි ජීවිතය ් ප්ැවැත්මට අදාළ භාව  යප්්න්යන්. 
ඒ ආකාර ටම ි සවයඥ න ්වහන්යස් යම්වා යප්ළගසව්ලා තිය න්යන්. 

ඒ නිසා කය ් ක  අනුව ෙලනසුලුව ක ිලා ක ින්යන් ඇහැ 
කණ දිව නාස  ආදී වශය න් ඇත්තා වූ යම් ක වත් නැත්නම් 
“වියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමන්සං” කි ල කි න යම් ගංගා ඇල 
යදාළ සහිත යලෝක වත් යනයව ි. ඒ නිසා ඒ තත්ත්ව  අප්ි ඉස්යසල්ලා 
හිතායගන හිටිය ් ඔයහාම තම ි. නමුත ් සතිප්ට්ඨාන  
ඉයගනගනන්යකාට භාවනාව කරයගන  නයකාට ඒ ප්ුරැදු ක  
යවනුවට ආශ්වාස ප්රශ්වාස ක  ි අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගන්යන. නැත්නම් 
වාය ා යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව ඉදිරිප්ත් කරයගන ප්ිම්බීම හැකිළමී ඉදිරිප්ත් 
කරගන්නවා. ඉදිරිප්ත් කරගන්නයකාට ටික යව්ලාවක් භාවනා 
කරනයකාට ය ෝගාවචර ාට වැටයහනවා ආනාප්ාන  ප්ටන්ගනන් 
යගායරෝසු යවලායව්දී නම් නාසිකාගරය ් ප්ඩීන ඇතුල් යවන ප්ිට යවන 
ගති දැනුණට සමාධි යවනයකාට යම්ක යමායළ් මැෙ සෙි්ධ යවන්නා යස් 
මැෙට  න ගති ක ්යප්්නවා. ප්ිම්බීම හැකිළමී ඉස්සරහ ෙඩ මතුප්ිට හම 
ඇඳුම්වල තැවයරන යගායරෝසු ඕළාරික ගතිවලනි් ප්ටන් අරගත්තාට 
ශාන්ත භාව ට ප්ත් යවනයකාට ප්ිට යකාන්ෙ දිහාට ඒක ගිහිල්ලා 
ශරීරය ් කය ් මධස්ථගත යවන තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. යම් 
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යවනයකාට භාවනායව්ම ඔ  ක ින ආතාප් වීරි , සම්ප්ජඤ්ඤ , සති , 
වියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමන්සං කි න ගති නැති වුයනාත් භ  
යවලා ඇස් යෙක ඇරලා ෙලන්නත් ඉඩ තිය නවා. දැන් කඳ මැෙ විතර ි 
වැටයහන්යන. හිස නැේයෙෝ! අතප්  නැේයෙෝ! කි න තරමට හිත අසරණ 
යවලා ඇස් ඇරලා ෙලන්න තරම් හියතනවා. ඒ යමාකෙ? අප්ි ක ට යම් 
තරම් ආශාවකින් ක ට යම් තරම් ප්රඥප්්ති වශය න් යකාටු කරයගන ි 
වැයේට ෙහින්යන්. නමුත් භාවනාව යකරීයගන  නයකාට අප්ි ෙන්නා වූ 
කට ෙඩ නාස  දිව සහිත ක  යවනවුට, කය ් ඇත්තා වූ ප්ඨවි ආයප්ා 
යතයජා යකාට්ඨාශ මධස්ථගත යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ආන්න ඒ 
යවනස සිදු යවනයකාට වාංගු කරන්යන, ඒ යෙක අතර තඩමාරැ 
යවන්යන “ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං” කි ලා සඳහන් කරන වීරි ත් ප්රඥාවත් සති ත් සමාධි ත් 
කි න යම් හතර ි. ඒ යවනයකාට යම් ධමය යත්රැම් අරගත්යත් නැත්නම් 
අප්ි නැවතත් ප්ුරැදු ක ටම ගිහිල්ලා කය ් සුකමුාල සැප් නැති වීම 
ප්ිළිෙඳව යදාස් කි න්න ඉඩ තිය නවා. 

එයහම නැතුව යම් වයග් සතිප්ට්ඨාන කරම කනි ් යතාරව 
සම්ප්ූණය කිසිම අරමුණක් ගන්යන නැතිව අයප්් කය ් මැෙම ෙලන්න 
අප්ි ප්ටන් අරගත්යතාත්, නැත්නම් ආනාප්ාන  වශය න් නැතිව යමායළ් 
මැෙම ෙලනන් අප්ි ප්ටන් අරගත්යතාත්, ඒක කවදාක්වත් ප්ටන්ගනන් 
වැඩක් යවන්යන නූ. මූලධමය විතරම ි එතන තිය නය්න්. යහාඳ යප්ාත් 
ලි නන් ඉඩ තිය නවා. යහාඳ විචිතර කතා කරනඩ් ඉඩ තිය නව තකය ට 
අනුව. නමුත් ප්රාය ෝගකි ෙැසගැනීමක්වත් සිෙධ් යවනය්න් නූ. ඒ නිසා 
යම් අන්ත යෙකටම වැයටන්යන නැතිව කරමානුකූලව ඉදිරි ට  නන් 
නම් ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං 
කි න යම් ගුණ හතර නතියරෝම සිහිප්ත් කරගන්ට ඕනූ. යම් ගුණ 
හතරට යොයහෝම සමීප්ව වයග් යප්්නන් තිය නවා අරි වංස සූතර 
යෙශනායව් ෙලනයකාටත් “සන්තු්ට්ඨා ්හාති ඉතරීතර චීව්රන, 
ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ියා ච වණ්ණවාදී. න ච චීවර්හතු අ්නසනං 
අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච චීවරං න පරිතස්සති. ල ්ධා ච චීවරං 
අගථි්තා අමුච්ි්තා අනජ්ඣාප්න්නා ආදීනව ස්සාවී 
නිස්සරණප්ඤෙ පරිභුඤජති. තාය ච පන ඉතරීතරචීවරසන්තුට්ියා 
්නවත්තානුක්කං්සති. ්නා පරං ව්ම්භති. ්යා හි තත්ථ  ්ක්ඛා 
අනල්සා සම්පජා්නා පතිස්ස්තා...”16 කි ලා ‘ ක්් ඛා අනල්සා 
සම්පජා්නා පතිස්ස්තා’ කි ලා ගුණ හතරක් යප්්නවා. ඒ යකනා තම ි 
යම් ආර්  විනය ් ප්ිහිටපු් යකනා වශය න් යප්නව්න්යන්. ෙක්යඛා කි ල 
කි න්යන් ෙක්ෂ භාව . අනලස් භාව  කි ල ක ින්යන ් වී ය . 

                                                           
16 අඞ්ගුත්තර නිකා , චතුක්ක නිප්ාත , උරැයවල වර්ග , අරි වංස සූතර  
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ප්තිස්සයතා කි ල කි න්යන් සති . ‘ෙක්යඛා අනලයසා සම්ප්ජායනා 
ප්තිස්සයතා’ ඒ නිසා යම් ගුණ හතයරත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් සඳහන් 
කරන ගුණ හතයරත් සමාන සමාන්තරකමක් තිය නවා. ඒ නිසා 
භාවනායව් ය යෙන ය ෝගාවචර ා ‘රහතන් වහන්යස ්යකයනක් වයග්’ 
කට ුතු කරන්න ඉයගනගන්න ඕනූ කි න එක ි යමතනින් ගනන් 
තිය න්යන්. මම ප්ාප්තරය ක් , මම සිල් නැති යකයනක් , මම 
අවාසනාවන්තය ක ්, ක ින හැඟීයමන් භාවනා කරනන් ප්ටන් 
අරගත්යතාත් ඒ ප්ුේගල ා යහලකින් ප්ල්ලට ඇෙයගන වැයටන 
තත්ත්ව  වයග් නිතර නතිර එ ට ප්ත් යවලා නින්ෙ නැති යවන 
යවයහසට ප්ත් යවන තත්ත්ව කට එනවා. ධමය ට භ  යවන 
තත්ත්ව කට එනවා. එයහම යනයව ි. මම යම් ප්ශ්චිම භවිකය ක් 
වායග් රහතන් වහන්යස් යකයනක් වායග් මා ළඟ ඇත්තා වූ යම් ගුණ 
හතරම ි මට සරණ, මට ප්ිහිට. ඒ ප්ිළිෙඳ ව මම මළුු ජීවිත ම ගත 
කරනවා කි ලා ප්ටන්ගත්යතාත් නම් ඒ භාවනායවන් ලැයෙන අත්දැකමී් 
යහාඳ අථය කථන කට  නවා. ගුරැවර ා ක ිල යෙන යේ වැටයහනවා. 
සවයඥ යේශනායව ඇති යේ වැටයහනවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ාට ඉදිරි  
සඳහා යහාඳ ප්සුබිමක් යම්යකන් ලැයෙනවා. 

හැෙැ ි තවම යම් ගුණ ඔක්යකාම තාවකාලකි .ි එකකව්ත් 
ස්ියරට භුක්ති ට සින්න යවලා නූ. ණ ට අරයගන වැඩ කරන්නා 
වායග්. අන්න ඒ වායග් ණ ට අරයගන වැඩ කරන්න ප්ුළුවන් කාල ට 
තම ි අප් ි ක ින්යන් ‘ෙුෙය්ධාත්ප්ාෙ කාල ’ ක ිලා. අෙුේයධෝත්ප්ාෙ 
කාලවල අප්ිට ඒවා දැකගනන්ත් නූ. අහන්නත් නූ. සත්ප්ුරැෂය ාත් නූ. 
ඒක නිසා යම්ක අප්ිට කවදාවත් කරන්න ප්ුළුවන් ප්ර්ය ්ෂණ ක් 
යවන්යන් නූ. දාන සීල යෙක නම් කරතැහැකි. සමථය ත් යම් විප්ස්සනා 
යකාටස කරන්න නම්, ඒ යේ කරමින් ඉන්නා වූ සත්ප්ුරැෂය ෝ ෙකින්ට 
ඕනූ. ධමය  අහන්ට ඕනූ. සවයඥ න් වහන්යස්යග ආෙශය  අප්ි ආෙශය ට 
ගන්න ඕනි. එතයකාට නම් අප්ි කරන හැම ප් යඞ්ක කදීම ලැයෙන 
යහාඳක් යහෝ යව්වා! නරකක් යහෝ යව්වා! ඊගාව ප් යඞ්ක ට යලාකු 
ආධාරක ක් යවනවා. විප්සස්නා ඤාණ නං, ලැෙූ ලැෙූ ඤාණ ඉදිරි ඤාණ 
සඳහා යහ්තු යවනවා. යකාතැනක යහෝ යව්වා! ප්ළමුවැනි මාගය ඤාණ  
ලෙන්න ඉස්සල්ලා යකාතනකදී යහෝ යව්වා! ය ෝගාවචර ා දැන යහෝ 
යනාදැන යහෝ යම් ආතාප්ි වී ය  ෙහා තැෙුයවාත් එතැනම භාවනාව 
යලාප්් යවන්න ප්ටන්ගනන්වා. දි ාරැ යවන්න ප්ටන් අර ගන්නවා. ඒ 
වයග්ම සම්ප්ජඤ්ඤ  ක ින නවුණින් කල්ප්නා කිරීම ප්ැත්තක ති ලා 
අසල්වැසි න් කි න යේ අහන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් භාවනායව් දුවයල 
වීමක් යවනවා. සති  ෙහා තෙලා නිෙහයස් ඉන්න ප්ටන් අර ගත්යතාත් 
දුවයල යවනවා. ආතාප්ි සම්ප්ජායනා කි න ගුණ වයග්ම වියන  යලායක 
අභිජ්ඣා යදාමනස්සං කි න හැම යවලායව්ම සියත් ඇත්තා වූ සමථ  



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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ඇති කරගනඩ් අෙක්ෂ යවනවා නම් භාවනායව ොධාවල් ඇති යවනවා. 
එයහම වුයනාත් අර සතපි්ට්ඨාන සූතරය ් අවසානය ් ෙකව්නන්ා වූ 
නිගමන ප්ාඨය ් ෙක්වන්නා වූ ගුණාංග ලො ගන්න ෙැරි යවනවා. ඒක 
නිසා ආරම්භය ්දී නම් ය ෝගාවචර ා ෙුේධ වචන  අහලා ෙුේධ ධම්ම 
සඞ්ඝ ප්ිහිටා යගන කට ුතු කළාට ඒ ශරේධාව ෙහා තෙන්න යවනවා. 
ෙහා තෙල කා ානුප්ස්සනා මට්ටම කරයගන  නයකාට ඇති යවන්නා 
වූ අත්දැකීම යම් ගුණ හතයර් ෙහා ලමින් ගළප්මින් කට ුතු කරයගන 
 නයකාට තමන ්තුළම ප්රතක්ෂ යකරැව ි කි න්යන ඇස් ප්නාප්ිටම 
දැකගන්න ප්ුළුවන් අත්දැකමී් රාශි ක් සහිත යකයනක් ෙවට ප්ත් යවනවා. 
ඉස්සරහට  නයකාට  නයකාට ඒ අත්දැකීම්ම තමන්ට වැරැේෙකදී 
අමලි කදී කරෙර කදී උෙව් උප්කාර කරගනන් ප්ුළුවන් තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා. ඒ තත්ත්ව ට ප්ත් වීයගන  නයකාට යම් ක  ප්ිළිෙඳ 
හැඟීම සම්ප්ූණයය න්ම යවනස් යව්යගන  නන් ප්ටන්ගනන්වා. ක  
කි ලා කි න්යන්, ඉදිරි ට විප්ස්සනා ය ෝගාවර ා ට, සතර මහා 
භූත න්යගන් හැදිේච, නිතරම ප්ලුදු යවන, නිතරම බියඳමින් ප්වතිනන්ා 
වූ අනිත  දුක  අනාත්ම  ෙක්වන ක . ොහිර යලෝයකත් යනයම ි. 
අප්ි හිතායගන හිටප්ු යම් ෙඹ ක් ප්මණ වූ යෙ වත් යම් ඇහැ කණ දිව 
නාස  කි න යේවල්වත් යනයව ි. ආනන් ඒ ප්රිවතයන  සිේධ යවනවා 
නම් කා ානුප්ස්සනාව ප්මණකිනම් මාගය ඵල කීප් ක්ම ලොගනන් 
ප්ුළුවන් තරමට ඒයකන් යලාකු යතෙක් එනවා. නමුත ්ඒ යතෙ කවදාවත් 
සවයඥ න ්වහන්යස් ආසිරි ගන්වන යෙ ක් යනායව ි. යම් අප්ි සාකේඡා 
කරමින් ඉන්න ගුණ හතයර් සඳහන් යවන යෙ ක.් යම් නිසාම යෙෝ යම් 
ගුණ හතර ධෘව ප්ෙ ක ්වශය න් හූම ප්ර් ංක කටම ප්ස්යස් මතක් 
කරලා යෙනව. ඒක කා ානපු්ස්සනාවට ප්මණක් එන යෙ ක් යනායව .ි 
හූම අනුප්ස්සනාවකටම ප්ස්යස්, සතර සතිප්ට්ඨානය ් තිය න එක එක 
සතිප්ට්ඨාන කට ප්ස්යස් සාකේඡා කරනවා. 

ඒ නිසා  ම් අවස්ථාවක ඒ හඳුන්වාදීම් වශය න් කය ් ක  
අනුව ෙලනසුලුව වාස  කරන යකනා ගැන සඳහන් කළාට ප්ස්යස 
සඳහන් යවන්යන් “යව්ෙනාසු යව්ෙනානුප්්සී විහරති ආතාප්ී සම්ප්ජායනා 
සතිමා වියන  යලායක අභිජ්ඣා යදාමන්සං.” යම් තම ි යෙයවනි 
සතිප්ට්ඨාන . කා ානපු්සස්නාව ප්ිළිෙඳව ඔ  කි න ගුණ වි යශ්ෂ ට 
මුල ප්ිරැවට ප්ස්යස, එක යකළවරක් තම ි ඒයකන් මාගය ඵල ක් ලෙන 
එක. අයනක් එක තම ි ඒක  ාන්තන ්මුල ප්ුරන එක. ඒ යෙයකන් යකා ි 
එක යහෝ යව්වා! යම් ගුණ සහිතව  නවා නම් සමහර වියටක එක 
ප් යංක කදීම කා ානුප්ස්සනායවන් යව්ෙනානුප්ස්සනාවට භාවනාව 
හැයරන්නත් ඉඩ තිය නවා. හරවාගන්න ප්ුළුවන්කමකුත් තිය නවා. 
යමතැනදීත් ‘ක ’ ක ින එක ප්ළිිෙඳව අප් ිසතර මහා ධාතූන් ෙවට ප්ත් 
කරයගන ි ‘ක ’ සතිප්ට්ඨාන සූතර  විසඳන්යන. යලෝක  ක ිනයකාට 
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තැයලන යගයවන කැඩිලා බිඳිලා  න ස්වරූප්  ඇත්තා වූ යම් ෂේ 
ඉන්ද්රි න් තම ි යලෝක  වශය න ් ගන්යන්. ඒ වයග්ම යව්ෙනාව 
ගන්නයකාට, සාමාන යලෝක වවහාර  ගන්නයකාට යව්ෙනාව 
වශය න් ෙක්වන්යන්, හුඟ යෙයනක් සලකන්යන් දුක්ඛ යව්ෙනාව. නමුත් 
මූලික වශය න්මත් යම් යව්ෙනායව් දුක්ඛ යව්ෙනා, සුඛ යව්ෙනා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා කි ලා තුනක් තිය නව. ‘යව්ෙනාසු යව්ෙනානුප්්සී 
විහරති’ කිවුවහම යම් යව්ෙනා තුනම ගැයනන්ට යවනවා. දුක්ඛ 
යව්ෙනාව විතරක් යනයම ි. ඒ යව්ෙනාවන් ප්ිළෙිඳවත්, ආතාප් වීරි , 
සම්ප්ජඤ්ඤ , සති , එළඹ සිටි සිහි , ඒ වයග්ම අභිජ්ඣා යදාමනස්ස 
දුරැ කරලා මධස්ථ භාව  කි න යම් සමත  හතරම අවශ කරනව. 

 යව්ෙනාව ප්ිළෙිඳව සාමානය න් අප්ි නාම රූප් ක ින 
යකාටස් යෙකට කැඩුයවාත් කා ානුප්ස්සනාව වැයටන්යන් රූප් 
යකාට්ඨාශ ට ි. යව්ෙනානපු්ස්සනා, චිත්තානුප්ස්සනා, ධම්මානුප්ස්සනා 
කි න යකාටස් නාම කාණ්ඩ ට වැයටනවා. අප්ි සාමාන 
ය ෝගාවචර ායග් දැනගැනමී සඳහා සාමානය න ් ප්ඤ්චස්කන්ධ  
කිව්වහම රූප්ස්කන්ධ, යව්ෙනාස්කන්ධ, සඤ්ඤා ස්කන්ධ, 
සංස්කාරස්කනධ්, විඤ්ඤානස්කන්ධ කි ලා එතන කඩනයකාට ප්හකට 
කඩලා යප්න්නනව. රූප් එක යගාඩකට දානවා. අනකිුත් නාමස්කන්ධ 
හතරකට කඩනවා. යම් සතිප්ට්ඨානවලත් ඒක නිසා එක එක 
සතිප්ට්ඨාන ක් අර සක්නධ් න් එකක් සංසන්ෙන  කරන ගත ිකුත් 
තිය නවා. ඒ යව්ෙනාස්කන්ධ ම ි යම් යව්ෙනානුප්ස්සනා 
සතිප්ට්ඨාන ට වැයටන්යන්. යව්ෙනාව සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ කි ලා 
තුනක් තිය න ෙව ය ෝගාවචර ා යත්රැම් අරගනන් ඕනි. ඒ තුයනන් 
දුක්ඛ යව්ෙනාව වයග්ම සඛු යව්ෙනාව විෂය නුත් කරමය න් ඉස්සරහට 
හම්ෙ යවන අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව විෂය නුත් ය ෝගාවචර ා යම් 
‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක...’ කි න ගුණ දි ුණු 
කරගන්න ඕනූ. මට කමටහන් සුේෙ කරන යකාට, එයහම නැත්නම් 
ය ෝගාවචර න ් එක්ක කථා කරනයකාට යහාඳටම වැටයහන යෙ ක් 
තම ි යම් සුඛ දුක්ඛ යව්ෙනා විෂය හි ය ෝගාවචර ායග් භාවනාව 
හසුරැවනන් කමටහන් යෙන්න හරිම යල්සි ි. සුඛ දුකඛ් යව්ෙනාවන් දියග් 
කමටහන් සෙු්ධ කරනයකාට ය ෝගාවචර ා ගුරැවර ා හරි ට අෙහනවා. 
ගුරැවර ා කි න යේ යහාඳට වැටයහනවා. 

අදුක්ඛමසුඛ තැනට ආවට ප්ස්යස් ප්ුදුමාකාර විදි ට 
ය ෝගාවචර ායග් ඔළයමාළ ගති ප්හළ යවනවා. ඒක ය ෝගාවචර ායග් 
ගති ක් යනායව ි. යකයලස්වල ගති ක්. භාවනායව්දී යහාඳට හරි  න 
එකම ප් යංක කදී යහෝ යම් දුක්ඛ අවස්ථාව යම් සුඛ අවස්ථාව කි ලා 
ය ෝගාවචර ා නිෙර්ශන සහිතව කමටහන සුෙධ් කරන යවලායව්දී කථා 
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කරනවා නම්, හරි ටම ඒකට සුදුසු කමටහන යෙනන් හුඟයෙයනකුට 
හැකි ාව තිය නවා වියව්කවී අහයගන හිටිය ාත්. නමුත් ය ෝගාවචර ා 
දුක්ඛ යව්ෙනාව ඉක්මවලා සුඛ යව්ෙනාවට ප්ත් යවලා, ඒකත් ඉක්මවලා 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවට ආවට ප්ස්යස් ප්ුදුමාකාර ඔළයමාට්ටලකමක්; ඒ 
යේ කි ාගන්න කැමැත්තකුත් නූ. කිව්වාට වැඩක් යව ි කි ලා විශ්වාස  
ඇත්යතත් නූ. යෙන උප්යේශ  ප්ිළපි්දින්යනත් නූ. හැම යවලායව්ම හිත 
අර සුඛ දුක්ඛ යෙක යහා මින් ගත කරන ගති ක ්තයි නවා. යම් නිසා 
අෙ ඉන්න කමයස්ථානාචා යවරැන්යග් සංඛා යල්ඛන ක් ෙැලුයවාත් ඒ 
ඔක්යකෝයගන්ම ස ි ට අනූනව කම් වැයටන්යන් ය ෝගාවචර ා සුඛ 
දුක ඛ යෙයක් හසුරැවන්න ෙක්ෂ ඇත්යතා  විතර ි. අදුක්ඛමසුඛ ප්ැත්තට 
ආවට ප්ස්යස් කමයස්ථාන ආචා යවරැත් අසරණ යවලා ඉන්යන. 
ඉතාමත්ම කලාතුරකින් යකයනකුට තම ි ඒ ය ෝගාවචර ා ආප්හු ප්ායර 
යගනත් ති ලා ඒ දුයකන ් සුඛ ටත් සුඛය න් අදුකඛ්මසුඛ ටත් ප්ත් 
යවන ආකාර  එ ා ලවාම ඒ කටහඬින්ම කි වලා, එයහම නම් යමන්න 
යමයහම කරන්න ඕනූ කි ලා කි ගනඩ් ප්ළුුවන ් තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවලා තිය න්යන්. ඉතින ් ඒක හරි ට ෙලනයකාට හැම තැනම ළිං 
හාරනවා වයග් වැඩක් තම ි. හරි යල්සි ි මුලින් මුලින් ප්ස් ප්ිඩැලි කප්ලා 
ළිං වළක් කටක් හදායගන වැඩ කරයගන  න්න. නමුත් ළිඳ ගැඹුරට 
 න්න  නන් එක් යකයනක් යෙන්යනක් ඉඳලා ෙූ. නා නා උප්කරම ඕනූ 
යවනවා. එනන් එන්නම ප්ස් උදැල්ලක් ප්ස් කූඩ ක් උඩට ෙමනන් 
අමාරැ ි. ඉතින් යම් ප්හසකුම දැකලා හැම තැනම ළිං කැප්වුාට කවදාවත් 
වතුර හම්ෙ යවන්යන් නූයන. වතුර හම්ෙ යවන්ඩ නම් ඒ කප්ාප්ු ළිඳක් 
යකළවරට  න්ට ඕනූ. යම් තරම්ම අෙ යලෝකය ් නරුැස්නා ගති ප්හළ 
යවලා තිය නව. යනාඉවසනසුලු ගති ප්හළ යවලා තිය නවා. යම්කත් 
එක්ක ය ෝගාවචර ාට ජීවිත  යගනි න්න ෙූ. 

කා ානුප්ස්සනායව්දී වුණත් ඇත්ත වශය න්ම ඔ  වයග් සුඛ 
දුක්ඛ අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා කි න අවස්ථා තුනම හම්ෙ යවනවා. 
යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දී තම ි යම්ක යහාඳටම ය ෝගාවචර ායග් මූණ 
ඉදිරිප්ිටට යග්න යවලාව. ඒක නිසා අප්ි ගත්යතාත් යහාඳට සක්මන් 
කරලා වාඩි උයණාත් ප්ළයවනි විනාඩි තිස්ප්හක් විතර කාල  තුළ 
ය ෝගාවචර ාට ඒ ඉඳයගන ඉන්න ඉරි ව්ව අරමුණක හිත තොගැනීයම් 
කට ුත්ත යොයහෝ විට සාථයක යවන්න ඉඩ තිය නවා. ඒ යමාකෙ? 
විනාඩි තිහක් විතර  නකම් ඉරි ව්ව යහාඳට ප්ට්ටල යවලා හිටිනව. ඊට 
ප්ස්යස ඉතාමත්ම තීවර විදි ට, ෙලායප්ායරාත්තු සුන් කරමින් ආතාපි් 
වීරි  දි  යවලා ප්ැත්තකට හැයරන තායලට, සම්ප්ජඤ්ඤ  කි න එක 
තිෙුණ තැන යනාෙකින තායලට, සති  ප්ටන්යගනවත් නැති තායලට, 
අර කි න අභිජ්ඣා යදාමනස්ස සංසනේන  කරනන් ප්ළුුවන් හියත් 
සන්සුන් භාව  කැලම නැති තායලට සම්ප්ූණය අවුස්සලා දාන 



  7-වන ධමය යේශන . 
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තත්ත්ව කට හිත ප්ත් යවනවා. ආන්න ඒ යවලායව්දී ය ෝගාවචර ා අර 
මුල් විනාඩි කිහිප්  තුළ ප්ිහිටුවාගන්නා ලෙ අරමණුක් සහිත නම්, 
සමාධි ක ්සහිත නම්, ඒ ය ෝගාවචර ාට ඉස්සරහට කරයගන  න්න 
ප්ුළුවන් යවනවා. ඒක සාථයක යවනයකාට යලාකු සතුටක් හියත් ඇති 
යවනවා. තෙෙල යව්ෙනා ආවත් ඒක ඉවසා ෙරා සිටීයමන් යමයනහි 
කිරීයමන් ඒක ඉක්මවන්නට ඕනූ කි නයකාට ඒ යව්ෙනායව්, දුක්ඛ 
යව්ෙනායව් හමායර සුඛ යව්ෙනා ප්හළ යවනයකාට ඉතින් ඒ 
ය ෝගාවචර ා උෙම් අනනන් ප්ටන්ගනන්වා. හැඟුම් මුදාහරින්න ප්ටන් 
අරගන්නවා. ඒ නිසා ආතාප් ගුණ , සම්ප්ජඤ්ඤ, සති , දුවයල යවන්නත් 
ඉඩ තිය නවා. දුවයල යවලා යහෝ යව්වා! යනාවී යහෝ යව්වා! උප්යෙස් 
ලෙලා ය ෝගාවචර ා යම්ක ඉක්මවාගත්යතාත් ඒකාන්තය න් මතක 
ති ාගන්න ඕනූ භාවනාව ඕළාරික අවස්ථායව් ප්වා අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාව දිහාට යගන ිනවා. 

අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව කි න එයක් ති න එක ගුණ ක් තම ි, 
නිකම් යප්ාළා ප්නනි ගති ක් තිය න්යන්. කාන්ෙමට අල්ලන්නා වයග් 
අල්ලන ගති ක් ඒයක ්ඇත්යත් නූ. ඒ වයග්ම විසත්ර කරනන් ෙැරි 
ගති ක ් තිය න්යන. අර ඉස්යසල්ලා වයග් ආකාර සටහන් 
යප්න්නන්යන් නූ. ඒ වායග්ම තම ි ඉතාමත්ම මධස්ථගත යවේච 
තත්ත්ව ක් තිය න්යන්. ඒ කි න තත්ත්ව  කමයස්ථානාචා යවර ාටත් 
යප්ාදු ි. ය ෝගාවචර ාටත ්යප්ාදු ි. කාටත් යප්ාදු ි. ඒ නිසා හුඟාක්ම 
අප්ි මනුෂත්වය ්, යව්ෙනායව්, මූලික හර ට කිට්ටු කරලා තිය න්යන්. 
ඒ නිසා සන්නියව්ෙන  යවන එකක් ඒක. උත්සාහ කරනයකාට 
සන්නියව්ෙන  යවනවා යමන්න යම්ක ි යම් ක ිනන් හෙන්යන් කි ලා. 
නමුත් ඒක ෙන්යන නැති යකනා කි ාගන්න යෙ ක් නූ ක ිලා 
සාකේඡාවට ඇවිල්ලා ඉදිරිප්ත් කරන්යනත් නූ ප්රශ්න. එයහම නැත්නම් 
අහන්යනත් නූ. යම්ක යමාකක ් හරි වැරදිලා යවන්න ඇති. නිකම් 
ෙැලුමක හුලං ගි ා වයග්, වාහන ක ට ර් එයක් හුලං ගි ා වයග් 
එයහම්ම චප්ප්් යවලා හිටින ගති ක් තිය නවා. ඉතින් යමනන් යම් 
තත්ත්ව  තම ි ඇත්තටම භාවනා ජීවියත් ඉතාමත්ම තීරණාත්මක 
අවස්ථාව. යම් අවස්ථාවට තම ි ස ිලුම මවෙ උප්කරණත් ඔක්යකාම 
එකතු යවලා යම් යලඩා යගාඩ ගන්න ඕනූ යවලාව. හරි ට නය ක් 
ගැහුවාට ප්ස්යස විෂ නගනි යවලාව. ඒ විෂ නගින යවලායව් යවදා ළඟ 
හිටිය ් නැත්නම් ඉතින් අප්හසුවට ප්ත් යවනවා. යගාඩ ගන්න ප්ුළුවන් 
වුණාට ඉතාම කටුක යව්ෙනා ප්හළ යවනවා යලඩාට. ඒ නිසා ඒ 
යවලායව යවදා ළඟ ඉන්න ඕනූ. 

ඒ වයග්ම තම ි ය ෝගාවචර ා දැනගන්න ඕනූ යම් යව්ෙනාව 
ෙලායගන  නයකාට සුඛ දුක්ඛ විතරක ්යනයව ි අදුකඛ්මසුඛ යව්ෙනාව 
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කි න එකත් භාවනායවනම් මත ුයවන යෙ ක්. අනන් ඒ මත ුයවන 
යවලායව්දී යවනදාට වඩා ස ිුම්ව යම්ක සාකේඡා කරනන් ඉයගනගත්යත් 
නැත්නම් භාවනායව් ඉදිරි ට  ාගන්න ෙැරි යවනවා. හුඟාක් යවලාවට 
සැප් දුක් යව්ෙනා එනයකාට එක්යකෝ ය ෝගාවචර ා එවුවා ‘මම’ කි ලා 
‘මයග්’ ක ිලා ොරගන්නවා. එයහම නැත්නම් මට යනායව්වා! මායග් 
යනායව් කි ලා ප්රතියක්ෂ්ප් කරනන් ප්ටන් අරගන්නවා. ඒ නිසා ඒ 
තත්ත්ව යෙක  ටයත්ම කවදාකව්ත් සැප් දුක අඳුනාගන්න ෙූ. යම් සැප් 
දුක් යව්ෙනා කළු සදුු වශය න් ප්ැහැදිලිව ප්රකට ි. යහ්තු සහ යහ්තු ධමය 
නිසා ප්හළ යවනවා, යහ්ත ුධමය නිසාම ප්ැන  නවා කි න එක යහාඳට 
යත්රැම් අරයගන ග ිත් ඊටත් වඩා සූක්ෂම භාව ක් තම ි තිය න්යන් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනායව්. ඒ නිසා ගුරැවර ා සහ යගෝල ා අතර තිය න 
ඒ ඇෙහිල්ල අලුත් තායලකට දැන් ඕනූ යවනවා. එයහම නැත්නං අයප්් 
තිෙුණු වචන කනේරායවන් වැඩ ගනන් ෙැරි තත්ත්ව කට ප්ත් 
යවේචහම අෙ භාවනා මධස්ථානවල හුඟයෙයනක් වියශ්ෂය නම් 
යහාඳ ෙක්ෂ ය ෝගාවචරය ා ප්ිරිස ප්ිට යවලා  න්යන් යමන්න යම් විදි ට 
ෙලායප්ායරාත්තු සුන් යවලා ප්ස්ස ප්ැත්යත අත් යෙක ප්ිහයගන. ඒකට 
යහ්තුව යමාකෙ? අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව යනාදැයනන අවස්ථාවට ප්ත් 
යවනයකාට යකායහාමෙ යම්යක ආතාප්  ඇති කරගන්යන් ? 
යකායහාමෙ යම්යක සම්ප්ජඤ්ඤ  ඇති කරන්යන? යකායහාමෙ යම්යක 
සති  ප්ිහිටුවන්යන? යකායහාමෙ යම්යක මධස්ථ  යහා ාගන්යන්? 
කි න කාරණාව ෙන්යන් නැති නිස ි. 

නමුත් අෙ අප්ට මින් ඉදිරි ට  න්න මං හිතනව කාල  හරස් 
යවනව ි කි ලා. අප්ි ෙලමු ඉස්සරහට යම් යව්ෙනා වශය න් යව්ෙනා 
යකාටස් තුනක් තිය නවා. යමහි අප්ි දුක්ඛ යව්ෙනාවට සුඛ යව්ෙනාවට 
 ම් කිසි ෙක්ෂතාවක් යප්නව්ලත් තිය නවා. යප්න්වන්න ප්ළුුවන්කමත් 
තිය නවා. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ආවට ප්ස්යස යකායහාමෙ අප්ි 
භාවනාව ඉදිරි ට යගනි න්යන්? ඒ සඳහා ආතාප්ි සම්ප්ජායනා සතිමා 
වියන  යලායක කි න ගුණධමය අප්ි ප්ිහිට කරගනය්න් යකායහාමෙ? 
කි න එක යම් සතපි්ට්ඨානය ් යෙයවනි ප්වයය න් ඉදිරිප්ත් කරගැනීම 
ඉදිරි ට ති ලා අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතැනනි් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු!



  8-වන ධමය යේශන . 
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8-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ ්ව භික්ඛු ්ව නාසු ්ව නානුපස්සී විහරති, ආතාපි 
සම්පජා්නා සතිමා වි්නය්ය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති.” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  මහා ය ෝගාවචර සඞ්ඝ රතන්ය න් අවසර ි. අප්ි 
යම් සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන දිගට, අඛණ්ඩව ප්වත්වායගන 
 න අටයවනි ෙවස, අටයවනි අවස්ථාව, අටයවනි ප්ැ . ඉතින් මුලින් ඒ 
හඳුන්වාදීම් ආනිසංස මතක් කරයගන දීම් ආදී වශය න් 
කා ානුප්ස්සනාව යකාටස ඉවර කරලා, අප්ි ග ි සතිය ් ආරම්භ ක් 
ලොගත්තා, ප්රයව්ශ ක් ලොගත්තා, යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව. 
භාවනා යලෝයක් යව්ෙනානුප්ස්සනාව කි න එක ප්රසෙිධ් කාරණාවක්. 

එහි උේයේශ වාර  ි යම්. සර්වඥ යේශනායව් සඳහන් යවන්යන් 
‘්ව නාසු ්ව නානුපස්සී විහරති’ කි ල. ඉතින් ඒක සම්ෙන්ධය න් අප්ි 
ගි  ප්ාරත් සිහිප්ත් කරගත්තා, යම් ‘යව්ෙනාව’ කි න වචයන 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  ප්ැතය්තන් අර්ථ විවරණ  කරනයකාට ති න 
ගැඹුරත් එදියනදා වවහාරය ්දී යව්ෙනාව ක ිල කි න වචයන් වවහාර 
අර්ථ ත් ගත්තහම  ම් කිසි ප්ැහැදිලි කරගත  තුු යෙ ක් එතන 
ති නවා. අප්ි සාමාන වවහාරය ්දී යව්ෙනාව ක ිල සඳහන් කරන්යන් 
දුක්ඛ යව්ෙනාව ි. නමුත් සතිප්ට්ඨාන සූතරය ්, එයහම නැත්නම් සර්වඥ 
යේශනායව යව්ෙනා ස්කන්ධ  / යව්ෙනානු ප්ස්සනාව කිව්වහම, ඒ 
වායග් එදියනදා වවහාරය ් ප්වතනි්නා වූ දුක්ඛ යව්ෙනා ප්මණකම් 
යනයම ි අෙහස් කරන්යන්. එතනදී සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා ක ිල මූලික වශය න් යකාටස් තුනකට විගරහ 
කරනන් යවනව ධර්මය ් ගැඹුර ප්ැත්ත අප්ිට මතු කරගනන් නම්. 
වියශ්ෂය න්ම යම් යව්ෙනායව ඇත්තා වූ ප්රයභ්ෙ, යම  සුඛ, දුක්ඛ 
වශය න් යෙකෙ ප්වතනි්යන? එයහම නැත්නම් සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ 
කි ල තුනකට ප්වතිනවෙ? එයහම නැත්නම් සුඛ, දුක්ඛ, යසෝමනස්ස, 
යෙෝමනස්ස, අදුක්ඛමසුඛ කි ල ප්හකට ප්වතිනවෙ? ආදී වශය න් එදා 
ඉඳල අෙ ෙක්වාම විවිධ මත විවිධ අෙහස් ප්ළ යවලා තිෙුණු ෙවත් 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  

166 
  

සර්වඥ න් වහන්යස් වැඩ ඉන්න කායල, ජීවමානව වැඩ ඉන්න කායල 
යම් කාරණා මත ප්ෙනම් යවලා සඞ්ඝ ා යෙදිල වාෙ විවාෙ කරගනන් 
තරමට ගි  ෙවත් ඉතිහාසය  කතාන්තරවල සඳහන් යවනව. යම්ක 
ප්ිළිෙඳව යෙෝ, ඇති යවේචි අවස්ථාවක් මගහැරීම ප්ිණිස මජ්ඣිම 
නිකාය ් බහු්ව නීය සූතර් ය්දී17 සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්වායෙනවා 
තමන්වහන්යස්යග් සර්වඥතා ඥානය ් හැටි ට, යව්ෙනාව ඕනි 
තායලකට, සර්වඥ න් වහන්යස්යග ඇයහන්, සි ල්ල ෙන්නා සි ල්ල 
ෙක්නා ඇයහන්, ෙලලා ඕන ප්රයභේ කට යෙෙල ෙක්වනන් ප්ුළුවන්. 
නමුත් සාමාන සතිප්ට්ඨාන භාවනායව් ය යෙන ප්රය ෝජන  සලකල, 
ධර්ම  යත්රැම්ගන්න ඇත්තන්ට සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා කි න එක ප්රමාණවත් යවනව. 

යමහිදී “යව්ෙනාව” වචයන තනි වචයනකට හරවනවා නම් සුඛ, 
දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ කි න වියශ්ෂණ ප්ෙ අ නි් කරල, වින්ෙන , 
සංයව්දිතාව කි න එක තම ි ටිකක් තරිප්ිටක අර්ථ ට කිට්ටු කරන්යන. 
‘විඳිනව’ කි න එක ි. එයහම නැත්නම් ඒ ඒ ඉන්ද්රි න්යග් ප්වතින්නා 
වූ සංයව්දී භාව  ි යමතන අප්ි යම් යව්ෙනාව වශය න් ගන්යන. ඒක 
දුක්ඛ ම වි   ුතු නූ. ඒක සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසඛු කි ල යකාටස් 
තුනකට ප්වතින්න ප්ුළුවන්. යම් ප්ිළිෙඳව දීර්ඝ වශය න් අර්ථ 
විවරණ කට ෙහින අභිධර්මය ්දී ප්වා විශව්ාස කරනවා, කි ලා යෙනවා, 
ඇහැ, කන, නාස , දිව, ශරීර , හිත ක ිල ගත්තහම, ඒ ඇත්තා වූ ෂේ 
ඉන්ද්රි න් තුළින් ඇහැට, නැත්නම් චක්ඛු විඤ්ඤාණ ට ප්වතින්යන් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ප්මණම ි ක ිල. නාස  දිව, ශරීර , ශරීරය ්දී 
ප්මණක් සුඛ - දුක්ඛ වශය න් යහාඳට ප්රකටව ප්වතිනවා. ඒ නිසා ක , 
කා  ඉන්ද්රි  කි ල ක ිනවා, නැත්නම් කා  ප්රසාෙ  කි ල ක ිනව, 
කය ් ඔප් . ඒකට සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, අදුක්ඛම සුඛ යව්ෙනාව, 
හරි ට තුවායලකට  මක් තිේෙ වයග් යකළින්ම වදිනව. ඇහැ, කන, 
නාස , දිව ආදී යේවලව්ලට ඒ වදින යේවල් මත හිත ෙක්වන ආකල්ප් 
වශය න් තම ි සුඛ දුකඛ් යෙයෙන්යන. වැයෙනය්න නම්, ප්රකට 
යවන්යන නම්, ආරම්භ  නම් අදුක්ඛමසුඛම ි. අභිධර්ම විගරහ  
යකායහාම උනත් යම්යක  ම් කිසි ප්රාය ෝගකි අංග ක් ති නවා. ඒ 
කි න්යන ආධුනික ාට, භාවනාව ප්ටන්ගන්න යකනාට සුඛ, දුක්ඛ 
යව්ෙනා ප්රකට නිසා කා ානුප්ස්සනායවනම්, කය න්ම ප්ටන්ගන්ට 
යම්කත් අප්ිට සාක්ක ි යෙනවා. ඇහින් භාවනාව ප්ටන්ගන්ට ෙූ 
ආධුනික ාට, ආදිකම්මික ය ෝගාවචර ට. නාසය න්, දියවන් ෙූ. ඒ 

                                                           
17 මජ්ඣිමනිකා , මජ්ඣිම ප්ණණ්ාසක , ගහප්ති වර්ග , ෙහුයවෙනී  සුතර  



  8-වන ධමය යේශන . 
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සඳහා යහාඳ කළු සුදු යවනසක්, කැප්ී යප්යනන යවනසක් ඇති කරලා 
යෙන්යන් කා  ඉන්ද්රි  ි, යප්ාට්ඨේෙ  ි. ඒ යප්ාට්ඨේෙ  ඇති කරනව 
ආයප්ෝ, යත්යජෝ, වාය ෝ, ප්ඨවි කි ල. යම්යකන් අභිධර්ම ම විස්තර 
කරනවා ආයප්ෝ ධාතුව තම ි අන්තිමටම හඳුනාගන්න ප්ුළුවන් යේ, 
හුඟාක්ම සූක්ෂ්ම යේ කි ල. ඒ නිසා ආයප්ෝ ධාතුව හඳුන්වාදීම ඉතාම 
අමාරැ යෙ ක් ෙව යප්්නවා. ඒ සඳහා ප්හසුම යේ තම ි වාය ෝ ධාතුව. 
ඒ නිසා තම ි යම් වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුව ි සමථ විෙර්ශනා භාවනා 
මාර්ගය ් අරිහත් මාර්ග  ෙක්වාම  න වීි ක ආරම්භ  යවන්යන. ඒ 
නිසා තම ි අප්ි එක්යකෝ ආනාප්ානසති භාවනාව, එයහම නැත්නම් 
ප්ිම්බීම-හැකිළමී භාවනාව වාය ෝ යප්ාට්ඨේෙ ධාතුයවන් ප්ටන්ගන්යන. 

නමුත් භාවනායව්  ම් අවස්ථාවක, නැත්නම් හමාර යවන්ට 
කලින් කවෙ හරි ඇයහ් ප්හළ යවන, නාසය ් දියව් ශරීරය ් කි න හැම 
තැනකම ප්හළ යවන යේවල් ප්ිළිෙඳව අවයෙෝධ  වැඩි   ුතු ි. ඒ නිසා 
අප්ි කය න්ම නතර යවනවා එයහම යනයම ි. කා ානුප්ස්සනාව ක ිල 
කි න්යන් එක ප්ිවිසමීක් විතරක්, යදාරටුවක් ප්මණ ි. ඒ යදාරටුයවන් 
ඇතුල් උනාට ප්ස්යස් ඒ ය ෝගාවචර ායග් ශරේධාදී ඉන්ද්රි  ධර්ම දි ුණු 
යව්යගන එනයකාට, කරමය න් අර යගායරෝසු යව්ෙනා තත්ත්වවල ඉඳල 
සි ුම් යව්ෙනා තත්ත්ව ෙක්වාම, කා ානපු්සස්නාවට ප්ස්යස් 
යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දී යහාඳ විගරහ ක් ඉදිරිප්ත් යවනව. තව ඉස්සරහට 
ගි ාම සිතුවිලි චිත්තානපු්ස්සනාව වශය නුත්, අර අරගත්තා වූ 
යගායරෝසු ආරම්භ  යගායරෝසු ප්ිවිසුමින් ඉතාම සි ුම් තැනකට 
යගනි නව. ධම්මානුප්ස්සනාවට ග ිාම වියශ්ෂය න් ඇහීම්, දැකීම් ආදී, 
අප්ි අර කලින් ෙරප්තළ වැඩි කි ල, ගැඹුරැ වැඩි කි ල ප්ැත්තකට අ ින් 
කරප්ු යේවල් මතු කරයගන, ඒ තුළින ්යම් ධර්ම යකාට්ඨාශ ලං කරගන්න 
ප්ටන්ගන්නව. 

යප්ාඩි ෙරැයවකුට උගනව්න්න ග ිහම ෙරප්තළ වචන, ෙරප්තළ 
අකුරැ උගන්වන්යන් නූ. ඉස්යසල්ලාම යල්සි අකුරකනි් ප්ටන් අරයගන, 
අත හුරැ කරයගන, ටියකන් ටික ටියකන් ටික සංකීර්ණ අකුරැ, ඊට 
ප්ස්යස් ඒ අකුරැ වරනගන හැටි, වචන, ෙර වාක වරනගන හැටි ක ිල 
දිගට දිගට උගන්වනවා වයග් සර්වඥ න් වගන්යස්යග් කරම ත් ඉතාම 
ෙන්නා තැනනි් ප්ටන් අරයගන, යනාෙනන්ා තැනට යගනි න කරම ක්. 
යගායරෝසු තැනකින් ප්ටන් අරයගන සූක්ෂම තැනට යගනි න කරම ක්. 
නමුත් අවාසනාවකට වයග් හුඟක් ය ෝගාවචර නට් හැමදාම ඕනි 
කරන්යන යගායරෝසු ටිකම ි, හැමදාම ඕනි කරන්යන යම් ෙන්න ටිකම ි. 
ඒ නිසා හුඟයෙයනක් අර මැටි ප්ාගන මහලු යගාන් නාම්යෙක් වයග්, 
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නැත්නම් මීයමක් වයග් එක තැනම කරකැයවන ගති ක් ති නව. ඒ 
යමාකෙ, ධර්මය ් අෙහස, ධර්ම  ඉදිරිප්ත් කිරීයමදී කරමානුකුලව, එයහම 
නැත්නම් අනපු්ුේෙ කරම ට යකායහෙ යම් යගනි න්න හෙන්යන් කි ල 
ෙන්යන් නැතකිම නිසා, හැමදාම යගායරෝසු යේවල්, හැමදාම ප්රකට යේවල් 
කතා කරන්න හෙන නිසා මැටි කණුවක් වයට් ප්ාගන මීයමක් වායග එක 
තැන කරකැයවන ගති ක් ති නවා. යම්ක කා ානු ප්ස්සනාව ගැන 
යහාඳට සතිප්ට්ඨාන  විසත්ර කරනයකාටත් විස්තර කරලා යෙන එක 
ගුරැවර යග්  ුතුකමක් වශය න් වැයටනව. 

යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දීත් යම් වැඩ ප්ිළියවළම ි. යගායරෝසු 
තැනින් ප්ටන් අරයගන ස ිුම් තැනට  නයකාට ය ෝගාවචර ා අන්ෙ 
මන්ෙ යවනව, ය ෝගාවචර ා කලයකාල යවනව, ය ෝගාවචර ා 
අන්ධකාර තත්ත්යවකට අප්රකට තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව. ආනන් ඒ 
සඳහා කල් ඇතුවම දැනුවත් කිරීම කම්මට්ඨානාචාර්  වරැන්යග, ධර්ම 
යේශක න් වහන්යස්ලායග්  ුතුකමක්. නමුත් ඒක මුලදීම යනයම ි 
ගන්යන. භාවනා කරයගන  නයකාට ඒ අප්හසුතා මතු යවන්ට 
ය ෝගාවචර ට ප්රතක්ෂ වශය න්ම ඉඩ ඇරලා, ඒ ඒ අවස්ථායව්දී 
වැයටන යකයනකුට හැරමිටි ක් යෙන්නා වායග්, නගා තෙන්නා වායග් 
එතන එතන ප්ිළි ම් කරිීම තම ි භාවනා කරනව ි කි ල කි න්යන, 
කමටහන් සෙු්ධ කරනව ි කි ල කි න්යන, ධර්ම සාකේඡා කරනව ි 
කි ල ක ින්යන. ධර්ම යේශනා කරනව ි කි ල කි න්යන. දිට්ිං උජුං 
ක්රාති...18 ආදී වශය න් යප්න්නලා යෙන්යන යම්ක ි. ඒ නිසා 
යව්ෙනාව ගැන උනත් අෙ අප්ි සාකේඡා කරනන් ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්යන් ආධුනකි ය ෝගාවචර තත්ත්වය ් ඉඳල, දැන් භාවනා කරල ෙණ 
අහල ෙන්න ඇත්යතෝ නිසා තමතමන්යග් මුල් මුල්, ප්රකට, කළු සුදු 
අත්දැකීම් උප්ය ෝගී කරයගන, ඉන් මත්තට ඇත්තා වූ අයප්් භාවනා 
ගැයට්, අයප්් භාවනා දුෂ්කර ස්ථාන , ගරන්ි ස්ථාන  දිග හැරයගන, 
යම් කරම ම ි මත්තට ක ිලත් දිගටම හැකි සඤ්ඤායවන් අභීතව ඉදිරි ට 
 න්න නම් යම් යව්ෙනාව, වින්ෙන , සංයව්දී භාව  යකායහාමෙ 
යත්රැම්ගන්යන් ක ිල .ි 

ඒ නිසා යව්ෙනානුප්ස්සනායව්දී ප්රධාන වශය න් උේයේශ 
අවස්ථායවදී අප්ි යම් මතු කරගන්යන් සුඛ යව්ෙනා, දුක්ඛ යව්ෙනා, 

                                                           
18 අංගුත්තරනිකා , ප්ංචක නිප්ාත , ප්ංචක ප්ණ්ණාසක , කිම්බිල වර්ග , 
ධම්මසවන සූතර  
 



  8-වන ධමය යේශන . 
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අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා කි ල තුනක් ප්වතනිවා. යම ිනුත් සළායතන 
විභංග සූතරය19 වයග් තැන්වලදි යම්ක යග්හසිත සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ, 
නිස්සරණ සිත සුඛ, දුක්ඛ, අදුක්ඛමසුඛ කි ල යොයහාම ලස්සනට මුළු 
යලෝයකට තුන් කායලට සූම සකව්ළකටම ගැළයප්න තායලට සර්වඥ 
යේශනාවක් ප්වතිනව. යගෙර යදාරවල්වල ජීවිත  ගත කරනයකාටත්, අප්ි 
කිව්යවාත් යගාවිතැන් ෙතක් කරනව, වාප්ාර ක් කරනව, නැත්නම් 
කුස්සිය  කරයගන සුයම් කට ුතු කරනව. යකා ි යේ කරන්න ප්ටන් 
අරගත්තත්, යලෝක නා  අනුව ෙලාගත්යතාත් වැඩ කට ුත්තක, 
කර්මාන්යතක, වාප්ායර්ක ආරම්භ  දුක ි. හුඟාක් ඒ සඳහා ලකලූස්ති 
කළ  ුතු යේවල් රාශි ක් ති නවා. ආධුනික හිත කලයකාල ි. ආධුනික 
හිතක යකෝඩු ගති ති නව. ඒ නිසා ඒක යොයහාම ෙරක් තායලට 
ගන්නව. ඒක සර්වඥ න් වහන්යස්ත් ොරගත්ත ගත ික් තම ි යප්්නන් 
තිය න්යන. ඉස්යසල්ලාම දැනගන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් දුක්ඛ යව්ෙනාව. 
ගුරැවරය ක්  ටයත් යහෝ එයහම නැත්නම් කරෙර කදී, අමලි කදී මතු 
යවන අප්හසුතායවදී යහෝ ඒකට මුහුණ යෙනයකාට දුක්ඛ යව්ෙනාව 
එනවා. නමුත් ඒකට කරමයව්ෙ  අනුව කරමානුකුලව මුහුණ දීයගන 
 නයකාට එහ ි  ම්  ම් ෙකෂ්තා,  ම්  ම් හතර මා ිම් යත්රැම් 
අරගන්නයකාට, එහි  ම් ප්රිච ක් ඇති යවනයකාට, තමන්ට ඒක ජ  
ගන්න ප්ුළුවන් ෙව යත්යරනයකාට සුඛ යව්ෙනා ප්හළ යවනව. 

ඒ සුඛ, දුක්ඛ යව්ෙනා යම් විදිහට අඩු වැඩි යවමින් ගහිිල්ල සුඛ 
යව්ෙනාවට ප්ස්යස් දුක්ඛ යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ ෙ ක් යහෝ ලැෙුවා වූ සුඛ 
යව්ෙනාව ප්ිළිෙඳ යලාකු ජ ගරාහී හැඟීමක් යහෝ කි න එක එන්ට එන්ට 
එන්ට මට්ටම් යවලා අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවකනි්, තලතුනා ෙවකනි් තම ි 
ඒ වාප්ාර , ඒ කර්මාන්ත , ඒ ශිල්ප් ශාස්තර  හමාර යවන්යන්. ඒක 
ගිහි යගවල්වල ප්වතින සව්භාව . අප්ි ෙන්නව උත්ප්ත්ති  ලැෙූ ගමන් 
ෙරැවා ඉතාමත්ම තෙ දුකක ගත කරන්යන. මදුරැයවක් එලවාගනන් ෙූ, 
අම්මයග් තයන් යකාතනෙ තිය න්යන් ක ිල ඉල්ලල ගන්න ෙූ, වතුර 
ඕනූ කි ල කි න්න ෙූ, යමානම යෙ කව්ත් ෙැරි තත්ත්යවකට ප්ත් 
යවනව. නමුත් කරමය න් වැඩිලා, වැඩි වි ට ප්ත් යවලා කාම හැඟුම් 
නැත්නම් ලිංගික හැඟුම් ප්හළ යවලා එනයකාට, කමුාරිකාවක්, ලස්සන 
කුමාරය ක්, යේව ප්ුතරය ක් වායග ඒ සුඛ අවසථ්ාවල් යලෝයකට 
යප්න්නන ආෙර්ශ ක් වශය න් ජීවත් යවනන් වැඩි කාල ක් ගත 
කරනව. නමුත් අවසායන ඒක ජරා දිරාවට ග ිාට ප්ස්යස, ඒ සුඛය න් 
යහෝ අර වින්දා වූ දුයකන් යහෝ මහා යලාකු අත්දැකීමක් ඉතිරි යනාවී, හම 

                                                           
19 මජ්ඣිමනිකා , උප්රි ප්ණ්ණාසක , විභඞ්ග වර්ග , සළා තන විභංග සූතර  
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රැලි වැටිල, යකානේ ඇෙ යවලා, අන්තිමට කිසිම යේකනි් කිසිම රසවත් 
යෙ ක් ඉතිරි නැති අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවකනි් ජීවියත් හමාර යවනව. 

යමන්න යම් සංගදි ම, යම් වැඩ ප්ිළියවළම, සාමාන 
ය ෝගාවචර ායග් භාවනායව්දී සදිු යවන ෙව සළායතන විභංග සුතරය ් 
ප්ස්සට සර්වඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා දීල ති නව. ඒ වායග්ම තම ි 
චුල්ල ්ේ ල්ල20 සුතරය ්දි ධම්මදින්නා මහා රහත් යමයහණින් වහන්යස් 
විශාඛ උප්ාසකට විස්තර කරනයකාටත් යම් තායල කරම ක් තම ි 
යප්න්නන්යන. ඒ කි න්යන්, කර්මස්ථානාචාර්  වරය ක් ළඟට ගිහිල්ල 
අවශ කරන සිල් සමාෙන් වීම්, ඒ වායගම් අයනකුත් ඇවතුම් ප්ැවතමු් 
ගති ප්ාලා, තමන්යග් අවශතාව ප්රකාශ කරලා කමටහනක් ලොගත්තට 
ප්ස්යස, ආනාප්ාන  යව්වා, ප්ිම්බීම - හැකිළීම යව්වා එයහම නැත්නම් 
ෙුේධානුස්මෘති  වායග් සමථ කර්මස්ථාන ක් යව්වා වඩන්න ප්ටන් 
අරගන්න කායල් ප්රධාන වශය න්ම තෙ ෙල නීවරණ ප්රශ්න එනව. තමන් 
කළා වූ, ගිහි ජීවියත් ප්ැවතුණා වූ කාමේඡන්ෙ ආදී ආශාවල්, අරමුණක 
හිත තැන්ප්ත් යවනයකාට, මුහුදු රැල්ල ගහන්නා වායග් දිගයටෝම ොධා 
කරනවා. කය ්ත් යව්ෙනා ොධා කරනව. ශේෙ ොධා කරනව. හිතිවිලි 
ොධා කරනව. ඒ නානා ප්රකාර ොධා මැෙ, කටු යකායහාල් ප්ිරිේච, අඳුරැ, 
සර්ප්ය ෝ ඉන්න, වන සතත්ු ඉන්න කැල ක් මැදින් කප්ායගන  න්න 
වයග්, ඒ  න ගමන හරී දුෂ්කර ගමනක්. 

ආන්න ඒ දුක්ඛ යව්ෙනා ප්හළ යවනයකාට, තෙ ෙල විදිහට 
ය ෝගාවචර ට යෙෝෂ අනුස , අනුස  යකයල්ස ක ්වශය න් ේයව්ෂ  
ප්හළ යවනව. සාමාන යගවල් යදාරවල්වල භාවනා කරන යහෝ යව්වා, 
ප්ුර්ණකාලීනව භාවනා කරන ය ෝගාවචරය ා යහෝ යව්වා, ඒ වයග් එක 
යේකට හිත ය ාදායගන, ොහිරය න් එන නීවරණ ධර්ම මහ ොධක ක් 
කරෙර ක්, සේෙ ක ින්යන ොධක ක් කරෙර ක්, හිතිවිලි ක ින්යන් 
යව්ෙනා කි න්යන් ොධක ක් කරෙර ක් කරයගන අර අරමුණ මතු 
කරගැනීම සඳහා, ගත්තා වූ මූල කර්මස්ථාන  ඉදිරිප්ත් කරගැනීම 
සඳහා, නැත්නම් එහි ඇත්තා වූ අසම්යමෝහ භාව  ඇති කරගැනීම සඳහා 
කට ුතු කරනයකාට යමනන් යම් විදියහ් ේයව්ෂය ් කැප්ී යප්්න ගති ක්, 
නුරැසන්ා ගතිය ් කැප්ී යප්න් ගති ක් නිසා, මහ මරැමූස් ගත ික් ප්හළ 
යවනව. හුඟාක් සාමාන කාමයභෝගී ඇත්යතා මතක් කරනව යම් 
ය ෝගාවචර ප්ිරිස කිසිම ප්රසන්නතාවක් නූ කි ල, රැස්සන්යන නැති 
තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව ි කි ල, යහාස්ස ළඟින් මැස්ස  න්න ෙැරි 

                                                           
20 මජ්ඣිමනිකා , මූල ප්ණ්ණාසක , චූළ මක වර්ග , චූළයවෙලල් සූතර  
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තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව ි කි ල. ඒ ඇත්යතෝ යම් ය ෝගාවචරකම, 
ජීවිත ක ති න අප්ිස් භාව , තප්ස් භාව , රස අඳුනන්යන් නැති 
භායවකට ප්ත් කරන යෙ ක් වශය න් ෙරප්තළ ආගමික රාමවුකට 
භාවනා කරන යකනාව තෙ කරන්ඩ හෙනව. ඒ නිසා කාමයභෝගී 
ප්ුෙග්ල න් අතර යකාන් යවන ගති ක් ඇති යවන්න ප්රධානම යහ්තුව 
තම ි යම් භාවනා ප්ිවිසීයමදී ය ෝගාවචර ාට මතු යවන දුක්ඛ යව්ෙනාව. 
දුක්ඛ යව්ෙනාවට හැම යවලායව්ම, යෙෝෂ , ේයව්ෂ  අනුශ  වශය න් 
කරි ාත්මක යවනව. 

යමන්න යම් අවස්ථායවදී ඒ ය ෝගාවචර ාට ඇති යවලා 
තිය න්නා වූ යම් මානසික ප්රිවර්තන , එයහම නැත්නම් යම් අලුත් 
යලයේ, යත්රැම් අරගනන් ප්ුළුවන් යකනාට අප්ි ක ිනව සත්ප්ුරැෂ  ි 
කි ල. යමාකෙ ඒ සත්ප්ුරැෂ න් වහන්යස් කල් ඇතුවම ඒ තත්ත්ව 
අත්දැකල ති නව. එතයකාට ඒ ය ෝගාවචර ාට සත්ප්රුැෂ න් වහන්යස් 
උප්යෙස් යෙනවා අවවාෙ කරනවා, භාවනාව දිගට  න්න නම් සප්්ප්ා  
කරැණු යහා නන් ඕනි. අසප්්ප්ා  ප්ුේගල න් දුරැ කරන්න ඕනි. 
අසප්්ප්ා  ආහාර අසප්්ප්ා  ඍතු ගුණ දුරැ කරල, ප්ුළුවන් තරම්, අර 
එන්නා වූ නීවරණ රැල්ල කප්ායගන, ජල ප්හරක, ජල ප්රවායහක ඉහළට 
ප්ීනන්නා වූ වීර ප්ුරැෂය ක් වායග, ඒවා ගැන හිත යව්ෙනා ගන්නත් 
එප්ා, ේයව්ෂ ගන්ටත් එප්ා, රාග ඇති කරගනන් ඉඩ යෙන්ටත් එප්ා, 
ඉදිරි ට  න්ට... කි ල ඉසප්්ාසුවක් යෙන්ට ප්ුළුවන් යවන්යන් ඒ වායග් 
යහාඳට අත්දැකීම් ඇති කලාණ මිතරය කුට ප්මණ ි. 

ඒ නිසා අප්ි ආධුනකි ය ෝගාවචර ට මතක් කරනවා, තමන්ට 
එන, භාවනා කරනයකාට එන මූලික ප්රශන්, හැම යකනා එක්කම 
සාකේජා කරන්ට එප් ි ක ිල. යහාඳ උනත් ඕනි නූ, නරක උනත් ඕනි 
නූ. ඒ යමාකෙ? භාවනා යනාකර, යම්වා ගැන උප්යෙස් යෙන්න හෙන 
ඇත්යතා හරී ආස ි ඒ වයග් අමාරැයව් වැටිේචන්ට උෙවු යෙන්න. මයේ 
එරිේච එයකක් තව එරිේච එයකක් යගාඩ ගන්ඩ හෙනවා වයග් වැඩක්. 
යෙන්නයගන් එක්යකයනකව්ත් යගාඩ යනයම ි ඉන්යන්. අනන් ඒ නිසා 
මූලික උප්යෙස් යෙනවා යම් වයග් කාරණා සාකේඡා කරන්ඩ  න්න එප්ා. 
සාකේඡා කරන්ඩ  ායමන් තවත් හියත් ෙහිරි , හියත් හැකි සඤ්ඤාව 
වැයටනවා. ඒ නිසා ආරම්භය ්ම ඉතා වගකීයමන් ඉතාම යවයහසකරව 
කරන්ට ඕනි. සාමානය න් ඔරැවක් දි ත් කරනඩ් ගි ත් මුහුයෙදි, ඒ 
ප්රධාන රැල්ල කප්ායගන, දි ඹට ඔරැව ගන්ට හත් අටයෙයනක් 
ෙහප්හයළාස්යෙයනක් සමහර විට ඕනි කරනව. ඒ උනත් යහාඳයටෝම 
රැලි තුනී යවලා ති න වටිනා යමායහාතක් යවන් කරගන්න ෙන්යන් ඒ 
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මුහුදුකයර්ම ඉන්න තලතනුා යකයනක් තම ි. ඒ විදිහට හත්අටයෙනා 
එකතු කරලා අර ෙළ රළ කප්ායගන මුහෙුට ග ිාට ප්ස්යස් නම් තනි 
මිනිහටත් ඔරැව ප්දින්න ප්ුළුවන්. අන්න ඒ වයග් තම ි, ආධුනකි 
ය ෝගාවචර ාට - සමථ යහෝ යව්වා විෙර්ශනා යහෝ යව්වා- හුඟාක් 
සප්්ප්ා  කරැණු අවශ ි. කතා ෙතා නතර කිරීම අවශ ි. යව්ග කරි ා 
වැඩ නතර කිරීම අවශ ි. අරමුණ ප්ිළිෙඳව ශරේධා ෙුෙධ්ි ආදී ගුණ වැඩීම 
අවශ ි. නානා ප්රකාර යේවල් කරයගන තම ි භාවනායව් ඇත්තා වූ යම් 
දුක්ඛ යව්ෙනා භාව , දුක්ඛ යව්ෙනා මූල  අප්ි කප්ාගන්යන. 

ඉතින් සතුටකට, නැත්නම් අප්ිට ඊගාවට කතා කරනඩ් 
තිය න්යන් සුඛ යව්ෙනාව ගැන. යමතන වැෙගත් කාරණාව තම ි, ටික 
කාල ක් භාවනා කරප්ු යකනා නම්, යම්ක ප්ෙු්ගලකි ප්රශන් ක් 
කරගන්නවා මිසක්ක අඬායහෝගාන්ඩ  න්යන් නූ, කි කි ා තැන් 
තැන්වල ඇවිදින්ඩ  න්යන් නූ, ඒ ඇත්යතා වරින් වර අත්ෙකිනව යම් 
විදිහට උත්සාහ කරනයකාට වයරක අරමුණට හිත සම්මුඛ භාව ට ප්ත් 
යවන ෙව. ඒකත් මහ යලාකු යෙ ක්. ඒ යමාකෙ? අර ප්රධාන නීවරණ 
ධර්මවල ෙලප්ූම ඉස්යසල්ල  යකක්, රාක්ෂය ක් වයග් මූණා 
විළිස්සායගන ප්නින ගති ක් තිෙුණට, දැන් ප්ුදුම විදිහට හීලූ යවේච ෙලු 
කුක්යකක් වායග ප්ැත්තකට කරගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ති නව. නමුත් 
නැතුවාම යනයම ි. වරින් වර වරින් වර මතු කරනව, දුක්ඛ යව්ෙනා මතු 
කරනව. නමුත් වරින් වර සුඛ යව්ෙනායව් දි  ඉසමීක් ප්ැන් වැඩීමක් 
වායග් සිේධ යවනවා. 

යම්න්න යම් විදියහ දිගට කරයගන  නයකාට අර දුක්ඛ 
යව්ෙනායව් නැතිකමත් සුඛ යව්ෙනාව වශය න් අරමණුට මුහුණ දීමත් 
අරමුයණහි සති  වශය න් යහාඳට කිමිෙ ෙැසීමත් අරමුයණහි නිමග්න 
වීමත් සමථ යව්වා විෙර්ශනා යව්වා, යම් යේ යවනයකාට සුඛ , සුඛ 
යව්ෙනාව, ළඟ ළඟ නිතර නිතර එන්ට ප්ටන්ගනන්ව. යම් සුඛ  කාම 
යලෝයක්දී අප්ි ලෙන ආමිස සුඛ ට වැඩි  යවනස්. ආමිස සුඛ  අප්ි 
ලෙන්යන් කටට ආහාර දීල, ඇහැට රූප් යප්න්නල, කනට ශේෙ 
අස්සවල, ක ට සැප් ප්හසුකම් දීල, යම් ආදී වශය න් ආමිසය න්. 
නමුත් යමතන, ඇහැ වහයගන රූප් යනායප්යනන තත්ත්ව ක්. කන 
වැහිල ශේෙ නූයහන තතත්්ව ක්. ක වත් ඉඳයගනෙ හිටයගනෙ කි න 
එක යනාදැයනන තත්ත්ව ක්. ඒ නිසා ඒ ක ත් ස්ප්ර්ශ ත්, ඇහැත් 
රූප් ත්, කනත් ශේෙ ත් කි න ඒව සම්ප්රු්ණ ප්ැත්තකට යවලා 
නිරාමිසව ලෙන සතුටක් ය ෝගාවචර  අත්දැකක්හම, සමහර ඇත්තන්ට 
ඒක ඉවසන්නත් ෙැරැව, අතන යමතන කි ා ඇවිදින ගති ක් ති නව. 
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ඒකත් නරකට හිටිනව. ඒ යමාකෙ? ඒ වායග් සුඛ යව්ෙනාවක් එනයකාට 
- යම්කට අප්ි කි න්යන් සාමානය න් යනක්ඛම්ම සති සුඛ යව්ෙනාව 
කි ල. යසෝමනස්ස යව්ෙනාව කි ල. යගවල් යදාරවල්වල යම් වයග් 
යේවල් ලැයෙනවට අප්ි ක ිනවා යග්හසිත යසෝමනස්ස යව්ෙනාව කි ල. 
තමන්යග ෙරැයවා රස්සායවන් දි ුණු යවනයකාට, ඉයගනගනන්යකාට, 
සමහරක් කාලවලට විභාග ප්න්ති ප්ාඩම් සමත් යවනයකාට, වාප්ාර හරි 
 නයකාට ඇති යවන සැප් ආමිස ි. ඒකට ක ිනවා යග්හසිත කි ල. 
ය ෝගාවචර ට ලැයෙන එකට කි නව යනක්ඛම්ම සිත කි ල. 

යම් යනක්ඛම්ම සිතටත් ති නවා යප්ාඩී ොධාවක්. රාග අනුශ  
වැඩ කරනව. අනුශ  යකයල්ස ක් විදිහට තාම රාග   ට නදිායගන 
ඉන්නව. නමුත් ඒක ප්රිවුට්ඨාන මට්ටමට, නීවරණ ඇති කරන හිතුවිලි 
මට්ටමට නැගල නූ. නමතු් ඕනම යවලාවක නගනින් ප්ුළුවන්, මූලික 
අනුශ  මට්ටම ති නව. යමන්න යම් යෙක, අප්ි සාකේජා කළා වූ දුක්ඛ 
යව්ෙනා මට්ටම, සුඛ යව්ෙනා මට්ටම කි න යම් යෙක තම ි හුඟක් 
කාල ක් භාවනා මධසථ්ායනක ඉන්න ය ෝගාවචරය ක් අත්ෙකින 
යෙක. වයරක සුඛ, වයරක දුක වශය න් අත්ෙකිනව. යමන්න යම් යෙක 
තවමත් මහා යලාකු යවනසක් ඒ ප්ුේගල චරිත ට, එ ායග් රැචි 
අරැචිකම්වලට සිදු කරන්යන නූ. තාම ඒ ප්ුේගල ත් යහාඳ යවලාවක් 
ෙලමින් ගත කරනව යම් සුඛ ත් නැති දුක්ඛ ත් නැති අදුේක්මසුඛ ට 
රිංගගන්ට. එයහම නැත්නම් කි නවා- ප්ුේගල ා ෙලනවා කි න එක 
වැරදි ි - චිත්ත වීිය ්, හියත් ස්වභාව  තම ි ඒක. දුක්ඛ යව්ෙනාව 
ඉක්මවල සුඛ යව්ෙනාව ලොගන්න. සුඛ යව්ෙනාව යහත්ු කරයගන දුක්ඛ 
යව්ෙනාව එලවා ෙමනවා කි ල ි යේශනායව සඳහන් යවන්යන. “ඉ ං 
නිස්සාය ඉ ං පජහථ”21. සුඛ යව්ෙනාව නිශර  කරයගන දුක්ඛ යව්ෙනාව 
ප්රහාණ  කරනව. ආනන් ඒ සුඛ යව්ෙනාව කරමය න් කරමය න් හුරැ 
යවනයකාට, ෙහුල යවනයකාට, තලතුනා යවනයකාට, ඒ සුඛ 
යව්ෙනායව් තිෙුණ උේචතාව කරමය න් අඩු යවනන් ප්ටන්ගනන්ව. දුකත් 
නූ එතයකාට, අර යහාඳට කැප්ී යප්යනන සුඛ ත් නූ. එන්ට එන්ට තුනී 
තත්ත්යවට ප්ත් වීම තම ි චිත්ත වීිය ් වර්ධනය ් හැටි. 

යමන්න යමයතන්ට එනයකාට, ඕනිම ය ෝගාවචරය ක් 
වැයටනවම ි. වැයටන්යන නූ කි න්ට ෙැරි තරම්. ඒ තරම්ම 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ‘අදුක්ඛමසුඛා පන දුද්දීපනා අන්ධකා්රන විය 

                                                           
21 මජ්ඣිමනිකා , උප්රි ප්ණ්ණාසක , විභඞ්ග වර්ග , සළා තන විභංග සූතර  
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174 
  

අභිභූතා’22 කි ල සඳහන් කරනව අටුවා කථායව. අනධ්කාර ක් වායග 
යම්ක නකිං යතෝන්තු කරවනව. හිත නිකං අනේමන්ෙ කරවනව. 
“දු ද්ීපනා” භාවනායවන්, ෙණකින්, යප්ාතකින් ක ිල යෙන්න ෙැරි 
තත්ත්යවකට ප්ත් යවනව. යම් නිසා ය ෝගාවචර  දැන් අහු යවන්යන් 
රාග අනුශ ටත් යෙෝෂ අනශු ටත් යනයම ි අවිො අනුශ ට. ඒ නිසා 
යහාඳ භාවනා කාරය ක්, ඇත්ත වශය න්ම අර ක ින දුක්ඛ යව්ෙනාවල් 
රාශි ක් විඳගත්ත, අත්දැකමී් සහිත, ඒ විතරක් යනයම ි ඊට ප්ස්යස් 
එන්නා වූ යහාඳ සුඛ යව්ෙනා අත්දැකීම් සහිත ය ෝගාවචර ින් එකක් 
කථා කරන යකාටත් යහාඳට වැටයහනව, ඒ ඇත්යතෝ ෙලායප්ායරාත්තු 
යවන්යනත් නූ, ඉස්සරහට ආවට අඳුරයගනත් නූ භාවනායව්, 
වියශ්ෂය න් සර්වඥ න් වහන්යස් ඉදිරිප්ත් කළා වූ, යථරවාෙ  විසින් 
මුදුන් මල්කඩ වයග් රකිනන්ා ව ූ විප්ස්සනා භාවනායව් යහාඳ හරි , 
වැෙගත් හරි  සිෙධ් යවන්යන් යමන්න යම් උයප්්ක්ඛා යව්ෙනායව්දි ෙව. 
ඒ හරි  ගැන අයප්් ලංකාව වයග් රටවල සී ට ෙර ගානක් 
ය ෝගාවචාරය ෝ කවදාකවත් හිතලවත් නූ, යම්ක තම ි භාවනාව ක ිල 
ෙන්යනත් නූ. ඒ නිසා සුඛ දුක්ඛ යව්ෙනායවදී ලෙප්ු යම් යගායරෝසු 
යේවල් ගැන කතා කර කර යප්ාත් ලි ලි ා ප්ත්තර ප්ිටු ප්ුයරෝ ප්ුයරෝ ෙණ 
කි කි ා ඉන්න ප්රයේශ  ෙලනයකාට තාමත් සූප්්ප්වු ප්ාවිේචි කරන 
සප්්ප්ය ෝ වායග් යොයහාම යොළඳ භාව ක් යප්න්නමු් කරනව. යම්ක 
හැෙැ ි ෙැනි   ුතු තත්ත්ව ක්වත් යදාස් ක ි  තුු තත්ත්ව ක්වත් 
යනයම ි. යම් තම ි හැටි. ඒ යමාකෙ? අප්ි අයප්් භාවනාවට හැරිලා 
ෙැලුයවාත්, අප්ි ඔයතන්දි කලයකාල යවලා ති නව, එක්යකෝ දැනටමත් 
කලයකාල යවලා. ඒ යවලායවදී අප්ි හරි කැමති ි කාට හරි යවේචි 
නරකකට උත්තර යෙන්ට, යහාඳ යේකට සතුටු යවන්ට, ඒ වයග් 
යේවල්වලට කැමති ි. නමුත ්තමන්යග් තැනට යම් ප්ත් යවලා තිය න්නා 
වූ අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව විනිශ්ච ක් කරගන්ට ඉතාම අමාරැ ි. ඒ 
යවනුවට අනුන්යග් ප්වු යකාන්තරත් ොර අරයගන, විගරහ වියව්චන 
කරන්ට යප්ළයඹනව. එයහම නැත්නම් යප්ාත්ප්ත් කි වන්ඩ 
යප්ළයඹනව. එයහම නැත්නම් නානාප්ර යේවල්වලට යප්ළයඹනවා. අර 
වඩා වැෙගත්, වඩා ප්රතක්ෂ ඤාණ ට ලං යවන අදුකඛ්මසුඛ යව්ෙනාව 
අතාරින්ඩත් ෙූ, අල්ලන්ඩත් ෙූ. අතාරින්න ෙැරි යහ්තුව, භාවනා 
කරනයකාට එනන්ා වූ දුක් යව්ෙනා විඳයගන සුඛ යව්ෙනාවට ප්ත් යවන 

                                                           
22 දීඝනිකා  (අට්ඨකථා), මහාවග්ග අට්ඨකථා, සක් කප්ඤ් හ සූතර වණ් ණනාව, යව්ෙනා 
කම්මට්ඨාන වර්ණනා 



  8-වන ධමය යේශන . 
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යකාට ඒ ය ෝගාවචර ට භාවනා රති ක ්ප්හළ යවනව. ඒ භාවනා රති  
ප්රතිඵලදා ක ි, නිරාමිස සඛු යගන යෙන සලුු ි. 

නමුත් යම් නිරාමිස සුඛ  අවසානය ් උයප්ක්ඛාව ප්ැත්තට ලං 
යවනයකාට සළුව ගසා දාල නැගිටල  නවා. ඒ යමාකෙ, අන්ධකාර 
ස්වරූප් ක් එතන තිය නය්න. ෙක්වන්න ෙැරි තත්ත්ව ක් තිය න්යන. 
ඒක සම කරනඩ් ප්ුළුවන් යවන්යන අවිොවට ි කි ල අටුවාව 
යොයහාම ප්රසිේධව ප්ළිිඅරයගන ති නව. ඉතින් කව්රැත් කැමති නූ 
අවිොව දැනයගන විොවට නගිනන්. ඒයගාල්යලාන්ට ඕන ි අවිොව 
අ ින් කරල විොවට  න්ඩ. ඒක කවදාවත් කරන්න ෙූ. අවිොව 
දැනයගන අවිොව නැති කිරීමම  ි විොව කි න්යන. යවනම ක ිල 
විොවක් යම් ශාසනය ් නූ. ඒක නිසා අදුක්ඛමසුඛ යව්ශය න් ඉදිරිප්ත් 
වන්නා වූ යම් අන්ෙ මනේ කරවන්නා වූ, අන්ධකාර වූ, දු ්දීපන වූ 
අවිොව එනයකාට නැගටිලා  නව නම්, තමන්යග ප්ර ත්න  ෙහා 
තෙනවා නම්, “ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා 
්ොමනස්සං” ක ිල යම් සූම සතිප්ට්ථාන කටම සම්ෙන්ධ කරන්නා වූ 
ධෘව ප්ෙ  නැති, නිකම්ම නිකන් ය ෝගාවචරය ක් ෙවට ප්ත් යවනව. 
එනිසා යම් ධෘව ප්ෙය ් සඳහන් කරන ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ ක ින යම් කාරණා හතර 
කා ානුප්ස්සනායව්දී සලකා ෙලනවාට වඩා යවනත් මුහුණුවරක්, 
යවනත් යව්ශ ක් යමතනදී ගන්නවා. නමුත් මුලික හැඩ ම ි. ප්සු 
යනාෙසින වී ය ක් අවශ ි. ෙත කායගන, කිහිල්යලන් දාඩි  දායගන, 
උඩුතල්ල දියව් ති ල තෙ කරයගන, ආරම්භ ධාතුව කරි ාත්මක කරන 
යවලාව, ඒකත් ආරේධ වීරි . සුඛ යව්ෙනාව ආප්ුවාහම ඒක සුඛ 
යව්ෙනාවක්, යම්ක රාගානුස  කි න එක යමයනහ ි කරන්න ඕනූ  
කි ලා ඒකට වලම්ත් යවන්යන් නැතිව නවීරණ, උප්ක්යල්ශ වශය න් 
ඒවා යමයනහි කරයගන  නයකාටත් එයස් යමයස් වී ය ක් ඕනූ 
කරනවා යනයම ි. ඒ යමාකෙ? හිත යම්වට ඇලීම ස්වාභාවික ි. ඒ ඇලීම 
ෙහා තෙලා යම් විදිහටම ඉදිරිප්ත් කරගනන් නම් තමන්යග්ම අයත් මාංචු 
ගලවනවා වයග්, ඇට ගලවනන්ා වායග් හරි යලාකු නිස්සරණ 
අධාස කින් යකයරනන් ඕනි. 

යම් යෙකමත් කරලා ඉස්සරහට  නයකාට ඇති යවන්නා වූ 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව, නැත්නම් අවිොයව් මුහුණුවර නිේබිදා ඤාණ ක් 
වශය න් ප්හළ යවනන්ා වූ යම් මුහුණුවයර්දී ප්සුොන ප්රයේශ  
ෙලනයකාට, අයප්් සංසා යර් යකාේචර දිගෙ කි ලා යකයනකුට නම් 
මනින්න ෙූ. යම්ක ප්ළිිෙඳව යගාඩාක් සංයව්ග ඥාන  ප්හළ යවන්යන් 
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යගාඩාක් දි ුණු ය ෝගාවචර ාට ි. ඒ යමාකෙ? භාවනා කරලා නැති, 
යප්ාත යප්රළප්ු ඇත්තන්ට නම්, දුක්ඛ යව්ෙනාව ක ින්යන් යකාේචර 
ප්රකට යෙ ක්ෙ? ඒ හා සමානව ඒ යකනාට යප්ාත ප්ැයලනන්, ගල් 
ප්ිළමි ක් ඔළුව යහාල්ලන තරමට කථා කරලා යප්න්නන්න ප්ළුුවන්. සුඛ 
යව්ෙනාව ක ින්යන යමයහම ි, ලක්ඛණ රස පච්චුපට්ඨාන ප ට්ඨාන 
වශය න් යප්නන්නන් ප්ළුුවන.් ඒ විතරක් යනයම ි ඒ ප්ුෙග්ල ාට 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවත් අර තරමටම ප්රසිේධව යප්න්නලා යෙනන් 
ප්ුළුවන්. නමුත් භාවනා කරප්ු යකනා නම් ෙන්නවා, ප්ැහැදිලි ි, 
යමවුවයග ගුණ වියශ්ෂ ක ්තිය නව. අනුමාන ඥායනට තකය ඥායනට 
සුඛ දුක්ඛ අදුක්ඛමසුඛ සමාන රස ක් යෙනව. නමුත් භාවනා කරප්ු 
යකනාට නම් ඊට හාත්ප්සින්ම යවනස්. සුඛ, දුක්ඛ යව්ෙනාවට වඩා 
සම්ප්ූර්ණ මත් කරවනසුලු ප්රකට කරල යප්න්වන්න ෙැරි, අන්ෙ මනේ 
කරවන සව්රූප් කනි් තම ි අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව මතු යවන්යන. ඒක 
නිසා වැඩ කරන යකනා කථා කරනයකාට යත්යරනවා. යම්ක අටුවායව් 
එක තැනක ලිිතව සඳහන් කරවන “අ්ඤඤා එස ආවු්සා 
අිගතම්ග්ගා”23 කි ල. ගි  එකායග් ප්ාර යවනස්. යනාගි  යකනාට 
යප්ාත ෙලප්ු යකනාට නම් යම් තුනම එක ි. ඒ නිසා සුඛ, දුක්ඛ 
දැනගත්තා නම් අදුක්ඛමසඛු යව්ෙනාව යමාකකේ ක ිලා ඒ ඇත්යතෝ 
කි නවා. කිව්වට යමාකෙ? එයතන්ට ප්ත් වුණාට ප්ස්යස් සම්ප්ූණය අන්ෙ 
මන්ෙ යවනවා. සම්ප්ූණය කරකවලා අතහැරි ා වයග් යවනව. නමුත් ඒක 
ප්රශ්න ක් යවන්යන ් නිවන් ෙකිනන් ෙලායප්ායරාත්තු යවන යකනාට 
විතර ි. යප්ාත් ෙලලා උප්ාධි  ලොගන්ට, එයහම නැත්නම් කාට හරි 
කි ලා යෙන්න, එයහමත් නැත්නම් තමන්යග් නා නා ප්රකාර ලාමක 
ආශාවල් ඉෂ්ට කරන යකනාට නම් ඒයකන් හාන ික් යවන්යන් නූ. 
යමාකෙ? එ ාට අවයෙෝධ කළත් එක ි නැතත් එක .ි ඒ නිසා 
ය ෝගාවචර ා යම් ප්ිළෙිඳව යම් ප්රශ්නය ්දී ඉතාමතම් සංයව්දී යවන්න 
ඕනූ. අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව යනාදැනී  ාම සව්ාභාවික ි. යම් නිස ි ෙණ 
අහන්යන්, යම් නිස  ි ඒ යවලායව් අප්ි වැඩිය න් ආතාප් වී ය  
ය ාෙවන්යන, යම් නිස ි අප්ි කල් ඇතිව ලූස්ති යවන්යන්. යම් නිස ි 
අප්ිට කලින් ෙුදුහාමුදුරැයවෝ යලෝයක ප්හළ යවලා ෙුේධ ශාසන ක් ඇති 
කරලා තිය න්යන්. නමුත් ඒක යනාසලකලා ගි ාට අප්ිට හරි න්යන 
නූ. ඒ යමාකෙ? යමතන තිය න්යන ් මා ාකාරී ස්වරූප් ක්. යම් 
මා ාකාරී ස්වරූප්ය න්, යම් ප්රීකෂ්ණය න් සමත් යවේච යකනාට 
ප්මණ ි යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව, යමන්න අවිොව, මං ඒ අවිොවට 
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සුවයස් මුහුණ දුන්නා කි ලා යත්යරන්යන් සුඛ, දුක්ඛ යව්ෙනාව 
ඉක්මවලා, සුඛ යව්ෙනායව්දී උෙම් යවලා කරමය න් හිත අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනා ප්ැත්තට, යමානවත් යත්යරන්යන් නැත ියනාදැනී  න මට්ටමට 
එනයකාට එතනදී නකින ් කාන්තායරකට ජල කඳක් බීගත්තා වායග් 
අන්ෙ මන්ෙ යවලා  නවා. ප්ාර නැතුව  නවා. ආනන් ඒ තත්ත්යවට 
ප්ත් යවනයකාට ඒ ය ෝගාවචර ා අසරණ තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. 

වියශ්ෂය න්ම යම්ක ප්රකට ි ආනාප්ානසති භාවනායවදි. ඒ 
යමාකෙ ආනාප්ානසති භාවනාව ස්වභාවය නම් ශාන්ත ි, සුඛ .ි ඒ 
නිසා භාවනා කරයගන  නයකාට ඉක්මනට අරමුණ යනාදැයනන 
මට්ටමට ප්ත් යවනවා. ඒ දුවයලකම නැති කරන්ටම  ිප්ිම්බීම හැකළිීම 
භාවනාව ෙුරැමය ් ප්හළ යවලා තිය න්යන.් ප්ිම්බීම හැකිළමී 
භාවනායව නීති , ප්රසත්ාර  මීට වැඩි  ටිකක් යවනස.් ඒක 
සම්ප්ූර්ණය න්ම යනාදැන ී  නවා යනයම ි, යව්ශ  මාරැ යවනවා. 
යමන්න යම් යව්ශ  මාරැ වණුාට ප්ස්යස, යව්ශ  මාරැ යවන්න ඉස්සරල 
තිෙුණ තත්ත්යවට වැඩි  යවනස යත්රැම්ගන්න ෙැරි නම් 
ය ෝගාවචර ාට, ඒ ය ෝගාවචර ා ඒකාන්තය නම් ආනාප්ානය ්දි 
වයග්ම අසරණ තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා ප්ටන් 
අරගන්නයකාටම දැනගනන් ඕනූ, ආරම්භය ද්ී අරමුණ යගායරෝසු ි. 
ආනාප්ාන  නම් නාස්ප්ුඩු යහාඳට ප්ුරවායගන ඇතුල් වීමත් දැනයගන, 
ඒ ඇතුල් යවනවා ප්ිට යවනවා යහාඳට යත්යරනවා. නමුත් ඉක්මනට 
යම්ක  ටප්ත් යවනවා හිතිවිලිවලින්, යව්ෙනාවලින්, ශේෙ ආදි  නිසා. 
නමුත් ස්ිර අධිෂ්ඨානය න්, ගණන ්කරිීයම් කරමය න් හිතිවිල ි ටප්ත් 
කරයගන, ශේෙ නැති තැනක වාඩි වීයමන් ශේෙ   ටප්ත් කරයගන, 
යහාඳට සක්මන ්කරිීයමන ්කල් ඇතුව යව්ෙනාව  ටප්ත් කරයගන, ආදී 
උප්කරම යකරැයවාත් ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන් යවනවා, අර හැමදාම 
මුලින ් මුලින ් විඳින්න යවන යව්ෙනා, ශේෙ,  ට කරයගන සාමාන 
ආනාප්ාන ට හිත දාගනන්. අන්න එතයකාට දැන් මයග් හිත 
ආනාප්ාන ත් එක්කම ප්වතිනවා කි න විශ්වාස  ය ෝගාවචර ාට ඇති 
යවනව. ඒක යලාකු ඉස්ප්ාසුවක.් යමනන් යම් ඉස්ප්ාසුව තුළ 
ඉන්නයකාට හුඟාක් යවලාවට කි න යේ තම ි, එක්යකෝ නින්ෙට 
වැයටනවා, එයහම නැතන්ම් ආනාප්ාන  යනායප්නී  නවා කි ලා. 
ඉතින් යම් නිසා ඒ යවලාවට ෙුේධානුස්සති  කරනවා සමහර ඇත්යතෝ. 
නැත්නම් යවන කමයස්ථාන කට  නවා. යහෝෙයහෝෙ මයේ දානවා වයග් 
වැඩක.් 
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ඒක සඳහා සාකේඡා කරනයකාට අයප්් අප්වත් යවේච යලාකු 
ස්වාමීන් වහන්යස් නිතරම මතක් කරන්යන්, ය ෝගාචර ාට ඒ විස්තර 
යමානවකව්ත් නැතුව අප් ි ආනාප්ානය ් ය ාෙවනවා. ළඟින් ආශර  
කරනවා. ඒ විස්තර ක ිනයකාට, ඒ ය ෝගාවචර ා ටික ෙවසක් භාවනා 
කරනයකාට, ඇවිල්ලා මතක් කරනවා, යමේචර යවලා ගි ාට ප්ස්යස 
මම ෙන්යන් නූ. එක්යකෝ නින්ෙට වැටුණා වායග්, එයහම නැත්නම් 
යමාකක්ෙ, අරමුණ නැති වණුා යන්ෙ කි ලා හිත විකෂ්ිප්්ත භාව ට ප්ත් 
යවනවා. ඒ නිසා එ නි් එහාට භාවනාව යගන ිනන් ෙූ. ආ ි ටික 
යවලාවක් ගිහිල්ලා සම්ප්ූණයය න් ස්වාස ක් ඇරලා අන්න ආනාප්ාන  
ආ ි මතු යවනවා ක ිලා ඒ ය ෝගාවචර ායගම් කටින් ප්රතක්ෂ 
ඤාණ ම ප්රකාශ යවනයකාට, ප්ිළගිැනමීක් කරනවා, ආනාප්ානය ් හැටි 
ඔයහාම තම ි. ආනාප්ානය  මුල ප්රකට ි. කරමය න් ඒ සුඛය න් 
 ුක්තව ගත කරලා අවසායන් ඒක යනාදැයනන තැනට ප්ත් යවනවා. ඒ 
නිසා අෙ ඊය ට වඩා, නැත්නම් ඉස්සල්ල ප්ර් ංක ට වඩා, යම් 
යනාදැයනන තැනත් දැයනනවා, තිය නවා, ෙලනවා කි න හැකි 
සඤ්ඤායවන්ම දිගට භාවනා කරනන්  ික ිලා. ඒ හැකි සඤ්ඤාව, නූ ි 
කි ලා කි න්යන් නැතවු යමතන තිය නවා, එතයනෝම හිත 
ප්වත්වායගන  න ගති  ඒ ය ෝගාවචර ායග් යප්ර කළ ප්ාරමිතා 
ශක්තිවල නිශර  ප්රමාණ  හැටි ට යවනස් යවනවා.  ම් කිසි යකයනක් 
යහාඳට යප්ර කළා වූ ප්ාරමී ධමය සම්ප්ූණය යවේච යකයනක් නම් 
ගුරැවර ා විසනි් ඒ යගායරෝසු දුක්ඛ යව්ෙනා, සුඛ යව්ෙනා, අ ින් කරලා, 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවම  ි සවයඥ න ් වහන්යස් යම් අෙහස් කරලා 
තිය න්යන්, දැන් යම් ය ෝගාවචර ත් එයතන්ට  ිප්ත් යවලා තිය න්යන්, 
ඒ නිසා ඒකට ආරාධනා ප්ූවයකව ඒකට ලූස්ති යවලා මුල ඉඳලාම ලූස්ති 
යවලා  මින්, නූ කි න්ඩ එප්ා, තිය නව ි කි න හැඟීයමන් ෙලන් 
ඉන්න කිව්වාම ඒ ගුරැවර ාට වඳින තරමට යලාකු ප්රසාෙ ක් ප්හළ 
යවනවා ශිෂ ා තුළ. ඒක යලාකු ප්ාර යප්න්නිල්ලක ්අතරමං යවේච 
යකනාට. නමුත් සමහර ඇත්තන්ට එයතන්ට ගි ත් ඒ කරැණ 
යත්රැම්ගත්තත් තවත් එතැන නිනේට වැයටන ගති , එයහම නැත්නම් 
හිත වික්ෂිප්්ත යවන ගත ි දිගටම ප්වතනිවා. ඒ ප්ුෙග්ල ාට එතැන 
ඉඳයගන ඉතුරැ ප්ාරමිතා ටික ප්ුරනන් සිෙධ් යවනවා එතයකාට. 
ඉතාමත්ම ඉවසිල්යලන් මමතරිය න් ප්ාරමිතා ධමය ප්රුමින් යමහි 
ෙක්ෂතාව දි ුණු කරිීම තම ි ඒ ය ෝගාවචර ායග් භාවනාව ක ින්යන්. 

ඒ නිසා අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා මට්ටමටම හිත ප්ත ් වුණාට 
ප්ස්යස්, ය ෝගාවචර ා තුළ අවාසනාවකට වයග් කරි ාත්මක වන 
වංචනික ධමය ටික යත්රැම් අරගන්න ෙැරි වුයණාත් හැමදාම භාවනාව 



  8-වන ධමය යේශන . 
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අන්ධකායරකට  නවා. කලයකාල තත්ත්යවකින් හමාර යවනවා. තමන් 
භාවනා යකරැව ි කි ලා නම්ෙුකාර විදි ට ක ිනන්, ෙැරි තත්ත්ව කට 
ප්ත් යවනවා. අධිෂ්ඨාන ශක්ති  ප්ිරියහනවා. යප්ෞරැෂත්ව  ප්ිරියහනවා. 
ඒක නිසා යම් අවිොයව් ස්වභාව  යන් යම්. යකයලස්වල ස්වභාව  
යන් යම්. වැඩ කරයගන  න වැයේට ොධා කරනවා. යකයලයසනවා. 
අවුල් කරනවා. යමනන් යම් තත්ත්ව ට ප්ත ්වුණාට ප්ස්යස්, යමන්න 
යම් තත්ත්යවම සාකේඡා කළ  ුත ුි. නැත්නම් භාවනාව එප්ා යවනවා. 
ඉඳයගන ඉන්නයකාටත් එප්ා යවනවා. ඇවිදින යකාටත් එප්ා යවනව, 
වැඩ කරනයකාටත් එප්ා යවනවා. අනිත් කට්ටි ට භාවනා කරන අ ටත් 
කි න්න හියතනවා, වැඩක් නූ, යම් කායල ් භාවනා කරලා නිවන් 
ලෙන්න ෙූ කි ලා. යමන්න යම්කටම මුහුණ යෙන්න ඕනූ. නීරස 
තත්ත්ව ප්හළ යවනවා. ඒකාකාරී තත්ත්ව ප්හළ යවනවා. යමවුවා අප්ි 
හංගන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඒවා නිසි නින්යේ වැයඩනවා. හංගනන් 
යනයම ි, එළි ටම ගනන් ඕනූ. මූණටම මූණ යෙන්න ඕනූ. 
ප් යඞ්කය ්දී නම් යමයනහි කරන්න ඕනූ. යවන යවලාවක නම් වහාම 
කමයස්ථානාචා යවර ා හම ුයවලා මට දැන් කමටහන ්සුේධ කරනන්ත් 
එප්ා යවනවා. ක ිනන් යෙ ක් නූ. භාවනාව එක තැනම ි, ආදී 
වශය න් යම් ක ින දුක් ගැනවිලි, අයඳෝනා, කමයසථ්ානාචාර් වර ට 
එේචර අලුත් යේවල් යනයම ි. ඒක තම ි භාවනාව හැයෙනයකාට 
භාවනාව වැයඩනයකාට අලුත් ක්යෂ්තර කට හිත ප්ිවියසනයකාට හැටි. 
නමුත් ය ෝගාවචර ා හැම යවලායවම ප්ුංචි ෙරැයවක් වායග ් හැම 
යවලායව්ම ඉල්ලන්යන් සුඛ, දුක්ඛ යව්ෙනාම ි. අදුකඛ්මසුඛ යව්ෙනාවට 
එනයකාට අසරණ යවනවා. ආන්න ඒ අසරණ වීම සව්ාභාවික යෙ ක්. 

අටුවායව් යම්කට යහාඳ නිෙශයන ක ්යගන හැර ප්ානවා. ‘මිග 
ප්ෙ වලඤ්ජන උප්මාව’ ක ිලා. මස් වැේයෙක්, මුව ෙඩ ක්කාරය ක්, 
මුයවකුට විේෙට ප්ස්යස් ඒ මුවා හී  කායගන යල් යප්රයප්රා දුවනවා. 
ඒ දුවයගන  නයකාට යල්ත් ඒ වැෙේට මග ෙක්වනවා. ඒ විතරක් 
යනායව ි අර ප්ිම්මට ප්නනියකාට කුයර්ට ප්ස් හූයරන නිසාත් කුර ප්ාර 
දියග්ත් එළවනවා. වැේදා ෙන්නවා යම් සතා යව්යගන් දුවන්න දුවනන්, 
යල් හලනව වැඩි යවනවා. යම ා ඉක්මනට හති වැටිල වැයටනවා. 
නමුත් භ  නිසා කම්ප්න  නිසා ප්ණ එප්ා කි ලා දුවන යවලාව. ඒ 
නිසා වැේදා දිගටම එළවනවා. ඉතින් ඒ උප්මාව යප්න්නලා මතක් 
කරනවා,  ම් යවලාවකට යම් මුවා දුවයගන ගිහින් ගල් යප්ාත්තක් උඩින් 
දුවයගන ගි ා නම්, තමන ්එළවායගන ගි  ප්ාර දියග් ගිහින් අවසාන 
ගල් යප්ාත්ත ෙකනියකාටම ඕන්න ඉන් එහාට කුර ලකණුු නැති යවනවා. 
නමුත් අර දුවයගන ආප්ු කරුවල තිෙුණු ප්ස් ඒ ගල ්යප්ාත්ත උඩ තැන්ප්ත් 
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යවලා තිය න ආකාර  ෙකිනයකාට වැේදා දැනගන්නවා, දැන් යම් 
දුවයගන ආප්ු එයක් ගයල් ආේයේ නූ, ලකුණ නූ. නමුත් අර ප්ස් 
ඩිංගිත්තක් වැටිල  න්තමට ප්ටන්ගැනම් ගන්න ප්ුළුවන්. නමුත් 
යොයහෝම ශීඝරය න් ගල් යප්ාත්ත උඩදි මවුා දුවප්ු අත දැනගන්න ෙැරි 
යවනවා. නමුත් මුව වැෙද්ා මුවා අන්තර්ධාන වුණා කි ලා එයහම 
හිතන්යන් නූ. එ ා ෙන්නවා යම් ගයල් ප්ාර හිටින්යන් නූ. ඒ නිසා එ ා 
ඒ ආප්ු ඒම දියග්ම එහා යකළවරට  නකල් ගිහිල්ලා එහා යකළවයරන් 
ෙලනවා යොයහෝම සූක්ෂමව යම් දැක්කා වූ සමානව මුව ප්ාෙ ලාංඡන, 
මුව කරු ලාංඡන දැකගන්න ප්ුළුවන්ෙ කි ල. දැක්කා නම් ඒ ගල තිෙුණා 
කි ලා ඒක ගැන කලප්්නා කර කර ප්මා යවන්යන ්නූ. අර කුර ලාංඡන  
දියග්ම  නව. යොයහෝම ළඟ තැනක සතා වැටිල ඉන්ට ඉඩ තිය නව. 

අන්න ඒ වයග් තම  ි භාවනා කරයගන  නයකාට, 
වියශ්ෂය න්ම මිග ප්ෙ ලාංඡන කරම , ප්ිම්බීම හැකිළමීත් ආනාප්ාන ත් 
කි න යෙකටම සාධාරණ ි. ප්මි්බීම හැකළිීමට සායප්්ක්ෂකව කථා 
කරනවා නම්, යහාඳට ප්රකට යව්ගන එන ප්ිම්බීම හැකිළීමට හිත 
ය දුවාට ප්ස්යස් වඩවඩාත් ප්රකට යවන්න ප්ටන් අරගනන් ගති , ප්ිම්බීම 
හැකිළීයම් තිය න එක ලාභ ක්. අරමුණ යව්ග යවනන් ගනන්වා. හිත 
යව්ග යවන්න ගන්නවා. ඒ කරල අරමුණ ි හිත ි ප්ුළුවන් තරම් ලං 
යවන්න ප්ටන්ගනන්වා. යම්ක ය ෝගාවචර ාට නූ ෙූ කි න්න ෙැරි 
අත්දැකීමක්. යමනන් යම්යක මුදුන්ප්ත් වීම, අරමුණත ්හිතත් එකියනක 
හරි ට කායකාටා වැයටන්න කිට්ටු ෙල්යලෝ යෙන්යනක් වයග්, අන්තිමට 
යෙන්නා එකට වැටිලා කායකාටා ගන්නවා වයග්, සම්ප්ූණය අරමුණ ි 
හිත ි ෙැසගැනීමක් සෙි්ධ යවනවා. ආනන් එතයකාට යම් ෙයේෙ සෙි්ධ 
යවන්යන කයණ්ෙ සිේධ යවන්යන ක ින එක මතක නැතිව  නවා. යම් 
මයග්ෙ අනුන්යග්ෙ කි න එක මතක නැති යවලා සම්ප්ූණය 
ය ෝගාවචර ායග් හිත ි අරමුණ ි එකතැන් යවනවා. එකතැන් වුණාට 
ප්ස්යස් කරමය න් ඒ අත්දැකීම සිසිල් යව්ගන  නයකාට, නැවතත් ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ශේෙ ඇයහන, ප්ිම්බීම හැකිළීයම් විවිධ ආකාර යප්්න, 
ක  වැටයහන, හිතිවිලි ටියකන් ටික නගින මානසිකත්ව කට 
වැයටනවා. අන්න එයතන්ට එනයකාට ය ෝගාවචර ා හරි ට ගල උඩින් 
ප්ැනයගන ගිහිල්ලා ගයලන් එහා ප්ැත්යත් කුර ලකණුු යහා න වැේදා 
වයග්, යහාඳට සැලකිලිමත ්යවන්න ඕනූ. අර තරම් ප්රකටව කුර ලකුණු 
නැති වුණාට යම් මුවායග ්ගත්ත අනිත් ලකුණු ඔක්යකාම දිහා ෙලලා 
ආ ි ප්ටන්ගනන් කරු ලකණුු යහා ාගන්නවා ි කි න එක හරි ට නිකන් 
ප්ිදුරැ ගාලක නැති යවේච ඉදිකට්ටක් යහා න්නා වයග්. ඒ යවලායව් 
ඇයතක් ඉදිකට්ටක් ගන්න යහායේ දික් කරනවා වයග් ය ෝගාවචර ා 
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මුළු ශක්ත ි ය ාදා අර  ාන්තම් මතු යව්ගන එන ප්මි්බීයම් හැකිළීයම් 
ආඪ ලාංඡන  අනිකුත ් අරමුණු අතරමැෙ යතෝරාගත්යතාත්, යවන් 
කරගත්යතාත්, ය ෝගාවචර ා අත්වැල කඩා ගන්යන ්නැතිව, අත්වැල 
අල්ලායගන, තනි ඒෙණ්ඩක එයගාඩ යවන ප්ෙු්ගලය ක් වයග්, අගායේ 
මැෙට  න්න  නන් අත්වැල සරණ කරගනන්වා. 

යම්ක හුඟක් යවලාවට අහම්ෙ ක් වායග්. නමුත් ධමය  
යප්න්නලා යෙනන් ප්ළුුවන.් ඒ ධමය  යප්නන්ලා දුනය්නාත් යමතැනම 
හිර යවන ය ෝගාවචරය කටු නම් යලාකු අමා බිංදුවක ්යවනවා. යලාකු 
රස ක් ඇති යවනවා. ඒ වුණත් ඊට ප්හුයවනදිා ආ  ිවැරයෙන්න ඉඩ 
තිය නව. ඒක ෙහස්වර කරන්න ඕනූ. ෙහස්වර කරනයකාට තමන්ට යම් 
හිතක්, යම් සාමාන ප්රඥප්්ති යලෝකය ් ඉඳලා විප්ස්සනාවට, නැත්නම් 
ප්රමාථය ප්ැත්තට වැයටනයකාට යමන්න යම් වයග් යප්රළි ක් සෙි්ධ 
යවනව කි ලා යත්යරනවා. ඉස්යසල්ල ඉස්යසල්ලා යම්කට යකෝල ගති, 
ආධුනික ගති, යකෝඩු ගති, ප්හළ යවනවා. නමුත් ප්හු යවනයකාට ඒක 
හරි ට අල්ලාගන්නට ප්ළුුවන් වුයණාත් ඒ අල්ලාගත්තා වූ ආේයේ දියග්, 
ලකුණ දියග් එහා ප්ැතත්ට දිගට  නයකාට ළඟළඟම යොයහෝම 
ශීඝරය න් විප්ස්සනා ඤාණ ප්හළ යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. නමුත් 
හුඟයෙයනක් ඒ යවලායවදිත් ප්ස්යසත් යහාඳටම ෙලායප්ායරාත්තු 
යවනවා අර කලින් තිෙුණ වයග් ෙරප්තළ විදි ට ඒ හැඩ, ඒ නිල, ඒ 
ලකුණු, ඒ ආකාර, ඒ සටහන් ෙකිනන්. නමුත් එයහම නූ. ඒ යවලායව් 
තිය න්යන අර මුලින් දැකප්ු ලකුණුවල ආේයේ, ලාංඡන  විතර ි. 
ආනාප්ාන  කරයගන  නයකාටත් යහාඳයටෝම යම් යවලායව්දි 
නාසිකාගරය න් හිත ගිළයිහන්න ඉඩ තිය නවා. කය ් ප්හසුකම්, 
ආයලෝක, එයහම නැතන්ම් ප්ා යවන ගති, වයග් යේවල් නිසා 
ආනාප්ානය න් ලැෙුණා වූ මූලික සඤ්ඤාව අසරණ යවන්න ඉඩ 
තිය නවා. අසරණ වුයණාත් එකම වළල්යල්  මින් මැටි ප්ාගන මහලු 
මීයගායනක් වායග් අයප්් භාවනාව නැවත නැවතත් එක තැන 
කරකැයවන්න ප්ටන්ගන්නවා. 

ය ෝගාවචර ා ඒ අවස්ථායව්දී ‘සතිමා’ කි න එක යනයම ි 
‘සම්පජඤෙ’ ගුණ  ඇති කරගන්න ඕනූ, යම් තමන් වඩායගන ආප්ු 
අරමුණම .ි නමුත් අරමණු දැන් හුඟක් සි ුම්. යවනත් ආකාර කින්, 
යවනත් සටහනකින ් යප්්නවා. නමුත් ඒකම ි යම් තිය න්යන. නැති 
වුණ ි කි න්න යෙන්න එප්ා, අන්තධයාන වුණ ි කි ලා කි න්න නරක ි. 
නිනේට වැයටන්න යෙනන් නරක .ි කලප්්නා යවන්න නරක ි. යම් 
යවලායව්දී යහාඳයටෝම යත්රැම් අරයගන ඉදිරි ට  නවා නම් ආන්න 
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යව්ෙනානුප්ස්සනායව් එක, යෙක, තුන, කි න ප්ංති තුන ඉවර යකරැවා 
යවනවා. යම් නිසාම අෙ භාවනා කරම රාශ ික ් යලෝයක් තිය නවා, 
තනිකරම වයග් යව්ෙනානුප්ස්සනාව ඉස්සර කරයගන  න. එකට යහ්තුව 
යමාකෙ? ඒයක් සූයහන දුරට යම් භාවනා චිත්ත වීි ක් සම්ප්ූණය කරලා 
අල්ලලා යෙනවා. හැෙැ ි ප්ටන් අරගන්යන් කා ානපු්ස්සනා කරම ට 
තම ි. ඒ නිසා යම් යේ අත්දැක්කත්, භාවනා වශය න් අත්දැක්කත්, යම් 
ආකාරය න් යම්ක යප්ාට යේරාගන්න ෙැරි වුයණාත් ඒක දිගඇරලා 
ගැයට් ලිහාගනන් ෙැරි වුයණාත් ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර ාට සංසාර ක් 
වාසනා ලැයෙනවා. යකාේචර කාල ක ්හරි ඔයහ් භාවනා කරකර ඉනන් 
ප්ුළුවන්. ෙුේයධෝත්ප්ාෙ කාල ක් ලැෙුණ ි ක ිලා හර ක් ඇති යවන්යන් 
නූ. 

ඒ නිසා යම  ි අප්ි සාකේඡා කළ  ුත්යත්, යම් නිස ි 
ය ෝගාවචර ා විසනි් කමටහන් සුෙධ් කළ  ුත්යත්, යම්ක ි සාකේඡායව්දී 
මතු කළ  ුත්යත්, ඒ යමාකෙ? යම්ක හරිම විචිතර ි. විවිධාකාරය න් යම්ක 
ය ෝගාවචර ාව වට්ටනවා. අෙ එක විදි කනි් වැට්ටවුට තව ෙවසකින් 
තව විදිහකට වට්ටනවා. නමුත් යම ාට තිය න්යන් සමීිත යවස් මුහුණු 
ගාණක්. සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා යමානම අරමුණක් යහෝ 
තමන් දැක්කා, වටහාගත්තා, ප්රතක්ෂ කළා, ක ින්ඩ නම් ඒ අරමුයණ් 
ඇත්තා වූ අතීත, අනාගත, ප්ේචුප්්ප්න්න ක ින කාලතර ට අ ිති හූම 
සටහනක්ම හැම ආකාර ක්ම දැකගත  ුතු ි, ඕළාරික සුඛුම කි න 
යෙකම දැකගත  ුතු ි, අජ්ඣත්ත ෙහිේධා කි න යෙකම දැනගත  ුතු ි, 
හීන ප්රණීත කි න යෙකම දැනගත  ුතු ි, දුර ළඟ කි න යෙකම දැනගත 
 ුතු ි. නමුත් ඕනූම ය ෝගාවචරය ක් හිනා යවලා කමටහන් සෙු්ධ 
කරනන් එන්යන ්අජ්ඣත්ත වශය න්, ඕළාරික වශය න්, ප්රි  වශය න්, 
ප්රකට වශය න් යප්්නව නම් තම ි. එයහම යනයම ි, අරමුණ 
සාමානය න් ොහියර් යවනවා වයග් ඒ යවලාවට යප්්න්න ඉඩ 
තිය නවා. නමුත් අරමුණ දියග්ම ප්වත්වාගන්න සත ි තිය නවා නම්, 
ඒ වයග මත් යවන්න යෙ ක් නූ. තමන් ෙන්නවා, යම් අරමුණම තම ි, 
යම් අරමුණ ෙලායගන හිටප්ු තැනම තම ි ක ිලා. ඒ වයග්ම අප්රි ව 
යප්්නවා. අරමුණ යප්්නව, ඉතින් යමාකෙ, ඕක යහට කරන්න ප්ුළුවන් 
යන්ෙ? කි ලා ප් යංකය න් නැගිටලා  න යවලාවක ්එනවා. එතයකාට 
යවන්යන් ආය ත් ප් යංක  මුල ඉඳලා ඔයතන්ට එනකම්, සංසායර 
කවදා හරි ඔයතන්ට එනකම් ඒ භාවනා වධයන  එතකන් නතර යවනවා. 
ඒ වයග්ම ඕළාරිකව යප්්න්නත් ප්ළුුවන්, සුඛුමව යප්්න්නත් ප්ළුුවන්. 
යමන්න යම් කාරණා එයකාළහම දැනගත්යතාත් තම ි අප්ි අරමුණ 
දැනගත්තා යවන්යන්. 
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යව්ෙනානුප්ස්සනාව දියග් විස්තර කරනයකාට යම් විදිහට 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාවට ආවට ප්ස්යස් යොයහෝ විට මත් කරවලා, 
මන්යෙෝත්සාහී කරවලා, ෙැරි සඤ්ඤාව ඇති කරවලා, ප්ස්සට දාන ගත ික් 
තිය නවා. හැෙැ ි ඒක කවදාකවත් සතිප්ට්ඨාන  නාහප්ු අන්ධ 
ප්ෘථග්ජන ාට එන්යන් නූ. ඒ වායග්ම තම ි, යසෝවාන් යවේච යකනාට 
එන්යනත් නූ. ඒ යමාකෙ? අර අප්ි කලනි් නිෙශයන ක් ගත්තා, හිතලා 
ෙලලා තකය කරම ට ගනන් යකනාට සුඛ ත් එක ි, දුකත ් එක ි, 
අදුක්ඛමසුඛ ත් එක ි ක ිලා, ඕනූ තරම් තකයය න් යප්න්නලා යෙනන් 
ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ඒ ප්ුෙග්ල ා භාවනා කරලා ක ිනවා, අදුක්ඛමසුඛ  
ආයවාත් මට අල්ලන්න ප්ළුුවන් කි ලා. නමුත් ඇතත්ටම කරන යකාට 
නම් අල්ලන්න ෙැරි තත්ත්ව  තම ි ආධුනික ායග් හැටි. නමුත් 
භාවනාවක් කරලා කාරණාවක් යත්රැම් අරයගන මම යම්කම අල්ලන්න 
ඕනූ ක ිලා දැඩි අධිෂ්ඨානය න් කරයගන ගිය ාත්, ය ෝගාවචර ාට ඒක 
එන්ට එන්ට යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව, ඒයක ඇත්තා වූ නිර්වින්ෙන 
ගති , ඒකාකාරීකම, එප්ා කරවන ගති , යොඳ යවේච ගති , ඔක්කාර 
ගති , එනයකාටම හඳුනාගන්නවා. එනයකාටම හඳුනාගන්නවා, හරි, මං 
යම්කට තම ි ෙලාන හිටිය ්, ඔන්න ආව ි කි ලා. එතයකාට ඒකත් ඒ 
ය ෝගාවචර ායග් ශරූකම නිසා, ෙක්ෂකම නිසා, අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව 
වශය න් ප්රකට කරගනන් ප්ුළුවන් යවනවා. අන්න එදාට ඒ 
ය ෝගාවචර ාට ඇඟට යල් උනනවා. ඒ ය ෝගාවචර ාට ප්ුළුවන්, 
වැයටන ගති  තාමත් තිෙුණට, තනි ම ප්ැත්තකට යවලා භාවනා 
කරනන් සුදුසුකම් තිය නවා. ඒ යමාකෙ? එ ා වැටුණත් ටික 
යවලාවකින් ෙනන්වා, යම් මට ලකුණු දැන් ප්හළ යවලා තිය න්යන්. යම් 
ලකුණුවල තිය න්යන් මත ්කරවන ගති , අන්ෙ මනේ ගති , අවිොයව් 
ස්වභාව . යම ා තම ි මට අල්ලාගන්න ඕනූ යවලා තිෙුයණ්. දැන් යම් 
යවලායව් හිත වට්ටන්න නරක ි. දැන් යම් යවලායව් හිතට අරමුණ නැති 
වුණ ි කි න්න නරක ි. යම්කටම සාෙර යවන්න ඕනූ. යම්කටම මම 
මුහුණ යෙන්න ඕනූ. 

ආන්න ඒ විදිහට යසෝවාන් මාගය ඵල ලැෙූ ප්ුෙග්ල ාට ප්වා යම් 
අන්ෙ මනේ භාව  නැවත එනවා. නැවත එනයකාට නා නා ප්රකාර ධමය 
යමයනහි කරමින්, නැත්නම් ෙුේධානුස්සති අරමුණ යමයනහි කරමින්, 
විහිළු කරනන්  නන් නරක ි. එේචර යවලා භාවනා කයළ් මේ 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව මත ුකරගනන් තම ි. යමේචර යවලා භාවනා 
කයළ් යම් අවිොව කි න සැඟවී වැඩ කරන යහාර මුයළ ්නා ක ා 
අල්ලාගන්න තම ි. දැන් යහාර මුයළ් නා ක ා අහු යවලා. නමුත් යහාර 
මුයළ් නා ක ා කවදාවත් යහාරකම් කරන්යන් නූ. යොයහෝම යහාඳ 
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මහාත්ම ගති ඇති යකයනක්. හැෙැ ි ඔක්යකාටම ඔප්ීන ින් යෙන්යන් 
යම ා තම ි. ඒ නිසා හරි ට නඩුව යමයහ වූය ් නැත්නම් ඒ මනෂු ා 
නිවැරදිකාර ා කරනන් ඉඩ තිය නවා. එ ා යප්න ී සිටින්යනත් කිසි 
යස්ත්ම චණ්ඩ ප්රැෂ ප්ුෙග්ලය ක් වශය න් යනයම ි. නමුත් සූම 
යේකටම මුල අනුස  ස්වභාවය ් හැටි එයහම ි. ඒ නිසා එයතන්ට 
එනයකාට ඔ  නඩවු නතර කරලා, භාවනාව නතර කරලා, සළුව ගසා 
දාලා නැගිටිනවා නම්, ඉතින් ඒ ය ෝගාවචර යග් තිය න සාකේඡා 
අනුග්ගහිතය ් අඩුප්ාඩුකම් තම  ියප්නන්න්ඩ තිය න්යන. යම් ගති  
ධමය යේශනාවකනි් යෙන්න ෙූ. සීල කනි් යෙන්න ෙූ. සමථය න් යෙන්න 
ෙූ. විප්ස්සනායවන් යෙනන් ෙූ. යම්ක අවුස්සලා මතු කරලා යෙන්යන් 
ඒකාන්තය න් සාකේඡායවන්ම ි. 

ඒ නිසා යකාේචර කාල ක් භාවනා කරප්ු යකයනක ්වුණත් ඒ 
කලාණ මිතර ා දැකප්ු ෙවයස් ඒ ෙණ, ඒ ධමය , ඇහිේචි ගමන්, යමයතක් 
කල් කර කර හිටප්ු ඔක්යකාම එදා මල් ප්ියප්න්නා වයග් එන්න ප්ටන් 
ගන්නවා. නමුත් යම්කත් කවදාවත් එක සැයරන් යවන එකක් යනයම ි. 
කීප් වතාවක් ඒකට මූණ යෙමින්, ඒකට සාර්ථකව මූණ යෙමින් සාෙර 
වීයමන් කරන යෙ ක්. එනන් එන්න ය ෝගාවචර ා එවැනි චකර රාශි රාශි 
අත්ෙකින්න ප්ටන් අරගනන්වා. එක ප් යංක කදී අදුකඛ්මසුඛ යව්ෙනාව 
ඇවිල්ලා මතු යවන්ට ඉස්සර යවලා, හරි හැටි ට මතු යවන්න 
ඉස්යසල්ලා නැගිටලා  නවා මුලින්. ප්ස්යස් ෙණ අහලා හිතාගන්නවා, 
කමටහන් සෙු්ධ යනායකරැවත් කාරණාව යත්රැම්ගත්යතාත් අෙ මම 
ටිකක් ෙලන්න ඕනූ කි ලා. ඕන් ටික යවලාවකින් ආ ිත් නිකම් එප්ා 
යවන ගති කම්මැලි ගති ඇවිල්ලා නැගිටලා  නවා. යමානම කරම ක් 
නිසා යහෝ ශරේධාව නිසා යහෝ වී ය  නිසා යහෝ සම්ප්ජඤ්ඤ  නිසා 
යහෝ අභිජ්ඣා යෙෝමනස්ස දුරැ කරන ගති  නිසා යහෝ, නැත්නම් අප්ි 
කි න ඍධිප්ාෙ හතයරන් යකා ි එකක ්නිසා යහෝ යම් ය ෝගාවචර ා 
ටිකක් යම්කට මූණ යෙනන් ප්ටන් අරගත්යතාත් යත්යරන්න ප්ටන් 
අරගන්නවා යම් නිේබිදා ඤාණ  තුළ සම්ප්ූණය නිවයන් ලක්ෂණ 
තිය නවා. කිසිම යේක එල්ලී නැතිව ප්වතින්නා වූ මූලික අත්දැකීමක්. 
ඒක ලැෙුණ ි කි ලා නම්ෙුවක් නූ. නමුත් යම් අත්දැකමී නූ ි ක ිනන් 
ෙූ. යම් අත්දැකමී හූම චිතත්ක්ෂණ කම අප්ි ළඟ තිය නවා. කවදාක්වත් 
යම්ක දැකලා අප්ි සාෙර වයූණ් නූ. යනාෙකනි් යනාප්තන් ක ිලා අප්ි 
යම්ක අ ින් කරනන් හෙන තාක් කල ් කැරකි කැරකි වැයටන්යන 
ඒකටම ි. අප්ි ෙවසක යම්කට මූණ යෙනවා. ෙවසක යම්කට මුණ 
යෙනව ි කි න එක අප්ි යත්යරන භාෂායවන් කි නය්න් යකායහාමෙ? 
යම් අත්දැකීයම් මුල මැෙ අග, සාධාරණව ෙලන්න ඕයන. යම් අත්දැකීයම් 
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මුල මැෙ අග යසෞඛ සම්ප්න්නව ෙලනන් ඕනූ. මලු මැෙ අග හැකි 
සඤ්ඤායවන් ෙලන්න ඕනූ. අන්න එදාට යත්යරනවා යම් අවිොව, යම් 
උයප්්ක්ෂාව දැනගැනීම සැප් ි. යනාදැනමී දුක ි. යම් යේ, යම් නිේබිදාවට 
යහ්තු යවන යේ, ඒකාකාර යේ, හිත එප්ා කරවන යේ දුකක්. ඒක 
දැනගැනමී සැප් ි. සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරනවා ‘ජාති’පි දුක්ඛා, 
ජරා’පි දුක්ඛා, වයාි’පි දු්ක්ඛා, මරණම්පි දුක්ඛං’ ආදී වශය න් දුක් 
රාශි ක් යප්න්වනවා. ඒ දුක් නැහැ ි කි න්න ෙූ. නමුත් යම් දුක් ෙව 
දැනගැනමී ආ ය සත ක්. ඉතින් භාවනා කරලා ආ ය සත  අවයෙෝධ 
කරනන් ඕන.ි නැත්නම් ඒකට කි නන් තිය න්යන් දුක් භාවනාවක් 
කි ල. දුක් වඩන්නක් කි ල. ඒ නිසා වී ය  නැති ෙුේෙඩ  යමයතන්ට 
ඇවිල්ලා හැමදාම වැටිවැටී එතනම කරකැයවනවා. ‘විරියව්තා පන කිං 
නාම න සිජ්ඣති’ කි ලා ෙුදු හාමදුුරැයවෝ යෙනවා වීර ප්ාඨ ක්. ආෙශය 
ප්ාඨ ක.් වී යවන්ත ාට යමානවෙ විඳින්න ෙැරි ක ිලා. 

හැෙැ ි යම්කට ලූස්ති යවලා  න්න යවනවා. ලූස්ති යවලා 
ගිය ාත්, හරි ට රම්යොඩ ප්රයේශය ්  නයකාට වාහනවලට මීදුයමන් 
ොධා කරනවා. ෙන්යන් නැති මනුස්සය ක් ගිය ාත් මීදුම ඉවර 
යවනකන් ෙලා ඉන්නවා. ෙවසක් ෙලන් හිටි ත් මීදුම ඉවර යවන්යන් 
නූ. නමුත් ටික ටික  නන් ප්ටන් අරගත්යතාත් ඇයඟ් හැප්්යප්න යේකුත් 
නූ. ඒ වයග් තම ි යම් අන්ෙ මනේ තත්ත්ව ට ආවට ප්ස්යස, කා ය  
ෙහා තෙලා, යම්ක නැති යවලාවක මං නිවන් ෙකිනන්ම් කි ලා  නවට 
වඩා, මම යම්ක විනිවිදිනන් ඕනූ. දැන්  න්න ප්ළුුවන් එක ඩිංගිත්තක් 
නම් ඒ ටික මං  නවා. යම්කට හැකි සඤ්ඤායවන්  නවා ක ිලා  න්න 
ප්ටන් අරගත්යතාත් කිසිම ොධාවක් නූ. කවුරැවත් හම්ෙ යවන්න 
යකයනක් ඇත්යතත් නූ ප්ායර. යමාකෙ? ඔක්යකාම භ  ඇත්යතෝ මග. 
තමන්ට ඉස්සරහට යහමිහිට  න්න ප්ුළුවන් ගති ක් තිය නවා. අන්න 
එදාට යම් අත්දැකීයම් මුල මම දැක්කා, මැෙ මම දැකක්ා, අග මම දැකක්ා, 
කි ලා සතුටක් ඇති යවනවා. ඒ සතුට අම්මට අප්්ප්ට එයහම යෙන්න 
ෙූ. ඒ වයග් තම ි ඒ සතුට යෙවි න්ට අප්ිට ආසිරි ගන්වන්ටත් ෙූ. ෙුදු 
හාමුදුරැවන්ට අප්ට යෙනන්ත් ෙූ. ෙුදුරජාණන් වහන්යස් ඒක ි මතක් 
කයළ් - යමන්න ප්ාර මම යප්න්නවුා, කැමති කට්ටි   න්ට. ඒ සඳහා 
එක සැර ක් ගිහිල්ලා හැප්්ප්ිල වැටිේච ඇත්තන්ට කරෙර කරන්න 
නරක ි. ෙඬවුම් කරනන් නරක ි. උප්යෙස් යනාදී අතහරින්න නරක ි. 
ෙහස්වර ගිහිල්ලා වැටුණ යකනාට වුණත් මතක් කරන්න ඕයන, කවෙ 
හරි යම් අන්ධකායර්, යම් මීදුම් ප්ටයල් - යම්කට කි නවා යමෝහ ප්ටල 
කි ලා - යම් යමෝහ ප්ටයල් කප්නන් ි ඕනූ කරන්යන්. හැෙැ ි කිසිම 
කඩුවක් අවශ කරන්යන නූ. කලනි් දැනයගන ඉන්න ඕනි. ෙුදු, ප්යස් 
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ෙුදු, මහරහතන් වන්යස්ලා යම්ක විනිවිෙ ග ිා. මටත් හැම ප් යංකය ්දීම 
එනවා. එනයකාට මම නැගටිලා  නවා. ඒ යමාකෙ? ‘මම’ නිසා. ‘මම’ ා 
ප්ැත්තක ති ලා යම් දුකඛ් යව්ෙනාව , යම් සුඛ යව්ෙනාව , යම් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව , මට යම් දුක්ඛ යව්ෙනායවත් මුල, මැෙ, අග 
වැටහුණා. සුඛ යව්ෙනායවත් වැටහුණා. මට යම් අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනායවත් මුල, මැෙ, අග, වටහාගන්න ලැයේවා, ක ිනවා නම් ‘මම’ 
හැයලනවා. යමන්න යම්කට කි න්න ප්ළුුවන් භාවනා කමයස්ථාන  
කි ලා. යම්කට ක ිනන් ප්ුළුවන් සතිප්ට්ඨාන  කි ලා. යම්ක 
කමයස්ථාන කුත් සතිප්ට්ඨාන කුත් යවන නිසා යමතනදී සක්කා  
දිට්ි  හැයලනවා. එයහම නැතිව තකය ඤාණ  ඉදිරිප්ත් කරගත්යතාත්, 
එයහම නැත්නම් යම්කට වියශ්ෂ වාහන ක් හෙලා මම ඒයක  නන් 
හෙනවා ආදී වශය න් තකය කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් ඒ කථා කරන 
වාර ක් ප්ාසා ‘මම, මායග්’ හැඟීම් මතු යවන නසිා කවදාක්වත් යම් 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනාව ෙකනි්න ෙැරි යවනවා. විනිවිදින්න ෙැරි යවනවා. 
ඒ විතරක් යනයම ි දුක, සුඛ යව්ෙනාවකව්ත් විනිවිෙ  න්න ෙැරි 
යවනවා. 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ගමන කි ලා ක ින්යන් මහා ප්ුදුම යෙ ක්. 
යමහිදී යප්ෞරැෂත්වය ් යවනසක්, රැචි අරැචිකම්වල යවනසක් ඇති 
වීමට අයප්්ක්ෂාවක් නැතුව, බිත්තර මල්ලක් වයග් ඔකය්කෝමත් රැකයගන 
 න්න හැදුයවාත් යමතනදී ඒකාන්තය න්ම හැයලනවා. යමතනදී 
ඒකාන්තය න්ම ලිස්සලා වැයටනවා. එයහම ලිස්සලා වැටිේච වාර 
අනන්ත ි. ඒ නිසා අප්ි අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනූ, යම් වායග් යහාඳට 
ප්ැහැදිලවි ශාසනික ධමය විස්තර යවලා තිය න යවලාවක, ඒ වායගම ඒ 
ගමන ගමන් කරන ඇත්යතෝ කලාතුරකින් යහෝ අප්ට ෙකින්න හම්ෙ 
යවන යවලාවක, අප්ිත් යම් ලැබිේච අවස්ථාව යම් වයග් යල්සිය න් 
 න්න යෙනන් නරක .ි එහි මත්යතම ප්ූණය ශක්ත ි ය ාෙවනන් ඕනූ. 
ඒක සඳහා තම ි කා ානුප්ස්සනාවට සමානව යමහිත ්ආතාප් වී ය ක් 
අවශ කරන්යන්. ඒ වයග්ම තම ි සතිමත් යවන්න ඕනූ. සති  විතර 
යම් කාරණාව තමන්ටම මතු කරලා යෙන එකක් තිය නවා නම් ඒක 
ධමය සාකේඡාව විතර .ි ධමය සාකේඡාව තිෙුණත් සති  නැති යකනාට 
යමයතන්ට ආවට ප්ස්යස හිස් මල්ලකට ෙඩ ුප්ියරව්වා වයග්, ගිහිල්ලා 
ෙලනයකාට මල්ල විතර ි. යමාකෙ? අඩි ක් නූ. සතිමත් යකනා එයහම 
කරන්යන ් නූ. ඒක ඉහළනි් ෙරාගනන්වා. හිස මුදුයනන් ෙරායගන 
ඉතාමත්ම සතිමත් යවනවා යම් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා එනයකාට. ආන්න 
එතයකාට ප්ුළුවන්, සුඛ යව්ෙනායව්දී ඇති යවනන්ා වූ යලෝභ ත් දුක්ඛ 
යව්ෙනායව්දී ඇති යවන්නා වූ ේයව්ෂ ත් අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනායව්දී ඇති 
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යවන්නා වූ යමෝහ ත්  න යම් කාරණා තුන අනුශ  වශය න් දැකගනන්. 
අන්න එදාට යවනසක ්ඇති යවනවා. ඒ නිසා කා ානුප්ස්සනාව ප්ළිිෙඳව 
 ම් හැකි ාවක්  ම් ෙක්ෂතාවක් ඇති යවේච යකනාට 
යව්ෙනානුප්ස්සනාවට  නව ි ක ිලා වියශ්ෂ යෙ ක් ඇත්යත් නූ, 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව එනවා. අන්න ඒ එන යවලාවට යමන්න යම් 
කාරණා දැනයගන ඉදිරිප්ත ්කරගැනීම ි අවශ යවන්යන්. ඒකට ි, යම් 
ධමය කාරණා හැකි ප්රමාණ කින් ඉදිරිප්ත් කයළ්. 

යම් හූම යකයනක්ම  ම් ෙවසක,  ම් අවස්ථාවක, යම් 
යේවල්වලට ප්ත් යවලා යහාඳ අත්දැකීම් ඇති ප්ිරිසක්. ඒ නිසා මම 
හිතනවා ප්ූජා කරප්ු මල් වට්ටි කට නැවත ප්ැන් ටිකක් ඉහලා ප්ූජා 
කරනන්ා වයග්, යම් ඉසින ලෙ අලුත් ධමය යකාට්ඨාශ ත් තමන් භාවනා 
කරලා ලො ඇත්තා වූ අත්දැකීමුත ් එකත ු කරලා, යම් යවලාව ආවට 
ප්ස්යස්, වටප්ිට ෙලන්යන ් නැතිව ඉස්සරහට ප්ස්සට කල් ෙමන්යන් 
නැතිව, අෙ මම යම්කට මූණ යෙන්න ඕනූ  කි ලා යම් අවිොව, යම් 
උයප්්ක්ෂා යව්ෙනාව වින්යදාත් යහාඳට යත්යර ි, යම් ‘අවිොව’ ප්ිහිටලා 
තිය න්යන් ‘විොව’ මත. අවිොව යත්රැම්ගැනීම තම ි ‘විොව’ 
කි න්යන්. ඒ නිසා අවිොව ප්න්නලා ෙූ. අප්ිට අවිොව මතු යව්වා! 
අප්ිට අවිොයව් මුල, මැෙ, අග වශය න් යත්රැම්ගන්න ලැයේවා! ඒ 
සඳහාම අප්ි ‘ආතාපි සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ් ඣා 
්ොමනස්සං’ ක ින ය ෝගාවචර ගති ප්සු යනාො ඉදිරිප්ත් කරයගන අප්ිට 
යම්ක කරයගන  න්ට ශක්ති  මධ ය  ෙල  ලැයේවා! කි න 
ප්රාථයනායවන් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 

 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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9-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව භික්ඛූ චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී විහරති. ආතාපි සම්පජා්නා 
සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති.” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
අෙ සතිප්ට්ඨාන සූතර  කි න වටිනා සූතර  ඉදිරිප්ත් කරයගන ඒ සූතර  
දියග් මතු යවන ධමය කාරණා ඉදිරිප්ත් කරගනිමින් කරමය න් සති අටක් 
ගත කරලා අෙ යම් නවයවනි ධමය යේශනා වාර ට ි සැප්ත් යවන්යන. 
ඒ වයග්ම වටිනා ප්ිරිසක් එකතු යවලා වටිනා වස් කාල ක් සමගිය න් 
 ුක්තව ශරමණ ධමය සම්ප්ණූය කිරීයමහ ිය දී ගත කරන අවස්ථාවක.් යම් 
වයග් ප්රිිසකට යම් වයග් ධමය යේශනාවක විවරණ ක මැෙ හමු යවන 
අවස්ථාව, ධමයවල ටිකක ්ගැඹුරැ ප්ැත්ත, සකූ්ෂම් ප්ැත්ත අනිවා යය න්ම 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න යවනවා. 

සතිප්ට්ඨාන සූතරය ් මුලින්ම ඉතාමත්ම ඕළාරික, යගායරෝසු, 
යත්රැම් යේරැම් කරගනන් ප්ුළුවන් ප්හසු තැනනි ් ප්ටන් අරයගන 
කරමය න් ටියකන් ටික ටියකන් ටික සි මු් භාව ට, සූක්ෂ්ම භාව ට, 
මධස්ථ තත්ත්ව කට, කළල අවස්ථාවකට, ප්රාග ්අවසථ්ාවකට, යහමිහිට 
යහමිහිට යම් අයප්් සංසාර ගැටලුව ප්ුංචි කරලා ප්ුංචි කරලා යප්නන්නන් 
ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා “එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා” ක ින 
ඒකා න ප්ෙය න් සමහර විට සම්ප්රදා ානුකූල අථය යෙකක්, එක මාගය ක්, 
නැත්නම් යර්ඛාම  වශය න් යප්නන්නන් ප්ුළුවන,් එකකට එකක් 
සම්ෙන්ධ කරමින් ෙම්වැල් ප්ුරැක් ගැට ගහයගන  නන්ා වයග් යගනි න 
මාගය ක්. ඒ නිසා අනුප්ිළයිවළ වැඩ ප්ිළියවයළද්ී හඟුයෙයනක් යෙෝෂ 
රහිතව වැයේ යගන ිනන් නම් සතපි්ට්ඨාන මාගය  තම ි ඉදිරිප්ත් 
කරගන්යන. සතිප්ට්ඨාන මාගය  යකායහාමටත් සුතම  වශය න්, 
නැත්නම් අසා දැනගනන්ා ෙහුස්සුත ඤාණ  වශය න් යහෝ යව්වා, 
කා ානුප්ස්සනාව කි ලා යකාටසක්, යව්ෙනානුප්ස්සනාව කි ලා 
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යකාටසක්, චිත්තානුප්ස්සනාව කි ලා යකාටසක්, ධම්මානුප්ස්සනාව 
කි ලා යකාටසක් වශය න ්යකාටස් හතරකට යෙෙනවා. 

අප්ි උේයේශ වාර  වශය න්, මාතෘකා කි ා ප්ූම් වශය න්, 
කා ානුප්ස්සනා, යව්ෙනානුප්ස්සනා කි න යකාටස් ප්සුගි  වායර් හමාර 
යවනකම් සාකේඡා කරන්න ය දුණා. අෙ අප් ි ඉදිරිප්ත් කරනන් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටස ි. එතයකාට නම් 
යහාඳ රසවත් මෙ  හරි  අහු යවනවා වයග් රස ක් තයි නවා. ආධුනික 
යකයනකුට නම් යත්රැම්ගැනීමට යොයහෝම අප්හසු, ඒ වයග්ම අෙහා 
ගැනමීට අප්හසු, සංකීණය සූක්ෂම් ප්ැත්තක් වශය න ්යත්යරන්න ඉඩ 
තිය නවා. යමනන් යම් වයග් සූක්ෂම් සංකීණය යේවලුත් ඒවා 
යනායත්යරන ප්ෘථග්ජන හිතත් යකළින්ම සම්ෙන්ධ කරප්ු සූතර ෙර 
ගානක් අයප්් සූතර ප්ිටකය ් ඉදිරිප්ත් කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඒ සූතර 
අහප්ු යකනාට නිවන් ෙකක්න්න ය ාමු වුණාට අනකි් ඇත්තන්ට අර 
තරම්ම ප්රාය ෝගික කාරණාවක් ඉෂ්ට සිෙධ් කරන්යන් නූ. එයහම නමුත් 
ඒවා සවයඥ යේශිත ශරාවක යේශිත සූතර වශය න් සඳහන් යවනවා. 

වියශ්ෂය න්ම යම් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටසට  නයකාට ඒ 
ෙක්වා භාවනා කරලා, ඒ ෙක්වා ප්ාරමිතා ධමය නශිර  ධමය සම්ප්ූණය 
කරගත්ත යකනාට සවයඥ න් වහන්යස්යග් හිත ප්ළිිෙඳව විවරණ  
අහනයකාට ප්ුදුමාකාර සතුටක්, ප්ුදුමාකාර මංගල භාව ක්, කලාණ 
භාව ක්, වැටයහන්න ප්ටන්ගන්නවා. යම්ක ඇත්ත වශය න්ම මයජඣ 
කලාණ යකාටසට ි වැයටන්යන්. ආදි කලාණ, මයජඣ කලාණ, 
ප්රිය ාසාන කලාණ කි ලා අයප්් ෙුේධ ශාසනය ් කලාණ ධමය තුනක් 
තිය නවා. මංගල ධමය තුනක් තිය නවා. භද්ර ධමය තුනක් තිය නවා. 
යහාඳ ධමය තුනක් තිය නවා. ඒ ආදි කලාණ කි න එකට සීල  ක ින 
යකාටස වැටුණට, මයජඣ කලාණ යකාටසට තම ි චිත්තානුප්ස්සනා 
යකාටස වැයටන්යන්. නැතන්ම් යම්කට චිත්ත භාවනා කි ලත් සඳහන් 
යවනවා. සවයඥ න් වහන්යස් යලෝයක් ප්රාදුර්භූත යවන්න කලින්, 
නැත්නම් සවයඥතා ඤාණය න් යම් යලෝයක් මම ෙුේධ කි ලා අභීත සිංහ 
නාෙ  කරනන්ට කලනි් තෙිුණ ආගම් ඔක්යකාම, අවසාන  යම්ක තම ි 
කි ලා හිතායගන ි හිටිය ්. හිත අ ින් කරගැනමී, නැත්නම් චිත්ත 
භාවනාව, සමථ භාවනාව තම ි අවසාන  වශය න් නිෂ්ටාව වශය න් 
දැනයගන සිටිය ්. ඒ අනුව, සීල  ඉක්මවලා යහාඳ ආධාත්මික 
ප්රිසර ක් ඒ කායල් ඉන්දි ායව් ඇති යවලා තිබිලා තිය නවා. 

නමුත් සවයඥ න් වහන්යස් ඒ යප්ර ප්ැවතුණා ව ූ ප්ූවය ෙුේධ 
ප්රිසර  සම්ප්ූර්ණය නම් ප්රතික්යෂ්ප් කළා යනායව ි. උන්වහන්යස් ඒක 
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ප්රය ෝජන  සලකලා ඉදිරිප්ත් කරගත්තා. ඉදිරිප්ත් කරගත්යත් භාවනාවට 
යප්ළයඹන ෙුෙධ් ධම්ම සඞ්ඝ  න තරිවිධ රත්න  සරණ  න ඇත්තන්ට 
විශාල ශක්ති ක් හා මධර්  ක් ඇති කරන තායලට, හැකි සඤ්ඤාවක් 
කුසලේඡන්ෙ ක් ඇති කරන තායලට ි. ඒ නිසා සමහර සූතරවල 
යකළිනම් යේශනා කරලා තිය නවා “පභස්සර’මි ං භික්ඛ්ව චිත්තං, 
තඤච ්ඛා ආගඞ්තු්කහි උපක්කි්ල්සහි උපක්කිලිට්ඨං”24 කි ලා. 
මහයණනි! අප්ි යම් ප්ුහුණු කරන්න හෙන, භාවනා කරන්න හෙන හිත, 
ස්වභාවය නම් ප්රභාශ්වර .ි ‘ප්භ්සර’මිෙං භික්ඛයව චිත්තං’, යම් හිත 
ස්වභාවය නම් ප්රභාශ්වර ි. ‘තඤච ්ඛා ආගන්තු්කහි උපක්කි්ල්සහි 
උපක්කිලිට්ඨං’. එයහම නමුත් යමනන් යම් ප්රිොහරිව ප්ැමිණි ා වූ 
උප්ක්යල්ශ ධමය න්යගන්, කසළ ධමය න්යගන්, දූවිලි ධමය න්යගන්, යතල් 
කුණු ධමය න්යගන්, යකයලසිලා. ඒ ෙව යම් අශෘතවත් ප්ෘථග්ජන ා 
ෙන්යන ්නූ. ඒ නිසා යම් හිත යතල් කුණු ගූවිේච, යකයලසිේච, දූවිලි 
ෙැඳිේච, කුණු යචේච එකක් විදි ට හිතනවා. අනුනය්ග් සිතුත් එයහම ි 
කි ා හිතනවා. නමුත් එයහම හිතනයකාට අරමුණු යවන්යන්, දැක 
ගන්යන් අර ප්ිට ත ින කණුු ටික, ප්ිට ති න යතල් කුණු තට්ටුව, ප්ිට 
ති න දූවිලි තට්ටුව, ප්ිට ත ින යකයලස් තට්ටුව. යමාකෙ? ඒ අශෘතවත් 
ප්ෘථග්ජන ාට කවදාවත් යෙ ක් විනිවිෙ දැකගන්න, ඇති හැටි ට 
දැකගන්න, යෙසැර ක් ෙලන්න, ඉවසීයම් ශක්ති ක් නූ. දැකප්ු ගමනම් 
වහාම විනිශ්ච කට යප්ළයඹනවා. ඉතින් තමන්යග ් හිත ගැනත් ඔ  
වයග් යොයහෝම ප්හත්, නීච ලංසුවක දාලා කලප්්නා කරනව  ික ින එක 
ප්ෘථග්ජන ාට යොයහෝම යලාකු වියනෝදාංශ ක.් ඒක යන් යමේචර නීච 
වැඩ කරන්යන්. අප්ා ගාමී වැඩ කරන්න යහ්තු යවන්යන් තමන්යග් 
තත්ත්ව  ඒ තරම්ම නීච කරගන්න එක. ඒ විතරක ්යනායව ි ඒක ඒ 
විදි ට කරගන්නයකාට අත්තානුවාෙ ක් වශය න්, තමන්ට නිගරහ 
කරගැනීමක් වශය න්, අත්ත ක්ලමථ ක් වශය න්, අත්තකිල 
මථානුය ාග ක් වශය න් දුකට යහ්තු යවනවා. ඒක සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කරලා තිය නවා “දු්ක්ඛා අනරි්යා අනත්සංහි්තා” යම්ක 
ඒකාන්තය න්ම දුක ප්ිණිස යහ්තු යවනවා. අනථය  ප්ිණිස යහ්තු 
යවනවා. නමුත් යම්යක අනික් ප්ැත්ත තම ි, අනුන්යග් හිතත් තමන්යග් 
කුණු යවේච හිතින්, ප්ිටින් කුණු ගූවිලා කුණු යවේච හිතින්, අනුන්යග් 
හිත ෙකිනයකාටත් හිතන්යන් අනුන්යග් හිතුත් යම් වයග් ආය  යහෝෙලා 
යගාඩ ගනන් යෙ ක් නූ, ඒකත් කුණු යවලාම ි තිය න්යන්, මයග් 
වායග්ම  ිකි ලා අර ොහයිර් තත්ත්යව අනුව හිතීම. එයහම හිතලා ඒ 

                                                           
24 අංගතු්තරනකිා , ඒකක නපි්ාත , ප්භසස්ර වර්ග , ප්ඨම සූතර  
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මනුස්ස ා නැති කරන්න, විනාශ කරන්න, එ ායග් ප්ක්ෂ  ප්රෙේනන්, 
එ ායග් ධර්ම  නැති කරන්න, එ ායග් රැචි අරැචිකම්වලට විරැේධ 
යවන්න කිසිම ප්ැකළිීමක ් නැතිව අප්ි යප්ළයඹනය්න් යම් මතුප්ිට 
 ාන්තම් තිය න කුණු තට්ටුව නිසා. 

යමන්න යම් කුණු තට්ටුව ඇරලා යම් ඇතුයළ් රත්තරන් වයග් 
‘චිත්තං ජ්ම්බාව  ්ස්සව’ ෙඹ රත්තරං වයග් ඇත්තා වූ, හැම 
යකයනක්යගම් සන්තාන  තුළ තිය න්නා වූ යම් හිත දැකලා, මාත් යම් 
හිත ප්ුරැදු යකරැයව්, දි ණුු යකරැයව්, ප්ිරිසිදු යකරැයව් රන්කරැයවක් 
රයන් මළ හරිනන්ා යස් ගින්යන ප්ළහමින් වතුයර් ෙමමින් මදිමින් 
කරමය න් ඒක ප්ිරිසිදු කළා. ඒ රත්තරයන කැට ම් කැයප්න්යන නැති 
යවන තායලට, රත්තරන යගයවන්යන නැති තායලට කුණු ටික විතරක් 
කප්ල මම ප්ිරිසිදු කළා. ඒ වයග්ම ෙණ අහන, ෙණ කි න, නැත්තම් 
සවයඥ න් වහන්යස්යග් සාසනය ් අවුරැදු 5000 ක් කල් ප්හළ යවන 
වියන  ජනතාව ස ිලු යෙනාටම යමන්න යම් හිත, තමන් යම් ආශර  
කරන හිත, යම්  න හිත, යම් කන හිත, යම් යොන හිත, යම් ආශ්වාස 
ප්රශ්වාස කරන හිත, යම් ප්ිම්බීම හැකළිීම ෙලන හිත ප්රභාශ්වර යෙ ක් 
කි ලා අවයෙෝධ කරදීම සඳහා උන්වහන්යස් තමන්වහන්යස්යග් ශ්රී ෙුේධ 
වචන  ප්ාවිේචි කළා. ඒක විස්ම ජනක ි. 

ඒ ෙුේධ වචන  අෙහනවා කි ලා කි න්යන්, යවන විදි කට 
කි නවා නම් ෙුදුන ්අෙහනවා කි ලා ක ින්යන්, ධමය  අෙහනවා කි ලා 
කි න්යන්, සඞ්ඝ ා අෙහනවා ක ිලා කි න්යන්, යම් අප්ි, යම් ෙුේධ 
ශාසනය ් ය දී සිටින ස ිලුම වියන  ජනතාව, යම් ප්භස්වර වූ 
හිතකට අ ිතිවාසිකම් ඇති යකයනක්  කි ලා ප්ිළගිනන් එක. ඕයක ඔ  
ප්ිට තිය න රාග සිතිවිලි, යෙෝස සිතිවිලි, යමෝහ සිතිවිලි වයග් යෙ ක් 
දැකලා තමුනුත් රාග සහති යෙෝස සහිත යමෝහ සහිත හිතකින් ඒක 
විනිශ්ච  කරලා, ඒ මනුස්ස ාට මරණ ෙණ්ඩන  යහෝ එයහම නැත්නම් 
ෙරප්තළ හිර ෙඬුවම් යහෝ යවනත් රාජ ෙඬුවම් යහෝ ප්මුණුවනන්ට අප්ට 
කිසිම අ ිතිවාසිකමකුත් නූ. ඇත්තටම ඒ මනුස්ස ාට ඒක කැප්ත් නූ. 
ඒ මනුස්ස ාට ඒක කැප් යවන්යන් අශෘතවත් ප්ෘථග්ජනකම නිසා. අප්ි 
ෙලන්න ඕනූ, අප්ිත් අයප්් හිත යම් ප්ෘථග්ජනකයමන් ගලවායගන, අයන්! 
අප්ිට යම් යලෝක  ප්භස්වර වූ සිත් සහිත මනුස්ස න් ඉන්න යලෝක ක් 
විදිහට දැකගනන් නම් අප්ටි චිත්තානුප්ස්සනාව ප්ිළෙිඳ මූලික හැඟීම, 
මූලික වැටහීම, නවිැරදි කරගන්න යවනවා. 

ඒ සඳහා ඉස්යසල්ලාම යම් වායග් ධමයතාවක් ක ිනයකාට 
ඕනූම යකයනකුට ඒක හතරමං හන්දි ක ඉඳයගන ශේෙ විකාශන 
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 න්තරවලනි් ශීඝරය න් කි ායගන ඇවිදිනන් තරම් යලාකු උනනද්ුවක් 
ප්හළ යවනවා. ඒ යමාකෙ? අයන්! යලෝක ා යම්ක ෙනන්වා නම් 
තමතමන් හැම යකයනක ් තුළම යම් වායග ප්රභාස්වර වූ හිතක් යම් 
සන්තායන් ප්වතිනව, ඒ හිත තම ි යම් සි ල්ලට වග කි න්න යවන්යන්, 
ඒයක ඉතාම මතුප්ිට කට්ට යම් ආගන්තුකව ප්ැමිණි ා වූ යතල් කුණු 
ටිකකින ් වැහිලා තිය න නිසා ඒ ප්ෙු්ගල ා මළුු එකම යකයලසුණා 
කි ලා හිතාන ඉන්නවා කි ලා, යම් කාරණාව කි නන් හියතනවා නම් 
ඒක ප්ුදුම යවනන් යෙ ක ් යනායව්. නමුත් ඒක යනායව ි සවයඥ න් 
වහන්යස්යග් අධාස , කැමැත්ත. උන්වහන්යස් යම් ධමය  යේශනා 
කරන්යන්, උන්වහන්යස් ප්ළිිගන්යන්, යම්ක අනුන්යග ්එයකන ්ෙලනන් 
එප්ා. තමන්යගම් හිත දිහා ෙලනන්. අප් ියකා  ිඅවසථ්ාවකදීෙ, ජීවිත  
යකාේචර ප්ුංචි කාල ක්ෙ, යම් වායග් යම් ප්ිරිසදිු හිත මතුප්ිට තිය නන්ා 
වූ යම් කුණු ටික කප්ලා යම් ප්ිරිසිදු භාවය න්ම, රත්රන් කරඬුවක 
තැන්ප්ත් කරලා, ඒක උතත්ම භාව ට, උතුම් භාව ට, ආර්  භාව ට 
ප්ත් කරනන් කලප්්නා කරන්යන්. යකාේචර යවලාවක් අප්ි හිතනවාෙ, 
යම්ක හෙනන් ෙූ, යම් ආත්යම නම් ෙූ, මමතරී ෙුදුහාමුදුරැයවෝ එනකන් 
ඉන්න ඕනූ. නැත්නම් මම ෙුදු යවනන් ඕනූ කි ලා, නා නා ප්රකාර 
ප්රමාෙ සිතවිිලි ආගම ක ිලා හිතලා යහෝ යව්වා! ධමය  කි ලා හිතලා 
යහෝ යමෝඩ තකතිරැකම් වශය න් යහෝ යව්වා! ඉදිරිප්ත් කරලා යකාේචර 
කට ුතු කරනවාෙ? යමනන් යම් තකතිරැකම, යම් ප්ස්සට ෙමන ගති  
නැති කරලා යම් යමායහායත් දැන් මම අර ප්රභාස්වර වූ හිත සමාෙන් 
යවනවා. ප්රභාස්වර හිතට ආයව්ස යවනවා. අර ප්ිට තිය න කට්යට 
කප්නන් ප්ුළුවන් යෙ ක ් ෙව, දුරැ කරන්න ප්ළුුවන ් යෙ ක ් ෙව මම 
වටහාගන්න ඕනූ කි ලා කට ුතු කරනවා නම් අනන් චිත්ත භාවනාව. 
අන්න ඒක තම ි ෙුෙධ් ශාසනය ් චිත්ත භාවනාව. එයහම නැතිව 
යලෝක ාට යම් රත්තරනක්ාරය ක් අනුන්යග් රතත්රන් වතුයර් දාලා 
ප්ිරිසිදු කරලා, ඒ රත්තරන් වතුයර් දාලා යෙන්න හෙන රත්තරන්කාරය ක් 
වයග් යනායව ි. ඒ රත්තරන් වතුරකාර ා තමන්යග්ම හිතට ය ාදායගන 
තමන්යග්ම හිත, ඒ ෙඹ රත්තරනක් වයග් තිය න ඒ හිත ප්ිරිසදිු 
කරගන්න එක ි යම් චිත්ත භාවනායව් සඳහන් කරනය්න්. 

අප්ි කලිනුත් වතාවක මතු කරගත්තා යොයහෝම ප්රසිෙධ් 
නිෙශයන ක් - යස්රිවාණිජ ජාතක . කලින් ග ි යස්රිවාණිජ කි න 
යවයළන්දාට, අර අඬ අඬා සිටින මිනිප්ිරි  සන්යතෝෂ කරනන් හිතායගන 
ආත්තම්මා දුන්නා රන් තලි ක්. නමුත් ආත්තම්මා ෙනය්න් නූ යම්ක රන් 
තලි ක් ෙව. ඒක ප්ිට කට්යට් දුම උඩ තිබිලා යහාඳයටෝම දැලි වැදිලා. 
නමුත් ආත්තම්මා හිතුයව් යම් රත්තරන් තලි  දීලා අයන් යම් ෙරැවට 
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රිදී වළලු යෙකක ්අරන් දීල ඇඬිල්ල නතර කරගන්න. නමුත් යස්රිවාණිජ, 
ඉතාමත්ම කප්ටි හිතක් ඇති ප්ුෙග්ල ා යම්ක යප්ාේඩක් ප්හුරැගාලා 
ෙලනයකාට දැනගත්තා, යම්ක නම් ජම්යෙෝනෙ රන් තලි ක්. ෙඹ රනක්. 
නමුත් ඒ ෙව යම් අම්මාට කිව්යවාත් යම් අම්මා කවදාවත් යම්ක මට 
යෙන්යන් නූ. ඒක නිසා යම්ක ප්ාේචල් කළා. “අයප්ෝ යම් දිරේච 
තලි කට යකායහාමෙ වළලු යෙන්යන.් ඒක කරන්න ෙූ. ඕනූ හැටි කට 
ෙරැවා රවටාගනන්” ක ිලා, රන් තල ි ප්ාේචල් කරලා දාල ගි ා. නමුත් 
ඒ ප්ායරම තම ි යෙෝසත් යවයළන්දා යවළඳායම් ආයව්. ඒ යවයළන්දා 
යම්ක දිහා ෙලනයකාටම දැනගත්තා යම් යගෙර යම් අම්මලා යොයහෝම 
ප්ැරණි ප්රම්ප්රාවකින් ප්ැවත එන ඉතාමත්ම යප්ායහාසත් ප්වුලක්. දැන් 
ඉතින් යොයහෝම දුප්්ප්ත් තත්ත්ව ට ප්ත් යවලා. එදා එදියනදා වැඩට 
ප්ාවිේචි කරප්ු රන් තලි ක් යම්ක. වයට්ට කුණු ෙැඳිේච නිසා ඒක 
ප්ැත්තකට දාලා තිය නවා. ඒ තරම්ම යප්ායහාසත් මිනිස්ස.ු අෙ ඒක 
හඳුනාගනන්ත් ෙූ, යම් ප්රම්ප්රා යෙකතුනක් ග ිාට ප්ස්යස්. නමුත් 
ඉදිකට්ටකින් ප්හුරැගාප්ු ප්මණින් දැනගත්තා යම්ක රන් තලි ක් ෙව. ඊට 
ප්ස්යස් කිව්වා “අම්යම් මයග් ෙූෙයල් දීලාවත් යම්ක ගන්න ෙූ, යම්ක ෙඹ 
රත්තරන්. ඒක නිසා ඔෙ කැමති නම් මයග් යම් කදා වළලු යප්ට්ටි ම 
දීලා  නන්ම්. මයග් සම්ප්ණූය වාප්ාර ම යෙන්නම්. කැමතිෙ” ක ිලා. 
ඉතින් අම්මා යම්කට යොයහෝම සන්යතෝෂ උණා. යමාකෙ? යම්ක 
යමායහාතකට කලින් ඉතාම නීච කරලා යම් කැඩිේච වළල්ලකටවත් 
සම්ෙන්ධ කරන්න ෙැරි  ක ිප්ු යවයළන්ෙකු නිසා හිත ප්ීඩා කරයගන ි 
හිටිය ්. අන්න යෙෝසත් යවයළන්දා ප්ැමිණි ාට ප්ස්යස් ඒක ෙඹ රත්තරන් 
වුණා. ෙඹ රත්තරන ්උණාට ප්ස්යස් කදා වළලු යප්ට්ටි ම දීලා යම්ක 
අරන් ගි  කථාවක් අප්ි අහනවා යස්රිවාණිජ ජාතකය ්. 

අන්න ඒ වයග් තම ි අසත්ප්ුරැෂ ා ආශර  කරන්න, කරන්න, 
තමන් නීච යවනවා. තමන් ඔ  ෙඹ රත්තරනක් වයග් තිය න හිත තවත් 
ප්හත් කරලා, නුඹ අසවල් ප්ුරැේෙ ඇති යකනා, නඹු අසවල් යේට කැමති 
යකනා ආදී වශය න් අර ප්ිට තිය න කුණු තට්ටුව දැකලා ඒකම අග  
කරමින්, ඒකම සමාෙන් කරමින්, අර ඇතුයළ් තිය න ෙඹ රත්තරන 
අසත්ප්ුරැෂ ා ෙකින්යනත ් නූ, අසත්ප්ුරැෂ ා තව යකයනකුට, 
සත්ප්ුරැෂය කුටවත් ෙකනින් ඉඩ ති න්යනත් නූ. සත්ප්ුරැෂ ායග් 
වැයේ මයග් හිත කුණු යවලා කි ලා හිතායගන ඉන්න අසත්ප්ුරැෂය ක් 
දැක්කත්, දුශ්චරිතය ් ය යෙන යකයනක් දැක්කත්, ඒ ඇත්තා ටික 
කාල ක ්හරි ආශර  කරලා, ප්ැත්තකින් ගටලා හප්්ප්ලා, ඒ හප්්ප්නයකාට 
කි නවා ඉතින් තරහ  නවා, යක්න්ති  නවා, ඉවසන්යන් නූ අරයහ 
යමයහ කි ලා. නමුත ්ඉදිකට්යටන් රත්තරන් භාජයන් හූරන්යන් නැතිව 
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ඒක ෙඹ රන් කි ලා දැනගන්න ප්ළුුවන්කමක් ඒ යවයළන්දාට තිෙුයණ් 
නූ. 

ඒ වයග්ම තම ි සත්ප්ුරැෂ ත් එක්ක ආශර  කරනයකාට කයනන් 
යකායනන් ටිකක් වදිනන් ඉඩ තිය නවා. එයහම වදිනයකාට තම ි 
ඇතුයළ් තිය න ෙඹ රත්තරන යප්්න්න ප්ටන්ගන්යන්. එතයකාට 
යෙප්ැත්තටම යප්්නවා. ප්රීිගාන්න ඉස්යසල්ලත් සත්ප්ුරැෂ ා දැනගනන්වා 
යම්ක රත්තරන් ෙව. නමුත් ඒක ප්ීරි ගාන්යන් නැතිව උරගාන්යන් නැතිව 
හරි ට දැනගන්න ෙූ. දැනගන්නවත් එක්කම ඒ රන ් භාජන  අ ිති 
යකනාටත් වැටයහනවා. වැටහුණාට ප්ස්යස කි නවා, යම්යක යම් 
 ාන්තං ප්ුංචි සිවි ක් ප්මණ ි කුණු තිය න්යන් ක ිලා. දූවිල ිරැල්ල 
ෙැඳිලා, දැල්ල ෙැඳිලා. අප්ි ඕක කප්ම.ු කැප්ුවාට ප්ස්යස යම්ක රත්තරන්. 
ඇත්ත වශය න් ක ිනවා නම්, ඒ අෙහස ප්ිළගිත්ත යමායහායත් ඉඳලාම 
ඒ භාජයන් ෙඹරන් දිලියසන භාජන ක් හා සමාන ි. නමුත් කවුරැ හරි 
ඇවිල්ලා කි නවා නම් යම්ක කුණු ගූවිේච, අල්ලන්න ෙැරි තරම් කැත 
යෙ ක ්ක ිලා ඒ අෙහස ප්ළිිගන්න තාක් කල ්ඒ භාජන  මැටි භාජන ක් 
තරම්වත් වටිනාකමක ් නූ. ඒ නිසා භාජයන් යනායව ි වටිනාකම 
තිය න්යන්. භාජයන් දිහා ෙලන ෙෘෂ්ටි යකෝණය ්ම ි. ඒ ෙෘෂ්ටි 
යකෝණ ත්, කුලි ට, ණ ට, සත්ප්ුරැෂ න්යගන් යහෝ 
අසත්ප්ුරැෂ න්යගන් ගත්ත එකක.් 

ඒ නිසා අප්ි සිතාගන්න ඕනූ යම් චිත්ත භාවනා කරන ඇත්යතෝ, 
අසත්ප්ුරැෂ අෙහස්, අසත්ප්ුරැෂ න් සමග ආශර  කිරීම තරම් විෂකුරැ 
සප්යය ක් තව ඇත්යත් නූ. චිත්ත භාවනායවන් දි ණුු යවලා චිත්ත 
භාවනායවන් තමන් ආත්ම විශ්වාස ක් ඇති කරගතත් යකයනක් ළඟ 
ඉන්නයකාටමත් ඉයේම තමන්යග් භාජයන් රත්තරන් යවනවා. ඒක මදින 
එක විතර ි තිය න්යන්. මැේෙත් නැතත් රත්තරයන් වටිනාකයම් 
යවනසක් යවන්යන් නූ. මැදිල්යලන් යප්්න්න තිය න්යන් යලෝක ාට 
යප්්න එක විතර ි. යමනන් යම් ආකල්ප්  ඇති කරගනන් ෙැරි නම් 
“කරණීය’මත්ත කුස්ලන, යං තං සන්තං ප ං අභිස්මච්ච ස්ක්කා.........” 
ආදී වශය න් තමන්යග් ආත්ම කුසල  කරිීමට කැමති  ම් කිසි 
යකයනක් යවනවා නම්, තමන්යග් භාජන  රතත්රන් ෙවට හැකි 
සඤ්ඤාව ඇති කරගත්යත් නැති නම්, උන්ෙූ ළඟ ඇත්තා වූ 
ය ෝගාවචරකමක් නූ. යමත්තා සූතර  යොයහාම වටිනා ය ෝගාවචර 
ලක්ෂණ ගානක් විස්තර කරනවා. ප්ළමවුැනිම යේ තම ි හැකි සඤ්ඤාව. 
අප්ි සාමානය න් නිස්සරණ වනය ් තම ි හැක ි සඤ්ඤාව කි න 
වචන  ෙහුලව භාවිත කරන්යන්. එයහම නැත්නම් ධනාත්මක ආකල්ප්, 
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ධනාත්මක චින්තන  කි ලා දැන් අලුත්ම වචන ප්ාවිේචි යවනවා. යම්කට 
සවයඥ න ්වහන්යස ්ප්ාවිේචි යකරැයව් කුසලේඡනේ  කි ල ි. යම්ක මට 
හැකි ි, ප්ළුුවන්, කරලා ෙලන්න ඕනූ කි න ඡන්ෙ  ි. ඒ නිසා 
කා ානුප්ස්සනා අවස්ථාවට වඩා, යව්ෙනානුප්ස්සනා අවස්ථාවට වඩා, 
චිත්තානුප්ස්සනා අවස්ථායව් ප්වතිනන්ා වූ කුසලේඡන්ෙ  යොයහෝම 
නිවිේච එකක්. කා ානුප්ස්සනායවත් යව්ෙනානුප්ස්සනායවත් යොයහාම 
දැයවන, යොයහෝම යව්ග කන, තෙෙල සංයව්ග, තෙෙල සංසාර දුක් 
සහිතව තම ි ඒවාය ් ය යෙන්යන.් නමුත් ඒවයගන් හිත තැන්ප්ත් 
කරයගන තැනප්්ත් කරයගන චිත්තානුප්ස්සනායව්දී මයග හිත ෙඹ 
රත්තරනක් වයග් යෙ ක්, යම්යක ඒ තරම් හප්්ප්න්න ගටන්න  න්න 
යහාඳ නූ, කාල ෙලන යවලායව්දී හැයප්නවා තම ි, නමුත් ප්හු 
යවනයකාට යොයහෝම සූක්ෂමව ප්ාවිේචි කරන්න ඕනූ කි ලා, ඒක 
ප්ිළිෙඳව ඤාණ සම්ප්ර කු්තව තම ි කට ුතු කරන්යන්. ඒ නිසා යම් 
භාජනය ් වටිනාකම යකායහාම වුණත් ඒක එක් යකයනක්යග අතින් 
යකයලසිේච කුණු භාජන ක් ෙවටත් තවත් යකයනක් අතින ් ෙඹ 
රත්තරනක් ෙවටත් ප්ත් වීම යකාේචර මා ාකාරීෙ කි ලා කි නවා නම්, 
සවයඥ න් වහන්යස් හිත සමාන කරන්යන් මා ාකාරය කුට ි. හතරමං 
සන්දිය ් මා ා ෙශයන ක් යප්න්නන්යනක් වයග් තම ි අයප්් හිත. අප්ි 
යම්ක තම ි වැළඳයගන ගත කයළ් යමයතක් කල්. 

නමුත් ඒක ඔ  අප්ි හිතන තරම් සුමගට ය ාමු කරන ශුේධවන්ත 
ධමය ක් යනායව ි. සංසායර් අප්ි යමෝහ ප්ටලවලින් වැහිලා අසත්ප්ුරැෂ 
ධමය ආශර  කරලා, අසත්ප්ුරැෂ න් එකක් හැසිරිලා, අසත්ප්ුරැෂ ධමයය ් 
ෙක්ෂ යනාවී ඉඳලා, අසත්ප්ුරැෂ න්යග් හඳුනාගැනමීක් නැතවි, ධමය 
හඳුනාගැනීමක් නැතිව, යම්ක කේචල් යවලා යකයලසලිා තිය න නිසා 
ඒයකන් ඇති යවන ආකල්ප්ත් යොයහෝ විට වැරදි අතට  න විතක්ක, 
විචාර තම ි. ඒක නිසා සේධමය  යලෝයක් ප්වතිනය්න් යොයහෝමත්ම 
කලාතුරකින්. ඒ සේධමය  වණුත් යකාේචර කල් අන්ත ක් යනායප්යනන 
අනන්ත වූ සංසායර් ෙැඳිලා තිෙුණු කුණු කන්ෙල් ප්ාර වුණත්, කේචල් 
ප්ාර වුණාත්, යතල් කුණු ප්ාර වුණත් එක වරැයවන ්කප්නන් ප්ළුුවන්. 
යකාේචර ඝන ෙහල වුණත් භාජයන් වටිනාකම සත ප්හකවත් අඩු වීමක් 
යවලත් නූ. ඒක කප්ායගන නැවතත් ෙඹ රත්තරන් කරනන් ප්ුළුවන් 
ශක්ති  එක වරැයවන් කරගත හැකි ි. රත්රන් වතුයර් දාන්න ග ිාම ඒ 
මනුස්ස ා නම් ෙවස් තුන හතරක් ඉල්ලනවා. නමුත ්වැයේට  න්යන් 
වරැව ි. හැෙැ ි ඒ කුණු ෙැයඳන්න අවුරැදු ගානක් කල්  නවා. 
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ඒ වයග් තම ි යම් හිත නම් වූ රත්තරන් භාජන . ඒක ඉතාමත්ම 
ශීඝරය න් ඒ වැඩ ගනන් ප්ුළුවන් ෙඹ රත්තරනක් ෙවට ප්ත් කරන්න 
ප්ුළුවන්. ඉස්යසල්ලාම අවශ කරන්යන් කුසලේඡනේ . “මට ප්ුළුවන්. 
මම කරනවා” කි න අධිෂ්ඨාන  ි. ඒක ඇති යවේච ෙවයස් ඉඳලා 
ප්ුදුමාකාර ශරේධාවක් සවයඥ න් වහන්යස් යකයර් ඇති යවනවා. සේධමය  
යකයර් ඇති යවනවා. ඒ වයග්ම තම ි, යම්වාය ් ය දී ගත කරන, 
යම්කටම ජීවිත  කැප් කරප්ු, කැප් කළා වූ, කැප් කරන්නා වූ සඞ්ඝ ා 
වහන්යස්ලා යකයරහිත් ඇති යවනවා. යම් මැජික්කාර ා, යම් 
මා ාකාර ා යප්නන්ප් ුයොරැ, යම් මැජික්කාර ා, යම් මා ාකාර ා කරප්ු 
ඇස් ෙැන්දුම් තව දුරටත් අප්ිට කරනන් ෙැරි තරමටම අප්ි නිතයරෝම 
සතිමත් යවන්න ප්ටන්ගනන්වා. ඒ සතිමත් වීම, හිත යහාඳ ි, හිත හරි ි, 
හිත සේධමය ි, හිත සත්ප්ුරැෂ ි, ක ිලා ෙදායගන කරලා ෙූ. හිත 
අසත්ප්ුරැෂ යවන යවලාවල් තිය නවා. හිත අසේධමය යවන යවලාවල් 
තිය නවා. ඇත්තටම කුණු කන්ෙල ක ්වයග් යම්ක වැඩ කරන යවලාවල් 
තිය නවා. අන්න ඒ යවලාව තමන්ම අල්ලාගන්න හැඟීයමන් කට ුතු 
කරන්යන් නැතිව යම්ක යෙවි න් වහන්යස් යකයනක් ඇවිල්ලා ආසිරි 
ගන්ව ි, එයහම නැත්නම් අයප්් ගුරැවර ා හරි ෙක්ෂ ි. ඒ නිසා මයග් 
වැයේ හරි   ි, නැත්නම් යප්ායත් යමයහම තිය නවා, යම්ක හරි. 
නැත්නම් තකය ට මට යවනවා, යම්ක හරි. ඔ  යමානම යේකිනව්ත් හරි 
 න්යන් නූ. හරි න එක කරම  සතිප්ට්ඨානය ්දී සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කරනවා. “සරාගං වා චිත්තං සරාගං වා චිත්තන්ති පජානාති.” 
යම් හිත යකයලසිලා අර මතුප්ිට තිය න කුණු තට්ටුව ප්ිප්ිලා යප්ාදි 
නැගලා යම්ක රාගය න්ම යතත් යවලා. රාග ටම නතු යවලා. රාග ටම 
ෙර යවලා. රාග ටම ඇයෙන යවලායව උනත්, යම්ක රාග හිතක් කි ලා 
හඳුනායගන සති  ප්ිහිටවුාගන්න ප්ළුුවන් ෙව, මනුස්ස ජීවිත ට කළ 
හැකි ි. ෙලන්න! යමාන තරම් යකළයකෝටි ගණන් යකයලස් ෙැඳිලා, ඒ 
යකයලස් නැඟිලා, ඒ යකයලස් වීතිකරමණ  යවලා, තමන්යග් හිත 
රාග ට ප්ත් යවලා. ඒ ෙවත් දැනගැනීයම් ශක්ති  සවයඥ න ්වහන්යස් 
ධමයය න් ෙැහැර කරලා නූ. ඒ වයග්ම ඒක අධමය ක් විදි ට 
යප්න්නලාත් නූ. ඒකටත් සවයඥ න් වහන්යස් ක ිනය්න් සති ම තම ි. 

හුඟයෙයනක් යම් වැරදි මත ක් එයහම නැතිනම් ප්ටලවාගත්ත 
මත ක් ඇති කරයගන තිය නවා යම් සති  කි න එක යශෝභයන්ටම ි 
හිටින්යන්, ඒ නිසා අයශෝභන යම් වයග් යේවලට සති  කරි ාත්මක 
කරනන් ෙූ කි ලා. නමුත් චිත්තානුප්ස්සනාව ප්ටන්ගන්යනම් ‘සරාගං 
වා චිත්තං සරාගං වා චිත්තන්ති පජානාති..... චි්ත්ත චිත්තානුපස්සී 
විහරති... ආතාපි’ ආදී වශය න්. ආතාප්ි කි ලා කි න්යන් තෙෙල 



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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කුසලේඡන්ෙය න ්නැගුණා වූ, එළඹුණා වූ, එළඹ සිටි ා වූ වී ය . ප්ධන් 
වී ය . ‘ආතාපි සම්පජා්නා’  නු ඒ ෙව දැන ගනන්ාවූ, යමයතක් කල් 
අධමයය න ්වැහිලා තිෙුණ යේ ධමයය න ්මතු කරගනන්ා වූ, යම් හිත ෙඹ 
රත්තරන් ෙව දැනගන්නා වූ සම්ප්ජඤ්ඤය න්  ුකත්ව, කාරණා සිහි 
නුවණින්  ුක්තව සතමිත ් යවනවා. යම් සති  චිතත්ානුප්ස්සනායව්දී 
යහාඳට ප්ැහැදිලි යවනවා. සරාග හිතට ි ඉස්යසල්ලාම ය ාෙන්න 
තිය න්යන්. සරාග හිතට ය ාෙනයකාට රාග  යගාජෙමමින් යප්ාරි 
ප්ියප්නවා වයග් ප්ැයහමින ්ප්ැළයහමින් වැයවන රාග ට යමාකක්යෙෝ 
යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ යවන යේ ප්ැ  ගණන ් නය්න් නූ. යොයහෝ 
විට විනාඩි ගාන ි සමහර විට තත්ප්ර ගාන ි. සමහර විට යමයනහි 
කරනයකාටම රාග  ප්ළිිෙඳ ස්වභාව  යත්රැම්ගන්න ප්ළුුවන ්යවනවා. 
ඒ යහාඳට භාවිත මනසකට. අභාවිත මනසකට වුණත් රාග හිත රාග 
හිතක් ෙව දැනගත්ත ගමනම්, විශාල ගස් යගාම්මනක ් ටප්ත් කරයගන 
තිෙුණ වැලක මුල කප්ා යහළුවා වයග්. ඒ වැල යොයහෝ කල්  නකම් 
අමු ගති ප්ූවත් එතැන් ප්ටන් කරමකරමය න් වි යළනන් ප්ටන්ගන්නවා. 
අන්න ඒ වයග් තම ි රාග  වැඩී  ාම නතර යවනවා. ඉතින් යම්ක රාග 
සහිත හිතකට හරිම අමාරැ ි යත්රැම් කරලා යෙන්න. ඒ යමාකෙ? ඒ 
හිත හිතන්යන් නූ මට සති ක් ඇති කරගනන් ප්ළුුවන්. යම් සතිය න් 
රාග   ටප්ත් කරගන්න ප්ළුුවන් කි ලා, ඒවා යමානවත් හිතන්යන් නූ. 
ඒ නිසා අප්ි සතිප්ට්ඨායන ්අහන්න ඔනූ. යම් හැකි සඤ්ඤාව, දැනගන්නා 
වූ සම්ප්ජඤ්ඤ , ඒ වයග්ම අධිෂ්ඨාන  කරගන්නා වූ සති , රාග  
එනකම් ෙලායගන ඉඳලා වහාම කරි ාත්මක කරන එක ි ති න්යන්. 
එතයකාට අභිජ්ඣා, යදාමනස්ස යෙක දුරැ කරලා යලෝකය ් මැෙහත් 
විනිශ්ච කාරය ක් වශය න් දැනගන්න, දැකගන්න ප්ුළුවන් ශක්ති  
ලැයෙනවා. ඒ නිසා  ම් විදි කින් හිතනවා නම් සරාගී හිත කි ලා 
කි න්යන් යම් භාවනාවට යම් නිවනට යම් ධමය ට විරැෙධ් ධමය ක් 
කි ලා, ඉතින් ඒ කි න්යන් නැති ෙැරි හිතක්. ෙංයකායලාත් හිතක්. 
ප්ැරදිේච හිතක්. මිලාන යවේච හිතක්. ප්සුොන හිතක්. ඒක ෙුදු හිතක් 
යනායව ි. ෙුේධ ප්ුතරය කතු් යනායව්. ඒ නිසා අප්ි රාග හිතට එන්න 
කි ලා ආරාධනා කරනවා යනායව ි. නමුත් ආප්ු රාග හිතට බි  යවලා 
යවව්ලලා ප්සුොලා තිගැසය්සන්නත් යනායව ි. රාග  යකා ි තාක් වැඩි 
යවනකම් ෙලා සිටි ත්, සති  ඇති යවේච වහාම ඒ රාග  විෂය හි හිත 
ය ාෙන්න ප්ුරැදු යවන්න ඕන. එයහම යකරැවට ප්සය්ස් දැන් ඒක ජ  
ගත්තා කි ලා සතුටු යවනවා යනායව ි, ඒ රාග  නැති උණාට ප්ස්යස්, 
රාග  ප්ැවතිලා රාග  නැති උනාට ප්ස්යස් හිතට යමාකෙ යවන්යන්, 
“වීතරාගං වා චිත්තං වීතරාගං චිත්තන්ති පජානාති” ඒ රාග  තිෙුණ සියත් 
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දැන් රාග  නැති වුණා, හිත වීතරාග වුණා ක ිලා ඒකත් දැනගන්න ඕනූ. 
තිෙුණු රාග  නැත ි කළා, මම ජ  ගත්තා කි ලා ප්රීත ි සම්භාෂණ 
ප්වත්වනවා යනායව ි. රාග  නැති යවේච හිත දැනගන්නවා. ඒ වයග්ම 
යෙෝස හිතත්. හුඟක් යවලාවට යගවල් යදාරවල්වල ඉන්න වැඩ කරන 
ඇත්යතෝ ධමය සාකේඡාවලට ආප්ුවාම හුඟක් යවලාවට ප්රසිේධිය ් 
යචෝෙනා කරන යෙ ක් තම ි, සව්ාමීන ්වහන්ස, මට හරි ට යක්න්ති 
 නවා. ඉතින් යක්න්ති  න එක යහාඳ ි. ඒකට කසිි ප්රශන් ක් නූ. 
මනුස්සය ක් උනහම යක්න්ති  න්න ඕනූ. නමුත් අප්ි දැනගන්න ඕනූ 
ඒ යක්න්ති ගි ාම අප්ි යකායහාමෙ ඒ යක්න්ති  චිත්තානුප්ස්සනාවට 
හරවන්යන්. චකරීකරණ  කරලා නැවතත් අප්ි ධමය ට හරවන්යන් 
යකායහාමෙ? අප්ිට තෙෙල යක්න්ති ගි  යවලාවට අප්ිට අමාරැ ි සති  
ආදී ධමය කරි ාත්මක කරලා වහාම ප්රතිඵල අරන ්යෙන්න. අප්ට එයහම 
ඕනූ කරලා ති නවා. ඒ නිසා නුරැස්නා ගති, අමනාප් ගති නිතර 
යෙයව්යල් අයප්් සියත් ප්හළ යවනවා. භාවනා කරනයකාටත් ප්හළ 
යවනවා. සක්මන් කරනයකාටත් ප්හළ යවනවා. එදියනදා වැඩ 
කරනයකාටත් ප්හළ යවනවා. භාවනා මධස්ථානවලින් ප්ිට, යගවල් 
යදාරවල්වල ඉන්නයකාටත් ප්හළ යවනවා. සත්ප්ුරැෂ න්ටත් 
අසත්ප්ුරැෂ න්ටත් ප්හළ යවනවා. යෙෞේධ අයෙෞේධ කාටත් ප්හළ 
යවනවා. 

අන්න ඒ යවලාවල්වල අප්ි සති  ටික ටික ප්ුහුණ ුකළා නම් 
අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා, යවනදාට වඩා ටිකක ්ෙලවතව් ආප්ු නුරැස්නා 
ගති, අමනාප් ගති එනයකාටත් සති  කරි ාත්මක කරන්න. එයහම 
 නයකාට තමන්ට යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා, තමන ්තරහට මූණ දීයම් 
ශක්ති  ටියකන ්ටික වැඩි යවනයකාට කවුරැ හරි ඇවිල්ලා නවිැරැේයේ 
ෙනිනයකාට ඉවසන්න. එයහම නැත්නම් අනනු්යග් නවිැරැේෙකට තමන් 
යදාස් කි නවා නම් ඊට ප්ස්යස් තමන්ටම යත්යරනවා, අයන්! මං ඒ 
යවලායව් කරප් ු වැයේ වැරදි  ි ක ිලා. අනන් ඒ හැම අවස්ථාවකම 
සති ට  ටප්ත් කරනයකාට අප්ි හරි ට ෙන්නවා යගවල් යදාරවලව්ල 
ප්ුංචි ගින්නක් ඇති වුණාම ඒක නිවාගනන් හැටි ෙනන්වා වයග්. නමුත් 
ෙරප්තළ ගින්නක් ඇති උයණාත් අප්ි ෙන්නවා ඉතින් නගර සභායව් ගිනි 
නිවන හමුදාව යගන්නලා යම්ක නිවාගන්න ඕනැ ක ිලා. අන්න ඒ වයග් 
තම ි  ම් කිසි ප්රමාණ කට යම් ප්ුංචි ප්ුංචි ේයව්ෂ ප්ිළිෙඳව සතිය න් 
ප්ර්ය ්ෂණ කරලා දිනාගතත් යකනා, අන්තිම අමාරැ ේයව්ෂ ත් නැති 
කරගන්න තම ි යම් භාවනා මධස්ථාන ක ින ගනිි නවින හමුදාවලට 
එන්යන.් එව්වය  ආප්ුවාම අර ප්ුංචි ප්ුංචි තරහවල් නැති කරගැනීයම් 
ශක්ති  වහාම කරි ාත්මක කරලා මැෙහත් තරහ, ඊට ප්ස්යස් තමන්ට 
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තමන්යග් සි  දිවි නසාගනන් හියතන තරම් යහෝ එයහම නැත්නම් තව 
යකයනක් මරනන් කප්නන් හියතන තරයම් තෙෙල ේයව්ෂ ප්වා යම්යකන් 
අල්ලාගන්න ප්ුළුවන් යවනවා. ඒ යමාකෙ යහ්තුව? අප්ි ෙන්නා ේයව්ෂ  
කි න එක ආගන්තුක ි. යම්ක ප්ිටින් ආප්ු උප්ක්යලශ් ක් ප්මණ ි. ඒ 
උප්ක්යල්ශ  සති ට  ටප්ත් කයළාත් ඒක අනිත් ගමන නවින් 
ලොගැනමී සඳහා ධමය  අවයෙෝධ කරගැනමී සඳහා චිත්තානුප්ස්සනාව 
ලොගැනමී සඳහා ධමය ක් කරගන්න ඕනූ. 

අප්ි ෙන්නවා වැලක හටගනය්න් නූ වැලට ෙරාගන්න ෙැරි තරම් 
යගඩි. හිතක හටගන්යන් නූ හිත ෙරන්න ෙැරි තරහක්. අසත්ප්ුරැෂය ක් 
කි න්න ඉඩ තිය නවා, නමුත් සත්ප්ුරැෂය ක් කවදාවත් ප්ිළිගන්යන් නූ. 
යකාේචර තරහ ආවත් යහාඳට කල්ප්නා කරලා ෙලනන්. තරයහ ඉන්න 
ෙව දැනගන්න ප්ළුුවන් සති ත් තරහ ඇවිල්ල ඉන්න ෙව දැනගන්න 
ප්ුළුවන් සති ත් කවදාවත් තරයහන්  ටප්ත් යවන්යන් නූ. හුඟාක් කා ික 
යරෝගවලට හයම් යරෝගවලට හුඟාක් යවලාවට ෙලප්ාන්යන් තරහව ි. 
තරහ ආප්ුවාම හුඟයෙයනක ්ඒක ප්ළිිගන්න කැමති නූ යම්ක අප්ත ක් 
නිසා තරහක් නිසා යනාගැළප්ීමක් ක ිලා හිතට ගන්න ෙූ. නමුත් සති  
ය ාෙලා ෙැලුයවාත් අෙ යනායව් යහට හරි, අනික් ඍතුවට යහෝ යම් 
ආහාර ට යහෝ යම් හිතට යහෝ යමාකක් හරි යේකට ඇත්තා වූ නුරැස්නා 
ගති ක් නිසා ඇති යවේච ප්රතිචාර ක් තම ි යම්. ඉතින් අප්ි හිතනවා 
නම්, ඍතු මාරැ කරලා, ආහාර මාරැ කරලා යම්ක කරනන් ප්ුළුවන් 
කි ලා, ඒ කි න්යන් යම්ක ප්ිළ ිම් කරලා සංසායර් කකා  න්න තිය න 
ආශාවක් යම්යක් තිය න්යන්. අප්ිට යම් ආප්ු යරෝග ලක්ෂණ , එයහමත් 
නැත්නම් යම් තරහව, එතැනම ශක්ති ප්රමාණය න් සති ට  ටප්ත් 
කරගන්න ප්ුළුවන් නම් අප් ිඑතැන ඇති කරගන්නා ව ූශක්ති  සංසායර් 
ජ ට ජීවත් යවන්න කරන වැඩක් යනයම ි. ඇති කරගත්තා වූ ඇති 
වුණා වූ යම් යරෝග ලක්ෂණ  දියග්ම චිත්තානුප්ස්සනායවන් ඇතුළට 
ෙැහැලා, ඒක මුලින්ම උප්ටුා ෙමන්න කරන වැඩක්. ඉතින් ඒක එක 
ප්ාරින් හරි න්යන ්නූ. එක ෙවසින් හරි  න්යන් නූ. කාල ක් නැවත 
නැවත කරන්න ඕනූ. නමුත් ප්ාඩුවක් නූ. ඇති යවන්න තරහ 
 නවායන. ඕනූ තරම් තරහව තිය නවායන. ඒක යම් මැනලා කරිලා 
සල්ලිවලට යෙන යෙ ක ් එයහම යනායව්. හුඟයෙයනක් හිතනවා 
ොහියරන් හිනා යවලා සන්යතෝෂ යවලා ගත කරන සමාජශීලී ජීවිත  
යොයහෝම වටිනා ශිෂ්ටාචාර ජීවිත ක් ක ිලා. නමුත් ඒක සම්ප්ූණය වැයේ 
වහ එළාගැනමීක ්යවනන් ප්ුළුවන්. ඊට වැඩි  යොයහෝම වටිනවා ඍජුව 
එන අවංක තරහව. අවංක තරහව අප්ට ප්ාඩමක් උගන්වනවා. අයප්් 
හැටි යප්න්වනවා. අප්ිට ඒයකන් ප්ැනලා  නන් ඕනූ නම් අප්ිට 
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සභත්ව ගති ප්ුහුණු කරයගන හිනාවක් මූයණ් ෙල්වායගන කට ුතු 
කරනන් ප්ළුුවන්. 

නමුත් ඒක යනායව ි සවයඥ යේශනාව. ඒක යනායව ි චිත්ත 
භාවනාව කි ලා කි න්යන්. චිත්ත භාවනාව කි ලා කි න්යන ්යහ්තු 
ඵල ධමය න්යගන ්තම ි යම් හිත හැයෙන්යන්; ඒ සියත් යම් විදිය ් රාග 
ේයව්ෂ ප්හළ යවන්යන් යහත්ු ඵල ඇතුව ි; අප්ිට රාග  ආප්ු යවලායවම 
ඒක මකන්යන් නැතිව, වංචා කරන්යන් නැතවි, රාග  රාග  වශය න් 
දැනගත්යතාත් අප්ට ප්ුළුවන් යවනවා රාග ට යහ්තුව යසා ාගන්න. ඒ 
වයග්ම තම ි ේයව්ෂ  ේයව්ෂ  වශය නම් දැනගත්යතාත්, අඩුම වශය න් 
දැනගැනමී සඳහා සති  ප්හිිටුවා ගන්න ප්ටන්ගත්යතාත් අප්ිට ඒකට 
යහ්තුව යහා ාගන්න ප්ුළුවන්. ඒ ඒ ලක්ෂණ දියග් ෙලනයකාට යම් 
සතිප්ට්ඨාන ධමය  අප් ිකීවා ඒකා න’ ි කි ලා. සරල යර්ඛී  ි, ෙම්වැල් 
ප්ුරැක් වයග්  නව ි කි ලා. ඒ අනවු ෙලනයකාට යප්්න්යන් 
කා ානුප්ස්සනාවට වැඩි  යව්ෙනානුප්ස්සනාව කි න එක අයප්් 
අභන්තර ට අධාත්ම ට තව ළඟ ි. චිත්තානුප්ස්සනාව ඊටත් වඩා 
අධාත්ම ට ළඟ ඇතුළාන්ත කට යගන  න ගති ක් තිය නවා. නමුත් 
රාග  ේයව්ෂ  වයග් මානව ධමය න් සමාජ ධමය න් එක්ක ෙලනයකාට 
යම් හිත, තමන්යග ්යම් අතන්තගත අභන්තරගත හිත දැනගැනීයමන් 
තමන් ඉස්සරහ භාවනා කරන යකනායග ්හිතත් ඒ තායලම ි කි ලා 
ප්ුදුමාකාර විදි ට යම්යක විශ්වගත තත්ත්ව ක් තිය නවා. 

ඒක නිසා ධමයානුකූලව ෙලායගන  නයකාට ඇතුළාන්ත කට 
ගි ාට සමාජ ජීවිත , භිකෂ්ු ජීවිත  ගත කරනයකාට ප්ුදුමාකාර විදි ට 
යප්යනනවා, අනුන්යග් තරහව තමන්යග් තරහවම ි. ඒයක් නූ ජාති ක්, 
වංශ ක්, යභ්ෙ ක්, කුල ක් තරයහ් නූ. ේයව්ෂය ් නූ. යලෝභය ් නූ. 
යමෝහය ් නූ. නමුත් අනනු්යග් යලෝභ යෙෝෂ යමෝහ ප්ිළිෙඳව භාවනා 
කරනන්  ාම හුඟයෙයනකු යනාමග  වනසලුු ි. ඒක නිසා හුඟාක් 
යවලාවට තමන් තළුින ් ප්හළ යවනන්ා ව ූ රාග යෙෝස යමෝහ භාවනා 
කරයගන  නයකාට, රාග  කි ලා ක ින්යන් යහාඳට මතක ති ාගනන් 
ඕනූ, විශ්වගත ධමය ක්. ේයව්ෂ  කි ල කි න්යන්, අප්ි යහාඳට දැනගනන් 
ඕනූ කැමති උණත් අකමැති උණත් විශ්වගත ධමය ක්. යමෝහ  ක ිල 
කි න්යන් විශව්ගත ධමය ක්. අෙ ධමය  කණප්ිට යප්රළාගනන්ට හුඟාක් 
යහ්තු යවලා ති න්යන්, තමන්යග් යගෙර මරගායත්, අනුන්යග් යගෙර 
තිය න රාග යෙෝස යමෝහ නිවනන් ෙණ කි න ඇත්යතෝ කමටහන් යෙන 
ඇත්යතෝ හරි ට ඉන්නවා. අනුන්ට කි ා ප්ූයම් අඬහැයර් තිය නවා. 
අනුන්යග් රාග යෙෝස ආදි  ඔක්යකාම නතර කරන්න හෙනවා. තමන්යග් 
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යගෙර තිය න, නැත්නම් තමන්යග් සියත් තිය න රාග යෙෝස යමෝහ 
ප්ිළිෙඳව එනන් එන්නම අවුල් තත්ත්ව කට ප්ත් යවනවා. ඒවාට සමහර 
යවලාවට නිදි යෙයහත් යප්ති යොනවා. ඒවාට සමහර යවලාවට 
නිර්වින්ෙන ප්ාවිේචි කරනවා. ප්ාවිේචි කරලා ගල් ප්ිළමි ක් උණත් 
යහල්යලන්න කථා ප්වත්වන්නට ෙක්ෂ .ි 

ඒක නිසා රාග යෙෝස යමෝහ කි න ඒවා අනුන්යග් සිත්වල 
තිය න එක යනායව ි, තමන්යග් සියත් ඇතුළාන්ත වශය න් ෙකිනන් 
ඕනූ. ෙකිනයකාට හිතන්න නරක ි, යම් භාවනා මධස්ථාන ට 
ඇවිල්ලා වස්තුව අ ින් කරලා ඥාතීන් අ ින් කරලා කරන භාවනාව ප්ූණය 
ආත්මාථයකාමී එකක් කි ලා. චිත්ත භාවනාව කරප්ු යකනාට තම ි තව 
යකයනකුයග් නඩවුක් සාධාරණව අහන්න ශක්ති ක් තියන්යන්. තව 
යකයනකුයග් ජූරි සභාවකට වාඩි යවන්න ශක්ති ක ් තිය න්යන්. ඒ 
ප්ුෙග්ලය ෝ විනිශ්ච  කරන්න ගි ත් යනාගි ත් යලෝයක් ප්වතින්නා වූ 
ධමයතායව් යලාකු ප්රතිමූර්ති ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා චිත්ත 
භාවනාවට  නයකාට අප්ි කලින් කිව්වා වයග් යම්යක් ගැඹරුක් 
ඇතුළාන්ත ක් තිය න ෙව යත්යරනවා. නමුත් අප්ි ක ිාප්ු 
යව්ෙනානුප්ස්සනායව් සඳහන් කරප්ු දුක්ඛ යව්ෙනා සුඛ යව්ෙනා 
අදුක්ඛමසුඛ යව්ෙනා ආදී වශය න් ක ිාප්ු යව්ෙනා තත්ත්ව න් එනන් 
එන්නම ස ිුම් භාව ට ප්ත් යවනයකාට, ය ෝගාවචර ාත් යම් චිත්ත 
භාවනාව දියග් රාග යෙෝස යමෝහ ආදී ධමය ටියකන් ටික සුහෙ භාව ක් 
ඇති කරයගන යගෙර ඉන්න සාමාජිකය ෝ වයග්, නූෙූය ෝ වයග් 
හඳුනාගනන්වා. ඒක එනයකාට ඇයඟ් කරප්්ප්න් එනවා, නමුත් ඒවා දුරැ 
කරනන් ෙලි යතාවිල් නටනවා කි න යේවල් අ ින ් යවනවා. රාග  
කි න එක ස්වාභාවික ි. ප්ඤ්චස්කන්ධය ් මිසක් රාග  ගස් වැල්වල 
ප්හළ යවන්යන ් නූ. ඒවාය ් රාග  නූ. ේයව්ෂ ත් ස්වාභාවික ි. 
යමෝහ ත් ස්වාභාවික ි. නමුත් ඒක අමතක කරන්න හෙනවා නම්, 
යනාමග  වනන් හෙනවා නම්, ඒක අසත්ප්ුරැෂ ි. ඒකට මුහුණ යෙනවා 
නම් ඒක සත්ප්ුරැෂ ි. එයහම සත්ප්ුරැෂ යවනන් නම් ආතාප්ි ගුණ  
තිය න්න ඕනූ. 

ඒ වයග්ම තම ි ඒක ප්ළිිෙඳව ෙුදුහාමදුුරැයවෝ  ම් ආකාර කට 
යේශනා කළා නම්, යම් හති ස්වභාවය න ්යහාඳ ි, ස්වභාවය න ්ෙඹ 
රත්තරනක්, නමුත් ප්ිටින් ආප්ු ප්ුංචි ඩිංගිත්යතන් තම ි, ප්ිටින් ගූවිලා 
තිය න යම් කුණු යරාඩු ටියකන් තම ි යම්ක යවන්යන්, ක ිලා ඒක 
ප්ිළිෙඳව යහාඳ නවුණින් සලකා ෙලන ගති ක් තයි න්න ඕනූ. ඒ 
විතරක් මදි, යහාඳ සති ක් එළඹිලා තිය න්න ඕනූ රාග  යෙෝස  



  9-වන ධමය යේශන . 
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යමෝහ  එනයකාට. අනන් ඒ විදි ට කට ුතු කරනවා නම්, යම් යලෝක  
නිසා වරෙවා වටහාගත්ත, යම් යලෝයක නිසා ඇති යවන ‘අභිජ්ඣා 
්ොමනස්ස’ ක ින ඒවා අප්ට යත්රැම් යේරැම් කරගනන් ප්ුළුවන්. ඒ නිසා 
චිත්ත භාවනාව කරන්න  න යකනා අර විදිය ් ගැඹුරක්, ගැඹුර 
වටහාගන්නට සූදානමක් ඇතිව එන්ට ඕනූ. සූදානමක් නැති උයණාත් ඒ 
ප්ුෙග්ල ා යම් ධමය අහනයකාට එනන් එනන් අවුයලන් අවුලට  නවා. 
ඒක ි සතිප්ට්ඨාන  යර්ඛී  කරම ට ඉරක් ගහලා ඉර දියග් ඇඟිල්ල 
ඇෙයගන  නවා වයග් කා ානුප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා කරම ට 
යගනැල්ලා චිත්තානුප්සස්නාවට සම්ෙනධ් කරන්යන්. ඒ නිසා 
චිත්තානුප්ස්සනා භාවනා කරන්න නම්, අර කලින් කි ාප්ු 
කා ානුප්ස්සනාව යව්ෙනානුප්ස්සනාව ප්ිළිෙඳව  ම් ප්රිච ක ්තිය න්න 
ඕනූ.  ම් කිසි දි ුණුවක ් තිය න්න ඕනූ. ඒ නිසා යම්වා යනාදැන, 
එයහම නැත්නම් කරමානුකලූව ආප්ු නැති යකනා ඕනූ තරම් වැරදි ට 
යචෝෙනා යග්න්න ඉඩ තිය නවා, භාවනා කරන්න ආවට ප්ස්යස් මට 
රාග  වැඩි උණා. භාවනා කරන්න ආවට ප්ස්යස් මට තරහ ගති වැඩි 
උණා. භාවනා කරන්න ආවට ප්ස්යස් මට නිනේ  න ගති, අන්ෙ මනේ 
ගති,  මක් හරි ට වියව්කවී යත්රැම් කරගන්න ෙැරි ගති වැඩි උණා 
කි ලා ප්ැහැදිලිවම යචෝෙනා කරන්න ප්ුළුවන.් 

නමුත් අප් ිහිතමු ඒ ප්ෙු්ගල ා, යවනදාට වඩා රාග හැඟීම් දැන් 
ප්හළ යවනවා. යවනදාට වඩා ේයව්ෂ හැඟීම් ප්හළ යවනවා නම් ඔහු 
නැවතත් කා ානුප්ස්සනාවට හිත ය ාෙලා ෙලනවා. 
කා ානුප්ස්සනායව්දී සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්නලා දීලා තිය නවා, 
මළකුණු ප්ිළිෙඳව භාවනාව ආදී වශය න් ඒවාට ප්ිළි ම් ය ාෙලා කලින් 
මතක් කරල ි තිය න්යන්. ඒ නිසා එයහම යවනයකාට යම් විදි ට 
යමයනහි කරලා යම් රාග  ෙව ෙනන්වා නම්, රාග ට වැඩ කරන්න 
තිය න ආකාර රාශි ක් සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරල තිය නවා. 
ඔක්යකාම සතිය නම් යකයරන්යන් නූ. විතක්ක සණඨ්ාන සූතරය ් කරම 
ප්හක් යේශනා කරනවා. අශුභ භවනායව් තවත් කරම ක් යේශනා 
කරනවා. ඒවාට එක එක ප්ිළ ිම් කරම තිය නවා. ඒකට යහ්තුව 
යමාකක්ෙ? දැන් යලයේ ෙනන්වා. දැන් ෙන්නවා යම් රාග ක් ඇති යවලා 
තිය න්යන්. අනන් ප්ිළ ිමට හිත ය ාෙන්න ප්ළුුවන් ධර්මානුකූලව. 
නැත්නම් ගුරැ උප්යේස රහිතව වැඩ කරනන් ගත්යතාත් රාග  වැඩි 
යවනවා, ේයව්ෂ  වැඩි යවනවා, යමෝහ  වැඩි යවනවා කි ලා යචෝෙනා 
කරනන් ඉඩ තිය නවා. යත්රැම් යේරැම් කරලා දීලා තිය න්යන් දැන් 
කරනන් ඕනූ යමාකකේ? යලයේ යලයේ හැටි ට දැනගනන් එක ි. 
මවෙ විොයව් වැඩි කම් සල්ලි යගවනන් යවලා තිය න්යන් යරෝග 
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හඳුනාගැනීමට. යරෝග නරී්ණ ට. වියශ්ෂය න්ම ප්රධාන නගරවල ඉන්න 
ප්රධාන වියශ්ෂඥ මවෙවරැ නීර්ණ  කළාට ප්ස්යස් සාමන 
මවෙවරය කුට ඕනැ තරම් යෙයහත් යෙනන් ප්ුළුවන්. ඒකට යහ්තුව 
යමාකක්ෙ? අයප්් යලේඩු යරෝග ලක්ෂණ කි න්න ෙන්යන් නූ. නරි යග ි 
ෙල්ලයග ි කථා කි කි ා ඉන්නවා යදාස්තර මහත්ම ා හම්ෙ යවන්න 
ගි ාම. කමටහන් සෙු්ධ කරන්න ගි ාම අල්ලප්ු යගෙර යේවල් ක ික ිා 
ඉන්නවා. අරමුණ යමාකක්ෙ? මම යම්ක යමයනහ ි කරනයකාට මට 
වැටහුයණ් යකායහාමෙ? යමයනහි කයළ් යකායහාමෙ? කි ලා හත්අට 
සැර ක ්අහන්න ඕනූ. ඒ ඇහුවත් හරි අමනායප්න ්වයග් නකිම් හරි ට 
මූණට ප්ැඟිරි මිරිකුවා වයග්  ාන්තම් වචන ක් කි ලා, ඒවා විස්තර 
ඕනූ නූ. යමානවාෙ එයහනම් ඕනූ කරන්යන්. ඕනූ කරන්යන් යම් 
යවන යමානවායෙෝ ළාමක කථා විතර ි. ඒ නිසා නිස්සරණ වනය ් 
ප්රසිෙධ් කථාවක් තම ි, යහාඳම වියශ්ෂඥ මවෙවරය ක් කි ලා 
තිය නවා හාමුදුරැවරැන්ට කවදාවත් යරෝග ලක්ෂණ කීයම් හැකි ාවක් 
නූ ක ිලා. ඇ ි? නඩුත් හාමුදුරැවන්යග් ෙඩුත් හාමුදුරැවන්යග.් ඒ වයග් 
තම ි භාවනා කරනන් ප්ටන්ගත්ත ට ප්ස්යස් හුඟයෙයනක් 
චිත්තානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගන්යන්. නැතන්ම් ධම්මානුප්ස්සනායවන් 
ප්ටන්ගන්යන්. ප්ර්  ඞ්කය ් විස්තර කි න්යන් ප්ැ  කාලක් විතර ගි ාට 
ප්ස්යස මට යමයහම වණුා   කි ලා. යකායහාමෙ ප්ර්  ඞ්ක ට 
ෙැසගත්යත්, යකායහාමෙ අරමුණට ෙැසගත්යත්, එව්වා ‘pass’. 
ගුරැවර ාට එව්වා අවශ නූ. ගුරැවර ාට එව්වා යත්යරනවා. 

“මම අර ඊය ් කවි්යව්, අන්න එතන තම .ි” ඉතින් ඒවා මතක 
ති ාගන්න ඕනූ කවුරැ හරි ඊය ් කි ප්ු යෙව්ල්. 

නමුත් චිත්තානුප්ස්සනායව්දී යම් යමානවත් ඕනූ නූ. ඒයක 
තිය න්යන් ප්ැහැදිලවිම ප්වතින තත්ත්යව, රූප් ධමයවලට සායප්්ක්ෂව 
නාම ධමය විකසිත යවන යව්ලාවක්. ඒ නිසා අප්ි යම් නාම ධමය කථා 
කරනන් එනයකාට ප්ැහැදිලිවම ප්රිසරය ් ඇත්තා වූ රූප් ධමය ප්ිළිෙඳ 
සටහන ඇඳිලා තිය න්න ඕනූ. මයග් අරමුණ නාසිකාගර . එයහම 
නැත්නම් උෙර . මම ඒක යම් යම් විදි ට යමයනහි කළා. යමයනහි 
කරන යකාට යමනන් යමයහම උණා, කිව්වා නම් අන්න තිය නවා 
ඒයක මාගය ප්ථ ක්. එයහම නැතුව හුඟ යෙයනක් ප්ටලවාගන්යන් 
භාවනා යනාකරන ඇත්තන්යග් වයග්ම තිය න යම් මිථා විශ්වාස 
නිසා. ඒක නිසා සතිප්ට්ඨායන අප්ි හැම යවලායව්ම යත්රැම් අරගන්න 
ඕනූ ඒයක් තිය න්යන් යර්ඛී  කරම ක.් ඒ කරම  කවදාවත්ම වරදින්යන් 
නූ අප්ි හැමදාම ‘අ’  න්යනන් ප්ටන්ගන්නවා නම්. ඉතින් හුඟක් 
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හිතනවා අප්ි දැන් කා ානපු්ස්සනාව යව්ෙනානුප්ස්සනාව කරලා ඉවර ි, 
දැන් චිත්තානුප්ස්සනාව කරන්යන්, අයන් ඔන්න ඒ යවලායවත් රාග  
මතු යවනවා, ේයව්ෂ  මත ුයවනවා, එප්ා යවනවා, කම්මැලි යවනවා, 
ආදී වශය න් යම්වා ආප්වුාම හිතනවා දැන් භාවනාව කැඩිලා, දැන් 
ගිහිල්ලා කි න්න යෙ ක් නූ. ඉතින් හරි ට ශලකමය කට අත්සන් 
කරනන්  නවා වයග් තම  ි කමටහන ් සෙු්ධ කරන්න  න්යන්. හරි 
අමාරැයවනු ි. ඒ යමාකෙ? අර කරමානුකූල වැඩ ප්ළිියවළ ෙන්යන් නැති 
නිසා. 

ඒ නිසා අප්ි යත්රැම් අරගන්න ඕනූ කා ානුප්ස්සනා 
යව්ෙනානුප්ස්සනා තුළනි් රූප් ධමය න් ප්ිළිෙඳ සූයහන ප්රිච ක්, ෙනන්ා 
යත්යරන යගායරෝසු යේවල් තුළ සූයහන ප්රිච ක ්ඇති කරගත්තාට 
ප්ස්යස තම  ිචිත්තානුප්සස්නාවට එන්යන්. චිත්තානුප්ස්සනායව් සරාගී 
හිත සයෙෝස හිත සයමෝහ හිත නැත්නම් යලෝභ යෙෝස යමෝහ සහිත සිත් 
ප්ැහැදිලවිම යප්න්වනවා. ඒවා යප්යනනයකාට, හැම තැනම යහාඳට 
කි වලා ෙලනන්, සතිප්ට්ඨායන් සවයඥ න් වහන්යස් යප්න්වන්යන් 
යකයලසිේච සිත් තම ි ඉස්යසල්ලාම යමයනහි කරනන් කි න්යන්. රාග 
සහිත හිත යමයනහි කරප්වුාම රාග රහිත හිත අර රාග සහිත හිතට 
සායප්්ක්ෂකව යප්්නවා. ේයව්ෂ සහිත හිත යමයනහි කරනන් ක ිනවා. 
ඒක යමයනහි කරනයකාට යෙෝස රහිත හිත යප්්නවා. යමෝහ සහිත අන්ෙ 
මන්ෙ යවේච හිත යමයනහි කරගනන් ප්ුළුවන් නම්, අන්ෙ මනේ නැති 
විවෘත හිත යප්්නවා. ඒ තයුන්දීම යප්නන්ලා දීලා තයි න්යන් අකුසල 
ධමය තම ි. අකුසල ධමය, නැත්නම් අප්ි ක ිනවා අයශෝභන ප්ැත්ත. යලෝභ 
රහිත හිත, ේයව්ෂ රහිත හිත, යමෝහ රහිත හිත කි න එක එේචරම අප්ට 
යත්යරන්යනත් නූ, වැටයහන්යනත් නූ. නමුත් රාග ේයව්ෂ යමෝහ 
වැටයහනවා. වැටයහන තැන ෙනන්වා නම් ඒක නැති එක තම ි, යහාඳ 
එක. අන්න ඒ තත්ත්යවදි භාවනාවට ෙැසගැනමී ප්හසු යවන්යන් 
යකයලසිේච සිතිනු ි. ඒ නිසා යකයලසිේච හිත අ ින් කරලා අප්ට 
කවදාවත් නිවන් ලෙන්න ෙූ. යකයලසිේච හිත යකයලසිේච හිත 
වශය න් දැනගන්න ඕනූ. 

ඊට ප්ස්යස් “සංඛිත්තං වා චිත්තං වික්ඛිත්තං වා චිත්තං” යම් තුන 
ප්ිළිෙඳව  ම් කිසි ප්රයේශ කට ගි ාට ප්ස්යස් හිත එක්යකෝ නිනේට 
වැටිලා හැකිළගීනන්වා. එයහම නැත්නම් හිත විසිරී  නවා. භාවනා 
කරන යකාට ප්ැහැදිලිවම මතු යවන තත්ත්ව යෙකක් යම්ක. යම් තත්ත්ව 
ප්ිළිෙඳව සාකේඡා කරන්යනත් නූ. සාකේඡා කරන එක හිතනවා වැරදි ි 
කි ල. නමුත් ඉස්සරත් යම්වා යකාේචරයෙෝ යවලා තිය නවා. නමුත් 
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චිත්තානුප්ස්සනා කරනයකාට කවදාවත් යනායවේච යේ යහාඳට 
ඉස්සරහට එනවා. යහාඳට අරමුයණ් හිත ති ායගන ඉන්නයකාට එක 
ප්ාරට නිනේ ගිහිල්ලා අවදි උනා වයග් අරමුණ යනාදැනී ගිහිල්ලා එක 
ප්ාරට මතු යවනවා. ඒක ප්ළිි ම් කරන්න, නූල් ෙඳිනන්, හදිසිය ් හදිසි 
සත්කාර ඒකක ට යගන ින්න යෙ ක් යනායව .ි ඒ යමයතක් කල් 
තිෙුණ සංිත්ත හිත. ලීන හිත. හැංයගන හිත. ඊගාවට විකෂ්ිප්්ත 
යවනවා. ඊය ් යහාඳට භාවනාව කළා. අෙ කිසිම යහ්තුවක් නැතිව 
යමානම තායලකටවත් අරමුණට හිත  න්යන් නූ. ඉතින් අප්ි හිතනවා 
යම්ක යහටත් භාවනා කරලා තම ි කථා කරන්න ඕනූ, අෙ නම් යමාකක් 
හරි වැරදිලා ක ිලා. වැරදිලා යනායව ි, තිෙුණු වැරැේෙ දැනගත්තා. යම් 
සංිත්ත හිත වික්ිත්ත හිත කි න යම්ක හතරයවනි ට තම ි 
චිත්තානුප්ස්සනායව් යප්නන්න්යන්. 

යමන්න යම් තත්ත්යව යත්රැම්ගත්තාට ප්ස්යස් තම ි අප්ට 
“මහග්ගත හිතක් අමහග්ගත හිතක්” කි න එක යත්රැම්ගන්න ප්ුළුවන්. 
යවන විදි ට කි නවා නම්, නීවරණ ධමය ආවත් යමයනහි කරනවා 
සතිය න්. නාවත් ඒ ෙව දැනගනන්වා. අනන් ඒ විදි ට ගි ාට ප්ස්යස් 
තම ි, දැන් මයග් හිත මහග්ගත ි. එයහම නැත්නම් අර්ප්ණාවට සූදානම්. 
නැත්නම් අර්ප්ණා මට්ටයම්. දැන් නූ. අන්න ඒ යවලාව එනයකාට 
සවයඥ න් වහන්යස් යප්නන්ලා යෙන්යන් යහාඳ ප්ැතත් ඉස්සරහට කරලා 
යමයනහි කිරීමක්. මහග්ගත හිත දැක්කට ප්ස්යස, ඊය  නම් භාවනාව 
යකාේචරයෙෝ යහාඳ ි, සමයථත් යහාඳ ි, විප්ස්සනාවත් යහාඳ ි. නමුත් 
අෙ යහාඳ නූ. නමුත් ඒක ප්ිළිෙඳව කිසි ප්ැකළිීමක්වත් වැරදි 
ෙංයකායලාත් අෙහසක්වත් නූ. යහාඳ නැති ෙව ෙන්නවා. ඒ යවලායවදි 
යකායහාමෙ ආහාර රැචි , යකායහාමෙ නින්ෙ, යකායහාමෙ නූමට, 
කූමට, ශරීයරට තිය න ආශාව, අනුන් ප්ිළිෙඳ ආකල්ප් ක ිලා යහාඳට 
තමුන්ට වැටයහනවා, ප්රි  මනාප් නූ. නඹු යනාෙකනි් ක ින අෙහස 
තම ි තිය න්යන.් ඉතින ් ඒක ි කමටහන් සුේධ කිරීමට, සාකේඡා 
කිරීමට යම් වායග් යේවල් ඉදිරිප්ත් කරගැනීමට ප්ැකියළන්යන්. නමුත් 
ප්ැකියළන්න ප්ැකියළනන් ඒවා වැයඩනවා. 

ඒ මහග්ගත හිත යහාඳට යත්රැම්ගත්තට ප්ස්යස “සඋත්තරං වා 
චිත්තං අනුත්තරං වා චිත්තං”. ඒක යහාඳට සාමාන සම්ප්රදා ානුකූලව 
අටුවායව් විස්තර කරලා යප්න්නන්යන්, යම්ක රූප් ධාන සහ අරූප් 
ධාන වයග්. ඒ නිසා මහග්ගත, අමහග්ගත, සඋත්තර, අනුත්තර සිත් 
සමථ  යහාඳට ධාන මට්ටමට වඩප්ු ඇත්තන්යග් භාවනා යකාටසක් 
වශය න් යතෝරන්යන්. නමතු් යම්ක විප්ස්සනා කරනයකාටත් ඒ තරමටම 
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ප්රකටව යනායප්නුණාට යම් තත්ත්වවලට එනවා. ඒ එන තත්ත්ව යවනදා 
ෙන්න යේවලට සායප්්ක්ෂකව සම්ෙනධ් කරලා යම්වා ප්ැහැදිලිවම අඩු 
ගායන් තමන්යග් යප්ාතක හරි ලි ාගන්න ඕනූ. කි න්න තරම් ලැජ්ජ ි 
නම්, ක ිනන් තරම් කාරණාවක් යනයම ි කි ලා හියතනවා නම්, යම්වා 
එනයකාට යමාකක්ෙ සියත් තත්ත්ව , යම්වා එනයකාට යමාකෙ 
ආහායරට හිත, යකායහාමෙ ඍතුවට හිත, යකායහාමෙ තමන්යග් හිත 
ප්ිළිෙඳව හිත ආදී වශය න ්ඒ සම්ෙන්ධතා යහාඳට ල ිනවා නම්, ඒයක් 
ගැඹුරැ සජීවී ධමය ක් තමන්යග් යප්ායත් තැන්ප්ත ් යවනවා. නමුත් 
හුඟයෙයනක් ඒක ෙන්යන ් නැතිව ඒවා එනයකාට ඒවා මගහරිනන් 
හෙනවා. යමානම හරි කරම කින් හිත නැගිට්ටුවාගනන් හෙනවා යම් ධමය 
අවයෙෝධ කිරීයමන් යතාරව. අනන් ඒ තත්ත්ව ඉදිරි ට එන්යන් 
යොයහාම කලාතුරකින්. ඒ ආප්ු යවලායව්දි ඒයක වගතුග විස්තර සහිතව 
සටහන් කරගන්න ඕනූ. අප්ි ෙන්නවා ප්ක්ෂීන් ප්ිළිෙඳව ඉයගනගන්නා 
ශාස්තරය ්දී දුලයභ වගයය ් ප්ක්ෂිය ක් හම්ෙ උයනාත් ඒ ප්ක්ෂි ායග් දිග 
ප්ළල වණය ඔක්යකෝම හැකි තාක් දුරට සටහන් කරලා තම ි ඌව මුදා 
හරින්යන්. ඒ වයග් තම  ි අප්ට යහාඳට භාවනා කරන යවලායව්දී 
නිදිමත. ඒකට හරි ෙ  ි. ෙ  යවනන් යෙ ක් නූ, යම්ක ඒකාන්තය නම් 
සංිත්ත හිත කි ලා භාවනායව්දීම හඳුනාගනන් ඕනූ. වික්ෂිප්්ත හිත, 
විසිරී  න හිත භාවනායව්දීම හඳුනාගන්න ඕනූ. 

 ඒ තත්ත්ව , ඒ කි න්යන් ඔ  ක ින විදි ට සීල ට අදාළ 
යකාටස්, සමථ ට අදාළ යකාටස්, ඔක්යකාම ප්ැන්නවුාට ප්ස්යස් තම ි 
හිත සමාහිත අසමාහිත කි න විදි ට තමන්ට යත්රැම්ගනන් ප්ුළුවන් 
යවන්යන්. දැන් ඔන්න සතප්්ුරැෂ ප්ැත්තට හිත  නවා. ආර්  ප්ැත්තට 
හිත  නවා. උත්තම ප්ැත්තට හිත  නවා. සමහර යවලාවට ඒවා 
යමානවත් නැතිව ගිහි ධමය, කරප්ු වැරදි නා නා ප්රකාර යේවල් කුණු 
යවන්න ප්ටන්ගන්නවා. ඒ උනත් යම්ක විප්ස්සනාවට අල්ලනවා. 
විප්ස්සනාවට අහු යවනවා. අන්න එදාට තම  ි භාවනාව, විප්ස්සනා 
භාවනාව යහාඳට සිේධ යවන්යන්. ඒ යවලායව්දී සමහර යවලාවට ගයඟ් 
වම් ඉවුයර් හැයප්න යවලාවලුත් තිය නවා, ෙකණුු ඉවුයර් හැයප්න 
යවලාවලුත් තිය නවා. ඒ නිසා සමහර යවලාවලට යහාඳට හිත 
ප්ැහැදිල ිි. නමුත ්ඒ ප්ැහැදිලි තත්ත්ව   ටයත්දී තමනට් යප්්නවා, කිසිම 
යහාඳක් නම් හියත් නූ. නරක යේවල් යෙෝයර් ගලනවා. නමුත් තමන් 
යතමිලා නූ, යප්ඟිලා නූ, ඒ දිහා ෙලන ෙව දැකගනන් ප්ළුුවන්. 
අසමජ්ජාති හිත කි ලා අප් ිසමහර යවලාවට ක ින්යන්. ඒ වයග් තම ි 
අසමාහිත හිත. යමන්න යම් තත්ත්ව ඔක්යකාම දැකලා, යවන විදි කට 
කි නවා නම්, තුවායල් තෙිුණ සැරව ටික ඔක්යකෝම එළි ට ග ිාට 
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ප්ස්යස් තම ි යව්යලන්යන.් “විමුත්තං වා චිත්තං අවිමුත්තං වා චිත්තං” 
එතයකාට හිත විමුක්ති ට ලූස්ති ි. ඒ ඔකය්කාම තත්ත්ව 
චිත්තානුප්ස්සනායවත් මුල සිට අග ෙක්වාම යේශනා යවනවා. නමුත් 
චිත්තානුප්ස්සනායව මුලින් සඳහන් යවන රාග ේයව්ෂ යමෝහ ආදී 
තත්ත්වවලට එන්න කා ානුප්ස්සනායවන්, යව්ෙනානුප්ස්සනායවන් 
යලාකු යප්ළගැස්මක් යෙනවා. ඒ නිසා සාමාන චිත්තානුප්ස්සනායවන් 
ආරම්භ කරන අවස්ථා නූ. ආරම්භ කරන අවස්ථා සඳහන් යවනවා, 
යහාඳ සමාධි ක් ඇති යකනා නාම ධමයවලින් භාවනාව ප්ටන්ගන්න 
යවලාවට. යමාකෙ? ඔහටු ඒ වන විට සීල ශික්ෂායවන් සමාධි 
ශික්ෂායවන ්ොධා නූ. විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට නම් යහාඳම වැයේ 
තම ි, යගායරෝසු කා ානපු්ස්සනායවන ්ප්ටන්ගැනීම. ඒ වයග්ම තම ි 
චිත්තානුප්ස්සනා භාවනාවට අදාළව භාවනාව යගන  න යවලාවක හිත 
වැටුයණාත් ප්ිළි ම් කරගන්න ෙැරි තත්ත්ව කට වැටුයණාත්, වහාම 
තමන් හිටප්ු මුල් ප්ි වරට  න එක ි යහාඳම වැයේ. ආය ත් තමන්ට 
යත්යරන ක ට  නවා. ආය ත් තමන්ට යත්යරන යව්ෙනාවට ගිහිල්ලා 
කරමකරමය න් ඒ භාවනා වැඩ ප්ිළියවළ ‘අ’- නු ‘ආ’- නු කි න තැන 
ඉඳලා ඉස්සරහට කරයගන  න්න ඕනූ. 

ඒ නිසා යම් තරමට භාවනා යනාකර යකාේචර සතිප්ට්ඨායන 
කි වකි වා හිටි ත් යම් වයග් අත් දැකීම් එන්යනත් නූ. ඒ වයග්ම තම ි 
භාවනා කරනයකාට හුඟයෙයනකුට සි  ට වැඩි ප්රිිසකට යම් අත්දැකීම් 
රාශි ක් තිය නවා. නමතු් යම් අත්දැකමී්වල තයි න වටිනාකම 
යස්රිවාණිජ ජාතකය ් අත්තම්මට හම්ෙ යවේච දැලි වළඳ වයග් තම ි 
හිතායගන ඉන්යන්. නමුත ් ඒ යෙෝධිසත්ත්ව යවයළන්දාට වයග් ඒක 
ෙකිනයකාටම යම්ක හූරලා ෙලලා යම්යක ෙඹ රතත්රන ෙලාගන්න 
ප්ුළුවන් ශක්ති ක් ඇති යවනවා නම් කථාව සම්ප්ණූයය න්ම යවනස.් 
එයහම නම් යමේචර යම් වස් කායල් ඉවර යවනකන්ම ඉන්න ඕනූ 
කි ලා හැඟීමක් නූ. එයහම නැත්නම් මම ලෙන ආතය්මට  නන් ඕනූ 
කි ලා හැඟීමක් නූ. වහාම තමන්ට යම් යේ කරගනන් ප්ළුුවන.් ඒ නිසා 
චිත්තානුප්ස්සනාව යොයහෝම ශීඝර කරම ක්. ඔක්යකාම ධමය යකාට්ඨාස 
යොයහෝම ළං කරලා යෙනවා. නමුත් ඒ එන යව්යගට එන ප්රතිඵල රාශි  
ෙරාගනන් තරම් අයප්් චිත්ත සන්තාන ප්ිරිසිදු මදි. චිත්ත සන්තාන වැඩ 
කරන්යන් නිතයරෝම තකය මනස  ටයත්. ඒ මනස  ටයත් යවන්යන් ප්ච 
කරන එකම ි. ප්සුොන එකම .ි යකයලස්වල හැටි ඒක ි. යකයලස්වල 
හැටිම යම්ක මිලාන කරනවා. ප්සුොනවා. ඇෙල දානවා. නමුත් 
චිත්තානුප්ස්සනායවදි ඒක යප්න්නන්න හෙන්යන්, ඉස්යසල්ලාම මතක 
ති ාගන්න ක ිනවා යම් හති ෙඹ රත්තරනක් වයග්. වටිනා යේ, වැෙගත් 
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යේ තම ි වැඩි. ඒ නිසා යම් ප්ිට තිය න යේ කණප්ිට හරවලා ඇතුයළ් 
තිය න යේ ප්ිටට අරයගන යම් යේ ෙලන්න ප්ළුුවන් නම්, අප්ට 
යත්යරන්න ප්ටන් අරගනි  ිඅප්ි යම් ලෙප්ු ආත්යම් ඒකාන්තය නම් යම් 
ෙුේයධෝත්ප්ාෙ කායලක මනසු්ස ආත්ම භාව  ලැබිලා, ක්ෂණ සම්ප්ත්ති  
ඇතිව, කලාණ මිතර ආශර , ධමය ශරවණ , ප්ැවිේෙ කි න යම් සි ලු අඞ්ග 
සම්ප්යූණය යවලා ඉන්යෙේදීත ්අප්ි යමාකක්යෙෝ තව ෙලා ඉන්න ගති ක් 
යප්්න්න ති නවා. ඒකට යහ්තුව චිත්තානුප්ස්සනාව දැක්යක් නූ. යම් හිත 
ෙඹ රත්තරනක්. අප්ි ඉන්යන් ඒයක. නමුත් ඒක මත ුකරගන්නා හැටි 
ෙන්යන් නැති අඩුප්ාඩුව නසිා. 

ඒ නිසා සවයඥ න් වහන්යස් අවසායන ෙලන විට අප්ට 
යමානවකව්ත් දීල නූ. උන්වහන්යස් කි න්යනත් නූ යමානවත් දුන්න’ ි 
කි ලා. උන්වහන්යස ් යේශනා කරන්යන් යමනන් ප්ාර. ‘වි්නයය 
්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං’ කි න විදි ට ඒ ගුණ හතර ඇති යකනාට 
වැඩි කල්  න්යනත් නූ ඒක යත්රැම්ගන්න. ඒ යේ කා ානුප්ස්සනාවට 
වඩා යොයහෝම විචිතර ි චිත්තානුප්ස්සනායවදී. යව්ෙනානුප්ස්සනාවටත් 
වඩා විචිතර ි. ධම්මානුප්සස්නාවටත් වඩා විචිතර ි. ඒ නිසාම යෙෝ 
සතිප්ට්ඨාන භාවනායව ඉතාම ප්ුංචි ප්රිේයේෙ  ි සඳහන් යවන්යන 
චිත්තානුප්ස්සනාවට. ඒ නිසා අප්ි සිතාගනන් ඕනූ අයප්් වැඩ 
ප්ිළියවළවල යගාඩක් ගරන්ි  ස්ථාන, ගැටලු ස්ථාන, එයහම නැත්නම් 
‘කරත්යත ඉස්සරහෙ අශ්ව ා ඉස්සරහෙ’ කි ලා ප්ටලවාගත්ත ස්ථාන 
රාශි ක් යමතැන  ටිප්හු යවනවා. ඒ නිසා යමයතන්ට ආප්ුහම හදිසි 
විනිශ්ච කට  න්යන නැතිව ප්ුරැදු තායලට යමයනහි කරමින් යම්ක 
සුේධ කරගන්නවා නම්, අප්ටි අප්ි ප්ිළිෙඳවම යලාකු සන්යතෝෂ ක් හුඟක් 
හැකි සඤ්ඤාවක් ඇති කරගන්න යප්ෞරැෂත්ව ක ්තිය නවා. අඩ ුගායන 
අප්ි භාවනා කරයගන ඉන්නවායන ක ින එක හරි යලාකු යෙ ක්. ඒ 
නිසා සි ලුයෙනාටම තමතමන් ෙන්නා මූල ධමය කරැණු රාශි ක් යම් 
ඇත්යතා ගාව තිය නවා. ඒ වයග්ම භාවනා කරල ලෙන අත්දැකමී් 
රාශි ක් තිය න ෙව හියතනයකාට යප්්නවා. නමුත් ක ින්න හෙනයකාට 
නම් කි න්යන හුඟක් යවලාවට ප්ුස්කාප්ු ප්ැත්තම ි. නමුත ්ඒක අ නි් 
කරල හැකි සඤ්ඤාවක් ඇති කරයගන යම් ෙඹ රතත්රනක් වයග් යේ 
ඉස්සරහට ගත්යතාත් අෙ ෙුේධ ශාසයන්ට අවශ කරන ඉතාමත්ම 
වැෙගත් යේ, අතවශ සාධක  ඒක ි. යම් යෙ ින් තම ි අප්ිට 
හිතාගන්න තිය න්යන ෙුෙධ් සාසයන් තව කැඳ යව්ලක් ගාගන්න තරමට 
හරි දික් කරනවා නම් දික ්කරගනන් ප්ුළුවන් යවනය්න් යම්ක කරන 
අ ට මිසක්වා, යම්ක වහලා ඔ  අනම් මනම් ළාමක අලංකාර අඬහැර 
වැඩවලනි් යනායව ි. 
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ඒ නිසා හැම යකයනක්ම අධිෂ්ඨාන කරගනන් ඕනූ යම්ක ප්ළිිෙඳව අයප්් 
සියත්  ම් යප්ළගැසම්ක්,  ම් කිසි විදි ක නිසි අවයෙෝධ ක් ඇති 
වුයණාත් ඒක ප්ුෙග්ලික යෙ ක ් ක ිලා හිතනන් නරක ි. ඒක 
ඒකාන්තය න්ම මළුු ප්රිසර ටත් ෙලප්ානවා, මළුු යලෝක ටමත් 
ෙලප්ානවා, අයප්ත් මුළු සංසායරටම ෙලප්ානවා. ඒ නිසා අප්ි නිතයරෝම 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්න ඕනි යම් අමුත්තා අයප්් යගෙරටම එ .ි යදාර 
ඇරලා ති න්න. චිත්තානුප්ස්සනාවට ඕනූ තරම් ඉඩ තිය නවා, අයප්් 
හිත ඒකට සාෙර යවනන් ඕනූ. ඒ නිසා සි ලුයෙනාටම ‘ආතාපි 
සම්පජා්නා සතිමා’ කි න ගුණ ඇති කරගනිමින,් යවන විදි කට 
කි නවා නම් ශරේධා වීර්  සති සමාධි ප්රඥා කි න ධමය වඩාගන්න අෙ 
යම් ධමය යකාට්ඨාශ ත් යහ්තු යව්වා! තම තමන්යග් භාවනා අත්දැකීමුත් 
යහ්තු යව්වා! කි න කාරැණික ආශිවයාෙ ත් එක්ක අෙට නි මිත ධමය 
යේශනාව යමතැනනි් හමාර කරනවා. 

සාධු! සාධු! සාධු! 



  10-වන ධමය යේශන . 
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10-වන ධර්ම ද ේශනය. 

න්මා තස්ස භගව්තා අරහ්තා සම්මා සම්බුද්ධස්ස…!!! 

“ඉධ භික්ඛ්ව, භික්ඛූ ධ්ම්මසු ධම්මානපුස්සී විහරති ආතාපි 
සම්පජා්නා සතිමා වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සන්ති” 

සාධු! සාධු! සාධු! 

යගෞරවනී  ය ෝගාවචර මහා සඞ්ඝ රත්නය න ්අවසර ි. අප්ි 
සතිප්ට්ඨාන සූතර  ඉදිරිප්ත ්කරයගන ප්වතව්ායගන  නු ලෙන යම් ධමය 
යේශනා මාලායව් අෙ ආරම්භ ක් ලෙන්යන ් ධම්මානුප්ස්සනා 
යකාටසට ි. කලිනුත් අප්ි මතක් කරප්ු විදි ට සවයඥ යේශනාව තිප්රිවට්ට 
යේශනා වශය න් හූම කාරණාවකටම ගැළයප්න විදි ට ප්රිප්ූණය කරලා 
යේශනා කරන හූම අවස්ථාවකම මනසර්ගිකවම, නසිගය නම් ඉයේම 
අනුප්ූවය ප්ළිියවළට යේශනා කරන එක සවයඥ න් වහන්යස්යග 
ස්වාභාවික ලක්ෂණ ක්. යම් සතර සතිප්ට්ඨාන යප්ළගහනයකාටත් 
ඉතාම ප්රකට කා ානුප්ස්සනායව් ඉඳලා කරමකරමය න් ඉතා සි ුම් වූ 
සූක්ෂම යකාටස් කරා කරමය න් විකාශ  යවන එක තම ි කා  යව්ෙනා 
චිත්ත ධම්ම වශය න් සතපි්ට්ඨාන හතරක් වශය න් ඉදිරිප්ත් කරිීයමන් 
ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. යම් නිසාත් යම් ඒකා න මාගය කි න 
‘එකාය්නා අයං භික්ඛ්ව ම්ග්ගා’ කි න එකට අථය ක් ලැයෙනවා. ඒ 
යමාකෙ? කා ානුප්ස්සනාව යවනමම විස්තර කරලා 
කා ානුප්ස්සනායවන් යවනමම මාගය ඵල ලොගන්නත් ප්ුළුවන් තරයම් 
ඒ තුළමත්  ම් ගැඹුරක ් තිය නවා. කා ානපු්සස්නාව ආරම්භක 
අවස්ථායව් තිය න්නා වූ කාටත් වැටයහන තැන ඉඳලා ඉතාම ගැඹුරැ 
තැනකට ක ානුප්ස්සනාව දියග්මත් ඒක අතු ඉති විහිදී වැයඩන ගති ක් 
තිය නවා. ඒ වායග්ම කා ානුප්ස්සනාව යව්ෙනානුප්සස්නාවට තුඩුයෙන 
ගති ක්, ය ාමු කරවන ගති ක්, නැඹුරැවක්, යගානවුක් ඇති කරලා 
යෙනවා. එයහම ප්ිවිසමීක් ලෙලා යව්ෙනානුප්ස්සනාව දියග් ප්ළල් 
භාව ක් අතු ඉති විහිදී වැඩීමක් තුළිනුත් එකඑකය්කනායග චරිත 
ලකුණුවල හැටි ට එකඑකය්කනායග රැචි අරැචිකම්වල හැටි ට නිශර  
සම්ප්ත්වල හැටි ට මාගය ඵල නිවන ්ලැබීමට ඒක යවනමම ප්ිවිසුමක් 
යදාරටුවක් යවනන් ප්ුළුවන්. ඒ වායග්ම යව්ෙනානුප්ස්සනාව දියග් කට ුතු 
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කරයගන  නයකාට කා  යව්ෙනා චිත්තානුප්ස්සනාවට ප්ිවිසුමක් 
ඒයකන් ලො යෙනවා. ය ාමුවක් යගානවුක ් ලො යෙනවා. 
චිත්තානුප්ස්සනාවත් සමහරක් ගති ලකුණු ඇති ඇත්තන්ට යොයහෝම 
ඇතුළාන්ත ක් ගැඹුරක් යප්න්වමින ්ඒක යලෝයකෝතත්ර තත්ත්ව ෙක්වා 
දි ුණු කරන්න ප්ුළුවන.් ඒ වායගම් තම ි චිතත්ානුප්ස්සනායවන් 
ධම්මානුප්ස්සනාවට ආරාධනාවක ් ප්විිසුමක් ඇතුළු වීමක් යගානුවක් 
ලො යෙනවා. ධම්මානුප්ස්සනාව තුළත් ඇතුළාන්ත ක් ගැඹුරක් 
තිය නවා. 

ඒ නිසා යම් යම ාකාර ඒකයර්ඛී ව යප්න්වන්න ෙැරි විවිධ 
සම්ෙන්ධතා විවිධ යහ්තු ඵල සම්ෙන්ධතා ඇති යෙ ක් සවයඥතා 
ඤාණය න් යප්ළගස්වලා එකින් එකට යර්ඛී ව හරි ට ෙම්වැලක් 
ප්ුරැයකන් ප්ුරැක ගැටගහල යප්න්නන්නා වයග් සංකීර්ණ කරන්යන 
නැතිව එක දිගට යප්න්වන මාර්ග ක් කි න අෙහසක් යම් ඒකා න 
මාගය  කි න එයක් තිය නවා. ඒ අනුවත් ධම්මානුප්ස්සනාව ක ිලා 
කි න්යන් යොයහෝම ගැඹරුැ, යොයහෝම සූක්ෂම, අල්ලාගැනමීට අමාරැ 
යකාට්ඨාශ ක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒ නිසා සතර සතිප්ට්ඨානවල 
සම්ප්රදා ානුකූලව වුණත් ධම්මානුප්ස්සනාවට වැඩි යගෞරව ක් හිමි 
යවනවා. යොයහෝම ගම්භීර භාව ක් යම්යක් තිය නවා. එයහම නමුත් 
ඒ ගම්භීර භාව  කරමකරමය න් කා  යව්ෙනා චිත්ත ධම්ම ආදී විදි ට 
 නයකාට එනඩ් එන්ඩ වටහාගන්න ප්ළුුවන් දිරවාගන්න ප්ුළුවන් 
මට්ටමට ප්ත් වීම, ඒ තායලට ඉදිරිප්ත් කිරීම, සවයඥ න් වහන්යස්යග් 
එක යේශනා විලාස ක.් 

ධම්මානුප්ස්සනායව්දී මූලික ප්ෙ  යවන්යන් ‘ධම්ම’ කි න 
ප්ෙ  ි. කා ානපු්ස්සනායව් කා  කි න යකාටසට රූප් ධමය වැයටනවා 
කි ලා, අප්ි සාමානය න් ෙන්න තවත් ධමය වචන ක් ආගමික වචන ක් 
කිට්ටු කරගන්නවා ක  කි න්යන් ‘රූප් ස්කන්ධ ’ කි ල. ඊගාවට 
යව්ෙනා කිවුවාම ‘යව්ෙනා ස්කන්ධ ’ වශය න්. විඳීම් රාශි , අයප්් 
සංයව්දී භාව  ක ිලා අප් ිඕක යත්රැම්ගන්ඩ උත්සාහ කළා. ඊගාවට 
‘චිත්තානුප්ස්සනා’ කි න එක අප් ිසාමානය න් ප්ාවිේචි කරන හිත. 
එයහම නැතිව ප්ඤ්චස්කන්ධ කරම ට ෙලනවා නම් ඒක ‘විඤ්ඤාණ ’ 
කි ලා අප්ි සඳහන් කරනවා. හිත. විඤ්ඤාණ . චිත්ත. ප්ාලිය න් ‘චිත්ත’ 
කි න වචන  ප්ාවිේචි කරනවා. එතයකාට ‘ධම්මානුප්ස්සනාව’ කවි්වාම 
සඤ්ඤා සංස්කාර කි න යම් යකාට්ඨාශ යෙක තම ි ගැයනන්යන්. 
සඤ්ඤා කි ලා කි නය්න් හඳුනාගැනීම. සංස්කාර කි න්යන් 
සංස්කරණ  කරන, හෙන. අප්ි ඒක යවනස් කරයගන අප්ට ඕනූ 



  10-වන ධමය යේශන . 
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තායලට අග යකාන් කප්ලා රවුම් කරලා මට්ටම් කරලා ගැනමී සඳහා 
අයප්් තිය න්නා වූ යේතනා ප්රධාන කරගත්තා වූ මචතසික ධමය ටික 
සඤ්ඤා සංඛාර යකාටසට වැයටනවා. එතයකාට සඤ්ඤා සංඛාර කි න 
යෙක තම ි යමතන ධම්ම කි න යකාටසට ඉතුරැ යවන්යන, එක විදි ක 
ගණිතම  කරම ට ෙලනයකාට. නමුත් ධම්ම කි න ප්ෙ ට දීලා තිය න 
අථයකථන  ෙලන යකාට “ධා්රතී’ති ධ්ම්මා” කි නවා.  ම් කිසි යෙ ක් 
අතනූර, තැන යනාතැන ෙලලා යකාතැනකත් එහි ෙරනන්ා වූ 
ලක්ෂණ ක් තිය නවා නම්, ඒ ඒ යේ, ඒක තම  ිධමයතාව. ප්ඨවි ක ින 
රූප් යකාට්ඨාශය ් කක් ඛල ලක්ඛණා- කකයශ භාව, සුමුදු භාව, ෙර භාව, 
සැහැල්ලු භාව, යමයළක ් ෙව, තෙ ෙව ආදී වශය න් ඒ යකාතැන 
තිෙුණත් කායග ළඟ තිෙුණත් ප්ඨවිය ් තිය නවා යවනම ඒයක ඒක 
ෙරන ලකුණු වග ක.් ඒක තම ි ප්ඨවි ධාතුයව් ධමය , ධමයතාව. ආයප්ෝ 
ධාතුව කිවුවහම අප්ි ආෙනධ්න ලක්ෂණ , වැගියරන ලක්ෂණ  කි නව. 
යත්යජෝ ධාතුව කිවුවහම උණුසුම් ගති  සිසිල් ගත ි කි නව. වාය ෝ 
ධාතුව කිවුවහම කම්ප්න ගති , ෙරන, චංචල ගති. යම් ඔක්යකෝම ධාතු. 
“ධායරතී’ති.” ඒවාය ් ධමයතා තම ි ඔ  යප්න්නන්යන. 

සතිප්ට්ඨායන ගත්තාම එතයකාට කා ානුප්ස්සනායවත් ඔ  
ධමයතා යකාටසක් තිය නවා. ඒක ෙරන ඒයක් සව්ාභාවික ලක්ෂණ 
වග ක් යප්න්වනවා. ඒ වයග්ම යව්ෙනානුප්ස්සනායව 
චිත්තානුප්ස්සනායව ධම්මානුප්ස්සනායව. ඒ නිසා සතර සතිප්ට්ඨායනම 
එක ප්ැත්තකට ෙලනයකාට ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටනවා. ඒ නිසා 
කාටත් යත්යරන තායලකට කි නවා- භාවනා කරනයකාට 
කා ානුප්ස්සනාවට යව්ෙනානුප්ස්සනාවට චිත්තානු ප්ස්සනාවට 
යනාගැයනන සූම යේම ධම්මානුප්ස්සනාවට ගැයනනවා කි ලා සඳහන් 
කරනවා. ඒ නිසා අප්ි කා ානුප්ස්සනාව ඉයගනගන්න යකාට 
කා ානුප්ස්සනායව් සීමා සහිතව යමන්න යම්ක ි කා ානු ප්ස්සනාව. 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව සමීා සහිතව යමන්න යම් ප්රයේශ  
යව්ෙනානුප්ස්සනාව. යම්නන් යම් විදිහට චිත්තානුප්ස්සනාව කවි්වාම, 
එ ින් ොහිර වූ හිතට දැයනන ඕනූම යවන සංසිෙධ්ි ක්, මූලධමය ක්, 
සාමාන කාරණාවක්, ඔක්යකාම වැයටන්යන් ධම්මානුප්ස්සනාවට ි. 
ඒකත් ආධුනික ායග් දැනගැනමී සඳහා, මූලධමය ඤාණ කල්ප්නා කර 
දැනගැනමී සඳහා, ප්ඤ්ච නීවරණ ධමය, උප්ාදාන සක්න්ධ ප්හ, ආ තන 
හ , යොජ්ඣඞ්ග හත, චතුරා ය  සත  ආදී වශය න් මූලික යකාටස් 
ටිකකට කඩලා යප්නන්නව. 
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ඒ නිසා භාවනා ය ෝගාවචර ායග ප්ැත්යතන් ෙලනයකාට 
ධම්මානුප්ස්සනාව ප්ළිිෙඳව මූලධමය දැනීම අප්ිට ඒ ප්රමාණ ට සීමා 
කරනන් ප්ළුුවන්. නීවරණ ප්ිළිෙඳ  ම් දැනීමක් ය ෝගාවචර ා තුළ තිබි  
 ුතු ි. ඒ වයග්ම ප්ඤ්ච උප්ාදාන සක්නධ් විෂය හි  ම් දැනීමක් යප්ාත 
ප්යතන් දැනුමක් යහෝ සාකේඡා කරල දැනමීක ්යහෝ තමන ්ළඟ තිය න්න 
ඕනූ. ආ තන හ  ප්ිළිෙඳව, යොජ්ඣඞ්ග ධමය හත ප්ළිිෙඳව, චතුරා ය 
සත  ප්ිළිෙඳව. යමන්න යම් චතුරා ය සත  ප්ිළිෙඳව යොයහෝම 
යකටි විස්තර ක් සහිත යේශනාව මජ්ඣිම නිකාය ් සතිප්ට්ඨාන මජ්ඣිම 
සූතර  වශය න් සඳහන් යවනවා. චතුරා ය  සත  ඉතාමත් විස්තර 
වශය න් යේශනා කරප්ු එක තම ි දීඝ නිකාය ් දීඝය යේශනා වශය න් 
සඳහන් යවන්යන්. එයහම නැත්නම් ඉතුරැ යකාට්ඨාශ - ඒ කි න්යන 
කා ානුප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා ධම්මානුප්ස්සනා 
 න ඉතිරි යකාට්ඨාශ - දීඝ නකිා , මජ්ඣිම, නකිා  සූතර යෙයකම් 
සමාන ි. චතුරා ය සත  යකාටස තම ි වියශ්ෂය න්ම දීර්ඝ 
විස්තර ක් වශය න් සඳහන් කරන්යන්. ධම්මානුප්ස්සනායව් යම් විදි ට 
‘ක ’, නැත්නම් අප්ි ගුරැ මත ට ගුරැ කුල ට සම්ෙනධ් යවලා ෙලනවා 
නම් කා ානුප්ස්සනායවත් ඇත්තා වූ වාය ා යප්ාට්ඨබ්ෙ ධාතුව කි න 
ආනාප්ාන හැප්ීම යහෝ උෙරය ් ප්ිම්බීම හැකිළමී කි න යෙ කනි් 
සතිප්ට්ඨායනට ෙැහැගත්තාට ප්ස්යස, හිත ඒ අරමුයණ්ම යහාඳට 
නිමග්න යවනයකාට ඉයේම කාලානුරූප්ව යව්ෙනාවල් ප්ළිිෙඳව 
යව්ෙනානුප්ස්සනාව, ඒ වායග්ම අරමුණ ප්වත්වායගන  ූයම්දී 
අරමුණටම නැමීයගන යහෝ අරමුණ සමග ගැටීයගන, එයහම නැතන්ම් 
අරමුණ විෂය හි නිදිමත ආදී ධමය ඇති කරමින් ආදී හියත් ඇති යවන 
යම් යහාල්මන්, රාග ේයව්ෂ යමෝහ ආදී වශය න ්ඇති යවන්නා ව ූයම් 
තත්ත්ව අරමුණට සායප්්ක්ෂකව දැක දැනගැනමී චිත්තානුප්ස්සනාව ි. ඉන් 
ප්රිොහිරව ඇත්තා වූ සි ලල්ම ධම්මානුප්ස්සනාවට වැයටනවා. 

ඒක නිසා කා ානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගත්ත යකනාත් කරමය න් 
භාවනාව වැයඩනයකාට යමෝරනයකාට අතු ඉති විහිදා වැයඩනයකාට 
යම් එක එක අනපු්ස්සනා යකාටස්වලට වැයටනවා. ඒ අනුප්ස්සනා 
යකාටස්වලට වැයටනයකාට භාවනාව ප්ිළිෙඳව දැනීමක් නැති ආධුනික 
ඇත්යතෝ හිතන්යන් භාවනාව එක්යකෝ අවුල් යවලා. එයහම නැත්නම් 
භාවනාව වැරදිලා. එයහම නැත්නම් තමන් භාවනාවට එන්ඩ එනඩ් 
එන්ඩ නුසුදුසු යනායහාබිනා තත්ත්ව කට ප්ත් වුණා කි ල ි. නමුත් 
සතිප්ට්ඨායන කි වලා, නැත්නම් සතිප්ට්ඨායන සාකේඡා කරලා, ඒයක් 
විකාශ  ප්ිළිෙඳව මූලධමය දැනීමක් ඇති යකයනක් නම් ඒ එකම අරමුණක 
හිත යොයහෝ යවලා ප්වත්වායගන  නයකාට ඒ අරමුණත් හිතත් අතර 
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ඇති යවන්නා වූ විවිධාකාර සම්ෙන්ධතා, අරමුණට ප්රි  ගති, අප්රි  ගති, 
අරමුණ ප්වතෙි්දී ොහිර කය ් ප්වතනි්නා වූ යව්ෙනා, අරමුණ ඇසුරැ 
කිරීම නිසා එනන්ා වූ විවිධ යව්ෙනා, අරමුණ විෂය හි ඇත්තා වූ විවිධ 
සඤ්ඤා නිමිති, තව අරමණුු විවිධාකාරය න් අප්ි හැඩ දායගන ගනන් 
හෙන සංස්කරණ  කරන්න හෙන නිසා ඇති වන ගැටලු, යම් සි ල්ලකම් 
භාවනායව් විකාශ ක්. ඒක නිසා භාවනායව් යකළ ප්ැමිණි යකනා, 
අන්තිමටම ධම්මානුප්ස්සනාව දි ුණු යවේච යකනා එක අරමුණකින් 
ෙැසගත්තට, තමන්යග් නවින් ෙක්නා මාගයය ් අතගාප්ු නැති තැනක් 
නැති තරමට සි ල්ලක්ම භාවනා ජාල ට අල්ලාගනන්ට ප්ුළුවන් ශක්ති  
ඇති යවනවා. යම්ක ආධුනික ය ෝගාවචර ා දැනයගනම කරන 
අවස්ථාවක් යනයම ි. නමතු් දැනගැනීයමන් යලාකු චිත්ත ශක්ති ක් ඇති 
යවනවා. යලාකු මධ ය ක් උප්දිනවා. යම් භාවනා කරම  අප්ි එක 
ඕළාරික ධාතු යකාට්ඨාස කින් ප්ටන් අරගත්තාට අවසායන ඒක නාම 
රූප් ක ින යකාට්ඨාශ යෙකමත් ඒ සූම යෙ ක ් ප්ිළිෙඳව සවිස්තර 
වශය නුත් කරමකරමය න් කරමකරමය න් ප්ැතියරනවා. 

යම්යකදි සති  කි න මචතසික ත් එක්ක ගළප්ලා ෙැලුයවාත්, 
හුඟයෙයනක් දැනටමත් සත ි ප්ළිිෙඳව අවයෙෝධ ක් ඇති ඇත්යතෝ නිසා, 
සති  ප්ිහිටුවීමට අප් ිගන්නා උත්සාහ  හැම යවලායව්ම සාථයක යවනව 
යනයම ි. වියශ්ෂය න් මුල් මුල් අවස්ථාවල ආනාප්ාන සති  වශය න් 
යහෝ උෙරය ් ප්ිම්බීම හැකිළමී වශය න් යහෝ හිත ති න්න හැදුවාට 
යොයහෝ විට සති  අඛණ්ඩව එන්යන් නූ. නමුත් උත්සාහ කරයගන 
කරයගන  නයකාට ඒක ස්වාීනව මුල් ෙහින්න ප්ටන්ගනන්වා. අප්ි 
හිතන තායලට යනයව ි. නමුත් අප් ිය ාෙන උත්සාහ ට සමානුප්ාතිකව 
කරමකරමය න් කරමකරමය න් සති  තමන්යග් නිසිනින්යෙ ් වැයඩන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. යමන්න යම් සතිය ් එක ගති ක් තිය නවා, සති  
කවදාක්වත් කූයකාස්සන් ගහයගන අඬහැර ප්ායගන එළි ට එන්යන් 
නූ. යහාඳයටෝම සුදුසු වාතාවරණ  ලැෙුණට ප්ස්යස් එ ා යහමිහිට ඒ 
ස්ථායන් ෙල  තහවුරැ කරගන්නවා. හැෙැ ි කලයකායලාප්්ප්න් 
කරන්යන නූ. කූගහන්යන ්නූ. අඬහැර ප්ාන්යන් නූ. ඕන්න මම ක  
ඇල්ලුවා ක ිලා එයහම ඉදිරිප්ත් යවන්යන් නූ. නමුත් සතිය ් තිය නවා 
ඒ හා සමාන සමාන්තර ගති ක්.  ම් යවලාවක  ම් යෙ ක් ප්ිළිෙඳව 
සති  ප්ිහිටි ා නම් ඒක කවදාක්වත් ආය  අමතක යවනය්නත් නූ. සති  
අල්ලාගත්තා වූ ඉඩම යවන කවදාකවත් කාටවත් යෙනය්නත් නූ. ආන්න 
යම් විදි ට ෙැලූ ෙැල්මට යප්්න්යන් තියර් ප්ිටිප්ස්යස ්ඉන්න යකයනක් 
වයග්. එයහම නැත්නම් අකරි ව අසංස්කාරිකව සිදු යවන යෙ ක් වයග්. 
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ආන්න එයහම යව්ගන යව්ගන  නයකාට කරමය න් කරමය න් 
සති  තමන්යග් ක්යෂ්තර  යලාකු කරයගන යලාකු කරයගන  නයකාට 
ආන්න ඒ ඇති යවන ඉඩප්ාඩුව තුළ යව්දිකාව තුළ තම  ිසම්ප්ජඤ්ඤ  
කි න ප්රඥාව වැයඩනන් ප්ටන්ගන්යන්. යමයහම වැයඩනයකාට 
අවසානය ් ඒ මළුු රාජ ම, ඒ මුළු යලෞකික යලෝයකෝත්තර සූම 
ක්යෂ්තර ක් ප්ුරාම ප්දුුමාකාරව වැයඩනවා. යම් නිසා සති  වැඩීයම් 
යකළවර යමේචර ි කි ලා අවකාශ වශය න් විශ්ව  යහෝ කාල 
වශය න් තුන් කාලය ් යකා ි ප්ැත්තකෙ කි ලා යකළවරක් කරනන් ෙූ. 
ඒ නිසා ධමයය ් ගැඹුර යමේචර ි ක ිලා ක ිනන් ෙූ. අවයෙෝධ ඤාණ  
වැයඩනයකාට සති  දිගනි ්දිගටම දිගින ්දිගටම වැයඩනවා. අන්න ඒ 
වයග් අකමණ් වයග් අකරි  වායග් කරි ාත්මක යවන ගති ක් තිෙුණාට 
සති  ඉතාමත්ම සකරි ව කරි ාත්මක යවනවා. කවදාකවත් සති  
ප්ිහිටුවාගත්ත යෙ ක් ආ ි අමතක කරන්න ෙූ. නමුත් සතිය න් යහාඳට, 
ආ ාසය න් උනනද්ුයවන ්ප්ිහිටුවාගත්ත සති , යහාඳට වැඩ කරයගන 
 නයකාට නැවතත් යකයලස් ධමය ප්හළ යවනවා වයග් ගත ිකුත් 
යප්්නවා. නැවතත් තමනය්ග් අඩුප්ාඩුකම් ඉසම්තු යවනවා වයග් 
ගති කුත් යප්්නවා. එල්යල් නැති වූණා වයග් ගති කුත් යප්්නවා. අරමුණු 
යොඳ යව්ගන  නන්ා වයග් ගති කුත් යප්්නව. එතයකාට ආ ි සැක 
සියතනවා. මුල් කායල් යොයහෝම ඍජුව සරල යර්ඛී ව වැඩිේච සති  
දැන් කැඩිලායෙෝ! දැන් යොඳ යවලායෙෝ! වලම්ත් යවලායෙෝ! ක ිලා සති  
ප්ිළිෙඳව ක ිවලා අහලා නැති ඇත්යතෝ සතිප්ට්ඨායන ගැන අහලා නැති 
ඇත්යතෝ වයග්, සතිය ් වඩා වධයන  වීම ප්ිළිෙඳව කනස්සලු කරනවා. 

ඒක උප්මාවකට කි නවා නම් යප්ාඩි ෙරැයවක් වැයඩනයකාට 
යොයහෝම හුරතල් කරයගන අම්මත් එක්ක සුහෙව ගත කළත් වරින් වර 
ඒ ෙරැවා රෑ මැෙ කූගහන්න ප්ටන්ගන්නවා. කූම කන්යන් නැතිව ඉන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. ඇඟ උණ නගිනවා. නා නා ප්රකාර විදිය ් වියලෝප්න 
ප්ානයකාට ෙරැවන ් හැදීම ප්ිළිෙඳ ප්රිච ක් නැති මව්වරැ කලෙල 
යවනවා. නමුත් ෙරැවන් හෙලා හුරැ අම්මලා ෙන්නවා ඒ ෙරැවා එක්යකෝ 
කිරි බිබී ඉඳලා ඝන ආහාර ගනන් ප්ටන් අරගනන්යකාට යමයහම 
යවනස්කම් වග ක් ශරීරය  ඇති යවනවා. ෙත් එනයකාට යමයහම 
යවනස්කම් වග ක් එනවා. අන්න ඒ වයග් ඒ ෙරැවා ඇවිදිනයකාට, අරව 
යම්ව යප්ායළායව් තිය න යේවල් අහුලයගන කන්න ප්ටන්ගන්නයකාට 
යම් වයග් යවනසක්ම් යවනවා. ඒ යවනසක්ම් ඒ ෙරැවායග් වධයන 
අවස්ථා මිස ඒ ෙරැවායග් යනාප්නත්කමකව්ත් අම්මායග් 
යනාසැලකිල්ලක්වත් කාලය න් ඍතුයවන ් යෙවි න්යගන් 
 ක්ෂ න්යගන් යප්ර්ත න්යගන් ෙැල්මක්වත් යනයව ි. හැයෙන ෙරැවායග් 
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ඒ මට්ටම් එයහම තම ි. ඒ ෙරැව අර මව එකම සරණ එකම ප්ිහිට එකම 
ආරක්ෂාව වශය න ් කරයගන හිටි ට,  ම් ෙවසක ඒ ෙරැවා ලිංගික 
ප්රිණති ට ආවට ප්ස්යස් ඒ ෙරැවා යෙමව්ප් ින්යගන් යවන් වීම 
අවශ කරනවා. එයහම නුදුන්යනාත් යෙමව්ප්ි න්ට මවර කරනවා. 
එතයකාට යෙමව්ප්ිය ෝ ෙක්ෂ නම්, ෙරහ්ම විහරණ ධමය වඩලා තිය නවා 
නම් උයප්්ක්ෂා යවනවා. දැනගන්නවා ඒ ෙරැවා දැන ්ස්වාීනව තමන්යග් 
ජීවිත  ප්ටන්ගනන් ි හෙනය්න්. ඒ ලිංගික ප්රිණති ට එනකන්, ආහාර 
ජීණය ප්ේධති  හැයෙනකන,් ඇස කණ දිව නාස  ක  යමෝරනකන්, 
ප්ුදුමාකාර විදි ට මව්ප්ි න් විෂය හි වගකමී් ෙරන ඇත්තන් විෂය හි 
යලාකු  ැප්ීමක් යප්නන්නව. නමුත් ඒක යහාඳට හැදුණා නම් මුල් 
කාලය ් යොයහෝම ඉක්මනට ඒ ෙරැවා ලිංගික ප්රිණති ට ඇවිල්ලා 
ඉන්ද්රි  ධමය ඒ වයග්ම ශිල්ප් ශාස්තර ඉයගනයගන යලාකු ආශාවක් ඇති 
කරනවා සව්ාීන යවන්න. එතයකාට යලාකු ොධාවක ්යවන්න ප්ුළුවන් 
යෙමව්ප්ිය ෝ ඕනූවට වඩා ආරක්ෂා කරනන් ගත්යතාත්. ආන්න ඒ වයග් 
තම ි සති  වැයඩනයකාටත්. ඉස්යසල්ලා ඉස්යසල්ලා ය ෝගාවචර ායග 
සති  කිරි බිබී වයග් තම ි වැයඩන්යන්. සති  වැඩීයගන  ම් කිසි 
මට්ටමකට ආවට ප්ස්යස ් ය ෝගාවචර ාටම ප් නි ් ගහන්න හෙනවා. 
ය ෝගාවචර ාටම යප්්න්ට අමුතු වැඩ එක එක වියලෝප්න වැඩ කරනන් 
ප්ටන් අරගන්නවා. එතයකාට යත්රැම් අරගනන් ඕනූ සති  අතු ඉති 
ඉහිදී විහිදීයගන වැයඩනයකාට යව්ෙනානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා 
ධම්මානුප්ස්සනා වශය න ් සතිය ් වධයනය ්දී යම් වායග් හුරතල් 
ප්ානවා. යම් වයග් හිතුවකක්ාරකම් කරනවා. ඒ යහාඳට හැයෙන එකායග් 
හැටි. 

ඒක නිසා සතපි්ට්ඨාන  ප්ළිිෙඳව ෙණ අහලා තිය න එක හරි 
වටිනවා. එයහම යනාවුයණාත් අප්ි භාවනායව් ඉදිරි ට  ෙද්ිත් වැරදි 
අෙහසකින් ප්ැරදිේච අෙහසින් කල් ගත කරන්න ඉඩ තිය නවා දැන් 
මයග් භාවනාව දුවයල ි, සමාධි  දුවයල ි, සති  දුවයල ි කි ලා. එතැනදීත් 
දැන් අප්ි කා ානපු්ස්සනාව ගනන්යකාට, ඊගාවට විස්තර වශය න් 
කා ානුප්ස්සනාව කරනයකාට ආනාප්ාන  දියග් කරමය න් 
කා ානුප්ස්සනාව ෙස්සන හැටි ගිරිමානන්ෙ සූතර , ආනාප්ානසති සූතර  
ආදී සූතරවලදී හමු යවනවා. චිත්තානුප්ස්සනායව්දී ලකණුු යප්යනන්නට 
ප්ටන් අරගනන්වා. ඉස්යසල්ලාම දුක්ඛ යව්ෙනාව තම ි සතිමත් වීම 
සඳහා ගත කරන්යන.් සති  ප්ිහිටුවන්යන්. දුක්ඛ යව්ෙනායව්දී සති  
සාථයක යවනයකාට සුඛ යව්ෙනාවකට හැයරනවා. චිතත්ානුප්ස්සනායව්දී 
“උප් පන්නං කාම විතක්කං” උප්න්නා වූ කාම විතකය විහිංසා විතකය වයග් 
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යේවල්වලට තම ි සති  ප්ිහිටුවන්යන.් එතයකාට කරමය න් එවුව 
යනක්කම්ම සංකලප්් ආදී යහාඳ ප්ැත්තට හැයරනවා. ආ ිත් සැර ක් 
ධම්මානුප්ස්සනාවට ආවට ප්ස්යසත් ඉස්යසල්ලාම හිත ය ාෙන්නට 
තිය න්යන් නවීරණවලට. ප්ඤ්චනීවරණ ධමය විෂය ් තම ි “සතිමා 
වි්නයය ්ලා්ක අභිජ්ඣා ්ොමනස්සං” වශය න් අර ධෘව ප්ෙ  
නැවතත් ය ාෙවන්න යවන්යන්. ඒ නිසා ඒ අරමණුත් සමහර විටක 
යහාඳට මූණට මූණ දාලා හටිිනවා. නැත්නම් භාවනායව් යහාඳට විනාඩි 
ප්හයළාවක් විස්සක් තිහක ්නිසිනනි්යේ දැන් භාවනාව  නවා. එයහම 
 ේදීත් අරමුණත් සමහර යවලාවට යප්යනේදීත් අරමණු විෂය හි යහෝ 
කැමැත්ත ප්හළ යවන්න ඉඩ තිය නවා. එයහම නැත්නම් අරමුණ 
 ටප්ත් කරයගන සාමාන කාම යලෝකය  ් රූප් ශේෙ ගන්ධ රස 
විෂය හි කාමේඡන්ෙ  ප්හළ යවන්න ඉඩ තිය නවා. 

ඒ නිසා යම් යෙකම සති  වඩා වධයන  වීයම්, සති  යහාඳ අලුත් 
ක්යෂ්තර ක වැඩ කරනන්  ූයම් ලකුණු. එයහම නැතිව දැන් අලුයතන් 
මට කාම  ප්හළ යවනන් ප්ටන්ගත්තා, අලුයතන් මට ඉන්ද්රි  සංවර  
නැති වුණා, මයග් හියත් සීල  කැඩුණා, යනාසන්සුන් වුණා ක ිලා 
ප්ශ්චාත්තාප් යවන්න යෙ ක් යනයව ි. එයතන්දී දැනගන්ට ඕනූ සති  
දැන් අරමුණ අල්ලාගැනීයමන්, නැත්නම් අරමුණත් සමග මූණට මූණ 
දාලා සිටීයම් තිය න මූලික වැයේ කරලා අරමුණට අභිමුඛ යවලා, ඒ 
අභිමුඛ වුණා වූ අරමුණ මත ආශාව ප්හළ යවන්න ප්ුළුවන්. එයහම 
නැත්නම් අරමුයණන් ප්රිොහිරව ප්ිටතින් ප්ැමියණනන්ා වූ අරමුණකට 
යහෝ ආශා කරන්න ප්ළුුවන්. යම්ක ි, භාවනා යනාකරප්ු යකයනක් 
අරමුයණ් හිත ති ායගන අරමුණක් අභමිුඛ කරන්න  නයකාට ඇති 
යවන්නා වු ොධාවලු ි අතර යලාකු යවනසක් තිය නවා. ඒක 
ය ෝගාවචර ා දැනගනන් ඕනූ. යමාකකේ? යම් කි න භාවනායව් සති 
දි ුණුයව්දී අතරමැෙදී මතු යවන්නා වූ යම් කාම අරමුණවුලදී ප්ැහැදිලිවම 
තමන්ට යප්්නවා, අරමුණ හියත් ප්වතිෙද්ීම ොහිරව එන්යන ් එක 
ප්ැත්තකින් කාම අරමුණු. භාවනා කරනන් ඉස්සල්ලා නම් අරමුණක හිත 
ප්ිහිටුවන්යනම නැතිව අරමුණ අකා මකා දාලා තම  ිකාම අරමුණු මතු 
යවන්යන්. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා සතිය ්  ම් කිසි වධයන ක් ඇතිව 
කාම අරමුණු මතු වුණාම යහාඳට සැලකිල්යලන් ෙලන්න ඕනූ මට 
යමයතන්ට එනකම් උෙව් උප්කාර කරගත්තා වූ මූල කමයස්ථාන  සියත් 
ප්වතිේදීමෙ, මූල කමයස්ථාන ට අභිමුඛව ප්වතිෙද්ීමෙ, යම් ආශාදී ධමය 
ප්හළ යවන්යන්? එයහම නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  හාත්ප්සින්ම  ට 
යවලා මැකිලා ගි  යවලාවකෙ? කි ලා. 
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යම් කාරණාව කමටහන් සුෙධ් කරන යවලායව්දී සාකේඡා කරලා 
මතු කරගත්යතාත් ය ෝගාවචර ා ඊගාව ප් යඞ්ක ට ගිහිල්ලා භාවනා 
කරනයකාට අරමුණ දියග්ම ටික යවලාවක් ගිහිල්ලා ඒ අරමුයණ් අප්රකට 
භාව, අරමුයණ් සිත් ගනන්ාසුලු ෙව නැතිකම ආදී ධමය නිසා ඒ අතරතුයර් 
ප්හළ යවන්නා වූ ොහිර රූප් ශේෙ ගන්ධ රස විෂය හි හිත ඇදිලා 
ගිහිල්ලා කාමේඡන්ෙ ට වැයටන්න හෙන යකාට යහාඳටම කලෙල 
යවන්යන් නැතිව වියව්කවී කලප්්නා කරලා ෙලලා යම් යවලායව් 
ඇත්තටම අරමුණ තිය ේදීමෙ යම් ොහිර අරමුණුවලට හිත  න්යන්? 
නැත්නම් අරමුණ සම්ප්ූණය නැේෙ? කි ල යහා ල ෙලලා දැක්යකාත්, 
ඇත්තටම යම් යවලායව් හියත් ප්ැත්තක මූල කමයසථ්ාන  තිය නව ි 
කි ලා ඒක සරණ ගිය ාත්, අන්න ය ෝගාවචර ාට යෙයවනි වතාවටත් 
යත්යරන්න ප්ටන්ගන්නවා සතිය ් තිය න්නා වූ ආරක්ඛ පච්චුපට්ඨානය. 
සති  හරි ට මූල කමයස්ථාන ට ය යෙව්වා නම් ආය ත් හිත 
නීවරණ න්යගන් ආරක්ෂා යවනවා. යලාකු ආරක්ෂාවක් ඇති යවනව. 
හරි ට අර අම්මත් එකක් හුරතල් කර කර ඉන්න ෙරැවා ටියකන් ටික 
ඇවිෙල ෙඟලන්න ප්ටන් අරගත්තට ප්ස්යස අම්ම කරන්යන ඒ ෙරැවාට 
ටිකක් යසල්ලම් කරන්න දීලා හාල් ගරනවා. යප්ාල් ගානවා. මිරිස් 
අඹරනවා. තව නා නා ප්රකාර කට ුතු කරනවා. නමුත් එයහම 
කරනයකාට ෙරැවා තුවාල ක් අයරයහ යමයහ කරගත්යතාත් භ  යේකට 
ආයවාත් දුවයගන එනවා ආ ි සැර ක් අම්මා ගාවට. එතයකාට 
ඉස්යසල්ලා අම්මා යකරැයව් සම්ප්ූණය ෙරැවාටම සි  ට සි  ක්ම හිත 
දාලා වැඩ කරප්ු එක ි. දැන් එයහම යනයව ි. ෙරැවාට එක ඇහැක් 
ති ායගන එක ඇහැක් තමන් කරන වැයේට ය ාදායගන ඉන්න ප්ළුුවන්. 
එයහම නැතිව යගවල ්යදාරවල්වල වැඩ ඉවර කරන්න ෙූ. ඒ යවලාවට 
ෙරැව යමානවා හරි ආක්ෂාවක ් ඕනූ වුයණාත් විගහට එනවා. 
ඉස්යසල්ලා හිතන්යන් අම්මයගන් ඈතට ගිහිල්ලා මට ඕනූ තායලට 
යසල්ලම් කරනන් ඕනූ ක ිලා. නමුත් එයතනද්ී භ ක් තිගැසම්ක් ඇති 
වුයණාත් දුවයගන ඇවිල්ලා අම්මයග් සාරි යප්ායට් එල්යලනව වායග් 
අප්ි හිත හදාගන්න ඕනූ. 

අරමුයණ්ම හිත ෙැහැයගන  නයකාට අරමුයණ් හිත ප්වතිේදීම 
ශේෙත් ඇයහනවා, යව්ෙනත් දැයනනවා, සිතිවිලති් එනවා, රූප්ත් 
යප්්නවා. ඒව එකක්වත් ගණන්ගන්යන් නැතිව අරමුයණ්ම ඉන්නවා නම් 
ආරක්ෂා යවනවා. එයහම නැතිව හිත යනාසන්ඩාල යවලා නනන්ත්තාර 
යවලා අර ොහිර අරමුණකට  න්න හෙනයකාට යොයහෝ විට, අභිනතං 
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චිත්තං රාගානුපතිතං25 කි නව, ඒ අරමුණකට අභනිත භාව ක් ඇති 
වුයණාත් රාග  අනුව වැයටනවා. වැයටනයකාටම සලකා ෙැලුයවාත් 
අම්මා යප්්නන් ඉන්නවෙ යප්්න යතක් මානය ්? එයහම නැත්නම් මූල 
කමයස්ථාන  යප්්නන් තිබිලා මුල කමයස්ථානය ් සරණ යහව්යවාත් වහාම 
නීවරණ ධමය  ටප්ත් යවන ගති කට ප්ත් යවනවා. කාමේඡන්ෙ  විතරක් 
යනයව ි, වාප්ාෙ ථීනමිෙධ් උේෙේච කුක්කුේච විචිකිේඡා කි න සූම 
යේකම, ය ෝගාවචර ායග ් තීක්ෂණ ප්රඥාව, සුතම  ඤාණ , භාවනා 
කමයස්ථානය ් සුත අනුගග්හිත  ලැයෙනවා නම්, යම් විදි ට හිත මූල 
කමයස්ථානය ් ප්වතිේදී වටප්ිට තිය න යේවල් ගැන  ම් ප්රමාණ කට 
අවධාන ට ප්ත් යවලා ඒවාය ් ඇලීගත්යතාත් ගැලගීත්යතාත් වහාම 
නැවත මූල කමයස්ථානය ් සරණ යසා ලා අභිමුඛ යවේච ගමන් සතිය ් 
ප්රකට භාව ත් අරමුයණ් ප්රකට භාව ත් භාවනායව් මධම ප්රතිප්දාවත් 
යහාඳට ප්ැහැයෙන්ට ප්ටන්ගන්නවා. ඒ නිසා නීවරණ ඒ යවලායව් මතු 
වීම ස්වාභාවික ි. ඒ නීවරණ ප්ිළිෙඳව දැනගැනමී ඍජු නීවරණ ප්ළිිෙඳ 
දැනගැනමීක් යහෝ සෘජු අරමුණ ප්ළිිෙඳව දැනගැනීමක ්යනයව ි. යෙකම 
එක වර දැනගැනමීක් වයග් යෙ ක්. 

යම් යවලාවට ය ෝගාවචර ාට ඒ නිසා විශාල මූලධමයම  
දැනුමක්, යලාකු ආත්ම විශව්ාස ක්, ඒ වයග්ම යප්ර යම්වායග් යේවල් 
කරලා හරි ගිහිල්ලා හිතට ඇති යවේච ප්රිච ක් තිය නවා නම්, නැවත 
නැවතත් භාවනායව් ප්ුදුමාකාර ධමය ඕජාවක් ධමය රස ක් මතු යවන්න 
ප්ටන්ගන්නවා. හැෙැ ි ඒ තරම් තීක්ෂණ ෙුේධි  තෙිුණත් ඉතාමත්ම 
ආරක්ෂාකාරීව උප්යෙස් යෙන්න ප්ුළුවන ් නිතර සාකේඡා කරන්යන ි 
කි ල. ඒ යවන යේ, අරමණු ප්වතිේදීෙ යම් ොහිර අරමුණු එන්යන්? 
එයහම තිය ෙද්ී ොහිර අරමණුුවල මත් යවනවෙ? එයහම යවේචහම හිත 
යමාකෙ කරන්යන?් තමන් කළ  ුත්යත් යමාකක්ෙ? යමාකකේ  ුතකුම? 
යමාකක්ෙ වගකීම? ක ින එක සාකේඡා කරනයකාට අහයගන ඉන්න 
අ ට ප්වා ඒ සාකේඡායවන් යලාකු මධ ය ක් උප්දිනවා. යම් වැටි 
වැටී නැගිටින්න හිතක් හෙන හැටි. අසූචි රත්තරන් යෙක දුනන්ට ප්ස්යස 
යම්ක අසූචි යම්ක රත්තරන් කි ල යවන් කරනන් දැනගනන් හැටි. යම් 
කි න්යන් සති  සම්ප්ජඤඤ් ට ඉඩ යෙන හැටි. එක වැඩක් කර කර 
ඉන්නයකාට තව වැඩක් මතු යවනවා. ඒ වැයේට  න්නට අප්ි අර කලින් 
කිව්ව විදි ට සාත්ථක සම්ප්ජඤ්ඤ , සප්ප්ා  සම්ප්ජඤ්ඤ  වශය න් 
කල්ප්නා කරල මූල කමයස්ථාන  අතනූර ප්වත්වන එකෙ ෙක්ෂකම, 

                                                           
25 ඛුේෙකනිකා , මහා වර්ග , ආනාප්ානසති කථා, උප්ක්කියල්ස ඥාණ, තෘතී  
ශට්ක  



  10-වන ධමය යේශන . 
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එයහම නැතන්ම් යම් ප්ළුුවන්කම තිෙුණාට ඒ එන යේවල් දැකගන්න 
එකෙ වැයේ? ක ිල අමුතු වැඩ යෙකක් එක වර කිරීයම් ශක්ති ක් වායග, 
වැඩ යගාඩක් කරන්න කවි්වාම ප්රධාන වැයේ යතෝරයගන ඒ වැයේ 
කරන අතර අනිත් වැඩ සිේෙ යවන්න අරින ගති , එයහම නැත්නම් ඒ 
වැඩවලට ඇඟිලිගහල අවලු් කරගන්නවෙ කි න ගත ි, ය ෝගාවචර ා 
විසිනම් දි ුණු කරගත  ුත්තක් නිසා සවයඥ න් වහන්යස් යේශනා කරල 
තිය නවා “තු්ම්හහි කිච්චං ආතප්පං අක්ඛාතා්රා තථාගතා”26 උඹලායග් 
කට ුතු ටික උඹලාම කරගන්න. සවයඥ න් වහන්යස් මාගය  යප්න්වනවා 
විතර ි. 

ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනාවට  නයකාට යමයතක් කරයගන ආප්ු 
කා  යව්ෙනා චිත්ත ක ින යකාටස්වල යලාකු ප්රිච ක් යලාකු 
අත්දැකීමක් අවශ යවනවා. ඒ වායග්ම මූල ධමය ප්ිළිෙඳව සූයහන 
තල්ලුවක් මූලධමයවලනි් යලාකු ප්ිටිවහලක් අවශ යවනවා. අවශ වුණත් 
යමතනදී නීවරණ ප්ිළෙිඳව ි කථා කරනන් යවන්යන්, නීවරණවල මතු 
වීමක් යවනවා කි න එක යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනූ. යම් ගති  
සමථය ්දී ගනන් ෙූ. ඒ යමාකෙ? ප්ූණය ධාන සමාප්ත්ති කට ගි ාට 
ප්ස්යස නීවරණත් එක්ක අතගගා කට ුතු කරන්න යවලාවක් එන්යන 
නූ. ආයවාත් ඒ ලකුයණනම් ධාන  බියඳනවා. ඒ නසිා යම් කට ුත්ත 
කරනන් ප්ළුුවන් යවන්යන් ක්ෂණික සමාධිය ්ම ප්මණ ි. ඛණමත්තට්ික 
සමාිය. ඒක නිසා විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ාට ක්ෂණික සමාධි  කි ලා 
එකක ්තිය නවා. සමථ ය ෝගාවචර ාත් දැනගන්න ඕනූ යම් ප්ි වර 
ති න්ට නම්, යමාකකේ ක්ෂණික සමාධි  කි න්යන්? විප්ස්සනා 
ය ෝගාවචර ා කා ානුප්සස්නා ආදී වශය න් ඒ ඒ ප්රඥප්්ති අරමුණකට 
හිත ති ලා ඒ අරමුණ දියග්ම කට ුතු කරනයකාට ඉස්යසල්ලා අරමුණ 
ෙප්යන ෙමාගනන්වා. අරමණු වශී කරගන්නවා. අරමුණට මූණ දීලා 
අල්ලාගන්න එක, යලාකු සමථම  ප්ර ත්න ක ජ  ගැනමීක.් ඒ කරේදී 
තමන් ෙලායගන ඉන්නා වූ සමථ අරමුණ, ප්ිම්බීම හැකිළමී යහෝ 
ආනාප්ාන  මත ය ෝගාවචර ාට අවස්ථා යෙකකට ඉඩ සැලයසනවා. 
එකක ්තම ි සම්මුති වශය න් ප්ිම්බීම හැකළිීම වශය න් යහෝ ඇතුල් 
වීම ප්ිට වීම වශය න් ෙකිනන්ා වූ, සාමාන යකයනකුට යප්නන්ලා 
යෙන්න ප්ළුුවන් සම්මුති අරමුණ - ප්මි්බීම හැකිළමී යහෝ ආනාප්ාන . ඒ 
වායග්ම යමයතන්ට  නයකාට ඒ අරමුයණන්ම මත ුයවන්නා ව ූධාතු 
මනසිකාර ත් සූයහන්න වධයන  යවලා. ප්ිම්බීම හැකිළමී කි ල 
කි න්යන, ආනාප්ාන  කි ල කි න්යන, අප්ි අර කලින් ක ිාප්ු ප්ඨවි 

                                                           
26 ධම්මප්ෙ , මග්ග වර්ග  



මහා සතිප්ට්ඨාන සූතර යේශනාව  
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ධාතුයව් ඇත්තා වූ ලකුණු. ආයප්ෝ යත්යජෝ වාය ෝ ෙක්වන ලකුණු. ඒ 
නිසා එහි ඇත්තා වූ ධාතු මනසිකාර යකාටස්, යතරයප්න තෙ යවන ගති, 
උණුසුම් සිසිල් ගති, කම්ප්න චංචල ගති, වැගියරන ප්ිඬු කරන ගති, 
යහාඳට යප්්න්න ප්ටන් අර ගන්නවා. ඒ නිසා වයරක ධාතු මනසිකාර  
දිහාවට හිත  නවා, වයරක සම්මුති වශය න් යප්්න ප්ිම්බීම හැකළිීම 
නැත්නම් ආනාප්ාන  දිහාවට හිත  නවා කි ලා යමන්න යම් යෙක මතු 
යවේච යවලායව්දී ය ෝගාවචර ා යහාඳට මතක ති ාගන්න ඕනූ ොහිර 
අරමුණට වැඩිප්ුර යනාගිහින් හැකි තාක් දුරට අර සම්මුති අරමුයණ්ම, 
ධාතු මනසිකාර  දැක්කත ් යමයනහි යනාකර ෙකින මට්ටම ප්මණට 
නතර කරගන්න ඕනි. යම් යවලායව් මට ප්ිම්බීම යප්්න්යන් තෙ වීමක් 
වශය න් ෙුරැල් වීමක් වශය න් සැහැලල්ු වීමක ්වශය න්. නමුත් හැකි 
තාක් දුරට ප්ිම්බීම හැකිළමීටම හිත ප්රී ප්ීර ෙලමින ්ප්ිම්බීම හැකිළීම 
වශය න් යමයනහි කරනන් ප්ටන් අරගත්යතාත් තව තවත් ධාතු 
මනසිකාර  ප්ිළිෙඳව යලාකු සි ුම් තත්ත්වවලට  නවා. ඒ විතරක් 
යනයව ි සම්මුති අරමුණ මත යලාකු ගැඹුරකට යලාකු සමාධි ගැඹුරකට 
 නවා. යම් යවලායව්දී - අප්ි ගත්යතාත් ප්ිම්බීම හැකිළමී කි ලා - ප්මි්බීම 
හැකිළමී කි ලා යමයනහි කරනවා, නමුත් ප්ිම්බීම හැකිළමී නිසා මතු 
යවන්නා වූ තෙ යවන උණුසුම් ගති, සමහර විට ආයලෝක, සමහර විට 
සැහැල්ලු ගති, ප්රයේශ  ප්ුරාම ප්ැතිරිලා තිය නවා. එතයකාට ඒ 
යෙයකන්, අර යගයවමින් නැති යවමින් ප්වතින්නා ව ූප්ිම්බීම හැකිළමීම 
ප්ීර ප්ීර මතු කරමින් එහමි ය ෙවීම තම ි උප්යේශ . නමුත් යම් යෙකම 
තිය ේදී ොහිර ශේෙ ඇයහන්නත් ප්ුළුවන.් සිතිවිලි එන්නත් ප්ුළුවන්. 
කය ් යව්ෙනා එන්නත් ප්ළුුවන.් ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා දැන් අවස්ථා 
යෙකතුනක් අයත් දුරින් ත ිායගන යෙකතුනම තමන්යග් ප්ාලන ට නතු 
කරයගන වැඩ කරයගන  නයකාට යම් තත්ත්ව යෙකතුනම සමාන ි 
කි ලා හිතුයවාත් ප්ැටයලනවා. යමයතන්දී යහාඳට ධම්මානුප්ස්සනාව 
ය ෙයවන්නට ඕනූ. මූල කමයස්ථානය ් මූල ස්වරූප් ම යතෝරයතෝරා 
යත්රැම්ගනන් ඕනූ. ධාත ුමනසිකාර  යමයනහි කරන්න නරක .ි ඒ 
යවලායව්දී මූල කමයස්ථානය ් මූල ස්වරූප්  යප්්නවා නම් ශේෙ 
යමයනහි කරන්නත් නරක ි. යව්ෙනා යමයනහි කරනන්ත් නරක ි. 
සිතිවිලි යමයනහි කරන්නත් නරක .ි යමාකෙ? එව්වා එන්යන්  නඩ්. 
ප්රධාන වශය න් ොධා කරන්යන නූ. මූල කමයස්ථාන  යප්රළලා 
අරින්යන් නූ. මූල කමයස්ථාන  තිය නවා. 

ආන්න එයහම නම් ඒ දැක්කා වූ මූල ස්වභාව ම ප්රඥප්්ති 
වශය න්ම හැක ි තාක් දුරට යමයනහ ි කරනන් ප්ළුුවන් නම් 
ය ෝගාවචර ා යත්රැම්ගනවීි ඉස්සර යවලා තමන් යොයහෝම ඉක්මනට 



  10-වන ධමය යේශන . 
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දැයනනවා දැයනනවා ක ිල යමයනහි කරන්න ඉක්මන් යවලා තිය නවා. 
දැන් එේචර ඉක්මනට දැයනනවා දැයනනවා කි ල යමයනහි කරන්යන 
නැතිව හැකි තාක් දුරට මූල කමයස්ථාන  ප්ිම්බීම හැකිළමී වශය න් 
යමයනහි කළ  ුත ුි. යමයනහි කරන්න ප්ළුුවන්. මට දැන ්ඒ හැක ිාව 
තිය නවා ක ිල ෙවසින් ෙවස ෙවසනි් ෙවස තමන්යග් ශක්ති  දි ුණු 
කරනවා. ඒ දි ුණු කරන්ඩ කරන්ඩ ය ෝගාවචර ාට යප්්නවා යමන්න 
යම් ආකාර ට මූල කමයස්ථානය ් ප්රඥප්්ති  මතම හැකි තාක් යමයනහි 
කරන තාක් කල් නීවරණ යකාේචර ආවත් ඒ නීවරණවලින් ප්ුදුමාකාර 
ආරක්ෂාවක් ඇති යවනවා. ඕනූ යවලාවක ප්ළුුවන් තමන්ට නීවරණ 
ප්ැත්තට හැරිල ෙලලා ඕනූ නම් නීවරණ එක්ක ටිකක් යවලා යසල්ලම් 
කරලා නන්නත්තාර යවලා ආය ත් මූල කමයස්ථානය ්, ධාතුවලට 
යනයව ි, මූල කමයස්ථානය ් ප්රඥප්්ත ිටම හිත ය දුයවාත් නීවරණ 
නිකම්ම නිකම් නිලීන යවලා, සාමාන වචනය න ්කි නවා නම් ප්ච 
යවලා ආප්හු  න හැටි දැකගන්න ප්ුළුවන්. ඉතින ් යමයතන්ට එන 
අවස්ථායව්දී ය ෝගාවචර ා හුඟක් ඉන්යන් එයලාව යමයලාව යෙක 
අතරමැෙ. ප්රඥප්්ති සත ත් ප්රමාථය සත ත් අතරමැෙ නිසා හුඟක් 
ආධුනික  ි. ක ිනන් යත්යරන්යන් නූ ය ෝගාවචර ාට යම්ක. කිව්වත් 
යෙන උප්යේශ  වැටයහන්යන් නූ. ඒක නිසා හිත ඇත්තටම ප්වතින්යන් 
මූල කමයස්ථානය ් ප්රඥප්්තයි ්ෙ, නැත්නම් මූල කමයස්ථාන  විසනි්ම ඇති 
කරනන්ා වූ ධාතු තලවලෙ, එයහම නැතිනම් සම්ප්ූණය ප්රිොහිර වූ 
යව්ෙනා සඤ්ඤාවලෙ කි න එක ය ෝගාවචර ා අවුල් කරගත්යතාත් 
හුඟාක් කල ්  නවා භාවනාවට. යමවුව ඔක්යකාම ධමය. 
ධම්මානුප්ස්සනාවට ගන්නයකාට කා ානු ප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා 
වයග් මම උඹ කට ෙඩ නහ  දිව අත කි න ඒවා නැති යවලා  නවා. 
එන්න එන්නම ප්ෙු්ගලය ක් නැති හදුු ධමයතා. නීවරණ ධමය, ප්ඤ්ච 
උප්ාදාන ස්කන්ධ ධමය, ආ තන, යොජ්ඣඞ්ග, චතුරා ය  සත , 
කිව්වාම යම් කාටවත් භුකත්ි ට සින්න යවේච යේවල් යනායව්. ධමයතා. 
ආන්න ඒ ප්ැත්තට, ධමයතාවලට ගි ාට ප්ස්යස ඒ ධමයතා තුළත් හැකි 
තාක් දුරට අර ප්රඥප්්ති වශය න් ගත්තා වූ යේ තම ි සමථ  වන්යන්. 
සමථ  තව තවත් වඩන්යන් නූ. යම් තාම වැයඩන්යන් 
ය ෝගාවචර ායග් ක්ෂණික සමාධි , ඛණමත්තට්ික සමාධි  .ි 

යමන්න යම් ක්ෂණික සමාධි  සමථ ය ෝගාවචර ා කරන්යන් 
යකායහාමෙ? සම්මුති වශය න් අරමුණට අර්ප්ණා වශය න් සමවැදිල 
අරමුයණන් හිත නැගිට්ටවනවා. එයහම ධානය න ්නැගිට්ටට ප්ස්යස 
ඒ හියත් ප්වතින්යන අන්න අර විප්ස්සනා කරන්න ප්ුළුවන් අවස්ථාව. 
සමථ ම උතුම් කරන ඇත්යතා හුඟාක් විස්තර කරල යෙන්න හෙනව 
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අර්ප්ණායවන් නැගිට්ටට ප්ස්යස මතු යවන්නා ව ූ ක්ෂණික සමාධි  
විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ායග් ක්ෂණික සමාධි ට වඩා ෙලවත් කි ලා. ඒක 
කි න්ඩ කාරණා යප්ාත්වලනි් නම් යහාඳට යප්නව්නන් ප්ුළුවන.් නමුත් 
විප්ස්සනා සමාධිය ් අර තායලට සම්මුති අරමුණම නැවත නැවතත් 
යමයනහි කරමින ් ඇතුළට ගි  යකනාට යත්යරනවා ඒ විදිය ් කිසි 
යස්ත්ම සීමා ෙන්ධන ක් සමථ  අතින් ගි ා  විප්ස්සනා අතින් ග ිා  
කි ලා නූ. නමුත් විප්සස්නායව් උනත් මතු යවනයකාටම ධාතු 
මනසිකාර  අනුව ධාතු යකාටස් යමයනහි කරන්න ප්ටන් අරගත්යතාත් 
එන ක්ෂණික සමාධි  නම් යකාන්ෙ ප්ණ මදි. ෙලවත් නූ. ප්රෙල 
විප්ස්සනා ඤාණ ප්හළ කරගන්න තරම් ෙලවත් නූ. ඒ තිය ේදිම 
ප්රඥප්්ති ම මතු කර කර ප්රඥප්්ති ම ප්ීර ප්ීර ෙැලුයවාත් තම ි සමථ 
ය ෝගාවචර ින් විසින් කරන අභිය ෝග ට යහාඳට මණූ යෙන්න ප්ළුුවන් 
යවන්යන්. හැෙැ ි ඉතින් ඒක සමථ මූලධමයකාරය ක් උනත් විප්ස්සනා 
මූලධමයකාරය ක් උනත් යහාඳට ප්ිළිගන්නවා මාගය ඵල ඤාණ  ලැබීම 
සඳහා උප්චාර යහෝ සදිසි උප්චාර උප්චාර  හා සමාන ක්ෂණික 
සමාධි ක ්තිෙුයණාත් ඇති කි ලා. ඒක නිසා ශුේධ විප්ස්සනා කරම ට 
සම්ප්ූණය ප්ැත්තකට ගහන්න ප් නි් ගහන්න ප්ුළුවනක්මක් ඇත්යත් නූ. 

නමුත් යමයතන්දී විප්ස්සනා ය ෝගාවචර ා යහාඳට දැනගන්න 
ඕනූ ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට හැයරනයකාට යෙකතුනකම් මතු 
යවනවා. ඒ යෙකතුනම භාවනාවල්. ඒ යෙකතුයනම් නීවරණ නූ වයග් 
තම ි යප්්න්යන්. යෙකතුයන්ම ප්ැ ගණන් ඉන්න ප්ළුුවන.් නමුත් ඒ 
ඉන්න අතරමැෙ අර යගයවමින් ප්වතිනන්ා වූ නැති යවමින ්ප්වතින්නා 
වූ ප්රඥප්්ති ප්ිම්බීම හැකළිමී, එයහම නැත්නම් ආනාප්ාන  ගත්ත නම් 
ආනාප්ානය ්ම, හිත ප්වතව්නවා යවනුවට අභාග සම්ප්නන් යේ තම ි 
හුඟක් කමයස්ථානාචා යවරැ කි නවා යමානවා හරි ප්රකට අරමුණකට 
හිත ය ාෙන්න කි ලා. යම් විදි ට අරමුණු යගාඩාක් තිය නවා, යකා ි 
එයක්ෙ හිත ය ාදාගන්යන් ෙන්යන් නැති යවනයකාට එයහනම් 
ෙුේධානුස්සති  වඩන්න, එයහම නැත්නම් නැගිටලා සක්මන් කරනන් 
කි ලා ක ිනවා. එයහම නැත්නම් යමානවා හරි යේකට හිත ය ාෙවන්න 
හෙනවා. ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා තවත් අවුයලන් අවලුකට ප්ත් යවනවා. 
එතනදී යහාඳට සම්ප්ජඤ්ඤ  ය ාෙවන්න ඕනූ. සම්ප්ජඤ්ඤ  
ය ාෙවලා තමන් යමයතනට් එනකම් උෙව් කළා වූ මලූ කර්මස්ථානය ් 
යගවිේච ස්වරූප්  අප්රකට ස්වරූප්  අප්රධාන සව්රූප්  දැනයගන එහමි 
හිත ප්වත්වන්න තරම් ය ෝගාවචර ා ෙක්ෂ යවනවා නම්, අන්න 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී ය ෝගාවචර ා ඒ නා , මධම ප්රතිප්දාව, 
අතයනාහැර එයතක් යගනාප්ු ගැම්ම දිගට ප්වත්වනන්ට ඕනූ. නමුත් 
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ඉතාමත්ම කලාතුරකින් තම  ියම්ක ක ිලා දුන්නත ්කරන්න ප්ළුුවන් 
යවන්යන්. යවන විදි කට කි නවා නම් තමන්ම යම් ප්රශ්න  අහලා 
තමන්ටම යම් උත්තයර් හම්ෙ වුණාත් ඒක කරන්න ප්ුළුවන් යවන්යන් 
ඉතාමත්ම සුළු ප්ිරිසකට. ඒ යමාකෙ? යමතන ප්වතින්යන අදුක්ඛමසුඛ 
යව්ෙනාව. ඒක අන්ධ කරවනවා. ඒක අන්ධකාර කරවනව. ඒක අවිභූත 
කරවනවා. ඒක හිත වල්මත් කරවනවා. යතෝන්තු කරවනවා. ඒ නිසා 
හැකි තාක් සාකේඡා කරලා හැකි තාක් මූලධමය  ප්ැහැදිලි කරයගන 
අධිෂ්ඨාන කරගන්න ඕනූ ප් යංක  මුලදීම, මයග් හිත දැන් යහාඳට 
භාවනාවට හරි ගිය ාත් යමයහම තැනකට  නවා. එයතන්ට ගි ාට 
ප්ස්යස මයග් හිත කලයකාල යනායව්වා! එයතන්ට එනකම්ම උෙව් කළා 
වූ අත්වැල අත නූයර්වා! ඒ අරමුණම යහා න්ට අරමයුණ්ම කිමියෙන්ට 
ඒ අරමුයණ්ම හිත ප්වත්වන්න අධිෂ්ඨාන යකරැයවාත් ය ෝගාවචර ා 
ධම්මානු ප්ස්සනාව දියග් ඉදිරි ට  නවා. 

ඒක නිසා කල්ප්නා කරගන්න ඕනූ භාවනාව ක ින එක 
අනිකුත් ප්ාරමිතා ධමය ප්රිීම අතර යවනමම වැඩක්. යම් කාරණාව 
හරි ටම ෙන්න යකයනක ් නම්, සාකේඡා කරලා, යප්රකල නිශර  
සම්ප්ත්ති ති න යකයනක් නම්, භාවනා කරනන් යේකුත් නූ. 
එනයකාටම ෙන්නවා යමන්න යම්ක ි මයග  ුතුකම, යම්ක ි මයග් 
රාජකාරි  යම්ක  ිමම කළ  ුත්යත් ක ිලා ඒක කරනයකාටම හුඟක් 
කල් භාවනා කරප්ු හුඟයෙයනක්යග ්මට්ටම ඉක්මවලා  න්න ප්ළුුවන්. ඒ 
නිසා “පේඤාව්තා අයං ධ්ම්මා”27 කි ලා සවයඥ න ්වහන්යස් යකටි 
අත වැනීමක් කරනවා යහායරන් ප්රඥාවන්ත ින්ට. ඒ නිසා 
ධම්මානුප්ස්සනාවත් චරිත වශය න් යප්න්වනයකාට යප්න්වන්යන 
තික්ඛ පඤෙ ප්ුේගල ාට. තීක්ෂණ ප්රඥාවක් ඇති යකනාට.  ම් කිසි 
යකයනකුට තිය න්යන්  න්ධ පඤෙ ක ින ප්රඥා චරිත  දුවයල 
අවස්ථාවක් නම් චිත්තානුප්ස්සනා යකාටයස්දී යම්කට ප්ුහුණුවක් ඇති 
කරනවා. නැත්නම් චිත්තානුප්ස්සනාව තම ි එ ාට වැඩ බිම යවන්යන.් 
තික්ඛ ප්ඤ්ඤ ප්ුෙග්ලය කුට නම් ධම්මානුප්ස්සනායව්දීම ප්ළුුවන්, 
නැත්නම් ධම්මානුප්ස්සනායවන් ප්ටන්ගන්න ප්ළුුවන්. 
ධම්මානුප්ස්සනාව යොයහාම ඉක්මනට ඉවර කරගනන් ප්ළුුවන්. 
කා ානුප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා යප්න්නන්යන් රාග චරිතවලට ි. 
අධික රාග  තිය නවා නම් කා ානපු්ස්සනාවට හිත ය ාෙනවා. අනික් 
ඇත්තන්ට යව්ෙනානුප්ස්සනාවට හිත ය ාෙවනවා. 

                                                           
27 අංගුත්තරනිකා , අට්ඨක නිප්ාත , ගහප්ති වර්ග , අනුරැේධ සතූර  
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ඒ නිසා යම් එක එක සතිප්ට්ඨාන ක් එක එක චරිතානුගත 
ප්ුෙග්ල නි් අතර ගළප්ලා ෙැලීම අයප්් යථරවාෙය ් ප්සුකාලනීව 
යොයහෝම සවිස්තරව යවලා ෙක්වලා තිය නවා. ඒ අනුව ෙලනයකාට 
ප්ුෙග්ලය ක ් සංසායරට ඇෙ ෙැඳ තෙන ප්රධාන විප්ල්ලාස හතරක් 
තිය නවා. ප්ටලවලා වටහාගන්න කරම හතරක් තයි නවා. ඒ අනුව 
ෙලනයකාට යම් අශුභ ව ූ ක  සුභ වශය න් දැකීම නිසා සංසායරට 
ෙැඳිලා යලෝක  සාහිතම  ලලිත කලාම  යෙ ක් ෙවට ප්ත් කරගනන් 
හෙන ඇත්තන්ට සවයඥ යේශනායව ෙලනයකාට කා ානු ප්ස්සනාව 
තම ි යහාඳට ගැළයප්න්යන්. කය ් තිය න්නා වූ සභු ප්ක්ෂ  යවනුවට 
සුභ සඤ්ඤාව යවනුවට අසුභ සඤ්ඤාව. අසුභය ් සත  තිය ේදී සුභ 
  ි කි ලා ප්ටලවාගන්නා වූ විප්ල්ලාස ට යහාඳ උත්තර ක් යෙනවා 
කා ානුප්ස්සනායවන.් ඊගාවට සුඛ, සැප්. සැප් යසා න, යලෝක  
සැප් ක් කි ලා කලප්්නා කරන සැප් ම මතු කරගන්න හෙන ඇත්තන්ට 
ප්වතින්යන් යම් දුක සැප්ට හරවයගන දුක සැප්ක් කරයගන දුකම වළඳන 
විප්ල්ලාස ක්. කෙරයගා ා වුණත් කන්නට ඕනූ යවේචහම තලයගා ා 
කරගන්නවා කි ලා කථාවක් අයප්් වවහාරය ් තිය නවා. අනන් ඒ 
වයග් තම ි හාත්ප්ස දුක් වූ යම් යේ ඇත්තා වූ සැප් ඉස්මතු කරලා 
සැප් ක් යම්යක තිය න්යන් කි ලා ඒක ක ිනවා “ඍණං කෘත්වා ඝෘතං 
පී්වත්” ක ිලා. ඒක මූලධමය ක්, ණ  යවලා හරි කමක් නූ ගියතල් 
වළඳන්න කි ලා. ආය  ඒක යගවනන් යවන්යන් නූ. අප්ි මැරිලා ගි ාට 
ප්ස්යස කවුෙ ඕව යගවනය්න්. ඉන්නකම් කාප්ල්ලා බීප්ල්ලා ප්ළුුවන් 
තරම් සැයප්න් ඉඳප්ල්ලා ක ින අෙහස තිය න ඇත්යතා, සමහර චරිත. 
ඒ වයග්ම අප්ිටත් ඒ වයග් චරිත ඒ වයග් අෙහස් වරින ්වර මතු යවනවා. 
ආන්න ඒ යවලාවට තම ි චිත්තානුප්ස්සනාව අනුමත කරන්යන.් 
චිත්තානුප්ස්සනායව්දී හාත්ප්සම තිය න්යන් දුක. ඒක ප්රධාන කරලා 
යප්න්නන එක යප්්නවා. ඒකත් එක රාග ක්. ඊගාවට අප්ි 
චිත්තානුප්ස්සනාව ගත්තට ප්ස්යස්, ඒක යප්නන්න්යන්, සාමාන ධමය 
කාරණා යත්යරන මන්ෙ ප්ඤ්ඤ ප්ුෙග්ල නි්ට ඒයකන් උත්තර හම්ෙ 
යවනවා. ධම්මානුප්ස්සනාව හම්ෙ යවන්යන ් තික්ඛ ප්ඤ්ඤ 
ප්ුෙග්ල නි්ට ි. 

ඒ නිසා එක එක විප්ල්ලාසවලට එක එක ආකාරය  උත්තර 
සප් ා දීමක ්සතිප්ට්ඨාන හතයරන් කරනව ි කි නවා. නමුත් යහාඳට 
භාවනා කරන යකනා ඊට වැඩි  එකඟ යව්වි සමහර ප් යංකවලදී අප්ි 
අධික රාගීව ගත කරනවා. සමහර ප් යංකවල රාග ම  ිතිය න්යන්. 
නමුත් එේචර ප්රකට නූ. සමහර ප් යංකවල නම් යහාඳ ප්ැහැදිලිකමක් 
තිය නවා. සමහර ප් යංකවල යහාඳට ධමය කාරණා වැටයහනවා. 
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සමහර යවලාවට යවන්යන් නූ. ඒක නිසා යම් එක එක්යකනා එක 
එක්යකනා චරිතවලට ති ලා ඇණ ගහනවා යවනවුට අප්ට වරින ්වර 
ප්හළ යවන්නා වූ එක එක තත්ත්වවලදී යම් සතර සතිප්ට්ඨායන එක 
එක ආකාර ට උෙව් යවනවා, එක එක ආකාර ට ප්ිහටි යවනවා, ක ින 
කාරණාව යත්රැම් අරගත්යතාත් ය ෝගාවචර ා මතක ති ාගන්න ඕනූ 
භාවනා කරනන් කරනන් එන්න එන්න එක එක ප් යංක එක එක 
ප් යංකය න් යවන් යවලා විවිධාකාර භාවනා උප්කරම භාවනා උප්කරණ 
වරින් වර ප්ාවිේචි කරන්න සිේධ වන ෙව. ඒයක ඉතාමත්ම සවිස්තර 
යකාටස තම ි ධම්මානුප්සස්නාවට වැයටන්යන්. 

ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනාවට ගි ාට ප්ස්යස ය ෝගාවචර ාට 
කිසිම යචෝෙනාවක ් නැතිව  නවා. හුඟක් ආධුනකි ය ෝගාවචරය ෝ 
කරන හුඟක් යචෝෙනා නකිම්ම ධමය කාරණාවක් ෙවට ප්ත් යවනවා 
ධම්මානුප්ස්සනායව්දී. ඒක නිස ි ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී සාකේඡා 
අනුග්ගහිත  ඉතාම වැෙගත් යවන්යන්. ඒ යමාකෙ? අප්ි හිතන්යන් නූ 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටයස්දී මතු යවන හුඟක ් කාරණා භාවනාම  
ප්රතිඵල ක් වශය න්. අප්ි හතින්යන් ඒක ප්ැටලිල්ලක් වැරදිල්ලක් එයහම 
නැත්නම් ප්සු ෙූමක් ක ිලා. නමුත් ඒක හරි ට ප්රකාශ කරගනන් 
ප්ුළුවන් නම් මට වුයණ ් යම්ක  ි ක ිලා, ඒක යලාකු සජීවී ධමය 
යකාට්ඨාස ක් යහළි කරන සාකේඡාවක් ෙවට ප්ත් යවනවා. ඒකට 
 න්න අමාරැ නිසා තම ි කා ානුප්ස්සනායව්දී හරි ට අරමුණ 
යමාකක්ෙ, යමයනහි යකරැයව් යකායහාමෙ, අරමුණ වැටහුයණ් 
යකායහාමෙ, යොයහාම ප්රකටව කි ලා යෙන්න ප්ළුුවන.් 
යව්ෙනානුප්ස්සනා චිත්තානපු්ස්සනාවට  නයකාට යම් වාකරණ කරම  
යම් සාකේඡා කරම  යහාඳට දි ුණු කරප්ු යකනාට නම් ධම්මානුප්ස්සනා 
යකාටයස්දී ඇති යවන්නා වූ විවිධ වූත් විස්තර කරගනන් ෙැරි වූත් 
යකාටස්, අර කලින් ක ිප්ු යකාටස්වලට සායප්්ක්ෂකව යහාඳට යත්රැම් 
කරලා යෙනන් ප්ුළුවන්. ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනාවට යකළිනම් ෙහනි්න 
ෙූ. කා ානපු්ස්සනා ආදී යකාටස්වලදී ඇති කරගත්තා වූ වින  
ශික්ෂණ  නිතපි්තා කමටහන් ශුේධ කිරීම, කමටහන් සුේධ කරනයකාට 
අදාළ කාරණාවට සායප්්ක්ෂකව යකටිය න් ක ිනන් ප්ුරැදු යවන ගති , 
ඒ වයග්ම හිතලා කි න්යන් නැතිව තමන් හරි ට අත්දැකප්ු යේ ක ින 
එක ආදී යේවල් ප්ුහුණු කරලා තිය නවා නම්, ධම්මානුප්ස්සනායව්දී මම 
ඔෙ ස්තරී ප්ුරැෂ භාවය න ්යතාරව ගැඹරුැ ධමය සාකේඡා කරනන් ප්ුළුවන්. 
ඒ වයග්ම තම ි හුඟක් යවලාවට භික්ෂූන් වහන්යසල්ාට ප්රශ්න මතු 
යවනවා, තමන ්ලැෙුවා ව ූහිතන්නා ව ූඅධිමානසික, එයහම නැත්නම් 
උත්තරි මනුෂ ධමය සාකේඡා කරන්න යවනවා. සාකේඡා කරන්න උනත් 
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ධමයානකුූලව සාකේඡා යකරැවාට කිසිම වින  ප්රශ්න කට අහු 
යවන්යනත් නූ. ‘මට’ සම්ෙන්ධ යකරැයවාත්, ‘කාල ට’ සම්ෙන්ධ 
යකරැයවාත් තම ි ප්රශ්න මතු යවන්යන.් එයහම නැත්නම් අප් ිසම්මුති 
වශය න් ක ින යේ ප්රමාථය වශය න් කි න්න ප්ුරැදු කරගත්යතාත් 
ඕනූම ධමය යකාට්ඨාස ක ්ඕනූම සභාවක සාකේඡා කරනන් ප්ළුුවන් 
තත්ත්ව ට ප්ත් යවනවා. අන්න ඒ විදි ට කා ානපු්ස්සනායව් ඉඳලා 
චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට කමටහන් සෙු්ධ කිරීයම් යලාකු 
යවනසක්, ප්ාවිේචි කරන වචනවල වාකරණවල යලාකු යවනසක ්ඇති 
යවනවා. ඒ නිසා යම්ක ප්ුෙග්ල ා හාත්ප්සිනම් ප්ුහණුු කරන වැඩක්. 
ඒක ි ක ින්යන් යම්කට යහාඳ ප්රඥාවක් අවශ ි කි ලා. 

ඒ වයග්ම යවනස ්වීම්වලට ඔයරාත්තු යෙන ගත ික්, යවනස් 
වීම්වලට ලූස්ති ගත ික්, නැත්නම් නීවරණ ධමය ප්ිළෙිඳ  ම් ප්රිච ක්, 
නීවරණ ධමය ප්ිළිෙඳ  ම් ප්රිච ක් ඇති කළාට ප්ස්යස, ප්ඤ්ච උප්ාදාන 
ස්කන්ධ. උප්ාදාන ස්කන්ධ කීවාම නැවතත් තමන්යග් තිය න සංසායරන් 
යගනාප්ු අඩපු්ාඩුකම් ටිකක ්තම ි යප්න්නන්යන.් ඒවා දැකලා ෙ  යවලා 
දුවනන්වත් ඒවා ආවා කි ලා කනගාටු යවන්නවත් වින  කමය 
කරනන්වත් යනයව ි. ඒවා අනිවා යය න්ම සන්තානය ් මතු යවනවා. 
ඒක නිසා චිත්තානුප්ස්සනාවට  නයකාට, ය ෝගාවචර ා නිත 
සඤ්ඤාව තිය න යකයනක ්නම් යහාඳ කුමාර සැප් ඇතිව හැදිලා සැප්ම 
යසා ායගන ගිහිල්ලා යම් ක  ස්ිර ි යම් යලෝයක් ස්ිර ි යම් වවස්ථා 
මාලාව ස්ිර  ිආදී වශය න් හිතායගන ඉන්න ඇත්තන්ට, එතැනින් 
එහාට  ාගන්න ෙැරි යවනවා. අනිවා යය නම් අනිත භාව  මුල් 
කරයගන, ඒ කි න්යන් යේවල් කඩා දානවා කි න එක යනයව ි, යම් 
යේවල් යවනස ් යවන එක ‘හැටි ක්’ ෙව ප්ිළගිත්යතාත් විතරක් 
අනත්තානුප්ස්සනා කි න ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට වැයටනවා. 
එතන දිගයටෝම සාකේඡා කරන්න යවන්යන් භාවනායව් මතු යවන 
නීවරණ මම යනයව ි, මයග් යනයව ි, මට කනගාටු යවන්න යෙ ක් 
යනයව ි. ප්ඤ්චස්කනධ් වශය න් යම් ඇලී ගැලීගන්නා ගති  මම 
යනයව ි, මායග ්යනයව ි, මට කනගාටු යවනන් යෙ ක් යනයව ි. යම් 
සලා තන මම යනයව ි, මයග් යනයව ි, ඒ නිසා මම යම්කට වග 
කි න්න ඕනූ නූ. ඒ වයග්ම ඒ යවනයකාට ඇති යවන්නා වූ 
යොජ්ඣඞ්ග ධමය, චතුරා ය  සත  කි න යේවල් - එව්වත් මයග් 
යනයව ි, එව්වත් මම යනයම ි, ඒවට මට වග කි නන්ත් ෙූ. ආන්න ඒ 
විදි ට අර ඇති කරයගන ආප්ු ධර්ම යකාට්ඨාශ යොයහෝම ලස්සනට 
විකාශ  යවලා වියශ්ෂය න්ම අනාත්ම සඤ්ඤාව ඇති කරගනන්වා. 
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දැන් ආනාප්ාන සති සූතර  එයහම නැත්නම් ගිරිමානන්ෙ සූතර  
ආදී සුතරවල කි යවන ආනාප්ානය ් යසෝළසාකාර කරම  අරගත්තාම 
හතරයවනි යකාටස - අනිේචානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, විරාගානු 
ප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, නියරෝධානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස, 
ප්ටිනිස්සගග්ානුප්ස්සීව ආශ්වාස ප්රශ්වාස කි න හතර වැයටන්යන් 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටසට ි. ඒ කි න්යන් අනිතය ් ඉඳලා 
ප්ටිනිස්සගග්  ක ින සම්ප්ූණය අතහැරීම ෙක්වා වූ යකාට්ඨාශ හතර 
වැයටන්යන් ධම්මානුප්ස්සනාවට ි. ඒවා ඔක්යකාම සමාන අථය තිය න 
ප්ෙ වයග් යප්්න්යන්. ඒක නිසා ඒ යවනයකාට ය ෝගාවචර ා ප්ටන්ගත් 
ආකාර ට ‘ක ’ යහෝ ‘යහාඳ’ යහෝ ‘නරක’ යහෝ කි න ඔක්යකාම තීරණ 
විනිශ්ච  යචෝෙනා ඔක්යකාම හැලිලා, ඇති යේ අනුනය්ග් යෙ ක් වාතයා 
කරන යකයනක් වයග්. දැන් කට්ටි ක් කරිකට් ගහනවා. තව යකයනක් 
ඒයක ඉඳයගන, ෙලන්යන ්නැති කට්ටි ට වාතයා කරනවා. ආනන් ඒ 
වයග් තම ි ප්ැහැදිලිවම ප්රයතෝ සංකල්ප්ය න්  කු්තව යම් සිදු යවන 
යේ අඩි ක ් ප්ස්සට ගිහිල්ලා ඒක වාතයා කරනන්ා වයග් ක ිාගන්න 
ප්ුළුවන් තත්ත්යවට ප්ත් යවනවා. ඒක ජීවිතය ් තිය න හුඟක් ප්රශ්න 
විසඳන යෙ ක්. යම් ඇයඟ් ෙමාගැනිල්යලන් තම  ි අප්ි ප්රශ්න උගර 
කරගන්යන. උත්සන්න කරගැනීයමන් දැයවන ප්රශන් ක් ෙවට ප්ත් 
කරගන්න එක යකයලස්වල මූලික ස්වරූප් . විසඳාගන්න යකායහත්ම 
ෙැරි ඉතාමත්ම දුෂ්කරතාවකට ආප්ුවාම යමාකෙ කරන්න ඕනූ, 
යකායහාමෙ හැසියරනන් ඕනූ ක ිලා මම යලාකු 
ස්වාමීනව්හන්යස්යගන් අහනයකාට යලාකු ස්වාමීන්වහන්යස ් කිව්යව් 
එයහම යවලායව්දී හිත මූත් කරගන්න දැනගන්න ඕනූ කි ල ි. වහාම 
යම්කට ප්ැනලා මම කරි ාත්මක යවනන් ඕනූ මම යමයහම කරනන් 
ඕනූ ක ිලා ඉදිරිප්ත් වුයණාත් ඒක ඔළයමාට්ටල යෙ ක.් 

භාවනායව්දී වුණත් දැන් යම් යමාකෙ යවන්යන් ෙන්යන් නූ, 
යකායහාමෙ යවන්යන් ෙනය්න් නූ කි ලා කිව්වට ප්ස්යස් හදිස්සිය ් 
ප් යංකය න ්නැගිටලා  න්න යහෝ කලෙල යවනන් නරක ි. තව මට 
යමන්න යම් අවුයලම එක විනාඩි ක් එක තත්ප්ර ක් එක 
චිත්තක්ෂණ ක් ඒකම ෙලා ඉන්න ලැයේවා! කි ලා ෙලා ඉන්නයකාට 
ප්ුදුමාකාර විදි ට අප්ි වතයමායනම ප්රතක්ෂය න්ම අසරණ යවනවා. 
නැගිටලා  නන් හෙන්යන් යවනස්කම් කරනන් හෙනය්න් ඔළයමාට්ටල 
වූ මයමක්. නායහට අහන්යන් නැති මයමක්. ඊට වැඩි  යොයහාම 
යහාඳ ි ප් යංකය ්දී ලැයෙන විඳ ෙරාගන්න ෙැරි අස්ිර භාව . යමාකෙ 
ඒක ධමය . ඒකට ඉවසනන් ඕනූ. ඒයක් නූ යහාඳක්, නරකක්. ඒයක 
නූ මුලක්, මැෙක්, අගක්. ඒයක් නූ ‘මයග්’, ‘ඔයේ’ කි න තත්ත්ව ක්. 
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ඒක විඳිනන් ප්ළුුවන් යෙ ක.් අන්න ඒ වයග් යවලාවකදී තම ි 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස මතු යවලා එන්යන.් 

ඒ නිසා ය ෝගාවචර ා භාවනා කරනවා නම් වියශ්ෂය න් යම් 
වයග් කල් ගිහිල්ලා එක දිගටම භාවනා කරන ඇත්යතෝ ඒකාන්තය න්ම 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස්වලට එළයඹනවා. නමුත් සාකේඡා 
කරනයකාට යප්්නවා එවුවා ප්ිළිෙඳව තිය න්යන් එකය්කෝ මට යමාකෙ 
යමවුව ඉක්මනට ආයව්? එයහම නැත්නම් මට යම්ක එන්න ඕනූ යම් 
යවලායව යම් ආකාරය න ්යන්ෙ? කි ලා එන යේ එන හැටි ට වාතයා 
කරනවා යවනුවට හුඟාක ් මතිමතාන්තර රාශ ික හිර යවලා ඉන්න 
ගති ක් යප්්න්න තිය නවා. ඒ යමාකෙ, හිතන්යන් නූ ඇත්තටම භාවනා 
යකරැයවාත් ප්රතිඵල ලැයෙ ි කි ලා. ප්රතිඵල ලැයෙනයකාට 
යවවුලනවා. ප්රතිඵල ලැයෙනයකාට දුවන්ට හෙනවා. ප්රතිඵල 
ලැයෙනයකාට යචෝෙනා කරනවා. ඒක නිස  ිමුලදීම සවයඥ න් වහන්යස් 
යේශනා කයළ් “එකා යනා අ ං භික්ඛයව මය්ගා” කි ලා. අවසාන 
යකරැයවත්, යම් භාවනා කරම  ෙවස් හතක් යකරැයවාත් අනිවා යය න්ම 
ප්රතිඵල ලැයෙනවා ක ිලා. ඒ නිසා ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස ප්ැ  
ගණන් යේශනා කළත් යම් කට ුත්ත යවන්න නම් එේචර යවලා  න්යන් 
නූ. නමුත් ඒ වුණත් වාතයා යනාකරන නිසා, වාතයා යකරැවත් මූලික 
අවශ කාරණා වසංගන නිසා, යකයලස් තත්ත්ව නිසා, ඒක නැති 
කරගැනීයම් අෙහසනි් ඒක දුරැ කරගැනීයම් අෙහසින් සාමුහකි 
ප්ර ත්න ක් වශය න් “අඤෙමඤෙ වච්නන අඤෙමඤෙ 
වුට්ඨාප්නන” වශය න් ප්ාළිය ් සඳහන් කරන විදි ට එකියනකා 
එකියනකාට අඩුම ගුණ යදාස් හුවා දැක්වීයමන් එකියනකා එකියනකා 
ඔසවා තැබීයම් කරමය න ් මිසක්ක අප්ට යගාඩ එන්න ෙූ. ඒ නිසා 
ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස අනිත් එව්වාට වඩා ෙරසාර ි ගැඹුරැ ි ක ිලා 
ප්ැත්තකට කරනව යවනවුට අවශ කරන්යන්, තමන්යගම් තිය න 
ෙනුයම් හැටි ට යම් වැඩ කරන්යන ්යම්කම  ික ිලා, ඒක හැකි තාක් 
දුරට ඇති හැටිය න්ම, විොත්මක ප්ර්ය ්ෂණ ක ඉතාමත් සජීවී ධමය 
යකාට්ඨාශ ක් යම්යක තිය න්යන ්ක ිලා ඒ දිහා ෙලන්න ි. යම් විදි ට 
කා ානුප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා චිත්තානුප්ස්සනා ධම්මානුප්ස්සනා 
වශය න් මූලික ප්ාඨ හතයරන් හඳුන්වාදීම ක ින්යන් උේයේශ  වාර  ි. 
සතිප්ට්ඨාන කා ානුප්ස්සනාව හුඟක් සවිස්තර ි. යව්ෙනානුප්ස්සනාව 
චිත්තානුප්ස්සනාව එේචර විස්තර නූ. ආය ත් ධම්මානුප්ස්සනා 
යකාටස යගාඩාක් සවිස්තර ි. ආනන් ඒ විදි ට නෙිය්ේස වාර , යම් 
කි ප්ු යේවලම් විස්තර කිරීම තම ි ඊගාවට ෙලායප්ායරාත්තු යවන්යන්. 



  10-වන ධමය යේශන . 
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ඉතින් අෙ අප්ි ඉදිරිප්ත් කරගත්ත කාල  යම් යවනයකාට හමාර 
නිසාත් ධම්මානුප්ස්සනාවට අදාළ මූලික උේයේස  යම් ප්මණකින් 
යත්රැම්ගනන් ප්ුළුවන් මට්ටමට ඉදිරිප්ත් යකරැණා කි න අෙහසක් ඇති 
නිසාත් අෙට නි මිත ධමය යේශනාව යමතනින ් හමාර කරන්න 
ෙලායප්ායරාත්තු යවනවා. ඒ නිසා භාවනා කරන ඇත්යතෝ තමන්යග් 
අත්දැකීම් ප් යංක ට ප්ස්යස් යහාඳට සවිස්තරව, යම් යේවල් එක්යකෝ 
යප්ාතක ලි ලා එයහම නැත්නම් ඒවත් එක්ක සාකේඡා කරලා ප්ළුුවන් 
තරම් යම්වා යතෝරා යේරාගත්යතාත් අප්ට යත්යර්වි යම් ගත වන වස් 
කාල  ඉතාමත් වටිනා කාල ක් ක ිලා. අප් ි ප්හු ගි  කායල් 
කා ානුප්ස්සනා යව්ෙනානුප්ස්සනා වශය න් කරයගන ග ි වැඩ 
ප්ිළියවළ එකක්වත් අහක ගිහිල්ලා නූ. එයහම අසරණ යවන්න එයහම 
අනාරක්ෂිත යවනන් යෙ ක් යනයව ි යම්ක; සසරණ යවන, රක්ෂිත 
යවන යෙ ක.් 

ඒ නිසා සතිය න්  ුක්තව යම්ක යහාඳට ෙලලා ඒ මතුමත්යත් 
සම්ප්ජඤ්ඤ  කරි ාත්මක යවනවා නම්, ඒ මුල් මුල් භාවනා සතිප්ට්ඨාන 
ප්සු ප්සු භාවනා සතිප්ට්ඨානවලට හුඟාක් උෙව් යවනවා. නමුත් ඒකට 
හැකි සඤ්ඤාව, මම යම් කරන යේ, සතිප්ට්ඨායන, ඒකාන්තය නම් 
ප්රතිඵල තිය නවා කි න හැකි සඤ්ඤාව ඇති යවනවා න ම්, ඒක යහාඳම 
ආසන්න කාරණාව තම  ි යම් ධම්මානුප්ස්සනා යකාටස, අනිත , 
අනත්ත , ප්ිළිෙඳව යත්රැම්ගැනීමට. ඒ නිසා තමතමන් තුළ ඇත්තා වූ 
යම් ශක්ති, තමතමන ් තුළ ඇත්තා වූ අත්දැකමී් මවුහත් යවලා 
යප්ළගැහිලා ඉදිරි  යොයහෝම සුභ සඤ්ඤායවන් හැකි සඤ්ඤායවන් 
ඉදිරි කට ුතු කරයගන  න්න යම් ධමය යකාට්ඨාශ ත් යහ්තු යව්වා! 
වාසනා යව්වා! කි න ප්රාර්ථනායවන් අෙහසින් කරැණායවන්  ුක්තව 
අෙට නි මිත ධමය යකාට්ඨාශ  යමතනින් හමාර කරනවා. 

සි ලු යෙනාටම සැනසමී උදා යව්වා! 

සාධු! සාධු! සාධු! 
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මෙෙ උතුම් ධර්ෙ දානයට දායකත්වය සැලසූ පනි්වත්තු. 

 

• අම්ෙලන්යගාඩ ධර්මායශෝක විොලය ් විශරාමික ආචාර් වරැන ් වූ 
ප්රයලෝ සැප්ත ්ඒ. කරැණාරත්න ෙ සිල්වා (ඒ. යක්. සර්), ධර්මා ෙ 
සිල්වා (ඒ. යක්. මිස්) සදාෙර යෙමව්ප්ි න්ට නිවන් සුව ප්තා එම 
දි ණිවරැ. 

• යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි කසුුමා ජ සිංහ මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් 
තම ස්වාමි ප්රුැෂ ාට සහ යෙප්ාර්ශ්වය ්ම මාපි් න්ට ප්ින් ප්ිණිස. 

• ගුරැයෙණිය ් ඩී. එම්. ගුණරත්න මහත්මි  - අංක 259, තලාතුඔ  
ප්ාර, ගුරැයෙණි  ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් කැප්්ටන් ගුණරත්න 
මහතාට සහ අංක 638, මුල්යල්රි ාව, අංයගාඩ ප්දිංචිව සිටි ඒ. ප්ී. 
සිල්වා මහතා සහ යේසි කලුතුංග මහත්මි ට ප්ින් ප්ණිිස. 

• උඩහමුල්යල් ප්දිංචි මවෙ එස්. ආර්. සමරතුංග මහතා - ප්රයලෝ 
සැප්ත් තම ප්ි ාණන්ට ප්ින ්ප්ිණිස සහ මවට දීර්ඝා ුෂ ප්ැතීම සඳහා 
සහ, මවෙ ප්ේමා යහ්රත් මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් තම 
යෙමාප්ි න්ට ප්නි් ප්ිණිස. 

• මවෙ ප්රයෙෝධ සමරතුංග හා මවෙ උදානි සමරතුංග - ප්වුයල් 
සැමට උතුම් ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

• යොරැල්යල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් චනද්්රදාස විදානප්තිරණ 
මහතාට සහ එම්. අයේයකෝන් මහත්මි ටත් කඩුයවල ප්දිංචිව සිටි 
ලීලාවතී අයේයකෝන් මහත්මි ටත් ප්ින් ප්ිණිස එම දූ ෙරැයවෝ. 

• කළුයෙෝවිල ප්දිංචිව සිට අභාවප්රාප්්ත යජ්. ප්රතාප්සිංහ මහතාට ප්ින් 
ප්ිණිස එම දූ ෙරැයවෝ. 

• නිලූ දිසානා ක මහත්මි  - ධර්ම දාන ම  කුසලානිසංස  ප්ිණිස. 

• යත්ජානි, බිම්සර - කුණ්ඩසායල්, යප්ාල්වත්ත, ප්දිංචිව සිට නැසී ගි  
ම ිකල් අත්තනා ක ප් ිාණන්ට හා අත්තම්මාට ප්ින් ප්ිණිස. 

• ප්ිටයකෝට්යට් අ ි. වී. වියජ්යස්න මහතා - මි ග ි යෙමාප්ි  ඥාතීන්ට 
ප්ින් අනුයමෝෙන් කිරීම ප්ිණිස. 

• සැදැහැති ක් උතමු් ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 
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• නාවින්න මල්ලිකා සප්රමාදු මහත්මි  - යෙමාප්ි න්ට, සහ 
ප්ුතණුවන්ට ප්නි් ප්ිණිස. 

• ප්ායගාඩ, යේවාල ප්ාර, ලලීා ජ තිලක මහත්මි  - ප්රයලෝ සැප්ත් 
තම යෙමාප්ි න්ට හා ස්වාමිප්ුරැෂ ාට ප්නි් ප්ිණිස. 

• ල නල් චන්ද්රසිරි මහතා සහ එම මහත්මි  - තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි 
ප්ුතණුවන්ට ප්නි් ප්ිණිස. 

• අභාවප්රප්්ත අහංගම, තිත්තගල්යල්, දිය ෝනිස් අප්ප්්ුහාමි, ගමිාරා 
ලි නයග් යෙමාප්ි න්ට සහ සි ලුම ඥාතීන්යග් සගුති  ප්ිණිස දූ 
ෙරැවන් විසනි්. 

• කැළණි , උමගල ි යප්යෙස, යස්නක, සන්ධා හා ප්ුත්තු - උතුම් 
ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

• කැළණි , උමගිලි  යප්යෙස, සුරංගනී මෙුලියග් මහත්මි  - 
යෙමාප්ි න්ට නදිුක් නියරෝගි සුව හා සැමට උතුම් ධර්මාවයෙෝධ  
ප්ිණිස. 

• මහරගම, නාවින්න, ඉෂාන්, ප්ාඨලී, - යෙමාප්ි න්ට නිදුක් නියරෝගි 
සුව සහ ප්වුයල් සි ලු යෙනාට උතුම් ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

• අභාවප්රාප්්ත රන්හාමි රතන්ා ක, චනද්්රාවතී රතන්ා ක යෙමාප්ි න්ට 
සහ සි ලුම ඥාතීන්ට උතුම් නිවන් සවු ප්රාර්ථන  ප්ිණිස - දූ ෙරැවන් 
විසින්. 

• යමල්ෙර්න ්නවුර තළිිණි, ප්ුණ්නජි තම යෙමාප්ි න්ට සහ ඥාතීන්ට 
ධර්මාවයෙෝධ  ප්ිණිස. 

• යමල්ෙර්න ්නුවර ප්දිංචි මැණියක් රස්නා ක මහත්මි  හා දූ ෙරැවන් 
- නිකවැරටි  ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් යෙමාපි් නට් ප්ින් ප්ිණිස. 

• යමල්ෙර්න් නුවර ප්දිංචි ග ා වන්නනිා ක අතුලූ ප්වුයල් සැම - 
ෙලල්යල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් තම යෙමාප්ි නට් ප්ින් ප්ිණිස. 

• ඔක්ලන්ේ නවුර ප්දිංචි යරෝහිනී සුභසිංහ මහත්මි  හා ප්වුයල් සැම - 
ප්රයලෝ සැප්ත් තම යෙමාපි් න්ට ප්නි් ප්ිණිස. 

• මහනුවර ප්දිංචි චාන්ෙනී යහ්මචන්ද්ර මහත්මි  - යෙමාප්ි න්ට ප්නි් 
ප්ිණිස. 

• යප්ාල්යහ්න්යගාඩ කරිැළප්න ප්දිංචිව සිටි ආර්. ආර්. එම්. ෙුේධදාස 
රත්නා ක මාමාටත්, මිරිහායන් එදිරිසිංහ ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි ආනන්ෙ 
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යේවප්රි  අ  ිාටත්, නාත්තන්ඩිය ් මැෙයගෝඩ ප්දිංචිව සිටි රත්නාවතී 
මැණියක් නැන්දා සහ මාරවිල ප්දිංචිව සිටි ධර්මදාස කටුප්ැලැල්ල 
අ ි ාට  න අ ට ධර්මදානම  කුසල  නවින් අවයෙෝධ වීම ප්ිණිස 
යහ්තු යව්වා!. 

• ප්ාදුකක් ජ න්ති ප්ායර් ප්දිංචිව සිටි තරිඳු හසන්ත චන්ද්රසිරි ප්ුතාට 
උතුම් නිවනින් සැනසමී ලැයේවා!. 

• මාතයල් ප්දිංචිව සිට ප්රයලාව සැප්ත් යසයනවිරත්න වීරයස්න 
ප්ි ාණන්ට, ජ න්ති වීරයස්න මැණි න්ට සහ ගම්ප්හ නාරම්වල 
ප්දිංචිව සිට ප්රයලෝ සැප්ත් හැරි ට් රාජප්ක්ෂ මූණි න්ට උතුම් 
නිවනු සවු ප්රාර්ථනා කරමින්, නවසීලන්තය ් හැමිල්ටන් නවුර 
මුණසිංහ ප්ි ාණන්ට දීර්ඝා ුෂ ප්තමින් යමම ධර්ම ගරන්ථ  ප්ූජා 
කරන ලදී. 

 

දා කත්ව  දුන් සැමට යතරැවන් සරණින් චතුරාර්  සත ධර්ම  
අවයෙෝධ වී ප්රාර්ථනා යෙෝධි කනි් උතුම් නිවනනි් සැනසීම උදායව්වා! 

 ි යමත් සිතින් ප්රාර්ථනා කරමි. 

 

සම්ප්ාෙක - 2017 වප්් මස 30 වන දා. 




